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كممة الناشر

في هذا الكتاب جمع المؤلػؼ كػ كؿ كت ػل اليةكوػض ك إػاؼ لواػا كتػا وف

لغكووف  ،كمياج المؤلؼ في هذه الكتب كاةػد  ،كهػك مياة ػض اليةػاة كالمغػكووف
في مسائؿ ساسوض  ،مياا ٌف كاك الةاؿ التي جمعكا عمػ الوػكؿ اػا هػي كاك
مختمو ػػض ج كج ػػكد لا ػػا ف ػػي المغ ػػض فوج ػػب لغاؤه ػػا  ،ك كف ك ػ ًػّ م ػػف )م ػػا) ك)م ػػف)

المكصكلض يكرة تا كمض كلوست معرفض كما وجمع اليةاة  ،كلوس فػي المغػض يصػب
صةوةا كما اع فػي
عم يزع الخافض كج تإموف  ،كج )ما) زائدة  ،كلوس
ن
كت ػػب الية ػػك كف المعع ػػكؿ مع ػػل ج وك ػػكف كج ميص ػػكنا  ،ػػؿ ة ػػد كرد ف ػػي المغ ػػض
ػركر  ،ك ٌيػػل جػػاز توػػدوـ الجػكاب عمػ ػػرطل خّفنػػا
فكعػػا كمجػ نا
كالوػػرف الكػروـ مر ن

لم صػرووف  ،ك ٌف )كػػاد) الميعوػض تعوػػد اليعػػي كج تعوػد ا ذ ػػات كمػا ذهػػب جماػػكر
هؿ المغض كاليةك  ،ك ٌيل ج إداد في كتاب ا﵀
هذه المسائؿ كغورها سوةدها الوارئ معصكمض في هذا الكتاب .
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المقدمة

ً
الر ٍةمػى ًف ال كػرًة ًوـ  ،كاٍل ىة ٍم يػد لمٌ ًػل ىر ل
الر ٍةمػ ًػف ال كػرًة ًوـ
وف  ،ك
ً ٍسًـ المٌ ًل ك
ب اٍل ىعػالىم ى
وف  ،كالصكّةي كالسكّـ ىعمىػ م ىة كم وػد رس ً
 ،ىمػمً ًؾ ىو ٍكًـ ال لد ً
ػكؿ ا﵀  ،كخػاتىًـ الكي وػوف ،
ىي
ي
ي
ًً
صػػةا ً ًل ٍج ىم ًعػػوف  ،مػػف اييصػ ً
ػار كالماػػاجروف  ،كالػػذوف ات عػػكهـ
ى
كعمى ػ لػػل ك ٍ
ً
و
وكـ ال لدوف
إةساف ل
يةكوػػاتي الوريوػػض  ،وإػ ٌػـ
ك عػػد  ،فاػػذا كتػػا ي الػػذم جعمتػػل عي ػكاف ٍ :
تسعض كتب س عض كتب يةكوض ككتا وف لغكووف كهذه الكتب هي :
ُ-الم ػاكمض ػػوف كاك الةػػاؿ ككاك المصػػاة ض فػي اليةػػك العر ػػي ك ػكاهدها فػػي

الوػ ػػرف الك ػ ػروـ  .رةػ ػػـ ا وػ ػػداع فػ ػػي دار الكتػ ػػب كالكذػ ػػائؽ غػ ػػداد َٖٔ/لسػ ػػيض
ََِٗـ

ِ)-مػ ػػا) فػ ػػي الوػ ػػرف الك ػ ػروـ  /د ارسػ ػػض يةكو ػػض  .رةػػػـ ا وػ ػػداع فػػػي دار الكتػ ػػب
كالكذائؽ غداد َٖٕ/لسيض ََِٗـ

ّ -د ارسػ ػ ػػات فػ ػ ػػي اليةػ ػ ػػك الوريػ ػ ػػي  .رةػ ػ ػػـ ا وػ ػ ػػداع ػ ػ ػػدار الكتػ ػ ػػب كالكذػ ػ ػػائؽ
غداد ُُٖ/لسيض ََِٗـ

ْ -مف مزاعـ اليةاة  .رةـ ا وداع في دار الكتب كالكذائؽ غداد َٖٖ/لسيض

ََِٗـ

ٓ -اليصب عم يزع الخافض كالتإموف مف دع اليةاة كالمعسروف  .رةـ
ُِّٕ لسيض ََُِـ

ا وداع دار الكتب كالكذائؽ غداد/

ٔ -اخػػتّؽ ايكجػػل كالمعػػايي فػػي كتػػب ةػػركؼ المعػػايي  :رةػػـ ا وػػداع فػػي
دار الكتب كالكذائؽ غداد ّّٖ /لسيض َُِْـ

ٕ-تودوـ الجكاب عم

رطل في اليةك العر ي ك كاهده في الورف الكروـ

ٖ-ايإداد في الورف الكروـ

ٗ-دجلض )كاد-وكاد) في الورف الكروـ
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الكتاب األكؿ

المشاكمة بيف كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في النحك العربي

كشكاودوا في القرآف الكريـ
ً
الر ٍةمػى ًف ال كػرًة ًوـ  ،كاٍل ىة ٍم يػد لمٌ ًػل ىر ل
الر ٍةمػ ًػف ال كػرًة ًوـ
وف  ،ك
ً ٍسًـ المٌ ًل ك
ب اٍل ىعػالىم ى
وف  ،كالصكّةي كالسكّـ ىعمىػ م ىة كم وػد رس ً
 ،ىمػمً ًؾ ىو ٍكًـ ال لد ً
ػكؿ ا﵀  ،كخػاتىًـ الكي وػوف ،
ىي
ي
ي
ًً
صػػةا ً ًل ٍج ىم ًعػػوف  ،مػػف اييصػ ً
ػار كالماػػاجروف  ،كالػػذوف ات عػػكهـ
ى
كعمى ػ لػػل ك ٍ
ً
و
وكـ ال لدوف .
إةساف ل
ػػاع ف ػػي كت ػػب الية ػػك الودوم ػػض كالةدوذ ػػض الو ػػكؿ ػ ػكاك الة ػػاؿ  ،كه ػػذا
ػاج لم ػػؾ ػ ك
ػاف كػػؿ ك واك  ،اصػطيمً عمػ تسػػموتاا
الكتػػاب وذ ػػت ممػػا ج وػػدع مجػ ن
كاك الةاؿ  ،كيما هي في الةوووض كاك المعوض .

فمػػوس فػػي العر وػػض كاك الةػػاؿ  ،ػػؿ هػػي كاك مختموػػض مػػف لػػدف اليةػػاة ،

ػاف كاك
ػتعمـ كػ ٌؿ مجػػامع المغػػض العر وػػض فػػي ال ػػرؽ كالغػػرب ػ ٌ
فوجػػب لغاؤهػػا  ،كٍلػ ٍ
الةػػاؿ خ ارفػػض يةكوػػض  ،عكاف جمػػع عم ػ الوػػكؿ اػػا ايكلػػكف كا ًخػػركف  ،كمػػف

ارتاب ادعائي هذا فٍم ٍ
وور هذا الكتاب .

قصة وذا الكتاب

سػ ػػـ ا﵀ كالةمػ ػػد ﵀ كالصػ ػػّة كالسػ ػػّـ عم ػ ػ رسػ ػػكؿ ا﵀ كعم ػ ػ

لػ ػػل

كصة ل  ،ك عد

لدت عيدم فكرة هذا الكتاب التي معادها ٌ :ف الكاك التػي سػماها
فود يك ٍ
اليةاة كاك الةاؿ ٌيما هي في الةوووض كاك المعوػض  ،ةػوف كيػت طالنػا فػي كموػض

ػت فواػا سػيض ُِٕٗـ  ،كميػذ ذلػؾ
التر وض الممغاة  /جامعض غػداد  ،التػي تخرج ي
ػب فوم ػػا وتعم ػػؽ ا ػػذه العكػ ػرة  ،ةتػ ػ تجمع ػػت عي ػػدم ةكلا ػػا
الة ػػوف خ ػ ي
ػذت كت ػ ي
طائع ػػض م ػػف المّةظ ػػات  ،ك ع ػػد ة ػػكلي ف ػػي الد ارس ػػات العمو ػػا كمو ػػض ا داب /
جامع ػ ػػض المكص ػ ػػؿ  ،طيًم ػ ػػب مي ػ ػػي ع ػ ػػد اجتو ػ ػػازم الد ارس ػ ػػض اليظرو ػ ػػض ف خت ػ ػػار

ػدمت لاػػـ المكإػػكع تةػػت عيػكاف  :كاك الةػػاؿ ككاك المعوػػض
ػكعا يةكًوػػا فوػ ي
مكإػ ن
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ف وؤلػػؼ رسػػالض

فػػي اليةػػك العر ػػي  ،فتػػرددكا فػػي ة كلػػل ةجػػض ٌيػػل ج وصػػم
يوياؿ اػا ػاادة الماجسػتور  ،لكػف رغ تػي فػي ف ةوػؽ ميوتػي ترجمػض العكػرة
ةيػػاعاـ

ػررت عم ػ
التػػي عا ػػت معػػي ميػػذ تخرجػػي ل ػ رسػػالض جامعوػػض صػ ي
ػت خطػػض عممػػي
و ػػكؿ هػػذا المكإػػكع  ،كتػ ٌػـ ذلػػؾ عػػد توروػػر ةدمتػػل لاػػـ  ،ويػ ي
لت صػوغض العيػكاف لػ  :الم ػاكمض ػوف كاك الةػاؿ ككاك
المعصمض فوػل  ،ذػـ يعػ لد ٍ

المصاة ض في اليةك العر ي .

ػت يعسػػي كةوػ نػدا فػػي
كةػػوف ػػرعت كتػػب فػػي فصػػكؿ هػػذه الرسػػالض لعوػ ي
ذ ات مإمكياا ايساسي ؛ ذ لـ جػد ة نػدا مػف اليةػاة الوػدام ك المتػاخروف

ك المةػػدذوف مػػف ذهػػب مػػف ة ػ يؿ مػػذه ي  ،لكػػف ل ػػدة اةتيػػاعي عك ػرة الرسػػالض
كاصػػمت الكتا ػػض فػػي مكإػػكع ةذػػي  ،كمػػع اةتيػػاعي ص ػكاب مػػا اسػػتور فػػي

ػوّ مػ ػػف لػ ػػدف
يعسػ ػػي  ،فوػ ػػد كيػ ػػت تكةػ ػػع ٌف الرسػ ػػالض ةػ ػػد تيػ ػرفىض جممػ ػػض كتعصػ ػ ن
ً
ػدوما كةػدوذنا ،
المياة وف ؛ ٌ
يياا تتإمف فكرة مخالعػض لمػا جمػع عموػل اليةػاة ة ن
ػت ػػل ٌياػػـ لػػـ وتعرإػكا لعكػرة الرسػػالض كج لمياة ػػض دلتػػي التػػي
لكػػف الػػذم فكجئػ ي
ةػػدمتاا ذ اتاػػا عكاٌيمػػا خػػذكا عمػػي تجرئػػي عمػ اليةػػاة كوػػكلي  :تػػاه اليةػػاة فػػي
ه ػػذه الوإ ػػوض...لـ وعط ػػف الية ػػاة لػ ػ كذا...كة ػػد ك ػػاف ايخع ػػش مػ ػرتجّ ة ػػوف

اف الةاؿ فإمض .
ادع
ٌ
ػر ايسػػتاذ الػذم ػرؼ عمػ رسػالتي ؛ ذ لػػـ
ككيػت ةػد استايسػت كذو نا
يم فصػػؿ مػػف فصػػكؿ الرسػػالض  ،عم ػ ٌوػػض فك ػرة
جػػده وعتػػرض  ،عػػد ةراّتػػل ٌ
طرةاا فول  ،فود تركيػي كتػب رسػالتي ةروػض تامػض ٌ ،ج ٌيػل لػـ وي ايػي عمػ
اج تعاد عف تجرو اليةاة كتخطئتي لاـ ع ارات صروةض .
ػت ػػاادة الماجسػػتور درجػػض جوػػد ج ػ ًدا مػػع
كعم ػ ٌو ػض ةػػاؿ فوػػد يميًةػ ي
ػت ا ػػا ،
مط ػػال تاـ ل ػػي ػػإجراّ التع ػػدوّت كج س ػ ٌػوما ة ػػذؼ الع ػػارات الت ػػي يم ػ ي
ةسب تع ورهـ  ،مف مواـ جداديا اليةاة.

ةدـ هذه الرسالض كما هي كلكف صوغض كتاب ..
كها يذا ٌ
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المقدمة

سػـ ا﵀ كالةمػػد ﵀ الػذم ىمػ كف عمويػػا اكمػؿ رسػػالض ك مػ ،كتػػاب ،كجعػػؿ
لغتيػػا لغػػض ةريػػل  ،فتكعػػؿ ةعظاػػا ةػػوف تكعػػؿ ةعظػػل ذ ةػػاؿ ،جػ كؿ ػػايل) :إً َّنػػا
الذ ٍكر كًا َّنا لى يه لىح ً
ىن ٍح يف ىن َّزٍل ىنا ِّ
كصيعت عم عويػل
افظي ى
ى
كف) فود إمف ا﵀ واّها ي
ى ى
عمرا ،فكـ مػف لغػض يكلػدت كية ػرت ،كلغػض
 ،فكايت رفع المغات نايا  ،ك طكلاا ن
كتاب ا﵀ الةكوـ  ،ج تزاؿ ع ر الدهكر كالمةف تغكص في ايرض جذكرها ،

كتعم ػػك كتت ػػعب ف ػػي ا ف ػػاؽ فيايا ػػا  ،كالص ػػّة كالس ػػّـ عمػ ػ مةم ػػد  ،م ػػ،
العصػػةاّ ك فص ػ ال مغػػاّ ،عكامػػاـ ايي وػػاّ كالمرسػػموف ك ػػعوع ايمػػـ ةاط ػػض وػػكـ
الػػدوف ،الوائػػؿ عػػف يعسػػل  :يػػا سػػود يػػي دـ وػػكـ الووامػػض كج فخػػر  ،صػػم ا﵀
عمول كسمـ  ،كعم

لل ايطاار كصة ل الكراـ ما عد.

فاذا كتاب في اليةك جعمت عيكايػل ))الم ػاكمض ػوف كاك الةػاؿ ك كاك

المصاة ض في اليةك العر ي)) كالم ػاكمض فػي المغػض مػف ػاكؿ ال ػيّ ،معيػ

كةعل في ال كؿ ،كهك ايمر الم كؿ الممت س ،كالم اكمض عيػد هػؿ ال ػدوع ف

وذكر ال يّ معظ غوره لكةكعل في صة تل ،كمذؿ هذا ةصػؿ ػوف كاك الةػاؿ

ككاك المصػػاة ض  ،فوػػد التػ س عيػد اليةػػكووف معياهمػػا  ،كذكػػرت ةػػداهما معػػظ
ايخرل.

ك كاك المصػػاة ض ك كاك المعو ػػض مصػػطم ية ػػكم كاةػػد ،فو ػػد طموام ػػا

اليةكوكف عم الكاك يعساا  ،كلـ وعرةكا وياما في المعي كالتعروؼ.
كةد جعمت هذا الكتاب ووع في ر عض فصكؿ كخاتمض.

ٌمػػا العصػػؿ ايكؿ فوػػد كػػاف عي ػكاف )كاك الةػػاؿ عيػػد اليةػػكووف) يومػػت
فول ما ذكره اليةكوكف عف كاك الةاؿ ،ك رزت هـ الم اكؿ التي كاجاػتاـ فػي

هػػذه ال ػكاك فعرإػػت تػػاكوّتاـ كتعمػػوّتاـ التػػي س ػخركها لةماػػا ،كةػػد اكتعوػػت

واف تياةإاا كتكمعاا ك عدها عػف الصػكاب ،مكإ نػةا ٌف اليةػكووف لػـ ووػدمكا
الةػػؿ المويػػع كالمتعػػؽ عموػػل  ،يمال ػد الس ػ وؿ فػػي العصػػؿ الذػػايي لتوػػدوـ الةػػؿ
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المياسػػب ،مسػػتي طا ٌوػػاه مػػف مػكازوف ووػ حػر ةكماػػا اليةكوػػكف  ،لػػذا سػػموتل )كاك
الةػػاؿ ك كاك المصػػاة ض فػػي المو ػزاف) تكصػػمت مػػف خػػّؿ هػػذه الم ػكازوف ل ػ
ةوووتػوف ايكلػ  :ف الجممػػض الةالوػض ج وجػػكز ر طاػا ػػالكاك ال تػض  ،جف الػكاك
تؤذف المغاورة كمعي الةاؿ وؤذف اجتةاد ،فّ وص الجمع وياما كج ومكف
ف وككف العرب ةد كةعكا في هذا التياةض في التع وػر ،كهػـ فصػ ايمػـ فػي

ايرض كالذايوػػض  :ف ال ػكاك التػػي سػػماها اليةكوػػكف كاك الةػػاؿ ٌ ،يمػػا هػػي كاك
المعوض في ةوووض ايمر .كختمت هػذا العصػؿ تصػرو اليةػكووف اػذه الةوووػض
 ،فو ػ ػػد كإ ػ ػػةت طائع ػ ػػض م ػ ػػياـ ٌف كاك الة ػ ػػاؿ ه ػ ػػي كاك المعو ػ ػػض ف ػ ػػي المعيػ ػ ػ
كالتوػػدورٌ ،ج ٌياػػـ جمعػكا عمػ عػػدـ عػراب مػػا عػػدها مععػػكنج معػػل ،ج ل ػػيّ
ػردا ،فت ػوف لػي ٌف الػذم مػيعاـ مػف عػراب كاك الةػاؿ
ييل لـ وكف اس نػما مع ن
ٌج ٌ
كاك المعوػػض  ،لػػوس هػػك المعيػ ػػؿ ا ػػتراطاـ ا فػراد فػػي المععػػكؿ معػػل  ،لػػذلؾ
تياكلػػت هػػذه المسػػالض معصػػمض فػػي العصػػؿ الذالػػث تةػػت عي ػكاف )المععػػكؿ معػػل

وف المعػرد كالجممػض) ويػت فوػل ٌيػل لػوس ذمػض مػا وميػع مػف كةػكع المععػكؿ معػل
وإا ٌف اليةكووف لغكا المععكؿ معل الجممض مػف
جممض  ،كاتإ لي عد ذلؾ ن

ةواسػػا عمػ هػػذه
جػػؿ ذ ػػات كاك الةػػاؿ الداخمػػض عم ػ الجممػػض ك ػػرت ل ػ ٌيػػل ن
المعادلض  ،فود اي رل عض اليةكووف ل لغػاّ المععػكؿ معػل المعػرد مػف جػؿ
ذ ات كاك الةاؿ الداخمض عم المعرد  ،فتكصمت في هذا العصؿ ل ٌف هياؾ
عّةض عدـ ككجكد وف كاك الةاؿ كالمععكؿ معل الجممض  ،كهي ٌف ةداهما ج
تذ ػػت ج عيػػد لغػػاّ ايخػػرل .كةػػد ويػػت فػػي العصػػؿ ايكؿ ٌيػػل ةػػد كػػاف فػػي

جموعػػا
ذ ػػات كاك الةػػاؿ عكالغػػاّ المععػػكؿ معػػل الجممػػض م ػػاكؿ كروػػت ٌف ةماػػا
ن
وككف ومب هذه المعادلض  ،م :وككف إذ ػات المععػكؿ معػل الجممػض عكالغػاّ كاك

ػدت ل ػ مكاإػػوع العصػػؿ ايكؿ،
الةػػاؿ ،كلترسػػوه هػػذه الةوووػػض عكاوإػػاةاا عػ ي
فدرسػػتاا ذايوػػض ،لكػػف فػػي إػػكّ اليتوجػػض التػػي تكصػػمت لواػػا فروتاػػا خوػػر ةػػؿ
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لمم اكؿ التػي كاجاػت اليةػكووف فػي كاك الةػاؿ  ،كةػد جعمػت هػذه الد ارسػض فػي
العصؿ ايخور تةت عيكاف )المععكؿ معل الجممض كمآخذ الوكؿ كاك الةاؿ).

ػت فوا ػػا يت ػػائج د ارس ػػتي ف ػػي ه ػػذا الكت ػػاب الت ػػي
ٌم ػػا الخاتم ػػض فو ػػد جمم ػ ي
تػػتمخص إػػركرة لغػػاّ كاك الةػػاؿ إع ار اػػا كاك المعوػػض لتيمغػ معاػػا ػػكاجتاا
ػدج مػػف ذلػػؾ
كمآخػػذها التػػي لػػـ وسػػمـ مياػػا ةت ػ كتػػاب ا﵀ الةكػػوـ كلوتةوػػؽ ػ ن
توسور ك ور لميةك العر ي.

يساؿ ا﵀ الادل كالسداد ،كهك الاادم ل سكاّ الس وؿ.
الفصؿ األكؿ  :كاك الحاؿ عند النحكييف

نشأة دراسة كاك الحاؿ  :ذكر سو كول )تَُٖهػ) وػات كجم نػّ ،ة ٌػدر
)و ٍغ ى ػ طىآئًعىػضن
فواا معي الةاؿ ،مف ذلؾ ن
مذّ ،ةكلل " :ك ما ةكلل ،عز كجؿ :ى
ً
ىه كمتٍاي ٍـ ىيعي يساي ٍـ))ُ) فإيما كجاكه عم ٌف وغ ػ طائعػض مػيكـ ،
لمي يك ٍـ ىكطىآئعىضه ةى ٍد ى
فإيما جعمل كةتنػا
كطائعض في هذه الةاؿ  ،كايل ةاؿ :ذ طائعض في هذه الةاؿ ٌ ،
 ،كلـ ورد ف وجعماا كاك عطؼ  ،عكاٌيما هي كاك اج تداّ")ِ).
فػػي تعسػػور ا وػػض الكرومػػض  ،سػػم صػػاةب الكتػػاب ،ال ػكاك ،كاك اج تػػداّ،
كهػػي معيػ ػ كاك اجسػػتئياؼ)ّ) كمعيػ ػ الوط ػػع  ،كمػػا ٌي ػػل ةػػدرها ػ ػػ) ذ) كذك ػػر
ع ارة "في هػذه الةػاؿ" ،فاػك فػي ػاهد كاةػد جمػع ػوف خمسػض معػاف مت ػا اض

كمتغػػاورة ،ظاػػر ذرهػػا فػػي كػػّـ اليةػػكووف ،فوػػد ذه ػكا ع ػده ل ػ ٌف هيػػاؾ ك ناكا
تيسػػم كاك الةػػاؿ ،ككػػاف مصػػدرهـ فػػي ذلػػؾ الكتػػاب فػػي إػػعض مذمػػض ذكرهػػا
سو كول في هذا ال اب ،كج سوما است ااده ا وض المذككرة .

)ُ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض ُْٓ.
)ِ) ك

ر عمرك ف عذماف ،كتاب سو كول ُ.َٗ/

)ّ) الوامكس :المةوط ّ.ُِّ/
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كمف الدجئؿ التي تذ ػت ٌف كاك الةػاؿ ي ػات مػف تعسػور سػو كول عكاع ار ػل
لاذه ا وض ٌف اليةكووف ةريكا كاك الةاؿ ،كمما دؤكا تعػروعاـ اػا  ،ا وػض التػي
است اد اا سو كول ،ك المعايي التي كردها في كاكها.
فػػايخعش )تُِٓه ػػ)

)ُ)

كالم ػػرد )تِٖٓه ػػ)

)ِ)

لػػـ جػػدهما وتكممػػاف

عم كاك اج تداّ ك تودورها ػ) ذ) ٌج عيد است اادهما اذه ا وض.
)ّ)

كو دك لي ٌف الزجػاج )تُُّهػػ)
كلػػـ جػػده ،فػػي غمػػب الظػ ٌػف  ،وػػذكر هػػذه التسػػموضٌ ،ج م ػرة كاةػػدة كهػػي عيػػد
طً
ػى ٍـ))ْ) .كعمػ هػذا اليةػك سػار
تعسور ةكلل تعػال  ) :ىك ى
آئفىػ هة قى ٍػد أ ى
سي
ىو َّمػتٍ يى ٍـ أىنفي ي
)ٓ)
اليةكوػػكف عػػد ايخعػػش كالم ػػرد كالزجػػاج ،مػػف هػػؤجّ ،ػػك جععػػر اليةػػاس

)تّّٖهػ ػ ػػ) ك ػػ ػػك عمػػ ػػي اليةػػ ػػكم
كالا ػػركل

)ٖ)

)ٔ)

كػاف كؿ مػف طمػؽ )كاك الةػاؿ)

)تّٕٕه ػ ػ ػػ) كالرم ػ ػػايي

)تُْٓهػػػ) كا ػػف ره ػػاف العك ػػرل

)ٗ)

)ٕ)

)تّْٖه ػ ػ ػػ)

)تْٔٓه ػػ) كا ػػف س ػػوده

)َُ)

)ُ) ايخعش ايكسط ،ك الةسف سعود ف مسعده ،معايي الورف ُ.َٖ/
)ِ) ك الع اس ،مةمد ف وزود ،الموتإب ِ.ِّٔ/ّ ،ٔٔ/

)ّ) ك سةاؽ راهوـ الزجاج ،معايي الورف عكاع ار ل ُ.ْْٗ/
)ْ) ةػػكؿ هػػذا اسػػتيادا ل ػ

طّعػػي عم ػ الجػػزّ ايكؿ كالذػػايي مػػف معػػايي الوػػرف لمزجػػاج

ك استذياّ ع ارتل "كهذه الكاك لمةاؿ" ُ ِٕ/التي استخدماا عيد ع ار ل الػكاك فػي ةكلػل
كف ًبالمَّ ًه ىك يكنتي ٍـ أ ٍىم ىكاتان) مف ا وض ِٖ مف سكرة ال ورة.
تعال  ) :ىك ٍي ى
ؼ تى ٍكفيير ى
)ٓ) ػك جععػػر اليةػاس ،ػػرح الوصػػائد التسػع الم ػػاكرات ِ ،ِٕٓ/ك ػرح الوصػػائد الع ػػر
اليةػاس معظػل كمعيػاه
لمت روزم صَّٕ ،فود يوؿ الخطوب الت روزم كػّـ ػي جععػر ٌ
دكف ف ويس ل لول.

)ٔ) ك عمي اليةكم ،المسائؿ الم كمض ،المعركفض ال غدادوات صّٗٓ.
الرمايي ،معايي الةركؼ ،صَٔ.
)ٕ) عمي ف عوس
ٌ
)ٖ) عمي ف مةمد الاركم ،اييزهوض في عمـ الةركؼ صِْٓ.
)ٗ) ا ف رهاف العك رل ،رح الممع ج ف جيي صُِّ
)َُ) ا ف سود ،المخصص ،السعر ُْ ،صْٖ.
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)تْٖٓه ػػ) كا ػػف ا ػػاذ
اليةكم

)ّ)

)ُ)

)تْٗٔه ػػ) كالط رسػػي

)تُٖٔهػ) كالزرك ي

)ْ)

)ِ)

)تْٖٓه ػػ) كا ػػف وػػاز

)تْٕٗهػ) كغورهـ.

فو ػػد ك ػػايكا جموع ػػا وست ػػادكف ا و ػػض الت ػػي ست ػػاد ا ػػا س ػػو كول دكف

سػ ػكاها  ،ف ػػي كؿ ة ػػدوذاـ ع ػػف كاك الة ػػاؿ ك الجمم ػػض الةالو ػػض  ،ف ػػا ك جعع ػػر
اليةاس ،مذّ ،است اد اا في ذياّ رح وت لعيترة ،عكاع ار ل ،هك
كالمكت تةت لكاّ ؿ يم ىةمكـ
كم ىةمكهـ وسعكف تةت لكائاـ
ي
كاست اد اا ا ف رهػاف العك ػرل  ،كهػك فػي ػدّ كّمػل عمػ الجممػض الةالوػض،
كة ػػؿ ف وستسػػاؿ تعروعاػػا  ،فوػػد صػػارت عيػػده عيك نايػػا ج مذوػػؿ لػػل فػػي هػػذا
المجاؿ.
كاست اد اا الط رسي ،كهي مف ا وض )ُْٓ) مػف سػكرة ؿ عمػراف،
سػ ِّػب ي ًب ىح ٍمػ ًػد ىؾ) مػػف ا وػػض
كهػػك صػػدد عػراب الػكاك فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :ىكىن ٍحػ ي
ػف ين ى
)َّ) مػػف س ػػكرة ال و ػرة .كة ػػد ذكػػر ٌيا ػػا تيسػػم كاك الة ػػاؿ ككاك اج ت ػػداّ ككاك
اجس ػػتئياؼ ككاك الوط ػػع ،ككاك ) ذ) كه ػػي المع ػػايي الت ػػي جم ػػع ويا ػػا ص ػػاةب

الكتاب في هذه الكاك.

كهيػػاؾ مػػف فػ ٌػرؽ ػػوف هػػذه المعػػايي التػػي طمواػػا سػػو كول عم ػ ال ػكاك
يعساا  ،فود ذكر ايزهرم )تَّٕهػ) ٌف مف يكاع الكاك "كاك الةاؿ ،كوكلؾ:

مس طالعضه  ،م :في ةاؿ طمكعاػا ...كمياػا كاك الكةػت  ،كوكلػؾ:
توتؾ كال ي
اعمؿ ك يت صةو  ،م :في كةت صةتؾ")ٓ).

)ُ) طاهر ف ةمد ف اي اذ ،رح المودمض المةس ض ُ.ِٓٔ/

)ِ) ك عمي العإؿ ف الةسف الط رسي ،مجمع ال واف في تعسور الورف ُ.ْٕ-ّٕ/
)ّ) ا ف واز اليةكم ،ةكاعد المطارةض صَِٓ.َِٔ-

)ْ) در الدوف الزرك ي ،ال رهاف في عمكـ الورف ْ.ّْٕ/
)ٓ) ك ميصكر ايزهرم ،تاذوب المغض ُ.ْٕٔ/
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فااتػػاف الػكاكاف  ،همػػا معيػ كاةػػد  ،ةتػ ٌيػػل ومكػػف ف ي ػػدؿ ويامػػا
يكةػػد وياػػا تسػػموض ايكلػ كتوػػدورها ،ك تسػػموض
فػػي التسػػموض كالتوػػدور ،ك ف ٌ
الذايوض كتودورها.
وإػػا مػػف ات ػػاع سػػو كول ؛ ذ خػػذ ايزهػػرم تسػػموض كاك
كةػػد جػػاّ هػػذا ن
الةاؿ مف ع ارة "كطائعض في هػذه الةػاؿ" كتسػموض كاك الكةػت مػف ع ػارة "فإيمػا

جعمل كةتا".

كةػػد ػػاعت عيػػد اليةػػكووف تسػػموض كاك الةػػاؿ ،كاك اج تػػداّ كتوػػدورها

ػ) ذ) كممف صػرح اػذه التسػموض كالتوػدور غوػر الػذوف

)َّٕهػ ػػ)

)ُ)

كا ػػف ال ػػجرم )تِْٓهػ ػػ)

عووػ ػػؿ )تٕٗٔه ػ ػػ)

)ْ)

)ِ)

ػريا لػواـ ا ػف خالكوػل

كا ػػف ه ػػاـ )تُٕٔهػ ػػ)

كالسػ ػػوكطي )تُُٗه ػ ػػ)

)ٓ)

)ّ)

كا ػػف

كاي ػ ػػمكيي )تِٗٗه ػ ػػ)

)ٔ)

)ٕ)
يف سػػو كول لػػـ وػػذكر
وإػػا مػػف ات ػػاعاـ لسػػو كول ؛ ٌ
كغوػػرهـ  .كةػػد جػػاّ هػػذا ن
كاك اج ت ػػداّ ،كوو ػػدرها ػ ػػ)ذ) ٌج ف ػػي مكإ ػػع كاة ػػد ،ه ػػك المكإ ػػع ال ػػذم ػػد يا

ذكره.

فمػػف تت ػػع ةػكالاـ فػػي هػػذه الوإػػوض  ،ج و ػػؾ فػػي ٌف اليةػػكووف خػػذكا
الو ػػكؿ ػ ػكاك الة ػػاؿ م ػػف ا و ػػض الكروم ػػض الت ػػي ج ػػاّ ا ػػا س ػػو كول ؛ ل ػػذلؾ كذ ػػر

كاياػػا هػػي ا وػػض الكةوػػدة التػػي فػػادت معي ػ الةػػاؿ مػػع ٌف
است ػػاادهـ اػػا ٌ ،
)ُ) ا ف خالكول ،عراب ذّذوف سكرة مف الورف ،صٕٖ.
)ِ) ا ف ال جرم ،ايمالي ال جروض ِ.ِٕٕ/

)ّ) ا ف ه اـ ،ا عراب عف ةكاعد ا عراب صِٗ.
)ْ) ا ف عووؿ ،رح ا ف عووؿ عم

لعوض ا ف مالؾ ُ.ٔٓٓ/

)ٔ) اي مكيي ،رح اي مكيي عم

لعوض ا ف مالؾ ّ.َُْ/

)ٓ) جّؿ الدوف السوكطي ،همع الاكامع تودوـ اليعسايي ِ.ِْٕ/
)ٕ) ف ارئػػد اليةػػك الكسػػومض ػػرح الػػدرة الوتومػػض لمةمػػد ػػف عمػػي ػػف ةسػػوف المػػالكي صٕٓ،
ك لعوض ا ف كيض ممزكجض العوض ا ف مالؾ صَُٔ.
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جممض الةاؿ فواا ،ج صاةب لاا ،كم تد ها يكرة  ،كيدر است اادهـ سكاها ،

مػػف ا وػػات المرت طػػض ػػالكاك ،ككايػػت ةػػرب ل ػ معي ػ الةػػاؿ كمػػا كذرهػػا فػػي
الورف الكروـ.

كمػػع ٌف مصػػطم  ،كاك الةػػاؿ ،ػػد ذك ػره عيػػد الزجػػاج مػػف ال ص ػرووف،
)ُ)
فإي ػػل ك ػػاف ف ػػي
كعي ػػد ػػي ك ػػر ػػف ايي ػػارم )ت ِّٖهػ ػػ) م ػػف الك ػػكفووفٌ ،

ػذّ )تَُّه ػػ) فػػي تعسػػوره ،
عاػػدهما يػػادر اجسػػتعماؿ ،فمػػـ جػػد الط ػػرل ،مػ ن

كا ػػف السػ ػراج )تُّٔهػ ػػ) ف ػػي ايص ػػكؿ كالم ػػكجز ،ك ػػا جعع ػػر الية ػػاس ف ػػي
ا عراب كالوطع كاجئتياؼ ك رح الوصائد استعممكا هذا المصطم .

تسػػمية كاك الحػػػاؿ كاك اءبتػػدا  :وػػذكر اليةكوػػكف ٌف كاك الةػػاؿ سػػموت
كذور عم الم تد  ،كممػف صػرح ػذلؾ :الاػركم)ِ) كا ػف
)كاك اج تداّ) لدخكلاا نا
ا ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذ

)ّ)

كالص ػ ػ ػ ػ ػ ػٌاف

)ْ)

)ت َُِٔ :ق) كالدسػ ػ ػ ػ ػ ػػكةي

)ٓ)

)ت َُِّ :ق)

كالخإػػرم)ٔ) )ت ُِٖٕ :ق) كو ػػدك ٌف سػػو كول  ،ل ػػـ وكػػف وعي ػػي مع ػػظ )كاك
اج تداّ) التي طمواا عم الكاك ،في ةكلل تعال ) :كطائًعضه ةد همتاـ يعساـ)
ػػمكؿ الجممػػض عػػد ال ػكاك اػػذا المعيػػي  ،م :لػػـ وسػػماا ذلػػؾ ،لػػدخكلاا عم ػ

جممػػض اسػػموض ا تدائوػػض  ،عكايمػػا كػػاف وعيػػي رفػػع اجسػػـ عػػدها ٌ ،يػػل رفػػع هيػػا ،
فرفػػع عم ػ
جيوطاعػػل عمػػا ة مػػل فػػي ا عػراب ؛ ذ صػػار م تػػد إػػمف جممػػض  ،ي

اج تداّ.

)ُ) ك كر ف ايي ارم ،رح الوصائد الس ع الطكاؿ ُ.ْٕٔ/
)ِ) ايزهوض ،صِِْ.

)ّ) رح المودمض المةس ض ُ.َِٓ /

)ْ) مةمد ف عمي الص اف ةا وض الص اف عم

ػرح اي ػمكيي عمػ

ُٖٗ.

لعوػض ا ػف مالػؾ ِ/

)ٓ) مةمد ف عرفل الدسكةي ،ةا وض الدسكةي عم مغيي الم وب ِ.ِٖ /
)ٔ) مةمد الخإرم ،ةا وض الخإرم عم

رح ا ف عووؿ ُ.َِِ /
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كهذا ج وخص الجممض الةالوض اجسموض  ،ؿ و مؿ كؿ جممض اسموض ،

فإياػػا
كةعػػت عػػد ال ػكاك  ،س ػكاّ كايػػت ةالوػػض  ،ـ اسػػتئيافوض  ،ـ اعت ارإػػوض ٌ ،

جموعا يورفع اجسـ عدها عم اج تداّ.
ن
مف هذا يستيتج ٌف المعظ الذم استعممل سو كول غور مختص الدخكؿ
عم الجممض اجسموض الةالوض  ،فّ داعي ل

ف يورف وياما.

ػإف الػكاك التػي سػماها سػو كول  ،كاك
هذا مػف جاػض ،كمػف جاػض خػرل ف ٌ
اج تػػداّ ،لػػدخكلاا عم ػ الم تػػد  ،ومت ػ س معياهػػا تمػػؾ ال ػكاك التػػي سػػموت كاك

اجستئياؼ ،لدخكلاا عم جممض ج مةؿ لاا مف ا عػراب  ،فمػف المسػت عد ف

وك ػػكف ص ػػاةب الكت ػػاب ،ة ػػد س ػ ٌػم كاك الة ػػاؿ ،كاك اج ت ػػداّ" ،لك ػػكف الجمم ػػض
)ُ)
ً
ػب لػ اليةػكووف فػي
الةالوض م تد ة كّـ جدود كمعي جدوػد" ةسػب مػا ييس ى
يف هػػذا مػػف معيػ الجممػػض اج تدائوػػض كاجسػػتئيافوض
عػػض الد ارسػػات الةدوذػػض ؛ ٌ

الميوطعػػض عمػػا ة ماػػا فػػي المعي ػ كا ع ػراب ،الميػػاةض لمعي ػ الجممػػض الةالوػػض
المرت طض ما ة ماا في المعي كا عراب.

فود فرؽ س وكول وف المعيووف ،فاجاز ،ن
مذّ ،جزـ الععؿ في يةك :ىذ ٍرهي
ىو يو ػ ٍػؿ ذاؾ ،ك ج ػػاز رفع ػػل  ،ك ف وو ػػاؿ" :ذره وو ػػكؿ ذاؾ  ،ف ػػالرفع م ػػف كجا ػػوف :
ةػدهما اج تػداّ ،كا خػر عمػ ةكلػؾ :ذره ةػائّ ذاؾ)ِ) م :الرفػع وكػكف عمػ

معي اج تداّ ،ك عم معي الةاؿ.

فرؽ ويامػا  ،فجعػؿ رفػع المإػارع عػد الػكاك فػي يةػك:
ككذلؾ الم لرد ٌ
"كمف واتيي تل ك ً
كريملي  ،عم الةاؿ" ك عم اج تداّ كاجيوطاع)ّ).

وإا الجممض اجسموض عد الكاك ،في يةك ةكؿ ال اعر:
كجعؿ ن
ك هؿ العراؽ لاـ كارهكيا
رل ال اـ تكره ممؾ العراؽ
)ُ) الةاؿ في الجممض العر وض ،فاخر ها ـ سعد الواسرم ،صَِْ.
)ِ) كتاب سو كول ّ.ٖٗ /

)ّ) الموتإب ِ.ٕٔ-ٔٔ/
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ةاج"
عم كجاوف " ةدهما ةطع كا تداّ  ...كالكجل ا خر ف وككف ن

)ُ).

كو ػدك ٌف سػو كول فػي ع ار ػل الػذم اعتمػد عموػل اليةكوػكف فػي تسػػموض كاك
الة ػػاؿ ،لة ػػظ ةإ ػػوض رف ػػع اجس ػػـ ع ػػد الػ ػكاك ٌ ،ج ٌي ػػل ل ػػـ ومة ػػظ مة ػػؿ الجمم ػػض
عدها ،فاػك ػذكره )كاك اج تػداّ) ػمؿ الجممػض الةالوػض كغورهػا  ،ك ػذكر توػدوره

"في هذه الةاؿ" خص الجممض الةالوض  ،في ا مف هػذا تيػاةض ر ػؾ ىمػف عػده،
فوػػد مػ ٌػر كف الط رسػػي جعػػؿ كاك الةػػاؿ ككاك اجسػػتئياؼ ككاك اج تػػداّ معي ػ
كاةد  ،كمف اليةكووف مف جعؿ كاك اج تداّ ككاك الةػاؿ معيػ كاةػد كفرةامػا
عػػف كاك اجسػػتئياؼ)ِ) ،كمػػياـ مػػف جعػػؿ كاك اج تػػداّ ككاك اجسػػتئياؼ معي ػ
كاةػد كفرةامػا عػف كاك الةػاؿ

)ّ)

كالتوسػوـ ايخوػر هػك الصػةو  ،ككػاف وي غػي

يف الية ػػكووف ف ػػي ا عػ ػراب لةظػ ػكا مة ػػؿ
ف يوؤخ ػػذ ػػل دكف ايكؿ كالذ ػػايي ؛ ٌ
الجممػػض عػػد ال ػكاك كموػػزكا ػػوف الجممػػض الةالوػػض التػػي تكػػكف فػػي مةػػؿ يصػػب،
كالجممض اجستئيافوض ك اج تدائوض التي ج مة كؿ لاا مف ا عراب.
ربط الجممة اءسػمية الحاليػة بػالكاك  :كجػدت اليةػكووف عيػد كّماػـ

ػر م ػ ػػا و ػ ػػذكركف الجمم ػ ػػض اجس ػ ػػموض ،
عمػ ػ ػ ر ػ ػػط الجمم ػ ػػض الةالو ػ ػػض ػ ػػالكاك كذو ػ ػ نا

ايكلػػوف كػػايكا
كوست ػػادكف اػػا دكف الجممػػض الععموػػض ؛ ذلػػؾ ٌف سػػو كول كاليةػػاة ك
وػػركف ٌف كاك الةػػاؿ  ،ج تػػدخؿ ج عم ػ الم تػػد  ،ك ػػاع عيػػدهـ هػػذا ة ػػؿ ف

و وع صةض دخكلاا عم الععؿ كاجسـ عم ةد سكاّ.
كةػد ايوسػـ اليةكوػكف

ػػاف ر ػط الجممػض اجسػػموض الةالوػض ػالكاك ،عمػ

جكز ر طاا الكاك ،كةسـ كجب ذلؾ.
ةسموف :ةسـ ك
)ُ) الكامؿ ُ.ِّٖ -ِّٔ /

)ِ) ايزهوض صَِْ ،ِِْ -كمغيي الم وب ِ.ّٓٗ /

)ّ) الجي الدايي في ةركؼ المعايي ،لممرادم صُُٗ.ُِٗ -
كال رهػ ػػاف ْ ،ّْٖ -ّْٕ /كرصػ ػػؼ الم ػ ػػايي فػ ػػي ػ ػػرح ةػ ػػركؼ المعػ ػػايي ،لممػ ػػالوي
صُْٕ.ُْٖ -
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المجكزكف  :ساكل الم رد وف ر ط الجممض اجسموض الكاك ،ك وف عدـ
ِّ

ر طاا دجلض ةكلل" :فإذا كاف فػي الذايوػض مػا ورجػع لػ ايكؿ  ،جػاز ٌج تعموػل

ةػػرؼ العطػػؼ )وعيػػي اػػا كاك الةػػاؿ) عكاف عموتػػل ػػل فجوػػد ...كذلػػؾ ةكلػػؾ:
جاّيي ع د ا﵀ كه وكممل ،عكاف ئت ةمت  :ك كه وكممل")ُ).
)ّ)
كممػ ػ ػػف صػ ػ ػ كػرح ج ػ ػ ػكاز الػ ػ ػػكجاوف الزجػ ػ ػػاج)ِ) ك ػ ػ ػػك عمػ ػ ػػي اليةػ ػ ػػكم
)ْ)
ةوػػاف اييدلسػػي
كالمػػالوي )تَِٕه ػػ) ك ػػك ٌ
اف هذا هك مذهب جماكر اليةكووف.
ٌ

)ٓ)

)تْٕٓه ػػ) كصػػرح ايخوػػر

المكجبكف ٌ :ما فكرة كجكب ذكر الكاك فترجع ل ما ةالل سو كول فود
مذّ عف الةاؿ الجامدة في يةك ) :كمك ٍمتيػلي فػاه لػ ًفػ كي ) ذػـ ةػاؿ " :
 ،تةدث ن
)ٔ)
ػي "كايػػل ووػػكؿ كممتػػل كفػػكه لػ فػ كي"
ك عػض العػػرب ووػػكؿ  :كممتػػل فػػكه لػ ف ٌ
فسػػو كول اػػذا التع وػػر وروػػد ف و ػػور ل ػ ٌف ال ػػائع فػػي كػػّـ العػػرب  ،هػػك
الكاك ،كما ٌيل لك لـ وعد هذا المسمكع المكتعي الإمور ً
ػاذا  ،كجارنوػا عمػ
غور ايصؿ ،لما كمٌؼ يعسل تاكومل ،ما هك مرت ط الكاك.

ػرت غو ػػر ٌف
كال ػػذوف ج ػػاؤكا ع ػػد س ػػو كول ج ػػازكا ال ػػكجاوف  ،كم ػػا ذك ػ ي
كصرح ذكذ ةذؼ الكاك وكلػل:
الزمخ رم )تّٖٓهػ) ذهب ل الكجكب ،
ٌ

)ُ) الموتإب.ُِٓ/ْ :

)ِ) معايي الورف عكاع ار ل ِ.َّٓ-ّْٗ/

)ّ) الةج ػػض ف ػػي الوػ ػراّات السػ ػ عض ِ ُٓٗ-ُٖٓ/عكاعػ ػراب الو ػػرف الميس ػػكب لػ ػ الزج ػػاج
ّ.َٖٓ-َْٖ/

)ْ) ةمػػد ػػف ع ػػد اليػػكر المػػالوي ،رصػػؼ الم ػػايي فػػي ػػرح ةػػركؼ المعػػايي ،صُْٖ-
ُْٗ.

)ٓ) ك ةواف اييدلسي ،مياج السالؾ في الكّـ عم
)ٔ) كتاب سو كول ُُّٗ/
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لعوض ا ف مالؾ ،صُُِ.

ةاج ...عكاف كايت اسموض فالكاكٌ ،ج ما ىذ مف ةػكلاـ :كممتػل فػكه
"كالجممض توع ن
في ،كما عس ف يوعذر عمول في اليدرة")ُ).
ل ٌ
كمم ػ ػػف ذه ػ ػػب ه ػ ػػذا المػ ػ ػػذهب ع ػ ػػده الس ػ ػػخاكم)ِ) )تّْٔهػ ػ ػػ) كا ػػ ػػف

الةاجػ ػػب

)ّ)

)ت ْٔٔه ػ ػػ) كالعاإػ ػػؿ ايسػ ػػعراوويي

)ْ)

)ت ْٖٔه ػ ػػ) ذ صػ ػػرةكا

ػػذكذ ة ػػذؼ الػ ػكاك ،كيةكو ػػكف خ ػػركف ص ػػرةكا إ ػػعؼ ة ػػذفاا كعم ػػؾ الع ػػّ

الت روػػزم

)ٓ)

)ت عػػد ََٕه ػػ) كركػػف الػػدوف ايسػػتر اذل

)ٔ)

)ت ة ػكاليِْٕه ػػ)

كذك ػػر ايرد وم ػػي)ٕ) )تَٕٗهػ ػػ) ٌف ايعػ ػراد الجمم ػػض اجس ػػموض الةالو ػػض الإ ػػمور
إػػعوؼ عيػػد ايكذ ػروف ،كةػػد ٌوػػد مػػّ جػػامي )تٖٖٗه ػػ) مػػا ذهػػب لوػػل ا ػػف

الةاجب ،كذكر ٌيل "ج د مف الكاك عم العصو "
عصاـ الدوف ايسعراوويي)ٗ) )تْٓٗهػ).

)ٖ)

ك مذؿ هذا صرح عصاـ

المعص ػػؿ ف ػػي عم ػػـ العر و ػػض صْٔ ك ػػرح
)ُ) ػػك الواس ػػـ مةم ػػكد ػػف عم ػػر الزمخ ػػرم،
ٌ
المعصؿ ج ف وعوش ِ.ٔٓ /
ٌ
)ِ) عمـ الدوف السخاكم ،المعإؿ في رح المعصؿ صَٕٔ.َٕٕ -
)ّ) ا ف الةاجب ،رح الكافوض يظـ الكافوض صُِِ.

)ْ) تاج الدوف العاإؿ ايسعراوويي ،فاتةض ا عراب في عراب العاتةض ،صُْْ.
)ٓ) ك المعالي ع د ا﵀ فمؾ العّ الت روزل ،رح الكافوض صَُُ.
)ٔ) ركػػف الػػدوف ايسػػتر ادل  ،ركػػف الػػدوف ايس ػػتر اذل ككتا ػػل ال سػػوط فػػي ػػرح الكافوػػض
صْٕٖ.

)ٕ) تػػاج الػػدوف ةمػػد ػػف مةمػػكد ػػف موػػر ال ػػاه ايرد ومػػي ،ػػرح الكافوػػض ،مخطػػكط ،كرةػػض
ٔٔ.

)ٖ) ع د الرةمف ف مةمد الجامي ،العكائد الإوائوض عم

رح الكافوض صِٕ.

)ٗ) العصاـ :ايسعراوويي ،ك عصاـ الدوف ايسعراوويي ،راهوـ ا ػف مةمػد .ةا ػوض عصػاـ
عمي الجامي ،صِِٕ.
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ػذّ
كالوػػكؿ الإ ػػعؼ ،كم ػػا رل  ،ك ػػالوكؿ ال ػػذكذ ،ف ػػا ف الةاج ػػب م ػ ن

استعمؿ المصطم ايكؿ في اليظـ

)ُ)

كالمصطم الذايي في ال رح)ِ).

ػاخركف ،ةتػ كذػػر ف تسػػمع
كةػػد ةػػاؿ ػػذكذ ةػػذؼ الػكاك يةكوػػكف متػ ٌ
ػي")ّ) ك رل ٌف الزمخ ػػرم
مذػػؿ ةػػكلاـٌ " :ج مػػا ػػذ مػػف يةػػك :كممتػػل فػػكه لػ فػ ٌ
كمف ت عل ةد اةتدكا سو كول  ،فاـ جموعا لـ وست ادكا غور ما است اد ل.

مػػػذوب الفػػػ ار كالكػػػكفييف  :و ػػدك ٌف الع ػ ٌػراّ )تَِٕهػ ػػ) ج ػػاز ر ػػط
الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض ػػالكاك ،كلػػـ وعػػد ةػػذفاا ػػاذا ،مست ػػادا وكلػػل تعػػال :
)ْ)
ً
و
ً
ىومى ٍك ىنا ًمف
كـ) ك وكلل تعال  ) :ىك ىما أ ٍ
) ىك ىما أ ٍ
ىومى ٍك ىنا مف قى ٍرىية إًءَّ ىكلى ىىا كتى ه
اب َّم ٍعمي ه
ًمف قىري وة إًٌء لىىا م ً
كف))ٓ) فوػاؿ فػي هػذا الصػدد" :كهػك كمػا توػكؿ مػا روػت
نػذ ير ى
ٍى
ى ي
ةدا ٌج كعمول ذواب ،عكاف ئتٌ :ج عمول ذواب ...كةاؿ ال اعر:
ن
يكر
اج ليا ٌج
ستكر ال وت رخوف لكـ وكف
ى
سر ه
ككجاؾ ي
ذا ما ي
فمك ةوؿ ٌ :ج كجاؾ يكر  ،كاف صكانا  ،كةاؿ ا خر :
مس كعٌي مف وود طاب روةاا مف الياس ٌج رو كعٌوؾ طوب
كما ك

يف إًٌء إً َّن يىػ ٍػـ
س ػ ٍم ىنا قى ٍبمىػ ى
سػػمً ى
ػؾ ًمػ ى
ػف ا ٍل يم ٍر ى
فجػػاّ ػػالكاك ك غوػػر ال ػكاك كمذمػػل ) :ىكمػػا أ ٍىر ى
لى ىيأٍ يكمي ى َّ
اـ))ٔ)،فاذا المكإع لك كاف فواا الكاك صم ذلؾ")ٕ).
كف الط ىع ى

)ُ) العكائد الإوائوض ،صِٕ.
)ِ) رح الكافوض ،صُِِ.

)ّ) ف ارئػ ػػد اليةػ ػػك الكسػ ػػومض ،صٕٓ ،كركح المعػ ػػايي فػ ػػي تعسػ ػػور الوػ ػػرف العظػ ػػوـ لمةمػ ػػكد
اجلكسي ال غدادم ُ.ُٖٗ/

)ْ) سكرة الةجر ،ا وض ْ.

)ٓ) سكرة ال عراّ ،ا وض َِٖ.

)ٔ) سكرة العرةاف ،مف ا وض َِ.
)ٕ) ك زكروا وةو

العراّ ،معايي الورف ِ.ْٖ-ّٖ/
ف زواد ٌ
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كةػػد تعػ ٌػرض عػراب الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :ىكيق ٍم ىنػػا
ض يك ٍـ لً ىب ٍع و
ض ىع يدك))ُ) ك جاز جعؿ )معػل ر وػكف) جممػض اسػموض ةالوػض
ٍ
او ًبطيكاٍ ىب ٍع ي
ػكف))ِ) عػد جعػؿ
في ةراّة مف ةر ةكلل تعال  ) :ىك ىكأ ِّىيف ِّمف َّن ًبػي قيتى ىػؿ ىم ىع ي
ػه ًرِّبي ى
اليائب عف العاعؿ إمو ار مستت انر في )ةتػؿ) عائػدان لػ الي ػيٌ ،ج ٌيػل لػـ و ػر
ال تض ل كجكب ر ط الجممض اجسػموض الةالوػض فػي هػذوف ال ػاهدوف ػالكاك ،كلػـ

و ر ل ٌف هياؾ ك ناكا مإمرة ك مةذكفض  ،وجب ك وجكز تودورها)ّ).
ً
يف ىكػ ىذ يبكاٍ ىعمىػػى
امػ ًػة تىػ ىػرل الَّػ ًػذ ى
كمػػا ٌيػػل ةػػاؿ فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :ىكىيػ ٍكىـ ا ٍلق ىي ى
س ىكَّدةه))ْ)ٌ " :ياا كوكلؾ :روت ع د ا﵀ مػره مسػتووـ")ٓ) فالجممػض
المَّ ًه يك يج ي
كو يىـ م ٍ
فالجمم ػػض اجس ػػموض ،هي ػػا  ،ةالو ػػض عي ػػد العػ ػراّ  ،فاست ػػااده ا ػػا  ،كه ػػي غو ػػر

مرت طض الكاك دلوؿ عم ٌيل ذهب ل الجكاز.
كك ػػذلؾ ج ػػاز ػػك ك ػػر ػػف ايي ػػارم ،ال ػػر ط كعدم ػػل  ،كمذ ػػؿ ل ػػذلؾ

ػمس طالعػضه عموػػل  ،ككػػذلؾ
ػمس طالعػضه ،كلووتػػل ال ػ ي
وكلػػل" :لووػػت ع ػػد ا﵀ كال ػ ي
عالما ٌج ك ػكؾ فإػؿ ميػل ،عكاف ػئت ةمػتٌ :ج ػكؾ فإػؿ
توكؿ :ما روت ن
ميل")ٔ) ،كةد يسب ل العراّ ايل جاز الكجاوف)ٕ).

)ُ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ّٔ.

)ِ) سػػكرة ؿ عم ػراف ،مػػف ا وػػض ُْٔ "ةػػر ا ػػف كذوػػر كيػػافع ك ػػك عمػػرك )ةيتػػؿ معػػل) كةػػر
عاصػػـ كا ػػف عػػامر كةم ػزة كالكسػػائي )ةاتػػؿ معػػل)" كتػػاب الس ػ عض فػػي الو ػراّات ج ػػف
مجاهد ،صُِٕ.

)ّ) معايي الورف ُ.ِّٕ/ُ ،ُّ/
)ْ) سكرة الزمر ،مف ا وض َٔ.
)ٓ) معايي الورف ِ.ِّْ/

)ٔ) رح الوصائد الس ع الطكاؿ ُ.ْٕٔ/

)ٕ) رح الوصائد الس ع الطكاؿ ُ.ْٖٔ-ْٕٔ/
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مػػػا شػػػاع عػػػف الفػػػ ار  :يس ػػب ػػك ةو ػػاف اييدلس ػػي
كالس ػ كي

)ِ)

)تّٕٔه ػػ) كالا ػكارم

)ّ)

)تَٖٕه ػػ) كالسػػوكطي

)ُ)

)ْ)

)تْٕٓهػ ػػ)

كاي ػػمكيي

)ٓ)

كاي ػػمكيي)ٓ) ل ػ الع ػراّ ٌيػػل ةػػاؿ يػػدرة ر ػػط الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض ػػالكاك،
ػي  ،كذكػػركا ٌيػػل خػػالؼ الجماػػكر الػػذوف
ك ػػذكذ ةػػكؿ العػػرب :كممتػػل فػػكه لػ فػ ٌ
جازكا الكجاوف.

كو ػ ػػدك ٌف الم ػ ػػذهب الم ػ ػػذككر ال ػ ػػذم ييس ػ ػػب لػ ػ ػ العػ ػ ػراّ ػ ػػائع عي ػ ػػد
اليةكووف ،ةت يذ ت هذا في الدراسات الةدوذض)ٔ) ،كهذا مخالؼ لما ظار فػي
في كّـ العراّ ،ةوث جاز الكجاوف  ،كةد يسب لول هذا الجكاز ك كػر ػف

ايي ارم  ،كةد مر تعصػوؿ ذلػؾ  ،كهػك درل ػالعراّ ك مذه ػل ممػف يسػ كا لوػل

عادا.
ييل مف ت اعل  ،ك ةرب لول ن
ذكذ ةذؼ الكاكٌ ،
ك إػػوؼ ل ػ مػػا توػػدـ ذك ػرهٌ ،يػػل ج ومكػػف فػػي روػػي ف وصػػدر مػػف

يف الككفووف  ،كما هك معػركؼ عػياـ  ،وع ٌػدكف خ ػار
العراّ ،ما ييسب لول ؛ ٌ
كاف ك خكاتاا ،كالمععكؿ الذػايي لظػف ك خكاتاػا ةػك ناج)ٕ) كالم ػاكر عػف الجمػؿ

اسموض كايت ـ فعموض ،التي توػع مكةػع هػذه الميصػك ات عػدـ ر طاػا ػالكاك ٌج
)ُ) ك ةواف اييدلسي ،مياج السالؾ في الكّـ عم

لعوض ا ف مالؾ ،صُُِ.

)ِ) اػػاّ الػػدوف الس ػ كي ،عػػركس ايف ػراح فػػي ػػرح تمخػػوص المعتػػاح ،إػػمف كتػػاب ػػركح
التمخوص ّ.ُْٖ/

)ّ) ا ف جا ر الاكارم اييدلسي الإرور ،رح لعوض ا ف مالؾ ،مخطكط ،كرةض ٗٗ.
)ْ) همع الاكامع ،تودوـ اليعسايي ِ.ِْٔ/
)ٓ) رح اي مكيي عم

لعوض ا ف مالؾ ّ.ُّٖ/

)ٔ) التاكوؿ اليةكم في الورف الكروـ لمدكتكر ع د العتاح ةمد الةمكز ُ ّٕٕ/كالةاؿ في
في الجممض العر وض ،صُْٔ.

)ٕ) معايي الورف لمعراّ ُ ،ِْ/كالمكفي في اليةك الكػكفي صُِْ ُِٓ-ك صُِّ-
صُِّ ُّٓ-كالد ارس ػػات المغكو ػػض ف ػػي العػ ػراؽ لم ػػدكتكر ع ػػد الج ػػار جعع ػػر الو ػ ٌػزاز،
صُْٔ.ُّٕ ،
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ػذكذان  ،فػػالوكؿ كجػكب ر ػػط الجممػػض اجسػموض الةالوػػض ػالكاك ،ك ػػذكذ ةػػذفاا،

ةد وصدر مف يةكم صرم ،ود ٌيل يوست عد ف وصدر مف يةكم ككفي.
حاءت الربط بكاك الحاؿ  :وو لسـ اليةكوػكف ر ػط الجممػض الةالوػض ػالكاك
عم ذّذض ةساـ  :امتياع الر ط الكاك ،ككجكب الر ط اا  ،كجكاز الكجاوف.

امتنػػػاع الػػػربط بػػػالكاك :الم ػػاكر عيػػد اليةػػكووف ٌف الػػر ط ومتيػػع فػػي
س عض مكاإع ،هي :المإػارع المذ ػت غوػر الموتػرف ػػ)ةد) كالمإػارع الميعػي
ػػ)ج) كالمإػػارع الميعػػي ػػ)ما) كالماإػػي المتمػ حػك ػػ) ك) كالماإػػي عػػد ) ٌج)

كالجممض المؤكدة لمإمكف الجممض  ،كالجممض المعطكفض عم ةاؿ.

لػػـ وجم ػػع اليةكوػػكف عمػ ػ مي ػػع ر ػػط ه ػػذه الص ػػو ،ػػالكاك ،فم ػػياـ م ػػف

جػػاز ،ػػؿ وكػػادكف وي ػػطركف ػػطروف متعػػادلوف فػػي المإػػارع الميعػػي ػػ)ج)

كالميعػػي ػػ)ما) فايػػاؾ يةكوػػكف م ػػاكركف  ،لػػـ وميعػكا ر ػػط هػػاتوف الصػػوغتوف
ػػالكاك ،لػػذلؾ اإػػطررت ف دخماػػا تةػػت ةالػػض امتيػػاع الػػر ط  ،كةالػػض ج ػكاز

الكجاوف.

كفوما واتي ساعرض الصو ،التي ومتيع ر طاا الكاكً ،
مؿ اليةكووف
كع ى
في ذلؾ.
المضػػػارع المثبػػػت ميػػػر المقتػػػرف بػػػػ(قد)  :المإ ػػارع المذ ػػت غو ػػر

الموترف ػ)ةد) ومتيع ر طل الكاك عيد جماكر اليةػكووف ،عكاذا كرد مرت طنػا اػا

ػدور
 ،يةكػػـ ػػذكذه ك ليكؿ عم ػ إػػمار م تػػد ة مػػل  ،لوكػػكف جممػػض اسػػموض توػ نا
ةمت ك ص ح
ؾ عويل  ،كةكؿ ال اعر:
كوكلاـ :ي
يجكت ك رىهيياـ مال نكا
وت ظافرهـ
ي
فمما خ ي
ٌ
)ُ)
فايكؿ تاكوؿ :ك يا ص ح
ؾ عويل  ،كالذايي تاكوؿ :ك يا رهياـ مالكا .

)ُ) تسػػاوؿ العكائػػد ،صُُّ ،ك كإ ػ المسػػالؾ ،صُِٗ ك ػػرح الرإػػي ِ ،ّْ/ك ػػرح
ا ف عووؿ ُ ٔٓٔ/ك رح ال وه ع د الميعـ عكض الجرجاكم عمػ

يلعوض ا ف مالؾ ،صُّٖ.
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ػكاهد ا ػف عووػؿ

كذهػػب الجرجػػايي ل ػ ٌف ال ػكاك هيػػا "لوسػػت لمةػػاؿ  ،كلػػوس المعي ػ ،
هف ك ص ح
ؾ في معي رهيت
يجكت ر ن
اهيا مال نكا  ،كةمت صا ًكا كجال  ،كلكف ر ي
كصككت")ُ).
كةد خذ عض الدارسوف كالمةدذوف مػذهب الجرجػايي ،ككصػعل " ٌايػل

الإ ػػواّ الس ػػاطع ف ػػي تعس ػػور العع ػػؿ الموت ػػرف ػػالكاك ،سػ ػكاّ م ػػا ج ػػاّ مي ػػل ف ػػي
اليصكص الوريوض ،كاليصكص ال عروض")ِ).

ك رل ٌف جعؿ المإارع تودور الماإي مػف جػؿ جعػؿ الػكاك عاطعػض
تكمؼ عود.

عمٌػػػة امتنػػػاع ربػػػط المضػػػارع المثبػػػت بػػػالكاك  :و ػػذكر اليةكو ػػكف ٌف
ييل ل اسـ العاعؿ زيض كمعي  ،فكما
المإارع المذ ت امتيع ر طل الكاك ؛ ٌ
ج وص

ف توكؿ :جاّ زود كإاة نكا  ،ج وص

ف توكؿ :جاّ زود كوإةؾ.

كمم ػ ػػف ص ػ ػػرح ػ ػػذكر ه ػ ػػذه العم ػ ػػض ا ػ ػػف وع ػ ػػوش

الةاج ػ ػػب

)ْ)

كا ػ ػػف مال ػ ػػؾ

)ٓ)

)ّ)

)تّْٔهػ ػ ػػ) كا ػ ػػف

)تُٕٔهػ ػ ػػ) كا ػ ػػف و ػ ػػاز الية ػ ػػكم

)تٖٖٔهػ) كركف الدوف ايستر اذل

)ٖ)

كغورهـ)ُ).

)ٔ)

كالرإ ػ ػػي

)ٕ)

)ُ) دجئؿ ا عجاز ،صَِٔ.

)ِ) الةاؿ في الجممض العر وض ،صُّٗ.

)ّ) مكفؽ الدوف وعوش عمي ف وعوش ،رح المعصؿ ِ.ٔٔ/
)ْ) رح الكافوض ،صُِِ.

)ٓ) جمػػاؿ الػػدوف ػػف مالػػؾ ،ػػرح عمػػدة الةػػافظ كعػػدة الّفػػظ تةووػػؽ الػػدكرم ،صْْٖ،
ك تةووؽ هرودم صِّّ.ّّّ -

)ٔ) ةكاعد المطارةض ،صُْْ.ُْٓ -

)ٕ) رإي الدوف ،مةمد ف ةسف ايسػتر اذل ،ػرح الرإػي عمػ كافوػض ا ػف الةاجػب ِ/
ّْ.

)ٖ) ال سوط في رح الكافوض ،صْٖٖ.ْٖٗ-
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كةػػد كإ ػ اليةكوػػكف موصػػدهـ الزيػػض  ،فػػذكركا عم ػ ٌياػػا الم ػػا اض
فػػي الةركػػات كالسػػكيات)ِ) لكػ ٌػياـ لػػـ وكإػػةكا الموصػػكد مػػف ال ػ ل المعيػػكم،
يف مػياـ مػف عيػ م ػا اتل جسػـ العاعػؿ
كهذه الوإوض تةتاج ل وإاح ؛ ٌ
دجلتل عم الزمف الةاإر  ،كمياـ مف يع ذلؾ.
كةػ ػػد كإػ ػ ػ السػ ػػكاكي

كالوزكويػػي

)ٓ)

كا ػػف كمػػاؿ ا ػػا

ٌف الجممػػض ذا كردت عم ػ
المذ ت  ،فالكجل ترؾ الكاك.

)ّ)

)ٔ)

)تِٔٔه ػ ػػ) كا ػ ػػف الي ػ ػػاظـ

)تَْٗهػػ) كغوػػرهـ

)ٕ)

)ْ)

)تٖٔٔهػ ػ ػػ)

هػػذه المسػػالض ،فوػػالكا:

صػػؿ الةػػاؿ  ،ككايػػت عم ػ طروواػػا  ،كالمإػػارع

كمجمػػؿ ة ػكالاـ تػػد حؿ عم ػ ٌف الموصػػكد اصػػؿ الةػػاؿ :الدجلػػض عم ػ
الػ ػػزمف الةاإػ ػػر ،الموػ ػػارف لػ ػػزمف العامػ ػػؿ ،ككػ ػػذلؾ فادتػ ػػل التجػ ػػدد كالةػ ػػدكث
كالموصكد طروواا :ا ذ ات )عدـ اليعي).

فكمٌما اةتر ت الجممض مف هذه ايصػكؿ الذّذػض  ،إػععت ةاجتاػا لػ

الػكاك ،ككمٌمػػا ا تعػػدت عياػػا زادت ةاجتاػػا لواػػا كػ ك
ػاف هػػذا ػػارة لػ ٌيػػل وػػؤت
ػ ػػالكاك لتوروػ ػػب الجممػ ػػض مػ ػػف ايصػ ػػؿ الػ ػػذم افتودتػ ػػل  ،هػ ػػذا مػ ػػا عموػ ػػل جماػ ػػكر
اليةكووف.

)ُ) مػػياج السػػالؾ ،صُِِ ،كالعكائػػد الإػػوائوض ،صِٕ ك ػػرح التصػرو ُ ،ِّٗ/ك ػػرح
اي مكيي ّ ،َٗ/كةا وض الص اف ِ.ُٖٕ /

)ِ) ةا وض الصٌاف ِ.ُٖٕ/
)ّ) ك وعوكب وكسؼ ف ي كر الس ٌكاكي ،معتاح العمكـ غور المةوؽ ،صُْٗ.
)ْ) ع ػػد ا﵀ ػػدر ال ػػدوف ػػف ا م ػػاـ جم ػػاؿ ال ػػدوف ػػف مال ػػؾ ،المصػ ػ اح ف ػػي عم ػػـ المع ػػايي
كال واف ،صّْ.ّٓ-

)ٓ) ا وإاح ،صٔٗ.

)ٔ) مس الدوف ةمد ف سموماف المعركؼ ا ف كماؿ ا ا ،سرار اليةك ،صُّٗ.
)ٕ) رح ا ظاار ،صُْٕ.
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ٌما السخاكل ،فووكؿ في هذا الصدد " :عكاٌيمػا اسػتغيكا عياػا فػي المذ ػت
ال تض ،كجاز ا تواف اا في الميعي ل دة ارت اط المذ ت  ،كاستغيائل عػف زوػادة

تاكود فول")ُ).

ك ٌمػػا التعتػػازايي )تُٕٗه ػػ) ،فوػػد طػػؿ دجلػػض المإػػارع عم ػ معي ػ
المإػػارعض عمٌػػض لميػػع ارت اطػػل ػػالكاك ،ار ًدا ػػذلؾ عم ػ الوزكويػػي لكػػكف الةػػاؿ

ف يوعمػػؿ

ػر كمسػػتو نّ ،كذكػػر ٌف "ايىكل ػ
عيػػده وص ػ ف تكػػكف ماإػ نػوا كةاإػ نا
ظػػا ك توػػدوره
امتيػػاع ال ػكاك فػػي المإػػارع المذ ػػت ايػػل عم ػ كزف اسػػـ العاعػػؿ لع ن

معي ")ِ).

ج ػكاز ارتبػػاط المضػػارع المثبػػت بػػالكاك  :عمػ الػػرغـ مػػف ٌف جماػػكر
)ّ)
اليةكووف ذه كا ل ٌف المإارع المذ ػت ةػد اسػتغي عػف الػر ط ػالكاك ال تػض
كخػػّ مياػػا "كجكنػػا
ػالكاك .كوكلػل تعػال
ػػؤ ًم يف ًبالمٌ ً
ػػػه ىك ىمػػػا
ينػ ٍ

ل ػػدة ػ ال اسػػـ العاعػػؿ")ْ) .فوػػد كرد غوػػر ةموػػؿ ارت اطػػل
)ٓ)
 ) :ىكيي ىكمِّػـ َّ
ػاس ًفػي ا ٍل ىم ٍىػ ًد) كةكلػل تعػال  ) :ىك ىمػا لى ىنػػا ءى
الن ى
ي
ػػػؽ كىن ٍطمػػػع أىف ي ٍ ً
ػػػكًـ
ىجا ىنػػػا ًم ى
ػػػف ا ٍل ىح ِّ ى ى ي ي
ػػػدقمى ىنا ىرَّب ىنػػػا ىم ى
ػػػع ا ٍلقى ٍ

)ُ) المعإؿ في رح المعصؿ ،صَٖٕ.

)ِ) مسػػعكد ػػف عمػػر ،سػػعد الػػدوف التعتػػازايي ،مختصػػر التعت ػػازايي عم ػ تمخػػوص المعتػػاح
ّ ُِّ/كالمطكؿ عم التمخوص ،صِٕٓ ،كعوكد الجماف

مكاهب العتاح ّ.ُّّ/

رح العمرم ُ،َِِ/

)ّ) المعإؿ في رح المعصؿ لمسخاكم ،صَٖٕ.
)ْ) رح اي مكيي.َٗ/ّ ،

)ٓ) سػ ػػكرة ؿ عم ػ ػراف مػ ػػف ا وػ ػػض ْٔ ،ا متػ ػػاع كالمؤايسػ ػػض ُ ُُٖ/كالوػ ػػكؿ ميسػ ػػكب ل ػ ػ
السورافي.
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يف))ُ) كةكلػػل تعػػال  ) :ىكىي ٍب يغكىن ىىػػػا ًع ىك نجػػػا)
َّ
الصػػػالً ًح ى
يؽ ِّم ٍن يى يـ))ّ).
فى ًر ه

)ِ)

سػػػتىأ ًٍذ يف
كةكلػػل تعػػال  ) :ىكىي ٍ

ل ػ ػػذلؾ " ج ػ ػػاز عإ ػ ػػاـ دخ ػ ػػكؿ الػ ػ ػكاك عمو ػ ػػل")ْ) كع ػ ػ ٌػد الم ػ ػػالوي تاكو ػ ػػؿ
ػر لم تػػد مةػػذكؼ "تكمعنػػا ج إػػركرة تػػدعك
اليةػػكووف ،كهػػك جعػػؿ المإػػارع خ ػ نا
لول")ٓ).

ػاؾ ىن ٍع يبػ يػد
كةػد عػػرب ال وإػػاكم )تُٕٗهػػ) الػكاك فػي ةكلػػل تعػػال ) :إً َّيػ ى
يف))ٔ) كاك الةػاؿ)ٕ) كمػف المتػاخروف مػف جعػؿ هػذا ال ػاهد الوريػي
كًاي ى
ستىًع ي
َّاؾ ىن ٍ
الوريػػي ةاعػػدة يةكوػػض ،فػػذكر ٌف المإػػارع المذ ػػت ومتيػػع ر طػػل ػػالكاك كلكػػف

"خرجػػت الجممػػض المصػػدرة معمكلػػل فتػػر ط ػػالكاك"

)ٖ)

ػادا ا وػػض المػػذككرة،
مست ػ ن

عكاعراب ال وإاكم لاا.
كصرح عض اليةكووف المةدذوف جكاز ر ط المإارع المذ ت الكاك،
كساكاه عدـ ر طل  ،دكف تودور م تد ة مل)ٗ).

)ُ) سكرة المائدة ،ا وض ْٖ.

)ِ) سكرة ايعراؼ مف ا وض ْٓ ،عراب الورف الميسكب ل الزجاج ّ.ِِٖ/

)ّ) سػػكرة ايةػزاب ،مػػف ا وػػض ُّ .عػراب الوػػرف الميسػػكب لػ الزجػػاج ّ ِِٖ/كال وػػاف
في غروب عراب الورف ِ.ِٔٓ/

)ْ) هذا ما يس ل ركف الدوف ايستر اذم ل

عػض اليةػكووف دكف ف وػذكر اسػمل :ال سػوط

في رح الكافوض ،صْٖٖ.ْٖٗ-

)ٓ) رصؼ الم ايي ،صُْٗ.َِْ-
)ٔ) سكرة العاتةض ،ا وض ْ.

)ٕ) ياصػػر الػػدوف ع ػػد ا﵀ ػػف عمػػر ال وإػػاكم ،تعسػػور ال وإػػاكم المسػػم
ك س ػرار التاكوػػؿ ُ ،ّْ/كتعسػػور ػػي السػػعكد المسػػم

ي ػكار التيزوػػؿ

ر ػػاد العوػػؿ السػػموـ ل ػ م ازوػػا

الورف الكروـ ُ.ُّ/

)ٖ) ةا وض الخإرم عم

رح ا ف عووؿ ُ ،َِِ/كفرائد اليةك الكسموض ،صٕٓ.

)ٗ) الخكاطر العراب في اليةك كا عراب لج ر إكمط ،صَِٖ.
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تقدير المبتدأ قبؿ المضارع الممتنع ربطه بالكاك  :رل ٌيػل ج مسػكغ
لميع ر ط المإارع المذ ت الكاك ،كج مسكغ لتودور م تد ة مل  ،ايل في ذلؾ

اف الصو ،ايخرل مف الععؿ .فود ذكر سو كول ٌف ةكؿ ال اعر:
تجد خور يار عيدها خور ً
مكةد
مت تاتل تع ك ل إكّ ياره
ٍ
ي
مةاج")ُ).
هك ميزلض ،مت تاتل عا نوا "كلك ةمت مت تاتل كعا نوا كاف
ن

كلع ػػؿ الية ػػكووف اس ػػتيدكا لػ ػ مذ ػػؿ ه ػػذا الو ػػكؿ ف ػػذه كا لػ ػ مي ػػع ر ػػط
ال اسـ العاعؿ.

المإارع المذ ت الكاك ،عكال جعؿ العمض في ذلؾ
و دك ٌف سو كول ما كاف وجوز جعػؿ الجممػض الععموػض معيػ الةػاؿ عػد
الكاك التي سموت عيد اليةكووف كاك الةاؿ  ،كهذا ما لةظتػل فػي عػدة مكاإػع
جاز رفػع المإػارع عػد الػكاك فػي ةكلػل تعػال  ) :ىيػا لى ٍيتىىنػا
ىرِّب ىنػا))ِ) عمػ العطػؼ ك عمػ اجسػتئياؼ دكف ف وػذكر

مذٌّ ،يل
 ،مف ذلؾ ن
ينرد كءى ين ىك ِّذب ًبآي ً
ػات
ى ى
ى ى
)ّ)
جػػازة رفعػػل عمػ الةػػاؿ كةػػد كػػاف الكجػػل ايخوػػر ةػػد ايكجػػل ا ع ار وػػض عيػػد
اليةػػكووف مػػف عػػده

)ْ)

كلػػـ وجػػز رفػػع المإػػارع الموتػػرف ػػالكاك ػػوف المجػػزكموف

ييػل لػوس
جزمػا ٌ ،
في يةك " :ف تاتيي كتساليي عطؾ" كذكر ٌيل" لـ وكػف ٌج ن
يف مػػا ة مػػل لػػـ ويوطػػع")ٓ) فاػػك لػػـ وجػػز
ممػػا ويصػػب ،كلػػوس وةسػػف اج تػػداّ ؛ ٌ
رفعل عم اج تداّ لعدـ صّةل  ،لكيل في الكةت يعسل  ،لـ وجػز رفعػل عمػ

ام تودور كاف  ،مع صّح هذا المعي  ،كذلؾ لكةكعل عد الكاك.
الةاؿ ٌ
عكاذا كاف سو كول فػي المذػاؿ السػا ؽ "تع ػك لػ إػكّ يػاره" ةػوف ميػع
ػاج عػ ػػد ال ػ ػكاك ،ةػ ػػد است ػ ػػاد المإػ ػػارع دكف الماإػ ػػي فاػ ػػك
ع ػ ػراب الععػ ػػؿ ةػ ػ ن

)ُ) كتاب سو كول ّ ،ٖٖ/الموتإب ِ.ٔٔ/
)ِ) سكرة اييعاـ مف ا وض ِٕ.
)ّ) كتاب سو كول ّ.ْْ/

ْ
مذّ الك اؼ لمزمخ رم ِ.ُٓ/
)) ن
)ٓ) كتاب سو كول ّ.ٖٗ-ٖٕ/
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جسػػت عاده ايخوػػر عػػف هػػذا المعي ػ  ،لعػػدـ دجلتػػل عم ػ الػػزمف الةاإػػر ؛ ذ

الم اكر عف الةاؿ عيد اليةػكووف ٌيػل ج ووػع ماإػوا كج مسػتو ّ ،فوظاػر ٌف
سو كول كاف وميػع دخػكؿ الػكاك عمػ الععػؿ مطمونػا ل ػ ال اسػـ العاعػؿ  ،لكػكف
كػػؿ ميامػػا وعوػػد التجػػدد كالةػػدكث المّئػػـ لمعي ػ الةػػاؿ خػػّؼ ايصػػؿ فػػي

الجممض اجسموض.

إمار م تد ة ؿ الععػؿ لتكػكف

ٌما الم رد  ،فود جاز ذلؾ ،لكف عم
الكاك ةسب التوػدور داخمػض عمػ جممػض اسػموض  ،ج عمػ جممػض فعموػض  ،لػذلؾ

جاز رفع المإارع ،عد الػكاك ،فػذكر ٌيػل مةػاؿ ف توػكؿ" :مػف واتويػا كوسػاليا
[ رفع وساليا] يعطل ٌ ،ج إإمار الم تد  ،فوككف التودور مف واتيػا كهػك وسػاليا

يعطل")ُ).

مذاج عم الجممض الععموض  ،فاك لـ
كالم رد وإا ذكر الععؿ المإارع ن

وعيًل دكف سػكاه  ،كلعػؿ صػاةب كتػاب عػراب الوػرف الميسػكب لػ الزجػاج ،
كاف ممف استدرؾ عم سا وول صّح دخكؿ كاك الةاؿ عمػ الععػؿ  ،عػد ف

اف المعركؼ غور ذلؾ  ،لاذا جعؿ انا في ع ار ل لمورف الكروـ ،سماه
صرح ٌ
"هػػذا ػػاب مػػا جػػاّ فػػي التيزوػػؿ مػػف كاك الةػػاؿ ،تػػدخؿ عمػ الجممػػض مػػف الععػػؿ
كالعاعؿ كالمعركؼ مياا دخكلاا عم الم تد كالخ ر")ِ).

كمما ودؿ عم ٌف اليةكووف ايكلوف ال صرووف كايكا وركف عدـ جػكاز
دخكؿ كاك الةاؿ عم الجممض الععموض عامض  ،ظاكر ذار ذلؾ في كّـ عض

ػذّ مػػع ٌيػػل وجوػػز دخػػكؿ كاك الةػػاؿ عم ػ الععػػؿ،
المتػػاخروف ،فػػا ف وعػػوش  ،مػ ن
فاك ووكؿ "ج ووع عد هػذه الػكاك [وعيػي كاك الةػاؿ] ٌج جممػض مرك ػض مػف م تػد
كخ ر")ّ).

)ُ) الموتإب ِ.ٔٔ-ٔٓ/

)ِ) عراب الورف الميسكب ل الزجاج ّ.ِّٖ -ِِٖ/
)ّ) رح المعصؿ ِ.ٔٓ/
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اف "كاك الةاؿ ج تدخؿ
ؿ صرح ا ف عصعكر اي ومي )تٗٔٔهػ) ٌ
ٌج عم الجممض اجسموض  ،كج تدخؿ عم الععموض ج ً
اذا")ُ).
عػػد دراؾ هػػذه الةوووػػض  ،ج وكػػكف ذمػػض داع وػػدعكيا ل ػ توػػدور م تػػد

يف هػػذا ةصػػؿ عيػػدما كػػاف
ة ػػؿ المإػػارع  ،كعػػدـ توػػدوره فػػي ػػاةي ايفعػػاؿ ؛ ٌ
فممػا صػ عيػدهـ
اليةكوكف وركف عدـ صػةض دخػكؿ كاك الةػاؿ عمػ الععػؿ ٌ ،
ذلؾ كجب لغاّ هذا التودور في الجممض الععموض عامض.

وودركف م تد ة ؿ المإارع المذ ت
ٌج ف اليةكووف ،فوما وظار ظمكا ٌ
دكف سكاه ،ةت عد زكاؿ الدافع لول.
المضػارع المنفػي بػػ(ء) ك(مػا)  :ميػع يةكوػػكف ر ػط المإػارع الميعػػي

ػ ػ ػػ)ج) ك)م ػ ػػا) ػ ػػالكاك ،ػ ػػايل ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ ػ ػػاف المإ ػ ػػارع المذ ػ ػػت م ػ ػػف ه ػ ػػؤجّ
هػػؤجّ الرإػػي

ايزهرم

)ٔ)

)ِ)

كا ػػف مالػػؾ

)ّ)

كا ػػف ه ػػاـ

)ت َٗٓ :ق) كالسوكطي

)ٕ)

)ْ)

ك ػػك ةوػػاف اييدلسػػي

كاي مكيي )ٖ)كغورهـ

)ٗ)

)ٓ)

كخالػػد

كةػد دخمػكا

)ُ) ا ف عصعكر اي ومي ،رح جمؿ الزجاجي ِ.ُٖٓ/
)ِ) رح الرإي ِ.ْٓ/

)ّ) تس ػ ػػاوؿ العكائ ػ ػػد ،صُُِ ك ػ ػػرح عم ػ ػػدة الة ػ ػػافظ تةوو ػ ػػؽ هرو ػ ػػدم ،صِّّّّّ-
ك تةووؽ الدكرم ،صْٖٖ.

)ْ) كإ المسالؾ ِ َُْ/كالجامع الصغور صَُِ.ُُِ-
)ٓ) مياج السالؾ ،صُِّ.

)ٔ) خالد ايزهرم ،رح التصرو عم التكإو ُ.ِّٗ/
)ٕ) همع الاكامع ،تودوـ اليعسايي ِ.ِْٔ/
)ٖ) رح اي مكيي عم

)ٗ) ةا وض الخإرم عم

لعوض ا ف مالؾ ّ.َُِ-ٗٓ/
رح ا ف عووؿ ُ ،َِِ/كالككاكب الدروػض ِ ،ِّ/كف ارئػد اليةػك

اليةك الكسومض ،صٕٓ.
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دخم ػكا ه ػػاتوف الص ػػوغتوف إ ػػمف المس ػػائؿ السػ ػ ع الت ػػي ومتي ػػع ر طا ػػا ػػالكاك ،

كو دك ٌف هذا هك المذهب الذم اع عيد اليةكووف المةدذوف)ُ).
عمٌػة امتنػػاع ربػػط المضػػارع المنفػػي بػػػ(ء) ك(مػػا) بػػالكاك  :عمػػض عػػدـ
ر ػػط المإػػارع الميعػػي ػػ)ج) ك)مػػا) ػػالكاك عيػػد المػػايعوف كعمػػض المذ ػػت  ،فوػػد

ييػػل ميزلػػض اسػػـ العاعػػؿ المخعػػكض إإػػافض
ذكػػركا ٌيػػل امتيػػع ر طػػل ػػالكاك ؛ ٌ
ودا ،ميزلض غور ميتظر")ِ).
غور لول "فوكلؾ :ايطمؽ عمرك ج ويتظر ز ن
الماضي المتمك بػ(أك)  :ذهب اليةكوكف ل ميع كةػكع الةػاؿ ماإ نػوا

ػذّ ،ػك عمػي اليةػكم رفػع المإػارع فػي
ك مستو نّ ٌج تاكوؿ  ،فود جػاز ،م ن
ػػح ً
اب
ػػير ىكىنػ ًػػذ نا
ؽ ىب ًشػ نا
اؾ ًبػػػا ٍل ىح ِّ
سػػػ ٍم ىن ى
سػػػأى يؿ ىعػ ٍ
ىصػ ى
ػػف أ ٍ
ير ىكءى تي ٍ
ةكل ػػل تع ػػال َّ ) :نػػػا أ ٍىر ى
)ّ)
ييػل
ا ٍل ىج ًح ًيـ) عم كجاػوف الةػاؿ كاجسػتئياؼٌ ،ج ٌيػل ة كػكل الكجػل الذػايي ؛ ٌ

جػػاّ فػػي ة ػراّة )كلػػف تسػػاؿ) فتعػ ٌػوف اجسػػتئياؼ عػػد ف امتيػػع الةػػاؿ جسػػتو اؿ
الععؿ ػ)لف))ْ).
كممػ ػػف صػ ػػرح اػ ػػذا الميػ ػػع الزمخ ػ ػػرم ،فوػ ػػاؿ" :الماإػ ػػي كالمسػ ػػتو ؿ

كّهما ج وص

ةاإرا")ٓ).
فعّ
ةاج ،ةت وككيا ن
ف ووعا ن
ن

ييل في رواـ ج ورد
كاستيادا ل ذلؾ ،فود ميعكا كةكع ال رط ن
ةاج ؛ ٌ
ٌج مستو نّ  ،فود يسب الص اف)ٔ) كالخإرم)ُ) ل المطرزم )تَُٔهػ) ٌيل
)ُ) الكس ػ ػػومض ايد و ػ ػػض لػ ػ ػ العم ػ ػػكـ العر و ػ ػػض لم ػػ ػػوه ةسػػ ػػوف المرص ػ ػػعي صُْٕ،ُٕٓ-
كالميتخب مف كّـ العرب لمةمد جععر الكر ا ي صَُُ ،ُُِ-كجكاهر ال ّغض،
صَِِ ،كميةػػض الجموػػؿ تةووػػؽ ػػرح ا ػػف عووػػؿ لمةمػػد مةو ػي الػػدوف ع ػػد الةموػػد
ُ ،ٖٔٓ/كاليةك الكافي ِ.ُّّ/

)ِ) رح عمدة الةافظ تةووؽ هرودم ،صِّّ.ّّّ-
)ّ) سكرة ال ورة ،ا وض ُُٗ.

)ْ) الةجض في الوراّات الس ع ِ.ُٖٔ/

)ٓ) الك اؼ ُ ،َّٖ/ُ ،ُِِ/لـ و ترط خركف اةتراف الماإي ػ)ةد).
)ٔ) ةا وض الص اف ِ.ُٖٕ/
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ػاج ،يياػا مسػػتو مض  ،فػػّ توػكؿ :جػػاّ زوػػد ٍف
ٌيػل ةػػاؿ" :ج توػػع جممػض ال ػػرط ةػ ن
ردت صػػةض ذلػػؾ ةمػػت :كهػػك ٍف وسػػاؿ وعػػط ،فتكػػكف الةػػاؿ
ط ،فػػإف
وسػػاؿ يو ٍع ػ ى
ى
جممض اسموض".

كممػػف صػػرح اػػذا الميػػع ا ػػف ه ػػاـ  ،كةػػاؿٌ :مػػا يةػػك :يإػػر كيلي ف
ػاج ،جيسػّخل عػف معيػاه ؛ ذ
فإيػل جػاز جعػؿ ال ػرط هيػا ة ن
ذهب ك ى
مكث ٌ ،
ى
)ِ)
التوػػدور يإػػر ٌيل عم ػ كػػؿ ةػػاؿ" كمذػػؿ هػػذا ةوػػؿ فػػي ع ػراب ةكلػػل تعػػال :
ػػؿ عمى ٍيػ ً
ً
) ىكمثىػ ً
ػػؿ ا ٍل ىك ٍمػ ً
ػػه ىي ٍم ىىػػػث))ّ) كةػػد اسػػت عد هػػذا
ػػه ىي ٍم ىىػ ٍ
ػػث أ ٍىك تىتٍيرٍكػ ي
ػػب إًف تى ٍحمػ ٍ ى
ى
)ْ)
التاكوؿ لكجكد الجكاب في ا وض .
ػاج  ،كفومػػا وتعمػػؽ
فجماػػكر اليةػػكووف ميع ػكا كةػػكع الجممػػض ال ػػرطوض ةػ ن

ةاج ،يةك :يإػر ٌيل ذهػب ك مكػث،
الععؿ الماإي
المتمك ػ) ك) عيد كةكعل ن
ٌ
ميع اليةكوكف ر طل الكاك ،ييل "في تودور ال رط ،م :ف ذهب عكاف مكث ،
كفعؿ ال رط ج ووترف الكاك ،ككذلؾ ما كاف في تودوره")ٓ).

ك رل ٌيػػل لػػوس مػػف المياسػػب ف وعمػػؿ عػػدـ ر ػػط الماإػػي ة ػػؿ ) ك)
يف جماػكر اليةػكووف ،كمػا توػدـ  ،ميعػكا كةػكع
الكاك ٌ
ييل في توػدور ػرط ؛ ٌ

ػاج مطمونػػا  ،مرت طػػا ػػالكاك ك غوػػر م ػرت ط  ،هػػذا مػػف جاػػض  ،كمػػف
ال ػػرط ةػ ن
ػإف العمػػض التػػي ذكركهػػا كايػػت مسػػتيدة ل ػ ٌف ال ػػرط ذا كةػػع
جاػػض خػػرل  ،فػ ٌ
ػاج امتيػػع ر طػػل ػػالكاك ،فػػي ةػػوف ذكػػر العاإػػؿ ايسػػعراووييٌ ،ف الجممػػض " ف
ةػ ن
كايػػت ػػرطوض  ،فػػّ ػػد معاػػا مػػف ذ ػػات ال ػكاك ؛ جف كممتػػي ال ػػرطٍ ) :ف) ك

)ُ) ةا وض الخإرم عم

)ِ) مغي الم وب ِ.ّٖٗ/

رح ا ف عووؿ ُ.َِِ/

)ّ) سكرة ايعراؼ ،مف ا وض ُٕٔ.

)ْ) ةا وض الص اف ِ ،ُٖٕ/كةا وض الخإرم ُ.َِِ/
)ٓ) رح التصرو ُ ،ِّٗ/كةا وض الص اف ِ.ُٖٖ/
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)لػك) ةػػداهما لممسػتو ؿ كالذايوػػض لمماإػػي ،كج تػدؿ عمػ الةػػاؿ ال تػض  ،فػػّ ػػد
ذف مف الكاك")ُ).

كهػػذا هػػك الصػػةو  ،فمػػف المع ػركؼ ٌف اليةػػكووف ميع ػكا ر ػػط الجممػػض
التي جاّت عم صؿ الةاؿ الكاك .ك كج كا ك جازكا اةتراياا اػا ذا تخمػت
عػػف هػػذا ايصػػؿ كػػدجلتاا عم ػ مإػػي ك اسػػتو اؿ ،كةػػد مػػر تعصػػوؿ ذل ػػؾ،

فالجمم ػػض ال ػػرطوض تك ػػكف ا ػػذا  ،ة ػػد ممك ػػت عم ػػض لر طا ػػا ػػالكاك  ،ج لتجرده ػػا

مياا.

كف ػػي إ ػػكّ م ػػا تو ػػدـ ذكػ ػره ،رل ٌف جع ػػؿ الماإ ػػي المتمك ػ ػػ) ك) ف ػػي
تودور ال رط  ،ج وجكز ف وتخذ عمض لميع ر طل الكاك ،ؿ لكجكب الر ط اا
استيادا ل ما ذهب لول اليةكوكف.
 ،ك جكازه،
ن
(إء)  :وميع اليةكوكف ر ط الماإػي عػد ٌج ػالكاك عيػد
الماضي بعد ٌ
ذكذه كج وواس عمول

)ِ)

فإيل وةكـ
ةاج ،عكاذا كرد مرت ن
كةكعل ن
طا اا ٌ ،
ال اعر:
ً
كزر
ٌج ككاف لمرتاع لاا نا
تعر يائ ض
ي ٍع ىـ ه
امرؤ هرـه لـ ي
وإ ػػا ية ػػك" :م ػػا
كه ػػذا الةك ػػـ ج و ػػمؿ الجمم ػػض الععمو ػػض ةس ػػب ،ػػؿ اجس ػػموض ن
)ّ)

كوػكؿ

كعمػ ػ ال ػػرغـ م ػػف ػػوكع ه ػػذا الةك ػػـ ع ػػف

إ ػػر ت ة ػ نػدا ٌج زو ػػد خو ػػر مي ػػل"
الماإ ػػي ع ػػد ٌج ،فو ػػد ج ػػاز الرإ ػػي ومٌػ ػض دخ ػػكؿ الػ ػكاك عمو ػػل)ْ) كذك ػػر خال ػػد

)ُ) فاتةض ا عراب ،صُْٓ.

)ِ)  :ةا ػ ػ ػػوض الص ػ ػ ػ اف ِ ،ُٖٖ/كف ارئػ ػ ػػد اليةػ ػ ػػك الكسػ ػ ػػومض ،صٕٓ كةا ػ ػ ػػوض الخإػ ػ ػػرم
ُ.ُِِ-َِِ/

)ّ) فرائد اليةك الكسومض ،صٕٓ.
)ْ) رح الرإي ِ.ْٔ/
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ايزهػػرم ٌف عػػض اليةػػكووف )كلػػـ وسػ لمل) جػػاز ر طػػل ػػالكاك
عف هذه الةالض ال ذكذ)ِ).

)ُ)

ك عإػػاـ يعػ

ك جاز عض المةدذوف ر طػل ػالكاك  ،كسػاكاه عػدـ ر طػل فجػاز عيػده

ف وواؿ" :ما تكمـ زود كممض ٌج افتكر اا  ،ك ٌج كافتكر اا")ّ).

(إء) بػالكاك  :ذكػر الرإػي ٌيػل " ذا كػاف
عمٌة منع ربط الماضي بعػد ٌ
الماإي عد ) ٌج) فاكتعػاؤه الإػمور مػف دكف الػكاك ،كةػد كذػر يةػك :مػا لووتػل

يف دخػكؿ ) ٌج) فػي ايغمػب ايكذػر عمػ ايسػماّ ،
ٌج كرميي [ دكف الكاك] ٌ
مكرما فصار كالمإارع المذ ت")ْ).
فاك تاكوؿ ج
ن

عكال ػ مذػػؿ هػػذا ذهػػب الص ػ اف ،فػػذكر ٌيػػل امتيػػع ر ػػط الماإػػي التػػالي
ةكما")ٓ).
) ٌج )"جف ما عد ج معرد ن

كذكػر ػمس الػدوف ال عمػي )ت َٕٗهػػ) ٌيػل امتيػع ر ػط الماإػي عػػد
ػػػػكؿ إًءَّ ىكػػػػػا ينكاٍ ًبػ ً
ً
سػ و
ػػػػه
) ٌج) ػ ػػالكاك ،فػ ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال  ) :ىك ىمػػػػػا ىيػػػػػأٍتي ًىـ ِّمػػػػػف َّر ي
كف))ٔ) يفٌ ا وػػض معي ػ " :كممػػا تػػاهـ رسػػكؿ كػػايكا ػػل وسػػتازئكف ،
سػػػتى ٍى ًز يؤ ى
ىي ٍ
فاستغي عف الكاك  ،كما استغي مكافول")ٕ).

ػردا عػػف ة ػػد
كذكػػر السػػوكطي ٌيػػل "جػػاز ك ػػكف الماإػػي عػػد ) ٌج) مجػ ن
متإميا لمعي الجزاّ")ٖ).
كالكاك ،مع ٌيل ةاؿ كذلؾ لككيل
ن
)ُ) رح التصرو ُ ِّٗ/ك رح ال ردة ال كصوروض ،صٓٗ.
)ِ) فرائد اليةك الكسومض ،صٕٓ كةا وض الخإرم ُ.ُِِ/
)ّ) الخكاطر العراب لج ر إكمط ،صِِِ.
)ْ) رح الرإي ِ.ْٔ/

)ٓ) ةا وض الص اف ِ.ُٖٖ/

)ٔ) سكرة الةجر ،ا وض ُُ.

)ٕ) مس الدوف مةمد ف ي العت ال عمي ،العاخر في رح جمؿ ع د الواهر ،مخطػكط،
مخطكط ،كرةض َُٕ.

)ٖ) عوكد الز رجد ِ.ُّّ/
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ِّ
المؤكدة لمضمكف الجممػة  :وتعػؽ اليةكوػكف عمػ ٌف
الجممة الحالية
الجممػػض الةالوػػض المؤكػػدة لمإػػمكف الجممػػض  ،ج وجػػكز ارت اطاػػا ػػالكاك  ،يةػػك:

هك الةؽ ج و ؾ فول  ،فومتيع ف يوكؿ  :هك الةؽ كج و ؾ فول ،كمػف مذمػض
ذلؾ الورف الكروـ ) :ىذلً ىؾ ا ٍل ًكتىاب ءى رٍيب ًف ً
يف))ُ).
يه يو ندل لِّ ٍم يمتَّ ًق ى
ي ى ى
الجممػػة المعطكفػػة عمػػى حػػاؿ  :الم ػػاكر عيػػد اليةػػكووف امتيػػاع ر ػػط
الجمم ػػض الةالو ػػض المعطكفػػػض عمػ ػ ةػ ػػاؿ ،ػػالكاك  ،ةتػ ػ الكاج ػ ػػض ال ػػر ط اػػػا ،

ٍسػػ ىنا
كالجممػػض اجسػػموض المصػػدرة إػػمور ميعصػػؿ ،كوكلػػل تعػػال ) :فى ىجا ىوػػا ىبأ ي
بياتنا أىك يوـ قى ً
كف))ِ).
آئمي ى
ىى ٍ ٍ

ذكػػر جماػػكر اليةػػكووف ٌف ال ػكاك هيػػا  ،ةػػذفت ك ارهػػض اجتمػػاع ةرفػػي
عطػ ػ ػػؼ ،كممػ ػ ػػف صػ ػ ػػرح اػ ػ ػػذه العمػ ػ ػػض الزمخ ػ ػ ػػرم)ّ) كال ػ ػ ػرازم)ْ) )تَٔٔه ػ ػ ػػ)
كاليسعي

)ٓ)

ك ك ةواف اييدلسي

)ٔ)

كالسوكطي

)ٕ)

كالص اف)ٖ).

يياـ  ،كما واتي ةد اتعوػكا عمػ كجػكب
كةد اتعوكا عم هذا التعموؿ ؛ ٌ

ر ػػط هػػذه الصػػوغض مػػف الجمػػؿ اجسػػموض ػػالكاك عيػػد ككياػػا غوػػر معطكفػػض عم ػ

ةاؿ  ،فمك عممكا ةذؼ الكاك في ا وض المػذككرة اسػتغياّ عياػا كجػكد الإػمور

لكجب عمواـ ف وجوزكا هذا الةذؼ  ،عيد عدـ عطعاا  ،يةك :ة ؿ زوػد كهػك
إاةؾ ،دكف الكاك ،كلكجكد العمض يعساا  ،هيا  ،كهياؾ.
)ُ) سكرة ال ورة ،ا وض ِ.

)ِ) سكرة ايعراؼ ،مف ا وض ْ.
)ّ) الك اؼ ِ.ٖٕ/

)ْ) فخر الدوف الرازم ،التعسور الك ور ْ.ُِ/
)ٓ) تعسور اليسعي ِ.ْْ/

)ٔ) مياج السالؾ ،صُُِ.

)ٕ) همع الاكامع ،تودوـ اليعسايي ِ ُْٔ/كالمطالع السعودة ِ.َِ/
)ٖ) ةا وض الص اف ِ.ُٖٖ/
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لػػذلؾ يجػػد ال وإػػاكم وؤكػػد ف العمٌ ػض التػػي ذهػػب لواػػا الجماػػكر هػػي

اجتمػػاع ةرفػػي عطػػؼ صػػكرة  ،ج اسػػتغياّ عياػػا الإػػمور

)ُ)

كهػػذا وعيػػي ف

الجماكر كج كا إمار كاك الةاؿ.

كةػ ػػد ع ػ ػ كـ ػ ػػك ةوػ ػػاف هػ ػػذه الوإػ ػػوض  ،فجعػ ػػؿ الجمػ ػػؿ الميعوػ ػػض الععمو ػ ػض

"كالجم ػػؿ اجس ػػموض ف ػػي ال ػػر ط  ،كف ػػي ككيا ػػا ذا عطع ػػت ج ت ػػدخؿ عموا ػػا كاك

الةاؿ)ِ).

ه ػػذا م ػػا عمو ػػل جما ػػكر الية ػػكووف ٌ ،م ػػا الزج ػػاج  ،فك ػػاف ة ػػد تع ػػرض،
عراب ا وض فواؿ" :كةاؿ عض اليةكووف المعي  :كهـ ةػائمكف ،كالػكاك فومػا

ود ارج نػّ
ذكر مةذكفض  ،كهذا "ج وةتاج ل إمور الكاك ،كلك ةمت :جاّيي ز ه
يف الػذكر ةػد
ك كهك فارس ك جاّيي زود هػك فػارس  ،لػـ وةػتج لػ الػكاك ٌ ،

عاد ل ايكؿ")ّ).

كةصػػد وكلػػل "ك عػػض اليةػػكووف" الع ػراّ ،فوػػد ذكػػر رل الزجػػاج هػػذا،
)ٔ)

المعسركف ،كا ي جععر اليةاس)ْ) كالطكسي)ٓ) )تَْٔهػ) كالط رسي
كا ف الجكزم)ٕ) )تٕٗٓهػ) كغورهـ)ٖ) كذكركا ايل خطكا العراّ فوما ذهب لول.

كا ف

لول.

)ُ) تعسور ال وإاكم ِ.ُِٗ/
)ِ) مياج السالؾ ،صُِٕ.

)ّ) معايي الورف عكاع ار ل ِ.َّٓ-ّْٗ/

)ْ) عراب الورف لميةاس ُ.ََٔ-ٓٗٗ/

)ٓ) ك جععر الطكسي ،الت واف في تعسور الورف ْ.ّْٔ/
)ٔ) تعسور الط رسي ،المجمد الذايي ،صّٔٗ.

)ٕ) ك العرج جماؿ الدوف ف الجكزم ،زاد السور في عمـ التعسور ّ.ُٖٔ/

)ٖ) تعس ػػور الػ ػرازم ْ ُِ/كالعرو ػػد ف ػػي عػ ػراب الو ػػرف المجو ػػد لمام ػػدايي ،مخط ػػكط ،الج ػػزّ
الذايي ،كرةضِ ،كتعسور الورط ي ٕ.ُّٔ/
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فالزجػ ػػاج جػػػاز ظاػ ػػار ال ػ ػكاك ،ك ج ػػاز ة ػػذفاا اس ػػتغياّ عياػػػا كجػػػكد

الإػػمور العائػػد  ،كةػػد ت عػػل فػػي روػػل الماػػدكم)ُ)) .ت ةػكالي َْْهػػ) كصػػرح
ذكر العمض التي ةاؿ اا)ِ).

الكاك

)ّ)

كذك ػػر ا ػػاّ ال ػػدوف السػ ػ كي ٌف الزمخ ػػرم م ػػع ٌي ػػل ة ػػاؿ خ ػػث ت ػػرؾ
استةسف ةذفاا كراهض اجتماع ةرفي عطؼ صكرة ،كذكر ٌف مػا ةالػل
الجمػع ػوف

"ييل ج ووػ
ةالل لوس
صةوةا  ،ك ٌف العمض التي ساةاا فواا يظر ٌ
ن
ةرف ػػي عط ػػؼ مختمع ػػي المعيػ ػ  ،كج ووػ ػ ف يو ػػكؿ :سػ ػ ا﵀ ك ي ػػت ارك ػػع ك
ك يت ساجد")ْ).

ك جػ ػػاز ا لكسػ ػػي مػ ػػف المةػ ػػدذوف ،ذكػ ػػر ال ػ ػكاك ،كعػ ػ ٌػد المذػ ػػاؿ ايخوػ ػػر
"فصوةا ج خ ث فول كج كراهض")ٓ).
ن

كةد تودـ ٌف ما ذهب لول الزمخ رم في الجممض المعطكفػض عمػ ةػاؿ
 ،هك ما ةاؿ ل الجماكر.
كذمػػض رم ذال ػػث ييس ػػب ل ػ ػػي عم ػػي الية ػػكمٌ ،يػػل ج ػػاز ف ػػي ا و ػػض
المػػذككرة ،إػػمار الػكاك  ،م :لػػـ وكجػػب  ،كمػػا ذهػػب جماػػكر اليةػػكووف ،كلػػـ
وميع كما ذهب الزجاج)ٔ).

)ُ) المادكم :هك ةمد ف عمار ف ي الع اس المادكم التمومػي صػمل المادكوػض  ،فػي
الووركاف ،رةؿ ل اييدلس مف مصيعاتل التعصوؿ الجامع لعمكـ التيزوػؿ ،كهػك تعسػور

ك و ػػر ذك ػػر فو ػػل الوػ ػراّات كا عػ ػراب ،فا ػػك يةػػػكل كلغ ػػكم كمعسػ ػػر كمو ػػرئ : ،معج ػػـ
المؤلعوف ِ.ِٕ/

)ِ) تعسور الورط ي ٕ.ُّٔ/

)ّ) ةػػد مػ كػر رل الزمخ ػػرم ةوػػث كجػػب ر ػػط الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض ػػالكاك كع ػ كد ةػػذفاا
ً
اذا.
)ْ) عركس ايفراح إمف كتاب ركح التمخوص ّ.ُْٖ/
)ٓ) ركح المعايي ّ.ٔ/

)ٔ) عراب الورف الميسكب ل الزجاج ّ.َٖٓ-َْٖ/
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مػػػذوب الكػػػكفييف فػػػي الجممػػػة المعطكفػػػة عمػػػى حػػػاؿ  :جػػاز الع ػراّ
فصوةا كةػذفاا ،ذ ةػاؿ
كعده
ظاار الكاك ،في الجممض المعطكفض عم ةاؿ ٌ ،
ن
عف الكاك المودرة في ةكلل تعال ) :أىك يوـ قى ً
كف) ياا لػك ذكػرت "لكػاف جػائ از
آئمي ى
ٍ ٍ

الوػا ك ك يػا معػزكؿ ،ك يػا معػزكؿ ،فايػت
ةسيا كما توكؿ في الكّـ :توتيي ك ن
مإمر لمكاك")ُ) كذكر الط رم في تعسوره ٌف العرب تةذؼ الكاك في مذؿ هػذا
ايسمكب مع ياـ "مرودكها في الكّـ")ِ) كمجمؿ ما توػدـ ذكػره ٌف فػي الجممػض
اجسموض المصدرة إمور ميعصؿ المعطكفض عم ةاؿ  ،ذّث ةإاوا:
ايكلػ  :الػػر ط ػػالكاك ،كفوػػل مػػذه اف ايكؿ ،ميػػع ظاػػار الػكاك ،كهػػك

مػػذهب جماػػكر ال ص ػرووف ،كالذػػايي ج ػكاز ظاارهػػا ،كهػػك مػػذهب الزجػػاج مػػف
ال صرووف كالعراّ مف الككفووف.

الذايوض  :إمار الكاك ك تودورها ،كفول ذّذػض مػذاهب  :ايكؿ كجػكب

ا إػػمار كهػػك مػػذهب جماػػكر ال ص ػرووف كالع ػراّ ،كالذػػايي :عػػدـ الةاجػػض ل ػ

هػػذا ا إػػمار  ،كهػػك مػػذهب الزجػػاج ،كالذالػػث :جػكاز إػػمارها كهػػك المػػذهب

الميسكب ل

ي عمي اليةكم.

الذالذػ ػػض :عمػ ػػض الةػ ػػذؼ ،كفواػ ػػا مػ ػػذه اف :ايكؿ ،ةػ ػػذؼ ال ػ ػكاك ك ارهػ ػػض

اجتماع عاطعوف ،كهك مذهب جماكر ال صرووف كالعػراّ ،كالذػايي ،ةػذؼ الػكاك
ستغيا نّ عياا كجكد الإمور كهك مذهب الزجاج.
كجكب الربط بالكاك :لكجكب الر ط الكاك ،ةالتاف :

ا-الػػػربط بػػػالكاك دكف الضػػػمير :وجم ػػع اليةكو ػػكف عمػ ػ ر ػػط الجمم ػػض

الةالوض الكاك عيد تجردها مػف الإػمور العائػد ،يةػك :مػررت زوػد كعمػرك فػي

الدار)ّ).

)ُ) معايي الورف ُ.ِّٕ/

)ِ) تعسور الط رم ُِ.َّّ /
)ّ) الموتإب ْ.ُِٓ/
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مر ٌف الزمخ ػرم كمػف ت عػل كج ػكا
ب-الربط بالكاك كالضمير ن
معا ٌ :
ر ط كؿ جممض اسموض ةالوض الكاك ،ارت طت صاة اا الإمور ك لـ تػرت ط ،

ٌما الذوف جازكا ،كهك مذهب جماكر اليةكووف ،فود كج كا جمع ال ار طوف في
الجممض المصدرة إمور ميعصؿ)ُ).
هذا عف الجممض اجسموض ٌ ،ما عف الععموض  ،فالصوغض التي اتعؽ اليةكوكف
عم ر طاا الكاك كالإمور ،هي المإارع الموترف ػ)ةد).
الجممػػػة المصػػػدرة بضػػػمير منفصػػػؿ  :وػػذهب جماػػكر اليةػػكووف ل ػ

كج ػ ػػكب ر ػ ػػط الجمم ػ ػػض اجس ػ ػػموض الةالو ػ ػػض المص ػ ػػدرة إ ػ ػػمور ميعص ػ ػػؿ ػ ػػالكا،
فالجرجايي وذكر " ف كاف الم تد مف الجممض إمور ذم ةاؿ ،لـ وصم

الكاك ال تض  ،كذلؾ كوكلؾ :جاّ زود كهك راكب"

)ِ)

غوػر

ةت يعػ صػعض الكػّـ عػف

هػػذه الجممػػض ك مذالاػػا عيػػد عػػدـ ر طاػػا ػػالكاك  ،كيسػػب الرإػػي لػ اييدلسػػي،

معاصر لل
نا
ككاف

)ّ)

ةكلػل " ف كػاف الم تػد إػمور صػاةب الةػاؿ ،كجػب الػكاك

)ْ)
ادا المذاؿ المذككر يعسل.
وإا" مست ن
ن
ك كد اليسعي )تَُٕهػ) ٌيل ج وجػكز ف توػكؿ :جػاّ زوػد هػك فػارس،

ؿ جاّ زود كهك فارس)ٓ).

)ُ) وسػ ػػتعمؿ اليةكوػ ػػكف مذػ ػػؿ ع ػ ػػارة " ف كػ ػػاف الم تػ ػػد إػ ػػمور صػ ػػاةب الةػ ػػاؿ " ك ع ػ ػػارة"
جمّ اسموض لـ وكػف الإػمور الػذم تصػدرت
المصدرة إمور صاة اا" مع ف هياؾ ن
صػ ىػب هة) سػػكرة
ػل عائػ نػدا لػ صػػاةب الةػػاؿ ،كوكلػػل تعػػال ) :لىػ ًػئ ٍف أى ىكمىػ ي
ب ىكىن ٍحػ ي
ػه الػ ِّػذ ٍئ ي
ػف يع ٍ
وكسػػؼ ،مػػف ا وػػض ُْ لػػذا اسػػتيعممت صػػوغض ،المصػ ٌػدرة إػػمور ميعصػػؿ لتػػدخؿ تةػػت
معياها ما كايت مصدرة إمور وعكد ل صاةب الةاؿ ك ،ج وعكد.

)ِ) دجئؿ ا عجاز ،صَِِ.

)ّ) هك ك مةمد الواسـ ،عمـ الدوف اجيدلسي تُٔٔهػ.
)ْ) رح الرإي ِ.ُْ/

)ٓ) ك ال ركات ع د ا﵀ ف مةمد ف مةمكد اليسعي ،تعسور اليسعي ِ.ْْ/
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يف الذكر ةد
ككاف الزجاج ةد جاز ف وواؿ "جاّيي زود هك فارس ؛ ٌ
عػ ػػاد ل ػ ػ ايكؿ")ُ) مٌ :ف الجممػ ػػض اجسػ ػػموض الةالوػ ػػض فػ ػػي هػ ػػذا المذػ ػػاؿ غوػ ػػر
مةتاجػ ػػض ل ػ ػ ال ػ ػكاك ،لكجػ ػػكد الإػ ػػمور العائػ ػػد .كت عػ ػػل فػ ػػي ذلػ ػػؾ الامػ ػػدايي

)تّْٔهػ) كال مك ويي

)ّ)

)ِ)

)تْٓٔهػ) كال رككم)ْ) )تُٖٗهػ).

كهػ هػـ ةػػد ةصػػؿ
ك رل ٌف هػػذا الجػكاز فػػي ايمذمػػض التػػي است ػػادكا اػػاٍ ،
استيادا لػ مػا ا ػتار مػف ٌف الجممػض اجسػموض وجػكز ةػذؼ الػكاك
عيد هؤجّ،
ن

مياػػا  ،ذا اسػػتغيت عػػف ذلػػؾ الإػػمور ،فػػركا ٌف يةػػك :جػػاّ زوػػد كوػػده عم ػ
رس ػػل ،كية ػػك :ة ػػؿ زو ػػد كه ػػك إ ػػاةؾ  ،ف ػػإذا ج ػػاز ف ػػي ايكؿ ة ػػذؼ الػ ػكاك،

استغياّ الإمور جاز في الذايي ذلؾ.
كة ػػد عػ ػ كد ه ػػذا الم ػػذهب ػ ً
ػاذا عي ػػد جما ػػكر الية ػػكووف ،ك ػػاع عي ػػدهـ
ي
كجػػكب الػػر ط ػػالكاك كالإػػمور معػػا  ،كصػػار ايخوػػر هػػك المػػذهب السػػائد ػػوف

المت ػ ػػاخروف كالدارس ػ ػػوف المة ػ ػػدذوف ،ةو ػ ػػث جعم ػ ػػكا الجمم ػ ػػض المص ػ ػػدرة إ ػ ػػمور
ميعص ػػؿ ،ة ػػدل الص ػػو ،الت ػػي وج ػػب ر طا ػػا ػػالكاك دكف ا

الزجاج)ٓ).

ػػارة لػ ػ م ػػذهب

)ُ) معايي الورف لمزجاج ِ.َّٓ-ّْٗ/

)ِ) الميتجب ف ي العز الامدايي ،العرود في عراب الورف المجوػد ،مخطػكط كرةػض ِمػف
الجزّ الذايي.

)ّ) ك عمي ال مك ويي ،التكطئض ،صَُِ.

)ْ) مةمد ف عمي ال رككم ،رح ا ظاار لع د ا﵀ ايوك ي صُْٕ.ُْٖ-

)ٓ) ج ػػامع ال ػػدركس العر و ػػض لمغّووي ػػي ّ ٗٗ-ٖٗ/كالية ػػك الػ ػكافي لأس ػػتاذ ع ػػاس ةس ػػف
ِ ،ُِّ/كالمةوط في صكات العر وض كيةكها لمةمد اييطاكي ِ ،ُُٖ/كالةاؿ فػي
الجممض العر وض ،صُُٔ.ُُٕ ،
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رأل الككفييف في الجممة الحالية المصػدرة بضػمير منفصػؿ  :كجػب
ػادا
العػ ػ ٌػراّ ر ػ ػػط الجممػ ػػض اجسػ ػػموض المصػ ػ ٌػدرة إػ ػػمور ميعصػ ػػؿ ػ ػػالكاك  ،مست ػ ػ ن
المذاؿ "كاف مرة كهك ويعع الياس ةسايايـ")ُ).
كةػػد ػ ٌػوف المزيػػي رٍم الكػػكفووف فػػي هػػذا المكإػػكع  ،فوػػاؿ " :ذا ةمػػت:
إ ػػر ؾ زو ػ نػدا كه ػػك ة ػػائـ  ،ج ػػاز الكس ػػائي خ ػػركج ه ػػذه الػ ػكاك ك ػػاه العػ ػراّ ٌج

ػػالكاك")ِ) ،فالكسػػائي )تُٖٗهػػ) كػػاف عمػ المػػذهب الػػذم ذهػػب لوػػل الزجػػاج
فومػػا عػػد  ،كعػػد ػ ً
ػاذا عيػػد جماػػكر ال ص ػرووفٌ ،مػػا الع ػراّ ،فوػػد كػػاف مذه ػػل
مكافونا لما اع عيد هذا الجماكر.
عمة كجكب ربط الجممة اءسمية بالكاك كالضمير معا  :عمك كؿ الرإي
كجػػكب ر ػػط الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض ػػالكاك ،يةػػك :جػػاّيي زوػػد كهػػك اركػػب،

لككياا " فػي معيػ المعػرد سػكاّ  ،ذ المعيػ جػاّ زوػد راكنػا  ،فصػدرت ػالكاك
وذا نيا مف كؿ ايمر ككف الةاؿ جممض  ،عكاف دت معي المعرد")ّ).
يياػػا كايػػت
و ػػدك ٌف الرإػػي لػػـ ووصػػد كف الجممػػض ارت طػػت ػػالكاك ٌ ،
يف هػػذا التعموػػؿ وخػػالؼ مػػا اتعػػؽ عموػػل اليةكوػػكف  ،كهػػك ٌف
معي ػ المعػػرد ؛ ٌ

ةواسػا،
الجممض ذا كايت تودور اسـ العاعػؿ  ،امتيػع ر طاػا ػالكاك ،ل ػ ااا ػل ن
كالرإ ػػي يعس ػػل وس ػػتعمؿ التعس ػػور ايخو ػػر ،لوعمل ػػؿ ػػل امتي ػػاع ر ػػط المإ ػػارع
المذ ت كالميعي ػ)ج) فػي يةػك :جػاّيي ز ػد وركػب  ،كجػاّيي زوػد ج وركػب ،
تودور  :جاّيي زود راك ا

)ْ)

كجاّيي زود غور راكب)ٓ).

)ُ) معايي الورف ،لمعراّ ُ.ُٓ/

)ِ) الةػػركؼ ي ػػي الةسػػوف المزي ػػي ،صَُْ ،ك ػػرح الرإ ػػي ُ ،ِٕٔ/كعو ػػكد الز رج ػػد
ِ.ِٕٓ/

)ّ) رح الرإي ِ.ُْ/
)ْ) رح الرإي ِ.ّْ/

)ٓ) رح الرإي ِ.ْٓ/
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كة ػػد ةص ػػد فوم ػػا و ػػدك ٌ ،ف الجمم ػػض الةالو ػػض ومتي ػػع ر طا ػػا ػػالكاك ذا
ات المعرد  ،ك كايت ميزلتل  ،كلكي ودؿ عم ٌياا لوست كذلؾ ارت طت

الكاك.

كغمكإ ػػا  ،ف ػػإذا كاي ػػت الجمم ػػض تػ ػرت ط
ك ج ػػد ف ػػي ه ػػذا التعمو ػػؿ تعوو ػ نػدا
ن
الكاك لتدؿ عم ٌياا جممػض  ،فاػؿ وعيػي هػذا ٌياػا ذا لػـ تػرت ط د ٌؿ عمػ ٌياػا

لوست جممض؟

فإيػل مػف المعػركؼ ٌف
فاذا موتإػ ةكلػل  ،عكاذا كػاف الموصػكد كػذلؾ ٌ
وإ ػػا ٌف
الجمم ػػض ل ػػـ تة ػػتج لػ ػ الػ ػكاك ذ ػػات ٌيا ػػا جمم ػػض  ،كم ػػف المع ػػركؼ ن
اليةكووف متعوكف عمػ ٌف الجمػؿ التػي لاػا مةػ اؿ مػف ا عػراب ارت طػت ػالكاك
جموعػػا  ،كاف كايػػت
ك لػػـ ت ػرت ط  ،كالكصػػعوض كالخ روػػض ،هػػي جمػػؿ اتعػػاةاـ
ن
معي المعرد كةكمل عكاع ار ل.
عػػد

وإػػا ٌف الجممػػض ووػػت معيػ المعػػرد ةتػ
كمػػا وعاػػـ مػػف كّمػػل ن
يف كؿ جممػض لاػا مةػ اؿ مػف ا عػراب
ارت اطاا الكاك  ،كهذا مر ج ٌد ميل ؛ ٌ
كجب ف تكػكف معيػ المعػرد كةكمػل  ،فتكػكف الػكاك مػف هػذا الكجػل ج ذكرهػا

ىخر.
ةدـ نوئا ك ٌ
كج عدـ ذكرها ةد ٌ
ٌمػػا الوزكويػػي )تّٕٗق) فو ػػد عمػػؿ امتيػػاع ة ػػذؼ ال ػكاك فػػي الجمم ػػض

لئّ تككف مستايعض ميوطعض عما ة ماا دكياا)ُ).
المصدرة إمور ميعصؿٌ ،
ك رل ف هػػذا التعموػػؿ ك واه ؛ ذ كوػػؼ ومكػػف ف تصػػور الجممػػض مسػػتايعض
ميوطعض عما ة ماا  ،كهي تعكد ل صاة اا إموروف ميعصؿ كمستتر؟

ػإف هػذا ج وميػع مػف
عكاذا ص ٌ ٌياا تككف مسػتايعض عيػد ةػذؼ الػكاك ،ف ٌ
ف ت و عم ةالض استئيافاا مع ذكر الكاك ،فاذا الةرؼ ،لـ يوخصػص ازلػض

)ُ) الخطوب الوزكويي ،ا وإاح في عمكـ ال ّغض ،صََُ.
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اجسػ ػػتئياؼ  ،ػ ػػؿ هيػ ػػاؾ مػ ػػا خصػ ػػص ميػ ػػل لجمػ ػػب هػ ػػذا المعي ػ ػ  ،كهػ ػػك كاك

اجستئياؼ.

المضػػػػارع المقتػػػػرف بػػػػػ(قد)  :وتعػ ػػؽ اليةكوػ ػػكف عم ػ ػ
المإارع الموترف ود ،ػالكاك كالإػمور معػا ،كوكلػل تعػال ) :لً ىػـ
سك يؿ المَّ ًه إًلى ٍي يك ٍـ))ُ).
تَّ ٍعمى يم ى
كف أ ِّىني ىر ي

كجػ ػػكب ر ػ ػػط
تي ٍػؤيذكىن ًني ىكقىػد

يف )ةػد) إػععت ػ ال
ويوػؿ الصػ اف عمٌػض ذلػؾ  ،فوػذكر ٌيػل "ةوػؿ ٌ :
اسـ العاعؿ ،لعدـ دخكلاا عمول  ،كهذا التكجول ٌيما ويتج الجكاز")ِ).
م :ف )ةد) ج تػدخؿ عمػ الةػاؿ المعػردة التػي تكػكف اسػـ فاعػؿ فػي

موواسػا جمتيػاع
ايصؿ ،فدخكلاا عم المإارع عده عف ال ل الذم صػار
ن
ر طل كاك الةاؿ.
كجك ل.

لكف هذه العمض  ،كمػا ذكػر الصػ اف ،ويػتج عياػا جػكاز الػر ط ػالكاك ج

ك رل ٌيػػل ج عّةػػض لػػدخكؿ ،ةػػد ،عمػ الععػػؿ المإػػارع كجػػكب الػػر ط
وإػػا فػػي الععػػؿ
ػػالكاك ؛ ٌ
ييػػل لػػك كػػاف لاػػا صػػمض ػػذلؾ  ،لكجػػب الػػر ط ػػالكاك ن

الماإ ػػي الموت ػػرف ػ ػػ)ةد) ج ف وج ػػكز فو ػػل الكجا ػػاف ،كم ػػا ه ػػك م ػػاكر عي ػػد

ػر خػر  ،جعمػل اليةكوػكف ةػد
يف فوػل م نا
اليةكووف ،ػؿ هػك كلػ ػالكجكب ؛ ٌ
ةج ػػج ال ػػر ط ػػالكاك ،كه ػػك ع ػػدـ دجلت ػػل عمػ ػ ال ػػزمف الةاإ ػػر المو ػػارف ل ػػزمف
العامؿ.

فمػػك صػػةت العمٌػػض السػػا وض لكجػػب ر ػػط الععػػؿ الماإػػي الموتػػرف ػػ)ةد)

ػػالكاك ،لػػدخكؿ )ةػػد) عموػػل  ،كلدجلتػػل عم ػ المإػػي ،المخػػالعوف يصػػؿ الةػػاؿ
المعردة )اسـ العاعؿ) كجاز ذلؾ في الععؿ المإارع الموترف ػ)ةد) ييػل  ،كاف

خالؼ الةاؿ المعردة لدخكؿ ةد عمواا  ،كافول في دجلتل عم الزمف الةالي.
)ُ) سكرة الصؼ ،مف ا وض ٓ.
)ِ) ةا وض الص اف ِ.ُٖٗ/
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جػػػكاز الػػػكجىيف  :م ػػا عػػدا ة ػػاجت المي ػػع كالكج ػػكب  ،ة ػػاجت جػ ػكاز
الكجاوف ٌ ،ج يي سػاعود ال ىك كػرة لػ المإػارع الميعػي ػػ)ج) كالميعػي ػػ)ما) ،
لمسػ ػ ب ال ػػذم يكه ػػت ػػل ف ػػي ػػدّ ه ػػذا المكإ ػػكع  ،كس ػػاجعؿ ة ػػاجت جػ ػكاز

الكجاوف ،كعمؿ اليةكووف فول في المكاإوع ا توض:

الجممػػة اءسػػمية  :اتعػػؽ جماػػكر اليةػػكووف عم ػ ج ػكاز ر ػػط الجممػػض
اجس ػػموض ػػالكاك ،كة ػػد عمكػػؿ الوزكوي ػػي ه ػػذا الجػ ػكاز ،ف ػػذكر ٌف الجمم ػػض اجس ػػموض
ارت طت الكاك ،لدجلتاا عم الذ ات ،م :لعدـ فادتاا التجدد كالةدكث  ،كلػـ
ت ػرت ط ػػالكاك لككياػػا دال ػض عم ػ مواريػػض زمػػف عامماػػا

التعموؿ يمروف:

)ُ)

ك رل عػػدـ صػػةض هػػذا

ايكؿ :كجب اليةكوكف الر ط الكاك في مذؿ :اة ؿ زود كهك وإػةؾ،

كجمػػس زوػػد كعمػػرك وػػتكمـ  ،ك سػػافر كالمطػػر واطػػؿ ،كالوزكويػػي كإ ػ عمٌ ػض

يياػػا لوسػػت صػػعض ميتومػػض لكػػف
يياػػا تعوػػد الذ ػػات ،مٌ :
ر ػػط اجسػػموض ػػالكاكٌ ،
اليةكووف يعسػاـ مجمعػكف ،كمػا هػك معػركؼ  ،عمػ ٌف الجممػض اجسػموض تعوػد
فإياػػا تعوػػد التجػػدد
الذ ػػات ذا كػػاف خ رهػػا معػ ن
ػردا  ،مػػا ذا كػػاف فعػ نػّ مإػػارنعاٌ ،
تمامػا  ،كهػذه الوإػوض مػف ػدواوات عمػـ
كالةدكث كالجممض الععموض المإػارعوض ن

)ِ)
تعد عيد الككفووف جممض فعموض كلوست اسموض)ّ).
المعايي  ،ةت ٌياا ٌ
فالجمػػؿ اجسػػموض المػػذككرة يعنػػا كػػاف وجػػب ميػػع ر طاػػا كر ػػط مذالاػػا

ػػالكاك ،فادتاػػا التجػػدد كالةػػدكث ،لكػػف المعمػػكـ عياػػا ٌياػػا عكػػس ذلػػؾ  ،م:
ٌف هذه الجمؿ كمػا ػا ااا كجػب فواػا الػر ط ةسػب الكاةػع كتصػرو الوزكويػي

)ُ) ا وإاح ،غور مةوؽ ،صٗٗ.ََُ-
)ِ) جكاهر ال ّغض ،صٕٔ.

)ّ) فػػي اليةػػك العر ػػي يوػػد كتكجوػػل ،صٖٔ ،كفػػي اليةػػك العر ػػي ةكاعػػد كتط وػػؽ ،صِْ-
ْْ.
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كاليةػػكووف ،ككجػػب فواػػا الميػػع ةسػػب التعموػػؿ  ،فاػػذا تيػػاةض ص ػرو  ،كهػػك

دلوؿ عم ٌف كاك الةاؿ ،ج عّةض لاا ايصكؿ التي ذكركها.
ػتيادا ل ػ ٌف الةػػاؿ و ػػترط
الذػػايي :ذكػػر الوزكويػػي تعمومػػل المػػذككر اسػ ن
فواا اجيتواؿ ،كالجممض لوست كذلؾ لذ اتاا  ،فخرجت عف هذا ال رط فارت طت
الكاك.

كص ػ ػ ػػعض اجيتو ػ ػ ػػاؿ ،م ػ ػ ػػع ف ع ػ ػ ػػض الية ػ ػ ػػكووف كالجرج ػ ػ ػػايي

)ُ)

كا ػ ػ ػػف

عصػعكر)ِ) صػ ٌػرح جعماػا مػػف صػػكؿ الةػاؿ ك ػػركطل  ،فوػد كجػػدت كذوػروف
مذّ ذكر ف الةاؿ وككف عم إر وف
مياـ لـ وع ؤكا اذا ايصؿ  ،فالم رد ،ن

 ،ميتومػػض كجزمػػض ) م :ذا تػػض ،غوػػر ميتومػػض) كذكػػر ٌف مػػف الػػّزـ ةكلػػل تعػػال :
)ْ)
ػػار ىقالً ى ً
ػاف ع ً
اق ىبتى يىمػػا أىَّن يىمػػا ًفػػي َّ
الن ً
يىػػا))ّ) فػػالخمكد معيػػاه ال وػػاّ
)فى ىكػ ى ى
ػػد ٍي ًف ف ى
ى
ى
ككذلؾ ةسماا ك عمي اليةكم)ٓ).

فاكذر اليةػكووف لػـ و ػترطكا فػي الةػاؿ ف تكػكف ميتومػض ػؿ ذكػركا ٌف
صعض اجيتواؿ فواا غال ض كلوست جزمض)ٔ) كما ذكركا ٌف الةاؿ )غور المؤكدة)

تكػػكف ذا تػػض فػػي إػػع ةػػاجت :ايكل ػ  :الجامػػدة غوػػر المؤكلػػض م ػػتؽ ،يةػػك:
ػؽ
)كخمً ى
هذا مالػؾ ذهنػا  ،كالذايوػض :الدالػض عمػ تجػدد صػاة اا  ،كوكلػل تعػال  :ي

)ُ) الموتصد في رح ا وإاح ُ.ِٖٔ/
)ِ) رح الجمؿ ج ف عصعكر ُ.ّّٖ/
)ّ) سكرة الة ر ،مف ا وض ُٕ.
)ْ) الموتإب ّ.َِٔ/

)ٓ) الموتصػػد فػػي ػػرح ا وإػػاح ُ ،ِٖٔ/ك ػػرح غوػػض الطالػػب فػػي جموػػؿ المطالػػب ،لع ػػد
الةافظ ع د الةؽ الةجاجي ،صٕٓ.

)ٔ) كإ المسالؾ ِ ،ٕٕ/كالمغيي ِ ْٔٓ-ْْٔ/ك رح ا ف عووؿ ُ.ِٔٔ/
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إػػعوعنا)
ػاف ى
ا يسػ ي
ةكؿ ال اعر:

)ُ)

كيةػػك :خمػػؽ ا﵀ الز ارفػػض وػػدواا طػػكؿ مػػف رجمواػػا ،كيةػػك

ً
اّ
كايما
العظاـ
ط
فجاّت ل س ى
ٍ
ٌ
عمامتيلي وف الرجاؿ لك ي
ى
ً ً )ِ)
كالذالذػػض :فػػي مكاإػػع ج إػػا ط لاػػا ،كوكلػػل تعػػال ) :ةائً نمػػا الو ٍسػػط) كةكلػػل
)ّ)
ً
ضػ يك ٍـ
ػاب يمفى َّ
صػ ن) كةكلػػل تعػػال  ) :ىكيق ٍم ىنػػا ٍ
او ًبطيػكاٍ ىب ٍع ي
تعػال ) :أىىنػ ىػز ىؿ إًلىػ ٍػي يك يـ ا ٍلكتىػ ى
لً ىب ٍع و
ض ىع يدك))ْ).
)ٓ)
فاذه عض ايمذمض مف ايةكاؿ الذا تػض التػي است ػاد اػا اليةكوػكف
كردت فػػي الوػػرف الك ػروـ كال ػػعر العصػػو  ،ةت ػ صػػرح المخزكمػػي ايػػل "ج

و ػػترط فػػي الةػػاؿ ف تكػػكف م ػػتوض كج ميتومػػض"

)ٔ)

كذلػػؾ لكذ ػرة كركدهػػا جامػػدة

ص ػػؿ لو ػػل ع ػػض الدارس ػػوف المة ػػدذوف ةو ػػث جع ػػؿ ع ػػدـ
كجزم ػػض  ،كه ػػذا م ػػا تك ك
ا تراط اجيتواؿ في الةاؿ مف يتائج ةذل)ٕ).

فايػػل ج مج ػػاؿ عػػد ذل ػػؾ ،
فػػإذا ك ػػاف ج و ػػترط ف ػػي الةػػاؿ اجيتو ػػاؿٌ ،
جتخاذ الذ ات في الجممػض اجسػموض عمػض جةتراياػا ػالكاك ؛ ذ تكػكف ةويئػذ غوػر

خارجض عف صؿ الةاؿ.

ه ػػذا ع ػػف الة ػػاؿ الت ػػي س ػػمكها الم لوي ػػض ٌ ،م ػػا الجمم ػػض الةالو ػػض المؤ لك ػػدة
لمإػػمكف الجممػػض ،كوكلػػل تعػػال فػػي كؿ سػػكرة ال و ػرة ) :ىذلً ى ً
ػػب
ػػاب ءى ىرٍي ى
ػػؾ ا ٍلكتى ي

)ُ) سكرة اليساّ  ،مف ا وض ِٖ.

)ِ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض ُٖ.
)ّ) سكرة اييعاـ ،مف ا وض ُُْ.
)ْ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ّٔ.

)ٓ) ال ةر المةوط ُ ،ُْٔ/ك رح اج مكيي ّ.ٗ/
)ٔ) في اليةك العر ي ،ةكاعد كتط وؽ ،صُُُ.
)ٕ) الةاؿ في الجممض العر وض ،صَْٔ.
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ًف ً
يػه) فوكػاد وجمػع اليةكوػكف عمػ ٌياػا ج تػاتي ج ذا تػض
مر ،ةد اتح ًخذت في الجممض اجسموض عمٌض لر طاا الكاك  ،فاوف تذهب هذه العمض
)ُ)

كرت ف اليةػػكووف ةػػد جمع ػكا عم ػ
 ،لػػك تػػذ ى
الكاك؟

كصػعض الذ ػات كمػا

ٌف الةػػاؿ المؤكػػدة ومتيػػع ر طاػػا

الجممػػة الفعميػػة  :عػػد ف جػػاز ا ػػف وعػػوش الػػر ط ػػالكاك فػػي الجممػػض

الععموػػض المصػػدرة ،ػػ)ج) ك )مػػا) ك )ةػػد) عمٌػػؿ ذلػػؾ ٌايػػل جػػاز دخػػكؿ الػكاك
يياػػا تصػػدرت مػػا لػػوس فعػ نػّ فا ػ ات الجممػػض اجسػػموض الجػػائزة
عمواػػا كتركاػػا ٌ
)ِ)

كمذػػؿ هػػذا ةػػاؿ ركػػف الػػدوف ايسػػتر اذم)ّ) ،كهػػذا التعموػػؿ ج

اجةت ػراف ػػالكاك
عكؿ عمول ،لًما واتي:
يو ك
فسػر جػكاز ر ػػط الععػػؿ ػالكاك لم ػػا اتل الجممػػض اجسػػموض ف مػػاذا
ُ -ذا ٌ
يف اجسػموض يعسػاا تةتػاج
تي كل الجممػض اجسػموض لتعسػور جػكاز ر طاػا ػالكاك؟ ٌ
ل تعموؿ.

ِ-وص ٌ تعموؿ الر ط الكاك في ايفعاؿ التي ذكرها  ،لػك ٌف اجسػموض
جاز فواا الكجااف في كؿ ةاجتاا  ،لكف مف المعمكـ ٌف مياا ما وجب ر طاا

مكةدا فػي اجسػموض لوػركف لواػا
الكاك ،كمياا ما ومتيع فواا ذلؾ ،فموس ايمر
ن
في التعموؿ.
ّ -كل الععؿ اجسموض لككيل يمص كد نار ما هك لوس فع نػّ ،كػايدكات :
)ج) ك)مػػا) ك)ةػػد) ٌ ،ج ٌف هػػذه العمٌػػض فػػي الم ػػا اض ،كمػػا جػػدها  ،فػػي غاوػػض
الغمػػكض ،فايداتػػاف ) :ج) ك)مػػا) غوػػر مختصػػتوف الػػدخكؿ عمػ ايسػػماّ ،
وإػا  ،كمػا ٌف الةػرؼ )ةػد) مخػتص الػدخكؿ عمػ
ؿ تدخّف عمػ الععػؿ ن

)ُ) الكتاب ُ ،ِٖٓ-ِٓٔ/كالموتإب ْ ،َُّ/كالمص اح في عمـ المعايي ،صّْ.
)ِ) رح المعصؿ ِ.ٖٔ-ٕٔ/

)ّ) ال سوط في رح الكافوض ،صَْٗ.
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الجممػػض الععموػػض دكف اجسػػموض ةت ػ اتخػػذ كسػػومض لتمووػػز الععػػؿ مػػف اجسػػـ فاػػك
وزود مف فعموض الععؿ ك ودؿ عمول  ،كو عده عف ال ل اجسموض.

ْ-اتخذ ا ف وعوش مف دخكؿ )ةد) عم الععؿ عمض لجكاز الكجاوف،

ٌج ٌف هػػذه العمػػض تيط ػػؽ عم ػ الععػػؿ الماإػػي دكف المإػػارع الػػذم ف اةتػػرف
ػ)ةد) كجب ر طل الكاك اتعاؽ اليةكووف.
المضارع المنفي بػ(ء) كالمنفػي بػػ(ما)  :كمػا كذػر الػذوف ميعػكا ر ػط

المإػػارع الميعػػي ػػ)ج) ك)مػػا) ػػالكاك ،فوػػد كذػػر كػػذلؾ الػػذوف جػػازكا ر طامػا
اا مف اليةكووف.

)ّ)

ع ػ ػػرب ايخع ػ ػػش)ُ) ك ػ ػػك جعع ػ ػػر الية ػ ػػاس)ِ) ك ػ ػػك عم ػ ػػي الية ػ ػػكم
ػير ىكىن ًػذ نا
ؽ ىب ًش نا
اؾ ًبا ٍل ىح ِّ
ير ىكءى
س ٍم ىن ى
المإارع الميعي ػ)ج) في ةكلل تعػال ) :إً َّنا أ ٍىر ى
ىص ىح ً
صرةكا ٌاياـ عر كه كػذلؾ لعطعػل
اب ا ٍل ىج ًح ًيـ) ن
سأى يؿ ىع ٍف أ ٍ
تي ٍ
ةاجٌ ،ج ٌياـ ٌ
عم الةاؿ المعرد ة مل  ،فاػـ اػذا ع ٌػدكا كاك )كج تسػاؿ) كاك عطػؼ  ،ج كاك
ة ػػاؿ .كمم ػػف ص ػػرح جػ ػكاز دخ ػػكؿ كاك الة ػػاؿ عمػ ػ المإ ػػارع الميع ػػي ػ ػػ)ج)

صػػاةب كتػػاب عػراب الوػػرف الميسػػكب لػ الزجػػاج  ،ذ ووػػكؿ" :هػػذا ػػاب مػػا

جػاّ فػي التيزوػؿ مػف كاك الةػاؿ  ،تػدخؿ عمػ الجممػض مػف الععػؿ كالعاعػؿ ،فػي
)ْ)
ض كءى تىسػ ً
ً
ث) كةكل ػػل  ) ..ىكءى
ػػقي ا ٍل ىحػ ٍػػر ى
مكاإ ػػع م ػػف ذل ػػؾ ،ةكل ػػل )تيثيػ يػػر األ ٍىر ى ى ٍ
ػػيـ))ٓ) ...كم ػػف ذل ػػؾ ةكل ػػل تع ػػال ) :فى ً
اب ا ٍلج ًحػ ً
يما ىكءى
سػػػأى يؿ ىعػ ٍ
ػػح ً ى
ىصػ ى
ٍ
ػػف أ ٍ
تي ٍ
اسػػػتىق ى
)ٔ)
يف ىكء
تىتًَّب ىعػ ِّ
ص ػ ًب ًح ى
صػ ًػريم َّن ىىا يم ٍ
ػآف) فػػومف خعٌػػؼ اليػػكف ...كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل) :لى ىي ٍ
)ُ) معايي الورف ُ.ُْٔ/

)ِ) عراب الورف ُ.َِٗ/
)ّ) ً
الةجض ِ.ُٖٔ/

)ْ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ُٕ.

)ٓ) سكرة ال ورة ،ا وض ُُٗ ،ال واف في غروب عراب الورف ُ.ُُِ-َُِ/
)ٔ) سكرة وكيس ،مف ا وض ٖٗ.
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كف))ُ)")ِ) .كمػف اليةػكووف ا خػروف الػذوف جػازكا ر ػط المإػارع الميعػي
سػتىثٍ ين ى
ىي ٍ
ػ ػػ)ج) ،كك ػػذلؾ الميع ػػي ػ ػػ)ما)  ،ػػالكاك دكف الةك ػػـ

الجرج ػ ػػايي

)ّ)

كالزمخ ػ ػػرم

كالعاإ ػػؿ ايس ػػعرايي

ايستراذم

)ُُ)

)ٖ)

)ْ)

كالسػ ػ ػ ٌكاكي

كا ػػف الي ػػاظـ

كالوزكويي

)ُِ)

)ٗ)

كالمرادم

)ٓ)

ػػذكذه  ،كدكف تاكو ػػؿ :

كا ػ ػػف وع ػ ػػوش

)ٔ)

كا ػ ػػف الةاج ػ ػػب

كفم ػػؾ الع ػػّ الت رو ػػزم

)ُّ)

كا ف كماؿ ا ا

)ُْ)

عمة جكاز الكجىيف في المضارع المنفي بػ(ء) ك(ما) :

)َُ)

)ٕ)

كرك ػػف ال ػػدوف

كغورهـ)ُٓ).

ُ-ذكػػر السػػخاكلٌ ،ف المإػػارع الميعػػي ػػ)ج) ك )مػػا) اةتػػاج ل ػ
الكاك زوادة في تككوده)ُٔ).

)ُ) سكرة الومـ ،مف ا وض ُٕ ،كا وض ُٖ.

)ِ) عراب الورف الميسكب ل الزجاج ّ.ِْٖ-ِِٖ/
)ّ) دجئؿ ا عجاز ،صَِٕ.َِٗ-

)ْ) رح المعصؿ ،ج ف وعوش ِ ،ٔٓ/كالمعإؿ في رح المعصؿ صَٕٓ.
)ٓ) معتاح العمكـ ،تةووؽ كرـ َْٗ.

)ٔ) رح المعصؿ ج ف وعوش ِ.ٖٔ-ٕٔ/

)ٕ) ايمالي اليةكوض ج ػف الةاجػب ْ ُُّ/ك ػرح الكافوػض ،صُِِ ،ك ػرح الرإػي عمػ
الكافوض ِ.ْْ/

)ٖ) فاتةض ا عراب ،صُْْ كل اب ا عراب ،صّٖٓ.ّٓٗ-
)ٗ) رح لعوض ا ف مالؾ ج ف الياظـ ،صُّْ.
)َُ) رح الكافوض ،صَُُ.

)ُُ) ال سوط في رح الكافوض ،صْٖٗ.
)ُِ) ا وإاح ،صٕٗ.

)ُّ) الجي الدايي ،صُِٗ.
)ُْ) سرار اليةك ،صُّٗ.

)ُٓ) العكائد الإوائوض ،صّٕ ،ك رح ا ظاار ،صُْٕ.ُْٖ-
)ُٔ) المعإؿ في رح المعصؿ ،صَٖٕ.
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كالمعػػركؼ ٌف ال ػكاك لوسػػت مػػف ةػػركؼ التككوػػد "فػػّ وص ػ
لمعاطؼ ٌيل مؤ لكد")ُ).

ف ووػػاؿ

ِ -ع ػػد ف عمٌػػؿ العاإ ػػؿ ايس ػػعراوويي ة ػػذؼ الػ ػكاك ،لك ػػكف المإ ػػارع

"يف
الميعي ميزلض اسـ العاعؿ المةعكض ػ)غور) ذكر ٌف ذ اتاا ٌ ،يمػا كػاف ٌ
 ،ج ،ليعػػي اجسػػتو اؿ ،كاجسػػتو اؿ ج وعسػػد الةػػاؿ  ،فػػادخمكا الػكاك لػػر ط الةػػاؿ
يف
ذواا")ِ) وعييٌ :يل ج مايع مف دخكؿ الكاك عم المإارع الميعي ػ)ج) ٌ
يف )ج) مػػع المإػػارع تعوػػد الػػزمف الةاإػػر ك ٌف الػكاك كاك الةػػاؿ فػػّ تكػػكف
ٌ

هذه الكاك الةالوض ةد دخمت عم ماج وّئـ معياها .
ف ػػإذا ك ػػاف ايم ػػر كم ػػا زع ػػـ ايس ػػعراوويي  ،فمً ػ ىػـ ل ػػـ ت ػػدخؿ الػ ػكاك عمػ ػ
وإا دا اؿ عم الزمف الةالي؟.
المإارع المذ ت  ،فاك ن

ّ-العمٌػ ػض الت ػػي ػػاعت  ،ه ػػي ٌف المإ ػػارع الميع ػػي ،ػ ػػ)ج) كالميع ػػي
ػتيادا ل ػ ٌيامػػا لػػـ وػػردا عمػ صػػؿ الةػػاؿ
ػػ)ما) جػػاز ارت اطامػػا ػػالكاك  ،اسػ ن
الػػذم هػػك ا ذ ػػات .كممػػف صػػرح ػػذكر هػػذه العمٌػػض ا ػػف اليػػاظـ)ّ) كةػػد كإ ػ
الوزكوي ػػي ه ػػذه المس ػػالض ،ف ػػذكر ٌف المإ ػػارع الميع ػػي ػ ػػ)ج) ك) م ػػا) امتي ػػع
ارت اطػػل ػػالكاك ،لدجلتػػل عم ػ مواريػػض زمػػف عاممػػل ؛ ذ اػػذا الكجػػل كػػاف عم ػ
صػػؿ الةػػاؿ  ،كاةتػػاج ل ػ ال ػكاك مػػف جاػػض خركجػػل عػػف هػػذا ايصػػؿ لككيػػل

ميعوا)ْ) .كهذا ما كػده ا ػف كمػاؿ ا ػا ،فوػد ةػاؿ " :ف الجممػض ف كايػت عمػ

اصؿ الةاؿ دكف طروواا وجكز فول الكاك كعػدماا")ٓ) كهػك كالمإػارع الميعػي

ُ
ميي ِ.ُُُ/
) ) رح المغي لم ٌ
)ِ) فاتةض ا عراب ،صُْْ.

)ّ) المص اح في عمـ المعايي كال واف ،صّْ.

)ْ) ا وإاح في عمكـ ال ّغض ،صٕٗ ،كالتمخوص صَُِ.َِِ-
)ٓ) سرار اليةك ،صّٗ.
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الميع ػػي ػ ػػ)ج) ،ك)م ػػا)  ،ذ كرد عمػ ػ اص ػػؿ الة ػػاؿ ،كه ػػك دجلت ػػل عمػػ ال ػػزمف
الةالي كلـ ورد عم طروواا  ،كهك ا ذ ات.

أصػػحي أف اإلثبػػات دكف النفػػي أصػػؿ فػػي الحػػاؿ  :وصػػرح اليةكوػػكف

ةوايػا ػػ)ج)
كذرة كةكع الةاؿ المعردة التي هػي صػؿ الةػاؿ ،ميعوػض ػػ)غور) ك ن
ػػكو َّف أيجػػػكريو َّف م ٍح ً
ً
يف ىم ٍيػ ىػػر
صػ ًػػن ى
فػػي الوػػرف الك ػروـ  ،كوكلػػل تعػػال ) :إ ىذا آتى ٍيتي يمػ ي ي ى ي
)ِ)
)ُ)
مسػ ً
ىقػ ىػد و
ػاغ)
اض ػطيَّر ىم ٍيػ ىػر ىبػ و
يف ىكءى يمتَّ ًقػ ًػذم أ ٍ
اف) كةكلػػل تعػػال ) :فى ىمػ ًػف ٍ
ػاف ًح ى
ي ى
ً و )ّ)
ػث ىم ٍيػ ىػر ىبعيػػد)  .كفػػي الةػػدوث الي ػػكم" :ذػػـ صػػم غوػػر
كةكلػػل تعػػال ) :فى ىم ىكػ ى
ساه")ْ).

ػاج عيػكاف) :تةووػؽ فػي الةػاؿ هػؿ
كةد ي ر الدكتكر يااد المكسػ مو ن

تو ػػع ف ػػي العر و ػػض يعو ػػا؟)

)ٓ)

ذ ػػـ جعم ػػل كتا ػػا عيػ ػكاف )ةا ػػوض عمػ ػ اجست ػ ػراؽ

المعاصػػر) كػػد فوػػل اسػػتيادا ل ػ

ة ػكاؿ اليةػػاة  ،ك ػكاهد كذو ػرة جػػاّ اػػا مػػف

فصو الكّـٌ ،ف مجيّ الةاؿ ميعوػض ،معػردة كايػت ـ جممػض  ،لػـ تكػف مةػؿ
)ٔ)
ةد الوواس ،كاستيتج مف ةذل ٌف اليعي فػي
يكار مف اليةكووف عكاٌياا الغض ٌ

فػ ػػي الجممػ ػػض الةالوػ ػػض صػ ػػوؿ كاصػ ػػالض ا ذ ػ ػػات ةت ػ ػ ذكػ ػػر ٌف ا ذ ػ ػػات و ػ ػػدك
مس ػػتاجيا ف ػػي ة ػػاجت  ،كج وستس ػػاغ ٌج ػػاليعي ،كوك ػػكف ه ػػك الكج ػػل الم ػػاخكذ
ل)ٕ).

)ُ) سكرة المائدة ،مف ا وض ٓ.

)ِ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ُّٕ.
)ّ) سكرة اليمؿ ،مف ا وض ِِ.

)ْ) عراب الةدوث الي كم ،لمعك رم ،صُِٓ.

)ٓ) مجمػػض المسػػاف العر ػػي ،المجمػػد السػػا ع ع ػػر ،الجػػزّ ايكؿ ُّٗٗه ػُٕٗٗـ ،صّٗ-
ُٕ.

)ٔ) ةا وض عم اجست راؽ المعاصر ،صُّ.
)ٕ) المصدر يعسل ،صّْ.ٕٓ ،
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وإ ػ ػػا اة ػ ػػد اليت ػ ػػائج الت ػ ػػي تكص ػ ػػؿ لواػ ػ ػا ة ػ ػػد ال ػ ػػاةذوف
كة ػ ػػد ك ػ ػػاف ه ػ ػػذا ن
المةدذوف)ُ).
فػػإذا ذ ػػت جػكاز اليعػػي ك صػػالتل فػػي الجممػػض الةالوػػض  ،فاػػؿ وصػ

ذلؾ ف وتخذ عدـ ذ اتاا عمٌض لر طاا الكاك؟.

عػػد

الفعػػػػػؿ الػػػػػداؿ عمػػػػػى الػػػػػزمف الماضػػػػػي  :ييسػ ػػب ل ػ ػ ا ػ ػػف خػ ػػركؼ
)تَُٔه ػػ) عكال ػ عمػػـ الػػدوف اييدلسػػي)ِ) ٌيامػػا كج ػػا ر ػػط المإػػارع الميعػػي
ػمور عائػد ـ
ػ)لـ)  ،كج ػا ر طػل ػالكاك عيػد كةكعػل ةػاج  ،سػكاّ كػاف فوػل إ نا
كرٌد عمواما ةكلاما ٌ ،ايل مخالؼ لمسماع ككّـ العرب)ّ).
لـ وكف ،ي
كةػػد يوػػؿ الرإػػي تعموػػؿ اييدلسػػي ٌف المإػػارع الميعػػي ػػ)لـ)  ،كجػػب
ر طػػل ػػالكاك لدجلتػػل عم ػ الػػزمف الماإػػي  ،فكمػػا دخمػػت )ةػػد) عمػ الماإػػي
لتورو ل مف الةاؿ  ،دخمت الكاك عم الميعي ػ)لـ)  ،لمغرض يعسل  ،ف ػاياما

كاةد)ْ).

ٌج ٌف الم ػػاكر عيػػد اليةػػكووف ٌياػػـ اتخػػذكا مػػف هػػذه الدجلػػض عمػػض لج ػكاز
ػ)لما)  ،فوػػد ذكػػر
الػػكجاوف  ،ج لكجػػكب الػػر ط ػػالكاك ٌ ،مػػا المإػػارع الميعػػي ػ ٌ
ك ةواف اييدلسي ٌيل لـ وسمع ٌج الكاك)ٓ).
)لمػػا) وجػػكز
كالػػرم السػػائد عيػػد اليةػػكووف ٌف المإػػارع الميعػػي ػػ)لـ) ك ٌ
فوػػل الكجاػػاف  ،لدجلػػض المإػػارع امػػا عم ػ مػػر ةػػد ةصػػؿ ،فوكػػكف امػػا ةػػد
ل الععؿ الماإي الجائز اجةتراف الكاك عيدهـ ا جماع.

)ُ) الةاؿ في الجممض العر وض ،صَْٔ .لعاخر ها ـ الواسرم ،رسالض جامعوض.
)ِ) كهك غور ي ةواف اييدلسي ،كةد مرت ترجمتل.

)ّ) ػػرح الرإػػي ِ ،ْْ/كمػػياج السػػالؾ ،صُِٓ ،كهمػػع الاكامػػع توػػدوـ
ِ.ِْٔ/

)ْ) رح الرإي ِ.ْْ/

)ٓ) مياج السالؾ ،صُِٔ.
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اليعسػػايي

عمػػة ج ػكاز الػػكجىيف فػػي الفعػػؿ الػػداؿ عمػػى الػػزمف الماضػػي  :ذكػػر
الوزكويػػي ٌف الماإػػي ارتػ ط ػػالكاك لعػػدـ دجلتػػل عمػ الػػزمف الةاإػػر الموػػارف
لػػزمف عاممػػل  ،كلػػـ وػرت ط لككيػػل داج عمػ التجػػدد كالةػػدكث  ،فاػػك ػػايكؿ لػػـ
وكف عم

صؿ الةاؿ كةد كاف عمول في الذايي)ُ).

وعاػػـ مػػف هػػذاٌ ،ف ال ػكاك يوػػؤت اػػا لتعػ ٌػكض عػػف ايصػػؿ الػػذم افتوػػده
الععػػؿ الػػداؿ عم ػ الػػزمف الماإػػي  ،كهػػك الدجلػػض عم ػ الػػزمف الةاإػػر .م:
وؤت

اا لتوروب الععؿ الماإي مف المإارع.

ػةوةا  ،لكػػاف وي غػػي ف ج تػػدخؿ ال ػكاك عم ػ
لػػك كػػاف هػػذا ايمػػر صػ ن
ػتيادا لػ عػػدـ جػكاز اجتمػػاع داتػػوف لغػػرض
الماإػػي الموتػػرف ػػ)ةد) كذلػػؾ اسػ ن

ػػ)ةد) فػي الععػؿ الماإػي لتورو ػل

كاةد ؛ ذ اليةكوػكف متعوػكف عمػ ٌيػل وػؤت
)ِ)
وإػػا ف تػػدخؿ عم ػ الماإػػي المجػػرد مػػف
مػػف زمػػاف الػػتكمـ ككػػاف وي غػػي ن
يف الماإػي فػي الةالػض ايكلػ مةتػاج
لتعكض عيػل دكف الموتػرف ػل ؛ ٌ
)ةد) ٌ
ل الكاك ،في ةوف ٌيل في الةالض الذايوض غوػر مةتػاج لواػا  ،لكجػكد الةػرؼ،

)ةد) المع لػكض عياػا  ،لكػف يجػد ٌيػل ةػد ةصػؿ العكػس مػف ذلػؾ  ،فػاليةكوكف
وؤكدكف ٌف ارت اط الماإي الموترف ػ)ةد) الكاك كذر مف غور الموترف ل)ّ).
ػاج غوػر ةػد كالػكاك
هذا مف جاض كمف جاض خرل  ،فود كذػر كةػكع الماإػي ة ن
في الورف الكروـ  ،كفي كّـ العرب ،كهذا ما صرح ل ك ةواف اييدلسي

)ْ)

)ُ) ا وإاح ،صٗٗ.

)ِ) ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش ِ ،ٔٔ/ػػرح الرإػػي ِ ،ْْ/كمختصػػر التعتػػازايي عم ػ
تمخوص المعتاح ّ ُِْ/كال اجض المرإوض رح متف ايلعوض لمسوكطي ،صٖٗ.

)ّ) ػػرح الرإػػي ِ ،ْٔ/ك ػػرح لعوػػض ا ػػف مالػػؾ ج ػػف اليػػاظـ ،صُّٓ ،كمػػياج السػػالؾ،
صُِٓ.ُِٔ-

)ْ) مياج السالؾ ،صُِٔ.
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العراّ اةتراف الماإي ػػ)ةد) عيػد
لذلؾ لـ و ترط ايخعش كالككفوكف استذياّ ٌ
ةاج)ُ).
كةكعل ن

كةػػد مػػر ٌف التعتػػازايي جػػاز كةػػكع الةػػاؿ ماإػ نػوا كمإػػارنعا كمسػػتو نّ
وإػا)ِ) لػ ػوخل الكػافوجي)ّ) كمػا
مطمونا  ،كةد يسب السوكطي هػذا الجػكاز ن
تكصؿ لواا عض الدارسوف المةدذوف)ْ).
ٌيل كاف ةد اليتائج التي ٌ

فعي هذه الةالض ت طؿ فكرة ٌف الكاك دخمت عمػ الماإػي لتورو ػل مػف
ٍّ
ةد سكاّ.
ماإوا كمإارنعا عم
الزمف الةالي  ،لصةض كةكع الةاؿ
ن
لوػػد ت ػػوف فػػي مكإػػكع ةػػاجت الػػر ط ػكاك الةػػاؿ ٌ ،يػػل تكػػاد ج تكجػػد
صوغض كاةدة اتعػؽ اليةكوػكف عمػ ةكماػا مػف ةوػث امتيػاع ر طاػا ػالكاك " ك

وإػػا فػػي تعموػػؿ هػػذه الةػػاجت الػػذّث  ،ك مػػ،
كجك ػػل ك ج ػكازه  ،كلػػـ وتعو ػكا ن
اخػػتّفاـ فػػي المإػػارع الميعػػي ػػ)ج) كالميعػػي ػػ)ما) ل ػ درجػػض ٌياػػـ ايوسػػمكا
ػػاياما عمػ ةسػػموف متعػػادلوف  ،فمػػياـ مػػف ميػػع ر طامػا ػػالكاك ،كمػػياـ مػػف

جػػاز  ،كلك ػ ٌؿ فروػػؽ عمٌػػض فومػػا ذهػػب لوػػل  ،فػػّ اتعػػاؽ هيػػاؾ كج ػ ال ج فػػي
ايةكاـ كج في التعموّت

في إكّ هذه الةوووػض ظاػر لػي ٌف ةػاجت الػر ط ػالكاك ،تيعػ حد م ػكمض
رئوسض مف م اكؿ الوكؿ كاك الةاؿ ،تةتاج ل ة ٌؿ.
كاك الحػػػاؿ كصػػػاحب الجممػػػة الحاليػػػة  :الةالػػض الذالذػػض التػػي كاجاا ػػا

اليةكوػكف فػي كاك الةػاؿ  ،هػي كجػكد جمػؿ ةالوػض مرت طػض ػالكاك ،ج صػػاةب
لاا.
)ُ) رح المعصؿ ج ف وعوش ِ ،ٕٔ/ك رح الرإي ِ.ْٓ/
)ِ) ال اجض المرإوض رح متف ايلعوض لمسوكطي ،صٖٗ.

)ّ) هك مةمد مةوي الدوف ك ع د ا﵀ الكافوجي )تٕٖٗهػ) لػل مصػيعات كذوػرة فػي المغػض
كاليةك كالتصروؼ .غوض الكعاة ُ.ُُٖ-ُُٕ/

)ْ) الةاؿ في الجممض العر وض ،صَْٔ.
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يع كػرؼ الةػاؿ لغكًوػػا ٌايػل الكةػػت الػذم يػػت فوػل  ،ك ٌيػػل وسػتعمؿ لمصػػعض
الت ػػي عموا ػػا المكص ػػكؼ ،فا ػػي ةال ػػض ل ػػيّ سػ ػروع ال ػػزكاؿ)ُ) كه ػػذا م ػػا وتع ػػؽ
ػطّةا  ،فوػػد عػ ٌػرؼ ا ػػف الس ػراج الةػػاؿ اياػػا "هػػي هوئػػض
كتعروػػؼ الةػػاؿ اصػ ن
)ِ)
كعرفاػا
العاعؿ ك المععكؿ ك صعتل فػي كةػت ذلػؾ الععػؿ المخ ػر ػل عيػل"
ٌ

ا ػػف جي ػػي )تِّٗه ػػ) كا ػػف وع ػػوش ٌاياػػا "كص ػػؼ هوئػػض العاع ػػؿ ك المعع ػػكؿ
)ّ)
ػاف الةػاؿ مػا
ل" "كصعتل كةت كةكع الععؿ" كهذا ما وجمع عمول اليةكوػكف ٌ
ويت هوئض ما ة ماا.

كاليةكوػػكف اتعوػكا عمػ هػػذا التعروػػؼ  ،جتلعػػاةاـ عمػ

ٌف الةػػاؿ صػػعض

لصاة اا  ،ك ٌف صاةب الةاؿ هك المكصكؼ اذه الصعض)ْ).
)ٕ)
يكه اذه الةوووض الم رد)ٓ) كالسخاكم)ٔ) كالعاإػؿ ايسػعراوويي
كممف ٌ
ايسػػعراوويي

)ٕ)

كركػػف الػػدوف ايسػػتر اذم )ٖ)ك ػػمس الػػدوف ال عمػػي )ٗ)كا ػػف ةػ ٌػوـ

)ُ) كت ػ ػػاب الع ػ ػػوف لمخمو ػ ػػؿ ػ ػػف ةم ػ ػػد العراهو ػ ػػدم ّ ُٗٗ/كلس ػ ػػاف الع ػ ػػرب ج ػ ػػف ميظ ػ ػػكر
ُّ ،َِِ/كت ػػاج الع ػػركس م ػػف جػ ػكاهر الو ػػامكس لمةم ػػد مرتإػ ػ ك
الز و ػػدم ِٕٗٓ/
كالموا سات ي ي ةواف التكةودم صّٓٔ.

)ِ) ايصكؿ في اليةك ُ.ِٖٓ/

)ّ) ك العت عذماف ف جيي ،الممع في العر وض ،صُْٓ ،الخصائص ّ.َٔ/

)ْ) المعصؿ في عمـ العر وض ،صُٔ ،ك رح المعصػؿ ج ػف وعػوش ِ ،ٓٓ/ك ػرح الكافوػض،
صُِٖ ،كالتساوؿ ،صَُٖ ،ك كإ المسالؾ ِ.ٕٕ/

)ٓ) الموتإب ْ.ََّ/

)ٔ) المعإؿ في رح المعصؿ ،صٓٔٔ.
)ٕ) فاتةض ا عراب ،صُّْ.

)ٖ) ال سوط في رح الكافوض ،صْٓٔ.ّْٕ ،

)ٗ) العاخر في رح جمؿ ع د الواهر ،مخطكط ،كرةض َُٔ.
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الجكزوػػض

)ُ)

كذػػر مػػف ذلػػؾ  ،ذ جعم ػكا مػػف ػػركط

ػػؿ ذهػػب اليةكوػػكف ل ػ

الةاؿ ف تككف يعس صاة اا في المعي )ِ).

ك موتإ ػ هػػذا التعروػػؼ المجمػػع عموػػل  ،فػػّ ػ ٌػد لمجممػػض الةالوػػض مػػف
ا تمالاا عم إمور تعكد ل ل صاة اا  ،كةد كاجل اليةكوكف جمّ ةالوض
ػه
كذوػرة مرت طػػض ػػالكاك ،تجػػردت مػػف هػػذا العائػػد  ،يةػػك ةكلػػل تعػػال ) :لىػ ًػئ ٍف أى ىكمىػ ي

ِّ
ص ىب هة)
الذ ٍئ ي
ب ىكىن ٍح يف يع ٍ
الطور في يك يكياتاا
كةد غتدم ك ي
مس طالعضه.
كيةك :سافر زود كال ي
)ّ)

كةكؿ ال اعر:

ميجرد ً
ً
هوكؿ
ةود ايكا ًد
ي ى

ػاف الجمػػؿ اجسػػموض
تصػػري النحػػكييف بالمشػػكمة  :صػ ٌػرح اليةكوػػكف ػ ٌ
الةالوض المذككرة يعنا ك مذالاا ج صاةب لاا ،ك ٌياا تخرج عف ةػ لد الةػاؿ الػذم

اتعػ ػ ػػؽ عموػػ ػػل  ،كممػػ ػػف ذكػ ػ ػػر هػ ػ ػػذا ص ػ ػ ػراةض ا ػ ػ ػػف و ػ ػػاز الية ػ ػػكم

ايسػػعراوويي
ه ػػ ػػاـ

)ٖ)

)ٓ)

كرإػػي الػػدوف ايسػػتر اذم

كجمػ ػ ػػاؿ الػ ػ ػػدوف اليوسػ ػ ػػا كرم

)ٗ)

)ٔ)

)ْ)

كالعاإػ ػ ػػؿ

كركػػف الػػدوف ايسػػتر اذم

)ٕ)

كا ػػف

)تٕٕٔه ػ ػ ػػ) كتػ ػ ػػاج الػ ػ ػػدوف الجيػ ػ ػػدم

)ُ) دائع العكائد ِ.ُُُ/

)ِ) المرتجؿ ج ف الخ اب ،صُّٔ ،ك رح الممع ج ف رهاف العك رم ُ ،ُّّ/ك كإ
ك كإ المسالؾ ِ ،ُٖ/ك تةووؽ ع د المتعاؿ صُِّ.

)ّ) سكرة وكسؼ ،مف ا وض ُْ.
)ْ) ةكاعد المطارةض ،صُّْ.
)ٓ) فاتةض ا عراب ،صُْْ.
)ٔ) رح الرإي ِ.ٖ-ٕ/

)ٕ) ال سوط في رح الكافوض ،صْٖٖ.

)ٖ) مغيي الم وب ِ ،ْٔٓ/ك رح المغيػي لم ػميي ِ ،ُّٔ/كةا ػوض السػجاعي عمػ
ةطر اليدل ،صٓٗ.

ػرح

)ٗ) جمػ ػػاؿ الػ ػػدوف ع ػ ػػد ا﵀ ػ ػػف مةمػ ػػد الةسػ ػػويي اليوسػ ػػا كرم ،الع ػ ػػاب فػ ػػي ػ ػػرح الم ػ ػػاب،
مخطكط ،كرةض َُْ.
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اييدلسػ ػػي

الةمصي

)ُ)

)ّ)

)ت فػ ػػي الوػ ػػرف الذػ ػػامف لماج ػ ػرة) كالعػ ػػاكاي

)ِ)

)تَُُٔهػ) كصاةب عرائس المةصؿ)ْ).

)تِٕٗه ػ ػػ) كوػ ػػس

كةد تساّلكا :ف ةوؿ  :الةاؿ ما ويت هوئض العاعؿ ك المععكؿ فكوؼ

ذلؾ في مذؿ ةكليا  :جاّ زود كال مس طالعض؟

ػميي )تِٕٖهػػ) لػ ا ػف
جكاب النحكييف عف المشكمة  :يسػب ال ٌ
ه ػػاـ ٌي ػػل ج ػػاب ف ػػي ةكا ػػي التس ػػاوؿ ع ػػف م ػػكمض الجم ػػؿ الةالو ػػض الت ػػي ج

صاةب لااٌ ،اياا ةسب التاكوؿ ج تخرج عف تعروؼ الةاؿ)ٓ).
)ٕ)
في ةوف يسب السجاعي)ٔ) )تُُٕٗهػ) كمةمد ف ةمػد ايهػدؿ
ايهدؿ

)ٕ)

كهك مػف عوػاف الوػرف الذالػث ع ػر لماجػرة هػذه ا جا ػض يعسػاا لػ

الدمامويي )تِٕٖهػ) ةوث ذكر في المياؿ الصافي ٌف واف هوئض الصػاةب
ذا ت التاكوؿ  ،كةػد سػط ايهػدؿ هػذه الم ػكمض  ،كذكػر ٌيػل سػئؿ عػف ةإػوض
وإػػا ػػوكخ عصػره  ،ك طػػاؿ
الجمػػؿ الةالوػػض التػػي ج صػػاةب لاػػا ،فسػػاؿ هػػك ن
الةػػدوث عياػػا ةت ػ ذكػػر ٌف لم ػػوه ػراهوـ ػػف مةمػػد الزجػػاجي )تِٖٗه ػػ)
جك ػػض لةػ ػ ٌؿ ػػكاؿ هػػذه الجم ػػؿ ،جمعا ػػا ف ػػي ك ارسػػض ص ػػغورة  ،س ػػماها )رف ػػع

)ُ) ةمد ف مةمكد ف ةاسـ الجيدم اييدلسي ،ا ةمود في رح المعصؿ ،مخطكط ،كرةض
كرةض ِٓ.

)ِ) الككاكب الدروض ،صُّ.ِّ-

)ّ) ةا وض وس ف زوف الدوف الةمصي عم

رح التصرو ُ.ُّٗ/

)ْ) عرائس المةصؿ مف يعاوس المعصؿ ،لمجاكؿ ،مخطكط ،كرةض ٖٕ.

ٓ
ػميي ،الميص ػػؼ م ػػف الك ػػّـ عمػ ػ مغي ػػي ا ػػف ه ػػاـ
) ) تو ػػي ال ػػدوف ةم ػػد ػػف مةم ػػد ال ػ ٌ
ِ.ُّٔ/

)ٔ) ةمد ااب الدوف السجاعي ،ةا وض السجاعي عم

رح ةطر اليدل ،صٓٗ.

)ٕ) مةم ػػد ػػف ةم ػػد ػػف ع ػػد ال ػػارم ايه ػػدؿ ،الككاك ػػب الدرو ػػض عمػ ػ متمم ػػض ا جركمو ػػض،
صُّ.ِّ-
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ا

ػػكاؿ عػ ػف مس ػػالض الة ػػاؿ)

)ُ)

طروؽ التاكوؿ.

ككاي ػػت تتإ ػػمف جموعا ػػا ة ػػؿ ا

ػػكاؿ ع ػػف

لوػػد صػػاب اليةكوػػكف ةػػوف خرج ػكا الجمػػؿ التػػي ج صػػاةب لاػػا عػػف

تعروؼ الةاؿٌ ،ج ٌياـ لـ وستمركا فػي مػياجاـ الصػةو الػذم سػاركا عموػل ،
كويعكا معي الةاؿ عف مذؿ هذه الجمؿ كوغوركا ع ار اػا  ،ػؿ عػادكا دخالاػا

ػاموف متياةإ ػػوف:
إ ػػمف التعرو ػػؼ كالمعيػ ػ ع ػػف طرو ػػؽ التكس ػػؿ ت ػػاكوموف ع ػ ٌ
ةدهما كاف م يوًا عم جكاز استغياّ الجممض الةالوض عف الإػمور العائػد لػ

صاة اا فا ليكلت المستغيي عف الإػمور ،كا خػر كػاف م يًوػا عمػ عػدـ جػكاز

ذلؾ ،فا ليكلت ما وةمؿ هذا الإمور.

تأكيمىا بالمستغني عف الضمير العائد  :كفي هذا ذّذض مذاهب:

المذوب األكؿ :تاكوماا ظرؼ الزماف:

مر ٌف سػو كول ة ٌػدر كاك الةػاؿ ػػ) ذ) فػي ةكلػل
أ-تقدير الكاك بػ(إذ) ٌ :
)ِ)
طً
كايػػل ةوػػؿ " ذ طائعػػض فػػي
تعػػال  ) :ىك ى
آئفىػ هة قىػ ٍػد أ ى
ػى ٍـ) كةػػاؿٌ :
سػ ي
ىو َّمػتٍ يى ٍـ أىنفي ي

هذه الةاؿ")ّ).

ف كايػ ػػت الجممػ ػػض الةالوػ ػػض فػ ػػي هػ ػػذه ا وػ ػػض  ،ج تعػ ػػكد ل ػ ػ صػ ػػاة اا

ػإف سػػو كول لػػـ ووصػػد  ،فومػػا و ػػدك ،توػػدور ال ػكاك ػػ) ذ) لة ػ ٌؿ هػػذا
الإػػمور ،فػ ٌ
ا كاؿ ،ؿ جعمل و مؿ كؿ كاك جعمت الجممض عدها معي الةاؿ.

ككذلؾ ةدرها الم رد في ةكؿ ال اعر:

رل ال اـ تكره ممؾ العراؽ

ك هؿ العراؽ لاـ كارهكيا

ةاج ،جعؿ الكاك تودور،
فاك ةوف راد في هذا ال وت  ،جعؿ الكاك كما عدها ن
ذ ،مع كجكد الإمور العائد في )لاـ))ُ).

)ُ) الككاكب الدروض عم متممض ا جركموض ،صُّ.ِّ-
)ِ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض ُْٓ.
)ّ) كتاب سو كول ُ.َٗ/
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كةػػد صػػرح الم ػػرد

)ِ)

كالزجػػاج

)ّ)

ك ػػك جععػػر اليةػػاس

)ْ)

كالزجػػاجي

)ٓ)

)ٕ)
)ٔ)
ػاف كاك الةػػاؿ معياهػػا ) ذ)  ،كهػػذا مػػا دؿ
)تَّْهػػ) كالاػركم كغوػػرهـ ػ ٌ
عمول كّـ سو كول ، .عد هذا ج وككف لكّـ عض اليةكووف  ،كػا ف ه ػاـ ،

معي ةوف ذهب ل ٌف سػو كول كايكلػوف ة ٌػدركا كاك الةػاؿ ػػ) ذ) "كج وروػدكف
ياػػا معياهػػا ؛ ذ ج و ػرادؼ الةػػرؼ اجسػػـ  ،ػػؿ هػػي كمػػا عػػدها ةوػػد لمعامػػؿ

السا ؽ")ٖ).

هذا ما ذكره ػف ه ػاـ  ،مػع ٌف سػو كول  ،كمػا ت ٌػوف  ،كػاف مػراده مػف
تودوره الكاك ػ) ذ) جعماا معياهػا  ،هػذا مػف كجػل  ،كمػف كجػل خػر ٌيػل لػوس

ػةوةا ٌف اليةػػكووف ميعػكا ف وػرادؼ الةػػرؼ اجسػػـ  ،فمػػف المتعػػؽ عموػػل ٌف
صػ ن
كاك المعوض الةرؼ ،هي معي  ،مع ،اجسموض كتودورها.
كالمعيػ الموصػػكد ،هيػػا  ،المعي ػ الظرفػػي ،كةػػد عػػرب عيػػل صػػاةب

الكت ػػاب ة ػػوف ة ػػاؿ :ف الػ ػكاك ة ػػدرت ػ ػػ) ذ) لجعما ػػا كةتن ػػا

)ٗ)

فا ػػك ا ػػذا جع ػػؿ

العّةض ايساسوض وف الجممض الةالوض المرت طض الكاك ،كما ة ماػا عّةػض ظرفوػض

)ُ) الكامؿ ُ.ِّٖ-ِّٔ/

)ِ) المصدر يعسل كالصعةض يعساا كالموتإب ْ.ُِٓ/
)ّ) معايي الورف عكاع ار ل لميةاس ُ.ْْٗ/
)ْ) عراب الورف لميةاس ُ.ِّٕ/

)ٓ) ك الواسـ ع د الرةمف ف سةاؽ الزجاجي ،ةركؼ المعايي صّٔ.ّٕ-
)ٔ) ايزهوض ،صِِْ.

)ٕ) ميتا السكؿ في عمـ ايصكؿ لآلمدم ،صُْ كا ةكاـ في صػكؿ ايةكػاـ لآلمػدم
وإا ،صٗٓ َٔ-كتعسور الورط ي ْ.ِِْ/
ن
)ٖ) مغيي الم وػب ُ ،َّٔ-ّٓٗ/ػرح اي ػمكيي ّ ،َُْ/كةا ػوض الخإػرم عمػ
ا ف عووؿ ُ.َِِ/

)ٗ) كتاب سو كول ُ.َٗ-ٖٖ/
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ػرح

 ،فود ذكػر ا ػف سػوده)ُ) كا ػف ا ػاذ)ِ) كا ػف ال ػجرم)ّ) ٌف سػو كول ة ٌػدر الػكاك
الكاك ػ) ذ) لوعمميا ٌف الجممض ر طاػا اػذه الػكاك  ،وصػور تعمػؽ مػا عػدها مػا
ة ماػػا كتعمػػؽ ) ذ) مػػع مػػا اتصػػمت مػػا ة ماػػا .كل ػػوكع معي ػ الزمػػاف فػػي كاك

الةاؿ ،فود سماها عض اليةكووف كاك الظرؼ)ْ).

كا ػػتار عيػػد عإػػاـ توػػدورها كةػػت ،فوكػػكف مذػػؿ :جػػاّ زوػػد كال ػػمس

طالعض ،تودور :جاّ زود كةت طمكع ال مس

)ٓ)

ةتػ دعػا عػض المتػاخروف

)ٔ)

المت ػػاخروف)ٔ) لػ ػ عػ ػراب الػ ػكاك ف ػػي المذ ػػاؿ الم ػػذككر كاك الظ ػػرؼ ،كذك ػػر ٌف
ع ار اا ةالوض ساك كةع فول اليةكوكف
جعػػؿ كاك الحػػاؿ بتقػػدير (إذ) لح ػ ٌؿ اإلشػػكاؿ  :اسػػتغؿ يةكوػػكف توػػدور

الػكاك ػػ) ذ) لةػ ٌؿ م ػػكمض الجمػػؿ الةالوػػض التػػي ج صػػاةب لاػػا  ،فوػػد ذكػػر ػػك
عمي اليةكم ٌف سو كول ة ٌػدر الػكاك ػػ) ذ) " ةوػث لػـ وعػد فػي الجممػض عػد الػكاك

ذكر ل مف هذه الجممض ةاؿ لاـ")ٕ).

كتطػ ػػرؽ الذعػ ػػال ي )تَّْه ػ ػػ) ل ػ ػ مع ػػايي ال ػ ػكاك ،فػ ػػذكر كاك الةػ ػػاؿ

كاست ػػاد لا ػػا وكل ػػل تع ػػال ) :تكل ػ ػكا ك عو ػػياـ تع ػػوض م ػػف ال ػػدمع)

)ٖ)

ك يةػػػك:

)ُ) المخصص ،السعر ُْ ،صْٖ.
)ِ) رح المودمض المةس ض ُ.ِٓٔ/

)ّ) ايمالي ال جروض ،ج ف ال جرل ِ.ِٕٕ/

)ْ) ال سوط في رح الكافوض ،صْٖٖ ،كةد يسب ركف الدوف ايستر اذل هذه التسموض لػ
ل

عض اليةكووف دكف ف وذكر اسمل.

)ٓ) ةا وض الدسكةي عم مغي الم وب ِ ،ُْٗ/كةا وض ال ػوه مةمػد ايموػر عمػ مغيػي
الم وب ِ.ْٖ/

)ٔ) عػ ػرائس المةص ػػؿ م ػػف يع ػػاوس المعص ػػؿ ،لمجا ػػكؿ ،مخط ػػكط ،كرة ػػض ٖٕ ،كة ػػد يس ػػب
صاةب العرائس هذا المذهب المذككر ل

)ٕ) الةجض في الوراّات الس ع ُ.ُُٓ/
)ٖ) سكرة التك ض ،مف ا وض ِٗ.
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عض المتاخروف دكف ف وذكر اسمل.

جػػاّيي فػػّف كهػػك و كػػي ،كذكػػر ك ناكا خػػرل  ،معيػ ) ذ) كاست ػػاد لاػػا وكلػػل
تعػػال ) :كطائعػػض ةػػد همػػتاـ يعسػػاـ))ُ) ك يةػػك :جئػػت كزوػػد اركػػب  ،كجعمامػػا
تودور ) :ذ طائعض ةد همتاـ يعساـ) كجئت ذ زود راكب)ِ).

فتجد الذعال ي ةد است اد لكاك الةاؿ جممض لاا صاةب  ،كلمكاك التي

معي ) ذ) ما ج صاةب لاا  ،فاذه

ارة ميل لػ اتخػاذ توػدور الػكاك ػػ) ذ)

طروونا لةؿ م كمض الجمؿ الةالوض التي ج صاةب لاا.
كةػد كإػ ا ػف وعػوش هػػذا وكلػل" :كمػا ٌف الجممػض عػد ) ذ) ج تعتوػػر
ل إمور وعكد ل ما ة ماا فكذلؾ الكاك")ّ).

ةسـ المالوي كاك الةاؿ يعساا عم ةسموف  ،فذكر
كعم هذا ايساس ٌ
ياا تودر ػ) في ةاؿ) ذا كاف في الجممض عدها إمور عائد ل صػاة اا ،

عكاذا لـ وكف  ،ةدرت ػ) ذ))ْ):

مػػف ةويػػا ا ف ف يمػػزـ هػػذا العروػػؽ مػػف اليةػػكووف ف ج وعر ػكا ال ػكاك

الداخمض عم الجمؿ التي ج صػاةب لاػا  ،كاك الةػاؿ ،عػد ف يعػكا عياػا هػذا

وإا
المعي  ،عيدما جعمكها تودور ) ذ) ج تودور  :في ةاؿ  ،ك عد ف يعكه ن
عما دخمت عمول مف الجمؿ تجرودها مف صاة اا.

كج رود تعوو ي ايخور ،ف يعي العّةػض ػوف الػكاك المػذككرة ك) ذ) ،

عكايمػػا روػػد ف ايعػػي ف تكػػكف هػػذه الػكاك ،ةػػد جػػيّ اػػا لغػػرض الةػػاؿ  ،عكاٌيمػػا

)ُ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض ُْٓ ،كهذه ا وض است اد اا سو كول ،كةػد كذػر اجست ػااد
اا عيد اليةكووف مف عده.

)ِ) ػػك ميصػػكر ع ػػد الممػػؾ ػػف مةمػػد ػػف سػػماعوؿ الذعػػال ي ،فوػػل المغػػض ك س ػرار العر وػػض،
صِّّ.

)ّ) رح المعصؿ ِ.ٖٔ/

)ْ) رصؼ الم ايي في رح ةركؼ المعايي لممالوي ،صُْٖ.
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اػذه العّةػض  ،ك مػا ج وسػتكجب ف تكػكف الجممػض ػل

لغرض خر ،هػك كلػ

عائدة ل ما ة ماا الإمور.

ب-جعػػػؿ الحػػػاؿ بحكػػػـ الظػػػركؼ  :وػػذكر اليةكوػػكف ف الةػػاؿ ت ػ ل

الظ ػػرؼ م ػػف ةو ػػث ككيا ػػا موو ػػدة ػػزمف عامما ػػا ،ةتػ ػ دخمكهم ػػا مع ػػا تة ػػت
)ُ)
ػتيادا لػ ٌف يكػ ًػّ
مصػػطم المععػػكؿ فوػػل كذكػػركا ٌف هػػذه الم ػػا اض كايػػت اسػ ن
مياما يوو كدر ػ)في) فإذا ةمت  :جاّ زود راكنا ك وكـ الجمعض  ،كاف التودور في
كموام ػػا  :ج ػػاّ زو ػػد ف ػػي ة ػػاؿ الرك ػػكب  ،ك ف ػػي و ػػكـ الجمع ػػض ،كخ ػػص ػ ػ ااا

ييل مذماا ويتوؿ كويعصػؿ
ظرؼ الزماف ٌ
المعي ظرؼ لمعامؿ")ّ).

)ِ)

ةتػ ةػاؿ المػرادمٌ " :ف الةػاؿ فػي

ك اػػذا تكػػكف الجممػػض الةالوػػض المرت طػػض ػػالكاك ،ةػػد ػ ات ػػالظرؼ مػػف

جاتوف ،مف جاض الكاك  ،ةوث جعمت معي ) ذ) الظرفوض  ،كمف جاض الةاؿ

ذاتاا  ،ةوث جعمت

واض الظرؼ.

ككمػػا اسػػتيغؿ توػػدور ال ػكاك ػػ) ذ) لةػػؿ م ػػكمض الجمػػؿ الةالوػػض التػػي ج
وإا م ػا اض الةػاؿ الظػرؼ لةػ ٌؿ هػذه
تعكد ل صاة اا الإمور ،استغمت ن

الوإػػوض ذاتاػػا  ،فػػا ك عمػػي اليةػػكم ،عػػد ف ذكػػر ػ ل الةػػاؿ ػػالظرؼ ةػػاؿ

)ُ) الجم ػػؿ ف ػػي الية ػػك لمزج ػػاجي ،تةوو ػػؽ تكفو ػػؽ الةم ػػد ،صُّٔ ،كالكاإػ ػ ف ػػي عم ػػـ
العر وػػض ح
لمز وػػدم ،صٖٕ ك ػػرح الممػػع ج ػػف رهػػاف العك ػػرم ُ ،ُّّ/كالموتصػػد فػػي
ػ ػ ػػرح ا وإػ ػ ػػاح لمجرجػ ػ ػػايي ،صُٕٔ ،ِٕٔ-كالم ػ ػ ػػاب لمعك ػ ػ ػػرم ،الوسػ ػ ػػـ الذػ ػ ػػايي،
صُِّ ،ك رح الرإي ِ ،َْ/كلساف العرب ُْ ،ْْ/كتاج العركس ٕ.ِٗٓ/

)ِ) التعاةػ ػػض فػ ػػي اليةػ ػػك ،صِّ ،ِْ-ك ػ ػػرح المودمػ ػػض المةس ػ ػ ض ِ ،ُّْ-ُّّ/ك ػ ػػرح
عوكف ا عراب ج ف فإػاؿ المجا ػعي صُُٓ ،ُّٓ-ك ػرح المعصػؿ ج ػف وعػوش

ِ ٖٔ/ِ ،ٓٓ/كالمعإػػؿ فػػي ػػرح المعصػػؿ ،صْٔٔ ،ك ػػرح لعوػػض ا ػػف مالػػؾ ج ػػف
اليػػاظـ صُّْ ،كال سػػوط فػػي ػػرح الكافوػػض ،صْٗٔ ،ك ػػرح الكافوػػض ،لتػػاج ال ػػدوف
ايرد ومي ،مخطكط ،كرةض ّٔ.

)ّ) الجي الدايي ،صُِٗ.
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عياػػا " :ياػػا كةػػت  ،كلمػػا كػػاف هػػذا معياهػػا ج ارهػػا العػػرب مجػػرل الظػػرؼ...

كوؤكػػد ٌياػػا عيػػدهـ ميزلػػض الظػػركؼ خّؤهػػـ ٌواهػػا مػػف الػػذكر العائػػد لػ ذم
الةػػاؿ  ،ػػإخّّ الظػػركؼ مػػف ذلػػؾ  ،كذلػػؾ يةػػك ةػػكلاـ :توتػػؾ كزوػػد ةػػائـ ،

مصطؼ")ُ).
الجوش
ه
كلووتؾ ك ي
كذهػب الزمخ ػػرم هػػذا المػذهب ،كذكػػر ٌيػػل "وجػكز خػػّّ الجممػػض مػػف
ال ارجػػع ل ػ ذم الةػػاؿ ،ج ػراّ لاػػا مجػػرل الظػػرؼ جيعوػػاد ال ػ ل ػػوف الةػػاؿ
)ِ)
ادا المذالوف السا ووف  ،ككذلؾ العاإؿ ايسػعراوويي ،ذ ووػكؿ:
ك ويل" مست ن
ٌف الجممض الةالوض " ف كايت اسموض فػّ وخمػك ٌمػا ف وكػكف فواػا إػمور عائػد

ل ذواا ...ك لـ وكف  ،ةويئذ تجرم مجرم الظرؼ")ّ).

خاصػض لةػ ٌؿ
فع اراتاـ كاإةض في ٌياـ جعمػكا م ػا اض الةػاؿ الظػرؼ
ٌ
م كمض الجمؿ التي ج تعكد ل صاة اا الإمور)ْ).
كالجػػدور الػػذكر ٌف الزمخ ػػرم كايسػػعراوويي لػػـ ويسػ ا مػػا ةػػاج ػػل لػ
ةد  ،كا ف ه اـ عد ف ذكر ا كاؿ فػي يةػك :جػاّ زوػد كال ػمس طالعػض ،

عد ىد ايةكاؿ التي ةي لدمت لةمٌاا  ،مف وياا جعماا ةكػـ الظػركؼ ،كيسػب هػذا
ٌ
)ٓ)
الوكؿ ل الزمخ رم  ،الذم و دك ٌيل ا تار عيد اليةكووف تكلوػل  ،مػع ٌيػل
)ُ) الةجض في الوراّات الس ع ُ.ُُٔ-ُُٓ/

)ِ) المعصؿ في عمػـ العر وػض ،صْٔ ،ك ػرح المعصػؿ ج ػف وعػوش ِ ،ٖٔ/كالمعإػؿ فػي
ػػرح المعإػػؿ ،صُُٕ ،الك ػػاؼ ّ ،َُٓ/كا ةموػػد فػػي ػػرح المعإػػؿ ،مخطػػكط،

كرةض ِٓ.

)ّ) فاتة ػػض ا عػ ػراب ،صُْْ ،ل ػػاب ا عػ ػراب ،صّٕٓ ،ك ػػػرح الم ػػػاب ج ػػف مسػ ػػعكد
السورافي ،مخطكط ،كرةضّْ.

)ْ) ممف اخذ اذا المذهب مف المعسروف اليسعي ،ف عد ف عرب الجممض اجسموض فػي ةكلػل
ًً
ً
س ٍػػب ىع ية أ ٍىب يحػ و
ػػر) ةػػاج ،سػػكغ خمكهػػا مػػف ال ارجػػع ل ػ
تعػػال  ) :ىكا ٍل ىب ٍحػ يػػر ىي يمػػدني مػػػف ىب ٍعػػػدن ى
صاة اا يزالاا ميزلض الظرؼ ،تعسور اليسعي ّ.ِْٖ/
)ٓ) مغايي الم وب ِ.ْٔٔ-ْٔٓ/
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ةد صرح ل ة مل ػك عمػي اليةػكم الػذم توػدـ ذكػره  ،لاػذا اتجػل يوػد اليةػكووف
ل الزمخ رم كمٌما تعرإكا ليود هذا المذهب ك تعسوره.

فسر السخاكم ،ما ذهب لول الزمخ ػرم ،فػذكر ٌيػل "ج ومػزـ عمػ
فود ٌ
فإيػؾ لػك
ةكلل :ف الظرؼ ذا كةع ن
ةاج ٌيل ج وككف فول إمور ،فووكؿ ةائػؿٌ :
ػتورا،
كائيػػا عيػػدؾ ،ك مسػ ً
ةمػػت :صػػرت زوػػدا عيػػدؾ ك فػػي الػػدار  ،فالتوػػدور :ن
في الدار ،ذـ ةذؼ اسـ العاعؿ  ،ك ةوـ الظرؼ موامل  ،كايتوؿ الإػمور الػذم
كػػاف فػػي اسػػـ العاعػػؿ لوػػل ...فووػػكؿ الوائػػؿ :هػػذا إػػمور ارجػػع لػ ذم الةػػاؿ

ييل لػـ وػتكمـ فػي ػيّ مػف ذا ،
في الظرؼ  ،فجموع هذا ج ومزـ ميل يٌّ ،
ػاج  ،ج ومػػزـ ف تكػػكف مػػف الجمػػؿ
كج راده  ،عكايمػػا راد كف الجممػػض الكاةعػػض ةػ ن
التي فواا ذكر ورجع ل ذم الةاؿ ..ؿ وجكز ف تككف خالوض مف ذكره")ُ).
كةػػد اتخػػذ ػػك ةوػػاف اييدلسػػي مػػف تإػػمف الةػػاؿ الظرفوػػض الإػػمور

العائػػد ،رًدا عم ػ الزمخ ػػرم فومػػا ذهػػب لوػػل لػػذلؾ ةػػاؿٌ " :مػػا ةكلػػل  :مػػا
يف الظرؼ ذا كةع
ذلؾ مف ايةكاؿ التي ةكماا ةكـ الظركؼ لوس جود ؛ ٌ
ػل

ػاج  ،فع ػػي العام ػػؿ فو ػػل إ ػػمور ميتو ػػؿ لػ ػ الظ ػػرؼ  ،كالجمم ػػض اجس ػػموض ذا
ةػ ن

ةاج الكاك ،فموس فواا إمور ميتوؿ")ِ).
كايت ن

كةػػد سػ ٌػكغ الدسػػكةي تاكوػػؿ الزمخ ػػرمٌ ،ايػػل جػػاز تعػ ٌػرم الجممػػض "عػػف
إمور ذم الةػاؿ المكجػكد فػي الكػّـ  ،اكتعػاّ الإػمور المكجػكد فػي متعمػؽ

الظرؼ الماخكذ مف المعي ")ّ).

ةو ػ ػػاف
كوظاػ ػػر ٌف الزمخ ػ ػػرم ةصػ ػػد م ػ ػػا ذك ػ ػره الس ػ ػػخاكم  ،ك ٌف ػ ػػا ٌ
كالدس ػػكةي كاي ػػا مخطئ ػػوف ف ػػي تعس ػػور مذه ػػل  ،فا ػػك م ػػا راد ف و ػ ػ ل الة ػػاؿ
فإي ػػا
ػػالظرؼ عي ػػد كةكع ػػل ة ػػاج ؛ ذ كّهم ػػا ة ػػاؿ  ،ػػؿ ة ػػوف ي ػػذكر الة ػػاؿ ٌ

)ُ) المعإؿ في رح المعصؿ ،صُُٕ.ُِٕ-
)ِ) ال ةر المةوط ٕ.ُِٗ-ُُٗ/

)ّ) ةا وض الدسكةي عم المغيي ِ.ُْٗ/
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يوصدها ايكاعاا جموعا  ،المعردة  ،كالجممض الععموض  ،كالجممض اجسموض ،ك ل

الجممض إر واا :الظرؼ ،كالجار كالمجركر.

ك رل ٌيل لك راد صاةب المعصؿ ما ذكراه لما كػاف هيػاؾ جػدكل مػف
ييػل سػوككف مػف ػاب ت ػ ول ال ػيّ يعسػل ،
الم ا اض ػوف الةػاؿ كالظػرؼ ؛ ٌ

ييػػل سػػوككف
ػ)كائيا ك مسػ ً
ػتورا) ٌ
فاػػك مػػا راد ت ػ ول الةػػاؿ ػػالظرؼ المتعمػػؽ ػ ن
متعمونػػا ةػػاؿ مةذكفػػض  ،كسػػوككف ػػاف الظػػرؼ المتعمػػؽ خ ػػر مةػػذكؼ  ،ك
وإا ػ)استور) ك )مستور).
صعض مةذكفض المودروف ن
فمػػك جػػاز مجػػيّ الةػػاؿ ػػّ صػػاةب  ،ت ػ واا لاػػا ػػالظرؼ المتعمػػؽ
الموػ ػ كدر الم ػػذككر ،لج ػػاز مج ػػيّ الخ ػػر ػػّ م ت ػػد  ،كالص ػػعض ػػّ مكص ػػكؼ

ت واا لاما المودر يعسل.

فالزمخ رم لـ ورد هذا  ،عكاٌيمػا راد ت ػ ول الةػاؿ التػي ج صػاةب لاػا
الظرؼ الةوووي ،م :غور المتعمؽ ةاؿ مودرة  ،فود يجعؿ تاكوؿ الزمخ رم

يعس ػػل ف ػػي ية ػػك :ج ػػاّ زو ػػد كال ػػمس طالع ػػض  ،تو ػػدور :ج ػػاّ زو ػػد كة ػػت طم ػػكع

ال مس)ُ) فكةت هيا ظرؼ لوس عائ نػدا لػ زوػد  ،ييػل متعمػؽ الععػؿ ،جػاّ ،
فإيل لوس صعض لما ة مل
الظاهر ج ػ)استور) ٌ
المودر ،كهذا هك اف الظرؼ ٌ ،

 ،ل ػػذلؾ ج و ػػترط ف وك ػػكف ل ػػل ص ػػاةب  ،ك ف وع ػػكد لو ػػل إ ػػمور متعمو ػػل ،
فص ت ول الجممض التي ج صاةب لاا ل.

ج -جعؿ الحاؿ لبياف ويئة الزماف  :ذكػر صػةاب التاكوػؿ ػالظرؼ

ف ػػي ص ػػعةات مؤلع ػػاتاـ الس ػػا وض الت ػػي ص ػػرةكا فوا ػػا خ ػػركج الجم ػػؿ الت ػػي ج

صػػاةب لاػػا عػػف تعروػػؼ الةػػاؿ  ،ذكػػركا ٌيػػل جػػاز خمكهػػا مػػف الإػػمور العائػػد
يياػػا لوسػػت ل وػػاف هوئػػض العاعػػؿ ك المععػػكؿ  ،ػػؿ ل وػػاف ةالػػض
لػ مػػا ة ماػػا ؛ ٌ

)ُ) المصدر يعسل ،كةا وض مةمد ايمور عم المغيي ِ.ْٖ/
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كاياػػا ٌويػػت هوئػػض العاعػػؿ ك المععػػكؿ ،عيػػدما
زمػػاف صػػدكر الععػػؿ  ،فتكػػكف ٌ
ويت هوئض جزـ مف لكازمل  ،كةد ا تارت عيدهـ ع ارة الممزكـ الّزـ.
كةد تعرض ركف الدوف ايستر اذم لاذا التعموؿ الػذم كػاف جكانػا لةػ ٌؿ
الم ػػكمض ،كةػػاؿ" :كإػػعؼ هػػذا الج ػكاب ظػػاهر ،ج وخع ػ عم ػ مػػف لػػل دي ػ
صورة")ُ).

ػميي
كةػػد يسػػب ال ػ ٌ

)ِ)

كالسػػجاعي

)ّ)

التعموػػؿ المػػذككر ل ػ ركػػف الػػدوف

ايستر اذمٌ ،ايل ةػاؿ ػل فػي ػرةل الك وػر ،عمػ
ل تإعوعل لل.

ػور
ٌيػل مػف ةكلػل ؛ ذ لػـ و ا

تشػػػبيه الحػػػاؿ بػػػالظرؼ ء يحػػػؿ اإلشػػػكاؿ ٌ :ف ة ػػؿ م ػػكمض الجم ػػؿ
الةالو ػػض المرت ط ػػض ػػالكاك الت ػػي ج ص ػػاةب لا ػػا تاكوما ػػا ػػالظرؼ  ،ج وصػ ػ
ايخذ ل ؛ لما واتي:

ٌُ -ف هػػذا التاكوػػؿ كػػاف ةػػّ لم ػػكمض فمػػـ وكػػف جػػاّ طروػػؽ ععػػكم ،
كوتإ ذلؾ ٌف توػدور كاك الةػاؿ ػػ) ذ)  ،ك يػزاؿ مػا عػدها ميزلػض الظػركؼ

 ،ةد كاف عيد صػةاب هػذا المػذهب خاصًػا الجمػؿ الةالوػض التػي ج صػاةب

لاا  ،فود طركا كاك الةاؿ طروف ػط انر جعمػكه معيػ الةػاؿ ،ك خػر جعمػكه
معي ) ذ)  ،ككذلؾ فعمػكا فػي الجممػض الةالوػض  ،ةوػث يزلػكا التػي ج صػاةب

لاا  ،ميزلض الظرؼ دكف التي لاا صاةب.

خاصػض  ،فكمػا ػ ات الةػاؿ
مر ذكرها لػـ تكػف
ٌ
ٌِ -ف الم ا اض التي ٌ
ػػالظرؼ ،فو ػػد ػ ات ػػالمععكؿ ػػل كالتموو ػػز)ْ) فكمػػا ٌيي ػػا لػػـ يس ػػمع ف رتٌػػب

)ُ) ال سوط في رح الكافوض ،صْٖٖ.

ِ
ميي عم المغيي ِ.ُّٔ/
) ) رح ال ٌ
)ّ) ةا وض السجاعي عم رح ةطر اليدل ،صٓٗ.

)ْ) الموتصػػد فػػي ػػرح ا وإػػاح ،صُٕٔ ،ك ػػرح الممػػع ج ػػف رهػػاف العك ػػرم ُ،ُّّ/
كاي اه كاليظائر ِ ،ُُٖ/كتاج العركس ٕ.ِٗٓ/
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ػذّ عم ػ الم ػػا اض ػػوف الةػػاؿ ك ػػوف المععػػكؿ ػػل كالتمووػػز يتػػائج
اليةكوػػكف مػ ن

وإػا ف ج ورتٌ ػكا م يتوجػض ساسػوض فػي الم ػا اض ػػوف
رئوسػض  ،فكػاف وي غػي ن
الةػػاؿ كالظػػرؼ  ،ك ػػك عمػػي اليةػػكم الػػذم كػػاف كؿ مػػف صػػرح اػػذا الػػرم ،

ػاف ةكػ ػػـ الةػ ػػاؿ هػ ػػك غوػ ػػر ةكػ ػػـ
ٌ
فإيػ ػػل عكاف ػ ػٌل الةػ ػػاؿ ػ ػػالظرؼ  ،صػ ػ كػرح ػ ػ ٌ
)ُ)
الظرؼ .
اف الم ا اض التي كايت تودور كؿ
ةركا ٌ
ّ-كما ٌف اليةكووف يعساـ ٌ
مياما ػ)في) لـ تكف متطا وض ؛ ذ وص ٌ ف يوكؿ :جاّ زود في وكـ الجمعض ،

لكف ج وص

دج مف ةكليا  :جاّ زود راكنا
ف يوكؿ :جاّ زود في راكب  ،ن

ػػؿ كػػد الجرجػػايي " ف م ػػا اض الةػػاؿ لممععػػكؿ الصػػةو

الظرؼ")ّ).

)ِ)

ةػػكل مػػف م ػػا اتاا

كةػػد درس عػػض المةػػدذوف ةإػػوض ت ػ ول اليةػػكووف الةػػاؿ ػػالظرؼ

)ْ)

تكصػػؿ فػػي د ارسػػتل ل ػ يوػػي هػػذه الم ػػا اض كال ػ ف ويتاػػي مياػػا وكلػػلٌ " :ف
ٌ
ػام عّةػػض  ،تتمذػػؿ
ال اةػػث ووػػرر عمػ ووػػوف عػػدـ اعتوػػاده ػ ٌ
ػاف الةػػاؿ تػرت ط ػ ٌ
وياما  ،ك عم

دؽ الع ارة في م ا اض الةاؿ الظرؼ")ٓ).

ٌْ -ف المعي ػ الظرفػػي الػػذم تصػػكره اليةكوػػكف فػػي الةػػاؿ ةػػد جػػاّ ،
كما صرح عإاـ" :مف ة ؿ ا تمالاا عم ذم الةاؿ كا ػتماؿ الظػرؼ عمػ

ما ووع فوامػا مػف الةػكادث"

)ٔ)

ٌج ٌف هػذا  ،ف صػ ٌ عػف الةػاؿ  ،يوع ٌػد يتوجػض

)ُ) الةجض في الوراّات الس ع ُُُٔ.َ/

)ِ) الموتصد في رح ا وإاح لمجرجايي ُ ِٕٔ/كاي اه كاليظائر ِ.ُُٖ/
)ّ)الموتصد في رح ا وإاح ُ.ِٕٔ/

)ْ) الةاؿ في الجممض العر وض ،لعاخر ها ـ الواسرم صَُِْْٕ-
)ٓ) الةاؿ في الجممض العر وض ،لعاخر ها ـ الواسرم ،صَِْ

)ٔ) ػػرح عوػػكف ا ع ػراب ،ج ػػف فإػػاؿ المجا ػػعي ،صُّٓ ،كويظػػر العػػاخر ،مخطػػكط،
كرةض َُٔ.
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غوػػر موصػػكدة  ،كلػػـ تكػػف فػػي الةس ػ اف  ،ذ المعي ػ ايساس ػي لمةػػاؿ  ،هػػك

المعيػ الكصػعي  ،ج المعيػ الظرفػي ،كةػد يػكه يةكوػكف ػذلؾ .فػالم رد ،عػػد
ف ذكر ف الةاؿ ت ػ ل الظػرؼ  ،اسػتدرؾ ٌف ويامػا العػرؽ الػذم ذكرتػل  ،ذػـ
ةػػاؿ" :فػػإذا ةمػػت :وػػكـ الجمعػػض زوػػد فػػي الػػدار ،فوػػكـ الجمعػػض غوػػر زوػػد ...عكاذا
ةمت :جاّ زود راكنا  ،فالراكب هك زود")ُ).
كلا ػػذا يج ػػد ية ػػكووف عي ػػدما وتعرإ ػػكف لم ػ ػ ل ويام ػػا  ،وي ا ػػكف عمػ ػ

ياما -وختمعاف -عكا ٌف العرؽ وياما  ،هك ٌف الةاؿ ل واف هوئػض مػا ة ماػا ،فاػي
ص ػػاةب الة ػػاؿ ف ػػي المعيػ ػ  ،كه ػػك ٌم ػػا العاع ػػؿ ك المعع ػػكؿ ،كل ػػوس الظ ػػرؼ
ةدهما)ِ) ٌيل وص ٌ ف ج وككف لمجممض الةالوض صاةب  ،ت واا لاا الظرؼ
ػػالظرؼ  ،ذا كػػاف هػػذا ال ػ ل ومغػػي المعي ػ الكصػػعي لمةػػاؿ ٌ ،مػػا عكا ٌف هػػذا
م

فإف هذه الم ػا اض ج تمػي
المعي اؽ فواا  ،ؿ هك ايساس كالموصكدٌ ،
عػذر كػاف لتجردهػػا عػف صػػاة اا ،كةػد يػ ٌػكه السػخاكم اػػذه الةوووػض  ،فػػذكر ٌف
الةاؿ "كايت لوكصؼ اا ،ج لتككف مععكج فول")ّ).
د-كقػػكع الحػػاؿ اسػػـ ذات  :ذكػػر ػػك عمػػي اليةػػكم لتسػػكو ،مػػا ذهػػب

لول ٌف ممػا وػد ٌؿ عمػ "جػكاز خمػك الةػاؿ مػف ذكػر وعػكد مياػا لػ ذم الةػاؿ
ج ػكاز كةػػكع ايسػػماّ التػػي لوسػػت صػػعات ة ػك ناج ،يةػػك :ال سػػر  ،كالرطػػب ،
ػ ل ذلػػؾ مػػف ايسػػماّ التػػي ج تياسػػب الععػػؿ ،كفػػي التيزوػػؿ:

كالوعوػػز  ،كمػػا
ً
ًً
آي نة))ْ)")ٓ).
) ىوػذن ىناقى ية المٌه لى يك ٍـ ى
)ُ) الموتإب ْ.ُُٕ/

)ِ) المرتج ػػؿ ج ػػف الخ ػػاب ،صُُٔ ،ُّٔ ،كالمعإ ػػؿ ف ػػي ػػرح المعص ػػؿ ،صٓٔٔ،
كاي اه كاليظائر ِ.ُِٖ-ُُٖ/

)ّ) المعإؿ في رح المعصؿ ،صٓٔٔ.

)ْ) سكرة ايعراؼ ،مف ا وض ّٕ ،كسكرة هكد مف ا وض ْٔ.
)ٓ) الةجض في الوراّات الس ع ُ.ُُٕ/
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لوجوز ك عمي اليةكم خمك الجممض الةالوػض المرت طػض ػالكاك مػف ذكػر

وعػػكد مياػػا ل ػ صػػاة اا  ،ةاسػػاا الةػػاؿ غوػػر الصػػعض  ،كهػػي الةػػاؿ المعػػردة
مصدر ك اسـ ذات التي ج تتإمف الإمور العائد.
نا
الجامدة الكاةعض
ييػػل لػػوس هػػك ػػاف الةػػاؿ المعػػردة
كهػػذا الووػػاس ج وصػ ايخػػذ ػػل ؛ ٌ

ةسب ،ؿ هك اف الصعض المعردة  ،ككذلؾ الخ ر المعػرد .توػكؿ  :هػذا ةػاض
ً
ًً
آيػ نة)
عدؿ  ،كتوكؿ :زود سد  ،كالةػاؿ فػي ةكلػل تعػال  ) :ىوػػذن ىناقىػ ية المٌػه لى يك ٍػـ ى
كػػالخ ر فػػي ةكلػػل ،عموػػل الصػػّة كالسػػّـ" :الػػدوف اليصػػوةض")ُ) كةكلػػل "الةػػج

عرفض")ِ).

كذمػػض سػػماّ ميصػػك ض لوسػػت صػػعات  ،كمػػف التػػي ذكرهػػا ػػك عمػػي

ػر
ذاتاػا  ،اختمػػؼ فػي ع ار اػػا مػػا ػوف الخ ػػر كالةػاؿ فػػي مذمػػض ،يةػك" :هػػذا يسػ نا
)ّ)
ةواسػػا
طوػػب ميػػل رطنػػا" فػػإذا جػػاز خمػػك الجممػػض الةالوػػض مػػف الإػػمور العائػػد ن
عمػ ػ ج ػ ػكاز ذل ػػؾ فػ ػػي الة ػػاؿ المعػ ػػردة الجام ػػدة  ،جػ ػػاز خم ػػك الجممػ ػػض الخ روػػػض

ةواس ػػا عمػ ػ جػ ػكازه ف ػػي
كالكصػػعوض م ػػف ال ػػذكر العائ ػػد لػ ػ الم ت ػػد كالمكص ػػكؼ ن
الخ ػر كالصػػعض المعػردوف عيػػد كةكعامػا جامػػدوف  ،لكػف المعػػركؼ ٌف اليةػػكووف

ورفإكف خمك الجممض الخ روض كالكصعوض مف إمور وعكد مياما لػ مت كعامػا

 ،فكما رفض هذا الوواس في الخ ر كالصعض ،فإ ٌيل وجب رفإل في الةاؿ.
ٌف هػػذه الوإػػوض فػػي الةوووػػض غوػػر متعموػػض الػػذكر العائػػد  ،فػػالماـ مػػف

ذلؾ هك ٌف وتكفٌر ةصد الكصؼ  ،فإذا ةصد ف تككف الجممض صػعض لمػا ة ماػا
زمػػف كةػػكع الععػػؿ عر ػػت ةػػاج ،ةتػ لػػك خمػػت مػػف الإػػمور العائػػد ،عكا ٌج فػػّ،
فالةاؿ الجامدة التي است اد اا ك عمي اليةكم تختمؼ اختّفنا جكهروًا عف
الجممػػض الةالوػػض التػػي جػػاز خمكهػػا مػػف إػػمور صػػاة اا  ،فالةػػاؿ ) وػػض) روػػد

)ُ) ركاه ال خارم كمسمـ ،الترغوب كالترهوب ّ.ّٗٓ/

)ِ) ركاه اةمد ك صةاب السيف ،المواصد الةسيض لمسخاكم صُٖٔ.
)ّ) دائع العكائدَُٗ/ِ ،
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مياا ف تككف صعض لمياةض  ،ؿ ف تككف الياةض يعساا كما وةصؿ في الجممػض

الخ روض يةك ،ةػكلي ج الػل ٌج ا﵀ ،فػاليةكوكف وػذكركف ٌف الجممػض الخ روػض فػي
هػػذا المذػػاؿ لػػـ تةػػتج ل ػ إػػمور تعػػكد ػػل ل ػ الم تػػد ؛ يياػػا صػػارت يعػػس
)ُ)

فاذه الجممض خ روض ج

الم تد في المعي الذم هك ٌد مف المعي الكصعي
ييل ج ؾ في ٌيل ةصد جعماا خ نار كصعض كيعس ما ة ماا في
ؾ في ذلؾٌ ،
خمكها مف الإمور العائد ،في ةػوف لػـ وػرد ال تػض جعػؿ
المعي عم الرغـ مف ل
الجممض اجسػموض فػي يةػك مػا استي ػاد ػل  :توتػؾ كزوػد ةػائـ  ،صػعض لمعاعػؿ ك
المععػػكؿ ك جعماػػا يعػػس ةػػدهما فػػي المعي ػ  ،ػػؿ ج ومكػػف صػػّح مذػػؿ ذلػػؾ

ػذّ ةػط جعػؿ
الكصؼ كج وعوؿ مراده ج في الةوووض كج في المجػاز ،فمػـ وػرد م ن
جممػض )زوػد ةػائـ) صػػعض لعمػرك ك يعػس عمػػرك فػي المعيػ فػػي يةػك :جػاّ زوػػد

كعمرك ةائـ.

كهػػذه مػػف الوإػػاوا ال دواوػػض التػػي وصػػرح اػػا اليةكوػػكف فوػػد ميػػع فػػي

ػر لعػػدـ صػػّح جعماػػا كصػػعنا لمػػا ة ماػػا فعػػي
مذمػػض صػػّح ف تكػػكف الةػػاؿ خ ػ نا
ػإف الةػػاؿ فوػػل ج
ػػرح ا ػػف عووػػؿ مػػا لعظػػل )) خػػّؼ إػػر ي الع ػػد مسػ ن
ػوئا  ،فػ ٌ

تصم ف تككف خ نار عف الم تد الذم ة ماا فّ توػكؿ :إػر ي الع ػد مسػيّ ؛
يف الإرب ج وكصؼ ٌايل مسيّ)))ِ).
ٌ
فمما لـ تص كصعوض الجممض المرت طض الكاك الخالوض مف الػذكر العائػد

دلوّ ج ػؾ فوػل عمػ
فإيل يوع حد ن
ل ما ة ماا ٌ
ف تككف معي الةاؿ.

ٌف مذػؿ هػذه الجمػؿ لػـ وػرد مياػا

المػػػػػذوب الثػػػػػاني :تغييػػػػػر التعريػػػػػؼ  :ج ػ ػػاز ػ ػػك عم ػ ػػي الية ػ ػػكم،

كالزمخ ػػرم كمػػف ت عام ػا ف تكػػكف الجممػػض الةالوػػض خالوػػض مػػف الػػذكر العائػػد ،
م :جازكا ف تككف غور م ويػض لاوئػض مػا ة ماػا  ،ت ػ واا لاػا ػالظرؼ  ،كهػذا

)ُ) رح ا ف عووؿ ُ َِْ/كهمع الاكامع تةووؽ هركف كمكرـ ِ.ُٓ/
)ِ) رح ا ف عووؿ ُ.ِْٓ/
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ػؽ عمو ػػل مػ ػراف متياةإ ػػاف ،ك ٌي ػػل ج ومك ػػف
الم ػػذهب كتعرو ػػؼ الة ػػاؿ ال ػػذم اتحًع ػ ى
الجمػػع ويامػػا  ،ككػػاف وي غػػي لاػػـ ف وككيػكا عمػ ةػػد مػروف ٌ :مػػا ف وعػػدلكا
عػػف مػػذه اـ عكا ٌمػػا ف وغلوػػركا تعروػػؼ الةػػاؿ فوجعمػػكه مطا ونػػا لمػػذه اـ ،كايمػػر
ايخور هك ما ةاـ ل الرإي.

فة ػػوف ع ػ ٌػرؼ ا ػػف الةاج ػػب الة ػػاؿ ٌايا ػػا م ػػا ٌوي ػػت هوئ ػػض العاع ػػؿ ك
المععػػكؿ تعػ ٌػرض الرإػػي لػػل ،كةػػاؿ "كوخػػرج عػػف هػػذا الةػػد التػػي هػػي جممػػض ،
كلوس معل ذك ةاؿ كوكلل :

)ُ)

لست ترل ف ةد توت مؤولد
الكظوؼ كساةياا
ووكؿ كةد ٌتر
ي
ى
ً )ِ)
ميجرد ً
و
ةود ايكا ًد هوكؿ
الطور في يك يكياتاا
كةكلل  :كةد غتدم ك ي
كفسػػر ع ػػد الوػػادر ال غػػدادم )تَُّٗهػػ) مػػا عيػػاه الرإػػي فػػي ال وػػت ايكؿ،
ٌ

فذكر ف مراده " ف الجممض  :كةد ٌتر الكظوؼ كساةاا  ،ةاؿ ،عاممل ووكؿ ،كج
ص ػػاةب لا ػػا  ،ك ٌم ػػا فاع ػػؿ وو ػػكؿ  ،كه ػػك الإ ػػمور المس ػػتتر ،فم ػػوس ص ػػاةب

يياػػا لػػـ ت ػػوف هوئتػػل ؛ ذ لوس ػػت مػػف صػػعاتل  ،كهػػذا ٌيمػػا وػػرد عمػ ػ
الةػػاؿٌ ،
فإيػػل اعت ػػر فوػػل ت وػػوف الاوئػػض  ،كج وػػرد عمػ تعروػػؼ
تعروػػؼ المصػػيؼ الةػػاؿٌ ،
فإيل لـ وعت ر في الةد ت ووف الاوئض")ّ).
ال ارح ٌ
فالرإػػي صػػرح خ ػػركج الجممػػض الةالو ػػض المرت طػػض ػػالكاك فػػي ال وت ػػوف

المذككروف عف تعروؼ الةاؿ الذم ذكره ا ف الةاجب كاتكعؽ عمول اليةكوكف.

فإي ػػل ل ػػـ وعالج ػػل ع ػػف
كة ػػوف راد الرإ ػػي ف وع ػػالج ه ػػذا ا ػػكاؿ ٌ ،
طروػػؽ تاكوػػؿ الجممػػض ،كمػػا فعػػؿ ىمػػف ة مػػل  ،عكاٌيمػػا عػػف طروػػؽ تغووػػر التعروػػؼ
)ُ) ت ٌػر الكظوػػؼ :ايوطػػع ،الكظوػػؼ :عظػػـ السػػاؽ كالػػذراع ،كالمؤوػػد :الداهوػػض ،ػػرح الوصػػائد
الع ر لمخطوب الت روزم ،كهك مف معموض طرفض ف الع د ال كرم.ُّٗ/ُ ،
)ِ) رح الرإي ِ.ٖ-ٕ/

)ّ) ع ػػد الوػػادر ػػف عمػػر ال غػػدادم ،خ ازيػػض ايدب كلػػب ل ػاب لسػػاف العػػرب ،عم ػ
رح الكافوض ُ.َٓٓ/
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ػكاهد

ف تيع ٌػرؼ

امّ لمجمؿ الةالوض التي ج صاةب لاا  ،فػذكر ٌف ايىكلػ
جعمل
ن
الةػاؿ ٌاياػا "جػزّ كػّـ وتووػد كةػػت ةصػكؿ مإػمكيل تعمػؽ الةػدث الػذم فػػي
ذلؾ الكّـ العاعؿ ك المععكؿ  ،ك ما وجرم مجراها")ُ).

يي ػػل ج ػػاّ لةػ ػ ٌؿ
ك رل ف تعرو ػػؼ الرإ ػػي ه ػػذا ،م ي ػػي عمػ ػ تكم ػػؼ ؛ ٌ
م كمض الةاؿ التي ج ت ػوف هوئػض مػا ة ماػا ؛ لػذلؾ لػـ وجعػؿ وػاف الاوئػض ػرطنا

ةد الةاؿ.
مف ركط ٌ
المػػػذوب الثالػػػث :جعػػػؿ الحػػػاؿ لبيػػػاف ويئػػػة نفسػػػىا  :ع ػػالج ع ػػض

اليةػػكووف م ػػكمض الجمػػؿ التػػي ج صػػاةب لاػػا ةجػػض ٌياػػا "تػػدؿ عم ػ هوئتاػػا
كةدها .يةك  :جاّ زود كال مس طالعض  ،فاف هوئض الةاؿ فول كةدها")ِ).

ػص الةػ ػػاؿ ،
كهػ ػػذا التاكوػ ػػؿ غوػ ػػر مو ػ ػػكؿ لككيػ ػػل مػ ػ نا
ػر عا ًمػ ػػا  ،ج وخػ ػ ٌ
فالجمم ػػض الخ رو ػػض كالكص ػػعوض كاجس ػػتئيافول كاجعت ارإ ػػوض  ،الت ػػي لا ػػا مةػ ػ ٌؿ م ػػف
ا ع ػراب  ،كالتػػي ج مة ػ ٌؿ لاػػا  ،ت ػػوف هوئػػض يعسػػاا فكػػؿ جممػػض اػػذا المعي ػ ،
ػتيادا لػ
عرؽ وف هذه الجممض الم ويض لاوئض يعسػاا كتمػؾ اس ن
هي ةاؿٌ .ج ايل يو ٌ

ػر  ،عكاف جػػاّت عػػد تمػػاـ
مػػا تعػػكد لوػػل  ،فػػإف عػػادت ل ػ م تػػد يعر ػػت خ ػ نا
الكػػّـ كعػػادت لػ يكػرة يعر ػػت صػػعض  ،عكاف عػػادت لػ معرفػػض يعر ػػت ةػػاجن
عكاف لػػـ تعػػد ل ػ مػػا ة ماػػا  ،م :كايػػت ميوطع ػض عيػػل ،عر ػػت اسػػتئيافوض ،ك

ا تدائوض.

الحػػاؿ ء بػ ٌػد لىػػا مػػف صػػاحب ٌ :ف معالجػػض الجمػػؿ الةالوػػض المرت طػػض
ػػالكاك التػػي ج صػػاةب لاػػا إيزالاػػا ميزلػػض الظػػرؼ  ،ك تغووػػر التعروػػؼ الػػذم

اتعػػؽ عموػػل اليةكوػػكف ،ك جعماػػا ل وػػاف هوئػػض يعسػػاا ،تعيػػي ٌف صػػةاب هػػذه
المذاهب عالجكا هذه الوإوض ٌاياـ لـ وتخػذكا عػكد الةػاؿ لػ صػاة اا ػرطنا

في الةاؿ ك تعروعاا.

)ُ) رح الرإي ِ.َُ/

)ِ) رح ا ظاار لع د ا﵀ ايوك ي ،صُْٓ.
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ٌف الوػػكؿ ج ػكاز اسػػتغياّ الةػػاؿ عػػف صػػاة اا غوػػر مو ػػكؿ ال تػػض ذ
اليةكوػػكف كػػدكا  ،عم ػ اخػػتّؼ مػػذاه اـ اسػػالوب ػػت ٌ ،ف الةػػاؿ معػػردة
ػذّ ػػوف الة ػػاؿ
كاي ػػت ـ جمم ػػض  ،ج ػ ٌػد ف وك ػػكف لا ػػا ص ػػاةب ،فو ػػد مو ػػزكا م ػ ن
ػتيادا ل ػ مػػا ترجعػػاف لوػػل  ،فسػػو كول وػػذكر ٌيػػؾ
كالصػػعض  ،كعويػكا ةػػداهما اسػ ن

توػػكؿ" :م ػػررت رج ػػؿ مع ػػل ص ػػور صػػائد" ػػل [ ج ػػر ص ػػائد] ف جعمت ػػل كص ػػعنا
[لرجػػؿ] عكاف ل ػػـ تةممػػل عمػ ػ الرجػػؿ كةممت ػػل عم ػ اجس ػػـ المإػػمر المع ػػركؼ
ػائدا ػػل .....كمذمػػل  :يةػػف ةػػكـ
ػررت رجػػؿ معػػل صػػور صػ ن
يص ػ تل  ،فومػػت مػ ي
ييطمؽ عامدكف ل مد كذا  ،ف جعمتل كصعنا  ،عكاف لـ تجعمل كصعا [ م :لـ
كايػػل ةػػاؿ:
تجعمػػل عائػػدا ل ػ ةػػكـ ،كجعمتػػل عائػػدا ل ػ فاعػػؿ ييطمػػؽ] يص ػ تٌ .

يةف ييطمؽ عامدوف")ُ).

ػكر
كمذػػؿ هػػذا مذٌػػؿ المٌ ػرد  ،فػػذكر ٌيػػؾ توػػكؿ  :هػػذه داٌػػض ت ػػتد مكسػ نا
ػكرا) عم ػ الإػػمور المسػػتتر فػػي ت ػػتد ،كتوػػكؿ هػػذه
سػػرجاا  ،ف ةممػػت )مكسػ ن

مكسكر سرجاا ،ف ةممتل عم داٌض)ِ).
دا ض ت تد
ه
ك ػػك ال ركػػات ػػف ايي ػػارم وػػذكرٌ ،ف جمػػع المػػذكر السػػالـ فػػي ةكلػػل
تعال  ) :يككينكاٍ ًقػرىدةن ىق ً
ػاج
يف))ّ) وجػكز ع ار ػل صػعض لوػردة  ،ك خ نا
ػر ك ة ن
اس ًػئ ى
ى
)ْ)
استيادا ل ما عادت
مف الإمور في ككيكا  ،فكممض )خاسئوف) تيكع ع ار اا
ن
لول :فةوف جعمتاا عائدة ل ةردة  ،عر ت صعض  ،كةػوف جعمتاػا عائػدة لػ
.

ةاج
الإمور عر ت خ نار ك ن
فتةدوػػد ا ع ػراب م يػػي عم ػ تةدوػػد الصػػاةب  ،فػػّ ومكػػف ف تعػػرب

ػر ٌج ذا عرفيػػا صػػاة اا  ،كالرإػػي يعسػػل ،
جممػػض مػػا  ،ةالوػػض ك صػػعض ك خ ػ نا

)ُ) كتاب سو كول ِ.ْٗ/
)ِ) الموتإب ّ.ُِٔ/

)ّ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ٓٔ.

)ْ) ال واف في غروب عراب الورف ُ.َٗ/
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لـ وعمؿ ما ةاـ ل مػف تغووػر التعروػؼ ،فوػد تكمػـ عمػ صػاةب الةػاؿ ك ػاةي
)ُ)
ػذّ "اعمػػـ ٌف الةػػاؿ ةػػد
اليةػػكووف ذاكػ نا
ػر ةكامػػل كك ػ كؿ ةكاعػػده كممػػا ذك ػره مػ ن
وك ػػكف م ػػف العاع ػػؿ كة ػػده  ،كج ػػاّ زو ػ نػدا راكن ػػا  .كم ػػف المعع ػػكؿ كة ػػده  ،ية ػػك:

مجردا عف ذوا ػل  ،فػإذا ةمػت  :لووػت زو نػدا راكنػا  ،فػإف كػاف هيػاؾ
ودا
ن
إر ت ز ن
ةرويض ةالوض ك مكايوض ت ٌوف صاةب الةاؿ  ،جاز ف تجعماا لما كايت لل مف
العاعؿ ك المععكؿ ،كاف لـ تكف  ،ككاف الةاؿ عف العاعؿ ،كجب تودومػل لػ

جيب صاة ل  ،زالض الم س ،يةك :لووػت راكنػا زو نػدا  ،فػإف لػـ تودمػل فاػك مػف
المععكؿ")ِ).
فكوؼ جاز لمرإي ف وذهب ل جكاز استغياّ الةػاؿ عػف صػاة اا

 ،كهك ةد ر ط وياما ر طنا  ،ةت كد مػف خػّؿ كّمػل المػذككر ٌ ،ف الةػاؿ
ج تعرؼ ٌج معرفتل  ،كج وككف لاا كجكد ٌج كجكده؟.
ػتيادا ل ػ ٌف الةػػاؿ ج ػ ٌػد ف تعػػكد ل ػ صػػاةب  ،جػػاز جماػػكر
كاسػ ن
ةائمػا
اليةكووف
صوغا دكف خرل  ،فذكركا ن
ن
مذّ ٌيػل وجػكز ف توػكؿ  :مػر زوػد ن
عمػػرك  ،ذلػػؾ مكػػاف جعػػؿ )ةائمػػا) ةػػاج مػػف زوػػد  ،لكػػف ج وجػػكز ف يوػػكؿ:

ػاج مػػف زوػػد  ،فوتعػػوف ةويئػػذ
مػػر زوػ هػد ةائمػضن ايػػد ،لعػػدـ مكػػاف جعػػؿ )ةائمػػض) ةػ ن
ييل ج وجكز تودوـ ةاؿ المجركر عمول)ّ).
جعماا مف هيد  ،كهذا ج وجكز ؛ ٌ

كةػد جعػؿ اليةكوػكف ايصػؿ فػي الةػاؿ ف تكػكف اس نػما م ػتوًا ؛ ذلػػؾ
ػدر ك
ػتتر تعػػكد ػػل لػ صػػاة اا  ،عكاذا كايػػت جامػػدة )مصػ نا
ػمور مسػ نا
لتةمػػؿ إػ نا
ػذّ :اة ػؿ
اسـ ذات) ٌكلت م تؽ  ،ك ما وةمؿ الإمور العائػد  ،فػإذا ةميػا م ن
اكإػا ،عمػ مػذهب ال صػرووف  ،ك ة ػؿ
زود
ركإا  ،كاف التودور :ة ؿ زود ر ن
ن

)ُ) ويظر:

رةل عم الكافوض ِ.ِٓ/ِ ،ِِ/

)ِ) رح الرإي ِ.ُُ/

)ّ) ايصػ ػػكؿ فػ ػػي اليةػ ػػك ُ ،ِٔٔ-ِٔٓ/ك ػ ػػرح الكافو ػ ػػض ،صَِِ ،ك ػ ػػرح ا ػ ػػف عوو ػ ػػؿ
ُ.ُْٔ/

73

ركإػػا  ،عم ػ مػػذهب ايخعػػش كالم ػػرد  ،ك ة ػػؿ زوػػد ذا ركػػض
زوػػد وػػركض
ن
،عم مذهب الككفووف)ُ).
ػتيادا
فتجػػد كػ كؿ تػػاكوّت اليةػػكووف المػػذككرة لمةػػاؿ الجامػػدة  ،كايػػت اسػ ن
لػ ػ ٌف الة ػػاؿ ج ػ ٌػد ف وك ػػكف لا ػػا ص ػػاةب  ،كوتةو ػػؽ ه ػػذا ػػاف تع ػػكد عمو ػػل
إػػمور مسػػتتر ك ظػػاهر ،فجعم ػكا كػػؿ توػػدوراتاـ صػػو ،ةاممػػض لاػػذا الإػػمور

العائد.

فإيؾ لـ تجد كتانا
ك ن
استيادا ل ٌف الةاؿ ج ٌد ف وككف لاا صاةبٌ ،
ةػػط تكمػػـ عم ػ الةػػاؿ  ،كلػػـ وػػتكمـ عم ػ صػػاة اا  ،فوػػد اةتػػرف الةػػدوث عػػف
ةكاماا ك ركطاا اةكامل ك ركطل في كؿ كتب اليةك.

ٌف الوكؿ جكاز استغياّ الةاؿ عف صاة اا ،ويػاةض مػا اتعػؽ عموػل
اليةكوكف  ،كهك ٌف الةاؿ مف ػركطاا ف تكػكف يعػس صػاة اا فػي المعيػ ،
ك ٌياا صعض لل ،ك ٌف صاةب الةاؿ هك المكصكؼ اذه الصعض.
كةد جمع اليةكوػكف عمػ ٌف الخ ػر كالصػعض كالةػاؿ مػف يسػب كاةػد،
جموعا صعات لما ة ماا  ،فكما ج ومكف كج وعوؿ ف وككف هياؾ خ ر ج
ك ٌياا
ن
م تد لل ،ك صعض ج مكصكؼ لاا  ،فكذلؾ ج ومكف كج وعوؿ ف تككف هياؾ

يكه ل عض اليةكووف  ،فاكد ٌف "الةػاؿ ميزلػض
ةاؿ ج صاةب لاا .كهذا ما ٌ
الصعض مف ةوػث المعيػ  ،كج ٌػد مػف مكصػكؼ لاػا معيػ  ،كذلػؾ المكصػكؼ
وسم ذا الةاؿ  ،م :صاةب الةاؿ")ِ).
ػاج  ،كهػي ج صػاةب لاػا
كمف مآخذ جعؿ الجممػض المرت طػض ػالكاك ة ن

ٌ ،يل عيدما وتودماا فاعػؿ كمععػكؿ  ،وإػوع صػاةب الةػاؿ ويامػا لتسػاكواما
ػه
عػػدـ كجػػكد مػػا وعػػكد عموامػػا  ،كمػػا ةصػػؿ هػػذا فػػي ةكلػػل تعػػال ) :لىػ ًػئ ٍف أى ىكمىػ ي
)ُ) ػ ػػرح المعصػ ػػؿ ج ػ ػػف وعػ ػػوش ِ ،ٓٗ/ك ػ ػػرح الرإػ ػػي ِ ّٗ-ّٖ/كةا ػ ػػوض الص ػ ػ اف
ّ.ْٔ/

)ِ) العاخر في رح جمؿ ع د الواهر ،ل مس الدوف ال عمي ،مخطكط كرةض َُٖ.
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ِّ
ص ىب هة)
الذ ٍئ ي
ب ىكىن ٍح يف يع ٍ
إمور وكسؼ  ،عمول السّـ ،ك مف كمواما)ِ).
)ُ)

فوػد جػاز اليةكوػكف جعػؿ الةػاؿ مػف الػذئب  ،ك مػف

كوؼ وجكز هذا  ،كالمعركؼ عيد اليةكووف ٌف الكّـ وخت حؿ معيػاه ذا
ػذّ :ج ػػاب
ع ػػادت الجمم ػػض الةالو ػػض فو ػػل لػ ػ ص ػػاةب ج وياسػ ػ اا؟ فم ػػك ةمي ػػا م ػ ن
ف وكػػكف صػػاةب الةػػاؿ هػػك

فإيػػل ج وص ػ
ػب ل
مدر ىسػػل إػػاة نكا فزج ػره ٌ ،
الطالػ ي
المععػػكؿ ؛ ييػػل خػػّؼ الموصػػكد كالكاةػػع ،كهػػك ٌف الإػػاةؾ كػػاف الطالػػب ؛
مدر يسػػل  ،كلػػك جعميػػاه المععػػكؿ لعسػػد الكػػّـ  ،ككػػاف مخالعنػػا لممػراد
كلاػػذه زجػ ىػره ل
كايمر الةاصؿ  ،ف عوداف صاةب الةاؿ وإوع المعي .

ييػل عػاد
كمجمؿ الوكؿ ٌف الخ ر ما سمي خ نرا ،كج يع ًػرب كػذلؾ ٌج ٌ
لػ ػ م ت ػػد  ،كم ػػا ٌف الص ػػعض ك ػػذلؾ  ،م ػػا س ػػموت كج ً
ييا ػػا
يعر ػػت ص ػػعض ٌج ٌ

فإياػ ػػا مػ ػػا يس ػ ػ لموت كج ً
يعر ػ ػػت هػ ػػذا
عػ ػػادت ل ػ ػ مكصػ ػػكؼ  ،فكػ ػػذلؾ الةػ ػػاؿ ٌ ،
فأياػا ٌويػت ةػاؿ مػف
ا عراب ٌ ،ج يياا عادت ل صػاةب ك ٌويػت ةالػل ؛ ٌ
عػػادت لوػػل ً
لز نمػػا ػػاف ومغػػي الةػػاؿ
يعر ػػت ةػػاج ،فمػػف ومغػػي صػػاة اا لزميػػاه ا
رمتاا  ،ؿ هػك لغاهػا عيػدما لغػاه  ،كهػذه دواوػض ج جػداؿ فواػا  ،كةػد ػار

)ّ)
ركيػا ساسػوًا فػي
لواا عض الدارسوف المةدذوف ةوث جعػؿ صػاةب الةػاؿ ن
الجممض الةالوض ،ك ٌيل ج وككف لاا كجكد ذا افتيًود.

فالوكؿ جكاز استغياّ الةاؿ عف صاة اا  ،هػذا الػرم الػذم عالجػت

ل طائعض مف اليةكووف الم كمض التي طاؿ الةػدوث عياػا  ،ج وصػ ٌ ايخػذ ػل
ػتيادا لػ ػ ٌف الة ػػاؿ ج ػ ٌػد ف وك ػػكف لا ػػا ص ػػاةب  ،كلا ػػذا يج ػػد الطائع ػػض
 ،اس ػ ن

)ُ) سكرة وكسؼ ،مف ا وض ُْ.

)ِ) ةا ػػوض ،وػػس عم ػ التص ػرو ُ ،ُّٗ/كةا ػػوض مةمػػد ايموػػر عم ػ المغيػػي ِ،ََُ/
كةا وض الص اف ِ.َُٗ/

)ّ) الةاؿ في الجممض العر وض ،صِٕٔ.
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ايخرل مف اليةكووف ،عالجت الجمؿ التي ج صاةب لاػا تاكوماػا مػا وةمػؿ

الإمور العائد ،لوجعمكا لاا صاةنا اذا التاكوؿ.
تأكيمىا بما يحمؿ الضمير العائد:

كجػػكب تقػػدير الضػػمير  :مػ ٌػر ٌف اليةػػكووف ةػػالكا كجػػكب ر ػػط الجممػػض
الةالوػػض صػػاة اا ػػالكاك ،عيػػد تجردهػػا مػػف الإػػمور العائػػد ،يةػػك :جػػاّ زوػػد
كال ػػمس طالعػػض ،كيسػػب ػػك ةوػػاف اييدلسػػي

)ُ)

كا ػػف ه ػػاـ

)ِ)

كالسػػوكطي

)ّ)

كالةمصػػي)ْ) لػ ا ػػف جيػ ٌيػػل خػػالؼ الجماػػكر ،كذهػػب فػػي سػػر الصػػياعض
ل ػ ٌيػػل ج ػ ٌػد مػػف توػػدور الإػػمور مػػع ال ػكاك مطمونػػا  ،عكا ٌف المعي ػ جػػاّ زوػػد
كال مس طالعض كةت مجوئل  ،ذـ ةذؼ الإمور ،كدلت الكاك عمول.

كةػػد ع ػ كـ عػػض اليةػػكووف تاكوػػؿ ا ػػف جيػػي هػػذا عم ػ ػػاةي ال ػكاهد،
)ٓ)
ً
فجعؿ ةكلل تعال ) :لى ًئ ٍف أى ىكمى يه ِّ
ب
ص ىب هة) تودور :لىئ ٍف ى ىكمىلي الػ لذ ٍئ ي
الذ ٍئ ي
ب ىكىن ٍح يف يع ٍ
ص ىضه زمف كمل)ٔ).
ىكىي ٍة يف يع ٍ
ػتيادا لػ ٌف الػكاك ج ومكػف ف تغيػي عػف
كات اع هذا المذهب كػاف اس ن
صرح اذا ا ف جيي)ٕ).
الإمور ال تض ،كما ٌ
التأكيؿ بالحاؿ السػببي  :عػد ف ذكػر ا ػف ه ػاـ ا

ػكاؿ الػذم كةػع

فول اليةكوكف ،في مذؿ :جاّ زود كال مس طالعػض  ،لكػكف الجممػض الةالوػض فواػا
ج ت ػوف هوئػض فاعػؿ ك مععػكؿ  ،ذكػر ٌف ا ػف جيػي ٌكلاػا " ػػ :جػاّ زوػد طالعػض
)ُ) مياج السالؾ ،صُُِ.
)ِ) مغيي الم وب ِ.َٓٓ/

)ّ) همع الاكامع ،تودوـ اليعسايي ِ.ِْٔ/
)ْ) ةا وض وس الةمصي عم

)ٓ) سكرة وكسؼ ،مف ا وض ُْ.

رح التصرو ُ.ُّٗ/

)ٔ) ةا وض الدسكةي عم المغيي ِ.ُِٗ/

)ٕ) همع الاكامع ،لمسوكطي ،تودوـ اليعسايي ِ.ِْٓ/
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ػررت ال ػػدار ةائم ػػا
ال ػػمس عي ػػد مجوئ ػػل  ،فا ػػي كالة ػػاؿ كاليع ػػت السػ ػ ووف كم ػ ي
سكاياا  ،ك رجؿ ةائـ غممايل")ُ).
ػكاؿ مست ػادوف

كذمض يةكوكف خركف ٌكلكا هذا التاكوؿ لة ٌؿ هػذا ا
ال اهد يعسل ،دكف ف ويس كه ل ةد)ِ).
يف الجممػض ايةمٌػت
لود ظف اليةكوكف ٌف ا كاؿ ية كؿ اػذا التاكوػؿ ؛ ٌ

يف الةػاؿ السػ ي
لػ معػرد مػػع ٌف الم ػكمض فػػي الةوووػض ووػػت عمػ ةالاػػا ؛ ٌ
ػت
تصرو اليةكووف ،ج تيع حد كصعنا لمػا ة ماػا  ،ػؿ لمػا عػدها  ،فاػي اػذا ظمٌ ٍ

ج ت ػػوف هوئػػض صػػاة اا ؛ كمػػف اليةػػكووف المةػػدذوف ىمػػف خػػرج اليعػػت الس ػ ي
)ّ)
وإا.
لمس ب المذككر مف معي الكصؼ عكاع ار ل كهذا اف الةاؿ الس ي ن
وإا.
ن

ػ ػػكاؿ ،مام ػػا ك ػ ػػر ،ومك ػػف ةمٌػ ػػل كسػ ػػاطض

م
كعمػ ػ الػ ػػرغـ م ػػف ٌف ٌ
ػإف الجمػػؿ التػػي راد اليةكوػػكف معالجتاػػا  ،لػػـ ت مػػ ،ػػل درجػػض الةػػاؿ
التاكوػػؿ ،فػ ٌ
الةووووػض وإػاؼ لػ ذلػؾ ٌف الصػوغض التػػي اسػتعممكها لػـ تكػف مطا وػض لمةػػاؿ
السػ ي يعسػػل  ،كو ػػدك ٌياػػـ وإػػعكف ػػركطنا لاػػذا اليػػكع مػػف الةػػاؿ  ،كهػػك ف
وككف معمكلاا مإافنا ل إمور وعكد ل صاة اا  ،كالمذػاؿ الػذم است ػاد
ػت
ػػل ا ػػف ه ػػاـ ك عػػض اليةػػكووف عػػد ف است ػػاد ةػػاؿ س ػ ي ،يةػػك :رك ػ ي

العرس غائنا صاة ل  ،ذكر ٌيل "و ػترط فػي هػذه الةػاؿ ف وكػكف المرفػكع اػا

)ُ) مغيي الم وب ِ.ْٔٔ/

)ِ) رصػػؼ الم ػػايي ،صُْٖ ،همػػع الاكامػػع ،تةووػػؽ مكػػرـ ّ ،َِْ/كالمطػػالع السػػعودة
ُ ،ّْٕ/كةا وض مةمد ايمور عم

)ّ) ةوػ ػػاّ الية ػ ػػك

رح ذكر الذهب ،صَٔ.

ػ ػراهوـ مص ػ ػػطع  ،صُِٓ ،كف ػ ػػي الية ػ ػػك العر ػ ػػي ةكاع ػ ػػد كتط و ػ ػػؽ،

لممخزكمي ،صُٖٖ.
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متصػػّ إػػمور وعػػكد ل ػ صػػاة اا  ،كهػػك الاػػاّ فػػي مذاليػػا المتصػػؿ كممػػض

)صاة ل) الذم وعكد ل العرس")ُ).

كتاكوػػؿ اليةػػكووف الػػذم كػػاف صػػوغض  :جػػاّ زوػػد طالعػػض ال ػػمس عيػػد

مجوئل  ،لـ وكف مرفكع الةػاؿ السػ ي هيػا  ،متصػّ الإػمور العائػد ،م :لػـ
وكف معمكلاا مإافنا ل هذا الإمور.
ةاج س وًا ةت
فالجمؿ التي ج صاةب لاا ما ص ةت ن
كهذا ودؿ عم

عد التاكوػؿ

دة عد هذه الجمؿ عف هذا المعي  ،كعف صّح عكدها ل

صاةب ك واف هوئتل.

تأكيمىػػا بمشػػتؽ مناسػػب لمعناوػػا  :ة ػ ٌؿ السػػخاكم

الةالوض التي ج صاةب لاا في ةكؿ ال اعر:

)ِ)

ػػكاؿ الجممػػض

ميجرد ً
ةود ايكا ًد هوكؿ

الطور في يك يكياتاا
كةد غتدم ك ي
كرا) كهذا هك ةد التاكوّت التػي ذكرهػا ا ػف ه ػاـ لةػ ٌؿ الم ػكمض
تاكوماا ػ)م ن
يعسػػاا)ّ)ٌ ،ج ٌيػػل يسػػب هػػذا التاكوػػؿ ل ػ ا ػػف عمػػركف)ْ) مػػع ٌيػػل ةػػد ةػػاؿ ػػل

السخاكم ة مل.

تصػػدير الجممػػػة باسػػـ مشػػػتؽ  :و ػػدك ٌف التاكوػػؿ الػػذم ا ػػتار عيػػد
اليةػػكووف فػػي هػػذا ال ػػاب ،هػػك تصػػدور الجممػػض اسػػـ وةمػػؿ الإػػمور العائػػد ،

)ُ) التةػػؼ الطرفوػػض فػػي تكإ ػػو كتكموػػؿ ػػرح اججركموػػض ،لم ػػوه مةمػػد ال ػػوه ػ ػراهوـ
الطرفي ،صّّ ،اليةك الكافي ِ.ُّٓ/

)ِ) المعإؿ في رح المعصؿ ،صُُٕ.ُِٕ-
)ّ) مغيي الم وب ِ.ْٔٔ/

)ْ) هك مةمد ف مةمد ػف ػي عمػي ػف ػي سػعد ػف عمػركف الةم ػي ،جمػاؿ الػدوف ػك
ع ػػد ا﵀ ،يةػػكم ،كلػػد سػػيض ٔٗٓه ػػ ،مػػف ذػػاره ػػرح المعصػػؿ لمزمخ ػػرم تْٗٔه ػػ،

معجـ المؤلعوف ٔ.ِْٕ/
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ػه ِّ
ص ىػب هة)
فمياـ مف جعؿ ةكلل تعال ) :لى ًػئ ٍف أى ىكمى ي
ب ىكىن ٍح ي
الػذ ٍئ ي
ػف يع ٍ
زود كال مس طالعض  ،ك كالجوش مصطؼ ،تودور :لئف كمػل الػذئب مصػاةنا
لككييػػا عص ػ ض  ،كجػػاّ زوػػد مصػػاةنا لطمػػكع ال ػػمس ،ك مصػػاةنا جصػػطعاؼ
)ُ)

كيةػك :جػاّ

الجوش)ِ).

كمػػياـ مػػف جعػػؿ يةػػك :جػػاّ زوػػد كعمػػرك جػػالس ،توػػدور :جػػاّ زوػػد

موارنيا لجمكس عمرك ،كذلؾ ةدر ايمذمض السا وض)ّ).
كمياـ مف جعؿ ةكؿ ال اعر:

ميجرد ً
ةود ايكا ًد هوكؿ

الطور في يك يكياتاا
كةد غتدم ك ي
تو ػػدور :كة ػػد اغت ػػدل مّ نس ػػا ه ػػذه الةال ػػض)ْ) كم ػػياـ م ػػف ص ػ ٌػدر الجمم ػػض مع ػػظ
)مكافونا) لة ٌؿ كالاا في هذا ال اب)ٓ).
وذكر عض المتاخروف

)ٔ)

كهك وعرض م كمض الجمؿ التػي ج صػاةب

ص ػػاةب لا ػػا  ،ع ػػد ف ط ػػاؿ ةدوذ ػػل عيا ػػا ٌ ،ف ا﵀ )سػ ػ ةايل) ة ػػد م ػ كػف عمو ػػل
العذكر عم خوػر التػاكوّت المياسػ ض  ،ذلػؾ ػاجطٌّع عمػ كػّـ الػدمامويي
)ُ) سكرة وكسؼ ،مف ا وض ُْ.

)ِ) ةا وض الدسكةي عم المغيي ِ ،ُِٗ/كةا وض مةمد ايمور عم المغيي ِ.ََُ/

ّ
ميي ِ ُّٔ/كةا وض السػجاعي
) ) معتاح العمكـ ،غور مةوؽ صَٓ ،ك رح المغيي لم ٌ
عم رح ةطر اليدل صٓٗ كعم رح ا ػف عووػؿ صَُٓ ،ك ػرح الكعػراكم عمػ

متف ا جركموض صٖٗ كةا وض الدسكةي عم المغيي ِ ُْٗ/كةا وض العطػار عمػ

ايزهروض صَُٖ كالككاكب الدروض صِّ ،ك رح مختصر ج ًدا عم متف ا جركموض

يةمد ف دةّف ،صِّ.

)ْ) خزايض ايدب ُ َٕٓ/كالمعإؿ في رح وات المعصؿ ،كهك اامش كتاب المعصؿ،
لمسود مةمد در الدوف ي العراس اليعسايي الةم ي ،صٓٔ.

)ٓ) ال سػػوط فػػي ػرح الكافوػػض ،صْٖٖ ،كعػػركس ايفػراح ّ ُُّ/ّ ،ُِٔ/كةا ػػوض وػػس
الةمصي عم

رح التصرو ُ ُّٗ/كةا وض الص اف ِ.ُٗ/

)ٔ) هك مةمد ف ةمد ايهدؿ ،كةد مر ذكر اسمل ،الككاكب الدروض ،صُّ.ِّ-
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ةوث ةاؿ في المياؿ الصافيٌ :ف تاكوؿ ةكلل تعال ) :لى ًئ ٍف أى ىكمى يه ِّ
ػف
ب ىكىن ٍح ي
الذ ٍئ ي
صػ ىػب هة) "لػػئف كمػػل الػػذئب غوػػر متمعػػت ل ػ تعص ػ يا ٍ ،ف جعمػػت الةػػاؿ مػػف
يع ٍ
ػت الةػاؿ
العاعؿ " ك تاكوؿ" لئف كمل الذئب مةعك ن
ظا يا ،ك تعص يا ف جعم ى
مف المععكؿ".
وػػدؿ التع وػػر الػػذم اسػػتعممل هػػذا اليةػػكم فػػي داوػػض كّمػػل عمػ عظػػـ

هذه الم كمض عيده ،ةت جعؿ العذكر عمػ تاكوػؿ لاػا مػف الػيعـ التػي م كػف ا﵀
اا عمول .

ٌج ف هػػذا التاكوػػؿ ػ و
ػاد عموػػل التكمػػؼ ،كمػػا ٌف صػػوغتل خاصػػض ا وػػض
ٌ
المذككرة ،فإذا ٌكؿ ا وض ما س ؽ ذكره  ،فكوؼ سوؤكؿ ػاةي الجمػؿ مػف التػي
ج صاةب لاا؟

التأكيؿ بما يحمؿ الضػمير العائػد ء يحػؿ اإلشػكاؿ  :كمػا ٌف التاكوػؿ
المسػتغيي عػػف الإػمور لػػـ وةػ كؿ ا ػكاؿ ،كػػذلؾ التاكوػػؿ مػا وةمػػؿ الإػػمور

العائد ،ل
كإ ذلؾ فوما واتي:

ٌُ -ف التاكوؿ المو كؿ وجب ف تتكافر فول مػكر مػف هماػا ف تكػكف
صوغتل مستكةاة مف معي الجممض المؤكلض  ،كمطا وض لموصكد المتكمـ.
م
ِ-التاكوػ ػػؿ مسػ ػػالض ٌ
هويػ ػػض  ،ك موػ ػػدرة ك ػ ػ ٌؿ يةػ ػػكم ف وكظٌعػ ػػل لة ػ ػ ٌؿ ٌ
مذّ لغكم في خطػا ك وػر ،فيصػب العاعػؿ ،فوػاؿ :كتػب
كاؿ كاف ،فمك كةع ن

ودا رسالض ،فإف كسع هذا اليةكم ف ورل كجاا تاكوؿ الغمط عم الرغـ مف
زن
ودا
عد التاكوؿ ،فوزعـ ٌيل يص ل عم اجختصاص ،ذ التودور :كتب
خص ز ن
ٌ
رسالض ،فكؿ مسالض ومكف ة ٌؿ مػا وعترواػا مػف ػكاؿ التوػدور المتكملػؼ  ،لكػف
عرؽ وف التودور الذم وعرإل تركوب الجممػض كمعياهػا  ،ك ػوف الػذم
وجب ف يو ٌ
فوتعسؼ فول.
وعرإل اليةكم عم المسالض لة ٌؿ م كمض،
ٌ

وػػذكر يةػػكم مػػف المتػػاخروف ٌيػػل و ػػترط فػػي الجممػػض الةالوػػض ف تكػػكف
ػاكوّ ،كػ ػ  :جػػاّ صػػاوب مػػف الػػركـ ركمًوػػا ،م :م ػػا اا
وةا ك تػ ن
كصػػعان "ص ػر ن
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لمػػركـ ،كميػػل الجممػػض :جػػاّ زوػػد كال ػػمس طالعػػض ...هػػك فػػي تاكوػػؿ مصػػاةنا

لطمكع ال مس")ُ).

سكغ خمك الجممػض
مر الكّـ عم ما ذهب لول ك عمي اليةكم ةوف ٌ
ةواس ػػا عمػ ػ الة ػػاؿ الت ػػي لوسػ ػت اس ػ نػما م ػػتوًا ،
الةالو ػػض م ػػف الإ ػػمور العائ ػػد ن
كسوعاد يّ مف ذاؾ الكّـ ،لإركرة الةاجض لول في هذا المواـ.

سدا ،لجاز ف يؤكؿ الةاؿ الجامدة التي ج تتإمف
لك ةميا :ة ؿ زود ن
الإمور العائد ،ما وتإمف هذا الإمور ،فوجكز ف يوكؿٌ :ياا تودور :ة ؿ

يف هػذا هػك ةصػد المػتكمـ  ،كمػا ٌف السػامع وعاػـ ذلػؾ  ،فةػوف
زود
جاعا ؛ ٌ
ن
يسمع مذؿ هذه الجممض يدرؾ كإػكح ٌف المػراد كصػؼ زوػد ال ػجاعض  ،كهػذا
فإي ػػل صػ ػ تاكوما ػػا م ػػتؽ وةم ػػؿ
م ػػا ويط ػػؽ عمػ ػ الة ػػاؿ الجام ػػدة )ركمًو ػػا) ٌ
يف المتكمـ ةصد فواػا جػّّ كصػؼ صػاوب الركموػض عيػد
الإمور العائد ؛ ٌ
مجوئل مف ّده  ،ككما هك عمول مر الجممض.

ػ ػػؿ هػ ػػذه الةػ ػػاؿ كالتػ ػػي ة ماػ ػػا  ،ككػ ػػؿ ةػ ػػاؿ جامػ ػػدة  ،وكػ ػػكف المعي ػ ػ

ذّ فواا  ،ومكػف د اركػل ػّ تاكوػؿ ،فاػي لوسػت مةتاجػض
الكصعي لصاة اا ما ن
لول عار السامع ل ٌ ،ما تاكوؿ يةػك :جػاّ زوػد كال ػمس طالعػض  ،التػي ج
ييػل لػـ وكػف فػي
صاةب لاا ما وةمؿ هذا الصاةب  ،ج وجػكز ايخػذ ػل ؛ ٌ

ةصػػد المػػتكمـ كج فػػي ةسػػاس السػػامع ،كصػػؼ زوػػد ٌايػػل ال ػػمس طالعػػض  ،ج
ػاز  ،فاػػذه الجممػػض كيةكهػػا ج صػػاةب لاػػا ،كسػػت و كػػذلؾ عمػ
ةوووػػض كج مجػ نا

الرغـ مف التاكوؿ.

ّ-ةػػوف ليكلٌ ػت الجمػػؿ السػػا وض مػػا وةمػػؿ الإػػمور العائػػد ،فوػػد اذ ػػت

التاكوؿ يّ لـ وكف لل م ساس ،ك م ظؿ كاف في الجممض ة ؿ تاكوماا ػؿ

ػؤكؿ ،
ةػػد اختمػػؽ هػػذا ال ػػيّ اختّةنػػا  ،كذلػػؾ إإػػافض كممػػات مػػف ي ػػاّ المػ ل
)ُ) ةا وض مةمد ايمور عم

رح ذكر الذهب ،صَٔ.
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فة ػػوف يج ًعم ػػت جمم ػػض  :ج ػػاّ زو ػػد كال ػػمس طالع ػػض  ،تو ػػدور :ج ػػاّ زو ػػد موارني ػػا
ػإف الػػذم صػػار لػػل صػػاةب  ،كعػػاد ل ػ زوػػد  ،هػػك اجسػػـ
لطمػػكع ال ػػمس ،فػ ٌ

الم ػػتؽ )موارنيػػا) الػػذم جمػػب مػػف خػػارج الجممػػض  ،ك إػػوؼ لواػػا ٌ ،مػػا الجممػػض
ذاتاػا التػي صػار مصػدر خ رهػا مإػػافنا لػ م تػدئاا  ،فوػد ووػت ج صػػاةب
لاا  ،كج تعكد ل زود  ،كاف هذا التاكوؿ جيّ ػل ذ ػات ٌف الةػاؿ مةذكفػض
 ،كهذا هك تودورها.
ككذلؾ ال اف عيد تاكوماا الةاؿ الس ي  ،فك ٌؿ هػذه الإػمائر ال ػارزة
كالمسػ ػػتترة التػ ػػي عػ ػػادت اػ ػػا الجممػ ػػض ل ػ ػ صػ ػػاة اا  ،ةػ ػػد كايػ ػػت مػ ػػف تاكوػ ػػؿ

اليةكووف ،ك إمكاف م يةكم كاف ف واتي مذؿ هذا التاكوؿ.

الفصؿ الثاني  :كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في الميزاف

عد دراسض كاك الةػاؿ عيػد اليةػكووف فػي العصػؿ ايكؿ ت ػوف ٌف هيػاؾ
ةإ ػ ػػوتوف ع ػ ػػامتوف ػ ػػغمت الية ػ ػػكووف  ،هم ػ ػػا ال ػ ػػر ط ػ ػػالكاك  ،كتج ػ ػ ٌػرد الجمم ػ ػػض
المرت طض الكاك مف الإمور العائد ل صاة اا .

اتإ

كة ػػد كاج ػػل اليةكو ػػكف ه ػػاتوف الوإ ػػوتوف ػػالتعموّت كالت ػػاكوّت  ،كة ػػد

عدها جموعا عف الصكاب  ،مػع ظاػكر تياةإػاا كغمكإػاا كتكمٌعاػا ،

كالةوووػػض ٌف الجممػػض لػػـ وكػػف ارت اطاػػا ػػالكاك لاػػذه العمػػض ككػػاف عػػدـ ارت اطاػػا
ييػػل يروػػد مياػػا
لتمػػؾ مػػف العمػػؿ التػػي ذكرهػػا اليةكوػػكف  ،عكاٌيمػػا ارت طػػت ػػالكاك ٌ

ييل يرود مياا معي الةاؿ  ،ككذلؾ الوإػوض الذايوػض
معي المعوض  ،كلـ ترت ط ٌ
فإف الجممض لـ تتجرد مف الإمور الراجع ل صاة اا ؛ يياا ةكػـ الظػركؼ
ٌ
ييػػل مػػا روػػد
يياػػا كػػذا ككػػذا  ،ممػػا ذكػره اليةكوػػكف  ،عكاٌيمػػا كايػػت كػػذلؾ ٌ
 ،ك ٌ
مياػػا ف تكػػكف ةالوػػض  ،ػػؿ مععػػكنج معػػل  ،كالمععػػكؿ معػػل  ،ج و ػػترط فوػػل ف
وعكد ل مصاة ل الإػمور ٌ ،ج ٌف اليةػكووف لػـ وصػرةكا اػذا التعسػور فػي
هاتوف الوإوتوف جماعاـ عم ٌف هذه الكاك هي كاك الةاؿ .

82

كالػػذم راه ٌف هػػذه ال ػكاك لوسػػت كاك ةػػاؿ  ،ك ٌف الجممػػض الةالوػػض غوػػر
ػاف هػذه الػكاك التػي
مةتاجض لػ الػر ط اػا  ،هػذا مػف جاػض كمػف جاػض خػرل ف ٌ

س ػػماها اليةكو ػػكف كاك الة ػػاؿ ٌ ،يم ػػا ه ػػي ف ػػي الةووو ػػض كاك معو ػػض  ،ة ػػكؿ ا ػػذا
سوعصكؿ الةدوث عيل في
استيادا ل معاوور يو ح
ن
ور ةكماا اليةكوكف  ،كهذا ما ي
هذا العصؿ .
كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في ميزاف التقدير :ذكر مةوؽ ايزهوض ٌف
سػػو كول ةػػاؿ " :ذا كايػػت ال ػكاك معي ػ ) ذ)  ،فاػػي كاك ةالوػػض") )1كسػػو كول لػػـ
وس ػػتعمؿ لع ػػظ )كاك الة ػػاؿ) فم ػػـ ج ػػد ه ػػذا المص ػػطم عي ػػده كج عي ػػد ايخع ػػش

كالم ػػرد مػػف ال ص ػرووف  ،كج عيػػد الع ػراّ كذعمػػب مػػف الكػػكفووف ،فمػػف وػػف جػػاّ

الوكؿ اذه الكاك؟

مػ ٌػر فػػي العصػػؿ ايكؿ ٌف كاك الةػػاؿ ي ػػات مػػف اتٌ ػػاع اليةػػكووف رم
سو كول في ع ار ل ا وض التي است اد اا في مكإكع كاك اج تداّ ةوث جعؿ

ا وػض توػػدور "كطائعػض فػػي هػذه الةػػاؿ" فمػف هػػذه الع ػارة جعمػكا الػكاك دالٌػػض عمػ

الةاؿ ك عر كها كذلؾ.

كالتو ػػدور الم ػػذككر ج وصػ ػ اجس ػػتياد لو ػػل  ،ف ػػي تعو ػػوف ه ػػذا المعيػ ػ

مك ػػاف اس ػػتعمالل ف ػػي الجمم ػػض الةالو ػػض كغوره ػػا  ،ف ػػومكف ف ي ػػزعـ ٌف الجمم ػػض
يياػا توػدور،
الخ روض في يةك ،ف هػذه الطائعػض ةػد همػتاـ يعسػاـ  ،ةالوػض ؛ ٌ

ٌف هػػذه الطائعػػض فػػي هػػذه الةػػاؿ ،كومكػػف ف يذ ػػت مذػػؿ هػػذا الػػزعـ فػػي الجممػػض
يياا تودور ،هػذه طائعػض
الكصعوض ،في يةك  :هذه طائعض ةد همتاـ يعساـ ؛ ٌ

في هذه الةاؿ ،كفي الجممض اجعتراإوض في ةكؿ ال اعر:
ً
ترجماف
ةكجت سمعي ل
ةد
الذمايوف كي مل ٍغتياا
ٌف
ٍ
ى
يياا تودورٌ :ف الذمايوف في ةاؿ مكغي ٌواها  .كةكؿ ال اعر :
ٌ
)ُ) كتاب ايزهوض ،تةووؽ ع د المعوف الممكةي ،صِِْ ،هامش رةـِ.
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)ُ)

وكما ك مرم يم ٍج ىمعي
المي ج تيعع هأغدكف ن
وا لوت عرم ك ي
يياػػا توػػدور :وػػا لوػػت ػػعرم كالمي ػ فػػي هػػذه الةػػاؿ  ،ػػؿ ومكػػف ذ ػػات هػػذا
الػػزعـ فػػي المععػػكؿ معػػل  ،يةػػك  :سػػافرت كهطػػكؿ المطػػر  ،ةجػػض ٌيػػل توػػدور
سػػافرت ةػػاؿ هطػػكؿ المطػػر ،ككػػذلؾ الجممػػض اجسػػتئيافوض كوكل ػل تعػػال ) :كمػػا

ميػ ػا ػػل))ِ) ،فومكيي ػػا ف
وعم ػػـ تاكوم ػػل ٌج ا﵀ ،كال ارس ػػخكف ف ػػي العم ػػـ ،ووكل ػػكف ٌ
يجعماػػا توػػدور :مػػا وعمػػـ تاكومػػل ٌج ا﵀ ،فػػي ةػػاؿ كػػكف ال ارسػػخوف  ،ج وعممػػكف

ذلؾ ،ك تودور :ما وعمـ تاكومل ٌج ا﵀ كالراسخكف في العمـ هذه ةالتاـ  ،ػؿ
ىج ػ هؿ مسػػمى ًعنػ ىػدني)")ّ) التػػي وعر اػػا
الػكاك فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ثيػ َّػـ قى ى
ىج ػ ن ىكأ ى
ضػػى أ ى
اليةكو ػػكف كاكا اس ػػتئيافوض)ْ) ،ج ج ػػد فوا ػػا م ػػا وختم ػػؼ ع ػػف كاك )كطى ً
ػػػد
آئفىػػػ هة قىػ ٍ
ى
ن

س يى ٍـ) التي عر اا اليةكوكف ك ناكا ةالوض  ،فا وتػاف مت ػا اتاف لعظنػا
أى
ىو َّمتٍ يى ٍـ أىنفي ي
كمعي ػ  ،فايسػػمكب كاةػػد  ،كالم تػػد يك ػرة كمكػػرر فػػي ا وتػػوف  ،كالجممػػض عػػد
الػ ػكاك ج ص ػػاةب لا ػػا ف ػػي ا وت ػػوف  ،كك ػػذلؾ وصػ ػ
توػػدور :ذػػـ ةإػ

ف يجع ػػؿ ا و ػػض ايكلػ ػ

جػ نػّ كاجػػؿ فػػي هػػذه الةػػاؿ  ،لكػػف مػػا الػػذم جعػػؿ اليةػػكووف

وعر كف كاك )كطائعض) كاك ةاؿ ككاك )ك جؿ) كاك اجستئياؼ؟.

كلم ػػا كاي ػػت الجمم ػػض الةالو ػػض ف ػػي ا و ػػض الت ػػي است ػػاد ا ػػا س ػػو كول ج

يياػا
صاةب لاا ،فود خرجت عف تعروؼ الةاؿ الذم اتعؽ عمول اليةكوػكف ٌ ،

لػػـ تكػػف ل وػػاف هوئػػض مػػا ة ماػػا  ،كاليةكوػػكف عػػد سػػو كول  ،كمػػا مػ ٌػر فػػي العصػػؿ
ايكؿ ةد كاجاكا مذؿ هذا ا كاؿ فعالجكه استعماؿ لعظ الةػاؿ فجعمػكا يةػك،
جئتؾ كزود ةائـ ،كةكؿ ال اعر:

الطور في يك يكياتاا
كةد غتدم ك ي

)ُ) مغيي الم وب ِ.ّٖٖ/

)ِ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض ٕ.
)ّ) سكرة اييعاـ ،مف ا وض ِ.

)ْ) ايزهوض ،صَِْ ،كالجي الدايي ،صُُٗ.
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ميجرد ً
ةود ايكا ًد هوكؿ

تودور :جئتؾ في هذه الةاؿ)ُ) كالطور في هذه الةػاؿ)ِ) ك جعػؿ ا وػض التػي
)ّ)
ًً
ً
سػ ٍػب ىع ية أ ٍىب يحػ وػر)
است ػػاد اػػا سػػو كول ،كةكلػػل تعػػال  ) :ىكا ٍل ىب ٍحػ يػر ىي يمػػدني مػػف ىب ٍعػػدن ى
كيةك  :جاّ زود كعمرك وتكمـ  ،ك روتل كعمرك وػتكمـ  ،توػدور :فػي ةػاؿ مػا
همت طائعض مياـ

)ْ)

كلك ف اي جار في ةاؿ كػكف ال ةػر ومػده

ةاؿ ككف عمرك وتكمـ

)ٔ)

)ٓ)

كروتل في ةاؿ ككف عمرك وتكمـ)ٕ).

كجػاّ زوػد

يف الذم
دلوّ عم
كهذه التودورات ج ومكف ف تتخذ ن
ٌ
ةالوض الجممض ؛ ٌ
وذ ت لاا ذلؾ عكدها ل صاة اا  ،فإف لـ تعد دلت عم ٌياا لوسػت ةالوػض،
كالجممض عد التودورات المػذككرة ووػت ج تعػكد لػ صػاة اا  ،فالمسػالض لوسػت

متعموػػض ػػاف يسػػتعمؿ لعػػظ الةػػاؿ كهػػذا مػػا يٌػػل عموػػل عػػض اليةػػكووف  ،فةػػوف
يجعمػػت الجممػػض اجسػػموض  ،يةػػك  :جئتػػؾ كال ػػمس طالعػػض  ،ذ ػػات ٌياػػا ةػػاؿ،
ػاف هػػذا التوػػدور ،
توػػدور :جئتػػؾ ةػػاؿ طمػػكع ال ػػمس ،اعتيػػرض عم ػ ذلػػؾ  ،ػ ٌ
يف الجممػػض ووػػت
لػػوس مػػف الةػػاؿ الػػذم هػػك وػػاف هوئػػض العاعػػؿ ك المععػػكؿ ؛ ٌ
عد التودور خارجض عف تعروؼ الةاؿ إجماع اليةكووف)ٖ).

وإاؼ ل ك ٌؿ ما سػ ؽ ٌف الجممػض التػي ة ٌػدرها سػو كول معيػ الةػاؿ
 ،لـ تكف عد الكاك  ،ؿ كايت الجممػض الخ روػض التػي كةعػت طائعػض م تػد لاػا ،
ما الجممض التي دخمت عمواا الكاك ،كهػي )كطى ً
فإيػل
آئفىػ هة قى ٍػد أ ى
ػى ٍـ) ٌ
سي
ىو َّمػتٍ يى ٍـ أىنفي ي
ى
)ُ) معايي الةركؼ لمرمايي ،صَٔ.

)ِ) رح الوصائد لمت روزم ،صَُٕ.
)ّ) سكرة لوماف ،مف ا وض ِٕ.

)ْ) تعسور الطكسي ّ ،ِّ/كتعسور الط رسي ،المجمد ايكؿ ،صُِٓ.ِِٓ-
)ٓ) تعسور اليسعي ّ.ِّٖ/

)ٔ) ةا وض الدسكةي عم مختصر التعتازايي ّ.ُِٔ/
)ٕ) مكاهب العتاح ّ.ُِٕ/

)ٖ) عرائس المةصؿ ،مخطكط ،كرةض ٖٕ.
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لـ و مماا التودور الةالي ؛ لذا تكػكف هػذه الػكاك غوػر داخمػض عمػ جممػض ةالوػض

 ،ؿ عم جممض ةي لدر خ رها معي الةاؿ ككؿ جممض اسػموض كػاف خ رهػا جممػض
مر عا ًما.
ص في خ رها هذا التودور ،فّ ع رة ل لككيل نا
ذف ايصػػؿ ال ػذم دل ل ػ ي ػػاة كاك الةػػاؿ  ،كتسػػموتاا هػػذا اجسػػـ

عيد اليةكووف  ،ج وص اجستياد لول في ذ ات هذا المعي لمكاك.

رب معتػػرض ووػػكؿ ٌ :يػػؾ ةػػد تكاجػػل
تقػػدير المعيػػة بتقػػدير الحػػاؿ ٌ :
عائونا في التودور ،ةوف تجعؿ كاك الةاؿ كاك المعوض  ،في يةك :اة ؿ زود كهػك
يف توػػدور هػػذه الجممػػض ػ ػ  :ة ػػؿ زوػػد م تسػ نػما  ،ج ػػكاؿ فوػػل  ،فمػػا
و تسػػـ ؛ ٌ
تودورها عم معي المعوض؟

كالجكاب عف هذا السؤاؿ وةتاج ل

وإاح.

يف
وعػػرب اليةكوػػكف المإػػارع فػػي ةكليػػا  :ة ػػؿ زوػػد و تسػػـ  ،ةػػاج ؛ ٌ
تسما  ،كوعر كف الجممض اجسموض في ةكليػا :
الجممض عيدهـ تودور :ة ؿ زود م ن
تسما ،
وإا ؛ ٌ
ة ؿ زود كهك و تسـ  ،ةاج ن
يياا عيدهـ تودور  :ة ؿ زود م ن
ك رل ٌيل ج وص ٌ ف يجعؿ تودور الجممض الذايوػض ػيعس توػدور الجممػض ايكلػ ،
واف ذلؾ فوما واتي:

ُ-وػػزداد اجلت ػػاس ػػوف الةػػاؿ كالمعوػػض ةػػوف وعمػػد المػػتكمـ لػ ايت ػزاع

صعض مف صعات العاعؿ ك المععكؿ  ،لوجعماا لل مععكنج معل  ،صوغض جممض

فعموض ك اسموض  ،يةك المذاؿ السا ؽ  :ة ؿ زود كهك و تسـ  ،فوصور المععكؿ
معل صعض عائدة ل ما ة ماا  ،فوص ةويئذ ف يجعؿ تودوره كتودور الةاؿ ،

ييل سومكف استّؿ الصعض عكارجاعاا ل المكصػكؼ  ،فعػي هػذه الةػاؿ و ػتد
ٌ
ػاف كاك )كهػػك و تسػػـ) كاك الةػػاؿ كهػػي فػػي
الت ػػا ل كا ػػكاؿ  ،كوسػػاؿ الظػػف ػ ٌ

يف هػػذا هػػك الموصػػكد ،فمػػك رديػػا جعػػؿ مػػا عػػدها ةػػاج ،
الةوووػػض كاك معوػػض ؛ ٌ
تسما ك و تسـ  ،كلمػا كمعيػا يعسػيا جمػب الػكاك عكاعػادة ذكػر
لوميا  :اة ؿ زود م ن
العاعؿ صوغض الإمور الميعصؿ.
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ِ-ةػػوف يوػػكؿ :ة ػػؿ زوػػد كهػػك و سػػتـ  :ىكصػػؼ زوػػد رديػػا ـ كصػػؼ
الإ ػػمور الميعص ػػؿ اج تس ػػامض ؟ م :ردي ػػا جع ػػؿ الجمم ػػض الخ رو ػػض )و تس ػػـ)
كصعنا لعاعؿ ة ؿ ،ـ رديا جعماا كصػعنا لم ػدئاا ؟ ممػا ج ػ ك
ؾ كج جػداؿ فوػل

ػكدا  ،عكاف لػـ وظاػر،
ٌيا رديا ايمر الذايي ؛ يف المعي ايكؿ لـ وكػف موص ن
فساده في هذا المذاؿ  ،فايل سوظار جموًا في مذمض خرل.
فو ػػد ك ػػد الجرج ػػايي ٌف ع ػػادة الإ ػػمور ف ػػي مذ ػػؿ الجمم ػػض الت ػػي ية ػػف
صددها  ،هك كإعادة اجسـ الظاهر  ،ك اجسـ ايجي ي  ،فوكليا  :اة ؿ زود

كهػػك و تسػػـ  ،هػػك كوكليػػا  :اة ػػؿ زوػػد كزوػػد و تسػػـ  ،ككوكليػػا :اة ػػؿ زوػػد كعمػػرك

و تسـ)ُ).

فمك جاز جعؿ )و تسـ) صعض لعاعؿ ) ة ػؿ) فػي ةكليػا  :ة ػؿ زوػد كهػك

فممػا لػـ
و تسـ ،لجاز جعمل صعض لل ن
وإا في ةكليا :ة ؿ زوػد كعمػرك و تسػـ ٌ ،
ػكدا ال تػػض فػػي المذػػاؿ
وص ػ ٌ هػػذا فػػي المذػػاؿ الذػػايي د ٌؿ عم ػ ايػػل لػػـ وكػػف موصػ ن
ايكؿ.
فإف الجممض  :ة ػؿ زوػد كهػك و تسػـ  ،ج وصػ ٌ ف
ن
استيادا ل ذلؾ ٌ ،
يييا لـ يرد كصػؼ فاعػؿ ) ة ػؿ) الػذم هػك
تسما ؛ ٌ
وككف تودورها  :اة ؿ زود م ن
زو ػػد اج تس ػػامض  ،عكاٌيم ػػا ردي ػػا ف يجع ػػؿ جمم ػػض  ،ه ػػك و تس ػػـ  ،معع ػػكنج مع ػػل ،

لجممػػض  :ة ػػؿ زوػػد ،كسػػاطض ال ػكاك ،كوكػػكف المعي ػ
ا تسامتل كةعا في زمف كاةد.

ٌف ةػػدكث ة الػػل كةػػدكث

ّ-مما وجػدر ذكػره ٌف اليةػكووف  ،كمػا م ٌػر فػي العصػؿ السػا ؽ ذه ػكا
لػ ٌف الجممػػض الةالوػػض ج تػرت ط ػػالكاك عيػػد ػ ااا اسػػـ العاعػػؿ كتػرت ط عيػػد
ا تعادهػػا عػػف هػػذا ال ػ ل  ،كةػػد عمػػؿ اليةكوػػكف اػػذه الواعػػدة اليةكوػػض فػػي كػ ٌؿ
)ُ) دجئػ ػػؿ ا عجػ ػػاز ،صُِٓ ،ُِٔ-كةا ػ ػػوض السػ ػػود ال ػ ػروؼ الجرجػ ػػايي عم ػ ػ مطػ ػػكؿ
التعتازايي ،صُٓٔ.
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ي عمػي اليةػكم)ُ)ٌ ،يػل

مذّ ما ييسب ل
مسائؿ هذا المكإكع  ،مف ذلؾ ن
جػػاز عػػدـ إػػمار كاك الةػػاؿ  ،فػػي الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض المعطكف ػض عم ػ

يياا تودور اسـ العاعؿ  ،كذكر الجرجايي ٌف الجممػض اجسػموض الةالوػض
ةاؿ ٌ ،
 ،ذا كردت غور مرت طض الكاك ،فود خرجت عػف ايصػؿ كالووػاس  ،كج ومكػف
ة كؿ هذا ج" إرب مف التاكوؿ ،كيكع مػف الت ػ ول  ،فوػكلاـ :كممتػل فػكه لػ

في ٌ ،يما ةسف غور كاك مف جؿ ٌف المعي  ،كممتل م افاض لل")ِ).
ٌ
كهػ ػػذه ػ ػػارة كاإػ ػػةض مػ ػػف اليةػ ػػكووف ل ػ ػ ٌف الجممػ ػػض الةالوػ ػػض غوػ ػػر
المرت طض الكاك ،يةك ة ػؿ زوػد و تسػـ  ،وصػ توػدورها اسػـ العاعػؿ  ،ػؿ هػذا

ما اتخذ ةجض لعدـ ر طاا الكاك  ،في ةوف ج وص في المرت طض اا  ،يةك:

وإا ما اتحخذ ةجض لر طاا الكاك.
اة ؿ زود كهك و تسـ ،تودورها ل ؿ هذا ن
كالمعمكـ ٌف اليةكووف جعمكا الةاؿ المعردة )اسـ العاعؿ) ساس معي

وإػا ٌ ،ف الجممػض ج تػرت ط ػالكاك عيػدما وػراد
الةاؿ ،فكّماـ المذككر وعيي ن
مياا معي الةاؿ  ،كترت ط عيدما ج وراد مياا هذا المعي  .هذا ما دلت عموػل

ةكالاـ  ،عكاف لـ وعصةكا عيل.
وإػػا ٌف سػػو كول  ،كمػػا مػ ٌػر ،لػػـ وجعػػؿ الجممػػض
ْ-ممػػا وجػػدر ذك ػره ن
المرت طض الكاك تودور اسـ العاعؿ عم الػرغـ مػف ٌيػل جعػؿ مػا عػدها معيػ
دائمػػا
الةػػاؿ  ،كعم ػ الػػرغـ مػػف مكػػاف ايةػػّؿ عإػػاا ل ػ معػػرد  ،ػػؿ كػػاف ن
ػذّ  ،الةػاؿ المعػردة فػي يةػك  :كممتػل
وودرها إعػادة ذكػر الػكاك  ،فوػد جعػؿ م ن
فاه ل

في  ،تودور :كممتل م افاض  ،كةوف تكمـ عم ةإوض رفع الةاؿ هيا

ػي ،توػدور :كممتػل
 ،كر طل ػالكاكٌ ،
فإيػل ميػع جعػؿ المذػاؿ  :كممتػل كفػكه لػ ف ٌ

)ُ) عراب الورف الميسكب ل الزجاج ّ.َٖٓ-َْٖ/
)ِ) دجئؿ ا عجاز ،صُِٖ.
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م ػػافاض  ،ػػؿ عػ ٌػوف جعمػػل توػػدور :كممتػػل كهػػذه ةالػػل  ،فػػي ةػػوف جعػػؿ توػػدور:
في)ُ).
في  ،دكف كاك ،يعس تودور :كممتل فاه ل ٌ
كممتل فكه ل ٌ
ٓ -هػػؿ وجػػكز ف وكػػكف توػػدور )و تسػػـ) ك )كهػػك و تسػػـ) كاةػ نػدا ؟ ٌف
جمم ػػض )كه ػػك و تس ػػـ) تزو ػػد عمػ ػ جمم ػػض )و تس ػػـ) كممت ػػوف :الػ ػكاك  ،ك)ه ػػك) ة ػػد

يوتصػ كػكر اختعػػاّ الإػػمور الميعصػػؿ  ،ييػػل العائػػد ل ػ زوػػد  ،فوتةػػد الإػػمور

المسػػتتر فػػي اسػػـ العاعػػؿ ،لكػػف مػػا ػػاف اختعػػاّ ال ػكاك ؟ هػػذه الكممػػض التػػي ف
زو ػػدت ف ػػي جم ػػؿ ك ة ػػذفت ميا ػػا  ،كه ػػي تةت ػػاج لوا ػػا ك كإ ػػعت ف ػػي غو ػػر

مكإػ ػػعاا عػ ػػدمت فائػ ػػدتاا ك رٌكػ ػػت ك ايوم ػ ػػت معايواػ ػػا ر نسػ ػػا عم ػ ػ عوػ ػػب ،
كيهموػػض معياهػػا فوػػد جعمػػت مسػػؤكلض عػػف هػػـ مكإػػكع فػػي عمػػـ المعػػايي كهػػك
العصؿ كالكصؿ ،فالكاك ،كهذا اياا  ،ج وص ٌ ف ج وككف لاػا م ظػؿ كػاف
في التودور  ،كج وص ف وككف تودور  ،و تسـ  ،هك يعس توػدور ،كهػك و تسػـ
 ،عكاذا عمميػػا ف ال ػكاك ج تعػػارؽ فػػي كػػؿ مكإػػع  ،إجمػػاع اليةػػكووف ،معي ػ
العط ػػؼ كاجةتػ ػراف  ،ػػؿ ةو ػػؿ :ايص ػػؿ فوا ػػا معيػ ػ المعو ػػض  ،ك ػػاةي معايوا ػػا

ػر عػف جممػض )كهػك و تسػـ) كفوػل زوػادة عمػ
فإيل لجعؿ التودور معل نا
مجازوض)ِ) ٌ
تودور جممض )و تسـ) إعيا لول صؿ معي الكاك اةرب ايلعاظ لول .كمعػظ :

موترنيػ ػػا ك مصػ ػػاةنا ك )مػ ػػع) ك عػ ػػادة ذكػ ػػر ال ػ ػكاك  ،كةويئػ ػػذ وكػ ػػكف التوػ ػػدور
المياسػػب لوكليػػا  :ة ػػؿ زوػػد كهػػك و تسػػـ  ،هػػك :ة ػػؿ زوػػد موتريػػا ا تسػػامتل ك
مصاةنا ا تسامتل ك مع ا تسامتل ك كا تسامتل  ،ك اذا وككف التودور المذككر
إ ػػرك ل اير ع ػػض ً
داج عمػ ػ معو ػػض كاك )كه ػػك و تس ػػـ) ج عمػ ػ ةالوتا ػػا  ،عكاذا

استي عد هذا التودور يجوب لتورو ل ما واتي.
يساؿ في ال ػدّ مػا كجػل اسػت عاده  ،فػإف كػاف مػف جعػؿ المععػكؿ معػل

ػإف اليةػػكووف ةػػد جمع ػكا عم ػ ج ػكازه فػػي يةػػك  :جػػاّ زوػػد كطمػػكع
ػدرا ،فػ ٌ
مص ػ ن

)ُ) كتاب سو كول ُ ،ُّٗ/كالموتإب ّ.ِّٔ/

)ِ) ةا وض ال يايي عم جمع الجكامع لجّؿ المةمي ُ.ِّٖ/
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ال ػػمس  ،كس ػػافر ك ػػر كهط ػػكؿ المط ػػر ،عكاذا ك ػػاف م ػػف جع ػػؿ المعع ػػكؿ مع ػػل
وإػػا ةػػد جمع ػكا عم ػ ج ػكازه  ،فوػػد جعم ػكا
مصػػد ار عائػ نػدا ل ػ مػػا ة مػػل  ،فاػػذا ن
ية ػػك :ج تاك ػػؿ الس ػػمؾ كت ػػرب المػ ػ ف  ،كج تي ػػل ع ػػف خم ػػؽ كت ػػاتي مذم ػػل  ،ك
وصاف زود الزائر كو تسـ  ،تودور :ج تاكؿ السمؾ مع ػرب المػ ف  ،كج تيػل

عػػف خمػػؽ مػػع توايػػؾ مذمػػل  ،ك وصػػاف زوػػد ال ازئػػر مػػع ا تسػػامتل  ،ةتػ

ٌياػػـ

عويكا فواا هذا المعي كهذا التودور ،فود است ػاد ا ػف ه ػاـ المذػاؿ  :ج تيػل
ٌ
عف الو و عكاتوايؾ مذمل  ،ك كجب يصب توايؾ عمػ المعوػض لعسػاد معيػ جػره

عم العطؼ)ُ).

كمػػع هػػذا كمٌػػل  ،فمػػوس الوصػػد مػػف جعػػؿ ال ػكاك فػػي المذػػاؿ  :ة ػػؿ زوػػد

يف هػذا
كهك و تسـ كاك المعوض  ،ف وككف المعي  :ة ؿ زود مع ا تسػامتل ؛ ٌ
ػردا كمصػػاة ل كػػذلؾ  ،فػػي ةػػوف ٌف المععػػكؿ
التوػػدور وجعػػؿ المععػػكؿ معػػل معػ ن
معل في المذاؿ هك جممض )هك و تسـ) كمصاة ل هػك جممػض ) ة ػؿ زوػد) كالمػراد
هك اجةتراف وف ة اؿ زود كا تسامتل ،كهذا المعيػ لػـ تكػف التوػدورات المػذككرة

مع رة عيل دةض.

كخّصػػض الوػػكؿ فػػي هػػذا المكإػػكع كفومػػا وخػػص المذػػاؿ الػػذم ػػد يا

ػػذكره  ،لوكػػكف يمكذجػػا ل ػػاةي ايمذمػػض ٌ ،يػػل لػػوس المػراد جعػػؿ اج تسػػامض صػػعض
وإػػا جعماػػا مصػػاة ض لػػل  ،عكاٌيمػػا المػراد ف تكػػكف
لزوػػد  ،كمػػا ٌيػػل لػػوس المػراد ن
المعوػػض ػػوف صػػعتي اج تسػػامض كا ة ػػاؿ العائػػدتوف ل ػ المكصػػكؼ يعسػػل ٌيامػػا

يف المعع ػػكؿ مع ػػل ذا ك ػػاف جمم ػػض ك ػػاف مص ػػاة ل
ةص ػػمتا ف ػػي كة ػػت كاة ػػد ؛ ٌ
الجممض التي ة مل ج المعرد.

)ُ) رح ةطر اليدل ،صِِّ.
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كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في ميزاف التعريؼ :

ػإف
تعريػػؼ الحػػاؿ كالمفعػػكؿ معػػه  :كمػػا مػ ٌػر فػػي العصػػؿ السػػا ؽ  ،فػ ٌ
اليةكووف متعوكف عم ٌف الةاؿ ما ويت هوئض العاعػؿ ك المععػكؿ كةػت كةػكع
الععؿ .كهذا التعروؼ لـ وتإمف ةإوض الر ط الكاك ،فاي ج دخؿ لاػا الةػاؿ

ةسب تعروؼ الةاؿ.

مػػا المععػػكؿ معػػل ،فوػػد اتعػػؽ اليةكوػػكف عم ػ تعروعػػل ايػػل التػػالي ل ػكاك

معي )مع) موتريا زمف عاممل)ُ).

وتإ ػ مػػف تعروػػؼ الةػػاؿ كالمععػػكؿ معػػل ٌيامػػا وت ػػا ااف فػػي مػػر،
كوختمعاف في مروف :
ايكؿ ٌ :يل و ػترط فػي الةػاؿ ف تكػكف صػعض لصػاة اا  ،كج و ػترط
ذلؾ في المععكؿ معل .
كالذايي ٌ :يل و ترط في المععكؿ معػل ف وػاتي عػد الػكاك ،كج و ػترط
ذلؾ في الةاؿ.
فإف الجمؿ عد الكاك في يةك  :جاّ زود كال مس
ن
استيادا ل ذلؾ ٌ ،
طالعػػض  ،كسػػافر سػػعود كالمطػػر يػػازؿ  ،ك ة ػػؿ اليػػاج كهػػك م تسػػـ  ،مععػػكجت

معل ،كلوست ةك ناج ؛ يياػا ككنج لػـ و ػترط فواػا ف تكػكف صػعات لمػا ة ماػا ،
دجل ػػض المذ ػػاؿ ايكؿ كالذ ػػايي  ،فم ػػك كاي ػػت ةػ ػك ناج ،لكجػ ػب ف تك ػػكف جموعا ػػا

ذايوا جاّت عد كاك  ،كالةاؿ لـ و ترط فواػا ف تػاتي
صعات لمعاعؿ  ،كيياا ن
عد الكاك في ةوف ا ترط في المععكؿ معل ذلؾ.

)ُ) سػ ػرار العر و ػػض ،صٕٓ كك ػػؼ الم ػػكؿ ُ ،ْْٖ-ْْٕ/كالعص ػػكؿ الخمس ػػكف ج ػػف
معط ،صُّٗ ،كالمعإؿ فػي ػرح المعصػؿ ،صّٗٔ ،ك ػرح لعوػض ػف مالػؾ ج ػف
اليػػاظـ ،صَُُ ،كهمػػع الاكامػػع تةووػػؽ مكػػرـ ّ ،ِّٓ/كالمطػػالع السػػعودة ُّْٔ/

كةا وض الص اف ِ.ُّْ/
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وإػا
تعريؼ الرضي لمحاؿ كمعنى المعيػة  :م ٌػر فػي العصػؿ السػا ؽ ن
ٌف الرإ ػػي ة ػػوف راد ف وةػ ػ ٌؿ م ػػكمض كج ػػكد جم ػػؿ ةالو ػػض مرت ط ػػض ػػالكاك كج
غوػػر تعروػػؼ الةػػاؿ المتعػػؽ عموػػل مػػف جعمػػل مػػا كػػاف ل وػػاف هوئػػض
صػػاةب لاػػاٌ ،
فاعػػؿ ك مععػػكؿ لػ جعمػػل "جػػزّ كػػّـ وتووػػد كةػػت ةصػػكؿ مإػػمكيل  ،تعمػػؽ
الةدث الذم في ذلؾ الكّـ العاعؿ ك المععكؿ ك ما وجرم مجراهما")ُ).

ٌج ٌف هذا التعروػؼ فػي الةوووػض  ،لػـ وخػرج ميػل المععػكؿ معػل  ،فاػك
وإا متوود ةصكؿ مإمكيل زمف عاممػل  ،كةػد
وإا جزّ مف كّـ  ،كهك ن
ن
وايػػا لاوئػض فاعػػؿ ك مععػكؿ  ،كالمعػػركؼ ٌف
ج ٌػرد الرإػػي التعروػؼ مػػف ككيػل ن
المععػػكؿ معػػل  ،ج و ػػوف هوئػػض مػػا ة مػػل  ،كمػػا هػػك معػػركؼ عػػف الةػػاؿ  ،فاػػذا

التعروؼ ذف وككف مطا ونا لممععكؿ معل كغور مطا ؽ لمةاؿ.
كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في ميزاف الربط بالكاك كالضمير :

الكاك كالضمير فػي مجػاؿ الػربط  :وػذكر اليةكوػكف ٌيػل ج ٌػد لمجممػض
)ِ)
الةالوض مف ار ط ور طاػا صػاة اا ،كةػد جعمػكا هػذا ةػد ػركطاا ايساسػوض
ك عد ف كجب اليةكوكف ذلؾ  ،كاجاكا م كمض الجمع وف الإػمور كالػكاك فػي

هذا الةكـ ؛ كذلؾ لككف ايكؿ صالةا لمعكد ل صاةب الةاؿ دكف الذايي ،
كةد عػالجكا هػذه الم ػكمض وػكلاـ" :ج ػد لمجممػض الةالوػض مػف إػمور وعػكد لػ

صػ ػػاةب الةػ ػػاؿ ك عم ػ ػ كاك توػ ػػكـ موامػ ػػل
الإمور كجكد الػكاك لوواماػا كظوعتػل

)ْ)

)ّ)

يي ػ ػل ةػ ػػد تسػ ػػتغيي الجممػ ػػض عػ ػػف
ٌ

يف كموامػا صػال لمػر ط
ٌ

)ُ)

فوػد ػاع

)ُ) رح الرإي ِ.َُِ/

)ِ) فاتةض ا ع ارب ،صُْْ ،كالعاخر فػي ػرح جمػؿ ع ػد الوػاهر مخطػكط ،كرةػض َُٔ،
كالعكائد الإوائوض ،صِٕ ،ك رح اج مكيي ّ.ٖٗ/

)ّ) ػػرح عمػػدة الةػػافظ تةووػػؽ هروػػدم ،صِّّ ك تةووػػؽ الػػدكرم صْْٕ ،ػػرح لعوػػض
ا ف مالؾ.ُّْ ،

)ْ) رح المعصؿ ج ف وعوش ِ.ٔٓ/
92

)ِ)

عيػػدهـ ٌف الجممػػض الةالوػػض تػرت ط صػػاة اا ػػالكاك كالإػػمور عمػ ةػػد سػكاّ
يياا مكإكعض لل  ،كةوؿ
ةت اختمعكا في " ٌواما ةكل في الر ط  ،فووؿ الكاك ٌ

الإمور لدجلتل عم المر كط)ّ).

كظيفة كػؿ مػف الػكاك كالضػمير  :عػد ف رل اليةكوػكف صػّح ر ػط

الجممض الةالوض صاة اا الكاك ،خذكا وساككف وياا ك وف الإمور في الر ط.
ػمس طالع ػضه  ،كايػػت الجممػػض الةالوػػض )ال ػػمس
ذا ةمػػت  :جػػاّ زوػػد ال ػ ي
طالعػػض) مجػػردة مػػف الصػػاةب  ،لكػػف ذا توػػت ػػالكاك  ،فاػػؿ ومكػػف ف تغيػػي

عف الإمور  ،كتجعؿ لمجممض الةالوض صاةنا ؟
فوػػكلاـٌ :ف ال ػكاك تغيػػي عػػف الإػػمور وػػكهـ ٌف كظوعتام ػا كاةػػدة كهػػذا
اف الجممض الةالوػض التػي لػـ تػرت ط إػمور وعػكد لػ صػاةب
ودفع ل الظف ٌ

الةػػاؿ ،ةػػد ارت طػػت ػكاك وعػػكد لوػػل  ،فمػػف الخمػػط ػػوف الػكاك كالإػػمور ،كخمػػؽ

ا

مذّ  :ف العرب "ادخمكا الكاك لر ط الةاؿ ػذواا")ْ).
كاؿ وياما ف يوكؿ ن
ػػل لمع ػػكد لػ ػ

كإػ ػ يةكو ػػكف الع ػػرؽ ويام ػػا ،ف ػػذكركا ٌف الإ ػػمور يو ػػؤت
لو ػػد ٌ
صاةب الةاؿ  ،كالكاك تد ٌؿ عم ر ػط مػا عػدها مػا ة ماػا)ٓ) فالػذم وعػكد لػ

صػػاةب الةػػاؿ هػػك الإػػمور ،كلػػوس ال ػكاك ،كالعػػكد كسػػع معي ػ مػػف الػػر ط ،
لذلؾ استيغيي الإمور عف ف وسػم ار طنػا

)ٔ)

لكػف هػذا ج وعيػي ٌيػل ج ووػكـ

)ُ) التمخوص في عمكـ ال ّغض ،صُٖٗ كعوكد الجماف

رح السوكطي ُ ،ُُٗ/ك رح

العمرم ُ.ُُٖ/

)ِ) العكائد الإوائوض ،صِٕ.

)ّ) ةا وض الدسكةي عم مختصر التعتازايي كمكاهب العتاح إمف كتاب ػركح التمخػوص
ّ.ُِْ/

)ْ) فاتةض ا عراب ،صُْْ.
)ٓ) عو ػػكد الجم ػػاف

ػػرح العم ػػرم ُ ،ُِٖ/كةا ػػوض الدس ػػكةي عمػ ػ مختص ػػر التعتػػػازايي

ّ.ُِْ/

)ٔ) ةا وض الدسكةي عم مختصر التعتازايي ّ.ُِْ/
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ػػار

كظوعػػض الػػر ط  ،ػػؿ ووػػكـ اػػا ص ػػعض ةػػكل ك عػ ٌػـ  ،كال ػ هػػذا المعي ػ
يف الػكاك مكإػػكعض لمػػر ط  ،ك ٌمػػا الإػػمور ،فاػػك لمعػػكد
الدسػػكةي وكلػػل" :ذلػػؾ ٌ
لزكما")ُ).
عم مرجعل ،كالر ط ةاصؿ ن
ػؽ
فالجممػػض الةالوػػض ج وتةوػػؽ ر طاػػا صػػاة اا ٌج عكدهػػا لوػػل  ،كةػ ٌ
لمإػػمور ف ووػػكـ اػػذه الكظوعػػض  ،فػػالعرب ةػػد اسػػتعممكه لمدجلػػض عم ػ اجسػػـ،
يةك :ة ؿ زود وده عم رسل  ،فالااّ في وده كرسل يا ت عف ذكر كممض زود

 ،فّ وواؿ  :ة ؿ زود ود زود فكؽ رس زوػد  ،طم ػا لمخعػض كاجختصػار  ،عو نػدا
ييا ػػا
عػػف التك ػرار  ،لك ػػف لػػـ و ػػرد ةػػط ف اس ػػتعمؿ العػػرب الػ ػكاك كالإػػمور ؛ ٌ
ةرؼ كما استي ً
خاصض ل.
عممت لمدجلض عم ايسماّ ،فمكؿ مياما كظوعض
ٌ
فمف معف في اليظر في هذه الوإوض  ،ت ٌوف لل ٌف كظوعض الػكاك تكػاد
تكػػكف إػػد كظوعػػض الإػػمور ،فػػالكاك عكاف اسػػتيعممت لػػر ط الجممػػض التػػي عػػدها
التي ة ماا  ،استيعممت في الكةػت يعسػل لعصػؿ الجممػض عػف صػاة اا ،لجعماػا

تتاوا لغور معي الةاؿ.
ٌ
كمجم ػػؿ م ػػا ذكرت ػػل ٌف الػ ػكاك تك ػػكف لم ػػر ط ػػوف ػػوئوف ٌم ػػا الإ ػػمور
فّتةاد وئوف.
فإي ػ ػػل ج ومك ػ ػػف ف وغي ػ ػػي
فاس ػ ػ ن
ػتيادا لػ ػ ػ ت ػ ػػاوف عمموام ػ ػػا ايساسػ ػ ػيٌ ،
عإاما عف عض ،كج مسكغ ف يعإؿ ةدهما عم ا خر.
حاجػػػة الحػػػاؿ إلػػػى الضػػػمير دكف الػػػكاك  :كػػاف السػػخاكم مػػف الػػذوف

كج كا ر ط الجممض اجسموض الةالوض الكاك ،كةد جاز ةذفاا فػي المذػاؿ :كممتػل

يف  ،فكه ل في  ،مف جممض هوئض الكّـ")ِ).
فكه ل في " ٌ

)ُ) ةا وض الدسكةي عم مختصر التعتازايي ّ.ُِْ/
)ِ) المعإؿ في رح المعصؿ ،صَٕٕ.
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ً
يف ىكػ ىذ يبكاٍ
ام ًة تى ىػرل الَّ ًػذ ى
ك جاز ةدفاا كذلؾ ،في ةكلل تعال  ) :ىكىي ٍكىـ ا ٍلق ىي ى
)ُ)
ييػل ذا
ىعمىى المَّ ًه يك يج ي
س ىكَّدةه) "لدخكؿ الكجكه في رؤوض الذوف كػذ كا ؛ ٌ
كو يىـ م ٍ
رهـ رل كجكهاـ مسكدة")ِ).
وعيي ٌف عمٌض الةذؼ فػي المذػالوف المػذككروف ،كايػت جتصػاؿ الجممػض
صػػاة اا معيػ الكصػػؼ  ،لكػػف هػػذا التعموػػؿ وياةإػػل مػػا ً
يجمػػع عموػػل  ،كهػػك

كجػػكب ر ػػط الجممػػض الةالوػػض المصػػدرة إػػمور ميعصػػؿ عائػػد ل ػ صػػاة اا ،
الكاك يةك :ة ؿ زود كهك وإةؾ  ،فمـ وجز هيا ةذؼ الكاك ،مع ف توػدورها

ودا رل ةالتل هذه.
عيدهـ :ة ؿ زود إاة نكا  ،فمف رل ز ن
كذهب ا ف وعوش ل ٌف عمض ذكذ الةذؼ عيػد الزمخ ػرم هػي " ٌف
يياػػا د ٌؿ عم ػ الغػػرض ،ك ظاػػر فػػي
اسػػتعماؿ ال ػكاك فػػي هػػذا الكػػّـ كذػػرٌ ،
تعموؽ ما عدها ما ة ماا")ّ).

هػػذا الكػػّـ صػػةو فػػي كظوعػػض ال ػكاك التػػي هػػي الػػر ط ػػوف الجممتػػوف

فاي مف هذا الكجل " د ٌؿ عم الغرض ،ك ظار فػي تعموػؽ مػا عػدها مػا ة ماػا
ػةوةا ال ت ػػض ف ػػي ةإ ػػوض ر ػػط الجمم ػػض
 ،كم ػػا وو ػػكؿ ا ػػف وع ػػوش ٌ
كلكي ػػل ل ػػوس ص ػ ن
الةالو ػػض ص ػػاة اا  ،فا ػػذا ال ػػر ط وو ػػكـ ػػل الإ ػػمور  ،فا ػػك ال ػػذم وع ػػكد عمػ ػ

يف عّة ػػض الة ػػاؿ ص ػػاة اا ،
الص ػػاةب دكف الػ ػكاك ،كه ػػذا ه ػػك المطم ػػكب ؛ ٌ
فماذا تستعود مف الكاك  ،كمف لؼ ار ط مذماا  ،كهي ج تعكد ل صاة اا ؟
كعمٌػػؿ يةكوػػكف خػػركف ػػذكذ ةػػذؼ ال ػكاك مػػف الجممػػض اجسػػموض لكػػكف

"الإػ ػػمور ج وجػ ػػب ف ووػ ػػع فػ ػػي اج تػ ػػداّ  ،فػ ػػّ وػ ػػدؿ عم ػ ػ الػ ػػر ط فػ ػػي كؿ

ايمر")ُ).

)ُ) سكرة الزمر ،مف ا وض َٔ.

)ِ) المعإؿ في رح المعصؿ ،صَٕٕ.
)ّ) رح المعصؿ ج ف وعوش ِ.ٔٔ/
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هؿ كجكد الكاك في ا تداّ الكّـ دلوؿ عم ةكة الر ط؟ فمف المعػركؼ

ٌف ال ػػذوف وجو ػػزكف ر ػػط اجس ػػموض ػػالكاك ،فإ ػ نػّ ع ػػف ال ػػذوف وكج ػػكف ذل ػػؾ ،
وكج كياا في صوغض كاةدة  ،هي عيدما تتصدر إمور ميعصؿ  ،كالمذػاؿ:
ة ػػؿ زوػػد كهػػك وإػػةؾ ، ،فوػػد كجػػب الػػر ط هيػػا  ،مػػع كجػػكد إػػمور ميعصػػؿ

تصدرت ل الجممػض ،ك خػر مسػتتر ،ج وػد ٌؿ هػذا كمػل عمػ الػر ط ليػاتي ػالكاك
لتدؿ عمول؟

أصػػػكؿ الحػػػاؿ كالػػػربط بػػػالكاك  :ذكريػػا فػػي العصػػؿ ايكؿ ٌف اليةػػكووف
جعمكا لمجممض الةالوض ذّذض صكؿ ،لكي تستغيي اا عف الر ط الكاك ،كهي:
ُ .التجدد كالةدكث

ِ .الدجلض عم الزمف الةاإر
ّ .عدـ اليعي

كةد ةالكا ٌ :ف الجممض اجسموض ارت طت ػالكاك لعػدـ فادتاػا التجػدد كالةػدكث ،
كالععػػؿ الماإػػي  ،لعػػدـ دجلتػػل عم ػ الػػزمف الةاإػػر  ،كالجممػػض الميعوػػض لعػػدـ
دجلتاا عم ا ذ ات.

عي ػ ػ اليةكوػ ػػكف مػ ػػف كّماػ ػػـ هػ ػػذا ٌف الجممػ ػػض فػ ػػي الةػ ػػاجت الػ ػػذّث
المذككرة ،اةتاجت لػ الػكاك لتور اػا مػف ايصػؿ الػذم افتودتػل  ،فػاةتوج لواػا

فػػي اجسػػموض لتوروػػب ذ اتاػػا مػػف التجػػدد كالةػدكث  ،كاةتػػوج لواػػا فػػي الماإػػي
لتورو ل مف المإارع ،كاةتػوج لواػا فػي الجممػض الميعوػض  ،لتورو اػا مػف المذ تػض.

كمعي ذلؾ ٌف الجممض عيدما فودت ةد ايصكؿ إػعؼ ارت اطاػا صػاة اا.
وإػا ٌف الػكاك ،فػادت توكوػػض هػػذا
فجػيّ ػػالكاك لتوكوػض الػػر ط ػل  ،كهػػذا وعيػػي ن
صرح ل عض اليةػكووف
الر ط  ،التعكوض عف ايصؿ المعوكد  ،كهذا ما ٌ

)ِ)

)ُ) ػػرح الم ػػاب ج ػػف مسػػعكد السػػورافي ،مخطػػكط ،كرةػػض ّْ ،ك ػػرح الكافوػػض لأرد وم ػػي،
مخطكط ،كرةض ٔٔ ،كالعكائد الإوائوض صِٕ ،كالمعظ لصاةب المصدر ايخور.

)ِ) كهك عمـ الدوف اييدلسي ،مرت ترجمتل ،ذكره الرإي في رةل عم الكافوض ِ.ْْ/
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فذكر ٌف الكاك في المإارع الميعي ػ)لـ) اف )ةد) فػي الععػؿ الماإػي جػيّ
صالةا لمعي الةاؿ ،
اا لتورو ل مف الزمف الةاإر  ،لجعمل
ن
لكف هػذا لػـ وةصػؿ عػد اجرت ػاط ػالكاك  ،فالجممػض اجسػموض ووػت عمػ ةالاػا

تعوػػد الذ ػػات  ،ككػػذلؾ الماإػػي وػػي ماإػ نػوا  ،كالميعػػي وػػي ميعًوػػا  ،م :ووػػت
تعػػايي فوػػداف ايصػػكؿ يعسػػاا  ،كهػػذا مػػر ػػدواي ،فمػػـ ووػػؿ ةػػد مػػف اليةػػكووف

لتةكؿ اجسموض
ستعمؿ ل
في غور اب ر ط الجممض الةالوض الكاك ٌ ،ف الكاك ةد تي ى
ل فعموض  ،كالماإي ل مإارع  ،كالميعي ل مذ ت  ،ك تورو اػا مػف ذلػؾ
ػذٌّ ،ج ٌيػل
 ،فود يذكػرت ايدكات التػي تو لػرب الماإػي لػ الػزمف الةاإػر ،م ن

لـ تيذكر الكاك مف وياا)ُ) ذ مف المعركؼ ٌياا ج عّةض لاا ذلؾ.
عكاذا ةػػالكاٌ :ف ال ػكاك جػػيّ اػػا لغػػرض الػػر ط  ،ج عّةػػض لاػػا ايصػػكؿ

المعو ػػكدة ،فا ػػذا وعي ػػي ٌي ػػل ج ػػيّ ا ػػا لغو ػػر غ ػػرض الة ػػاؿ  ،كل ػػوس ع ػػد ه ػػذا
فإياا تعيي
يف الكاك عيدما تيستعمؿ لمر ط ٌ ،
الغرضٌ ،ج المعوض ك العطؼ ؛ ٌ
كلما كاف الةدوث هك عف ةإوض ر ػط الجممػض صػاة اا
ةد هذوف المعيووف ٌ ،
 ،ك الجممض المتإػميض لاػذا الصػاةب  ،مػع ةصػكؿ اةتراياػا ػزمف عامماػا ،

يياا الكاك التػي تيسػتعمؿ لمػر ط مػع
د ٌؿ عم ٌف هذه الكاك  ،هي كاك المعوض ؛ ٌ
اجةتراف زمف العامؿ.
خػراج الجممػض

ػوّ عمػ
ٌف ارت اط الجممض ػالكاك كػاف وي غػي ف وتخػذ دل ن
يياا صارت غور صػالةض لاػذا
يياا ما ارت طت اا ٌ ،ج ٌ
مف معي الةاؿ ؛ ٌ

ػميا  ،ةػػوف ووكلػػكف ٌف الجممػػض ت ػرت ط
المعي ػ  ،كاليةكوػػكف وصػػرةكف ػػذلؾ إػ ن
ػػالكاك عيػػدما ج تكػػكف عم ػ صػػؿ الةػػاؿ  ،كهػػذا وعيػػيٌ :ف الجممػػض لػػـ ت ػرت ط
ػػالكاك ،لتور ا ػػا م ػػف ايص ػػؿ الة ػػالي ال ػػذم افتودت ػػل  ،ػػؿ لتعو ػػد معيػ ػ خ ػػر ،
كمعي المعوض  ،عد ف ا تعدت عف معي الةاؿ ا تعادها عف صمل.

اليةاس صٓٓ.
)ُ) دراسات في ايدكات اليةكوض لمدكتكر مصطع
ٌ
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الػػكاك كتقكيػػػة الػػػربط  :ذكػػر اليةكوػػكف ٌف الجممػػض الةالوػػض العائػػدة ل ػ
صاة اا الإمور تإاؼ لول الكاك ،توكوضن في الر ط)ُ).

كهذا التع ور ود ٌؿ كإكح عم ٌف الكاك إعؼ مف الإمور في هذا
ػاف
صرةت طائعض مياـ ٌ ،
ال اب ؛ يياا جعمت مساعدة  ،ج معادلض لل  ،ؿ ٌ
الإمور صؿ الركا ط ك ةكاها  ،فإذا كجد فاؿ تةتاج الجممض الةالوض عػد ذلػؾ
ل ار ط ذاف؟

ػذككرا،
ذكػػر ايسػػتاذ ع ػػاس ةسػػف ٌف "ايصػػؿ فػػي الػػر ط ف وكػػكف مػ ن
لوعوػػد الصػػمض المعيكوػػض ػػوف جممػػض الةػػاؿ  ،كالجممػػض التػػي ة ماػػا الم ػػتممض عم ػ
ػمور
ص ػػاةب الة ػػاؿ ،فومي ػػع التعك ػػؾ  ،لك ػػف وج ػػكز ة ػػذؼ الػ ػ ار ط ذا ك ػػاف إ ػ نا
معاكما مف السػواؽ ،يةػك :ارتعػع سػعر الومػ كومػض خمسػوف ةر ن ػا  ،م :كومػض
ن

ميل")ِ).

مٌ :ف الإػػمور لوكتػػل ك صػػالتل  ،لػػـ تةػػتج الةػػاؿ كجػػكده لػ الػكاك
كغوره ػػا م ػػف ال ػػركا ط  ،ةتػ ػ عي ػػد ككي ػػل مو ػ ٌػد نار  ،فع ػػدـ اةتواجا ػػا لػ ػ الػ ػكاك
كالإمور ظاهر مف اب كل .

ب ٌف الجممض الةالوض ج وكعواا الإمور ،فتةتاج ل الكاك زوادة في
ىه ٍ
الر ط ،فكوؼ كجب في ةاجت تجردها مف الإمور كارت اطاا الكاك كةػدها ،

مػػع ٌف الإػػمور هػػك ايصػػؿ كايةػػكل ،كالةػػاؿ كذػػر اةتواجػػا لوػػل ؛ ييػػل هػػك
الػ ػػذم وعػ ػػكد ل ػ ػ صػ ػػاةب الةػ ػػاؿ دكف ال ػ ػكاك؟ كوػ ػػؼ يتػ ػػرؾ ايةػ ػػكل كيتمسػ ػػؾ
الإػػعوؼ فػػي الجممػػض الةالوػػض  ،كهػػي التػػي ةػػاؿ عياػػا اليةكوػػكف :ياػػا تةتػػاج

ل ةكة في الر ط؟

)ُ) رح الرإي ِ ،ُْ/كمطكؿ التعتازايي ،صِّٕ ،كةا وض ع د الغعكر عم الجامي،
صُِٕ ،كعوكد الجماف

)ِ) اليةك الكافي ِ.ِّّ/

رح العمرم ُ.ُِٖ/
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وؿ تحتاج الجممة الحالية إلػى الػكاك  :توػدـ ذكػر الصػو ،التػي ومتيػع

ر طا ػػا ػػالكاك عي ػػد الية ػػكووف الت ػػي ك ػػاف م ػػف ويا ػػا الجمم ػػض الةالو ػػض المؤ لك ػػدة
ل ً ))ُ).
لمإمكف الجممض يةك ةكلل تعال  ) :ىذلً ىؾ اٍل ًكتىاب جى رٍو ً ً
وف
ي ى ى
ب فول يه ندل ٍم يمتكو ى
كةػػد اتعػػؽ اليةكوػػكف عم ػ ٌف عمػػض ذلػػؾ  ،هػػي ٌف ال ػكاك ج تكػػكف ػػوف
المؤ لكد كالمؤ ككد  ،ل دة اجتصاؿ وياما  ،ذ ةدهما يعػس ا خػر فػي المعيػ ،
فكما ج تدخؿ الكاك في التككود  ،يةك :جاّ زود يعسل  ،فكذلؾ ج تدخؿ هيا ،
)ِ)

كهػذا ممتيػع  ،فالجممػض

فمك دخمت لكاف في صكرة عطؼ ال يّ عم يعسل
الةالوض المؤ لكدة "في معي ما ة ماا كالكاك تؤذف المغاورة")ّ).

لوػػد صػػاب اليةكوػػكف كّماػػـ السػػا ؽ عػػوف الةوووػػض  ،كالتعموػػؿ الػػذم

دلوّ عم عدـ صةض ر ػط الجممػض
عد دواض  ،كاف عمواـ ف وتخذكها ن
ذكركه يو ٌ
الةالوػػض ػػالكاك  ،لػػوس الةػػاؿ هػػي يعػػس صػػاة اا فػػي المعيػ  ،ةتػ ا ػػترطكا
فوا ػػا ذل ػػؾ ،ج ووإ ػػي ه ػػذا مي ػػع دخ ػػكؿ الػ ػكاك ػػوف الة ػػاؿ كص ػػاة اا ل ػػدة
اجرت اط وياما  ،كلكي ج وككف في صكرة عطؼ ال يّ عم يعسل ؟

وص

وإػا
عكاذا ةوس ميع ر ط الجممض الةالوض المؤ لكدة المؤ لكد المعػرد ،فايػا ن
ف تواس الجممض الةالوض غور المؤ لكدة الةاؿ المعردة.
كما ييي ج جد مػا وميػع مػف ر ػط مذػؿ هػذه الجمػؿ ػالكاك ،فػّ مػايع

ػذّ  :ذلػؾ الرجػؿ كج خوػر فوػل وي غػي هجػره  ،كهػذا وكػكف ذا
مف ف يوكؿ ،م ن
تةكليػػا ل ػ معيػ ػ المعوػػض الػػذم وس ػػتكجب ذكػػر ال ػكاك  ،ع ػػد ف كػػاف معيػ ػ

الةاؿ ة ؿ ذلؾ وستكجب ةدفاا .

)ُ) سكرة ال ورة ،ا وض ِ .

)ِ) ػرح التص ػرو ُ ِّٗ/كمختصػػر التعتػػازايي عم ػ التمخػػوص ّ ،ُُٖ-ُُٕ/كالعكائػػد
الإوائوض ،صِٕ ك رح عوكد الجماف لمعمرل ُ ،ُِٖ/كةا وض الص اف ِ.ُٖٖ/

)ّ) عركس ايفراح ّ.ُُٖ/
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فمك ػػكف الجمم ػػض الةالو ػػض متم س ػػض ص ػػاة اا  ،تمػ ػ س الجمم ػػض الكص ػػعوض

مكصػ ػكفاا فإيا ػػا ج تةت ػػاج لػ ػ الػ ػكاك لر طا ػػا ػػل  ،كه ػػذا م ػػا ي ػػكه ػػل ع ػػض
اليةكووف.

ػذّ ،جػاز دخػكؿ الػكاك عمػ الجممػض الةالوػض فػي
فا ك عمػي اليةػكم ،م ن
ً
ً
اب الكيػ ً
كف))ُ) ذػػـ ةػػاؿ " :ف الت ػػاس
ةكلػػل تعػػال ٍ ) :يكلىئًػ ى
ىصػ ىػة ي
ػار يهػ ٍػـ فواىػػا ىخالػ يد ى
ػؾ ٍ
ةػػداهما ػػايخرل كارت اطاػػا ػػل غي ػ عػػف ال ػكاك")ِ) ك جػػاز ةػػذؼ ال ػكاك فػػي
جممض )سارعكا) في ةراّة ةكلل تعال ً :
الرس ى ك
ػكف ،
ػكؿ لى ىعم يك ٍػـ تيٍر ىة يم ى
وعكٍا المٌػلى ىك ك ي
)كىط ي
ى
ػاريعكٍا ًلى ػ ػ م ٍغ ًعػ ػ و
ىسػ ػ ً
ػرة لمػ ػػف كرل يكػ ػ ٍػـ))ّ) ةجػ ػػض ككياػ ػػا "ممت سػ ػػض ػ ػػايكل مسػ ػػتغيوض
ى ى
الت اساا عف عطعاا الكاك")ْ).

فصمض الجممض الةالوض ما ة ماا ةكوض  ،ةتػ تعػد هػي كصػاة اا جممػض

كاةػػدة)ٓ) ،كالجممػػض كممػػا ةكوػػت صػػمتاا مػػا ة ماػػا ازداد اسػػتغياؤها عػػف ال ػ ار ط

المعظي ،جكتعائاا ال ار ط الذاتي)ٔ).

ةػد ووػػاؿ  :ييػػا يسػتطوع ف يعػ لدؿ مػػا ذهػػب لوػل اليةكوػػكف ،فػػّ يػػدعي

اػا لػر ط الجممػض الةالوػض صػاة اا  ،فيعادلاػا الإػمور  ،ػؿ

ٌف الػكاك ،وػؤت
يوػػكؿٌ :ييػػا يػػاتي الإػػمور لػػر ط الجممػػض الةالوػػض صػػاة اا كيػػاتي ػػالكاك لػػر ط
هذه الجممض الجممض التي فواا الصاةب  ،لزوادة الػر ط ك توكوتػل  ،كو وػ كػؿ

مياما عم كظوعتل.

)ُ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ّٗ.

)ِ) الةجض في الوراّات الس ع ِ.ُٓٗ-ُٖٓ/
)ّ) سكرة ؿ عمراف ،ا وض ُِّ.
)ْ) الةجض ِ.ِْٖ/

)ٓ) يظاـ الجممض العر وض ،لسياّ ال واتي ،صُُٔ.
)ٔ) اليةك المصع  ،لمةمد عود ،صُِّ.
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يجاب عف وذا بأمريف :

األكؿ :هػػك ٌف الجممػػض الةالوػػض ج تةتػػاج لػ الػكاك لمػػر ط صػػاة اا ،
فػػإذا كجػػدياها كيةػػف يظػػف ٌيػػل جػػيّ اػػا لاػػذا الغػػرض  ،إػ ٌػوعيا عم ػ يعسػػيا
ف

معرفض الغاوض الةووووض التػي يجم ػت مػف جماػا ؛ يييػا ةويئػذ ج يإػطر لػ
ي ةث عف س ب كجكدها  ،لكف ذا دركيا ٌيل ما جيّ اا لةاجض الةاؿ لواا
سػػعويا ل ػ ال ةػػث عػػف عمػػض ذكرهػػا  ،ممػػا سوكصػػميا ةتمػػا ل ػ يتوجػػض تةمػػد

عكاة اا.

الثاني :هك ف ر ط الجممػض الةالوػض صػاة اا الإػمور ،ج وػزداد فػي

الةوووض ةػكة ذا إػعيا لوػل الػكاك  ،ػؿ وػزداد إػععنا  ،فالجممػض الإػمور كةػده
تكػػكف مرت طػػض صػػاة اا طروػػؽ عكدهػػا لوػػل  ،كةويئػػذ ج تةتػػاج الةػػاؿ ل ػ
الػكاك فػي مجػاؿ الػػر ط ؛ ذلػؾ جتةادهػا صػػاة اا  ،فالجممػض الةالوػض الإػػمور

كةػده تكػكف مرت طػػض صػاة اا هػػذا اليػكع مػػف اجرت ػاط ٌ ،مػػا ذا جػيّ ػػالكاك،
وإا  ،لكف عد ف وزوؿ اجرت اط السا ؽ لوةػ كؿ مةمكػل  ،ف عػد
فسوتةوؽ الر ط ن
ف كاف الر ط طروؽ العكد ،وككف طروؽ الر ط وف وئوف  ،الػذم مامػا زوػد
ػإف الةػػاؿ كصػػاة اا سػػو وواف ػػل كوػػايوف
 ،ككػػاف ةكًوػػا  ،كمػػا ذهػػب اليةكوػػكف فػ ٌ
كوايػػا كاةػ نػدا ،كجػػب ف يزوػػؿ ال ػكاك ويامػػا ؛
مسػػتومٌوف عكاذا سػػعويا ل ػ جعمامػػا ن
يياا تيع حد عائونا وةكؿ دكف تةووؽ ذلؾ.
لود ظار ٌف عّةض الةاؿ صاة اا  ،ج الجممض التػي ة ماػا  ،كظاػر
ٌف الػ ػكاك ج تر طا ػػا ػػل  ،يس ػػتيتج م ػػف ه ػػذا ٌف الجمم ػػض الةالو ػػض ج عّة ػػض لا ػػا
فإّ عػف اةتواجاػا لواػا  ،عكاٌيمػا ارت طػت ػالكاك ؛ ييػل روػد مياػا ف
الكاك،
ن

تككف مععكنج معل ،فاةتاجت ل هذا الر ط لغرض المعوض.
األصػؿ فػػي الػربط وػػك الضػػمير  :عمػ الػرغـ مػػف ٌف اليةػكووف ةػػالكا:
فاف فروونا مػياـ صػرةكا جعػؿ
ٌف ايصؿ في الجممض الةالوض ف ترت ط الكاكٌ ،
ايصؿ في الر ط في هذا ال اب ،هك الإمور ،مسكغوف ما ذه كا لوػل الػدلوؿ
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ال ػػدام ،كالتعمو ػػؿ الكاإػ ػ  ،ف ػػذه كا لتاكو ػػد ه ػػذه الةووو ػػض ،لك ػػكف الإ ػػمور "ه ػػك

المكإ ػػكع لمذ ػػؿ ه ػػذا الغ ػػرض"

)ُ)

دجل ػػض ال ػػر ط ػػل كة ػػده ف ػػي الة ػػاؿ المع ػػردة

كالخ ػػر كاليعػػت)ِ) ةتػ ذهػػب عإػػاـ لػ ٌف هػػذا ايصػػؿ "ج وعػػدؿ عيػػل ج
ذا تعذر")ّ)" ،فاصؿ الر ط ف وككف إمور صاةب الةاؿ")ْ).

وإػػا مػػف تيػػاكؿ د ارسػػض هػػذه ال ػكاك فػػي مكإ ػػكع
كهػػذا مػػا صػػرح ػػل ن
العصؿ كالكصؿ مف عمـ المعايي ،فود ذكركا ٌف ايصػؿ فػي الجممػض الةالوػض ،
فعموػػض كايػػت ـ اسػػموض ،فإػ نػّ عػػف الةػػاؿ المعػػردة عػػدـ ر طاػػا ػػالكاك  ،كعمٌمػكا
ذل ػػؾ ػػذّث ًعمى ػ وػؿ دواو ػػض  :ايكلػ ػ ٌ :ف كاك الة ػػاؿ كاك عط ػػؼ ف ػػي ايص ػػؿ
كالةػػاؿ لوسػػت فػػي مكإػػع عطػػؼ فػػي ا ع ػراب  ،كالذايوػػض ٌ :ف الةػػاؿ تكػػكف
ندا يظور الخ ر مع المخ ر عيل  ،كالخ ر لػوس مكإ نػعا لػدخكؿ الػكاك عموػل ،

كالذالذض ٌ :ف الةاؿ لصاةب الةاؿ كاليعت لل)ٓ).
فاذه العمؿ المكج ض لميع ر ط الةاؿ ػالكاك ةائمػض فػي الجممػض الةالوػض،
كما هي في الةاؿ المعردة  ،فإذا كػاف كجكدهػا فػي الةػاؿ المعػردة ةإػ

ميػع

وإا.
ر طاا الكاكٌ ،
فاف كجكدها في الجممض ووإي ميع ر طاا الكاك ن
ربػػط الحػػاؿ بصػػاحبىا يكػػكف بالضػػمير ء بػػالكاك  :مػػف ايدلػػض الوكوػػض
عمػ ػ

ٌف ر ػػط الجمم ػػض الةالو ػػض ص ػػاة اا وك ػػكف الإ ػػمور ج ػػالكاك  ،ه ػػك ٌف

)ُ) رح الرإي ُ.ِّٗ/

)ِ) التمخػػوص ،صُٖٗ ،ك ػػرح الكافوػػض لأرد ومػػي ،مخطػػكط ،كرةػػض ٔٔ ،كعوػػكد الجمػػاف
رح السوكطي ُ ،ُِٗ/كعوػكد الجمػاف
ِ.ُٖٕ/

)ّ) عوكد الجماف

ػرح العمػرم ُ ،ُِٖ/كةا ػوض الصػ اف

رح العمرم ُ.ُِٖ/

)ْ) جامع الدركس العر وض ّ.ٖٗ/

)ٓ) معت ػ ػ ػػاح العم ػ ػ ػػكـ لمس ػ ػ ػػكاكي ،المةو ػ ػ ػػؽ ،صْٖٖ ،كغو ػ ػ ػػر المةو ػ ػ ػػؽ صُْٖ،ُْٗ -
كا وإػػاح لموزكويػػي تةوو ػػؽ خعػػاجي ،صِٔٔ ِٕٔ ،كالتمخ ػػوص ،صُٔٗ،ُٕٗ-
كعوكد الجماف

رح السوكطي ُ ،ُِٖ/كعوكد الجماف
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رح العمرم ُ.ُِٖ/

ػذّ ،ككمػا
اليةكووف يعسػاـ صػرةكا اػذا مػف ةوػث لػـ و ػعركا  ،فوػد ذكػركا ،م ن

مػ ٌػر معصػ نػّ ٌف الجممػػض الةالوػػض ارت طػػت صػػاة اا ػػالكاك فػػي يةػػك :جػػاّ زوػػد
ػكاج
كال ػػمس طالعػػض  ،لكػ ٌػياـ فػػي الكةػػت يعسػػل عػ ٌػدكا عػػدـ كجػػكد الإػػمور ػ ن

مذّ ،توػدور :جػاّ زوػد
فاكلكا الجممض ما وةمؿ هذا الإمور ،فجعمكها ،ن
ك نوراٌ ،
كال ػػمس طالعػػض كةػػت مجوئػػل  ،ك توػػدور :جػػاّ زوػػد موارنيػػا لطمػػكع ال ػػمس ،

وةا مػ ػػياـ عػ ػػدـ صػ ػػّح ال ػ ػكاك لمػ ػػر ط
فاجلتجػ ػػاّ ل ػ ػ هػ ػػذا التاكوػ ػػؿ وعػ ػػد تص ػ ػر ن
ػإف هػػذا وكجػػب عػػدـ
صػػاةب الةػػاؿ ؛ ٌ
يياػػا لػػك كايػػت ةوًػػا صػػالةض لػػذلؾ  ،فػ ٌ

كوع ػ حد كػػذلؾ ٌياػػـ يوإ ػكا كّماػػـ
اجلتجػػاّ ل ػ ال ةػػث عػػف الإػػمور لمػػر ط  ،ي
كّماـ ؛ ذ اجمعكا عم صّح يّ  ،ذـ تصرفكا عػد ذلػؾ موتإػ عػدـ
صّةل.

حػاء ٌإء بشػرط كجػكد الضػمير العائػد  :تطػرؽ م ٌكػي
ء تعرب الجممة ن
ً
ً
اب َّ
الن ً
يىػا
ىص ىح ي
ف ي طالب الووسي ل عراب ةكلل تعال ) :أ ٍيكلىئ ىؾ أ ٍ
ار يو ٍػـ ف ى
)ُ)
ً
كف) ا تػػداّ كخ ػػر فػػي مكإػػع
يىػػا ىقالًػ يػد ى
ىقالًػ يػد ى
كف) فػػذكر ٌف " :ةكلػػل ) يوػ ٍػـ ف ى
ػدار  ،كهػػك جػػالس
الةػػاؿ مػػف صػػةاب ك مػػف اليػػار  ،كمػػا توػػكؿ :زوػػد ممىػ ى
ػؾ الػ ى
ػؾ) م :ممكاػػا
)ممىػ ى
فواػػا  ،فوكلػػؾ ) :كهػػك جػػالس فواػػا) ةػػاؿ مػػف المإػػمر فػػي ى
يف فػػي الجممػػض
فػػي ةػػاؿ جمكسػػل فواػػا  ،عكاف ػػئت جعمتػػل ةػ ن
ػاج مػػف الػػدار ؛ ٌ
إػػموروف ،ةػػدهما وع ػكد ل ػ زوػػد كا خػػر وعػػكد عم ػ الػػدار  ،فةسػػف الةػػاؿ
مياما جموعا يجؿ الإمور ،كلػك ةمػت :زوػد ممػؾ الػدار كهػك جػالس  ،لػـ وكػف

ػؾ) ج غوػر ،ذ ج إػمور فػي الجممػض وعػكد لػ
ج ن
)ممى ى
ةاج مف المإمر فػي ى
الدار  ،كلك ةمت :زود ممؾ الدار كهػي م يوػض  ،لػـ تكػف الجممػض ٌج فػي مكإػع

)ُ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ّٗ.
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الةػػاؿ مػػف الػػدار

)ُ)

ػؾ) كمذػػؿ هػػذا
)ممىػ ى
ذ ج إػػمور وعػػكد عم ػ المإػػمر فػػي ى

تماما ذكر ك ال ركات ف ايي ارم)ِ).
ن
ً
ً
ً
آبائػ ى ً
يؿ
سػ ىػماع ى
ػػى ىؾ ىكًالىػ ى
ػػه ى
يـ ىكًا ٍ
كفػػي ةكلػػل تعػػال ) :قىػػاليكاٍ ىن ٍع يبػ يػد إًلىػ ى
ػؾ إ ٍبػ ىػراو ى
)ّ)
ً
ػه
ػف لى ي
س ىح ى
كف) جاز ا ف ه اـ عراب ) ىكىن ٍح ي
سمً يم ى
ػىا ىكاح ندا ىكىن ٍح يف لى يه يم ٍ
ىكًا ٍ
ؽ إًلى ن
ػاج مػ ػ ػػف فاعػ ػ ػػؿ يع ػ ػ ػػد ك مػ ػ ػػف مععكلػ ػ ػػل  ،ج ػ ػ ػػتمالاا عمػ ػ ػ ػ
كف) "ةػ ػ ػ ن
سػػػػػػػمً يم ى
يم ٍ

إمورواما")ْ).

ةاج ٌج مػف
كهذا وعيي ٌيل لك ةوؿ )كيةف مسممكف) لما جاز ع ار اا ن
فاعؿ يع د لعدـ كجكد إمور فواا وعكد ل مععكؿ هذا الععؿ.

في ايمذمض المتودمض تذار ةإوض جدورة الذكر  ،كهػي ٌف اليةػكووف لػـ
ػاج مػػف اسػػـ ة ماػػا  ،ج تعػػكد لوػػل الإػػمور ،كلػػـ
وجوػػزكا ف تكػػكف الجممػػض ةػ ن
ػذّ ف تكػػكف جممػػض )كهػػك
ومتعت ػكا فػػي هػػذا الموػػاـ ل ػ ال ػكاك ال تػػض  ،فوػػد يعػػي مػ ن

ػاج مػف الػدار  ،كيعػ
جالس) في ةكلاـ :ممؾ الػدار كهػك جػالس  ،ة ن

ف تكػكف

ػاج م ػػف العاع ػػؿ
ػؾ ال ػػدار كه ػػي م يو ػػض  ،ة ػ ن
جممػػض )كه ػػي م يو ػػض) ف ػػي ة ػػكلاـ :ىممىػ ى
المستتر في )ممى ىؾ) لعدـ جكاز عكد الإمور في الجممض الةالوػض لوامػا  ،عمػ
الرغـ مف ارت اط الجممض الكاك  ،ذ لػـ وجعمػكا الػكاك توػكـ موػاـ الإػمور  ،فاػـ

ػاج مػف الػدار
لـ وجوزكا في المذالوف ايخوروف ف تكػكف جممػض )كهػك جػالس) ة ن

ػاج مػف العاعػؿ المسػتتر فػي ممػؾ
مرت طض اا الكاك ،كج جممض )كهي م يوػض) ة ن

مرت طض ل الكاك.

)ُ) م كؿ عراب الورف ُ.ٖٗ/

)ِ) ال واف في غروب عراب الورف ُ.ٕٔ/
)ّ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ُّّ.
)ْ) مغيي الم وب ُ.ّٗٗ/
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كهذا كإ دلوؿ وصدر مف اليةكووف عم يعي معي الةاؿ مف م

ػاج ٌج ذا
جممػػض اتيخػػذت ال ػكاك ار ط ػػض وياػػا ك ػػوف ص ػػاة اا  ،ك ٌياػػا ج تيع ػ حد ة ػ ن
ارت طت ل الإمور.
فإف الجممض المرت طض مػا ة ماػا ػالكاك ةسػب  ،يةػك،
استيادا ل ذلؾ ٌ
ػاج ػاعتراؼ اليةػكووف  ،فاػي
جاّ زود كال مس طالعض  ،ج وص ف تعرب ة ن
ذف مععكؿ معل ؛ ييل لوس عد الةاؿ غور المعوض .

عكاذا ت ٌوف ٌف كؿ جممض ارت طت الكاك ،كفواا إمور عائد في الكةت
يعسل لـ تكف الغاوض مف كجكده لر ط الجممض صاة اا  ،فإكياا تيعػ حد مععػكج معػل

 ،عكا ٌف الكاك التي ارت طت اا هي كاك معوض  ،ج كاك ةاؿ.
كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في ميزاف التأكيؿ :

التأكيػػؿ بػػالظرؼ كمعنػػى المعيػػة  :ت ػػوف فػػي العصػػؿ ايكؿ ٌف اليةػػكووف
ة ٌػدركا كاك الةػاؿ ػػ) ذ) الظرفوػض الزمايوػػض  ،لتاكوػد ةالوػػض هػذه الػكاك كمػا عػػدها
مف الجمؿ التي ج صاةب لاا.

ٌف جعؿ كاك الةاؿ معي مف معايي الزمافٌ ،يمػا هػك دلوػؿ عمػ معوتاػا
مذّ ،جممض  :سافر زود كالمطر يػازؿ ػ)سػػافر
 ،ج عم ةالتواا ،فةوف يودر ،ن

زوػػد ذ المطػػر يػػازؿ) فوػػد جعمياهػػا معيػ سػػافر زوػػد فػػي الكةػػت الػػذم كػػاف فوػػل

يازج ،كةد رديا اذا المعي ٌف السعر كالمطر ةصّ في كةت كاةد.
المطر ن
ةدر الكاك ػ) ذ) في ا وض التػي است ػاد اػا ذ ػات هػذه العّةػض
كسو كولٌ ،
الزمايوػػض  ،كهػػذا وكػػكف فػػي المععػػكؿ معػػل ،دكف الةػػاؿ  ،فالةػػاؿ ج تةتػػاج لػ

يف ذلػػؾ ةاصػػؿ
هػػذا التوػػدور ،لتاكوػػد كةػػدة زماياػػا زمػػاف مػػا عػػادت لوػػل ؛ ٌ
دكيػػل  ،فالةػػاؿ صػػعض لصػػاة اا  ،فاػػي كصػػاة اا متةػػداف فػػي زمػػاف عامماػػا
الكاةد ،فالعّةض وياما كصعوض.

ٌمػػا العّةػػض ػػوف المععػػكؿ معػػل كمػػا ة مػػل  ،فاػػي اجةتػراف الزمػػاف ةسػػب ،
عكاذا ط ويا هذوف المعيووف عم ما است اد ل سػو كول  ،يجػد ٌف جممػض مػا عػد
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ال ػكاك  ،لوسػػت صػػعض لمػػا ة ماػػا  ،ػػؿ هػػي ج صػػاةب لاػػا  ،فالطائعػػض ايكل ػ

ةصػػد اػػا المؤميػػكف ،كالذايوػػض ةصػػد اػػا الميػػافوكف)ُ) ،فمػػوس هيػػاؾ ويامػػا ٌج
عّةض اجةتراف الزمػاف ،ذ المعيػ ٌ :ف طائعػض مػف المػؤميوف وغ ػاها اليعػاس،
فػػي الكةػػت الػػذم كجػػدت فوػػل طائعػػض خػػرل ةػػد همػػتاـ يعسػػاـ ؛ لػػذلؾ صػػم
تودور الكاك ػ) ذ)  ،عد ف اإطر لول لتؤدم هذا المعي  ،كهك التع ور عػف

كجكد طائعتوف اختمعت صعاتاما ٌج ٌياما اةتريتا في الزماف  ،كهذا مػف معيػ
المعوػض ج مػػف معيػ الةػػاؿ ػؿ المعيػ الذػايي ،كمػػا ت ػوف افتوػػد ساسػػل  ،ذ ج
صاةب كج كصؼ  ،كالةاؿ ج و يي ج عمواما .

كوظاػػر ف سػػو كول لمػػا رل ةكلػػل تعػػال ) :كطى ً
ػى ٍـ)
آئفى ػ هة قىػ ٍػد أ ى
ٌ
سػ ي
ىو َّم ػتٍ يى ٍـ أىنفي ي
ى
يف ه ػػذا
معيػ ػ الة ػػاؿ ،راد ف و ػػذكر م ػػا و ػػر ط ه ػػذه الجمم ػػض ػػالتي ة ما ػػا ؛ ٌ

المعي وستمزـ هذا الت ار ط  ،فمـ وجد مامل غور تودور الكاك معي الزماف.

ف ػػوف المعو ػػض  ،كمعيػ ػ ) ذ)  ،يس ػػب ج يويك ػػر  ،فم ػػف المتع ػػؽ عمو ػػل عي ػػد
جماػػكر اليةػػكووف ٌف كاك المعوػػض معي ػ )مػػع) كتوػػدورها .كالمعػػركؼ ٌف )مػػع)
ظرؼ  ،كلاذا يجد مف اليةكووف مف ةاؿ يصب المععكؿ معل عم الظرفوض ،

فو ػػد يس ػػب الرم ػػايي
كغو ػػرهـ

)ٕ)

لػ ػ

)ِ)

كا ػػف جي ػػي

)ّ)

كالس ػػخاكم

)ْ)

كا ػػف وع ػػوش

)ٓ)

كالرإ ػػي

)ٔ)

ػػي الةس ػػف ايخع ػػش ٌي ػػل ة ػػاؿٌ :ف المعع ػػكؿ مع ػػل ميتص ػػب

)ُ) تعسور الط رم ٕ ،َِّ/كمعايي الورف لمزجاج ُ ،ْْٗ/كتعسور ا ف كذور ُ.ُْٖ/
)ِ) معايي الةركؼ ،صَٔ.

ّ
سر الصياعض ُ.ُْْ/
)) ٌ
)ْ) المعإؿ في رح المعصؿ ،صُْٔ.

)ٓ) رح المعصؿ ج ف وعوش ِ.ْٗ/
)ٔ) رح الرإي ُ.ُٖٓ/

)ٕ) العػػاخر فػػي ػػرح جمػػؿ ع ػػد الوػػاهر ،مخطػػكط ،كرةػػض ُِٗ ،ك ػػرح الكافوػػض لتػػاج الػػدوف
ايرد ومي ،مخطكط ،كرةض ُٔ ،ِٔ-كجكاهر ايدب لعّّ الدوف ايرد ومي ،صُٗ.
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يف كاك المعوض ةائمض مواـ )مع) الظرفوض التي ةمٌت
ايتصاب ظركؼ الزماف ؛ ٌ
يف الةرؼ ج وةتمؿ اليصب ،
الكاك مةماا  ،فايتوؿ اليصب ل ما عدها ؛ ٌ

كما ايتوؿ يصب )غور) اجسموض اجستذيائوض ،ل ما عد ) ٌج) الةرفوض عد ف

ةمٌت الذايوض مةؿ ايكل .

)ُ)

ك لػ معظماػـ

)ِ)

يصػ اـ المععػكؿ معػل عمػ

عكاذا ييسب لػ الكػكفووف
الخػػّؼ  ،فوػػد ذكػػر ا ػػف ه ػػاـ فػػي الممةػػض)ّ) ك ػػك ةوػػاف)ْ) كالػػدمامويي)ٓ) ٌف
يصػػب المععػػكؿ معػػل عمػ الظرفوػػض هػػك مػػذهب جماػػكر الكػػكفووف  ،ةتػ ذكػػر

الكيغػراكم " ٌف الػكاك فػي يةػػك :جئػػت كزو نػدا ...اسػػـ معيػ )مػػع) مععػػكؿ فوػػل ،
ايتوؿ ع ار ل ل ما عده)ٔ).
يسػػتيتج ممػػا توػػدـ ذك ػره ٌف مػػف الػػدجئؿ عم ػ معوػػض مػػا يس ػ لمي كاك الةػػاؿ ،
تودورها معي الظرؼ  ،عد ف ت وف ذ كت العّةض وياما.

التأكيػػؿ بمػػا يحمػػؿ الضػػمير العائػػد كمعنػػى المعيػػة  :مػ ٌػر فػػي العصػػؿ
وإا ٌف اليةكووف ككلكا الجممض الةالوض المرت طض الكاك التي ج صػاةب
ايكؿ ن

لاػػا تصػػدورها معػػظ) :مكافونػػا) ك )مّ نسػػا) ك )موارنيػػا) ك )مصػػاةنا) ذ ػػات
ةالوض الكاك كما عدها .
ك رل ٌف ه ػػذا التاكو ػػؿ ص ػػوغل اير ػػع وياس ػػب معيػ ػ المعو ػػض دكف ف
ػذّ مػف  :جػاّ زوػد مكافونػا لطمػكع ال ػمس ،
وياسب معيػ الةػاؿ ،فالموصػكد م ن
هػػك ف يجعػػؿ زمػػاف المجػػيّ مكافونػػا لزمػػاف طمػػكع ال ػػمس  ،كهػػذا مػػف معي ػ

)ُ) التساوؿ ،صٗٗ ،ك رح الرإي ُ ،ُٖٓ/ك كإ المسالؾ صُُّ.
)ِ) رح التصرو ُ.ّْْ/

)ّ) رح الممةض ال دروض في عمـ المغض العر وض ِ.ُٕٓ/
)ْ) مياج السالؾ ،صُٔٓ.

)ٓ) ةا وض الص اف ِ.ُّٔ/

)ٔ) المكفي في اليةك الككفي ،صّٔ.ّٕ-
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ييػػل و ػراد ميػػل اجتمػػاع ةػػدكذوف فػػي كةػػت كاةػػد  ،كلػػوس مػػف معي ػ
المعوػػض ؛ ٌ
ييل ج وراد ميل ذلؾ  ،فالةاؿ صعض لصاة اا.
الةاؿ ؛ ٌ

ككػػذلؾ ايمػػر فػػي لعػػظ )مّ نسػػا) كمػػف الػػدجئؿ عم ػ ٌف هػػذا التاكوػػؿ ،
مّئػػػـ لمعي ػ ػ المعوػ ػػض  ،هػ ػػك ف اليةػ ػػكووف اس ػػتعممكا هػ ػػذا التاكوػ ػػؿ يعسػ ػػل فػ ػػي
المععكؿ معل ،فالمععكؿ معل الذم لػـ وتودمػل فعػؿ ك ػ ال  ،يةػك :مػا ػايؾ

ودا")ُ).
ودا  ،ك مّ ستؾ ز ن
ودا ،جعمل سو كول تودور" :ما ايؾ كمّ سضه ز ن
كز ن
)ّ)
كممف ةػاؿ إإػمار المّ سػض فػي مذػؿ مػا توػدـ الزجػاجي)ِ) كالسػورافي

كا ػػف الةوػػدرة الوميػػي

)ْ)

كالمطػػرزم

)ٓ)

كا ػػف خػػركؼ

)ٔ)

كا ػػف مالػػؾ

)ٕ)

كالعاإػػؿ

كالعاإػػؿ ايسػػعراوويي)ٖ) كذكػػر الرإػػي " ٌف ال ػكاك معي ػ )مػػع) تػػؤذف معي ػ
المّ سػ ػػض")ٗ) .كةػ ػػد يسػ ػػب ػ ػػك ال ركػ ػػات ػ ػػف ايي ػ ػػارم)َُ) كالعك ػ ػػرم)ُُ) كا ػ ػػف
مالػػؾ

)ُِ)

كالرإػػي

)ُّ)

ك ػػمس الػػدوف ال عمػػي

)ُْ)

كايرد ومػػي

)ُ) كتاب سو كول ُ.َّٗ/

)ِ) الجمؿ لمزجاجي تةووؽ ي يب ،صَّٕ.ُّٖ ،
)ّ) رح الرإي ِ.ِّٓ/

)ْ) ك ؼ الم كؿ ُ.ْٓٔ/

)ٓ) المص اح في عمـ اليةك ،صٖٓ.ٖٔ-
)ٔ) رح الرإي ِ.ِّٓ/
)ٕ) التساوؿ ،صٗٗ.

)ٖ) فاتةض ا عراب ،صُٗ.
)ٗ) رح الرإي ِ.ِّٓ/

)َُ) سرار العر وض ،صٕٓ.

)ُُ) الم اب في عمؿ ال ياّ كا عراب ،صِِِ.ِِّ-
)ُِ) التساوؿ ،صٗٗ.

)ُّ) رح الرإي ُ.ُٖٓ/

)ُْ) رح الكافوض ل مس الدوف ال عمي ،مخطكط ،كرةض.ُِٗ ،
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)ُ)

ل ػ الزجػػاج ٌف

المععػػكؿ معػػل تودمػػل فعػػؿ ،ك ،ج  ،ميصػػكب عيػػده إإػػمار ج ػػس ،فيةػػك :

ػت اليوػ ػ ىػؿ  ،كةػ ػػد إػ ػػععكه ةجػ ػػض ٌف
سػ ػػرت كاليوػ ػ ىػؿ ،هػ ػػك توػ ػػدور :سػ ػػرت كج سػ ػ ي
المععكؿ معل وةاؿ اذا التودور ل اب المععكؿ ل)ِ) ،كهػذه الةجػض كاهوػض ؛

يف التاكوؿ ج ووصد معظػل كةكمػل عكاٌيمػا معيػاه ،فػإذا يرٌد عمػ الزجػاج تاكوػؿ
ٌ
المّ سػض مػػا يذكػر لكجػػب ف يوػركد عمػ اليةػكووف كذوػػر مػف تػػاكوّتاـ مػف ػػوف

ذلػػؾ تػػاكوماـ الجممػػض الةالوػػض  ،جػػاّ زوػػد كال ػػمس طالعػػض ػ  :جػػاّ زوػػد مّ نسػػا
اب المععكؿ ػل

سوةكؿ ةدكث طمكع ال مس ل
وإا
ل
طمكع ال مس  ،فايل ن
ك ل اب المجركر ،ذا كاف التاكوؿ صوغض ،مّ نسا لطمكع ال مس.

كةد يسػب الرإػي لػ السػورافي )تّٖٓهػػ) ٌيػل ةػاؿٌ " :ف سػو كول ج
ورود تودور مّ ستؾ ٌ ،ف اجسـ ميصكب اذا المصدر الموػدر ...عكاٌيمػا ةػدره

يف المعظ مودر ما ذكر")ّ).
سو كول لوت وف المعي فوط  ،ج ٌ
ػػؿ م ػػف المتع ػػؽ عموػ ػل عي ػػد الية ػػكووف ٌف كاك المعو ػػض معيػ ػ )،م ػػع)

فإياػػا تكػػكف توػػدور :سػػافر زوػػد مػػع
كتوػػدورها ،فػػإذا ةميػػا  :سػػافر زوػػد كخالػ نػدا ٌ ،
ػوةكؿ المععػػكؿ
خالػػد  ،كلػػـ ووػػؿ ةػػد مػػف اليةػػكووف ٌف هػػذا ج وجػػكز ؛ ييػػل سػ ل

معػػل ل ػ ػاب المإػػاؼ لوػػل  ،ػػؿ ةػػالكاٌ :ف المععػػكؿ معػػل "هػػك اسػػـ وصػػؿ
الععؿ لول كساطض كاك تيكب عف )مع) في المعي ج في العمؿ")ْ).

)ُ) رح الكافوض لّرد ومي ،مخطكط ،كرةض ُٔ.ِٔ-

)ِ) كإػ المسػػالؾ ِ ،ْٓ/ك تةووػػؽ ع ػػد المتعػػاؿ ،صُُّ ك ػػرح المغيػػي
ِ.َُٗ/

)ّ) رح الرإي ُ.ِّٓ-ِِٓ/

)ْ) العصكؿ الخمسكف ج ف معط ،صُّٗ.
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ػميي
لم ػ ٌ

كمػػف المةػػدذوف مػػف ايتصػػر لمػػذهب الزجػػاج كذكػػر ٌف ةجتػػل فػػي ٌف
الععػػؿ ج وعمػػؿ فػػي المععػػكؿ معػػل ك ويامػػا الػكاك "و ػػدك ٌياػػا ةجػػض كجواػػض عمػ

الرغـ مف ٌف ال صرووف لـ ورتإكها")ُ).
كمر ٌف جماكر ال صرووف ةالكا اذا في المععكؿ معل الذم لـ وتودمل
ٌ
فعؿ ك ال  ،ؿ مصطم المّ سض استيعمؿ فػي تعروػؼ كاك المععػكؿ معػل،
ػذّ ٌ :يػػؾ ذا ةمػػت " :اختصػػمت كزوػ نػدا ...معي ػ ذلػػؾ ٌف
فػػذكر ايسػػعراوويي مػ ن

كؿ كاةد ميكما مّ س ا خر في فعمل")ِ).

ػاف توػدور الجممػض المرت طػض ػالكاك تصػدورها صػوغض
كعم كػؿ ةػاؿ ف ٌ
جف معي المّ سض مكافؽ
)مّ نسا) وككف داج عم معوتاا ج عم ةالوتاا ؛ ٌ
لممعي ػ ػ ايكؿ  ،ةت ػ ػ ٌف اليةػ ػػكووف اسػ ػػتعممكه ليصػ ػػب المععػ ػػكؿ معػ ػػل المعػ ػػرد
ك تودوره التعصوؿ المذككر يعنا.
فإياما كإ دجلض عم
ما التودوراف ايخوراف )موارنيا) ك )مصاةنا) ٌ
ييام ػػا كاي ػػا المص ػػطمةوف الم ػػذوف اس ػػتعمماما اليةكو ػػكف ف ػػي
م ػػا ذه ي ػػا لو ػػل ؛ ٌ

تعروػػؼ المععػػكؿ معػػل)ّ) ك خاصػػض التوػػدور الذػػايي  ،فوػػد عػ ٌػرؼ ا ػػف السػ ٌػراج كاك
المععػػكؿ معػػل ٌاياػػا معيػ )مػػع) "كمعيػ )مػػع) المصػػاة ض")ْ) كممػػف اسػػتعمؿ
ه ػػذا المص ػػطم يعس ػػل الج ػػكهرم

)ٓ)

كالمجا ػػعي )تْٕٗهػ ػػ)

)ٔ)

كا ػػف س ػػوده

)ٕ)

)ُ) تاروه اليةك ك صكلل ،صُُّ.
)ِ) فاتةض ا عراب ،صُٗ.

)ّ) ك ػػؼ الم ػػكؿ ُ ،ْْٖ-ْْٕ/كالمسػػتكفي فػػي اليةػػك ،صَّّ كالمعإػػؿ فػػي ػػرح
المعصؿ ،صّٗٔ ،كةا وض الص اف ِ.ُّْ/

)ْ) المكجز في اليةك ،صّٕ.

)ٓ) تاج المغض كصةاح العر وض ُ.ِٓٓٔ/

)ٔ) ا ف فإاؿ المجا عي ،رح عوكف ايخ ار ،صُٖٓ.
)ٕ) المخصص ،السعر ُْ ،صْٖ.
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كعم ػ

ػػف سػػموماف الوميػػي

)ُ)

كالسػػخاكم

)ِ)

كالعاإػػؿ ايسػػعراوويي

)ّ)

كممػػا ذك ػره

ػاّ كالخ ػ ػ ض وعي ػػيٌ " :ف ك ػػؿ كاة ػػد ميام ػػا
ايخو ػػر م ػ ن
ػذّ ،ف ية ػػك :اس ػػتكل الم ػ ي
صاةب ا خر".
كهػ ػػذا مػ ػػا وجم ػ ػػع عموػ ػػل اليةكو ػ ػػكف ،فاػ ػػذه ال ػ ػكاك عي ػ ػػدهـ "دالػ ػػض عمػ ػ ػ

المصاة ض")ْ) ةت ٌياا تسم "كاك المصاة ض")ٓ).
كةػػد دخ ػػؿ ه ػػذا المص ػػطم إ ػػمف تعرو ػػؼ كاك المعو ػػض كالمعع ػػكؿ مع ػػل
كاستعممل ال روؼ الجرجايي )تُٖٔهػ) في كتا ل التعروعات)ٔ).

ػػكاؿ الجممػػض  :جػػاّ زوػػد كال ػػمس

فػػاليةكوكف ةػػوف سػػعكا ل ػ ة ػ ٌؿ
طالع ػػض ،كيةكه ػػا  ،تاكوما ػػا  ،ػ ػ  :ج ػػاّ زو ػػد مص ػػاة ا طم ػػكع ال ػػمس  ،ك ػػاف
تػاكوماـ هػػذا ً
داج عمػ ذ ػات معيػ الةػػاؿ فػػي الجممػض  ،ـ عمػ ذ ػػات معيػ

المصاة ض فواا ؟

كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في ميزاف القياس عمى النظير  :لـ تكف

فإف لاا يظورات  ،ةد اتخذها
الةاؿ ج يظور لاا  ،ليإ ٌؿ في دراؾ ةكاعدهاٌ ،
اليةكوكف يعساـ معاوور في ذ ات هذا الةكـ ك ذاؾ عم الجممض الةالوض.

ػ)ظف) خػكات،
فكما جعؿ اليةكوكف لػ)كاف) خكات ،كلػ) ٌف) خكات كل ٌ
كسػػمطكا عمػ كػػؿ مجمكعػػض مػػف هػػذه المجمكعػػات ايةكػاـ العامػػض يعسػػاا ،فوػػد
كػػاف وي غػػي ف يجعػػؿ مػػف الةػػاؿ المعػػردة يعسػػاا  ،كالجممػػض الخ روػػض  ،كالجممػػض

)ُ) ك ؼ الم كؿ ُ.ْْٖ-ْْٕ/

)ِ) المعإؿ في رح المعصؿ ،صّٗٔ.
)ّ) فاتةض ا عراب ،صُٗ.َِ-

)ْ) رح لعوض ا ف مالؾ ج ف اليػاظـ ،صَُُ ك ػرح لعوػض ا ػف مالػؾ لماػكارم ،مخطػكط،
كرةض ْٖ ،ك رح المككدم عم

لعوض ا ف مالؾ ،صٕٗ.

)ٓ) رح ذكر الذهب ،صِّٕ ،كهمع الاكامع تةووؽ مكرـ ّ.ِّٓ/
)ٔ) السود ال روؼ ،ك الةسف الجرجايي ،التعروعات ،صُُٖ.
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الكصعوض ،كالجممض الكاةعض مععكنج ذايوػا لػػ)ظف) ك خكاتاػا خػكات لمجممػض الةالوػض

ػتيادا
 ،كاف تكإع عمواا جموعا ةكاـ رئوسػض  ،فياخػذ وكاعػد كيمغػي خػرل اس ن
ل

غم وتاا ك ةمٌتاا إمف هذه المجمكعض مف الجمؿ.

كفومػػا وػػاتي سػػيجعؿ مػػف هػػذا اليظوػػر موزنايػػا يػػزف ػػل ايةكػػاـ دراؾ
ةوووض ما يس لم ىي )كاك الةاؿ).
الشػػركط  :وتعػؽ اليةكوػػكف عمػ عػدـ جػكاز توػػدوـ المععػكؿ معػػل عمػ

مصاة ل ك عاممل  ،كذكركا ٌف ا ف جيي جاز تودومػل عمػ مصػاة ل  ،ف ػذ
ادا امذمض يركدت عمول)ُ).
اذا الرم عياـ
جموعا  ،مست ن
ن
كةػػد اتعو ػكا فػػي الكةػػت يعسػػل عم ػ ج ػكاز توػػدوـ الةػػاؿ المعػػردة كالجممػػض
)ِ)

عم ػ عامماػػا كصػػاة اا  ،ةػػوف وكػػكف عامماػػا فعػ نػّ متصػ لػرفنا
الةكـ الجممض الةالوػض المرت طػض ػالكاك  ،ذ لػـ وجوػزكا توػدوماا عمػ عامماػا ك

صاة اا

)ّ)

ك ػ ٌذ عػػف هػػذا

فخالعت ذلؾ ةكـ المعردة  ،كالجممض الةالوػض غوػر المرت طػض ػالكاك

 ،ك خذت ةكـ المععكؿ معل.

)ُ) ايصػػكؿ فػػي اليةػػك ُ ،ِٓٔ/ك س ػرار العر وػػض ،صٕٓ ،كالم ػػاب لمعك ػػرم ،صِِْ،

كالمعإ ػػؿ ف ػػي ػػرح المعص ػػؿ ،صّٗٔ ،ك ػػرح الرإ ػػي ِ ،ُٕٓ/ّ ،ِٕ /كم ػػياج

السػػالؾ ،صُٓٓ ،كالتػػدروب فػػي تمذوػػؿ التوروػػب ،صُٗٗ ،كهمػػع الاكامػػع ّ،ِّٗ/
ك رح اي مكيي ِ.َّْ/

)ِ) كتاب سػو كول ِ ،ُِْ/كالموتإػب ْ ،ََّ/ْ ،ُٖٔ/كايصػكؿ فػي اليةػك ُ،َِٔ/
ُ ِّٔ/ك رح عمدة الةافظ تةووؽ الدكرم ،صِْْ.

)ّ) التكطئض لم مك ويي ،صَُِ ،ك رح الرإي ِ ِٕ/ك سرار اليةكص ُّٖ ،كالككاكب
الدروض ِ ِٗ/ك عض الدارسوف المةدذوف يوؿ هذا الةكـ عف جامع الدركس العر وض
كايػل صػاةب الػرل كم تدعػل ،ذ لػـ و ػر لػ كاةػد مػف المصػادر التػي
لمغّ ويي ٌ
ريا لواا ،ويظر :الةاؿ في الجممض العر وض صّٖٓ.
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مػػف هػػذا ومكػػف ف يسػػتيتج ٌف الجممػػض الةالوػػض المرت طػػض ػػالكاك تا عػػت
يياػػا مذمػػل مععػػكؿ معػػل  ،كخالعػػت الةػػاؿ المعػػردة
ةكػػـ المععػػكؿ معػػل المعػػرد ؛ ٌ
يياا لوست مذماما ةاج.
كالجممض الةالوض غور المرت طض الكاك ؛ ٌ
مر ٌف اليةكووف اتعوكا عم عدـ جػكاز
القياس عمى الحاؿ المفردة ٌ :

استيادا لػ عػدـ جػكاز ذلػؾ فػي اسػـ العاعػؿ
ر ط الععؿ المإارع كاك الةاؿ،
ن
 ،كةد اتخذ هذا الوواس وإان لتعسور تجػرد الجممػض اجسػموض فػي عػض ايمذمػض

مف الكاك.

ك ك يصر الكاسط )المتكفٌ في الورف الخامس لماجرة) استد ٌؿ عمػ
ٌف كاك الةػػاؿ الداخمػػض عم ػ الجممػػض اجسػػموض لوسػػت كاك عاطعػػض  ،دجلػػض عػػدـ
ج ػكاز دخكلاػػا عم ػ المعػػرد اػػذا المعي ػ  ،فػػذكر ٌف كاك العطػػؼ "لمػػا لػػـ وجػػز
دخكلاا عم المعرد  ،لـ وجز دخكلاا عم الجممض  ،يياا فرع عمول")ُ).

كالمعػػركؼ عيػػد الكاسػػطي كاليةػػكووف جموعػػا ٌيػػل ج وجػػكز ر ػػط الةػػاؿ
فاستيادا ل الوواس يعسل الذم
المعردة الكاك ،عاطعض كايت ـ غور عاطعض ،
ن
لمػا لػـ وجػز
استيد لول ،ومكييا ف يستيد لوػل ن
وإػا  ،ذ ػات ةكليػا ٌ :ف الػكاك ٌ
يياػا فػرع
دخكلاا عم الةاؿ المعردة  ،لـ وجػز دخكلاػا عمػ الةػاؿ الجممػض ٌ ،
عمول.

وإ ػػا ٌف الية ػػكووف متعو ػػكف عمػ ػ ٌف ك ػػؿ جمم ػػض ةالو ػػض لا ػػا
كالمعم ػػكـ ن
مة اؿ مف ا عراب  ،توع مكةع المعرد كتاخذ ةكمل عكاع ار ل  ،كهذا ووإي ػاف

تاخػػذ الجممػػض الةالوػػض ةكػػـ الةػػاؿ المعػػردة  ،ك مػػا ٌف الةػػاؿ المعػػردة ج وجػػكز
وإػػا فػػي الجممػػض الةالوػػض
ر طاػػا ػػالكاك اجتعػػاؽ ،كػػاف وي غػػي عػػدـ جػكاز ذلػػؾ ن
ةواسا  ،كاليةكوكف ات عكا هذا الوواس في الخ ر كالصعض  ،فما الاـ تخمككا عيػل
ن
في الةاؿ؟
)ُ) ك يصر الكاسطي الإرور ،رح الممع ج ف جيي ،صٖٔ.
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القياس عمى العمٌة  :جمع اليةكوكف عم امتياع ر ػط الةػاؿ المعػردة

الكاك  ،كلـ وعمٌمكا هذا الميع لككيػل جارنوػا عمػ ايصػؿٌ ،ج ٌياػـ ةػوف تطرةػكا
ل ػ ةإػػوض الجممػػض الةالوػػض ك جػػازكا ر طاػػا ػػالكاك سػػاةاـ هػػذا ايمػػر ل ػ ف
وعمم ػكا ج ػكاز ر ػػط الةػػاؿ ػػالكاك هيػػا لككيػػل جممػػض  ،كامتيػػاع ر طا ػا اػػا هيػػاؾ

معردا.
لككيل ن

كهذا تعموؿ ج يو ىع كك يؿ عمول لما واتي:
ٌُ .ي ػػل تعمو ػػؿ لعظ ػػي مة ػػض ف ػػي ة ػػوف ٌف ةإ ػػوض ال ػػر ط ػػالكاك كعدم ػػل
متعموض المعي .
ٌِ .يل تعموؿ جاّ لة ٌؿ م كمض  ،فاك لـ وصدر طروؽ ععكم.
ّ .لك كايت العمض المايعػض لػر ط الةػاؿ المعػردة ػالكاك ،هػي عمٌػض ا فػراد ،
لمػ ػػا كجػ ػػب ر ػ ػػط المععػ ػػكؿ معػ ػػل اػ ػػذا ال ػ ػ ار ط كهػ ػػك ج وكػ ػػكف إجمػ ػػاع

معردا.
اليةكووف ج ن

كصػػميا لػ خػػّؼ مػػا
ٌْ .ف يظػرة سػروعض ،كد ارسػػض وسػػورة لاػػذه المسػػالض تي ي
ياجةػػا ،كتس ػاّليا لػػـ
ذهػػب لوػػل اليةكوػػكف  ،لػػك ةميػػا :ة ػػؿ الطالػػب
ن
)ياجةػا) فػي هػذا المذػاؿ ػالكاك ً ،ييػل معػرد ـ
امتيع ر ػط الميصػكب
ن
ييل فاد معي الةاؿ ؟
ٌ

لك كاف فدائوكف م ار طوف عم

ةد ذغكر ايرض المةتمٌض  ،كركا مف عوػد

ة ػػد رف ػػاةاـ )مةم ػػكد) موػ ػ نّ ل ػػواـ  ،كة ػػد س ػ ىػر جي ػػدوا سػ ػرائوموًا  ،ف ػػإذا اي ػػرل
اةػػدهـ ك راد ف وعٌػػر عػػف هػػذا المعي ػ  ،فمػػاذا وجػػب ف ووػػكؿ :اة ػػؿ مةمػػكد
سور ؟
سور  ،ـ  :اة ؿ مةمكد ك نا
نا
ممػػا ج ػػؾ فوػػل ف الصػػوغض التػػي وجػػب ف توػػاؿ فػػي هػػذا الموػػاـ  ،هػػي :

ػكدا ة ػؿ ك صػة تل سػور صػاوكيي،
اة ؿ مةمػكد ك س نا
يف المػراد ٌف مةم ن
ػور ؛ ٌ
ػكدا
كج وص ػ ػ نػدا ف ووػػاؿ  :ة ػػؿ مةمػػكد سػ نا
ػور ؛ جف ايسػػور سػػوككف مةمػ ن
يعسل كهذا خّؼ الكاةع كالمعي الموصكد.
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م :كجب ر ط الميصكب في المذاؿ المذككر الكاك عم الرغـ مػف ككيػل

ييل ما رود ميل معي الةاؿ ؿ معي المعوض.
معردان كم توًا ؛ ٌ
مم ػػا سػ ػ ؽ وتإػ ػ ٌف الع ػػرب ل ػػـ وميعػ ػكا ر ػػط الة ػػاؿ المع ػػرد ػػالكاك لككي ػػل
معردا ،عكاٌيما لدجلتل عم معي الةاؿ .
ن
ذف العمٌػػض المايعػػض عيػػدهـ مػػف الػػر ط ػػالكاك فػػي المعػػرد هػػي عمٌػػض الةالوػػض ،
وإػػا ،
كهػػذا ووتإػػي ٌيػػل ج ػ ٌػد ف وككي ػكا ةػػد ميع ػكا الػػر ط ػػالكاك فػػي الجممػػض ن
ذل ػػؾ لكج ػػكد العم ػػض المايع ػػض يعس ػػاا  ،عكاذا كج ػػدياهـ ة ػػد ر طػ ػكا جم ػ نػّ ف ػػي مذم ػػض
فإيمػػا فعم ػكا ذلػػؾ ؛ يياػػـ رادكا مػػف هػػذه الجمػػؿ معي ػ المعوػػض  ،هػػذا
ػػالكاكٌ ،
المعيػ ػ ال ػػذم وس ػػتكجب ه ػػذا ال ػػر ط  ،كل ػػـ وك ػػف ال ت ػػض ة ػػد ج ػ كػكزكا ر ػػط الجمم ػػض
الةالوػػض ػػالكاك  ،فاػػذا الجػكاز ووػػكؿ ػػل اليةكوػػكف كلػػوس العػػرب المسػػتي طض مػػف

كّماـ الوكاعد اليةكوض.

عكاذا وويا يظ ٌػف ٌياػـ جػازكا ر ػط الجممػض الةالوػض ػالكاك ،مػع ييػا مجمعػكف
فإيا يككف ،مف ةوػث ج
عم ٌياـ ميعكا ذلؾ في الةاؿ المعردة لعمٌض الةالوض ٌ ،
ي عر ،ةد اتاميا المغض العر وض اجإطراب.

فإيل مف المعركؼ ٌف معي الةاؿ وػؤذف
هذا مف جاض ،كمف جاض خرلٌ ،
ييػل
اجتةاد ،كالػكاك تػؤذف المغػاورة كهػذا وعيػي ٌيػل ج وجػكز الجمػع ويامػا ؛ ٌ

جمع ػػا ػػوف متياةإ ػػوف  ،كالع ػػرب ج ومك ػػف ف وككيػ ػكا ة ػػد كةعػ ػكا ف ػػي
س ػػوككف ن
كّماـ في هذا التياةض ،كهـ فص ايمـ في ايرض.

ػاياـ ج ػػازكا ر ػػط
فإي ػػل ج وصػ ػ ٌ ف ي ػػدعي ػ ٌ
كاس ػػتيادا لػ ػ ه ػػذه الةووو ػػضٌ ،
اتاامػا خػر
وإػا ،
الجممض الةالوض الكاك ؛ ييل سوككف ،كمف ةوث ج ي عر ن
ن
لاذه المغض اياا تتسـ التياةض في هذا المكإكع.

فالة ػػاؿ كالػ ػكاك ج وجتمع ػػاف ،ػػؿ ج ومك ػػف ا تو ػػاف اة ػػدهما ٌج إذه ػػاب

ا خر ،مٌ :ف كجكد عإاما وعيي زكاؿ الذايي .
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كمف هيا جد مف الإركرم لغاّ كاك الةاؿ إع ار اػا كاك المعوػض  ،ليمغػي

ييامػػا و ػػرزاف فػػي ظػػؿ
ػػذلؾ كصػػـ لسػػاف العػػرب ككػػّـ ا﵀ ،اػػذوف العو ػػوف ؛ ٌ
تماما في ظؿ الوكؿ كاك المعوض.
الوكؿ كاك الةاؿ كوختعواف ن
عكاذا ةوػػؿ :لًػ ىػـ ج وجػػكز ر ػػط الجممػػض ػػالكاك مػع رادة معيػ الةػػاؿ فواػػا فػػي
الكةت يعسل ؟
ػاف العػرب لػـ وػاتكا ػالكاك ٌج عمػ ٌيوػض جعػؿ مػا عػدها غوػر الػذم
يجوب ٌ
ة ماػ ػػا  ،كالجػ ػػدور الػ ػػذكر ٌف اليةػ ػػكووف صػ ػػرةكا اػ ػػذه الةوووػ ػػض كعػ ػػدكها مػ ػػف
ييامػػا
ال ػػدواوات ،كهػػذه الكظوعػػض ج تياسػػب العّةػػض ػػوف الةػػاؿ كصػػاة اا ؛ ٌ
يّ كاةد.

عكاذا ةوؿ :لً ىـ كجب ف وككف ما عد كاك المعوض غور الذم ة ماا ؟
المعوػ ػػض ج وتةوػ ػػؽ معياهػ ػػا ج كجػ ػػكد ػ ػػوئوف لوصػ ػػاةب ةػ ػػدهما
يجوػ ػػب ػ ػػاف
ٌ

ا خر.

ارتبػػاط الجممػػة الحاليػػة بػػالكاك دكف المفػػردة  :وصػػرح اليةكوػػكف ٌايػػل

كػػاف وي غػػي ف ج ت ػرت ط الجممػػض الةالوػػض ػػالكاك ةواسػػا عم ػ الةػػاؿ المعػػردة ،

ةواسا عم الخ ػر
اياا في ذلؾ اف الجممض الخ روض التي امتيع ر طاا الكاك ن
وإػا ةواسػا عمػ الصػعض
المعرد ،ك اف الجممض الكصعوض التػي امتيػع فواػا ذلػؾ ن

المعردة.

كلما كاف ر ط الجممػض الةالوػض ػالكاك مخالعنػا لمووػاس ،فمػف ال ػدواي ف
ٌ
وإا ف ج وخمك هذا التعموؿ
ج وترككا هذه المسالض دكف تعموؿ ،كمف ال دواي ن

مف التكمؼ .

وذكر الس ٌكاكي ٌف ايصؿ في الجممض الةالوض ف ج ترت ط الكاك "لكف
اليظػػر لواػػا مػػف ةوػػث ككياػػا جممػػض .....مسػػتومض عائػػدة .....و سػػط العػػذر فػػي
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ف وػػدخماا كاك لمجمػػع وياػػا ك ػػوف ايكل ػ "

)ُ)

لوػػد اسػػتعمؿ لعػػظ "و سػػط العػػذر"

عذر لاذا ايمر الذم ج وككف مو كنج في ايصؿ.
كايما ورود ف ومتمس نا
ٌ
كةد ذكر التعتازايي)ِ) كالجامي)ّ) كالسوكطي)ْ) كالعمرم)ٓ) ٌف الجممػض

يياػا جممػض خػّؼ الةػاؿ
الةالوض جاز ك كجب ارت اطاا ػالكاك جسػتوّلاا ؛ ٌ
المع ػردة لعػػدـ اسػػتوّلاا  ،كةػػد ٌكػػد الدسػػكةي كا ػػف وعوػػكب المغر ػػي ٌف الجممػػض
ةاج)ٔ).
الةالوض ارت طت الكاك لككياا جممض ج لككياا ن

يف ةإػػوض
لػػك ص ػ ٌ هػػذا لكػػاف ةكػػـ الػػر ط ػػالكاك عا ًمػػا ج خا ً
صػػا ؛ ٌ
اسػػتوّؿ الةػػاؿ لككياػػا جممػػض  ،التػػي عمػػؿ موتإػػاها الػػر ط ػػالكاك هػػك ػػاف

ػذّ ك كجػب ر ػط الجممػض الخ روػض كالكصػعوض
الجممض في كؿ مكإع  ،فمجػاز م ن
كالكاةعض مععكنج ذايوا لػ)ظف) ك خكاتاا الكاك ،لكف المعػركؼ عمػا ذكػرت عكػس

ذلؾ.

القياس عمى أصػؿ الػكاك  :ةػاؿ اليةكوػكفٌ :ف كاك المعوػض صػماا كاك
العطؼ)ٕ) ككذا ةالكا عف كاك الةاؿ ،ياا كاك عطؼ في ايصؿ)ٖ).
كالمعػ ػػركؼ ٌف المعطػ ػػكؼ وجػ ػػب ف وس ػ ػ ؽ ػ ػػالكاك ،كهػ ػػذا مػ ػػا وكافػ ػػؽ
المععكؿ معل دكف الةاؿ  ،كما ٌف المعطػكؼ ج يوع ٌػد صػعض لممعطػكؼ عموػل ،
)ُ) معتاح العمكـ تةووؽ اكر ـ ،صْٖٖ ،ْٖٗ-كط عض غور مةووض صُْٗ.
)ِ) مطكؿ التعتازايي ،صِّٕ.
)ّ) العكائد الإوائوض ،صّٕ.
)ْ) عوكد الجماف

)ٓ) عوكد الجماف،

رح السوكطي ُ.ُِٖ/
رح العمرم ُ.ُِٖ/

)ٔ) ةا وض الدسكةي كمكاهب العتاح إمف كتاب ركح التمخوص.ُِّ/ّ ،

)ٕ) ك ػػؼ الم ػػكؿ ُ ،ِْٓ/ك ػػرح الرإ ػػي ّ ُٕٓ/كم ػػياج الس ػػالؾ ،صُٓٓ ،كهم ػػع
الاكامع ،تةووؽ هركف كمكرـ ّ ،ِّٔ/كالعرائد الجدودة ،صُّْ.

)ٖ) الموتإػػب ْ ،ُِٓ/كالك ػػاؼ ِ ٖٕ/ك ػػرح لعوػػض ا ػػف مالػػؾ ج ػػف اليػػاظـ ،صَُُ،
كفكات الرةمكت ،صِّّ ،كالتطكر اليةكم ،صُّٗ.
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وإ ػػا المعع ػػكؿ مع ػػل كمص ػػاة ل دكف الة ػػاؿ
ٌ
ييام ػػا ػػوئاف ،كه ػػذا م ػػا وكاف ػػؽ ن
ػةوةا ٌف هػػذه ال ػكاك التػػي صػػماا كاك عطػػؼ ،هػػي
كصػػاة اا ، .فمػػك كػػاف صػ ن
كاك ةػػاؿ ،لكافوػػت صػػماا فومػػا توػػدـ ذك ػره ،كلى كمػػا كػػاف هػػذا ايصػػؿ مكافوػػا ل ػكاك

المعوض دكف كاك الةاؿ  ،دؿ عم
ةوووض ايمر.

ٌف ما يسػ لمي كاك الةػاؿ .هػك كاك المعوػض فػي

القياس عمى الجممة القبرية  :وتعػؽ اليةكوػكف عمػ عػدـ جػكاز ر ػط

الجممػػض الخ روػػض ػػالكاك ،كةػػد يسػػب ل ػ ايخعػػش ٌيػػل جػػاز ذلػػؾٌ ،ج ٌيػػل ةكػػـ
زوادة الكاك)ُ).
كجماكر اليةكووف يكركا دخكؿ الكاك عم الجممض الكاةعض خ ر الم تد

)ظف) ك خكاتاا  ،كما كرد مف ذلؾ ٌكلكا الجممػض
كخ ر )كاف) ك خكاتاا  ،كخ ر ٌ
عم ػ الةػػاؿ كالععػػؿ عم ػ التمػػاـ ك عم ػ ةػػذؼ الخ ػػر إػػركرة ك عم ػ زوػػادة

الكاك)ِ).

كاليةكوكف ٌكلكا تمؾ الجمؿ الخ روض ال اذة التي ارت طت الكاك كميعكا
يياػػـ ةػػد اتعو ػكا عم ػ عػػدـ ج ػكاز ر طاػػا ػػالكاك  ،كمػػا ٌياػػـ
الووػػاس عمواػػا ؛ ٌ

وإػا عمػ ٌف الةػاؿ كالخ ػر مػف يسػب كاةػد  ،ةتػ ٌف سػو كول  ،كػاف
اتعوكا ن
)ٓ)
ػر)ّ) "فالةػػاؿ خ ػػر فػػي الةوووػػض")ْ) ك ٌياػػا "خ ػػر فػػي المعيػ "
يوسػ ٌػمي الةػػاؿ خ ػ نا

المعي "

)ٓ)

ةتػ

ييػل كالم تػد فػي
ياػـ عمٌمػكا ا ػتراط التعروػؼ فػي صػاة اا ؛ ٌ

)ُ) ل اب ا عراب لأسعراوويي ،صَّٔ كعركس ايفراح ّ.ُُٗ/

)ِ) المواصػػد اليةكوػػض ّ ،ُّٗ/ك ػػرح ال ػػردة ال كص ػػوروض لخال ػػد ايزه ػػرم ،صٖٕ ،كهمػػع
الاكامع تةووؽ مكرـ ِ.ٖٔ/

)ّ) كتاب سو كول ِ.َٓ-ْٗ /

)ْ) دجئػػؿ ا عجػػاز صُِِ ،يااوػػض ا وجػػاز لم ػرازم ،صُّٕ ،كالت وػػاف فػػي عمػػـ ال وػػاف
ج ف الزممكايي ،صٕٗ.

)ٓ) الم اب لمعك رم ،صِِٕ ،ك رح المعصؿ ج ف وعوش ِ.ِٔ/
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المعي ػ )ُ) ك ٌياػػا "خ ػػر فػػي ايصػػؿ")ِ) فكمػػا ٌف الخ ػػر خ ػػر عػػف الم تػػد فاػػي
)ْ)
)ّ)
ػإف
خ ر عف ذم الةاؿ فاليةكوكف مجمعكف عم ٌف الةاؿ ت ل الخ ػر ف ٌ
الجمػػع ػػوف هػػاتوف الةوووتػػوف المتػػوف وتعػػؽ عموامػػا اليةكوػػكف ووإػػي ػػاف وتعوػكا
عم عدـ جكاز ر ط الجممض الةالوض الكاك ،كتككف هػذه اليتوجػض دواػض  ،ف مػا
ٌف الجممض الخ روض تساكم الجممض الةالوػض  ،كتسػاكم عػدـ جػكاز ر طاػا ػالكاك،
وإا .
ذف الجممض الةالوض تساكم عدـ جكاز ر طاا الكاك ن

ػذّ ٌف الجممػػض ذا كةعػػت
كةػػد فطػػف اليةكوػػكف لاػػذه ال دواػػض  ،فػػذكك ار مػ ن
خ ػ نػرا ،كجػػب ف وكػػكف فواػػا إػػمور وعػػكد لػ المخ ػػر عيػػل  ،كلمػػا كجػػب هػػذا
يياا واض ل)ٓ).
في الخ ر ،كجب في الةاؿٌ ،

ةواسػا
فكػػاف وي غػػي لميةػػكووف ف ج وجوػػزكا ر ػػط الجممػػض الةالوػػض ػػالكاك ن
ك
يف
عم الجممض الخ روض  ،كةد اركا ل هػذا الووػاسٌ ،ج ياػـ تخمػكا عيػل ؛ ٌ
ايخػػذ ػػل وسػػتكجب لغػػاّ كاك الةػػاؿ التػػي جمع ػكا عم ػ ذ اتاػػا  ،لػػذلؾ ارة ػكا

وسػ ػ لػكغكف ر ػ ػػط الةػ ػػاؿ ػ ػػالكاك دكف الخ ػ ػػر تعمػ ػػوّت ،ج تخمػ ػػك مػ ػػف التكمػ ػػؼ،

كالتكمػػؼ فواػػا مػػا ميػػل ػ ٌػد ،فعمػػؿ ا ػػف وػػاز اليةػػكم ذلػػؾ لدجلػػض الةالوػػض عم ػ
)ٔ)
وإػػا ػػالكاك ،
التكةوػػت كهػػذا التعموػػؿ لػػك ص ػ ٌ  ،لكجػػب ر ػػط الةػػاؿ المعػػردة ن
ييػػل كإ ػ مػػف الةػػاؿ دجلػػض عم ػ
كلكػػاف الظػػرؼ كل ػ مياػػا اػػذا ال ػ ار ط ؛ ٌ

)ُ) الع اب في رح الم اب لميوسا كرم ،مخطكط ،كرةض.ُِْ ،
)ِ) المواصد اليةكوض ّ.ُْٖ/
)ّ) ػػرح المكػ ػػكدل عمػ ػ

لعوػ ػػض ا ػػف مالػ ػػؾ ،صٕٖ ،كالعكائػ ػػد الإػ ػػوائوض ،صِٕ ،ك ػ ػػرح

ا ظاار ،صُْٕ.

)ْ) رح اي مكيي ّ.ْٕ/

)ٓ) ايمالي ال جروض ٓ.ِّٕ/

)ٔ) ةكاعد المطارةض ،صُِْ.ُّْ-
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التكةوػػت ،كالمعػػركؼ ٌف الةػػاؿ المعػػردة كالظػػرؼ ومتيػػع ر طامػػا ػػالكاك إجمػػاع
اليةكووف.
وإػػا لاػػذا الووػػاس ٌ ،ج ٌيػػل سػ كػكغ عػػدـ العمػػؿ ػػل
كةػػد فطػػف الرإ ػي ن
ةجض ٌف الجممض الةالوض "تجيّ فإمض عد تمػاـ الكػّـ  ،فػاةتوج فػي ايكذػر

ييػ ػػل ػ ػػالخ ر وػ ػػتـ
فإيػ ػػل ج وجػ ػػيّ ػ ػػالكاك ؛ ٌ
ل ػ ػ ال ػ ػكاك ...ك ٌمػ ػػا خ ػ ػػر الم تػ ػػد ٌ
الكػػّـ ...م ػ ةػػد يوص ػ كدر الخ ػػر ػػالكاك ،ذا ةصػػؿ لػػل دي ػ ايعصػػاؿ  ،كذلػػؾ

[ كةكعل] عد ٌج ،يةك :ما ةس تؾ ٌج ك يت خوؿ")ُ).
كممف ةاؿ اذا التعموؿ التعتازايي

)ِ)

كالعمرم

)ّ)

كالدسكةي

)ْ)

)ٓ)

كغورهـ

)ٓ)
يياا عمدة ،
وإا ٌف الجممض الخ روض لـ تةتج ل الكاك ٌ
كغورهـ كةد عممكا ن
 ،كاةتاجت لواا الةاؿ يياا فإمض  ،ك رل ٌف مػا ةػاؿ ػل الرإػي كمػف ت عػل

ج وص ايخذ ل  ،واف ذلؾ فوما واتي:

الػػػكاك كفضػػػمة الحػػػاؿ  :لعػػؿ التوموػػؿ مػػف ػػاف الةػػاؿ  ،كفك ػرة ككياػػا
ػاعل عياػا يةكوػكف

ػتيادا لػ مػا
فإمض  ،ومكف اجستغياّ عياػا  ،ةصػؿ اس ن
عامػػض فوػػد ةػػاؿ ايخعػػش ايكسػػط مػػذّ" :الةػػاؿ فػػي
م ػػاكركف مػػف تص ػروةات ٌ

الوراف الكروـ كذور  ،ج وككف ٌج فػي مكإػع اسػتغياّ"

)ٔ)

كالم ػرد عػد ف ذكػر

ف الة ػػاؿ فإ ػػمض  ،ع ػ ٌػرؼ العإ ػػمض ٌاي ػػل م ػػا ف ذكرت ػػل "زدت ف ػػي العائ ػػدة ،عكاذا

)ُ) ػػرح الرإػػي ِ ،ُْ/الع ػػاب فػػي ػػرح الم ػػاب ،مخطػػكط ،كرةػػض ُْٓ ،كةا ػػوض ع ػػد
الغعكر عم

مّ جامي ،صُِٕ ياةموف كّـ الرإي يعسل دكف ف ويس اه لول.
رح ٌ

)ِ) مطكؿ التعتازايي ،صِّٕ.
)ّ) عوكد الجماف

رح العمرم ُ.ُِٖ/

)ْ) ةا وض الدسكةي عم مختصر التعتازايي ّ.ُِٓ/
)ٓ) مكاهب العتاح ّ.ُِٓ/
)ٔ) معايي الورف ُ.َُِ/
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)ُ)

ييؾ ةذفل مستغف"
ةذفتل  ،لـ وخمؿ الكّـٌ ،
ػأف الةػػاؿ ومكػػف ف وسػػتغي عياػػا  ،يس ػ لموت فإػػمض ،ذ "الم ػراد العإػػمض مػػا
فػ ٌ
وستغي عيل"

)ّ)

كمذؿ هذا ذكر ا ف جيي

) ِ)

كهذا ما استور في كتب اليةػكووف المتػاخروف ،ةتػ يذ ػت فػي

المعجمػػات الةدوذػػض ٌف "الةػػاؿ فإػػمض ...كالعإػػمض فػػي اليةػك العر ػػي مػػا ومكػػف
ػذّ :ةػرت الوصػودة م ػركةض  ،ومكيػؾ ف تسػتغيي
اجستغياّ عيل ،فإذا ةمت م ن
عف )م ركةض) كتككف الجممض عد ةذفاا تامض")ْ).

ػر مػػا تػػاتي لةاجػػض التع وػػر
كهػػذا الػػذم ػػاع عػػف الةػػاؿ مػػردكد  ،فاػػي كذوػ نا
لػ معياهػػا  ،ػػؿ هػػي فػػي ايصػػؿ  ،مػػا وػػؤت اػػا لوسػػتغي عياػػا  ،فػػإذا ةميػػا
ـ و ػػاف ةال ػػل ة ػػوف

فرة ػػا  ،ك ػػاف وعيوي ػػا رج ػػكع الي ػػاج
ػذّ :رج ػػع الي ػػاج
مػ ن
ن
الرجػػكع؟ فػػّ وص ػ ٌ عػػد هػػذا ف يوػػكؿ :ف العاعػػؿ )اليػػاج ) هيػػا عمػػدة  ،ج
)فرةػػا) فإػػمض ومكػػف اجسػػتغياّ عياػػا مػػع ٌف
ومكػػف اجسػػتغياّ عيػػل  ،كالةػػاؿ ن
العاعػػؿ مػػا ذكػػر ٌج مػػف جػػؿ ذكػػر الةػػاؿ  ،فمػػك راد المػػتكمـ اجةتصػػار عم ػ
جممض :رجع الياج  ،لما تمعظ اا.

كةػػد طػػؿ الجرجػػايي جعػػؿ مػػا يسػ لموت فإػػّت زوػػادة فػػي العائػػدة  ،كةػػاؿ:
ائدا")ٓ).
" ٌف المععكؿ جزّ متمـ لمعي الجممض كلوس ز ن
ػام عمػػدة فػػي الكػػّـ ،
فالةػػاؿ ج تختمػػؼ مػػف جاػػض الةاجػػض لػ ذ اتاػػا كػ ٌ
السػػػػماك ً
ات
كم ػػا ذكري ػػاه تؤو ػػده ال ػ ػكاهد الكذوػ ػرة ،كوكل ػػل تع ػػال  ) :ىك ىمػػػػا ىقمى ٍق ىنػػػػا َّ ى ى
ض كمػػػا ب ٍي ىنىمػػػا ً
ػػػيف))ٔ) فا ػػذه ا و ػػض تذ ػػت ٌف ا﵀ خم ػػؽ الس ػػماكات
ءع ًب ى
ىك ٍ
األر ى ى ى ى ي ى
)ُ) الموتإب ّ.ُُٔ/

)ِ) الخصائص ِ.ّٕٗ/

)ّ) رح اي مكيي ّ.ٓ/

)ْ) معجـ المصطمةات العر وض ،صُْْ.
)ٓ) دجئؿ ا عجاز ،صّّٓ.ّٓٔ-
)ٔ) سكرة الدخاف ،ا وض ّٖ.
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كايرض  ،لكػ ػػف لػ ػػك اسػ ػػتيغيي عػ ػػف الةػ ػػاؿ ً
ػػػػيف) كةوػ ػػؿ  ) :ىك ىمػػػػػا ىقمى ٍق ىنػػػػػا
(ءع ًبػ ى
ً
ض ىك ىمػػا ىب ٍي ىن يى ىمػػا) جيومػػب معي ػ ا وػػض مػػف ا ذ ػػات لػ اليعػػي
َّ
األر ى
السػ ىػم ىاكات ىك ٍ
ػش ًفػي األ ٍىر ً
ككذلؾ لك استيغيي عف الةاؿ ) ىم ىر نحا) في ةكلل تعػال  ) :ىكءى تى ٍم ً
ض
ى
ىم ىر نحا))ُ).

فمك استغيويا عف الةاؿ في هاتوف ا وتػوف كيةكهمػا  ،جختمعػت ةكامامػا

كذور معايواما .
كتغورت نا
ػادة مسػ ٌػد العمػػدة فػػي الكػػّـ
كمػػا ٌيػػل فػػي ةػػاجت ةواسػػوض  ،تػػاتي الةػػاؿ سػ ٌ
مسوئا  ،ك متكةعنا المعي عمول  ،كوكلل :
"كإر ي الع ىد
ن
)ِ)

ةموؿ الرجاّ
الموت مف وعوش كئونا
ٌيما
كاسؼ اليل ى
ي
ٌف عمػػض ارت ػػاط الجممػػض الةالوػػض ػػالكاك لككياػػا فإػػمض  ،تياةإػػاا الةجػػض
التػػي اسػػتيد لواػػا ا ػػف ه ػػاـ  ،كهػػي است ػػااده وػػكؿ الي ػػي  ،صػػم ا﵀ عموػػل

كسػػمـ  :ةػػرب مػػا وكػػكف الع ػػد مػػف ر ػػل  ،كهػػك سػػاجد  ،كةكلػػل عػػف هػػذا ال ػػاهد

ةائمػا  ،عمػ
)ةائما) في  :إر ي ز ن
ودا ن
ٌيل "مف ةكل ايدلض عم ف ايتصاب ن
الةاؿ  ،ج عم ٌيل خ ر لػ)كاف) مةذكؼ ؛ ذ ج ووترف الخ ر الكاك")ّ).
فوػػد ٌكػػد ا ػػف ه ػػاـ ٌف جممػػض )كهػػك سػػاجد) كةعػػت فػػي الةػػدوث الي ػػكم

ػاج سػ ٌػدت مسػ ٌػد الخ ػػر  ،فاػػذا ال ػػاهد يوعػ ٌػد مػػف ةػػكل ايدلٌػػض عمػ ٌف الجممػػض
ةػ ن
ػادة
الةالوض  ،لـ ترت ط الكاك لككياا فإػمض ؛ ذ ارت طػت اػا  ،كهػي عمػدة ،س ٌ

مسد الخ ر.
ٌ
كوجمع ال صروكف مػف خػّؿ ال ػكاهد التػي م ٌػر ذكرهػا  ،ػكركد الةػاؿ
ػإياـ وػذه كف لػ كذػر
في ةاجت كذورة  ،ج يوستغي عياػا ٌ ،مػا الككفوػكف ،ف ٌ
مػػف ذلػػؾ  ،فاػػـ ةػػوف وعػ ٌػدكف  ،كمػػا ويسػػب لػػواـ  ،خ ػػار )كػػاف) ك خكاتاػػا ،

)ُ) سكرة ا سراّ ،مف ا وض ّٕ.
)ِ) رح اي مكيي ّ.ٓ/
)ّ) المغيي ِ.ُُْ/
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ػ)ظف) ك خكاتاػػا ،ة ػك ناج ،فاػػذا وعيػػي ٌياػػـ جعم ػكا الةػػاؿ
كالميصػػكب الذػػايي ل ػ ٌ
عمدة كالخ ر.
تكصػؿ عػد
ك عض الدارسػوف المةػدذوف تيػاكؿ هػذه المسػالض معصػمض ٌ ،
الدراسض المستيدة ل ال كاهد العصوةض  ،عكال مجمؿ ةػكاؿ اليةػكووف ايكلػوف
كالمتاخروف  ،ل

ف الةاؿ لوست فإػمض  ،كمػا ػوع عياػا  ،فوػد درس ػاكر

الجكدم هذه الوإوض عيد اليةكووف)ُ) كمما ةالل في هذا المكإكع" :و دك جموًا
)ِ)

كةػػاؿ عػػد ا توػػاف

ٌف الةػػاؿ ركػػف فػػي الجممػػض وإػ حػر عم ػ المعي ػ ةذفػػل"
ايدلػػض " :مػػف كػػؿ هػػذا وت ػ ٌػوف ٌف كصػػؼ اليةػػاة لمةػػاؿ ٌايػػل فإػػمض  ،مػػر ج
وإػا ٌف الةػاؿ
وستيد لػ معيػ الجممػض  ،عكاٌيمػا وسػتيد لػ لعظاػا  ،كوتإػ
ن
ج تختمؼ عف ةد ركيي الجممض في فادة المعي المراد")ّ).

عكال ػ مذػػؿ هػػذا ذهػػب اةػػث خػػر  ،فػػذكر عػػد د ارسػػض هػػذه المسػػالض)ْ) ٌف
الةاؿ لوست فإمض  ،ومكف اجستغياّ عياا  ،كما ذهب اليةكوكف  ،كذكر ف
ع ػػدـ اجس ػػتغياّ عيا ػػا  ،ج وتياس ػػب كمص ػػطم العإ ػػمض ال ػػذم ً
يلص ػػؽ ا ػػا)ٓ)،
)ٔ)

ٍّ
ةد سكاّ  ،ككػاف مػف
عم

كتكصؿ ل ٌف الةاؿ "توع فإمض كتوع عمدة"
ٌ
)ٕ)
ةودا مف ةوكد الةاؿ ك تعروعاا .
يتائج ةذلٌ :يل ج ومكف جعؿ العإمض ن

)ُ) ت ذوب مياج اليةك ،صّٓ.ِٓ-
)ِ) المصدر يعسل ،صّٗ.
)ّ) المصدر يعسل ،صَْ.

)ْ) الةاؿ في الجممض العر وض لمواسرم ،صٖٓ.ٖٔ-
)ٓ) المصدر يعسل.ْٔ ،

)ٔ) الةاؿ في الجممض العر وض  ،الواسرم ،صٓٔ.
)ٕ) المصدر يعسل ،صْٗٓ.
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كمجمػ ػػؿ الكػ ػػّـ فػ ػػي هػ ػػذه الوإػ ػػوض ٌ :يػ ػػل لػ ػػك كايػ ػػت فإػ ػػمض الةػ ػػاؿ س ػ ػ نا
يف
لّرت اط ػالكاك ،لجػاز ارت ػاط الةػاؿ المعػردة  ،كالجممػض الكصػعوض ػالكاك ؛ ٌ
يك ًّ مياما تعد فإمض عيد اليةكووف.
ٌما فوما وتعمػؽ ال ػاهد الػذم است ػاد ػل الرإػي ،كةكلػل فومػا تو ٌػدـ :
م ةد يوص كدر الخ ر الكاك ،ذا ةصؿ لل ديػ ايعصػاؿ  ،كذلػؾ كةكعػل عػد

يف
ٌج ،ية ػػك :م ػػا ةسػ ػ تؾ ٌج ك ي ػػت خو ػػؿ" ٌ
فإي ػػل ج وصػ ػ ٌ اجس ػػتياد لو ػػل ؛ ٌ
الجممػػض اجسػػموض فوػػل تي ىع ػ حد عيػػد جماػػكر اليةػػكووف ةالوػػض ج خ روػػض  ،فػػّ وك ػكف
اهدا عيدهـ عم جكاز ارت اط الجممض الخ روض الكاك.
هذا
ن
ف ما است اد ل الرإػي مػف ٌف الجممػض الخ روػض ةػد تػرت ط ػالكاك ذا

ةصؿ لاا دي ايعصاؿ لكةكعاا عد ) ٌج) يةك :ما ةسػ تؾ ج ك يػت خوػؿ،
يف
وإػا ذ ػات تعمومػل  ،ػؿ ةػد وسػتيد لوػل ليوإػل ؛ ٌ
ج وص ٌ اجستياد لوػل ن
ه ػػذا ال ػػاهد وي ػػاةض م ػػا اتع ػػؽ عمو ػػل جما ػػكر الية ػػكووف  ،كالرإ ػػي ة ػػدهـ ،

ف ػػالمعركؼ ٌف الماإ ػػي وج ػػكز ر ط ػػل ػػالكاك ٌ ،ج ٌي ػػل ومتي ػػع فو ػػل ذل ػػؾ عي ػػد
الجماػػكر فػػي صػػوغتوف  :ةػػداهما كةكعػػل عػػد ) ٌج) كمػػا مػػر تعصػػوؿ هػػذا فػػي

العصؿ ايكؿ.

فمػػك كػػاف إػػعؼ الجممػػض مػػا ة ماػػا  ،التػػي جػػاّ مػػف ككياػػا فإػػمض ،

يياا ةاؿ  ،س نا في اجرت اط الكاك  ،لزاد مػف ةاجػض
ومكف اجستغياّ عيل ٌ ،
الماإػػي ل ػ هػػذا الةػػرؼ  ،عػػد ف إػػععت صػػمتل صػػاة ض ايعصػػالل عيػػل
ػػ) ٌج) كلرفعػػل مػػف درجػػض ج ػكاز ر طػػل ػػالكاك ل ػ كجػػكب اةتواجػػل لواػػا .لكػػف

الذم ةصؿ كاف إد ذلؾ.

كالةوووػػض ٌف الجممػػض ارت طػػت ػػالكاك  ،ج لمػػا ذكػره الرإػػي كغوػره ،ػػؿ
ييل رود مياا معي المعوض ؛ لذلؾ اةتاجت ل الكاك ،لتصور مععكنج معل.
ٌ
القياس عمى الجممة الكصفية :
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الػػػكاك الداقمػػػة عمػػػى الجممػػػة الكصػػػفية  :لمػػا رل اليةكوػػكف صػػّح
ف وركا صّح فصؿ

جر هذا يةكووف ل
فصؿ الةاؿ عف صاة اا الكاك ٌ ،
وإ ػ ػػا  ،فو ػ ػػد يس ػ ػػب ا ػ ػػف الس ػ ػػموف الية ػ ػػكم
الص ػ ػػعض ع ػ ػػف مكص ػ ػػكفاا ػ ػػالكاك ن

جيي ٌيل ذهب في عض تصايوعل ل جكاز دخكؿ الكاك
)تٕٔٓهػ) ل ا ف ٌ
عم الجممض الكصعوض  ،ك ٌيل اذا المذهب س ؽ الزمخ رم)ُ).
ػادا وكلػ ػػل
كةػ ػػد تطػ ػػرؽ لواػ ػػا الذعػ ػػال ي ،فسػ ػػماها كاك الصػ ػػمض  ،مست ػ ػ ن
)ِ)
ً
و
ً
كموزهػا مػف كاك الةػاؿ
ػكـ)
تعػال  ) :ىك ىما أ ٍ
ٌ
ىومى ٍك ىنا مف قى ٍرىية إًءَّ ىكلى ىىا كتى ه
ػاب َّم ٍعمي ه
ك مذمتاا)ّ).

كذكر سموماف الجمؿ مف المتػاخروف )تَُِْهػػ))ْ) ٌف الوػكؿ جػكاز
دخكؿ الكاك عم الجممض الكصعوض هك رل ا ف خوراف )تُّْهػ))ٓ).
ك جػػاز مكػػي ػػف ػػي طالػػب الووسػػي ع ػراب )كهػػـ معرإػػكف) صػػعض

ػكف)
لعروؽ في ةكلل تعال ) :ثي َّـ ىيتىىكلَّى فى ًر ه
ض ى
يؽ ِّم ٍن يى ٍـ ىك يوـ م ٍع ًر ي
س ىػكا ِّم ٍػف
سػكاٍ ى
يمض) في ةكلػل تعػال ) :لى ٍي ي
جاز عراب )كهـ وسجدكف) صعض لػ) ٌ
كف ً ً
اب أ َّ ً
ىو ًؿ ا ٍل ًكتى ً
كف))ٕ) ك كجػب
أٍ
ػج يد ى
سي
يم هة قىآئ ىم هة ىي ٍتمي ى ى
آيات المٌه آ ىنا المٍَّي ًؿ ىك يو ٍـ ىي ٍ
)ٔ)

)ُ)

ككػذلؾ جػاز

ااب الدوف ف السموف اليةكم ،الدر المإكف في عمكـ الكتاب المكيػكف ،مخطػكط،
الجزّ الذايي ،كرةض ٔ ،التاكوؿ اليةكم ِ.ٗٗٗ/

)ِ) سكرة الةجر ،ا وض ْ.

)ّ) فول المغض ك سرار العر وض ،صِّّ.

)ْ) سموماف الجمؿ ،ةا وض الجمؿ عم الجّلوف ُ.ُِٕ-ُُٕ/

)ٓ) ا ف خوراف :هك ةمد ف عمي المموب كلي الدكلض ،صاةب دوػكاف ا ي ػاّ لمظػاهر ذػـ
لممستيص ػػر ،ل ػػل دوػ ػكاف ػػعر كمجمكع ػػض رسػػػائؿ .معج ػػـ ايد ػػاّ لمةمػػػكم ُّْ-ٓ/

كايعّـ ُ ،ُٔٔ-ْٔٓ/كمعجـ المؤلعوف ِ.ٕ/

)ٔ) س ػػكرة ؿ عمػ ػراف م ػػف ا و ػػض ِّ ،م ػػكؿ عػ ػراب الو ػػرف ،تةوو ػػؽ الإ ػػامف ُ،ُّٓ/
ك تةووؽ السكاس ُ.ُِّ/

)ٕ) سكرة ؿ عمراف ،ا وض ُُّ ،المصدر يعسل ،تةووؽ السكاس ُ.ُّٓ/
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ىومى ٍك ىنػػا
ك كجػب عػراب )كلاػا كتػاب معمػكـ) صػعض لوروػػض فػي ةكلػل تعػال  ) :ىك ىمػا أ ٍ
ً
و
ً
كـ))ُ).
مف قى ٍرىية إًءَّ ىكلى ىىا كتى ه
اب َّم ٍعمي ه
كوعصؿ ما تودـ ذكره فاكجب
ذـ جاّ عد ذلؾ كمٌل الزمخ رم ،لورسه
ٌ
لكيل عم
عراب الجممض المرت طض الكاك صعضعيد عكدها عم يكرة مةإض ٌ ،

الرغـ مف ذلؾٌ ،كد ٌف الووػاس عػدـ ذكػر الػكاك ،ةتػ ع ٌػدها ازئػدة  ،وجػاّ اػا
فسماها كاك المصكؽ)ِ) .كممػف ذهػب هػذا
لغرض لصاؽ الصعض المكصكؼٌ ،

الم ػ ػػذهب م ػ ػػف ع ػ ػػده ػ ػػك ال رك ػ ػػات ػ ػػف ايي ػ ػػارم

الام ػ ػػدايي

)ٓ)

كالرإ ػ ػػي)ٔ)كاليس ػ ػػعي)ٕ)كال وإ ػ ػػاكم

ال ر ويي )تٕٕٗهػ)

)ٖ)

)َُ)

)ّ)

كالعك ػ ػػرم

)ْ)

كالميتج ػ ػػب

ك ػ ػػك الس ػ ػػعكد)ٗ)كالخطو ػ ػػب
عػراب ةكلػل

كاك القركج كالدقكؿ عنػد الكػكفييف  :تطػرؽ الع ٌػراّ لػ
ً
و
ً
ػكـ) كذكػر ٌيػل جػكز ةػذؼ
تعال  ) :ىك ىمػا أ ٍ
ىومى ٍك ىنػا مػف قى ٍرىيػة إًءَّ ىكلى ىىػا كتى ه
ػاب َّم ٍعمي ه

)ُ) المصدر يعسل ،تةووؽ الإامف ُ ،َُْ/ك تةووؽ السكاس ِ.ْ/
)ِ) الك اؼ ِ.ّّٗ-ّّٖ/ّ ،ُْٕ-ُّٕ/ِ ،َٕٓ/
)ّ) ال واف في غروب عراب الورف ِ.ٔٓ/

)ْ) الت واف في عراب الورف ُ ،ٕٕٓ/ِ ،ِْٗ/ُ ،َِٖ/ُ ،ُْٕ/كتةت اسـ مّّ مػا
مػػا مػػف ػػل الػػرةمف ُ ،َْ/ِ ،ْٔ/ُ ،ٓٓ-ْٓ/عكاعػراب الةػػدوث الي ػػكم ،صَُٖ،

رةـ َِِ.

)ٓ) العرود في عراب الورف المجود ،مخطكط ،الجزّ الذايي ،كرةض َُٓ.

)ٔ) ػػرح الرإػػي ِ ،ُْ/جػػاز الرإػػي دخػػكؿ ال ػكاك عم ػ الجممػػض الكصػػعوض ،لكػػف
فصماا عف مكإكفاا ػ) ٌج).

)ٕ) تعسور اليسعي ِ.ِٔٗ-ِٖٔ/
)ٖ) تعسور ال وإاكم ّ.ّٖ/

)ٗ) تعسور ي السعكد ّ.ُُْ/

)َُ) الخطوب ال ر ويي ،السراج الميور ِ.ُّٗ/
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ػػرط

الػكاك كذكرهػػا فػػي هػػذه ا وػػض كيةكهػػا)ُ) .لػػذلؾ سػػماها ةػػد ت اعػػل كاك الخػػركج
ادا ا وض يعساا  ،معرةنا واها عف كاك الةاؿ)ِ).
كالدخكؿ مست ن
الكاك الداقمة عمى الجممة الكصفية عند جمىكر النحكييف :استاجف

جماػكر اليةػػكووف الوػػكؿ جػكاز فصػػؿ الجممػض الكصػػعوض عػػف مكصػػكفاا ػػالكاك،
كعدكه روا ً
اذا  ،ك لو كذرهـ ت عض ايخذ اذا المذهب عم الزمخ رم.
ن
)ٓ)
)ْ)
)ّ)
فوػ ػ ػ ػػد يسػ ػ ػ ػػب ػ ػ ػ ػػك ةوػ ػ ػ ػػاف اييدلسػ ػ ػ ػػي كالزرك ػ ػ ػ ػػي كال ػ ػ ػ ػػميي

كالسػػوكطي)ٔ) ل ػ ا ػػف مالػػؾ ٌيػػل ةػػاؿ فػػي ةكا ػػي التسػػاوؿ ٌف مػػا ذهػػب لوػػل
الزمخ رم مف تكسط الكاك وف الجممض الكصعوض كمكصكفاا فاسد  ،لـ ووؿ ػل
ةد مف ال صرووف كالككفووف  ،فاك رل اذ وجب ف ج يومتعت لول.
كذك ػػر ا ػػف و ػػاز الية ػػكم " ٌف الزمخ ػػرم ج ػػاز ف ػػي كتا ػػل المكس ػػكـ
الع ػػائؽ دخ ػػكؿ الػ ػكاك عمػ ػ الجمم ػػض الكص ػػعوض ،كك ػػذا ةكػ ػ ف ػػي ع ار ػػل كفو ػػل

يظر")ٕ).

"معترض مف جاض ٌيػل لػـ ووػؿ ػل ةػد
كذكر المرادم ٌف هذا المذهب
ى
مف اليةكووف")ٖ) سكل الزمخ رم فاك مخالؼ لمجماكر.

)ُ) معايي الورف ِ.ّٖ/

)ِ) الةركؼ ،ي ي الةسوف المزيي ،صَُّ.
)ّ) ال ةر المةوط ٔ.ُُٓ-ُُْ/
)ْ) ال رهاف ْ.َْْ/

ٓ
ميي ِ.ُُُ/
) ) رح المغيي لم ٌ
)ٔ) عوكد الز رجد ِ.ُِّ-َِّ/

)ٕ) ةكاعد المطارةض /صُْٗ.
)ٖ) الجي الدايي ،صُٔٗ.
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كمذؿ هذا ذكر ا ف ه اـ

)ُ)

كا ػف عووػؿ

)ِ)

كالػدمامويي

)ّ)

كذكػر عػض

عض الدارسوف المةدذوف ٌف الزمخ ػرم هػك كؿ مػف جػاز دخػكؿ الػكاك عمػ
الجممض الكصعوض)ْ).

وتإػ ػ مم ػػا سػ ػ ؽ ذكػ ػره ٌف جما ػػكر الية ػػكووف رفإػ ػكا الو ػػكؿ ػػالكاك
ووركا اا عم ٌياا كػ)كاك) الةاؿ
المذككرة  ،ةت ٌف الوائموف اا يعساـ  ،لـ ٌ
ك يظو ػرة لاػػا  ،فاػػـ مػػع ٌياػػـ جػػازكا دخكلاػػا عم ػ الجممػػض الكصػػعوض  ،ةكم ػكا
زوادتاا  ،ك ذكذ ذكرها  ،كع ٌػدكا ةػذفاا هػك الووػاس مست ػادوف ا وػض ) :ىك ىمػا
كف))ٓ) ،كهػػذا مػػا فصػ عيػػل الزمخ ػػرم الػػذم
أٍ
ىومى ٍك ىنػػا ًمػػف قى ٍرىيػ وػة إًٌء لى ىىػػا يمنػ ًػذ ير ى
)ٔ)
ً
وعر مف عراب ما عدها مف الجمؿ صعات
يجعؿ مسؤكنج عياا  ،كلاذا يجده ٌ
ػذّ ،الجممػض
وّ  ،فوػد عػرب م ن
صعات  ،ل ع ار اا ةالوػض كمٌمػا كجػد لػذلؾ سػ ن
)ٕ)
ةاج مػف
اوا ىك ًو ىي ظىالً ىم هة)
ن
عد الكاك في ةكلل تعال ) :فى ىكأ ِّىيف ِّمف قى ٍرىي وة أ ٍ
ىومى ٍك ىن ى
مف )ةروض) كجاز ذلؾ لتخصوصػاا جممػض الصػعض ) همكياهػا))ٖ) فوظاػر ٌيػل ةػد

اإػػطر لػ ػ

مةإض.

عػ ػراب الجممػػض ع ػػد الػ ػكاك صػػعض  ،ذل ػػؾ عي ػػد رجكعاػػا لػ ػ يكػػرة

كم ػػا كػ ػػاف وي غ ػػي لميةػػػكووف ف ورفإػ ػكا ال ػ ػكاك الداخم ػػض عم ػ ػ الجممػػػض

الكصػػعوض ،كهػػـ ةػػد ة م ػكا اختاػػا  ،كاك الةػػاؿ  ،فػػإذا كػػايكا ةػػد اسػػتيكركا
)ُ) المغيي ِ.ّٔٓ-ّْٔ/

)ِ) رح ا ف عووؿ ُ.ّٖٔ/
)ّ) ةا وض الص اف ّ.ْٔ/

)ْ) الجممض الكصعوض في اليةك العر ي ،لوث سعد ةمود ،صّّ.
)ٓ) سكرة ال عراّ ،ا وض َِٖ.

)ٔ) الك اؼ ِ ،ّّٗ-ّّٖ/ّ ،َٕٓ/العرود في عراب الورف ،مخطكط ،كرةض َُٓ.
)ٕ) سكرة الةج ،مف ا وض ْٓ.
)ٖ) الك اؼ ّ.ُِٔ/
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ػػدة

وإػا
الوكؿ جكاز فصؿ الجممض الكصعوض عف مكصػكفاا ػ)الكاك) كػاف عمػواـ ن
ف وستيكركا

دة الوكؿ جكاز فصؿ الجممض الةالوض عف صاة اا الكاك.

الحاؿ كالصفة مف نسب كاحد  :كما ذكر اليةكوكف ٌف الةاؿ كالخ ػر
مف يسػب كاةػد ،فوػد ذكػركا الكػّـ يعسػل فػي الةػؿ كالصػعض  ،ةتػ ٌف سػو كول

وإا وسمي الةاؿ صعض)ُ) كما كاف وسمواا خ نرا ،فموس وياما فػرؽ كمػا
كاف ن
ووػػكؿ الم ػػرد ،سػػكل ٌف الةػػاؿ "صػػعض مؤةتػػض  ،مػػا الصػػعض فذا تػػض  ،توػػكؿ :اة ػػؿ

زوػػد ما ػ نػوا  ،م :كصػػؼ زوػػد الم ػػي فػػي ذيػػاّ ا ة ػػاؿ ٌ ،مػػا ذا ةميػػا  :ة ػػؿ
زود الما ي  ،فوككف المعركؼ الم ي")ِ) كةد مغت درجػض الكةػدة ويامػا لػ
ػاج
ل ػ ػ ف وصػ ػ ٌػرح سػ ػػو كول ػ ػػاف "مػ ػػا كػ ػػاف صػ ػػعض لميك ػ ػرة جػ ػػاز ف وكػ ػػكف ةػ ػ ن
لممعرفض")ّ).
كمف الوكاعد اليةكوض التي ذكرها اليةكوكف ٌف "كؿ ما وجكز ف وككف
)ْ)
ػذّ عػراب
ةػاجن ،وجػػكز ف وكػػكف صػػعض" كةػػد ات عػكا هػػذه الواعػػدة ،فاجػػازكا مػ ن
ػاج ع ػػد اليكػ ػرة المختص ػػض )ٓ) ية ػػك ،م ػػررت رج ػػؿ ص ػػال
الجمم ػػض ص ػػعض ك ة ػ ن
وصمي ،ككذلؾ عد المعرؼ ػ)اؿ) الجيسوض  ،يةك ةكلل تعػال  ) :ىك ىمثى ًؿ ا ٍل ًح ىم ً
ار
ً
ار))ٔ).
ىسفى نا
ىي ٍحم يؿ أ ٍ
ػام فػػرؽ فػي المعيػ
فامػا متػداخّف ن
ػس ٌ
معيػ  ،فاػؿ تةػ ٌ
في ةكليا :اة ؿ زود وإةؾ ،كالصعض في ةكليا :اة ؿ رجؿ وإةؾ؟.

ػوف الةػػاؿ

)ُ) كتاب سو كول ِ.ُُِ/

)ِ) الموتإب ْ ،ََّ/المودمض المةس ض ِ.ُُّ/
)ّ) كتاب سو كول ِ.ُُْ-ُُّ/

)ْ) رح المعصؿ ج ف وعوش ِ.ٕٔ/

)ٓ) ةكاعد ا عراب ج ف ه اـ ،صُٓ ،كمع كتاب يزهض الطرؼ ،سُُِ.ُُّ-
)ٔ) سكرة الجمعض ،مف ا وض ٓ.
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ٌف ةو ػػاس الة ػػاؿ عمػ ػ الص ػػعض  ،ذ تا ػػا الدارس ػػكف ف ػػي مس ػػائؿ كذوػ ػرة
متعموػػض امػػا  ،فوػػد ذكػػر ا ػػف ال ػػجرم ٌف الجممػػض ذا كةعػػت صػػعض كجػػب ف

"كلمػا كجػب هػذا فػي الصػعض  ،كجػب
وككف فواا إمور وعػكد لػ المكصػكؼ ٌ
يياا صعض ذم الةاؿ")ُ).
في الةاؿ ؛ ٌ
ػذّ ،تكصػػمكا لػ ٌف ايصػػؿ
كالػػذوف درسػكا الػكاك فػػي عمػػـ المعػػايي ،مػ ن
)ِ)

ك عػػض المةػػدذوف

ةواسػػا عمػ الخ ػػر كاليعػػت
فػػي الةػػاؿ ف ج تػرت ط ػػالكاك ن
استيادا ل هذه الةوووض التي استورت عمواا كتػب اليةػك ،يذكػر ٌيػل " ذا كةعػت
ن
وإ ػػا
الة ػػاؿ جمم ػػض ا ػػترط فوا ػػا م ػػا و ػػترط ف ػػي اليع ػػت الجمم ػػض مم ػػا ور طا ػػا ن
صاة اا")ّ).

كلمػ ػػا كػ ػػاف الػ ػػذم و ػ ػػترط فػ ػػي الجممػ ػػض الكصػ ػػعوض ف ت ػ ػرت ط مت كعاػ ػػا

الإػػمور ،ك مػػا ووػػكـ موامػػل  ،اسػػتذياّ ،ال ػكاك  ،كػػاف وجػػب ف وكإػػع هػػذا

الةكػ ػػـ يعسػ ػػل فػ ػػي الجممػ ػػض الةالوػ ػػض ةت ػ ػ الطائعػ ػػض التػ ػػي جػ ػػازت ر ػ ػػط الجممػ ػػض
الكصػعوض ػػالكاك ،ةػػد يعػكا جعػػؿ هػػذه الػكاك ،توػػكـ موػػاـ الإػمور ،فاػػي كاك ازئػػدة

عيدهـ)ْ).

فممػػا لػػـ وجػػز اليةكو ػكف ر ػػط الجممػػض الكصػػعوض ػػالكاك كػػاف وجػػب عػػدـ

ةواسػػا كهػػذه الوإػػوض كػػالتي مػػرت دواػػض كمػػف
ج ػكاز ذلػػؾ فػػي الجممػػض الةالوػػض ن
الممكػػف عػػادة المعادلػػض التػػي ذكػػرت فػػي الووػػاس عمػ الجممػػض الخ روػػض  ،فيوػػكؿ
هيػػا مػػا ةميػػاه هيػػاؾ  ،مػػا ٌف الجممػػض الةالوػػض تسػػاكم الجممػػض الكصػػعوض ك مػػا ٌف
الجممػض الكصػػعوض تسػاكم عػػدـ جػكاز ر طاػػا ػالكاك ،ذف الجممػػض الةالوػض تسػػاكم
عدـ جكاز ر طاا الكاك ،كتككف الوإوض ايخورة يتوجض مةتكمض
)ُ) اجمالي ال جروض ِ.ِٕٕ/

)ِ) ةا وض الدسكةي عم مختصر التعتازايي ّ.ُِِ/
)ّ) في اليةك العر ي ،ةكاعد كتط وؽ ،صُُُ.
)ْ) اليةك الكافي ّ.ّٖٔ/
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عمػػة جػكاز ربػػط الجممػػة الحاليػػة بػػالكاك دكف الكصػػفية  :كػػاف وي غػػي
ةواسػػا عمػ الجممػض الكصػػعوض ،
لميةػكووف ف وميعػكا ر ػط الجممػػض الةالوػض ػالكاك ن
ك
وإػا لغػاّ مػا س ٌػمكه
ٌج ٌياـ تخمكا عف هذا الوواس ؛ ٌ
يف ايخذ ل وسػتكجب ن
)كاك الةػػاؿ) ،لػػذلؾ ارة ػكا وعػػالجكف ر ػػط الجممػػض الةالوػػض ػػالكاك دكف الكصػػعوض
عمػػؿ متكمعػػض  ،فوػػد عمػػؿ الرإػػي عػػدـ ر ػػط الجممػػض الكصػػعوض ػػالكاك لت عوتاػػا

وإػػا مػػا ةالػػل فػػي الخ ػػر ػػؿ "ةػػد
المكصػػكؼ ،خػػّؼ الجممػػض الةالوػػض  ،كةػػاؿ ن
تيص كدر الصعض ػالكاك  ،ذا ةصػؿ [لػػاا] ديػ ايعصػاؿ  ،كذلػؾ [ كةكعػػاا] عػد
ج ،يةػػك  :مػػا جػػاّيي رجػػؿ ٌج كهػػك فووػػر"

كالسػػوكطي

)ّ)

كالعمػػرم

)ْ)

كالدسػػكةي

)ٓ)

)ُ)

كةػػد

ػػار وإ ػان التعتػػازايي

)ِ)

ل ػ كجػػكب ايخػػذ ووػػاس الةػػاؿ عم ػ

الصػػعض فػػي عػػدـ الػػر ط ػػالكاك ٌ ،ج ٌياػػـ دفعػػكه مذػػؿ مػػا ةػػاؿ الرإػػي ،كذكػػركا
ٌف ذم ػػض فرةن ػػا ػػوف الة ػػاؿ كالص ػػعض ،م ػػف جا ػػض تو ػػدوماا عمػ ػ ص ػػاة اا كع ػػدـ
مطا وتاا لل في ا عراب كالتيكور.

لـ وستطع اليةكوكف ف وعممكا هيا  ،عدـ ر ط الجممػض الكصػعوض ػالكاك

وإػا
دكف الةاؿ ةجض ف الةاؿ فإػمض ومكػف اجسػتغياّ عياػا ؛ ٌ
يف الصػعض ن
تيع ػ حد عيػػدهـ فإػػمض  ،فتكمع ػكا فػػي اسػػتي اط عمػػض خػػرل  ،هػػي هػػذه المػ ٌػرة كػػكف
ػرب  ،كالةػاؿ لوسػت كػذلؾ
الصعض تت ع المكصكؼ في التعروؼ كالتيكور كا ع ا

ػتيادا لػ
 ،كةد ذكركا هػذا اس ن

ٌف هػذه الت عوػض توػكم صػمض الصػعض مكصػكفاا ،

)ُ) ػػرح الرإػػي ِ ،ُْ/الع ػػاب فػػي ػػرح الم ػػاب ،مخطػػكط ،كرةػػض ُْٓ ،كةا ػػوض ع ػػد
وإػػا كػػّـ الرإػػي يعسػػل،
الغعػػكر عم ػ ػػرح مػ ٌػّ جػػامي لمكافوػػض ،صُِٕ يػػاةموف ن
تعمومل كاست ااده دكف ف ويس اه لول.

)ِ) مطكؿ التعتازايي ،صِّٕ.

)ّ) همع الاكامع ّ ِٕٓ/ك تودوـ اليعسايي ِ.َِّ/
)ْ) عوكد الجماف

رح العمرم ُ.ُِٖ/

)ٓ) ةا وض الدسكةي عم مختصر التعتازايي ّ.ُِٓ/
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فأياػػا ج تت ػػع صػػاة اا  ،إػػععت صػػمتاا ػػل  ،فاةتاجػػت ل ػ
مػػا الةػػاؿ ٌ ،
الػ ػكاك لتوكوتا ػػا ٌج ٌف المذ ػػاؿ ال ػػذم ج ػػاّ ػػل الرإ ػػي م ػػف ٌف الص ػػعض عي ػػدما

ػتج ػل عيػد
تإعؼ صمتاا مكصكفاا ،لكةكعاا عد ٌج ،تػرت ط ػالكاك ،ج يوة ٌ
جماػػكر اليةػػكووف ؛ جف ال ػكاك فوػػل عيػػدهـ كاك الةػػاؿ ،كالجممػػض عػػدها ةالوػػض
كلوسػت كصػعوض  ،فمػا ذكػره الرإػي ع ٌػده الجماػكر مػػذه ا ً
ػاذا ،عكاذا خػذيا مػػا
ن
اهدا عم مػا ذهػب لوػل
عد
وإا ج يو ٌ
ن
است اد ل ةسب المذهب ال اذٌ ،
فإيل ن

يف الذوف ةالكا جػكاز دخػكؿ الػكاك عمػ الجممػض الكصػعوض لػـ و ػترطكا كةػكع
ٌ ،
هذه الجممض عد ) ٌج) كما تػك كهـ الرإػي)ُ) ػؿ ةػالكا جػكاز ذلػؾ مطمونػا  ،ةتػ

ياػ ػػـ كج ػ ػكا ر ػ ػػط الجممػ ػػض الكصػ ػػعوض ػ ػػالكاك ،مػ ػػع ٌياػ ػػا لػ ػػـ تإػ ػػعؼ صػ ػػمتاا
ش ٍػي نئا ىك يو ىػك
سى أىف تى ٍك ىريوكاٍ ى
مكصكفاا كةكعاا عد ) ٌج) يةك ةكلل تعػال  ) :ىك ىع ى
شر لَّ يك ٍـ))ِ) كةكلل تعال ) :أ ٍىك ىكالًَّذم ىم َّر
ش ٍي نئا ىك يو ىك ى
سى أىف تي ًحبكاٍ ى
ىق ٍيهر لَّ يك ٍـ ىك ىع ى
اكي هة عمىى عر ً
و ً
كش ىىا))ّ).
ىعمىى قى ٍرىية ىكو ىي ىق ً ى ى ي ي
كةػػوف جعػػؿ الرإػػي كجػػكد ) ٌج) ػػوف الصػػعض كالمكصػػكؼ س ػ نا مػػف
وإ ػػا سػ ػ نا خ ػػر ف ػػي
سػ ػ اب إ ػػعؼ الص ػػمض ويام ػػا  ،ف ػ ٌ
ػإف كج ػػكد الػ ػكاك وع ػػد ن
إعؼ هذه الصمض  ،كهذا ما ذهب لول جماكر اليةكووف  ،فود رفإكا عراب

م ػا است ػػاد ػػل الرإػػي صػػعض جيعصػػالاا عػػف مكصػػكفاا ػػ) ٌج) كال ػكاك

)ْ)

ٌياـ جعمكا هذوف العاصموف مسكغوف لمجيّ الةاؿ مف اليكرة المةإض.

كمػػا

ك إػػوؼ هيػػا مػػا ذكرتػػل فػػي مكإػػكع الووػػاس عمػ الجممػػض الخ روػػض ٌف
ال اهد الذم كرده الرإي وياةض ةإوض الععؿ الماإي الذم عم الرغـ مف
إػػعاؼ صػػمتل صػػاة ل  ،كةكعػػل عػػد ) ٌج) امتيػػع ر طػػل ػػالكاك عػػد ف كػػاف

)ُ) رح الرإي ِ.َُِ/

)ِ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ُِٔ.
)ّ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ِٗٓ.
)ْ) رح ا ف عووؿ ُ.ّٖٔ/
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وإػػا :لػػك كػػاف إػػعؼ صػػمض الةػػاؿ مػػا ة ماػػا توػػض مػػف عػػدـ
جػ ن
ػائزا ،فػػاةكؿ ن
ت عوتاا لصاة اا س نا لّرت اط الكاك ،لزاد مف ةاجض الماإي ل هػذا الػر ط

 ،عد ف إععت صػمتل مػا ة مػل ايعصػالل عيػل ػػ) ٌج) ج ف وةصػؿ العكػس

مةتاجا لواا.
مف ذلؾ ،فوستغيي عف الكاك عد ف كاف
ن
كم ػػا ٌف اخ ػػتّؼ الت عو ػػض ل ػػك صػ ػ ٌي ػػل وإ ػػعؼ الص ػػمض  ،فوزو ػػد م ػػف

الةاجػػض ل ػ الػػر ط ػػالكاك ،لكػػاف لػػل يصػػوب فػػي الةػػاؿ المعػػردة دكف الجممػػض ،

ييػػل فػػي ا ف ػراد تظاػػر ذػػاره  ،فتظاػػر فتةػػض الةػػاؿ المعػػردة ،كتظاػػر صػػوغض
ٌ
تيكورهػا فػػي ةػوف تختعػػي هاتػاف الظاهرتػػاف فػي الجممػػض  ،كالمعػركؼ ٌف الةػػاؿ
المع ػػردة ومتي ػػع ر طا ػػا ػػالكاك ،فكو ػػؼ وصػ ػ

ف ومتي ػػع ر ػػط ال ػػذم وظا ػػر فو ػػل

اختّؼ الت عوض كوجكز ر ط الذم ج وظار فول ذلؾ؟

وإػا دخػؿ فػي زوػادة
كما ٌف اختّؼ الت عوػض المػذككرة ،لػك كػاف لاػا ن
ةاجػػض الةػػاؿ ل ػ الػػر ط ػػالكاك  ،جرت طػػت اػػا الجممػػض الكاةعػػض خ ػ انر ل ػػ)كاف)

وإ ػػا ج تت ػػع مت كعاتا ػػا ف ػػي التعرو ػػؼ
ك) كف) كاخكاتام ػػا ؛ ٌ
يف ه ػػذه ايخ ػػار ن
كالتيكور كا عراب ،كذلؾ وجكز تودوماا اف الةاؿ.

كهي ػػاؾ ةإ ػػوض ةاس ػػمض ف ػػي ه ػػذا ال ػػاب  ،ه ػػيٌ :ف الية ػػكووف اعت ػػذركا
لر ط الةاؿ الكاك دكف الصعض  ،استيادا ل ٌف الةاؿ تعتػرؽ عياػا مػف جاػض
توػػدوماا عم ػ صػػاة اا كعػػدـ مطا وتاػػا لػػل فػػي التعروػػؼ كالتيكوػػر كا ع ػراب ،

فإياػا فػركؽ لعظوػض ج عّةػض لاػا المكإػكع
لكف ماما ةوؿ عف هػذه العػركؽ ٌ ،
يف العم ػػض الت ػػي اعتمػػد عموا ػػا اليةكو ػػكف ف ػػي مي ػػع ر ػػط
الػػذم ية ػػف ص ػػدده ؛ ٌ

الجممػ ػض الكص ػػعوض ػػالكاك ،كاعتم ػػدكا عموا ػػا ف ػػي رف ػػض الم ػػذهب الوائ ػػؿ جػ ػكاز
ر طاا اا  ،هي " ف الصعض ميزلض الجزّ مف المكصكؼ")ُ).

)ُ) الةجض في الوراّات الس ع ي ي عم اليةكم ُ.َُٗ/
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فالجممػ ػ ػػض الكصػ ػ ػػعوض  ،كمػ ػ ػػا ةػ ػ ػػاؿ الجرجػ ػ ػػايي ،اسػ ػ ػػتغيت عػ ػ ػػف ر طاػ ػ ػػا

يياا معي الكصؼ ةد اتصمت ل مػف ذات يعسػاا  ،فمػـ
مكصكفاا الكاك ؛ ٌ
تةتج ل يّ وصماا ػل  ،فاسػتغيت اػذا الػر ط الػذاتي كالمعيػكم عػف الػكاك

لر طاا مت كعاا)ُ).

ػتيادا لػ ٌف الػكاك ،كمػػا ةػػالكا ،ج تعػػارؽ
فأيامػػا كال ػػيّ الكاةػػد ،كاسػ ن
ٌ
صماا الذم هك العطؼ  ،فوػد ذكػركا ٌيػل امتيػع عطػؼ الجممػض الكصػعوض عمػ

مكصػ ػػكفاا ال تػ ػػض جسػ ػػتةالض عطػ ػػؼ ال ػ ػػيّ عم ػ ػ يعسػ ػػل)ِ) ،كةػ ػػد عٌػ ػػركا عػ ػػف
م ػػالغتاـ فػػي ميػػع ذلػػؾ اسػػتعماؿ لعػػظ )ال تػػض) ك )اجسػػتةالض) .لػػوس مػػا ةالػػل
اليةكوػػكف هيػػا  ،عػػف ػػاف الصػػعض كالمكصػػكؼ  ،هػػك ػػاف الةػػاؿ كصػػاة اا

وإان؟ فالةاؿ كذلؾ مستغيوض عػف الػكاك ر طاػا صػاة اا ،ذ هػي متصػمض ػل

وإػا عمػ ٌف
ذاتاا ؛ ٌ
يياا اتعاؽ اليةكووف صػعض لػل  ،ىىكلى ٍػـ وتعػؽ اليةكوػكف ن
الة ػػاؿ ه ػػي يع ػػس ص ػػاة اا ف ػػي المعيػ ػ ك ٌيام ػػا ك ػػيّ كاة ػػد ؟ كه ػػذا م ػػا م ػ ٌػر
تعصػػومل فػػي العصػػؿ ايكؿ ،ك ػريا لوػػل فػػي عػػدة مكاإػػع .فالعمٌػػض التػػي ميعػػت

ر ػػط الجممػػض الكصػػعوض ػػالكاك ،مكجػػكدة ذاتاػػا فػػي الجممػػض الةالوػػض كصػػاة اا ،

فكجػػل العمػػض كاةػػد هيػػا كهيػػاؾ ،فالصػػعض كالةػػاؿ مامػػا ةوػػؿ ٌيامػػا وختمعػػاف كػػذا
ػتيادا ل ػ
ككػػذا ،وكعػػي ٌيامػػا مت ػػا ااف فػػي الكجػػل المػػايع ،كهػػك الكصػػؼ .كاسػ ن
ػإف رفػػض اليةػػكووف ل ػكاك الصػػعض  ،ووإػػي رفإػػاـ كاك الةػػاؿ  ،كهػػذه
ذلػػؾ ،فػ ٌ
ةإػػوض عمػػؿ اػػا اليةكوػػكف ،فاصػػةاب المػػذهب ال ػػاذ ةػػد ذكػػركا ص ػراةض ٌياػػـ
ػتيادا ل ػ ػ ج ػ ػكاز
جػ ػػازكا تكسػ ػػط ال ػ ػكاك ػ ػػوف الجممػ ػػض الكصػ ػػعوض كمكصػ ػػكفاا اسػ ػ ن

)ُ) دجئؿ ا عجاز ،صِِٕ.

)ِ) ال ةر المةوط ي ي ةوػاف اييدلسػي ٔ ُُٓ-ُُْ/كا ةموػد ػرح المعصػؿ ،مخطػكط،
كرةػػضُٓ ،كاي ػ اه كاليظػػائر لمسػػوكطي ِ ُِّ/كةا ػػوض ال ػػيكايي عم ػ
ا عراب ج ف ه اـ ُ ُُِ/كركح المعايي ُ.ْٕٓ/
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ػػرح مودمػػض

تكسطاا وف الجممض الةالوض كصاة اا)ُ) ،فإذا لـ وجز جماكر اليةكووف فصؿ

الجممػػض الكصػػعوض عػػف مكصػػكفاا ػػالكاك

)ِ)

كجػػب عمػػواـ ف ج وجوػػزكا هػػذا ػػوف

فإف الوكؿ ػكاك الةػاؿ ومػزـ الوػكؿ ػكاك الصػعض
الجممض الةالوض كصاة اا  ،عكا ٌج ٌ
ةواسا .
ن
وور ػر ط كػؿ مػف الجممػض الةالوػض كالجممػض
فاذا الوواس ووإي ٌما ف ك
الكصعوض الكاك ،ك ،ج ،كةد ت وف ٌف العمؿ ايخور كل لكإكح الةجػض فوػل
ك دواوتاا.

المكازنػػػة  :وص ػ ٌػرح اليةكو ػػكف ،كم ػػا ه ػػك كاإػ ػ  ،ككم ػػا م ػ ٌػر ف ػػي ع ػػدة
ػر لػ ػػ)كاف)
ػاف الجمم ػػض الةالو ػػض ،كالكص ػػعوض ،كالخ رو ػػض  ،كالكاةع ػػض خ ػ نا
مكاإ ػػع ،ػ ٌ

ذايوػػا لػػ)ظف) ك خكاتاػػا  ،مػػف يسػػب كاةػػد ،
ك) كف) ك خكاتامػػا  ،كالكاةعػػض مععػػكنج ن
ػرت لوا ػا مجتمعػػض تجػػد ٌف الجمػػؿ
فاػػي
جموعػػا صػػعات لمت كعاتاػػا  ،فػػإذا يظػ ى
ن
التي جاز ر طاا الكاك في هذه المجمكعض المتةدة فػي المعيػ الكصػعي ،كػاف

فو ػػط ف ػػي ػػطر م ػػف الجمم ػػض الةالو ػػض كه ػػذا مم ػػا وجعم ػػؾ ت ػػعر

ػػذكذ الةالػ ػض

ايخورة  ،ك إركرة خراجاا مف الةاؿ كإماا ل المععكؿ معل .لتكػكف هػذه

المجمكعػػض ذات اليسػػب الكاةػػد ،وةكماػػا ةػ ػايكف عػػاـ كاةػػد  ،هػػك عػػدـ ال ػػر ط
الكاك.

كمف المعركؼ ٌف كاك المعوض عيد اليةاة تدخؿ عم اجسـ المعػرد كج
تدخؿ عم الجممض  ،ك ٌف كاك الةاؿ تدخؿ عمػ الجممػض كج تػدخؿ عمػ المعػرد

 ،كهػػذا التيػػاةض  ،ك التيػػاظر فػػي الةكػػـ ويامػػا ،لػػـ وج ػ ّ مصػػادفض  ،عكاٌيمػػا

جػػاّ هػػذا فػػي الةووو ػض لكػػكف هػػاتوف ال ػكاكوف ك ناكا كاةػػدة  ،ك معي ػ كاةػػد  ،هػػك

)ُ) العرو ػػد ف ػػي عػ ػراب الو ػػرف المجو ػػد ،مخط ػػكط ،كرة ػػض َُٓ م ػػف الج ػػزّ الذ ػػايي ،كةكاع ػػد
المطارة ػػض ،صُْٗ ،كال ػػدر المص ػػكف ،مخط ػػكط ،كرة ػػض ٔ م ػػف الج ػػزّ الذ ػػايي ،كركح
المعايي ْ.ِّٕ/

)ِ) الدر المصكف ،كرةض ٔ مف الجزّ الذايي.
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فرةػكا ػوف التػي تػدخؿ عمػ الجممػض كالتػي تػدخؿ
معي المعوض ٌج ٌف اليةكووف ٌ
عم المعػرد  ،كفصػمكا ويامػا فػي المعيػ  ،فسػمكا ايكلػ كاك الةػاؿ  ،كالذايوػض
كاك المعوض.

كاك الحػػاؿ ككاك المصػػاحبة فػػي مي ػزاف المعنػػى  :كاك الةػػاؿ كمعي ػ
ً
ىه كمػتٍاي ٍـ
الةاؿ  :ذكػر ػك عمػي اليةػكم ف الػكاك فػي ةكلػل تعػال  ) :ىكطىآئعىػضه ةى ٍػد ى
ىيعي يسػ ػػاي ٍـ))ُ) "دالػ ػػض عم ػ ػ الةػ ػػاؿ")ِ) كذكػ ػػر ا ػ ػػف ا ػ ػػاذ اف "كاك الةػ ػػاؿ معياهػ ػػا
الة ػػاؿ")ّ) كمذ ػػؿ ه ػػذا ة ػػاؿ الس ػػخاكم  ،كذه ػػب لػ ػ ٌف الجمم ػػض ذا كاي ػػت تعو ػػد
معي الةاؿ ذاتاا  ،فإياا ج تةتاج لػ كاك الةػاؿ  ،فػإذ لػـ تعػد ذلػؾ  ،فإياػا
تستعوف اذه الكاك لتزكدها معي الةاؿ

)ْ).

كإ ػػعؼ ع ػػض الية ػػاة ايعػ ػراد الجمم ػػض الإ ػػمور ،لك ػػكف الػ ػكاك ت ػػعر

الةالوض خّفل) )5كذكر المػالوي ف كاك الةػاؿ هػي " ف تكػكف لمةػاؿ كمعيػ

ذلؾ ف تجيّ عدها جممض في مكإع الةاؿ مف ذم الةاؿ"

)ٔ).

وتإ ػ ممػػا ذك ػره اليةكوػػكفٌ ،ف ذمػػض م ػروف دفعامػػا ل ػ تسػػموض ال ػكاك
كاك الةػػاؿ :ايكؿ ،دخكلاػػا عم ػ جممػػض ةالوػػض  ،كالذػػايي ،دجلتاػػا عم ػ معي ػ
الةاؿ الذم هك معي الكصػؼ  ،مػا فومػا وتعمػؽ ػايمر ايكؿ ،فػاف الكاجػب
ف وعرب الةرؼ ةسب معياه  ،ج ةسب ما تعيول الجممض التي دخؿ عمواػا ،

)ُ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ُْٓ ،كهي التي است اد اا سو كول.

)ِ) المسػػائؿ الم ػػكمض المعركفػػض ال غػػدادوات ،صّٗٓ ،كممػػف اسػػتخدـ ع ػػارة "الدالػػض عمػ
الةاؿ" اجر مي ،جكاهر ايدب ،صِٗ.

)ّ) رح المودمض المةس ض ُ.ِٓٔ/

)ْ) المعصؿ في رح المعصؿ ،صَٕٔ..َٕٖ-

)ٓ) ػػرح الكافو ػػض لعم ػػؾ الع ػػّ الت روػػزم ،صَُُ ،ك ػػرح الم ػػاب ج ػػف مسػػعكد الس ػػورافي،
مخطكط ،كرةض ّْ ،ك رح الكافوض لّرد ومي ،مخطكط ،كرةض ٔٔ ،كالعكائػد الإػوائوض،
صِٕ.

)ٔ) رصؼ الم ايي ،صُْٕ.ُْٖ-
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استيادا لػ دجلػض مػا عػدها  ،ارتك يػا خطػاوف فػي ف كاةػد ،
فإذا عر يا الكاك
ن
ايكؿ :يي ػػا سػ ػيمغ معيػ ػ الػ ػكاك ،كج ياخ ػػذ ػػل ف ػػي ا عػ ػراب  ،كالذ ػػاييٌ :ي ػػل
سوإوع معياها كتت عب مصطمةاتاا  ،ل درجض ٌيل ج ومكف ةصػرها ،كمػا
فعؿ عض ت اع الككفووف ،ةوف تطرؽ ل معايي الكاك  ،ك كذر مف تسمواتاا

م رجؿ")ُ).
 ،ةت ذكر ٌف مياا" كاك المدح  ،يةك ،جاّيي صاة ؾ ك ٌ
فػػّ وصػ ف تعػػرب الػكاك كاك المػػدح  ،جف الجممػػض عػػدها دلػػت عمػ

ذلػػؾ  ،جف هػػذه الجممػػض ذاتاػػا ةػػد ووصػػد اػػا الػػذـ ك اجسػػتازاّ ك التعجػػب،

كذمض جمؿ خرل تاتي عد الكاك ،لمعاف خرل ،كالتعظوـ ،يةك:
)ِ)
كس ػ ػ ػ ػ ػ ً
لو ػ ػ ػ ػ ػػكـ كروا ػ ػ ػ ػ ػ وػض ً
ػداد ذى ٍغ ػ ػ ػ ػ ػ ًػر
م فتػ ػ ػ ػ ػ ػ إ ػ ػ ػ ػ ػػاعكا
إ ػ ػ ػ ػ ػػاعكيي ك ٌ
فاذا وعي

ف توسـ الكاك ل كاك مدح ،ككاك ذـ ،ككاك اسػتازاّ ،ككاك تعجػب،

ككاك تعظ ػػوـ  ،ككاك ك ػػذا كك ػػذا  ....م ػػع ف معياه ػػا كاة ػػد  ،فوج ػػب ف تع ػػرب

يف اخػ ػػتّؼ المعػ ػػايي كتعػ ػػددها  ،لػ ػػـ وػ ػػات مياػ ػػا عكاٌيمػ ػػا مػ ػػف
ع ارنػ ػػا كاةػ ػ نػدا ؛ ٌ
اختّؼ معايي الجمؿ عدها كتعددها.
ك مػػا فومػػا وتعمػػؽ ػػايمر الذػػايي فػػإف كاك الةػػاؿ ج عّةػػض لاػػا معي ػ

فإياػػا فػػي الةوووػػض ج
الةػػاؿ  ،عكاف ةوػػؿٌ ،ياػػا تعوػػد هػػذا المعيػ ك تػػدؿ عموػػل ٌ ،
تممؾ ميل غور اجسػـ الػذم يلصػؽ اػا  ،فػالمعركؼ عيػد اليةػكووف ٌف الجممػض
ػاج لػػدجلتاا عم ػ هوئػػض فاعػػؿ ك مععػػكؿ  ،ك ل وػػاف ةػػاؿ صػػاة اا ،
تعػػرب ةػ ن
فما عّةض الكاك معي هذا التعروؼ؟.

كدخ ػػكؿ ه ػػذه الػ ػكاك عمػ ػ الجم ػػؿ الت ػػي ت ػػدؿ عمػػ الة ػػاؿ ج وعي ػػي ف
كسػاطتاا

يف هػذه الجمػؿ مػا اكتسػ ت هػذا المعيػ
الكاك ،تعود معي الةػاؿ ؛ ٌ
 ،فمػػف المعمػػكـ ٌف هيػػاؾ جمػ نػّ  ،ج ػػؾ فػػي ٌياػػا ةالوػػض  ،كةػػد امتيػػع ر طاػػا
ػػالكاك ،يةػػك ،ة ػػؿ زوػػد وإػػةؾ ،فمػػك كايػػت الجممػػض تكتسػػب معي ػ الةػػاؿ مػػف

)ُ) الةركؼ ي ي الةسوف المزيي ،صُُِ.
)ِ) جكاهر ال ّغض ،صََُ.
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الػكاك  ،لمػا كجػػب اسػتغياؤها عياػا  ،كمػػا ٌف الجمػؿ ايخػرل التػػي جػاز ر طاػػا
فإياا جمؿ فادت معي الةاؿ ة ؿ دخكؿ الكاك عمواا ،فاػذا الةػرؼ مػف
اا ٌ ،
ػوئا  ،عكاذا كايػػت هيػػاؾ جمػػؿ ،كجػػب ر طاػػا
هػػذا الكجػػل لػػـ ووػػدـ كلػػـ وػػؤخر ػ ن
ػػالكاك ،يةػػك ،جػػاّ زوػػد كال ػػمس طالعػػض  ،فمػػوس س ػ ب ذلػػؾ اةتواجاػػا لمعي ػ
الةاؿ في الكاك  ،كما ذهػب السػخاكم ،ػؿ كجػب اةتواجاػا لواػا  ،لتتػزكد اػا
معيػ ػ ػ المعو ػ ػػض  ،لع ػ ػػدـ ص ػ ػػّةاا لمعيػ ػ ػ الة ػ ػػاؿ لتجرده ػ ػػا م ػ ػػف ص ػ ػػاة اا ،

كالمعركؼ ٌف المععكؿ معل  ،ج وعود معي المعوض ذاتل  ،كالةاؿ ؿ وكتسػ ل
مػػف ال ػكاك ،فاػػي "التػػي دلػػت عم ػ معي ػ مػػع")ُ) ج مػػا عػػدها" فػػاف المصػػاة ض

فوػػل ...ج تعاػػـ ٌج مػػف ال ػكاك"

)ِ)

 ،كلاػػذا ج وجػػكز ةػػذفاا كاجسػػتغياّ عياػػا

)ّ)

كما وجكز ذلؾ في كاك الةاؿ.
كممػ ػػا وػ ػػدؿ عم ػ ػ

ف كاك الةػ ػػاؿ ج تعيػ ػػي معي ػ ػ الةػ ػػاؿ  ،كج وجػ ػػكز

ػاج  ،ه ػػك ٌف الية ػػكووف ايكل ػػوف ل ػػـ
تس ػػموتاا ك ػػذلؾ  ،عكاف ع ػػرب م ػػا ع ػػدها ة ػ ن
وسػػمكها كاك الةػػاؿ ،فسػػو كول ،كمػػا مػػر  ،تطػػرؽ ل ػ هػػذه ال ػكاك  ،كهػػي عػػد
اليكػرة فػػي ةكلػػل تعػػال ) :كطى ً
ػى ٍـ))ْ) ك عػػد المعرفػػض ،يةػػك
آئفىػ هة قىػ ٍػد أ ى
سػ ي
ىو َّمػتٍ يى ٍـ أىنفي ي
ى
"لػػك إػػر ت ع ػػد ا﵀ كزوػػد ةػػائـ مػػا إػػرؾ ،م :لػػك إػػر ت ع ػػد ا﵀ كزوػػد فػػي
هذه الةاؿ"

)ٓ)

ٌج ايل لـ وس لـ الكاك في المكإعوف كاك صعض ك كاك الةاؿ.

ككذلؾ الم رد فود

ار لواػا فػي هػذوف المكإػعوف وكلػل" :كمذػؿ هػذا

مػػف الجمػػؿ ةكلػػؾ  :مػػررت رجػػؿ ػػكه ميطمػػؽ  ،كلػػك كإػػعت مكإػػع )رجػػؿ)
معرفض  ،لكايت الجممػض فػي مكإػع الةػاؿ" م :ف جممػض :ػكه ميطمػؽ ،صػعض
)ُ) ايصكؿ في اليةك ُ.ِّٓ/
)ِ) همع الاكامع ّ.ِّٓ/

)ّ) ايصكؿ في اليةك ُ.ِٕٓ/

)ْ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض ُْٓ ،كتاب سو كول ُ.ٗٗ-ٖٖ/
)ٓ) كتاب سو كول ِ.ُْْ/
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لكةكعاػػا عػػد يكػرة ،ذػػـ إػػاؼ ووػػكؿ" :كذلػػؾ ةكلػػؾ :مػػررت رجػػؿ خوػػر ميػػل ،
كجػػاّيي ع ػػد ا﵀ ػػكه وكممػػل  ،كاف ػػئت ةمػػت :كزوػػد خوػػر ميػػل ك ػػكه وكممػػل ،

كهي ةرؼ عطؼ")ُ).

فتكػػػكف ال ػ ػكاك )كزوػػػد خوػ ػػر ميػ ػػل) كاةعػ ػػض ع ػػد يك ػ ػرة ،م :ػػوف الصػ ػػعض

كالمكص ػ ػػكؼ كفػػ ػػي )ك ػػ ػػكه وكممػػ ػػل) كاةع ػ ػػض ع ػ ػػد معرف ػ ػػض  ،م  :ػ ػػوف الةػ ػ ػػاؿ
كصػػاة اا ،كةػػد سػػمي ال ػكاك فػػي المكإػػعوف  ،الكصػػعي كالةػػالي كاك عطػػؼ

كهي كاك اج تداّ  ،كما سماها في المكإع يعسل.

مر  ،ل هذه الكاك كهػي عػد
كالعراّ مف الككفووف تطرؽ ن
وإا  ،كما ٌ
اليكرة المةإض كالمعرفض  ،كلـ وس لماا كاك الةاؿ ك كاك الصعض.

كو دك ٌف اليةكووف ايكلػوف ةػوف لػـ وسػمكا الػكاك الداخمػض عمػ الجممػض
الةالوض كاك الةاؿ  ،لـ وكف ذلؾ ساكا مياـ  ،ؿ جةتياعاـ عػدـ صػّح هػذه

ال ػكاك لمعي ػ الةػػاؿ ك الكصػػؼ  ،فم ػػدة عػػدها عػػف مذػػؿ هػػذا المعي ػ عمػػدكا

ل تسموتاا كاك اج تداّ ك كاك العطؼ دكف كاك الةاؿ عم الرغـ مػف ٌياػـ

ةدركا ما عدها معي الةػاؿ  ،فوػد كػايكا وركياػا  ،كمػا رهػا مػف عػدهـ الػذوف

ةالكا جكاز كةكعاا وف الصعض كالمكصؼ ،فاـ عكاف ذه ػكا لػ صػةض دخكلاػا
عم ػ الجمم ػػض الكصػ ػعوض  ،لػػـ وجو ػػزكا ال ت ػػض جعػػؿ ه ػػذه الػ ػكاك دالػػض عمػ ػ معيػ ػ
الكصؼ  ،ك جيّ اا لاذا الغرض  ،ل عد عّةتاا اذا المعي  ،ةت

ٌياػـ

لػػـ ووػػركا كاك الصػػعض مجػػا از ػػؿ سػػمكها كاك المصػػكؽ  ،ك الػكاك ال ازئػػدة كسػػماها

الجماكر كاك الةاؿ.
فإذا ايتع

الدلوؿ ال دواي ،ك إجماع اليةكووف دجلض الكاك عم معيػ

الكصػػؼ  ،كاف عر ػػت الجممػػض عػػدها صػػعض  ،فايػػل ويتعػػي اػػذا الػػدلوؿ يعسػػل

)ُ) الموتإب ْ.ُِٓ/
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دجلػػض ال ػكاك عم ػ الةػػاؿ  ،ك ا توػػاف اػػا لاػػذا الغػػرض  ،كاف عر ػػت الجممػػض
يف الةاؿ كالصعض معي كاةد.
عدها ةالوض ؛ ٌ
عكاذا ةوؿ ٌف الكاك لـ تيس كـ كاك الةاؿ فادتاػا معيػ الةػاؿ ك لػدخكلاا

عم جممػض ةالوػض  ،عكاٌيمػا سػموت كػذلؾ لػدجلتاا عمػ الػزمف الةػالي فاةتاجػت
لواا الجممض الةالوض لتوترف كساطتاا زماف صاة اا.
فػػالجكاب عػػف هػػذا ف اليةػػكووف لػػـ و ػػوركا ل ػ ذلػػؾ  ،كلػػك صػ هػػذا

اجدعاّ ،فاذا وعيي ف الجممض الةالوض وجب استغياؤها عف الكاك لعدـ ةاجتاا
لوا ػػا  ،لككيا ػػا موتري ػػض زم ػػاف ص ػػاة اا م ػػف ذاتا ػػا  ،ذ ه ػػي ص ػػعض ل ػػل ٌ ،م ػػا

المععكؿ معل  ،فأيل لوس صعض لما ة مػل  ،فاػك مةتػاج لػ الػكاك هػذه لووتػرف
ػوّ عمػ
اا مصاة ل  ،م :ف دخكلاا عم الجممض اذا المعي  ،سوككف دل ن

ٌيل جيّ اا لغرض المعوض ج لغرض الةاؿ.
)ّ)
كاك الحاؿ كتعريؼ الحرؼ  :عػرؼ سػو كول)ُ) كالم ػرد)ِ) كالزجػاجي

ك ك عمي اليةكم)ْ) كغورهـ)ٓ) الةرؼ ٌايل د ٌؿ عم معي في غوره.
كهذا ما تكصمت لول الدراسات الةدوذض  ،فوػد ذ ػت عيػدهـ ٌف الةػرؼ

كممػض لاػػا معيػ وةتػػاج لوػل  ،كوختػػؿ الكػػّـ دكيػػل  ،فػإذا ةوػػؿ :ذهػػب الطالػػب
ل الكموض  ،فايل ج ومكف اجستغياّ عف الةػرؼ ) لػ ) فمػك لػـ وكػف لػل معيػ

)ُ) كتاب سو كول ُ.ِ/
)ِ) الموتإب ُ.ّ/

)ّ) ا وإاح في عمؿ اليةك ،صْٓ.
)ْ) المسائؿ الم كمض ،صَُِ.

)ٓ) اييمػػكذج فػػي اليةػػك لمزم ػػرم ،صََُ ،ك ػػرح المودمػػض المةس ػ ض ُ ،ُِٓ/كك ػػؼ
الم كؿ ُ ،َِٗ/كميتا السكؿ في عمـ ايصكؿ لأمدم ،صُّ ،كايةكػاـ فػي
صكؿ ايةكاـ لّمدل وإان ،صٕٓ.
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لجػػاز ف توػػكؿ :ذهػػب الطالػػب الكموػػض  ،مػػع فػػادة المعي ػ يعسػػل الػػذم رديػػاه
كجكده)ُ).

ػاف
ذا كايت الخّصض التي ايتياي لواػا مػف ةػكاؿ اليةػكووف كغوػرهـ ٌ
الةػػرؼ هػػك "مػػا كجػػد معيػ فػػي غوػره")ِ) عكاذا ذ ػػت ٌف الجممػػض لوسػػت مةتاجػػض
ل ةرؼ الكاك فادتاا معي الةاؿ  ،فميساؿ اليةكووف عد ذلػؾ ،مػا المعيػ

الذم كجده هذا الةرؼ في الجممض التي دخؿ عمواا ؟

وجوػػب اليةكوػػكف عػػف هػذا السػؤاؿ مػػا سػػتذكر تعاصػػومل فػػي المكإػػكع

ايتي:

اف كاك الةػاؿ تػدؿ عمػ
كاك الحاؿ كمعنى المعية  :وجمع اليةكوكف ػ ٌ
اججتماع كاجةتراف)ّ) كالسخاكل الذم ةاؿ  :ف كاك الةاؿ تعود معي الةػاؿ ،

ةت ذهػب لػ ٌياػا  ،هػي التػي تػزكد مػا عػدها اػذا المعيػ  ،ذكػر ٌياػا فػي
الةوووض تستخدـ لمجمع وف ةكمي جممتوف "فإذا اتصمت الجممض  ،فػي يةػك :

ػاف مجػيّ زوػد ،جػاّ مػع ايطػّؽ عمػرك"
جاّ زود كعمػرك ميطمػؽ  ،ذيػت ٌ
كهذا ما تعوده كاك المعوض التي تعيي اجتماع وئوف في كةت كاةد.

)ْ)

كا ف الياظـ ووكؿ عف المرت طض الكاك في  :جاّ زود كال مس طالعض:

يف ال ػكاك المرت طػػض اػػا هػػي "كاك الةػػاؿ ،كهػػي فػػي
ياػػا لوسػػت مععػػكنج معػػل ؛ ٌ

)ُ) دراسات يودوض لع د الرةمف وكب ،صٗ.

)ِ) ال ةث اليةكم عيد ايصكلووف ،الدكتكر مصطع جماؿ الدوف ٓٔ.ٔٔ-

)ّ) الةجػػض ي ػػي عمػػي اليةػػكم ،ُُٔ/ُ ،كالمخصػػص السػػعر ُْ .ْٖ/كرصػػؼ الم ػػايي،
صُْٖ ،ُْٗ-ك ػػرح عو ػػكد الجم ػػاف لمعم ػػرم ُ ،ُِٖ/كةا ػػوض الدس ػػكةي عمػ ػ
مختصر التعتازايي ّ.ُِْ/

)ْ) المعإؿ في رح المعصؿ ،صَٕٔ.َٕٕ-
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ايصػػؿ التػػي وعطػػؼ اػػا جممػػض عم ػ جممػػض  ،لجاػػض جامعػػض ويامػػا  ،ج ال ػكاك

التي معي مع")ُ).

فػػا ف اليػػاظـ ةػػوف ارد ف ويعػػي معي ػ المعوػػض عػػف ال ػكاك ،مؤكػ نػدا فواػػا
معيػ ػ الة ػػاؿ ،عم ػػؿ ذل ػػؾ ػػاف عرفا ػػا م ػػا وياس ػػب معيػ ػ المعو ػػض  ،ج معيػ ػ
ييامػػا ػػيّ
الةػػاؿ ،فالةػػاؿ كصػػاة اا ج وياس ػ اما معي ػ العطػػؼ كالجمػػع ٌ ،
يياما وئاف ك وياما جاض
كاةد  ،عكاٌيما هذا وياسب المععكؿ معل كمصاة ل ٌ ،

جامعض هي جاض المعوض.

كةػػد كإ ػ يةكوػػكف خػػركف ٌف كاك الةػػاؿ تسػػتخدـ "لغػػرض اجتمػػاع
الةػػاؿ مػػع عامػػؿ صػػاة اا")ِ) كهػػذا هػػك عػػوف الغػػرض الػػذم تؤدوػػل كاك المعوػػض
كهك عود عف غرض الةاؿ التي عّةتاا صاة اا ج عاممل .

كلككف الةػاؿ المعػردة يعػس صػاة اا فػي المعيػ  ،فةػوف تكػكف جممػض

ت وػ تؤلػػؼ مػػع عامماػػا جممػػض كاةػػدة  ،كهػػذا مػػا كػػده اليةكوػػكفٌ ،مػػا المععػػكؿ
فأيػػل غوػػر مصػػاة ل فػػي المعي ػ  ،فعيػػد جعمػػل جممػػض  ،تصػػور مغػػاورة
معػػل ٌ ،
لمتػػي ة ماػػا  ،فتكػػكف جممػػض ذايوػػض مسػػتومض  ،ككاك الةػػاؿ كم ػا اسػػتورت كظوعتاػػا

)ّ)
فاستيادا ل ذلؾ ،فاف
عيد المتاخروف كالمةدذوف  ،هي الر ط وف الجممتوف
ن
مػػا سػػمي )كاك الةػػاؿ)) ج وياسػػب العّةػػض ػػوف الةػػاؿ كصػػاة اا عكاٌيمػػا وياسػػب

العّةض وف المععكؿ معل كمصاة ل.

ك رل ٌف مف ايسالوب التي ات عاا اليةكوكف في معالجض هػذه الوإػوض
 ،هك ات اع سمكب التياةض الذم كةعكا فول وف طرفي المسػالض المػذوف تإػادا
ػػوف كاة ػػع المغ ػػض كم ػػذهب الية ػػكووف .فالجمم ػػض الةالو ػػض ةس ػػب م ػػذه اـ تػ ػرت ط
)ُ) رح لعوض ا ف مالؾ ج ف الياظـ ،صَُُ.
)ِ )

التصرو ُ ،ُّٗ/كةا وض الص اف ِ ، ُٖٗ/كالككاكب الدروض ِ.ُّ/

)ّ) مجم ػػض الإ ػػاد ،الجماكرو ػػض العراةو ػػض ،الج ػػزّ ايكؿ ،جم ػػادل ا خػ ػرة َُْٖه ػ ػ -ػ ػ اط
ُٖٖٗ ،صَُْ.
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لكياػػا خػػّؼ ذلػػؾ  ،ةسػػب الكاةػػع كالمعي ػ  ،لعػػدـ ةاجتاػػا ل ػ هػػذا
ػػالكاكٌ ،
الػ ػػر ط  ،كالةاجػ ػػض التػ ػػي يجػ ػػدها ويػ ػػل ك ػ ػػوف المععػ ػػكؿ معػ ػػل ،فالمعو ػ ػض معياهػ ػػا
المصػػاة ض ك اجرت ػػاط المصػػاةب ،كالػكاك كػػذلؾ  ،ػػؿ المععػػكؿ معػػل وكتسػػب
المعول مف الكاك يعساا  ،فمكجها لما كاف هياؾ مععكؿ معل.

فالعّةػػض ذف ةائمػػض ويامػػا عم ػ هػػذا ايسػػاس ٌ ،يامػػا معي ػ كاةػػد ،
ما الةاؿ ،فاػي غوػر الػكاك فػي المعيػ فعيػد ر ػط الجممػض الةالوػض ػالكاك وعيػي
يي ػػا إ ػػعيا معيػ ػ ه ػػذا الة ػػرؼ ال ػػذم ه ػػك اجةتػ ػراف ك المعو ػػض لػ ػ الة ػػاؿ ،

فاص ةت في ظؿ هذا المعي كخإعت لةكمل  ،فصارت مععػكنج معػل ةوووػض
 ،كه ػػذا م ػػا وص ػػرح ػػل اليةكو ػػكف ف ػػي المكاإ ػػوع ا تو ػػض  ،م ػػع تع ػػاكت درج ػػات

تصروةاتاـ اذه الةوووض.

معنػػى الحػػاؿ كنصػػب المضػػارع بعػػد كاك المعيػػة  :فػػي ع ػراب ةكلػػل
ػػؽ ًبا ٍلب ً
اطػ ً
ػػؿ ىكتى ٍكتي يمػػػكاٍ ا ٍل ىحػ َّ
ػػكف))ُ) ذكػػر
ػػؽ ىكأىنػػػتي ٍـ تى ٍعمى يمػ ى
سػػػكاٍ ا ٍل ىحػ َّ ى
تعػػال  ) :ىكءى تى ٍم ًب ي
مجزكمػا عطعنػا عمػ )تم سػكا)
الط رم ٌف المإػارع )كتكتمػكا) وجػكز ف وكػكف
ن
كوج ػػكز ف وك ػػكف ميص ػػكنا عمػ ػ معيػ ػ الص ػػرؼ "كيظو ػػر ذل ػػؾ ف ػػي المعيػ ػ
كا عػراب  ،ج تيػػل عػػف خمػػؽ كتػػاتي مذمػل [ يصػػب تػػاتي] الػػذم معيػػاه  :ج تيػػل
عف خمؽ ك يت تاتي مذمل")ِ).

ككرر هذا في عػراب ةكلػل تعػال ) :كءى تىػأٍ يكميكاٍ أىمػكالى يكـ ب ٍيػ ىن يكـ ًبا ٍلب ً
اط ًػؿ
ى
ى
ٍى
ى
ىكتي ٍدليكاٍ ًب ىىا إًلىى ا ٍل يح َّك ًاـ))ّ) فذكر ف المإارع )كتدلكا) وجكز ف وككف ميصكنا
عم ػ معي ػ " الصػػرؼ ،فوكػػكف معيػػاه ةويئػػذ ج تػػاكمكا م ػكالكـ وػػيكـ ال اطػػؿ

)ُ) سكرة ال ورة ،ا وض ِْ.

)ِ) تعسور الط رم ُ.َٕٓ/

)ّ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ُٖٖ.
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ك يتـ تدلكف اا ل الةكاـ  ،كما ةاؿ ال ػاعر :ج تيػل عػف خمػؽ كتػاتي مذمػل،

وعيي  :ج تيل عف خمؽ ك يت تاتي مذمل")ُ).

فك ػػّـ الط ػػرم ة ػػد تإ ػػمف ف الػ ػكاك ف ػػي  :كج ت ػػاكمكا مػ ػكالكـ و ػػيكـ

ال اطػػؿ ك يػػتـ تػػدلكف اػػا  ،كفػػي  :ج تيػػل عػػف خمػػؽ ك يػػت تػػاتي مذمػػل  ،التػػي
تعػػرب عيػػد اليةػػكووف كاك الةػػاؿ لػػدخكلاا عمػ جممػػض اسػػموض  ،هػػي كاك المعوػػض

ييػل جعماػا معيػ
يعساا  ،ك ٌف الجممض عػدها هػي مععػكؿ معػل فػي الةوووػض ؛ ٌ
المإارع الميصكب عد كاك المعوض.

كمذؿ هذا ذ ػت الرإػي ،ذ ةػاؿ " :ككػذا يوػكؿ فػي الععػؿ الميصػكب

لمػػا ةصػػدكا فوػػل معيػ الجمعوػػض [وعيػػي معيػ المعوػػض]
عػػد كاك الصػػرؼ ٌ ،ياػػـ ٌ
يص كا المإارع عده  ،لوككف الصرؼ عف سيف الكّـ مر ندا مف كؿ ايمر

ل ٌياا لوست لمعطؼ  ،فاػي ذف ٌمػا كاك الةػاؿ ك كذػر دخكلاػا عمػ الجممػض
اجسػػموض  ،فالمإػػارع عػػدها توػػدور م تػػد مةػػذكؼ الخ ػػر كجكنػػا  ،فمعي ػ ةػػـ
ك ةكـ [ يصب المإارع] م :ةـ كةوامي ذا ت  ،م :في ةػاؿ ذ ػكت ةوػامي ،

عكا ٌما معي مع")ِ).
كةد وف الكاك التي معي مػع  ،ككاك الةػاؿ  ،كجعػؿ صػؿ
فالرإي ٌ
معيواما كتودوره  ،هػك مػا دلػت عموػل الػكاك فػي صػوغض ةػـ ك ةػكـ المعوػدة لمعيػ

كايل ورود ف وذ ت ف الكاك في )ةـ كةوامي ذا ت) هي كاك معوض عكاف
المعوض ٌ ،
عر ت كاك الةاؿ.
معنػػػى الحػػػاؿ كرفػػػع المضػػػارع بعػػػد الػػػكاك  :ايمذم ػػض الت ػػي كرد فوا ػػا

)ّ)

وإػػا  ،فوػػد ةػػرل )كوعمػػـ)
فكعػػا ن
المإػػارع ميصػػكنا عػػد كاك المعوػػض ،كرد مر ن
اوػ ي ً
ػػػه الَّػ ً
ػ ػػالرفع فػ ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :كلى َّمػػػػا يعمىػ ً
ػػػـ
يف ىج ى
ػػػـ المٌػ ي
ػػػذ ى
ىٍ
ى
ػػػدكاٍ مػػػػن يك ٍـ ىكىي ٍعمىػ ى
)ُ) تعسور الط رم ّ.ِٓٓ/

)ِ) رح الرإي ْ.ٖٔ-ٕٔ/

)ّ) الك اؼ ُ ،ُِْ/كتعسور الرازم ٗ.ُٗ/
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يف)
َّ
الصػػا ًب ًر ى
الم ف

)ِ)

)ُ)

ككرد رفػػع )كت ػػرب) فػػي ةػػكؿ العػػرب :ج تاكػػؿ السػػمؾ كت ػػرب

كرفع )كتاتي) في ال وت الم اكر:

ج تيل عف خمؽ كتاتي مذمل ...........................

)ّ)

)كتور) في ال وت ال عرم:
كرفع
ح
)ْ)
كلى س ع و
كتور عويي ..............................
اّة ح
ي
عكاف تغورت ةركض ايفعاؿ المذككرة عد الكاك مف اليصب لػ الرفػع ،

وإا عد كاك المعوض ٌ ،ج
فاف معياها في الةوووض لـ وتغور ال تض  ،فاي كاةعض ن
ف اليةكووف عر كها مع ذلؾ كاك الةاؿ .كجعمكا يةك ج تاكؿ السمؾ كت رب
الم ف ،رفع ت رب ،تودور :ج تاكؿ السمؾ ك يػت ت ػرب المػ ف  ،مػع العمػـ ٌف
معي ػ الجممػػض فػػي الةػػالتوف كاةػػد كمػػف اليةػػكووف مػػف يػ ٌػكه اػػذه الةوووػػض  ،فوػػد

ذكػػر اي ػػمكيي فػػي المذػػاؿ المػػذككر ٌف يصػػب المإػػارع وكػػكف "عم ػ معي ػ
الياي عف الجمع ،كالرفع عم ذلؾ المعي  ،كلكػف عمػ توػدور :ك يػت ت ػرب
الم ف")ٓ).

وإػ ػػا عػ ػػف ةإػ ػػوض رفػ ػػع المإػ ػػارع يعسػ ػػل ،كةػ ػػاؿ:
كتة ػػدث الخإػ ػػرم ن
"كوةتمؿ الياي عف المصاة ض عم ٌف الكاك لمةاؿ")ٔ).
ػاف الػكاك  ،ووػػت تعوػػد معيػ المصػػاة ض ةتػ
فاػػذا كػػّـ كاإػ ػ ٌ
ع ار اا كاك الةاؿ عيد رفع المإارع.

)ُ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض ُِْ.
)ِ) ك ؼ الم كؿ ُ.ْْٓ/

)ّ) الموتصد في رح ا وإاح ِ ،َُٕٔ/ك رح الجمؿ ج ف عصعكر ُ.ُٖٓ/
)ْ) رح كاهد المغيي لمسوكطي ِ.ْٔٓ/
)ٓ) ةا وض الص اف عم

)ٔ) ةا وض الخإرم عم

رح اج مكيي ّ.َّٖ/

رح ا ف عووؿ ِ.ُُٕ/
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عػػد

كاك الحاؿ بيف إعرابىا كتفسيروا  :ة ؿ ف ادخؿ في ال ةث عف هػذا
المكإػ ػػع هيػ ػػاؾ ةوووػ ػػض مػ ػػف الإػ ػػركرم التي وػ ػػل عمواػ ػػا  ،هػ ػػيٌ :يػ ػػل ج وص ػ ػ ٌ
اجستدجؿ عم ٌف الكاك الداخمض عمػ الجممػض  ،هػي كاك ةػاؿ ،ج كاك معوػض ؛

يف المعسػروف فسػػركا ا وػػات المرت طػػض اػػا عمػ معيػ الةػػاؿ ،ج عمػ معيػ
ٌ
المعوض  ،فمف المعركؼ ٌياـ كايكا وعمدكف ل ف و رةكا ا وػض فػي إػكّ مػا
)ُ)
ػكز)
ذهػػب لوػػل اليةػاة ،فمػػك ف غمػ اـ ذكػػر ف ةكلػػل تعػػال ) :أىأىلًػ يػد ىكأىىن ػاٍ ىع يجػ ه
ػوّ عم ػ ف
عم ػ ياػػا معي ػ  :لػػد فػػي ةػػاؿ ك ػػر سػػيي  ،فػػإف هػػذا ج وعػػد دلػ ن
يف الجممػػض المرت طػػض اػػا فسػػرت عم ػ هػػذا المعي ػ ،
ال ػكاك ،هيػػا  ،كاك ةػػاؿ ؛ ٌ
لتكمؼ هذا التعسور كاعتماده عم عػراب اليةػكووف  ،كمػع ٌف المعسػروف كػايكا
ةروصوف عم عدـ مخالعض ا عراب  ،فود كجدتاـ سمككا ذّذض طرائؽ لتعسػور

ػر مػػا اتجػػل لوػػل المعسػػركف ،كهػػك
ا وػػات المرت طػػض ػػالكاك  :طرووػػض عامػػض  ،كذوػ نا
ٌياػـ ج وجعمػكف ا وػض توػدور الةػاؿ ك توػدور المعوػض ػؿ إعػادة ذكػر الػكاك ،
)ِ)

ػػػكد)
ػػػب يى ٍـ أ ٍىيقىا ن
فوػ ػػد فسػ ػػركا مػ ػ ن
ػػػـ يرقيػ ه
سػ ي
ػذّ ةكلػ ػػل تع ػ ػال  ) :ىكتى ٍح ى
ظػػػػا ىك يوػ ٍ
)ّ)
ً
ػػػكب يى ٍـ
يعػػػػا ىكيقميػ ي
سػ ي
ػػػب يى ٍـ ىجم ن
"كتةس ػ ػ اـ وواظنػ ػػا كهػ ػػـ يوػ ػػاـ" كةكلػػػل تعػ ػػال ) :تى ٍح ى
شػػػتَّى))ْ) وػػكلاـ" :تظػػياـ مػػؤتمعوف كةمػػك اـ مختمعػػض")ٓ) كةكلػػل تعػػال  ) :ىكتىػ ىػػرل
ى
)ٔ)
ً
ً
ػح ً
اب) وػػكلاـ" :تةسػ اا ةائمػػض،
ػي تى يمػػر ىمػ َّػر َّ
ا ٍل ًج ىبػ ى
السػ ى
ػاؿ تى ٍح ى
سػ يػب ىىا ىجامػ ىػدةن ىكوػ ى
ػور ةذوذنػػا")ٕ) ك وػػكلاـ :م :تسػػور سػػور السػػةاب  ،ككػػذلؾ ك ػ ٌؿ
كهػػي تسػػور سػ نا
)ُ) سكرة هكد ،مف ا وض ِٕ.

)ِ) سكرة الكاؼ ،مف ا وض ُٖ.
)ّ) تعسور الط رم ُٓ.ُِّ/

)ْ) سكرة الة ر ،مف ا وض ُ.
)ٓ) تعسور الط رم ِٖ.ْٕ/

)ٔ) سكرة اليمؿ ،مف ا وض ٖٖ.

)ٕ) تعسور الطكسي ،المجمد الذامف ،صُِْ.
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وػ ػػكلاـ:

)ُ)

هػذا هػك اجتجػاه الغالػب فػي تعسػور

جوش عظػوـ تةسػ ل كاةعنػا  ،كهػك وسػور"
ا وات المرت طض الكاك  ،ك ٌمػا تعسػورها تاكوماػا لػ ةػاؿ معػردة )اسػـ العاعػؿ)
فايػل ةمٌمػا اتجػػل لوػل المعسػركف ،ةسػػب
ك جعماػا ع ػارة  ،تعوػد معيػ الةػاؿ ٌ ،
ما اطمعت عموػل  ،ػؿ كجػدتاـ وتجاػكف لػ جعماػا توػدور المعوػض  ،كذػر ممػا

وتجاكف ل جعماا معي الةاؿ .كفوما واتي يماذج مف ذلؾ:
كف ًبالمَّ ًػه ىك يكنػتي ٍـ أ ٍىم ىكاتػان))ِ) جعػؿ الط ػرم
ُ -ةاؿ تعػال  ) :ىك ٍي ى
ػؼ تى ٍكفي يػر ى
الكاك هيا لمةاؿ  ،لكػف مػع ذلػؾ فسػرها وكلػل" :كوػؼ تكعػركف فتجةػدكف ةدرتػل

عم ػ ةوػػائكـ عػػد مػػاتتكـ عكاعػػادتكـ عػػد فيػػائكـ كة ػػركـ الوػػل)ّ) ،فوػػد جعػػؿ
ال ػكاك معيػ ػ عم ػ كه ػػي معي ػ م ػػع  ،م :مػػع ةو ػػائكـ ك مذػػؿ ه ػػذا فس ػػرها

وإػػا كاك الةػػاؿ ،فوػػاؿ فػػي تعسػػورها " تكعػػركف ػػا﵀
الزمخ ػػرم  ،مػػع ا
عر ا ػا ن
كمعكـ ما وصرؼ عف الكعر ،كودعك ل ا وماف)ْ)" ككذلؾ فسرها الط رسػي،
م ةػاؿ ووػع مػيكـ الكعػر مػع
ٌ

ذاكر معياها" :عجنا مػيكـ عمػ
الط رسي ،فواؿ نا
الدجئؿ الظاهرة عم كةدايوتل")ٓ).
)ٔ)
ؽ ًبا ٍلب ً
اط ًػؿ ىكتى ٍكتي يمػكاٍ ا ٍل ىح َّ
ػكف)
ػؽ ىكأىنػتي ٍـ تى ٍعمى يم ى
سكاٍ ا ٍل ىح َّ ى
ِ -ةاؿ تعػال  ) :ىكءى تى ٍم ًب ي
فسػػر الزجػػاج هػػذه ا وػػض وكلػػل) ... :كايػػتـ تعممػػكف) م :تػػاتكف ل سػػكـ الةػػؽ،

)ُ) زاد المسور ،تعسور ا ف الجكزم ٔ ،ُٗٔ/كايظر :تعسور الط رسي ٕ.ِّٔ/
)ِ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ِٖ.

)ّ) تعسور الط رم .ِِٓ-ِِْ/ُ ،
)ْ) الك اؼ .ُُِ/ُ ،

)ٓ) تعسور الط رسي ُ.َٕ/
)ٔ) سكرة ال ورة ،ا وض ِْ.
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ككتمايػػل عم ػ عمػػـ مػػيكـ ك صػػورة"

)ُ)

ك)عم ػ ) هيػػا معي ػ  ،مػػع  ،ذ ةػػاؿ فػػي

تعسور ا وض يعساا :ياا معي "ج وجتمع ميكـ ل س كج كتماف مع عمـ")ِ).

فا وض هػي معيػ  :كوػؼ وتسػي لكػـ وػا هػؿ الكتػاب ف تم سػكا الةػؽ

ال اطػػؿ ،كتخعػكا الةػػؽ مػػع عممكػػـ كاعتػرافكـ ػ طّف مػػا تععمػػكف عكاذمػػل  ،م:
كوؼ تععمكف ال اطؿ عم الرغـ مف عممكـ ايل اطؿ.
ِّيف فىػ ى تىمػكتي َّف إىءَّ
ّ -ةاؿ تعػال  ) :ىيػا ىب ًن َّ
ػي إً َّف المٌ ى
اصػطىفىى لى يك يػـ الػد ى
ػه ٍ
ي
)ّ)
آم ينكاٍ اتَّقيكاٍ المٌ ىه ىح َّ
ػؽ تيقى ًات ًػه ىكءى
كف) كةاؿ تعال  ) :ىيا أىي ىىا الًَّذ ى
سمً يم ى
ىكأىنتيـ م ٍ
يف ى
كف))ْ) ةػػاؿ الزجػػاج فػػي تعسػػور ةكلػػل تعػػال ) :إًءَّ ىكأىنػػتيـ
سػػمً يم ى
تى يمػػكتي َّف إًءَّ ىكأىنػػتيـ م ٍ
)ٓ)
كف) "معي ككيكا عم ا سّـ  ،فإذا كرد عموكـ صػادفكـ عمػ ذلػؾ"
سمً يم ى
مٍ
)ٓ)
مر ،تاتي معي )مع).
ذلؾ" ك)عم ) كما ٌ
ً )ٔ)
ً
ب أ َّىنى ي يك ي ً
ام ىأرًىتػي ىعػاق نار)
اؿ ىر ِّ
ْ-ةاؿ تعال ) :قى ى
ى
كف لي يم هـ ىك ىكا ىنت ٍ
ً )ٔ)
"فممػػا رزةػػل ا﵀
ىعػػػاق نار) ةػػاؿ المرتإػػي )تّْٔه ػػ) فػػي تعسػػور هػػذه ا وػػضٌ :
عاةر  ،ةاؿ ٌي وككف لي غّـ كةد
تعال  ،كلدا عم الك ر ،كمع ككف امرتل نا
مغيي الك ر")ٕ) فود جعؿ كاك الةاؿ في )كةد مغيي) تودور "مع ككف".
ػات المٌ ًػه ىكًفػي يك ٍـ
ٓ-ةاؿ تعػال  ) :ىك ىك ٍي ى
آي ي
ؼ تى ٍكفي يػر ى
كف ىكأىنػتي ٍـ تي ٍتمىػى ىعمى ٍػي يك ٍـ ى
سػػكلي يه))ٖ) ةػػاؿ الط رسػػي فػػي تعسػػور هػػذه ا وػػض" :كهػػذا اسػػت عاد ف ووػػع مػػياـ
ىر ي

)ُ) معايي الورف عكاع ار ل ُ.ْٗ/
)ِ) فاتةض ا عراب ،صَِ.

)ّ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ُِّ.

)ْ) سكرة ؿ عمراف ،ا وض َُِ.
)ٓ) معايي الورف ُ.ْٓٗ/

)ٔ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض َْ.

)ٕ) عمي ف الةسوف المرتإي ،مالي المرتإي ِ.ّٕٗ/
)ٖ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض َُُ.
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الكعػػر مػػع مع ػرفتاـ آوػػات ا﵀  ،كفػػواـ داع وػػدعكهـ ل ػ ا ومػػاف ،كةوػػؿ هػػك
التعجب  ،م :ج وي غي لكـ ف تكعركا مع ما وور في الورف المجود ...كفػوكـ

رسكلل")ُ).

ات المٌ ًه) التي تعرب عيػد
آي ي
فالكاك في ةكلل تعال  ) :ىكأىنتي ٍـ تي ٍتمىى ىعمى ٍي يك ٍـ ى
الط رسي كاليةكووف كاك الةاؿ  ،كرر تعسػورها معيػ المعوػض  ،ك توػدور )مػع)

مرتوف في مواـ كاةد.

ص ىريك يـ المٌ يه ًب ىب ٍد ور ىكأىنتي ٍـ أ ًىذلَّ هة)
ٔ-ةاؿ تعال  ) :ىكلىقى ٍد ىن ى
في تعسور هذه ا وض " :ذلض  ،وعيػي :ةمومػكف فػي غوػر ميعػض مػف اليػاس  ،ةتػ
)ِ)

ةاؿ الط رم في

ظاػػركـ ا﵀ عمػ عػػدككـ مػػع كذػرة عػػددهـ كةمػػض عػػددكـ")ّ) ،فوػػد جعػػؿ الط ػػرم

الكاك في )كايػتـ ذلػض) معيػ  ،مػع  ،كتوػدورها  ،ككػذلؾ جعماػا الطكسػي عمػ

فإيػل فػي المكإػع يعسػل ةػاؿ فػي
الرغـ مف ٌيل عػرب هػذه الػكاك ،كاك الةػاؿ ٌ ،
مف ا﵀  ،تعال  ،مف اليصر كا مداد المّئكض
تعسورها" :يزلت في كصؼ ما ٌ

 ،كظعر المؤميوف الم ركوف مع ةمض المؤميوف ،كةكة الم ركوف")ْ).
ىنػت ًفػي ًى ٍـ))ٓ) ةػاؿ الطكسػي
ػه لً يي ىع ِّػذ ىب يى ٍـ ىكأ ى
ػاف المٌ ي
ٕ-ةاؿ تعال  ) :ىك ىمػا ىك ى
فػػي تعسػػور هػػذه ا وػػض " عكا ٌيمػػا لػػـ وعاةػػب ا﵀ ،تعػػال الخمػػؽ  ،مػػع كػػكف الي ػػي ،
صم ا﵀ عمول كسمـ ،فواـ")ٔ).

فوػػد جعمػػت كاك الةػػاؿ فػػي )ك يػػت فػػواـ) معيػ  ،مػػع  ،كفسػػرت عمػ

معي المعوض.
)ُ) تعسور الط رسي ُ.ِْٖ-َْٖ/

)ِ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض ُِّ.
)ّ) تعسور الط رم ٕ.ُٔٗ/

)ْ) تعسور الطكسي ،المجمد الذايي ،صٖٕٓ.
)ٓ) سكرة اييعاؿ ،مف ا وض ِّ.

)ٔ) تعسور الطكسي ،المجمد الخامس ،صُُّ.
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سػتىأ ًٍذ ينكىن ىؾ ىك يو ٍػـ أى ٍم ًن ىيػا )
ٖ-ةاؿ تعال ) :إً َّن ىما َّ
الس ًبي يؿ ىعمىػى الَّ ًػذ ى
يف ىي ٍ
ةاؿ الطكسي في تعسوره " وكف ا﵀  ،تعال  ،في هذه ا وض ف الس وؿ العواب ،
)ُ)

كالةػػرجٌ ،يمػػا هػػك لمػػذوف وطم ػػكف ا ذف مػػف رسػػكؿ ا﵀ فػػي ا ععػػاّ  ،كهػػـ مػػع
ذلؾ غيواّ  ،وتمكيكف مف الجااد")ِ).
ك اػ ػػذا المعي ػ ػ فسػ ػػرها الط رسػ ػػي)ّ) ،فوػ ػػد جعمػ ػػت ا وػ ػػض فػ ػػي التعسػ ػػور

معيػ  :ف السػ وؿ العوػػاب كالةػػرج  ،هػػك لمػػذوف وطم ػػكف ا ععػػاّ عػػف الجاػػاد

عم الرغـ مف تمكياـ ميل ،م :مع تمكياـ ميل.
ػػػػؾ ا ٍلقيػػػػػرل ًبظي ٍمػ و
ىومي ىىػػػػػا
ػػػػؾ لً يي ٍىمًػ ى
ػػػػاف ىربػ ى
ػػػػـ ىكأ ٍ
ٗ-ة ػ ػػاؿ تع ػ ػػال  ) :ىك ىمػػػػػا ىكػ ى
ى
كف))ْ) ةػػاؿ الط ػػرم فػػي تعسػػوره هػػذه ا وػػض " :ووػػكؿ ،تعػػال ذكػره  ،كمػػا
صػػمً يح ى
يم ٍ
ظمما ،ك هماا مصػطمةكف ،فػي
كاف ر ؾ ،وا مةمد ،لوامؾ الورل التي همكاا ،ن
عمػ ػػالاـ غوػ ػػر سػ ػػوئوف ،فوكػ ػػكف هّكػ ػػل وػ ػػاهـ مػ ػػع صػ ػػّةاـ فػ ػػي عمػ ػػالاـ
ظمما")ٓ).
كطاعتاـ ر اـ ن

كف) تو ػػدور  ،م ػػع
فو ػػد جع ػػؿ الط ػػرم ةكل ػػل تع ػػال  ) :ىكأ ٍ
صػػػمً يح ى
ىومي ىىػػػا يم ٍ
صّةاـ.

كفسػػرها الطكسػػي وكلػػل " :خ ػػر ا﵀ ،تعػػال ٌ ،يػل لػػـ وامػػؾ هػػؿ ةروػػض ،
فوما مإ  ،مما ذكر هّكاـ مع ٌف هماا  ،ك كذرهـ وععمكف الصّح")ٔ).

الصّح")ٔ).

)ُ) سكرة التك ض ،مف ا وض ّٗ.

)ِ) تعسور الطكسي ،المجمد الخامس.َِٖ ،
)ّ) تعسور الط رسي ٓ.َٔ/
)ْ) سكرة هكد ،ا وض ُُٕ.

)ٓ) تعسور الط رم ،غور المةوؽ ُٓ.َّٓ/

)ٔ) تعسور الطكسي ،المجمد السادس ،صِٖ.
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كفسػػرها الط رسػػي وكلػػل" :معيػػاه  :ج وؤاخػػذ [ا﵀] ظمػػـ كاةػػدهـ ،مػػع

ٌف كذرهـ مصمةكف ...كالكاك في ةكلل :هماا مصمةكف كاك الةاؿ")ُ).
كهػػذا دلوػػؿ وتكػػرر ،عم ػ ف ال ػكاك  ،عكاف تعػػرب كاك الةػػاؿ  ،ج تعيػػي

معيػ الةػػاؿ  ،ػػؿ معيػ المعوػػض  ،كعمػ
عيل في التعسور.

ٌف المعيػ ايخوػػر ج ومكػػف التخمػػي

ػكف لًػي يمػ ـ ك ىكا ىن ًػت ام أرًىتػي ع ً
ػاق نار
اؿ ىر ِّ
َُ-ةاؿ تعػال ) :قى ى
ب أ َّىنى ىي يك ي
ى
ه ى
ٍى
ت ًم ىف ا ٍل ًك ىب ًر ًع ًتيا))ِ) ةاؿ الط رم في تعسور هذه ا وػض" :ووػكؿ ،تعػال
ىكقى ٍد ىبمى ٍغ ي
ذك ػره  ،كلػػوس خمػػؽ مػػا كعػػدتؾ ف ه ػػل لػػؾ مػػف الغػػّـ الػػذم ذكػػرت لػػؾ م ػره
ميؾ  ،مع ك ر سيؾ  ،كعوـ زكجتؾ  ،فكذلؾ خمؽ لػؾ الكلػد الػذم

ػرتؾ ػل

عتوؾ ككهف عظامؾ كا تعاؿ ال وب في رسؾ")ّ).
مف زكجتؾ العاةر مع ٌ
فود كرر الط رم ،تعسور كاك الةاؿ  ،في ا وض  ،جعماا تودور  ،مع
 ،كمعياها.

ػذّ ةػػكؿ زهوػػر ػػف
كمذػػؿ هػػذا ةصػػؿ فػػي ال ػػعر ،فوػػد ػػرح ذعمػػب  ،مػ ن

ي سمم :

يعسا
ج يّ جكد مياا ،كهي طو ض ن

ما سكؼ ويجواا كتتكرؾ

وكلػػل) :وروػػد ياػػا كاذوػػض طوراياػػا  ،كهػػي مػػع ذلػػؾ  ،تتػػرؾ ،م :تػػدع عػػض

طوراياا  ،ج تخرج ةص ما عيدها")ْ).

كةاؿ الزكزيي في رح وت لعيترة :

عرإا ك ةتؿ ةكماا َََََََََََََََ
عموتاا
ن

)ُ) تعسور الط رسي ٓ.َِِ/
)ِ) سكرة مروـ ،ا وض ٖ.

)ّ) تعسور الط رم ُٔ.ِٓ-ُٓ/
)ْ) رح دوكاف زهور ،صُّٕ.

151

"ووكؿ :ع وتاا  ،ك غعت اا معاجاة ...مع ةتمي ةكماا  ،م :مع ما

وييا مف الوتاؿ")ُ) .كةاؿ في رح وت لمو كرم :

وةور ال كاّ
َََََََََََََ
فا كي الوكـ دلانا كما ي
ػت هػػذه المكاإػػع مياػػا  ،كوػػت جزعػػا لعراةاػػا  ،مػػع
"تةروػػر المعي ػ  :لمػػا خمػ ٍ
)ِ)
ػاّ)
عممػػي ٌايػػل ج طائػػؿ فػػي ال كػػاّ"  .فػػالكاك فػػي )ك ةتيػ يؿ) ك )كمػػا وةوػ يػر ال كػ ي
تعرب كاك ةاؿ عيد اليةكووف)ّ)ٌ ،ج ف الزكزيي جعماا معي مػع  ،كتوػدورها

في ذياّ ال رح ،فيوض ا عراب المعي كالتعسور.

ػذّ
كمذؿ هذا تجػد عيػد ػراح ال ػعر المةػدذوف  ،فوػد ػرح الوػازجي م ن

ةكؿ المتي ي :

جار عم كي عم إععي كما عدج
وسر ما
ي
ةاسوت ما ةتّ كال ي
وف ى
ةوا ك ي
وكلػػل " :وخ ػػر عػػف يعسػػل ايػػل ػػاؽ فػػي الةوػػاة مػع ف ةػ ٌؿ مػػا وواسػػول

)ْ)
ػوت) معيػ
مف دائد الاكل ةاتؿ"  .فود جعؿ كاك الةاؿ في )ك وسػر مػا ةاس ي
)مع) كتودورها.

كاك الحػػاؿ ككاك المصػػاحبة فػػي مي ػزاف الفصػػؿ كالكصػػؿ  :الكصػػؿ،

ه ػػك عط ػػؼ ع ػػض الجم ػػؿ عمػ ػ

ع ػػض ،كالعص ػػؿ ترك ػػل"

استيادا ل
المعايي كاك الةاؿ في هذا ال اب ،
ن

)ٓ).

كة ػػد دخ ػػؿ ه ػػؿ

ٌياا كاك عطؼ فػي ايصػؿ

)ٔ)

)ُ) الزكزيي ،رح المعموات الس ع ،صٖٓ.

)ِ) الزكزيي ،رح المعموات الس ع ،صَِٗ.

)ّ) تساوؿ العكائد ،صُُّ ك كإ المسالؾ ،صُِٗ ك رح الرإي ِ ،ّْ/ك رح ا ف
عووؿ ُ.ٔٓٔ/

)ْ) العرؼ الطوب في رح دوكاف ي الطوب لياصوؼ الوازجي ُ.ُِ/
)ٓ) ا وإاح ،تةووؽ الخعاجي ُِْٔ/
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ايصؿ)ُ) كةد اجمعكا عم ٌف العصؿ الذم وعيػي امتيػاع الػر ط ػالكاك ،وكػكف
في مكاإع  ،مف هماا ما وسمكيل )كماؿ اجتصاؿ) كهػك ف تكػكف الجممتػاف
غور مةتػاجتوف لػ

ف تر طػا ػالكاك ل ػدة اجتصػاؿ ويامػا كػاف تكػكف الذايوػض

وايا مياا)ِ).
ميزلض التاكود مف ايكل ك ن
دج ك ن
كالةاؿ ،كما هك معركؼ ،صػعض لصػاة اا  ،فاػي كاةعػض تمامػا إػمف

كم ػػاؿ اجتص ػػاؿ  ،فال و ػػاف كالص ػػعض

)ّ)

ػػؿ ة ػػد دخ ػػؿ الجرج ػػايي مؤس ػػس عم ػػـ

المعػػايي ك ػػار ال ّغوػػوف العّةػػض ػػوف الصػػعض كالمكصػػكؼ فػػي طموع ػض مذمػػض

مذاج في هذا
كماؿ اجتصاؿ المكج ض لمعصؿ )ترؾ الكاك) ؿ جعمت عيك نايا ك ن
ال اب.
فوػد جمػؿ الجرجػػايي

)ْ)

كالعمػكم

)ٓ)

كالزرك ػي

)ٔ)

ةػػاجت الػر ط ػػالكاك،

الكاك ،كةد تماذمت تعا ورهـ  ،عكاف اختمعت عض ال يّ في ايسمكب.

فوػػاؿ الجرجػػايي" :اعمػػـ ٌف الجمػػؿ عم ػ ذّذػػض إػػرب  ،جممػػض ةالاػػا
مػػع التػػي ة ماػػا ةػػاؿ الصػػعض مػػع المكصػػكؼ كالتاكوػػد مػػع المؤ ككػػد ،فػػّ وكػػكف
العطؼ وياما ال تض  ،ل ل العطؼ فواا لك عطعت عطؼ ال يّ عم يعسػل

"كمذؿ هذا تماما ذكر السكاكي

)ٕ)

كالعمكم كالزرك ي.

)ُ) ةا ػػوض السػػود ال ػروؼ الجرجػػايي عمػ المطػػكؿ لمتعتػػازايي صُِٔ ،كةا ػػوض الدسػػكةي
عم مختصر التعتازايي كمكاهب العتاح إمف كتاب ركح التمخوص ُ.ُُٕ/

)ِ) ا وإاح ،تةووؽ خعاجي ُ ،ِّٓ/ك رح عوكد الجماف لمعمرم ُ.َُِ/
)ّ) ا عراب عف ةكاعد ا عراب ،صَٖ.

)ْ) دجئؿ ا عجاز ،صِّْ كالت واف لمزممكايي ،صُْٓ.
)ٓ) الطراز ِ.ِٓ/

)ٔ) ال رهاف ْ.َُٔ-َُٓ/

)ٕ) معتاح العمكـ ،غور مةوؽ ،صَُٓ كتةووؽ كرـ ،صِْٗ.
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كهػػذا هػػك ػػاف الةػػاؿ مػػع صػػاة اا  ،فامػػا صػػعض كمكصػػكؼ  ،ف ػػّ

وجكز ف يجعؿ الكاك وياما  ،لعدـ جكاز عطؼ ال يّ عم يعسل  ،كةد م ٌػر
ف اليةكووف تكصمكا ل هذه اليتوجض في كت اـ اليةكوض.
كتكمػػـ الجرجػػايي عم ػ الةالػػض الذايوػػض ،فوػػاؿ" :كجممػػض ةالاػػا مػػع التػػي

ة ماا ةػاؿ اجسػـ وكػكف غوػر الػذم ة مػل ٌ ،ج ٌيػل و ػاركل فػي الةكػـ  ،كوػدخؿ
معػػل فػػي معيػ  ،فوكػػكف معاػػا العطػػؼ" كهػػذا هػػك ػػاف المععػػكؿ معػػل الجممػػض ،
فإياػػا غوػػر مصػػاة اا  ،فاػػي خػػّؼ الجممػػض الةالوػػض كصػػاة اا المػػذوف همػػا
ٌ
ػػيّ كاة ػػد ،كم ػػا ٌف المعع ػػكؿ مع ػػل الجمم ػػض  ،عكاف كاي ػػت غو ػػر ال ػػذم ة ما ػػا ،
لوسػػت ميوطعػػض عيػػل ال تػػض  ،ػػؿ ت ػػاركل معيػ المعوػػض  ،لػػذا كػػاف ةواػػا الػػر ط
الكاك ،فاي كمػا كإػ الزرك ػي " ف وغػاور مػا ة ماػا لكػف ويامػا يػكع ارت ػاط

[كعطؼ ك معوض] كهذه هي التي وتكسطاا العاطؼ".

كتكمـ الجرجايي عم الةالض الذالذض ،فواؿ" :كجممض لوس في يّ مػف

الةالوف فّ عطؼ".

فالةالض الذالذض  ،هي ،كما ذكر العمكم ،ف تككف جممض "ةالاػا مػع مػا

ة ماػػا عم ػ اجيوطػػاع" ككمػػا ػػوف ذلػػؾ الزرك ػػي " :ف وغػػاور مػػا ة ماػػا  ،كلػػوس
وياما يكع مػف ارت ػاط كجػل "كعطػؼ ك معوػض ،فػّ تكػكف ةويئػذ معطكفػض ك

مععكنج معل ،فّ ترت ط الكاك.

كاك الحػػػاؿ عنػػػد الجرجػػػاني  :ك ػػؿ تعس ػػورات الية ػػكووف لة ػػاجت ر ػػط

الجممض كاك الةاؿ  ،كايت لعظوػض مةإػض ،كمػا ت ػوف هػذا فػي العصػؿ ايكؿ ،

كةػػد ةػػاكؿ الجرجػػايي ف وػػدخؿ المعي ػ فػػي تعسػػورها ٌ ،ج ايػػل ظ ػ ٌؿ فومػػا و ػػدك
اةعا في سر ما ذهب لول اليةكوكف ،كسايوؿ لعظ ما ذكره فػي هػذا العصػؿ ؛
ك ن

ػاج ،
ييل جدور الذكر كالتعووب عمول ،ذ ووكؿ" :اعمـ ف ك ٌؿ جممػض كةعػت ة ن
ٌ
ذـ امتيعت الكاك فذاؾ يجؿ ٌيؾ عمدت ل الععؿ الكاةػع فػي صػدره فإػممتل
ػاج ذػـ اةتإػػت الػكاك
لػ الععػػؿ ايكؿ فػػي ذ ػات كاةػػد  ،ككػػؿ جممػض جػػاّت ةػ ن
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ف تإػػماا لػ الععػػؿ ايكؿ

ػر  ،كغوػػر ةاصػػد لػ
ذاؾ ييػػؾ مسػػتايؼ اػػا خ ػ نا
في ا ذ ات  ،تعسػور هػذا  ،ذا ةمػت  :جػاّيي زوػد وسػرع  ،كػاف ميزلػض ةكلػؾ:
مجوئػػا  ،كتصػػؿ ةػػد المعيوػػوف ػػا خر،
جػػاّيي زوػػد مسػػرنعا  ،فػػي ٌيػػؾ تذ ػػت
ن
ػر كاةػ نػدا  ،كتروػػد ف توػػكؿ :جػػاّيي كػػذلؾ  ،كجػػاّيي اػػذه
كيجعػػؿ الكػػّـ خ ػ نا

الاوئض....

ككػػذلؾ ةكلػػل  :مت ػ

رل الص ػ

ةػػد جةػػت مخاومػػل  ،ييػػل فػػي معي ػ

جئة ػػا  ،كعمػ ػ ه ػػذا الوو ػػاس ػ نػدا  ،عكاذا ةم ػػت ج ػػاّيي
متػ ػ رل الصػ ػ
ادو ػػا ن
ن
كغّمل وسع وف ودول  ،كروت زو نػدا كسػوعل عمػ كتعػل  ،كػاف المعيػ ٌ ،يػؾ
ذايوػا لسػعي
د ت فاذ ت المجيّ ،كالرؤوض  ،ذـ استايعت خ نا
ػر  ،كا تػد ت ذ اتنػا ن
كلما كاف المعي عمػ اسػتئياؼ
الغّـ وف ودول  ،كلككف السوؼ عم كتعل ٌ ،
ا ذ ات اةتوج ل مػا وػر ط الجممػض الذايوػض ػايكل  ،فجػيّ ػالكاك كمػا جػيّ
اػػا فػػي ةكلػػؾ  ...العمػػـ ةسػػف ،كالجاػػؿ ة ػػو  ،كتسػػموتاا لاػػا كاك الةػػاؿ  ،ج

وخرجاا عف ف تككف مجتم ض لإـ جممض ل جممض  ،كيظورهػا فػي هػذا ،العػاّ

فإياػا كاف لػـ تكػف عاطعػض ،
في جكاب ال رط  ،يةػك :ف تػاتيي فايػت مكػرـ ٌ ،
ييا ػػا ج ػػاّت لت ػػر ط
ػإف ذل ػػؾ ج وخرجا ػػا  ،م ػػف ف تك ػػكف ميزل ػػض العاطع ػػض ؛ ٌ
فػ ٌ
جممػػض لػػوس مػػف ػػاياا ف تػػر ط يعسػػاا  ،كيػ كػزؿ الجممػػض فػػي يةػػك :جػػاّيي زوػػد
وس ػػرع  ،ميزل ػػض الجػ ػزاّ ال ػػذم اس ػػتغي ع ػػف الع ػػاّ  ،جف م ػػف ػػايل ف وػ ػرت ط
ال ػػرط مػػف غوػػر ار ػػط  ،كهػػك ةكلػػؾ :ف تعطيػػي

ػػكرؾ ، ،كيػػزؿ الجممػػض فػػي

جاّيي زود كهك راكب  ،ميزلض الجزاّ الذم لوس مف ػايل ف وػرت ط يعسػل ،
ةواس ػػا س ػػكوًا
كوةت ػػاج لػ ػ الع ػػاّ ،كالجمم ػػض ف ػػي ية ػػك :ف ت ػػاتيي فاي ػػت مك ػػرـ ،ن
كمكازيض صةوةض")ُ).

)ُ) دجئ ػػؿ ا عج ػػاز ،صُِّ ،ُِٓ -الت و ػػاف ف ػػي عم ػػـ ال و ػػاف صُِّ ،ُِْ-كيااو ػػض
ا وجاز ،صُّٕ.ُّٖ-
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كمف الدارسوف المةدذوف مف خذ اػذا المػذهب  ،كاعتمػد عموػل فػي تعسػور

ةػػاجت الػػر ط ػكاك الةػػاؿ

)ُ)

كارل عػػدـ صػػةض مػػا ذهػػب لوػػل الجرجػػايي وػػاف

ذلؾ فوما واتي:

ُ-فسػ ػػر الجرجػ ػػايي عػ ػػدـ الػ ػػر ط ػ ػػالكاك فػ ػػي الجممػ ػػض الةالوػ ػػض ،عمػ ػػض

استئيافاا ،كةد يرٌد عموػل هػذا التعموػؿ ةػؽ ،لكػكف اجسػتئياؼ ،وعيػي اجسػتوّؿ
عما ة مػل فػي المعيػ كا عػراب ،فاػك ميػاةض لمكةػع الجممػض الةالوػض المرت طػض
مػػا ة ماػػا فػي المعيػ كا عػراب ،لػػذلؾ تػػؤكؿ معػػرد ميصػػكب عامػػؿ صػػاة اا

كلػػـ تخػػرج عػػف هػػذا ةت ػ التػػي فػػي تاكوماػػا تمةػػؿ ،يةػػك :جػػاّ زوػػد كال ػػمس

طالعض ،فاي تودور :جاّ زود مصاة ا لطمكع ال مس)ِ).
وسع

فسػػر الجرجػػايي ارت ػػاط الجممػػض ػػالكاك ،يةػػك :جػػاّيي كغّمػػل
ِ -ذا ٌ
يف الجممػض فػادت اسػتئياؼ
وف ودوػل ،كروػت زو نػدا كسػوعل عمػ كتعػل ؛ ٌ

ييامػا
خ ر ذاف  ،ف ً ىـ وعسر عوف هاتوف الجممتوف عيد عػدـ ر طامػا ػالكاك ؟ ٌ
مػ ػػف الصػ ػػو ،التػ ػػي وجػ ػػكز فواػ ػػا الكجاػ ػػاف  ،فموتإ ػ ػ تعمومػ ػػل ف تعوػ ػػد هاتػ ػػاف
الجممتاف في الةالض الذايوػض عكػس مػا فادتػاه فػي الةالػض ايكلػ  ،ككػذلؾ ووػاؿ

الكّـ يعسل  ،عيدما فسر عدـ ر ط الجممض الكاك ،يةك :متػ

رل الصػ

ةػد

جةػػت مخاومػػل ٌ ،ايػػل كػػاف لإػػماا مػػع عامماػػا فػػي ذ ػػات كاةػػد ،فػػاةكؿ :ف ػ ـ
وإا مف الصو ،التي وجكز فواا
يوعسلر الجممض يعساا عيد ر طاا الكاك ،يياا ن

وإا  ،ياا ستعود في هذه الةالض عكس مػا فادتػل
الكجااف  ،فموتإ تعمومل ن
في الةالض ايكل .

يف
ٌف خػػذ تعسػػور الجرجػػايي هػػذا  ،عمػ عٌّتػػل  ،ج ومكػػف ة كلػػل ؛ ٌ
طرفول متياةإاف  ،ككاف ايىكل ل ف وسمؾ في التمذوؿ كالتع وػر مسػم نكا دؽ
)ُ) يظاـ الجممض العر وػض لسػياّ ال وػاتي ،صُُٕ ،كالةػاؿ فػي الجممػض العر وػض ،صُٗٗ-
َِْ.

)ِ) مكاهب العتاح ،إمف كتاب ركح التمخوص ّ.ُّٓ-ُِٓ/
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ػذّ  ،ف وػػاتي جممػػض ممػػا ومتيػػع فواػػا الػػر ط ػػالكاك ،
ك كإ ػ  ،فكػػاف عموػػل مػ ن

كالمإػػػارع المذ ػ ػػت  ،كووا ماػ ػػا ػػػالتي كجػ ػػب فواػ ػػا الػ ػػر ط كالمصػ ػػدرة إػ ػػمور
ميعصػؿ  ،ذػػـ وػػذكر تعسػػوره المػػذككر  ،ك ف وػػاتي إةػػدل الصػػو ،يعسػػاا التػػي

كردهػػا  ،يةػػك :روػػت زوػ نػدا كسػػوعل عمػ كتعػػل  ،كوػػذكر ٌيػػل ذا رديػػا مػػف جممػػض
كايامػا خ ػر كاةػد  ،لػـ يػات ػالكاك،
)كسوعل عم كتعػل) إػماا لػ عامماػا ٌ ،
جدودا  ،كاستئياؼ خ ر ذاف  ،جئيا الكاك.
عكاذا رديا مياا ف تككف ذ اتنا
ن

فإيػل ف راد غوػر
هكذا وي غي ف وككف التمذوؿ في هذا ال اب  ،عكا ٌجٌ ،
ذلؾ  ،كةصد ما كة ل تع وره  ،فود رت ل ٌيل وف العساد لتياةإل.
ّ-اس ػػتعاف الجرج ػػايي لتعس ػػور ال ػػر ط ػػالكاك مع ػػايي المص ػػاة ض دكف

معػػايي الة ػػاؿ  ،فوػػد ػ ػ ل المرت طػػض ػػالكاك جممػػض ال ػػرط  ،كذكػػر ٌي ػػل ج ػػيّ
ػػالكاك هي ػػا "ييا ػػا ج ػػاّت لت ػػر ط جمم ػػض ل ػػوس م ػػف ػػاياا ف تػ ػرت ط يعس ػػاا"
كالمعركؼ ف المععكؿ معل  ،ج ورت ط ما ة مل يعسل  ،ػؿ ج ٌػد مػف الػكاك ،
كج وؤت اا عيدما تككف الجممض ةالوض  ،جف الةاؿ ترت ط صاة اا ذاتاا.

يف الجممػ ػ ػػض فػ ػ ػػادت معي ػ ػ ػ
كهػ ػ ػػك عيػ ػ ػػدما ووػ ػ ػػكؿ :ف الػ ػ ػػر ط كػ ػ ػػاف ؛ ٌ
وإػػا هػػك ػػاف المععػػكؿ
اجسػػتئياؼ ك فػػادت عػػدـ إػػماا لػ مػػا ة ماػػا  ،فاػػذا ن
معػػل الجممػػض  ،التػػي تكػػكف غوػػر مصػػاة اا  ،فاػػي اػػذه الةالػػض  ،اسػػتومت عػػف

الجممض التي ة ماا  ،كصػ ف ووػاؿ عياػا ٌياػا فػادت اسػتئياؼ خ ػر ذػاف  ،ذػـ
تاوات يف ترت ط ما ة ماا ارت ػاط المعوػض  ،كلػوس هػذا ػاف الةػاؿ ،الجممػض ،
التػي تعػد صػعض لصػاة اا  ،فاػي اػذه الةالػض صػارت إػمف الجممػض ايكلػ ،

ك جزنّا مياا  ،ؿ صارت معاا جممض كاةػدة  ،فػّ وصػ  ،كهػذا ػاياا  ،ف
تكصؼ ٌاياا فادت استئياؼ خ ر ذاف.

يياػػا
كو ػػدك ٌف الجرجػػايي راد ف ووػػكؿٌ :ف الجممػػض ارت طػػت ػػالكاك ؛ ٌ
يياػا روػد مياػا ف تكػكف مععػكنج معػل  ،عكا ٌف الجممػػض
فػادت معيػ المعوػض  ،ك ٌ
ةاج ٌ ،ج ٌيل لـ وستطع ف وصػرح
ييل رود مياا ف تككف ن
لـ ترت ط الكاك ؛ ٌ
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ييل است عده ا تداّ مف تعسوره ،وػد يػل لػـ وسػتطع
اسـ المععكؿ معل الجممضٌ ،
ف وتخم عيػل  ،فا ػار لػ معايوػل دكف ف و ػور لػ اسػمل فكػاف مػف جػراّ
ذلؾ ف وغمض كّمل كوإطرب.
ْ-لً ىـ ر ط الجرجايي وف الجممض الةالوػض كالجممػض ال ػرطوض فػي الةكػـ
 ،ذ ات كصؿ ايكل  ،كلوس وياما مياسػ ض  ،كلػـ وػر ط وياػا ك ػوف الجممػض
الخ روض كالكصعوض ذ ات فصماا ؟ لـ وتعؽ اليةكوػكف عمػ ٌف الةػاؿ كالخ ػر
كالصػػعض مػػف يسػػب كاةػػد ؟ فمًػ ىػـ ياخػػذ مكازيػػض لػػـ ووػػؿ اػػا اليةكوػػكف ليذ ػػت مػػف
خّلاا كاك الةاؿ  ،كج ياخذ المكازيض التي جمػع عمواػا اليةكوػكف ليصػؿ مػف

خّلاا ل

طّف هذه الكاك؟.

فإيػػل ج
ٌٓ -مػا ت ػ وال الػر ط ػالكاك كعدمػل العػاّ فػي جممػض ال ػرط ٌ ،
وص ٌ لما واتي:
اٌ -ف الع ػػاّ غو ػػر الػ ػكاك  ،فمعيػ ػ الع ػػاّ ك ةكاما ػػا كاس ػػتعماجتاا غو ػػر
معي الكاك ك ةكاماا كاستعماجتاا.

يف جػكاب ال ػرط هػػك
بٌ -ف الػر ط العػاّ صػ ٌ فػي جممػض ال ػرط ؛ ٌ
غو ػػر فع ػػؿ ال ػػرط  ،فام ػػا وؤلع ػػاف جممت ػػوف  ،فصػ ػ ٌ ف تجم ػػع ويام ػػا الع ػػاّ،
كومةظ معياها ايصػمي  ،الػذم هػك العطػؼ  ،فجػاز ف يعطػؼ جػكاب ال ػرط
فإياػا
يياما وئاف  ،كايمر مختمؼ فػي الجممػض الةالوػض ٌ ،
عم فعؿ ال رط ٌ ،
كصػػاة اا ػػيّ كاةػػد .ك جممػػض كاةػػدة  ،ذ هػػي صػػعض لػػل فػػّ وياس ػ اا ال ػكاك

ييل سػوككف مػف ػاب عطػؼ ال ػيّ عمػ
ال تض  ،كمعياها ايصمي )العطؼ) ٌ
يعسل  ،كهك ممتيع اعتراؼ الجرجايي.

تٌ -ف ر ػط جػكاب ال ػػرط العػاّ  ،ةػػد ياسػب موػػاـ الجممػض ال ػػرطوض ،
فالعػػاّ  ،كاف فػػادت الػػر ط  ،ج ومكػػف ف تتجػػرد مػػف معي ػ العطػػؼ الػػذم هػػك

معياهػػا ايصػػمي  ،كالمعػػركؼ ٌياػػا تعوػػد العطػػؼ مػػع الترتوػػب  ،كهػػذا مػػا جّـ
معي ػ ال ػػرط ،فوػػد روػػد ف وكػػكف الج ػكاب يتوجػػض  ،تػػاتي عػػد توػػاف ال ػػرط،
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فجيّ العػاّ ،فػادة هػذا المعيػ  ،كمػا ٌف ال ػرط وعيػي ٌف هيػاؾ مّزمػض ك
تعاةنػػا كتّصػػونا  ،فمت ػ مػػا وةصػػؿ الععػػؿ  ،وةصػػؿ عػػده م ا ػرة الج ػكاب ،
فياسػػب ف تػرت ط العػػاّ ؛ ي ٌياػػا ج تعوػػد العطػػؼ ةسػػب كػػالكاك ػػؿ تعوػػد كػػذلؾ
ػإف المعمػكؿ
الترتوب مػع عػدـ الت ارخػي  ،كهػذا هػك يعػس تعسػور فػاّ السػ وض  ،ف ٌ
وكػػكف عػػد العمػػض  ،عكاذ اتػػل متكةػػؼ عم ػ

ذ اتاػػا  ،فكايػػت هػػذه العّةػػض مذا ػػض

وإػا  ،فاػي لمعايواػا
التعاةب الم ا ر  ،فياسػب العػاّ ف تػؤدم هػذا الغػرض ن
هذه صمةت ف تككف ار طض لجكاب ال رط.
فأياػ ػػا ج تعوػ ػػد الترتوػ ػػب  ،كج الم ا ػ ػرة فوػ ػػل  ،ػ ػػؿ تعوػ ػػد
ٌمػ ػػا ال ػ ػكاك ٌ ،
العطػػؼ المجػػرد مػػف دكيامػػا لػػـ تصػػم ف تكػػكف فػػي الموػػاـ الػػذم صػػمةت فوػػل
العاّ.

يف هػػذا الةػػرؼ فػػاد مػػا ذكريػػاه ،
فموػػد ر طػػت جممػػض ال ػػرط العػػاّ ؛ ٌ
فكايػػت هيػػاؾ عّةػػض معيكوػػض  ،كعمػػض ةكومػػض فػػي مجوئػػل ػػوف ال ػػرط كجكا ػػل ،
لكف لوس ذمض يّ مف مذؿ هذه العّةض وف الكاك كةإوض مجوئاا وف الةػاؿ

كصاة اا  ،ؿ لوس هياؾ ٌج التيافر.

كةوف عػدت كتا ػض هػذه الرسػالض  ،كجػدت سػاطوف اليةػك المةػدذوف ،

ووع ػػكف ف ػػي الماخ ػػذ الك و ػػر يعس ػػل ال ػػذم كة ػػع فو ػػل س ػػاطوف الية ػػك الو ػػدام ،

وإػػا عم ػ الوػػكؿ ػكاك الةػػاؿ  ،مػػع كياػػـ ةػػوف وعسػػركف
فالمةػػدذكف وصػػركف ن
عمػػض ر ػػط الجممػػض الةالوػػض ػػالكاك  ،وسػػتعويكف إدخػػاؿ معي ػ المعوػػض فػػي هػػذا
ػذّ  ،مػع كيػل ووػكؿ ػكاك الةػاؿ  ،ووػكؿ
التعسور  ،فالدكتكر فاإؿ السامرائي م ن
فػػي التعروػػؽ ػػوف المرت طػػض ػػالكاك  ،كغوػػر المرت طػػض  ،مػػا يصػػل )) :كتوػػكؿ :

لم ػػاذا جئتىي ػػا هارن ػػا ؟ كلم ػػاذا جئتي ػػا ك ي ػػت ه ػػارب ؟ ف ػػايكل سػ ػؤاؿ ع ػػف سػ ػ ب
مجوئ ػػل هارن ػػا  ،م  :سػ ػؤاؿ ع ػػف سػ ػ ب الا ػػرب  ،كالذايو ػػض سػ ػؤاؿ ع ػػف س ػ ػ ب
ػت كه ػػذه ةال ػػؾ ؟ كتو ػػكؿ  :كو ػػؼ
المج ػػيّ م ػػع كي ػػل ه ػػارب  ،م  :لم ػػاذا جئ ػ ى
كصمت كلػوس لػؾ مػاؿ ؟ فػايكل سػؤاؿ عػف
كصمت لوس لؾ ماؿ ؟  ،ككوؼ
ى
ى
159

فوػػداف المػػاؿ  ،كالذايوػػض س ػؤاؿ لػػل  ،كيػػل كوػػؼ كصػػؿ كهػػذه ةالػػل ؟ م  :كوػػؼ
كصؿ مع كيل لوس لل ماؿ ؟)))ُ).

فتامؿ كوؼ فسر الكاك معي المعوض  ،كجعماا تودور )مع)

م يةػػكم ك وػػر كػػاف  ،ج ومكػػف ف
م تعسػػور كػػاف  ،وصػػدر مػػف ٌ
ف ٌ
وة ٌؿ م كمض الر ط الكاك كعدمل  ،فػي الجممػض الةالوػض  ،كمػا ٌيػل ج وخػرج مػف
مستيدا ل ٌف كاك الةػاؿ هػي كاك الةػاؿ ةوًػا
دائرة التعسور ال كمي  ،ذا كاف
ن
عكاف ة ٌؿ هذه الوإوض  ،ج وككف ٌج إعراب كاك الةاؿ كاك المعوض.
كاليةكوػػكف كمػػف تعػػرض لتعسػػور ةػػاجت الػػر ط ػكاك الةػػاؿ  ،صػ كػرةكا

اف هذه الوإوض ووت م كمض دكف ةؿ مويع ك متعؽ عموػل  ،فاػا هػك
جموعا ٌ
ذا الجرج ػػايي  ،عمػ ػ كس ػػع عمم ػػل ال ػػذم عج ػػب الدارس ػػكف ػػل ك كتا ػػل دجئ ػػؿ
كعد ما ةالػل عػف ةػاجت ر ػط الجممػض الةالوػض ػالكاك ٌيػل دؽ د ارسػض
ا عجازٌ ،
)ِ)
فإيل ة ؿ ف ووػ لدـ هػذه الد ارسػض
ةدمت في هذا ال اب ،كاعتمدت عم المعي
ٌ
ػاف "ف ػػي تموو ػػز م ػػا ووتإ ػػي الػ ػكاك مم ػػا ج ووتإ ػػول
الت ػػي فص ػػميا ذكره ػػا وو ػ ٌػر ػ ٌ

)ّ)
ػائّ :ف الػػر ط ػػالكاك كعدمػػل  ،ج ػ ٌػد ف وكػػكف لعمػػض ،
صػػعك ض"  ،ك إػػاؼ ةػ ن
يف
ٌج ٌيل ذكر ٌف "في الكةكؼ عمػ العمػض فػي ذلػؾ ػكاؿ كغمػكض ؛ ذلػؾ ٌ

الطروؽ لول غور مسمكؾ ،كالجاض التي فواا تعرؼ غور معركفض")ْ).

لكػػف لػػك ذهػػب الجرجػػايي ،كمػػف س ػ ول  ،كلةوػػل  ،ل ػ ٌف ال ػكاك وجػػب
ذكرها في الجممض عيدما وتعوف فواا معي المعوض  ،كوجب ةذفاا عيدما وتعوف

فواػػا معي ػ الةػػاؿ .كوجػػكز ايم ػراف عيػػد ج ػكاز المعيوػػوف  ،لكصػػمكا ل ػ

دراؾ

العمض كؿ وسر ،كلما صعب عمواـ تعسورها  ،كلما كاف هياؾ في هذه الوإوض
)ُ) معايي اليةك ِ. ُِٔ/

)ِ) مجمض الإاد ،صُّٓ ،ُٖٓ-كالجزّ ايكؿ ،جمادل ا خرةَُْٖ :هػ.
)ّ) دجئؿ ا عجاز ،صَِِ.
)ْ) المصدر يعسل ،صُِِ.
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م ػػكاؿ ،ك غمػػكض كػػاف ،كلصػػار ةويئػػذ الطروػػؽ لواػػا مع ػ نػدا مسػػمك نكا ،
كعر غور مسمكؾ.
كلوس نا
الػػػكاك وػػػي الميػػػزاف الفصػػػؿ بػػػيف الحػػػاؿ كالمعيػػػة  :الة ػػاؿ كالمعو ػػض

متوار اف في المعي  ،كةد تاكد ت ا ل هذوف المعيووف كالت اساما عيػد اليةػكووف

 ،لككف كؿ مياما موترنيػا ػزمف عاممػل  ،كةػد كإػةت ٌف هػذا اجلت ػاس و ػتد
ةػػوف وكػػكف المععػػكؿ معػػل جممػػض عائػػدة ل ػ مصػػاة اا .يةػػك :ة ػػؿ زوػػد كهػػك
و تسػػـ  ،كةػػد كػػاف هػػذا فػػي الةوووػػض ةػػد ايس ػ اب التػػي كهمػػت اليةػػكووف فػػي
عراب الجممض ةالوض كهي مععكؿ معل.

لكف هياؾ عّمض كاف عم اليةكووف ف وتخػذكها كسػومض لمتعروػؽ ػوف

الةاؿ ،كالمعوػض  ،كهػي الػكاك  ،ككػاف وي غػي لاػـ ف ج ومتعتػكا مػف دكياػا لػ

وػػض م ػػا اات ويامػػا  ،كاف وعتمػػدكا عم ػ ال ػكاك ةسػػب عّمػػض كاإػػةض ،تموػػز

ػردا
دائمػػا المععػػكؿ معػػل مػػف الةػػاؿ  ،فكػػؿ مػػا اةتػػرف فػػي هػػذا ال ػػاب  ،ػػالكاك معػ ن
ػردا
كاف ـ جممض  ،فاك مععكؿ معل ج ؾ في ذلؾ  ،كما لـ ووترف ػالكاك ،مع ن

كاف ـ جممض  ،فاك ةاؿ ج ؾ في ذلؾ.

تصػػري النحػػكييف  :مػ ٌػر يػػا فػػي العصػػؿ ايكؿ ٌف اليةػػكووف صػػرةكا
ػاف الجممػ ػػض اجسػ ػػموض يةػ ػػك :لووتػ ػػؾ كالج ػػوش مصػ ػػطؼ  ،التػ ػػي ج تعػ ػػكد ل ػ ػ
ػ ٌ
صاة اا الإمور ،كما كذػر مذالاػا فػي فصػو الكػّـ  ،ج ت ػوف هوئػض فاعػؿ

كج مععكؿ  ،ك ٌاياا تخرج عف تعروؼ الةاؿ.
كاليةكوكف لـ وكتعكا اذا الةد مف التصرو  ،ف عد ف يعكا هياؾ عف
الجممض المذككرة كيةكها دخكلاا إمف الةاؿ  ،فود صرةكا هيا دخكلاا

إمف المعوض ،فود ذكركا ف الكاك في يةك :ج تاكؿ السمؾ كت رب الم ف،
كةكؿ ال اعر :ج تيل عف خمؽ كتاتي مذمل َََ كيةك :جاّ زود كال مس

طالعض  ،ةد فادت معي

المعوض  ،ك فاد ما عدها هذا المعي
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ٌ ،ج ٌيل ج

معردا كهذا ما
اسما
عرب عيدهـ مععكنج معل ؿ ن
ن
ةاج ج ل يّ ٌج ٌ
يو ى
ييل ن
ووكلكيل صراةض )ُ).
فاـ وؤكدكف هذا المعي  ،كةد كجدت ا ف ه اـ صرةاـ ع ارة في

هذا ال اب ،فاسمع لعظ ما ووكلل عف ايمذمض المذككرةٌ " :يل لوس مععكنج معل ،
ييل
عكاف كاف عد كاك معي  ،مع  ،م :ج تيل عف خمؽ مع توايؾ مذمل ٌ ،
لوس اسـ")ِ) كةكلل" :خرج ذكر اجسـ الععؿ )كت رب الم ف) الميصكب عد
فإيل عم معي الجمع  ،م:
الكاك في ةكلؾ :ج تاكؿ السمؾ كت رب الم ف ٌ ،
اسما ،
ج تععؿ هذا مع فعمؾ هذا ،كج وسم مععكنج معل  ،لككيل لوس ن
فإيل  ،عكاف كاف المعي
كالجممض الةالوض  ،يةك :جاّ زود كال مس طالعض ٌ ،
عم ةكلؾ :جاّ زود مع طمكع ال مس ٌ ،ج ٌف ذلؾ لوس اسـ  ،كلكيل

جممض")ّ).

كيةكوكف خركف عٌركا عف تاكود هذا المعي في المذػاؿ ايخوػر كمػا
)ْ)
ة مل  ،مذؿ ةكلاـ ..." :فػّ وسػمواف مععػكنج معػل  ،عكاف كايػت الػكاك لممعوػض"
كةكلاـ" :كاف كايت الكاك لممعوض  ،لكيل لوس اسـ")ٓ).

ةت ػ

فػػاليةكوكف صػػرةكا معوػػض ال ػكاك عمػ الػػرغـ مػػف ع ار اػػا كاك الةػػاؿ ،

كاياػػا مػػف المسػػائؿ المعركفػػض
ٌف مػػف المةػػدذوف مػػف ةػ ٌػر اػػذه المسػػالض ٌ ،

)ُ) ػ ػػرح ػ ػػذكر الػ ػػذهب ،صِّٕ ،ك كإ ػ ػ المسػ ػػالؾ ِ ،ّٓ/ك تةووػ ػػؽ ع ػ ػػد المتعػ ػػاؿ،
صُُّ ،ك ػ ػ ػػرح التصػ ػ ػ ػرو ُ ،ّّْ/ك ػ ػ ػػرح اج ػ ػ ػػمكيي ِ ،ّٗٓ/كةا ػ ػ ػػوض و ػ ػ ػػس
الةمصي عم

رح التصرو ُ ّّْ/كعم

رح العاكاي عم ةطػر اليػدل ِ،ٖٖ/

كةا وض الص اف ِ ُّٓ/كةا وض الخإرم ُ ،ََِ/كالككاكب الدروض ِ.ِْ/

)ِ) رح ذكر الذهب ،صِّٗ.َِْ-
)ّ) رح ةطر اليدل ،صُِّ.
)ْ) ةا وض الخإرم ُ.ََِ/
)ٓ) الككاكب الدروض ِ.ِْ/
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كالمتعػػؽ عمواػػا  ،فػػذكر ٌف ال ػكاك فػػي مذػػؿ مػػا توػػدـ مػػف الجمػػؿ  ،كيةػػك :ة ػػؿ
الوط ػػار كالي ػػاس ويتظ ػػركف "تس ػػم كاك الة ػػاؿ  ،كه ػػي م ػػف جا ػػض المعيػ ػ تعو ػػد
لكياػا ج
يياا تعود المواريض فػي الغالػب  ،كالمواريػض يػكع مػف المعوػض ٌ ،
المعوض ٌ ،
تسم اصطّةا كاك المعوض")ُ).
ػاج مػف جاػض  ،كاجعتػراؼ ٌاياػا
ٌف عراب مذؿ هذه الجمػؿ السػا وض ة ن
تعود المعوض مف جاض خرل ةإوتاف متياةإتاف  ،ما كػاف وي غػي التسػموـ لامػا

ٌ ،ج ٌف الية ػػكووف  ،كم ػػا و ػػدك ،ل ػػـ وتمكيػ ػكا م ػػف التغم ػػب عموام ػػا كمعالجتام ػػا
إلغػػاّ ةػػداهما  ،فا ػـ لػػـ ووػػدركا عم ػ ع ػراب الجمػػؿ المرت طػػض ػػالكاك مععػػكنج
لغػػاّ كاك الةػػاؿ التػػي جمع ػكا عم ػ

ذ اتاػػا  ،كلػػـ

يف هػػذا وػػؤدم ل ػ
معػػل ؛ ٌ
يف م ػػا وعرإ ػػل الكاة ػػع
وو ػػدركا عمػ ػ ع ػػدـ اجعتػ ػراؼ إفادتا ػػا معيػ ػ المعو ػػض ؛ ٌ
كالمغض كالمعي  ،ج ومكف تجاهؿ سمطايل ل ػركزه مػاـ كػؿ ةسػاس  ،فاختػاركا
ف وعالجكهمػػا التيػػاةض يعسػػل  ،فتجػػد اليةػػكم وػػذكر المػػذهب المتعػػؽ عموػػل ،

كو ػػذكر الةووو ػػض الوائم ػػض إ ػػدها ف ػػي المكإ ػػع يعس ػػل دكف ف و ػػور لػ ػ ه ػػذا

التياةض.

كالةجض التي ذكرها اليةكوكف في ميع عراب ما عد الكاك مععكنج معل

 ،في يةػك :جػاّ زوػد كال ػمس طالعػض  ،ةجػض لعظوػض مةإػض ،كهػيٌ :يػل لػوس
م دلوؿ معيكم عم هذا الميع
اسما  ،كلـ وذكركا غور ذلؾ  ،فاـ ج وممككف ٌ
ن

سكل هذا الدلوؿ ال كمي المختمؽ.

المعنػػى كاإلعػراب  :مػػف المعػػركؼ عيػػد اليةػػكووف ٌف الغاوػػض ايساسػػوض
مف ا عراب ،هك التعسور الدةوؽ كايموف لمجممض  ،فػّ ومكػف ف يعاػـ معياهػا

ػذّ ،فػػي ع ػراب
ك ػػرةاا ٌج عػػد ف يعػػرؼ ع ار اػػا  ،فوػػد اختمػػؼ المعر ػػكف مػ ن
ةكلل تعال ) :قىاليكاٍ ىم ٍع ًذ ىرةن إًلىى ىرِّب يك ٍـ))ِ) وف الرفع كاليصب " ،فمف يص ل فعم
)ُ) اليةك الكافي ِ ،ِِْ/كالاامش رةـ )ُ).
)ِ) سكرة ايعراؼ ،مف ا وض ُْٔ.
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يياػػـ لػػـ
المصػػدر  ،كمػػف رفعػػل فعمػ خ ػػر اج تػػداّ  ،كاختػػار سػػو كول الرفػػع ٌ ،
وروػػدكا ف وعتػػذركا مػػف مػػر لػػزماـ المػػكـ عموػػل  ،كلكػػف ةوػػؿ لاػػـ :لػػـ تعظػػكف؟

ةالكا :مر عظتيا معذرة")ُ).

ػتيادا ل ػ المعي ػ  ،ةت ػ ٌيػػل ذا وػػي المعي ػ مػػع
فػػا عراب يوع ػوكف اسػ ن
فإف اليةكووف راعكا ايمر ايكؿ  ،كلـ ومتعتكا ال تػض لػ ايمػر
تغوور الةركض ٌ ،

ػاعّ ف ػػي ة ػػكؿ
ػذّ الميص ػػكب معع ػػكنج ،كالمرف ػػكع ف ػ ن
الذ ػػايي  ،فا ػػـ ل ػػـ وعر ػ ػكا م ػ ن

يف الذػػكب  ،عكاف رفػع كتوػػدـ  ،كلػ س ةمػػوص
ػمار ؛ ٌ
العػرب :خػرؽ الذػ ي
ػكب المس ى
ػاعّ ،يي ػػل ج وعي ػػي معيػ ػ العاعمو ػػض  ،كالمس ػػمار ،عكاف
العاع ػػؿ  ،ج وع ػػرب ف ػ ن
ييػػل ج وعيػػي
يصػػب كتػ ٌ
ػاخر ،كارتػػدل رداّ المععكلوػػض  ،ج وعػػرب مععػػكنج ػػل ؛ ٌ
هذا المعي )ِ).
فةوف يعرب كاك المعوض كاك الةاؿ  ،كالجممض عػدها ةالوػض  ،كهػي فػي

الةوووػض مععػػكؿ معػل  ،فوػػد جعميػػا ا عػراب فػػي كاد كالمعيػ فػي كاد  ،كمػػف ذىػ كـ

ييػػل يػػي عمػ
ةتمػػا فػػي تعسػػور الجممػػض كفػػي دراؾ فةكاهػػا ؛ ٌ
سػػيخطح ن
خاطح.

سػػاس

فا عراب وجب ف وككف مستي طنا مف المعي كمطا ونػا لػل  ،الماػـ ٌج
في ةاجت خاصض ،يةػك :كػؿ رجػؿ كإػوعتل  ،فػا ف جيػي وػذكر ٌف الػكاك فػي
هذا المذاؿ كاك المعوض ٌ ،ج ف تودور ا عراب  :كؿ رجؿ كإوعتل موترياف لـ

وكف مكافونا لاذا المعي )ّ).
تعد مػف المآخػذ التػي كةػع
فاذه الةاجت اذة  ،كهي في الكةت يعسل ٌ
يياـ لـ وجدكا طرووا وؤكلػكف ػل مذػؿ هػذه ايمذمػض  ،غوػر ف
فواا اليةكوكف ؛ ٌ
وجعمػكا توػػدور ا عػراب مخالعنػػا لممعيػ  ،ػػؿ ةتػ فػػي هػػذه الةالػػض كػػاف وي غػػي

)ُ) م كؿ عراب الورف ُ.َّْ/
)ِ) رح ا ف عووؿ ُ.ّٓٓ/
)ّ) الخصائص ُ.ِّٖ/
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ف تعػ ػػرب ال ػ ػكاك كاك معوػ ػػض  ،عكاف رفػ ػػع اجسػ ػػـ عػ ػػدها ٌ ،ج ٌف اليةػ ػػاة عر ػ ػكا
يف المععكؿ معل عيدهـ ج وككف
)إوعتل) معطكفنا كلـ وعر كه مععكنج معل ؛ ٌ

ٌج ميصػػكنا  ،ككػػاف وي غػػي عػراب )إػػوعتل) مععػػكنج معػػل ذػػـ وتخػػذكا مػػف هػػذه
فكعػا  ،كالمعػركؼ ف
الجممض كيةكها دلٌض عمػ جػكاز مجػيّ المععػكؿ معػل مر ن
ػتيدا لوػػل ،
دائمػػا لػ ف وجعمػكا عػ ار اـ مكافونػػا لممعيػ  ،مسػ ن
اليةػػكووف وسػػعكف ن
ؿ هذا ما وجب ف وككف ؛ فإعراب كاك الةاؿ كاك المعوض  ،مع ٌيل سوة ٌؿ ليا
ا كاجت كمٌاا  ،سوككف في الكةت يعسل مطا ونا لمعي الجممض كالمراد ،ذ ج
وصػ ةطػػع الصػػمض ػػوف المعيػ كا عػراب  ،كةػػد ةػػاؿ ا ػػف جيػ " :فػػإف مكيػػؾ
توػدور ا عػراب عمػ سػمت تعسػور المعيػ  ،فاػك مػاج غاوػض كراّه  ،عكاف كػػاف
توػػدور ا ع ػراب مخالعنػػا لتعسػػور المعي ػ  ،تو م ػت تعسػػور المعي ػ عم ػ مػػا هػػك
عمول  ،كصةةت طروؽ تودور ا عراب")ُ).

ذا كايػػت كاك الةػػاؿ ،هػػي معي ػ  ،مػػع  ،كتوػػدورها ، .فاػػذا وعي ػ ٌف
الذم ميعاـ مف ع ار اا كاك المعوػض  ،لػـ وكػف المعيػ عكاٌيمػا مػر خػر صػرةكا
ل  ،هك ميعاـ كةكع المععكؿ معل جممض.

الفصؿ الثالث  :المفعكؿ معه بيف المفرد كالجممة

صدر األفاضػؿ كالمفعػكؿ معػه الجممػة  :مػف المعوػد ف يعمػـ مػف هػك
ص ػ ػػدر ايفاإ ػ ػػؿ  ،لسػ ػ ػ وف :ايكؿ ٌ ،ي ػ ػػل ص ػ ػػاةب رل تع ػ ػػرد ػ ػػل مػ ػ ػف ػ ػػوف

ومس جكهر المكإكع فػي هػذا الكتػاب .كالذػايي ،
اليةكووف
جموعا  ،كهك رئ ٌ
ن
ٌيػػل ةصػػؿ الت ػػاس ػػوف اسػمل كلو ػػل ،ك ػػاع هػػذا اجلت ػػاس دكف ف ويت ػػل عموػػل
ةد في غمب الظف.

)ُ) الخصائص ُ.ِْٖ/
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ةوف عرض ا ف ه اـ ا

كاؿ في يةك :جػاّ زوػد كال ػمس طالعػض ،

لككيا ػػا ج ت ػػوف هوئ ػػض فاع ػػؿ كج معع ػػكؿ ة ػػاؿ" :كة ػػاؿ ص ػػدر ايفاإ ػػؿ تممو ػػذ

الزمخ رم :يما الجممض مععكؿ معل  ،كاذ ت مجيّ المععكؿ معل جممض")ُ).

كةػد تطػرؽ يةكوػكف مػف عػده لػ صػدر ايفاإػؿ  ،كيسػ كا لوػل روػل

المػػذككر ،معتمػػدوف فػػي ذلػػؾ عم ػ ا ػػف ه ػػاـ فومػػا و ػػدك  ،مػػف هػػؤجّ ،خالػػد

جموعػا ػذكر الموػب ٌ ،ج
الزهرم)ِ) كالسوكطي)ّ) كمةمد ايمور)ْ) ،كةػد اكتعػكا
ن
ف خالد ايزهرم ذكره في مسالض خرل موترنيا اسـ "ياصر ػف ع ػد السػود ػف
عمي المطرزم الخكارزمي")ٓ).
كلكييي ةوف رجعت ل كتب التراجـ الودومػض كالةدوذػض ،التػي ترجمػت

لممطرزم ،كمعجـ ايد اّ لواةكت الةمكم )تِٔٔهػ))ٔ) عكاي ػاه الػركاة لموعطػي
)تْٔٔه ػػ))ٕ) ككفوػػات ايعوػػاف ج ػػف خمكػػاف )تُٖٔه ػػ))ٖ) كف ػكات الكفوػػات

لمكت ػ ػػي )ت ْٕٔهػ ػ ػػ)

)ٗ)

كك ػ ػػؼ الظي ػ ػػكف

)َُ)

كايع ػ ػػّـ)ُُ) ،كمعج ػ ػػـ الكيػ ػ ػ

)ُ) المغيي ِ.ْٔٔ/
)ِ) رح التصرو ُ.ّّْ/
)ّ) همع الاكامع ّ.َِْ/

)ْ) ةا وض مةمد ايمور عم

رح ذكر الذهب ،صَٔ.

)ٓ) رح التصرو ِ.ِِّ/

)ٔ) واةكت الةمكم ،معجـ ايد اّ ُٗ.ُِِ/
)ٕ) الوعطي ،ي اه الركاة عم

ي اه اليةاة ّ.َّْ-ّّٗ/

)ٖ) ا ػ ػػف خمكػ ػػاف ،كفوػ ػػات ايعوػ ػػاف ك ي ػ ػػاّ يػ ػػاّ الزمػ ػػاف تةووػ ػػؽ ةسػ ػػاف ُّٕٓ-ّٔٗ/
ك تةووؽ مةمد مةي الدوف ع د الةمود ٓ.ٕ-ٔ/

)ٗ) مةمد ف اكر الكت ي ،فكات الكفوات ْ.ُّٖ-ُِٖ/
)َُ) ك ؼ الظيكف ،لمةاج خموعض ِ.َُٕٖ/

)ُُ) ايعّـ لمزركمي )ط عض ذالذض) ٖ.ُُّ/
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كايلوػ ػػاب

)ُ)

ككػ ػػذلؾ عػ ػػض مصػ ػػيعاتل  ،كالمص ػ ػ اح فػ ػػي عمػ ػػـ اليةػ ػػك تةووػ ػػؽ

الػػدكتكر ع ػػد الةموػػد السػػود طمػػب  ،كالمغػػرب فػػي ترتوػػب المعػػرب ،كا وإػػاح

في رح الموامات

)ِ)

لـ جد في هذه المراجع كمٌاػا مػف ذكػره صػدر ايفاإػؿ

ٌ ،ج ف الػدكتكر فاإػؿ السػػامرائي ذكػره اػػذا الموػب

فػػي المطػػالع السػػعودة

)ْ)

)ّ)

كةػػوف يسػب السػػوكطي

ل ػ صػػدر ايفاإػػؿ روػػل فػػي ذ اتػػل مجػػيّ المععػػكؿ

معػػل جممػػض  ،عرفػػل الػػدكتكر ي اػػاف وػػس فػػي الةا ػػوض ،ايػػل " :ػػك العػػت ياصػػر

صدر ايفاإؿ ف ي المكارـ ع د السود المطرزم الخكارزمي ت َُٔهػ".

كلػ ػػـ ادر مػ ػػف وػ ػػف جػ ػػاّ مةوػ ػػؽ المطػ ػػالع  ،موػ ػػب صػ ػػدر ايفاإػ ػػؿ،

ػار لوػل  ،كهػك كفوػات ايعوػاف لػـ

يف المصدر الذم
كالصول اذا الرجؿ ؛ ٌ
وذكره الموب المذككر ف ايل في ذلؾ اف كتب التراجـ التي

ريا لواا.

كالجدور الذكر ٌف السوكطي يعسل الػذم ذكػر هػذا الموػب فػي المطػالع
عرفػػل فػػي ال غوػػض اسػػـ الواسػػـ ػػف الةسػػوف ػػف مةمػػد ػػك مةمػػد الخ ػكارزمي
)ٓ)

الموتػػكؿ سػػيض ُٕٔه ػػ ،كمعتمػ نػدا فػػي ذلػػؾ عم ػ وػػاةكت الةمػػكم
يعسل ذكر في كتا ل  ،عوكد الز رجد  ،لوب المطػرزم موترنيػا مصػيعل المغػرب
)ٕ)

كفػػي الكةػػت

)ٔ)
وإا في ال غوض
ياسنا لول عض رائل  ،كعرفل ن
السود المطرزم دكف ف و ور ل ٌيل كاف ممونا صدر ايفاإؿ ك اةي كتػب

التراجـ  ،ككاف ايىكل

اسـ ياصر وف ع د السود

مةوؽ المطالع ف ووتدم صاةب المطالع.

)ُ) معجـ الكي كايلواب لع اس الومي ّ.ُُٖ/

)ِ) مخطكط ،المكت ض المركزوض ،جامعض المكصؿ ،رةـ ِِْٓ.

)ّ) الدراسات اليةكوض كالمغكوض عيد الزمخ رم ،صُِ.ّّٕ ،
)ْ) المطالع السعودة ُ.ّْٕ/

)ٓ) معجـ ايد اّ ُٔ ،ِّٓ-ِّٖ/ك غوض الكعاة لمسوكطي ِ.ِْٓ-ِّٓ/
)ٔ) عوكد الز رجد  ،لمسوكطي ُ.ٕٓ/
)ٕ) ال غوض ِ.ُُّ/
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ػاكر صػػدر ايفاإػػؿ ،ذ لػػـ
كو ػػدك ف الواسػػـ ػػف الةسػػوف كػػاف م ػ نا
ويسب هذا الموب ل غوره)ُ) ،ككاف الةمكم كؿ مف تػرجـ لػل  ،فوػد التوػ ػل

ػر  ،ككػػرر ذكػػر لو ػػل  ،فوػػاؿ" :صػػدر ايفاإػػؿ
فػػي خ ػكارزـ)ِ) ك ذي ػ عموػػل كذوػ نا
ةوا" ك "ةدذيي ا ماـ صػدر ايفاإػؿ " ك "ك ي ػديي صػدر ايفاإػؿ" "ككتػب
ا ماـ صدر ايفاإؿ")ّ).

كةد ذكر لل تصايوؼ في اليةك مياا  :كتاب عجائب اليةك  ،ككتاب

الس ػػر ف ػػي ا عػ ػراب  ،ككت ػػاب الزكاو ػػا كالخ او ػػا ف ػػي الية ػػك  ،كذك ػػر ٌي ػػل ػػرح
المعص ػػؿ لمزمخ ػػرم ذّذ ػػض ػػركح  :ص ػػغور  ،س ػػماه المجمػ ػرة  ،كمتكس ػػط ،
سماه الس وكض  ،كك ور سماه التجمور.

ك رل ٌف الةمػػكم ةػػد ج ػ ٌؿ عمػػـ الواسػػـ ػػف الةسػػوف فػػي اليةػػك الػػذم
ت ػػرجـ ل ػػل س ػػت ع ػ ػرة ص ػػعةض كذ ػػر مم ػػا جػ ػ ٌؿ عم ػػـ ياص ػػر ػػف ع ػػد الس ػػود

ػإف
المطػػرزم الػػذم تػػرجـ لػػل صػػعةض  ،هػػذا مػػف جاػػض  ،كمػػف جاػػض خػػرل  ،فػ ٌ
الواسـ ف الةسػوف كػاف معيًوػا مؤلعػات الزمخ ػرم ك ػركةل لممعصػؿ  ،كرٌمػا
كاف يعت ا ف ه اـ لل ايل تمموذ الزمخ رم مف ة وؿ تصدره في اليةك عده،

مػػا ياصػػر ػػف ع ػػد السػػود المطػػرزم  ،فوػػد ذكػػرت المعجمػػات ٌيػػل كػػاف خموعػػض
الزمخ رم في العوودة  ،ذ كاف معتزلوًا مذمل.
كو ػػدك ٌف يس ػ ض لوػػب صػػدر ايفاإػػؿ ل ػ ياصػػر ع ػػد السػػود كيس ػ ض
الػػرم ال ػػاذ لوػػل  ،كهػػـ كةػػع فوػػل ايزهػػرم ،ك كةػػع فوػػل مػػف عػػده  ،كذ ػػت لػػي
ةسب ما اطمعت عمول ف صدر ايفاإؿ  ،كما ذكره ا ف ه ػاـ فػي المغيػي،

)ُ) ايعػػّـ )طّ) ٔ ،ٖ/كمعجػػـ المػػؤلعوف لخالػػد كةالػػض ٖ ،ٖٗ/كمعجػػـ الكيػػ كايلوػػاب
ِ .َُْ/كك ؼ الظيكف ِ.ٗٓٔ/

)ِ) ذكػػر الةمػػكم ايػػل زار خ ػكارزـ ،المدويػػض التػػي عػػاش فواػػا المطػػرزم كصػػدر ايفاإػػؿ،
ويظر :معجـ ال مداف ِ.ّٗٔ/

)ّ) معجـ ايد اّ ُٔ.ِْٕ ،ِْٔ ،ِْٓ ،ِّٖ/
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كيسب لول ٌيل ذ ت مجػيّ المععػكؿ معػل جممػض  ،هػك فػي الةوووػض الواسػـ ػف
الةس ػػوف الخ ػ ػكارزمي الموت ػػكؿ سػػػيض ُٕٔه ػ ػ  ،كل ػػوس ياصػ ػػر ػػف ع ػػػد السػػػود
المطرزم الخكارزمي المتكف سيض َُٔهػ.

كه ػػذا ال ػػرم الميس ػػكب لػ ػ ص ػػدر ايفاإ ػػؿ  ،كالمرف ػػكض م ػػف ل ػػدف

اطمعت فوما عد عم
اليةكووف )ُ) هك خّؼ ما ةالل في ةد مصيعاتل ؛ فود
ي
المعصؿ فػي صػيعض ا عػراب  ،لصػدر ايفاإػؿ يعسػل ؛ فمػـ جػده
كتاب رح
ٌ
وػػذكر فػػي ػػاب الةػػاؿ مػػا يس ػ ل لوػػل ا ػػف ه ػػاـ  ،ػػؿ ةػػاؿ عػػف كاك الةػػاؿ ،

كالجممػػض الةالوػػض المرت ط ػػض ػػالكاك يعػػس م ػػا ةالػػل اليةػػاة ٌ ،ج كي ػػل ت ي ػ كغوػ ػره
مذهب الزمخ ػرم  ،فػي ة لػؿ م ػكمض مجػيّ الجممػض الةالوػض المرت طػض ػالكاك ،
كج صاةب لاا  ،تاكوماا الظرؼ  ،فواؿ )) :كعيدم كيل وجكز ف تككف هذه

ػت كال ػػمس طالعػػض  ،فمعيػػاه :
ػت  :جئػ ي
الػكاك كاك الظػػرؼ  ،ج تػػرل كيػػؾ ذا ةمػ ى
)ِ)
ت عم هذا التاكوؿ في مكإعل .
جئت كةت طمكع ال مس)) كةد عوك ي
ي
اشتراط اإلفراد في المفعكؿ معه  :لػـ وكإػ اليةكوػكف سػ ب ا ػتراط

ا فراد في المععكؿ معل  ،ككذلؾ لـ وتطرؽ المةػدذكف لػ هػذه الوإػوض سػكل

)ّ)

ٌياـ عرفكا المععكؿ معل ٌايػل "اسػـ ميصػكب ج وكػكف جممػض كج ػ ل جممػض"
استيادا ل تخوؿ فراده في ةإوتوف :
كو دك ٌياـ ا ترطكا فول ذلؾ
ن
ايكل ػ  ،استةإػػارهـ لكممػػض )مػػع) الظرفوػػض كةكػػـ مػػا عػػدها ،كممػػا

تطرةكا ل عراب المععكؿ معل  ،فكما لةظكا ٌف مػا عػد  ،مػع  ،ج وػاتي ٌج
معرد  ،لةظكا ذلػؾ عػد كاك المعوػض التػي جعمػت توػدورها ،كهػذا مػا ػار لوػل

)ُ) همع الاكامع ّ ،َِْ/كالمطالع السعودة ُ ،ّْٕ/كةا وض مةمد ايمور عمػ المغيػي
ِ.ُّ/

)ِ) رح المعصؿ في صيعض ا عراب المكسكـ التجمور لصدر ايفاإؿ ُ. ِْْ/
)ّ) التط وؽ اليةكم ،الدكتكر ع ده الراجةي ،صِٔٓ.
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يياػا معيػ مػع التػي ج
يةكوكف ذ صرةكا عػدـ جػكاز دخكلاػا عمػ الجممػض ٌ
وجكز دخكلاا ٌج عم ايسماّ)ُ).
الذايوػػض  :ع ػػر عياػػا مػػا وػػاتي  :ةػػوف ومذػػؿ اليةكوػػكف لممععػػكؿ معػػل

ػوش ،وك ػػكف التوػػدور :ة ػػؿ الوائ ػػد مػػع الج ػػوش،
المعػػرد يةػػك :اة ػػؿ الوائػػد كالجػ ى
كوكػػكف المعيػ ٌ :ف الجػػوش صػػار مصػػاةنا لموائػػد فػػي ذيػػاّ ة الػػل  ،فاػػـ ةػػوف

وتصػػػكركف المصػ ػػاةب )الوائػػػد) وتصػ ػػكركف ف ػ ػي الكةػ ػػت يعسػ ػػل ٌيػ ػػل لػ ػػوس مػ ػػف
مذّ ف تكػكف جممػض )الجػوش
المعوكؿ ف وككف ما وصاة ل جممض  ،فّ وعوؿ ن
وتدرب) مصاة ض لموائػد فػي ذيػاّ ة الػل ،لاػذا ج ووكلػكف عمػ معيػ المعوػض ،
ة ؿ الوائد كالجوش وتدرب ،ؿ عم معي الةاؿ  ،ليدرس هاتوف الوإوتوف :

يف
ٌف جعػػؿ ةكػػـ مػػا عػػد ال ػكاك كةكػػـ مػػا عػػد  ،مػػع  ،ج وص ػ ٌ ؛ ٌ
الكاك ةػرؼ  ،ك)مػع) اسػـ  ،كمػا ٌف مػا عػد  ،مػع  ،ووػع مإػافنا لوػل  ،كلػوس
كذلؾ ما عد الكاك  ،هذا مف جاض كمف جاػض خػرل ٌ ،يػل لػوس صػةوةا ف ،
مػػع  ،ج تإػػاؼ ل ػ الجممػػض  ،ػػؿ تإػػاؼ لواػػا ٌ ،ج ٌياػػا تسػػتعوف لمكصػػكؿ
لػ هػػذه ا إػػافض  ،ػػاداة مػػف ايدكات التػػي سػػموت عيػػد ال صػرووف ،الةػػركؼ

المص ػػدروض  ،كعي ػػد الك ػػكفووف ،دكات الكص ػػؿ ،ية ػػك :ل ػػـ وس ػػتعد المام ػػؿ م ػػف

يصػػوةض كالػػده مػػع ٌيػػل ةذػػل عم ػ ات اعاػػا  ،كيةػػك :سػػافر زوػػد مػػع ٌف المطػػر
يازؿ  ،ك رل ٌيل ج فرؽ وياما مف جاض صةض دخكلاما عم الجممض اجسػموض

 ،سكل ف  ،مع  ،تةتاج ل الةرؼ لمكصكؿ لواا فػي ةػوف ج تةتػاج الػكاك

ل ذلؾ  ،لككياا ةرفنا  ،كالةرؼ ج وستعوف غوره  ،ؿ هك الذم وسػتعاف ػل
في هذا المجاؿ ك مذالل.
فإذا ذ ت صةض دخكؿ  ،مع  ،عم الجممض  ،وذ ػت صػةض دخػكؿ كاك

يف معي المعوض
المعوض عمواا ؛ ٌ

د كإك نةا في  ،مع  ،مف الكاك.

)ُ) الم ػػاب لمعك ػػرم ،صِْٔ ،ّْٔ-كفاتةػػض ا ع ػراب ،صُٗ .ك ػػرح الرإػػي ْ،ّْ/
ْ.ٖٔ/
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فإيػ ػػل ةػ ػػوف يوػ ػػكؿ  :ة ػ ػػؿ الوائػ ػ يػد
مػ ػػا فومػ ػػا وتعمػ ػػؽ الوإػ ػػوض الذايوػ ػػض ٌ ،
ػوش ) يصػ ػػب الجػ ػػوش) ووػ ػػاؿ :كف المعي ػ ػ  :ة ػ ػػؿ الوائػ ػػد مػ ػػع الجػ ػػوش ،
كالجػ ػ ى

معػػا ٌ ،ج ف
فالعّةػػض هيػػا تكػػكف ػػوف المععػػكؿ معػػل كالمصػػاةب ٌيامػػا ة ػ ّ ن
يف عّةػػض المعوػػض
المصػػاةب هػػذا وختعػػي عيػػد جعػػؿ المععػػكؿ معػػل جممػػض ؛ ٌ
تتةػػكؿ ةويئػػذ مػػف ككياػػا ػػوف المععػػكؿ معػػل المعػػرد  ،كالمصػػاةب الػػذم هػػك
العاعؿ  ،ل ككياا وف المععكؿ معل الجممض  ،كالجممض التي فواا المصاةب،

ػتـ عيػػد عطػػؼ
كهػػذه مسػػالض تسػػتةؽ اجيت ػػاه  ،ذ و ػػدك لػػي  ،كمػػا ٌف التكافػػؽ وػ ٌ
وتـ عيد عطؼ اسػـ عمػ جممػض ،
اسـ عم اسـ  ،ك جممض عم جممض  ،كج ٌ

معردا سوككف
ك جممض عم اسـ  ،فكذلؾ اف المععكؿ معل فاك عيدما وككف ن
مصػػاة ل المعػػرد ،العاعػػؿ ك المععػػكؿ  ،لتكػػكف المعوػػض ػػوف معػػرد كمعػػردٌ ،مػػا
عيدما وككف جممض  ،فإف مصاة اا سوككف الجممض التي ة ماا.

كمما وجدر ذكره  ،ف تعروؼ اليةػكووف لممععػكؿ معػل  ،عكاف ةصػد ػل
المعرد ،لـ تكف ع اراتل مكجاض ل الةالض ايكل ةسػب  ،فوػد يع لػرؼ المععػكؿ
)ُ)

معل ٌ ،ايل الكاةع عد "كاك المعوض المعودة مصػاة ض مػا ة ماػا لمػا عػدها"
ػػور لػ ػ المعع ػػكؿ مع ػػل كمص ػػاة ل مع ػػظ  ،م ػػا  ،كه ػػي عام ػػض ت ػػمؿ المع ػػرد

كالجممض.

)ِ)

فوػد

كهيػػا

وإػػا ٌايػػل "هػػك الػػذم صػػة ل فعػػؿ العاعػػؿ ك ةاريػػل"
كع ػ ٌرؼ ن
ي
فإيل فواػا لػـ وجعػؿ
وي غي ف يمعف في اليظر في ع ارة )صة لي فعؿ العاعؿ) ٌ

الجوش  ،ؿ جعؿ فعمل ،
المصاةب  ،الوائد  ،المعرد  ،في يةك :اة ؿ الوائد ك ى
اة ػ ػػؿ ،مٌ :ف المص ػ ػػاةب ص ػ ػػار ةس ػ ػػب ه ػ ػػذا التعرو ػ ػػؼ ة ػ ػػدكث ا ة ػ ػػاؿ ك
جمم ػػض  :ة ػػؿ الوائ ػػد  ،ج الوائ ػػد .كه ػػذا التعرو ػػؼ وياس ػػب المعع ػػكؿ مع ػػل عي ػػد
كةكعل جممض  ،يةك ما مذميا  :ة ؿ الوائد كالجػوش وتػدرب  ،فمػوس المعيػ فػي

)ُ) الم كاة العتةوض ،صُٓٗ ،الكّـ لمسوكطي.
)ِ) المعإؿ في رح المعصؿ ،صّٗٔ.
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هذه الجممض ك مذالاػا  ،ف يجعػؿ جممػض :الجػوش وتػدرب مصػاة ا لموائػد  ،كمػف

يف الةػػاؿ وسػػتكجب ةسػػب معياهػػا ف
هيػػا جػػاّ عػػدـ صػػّح جعماػػا ةػ ن
ػاج ؛ ٌ
ييل رود
تككف صعض لمعاعؿ ك المععكؿ  ،في ةوف ص جعماا مععكنج معل ؛ ٌ

اةتػ ػراف جمم ػػض  :ة ػػؿ الوائ ػػد  ،جمم ػػض  :الج ػػوش وت ػػدرب  ،م :اةتػ ػراف ة ػػدكث
ا ة اؿ ةدكث التدروب.

فإيػل
كهيا ت رز ةوووض  ،كهي ٌيػل ذا صػ كةػكع الةػدكث مععػكنج معػل ٌ
ػذّ
وص كةكع الجممض مععكنج معل ؛ ذلؾ ٌف الجممض تعػد ةػدكذنا  ،فكمػا جػاز م ن

كةكع ةدكث طمكع ال ػمس مععػكنج معػل  ،كهػك معػرد  ،يةػك :مػات زوػد كطمػكع

فإيػػل جػػاز كةكعػل  ،كهػػك جممػػض فػي يةػػك :مػػات زوػد كال ػػمس تطمػػع ،
ال ػمسٌ ،
كمذؿ هذا ةكليا :سافر سعود كالمطر ويزؿ  ،كسافر سعود كيزكؿ المطر.

وإػ ػػا ةوووػ ػػض خػ ػػرل  ،كهػ ػػي ٌف المععػ ػػكؿ معػ ػػل ذا كػ ػػاف
كهيػ ػػا ت ػ ػػرز ن
ػدر جػ ػػاز ف وكػ ػػكف مصػ ػػاة ل الجممػ ػػض التػ ػػي ة ماػ ػػا ك المعػ ػػرد ،فالمذػ ػػاؿ
مصػ ػ نا
فإف المصدر )هطكؿ) وةمؿ صػعتوف،
المذككر  :سافر سعود كهطكؿ المطرٌ ،
صعض ا فراد كصعض الةدكث  ،اف الجممض الععموض  ،فػإذا راعويػا فػراده ،جعميػا

مصػػاة ل العاعػػؿ المعػػرد عكاذا راعويػػا ةدكذػػل  ،جػػاز ف يجعػػؿ مصػػاة ل جممػػض
)سػ ػػافر سػ ػػعود) ،كوكػ ػػكف معي ػ ػ المذػ ػػاؿ عم ػ ػ ايكؿ :ف زوػ ػ نػدا سػ ػػافر صػ ػػة ض
المطػػر ،كوكػػكف معيػػاه عم ػ الذػػايي  :ف ةػػدكث سػػعره كهطػػكؿ المطػػر ةصػػّ

في كةت كاةد.

ٌف المعو ػػض التػ ػػي و ػ ػراد ميا ػػا اجتمػ ػػاع ػ ػػوئوف  ،سػ ػكاّ كايػ ػػا اسػ ػػموف ـ
جممتوف ةد مماما التعروؼ كمجمػؿ ةػكاؿ اليةػكووف كتوػدوراتاـ فػي هػذا ال ػاب
 ،فػػاليةكوكف مجمعػػكف عم ػ ٌف ال ػكاك الداخمػػض عم ػ المإػػارع الميصػػكب تعوػػد
معيػ المعوػػض  ،كمجمعػػكف عمػ ٌيػػل وػػؤت اػػا لغػػرض الجمػػع ػػوف ةػػدكث مػػا
عدها كةدكث ما ة ماا ،فمعي  :ج تيل عف خمؽ كتاتي مذمل  ،هك الياي عػف
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الجمػػع ػػوف الو ػػو عكاتواي ػػل

)ُ)

كمعيػ ػ  :ج تاك ػػؿ الس ػػمؾ كت ػػرب المػ ػ ف  ،ه ػػك

الياي عف الجمع  ،وف كؿ السمؾ ك رب الم ف

)ِ)

كمعي ةكؿ ال اعر :

ػاّ
ػكف وي ػ ػ ػ ػ ػػي
ل ػ ػ ػ ػ ػ ٍػـ ي
ؾ ج ػ ػ ػ ػ ػػاريكـ كوك ػ ػ ػ ػ ػ ى
ك و ػ ػ ػ ػ ػػيكـ الم ػ ػ ػ ػ ػػكدةي كا خ ػ ػ ػ ػ ػ ي
)ّ)
سػكاٍ
هك "الـ وجتمع هذا مػيكـ ككػكف هػذا ميػي" كمعيػ ةكلػل تعػال  ) :ىكءى تى ٍم ًب ي
)ٓ)
ؽ ًبا ٍلب ً
اط ًؿ ىكتى ٍكتي يمكاٍ ا ٍل ىح َّ
ؽ))ْ) .هك الياي عف الجمع وف الم س كالكتماف
ا ٍل ىح َّ ى
عيد جعؿ المإارع ميصك ا عم المعوض  ،كمعي ةكؿ ا ف مالػؾ  :فػّ ت يكػ ٍف
ع  ،هك الياي عف الجمع وف الجمد عكاظاار الجزع)ٔ).
الج ىز ٍ
ىج نمدا كتيظ ًا ىر ى
عرفكا كاك المعوض في يةك ايمذمػض المػذككرة ٌاياػا
مٌ :ف اليةكووف ةد ٌ
التي وراد مياا "الجمع وف فعموف")ٕ) م الجمع وف جممتوف.
ذف المعوض ك المصاة ض ج و ترط ف تككف وف معرد كمعػرد ك ػوف

اسـ كاسـ  ،ؿ وجكز كما ةاؿ الرإي ف وؤت
الععؿ لمععؿ"

)ٖ)

كما وؤت

كاك المعوض لغرض "مصػاة ض

اا لغرض "مصاة ض اجسـ لّسـ")ٗ).

كإػةكا هػذه الةوووػػض  ،فوػد ذكػػر ايسػتاذ ع ػػاس ةسػػف ف
كالمةػدذكف ٌ
"كاك المعوػػ ػػض فائػػ ػػدتاا الدجلػ ػ ػػض عم ػ ػ ػ ف المعي ػ ػ ػ الػ ػ ػػذم ة ماػ ػ ػػا كالػ ػ ػػذم عػ ػ ػػدها

معػا عيػد ةصػكؿ مػدلكلاما  ،فعػي مذػؿ :ت تس يػـ كتصػاف ال ازئػر ،
مصػطة اف ن
يصػ ػػب الععػ ػػؿ المإػ ػػارع )تصػ ػػاف ) ،وكػ ػػكف اجسػ ػػتعااـ ميص ػ ػًا عم ػ ػ تةوػ ػػؽ
)ُ) كتاب سو كول ّ ،ِْ/كالموتإب ِ.ِٔ/
)ِ) كتاب سو كول ّ ،ِْ/كالموتإب ِ.ِٓ/
)ّ) الموتإب ِ.ِٕ/

)ْ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ِْ.
)ٓ) فاتةض ا عراب ،صَِ.

)ٔ) رح اج مكيي إمف كتاب ةا وض الص اف ّ.َّٔ/

)ٕ) اجمالي اليةكوض ج ف الةاجب ْ ُّٔ/كالم كاة العتةوض ،صُّٗ.
)ٖ) رح الرإي ْ.ٖٔ/

)ٗ) المصدر يعسل كالصعةض يعساا.
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اج تساـ كالمصافةض في كةػت كاةػد لم ازئػر ...كلمػا كايػت هػذه الػكاك دالػض عمػ
اجتماع المعيووف كاصطةا اما سموت لذلؾ كاك المعوض")ُ).

يخمػػص ممػػا فصػػميا ذكػره ٌف المععػػكؿ معػػل ،ةسػػب تعروػػؼ اليةػػكووف
لػػل  ،كمػػا مذمػكا كةػػدركا  ،هػػك ػػيّ ،وػراد اةت اريػػل مػػا ة مػػل فػػي زمػػف كاةػػد  ،كج
وإا.
و ترط في هذا ال يّ  ،ف وككف ن
معردا ،ؿ وككف جممض ن
المفعكؿ معه بصيغة المضارع المنصكب :

اجتماع العطؼ كالمعية في الكاك الداقمة عمى المضػارع المنصػكب:

وتةػدث عػض اليةػكووف عػف الػكاك الداخمػض عمػ الععػؿ المإػارع الميصػػكب ،

فوػػذكر مذػػؿ ع ػػارة" :كالصػػةو ٌف ال ػكاك فػػي ذلػػؾ عاطعػػض  ،كالععػػؿ ميصػػكب
ػ) ف) مإػمرة عػد الػكاك")ِ) ك مذػؿ ع ػارةٌ " :ف الععػؿ ويصػب عػدها إإػمار
رط ف تككف الكاك عاطعض لمععؿ الذم دخمت عمول")ّ).

از
) ف) جك نا
عوي ػكا جعػػؿ ال ػكاك
كمذػػؿ هػػذا التع وػػر ةػػد وػػكهـ ٌف جماػػكر اليةػػكووف ٌ
ػذّ ،ووػكؿ
وإا  ،فالجرجػايي م ن
المذككرة عاطعض  ،في ةوف اتعوكا عم معوتاا ن
عف هذه الكاك ٌياا "لوست لمعطؼ فوط  ،عكاٌيما ...تتإمف لمعي  ،مع")ْ).
فوػػد ػػاع عيػػد اليةػػكووف الخمػػط ػػوف هػػذوف المعيوػػوف فػػي الػكاك المتوػػدـ

فكذور ما تو ار مذؿ ةكلاـ " :عد كاك المعوض ،م :الكاك العاطعض المعودة
نا
ذكرها ،
لمعوػض")ٓ) كةػكلاـ" :كتوػ كػر ،الػكاك :عاطعػػض  ،توػر :فعػؿ مإػػارع ميصػكب ػػ) ف)

)ُ) اليةك الكافي ْ.ِٖٓ/

)ِ) الجي الدايي ،صُٕٖ ،ال رهاف ْ ،ّْٓ/كصرؼ العياوض ُْٖ.
)ّ) الككاكب الدروض ِ.ّٕ/

)ْ) الموتصد في رح ا وإاح ِ.ََُٔ-َُٓٗ/
)ٓ) الم كاة العتةوض ،صَٖ.
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مإػ ػ ػػمرة عػ ػ ػػد كاك المعوػ ػ ػػض"

)ُ)

عطؼ")ِ).

ك ةػ ػ ػػكلاـ" :ال ػ ػ ػكاك كاك معوػ ػ ػػض ...كهػ ػ ػػي ةػ ػ ػػرؼ

لود جعؿ اليةكوكف هذه الكاك تعود معي العطؼ مف جاض  ،ك إػمركا

) ف) عدها مف جاض خرل ؛ ذلؾ ياػـ ج وروػدكف ف وعػدكها لممعوػض ةسػب ،
كج ورودكف ف وعدكا المإارع جممض فعموض  ،لوتعؽ هذا كما ةالكه  :ف المععكؿ

معردا.
معل ج وككف ٌج ن

كاليةكوكف ةػوف وػذكركف ٌف هػذه الػكاك التػي تعوػد معيػ المعوػض  ،هػي
وإا  ،ج وعيكف ٌف صماا العطؼ  ،فػالوكؿ ايخوػر ةػالكا ػل كػذلؾ ،
عطؼ ن
كفػػي غوػػر هػػذا ال ػػاب  ،ةوػػث جعمػكا كاك المععػػكؿ معػػل  ،ككاك الةػػاؿ صػػماما

العطػػؼ لكػ ٌػياـ  ،فػػي ال ػكاك التػػي ايتصػػب عػػدها الععػػؿ المإػػارع  ،ذكػػركا ٌياػػا
كاك عطؼ ةوووض  ،كلوس في ايصؿ فوط.
فصار عيد اليةكووف ذّذض يكاع مف الكاك في هذا الموداف:

ايكل  :كاك العطؼ  ،كهي المعركفػض عيػد اليةػكووف ةكاعػدها  ،يةػك:

يج زود ك كر .

وإ ػ ػػا ةكاما ػ ػػا  ،كه ػ ػػي
كالذايو ػ ػػض  :كاك المعو ػ ػػض  ،كه ػ ػػي المعركف ػ ػػض ن
ودا .
الداخمض عم المععكؿ معل المعرد ،يةك :سافرت كز ن
ككاك ذالذض  :تجمع وف الكاكوف السا وتوف  ،كهي الداخمض عم الععؿ

رب الم ف.
المإارع الميصكب  ،يةك :ج تاكؿ السمؾ كت ى
ٌف جعؿ هذه الكاك ،كاك معوض كعطؼ في ف كاةد  ،تيػاةض مػا كػاف
وي غي ف ووكؿ ل اليةكوكف  ،ؿ الوائمكف ذلؾ  ،ويوإػكيل ايعسػاـ فػي ػاب

كاك العطؼ ككاك المععكؿ معل المعرد  ،ة ؿ ف ويوإكه في اب الكاك الداخمػض

عم الععؿ المإارع الميصكب .كفوما واتي تعصوؿ ذلؾ:
)ُ) كاهد الوطر لم ر ويي ،صٔ.
)ِ) رح الجرجاكم عم

كاهد ا ف عووؿ ،صُِّ.
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المعية كالعطؼ معنيػاف مقتمفػاف كء يجتمعػاف  :يسػب لػ ايخعػش
ايػػل لػػـ وجػػز اسػػتعماؿ ال ػكاك معي ػ  ،مػػع  ،ج عيػػد ج ػكاز اسػػتعمالاا عاطعػػض

.)ُ)،

كةػػد صػػرح اػػذا ا ػػف جيػػي  ،فػػذهب لػ

ف العػػرب ،لػػـ تسػػتعمؿ الػكاك

ةط " ،معي  ،مع ٌ ،ج في المكإػع الػذم لػك اسػتعممت فوػل عاطعػض لصػمةت
 ،ج تػػرل ايػػؾ ذا ةمػػت :ةمػػت كزوػ نػدا  ،م  :مػػع زوػػد  ،ةػػد كػػاف وجػػكز لػؾ فوػػل
ف توػ ػػكؿ  :ةمػ ػػت كزوػ ػػد")ِ) كلاػ ػػذا كمػ ػػا ووػ ػػكؿ ا ػ ػػف جيػ ػػي  :لػ ػػـ وجػ ػػز العػ ػػرب
كاليةكوػػكف مذػػؿ ةكلػػؾ :ايتظرتػػؾ كطمػػكع ال ػػمس  ،ييػػل  ،كاف جػػاز هػػذا عم ػ

معيػ المعوػض  ،كعمػ توػدور :ايتظرتػؾ مػع طمػكع ال ػمس  ،ومتيػع لعػدـ جػكازه

لمعي ػ العطػػؼ ،ييػػل ج وجػػكز هيػػا عطػػؼ طمػػكع "عم ػ التػػاّ ...جف طم ػػكع
ال ػػمس ج وجػػكز ميػػل ايتظػػار  ،كمػػا وجػػكز ف توػػكؿ :ةمػػت كزوػ نػدا  ،فتعطػػؼ
)زودا) عم التاّ  ،ييل وجكز مف زود الووػاـ  ،فاػذا مػذهب مػف الكإػكح مػاج
وخع ")ّ).

كةد ةاؿ اذا الجرجايي

)ْ)

ك ك ميصػكر الجػكالووي

)ٓ)

كذكػر ػك ةوػاف

اجيدلسي ف هذا هك مذهب كذر اليةكووف)ٔ) .كلسػت هيػا صػدد مياة ػض هػذا
العروػػؽ مػػف اليةػػكووف فػػي هػػذه الوإػػوض كج وعيويػػي صػػةتاا ك عػػدـ صػػةتاا ،

لكف رود ف اذكر مف هذا الميطمؽ ف ذمػض فرةػان كاإػةان ػوف المعوػض كالعطػؼ

 ،وصػػؿ ةواي ػان ل ػ درجػػض ،ايػػل ج وصػػم اجتماعامػػا  ،ةت ػ
)ُ) مياج السالؾ ،صُٕٓ ،كةا وض ع د الغعكر عم
)ِ) سر الصياعض ُ.ُّْ/
)ّ) سر الصياعض ُ.ُْْ/

)ْ) الموتصد في رح ا وإاح ُ.ُٔٔ/

)ٓ) المختصر في اليةك ،صَُٓ.ُُٓ-

)ٔ) مياج السالؾ ،صُٕٓ كالمطالع السعودة ُ.ّْٔ/
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كف هػػذه الطائعػػض

رح الجامي ،صُّٔ.

مف اليةكووف اتخذكا مف هذا العػرؽ عػدـ تجػكوز مػا مذمػكا مػف المععػكجت معػل،

مع صّةاا لمعي المعوض  ،ذلؾ لعدـ جكاز العطؼ فواا  ،لك رود مياػا هػذا

المعي .

مػػا العروػػؽ ا خػػر الػػذم جػػاز اسػػتعماؿ المععػػكؿ معػػل فػػي المكاإػػع

التي وص فواػا العطػؼ ك ج وصػ  ،فػإياـ  ،عكاف لػـ وميعػكا ايمذمػض السػا وض
التي ميعاا العروؽ ايكؿ  ،ةد كج كا اسػتعمالاا عمػ المعوػض ةسػب ،مؤكػدوف
وإان ف المعوض كالعطؼ معيواف مختمعاف  ،كاياما ج وجتمعاف.

فالتكةوػدم )تََْهػػ) وػػذكر ايػػؾ "توػػكؿ ج تاكػػؿ الخ ػػز كالسػػمؾ فػػاف

كؿ اةدهما لـ وعصؾ  ،عكاذا ةمػت ج تاكػؿ الخ ػز ك السػمؾ  ،لػـ وكػف لػل ف
واكؿ اةدهما")ُ).
جػػاّ التكةوػػدم فػػي المذػػاؿ ايكؿ ػػالكاك  ،لوص ػ

اػػا معي ػ المعوػػض ،

كوككف المراد ياي المخاطب مف ف وجمع وف كؿ الخ ز كالسمؾ  ،فإذا كػؿ
كػػّ ميام ػػا عمػ ػ ة ػػدة لػػـ وك ػػف عاص ػػوا لمي ػػاهي  ،كفػػي المذ ػػاؿ الذ ػػايي  ،ج ػػاّ

كف
ةػرؼ عطػؼ  ،ج وصػ فوػػل معيػ المعوػض  ،كهػػك ) ك) العػاطؼ  ،ف ػل تى ىعػو ى
العط ػػؼ  ،فصػ ػػار مخالعػ ػػا لمعي ػ ػ ايكؿ  ،فةػ ػػرـ عموػ ػػل كػ ػػؿ كػ ػػؿ م ػػف الخ ػ ػػز
كالس ػػمؾ عمػ ػ ك ػػؿ ة ػػاؿ  ،ع ػػد ف ك ػػاف م اةػ ػان ل ػػل ،ذل ػػؾ ف ػػي المذ ػػاؿ ايكؿ،
استذياّ الجمع وياما .

فكّـ اليةكووف وتإمف في هذا ال اب  ،ايػل وتعػوف يصػب اجسػـ عػد

ال ػ ػكاك عم ػ ػ المعوػػػض عيػػػد رادة هػػػذا المعي ػ ػ  ،ك عي ػػد ع ػػدـ صػ ػػّةل لمعي ػ ػ

ػت يػػا
العطػؼ ،فػالعك رم ووػكؿ عػف اجسػـ عػد الػكاك فػي الةػدوث الي ػكم " :عذ ي
كالساعضى "ايل" ج وجكز فول ٌج اليصب  ،كالػكاك فوػل معيػ  ،مػع  ،كالمػراد ػل

)ُ) ك ةواف التكةودم ،ا متاع كالمؤايسض ّ.ِٕ-ُٕ/
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المواريض  ،كلك رفع لعسد المعي  ،جف تودوره وككف :عذت يػا ك عذػت السػاعض

 ،كهذا فاسد في المعي  ،ذ ج وواؿ عذت الساعض  ،كج في الكةكع")ُ).

كالجػػدور الػػذكر ف العطػػؼ هيػػا لػػـ وجػػز مػػع جػكازه مػػف جاػػض المعػػظ ،

ذلؾ يف المعطكؼ  ،ةد كد الإمور الميعصؿ.

)ِ)

كمف مذمض هذا المكإكع  :مات زوػد كطمػكع ال ػمس
)ّ)
)كىذرًنػػػي كا ٍلم ىكػ ِّ
ػػدا))ْ) كةػػكؿ
يف) كةكلػػل تعػػال  ) :ىذ ٍرًنػػػي ىك ىمػ ٍ
ػػت ىك ًحيػ ن
ػػف ىقمى ٍقػ ي
ػػذ ًب ى
ى ٍ
ى ي
ال اعر:
)ٓ)
مكاف ال يكموتوف مف ً
الطةاؿ
فككيكا يتـ ك وكـ
ما ذكرياه مف ايمذمض دلت دجلض كاإػةض عمػ

كةكلػل تعػال :

ف الػكاك ج وصػ

ف

وجتمع فواا العطؼ كالمعوض في ف كاةد  ،كاف ووصدا معا فػي جممػض كاةػدة ،
ةت ػ عيػػد ج ػكاز المعيوػػوف ،فامػػا وجػػكزاف لكػػف ذا اختمػػؼ الوصػػد فوامػػا كفػػي

موػػاموف كةػػركتوف مختمعتػػوف

)ٔ)

كلػػـ و ػػر اةػػد مػػف اليةػػكووف ل ػ صػػّح رادة

المعيووف مع واّ الوصد كاةدا  ،ؿ ما المعوض عكامػا العطػؼ  ،م :ايامػا كاف
جا از  ،وجب لغاّ ةدهما عيد رادة ا خر.

)ُ) عراب الةدوث ،صَّ ،رةـ الةدوث ْْ.

)ِ) مياج السالؾ ،صُٕٓ ،ك كإ المسالؾ ِ.ْٓ/
)ّ) سكرة المزمؿ ،مف ا وض ُُ ،ال رهاف ْ.ّْٔ/

)ْ) سكرة المدذر ،ا وض ُُ ،المصدر يعسل ْ.ّْٔ/

)ٓ) رح اج مكيي مع كّـ المةوؽ في الةا وض ِ.ِْْ-ِِْ/

)ٔ) استذياّ ةالض اليصب ،فوتةداف في الةركض ،لكف وختمعاف في المعي كالوصد.
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تجػػرد العطػػؼ مػػف المعيػػة  :وػػذكر اليةكوػػكف ٌيػػل ذا ةميػػا  :جػػاّ زوػػد
كعمرك  ،وةتمؿ ف وككف الذم جاّ كنج  ،زود  ،كوةتمؿ ف وككف الذم جػاّ
معا)ُ).
كنج  ،عمرك  ،كوةتمؿ ف وككف مجوئاما ن

ف ػكاك العطػػؼ اجةتمػػاؿ ايخوػػر تإػػميت معي ػ المعوػػض ٌ ،ج ٌياػػا ج
تس ػػم كاك المعو ػػض لع ػػدـ اةتص ػػارها عمو ػػل  ،كة ػػد ك ػػد اليةكو ػػكف ه ػػذه الةووو ػػض
فالمجا ػعي ع ٌػرؼ كاك المعوػض ٌاياػا "جامعػض غوػر عاطعػض" كع ٌػرؼ كاك العطػػؼ
اياا "جامعض عاطعض")ِ).
اف كاك المعوض وجب تجردها مف معيػ العطػؼ
فود صرح المجا عي ٌ
اف التي وجتمع فواا العطؼ
عرفاا وكلل :جامعض غور عاطعض  ،كصرح ٌ
ةوف ٌ
عرفاػػا ٌاياػػا
كالمعوػػض  ،هػػي ال ػكاك المعركفػػض عيػػد اليةػػكووف ػكاك العطػػؼ ةػػوف ٌ

جامعض عاطعض  ،عكال مذؿ هذا ار ك ال ركات ف ايي ػارم  ،فػذكر ٌف كاك
فممػػا كإػػعت مكإػػع )مػػع)
العطػػؼ فواػػا معيوػػاف "العطػػؼ كمعي ػ الجمػػع ٌ ،

خمعت عياا دجلض العطؼ")ّ).

فالكاك كما ةاؿ عض اليةكووف" :ج وتصكر ايعكاكاا في العطؼ عػف

الجمعوض".)ْ).

كهيا تتإ مسالض مامض  ،كهي ٌ :يل ذا ص ٌف الكاك الداخمض عمػ
الععؿ المإارع  ،هي معوض كعطؼ  ،كما ذهب اليةكوكف ،فإياا ستككف عوف
)ُ) مجػػالس ذعمػػب ِ ْْٓ/ك ػػرح الممػػع ج ػػف رهػػاف العك ػػرم ،ُُّ-َُّ/ُ ،كالموتصػػد
في رح ا وإاح ُ.ُٔٔ/

)ِ) رح عوكف ا عراب .صُٖٓ.
)ّ) ا يصاؼ ُ ،ُٓٔ/مسالض َّ.

)ْ) التةعػػض ال ػػافوض فػػي ػػرح الكافوػػض ،مخطػػكط ،كرةػػض ُُٕ ،كهػػذا المخطػػكط لتوػػي الػػدوف
اليومػػي ،كهػػك ػراهوـ ػػف ع ػػد ا﵀ ػػف ذا ػػت الطػػائي ،ويظػػر :معتػػاح السػػعادة كمص ػ اح

السوادة في مكإكعات العمكـ ُ.ُٖٔ/
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الكاك المعركفض عيدهـ كاك العطؼ  ،ك ٌيل ج وجكز تسموتاا كاك المعوض  ،ك ما
ػإف هػذا المعيػ وكجػب تجروػدها مػف
ٌياـ مجمعكف عمػ ٌياػا معيػ )مػع)  ،ف ٌ

معي العطؼ.

نقػػػض النحػػػكييف لمعنػػػى العطػػػؼ  :اليةكو ػػكف ،كاف ة ػػالكاٌ :ف الػ ػكاك
الداخمػػض عمػ المإػػارع الميصػػكب تعوػػد العطػػؼ ،يوإػكا هػػذا المعيػ ايعسػػاـ
مف كجكه عدة كتكإو ذلؾ فوما واتي:

ُ-وػػذكر اليةكوػػكف ٌف ية ػػك ةػػكؿ العػػرب  :ج تاك ػػؿ السػػمؾ كت ػػرب
رب) عم معي المعوض
الم ف  ،معياه  :ج تجمع وياما  ،لذا كجب يصب )ت ى

يي ػػل سػػوعي الياػػي المطم ػػؽ  ،كهػػك عمػ ػ
 ،كلػػك جػػزـ لك ػػاف المعي ػ فاسػ نػدا ؛ ٌ
فساده غور مراد)ُ).

كالمعػػركؼ ٌف العػػرب ذكػػرت المذػػاؿ هػػذا  ،جعتوادهػػا ٌف الجمػػع ػػوف
اإػػا خ وذػػض كمزميػػض)ِ) كهػػذا الموصػػكد ج
كػػؿ السػػمؾ ك ػػرب الم ػ ف  ،وكلػػد مر ن

وةصؿ ٌج تعووف معي المعوض

ِ -عػد ٍف كػػد الجرجػػايي صػػةض اجتمػاع معيوػػي العطػػؼ كالمعوػػض فػػي
الكاك الداخمض عم الععؿ المإارع  ،ةاؿ ذ ات ذلؾ  :كف هذه الكاك هي "كما
توػكؿ :ال ػػرح كالم ػػركح خوػر مػػف الم ػػركح  ،تروػد ٌيامػػا جموعػػا خوػر مػػف هػػذا
الكاة ػ ػ ػ ػػد  ،كج ترو ػ ػ ػ ػػد ٌف كػ ػ ػ ػ ػ ٌؿ كاة ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػ ػػرح كالم ػ ػ ػ ػػركح خو ػ ػ ػ ػػر م ػ ػ ػ ػػف
الم ركحَََ.كوؼ كفي ذلؾ استةالض ؛ ييل ميزلض ف توػكؿ  :كػ ٌؿ كاةػد مػف
زود كعمرك خور مف زود  ،كهذا كوكلؾ  :زود خور مف زود  ،كذا مةاؿ")ّ).

)ُ) كت ػػاب س ػػو كول ّ ، ّْ-ِْ/كالموتإ ػػب ِ ،ِٔ/كالم ػػكجز ف ػػي الية ػػك ج ػػف السػ ػراج،
صٕٗ.َٖ-

)ِ) ةا وض السجاعي عم

رح ا ف عووؿ صِْٔ.

)ّ) الموتصد في رح ا وإاح ِ.ََُٔ-َُٓٗ/
181

كهيا ج د ف يساؿ ما الدلوؿ الذم استيد لول الجرجايي فػي ف الػكاك

فػػي ةػػكؿ الوائػؿ  :ال ػػرح كالم ػػركح خوػػر مػػف الم ػػركح  ،هػػي كاك جمعػػت ػػوف
جموعػا خوػر مػف هػذا
العطؼ كالمعوض ؟ فةوف ذكر ٌف المراد مف المذاؿ " ٌياما
ن
الكاةد" ،لـ وكف اذا ةد ذ ػت ف الػكاك فػي هػذا المذػاؿ ةػد فػادت المعوػض دكف
رادة المعي الذايي ةوف يع

العطؼ ؟ ىك لـ وكف ةد يع
كؿ كاةد مف ال رح كالم ركح خور مف الم ركح" ؟

ف وككف المراد " ف

ػتةوّ كةكعػػل كةصػػده ةػػوف ذكػػر ف
ىك لػػـ وكػػف ةػػد جعػػؿ العطػػؼ مسػ ن
ييػل ميزلػض ف توػكؿ كػ ٌؿ كاةػد مػف زوػد كعمػرك خوػر مػف
"في ذلػؾ اسػتةالض ؛ ٌ
زود  ،كهذا كوكلؾ :زود خور مف زود".
فالذم ةالل الجرجايي في المذاؿ الذم ساةل  ،لـ وؤوػد مػا ذهػب لوػل ،

فود كد استةالض العطؼ في هذه الكاك  ،كاستةالض ف وككف المػتكمـ ةػد راده ،

ييل مخالؼ لمعوؿ كالكاةع كالةساب.
عم

م دلوػػؿ كػػاف
كالجرجػػايي ك ػػاةي اليةػػكووف ج وممكػػكف فػػي هػػذا ال ػػاب ٌ
وإا  ،سكل دلوػؿ ػكمي وجػب ف ج ومتعػت
ٌف كاك المعوض تعود العطؼ ن

فكعػػا كمػػا ة مػػل مرفػػكع كعيػػدهـ
لوػػل جيػػب المعي ػ  ،كهػػك كػػكف اجسػػـ كةػػع مر ن
ػاف
المععكؿ معل المعػرد ج وكػكف ٌج ميصػكنا  ،فاػذا مػا سػاعدهـ عمػ الظ ٌػف ٌ
كاك المعوػػض هيػػا فػػادت معي ػ العطػػؼ  ،كالةوووػػض ٌياػػا لػػـ تعػػده  ،ك ٌف المذػػاؿ
دلوّ عم
الذم است اد ل كايمذمض الم ا اض التي ذكرها اليةكوكف  ،ج وككف ن
ػوّ عمػ جػكاز
ٌف هذه الكاك فادت العطؼ كالمعوض في ف كاةػد ػؿ وكػكف دل ن
فكعا  ،جف الذم وعػكؿ عموػل فػي ا عػراب هػك المعيػ
مجيّ المععكؿ معل مر ن

فكعػا؟
ج المعظ  ،فمك سئمت ن
مذّ  :ما دلومؾ عم ٌف المععكؿ معل ةػد وػاتي مر ن
لكػػاف دلومػػي المذػػاؿ الػػذم است ػػاد ػػل الجرجػػايي  :ال ػػرح كالم ػػركح خوػػر مػػف
الم ركح ؛ ذلؾ ٌف اجسـ المرفكع عد الكاك في هذا المذػاؿ ج وصػ ٌ ف وكػكف
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ج معع ػػكنج مع ػػل  ،لكةكع ػػل ع ػػد كاك دل ػػت عمػ ػ المعو ػػض ةس ػػب  ،كج وج ػػكز ف

وككف معطكفان عم الرغـ مف رفعل  ،جستةالض معي العطؼ كفساده .

كالجرجايي يعسل ةد ذ ت غور مرة كجكب تعوػوف المعوػض دكف العطػؼ

عيد رادة ايكؿ ،ذ ووكؿ عف ال وت الم اكر :
س ال ي ً
ةب ل كي مف ليٍ ً
عكؼ
كتور عويي
اّ وة ك
ٌ
كلي يس ع ى
جموعػػا
ف معيػػاه هػػك :ف تجمػػع ػػوف ل ػ س الع ػػاّة كة ػرة العػػوف  ،فووػػاؿ ٌيامػػا
ن

ةب مف ل س ال عكؼ  ،كلوس الموصكد ف لػ س الع ػاّة [كةػػدها] ةػب مػف
ٌ
)ُ)
ػتمّ  ،ك ٌيػل
ل س ال عكؼ"  ،فمذؿ هذا المعي ايخور وجب ف ج وككف مة ن
ػتمّ ةصػػكلل  ،ػػؿ وتعػػوف مػراده  ،لػػك جعميػػا الػكاك فػػي )كتوػػر) كاك
سػػوككف مةػ ن

وإػػا  ،فوجػػب لميػػع هػػذا اجةتمػػاؿ جعػػؿ هػػذه ال ػكاك خالصػػض لمعي ػ
عطػػؼ ن
المعوض .

كذك ػػر ا ػ ػف وع ػػوش مذ ػػؿ ه ػػذا ع ػػف ال و ػػت الم ػػذككرٌ ،ف الموص ػػكد ه ػػك
اجتمػاع لػ س الع ػاّة كةػ ٌػرة العػوف عمػ لػ س ال ػعكؼ "كلػػك ايعػرد ةػػدهما طػػؿ

المعي ")ِ).

ّ-كوؼ وجكز الجمع وف العطؼ كالمعوض  ،كهمػا معيوػاف متياةإػاف

فا ف ه اـ وذكر ٌيل ومتيع العطؼ ذا كاف المايع معيكوًا "كوكلؾ :ج تيػل عػف
الو و عكاتوايل ؛ ذلؾ ٌف المعي عم العطؼ  :ج تيل عػف الو ػو كعيػل توايػل
كتاتي مذمل
كهذا تياةض")ّ) .كهذا المذاؿ كال وت الم اكر  :ج تيل عف خمؽ
ى
ْ-مػػف ايمػػكر الجػػدورة الػػذكر فػػي هػػذا الصػػدد ٌف جماػػكر اليةػػكووف

ة ػػوف و ػػذكركف ٌف الػ ػكاك الداخم ػػض عمػ ػ المإ ػػارع الميص ػػكب عاطع ػػض  ،كة ػػوف
وػذكركف فػي الكةػت يعسػل ٌف هػػذا المإػارع ميصػكب ػػ) ف) مإػمرة  ،ووكلػػكف
)ُ) الموتصد ِ.َُٓٗ-َُٖٓ/
)ِ) رح المعصؿ ٕ.ِٓ/

)ّ) رح ةطر اليدل ،صِِّ.
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يف كاك العطػػؼ  ،كمػػا هػػك معػػركؼ  ،ج تيص ػػب
هيػػا  ،مػػا لػػـ ووكل ػكا ػػل ؛ ٌ
الععؿ عدها  ،ج ػ) ف) مإمرة كج غورهػا  ،كمػا صػرح ػذلؾ ا ػف مالػؾ ةػوف
ةػػاؿ :ف اليصػػب وكػػكف " ػػالكاك المصػػاة ض عمػ ٌيامػػا [وعيػػي الػكاك كالعػػاّ] ذا
ةصػ ػػد امػ ػػا العطػ ػػؼ ج ويصػ ػػب الععػ ػػؿ عػ ػػدهما ٌج موتإ ػ ػ العطػ ػػؼ عم ػ ػ
ميصكب")ُ).

عكاذا ةػ ػػالكا ٌف ال ػ ػكاك هػ ػػي كاك المعوػ ػػض  ،يوػ ػػكؿ :لًػ ػ ىػـ ذف تسػ ػػمكياا كاك
ػالةا لمعطػؼ عمػ
عطؼ؟ كلً ىـ ذف تإمركف ف مػف جػؿ جعػؿ المإػارع ص ن
ما ة مل؟
تياةإ ػػا  ،ك رل ٌف ال ػػذم كةعا ػػـ فو ػػل
وظا ػػر ٌف ف ػػي ك ػػّـ الية ػػكووف
ن
ة ػػكلاـ ٌ :ف الػ ػكاك ف ػػادت المعو ػػض كالعط ػػؼ ف ػػي ف كاة ػػد  ،م ػػع ٌيا ػػا لممعو ػػض

ةسب.

ٓ-و ػػيوض اليةكو ػػكف معيػ ػ العط ػػؼ ف ػػي الػ ػكاك الداخم ػػض عمػ ػ العع ػػؿ
)ِ)

المإػػارع الميصػػكب ةػػوف وسػ ٌػمكياا كاك الجمػػع
كتور عويي  ،كيةك :ج
معي  ،مع  ،كةوف وذكركف ٌف يةك  :كل س ع اّة ٌ
تاكػػؿ السػػمؾ كت ػػرب الم ػ ف  ،هػػك توػػدور :كل ػ س ع ػػاّة مػػع ة ػرة عويػػي  ،كج
تاكػػؿ السػػمؾ مػػع ػػرب الم ػ ف

)ّ)

كويوإػػكيل عيػػدما وجعمكياػػا

ػػؿ صػػرح ا ػػف الس ػراج

)ْ)

كاي ػػمكيي

)ٓ)

ػاف
"ػ ٌ

)ُ) رح عمدة الةافظ تةووؽ الدكرم ،صِّْ.

)ِ) الجمػػؿ لمجرجػػايي ،صِّ ،كاجيمػػكذج فػػي اليةػػك لمزمخ ػػرم مػػع كتػػاب يزهػػض الطػػرؼ،
صٕٗ ،كاجم ػػالي اليةكو ػػض ج ػػف الةاج ػػب ْ ،ُّٔ/كفاتة ػػض ا عػ ػراب ،صُُٕٗ ،
كا عراب عف ةكاعد ا عراب صّٗ ،كالمغي في عمـ اليةك لمجار ردم ،صِّ.

)ّ) ػػرح المعص ػػؿ ج ػػف وع ػػوش ٕ ،ِٓ/ك ػػػرح ػػػذكر الػػػذهب ،صِّٗ ،َِْ-ك ػ ػػرح
المغي ػػي ف ػػي عم ػػـ الية ػػك لمموّي ػػي ،صٕٓ ،كال ػ ػكاهد عمػ ػ
صّٖٗ ،كمغيي الم وب ِ.ِْٖ/

)ْ) ايصكؿ في اليةك ِ.ُٓٗ/
)ٓ) ةا وض الص اف ّ.َّٖ/
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ػػرح لعو ػػض ا ػػف مال ػػؾ،

الػ ػكاك ف ػػي ه ػػذا معيػ ػ  ،م ػػع  ،فو ػػط" .عكاٌيا ػػـ ويوإ ػػكيل عي ػػدما وس ػػمكياا كاك ،
مع)ُ).
كويوإكيل عيدما وسمكياا صراةض  ،كاك المعوض

)ِ)

كهذا ووإي تعوػوف

ييػل المصػطم يعسػل الػذم كإػع عمػ كاك
معي المعوض فواػا دكف العطػؼ ؛ ٌ
المععكؿ معل المعرد  ،في يةػك :ايتظرتػؾ كطمػكع ال ػمس  ،فاػذه الػكاك جعمػت

تمامػا ،فوػد ذكػر الغ ازلػي )تَٓٓهػػ) ٌف الػكاك" :تكػكف لمجمػع  ،كوػكلاـ:
كتمػؾ ن
ػرب المػ ف")ّ) كممػف ةصػد
جاّ ال رد كالطوالسضى ككوػكلاـ  :ج تاكػؿ السػمؾ كت ى
دخالاما في مصطم كاةد مف اليةكووف  ،السوكطي ،فذكر ٌف مف اليكاصب
)ْ)
ػاف معياهػػا ،
"كاك  ،مػػع  ،فتيصػػب المععػػكؿ معػػل ...كالمإػػارع" ذػػـ عرفاػػا ػ ٌ
مصػػاة ض مػػا ة ماػػا لمػػا عػػدها فػػي زمػػاف كاةػػد  ،فوػػد ػػمماما التعروػػؼ  ،كهػػك
)ٓ)

كةػػد جعػػؿ صػػاةب

وإػػا لتعروػػؼ المععػػكؿ معػػل المعػػرد
يعسػػل الػػذم جعمػػل ن
وإػا لمػكاك الداخمػض عمػ المإػارع الميصػكب)ٔ) ككػذلؾ
الم كاة هذا التعروؼ ن

المةدذكف كةدكا وياما في التعروؼ)ٕ).

ف ػ ػكاك المإػ ػػارع الميصػ ػػكب ككاك المععػ ػػكؿ معػ ػػل المعػ ػػرد مصػ ػػطمةاما

كاةد ،كتعروعاما كاةد  ،كالمعركؼ عيد اليةكووف ٌف كاك المععػكؿ معػل المعػرد
)ُ) ا تواف لمسوكطي ُ.ُٕٖ/

)ِ) كإ ػ المسػػالؾ ّ ،ُٕٓ/ك ػػرح ػػذكر الػػذهب ،صَُّ ،ُِّ-كالجػػامع الصػػغور
ج ػػف ه ػػاـ ،صُِٕ ،ُّٕ-كالم ػػكاة العتةوػػض ،صَٖ ،ك ػكاهد الوطػػر لم ػػر ويي،
ص ٔ.ٖ ،

)ّ) ك ةامد الغزالي ،الميخكؿ مف تعمووات ايصكؿ ،صٖٓ.ٖٔ-
)ْ) ا تواف ُ.ُٕٖ/

)ٓ) الم كاة العتةوض ،الكّـ لمسوكطي ،صُٓٗ.
)ٔ) المصدر يعسل ،صَٖ.

)ٕ) ةساـ الكّـ العر ي ،صّْٓ كمعجـ ايدكات اليةكوض ،صُّٔ.
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ييػػل ميػػاةض لمعياهػػا  ،ككجػػكده وسػػتمزـ
ج وجػػكز ف ت ػػاب ػػالعطؼ ال تػػض ؛ ٌ
لغاّها ك فسادها.
ٔ-وػػيوض اليةكوػػكف معيػ العطػػؼ فػػي الػكاك الداخمػػض عمػ المإػػارع

الميص ػػكب ة ػػوف و ػػذكركف " يا ػػا تيص ػػب العع ػػؿ المس ػػتو ؿ ذا ردت ا ػػا غو ػػر

معي العطؼ")ُ).

كعم الرغـ مف ٌف ا ف جيػي لػـ وجػز المععػكؿ معػل المعػردٌ ،ج عيػد
فإيػػل هيػػا فػػي المإػػارع الميصػػكب كػػد ف الععػػؿ ويصػػب ذا
صػػةض عطعػػل ٌ ،
كايت الكاك " معي الجمع ...مجردة مف العطؼ")ِ).

كهذا مػا ا ػترطل اليةكوػكف فػي الػكاك ليصػب المإػارع عػدها  ،كلاػذا

يياا لك كايت هي  ،لجعمػت
اف "هذه الكاك لوست العاطعض ؛ ٌ
صرح الكاسطي ٌ
)ّ)
ػاف العطػػؼ فػػي مذػػؿ هػػذه
ع ػراب الذػػايي كػػإعراب ايكؿ" كصػػرح عإػػاـ ػ ٌ

الةالض  ،متعذر مف هذه الجاض  ،كمف جاض ٌف الععؿ الذم عدها مخػالؼ لمػا
وإا)ْ).
ة ماا في المعي
ن
فةوف وذكر اليةكوكف ٌف الػكاك الداخمػض عمػ المإػارع الميصػكب كاك
فإف هذا ومزماـ ف ومغكا فواا معي المعوض  ،فمػف التيػاةض ف ووػاؿ
عطؼ ٌ ،
اذا كهػذا فػي كةػت كاةػد  ،كهػذا مػا تكصػؿ لوػل الرإػي  ،فوػاؿ " :كػذا يوػكؿ

ف ػػي العع ػػؿ الميص ػػكب ع ػػد كاك الص ػػرؼ ...لوك ػػكف الص ػػرؼ مر ػ نػدا م ػػف كؿ
ايمػػر ٌياػػا لوسػػت لمعطػػؼ  ،كلػػك جعميػػا ال ػكاك عاطعػػض لممصػػدر عم ػ مصػػدر

)ُ) الجم ػػؿ ،لمزج ػػاجي ةوو ػػؽ الةم ػػد ،صُٕٖ ،ُٖٖ-ك تةوو ػػؽ ػػي ػػيب ،صُٖٗ،
الةمؿ ،صِْٓ.ِٓٓ-

)ِ) الممع ،تةووؽ رؼ ،صَُِ.

)ّ) رح الممع ي ي الكاسطي ،صُٖ.

)ْ) رح الجمؿ ج ف عصعكر ِ.ُٕٓ/
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متصود مػف الععػؿ ة مػل ،كمػا ةػاؿ اليةػاة  ،لػـ تكػف فوػل يصكصػوض عمػ معيػ

الجمع")ُ).

م ػػف المع ػػركؼ ٌف الية ػػكووف متعو ػػكف عمػ ػ معو ػػض الػ ػكاك الداخم ػػض عمػ ػ
المإػػارع الميصػػكب ،كالةػػدوث السػػا ؽ لػػـ وكػػف ذ ػػات هػػذا  ،عكاٌيمػػا ذ ػػات
تجرودها مف معي العطؼ  ،فاي كاك معوض خالصض لاذا المعي .

إضػػػمار (أف) كمعنػػػى العطػػػؼ  :وظا ػػر م ػػف ك ػػّـ س ػػو كول ٌف سػ ػ ب
إػػمار ) ف) كػػاف عم ػ يوػػض تةكوػػؿ الععػػؿ ل ػ مصػػدر مػػؤكؿ غوػػض صػػّح

عطعل عم مصدر مذمل  ،فاك وذكر ٌف ال اعر في ةكلػل  :ج تيػل عػف خمػػؽ
معف الياػػي كا توػػاف ،فصػػار )تػػاتي) عم ػ إػػمار
ػاتي مذم ػػل " راد ج وج ػت ٌ
كتػ ى
ف")ِ).
ك كإػ ػ ايخع ػػش ه ػػذه الوإ ػػوض  ،ف ػػذكر ٌف الم ػػتكمـ ف ػػي ية ػػك المذ ػػاؿ
المذككر" إمر مع الععؿ  ،ف ؛ يف  ،ف  ،مػع الععػؿ تكػكف اسػما فتعطػؼ
اسما عم اسـ  ،كهذا تعسور جموع ما ايتصب مف الكاك كالعاّ")ّ).

ك كإ ػ ػ ػ ا ػ ػ ػػف الس ػ ػ ػراج هػ ػ ػػذه الوإػ ػ ػػوض كذػ ػ ػػر  ،فػ ػ ػػذكر ٌف المإػ ػ ػػارع
الميصكب عد الكاك عم إر وف " ةػدهما ف وعطػؼ الععػؿ عمػ المصػدر ،
يةك ةكلؾ :وعج يي إرب زود كتغإب  ،ترود ،ك ف تغإب  ...فإذا يص ت

فوػػد عطعػػت اسػ نػما عمػ اسػػـ  ،كلػػكج ٌيػػؾ إػػمرت  ،ف  ،مػػا جػػاز ف تعطػػؼ
الععػ ػػؿ عم ػ ػ اجسػ ػػـ ؛ جف ايسػ ػػماّ ج تعطػ ػػؼ عم ػ ػ ايفعػ ػػاؿ  ،كج تعطػ ػػؼ

)ُ) ػػرح الرإػػي ْ ،ٖٔ-ٕٔ/ػػرح المغيػػي لم ػػميي ِ َُٗ/كةا ػػوض الص ػ اف َّّٔ/
كةا وض الخإرم ِ.ُُٔ/

)ِ) كتاب سو كول ّ.ّْ -ِْ/

)ّ) معايي الورف ُ.ّٔ/ُ ،ٓٗ-ٖٓ/ُ ،ٔٓ/
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ايفع ػػاؿ عمػ ػ ايس ػػماّ يف العط ػػؼ يظو ػػر التذيو ػػض  ،فكم ػػا ج وجتم ػػع العع ػػؿ
كاجسـ في التذيوض  ،كذلؾ ج وجتمعاف في العطؼ)ُ).

كو ػػذكر ػػك عم ػػي الية ػػكم ٌف " ف  ،ج تك ػػاد تعم ػػؿ ةتػ ػ تذ ػػت ميا ػػا
عكإػ ػػا ك وعطػ ػػؼ عم ػ ػ اسػ ػػـ")ِ) .كممػ ػػف صػ ػ ٌػرح اػ ػػذا  ،الجرجػ ػػايي)ّ) كا ػ ػػف
ن

معػ ػػط

)ْ)

كا ػ ػػف الةاجػ ػػب)ٓ) ،كالعك ػ ػػرم

)ٔ)

ه اـ)ٖ) ،كالزرك ي)ٗ).

كركػ ػػف الػ ػػدوف اجسػ ػػتر اذل)ٕ) ،كا ػ ػػف

)َُ)
ػاف ) ف)
كهػػذا هػػك المػػذهب السػػائد  ،ككّماػػـ عامػػض كػػاف صػروةا ػ ٌ
تإمر ة ػؿ المإػارع عيػدما وػراد عطعػل عمػ مػا ة مػل  ،فإإػمار  ،ف  ،ذف

ػدر مػػؤكنج ميزلػػض اجسػػـ  ،لوص ػ
كػػاف لاػػذا السػ ب  ،لوكػػكف المإػػارع ػػل مصػ نا

عطعل عم اسـ مذمل  ،جمتياع عطؼ الععؿ عم اسـ  ،يةك  :كل س ع اّة
كتور عويي  ،ك لوص عطعػل )عمػ مصػدر يمتى ىػك كهـ لمععػؿ المتوػدـ)
ج تاكؿ السمؾ كت رب الم ف.

)ُُ)

يةػك:

)ُ) ايصكؿ في اليةك ِ.ُٓٓ/ِ ،ُٓٗ/

)ِ) المسائؿ العسكروات ،صَُٗ ك تةووؽ عماورة ،كصُُّ تةووؽ ميصكر.
)ّ) الموتصد ِ.َُُٕ-ََُٕ/

)ْ) العصكؿ الخمسكف ،صَِّ.

)ٓ) ا وإاح في رح المعصؿ ِ.ُٓ/
)ٔ) الم اب ،صْْٔ.

)ٕ) ال سوط في رح الكافوض ،صٓٗٗ.
)ٖ) كإ المسالؾ ّ.ُُٖ/
)ٗ) ال رهاف ْ.ّْٓ/

)َُ) م ػػف كت ػػب المة ػػدذوف ف ػػي ه ػػذا ال ػػاب دركس ف ػػي المغ ػػض العر و ػػض لّيط ػػاكي كف ػػاخكرم
ُ ْٗ-ْٖ/كفػ ػػي الد ارسػ ػػات اليةكوػ ػػض كالمغكوػ ػػض ،لمػ ػػدكتكر اةمػ ػػد عمػ ػػـ الػ ػػدوف الجيػ ػػدم
ُ.ِْٗ/

)ُُ) رح الجمؿ ج ف عصعكر ِ.ُٕٓ/
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كال ميي

كممػ ػػف اسػ ػػتخدـ ع ػ ػػارة )مصػ ػػدر متػ ػػكهـ) الم ػ ػرادم)ُ) ،كا ػ ػػف ه ػ ػػاـ

)ّ)

كال وتك ي

)ْ)

كالدسكةي

)ٓ)

كمةمد ايمور
)ٕ)

)ٔ)

)ِ)

كممف استخدـ اسػتخدـ

كالجرجػػايي

ص ػوكد) وػػس الةمصػػي
اسػػتخدـ ع ػػارة )مصػػدر يمتى ى
التودور :ج ومكف ميؾ ف تجمع وف كؿ السمؾ ك رب الم ف.

)ٖ)

كذك ػػركا ف

كاليةكوػػكف فػػي المذػػاؿ ايخوػػر كيةػػكه اإػػطركا لػ سػػمكؾ عػػدة طػػرؽ

كعرة مف جؿ ف وصمكا ل معي العطؼ الذم كإعكه عم الكاك :

الطروػػؽ ايكؿ  :جعػػؿ المإػػارع الميصػػكب ميصػػكنا إإػػمار  ،ف ،
ػدر م ػػؤكنج ميزل ػػض المع ػػرد  ،كه ػػذه الخط ػػكة وو ػػت تع ػػايي
لوك ػػكف العع ػػؿ ػػل مص ػ نا

ا

مصدر معطكفنا عم فعؿ ،كهذا ج وجكز.
نا
كاؿ يعسل  ،مع زوادة جعماا
الطروؽ الذايي  :لة ٌؿ ةإوض ا كاؿ ا إافي الجدود  ،جعمػكا الععػؿ

وإا .
ايكؿ )المعطكؼ عمول) ميزلض المصدر المؤكؿ ن
ف صػػواغض المصػػدر مػػف الععػػؿ المتػػاخر )كت ػػرب) لػػل مػػا وسػػكغل ،

فاك مذ ت  ،كما ٌيل ميصكب  ،كوص تودور المصدروض فول  ،ك ف توكؿ :ج
ػإف اليةػكووف
تاكؿ السمؾ ك ف ت ػرب المػ ف ٌ ،مػا الععػؿ المتوػدـ )ج تاكػؿ)  ،ف ٌ
اف صواغض المصدر ميل  ،لوس لاا ما وستيد لول ال تض  ،وػد ٌياػـ
وصرةكف ٌ
ػودا  ،فاسػػتطاع
تخوم ػكا فوػػل المصػػدروض  ،لػػذلؾ سػػمكه مصػ نا
ػدر متكهمػػا ك متصػ ن

)ُ) الجي الدايي ،صُٕٖ.
)ِ) مغيي الم وب ِ.ّٕٗ/

)ّ) رح المغيي لم ميي ِ.َُٗ/
)ْ) صرؼ العياوض ،صُْٗ.

)ٓ) ةا وض الدسكةي عم المغيي ِ.َّ/
)ٔ) ةا وض مةمد ايمور عم

)ٕ) ةا وض وس الةمصي عم
)ٖ) رح الجرجاكم عم

رح ذكر الذهب ،صٗٓ.
رح التصرو ُ.ّّْ/

كاهد ا ف عووؿ ،صُِّ.
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اليةكوكف ا ف ف وصمكا عف طروؽ هذه التاكوّت لػ عطػؼ مصػدر موػدر

يف الكاك ووت عػد
عم مصدر متكهـ  .لكف ووت الجممض تعايي ا كاؿ ؛ ٌ
ظػا كمعيػ  ،لػذلؾ كجػدكا يعسػاـ ايتاػكا لػ مػا
هذوف التودوروف تعوػد العطػؼ لع ن
دؤكا ل  ،كتةا كا الكةكع فول .

كلك ػػي وجعمكه ػػا تعو ػػد المعو ػػض لج ػػؤكا لػ ػ الطرو ػػؽ الذال ػػث  :كه ػػك يا ػػـ

إافكا مف ي ائاـ ع ارة ،ج وكف ميؾ ف تجمع وف كذا ككذا.

ه ػػؿ ومك ػػف ة ػػكؿ مذ ػػؿ ه ػػذه الت ػػاكوّت م ػػف ج ػػؿ تس ػػكو ،جع ػػؿ الػ ػكاك

عاطعػػض عكاإػػمار  ،ف  ،عػػدها ؟ كػػاف العػػرب وتصػػكركف ك ػ ٌؿ هػػذه التوػػدورات
رب الم ف؟
المتكمعض ةوف ةالكا :ج تاكؿ السمؾ كت ى
ف وجعمػكا المإػػارع ميصػػك ا ػػ) ف)

و ػػدك ٌف اليةػػكووف اإػػطركا لػ
مإػػمرة دكف ػػاةي اليكاصػػب لة ػ ٌؿ ا ػػكاؿ الػػذم كةع ػكا فوػػل  ،عيػػدما جعم ػكا

الكاك كاك عطؼ.

فػػإذا كػػاف إػػمار  ،ف  ،جػػاّ مػػف عػػد الػكاك عاطعػػض  ،عكاذا ذ ػػت فومػػا
تو ػػدـ تعص ػػومل ع ػػدـ ص ػػّح ه ػػذا الجاي ػػب العطع ػػي فوا ػػا  ،وذ ػػت تموائو ػػا ع ػػدـ
صّح هػذا ا إػمار  ،ك فػي ايةػؿ عػدـ الةاجػض لوػل  ،كةويئػذ ج وكػكف مػا

ومزميا ف يجعؿ الياصب هك ف المصدروض لوس غور.

يياػـ ا ػترطكا
كالمعركؼ ٌف جماكر ال صرووف ةالكا اػذا الياصػب ؛ ٌ
ػامّ لعظًوػػا  ،وػػد ٌياػػـ فػػي الكةػػت يعسػػل
فػػي العامػػؿ ف وكػػكف فػػي ايغمػػب عػ ن
ا ػػترطكا فػػي المإػػارع ٌيػػل ج ويصػػب عػػد ال ػكاك ٌ ،ج ذا كايػػت "تعوػػد المعوػػض
)ِ)
ػػدان")ُ) "فمػػكج المعوػػض التػػي وػػدؿ عمواػػا فةػػكل الكػػّـ ،لػػـ تجعمػػل مصػػركفنا"

فيصب المإارع وككف عيػد دجلػض الػكاك عمػ المصػاة ض عكا ٌج ،فػّ

)ّ)

)ُ) المستكفي في اليةك ،صّْٕ.ّْٖ-
)ِ) المصدر يعسل ،صّْٗ.

)ّ) رح ا ف عووؿ ِ ،ّٓٓ-ِّٓ/ك رح اج مكيي )ةا وض الص اف) ّ.َّٔ/
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كةػد كػد

الرإػ ػ ػػي هػ ػ ػػذه الوإػ ػ ػػوض ك كإػ ػ ػػةاا فػ ػ ػػذكر " ٌف الععػ ػ ػػؿ الميصػ ػ ػػكب عػ ػ ػػد كاك
الصػ ػػرؼ ...لمػ ػػا ةصػ ػػدكا فوػ ػػل معيػ ػ ػ الجمعوػ ػػض [ م :معي ػ ػ المعوػ ػػض] يصػ ػ ػ كا
المإارع عدها"

)ُ)

ما عدها")ِ).

"لمػا ةصػدكا مصػاة ض الععػؿ لمععػؿ يصػ كا
كذكر ن
وإا ٌيل ٌ

ػاف المإػػارع
فكػػّـ اليةػػكووف هػػذا وعػػد اعت ارفنػػا مػػف ةوػػث لػػـ و ػػعركا ػ ٌ
يص ػػب لدجلت ػػل عمػ ػ المعو ػػض  ،كل ػػوس إ ػػمار  ،ف  ،ة م ػػل  ،فا ػػك ذف فع ػػؿ
ػدر م ػػؤكنج ميزل ػػض المع ػػرد ،فتك ػػكف الػ ػكاك الت ػػي
صػ ػرو ف ػػي فعموت ػػل ،كل ػػوس مص ػ نا
ظػا كمعيػ  ،ةػد دخمػت عمػ جممػض فعموػض
وعترؼ اليةكوكف ٌاياا كاك المعوػض لع ن
ةوووض  ،ك اذا وذ ت صةض كةكع المععكؿ معل جممض فعموض عيد اليةكووف.

ٌف جعؿ اليصب في المإارع عد الكاك إإػمار  ،ف  ،كػاف لعػّج
م كمض ،لذا يجد مف اليةكووف مف ماؿ عيل.
النصػػب عمػػى الصػػرؼ مػػذوب الكػػكفييف  :ووػػكؿ الع ػراّ عػػف اليصػػب

عم ػ الصػػرؼ

)ّ)

" ف تػػاتي ػػالكاك معطكفػػض عم ػ كػػّـ فػػي كلػػل ةادذػػض  ،كج

تستووـ عادتاا عم ما عطؼ عمواا  ،فإذا كاف كذلؾ فاك الصرؼ كوكلل :

كتاتي مذمىل ََََََََ
ج تيل عف خمؽ
ى
)ْ)
ج تػػرل ٌيػػل ج وجػػكز عػػادة  ،ج ،فػػي تػػاتي مذمػػل  ،فمػػذلؾ سػػمي ص ػرفا"

ك اذا ةاؿ ت اع الككفووف)ٓ).
)ُ) رح الرإي ْ.ٕٔ/

)ِ) المصدر يعسل ْ.ٖٔ/

)ّ) "الصرؼ هك رم العراّ كت عل الككفوكف ةالل في الظركؼ التػي توػع خ ػا انر كفػي يصػب

المععكؿ معػل كيصػب المإػارع عػد كاك المعوػض كفػاّ السػ وض" ا ػك ع ػاس ذعمػب ،مػاـ

اليةكووف الككفووف ،ع د الج ار عمكاف الياومض ،تةت الط ع ،صِٓ ،هامشّ.

)ْ) معايي الورف ُ ،ّْ/كويظر ُ.ُّٗ/

)ٓ) تعسور الط رم ّ ّٔ/ُّ ،ِِٓ/كالةركؼ لممزيي ،صَُٗ.َُُ-
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كةػػد

ػػار الزجػػاج ل ػ هػػذا المػػذهب كةػػاؿ" :هػػك الػػذم وسػػمول عػػض

اليةػػكووف الصػػرؼ")ُ) كذكػػر ال طموكسػي ٌف المإػػارع ميصػػكب عيػػد الكػػكفووف
كاك المعوض يعساا)ِ) كذكر ك ال ركات ف ايي ارم ٌف المإارع في يةك :ج
رب الم ف  ،ميصكب عيد الككفووف "عم الصرؼ")ّ).
تاكؿ السمؾ كت ى
كذكػػر الم ػرادم ٌيػػل ةػػد "ذهػػب عػػض الكػػكفووف ل ػ ٌف ال ػكاك فػػي ذلػػؾ
)ْ)

هػػي ياص ػ ض يعسػػاا  ،كذهػػب عإػػاـ ل ػ ٌف الععػػؿ ميصػػكب المخالعػػض"
كذك ػػر ا ػػف ه ػػاـ ٌف الك ػػكفووف س ػػمكا ه ػػذه الػ ػكاك  ،كاك الص ػػرؼ  ،كالمإ ػػارع

ميصكب عيدهـ اذه الكاك)ٓ) ،كذكر العك رم ٌف المإارع الميصكب عد كاك
كاك المعوض جعؿ " يص ل عيد الككفووف عم الصرؼ كهك معيػ الخػّؼ")ٔ).

الخّؼ")ٔ) .مٌ :ف مصطم اليصب عم الصرؼ كمصطم اليصػب عمػ
عمػ الخػػّؼ  ،معياهمػا كاةػػد  ،كمذػػؿ هػػذا ذكػػر الرإػػي)ٕ) كيسػػب ال وتك ػػي
ل الككفووف يصب المإارع عيدهـ المخالعض

)ٖ)

كذكر الكيغراكم في كتا ل ،
)ٗ)

 ،المػػكفي فػػي اليةػػك الكػػكفي ٌف "المإػػارع ويصػػب معي ػ كاك الجمػػع"
يسب ل العراّ ٌيل ةاؿٌ :ف الععؿ " عد الكاك ميصكب عم الخّؼ")َُ).

)ُ) معايي الورف ُ.ِْٔ/

)ِ) الةمؿ ،صِْٓ.ِٓٓ-
)ّ) اجيصاؼ ِ.ٓٓٓ/

)ْ) الجي الدايي ،صُٕٖ.
)ٓ) المغيي ِ.ُّٔ/

)ٔ) الم اب ،صِْٔ.

)ٕ) رح الرإي ْ.ْٓ/

)ٖ) صرؼ العياوض ،صُْٖ.

)ٗ) المكفي في اليةك الككفي ،صُُٔ.
)َُ) المصدر يعسل ،صُُٕ.
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ذػػـ

كذكر الدكتكر المخزكمي ٌف جموع ايدكات التي تيصب الععؿ عدها
إإ ػػمار  ،ف  ،عيػػػد ال صػ ػرووف ،هػ ػػي يعس ػػاا دكات يص ػػب لممإ ػػارع عيػػػد
الككفووف

)ُ)

كذكر ف الخّؼ مصطم ككفي ،لـ ووػؿ ػل صػرم)ِ) ،ك إػاؼ

ك إ ػػاؼ ٌف الظ ػػركؼ عي ػػد العػ ػراّ ميص ػػك ض ػػالخّؼ  ،كالمإ ػػارع ع ػػد كاك
المصاة ض ميصكب عيده الصرؼ)ّ).

كذكػػر فػػي مكإػػع خػػر ٌف المإػػارع عػػد كاك المعوػػض ميصػػكب ػػالكاك
يعس ػػاا عي ػػد جما ػػكر الك ػػكفووف ٌ ،م ػػا عي ػػد العػ ػراّ فالياص ػػب لا ػػذا العع ػػؿ ه ػػك

الصرؼ ك الخّؼ)ْ).

كعم ػ كػػؿ ةػػاؿ س ػكاّ كػػاف المإػػارع عػػد كاك المعوػػض ميصػػكنا عيػػد
الك ػػكفووف معي ػ ػ الص ػػرؼ ـ المخالعػ ػػض ـ ػػالكاك يعسػ ػػاا  ،ف ػػالمتعؽ عموػ ػػل ٌف
المإارع ميصكب عيدهـ عػد هػذه الػكاك غوػر إػمار  ،ف  ،مٌ :ف الععػؿ
مصدر مؤكنج ،ميزلض المعػرد  ،كهػذا وعيػي ٌياػـ اػذا المػذهب
نا
هيا عيدهـ لوس
ودكا صةض كةكع المععكؿ معل جممض فعموض.

النصػػػػب بغيػػػػر إضػػػػمار أف عنػػػػد جماعػػػػة مػػػػف البصػػػػرييف  :يس ػػب

ال طموكسي

)ٓ)

ك ك ال ركات ف ايي ػارم

)ٔ)

كالرإػي

)ٕ)

لػ

ػي عمػر الجرمػي

الجرمػػي )تِِٓه ػػ) ٌيػػل ذهػػب ل ػ ٌف المإػػارع الميصػػكب عػػد كاك المعوػػض
ميصػػكب ػػالكاك يعسػػاا  ،كذكػػركا ٌيػػل لػػـ ووػػؿ اػػذا غو ػره مػػف ال ص ػرووف .لكػػف
)ُ) مدرسض الككفض ،صِٖٓ.
)ِ) مدرسض الككفض ،صِّٗ.

)ّ) المصدر يعسل ،صِٓٗ.

)ْ) المصدر يعسل ،ص َّٔ.
)ٓ) الةمؿ ،صِْٓ.ِٓٓ-
)ٔ) اجيصاؼ ِ.ٓٓٓ/

)ٕ) رح الرإي ْ.ْٓ/
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الػػذم وظاػػر ٌف الوػػكؿ يصػػب المإػػارع غوػػر إػػمار  ،ف  ،لػػـ وكػػف غرونػػا
فإّ عف الككفووف  ،فالط رم ووكؿ في عػراب ةكلػل
عيد ال صرووف يعساـ ،
ن
ػػػؽ ًبا ٍلب ً
اطػ ً
ػػػؿ ىكتى ٍكتي يمػػػػكاٍ ا ٍل ىحػ َّ
ػػػكف))ُ) ٌف
ػػػؽ ىكأىنػػػػتي ٍـ تى ٍعمى يمػ ى
سػػػػكاٍ ا ٍل ىحػ َّ ى
تع ػػال  ) :ىكءى تى ٍم ًب ي
كم ػػا عمػ ػ العط ػػؼ ك ميص ػػكنا عمػ ػ
المإػػارع )كتكتمػ ػكا) ٌم ػػا ف وك ػػكف "مجز ن
المعي الذم وسمول اليةكوكف صرفنا")ِ).
لػ ػ

ع ارتل المذككرة العامض

عد مف ت اع الككفووف  ،كة
فالط رم ،عكاف يو ٌ
ػكر عيػ ػػد
ٌف يصػ ػػب المإػ ػػارع )تكتم ػ ػكا) فػ ػػي ه ػػذه ا وػ ػػض لػ ػػـ وكػ ػػف مةصػ ػ نا

الككفووف.

كةػ ػػد كجػ ػػدت الزجػ ػػاج تطػ ػػرؽ ل ػ ػ

ع ػ ػراب هػ ػػذه ا وػ ػػض  ،كذكػ ػػر عػ ػػف

المإ ػػارع يعس ػػل ٌي ػػل "وص ػػم ف وك ػػكف يصػ ػنا  ...كم ػػذهب الخمو ػػؿ كس ػػو كول
كايخعػ ػػش كجماعػ ػػض مػ ػػف ال ص ػ ػرووف ٌف جموػ ػػع مػ ػػا ايتصػ ػػب فػ ػػي هػ ػػذا ال ػ ػػاب
ف إإمار  ،ف")ّ).
فمعظل "كجماعض مػف ال صػرووف"

ػارة كاإػةض ميػل لػ

غور هذه الجماعض  ،مف ةاؿ اليصب غور إمار  ،ف.

ٌف هيػاؾ مػف

كم ػػا ٌف الزج ػػاج  ،م ػػع ٌي ػػل ويو ػػؿ م ػػذهب ال صػ ػرووف ال ػػائع)ْ) ،ج ػػاز
يصػػب المإػػارع فػػي ةكلػػل تعػػال ) :كتيػ ٍػػدليكاٍ ًبىػػػا إًلىػػػى ا ٍلح َّكػ ً
ػػاـ))ٓ) ػػالكاك ،ك
ي
ى
ى

)ُ) سكرة ال ورة ،ا وض ِْ.

)ِ) تعسور الط رم ُ.ٓٔٗ/

)ّ) معايي الورف عكاع ار ل ُ.ْٗ/
)ْ) معايي الورف ُ.َْٔ/

)ٓ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ُٖٖ.
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)ُ)
ػػػػػـ
معي ػ ػ ػ الصػ ػ ػػرؼ كذكػ ػ ػػر ٌف فػ ػ ػػت المإػ ػ ػػارع فػ ػ ػػي ةكلػ ػ ػػل تعػ ػ ػػال  ) :ىكىي ٍعمىػ ى
يف))ِ) كاف "عم اليصب الكاك")ّ).
َّ
الصا ًب ًر ى

كذكػػر ػػك جععػػر اليةػػاس ٌيػػؾ ذا ةمػػت  :ج تإػػرب زوػ نػدا كتاخػ ىذ مالػػل
يص ػ ػ ت )تاخػ ػػذ) ػ ػكاك الصػ ػػرؼ)ْ) كذكػ ػػر الزجػ ػػاجي  ،كهػ ػػك صػ ػػدد ع ػ ػراب

المإ ػػارع الميص ػػكب ع ػػد الػ ػكاك " ٌف جمو ػػع م ػػا ايتص ػػب م ػػف الجكا ػػات الع ػػاّ
فإيم ػ ػػا تيص ػ ػػب  ،لمخالعت ػ ػػل الذ ػ ػػايي ايكؿ  ،ك ٌي ػ ػػل ج ومك ػ ػػف عطع ػ ػػل
كالػ ػ ػكاك ٌ ،

عمول")ٓ).

ػػؿ ةػػد صػػرح كجػػكب يصػػب المإػػارع ػػالكاك يعسػػاا  ،فػػي يةػػك :ج

رب الم ف  ،فود جعؿ الػكاك كالعػاّ ياصػ توف لمععػؿ فػي جػكاب
تاكؿ السمؾ كت ى
ايمر ،كالياي  ،كالتميي كالعرض  ،كاليعي كاجستعااـ كالدعاّ)ٔ).

كذكػػر ال طموكسػػيٌ " :ف ظػػاهر كػػّـ ػػي الواسػػـ هػػذا  ،وػػكهـ ٌف الػكاك
تيص ػػب العع ػػؿ المس ػػتو ؿ يعس ػػاا دكف إ ػػمار  ،ف ،كك ػػذلؾ ة ػػاؿ ف ػػي كتا ػػل
المكإكع في معايي الةركؼ  ...كهذا صرو مذهب الككفووف")ٕ).

ككذلؾ يع الةودرة الوميي ف وككف المإارع ميصك ا ػ) ف) مإػمرة

ك كد ٌيل ميصكب الكاك يعساا

)ُ)

كما ٌيل يع

ف تككف هذه الكاك كاك عطؼ.

)ُ) معايي الورف ُ.ِْٔ/

)ِ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض ُِْ.
)ّ) معايي الورف ُ.ْٖٔ/

)ْ) التعاةض في اليةك ،صُٗ.

)ٓ) الجمؿ لمزجاجي ،تةووؽ ي يب ،صَِّ.

)ٔ) ةركؼ المعايي ،صّٖ ،ّٗ-كالجمؿ تةووػؽ ػي ػيب صُٖٗ ،ك تةووػؽ الةمػد،
صُٕٖ .كالزجػػاجي فػػي الجمػػؿ صػ ٌػرح يصػػب المإػػارع ػػالكاك كيعسػػاا فػػي يةػػك :ج
تاكػؿ السػػمؾ كت ػػرب المػ ف ،ج يػػل جػػاز يصػ ل إإػػمار ف فػػي يةػػك :كلػ س ع ػػاّة
كتور عويي.
ك

)ٕ) الةمؿ ،صِْٓ.ِٓٓ-
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عطؼ .ؿ ةاؿ عف كاك )كتاتي مذمل) ك )كت رب الم ف) ٌف " صػؿ هػذه الػكاك
عمػ ػ تو ػػدور :ك ف افع ػػؿ  ،فة ػػذفت  ،ف  ،ك ةم ػػت الػ ػكاك مواما ػػا ف ػػدلت عمواػ ػا
ييل ج وجػكز عمػاؿ
ك صرفت العمؿ ل يعساا فصارت العاممض دكف  ،ف ؛ ٌ
الةركؼ مةذكفض")ِ).
ممػػا س ػ ؽ ذك ػره وتإ ػ ٌف يصػػب المإػػارع ػكاك المعوػػض ذاتاػػا  ،ك
معي ػ الص ػػرؼ ك الخ ػػّؼ  ،م :يصػ ػ ل غوػػر إ ػػمار  ،ف  ،ل ػػـ وو ػػؿ ػػل

الجرم ػػي كة ػػده  ،كم ػػا يس ػػب لو ػػل ، .ك ا ػػذا الم ػػذهب تك ػػكف ه ػػذه الطائع ػػض م ػػف
اليةػػكووف ال صػرووف وػػدكا صػراةض ٌف كاك المعوػػض هيػػا  ،ةػػد دخمػػت عمػ جممػػض
ػدر مػؤكنج ميزلػض المعػرد لتجروػدها مػف إػمار  ،ف
فعموض ةووووض  ،لوست مص نا

 ،المصدروض.

ػر
كهكػػذا يػػرل ٌف فك ػرة مجػػيّ المععػػكؿ معػػل جممػػض  ،اتػػت لوسػػت مػ نا
غرو ػػا ك ػ ً
ػاذا  ،ك لػػـ ووػػؿ ػػل ٌج صػػدر ايفاإػػؿ  ،ػػؿ هػػذا مػػا اسػػتي ط مػػف
ن
ة ػكاؿ جماػػكر اليةػػاة كمػػا د ٌؿ عموػػل كتإػػميل مػػذهب الكػػكفووف ،كجماعػػض مػػف

ال صرووف.

المفعػكؿ معػػه بصػػيغة المضػػارع المرفػػكع كالجممػػة اءسػػمية  :اتإػ

مػػف المكاإػػوع السػػا وض ٌف اليةػػكووف ةػػاكلكا عػػاد المععػػكؿ معػػل مػػف ف وكػػكف
جممػػض  ،عم ػ الػػرغـ مػػف كركده فػػي المغػػض صػػوغض المإػػارع الميصػػكب  ،ذلػػؾ

ػدر ميزلػػض المعػػرد  ،كالػػذم سػػاعدهـ عم ػ ذلػػؾ يصػػب الععػػؿ  ،ذ
جعمػػل مصػ نا
فس لاـ المجاؿ تودور  ،ف  ،المصدروض الياصػ ض ة مػل  ،كةػد ذكريػا مػف ة ػؿ
فكعػػا فػػي ايمذمػػض يعسػػاا التػػي كرد فواػػا ميصػػكنا مػػع
وإػػا مر ن
ٌف المإػػارع كرد ن
اجةتعػػاظ معيػػاه الػػذم كػػاف عموػػل فػػي ةالػػض اليصػػب ػػاعتراؼ اليةػػكووف  ،م:
وي مععكنج معل ٌ ،ج ٌف اليةكووف لـ وعر كه هػذا ا عػراب  ،لعػدـ تمكػياـ مػف

)ُ) ك ؼ الم كؿ ،صْْٓ.
)ِ) المصدر يعسل ،صْٕٓ.
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فكعػػا  ،كةويئػػذ سػػو و
تةكومػػل ل ػ مصػػدر مػػؤكؿ  ،ميزلػػض المعػػرد ،لككيػػل مر ن
جممػػض ةوووػػض  ،كعيػػدهـ المععػػكؿ معػػل ج وكػػكف جممػػض  ،فاإػػطركا لػ عػراب
الكاك ةالوض ك استئيافوض مع ٌياا كاك معوض في ةوووض ايمر.
ت وف فوما سػ ؽ  ،صػةض دخػكؿ كاك المعوػض عمػ الجممػض الععموػض ٌ ،مػا
مر
صرح ل اليةكوكف  ،كما ٌ
صةض دخكلاا عم الجممض اجسموض  ،فاذا ما ٌ
تعصوؿ ذلؾ.

فكةكع المععكؿ معل جممض فعموض  ،ك اسموض ،ةد كرد في المغض  ،فموس

عد هذا ،مسكغ لميعل  ،ؿ هياؾ ما ودعك ل جكازه.

كرب سػائؿ وسػػاؿ فووػػكؿ :لوػد عمميػػا ممػػا اتعػؽ عموػػل الجماػػكر  ،كوػػؼ
ٌ
وع ػػرب المإ ػػارع الميصػػػكب ع ػػد كاك المعو ػػض  ،لك ػػف كو ػػؼ وع ػػرب المإػػػارع

المرفكع كالجممض اجسموض عد هذه الكاك ؟ فيجوب ٌ ،ايل لوس في ع ار اما عد
كاك المعوض م كاؿ كاف ،ذ يت ع الطرووض يعساا التػي ات عاػا اليةكوػكف عيػد
ػاج ،وعػرب
دج مف ف وعرب ك اؿ مياما  ،في مةػؿ يصػب ة ن
ةاج ،ف ن
ع ار اما ن

في مةؿ يصب مععكنج معل  ،كالةاؿ كالمععكؿ معل كّهما مف الميصك ات.

إلغػػػػا المفعػػػػكؿ معػػػػه الجممػػػػة كظىػػػػكر كاك الحػػػػاؿ الداقمػػػػة عمػػػػى

الجممػػة  :ةػػوف ميػػع اليةكوػػكف كةػكع المععػػكؿ معػػل جممػػض فػػي يةػػك  :جػػاّ زوػػد
كال ػػمس طالعػػض ،عرجػكا عمػ

ةػرب عػراب لاػػا عيػػدهـ  ،كهػػك الةػػاؿ فمػػك كف

اليةػػكووف جػػازكا ع ػراب هػػذه الجممػػض كيةكهػػا  ،مععػػكنج معػػل كمػػا هػػك معياهػػا
اعترافاـ ،لما اإطركا ل

عراب الكاك ةالوض  ،فإلغػاّ المععػكؿ معػل الجممػض

دل ل ظاكر كاك الةاؿ  ،م :ذ ات ايخور ةػائـ عمػ

سػاس لغػاّ ايكؿ

 ،كالعكػػس صػػةو كػػذلؾ .فوػػد ت ػػوف لػػي ٌف الػػذم مػػيعاـ مػػف ع ػراب الجممػػض
معع ػػكنج مع ػػل  ،ه ػػك ظ ػػياـ كج ػػكد كاك تس ػػم كاك الة ػػاؿ ت ػػدخؿ عمػ ػ الجمم ػػض
اجسموض  ،فكؿ جممض كةعت عد الكاك التي فادت معي المعوض عر كها ةالوض

 ،فممػػا فعمػكا ذلػػؾ جػػردكا كػػؿ جممػػض فػػي المغػػض مػػف معيػ المعوػػض الػػذم فادتػػل ،
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فمف ال دواي ف ج و و عيدهـ غوػر المععػكؿ معػل المعػرد  ،كمػف هيػا ةػالكا :

كف المععكؿ معل لـ ورد في المغػض جممػض  ،ػؿ ةػد كرد ٌج ٌياػـ لػـ وعترفػكا ػل ،
ك ياـ ةج كه معي الةاؿ.

فػػالوكؿ ػكاك الةػػاؿ جػػاّ مػػف الوػػكؿ ميػػع كةػػكع المععػػكؿ معػػل جممػػض ،

كةػػد ت ػػوف فػػي العصػػؿ ايكؿ ٌيػػل ةػػد ي ػػا مػػف هػػذوف الوػػكلوف م ػػكمتاف عػػاي
ميامػ ػػا اليةػ ػػك العر ػ ػػي ػ ػػد العيػ ػػاّ  ،ػ ػػؿ صػ ػػارتا معإػ ػػمتوف تعرعػ ػػت ميامػ ػػا

م كّت جمض  ،ةكؿ ك يا كاذؽ مما ةػكؿ ٌ :ياػا لػـ تةػ ٌؿ عمػ الػرغـ مػف كػؿ
التاكوّت التػي يكظلعػت لةملاػا  ،ػؿ التػاكوّت يعسػاا صػارت م ػكّت تةتػاج
ل ةؿ.

كةػػؿ المعإػػمتوف المػػذككرتوف المتػػوف يتجػػت ميامػػا المآخػػذ عمػ الػػرغـ

جد وسور ؛ ذلؾ ٌياما ي اتا مػف جػراّ ةػّؿ ةػداهما
مف استةكاـ عودتواما ٌ
مةؿ ايخرل  ،فكػؿ ميامػا ةػد كإػعت مػف لػدف اليةػكووف مكإػع الذايوػض فػي
تماما عودتي معتاةوف ل ا وف  ،جعؿ ةدهما في اب
الةكـ فصارتا واتوف ن
ا
فإمػا ف
ا خر ،كيدخؿ في ةعمل  ،فمف الط وعي ف وستةوؿ فػت كػؿ ميامػا ٌ ،
وتركػػا مغموػػوف ك وعتةػػا كسػػرهما  ،كفػػي كموامػػا م ػػكمض  ،مػػع ٌف الوإػػوض ج
تةتػػاج ل ػ هػػذا ك ذاؾ ،كالة ػ ٌؿ الكةوػػد الػػذم وجمػػع ػػوف الوسػػر كالسػػّمض ،
ك صػ معركفنػػا ا ف  ،هػػك ف يجعػػؿ كػػؿ معتػػاح فػػي ةعػػؿ ا خػػر  ،فوعػػكد كػػؿ

ميام ػ ػػا لػ ػ ػ مكإ ػ ػػعل ايص ػ ػػمي  ،كك ػ ػػذلؾ م ػ ػػا ية ػ ػػف ص ػ ػػدده  ،فالمعإ ػ ػػمتاف

اليةكوتػػاف  ،تةػ ٌػّف ػػاف تاخػػذ ةػػداهما ةكػػـ ايخػػرل ،لتة ػ ٌؿ ةػػداهما م ػػكمض
ايخرل  ،فمك ةم يا ةكـ ةدل الوإوتوف ايةمت عودتاا  ،ذـ فإػ هػذا لػ
وإػػا  ،دكف ف
ف تيومػب الوإػػوض الموا مػػض مػف تموػػاّ يعسػػاا  ،كتيةػؿ عوػػدتاا ن
ػدج مػف
يكمؼ يعسػيا فػي ةمٌاػا  ،فمػك ةميػا جػكاز مجػيّ المععػكؿ معػل جممػض ن

ميعػػل  ،لجػػاز ليػػا عػػد ذلػػؾ ع ػراب كػػؿ جممػػض عػػد ال ػكاك فػػي مذػػؿ  :جػػاّ زوػػد
كال مس طالعػض  ،مععػكنج معػل  ،فػّ يإػطر ةويئػذ لػ
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عػراب الػكاك ةالوػض ،

عم ػ الػػرغـ مػػف فادتاػػا معي ػ المعوػػض  ،كعم ػ الػػرغـ مػػف عػػدـ اةتوػػاج الةػػاؿ
لواا ،فتمغ كاك الةاؿ دكف ف يتدخؿ في لغائاا.

كيصػػؿ لػ اليتوجػػض يعسػػاا  ،ذا ةم يػػا الةكػػـ مػػف الجاػػض الذايوػػض  ،فمػػك

ػدج مػػف ع ار اػػا ك ناكا ةالوػػض  ،لتمكيػػا مػػف ع ػراب
عر يػػا ال ػكاك كاك المعوػػض  ،ػ ن
الجممػػض عػػدها مععػػكنج معػػل  ،فوجػػكز ةويئػػذ كةػػكع المععػػكؿ معػػل جممػػض دكف ف
يتدخؿ في جازتل.

م يةػػكم كػػاف
فػكاك الةػػاؿ ي ػػات مػػف لغػػاّ المععػػكؿ معػػل الجممػػض  ،ك ٌ
ورود ذ ات الذػايي  ،كجػب عموػل لغػاّ ايكؿ  ،جسػتةالض ذ اتامػا معػا  ،كوػؼ

ككج ػػكد ة ػػدهما مي ػػكط إلغ ػػاّ ا خ ػػر ؟ كعمػ ػ ه ػػذا ايس ػػاس رل ف ص ػػدر

ايفاإػػؿ ج ػ ٌػد ف وكػػكف ةػػد تعػػرض لغػػاّ كاك الةػػاؿ  ،فػػي الجمػػؿ التػػي ج
تعكد ل صاة اا الإمور  ،ةوف تعرض  ،كما يسب لول  ،ذ ات مجػيّ
كالاا.

المععكؿ معل الجممض  ،في هذا اليكع مف الجمؿ لة ٌؿ
إلغا المفعكؿ معه المفرد كظىكر كاك الحاؿ الداقمة عمػى المفػرد :
ف كػػاف هػذا ال ةػػث ،ورمػػي لػ

لغػػاّ كاك الةػػاؿ  ،فايػػل ج ورمػػي لػ

لغػػاّ

الةػػاؿ  ،ػػؿ ل ػ تخموصػػاا مػػف غروػػب ةةػػـ فواػػا  ،كمػػف لغػػاّ هػػذا الغروػػب
الػػدعي وسػػع

لػ

ذ ػػات الوروػػب ايصػػوؿ  ،ذلكػػـ هػػك المععػػكؿ معػػل الجممػػض ،

ككذلؾ المعرد ذ ص

ايخور يعسل معرإا لإللغاّ.

فوػ ػػد كجػ ػػدت صػ ػػاةب كتػ ػػاب ع ػ ػرائس المةصػ ػػؿ ويسػ ػػب ل ػ ػ

عػ ػػض

المتػػاخروف ٌيػػل ذهػػب لػ ػ ٌف الميصػػكب فػػي ية ػػك  :جػػاّ ال ػػرد كالطوالسػ ػضى ،
ميصػػكب عمػ ػ الة ػػاؿ ج عمػ ػ المعوػػض  ،ك ٌف الػ ػكاك ة م ػػل  ،كاك ة ػػاؿ  ،ج كاك

يف الجممض تودور  :جاّ ال رد موتريا الطوالسض)ُ).
معوض ؛ ٌ

)ُ) عرائس المةصؿ ،مخطكط ،كرةض ٖٕ.
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وإػا مػف اليةػكووف المةػدذوف مػف ذهػب هػذا المػذهب فوػد
كةد كجدت ن
ػاج)ُ) كةػاؿ عػف الميصػكب فػي
لغ مةمد اييطاكي المععػكؿ معػل إع ار ػل ة ن

ػمس  ،فال ػػمس ةػػاؿ مػا فػػي ذلػػؾ ػػؾ  ،كلوسػػماا اليةػػاة
يةػك" :جػػاّ زوػػد كال ػ ى
عػػد ذلػػؾ مػػا و ػػاؤكف")ِ) .فاييطػػاكي لغػ المععػػكؿ معػػل ك لغػ كاك المعوػػض
إع ار اػ ػػا كاك الةػ ػػاؿ  ،ذ ووػ ػػكؿ " ٌف كاك المعوػ ػػض لوسػ ػػت فػ ػػي ةوووتاػ ػػا ٌج كاك
الةاؿ")ّ) كووكؿ " :هذا هػك رم اليةػاة  ،كةػد عممػت ٌف ليػا فوػل رنوػا مخالعنػا ،
كهك ٌف كاك المععكؿ معل  ،هي كاك الةػاؿ" )ْ)ٌ .ف مػا ةالػل اليةكوػكف ةوووػض ،
فمعوض كاك المععكؿ معل المعرد دواض ج ؾ فواا.

مػػف المعػػركؼ ٌي ػػل وموػػز ػػوف المص ػػطمةات اليةكوػػض د ارسػػض الوكاع ػػد
موواسػػا وسػػتعوف ػػل اليةكوػػكف  ،لكػػف ذمػػض مووػػاس خػػر هػػك المعػ ٌػكؿ
التػػي تعػػد
ن
عموػػل كج ومكػػف اجسػػتغياّ عيػػل فػػي دراؾ ةػػدكد اليةػػك  ،كتمووػػز عإػػاا مػػف
عػػض هػػك ا ةسػػاس المغػػكم  ،فػػالعرب كػػايكا عػػف طروػػؽ العط ػرة وعرةػػكف ػػوف

العاعؿ كالمععكؿ  ،فورفعكف ايكؿ في الكّـ كويص كف الذايي  ،كوعرةػكف ػوف
المععػػكؿ معػػل كالةػػاؿ فور طػػكف ايكؿ ػػالكاك دكف الذػػايي  ،فوػػد كػػايكا ورفعػػكف
كويص كف كوجركف  ،كوعصمكف كوكصمكف سمووض دكف ف وخطئكا  ،كلـ وككيكا

عمػ عمػػـ وكاعػػد المغػػض ذ لػػـ تكػػف ةػػد كإػػعت  ،ككػػاف معمماػػـ كمعوػػارهـ فػػي

ذلػػؾ ةساسػػاـ معػػايي ايلعػػاظ كايسػػالوب كمػػا توصػػده ايلسػػف  ،فػػاةكؿ عػػد
مس  ،ةاؿ ،
ذلؾ عف الذم ذهب ل ف )ال مس) في مذالل  :جاّ زود كال ى
فإّ عف الوكاعد ؟ فمف المتعؽ عموػل فػي صػكؿ
هؿ استخدـ هذا ا ةساس
ن
الوكاعد كا ةساس ف الةاؿ صػعض لصػاة اا  ،كجعّةػض لاػا ػالكاك ،كج سػوما

)ُ) المةوط في صكات العر وض كيةكها ِ.َُِ-ُُٗ/
)ِ) المصدر يعسل ِ ،َُِ/هامش رةـ ) ُ).
)ّ) المصدر يعسل ِ.ُُٗ/

)ْ) المصدر يعسل ِ ،َُٖ/هامش رةـ )ُ).
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ػاج ،
ام كجػل مػف كجػكه هػذوف المعوػاروف وعػرب المععػكؿ معػل  ،ة ن
المعردة  ،ف ٌ
فػػي مذػػؿ :سػػافر زوػػد كعمػ نػرا ،كجمسػػت كالسػػاروضى كسػػافر زوػػد كطمػػكع ال ػػمس ،
كلعب ايطعاؿ كإعض اليار؟

ٌف مػػا ذهػػب لوػػل اييطػػاكي كمػػف ة مػػل مسػػتي ط تمامػػا ممػػا ذهػػب لوػػل
اليةكوكف  ،فوػد دخػّ لغػاّ المععػكؿ معػل المعػرد مػف ال ػاب الػذم دخمػكا ميػل
في لغاّ المععكؿ معل الجممض  ،فاـ ةوف ةالكا  :ف الكاك في يةك  :جاّ زود

يف الجممػ ػػض توػ ػػدور  :جػ ػػاّ زوػ ػػد موتريػ ػػا طمػ ػػكع
كال ػ ػػمس طالعػ ػػض كاك ةػ ػػاؿ ؛ ٌ
ةواسػػا عم ػ مػػا ذهػػب لوػػل
ال ػػمس  ،سػػاؿ عم ػ عػػض المتػػاخروف كالمةػػدذوف ن

اليةكوكف  ،ف وذه ا ل ٌف الكاك فػي يةػك :جػاّ ال ػرد كالطوالسػضى  ،كاك ةػاؿ
يف المعي ػ كاةػػد هيػػا كهيػػاؾ ،ذ كّهمػػا
وإػػا  ،سػػاؿ عموػػل ذلػػؾ الووػػاس ؛ ٌ
ن
مععكؿ معل  ،فالطوالسض  :مععكؿ معل معرد  ،كال مس طالعض  ،مععكؿ معػل

جممض.

ػاج  ،كه ػذا عػػرب المععػػكؿ
فػػاليةكوكف عر ػكا المععػػكؿ معػػل الجممػػض ةػ ن

ػاج  ،لػػذا تماذػػؿ توػػدورهما  ،كج وممػػؾ المتػػاخركف كالمةػػدذكف ف
معػػل المعػػرد ةػ ن

ػاف
وػ ػػردكا عم ػ ػ مػ ػػف ذك ػ ػره صػ ػػاةب الع ػ ػرائس ،كاييطػ ػػاكي مػ ػػا ذه ػ ػػا لوػ ػػل  ،ػ ػ ٌ
ػمس  ،ج ومكػػف عػػده
الميصػػكب فػػي  :جػػاّ ال ػػرد كالطوالسػضى  ،كجػػاّ زوػػد كال ػ ى
ةػػاج ؛ ييػػل مصػػدر ػػالكاك مػػف جاػػض  ،كلػػوس ل وػػاف هوئػػض مػػا ة مػػل مػػف جاػػض

وإػػا مصػػدرة ػػالكاك كلوسػػت ل وػػاف
خػػرل ؛ يف جممػػض )ال ػػمس طالعػػض) هػػي ن
هوئػػض مػػا ة ماػػا  ،كةػػد صػػم فػػي كموامػػا التوػػدور يعسػػل فاػػذا كػػذاؾ كمػػف ةػػاؿ
اةدهما كجب عمول ة كؿ الوكؿ الذايي.

فالوكؿ ةالوض الكاك الداخمض عم الجممض  ،ومزـ ميل الوكؿ ةالوض الكاك

ياةصػا كةػد
ةواسا  ،فمذهب اليةكووف عػف كاك الةػاؿ كػاف
ن
الداخمض عم المعرد ن
م ،ةد الجممض  ،ككةؼ عيدها  ،فاييطاكي لػـ وععػؿ كذػر مػف ٌيػل كمػؿ هػذا
ػدادا ط وعًوػػا لمػػذهب
الػػيوص كج ػره عم ػ المعػػرد ،فمذه ػػل فػػي الةوووػػض وعػػد امتػ ن
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اليةكووف  ،فود ات ع يتائج هذا اجمتداد  ،ككظعاا لصةض ما ذهػب لوػل  ،فمػف

الدجئؿ التي ساةاا ذ ات ةالوض المععكؿ معل المعرد هي " :

ُ -ف كػػؿ مععػػكؿ معػػل ومكػػف جعمػػل م تػػد كيكممػػل خ ػػر  ،ذػػـ تكػػكف

الجممض ميل كمف خ ره  ،جممض ةالوض  ،دكف ف وتغور المعي :
مس
ي
جئت كال ى
سرت كالج ىؿ
ي

كخالدا
ود
كؿ ز ه
ن
كسعودا
ايطموت
ن
ي

مس طالعضه
ي
جئت كال ي
سرت كالج يؿ ةذائي
ي

ود كخالد ةاإر معل
كؿ ز ه
كسعود معي
ايطموت
ه
ي

ِ-لود كج كا عم المععكؿ معل ف وتاخر عف عاممػل  ،كج وػاتي ٌج

ػمس زوػػد ،
ػمس جػػاّ زوػػد  ،كج  :جػػاّ كال ػ ى
عػػد تمػػاـ الجممػػض  ،فػػّ ووػػاؿ :كال ػ ى
كهذا يعس ما كج كه عم جممض الةاؿ الموتريض الكاك  ،ذ ج وصػ ف ووػاؿ:

كال ػػمس طالعػػض جػػاّ زوػػد  ،فػػإذا كػػاف المععػػكؿ معػػل مػػع كاكه عم ػ مذػػؿ هػػذا
الت ا ل العجوب مع جممض الةاؿ ككاكها في المعي كايةكاـ  ،فما الذم وميػع

مف اعت ار المععكؿ معل ووض مف جممض اسموض كاعت ار كاكه ك ناكا لمةاؿ  ،عم
ٌيل سد مسد جممض الةاؿ فايتصب لذلؾ")ُ).

وإ ػػا عمػ ػ ٌف كاك المعو ػػض  ،ه ػػي كاك الة ػػاؿ  ،لمتط ػػا ؽ
ّ-كاس ػػتدؿ ن
الةاصؿ في المعي وف المإارع الميصكب عػد كاك المعوػض كالجممػض الةالوػض

ػرب المػ ف
المرت طض الكاك  ،فود ذكر ٌف الػكاك فػي يةػك  :ج تاكػؿ السػمؾ كت ى
 ،هػػي كاك ةػػاؿ دجلػػض ٌيػػل وصػ ف ووػػع مكةػػع هػػذه الػكاك كمػػا عػػدها الجممػػض
الةالوض المصدرة الكاك دكف ف وت دؿ المعي  ،ذ هػي ػيعس معيػ ةكليػا  :ج
تاكؿ السمؾ ك يت ت رب الم ف)ِ).

)ُ) المةوط في صكات العر وض كيةكها ِ.ُُِ-َُِ/
)ِ) المةوط في صكات العر وض كيةكها ِ.َُِ-ُُٗ/
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فاليةكوكف ةوف ذه كا ل ٌف الجممض المرت طض الكاك ةاؿ  ،كهي في
الةوووػػض مععػػكؿ معػػل  ،فسػػةكا المجػػاؿ لغوػػرهـ ف وعوػػد مكازيػػض صػػةوةض وياػػا
ك وف المععكؿ معل المعرد ،فوذهب ل

لغاّ كاك المعوػض إع ار اػا كاك الةػاؿ ،

تمامػػا  ،فالجممػػض غوػػر المرت طػػض ػػالكاك ج و ػػؾ
مػػع ٌف العكػػس هػػك الصػػةو
ن
ػدوما كة ػػدوذنا ة ػػاـ ة ػػكؿ المرت ط ػػض ػػالكاك ،
ة ػػد ف ػػي ةالوتا ػػا ٌج ٌف ال ػػؾ ة ػ ن
فػػإخراج غوػػر المرت طػػض مػػف هػػذه الم ػػا اض فػػي المعي ػ كفػػي الةكػػـ مػػف جاػػض
جكاز توػدوماا كتاخورهػا عمػ عامماػا دلوػؿ عمػ ٌف المرت طػض ػالكاك كالمععػكؿ
معل كمواما خارجاف عف دائرة الةاؿ  ،فإذا تمكف عػض المةػدذوف مػف ذ ػات
كةدة معيوواما كةكمواما  ،فاك ييامػا مععػكؿ معػل  ،ج ييامػا ةػاؿ  ،فكػاف

وي غي ف يوتك ىخ ىذ مف هذا الت ػا ل العجوػب ويامػا  ،كمػا ع ػر اييطػاكي  ،دلوػؿ
عم معوض الجممض المرت طض الكاك  ،ج دلوؿ عم ةالوض المعرد المػرت ط ػالكاك
 ،فما ذهب لول مف اتةادهما في المعي كالةكـ مػذهب صػةو  ،لكيػل غوػر

صػةو ال تػض يامػا متةػداف فػي معيػ الةػاؿ كةكماػا  ،ػؿ همػا متةػداف فػػي

معيػ المعوػػض كةكماػػا  ،كالعجوػػب ميػػل ٌيػػل ةػػر اػػذه الةوووػػض مػػع ٌيػػل لػػـ واخػػذ
اػػا  ،ذ ووػػكؿ مػػا لعظػػل" :كيةػػف يػػرل ٌف هػػذه ال ػكاك [وعيػػي كاك )كتوػػر)] ككاك

المعع ػػكؿ مع ػػل ككاك المعو ػػض ة ػػؿ المإ ػػارع الميص ػػكب ككاك الة ػػاؿ كما ػػا م ػػف
ط وعض كاةدة هي مصاة ض ما عدها لما ة ماا")ُ).

الةاؿ.

ذف ه ػػي جموع ػػا متة ػػدة معيػ ػ المص ػػاة ض  ،م :المعو ػػض ج معي ػػي

كخّصض هذه الوإوض  ،هػيٌ :ف اليةػكووف ةػوف عر ػكا الػكاك الداخمػض
عم ػ الجممػػض  ،كاك الةػػاؿ  ،كهػػي فػػي الةوووػػض كاك المعوػػض  ،وعيػػي ٌياػػـ الغ ػكا
ػػط ار مػػف معي ػ المعوػػض  ،كهػػك المععػػكؿ معػػل الجممػػض  ،.ك ذ ت ػكا موا ػػؿ ذلػػؾ

)ُ) المصدر يعسل كالصعةض يعساا.
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ط انر مف كاك الةاؿ كهي الداخمض عم الجممض  ،فجاّ اييطػاكي ،فاكمػؿ هػذا

العم ػػؿ ،ذل ػػؾ إلغ ػػاّ ال ػػطر الذ ػػايي م ػػف معيػ ػ المعو ػػض  ،كه ػػك المعع ػػكؿ مع ػػل
المعرد  ،عكاذ ات ال طر الذايي مف كاك الةاؿ  ،كهي الداخمض عم المعرد.
الفصؿ الرابع  :المفعكؿ معه الجممة كمآقذ القكؿ بكاك الحاؿ
لغ اليةكوكف المععكؿ معل الجممض  ،مف جؿ ذ ػات كاك الةػاؿ كلػك
ٌياـ فعمػكا العكػس  ،فػالغكا كاك الةػاؿ مػف جػؿ ذ ػات المععػكؿ معػل الجممػض ،
لمػػا كاجا ػكا ا ػػكاجت  ،ككةع ػكا فػػي المآخػػذ التػػي فصػػميا ذكرهػػا فػػي العصػػكؿ
السػػا وض  ،كلكػػاف ايخػػذ اػػذا المػػذهب لمصػػمةض اليةػػك كاليةػػكووف  ،كالتعسػػور
كالمعسروف  ،كلتاكود هذه الةوووض كتكإوةاا يعكد ل مكاإوع العصػؿ ايكؿ

الػػذم درسػػت فوػػل كاك الةػػاؿ فػػي إػػكّ معي ػ الةػػاؿ  ،لتػػدرس مػػف جدوػػد فػػي
إكّ معي المعوض.

القكؿ بكاك الحاؿ ألغى معنى الحاؿ  :اتإ في العصكؿ السػا وض ٌف
ػاج جئيػا اػا غوػر مرت طػض ػالكاك ،
الجممض اجسػموض ذا رديػا مياػا ف تكػكف ة ن
عكاذا رديػػا مياػػا ف تكػػكف مععػػكنج معػػل ر طياهػػا ػكاك المعوػػض  ،عيػػد دراؾ هػػذه
الةوووض  ،وت وف ليػا خطػر مػا ذهػب لوػل اليةكوػكف ةػوف ةػالكاٌ :ف ايصػؿ فػي

يييػػا فػػي هػػذا المػػذهب ،سػػيعمد لػ
الجممػػض اجسػػموض ف تػرت ط ػػالكاك ٌ ،
معي الةاؿ مف الجممض اجسموض.

لغػػاّ

ييا ػػـ ظي ػكا ٌف الجمم ػػض
كاليةكوػػكف ل ػػـ و ػػعركا خط ػػر مػػا ذه ػ ػكا لوػػل ٌ
المرت طػ ػػض ػ ػػالكاك كغوػ ػػر المرت طػ ػػض  ،تعيوػ ػػاف معي ػ ػ الةػ ػػاؿ  ،مػ ػػع ٌف هػ ػػاتوف

الصػوغتوف تؤلعػػاف معيوػػوف مختمعػػوف ساسػووف  ،فعيػػد لغػػاّ ةػػدهما  ،ج تمغػ

وعكض عيل الةالض ال اةوض  ،هذا مف
ةالض كت و خرل  ،ؿ ومغ معي  ،ج ٌ
كجل  ،كمف كجل خر ٌ ،يل ةوف جعؿ اليةكوكف ايصؿ فػي الجممػض اجسػموض
ف ت ػرت ط ػػالكاك  ،ةت ػ ٌياػػـ كج ػكا توػػدورها عيػػد عػػدـ كجكدهػػا  ،وعيػػي هػػذا
ٌياـ فرإكا معي المعوض عم كؿ جممض اسموض رود مياا معي الةاؿ.
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ذف الوػ ػػكؿ ػ ػكاك الةػ ػػاؿ  ،كػ ػػاف فػ ػػي الةوووػ ػػض هػ ػػدما لمعي ػ ػ الةػ ػػاؿ ،

فالسعي ل

لغائاا سعي ل

ذ ات هذا المعي .

حاءت الربط بالكاك في ضك معنى المعيػة كالحػاؿ  :وتعػؽ اليةكوػكف

ػذّ ف توػػكؿ  :اة ػػؿ زوػػد
عمػ ميػػع ر ػػط الةػػاؿ المعػػردة ػػالكاك  ،فػػّ وصػ  ،مػ ن
يياـ مجمعكف عم ٌف المعي في
تسما  ،كهـ مجمعكف عم ميع ذلؾ ٌ ،
كم ن
ةالض ا فراد  ،هك كصؼ زوػد اج تسػامض فػي ذيػاّ ة الػل  ،م :هػـ مجمعػكف
عم عدـ ر طل الكاك جماعاـ عم تعووف معي الةاؿ  ،لكف ج مايع ال تض

مػػف ر ػػط اجسػػـ الم ػػتؽ فػػي هػػذا المذػػاؿ كيةػػكه ػػالكاك  ،ػػؿ هػػذا مػػا وجػػب ذا
ودا ة ؿ مع رجؿ خر ،كاف م تسما في
عوٌيا فول معي المعوض  ،كةصديا ف ز ن
ٌ
ذياّ ة الل معػل  .فةويئػذ وجػب الػر ط  ،ك ف توػكؿ :اة ػؿ زوػد كم تس نػما  ،يييػا

يروػػد  :ة ػػؿ زوػػد كرجػ نػّ م تسػ نػما  ،كمػػا توػػكؿ  :ة ػػؿ زوػػد كخالػ نػدا  ،كهػػذا هػػك
تعسور الر ط الكاك كعدمل في الجممض.
فاليةكووف ةد فرةكا وف صوغض الػر ط ػالكاك  ،كصػوغض عػدـ الػر ط فػي

وإػػا فػػي ةالػػض
المعي ػ  ،فػػي ةالػػض ا ف ػراد ،ككػػاف وي غػػي لاػػـ ف وععم ػكا هػػذا ن
ػده يـ التػػكراة) كجممػػض )فواػػا ةكػػـ ا﵀)
الجممػػض  ،ج ف وجعم ػكا مػ ن
ػذّ جممػػض )كعيػ ي
ً
يىػا يح ٍك يػـ
ػؼ يي ىح ِّك يمكىن ى
كمتواما ةالوض فػي ةكلػل تعػال  ) :ىك ىك ٍي ى
ػؾ ىك ًع ى
نػد يو يـ التَّ ٍػك ىارةي ف ى
المٌ ًه))ُ) كلـ وعرةكا ويامػا ٌ ،ج ٌف ايكلػ كايػت مرت طػض ػالكاك ،كالذايوػض لػوس
كذلؾ)ِ).

كفي هذا الخمػط فسػاد لممعيػ كالتعسػور  ،كالةوووػض ٌف الجممػض ايكلػ
روػػد مياػػا ف تكػػكف مععػػكنج معػػل  ،لػػذلؾ ارت طػػت ػػالكاك كالمعيػ ٌ :ياػػـ كوػػؼ

وةكمكيؾ مع ف التكراة التي فواا ةكػـ ا﵀ ػوف وػدواـ ؟ ٌمػا الجممػض الذايوػض ،
ييػػل روػػد مياػػا معيػ الةػػاؿ  ،كلػػـ تجعػػؿ كػػايكل مععػػكنج
فمػػـ تػرت ط ػػالكاك ؛ ٌ
)ُ) سكرة المائدة ،مف ا وض ّْ.

)ِ) التاكوؿ اليةكم ،صٕٕٗ.َٕٖ-
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ييػػل ةصػػد ف تكػػكف المعوػػض ػػوف م ػروف  ،ج ػػوف ذّذػػض مػػكر  ،كةػػد
معػػل ؛ ٌ
ػاف فواػا ةكػـ ا﵀  ،لكػي
جعمت الذايوػض معيػ الةػاؿ  ،لكصػؼ التػكراة اػا ٌ ،
مايعػػا مػػف اجتمػػاع تةكوماػػا
تتاهػػؿ اػػذا الكصػػؼ  ،ف وكػػكف كجكدهػػا عيػػدهـ ن
ييػػل
يف الػػذم عيػػده كتػػاب متصػػؼ ػػذلؾ  ،فموةػػتكـ لوػػل ؛ ٌ
تةكػػوـ رسػػكلل ؛ ٌ

سوككف اةتكاما ﵀.

فالجممػػض مػػف جاػػض الػػر ط ػػالكاك ك عدمػػل  ،تكػػكف عم ػ ذػػّث صػػو،

صػػوغض تصػػم فواػػا رادة معي ػ الةػػاؿ كالمعوػػض فعػػي هػػذه الةالػػض وجػػكز فواػػا
الر ط كعدمل ٌ ،ج ٌيل وتعوف ةسػب المعيػ المػراد  ،كصػوغض ومتيػع صػّةاا
لمعي ػ الةػػاؿ  ،فةويئػػذ وجػػب ر طاػػا ػػالكاك  ،كصػػوغض تصػػم لمعي ػ الةػػاؿ
كذر مف صّةاا لمعي المعوض فعيدئػذ وكذػر عػدـ ر طاػا ػالكاك ،كفومػا وػاتي

يماذج مف ذلؾ :

ُ-الفعػػؿ المضػػارع  :مػ ٌػر ٌيػػل وجػػب ر ػػط الجممػػض الةالوػػض ػػالكاك عيػػد
كييًي
اليةكووف ذا كايت صوغض المإارع الموتػرف وػد ،كوكلػل تعػال ) :لً ىػـ تي ٍػؤيذ ى
)ُ).
كف ىليي ىر يسك يؿ المك ًل ًلى ٍو يك ٍـ)
ىكةىد تك ٍعمى يم ى

لك يظرت ل هذه ا وض يظرة عامض  ،يدركػت ٌف مذػؿ هػذا ايسػمكب
يمعػ اد لمعي ػ المعوػػض ػػّ ػػؾ فػػالكاك ػػوف جممتػػوف مإػػارعتوف  ،كةػػد روػػد مػػف
اةتراياما اةتراف ةكمواما في زمف كاةد  ،كهذا مف معي المعوض ج مف معيػ

الةاؿ  ،لذلؾ تعوف الر ط الكاك.

فعّ ماإوا كالذايوض ووت مإػارنعا  ،كةمػت
فمك جعمت الجممض ايكل
ن
مذّ :ة ؿ زود وإةؾ  ،لعمدت ل عاد هذا ايسػمكب مػف صػّةل لمعيػ
ن

المعوػ ػػض  ،كصػ ػػار يماكو ػ ػان كذػ ػػر لمعي ػ ػ الةػ ػػاؿ  ،فػ ػػالععّف اختمػ ػػؼ زمايامػ ػػا ،
فصػػعب رادة اةترايامػػا فػػي زمػػف كاةػػد  ،كجمػػب ال ػكاك لاػػذا الغػػرض ذ صػػار
)ُ) سكرة الصؼ ،مف ا وض ٓ.
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المعي  ،كصؼ زود الإةؾ في ذياّ ة الل  ،كهك مف معي الةاؿ ؛ لذلؾ
يػػدر ك ة ػ كؿ ر ػػط المإػػارع المذ ػػت ػػالكاك ك متيػػع ٌج تاكوػػؿ  ،فػػإذا جزمتػػل

ييل اذا الجازـ ايومب المإارع ل معي
ػ)لـ) جاز اجتعاؽ ر طل الكاك ؛ ٌ
الماإي فا تعد عما وّئـ الةاؿ  ،كهك الدجلض عم الزمف الةاإر  ،كاةترب
مف المعوض جتةاد زميل زمف ما ة مل  ،فساؿ ةصد اةتراياما في كةت كاةػد ،

عكارادة معي المعوض.

ِ-قمك الجممة مف الضمير العائد :م ٌػر ٌف اليةػكووف مجمعػكف عمػ
كجكب ر ط الجممض الةالوض الكاك عيد خمكها مف الإمور العائػد لػ صػاة اا
يف الةػاؿ وجػب
 ،فاـ ػذلؾ ةػد كػدكا ٌف الجممػض  ،تعػوف عػدـ ككياػا ةالوػض ؛ ٌ
ف وككف لاا صاةب  ،لذا كجب ف تككف مععكنج معل  ،ك ف تر ط الكاك.
كاليةكوػ ػػكف هيػ ػػا ةػ ػػد عٌػ ػػركا عػ ػػف المععػ ػػكؿ معػ ػػل ػ ػػذكر معيػ ػػاه  ،دكف
التص ػرو معظػػل  ،فةػػوف ةػػاؿ عإػػاـ عػػف ع ػراب الجممػػض اجسػػموض المرت طػػض

الكاك ةاج ،في مذؿ ةكؿ ال اعر:
.........................
كةػد غػتدم كالطو يػر في يككياتًػاا
ةاج مع خمكهػا مػف عائػد لػ صػاةب الةػاؿ")ُ)ٌ :يػل جعػؿ
" ٌيل جعؿ الجممض ن
ةاج مع عدـ صّةاا لاذا المعي .
الجممض ن
كةوف ذكر اليةكوكف ٌف الجممض الةالوض فػي يةػك  :جػاّ زوػد كال ػمس
طالعض  ،وجب ر طاا الكاك دكف الإمور ،فود عيكا  ،مػف ةوػث لػـ و ػعركا ،

يف ار ػط المععػكؿ
يل كجب جعماا مععػكنج معػل  ،لعػدـ صػّح جعماػا ة ن
ػاج ؛ ٌ
معل  ،هك الكاك ،ك ار ط الةاؿ  ،هك الإمور.

)ُ) رح المعصؿ ج ف وعوش ِ.ٔٔ/
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كةػػوف ةػػاؿ عإػػاـ عػػف الجممػػض المػػذككرة ،كيةكهػػا" :فػػإف عروػػت عػػف

إمور ذم الةاؿ لزمػت الػكاك

)ُ)

فكايػل ةػاؿ  :فػإف عروػت عػف معيػ الةػاؿ ،

لزـ جعماا مععكنج معل  ،كلزـ ر طاا الكاك.
ّ-الجممػػػػػة المصػػػػػدرة بضػػػػػمير منفصػػػػػؿ  :مػ ػ ٌػر وإػ ػػا ٌف جماػ ػػكر
اليةػػكووف ذه ػكا ل ػ كجػػكب ر ػػط الجممػػض اجسػػموض المصػػدرة إػػمور ميعصػػؿ
الكاك  ،يةك :جاّيي زود كهك وسرع.

ييػػل روػػد مياػػا
كمذػػؿ هػػذه الجممػػض فػػي الةوووػػض كجػػب ر طاػػا ػػالكاك ؛ ٌ
ػاج ،فالإػمور الميعصػؿ ،لػـ وػؤت
اذه الصوغض ف تكػكف مععػكنج معػل  ،ج ة ن
ل هيا  ،لغرض ر ط الةاؿ صػاة اا ذ هػذا ةاصػؿ الإػمور المسػتتر فػي،

وسػػرع  ،عكاٌيمػػا جػػيّ ػػل  ،عػػادة ذكػػر العاعػػؿ  ،الػػذم اةتاجػػت لوػػل المعوػػض ،
لتؤلػػؼ ميػػل كجاػػا خػػر  ،لوكػػكف لزوػػد كجاػػاف  ،اتصػػافل ػػالمجيّ  ،كاتصػػافل

السػرعض  ،تماو نػدا لعسػ المجػػاؿ ،لمجػيّ الػكاك كتادوػػض كظوعتاػا  ،لػر ط هػػذوف
ال ػػكجاوف عمػ ػ معيػ ػ المص ػػاة ض ؛ يف ه ػػذا ج وتةو ػػؽ ٌج كج ػػكد ػػوئوف ،

لوصػػاةب ةػػدهما ا خػػر  ،م :ف الإػػمور هػػذا  ،جػػاّت ػػل الػكاك لةاجتاػػا
لوػػل  ،ييػػل روػػد مياػػا ف تػػدخؿ عم ػ جممػػض اسػػموض  ،فجم تػػل معاػػا  ،لوكػػكف

م تد في هذه الجممض  ،لذلؾ  ،ةػذؼ ةػدهما ووإػي ةػذؼ ا خػر  ،كاذ ػات

معػػا  ،ك
ةػػدهما ووإػػي إذ ػػات ا خػػر  ،فاصػ مصػػورهما كاةػ نػدا  ،وػػذكراف ن
معا  ،ةت لت عر مغك ذكر ةػدهما  ،ك عػدـ ةصػكؿ العائػدة  ،ذا
وةذفاف ن
ػذّ :ج ػػاّيي زو ػػد ه ػػك وس ػػرع  ،ك ج ػػاّيي زو ػػد
ذ ػػت دكف الذ ػػايي  ،كةمي ػػا  ،م ػ ن

كوسرع.

كةد كإ الجرجايي هذه الةوووض  ،فعمؿ ر ػط المذػاؿ المػذككر ػالكاك

وكل ػلٌ " :ف الس ػ ب فػػي ذلػػؾ ٌف المعي ػ فػػي ةكلػػؾ :جػػاّيي زوػػد كهػػك وسػػرع ،
)ُ) توروب المورب ي ي ةواف اجيدلسي ،صْٔ.
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عم معي استئياؼ ذ ات  ،كلـ وكف ذلؾ في جاّيي زود وسػرع ؛ كذلػؾ ٌيػؾ
ذا عػػدت ذكػػر زوػػد  ،فجئػػت إػػموره الميعصػػؿ  ،كػػاف ميزلػػض ف تعوػػد اسػػمل

ييػؾ ف لػـ تععػؿ ذلػؾ  ،تركػت
وةا  ،فتوكؿ :جاّيي زود كزود وسرع ٌ ....
صر ن
الم تػػد الػػذم هػػك إػػمور زوػػد  ،ك اسػػمل الظػػاهر مإػػوعض  ،كجعمتػػل لغػكا فػػي
ال وف"

)ُ)

م :وياما.

ف ػػالمععكؿ مع ػػل عي ػػد كةكع ػػل جمم ػػض اس ػػموض  ،وةت ػػاج لػ ػ

ع ػػادة ذك ػػر

ييػػل ػػيّ خػػر  ،غوػػر مصػػاة ل  ،فػػي ايصػػؿ  ،ف اػػذا وتاكػػد رادة
العاعػػؿ ؛ ٌ
يياػا صػعض لػل ،
فإياػا ج تةتػاج لػ عػادة ذكػره ؛ ٌ
معي المعوض ٌ ،مػا الةػاؿ ٌ

فاما كواف كاةد  ،فمف الع ث  ،تكرار الصاةب  ،كما ص ٌػرح ػذلؾ الجرجػايي
 ،ك اػػذا وتاكػػد عػػدـ رادة معي ػ الةػػاؿ ،فممػػا تعػ ٌػوف معي ػ المعوػػض دكف الةػػاؿ،
تعوف الر ط الكاك.
ٌ
فمذػػؿ هػػذه الجممػػض  ،ج وجػػكز فواػػا ةػػذؼ ال ػكاك ال تػػض  ،كمػػا ةػػاؿ

الجرجايي ،كهك مة ا
ؽ في ذلؾ لكف لوس مةوًا في العمٌض التي ذكرهػا ٌ ،ف هػذا
الكج ػػكب ج ػػاّ لغ ػػرض اجس ػػتئياؼ  ،م ػػع و ػػاّ فادتا ػػا لمعيػ ػ الة ػػاؿ  ،كه ػػذا
الةذؼ الذم ج وجكز في يةك المذاؿ الذم است اد ل وجكز في مذمض خػرل
ً
ً
اب َّ
الن ً
كف))ِ) فوػد تع ٌػرض ػك
يىػا ىقالً يػد ى
ػح ي
ىص ى
 ،كوكلل تعال ) :أيكلىػػئ ىؾ أ ٍ
ػار يو ٍػـ ف ى
)ّ)
عم ػػي اليةػػػكم عػ ػراب الةػ ػػاؿ هيػ ػػا  ،ك ص ػػاب ة ػػوف ج ػػاز فواػ ػػا ال ػػكجاوف
ػاج  ،عكا ٌف
فالجممػػض الةالوػػض فػػي هػػذا ال ػػاهد الوريػػي ةػػد روػػد مياػػا ف تكػػكف ةػ ن
الإػػمور الميعصػػؿ فواػػا  ،لػػـ وػػؤت ػػل لغػػرض المعوػػض  ،عكايمػػا لغػػرض خػػر،
غور ساسي ايل في ذلؾ اف الم تد الػذم وػذكر مػع جػكاز ةذفػل زوػادة فػي
التورور  ،كا وإاح  ،ك يغراض خرل  ،كا هايض  ،ةوث ودخؿ ال ّغوكف
)ُ) دجئؿ ا عجاز ،صُِٓ.ُِٔ-
)ِ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ّٗ.
)ّ) الةجض ِ.ُٓٗ-ُٖٓ/
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ػكف ًب ىمػػا
يف يي ٍؤ ًم ينػ ى
هػػذا  ،إػػمف م ةػػث ذكػػر المسػػيد لوػػل  ،كوكلػػل تعػػال ) :كالَّػ ًػذ ى
ينز ىؿ ًمف قى ٍبمً ىؾ كًب ً
ينز ىؿ إًلى ٍي ىؾ ىك ىما أ ً
أً
كف * أ ٍيكلى ًػئ ىؾ ىعمىػى يو نػدل ِّمػف
اآلق ىرًة يو ٍـ ييكًق ين ى
ى
)ِ)
)ُ)
ػاآلقرًة يوػـ ىك ً
ً
كف)
ػاف ير ى
َّرِّب ًى ٍـ ىكأ ٍيكلى ًػػئ ىؾ يو يػـ ا ٍل يم ٍفمً يح ى
ػكف) كةكلػل تعػال  ) :ىك يوػـ ًب ى ٍ
كف))ّ) كةكلل تعال ) :قى ى ً
كةكلل تعال  ) :ىكًب َّ
ام))ْ).
الن ٍجًـ يو ٍـ ىي ٍىتى يد ى
ص ى
اؿ و ىي ىع ى
ً
ً
اب َّ
الن ً
يىػا
ػح ي
ىص ى
فالإمور الميعصؿ فػي ةكلػل تعػال ) :أيكلىػػئ ىؾ أ ٍ
ػار يو ٍػـ ف ى
ييل جاّ لغػرض التوروػر ك ا وإػاح  ،ج لغػرض
كف) لـ ور ط الكاك ؛ ٌ
ىقالً يد ى
المعوػػض .كالمعي ػ ٌف ا﵀  ،س ػ ةايل  ،لػػـ ووػػؿ  :كلئػػؾ صػػةاب اليػػار خالػػدوف
فواا  ،ؿ ةاؿ  ،جػؿ ػايل ) :هػـ فواػا خالػدكف) فاعػاد ذكػر صػةاب اليػار ،
ػر لاػػـ ،
صػوغض الإػػمور الميعصػؿ  ،تةووػ نا

كهذا عوف ما ةصؿ في ةكلل تعال ) :فى ىجا

فالجممض الةالوض  ،في هذه ا وض  ،لـ ومتيع

ك لوؤكػد يسػ ض هػذه الةالػػض لػػواـ ،
)ٓ)
ىوا بأٍس ىنا بياتنػا أىك يوػـ قى ً
كف)
ػآئمي ى
ى ي ىى ٍ ٍ
ر طاا الكاك كراهض اجتمػاع ةرفػي

عطػ ػػؼ صػ ػػكرة  ،كمػ ػػا ذهػ ػػب جماػ ػػكر اليةػ ػػكووف  ،ك اسػ ػػتغياّ عياػ ػػا كجػ ػػكد

ييل
الإمور العائد ،كما ذهب العروؽ ا خر مياـ  ،ؿ امتيع ر طاا الكاك ؛ ٌ
لـ ورد مياا معي المعوض  ،ؿ معي الةػاؿ  ،كوع ٌػد هػذا هػك ايصػؿ فػي مذػؿ
هػػذه الجمػػؿ  ،فالجممػػض معطكفػػض عم ػ معػػرد  ،ج و ػػؾ فػػي ٌيػػل ةػػاؿ  ،فاروػػد
عطؼ ةاؿ عم ةاؿ  ،فاك كذر مياس ض مف عطؼ مععػكؿ معػل عمػ ةػاؿ

 ،لذا كجب ك كذر فواا ةذؼ الكاك.

)ُ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ْ.ٓ-

)ِ) سكرة هكد ،مف ا وض ُٗ ،كسكرة وكسؼ مف ا وض ّٕ.
)ّ) سكرة اليةؿ ،مف ا وض ُٔ.

)ْ) سكرة طل ،مػف ا وػض ُٖ ،فػي هػذا ال ػاب مػف كتػب ال ّغػض :ا وإػاح ،غوػر المةوػؽ،
صِّ ،كجكاهر ال ّغض ،صُِّ.

)ٓ) سكرة ايعراؼ ،مف ا وض ْ.
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فالإمور الميعصؿ في هذا ال اب ،وؤت

ل لغرإوف :ايكؿ  ،لممعوض

كالذػػايي ،لمتككوػػد  ،كلكػػكف ايكؿ معيػ ساسػًوا دكف الذػػايي  ،كذػػرت مػػف دكيػػل
ىنػدادان ىكأىنػتي ٍـ
كاهده في الورف الكروـ  ،مف ذلؾ ةكلل تعػال ) :فى ى تى ٍج ىعميكاٍ لًمٌ ًػه أ ى
)ُ)
كز))ِ).
كف) كةكلل تعال ) :قىالى ٍت ىيا ىكٍيمىتىى أىأىلً يد ىكأىىناٍ ىع يج ه
تى ٍعمى يم ى
ييػل مػػا جػيّ ػػل
فوػد كجػب ر ػػط الإػمور الميعصػػؿ  ،هيػا  ،ػػالكاك ؛ ٌ

فػػي هػػذا الموػػاـٌ ،ج لغػػرض المعوػػض  ،فزكجػػض ػراهوـ  ،عموػػل السػػّـ  ،ةػػوف
كلدا ،كةالت ) :لد ك يا عجكز)
اف ا﵀ ،س ةايل  ،سواب لاا ن
رتاا المّئكض ٌ
ػكزا ،ك م ػػف يجا ا ػػا ،
ل ػػـ ت ػػرد ف ػػي كّما ػػا ف تتعج ػػب م ػػف ككيا ػػا ام ػػرة عج ػ ن
فةصػػكؿ كػ اؿ مػػف هػػذوف ايم ػروف كةػػده لػػوس غرونػػا  ،عكاٌيمػػا رادت ف تتعجػػب
مف يتوجض الجمع وياما  ،م :كوؼ تمد مع ٌياا عجكز  ،ككػذلؾ لػـ وػرد ا﵀
ػدادا) كةػػدها  ،كج )ك يػػتـ تعممػػكف)
 ،س ػ ةايل  ،ف ووػػكؿ ) :فػػّ تجعم ػكا ﵀ يػ ن

كةدها  ،عكاٌيما راد ،جؿ ايل  ،المعي الةاصؿ مف اجتماعاما  ،ف دد ياول
لمف و رؾ ا﵀ مع عممل اذا ا راؾ ك طّيل عكاذمل.
فالجممػػض عػػد الػكاك فػػي هػػاتوف ا وتػػوف صػػارت متممػػض لمعيػ مػػا ة ماػػا

فػّ مجػاؿ لمإػػمور الميعصػؿ هيػػا ف وكػكف لمتككوػػد ك ا وإػاح ك التوروػػر ؛

ييل م تغؿ ما هك هـ
ٌ
كة ػػد ٌوٌي ػػا ف ػػي العص ػػؿ ايكؿ ٌف الزج ػػاج كم ػػف ت ع ػػل ج ػػازكا ال ػػكجاوف
عيػػدما تعرإ ػكا ع ػراب ةكلػػل تعػػال ) :فىجا ىوػػا بأٍس ػ ىنا بياتنػػا أىك يوػػـ قىػ ً
كف)
ػآئمي ى
ى ي ىى
ى
ٍ ٍ
ةوػػث ميعػ ػكا إػػمار كاك الة ػػاؿ ف ػػي هػػذه ا و ػػض  ،لع ػػدـ الةاجػػض لوا ػػا لكج ػػكد
الإمور العائد  ،ذـ ةريكها غورها مف ايمذمض  ،مف غور المعطكفض عم ةاؿ

 ،فو ػػالكا :كم ػػا ج ػػاز ف يو ػػكؿ  :ج ػػاّيي زو ػػد ارج ػ نػّ ك ه ػػك ف ػػارس  ،ج ػػاز ف

يوػػكؿ :جػػاّيي زوػػد هػػك فػػارس  .كةػػد صػػرح عػػض الدارسػػوف المةػػدذوف ج ػكاز

)ُ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ِِ.
)ِ) سكرة هكد ،مف ا وض ِٕ.
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ػادا ا وػػات السػػا وض المرت طػػض ػػالكاك كغوػػر المرت طػػض مكة ػ نػدا
الػػكجاوف مست ػ ن
وياما في الةكـ)ُ).
ك ستطوع هيا ف إوؼ ل الس ب المعظي الذم ذكرتػل فػي مكإػعل

فػػي العصػػؿ ايكؿ الس ػ ب المعيػػكم الػػذم دفػػع هػػذا العروػػؽ مػػف اليةػػكووف ل ػ

جػكاز الػػكجاوف فػػي الجممػػض المصػػدرة إػػمور ميعصػػؿ  ،هػػك ٌياػػـ خمطػكا ػػوف
غرض المعوض الذم وكجب ر ط الإمور الكاك  ،ك وف غرض التككود الذم ج
وكجب ذلؾ.

عماـ ةكـ الجكاز  ،كج ةكـ الكجكب

يستيتج مف هذا ٌيل ج وص
ك ٌف يك ًّ مف العروووف كةع في ماخذ مياظر لماخذ العروؽ الذايي.
مر ٌف الجرجايي ةكـ ػذكذ ةػذؼ الػكاك فػي :يةػك :جػاّيي زوػد
فود ٌ

ػردا
هك وسرع  ،كفساد هذا ايسمكب  ،ةتػ جعػؿ ذكػر الإػمور الميعصػؿ ميع ن
لغكا.
دكف الكاك ن

كهذا هك ةكـ مذهب جماكر اليةكووف ذ لـ وجوزكا ةذؼ الػكاك ال تػض

 ،كهك ةكـ صةو في ايمذمض التي است ػادكا اػا ٌ ،ج ٌيػل جسػتياده لػ ٌف
الجممػػض المرت طػػض ػػالكاك كغوػػر المرت طػػض وعيوػػاف كّهمػػا معي ػ الةػػاؿ  ،فوػػد
وإا ا وات التي كردت فواػا الجمػؿ اجسػموض الةالوػض المصػدرة إػمور
مؿ ن
ميعصؿ كهي غور مرت طض الكاك.
ً
ً
اب َّ
الن ً
يىػا
ىص ىح ي
فود كردت غور مرت طض الكاك صوغض )أيكلىػئ ىؾ أ ٍ
ار يو ٍـ ف ى
)ِ)
ً
اب
ىقالًػ يػد ى
ػح ي
ىصػ ى
كف) فػػي ع ػرة مكاإػػع م ػف الو ػراف الك ػروـ ك صػػوغض )أيكلىػػػئ ىؾ أ ٍ
ً
َّ
كف) في ر عض مكاإع)ُ).
يىا ىقالً يد ى
الجنة يو ٍـ ف ى

)ُ) التاكوؿ اليةكم ُ.ٕٕٗ/

)ِ) فػػي سػػكرة ال وػرة ،مػػف ا وػػض ّٗ ،كمػػف ا وػػض ُٖ ،كمػػف ا وػػض ُِٕ ،كمػػف ا وػػض ِٕٓ،

كمف ا وض ِٕٓ ،كفي سكرة ؿ عمراف مف ا وض ُُٔ ،كفي سكرة ايعراؼ مف ا وض
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ىمػػػػا الَّػ ً
يف
كك ػػذلؾ كردت غو ػػر مرت ط ػػض ػػالكاك ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال  ) :ىكأ َّ
ػػػذ ى
ً
ً ً
ً
كف))ِ) كفػػي ةكلػػل تعػػال :
ٍاب ىي َّ
ضػ ٍ
ػت يك يجػ ي
يىػػا ىقالًػ يػد ى
ػكو يى ٍـ فىفػػي ىر ٍح ىمػػة المٌػػه يوػ ٍػـ ف ى
كف ًمف يد ً ً
ب ىج ىى َّن ىـ أىنتي ٍـ لى ىىا ىك ً
كف))ّ) كفػي ةكلػل
اريد ى
)إً َّن يك ٍـ ىك ىما تى ٍع يب يد ى
صي
كف المَّه ىح ى
ً
يف ي ًرثي ى ً
ً
كف))ْ) كفػي ةكلػل تعػال  ) :ىك ىمػا
يىػا ىقالً يػد ى
تعال ) :الَّذ ى ى
س يو ٍـ ف ى
كف ا ٍلف ٍرىد ٍك ى
يق ًت ىىا))ٓ).
آي وة إًء ًو ىي أى ٍك ىب ير ًم ٍف أ ٍ
ين ًري ًىـ ِّم ٍف ى
ػاف المرت طػػض ػػالكاك ،
فمػػك ٌف الجرجػػايي  ،كجماػػكر اليةػػكووف ةػػالكا ػ ٌ
هي مععكؿ معل  ،كغور المرت طض هػي ةػاؿ  ،لمػا كةعػكا فػي مذػؿ هػذا الماخػذ

تسي لميةكووف كالجرجػايي )رةمػل ا﵀)
الك ور مف ةوث لـ و عركا  ،ذ كوؼ ٌ
ف وةكمػكا ػػذكذ ةػػذؼ الػكاك فػػي الجمػػؿ الةالوػػض المصػػدرة إػػمور ميعصػػؿ

تسي لاـ ف وةكمكا عساد مذؿ هػذا ايسػمكب مػع كركد هػذا ايسػمكب
ككوؼ ٌ
فػػي الوػػرف الك ػروـ؟ ككوػػؼ وصػػدر مػػف الجرجػػايي كفػػي كتا ػػل دجئػػؿ ا عجػػاز

مذؿ هذا الةكـ؟

ككذلؾ  ،لما كةع العروؽ الذايي الذوف جػازكا عػدـ الػر ط ػالكاك مطمونػا
في الماخذ الذم كةع فول جماكر اليةكووف ؛ ذلؾ ٌف الجممض المصدرة إمور
ػكف) كةكلػػل
ميعصػػؿ فػػي يةػػك ةكلػػل تعػػال ) :فىػ ى تى ٍج ىعميػكاٍ لًمٌػ ًػه أىنػ ىػدادان ىكأىنػػتي ٍـ تى ٍعمى يمػ ى
ػػكز) وجػػكز ةسػػب مػػذه اـ ةػػذؼ ال ػكاك مياػػا  ،ك ف
ػػد ىكأىىنػػػاٍ ىع يجػ ه
تعػػال ) :أىأىلًػ ي
ّٔ ،كف ػي سػػكرة وػػكيس ،مػػف ا وػػض ِٕ ،كفػػي سػػكرة الرعػػد مػػف ا وػػض ٓ ،كفػػي سػػكرة
المجادلض مف ا وض ُٕ.

)ُ) في سكرة ال ورة مف ا وض ِٖ ،كفي سكرة ايعراؼ مف ا وض ِْ ،كفي سكرة وكيس مف
ا وض ِٔ ،كفي سكرة هكد مف ا وض ِّ.

)ِ) سكرة ؿ عمراف ،ا وض َُٕ.
)ّ) سكرة ايي واّ ،ا وض ٖٗ.

)ْ) سكرة المؤميكف ،مف ا وض ُُ.
)ٓ) سكرة الزخرؼ ،مف ا وض ْٖ.
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ػدادا ايػتـ تعممػكف  ،ك ف تتمػ  :لػد يػا عجػكز  ،كهػك
تتم  :فػّ تجعمػكا ﵀ ي ن
ةذؼ غور مستساغ  ،ؿ هك فاسد ،كما ةاؿ الجرجايي ةؽ  ،كوتإػ فسػاد
هذا الةذؼ في يةك ةكلل تعال :
)ُ)
ص ىػر ٍت ًبػ ًػه
)لى ًػئ ٍف أى ىكمى ي
ب ىكىن ٍح ي
ػه الػ ِّػذ ٍئ ي
ػف يع ٍ
ص ىػب هة) كفػي ةكلػػل تعػال ) :فى ىب ي
)ِ)
ػاؼ عمى ٍيىػا طى ً
ؼ ِّمػف
ىعػف يج ين وػب ىك يو ٍػـ ء ىي ٍ
ػائ ه
ش يػع ير ى
كف) كفػي ةكلػل تعػال ) :فىطى ى ى ى
كف))ّ).
َّرِّب ىؾ ىك يو ٍـ ىن ًائ يم ى
فةذؼ الكاك في هذه ال كاهد الوريوض  ،وجعػؿ الكػّـ فواػا مع كك نكػا  ،ج
م ار ػط ور طاػا مػا ة ماػا  ،لعػدـ
معي لػل ؛ ٌ
ييػل وجػرد الجممػض اجسػموض مػف ٌ
صّح الإمور الميعصؿ فواا لمعكد لول  ،كهذا ممتيع ا جماع.
وإػػا كإ ػ دلوػػؿ عم ػ ٌف الإػػمور الميعصػػؿ هيػػا ،جػػيّ ػػل
كهػػذا ن
لغػػرض المعوػػض ،ج لغػػرض التككوػػد ك لغػػرض ر طػػل صػػاةب الةػػاؿ  ،كلاػػذا

ييػػل ص ػ
كجػػب ر طػػل ػػالكاك ؛ ٌ
زود كعمرك وتكمـ.

ػػاف اجسػػـ الظػػاهر ايجي ػػي ،يةػػك  :ة ػػؿ

ج ؾ ٌف الذم استدرج العروووف لمكةػكع فػي هػذا الماخػذ كذاؾ ،ةػكلاـ
كاك الةاؿ  ،الذم ةادهـ لػ عػدـ التعروػؽ ػوف الجممػض التػي جػاز فواػا ةػذؼ

الػ ػكاك لع ػػدـ كج ػػكب رادة معيػ ػ المعو ػػض فوا ػػا  ،ك ػػوف الت ػػي كج ػػب فوا ػػا ال ػػر ط
الكاك ،لكجكب رادة هذا المعي .

كالةوووػػض ف ةإػػوض الػػر ط ػػالكاك مػػف ةوػػث الج ػكاز كالكجػػكب كالميػػع

غوػػر متعموػػض الوكاعػػد المعظو ػض التػػي ةػػددها اليةكوػػكف  ،فوػػد كوكيػػا فػػي العصػػؿ

ايكؿ ٌف اليةػػكووف ميع ػكا ر ػػط الجممػػض الةالوػػض ػػالكاك عيػػد كةكعاػػا عػػد ) ٌج)

)ُ) سكرة وكسؼ ،مف ا وض ُْ.

)ِ) سكرة الوصص ،مف ا وض ُُ.
)ّ) سكرة الومـ ،ا وض ُٗ.
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ةت ةكمكا

ذكذ ذكرها في هذا المكإع ٌج ياـ مع ذلؾ كج كا ر طاا في

ةدا ج كزود ةاإر معل)ُ).
يةك :ما كممت ن
فة ػػاجت ال ػػر ط ػ ػكاك الة ػػاؿ ذف و ػػتةكـ فوا ػػا المعيػ ػ  ،ف ػػإذا تعوي ػػت
المعوػػض فػػي جمػػؿ كامتيعػػت فواػػا الةالوػػض كجػػب ر طاػػا ػػالكاك فػػي م مكإػػع

م صوغض كايت كالعكس صةو .
كةعت  ،كفي ٌ
مف العبث الربط برابطيف  :ت وف في مكإع ةاجت الر ط كاك الةاؿ
ٌ ،ف اليةكووف  ،لـ وكتعكا ر ط الجممض اجسموض الةالوض الإمور ةسػب  ،ػؿ
جػػازكا إػ ػافض ال ػكاك لوا ػػا  ،كا ػػتارت عيػػدهـ ع ػػارة الػػر ط ػػالكاك كالإ ػػمور
معا

)ِ)

كذكركا ف اجتماعاما في الجممض الةالوض كذر مف ايعراد ةدهما)ّ).

وإػػا ،
وإػػا ٌياػػـ لػػـ ووكل ػكا ج ػكاز اجتماعامػػا  ،ػػؿ كجك ػػل ن
كت ػػوف ن
كةػػد كػػاف هػػذا مػػذهب الػػذوف جػػازكا ر ػػط اجسػػموض ػػالكاك  ،مػػا الػػذوف كج ػكا
كعدكا ةذؼ الكاك اذا  ،فإيل موتإ ذلؾ صارت كؿ جممض اسموض مرت طػض
وإا.
ما ة ماا الإمور ،كاج ان ر طاا الكاك ن

ػتيادا ل ػ اسػػتورائاـ المغػػض ٌف مػػف الع ػػث الػػذم
لوػػد كجػػد اليةكوػػكف اسػ ن
تيزهػت عيػل المغػػض العر وػض اسػػتخداـ داتػوف لمغػػرض يعسػل  ،فػػي كةػت كاةػػد ٌج

في التككود.

)ُ) رح المعصؿ ج ف وعوش ِ.ّٗ/

)ِ) التػ ػػدروب فػ ػػي تمذوػ ػػؿ التوروػ ػػب ،صُّٗ ،ك ػ ػػرح ا ػ ػػف عووػ ػػؿ ُ ٕٔٓ/ك ػ ػػرح الكافوػ ػػض
لّرد ومي ،مخطكط ،كرةض ٔٔ كالعكائد الإوائوض ،صِٕ.ّٕ-
)ّ) ػػرح لعو ػػض ػػف مال ػػؾ يي ػػس الي ػػاظـ ،صُّٓ ،ك ػػرح الرإ ػػي ُ ،ِْ-ُْ/كال ة ػػر
المةوط ُ ،ُّٔ/ك رح اج مكيي ُّّٖ/
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فمـ وجز مذّ ،الم رد ف "تدخؿ الكاك عم

لمعطؼ  ،كالكاك لمعطؼ"

)ُ)

ـ  ،كج ـ عمواا ؛ يف ـ

ةت ةػد يكػر الجمػع ػوف العػكض كالمعػكض فػي

فإّ عف اليذر  ،كلـ وجعؿ مف الإركرات ال عروض)ِ).
اليظـ ،
ن

ساس ػا ،
كةػػد اتخػػذت ةإػػوض عػػدـ ج ػكاز اجتمػػاع داتػػوف لغػػرض كاةػػد
ن
ػذّ  ،ج وجػكز ف ووػاؿ  :وػا
لتعموؿ كذور مف ظكاهر المغض  ،فعيد ال صرووف م ن
الماـ  ،كما وجكز ذلؾ عيد الككفووف "ذلؾ ف الموـ عيد ال صرووف دؿ مف وػا

 ،فّ وجكز عيدهـ ف تجتمع مع وا"

)ّ)

مع ف الموـ عيد الككفووف لوست دج

مياا  ،لذلؾ جاز عيدهـ :وا الماـ.

ػئّ وػؤدم لػ
استيادا لػ ذلػؾ ةوػؿ ك ارهػض إػمار كػي عػد الػّـ "ل ٌ
ك ن
اجتماع ةرفوف لمعي كاةد")ْ).

كةػػد خصػػص السػػوكطي فػػي اي ػ اه كّمػػا عمػ هػػذه المسػػالض  ،جعمػػل

تةػت عيػكاف "ج تجتمػع داتػاف فػي معيػ كاةػد" كممػا ةالػل فػي هػذا المكإػكع
ييامػػا داتػػا تعروػػؼ  ...كفػػي عػػض ةكا ػػي
"ج وجمػػع ػػوف ؿ كا إػػافض ٌ ،
الك اؼ ج وجمع وف داتي تعدوض  ،فػّ ووػاؿ ذه ػت زوػد  ،ػؿ ٌمػا الامػزة ،
عكام ػػا ال ػ ػػاّ  ..كة ػػاؿ ا ػ ػػف وع ػػوش الػ ػػدلوؿ عمػ ػ ٌف لػ ػػؼ رطػ ػ لإللةػ ػػاؽ  ،ج
لمتايوث ٌيل سػمع عػياـ رطػاة  ،إلةػاؽ تػاّ التايوػث ،كلػك كايػت لمتايوػث  ،لػـ
ييل ج وجمع وف عّمتي تايوث")ٓ).
ودخماا  ،تايوث خر ؛ ٌ

)ُ) الموتإب ّ.َّٕ/

)ِ) الووركايي ،إرائر ال عر ،صُْٗ.

)ّ) المصدر يعسل صُْٗ ،رح مغيي الجار ردم لمموّيي صِِ.
)ْ) ا وإاح في رح المعصؿ ج ف ةاجب ِ.ُٓ/
)ٓ) اي اه كاليظائر ُ.ُّّ/
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ػب ل ػ ا ػػف جيػػي ٌيػػل ةػػاؿ" :لػػوس فػػي الكػػّـ اجتمػػاع ة ػرفوف
كةػػد ىي ىسػ ى
يوإ ػػا لم ػػا اعت ػػزـ عمو ػػل  ،م ػػف اجختص ػػار ف ػػي
لمعيػ ػ كاة ػػد ؛ ٌ
يف ف ػػي ذل ػػؾ ن

استعماؿ الةركؼ ٌج في التاكود")ُ).

كذور ما سخركا هذه الوإوض عيدهـ لميود كالتعموؿ كجعمكهػا
كاليةكوكف نا
ػذّ  ،مػػا مػػر تعصػػوملٌ ،ياػػـ ميعػكا
ساسػػا يػكا عموػػل يتػػائج كةكاعػػد ،مػػف ذلػػؾ مػ ن
ن
ر ط الجممض الةالوض المعطكفض عم ةاؿ الكاك  ،كراهض اجتماع ةرفػي عطػؼ
صكرة عمػ الػرغـ مػف اختّفامػا فػي المعيػ  ،ذ ةػداهما لمعطػؼ  ،كالذايوػض

وإػ ػػا ٌ ،يا ػػـ لػ ػػـ وجو ػػزكا ٌ ،ج لمعػ ػ و
ػاف ّغو ػػض  ،إػ ػػافض
لمة ػػاؿ .كمػ ػػف ذل ػػؾ ن
المعرفض ل المعرفض  ،كتعروؼ العمـ اؿ  ،لعدـ جكاز اجتماع معرفوف.
ػذّ ،ج
كةد اتخػذت مػف هػذه الةوووػض كسػومض لتخطئػض الكتػاب  ،فوػالكا م ن
)ِ)

ككذلؾ ج وجػكز

يف كمواما داتا استو اؿ
وجكز الجمع ي )لف) ك )سكؼ) ٌ
الجمع ػوف )لػػذا) ك )فػإف) ك )لػػذا) ك )فوػػد) كذكػركا ٌف هػذا غمػط ػوف ؛ ييػل
"جمػػع ػػوف فػػاّ التعموػػؿ كجـ التعموػػؿ  ،كهمػػا معي ػ كاةػػد ،فػػّ وجتمعػػاف فػػي

كّـ صةو ")ّ).

كاليةكوػػكف ةػػوف لػػـ وجوػػزكا اجتمػػاع داتػػوف لمعيػ كاةػػد  ،لػػـ ومتمس ػكا

لمج ػكاز عػػذرا ،فمػػـ ووكل ػكا ج ػكاز اجتمػػاع الام ػزة كال ػػاّ  ،يةػػك :ذه ػػت زوػػد ،
زوػػادة فػػي التعدوػػض ك تةموػػض العمػػـ ػػآؿ  ،توكوػػض فػػي تعروعػػل  ،ػػؿ ميع ػكا هػػذا ،

لغكا فارنغا
كعممكا الميع ٌ ،
اف في جكاز ذلؾ ن
الظف
فكاف عم اليةكووف ف وتخذكا مف هذه الوإوض ن
دلوّ عم عدـ ٌ
ػاف الجممػ ػػض ةػ ػػد ارت طػ ػػت صػ ػػاة اا ػ ػػالكاك كالإػ ػػمور ،لعػ ػػدـ ج ػ ػكاز اجتمػ ػػاع
ػػ ٌ

)ُ) اي اه كاليظائر ُ.ُّْ/
)ِ) ةؿ كج توؿ لمصطع جكاد ،صُِٔ.

)ّ) دراسات في فمسعض اليةك لمصطع جكاد ،صٓٗ.ٗٔ-
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ار طوف ،ذ في ذلؾ ع ث  ،ج وص ةصكلل في المغض عكاذا كجػديا جممػض فواػا
معا .
كاك كإمور كجب ف يرل ال ار ط ك ن
اةدا مياما ج هما ن
ػذّ ،فػػي يةػػك :
كلكػػف لكػػكف اليةػػكووف ةػػد ركا ٌف الجممػػض اجسػػموض  ،مػ ن
ة ؿ زود كهك وإػةؾ ةػاؿ  ،دفعاػـ هػذا لػ ف وػركا ٌياػا مرت طػض صػاة اا
ػػالكاك كالإػػمور  ،مػػع ٌيػػل ةػػد ذ ػػت ػػاعترافاـ ٌف الإػػمور الميعصػػؿ فواػػا ،مػػا

جيّ ل لغرض الر ط  ،دجلض عدـ صّةل لمعكد في مذمض خرل)ُ)،

يف الجممػض  ،مععػكؿ معػل  ،فػي
فوككف ال ار ط فواا هك الكاك ةسػب ؛ ٌ
الةوووض ج ةاؿ.
فمػ ػػك عػ ػ ٌػد اليةكوػ ػػكف كاك الةػ ػػاؿ كاك معوػ ػػض  ،لمػ ػػا اإػ ػػطركا ل ػ ػ عػ ػ ٌػد
يف المععػكؿ معػل لػوس صػعض لمصػاة ل  ،لوجػب عػكده
ذايوا ؛ ٌ
الإمور ار طنا ن
دج مف ذلؾ الةوووض مف جاض  ،ك يوذكا اليةػك العر ػي
لول الإمور كيصا كا ن

م ػػف م ػػكمض الػ ػ ار طوف م ػػف جا ػػض ذايو ػػض  ،ك ع ػػدكا المغ ػػض م ػػف تام ػػض الع ػػث ف ػػي
التع ور مف جاض ذالذض.

مجي الحاؿ مف النكرة  :م ٌػر ٌف طائعػض مػف اليةػكووف عر ػكا الجممػض
المرت طض الكاك  ،يةك :ة ؿ رجؿ كهك وإػةؾ صػعض ٌ ،مػا جماػكر اليةػكووف

فميعػكا ذلػػؾ  ،كعػػدكا الػكاك ةالوػػض ٌ ،ج ٌياػػـ كاجاػكا م ػػكمض مجػػيّ الةػػاؿ مػػف
يف ايص ػػؿ عي ػػدهـ ٌف ص ػػاةب الة ػػاؿ ج وك ػػكف يكػ ػرة ٌج
اليكػ ػرة المةإ ػػض ؛ ٌ
مسكغ هيا.
مسكغ  ،كج ٌ
كةد عالج اليةكوكف هذه الم كمض ال ةث عف مسػكغ ،لمجػيّ ،الةػاؿ

مػػف اليكػرة ،فمػػياـ مػػف جعمػػل كػػكف "صػػاةب الةػػاؿ عا ًمػػا"

اليعي

)ُ)

كمياـ مف جعمل الكاك

)ِ)

)ِ)

كمػػياـ مػػف جعمػػل

كمياـ مف جعمل الكاك كاليعي)ّ).

)ُ) ػػرح التصػػرو ُ ،ُّٗ/كةا ػػوض الص ػ اف ِ ،َُٗ/كةا ػػوض الدس ػػكةي عم ػ المغيػػي
ِ ،ُِٗ/كالككاكب الدروض ِ.ُّ/

)ِ) رح الرإي ِ.َُِ/
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عامض  ،لـ ووتيعكا اذه المسكغات ،كو دك ٌياـ
ٌج ٌف اليةكووف صعض ٌ
ػذّ  ،الجممػػض اجسػػموض المرت طػػض
كجػػدكا يعسػػاـ ػػوف م ػػكمتوف فاػػـ ف عر ػكا مػ ن
ػػػر عمىػػػػى قىريػ و
ً
ػػػة ىك ًوػػػػي ىق ً
اكىيػػػػ هة ىعمىػػػػى
ٍى
ػػالكاك ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال ) :أ ٍىك ىكالَّػػػػذم ىمػ َّ ى
ى
)ٓ)
)ْ)
ً
و
ً
عر ً
كـ)
كش ىىا) كفي ةكلل تعػال  ) :ىك ىما أ ٍ
ىومى ٍك ىنا مف قى ٍرىية إًءَّ ىكلى ىىا كتى ه
يي
اب َّم ٍعمي ه
صػػعض مػػف ةروػػض  ،كاجاػكا م ػػكمض فصػػماا عػػف مكصػػكفاا ػػالكاك  ،عكاف عر كهػػا
ةاج مياا كاجاكا م كمض مجوئاا مف اليكرة المةإض .
ن

ك عض المعر وف لوةػ ٌؿ الم ػكمض الذايوػض  ،كوع ٌػر مػف ايكلػ تكمٌػؼ فػي
ػاج مػ ػػف ةروػ ػػض فػ ػػذكر ٌياػ ػػا فػ ػػي ةكػ ػػـ
تسػ ػػكو ،ع ػ ػراب )كلاػ ػػا كتػ ػػاب معمػ ػػكـ) ةػ ػ ن

المكصػػكفض  ،كالتوػػدور عيػػده "كمػػا همكيػػا ةروػػض مػػف الوػػرل")ٔ) .كويوػػؿ هػػذا ػػك

ةائّ ٌ :يل وجكز ف يعر اا صعض لكػف "ج لموروػض
السعكد في تعسوره ،كوإوؼ ن
المػػذككرة  ،ػػؿ الموػػدرة التػػي هػػي ػػدؿ مياػػا")ٕ) فوكػػكف ميزلػػض صػػعض لاػػا  ،ذ
التودور عيده " :كما همكيا ةروض مف الورل ج ةروض لاا كتاب معمكـ".

كمػ ػػياـ لكػ ػػي وخرج ػ ػكا مػ ػػف الم ػ ػػكمتوف المػ ػػذككرتوف ج وعر ػ ػػكف )كهػ ػػي

ػاج مػف الععػؿ المسػتتر فػي
ةاج مياا  ،ػؿ وعر اػا ة ن
خاكوض) صعض لوروض  ،كج ن

)ُ) ػ ػ ػ ػ ػ ػػرح ا ػ ػ ػ ػ ػ ػػف عوو ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ُ ،ّٖٔ/كالمواص ػ ػ ػ ػ ػ ػػد اليةكو ػ ػ ػ ػ ػ ػػض ّ ،ِِٓ/كركح المع ػ ػ ػ ػ ػ ػػايي
ْ.ِْٕ-ِّٕ/

)ِ) اجةموػ ػػد فػ ػػي ػ ػػرح المعصػ ػػؿ ،مخطػ ػػكط ،كرةػ ػػض ُٓ ،ك ػ ػػرح عوػ ػػكد الجمػ ػػاف لمسػ ػػوكطي
ُ ،ِِٔ/ك رح اج مكيي ،ّٖ/ّ ،ك لعوض ا ف كيض ،صُٓٓ.

)ّ) ةا وض الخإرم عم

رح ا ف عووؿ ُ.ُِٓ/

)ْ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ِٗٓ.
)ٓ) سكرة الةجر ،ا وض ْ.

)ٔ) تعسور اليسعي.ِٔٗ-ِٖٔ/ِ ،
)ٕ) تعسور ي السعكد ّ.ُُْ/
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)ُ)

ةت ػ

ػاج مػػف ةروػػض
)مػ ٌػر) عػػد ف رجة ػكا هػػذا ا ع ػراب كإػػععكا ا
اعر اػػا ةػ ن
رتػػب عإػػاـ ةكمػػا عموػػل ،فاكجػػب ر طاػػا صػػاة اا ػػالكاك  ،عمٌػػض خمكهػػا مػػف
إمور وعكد لول.

وف جممض )كهي خاكوض) مف فاعػؿ )م ٌػر)؟ فالجممػض تعػكد لػ الوروػض ،
ػار اػا  ،كهػك )عزوػر)
كهي الودس  ،كالعاعؿ المستتر في )مػر) وعػكد لػ الم ٌ

)ِ)
ػام ةػػايكف عكاةسػػاس وص ػ ٌ جعػػؿ )كهػػي خاكوػػض)
 ،ي ػػي مػػف يػػي س ػرائوؿ ف ػ ٌ
ةاج ميل  ،كجعماا معي  :مر عزور في ةالض ككيل ةروض؟.
صعض لعزور ك ن

يػؽ ِّمػ ٍن يى ٍـ ىك يوػـ
كمذؿ هذا فعؿ العك رم في ةكلل تعػال ) :ثي َّـ ىيتى ىػكلَّى فى ًر ه
)ّ)
ةاج مف الإمور )هػـ) في
كف) ةوث جاز عراب )كهـ معرإكف)
ن
ض ى
م ٍع ًر ي
ػاج مػػف فروػػؽ لككيػػل يك ػرة  ،كمػػف ع ار اػػا
فػػي )مػػياـ))ْ) ف ػرنا
ار مػػف ع ار اػػا ةػ ن
ػئّ تكػكف هيػاؾ كاك فاصػمض ػوف الصػعض كالمكصػؼ  ،مػع ٌف هػذا
صعض لػل  ،ل ٌ
يف الم ػراد كصػػؼ )فروػػؽ)
ا ع ػراب  ،ج وكافػػؽ المعي ػ  ،كالموصػػكد ال تػػض ؛ ٌ
عامض ذلؾ.
ا عراض ،كلوس كصؼ الم ركوف ٌ
ذا ةمت  :امػتةف طّ ػي ذػـ وخوػب فروػؽ مػياـ  ،كهػـ و كػكف  ،فمػاذا

ػاج
ةاج مػف الطػّب جمػوعاـ الػذوف امتةيػكا  ،ـ ة ن
تككف جممض )كهـ و ككف) ن

مف العروؽ الذم خاب فةسب؟

لود عالج اليةكوكف كةكع الكاك ػوف الصػعض كمكصػكفاا  ،إع ار اػا ك ناكا

ةالوػػض  ،كمػػا كػػاف وي غػػي لاػػـ ف وعػػالجكا

ػػكاؿ الوإػػوض ايكل ػ  ،إدخالاػػا

)ُ) ال ةػػر المةػػوط ِ ،ُِٗ/كالػػدر المصػػكف ،مخطػػكط ،الجػػزّ الذػػايي ،كرةػػض ٔ ،كتعسػػور
الذعػ ػػال ي ُ ،َِٓ/كتعسػ ػػور ػ ػػي السػ ػػعكد ُ ،ُِٗ/كةا ػ ػػوض الجمػ ػػؿ عم ػ ػ الجّلػ ػػوف

ُ ُِِ/كركح المعايي ُ.ْٕٓ/

)ِ) زاد المسور ،تعسور ا ف الجكزم ُ.َّٗ/
)ّ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض ِّ.

)ْ) الت واف في عراب الورف ُ.ِْٗ/
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إمف الوإوض الذايوض  ،ذ لـ وععمكا نوئا  ،فود دلكا إ كاؿ

مياظر لػل
نا
كاج
ن

تمامػػا  ،ف ووػػت الم ػػكمض ةائمػػض  ،كالعػػّج الكةوػػد لتعػػدوؿ هػػذه المسػػالض  ،وكػػكف
ن
إدخاؿ هاتوف الوإوتوف إمف المععكؿ معل الجممض .
يف المععكؿ معل ج عّةض لل تيكور مصػاة ل ك
فتستووـ ايمكر ؛ ٌ
تعروعل  ،كج عكده لول ك عدمل ؛ ييل لوس صعض لل.

مٌ :ف الػ ػكاك الت ػػي عر ا ػػا اليةكو ػػكف كاك الة ػػاؿ  ،ل ػػك عر كه ػػا كاك
المعوػض  ،لمػػا اإػطركا لػ عػراب الجممػض المرت طػػض ػػالكاك عػد اليكػرة صػػعض ،
وإػػا ل ػ
فووع ػكا فػػي م ػػكمض فصػػماا عػػف مكصػػكفاا ػػالكاك  ،كلمػػا اإػػطركا ن
ػاج ،فوكاجاػ ػكا م ػػكمض مجوئا ػػا مػػف اليكػ ػرة  ،ذػػـ وإ ػػطركا
ع ػراب مػػا ع ػػدها ةػ ن
ةاج مف غور اليكرة  ،فووعكا في فسػاد
لمعرار مف هاتوف الم كمتوف ل جعماا ن

المعي .

زيادة الكاك  :ف لـ ووؿ اليةكوكف زوادة الكاك وف الةاؿ كصاة اا ،

فود ةالكا زوادتاا ذا كردت في المكاإع التي ذكركا ٌيل ومتيػع ر طاػا ػالكاك ،
ةاج عػد ) نج) ككػذلؾ ةػالكا زوادتاػا عيػد دخكلاػا
كالععؿ الماإي عيد كةكعل ن
عم الجممض الخ روض  ،كالذوف جازكا دخكلاا عم الجممض الكصعوض ةالكا زوادة

هذه الكاك.

وؿ يجكز زيػادة الػكاك  :ووػكؿ ا ػف جيػي " :عمػـ ٌف الةػركؼ ج وموػؽ
اا الزوادة كج الةذؼ")ُ) كذكر ا ف واز اليةػكم ٌف الخموػؿ ػ زوػادة الػكاك ،

"يف الةػػركؼ زوادتاػػا مياةإػػض لكإػػعاا"
كهػػك المػػذهب ايرةػػج ٌ
يوا تاا عف ايفعاؿ جختصارها.

)ُ) سر الصياعض ُ.ُِٕ/

)ِ) ةكاعد المطارةض ،صَِٓ.َِٔ-
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)ِ)

الػػذم هػػك

كذكػػر ا ػػف ةػػوـ الجكزوػػضٌ " :ف زوػػادة الػكاك غوػػر معػػركؼ فػػي كّماػػـ ،
كج وموؽ اسعل الكّـ ف وككف فواا ةرؼ زائد لغور معي كج فائدة")ُ).
ككوؼ جاز اليةكوكف مذؿ هػذه الزوػادة فػي كتػاب ا﵀؟ كمػا ةػالكا اػذا
ً
ػػكـ))ِ) .ككوػػؼ وص ػ ٌ ف تكػػكف ال ػكاك
فػػي ةكلػػل تعػػال ) :إًءَّ ىكلى ىىػػػا كتىػ ه
ػػاب َّم ٍعميػ ه
الداخمػػض عمػ الجممػػض الكصػػعوض ك الخ روػػض ازئػػدة  ،كهػػي التػػي وجػػب ذكرهػػا فػي
يةػػك :ة ػػؿ رجػػؿ كهػػك وإػػةؾ  ،كيةػػك :ػػات العووػػر كهػػك جػػائع؟ فػػاليةكوكف
متعوكف عم كجكب ر ط كؿ جممض مصدرة الإمور الميعصؿ الكاك  ،كاتعوكا

عم ٌف ةذفاا هيا غوػر مستسػاغ  ،ةتػ صػرح الجرجػايي عسػاده ٌ ،ج ٌياػـ
مع ذلؾ استساغكا ةذؼ الكاك في ةكؿ ال اعر:
فامس كهك عرواف

صرح ال حر
فمما ٌ
ٌ
)ّ)
كةالكا :الوواس ف تةذؼ الكاك ،كوواؿ :فامس هك عرواف .

كما ٌيل كوؼ وص ٌ الةكـ زوادة الكاك في الجمػؿ الةالوػض الكاةعػض عػد
) ٌج) عيػػد تجردهػػا مػػف الإػػمور العائػػد  ،يةػػك :مػػا مطػػرت السػػماّ ٌج كي ػػت

الزرع؟

كالةووو ػػض ٌف الػ ػكاك ف ػػي ه ػػذه المكاإ ػػع لوسػ ػت ازئ ػػدة  ،عكاٌيم ػػا ه ػػي كاك
دج مف جعماا خ نار ك
المعوض  ،فود وعمد
ةوايا ل جعؿ الجممض مععكج معل ن
ن

ييػػل ةػػد وسػػتغي عػػف المعػػايي ايخو ػرة معي ػ المعوػػض فتػػر ط
صػػعض ك ةػ ن
ػاج ؛ ٌ
الجممض الكاك لاذا الغرض.
عكاف ةوػ ػػؿ ٌ :ف هػ ػػذا وجػ ػػكز فػ ػػي الصػ ػػعض كالةػ ػػاؿ  ،ف وة ػ ػ ٌؿ مةمامػ ػػا
المععكؿ معل فكوؼ وجكز ذلؾ في الخ ر؟

)ُ) التعسور الووـ ،صِْْ.ِْٓ-

)ِ) ال رهاف ُ ،ُْْ-َْْ/كركح المعايي ّ.ِْٕ-ِّٕ/

)ّ) دراسض في ةركؼ المعايي الزائدة ،ع اس مةمد السامرائي ،صِّٗ.َِْ-
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يوكؿٌ :يػا لػـ ي ػذ فػي هػذه المسػالض ،فمػف اليةػكووف مػف صػرؼ الػكاك
الداخم ػػض عمػ ػ الجمم ػػض الخ رو ػػض جعما ػػا كاك الة ػػاؿ  ،كج ف ػػرؽ هي ػػا ػػوف الة ػػاؿ
الجممض كالمععكؿ معل الجممض  ،هذا مف جاض كمف جاض خرل  ،فاف الةاؿ ةد

تةؿ مةؿ الخ ر كتسد مسده ذكنذا ،يةك" :كهـ عاةػدم زرهػـ"
مسوئا")ِ).
يةك :إر ي الع د
ن

)ُ)

ةواسػا ،
ك ن

كاليةكوػػكف وجمعػػكف عمػ ٌف الم تػػد فػػي يةػػك  :كػ ٌؿ رجػػؿ كإػػوعتل ،
ػاف هػذا المذػاؿ هػك توػدور :كػ ٌؿ رجػؿ
لـ وةتج لػ ذكػر الخ ػر  ،كوصػرةكف ٌ
مػػع إػػوعتل  ،كالمعي ػ تػػاـ ػػل  ،فػػإذا جػػاز اسػػتغياّ الم تػػد عػػف الخ ػر ػكاك

فإف جكاز استغياّ ايفعاؿ الياةصض عػف خ ارهػا امػا
المعوض كالمععكؿ معل ٌ ،
اةتماج.
كذر
ن
كمف المعركؼ ٌف الزوادة ووصد اا جكاز ةذفاا كا تواف اا دكف ف
وؤذر ذلؾ في المعي  ،ككػذلؾ ج ووػاس عمواػا  ،فػاليةكوكف ةػوف ةػالكا زوػادة

الػكاك  ،لػػـ ومغػكا مػػف الجمػػؿ معيػ المعوػػض ةسػػب  ،ػػؿ ميعػكا الووػػاس عمواػػا ،

ييل ل وسد اب المغض تجاه معي مف المعايي.
كهذا ماخذ ؛ ٌ
كيخمػػص ممػػا مػ كػر ذك ػره ٌف اليةػػكووف ةػػوف ميع ػكا كةػػكع المععػػكؿ معػػل

جممػػض  ،اإػػطركا ل ػ عػػدـ ع ػراب ال ػكاك المرت طػػض اػػا  ،كاك المعوػػض  ،كهػػذا

جرهـ
وعيي ٌياـ خمعكا عياا دجلتاا  ،ف ووت مجردة مف ٌ
م معي كاف  ،مما ٌ
ل ف ووكلكا زوادتاا  ،كووعكا في ماخذ هذا الوكؿ.
الجممػػة الحاليػػة فػػي القػرآف الكػػريـ بػػيف التفسػػير المفظػػي كالمعنػػكم:

مر يا ٌف مف اليةكووف مف جاز ر ط الجممض اجسموض الةالوض ػالكاك  ،كمػياـ
ٌ
مػػف كجػػب ذلػػؾ  ،ك صػػةاب المػػذهب ايكؿ  ،عكاف جػػازكا  ،ذكػػركا ٌف ايكذػػر
كايصؿ هك الر ط الكاك.

)ُ) كاهد التصةو كالتكإو ج ف مالؾ ُ.َُٕ/
)ِ) المصدر يعسل كالصعةض يعساا.
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كفي الورف الكروـ جمؿ اسموض ةالوػض غوػر مرت طػض ػالكاك  ،سػاعرض

فوما واتي ةكـ هذه الجمؿ عيد الطائعتوف:

حكـ الجمؿ اءسمية الحالية مير المرتبطة بػالكاك عنػد المجػكزيف :

ذكػػر الجرجػػايي ،كهػػك مػػف الػػذوف صػػرةكا ج ػكاز ر ػػط الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض
ػػالكاك،

)ُ)

الكاك")ِ).

كف "الووػػاس كايصػػؿ ف ج تجػػيّ جممػػض مػػف م تػػد كخ ػػر ٌج مػػع

ؿ ذهب ل ٌيل "وجكز ف وكػكف مػا جػاّ مػف ذلػؾ ٌ ،يمػا جػاّ عمػ
رادة الكاك ،كما جاّ في الماإي عم رادة ةد")ّ).

فاػػك اػػذا الكػػّـ ػػار لػ ٌيػػل ج ػ ٌػد مػػف الػكاك  ،فػػإف لػػـ تكػػف ظػػاهرة
جػػاز توػػدورها  ،كمػػا ٌيػػل فػػي الكةػػت الػػذم استةسػػف فوػػل ر ػػط اجسػػموض ػػالكاك ،

اسػػتاجف عػػدـ ر طاػػا  ،فػػذكر " ٌيػػل مػػف جػػؿ ذلػػؾ ةسػػف ٌيػػؾ توػػكؿ  :جػػاّ زوػػد
كالسوؼ عم كتعل  ،كخرج كالتاج عموػل  ،فتجػده ج وةسػف ٌج ػالكاك ...ك ٌيػؾ

كّما ياف ار
لك ةمت  :جاّيي زود السوؼ عم كتعل  ،كخرج التاج عمول  ،كاف ن
 ،ج وكاد ووع في اجستعماؿ")ْ).

يعو ػػا م ػػف ع ػػارة "وك ػػاد ج وو ػػع" فا ػػك تع وػ ػره
كع ػػارة "ج وك ػػاد ووع" ػػد ن
المذككر راد ف و ور ل يدرة ر ط الجممض اجسموض الكاك ج ل ةمتل.
فالجرجايي عم كسع عممل  ،كتياكلل هذه الوإػوض فػي كتا ػل  ،دجئػؿ

مدخّ ل
ا عجاز  ،الذم ما لعل ٌج لوككف
ن

دراؾ مػا فػي الوػرف الكػروـ مػف

ػإف الةكػػـ الػػذم سػػمطل عم ػ
عجػػاز  ،ك لوػػد ٌؿ عم ػ س ػرار ال ّغػػض فوػػل  ،فػ ٌ
الجم ػػؿ اجس ػػموض الةالو ػػض غو ػػر المرت ط ػػض ػػالكاك  ،كه ػػك اس ػػتاجايل لا ػػا ةتػ ػ

)ُ) دجئؿ ا عجاز ،صَِِ.
)ِ) المصدر يعسل ،صُِٖ.
)ّ) المصدر يعسل ،صُِٗ.

)ْ) دجئؿ اجعجاز ،صُِِ.
223

كصػػعاا ػػاليعكر كي ػػدرة اجس ػػتعماؿ  ،ويط ػػؽ عمػ ػ ك ػػؿ جمم ػػض اس ػػموض ةالو ػػض ،
كردت في الورف الكروـ في مكاإع غور ةمومض  ،كهي غور مرت طض الكاك.

كالػ مذػػؿ هػػذا ذهػػب السػػكاكي  ،فاػػك عمػ الػػرغـ مػػف ٌيػػل جػػاز ر ػػط
الجممض اجسموض الةالوػض ػالكاك)ُ) ،جعػؿ مذمػض عػدـ ر طاػا اػا "صػكرة معػدكدة
لةوت اليكادر")ِ).

كمػػياـ مػػف خػػذ اػػذا المػػذهب ةت ػ فػػي الجممػػض الععموػػض  ،فػػي عػػض

المس ػػائؿ ،فو ػػد ذك ػػر الرإ ػػي ٌ ،ف العع ػػؿ الماإ ػػي المتم ػػك ػ ػػ) ك)  ،ف ػػي مذ ػػؿ
ػاج لسػمع معػل )ةػد) ك
"يإر كيل ذهب ك مكث  ،رط ج ةاؿ  ،كلك كاف ة ن

الكاك")ّ).

فود يع الرإػي ف تكػكف جممػض )ذهػب) الععموػض ةالوػض  ،لعػدـ ر طاػا

استيادا ل ٌف ايصؿ في ذلؾ  ،هك الر ط اا.
الكاك ،
ن
فجما ػػكر الية ػػكووف ال ػػذوف ذه ػ ػكا لػ ػ الجػ ػكاز  ،ة ػػد جمعػ ػكا عمػ ػ

ٌف
ايكذر في الجممض اجسموض الةالوض ر طاا الكاك  ،ك ٌف ايعرادهػا الإػمور ةموػؿ
 ،كممف صرح ذلؾ ا ف
وعػػوش

)ْ)

كا ػػف مالػػؾ

كاي مكيي

)ٗ)

)ٓ)

كا ػػف اليػػاظـ

)ٔ)

كغورهـ )ُ).

كالرإػػي )ٕ)ك ػػك ةوػػاف اييدلسػػي

)ُ) معتاح العمكـ تةووؽ كرـ ،صْٖٖ ،ْٖٗ-كغور المةوؽ ،صَٓ.ُْٖ ،
)ِ) المصدر يعسل ،غور المةوؽ ،صُْٗ.
)ّ) رح الرإي ِ.ْٔ-ْٓ/
)ْ) رح المعصؿ ِ.ٔٔ/

)ٓ) تساوؿ العكائد ،صُُِ.

)ٔ) رح لعوض ف مالؾ ،صُّٓ.
)ٕ) رح الرإي.ِْ-ُْ/ِ ،
)ٖ) ال ةر المةوط ُُّٔ/

)ٗ) رح اج مكيي ّ.ُّٖ/
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)ٖ)

كهـ كمٌما تكممكا عم هذه الوإوض است ادكا وكؿ العرب  :كممتػل فػكه

ػي  ،م ػػوروف ل ػ ٌيػػل لػػوس مػػف ايفص ػ ةػػذؼ ال ػكاك فػػي هػػذا المذػػاؿ
ل ػ فػ ٌ
ضػ يك ٍـ
كيةػػكه  ،كةػػذؼ الػكاك هيػػا  ،كةػػذفاا فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :ىكيق ٍم ىنػػا ٍ
او ًبطيػكاٍ ىب ٍع ي
)ِ)
لً ىب ٍع و
يف المذالوف كاةد  ،كلاذا يجد مف تعرض عراب هذه ا وض
ض ىع يدك)
ٌ
 ،كػػا ي جععػػر اليةػػاس

)ّ)

كمكػػي ػػف ػػي طالػػب الووسػػي

)ْ)

ك ػػي ال ركػػات ػػف

ايي ارم)ٓ) كالورط ي)ٔ) كال وإاكم)ٕ) كغورهـ)ٖ) ،و وركف ل ٌف هذه ا وػض ،
كمػػا ػػا ااا)ٗ) ،جػػاّت عم ػ غوػػر الووػػاس  ،ككػػاف ايىكل ػ عيػػدهـ ف ت ػرت ط
صرح مكي ػف ػي طالػب الووسػي  ،كهػك صػدد عػراب ا وػض
الكاك  ،ؿ ةد ٌ
يعساا " ٌف ذ اتاا في الكّـ ةسف")َُ).

ك رل ٌف مذػػؿ هػػذا الكػػّـ ،مػا كػػاف وي غػػي ف ووػػاؿ  ،كهػػذا ةػػد ماخػػذ
الوكؿ كاك الةاؿ.
فمك كاف ذ ات الكاك في ا وض المػذككرة ك مذالاػا ةس نػيا  ،كةػذفاا ً
ػاذا
طرا.
 ،ليزؿ اا الورف الكروـ  ،كهك فص كّـ العرب ً

)ُ) ةا وض الص اف ِ.َُٗ/

)ِ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ّٔ.

)ّ) عراب الورف لميةاس ُ.ُْٔ/
)ْ) م كؿ عراب الورف ُ.ٖٖ/

)ٓ) ال واف في غروب عراب الورف ُ.ٕٓ/
)ٔ) تعسور الورط ي ُ.َِّ/

)ٕ) تعسور ال وإاكم ُ.ُّْ/
)ٖ) المعايي ُ.ُٖٗ/

)ٗ) العاخر في رح جمؿ ع د الواهر ،ل مس الدوف ال عمي ،مخطػكط كرةػض َُٕ ،كمغيػ
الم وب ِ.َٓٓ/

)َُ) م كؿ عراب الورف ُ.ٖٖ/
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الجمؿ اءسمية المتقدـ قبروا عمى مبتدئىا  :في الورف الكروـ جمػؿ
اسػػموض  ،متوػػدـ خ رهػػا عمػ م تػػدئاا كهػػي غوػػر مرت طػػض ػػالكاك  ،كوكلػػل تعػػال
)إً َّف آي ىة م ٍم ًك ًه أىف يأ ًٍتي يكـ التَّاب ي ً ً
س ًكي ىن هة ِّمف َّرِّب يك ٍػـ))ُ) كةكلػل تعػال  ) :يو ىػك
ى ى ي ي
كت فيه ى
ى ي
)ِ)
الَّػ ًػذم أىنػ ىػز ىؿ عمى ٍيػ ى ً
ػه
ػات) كةكلػػل تعػػال ) :قىاتىػ ىػؿ ىم ىعػ ي
ػات م ٍح ىك ىمػ ه
آيػ ه
ػاب ًم ٍنػ ي
ػه ى
ػؾ ا ٍلكتىػ ى
ى
ى
)ٓ)
)ْ)
)ّ)
كف) كةد تعرض ك جععر اليةاس  ،كهك مف ال صرووف  ،كالط ػرل
ًرِّبي ى
كالط ػػرل

)ٓ)

كهػػك مػػف ت ػػاع الكػػكفووف  ،ع ػراب الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض فػػي

ا وض ايخورة  ،كذك ار ٌف هيػاؾ ك ناكا مةذكفػض  ،ك ٌف التوػدور :ةاتػؿ كمعػل ر وػكف
استيادا ل ٌف الوواس في الجممض اجسموض الةالوض ف ترت ط الكاك.
،
ن
و ػػد ٌف الية ػػكووف  ،عكاف ة ػػالكا ا ػػذا الوو ػػاس فرةػ ػكا ػػوف ص ػػو ،الجمم ػػض
اجسػػموض الةالوػػض فػػي الةكػػـ  ،فػػإذا كػػايكا ةػػد ت ػػددكا فػػي ر طاػػا ػػالكاك صػػعض

عامػػض  ،فوػػد تسػػاهمكا فػػي عػػض سػػالو اا  ،فػػذكركا ٌف الجممػػض اجسػػموض  ،ذا
ٌ
مودما عم الم تػد  ،كذػر فواػا تػرؾ الػكاك  ،فإ نػّ عػف
كاف خ رها ل جممض ن
ج ػكازه  ،كممػػف صػػرح اػػذا الجرجػػايي)ٔ) كالمطػػرزم)ٕ) كا ػػف كمػػاؿ ا ػػا)ٖ) ػػؿ
يسب ل ايخعش ٌيل لـ وجز الكاك في هذا الإرب مف الجمؿ اجسموض)ٗ).

)ُ) سكرة ال ورة  ،مف ا وض ِْٖ

)ِ) سكرة ؿ عمراف،مف اجوضَٕ

)ّ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض َُْٔكهذه ةدل ةراّات ذّث الك اؼ ُّّٓ/
)ْ) الوطع كاجئتياؼ ،صِّٕ
)ٓ) تعسور الط رل َِٕٔٓ/

)ٔ) دجئؿ ا عجاز ،صَِِ.

)ٕ) ةا ػ ػػوض الدسػ ػػكةي عم ػ ػ مختصػ ػػر التعتػ ػػازايي لتمخػ ػػوص المعتػ ػػاح إػ ػػمف كتػ ػػاب ػ ػػركح
التمخوص ّ.ُّٓ/

)ٖ) سرار اليةك ،صُّٗ.َُْ-

)ٗ) رح لعوض ا ف مالؾ لماكارم اجيدلسي ،مخطكط كرةض ٗٗ.
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فإذا كاف ايكذر في الجممض اجسموض المتودـ خ رها لككيل

ل جممػض ،

ػػكف) ه ػػك ايعراده ػػا الإ ػػمور  ،فكو ػػؼ وجع ػػؿ
كوكل ػػل تع ػػال ) :قىاتى ى
ػػػؿ ىم ىعػ ي
ػػه ًرِّبيػ ى
ايصػػؿ ر طاػػا ػػالكاك  ،ةتػ ٌيػػل وجػػب توػػدورها ذا ةػػذفت مػػع ٌف ةػػذفاا هػػك

ايكذر؟

حكػػـ الجمػػؿ اءسػػمية الحاليػػة ميػػر المرتبطػػة بػػالكاك عنػػد النحػػكييف

المػػكجبيف  :ووػػع الػػذوف كج ػكا ر ػػط الجممػػض اجسػػموض الةالوػػض ػػالكاك فػػي ماخػػذ
ػػذكذ ةػػذؼ الػكاك فػػي

يف ةكماػػـ الصػرو
ك ػػر مػػف ماخػػذ الػػذوف جػػازكا ؛ ٌ
ػي تػػدخؿ فوػػل كػ ٌؿ ا وػػات غوػػر المرت طػػض
يةػػك ةػػكؿ العػػرب  :كممتػػل فػػكه لػ فػ ٌ
مر ذكرها.
الكاك التي ٌ
ٌف هػػذا العروػػؽ مػػف اليةػػكووف لػػـ وسػػتطع ف و عػػد ال ػػذكذ عػػف ا وػػات

الوريوض ٌج تاكوؿ متكمٌؼ كمردكد  ،فود كػد ا ػف الةاجػب ٌف ةػذؼ الػكاك فػي
مذؿ "جاّ زود كوده عم رسل  ،اسػتغياّ الإػمور ػاذ")ُ) ذػـ تطػرؽ فػي هػذا
ً
يف
ام ًة تىىرل الَّ ًػذ ى
الصدد ل الجممض اجسموض الةالوض في ةكلل تعػال  ) :ىكىي ٍكىـ ا ٍلق ىي ى
)ِ)
يياػػا دخمػػت فػػي ةكػػـ ال ػػذكذ  ،لعػػدـ
سػ ىػكَّدةه)
ىك ػ ىذ يبكاٍ ىعمىػػى المَّػ ًػه يك يجػ ي
ٌ
ػكو يىـ م ٍ

ارت اطاػػا ػػالكاك  ،كلكػػي و عػػد ا وػػض عػػف هػػذا الةكػػـ ذكػػر ٌيػػل "ةػػد جػػاز ةػػذؼ
الكاك كراهض اجتماع الكاكوف ،كما ةػذفت كاك العطػؼ مػف ةكلػل تعػال  ) :يك يجػكنه
يكم ًئ وذ َّن ً
اع ىم هة) تخعوعا ججتماع الكاكوف")ّ).
ىٍ ى
يث
ػػاؾ ىحػ ًػػد ي
كا وػػض التػػي است ػػاد اػػا ،هػػي فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :ىوػ ٍ
ػػؿ أىتىػ ى
ػار ح ً
ً
ً
ًو ً
ً ً
ام ىي ػ نة *
ص ػمىى ىنػ نا ى
ا ٍل ىغاشػ ىػية * يك يجػػكنه ىي ٍك ىمئػػذ ىقاشػ ىػع هة * ىعاممى ػ هة َّناصػ ىػب هة * تى ٍ

)ُ) رح الكافوض ،صُِِ.

)ِ) سكرة الزمر ،مف ا وض َٔ.
)ّ) رح الكافوض ،صُِِ.
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ً و
ً
سػ ًػم يف ىكء
ضػ ًػر و
ػاـ إًٌء ًمػػف ى
يع * ء يي ٍ
تي ٍ
سػقىى مػ ٍػف ىعػ ٍػي وف آن ىيػػة * لَّػ ٍػي ى
س لى يىػ ٍػـ طى ىعػ ه
اعم هة * لًسع ًيىا ر ً
ً و َّ ً
ً ً
اض ىي هة))ُ).
ىٍ ى ى
يي ٍغني مف يجكوع * يك يجكنه ىي ٍك ىمئذ ن ى
فوػػد ةصػػد ف ا وػػض )كجػػكن يكم ًئػ وػذ َّن ً
اع ىمػ هة ) هػػي فػػي ايصػػؿ معطكفػػض
ٌ
ي ي ه ىٍ ى
عم ا وض )كجكن يكم ًئ وذ ىق ً
اش ىع هة) التي ة ماا  ،كالمعصكلض عياػا إػع وػات،
ي ي ه ىٍ ى
ةمػػـ ووػػؿ ،س ػ ةايل  ،ككجػػكه وكمئػػذ ياعمػػض  ،ك ارهػػض اجتمػػاع كاكوػػف  ،العط ػؼ،
كايصموض.

كهػػذا الةػػذؼ ةػػد وجػػكز لاػػذا السػ ب  ،لػػك كايػػت الػكاكاف متوػػار توف فػػي

غرإ ػػواما  ،لتع ػ ٌػكض ة ػػداهما ع ػػف ايخ ػػرل  ،ذا ة ػػذفت  ،لك ػػف المةذكف ػػض
كايت كممض  ،كال اةوض ةرؼ صوؿ

كمػػا كيػػل ذا كايػػت ا وػػض التػػي است ػػاد ا ػا ةػػذفت مياػػا ال ػكاك ك ارهػػض
اجتمػاع كاكوػف  ،فمػا الاػا لػـ تةػذؼ فػي ةكلػل تعػال )كجػكن يكم ًئ وػذ َّن ً
اض ىػرةه *
ي ي ه ىٍ ى
ً )ِ)
ػاظرةه * ككجػكن يكم ًئ وػذ ب ً
ً
ً
اس ىػرةه * تىظيػف أىف يي ٍف ىع ىػؿ ًب ىىػا فىػاق ىرةه) كفػي
ى ي ي ه ىٍ ى ى
إلىى ىرِّب ىىا ىن ى
ػػفرةه * ى ً
ةكلػػل تعػػال ) :كجػػػكن يكم ًئػ وػػذ م ً
ستى ٍب ًشػ ىػػرةه * ىكيك يجػػػكنه ىي ٍك ىم ًئػ وػػذ
ضػػػاح ىك هة م ٍ
ٍ
سػ ى
ي ي ه ىٍ ى
ىعمى ٍي ىىا ىم ىب ىرةه * تىٍرىوقي ىىا قىتىىرةه))ّ)؟
فا وتاف الم دكّتاف الكاك  ،هيا  ،كالتي هياؾ تماما .

ٌف التعموػػؿ الػػذم سػػاةل فػػي هػػذا ال ػػاب ظػػاهر فوػػل التكمػػؼ  ،فاػػؿ كرد
فػػي ةكاعػػد المغػػض العر وػػض ةػػذؼ ال ػكاك جلتوائاػػا ػكاك صػػموض ت تػػدلّ اػػا كممػػض
خرل؟

فالكاك التي ةذفت رم ا ف الةاجب كاج ػض الػذكر  ،فةػذفاا ج ومكػف

دائمػػا  ،ك
ف وكػػكف ٌج لػػداع ةػػكم  ،فالعمٌػػض التػػي ذكرهػػا توإػػي ةػػذؼ ال ػكاك ن
يف هذا اجلتواّ لما ةذؼ كاك الةاؿ الكاج ض ا ذ ػات ،
تكذر ميل في ايةؿ ؛ ٌ
)ُ) سكرة الغا وض ،ا وات ُ.ٗ-

)ِ) سكرة الووامض ،ا وات ِِ.ِٓ-
)ّ) سكرة ع س ،ا وات َُّْٖ-
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فاك لةذؼ غورها مف التي ج وجب ذ اتاا مف ػاب كلػ  ،لػذلؾ ةػكؿ ٌ :يػل

لك ص التعموؿ الػذم ذكػره  ،ل ػاع مذػؿ هػذا الةػذؼ كعػاد معركفنػا فػي اليةػك
يف التوػاّ الػكاك كممػض م ػدكّة ػػالكاك  ،لوسػت ةالػض يػادرة  ،ػؿ هػػي
العر ػي ؛ ٌ
ػإف ا ػػف الةاجػػب  ،ذا
ةالػػض اعتوادوػػض  ،هػػذا مػػف جاػػض  ،كمػػف جاػػض خػػرل  ،فػ ٌ
س ىكَّدةه) ما ذكره  ،فما ةكلل فػي
عمؿ ةذؼ الكاك في ةكلل تعال  ) :يك يج ي
كو يىـ م ٍ

وػػات غورهػػا ،ةػػذفت مياػػا ال ػكاك ،كلػػوس فواػػا مػػا ذك ػره؟ كوكلػػل تعػػال  ) :ىكتىػ ىػرل
يف ًفي األ ً
س ىارًبيمي يىـ ِّمف قى ًط ىر و
اف))ُ).
يف ىي ٍك ىم ًئ وذ مقىَّرًن ى
ا ٍل يم ٍج ًرًم ى
ٍ
ىصفىاد * ى
فاػػذه ا وػػض  ،كال ػكاهد السػػا وض التػػي ذكػػرت فػػي هػػذا ال ػػاب جموعا ػػا

جمّ اسموض ةالوض غوػر مرت طػض ػالكاك  ،مػع ٌياػا لػـ و تػدئ م تػدؤها
تإميت ن
الكاك  ،لتةذؼ مياا كاك الةاؿ الداخمض عمواا ججتماع كاكوف.
تفسػػير اآليػػات القرآنيػػة المرتبطػػة بػػالكاك كميػػر المرتبطػػة فػػي ضػػك

معنػػى المعيػػة كالحػػاؿ  :مػػف المعمػػكـ ٌف كاك المعوػػض  ،هػػي معي ػ )مػػع) عيػػد
كخالدا  ،كػاف المعيػ  :سػافر زوػد مػع خالػد ،
ةمت  :سافر زود
ن
اليةكووف  ،فإذا ى

ةوايػا ع ػارة )عمػ الػرغـ مػف كػذا) فوكليػا سػافر
وإػا
ن
لكف ت وف لػي ياػا تعوػد ن
زود كهطكؿ المطر  ،ومكف ف وست ؼ ميل معي  :سػافر زوػد عمػ الػرغـ مػف
هطػػكؿ المطػػر  ،كهػػذا الوصػػد وتإ ػ فػػي يةػػك  :ويصػػر ا﵀ المػػؤميوف كةمػػتاـ

عمػ ػ ع ػػدائاـ ككذػ ػرتاـ  ،فم ػػف الكاإػ ػ ٌف ه ػػذا المذ ػػاؿ معي ػػاه  :ويص ػػر ا﵀
المؤميوف عم الرغـ مف ةمتاـ  ،عم عدائاـ عم الرغـ مف كذرة عددهـ.
كوكذػػر رادة هػػذا المعي ػ فػػي كاك المعوػػض الداخمػػض عم ػ الجممػػض يةػػك :

تصػػدؽ زوػػد كهػػك فووػػر  ،م :تصػػدؽ زوػػد عم ػ الػػرغـ مػػف فو ػره  ،فجػػاد مالػػل
ػإف
عم الرغـ مف كجكد مػا وػدفع لػ عػدـ الجػكد  ،كهػك ةمػض المػاؿ  ،كهكػذا ف ٌ
ػر مػػف الجمػػؿ ج ومكػػف تعسػػورها ٌج عم ػ هػػذا المعي ػ ؛ لػػذلؾ لػػـ وػػتمكف
كذوػ نا
)ُ) سػػكرة ػراهوـ ،ا وػػض َٓ ،العروػػد فػػي ع ػراب الوػػرف المجوػػد ،ج ػػف ػػي العػػز الامػػدايي،
مخطكط ،كرةض ُْٖ.
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المعس ػػركف م ػػف التخم ػػي ع ػػف تو ػػدور كاك الة ػػاؿ معيػ ػ )م ػػع) ف ػػي طائع ػػض م ػػف

ا وات المرت طض الكاك  ،فع ارة )مع كذا) كع ارة )عم كذا ك عم الرغـ مف
كػػذا) تؤدوػػاف الغػػرض يعسػػل  ،كهػػذا المعي ػ ج وتةوػػؽ عيػػد ةػػذؼ ال ػكاك مػػف

يياػػا سػػتككف ةويئػػذ ةالوػػض  ،كالةػػاؿ وعوػػد معي ػ التوووػػد  ،فػػإذا كػػاف
الجممػػض ٌ
المذاؿ السػا ؽ ويصػر ا﵀ المػؤميوف كةمػتاـ  ،فػاد  :ويصػر ا﵀ المػؤميوف عمػ

ػإف هػػذا المعي ػ وػػزكؿ ذا ةكليػػا المععػػكؿ معػػل ل ػ
الػػرغـ مػػف ةمػػض عػػددهـ  ،فػ ٌ
ةاؿ كةميا  :ويصر ا﵀ المػؤميوف ةػّّ  ،فالجممػض اػذه الصػوغض تعطػي معيػ

خػػر  ،كهػػك توووػػد يصػػر المػػؤميوف فػػي ةالػػض ةمٌػػض عػػددهـ كامتيػػاع يصػػرهـ فػػي

غور هذه الةالض  ،كهذا غور مّئـ لمموصكد.

هػػذا هػػك العػػرؽ ايساس ػي ايكؿ ػػوف الةػػاؿ الجممػػض  ،كالمععػػكؿ معػػل

الجمم ػػض كالع ػػرؽ الذ ػػايي  ،ه ػػك ٌف الجمم ػػض المرت ط ػػض ػػالكاك )المعع ػػكؿ مع ػػل) ج
ووصػػد مياػػا جعماػػا صػػعض لمػػا ة ماػػا  ،ػػؿ اةتػراف ةػػدكذاا ةدكذػػل ٌ ،مػػا الجممػػض
غور المرت طض الكاك )الةاؿ) ووصد مياا جعماا صعض لما ة ماا ،مف فاعػؿ ك

مععكؿ  ،كالعرؽ الذالث ٌ ،ف الجممض ةذؼ الكاك تذكب في الجممض التػي ة ماػا
ذ تتةػد صػػاة اا فتصػور معػػل جممػض كاةػػدة ٌ ،مػا ػػر ط الػكاك عكارادة المعوػػض ،
عما ة ماا  ،فت رز صعتاا  ،ذ تصور جممض مستومض.
ٌ
فإف الجممض تيعصؿ ٌ
م :لكؿ مف المععكؿ معل الجممض  ،كالةاؿ الجممض  ،معيػ ّغػي ،
ةد وتطمػب الموػاـ اجةتوػاج لوػل دكف ا خػر  ،فجممػض المععػكؿ معػل تمتػاز مػف

جممػػض الةػػاؿ ػػركز صػػعتاا كاسػػتوّلاا  ،فػػإذا روػػد ا

ػػارة لػ هػػذا المعيػ ،

ػإف الػػر ط ػػالكاك مػػ ، ،مػػا الجممػػض الةالوػض  ،فإياػػا تمتػػاز مػػف جممػػض المععػػكؿ
ف ٌ
معػػل ػػدة التصػػاةاا مػػا ة ماػػا  ،جتةادهػػا صػػاة اا  ،فػػإذا روػػد ا ػػارة ل ػ
هذا المعي كاف عدـ الر ط الكاك م.،

كعمػ هػػذا ايسػػاس وي غػػي ف وعػػرؽ فػػي المعيػ

كغور المرت طض.
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ػػوف المرت طػػض ػػالكاك

كفػػي الوػػرف الك ػروـ هػػذاف الإػػر اف مػػف الجمػػؿ  ،فػػايكل

روػػد مياػػا

معيػ المعوػػض  ،كالذايوػػض روػػد مياػػا معيػ الةػػاؿ  ،كهػػذا ج وعيػػي ٌف المرت طػػض
الكاك  ،ج وص ةذؼ الكاك مياا  ،ك ٌف غور المرت طض ج وص ر طاا الكاك
كذور ما تمتوي يتوجض غرإي معيواما  ،فتصػم رادة معيػ
ييل نا
في الكّـ ؛ ٌ

ةواي ػػا ج ومتوو ػػاف  ،كة ػػد و مغ ػػاف درج ػػض
الة ػػاؿ كالمعو ػػض ف ػػي الجمم ػػض يعس ػػاا ،ك ن
التإاد وياما  ،ةت ٌيل ج وص ٌ ف وة ٌؿ ةدهما مة ٌؿ ا خر  ،عكا ٌج خالعيا
المعي المراد مف ا وض.

كفوم ػػا و ػػاتي تط و ػػؽ لا ػػذا الم ػػياج ف ػػي التعس ػػور ف ػػي و ػػات م ػػف الو ػػرف

الكروـ ،كساختار يماذج مياا :

ك
ػكـ )
)ك ىمػػا ٍ
ىهمى ٍك ىيػػا ًمػػف ةى ٍرىوػ وػض ًج ىكلىاىػػا ًكتىػ ه
ػاب كم ٍعميػ ه
ُ-ةػػاؿ تعػػال  :ى
فػػي العصػػكؿ السػػا وض ٌف الجمم ػػض ػػالكاك تكػػكف عّةتا ػػا مت كعاػػا عّةػػض زو ػػد
)ُ)

ت ػػوف

عمرك  ،ما دكف الكاك  ،فتككف عّةتاػا ػل عّةػض الػركح الجسػد  ،كهػذا مػا

كػػده اليةكوػػكف فػػي مكاإػػوع ػػت مػػف هػػذا ال ةػػث  ،فوػػد عمم ػكا امتيػػاع ر ػػط

الجممػػض ػػالكاك ل ػ ااا اسػػـ العاعػػؿ  ،كلككياػػا توػػدوره  ،كعمم ػكا ج ػكاز ر طاػػا
ػػالكاك ك كجك ػػل ل عػػدها عػػف ال ػ ل اسػػـ العاعػػؿ كتوػػدوره  ،فاػػذا وعػػد اعت ارفنػػا

ػاف الجممػ ػػض غوػ ػػر المرت طػ ػػض ػ ػػالكاك  ،دكف المرت طػ ػػض وكػ ػػكف اتصػ ػػالاا
مػ ػػياـ ػ ػ ٌ
ييػػل وكػػكف كاتصػػاؿ الةػػاؿ المعػػردة ػػل  ،كةػػد كإ ػ
صػػاة اا ػػد ك ةكػػـ ؛ ٌ

الجرجػػايي هػػذا ةػػوف ذكػػر ٌف امتيػػاع الػػر ط ػػالكاك  ،كػػاف لإػػـ الجممػػض ل ػ
صاة اا  ،ك ٌف ر طاا الكاك كاف لعدـ إماا ل ما ة ماا.
كمف الذوف اركا ل هذه الةوووض ا ف ايذور )تّٕٔهػ) فذهب ل

ػاز كوػػكؿ يػس ،رإػػي ا﵀ عيػػل :
ٌف الػكاك ذا لػػـ تػذكر "كػػاف ذلػؾ ّغػػض عكاوج نا
ك ػػاف ص ػػةاب رس ػػكؿ ا﵀  ،ص ػػم ا﵀ عمو ػػل كس ػػمـ ،وي ػػامكف ذ ػػـ وص ػػمكف كج
)ُ) سكرة الةجر ،ا وض ْ.
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وتكإؤكف ،ك ةاؿ  :ذـ وصمكف ج وتكإؤكف .فوكلل  :ج وتكإؤكف  ،ةذؼ

كايػػل
الػكاك مػػ ،فػػي تةووػػؽ عػػدـ الكإػػكّ مػػف ةكلػػل  :كج وتكإػػاكف إذ اتاػػا ٌ ،

جعؿ ذلؾ [ ةػذؼ الكاك] ةالض لاـ جزمض  ،مٌ :ياا داخمض في الجممض كلوست
)ُ)
وإػا  ،تػؤذف ػايعراد الجممػض
جممض خارجض عف ايكلػ "
ٌ
يف الػكاك كمػا ذكػر ن

فإيل وؤذف جعماا جممض كاةدة.
عما ة ماا ٌما ةذفاا ٌ ،
يف
كتطػرؽ كػػذلؾ لػ الةػػاؿ )ةػػد ػدت) فػػي ةكلػػل تعػال  ) :ىيػػا أىي ىىػػا الَّػ ًػذ ى
طا ىن ػ نة ِّمػػف يدكًن يكػ ٍػـ ءى ىي ػأٍليكىن يك ٍـ ىق ىبػػاءن ىكدكاٍ ىمػػا ىع ًنػػت ٍـ قىػ ٍػد ىبػ ىػد ًت
آم ين ػكاٍ ءى تىتَّ ًق ػ يذكاٍ ًب ى
ى
)ِ)
ً
ً
كفسػػر ةػػذؼ ال ػكاك
ا ٍل ىب ٍغ ى
ضػػا مػ ٍػف أى ٍفػ ىػكاو ًى ٍـ) كذكػػر ياػػا توػػدور )كةػػد ػػدت) ٌ
مياا  ،مذؿ ما تودـ ذكره ،كهك لتككف م ،ك كجز ك د التصاةنا ما ة ماا)ّ).
هذه هي الةوووض  ،ود ٌف الوكؿ كاك الةاؿ اإػطر اليةػكووف لػ ف

وجمعػ ػكا عمػ ػ ٌف الجمم ػػض الةالو ػػض المتإ ػػميض لمإ ػػمور العائ ػػد  ،تػ ػرت ط ػػالكاك
لزوػػادة التصػػاةاا صػػاة اا ك توكوتػػل لوكػػكف اجتمػػاع ال ػكاك الإػػمور " كػػد فػػي
)ٔ)

)ْ)
طػػا فػػي الػػر ط")ٓ) "ك ػ ٌػد ك ةكػػـ"
اجتصػػاؿ" ك " كل ػ اةتوا ن
عمول اليةكوكف الذوف ذه كا ل جكاز ر ط الجممض الكصعوض ػالكاك  ،فمػع ٌياػـ
ةالكا زوادتاا ،فود ذكركا ٌيل وؤت اا لزوادة ر ط الجممض الكصعوض المكصكؼ

كهػػذا مػػا وجمػػع

ك لتاكود لصكةاا ل)ٕ) ،كةد مر تعصوؿ ذلؾ.

)ُ) إواّ الدوف ف ايذور ،المذؿ السائر في دب الكاتب كال اعر ِ.ِّٗ/
)ِ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض ُُٖ.
)ّ) المذؿ السائر ِ.َّّ-ِّٗ/

)ْ) المعإؿ في رح المعصؿ ،صَٕٓ.
)ٓ) رح الرإي ِ.ُْ/

)ٔ) جامع الدركس العر وض ّ.ٖٗ/

)ٕ) الك ػ ػ ػػاؼ ِ ،ّّٗ-ّّٖ/ّ ،ُْٕ-ُّٕ/ِ ،َٕٓ/كالعرو ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػػي عػ ػ ػ ػراب الو ػ ػ ػػرف،
مخطكط ،الجزّ الذايي ،كرةض َُٓ ،كتعسور ال وإاكم ّ ،ّٖ/ك رح المغي لم ميي
ِ.ُُُ/
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كمػ ػػف ال ػ ػػدواي ف واخػ ػػذ المعس ػ ػػركف كالمعر ػ ػػكف لمو ػ ػػرف الك ػ ػروـ ا ػ ػػذا
ىومى ٍك ىنػا ًمػف
المذهب ،فود خذ ل ك السعكد ةوف ةا ؿ وف ةكلل تعال  ) :ىك ىمػا أ ٍ
ىومى ٍك ىنػػػا ًمػػػف قىريػ و
ً
و
ػػة إًٌء لى ىىػػػا
ػػكـ) كةكلػػل تعػػال ) :كماأ ٍ
ٍى
قى ٍرىيػػػة إًءَّ ىكلى ىىػػػا كتىػ ه
ػػاب َّم ٍعميػ ه
كف) مكإػ نػةا ٌف الصػػعض فػػي ا وػػض ايكل ػ ص ػ ةت كسػػاطض ال ػكاك ػ ٌػد
يمنػ ًػذ ير ى
لصػػكةنا المكصػػكؼ ممػػا هػػي فػػي ا وػػض الذايوػػض)ُ) .مػػع ٌف الةوووػػض هػػي عكػػس
ذلؾ تما نما.
مةإػا ،مػع ٌف
ػور لعظًوػا
لود فسػر ذكػر الػكاك كةػذفاا فػي ا وتػوف تعس نا
ن
الكاك ذكرت في ا وض ايكل لمعي  ،كةذفت مف ا وض الذايوض لمعي .
ػإف الكتػاب المعمػكـ فواػا وعيػي ايجػؿ ،
فعومػا وتعمػؽ ا وػض ايكلػ  ،ف ٌ
مكعدا لاّؾ الوػرل  ،كهػذا الكتػاب ك ايجػؿ ،ج
ك الكةت الذم ةدد ،كجعؿ
ن

وتةوػػؽ معيػػاه ٌج عيػػد تيعوػػذه  ،كةػػد كػػاف كةػػت تيعوػػذه ،كةػػت هّكاػػـ  ،كلاػػذا
ياس ػػب كذ ػػر ف تػ ػرت ط ا و ػػض ػػالكاك  ،لتعو ػػد معيػ ػ المعو ػػض  ،كلتك ػػكف الجمم ػػض

اجس ػػموض فوا ػػا معع ػػكنج مع ػػل  ،كلوك ػػكف المعيػ ػ  :اجتم ػػاع الة ػػدكذوف :الا ػػّؾ،
كايجؿ ،ككةكعاما في كةت كاةد.

يف ا﵀  ،سػ ةايل ،مػا
ٌما ا وض ايخػرل  ،فمػـ وياسػ اا هػذا المعيػ ؛ ٌ
راد ف وجعؿ المعي اةتراف الاّؾ اليذر  ،عكاٌيما راد ،جؿ ايلٌ ،ف العواب
ػكوّ
يمػػض ٌج عػػد ف ورسػػؿ لػػواـ رسػػكنج  ،ومكػػث فػػواـ دهػ نا
ػر طػ ن
ج وػػاتي عم ػ ٌ

ةت تستةؽ  ،ف تدخؿ إمف معيػ كصػعاـ ٌ ،ايػل كػاف فػواـ يػذور  ،كهػذا
مػػف عدالػػض ا﵀  ،فاػػك  ،س ػ ةايل  ،ج وامػػؾ ةروػػض فوعاة اػػا ٌ ،ج عػػد ف وكذػػر
مف يذارهـ كويػكع سػالو ل  ،فاػذه س ٌػيض مػف سػيف ا﵀ المعركفػض  ،فمػك ٌف ا وػض
جػػاّت ر طاػػا ػػالكاك  ،كصػػارت مععػػكنج معػػل  ،لجػػاز ف وكػػكف المعي ػ ٌ ،ف
ةدكث العواب  ،كهك الاّؾ ،كةدكث يػذارهـ ةصػّ فػي كةػت كاةػد  ،كهػذا

)ُ) تعسور ي السعكد.ُُْ/ّ ،
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مما ج وكجػب ف وكػكف المعيػ ٌ ،ف ا﵀  ،سػ ةايل  ،عػاة اـ ،عػد ف ايػذرهـ
ػتمّ ٌف ا ي ػػذار ل ػػـ وص ػػؿ ع ػػد لػ ػ درج ػػض
ػكوّ ك ع ػػذرهـ  ،ػػؿ وك ػػكف مة ػ ن
طػ ن
ا ع ػػذار  ،كاس ػػتةواؽ العو ػػاب ،ف ػػا﵀  ،سػ ػ ةايل  ،ة ػػد يػ ػزه يعس ػػل م ػػف ف و ػػد

عواب ٌمض في الكةػت الػذم و ػد فوػل إيػذارهـ  ،فاػذا مخػالؼ ،لمػا كج ػل ا﵀
عم ػ يعسػػل  ،جمػػت رةمتػػل  ،فوػػد و ػ يػػكح  ،عموػػل السػػّـ  ،لعٌػػا ٌج خمسػػوف
سيض  ،ودعك ةكمل  ،ة ؿ ف وعاة كا الطكفاف.
ً
ً
سػى أىف تى ٍك ىريوػكاٍ
ِ-ةاؿ تعػال  ) :يكت ى
ػب ىعمى ٍػي يك يـ ا ٍلقتىػا يؿ ىك يو ىػك يك ٍػرنه لَّ يك ٍػـ ىك ىع ى
ػه ىي ٍعمى يػـ ىكأىنػتي ٍـ ءى
ش ٍي نئا ىك يو ىػك ى
سى أىف تي ًحبكاٍ ى
ى
شػر لَّ يك ٍػـ ىكالمٌ ي
ش ٍي نئا ىك يو ىك ىق ٍيهر لَّ يك ٍـ ىك ىع ى
)ُ)
ػكف) كإػػةت ٌف الجممػػض عيػػد عػػدـ ر طاػػا ػػالكاك تكػػكف ةالوػػض كتكػػكف
تى ٍعمى يمػ ى
ػاعّ ك مععػػكنج
عّةتاػػا ص ػػاة اا الػػذم وك ػػكف ف ػ ن

مذّ  ،ىك ىع ىس ىف تى ٍك ىريهكٍا ى ٍػونئا
ايسماّ  ،فمك ةوؿ ن
اجسموض  ،هك خور لكـ  ،وككف المراد مياا معي

ك م ػػا وجػػرم مجراهم ػػا م ػػف
ك
ػإف الجممػض
يه ىػك ىخ ٍو هػر ل يك ٍػـ  ،ف ٌ
الةاؿ كتككف العّةػض ةائمػض

ػوئا) كالػ ار ط ويامػا الكصػؼ  ،م:
وف هػذه الجممػض كصػاة اا المععػكؿ ػل ) ن
المػ ػراد كص ػػؼ ه ػػذا ال ػػيّ ال ػػذم وكرهػ ػل المس ػػممكف ػػالخور ٌ ،ج ٌيػ ػل عي ػػدما
ارت طػ ػػت ػ ػػالكاك  ،فوػ ػػد روػ ػػد مياػ ػػا معي ػ ػ المعوػ ػػض  ،كصػ ػػارت ج عّةػ ػػض لاػ ػػا

يياػ ػػا صػ ػػارت مععػ ػػكج معػ ػػل ،كج معي ػ ػ
ػػػالمععكؿ ػ ػػل ج معي ػ ػ الكصػػػؼ ٌ ،
المصػػاة ض جف المصػػاةب صػػار الجممػػض ) ىك ىع ىس ػ ىف تى ٍك ىريه ػكٍا ى ػ ٍػونئا) ج المعػػرد

) نوئا) لككف المععكؿ معػل جممػض  ،كالمعيػ  :هػك اةتػراف ةػدكث جممػض مػا عػد
الكاك ةدكث جممض ما ة ماا .
فػػي إػػكّ هػػذه الةوووػػض يسػػتطوع ف يػػدرؾ السػ ٌػر فػػي ر ػػط هػػذه ا وػػض
الكاك ،كعدـ مجوئاا مجردة مياا  ،ك واف ذلؾ فوما واتي:

)ُ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ُِٔ.
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ا-لود جعمت الجممض التي ةوؿ ٌياا صعض ك ةاؿ مرت طػض ػالكاك فػي ا وػض
المػػذككرة ،ج لوػػزداد ر طاػػا مت كعاػػا  ،كمػػا ذهػػب اليةكوػػكف كالمعسػػركف  ،ك
يف الكاك كايت هيا لتتةكؿ الجممض اا
لجعماا ٌد ر ن
طا ل مف ةذؼ الكاك ؛ ٌ
مف معي الكصؼ ك الةاؿ ل معيػ المععػكؿ معػل  ،كالمعػركؼ ٌف الصػعض
ك الةػػاؿ يعػػس مكصػػكفاا  ،ك صػػاة اا فػػي المعي ػ  ،كصػػعض ال ػػر كصػػعض

الخو ػػر عكاف رزت ػػا ف ػػي ا و ػػض كاس ػػتومتا ػػذكر الػ ػكاك م ػػا رو ػػد جعمام ػػا متة ػػدتوف

ػاكر
صػػاة واما ػػؿ روػػد فصػػماما عيػػل  ،كهػػذا هػػك الموصػػكد لوجعػػؿ ال ػػر مجػ نا
ػاكر
ظيػػل المسػػممكف ٌيػػل خوػػر مةػػض  ،كلوجعػػؿ الخوػػر مجػ نا
لاػػذا ال ػػيّ الػػذم ٌ
ظيل المسممكف ٌيل ر مةض  ،كهػذا المعيػ وؤكػده
وإا لاذا ال يّ ،الذم ٌ
ن
المعسػ ػػركف ،ووػ ػػكؿ ا ػ ػػف ةػ ػػوـ الجكزوػ ػػض " :فػ ػػي هػ ػػذه ا وػ ػػض عػ ػػدة س ػ ػرار ك ةكػ ػػاـ

ػإف الع ػػد ذا عمػػـ ٌف المكػػركه ةػػد وػػاتي ػػالمة كب كالمة ػػكب ةػػد
كمصػػال  ،فػ ٌ
واتي المكركه  ،لـ وامف ف تكافوػل المإػرة مػف جايػب المسػرة  ،كلػـ ووػاس ف
تاتول المسرة مف جايب المإرة لعدـ عممل العكاةب)ُ).

ذف ال ػػر الػػذم كػػاف وكرهػػل المسػػممكف ،هػػك ػػر فػػي الةوووػػض  ،كمػػف

ةواػػـ ف وكرهػػكه ،ك ف ج وّم ػكا عم ػ ذلػػؾ ٌ ،ج ٌف ا﵀  ،سػ ػ ةايل  ،راد ف
وخ رهـ ٌف هذا الذم هك ر ذاتل كط وعتل  ،ةد واتي ميل الخور  ،كلمػا كػاف
ػر ػ ً
ػاكر ل ػػل ص ػػوغض
ػاذا  ،ياس ػػب ف وجع ػػؿ مج ػ نا
ه ػػذا الخو ػػر المجيػ ػ مي ػػل م ػ نا
ش ٍػي نئا ىك يو ىػك ىق ٍي هػر لَّ يك ٍػـ)
سى أىف تى ٍك ىريوػكاٍ ى
المععكؿ معل  ،ك ف ووكؿ ،س ةايل ) :ىك ىع ى
ػئّ وتةػكؿ لػ خوػر
كاميا فول صوغض الصعض ك الةاؿ ل ٌ
كما ياسب ف وجعؿ ن
خور لكـ
ف تكرهكا نا

ييل سوككف معي  :كعس
مةض  ،كهك لوس كذلؾ ؛ ٌ
ككذلؾ ال يّ الذم كاف وةٌػل المسػممكف فاػك ػيّ خوػر فػي الةوووػض  ،كمػف
وإػا ٌ ،ج ٌف ا﵀  ،سػ ةايل  ،راد
ةواـ ف وةٌكه  ،ك ف ج وّمكا عم ذلؾ ن

)ُ) التعسور الووـ ،صُْٓ.
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كلمػا
ف وخ رهـ ٌف هذا الذم هك خور ذاتل  ،كط وعتل ،ةد واتي ميػل ال ٌػر ٌ ،
ػر ً
ػاكر لػل صػػوغض
ػاذا  ،ياسػب ف وجعػؿ ،مج نا
كػاف هػذا ال ػر المجيػ ميػل م نا
شر لَّ يك ٍـ) كما
ش ٍي نئا ىك يو ىك ى
سى أىف تي ًحبكاٍ ى
المععكؿ معل  ،ك ف ووكؿ س ةايل ) :ىك ىع ى
ػئّ وتةػػكؿ لػ ػ ػ ٌػر
كاميػػا فو ػػل صػػوغض الص ػػعض ك الةػػاؿ ل ػ ٌ
ياسػػب ف وجع ػػؿ ن
ف تة كا ًار لكـ.

ييل سوككف معي كعس
مةض  ،كهك لوس كذلؾ ؛ ٌ
ب-ت وف مف ة ؿ ٌف الغاوػض مػف عػدـ ر ػط الجممػض ػالكاك هػي اتةادهػا

صػػاة اا كذك اياػػا فومػػا ة ماػػا معي ػ الةػػاؿ ٌ ،مػػا الغاوػػض مػػف ر طاػػا ػػالكاك
استوّلاا عكا راز صعتاا معي المعوض.
فال يّ المكركه الوتاؿ  ،مرة رزت صعض ال ر فول  ،كمػرة ػرزت فوػل

صػػعض الخوػػر  ،عػػف طروػػؽ الػػر ط ػػالكاك  ،كهػػذا مػػا جّـ الموػػاـ ف ػي ا وتػػوف ،
فصعض ال ر في الةرب كاإةض في يظر كػ ٌؿ يسػاف  ،كفػي كػؿ زمػاف كمكػاف
ً
ػب
كهذا ما كاف و عر ل المسممكف  ،لذلؾ ارت طت ا وض في ةكلل تعال  ) :يكت ى
ىعمى ٍي يك يـ ا ٍل ًقتىا يؿ ىك يو ىك يك ٍرنه لَّ يك ٍـ) الكاك لت رز هذه الصعض كما هك ةالاا فػي ػعكر

المخاط وف.

شػ ٍػي نئا ىك يوػ ىػك ىق ٍيػ هػر لَّ يكػ ٍػـ) فارت طػػت
سػػى أىف تى ٍك ىريو ػكاٍ ى
ذػػـ ةػػاؿ تعػػال  ) :ىك ىع ى
وإا الكاك راز صعض الخور في هػذا ال ػيّ المكػركه لسػ ب خػر
ا وض هيا ن
 ،فػػالةرب ػ ٌػر ج ػػؾ فػػي ذلػػؾ  ،عكاف رؤم فوػػل خوػػر  ،فاػػك ػػاذ  ،كج وكػػكف
ج متخعًوا  ،غور متكةع  ،فالخور هذا في هذه الةالض كذر ما وةتاج لول هك
ظاػاره لوتاكػد كوتإػ

لػػذلؾ عمػػد لػ

لاذا الغرض.

مػره مػػاـ المخػاط وف الػذوف ج وكػادكف ف وةسػكا ػػل ،

ػراز هػػذه الصػػعض صػػوغض المععػػكؿ معػػل ،فر طػػت ا وػػض ػػالكاك

شر
ش ٍي نئا ىك يو ىك ى
سى أىف تي ًحبكاٍ ى
كوواؿ الكّـ يعسل في ةكلل تعال  )) :ىك ىع ى
لَّ يك ٍـ)) ذلؾ راز صعض في مر غور ارزة في ايذهاف.
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ػه ىح َّ
ػؽ تيقى ًات ًػه ىكءى تى يمػكتي َّف
آم ينكاٍ اتَّقيػكاٍ المٌ ى
ّ-ةاؿ تعال  ) :ىيا أىي ىىا الًَّذ ى
يف ى
كف))ُ) لوػػد طػػاؿ مػػا يٌػػل رسػػكؿ ا﵀  ،صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ ،
سػػمً يم ى
إًءَّ ىكأىنػػتيـ م ٍ
عم ةإوض جدورة التذكور ،هي ٌيل لوس الماػـ ف وػرل الع ػد  ،ػدود التوػكل
 ،كذوػػر التاجػػد  ،ػػؿ هػػـ مػػف ذلػػؾ ف ومػػكت عم ػ ا سػػّـ  ،فكػػـ مػػف ازهػػد
ةإ عمره الع ادة  ،ايومب عم عو ول ة وؿ مماتل  ،فخسر الػديوا كا خػرة ،
كةد كاف رسكؿ ا﵀  ،صم ا﵀ عمول كسمـ ،وكذر مف ةكلل" :الماـ اجعػؿ خوػر

عمػػرم خ ػره  ،كخوػػر عممػػي خكاتمػػل كاجعػػؿ خوػػر وػػامي وػػكـ لوػػاؾ"
وة ػػر عم ػ

)ِ)

فػػالمرّ

خػػر مػػا كػػاف عموػػل  ،كمػػا جػػاّ ذلػػؾ فػػي ايةادوػػث الصػػةوةض ،

فممعياو ػػض الك وػ ػرة ا س ػػّـ  ،عي ػػد المم ػػات دكف م ػػا ة م ػػل  ،كلك ػػي وكص ػػي ا﵀،

سػ ػ ةايل ،الم ػػؤميوف ػػاف وةس ػػيكا خ ػػاتمتاـ  ،كاف ومتذمػ ػكا تو ػػكل ا﵀ فوا ػػا خو ػػر

امتذ ػػاؿ  ،ارت ط ػػت ا و ػػض ػػالكاك  ،لت ػػرز فوا ػػا ه ػػذه الص ػػعض كتس ػػتوؿ ص ػػوغض
المععػػكؿ معػػل  ،فمػػك ةػػذفت الػكاك  ،كصػػارت الجممػػض ةػػاج  ،كةوػػؿ :كج تمػػكتف

ج مسمموف  ،لما عطت كإكح معي التكصوض كاجهتماـ ةسف الخاتمض.
كف))ّ) ر طػت
ْ-ةاؿ تعػال  ) :ىك ىما يك َّنا يم ٍىمً ًكي ا ٍلقيىرل إًٌء ىكأ ٍ
ىومي ىىا ظىػالً يم ى
الجممض اجسموض الكاك  ،هيا  ،لو ػار ػذلؾ لػ ٌف ظمػـ هػذه الوػرل لةػدكد ا﵀
 ،ظػ ػػؿ وػ ػػزداد  ،ةت ػ ػ

مػػػ ،م مغػ ػػا اسػػػتةؽ ف و ػ ػػرز ص ػػوغض المعع ػػكؿ معػػػل ،

كوستوؿ في جممض عف طروؽ فصماا عما ة ماا كاك المعوض  ،فا﵀  ،جػؿ ػايل

 ،ةم ػػوـ كغعػ ػػكر كرة ػػوـ  ،عكاٌيػ ػػل ج وام ػػؾ الوػ ػػرل ٌج عي ػػدما وعػ ػػوض طغواياػ ػػا ،
كوتجاكز الةدكد اجعتوادوض.

)ُ) سكرة ؿ عمراف ،ا وض َُِ.

)ِ) ركاه ا ف السيي عف ايس رإي ا﵀ عيل ،ايذكار لميككم ،صٗٔ.
)ّ) سكرة الوصص ،مف ا وض ٗٓ.
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ػه
ٓ-ةاؿ تعال  ) :ىكأ َّ
س ىعى * ىك يو ىػك ىي ٍق ى
ىنػت ىع ٍن ي
شػى * فىأ ى
ىما ىمف ىجا ىؾ ىي ٍ
تىمى َّىى))ُ) ٌف الرجؿ الذم كاف وػدع ع ػد ا﵀ ػف ـ مكتػكـ ةػوف ػعر خكفػل

م ػػف ا﵀  ،ه ػػرع لػ ػ رس ػػكؿ ا﵀  ،ص ػػم ا﵀ عمو ػػل كس ػػمـ  ،لوس ػػالل ع ػػف م ػػكر
الدوف  ،فممتع ور عف مصاة ض داوض خ وتل  ،داوض سعول ارت طت ا وض ػكاك

المصاة ض.

كةػػد كػػاف رسػػكؿ ا﵀ ،صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ  ،وػػدعك إلةػػاح صػػيادود

ة ػروش ل ػ ا سػػّـ ،فووا مكيػػل اجسػػتازاّ كا ع ػراض  ،ةت ػ

ػػغؿ اػػـ عػػف

ساعوا في هذا الكةت  ،لوسالل عف
ع د ا﵀ ف ـ مكتكـ ،فرجؿ عم وجيّ
ن
اجسػ ػػّـ  ،دكف ف وػ ػػدعكه المصػ ػػطع  ،عموػ ػػل الصػ ػػّة كالسػ ػػّـ  ،ل ػ ػ هػ ػػذا

ػإف س ػػعول ه ػػذا ػػّ ػػؾ  ،ة ػػد ك ػػاف ل ػػدة خ ػػوتل م ػػف ا﵀  ،ةتػ ػ
ا س ػػّـ ف ػ ٌ
اسػػتةوت هػػذه الخ ػػوض ف و ػػرز معياهػػا صػػوغض المععػػكؿ معػػل  ،كتسػػتوؿ فػػي
جممػػض  ،عصػػماا عمػػا ة ماػػا ػػالكاك  ،فمػػك ةػػذفت ال ػكاك كةوػػؿ :ك مػػا مػػف جػػاّؾ

وسع خا نوا  ،لما ع رت عف هذا المعي .
ض ػ يك ٍـ لًػ ىػب ٍع و
ض ىعػ يػدك ىكلى يكػ ٍػـ) )ِ) ةػػوف
ٔ-ةػػاؿ تعػػال  ) :ىكيق ٍم ىنػػا ٍ
او ًبطي ػكاٍ ىب ٍع ي
ظف اليةكوكف ف المرت طض الكاك كغور المرت طض وعيواف معي كاةدا  ،دفعاـ
ٌ
هػذا لػ

ف و ػغمكا يعسػاـ فػي ةإػوض لعظوػض مةإػض ،

ػاف الجمػؿ اجسػموض

الةالوػض التػي كردت فػي الوػػرف الكػروـ  ،كهػي غوػر مرت طػػض ػالكاك  ،يةػك ةكلػػل
ض يك ٍـ ًل ىب ٍع و
ض ىع يدك)
تعال  ) :ىكيق ٍم ىنا ٍ
او ًبطيكاٍ ىب ٍع ي
فو ػػد دخمػػػت الجمم ػػض اجسػ ػػموض الةالو ػػض ف ػػي ه ػػذه ا و ػػض كيةكهػ ػػا تةػػػت
مػػذه اـ الػػذم سػػمط عم ػ الجممػػض اجسػػموض غوػػر المرت طػػض ػػالكاك كهػػك ةكماػػـ

عمواا ومض استعمالاا  ،ك يدرتل  ،ك جعماا جاروض عم غور الوواس كايصؿ
 ،ك الةكػـ عمواػػا ال ػػذكذ  ،ك كصػػعاا ػاليعكر كعػػدـ اجستةسػػاف ،عكاخراجاػػا
)ُ) سكرة ع س ،ا وض ٖ.َُ-

)ِ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ّٔ.
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مػػف معي ػ الكػػّـ  ،كمػػا صػػرح ػػذلؾ الجرجػػايي فػػي كتا ػػل )دجئػػؿ ا عجػػاز)

ػاف ا وػض المػذككرة هػذه ةػذؼ
ةت كاد مكي ػف ػي طالػب الووسػي وصػرح ٌ
الػ ػكاك ج ػػاّت عمػ ػ غو ػػر الةس ػػف  ،فو ػػد اتعوػ ػكا عمػ ػ ٌف ايص ػػؿ كالوو ػػاس ف
وواؿ  :كةميا اه طكا ك عإكـ ل عض عدك  ،ج كما يزؿ ل الورف الكروـ.

ه ػػذا ه ػػك التعس ػػور المعظ ػػي ال ػػذم س ػػمعياه م ػػف الية ػػكووف ،كالةووو ػػض ٌف
ييػػل روػػد مياػػا ف
الجممػػض اجسػػموض لػػـ تػػرد فػػي الوػػرف الكػروـ مرت طػػض ػػالكاك ؛ ٌ
تككف معي الةاؿ ،ج معي المعوض ٌ ،ف عداكة ال وطاف دـ كايت السػ ب
ال ػرئوس لخػػركج دـ مػػف الجيػػض  ،كسػػت و ةائمػػض ويػػل ك ػػوف ذروتػػل ةت ػ ةوػػاـ

الساعض  ،كةد كصؼ ا﵀ ،س ةايل ،عداكة ال وطاف دـ كذروتل ٌاياا متاصمض
ك ػػدودة ك ػػاممض  ،فع ػػي غو ػػر مكإ ػػع م ػػف الو ػػرف الكػ ػروـ  ،ػػوف ا﵀  ،ت ػػارؾ
عدك م وف  ،فمكي و ار ل هػذه العػداكة اػذا
كتعال ٌ ،ف ال وطاف لإليساف ه
ض يك ٍـ ًل ىب ٍع و
ض ىع يػدك) كةػد
المعي ةذفت الكاك في ةكلل تعػال  ) :ىكيق ٍم ىنا ٍ
او ًبطيكاٍ ىب ٍع ي
ت وف فوما س ؽ تعصومل اعتراؼ اليةكووف ٌف الجممض ةذؼ الكاك تككف ا ػد

يف الػكاك
صمض ما ة ماا  ،فمك ر طت ا وض ػالكاك  ،لمػا تةوػؽ هػذا المعيػ ؛ ٌ
تؤذف المغاورة كعدـ اجتةاد  ،م ٌ :ف ا وض ةذؼ الكاك عكارادة معي الةػاؿ
ةد ويت ٌف هذه العداكة وف ال وطاف ك دـ كذروتل متداخمض كمت ا كض كما جاّ
ف ػػي الة ػػدوث  :ف ال ػػوطاف وج ػػرم م ػػف ا يس ػػاف مج ػػرل ال ػػدـ  ،فم ػػك ج ػػاّت

مرت طػػض ػػالكاك يفػػادت معيػ المعوػػض  ،م يفػػادت ٌف العػػداكة ويامػػا متجػػاكرة
كهذا خّؼ الموصكد كالكاةع.
وإػػاؼ ل ػ ذلػػؾ ةإػػوض خػػرل  ،هػػي ٌف ا وػػض لػػك ارت طػػت ػػالكاك ،
كةوػػؿ :كةميػػا اه ط ػكا ك عإػػكـ ل ػ عض عػػدك  ،لكايػػت الجممػػض اجسػػموض مععػػكنج

معل  ،كلكاف المعي ٌف ا﵀ يػزؿ دـ كال ػوطاف كةػكاّ  ،ك يػزؿ معاػـ العػداكة
يي ػػل  ،ج ػػؿ كع ػػّ  ،راد ف وخ ػػر
 ،كا﵀  ،سػ ػ ةايل  ،م ػػا راد ه ػػذا المعيػ ػ ؛ ٌ
ع اده ٌيل لـ ويزؿ العداكة كال ر مف عيده مف السماّ  ،عكاٌيما هػي اي ذوػت مػف
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دـ كال ػػوطاف  ،فا ػػي ص ػػادرة م ػػف المي ػ ىػزلوف  ،ج م ػػف ال ػػذم يػ ػزلاـ  ،ت ػػارؾ
كتعال .
فػػاليةكوكف ،كصػػاةب دجئػػؿ ا عجػػاز  ،كمؤسػػس عمػػـ المعػػايي ،لػػك

ػاف الجممػض ةػوف تػرت ط ػالكاك وػراد مياػا معيػ المعوػض  ،كةػوف ج تػرت ط
ةالكا ٌ
وراد مياا معي الةاؿ  ،م :لػك عر ػكا كاك الةػاؿ كاك المعوػض  ،لمػا اإػطركا

د ر طنا مت كعاا مف دكياا ،

اف الصعض ك الةاؿ تككف الكاك ،
ل الوكؿ ٌ
كلما غمكا يعساـ التعسور ال كمي الذم يتجػت ميػل المآخػذ التػي

ػريا لواػا

ػدج
في هذا المكإكع  ،كفي مكاإع ت مف هذا ال ةث  ،كل غمكا يعسػاـ ن
ػدج مػػف ف وعمم ػكا  :لًػ ىػـ لىػ ٍػـ ت ػرت ط هػػذه ا وػػض
مػػف ذلػػؾ التعسػػور المعيػػكم  ،ف ػ ن
دج مف ذلؾ  ،لً ىـ رود مف هػذه ا وػض ك تمػؾ
الكاك كايصؿ ف ترت ط؟ لعممكا ن
معي الةاؿ كلـ ورد مياا معي المعوض؟

فمػػك درس ػكا مذػػؿ هػػذه ا وػػات فػػي إػػكّ هػػذه الةوووػػض  ،لتكصػػمكا ل ػ

دج مف التعسور المعظي
يتائج  ،ويت لاـ ّغض ايسمكب في الورف الكروـ  ،ن

الذم وف لاـ ذكذ ايسمكب في كتاب ا﵀.

حصػػكؿ اإلشػػكاؿ بمعنػػى الحػػاؿ كحمػػه بمعنػػى المعيػػة  :ةػػوف وعػػرب

ػتيادا لػ ٌف هػذه الػكاك
اليةكوػكف مذ ن
ػاج  ،ك وػض  ،ممػا هػك مػرت ط ػالكاك  ،اس ن
ةالوض  ،كهي فػي الةوووػض كاك المعوػض  ،وختػؿ ا عػراب كالتعسػور  ،كفومػا وػاتي
يماذج مف ذلؾ :

ُ -جعؿ الساومي ) تُٖٓهػ) الكاك الداخمض عم ) ف) ال رطوض فػي

كةكلل عمول الصّة كالسّـ" :مف مات كلـ و رؾ ا﵀ نوئا دخؿ الجيض  ،عكاف
زيػ ػ عكاف س ػػرؽ")ُ) ك ناكا عاطع ػػض  ،ج ػػيّ ا ػػا لتةص ػػوف المعيػ ػ )ِ) .كة ػػد جع ػػؿ
)ُ) ركاه ال خارم.

)ِ) امالي الساومي ،صٕٗ كطاهره ال ذكذ لمدجيي ،صِّْ.
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ايس ػ ػػعراوويي

)ُ)

كالكرم ػ ػػايي )تٖٕٔهػ ػ ػػ))ِ) كالزرك ػ ػػي

)ّ)

الػ ػ ػكاك ف ػ ػػي الة ػ ػػدوث

المذككر ك في مذمض م ا اض  ،يةك :كرميي زود كاف لـ كرمل  ،ك ةسف ل

زود عكاف كعرؾ  ،ةالوض.
كةػػد ايوسػػـ اليةكوػػكف فػػي ع ػراب ال ػكاك فػػي يةػػك :زوػػد عكاف كذػػر مالػػل
ػر مال ػػل
خو ػػؿ  ،فم ػػياـ م ػػف عر ا ػػا ةالو ػػض  ،كجع ػػؿ المذ ػػاؿ تو ػػدور  :زو ػػد كذو ػ نا

خوؿ)ْ) ،كوظار ٌياـ لةظكا ٌف في ايمذمض المذككرة
استعايكا لةمٌل جعؿ الكاك فواا عمػ ةػد معيوػوف رئوسػوف الةػاؿ ك العطػؼ ،

كاج في المعي ك ياـ
ن

ٌما مف جعماا ةالوض  ،فود كةع في م ػكمض فسػاد المعيػ  ،فوػد ذكػر الزرك ػي
مذّ ٌ ،ف يةك  :ةسف لػ زوػد عكاف كعػرؾ  ،كا ػكره عكاف سػاّ لوػؾ  ،تكػكف
ن

ػوئا لوػػؾ
عيػػد جعػػؿ الػكاك لمةػػاؿ  ،توػػدور " :ةسػػف لوػػل كػ نا
ػافر لػػؾ  ،كا ػػكره مسػ ن
يي ػػل وعي ػػي ٌف ةس ػػايؾ لػ ػ غو ػػرؾ
"فمعيػ ػ ه ػػذا التو ػػدور ج وصػ ػ مػ ػراده ؛ ٌ
موودا في ةالض كعره لؾ عكاساّتل لوػؾ  ،كهػذا المعيػ ووإػي
كال كر لل وككف ن
عدـ ا ةساف لول كال كر لل عيدما ووا مؾ الةالض المعاكسض لاا  ،كمذؿ هػذا
وةصؿ في ػاةي ايمذمػض  ،كالمذػاؿ ايخوػر الػذم است ػاد ػل اليةكوػكف  :زوػد

ػر مالػػل خوػػؿ  ،وعيػػي ٌف
ػإف جعمػػل توػػدور  :زوػػد كذوػ نا
عكاف كذػػر مالػػل خوػػؿ  ،فػ ٌ
خوّ في ةالض غياه  ،ك ٌيل ةد وككف غور ذلؾ في غور هذه الةالض
زودان وككف ن
ػوّ عيػػد كذ ػرة
 ،كهػػذا المعي ػ ج وعوػػؿ ف وكػػكف هػػك الموصػػكد ،فمػػف كػػاف خػ ن
مالػػل  ،ف خمػػل سػػوككف

ػػد كمػػف ػػاب كل ػ عيػػد ةمتػػل  ،كهػػك عكػػس المعي ػ

ػوّ مالػػل خوػػؿ  ،لكػاف معيػ هػذه الجممػػض
ػذّ :زوػد ةمػ ن
المو ػكؿ  ،م :لػػك ةوػػؿ مػ ن
)ُ) فاتةض ا عراب ،صُْٓ.

)ِ) رح صةو ال خارم لمكرمايي ٕ ْٗ/كعمدة الوارل لمعويي ٖ.ْ/
)ّ) ال رهاف ِ.ّٕٔ/

)ْ) ا توػػاف ُ ،ُٓٓ/ةا ػػوض الص ػ اف ْ ،ٗ/كةا ػػوض وػػس الةمصػػي عم ػ
ُ ،ْٔ/كالخكاطر العراب صُِِ كصُِٗ.ِِٗ-
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ػػرح التص ػرو

ػوّ ذا افتو ػػر  ،كةػػد وك ػػكف كروم ػػا ذا
ييا ػػا تعيػػي ٌف زو ػ نػدا وك ػػكف خػ ن
معوػ نػدا ؛ ٌ
امتأ كوسل الدراهـ.
ٌمػػا مػػف جعػػؿ الػكاك عاطعػػض  ،فوػػد كةػػع فػػي م ػػكمض المعطػػكؼ عموػػل ،
كو ػػؼ وج ػػكز ةذف ػػل  ،فمذ ػػؿ ه ػػذه الة ػػذؼ غو ػػر م ػػالكؼ ك مس ػػمكع ف ػػي المغ ػػض
العر وض  ،كما ٌف مراده جد عود.
كوظاػػر ٌف هػػذه المسػػالض ووػػت م ػػكمض ػػّ ة ػ ٌؿ  ،ػػؿ الػػذوف تعرإ ػكا
لةمٌاػا إػػافكا لواػػا م ػكّت تػػاكوّتاـ  ،مػػع ٌيػػل ج داعػي لاػػذا كمٌػػل  ،لػػك ٌف
اليةكووف استعايكا لة ٌؿ ا كاؿ معي مػف معػايي الػكاك  ،لػـ جػد ة نػدا مػياـ
مػػف تعػػرض لػػل  ،كهػػك معي ػ المعوػػض  ،كاليةكوػػكف لػػـ وػػدخمكا هػػذا المعي ػ ًمػػف
ػوّ ،كالسػ ػ ب ف ػػي ذل ػػؾ
ػػوف المع ػػايي الت ػػي ذكركه ػػا  ،كاس ػػت عدكه جمم ػػض كتعص ػ ن

كاإػ فالم ػػكمض ةاصػػمض فػػي جممػػض )الجممػػض ال ػػرطوض) ككاك المعوػػض عيػػدهـ ج

وص دخكلاا ٌج عم المعرد.

ك رل ٌف م كمض ايمذمض التػي سػ ؽ ذكرهػا  ،تةػ ٌؿ لػك جعميػا الػكاك فواػا
ػذّ وسػػتووـ معياهػػا لػػك جعمياهػػا
لممعوػػض  ،فجممػػض :زوػػد عكاف كذػػر مالػػل خوػػؿ  ،مػ ن
تودور :زود مع كذرة مالل خوؿ  ،م :زود عم كذرة مالل خوػؿ  ،ك)عمػ ) ك

)مػ ػػع) كممتػ ػػاف  ،تػ ػػؤدم ةػ ػػداهما معي ػ ػ ايخػ ػػرل فػ ػػي كذوػ ػػر مػ ػػف ايمذمػ ػػض)ُ)،
فالةدوث الي ػكم" :دخػؿ الجيػض عكاف زيػ عكاف سػرؽ" كايمذمػض الم ػا اض لػل التػي
ً )ِ)
ػاؿ ىعمىػى يح ِّبػه)
است اد اا اليةكوػكف ،هػي جموعػا كوكلػل تعػال  ) :ىكآتىػى ا ٍل ىم ى
ً
َّػػػؾ لىػػػ يذك ىم ٍغ ًفػ ىػػروة لِّ َّمنػ ً
ػػػـ))ّ) ،فو ػػد جع ػػؿ
كةكل ػػل تع ػػال  ) :ىكًا َّف ىرب ى
ػػاس ىعمىػػػى ظي ٍمم ًى ٍ

)ُ) الك ػ ػػاؼ ِ ،ُِٔ/كالت وػ ػػاف فػ ػػي ػ ػػرح الػ ػػدوكاف الميسػ ػػكب ل ػ ػ
ّ ،ُّٔ-ُِٔ/كمدرسض الككفض ،صِّٖ.

)ِ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ُٕٕ.
)ّ) سكرة الرعد ،مف ا وض ٔ.
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ػ ػػي ال وػ ػػاّ العك ػ ػػرم

اليةكو ػ ػػكف )عمػ ػ ػ ) هي ػ ػػا معيػ ػ ػ المص ػ ػػاة ض  ،كة ػ ػػدركها ػ ػ ػػ)مع))ُ) ،كالتو ػ ػػدور
كؾ لى يذك ىم ٍغ ًع ى ورة لمكي ً
اس مع ظيٍم ًم ًا ٍـ ،كهاتاف
عيدهـ  :ك ت الماؿ مع ة ل  ،ى عكًا كف ىر ى
ا وتػػاف همػػا كوكلػػل تعػػال ) :كيي ٍط ًعمػ ى َّ
ػاـ ىعمىػػى يح ِّبػ ًػه))ِ) م :كوطعمػػكف
ى ي
ػكف الط ىعػ ى

الطعاـ عم الرغـ مف ة اـ لمطعاـ  ،معي  :عكاف ة كه  ،ك مع ةػ اـ لػل ،
فمـ تختمؼ ايمذمض المتودمض عف هذه ال كاهد الوريوض كيةكها ٌج زوػادة معيػ
ال ػػرط ) ف)  ،فوكػػكف التوػػدور التػػاـ لصػػوغض  :زوػػد عكاف كذػػر مالػػل خوػػؿ  ،هػػك:
زوػػد مػػع كذ ػرة مالػػل ف ةصػػمت  ،خوػػؿ  ،فالصػػوغتاف ػػيعس المعي ػ  ،ةت ػ

َّػؾ لىػ يذك
وعسر ةكلػل تعػال  ) :ىكًا َّف ىرب ى
كجديا ا السعكد في تعسوره  ،ةوف راد ف ٌ
ىم ٍغ ًف ىروة لِّ َّمن ً
اس ىعمىى ظي ٍم ًم ًى ٍـ) ةاؿ :ف "المعي  :ف ر ؾ ج وعجؿ لمياس العوك ض
عكاف كايكا ظالموف  ،ؿ ماماـ تاخورها")ّ).
فاستخدـ صوغض " عكاف كايكا ظالموف" تعسو ار لمعي )عم ظمماـ) التي

جعمت تودور :مع ظمماـ.

ذف الكاك في يةػك" :دخػؿ الجيػض عكاف زيػ عكاف سػرؽ" كيةػك :زوػد عكاف
كذ ػ ػ ػػر مال ػ ػ ػػل خو ػ ػ ػػؿ  ،ك مذالام ػ ػ ػػا  ،لوس ػ ػ ػػت كاك عط ػ ػ ػػؼ كج كاك ة ػ ػ ػػاؿ كج كاك

)ْ)
ػوئا م ػػف ه ػػذا ك ذاؾ ، ،عكاٌيم ػػا ه ػػي كاك
اعتػ ػراض ك اس ػػتئياؼ  ،كلوس ػػت ػ ن
المعوػػض  ،ف اػػا وسػػتووـ تعسػػور مػػا توػػدـ مػػف ايمذمػػض عكاع ار ػػل  ،ك كػػرر ةػػكليٌ :ف

اليةػػكووف لػػك اسػػتعايكا معي ػ المعوػػض فػػي هػػذا ال ػػاب  ،لكجػػدكا إػػالتاـ فوػػل ،

)ُ) الك ػ ػػاؼ ُ ،ُْٓ/ِ ،ُِٖ/كا تو ػ ػػاف ُ ،ُْٔ/معت ػ ػػرؾ ايةػ ػ ػراف ِ ،َٕٔ/كةا ػ ػػوض
ال ي ػػايي عمػ ػ

ػػرح جم ػػع الجكام ػػع لج ػػّؿ المةم ػػي ُ ،ِٖٔ-ِٕٔ/كتي ػػاكب ة ػػركؼ

الجر في لغض الورف ،صّٔ ،كالةركؼ العاممض في الورف الكروـ ،صِّٗ.

)ِ) سكرة الدهر ،مف ا وض ٖ.

)ّ) تعسور ي السعكد ّ.ٗٗ/

)ْ) ف الخعوعض المكسكرة الامزة في اليةك العر ي ،سامض طل ،صْٖ.ٖٓ-
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كةمكا ا

العر ي.

كاؿ دكف ف ومجؤكا ل تمؾ التاكوّت المتكمعض  ،كوذومكا اا اليةػك
ِ -ج وعرب اليةكوكف الكاك الداخمػض عمػ المإػارع فػي ةكلػل تعػال :

ػه)
ػه ىكيي ىعمِّ يم يكػ يػـ المٌػ ي
) ىكاتَّقيػكاٍ المٌػ ى
ع ار اا ةالوض ك استئيافوض  ،عد است عاد ع ار اا عاطعض)ِ).
)ُ)

كاك معوػػض  ،لرفػػع الععػػؿ عػػدها ،فاإػػطركا ل ػ

ةاج  ،ج جده وّئـ المعي كالموصكد  ،ذ
ٌف عراب )كوعممكـ ا﵀) ن
لوس المراد تووود توكل الع اد  ،تعمػوـ ا﵀ لاػـ  ،م :لػوس المػراد ف وتوػكه فػي

ه ػػذه الةال ػػض  ،كم ػػا ٌف ه ػػذا ا عػ ػراب ووإ ػػي  ،ع ػػدـ اتوائ ػػل  ،سػ ػ ةايل  ،ف ػػي
غورها  ،كمعي ةكلل تعال  ،هيا  ،كاإػ  ،كهػك ةػث الع ػاد عمػ توػكل ا﵀،
عمما  ،كهذا عود عف
عز كجؿ  ،ك ٌياـ ذا اتوكهٌ ،
فإف ا﵀  ،س ةايل  ،وزودهـ ن
يف اجسػػتئيافوض فػػي المغػػض
معي ػ الةػػاؿ ككػػذلؾ ج وص ػ ع ار اػػا اسػػتئيافوض ؛ ٌ

معياه ػػا اج ت ػػداّ)ّ) ،كاليةكو ػػكف متعو ػػكف عمػ ػ تعرو ػػؼ كاك اجس ػػتئياؼ ك كاك

اج تداّ ٌاياػا "هػي التػي عػدها جممػض غوػر متعموػض مػا ة ماػا فػي المعيػ  ،كج
م ػػاركض ل ػػل ف ػػي ا عػ ػراب")ْ) .فكو ػػؼ ومك ػػف ف تك ػػكف جمم ػػض )كوعممك ػػـ ا﵀)
ميوطعض عما ة ماا في المعي كا عراب  ،فالعّةض وياما عّةض مصور كاةػد
 ،فػػا﵀  ،س ػ ةايل  ،لػػـ وػػرد ف ووػػكؿ لممػػؤميوف )كاتو ػكا ا﵀) ةسػػب  ،كمػػا راد

س ةايل  ،ف ووكؿ لاـ )كوعممكـ ا﵀) ةسب  ،عكاٌيما جػؿ ػايل  ،كمػا مػر مػف
ة ؿ في وػات م ػا اض  ،راد يتوجػض الجمػع ويامػا  ،فمػك ٌيػل  ،ت ػارؾ كتعػال ،
)ُ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ِِٖ.

)ِ) الت واف في عراب الورف ُ ،ِِّ/كتةت اسـ مّّ ما مف ل الرةمف ُ ُٕ/كتعسور
الجّل ػػوف ،صٓٔ ،كةا ػػوض الجم ػػؿ عمػ ػ الجّل ػػوف ُ ،ِّٓ-ِّْ/كة ػػد جع ػػؿ ا ػػف
ه اـ الكاك في هذه ا وض مف كاهد كاك اجستئياؼ ،المغيي ِ.ّٓٗ/

)ّ) الوامكس ّ.ُِّ/

)ْ) ال رهاف لمزرك ي ْ ،ّْٕ/كا تواف ُ ،ُٕٖ/كصرؼ العياوض صَُٓ.
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لـ ووؿ )كاتوكا ا﵀)  ،لما كاف هياؾ ةاجض في ف ووكؿ )كوعممكـ ا﵀) فةدكث

ػادر ميػػل  ،فػػّ
الجممػػض الذايوػػض  ،صػػار يتوجػػض لةػػدكث الجممػػض ايكل ػ  ،ك صػ نا
وككف  ،لك لـ وكف  ،فاص ةت الصمض ػوف الجممتػوف متويػض كوكعػي لتاكوػد هػذه

الةوووػػض  ،مػػا تعيوػػل ا وػػض ذ تعسػػورها عيػػد المعس ػروف " ػػاف مػػف اتوػػاه عممػػل ا﵀
ػػه ىي ٍج ىعػػػؿ لَّ يكػ ٍػػـ
آم ينػػػكاٍ إىف تىتَّقيػػػكاٍ المٌػ ى
 ....،كميػػل ةكلػػل تعػػال ً ) :يػػػا أىي ىىػػػا الَّػ ًػػذ ى
يف ى
)ُ) )ِ)
عمت العّةض ػوف الجممتػوف هيػا  ،عّةػض الجػكاب ػرطل ،
في ٍرقىانان) " فود يج ٍ
ػػؿ جعم ػػت

ػػد م ػػف ذل ػػؾ  ،ف ػػالمعركؼ ع ػػف الجمم ػػض ال ػػرطوض  ،ف تةوو ػػؽ

الجكاب فواا واتي عد تةووؽ فعؿ ال ػرط  ،توػكؿ :ف تػدرس تػيج  ،م :ف

ذايوػػا  ،كالصػػمض ػػوف
تذ ػػت الد ارسػػض كنج ،لتذ ػػت عػػدها يتوجتاػػا  ،كهػػي اليجػػاح ن
الج ػكاب كالععػػؿ فػػي الجممػػض ال ػػرطوض  ،مامػػا كايػػت ةرو ػػض  ،فػػّ ػػد ف وكػػكف

هياؾ وياما زمف ةصر ـ طاؿ  ،فةذؼ داة ال رط مف ةكلل تعال  ) :ىكاتَّقيػكاٍ
المٌ ىه ىكيي ىعمِّ يم يك يـ المٌ يه) ك عاده عف سمكب ال ػرط ةصػد ميػل ف ج وكػكف هيػاؾ
وف الععؿ الذم هك التوكل كالجزاّ الذم هك التعموـ  ،م تراخ كاف في الزمف
 ،م ةصػػد ميػػل ف وكػػكف الج ػزاّ )الجػكاب) ما ػ نػوا جينػػا ل ػ جيػػب مػػع الععػػؿ
متصّ ل  ،فا وض اذا ايسمكب عيت ٌف ا﵀  ،س ةايل  ،و د تعموـ المؤمف
ن
ف ػػي الكة ػػت ال ػػذم و ػػد ه ػػذا الم ػػؤمف تو ػػكل ا﵀  ،كه ػػذا ه ػػك الس ػ ٌػر ف ػػي ٌف ا﵀
س ةايل  ،ةاؿ هيا  ) :ىكاتَّقيكاٍ المٌ ىه ىكيي ىعمِّ يم يك يـ المٌ يه) كلـ ووؿ  :ف تتوكا ا﵀ وعممكػـ
ػاف عموػل ف ويتظػر الجػزاّ عػد ف ووػكـ
ا﵀  ،لكي ج و عر ع ػده المخاطػب ٌ
توكل ا﵀ في مجاؿ العمـ.

كهذه ةوووض كاف وعاو اا ايتوواّ  ،كو عركف اا  ،فود ي د ال افعي

 ،رةمل ا﵀  ،كهك طالب عمـ ودرس عيد وخل ككوع هذوف ال وتوف :

فار ديي ل ترؾ المعاصي

سكّ ةعظي
ي
ككت ل ككوع ى

)ُ) سكرة اييعاؿ ،مف ا وض ِٗ.
)ِ) تعسور الورط ي ّ.َْٔ/
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كي ػ ػ ػػكر ً
ا﵀ ج يوا ػ ػ ػػدل لعاص ػ ػ ػػي
ػكر
كة ػ ػ ػػاؿ اعم ػ ػ ػػـ ػ ػ ػ ٌ
ػاف العم ػ ػ ػ ىػـ ي ػ ػ ػ ه
ػه ىكيي ىعمِّ يم يك يػـ
يخمص مما سػ ؽ ذكػره اف معيػ ةكلػل تعػال  ) :ىكاتَّقيػكاٍ المٌ ى
)ُ)

المٌ يه) هك ٌف ةدكث توكل الع اد  ،كةدكث تعموـ ا﵀ لاػـ  ،مصػطة اف معػا ،
موتريػػاف ف ػػي زمػػف كاة ػػد  ،ج وس ػ ؽ ة ػػدهما ا خػػر  ،كه ػػذا هػػك ع ػػوف معيػ ػ
المعوض  ،فػكاك )كوعممكػـ) لوسػت كاك عطػؼ  ،كج كاك ةػاؿ  ،كج كاك اسػتئياؼ

 ،عكايما هي كاك المعوض.

ىع ىمػػى ىكقىػ ٍػد
ػاؿ ىر ِّ
ّ-تعػػرب ال ػكاك فػػي ةكلػػل تعػػال ) :قىػ ى
ب لًػ ىػـ ىح ى
شػ ٍػرتىًني أ ٍ
نت ب ً
ير))ِ) ةالوض  ،مع ٌف هذا المعي  ،ج وص ٌ مراده.
ص نا
يك ي ى
هياؾ ةإوض جدورة ذكرها كتكإوةاا في هذا المواـ  ،هػي ٌف اةتػراف
الجممػػض الةالوػػض ػػزمف عامماػػا  ،وختمػػؼ عػػف اةتػراف جممػػض المععػػكؿ معػػل ػػزمف
عامماا  ،فالجممض الةالوض وجب في ايصؿ دجلتاا عم الزمف الةاإػر  ،لػذا

لـ وص ٌ عيد اليةكووف ف وواؿ :ة ؿ زود إةؾ  ،ك ة ؿ زود سوإةؾ .
فإيل ج و ترط دجلتاا عم الزمف الةاإر ،
ٌما جممض المععكؿ معلٌ ،
ػػؿ و ػػترط فػػي ايصػػؿ ف وكػػكف زماياػػا كزمػػاف مػػا صػػاة تل متةػػدوف  ،م:

كةكعاما في كةت كاةد  ،سكاّ كاف في الماإي ـ الةاإر ـ المستو ؿ.

ل ػػذا رل ٌف الة ػػاؿ تختم ػػؼ ع ػػف المعع ػػكؿ مع ػػل الجمم ػػض  ،ف ػػي ٌي ػػل ج
وص ػ ف توػػع ماإػ نػوا ٌ ،ج فػػي ةػػاجت خاصػػض  ،كػػاف تكػػكف ةكاوػػض لةػػدكث
ً
نػد المٌ ًػه
يسػى ًع ى
كةع لصػاة اا فػي الػزمف الماإػي ،كوكلػل تعػال ) :إً َّف ىمثى ىػؿ ع ى
ً
آدـ ىقمىقى يه ًمف تير و
متصّ زماف صاة اا الةػالي ،
اب))ّ) ك كاف زماياا
ن
ى
ىك ىمثىؿ ى ى
كوكلل تعػال ) :فىانظير إًلىى طىع ً
س َّػن ٍه))ْ) كمعيػ ا وػض هػك ٌف
ام ىؾ ىك ى
ش ىار ًب ىؾ لى ٍػـ ىيتى ى
ى
ٍ
)ُ) عر ال افعي ،صُْٔ.

)ِ) سكرة طل ،مف ا وض ُِٓ.

)ّ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض ٗٓ.
)ْ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ِٗٓ.
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ا﵀  ،س ةايل  ،مر ي ول عد عذل مف يكمل مئض عػاـ  ،ف ويظػر لػ طعامػل
ك ار ل الذم وي لـ وتغور طعمل  ،ةت زمف عذل  ،كاليظر لول.

استيادا ل ذلؾ  ،اتعؽ اليةكوكف عم ٌف ايصؿ في الةػاؿ ف تػدؿ
ن
عم الزمف الةاإػر  ،عكا ٌج يكلػت  ،كلاػذا ركا مػف ا ػكاؿ  ،كةكعػل ماإ نػوا

 ،كج كاؿ عيد كةكعل مإػارنعا  ،لكػف تجػد ٌيػل ةػد اسػتواـ معيػ ا وػض التػي
ػػد يا اجست ػػااد اػػا عيػػدما جعمػػت الجممػػض عػػد ال ػكاك فواػػا دالػػض عم ػ الػػزمف
الماإػػي  ،ك ٌيػػل ج وسػػتووـ عيػػد جعماػػا دالػػض عم ػ الػػزمف الةاإػػر  ،فمػػك ةوػػؿ
مذّ  :ةػاؿ رب لػـ ة ػرتيي عمػ ك يػا صػور  ،لكػاف المعيػ فاس نػدا ك غوػر
ن
موصكد  ،لذلؾ تةس تياةض معي ا وض كعػدـ فائػدتاا عيػدما تجعػؿ الجممػض

يف ة ػػدكث العمػ ػ
مع ػػردة  ،كتو ػػكؿ  :ة ػػاؿ رب ل ػػـ ة ػ ػرتيي عمػ ػ ص ػ نا
ػور ؛ ٌ
صاة ل في ا خرة  ،كةدكث ال صر صػاة ل فػي الػديوا ،فػّ وجػكز ف يجعػؿ

الةػػدكث الذػػايي ةػا نج خػػرل ؛ يف هػػذا وسػػتكجب إػػماا لػ الةالػػض ايكلػ ،
ػاج  ،فوػد
يف الجممض )ةد كيت
عوٌيػا جعماػا ة ن
صورا) ما ييػا ٌ
فوعسد المعي ؛ ٌ
ن
كلما كاف الةاؿ صػعض لصػاة ل
كج يا ف وككف صاة اا الواّ مف ة رتيي ٌ ،
ػور  ،ةائمػػض
 ،موتريػػا ػػزمف عاممػػل ،لػػزـ ف وكػػكف المعي ػ ٌف ةالػػض ككيػػل صػ نا
كةت الة ر  ،كهذا غور ةاصػؿ  ،كغوػر موصػكد ،عكاٌيمػا المػراد اجتمػاع ةالػض
ال صػػر كصػػاة اا  ،كهػػك فػػي الػػديوا  ،ةالػػض العم ػ  ،كصػػاة اا  ،كهػػك فػػي

ا خرة  ،كهذا مف معيػ المعوػض  ،فتكػكف ا وػض توػدور  :ةػاؿ رب لػـ ة ػرتيي

صور في الديوا  ،م :عم الرغـ مف ذلؾ.
نا
عم مع يي كيت
ػورا)
ٌ
رب معتػػرض ووػػكؿ :ف لػػـ وص ػ ٌ ف يعػػرب جممػػض )ةػػد كيػػت صػ ن
يف المععػػكؿ معػػل
ةػ ن
ػاجٌ ،
وإػػا ف يعر اػػا مععػػكؿ معػػل ؛ ٌ
فإيػػل ج وص ػ ٌ هيػػا ن
كذلؾ موترف زمف عاممل.

ػةوةا فػي المععػكؿ معػل المعػرد  ،كيةػف ا ف
هذا اجعتراض وككف ص ن
وإا تكإوةاا.
صدد المععكؿ معل الجممض  ،كهيا ت رز ةإوض ذايوض جدورة ن
247

يياػػا
لوػػد ص ػ مػػف الكاإ ػ ٌف عّةػػض الجممػػض الةالوػػض صػػاة اا ٌ ،
صػػعض لػػل  ،لػػذا كجػػب ارت اطاػػا مػػا وعػػكد عموػػل  ،ك ٌمػػا المععػػكؿ معػػل الجممػػض ،

فأيل لوس صػعض لمصػاة ل  ،لػـ وجػب ارت اطػل ػل مػا وعػكد عموػل  ،كهػك مػف
ٌ
هذه الجاض  ،لـ تكف عّةتل ل  ،عكاٌيما الجممض التي تإميتل.
فإف ارت اط الجممض الةالوػض ػزمف عامػؿ صػاة اا ،
ن
استيادا ل ذلؾ ٌ ،
يياػػا الصػػاةب يعسػػل  ،فعامػػؿ الصػػاةب كزمايػػل ،هػػك يعسػػل
مػػر ج ػػد ميػػل ؛ ٌ

عام ػػؿ الة ػػاؿ كزمايا ػػا ٌ ،م ػػا المعع ػػكؿ مع ػػل الجمم ػػض  ،فا ػػك ػػيّ خ ػػر غو ػػر
المصاةب  ،مستوؿ ةدكذػل كزمايػل  ،لػذلؾ ةػد يجػد فػي المععػكؿ معػل الجممػض
تةر ار مف كةدة الزماف  ،ج يجده في الجممض الةالوض.

وتعػػؽ اليةكوػػكف عمػ ٌف المػراد مػػف المععػػكؿ معػػل  ،اةت اريػػل مصػػاة ل
ػت اليظػػر فػػي مذمػػض ٌ ،يػػل ةػػد ج
فػػي زمػػف كاةػػد ٌ ،ج يػػي كجػػدت عػػد ف معيػ ي

و ػراد ميامػػا هػػذا اجةت ػراف  ،ػػؿ مجػػرد اجتماعماػػا  ،ةت ػ لػػك كايػػا فػػي زمػػايوف

مختمعوف ،كج عيي ػذلؾ ٌف كاك المعوػض صػارت كػكاك العطػؼ التػي وػراد مياػا
الجمع المطمػؽ ػوف مػروف  ،عكاٌيمػا عيػي ٌياػا التػي وػراد مياػا الجمػع ػوف مػر
ػذّ ،الجمػػع ػػوف ا يجػػاب كالجمػػاع  ،فإيػػل ج
ك خػػر م ػرت ط ػػل  ،مػػف ذلػػؾ مػ ن

ومك ػػف ف وةص ػػؿ ايم ػػر ايكؿ دكف ف وسػ ػ ول ةص ػػكؿ ايم ػػر الذ ػػايي  ،ف ػػإذا

ػإف الػكاك كاك معوػض  ،كج و ػترط كةػكع مػا عػدها كمػا
ةصد مذؿ هذا الجمػع  ،ف ٌ
ة ماػػا فػػي زمػػف كاةػػد  ،ف ػػوف الجمػػاع كا يجػػاب ػػار معػػدكدات معمكم ػػات،
كف لًػي ىكلى هػد ىكلى ٍػـ
كمذؿ هذه المعوض ةصمت في ةكلل تعال ) :قالى ٍت ىر ِّ
ب أ َّىنى ىي يكػ ي
شهر))ُ) فود عج ػت مػروـ  ،عمواػا السػّـ ٌ ،يػل كوػؼ وجػكز الجمػع
س ًني ىب ى
سٍ
ىي ٍم ى
وف ا يجػاب الةاصػؿ ا ف  ،مػع عػدـ ةصػكؿ مسػ ل فػي الماإػي؟ كوكػكف

)ُ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض ْٕ.
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التودورٌ :ي وكػكف لػي كلػد  ،مػع ييػي لػـ ومسػيي رجػؿ؟ م :عمػ الػرغـ مػف
ذلؾ؟.
ك ووص ػػد ميا ػػا الجم ػػع ػػوف مػ ػروف ،مم ػػا وي غ ػػي اجتماعام ػػا  ،كوكل ػػل
ً )ُ)
َّ ً ً
سػ ًب ً
يق ًر ٍج ىنػا ًمػف ًد ىي ً
ارىنػا ىكأ ٍىب ىنآئ ىنػا)
يؿ المٌ ًػه ىكقى ٍػد أ ٍ
تعال  ) :ىك ىما لى ىنا أىء ينقىات ىؿ في ى
م ج وي غػ ػػي ف ج يجمػ ػػع ػ ػػوف الوتػ ػػاؿ فػ ػػي س ػ ػ وؿ ا﵀ الػ ػػذم سوةصػ ػػؿ فػ ػػي
المسػػتو ؿ  ،ك ػػوف خراجيػػا مػػف دواريػػا ظممػػا الػػذم ةصػػؿ فػػي الماإػػي ،كمذػػؿ

كف
ػاف فى ًر ه
س ىػم يع ى
ػكف أىف يي ٍؤ ًم ينػكاٍ لى يك ٍػـ ىكقى ٍػد ىك ى
هذا ةكلل تعال ) :أىفىتى ٍط ىم يع ى
يػؽ ِّمػ ٍن يى ٍـ ىي ٍ
ىك ى ىـ المٌ ًه ثي َّـ يي ىحِّرفيكىن يه))ِ) ككػذلؾ ايمػر فػي ةكلػل ،تعػال  ،الػذم ػد يا الةػدوث
نت ب ً
ير).
ص نا
اؿ ىر ِّ
عيل) :قى ى
ب لً ىـ ىح ى
ش ٍرتىًني أ ٍ
ىع ىمى ىكقى ٍد يك ي ى
ػر غرونػػا  ،فكجػػكب اجتمػػاع م ػروف
كةصػػد مذػػؿ هػػذه المعوػػض  ،لػػوس مػ نا
مػػع عػػدـ ا ػػتراط كةػػدة زمايوامػػا  ،ةإػػوض ومكػػف ةصػػكلاا كتع ػ حد مػػف ايمػػكر

فمذّ ٌيل وجب اةتراف ا وماف ا﵀ في الديوا  ،ػدخكؿ الجيػض فػي
اجعتوادوض  ،ن
ا خ ػرة  ،ككػػذلؾ اةت ػراف الد ارسػػض  ،كيتوجػػض اليجػػاح فومػػا عػػد  ،كاةت ػراف يػػزكؿ
ايمطار خركج الزرع  ،كاةتراف العمؿ كايجر عموػل ،فكػؿ مػروف ممػا سػ ؽ،

وج ػػب ف ػػي ايص ػػؿ اجتماعام ػػا  ،لك ػػف ج و ػػترط ف وككي ػػا ف ػػي زم ػػف كاة ػػد ،

ك سمكب ال رط إرب مف هذا الو وؿ.
كهذه ةوووض

ار لواا اليةكوكف ،فود است ادكا يصب المإارع عد

كاك المعوػػض المذػػاؿ  :زريػػي ك زكرؾ ، ،كةػػالكاٌ :ف المعيػ  ،لتجتمػػع الزوارتػػاف
كمف المستةوؿ ف ووصد اجتماع الزوارتوف)ّ) في كةت كاةد.

)ُ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ِْٔ.
)ِ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ٕٓ.

)ّ) كتاب سػو كول ّ ،ْٓ-ْْ/ك ػرح المعصػؿ ج ػف وعػوش ٕ ،ّّ/كالمعصػؿ لمزم ػخرم،
صِْٖ.
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كمذؿ هذا ذكػر الػرازم عيػدما تكمػـ عمػ المإػارع الميصػكب عػد كاك
يف
المعوض  ،في ةكلل تعال ) :أ ٍىـ ىح ًس ٍبتي ٍـ أىف تى ٍػد يقميكاٍ ا ٍل ىج َّنػ ىة ىكلى َّمػا ىي ٍعمى ًػـ المٌ ي
ػه الَّ ًػذ ى
يف))ُ) كةػػاؿٌ :ف المعيػ  :كف تػػرؾ المصػػا رة فػػي
اوػ يػدكاٍ ًمػػن يك ٍـ ىكىي ٍعمىػ ىػـ َّ
ىج ى
الصػػا ًب ًر ى
الديوا  ،كدخكؿ الجيض في ا خرة ،مما ج وجتمعاف)ِ).

كمذؿ هذه المعوػض تصػ ٌ رادتاػا ػوف جممتػوف  ،مكػاف ف تسػتوؿ كػؿ
ميامػػا زماياػػا  ،كج تصػ ػػوف معػػردوف لكجػػكب اتةادهمػػا ةويئػػذ ػػزمف عامػػؿ
المصاةب.

ْ-مف المعػركؼ عيػد اليةػكووف ٌف كػؿ جممػض لاػا مةػ اؿ مػف ا عػراب
كالجممض الةالوض ،كاةعػض مكةػع المعػرد  ،ك ٌيػل وجػب ف تيةػؿ لوػل)ّ) ةتػ التػي

فإياا وجب ف تيةؿ لول مف معياها
وصعب ايةّلاا ل م تؽ مف لعظاا ٌ ،
 ،يةػػك :جػػاّ زوػد كوػػده عمػ رسػػل  ،فوػػد اسػ ً
ػتدؿ عمػ ٌف هػػذه الجممػػض ةالوػػض ،
افع ػػا و ػػده)ْ) ،كه ػػذا رجػ ػ معو ػػار ات ع ػػل اليةكو ػػكف
ييا ػػا تو ػػدور  :ج ػػاّ زو ػػد ر ن
لّستدجؿ عم ةالوض الجممض  ،ميذ ي اة اليةك.
فسو كول استدؿ عم

ف المإارع )ووػكؿ) فػي يةػك :ذره ووػكؿ ذاؾ، ،

ػائّ
مرفػػكع عمػ الةػػاؿ ؛ ييػػل جػػاز جعمػػل توػػدور :ذره ةػ ن

)ٓ)

كالم ػػرد ميػػع جعػػؿ

ةاج ،في يةك :مف واتيا كوساليا يعطػل  ،لعػدـ جػكاز جعمػل
المإارع وساليا  ،ن
كسائّ)ٔ).
تودور :مف واتيا
ن

)ُ) سكرة ؿ عمراف ،مف ا وض ُِْ.
)ِ) تعسور الرازم ٗ.ُٗ/

)ّ) المسػػائؿ الم ػػكمض ،ص ػػصُُْ ،كرصػػؼ الم ػػايي ،صُْٖ كةا ػػوض الدسػػكةي عمػػ
المغيي ِ.ُْٖ/
)ْ) ك ؼ الم كؿ ُ. ْْٖ -ّْٖ/
)ٓ) كتاب سو كول ّ.ٖٗ/

)ٔ) الموتإب ِ.ٔٔ-ٔٓ/
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ك ػػك جععػػر اليةػػاس وػػذكر ف المإػػارع فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ي ىقػ ً
كف
ػاد يع ى
ٌ
ي
آم ينػػػكا))ُ) وك ػػكف ف ػػي مكإ ػػع الة ػػاؿ ذا ك ػػاف تو ػػدور مخ ػػادعوف
المٌػ ى
ػػه ىكالَّػ ًػػذ ى
يف ى
)ِ)
َّقميػكاٍ ًبػػا ٍل يك ٍف ًر ىك يوػ ٍػـ قىػ ٍػد
ا﵀  ،كةػػد جعمػػت ػ ل الجممػػض فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :ىكقىػػد د ى
ً )ّ)
ػتيادا ل ػ ككياػػا
ىق ىر يجػػكاٍ ًب
ػػه) كيةػػك  :خػػرج ذوا ػػل ك درعػػل  ،ةػػكا نج  ،اسػ ن
معي الم توات المعردة التي ايةمت لواا  ،ذ صارت توػدور :دخمػكا كػافروف

مكتسوا  ،ك ج نسا ذوا ل كخرج دارنعا)ْ).
كخرجكا كافروف ،كخرج
ن
كدلوؿ الجرجايي عم ٌف الكاك في ةكؿ ال اعر :

هياـ مال نكا
وت ظافورهـ
يجكت ك ر ي
ي
فمما خ ي
ٌ
مستيدا ل
لوست ةالوض  ،ك ٌياا ةالوض في يةك :كيت كج خ الذئب  ،كاف
ن
اهيػػا
ٌف ايكل ػ مػػع المإػػارع الػػذم دخمػػت عموػػل  ،لوسػػت معي ػ  :يجػػكت ر ن

مال نكا  ،في ةوف كايت الذايوض معل  ،معي  :غور خاش لمذئب)ٓ).

كجعؿ المإارع الميعي في ةكلل تعال ) :يا لى ٍيتىىنا ينرد كءى ين ىك ِّذب ًبآي ً
ات
ى ى
ى
ى ى
)ٕ)
)ٔ)
ػرد غوػػر مكػػذ وف  ،كجعمػػت
ىرِّب ىنػػا) ةػ ن
ػاج اسػػتيادا ل ػ ٌيػػل معي ػ  :وػػا لوتيػػا يػ ٌ
الجممض اجسموض في ةكلل تعال ) :فىجا ىوا بأٍس ىنا بياتنا أىك يوـ قى ً
كف))ٖ).
آئمي ى
ى
ى ي ىى ٍ ٍ
)ُ)
ةالوض يياا توػدور ) ك ةػائموف) كجعمػت الػكاك فػي المذػاؿ الم ػاكر:
يف المذ ػػاؿ تو ػػدور :ج تاك ػػؿ
ج تاك ػػؿ الس ػػمؾ كت ػػرب المػ ػ ف  ،كاك الة ػػاؿ ؛ ٌ

)ُ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ٗ.

)ِ) الوطع كاجئتياؼ ،صُُٖ.

)ّ) سكرة المائدة ،مف ا وض ُٔ.

)ْ) الةركؼ لمرمػايي ،صّٔ ،ّٗ-كالك ػاؼ ُ ّٔٓ/كتعسػور الط رسػي ،المجمػد الذػايي،
صُِٕ ،كتعسور اليسعي ُ.َْ/

)ٓ) دجئؿ ا عجاز ،صَِٓ.َِٖ-
)ٔ) سكرة اييعاـ ،مف ا وض ِٕ.
)ٕ) الك اؼ ِ.ُٓ/

)ٖ) سكرة ايعراؼ مف ا وض ْ.
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السمؾ

او ًبطيكاٍ
ٍ
كذكركا

)ِ)

ككػذلؾ عر ػت الجممػض اجسػموض فػي ةكلػل تعػال  ) :ىكيق ٍم ىنػا

ػارنا المػ ف
)ّ)
ض يك ٍـ ًل ىب ٍع و
ةاج ،يياا معي  :متعادوف)ْ).
ض ىع يدك)
ن
ىب ٍع ي
ٌيل ةد كرد رفع )كتور) كيص ل في ال وت الم اكر:

ةب ل كي مف لي س ال ي عكؼ
كتور عويي
كلي يس ع اّة ك
ٌ
ةارة عويي)ٓ).
ك ٌيل الرفع ةاؿ  ،ييل تودور كل س ع اّة ٌ
فإف اليةكووف ةد كجدكا ٌف خور كسػومض لّسػتدجؿ عمػ ةالوػض
كهكذاٌ ،

الجممض ،هك تةكوماا ل اسـ فاعػؿ م ػتؽ مياػا  ،فػإذا صػ ٌ معيػ الةػاؿ فػي
ػوّ ٌومػػا
ػوّ عم ػ ٌف الجممػػض ةػػاؿ  ،عكاف لػػـ وص ػ كػػاف دلػ ن
هػػذا اجسػػـ ،كػػاف دلػ ن

دلو ػػؿ  ،عمػ ػ ٌف الجمم ػػض لوس ػػت ةالو ػػض  ،عكاف جم ػػع اليةكو ػػكف عمػ ػ ةالوتا ػػا
)ٔ)
كوكلل تعال ) :لى ًئ ٍف أى ىكمى يه ِّ
اؼ ىعمى ٍي ىىا
ص ىب هة) كةكلل تعال ) :فىطى ى
الذ ٍئ ي
ب ىكىن ٍح يف يع ٍ
)ٕ)
ػؾ ك يوػػـ ىنػ ً
طىػ ً
فإيػػل ج وص ػ ٌ جعػػؿ الجممػػض الةالوػػض هيػػا ،
كف)
ػائ ه
ٌ
ػائ يم ى
ؼ ِّمػػف َّرِّبػ ى ى ٍ
توػػدور اسػػـ العاعػػؿ  ،لعسػػاد المعي ػ ػػل  ،ذ لػػوس مػػف الكػػّـ ف ووػػاؿ  :لػػئف
كمل الذئب متعص وف  ،ك ف وواؿ  :فطػاؼ عمواػا طػائؼ مػف ر ػؾ يػائموف ،

فمما لـ وص ٌ جعؿ الجممض المرت طض الكاك في مذؿ هػذوف ال ػاهدوف  ،صػوغض
الةاؿ المعردة  ،د ٌؿ عم ٌياػا لوسػت ةالوػض  ،عكاٌيمػا هػي مععػكؿ معػل  ،كالمػراد
اةتراف ةدكذي الجممتوف في كةت كاةد.

)ُ) الك اؼ ِ ،ٖٕ/كتعسور الرازم ْ ،ُِ/كتعسور اليسعي ِ.ْْ/
)ِ) ك ؼ الم كؿ ُ.ْْٓ/

)ّ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ّٔ.

)ْ) تعسور اليسعي ُ ،ّْ/ك كإ المسالؾ ِ.َُّ/
)ٓ) رح كاهد المغيي ِ.ْٔٓ/
)ٔ) سكرة وكسؼ ،مف ا وض ُْ.
)ٕ) سكرة الومـ ،ا وض ُٗ.
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كةػ ػػد جعػ ػػؿ الزمخ ػ ػػرم ،الجممػ ػػض اجسػ ػػموض فػ ػػي ا وػ ػػض ايكل ػ ػ

"كةالاـ ٌياـ عص ض"
عص ض كذورة")ِ).

)ُ)

توػ ػػدور

ككذلؾ جعماػا ػك السػعكد ،كلكػف صػوغض "كالةػاؿ كيػا

يف الجمم ػػض وو ػػت تعػ ػػايي
كه ػػذا التاكو ػػؿ ج وتإ ػػمف م ة ػ ػ ٌؿ ك ػػاف ؛ ٌ
الم كمض يعساا كهي عدـ عكدها ل صاةب  ،ذ التاكوؿ هذا يعسػل  ،وةتػاج
ل تاكوؿ كة ٌؿ.

وإػػاؼ لػ ذلػػؾ ٌ ،ف الجممػػض عػػده ووػػت مرت طػػض ػػالكاك  ،كيةػػف لػػـ
يوػػؿ عسػػاد المعي ػ كجكدهػػا  ،ذ سػػت و الجممػػض تعوػػد المعوػػض ،كةػػد ويػػت ٌف

تعسػػور ا وػػات المرت طػػض ػػالكاك  ،إعػػادة ذكػػر ال ػكاك هػػك الطروػػؽ العػػاـ الػػذم
ػر عمػ تجػاكز مذػؿ هػذا ا
سمكل المعسركف ،كهذا ممػا سػاعدهـ كذو نا
عض ايمذمض.

ػكاؿ فػي

كة ػػد ك ػػاف ه ػػذا ة ػػد س ػػمك وف ع ػػاموف ات عام ػػا اليةكو ػػكف كالمعس ػػركف

لتغطو ػػض م ػػا وّة ػػكف م ػػف

ػػكاجت ف ػػي الجم ػػؿ المرت ط ػػض ػػالكاك  ،كة ػػد ك ػػاف

ايسمكب ايكؿ  ،هك استخداـ لعظض الةاؿ في التودور  ،كةػد عو ػت عموػل فػي

مكإعل.

فجعػػؿ الةػػاؿ توػػدور  :كالةػػاؿ ٌياػػا كػػذا ....ج وجػػكز ال تػػض ف ووصػػد
ميل ةّ كالاا  ،ف كاف ةصد ميل ذلؾ ؛ يياا ػل  ،ةػد ةكلػت مػف جممػض
ل ػ جممػػض  ،كمػػف مرت طػػض ػػالكاك ل ػ مرت طػػض ػػالكاك  ،كككياػػا جممػػض كككياػػا

مرت طض الكاك  ،هػي الم ػكمض عوياػا التػي وػراد تسػكوتاا  ،فالكاجػب ف توػدر،
ما هك متعؽ عمػ ةالوتػل  ،كهػك الةػاؿ المعػردة  ،م :هػذا ووإػي ػاف توػدر
ما وستكجب عادهػا عػف الجممػض ،كعػف الػر ط ػالكاك لوت ػوف فػي إػكّ ذلػؾ ،

)ُ) الك اؼ ِ.ْْٗ/

)ِ) تعسور ي السعكد ّ.ٕٓ/
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فوما ذا كايت ةاج ةوػا  ،ك ج  ،كهػذه هػي الطروػؽ المذمػ  ،كمػا مػر ،التػي

ات عاا اليةكوكف.

كلاذا يجػدهـ  ،عمػ الػرغـ مػف التاكوػؿ الػذم ةػدمكه  ،لػـ ووتيعػكا ػل ،

كةد اعترفكا خركج الجممض اجسموض  ،في مذؿ ا وتوف المذككرتوف عػف تعروػؼ
الةاؿ  ،كةػد كػاف هػذا اجعتػراؼ مكجاػا ةسػب  ،لػ الجمػؿ الةالوػض المجػردة

ػص هػذه
مف الإمور العائد ل صػاة اا  ،كالةوووػض ٌف هػذه الوإػوض  ،ج تخ ٌ
يياػػا مػػا ارت طػػت اػػا ٌ ،ج
الةالػػض  ،ػػؿ ت ػػمؿ كػػؿ جممػػض مرت طػػض ػػالكاك ؛ ٌ

ظػػا
سػ يػب يى ٍـ أ ٍىيقىا ن
لتكػػكف مععػػكنج معػػل  ،كمػػف دلتػػي عمػ ذلػػؾ ،ةكلػػل تعػػال  ) :ىكتى ٍح ى
ػاؿ تى ٍحسػػبىا ج ً
ػكد))ُ) كةكلػػل تعػػال  ) :ىكتىػػرل ا ٍل ً
امػ ىػدةن ىك ً
ػي تى يمػػر ىمػ َّػر
ػ
و
ػ
ب
ج
ى
ىك يوػ ٍػـ يرقيػ ه
ى
ي
ى
ى
ى
ى
ى
)ِ)
ً
الس ىح ً
شتَّى))ّ).
َّ
كب يى ٍـ ى
يعا ىكيقمي ي
س يب يى ٍـ ىجم ن
اب)  .كةكلل تعال ) :تى ٍح ى
فالجممض الةالوض  ،في هذه ال كاهد الوريوض  ،لاا صاةب  ،كهي تعكد
فإّ عف إمور كاةػد مػع مكػاف ايةّلاػا لػ اسػـ م ػتؽ
لول إموروف ،
ن

مف لعظاا كمعياها ٌ ،ج ٌف ايةّلاا لول وةكؿ ا وض ل معيػ فاسػد  ،كهػذا
ػص ال ػػاهد الذػػايي ٌ ،ج ٌي ػل كعػػادة غو ػره مػػف
مػػا اعتػػرؼ ػػل العك ػػرم فومػػا وخػ ٌ
اليةػػكووف  ،تممٌػػص مػػف هػػذا اجعت ػراؼ  ،وكلػػل  :ج جػػد فوػػل معي ػ  ،فػػذهب
ل ػ ػ كجػ ػػكب جعػ ػػؿ الجممػ ػػض )كهػ ػػي تمػ ػػر مػ ػػر السػ ػػةاب) ةالوػ ػػض مػ ػػف الإػ ػػمور

الميصكب في )تةس اا) ج "مػف الإػمور فػي جامػدة  ،ذ ج وسػتووـ ف تكػكف

جامػػدة مػػارة مػ ٌػر السػػةاب")ْ) .كلكػػف هػػؿ وسػػتووـ المعي ػ
ةائم ػػا  ،كم ػػا ه ػػك؟ فع ػػدـ
الا ػػاّ ف ػػي )تةسػ ػ اا)؟ ل ػػوس الة ػػاؿ و وػ ػ التي ػػاةض ن
ػاج مػػف
ذا جعمػػت ةػ ن

استوامض المعي ةاصؿ  ،سكاّ كايت تودور :كترل الج اؿ تةسػ اا مػارة مػر

)ُ) سكرة الكاؼ ،مف ا وض ُٖ.
)ِ) سكرة اليمؿ ،مف ا وض ٖٖ.

)ّ) سكرة الة ر ،مف ا وض ُْ.

)ْ) الت واف في عراب الورف ِ َُُٓ/كتةت اسـ مّّ ما مف ل الرةمف ِ.ٗٓ/
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السةاب جامدة  ،ـ تودور :كترل الج اؿ تةس اا جامػدة مػارة مػر السػةاب ،

فاذا كذاؾ لـ وتغور يّ ممػا وةمػؿ مػف فسػاد المعيػ

الةػاؿ  ،لػذا لػـ جػد

ػاج مػف الإػمور
الظف مف كمٌػؼ يعسػل ك كجػب جعػؿ الجممػض ة ٌ
غوره في غمب ٌ
الميصكب في )تةس اا) ج مف جامدة  ،ؿ جكز ف تككف مف كمواما)ُ).
كخّصض المسالض ايخورة في هذا المكإع  ،هػيٌ :ف ايةػّؿ الجممػض
الةالوض في ا وات المذككرة لػ مػا جمػع اليةكوػكف عمػ ةالوتػل  ،ج وةكلاػا
يياػػا تكػػكف ػػل
وإػػا ؛ ٌ
ل ػ معي ػ غوػػر موصػػكد ةسػػب  ،ػػؿ ل ػ التيػػاةض ن
ظػػا ارةػػدوف  ،ك توػػدور  :كتػػرل الج ػػاؿ تةس ػ اا جامػػدة
توػػدور  :كتةس ػ اـ ووا ن

م ػػارة م ػػر الس ػػةاب  ،ك تو ػػدور :كتةسػ ػ اـ جموع ػػا ػػت  ،معيػ ػ  :كتةسػ ػ اـ
متكةدوف متعرةوف ،كلما كايت هذه الم ػوات المعػردة التػي ايةمػت لواػا الجمػؿ

كلما كايت اذا المعي ج تّئػـ ،ػؿ تيػاةض
 ،هي ةكاؿ ج و ؾ في ذلؾ ٌ ،
دلوّ دامغا  ،عم ٌف تمؾ الجمؿ المرت طض
ايخ ار التي ة ماا  ،فود كاف هذا ن

يياػػا لػػك كايػػت كػػذلؾ  ،لجػػاز كإػػعاا
ػػالكاك ،لػػـ تكػػف فػػي الةوووػػض ة ػك ناج ؛ ٌ
معػ ػردة جي ػػب تم ػػؾ ايخ ػػار ككافوتا ػػا  ،ج عاكس ػػتاا ف ػػي المعيػ ػ  ،عكاٌيم ػػا ه ػػي
جموعا مععكجت معل.
معيػ

كالمعركؼ ٌف اليةكووف مجمعكف عم ٌف كاك المعوض  ،هي مػا كايػت
ػكد)
سػ يػب يى ٍـ أ ٍىيقىا ن
ظػػا ىك يوػ ٍػـ يرقيػ ه
 ،مػػع  ،كتوػدورها فجعػػؿ ةكلػػل تعػال  ) :ىكتى ٍح ى

ظػػا مػػع ياػػـ رةػػكد  ،معوػػد كمطػػا ؽ لممعي ػ كالم ػراد، .
توػػدور :كتةس ػ اـ ووا ن
اؿ تى ٍحسبىا ج ً
ام ىدةن ىك ًو ىي تى يمػر
ككذلؾ ال اف عيد جعؿ ةكلل تعال  ) :ىكتىىرل ا ٍل ًج ىب ى
ىي ى ى
الس ىح ً
اب) تودور :كترل الج اؿ تسة اا جامػدة مػع ٌياػا تم ٌػر م ٌػر السػةاب
ىم َّر َّ
ً
شػتَّى) توػدور :تةسػ اـ
ػكب يى ٍـ ى
يعػا ىكيقمي ي
س يػب يى ٍـ ىجم ن
 ،كعيد جعؿ فكلػل تعػال ) :تى ٍح ى
جموعا معي  :كتةس اـ وواظنا عمػ الػرغـ
جموعا مع ٌف ةمك اـ ت  ،كهي
ن

)ُ) تعسور ي السعكد ْ.ُْْ/
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مف ياـ يائمكف  ،كترل الج ػاؿ يةسػ اا جامػدة عمػ الػرغـ مػف ٌياػا تمػر مػر
يف )عم ػ )
السػػةاب  ،كتةس ػ اـ جموعػػا عم ػ الػػرغـ مػػف ف ةمػػك اـ ػػت ؛ ٌ
ك)مع) هيا غرإاما كاةد.

القاتمػػػػػػػػػة كنتائػػػج البحػػػػػػػث

ػمت لواػػا فػػي هػػذا الكتػػاب  ،هػػي ٌف ال ػكاك
العامػػض التػػي تكصػ ي
اليتوجػػض ٌ
الت ػػي س ػػماها اليةكو ػػكف  ،كاك الة ػػاؿ ،رو ػػت ٌيا ػػا كاك المعو ػػض  ،كرو ػػت ٌي ػػل ج

يف هػػذا
ومكػػف ف وتخػػذ مػػف ػػوكعاا عيػػد اليةػػكووف ٌ ،ياػػا كاك الةػػاؿ ةوًػػا ؛ ٌ
جماعػا معيػ
ال وكع  ،ةد جاّ عف طروػؽ التوموػد  ،فاػك فػي الةوووػض ج وعػد
ن
ا جمػػاع  ،فػػالوكؿ ػكاك الةػػاؿ  ،رل يةػػكم كاةػػد فػػي ايصػػؿ  ،ذػػـ خػػذ مػػف
عده هذا الوكؿ خمعنا عف سمؼ دكف تمةوص  ،ذوض مف الّةووف السا ووف.
كتكصمت فػي هػذا ال ةػث لػ يتػائج مياػا مػا مػرت تعاصػوماا فاذكرهػا

مكجزة ،ك كإ ما لـ

ر لول جمماا في خمس ةإاوا :

القضية األكلى  :عدـ اءحتياج إلى كاك الحاؿ :

ُ-جكتساب الجممض الةالوػض معيػ الةػاؿ مػف ذاتاػا  ،ػاياا فػي ذلػؾ
ػػاف الجممػػض الخ روػػض كالكصػػعوض فػػّ ةاجػػض ل ػ الوػػكؿ ػكاك الةػػاؿ فػػي مجػػاؿ

المعي :

ِ-جرت اط الجممض الةالوػض صػاة اا ارت اطنػا ذاتًوػا كمعيكًوػا ػاياا فػي

وإا ،اف الجممض الخ روض كالكصعوض  ،فّ ةاجػض لػ الوػكؿ ػكاك الةػاؿ
ذلؾ ن
في مجاؿ الر ط.
وإػا ج
ّ-لـ ودخؿ اليةكوكف الكاك فػي يطػاؽ تعروػؼ الةػاؿ  ،فاػي ن
وةتاج لواا في مجاؿ التعروؼ.
ْ-ج تةتػاج يظوػرات الجممػػض الةالوػض لػ الػكاك  ،فاػي ذف ج وةتػػاج

ل الوكؿ اا في مجاؿ الوواس.
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القضية الثانية  :نفي معنى الحاؿ عف كاك الحاؿ :
ُ-لـ وستخدـ اليةكوكف ايكلكف مصطم كاك الةاؿ  ،فمك كايت تدؿ

عم ػ معي ػ الةػػاؿ  ،ي ػػاركا ل ػ ذلػػؾ  ،كلمػػا سػػمكها كاك اج تػػداّ  ،كالعػػرؽ
ك ور وف المعيووف.

ِ-الجممض الةالوض تةتاج ل إمور عائػد لػ صػاة اا  ،كج تةتػاج

ل الػكاك ،فكجػكد جمػؿ ةالوػض مرت طػض ػالكاك مػف جاػض  ،كج صػاةب لاػا مػف

جاض خػرل  ،وعػد دلومػوف عمػ ٌف هػذه الػكاك كمػا عػدها لوسػت ةالوػض  ،كوكػاد
عػػض اليةػػكووف وصػػرح اػػذه الةووو ػػض  ،فالعرغػػايي وؤكػػد ٌف الجممػػض الةالو ػػض"
تةتاج ل إمور وعكد مياا ل ذل الةاؿ  ،كةد وجكز ف وستغي عف هػذا

الإػػمور ػػالكاك ...يةػػك ة ػػؿ كػػر كزوػػد ةاإػػر  ،كيةػػك :جئتػػؾ كةػػد طمعػػت
ال مس  ....كج مةؿ لكاةدة مف هػاتوف الجممتػوف لتراخوامػا عػف ذم الةػاؿ ،

ككةكع الكاك فاصمض ويل ك وياا")ُ).
فالذم دفع العرغػايي لػ

ف ووػكؿ عػف الجممتػوف الةػالتوف المػذككرتوف

ٌيل ج مةؿ لاما  ،هك فصماما عف صاة واما الكاك  ،كعػدـ عكدهمػا لوػل ،
يياػا لػك كايػت
كلكج ايووػاده لميةػكووف  ،ليعػ الةػاؿ عيامػا  ،كعػف مذالامػا ؛ ٌ

ةاج ةوًا  ،لعادت ل صاة اا  ،كلما ارت طت الكاك.
ن
ّ.-ت ػػوف ٌف لغػػاّ كاك الةػػاؿ فػػي هػػذا الكتػػاب  ،لػػـ وػػؤد ل ػ

لغػػاّ

الةاؿ معردة كايت ـ جممض  ،كفعموض كايت ـ اسموض  ،فمػك كػاف لػكاك الةػاؿ ،
عّةض اذا المعي  ،يدل لغاؤها ل

لغائل  ،كما ةصؿ هذا في كاك المعوػض

 ،ةوػػث دل لغاؤه ػػا عي ػػد ع ػػض الية ػػكووف لػ ػ

المعوض.

)ُ) المستكفي في اليةك ،صِّٗ.
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لغ ػػاّ المعع ػػكؿ مع ػػل كمعيػ ػ

القضية الثالثة  :كاك الحاؿ وي كاك المعية:
ُ-تػ ػػاكوّت اليةػ ػػكووف التػ ػػي سػ ػػخرت لة ػ ػ ٌؿ م ػ ػػكمض الجمػ ػػؿ الةالو ػ ػػض
المرت طػػض ػػالكاك  ،كج صػػاةب لاػػا  ،كايػػت دالػػض عم ػ معوػػض ال ػكاك  ،ج عم ػ
ةالوتاا.

ِ-وتعؽ اليةكوكف عم ٌف كاك الةاؿ  ،عكاف عر ت ك ناكا ةالوض  ،تعود
اجةت ارف كاججتماع  ،كهما مف معي المعوض.
ّ-ممػػا وػػدؿ عم ػ

ف مػػا سػػمي كاك الةػػاؿ  ،هػػي كاك معوػػض  ،كجػػكد

وات ةريوض ك مذمض مف المرت طػض اػذه الػكاك  ،وسػتووـ تعسػورها عيػد جعػؿ الػكاك
معي المعوض  ،كج وستووـ عيد جعماا معي الةاؿ.

وإ ػ ػػا عمػ ػ ػ ٌف كاك الة ػ ػػاؿ ه ػ ػػي كاك المعو ػ ػػض تعس ػ ػػور
ْ-كمم ػ ػػا و ػ ػػدؿ ن
المعسػ ػروف ك ػ ػراح ال ػػعر لػ ػػ)كاك) الة ػػاؿ ف ػػي مذم ػػض كذوػ ػرة  ،معيػ ػ المعو ػػض ،
كجعماا تودور  ،مع  ،ج معي الةاؿ  ،عم الرغـ مف استياد تعسوراتاـ ل

ا عراب كةرصاـ عم عدـ مخالعتل.

ػاف كاك الة ػػاؿ  ،ه ػػي ف ػػي الةووو ػػض كاك المعو ػػض
ٓ-وعت ػػرؼ اليةكو ػػكف ػ ٌ
ػوّ عمػ صػػةض مػػا
ك معيػ  ،مػػع  ،كتوػػدورها  ،كهػػذا اجعتػراؼ كةػػده وكعػػي دلػ ن
ذه يا لول في هذا الكتاب  ،ذ دلوؿ اجعتراؼ ياهوؾ مف دلوؿ.

القضية الرابعة  :مآقذ القكؿ بكاك الحاؿ:

الوكؿ كاك الةاؿ ٌدل ل ما واتي:
ُ-تماود الطروؽ ل لغاّ كاك المعوض كالمععكؿ معل.
ِ-اإػػطرار اليةػػكووف ل ػ

ف وجعم ػكا هػػذه ال ػكاك عائػػدة ل ػ صػػاةب

الةػػاؿ عيػػد عػػدـ كجػػكد الإػػمور فسػػاككها ػػل فػػي هػػذا المجػػاؿ فميةكهػػا سػػمض
اجسـ مع ٌياا ةرؼ.
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ّ-الوػػكؿ جػكاز كجػػكد ار طػػوف فػػي الجممػػض الةالوػػض ك كجػػكب ذلػػؾ ،

م :اجتم ػػاع دات ػػوف لغ ػػرض كاة ػػد  ،كه ػػذا ع ػػث تيزه ػػت عي ػػل المغ ػػض العر و ػػض
إجماع اليةكووف.

ْ-الوكؿ كاك الةاؿ كجب عم اليةكووف لغاّ المععكؿ معل الجممػض
ف تعػػرب الجممػػض ةالوػػض مػػع دجلتاػػا عمػ المعوػػض كإػػكح

 ،كةػػد ٌدل هػػذا لػ
في كذور مف ايمذمض مما جعؿ الصمض ميوطعض وف المعي كا عراب.

ٓ-الوكؿ كاك الةاؿ جعػؿ المعسػروف وعسػركف الجممػض المرت طػض ػالكاك

في وات مف الوػرف الكػروـ عمػ

ياػا تعوػد الةػاؿ  ،كهػي فػي الةوووػض ارت طػت

الكاك لتعود المعوض  ،مما فإ هذا ل ظاكر فساد المعي

مراده.

ٔ-الوكؿ كاك الةاؿ ةاد اليةكووف ل

الةاؿ كاستةالض

ف وعسركا الر ط ػالكاك كعدمػل

تعسور لعظوًا  ،ج وخمك مف التكمٌؼ  ،كالمآخذ التي كػاف مػف وياػا الةكػـ عمػ
نا

وػػات ةريوػػض ٌاياػػا جػػاّت عم ػ غوػػر ايصػػؿ ك ايةسػػف  ،كهػػذا مػػاج وي غػػي
السػػككت عموػػل ؛ يي ػػل ومػػس كت ػػاب ا﵀  ،فعيػػد عػػراب كاك الةػػاؿ كاك المعو ػػض
يتجيب السوكط في هذا الماخذ الك ور  ،كوةؿ مةؿ التعسػور المعظػي كمسػاكئل

التعسور المعيكم كمةاسيل.

ٕ-مػف مآخػػذ الوػكؿ ػكاك الةػاؿ تيػػاةض ةػكاؿ اليةػػكووف

ػاياا كفومػػا

واتي مذمض مف ذلؾ:

ا-تكاد ج تكجد ةالض مف ةاجت الر ط كاك الةػاؿ ٌج اختمعػت ةكػاـ

اليةكووف كعمماـ فواا  ،كاف رزها ايوساماـ في المإارع الميعي ػ)ج) ك)ما)

عمػ ةسػػموف فئػػض ميعػػت ر طػػل ػػالكاك عمػض ػ ال اسػػـ العاعػػؿ  ،كفئػػض جػػازت
ذلؾ عمض عده عف ال ل اسـ العاعؿ  ،فتياةض الةكماف كتياةإت العمتاف.

ب-ذهب اليةكوكف ل ٌف ايصؿ في الجممض الةالوض اجسموض ر طاا
وإا ٌف ايصؿ في
الكاكٌ ،ج ٌف اليةكووف يوإكا هذا المذهب عيدما ذكركا ن
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وإا ةوف ذه كا ل
الةاؿ معردة كايت ـ جممض عدـ ر طاا الكاك  ،كيوإكه ن
ٌف الػكاك تإػػاؼ لػ الإػػمور لتوكوػػض الػػر ط  ،كهػػذا وعيػػي ٌياػػـ جعمػكا ايصػػؿ
فػػي الػػر ط هػػك الإػػمور ،كال ػكاك فإػػؿ زوػػادة فوػػل  ،كمػػا ٌف جمػػاعاـ عم ػ ٌف
ايصؿ في الجممض اجسموض ف ترت ط الكاك ،ويوإػل جمػاعاـ عمػ ميػع ر ػط

الجمم ػػض اجس ػػموض الةالو ػػض المؤك ػػدة لمإ ػػمكف الجمم ػػض ،كالمعطكف ػػض عمػ ػ ة ػػاؿ
الكاك.

ج-عم ػػؿ الجرج ػػايي كج ػػكب ر ػػط الجمم ػػض اجس ػػموض الةالو ػػض المص ػػدرة

إمور ميعصؿ الكاك لتةووػؽ معيػ اجسػتئياؼ

لميع ةصكؿ اجستئياؼ)ِ).

)ُ)

كعمػؿ الوزكويػي الػر ط هػذا

د-وذكر ا ف الةاجػب ٌف المإػارع الميعػي ػ)ما) كذػر ارت اطنػا ػالكاك
مف الميعي ػ)ج)  ،فوذكر) ٌف الػكاك مػع )مػا) كذػر ميػل مػع )ج) كس ٌػر ذلػؾ ف
)ّ).

مجردا فاجرم مجراه)
)ج) مع المإارع كالمإارع
ن
تمامػػا ذ وػػذكر )كلكػػف مصػػاة ض
ٌمػػا الرإػػي فا ٌيػػل ووػػكؿ إػػد ذلػػؾ ن
المإارع المصدر ػ)ج) لمكاك كذر مف مصاة تل المإارع المجرد مياا) كةػد

يف المإارع
ذكر ة ؿ ذلؾ) :فإذا ايتع المإارع معظ )ما) لـ تدخمل الكاك ؛ ٌ
المجػػرد وصػػم لمةػػاؿ فكوػػؼ ج [وعيػػي فكوػػؼ ج وصػػم ذا كػػاف عػػد )مػػا)] ذا
ايإػـ معػػل مػػا وػػدؿ ظػػاهرة عمػ الةػػاؿ كهػػك )مػػا) فعمػ هػػذا وي غػػي ف ومزمػػل

الإمور))ْ).

)ُ) دجئؿ ا عجاز ،صُِٓ.
)ِ) ا وإاح ،صََُ.

)ّ) ايمػػالي اليةكوػػض ،امػػالي الو ػراف الك ػروـ تةووػػؽ هػػادم ةسػػف ةمػػكدم ْ ُُّ/كتةووػػؽ
عدياف صال مصطع  ،صِْٕ.

)ْ) رح الرإي ِ.ْٓ/
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فتجػ ػػد ف ةكمػ ػػي اليةػ ػػكووف الم ػ ػػاكروف كتعمومامػ ػػا لاػ ػػذوف الةكمػ ػػوف

متياةإاف.

ً
ب ىكىي ٍةػ يػف
ق-ووػػكؿ الص ػ اف فػػي ع ػراب ةكلػػل تعػػال ) :لىػػئ ٍف ى ىكمىػػلي ال ػ لذ ٍئ ي
صػ ىضه))ُ)) :ةكلػػل )كيةػػف عصػ ض) ةػػاؿ مػػف الػذئب  ،ك مػػف إػػمور وكسػػؼ
يع ٍ
مرت طػػض ػػالكاك ؛ يف الإػػمور فواػػا عيػػي )يةػػف) ج وصػػم لصػػاةب الةػػاؿ

كهك الذئب ك إمور وكسؼ))ِ).

ػاج مػف الػذئب ك مػف إػمور
فالص اف جعؿ جممض )كيةػف عصػ ض) ة ن

وكسؼ  ،ذـ عاد ك ةر عدـ صػّح هػذه الةالوػض عيػدما ة ٌػر عػدـ صػّح عػكد
وةا.
الإمور ل صاةب الةاؿ  ،فارل ف في هذا الكّـ
تياةإا صر ن
ن
ٌف الةالوض كالر ط الكاك مػراف متياةإػاف  ،ك ةػكاؿ اليةػكووف المتعموػض
كاك الةاؿ تارة تصدر كةي مف ايمر ايكؿ كتارة كةي مف ايمر الذػايي ،

ةتما ل تياةض التاكوّت كالعمؿ  ،فاذا التياةض في الةوووػض
مما وؤدم هذا ن
ييػػل صػػادر ممػػا هػػك كػػامف فػػي مكإػػكع الجممػػض
مػػر ط وعػػي ،كج معػ ٌػر ميػػل ؛ ٌ

الةالوض المرت طض الكاك ،فصدر هذه الع ارة وياةض عجزها.

ٖ-ت ػ ػػوف ٌف فروونػ ػػا مػ ػػف اليةػ ػػكووف ةػ ػػالكا ج ػ ػكاز فصػ ػػؿ الصػ ػػعض عػ ػػف
المكصكؼ الكاك  ،كهذا المذهب الذم رفإػل جماػكر اليةػكووف ك ويػكا مآخػذه

ػؤهّ يف وتطػػكر كو مػػ ،درجػػض الوػػكؿ ػكاك الةػػاؿ  ،فػػإذا كػػاف صػػةاب
صػػار مػ ن
هػػذا المػػذهب جػػازكا دخػػكؿ ال ػكاك عم ػ الجممػػض الكصػػعوض  ،فوػػد ةكم ػكا

ػػذكذ

مجوئاػ ػػا  ،ةت ػ ػ سػ ػػمكها ال ػ ػكاك ال ازئػ ػػدة  ،ك كاك المصػ ػػكؽ ٌ ،ج ف الد ارسػ ػػات

مذّ  ،ة ٌػر اػا
الةدوذض مالت ل اجعتراؼ اذه الكاك ،فايستاذ ع اس ةسف ن
ك ذ تاا عم ٌياا مف الوإاوا اليةكوض المعترؼ اا ،دكف ف وعطي ارة لػ
)ُ) سكرة وكسؼ ،مف ا وض ُْ .
)ِ) ةا وض الص اف ِ.َُٗ/
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ٌياػػا مػػف المسػػائؿ ال ػاذة كالمرفكإػػض عيػػد جماػػكر اليةػػكووف سػػكل ٌيػػل رج ػ
زوادة الكاك)ُ).
كف ػػي رس ػػالض جامعو ػػض وجع ػػؿ ص ػػاة اا تص ػػدر الجمم ػػض ػػالكاك ة ػػدل

المموزات المامض لمجممض الكصعوض

)ِ).

كفي رسػالض خػرل عػد ف وو ٌػر صػاة اا اػذه الػكاك  ،وػذهب لػ
"لوست جي وض وف المكصكؼ كصعتل")ّ).

ٌياػا

فود جعماا تتجاكز ةد الزوادة  ،كغرض المصكؽ كهذا تماود لتسموتاا

ةواسا عم كاك الةاؿ.
كاك الصعض ن
كالو ػػكؿ ػ ػكاك الة ػػاؿ  ،كم ػػا ت ػػوف  ،ه ػػك ال ػػذم دل لػ ػ الو ػػكؿ ػػالكاك
الداخم ػػض عمػ ػ الجمم ػػض الكص ػػعوض ؛ فم ػػك عر ي ػػا كاك الة ػػاؿ كاك المعو ػػض لوطعي ػػا

الطروػػؽ مػػاـ هػػذا العروػػؽ  ،مػػف تطػػكور هػػذا الم ػذهب ال ػػاذ  ،كتطػػكر مآخػػذه

وإػػا
التػػي سػػتككف  ،كماخػػذ الوػػكؿ ػكاك الةػػاؿ ك ػػد ك يك ػ  ،ةوػػث تظاػػر ن
م ػػكمض الػػر ط ػػالكاك ككجػػكد جمػػؿ كصػػعوض كذو ػرة  ،ج مكصػػكؼ لاػػا  ،يةػػك:
ة ؿ زائر كعمرك وتكمـ  ،ك دخؿ طالب ةاعض الدرس كالمدرس و رح.

ف وكذ ػػركا م ػػف توس ػػوـ

ٗ-لم ػػا ج ػ ٌػر الو ػػكؿ ػ ػكاك الة ػػاؿ الية ػػكووف لػ ػ
الجممض الةالوض  ،دت كذرة هذه التوسومات مف جاض  ،كاخػتّفاـ فػي ةكاماػا

ػذّ ٌف ػػا
مػػف جاػػض خػػرل  ،لػ ر ػػاؾ الدارسػػوف فػػي د ارسػػتاا  ،مػػف ذلػػؾ ،مػ ن
ةو ػػاف اجيدلس ػػي)ْ) كالس ػػوكطي)ٓ) يسػ ػ ا لػ ػ ايخع ػػش ٌي ػػل "زع ػػـ ٌ ...ف خ ػػر

)ُ) اليةك الكافي ّ.ّٖٔ/

)ِ) التاكوؿ اليةكم ِ.ْٗٗ/

)ّ) الجممض الكصعوض في اليةك العر ي ،صّٓ.
)ْ) مياج السالؾ ،صُُِ.

)ٓ) همع الاكامع تودوـ اليعسايي ِ.ِْٔ/
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ً
ػدما ج وجػػكز دخػػكؿ ال ػكاك عموػػل  ،فػػّ وجػػكز
الم تػػد ذا كػػاف اسػ نػما م ػػتوا متوػ ن
عيده ف وواؿ :مررت زود كةسف كجال".
في ةوف يسب الاكارم ل ايخعش ٌيل "زعػـ  ...ف خ ػر الم تػد ذا
مودما في الجممض الةالوض لـ وجز الكاك")ُ) كذكر ٌيل رد عموػل ةكلػل لذ ػكت
كاف ن
الس ػػماع كو ػػكؿ ام ػػرئ الو ػػوس :كة ػػد اغت ػػدم كمع ػػي الوايص ػػاف ) ،كك ػػؿ مر ػػاة

موتعر))ِ).

كهيا ج ٌد ف يتسػاّؿ مػا يػكع خ ػر الجممػض التػي ميػع ايخعػش ر طاػا
يف ةكمػػي هػػاتوف الةػػالتوف
ػػالكاك؟ ةصػػد ػػل ػ ل الجممػػض ـ اجسػػـ الم ػػتؽ؟ ٌ

مختمعػػاف  ،فوػػد تكمػػـ اليةكوػػكف عمػ الةالػػض ايكلػ ٌ ،ج ٌياػػـ لػػـ وتطرةػكا لػ
وإػػا
الةالػض الذايوػػض  ،كلعػػؿ سػ ب ذلػػؾ ٌ ،ياػػـ عػػدكها كالةػػاؿ المعػػردة  ،كهػػذا ن
مف مآخذ الوكؿ كاك الةاؿ كهك ٌف اليةكووف دخمكا كؿ يكع مف يكاع الجممض
تةػػت ةكػػـ الػػر ط ػػالكاك ،ةتػ تمػػؾ التػػي ج عّةػػض لاػػا اػػذا الػػر ط ،ممػػا دل
ل

ف وختمعكا في تةدودها كفي ةكماا كتعموماا.

ػذّ
كظاػػر مذػػؿ هػػا ا ر ػػاؾ عيػػد المةػػدذوف  ،فايسػػتاذ ع ػػاس ةسػػف مػ ن

وجعؿ الجممض المرت طض الكاك الراجعض ل يكرة مةإض ةالوض  ،عد ف وجعػؿ

)ّ)

ادا المذاؿ :استو مت صدوونا كهك راجع مف سعره
الكاك
مسكغا لذلؾ  ،مست ن
ن
مت نعػػا فػػي ذلػػؾ جماػػكر اليةػػكووف ٌ ،ج ٌيػػل فػػي مكإػػع خػػر مػػف كتا ػػل وعػػوف
عػراب الجممػػض عػػد الػكاك صػػعض لكةكعاػػا عػػد يكػرة مةإػػض  ،كلػػـ وجعػػؿ كجػػكد

)ُ )

رح العوض ف مالؾ لماكارم ،مخطكط كرةض ٗٗ.

)ِ) المر ػػاةي :ػػيّ و ػ ل الج ػػؿ ك يةػػكه ،موتعػػر :مت ػػع ايذػػر ،ويظػػر :دوػكاف امػػرئ الوػػوس،
صَُٔ.
)ّ) اليةك الكافي ِ.ُّٔ/

263

ػادا وكلػل تعػال ) :كمػا همكيػا مػف ةروػض ج
الكاك
مسكغا ع ار اػا ةالوػض مست ن
ن
كلاا كتاب معمكـ))ُ) مت نعا في ذلؾ الطائعض التي ذت عف الجماكر)ِ).
لو ػ ػػد فص ػ ػػميا ف ػ ػػي ه ػ ػػذا الكت ػ ػػاب ٌف الية ػ ػػكووف كج ػ ػ ػكا عػ ػ ػراب الجمم ػ ػػض
مسكغا لمجيّ الةاؿ
ةاج  ،كجعمكا الكاك
المرت طض الكاك عد اليكرة المةإض ن
ن

مف اليكرة  ،كةد است ادكا ا وض المذككرة  ،كذكركا ٌف ع ار اا صعض رم اذ
ةت ةالكا  :يل رم تعرد ل الزمخ رم  ،ك ٌيل لـ ووؿ ل مف اليةكووف غوره.
فػػالكهـ الػػذم كةػػع فوػػل ايسػػتاذ ع ػاس ةسػػف ٌيػػل يوػػؿ هػػذا الػػرم ال ػػاذ
كجعمل رم جماكر اليةكووف  ،فاك ووكؿ في مكإكع الجممض الكصػعوض )) :ج

ت ػرت ط الجممػػض الكاةعػػض يعتنػػا ٌج الإػػمور ك مػػا ووػػكـ موامػػل فػػي الػػر ط ...كج
فإياػا كاك ازئػدة
تصم الكاك التي تسػ ؽ الجممػض الكاةعػض يعتنػا ف تكػكف لمػر ط ٌ ،

تمتصػػؽ اػ ػذه الجمم ػػض لتو ػػكم دجلتا ػػا عمػ ػ اليع ػػت كتزو ػػد التص ػػاةاا ػػالميعكت

كوسمكياا لذلؾ كاك المصكؽ كمف مذمتاا في الورف الكروـ ةكلل تعال  ) :ىك ىمػا
ً
و
ً
ػػكـ) كايصػػؿ ٌ :ج لاػػا كتػػاب معمػػكـ ،
أٍ
ىومى ٍك ىنػػا مػػف قى ٍرىيػػة إًءَّ ىكلى ىىػػا كتىػ ه
ػاب َّم ٍعمي ه
زودت الكاك لمغرض السالؼ.
ػوئا كذػ ػػر ميػ ػػل  ،كةػ ػػد اختمػ ػػؼ اليةػ ػػاة زوادتاػ ػػا ةواسػ ػػوض ـ
كج تعوػ ػػد ػ ػ ن
سماعوض كايرج عيدهـ رغـ مجوئاا في الورف ٌياا سماعوض  ،كةد وككف مف

وإا الكةكؼ اا عيد ةػد السػماع تجينػا سػاّة فاماػا كالخمػط
اييسب الوكـ ن
وياا ك وف اييكاع ايخرل)))ّ).
فاذا الرم الذم ذكػره فػي الةوووػض لػوس رم اليةػكووف  ،ػؿ رواػـ هػك

ع ػراب الجممػػض فػػي ا وػػض ك مذالاػػا ةالوػػض  ،عكاع ػراب ال ػكاك كاك الةػػاؿ  ،فاػػـ لػػـ

ووكلكا زوادتاا كلـ وختمعكا فواا وف الوواس كالسماع  ،عكاٌيما الذم ةاؿ زوادتاا
)ُ) سكرة الةجر ،ا وض ْ.
)ِ) اليةك الكافي ّ.ّٖٔ/

)ّ) اليةك الكافي ّ.ّٖٔ-ّٖٓ/
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هػك الػذم عػرب الجممػض صػعض  ،كهػذا ا عػراب  ،كمػا ذكػرت  ،ةػاؿ اليةكوػكف
عيل ايل رم اذ كمردكد.

وإػا ةػوف ذكػر كف اليةػكووف سػمكا هػذه الػكاك كاك المصػكؽ،
كةد كهـ ن
ف ػػي ة ػػوف ٌف الية ػػكووف س ػػمكها كاك الةػ ػاؿ  ،كل ػػوس كاك المص ػػكؽ  ،فالتس ػػموض
ايخورة  ،هي تسموض صاةب الرم ال اذ المرفكض.

وإ ػػا ةػػوف ذك ػػر ٌف اليةػػكووف اختمعػ ػكا فػػي ه ػػذه ال ػكاك ػػوف
كةػػد كهػػـ ن
الووػ ػػاس كالسػ ػػماع  ،فػ ػػي ةػ ػػوف ٌف اليةػ ػػكووف لػ ػػـ ووكل ػ ػكا زوادتا ػ ػا فإػ ػ نػّ عػ ػػف

اختّفاـ فواا)ُ).

فإيػػل لػػـ وةصػؿ فػػي الةوووػػض هيػػاؾ اخػػتّؼ فػػي كاك
كمػف جاػػض خػػرل ٌ
يف صػػاةب الػػرم ال ػػاذ كمػػف ت عػػل الػػذوف
المصػػكؽ ػػوف الووػػاس كالسػػماع ؛ ٌ
جػػازكا ع ػراب الجممػػض المرت ط ػض ػػالكاك عػػد اليك ػرة المةإػػض صػػعض  ،جمػػوعاـ

اجمعػكا عمػ زوادتاػا  ،كعمػ
تعصوؿ ذلؾ.

ٌياػا سػػماعوض ج وجػكز الووػاس عمواػا  ،كةػد مػ ٌػر

القضية القامسة  :الفكائد كالتيسير:
لوس مف الةكمض ف ي غي التوسور عم ةساب الةوووض  ،كمف الخطا
ف يظ ػ ٌػف ٌف التوس ػػور معي ػػاه اختص ػػار الوكاع ػػد اليةكو ػػض  ،ك لغ ػػاّ عإ ػػاا ،
فةوف كةدت ع ار ات ايفعاؿ عكاع ار ات الميصك ات كالمجػركرات كالمرفكعػات

ييػل إػاعت
ػيدا كمس ن
مف ايسػماّ إع ار اػا مس ن
ػيدا لوػل  ،خػاب هػذا المػياج ؛ ٌ
ا ع ار ات الخاصض فػي عمكمػل  ،ممػا جعػؿ الػدارس وتوػل فػي تةدوػدها ،كالتوػل
وسرا.
وعد نا
عسر ج ن
كوػكـ ػد ت الكتا ػػض فػي هػػذه الكتػاب  ،لػػـ وكػف التوسػػور غػاوتي  ،عكاٌيمػػا
ور وتةوؽ لميةػك
توسور ك نا
نا
تصةو فكرة يةكوض  ،لكف ةوف فرغت مياا كجدت

)ُ) اليةك الكافي ِ.ُّٔ /
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العر ي  ،كهيا رزت مامي ةوووض هي ٌ ،ف العسر ج وككف ج يتائج لمعاهوـ
يةكوض خاطئض  ،فمف وسع ل التوسور فموسع ل تصػةو تمػؾ ايفكػار ؛ لػذا
ييػل ج
رل ف تمغ فكرة التوسور  ،ك ف ج تكػكف هيػاؾ ٌج فكػرة ا صػّح ؛ ٌ
توسور دكيل  ،كما ٌيل ج عسر كجكده.
واتي:

كذمػض مػكر عامػػض مػف التوسػور  ،تةووػػت فػي هػذا الكتػػاب جمماػا فومػػا

ُ-الوكؿ كاك الةاؿ اإطر اليةػكووف لػ

ف وكذػركا مػف توسػوـ ر ػط

الجمم ػػض الةالو ػػض ػػالكاك  ،فو ػػد جعمكه ػػا ذ ػػّث ة ػػاجت  ،كج ػػكب ال ػػر ط ػػالكاك
كامتيػػاع الػػر ط اػػا كج ػكاز الػػكجاوف  ،ك دخم ػكا إػػمف كػػؿ ةالػػض الصػػو ،التػػي

ػذّ  ،كايػػت ت ػػمؿ س ػ عض ي ػكاع مػػف الصػػو،
تيتمػػي لواػػا  ،فةالػػض اجمتيػػاع مػ ن
الممتيع ر طاا الكاك  ،كمياـ مف جعماا كذر مف هذا العدد.

ػدوما كةػدوذنا  ،فوػد
كو دك ٌف اليةكووف غمكا يعساـ اػذه التوسػومات ة ن
ػاج  ،سػ ع
ػذٌّ ،ف لمععػؿ الماإػي عيػد كةكعػل ة ن
ذكر مس الدوف ال عمػي  ،م ن
ة ػػاجت فوم ػػا وتعم ػػؽ ر ط ػػل ػػالكاك كالإ ػػمور ك)ة ػػد) كلمجمم ػػض اجس ػػموض خم ػػس
ةاجت فوما وتعمؽ ر طاا الكاك كالإمور)ُ).

كمف ال دواي ف تزداد هذه التوسومات في الدراسات الةدوذض  ،ف عض

ةسػ ىػـ الععػػؿ الماإػػي ل ػ مذ ػػت متصػػرؼ كجامػػد غوػػر
الدارسػػوف المةػػدذوف ٌ ،
متصرؼ  ،كميعي  ،كعدد لمصوغض ايكل ةسػب دكف اييخػرووف سػت ةػاجت

مف مذؿ ما ذكره ال عمي كغورها)ِ).

كاليةكوػػكف لػػـ وكذػػركا مػػف ةػػاجت الػػر ط ػكاك الةالػػض  ،ػػؿ كذػركا مػػف

اختّفاـ في ةكاماا  ،فعيد عراب كاك الةاؿ كاك معوض تككف الجمؿ الةالوض

كاةػػدة ،هػػي ةالػػض عػػدـ ر طاػػا ػػالكاك  ،ذ تػػدخؿ المرت طػػض اػػا إػػمف معي ػ
)ُ) العاخر ،مخطكط ،كرةض َُٔ.َُٕ-

)ِ) الةاؿ في الجممض العر وض ،صُٖٕ.ُٖٕ-
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المعو ػػض  ،فتع ػػرب معع ػػكنج مع ػػل  ،كةويئ ػػذ تمغػ ػ تموائو ػػا جمو ػػع تم ػػؾ التوس ػػومات

العامػػض كالخاصػػض  ،ككػػذلؾ تمغ ػ جموػػع المػػذاهب كايةكػػاـ المتإػػار ض الت ػػي
ةامت ةكلاا  ،كفي هػذا توسػور ك وػر كؿ لميةػك  ،ذ ييوػذ اليةػك العر ػي مػف

كؿ م اكؿ هذه الوإوض كمآخذها التي غؿ الةدوث عياا صعةات كذورة مف
هذا الكتاب.

ِ-الوػػكؿ ػ ػكاك الة ػػاؿ جع ػػؿ الية ػػكووف وكاجا ػػكف م ػػكمض كج ػػكد جم ػػؿ

ةالوػػض  ،ج تعػػكد ل ػ صػػاة اا الإػػمور  ،ممػػا اإػػطرهـ ل ػ

ف وتعرإ ػكا

لةمٌاػػا  ،عػػد ف اعترف ػكا إ ػػكالاا  ،فكذػػرت مػػذاه اـ كتوػػدوراتاـ  ،كت اويػػت ،
كلككف المععكؿ معل  ،ج و ترط ف وككف صعض لمصاة ل  ،ك ل واف هوئتل ،

فإيػل ج و ػػترط ف وعػكد لوػػل الإػػمور  ،فعيػد عػراب الجممػض المرت طػػض ػػالكاك
ٌ
مععػػكنج معػػل  ،فإكيػا ج يةتػػاج ال تػػض لػ اخػػتّؽ تمػػؾ المػػذاهب  ،كالخػػكض فػػي
كجػػكه توػػدوراتاا  ،كالمعػػركؼ عيػػد اليةػػكووف ف "مػػاج وعتوػػر لػ توػػدور  ،كلػ

مما وعتور ل تودور")ُ).

فمػػك عر يػػا كاك الةػػاؿ كاك معوػػض  ،ييوػػذيا اليةػػك العر ػػي مػػف م ػػاكؿ

وإا صػعةات كذوػرة مػف هػذا الكتػاب  ،كفػي
هذه الوإوض التي غؿ عرإاا ن
هذا توسور ك ور ذاف لميةك.
ّ -دل الوػػكؿ ػكاك الةػػاؿ ل ػ

ف وكذ ػػر اليةكوػػكف مػػف توػػدوـ العم ػػؿ

اليةكو ػػض العام ػػض كالخاص ػػض  ،فوم ػػا وتعم ػػؽ مكاإ ػػوعاا  ،فعوم ػػا وخ ػػص ة ػػاجت

ػذّ  ،عمم ػكا امتيػػاع كػػؿ صػػوغض مػػف الصػػو ،الس ػ ع التػػي
الػػر ط ػكاك الةػػاؿ ،مػ ن
وإا في ةاجت الكجكب كالجكاز.
امتيع ر طاا الكاك ،كهذا ما فعمكه ن
ػر مػ ػػا كػ ػػاف اليةكو ػ ػكف وختمعػ ػػكف فػ ػػي العمػ ػػض  ،فتكػ ػػكف لمةالػ ػػض ك
ككذوػ ػ نا
الصػػوغض الكاةػػدة عمتػػاف  ،ك ر مػػا كذػػر  ،ةػػداها ج تكافػػؽ ايخػػرل  ،ػػؿ ةػػد

)ُ) اجيصاؼ ُ ،ُٕٓ/مسالض َّ.
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تياةإػػاا  ،كلمػػا كػػاف ر ػػط الجممػػض ػػالكاك ج عّةػػض لاػػا معي ػ الةػػاؿ  ،كلمػػا

كايػػت العمػػض التػػي ذكػػرت لتعسػػور هػػذا الػػر ط مسػػتيدة ل ػ هػػذا المعي ػ  ،فمػػف
ال دواي ف ج تخمك كؿ عمض مف التكمؼ كالغمكض.

كمذػؿ هػػذا ةصػػؿ فػػي مكإػػكع كاك الةػػاؿ كصػػاةب الجممػػض الةالوػػض ،

كفي ةإاوا خاصض ككةكع الجممض الةالوض سادة مسد الخ ر  ،فمياـ مف كجب

ر طاا الكاك  ،كمياـ مف جاز  ،كمياـ مف ةدـ عمض الجكاز ك الكجكب)ُ).

ذف الو ػػكؿ ػ ػكاك الة ػػاؿ ٌدل لػ ػ ا كذ ػػار م ػػف العم ػػؿ المتكمع ػػض  ،فم ػػك
عر ػػت كاك الةػػاؿ كاك المعوػػض  ،لمػػا اةتجيػػا لػ م عمػػض مياػػا  ،ػػؿ يلغوػػت

جموعاا مف تمواّ يعساا  ،كجيوذيا اليةػك العر ػي مػف ماخػذ كػؿ عمػض كعسػرها
 ،كفي هذا توسور ك ور ذالث لميةك.

ْ-م ػػف مآخ ػػذ الو ػػكؿ ػ ػكاك الة ػػاؿ كذ ػػار ايكج ػػل ا ع ار و ػػض  ،لمجمم ػػض

سوما عيػد كةكعاػا عػد يكػرة  ،فوػد ذكػر ا ػف السػموف الةم ػي
المرت طض اا ،كج ٌ
َّ ً
و ً
ػي
ٌف عراب الجممض اجسموض في ةكلػل تعػال ) :أ ٍىك ىكالػذم ىم َّػر ىعمىػى قى ٍرىيػة ىكو ى
)ِ)
ً
ىق ً
ػاج
ػىا) خمسػػض كجػػل  ،ػػؿ سػػتض  :ايكؿ  ،ف تعػػرب ةػ ن
اكىي ػ هة ىعمىػػى يع يركشػ ى
ػاج مػف
مف فاعؿ  ،ك
مر  ،كةػد مػر ماخػذ هػذا ا عػراب  ،الذػايي  ،ف تعػرب ة ن

ػاج مػػف يك ػرة مةإػػض  ،الذالػػث  ،ف
يياػػا تكػػكف ةػ ن
ةروػػض  ،كفػػي هػػذا ػػكاؿ ؛ ٌ
ػاج م ػػف يكػ ػرة
تع ػػرب )عمػ ػ عرك ػػاا) ص ػػعض لورو ػػض لتك ػػكف الجمم ػػض اجس ػػموض ة ػ ن
مختصض  ،كج وخع عم

ػاج
ةد تكمؼ هذا ا عػراب  ،كال ار ػع  ،ف تعػرب ة ن

ػاج مػ ػػف الإػ ػػمور فػ ػػي
مػ ػػف عرك ػ ػػاا مودمػ ػػض عموػ ػػل  ،الخػ ػػامس ،ف تعػ ػػرب ةػ ػ ن
وإػا
عرك اا الكاةع مإافنا لول  ،كج وخعػ تكمػؼ هػذا ا عػراب كالػذم ة مػل ن

)ُ) رح الرإي ُ ،ِٕٔ/عوكد الز رجد ِ.ِٕٓ/
)ِ) سكرة ال ورة ،مف ا وض ِٗٓ.
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 ،السػػادس  ،ف تعػرب صػػعض لوروػػض
ايخور.

)ُ)

كةػػد ػػوف جماػػكر اليةػػكووف ماخػػذ الكجػػل

فمػك عر يػػا كاك الةػػاؿ كاك المعوػػض  ،لمػا اإػػطرريا لػ

عػراب الجممػػض

ةاج  ،كلمػا كاجايػا م ػكمض مجوئاػا مػف اليكػرة المةإػض  ،الػذم جعميػا
عدها ٌ

يإػػطر لةماػػا ل ػ تكذوػػر ايكجػػل ا ع ار وػػض الةالوػػض  ،ك ع ار اػػا صػػعض غوػػض

العرار مف هذا ا

كاؿ ،فيوع في

كاجت

د مما سعويا ل ةمل.

فع ػػي عػ ػراب الجمم ػػض المرت ط ػػض ػػالكاك معع ػػكنج مع ػػل خ ػػّص م ػػف كذػ ػرة

ايكجل ا ع ار وض مف جاض  ،كمػف مآخػذها مػف جاػض خػرل ،كهػذا ممػا ج ػؾ

فول توسور لميةك.

ٓ-مػػف المعػػركؼ ٌف اليةػػكووف وػػركف ٌف ايصػػؿ فػػي صػػاةب الةػػاؿ
ف وك ػػكف معرف ػػض  ،كة ػػد ت ػػوف ٌف العػ ػرار م ػػف عػ ػراب الجمم ػػض المرت ط ػػض ػػالكاك
ع ار اا صعض جاّ مف كةكعاا عػد يكػرة مةإػض  ،فعيػد عػراب كاك

ةالوض ل

الةاؿ كاك معوػض ويعػت ال ػاب دخػاؿ الػكاك التػي عر ػت كاك المصػكؽ الداخمػض

يف هػذه الػكاك ج و ػترط
عم الجممػض الكصػعوض  ،إػمف عػراب كاك المعوػض ؛ ٌ
فواا ف تجيّ عد معرفض ك يكرة  ،فتتةد ذلؾ ذّث كاكات في عػراب كاةػد

 ،كاختصار معايي الةركؼ إرب مف التوسور.

كخّصض ما س ؽ ذكره ف لغاّ كاك الةاؿ إع ار اػا كاك المعوػض وعيػي

لغػػاّ كػػؿ ا

ػػكاجت كالمآخػػذ التػػي عرإػػت فػػي هػػذا الكتػػاب ك اػػذا يكػػكف ةػػد

دليا ةسيات كاك المعوض سوئات كاك الةاؿ.

نتائج أقرل  :ذمض يتائج لـ تكف مف غاوات هذا الكتاب عكاٌيمػا كجػدتاا
في طروؽ دراستي ،ساجمؿ ذكر عض مياا :

)ُ) الدار المصكف ،مخطكط ،كرةض ٔ.
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ُ-لـ ووػؿ العػراّ كجػكب ر ػط الجممػض اجسػموض الةالوػض ػالكاك ك ػذكذ

ةذفاا  ،كما اع هذا عيل عيد اليةكووف.

ِ-لػػـ وكػػف الزمخ ػػرم صػػاةب مػػذهب التاكوػػؿ ػػالظرؼ الػػذم اتخػػذ

ةّ لم كمض الجمؿ الةالوض التي ج تعكد غم صاة اا الإمور  ،ؿ هذا ما
صرح ل ة مل ك عمي اليةكم في الةجض.

ّ-لـ وكف صدر ايفاإؿ الػذم يسػب لوػل ا ػف ه ػاـ ذ اتػل مجػيّ،

المععكؿ معل جممض  ،هك ياصر ف ع د السود المطرزم المتكف سيض َُٔهػ
 ،كمػػا ذكػػر هػػذا خالػػد ايزهػػرم ك عػػض ايسػػاتذة المةػػدذوف  ،عكاٌيمػػا هػػك الواسػػـ
ف الةسوف الموتكؿ سيض ُٕٔهػ.
فكعػػا كمػػا مذػػؿ اليةػػاة  :كػػؿ يسػػاف
ْ-جػكاز مجػػيّ المععػػكؿ معػػل مر ن
ػص ف ػػي المعو ػػض ،
كعمم ػػل  ،فالية ػػاة ة ػػد جمعػ ػكا عمػ ػ ف )كاك) كعمم ػػل ه ػػي ي ػ ٌ

وإػ ػػا عم ػ ػ كجػ ػػكب رفػ ػػع )عممػ ػػل)  ،ككمػ ػػا مذػ ػػؿ الجرجػ ػػايي ال ػ ػػرح
ك جمع ػ ػكا ن
كالم ػػركح خوػػر مػػف الم ػركح  ،فوػػد كجػػب رفػػع )الم ػػركح) عػػد الػكاك ك كجػػب

صػػا فػػي المعوػػض  ،ك ٌيػػل ج وصػ جعماػػا ك ناكا عاطعػػض لعسػػاد معيػ
جعػػؿ الػكاك ي ً
يف المراد ٌف ال رح مع الم ركح خور مف الم ركح
العطؼ في هذا المذاؿ ؛ ٌ
كةده.

قائمة المصادر كالمراجع
أكء :المقطكطات :

جستر تي ،د مف ،اورليدا /جامعض المكصؿ ،المكت ض المركزوض:

ُ .ا ةمود في رح المعصؿ ،تاج الدوف الجيدم اييدلسي ،جستر تي ،رةـ َّٗٔ.

ِ .التةعػ ػػض ال ػ ػػافوض فػ ػػي ػ ػػرح الكافوػ ػػض ،توػ ػػي الػ ػػدوف اليومػ ػػي ،ػ ػراهوـ ػ ػػف ذا ػ ػػت الطػ ػػائي،
جستر تي ،رةـ ُّّٔ.
ّ .ال ػػدر المص ػػكف ف ػػي عم ػػكـ الكت ػػاب المكي ػػكف ،ػػااب ال ػػدوف ةم ػػد ػػف ع ػػد ال ػػدائـ ػػف
السموف ،جستر تي ،رةـ َُّٕ.
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ْ.

رح لعوض ف مالؾ ،مس الػدوف مةمػد ػف جػا ر الاػكارم اييدلسػي الإػرور ،جسػتر
تي ،رةـ َّٕٔ.

ٓ.
ٔ.

رح الكافوض ،تاج الدوف ايرد ومي ،جستر تي ،رةـ ُِّٔ.

ػػرح الم ػػاب فػػي عمػػـ ا ع ػراب لمعاإػػؿ اجسػػعراوويي ،ةطػػب الػػدوف مةمػػد ػػؾ مسػػعكد

السورافي الوالي ،جستر تي ،رةـ ْٕٔٗ.
ٕ .الع اب في رح الم اب لّسعراوويي ،جماؿ الدوف اليوسا كرم ،جستر تي ،رةـ َُْْ.
ٖ .ع ػرائس المةصػػؿ مػػف يعػػاوس المعصػػؿ ،لمجاػػكؿ ،المممكػػض العر وػػض السػػعكدوض ،المدويػػض
الميكرة ،الجامعض ا سّموض ،رةـ ْٕ.

ٗ .الع ػػاخر ف ػػي ػػرح جم ػػؿ ع ػػد الو ػػاهر ،ػػمس ال ػػدوف مةم ػػد ػػف ػػي العإ ػػؿ ال عم ػػي،
جستر تي ،رةـ ّٕٖٓ.
َُ.العروػػد فػػي ع ػراب الوػػرف المجوػػد ،الميتجػػب ػػف ػػي العػػز الامػػدايي ،جسػػتر تي ،رةػػـ
ّٕٕٓ.

ثانيا :الرسائؿ الجامعية المطبكعة باآللة الكاتبة:

َُ .ف الخعوعػض المكسػكرة الامػزة فػي اليةػك العر ػي ك سػالو اا فػي الوػرف الكػروـ ،سػامض طػػل

ع د الرزاؽ ،رسالض ماجستور مودمض ل جامعض ايزهر ،كموض المغض العر وضُّٗٓ ،هػ-
ُٕٓٗـ.

ُُ .الةػػاؿ فػػي الجممػػض العر وػػض ،فػػاخر ها ػػـ سػػعد الواسػػرم ،رسػػالض ماجسػػتور مودمػػض ل ػ
جامعض غداد ،كموض ا دابَُْٔ ،هػُٖٗٔ -ـ.

ُِ .ركػػف الػػدوف ايسػػتر اذم ككتا ػػل ال سػػوط فػػي ػػرح الكافوػػض ،تةووػػؽ :ةػػازـ سػػموماف مػػرزة
الةمي ،طركةض دكتكراه مودمض ل جامعض غداد ،كموض ا دابَُْْ ،هػ ُّٖٗـ.
ُّ .رح كافوض ف الةاجب ،لعمؾ العّ الت روزم ،تةووؽ :زكي فامي اةمد كةي ،رسالض
ماجستور مودمض ل جامعض ايزهر ،كموض المغض العر وضُّٖٗ ،هػُٕٖٗ -ـ.

ُْ .ػػرح المم ػػع ج ػػف جي ػػي  :ػػك يص ػػر الكاس ػػطي الإػ ػرور ،تةوو ػػؽ :ةس ػػف ع ػػد الكػ ػروـ
ال ػػرع ،رسػػالض ماجسػػتور مودمػػض ل ػ جامعػػض الوػػاهرة ،ةسػػـ المغػػض العر وػػضُِّٗ ،هػ ػَ
ُّٕٗـ.
ُٓ .عمػػي ػػف مسػػعكد العرعػػايي كجاػػكده اليةكوػػض مػػع تةووػػؽ كتا ػػل المسػػتكفي فػػي اليةػػك،
تةووػػؽ :ةسػػف ع ػػد الك ػروـ  ،طركةػػض دكتػػكراه  ،مودمػػض ل ػ جامعػػض غػػداد ُّٖٗهػ ػ-

ُٖٕٔـ.
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ُٔ .ةكاعد المطارةض ،ا ف واز اليةكم ،تةووؽ :عمي العإمي ،رسالض ماجستور مودمض ل
جامعض الواهرةُِّٗ ،هػُّٕٗ -ـ.
ُٕ .ل اب ا عراب ،العاإؿ اجسعراوويي ،تةووؽ :ع د ال اةي ع د السّـ الخزرجي ،رسػالض
ماجستور ،مودمض ل جامعض ايزهر ،كموض المغض العر وضُّٗٗ ،هػُٕٗٗ -ـ.

ُٖ .الم ػػاب فػػي عمػػؿ ال يػػاّ ا ع ػراب ،ػػك ال وػػاّ العك ػػرم ،تةووػػؽ :خموػػؿ ي اػػاف الةسػػكف،
طركةض دكتكراه ،مودمض ل جامعض الواهرة ،ةسـ المغض العر وضُّٗٔ ،هػُٕٗٔ -ـ.
ُٗ .المختصر في اليةػك ،ػك ميصػكر الجػكالووي ،تةووػؽ :مةػرـ جم ػي ،رسػالض ماجسػتور،
مودمض ال جامعض غداد ،كموض اجدابَُٕٗ ،ـ.

َِ .الم ػػكاة العتةو ػػض ج ػػي ةام ػػد الت ػػرزم الػ ػػدمواطي عمػ ػ ال ػػمعض المإ ػػوض لمس ػػوكطي،
تةووػؽ :ه ػاـ سػعود مةمػػكد ،رسػالض ماجسػتور ،مودمػض لػ جامعػض اجزهػر ،كموػض المغػػض
العر وضُّٖٗ ،هػُٕٖٗ -ـ.

ُِ .المعإػػؿ فػػي ػػرح المعصػػؿ ،عمػػـ الػػدوف السػػخاكم ،تةووػػؽ :ع ػػد الك ػروـ ج ػكاد كػػاظـ،
رسالض دكتكراه ،مودمض ل جامعض الواهرة ،كموض المغض العر وضُّٗٗ ،هػُٕٗٗ -ـ.
ِِ .يظاـ الجممض العر وض ،سػياّ ةموػد ال وػاتي ،رسػالض ماجسػتور ،مودمػض لػ جامعػض غػداد،
كموض ا دابَُْْ ،هػُّٖٗ -ـ.
ِّ .الجممػػض الكصػػعوض فػػي اليةػػك العر ػػي ،لوػػث سػػعد ع ػػد الةموػػد ،رسػػالض ماجسػػتور ،مودمػػض
ل الجامعض المستيصروض ،كموض ا دابَُْْ ،هػُْٖٗ -ـ.

ثالثا :المصادر كالمراجع المطبكعة:

ِْ .ػػك الع ػػاس ذعمػػب مػػاـ اليةكوػػكف الكػػكفووف ،ايسػػتاذ ع ػػد الج ػػار عمػكاف الياومػػض ،تةػػت
الط ع.
ِٓ .ا تواف في عمكـ الوراف ،جّؿ الدوف السوكطي ،الط عض الذايوضُّْٓ ،هػُّٗٓ -ـ.
ِٔ .ايةكػ ػػاـ فػ ػػي صػ ػػكؿ ايةكػ ػػاـ ،ا مػ ػػدل ،ةووػ ػػل اة ػ ػد ايفاإػ ػػؿ دار اجتةػ ػػاد العر ػ ػػي
لمط اعض ،الواهرةُّٖٕ ،هػُٕٗٔ -ـ.

ِٕ .ةو ػػاّ الية ػػك ،ػ ػراهوـ مص ػػطع  ،مط ع ػػض لجي ػػض الت ػػالوؼ كالترجم ػػض كالي ػػر ،الو ػػاهرة،
ُٗٓٗـ.
ِٖ .ايذكػػار الميتخ ػػض مػػف كػػّـ سػػود اي ػرار ،مةو ػي الػػدوف اليػػكرم ،دار الكتػػاب العر ػػي،
وركتُّٗٗ ،هػُٕٗٗ -ـ.
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ِٗ .ار ػػاد العوػػؿ السػػموـ ل ػ م ازوػػا الوػػرف الك ػروـ )تعسػػور)  :ػػك السػػعكد مةمػػد ػػف مةمػػد
العمادم ،مط عض مةمد عمي ص و  ،مصر ) دكف تاروه).
َّ .اييزهوػػض فػػي عمػػـ الةػػركؼ ،عمػػي ػػف مةمػػد الاػػركم ،تةووػػؽ :ع ػػد المعػػوف الممػػكةي،
مط كعات مجمع المغض العر وض ،مط عض الترةي دم ؽُُّٗ ،هػُُٕٗ -ـ.

ُّ .سرار العر وض ،ك ال ر كات ايي ارم ،مط عض روؿ ،لودفَُّّ ،هػُٖٖٔ -ـ.
ِّ .اي اه كاليظائر في اليةػك ،جػّؿ الػدوف السػوكطي ،تةووػؽ :طػل ع ػد الػرؤكؼ سػعود،
اليا ر مكت ض الكموات ايزهروض ،ركض الط اعض العيوض المتةدةُٕٗٓ ،ـ.

ّّ .ايصكؿ في اليةك ،ا ف سػراج ،تةووػؽ :ع ػد الةسػف العتمػي ،مط عػض اليعمػاف ،اليجػؼ
اج رؼُُٕٗ ،ـ.
ّْ .ع ػراب ذّذػػوف سػػكرة مػػف الوػػرف ،ا ػػف خالكوػػل ،مط عػػض دار الكتػػب المص ػروض ،الوػػاهرة،
َُّٔهػُُْٗ -ـ.

ّٓ .عػ ػراب الجم ػػؿ ك ػ ػ اه الجم ػػؿ ،ال ػػدكتكر فخ ػػرم ال ػػدوف ة ػػاكة ،اليا ػػر دار اجص ػػمعي
ةمب ،الط عض ايكل ُّٕٗ ،هػُِٕٗ -ـ.
ّٔ .عراب الةدوث الي كم ،ا ك ال وػاّ العك ػرم ،تةووػؽ :ع ػد ا لػل ي اػاف ،مط عػض زوػد ػف
ذا تُّٕٗ ،هػُٕٕٗ -ـ.
ّٕ .ع ػ ػراب سػ ػػكرة ؿ عم ػ ػراف ،عمػ ػػي ع ػ ػػد الػ ػػرزاؽ ةو ػ ػػدر ،مي ػ ػػكرات الةكم ػ ػػض ،دم ػ ػػؽ،
ُِّٗهػُّٕٗ -ـ.

ّٖ .ا ع ػراب عػػف ةكاعػػد ا ع ػراب ،ا ػػف ه ػػاـ ،تةووػػؽ :الػػدكتكر عمػػي فػػكدة يوػػؿ ،الط عػػض
ايكل  ،اليا ر عمادة ؤكف المكت ات ،جامعض الرواضُُٖٗ ،ـ.
ّٗ .ع ػراب الوػػرف الميسػػكب ل ػ الرجػػاج ،تةووػػؽ :ػراهوـ اي وػػارم ،المؤسسػػض المص ػروض
العامض لمط اعض كالي ر ،الوسـ الذالثُّْٖ ،هػُٗٔٓ -ـ  ،كةد ت وف عد التةووؽ ٌف
هػػذا الكتػػاب هػػك اسػػـ :الجػكاهر لمإػرور الجػػامعي اليةػػكم ايصػ اايي )تّْٓ :هػػ)
ك الةسف عمي ف الةسوف الميسكب خطا اسـ عراب الورف لمزجاج.
َْ .ع ػراب الوػػرف ،ػػك جععػػر ػػف اليةػػاس ،تةووػػؽ :زهوػػر غػػازم اةمػػد ،مط عػػض العػػايي،
غدادُّٕٗ ،هػُٕٕٗ -ـ.

ُْ .ايعّـ ،خور الدوف الزركمي ،الط عض الذالذض ،كالط عض ال ار عض ،وركتُٕٗٗ ،ـ.
ِْ .ةسػػاـ الكػػّـ العر ػػي مػػف ةوػػث ال ػػكؿ كالكظوعػػض ،الػػدكتكر فاإػػؿ مصػػطع السػػاةي،
اليا ر مكت ض الخايجي الواهرةُّٕٗ ،هػُٕٕٗ -ـ.
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ّْ .العوض ا ػف كيػض ممزكجػض فػي لعوػض ا ػف مالػؾ ،كفػي الاػامش ماة ػاه ا ػف كيػض ،الط عػض
ايكل  ،المط عض الةسويوض المصروضُِّٖ ،هػ.
ْْ .ام ػػالي الس ػػاومي ،ع ػػد ال ػػرةمف ػػف ع ػػد ا﵀ اييدلس ػػي ،تةوو ػػؽ :مةم ػػد ػ ػراهوـ ال ي ػػا،
الط عض ايكل  ،مط عض السعادةَُّٗ ،هػَُٕٗ -ـ.

ْٓ .اجمالي ال جروض ،ا ف ال جرم ،دار المعرفض لمط اعض كالي ر ،وركت ) دكف تاروه).
ْٔ .م ػػالي المرتإػ ػ  ،غ ػػرر العكائ ػػد كدرر الوّئ ػػد ،ال ػ ػروؼ المرتإ ػػي ،الط ع ػػض الذايو ػػض،
وركتُّٖٕ ،هػُٕٗٔ -ـ.

ْٕ .ايمػػالي اليةكوػػض ،مػػالي الوػػرف الك ػروـ ،ا ػػف الةاجػػب ،تةووػػؽ :هػػادم ةسػػف ةمػػكدم،
الط عض ايكل  ،مكت ض الياإض العر وض ،وركتَُْٓ ،هػُٖٗٓ -ـ.
ْٖ .اجمتػػاع كالمؤايسػػض ،ػػك ةوػػاف التكةوػػدم ،تةووػػؽ :ةمػػد مػػوف كاةمػػد الػزوف ،مي ػػكرات
دار مكت ض الةواة ،وركت ) ،دكف تاروه).

ْٗ .ي اه الركاة عم

ي اه اليةاة ،جماؿ الدوف الوعطي ،تةووؽ :مةمد ػك العإػؿ ػراهوـ،

مط عض دار الكتب المصروض ،الواهرةُّْٕ ،هػُٗٓٓ -ـ.
َٓ .ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ،ك ال ركػات ػف ايي ػارم ،تةووػؽ :مةمػد مةوػي الػدوف
ع د الةمود ،الط عض الذايوض ،مط عض ةجازم ،الواهرةُّٗٓ ،هػ.
ُٓ .اييم ػػكذج ف ػػي الية ػػك ،إ ػػمف كت ػػا ي يزه ػػض الط ػػرؼ ،كا عػ ػراب ع ػػف ةكاع ػػد ا عػ ػراب،
الزمخ رم ،الط عض ايكل  ،مط عض الجكائب ،الوسطيطويوضُِٖٗ ،هػ.

ِٓ .يػكار التيزوػؿ ك سػرار التاكوػؿ ،ع ػػد ا﵀ ػف عمػػر ال وإػاكم )تعسػػور) مط عػض مصػػطع
مةمد ،مصر ) دكف تاروه).
ّٓ .كإ ػ المسػػالؾ ل ػ

لعوػػض ا ػف مالػػؾ ،ا ػػف ه ػػاـ اييصػػارم ،تةووػػؽ :مةمػػد مةو ػي

الدوف ع ػد الةموػد ،الط عػض الخامسػض ،دار ةوػاّ التػراث العر ػي ،وػركتُٗٔٔ ،ـ،

كط عػ ػػض خػ ػػرل ،تةووػ ػػؽ :ع ػ ػػد المتعػ ػػاؿ الصػ ػػعودم ،دار العمػ ػػكـ الةدوذػ ػػض ،وػ ػػركت،
َُِْهػُِٖٗ -ـ ،كةد ةصدت هذا المصدر تةووػؽ ايكؿ عيػد ا
الجزّ ،عكا ٌج فاك تةووؽ الذايي.

ْٓ .ا وإػػاح فػػي ػػرح المعصػػؿ ،ا ػػف الةاجػػب ،تةووػػؽ :الػػدكتكر مكس ػ

ػارة لػ رةػـ
يػػام العمومػػي،

مط عض العايي ،غداد ،الجزّ ايكؿُِٖٗ ،ـ ،كالجزّ الذاييُّٖٗ ،ـ.

ٓٓ .ا وإ ػػاح ف ػػي عم ػػؿ الية ػػك ،ػػك الواس ػػـ الزج ػػاجي ،تةوو ػػؽ :ال ػػدكتكر م ػػازف الم ػػارؾ،
الط عض ال ار عض ،دار اليعائس ،وركتَُِْ ،هػُِٖٗ -ـ.
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ٔٓ .ا وإػػاح فػػي عمػػكـ ال ّغػػض ،الخطوػػب الوزكويػػي ،تةووػػؽ :مةمػػد ع ػػد المػػيعـ خعػػاجي،
الط عػػض الذالذػػض ،مي ػػكرات دار الكتػػب الم يػػاييُُّٗ ،هػ ػ ُُٕٗـ .كط عػػض خػػرل
غو ػ ػػر مةوو ػ ػػض ،مط ع ػ ػػض مةم ػ ػػد عم ػ ػػي صػ ػ ػ و ك كجده مو ػ ػػداف ايزه ػ ػػرُّٖٓ ،ه ػ ػ ػ

ُٔٔٗـ.

ٕٓ .ال ةث اليةكم عيد ايصكلووف ،الدكتكر مصطع جماؿ الدوف َُٖٗـ.
ٖٓ .ال ةػ ػػر المةػ ػػوط ،ػ ػػك ةوػ ػػاف اييدلسػ ػػي ،الط عػ ػػض ايكل ػ ػ  ،مط عػ ػػض السػ ػػعادة ،مصػ ػػر،
ُِّٖـ.

ٗٓ .ػػدائع العكائػػد ،ا ػػف ةػػوـ الجكزوػػض ،دارة الط اعػػض الميوروػػض ،اليا ػػر دار الكتػػاب العر ػػي،
وركت ) دكف تاروه).
َٔ .ال رهاف في عمكـ الورف ،الزرك ي ،تةووؽ :مةمد ك العإؿ راهوـ ،الط عض الذالذػض،
اليا ر دار المعرفض لمط اعض كالي ر ،وركت ) كدف تاروه).

ُٔ .غوػػض الكعػػاة فػػي ط وػػات المغػػكووف كاليةػػاة ،جػػّؿ الػػدوف السػػوكطي ،تةووػػؽ :مةمػػد ػػك
العإؿ راهوـ ،الط عض ايكل  ،مط عض عوس ال ا ي الةم يُّْٖ ،هػُٗٔٓ -ـ.
ِٔ .ال اجػػض المرإػػوض ػػرح مػػتف ايلعوػػض ،جػػّؿ الػػدوف السػػوكطي ،دار المط عػػض المةمكدوػػض
التجاروض ،مصر ) دكف تاروه).
ّٔ .ال واف فػي غروػب عػراب الوػرف ،ػك ال ركػات ػف ايي ػارم ،تةووػؽ :الػدكتكر طػل ع ػد

الةمو ػػد ط ػػل ،اليا ػػر :الاوئ ػػض المصػ ػروض العام ػػض )دار الكات ػػب العر ػ ػػي) ُّٖٗه ػ ػ-

ُٗٔٗـ.
ْٔ .ال واف كالت ووف ،الجاةظ ،تةووؽ :ع د السّـ هركف ،مؤسسض الخايجي ،الواهرة ) ػدكف
تاروه).

ٓٔ .تػػاج العػػركس مػػف جػكاهر الوػػامكس ،مةمػػد مرتإػ الز وػػدم ،مي ػػكرات مكت ػػض الةوػػاة،
وركت ) دكف تاروه).
ٔٔ .تاج المغض كصػةاح العر وػض ،الجػكهرم ،تةووػؽ :ةمػد ع ػد الغعػكر عطػار ،مطػا ع دار
الكتاب العر ي ،مصر ) دكف تاروه).
ٕٔ .ت ػػاروه الية ػػك ك ص ػػكلل  ،ال ػػدكتكر ع ػػد الةمو ػػد الس ػػود طم ػػب ،اليا ػػر :مكت ػػض ال ػ ػ اب
الميورة ،ساعدت جامعض الككوت في ي ره ) دكف تاروه).

ٖٔ .التاكوؿ اليةكم في الورف الكػروـ ،الػدكتكر ع ػد العتػاح ةمػد الةمػكز ،الط عػض ايكلػ ،
مكت ض الر د ،الرواض ،السعكدوضَُْْ ،هػُْٖٗ -ـ.
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ٗٔ .الت وػػاف فػػي عػراب الوػػرف ،ػػك ال وػػاّ العك ػػرم ،تةووػػؽ :عمػػي مةمػػد ال جػػاكم ،مط عػػض
العوس الةم ي ) دكف تاروه) ،ك اسـ :مّّ ما م كػف ػل الػرةمف ،المط عػض الموميوػض،

مصرَُِّ ،هػ.

َٕ .الت وػػاف فػػي تعسػػور الوػػرف ،ػػك جععػػر الطكسػػي ،تةووػػؽ :ةمػػد ة وػػب مصػػور العػػاممي
ك خركف ،المط عض العمموض ،اليجؼ اي رؼُٕٗٓ ،ـُْٗٔ -ـ.
ُٕ .الت و ػػاف ف ػػي ػػرح ال ػػدوكاف )دوػ ػكاف ػػي الطو ػػب المتي ػػي) ،الميس ػػكب لػ ػ

ػػي ال و ػػاّ

العك رم ،تةووؽ :مصطع ال ا ي الةم ي ك ركاؤه ،الواهرة ُُّٗهػ ُُٕٗـ.

ِٕ .الت وػػاف فػػي عمػػـ ال وػػاف المطمػػع عم ػ

عجػػاز الوػػرف ،ا ػػف الزممكػػايي ،تةووػػؽ :الػػدكتكر

ةمػػد مطمػػكب ،كالػػدكتكرة خدوجػػض الةػػدوذي ،الط عػػض ايكلػ  ،مط عػػض العػػايي ،غػػداد،
ُّّٖهػُْٗٔ -ـ.
ّٕ .التةؼ الطرفوػض فػي تكإػو كتكموػؿ ػرح ا جركموػض ،مةمػد ػراهوـ الطرفػي ،مط عػض
ا داب ،اليجؼ اي رؼُٕٗٔ ،ـ.

ْٕ .التػػدروب فػػي تمذوػػؿ التوروػػب ،ػػك ةوػػاف اييدلسػػي ،تةوػػي :ياػػاد فمػػو جاسػػـ ،مط عػػض
ا ر اد ،غدادُٖٕٗ ،ـ.
ٕٓ .الترغوب كالترهوب مف الةدوث ال روؼ ،الةافظ الميذرم ،تةووؽ :مةمد خموؿ هػراس،
دار اجتةاد العر ي لمط اعض كالي ر ،مصرُّٖٗ ،هػُٗٔٗ -ـ.

ٕٔ .تساوؿ العكائد كتكموػؿ المواصػد ،ا ػف مالػؾ ،تةووػؽ :مةمػد كامػؿ ركػات ،دار الكتػاب
العر ي لمط اعض ،مصرُّٖٕ ،هػُٕٗٔ -ـ.
ٕٕ .ت ذوب مياج اليةك ،اكر الجكدم ،مط عض المعارؼ ،غدادُّٖٔ ،هػُْٗٗ -ـ.
ٖٕ .التط وؽ اليةكم ،الدكتكر ع ده الراجي ،دار الياإض العر وض لمط اعض كالي ر ،وركت،
ُٕٗٗـ.

ٕٗ .التطػػكر اليةػػكم لمغػػض العر وػػض ،المست ػػرؽ ايلمػػايي رج ت ارسػػر ،عمػػؽ عموػػل الػػدكتكر
رمإاف ع د التكابَُّْ ،هػُِٖٗ -ـ.
َٖ .التعروعػػات عم ػ مةمػػد السػػود ال ػروؼ الجرجػػايي ،المط عػػض الرسػػموض ،الػػدار التكيسػػوض
لمي ر ،المط عض الرسموض ،تكيسُْٕٗ ،ـ.

ُٖ .التعاةض في اليةك ،ك جععر اليةػاس ،تةووػؽ :كػكركوس عػكاد مط عػض العػايي ،غػداد،
ُّٖٓهػُٗٔٓ -ـ.
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ِٖ .تعسور الجّلوف ،جّؿ المةمي كجّؿ الدوف السػوكطي ،مكت ػض المػّح لمط ػع كالي ػر،
دم ؽُّٖٗ ،هػُٗٔٗ -ـ.
ّٖ .التعسػػور الك وػػر المسػػم )معػػاتو الغوػػب) فخػػر ال ػػدوف الػ ػرازم ،الط عػػض الذايوػػض ) ػػدكف
تاروه).

ْٖ .تعسػػور الوػػرف العظػػوـ ،عمػػاد الػػدوف ػػف كذوػػر الدم ػػوي ،دار المعرفػػض لمط اعػػض كالي ػػر،
وركتُّٖٖ ،هػُٗٔٗ -ـ.
ٖٓ .التعسػػور الوػػوـ ،ا ػػف ةػػوـ الجكزوػػض ،جمعػػض مةمػػد كوػػش اليػػدكم ،تةووػػؽ :مةمػػد ةامػػد
العوي ،مكض المكرمضُّٖٔ ،هػُْٗٗ -ـ.

ٖٔ .تعسور اليسعي المسم مدارؾ التيزوػؿ كةوػائؽ التاكوػؿ ،ع ػد ا﵀ ػف مةمػد ػف مةمػكد
اليعسػػػي ،دار العك ػػر لمط اع ػػض كالي ػػر ،دار ةوػػػاّ الكت ػػب العر و ػػض ،عوسػ ػ ال ػػػا ي
الةم ي ك ركاه ) ،دكف تاروه).

ٕٖ .توروػػب الموػػرب ،ػػك ةوػػاف اييدلسػػي ،تةووػػؽ :الػػدكتكر ععوػػؼ ع ػػد الػػرةمف الط عػػض
ايكل  ،دار المسورة ،وركتَُِْ ،هػُِٖٗ -ـ.
ٖٖ .التمخػ ػػوص فػ ػػي عمػ ػػكـ ال ّغػ ػػض ،الخطوػ ػػب الوزكويػ ػػي ،إ ػ ػ طل ك ػ ػػرةل ع ػ ػػد الػ ػػرةمف
ال رةكةي ،دار الكتاب العر ي ،وركت ) ،دكف تاروه).
ٖٗ .تياكب ةركؼ الجر في لغػض الوػرف ،الػدكتكر مةمػد ةسػف عػكاد ،الط عػض ايكلػ  ،دار
العرةاف ،ايردفَُِْ ،هػُِٖٗ -ـ.

َٗ .تاذوب المغض ،مةمد ف ةمد اجزهرم ،تةووػؽ :ايسػتاذ ػراهوـ اي وػارم ،دار الكتػاب
العر ي ،مطا ع سجؿ العرب ،الواهرةُٕٗٔ ،ـ.
ُٗ .التكطئض ،ك عمػي ال ػمك ويي ،تةووػؽ :وػكيس ةمػد المطػكع دار التػراث العر ػي لمط ػع
كالي ر ،الواهرة.ُّٕٗ ،

ِٗ .توس ػور التةروػػر ،ػػرح موػػر ػػاده الةيعػػي عم ػ كتػػاب التةروػػر فػػي صػػكؿ العوػػل ج ػػف
هماـ الدوف ايسكيدرم ،ط ع مط عض مصطع ال ا ي الةم ي ،مصرَُّٓ ،هػ.
ّٗ .جامع ال واف عف تاكوؿ م الوراف )تعسور الط رم) ا ف جرور الط رم ،تةووؽ :مةمد
ػػاكر ،كغو ػػر مةو ػػؽ ،الط ع ػػض الذايو ػػض ،مط ع ػػض مص ػػطع ال ػػا ي الةم ػػي ،مص ػػر،

ُّّٕه ػ ػ ُْٓٗـ .كة ػػد اعتم ػػدت عمػ ػ ايجػ ػزاّ المةوو ػػض )ُ )ُْ-كعمػ ػ غو ػػر
المةووض اةي ايجزاّ.
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ْٗ .جامع الدركس العر وض ،مصطع الغّوويي ،المط عض العصروض ،وركت ،الجزّ ايكؿ،
الط عػ ػػض )ُِ)ُّّٗ ،هػ ػ ػُّٕٗ -ـ .كالجػ ػػزّ الذػ ػػايي ،الط عػ ػػض )ُْ)ُّْٗ ،هػ ػ ػ-
ُْٕٗـ .كالجزّ الذالث )الط عض )ُُ) ُِّٗهػُِٕٗ -ـ.

ٓٗ .الجػػامع الصػػغور فػػي اليةػػك ،ا ػػف ه ػػاـ ،تةووػػؽ :ةمػػد مةمػػكد الارموػػؿ ،مط عػػض دار
التالوؼ ،الواهرةََُْ ،هػَُٖٗ -ـ.
ٔٗ .الجػػامع يةكػػاـ الوػػرف ،مةمػػد ػػف ةمػػد اييصػػارم الورط ػػي ،الط عػػض الذايوػػض ،مط عػػض
دار الكتب المصروضُّّٓ ،هػُّٗٓ -ـ.

ٕٗ .الجمؿ ،ك الواسـ ،ع د الرةمف ف سةاؽ الزجاجي ،تةووؽ :ا ف ي يب ،الط عض
الذايوػ ػػض ،مط عػ ػػض كميك ػ ػػؾ ،ػ ػػاروسُّٕٔ ،هػ ػ ػُٕٗٓ -ـ ،كط عػ ػػض خػ ػػرل ،تةووػ ػػؽ:
الدكتكر عمي تكفوؽ الةمػد ،الط عػض ايكلػ  ،دار ايمػؿ ،ار ػد ،ايردفَُْْ ،ه ػ-
ُْٖٗـ.

ٖٗ .الجي ػ الػػدايي فػػي ةػػركؼ المعػػايي ،ةسػػف ػػف ةاسػػـ الم ػرادم ،تةووػػؽ :طػػل مةسػػف،
ُّٔٗهػُٕٗٔ -ـ.
ٗٗ .جكاهر ايدب في معرفض كّـ العرب ،عّّ الدوف ف مةمػد اير ومػي ،تةووػؽ :مةمػد
مادم السود ةسف المكسكم الخرسػاف ،الط عػض الذايوػض  ،مي ػكرات المكت ػض الةودروػض
كمط عتاا في اليجؼُّٖٗ ،هػ

َُٕٗـ.

ََُ .جكاهر الةساف في تعسور الورف ،ع د الرةمف ػك زوػد الذعػال ي ،مي ػكرات مؤسسػض
ايعممي ،وركت ) دكف تاروه).
َُُ .ةا وض ا ف السود ال روؼ الجرجػايي عمػ المطػكؿ لمتعتػازايي ،دار سػعادت ،مط عػض
عذمايوض َُُّ ،هػ.

َُِ .ةا وض ال يايي عم

رح جّؿ المةمي عم جمع الجكامع ،كتاب في صػكؿ العوػل

 ،ط عض ذايوض ةدومض،
َُّ .ةا وض مةمد الخإرم عم

رح ا ف عووؿ عم

لعوض ا ف مالؾ ط ػع مط عػض دار

ةو ػػاّ الكت ػػب العر و ػػض ،يص ػػةا اا عوسػ ػ ال ػػا ي الةم ػػي ك ػػركاؤه ،مص ػػر ) ػػدكف
تاروه).

َُْ .ةا وض الجمؿ عم الجّلػوف ،المسػماة )العتكةػات اجلاوػض تكإػو تعسػور الجّلػوف
لمدةائؽ الخعوض) سموماف الجمؿ ،مط عض مصطع مةمدُِّٓ ،هػ
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ُّّٗـ.

َُٓ .ةا ػػوض الدس ػػكةي عمػ ػ مختص ػػر التعت ػػازايي ،إ ػػمف كت ػػاب ػػركح التمخ ػػوص ،ط ػػع
مط عض عوس ال ا ي الةم ي ك ركاؤه ،مصر ) دكف تاروه).
َُٔ .ةا وض الدسكةي عم مغيي الم وب ،مةمد ف عرفض الدسكةي ) ،دكف تاروه).
رح ا ف عووػؿ )المسػماة فػت الجموػؿ عمػ

َُٕ .ةا وض السجاعي عم

ػرح ا ػف عووػؿ)

) دكف تاروه).
ػػرح ةطػػر اليػػدل ،مط عػػض مصػػطع ال ػػا ي الةم ػػي ك كجده،

َُٖ .ةا ػػوض السػػجاعي عمػ

مصرُّٖٓ ،هػُّٗٗ -ـ.

ػػرح مودمػػض ا ع ػراب ،لخالػػد ايزهػػرم،

َُٗ .ةا ػػوض ػػي كػػر سػػماعوؿ ال ػػيكايي عم ػ

الط عض الذايوض ،مط عض الياإض ،تكيسُّّٕ ،هػ.
َُُ .ةا وض الص اف عم

رح اي مكيي عم

لعوض ا ف مالؾ ) دكف تاروه).

ُُُ .ةا وض ع د الغعكر الّرم عم العكائػد الإػوائوض لم ٌػّ جػامي ،دار سػعادت ،مط عػض
عذمايوضَُّٗ ،هػ.

ُُِ .ةا ػػوض ةسػػف العطػػار عم ػ

ػػرح ايزهروػػض فػػي عمػػـ اليةػػك لخالػػد الزه ػرم ،الط عػػض

ايكل ُِٖٗ ،هػ.
ُُّ .ةا وض عم اجست رؽ المعاصر ،الدكتكر يااد المكس  ،الط عػض ايكلػ  ،المؤسسػض
العر وض لمدراسات كالي رََُْ ،هػَُٖٗ -ـ.

ُُْ .ةا وض مةمد ايمور عم

رح ذكر الذهب ،المط عض الخوروض ،مصرَُُّ ،هػ.

ُُٓ .ةا وض مةمد ايمور عم مغي الم وب ،الط عض ايكل  ،المط عض اجزهروػض ،مصػر،
ُُّٕهػ.
ُُٔ .ةا وض وس ف زوف الدوف الةمصي عم

اليدل ك ؿ الصدل ،سيض الط عَُّٕ ،هػ.

ػرح ةمػد ػف عمػي العػاكاي ،عمػ ةطػر

ُُٕ .الةجػض فػي الوػراّات السػ ع ،ػػك عمػي اليةػػكم ،الجػزّ ايكؿ ،تةووػػؽ :عمػي اليجػػدم
ياصػػؼ ،كالػػدكتكر ع ػػد الةمػػوـ اليجػػار كالػػدكتكر ع ػػد العت ػاح ػػم ي ،كالجػػزّ الذػػايي
تةووػ ػػؽ :ياصػ ػػؼ ك ػ ػػم ي ،مطػ ػػا ع الاوئػ ػػض المص ػ ػروض العامػ ػػض لمكتػ ػػابَُّْ ،هػ ػ ػ-
ُّٖٗـ.

ُُٖ .الةػػركؼ ،ػػك الةسػػوف المزيػػي ،تةووػػؽ :الػػدكتكر مةمػػكد ةسػػيي مةمػػكد كالػػدكتكر
مةمػػد ةسػػف ع ػكاد ،الط عػػض ايكل ػ  ،جمعوػػض عمػػاؿ المطػػا ع التعاكيوػػض ،دار العرةػػاف
لمي ر ،عماف ،ايردفَُّْ ،هػُّٖٗ -ـ.
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ُُٗ .الةػػركؼ العاممػػض فػػي الوػػرف الك ػروـ ػػوف اليةػػكووف كال ّغوػػوف ،هػػادم عطوػػض مطػػر
الاّلي ،الط عض ايكل  ،مكت ض الياإض العر وض ،وركتَُْٔ ،هػُٖٗٔ -ـ.
َُِ .ةركؼ المعايي ،ك الواسـ الزجاجي ،تةووػؽ :الػدكتكر عمػي تكفوػؽ الةمػد ،الط عػض
ايكل  ،دار ايمؿ ،ر د ،ايردفَُْْ ،هػ ُْٖٗـ.

ُُِ .الةمؿ في صّح الخمؿ مف كتػاب الجمػؿ ،ع ػد ا﵀ ػف السػود ال طموكسػي ،تةووػؽ:
سػػعود ع ػػد الك ػروـ سػػعكدم ،دار الطموعػػض لمط اعػػض كالي ػػر ،وػػركت ،مي ػػكرات ك ازرة
الذوافض كا عّـ ،الجماكروض العراةوضَُٖٗ ،ـ.

ُِِ .خزايض ايدب كلب ل اب لساف العرب عم

كاهد رح الكافوض ع ػد الوػادر ػف عمػر

ال غدادم ،الط عض ايكل  ،المط عض ايموروض ،كجؽ ) دكف تاروه).
ُِّ .الخص ػػائص ،ػػك الع ػػت عذم ػػاف ػػف جي ػػي ،تةوو ػػؽ :مةم ػػد عم ػػي اليج ػػار ،الط ع ػػض
الذايوض ،دار الادل لمط اعض كالي ر ،وركت ،ل ياف ) دكف تاروه).

ُِْ .الخػ ػكاطر العػ ػراب ف ػػي الية ػػك كا عػ ػراب ،ج ػػر إػ ػكمط ،الط ع ػػض الذايو ػػض ،المط ع ػػض
ايد وض ،وركتُِٖٖ ،ـ.
ُِٓ .د ارسػػات فػػي ايدكات اليةكوػػض ،الػػدكتكر مصػػطع اليةػػاس ،الط عػػض ايكل ػ  ،ػػركض
الر وعوات لمي ر كالتكزوعُّٗٗ ،هػُٕٗٗ -ـ.
ُِٔ .دراسات في فمسعض اليةػك كالصػرؼ كالمغػض كالرسػـ ،الػدكتكر مصػطع جػكاد ،مط عػض
اسعد ،غدادُٖٗٔ ،ـ.

ُِٕ .الدراسات المغكوض فػي العػراؽ ،الػدكتكر ع ػد الج ػار جععػر الوػزاز دار الر ػود لمي ػر،
غدادُُٖٗ ،ـ.
ُِٖ .الدراسات اليةكوض كالمغكوض عيد الزمخ رم ،الدكتكر فاإؿ صال مادم السامرائي،
دار اليذور لمط اعض كالي رُّٖٗ ،هػَُٕٗ -ـ.

ُِٗ .دراسات يودوض في اليةك العر ي ،الدكتكر ع ػد الػرةمف مةمػد اوػكب ،اليا ػر :مكت ػض
اجتةاد المصروض ،مط عض مخومر ،الواهرةُٕٗٓ ،ـ.
َُّ .دراسض في ةركؼ المعايي الزائدة ،ع اس مةمد السامرائي ،الط عػض اجكلػ  ،مط عػض
الجامعض ،غدادُٖٕٗ ،ـ.

ُُّ .دركس في المغض العر وض ،مةمد اييطاكي ،كمةمكد فاخكرم ،الط عض الذايوػض ،مكت ػض
دار ال رؽ ،وركت ) دكف تاروه).
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ُِّ .دجئ ػػؿ ا عج ػػاز ،ع ػػد الو ػػاهر الجرج ػػايي ،تةوو ػػؽ :مةم ػػكد مةم ػػد ػػاكر ،اليا ػػر:
مكت ض الخايجي ،مط عض المديي ،الواهرة ) دكف تاروه).
ُّّ .دوػ ػكاف ام ػػرئ الجو ػػوس ،تةوو ػػؽ :مةم ػػد ػػك العإ ػػؿ ػ ػراهوـ ،الط ع ػػض الذايو ػػض ،دار
المعارؼ ،مصرُٗٔٗ ،ـ.

ُّْ .رصػػؼ الم ػػايي فػػي ػػرح ةػػركؼ المعػػايي ،ةمػػد ػػف عوػػد اليػػكر المػػالوي ،تةووػػؽ:
ةمد مةمكد الخراط ،مط كعات مجمع المغض العر وض ،دم ؽُّٗٓ ،هػُٕٗٓ -ـ.
ُّٓ .ركح المعػايي فػي تعسػور الوػػرف الكػروـ ،مةمػكد ا لكسػػي ال غػدادم ،الط عػض ايكلػ ،
المط عض الك رل ايموروض ،كجؽ ،مصرَُُّ ،هػ.

ُّٔ .زاد المس ػػور ف ػػي عم ػػـ التعس ػػور ،ػػك العػ ػرج ػػف الج ػػكزم ال غ ػػدادم ،الط ع ػػض ايكلػ ػ ،
المكتب ا سّمي لمط اعض كالي رُّْٖ ،هػُْٗٔ -ـ.
ُّٕ .السػػراج الميوػػر ،تعس ػػور الخطوػػب ال ػػر ويي ،الط ع ػػض الذايوػػض ،دار المعرفػػض لمط اع ػػض
كالي ر ،وركت ) دكف تاروه).

ُّٖ .سر صياعض ا عراب ،ك العت عذماف ف جيي ،تةووؽ :مصطع السوا ك خػركف،
الط عض ايكل  ،مط عض مصطع ال ا ي الةم ي ك كجده ،مصر ُّْٖهػُْٗٓ -ـ.
ُّٗ .ػػرح ا ػػف عووػػؿ عم ػ

لعوػػض ا ػػف مالػػؾ ،تةووػػؽ :مةمػػد مةو ػي الػػدوف ع ػػد الةموػػد،

الط عض )ُْ) ،مط عض السعادة ،مصرُّْٖ ،هػُْٗٔ -ـ.

َُْ .ػػرح وػػات سػػو كول السػػورافي ،تةووػػؽ :الػػدكتكر مةمػػد عمػػي الػرو ها ػػـ ،مي ػػكرات
دار العكر لمط اعض كالي ر ،الواهرةُّْٗ ،هػُْٕٗ -ـ.
ُُْ .ػػرح اي ػػمكيي عمػ

لعوػػض ا ػػف مالػػؾ المسػػم )مػػياج السػػالؾ لػ العوػػض ا ػػف مالػػؾ)

تةووػػؽ :مةمػػد مةو ػي الػػدوف ع ػػد الةموػػد الط عػػض الذايوػػض ،مصػػطع ال ػػا ي الةم ػػي
ك كجده ،مصرُّٖٓ ،هػُّٗٗ -ـ.

ُِْ .ػػرح ا ظاػػار ،ع ػػد ا﵀ ػػف سػػماعوؿ ايوػػك ي ،كهػػك ػػرح رسػػالض لمةمػػد ػػف عمػػي
ال رككم ،ط ع في المط عض العذمايوض ،ةسطيطويوضَُّٓ ،هػ.
ُّْ .رح العوض ا ف مالؾ ،در الدوف ػف جمػاؿ الػدوف ػف مالػؾ ،المعػركؼ ػا ف اليػاظـ،
مط عض الودس ،وركتُُِّ ،هػ.

ُْْ .رح ال ردة ال كصوروض ،خالد ايزهرم ،مط عض ا ر اد ،غدادُٗٔٔ ،هػ.
ُْٓ .ػرح غوػػض الطالػػب فػػي جموػؿ المطالػػب ،ع ػػد الةػػافظ ع ػد الةػػؽ الةجػػاجي ،الط عػػض
ايكل  ،مط عض كادم اليوؿُِٗٔ ،هػ.
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ُْٔ .رح التصرو عم التكإو  ،خالد ايزهرم ،ك اام ػل ةا ػوض وػس الةمصػي ،دار
ةواّ الكتب العر وض ،عوس ال ا ي الةم ي ك ركاؤه ) دكف تاروه).
ُْٕ .ػػرح ع ػػد المػػيعـ عػػكض الجرجػػاكم عم ػ

ػكاهد ا ػػف عووػػؿ عم ػ

لعوػػض ا ػػف مالػػؾ،

ك الا ػػامش ػػرح ػ ػكاهد ا ػػف عوو ػػؿ لمةم ػػد ةط ػػض الع ػػدكم ،الط ع ػػض الذايو ػػض ،مط ع ػػض

مصطع ال ا ي الةم ي ك كجده ،مصرُّٓٓ ،هػُّٕٗ -ـ.
ُْٖ .رح جمؿ الزجػاجي ،ا ػف عصػعكر اي ػ ومي ،تةووػؽ :الػدكتكر صػاةب ػك جيػاح،
ةو ػػاّ التػ ػراث ا س ػػّمي ،الجماكرو ػػض العراةو ػػض ،الج ػػزّ ايكؿََُْ ،ه ػ ػَُٖٗ -ـ

كالجزّ الذاييَُِْ ،هػُِٖٗ -ـ.

ُْٗ .ػػرح دوػ ػكاف زهو ػػر ػػف ػػي س ػػمم  ،ػػك الع ػػاس ذعم ػػب ،ط ع ػػض دار الكت ػػب ،ال ػػدار
الوكموض لمط اعض كالي ر ،الواهرةُّْٖ ،هػُْٗٔ -ـ.
َُٓ .ػػرح ػػذكر الػػذهب ،ا ػػف ه ػػاـ ،تةووػػؽ :مةمػػد مةو ػي الػػدوف ع ػػد الةموػػد ،الط عػػض
التاسعض ،مط عض السعادة ،الواهرةُِّٖ ،هػُّٗٔ -ـ.

ُُٓ .ػػرح ػكاهد المغيػػي ،ع ػػد الػػرةمف ػػف ػػي كػػر السػػوكطي ،لجيػػض الت ػراث العر ػػي،
رفوؽ ةمداف ك ركاه ) دكف تاروه).
ُِٓ .رح صةو ال خارم ،الكرمايي ) ،دكف تاروه).
ُّٓ .ػػرح عمػػدة الةػػافظ كعػػدة الّفػػظ ،ا ػػف مالػػؾ ،تةووػػؽ :ع ػػد المػػيعـ ةمػػد هروػػدم،
الط عػػض ايكل ػ  ،مط عػػض ايمايػػض الوػػاهرةُٕٗٓ ،ـ .كط عػػض خػػرل ،تةووػػؽ :عػػدياف
ع د الرةمف الدكرم ،مط عض العايي ،غدادُّٕٗ ،هػُٕٕٗ -ـ.
ُْٓ .رح عوكف ا عراب عم

ف فإاؿ المجا عي ،تةووؽ :الدكتكر ةيا جموػؿ ةػداد،

الط عض ايكل  ،مكت ض الميار ،ايردف الزرةأَُّْ ،هػُٖٗٓ -ـ.

ُٓٓ .ػػرح الوصػػائد التسػػع الم ػػاكرات ،ػػك جععػػر اليةػػاس ،تةووػػؽ :ةمػػد خطػػاب ،دار
الةروض لمط اعض كالي ر ،غدادُّّٗ ،هػُّٕٗ -ـ.
ُٔٓ .ػػرح الوصػػائد الس ػ ع الط ػكاؿ ،ػػك كػػر ػػف ايي ػػارم ،تةووػػؽ :ع ػػد السػػّـ مةمػػد
هركف ،دار المعارؼ ،الواهرةُّٗٔ ،ـ.
ُٕٓ .رح الوصائد الع ػر ،الخطوػب الت روػزم ،تةووػؽ :مةمػد مةوػي الػدوف ع ػد الةموػد،
الط عض الذايوض ،مط عض السعادة ،الواهرةُّْٖ ،هػ ُْٔٗـ.

ُٖٓ .رح ةطر اليدل ك ؿ الصدل ،ا ف ه اـ ،تةووؽ :مةمد مةوي الدوف ع ػد الةموػد،
الط عض )ُُ) مط عض السعادة ،مصرُّّٖ ،هػ ُّٔٗـ.
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ُٗٓ .ػػرح ةسػػف الكع ػراكم عم ػ مػػتف ا جركموػػض لمصػػيااجي ك اام ػػل ةا ػػوض سػػماعوؿ
الةامدم ،مصرُُّٕ ،هػ.
َُٔ .رح الممةض ال دروض في عمـ المغض العر وض ،ا ف ه اـ ،تةووػؽ :الػدكتكر هػادم ياػر،
مط عض الجامعض ،غدادُّٕٗ ،هػُٕٕٗ -ـ.

ُُٔ .ػػرح الممػػع ج ػػف جيػػي ،ا ػػف رهػػاف العك ػػرم ،تةووػػؽ :الػػدكتكر فػػائز فػػارس ،الط عػػض
ايكل  ،الككوتَُْْ ،هػ ُْٖٗـ.

ُِٔ .رح مختصر ج ًدا عم متف ا جركموض ،اةمد ف زويي دةػّف ،الط عػض الخامسػض،
مط عض مصطع مةمد ،مصرُّٓٔ ،هػ.

ُّٔ .رح المغيي ،لم ميي ،مط عض ال اوض ،مصر ) ،دكف تاروه).
ُْٔ .رح المغيي الجار ردم ،مةمد ف ع د الرةوـ العمرم الموّييُِّْ ،هػ.
ُٓٔ .رح المعصؿ ،ا ف وعوش ،دارة الط اعض ايموروض ) دكف تاروه).

ُٔٔ .ػػرح المعصػػؿ فػػي صػػيعض ا ع ػراب  ،المكسػػكـ ػػالتجمور  ،لصػػدر ايفاإػػؿ الواسػػـ
ػػف الةسػػوف الخ ػكارزمي )ت ُٕٔ :ه ػػ) تةوو ػػؽ الػػدكتكر ع ػػد الػػرةمف ػػف س ػػموماف
العذوموف  ،مكض المكرمض  ،جامعض ي لـ الورل

ُٕٔ - .رح المودمػض المةسػ ض ،طػاهر ػف ةمػد ػف ا ػاذ ،تةووػؽ :خالػد ع ػد الكػروـ،
الط عض ايكل  ،المط عض العصروض ،الككوت ،صُٕٔٗـ.

ُٖٔ .ػػرح المكػػكدم عم ػ

لعوػػض ا ػػف مالػػؾ ،ك اام ػػل ةا ػػوض الممػػكل ،دار العاػػد الجدوػػد

لمط اعض ،ط عض ةدومض ،مصر.
ُٗٔ .ػػرح الكافو ػػض يظ ػػـ الكافو ػػض ،ا ػػف الةاج ػػب ،تةوو ػػؽ :ال ػػدكتكر مكسػ ػ

ي ػػال عمػ ػكاف

العمومي ،مط عض ا داب ،اليجؼ اي رؼََُْ ،هػ َُٖٗـ.

َُٕ .ػػعر ال ػػافعي ،تةوو ػػؽ ال ػػدكتكر مجاه ػػد مص ػػطع

اج ػػت ،دار الط اع ػػض لمي ػػر،

جامعض غدادَُْٔ ،هػ ُٖٔٗـ.
ُُٕ .كاهد التكإو كالتصةو لم كّت الجامع الصةو  ،ا ف مالؾ ،تةووؽ :الدكتكر
طل مةسف ،ةواّ التراث ا سّمي ،الجماكروض العرةوضَُْٓ ،هػ ُٖٓٗـ.
ُِٕ .كاهد الوطػر ،الخطوػب ال ػر ويي ،مط عػض مصػطع ال ػا ي الةم ػي ك كجده ،مصػر،
ُّٗٗـ.

ُّٕ .ال كاهد عم

رح لعوض ا ف مالؾ ،السػود مةمػد ؿ السػود عمػي المكسػكم ،المط عػض

العمكوض ،اليجؼ اج رؼُّّْ ،هػ.
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ُْٕ .الصاة ي في فول المغض كسيف العرب في كّماا ،ةمد ف فارس ،تةووػؽ :الػدكتكر
مصطع ال كومي ،مؤسسض دراف لمط اعض كالي ر ،وركتُِّٖ ،هػ ُّٔٗـ.
ُٕٓ .صػػرؼ العياوػػض فػػي ك ػػؼ الكعاوػػض ،ع ػػد ا﵀ ػػف مةمػػد الكػػردم ،ال وتك ػػي ،مط عػػض
عوس ال ا ي الةم ي ك كجده ،مصرُِِٗ ،ـ.

ُٕٔ .الص ػػرؼ الكاإ ػ ػ  ،ع ػ ػػد الج ػ ػػار عم ػ ػكاف الياومػ ػػض ،الط عػ ػػض ايكل ػ ػ  ،مط عػ ػػض جامعػ ػػض
المكصؿَُْٖ ،هػ ُٖٖٗـ.
ُٕٕ .إػرائر ال ػػعر ،ك كتػػاب مػػا وجػػكز لم ػػاعر فػػي الإػػركرة ،ػػك ع ػػد ا﵀ ،مةمػػد ػػف
جععػ ػػر الو ػ ػزاز الووركايػ ػػي ،تةووػ ػػؽ :الػ ػػدكتكر مةمػ ػػد زغمػ ػػكؿ سػ ػػّـ كالػ ػػدكتكر مةمػ ػػد

مصطع هدارة ،اليا ر المعارؼ ،ا سكيدروض ) ،دكف تاروه).
ُٖٕ .الطراز ،وةو

ف ةمزة العمكم ،مط عض الموتطؼ ،مصرُِّّ ،هػ ُُْٗـ.

ُٕٗ .ظ ػػاهرة ال ػػذكذ ف ػػي الية ػػك العر ػػي ،ال ػػدكتكر فتة ػػي ع ػػد العت ػػاح ال ػػدجيي ،الط ع ػػض
ايكل  ،اليا ر :ككالض المط كعات الككوت ،تكزوع دار الومـ ،وركتُْٕٗ ،ـ.

َُٖ .عركس ايفراح في رح تمخوص المعتاح ،ااّ الػدوف السػ كي ،إػمف كتػاب ػركح
التمخوص ،مط عض ال ا ي الةم ي ك كجده ،مصر ) دكف تاروه).
ُُٖ .عوكد الجماف في المعايي كال وػاف ،ػرح ع ػد الػرةمف ػف مر ػد العمػرم ،ك اام ػل،
رح عوكد الجماف لجّؿ الدوف السوكطي ،الط عض الذايوػض ،مط عػض مصػطع ال ػا ي

الةم ي ك كجده ،مصرُّْٕ ،هػ ُٓٓٗـ.

ُِٖ .عوػكد الز رجػد عمػ مسػيد ا مػاـ ةمػػد ،جػّؿ الػدوف السػػوكطي ،تةووػؽ :ةمػد ع ػػد
العتػػاح تمػػاـ ،كسػػمور ةسػػوف ةم ػػي ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار الكتػػب العمموػػض ،وػػركت،
َُْٕهػ ُٖٕٗ -ـ.

ُّٖ .عم ػػدة الو ػػارئ ػػرح ص ػػةو ال خ ػػارم ،ػػدر ال ػػدوف مةم ػػكد ػػف ةم ػػد العوي ػػي ،دارة
الط اعض الميوروض ،دار ةواّ التراث العر ي ) ،دكف تاروه).
ُْٖ .عمـ المعايي ،دركوش الجيدم ،دار الياإض لمط اعض كالي ر ) ،دكف تاروه).
ُٖٓ .العػػوف ،الخموػػؿ ػػف ةمػػد العراهوػػدم ،تةووػػؽ :الػػدكتكر ماػػدم المخزكمػػي ،كالػػدكتكر
راهوـ السامرائي ،مطا ع الرسالض ،الككوت ،دار الر ود لمي ر ،الجماكروػض الع ارةوػض،

ََُْهػ َُٖٗـ.

ُٖٔ .فاتةػػض ا ع ػراب فػػي ع ػراب العاتةػػض ،العاإػػؿ اجسػػعراوويي ،تةووػػؽ :الػػدكتكر ععوػػؼ
ع د الرةمفََُْ ،هػ ُُٖٗـ.
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ُٕٖ .فرائد اليةك الكسومض ،رح الدرة الوتومض ،مةمد ف عمي ف ةسوف المػالكي ،مط عػض
مصطع ال ا ي الةم ي ك كجده ،مصر ُّْٔـ.
ُٖٖ .العصػػكؿ الخمسػػكف ،زوػػف ال ػدوف ػػف ع ػػد المعطػػي المغر ػػي ،تةووػػؽ مةمػػكد مةمػػد
الطيػػاةي ،مط عػػض عوس ػ ال ػػا ي الةم ػػي ،ك ػػركاه ،الو ػػاهرةُِّٗ ،هػ ػ ُِٕٗـ،

كهك تاروه مياة ض الرسالض.
ُٖٗ .فو ػػل المغ ػػض ك سػ ػرار العر و ػػض ،ػػك ميص ػػكر الذعػ ػػال ي ،مي ػػكرات دار مكت ػػض الةو ػػاة،
وركت ) ،دكف تاروه).

َُٗ .العكائد الإوائوض عم الكافوض ،ع د الرةمف ف مةمد الجاميُِّْ ،هػ.
ُُٗ .فكات الرةمكت لمةمد ف يظػاـ الػدوف اييصػارم،

ػرح مسػمـ الذ ػكت لع ػد ا﵀ ػف

ع ػػد ال ػػككر ،فػػي هػػامش المستصػػع لمغ ازلػػي ،الط عػػض ايكل ػ  ،المط عػػض ايموروػػض،
كجؽ ،مصرُِِّ ،ـ.

ُِٗ .فكات الكفوات ،مةمد ف اكر الكت ي ،تةووؽ :الدكتكر ةساف ع اس ،مطا ع دار
صادر ،وركتُْٕٗ ،ـ.
ُّٗ .فػػي الد ارسػػات اليةكوػػض كالمغكوػػض فػػي ةكاعػػد المغػػض العر وػػض ،الػػدكتكر ةمػػد عمػػـ الػػدوف
الجيدم ،الط عض ايكل  ،اليا ر :مكت ض ال اب ،الواهرةُّْٗ ،هػ ُْٕٗـ.
ُْٗ .في اليةك العر ي ،ةكاعد كتط وؽ ،الط عض ايكل  ،مط عض مصػطع ال ػا ي الةم ػي،
مصرُّٖٔ ،هػ ُٔٔٗـ.

ُٓٗ .في اليةك العر ي ،يوػد كتكجوػل ،الط عػض ايكلػ  ،مي ػكرات المكت ػض العر وػض ،وػركت،
ُْٔٗـ.
ُٔٗ .الوامكس المةوط ،العوركز ػادم ،المؤسسػض العر وػض لمط اعػض كالي ػر ،وػركت ) ،ػدكف
تاروه).

ُٕٗ .الوطع كاجئتياؼ ،ك جععر اليةاس ،تةووؽ :الدكتكر ةمد خطػاب العمػر ،الط عػض
ايكل  ،مط عض العايي ،غدادُّٖٗ ،هػ ُٖٕٗـ.
ُٖٗ .ةؿ كج توؿ ،مصطع جكاد ،مط عض اسعد ،غدادَُٕٗ ،ـ.
ُٗٗ .الكامؿ ،الم رد ،تةووؽ :مةمد ك العإؿ راهوـ ،الواهرة.

ََِ .كتػػاب الس ػ عض فػػي الو ػراّات ،ا ػػف مجاهػػد ،تةووػػؽ :الػػدكتكر ػػكةي إػػوؼ ،الط عػػض
الذايوض ،دار المعارؼ ،الواهرة ) ،دكف تاروه).
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َُِ .كتػػاب سػػو كول ،سػػو كول ،تةووػػؽ :ع ػػد السػػّـ هػػركف ،دار الكاتػػب العر ػػي لمط اعػػض
كالي ر ،الواهرةُٗٔٔ ،ك ُٖٔٗـ.
َِِ .الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوكف ايةاكوؿ في كجكه التاكوؿ ،الزمخ ػرم،
اليا ر :دار الكتاب العر ي ،وركت ) ،دكف تاروه).

َِّ .ك ؼ الظيكف عف سامي الكتب كالعيكف ،ةاجي خموعض.
َِْ .ك ؼ الم كؿ في اليةك ،عمي ف سموماف الةوػدرة الوميػي ،تةووػؽ :الػدكتكر هػاجي
عطوض مطر ،الط عض ايكل  ،مط عض ا ر اد ،غدادَُْْ ،هػ

ُْٖٗـ.

َِٓ .الككاكػػب الدروػػض عم ػ متممػػض ا جركموػػض ،مةمػػد ػػف ع ػػد ال ػػارم ايه ػػدؿ ،الط عػػض
الذايوض ،مط عض مصطع ال ا ي الةم ي ،ك كجده ،مصرُّٓٔ ،هػ ُّٕٗـ.
َِٔ .الممع في العر وض ،ا ف الجيػي ،تةووػؽ :الػدكتكر ةسػوف مةمػد مةمػد ػرؼ ،الط عػض
ايكل  ،اليا ر :عالـ الكتب ،الواهرةُّٗٗ ،هػ ُٕٗٗـ.

َِٕ .الممع في صكؿ العول ،ال ورازم ال افعي ،الط عض ايكل الذايوػض ،مط عػض مصػطع
ال ا ي الةم ي ك كجده ،مصر ) ،دكف تاروه).
َِٖ .المذؿ السائر في دب الكاتب كال اعر ،إواّ الدوف ايذور ،تةووػؽ :الػدكتكر ةمػد
الة ػػكفي ،كالػ ػػدكتكر ػ ػػدكم ط اي ػػض ،الط ع ػػض ايكل ػ ػ  ،دار ياإ ػػض لمط اع ػػض كالي ػ ػػر،
الواهرةَُّٖ ،هػ َُٔٗـ.

َِٗ .مج ػػالس ذعم ػػب ،ػػك الع ػػاس ةم ػػد ػػف وةوػ ػ ذعم ػػب ،تةوو ػػؽ :ع ػػد الس ػػّـ مةم ػػد
هركف ،دار المعارؼ ،مصرُْٖٗ ،ـ.
َُِ .مجمػػع ال و ػػاف فػػي تعس ػػور الو ػػرف ،العإػػؿ ػػف الةس ػػف الط رس ػػي ،مي ػػكرات ػػركض
المعارؼ ا سّموضُّٕٗ ،هػ.

ُُِ .المة ػػوط ف ػػي صػ ػكات المغ ػػض العر و ػػض ،كيةكه ػػا كص ػػرفاا ،مةم ػػد اييط ػػاكي ،الط ع ػػض
ايكل  ،مكت ض دار ال رؽ ،وركتُِّٗ ،هػ ُِٕٗـ.
ُِِ .مختصر التعتازايي عمػ تمخػوص المعتػاح ،الوزكويػي إػمف كتػاب ػركح التمخػوص،
مط عض ال ا ي الةم ي ) ،دكف تاروه).
ُِّ .المخصص ،ا ف سوده ،مي كرات دار ا فاؽ الجدودة ،وركت ) دكف تاروه).

ُِْ .مدرسض الككفض مياجاا فػي د ارسػض المغػض كاليةػك ،الػدكتكر ماػدم المخزكمػي ،الط عػض
الذايوض ،مط عض مصطع ال ا ي الةم ي ك كجده ،مصرُّٕٕ ،هػ ُٖٓٗـ.

286

ُِٓ .المرتجػ ػػؿ ،ا ػ ػػف الخ ػ ػػاب ،تةووػ ػػؽ :عمػ ػػي ةوػ ػػدر ،مي ػ ػػكرات دار الةكمػ ػػض ،دم ػ ػػؽ،
ُِّٗهػ ُِٕٗـ.
ُِٔ .المسػػائؿ العسػػكروات ،ػػك عمػػي اليةػػكم ،تةووػػؽ :الػػدكتكر عمػػي جػػا ر الميصػػكرم،
الط عض ايكل  ،مط عض الجامعض ،غدادُِٖٗ ،ـ ،كط عض خػرل ،تةووػؽ :سػماعوؿ

اةمد عماورة ،مي كرات الجامعض ايرديوضُُٖٗ ،ـ.
ُِٕ .المسػػائؿ الم ػػكمض المعركفػػض ال غػػدادوات ،ػػك عمػػي اليةػػكم ،تةووػػؽ :صػػّح الػػدوف
ع د ا﵀ السيكاكم ،مط عض العايي ،غداد ) ،دكت تاروه).

ُِٖ .م كؿ عراب الورف ،مكػي ػف ػي طالػب الووسػي ،تةووػؽ :ةػاتـ صػال الإػامف،
دار الةرو ػػض لمط اع ػػض ،غ ػػدادُّٗٓ ،ه ػ ػ ُٕٓٗـ .كط ع ػػض خػػػرل ،تةوو ػػؽ :وػػػس
مةمد السكاس ،الط عض الذايوض ،دار المامكف لمتراث ،دم ؽ ) ،دكف تاروه).
ُِٗ .المصػ ػ اح ف ػػي عم ػػـ المع ػػايي كال و ػػاف كال ػػدوع ،ػ ػدر الػ ػدوف المع ػػركؼ ػػا ف الي ػػاظـ،
الط عض ايكل  ،المط عض الخوروضُُّْ ،هػ.

َِِ .المص اح في عمـ اليةك ،ياصر الدوف ف ع ػا السػود المعػركؼ ػالمطرزم ،تةووػؽ:
الػػدكتكر ع ػػد الةموػػد السػػود طمػػب ،الط عػػض ايكلػ  ،اليا ػػر :مكت ػػض ال ػ اب ،ػػالميورة
) دكف تاروه).
ُِِ .المطػػالع السػػعودة فػػي ػػرح العروػػدة ،جػػّؿ الػػدوف السػػوكطي ،تةووػػؽ :الػػدكتكر ي اػػاف
وس ةسػوف ،مط عػض الجامعػض المستيصػروض ،غػداد ،ُٕٕٗ ،كط عػض خػرل ،تةووػؽ:
ال ػػوه ع ػػد الكػ ػروـ الم ػػدرس ،تة ػػت عيػ ػكاف )الع ارئ ػػد الجدو ػػدة كالمكاه ػػب الةمو ػػدة)،
مط عض ا ر اد ،غدادُّٕٗ ،هػ ُٕٕٗـ.
ِِِ .مطكؿ عم التمخوص ،التعتازاييَُّّ ،هػ.

ِِّ .معػػايي الةػػركؼ ،عمػػي ػػف عوس ػ الرمػػايي ،تةووػػؽ :الػػدكتكر ع ػػد العتػػاح سػػماعوؿ
م ي ،دار ياإض مصر لمط ع كالي ر ،الواهرة ) ،دكف تاروه).
ِِْ .مع ػػايي الو ػػرف ،ايخع ػػش ايكس ػػط ،تةوو ػػؽ :ال ػػدكتكر ف ػػائز ف ػػارس ،الط ع ػػض الذايو ػػض،
َُُْهػ َُٖٗـ.
ِِٓ .معايي الورف ،ك زكروا العراّ ،الط عض الذايوض ،عالـ الكتب ،وركتَُٖٗ ،ـ.

ِِٔ .معػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل ،الزجػػاج ،تةووػػؽ :الػػدكتكر ع ػػد الجموػػؿ ع ػػد ػػم ي ،الاوئػػض
العامض ل ؤكف المطا ع ايموروض صودا ،وركت ) ،دكف تاروه).
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ِِٕ .معايي اليةك لمدكتكر فاإؿ السامرائي  ،الط عض ايكل  ،دار ةواّ التراث العر ي
 ،وركت  ،ل ياف ُِْٖ ،هػ ََِٕـ .
ِِٖ .معتػػرؾ ايةػ ػراف ف ػػي عج ػػاز الوػػرف ،ج ػػّؿ ال ػػدوف الس ػػوكطي ،تةوو ػػؽ :عم ػػي مةم ػػد
ال جاكم ،ط ع دار العكر العر يُٗٔٗ ،ـ.

ِِٗ .معج ػػـ ايد ػػاّ ،و ػػاةكت الةم ػػكم ،مط كع ػػات دار الم ػػامكف ،و ػػركت ،ل ي ػػاف ) ،ػػدكف
تاروه).
َِّ .معجـ ايدكات اليةكوض ،الدكتكر مةمد التكيجي ،الط عػض الخامسػض ،مي ػكرات مكت ػض
ةكر يا ،يغازمُْٕٗ ،ـ.

ُِّ .معجـ ال مداف ،واةكت الةمكم ،وركتُٕٗٓ ،ـ.
ِِّ .معج ػ ػػـ الكيػ ػ ػ كايلوػ ػ ػاب ،ع ػ ػػاس الوم ػ ػػي ،المط ع ػ ػػض الةودرو ػ ػػض ،اليج ػ ػػؼ اج ػ ػػرؼ،
ُّٖٗهػ َُٕٗـ.

ِّّ .معجـ المؤلعوف ،عمر كةالض ،مط عض الترةي ،دم ؽُّٕٖ ،هػ ُٗٓٗـ.
ِّْ .معج ػػـ المص ػػطمةات العر و ػػض ف ػػي المغ ػػض كايدب ،مج ػػدم كه ػػض ،ككام ػػؿ الماي ػػدس،
الط عض الذايوض ،وركتُْٖٗ ،ـ.
ِّٓ .المعجـ الكسوط ،مجمع المغض العر وض ،راهوـ مصطع كزمّؤه ) ،دكف تاروه).
ِّٔ .المعموات الس ع ،الزكزيي ،مي كرات مكت ض المعارؼ ،وركت ) دكف تاروه).
ِّٕ .المغيي في عمـ اليةك ،ةمد ف ةسف الجار ردم ،ايستايضَُُّ ،هػ.

ِّٖ .مغي ػػي الم وػػب عػػف كتػػب ايعاروػػب ،ا ػػف ه ػػاـ ،تةوو ػػؽ :مةمػػد مةػػي ال ػػدوف ع ػػد
الةمود ) دكف تاروه).
ِّٗ .معتاح السعادة كمص اح السوادة في مكإكعات العمكـ ،ةمػد ػف مصػطع ال ػاور
طػػاش ك ػػرم زاده ،تةووػػؽ :كامػػؿ كامػػؿ كػػرم ،كع ػػد الكهػػاب ػػك اليػػكر ،مط عػػض

اجستوّؿ الك رل ،الواهرة ) دكف تاروه).
َِْ .معتاح العمكـ ،السكاكي ،تةووؽ :كرـ عذمػاف ،وكسػؼ ،الط عػض ايكلػ  ،مط عػض دار
الرس ػػالض ،غ ػػدادَُِْ ،ه ػ ػ ُِٖٗـ ،كط ع ػػض خ ػػرل غو ػػر مةوو ػػض ةدوم ػػض ،الط ع ػػض
ايكل  ،الط عض ايد وض ،مصر.

ُِْ .المعصؿ في عمـ العر وض ،الزمخ رم ،مط عض التودـ ،مصرُِّّ ،هػ.
ِِْ .المعإؿ في رح وػات المعصػؿ ،مةمػد ػدر اليعسػايي ،اػامش المعصػؿ فػي عمػـ
العر وض.
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ِّْ .الموا سػػات ،ػػك ةوػػاف التكةوػػدم ،تةووػػؽ :مةمػػد تكفوػػؽ ةسػػوف ،مط عػػض ا ر ػػاد،
غدادَُٕٗ ،ـ.
ِْْ .المواصد اليةكوض العويي ،اامش خزايض ايدب.

ِْٓ .الموتصػػد فػػي ػػرح ا وإػػاح ،ي ػػي عمػػي اليةػػكم ،ع ػػد الوػػاهر الجرجػػايي ،تةووػػؽ:
الدكتكر كاظـ ةر المرجاف ،دار الر ود ،غدادُِٖٗ ،ـ.
ِْٔ .الموتإب ،الم رد ،تةووؽ :مةمد ع د الخالؽ عإومض ،دار الكتب ،وركت ) ،ػدكف
تاروه).

ِْٕ .مي ػػافع ال ػػدةائؽ ف ػػي ػػرح مج ػػامع الةو ػػائؽ ،ع ػػد ا﵀ ػػف مةم ػػد الخ ػػادمي الركم ػػي
الةيعي ،دار الط اعض العامرةُِّٕ ،هػ.
ِْٖ .الميتخػ ػػب م ػ ػػف ك ػ ػػّـ العػ ػػرب ،مةم ػ ػػد جعع ػ ػػر الكر ا ػ ػػي ،مط ع ػ ػػض ا داب ،اليج ػ ػػؼ
اج رؼَُّْ ،هػ ُّٖٗـ.

ِْٗ .ميتا ػ السػػكؿ فػػي عم ػػـ ايصػػكؿ ،ا مػػدم ،مط عػػض عم ػػي ص ػ و  ،موػػداف ايزهػػر،
مصر ) ،دكف تاروه).
َِٓ .الميخػػكؿ مػػف تعمووػػات ايصػػكؿ ،ػػك ةامػػد الغ ازل ػػي ،تةوو ػػؽ :مةمػػد ةسػػف هوتػػك،
دم ؽَُّٗ ،هػ َُٕٗـ.
ُِٓ .المػ ػػياج فػ ػػي الوكاعػ ػػد كا ع ػ ػراب ،مةمػ ػػد اييطػ ػػاكي ،الط عػ ػػض الخامسػ ػػض ،مكت ػ ػػض دار
ال رؽ ،وركت ) دكف تاروه).

ِِٓ .م ػػياج الس ػػالؾ ف ػػي الك ػػّـ عمػ ػ

لعو ػػض ا ػػف مال ػػؾ ،ػػك ةو ػػاف اييدلس ػػي ،يوكه ػػافف،

موركإُْٗ ،ـ.
ِّٓ .مكاهب العتاح في رح تمخوص المعتاح ،ا ػف وعوػكب المغر ػي ،إػمف كتػاب ػركح
التمخوص.

ِْٓ .المػػكجز فػػي اليةػػك ،ا ػػف الس ػراج ،تةووػػؽ :مصػػطع ال ػػكومي ،ك ػػف سػػالـ دامرجػػي،
مطا ع دراف ك ركاه ،وركتُٗٔٓ ،ـ.
ِٓٓ .المػ ػػكفي فػ ػػي اليةػ ػػك الكػ ػػكفي ،صػ ػػدر الػ ػػدوف الكيغ ػ ػراكم ،مط عػ ػػض الترةػ ػػي ،دم ػ ػػؽ،
َُّٕهػ َُٓٗـ.

ِٔٓ .اليةك المصع  ،الدكتكر مةمد عود ،مط عض ال اب ،الواهرةُٕٗٓ ،ـ
ِٕٓ .اليةك الكافي ،ايستاذ ع اس ةسػف ،دار المعػارؼ ،مصػر ،الجػزّ ايكؿُٗٔٔ ،ـ،
كالذايي ُّٔٗـ ،كالذالث ُْٔٗـ كال ار عُّٗٔ ،ـ.
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ِٖٓ .يااو ػػض ا وج ػػاز ف ػػي د ارو ػػض ا عج ػػاز ،فخ ػػر ال ػػدوف الػ ػرازم ،مط ع ػػض ا داب كالمؤو ػػد،
مصر ،الواهرةُُّٕ ،هػ.
ِٗٓ .همػػع الاكامػػع ػػرح جمػػع الجكامػػع ،جػػّؿ الػػدوف السػػوكطي ،تةووػػؽ :ايسػػتاذ ع ػػد
السػ ػػّـ مةمػ ػػد هػ ػػركف ،كالػ ػػدكتكر ع ػ ػػد العػ ػػاؿ سػ ػػالـ مكػ ػػرـ ،دار ال ةػ ػػكث العمموػ ػػض،

الككو ػ ػػت ،الج ػ ػػزّ ايكؿ كالذ ػ ػػايي ُّْٗه ػ ػ ػ ُٕٓٗـ ،كالج ػ ػػزّ الذال ػ ػػث ُّٕٗه ػ ػ ػ
ُٕٕٗـ ،كط عض خرل تودوـ اليعسايي دار المعرفض لمط اعض كالي ر ،وركت ) ػدكف
تاروه).

َِٔ .الكاإ ػ فػػي عمػػـ العر وػػض  ،ي ػػي كػػر الز وػػدم اي ػ ومي اليةػػكم ،تةووػػؽ :الػػدكتكر
ع د الكروـ خموعض ) دكف تاروه).
ُِٔ .الكسػػومض ايد و ػػض لػ ػ العم ػػكـ العر و ػػض  ،ةسػ ػوف المرص ػػعي ،الط ع ػػض ايكلػ ػ  ،مط ع ػػض
المدارس الممكوضُِٖٗ ،هػ.

ِِٔ .كفوػات ايعوػاف ك ي ػػاّ يػاّ الزمػاف ،ػػف خمكػاف ،تةووػؽ :الػػدكتكر ةسػاف ع ػػاس ،
مطا ع دار صادر ،وركتُّٕٗ ،هػ ُٕٕٗـ.
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نحكياتي القرآنية  :الكتاب الثاني

(ما) في القرآف الكريـ  /دراسة نحكية
مقدمة

ً
الر ٍةمػى ًف ال كػرًة ًوـ  ،كاٍل ىة ٍم يػد لمٌ ًػل ىر ل
الر ٍةمػ ًػف ال كػرًة ًوـ
وف  ،ك
ً ٍسًـ المٌ ًل ك
ب اٍل ىعػالىم ى
وف  ،كالصكّةي كالسكّـ ىعمىػ م ىة كم وػد رس ً
 ،ىمػمً ًؾ ىو ٍكًـ ال لد ً
ػكؿ ا﵀  ،كخػاتىًـ الكي وػوف ،
ىي
ي
ي
ًً
صػػةا ً ًل ٍج ىم ًعػػوف  ،مػػف اييصػ ً
ػار كالماػػاجروف  ،كالػػذوف ات عػػكهـ
ى
كعمى ػ لػػل ك ٍ
ً
و
وكـ ال لدوف
إةساف ل
ك عد  ،فاذا كتا ي ) :ما) في الورف الكروـ /دراسض يةكوض  ،سػاؿ ا﵀

 ،ج ػ كؿ ػػايل  ،ف ويعػػع ػػل ال ػػاةذوف كالدارسػػوف  ،ك سػػالل س ػ ةايل  ،ف وتوك مػػل
خالصا لكجال الكروـ  ،الما كـ موف .
عمّ
مليي ن
ن
دفعتيي ل الكتا ض فول رغ تي في خدمض كتاب ا﵀ مكإكع وتعمؽ اليةك

الوريي ،ك عد ف عودت اليوض عم ذلؾ تةروت ٍف تككف دراستي في مكإكع
ج ت غميي طكؿ مادتل جمع تاتاا فوككف ةذي ةرب ل الجمع ميل ل
الدراسض  ،كلذلؾ رغ ت في ف ةتصر عم دراسض داة ك و
اةدة مف ايدكات
ٍ
فاخترت ايداة )ما) لكذرة كركدها كتعدد معايواا في الورف الكروـ.
اب متعر و
ت )ما) في كتب اليةك كالمغض كعمـ المعايي في ك و
ةض،
رس ٍ
لود يد ى
كفصؿ ك
كجمعت معايواا المختمعض الكتب التي اختصت دراسض ايدكات،
ٌ
عمي اليةكم مسائماا الم كمض في كتا ل )المسائؿ الم كمض) المعركفض

ال غدادوات ،كمف الكتب الةدوذض التي تياكلت هذه ايداة الدراسض كتاب

)دراسات ييسمكب الورف) لمةمد ع د الخالؽ عإومضٌ .ج ٌف هذه الدراسات
الودومض كالةدوذض عم كذرتاا تكررت فواا المعمكمات ك ت ا ات  ،كما ٌياا
ظارت ف في )ما) مسائؿ م كمضن ،كجدت ٌياا ما تزاؿ تةتاج ل در و
اسض ؛
ٌ
لذلؾ كاف مياجي العاـ في هذا ال ةث م يوًا عم ذّذض يسس.
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ةدها :العياوض دراسض المسائؿ الم كمض في )ما) كالعرؽ وياا ك وف

عمت ميزلتاا.
ايدكات كايلعاظ التي ا اتاا في الدجلض ك يج ٍ
كالذايي :التعرؼ ل صؿ )ما) الذم وجمع وف معايواا المختمعض.

كالذالث :دراسض معايي )ما) الكاردة في الورف الكروـ كتوسوماا كتسموتاا

موت في كتب اليةك.
كس ٍ
كما ةس ٍ
لمت ي
لذلؾ تالؼ هذا ال ةث مف ا وف جعمت ايكؿ في معايي )ما) اجسموض،

كركدا
ك د ت المكصكلض التي تيع حد معرفض عيد اليةاة ،كهي كذر معايي )ما)
ن
في المغض كالورف الكروـ ،ذـ اليكرة المجردة مف معي الةرؼ ،تمتاا اليكرة

فصّ فتالؼ هذا ال اب مف
المتإميض معياه كجعمت ك ٌؿ ةسـ مف هذه ايةساـ
ن
ذّذض فصكؿ إميت العصؿ ايكؿ ذّذض م اةث:
ةدها )ما) المكصكلض وف التعروؼ كالتيكور.

كالذايي )ما) المكصكلض وف جكاز عكدها عم العاةؿ كامتياعل.

يخر)ُ).
كالذالث معي )ما) المكصكلض كمعايي )ما) اي ى

كتإمف العصؿ الذايي م ةذوف :ايكؿ :في اليكرة المكصكفض كالذايي في

التعج وض.

وإا :ايكؿ في اجستعااموض كالذايي في
كتإمف العصؿ الذالث م ةذوف ن
ال رطوض.
كجعمت ال اب الذايي في معايي )ما) الةرفوض ،ك د ت المصدروض

جختّؼ اليةاة فواا ،فاياؾ مف ذهب ل

ٌياا اسـ  ،ذـ تمتاا )ما) اليافوض

يخر) في الورف الكروـ في الجمع المعمكـ كالمةدد عدده  ،كوكلل
)ُ ) جاّ لعظ ) ى
يخر وا و
تعال ):س ٍ ع س ٍي و
يخ ىرل) في الجمع
سات){وكسؼ  }ّْ :كجاّ لعظ ) ٍ
ّت يخ ٍ
ى ى يي
إ ور ىك ى ى
يخ ىرل){طل }ُٖ :
)كلي فواا
غور المعمكـ كغور المةدد عدده  ،كوكلل تعال :
مآرب ٍ
ي
ى
ور عف عدد معتكح غور
يخ ىرل) في المكإع الذايي ويتاي الؼ معتكةض ؛ لوككف تع نا
كلعظ ) ٍ
يخ ىر) في المكإع ايكؿ .
مةدد  ،خّؼ ) ى
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يياا
التي ج اختّؼ في ةرفوتاا  ،كجعمت الزائدة خر معايي هذا ال اب ؛ ٌ
ساسي

يعدت عيد اليةاة  ،كما هك ظاهر مف تسموتاا  ،زائدةن لوس لاا معي
فصّ  ،تالؼ العصؿ ايكؿ
جعمت ك ٌؿ ةسـ مف هذه ايةساـ الذّذض
ككذلؾ
ن
ي
مف م ةذوف :ةدهما عيكاف )ما) المصدروض كالمكصكجت الةرفوض كالذايي
يخر.
عيكاف :معي )ما) المصدروض كمعايي )ما) اي ى

كةد ةسـ اليةاة )ما) اليافوض عم ةسموف :عاممض كهي الداخمض عم الجممض

اجسموض كغور عاممض  :كهي الداخمض عم

الجممض الععموض ؛ لذا كاف هذاف

المكإكعاف م ةذي العصؿ الذايي.

ما العصؿ الذالث فوتعمؽ ػ)ما) الزائدة كلل ذّذض م اةث.

ةدها) :ما) التي معي صمتاا.

كالذايي) :ما) المةذكفض الصمض.

كالذالث) :ما) المعردة الصمض.

ٌما المصادر ايساسوض التي
اعتمدت عمواا فود كايت كتب اليةك م تدئضن
ي
كتاب سو كول ككتب معايي الةركؼ كةركؼ المعايي لمزجاجي كرصؼ
لمعراّ كمجاز الورف ي ي
الم ايي لممالوي ،ككتب معايي الورف كمعايي الورف ٌ
لميةاس كم كؿ عراب الورف
ع ودة ،ككذلؾ كتب ا عراب كإعراب الورف ٌ

فدت مف كتب التعسور كجامع ال واف لمط رم كالك ٌ اؼ
لم ٌكي الووسي  ،ك ي
لمزمخ رم كمف كتب الوراّات ككتاب الس عض في الوراّات ج ف مجاهد
جيي ،كمف كتب ال ّغض كدجئؿ ا عجاز لع د الواهر
كالمةتسب ج ف ٌ
الجرجايي كا وإاح لموزكويي.
فدا
ككاف كتا ا التع ور الوريي كمعايي اليةك كذر المصادر الةدوذض ر ن

لم ةث ؛ ٍذ سط الدكتكر فاإؿ السامرائي في كتا ول هذوف راّه ك فكاره في
مسائؿ كذورة تتعمؽ ػ)ما) كمعايواا كاستعماجتاا في الورف الكروـ فكافوياه في

يخر.
م خر في مسائؿ ى
مسائؿ ككاف ليا ر ه
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كةد كردت )ما) في الورف الكروـ في مكاإع كذورة كوكاد ج وخمك مكإعه
مياا جٌ كمف اليةاة ك المعسروف مف جاز فول كذر مف كجل كةد ةدديا
معايواا ترجو

عإاا عم

معا.
عض ورائف لعظوض ك معيكوض ك اما ن

يعسا ٌج ما تاها لل الةمد كنج
هذا ما تايول ر ي مف العمـ كج وكمؼ ا﵀ ن
خر  ،كهك هؿ التوكل ك هؿ المغعرة كس ةاف ر ؾ رب العزة عما وصعكف
ك نا
كسّـ عم المرسموف كالةمد ﵀ رب العالموف.
الباب األكؿ ( :ما) اءسمية

الفصؿ األكؿ ( :ما) المكصكلة

المبحث األكؿ ( :ما) المكصكلة بيف التعريؼ كالتنكير :
وتـ يعسل ،
يع ٌدت )ما) مف ايسماّ المكصكلض ي
كعلرؼ المكصكؿ ٌايل ج ٌ
اسما  ،فإذا ت كـ ما عده كاف
لوتـ ل ن
كوةتاج ل كّـ عده  ،تصمل لٌ .

التامض)ُ) كةد يسموت ايسماّ المكصكلض ،ك سماّ
ةكمل ةكـ سائر ايسماّ ٌ
الصّت ؛ يياا تعتور ل صّت تكإةاا )ِ ) كتعرب ةسب مكةعاا مف
ايخعش ةكلل )) :كف ايسماّ المكصكلض تعرفت ايلؼ

كيسب ل
الجممض ي
ك)مف) فاما في معي ما فول ايلؼ كالّـ)ّ) ،كذهب جماكر
كالّـٌ ،ما )ما) ى

ذلؾ ػ)ما)

اليةاة ل ٌياا تعرفت العاد الذم في الصمض كاستدلكا عم
ك)مف) المجردتوف مف)اؿ) ،فاجسـ المكصكؿ يوع حد عيدهـ معرفض ؛ ك
يف الصمض
ى
المعصؿ ج ف وعوش ّ ، ُّٖ /ك رح الممةض ال دروض
)ُ ) الكتاب لسو كول ّ ٔٗ /ك رح
ٌ
الكياش في اليةك كالصرؼ ي ي العداّ
في عمـ المغض العر وض ج ف ه اـ ُ ُّْ /ك ٌ
عماد الدوف صُّٔ ،ككا ؼ الخصاصض عف لعاظ الخّصض ج ف الجزرم

المإوض لمسوكطي صَُٓ ،ك رح الةدكد
صّٗ ،كالم كاة العتةوض عف ال معض
ٌ
اليةكوض لمعاكاي صْٕ.

)ِ ) سرار العر وض ي ي ال ركات ف ايي ارم ص ّٕٗ.َّٖ -
)ّ ) رح جمؿ الزجاجي ج ف عصعكر ِ.ُّٓ/
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ت ٌويل كتزوؿ اامل كتيكوره ؛ كلاذا ةالكا عف )الذم) ك)التي) :كف ايلؼ كالّـ
فواما زائدتاف كلوستا فواما لمتعروؼ ؛ ك
يف التعروؼ صمتاما ،كهي الجممض
التي عدهما ،فمك كايتا فواما لمتعروؼ ي كدل ذلؾ ل
تعروعاف ،كذلؾ ج وجكز)ُ).

ف وجتمع فواما

ك وف اليةاة الغرض مف استعماؿ )الذم) كفركعاا في الكّـ  ،مما هك

م دكّ ػ)اؿ) فذكركا كف في العر وض دكات استعممت لمكصؿ  ،مف ذلؾ ) وكاا)

اسما فول ايلؼ كالّـ
فود ذكر سو كول )تَُٖهػ) كيل ج وجكز ف تيادم ن
واّ اليداّ ؿ تستعمؿ ) ٌواا) ليداّ ما فول )اؿ) كعمؿ ذلؾ اكياـ جاؤكا

)مف) ك)ما) ٌيما وذكراف
ػ) ٌواا) لوصمكا ل يداّ الذم فول )اؿ) ككذلؾ ى
لة كهما)ِ) كوعيي الة ك الصمض.

كذكر ك كر ف السراج )ت ُّٔهػ) كف ))الذم) اجتم ت في الكّـ

م) متكصموف اا ل
لتككف كصمض لكصؼ المعارؼ الجمؿ ،كما جاؤكا ػ) ٌ
م)
يداّ ما فول )اؿ) فوالكا :وا ٌواا الرجؿ  ،كالموصكد يداّ الرجؿ ك) ٌ
كصمض)ّ))).

ك كإ ا ف جيي )ت ِّٗهػ) هذا الغرض وكللٌ )) :ف )الذم) ٌيما كةع
تكصّ ل كصؼ المعارؼ الجمؿ ،كذلؾ ٌف الجمؿ يكرات)ْ) ج
في الكّـ
ن
كيظرت
مررت رجؿ كه ةائـ،
تراها تجرم كصافنا عم اليكرات ،في يةك:
ي
ي
ل غّـ ةامت يختل  ،فمما يرود مذؿ هذا في المعرفض ،لـ ومكف ف توكؿ :

مررت زود كه ةائـ ،عم ف تككف الجممض ) كه ةائـ) كصعنا لزود ؛ يكيل ةد
ذ ت كف الجممض يكرة كمةاؿ ف تكصؼ المعرفض اليكرة فجرل هذا في
)ُ ) الموتإب ّ ُٕٗ/ك رح المعصؿ ج ف وعوش ِ.ُُْ/
)ِ ) الكتاب ِ.َُٔ /

)ّ ) ايصكؿ في اليةك ِ.ِِٕ /

)ْ ) تعد الجممض عيد اليةاة يكرة  ،ويظر دجئؿ ا عجاز صُْٓ.
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مررت زود كروـ ،عم الكصؼ ،فإذا
اجمتياع مجرل امتياعاـ ٌف ووكلكا :
ي
مررت رجؿ كه ةائـ  ،لـ ومكف ذا رادكا كصؼ
كاف الكصؼ جممض يةك:
ي
المعرفض يةك ذلؾ ف ودخمكا )الّـ)
ػ)الذم) متكصموف ل ل

)ُ)

ك
يف الّـ مف خكاص ايسماّ ،فجاؤكا

كصؼ المعارؼ الجمؿ ،كجعمكا الجممض التي

كايت صعض لميكرة صمض لػ)الذم) فوالكا :مررت زود الذم كه ميطمؽ ك ايد

لما رادكا يداّ ما فول جـ المعرفض كلـ
التي ةاـ ا كها  ،كيظور هذا ٌياـ ٌ
ومكياـ ف و ا ركه ػ)وا) لًما فواا مف التعروؼ كا ارة تكصمكا ل يدائاا
م)
م) فواا فوالكا :وا ٌواا الرجؿ ،فالموصكد اليداّ هك الرجؿ ك) ٌ
إدخاؿ ) ٌ
كصمض لول ،كما ٌف الموصكد في ةكلؾ :مررت الرجؿ الذم ةاـ خكه ،ف
وكصؼ الرجؿ وواـ خول ،فمما لـ ومكياـ ذلؾ لًما ذكرياه تكصمكا لول
ػ)الذم)))

)ِ)

ك ٌكد ك ةواف اييدلسي ٌف الغرض مف استعماؿ اجسـ المكصكؿ
)الذم) ف وككف ))كصمض ل كصؼ كؿ معر و
فض صمتل)) )ّ) سكاّ كايت هذه
ٍ
معردا ـ مةذكفضن.
الصمض جممض ـ ل جممض ـ ن
كةد

) ْ)

ار ل هذا الغرض يةاة خركف مياـ :ع د الواهر الجرجايي

)تْْٕهػ) كالزمخ رم

)ٓ )

)تّٖٓهػ) ك ك ال ركات ف ايي ارم

)ُ ) وعيي ػ )الّـ) )اؿ) التعروؼ.

)ِ ) سر صياعض ا عراب ُ.ّْٓ- ّّٓ /
)ّ ) ال ةر المةوط ُ.ٕٕ /
)ْ ) دجئؿ ا عجاز ُْٓ.

)ٓ ) الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوكف ايةاكوؿ في كجكه التاكوؿ ُ.ّٕ /
)ٔ ) سرار العر وض صَّٖ.ُّٖ -
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)ٔ )

)ُ)

)تٕٕٓهػ) كا ف وعوش
يستيتج الةوائؽ ا توض:

)ِ)

)تّْٔهػ) كغورهـ

كمما تودـ مف كّـ اليةاة

ٌف اليةاة راعكا في عراب اجسـ المكصكؿ كصمتل الجايب المعظي ،كهك
م) كظاكرها عمول في التذيوض
ظاكر عّمض ا عراب عمول كظاكرها عم ) ٌ
)ّ)
اف الموصكد في يةك ،مررت
صرح ا ف جيي ٌ
يةك :ة ؿ المذاف فا از كةد ٌ
الرجؿ الذم ةاـ خكه  ،ف وكصؼ الرجؿ وواـ خول  ،كهذا وعيي ٌف جممض:

الجر في هذا المذاؿ ،ذلؾ ٌياا صعض
ةاـ خكه ،لاا مة هؿ مف ا عراب  ،كهك ٌ
كصؿ اا ل هذا الكصؼ ،كما ذكره ا ف
لمرجؿٌ ،ما )الذم) فموست جٌ داة تي ل
مر تعروعاـ لّسـ
جيي هك الذم عمول اليةاة  ،كما ت وف سالعنا  ،كةد ٌ

المكصكؿ ٌايل ج تتـ اسموتل كج وكمؿ معياه ٌج صمتل فاك جزهّ مياا ،ؿ
صرةكا ٌاياما كاجسـ الكاةد)ْ) لذلؾ ذهب عإاـ ل تكةود ع ار اما)ٓ)،
مذّ :ة ؿ الذم فاز ،كاف وي غي ف وعرب )الذم فاز) في مةؿ
فعي ةكليا ن
)ٔ )

كاستوّؿ المكصكؿ اذا ا عراب هك

كايل ةاؿ :ة ؿ العائز
رفع
ن
فاعّ ٌ
الذم ٌدل ل ف تيترؾ الصمض مف غور ف وككف لاا مة هؿ مف ا عراب ،
ككذلؾ يعامؿ )ما) المكصكلض مع صمتاا ،هذا ذا استيديا في ا عراب ل
المعي كالتعروؼ الذم ذكركه كالغرض الذم ويكه.

لككف الجممض يكرة جاز ف تكصؼ اليكرات مف ايسماّ الجممض دكف
كساطض و
طالب فاز في الس ا ً
عرفيا العاعؿ في هذا
داة  ،يةك :ة ؿ
ه
ؽ  ،فإذا ٌ

)ُ ) رح المعصؿ ّ.ُُْ /

)ِ ) دائع العكائد ج ف ةوـ الجكزوض ُ.ُِٗ /

)ّ ) مغيي الم وب عف كتب ايعاروب ج ف ه اـ ِ.َْٗ /
)ْ ) الموتإب ّ.ُٕٗ /

)ٓ ) كهذا رم يس ل ا ف ه اـ ل

عض اليةاة ،مغيي الم وب ِ.َْٗ/

)ٔ ) كةد جعؿ سو كول )) )الذم إرب) ميزلض )الإارب))) الكتاب ْ.ِِٖ /
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الطالب الذم فاز ؛ ذلؾ ٌف
المذاؿ كجب استعماؿ )الذم) فول ك ف يوكؿ :ة ىؿ
ي
)الذم) استعممت لتعروؼ الجممض كما استعممت )اؿ) لتعروؼ المعرد فكّهما
يياا يخصصت تعروؼ
لمتعروؼٌ ،ج ٌف )الذم) تزود في يائاا عم )اؿ) ٌ
الجممض كالجممض تةتاج ل داة ةكل في ال ياّ ك د ٌؿ عم التعروؼ مما وةتاج
لول المعرد.

اف )الذم) اجتم ت في الكّـ لتككف كصمض لكصؼ
صرح اليةاة ٌ
المعارؼ الجمؿ كهذا وعيي ٌف ايسماّ المكصكلض )الذم) كفركعاا ج ٌد ف
مودر ةامت ايسماّ المكصكلض
وككف لاا مكصكؼ ٌما ظاهر عكا ٌما
ه
مةذكؼ ه
فإف الإمور العائد في جممض الصمض وككف
موامل ،فإذا كايت هذه هي الةوووض ٌ
عائدا عم هذا المكصكؼ ج عم ايسماّ المكصكلض كما وعرب المعر كف.
ن
عد كصمض
اف ايسماّ المكصكلض الم دكّة ػ)اؿ) تي ٌ
عيدما صرح اليةاة ٌ

لكصؼ المعارؼ الجمؿ ،لـ وعيكا ذلؾ خراج ايسماّ المكصكلض غور
و
و
عامض ،فاجسـ
صعض
الم دكّة ػ)اؿ) مذؿ )ما) ك) ىم ٍف) مف هذا الغرض
))اسـ
المكصكؿ استعمؿ داة لر ط المكصكؼ صعتل ؛ لذلؾ يعلرؼ ٌايل
ه

مععك هؿ مف كصؿ ال يّ غوره))

)ُ)

كفي هذا ووكؿ ك ال ركات ف ايي ارم:

تكصّ ل الكصؼ الجمؿ))
)) ٌف سماّ الصّت ٌيما دخمكها في الكّـ
ن
)ِ) كورود اسماّ الصّت :ايسماّ المكصكلض.
كةد ذكر اليةاة ٌيل ج وكصؼ مف وف المكصكجت ٌج ػ)الذم)
كفركعاا )ّ) كلاذا ذكركا ٌف )ما) المكصكلض ج توع صعضن)ُ ) ذلؾ ٌف اجسـ
)ُ ) ةا وض الخإرم عم

رح ا ف عووؿ ُ ،َٕ /ك رح التصرو عم التكإو لخالد

ايزهرم ُ.َُّ /

)ِ ) سرار العر وض صُّٖ.ِّٖ -

)ّ ) الك اؼ ْ َّٗ -ّٖٗ /كويظر دراسات ييسمكب الورف ،ع د الخالؽ عإومض،
العسـ ايكؿ ّ.ّّٓ /
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فإف )الذم) التي ٌكد
المكصكؿ ج وعرب صعض جٌ عيد ظاكر مكصكفل ٌ ،
اليةاة ٌياا تستعمؿ كصمض لكصؼ المعرفض الجممض ،ج تعرب صعض ذا ةذؼ
مكصكفاا ؛ يياا توكـ عيدئذ موامض ،فيةك :ة ؿ الطالب الذم فاز ،وعرب

فاعّ ك)الذم) صعض لل ،لكف عيد ةذؼ العاعؿ كةكليا :ة ؿ الذم
)الطالب) ن

فاز ،ج تعرب )الذم) عيد اليةاة صعض لمعاعؿ المةذكؼ ،ؿ تعرب عيدهـ

فأف المكصكؼ ػ)الذم) غالنا ما وةذؼ ل وكعل كمعرفتل ،توكـ
فاعّ ؛
ن
ٌ
الصعض )الذم) موامل فتاخذ ةكمل عكاع ار ل.
اف
ك)م ٍف) مذؿ )الذم) في هذا ال اب ٌج ٌياما وختمعاف عياا ٌ
ك)ما) ى
مكصكفواما ج وص ٌ ظاارهما  ،كةد ار ك ةواف )ت ْٕٓهػ) ل هذه
اه ٍـ ًفي اي ٍىر ً
ض ىما لى ٍـ
المسالض عيدما عرض عراب )ما) في ةكلل تعال ) كم ككيك ي
يي ىم لكف لك يك ٍـ) [اييعاـ ]ٔ :فميع ٍف تككف )ما) في هذه ا وض ميزلض )الذم)
ةوـ
فةًذ ى
ٌ
يياا تككف )) تودور :التمكوف الذم لـ يمكيكـ فول ،ي
ؼ الميعكت ك ى
يف )ما) ج تككف يعتنا لممعارؼ ،لك ةمت:
اليعت موامل ،كهذا ج وجكز ؛ ٌ

ود ،لـ وجز ،كلك ةمت:
إ ىرىلي ز ه
إ ىرىلي ز ه
ود ،ترود :الذم ى
ب ما ى
الإ ٍر ى
ب ى
إ ىر ى
ى
)ِ)
ود ،جاز))
إ ىرىلي ز ه
ب الذم ى
الإ ٍر ى
ى

كهك في كّمل هذا وؤكد مسالتوف :ةداهما ٌف )الذم) ج ٌد مف ٍف
و
ظاهر كجب تودوره  ،كالذايوض :ةكلل )) ٌف )ما)
نا
لميعكت ،ف لـ وكف
تككف يعتنا

العامض ؛ فمككف
ج تككف يعتنا لممعارؼ)) وعيي ٌياا تككف يعتنا لميكرات
ٌ
مكصكفاا ج وص ٌ ظااره  ،ذكر اليةاة ٌف )ما) المكصكلض ج توع صعضن ،
كهـ ج وعيكف مف ذلؾ ٌياا ج مكصكؼ لاا  ،ؿ هي مذؿ )الذم) ج د لاا
دائما موامل  ،كلاذا ووكؿ ا ف
مف مكصكؼ ٌج ٌيل ومزـ ةذفل فتوكـ )ما) ن

)ُ ) ل اب ا عراب لمعاإؿ ا سعراوويي صٓٗ ،كال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي ِ/
ُِّ ،كال رهاف في عمكـ الورف لمزرك ي ْ.ّٗٗ /

)ِ ) ال ةر الموط ْ ٕٔ /كويظر دراسات يسمكب الورف  ،الوسـ الذالث.ّّٓ /ّ ،
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الةاجب )تْٔٔهػ) في )ما) هذه ٌ :ياا ك ً
إعت ))لممكصكؼ كالصعض
ي
)ُ )
ص ىي ىعتىلي ،معياه
معا ))فإذا ةمت:
جموعا))
ى
عج يي ما ى
عكاٌياا تتإمياما ن
ن
مكصكؼ ك)الذم صيعتل)
فإف )ال يّ)
ه
عج يي ال يّ الذم صيعتىل ٌ ،
صعتل)) )ِ).

كما ةمياه في )الذم) يوكلل هيا في )ما) كهك ٌف الإمور العائد في
صمتاا ج وعكد عمواا  ،ؿ وعكد عم مكصكفاا المةذكؼ كهذا المكصكؼ

يف )ما) لوست مذؿ )الذم) كصمضن
المةذكؼ لوس معرفض ،ؿ يكرة عامض ؛ ٌ
و
مةدد
عاـ غور
اـ ه
لكصؼ المعرفض الجممض ،ؿ هي كصمضه لكصؼ ما هك م ه
الجممض.
ت ٌوف مف كّـ اليةاة ٌف )ما) لوست داةن لمتعروؼ ،ك)الذم) كفركعاا مذؿ
كووسلـ اليةاة )اؿ) التعروؼ عم ةسموف :عادوض كوراد
)اؿ) داةه لمتعروؼ  ،ي

معاكد ،كجيسوض  :كوراد اا فر ياد الجيس ك هي جستغراؽ
معوف
فرد
ه
اا ه
ه
)ّ)
المةمٌ ػ)اؿ) الجيسوض معرفض
ايفراد  ،كلاذا اع في كتب اليةك ٌف المعرد ي
كمعي ك ٌف )اؿ) الجيسوض
معي  ،كالةؽ ٌف كمتواما معرفضه لعظنا
ن
لعظنا كيكرة ن
ً
فإف
ج وراد اا فر ناد الجيس ؿ الجيس عويل ؛ لذلؾ يذك ىر ) ٌياا لتعروؼ العاد ٌ
و
كووسلـ المعاكد ل
متموز عإاا مف
ايجياس معاكدةه في ايذهاف
ه
عض ي
و
و
كجيس)) )ْ) فّ فرؽ وياما سكل ٌف التعروؼ ػ)اؿ) العادوض وراد ل
خص
يّ ك و
و
و
تعووف و
اةد
وإا تعووف
فرد مف فراد ،كالتعروؼ ػ)اؿ) الجيسوض وراد ل ن
فرد مف ايفراد.
جيس مف ايجياس ج ه
ٌج ٌف هذا ال يّ ٌيما هك ه

)ُ ) ايمالي اليةكوض ،صُّٖ.
)ِ ) الكياش صُُْ.

)ّ ) الجي الدايي في ةركؼ المعايي لممرادم صُِٕ.
)ْ ) مغيي الم وب ُ.َٓ /
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)ُ )

فاجسـ المكصكؿ

فإياا ترد لما وياظر هذوف المعيووف
ككذلؾ )الذم) ٌ
و
و
اـ ج وتإ ٌج الصمضٌ ،ج ٌف )الذم)
عكاف ةوؿ عيل صعض عامضٌ :يل اسـ م ه
ةكما اعواياـ)) )ِ ) ٌما ف
ك)م ٍف) )) ٌاياا تتياكؿ ن
كفركعاا فيلرةت عف )ما) ى
جيسا
تتياكؿ ن
فردا عويل ،كوكلل تعال )ت ارؾ الذم وده الممؾ) [الممؾ ]ُ :ك ن
ً
كً
ص ىدةىاتً يكـ ًاٍل ىم لف ىكاي ىذل
عويل ،كوكلل تعال  :ى
)وا ىوحاىا الذ ى
وف ىمييكٍا جى تيٍ طميكٍا ى
ؽ ىمالىلي ًرىئاّ اليك ً
اس) [ال ورة.]ِْٔ :
ىكالكًذم يو ًيع ي
كوؤكد اليةاة هذه الةوووض عيدما وؤكدكف ٌف )ما) المكصكلض يعساا ،
اسـ
كلوست اليكرة المكصكفض د
عماما مف )الذم) فاي عيدهـ ه
ااما عكا ن
ن

دائما في غاوض ا ااـ ،ةت ٌياا توع عم كؿ يّ كتوع عم ما لوس
م ه
اـ ن
كائف)ّ).
يّ ،لذلؾ يوكؿٌ :ف ا﵀ وعمـ ما كاف كما لـ وكف ،كما هك ه
كهيالؾ مسالض جدورة الذكر ،كهي ٌف جماكر اليةاة ،كما مر ة ؿ ةموؿ

ذه كا ل ٌف اجسـ المكصكؿ لـ وتعرؼ ػ)اؿ) ؿ جممض الصمض التي عرفتل
ك زالت اامل كلكف كوؼ وص هذا كالجممض عيدهـ ج تككف جٌ يكرةن؟!

كةد ٌوف ا ف جيي كغوره ٌف )الذم) كفركعاا تستعمؿ في الكّـ داةن
يف مف ركط الصعض ٍف تت ع
لتعروؼ الجممض ،لكصؼ المعرفض ااٌ ،
المكصكؼ في التعروؼ كالتيكور ،فوككف اجسـ المكصكؿ )الذم) هك الذم

عرفتل  ،كةد جعؿ اليةاة كالمعر كف
عرؼ الصمض كلوست الصمض هي التي ٌ
ٌ
)الذم) تيكب مياب مكصكفاا المعرفض في ا عراب فاكتس ت دجلتل اجسموض
ت
اسما معرفضن  ،كةد ت ٌوف ٌف )ما) التي يع ٌد ٍ
فع ٌد ٍ
كالمعرفوض  ،ي
ت عيدهـ ن
مكصكلض تدخؿ إمف هذا الغرض ٌج ٌياا لـ تستعمؿ كصمض لكصؼ

)ُ ) رح الرإي عم الكافوض ْ.ِِٓ /

)ِ ) الت واف في عراب الورف لمعك رم ُ.ِْ /

)ّ ) كتاب سو كول ْ ،ِِٖ /كمغيي الم وب ُ ،ِّٕ /ك دائع العكائد ُ ،ُُّ /كال رهاف
في عمكـ الورف ْ.ّٖٗ /
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اـ غور
المعرفض الجممض ،ؿ استعممت في الكّـ كصمض لكصؼ ما هك م ه
عد )الذم) معرفضن غور مكجكدة
معرفض الجممض  ،فتككف العمض التي دت ال
ٌ

ييل كما يا ت )الذم) مياب مكصكفاا المعرفض
في )ما) المكصكلض ؛ ٌ
فاكتس ت دجلتل في التعروؼ يا ت )ما) مياب مكصكفاا اليكرة العامض
فاكتس ت دجلتل في التيكور كالعمكـ.

وت وف مما تودـ ذكره ٌف )ما) تستعمؿ فوما هك عاـ غور مةدد كتستعمؿ
معو هف ،كعم هذا ايساس وعسر استعماؿ
مر ى
)الذم) فوما هك معرفض ك ه
ةداهما دكف ايخرل في الورف الكروـ.

ذكر ا سكافي )ُ ) )ت َِْهػ) كالكرمايي )ِ ) )تَٓٓهػ) كالعوركز
)ّ)
اّهـ
ت ٍ
)كلىئً ًف اتكى ٍع ى
ىه ىك ي
ادم )ت ُٕٖهػ) ٌيل استعمؿ )الذم) في ةكلل تعال ى
اّؾ ًمف اٍل ًعٍمًـ ما لى ىؾ ًمف المٌ ًل ًمف كلً ٍّي كجى ىي ً
كً
صو
ور) [ال ورة]َُِ :
ى
ى ٍع ىد الذم ىج ى ى
ى
ى ى
ت
ٌ
)كلىئً ًف اتكى ٍع ى
ييل ةصد العمـ عمـ الدوف كمٌل ،كاستعمؿ )ما) في ةكلل تعال  :ى
ك ًً
كً
ىهكاّهـ لمف عًد ما ج ى ً
ًً
وف) [ال ورة]ُْٓ :
ٍى ي
ىٍ ى ى
اّؾ م ىف اٍلعٍمـ ًكي ىؾ ً ىذان لم ىف الظالم ى
ييل ةصد العمـ  ،عمـ الو مض ،كهك جزّ مف عمـ الدوف  ،كزودت ً
)م ٍف) في
ٌ

يف تودوره  :مف الكةت الذم جاّؾ فول العمـ الو مض  ،كلوس ايكؿ مؤةتنا
)ما) ٌ
و
كةت  .ايتا كّـ ا سكافي كالكرمايي.

ييل رود العمـ  ،عمـ
كالظاهر ٌف )الذم) كردت في ا وض ايكل ؛ ٌ
ا سّـ ،فكايت تع نا
ور عف معرفض ٌ ،ما )ما) في ا وض الذايوض فمـ تكف عائدةن
وإا لمتع ور عما هك معرفض
عم العمـ الو مض  ،فمك يرود ذلؾ لكردت )الذم) ن
ً
عمما
عمـ ه
عكاٌيما رود اا ه
عاـ ؛ ذلؾ ٌف الرسكؿ )صم ا﵀ عمول كسمـ) يعط ىي ن
)ُ ) درة التاكوؿ كغرة التيزوؿ في واف ا وات المت ا اات في كتاب ا﵀ العزوز صِٓ-
ِٗ.

)ِ ) سرار التكرار في الورف الكروـ ص ّّ.ّْ -

)ّ ) صائر ذكم التمووز في لطائؼ الكتاب العزوز ُ.ُْٕ -ُْٔ /
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مجمّ كهك ا سّـ ،ذـ ً
معصّ فكاف الموصكد مف
يعط ىي العمـ اذا الدوف
ن
ن
)ما) هذا العمـ غور المةدد  ،الذم كاف رسكؿ ا﵀ )صم ا﵀ عمول كسمـ)،
وتزكد ميل ةت التةاةل الرفوؽ ايعم  ،ككردت ً
)م ٍف) مع )ما) ج تداّ الغاوض،
ٌ
يمكه  ،وةسف ٍف
ذلؾ ٌف ال يّ المكتسب الذم
ٌ
وستمر اكتسا ل  ،كوتدرج ٌ
ب جممض كاةدة فّ وةسف لل ذلؾ ،
تس ي
تككف لل داوضهٌ ،ما ال يّ الذم يو ٍك ى
كالتدرج في ةصكؿ ال يّ يما وككف ،فوما وتعمؽ تعصوّتل ً ،
ك)م ٍف) كما
وذكر الكرمايي تذ ت ة ؿ ) عد) ذا كردت عد كّـ فول تعصو هؿ  ،كتةذؼ عد

كّـ فول جما هؿ)ُ).

)كلًمٌ ًل
ك ٌ
يف )ما) وراد اا معي اليكرة العامض فود كردت في ةكلل تعال  :ى
وسج يد ما ًفي الس ً
ات ك ىما ًفي اي ٍىر ً
ض) [اليةؿ ]ْٗ :فاي في هذه ا وض
ى
ىٍي ى
كم ىاك ى
عونيا  ،كلك يرود هذا المعي
كيةكها ج وص ٌ ٍف وككف الموصكد مياا ن
فردا يم ٌ
ذمضى الت اس وياا ك وف
جستعممت )الذم) العادوض  ،كفي هذا الكجل ج وككف ٌ

يف الموصكد
كلكف اجلت اس وةصؿ اذا يرود ػ)الذم) المعرفض الجيسوض ؛ ٌ
)ما) ٌ
جموعا ةكـ سجكدهـ ﵀ ،
كمتواما مكؿ المستوروف في السمكات كايرض
ى

فردا ،عم كجل
فردا ن
كوككف العرؽ وياما ٌف ا وض استعماؿ )ما) تعيي الخمؽ ن
ا عماـ كالتعصوؿ ،كلك استعمؿ )الذم) لكاف المراد جيس الخمؽ عم كجل

التعووف كا جماؿ ،فكصؼ ال يّ ػ)الذم) ج وككف ٌج عم ٌيوض جعمل  ،ة ؿ
جيسا مف ايجياس مف جؿ تمووزه كتخصوصل مف وياا  ،مما و عر
ذلؾ ن
المخاطب معي ةصر الةكـ ك الصعض مع ٌيل ما يرود ذلؾ ؿ يرود ا عاره

معي ال مكؿ كالتعصوؿ  ،كهذا المعي وتةوؽ استعماؿ )ما) ج استعماؿ
)الذم) لًما وياه يعنا كيمروف:

)ُ ) سرار التكرار صُِْ.ُِٓ -
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ص المعرد المذكر ،فمك استعممل،
ةدهماٌ :ف )الذم) اسـ مكصكؿ يخ ٌ
لعٌرت ا وض عف هذا اليكع  ،كلـ ت مؿ اييكاع ايخرل المتصعض التايوث
كالتذيوض كالجمع ،جٌ عم س وؿ التغموب ،في ةوف ٌف )ما) اسـ مكصكؿ غور
مختص ،وتياكؿ يكاع المخمكةات تياكنج م ا نرا ،فاك مف هذه الياةوض ٌد مف
)الذم) تكغّن وف ايفراد لمتع ور عياـ  ،ك هك د ٌؿ عم استوصاّ اييكاع
الةؽ ٌف )الذم) الجيسوض ما يرود اا فراد الجيس ؿ الجيس
كاستغراةاـ  ،ك ٌ
عويل الدا ٌؿ عم ا فراد كالتذكور.
كذايوامػا :ف معيػ الجػيس فػي )الػذم) ج و ػمؿ فػراد الجػيس مػف دكف

ػذّ :الرجػػؿ ةػػكل مػػف المػػرة ،ج
اسػػتذياّ ،كهػػذا مػػا وصػػرح ػػل اليةػػاة  ،فوكليػػا مػ ن
)ُ)
وعيي ٌف ك ٌؿ و
رجؿ ةكل مف ك ٌؿ امرة ؛ ذلؾ ٌيل مةمك هؿ عم ايعـ ايغمب
ت غمػب كت اػا ،م:
فاذا ةميا ن
ت الذم فػي المكت ػض  ،كػاف المعيػ  :ةػر ي
مذّ :ةر ي
عدد ةمو هؿ مياا غور م و
ت
جاز ف وككف ه
ػمكؿ ةكػـ الوػراّة ٌ ،مػا ذا ةميػا  :ةػر ي
ما في المكت ػض  ،لػزـ ٍف وكػكف المػراد كتػب المكت ػض جموعاػا كتانػا كتانػا ك ٌيػل لػـ
يوتػ ىػر ٍؾ كاةػػد مياػػا لػػـ يووػ ٍػر  ،فا وػػض اسػػتعماؿ )الػػذم) تعيػػي :ك﵀ وسػػجد ال ػػيّ
ال ػػذم ف ػػي الس ػػمكات كال ػػيّ ال ػػذم ف ػػي ايرض ،ك اس ػػتعماؿ )م ػػا) تعي ػػي :ك﵀
وسػػجد كػػؿ ػػيّ فػػي السػػمكات ككػػؿ ػػيّ فػػي ايرض  ،فاػػي اػػذا المعي ػ ج
ػعار

تغادر نوئا ج كتياكلتل الةكـ الذم تإميتل ،كهذا هك المراد يعسل في
ػذّ ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال ) :ل ػػل م ػػا ف ػػي الس ػػمكات كم ػػا ف ػػي ايرض)
المخ ػػاط وف ،م ػ ن

[ال ورةٌ ]ِٓٓ :ايل جؿ ايل يواومف عم كؿ و
فرد الوكة يعساا التػي يواػومف اػا
عم ػ يظو ػره مػػف المخمكةػػات ،ك ٌيػػل ج تيػػكهف هوميتػػل كامتّكػػل لكػػؿ ػػيّ كذ ػرة
مخمكةاتل كسعتاا فوستكم لدول الكاةد كما ج وةصول ٌج هك  ،كما ةاؿ تعال :
سكً
ً
و
اة ىد وة)[لوماف.]ِٖ :
) كما ىخٍموي يك ٍـ ىكج ى ٍعذي يك ٍـ ج ىك ىي ٍع ى
)ُ ) ةطر اليدل ك ٌؿ الصدل ج ف ه اـ صُُّ.
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كذكر اليةاة ٌف )ما) اسـ م اـ ووع معياها عم المعػرد كالمذيػ كالجمػع
مذّ  ،لمػف ا ػترل جم نػّ ك ياةػضن ك جممػوف ك يػاةتوف
كالمذكر كالمؤيث ،توكؿ ن

عج ىيي مػا ا ػتروتىلي )لممعػرد المػذكر) كمػا ا ٍ ػتىىروتىاا )لممعػرد
ك جماجن ك يواةنا  :ى
المؤيث) كما تىىروتىاما )لممذي المذكر كالمؤيث) كما ا ٍ تىروتىاا )لمجمػع المػذكر
كالمؤيػػث) كتوػػكؿ عج ىيػػي مػػا يرك ػػا كمػػا يرًك تػػا  ،كمػػا يرك ػ ف  ،ككػػذلؾ ةػػالكا فػػي
كم ٍف ةامكا
كم ٍف ةامتا ى
كم ٍف ةاما ى
)م ٍف) ذ جازكا ٍف وواؿ :جاّيي ىم ٍف ةاـ ى
ختاا ى

يؾ)ُ).
كم ٍف
عج ىيي ىم ٍف
كم ٍف ًج ٍئ ى
ى
جاّ ى
ى
كم ٍف في ٍم ىف  ،ك ى
كم ٍف ى
جاؤكؾ ى
اؾ ى
جاّتاؾ ى
ى
كهذا الكّـ وكهـ ٌف )ما) ذا كةع معياها عم معرد لزـ فراد الإمور
العائد عمواا  ،عكاذا كةع عم مذي  ،لزـ تذيوتل  ،عكاذا كةع عم جمع لزـ جمعل
عكاذا كةع عم مذكر لزـ تذكوره  ،عكاذا كةع عم مؤيث لزـ تايوذل.
فإيل ومزـ فراد الإمور
كلوس ايمر كذلؾ كهك خّؼ ما جمعكا عمولٌ ،

و
دائما معي
اّ كةع معي )ما) عم
معرد ـ مذي ـ و
سك ه
جمع ،فاي تستعمؿ ن
ةامّ ةوو ضن ٍف وخرج مياا ك ٌؿ يّ فواا،
رجّ
ن
مذّ ن
اليكرة العامض ،فاذا ىم ٍريا ن
يّ غوره  ،فإذا رديا
ييل لـ وكف وكجد فواا
فمـ وخرج مياا ٌج كتانا ك ن
اةدا ؛ ٌ
ه
ف يع ر عف هذه الةالض معي ا فراد ةميا  :خرج الرج يؿ كتا ا ًمف ةوو ً
تل عكاذا
ن ٍ
ى
يياا
رديا ف يعٌر عياا معي العمكـ ةميا  :خرج الرجؿ ما في ةوو تل ؛ ٌ
تككف معي  :خرج جموع ما فواا  ،كجموع ما فواا لـ وكف غور هذا الكتاب.

العاـ استعممت لمتعخوـ كالتاكوؿ كوكلل
ك فادة )ما) هذا المعي الم اـ ٌ
تعال ) :فى ىغ ً ىوايـ لم ىف اٍل ىو لـ ىما ىغ ً ىواي ٍـ) [طل ]ٕٖ :كةكلل تعال ) :فىا ٍىك ىة ًلى
ىع ٍ ًد ًه ىما ٍىك ىة ) [اليجـ ]َُ :كةكلل تعال ) :كىٍل ً
ؼ ىما
ؽ ىما ًفي ىو ًمويً ىؾ تىٍموى ٍ
ى

)ُ ) الت واف في عراب الورف ُ ،ِْ /كةطر اليدل صَُِ ،ك رح ا ف عووؿ ُ/
ُْٕ.
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))كايل ةاؿ :ل ً
فإيل
ص ىي يعكا) [طل]ٔٗ :
ؽ هذا ايمر الاائؿ الذم في ومويؾ ٌ
ٌ
ى
)ُ)
و طؿ ما تكا ل مف سةرهـ العظوـ)) .
فإف )ما) في هذه اجوض عكاف دت عائدة عم )العصا) ٌج ييل ما يرود
ٌ
اةد
كايل لوس في ومويل
يّ ك ه
اا معي ا فراد ،ؿ يرود اا معي الجمعٌ ،
ه

فوككف س نا جيتصاره  ،ؿ س اب اليصر كماا  ،فمـ ووؿ س ةايل  :ك لؽ التي
في ومويؾ  ،ؿ ةاؿ)) :كىٍل ً
ؽ ىما ًفي ىو ًمويً ىؾ) فعكر عف العصا معي التيكور
ى
و
يياا ما زالت يكرة ج وعمـ
كتعخوما ل اياا مف
تاكوّ
كالعمكـ
ن
جاض ؛ ك ٌ
ن
المخاطب ةوووتاا مف جاض خرل ،كعم ٌوض ةاؿ لك كاف في ومويل العصا
ي
يف ا وض استعماؿ )ما) تعيي  :ك لؽ
مماف الخطاب
ك واّ سكاها ل
جموعا ؛ ٌ
ٌ
ن

كائيا ما كاف.
كؿ يّ في ومويؾ ن
فمعظ )ما) هك معي العاظ الجمع )جموع) ك )ك ٌؿ) ك )كافض) ك ع ارة
و
م يّ كاف) ك يةك ذلؾ .فاذه ايداة تستعمؿ في الكّـ
)كؿ يّ) ك ) ٌ
غض اليظر عف عدده ؛ ييل ا ارة ل عدده وزكؿ
عماـ ما عادت عمول ٌ
كؿ يكع

اـ تصم ٍف توع عم
معي ااـ )ما) كعمكماا ؛ ٌ
اسـ م ه
فأياا ه
ك و
عدد فّ ومزـ فواا لتعٌر عف المؤيث ك الجمع تايوث العائد عمواا ك جمعل،

ؿ هي تعٌر عف ذلؾ كمل إفراد الإمور ،كلـ جد في كتب اليةك التي
رجعت لواا كاهد مف كّـ العرب ك عارهـ كرد فواا العائد مؤيذنا ك
ايمذمض المصيكعض التي

جمعا ،عكاٌيما اةتصر اليةاة في هذا ال اب عم
ن
كإعكها لمتمروف كةمٌما يجد في الورف الكروـ تايوث العائد ك جمعل في صمض
)ما) كرٌما كجديا هذا في تكا عاا مف ذلؾ ةكلل تعال ) :كىٍل ً
ؾ
ؽ ىما ًفي ىو ًمويً ى
ى
ص ىي يعكا) [طل ]ٔٗ :فعي )تموؼ) إمور مستتر تودوره) :هي) عائد
تىٍموى ٍ
ؼ ىما ى
)تموؼ)
يف المراد )العصا) كهي مؤيذض .كةوؿ
ٍ
عم )ما) ةمّن عم المعي ؛ ٌ

)ُ ) معترؾ ايةراف ِ ،َّٓ /كيتائج التةصوؿ في رح كتاب التساوؿ الم ار ط الدجئي
ِ .ٕٖٔ /كالطراز لمعمكم صٖٕ.ُٖ -
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لمخطاب ،معي تموؼ يت )ُ ) كالصةو الكجل ايكؿ دجلض ةكلل تعال :
ً
ىف ىٍل ً
كف) [ايعراؼ:
ص ى
اؾ فىًإ ىذا ًه ىي تىٍموى ي
كس ٍ
ؼ ىما ىواٍف يك ى
ؽ ىع ى
)ك ٍىك ىة ٍو ىيا ًلى يم ى
ى
ً
ً
كف) [ال عراّ:
صاهي فىًإ ىذا ه ىي تىٍموى ي
ؼ ىما ىواٍف يك ى
كس ىع ى
ُُٕ] كةكلل تعال ) :فىاىٍلوى يم ى
ْٓ] كمف ذلؾ ةكلل تعال ) :كوع يدكف ًمف يد ً ً
إ حريه ٍـ ىكجى ىويعى يعاي ٍـ
كف المٌل ىما جى ىو ي
ى ى ٍي ى
يد المٌ ًل) [وكيس ]ُٖ :فافرد العائد عم )ما) في )ما
اؤىيا ًع ى
ىكىوويكلي ى
كف ىه يػؤجّ ي عى ىع ي
وإرهـ كج ويععاـ) كجمع في )هؤجّ ععاؤيا) )ِ).
ج ٌ
جمعا في صمتاا في الورف الكروـٌ ،ج في مكإ وع
كلـ ورد الإمور
ن
ً
اةد هك ةكلل تعال ) :كو ٍجعمي ً
ك و
اه ٍـ) [اليةؿ:
كف ىيصونا لم كما ىرىزٍة ىي ي
كف ل ىما جى ىو ٍعمى يم ى
ىى ى ى
ٔٓ] فعٌر ػ)ما) عف ايصياـ كجمع الإمور العائد عمواا في )وعممكف) ،م:

وجعمكف ايصياـ التي ج تعمـ نوئا ،يصونا مما رزةياهـ)ّ).
)م ٍف) ٌج في مكإعوف في ةكلل تعال :
كلـ ورد هذا ن
وإا في ختاا ى
)ك ًم ٍياـ كمف وستى ًمعكف ًلىٍو ىؾ) [وكيس ]ِْ :كفي ةكلل تعال ) :ك ًمف ال ك و ً
اط ً
وف
ى
ى ى
ىٍ ي ى
ى ي
كف) [ايي واّ.]ُٖ :
كص ى
ىمف ىو يغ ي
معردا في سكرة اليةؿ  ،كاف
جمعا ج ن
كو دك ٌف السر في مجيّ العائد ن
لوؤ ٌكد ٌف ايصياـ جموعاا ،صغورها كك ورها ج تعمـ نوئا  ،ككذلؾ الةاؿ في

سر مف غور عمـ
جمعا لوؤ ٌكد ٌف المستمعوف مف الم ركوف ًا
سكرة وكيس كرد ن
)ْ)
جمعا
ىمف وت عكياـ لوراّة الرسكؿ )صم ا﵀ عمول كسمـ) ن
لوّ كايكا في ايةؿ ن
)ُ ) ال واف في غروب عراب الورف ِ.ُْٖ /

)ِ ) ال رهاف في عمكـ الورف ّ ،ّٗٗ /كا تواف في عمكـ الورف ِ.ِٖٕ /

)ّ ) الك ؼ في يكت المعايي كا عراب كعمؿ الوراّات ج ف إرور ،الجامعي اليةكم ُ/
َِ.

و
جاؿ ك ا سعواف كايخيس ف
)ْ ) عف ال اووي عف الةاكـ سيده ال الزهرم ٌف ا
روؽ خرجكا لومض لوسمعكا مف رسكؿ ا﵀ )صم ا﵀ عمول كسمـ) كهك وصمي الموؿ
فاخذ كؿ رجؿ مياـ مجمسا لوستمع ميل ،ا
ككؿ ج وعمـ مكاف صاة ل ،ف اتكا
ن
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؛ ذلؾ ٌف ا وض تةدذت عف ةالض غرو وض ،يادرة الكةكع ،ايمر الذم وجعؿ
)مف) عم ة ٌؿ عدد ممكف ،كهك المستمع الكاةد ،فاةتإ هذا
السامع وةمؿ ى

كمد الععؿ
اف المستمعوف كايكا ذّذض فاكذرٌ .
المواـ جمع العائد لإلخ ار ٌ
)وستمعكف) الكاك وعٌر عف طكؿ استماعاـ لل ،فود كايكا وصغكف لتّكة
الورف تةت جي الظّـ ساعات طكومض كهك ج وعمـ اـ  ،ككردت )وستمع)
إفراد الإمور العائد في ةكلل تعال  ) :ىك ًم ٍيايـ كمف ىو ٍستى ًمعي ًلى ٍو ىؾ) [اييعاـ،]ِٓ :
جار
كلعمل يرود في هذه ا وض استماع الم ركوف لمرسكؿ)صم ا﵀ عمول كسمـ) نا
استماعا مف غور تد ر عكاصغاّ ؛
في الياار كهك وياـ ودعكهـ ل ا سّـ
ن
فمـ ووتض هذا المواـ جمع العائد.

)مف) لمتع ور عف الجمع إفراد الإمور في صمتاما ،
كلصّح )ما) ك ى
صار جعمل صوغض الجمع ج فائدة ميل ؛ لذلؾ لـ ورد ميل في الورف الكروـ،

جٌ لكجل ّغي اةتاج لول السواؽ كالكجل الذم ٌوياه في ا وتوف المذككرتوف
فيادر ،ؿ وكاد ج وص كةكعل ؛ ذ
 ،ما عكد الإمور مذي عم )ما)
ه
وتعوف في ةالض التذيوض معرفض العدد ،كةد ذكريا ة ؿ و
ةموؿ ٌف ا ارة ل العدد
ٌ
تزوؿ ااـ )ما) كهك خّؼ الغرض الذم كإعت لل  ،لذلؾ و دك ٌيل ج
وص ٌ ف وواؿ  :عج يي ما ا تروتاما ك عج يي ما يرك ا  ،ك ما يرك تا ،
كج وص ٌ كذلؾ ف وواؿ  :جاّيي ىمف ةاما ك ىمف ةامتا  ،ك عج يي ىم ٍف
وستمعكف لل ةت

ذا ص ةكا كطمع العجر تعرةكا فجمعاـ الطروؽ فتّكمكا كةاؿ

عإاـ ل عض :ج تعكدكا فمك ركـ عض سعاائكـ يكةعتـ في يعسل نوئا ذـ
ايصرفكا ،ةت ذا كايت المومض الذايوض عاد كؿ رجؿ مياـ ل مجمسل ف اتكا
وستمعكف لل ةت

ذا طمع العجر تعرةكا فجمعاـ الطروؽ فواؿ عإاـ ل عض مذؿ

فمما كايت المومض الذالذض خذ كؿ رجؿ مياـ مجمسل
ما ةالكا كؿ مرة ذـ ايصرفكاٌ ،
ف اتكا وستمعكف لل ةت ذا طمع العجر تعرةكا فجمعاـ الطروؽ ،فوالكا :ج ي رح ةت
يتعاهد جٌ يعكد ،فتعاهدكا عم ذلؾ ذـ تعرةكا ،سورة ا ف ه اـ ُ.َِٓ /
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)مف) في
جاّاؾ ،ك جاّتاؾ كما مذؿ اليةاة فّ وجكز استعماؿ )ما) ك ى
التذيوض ٌج ذا ووا عم كإعاما وعوداف التيكور كا عماـ ؛ لذلؾ لـ ورد في
)مف) ج في صمتاما كج
الورف الكروـ تذيوض الإمور العائد عم )ما) كج عم ى
في تكا عاما  ،ؿ مذؿ هذا لـ ورد في المغض  ،عم الرغـ مف ٌف كتب اليةك

خارجا عف كّـ
مت لل ؿ جعمل ا ف خالكول )ت َّٕهػ)
جازت ذلؾ  ،كمذٌ ٍ
ن
)مف) كةعت عم اذيوف ٌج في وت
العرب ؛ ذ ذكر ٌيل لوس في كّماـ ى

العرزدؽ)ُ).

ً
ئب وصطة ً
اف
خكييي ىي يك ٍف ى
عاهدتىيي ج تى ي
تعاؿ فإف ى
مذؿ ىم ٍف وا ذ ي
كال اعر في هذا ال وت ج وعيي مف المذي )وصطة اف) يعسل كالذئب
)ِ)

مذّ ويط ؽ عمول  ،كعم الذئب ،كعم كؿ مف كاف
الذم وخاط ل ،ؿ جعمل ن

ات ىمف ىتزٌكجا ،عيويا  :م متزكجوف كايا
ةالاما مذؿ ةالاما فإذا ةميا ن
مذّ :ىهٌي ي
رجّ عويل كامرةن عوياا  ،فإذا رديا هذا المعي
 ،كج وص ٌ ٍف وككف المراد ن
ات المٌذوف تزكجا  ،فود صمةت
لزـ استعماؿ )المذوف) العادوض ك ٍف يوكؿ  :ىهٌي ي
)م ٍف)
عمت اذا المعي
يياا يج ٍ
)مف) ٌ
العاـ الم اـ  ،ك)ما) مذؿ ى
ٌ
التذيوض هيا مع ى
في هذه المسالض ،ج فرؽ وياما في ايةكاـ  ،سكل كإع )ما) لغور العاةؿ،
)مف) العوّّ
كاختصاص ى

)ُ ) لوس في كّـ العرب صُِٖ.
)ِ ) ال وت في دوكايل:

ك
فإف كافوتيي ج تخكييي يكف مذؿ مف وا ذئب وصطة ً
اف
تعش ٍ
رح دوكاف العرزدؽ ِ.َٓٗ /
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المبحث الثاني ( :ما) المكصكلة بيف جكاز عكدوا عمى العاقؿ كامتناعه :
ووكؿ اليةاة ٌ :ف ايصؿ كايكذر في )ما) ف تجيّ لغور العاةؿ ،كةد
جاّت لمعاةؿ في كّـ العرب كوكلاـ ذا سمعكا صكت الرعد  :س ةاف ما

سخركف ليا  ،كس ةاف ما سٌ الرعد ةمده)ُ).
ٌ
كهذا ما جازه اليةاة كالمعسركف في الورف الكروـ ،فود جازكا ف تككف
)ما) مكصكلض عائدة عم العاةؿ في ةكلل تعال ) :فىًإف ًخ ٍعتيـ ىجك تىعًدليكٍا فىك ً
اة ىدةن
ٍ
ٍ
ٍ
ى
ت ٍىو ىم ياي يك ٍـ)}اليساّ  {ّ:تودور  :ك ما ممكتل ومايكـ ك مصدروض
ٍىك ىما ىممى ىك ٍ
)ِ)
)كجى
تودور  :ممؾ ومايكـ ككذلؾ جازكا ف تككف مكصكلض في ةكلل تعال  :ى
ً
يكةاف
اؤ يكـ لم ىف اللي ىساّ) [اليساّ ِِ] تودور :كج تيكةكا مف
ٌ
تىيك يةكٍا ىما ىي ىك ى ى ي

اؤكـ ،كالمراد تةروـ يكاح يساّ ا اّ ك مصدروض تودور :كج تيكةكا يكاح
)ّ)

ائكـ ،كالمراد تةروـ طرؽ اليكاح التي كاف وت عاا ا اّ

مف الجاهمووف.

)ُ ) الكتاب ِ ِٖٔ /كتاكوؿ م كؿ الورف ج ف ةتو ض ،صّّٓ كالموتإب،ِْ/ُ ،
ِ ِٗٔ/عكاعراب الورف الميسكب ل

الزجاج ّ ِِٗ/كالصاة ي في فول المغض

كسيف العرب في كّماا ج ف فارس صُُٕ .كايزهوض في عمـ الةركؼ لماركم،

صٓٗ كاجستغياّ في ةكاـ اجستذياّ لمورافي صُُِ كالعكائد العجو ض إمف

كتاب :يصكص مةووض  ،صٕٕٓ.

ِ
لمعراّ ِ ِْٓ/كجامع ال واف في تعسور الورف لمط رم ٕ .ِْٓ/عكاعراب
) ) معايي الوراف ٌ
الورف لميةاس ِ ُْْ/كم كؿ عراب الورف ُ.َٖٓ/ِ ،ُٗٓ ،َُٗ/

ّ
لمعراّ ّ ِْٔ-ِّٔ/كمجاز الورف ي ي ع ودة ُ َُِ/كجامع ال واف
) ) معايي الورف ٌ
في تعسور الورف ٕ َِٗ/َّ ،ََِ/ِّ ،ِْٓ/كمعايي الورف عكاع ار ل لمزجاج
ِ ِّ/كالت واف في تعسور الورف ّ ُْٓ/كمعاتو الغوب لمرازم ٗ ُٕ/كالجامع

مزاوا الورف الكروـ ي ي السعكد

يةكاـ الورف ٓ َُّ/عكار اد العوؿ السموـ ل
ُ ِّٖ/كفت الودور الجامع وف ٌفيي الركاوض كالدراوض مف التعسور لم ككايي
ِ.ُْْ/
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ككذلؾ جازكا هذوف الكجاوف في ةكلل تعال ) :ج ي ٍة ًس يـ ًاى ىذا اٍلى مىًد *
ًو
ً
ك ى ًا
اف ًفي ىك ى ود) [ال مد ُ-
يس ى
ىيت ةؿ ًاى ىذا اٍلى مىد * ىكىكالد ىك ىما ىكلى ىد * لىوى ٍد ىخمى ٍو ىيا ا ى
ى
) ُ)
ْ] كالمراد الوسـ الكالد ك الذم كلده اك الكالد ككجدتل  .كفي ةكلل تعال :
ً
ىعي يد * ىكج
كف ىما ٍ
كف * ج ٍ
كف * ىكج ىيتي ٍـ ىعا ً يد ى
ىعي يد ىما تى ٍعي يد ى
) ية ٍؿ ىوا ىوحاىا اٍل ىكاف ير ى
ىىيا ىعا ً هد كما ىع ىدتح ٍـ) [الكافركف ّ ]ٓ-وككف المعي  :كج ايتـ عا دكف مف ع ده
 ،كهك ا﵀ س ةايل  ،ك  :كج يتـ عا دكف ع ادتي)ِ).
يف في صمتاا
فجاز في )ما) في هذه ا وات المكصكلوض كالمصدروض ؛ ٌ
إمور مةذكفنا ومكف تودوره ك عدـ تودوره.
ىا
العاةؿ في ةكلل

ك جازك كذلؾ ف تككف )ما) مكصكلض عائدة عم
ً
ً
ك ً
تعال  :ع ً
اب لى يكـ لم ىف اللي ىساّ
ام فىايك يةكٍا ىما طى ى
)كًا ٍف خ ٍعتي ٍـ ىج تي ٍوسطيكٍا في اٍل ىوتى ى
ى
اع فىًإف ًخ ٍعتيـ ىجك تىعًدليكٍا فىك ً
اة ىدةن) [اليساّ ّ] كجعمكا التودور:
ىمذٍىي ىكذيّى ى
ث ىكيرى ى ٍ
ٍ
ٍ
ى
فايكةكا ىمف طاب لكـ  ،ك جازكا ف تككف مصدروض ظرفوض تودور :فايكةكا
مدة طوب اليكاح لكـ  ،ك مصدروض مودرة اسـ العاعؿ كالمعي  :فايكةكا

اليكاح الذم طاب)ّ) غور ٌف اليكاح مصدر )يك ) كلوس مصدر )طاب)،
الطوب
فعيد جعؿ )ما) مصدروض معي العاعؿ ومزـ ف وككف التودور :فايكةكا ٌ
ُ
لمعراّ ّ ِْٔ-ِّٔ/كجامع ال واف في تعسور الورف َّ َِٗ/كالت واف
) ) معايي الورف ٌ
في عراب الورف ِ ُِٖٖ/كتعسور الورف ج ف كذور ْ ُِٓ/كار اد العوؿ السموـ

ٓ.ِْٔ/

ِ
لمعراّ ّ ِْٔ-ِّٔ/كمعايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ْ ّْٔ/كرصؼ
) ) معايي الورف ٌ
الم ايي في رح ةركؼ المعايي لممالوي صُّْ عكار اد العوؿ السموـ ٓ.ِٖٖ/
)ّ) معايي الورف لمعراّ ُ ِْٔ-ِّٔ/ّ ،ِٖ/ِ ،ِْٓ-ِّٓ/كجامع ال واف عف تاكوؿ

م الورف ٕ َِٗ/َّ ،ِْٓ/ك ةكاـ الورف ج ف العر ي ُ ،ُِّ/كمجمع ال واف
في تعسور الورف لمط رسي ّ ،ٓ/كمعاتو الغوب ٗ ُِٕ/كالجامع ةكاـ الورف

لمورط ي ٓ ،ّْ/كال ةر المةوط ّ.ُِٔ/
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كعوف اليةاس المكصكلوض كاست عد المصدروض )ُ ) ،ك جاز اغمب اليةاة
ٌ ،
كالمعسروف الكجاوف كمف وياـ ك ةواف اييدلسي)ِ) ك ذركا معي المصدروض ،
يف جعؿ )ما) مكصكلض عائدة عم العاةؿ مخالؼ لأكذر كايصؿ  :كهذا ما
ٌ
صرح ل الم رد )تِٖٓ:هػ) ذ ار ل ٌف جعؿ )ما) مصدروض )) ةوس في
ٌ

العر وض)) )ّ) كذكر ٌف هذا هك الكجل ))الذم عمول اليةكوكف)))ْ) كةد ت ٌوف في
)ٓ)
تتعوف ف تككف مكصكلض  ،كتمتيع
الم ةث السا ؽ ٌف )ما) إجماع اليةاة
ٌ
ف تككف مصدروض  ،ذا عاد عمواا الإمور ،فكوؼ جاز عيدهـ ف تككف في

هذه ا وض مصدروض ،كةد عاد عمواا الإمور المستتر في )طاب)؟! مع ٌف
رده ل غور )ما) ٌج
ييل فاعؿ ،كج وص ٌ
هذا الإمور ج وص ٌ لغاؤه ؛ ٌ
تاكوؿ ج وخمك مف تكمؼ ظاهر  ،وستمزـ ذكره عيد الوكؿ جكاز المصدروض،

ام تاكوؿ كاف لوسكغ ل هذا الكجل  ،كهذه ةاعدة
كلـ جد ن
ةدا مياـ جاّ ٌ
مذّ ا ف ه اـ في تخطئتل ىمف ة مل فواؿ:
يةكوض  ،فود استيد لواا ن
كً
ظمى يمكٍا ىما
وف ى
))كلمزمخ رم غمطض ٌ ..
)كاتكىعى الذ ى
فإيل جكز مصدروض )ما) في ى
يتٍ ًرفيكٍا ًف ً
ول) [هكد ُُٔ] مع ٌيل ةد عاد عمواا الإمور)) )ٔ ) كما ةالل
)ُ) عراب الورف ُ.ّّٗ/

)ِ) م كؿ عراب الورف ُ ُٗٓ ،ُٖٗ ،َٗ/كمعاتو الغوب ٗ ُِٕ/كالت واف في عراب
الورف ُ ِّٖ/كالجامع

ةكاـ الورف ٓ ُّ-ُِ/كال ةر المةوط ُِّٔ/

كالتدروب في تمذوؿ التوروب صَٕ عكار اد العوؿ السموـ ُ ُّْ/كفت
ِ.َِْ/

الودور

)ّ) الموتإب ْ.ُِٖ ،ُٖٓ/
)ْ) الموتإب ِ.ِٓ/

)ٓ) )ما) المصدروض ج وص ٌ ف وعكد عمواا الإمور عيد اليةاة سكاّ جماكرهـ الذوف ةالكا
اف العروؽ الذايي كجب ذلؾ فوط في
ةرفوتاا اـ الومض مياـ الذوف ةالكا اسموتاا ٌج ٌ
التودور.

)ٔ) الك اؼ ِ ،ّْٕ/كمغيي الم وب ُ.َّٔ/
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الزمخ رم في هذه ا وض ةالل جماكر اليةاة كالمعسروف في ةكلل تعال

)فايكةكا ما طاب لكـ).

ككذلؾ جازكا ف تككف )ما) مكصكلض عائدة عم

العاةؿ في ةكلل

اها * كىي ٍع و
اير ً
اها *
س ىك ىما ىس كك ى
ض ىك ىما طى ىة ى
كماّ ىك ىما ى ىي ى
اها * ىك ٍ
)كالس ى
ى
تعال  :ى
اها) [ال مس ]ٖ-ٓ :كالتودور كالسماّ كا﵀ الذم ياها ،
كرىها ىكتى ٍو ىك ى
فىاىٍلاى ىماىا في يج ى
كايرض كا﵀ الذم طةاها  ،كيعس كا﵀ الذم سكاها  ،ك مصدروض ،
كالتودور :كالسماّ ك يائاا كايرض كطةكها  ،كيعس كتسكوتاا)ُ).

ييل ل وتودـ ذكر المخمكؽ عم
كإعؼ عإاـ الكجل ايكؿ ٌ ،
ٌ
)ِ)
اها)
:
ةكلل
في
وض
ر
مصد
)ما)
))جعمت
:
م
ر
الزمخ
كةاؿ
الخالؽ
)ك ىما ى ىي ى
ى
اها) كلوس الكجل لوكلل )فىاىٍلاى ىماىا) كما وؤدم لول مف
)ك ىما ىس كك ى
)ك ىما طى ىة ى
اها) ى
ى
)ّ )
كرد عمول ك ةواف وكلل :
فساد اليظـ  ،كالكجل ف تككف مكصكلض)) ٌ ،
ما وعاـ مف

ييا ذا جعمياها مصدروض عاد الإمور عم
))كج ومزـ ذلؾ ٌ
سواؽ الكّـ  ،فعي ) ياها) إمور عائد عم ا﵀ تعال  ،م :ك ياها هك،

عمر  ،فومت  :عج ت مما
ودا ةد إرب نا
م :ا﵀ تعال  ،كما ذا راوت ز ن
جائزا ،كعكد
عمرا ،تودوره  :عج ت مف إرب عمرك هك،
فصوةا ن
ن
إرب ن
الإمور عم ما وعاـ مف سواؽ الكّـ كذور)) )ْ ) كوعيي ٌياا ج تككف

مصدروض ٌج ذا جعميا ا وض تودور :كالسماّ كما ياها ا﵀  ،فتتجرد )ما) مف
) ُ) معايي الورف لمعراّ ِ ِْٔ-ِّٔ/ّ ،ُْٔ/كمعايي الورف لأخعش ِ،ّٓٗ/
عكاعراب ذّذوف سكرة صٖٗ كاييزهوض في عمـ الةركؼ صُٖ كالت واف في تعسور
الورف ُ ّٖٓ-ّٕٓ/كالك اؼ ْ ٕٓٗ/كالت واف في عراب الورف َُِِٗ/
كتعسور الورف ج ف كذور ْ ُٓٓ/عكار اد العوؿ السموـ ٓ.ِٔٔ/
)ِ) التساوؿ لعمكـ التيزوؿ ج ف جزم الكم ي ْ.َِِ/
)ّ) الك اؼ ْ.ٕٓٗ/

)ْ) ال ةر المةوط ٖ ْٕٗ-ْٕٖ/كفت الودور ٓ.ْْٗ-ْْٖ/
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عكد الإمور المستتر عمواا  ،كج ومزـ ذلؾ وإا لجكاز جعؿ )ما) مكصكلض
عكد الإمور الظاهر عمواا  ،كالوسـ المخمكؽ تودور :كالسماّ كالكائيات

يف عكد الإمور
التي ياها ا﵀  ،كما استدؿ ل الزمخ رم ج يوةتاج لول ؛ ٌ
كتعويت ل المكصكلوض ة ؿ ذكر )فىاىٍلاى ىماىا).
عم )ما) ةد ذ ت ٌ
كص ٌ كّـ ي ةواف الذم ودؿ عم ٌف المصدروض ج تجكز ٌج
وإا عيدما يوؿ الوكؿ
التاكوؿ الذم ار الول  ،ككاف وي غي ف و ور لول ن
جكازها في ةكلل تعال ) :فى ً
اب لى يكـ) كاليةاة كالمعسركف لـ وجوزكا
ايك يةكٍا ىما ى
ط ى
المصدروض اذا التاكوؿ ،ذ لـ ومتوتكا ل مسالض عكد الإمور عم )ما)

ةدا مياـ غوره ذكره ً ،
وإا
كالدلوؿ عم ذلؾ ٌيي لـ جد ن
كذ ٍك يره ج ٌد ميل ن
يف المصدروض في هذه ا وات ج تسكغ ٌج ل  ،كالدلوؿ ا خر تودورهـ :
ٌ
كالسماّ ك يائاا  ،فمك رديا جعمل مف اب إافض المصدر ل فاعمل يسيديا

عز
يف المراد سيادها ل ال ارئ ٌ
معي العاعموض ل السماّ  ،كهذا ج وص ٌ ٌ
ً
اها) كلك رديا
)ك ىما ى ىي ى
كجؿ ،كوككف مف )كما يتل) ك مف )كما يتاا) كا وض  :ى
ييل ج وككف ٌج
وإا ؛ ٌ
جعمل مف اب إافض المصدر ل مععكلل لما ص ٌ ن
مف الععؿ ) ي ) مف دكف فاعمل  ،ككذلؾ وواؿ الكّـ يعسل في ةكلل تعال :

اها * كىي ٍع و
اير ً
اها) كهذا ما يٌل عمول ال وإاكم
س ىك ىما ىس كك ى
ض ىك ىما طى ىة ى
)ك ٍ
ى
ى
وجرد الععؿ عف
)تٖٓٔهػ) في هذه ا وات وكلل )) :كجعؿ )ما) مصدروض ٌ
العاعؿ))

)ُ)

فإذا يرود هذا الععؿ مع فاعمل الذم هك ا﵀ س ةايل ةسب التاكوؿ

الذم ار الول ك ةواف ،لمزـ ظاار إموره ٌ ،ما إإافض المصدر لول
يةك :كالسماّ ك يائل واها ،ك إ ارزه ميعصّ عيل يةك :كالسماّ ك يائاا هك.
العاةؿ في ةكلل

ككذلؾ جازكا ف تككف )ما) مكصكلض عائدة عم
ؽ ك
الذ ىك ىر ىكاييذى * ً كف
)كالمكٍو ًؿ ً ىذا ىو ٍغ ى * ىكالكياى ًار ً ىذا تى ىجمك * ىك ىما ىخمى ى
تعال  :ى

)ُ) يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ صََٖ.
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ىس ٍع ىو يك ٍـ لى ى تك ) [الموؿ ]ْ -ُ :تودور :كا﵀ الذم خمؽ الذكر كاييذ
)ُ)
وإا ل
مصدروض تودور :كخمول الذكر كاييذ
كلـ و وركا في هذه ا وض ن
مسالض عكد الإمور المستتر في )خمؽ) عم

المصدروض.

ك

)ما) الذم موتإاه تمتيع

كوص ٌ تودور المصدروض المذككر لك ةاؿ س ةايل  :كما خمؽ ا﵀ الذكر
يص الورف جٌ عم تاكوؿ جعؿ الإمور
كاييذ  ،كج وص ٌ لمذم كرد في ٌ

عائدا عم ا﵀ س ةايل المعاكـ مف السواؽ ج عم )ما) كهك ما لـ
المستتر ن
و ر لول اليةاة كالمعسركف ك ك ةواف يعسل الذم جاز المصدروض في هذه
اجوض كةدماا عم

المكصكلوض

)ِ )

دكف ف و ور ل

ايخذ ل في ا وات التي تودمتاا في سكرة )ال مس).

هذا التاكوؿ الذم ٌكد

كيسب الزمخ رم ل الكسائي ٌيل جعؿ )ما خمؽ) )) معي كما خمول
ييل معمكـ
ا﵀ م :كمخمكؽ ا﵀ ،الذكر كاييذ  ،كجاز إمار اسـ ا﵀ ؛ ٌ
جيعراده الخمؽ ذ ج خالؽ سكاه))

) ّ)

كتعرب )الذكر كاجيذ ) دج ،كالوسـ

المخمكؽ تودور :كال يّ الذم خمول ا﵀.

ُ
لمعراّ ّ ِْٔ-ِّٔ/كمجاز الورف ِ َُّ/كجامع ال واف ََِّٗ/
) ) معايي الورف ٌ
كمعايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ٓ ،ّّٓ/عكاعراب ذّذوف سكرة صَُٕ كمعاتو

الغوب ُّ ُٕٗ/كالت واف في عراب الورف ِ ُُِٗ/كفت الودور ٓ.ِْٓ/

)ِ) ال ةر المةوط ٖ.ّْٖ/
)ّ) الك اؼ ْ.ِٕٔ/
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ًً
وف ًفواىا
ك جازكا مجيّ )ما) لمعاةؿ في وات ى
يخر ،كوكلل تعال ) :خالد ى
حؾ) [هكد:
اّ ىر ى
ً ٌج ىما ى اّ المٌلي) [اييعاـ ]ُِٖ :كةكلل تعال ٌ ) ،ج ما ى

َُٕ .]َُٖ-كالراج ٌف )ما) هيا عائدة عم الزماف)ُ).
إار ىد ىعا ىركلي يميًونا ًلى ٍو ًل ذيكـ ً ىذا
ككذلؾ ةكلل تعال  :ى ع
اف ي
يس ى
)كًا ىذا ىم كس ا ى
ً
ً
اف ىو ٍد يعك ًلى ٍو ًل ًمف ةىٍ يؿ) [الزمر ]ٖ :فود جازكا ف
ىخ ككلىلي ي ٍع ىمضن لم ٍيلي ىيس ىي ىما ىك ى
تككف )ما) في هذه اجوض مكصكلض عائدة عم العاةؿ تودور :يسي ا﵀ الذم

) ِ)
تـ الكّـ
كاف ودعكه  ،ك مصدروض تودور :يسي دعاّه ل ا﵀ كةوؿ ٌ :
خالصا لكجل
عيد )يسي) ك )ما) يافوض  ،م :يع ف وككف دعاّ هذا الكافر
ن

ا﵀ س ةايل)ّ) كالراج  ،فوما و دك ما ذهب الول الزمخ رم)ْ) ،كهك ٌف )ما)
الإر الذم كاف ودعك ا﵀ى لول ،وؤود ذلؾ
الإر كالتودور :كيسي
عائدة عم
ك
ٌ
حر ىدع ىايا لًجي ً ًل ىك ةى ً
اع ندا ٍىك ةىآئً نما ىفمى كما
 ،ةكلل تعال  :ى ع
ى
اف الإ ح ى
يس ى
))كًا ىذا ىم كس ا ً ى
ٍ
إٍّر كمسكلي)) [وكيس ]ُِ:ككذلؾ
إ كرهي ىم كر ىكاىف لك ٍـ ىو ٍد يع ىيا ًلى
ي
ىك ى ٍع ىيا ىع ٍيلي ي
الر ٍة ىم يف ىىي ٍس يج يد ًل ىما
جازكا عكدها عم العاةؿ في ةكلل تعال )) :ةىاليكا ىك ىما ك
يسجد لمذم تامريا)ٓ)؟.
ٍم يرىيا)) [العرةاف ]َٔ:كالتودور:
ي
تىا ي
يف مجي)ما) لمعاةؿ مخالؼ لأصؿ ،ايوسـ اليةاة في هذه الوإوض
ك ٌ
فمياـ مف جاز كةكع )ما) عم

ةاد ىمف وعوؿ مطمونا  ،كمياـ مف لـ وجز

) ُ) جامع ال واف ُٓ ْٖٕ-ْْٖ/كمعايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ِ ،ِِٗ/كالك اؼ
ِ ٔٓ/كالت واف في عراب الورف ُ ُٕٓ-ُْٕ/ِ ،ّٓٗ ،َِٕ/كةادم ايركاح
ل

ّد ايفراح ،ج ف الجكزوض صُِٕ ِّٕ-كتعسور الورف ج ف كذور ِ.َْٔ/

)ِ) معايي الورف لمعراّ ِ ُْٔ/كجامع ال واف ِّ ََِ/كمعايي الورف عكاع ار ل لمزجاج
ْ ّْٔ/كالت واف في تعسور الورف ٗ.ُِ/

)ّ) ال ةر المةوط ٕ ُْٖ/كويظر دراسات يسمكب الورف ،ع د الخالؽ عإومض الوسـ
ايكؿ ّ.َُْ/

)ْ) الك اؼ ْ.ُُٔ/

)ٓ) ال واف في غروب عراب الورفِ َِٕ/كالت واف في عراب الورفِ.َٗٗ/
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)ُ )

كةكعاا عم عاةؿ ٌج ورويض ك مسكغ
)ما) في ةكلل تعال )) :فى ً
ت
ايك يةكٍا ىما ى
اب لى يكـ)) كةكلل تعال ٍ )) :ىك ىما ىممى ىك ٍ
ط ى
وف مجرل غور العوّّ ليوصاف
ٍىو ىم ياياي ٍـ)) ٌياا كردت لمعاةؿ ؛ يف ا ياث وجر ى
)ّ )
عوماف  ،كيوؿ هذا الوكؿ مف دكف ف وعمٌؽ عمول الزمخ رم )ِ ) كالرازم

)تَٔٔهػ) ،كاليسعي

)ْ )

كمف هذه المسكغات ما ةوؿ في

)تَُٕهػ) كا ف جزم الكم ي )ٓ ))تُْٕهػ) ك ك

ةواف اييدلسي)ٔ) ك ك السعكد )ٕ) )تُٓٗهػ) كهك ةكؿ عود  ،كج وص ٌ يومل
يف )ما) كما كردت لمعاةؿ المؤيث  ،كردت
يومل دكف ٌ
الرد عم ةائمل ؛ ٌ
لمعاةؿ المذكر ،ؿ عادت عم ا﵀  ،س ةايل في مكاإع.

ىعي يد)) كردت
كف ىما ٍ
))كج ىيتي ٍـ ىعا ً يد ى
كةوؿٌ :ف )ما) في ةكلل تعال  :ى
)ٖ)
يياا
لمعاةؿ لمطا وض ما ة ماا كما عدها لتككف معاما عم يسؽ كاةد ؛ ٌ

كف)) [الكافركف ]ِ:كةكلل تعال :
كةعت وف ةكلل تعال )) :ج ٍ
ىعي يد ىما تى ٍعي يد ى
ةوـ الجكزوض )ت ُٕٓ هػ)
))كج ىىيا ىعا ً هد كما ىع ىدتح ٍـ)) [الكافركف ]ْ:كذكر ا ف ٌ
ى

كعده مف ازدكاج الكّـ في ال ّغض كالعصاةض)ٗ) :مذؿ ةكلل تعال :
هذا الكجل ٌ
اعتى ىدل ىعمى ٍو يك ٍـ)) [ال ورة:
اعتى يدكٍا ىعمى ٍو ًل ً ًم ٍذ ًؿ ىما ٍ
اعتى ىدل ىعمىٍو يك ٍـ فى ٍ
تعال )) :فى ىم ًف ٍ
ُْٗ] كةكلل تعال  )) :ىي يسكٍا المٌلى فىىي ًس ىواي ٍـ)) [التك ض.]ٕٔ:

)ُ) ال ةر المةوط ٖ ْٕٖ/كهمع الاكامعُ.ُّٓ-ُّْ/
)ِ) الك اؼُ.ُْٕ/

)ّ) معاتو الغوب ٗ.ُِٕ/

)ْ) مدارؾ التيزوؿ كةوائؽ التاكوؿ ،تعسوره ُ.َِٓ/
)ٓ) التساوؿ لعمكـ التاكوؿ-تعسوره ُ.ُِٗ/
)ٔ) ال ةر المةوط ّ.ُِٔ/

)ٕ) ر اد العوؿ السموـ ِ.ُُْ/

) ٖ) ال واف في غروب عراب الورف ِ ِْٓ/كمجمع ال واف في تعسور الورف لمط رسي
ُ.ُٓٓ/

ٗ
الووـ ج ف ٌةوـ الجكزوض صِٓٓ.ِٓٔ-
) ) التعسور ٌ
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ٌج ٌف المسكغ الذم اع  ،هك ٌف كركد )ما) لمعاةؿ في الورف الكروـ
يف )ما) تككف لغور ا دمووف
))كاف عم كإع اليعت مكإع الميعكت ؛ ٌ

كلصعات ا دمووف ك جياساـ ك يكاعاـ)) )ُ) كذكر الزرك ي )تْٕٗهػ) ٌف
يياا اسـ
)ما) المكصكلض ))ج تككف ي خاص ما وعوؿ عم الصةو ؛ ٌ
)ِ)

م اـ ووع عم جموع ايجياس فّ وص ٌ دخكلاا جٌ عم الجيس))
ً
اب لى يكـ) ))كالمعي  :ايكةكا
كجعؿ مف ذلؾ ةكلل تعال ) :فىايك يةكٍا ىما طى ى
)ّ )

كجعؿ

ككذلؾ ةكلل

ام صعض ردتـ مف ال كارة كالذوك ض كيةكها))
المكصكفض ٌ
ً
اؤ يكـ) كالمعي  :كج تيكةكا الميككةض مف ة ؿ
)كجى تىيك يةكٍا ىما ىي ىك ى ى ي
تعال  :ى
)ْ )
ةوـ
ا اّ ،ك معي  :كج تيكةكا اليكع الذم يكةل اؤكـ  ،كتياكؿ ا ف ٌ

فعصؿ الوكؿ فول ،
كصرح ٌايل ةسف الكجكه عيده،
الجكزوض هذا الكجل،
ٌ
ٌ
كجعؿ طّؽ )ما) عم صعض ما وعوؿ م ،مف استعماؿ )مف) الدالٌض ))عم

الذات فوط)))ٓ).

(ما) كمعنى الجنس  :ت ٌوف مما تودـ ذكره ٌف اليةاة كالمعسروف استيدكا
في تعسور مجيّ )ما) لمعاةؿ في الوراف الكروـ ل ساسوف:
ايكؿٌ :ف )ما) يكإعت لذات ما ج وعوؿ  ،كلصعض مف وعوؿ.
كالذايي :اف )مف) يكإعت لذات العاةؿ.

غور ٌف الذم يومةظ  ،هك ٌف العرب ذا رادكا التع ور عف صعض
ك)مف) كجعمكا ايكل لغور العاةؿ  ،ك ًلما هك عاـ
المكصكؼ استعممكا )ما) ى
)ُ) الموتإب ُ،ْٖ/كمعايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ِ ٖ/عكاعراب الورف لميةاس ُّّٗ/
ُ ّّٗ/كالك اؼ ْ َٖٗ ،ُٕٔ ،ٕٓٗ/كمعاتو الغوب ٗ.ُِٕ/
)ِ) ال رهاف في عمكـ الورف ْ.ّٗٗ/

)ّ) ةا وض الخإرم عم ا ف عووؿ ،لمةمد الخإرم ُ.ّٕ/
)ْ) ال ةر المةوط ّ.َِٖ ،ُِٔ/

ٓ
الووـ ص ِٓٓ ِٓٔ-ك دائع العكائد ُ.ُّْ-ُُّ/
) ) التعسور ٌ
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عاةّ
كخصكا الذايوض العاةؿ  ،عكاذا رادكا التع ور عف ذات المكصكؼ ،
،
ن
ٌ
كلما
كاف ـ غور عاةؿ  ،استعممكا )الذم) كفركعاا  ،مما هك م دكّ ػ)اؿ) ٌ
عادا
كاف المراد مف )الذم) الذات  ،اةتإ تعووف هذه الذات في الكّـٌ ،ما ن
جيسا ،ظاهرة ك مودرة ؛ ذلؾ ٌف التع ور عياا ج وتةوؽ ٌج تعووياا.
عكا ٌما ن
لما لـ وكف المراد مف كإعاا
ٌما )ما) فعم العكس مف ذلؾ ؛ ذ ٌياا ٌ
الذات  ،ؿ المراد صعتاا ،فود اةتإ ذلؾ عدـ تعووف هذه الذات ؛ لذلؾ لزـ

ييل ومزـ
ةذفاا ،م :ةذؼ المكصكؼ  ،عكاذا يرودت الصعض لزـ عماماا ؛ ٌ
ف وراد مياا ك ٌؿ مف اتصؼ اا.
كةد ذكر اليةاة كالمعسركف في ا وات التي مر ذكرها ،كوكلل تعال :

ً
ييل راد صعض مف
اب لى يكـ لم ىف اللي ىساّ) ٌيل استعمؿ )ما) ؛ ٌ
)فىايك يةكٍا ىما طى ى
)مف) كةوؿ  :فايكةكا ىمف طاب لكـ ،
وعوؿ  ،كلك راد الذات جستعمؿ ى

يف )ما)
كالةوووض هي ٌيل لك راد صعض مف وعوؿ جستعمؿ )مف) ج )ما) ؛ ٌ
)مف) رادة الذات ،كهذه
ج تجيّ جٌ لصعض غور العاةؿ  ،ككوؼ وص ٌ في ى

)مف) كج تودورها؟ ذ ج وص ٌ ف وككف التودور:
الذات ج وص ٌ ظاارها مع ى
فايكةكا المرة مف طا ت.
ك
كلكف
كومكف استعماؿ غور )ما) مف المكصكجت اجسموض في الكّـ

ً
)مف)
يكّ مياا تؤدم معي ج تؤدول ايخرل .فمك راد صعض العرد جستعمؿ ى
كةوؿ :فايكةكا مف طاب ؛ جف العرد هيا مما وعوؿ  ،كلكاف المراد الصعض ك ٌؿ
فرد مكصكؼ اا مف غور تةدود  ،كفي ذلؾ معي الجموع كالعمكـ كالتودور:

فايكةكا م امراة كايت طا ت لكـ  ،كيفرد العائد ؛ ييل هك ايصؿ كايكذر

كما ت وف هذا في الم ةث السا ؽ  ،كلجاز التايوث كايغمب التذكور ،كما
ت ًمي يك كف ًلمك ًل
)ك ىمف ىو ٍويي ٍ
جاز ذلؾ في ى
)مف) ال رطوض في مذؿ ةكلل تعال  :ى
ً
ىج ىرىها ىم كرتىٍو ًف) [ايةزاب ]ُّ :فالخطاب مكجل
صالً نةا حي ٍؤتًاىا ٍ
ىكىر يسكلًل ىكتى ٍع ىم ٍؿ ى
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جموعاف ٌج ٌيل فرد العائد كذكره
ل يساّ رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول كسمـ
ٌ
في )وويت) ك ٌيذل في )تعمؿ).
كلك راد ذات العرد معي العادوض ك الجيسوض جستعمؿ )التي) كةاؿ:

يف الكجل
فايكةكا التي طا ت  ،كفي كّ الكجاوف معي ا فراد كالتعووف ؛ ٌ
جيسا عويل ك ٌيث ؛ ييل عٌر عف هذا
ايكؿ وعيي امراة عوياا كالذايي وعيي ن

الجيس المعوف الذات المؤيذض ذ التودور :فايكةكا المراة التي طا ت.

كلك راد ذات الجيس جستعمؿ )الذم) كةاؿ :فايكةكا الذم طاب ،
الجيس المعرد المذكر  ،كالتودور :فايكةكا

ييل راد معي
ك فرد كذ ٌكر ؛ ٌ
الجيس الذم طاب ٌ ،ما )ما) فود استعممت في ا وض لتعٌر عف صعض الجيس
ييل لـ وعد عم ةاد ىمف وعوؿ مف
وؤيذل ؛ ٌ
؛ لذلؾ ذ ٌكر الإمور العائد كلـ ٌ
)مف)
ا ياث  ،كهذا ما صرح ل الط رم مف ٌيل استعمؿ )ما) كلـ وستعمؿ ى
))ييل لـ ورد عواف اليساّ ك خاصاف)) )ُ).

كت دك هذه الوإوض كاإةض جخّؼ فواا ةت ٌف مف اليةاة مف استيد
ً
و
ات
مسالض ًمف مسائؿ ا عراب فود ةيرئ ةكلل تعال :
الواا لتعسور
)ةافظى ه
لٍم ىغ ٍو ًب ً ىما ىة ًعظى المٌلي) [اليساّ ]ّْ :يصب لعظ الجّلض )ا﵀) )ِ) فمف يصب
جعؿ )ما) مكصكلض  ،كفي )ةعظ) إمور مستتر عائد عمواا  ،كالمعي :

ةافظات لمغوب ال يّ الذم ةعظ ا﵀ى ؛ م :ةعظ مره ك طاعتل ك دويل.
ك جاز الزجاج)ّ) كمكي الووسي)ْ) ف تككف )ما) مصدروض  ،كج وص

هذا الكجل ؛ يف )ما) ج تككف مصدروض ٌج ذا تجردت مف الإمور المستتر

العائد عمواا ،كهذا الإمور ج وص ٌ لغاؤه ؛ ٌ
ييل فاعؿ  ،كما يل ج وص ٌ
)ُ) جامع ال وافٕ.ِْٓ/

)ِ) كهي ةراّة وزود ا ف الوعواع ،معجـ الوراّات ِ.َُّ/
)ّ) معايي الورف ِ.ْٕ/

)ْ) م كؿ عراب الورف ُ.ُٕٗ/
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عكده عم

)اليساّ) ؛ جيل معرد ،ك)اليساّ) جمع مؤيث لمعاةؿ ،فإذا رود

ةعظف ا﵀ى)ُ) ٌج ٌف
عمواف كجب ظااره  ،كةوؿ :ةافظات لمغوب ما
عكده
ٌ
ى
عائدا عم
العك رم جاز ذلؾ في ةالض كاةدة  ،كهي ف وككف هذا الإمور ن

يف معي
نا
معردا مذ ٌك نار
جيس اليساّ  ،فوجكز عيدئذ ف وككف
ن
مستتر ؛ ٌ
الجيس وعامؿ معاممض المعرد المذكر غور العاةؿ)ِ).
ً
اب لى يكـ
كاستعمؿ )ما) دكف )الذم) م  :في ةكلل تعال )فىايك يةكٍا ىما طى ى
ييل راد اا كؿ جيس مكصكؼ الطوب مف غور تةدود م ذا
لم ىف اللي ىساّ) ٌ

فإف )ما) تعيي ايجياس جموعاا المتورعض
كايت )الذم) تعيي ذات الجيس ٌ
ميل عم كجل اجستوصاّ فاياؾ اي كار كالمطموات كايرامؿ كذكات الور
عار المخاطب

كايجي وات ،فالمراد عماـ ايجياس التي ة ٌؿ ا﵀ يكاةاا
اتساع دائرة الةّؿ كالمعي  :فايكةكا م جيس كاف طاب لكـ.

ككذلؾ وواؿ الكّـ يعسل في ةكلل تعال ٍ ) :ىك
م جيس كاف ممكتل ومايكـ  ،كةكلل تعال :
كالمعي ٌ :

ت ٍىو ىم ياي يك ٍـ)
ىما ىممى ىك ٍ
ً
)كجى تىيك يةكٍا ىما ىي ىك ى
ى
يكةل اؤكـ  ،فود

م جيس كاف
اؤ يكـ لم ىف اللي ىساّ) كالمعي  :كج تيكةكا ٌ
ىي
عٌر عف هذا المعي ػ)ما) الدالٌض عم العمكـ  ،عار المخاطب عظـ ذـ

هذا اليكاح ،كلةممل عم است اعل ،كالدلوؿ عم ذلؾٌ ،يل س ةايل ،جعمل
)كجى تى ٍو ىريكٍا ل
اف
الزىي ًيكلي ىك ى
ع مف الزي  ،فود ةاؿ عز كجؿ في الزي  :ى
ً
ً
)كجى
فىاة ى ضن ىك ىساّ ىس وّن) [ا سراّ ]ِّ :عم ةوف ةاؿ في يكاح امرة ايب ى
ؼ ًكيل ىكاف فى ً
ً
اة ى ضن ىك ىم ٍوتنا ىك ىساّ
اؤ يكـ لم ىف اللي ىساّ ً ٌج ىما ةى ٍد ىسمى ى ي ى
تىيك يةكٍا ىما ىي ىك ى ى ي
ىس ًوّن) [اليساّ ]ِِ :فكصعل ما كصؼ ل الزي ك إاؼ لول صعض الموت،
كهك الكره ال دود.

)ُ) ال واف في غروب عراب الورف ُ.ِِٓ/
)ِ) الت واف في عراب الورف ُ.ّْٓ/
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فاذا هك المراد مف )ما) في هذه ا وات كالتي عم يةكها  ،كما ومكف

اف وعسر معي
غور العاةؿ.

)ّ)

الجيس العاـ ،فتككف )ما) عيدئذ عم

ا اا  ،عائدة عم

(ما) كمعنى الشي  :جعػؿ اليةػاة كالمعسػركف )مػا) عائػدة فػي مكاإػع

عم ا﵀ ،س ةايل ،كةد تودـ ذكر كاهدهـ في هذا ال اب كهي :ةكؿ العػرب :
ػخركف لي ػػا  ،كسػ ػ ةاف م ػػا سػ ػٌ الرع ػػد ةم ػػده ،ككوكل ػػل تع ػػال :
سػ ػ ةاف م ػػا س ػ ٌ
ػؽ الػ كػذ ىك ىر ىكاييذىػ ) كةكلػػل تعػػال :
)ك ىمػػا ىخمىػ ى
)كال كسػ ىػماّ ىك ىمػػا ى ىي ى
اهػػا) كةكلػػل ،تعػػال  :ى
ى
ىعيػ يػد) ٌج ٌياػػـ ةػ ٌػدركها م ػرة ميزلػػض )الػػذم) كم ػرة ميزلػػض
كف ىمػػا ٍ
)كج ىيػػتي ٍـ ىعا ًػ يػد ى
ى
)ُ)
ػذّ فػػي
)مػػف) كلػػـ وعرة ػكا فػػي المعي ػ ػػوف هػػذوف التوػػدوروف فوػػذكر الزجػػاج مػ ن
ى

)م ػػف)،
)كال كسػ ىػماّ ىك ىم ػػا ى ىي ى
اهػػا) ))كةو ػػؿ معي ػ )م ػػا) هايػػا معيػ ػ ى
ةكلػػل تع ػػال  :ى
كالمعيػ ػ  :كالس ػػماّ كال ػػذم ياه ػػا)) )ِ) ،كة ػػر ع ػػد ا﵀ ػػف مس ػػعكد )رإ ػػي ا﵀
)ّ)

ػرج الطكسػ ػ ػػي )ت َْٔ ه ػ ػ ػػ)
عيػ ػ ػػل  :كالػ ػ ػػذم خمػ ػ ػػؽ الػ ػ ػػذكر كاييذ ػ ػ ػ  ،فػ ػ ػ ٌ
كالزمخ رم)ْ) ك ك السعكد)ٓ) ف تككف )ما) عائدة عم ا﵀ دجلض هذه الوػراّة

يف )الذم) اسـ مكصكؿ  ،وستعمؿ لمعاةػؿ  ،يةػك:
 ،كج ٌ
وتعوف هذا الكجل ؛ ٌ
ةسف ل الذم ةسف الوؾ  ،كلغور العاةؿ ،يةك :اةر الكتاب الػذم ويععػؾ ،
)مف) التي اختصت العاةؿ .ككذور مف الػذوف جعمكهػا توػدور )الػذم)
خّؼ ى
لػػـ وكإػػةكا ك وعوي ػكا الم ػراد مػػف هػػذا التوػػدور ،لمعاةػػؿ المعػ ٌػوف ـ لغوػػر العاةػػؿ

الم اـ؟ كلاذا جاز مكي ك ك ال ركات ف ايي ارم في )ما) في ةكلل تعػال :
ؽ ك
الذ ىك ىر ىكاييذى ) ذّذض كجل.
)ك ىما ىخمى ى
كماّ ىك ىما ى ىي ى
)كالس ى
اها) كةكلل تعال  :ى
ى
)ُ) ويظر مذّ مجاز الورف ُ.َّٔ/ِ ،ُِْ/
)ِ) معايي الورف عكاع ار ل ٓ.ِّّ/

)ّ) الت واف في تعسور الورف َُ.ّّٔ/
)ْ) الك اؼ ْ.ُٕٔ/

)ٓ) ر اد العوؿ السموـ ٗ.ُٔٔ/
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ايكؿ :ف تكػػكف مصػػدروض  ،كالتوػػدور :كالسػػماّ ك يائاػػا  ،كخٍموػػل الػػذكر

كاييذ .

كمػف خمػؽ
كمػف ياهػا ى
)مف) كالتودور :كالسػماّ ى
كالذايي :ف تككف ميزلض ى
الذكر كاييذ .
كالذالػث :ف تكػػكف ميزلػػض )الػػذم) كالتوػػدور :كالسػػماّ كالػػذم ياهػػا كالػػذم

كف ىمػا
)كج ىيػتي ٍـ ىعا ً يػد ى
خمؽ الذكر كاجيذػ  ،كهػذا مػا ويط ػؽ عمػ ةكلػل تعػال  :ى
ىعي يد) )ُ).
ٍ

ٌج ٌيامػػا لػػـ و ػػو ار ل ػ الموصػػكد مػػف الػػكجاوف :الذػػايي كالذالػػث كج ل ػ
العػػرؽ ويامػػا  ،كمػػف الكاإ ػ ٌيامػػا كايػػا وعيوػػاف جعػػؿ )مػػا) ميزلػػض )مػػف)،
عكدها عم ا﵀ ،عز كجؿ ،كالتودور :كالسماّ كا﵀ الذم ياها  ،ككػاف وعيوػاف
جعؿ )ما) ميزلض )الذم) عكدها عم ال يّ ج عم ا﵀ س ةايل  ،كالتودور:

كالسماّ كال يّ الذم ياها ؛ لذلؾ جعماما العك رم كجاوف مختمعوف في ةكلػل
تعػػال ) :ك ً
يةػ كؿ لى يكػػـ كمػػا ىكىراّ ىذًل يكػ ٍػـ) [اليسػػاّ ]ّْ :فاجػػاز ف تكػػكف )مػػا) ميزلػػض
ى
ً
ػاةاف ػػالماكر ،ك ج ػػاز ف تك ػػكف
)م ػػف) عائ ػػدة عمػ ػ اليس ػػاّ الآلت ػػي يةػ ػ ٌؿ يك ػ ٌ
ى
ميزلض )الذم) عائدة عمػ فعػؿ ال ػيّ غوػر المةػرـ ،م )كيةػ ٌؿ لكػـ تةصػوؿ
ما كراّ ذلؾ الععؿ المةرـ)

)ِ).

كعكد )ما) عم )ال يّ) وؤكده اليةاة كالمعسػركف مػف خػّؿ تعسػوراتاـ

ا توض :

ً
ػت ًىو ىػدمك)
ُ-في ةكلل تعال ) :ةى ى
وس ىما ىم ىي ىع ىؾ ىف تى ٍس يج ىد لً ىمػا ىخمى ٍو ي
اؿ ىوا ًٍ م ي
[ص ]ٕٓ :ػ ٌػوف السػػاومي )ت ُٖٓ :ه ػػ) ٌيػػل جػػاز عػػكد )مػػا) عم ػ العاةػػؿ ؛
يف ا﵀ ،س ػ ةايل ،مػػا راد ف وػػامر مػػوس السػػجكد لػػذات دـ  ،ػػؿ لمسػػجكد
ٌ
ل يّ خمول ا﵀ ،كائيا ما كاف هػذا ال ػيّ  ،دـ ـ غوػره ،فوكػكف هػذا السػجكد

)ُ) م كؿ عراب الورف ِ ،ِِٖ/كال واف في غروب عراب الورف ِ.ُٖٓ ،ُٓٔ/
)ِ) الت واف في عراب الورف ُ.ّْٕ-ّْٔ/
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تعظوما ﵀ الخالؽ ،ج دـ المخمكؽ ،كوككف عدـ السجكد تكٌ ىار عم ا﵀ ،عػز
ى
)ُ).
كجؿ ،ج عم دـ ،عمول السّـ
ييػػل روػػد اػػا التع وػػر عػػف
كهػػذا وعيػػي ٌف )مػػا) كردت لغوػػر العاةػػؿ ؛ ٌ
يّ عاـ م اـ  ،ك اذا التعسور كجاكا ال كاهد ايخرل.
دكف)مػ ٍػف) فػػي ةكلػػل
ِ-ذكػػر الزرك ػػي فػػي ال رهػػاف ٌف مجػػيّ )مػػا) مػػف
ى
ىعي يد) كاف لجاؿ الكعار اذا المع كد  .كجاّ فول
كف ىما ٍ
)كج ىيتي ٍـ ىعا ً يد ى
تعال  :ى

))جف الكعػار كػايكا وةسػدكف
)م ٍف) في هػذه ا وػض
ٌ
ن
وإا ٌيل استعمؿ )ما) دكف ى
الي ي )صم ا﵀ عمول كسمـ) كائيا مػا كػاف مع ػكده  ،فمػوس ذلػؾ كراهوػض لػذات

المع ػػكد  ،كلكػػف ىىيعىػػض ككراهوػػض جتٌ اعػػل )صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ) ذ التوػػدور :كج
م يّ كاف ع ده  ،فّ وص ٌ يداّ هػذا المعيػ جٌ لعػظ )مػا)
يتـ عا دكف ٌ
)ِ).
ااماا))

ّ-ذك ػػر الم ػػرد ٌف )م ػػا) ج تك ػػكف لمعاة ػػؿ  ،لكي ػػل ج ػػاز )) ف تو ػػع عمػ ػ
)ّ)
)ر ل
ػؾ ىمػػا
ت لىػ ى
ب ًليػػي ىيػ ىذ ٍر ي
ا دموػػوف ااماػػا)) كجعػػؿ مػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  :ى
طيًي يم ىة كرنرا) [ ؿ عمراف.)ْ) ]ّٓ :
ًفي ى ٍ
ْ-ك جاز ا ف وعوش)ٓ) كا ف الةاجػب)ٔ) طػّؽ )مػا) عمػ ال ػارئ عػز
الرعػػد

ػخركف ليػػا  ،كسػ ةاف مػا سػ
كجػؿ فػي مذػؿ ةػكؿ العػػرب :سػ ةاف مػا س ٌ
))يف ذات ال ػػارئ غوػػر
ىعي ػ يػد)،
كف ىمػػا ٍ
ٌ
)كج ىيػػتي ٍـ ىعا ًػ يػد ى
ةمػػده ،كةكلػػل تعػػال  :ى

)ُ) الركض ايييؼ ّ ،ِّٓ-ِّّ/ك دائع العكائد ُ.ُِّ/

ِ
الووـ صِٓٓ.ِٓٔ-
) ) ال رهاف في عمكـ الورف ْ ََْ /كالتعسور ٌ
)ّ) الموتإب ُ.ِْ /

)ْ) ال واف في غروب عراب الورف ُ ََِ /ك عاّ العموؿ في وإاح التساوؿ ي ي ع د
ا﵀ السمس ومي ُ.َِْ /

المعصؿْ.ٓ/
)ٓ) رح
ٌ

)ٔ) ايمالي اليةكوض صُّٓ.ُّٔ-
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معمكمض الةوووض ،لذلؾ صارت م امض اذا اجعت ار)) فػالعرب اذا رادت ال ػي

رفػػع

م امػا ك رادكا ف و امػػكه  ،تػكا فوػل معػػظ )مػػا) ج تػػرل ٌيػؾ توػػكؿ ل ػ
م ػي ذاؾ؟ فػإذا ػعرت ٌيػل
لؾ مف عوػد ج ت ػعر ػل  :مػا ذاؾ؟ كالمعيػ ٌ :
م يساف ذاؾ؟.
يساف ةمت :ىمف ذاؾ؟ كالمعي ٌ
)كىكالً ػ ًػد ىك ىم ػػا ىكلى ػ ىػد)
ٓ-ذه ػػب الزمخ ػػرم لػ ػ ٌف )م ػػا) ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال  :ى
ىعمى ػ يػـ ً ىم ػػا
)م ػػف) ؛ ٌ
)كالمٌ ػػلي ٍ
ميزل ػػض ى
يي ػػل رو ػػد ػػذلؾ التعظ ػػوـ  ،كوكل ػػل تع ػػال  :ى

ػكعا عظػػوـ
إػ ىػع ٍ
م ػػيّ كإػػعت؟ وعيػػي مكإػ ن
ىك ى
ت) [اؿ عمػراف ) ،]ّٔ :مٌ :
ال اف) )ُ).
ىعي يػد):
كف ىمػا ٍ
)كج ىيػتي ٍـ ىعا ً يػد ى
ٔ-ةاؿ الساومي فػي )مػا) فػي ةكلػل تعػال  :ى
)يف ىمػػف جمٌػػت عظمتػػل ةت ػ خرجػػت عػػف
ٌياػػا عػػادت عم ػ ا﵀  ،عػػز كجػػؿ ٌ
الةصػػر ،كعجػػزت ايفاػػاـ عػػف كيػػل ذاتػػل  ،كجػػب ف ووػػاؿ فوػػل  :هػػك مػػا هػػك:

كػماّ ىك ىمػا
)كالس ى
كوكؿ العرب :س ةاف ما سػٌ الرعػد ةمػده ،كميػل ةكلػل تعػال  :ى
اها) فكاف المعي ٌ :ف وئا ياها لعظوـ  ،كما عظمل مف يّ ،فمعظ )ما)
ى ىي ى
في هذا المكإع وؤذف التعجب مف عظمتل كائيا ما كاف هذا العاعؿ))ِ).
سخركف ليا  ،كس ةاف ما سٌ الرعػد ةمػده
فالعر ي وكلل  :س ةاف ما
ٌ
ػخر السػػةاب  ،كسػٌ لػػل الرعػػد  ،وسػػتةؽ ف يوم ٌجػػد
وعيػػيٌ ،ف ال ػػيّ الػػذم سػ ٌ
كائيػا مػا كػاف هػذا ال ػيّ  ،كالمػتكمـ وعمػـ ٌيػل مػا
كةد ،كوواؿ فول )سػ ةايل) ن
كو ٌ
ي

مػػف ػػيّ كمػػا مػػف ةػػد وتصػػؼ اػػذه الصػػعض ٌج ا﵀  ،سػ ةايل  ،فاػػذا ال ػػيّ

ال ػػذم عٌػ ػػر عيػ ػػل ػػالمعي العػ ػػاـ ،ج ػ ػ ٌػد ف وعػ ػػكد عمػ ػ ال ػ ػػارئ ،عػ ػػز كجػ ػػؿ،
كويةصػػر فوػػل كهػػذا التعوػػوف لػػـ وجػػح مػػف )مػػا) ذ هػػي اسػػـ مػ اـ عػػاـ  ،كلكػػف
جاّ مف موتإ الةاؿ كايمر الةاصؿ فاك سمكب فول معي العمكـ كاليكػرة

)ُ) الك اؼ ْ ْٕٓ/كويظر معاتو الغوب ُّ َُٖ/كالتساوؿ لعمكـ التيزوؿ ْ.ََِ/
)ِ) الركض ايييؼ ّ.ِّٓ-ِّّ/
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الم امػػض كلكػػف عيػػد ر طػػل ػػالكاةع تيتاػػي يتوجػػض هػػذا المعيػ الػ ا فػراد كالعمىػػـ
كالمعرفض.

م
كماّ ىك ىما ى ىي ى
اها) فاي معي  :كالسماّ ك ٌ
)كالس ى
ككذلؾ كاف ةكلل تعال  :ى
كائيا ما كاف ٌ ،ج ٌف هذا
يّ كاف ياها ٌ ،
فإيل وستةؽ التعظوـ كالوسـ ل ن
ا﵀ س ةايل  ،كهك ةدرتل ك

عائدا عم
الكائف ج ومكف ف وككف جٌ نا
مر ن
ةكمتل ك تد وره ك ةكلل لم يّ  :كف فوككف  ،كةد عٌر الساومي عف هذا
المعي وكلل) :كائيا ما كاف هذا العاعؿ) كهذا العاعؿ ج وككف ٌج ا﵀.

كخّصض ما تودـ ٌف العرب كايكا ذا رادكا تعظوـ ا﵀  ،تعال  ،صعض
)مف) التي اختصت
مف الصعات ،لـ وستعممكا )الذم) لتدؿ عمول كج ى

عمكه استعماؿ )ما) التي توع عم ك ٌؿ
يما طموكا المعي ك ٌ
العوّّ ،عكا ٌ
وتخصص هذا المعي العاـ المطمؽ ،
عاةّ كاف ـ غور عاةؿ  ،ذـ
يّ ،ن
ٌ
فوعكد ً
داج عم ا﵀ س ةايل كتعال  ،كووتصر عمول مف دكف غوره ةكـ
الكاةع كالةاؿ ج ةكـ ايداة.

كةد استعمؿ الوراف هذا اجسمكب الذم و دك ٌيل مف
التعظوـ ك ةكاها.

م ،اسالوب

وت وف مما تودـ ذكره ٌيل ج وص استعماؿ )ما) ٌج ذا ةصد عكدها
عم معي مما وعامؿ معاممض غور العاةؿ كمعي الجيس ك ال يّ ك اليعس
ً
ً ً ً
)ك ىما يى لر ي ً ً ك ك
لي)
كوكلل تعال  :ى
لّ ىي ٍعسي ف الي ٍع ىس يى كم ىارةه السحكّ ٌج ىما ىرة ىـ ىر ى
يعسا رةماا ا﵀ العصمض)ُ).
[وكسؼ ّٓ] ذ التودور  :جٌ ن
الةؽ ٌياا لـ
كالم اكر في كتب اليةك ٌف )ما) اختصت غور العاةؿ ،ك ٌ
معوف  ،ؿ هي كما ةالكا  :توع عم كؿ
)مف)
مختصض جيس ٌ
ٌ
تكف مذؿ ى
يّ  ،عم ما كاف كما لـ وكف ،كالعاةؿ يّ كعيصر مما هك كائف  ،لكف

)ُ) الك اؼ ِ.ُْٖ-َْٖ/
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مختصض
)مف)
الذم ةاد ل
ٌ
ٌ
الظف اختصاصاا غور العاةؿ ،استعماؿ ى
ييل ةوف وراد التع ور
فسدت ذلؾ جزنّا مف كظوعض )ما)
العاةؿٌ .
العامض ؛ ٌ
ٌ
المختصض ل  ،ج ايداة العامض التي
عما هك عاةؿ فةسب  ،وؤت ايداة
ٌ
تعيول كتعيي الجيس ا خر ؛ لذلؾ ص ةت )ما) تطمؽ عم معيووف:
ايكؿ :عم ما ج وعوؿ لعدـ كجكد داة اختصت ل.

كإـ جيس العاةموف كغور العاةموف.
عـ
ٌ
كالذايي :عم كؿ جمع ٌ
كف ًمف
كمف مذمض ذلؾ في الوراف الكروـ ،ةكلل تعال ً) :كي يك ٍـ ىك ىما تى ٍعي يد ى
) ُ)
يد ً ك ً
كف) [ايي واّ ]ٖٗ :كةد ذكر الزرك ي
صي
ب ىجاىيك ىـ ىيتي ٍـ لىاىا ىك ًاريد ى
كف المل ىة ى
ٌف )ما) هيا استعممت لمعاةؿ جختّطل غور العاةؿ ،ذـ استذي ا﵀ ،
كً
ت لىايـ
وف ىس ىوى ٍ
س ةايل ،مف ذلؾ المّئكض كايي واّ ا وض التي عدها ً) :كف الذ ى
ً
كف) [ايي واّ.]َُُ :
لمكيا اٍل ية ٍس ىي ٍيكلىئ ىؾ ىع ٍياىا يم ٍ ىع يد ى
فايداة )ما) ج تجيّ مختصض ا دمووف  ،كلكف تعكد عمواـ عيد

اختّطاـ غورهـ ،كهي في هذه ا وض كيةكها عادت عم

جيس العوّّ

جموعا ،كلـ ت مؿ الجيس ايكؿ عم س وؿ التغموب ؿ ممتل
كغور العوّّ
ن
فإياا ذا عادت عم غور
)مف) ٌ
ةكـ معياها الدا ٌؿ عم العمكـ خّؼ ى

العاةؿ جختّطل العاةؿ ،عادت عمول عم س وؿ التغموب كوكلل تعال ) :ىج
ً كف لًمٌ ًل ىمف ًفي ال كس ىماكات ك ىمف ًفي اي ٍىر ً
ض) [وكيس.]ٔٔ:
ى ى
يقر
المبحث الثالث  :معنى (ما) المكصكلة كمعاني (ما) األ ى
يخ ىر في وات مف الورف الكروـ مف ذلؾ
تةتمؿ )ما) المكصكلض لمعاف ى
ً
ً
اف
اف ىك ىما ىكعى ىر يسمىٍو ىم ي
وف ىعمى يمٍمؾ يسمىٍو ىم ى
)كاتكى يعكٍا ىما تىٍتميكٍا ال ك ىواط ي
ةكلل تعال  :ى
ً
ً
ل
لة ىر ىك ىما ً
ييز ىؿ ىعمى اٍل ىممى ىك ٍو ًف ًىا ً ىؿ
اس الس ٍ
وف ىكعىيركٍا يو ىعم يم ى
ىكلىػك كف ال ك ٍواط ى
كف الكي ى

)ُ) ال رهاف في عمكـ الورف ْ.ّٗٗ/
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كت كما وعملم ً ً
ىةود ىةتك ىوويكجى ًكي ىما ىي ٍة يف ًفتٍىيضه فىّى تى ٍكعي ٍر)
ىه يار ى
اف م ٍف ى
كت ىك ىم يار ى ى ى ي ى ى
[ال ورة.]َُِ :
فمف ذهب ل

يزاؿ السةر ك ال رع عم الممكوف جعؿ )ما) مكصكلض

)ك ىما ً
ييز ىؿ ىعمى اٍل ىممى ىك ٍو ًف) عكا ٌج جعماا يافوض
في ةكلل تعال  :ى
)ت َُّهػ) )ِ ) كالزجاج )ت ُُّهػ) )ّ ) كمكي الووسي )ّْٕهػ)
)ُ)

كاختار الط رم

)ْ )

كالزمخ رم)ٓ) ف تككف )ما) مكصكلض ،كميع الط رم اف تككف يافوض ،كةاؿ:
))لك كايت يافوض لما كاف في ةكلل تعال ) :كما وعملم ً ً
ىةود ىةتك ىوويكجى
اف م ٍف ى
ى ى يى ى
)ٔ)
يف الممكوف كايا وعمٌماف الياس السةر،
ًكي ىما ىي ٍة يف ًفتٍىيضه فىّى تى ٍكعي ٍر) معي ))
ٌ
كهذا هك الكجل ،كعيد جعؿ )ما) مكصكلض جاز ف تككف معطكفض عم )ما)

ايكل ك عم السةر كالمعي ٌ :ف الممكوف كايا وعمٌماف الياس السةر مف
جؿ اجتيا ل ك ٌف ا﵀ جعماما فتيض لمياس فمف ات عاما كعر كمف اجتي اما
يجا)ٕ).

)ُ )

)ٗ )
)ٖ )
اليةاس )ت ّّٕهػ)
العراّ )تَِٕهػ)
كالط رم ك ٌ
كذهب ٌ
)ِ)
)و ٍكـ تى ًج يد يك حؿ ىي ٍع و
ت
:
تعال
ةكلل
في
الذايوض
)ما)
ف
ل
كالرازم
س كما ىع ًممى ٍ
ٌ
ى
ى

) ُ) المسائؿ الم كمض المعركفض ال غدادوات ،ّْٓ ،كمعاتو

الغوب ،تعسور الرازم

ّ ،ُِٖ/كالت واف في عراب الورف ُ ،ٗٗ/كالجامع يةكاـ الورف  /تعسور
الورط ي ِ.ُٓ-َٓ/

)ِ) جامع ال واف عف تاكوؿ م الورف ِ.ِْْ/
)ّ) معايي الورف عكاع ار ل ُ.ُْٖ-ُّٖ/
)ْ) م كؿ عراب الورف ُ.َُٔ/
)ٓ) الك اؼ ُ.ُِٕ/

)ٔ) جامع ال واف عف تاكوؿ م الورف ِ.ِْْ/

)ٕ) زاد المسور في عمـ التعسور ُ.ُِّ-ُِِ/
)ٖ) معايي الورف ُ.َِٕ/

)ٗ) جامع ال واف ٔ.َِّ-ُّٗ/
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ً
ت ًمف يس ىكوّ تىىكحد لى ٍك ك
ودا) [ ؿ
ىم ندا ى ًع ن
إ نار ىك ىما ىع ًممى ٍ
م ٍف ىخ ٍو ور حم ٍة ى
ىف ى ٍو ىياىا ىكى ٍو ىيلي ى
عمراف ]َّ:مكصكلض ،معطكفض عم )ما) ايكل ك)تكحد) ةاؿ لاا ك مرفكعض
)تكد) الجزـ ،
عم اج تداّ
ةدا ةر ٌ
ٌ
ك)تكد) خ رها  ،كذكركا ٌياـ لـ وعممكا ن
جائز في اليةك  ،ك جاز مكي الووسي)ّ) كالزمخ رم)ْ) كجانا
عكاف كاف هذا نا
تكد ،
ذايوا كهك ال رطوض  ،كعم تودور )فاّ) مةذكفض في الجكاب ،م :فاي ٌ

يف
ك جاز العك رم )تُٔٔهػ) رفع ٌ
)تكد) مف غور تودور )فاّ) مةذكفض ؛ ٌ
ال رط هيا ماض عكاذا لـ وظار لعظ الجزـ في ال رط جاز في الجكاب الجزـ

)ٓ)
كذور
فكعا نا
كالرفع ك ذ ت ك ةواف اييدلسي مجيّ جكاب )ما) ال رطوض مر ن
)ٔ)
كووكم هذا الكجل عيدهـ ةراّة ع د ا﵀
مست ادا العصو مف كّـ العرب ٌ .
)كدت) الماإي.
ف مسعكد ٌ

)تكد) مرفكعض  ،كرفع جكاب )ما)
كالكجل ٌف )ما) مكصكلض لككف
ٌ
فإيل لـ ورد في الورف الكروـ.
ال رطوض ف جاز في كّـ العرب ٌ
كمف اليةاة كالمعسروف مف جاز ف تككف )ما) استعااموض في ةكلل ةكلع
لة ير ً كف المٌلى ىسيو ٍ ًطميلي) [وكيس ]ُٖ :كهك عيدهـ
)ما ًج ٍئتيـ ً ًل الس ٍ
تعال  :ى
استعااـ وراد ل التك وه كالتةوور ك التورور ،كلوس هك استخ ار ةوووي ؛

يف مكس
ٌ

)عمول السّـ) ةد عمـ ٌيل سةر عكاٌيما كٌخاـ ما فعمكا كلـ

)ُ) عراب الورف ُ.ُِّ/

)ِ) معاتو الغوب لمرازم )تعسوره) ٖ.ُٔ/
)ّ) م كؿ عراب الورف ُ.ُٓٓ/
)ْ) الك اؼ ُ.ِّٓ/

)ٓ) الت واف في عراب الورف ُ.ِّٓ/
)ٔ) ال ةر المةوط ِ.َّْ-ِْٔ/
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)ُ)

وستخ ر عف يّ لـ وعممل

كتككف )ما) اذا الكجل في مكإع رفع م تد

ك)جئتـ ل) خ ره ك)السةر) مرفكعض عم ٌياا خ ر لم تد مةذكؼ تودوره :
هك السةر ،ك م تد كالخ ر مةذكؼ ،تودوره :السةر هك  ،ك تككف مرفكعض

عم ال دلوض مف )ما) )ِ).
)ّ)

ف تككف )ما) رطوض ك)جئتـ ل) في مكإع جزـ كفاّ

العراّ
ك جاز ٌ
فإف ا﵀ سو طمل عم ٌف
جكاب ال رط مةذكفض ،تودور :ما جئتـ ل السةر ٌ
ةذؼ فاّ ال رطوض ج وجوزه الكذور مف اليةاة ٌج في إركرة ال عر كمياـ

مف جازه)ْ).

وعإد ذلؾ
كالكجل ٌف )ما) مكصكلض تودور :الذم جئتـ ل السةر ،
ٌ
ةراّة ع د ا﵀ ف مسعكد :ما جئتـ ل سةر  ،كةراّة يىي ف كعب  :ما توتـ
ل سةر)ٓ).

المد م :عم اجستعااـ
كةر ك عمرك كمجاهد ك صةا ل ) لسةر)
ٌ
فعم هذه الوراّة تككف )ما) استعااموض كج وجكز ف تككف ميزلض )الذم) ذ

ج خ ر لاا)ٔ).

) ُ) معايي الورف عكاع ار ل ِ َّ/كالت واف في تعسور الورف تعسور الطكسي ْ،ُْٕ/
كمجمع ال واف في تعسور الورف لمط رسي َٓ.ُِٔ/

)ِ) عراب الورف لميةاس ِ َٕ/كم كؿ عراب الورف ُ ِّٓ-ُّٓ/كايمالي ال جروض
ِ ِّٓ-ِّْ/كمغيي الم وب ُ.ِٖٗ/

)ّ) معايي الورف ُ.ْٕٓ/

)ْ) م كؿ عراب الورف ُ.ُّٓ/

ٓ
لمعراّ ُ ،ْٕٓ/كمجاز الورف ي ي ع ودة ُ َِٖ/كجامع ال واف
) ) معايي الورف ٌ
ُٓ ُِٔ/كالمةمٌ ج ف وور ص ِٖٗ ،كاييزهوض لماركم صّٕ كالك ؼ عف

كجكه الوراّات لمكي الووسي ُ ،ِِٓ/كالك اؼ ِ.ّّٔ-ِّٔ/

)ٔ) معايي الورف لأخعش ِ ّْٕ/كالوراّات الس ع ج ف مجاهد ص ِّٖ كال واف في
غروب عراب الورف ُ.ُْٗ-ُْٖ/
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ك جاز العراّ)ُ)كالزمخ رم

)ِ )

ف تككف )ما) مكصكلض في ةكلل تعال :

كف ً ٌج المكلى) [الكاؼ ]ُٔ :تودور :عكاذ اعتزلتمكهـ
ىع
)كًاًذ ٍ
اعتىىزٍلتي يم ي
كه ٍـ ىك ىما ىو ٍعي يد ى
كاعتزلتـ مع كدواـ مف ا لاض ٌج ا﵀  ،ك ف تككف يافوض كهك كّـ معترض
خ ار مف ا﵀ تعال عف العتوض المؤميض ٌياـ لـ وع دكا ٌج ا﵀ تودور :عكاذ
اعتزلتمكهـ غور عا دوف ٌج ا﵀  ،فوككف هياؾ التعات مف الخطاب ل الغو ض
كاةتصر الزجاج

)ّ )

عم

ذكر الكجل ايكؿ  ،ك جاز ايي ارم

)ْ )

كالعك رم

)ٓ )

كجانا ذالذنا ،كهك ف تككف مصدروض تودور :كاذا اعتزلتمكهـ كع ادتاـ ٌج ا﵀
ك تودور :عكاذ اعتزلتمكهـ كع ادتاـ ٌج ع ادة ا﵀  ،كالكجل ف تككف )ما)
يف المراد اعتزاؿ ا لاض مف المع كدوف دجلض استذياّ ا﵀ مياـ
مكصكلض ؛ ٌ

متصّ.
فوككف اجستذياّ
ن

ت ىما ى اّ المكلي)
ت ىجكيتى ىؾ يةٍم ى
)كلى ٍكج ً ٍذ ىد ىخٍم ى
كتةتمؿ )ما) في ةكلل تعال  :ى
[الكاؼ ]ّٗ :ف تككف مكصكلض في مكإع رفع خ نار لم تد مةذكؼ تودور:
هك ما اّ ا﵀  ،ك :ايمر ما اّ ا﵀  ،ك م تد كالخ ر مةذكؼ تودور:

الذم اّه ا﵀ كائف ،ك ف تككف رطوض تودور :ما اّ ا﵀ كاف كجاز
)ٔ)

ةذؼ الجكاب لككيل معركفنا

.

)ُ) معايي الورف ِ.ُّٔ /
)ِ) الك اؼ ِ.َٕٕ /

)ّ) معايي الورف عكاع ار ل ّ.ِّٕ/

)ْ) ال واف في غروب عراب الورف ِ.َُِ/
)ٓ) كالت واف في عراب الورف ِ.َْٖ /

ٔ
لمعراِّ ،ُْٓ /كجامع ال واف ُٓ .ِْٖ /كمعايي الورف عكاع ار ل
) ) معايي الورف ٌ

لميةاس ُ ِٕٔ /كم كؿ عراب الورف ُ.ُْْ /
ّ .ِٖٖ/عكاعراب الورف ٌ
كالك اؼ ِ .ِّٕ /كال واف في غروب عراب الورف ِ.َُٖ /
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كجاز ف تككف )ما) مصدروض في ةكلل تعال ً) :كيا ىمكيا ً ىر ىليا لً ىو ٍغ ًع ىر لىىيا
لة ًر) [طل ]ّٕ :تودور :لوغعر ليا خطاوايا
ىخ ى
ط ىاو ىايا ىك ىما ى ٍك ىرٍهتىىيا ىعمى ٍو ًل ًم ىف الس ٍ
عكاكراهؾ وايا عم السةر  ،كةوؿ ٌ :ياا يافوض تودور :لوغعر ليا خطاوايا مف
السةر كلـ تكرهيا عمول )ُ ) ،كج وخع تكمؼ هذا الكجل  ،كالصةو ٌياا
مكصكلض كالمعي  :لوغعر ليا خطاوايا كخطوئض السةر الذم كرهتيا عم تعمٌمل
إّؿ الياس)ِ).

كةيرئ ةكلل تعال ) :لً ىو ٍا يكميكا ًمف ذى ىم ًرًه ىك ىما ىع ًممىتٍلي ٍىوًدو ًا ٍـ)[وس ]ّٓ :كما
العراّ ف تككف )ما) مكصكلض
عممت ودواـ ،فعم الوراّة ايكل جاز ٌ
تودور :كالذم عممتل ودواـ  ،ك جاز اف تككف يافوض تودور :كلـ تعممل ودواـ،

ييل عيد جعماا
ككذلؾ جاز الكجاوف في الوراّة الذايوض ذـ رٌج المكصكلوض ؛ ٌ
يافوض تةتاج ل تودور مععكؿ مةذكؼ لػ)عممت) في ةوف ف ةذؼ العائد

مف الصمض مستساغ)ّ).
كا ار ل

)ٕ)

كم ٌكي الووسي

جكاز هذوف الكجاوف الط رم
)ٖ)

كالزمخ رم

)ْ )

الزجاج
ك ٌ

)ٓ )

اليةاس
ك ٌ

)ٔ )

كفسر ايخور معي المكصكلوض وكلل)) :مف
ٌ

ُ
لمعراّ ِ ُٖٕ /معايي الورف عكاع ار ل ّ.ّٔٗ /
) ) معايي الوراف ٌ
) ِ) عراب الورف لميةاس ِ ،ُّٓ-َّٓ/كم كؿ عراب الورف ِ َْٕ/كالت واف في

عراب الورف ِ.ٖٖٗ/

) ّ) معايي الورف ِ ّٕٕ/كما عممت ودواـ :ةراّة ةمزة كالكسائي كعاصـ  .معجـ
الوراّات ٓ.َِٕ/

)ْ) جامع ال واف ِّ.ْ /

)ٓ) معايي الورف عكاع ار ل ْ.ِٖٔ/
)ٔ) عراب الورف ِ.َِٕ/

)ٕ) م كؿ عراب الورف ِ.َّٔ /

)ٖ) الك اؼ ْ ُٓ/كتعسور الورف العظوـ ج ف كذور ّ.ُٕٓ/
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))مف الغرس كالسوي كا ار)ُ) كغور ذلؾ مف ايعماؿ ،وعيي ٌف الذمر يعسل
كد يي دـ  ،كهذا هك الكجل كالمعي المراد مف
فعؿ ا﵀ كخمول كفول ذار مف ٌ
ا وض  ،فيةف مما خمؽ ا﵀ مف الزرع كايذمار يصيع اودويا ما ل ٌذ كطاب مف

اي ر ض كايطعمض.

داة مف دكات

كالكجل في )ما) ف تككف مكصكلض ذا دخمت عم

كف)
اليعي  ،كدخكلاا عم )ج) في ةكلل تعال ) :ةى ى
اؿ ًليي ٍ
ىعمى يـ ىما جى تى ٍعمى يم ى
ؼ ىما لى ٍو ىس لى ىؾ ً ًل ًعٍم هـ)
)كجى تى ٍو ي
[ال ورة ]َّ :ك)لوس) في ةكلل تعال  :ى
[ا سراّ  ]ّٔ :ك) ف) في ةكلل تعال ) :كلىوى ٍد م ككيكاهـ ًفوما ًف كم كككيا يكـ ًف ً
ول)
ٍ
ى ى يٍ ى
[ايةواؼ ]ِٔ :ك) ف) هيا يافوض كالمعي ٌ :ف ا﵀ عط الوكـ مف ة مكـ ما
)ِ)

)ّ)

كالط رم

)ْ)

كايخعش

كغورهـ)ٓ).

العراّ
لـ وعطكـ  ،هذا ما ةاؿ ل ٌ
كذكر الزجاج ٌف) ف) في اليعي مع )ما) التي في معي )الذم) ةسف
ت فوما ما رغ ت فول  ،لكاف
في المعظ مف )ما) ج ترل ٌيؾ لك ةمت :رغ ي
ايةسف ف توكؿ  :رغ ت فوما ف رغ ت فول  ،جختّؼ المعظوف)ٔ) كمذؿ

هذا ةاؿ الزمخ رمٌ :يل استعمؿ ) ف) دكف )ما) مخالعض ما ة ماا في التكرور
غث ك الطوب وكلل :
المست ع كةاؿ )) كلود ٌ
لعمرؾ ما ما اف ميؾ لإارب

كما إر لك اةتدل عذك ض التيزوؿ فواؿ :
ار عكا ارة :صمةل كلوةول .المعجـ الكسوط ُ. ِ/
)ُ) ى ىر اليخؿ نار عكا نا
)ِ) معايي الورف ّ.ٓٔ /
)ّ) جامع ال وافِٔ.ِٖ /

)ْ) معايي الورف ُ.ُُِ /

)ٓ) تعسور الورف ج ف كذور ْ.ِٔ/

) ٔ) معايي الورف عكاع ار ل ْ ْْٔ /كال رهاف في عمكـ الورف ّ ٕٔ /كم كؿ عراب
الورف ِ.ٖٔٔ /
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لعمرؾ ما ف اف ميؾ لإارب))

)ُ)

فود جعؿ الزمخ رم )ما) ايكل

مكصكلض كالذايوض يافوض في وت

المتي ي عم ةوف ٌياما عم العكس مف ذلؾ .كهذا ال وت في دوكايل
اةتؿ م كما اف ميؾ لعائب
ورل كف ما ما اف ميؾ لإارب
ى

كيذكر في رةل ٌف اسـ ) ف) إمور ال اف مةذكؼ  ،عكا ٌف )ما) ايكل يافوض
كالذايوض معي )الذم) كالتودور  :ورل ٌيل لوس الذم ظار ميؾ لمإارب
وعيي السوؼ ك السياف  ،اةتؿ  ،م :اسرع مف الذم ظار ميؾ لمعائب ،
)ِ)

.

الةدة  ،م :ج ورل الوتؿ ٌد مف العوب
وعيي المساف ؿ هما سكاّ في ٌ
كةوؿ  :ف) ف) في ا وض زائدة ك ار العك رم ل هذا الكجل

التإعوؼ)ّ) كةاؿ ل الرإي)ْ) كالصةو ٌياا يافوض كةد دلٌت عمول غور وض
ىة ىس يف ىذىاذنا ىكًرٍئنوا) [مروـ:
)ك ىك ٍـ ٍ
ىهمى ٍك ىيا ةىٍ مىايـ لمف ةى ٍروف يه ٍـ ٍ
وض كوكلل تعال  :ى
ً ً
اه ٍـ ًفي اي ٍىر ً
ض
ْٕ] كةكلل تعال ) :ىلى ٍـ ىو ىرٍكٍا ىك ٍـ ٍ
ىهمى ٍك ىيا مف ةىٍ م ًاـ لمف ةى ٍروف كم كككي ي
الةث عم
ىما لى ٍـ يي ىم لكف لك يك ٍـ) [اجيعاـ))]ٔ :كهك م ،ف التك وه ك دخؿ في
ٌ
اجعت ار)) )ٓ).
ك جازكا ف تككف استعااموض ذا كةعت عد )عمـ) ك)درل) ك)يظر)

كف) [ال ورة ]ّّ :كةكلل تعال :
)ك ٍ
كف ىك ىما يكيتي ٍـ تى ٍكتي يم ى
ىعمى يـ ىما تيٍ يد ى
كوكلل تعال  :ى

)ُ) الك اؼ ْ.َّٗ-َّٖ /

)ِ) دوكاف المتي ي ،رح الكاةدم صّّّ ،ك رح ال رةكةي ُ.ِٖٓ /
)ّ) الت واف في عراب الورف ِ.ُُٖٓ /
)ْ) رح الرإي ْ.ّْْ/

)ٓ) الك اؼ ْ.َّٗ-َّٖ /
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يو ٍع ىع يؿ ًي ىكج ً يك ٍـ) [ايةواؼ ]ٗ :كةكلل تعال  ) :ىكٍلتىيظي ٍر ىي ٍع هس
[الة ر.)ُ) ]ُٖ :

)ك ىما ٍىد ًرم ىما
ى
ت لً ىغود)
كما ةى كد ىم ٍ
ك جازكا كذلؾ لاا هذا المعي

)ةؿ تى ىعالى ٍكٍا
يخ ىر كوكلل تعال ٍ :
عد فعاؿ ى
ٍىت يؿ ىما ىة كرىـ ىرح يك ٍـ ىعمى ٍو يك ٍـ) [اييعاـ )ِ)]ُُٓ :كالكجل ٌياا مكصكلض في هذه
المكاإع كمٌاا.
المصدروض كومزـ ف تعرب

ككذور ما تةتمؿ )ما) المكصكلض معي
نا
مكصكلض ذا كايت صمتاا جممض فعموض فواا إمور وعكد عم

يف
)ما) ؛ ٌ
مستتر كما في
نا
فاعّ
المصدروض ج وص ٌ ف وعكد عمواا الإمور  ،كوككف
ن
ظاهر
نا
)كلىلي ىما ىس ىك ىف ًفي المكٍو ًؿ ىكالكياى ًار) [اييعاـ ]ُّ :كوككف
ةكلل تعال  :ى
ك ً
كص ىؿ) [ال ورة.]ِٕ :
)كىو ٍوطى يع ى
ىم ىر الملي ًل ىف يو ى
كف ىما ى
كوكلل تعال  :ى
كتمزـ المكصكلوض كذلؾ ذا كايت صمتاا ل جممض ظرفنا ،كوكلل تعال :
ركف ً ىما كىراّهي ك يهك اٍل ىة ح
جار
ص لدةان ل ىما ىم ىعاي ٍـ) [ال ورة ]ُٗ :ك ًا
)كىو ٍكعي ى
ؽ يم ى
ى ى
ى
ى
ً
ً
ص يد ً
كص ىما ًفي
كريك ٍـ ىكلًيو ىمة ى
)كلً ىو ٍ تىم ىي المٌلي ىما في ي
ن
كمجركرا ،كوكلل تعال  :ى
وودره اليةاة
يةميكً يك ٍـ) [ ؿ عمراف ]ُْٓ :ذلؾ ٌف ل الجممض متعموض عامؿ ٌ
ػ)استور) كفي هذا الععؿ إمور مستتر وعكد عم )ما).

ككذلؾ ذا كايت صمتاا جممض اسموض ،كوكلل تعال ) :فىا ٍة ً
ىيت
ض ىما ى
ةى و
يف المصدروض ج تدخؿ عم الجممض اجسموض عيد جماكر
اض)[طلٌ ]ِٕ :

اليةاة)ّ).

)ُ) ال رهاف في عمكـ الورف ْ َُْ /كا تواف في عمكـ الورف لمسوكطي ِ َِٗ/كمعترؾ
ايةراف في عجاز الورف لمسوكطي ِ.ّٓٓ/

)ِ) معايي الورف عكاع ار ل ِ َّّ /كالك اؼ ِ ٕٖ /كايمالي ال جروض ُ ْٕ/كال واف في
غروب عراب الورف ُ ّْٗ /كمغيي الم وب ُ.َِٓ/

)ّ) ارت اؼ ال ك
إ ىرب مف لساف العرب ِ.ّْٖ/
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)ك تىٍو ىياهي ًم ىف
كمف ذلؾ دخكلاا عم ) ٌف) كمعمكلواا في ةكلل تعال  :ى
ً
اٍل يكيي ً
ص ى ًض يكلًي اٍلوي ككًة)[الوصص.]ٕٔ :
كّ ًاٍل يع ٍ
كز ىما ً كف ىمعىات ىةلي لىتىيي ي
المصدروض ،كوكلل تعال :

كتمزـ كذلؾ المكصكلوض عيد فساد المعي
)و ٍخمي ي ك
فإف )ما) هيا مكصكلض ،كج وص ٌ ف تككف
ؽ الملي ىما ىو ى اّ)[اليكرٌ ]ْٓ :
ى
ييل ج وص ٌ ف وككف التودور :وخمؽ ا﵀ م وئتل.
مصدروض ؛ ٌ

عكاذا كايت صمض )ما) جممض فعموض  ،فواا إمور مةذكؼ  ،وص عكده

عمواا  ،جاز ف تككف مكصكلض عيد تودور هذا العائد  ،كجاز ف تككف
مصدروض عيد عدـ تودوره  ،ككذر اةتماؿ )ما) لاذوف الكجاوف في الورف

كذور ما وةذؼ الإمور العائد عمواا  ،كما في ةكلل تعال :
الكروـ  ،ذ نا
ً
كف)[ ؿ عمراف ]ْٗ :فجاز ف تككف )ما)
كف ىك ىما تى كدخ ير ى
)ك ىيي يلئ يكـ ً ىما تىٍا يكمي ى
ى
مكصكلض ،تودور :ك ي ئكـ الذم تاكمكيل كتدخركيل  ،ك مصدروض تودور:
)ُ)
ع ً ىما تي ٍؤ ىم ير)[الةجر:
اص ىد ٍ
ك ي ئكـ اكمكـ كادخاركـ كيظوره ةكلل ،تعال ) :فى ٍ
ْٗ] فػ)ما) مكصكلض عيد تودور ) ل) م :فاصدع الذم تؤمر ل ،كمصدروض

عيد عدـ تودوره ،كالمعي  :فاصدع ايمر)ِ).

عكاذا جاز الكجااف ،فّ د مف ف وككف المراد ةدهما  ،كوترج مف
ك
كف)[الصافٌات]ٗٔ :
خّؿ السواؽ ،كما في ةكلل تعال  ) :ىكالملي ىخمىوى يك ٍـ ىك ىما تى ٍع ىممي ى
كرد دة عم مف ةاؿ ٌاياا
فمف اليةاة مف ةمؿ )ما) عم المصدروضٌ ،
مكصكلض ،فود يسب م ٌكي الووسي ل المعتزلض ٌياـ لـ وعر كا )ما) مصدروض
يف ا وض اذا ا عراب تعود خمؽ ا﵀ لأعماؿ ٌرها كخورها كهك خّؼ ما
ٌ
اف ا﵀ خمؽ الخور كلـ وخمؽ ال ٌر ؛ لذلؾ جعمكها ميزلض
وعتودكف ل ٌ

)ُ) معايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ُ.ُْْ/

)ِ) معايي الورف لأخعش ِ ْٗ-ّٗ/كال غدادوات صُِٖ ،ِّٖ-كالك اؼ ِ-َٓٗ/
ُٗٓ كايمالي ال جروض ِ ِّٗ/كال واف في غروب عراب الورف ُ-ِٕ/ِ ،ِٗ/

ّٕ.
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وخاـ عمرك ف

ووركا عمكـ الخمؽ ﵀)) كيسب ل
)))الذم) فرنا
ار مف ف ٌ
ؽ)
ع ود ي عذماف ال صرم )تُْْهػ) ٌيل ةر ةكلل تعال ً ) :مف ى ٍّر ىما ىخمى ى
[العمؽ ]ِ :التيكوف كهي ةراّة اذة لجعؿ ا وض معي  :مف ٍّر لـ وخمول

ا﵀)ُ).

عكاذا كاف عراب )ما) هيا مصدروض وذ ت خمؽ ا﵀ لّعماؿ جموعاا
فإع ار اا مكصكلض ج ويعي ذلؾ  ،ؿ هذا هك الكجل الذم ووتإول المعي

كف ىما
كالسواؽ ؛ ذلؾ لتككف عم يسؽ ما ة ماا  ،كهك ةكلل تعال ) :ةى ى
اؿ ىتى ٍعي يد ى
ً
كف)[الصافات ]ٗٓ :الذم فول )ما) مكصكلض ّ خّؼ كالمعي :
تىٍيةتي ى
تع دكف ايصياـ التي تيةتكياا؟ كلككف ا وض في سواؽ تك وه ا﵀ لمم ركوف ،

في ٌيل كوؼ وص ف وع دكا ايصياـ التي صيعكها اودواـ  ،كج وص ٌ ف
ييل ج وص ٌ ف وكٌخاـ ا﵀ عم ع ادتاـ لأصياـ  ،ذـ و ٌوف
تككف مصدروض ٌ
لاـ ٌيل ةد خمؽ ع ادتاـ هذه  ،فا وض اذا المعي تككف ةجض لاـ ج عمواـ ،
كالمراد مف خمؽ ايصياـ خمؽ جكاهرها ج
كصايعك

كالاا ،فخالؽ جكهرها هك ا﵀

كالاا هـ الذوف و كمكياا يةتاـ كعمؿ ودواـ  ،فالكجل ف تككف

ا وض معي  :كا﵀ خموكـ كخمؽ ما تعممكيل مف ايصياـ ،كلوست معي  :كا﵀

خموكـ كخمؽ عممكـ)ِ).

كمما ورج مكصكلوض )ما) التي ةذؼ فواا الإمور العائد عمواا ،عكد
هذا الإمور عم يظورها  ،كما في ةكلل تعال ) :و ٍا يك يؿ ًم كما تىٍا يكمي ً
كف م ٍيلي
ى
ى
كو ٍ ر ً
كف)[المؤميكف.]ّّ :
ىى ى ي
ب م كما تى ٍ ىري ى

العراّ ل ٌف )ما) الذايوض في هذه ا وض مكصكلض  ،كالعائد
فود ذهب ٌ
) ّ)
اليةاس عمول ٌ ،ايل ج
مةذكؼ ،كالتودور :كو رب مما ت ر كف ميل كرد ٌ
)ُ) م كؿ عراب الورف ِ.ُٔٔ-ُٔٓ/

)ِ) الك اؼ ْ ِٓ-ُٓ/ك دائع العكائد ُ.ُْٗ-ُْٖ/

)ّ) معايي الورف ِ ِّْ/كويظر جامع ال واف ُٖ ُٗ/كالك اؼ ّ.ُٖٔ/
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وجكز ةذؼ )ميل) ك ٌف )ما) مصدروض  ،ج تةتاج ل
مكصكلض فاك د ٌؿ عم يسؽ اليظـ.

عائد

)ُ )

كالكجل ٌياا

فإف اليةاة ةد كإعكا ركطنا
كفوما وتعمؽ الإمور العائد عم )ما) ٌ
لةذفل ٌ ،ج ٌيل ومكف جمعاا مسكغ عاـ  ،كهك ٌيل وجكز ةذؼ الإمور ،ذا
)ِ)

د ٌؿ عمول دلوؿ ،كلـ ومت س ةذفل غوره
)كلى يك ٍـ ًفواىا ىما
كالغرض مف ةذؼ الإمور عماـ معياه ،كوكلل تعال  :ى
ً
كف)[فصمت ،]ُّ :كج وذكر ٌج عيد
تى ٍ تى ًاي ىيعي يس يك ٍـ ىكلى يك ٍـ فواىا ىما تى كد يع ى
تخصوص معياه ،لكجل ّغي  ،فالمؤمف وجد في الجيض  ،جعميا ا﵀ مف
هماا  ،كؿ ما ت تاي يعسل  ،كما لـ وعاده مف ة ؿ ٌ ،ج ٌف يعس ا يساف
معويض  ،فإذا طمب هؿ الجيض مذؿ هذا
ت تاي
ن
ةوايا نوئا عويل  ،اكصاؼ ٌ
فإف ا﵀  ،س ةايل  ،وعطواـ واه ّ زوادة ك يوصاف ،
ال يّ ن
كائيا ما كاف ٌ ،

فالصكرة الذهيوض التي تستةإرها اليعس ،وجعماا ا﵀ ماذمض في الكاةع ،كهذا ما
عياه ذكر الإمور العائد في ةكلل تعال ) :كًفواا ما تى ٍ تى ًا ً
ول اييعي يس ىكتىمى حذ
ى ى ى
ايعيو يف)[الزخرؼ.]ُٕ :
ٍ
مما وتميكيل مما لـ

عد يهؿ الجيض سم
ٌج ٌف ا﵀  ،س ةايل ٌ ،
تستطع يعساـ دراؾ كصافل ؛ لذلؾ كذر ةذؼ الإمور كلـ وذكر في مادة

اج تااّ كاجدعاّ ٌج في هذه ا وض ،كذكره هيا ورج مكصكلوض )ما) في

ا وض التي س وتاا.

الفصؿ الثاني ( :ما) النكرة المجردة

الموصكد اليكرة المجردة  ،المجردة مف معي الةرؼ كت مؿ :اليكرة
الياةصض المكصكفض  ،كاليكرة التامض )التعج وض).
)ُ) عراب الورف ِ ،ُْٕ/كم كؿ عراب الورف ِ.ََٓ/

)ِ) ايمالي ال جروض ُ ِّٓ/ِ ،ٕٓ/ك رح المعصؿ ج ف وعوش ِ ُِٓ/كتساوؿ العكائد
ص ّٓ ،ك رح الرإي ّ َْ/كمغيي الم وب ِ.ٓٔٔ/
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المبحث األكؿ  :النكرة الناقصة المكصكفة
أمثمة النكرة المكصكفة في القرآف الكريـ

فرؽ اليةاة وف )ما) المكصكلض ك)ما) المكصكفض مف ةوث التسموض
ٌ
كالمكةع ا ع ار ي فسموت الجممض عد ايكل صمض ج مة ٌؿ لاا مف ا عراب،
كسموت عد الذايوض صعض ،كلاا مةؿ مف ا عراب)ُ).

كةد ت ٌوف في العصؿ ايكؿ ٌف )ما) تستعمؿ في الكّـ كصمض لكصؼ
فأف مكصكفاا الكاجب ةذفل غور مةدد .جاز
ما هك م اـ عاـ الجممض ٌ ،
في الذهف تودوره اليكرة ك المعرفض  ،فإذا ةي ٌدر ايكؿ صارت )ما) يكرة

مكصكفض  ،عكاذا ةي ٌدر الذايي صارت مكصكلض  ،فاما )ما) كاةدة ؛ لذلؾ كذر
اةتمالاا لاذوف الكجاوف في كتب ا عراب ،فعي ةكليا  :وعج يي ما صيعتل ،
وةتمؿ اف تككف الجممض تودور :وعج يي ال يّ الذم صيعتل ،فتككف )ما)

داة كصؿ لكصؼ المعرفض )ال يّ) المودر جممض )صيعتل) كوص ٌ ف تككف
)ما) داة كصؿ لكصؼ يكرة مودرة يّ جممض )صيعتل) ،م :توكـ
ييل يكرة ،
الغرض يعسل ٌج ٌف هذا المكصكؼ ج وص ٌ تودوره مع الذم ؛ ٌ
ييل ج وص ظاار مكصكفاا  ،لذلؾ جعمت )ما) تودوره
كج مع )ما) ؛ ٌ
دج مف ف تجعؿ هي كصمتاا صعض لميكرة  ،جعمت هي اليكرة
كمعياه  ،ف ن

يعساا كصمتاا صعتاا .فصارت مكصكفض  ،كالمعركؼ عيد اليةاة ٌف )ما)
وعداف كاجسـ الكاةد  ،ج وجكز العصؿ وياما ؛ لذلؾ يكر عإاـ
كصمتاا ٌ
ف توع )ما) يكرة مكصكفض صمتاا)ِ).
كوجمع اليةاة كالمعسركف عم جكاز مجيّ )ما) يكرة مكصكفض ميزلض

) يّ) مف ذلؾ ما ذه كا لول في عراب )ما) المتصمض ػ)يعـ ك ئس) التي
)ُ) ال غدادوات صُِٔ ك رح المعصؿ ج ف وعوش ْ َِّ/ك رح الرإي عم الكافوض
ّ.ٖ/

)ِ) ايمالي اليةكوض ج ف الةاجب ص ُّٖ كهمع الاكامع ُ.ُّٔ/
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صمتاا جممض فعموض  ،فود يي ًسب ل الكسائي ٌيل جعؿ يةك :ئس ما صيعت،
تودور :ئسما ما صيعت ،فاإمر )ما) لجعؿ هذا المذاؿ كيةكه ميزلض ئس
الرجؿ ع د ا﵀  ،كذهب العراّ ل ٌف )يعما) ك ) ئسما) كممض كاةدة ميزلض
)كمٌما) ك )ةٌذا) كةومت كجل خرل)ُ).
ٌج ٌف ال ائع وف اليةاة جعؿ )ما) يكرة مكصكفض ميصك ض عم
التمووز تودور :ئس وئا  ،كيعـ وئا  ،كمياـ مف جاز اف تككف معرفض
ميزلض )ال يّ) )ِ).

كج وجوز كذر اليةاة ف وككف فاعؿ )يعـ) ك ) ئس) )الذم) ك )ما)
يّ عويل  ،كس ب ذلؾ

يف كمتواما عيدهـ معرفض توع عم
المكصكلتوف ٌ ،
كما وذكر ا ف عصعكر )) ٌياـ عزمكا عم ف ج وككف فاعماما ٌج الجيس ك
ما وعاـ ميل الجيس)) )ّ).
عم

ك ار ا ف ايذور الةم ي )ت ّٕٕ :هػ) ل ٌف ))المعرفض ما دلت
)ْ)
يّ عويل  ،كاليكرة ما دلت عم كاةد ج عويل)) ك)ما) ج وص ٌ

يياا ج
ف تككف معرفض ميزلض )ال يّ) ج المعرفض العادوض كج الجيسوض ؛ ٌ
وإا ف تككف يكرة
تد ٌؿ عم فرد عويل كج عم جيس عويل  ،كج وص ٌ
ن
يف يكرة ) يّ) تدؿ عم ا ةاد كا فراد  ،كيكرة )ما) تدؿ
ميزلض ) يّ) ٌ
ُ
لميةاس ُ ُٖٗ-ُٕٗ/كم كؿ عراب
لمعراّ ُ ٖٓ-ٓٔ/عكاعراب الورف ٌ
) ) معايي الورف ٌ
الورف ُ ،َُْ/كالةمؿ في صّح الخمؿ صُّٓ.

) ِ) الكتاب ّ ُٓٔ-ُٓٓ/كمعايي الورف لأخعش ُ ُّٗ ،ّٖ-ّٕ/كمعايي الورف
عكاع ار ل ُ ُِٕ/كال غدادوات صِِٓ ِّٓ-كم كؿ عراب الورف ُ،ُُْ/

ِّٓ كالك اؼ ُ ،ِّٓ/كل اب ا عراب لإلسعراوويي صٔٗ ،كال رهاف في عمكـ
الورف ْ.َْٖ/

) ّ) الةمؿ صِّٓ ،كال واف في غروب الورف ُ ُٕٖ-ُٕٕ/ك رح جمؿ الزجاجي
ُ.ََٔ/

)ْ) جكهر الكيز صِٖٖ.
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عم الجموع كالعمكـ  ،فمف غور المياسب لدجلض )ما) ف تككف ميزلض ةد
هذوف الكجاوف  ،كالكجل ف تككف مكصكلض فاي صم مف الجيس ً ،يف توع
عـ كما ت ٌوف هذا في العصؿ ايكؿ  ،كةد جاز
فاعؿ )يعـ) ك ) ئس) ٌ
يياا ٌ
يةاة ف تككف )ما) فاعؿ ) ئس) عد ف جعمكها ميزلض )الذم) الجيسوض في
ةكلل تعال ٍ ً ) :ئ ىس ىما ا ٍ تىىرٍكٍا ً ًل ىيعي ىساي ٍـ ىف ىو ٍكعييركٍا ً ىما ىي ىز ىؿ المٌلي) [ال ورة]َٗ :
ت لىاي ٍـ ىيعي يساي ٍـ ىف ىس ًخطى المٌلي ىعمى ٍو ًا ٍـ) [المائدة:
كةكلل تعال ) :لى ً ٍئ ىس ىما ةى كد ىم ٍ
َٖ] كفاعؿ )يعـ) في ةكلل تعال  ً) :كف المٌلى يً ًع كما ىو ًعظي يكـ ً ًل) [اليساّ]ٖٓ :
ط
كالمخصكص الذـ في سكرة ال ورة )ىف ىو ٍكعييركٍا) كفي سكرة المائدة )ىف ىس ًخ ى
المٌلي ىعمى ٍو ًا ٍـ) ٌما المخصكص المدح في سكرة اليساّ فمةذكؼ لمعمـ ل
)ُ )
كتتعوف المكصكلوض في هذه ا وات
كتودوره :داّ ايمايض كالةكـ العدؿ
ٌ
ً
ٍم يريك ٍـ
لعكد الإمور في صمتاا عمواا  ،كيظور ذلؾ ةكلل تعال  ) :ية ٍؿ ٍئ ىس ىما ىوا ي
ً
ًً ً
وف) [ال ورة ]ّٗ :كجاز عيد ةذؼ العائد ع ار اا
وم ياي يك ٍـ ًف يكيتي ٍـ حم ٍؤ ًمي ى
ل ى
مصدروض  ،كوودر المخصكص عيد عدـ ذكره ما ود ٌؿ عمول السواؽ  ،فوكلل
كف ًفي ا ً ذًٍـ ىكاٍل يع ٍد ىك ً
ت لى ً ٍئ ىس ىما
)كتىىرل ىكذً نا
حة ى
اف ىكى ٍكمً ًا يـ الس ٍ
ور لم ٍياي ٍـ يو ىس ًاريع ى
تعال  :ى

كف)[المائدة ]ِٔ :تودوره  :ل ئس العمؿ الذم كايكا وعممكف ،ذا
ىك يايكٍا ىو ٍع ىممي ى
جعميا )ما) مصدروض ،ك تودور :ل ئس ال يّ الذم كايكا وعممكيل  ،ذا جعميا

)ما) مكصكلض  ،كالمخصكص الذـ في الكجاوف مةذكؼ ود ٌؿ عمول ما ة مل ،
تودوره :سراعاـ في ا ذـ كالعدكاف ك كماـ السةت  ،كالمخصكص الذـ في
ً
ً
م) [ايعراؼ  ]َُٓ :مةذكؼ
ةكلل تعال ) :ةى ى
اؿ ً ٍئ ىس ىما ىخمى ٍعتي يمكيًي مف ى ٍعد ى
وإا تودوره :اتخاذكـ العجؿ ،د ٌؿ عمول المعي الذم تإميل ة ؿ ذلؾ ةكلل

) ُ) الك ؼ في يكت المعايي كا عراب ُ ،ٕٓ/كا وإاح في

رح المعصؿ ج ف

الةاجب ِ َُُ/كال واف في غروب اعراب الورف ُ َِّ ،ُٗ/كالجي

صّّٔ.ّّٕ-
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الدايي

كس
)كاتك ىخ ىذ ةى ٍكيـ يم ى
تعال  :ى
[ايعراؼ.]ُْٖ :

ًمف ى ٍعًد ًه ًم ٍف يةمًلو ًا ٍـ ًع ٍج نّ ىج ىس ندا لكلي يخ ىك هار)

كةػػد ةػػالكا ػػاليكرة المكصػػكفض فػػي مكاإػػع خػػرل كذو ػرة فػػي الوػػرف الك ػروـ
كً
وف ىمييػكٍا جى تى ٍو ىريػكٍا الصكػّىةى ىكىيػتي ٍـ يسػ ىك ىارل ىةتكػ ى تى ٍعمى يمػكٍا
كوكلل تعال  :ى
)وا ىوحاىا الػذ ى
ػوئا توكلكيػل  ،كا وػض
كف) [اليساّ ]ّْ :كالتوػدور عيػدهـ :ةتػ تعممػكا ن
ىما تىويكلي ى
ييل لوس المراد ف وككيكا عالموف آوض مما وتمكيل
ج وص ٌ فواا هذا التودور ؛ ٌ

 ،ػػؿ الم ػراد اف وككي ػكا عػػالموف ك ػ ٌؿ وػػض وتمكياػػا فػػي ذيػػاّ الصػػّة ، .كيظوػ ػره
ػوئا
كف) [اليساّ .]ُٖ :كالتودور :كا﵀ وكتب ن
)كالمٌلي ىو ٍكتي ي
ب ىما يو ىولتي ى
ةكلػل تعالػ  :ى
)ُ)
يف المػ ػراد ٌف ا﵀
وإ ػػا ف تك ػػكف ا و ػػض ا ػػذا المعيػ ػ ؛ ٌ
و وتكي ػػل كج وصػ ػ ٌ ن
اةدا مياا
وكتب ك ٌؿ يّ و وتكيل ،ك اي واّ جموعاا التي و وتكياا ،ج نوئا ك ن
عكف) [و ػػس ]ٕٓ :كالتو ػػدور :كلا ػػـ ػػيّ
)كلىاي ػ ٍػـ م ػػا ىوػ ػ كد ى
 ،كمذم ػػل ةكل ػػل تع ػػال  :ى

ودعكيػػل

)ِ)

كهػػذا المعي ػ غوػػر مياسػػب ك ػراـ ا﵀ لع ػػاده كهػػـ عيػػده فػػي جيتػػل،

م
فػػالمراد مػػف ا وػػض  ،كمػػا هػػك ظػػاهرٌ :ف هػػؿ الجيػػض لاػػـ ك ػ ٌؿ ػػيّ  ،ك ٌ
ػػيّ كػػاف وطم كيػػل  ،م :اي ػػواّ جموعاػػا  ،كلػػوس ػػيّ كاةػػد مياػػا  ،كمػػف
اليةاة كالمعسروف مف

ار ل هذه المسالض  ،فميع اف تككف )ما) يكرة ميزلض

) ػيّ) ؛ يياػا إػػد معيػ العمػػكـ  ،كرل ف تكػكف ميزلػػض )الػذم) الجيسػػوض.
ً
عد مف
كف)[ال ورة ]ّ :ةاؿ ك ةواف)) :ك ى
فعي ةكلل تعال  ) :ىك ًم كما ىرىزٍة ىي ي
اه ٍـ يويعوي ى
كةدر  :كمف يّ رزةياهمكه  ،لإػعؼ المعيػ عػد
جعؿ )ما) يكرة مكصكفض ٌ
عمكـ المرزكؽ الذم ويعؽ ميل فّ وككف فول ذلؾ التمدح الػذم وةصػؿ جعػؿ

)ما) مكصكلض لعمكماا))

)ّ)

)ُ) الت واف في عراب الو عارف ُ.ّٕٓ ،ُّٔ/
)ِ) م كؿ عراب الورف ِ َٕٔ/كالت واف في عراب الورف ِ.َُٖٓ/
)ّ) ال ةر المةوط ُ.ُْ/
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كً
ػؾ) [ال وػ ػرة ]ْ :ة ػػاؿ
ػكف ً ىم ػػا يي ػ ًػز ىؿ ًلى ٍو ػ ى
وف يو ٍؤ ًميي ػ ى
كف ػػي ةكل ػػل تع ػػال ) :كال ػػذ ى
العك ػػرم))) :مػػا) هيػػا معيػ )الػػذم) كج وجػػكز اف تكػػكف يكػرة مكصػػكفض  ،م
ييل ج عمكـ فول عم هذا  ،كج وكمؿ ا ومػاف ٌج ف وكػكف
ي ييزؿ لوؾ ؛ ٌ
جموع ما ييزؿ عم الي ي ،صم ا﵀ عمول كسمـ ،ك)ما) لمعمكـ ك ذلؾ وتةوؽ

)ُ)
ػكف
ا وماف)) ك جاز ف تككف )ما) يكػرة مكصػكفض فػي ةكلػل تعػال  ) :ىكىو ٍوطى يع ى
)ِ)
ك ً
ػاف ))الم ػراد
كصػ ىػؿ)[ال ورة ]ِٕ :فػ ٌ
ػرد عموػػل ػػك ةوػػاف ػ ٌ
ىمػ ىػر المػػلي ًػػل ىف يو ى
ىمػػا ى

ػػذلؾ المعي ػ المطمػػؽ ،ك ػػل ووػػع الػػذـ ال موػػ ، ،ك ٌف هػػذا الػػذـ ج وتةوػػؽ جعػػؿ
)ّ)
)ما) يكرة مكصكفض ميزلض ) يّ)))

دائما
كالصةو ياا ج ترد اذا المعي في ك ٌؿ مكإع عكاٌيما وراد مياا ن
)ه ىذا ىما
عماـ صمتاا الةكـ  ،عكاف دت خّؼ ذلؾ  ،كما في ةكلل تعال  :ى
)ْ )
عمت )ما) في هذه ا وض يكرة ميزلض ) يّ)
لى ىد ك
م ىعتً ه
ود)[ؽ ]ِّ :فود يج ٍ
ت
كالةؽ ٌياا ميزلض اليكرة العامض ،كالمعي  :يي ةإرت كؿ ما يك لكٍم ي
إةإاره ، .ك اذا الكجل جاّ تعسورها ) م :معتد مةإر ّ زوادة كج
)ٓ)

يوصاف)

حذؼ (ما)

العراّ ل ٌف هياؾ )ما) مةذكفض
ا-حذؼ (ما) مير المعطكفة  :ذهب ٌ
كوعإد ذلؾ عيده ةراّة ا ف
في ةكلل تعال ) :لىوىد تكوىطك ىع ى ٍو ىي يك ٍـ)[اييعاـ]ْٗ :
ٌ

اؿ ىه ىذا
مسعكد  ،رإي ا﵀ عيل ) :لود توطٌع ما ويكـ) كفي ةكلل تعال ) :ةى ى
اؽ ى ٍويًي ىكى ٍويً ىؾ) [الكاؼ ]ٕٖ :عيد يصب ) ويؾ) كالتودور :هذا فراؽ ما
ًف ىر ي
)ُ) الت واف في عراب الورف ُ.ُٗ/
)ِ) المصدر يعسل ُ.ْْ/

)ّ) ال ةر المةوط ُ ُِٖ/كويظر دراسات يسمكب الوراف ّ.ُٕ/
)ْ) معايي الورف لأخعش ُ.ّٔ/

)ٓ) تعسور الورف العظوـ ج ف كذور ْ.ِِٓ/
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ت ذىكـ رٍىو ى ً
وما)[الدهر .]َِ:كالتودور:
ويي ك ويؾ .كةكلل تعال ى ع
)كًا ىذا ىرٍىو ى
ى
ت ىيع ن
يعوما)ُ).
عكاذا روت ما ذىٌـ روت ن
ك ار ا ف فارس )تّٓٗهػ)

ا وات.

كركد ايخعش

)ْ )

الزجاج
ك ٌ

)ٓ )

)ِ)

كالزرك ي

اليةاس
ك ٌ

)ٔ )

)ّ)

ل هذا الةذؼ في هػذه

كالزمخ رم

)ٕ )

كغورهـ

)ٖ )

عم

يياما ميزلض اجسـ
عم
العراّ ٌايل ج وص ٌ سواط المكصكؿ كترؾ صمتل ؛ ٌ
ٌ
متعدنوا ،كهك جزـ هيا عيد كذر
فعّ
الكاةد كيس كا لول ٌيل جعؿ )روت) ن
ٌ
ال صرووف ،فّ وةتاج
في ) ويكـ) مف ةكلل

ال تودور )ما) مكصكلض لتككف مععكنج ل  ،كذكر م ٌكي
تعال ) :لىوىد تكوىطك ىع ى ٍو ىي يك ٍـ) كجاي اليصب كالرفع  ،ذـ
ييل
فكعا في المعي ػ)توطع) ٌ
يصب ) ويكـ) جعمل مر ن

ةاؿ)) :كةوؿٌ :ف ىمف
فاعؿ  ،لكيل لما جرل في كذر الكّـ ميصكنا  ،تركل في ةاؿ الرفع عم
كيسب هذا الوكؿ ل ايخعش ،كةاؿ :كالمعي
ةالل)) الذم هك اليصب  ،ي

اةدا في الوراّتوف)ٗ) .ك مذؿ هذا ةاؿ ا ف السود ال طموكسي
اذا الكجل وككف ك ن
))سكغ
ال طموكسي )تُِٓهػ))َُ) كالط رسي )ت  )ْٖٓ :كةاؿ ك ةواف
ٌ
)ُ) معايي الورف ُ.ُِٖ/ّ ،ُٓٔ/ِ ،ّْٓ/
)ِ) الصاة ي في فول المغض صُِٕ.
)ّ) ال رهاف في عمكـ الورف ْ.َْٓ/
)ْ) معايي الورف ِ.ُِٓ/

)ٓ) معايي الورف عكاع ار ل ِ.ُِٔ/ٓ ،ِّٕ/
)ٔ) عراب الوراف ّ.ٖٓٗ/
)ٕ) الك اؼ ْ.ّٕٔ/

)ٖ) م كؿ عراب الورف ِ ٕٖٔ-ٕٖٓ/كتذكرة اليةاة ي ي ةواف صْٖٕ.
)ٗ) م كؿ عراب الورف ُ.ِّٔ-ِِٔ/

)َُ) اجةتإاب في رح دب الكتاب ُ.ّٔ/
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ييل جرل مجرل المذؿ المّزـ
الوائمكف اذا المذهب لزكـ ) ويكـ) اليصب ؛ ٌ
)ُ)
لمكإعل))
ف

ػت) لكػػف عمػ
كال صػروكف وجوػػزكف إػػمار )مػػا) فػػي )توطٌػػع) ك)روػ ى
تكػػػكف يك ػ ػرة مكصػ ػػكفض ميزلػ ػػض ) ػ ػػيّ) ج مكص ػػكلض ؛ يياػ ػػـ وجوػ ػػزكف ةػ ػػذؼ
المكصػ ػػكؼ  ،كج وجوػ ػػزكف ةػ ػػذؼ المكصػ ػػكؿ الػ ػػذم جػ ػػازه الككفوػ ػػكف
خّؼ الموصكد في ا وتوف  ،فالمراد مف ا وض ايكلػ

)ِ)

كهػ ػػذا

ف تكػكف معيػ  :لوػد

ػػيّ وػػيكـ  .كالم ػراد مػػف ا وػػض

توطػػع ك ػ ٌؿ ػػيّ وػػيكـ  ،كلػػوس  :لوػػد توطػػع
يعومػا .كلػوس :
الذايوض ف تككف معيػ  :عكاذا روػت م ػيّ كػاف هيػاؾ رم ن
يعوما.
ذا روت وئا هياؾ روت ن
كو ػدك ايػل وجػكز فػي هػاتوف ا وتػوف إػمار )مػا) كعػدـ إػمارها .فعيػد

ا إػػمار وكػػكف المػراد معيػ العاعػػؿ فػػي سػػكرة اييعػػاـ  ،كمعيػ المععػػكؿ فػػي

سػػكرة الػػدهر  ،كعيػػد عػػدـ ا إػػمار وكػػكف الم ػراد معي ػ الععػػؿ فػػي كمتوامػػا ؛
فوتةوؽ ذلؾ عماـ كسع ،كهذا ما ذهب لول الط رم ةوف يكر إمار )ما)

ػت ذى ػ كـ) ار ًدا ػػذلؾ عم ػ العػ ٌػراّ  ،فػػرل ٌف مععػػكؿ
فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى ع
))كًا ىذا ىرٍىوػ ى
)روػػت) لػػـ وػػذكر ؛ ييػػل ))وروػػد رؤوػػض ج تتعػػدل)))ّ) ككػػذلؾ رل الزمخ ػػرم ؛
)ْ)

فالععؿ هيا ))لػوس لػل مععػكؿ ممعػكظ كج موػدر

كتعـ
لت وع عدـ ذكره الرؤوض ٌ
كمٍم نكػا ك و نػرا))
يعوما ي
كج ميكم ؿ معياه ٌ :ف صرؾ ويما كةع في الجيض روت ن
)ٔ)
)ٓ)
وإا لاذا الغرض
عكا ٌف فاعؿ )توطع) لـ وذكر ن
)ُ) تذكرة اليةاة صّٖٔ.ّٖٕ-

)ِ) ال واف في غروب عراب الورف ُ.ِّّ/
)ّ) جامع ال واف ِٗ.ُِِ/
)ْ) الك اؼ ْ.ّٕٔ/

)ٓ) ر اد العوؿ السموـ ٗ.ْٕ/
)ٔ) الك اؼ ْ.ّٕٔ/
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كةوػػؿ فػػي ةكلػػل تعػػال )ككالػ وػد كمػػا ىكلىػ ىػد) [ال مػػدٌ ]ّ :ف المػراد الكالػػد الػػذم
وكلد لل  ،ك وكلل )كما كلد) العػاةر الػذم ج وكلػد لػل  ،عمػ جعػؿ )مػا) يافوػض ،

كايػػل ةػػاؿ :كالػػذم مػػا كلػػد)ُ) .كج
فتةتػػاج ل ػ توػػدور مكصػػكؿ لوص ػ ٌ المعي ػ ٌ ،
وخمك هذا التودور مف تكمؼ.
كالذوف

اركا ل

إمار )ما) لـ وست ادكا غور ا وػات التػي است ػاد

اػا العػ ٌػراّ .كو ػػدك جػكاز هػػذا ا إػػمار فػي ا وػػات التػػي هػي مػػف ة وماػػا كوكلػػل
تع ػػال ) :فىوتىعمكم ػ ً
ػكف ً ػ ًػل ى ػ ٍػو ىف اٍل ىم ػ ٍػرًّ ىكىزٍك ًج ػ ًػل) [ال وػ ػرة]َُِ :
ػكف م ٍياي ىم ػػا ىم ػػا يوعىلرةي ػ ى
ى ىي ى
كالمعيػ  :وعرةػكف ػل مػا ػوف المػرّ كزكجػل مػف صػّت الزكجوػض كةكلػل تعػال :

)رك ىيا ا ٍفتى ٍ ى ٍو ىي ىيا ىكى ٍو ىف ةى ٍك ًم ىيا ًاٍل ىة ل
ؽ)[ايعراؼ ]ٖٗ :كالمعي  :ر يا افت ما وييا
ى
ػت ًاىػػا ىكا ٍ تىػ ًػ ،ىػ ٍػو ىف
صػّىتً ىؾ ىكجى تي ىخ ًافػ ٍ
)كجى تى ٍجاىػ ٍػر ً ى
كمػػا ػػوف ةكميػػا ،كةكلػػل تعػػال  :ى
ػؾ ىسػ ًوّن) [ا سػراّ ]َُُ :م :مػػا ػػوف ذلػػؾ ،كالمعيػ  :كا تػػ ،ال ػػيّ الػػذم
ىذلً ى
)ةتكػ
وف الجار كالخعػكت كةكلػل تعػال  :ى

م :مػ ػػ ،مػ ػػا ػ ػػوف السػ ػػدوف كةكلػ ػػل تعػ ػػال

ػ ،ى ٍػو ىف السكػ كد ٍو ًف)[الكاؼ،]ّٗ :
ً ىذا ى مى ى
 :ىك ً
صػ ػ ىػدفى ٍو ًف)
ػاكل ىػ ػ ٍػو ىف ال ك
)ةت ػ ػ ىذا ىسػ ػ ى
ػكف
ويامػػا كةكلػػل تعػػال ً) :كي ىمػػا اٍل يم ٍؤ ًمييػ ى

[الكاػػؼ ]ٗٔ :م :سػػاكل ال ػػيّ الػػذم
ىخ ىكٍو يك ٍـ)[الةجرات ]َُ :كالمعي  :صمةكا مػا ػوف خػكوكـ
ىصمً يةكا ى ٍو ىف ى
ً ٍخ ىكةه فىا ٍ
يخ ٌكة ةوف تتعرض لّيعصاـ ، .كةكلل تعال ) :فى ىم ًف ا ٍ تى ىغ ىكىراّ
مف عّةات اي ي
كف) [المعػػارج ]ُّ :كالمعي ػ  :فمػػف ا تغ ػ مػػا كراّ ذلػػؾ
ػؾ فىا ٍيكلىئًػ ى
ىذلًػ ى
ػؾ يهػ يػـ اٍل ىعػ ي
ػاد ى
مف اييكةػض المةرمػض .فايفعػاؿ فػي هػذه ا وػات متعدوػض  ،تةتػاج لػ مععػكؿ

معي عا ًما  ،فمػـ تصػم لتوػدوره ٌج )مػا) فوػد يإػمرت
ل  ،ك رود ل ف وككف ن
رادة معي المععكؿ  ،كةد تةذؼ  ،كورج ف ج تإمر مع جػكاز ذكرهػا ك

اف
إمارها  ،عيدما وتطمب السواؽ
عماما كسع ،كما في ةكلل تعال  ) :يسػ ٍ ىة ى
ن
ً
ً
ًً
كً
ً
صػ الكػ ًػذم ى ىارٍك ىيػػا
الػػذم ٍ
ىسػ ىػرل ً ىع ٍ ػػده لىػ ٍػوّن لمػ ىػف اٍل ىم ٍسػ ًػجد اٍل ىةػ ىػراـ ًلىػ اٍل ىم ٍسػ ًػجد ايى ٍة ى
)ُ) ال ةر المةوط ٖ.ْٕٓ/
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ىة ٍكلىلي)[ا سراّ ]ُ :فمـ ووؿ :س ةايل :اركيا مػا ةكلػل ،ك فومػا ةكلػل ،فةػذفت
)مػػا) رادة معيػ الععػػؿ .كهػػذا كاإػ مػػف سػػواؽ ا وػػض ،فػػالمراد عمػاـ ال ركػػض
كالم الغػػض فواػػا ةػػكؿ مسػػجد وعػػد مسػػرل الي ػػي ،مةمػػد صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ،

كيكل الو متوف كذالث الةرموف.

كةذؼ )ما) مع ٌيوض إمارها رود ل ا وجاز ،كهك م ،مف الذكر ذا
يف مف التطكوؿ ذكر ما ومكف اجستغياّ
كاف الةذؼ ج وخ ٌؿ المعي ؛ ٌ
عيل  ،فذكر )ما) وككف عيدئذ اجهتماـ معياها كتاكوده.

ب -حذؼ (ما) المعطكفة  :كردت )ما) معطكفض عم )ما) ة ماا ،
ً ً
اير ً
ض ىك ىما
كصمتاا جممض فعموض  ،كالذم في ةكلل تعال  :ى
)و ٍعمى يـ ىما ىوم يج في ٍ
ىو ٍخ يريج ًم ٍياىا) [س ا ،ِ:الةدود ،]ْ:ك جممض ميعوض ػ)لوس) كالذم في ةكلل
كف ًمف يد ً
كف المك ًل ىما لى ٍـ يو ىيلز ٍؿ ً ًل يسٍمطى نايا ىك ىما لى ٍو ىس لىايـ ً ًل ًعٍم هـ)
)كىو ٍعي يد ى
تعال  :ى
)و ٍعمى يـ ىما ى ٍو ىف
[الةج .]ُٕ :ك ل جممض ،ظرؼ كالذم في ةكلل تعال  :ى
جار كمجركر ،كالذم في
ٍىوًدو ًا ٍـ ىك ىما ىخٍمعىاي ٍـ)[ايي واّ }ِٖ :الةج ]ٕٔ :ك ا
ً
ةكلل تعال ) :لىل ما ًفي الس ً
اير ً
ض)[طل ]ٔ :كلـ ترد )ما)
كم ىاكات ىك ىما في ٍ
ى
ي ى
كمجركرا،
جار
معطكفض مةذكفض في الورف الكروـ ٌج ةوف تككف صمتاا ًا
ن
كالذم في ةكلل ،تعال )لًمك ًل ما ًفي الس ً
اير ً
ض)[لوماف ِٔ] كةكلل
كم ىاكات ىك ٍ
ى
ى
)كىو ٍعمى يـ ىما ًفي اٍل ى لر ىكاٍل ى ٍة ًر)[اييعاـ .]ٓٗ :فود ةذفت )ما) هيا ،
تعال  :ى

سر هذا كذاؾ؟.
كذكرت هياؾ  ،فما ٌ
ذكر ا سكافي في ةكلل تعال ) :ىج ً كف لًمٌ ًل ما ًفي الس ً
ات كاي ٍىر ً
ض
ى
ى
كم ىاك ى
ىجى ً كف ك ٍع ىد المٌ ًل ة ا ً
كف)[وكيسٌ ]ٓٓ:ف )ما) لـ تكرر
ى
ؽ ىكلىػك كف ى ٍكذىىريه ٍـ جى ىو ٍعمى يم ى
ى
مع هؿ ايرض؛ يياا لـ تكف في مكإع تككود  ،خّؼ مكإعاا في ةكلل
ً
ً
ك
كم ىاكات ىك ىما ًفي
تعال ) :ةىاليكٍا ات ىخ ىذ المٌلي ىكلى ندا يس ٍ ىة ىايلي يه ىك اٍل ىغي حي لىلي ىما في الس ى
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اي ٍىر ً
كايل ةاؿ :ذا كاف لل كؿ ما
ض) [وكيس ]ٖٔ :فود يكررت هيا لمتككود ٌ ،
في السمكات ككؿ ما في ايرض فمً ىـ وتخذ الكلد؟)ُ).
ٌج ٌف ةكلل تعال ) :ةىاليكٍا اتك ىخ ىذ المٌلي ىكلى ندا) كرد في مكإع خر ،لـ تذكر
)كةىاليكٍا اتك ىخ ىذ المٌلي ىكلى ندا يس ٍ ىة ىايلي ى ؿ لكلي ىما ًفي
فول )ما) كهك ةكلل تعال  :ى
ك ً
الس ً
ات كاي ٍىر ً
كف)[ال ورة.]ُُٔ :
ض يك اؿ للي ةىايتي ى
ى
كم ىاك ى
)و ىسل ي لًمك ًل ىما ًفي
كذكر الكرمايي ٌف )ما) يكررت في ةكلل تعال  :ي
ً
الس ً
اير ً
ض)[جمعض ،ُ :التغا ف ]ُ :جختّؼ تس و هؿ
كم ىاكات ىك ىما في ٍ
ى
السماّ عف هؿ ايرض في الكذرة كالومض ،كال عد كالورب مف المعصوض

كالطاعض)ِ).

كلك كاف هذا هك السر جةتإ ذكر )ما) في المكاإع كمٌاا ٌج ٌياا
ةذفت في ةكلل تعال ) :سك لًمك ًل ما ًفي الس ً
اير ً
ض ىك يه ىك اٍل ىع ًز يوز
ى ى
كم ىاكات ىك ٍ
ى
ى
اٍلة ًكوـ)[الةدود ]ُ :كفي ةكلل تعال ) :وسل لىل ما ًفي الس ً
اير ً
ض
كم ىاكات ىك ٍ
ى
يى ي ي ى
ى ي
ً
وـ)[الة ر.]ِْ :
ىك يه ىك اٍل ىع ًز يوز اٍل ىةك ي
كذكر الدكتكر فاإؿ صال السامرائي ٌف )ما) تيكرر عيدما وراد ذكر
)سك ى لًمك ًل ىما ًفي
هؿ ايرض امر مف ايمكر كاةتج عم ذلؾ وكلل تعال  :ى
ض كهك اٍلع ًز يوز اٍلة ًكوـ * هك الكًذم ٍ كً
ً
الس ً
وف ىكعىيركا
ىخ ىرىج الذ ى
اير ً ى ي ى ى
كم ىاكات ىك ىما في ٍ
ى
ى ي
يى
ىه ًؿ اٍل ًكتى ً
يك ًؿ اٍل ىة ٍ ًر)[الة ر ]ِ-ُ :ك ٌوف ٌيل لذلؾ
اب ًمف ًد ىو ًارًه ٍـ ك
ًم ٍف ٍ
ةذفت في ةكلل تعال ) :سك ًلمك ًل ما ًفي الس ً
اير ً
ض ىك يه ىك اٍل ىع ًز يوز
ى ى
ي
كم ىاكات ىك ٍ
ى
ى
اٍلة ًكوـ) [الةدود ]ُ :كفي ةكلل تعال ) :وسل لىل ما ًفي الس ً
اير ً
ض
كم ىاكات ىك ٍ
ى
يى ي ي ى
ى ي
)ّ)
ً
وـ] [الة ر ]ِْ :لكةكعاا في خر السكرة .
ىك يه ىك اٍل ىع ًز يوز اٍل ىةك ي
)ُ) درة التيزوؿ كغرة التاكوؿ ُ.ُِٓ-ُِْ/

)ِ) سرار التكرار في الورف صَِْ.َِٓ-

)ّ) التع ور الوريي ٕٖ ُٗ-كمعايي اليةك ُٓٓ.ُٖٓ-
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صرح ذلؾ الدكتكر
كهذه العمض غور مطٌردة في الورف الكروـ كما ٌ
مذّ في ةكلل تعال :
فاإؿ ذ جعماا خاصض في وات التس و فمـ تةذؼ ن
ض ىج ًلى المك ًل تى ً
ً
اط المك ًل الكًذم لىل ما ًفي الس ً
)صر ً
ً
اير ً
ص يور
كم ىاكات ىك ىما في ٍ
ى
ى
ي ى
كر) مع ٌياا كةعت في خر سكرة ال كرل [ّٓ] كما ٌف ذكر هؿ
ايم ي
ي

)كًاف تى ٍكعييركٍا
وإا عد )ما) المةذكفض كالذم في ةكلل تعال  :ى ع
ايرض ةد كرد ن
ً
ً
فىًإ كف لًمك ًل ما ًفي الس ً
ىه ىؿ اٍل ًكتى ً
ات كاي ٍىر ً
اب جى
*وا ٍ
وما ى
ض ىك ىك ى
وما ىةك ن
اف المٌلي ىعم ن
ى
ى
كم ىاك ى
ً
ً
تى ٍغميكٍا ًفي ًدويً يك ٍـ ىكجى تىويكليكٍا ىعمى المٌ ًل ً ٌج اٍل ىة ل
وس ا ٍ يف ىم ٍرىو ىـ
ؽ ًكي ىما اٍل ىمسو ي ع ى
رسك يؿ المٌ ًل ك ىكمًمتيل ىٍلوىاها ًلى مروـ كركهح لم ٍيل فى ً
آمييكٍا ًالمٌ ًل ىكير يسمً ًل ىكجى تىويكليكٍا
ى
ي
ى ى ي
ىي
ىٍ ىى ىي
ك
)كلىلي ىما
ذىّىذىضه ايتىايكٍا ىخ ٍو نار ل يك ٍـ)[اليساّ ]َُٕ-ُٔٗ :كيظور ذلؾ ةكلل تعال  :ى
ً
ً
ًفي اٍلس ً
ات كاي ٍىر ً
كف {ِٓ} ىك ىما ً يكـ لمف
وف ىكاصنا ىفى ىغ ٍو ىر المٌل تىتكوي ى
ض ىكلىلي ال لد ي
ى
كم ىاك ى
ً
كف)[اليةؿ ]ّٓ-ِٓ :كذكر
لي ٍع ىم وض فى ًم ىف المٌ ًل ذيكـ ً ىذا ىم كس يك يـ الإ ح
حر فىًإلى ٍول تى ٍجا يىر ى
ٌياا تيكرر وإا ذا كاف المكطف ً
داج عم التعصوؿ كا ةاطض ،كالذم في
ن
ً
ىف المكل وعمىـ ما ًفي الس ً
اير ً
كف
ض ىما ىو يك ي
كم ىاكات ىك ىما في ٍ
ى
ةكلل تعال ) :ىلى ٍـ تىىر ك ى ى ٍ ي ى
ًمف كي ٍج ىكل ذىّذى وض ًج يه ىك ىارً يعاي ٍـ ىكج ىخ ٍم ىس وض ًج يه ىك ىس ًاد يساي ٍـ ىكج ٍىد ىي ًمف ىذلً ىؾ
كج ى ٍكذىر ًج هك معاـ ٍىوف ما ىك يايكا ذيكـ و ىي يلئاـ ًما ع ًمميكا وكـ اٍل ًوو ً
ك
امض ً كف الملى
ي ي ى ى
ى
ىٍ ى ى ى
يى ى ى يٍ ى ى
ى
و ً
ل
وـ)[المجادلض.]ٕ :
ً يكؿ ى ٍيّ ىعم ه
يف ا وض في سواؽ ةاطض عمـ ا﵀ كؿ يّ ،في
ف يذكرت )ما) ٌ
السمكات كفي ايرض كمذمل ةكلل تعال ) :لىل ما ًفي السكماك ً
ات ىك ىما ًفي
ي ى
ىى
ً ً
ً
ً
ًً
اير ً
ٍ ً
ض
وـ اٍل ىخ ً يور * ىو ٍعمى يـ ىما ىوم يج في ٍ
ايرض ىكلىلي اٍل ىة ٍم يد في ايخ ىرة ىك يه ىك اٍل ىةك ي
يزيؿ ًمف السكماّ كما وعرج ًفواا كهك ك ً
ىك ىما ىو ٍخ يريج ًم ٍياىا ىك ىما ىو ً
كر)
ى
وـ اٍل ىغعي ي
الرة ي
ى ى ى ى ٍي ي ى ى يى
يف المكطف مكطف ةاطض
[س ا ]ِ-ُ :فذكرت )ما) في هذه ا وات ؛ ٌ
ك مكؿ)ُ) كهذا هك السر في ذكر )ما) فوما و دك.

)ُ) المصدراف السا واف كالصعةات يعساا.
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كمف ال كاهد ايخرل في هذا ال اب  ،ةكلل تعال ) :لى ٍو ىس لى ىؾ ًم ىف اي ٍىم ًر
ظالًمكف * كلًمٌ ًل ما ًفي السكماك ً
ك
ً
ً
ات ىك ىما
ى ٍي هّ ٍىك ىوتي ى
كب ىعمى ٍوا ٍـ ٍىك يو ىعذ ىاي ٍـ فىإكياي ٍـ ى ي ى ى ى
ىى
ً
ًفي ايىر ً ً ً
وـ) [ ؿ عمراف:
ض ىو ٍغع ير ل ىمف ىو ى اّ ىكيو ىع لذ ي
ب ىمف ىو ى اّ ىكالمٌلي ىغعي ه
ٍ
كر كرة ه
ً
ً
ً
ً
كماكات ك ىما في اي ٍىر ً
اف المٌلي
ض ىك ىك ى
)كلمٌل ىما في الس ى ى ى
ُِٖ ]ُِٗ-كةكلل تعال ى
و ً
ل
كف المكلى ًًدويً يك ٍـ
ً يك لؿ ى ٍيّ حمةوطنا)[اليساّ ]ُِٔ :كةكلل تعال  ) :ية ٍؿ ىتي ىعم يم ى
و ً
كالمكل وعمىـ ما ًفي الس ً
ات كما ًفي اير ً ك
ل
وـ) [الةجرات
ٍ
ض ىكالملي ً يكؿ ى ٍيّ ىعم ه
كم ىاك ى ى
ى
ى ي ىٍ ي ى
ُٔ] فوكلل تعال في سكرة ؿ عمراف ) :لى ٍو ىس لى ىؾ ًم ىف اي ٍىم ًر ى ٍي هّ) تاكود ٌف
اف المٌلي ً يك لؿ ى ٍي وّ
)ك ىك ى
مر كؿ يّ ود ا﵀  ،كةكلل تعال في سكرة اليساّ ى
ً
ل
كف المكلى ًًدويً يك ٍـ) كةكلل:
حمةوطنا) كةكلل تعال في سكرة الةجرات ) :ية ٍؿ ىتي ىعم يم ى
)كا﵀ كؿ يّ عموـ) لعاظ كاإةض الدجلض عم
كال مكؿ؛ لذلؾ اةتإت ذكر )ما).

ٌف المراد معي ا ةاطض

ً
كمف ذلؾ ةكلل تعال ) :وسل لًمك ًل ما ًفي الس ً
اير ً
ض
يى ي
كم ىاكات ىك ىما في ٍ
ى
ى
اٍل ىممً ًؾ اٍلوي حد ً
كس اٍل ىع ًز ً
وز اٍل ىة ًك ًوـ)[الجمعض ]ُ :فود ةصد في هذه ا وض مكؿ

الخّئؽ كمٌاا تس و ا﵀ ،ود ٌؿ عم ذلؾ كصعل س ةايل يعسل ٌايل الممؾ
)سل ي لًمك ًل
الودكس .كتودوس ا﵀ وككف كذرة المس ةوف لل .كيظوره ةكلل تعال  :ى
ً
ما ًفي الس ً
اير ً
ؾ ىكلىلي اٍل ىة ٍم يد ىك يه ىك ىعمى يك لؿ ى ٍي وّ
ض لىلي اٍل يمٍم ي
كم ىاكات ىك ىما في ٍ
ى
ى
ؾ ىكلىلي اٍل ىة ٍم يد) مياسب لذكر )ما) كلك ةاؿ:
ةىًد هور)[التغا ف ]ُ :فوكلل )لىلي اٍل يمٍم ي
يف تكرار )لل) ودؿ عم
لل الممؾ كالةمد لياس اا ةذفاا؛ ٌ
كالتعصوؿ.

ٌف المراد ا ةاطض

كةد مر ما ةالل ا سكافي كالكرمايي كالدكتكر فاإؿ السامرائي في )ما)

يف
الذايوض كتع ورهـ عف ذكرها تكرارها .كج وص ٌ دخالاا في هذا ال اب ؛ ٌ
)ما) الذايوض غور )ما) ايكل ؛ ذ الةدوث عف سرار تكرار المكصكؿ وككف
ؽ فى ىس ككل * ىكالكًذم
ن
اس ىـ ىر ى
ايعمى * الكًذم ىخمى ى
لؾ ٍ
)سل ً ٍ
مذّ في ةكلل تعال  :ى
ىة ىكل)[اجعم ]ٓ-ُ:
ةى كد ىر فى ىا ىدل * ىكالكًذم ٍ
ىخ ىرىج اٍل ىم ٍرىع * فى ىج ىعمىلي يغذىاّ ٍ
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فتعدد المكصكؿ المعطكؼ في هذه ا وات وعود تعدد المكصكؼ مع ٌف
المكصكؼ كاةد كهك ا﵀ عز كجؿ  ،ف يذ ٍك ير المكصكؿ المعطكؼ الذايي

ار وي غي معرفض سره ؛ يف ايصؿ ةذفل)ُ) كتك ارره خّؼ
كالذالث يوع حد تكرنا
مذّ في ةكلل تعال ) :لىل ما ًفي السكماك ً
ات ىك ىما
ايصؿ ،خّؼ ذكر )ما) ن
ي ى
ىى
ً
اير ً
يف ايصؿ
ض)[طل ]ٔ:فايا وي غي معرفض سر ةذفاا ذا ةذفت ؛ ٌ
في ٍ
ذكرها كةذفاا خّؼ ايصؿ ؛ لذلؾ وةسف في هذه ا وض كيةكها طّؽ

ظ حف ٌياا كذلؾ  ،فتعسر ما تعسر
دج مف لعظ )التكرار) لئّ يو ى
لعظ )الذكر) ن
ل ايلعاظ التي تكرر في المغض  ،كهذا ما ةصؿ في ما و دك مما تودـ ذكره.

اف )ما) الذايوض يكررت
فود ذهب الكرمايي ن
مذّ كما مر -سالعا -ل ٌ
تككودا  ،فا وض ذكر)ما)
ار لتككف
لمتككود في ةوف ٌف ذكرها لـ وكف تكرنا
ن

ككصؼ الذايي استو ارره
تعيي وئووف :يكصؼ ايكؿ استو ارره في السماّ  ،ي
اةدا كصؼ الصعتوف
في ايرض ،ك ةذفاا كعدـ إمارها تعيي نوئا ك ن
المذككرتوف .كهك معي ج وص ٌ ؛ جستةالض اف وستور ي في مكايوف في
مذّ :زرت خي الذم في غداد كال صرة  ،امتيع عدـ
كةت كاةد .فإذا ةميا ن

اةدا وسكف
اإمار )الذم) الذايوض ؛ جمتياع اف وككف الموصكد نخا ك ن
المدويتوف  ،ككجب ف وككف الموصكد خكوف ،وسكف ةدهما غداد كوسكف

اجخر ال صرة  ،فكجب اإمار )الذم) لوص ٌ المعي كلوككف التودور :زرت
)سك ى
اخي الذم في غداد كالذم في ال صرة  ،ككذلؾ الةاؿ في ةكلل تعال  :ى
لًمك ًل ما ًفي الس ً
اير ً
فإيل ج وجكز عطؼ ايرض عم
ض)[الةدودٌ ]ُ:
كم ىاكات ىك ٍ
ى
ى
يف ال ي ٌما ف وككف في
السماكات كجعماما معا مف صمض )ما) المذككرة ؛ ٌ

السماّ  ،عكا ٌما ف وككف في ايرض؛ فاةتإت هذه الةاؿ إمار )ما) لوككف

)ُ) فايصؿ تكةود المكصكؼ كوككف :ذلؾ ٌما ةذؼ )الذم) الذايوض كالذالذض كعطؼ صمض
كؿ مياما عم صمض )الذم) ايكل ك ذكرهما مف غور عاطؼ لتككف كؿ مياما
دجن.
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معي ا وض س

﵀ اي واّ التي في السماكات  ،كاي واّ التي في ايرض

كلذلؾ ذكر م ٌكي ٌف هياؾ )ما) مةذكفض كالتودور ))كما في ايرض)))ُ).
مر في المكإكع السا ؽ كهك ))ةذؼ )ما) المعطكفض)) ٌف
كةد ٌ
ال صرووف جازكا ةذؼ المكصكؼ كلـ وجوزكا ةذؼ المكصكؿ  ،كهذا
)مف)
مذه اـ ن
وإا في ةذؼ )ما) المعطكفض ٌ ،ج ٌف مياـ ىمف ذكر في ى
ٌياا ذا كةعت يكرة فمف الخطا ك غور المستةسف ةذفاا  ،كووكـ يعتاا كهك
يف يعتاا صار ميزلض الصمض  ،كاجسـ المكصكؿ ج
)الجممض) مواماا ؛ ٌ
وجكز ةذفل ك واّ صمتل)ِ).

)مف) كصمتاا ك صعتاا ل جممض في الورف الكروـ،
كةد كرد ةذؼ ى
)كلًمٌ ًل ىو ٍس يج يد ىمف ًفي
معطكفض عم
ى
)مف) ة ماا  ،كما في ةكلل تعال  :ى
الس ً
ات كاي ٍىر ً
ك)مف) هيا ج ٌد مف إمارها لعساد المعي
ض)[الرعد ]ُٓ:ى
ى
كم ىاك ى
جائز ةواسا سكاّ كايت مكصكلض ـ يكرة مكصكفض ،
إلغائاا ،فوككف ةذفاا نا
ككذلؾ ختاا )ما) ج ٌد مف إمارها في ا وات التي مر ذكرها كيظائرها ،

كهذا ما عمول اليةاة ٌ ،ج ٌف ال صرووف كج كا إمارها عم ٌياا يكرة
مكصكفض  ،ميزلض ) ي) ج مكصكلض  ،كذلؾ لعدـ جكاز ةذؼ المكصكؿ
عيدهـ  ،كلاذا ووكؿ م ٌكي في ا وض المذككرة )س

﵀ ما في السماكات

كايرض) م) :كما في ايرض) ذـ ةذفت عم ٌياا يكرة مكصكفض ،فوامت
الصعض  ،كهي )في ايرض) مواـ المكصكؼ كهك )ما) المةذكفض كج وةسف
يف الصمض ج توكـ مواـ المكصكؿ عيد
ف تككف )ما) معي )الذم) ؛ ٌ
ال صرووف ،كتوكـ الصعض مواـ المكصكؼ عيد الجموع  ،فةممل عم ا جماع
كل مف ةممل عم اجختّؼ)) )ّ).

)ُ) م كؿ عراب الورف ِ.ُٕٔ/

ِ
لميةاس ِ ٕٓٔ/كم كؿ عراب الورف ِ.ِٓٓ/
) ) عراب الورف ٌ
)ّ) م كؿ عراب الورف ِ.ُٕٔ/
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كهذا خّؼ ما كرد في الورف الكروـ ،فود ذكر صاةب ال رهافٌ ،ف في
ييز ىؿ ًلى ٍو ىيا ك ً ً
)كةيكليكا ىميكا ًالكًذم ً
اسما
ييز ىؿ لى ٍو يك ٍـ)[العيك كت ]ْٔ:ن
ى
ةكلل تعال  :ى
مكصكج مةذكفا؛ ذ ج وص ٌ جعؿ )ييزؿ الوكـ) مف صمض )الذم) المذككرة،
يف الذم يزؿ الويا ؛ هك غور
فوجب اف وككف التودور :كالذم ييزؿ الوكـ ؛ ٌ
الذم ييزؿ عم مف ة ميا ؛ لذلؾ يعودت )ما) في ةكلل تعال ) :ةيكليكٍا ىميكا
ييز ىؿ ًلى ٍو ىيا كما ً ً ً ً
ًالمٌ ًل ىك ىمآ ً
وـ)[ال ورة)) ]ُّٔ:ك رطى ا ف مالؾ في
ىى
ييز ىؿ لى ٍ ىراه ى
عض كت ل لجكاز الةذؼ ككيل معطكفنا عم مكصكؿ خر)) )ُ).
كةد ت وف مف ة ؿ ٌف جعؿ )ما) يكرة ميزلض ) يّ) كجل مست عد في
كؿ مكإع ،كةكلل تعال ) :لًمك ًل ما ًفي الس ً
ات كاي ٍىر ً
ض) كما هك كاإ
ى
ى
كم ىاك ى
وعيي ٌيل ج يّ خارج عف ممؾ ا﵀  ،كهذا المراد وتةوؽ جعؿ المعي :
ك﵀ كؿ يّ في السمكات ككؿ يّ في ايرض  ،كج وياس اا ف تككف
تودور .﵀

يّ في السمكات ك يّ في ايرض  ،فجعؿ )ما) ميزلض

)الذم) الجيسوض ةرب ل معي ا وض مف جعماا يكرة مكصكفض.

سر الةذؼ ،فود ذهب الكرمايي ل ٌف )ما) لـ تيكرر
ٌما فوما وتعمؽ ٌ
في ةكلل تعال ) :كوعمىـ ما ًفي الس ً
اير ً
ض)[العيك كت ]ِٓ :جف
كم ىاكات ك ٍ
ى
ىىٍ ي ى
جيس عمـ ا﵀ كاةد ،فاك ج وخع عمول س ةايل يّ في ايرض كج في

)ِ)
السر ،جةتإ ذلؾ ةذفاا في المكاإع
السماّ و دك ٌيل لك كاف هذا هك ٌ
كمٌاا  ،في ةوف ذكرت في ةكلل تعال ) :كوعمىـ ما ًفي السكماك ً
ات ىك ىما ًفي
ىى ٍ ي ى
ىى
اير ً
ض ىكالمٌلي ىعمى يك لؿ ى ٍي وّ ةىًد هور)[اؿ عمراف ]ِٗ :كةكلل تعال  ) :ىذلً ىؾ
ٍ
ىف المٌل وعمىـ ما ًفي الس ً
ً
ات ك ىما ًفي اي ٍىر ً
ض ىك ك
ىف المٌلى ً يك لؿ ى ٍي وّ
ى
لتى ٍعمى يمكٍا ك ى ى ٍ ي ى
كم ىاك ى
ً
وـ)[المائدة.]ٕٗ :
ىعم ه

)ُ) ال رهاف في عمكـ الورف ّ،ُٓٗ/

)ِ) سرار التكرار في الورف صَِْ.َِٓ-
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كفي ةكلل تعال ) :سك لًمك ًل ما ًفي الس ً
اير ً
ض ىك يه ىك اٍل ىع ًز يوز
ى ى
كم ىاكات ىك ٍ
ى
ى
ؾ الس ً
ً
اير ً
وت ىك يه ىك ىعمى يك لؿ ى ٍي وّ ةىًد هور
وـ * لىلي يمٍم ي
ض يو ٍةوًي ىكيو ًم ي
كم ىاكات ىك ٍ
ى
اٍل ىةك ي
و ً
ً
كً
ً
ل
ؽ
* يه ىك ك
وـ * يه ىك الكًذم ىخمى ى
ايك يؿ ىكايخ ير ىكالظاه ير ىكاٍل ىاط يف ىك يه ىك ً يكؿ ى ٍيّ ىعم ه
الس ً
ات كاير ً ً ك ً و
استىكل ىعمى اٍل ىع ٍر ً
ش)[الةدود ]ْ-ُ :ذكر
كم ىاك ى ٍ ى
ى
ض في ستض ىوكاـ ذيكـ ٍ ى
ا سكافي ٌف ةذؼ )ما) في كؿ هذه السكرة كاف مف جؿ مكافوض ما عدها
ؾ الس ً
ات كاي ٍىر ً
ض) كةكلل تعال ) :خمؽ السمكات
كهك ةكلل تعال ) :لىلي يمٍم ي
ى
كم ىاك ى
يف التودور :س ﵀ خمؽ السمكات كايرض ،ككذلؾ ةاؿ في خر
كايرض) ٌ
سكرة الة ر) :وسل لىل ما ًفي الس ً
اير ً
ض) م :خمواما)ُ) كذكر هذا
كم ىاكات ىك ٍ
ى
يى ي ي ى
)ّ)
الكّـ وإا الكرمايي)ِ) كالعوركز ادم .
سر الةذؼ كاف لتكةود هؿ ايرض مع هؿ السماّ في مر
فو دك اف ٌ
ايك يؿ ك ً
ايخ ير) فود رود ذلؾ الجمع
اليسوج ودؿ عم ذلؾ ةكلل تعال  :ي
)ه ىك ك ى
وف صعض )ايكؿ) كصعض )ا ًخر) عم ٌياما كمتواما صعض ﵀ عكاف تإادتا.
ً
كً
ً
فةذفت )ما) لجمع
كيظوره ةكلل تعال  ) :يه ىك ك
ايك يؿ ىكايخ ير ىكالظاه ير ىكاٍل ىاط يف) ي
هؿ ايرض مع هؿ السماّ ؛ يف سواؽ ا وات  ،كما هك الظاهر سواؽ

إـ كتكةود  ،ج تعروؽ كتعصوؿ.

كةد يذكرت )ما) في كؿ سكرة الة ر ،في ةكلل تعال ) :لىلي ىما ًفي
ً
الس ً
اير ً
يياا كردت عم ايصؿ ،كلوس ذمض ما ودعك
ض)؛ ٌ
كم ىاكات ىك ىما في ٍ
ى
)ه ىك المكلي الكًذم
ل ةذفاا خّؼ كركدها في خر السكرة ،كهك ةكلل تعال  :ي
الر ٍةمف ك ً
ج ًلىل ًج هك عالًـ اٍل ىغ ٍو ًب كال ك ا ى ً
وـ * يه ىك المكلي الكًذم ج ًلى ىل
ى
ادة يه ىك ك ى ي
ى ى
الرة ي
يى ى ي
ً
ً
اف
ًج يه ىك اٍل ىممً ي
كار اٍل يمتى ىك يلر يس ٍ ىة ى
ؾ اٍلوي حد ي
كّـ اٍل يم ٍؤم يف اٍل يماى ٍوم يف اٍل ىع ًز يوز اٍل ىج ي
كس الس ي
)ُ) درة التيزوؿ كغرة التاكوؿ صْٗٔ.َْٕ-
)ِ) سرار التكرار في الورف الكروـ صََِ.
)ّ) صائر ذكم التمووز ُ.ْْٓ/
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كً
ايس ىماّ اٍل ية ٍس ىي
كف * يه ىك المكلي اٍل ىخالً ي
المل ىع كما يو ٍ ًريك ى
ص لكير لىلي ٍ
ؽ اٍل ى ًارئي اٍل يم ى
ً
وسل لىل ما ًفي الس ً
ات ك ٍ ً
وـ) [الة ر.]ِْ-ِِ :
ى
يى ي ي ى
ايرض ىك يه ىك اٍل ىع ًز يوز اٍل ىةك ي
كم ىاك ى

فود يةذفت )ما) يف ا وات كردت في سواؽ تكةود الع كدوض كايسماّ
الةسي ﵀.
كةد كاف هذا هك السر في ةذفاا في وات خرل ،كما في ةكلل تعال :
ؽ الس ً
ض لىىوويكلي كف المكلي ية ًؿ اٍل ىة ٍم يد لًمك ًل ى ٍؿ
)كلىئًف ىساىٍلتىايـ كم ٍف ىخمى ى
اير ى
كم ىاكات ىك ٍ
ى
ى
ى ٍكذىرهـ ج وعمىمكف * لًمك ًل ما ًفي الس ً
اير ً
ود
ض ً كف المكلى يه ىك اٍل ىغيً حي اٍل ىة ًم ي
ي يٍ ى ٍ ي ى
كم ىاكات ىك ٍ
ى
ى
* كلىك ىكيما ًفي اير ً ً
و
ّـ ىكاٍل ى ٍة ير ىو يم حدهي ًمف ى ٍعًد ًه ىس ٍ ىعضي ى ٍ ية ور كما
ٍ
ض مف ى ىج ىرة ى ٍة ه
ىٍ ى
سكً
ً
ت ىكمًم ي ك ً
ً
ك
ً
و
اة ىد وة)
ات المل ً كف الملى ىع ًز هوز ىةك ه
ىيع ىد ٍ ى
وـ * كما ىخٍموي يك ٍـ ىكج ى ٍعذي يك ٍـ ج ىك ىي ٍع ى
[لوماف.]ِٖ-ِٓ :
ؽ الس ً
ض لىىوويكلي ٌف المكلي)
)كلىئًف ىساىٍلتىايـ كم ٍف ىخمى ى
اير ى
كم ىاكات ىك ٍ
ى
فوكلل تعال  :ى
س كً
ً
و
اة ىد وة) دلوؿ عم ٌف ا وات
كةكلل تعال  ) :كما ىخٍموي يك ٍـ ىكج ى ٍعذي يك ٍـ ج ىك ىي ٍع ى
كاردة في سواؽ جمع كتكةود.

اس ةى ٍد ىجاّ يك يـ
كةد تةذؼ )ما) لس ب خر ،فعي ةكلل تعال  :ى
)وا ىوحاىا الكي ي
آمييكٍا ىخ ٍو ار لك يكـ عكًاف تى ٍكعيركٍا فىًإ كف لًمك ًل ما ًفي السكماك ً
ؽ ًمف كرل يكـ فى ً
الر يسك يؿ ًاٍل ىة ل
ات
ك
ي
ٍ
ى
ىى
ن ٍ ى
)ُ )
ً
ً
كاي ٍىر ً
وما)[اليساّ ]َُٕ :ذكر ا سكافي
ض ىك ىك ى
وما ىةك ن
اف المٌلي ىعم ن
ى

كالكرمايي)ِ) ٌف )ما) ةذفت لجعؿ هؿ ايرض ت نعا يهؿ السمكات.
ييل ةد تودمتاا وض ذكرت فواا )ما) مع ٌياا
كو دك هذا التعسور ن
عودا ؛ ٌ
ً
كردت عم يسواا كهي ةكلل تعال ) :كلىوى ٍد كص ٍ كً
اب ًمف
وف يكتيكٍا اٍلكتى ى
كو ىيا الذ ى
ى ى
ً
ً
ً
ً ًً
ةىٍ مً يك ٍـ عكًاوكا يك ٍـ ً ك
كماكات ك ىما في اي ٍىر ً
ض
ىف اتويكٍا المٌلى ى عكًاف تى ٍكعييركٍا فىإ كف لمٌل ىما في الس ى ى ى
ى
ودا)[اليساّ ]ُُّ :فموس وف ا وتوف في المكإعوف مارة
اف المٌلي ىغيًوًا ىة ًم ن
ىك ىك ى
كاإةض ومكف ف تتخذ عمض لذكر )ما) هيا كةذفاا)هياؾ) كةد ت دك ا وتاف

ُ
درة التيزوؿ صْٕٖ.ْٖٖ-
)) ى
)ِ) سرار التكرار صٖٓ.
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سر الذكر كالةذؼ
تامماما وت ٌوف ٌ
كذلؾ عيد تّكتاما كؿ كهمض  ،ود ٌيل عيد ٌ
)كًاف تى ٍكعييركٍا){اليساّ  }ُُّ :في
نا
ظاهر فواما ج ل س فول  ،فوكلل تعال ى ع
المكإع ايكؿ المتودـ مف السكرة خطاب لمواكد كاليصارل ك هؿ الورف ،

الومض

جموعا فئض ةمومض ذا ةوست اهؿ ايرض  ،فالخطاب مكجل ل
كهـ
ن
فإف ﵀ غورهـ في ك ٌؿ رض  ،ةادر ،س ةايل ،ف ورسؿ لواـ
ٌ
يياـ ذا كعركا ٌ
)كًاف تىتىىكلك ٍكا
مف و اّ كوادواـ ل دويل كوككيكا نا
خور مياـ .كما ةاؿ تعال ى ع
كيكا ٍىمذىالى يك ٍـ)[مةمد ]ّٖ :فذكرت )ما) لتعكد
ىو ٍستىٍ ًد ٍؿ ةى ٍك نما ىغ ٍو ىريك ٍـ ذيكـ ج ىو يك ي
عم ايكذروف مف هؿ ايرض في كؿ مكاف كزماف.
)كًاف تى ٍكعييركٍا) في المكإع الذايي مف السكرة فاك
ٌما ةكلل تعال  :ى ع
اس)
خطاب ل الياس كافض  ،فود ا تد ت ا وض وكلل تعال  :ى
))وا ىوحاىا الكي ي

فإف ا﵀ مستغف
فالخطاب مكجل ال هؿ ايرض جموعا ٌاياـ ذا كعركا ٌ ،
عياـ اهؿ السمكات الذوف ج وةص عددهـ ٌج ا﵀ كلـ و ذ مياـ ةد عف

طاعتل  ،كج وعتركف عف كره كتس وةل كما خ ر تعال عف مكس  ،عمول
السّـٌ ،يل ةاؿ لوكمل ً) :ف تى ٍكعيركٍا ىيتيـ كمف ًفي ايىر ً ً
وعا فىًإ كف المٌلى
ض ىجم ن
ٍ
ي
ٍ ىى
ود)[ا راهوـ.]ٖ :
لى ىغيً اي ىة ًم ه
فةذفت )ما) في هذا المكإع لـ وكف لجعؿ هؿ ايرض ت نعا يهؿ
السماّ ؿ كاف لّستغياّ عياـ كعف ع ادتاـ ﵀  ،كو دك ةذفاا كاجنا عكاف
يف ذكرها في سواؽ هذه ا وض ج وموؽ مواـ ا﵀ الغيي
كاف خّؼ ايصؿ ؛ ٌ
ذاتل ذـ جيكده كمّئكتل.

التامة (التعجبية)
المبحث الثاني  :النكرة ٌ
كردت )ما) التعج وض في الورف الكروـ صوغض )ما فعمل) في مكإعوف:
ىص ى ىريه ٍـ ىعمى الكي ًار)[ال ورة ]ُٕٓ :كةكلل تعال ) :ةيتً ىؿ
هما ةكلل تعال ) :فى ىمآ ٍ
غرؾ ر ؾ) كهي
اييس ي
ى
اف ىما ى ٍكعى ىرهي)[ع س ]ُٕ :كةر سعود ف ج ور )ما ٌ
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)ُ)
لؾ ال ىك ًر ًوـ)
ةراّة اذة
ن
)ما ىغ كر ىؾ ً ىر ى
دج مف الوراّة الم اكره المجمع عمواا ى
[اجيعطار.]ٔ :

كعلرؼ التعجب ٌايل استعظاـ زوادة في كصؼ العاعؿ ،كوككف فوما
ي
)ِ)
خعي س ل ))كةد ةوؿ :ذا ظار الس ب طؿ العجب)) عم ٌف التعجب ج

ييل ج وعزب عف عممل يّ  ،فا﵀
وص صدكره مف ا﵀  ،عز كجؿ ٌ ،
ص ًرؼ ل
يوعجب المخمكةوف كج ىوعجب هك  ،فإف كرد ما ظاهره ذلؾ  ،ي
ىص ى ىريه ٍـ ىعمى الكي ًار) معياه ٌ :ف ا﵀
المخا ى
طب ،فوككف ةكلل تعال ) :فى ىمآ ٍ
يوعجب المؤميوف مف جرة الكعار عم عمؿ وور اـ مف اليار  ،ك هـ ممف
اف ىما ى ٍكعى ىرهي) هك
وستةوكف ف وواؿ فواـ ذلؾ  ،ككذلؾ ةكلل تعال ) :ةيتً ىؿ
اييس ي
ى
تعجب مف كعره)ّ).
ممف يو ٌ
ةسف ع ىد ا﵀  ،يكرة
كيعر ت )ما) في صوغض )ما فعمل) يةك :ما
ى
ماإوا
فعّ
ةسف) ن
ن
تامض غور صعض كج صمض في مةؿ رفع م تد  ،كهعرب ) ى
ك)ع د ا﵀) مععكنج ل ،كفي ) ةسف) فاعؿ مستتر وعكد عم

)ما) كالععؿ

)ُ) المةتسب في ت ووف كجكه كاذ الوراّات كا وإاح عياا ج ف جيي ِّْٓ-ّّٓ/
كال رهاف في عمكـ الورف ْ َْْ/كا تواف في عمكـ الورف ِ.ِٖٖ/

ِ
الغرة المخعوض ج ف الخٌاز ِ.ْٔٔ /
) ) المرتجؿ ج ف الخ اب يصُْٓ ُْٔ -ك ى
) ّ) ال غدادوات ص ّّٓ كم كؿ عراب الورف ُ َِٖ-َُٖ/ِ ،ُُٕ/ك رح الممع

ج ف رهاف العك رم ِ ُِْ/كزاد المسور في عمـ التعسور ج ف الجكزم ُ،ُٕٕ /
كالم اب في عمؿ ال ياّ كا عراب ي ي ال واّ العك رم ِ ُْٔ /ك رح المعصؿ

ج ف وعوش ْ ٓ/ك رح لعوض ا ف مالؾ ج ف الياظـ صُٖٓ ككا ؼ الخصاصض
عف لعاظ الخّصض ج ف الجكزم صُُِ كةا وض الصٌاف عم
ّ.ُٔ ،ُِ/
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رح اي مكيي

ةسف ع ىد ا﵀  ،م  :يّ
كمعمكجه في مةؿ رفع خ ر  ،كالتودور :يّ
ى
جعمل ةسيا  ،كهذا هك مذهب سو كول كجماكر اليةاة)ُ).
كيسب ل ايخعش ٌيل جاز جعؿ )ما) مكصكلض  ،كالععؿ صمتاا
ي
ةسف ع ىد ا﵀
ةسف ع ىد ا﵀) تودور :الذم
كالخ ر مةذكؼ ،فوككف )ما
ى
ى

ةسف ع ىد ا﵀ عظوـ)ِ).
يّ عظوـ ،ك يكرة مكصكفض كالتودور :يّ
ى
كةد ر ٌج جماكر اليةاة مذهب سو كول كجعمكا )ما) يكرة تامض غور
مكصكفض  ،ذلؾ ٌف التعجب في ا ااـ ميزلض ال رط كاجستعااـ  ،فجعؿ

)ما) مكصكلض اك مكصكفض ،وخرجاا عف ا ااـ الّزـ لمعي التعجب الذم

يعلرؼ ايل ما خع
المكصكؼ)ّ).

س ل ؛ ذ الصمض ت وف المكصكؿ  ،كالصعض ت وف

يف خ رها كاجب
كةوؿٌ :ف جعؿ )ما) مكصكلض ج وزوماا عف ااماا ؛ ٌ
كركد اف الخ ر هيا  ،عكاف
الةذؼ  ،كالتزاـ ةذؼ الخ ر كاؼ في ا ااـ ي

تودور  ،فّ وككف هياؾ ااـ ،عكاف ةوؿ ٌ :يل
نا
ادع ةذفل ٌ ،ج ٌايل معمكـ
)ْ)
كجعؿ المذهب الذم يسب ل ايخعش،
مجاكؿ فةذؼ المجاكؿ ج وجكز
ي

)ُ) الكتاب ُ ِٕ ،ّٕ/كالموتإب ْ ُّٕ/كايصكؿ في اليةك ج ف السراج ُُُٓ/
المعصؿ ٕ ُْٔ/كا وإاح في
كالجمؿ لمزجاجي صٗٗ ُُِ ،ك رح
ٌ
المعصؿ ج ف الةاجب ِ.َُٖ/
ٌ

رح

)ِ) ايمالي ال جروض ِ ِّٕ/كالمرتجؿ صُْٔ ُْٕ-كال واف في غروب عراب الورف
ُ ُّٖ/ك رح الكافوض ال افوض ِ َُٖ/كالجي

الدايي صّّٓ كمغيي الم وب

ُ ِٕٗ/ك رح ا ف عووؿ ِ َُٓ/كةا وض الصٌاف ّ.ُٖ-ُٕ/
) ّ) المصادر السا وض كال غدادوات صِٓٓ كالموتصد في رح ا وإاح لع د الواهر
الجرجايي ُ ّٕٓ/كةكاعد المطارةض ج ف واز اليةكم صُِٔ.

)ْ) رح الكافوض ال افوض ِ.َُُٖ- ََُٖ /
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ةرب ل ةكاعد المغض مف مذهب سو كول كجماكر اليةاة ؛ لككف ةذؼ الخ ر

ائعا في المغض العر وض في ةوف ٌف اج تداّ اليكرة التامض مخالؼ لأصؿ)ُ).
ن
العراّ في ةكلل تعال :
ٌما معي هذه الصوغض في الورف الكروـ فود ذكر ٌ
ىص ى ىريه ٍـ ىعمى الكي ًار) ف فول كجاوف ،ةدهما معياه  :فما الذم صٌرهـ
)فى ىمآ ٍ
عم اليار؟ كا خر معياه  :فما جرهـ عم اليار .كرل ٌف في ةكلل تعال
اف ىما ى ٍكعى ىرهي) ))وككف تعجنا كوككف :ما الذم كعره؟)) ذـ ٌوف ٌيل
)ةيتً ىؿ
اييس ي
ى
)) اذا الكجل ا خر جاّ التعسور)))ِ).
العراّ ف تككف )ما) تعج وض تودور ) يّ) كالمعي  :يّ
فود جاز ٌ
ص رهـ ،ك يّ كعره  ،ك جاز كذلؾ اف تككف استعااموض  ،كجعؿ هذا المعي
تودور :ما الذم صٌرهـ؟ كما الذم كعره؟ م :جعؿ )ما) استعااموض م ك ض
التعجب .كةد وستعاد مف اجستعااـ معي التعجب)ّ).

العراّ في كصؼ الكجل الذايي ٌ ،ايل ل جاّ التعسور
كو عر كّـ ٌ
استةسايل  ،كةد ار ل جكاز هذوف الكجاوف ايخعش )ْ ) ،كالط رم )ٓ )،

اليةاس)ٔ) ،كغورهـ)ٕ) .كذهب ك ع ودة ل ٌف )ما) في ةكلل تعال ) :فى ىمآ
ك ٌ
)ٖ)
يف التعجب
ىص ى ىريه ٍـ ىعمى الكي ًار) استعااموض كصرح ٌاياا ))لوس تعجب))
ٌ
ٍ
)ُ) خط متعذرة عم طروؽ تجدود اليةك العر ي ،ععوؼ دم ووض صُٖ.َِ-
)ِ) معايي الورف ُ.ِّٕ/ّ ،َُّ/

)ّ) ةا وض الصٌاف ّ.ُٕ/
)ْ) معايي الورف ُ.ِٖٓ /ِ ،ُٓٔ -ُٓٓ/
)ٓ) جامع ال واف ِ.ْٓ /ّ ،ّّّ -ِّّ /
)ٔ) عراب الورف ّ.ِٖٔ /

)ٕ) م كؿ عراب الورف ُ َِٖ -َُٖ /ِ ،ُُٕ /كالت واف في تعسور الورف ُِٗ /
كالك اؼ ُ ّْٕ/ْ ،ُِٔ /كزاد المسور ُ .ُٕٕ /كالت واف في عراب الورف ُ/
ُِْ ُِِٕ /ِ ،كفت الودور ُ.ُُٕ /

)ٖ) مجاز الورف ُ.ْٔ /
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)ُ)

وإا ٌج
التعجب ج وص ٌ صدكره مف ا﵀ رول .كو دك ٌيل رل ن
اجستعااـ مر نادا ل التعجب  ،ؿ هك كما ةاؿ الم رد ))استعااـ وراد ل التورور
)ِ)

كالتك وه))
)ٓ)

ةواف

)ّ)

كيوؿ هذا الكجل ك جععر الطكسي
)ٔ)

كغورهـ

)ْ)

كالورط ي

وككف هذا

) ٓ)

ك ك ةواف

كلـ وجز الزجاج الكجل الذم وذهب ل التعجب ٌج عيد

جعمل ))مما وؤمر ل ا دموكف ،م :اعج كا يتـ)) )ٕ).

كوذهب الككفوكف ل ٌف مذهب سو كول كجماكر اليةاة في صوغض )ما
عظـ ا﵀ى! ذ ج
فعمل) غور صةو  ،وكإةكف ذلؾ مف ةكؿ الوائؿ  :ما
ى

يف ا﵀ عظوـ
عظـ ا﵀ى  ،م :جعمل
وص ٌ ف وككف تودور :يّ
عظوما ؛ ٌ
ن
ى
ذاتل س ةايل  ،ج جعؿ جاعؿ )ٖ).
ةواسا
كذكر الصٌاف ٌف مف اليةاة ىمف ج وجوز التعجب مف صعات ا﵀ ن
يياا ج تو ؿ الزوادة ك ٌيل ٌذ ةكؿ العرب :ما
 ،فّ وواؿ :ما
عظـ ا﵀ى! ؛ ٌ
ى
عظـ ا﵀ى! كما ةدره! كما جمٌل! ذـ ٌوف ٌف المختار جكاز ذلؾ)ٗ).
ى
عظـ ا﵀ى  ،هك
اف ةكؿ الوائؿ :ما
ٌ
كرد ال صروكف عم الككفووف ٌ
ى
تودور :يّ عظٌ ىـ ا﵀ى ))كذلؾ ال يّ  ،الياس الذوف وصعكيل العظمض ،

ُ
كرسما .
ظا
) ) ٌج  :صماا  :ف ج  ،يدغمت اليكف الّـ لع ن
ن
)ِ) الموتإب ْ.ُّٖ /

)ّ) الت واف في تعسور الورف ُ.ُٗ /ِ ،ِّٕ -ِِٕ /
)ْ) الجامع يةكاـ الورف ِ.ّٔ /
)ٓ) ال ةر المةوط ُ.ْٗٓ /

)ٔ) زاد المسر ُ ُٕٕ /كفت الودور ُ.ُُٕ /

)ٕ) معايي الورف عكاع ار ل ُ.ِٖٓ -ِْٖ /ٓ ،ِْٓ /

ٖ
المةمٌ  -كجكه اليصب ج ف وور ،صَِ كمعاتو الغوب ٓ .ِّ-ِٗ /كاي اه
)) ي
كاليظائر لمسوكطي ْ.َُٕ /

)ٗ) ةا وض الصٌاف ّ.ُٔ /
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عظوما ...كلوس يّ يوخ ر ل عف ا﵀ ،عز
مت
رت ك نا
ور كعظٌ ي
كوكلؾ :كٌ ي
ن
كجؿ ٌ ،ج عم خّؼ ما يوخ ر ل عف غوره في المعي )) )ُ).

كةاؿ ك ال ركات ف ايي ارم ٌ :ف لاذا ال يّ الذم عاد عمول العاعؿ
عظـ)) ذّذض معاف )) :ةدها  :ف وعيي ال يّ مف وعظٌمل
المستتر في ) ى
عظمض ا﵀  ،تعال

مف ع اده  ،كالذايي  :ف وعيي ال يّ ما ود ٌؿ عم
كةدرتل مف مصيكعاتل .كالذالث :ف وعيي ل يعسل؛ مٌ :يل عظوـ يعسل ،ج
عظوما فرةنا ويل ك وف خمول)) )ِ).
ل يّ جعمل
ن
ككرد في ةا وض الخإرم ٌف معي الجعؿ لوس في صوغض )ما فعمل)
ؿ هك في تودورها)ّ).

ما

كو دك ٌف )ما) لوست استعااموض كما وذهب الككفوكف ،كالصةو
ذهب لول سو كول كجماكر اليةاة مف ٌف )ما) تعج وض ٌ ،ج ٌف ا كاؿ في

هذا الكجل ي ا مف ةكلاـٌ :ف ميصكب )ما فعمل) مععكؿ ل ةوووض  ،كهذا
فعؿ)
نا
إمور
نا
الوكؿ اإطرهـ ل ف و ةذكا عف العاعؿ  ،فجعمكه
مستتر في ) ى
يّ  ،لـ وجد اليةاة ما وعودكيل

كلما كاف الإمور ج ٌد مف عكده عم
ٌ
يف الإمور ج وعكد ٌج عم
اسما ؛ ٌ
عمول ٌج )ما) فاةتإ ف تككف ن
عظـ ا﵀ى  ،وككف تودور :يّ جعؿ
ايسماّ)ْ) ،كهذا مما جعؿ المذؿ  :ما
ى
عظوما .فكاف ا
ن
ا﵀ى

كاؿ.

)ُ) الموتإب ْ ُٕٔ/كمجالس العمماّ لمزجاجي صُِٓ.ُِٔ-
)ِ) ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ُ.ُْٕ-ُْٔ/
)ّ) ةا وض الخإرم عم

رح ا ف عووؿ ِ.ّٗ/

) ْ) كتاب الجمؿ لمزجاجي صُُِ ك سرار العر وض ي ي ال ركات ف ايي ارم ُٓ
ك كإ المسالؾ ل لعوض ف مالؾ ج ف ه اـ ِ ِِٕ/كةا وض الصٌاف ُّٕ/
كةا وض السجاعي عم ةطر اليدل صُِٗ.
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كالتكمؼ ظاهر في هذا ا عراب كالتودور؛ لذلؾ است عدهما اةذكف،
)ُ)

ك ذر عإاـ

كذكركا ٌياما ج وطا واف معي التعجب في صوغض )ما فعمل)
ف تسم )ما) في هذه الصوغض داة تعجب  ،ك ف ووتصر عم

عراب

فعؿ) ٌايل اسـ ميصكب متعجب ل  ،ك فعؿ التعجب ج فاعؿ لل  ،ك ف
) ى
وعرب الميصكب متعجنا ميل)ِ).

فإف اليةاة عكاف عر كا ميصكب )ما فعمل) مععكنج ل،
عم ٌوض ةاؿٌ ،
مر ةكلاـ في تعروؼ التعجب
ذه كا ل ٌيل فاعؿ في ايصؿ كالمعي  ،فود ٌ
ٌايل استعظاـ زوادة في كصؼ العاعؿ  ،كفي ذلؾ ووكؿ الزجاجي ))كاعمـ ٌف
التعجب ٌيما هك مف العاعؿ كج وجكز التعجب مف المععكؿ)) )ّ) كذه كا ل
)ْ)

ؿ ذكر ا ف

ٌف ةكامل كافوت ةكاـ ك ٌؿ فاعؿ كخالعت ةكاـ ك ٌؿ مععكؿ
يف
السراج ٌايل لوس ذمض في ) فعؿ) فاعؿ مستتر ومكف تةدوده كتمخوصل ؛ ٌ
)ٓ)
صرح
هذا العاعؿ هك الميصكب يعسل الذم يعرب مععكنج ل كهذه ةوووض ٌ

اا اليةاة  ،ك ٌكدكها  ،كلاذا ةاؿ ايستاذ ع اس ةسف  :ف فاعؿ )افعؿ)
))إمور مستتر كجكنا وعكد عم )ما) ك عده اسـ ميصكب هك في ظاهره
فاعؿ)))ٔ)فإذا كايت هذه هي الةوووض،

كلكيل في المعي
عكاع ار ل مععكؿ ل ٌ
فعؿ)
فاذا وعيي ف ميصكب )ما فعمل) هك العاعؿ  ،كج فاعؿ مستتر في ) ى
) ُ) في اليةك العر ي  -ةكاعد كتط وؽ صُِٓ ُِٔ-كالععؿ زمايل ك يوتل لمدكتكر
راهوـ السامرائي صّٕ كويظر )التعجب وف ال صرووف كالككفووف) كهك ةث
لمدكتكر مةوي الدوف تكفوؽ راهوـ .مجمض داب الرافدوف ،العدد الخامس ُْٕٗـ
صّ.ٗ-

)ِ) معايي اليةك ْ.ّٔٓ/

)ّ) كتاب الجمؿ صُُّ.

)ْ) ةا وض الصٌاف ّ ،ُّ/كةا وض الخإرم ِ.ّٗ/
)ٓ) ايصكؿ في اليةك ُ.ُُٗ-ُُٖ/
)ٔ) اليةك الكافي ّ.ِٕٕ-ِٕٔ/
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اسما لعدـ كجكد ما ود ٌؿ عم اسموتاا  ،ؿ هي ةرؼ
فّ تككف )ما) عيدئذ ن
ك داة استعممت لمتعجب اياا اف ةركؼ اجستعااـ كاليداّ كاجستغاذض.
ت ٌوف ٌف صوغض )ما فعمل) التي كردت في الوراف الكروـ رود اا معي
التعجب ،كةد تكافر فواا كؿ ما وةوؽ هذا المعي  .فود استعممت )ما) ي اّ

التعجب)ُ) ،كالدلوؿ عم ذلؾ ٌياا استعممت لاذا المعي في صوغض سماعوض.
ووكؿ ك ةواف ))كةد وجيّ عف العرب لعاظ مختمعض مإميض معي التعجب،
مف ذلؾ ةكلاـ :ما يت ًمف رجؿ)) )ِ).
)ّ)

كهمزة ) فعؿ) همزة ةطع  ،سماها المزيي

التعجب.

في كتا ل )الةركؼ) لؼ

كهياؾ كذور مف ايفعاؿ المتعدوض ترد صوغض )فعؿ) ك) فعؿ) .كالمعي

)ةب) ك ) ك
ك
ةب) توكؿ :ةكل ك ةكل)ْ).
كاةد مذؿ:

)فعؿ) ذ فواا زوادة في
فعؿ) ةكل في المعي مف
ى
كلعؿ صوغض ) ى
الم يي ،فمجيّ الععؿ في صوغض )ما فعمل) كزف ) فعؿ) ج كزف )فعؿ) ٌيما
هك لتوكوض معي التعجب كتعظوـ الصعض.

ةكل معي التعجب  ،يصب ما هك فاعؿ في المعي  ،فود ت ٌوف
كمما ٌ
سالعنا ٌف اليةاة ٌكدكا ٌف ميصكب )ما فعمل) هك فاعؿ في معياه ك ةكامل
يياـ ركا ٌف هذا ا عراب
ك صمل  ،كمف الكاإ ياـ لـ وعر كه
ن
فاعّ ؛ ٌ

وكسر الواعدة اليةكوض التي جمعكا عمواا  ،كهي ٌف العاعؿ ج وككف ٌج
كسر لمواعدة وككف فوما ٌذ عف
عد نا
فكعا  ،كالةوووض ٌف ا عراب الذم يو ٌ
مر ن
عراب يظائره  ،مف ذلؾ ما است اد ل اليةاة مف يصب العاعؿ كرفع
)ُ) رح الرإي عم الكافوض ْ.ِِٕ/
)ِ) تذكرة اليةاة صْٔٔ.
)ّ) الةركؼ ص ْْ.

)ْ) فعمت ك فعمت لمسجستايي صْٗ ،كالمعجـ الكسوط ُ.ُُٓ/
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فكعا  ،كلـ ورد فواا
المععكؿ في المكاإع التي لـ ورد فواا العاعؿ ٌج مر ن
المسمار)ُ) ك ٌما عراب ميصكب )ما
الذكب
المععكؿ ٌج ميصكنا .يةك :خرؽ
ي
ى
عد ً
اذا  ،ذلؾ ٌف يصب العاعؿ في صوغض )ما فعمل)
فعمل)
ن
فاعّ  ،فّ يو ٌ
ةواسي  ،فكؿ فاعؿ في هذه الصوغض ةد ذ ت يص ل  ،ؿ وعد رفعل ذكنذا ،
ةواسا  ،كج وككف هياؾ الت اس
ةواسا  ،كرد يص ل ن
م كما كرد رفع العاعؿ ن
يف الذايي وككف خاصًا صوغض )ما فعمل) التعج وض كوككف
وف الوواسوف ؛ ٌ
ايكؿ فوما عدا هذه الصوغض فميصكب )ما فعمل) هك فاعؿ في الةوووض  ،كما

عد مخالعا لمواعدة اليةكوض مف
صرح ذلؾ اليةاة  ،فإذا كاف ع ار ل
ن
فاعّ يو ٌ
عد مخالعنا لمواعدة اليةكوض مف جاض
جاض المعظ  ،فإف ع ار ل مععكنج ل يو ٌ

ككذور ما ٌكد اليةاة
نا
عد ساس ا عراب
المعي  ،كالمعي ج المعظ هك الذم يو ٌ
هذه الةوووض.

مذّ ،مف
كو دك ٌف لاذه المسالض يظائر في المغض العر وض  ،فالم تد ن
مرفكعات ايسماّ ٌ ،ج ٌيل ويصب ذا دخمت عمول ) كف) ك ةدل خكاتاا ،
ككذلؾ الخ ر فاك مف مرفكعات ايسماٌّ ،ج ٌيل ويصب ذا كةع خ نار لكاف
اك ةدل خكاتاا .كالعرب ات عكا هذا في لغتاـ  ،فود جعمكا تغوور المعي
وت عل تغوور في المعظ  ،كمف كإ ايمذمض في هذا ال اب ما وسم

سمكب

الوطع في العر وض  ،فإذا رادكا زوادة معي

الذـ ك المدح ك الترةـ في

المعطكؼ ك الصعض ك الخ ر  ،ةطعكه ل

ةركض مغاورة لممت كع  ،يةك:

كمررت زود
خوؿ ك ال خو يؿ،
وـ ،
كمررت زود ال ى
ي
ي
ي
وـ ك الكر ي
مررت زود الكر ى
)ِ )
المسكوف .كوسمكف التا ع هيا صعض موطكعض  .كهذا سمكب
المسكوف اك
ي
ى
معركؼ في العر وض  ،كلل مذمض في الوراف الكروـ.

)ُ) رح ا ف عووؿ ُ.ّٓٓ/
)ِ) رح ا ف عووؿ ُ.ِٓٓ/
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كمذؿ هذا فعمكا في سمكب التعجب )ما فعمل) فود يص كا فول ما هك

ذمل  ،فمعظ الجّلض
فاعؿ في المعي ؛ ٌ
يياـ رادكا الم الغض في مدةل ك ٌ
عظـ ا﵀ى ؛ فاعؿ  ،لكيل يصب لمعي التعجب  ،كمف
)ا﵀) في ةكليا :ما
ى
اليةاة مف

ار ل

هذا اليكع مف اليصب  ،فود ذكر ا ف كوساف )ت

ِٗٗهػ) ٌف ميصكب )ما فعمل) ميصكب التعجب)ُ) ،كجعؿ ا ف وور )ت
ُّٕهػ) يصب هذا اجسـ في اب )اليصب التعجب) )ِ).

كةد مر ٌف اليةاة جازكا في )ما) في )ما فعمل) ف تككف تعج وض ،
العراّ
كهك اختوار جماكر اليةاة  ،ك استعااموض وراد اا التعجب كهك اختوار ٌ
كالككفووف .كذمض فرؽ ساسي وف الكجاوف  ،فعيد جعؿ )ما) تعج وض في يةك:

ودا!
ما
جع ز ن
ى
جاعتل ٌ ،ما

ودا جعي الياس ،كيةف يعجب مف عظـ
وككف المعي ٌ :ف ز ن
عيد جعماا في المذاؿ يعسل استعااموض تعج وض  ،فّ وككف

المراد هذا المعي ؿ مف الجائز ف وككف ة ٌؿ الياس جاعض  ،ؿ وككف
جاعا  ،كةد عادياه مف ة ؿ
المراد ف يعجب مف خعاّ الس ب الذم جعمل
ن
ج نايا  ،فالذم ذار العجب في الكجل ايكؿ عظـ الصعض  ،كالذم ذاره في
الكجل الذايي خعاّ الس ب المةدث لمصعض  ،كالمراد مف ذلؾ يكاره كعدـ

فإف تعروؼ اليةاة لمتعجب ٌايل وككف فوما خعي س ل ،
ا ةرار ل  ،كلاذا ٌ
ةت ةالكا  :كمف هيا ةوؿ  :ذا ظار الس ب طؿ العجب  ،ج ويط ؽ عم
)ما فعمل) المعي الذم ذهب الول سو كول كجماكر اليةاة ؿ ويط ؽ عمواا

سب ل الككفووف  ،كةد ورد هذا الكجل في
المعي الذم استةسيل العراّ ي
كي ى
ك
ً
ىم ٍرتي ىؾ)[ايعراؼ:
غور هذه الصوغض كوكلل تعال ) :ةى ى
اؿ ىما ىم ىي ىع ىؾ ىج تى ٍس يج ىد ٍذ ى
ً
ت ًىو ىدمك) [ص:
ُِ] كةكلل تعال ) :ةى ى
وس ىما ىم ىي ىع ىؾ ىف تى ٍس يج ىد لً ىما ىخمى ٍو ي
اؿ ىوا ًٍ م ي
ٕٓ] فعي هاتوف ا وتوف استعااـ فاد معي ا يكار  ،كالمعي  :لً ىـ لى ٍـ تسجد
)ُ) المكفوي في اليةك ،مجمض المكرد ،المجمد ال ار ع العدد الذايي صُُْ.
)ِ) المةم – كجكه اليصب صَِ.
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لؾ اٍل ىك ًر ًوـ)
)ما ىغ كر ىؾ ً ىر ى
كج يّ ميعؾ مف السجكد؟! ككذلؾ ةكلل تعال  :ى
[اجيعطار ]ٔ :كالمعي  :ما الذم دعاؾ ل اجغترار ل؟! فعي صمض )ما) في
هذه ا وات إمور مستتر وعكد عم )ما) كهك العاعؿ الذم رود يكاره كهذا

ىص ى ىريه ٍـ ىعمى
ما ذهب لول صةاب هذا الكجل فوككف ةكلل تعال ) :فى ىما ٍ
الكي ًار) معياه عيدهـ  :ما الذم دعاهـ ل الص ر عم مكج ات اليار؟! م:

)ما ى ٍكعى ىرهي) معياه  :م يّ
ج يّ دعاهـ ل ذلؾ  ،ككذلؾ ةكلل تعال  :ى
ةمؿ ا يساف عم الكعر ،مع ما ورل مف ا وات الدالٌض عم التكةود؟! م:
ج

يّ هياؾ ودعكه ل

ككةدايوتل)ُ).

الكعر فك ٌؿ ما ةكلل ودؿ عم

كجكد ا﵀

فعي معي اجستعااـ يكار لمعاعؿ  ،مف غور ف وككف هياؾ تعظوـ

لمصعض ،كلوس في التعجب يكار لمعاعؿ  ،ؿ فول ذ ات لل كتعظوـ لصعتل
فا﵀  ،س ةايل ،في هاتوف ا وتوف ما راد اف يعجب مف خعاّ الس ب الذم

صٌر هؿ اليار  ،ككعٌر ا يساف ؿ راد  ،س ةايل ،ف يعجب مف عظـ
ص ر هؿ اليار عم اليار  ،كمف عظـ كعر ا يساف ر ل.
فعؿ) فعؿ  ،كلاـ في ذلؾ دلتاـ  ،عم
كةد ذهب ال صروكف ل ٌف ) ى
وإا  ،كمياا ٌف )ما
ةوف ذهب الككفوكف ل ٌيل اسـ كلاـ في ذلؾ دلتاـ ن
فعمل) وصاغ مف )ةاـ) ك) اع) عم كزف )ما ٍة ىك ىملي) ك)ما ٍ ىو ىعلي) ج عم
كزف )ما ةامل) ك)ما اعل) م :وصاغ مياما عم كزف اسـ التعإوؿ ج

عم كزف الععؿ المتعدم الامزة)ِ).

)ُ) م كؿ عراب الورف ِ َِٖ-َُٖ/كالك اؼ ْ ُٕٓ/كتعسور الورف العظوـ ُْْٕ/
كا تواف في عمكـ الورف ِ.ِٖٖ/

)ِ) سرار العر وض ي ي ال ركات ف ايي ارم صُُٓ
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كذهب الدكتكر مصطع جكاد ل

التعإوؿ ) فعؿ) )ُ).

ٌف همزة ) فعؿ) ميوطعض مف اسـ

كو دك ف ما استدؿ ل الككفوكف صةو مف جاض ف ) فعؿ) ً
و ،مف
ص ى
ٌ
ٌ
اسما ؛ ذ هك فعؿ يرود ف وصاغ
اسـ التعإوؿ كلوس صةوةا عدهـ ) فعؿ) ن
كما وصاغ اسـ التعإوؿ ؛ لوؤدم ذلؾ معي التعجب الذم فول معي
التعإوؿ كالتعظوـ  ،كةد ٌكد ك ال ركات ف ايي ارم كجكد م ا اض في هذا
المعي

وف سمكب التعجب )ما افعمل) ك سمكب التعإوؿ  ،فواؿ )) :ج ترل

ودا! جٌ لمف م ،غاوض الةسف ،كما ج توكؿ :زود
ٌيؾ ج توكؿ :ما ةسف ز ن
ةسف الوكـ ٌج لمف كاف فإماـ في الةسف)) )ِ) مٌ :ف الصعض في )ما

ٍّ
ةد فظوع يوتعجب ميل))
خذت تعظـ ))ةت كصمت ل
فعمل)
ٍ
ىص ى ىريه ٍـ ىعمى اليك ًار) فاك
المعي المراد مف هذه الصوغض في ةكلل تعال ) :فى ىمآ ٍ
)ّ)

كهذا هك

تعجب معي  :وا لاـ مف صا روف دودم الص ر ،م :عظـ ص رهـ كلوس

)ما ى ٍكعى ىرهي)
استعااما معي  :م يّ جعماـ وص ركف؟ ككذلؾ ةكلل ،تعال ى
ن
هك معي  :وا لل مف كافر  ،دود الكعر  ،م عظـ كعره  ،كلوس معي ،
كافرا؟!
م يّ جعمل ن
المضمنة معنى الحرؼ
الفصؿ الثالث ( :ما) النكرة
ٌ
الظاهر ٌف )ما) اجستعااموض ي ات مف تإمف )ما) المكصكلض معي
اجستعااـ  ،ككذلؾ )ما) ال رطوض ي ات مف تإمف )ما) المكصكلض معي
ودؿ عم ذلؾ ٌف ةساـ )ما) المكصكلض ك ةكاماا تياظر
ال رط  ،كالذم ٌ
)مف) المكصكلض ك ةكاماا  ،فاياؾ )ما) المكصكلض ك)مف) المكصكلض
ةساـ ى
ك)ما) ال رطوض ك)مف) ال رطوض  ،ك)ما) اليكرة المكصكفض ك)مف) اليكرة
المكصكفض  ،ك)ما) اجستعااموض ك)مف) اجستعااموض  ،كفي ك ٌؿ ةسـ مف هذه
)ُ) فعمت كافعمت الةا وض كّـ المةوؽ صُٔ.
)ِ) سرار العر وض ج ف اجي ارم صُُٕ.
)ّ) معايي اليةك ْ.ِٔٔ/
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كتعردت )ما) عف )مف)
ايةساـ استعممت )ما) لغور العاةؿ ك)مف) لمعاةؿ ،
ٍ
عض ةساماا مذؿ )ما) المصدروض  ،كالس ب في ذلؾ كاإ كهك ٌف )ما)
يف المصدر وعامؿ معاممض غور العاةؿ  ،فمـ
صمةت لمعي المصدر؛ ٌ
يياا تستعمؿ لمجيسوف ؛ لذلؾ كذر
تصم لل )مف) كةد صمةت لل )الذم) ٌ
)مف) فعي يةك ٌ :مف وكرميي
اةتماؿ )ما) لاذه المعايي كهذا هك ةاؿ ختاا ى
)ُ)
كرمل تةتمؿ )مف)  :ال رطوض كالمكصكلوض كالمكصكفوض كاجستعااموض .
المبحث األكؿ ( :ما) اءستفىامية :

ك)مف) لمعي
ا-اءستفىامية المفردة  :صمةت ك اؿ مف )ما)
ى
ييل وراد اا معي
اجستعااـ  ،ااماا كعمكماا  ،كلـ تصم لل )الذم) ٌ
المعرفض ؛ لذلؾ يعلرفت )ما) اجستعااموض ٌاياا اسـ م اـ )ِ ) م يوض لتإمياا
معي الةرؼ  ،كهك همزة اجستعااـ  ،كةد جيّ اا لإرب مف اجختصار ،

م يّ )ّ )؟ كوعمؿ فواا ما عدها مف ايفعاؿ  ،كتوع في
كهي معي ٌ :
المكاةع التي توع فواا ايسماّ)ْ) ود ٌف لاا الصدارة في الكّـ كتعرب ةسب

تودور جكا اا)ٓ).

كاجستعااـ في العر وض ك سالو اا يكعاف  :ةدهما ةوووي كهك ايصؿ ،

كهك ))ما وككف سؤ ناج عما ج يعممل ليعممل))

)ٔ )

كهذا اجستعااـ وةتاج ل

جكاب  ،كج وص ٌ صدركه مف ا﵀ س ةايل  ،لعممل كؿ يّ  ،كما كرد ميل
)ُ) مغيي الم وب ُ.ِّٖ/

)ِ) ك ذ الوكؿ الذم يس ل ك ةواف ل المازيي ٌايل جاز ف تككف )ما) في اجستعااـ
يكرة ك معرفض  -تذكرة اليةاة صّٖ.
) ّ) المعردات في غروب الورف لمراغب ص ِٕٕ ك رح المعصؿ ج ف وعوش ْٓ/
كايمالي اليةكوض ج ف الةاجب ّ ُْٗ-ُْٖ/كا تواف في عمكـ الورف ِ.ِٖٕ/

)ْ) دراسات يسمكب الورف  -عإومض  -الوسـ ايكؿ ّ.َُْ-َُِ/
)ٓ) ال رهاف في عمكـ الورف ْ.َِْ/

)ٔ) ال رهاف في كجكه ال واف ج ف كهب الكاتب صُُّ.
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ار مف ا﵀  ،عز كجؿ  ،عم لساف ي وائل ك ةكاماـ
في الورف الكروـ كاف خ نا
ً
)ما لى ٍكيياىا) [ال ورة:
)ماه ىي) [ال ورة ]َٕ-ٖٔ :كةكلل تعال  :ى
 ،كوكلل تعال ى
ٗٔ] كهك سؤاؿ يي سرائوؿ لمكس  ،عمول السّـ ،عف اف ال ورة .كةكلل
كف ًمف ى ٍعًدم)[ال ورة.]ُّّ :
)ما تى ٍعي يد ى
تعال  :ى
استعااما مجازوًا ،
كا خر)) :ما وككف سؤاج عما يعممل)) )ُ) كوسم
ن
كهك معي ذاف خرج مف المعي ايصمي الةوووي  ،لغرض مف ايغراض ،

فّ وراد ل اجستخ ار عف يّ  ،ؿ ورد لمعاف خرل ووصد لواا المتكمـ ،
)فوـ ى ً ً
ً
اها) [اليازعات ]ّْ :م :ج
ىيت مف ذ ٍك ىر ى
كمعي الياي في ةكلل تعال  :ى
) ِ)
ىع ىجمى ىؾ
:
تعال
ةكلل
في
يكار
ا
كمعي
تذكرها عم ةد التاكوّت
)ك ىما ٍ
ى
كس )[طل ]ّٖ :فاذا استعااـ عم كجل ا يكار لتودمل)ّ) كمف
ىعف ةى ٍك ًم ىؾ ىوا يم ى
ً
كً
كف ىما ج
معايول التك وه كوكلل تعال  :ى
ىمييكا ل ىـ تىويكلي ى
)وا ىوحاىا الذ ى
وف ى

كف)[الصؼ ]ِ :كةد ذكر ايزهرم )ت َّٕهػ) ٌف اجستعااـ استعماؿ
تى ٍع ىعمي ى
)ما) مف ا﵀ عم كجاوف  ،كهك لممؤمف تورور كلمكافر توروع كتك وه)ْ) كذكر
كذكر ك ةواف ٌف اجستعااـ في هذه ا وض وككف معي ا يكار كالتك وه ف
كاف الخطاب لمميافووف ، .عكاف كاف لممؤميوف فاك لمتمطؼ في العتب)ٓ) كذكر

كذكر الزرك ي ٌف في ا وض معي الياي)ٔ).

)ُ) المصدر يعسل كالصعةض يعساا.
)ِ) رح الرإي ّ.َٓ/

)ّ) الك اؼ ّ َٖ/كا تواف في عمكـ الورف ِ.ِّٓ/
)ْ) تاذوب المغض ُٓ.ِٕٔ/

)ٓ) ال ةر المةوط ٖ ُِٔ/كويظر دراسات يسمكب الورف ،الوسـ ايكؿ ّ.ٗٔ/
)ٔ) ال رهاف في عمكـ الورف ِ.ُّْ/
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)ك ىما لىىيا جى يي ٍؤ ًم يف ًالمٌ ًل)
كمف معايول ن
وإا اجست عاد كوكلل تعال  :ى
[المائدة  ]ْٖ :فاك استعااـ رود ل است عاد عدـ وماياـ مع ةواـ ما وكجب
ا وماف كهك الطمع في يعاـ ا﵀ عمواـ صة ض الصالةوف)ُ).
)ما لً ىي ج ىىرل اٍلاي ٍد يه ىد)[اليمؿ )ِ) ]َِ :كالتعظوـ
كالتعجب كوكلل تعال  :ى
اؾ ىما اٍل ىةاةكضي)[الةاةض.]ّ-ُ :
كوكلل تعال ) :اٍل ىةاةكضي * ىما اٍل ىةاةكضي * ىك ىما ٍىد ىر ى
كالمراد تعخوـ اف وكـ الووامض ،كما توكؿ :زود ما هك؟ ك زود ما زود؟ عم
تاكوؿ التعظوـ

ايل )ّ ) .كلـ ووؿ :الةاةض ما هي؟ فكإع الظاهر مكإع

ييل هكؿ لاا)ْ) .كفي هذا اجستعااـ تجاوؿ لماهوض )الةاةض) كهي
المإمر ؛ ٌ
كهي وكـ الووامض لدل السامع المخاطب كالمراد مف هذه ا وض كا وات التي
)ٓ)

عم يةكها في الورف الكروـ  ،التعظوـ كالتعجب

لمعاف خرل تعاـ مف السواؽ.

كورد اجستعااـ المجازم

كمف ا وات التي اختمعت ةكاؿ اليةاة كالمعسروف في ع ار اا كتعسورها،
)كى ٍة ىس يمكٍا ًالمٌ ًل ىج ٍا ىد ٍىو ىمايً ًا ٍـ لىئًف ىجاّتٍاي ٍـ ىوضه لكيو ٍؤ ًميي كف ًاىا ية ٍؿ ًكي ىما
ةكلل تعال  :ى
كف)[اييعاـ ]َُٗ :فود
يد المٌ ًل ىك ىما يو ٍ ًع يريك ٍـ ىكياىا ً ىذا ىج ٍ
ات ًع ى
ا ىو ي
اّت جى يو ٍؤ ًميي ى

ةرئت ٌ :ياا ك ٌياا الكسر كالعت )ٔ) فعيد ةراّتاا الكسر تككف ) ٌياا مستايعض ،
 ،كةد تـ الكّـ عيد )و عركـ) كعيد ةراّتاا العت تككف ) ٌياا) هي المععكؿ
)ُ) الك اؼ ُ.َٕٔ/

)ِ) ةا وض الص اف ّ.ُٕ/

)ّ) معايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ٓ ُِّ/كالصاة ي في فول المغض صُُٕ.

)ْ) الك اؼ ْ ٖٓٗ/ك رح الرإي عم الكافوض ّ َٓ/كال رهاف في عمكـ الورف ِّّٖ/
ِ ّّٖ/كمعترؾ ايةراف في عجاز الورف ِ.ّْٕ ،ِْٔ-ُْْ/

)ٓ) م كؿ عراب الورف ِ.ّٕٓ/

)ٔ) ةر كسر ) ٌياا) ا ف كذور ك ك عمرك كةر العت يافع كعاصـ في ركاوض ةعص كةمزة
كةمزة كالكسائي :كتاب الس عض في الوراّات ج ف مجاهد صِٓٔ.
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الذايي في مةؿ يصب ،كالمعي  :كما وعممكـ عدـ وماياـ ذا جاّتاـ ا وض.
)ُ)

فوككف تاخور ا وض نا
عذر لاـ في ترؾ ا وماف  ،كهذا ج وص ٌ
كرده الزجاج ٌاياا يافوض في ةراّة الكسر،
جعؿ )ج) زائدة لوص المعي ٌ ،
فوجب ذلؾ في ةراّة العت )ِ) .كةد خطكا اليةاس هذا الوكؿ عد ف يس ل ل

الكسائي)ّ) ،كيسب ل الخموؿ ٌيل جعؿ ) ٌياا) معي
)ٓ)
فكايل ةاؿ :كما و عركـ لعماا ذا جاّتاـ ج وؤميكف ،
العراّ ٌ .
جود كما ةاؿ ٌ
فّ تيعع معاـ عيدئذ ا وات ،كهك كجل مّئـ لمسواؽ)ٔ) لذلؾ جعمل الط رم
)لعماا)

)ْ )

كمياـ مف

كهك كجل

كوعإده ةراّة ي ف كعب )) :لعماا ذا جاّت ج
رج التاكوّت ،
ٌ
وؤميكف)) كةد سمع عف العرب ةكلاـ :اذهب ل السكؽ ٌيؾ ت ترم ليا نوئا،

وعيي :لعمؾ ت ترم  ،كذكر عمول كاهد مف
ك اذا التاكوؿ تككف الوراّتاف معي

مستتر وعكد عم

عارهـ)ٕ).

كاةد  ،كفي )و عركـ) فاعؿ

)ما) ك)كـ) المععكؿ ايكؿ كالمععكؿ الذايي مةذكؼ ،

)ُ) الك ؼ عف كجكه الوراّات لمكي الووسي ُ ْْٓ/كمجمع ال واف في تعسور الورف
ْ ّْٖ/كمغيي الم وب ُ ُِٓ/كال رهاف في عمكـ الورف ّ ُٖ/ك صائر ذكم
التمووز ْ.ّْٔ/

)ِ) معايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ِ ِّٖ -ِِٖ/كمغيي الم وب ُ.ُِٓ/

)ّ) عراب الورف ُ ْٕٓ/كال غدادوات ُ ِْٖ-ِّٖ/كالك ؼ عف كجكه الوراّات لمكي
ُ ْْٓ/كال واف في غروب عراب الورف ُ ّّٓ/كال رهاف في عمكـ الورف ّ.ُٖ/

)ْ) الكتاب ّ ُِّ/كاليكت في تعسور كتاب سو كول ِ.ٕٔٔ/
)ٓ) معايي الورف ُ.َّٓ-ّْٗ/

ٔ
لميةاس ص ُّٖ.ُّٗ-
) ) كجاز وإا ف ووؼ عم )و عركـ) الوطع كاجئتّؼ ٌ
) ٕ) جامع ال واف ُِ ّْ-ّٗ/كالك اؼ ِ ٖٓ-ٕٓ/كتعسور الورف العظوـ ج ف كذور

يخر التي
ِ ُٔٓ-ُْٔ/كويظر كذلؾ المصادر اي ى
ا وض .
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ريا لواا في عراب هذه

تودوره  ) :وماياـ) كالمعي  :ما وعممكـ وماياـ؟ وعييٌ :ياـ ج وؤميكف ذا
جاّتاـ ا وض.
كوكذر اةتماؿ )ما) اجستعااموض لمعي اليعي  ،فمف ذلؾ ةكلل تعال :
ك ً
ً ً
م ًفي اٍل ىة ىو ًاة ال حد ٍي ىوا)[ال ورة،)ُ) ]ٖٓ :
اّ ىمف ىو ٍع ىع يؿ ىذل ىؾ مي يك ٍـ ًج خ ٍز ه
)فى ىما ىج ىز ي
ًً
ً
ت ًلى ٍو ىيا)[وكسؼ ) ِ) ]ٔٓ :كةكلل
اعتيىيا يركد ٍ
إ ى
كةكلل تعال ) :ما ىي ٍ غي ىهػذه ً ى

)ّ)
ً
ىغ ىي
)ما ٍ
تعال  ) :ية ٍؿ ىما ىو ٍع ىاي يك ٍـ ىرلي)[العرةاف ]ٕٕ:كةكلل تعال  :ى
كف) [ال عراّ )ْ) ]َِٕ :كةكلل تعال ) :فى ىما تي ٍغ ًف الحي يذ ير)
كما ىك يايكا يو ىمتك يع ى

ىع ٍيايـ
[الومر:

)ٓ)
ول)[الةاةض]ِٖ :
)ما ٍ
ىغ ىي ىعليي ىمالً ٍ
ٓ] كةكلل تعال  :ى
ً
ً
)ما ٍ
ىغ ىي ىع ٍيلي ىماليلي
)ك ىما يو ٍغيي ىع ٍيلي ىماليلي ىذا تىىركدل)[الموؿ ]ُُ :كةكلل تعال  :ى
ى
)ٕ)
ب) [الماب. ]ِ :
ىك ىما ىك ىس ى
)ٔ)

)ك ىما
كةكلل تعال  :ى

مرده ٌياا استعااموض  ،في هذه ا وات
كاةتماؿ )ما) لميعي كاجستعااـ ٌ ،
مجازا ،فجكاز ع ار اا
في الةوووض كهك ايصؿ  ،ذـ خرجت ل معي اليعي
ن
استعااموض كاف مراعاة لةوووتاا ك صماا  ،كجكاز ع ار اا يافوض  ،كاف مراعاة

لممعي

المجازم الذم خرجت لول  ،ك ار الدكتكر ةمد دكم ل

ٌف

) ُ) عراب الورف الميسكب خطان ل الزٌجاج ّ ُٗٗ/كالك ؼ عف يكت المعايي
كا عراب ُ ْٓ/كالت واف في عراب الورف ُ.ٖٕ/

ِ
لمعراّ ِ ْٗ/كمعايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ّ .ُُٖ/عكاعراب الورف
) ) معايي الورف ٌ
لميةاس ِ ُْٕ/كم كؿ عراب الورف ُ ّٖٗ/كالت واف في عراب الورف
ٌ

ِ.ّٕٕ/

)ّ) معترؾ ايةراف في عجاز الورف ِ.ّٕٔ/
)ْ) ال واف في غروب عراب الورف ِ.ُِٕ/

ٓ
لمعراّ ّ َُٓ/كمغيي الم وب ُ.ُّٓ/
) ) معايي الورف ٌ
)ٔ) عراب ذّذوف سكرة ج ف خالكول صِِِ.

)ٕ) مغي الم وب ُ.ُّٓ/
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يف
التع ور عف معي اليعي اسمكب اجستعااـ م)) ،مف اليعي ا تداّ)) ٌ
اجستعااـ وةمؿ السامع المخاطب عم ا ةرار اليعي عد ركوض كتعكور)ُ).
كج وككف هذا م ،في كؿ مكإع عكا ٌج لما كرد سمكب اليعي في الوراف

الكروـ.

الجر  ،كهذا الةذؼ وككف في
كتةذؼ لؼ )ما) اجستعااموض في ةالض ٌ
)ِ )
ةموّ ذ ات ايلؼ في كّـ العرب )ّ ) كةوؿ في عمٌض
المعظ كالخط ككرد ن
ةذؼ ايلؼ ةكاؿ مختمعض ،

كالخ ر)ْ).

ارها ٌياا ةذفت لمتعروؽ وف اجستعااـ

فةذفت مف
كةاعدة ةذؼ ايلؼ عكاذ اتاا يخذ اا في خط المصةؼ  ،ي
ً
ىيت ًمف
)ما) اجستعااموض في ةالض
وـ ى
ٌ
الجر ،كالذم في ةكلل تعال ) :ف ى
ً
اها) [اليازعات ]ّْ :عم ةوف يذ تت ذا كردت )ما) خ روض  ،كالذم في
ذ ٍك ىر ى
ىخ ٍذتيـ ع ىذ ه ً
ً
وـ * فى يكميكٍا
اب لم ىف المٌ ًل ىس ى ى
ةكلل تعال ) :لك ٍكجى ًكتى ه
وما ى ٍ ى
اب ىعظ ه
ؽ لى ىم كس يك ٍـ ف ى
ً
ً
ً
وـ) [اييعاؿ.)ٓ) ]ٔٗ-ٖٔ :
م كما ىغي ٍمتي ٍـ ىةّىجن طىلونا ىكاتكويكٍا المٌلى ً كف المٌلى ىغعي ه
كر كرة ه
)ٓ).

الجر
العراّ ٌيل كذر في الكّـ مجيّ ما اجستعااموض مع جـ ٌ
كذكر ٌ
)ٔ )
)وا ىوحاىا
المتصمض الإمور ،ةت تكهمكا ٌياما ةرؼ كاةد كوكلل تعال  :ى
)ُ) مف ّغض الورف صُّٔ.

)ِ) الكتاب ْ ُٔٓ-ُْٔ/ك دب الكاتب ج ف ةتو ض صُْٗ ككتاب الكاإ في العر وض
لمز ودم صُّٔ كايمالي ال جروض ِ ِّّ/كال واف في غروب عراب الورف
ُ ِٔٔ/ك رح عمدة الةافظ صِْٖ.

)ّ) رح كاهد المغيي لمسوكطي صَٕٗ كخزايض ايدب لم غدادم ٔ.ٗٗ/

ْ
لميةاس ُ ُٗٗ-ُٖٗ/كالت واف في
لمعراّ ِ ِِٗ/عكاعراب الورف ٌ
) ) معايي الورف ٌ
عراب الورف ُ ّٗ/كمغيي الم وب ُ.ِٗٗ/

)ٓ) مغيي الم وب ُ.ََّ-ِٖٗ/
)ٔ) معايي الورف ُ.ِٕٖ/

373

ً
كً
ايعركٍا ًفي س ً ً
وؿ المٌ ًل اذكا ىةٍمتي ٍـ ًلى
وف ىمييكٍا ىما لى يك ٍـ ً ىذا ًة ى
الذ ى
ى
وؿ لى يك يـ ي
اي ٍىر ً
ض)[التك ض]ّٖ:

كما كرد مف )ماؿ) معصكؿ ةرؼ الجر فواا مف المجركر كاف في
ر عض مكاإع مف الورف الكروـ  ،كهي ةكلل تعال ) :فىم ً
اؿ ىه يػؤجّ اٍلوى ٍكًـ جى
ى
ً
كف ىوا كٍومىتىىيا م ً
اؿ ىه ىذا
ىو ىك ي
كف ىو ٍعوىاي ى
اد ى
ى
)كىوويكلي ى ى
كف ىةدوذنا) [اليساّ ]ٕٖ :كةكلل تعال  :ى
ً
اٍل ًكتى ً
اها) [الكاؼ ]ْٗ :كةكلل تعال :
ص ًغ ىورةن ىكج ىك ً ىورةن ًج ٍ
ص ى
ىة ى
اب ج يو ىغاد ير ى
ك
ً ً
اؿ ىه ىذا ك ً
)م ً
ايسكا ً
ؽ) [فرةاف ]ٕ :كةكلل تعال :
ى
الر يسكؿ ىو ٍا يك يؿ الط ىع ى
اـ ىكىو ٍم ي في ٍ ى
)ُ)
ً
ً
ً
ً
)فىم ً ك
وف) [المعارج. ]ّٔ :
وف ىكعىيركا ةى مى ىؾ يم ٍاطع ى
اؿ الذ ى
ى
ً
ً
ةاج ،ككذلؾ ما ووع
وف) في سكرة المعارج ن
كوعرب الميصكب ) يماطع ى
كف) في سكرة اليساّ  ،كةكلل تعال :
)و ىك ي
مكةعل مف الجمؿ  ،كوكلل تعال ى
اد ى
ك
ً
اـ) في سكرة العرةاف)ِ).
)ج يو ىغاد ير) في سكرة الكاؼ كةكلل تعال  :ى
)و ٍا يك يؿ الط ىع ى
كتعرب )ما) اجستعااموض في هذه ا وات م تد كالّـ كمجركرها في مةؿ رفع
)ّ)

خ رها  ،كجعؿ ا ف وور

)ما) اجستعااموض في هذا ايسمكب عاممض عمؿ

كاف كاخكاتاا  ،كيصب اجسـ عدها .عم
ج وخع .

ٌيل خ ر لاا  ،كفول مف التكمؼ ما

عما ج وعوؿ ك جياسل ك جياس العوّّ
ي
كوساؿ ػ)ما) اجستعااموض ٌ
)ْ)
ك يكاعاـ كصعاتاـ  .فإذا ةوؿ :ما عيدؾ؟ جاز ف وككف الجكاب :كتاب ك

وإا عف صعات العوّّ،
رجؿ ،ذا ةصد ل جيس مف الرجاؿ  ،كوساؿ اا ن

)ُ) ا ةياع مف كتب الوراّات ج ف ال اذش ُ.ِٓٔ/
)ِ) م كؿ عراب الورفُ.ٕٓٗ ،ُٕٔ/ِ ،ِّٓ /
)ّ) المةم  ،كجكه اليصب ،صَّ.

)ْ) المعردات في غروب الورف صِٕٕ كا تواف في عمكـ الورف ِ.ِٖٕ/
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يةك :ما زود؟ فوككف الجكاب :جكاد ك خوؿ ك يةك ذلؾ)ُ) .كتستعمؿ لمعاةؿ

وإا عيدما وراد اا اجستعسار عف ةوووض  ،يةك :ا يساف ما هك؟ فوواؿ
ن
مذٌّ :يل ةوكاف ياطؽ)ِ).
ن

كايصؿ في )ما) ٌياا تستعمؿ لغور العاةؿ  ،كلكف كردت لمعاةؿ في
الرةمف)[العرةاف]َٔ :
اس يج يدكا لً كمر ٍة ىم ًف ةالكا كما
)كًا ىذا ًة ى
ةكلل تعال  :ى ع
ي
وؿ لىاي يـ ٍ
ةاؿ الزجاج)) :كلـ وككيكا وعرفكف الرةمف مف سماّ ا﵀  ،فووؿ لاـ ٌيل مف
)ّ)
ييل كاف سؤ ناج
سماّ ا﵀)) كذكر الزمخ رم ٌف )ما) استعممت لمعاةؿ ؛ ٌ
)ْ)
ً
اؿ ًف ٍرىع ٍك يف ىك ىما ىر ح
وف)[ال عراّ:
عف مجاكؿ  .كيظوره ةكلل تعال ) :ةى ى
ب اٍل ىعالىم ى
يف فرعكف راد ف وككف سؤالل معي :
ِّ] فود عادت )ما) عم العاةؿ ؛ ٌ

م جياس ايعّـ هك؟ كلك راد ذاتل س ةايل ،
م يّ رب العالموف؟ كٌ ،
لواؿ :كمف رب العالموف)ٓ)؟.
)مف) )ٔ) في ةكلل تعال ) :فى ىما يو ىك لذي ىؾ ى ٍع يد
كةد جعؿ ٌ
العراّ )ما) ميزلض ى
)ٕ)
ًال لد ً
كرد عمول اليةاس
وف)[التوف]ٕ:
كصرح ايخعش عكدها عم ا يساف ٌ .
ٌ
كةاؿ)) :كالمعي

ها هيا م يّ وةممؾ عم

التكذوب))

)ٖ )

عد ظاكر

)ُ) الموتإب ُ ُِٕ/ْ ،ّٔ/ّ ،ِٓ/ِ ،ْٖ ،ِْ-ُْ/كال غدادوات صِْٔ كمعتاح
العمكـ لمسكاكي صّّٓ كةكاعد المطارةض ج ف واز اليةكم ُِٓ.

)ِ) الةركؼ لمعا ار ي صُٔٔ.

)ّ) معايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ْ.ّٕ/

)ْ) الك اؼ ّ ِٖٗ/كال رهاف في عمكـ الورف ْ.َّْ-َِْ/

)ٓ) الك اؼ ّ ،َّٕ/الةمؿ في صّح الخمؿ مف كتاب الجمؿ لمزجاجي ،ج ف السود
ال طموكسي صّّْ ،كمعتاح العمكـ لمسكاكي صّّٓ.ّْٓ-

)ٔ) معايي الورف ّ.ِٕٕ/

)ٕ) معايي الورف ِ َْٓ/كايمالي ال جروض ِ.ِّْ/
)ٖ) عراب الورف ّ.ّٕٔ/
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ال راهوف كايدلض؟ ك اذا المعي جعماا اليةاة كالمعسركف)ُ) ،فود عادت )ما)

هيا عم ال يّ ج عم ا يساف  ،كج تستعمؿ )ما) اجستعااموض لمعاةؿ ٌج
ذا رود اا معي

ال يّ ك الجيس ك اليكع كيةك ذلؾ مف المعايي التي

تعامؿ معاممض غور العاةؿ اياا في ذلؾ اف )ما) المكصكلض.

ب-اءستفىامية المركبة (ماذا)  :جاز اليةاة في عراب )ماذا)

ايكجل ا توض:

ايكؿ :ف تككف )ماذا) اسـ استعااـ ميزلض كممض كاةدة.

كالذايي :ف تككف )ما) اسـ استعااـ م تد ك)ذا) خ ر اسـ مكصكؿ

ميزلض الذم.

كالذالث :ف تككف )ما) اسـ استعااـ ك)ذا) اسـ

ارة.

كال ار ع :ف تككف )ماذا) جموعاا معي )الذم)

كالخامس :ف تككف )ماذا) جموعاا ميزلض ) يّ))ِ).

كرج يةاة اف تككف )ماذا) كممض كاةدة  ،كاستدلكا عم
)ّ)

لعاا عيد جرها

ذلؾ إذ ات

كمف الدارسوف المةدذوف مف ذهب هذا المذهب)ْ) .كمياـ

) ُ) الك اؼ ْ ْٕٕ/كالت واف في تعسور الورف َُ ،ّٕٕ-ّٕٔ/كمعترؾ ايةراف
ِ ُّْ ،ُِٖ/كالت واف في عراب الورف ِ.ُِْٗ/

)ِ) الكتاب ِ ُْٖ-ُْٔ/كمجالس ذعمب ِ ِٓٔ ،ِْٔ/كال غدادوات ُ ُْْ/كارت اؼ
كارت اؼ الإرب ُ ِٓٗ-ِٖٓ/كمغيي الم وب ُ َِّ-َُّ/ك رح ا ف عووؿ

ُ.ُِٓ/

)ّ) رح الرإي عم

الكافوض ْ ُٓ/كال سوط في رح الكافوض لركف الدوف ايستر اذم

صٕٕٔ.

) ْ) في اليةك العر ي – يود كتكجول المخركمي صُِٕ كمعجـ ايدكات اليةكوض –
لمتكيجي صُّْ.
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مف ذهب ل ٌياا لوست اسـ  ،كج عّةض لاا اجسموض  ،فاي لوست ٌج
عيصر استعااـ)ُ).
ٌما ع ار اا في الورف الكروـ  ،فود جاز اليةاة كالمعسركف ف تككف
)ماذا) ميزلض اسـ كاةد  ،ك ف تككف )ما) اسـ استعااـ ك)ذا) ميزلض )الذم)
)ِ) ك جاز خركف ف تككف جموعاا ميزلض )الذم) في ةكلل تعال  ) :ية ًؿ ايظييركٍا
)ّ )
ما ىذا ًفي الس ً
ات كاي ٍىر ً
ؽ المك ًل
)ه ىذا ىخٍم ي
ض)[وكيس ]َُُ :كةكلل تعال  :ى
ى
ى
كم ىاك ى
ًً
ؽ الكًذ ً
)ك ىما تى ٍد ًرم ىي ٍع هس
فىا يىركيًي ىما ىذا ىخمى ى
ى
وف مف يدكيل)[لوماف ]ُُ:كةكلل تعال  :ى
ً
كايل ةاؿ :كما تدرم يعس ال يّ الذم تكس ل
ب ىغ ندا){لومافٌ }ّْ :
كما ىذا تى ٍكس ي
غدا

)ْ).

كذكر ا سكافي ٌف )ماذا) م ،مف )ما) في اجستعااـ  ،كذلؾ عيد
)ما
)ما ىذا تى ٍعي يد ى
كف){الصافات }ٖٓ :كةكلل تعال  :ى
كةكفل عيد ةكلل تعال  :ى

كف) في سكرة ال عراّ [ُٕ] فذكر ٌيل استعمؿ )ماذا) في السكرة ايكل
تى ٍعي يد ى
ييل راد معي ت كوتاـ كتك وخاـ ؛ لذلؾ لـ وذكر جكا اا في هذه السكرة،
ٌ
خّؼ )ما) في سكرة ال عراّ)ٓ) .ك مذؿ هذا ةاؿ الكرمايي

)ٔ)

كفرؽ الدكتكر فاإؿ السامرائي وف )ما) ك)ماذا) ف ٌوف ٌف )ماذا) ))تعود
)ه ىذا
التيصوص عم اجستعااـ فوما وةتمؿ اجستعااـ كغوره  ،كوكلل تعال
ى
ً
ؽ الكًذ ً
فإف )ذا) فادت التيصوص عم
ؽ المك ًل فىا يىركيًي ىما ىذا ىخمى ى
ىخٍم ي
وف مف يدكيًل) ٌ
ى
)ُ) في التةموؿ المغكم – خموؿ ةمد – صُِّ.

) ِ) معايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ُ ِْ/ّ ،ّْٔ/ِ ،ِٖٖ ،َُٓ/عكاعراب الورف
لميةاس ُ ٕٓٔ ،َُٔ/ِ ،ّْٖ/كالت واف في عراب الورف ُ.ٖٔٔ/ِ ،َْٕ/
ٌ

)ّ) الت واف في عراب الورف ِ.ٖٔٔ/

)ْ) ال ةر المةوط ٕ ،ُٗٓ ،ُٖٓ/كويظر دراسات يسمكب الورف ،الوسـ ايكؿ ّ.َُِ/
ٓ
درة التزوؿ صَّّ ُّّ -كويظر معايي اليةك لمسامرائي ْ.ّٕٔ/
)) ٌ
)ٔ) سرار التكرار صُٓٓ.
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)ُ)
مر
اجستعااـ  ،كلك ةذفت جةتمؿ المعي اجستعااـ كالمكصكلوض)) كةد ٌ
ٌف اليةاة جازكا ف تككف )ماذا) جموعاا ميزلض )الذم) في كّـ العرب ،
ك جازكا هذا في الورف الكروـ كفي ا وض التي است اد اا الدكتكر العاإؿ

يعساا  ،فّ تعود )ماذا) عيدهـ التيصوص عم اجستعااـ  ،كمع ذلؾ فالذم

و دك ف )ماذا) ج وص
ل

ف تككف ٌج استعااموض ؛ يف المكصكلض ج تةتاج

زوادة م ياها  ،خّؼ معي

اجستعااـ الذم وةتمؿ الوكة كالإعؼ

ارة كالتي ول ،

كخركجل ل المعايي المجازوض  ،كما ٌف )ذا) فواا معي ا
كهك معي وخدـ غرض اجستعااـ دكف المكصكلوض  ،فالغرض ايكؿ مف

دج مف )ما) هك توكوض معي اجستعااـ  ،كو دك ٌياا تستعمؿ
استعماؿ )ماذا) ن
لغرض خر  ،كهك رفع الم س في كؿ مكإع اةتمؿ هذوف المعيووف .فود
مذّ معي اجستعااـ في ةكلل تعال  ) :ية ًؿ ايظيركٍا ما ىذا ًفي السكماك ً
ات
يرود ن
ي ى
ىى
كاي ٍىر ً
ض) [وكيس ]َُُ :كلك يرود المكصكلوض لووؿ  :ةؿ ايظركا ما في
ى
ت ًل ىغود)[الة ر ]ُٖ :فود
)كٍلتىٍيظي ٍر ىي ٍع هس ىما ةى كد ىم ٍ
السمكات  ،ككذلؾ ةكلل تعال  :ى
ييل اراد المكصكلوض ،كلك راد اجستعااـ  ،لووؿ  :لتيظر يعس
استعمؿ )ما) ٌ
ماذا ةدمت و
لغد.
كتستعمؿ )ماذا) مذؿ )ما) في اجستعااـ الةوووي  ،كوكلل تعال

وإا  ،فترد
)كوسالكيؾ ماذا ويعوكف)[ال ورة ]ُِٗ :كفي اجستعااـ المجازم ن
ىر ىد ا﵀ي ًاى ىذا ىمذى نّ)
)ما ىذا ىا
لمعاف خرل كمعي اجستازاّ ،في ةكلل تعال
ى
[ال ورة )ِ)]ِٔ :كمعي الت كوت في ةكلل تعال ) :ى ىك كذ ٍ تيـ ً ىآواتًي ىكلى ٍـ تي ًةوطيكا ًاىا
)ّ)
ً
كف)[اليمؿ ]ْٖ :م لـ تعممكا غور التكذوب آوات ا﵀
عٍم نما ى كما ىذا يكيتي ٍـ تى ٍع ىممي ى
)ُ) معايي اليةك ْ.ّٕٔ/

)ِ) مدارؾ التيزوؿ كةوائؽ التاكوؿ لميسعي تعسوره ُ.ّٔ/
)ّ) الك اؼ ّ.ّٖٔ /
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ً
اير ً
ض)[فاطر]َْ :
كمعي اليعي في ةكلل تعال  ) :يىركيًي ىما ىذا ىخمىويكا م ىف ٍ
)ُ)
م  :لـ وخموكا نوئا
كذكر سو كول ٌيل عيد جعؿ )ماذا) ميزلض اسـ كاةد وككف الكجل في
جكا اا اليصب ؛ يف )ماذا) ميصك ض كعيد جعؿ )ذا) ميزلض )الذم) وككف

ياّ عم ذلؾ فود
الكجل في جكا اا الرفع ؛ ٌ
يف )ما) مرفكعض عم اج تداّ ك ن
ىيز ىؿ ىرح يك ٍـ
جعمكا )ماذا) ميزلض )ماالذم) في ةكلل تعال  :ى ع
)كًا ىذا ًةو ىؿ لىايـ كما ىذا ى
ً
ساطور) مرفكع ،
يف جكا اا كهك )
وف)[اليةؿٌ ]ِْ :
ىساط يور اي كىكلً ى
ةىاليكٍا ى
ي
كجعمكها ميزلض اسـ كاةد في ةكلل تعال ) :كًة ى ًكً
ىيز ىؿ ىرح يك ٍـ
وف اتكوى ٍكٍا ىما ىذا ى
وؿ لمذ ى
ى
)ِ)
)خورا) ميصكب .
ةىاليكٍا ىخ ٍو نرا){اليةؿٌ }َّ :
يف جكا اا كهك ن
ً
كف ية ًؿ اٍل ىع ٍع ىك) {ال ورة }ُِٗ :ةر
كي ى
)كىو ٍساىلي ى
ؾ ىما ىذا يويعوي ى
كفي ةكلل تعال  :ى
ك عمرك )الععك) الرفع كةر ال اةكف اليصب)ّ) كت نعا لاذا اجختّؼ في
كجل اليةاة عراب )ماذا) فاجازكا ف تككف ميزلض اسـ كاةد مع يصب
الوراّة ٌ
الععك  ،ك جازكا ف
)الععك) كالتودور :وسالكيؾ ما ويعوكف؟ ةؿ ويعوكف
الجكاب
ى
ى
تككف ميزلض )ما الذم) مع رفع الجكاب  ،كالتودور :وسالكيؾ ما الذم ويعوكيل؟

الععك)ْ).
ةؿ الذم ويعوكيل ي
ك جاز ايخعش

)ٓ )

كالزجاج

)ٔ )

ف تككف )ماذا) ميزلض اسـ كاةد ك

فكعا ـ ميصكنا.
ميزلض )ما الذم) سكاّ كاف جكا اا مر ن
)ُ) ايمالي ال جروض ُِٔٓ /

)ِ) الكتاب ِ ُْٖ-ُْٔ/عكاعراب الوراف لميةاس ِ َُٔ ،َِٖ/كال غدادوات صِّٕ.
)ّ) كتاب الس عض في الوراّات ج ف مجاهد صُِٖ.

) ْ) معايي الوراف لموراّ ُُّٗ/كال واف في غروب عراب الوراف ُ ُّٓ/ك رح جمؿ
الزجاجي ج ف عصعكر ِ ْٕٗ-ْٕٖ/كال سوط في رح الكافوض صٕٕٔ.

)ٓ) معايي الوراف ُ.ُِٕ ،ْٓ-ّٓ/
)ٔ) معايي الوراف كاع ار ل ُ.ِّٗ/
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كذكر الزمخ رم ٌف الكجل ايكؿ كهك مذهب سو كول  ،فإؿ لوطا ؽ
الجكاب السؤاؿ )ُ ) كايكل جعؿ المعي هك ايساس ج التودور في تكجول
اليصب كالرفع  ،فالجكاب ورفع عيدما وراد ل معي

الذ ات كاجستمرار ،

كجل الكرمايي الرفع في
كويصب عيدما وراد ل معي التجدد كالةدكث ،كةد ٌ
ً
وف) اف السائموف
)كًا ىذا ًة ى
ةكلل تعال  :ى ع
وؿ لىايـ كما ىذا ى
ىساط يور اي كىكلً ى
ىيز ىؿ ىرح يك ٍـ ةىاليكٍا ى
لـ وككيكا سائموف عم كجل الةوووض ورودكف الجكاب  ،ؿ اردكا مف سؤالاـ

فأياـ يكركا يزاؿ الورف  ،عدلكا عف الجكاب ،فوالكا :
اجستازاّ كا يكار ٌ
ساطور ايكلوف .فكاف رفع الجكاب مف كّـ الكافروف  ،ككرد ميصكنا في
ي
ً
ً
ك
ييل جكاب لسائموف
)كًة ى
وف اتكوى ٍكٍا ىما ىذا ى
ىيز ىؿ ىرح يك ٍـ ةىاليكٍا ىخ ٍو نرا) ٌ
وؿ لمذ ى
ةكلل تعال  :ى
ييل مف
 ،كايكا ووركف الكةي كا يزاؿ فكاف يصب الجكاب مطا ونا لمةاؿ ٌ
كّـ المتووف .
المبحث الثاني ( :ما) الشرطية :

ا-الشرطية المفردة  :تستعمؿ )ما) ال رطوض لغور ا دمووف  ،يةك :ما

ةمت :ما واتيي تل  ،ترود ذلؾ الياس  ،لـ وصم  ،ذلؾ
تصيع
صيع ؛ فإف ى
ٍ
ٍ
ٌف هذه ايداة كإعت لمدجلض عم ما ج وعوؿ  ،ذـ إميت معي ال رط
ااماا  ،كلاا الصدارة في الكّـ  ،كوعمؿ فواا ما عدها مف ايفعاؿ)ِ).

ؼ في عامؿ الجزـ في
كاختيمً ى
كذور ما اةتدـ الجدؿ
ييل وتعمؽ يظروض العامؿ كالمعمكؿ التي نا
اجختّؼ ؛ ٌ
رطاا كجكا اا )ّ ) ،كج وعيويا هذا

)ُ) الك اؼ ُ.ُُٕ/

) ِ) الموتإب ِ ِٓ/ككتاب الكاإ لمز ودم صُّٓ ك رح المعصؿ ج ف وعوش ْ،ٓ/
ك رح ذكر الذهب صّّْ كال رهاف في عمكـ الورف ْ.َِْ/

) ّ) ال غدادوات صَِٕ ك رح الرإي عم الكافوض ْ.ِٗ-ُٗ/
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اف
ةكلاا في كتب اليةك .كيكتعي الوكؿ هيا ٌ
مجزكموف ،سكاّ كاف الجازـ لاما )ما) ـ غورها.

رط )ما) كجكا اا ووعاف

كذىٌـ فرؽ وف )ما) ال رطوض  ،ك)ما) المكصكلض  ،فايكل تجزـ فعموف،
فاي عاممض جازمض  ،كلوست كذلؾ الذايوض ؛ لذلؾ ج تمت س ال رطوض
المكصكلض  ،ذا ظارت عّمض الجزـ في رطاا كجكا اا ،ك في ةدهما.
)ك ىما تى ٍع ىعميكٍا ًم ٍف ىخ ٍو ور ىو ٍعمى ٍملي المٌلي)[ال ورة ]ُٕٗ :كمف
فمف ايكل ةكلل تعال  :ى
)ما ىو ٍعتى ً المكلي لًمكي ً
اس ًمف كر ٍة ىم وض فىّ يم ٍم ًس ىؾ لىاىا) [فاطر]ِ :
الذايوض ةكلل تعال  :ى
ٌج ف اجلت اس وةدث وياما عيدما تككف عّمض ا عراب غور ظاهرة  ،فعي
ً
و ً
ً
ىصا ى ىؾ ًمف ىسو ىلئ وض فى ًمف
ىصا ى ىؾ م ٍف ىة ىس ىيض فىم ىف المٌل ىك ىما ى
ةكلل تعال ) كما ى
كي ٍع ًس ىؾ)[اليساّ ]ٕٗ :ةاؿ الزجاج ))هذا خطاب لمي ي صم ا﵀ عمول كسمـ
جموعا ؛
وراد ل الخمؽ كمخاط ض الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ ةد تككف لمياس
ن
طمك ٍوتييـ
)وا ىوحاىا اليك ً حي ً ىذا ى
ٌ
ييل عمول الصّة كالسّـ لساياـ كالدلوؿ عم ذلؾ ى
كه كف لً ًع كدتً ًا كف)[الطّؽ ]ُ :فيادل الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ كةده
اللي ىساّ فى ى
طملوي ي
ىصا ى ىؾ ًم ٍف ىة ىس ىي وض فى ًم ىف
كصار الخطاب
ن
امّ لل كلسائر الياس فمعي ) كما ى
ً
)ك ىما
المٌل) م :ما صا ؾ مف غيومض ك تاكـ مف خصب فمف تعإؿ ا﵀ ى
ىصا ى ىؾ ًمف ىسو ىلئ وض) م :مف جدب ك غم ض في ةرب فمف يعسؾ)) )ُ) كهذا هك
ى
الكجل في دجلض )ما) هيا كفي ك ٌؿ مكإع تعود العمكـ سكاّ عر ت مكصكلض
ـ رطوض .كذهب اليةاس)ِ) كم ٌكي)ّ) ك ك ال ركات ف ايي ارم)ْ) ل ٌياا
) ُ) معايي الورف عكاع ار ل ِ .َٖ-ٕٗ/كتعرب )ما) عيد جعماا مكصكلض في مةؿ رفع
عم

اج تداّ ككذلؾ عيد جعماا

مععكلل.

ٍّ
متعد استكف
يف الععؿ ) صا ؾ)
رطوض ؛ ٌ

) ِ) عراب الورف ُ.ّْٕ-ّْٔ/

) ّ) م كؿ عراب الورف ُ.َِْ/

) ْ) ال واف في غروب عراب الورف ُ.ُِٔ/
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ٌيل

يياا يزلت في يّ عويل  ،كذهب العك رم ل
مكصكلض ميزلض )الذم) ٌ
ماإوا
يف ذلؾ ووتإي ف وككف المصوب لل
ج وةسف اف تككف مكصكلض ؛ ٌ
ن

صا ،كالمعي عم العمكـ  ،كالمراد ك ٌؿ ما صا ؾ كوصو ؾ فاك مف
ٌ
مخص ن
ا﵀)ُ).
)ك ىما ً يكـ لمف لي ٍع ىم وض فى ًم ىف المٌ ًل)
ككذلؾ جازكا الكجاوف في ةكلل تعال  :ى
العراّ ف تككف )ما) رطوض  ،كفعؿ ال رط مإمر،
[اليةؿ ]ّٓ :فود جاز ٌ

كالتودور :ما وكف كـ مف يعمض فمف ا﵀ .ك جاز اف تككف مكصكلض ،كةد ارت ط
ت الكًذم تىًع حركف ًم ٍيل فىًإكيل م ً
ّةو يك ٍـ)
خ رها العاّ  ،كما ةاؿ تعال  ) :ية ٍؿ ً كف اٍل ىم ٍك ى
ى ي ي ي
)ِ )
كرج خركف المكصكلوض عد ف اركا ل جكاز
[الجمعض]ٖ :
ٌ
الكجاوف)ّ).

ما ةكلل تعال ) :كما ىصا يكـ لمف حم ً
صو ى وض
ىى ى ى
ٌ
ىكذً و
ور)[ال كرل ]َّ :فود ةر يافع كا ف عامر

ت ٍىوًدو يك ٍـ ىكىو ٍععيك ىعف
فى ً ىما ىك ىس ى ٍ
غور فاّ  ،ككذلؾ هي في

)ْ)
الزجاج ٌياا في
مصاةؼ المدويض ك هؿ ال اـ  ،كةر ال اةكف )ف ما) كذكر ٌ
مصاةؼ هؿ العراؽ العاّ  ،ك ٌيل في العر وض جكد)ٓ) .كذهب اليةاس ل

ٌف )ما) في هذه ا وض رطوض  ،كذكر ٌف هذا هك كل ايةكاؿ الصكاب
مخصكصا الماإي،
ييل ل ووع المعي
كاست عد اف تككف ميزلض )الذم) ؛ ٌ
ن

مع ٌف المراد عمكـ الزمف )ٔ ) .ك مذؿ هذا ةاؿ م ٌكي

)ُ )

ك ك ال ركات ف

) ُ) الت واف في عراب الورف ُ.ّٕٓ-ّْٕ/
) ِ) معايي الورف ُ.َُٓ-َُْ/

) ّ) ايمالي ال جروض ِ ِّٔ/كالت واف في عراب الورف ِ ٕٖٗ/كمغيي الم وب ُ،َِّ/
ك )ما) في الكجاوف في مةؿ رفع عم اج تداّ.

) ْ) كتاب الس عض في الوراّات ج ف مجاهد صُٖٓ.
) ٓ) معايي الورف عكاع ار ل ْ.ّٗٗ/
) ٔ) عراب الورف ّ.ِٔ-ُٔ/
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)ِ)

ايي ارم

كالعك رم)ّ) .كةطع الزمخ رم ال رطوض ذكر العاّ  ،كالمكصكلوض

)ٓ)
)ْ)
ةوـ الجكزوض)ٔ) ،ككف )ما) رطوض في
ةذفاا  .كةد اةتج الساومي كا ف ٌ
)كىج ىىيا ىعا ً هد ىما ىع ى ٍدتي ٍـ) [الكافركف ]ْ :دجلتاا عم العمكـ ،فمك
ةكلل تعال ى

دلت عم

يّ عويل لكايت مكصكلض.

فود فرؽ اليةاة كالمعسركف وف )ما) ال رطوض ك)ما) المكصكلض في

ال كاهد الوريوض التي مر ذكرها في مروف:

يّ عويل  ،خّؼ )ما)

ةدهماٌ :ف )ما) المكصكلض تد ٌؿ عم
ال رطوض الدالٌض عم معي العمكـ  ،كةد ت ٌوف في العصؿ ايكؿ ٌف )ما)
المكصكلض اسـ م اـ .كةد صرح اليةاة ٌاياا ااماا ،صمةت دكف )الذم)

لمعي ال رط  ،فكمتاهما تد ٌؿ عم العمكـ  ،كج تد ٌؿ عم
مكإع ،فّ فرؽ وياما في هذا ال اب.

يّ عويل في ك ٌؿ
اجستو اؿ ،

كا خرٌ :ف الععؿ الماإي مع )ما) ال رطوض ودؿ عم
كمع المكصكلض وككف عم ظاهره  ،مً :
داج عم الزمف الماإي.

كخركج الععؿ الماإي ل معي المستو ؿ  ،غور موتصر عم ال رط

 ،ؿ هك مر عاـ في العر وض  ،كةد ةدث مذؿ هذا مع )ما) المكصكلض،
ً
ً
كً
)كلىلي ىما ىس ىك ىف في المٍوؿ ىكالكياى ًار ىك يه ىك السكموعي
كالذم في ةكلل تعال  :ى
ً
وـ)[اييعاـ ]ُّ :كالمراد كما هك ظاهر مف المعظ  :الساكف في الموؿ
اٍل ىعم ي
ؽ ا كلذ ىك ىر
كةاإر كمستو نّ  ،كةكلل تعال
نا
ماإوا
كالياار.
)ك ىما ىخمى ى
ن
ى
) ُ) م كؿ عراب الورف ِ.ْٔٔ/

) ِ) ال واف في غروب عراب الورف ِ.ّْٗ/
) ّ) الت واف في عراب الورف ِ.ُُّّ/
) ْ) الك اؼ ْ.ِِٓ/

) ٓ) الركض اييؼ ّ.ِّٔ-ِّٓ/
ٔ
الووـ صِٕٓ.
) ) التعسور ٌ
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كاي ٍييذى )[الموؿ ]ّ :كهذا الخمؽ لـ وكف فوما مإ مف الزمف فايوطع  ،ؿ هك
ةائـ كمستمر ل ف ورث ا﵀ ايرض كمف عمواا  ،كما ةاؿ تعال ) ٌيل يه ىك
ود)[ال ركج ]ُّ :كةد كرد ال رط كالصمض ماإووف ،كاتةدت دجلض
يو ٍ ًدئي ىكيو ًع ي
ام يرهؤ ىهمى ىؾ
زمايواما ؛ لكةكعاما في سواؽ كاةد ،كما في ةكلل تعال ً ً) :ف ٍ
ً
ؼ ىما تىىر ىؾ) [اليساّ ]ُٕٔ :كومةظ مف الياةوض
لى ٍو ىس لىلي ىكلى هد ىكلىلي ٍ
يخ ه
ص ي
ت ىفمىاىا ي ٍ

ف تككف دجلض الععؿ )ترؾ) الزمايوض

ايسمك وض ٌف سواؽ هذه ا وض اةتإ
الذم هك صمض )ما) المكصكلض هي دجلض الععؿ )همؾ) الزمايوض يعساا الذم

ص ًرؼ ةدهما ل معي اجستو اؿ كجب صرؼ الذايي لول
كةع ر ن
طا فإذا ي
ةوـ الجكزوض ٌف الم اكر عيد اليةاة )) ٌف ال رط كالجزاّ ج
كةد ذكر ا ف ٌ

كرد
وتعمواف ٌج المستو ؿ  ،فاف كاف ماإي المعظ كاف مستو ؿ المعي )) ٌ
يت يةٍمتيلي فىوى ٍد ىعمً ٍمتىلي) [المائدة ]ُُٔ :ك ٌكد
عم اليةاة وكؿ ا﵀ تعال ً) :ف يك ي

ةطعا)) كاست عد
ٌف ال رط هيا ))دخؿ عم ماإي المعظ كهك ماإي المعي
ن
تاكوّت اليةاة في تخروج هذه ا وض ككصعاا ٌاياا إعوعض ج ًدا ك ٌوف ٌف فواا

ايتصار
نا
تةروعنا لآلوض ،ج ووكؿ اا عاةؿ ك ٌيل ))ج وجكز تةروؼ كّـ ا﵀
لواعدة يةكوض)) كذكر ف مف هذا ال اب ةكلل تعال ً) :ف ىك ً
وصلي ةي كد ًمف
ٌ
ى
اف ةىم ي
ً
ً
ً
و
ت ىك يه ىك
وصلي ةي كد ًمف يدي ور فى ىك ىذ ى ٍ
ص ىدةى ٍ
وف * ى عكًا ٍف ىك ى
ت ىك يه ىك م ىف ال ىكاذ ً ى
اف ةىم ي
ةيي ؿ فى ى
كاد ًةوف)[وكسؼ ]ِٕ-ِٔ :كةكؿ الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ ) ف ً
ً
ً
كيت
مف الص ى
ً
لممت ذيب فاستغعرم ا﵀ كتك ي لول)) )ُ ) ككذلؾ اةتج الدكتكر فاإؿ

اؿ
ؽ ةى ى
السامرائي في هذا ال اب آوات مياا ةكلل تعال ) :ةت ً ىذا ٍىد ىرىكلي اٍل ىغ ىر ي
ت ً ًل ى ييك ً ٍس ىرائًوؿ)[وكيس ]َٗ :كةكلل تعال :
يت ىكيلي ج ًلًػلى ً ٌج الكًذم ىم ىي ٍ
ىم ي
ً ً
ً ً
)ةتك ً ىذا ىرك ىا في السكع ىويض ىخ ىرةىاىا)[الكاؼ ]ُٕ :كةكلل تعال  ) :ية ٍؿ ً ًف ا ٍفتىىرٍوتيلي
ى
ً
)كًا ىذا ىر ٍىكا تً ىج ىارةن ٍىك
كف لًي ًم ىف المك ًل ى ٍونئا)[اجةواؼ ]ٖ :كةكلل تعال  :ى ع
فىّ تى ٍمم يك ى
) ُ) دائع العكائد ُ.ْٔ-ْٓ/
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لى ٍا نكا ايعى ح
إكا ًلى ٍواىا)[الجمعض .]ُُ :كمما ودؿ عم المإي مع )ما) ال رطوض
ىصا ى يك ٍـ ىو ٍكىـ اٍلتىوى اٍل ىج ٍم ىع ً
اف فى ًًإ ٍذ ًف المٌ ًل)[ ؿ عمراف]ُٔٔ :
)ك ىما ى
ةكلل تعال  :ى
)ما
كةكلل تعال  ) :ية ٍؿ ىما ىساىٍلتي يكـ لم ٍف ٍ
ىج ور فىاي ىك لى يك ٍـ)[س ا ،]ْٕ :كةكلل تعال  :ى
و
يصكلًاىا فى ًًإ ٍذ ًف المك ًل) [الة ر.)ُ) ]ٓ :
كها ةىائً ىمضن ىعمى
ةىطى ٍعتيـ لمف ل ىويض ٍىك تىىرٍكتي يم ى
ي
كالذم و دك ٌف العرؽ ايساسي وف )ما) المكصكلض ك)ما) ال رطوض ،
اف ايكل تككف في سمكب خ رم  ،كالذايوض تككف  ،كما هك ظاهر مف

التسموض  ،في سمكب رطي ،كايسمكب الخ رم هك ايصؿ  ،ككاف العرب

ذا راد كا توكوض ر ط الخ ر الم تد  ،جعمكا العّةض وياما رطوض  ،كتكصمكا

لتوكوض هذا الر ط  ،كتةووؽ هذه العّةض جزـ الععؿ ك الر ط العاّ  ،كالدلوؿ

اسما
عم ذلؾ ٌف اليةاة وجمعكف عم ٌف )الذم) كفركعاا تككف في الكّـ ن
مكصكنج كج تككف اسـ رط  ،لكف ةد كرد ر ط خ رها العاّ كوكلل تعال :
ت الكًذم تىًع حركف ًم ٍيل فىًإكيل م ً
ّةو يك ٍـ)[الجمعض ]ٖ:كيةك :الذم واتويي
) ية ٍؿ ً كف اٍل ىم ٍك ى
ى ي ي ي
فمل درهماف .كةد فسركا ذلؾ تإمف )الذم) معي ال رط)ِ).
فالجزـ ك الر ط العاّ  ،وككف كؿ مياما عّمض عم

ف المراد مف

)ما) معي ال رط ج معي المكصكلوض)ّ) .ك دكف هاتوف العّمتوف ورج
اؽ اليك ًو ٍلو ىف لى ىما
الكجاوف مف سواؽ ا وض ،كما في ةكلل تعال  :ى ع
ىخ ىذ المٌلي ًموذى ى
)كًا ٍذ ى
تىٍوتي يكـ لمف ًكتى و ً و
ؽ ل ىما ىم ىع يك ٍـ لىتي ٍؤ ًميي كف ً ًل
ص لد ه
اب ىكة ٍك ىمض ذيكـ ىجاّ يك ٍـ ىر يسك هؿ حم ى
ةد

يص يركيلي) [ ؿ عمراف.]ُٖ :
ىكلىتى ي

) ُ) فعؿ ال رط ،دجلتل كزميل .ةث لمدكتكر فاإؿ السامرائي .مي كر في مجمض
الإاد -صَُٖ.ُُِ-

) ِ) الكتاب ّ.َُِ/

) ّ) مغيي الم وب ُ.َّّ/
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)ُ)

فود ةرئت جـ )لما) في )لما تىٍوتي يكـ) الكسر كالعت
جعؿ )ما) مكصكلض ،كمف ةر العت جاز في )ما) ف تككف مكصكلض ك
رطوض ،كعيد جعماا مكصكلض تككف مرفكعض عم

فمف ةر الكسر

اج تداّ كتةتاج ل

ف

وعكد عمواا الإمور مف صمتاا كالتودور :لما توتكمكه ،كةكلل )ذـ جاّكـ
رسكؿ) معطكؼ عم الصمض ) توتكـ) كالعائد ميل مةذكؼ ،كتودوره ذـ جاّكـ
رسكؿ ل ،م :تصدوول ،تصدوؽ ما توتكـ .كا ترط تودور هذا الإمور في

كذور مف
الجممض المعطكفض عم الصمض ؛ يياا ميزلض الصمض  ،غور ٌف نا
اليةاة ج وجوزكف هذا الةذؼ ؛ لذلؾ اختار كذر المةوووف اف تككف )ما)
يياا ج و ترط فواا عكد الإمور عمواا كتعرب عيدئذ في مكإع
رطوض ؛ ٌ
)ِ)
كورج هذا الكجل ككف ا وض كاردة في سواؽ خذ العاكد كالمكاذوؽ،
يصب
ي
ييل ةكل مف معي المكصكلوض.
كهك سواؽ وّئمل معي ال رط ؛ ٌ
كمف اليةاة مف ذكر ٌف )ما) ال رطوض ذا دخمت عم فعؿ جزـ ،

ةعدت
ةعد  ،م  :ذا
توعد ٍ
ةـ  ،كما ٍ
ى
توـ ٍ
كايت رطوض ظرفوض  ،يةك :ما ٍ
ةعدت مدة ةعكدؾ ،ككذلؾ الةاؿ  ،ذا ةمت كجعؿ مف ذلؾ ةكلل تعال ) :فى ىما
ي
ً
استىوىامكٍا لى يكـ فى ً
ومكٍا لىاي ٍـ ً كف المٌلى يو ًة ح
وف)[التك ض ]ٕ :م  :استوومكا
ب اٍل يمتكو ى
ٍ ٍ
استىو ي
ٍ ي
)ّ)
لاـ مدة استوامتاـ لكـ .
ُ
لمعراّ ُ ِِٓ /ككتاب الس عض في الوراّات ج ف مجاهد ،صُِّ.
) ) معايي الورف ٌ
) ِ) معايي الورف لأخعش ُ َِٗ/كجامع ال واف ٔ ّٓٓ/كمعايي الورف عكاع ار ل لمزجاج

كسر صياعض
ُ ّْٕ-ّْٔ/كالةجض في الوراّات الس ع ج ف خالكول صُُِ ٌ
ا عراب ُ ّٗٗ/كم كؿ عراب الورف ُ ُٔٔ-ُٔٓ/كال واف في غروب عراب
الورف ُ َُِ-َِٗ/جاز عيد فت الّـ عراب )ما) مكصكلض في مةؿ رفع م تد

)لتؤميف) كالّـ جـ اج تداّ
كالخ ر )مف كتاب كةكمض) ك )مف) زائدة  ،ك الخ ر
ٌ
يف الععؿ ) توتكـ) ٍّ
متعد ل
ذايوا؛ ٌ
كجاز ع ار اا رطوض في مةؿ يصب مععكنج ل ن
مععكلوف لـ وستكؼ مععكلل الذايي كالّـ لمتككود.

) ّ) يظـ العرائد كةصر ال رائد ج ف الما مي صِٓٓ.
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ً ً
كه كف
استى ٍمتى ٍعتيـ ًل م ٍياي كف فىآتي ي
كجاز في )ما) في ةكلل تعال ) :فى ىما ٍ
كريه كف) [اليساّ ]ِْ :ف تككف رطوض زمايوض ك مكصكلض)ُ).
ي
يج ى
جيس اليساّ ،

كالظاهر ٌف )ما) في هذه ا وض رطوض عائدة عم
كالااّ في ) ل) عائد عم معي الجيس الذم وعامؿ معاممض المعرد المذكر
عواف

هف) عائد عم
)هف) في
)فآتكهف) ك) جكر ٌ
ٌ
غور العاةؿ  ،كالإمور ٌ
فام جيس كاف استمتعتـ ل
اليساّ ك
ٌ
خاصاف لذلؾ ٌيث كجمع .كالمعي ٌ :
هف.
مف اليساّ فآتكهف جكر ٌ

ب-الشرطية المركبة

ذكر الخموؿ ٌف )ماما) مرك ض مف عيصروف) :ما) ال رطوض ك)ما)
اةدا فووكلكا  :ماما
الزائدة  ،كذكر ٌف العرب ))استو ةكا ف وكرركا لعظنا ك ن
فا دلكا الااّ مف ايلؼ التي في ايكل )) ك جاز ف ))تككف مرك ض مف )مل)
إـ لواا )ما)))

)ِ )

ك ار الزجاج ل

هذوف الكجاوف  ،كذكر في الكجل

اكعؼ ك)ما)

الذايي ٌيل وجكز ف تككف )ماما) مرك ض مف )مل) معي
ال رطوض)ّ) ))كةك ا ف ايي ارم :ىم ٍا ىمف يو ٍك ًرميي ٍك ًرملي  ،كةاؿ  :ايصؿ :
ىم ٍف ىم ٍف يو ٍك ًرميي ) ،مف) الذايوض تاكود ميزلض )ما) فا دؿ مف يكف )مف) ايكل
هاّ  ،كما دلكا مف لؼ )ما) ايكل هاّ في )ماما) كذلؾ لمؤاخاة )ما)

)مف) في واّ عكاف افترةا في يّ كاةد فكره اجتماع )مف) مرتوف كما كره
ى
)ْ)
ذلؾ في )ما))) .
) ُ) كهذا رم يس ل ا ف ه اـ ل عدد مف اليةاة ،مغيي الم وب ُ.َِّ/
) ِ) الكتاب ّ َٔ-ٓٗ/كايمالي ال جروض ِ.ِْٕ-ِْٔ/

) ّ) معايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ِ ّٔٗ/كال غدادوات صُّّ .كالك اؼ ُِْٔ/

كال واف في غروب عراب الورف ُ ُّٕ/ك رح المعصؿ ج ف وعوش ْ ٖ/ك رح

الرإي عم الكافوض ْ ٖٖ-ٖٕ/كارت اؼ الإرب ِ.ْٖٓ-ْٕٓ/

) ْ) م كؿ عراب الورف ُ ،ِٗٗ/كا ف اجي ارم :هك ك كر ف ايي ارم )ت ِّٖهػ).
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فاذاف كجااف في ماهوتاا كتركو اا .كهياؾ كجل ذالث ،هك ف تككف

يف ايصؿ عدـ
اسما
ن
معردا غور مركب  ،كمعياه العمكـ ؛ ٌ
)ماما) ن
التركوب )ُ ) كذهب فروؽ مف اليةاة ل ٌياا كممض غور مرك ض عم كزف
)فعم ) فةواا عم هذا ف تكتب الواّ)ِ) م  :ايلؼ الموصكرة ج الطكومض
 ،كةوؿٌ :ياا ةرؼ  ،كمياـ مف ذكر ٌياا كردت معي
العرب  ،ك معي اجستعااـ)ّ).

الظرؼ في كّـ

كعيد ال ةث في العرؽ وف )ماما) ك)ما)  ،يجد )ماما) خالصض لمعي

الجزاّ)ْ) ،كج ودخؿ عمواا ةرؼ جر  ،كج وإاؼ لواا  ،فّ وواؿ  :عم

ماما تكف كف  ،كج جاض ماما توصد اةصد  ،كج تزاد عدها )ما)  ،فّ

يوكؿ :ماما ما وععؿ فعؿ)ٓ).

ككردت )ماما) في الوراف الكروـ في مكإع كاةد ،كهك ةكلل تعال :
) ىكةىاليكٍا ىم ٍا ىما تىاٍتًىيا ً ًل ًمف ىو وض) [ايعراؼ.]ُِّ :
كو دك ٌف )ماما) هيا مذؿ )ما) في ٌياا داة رط ٌ ،ج ٌيل زود في
م ياها لتوكوض معي ال رط فواا كتككوده  ،كهذا كاإ مف سواؽ ا وض  ،فود

ور عف دة صرار فرعكف كةا وتل عم عدـ ا وماف ما جاّ
استعممت تع نا
عذر
ل مكس  ،عمول السّـ ،مف وات ويات  ،ةت ٌياـ لـ وترككا ييعساـ نا
ح
اف ىكاٍل ىج ىر ىاد
ماالاـ  ،لذلؾ كرد عدها ةكلل تعال ) :فىا ٍىر ىسٍم ىيا ىعمى ٍو ًا يـ الطكفى ى
ات حمعى ك و
ع كال كدـ و و
ً
وف)
ىكاٍلوي كم ىؿ ىكالإكعىاد ى ى ى ى
استى ٍك ى يركٍا ىك ىك يايكٍا ةى ٍك نما حم ٍج ًرًم ى
صّىت فى ٍ

[ايعراؼ.]ُّّ :

) ُ) رح الرإي عم الكافوض ْ.ٖٗ/

المعصؿ ج ف وعوش ٕ.ِْ/
) ِ) رح الرإي عم الكافوض ْ ٖٖ-ٖٕ/ك رح
ٌ
) ّ) الجي الدايي صَٓٓ ِٓٓ-كمغيي الم وب ُ.ِّّ-َّّ/
) ْ) الت واف في تعسور الورف ْ ُٓٗ/ك رح الرإي عم الكافوض ْ.ٖٗ-ٖٖ/

) ٓ) ارت اؼ الإرب ِ ْٖٓ/كك ؼ الم كؿ في اليةك لمةودرة الوميي ُ.َُٔ/
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البػاب الثاني ( :ما) الحرفية :

الفصؿ األكؿ ( :ما) المصدريػػة :

المبحث األكؿ ( :ما) المصدرية كالمكصكءت الحرفية :

كعلرؼ الةرؼ المصدرم ٌايل
يع كدت )ما) مف الةركؼ المصدروض  ،ي
الذم يوؤكؿ مع ما ومول مف الععؿ مصدر  ،يةك :سريي ما صيعت  ،م:

)ُ)
ةعدت،
ةمت  ،م :سريي ةوامؾ  ،كعج ت مما
ى
سريي صيعؾ كسريي ما ى
م :مف ةعكدؾ)ِ).

اف ايكل
كوعرؽ اليةاة وياا ك وف )ما) ٌ
كمف الةركؼ المصدروض ) ف) ٌ
)ّ)
ةوـ الجكزوض ٌيل
تككف لممإي ك اجستو اؿ ،كالذايوض تككف لمةاؿ كذكر ا ف ٌ

وةسف ف توكؿ  :وعج يي ةوامؾ كجمكسؾ كذها ؾ  ،كج وةسف ف توكؿ :

وعج يي ما توكـ كما تجمس كما تذهب  ،ك ٌيل لوس مذمل في الةسف
كالجكاز  .ى
السر في ذلؾ  ،هك ٌف )ما) ج وص ٌ
كيسب ل الساومي ٌ ،ف ٌ
صيعت كما
كةكعاا ٌج عم مصدر تختمؼ يكاعل ))كوكلؾ  :وعج يي ما
ى

ةكمت ؛ جختّؼ الصيعض كالعمؿ كالةكـ)) لذلؾ ج وواؿ :
عممت كما
ى
ى
ةمت كما يطؽ زود ؛ يياا كةعت عم
جمست كما
وعج يي ما
ةعدت كما ى
ى
ى

الووـ ل ٌيل وص ٌ كةكع )ما) عم
ماج وتيكع مف المعايي  ،كذهب ا ف ٌ
)ْ )
السر فوما و دك في
الو وموف كالصةو ما ذهب لول الساومي  ،كهذا هك ٌ
لزكـ عراب )ما) مكصكلض كامتياع ع ار اا مصدروض ذا كةع عدها داة مف

) ُ) الكتاب ِ ،ِِٖ/ْ ،ُٓٔ ،ُّٓ/ّ ،ِّٗ/كالموتإب ُ ْٖ/ك رح الرإي عم
الكافوض ّ.ٔ/

) ِ) الموتإب ّ ،ُٕٗ/كالممع ج ف جي

صِٖٔ كالمختصر في اليةك لمجكالووي

صُٗٔ.

) ّ) سر صياعض ا عراب ِ.ْٓٗ/
) ْ) دائع العكائد ُ.ُّْ-ُِْ/
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دكات اليعي كما ت وف هذا في الم ةث الذالث مف العصؿ ايكؿ ذلؾ ٌف
الجممض الميعوض تمذؿ ةالض العدـ  ،كالعدـ مره كاةد جموعل  ،فموس هك مما
وتيكع لوص ٌ كصعل اك تخصوصل.
عامض  ،هك
ك ارت دراسات ةدوذل ل ٌف كظوعض الةركؼ المصدروض ٌ
وواع الجممض مكةع المعرد)ُ) .كالةوووض ٌف هذه الكظوعض كظوعض ) ف) دكف )ما)
كمجركرا،
فاعّ كمععكنج كم تد كخ نار كيائب فاعؿ كمإافنا لول
 ،فالمعرد ووع ن
ن
فإف تسموط ةد هذه المعايي عمواا  ،ج
مف دكف كساطض داة ٌ ،ما الجممض ٌ
مذّ جعؿ الععؿ ) كتب) مععكنج ل ،ةوؿ :
وككف ٌج استعماؿ ) ف) فإذا رود ن
فاعّ  ،ةوؿ  :سريي ف تيج
ردت ف
كتب  ،عكاذا رود جعؿ الععؿ )تيج ) ن
ي
ى
 ،فود استعممت ) ف) ماوئض وواع معايي العاعموض كالمععكلوض كا إافض

كغورها مف المعايي المذككرة عم الجممض  ،كلوس لاا معي  ،كلـ تستعمؿ ٌج

لاذا الغرض المعظي ٌ ،ما )لك) المصدروض  ،فود استعممت لمعي التميي  ،ك
)كي) المصدروض لمعي التعموؿ ٌ ،ج ٌياما تؤدواف الكظوعض التي اختصت اا

) ف) مٌ :ياما تجمعاف ل غرإاما المعيكم غرض التاوئض.
عكاذا ةوؿٌ :ف الجممض الععموض ةد توع مععكنج ل مف دكف ) ف) يةك:
ت هيا في
ظييت ز ن
ودا وكتب  ،فالجكاب عف ذلؾ ٌف جممض )وكتب) عكاف يعر ي
ي
مةؿ يصب مععكنج ل ٌج ٌياا في المعي لوست كذلؾ ؛ يف ةدكث الظف
كةع عم زود كلوس عم )وكتب) التي هي في المعي كصؼ لزود  ،عكاذا ةوؿ

وكتب  ،فالجكاب عف
وإا ٌ :ف الجممض ةد توع خ نار مف غور ) ف) يةك :زود
ي
ن
ذلؾ ٌف الععؿ )وكتب) لـ ووع خ نار الخ ر الذم هك يعس الم تد في المعي ،
فالعّةض وياما في التركوب عّةض م تد كخ ر ،كلكياا في المعي عّةض فعؿ
كفاعؿ ٌج ٌف العاعؿ تودـ عم فعمل  ،فمك رود جعؿ )وكتب) خ نار كالخ ر

)ُ) في اليةك العر ي – ةكاعد كتط وؽ لمدكتكر مادم المخزكمي صْْ كمعايي اليةك
لمدكتكر فاإؿ السامرائي ّ.ُْٖ-ُْٕ/
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وكتب  ،كج
في ةكليا :زود خكؾ ،لكجب استعماؿ ) ف) كاف وواؿ :زود ف
ى
وص ٌ هذا التركوب لعدـ صةض معياه  ،كوجب استعماؿ ) ف) عيد رادة هذا
صةض كةكعل  ،يةك ال جاعض ف يوكؿ الةؽ  ،فاستعممت ) ف)
المعي عد ٌ
يف المراد جعؿ جممض )توكؿ) خ نار كالخ ر في المذاؿ المذككر :زود خكؾ.
ٌ
ٌما )ما) المصدروض فإف الوصد مف استعمالاا وختمؼ عف) ف)

المصدروض  ،فود ت ٌوف في العصؿ ايكؿ مف كّـ اليةاة ٌف )ما) اجتم ت في
الكّـ لتككف كصمض لكصؼ ما هك م اـ عاـ صمتاا كوتةدد يكع )ما) مف
عد )ما)
تةدود يكع هذا المكصكؼ ،فعي ةكليا ن
مذّ :عج يي ما صيع زود ،تي ٌ
مكصكلض ذا ةصد المكصكؼ ال يّ المصيكع  ،كالمعي  :عج يي ال يّ
عد مصدروض ذا ةصد المكصكؼ الصيع  ،م:
الذم صيعل زود  ،كتي ٌ
المصدر  ،كوككف المعي  :عج يي الصيع الذم صيع زود  ،كةد وعتمد هذا
اؿ ىوا ىى ًت ا ٍف ىع ٍؿ ىما
العراّ ةكلل تعال ) :ةى ى
التودور لتعسور معياها  ،فود جعؿ ٌ
)ُ )
ةدره
تي ٍؤ ىم ير)[الصافات ]َُِ :تودور :افعؿ ايمر الذم تؤمر
ككذلؾ ٌ

)ِ)
كف)[اجيعاـ ]ُّ :تودور :ساّ
الط رم  .كجعؿ ةكلل تعال ) :ىجى ىساّ ىما ىو ًزير ى
)ّ )
كف)[اييعاـ]ُّٔ :
)ساّ ىما ىو ٍة يك يم ى
الكزر الذم وزركف كةكلل تعال  :ى

[العيك كت ]ْ :تودور :ساّ ةكماـ الذم وةكمكف

وصرح
ٌ
) ىع ًز هوز
) ٓ)

)ْ )

لذلؾ كاف ايخعش

مذّ في عراب ةكلل تعال :
اف )ما) المصدروض اسـ  ،فود ةاؿ ن
ن
ةوايا ٌ
ً
ًح
اسما ك)عيتـ) مف صمتل))
ىعمىٍول ىما ىعيت ٍـ)[التك ض)) ]ُِٖ :جعؿ )ما) ن

كيسب الم رد
ى

) ُ)

ككذور مف اليةاة

) ِ)

)ُ) معايي الورف ِ.ْٗ/

)ِ) جامع ال واف ُْ.ٔٗ/

)ّ) المصدر يعسل ُُ.ِّٖ/
)ْ) المصدر يعسل َِ.َُّ/
)ٓ) معايي الورف ِ.ّّٗ/
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ل ايخعش ٌيل جعؿ ةكلل تعال :

كدكا العيت الذم عيتمكه  ،كةكلل
) ىكحدكٍا ىما ىعيًتح ٍـ)[اؿ عمراف ]ُُٖ :تودور ٌ :
)ةتك
ض ً ىما ىرية ى ٍ
إاةى ٍ
ت)[التك ض ]ِٓ :كةكلل تعال  :ى
ت ىعمى ٍو يك يـ اي ٍىر ي
)ك ى
تعال  :ى
ت)[التك ض ]ُُٖ :تودور :الرةب الذم
ض ً ىما ىرية ى ٍ
إاةى ٍ
ت ىعمى ٍو ًا يـ ايىٍر ي
ً ىذا ى
رة تل  ،كجعؿ يةك :عج يي ما صيع زود  ،تودور :اعج يي الصيع الذم

صيعل زود.

اف )ما) المصدروض اسـ ،
كت ٌي ا ف السراج مذهب ايخعش ،
كصرح ٌ
ٌ
فعمت ما فعؿ زود  ،كالمعي  :فعمت الععؿ الذم
فجعماا ميزلض )الذم) يةك:
ي

)ْ)
)ّ)
وإا ل ٌف اسموض )ما)
فعؿ زود ككذلؾ ٌ
عدها الطكسي كذهب الساومي ن
المصدروض ترجع ل ٌياا ميزلض اجسـ المكصكؿ )الذم) كمعياها  ،فاجاز

جعؿ )ما) مكصكلض ك مصدروض في ةكلل تعال )فاصدع ما تؤمر) [الةجر:

ْٗ] كجعؿ ا وض في الكجل ايكؿ تودور :فاصدع الذم تؤمر ل  ،كجعماا
)ٓ)

في الكجل الذايي تودور  :فاصدع ايمر الذم تؤمره

كعم

هذا ايساس

ةمت :رود ف توكـ
الووـ وف )ما) ك) ف) المصدروتوف م ٌونيا ٌيؾ )) ذا ى
فرؽ ا ف ٌ
ٌ
ةب اف تاتويي
 ،كاف
مستووما  ،كلك ةمت رود ما توكـ  ،لـ وستوـ  ،ككذلؾ ٌ
ن
كسر المسالض ٌف )ما) المصدروض
 ،ج توكؿ :مكإعل  :ةب ما تاتويي ٌ ،
ممةكظ فواا معي )الذم))) )ٔ).

)ُ) الموتإب ّ.ََِ/

) ِ) ال غدادوات صُِٕ ،كايمالي ال جروض ِ ،َِْ/ك رح جمؿ الزٌجاجي ِ،ْٕٓ/
المعصؿ ٖ ُِْ/كتساوؿ العكائد صّٖ ك رح الرإي عم الكافوض ّ،ِٓ/
ك رح
ٌ
كةطر اليدل صِْ كرصؼ الم ايي صُّٓ.

)ّ) ايصكؿ في اليةك ُ.ُْٗ-ُِٗ/
)ْ) الت واف في تعسور الورف ْ.َٓٓ/
)ٓ) الركض ايييؼ ّ.َْ-ّٗ/
)ٔ) دائع العكائد ُ.ُْٔ/
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كومذٌؿ اليةاة لػ) ف) المصدروض وكلاـ  :عج ت مف ف ووكـ زود ،

ودا)ُ) ٌج ٌياـ ج و وركف ل
كلػ)ما) المصدروض وكلاـ عج ت مما تإرب ز ن
مذّ ل العرؽ وف هذا المذاؿ كةكليا  :عج ت
العرؽ وياما  ،كج و وركف ن

ودا ،فالمذاؿ استعماؿ ) ف) وعود يكار الإرب  ،ك استعماؿ
مف ف تإرب ز ن
كاف المعي  :وجكز لؾ ف تإرب ؛ ذ
)ما) وعود ا ةرار ل كعدـ يكاره ٌ ،
لوس المراد التعجب مف ةدكث هذا الععؿ ؿ مف طرووتل.

كةد اليةاة وياما معي المصدروض وعترةاف في الدجلض ةت
فاما عكاف ٌ
كيعوا  ،فمف ذلؾ ٌيل ذا ا تدر ص ي الكّـ في
ٌيل لوص ٌ الجمع وياما ذ اتنا ن
إـ ك ار الياس  ،فاةسف التكمـ معي كلغض ٌ ،ج ٌيل ساّ ؛ ذ لـ
مجمس ٌ

فإيل وص
ىو ىد ٍ
ع مف هك ك ر ميل سًيا و د الكّـ ة مل ٌ ،
ما تكمٌـ الص ي كما سريي ف تكمٌـ.

سريي
ف وواؿ فول ٌ :

ف وف )ما) ك) ف) فرؽ ساسي ةت ٌيل ج وص ٌ ف تة ٌؿ ةداهما
مةؿ ايخرل  ،كهذا ما يٌل عمول الدكتكر فاإؿ السامرائي في وات مف
لؾ جى وؤ ًمييكف ةتك وة لكم ى ً
وما
كؾ ف ى
الورف الكروـ مف ذلؾ ةكلل تعال ) :فىّى ىكىر ى ي ٍ ى ى ى ي ى ي
ً
ً
ً
ل
وما)[اليساّ:
إ ٍو ى
ى ىج ىر ى ٍو ىياي ٍـ ذيكـ جى ىو ًج يدكٍا في ىيعيس ًا ٍـ ىة ىرنجا لم كما ةى ى
ت ىكيو ىسم يمكٍا تى ٍسم ن
ٓٔ] ف وكف ٌيل ج وص ٌ ف يجعؿ ) ف) مةؿ )ما) كيوكؿ :مف ف ةإوت ؛

ةرجا مف ككيؾ توإي  ،ك مف
ٌ
يف المعي سوككف عيد ذلؾ  :جٌ وجدكا ن
م د ٌيؾ توإي ،كلوس هذا هك الموصكد ذ لوس في يعساـ ةرج مف ذلؾ ،
ؿ الموصكد ٌف عمواـ ف ورإكا ما ووإي ،كلك كاف ما ووإي ل ج وكافؽ
هكاهـ كرغ تاـ كةكلل تعال ) :س ٍ ة ىايل كتىعالى ع كما و ً
صعيكف)[اييعاـ]ََُ :
ى ى
ي ى ي ى ى
فمك ةاؿ  :س ةايل كتعال  :عف ف وصعكا  ،لكاف المعي تيزول ا﵀ عف

مجرد الكصؼ ،كلوس هك الموصكد ؛ ذ ج ؾ ٌف لل الصعات العموا ،عكاٌيما
)ُ) رح ا ف عووؿ ُ.ُّٗ-ُّٖ/
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الموصكد تيزوال  ،س ةايل كتعال

العموض)ُ).
تموؽ ذاتل ٌ

عف الكصؼ ال اطؿ كالصعات التي ج

ككذلؾ استعممت )ما) كلـ تستعمؿ ) ف) في ةكلل تعال ) :ىذىا ىاي يـ المٌلي
ًً
ً
ً
و
وف ًفواىا)[المائدة :]ٖٓ :كةكلل
ً ىما ةىاليكٍا ىجكيات تى ٍج ًرم مف تى ٍةتاىا اي ٍىياى يار ىخالد ى
ً
تعال ) :لًو ٍج ًز كً
يف الذكاب كالجزاّ
اؤكا ً ىما ىعمميكا)[اليجـٌ ]ُّ :
م الذ ى
ىس ي
وف ى
ى ى
وككياف عم يكع الوكؿ كالعمؿ ج عم مجرد ةدكذاما.

الووـ
كفي صدد التعروؽ وف )ما) المصدروض كالمصدر الصرو ةاؿ ا ف ٌ
)) ٌياا ج توع مع كؿ فعؿ في تاكوؿ المصدر عكاف كةع المصدر في ذلؾ
ةسيا  ،كلك ةمت :وعج يي ما
المكإع ٌ ،
فإيؾ ذا ةمت :وعج يي ةوامؾ  ،كاف ن
ةسيا  ،ككذلؾ ذا ةمت  :وعج يي ما تذهب  ،لـ وكف
توكـ  ،لـ وكف كّما ن
في الجكاز كاجستعماؿ مذؿ :وعج يي ذها ؾ)) )ِ).
سر هذه المسالض  ،فك اؿ ىمف ) ف) ك)ما) المصدروتوف لـ
كةد اتإ
ٌ
ماوئض  ،كهذا
تستعمؿ لتس ؾ مع الععؿ مصدر ٌ ،ما ) ف) فود استعممت ٌ
ً
داج عم صمل ؛ لذلؾ كايت مع صمتاا
وعيي ٌف الععؿ استعمالاا و و

مياظرة لمعي المصدر الصرو الدا ٌؿ عم الةدكث كالذم في ةكلل تعال :
ىم ىر ىرلي ًاٍل ًو ٍس ًط)[ايعراؼ ]ِٗ :كهذا المصدر ج وص ف ود ٌؿ عم
) ية ٍؿ ى
اليكع ؛ ييل لوس جيسا مما وتيكع  ،فّ يوكؿ :مر ر ي ما توسطكا ،ذ ج

معي لاذا الكّـ  ،فالوسط ج وككف ٌج ةوًا  ،فاك معي )توسطكا) ٌج ٌف
جره ٌج استعماؿ ) ف) فمزـ اف وككف التودور :مر ر ي اف
الععؿ ج وجكز ٌ
توسطكا ،ك ٌما )ما) فود استعممت كصمض لكصؼ ما ودؿ عم معي المصدر

الداؿ عم
صمتاا ؛ لذلؾ كايت مع صمتاا مياظرة لمعي المصدر الصرو
ٌ
)كية ًؿ ٍ
اع ىمميكٍا فى ىس ىو ىرل المٌلي ىع ىممى يك ٍـ ىكىر يسكليلي
اليكع كالذم في ةكلل تعال  :ى

)ُ) معايي اليةك ّ.ُٓٓ-ُْٓ/
)ِ) دائع العكائد ُ.ُِْ/
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كف)[التك ض ]َُٓ :كالمصدر في هذه ا وض ج وص ٌ ف ودؿ عم
ىكاٍل يم ٍؤ ًميي ى
يياا في سواؽ مجازاة ا﵀ لع اده كالجزاّ وككف عم يكع العمؿ ج
الةدكث ؛ ٌ

عم مجرد العمؿ ؛ لذلؾ ص ٌ جعماا تودور :ةؿ اعممكا فسورل ا﵀ ما
تعممكف  ،كما ص ٌ جعماا تودور :ةؿ اعممكا فسورل ا﵀ اف تعممكا.
ً
اريك ٍـ)[اييعاـ]ّ :
ككذلؾ المصدر في ةكلل تعال  ) :ىو ٍعمى يـ س كريك ٍـ ىك ىج ى
فإيل ود حؿ عم اليكع ج عم الةدكث ؛ يكيل لوس المراد ٌف ا﵀ وعمـ ٌييا ىي يس ٌر
ٌ
وسر ا واّ  ،كوجار ا واّ ،
كيجار ؛ ييكل ج ؾ في ٌيل ما مف يساف ج ح
فاذه ةإوض دواوض  ،ج تةتاج ل ف وعمـ اا عالـ  ،عكاٌيما المراد ٌف ا﵀
وسرها ا يساف التي ج وعمـ اا ٌج صاة اا ،
س ةايل  ،وعمـ اي واّ التي ٌ
تسركف
كوعمـ اي واّ التي وجار اا ؛ لذلؾ جاز جعمل تودور  :وعمـ ما ٌ

تسركا ك ف تجاركا.
كما تجاركف  ،كما جاز جعمل تودور  :وعمـ ف ٌ
كً
كف ًاٍل ىغ ٍو ًب)[ال ورة]ّ :
وف يو ٍؤ ًميي ى
ككذلؾ المصدر في ةكلل تعال ) :الذ ى

يف مجرد الغوب ج
فّ وص ٌ جعؿ ا وض تودور :الذوف وؤميكف اف غاب ؛ ٌ
وةتاج ل وماف  ،كةد ذكر العك رم ٌف المصدر ةد وجيّ معي اسـ
ً
اريك ٍـ)[اييعاـ ]ّ :م  :وعمـ
المععكؿ كالذم في ةكلل تعال  ) :ىو ٍعمى يـ س كريك ٍـ ىك ىج ى
مسركركـ كمجاكركـ )ُ ) ك لود ٌؿ عم معي اسـ العاعؿ كالذم في ةكلل
كً
كف ًاٍل ىغ ٍو ًب)[ال ورة ]ّ :م :وؤميكف الغائب)ِ) كالمصدر ج
وف يو ٍؤ ًميي ى
تعال ) :الذ ى
وجيّ ً
داج عم معي اسـ المععكؿ  ،ك عم معي اسـ العاعؿ ٌ ،ج ذا
كاف ً
داج عم اليكع .
مر في
كلـ و ٌوف اليةاة كالمعسركف هذا العرؽ وياما فود جازكا كما ٌ
كف ىك ىما
)ك ىيي يلئ يكـ ً ىما تىٍا يكمي ى
ال اب ايكؿ جعؿ )ما) مصدروض في ةكلل تعال  :ى
)ُ) الت واف في اعراب الورف ُ.َْٖ/
)ِ) المصدر يعسل ُ.ُٖ/
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ً
كف ًفي ي يوكتً يك ٍـ)[ ؿ عمراف ]ْٗ :تودور :ك ي ئكـ اكمكـ ك ٌادخاركـ
تى كدخ ير ى
المودر وص ٌ معياه ذا ةصد ل دجلتل عم اليكع معي  :الطرووض
المصدر
ٌ
)ُ)

كهذا

كودخركف ،كج وص ٌ ذا ةصد ل دجلتل عم
ك الكوعوض التي واكمكف اا ٌ
الةدكث  ،فّ ؾ في ٌيل ما مف يساف ج واكؿ  ،عكا ٌج لما عاش  ،كةمٌما ج
ودخر  ،كج سوما الذوف عا كا في عاكد ايي واّ فّ ودؿ ا خ ار اكمل
ٌ
دج مف
كادخاره عم عمـ عالـ ك ي كة ي ي ؛ لذلؾ لـ وص ٌ استعماؿ ف ن

)ما) في هذا المكإع ؛ ذ ج معي
كتدخركا.
ٌ

وإا  :ك ي ئكـ اف تاكمكا
لوكليا
ن

كو دك ٌف المصدر الدا ٌؿ عم اليكع  ،وص ٌ
وعامؿ معاممض ايسماّ  ،خّؼ الدا ٌؿ عم الةدكث
ييل وعامؿ معاممض ايفعاؿ  ،كج ود ٌؿ الععؿ  ،كما

ييل
كوجمع ؛ ٌ
ف يو ٌذي ي
فإيل ج وص ٌ ذلؾ فول ؛
ٌ
هك معركؼ ٌ ،ج عم

الةدكث  ،فكوؼ وص ف ود ٌؿ مع )ما) عم مصدر دا ٌؿ عم اليكع؟ فاذا
ج ومكف تعمومل ٌج ما ٌوٌياه مف ٌف )ما) المصدروض استعممت داة لكصؼ

مصدر مةذكؼ صمتاا  ،كهذا المكصكؼ هك المصدر الدا ٌؿ عم اليكع ،
كلكجكب ةذفل  ،يا ت )ما) ميا ل في ا عراب ك خذت مع الععؿ دجلتل

كمعياه.

فوعكر عيل في ال دّ
كذمض فرؽ خر وياما هك ٌف الععؿ و د ةادذنا ي
ؤدل معي المصدر كاستعماؿ )ما) ٌج عد ف وتجاكز
استعماؿ ) ف) ذـ ج يو ٌ

ةدكذل  ،فالععؿ المعي ايكؿ م ،مف ةوث ككيل في ةالض ممارسض عمموض ،

كهك معي المصدر م ،مف ةوث تماـ معياه ؛ لذلؾ استعمؿ ) ف) في ةكلل
ً
ً
ظعى ىريك ٍـ ىعمى ٍو ًا ٍـ)[العت .]ِْ :
ىف ى ٍ
تعال ) :مف ى ٍعد ٍ

)ُ) معايي الورف عكاع ار ل ُ.ُْْ/
396

يوؿ ا ف كذور في تعسوره ةدوذنا ركاه ا ماـ ةمد كمسمـ كغورهما ))عف
لما كاف وكـ الةدو وض ه ط عم رسكؿ
يس ف مالؾ رإي ا﵀ عيل ةاؿ ٌ :

رجّ مف هؿ م ٌكض السّح مف
ا﵀ صم ا﵀ عمول كسمـ ك صةا ل ذمايكف ن
غرة رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول كسمـ فدعا عمواـ
ة ؿ ج ؿ التيعوـ ورودكف ٌ
فايخذكا  ،ةاؿ ععٌاف  :فععا عياـ  ،فيزلت هذه ا وض) :ك يهك الكًذم ىك ك
ؼ ٍىوًد ىواي ٍـ
ى ى
)ُ )
ً
ً
كؼ
ىف ى ٍ
ىعي يك ٍـ ىك ٍىوًد ىو يك ٍـ ىع ٍيايـ ًى ٍ
ظعى ىريك ٍـ ىعمى ٍو ًا ٍـ))) فزمف ٌ
ط ًف ىم ككضى مف ى ٍعد ٍ
ايودم متصؿ زمف الظعر ككّهما ةاصؿ ة ؿ ف وتعرؽ الجمعاف مما

وكجب استعماؿ ) ف).

كلذلؾ لزـ استعماؿ ) ف) ة ؿ )تاتويا) ك)ما) ة ؿ )جئتيا) في ةكلل
تعال ) :ةىاليكٍا ً
يكذ ىويا ًمف ةىٍ ًؿ ىف تىاٍتً ىويا ىك ًمف ى ٍعًد ىما ًج ٍئتىىيا)[اجعراؼ]ُِٗ :
ذلؾ ٌف ا تواف هيا في مكإع اليعي كالعدـ فّ وتعدل ةدكذل ٌج عد تةكومل
ل ا ذ ات كوككف ذلؾ عيد المجيّ  ،كلك ةاؿ مف عد ف جئتيا  ،يفاد

اتصاؿ ايذوض ةدكث المجيّ كاةتمؿ ايوطاعاما عد ذلؾ  ،فاستعمؿ )ما)

كوستور استعمماا في ةكلل تعال :
وتـ المعي
فادة استمرارها  ،ك ٌ
ٌ
ييل اا ٌ
كي ىؾ ًفي اٍل ىة ل
كف)[اييعاؿ ]ٔ :لو ٌوف لاـ ٌيل ج عذر لاـ في
)و ىج ًادلي ى
ي
ؽ ى ٍع ىد ىما تىىو ى
ف وجادلكا في الةؽ الذم اكتمؿ ت ٌويل  ،كلاذا كاف مما وياسب المواـ
استعماؿ ) ف) ج )ما) في ةكلل تعال ً :
اف ى ٍويًي ىكى ٍو ىف
)مف ى ٍعًد ىف كيزغى ال ك ٍو ى
ط ي
ييل رود استعماؿ ) ف) ٌف اليزاع وف وكسؼ عمول
ً ٍخ ىكتًي) [وكسؼٌ ]ََُ:

السّـ عكاخكتل كاف مجرد ةدكث كةالض مؤةتض ج وستكجب الوطوعض الدائمض
فعّ كوعود ما وعوده
يف )يزغ) استعماؿ ) ف) و و
ن
كعدـ التسام كالمغعرة ؛ ٌ
لكيل  ،استعماؿ )ما) كةكليا ) :مف عد ما
الععؿ مف معي التجدد كالةدكث ٌ

)ُ) تعسور ا ف كذور ْ.ُِٗ/
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يزغ ال وطاف) تعود معي المصدروض الدا ٌؿ عم ذ ات ةدكث اليزغ كاستورار
ييل وككف تودورً :مف عد اليزغ الذم يزغ ال وطاف .
مره ٌ ،

كةد ترد ) ف) ة ؿ الععؿ كج تعود كةكع المعي عمول كلكف تعود تاكود

)لما) ةاؿ الزمخ رم في ةكلل تعال :
معي الةدكث فول مف ذلؾ كركدها عد ٌ
ً
اؽ ً ًا ٍـ ىذ ٍرنعا)[العيك كت]ّّ:
إ ى
)كلى كما ىف ىج ٍ
يّ ً ًا ٍـ ىك ى
اّت ير يسميىيا ليكطنا س ى
ى
))) ف) صمض ٌكدت كجكد الععموف مرتٌنا ةدهما عم ا خر في كةتوف
ككايل ةوؿ :
كايما يكجدا في جزّ كاةد مف الزماف ٌ
متجاكروف ج فاصؿ وياما ٌ
ةس مجوئاـ فاجاتل المساّة مف غور روث)) )ُ).
لما ٌ
ٌ
ككما استعممت )ما) كصمض لكصؼ المصدر صمتاا استعممت )الذم)
لاذا الغرض كةد ذكر اليةاة ٌف )الذم) ةد ترد ةرفنا مصدروًا في كّـ العرب
ك عارهـ كوكؿ ع د ا﵀ ف ركاةض :
تاؾ مف ىة ىس وػف
كت ا﵀ي ما ى
فىذى ى

)ِ)

كيصر كالذم يصركا
نا
في المرسموف
)ِ)
يصركا

ً
اب
كس اٍلكتى ى
كمف كاهدها في الورف الكروـ ةكلل تعال ) :ذيكـ تىٍو ىيا يم ى
كً
إتي ٍـ ىكالكًذم
ىة ىس ىف)[اجيعاـ ]ُْٓ :كةكلل تعال  ) :ىك يخ ٍ
م ٍ
اما ىعمى الذ ى
تى ىم ن
ادهي)[ال كرل:
اإكٍا)[التك ض ]ٔٗ :كةكلل تعال  ) :ىذلً ىؾ الكًذم يو ى ل ير المكلي ًع ى ى
ىخ ي
تماما عم
ِّ] كالتودور عيدهـ :ن

ةسايل .كخصتـ كخكإاـ ،كذلؾ ت ور

)ُ) الك اؼ ّ ،ّْٓ/كمغيي الم وب ُ.ّٓ-ّْ/

)ِ) كإ المسالؾ ُ ،ٖٗ/كتساوؿ العكائد صّٕ ،ك رح الكافوض ُ.ِٕٔ-ِٔٔ/
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ا﵀

)ُ)

كعدها مكصكلض تاكوّت مختمعض)ِ).
كمياـ مف ميع ف تككف مصدروض ٌ

ةدره اليةاة ؿ هي
ك)الذم) المصدروض في هذه ال كاهد لوست ما ٌ
كتماما عم
تودور :كاليصر الذم يصركا  ،ككالخكض الذم خاإكا ،
ن

ا ةساف الذم ةسف ؛ كذلؾ الت ور الذم و ر ا﵀  ،كالدلوؿ عم ذلؾ ةكلل
لد ً كً
كف)[اجةواؼ ]ُٔ :فػ)كعد الصدؽ)
)ك ٍع ىد الص ٍ
ؽ الذم ىك يايكا يو ى
كع يد ى
تعال  :ى
مصدر مكصكؼ ػ)الذم كايكا وكعدكف) كمف اليةاة مف جعماا اذا التودور
كً
اإكٍا) ))ورود كالخكض
)ك يخ ٍ
إتي ٍـ ىكالذم ىخ ي
فود ةاؿ ٌ
العراّ في ةكلل تعال  :ى
الذم خاإكا)) )ّ) كذكر الرإي ما لعظل ))فاما )الذم) المصدروض فّ خّؼ
في اسموتاا كوكؿ عمي رإي ا﵀ عيل )) :يزلت يعساـ في ال ّّ كالذم

يزلت في الرخاّ)) م :يزكج كاليزكؿ الذم يزلتل في الرخاّ)) )ْ).

يخ ىر غور التي ار لواا اليةاة كالمعسركف
كفي الورف الكروـ كاهد ى
كً
كف)[اجيعاـ]ّّ :
كالذم في ةكلل تعال ) :ةى ٍد ىي ٍعمى يـ ًكيلي لىىو ٍة يزيي ىؾ الذم ىوويكلي ى
كالتودور :ةد يعمـ ٌيل لوةزيؾ الوكؿ الذم ووكلكف  ،ككالذم في ةكلل تعال :
ً
ك
ىة ىس ًف الكًذم ىك يايكا
ىج ىريهـ ًا ٍ
ىس ىكى الكًذم ىع ًمميكا ىكىو ٍج ًزىواي ٍـ ٍ
)ليو ىكعل ىر الملي ىع ٍياي ٍـ ٍ
كف) [الزمر ]ّٓ :كالتودور :لوكعر ا﵀ عياـ سك العمؿ الذم عممكا
ىو ٍع ىممي ى
كوجزواـ جرهـ اةسف العمؿ الذم كايكا وعممكف.

) ُ) معايي الورف لمعراّ ُ ّٔٓ/عكاعراب الورف الميسكب ل الزٌجاج ُ ،ّّٕ/ك رح
الكافوض ال افوض ج ف مالؾ ُ ِٖٔ ،ِٕٔ/كمغيي الم وب ِ.ٕٓٔ-ٓٔٔ/
) ِ) ويظر المصادر السا وض ،كجامع ال واف عف تاكوؿ م الورف ُ ،َِّ/كالك اؼ
ِ ،ِٖٖ/ك رح ا ف عووؿ ،الةا وض ُ ُٓٗ /ك رح التصرو عم التكإو لخالد
ايزهرم ُ ُُّ /كيتائج التةصوؿ ِ َُٖ -ٕٖٗ /كخزايض ايدب ٔ.ٕٓ/

)ّ) معايي الورف ُ.ْْٔ/
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فك اؿ ًمف )ما) ك)الذم) في يةك  :كذلكـ ما ظييتـ ر كـ رداكـ ،

كيةك :كذلكـ الذم ظييتـ ر كـ رداكـ  ،لوست مصدروض يياا تؤكؿ ما
عدها مصدر تودور  :كذلكـ ظيكـ ر كـ رداكـ  ،ؿ كمتاهما مصدروض

يياا كصمض لكصؼ ما ودؿ عم معي المصدر صمتاا كالدلوؿ عم ذلؾ
ٌ
ً
كً
ةكلل تعال ً :
وف)
ىص ى ٍةتيـ لم ٍف اٍل ىخاس ًر ى
)كىذل يك ٍـ ظىحي يك يـ الذم ظى ىييتيـ ً ىرل يك ٍـ ٍىرىدا يك ٍـ فىا ٍ
ى
[فصمت.]ِّ :
ك)ما) المصدروض مذؿ )ما) المكصكلض ج وص ٌ ظاار مكصكفااٌ ،ما
)الذم) المصدروض فاي مذؿ )الذم) المكصكلض وص ظاار مكصكفاا فود

كرد مةذكفنا في ا وات التي است اد اا اليةاة كالمعسركف كظار في هذه
مر اجست ااد اا.
ا وض كفي ا وض التي ٌ
كفرؽ الدكتكر فاإؿ السامرائي وف )ما) المكصكلض ك)الذم) المكصكلض
اف ايكل يكإعت لما هك عاـ غور مةدد خّؼ الذايوض التي كإعت ًلما
ٌ
ىة ىس ًف
هك
ا
ىج ىريهـ ًا ٍ
)كلىىي ٍج ًزىوكياي ٍـ ٍ
خاص كمعمكـ كاةتج ذ ات ذلؾ وكلل تعال  :ى
كف)[اليةؿ ]ٕٗ :كةكلل تعال ) :لىيي ىكعل ىركف ىع ٍياي ٍـ ىسو ىلئاتً ًا ٍـ ىكلىىي ٍج ًزىوكياي ٍـ
ىما ىك يايكٍا ىو ٍع ىممي ى
كً
كف) [العيك كت.)ُ) ]ٕ :
ٍ
ىة ىس ىف الذم ىك يايكا ىو ٍع ىممي ى
كالظاهر ٌف )ما) لوست مكصكلض في سكرة اليةؿ  ،ؿ هي مصدروض
ككذلؾ )الذم) في سكرة العيك كت  ،ككذلؾ ةاؿ في ةكلل تعال ) :ج تيؤ ً
اخ ٍذيًي
ى
وت)[الكاؼ)) ]ّٕ :الموصكد وكلل ) ما يسوت) يسواف مخصكص
ً ىما ىي ًس ي

كهك العاد الذم وياما  ،كلك ةاؿ :اف يسوت  ،كاف المعي ٌيل خذه م د
اليسواف)) )ِ) ككما جاز في )الذم) المكصكلض ف ترد عادوض ك جيسوض جاز

ذلؾ في الذم المصدروض  ،كاليسواف هيا مصدر داؿ عم اليكع كما وكف ٌج
ٌيل استعماؿ )ما) د ٌؿ عم

معاكدا
مخصكصا
يسوايا
العمكـ كلك راد
ن
ن
ن

)ُ) معايي اليةك ُ.َُٓ-ُْٗ/
)ِ) معايي اليةك ّ.ُٓٓ/
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جستعمؿ )الذم) المصدروض العادوض كةاؿ :ج تؤاخذيي الذم يسوت  ،كةكلل
لؾ جى وؤ ًمييكف ةتك وة لكم ى ً
وما ى ىج ىر ى ٍو ىياي ٍـ ذيكـ جى ىو ًج يدكٍا ًفي
كؾ ف ى
تعال ) :فىّى ىكىر ى ي ٍ ى ى ى ي ى ي
ً
ً
ل
وما) [اليساّ ]ٔٓ :معياه  :فّ وجدكا
إ ٍو ى
ىيعيس ًا ٍـ ىة ىرنجا لم كما ةى ى
ت ىكيو ىسم يمكٍا تى ٍسم ن

م ةإاّ كاف ةإوت  ،كهك
في يعساـ ن
ةرجا مف ك ٌؿ ةإاّ  ،ك مف ٌ
المعي المراد  ،كلك ةاؿ :الذم ةإوت  ،لكاف المعي  :الوإاّ الذم

ةإوت.

ىج ىر
كاستعمؿ )ما) في ةكلل تعال ) :لً ىو ٍج ًزىو ىؾ ٍ
ِٓ] لوعٌر عف سوي مكس عمول السّـ دجلض

ت لىىيا) [الوصص:
ىما ىسوىٍو ى
العمكـ ج دجلض ا فراد

لوككف المعي  :جر سووؾ  ،م سوي كاف  ،ماما كاف يكعل كالجاد الذم
ذلتل فول م الغض ميل في مجازاتل عم

المصدروض لما فادت هذا المعي

ةسايل كتاكودها  ،كلك استعمؿ )الذم)

كلكاف التودور :جر السوي الذم سووت ،

فوككف العرؽ وف )ما) المصدروض ك )الذم) المصدروض هك العرؽ الذم وياه

في ال اب ايكؿ وف )ما) المكصكلض ك)الذم) المكصكلض.

يقر
المبحث الثاني  :معنى (ما) المصدرية كمعاني (ما) األ ى
وتةدد يكع ا عراب في م

اهد كاف تةدود المعي

المعاكـ مف

السواؽ  ،كوككف هذا عيدما ج يجد ذمض ةرويض لعظوض ةاطعض تةدد المعي
ً
مذّ  :ساؿ
لكيل ذا كجدت هذه الورويض
اعتمد عمواا  ،فإذا ةميا ن
المراد ٌ ،
معمـ  ،فإف يسؽ هذا المذاؿ ووتإي اف وككف )التمموذ) هك العاعؿ
التممو ىذ ه
السائؿ  ،ك)معمـ) هك المسؤكؿ المععكؿ ؛ ٌج ٌف يصب ايكؿ كرفع الذايي
ةطع ف وككف المعي عكس ذلؾ  ،ككذلؾ ايمر في تةدود يكاع )ما).
ككما و وع الت اس )ما) المكصكلض المصدروض كورفع هذا اجلت اس عكد

الإمور عمواا  ،و وع الت اس )ما) المصدروض المكصكلض كورفع تجردها مف

الإمور العائد  ،كهذا ما وجمع عمول اليةاة  ،كوتجمٌ
كف ىكّى ىـ المٌ ًل ذيكـ
اف فى ًر ه
وؽ لم ٍياي ٍـ ىو ٍس ىم يع ى
)كةى ٍد ىك ى
تعال  :ى
411

ذلؾ في مذؿ ةكلل
كيلي ًمف ى ٍعًد ىما
يو ىةلرفي ى

فإف )ما) في هذه ا وض مصدروض  ،كج وص ٌ ٌف تككف
ىع ىوميكهي)[ال ورةٌ ]ٕٓ :
مكصكلض لتجردها مف الإمور العائد ،كالااّ في )عومكه) غور عائد عم )ما)

 ،ؿ عم كّـ ا﵀  ،كالتودور  :مف عدما عومكا كّـ ا﵀)ُ).
اهتى ىدكٍا ك عكًاف تىىكلك ٍكٍا
كمف ذلؾ ةكلل تعال ) :فىًإ ٍف ىمييكٍا ً ًم ٍذ ًؿ ىما ىميتيـ ً ًل فىوىًد ٍ
ً
ً
ً
ً
ً ً و
فإف )ما)
وـ)[ال ورةٌ ]ُّٕ:
فىإكي ىما يه ٍـ في وىاؽ فى ىس ىو ٍكعو ىكاي يـ المٌلي ىك يه ىك السكموعي اٍل ىعم ي
يف الإمور في ل غور عائد عمواا  ،ؿ عم ا﵀ ،
وإا مصدروض ؛ ٌ
هيا ن
س ةايل ،ك مةمد صم ا﵀ عمول كسمـ ،ك الورف  ،كلك ةوؿ :فإف ميكا ما
ميتـ ل  ،لكايت )ما) مكصكلض؛ لعكد الإمور في ) ل) عمواا  ،كالمعي :

فاف ميكا ا﵀ الذم ميتـ ل)ِ).

ت
ىج ىر ىما ىسوى ٍو ى
كةاؿ ا ف ايي ارم في ةكلل تعال ) :لً ىو ٍج ًزىو ىؾ ٍ
يياا لك كايت
لىىيا)[الوصص)) ]ِٓ :كج وجكز ف تككف )ما) مكصكلض ؛ ٌ
يف
مكصكلض لكاف
المعيي اا الماّ كالذم وجزاه جر السوي ج جر الماّ ؛ ٌ
ٌ
ايجر لمعمؿ ج لمعوف  ،فكجب ف تككف مصدروض ج غور)) )ّ) ك مذؿ هذا

يف ايجر عم السوي الذم هك
ةاؿ ا ف ه اـ فميع ف تككف مكصكلض ؛ ٌ
فعمل ج عم الغيـ)ْ) كسو  :فعؿ ٍّ
متعد ل مععكلوف يةك :سواه ا﵀ الغوث ،
)ٓ)
فالمعيي ل في الكجل الممتيع ج وص
كةد وواؿ سواه لما وتل كيرإل
ٌ
وككف الماّ ٌج عيد جعؿ ا وض تودور :جر الماّ الذم سووتل لمغيـ  ،كج

ف

وص

ف وككف الغيـ ٌج عيد جعماا تودور :جر الغيـ التي سووتاا الماّ ك

التي سووتاا الماّ.

)ُ) الت واف في عراب الورف ُ.َٖ/

)ِ) الت واف في عراب الورف ُ.ُِِ-ُُِ/
)ّ) ال واف في غروب عراب الورف ِ.ُِّ/
)ْ) مغيي الم وب ُ.َّّ/

)ٓ) لساف العرب ،المجمد الذايي صُٕٔ.
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)كالمٌلي يم ٍخ ًرهج كما يكيتي ٍـ
كتككف )ما) مكصكلض في ةكلل تعال  :ى
كف)[ ال ورة ]ِٕ:كج تككف مصدروض ٌج ذا كايت معي المععكؿ فوككف
تى ٍكتي يم ى
)ُ )

التودور :وخرج كتمايكـ ،كالمراد وخرج مكتكمكـ
ً ً ً
فإف )ما) هيا مكصكلض كلـ
حكف)[ ؿ عمرافٌ ]ِٗ:
تىىياليكٍا اٍل ًكر ىةتك تييعويكٍا م كما تية ى
يف المة ض ج تيعؽ  ،ةاؿ العك رم  :فإف جعمت
وجوزكا ف تككف مصدروض ؛ ٌ

المصدر معي

المععكؿ جاز))

)ِ )

المة كب لدوكـ مف الماؿ كالطعاـ.

كيظوره ةكلل تعال ) :لىف

لجكاز ف وككف المعي

 :ةت

تيعوكا

كف * ً ىما
العراّ في )ما) في ةكلل تعال ) :ةى ى
اؿ ىوا لى ٍو ى
ت ةى ٍك ًمي ىو ٍعمى يم ى
ك جاز ٌ
ىغعى ىر لًي ىرلي)[وس ]ِٕ-ِٔ:ف تككف مكصكلض ك مصدروض  ،ذـ وكف ٌيل
م) كاف صكانا  ،وككف المعي  :لوتاـ وعممكف
))لك جعمت )ما) في معي ) ٌ

م يّ غعر لي ر ي  ،كلك كاف كذلؾ لجاز فول  :ىـ غعر لي ر ي ،
ك
)ّ)
يف ايصؿ كايكذر في لؼ )ما) اجستعااموض ف تةذؼ
يوصاف ايلؼ))
ٌ
اؿ فى ً ىما
جرها  ،ككذلؾ ةوؿ  :كف )ما) استعااموض في ةكلل تعال ) :ةى ى
في ةالض ٌ
ً
ً
ٍ ً
وـ)[ايعراؼ ]ُٔ:كالمراد مف )ما) في
ىغ ىكٍوتىيي يى ٍة يع ىد كف لىاي ٍـ ص ىارطى ىؾ اٍل يم ٍستىو ى
المكإعوف كما وظار في السواؽ معي المصدروض  ،كةد يسب ل الكسائي

رد ةكؿ المعسروف الوائموف ٌاياا استعااموض ذ لك كايت كذلؾ
)ت ُٖٗهػ) ٌيل ٌ
لجاّت غور لؼ)ْ).

)ُ) الت واف في عراب الورف ُ.ٕٖ/

)ِ) الت واف في عراب الورف ُ.ِٕٗ/
)ّ) معايي الورف ِ.ّٕٓ-ّْٕ/

) ْ) معايي الورف عكاع ار ل ْ ،ِّٖ/عكاعراب الورف لميةاس ِ ُٕٔ/كايزهوض صّٖ،
كم كؿ عراب الورف ِ َُٔ/كالك اؼ ْ ُِ-ُُ/كايمالي ال جروض ِ،ِّٗ/
كال واف في غروب عراب الورف ِ ِّٗ/كمعاتو
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الغوب ِٔ ،َٔ/كالت واف في

كةد كذر دخكؿ )ما) المصدروض عم )كاف) في التيزوؿ  ،كوكلل تعال :
) ًما ىك يايكا و ٍكًذ كف)[ال ورة ]َُ :كةكلل تعال ً ) :ما ىك يايكٍا و ًٍ
كف)[ايعراؼ:
ى
ظم يم ى
ى ي ى
ى
ى
)ُ)
ُِٔ] فمف اليةاة مف جعؿ ا وض ايكل تودور  :ككياـ وكذ كف كمذهب

كما

سو كول كجماكر اليةاة )) ٌيل دخؿ )كاف) لوخ ر ٌيل كاف فوما مإ
ةسف كاف ع ىد ا﵀  ،فايت تعجب مف )ع د ا﵀) ج مف )ككيل)
توكؿ :ما
ى
عكاٌيما كةع التعجب مف المعظ عم ككيل)))ِ) فصمض )ما) المصدروض في ايكل
هي )وكذ كف) كلوس كاف  ،كالتودور  :كذ اـ  ،ككذلؾ ةكلل تعال ) ما كايكا

وظممكف) تودوره  :ظمماـ ،ج ككياـ وظممكف)ّ) غور ٌف الط رم
مخالعتل لاذا الكجل .كالصةو ما ذهب لول الجماكر.

)ْ )

ظار

ككردت )ما) عد )ساّ) في عدة مكاإع مف الورف الكروـ ،كما في
ً
كف)[المائدة ]ٔٔ :كةكلل تعال  ) :ىىج
)ك ىكذ هور لم ٍياي ٍـ ىساّ ىما ىو ٍع ىممي ى
ةكلل تعال  :ى
كف) [اييعاـ ،ُّ :كاليةؿ ]ِٓ:كةد جاز اليةاة كالمعسركف ف
ىساّ ىما ىو ًزير ى
تككف )ما) يكرة مكصكفض ميصك ض عم التمووز ك)ساّ) معي فعؿ الذـ

كف)[اييعاـ،ُّٔ :
) ئس) كالتودور في ةكلل تعال
ن
مذّ  ) :ىساّ ىما ىو ٍة يك يم ى
اليةؿ ،ٓٗ :العيك كت ،ْ :الجاذوض ]ُِ :ساّ ال يّ نوئا وةكمكف  ،كجاز
عراب الورف ِ َُٖ/كمغيي الم وب ُ ََّ-ِٗٗ/كال رهاف في عمكـ الورف
ْ ،َْْ-َّْ/كخزايض ايدب ٔ.ٗٗ/

)ُ) م كؿ اعراب الورف ُ ،ٕٖ/كال واف في غروب عراب الورف ُ ٓٓ/كال ةر المةوط
ُ.َٔ/

)ِ) الكتاب ُ ،ّٕ/كمعايي الورف لأخعش ُ َْ/كال غدادوات ُ ٓٓ/كالممع صِٖٔ،
كةكاعد المطارةض ج ف واز اليةكم صُِٕ كمغيي الم وب ُ.َّْ/

)ّ) المختصر في اليةك لمجكالووي صُٗٔ كالك اؼ في يكت المعايي كا عراب ُ،ُٖ/
كالت واف في عراب الورف ُ.ِٕ/

)ْ) جامع ال واف ُ.ِٖٔ/
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ف وككف )ساّ) عم

ا اا ك)ما) مكصكلض كالتودور :ساّ ال يّ الذم

وةكمكيل  ،ك تككف مصدروض  ،كالتودور :ساّ ةكماـ)ُ).

يف المراد في هذه ا وات كصؼ مصدر
كالظاهر الكجل ايخور؛ ٌ
الععؿ السكّ كهك في المعي ةكل  ،كيظور ا وات المذككرة ةكلل تعال :

)كلك ى ٍ ىريككٍا لى ىة ًطى ىع ٍيايـ كما ىك يايكٍا ىو ٍع ىممي ى
كف)[اييعاـ ]ٖٖ :كةكلل تعال )فى ىكةىعى
اٍل ىة ح
)ك ىة ًطى ىما
ؽ ىكىطى ىؿ ىما ىك يايكٍا ىو ٍع ىممي ى
كف)[ايعراؼ ]ُُٖ :كةكلل تعال  :ى
ً
ً
فإف )ما) في هذه ا وات
كف) [هكدٌ ]ُٔ :
ص ىي يعكٍا فواىا ىكىاط هؿ كما ىكا ييكٍا ىو ٍع ىممي ى
ى
مصدروض ؛ جف المعي  :طؿ كة ط عمماـ كصيوعاـ ،وؤود ذلؾ كةكلل
ىع ىمالياي ٍـ ًفي ال حد ٍي ىوا ىكا ًخ ىرًة)[ال ورة ]ُِٕ :كةكلل
تعال ) :فىا ٍيكلىػئً ىؾ ىة ًطى ٍ
ت ٍ
ً ً
وم ً
اف فىوى ٍد ىة ًطى ىع ىمميلي)[المائدة ]ٓ :ك طّف العمؿ
)ك ىمف ىو ٍكعي ٍر ا ى
تعال  :ى
كة كطل معياهما كاةد)ِ).

)ةموّ) في عدة مكاإع مف الورف الكروـ كوكلل تعال
ككردت )ما) عد ن
كف)[ايعراؼ]ّ :
)فوموّ ما
وؤميكف)[ال ورة ]ٖٖ :كةكلل تعال  ) :ىةمً ن
ن
وّ كما تى ىذ كك ير ى
ى
كف)[ايعراؼ ،َُ :كالممؾ ]ِّ :كالظاهر كما
كةكلل تعال  ) :ىةمً ن
وّ كما تى ٍ يك ير ى
ةكلل

)ةموّ) هيا تعيي الومٌض ك)ما) مصدروض  ،فوككف معي
هك كاإ ٌف
ن
كف)
)فوموّ ما
تعال :
وؤميكف) ة ٌؿ وماياـ  ،كةكلل تعال  ) :ىةمً ن
ن
وّ كما تى ىذ كك ير ى
ى
كركـ
معياه  :ة ٌؿ تذ ٌك يركـ  ،كةكلل تعال  ) :ىةمً ن
وّ كما تى ٍ يك ير ى
كف) معياه  :ة ٌؿ ي
كيسب ل وخل
العراّ ذكر ٌيل وجكز ف وككف ) ىةمً ن
وّ) معياه اليعي  ،ى
ٌج ٌف ٌ
مررت ّد ةمٌما تي ت ٌج ال صؿ
الكسائي ٌيل يوؿ عف العرب ةكلاـ :
ي
) ُ) جامع ال واف ُُ ،َّ/َِ ،ُِٖ/كمعايي الورف عكاع ار ل ِ ،ِِْ/عكاعراب الورف
لميةاس ّ ُُّ/كم كؿ عراب الورف ُ َِٓ/كالك اؼ ُ،ُٕ/ِ ، ٖٔٓ/
ٌ
ّ َْْ/كال واف في غروب عراب الورف ُ ،ِّْ ،ُّٗ/كالت واف في عراب
الورف ُ.َْٗ/

)ِ) المعجـ الكسوط ُ.ُّٓ ،ُٔ/
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الومٌض

)ُ )

ك جاز

الكراث  ،م :ما تي ت ٌج هذوف  ،كوجكز ف تعود معي
ك ٌ
اليةاة كالمعسركف هذوف الكجاوف )ِ ) .كاختار الط رم معي اليعي )ّ ) فوككف
ً
صّ ،كمعي ةكلل تعال ) ىةمًوّن كما
كف)ج تذ ٌكر لاـ ن
معي ةكلل ) ىةموّن كما تى ىذ كك ير ى
صّ )ْ ) كو دك ٌف المراد معي الومٌض  ،كما ةكاه
كف) ج و كركف
ن
تى ٍ يك ير ى
وإا عم هذا الكجل  ،فوككف معي  :مررت ّد ةؿ
الكسائي ومكف ةممل ن
الكراث.
ي اتاا كجل عاـ  ،كلـ وكذر فواا ٌج ال صؿ ك ٌ
يياا
كلـ وجز اليةاة كالمعسركف ف تككف )ما) يافوض في هذه ا وات ٌ
وؤميكف) وككف معياه
)فوموّ ما
مذّ
اذا الكجل ج وص ٌ معياها فوكلل تعال
ن
ن
ى
)ةموّ) معي الومٌض ،
اليعي  :ة ٌؿ عدـ وماياـ  ،وعيي كذر  ،هذا عيد جعؿ ن
)ةموّ) معي اليعي  ،فيعي اليعي ذ ات ،فوككف المعي ذ ت
ٌما عيد جعؿ
ن

وماياـ ،ككّ المعيووف ج وص ٌ كغور مراد.
ٌج ف العك رم ةاؿ في هذه ا وض ما لعظل )) :كةوؿ )ما) يافوض  ،م:
ً
ً
كف)
ةموّ كج نا
فما وؤميكف ن
كف) ك ) ىةموّن كما تى ىذ كك ير ى
كذور  ،كمذمل ) ىةموّن كما تى ٍ يك ير ى
كهذا ةكل في المعي  ،عكاٌيما وإعؼ نوئا مف جاض تودـ معمكؿ )ما) في
ةوز )ما) عمواا)))ٓ) كمذؿ هذا ةاؿ ا ف ه اـ فاجاز ف تككف )ما) يافوض ،

اف )ما) اليافوض لاا الصدارة في الكّـ  ،فّ وعمؿ ما عدها
إععل ٌ
ٌج ٌيل ٌ
فوما ة ماا)ٔ).
)ُ) معايي الورف ُ.َٔ-ٓٗ/

)ِ) الك اؼ ُ ُْٔ/كال رهاف في عمكـ الورف ّ.ٕٖ/
)ّ) جامع ال واف ِ.ٓٗٗ/ٓ ،ُّّ-ِّٗ/

)ْ) ال واف في غروب عراب الورف ُ ٕٖ/ّ ،ّّّ/ِ ،َُٕ/كالك ؼ في يكت المعايي
كا عراب ُ.ٓٔ-ٓٓ/

)ٓ) الت واف في عراب الورف ُ.َٗ/
)ٔ) مغيي الم وب ُ.ُّٕ-ُّٔ/
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كمما تودـ مف كّـ اليةاة كالمعسروف ة ؿ العك رم كا ف ه اـ ،ت وف ٌيل

)ةموّ) معي
لـ وجز ةد مياـ ف تككف )ما) يافوض  ،عكاٌيما جازكا اف تككف ن
اليعي  ،فو دك ٌيل كةع ذمض الت اس  ،كالدلوؿ عم ذلؾ ٌيل عيد جعؿ )ما)
يافوض في هذه ا وض  ،ج تككف المعي الجائز الذم ذكره العك رم ))فما

كذورا)) ؿ تككف المعي غور الجائز الذم ٌوٌياه  ،كهك:
وؤميكف ن
ةموّ كج ن
ذ ت وماياـ  ،ك كذر  ،كهك معي مخالؼ لمسواؽ ؛ لذلؾ لـ ووؿ ل اليةاة

كالمعسركف.

ٌج ٌف الط رم يوؿ الوكؿ جكاز هذا الكجل في غور هذه ا وات  ،كفي
ك
كف)[الذاروات:
مكإع كاةد  ،هك ةكلل تعال  ) :ىك يايكا ىةمً ن
وّ لم ىف المٍو ًؿ ىما ىو ٍا ىج يع ى
ييل عيد جعؿ )ما) يافوض وككف المعي :
وإا ؛ ٌ
ُٕ] كهك كجل ج وص ٌ ن

ةموّ ميل الع ادة ،
ٌياـ كايكا ويامكف كةتنا
طكوّ مف الموؿ  ،كووإكف كةتنا ن
ن
يف ا وض تعيي ًةمكض هجكعاـ  ،م ً :ةمكض يكماـ ؛
كهذا خّؼ المعي المراد ؛ ٌ
فإف مف جاز هذا الكجل  ،لـ وجزه ٌج تاكوؿ عود  ،كهك الكةكؼ عم
لذلؾ ٌ
)ةموّ) كالمعي  :كايكا ةموموف  ،كاج تداّ عد ذلؾ مف ةكلل تعال  ) :لم ىف المكٍو ًؿ
ىما ىو ٍا ىج يعكف) )ُ) م :كايكا وةوكف الموؿ كمٌل كج ويامكف  ،كهذا تاكوؿ فول عد
)ِ)

كتعسؼ كاإةاف

عكاذا مكف الوكؿ اذا التاكوؿ عم

ج ومكف الوكؿ ل في ا وات ايخرل.

عده في هذه ا وض ،

)ُ) جامع ال واف ِٔ.ُٗٗ-ُٖٗ/

ِ
لمعراّ ّ ْٖ/كمعايي الورف عكاع ار ل ّٓٓ/
) ) مجاز الورف ّ ،ِِٔ/كمعايي الورف ٌ
كم كؿ عراب الورف ِ ،ٖٕٔ/كالت واف في تعسور الورف ٗ ِّٖ/كمعاتو الغوب

ِٖ ،َِِ -َُِ/كتعسور الورف العظوـ ج ف كذور ْ.ِّْ/
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كفي دجلض )واجعكف) ذهب ا ف العر ي )تّْٓهػ) ل ٌف معياها:
يف طكؿ الوواـ
وساركف ،كذكر ٌف ا﵀ س ةايل مدح ةمٌض الع ادة في الموؿ ؛ ٌ
)ُ)
تعرد ل  ،كهك مخالؼ جماع المعسروف.
لوس ا مكاف  .كهذا ةكؿ غروب ٌ

كالظاهر ٌيل لوس المراد عدـ يكماـ  ،كج كذرة يكماـ  ،عكاٌيما المراد
كذور  ،دجلض ةكلل
طكؿ ةواماـ  ،كالمعي ٌ :ياـ كايكا ويامكف ةموّ كوساركف نا
ً
صعىلي ًىك
)وا ىوحاىا اٍل يم كزلم يؿ * ةيًـ المكٍو ىؿ ًج ىةمً ن
تعال في سكرة خرل  :ى
وّ * ي ٍ
وّ)[المزمؿ ]ْ-ُ :كةكلل
وّ * ٍىك ًزٍد ىعمى ٍو ًل ىكىرتل ًؿ اٍلوي ٍر ىف تىٍرتً ن
ص ًم ٍيلي ىةمً ن
ايوي ٍ
ً
ك
طائًعىضه لم ىف
صعىلي ىكذيميذىلي ىك ى
تعال  ً) :كف ىر ى
كـ ٍىد ىي مف ذيميذى ًي المٍو ًؿ ىكيً ٍ
كؾ ىو ٍعمى يـ ىكي ىؾ تىوي ي
كً
وف ىم ىع ىؾ)[المزمؿ ]َِ :فود نوف ا﵀  ،س ةايل ،في هذه ا واتٌ ،ف رسكلل
الذ ى
صم ا﵀ عمول كسمـ ،كصةا ض رسكلل رإي ا﵀ عياـ ،كايكا ووإكف كذر
الموؿ الع ادة ؛ فالكجل ف تككف )واجعكف) معي  :ويامكف ج معي :
ً
الومكض ج عم معي اليعي.
)ةموّ) دالٌض عم معي
وساركف ،ك ف تككف
ن

وإا است عاد ككف )ما) يافوض  ،كمذؿ هذا وواؿ في ا وات ايخرل
كالكجل ن
يياا كايت عم يسواا.
ٌ
)ِ)

كالكجل المختار كالم اكر عيد اليةاة كالمعسروف ف تككف )ما) زائدة
ً
ك
كف) ف
ك جاز الزمخ رم في )ما) في ةكلل تعال  ) :ىةمو نّ لم ىف المٍو ًؿ ىما ىو ٍا ىج يع ى

)ُ) ةكاـ الورف ْ.ُِٕٗ/

)ِ) مجاز الورف ِ ،ُْٗ ،ُُّ/كمعايي الورف لأخعش ُ ،ُّٔ-ُّٓ/كمعايي الورف
لميةاس ُ ِّّ/ِ ،ٓٓٗ/كالصاة ي
عكاع ار ل ِ ُِٖ/ٓ ،ُّٔ/عكاعراب الورف ٌ
في فول المغض صُُٕ كم كؿ عراب الورف ُ ،ٕٓٓ/ِ ،ِْٖ ،ُِٖ/كالك اؼ
ُ ّٕٕ ،ُٗٗ/ّ ،ٖٔ/ِ ،ُْٔ/كالت واف في تعسور الورف لمطكسي ِٗ،ِّٖ/
كال واف في غروب عراب الورف ُ-ّٖٗ ،ّٗ/ِ ،ّْٓ-ّّٓ ،َُٕ-َُٔ/

َّٗ كزاد المسور ُ ،ُُّ/كمعاتو الغوب ِٖ.َُِ/
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تككف مكصكلض ك يكرة مكصكفض)ُ) كج وص ٌ هذاف الكجااف ؛ ذ لوس ذمض
مودر وص ي عكده عم )ما) كهذا ما صرح ل الط رم في
إمور ظاهر ك ٌ
كف) )ِ).
ةكلل تعال ) :فى ىومً ن
وّ كما يو ٍؤ ًميي ى
كةوؿ) :ما) يكرة م امض  ،كما وواؿ :مر ما  ،ك يّ ما)ّ) .ك يكر ا ف
الووـ زوادتاا  ،كذهب ل ٌياا تعود الةصر  ،فوكلل تعال ) :فى ىومًوّن كما

ةموّ
كف) معياه :ما وؤميكف ٌج ن
يو ٍؤ ًميي ى
مو كج)ٓ).

)ْ )

كةممياا عم

الةصر ج و دك كجاا

كف) عدة
كةد يذكر في كجل )الومٌض) في ةكلل تعال ) :فى ىومً ن
وّ كما يو ٍؤ ًميي ى
معاف :ةدها ٌياـ وؤميكف الوموؿ مما يزؿ ا﵀ كوكعركف الكذور مما سكاه ،
كإوماياـ ا﵀ ككعرهـ مةمد صم

ا﵀ عمول كسمـ كما ييزؿ لول .كالذايي:

)ٔ)
ةموّ مف الزماف)ٕ).
ٌياـ ج وؤمف مياـ ٌج الوموؿ كالذالث ٌياـ وؤميكف ن
كالكجل الذايي ووإي ف تككف )ما) مكصكلض عائدة عم معي الجيس

المعي

كالذالث ،ووإي اف تككف ظرفوض زمايوض  ،كظاهر ا وض ود ٌؿ عم
)كلىئًف ىساىٍلتىايـ كم ٍف
ايكؿ  ،كعم ٌف )ما) مصدروض  ،كوؤود ذلؾ ةكلل تعال  :ى
ؽ الس ً
ض لىىوويكلي كف المكلي)[الزمر ]ّٖ :كةكلل تعال عف هؿ
ىخمى ى
اير ى
كم ىاكات ىك ٍ
ى

كف ًى ٍع و
كف ًى ٍع ً
ض) [ال ورة ]ٖٓ :كهذا هك الكجل
ض ىكتى ٍكعيير ى
الكتاب) :ىفىتي ٍؤ ًميي ى

)ُ) الك اؼ ْ.ّٗٗ-ّٖٗ/
)ِ) جامع ال واف ِ.ِّٗ/

)ّ) مجمع ال واف في تعسور الورف ُ ،ُٕٓ/كمغيي الم وب ُ.ُّٕ-ُّٔ/
)ْ) دائع العكائد ِ.َُٓ/

)ٓ) معايي اليةك ّ.ََُ-ٖٗ/

)ٔ) جامع ال واف ِ.ُٖٗ/ِٔ ،ُّّ-ِّٗ/

)ٕ) زاد المسور في عمـ التعسور ج ف الجكزم ُ.ُُّ/
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المراد في ا وات ايخرل كالتودور  :ة ٌؿ ا وماف الذم وؤميكف  ،كال كر الذم
ت كركف  ،كالتذكر الذم تتذكركف ،كالاجكع الذم كايكا واجعكف.
ذايوا مف )ما) المصدروض  ،كهي الزمايوض  ،التي
ةسما ن
كوذكر اليةاة ن
ةمت)ُ).
مووـ ما
ى
وص تودورها كممض )مدة) ك )كةت) ك )زمف) يةك :يا ه
ك
اح ىعمى ٍو يك ٍـ ًف طىمك ٍوتييـ
كلاا في الورف الكروـ كاهد ،مياا ةكلل تعال ) :ج يج ىي ى
حكه حف)[ال ورة.]ِّٔ :
اللي ىساّ ىما لى ٍـ تى ىمس ي
تمسكهف)ِ) .كمياـ مف
غور ٌف )ما) هيا تةتمؿ ال رطوض معي ٍ :ف لـ
ٌ
جاز ف تككف مكصكلضن صعضن لميساّ  ،كالتودورٍ :ف طموتـ اليساّ الّتي لـ

تمسكهف)ّ) كةد تودـ ٌف )ما) المكصكلض ج وص ٌ ظاار مكصكفاا ؛ لذلؾ لـ
ٌ
)ْ)
دج مف اليساّ كما جاز
وجز ك ةواف هذا الكجل ٌج ٌيل وجكز ف تككف ن
هذا في ةكلل تعال ) :كجى تى ٍور كٍا اٍلعىك ً
ش ىما ظىاى ىر ًم ٍياىا ىك ىما ىطى ىف)[اييعاـ:
اة ى
ى ىي
ى
اف ،ك مدة لـ
مس ٌ
ُُٓ] كالراج ٌياا مصدروض ظرفوض  ،كالتودور :زمف ترؾ ٌ
تمسكهف)ٓ).
ٌ

)كلًيوتى يلركٍا ىما ىعمى ٍكٍا
كةوؿٌ :ف )ما) مكصكلض في ةكلل تعال
ى
ور  ،كالكجل ٌياا
تىتٍ ً نورا)[ا سراّ ]ٕ :كالتودور :لوتٌركا ما عمكا عمول تت نا
عمكهـ)ٔ).
مصدروض ظرفوض  ،كالتودور :لوتٌركا مدة ٌ
)ُ) الكتاب ّ ،َُِ /كالموتإب ّ ،ُٖٗ -ُٕٗ /كعمدة الةافظ صَُّ.َُْ -

)ِ) الك ؼ في يكت المعايي كا عراب ُ  ،ُّٓ/كال واف في غروب عراب الورف ُ /
ُِٔ كمغي الم وب ُ.ُّٖ-ُّٕ /

)ّ) معاتو الغوب ٔ.ُّٕ -ُّٔ /ف كالجامع يةكاـ الورف ّ.ُٗٗ /
)ْ) ال ةر المةوط ِ.ُِّ /

)ٓ) ال واف في غروب عراب الورف ُ ُِٔ /كالت واف في عراب الورف ُ ُٖٖ /كمغيي
الم وب ُ.ُّٖ -ُّٕ /

)ٔ) ال واف في غروب عراب الورف ِ ٖٕ /كمعترؾ ايةراف في عجاز الورف ِ.ّّٕ /
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كتةتمؿ ٍف تككف مصدروض ظرفوض في ةكلل تعال ) :فىاتكويكا المكلى ىما
ط ٍعتي ٍـ)[التغا ف ]ُٔ :كالتودور :فاتوكا ا﵀ مدة استطاعتكـ)ُ) .كايرج ٌياا
استى ى
ٍ
مصدروض غور ظرفوض ؛ لوككف المعي كذر مّّمض لما جاّ ل التيزوؿ ،فا﵀

كؾ ىةتك
اعي ٍد ىر ى
)ك ٍ
 ،س ةايل ،مريا ف يع ده كيتوول في كؿ كةت  ،ةاؿ تعال  :ى
ً
ً
ييل س ةايل ،ىو ٌس ىر ليا ع ادتل فواؿ جؿ ايل) :جى
وف)[الةجرٌ ]ٗٗ :
ىواٍت ىو ىؾ اٍل ىوو ي
ؼ المٌلي ىي ٍع نسا ًجك يك ٍس ىعاىا) [ال ورة ]ِٖٔ :فوككف ةكلل تعال ) :فىاتكويكا المكلى ىما
يو ىكمل ي
ط ٍعتي ٍـ) معياه  :اتوكا ا﵀ ةدر استطاعتكـ )ِ ) ك ا ذلكا في توكل ا﵀
استى ى
ٍ
استطاعتكـ)ّ).

فعّ ً
داج عم الزماف  ،ةكم فواا معي الظرفوض،
عكاذا كردت صمض )ما) ن
كوكلل تعال ) :ةىاليكٍا ىوا م ى ً
امكٍا ًفواىا)[المائدة]ِْ :
كس كيا لىف كي ٍد يخمىاىا ىى ندا كما ىد ي
ي
)ْ)
كالتودور :مدة دكاماـ فواا .

ك جاز اليةاة زوادة ) ٍف) عد )ما) المصدروض الظرفوض يةك :ايتظريي ما
جمس الواإي ،م  :مدة جمكسل)ٓ) كلـ ورد مذؿ هذا ايسمكب في الورف
ٍف ى
الكروـ.
وإا
ك)ما) المصدروض الظرفوض ن

مذّ ) :ىىكلى ٍـ
فإف )ما) في ةكلل تعال
ن
ٌ
ّٕ] وجكز ف تككف مصدروض ظرفوض

دلٌت عم الزماف مف دجلض مكصكفاا ،
ييع لمريكـ كما وتى ىذ ككر ًف ً
ول ىمف تى ىذ كك ىر)[فاطر:
ى ٍ
ى ي
ٌج ٌياا جعمت اذا الكجل تودور :زمف

)ُ) مغيي الم وب ُ.َّْ /

)ِ) عراب الورف لميةاس ّ.ْْٖ /
)ّ) الك اؼ ْ.َٓٓ /

)ْ) ال واف في غروب عراب الورف ُ.ِٖٖ /

)ٓ) الكتاب ْ ،ِِِ /ك رح الرإي عم الكافوض ْ ،ّْْ /ك رح الكافوض ج ف جماعض
صْْٗ ،كالعكائد الإوائوض رح كافوض ا ف الةاجب لمّ جامي ِ.ُّٕ /
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كزمايا وتسع لممتذكر ف وتذكر فول
))دهر
نا
ما وتذكر)ُ) ك معي  :ك لـ يعمركـ
ن
كوتكب كورجع عف المعاصي)) )ِ)كةوف جازكا جعؿ )ما) مصدروض ظرفوض في

ىيت ةى و
ةكلل تعال ) :فىا ٍة ً
اض)[طل ]ِٕ :جعمت تودور :اةض مرؾ مدة
ض ىما ى
ما يت ةاض)ّ).
فود اكتس ت هذه الدجلض مف استعمالاا في الكّـ داة لكصؼ مكصكؼ
مودر و
و
داؿ عم الزماف الجممض.
ك)ما) الزمايوض هذه كالظركؼ الزمايوض ةد تخرج عف معي الظرفوض مذؿ

)ما) في يكمٌما ال رطوض)ْ).

ود  ،ترود ل المكاف
جمس ز ه
كةاؿ ا ف ه اـٌ )) :ف يةك  :ىجمٌ ٍس ي
ت ما ى
ممتيعه)) )ٓ ) كج مايع مف ف ترد )ما) ظرفوض مكايوض عد ف ص ٌ كركدها
ً
جمكسل كايت
ت مدةى
ظرفوض زمايوض كوةدد ذلؾ المعي المراد ،فإذا رود  :جمى ٍس ي
زمايوضن  ،عكاذا رود مكاف جمكسل كايت مكايوض  ،ؿ ج مايع مف ف تككف
هوئضى ج ً
يف
مكس ًل  ،فكؿ ذلؾ ه
ظرفوض ةالوض تودور :ىجمى ٍس ي
جائز كمةتم هؿ ٌ ،
ت ى ي
هذه المعايي لوست معايي )ما) عكاٌيما هي معايي مكصكفاا كلكف اكتس ت
دجلض مصطمةاتاا لككياا يا ت ميا ل .

كمف اليةاة كالمعسروف مف التجا ل معي الظرفوض المكايوض ً ىع لد ًه كجانا
اّت ىما ىة ٍكلىلي)[ ال ورة ]ُٕ :فود
ىإ ٍ
مف الكجكه المةتممض في ةكلل تعال  ) :ىفمى كما ى
متعدنوا ك)ما) مكصكلض في مةؿ يصب
جازكا ف وككف الععؿ ) إاّت)
ٌ

جزما كاةتممت )ما) ذّذض كجل  :كلاا ٍف تككف
مععكنج ل  ،ك ف وككف ن
)ُ) الت واف في عراب الورف ِ.َُٕٔ /

)ِ) يظـ العكائد كةصر ال رائد صِٔٓ.
)ّ) الت واف في عراب الورف ِ.ٖٕٗ /
)ْ) مغيي الم وب ُ.َّٓ /

)ٓ) المصدر يعسل كالصعةض يعساا.
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يياا معي
زائدةن  ،كالذايي ٍف تككف مكصكلض فاعؿ ) إاّت)  ،ك ٌيث ٌ
ايمكيض  ،كالذالث ٍف وككف فاعؿ ) إاّت) الإمور المستتر المسيد ل

فاعّ كج مععكنج ل كج
اليار  ،ما )ما) فاي مكصكلض معي ايمكيض لوست ن
زائدة  ،ؿ ميصك ض عم الظرفوض)ُ).

ك)ما) المكايوض كالزمايوض ةد تخرج عف الظرفوض كالتي في ةكلل تعال :
ىخرجاما ًم كما ىك ىايا ًف ً
ول)[ال ورة.]ّٔ :
)فىا ٍ ى ى ي ى
الفصػػػػؿ الثػػػػػاني ( :ما) النافية
المبػػػحث األكؿ ( :ما) العاممة :

كردت )ما) عاممض عمؿ )لوس) في الورف الكروـ  ،ككرد خ رها جممض
ل ً
وف)[ ؿ عمراف]َُٖ :
)ك ىما المٌلي يو ًر ي
ود ظيٍم نما ٍم ىعالىم ى
فعموض في مذؿ ةكلل تعال  :ى
ً
كف)[ايي واّ ]ٔٓ :ككرد ل جممض في مذؿ ةكلل:
)ما ىه يؤجّ ىويطوي ى
كةكلل تعال ى
ً
ً ً ً
ً ً ً
ككذور
نا
اسما،
)لتى ٍة ىسيكهي م ىف اٍلكتىاب ىك ىما يه ىك م ىف اٍلكتىاب)[ ؿ عمراف ]ٕٖ :ككرد ن
مجركر ال اّ  ،كما في ةكلل تعال ) :ك ًم ىف الكي ً
اس ىمف ىوويك يؿ
نا
ما كرد هذا اجسـ
ى
ً
ً
ً
)ك ىما المٌلي
ىمكيا ًالمٌل ىكًاٍل ىو ٍكًـ ا خ ًر ىك ىما يهـ ً يم ٍؤ ًمي ى
وف)[ال ورة ]ٖ :كةكلل تعال  :ى
ً ىغ ًاف وؿ ع كما تىعمميكف)[ال ورة ]ْٕ :كةكلل تعال ) :كما ىىيا ًظى و
ّـ لٍم ىع ً ًود)[ؽ]ِٗ :
ى ٍى ى
ىى
)ما ىهػ ىذا
كلـ ورد ميصكنا ٌج في مكإعوف مف التيزوؿ  ،هما ةكلل تعال  :ى
يمااتًاـ) [المجادلض ]ِ :كيصب
ى ى نرا)[وكسؼ ]ُّ :كةكلل تعال ) :ما ٌ
هف ٌ
الخ ر في هاتوف ا وتوف لغض هؿ الةجاز كرفعل لغض يي تموـ)ِ).

) ُ) عراب الورف لميةاس ُ ُّْ -ُِْ /كالك اؼ ُ ّٕ /كزاد المسور ُ،ّٗ /
كال ةر المةوط ُ ٕٗ-ٕٖ /ك يكار التيزوؿ صُْ.

)ِ) الكتاب ُ ،ٓٗ/كالموتإب ْ ،ُٖٖ/كمعايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ّ،َُٖ-َُٕ/
ككتاب الس عض في الوراّات صِٖٔ عكاعراب ذّذوف سكرة ُ ِِّ/كالك اؼ
ْ ْٖٓ/كمغيي الم وب ُ َّّ/كةا وض الصٌاف ُ.ِْٕ/
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ً
ىةود ىع ٍيلي ىة ً
وف)[الةاةض ]ْٕ :فود
ٌما ةكلل تعال ) :فى ىما مي يكـ لم ٍف ى
اج ًز ى
ظا
ةوؿ  :كف )ةاجزوف) يعت عم المعظ لمم تد المؤخر ) ةد) المجركر لع ن
)ُ)
ً
يف
جمعا عم المعي
ٌ
المرفكع مةّ ك)ميكـ) خ ر مودـ  ،ككرد اليعت هيا ن
) ةد) تككف لمجموع كلمكاةد  ،كالصةو كف )ةاجزوف) خ ر )ما) دلوموف :
ايكؿ  :كف اليعي يمسمكط عم )ةاجزوف) فود رود يعي الةجز عيل ،
كما هك كاإ مف سواؽ ا وض  ،كج معي لتسموطل عم )ميكـ)  ،كالمعي :
فما وةجزه عيي ةد .

كالذايي  :كف المعي

ج وستووـ  ،كج تتـ العائدة  ،ذا استغيي عف

)ةاجزوف) كةوؿ  :فما ميكـ مف ةد  ،فمك كايت صعض لص ٌ اجستغياّ عياا
 ،كهذا مما وةتـ جعماا هي الخ ر لتتـ العائدة  ،فوككف ةكلل تعال ) :فى ىما
ً
ىةود ىع ٍيلي ىة ً
اج ًزوف)[الةاةض ]ْٕ :هك المكإع الذالث الذم كرد فول
مي يكـ لم ٍف ى
خ ر )ما) الةجازوض غور مجركر ال اّ .
ك
)ما ىهػ ىذا ى ى نرا) كةكلل تعال :
ك كد الورف الكروـ اليعي في ةكلل تعال  :ى
إده ػ) ف) ك) ٌج) فواؿ عد ال اهد ايكؿ ٍ ً) :ف
يمااتًاـ) إذ ات ٌ
)ما ٌ
هف ٌ
وـ)[وكسؼ  ]ُّ:كةاؿ عد الذايي ٍ ً) :ف ي كماىاتياي ٍـ ً ٌج الّئًي
ىهػ ىذا ً ٌج ىممى ه
ؾ ىك ًر ه
)ما
ىكلى ٍد ىياي ٍـ) [المجالدة  ]ِ :كلاذا وي غي ف تككف )ما) يافوض في ةكلل تعال  :ى
ك
ًص ً
)ما
اة ً ًاـ لمف ًجيك وض ً ٍف يه ىك ًج ىيًذ هور حم ً ه
ى
وف)[اجعراؼ ]ُْٖ :كةكلل تعال  :ى
ًص ً
اة ً يكـ لمف ًجكي وض ً ٍف يه ىك ًج ىيًذ هور لك يكـ)[س ا ]ْٔ :كلوس كما ةوؿ مف ٌياا
ى
)ِ)
استعااموض ك مكصكلض .
العاـ فاك
عاـ
ٌ
كخاصٌ ،ما ٌ
كذكر اليةاة ٌف )ما) اليافوض لاا ااف ٌ :
يياا تدخؿ عم ايفعاؿ كايسماّ ،
ااا الةركؼ غور المختصض ؛ ٌ
ُ
لمعراّ ّ ،ُّٖ/كمعايي الورف عكاع ار ل ٓ ،ُِٖ/عكاعراب الورف لميةاس
) ) معايي الورف ٌ
ّ َِٓ/كالك اؼ ْ َٕٔ/ك رح ذكر الذهب ج ف ه اـ صُّٗ.ُْٗ-

)ِ) الك اؼ ّ َٓٗ/كالت واف في عراب الورف ِ.ََُٕ/
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كايصؿ في الةركؼ غور المختصض ف ج تعمؿ نوئا ،كلاذا ذكر سو كول ٌف
هؿ تموـ جركها مجرل ) ما) ك )هؿ) فمـ وعممكها في يّ ،كرل ٌف ذلؾ

الخاص فاك
هك الوواس ،ك ةوس المغتوف ،كهذا ما عمول جماكر اليةاة)ُ) ٌما
ٌ
ااا ػ)لوس) مف ذّذض كجكه  :ككياا يافوض  ،ك ٌف هذا اليعي لمةاؿ ،
كدخكلاا عم الم تد كالخ ر  ،فكاف يي تموـ راعكا ل )ما) العاـ فاهممكها

الخاص فاعممكها)ِ).
 ،كراع هؿ الةجاز هذا ال ل
ٌ
عم ٌف سو كول كجماكر اليةاة  ،عكاف ةالكا  :ف لغض يي تموـ هي
)ّ)

ردكا عم العراّ ةوف ذهب ل ٌياا )) ةكل الكجاوف))
ايةوسٌ ،ج ٌياـ ٌ
يف كتاب ا﵀ كلغض رسكلل ةكل
فود ةاؿ الزجاج فول )) :كهذا غمط ؛ ٌ
المغات)) )ْ).
العراّ ةوف ةاؿ في هماؿ )ما) ٌ :يل ةكل الكجاوف راد ذلؾ
كو دك ٌف ٌ
ةكل الكجاوف مف ةوث الوواس ج مف ةوث العصاةض ككذرة اجستعماؿ ،كهذا

ما ةاؿ ل ال صروكف.
) ُ) الكتاب ُ ٓٗ ،ٕٓ/كمعايي الورف لأخعش ُ ُِٗ/كالموتإب ُ،ُٖٗ-ُٖٖ/
لمرمايي
ِ َُٗ/ّ ،َُٖ/كمجالس ذعمب ِ ٕٓٗ-ٓٗٔ/كمعايي الةركؼ
ٌ

صُْٓ كمجالس العمماّ ،لمزٌجاجي صٖٗ َٗ-كال غدادوات صِِّْٖٖ-
كالممع ج ف جي صُِّ ككتاب الكاإ في العر وض لمز ودم صّٗ ،كيظـ
العكائد كةصر ال رائد صُّٖ كك ؼ الم كؿ في اليةك لمةودرة الوميي ُ.ّْْ/

)ِ) ويظر المصادر السا وض ،كالموتصد في رح ا وإاح لع د الواهر الجرجايي ُ،َّْ/
ِ ّْٓ/ك رح عوكف ايخ ار لممجا عي صَُٔ ك سرار العر وض ي ي ال ركات
ف ايي ارم ُّْ ُْٓ-كا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ صُٓٔ ُِٕ -كالمورب

ج ف عصعكر ُ َُِ/ك رح الكافوض ال افوض ج ف مالؾ ُ ّْٓ -ّْْ /ك رح
الرإي عم الكافوضِ.ُْٖ /

)ّ) معايي الورف ِ.ّْ-ِْ/

ْ
لميةاس ِ.َُْ/
) ) معايي الورف عكاع ار ل ّ َُٖ-َُٕ/عكاعراب الورف ٌ
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كمف اليةاة مف يكر ف تككف لغض يي تموـ هي الوواس ةجض ٌف )ما)
مف الةركؼ غور المختصض  ،فذكر ٌف )ج) تعمؿ عمؿ ) ٌف) مع ٌياا غور
مختصض ،فإف ةوؿٌ :ف )ج) اليافوض لمجيس هي غور )ج) اليافوض الداخمض عم

الععؿ المإارع  ،ف إمكاييا ف يوكؿٌ :ف )ما) العاممض الداخمض عم
)ُ)
اجسموض هي غور )ما) اليافوض الداخمض عم الععؿ المإارع

الجممض

لكذرة

ٌف لغض هؿ الةجاز هي ايفص
فود ذهب ال صروكف ل
يف الورف يزؿ اا  ،كمف هيا ةوؿ ٌ :ف عماؿ )ما) مذهب
استعمالاا ك ٌ

ؾ ٌيل وةسف ايخذ ا عماؿ
ال صرووف  ،عكاهمالاا مذهب الككفووف ،كج ٌ
ييل لغض التيزوؿ)ِ).
ٌ
الجارة عم خ ر )ما) مخصكص مغض
كذكر الزمخ رم ٌف دخكؿ ال اّ
ٌ
)ٓ)
هؿ الةجاز ،كخالعل في ذلؾ ا ف الةاجب)ّ) كذكر ا ف مالؾ)ْ) كا ف ه اـ

كردكا عمول عدة
ٌف هذا هك مذهب ي عمي اليةكم  ،ت عل فول الزمخ رم ٌ
دلٌض هي :
عار يي تموـ تتإمف دخكؿ )ال اّ) عم خ ر )ما) فمك كاف

ٌُ -ف
مخصكصا مغض هؿ الةجاز لما يك ًجد في لغض غورهـ .
دخكلاا عمول
ن
ِ-دخمت ال اّ عم الخ ر لككيل ميعوًا ج لككيل خ نار ميصكنا  ،ود حؿ
عم ذلؾ دخكلاا في يةك  :لـ كف وائـ  ،كامتياع دخكلاا في يةك  :كيت

ةائما  ،فإذا ذ ت ككف المسكغ لدخكلاا عم
ن
ميعي ميصكب المة ٌؿ كميعي مرفكعل .

الخ ر هك اليعي فّ فرؽ وف

)ُ) رح المعصؿ ج ف وعوش ُ.ّٕٗ/

)ِ) اليةك الكافي – ع اس ةسف – ُ.ّٕٓ/

)ّ) ا وإاح في رح المعصؿ ُ ،ّٗٗ/ك رح المعصؿ ج ف وعوش ِ.ُُٔ/
)ْ) رح الكافوض ال افوض ُ.ّْٖ-ّْٓ/
)ٓ) رح ذكر الذهب صُٔٗ.
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ٌّ -ف ال اّ المذككرة ذ ت دخكلاا عم الخ ر عد طّف العمؿ  ،ك عد
)هؿ) كعم خ ر ) ٌف) كوكلل تعال  ﴿ :ىىكلى ٍـ ىو ىرٍكا ك
ؽ
ىف المكػلى الكًذم ىخمى ى
ً
ً
الس ً
ض ىكلى ٍـ ىو ٍع ىي ً ىخٍمو ًا كف ًوىاد ور ىعمى ٰ ىف يو ٍةوً ىي اٍل ىم ٍكتى ٰ ۚ ى مى ٰ ًكيلي
كم ىاكات ىك ٍاي ٍىر ى
ى
ً
و
ىعمى ٰ يك لؿ ى ٍيّ ةىد هور﴾{ايةواؼ }ّّ :
كذهب العراّ كالككفوكف ل ٌف خ ر )ما) الةجازوض ميصكب يزع
)ُ)
)ما
الخافض لذلؾ ذهب عإاـ ل الوكؿ إإمار ال اّ في ةكلل تعال ى
)ِ )

ف ك
كاف دخكلاا في الخ ر هك ايصؿ عيدهـ  ،كهك ماج دلوؿ

هذا نرا)
صرح ك ال ركات ف اجي ارم طّف هذا الوكؿ  ،فذكر ٌيل لك
عمول  ،كةد ٌ
كاف ةذؼ ةرؼ الجر وكجب اليصب  ،لكجب ذلؾ في كؿ مكإع كج

الجر كج ويتصب اذا
خّؼ في ٌف نا
كذور مف ايسماّ وةذؼ مياا ةرؼ ٌ
)ك ىكعى ًالمٌ ًل ىك ًكوّن)[ايةزاب ]ّ :كيةك :ةس ؾ درهـ،
الةذؼ كوكلل تعال  :ى
كما جاّيي مف ةد )ّ ) ك مذؿ هذا ركد ا ف وعوش )ْ ) كالسوكطي )ٓ ) عم
الككفووف.

كذهب اليةاة ال ٌف اةتراف الخ ر ال اّ ،كاف لذّذض مكر.
ايكؿٌ :ف الخ ر ةد ت اعد عف اليعي فر طكه ال اّ.

كويس
كالذاييٌ :ف الكّـ ةد وطكؿ ي
يعوا.
صدر الكّـ ن

كلل  ،فجاؤكا ال اّ لو عركا ٌف في

)ُ) معايي الورف لمعراّ ِ ِْ/عكاعراب ذّذوف سكرة صِٓ.
)ِ) الةركؼ لممزيي صٔٓ.
)ّ) سرار العر وض ُّْ.ُْْ-
)ْ) رح المعصؿ ُ.َُٖ/
)ٓ) همع الاكامع ِ.َُُ/

417

ودا لوائـ  ،فتوكؿ :ما زود وائـ،
كالذالث ٌ :ف هذا جكاب مف ةاؿٌ :ف ز ن
ةمت  :ما زود
فتجعؿ ال اّ إزاّ الّـ ك)ما) ازاّ ) ف)  ،فإف ةاؿ :زود ةائـ :ى

ةائما)ُ).
ن

كةد جعمت عض الدراسات الةدوذض مف دخكؿ ال اّ عم خ ر )ما)،
)ِ)
)ك ىما تًٍم ىؾ ًىو ًمويً ىؾ ىوا
ن
دلوّ عم ٌياا يافوض كهذا غور مطٌرد ،فود ةاؿ تعال  :ى
كس )[طل ]ُٕ :فاةترف الخ ر عد )ما) ال اّ مع ٌياا هيا استعااموض .كال اّ
يم ى
ظرفوض لوست زائدة.
كجل.

عكاذا عطؼ عم

خ ر )ما) الموترف ال اّ ،جاز في المعطكؼ ذّذض

ايكؿ :الرفع عطعنا عم خ ر )ما) ذ هك مرفكع في ايصؿ ك عم
جعمل خ ار لم تد مةذكؼ تودوره :هك.
كالذايي :اليصب عطعنا عم مة ٌؿ خ رها.
كالذالث :الجر عطعنا عم المعظ)ّ).
كةد كذر في كّـ العرب العطؼ عم
)ْ)

اليعي ػ)ج) يةك :مالل صائت كج صامت

اسـ )ما) المؤخر مع تاكود

) ٓ)

كيةك :ما عيده خور كج مور

) ُ) م كؿ عراب الورف ُ ٕٕ/ك رح عوكف ايخ ار صَُٖ ك سرار العر وض ي ي
ال ركات ف ايي ارم صُْٓ كتذكرة اليةاة صٓٔٓ.

)ِ) مصطع اليةاس – دراسات في ايدكات اليةكوض – صُٔٓ.
)ّ) ك ؼ الم كؿ في اليةك ُ ّْْ/كالمر

في رح الكافوض لمخ وصي – طركةض

صَِْ.َِٓ-

)ْ) العاخر لمعإؿ ف سممض صَْ كالصامت :الذهب كالعإض  ،كالصائت :الةوكاف ،مف
الماؿ ،كال ور كالغيـ كا ؿ.

)ٓ) المصدر يعسل صَِْ ،كالمور :ما وتوكت كوتزكد ل.
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كف المٌ ًل ًمف كلً ٍّي كجى ىي ً
صو
)ك ىما لى يكـ لمف يد ً
ور)
ى ى
كمف كاهده في الورف الكروـ :ى
جر )يصور) عطعنا عم المعظ.
[ال ورة[ ]َُٕ :العيك كت ]ِِ :كةد ٌ
كتعمؿ )ما) الةجازوض ركط  ،كهي  :ف ج ويتوض يعواا ػ) ٌج) ك ف
ج وتودـ خ رها ك معمكلل عم اسماا لوس

ل جممض  ،ك ف ج تمواا ) ف)

الزائدة  ،ك )ما) لتككود يعواا  ،كهذا هك مذهب سو كول كالجماكر  ،كفي كؿ
رط مف هذه ال ركط خّؼ.

كةد عمٌؿ سو كول طاؿ عمؿ )ما) دكف )لوس) ككياا ةرفنا  ،ك)لوس)
تصرفاا كلعدـ تةمماا
فعّ ،كالةركؼ إعؼ مف الععؿ في العمؿ  ،لعدـ
ن
ٌ
الإمور)ُ).

لما كاف ايصؿ في )ما) ف ج تعمؿ  ،ك ٌف عمماا كاف خّؼ
كةوؿٌ :
ايصؿ  ،عمماا الةجازوكف ركط)ِ).

كةد كرد في الورف الكروـ يوض يعي )ما) ػ) ٌج) مع تودـ الم تد كوكلل
ك
لك ً
ً
كف ىفىّى
)ك ىما اٍل ىة ىواةي ال حد ٍي ىوا ًج لى ًع ه
وف ىوتكوي ى
ب ىكلى ٍا هك ىكلىم كد يار ا خ ىرةي ىخ ٍوهر مذ ى
تعال  :ى
ً
)ك ىما ًم ٍف ًلى وػل ً ٌج
تى ٍعومي ى
كف)[اييعاـ ،]ِّ :كمع ٌ
جره ػ)مف) الزائدة  ،كوكلل تعال ى
ًلىػله ك ً
اة هد)[المائدة ]ّٕ :كايتوض اليعي ػ) ٌج) مع تودـ الخ ر ،في مذؿ ةكلل
ى
الرس ً
كؿ ً ٌج اٍل ىّىغي)[المائدة.]ٗٗ :
تعال ) كما ىعمى ك ي

)ُ) الكتاب ُ َٔ ،ٓٗ ،ٕٓ/كالموتإب ُ ُٓ/كمجالس ذعمب صٕٗ ّْٓ ،كا وإاح
في عمؿ اليةك لمزٌجاجي صُّٓ كا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ صّٔٔ،
ك سرار العر وض ي ي ال ركات ف ايي ارم صُْٓ ُْٔ-كيظـ العكائد كةصر
ال رائد صُّٖ ُّٗ-ك رح الكافوض ال افوض ج ف مالؾ ُ ِّْ-َّْ/ك رح
عمدة الةافظ صُُٖ ك رح الرإي عم
ِ.ُُْ-َُُ/

)ِ) رح المككدم عم

لعوض ف مالؾ ُ.َْ/
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الكافوض ِ ُٖٔ-ُٖٓ/كهمع الاكامع

فيوض يعي )ما) ػ) ٌج) طؿ عمماا  ،ككذلؾ طؿ عمماا  ،تودوـ
ًً
كف ً ًل)
)ما عيدم ىما تى ٍستى ٍع ًجمي ى
خ رها عم اسماا  ،كما في ةكلل تعال  :ى
[اييعاـ.]ٕٓ :
)ما
نا
كةد كذر كركد الم تد المؤخر
مجركر ػ)مف) الزائدة كوكلل تعال  :ى
ً ك ًً
وف ًم ٍف ىة ًم ووـ)[غافر.]ُٖ :
لمظالم ى

كذهب الدكتكر فاإؿ السامرائي ل ٌف )ما) ةكل في اليعي مف
يف )لوس) استعممت استعماؿ الععؿ  ،فالجممض الميعوض اا جممض فعموض
)لوس) ٌ
 ،كالميعوض ػ)ما) جممض اسموض ،كالجممض اجسموض ذ ت مف الجممض الععموض)ُ).

مما ود يؿ عم ٌف )لوس) ةكل في اليعي مف )ما) كياا طكؿ مياا م ي
ٌ
 ،كمف المعركؼ ٌف الجممض اجسموض ذ ت عيد اليةاة مف الجممض الععموض
لتجردها مف معي

الةدكث  ،كمف دجلتاا عم

زمف معوف  ،ك داة اليعي

ت مف ايفعاؿ  ،كيعر ت
)لوس) مجردة مف هذوف ايمروف ،فاي ،عكاف يع ٌد ٍ
عراب ايفعاؿ  ،جٌ ياا ج تدؿ عم ةدكث  ،كج عم زمف معوف  ،فّ
وككف هياؾ مف ةوث الذ ات فرؽ وياا ك وف )ما) الداخمض عم

الجممض

ةوف ج

مر ة ؿ ةموؿ ٌف )لوس) تعمؿ غور ركط  ،عم
اجسموض  ،كةد ٌ
تعمؿ )ما) ٌج ركط  ،كةد فسر سو كول ذلؾ ككف )لوس) ةكل مف )ما)

عامض
في العمؿ  ،كما كاف ذلؾ ٌج ٌ
يياا ةكل مياا في اليعي  ،كهذه ةاعدة ٌ
ٍّ
متات مف ةكة معياها ،
يمةظاا كإكح في ايدكات  ،كهي ٌف عمماا
ٍّ
متات مف إععل.
عكاهمالاا
وإا ٌف )لوس) لوست مذؿ )ما) ليعي الةاؿ  ،ؿ هي مذؿ )ج)
كو دك ن

ليعي الةاؿ كاجستو اؿ)ِ) كج فرؽ وياما سكل ٌف )ج) اختصت يعي اليكرات
الخاصض ،
العامض ٌ ،ما )لوس) فاختصت يعي المعارؼ كالمعايي
كالمعايي
ٌ
ٌ

)ُ) معايي اليةك ُ.ِْٕ-ِِٕ/
)ِ) الجي الدايي صّْٔ.
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لذلؾ لـ تدخؿ )لوس) ٌج عم

عمراف ]ّٔ :كلـ تدخؿ عم

تودـ الخ ر عمول ،كوكلل تعال

معرفض كوكلل تعال ) :كلى ٍوس ك
الذ ىك ير ىكايييذى )[ ؿ
ى ى
جممض اسموض فواا الم تد يكرة ٌ ،ج في ةالض
ؾ ً ًل ًعٍم هـ) [ا سراّ]ّٔ :
ؼ ىما لى ٍو ىس لى ى
)كجى تى ٍو ي
 :ى
مف )ما) ك كسع  ،كوتإ هذا في ةكلل تعال :

يعوا
فالظاهر ٌف )لوس) ةكل ن
)ىلى ٍوس المكل ً ىك و
اؼ ىع ٍ ىدهي)[الزمر ]ّٔ :كةكلل تعال ) :ىلى ٍو ىس ىه ىذا
ي
ى
ًً
ؽ)[ايةواؼ ]ّْ :كةكلل تعال ) :ىلى ٍوس المكل ًا ٍ ً
ًاٍل ىة ل
وف)[التوف]ٖ :
ى ي
ىة ىكـ اٍل ىةاكم ى
فالمتامؿ في هذه اليصكص الوريوض و عر وكة معايواا المتايوض مف استعماؿ
ٌ
دج مياا لما كاف ايمر كذلؾ.
)لوس) فواا  ،كلك استعمؿ )ما) ن

كمف سالوب )ما) اليافوض العاممض  ،دخكلاا عم جممض اسموض ووع خ رها

فعمت  ،كيت
ماإوا  ،ووكؿ ع د الواهر الجرجايي  )) :ذا ةمت  :ما
فعّ
ن
ي
ن
يعوت
يعوت عيؾ ن
كيت ى
فعّ ،لـ وذ ت ٌيل مععكؿ  ،عكاذا ةمت  :ما يا فعمت  ،ى
يعوت
عيؾ فعّ ذ ت ٌيل مععكؿ  ،ككذلؾ اذا ةمت  :ما إر ت ز ن
ودا  ،كيت ى

إ ًرب ،ؿ وجكز ف وككف إر ل غورؾ
عيؾ إر ل  ،كلـ وجب ف وككف ةد ي
ودا  ،لـ تومل ٌج كزود
ك ف ج وككف ةد إر ل ن
صّ ،عكاذا ةمت :ما ايا إر ت ز ن

ةمت  :ما
مإركب  ،ككاف الوصد ف تيع ف تككف يت الإارب ...كلك ى
ودا كج إر ل ةد مف
يا ةمت هذا كج ةالل ةد مف الياس ،كما يا إر ت ز ن

الياس كاف خمعنا مف الوكؿ)) )ُ).
ةمت هذا،
كوكإ الوزكويي كّـ الجرجايي وكلل )) :كوكلؾ :ما يا ي
م :لـ ةمل  ،مع ٌيل موكؿ  ،فافاد يعي الععؿ عيؾ كذ كتل لغورؾ)) ك وكف ٌيل
))لاذا ج وواؿ  :ما يا ةمت هذا كج ةد غورم ؛ لمياةإض ميطكؽ الذايي

معاكـ ايكؿ)) )ِ).

)ُ) دجئؿ ا عجاز صٔٗ.ٕٗ-

)ِ) ا وإاح في عمكـ ال ّغض صّّ.ٔٔ ،ّْ-
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ىيت ً يم ٍس ًم وع كمف ًفي اٍلويي ً
كر)[فاطر:
)ك ىما ى
كةوف يتامؿ في ةكلل تعال  :ى
ِِ] الذم كةع فول الخ ر ً
داج عم اجستو اؿ صوغض اسـ العاعؿ  ،وت ٌوف ٌيل
ج وص فول الكّـ الذم ةالل الجرجايي في مذمتل التي كةع فواا الخ ر فعّ

يف كّمل ووتإي ف تككف هذه ا وض تعيي ٌ :ف ا﵀ س ةايل ويعي
اإوا ؛ ٌ
م ن
عف رسكلل صم ا﵀ عمول كسمـ ةدرتل عم سماع ىمف في الو كر  ،كوذ ت
هذه الودرة لغوره مف الياس  ،في ةوف ٌف المراد يعي هذه الودرة عيل كعف
)مف
غوره  ،كهذا هك المعي الظاهر كالمتعؽ عمول عيد المعسروف ؛ ٌ
يف ةكلل ى
ًفي اٍلويي ً
كر) ةيصد ل الكعار الذوف مات الكعر ةمك اـ كج س وؿ لاداوتاـ
عكاسماعاـ)ُ) ككذلؾ وواؿ الكّـ يعسل في ا وات ايخرل التي عم يةكها ،
كوكلل تعال ) :كما ى ً
إّلىتً ًا ٍـ)[اليمؿ.]ُٖ :
ىيت ًاىادم اٍل يع ٍم ًي ىعف ى
ىى
فود امتيع في مذه ل ف وواؿ :ما يت مسمع ىمف في الو كر كج غورؾ
مسمعاـ  ،كج يت اادم العمي كج غورؾ اادواـ  ،كما ةالل ووإي

عت ة متاـ كما اتٌ ع عإاـ ة مض عض.
امتياع ف وواؿ ن
مذّ :ما يت ت ى
متياةإا كما صرح ذلؾ الوزكويي عم ةوف ةد كرد
كعده خمعنا مف الوكؿ ك
ٌ
ن
ً
إايـ ًتىا ً وع ًةٍ مىضى ى ٍع و
ض)[ال ورة:
ةكلل تعال  ) :ىك ىما ى
ىيت ًتىا ً وع ةٍ مىتىاي ٍـ ىك ىما ى ٍع ي
ُْٓ] فو دك ٌف ما ةالل الجرجايي فول يظر.
المبحث الثاني ( :ما) مير العاممة :

تدخؿ ) ما ) اليافوض غور العاممض عم الععؿ المإارع كعم الععػؿ
الماإي

ا-دقكلىػا عمػى الفعػػؿ المضػارع  :ذا دخمػػت )مػا) اليافوػض عمػ

الععؿ المإارع خمٌصتل لمعي الةاؿ  ،كهذا هك مذهب سو كول كجماكر

)ُ) الك اؼ ّ َٖٔ/كزاد المسور ٔ ْْٖ/كالجامع يةكاـ الورف ُْ.َّْ/
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)ِ)
كركد عمػ
اليةػػاة)ُ) كذهػػب ا ػػف مالػػؾ لػ ياػػا ليعػػي الةػػاؿ كاجسػػتو اؿ
ى
الجماكر وكؿ ا﵀ تعال  ) :ية ٍؿ ما و يك ً
ىف يى لدلىػلي)[وكيس ]ُٓ:كيجوػب
ػكف لػي ٍ
ى ى ي
ػاف )) ػػرط ككيػػل لمةػػاؿ ايتعػػاّ ةرويػػض خّفػػل)))ّ) كالػػدلوؿ عيػػد ا ػػف مالػػؾ
ػ ٌ

عمػ

ف)مػػا) فػػي هػػذه ا وػػض ليعػػي اجسػػتو اؿ كجػػكد ) ف) المصػػدروض فواػػا ،

ٌج ٌف هػػذه يداة كردت م ػػع )مػػا) اليافو ػػض الداخمػػض عمػ ػ )كػػاف) ف ػػي ةكل ػػل
ىف يو ٍعتىػ ىػرل ًمػ ٍػف يد ً
كف المكػ ًػل)[وكيس ]ّٕ:كممػػف
ىف ٍ
ػاف ىهػ ىذا اٍلويػ ٍػر ي
)ك ىمػػا ىكػ ى
تعػػال  :ى
ةوـ الجكزوض)ْ) ككػذلؾ ذهػب الػدكتكر فاإػؿ السػامرائي
ذهب ل ذلؾ ا ف ٌ
لػ ٌياػا تكػكف ليعػي الةػاؿ كلغوػر الةػاؿ  ،فوػد تػد ٌؿ عمػ اجسػتمرار يةػك
ً ًك ك
)ك ىمػا
)ك ىما ىو ٍعمى يـ تىاٍكومىػلي ج المػلي) [ ؿ عمػراف ]ٕ:كةكلػل تعػال  :ى
ةكلل تعال  :ى
و ًعػ يػد يهـ ال ك ػ ٍػوطى ً ك
)ك ىمػػا تى ٍسػػويطي ًمػ ٍػف
ي
اف ج يغ ير ن
ى ي
كرا)[اليسػػاّ ]َُِ:كةكلػػل تعػػال  :ى
)ٓ)
ىكىرةى وض ً كج ىو ٍعمى يماىا)[ ييعاـ]ٓٗ:

فالظاهر ٌف )ما) ج تككف ٌج ليعي الةاؿ  ،فالمراد مف ةكلػل تعػال :
)ك ىمػ ػػا تى ٍسػ ػػويطي ًمػ ػ ٍػف ىكىرةىػ ػ وػض ً كج ىو ٍعمى يماىا)[اييعػ ػػاـٌ ]ٓٗ:يػ ػػل وعمماػ ػػا ا ف ةػ ػػاؿ
ى
سػػوكطاا  ،ككػػذلؾ يروػػد معي ػ الةػػاؿ مػػف اسػػتعماؿ)ما) فػػي ةكلػػل تعػػال :
كذور مػف ا وػات لػـ وعاػـ
)ك ىما ىو ٍعمى يـ تىا ًٍكومىلي ً كج المكلي) [ ؿ  }ٕ :فود ذ ت ٌف نا
ى
ػاخركف كةػت يزكلاػا
تعسورها عم الكجل الصةو المعسركف الوػدام كالمت ٌ
ُ
الدرة ايلعوض ج ف معط
الغرة المخعوض ج ف الخ از في رح ٌ
) ) الكتاب ْ ، ُِِ/ك ٌ
ِ ِْٗ/ك رح المعصؿ ج ف وعوش ٖ ، َُٕ /كالمعإؿ في رح المعصؿ

لمسخاكم ص ّٕٔ كتساوؿ العكائد كتكموؿ المواصد صٓ كرصؼ الم ايي

صُّّ.

)ِ) الجيي الدايي صّْٔ .

)ّ) مغيي الم وب ص ُ.َّّ/
)ْ) دائع العكائد ْ.ُّٗ/

)ٓ) معايي اليةك ْ. ٓٔٗ-ٖٓٔ/
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 ،كظمٌػػت كػػذلؾ ةت ػ درؾ سػ ٌػر تاكوماػػا المةػػدذكف  ،كهػػذا مػػا ةذتػػل فػػي
كتا ي  :عجاز الوػرف الكػروـ  ،كج سػوما فػي مكإػكع ا عجػاز العممػي ،
كمما ذكرتل في مودمض هذا المكإكع )) :كمف الجدور ذكره في هذا ال ػاب

كف كؿ ا وات التي وتعمؽ تعسورها ةوائؽ عمموض لػـ وتعػرؼ لواػا العممػاّ

ٌج ةدوذنا  ،كةد الت س تعسورها عمػ المعسػروف الوػدام عمػ كسػع عمماػـ
عممػا كد اروػض كركاوػض
 ،لوس لجاماـ  ،فود كايكا في كةتاـ مف كسع اليػاس ن

 ،كلكػػف تػػاهكا فػػي تاكوماػػا كاختمعػ ػكا ؛ ك
يف هػػذه ا وػػات كػػاف فاماػػا عمػ ػ

طا معرفض ةإاوا عمموض لـ تكف معركفض فػي زمػاياـ ،
الكجل الصةو ميك ن

في كؿ دكؿ الديوا كةإاراتاا يذاؾ  ،كةػد درؾ اليػاس تعسػورها فومػا عػد
)ُ)
)كلىتى ٍعمى يم كف ىي ىاىهي ى ٍع ىد ًة و
وف){ص ))}ٖٖ :
 ،كةد ةاؿ س ةايل  :ى
)ك ىمػ ػػا ىو ًعػ ػ يػد يه يـ
ككػ ػػذلؾ روػ ػػد مػ ػػف اسػ ػػتعماؿ )مػ ػػا) فػ ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
ط ًك
كرا) ف وكػػكف المعي ػ ٌ :ف ال ػػوطاف ومػػارس هػػذا الغػػركر
ال ك ػ ٍػو ى ي
اف ج يغػ يػر ن
ػركر  ،لم ػػا ك ػػاف ه ػػذا
اىت اع ػػل ا ف كل ػػك ة ػػاؿ  :كج وع ػػدهـ ال ػػوطاف ٌج غ ػ نا

المعي مر نادا  ،كيفادت ٌف ال وطاف هذه هي ةوووتل كط وعتل.
كً
ىه ػ ًػؿ اٍل ًكتى ػ ً
ػاب ىكىج
وف ىكعى ػ يػركا ًم ػ ٍػف ٍ
)م ػػا ىو ػ ىػكحد ال ػػذ ى
كم ػػف ذل ػػؾ ةكل ػػل تع ػػال  :ى
ً
ىف يو ىيػ كػز ىؿ ىعمىػ ٍػو يك ٍـ ًمػ ٍػف ىخ ٍوػ وػر ًمػ ٍػف ىرل يك ٍـ)[ال وػره ]َُٓ:فوػػد فػػادت هػػذه
وف ٍ
اٍل يم ٍ ػ ًػرك ى
ا وض استعماؿ )ما) تي ول المسمموف عمػ ٌف عػداّهـ وترجمػكف فػي الكةػت
كدهػـ ًلمػا وصػو اـ مػف
الةالي اةكالاـ ك فعالاـ  ،ما وي حـ عف ةسػدهـ كعػدـ ٌ
ف واخػ ػػذكا ةػ ػػذرهـ مػ ػػف عػ ػػدكهـ  ،كلػ ػػك

خوػ ػػر ،فاػ ػػي تتإػ ػػمف ةػ ػػذاـ عم ػ ػ
ت )ج) يفادت ا وض ٌف صعتاـ هذه هي ةوووض ذا تض  ،دكف ا
اي ٍستي ٍع ًممى ٍ
ل ياـ ومارسكياا ا ف ممارسضن عمموض.

)ُ) ويظر كتا ي  :عجاز الورف الكروـ .
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ػارة

ك اذا التعسور تيكجكل دجلض )ما) في ا وات ايخػرل  ،فاػي ج تكػكف ٌج

ليعي الةاؿ ،سػكاّ صػ فواػا معيػ اجسػتمرار كال ػكاهد التػي م ٌػر ذكرهػا ،
ً
ب ىغ ندا)[لوماف.]ّْ:
)ك ىما تى ٍد ًرم ىي ٍع هس ىما ىذا تى ٍكس ي
ـ ج كالذم في ةكلل تعال  :ى

ػاـ
كةد تستعمؿ)ج) مذؿ)ما) ليعي الةػاؿ ٌ ،ج ٌياػا ت وػ عمػ يعواػا الع ٌ
جموعػػا
 ،فو ػراد اػػا عمػػكـ الةالػػض جعمػػكـ الػػزمف  ،كذلػػؾ ػػمكؿ عياصػػرها
ن
ً
ك
ػكف)
اليعي ،كمػا فػي ةكلػل تعػال  :ى
صػعًا ىج ىوتى ىكم يم ى
ػكـ ال حػرك يح ىكاٍل ىم ىّئ ىكػضي ى
)و ٍػكىـ ىووي ي
[الي ا.]ّٖ:
جموعػا يمػر
كالمعي ٌياـ ج وتكممكف ػام كمم وػض كايػت  ،فوػد اسػتجا كا
ن
التاـ  ،فّ كّـ الوكـ ٌج ﵀  ،كلمف ذف لل.
العاـ ٌ
ا﵀ الصمت ٌ
كةػػد كرد العطػػؼ عم )مػػا) اليافوػػض يافوػػض يخػػرل  ،كوكلػػل تعػػال  ) :يةػ ٍػؿ
ؽ كمػػا و ٍ ػ ًػدئ اٍل ً
ود)[سػ ا ]ْٗ:ككذػػر فػػي كػػّـ العػػرب
اطػ يؿ ىك ىمػػا يو ًع ي
ػاّ اٍل ىةػ ح ى ى ي ي ى
ىجػ ى

العط ػػؼ عم )م ػػا) ػ ػػ)ج) كو ػػكلاـ  :م ػػا وي ػػاـ كج يوي ػػوـ)ُ) كم ػػف ػ ػكاهده ف ػػي
ٍف ىك ىمػا تى ٍتميػك ًم ٍيػلي ًم ٍػف ةي ٍػر و
كف ًفي ى ػا و
ىف ىكىج
)ك ىما تى يك ي
الورف الكروـ ةكلل تعال  :ى
كف ًم ٍف ىع ىم وؿ ً كج يككيا ىعمى ٍو يك ٍـ ي ايكدان)[وكيس ]ُٔ:فود د العطػؼ ػػ)ما)
تى ٍع ىممي ى
كايتا

ػ)ج) جستوصاّ ةالض اليعي.

ةوزهػػا ،مػػع
اةعػػا فػػي ٌ
ككرد العطػػؼ عم ػ ميعي)مػػا) كعم ػ مػػا كػػاف ك ن
ىع ىم ػ
)ك ىمػػا ىو ٍسػػتىًكم ٍاي ٍ
تاكوػػد هػػذا اليعػػي كاستوصػػائل ػػ)ج) كوكلػػل تعػػال  :ى
ح
ً
ل ح
*ك ىم ػ ػػا ىو ٍس ػ ػػتىًكم
*كىج الظمي ىم ػ ػ ي
ػكر* ىكىج الظػ ػ ػؿ ىكىج اٍل ىة ير ي
ػات ىكىج الحي ػ ػ ي
ىكاٍل ىص ػ ػ ي
كر ى
ػور ى
)ك ىمػػا ٍىد ًرم ىمػػا يو ٍع ىع ػ يؿ
ػاّ ىكىج ٍاي ٍىم ىك ي
ٍاي ٍ
ىة ىوػ ي
ات)[فػػاطر ]ِِ-ُٗ:كةكلػػل تعػػال  :ى
ًي ىكىج ً يك ٍـ)[ يةواؼ.]ٗ:
ككذو ار ماويتوض يعي )ما) الداخمض عم الععػؿ المإػارع ػػ) ٌج) كوكلػل
كف ً كج ٍىيعي ىساي ٍـ)[ال وره.]ٗ:
)ك ىما ىو ٍخ ىد يع ى
تعال  :ى

)ُ) العاخر صِْ.
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ب -دقكلىا عمى الفعؿ الماضي  :تدخؿ)ما) اليافوض عم

الععؿ

عـ مياا في استوصاّ اليعي ،فاليعي في ةكلل
الماإي  ،كت و )ج) ٌ
)ك ىما ىعمك ٍم ىياهي ال ل ٍع ىر)[وس ]ٔٗ:مسمط عم جيس عمـ ال عر ،كلك
تعال  :ى
لسملط عم كؿ يكع مف يكاع هذا العمـ  ،كلصار
ةاؿ :كجعممياه ال عر ي
مذّ كيوده
م عمـ كاف مف عمكـ ال عر كتذكةل ن
المعي  :كلـ يعمٌمل ٌ
كةعظ يّ ميل  ،كما رود هذا المعي  ،ذ لـ ورد يعول عيل مطمونا.
فاليعي استعماؿ )ما) وككف عم كجل ا جماؿ  ،ك استعماؿ )ج)

وككف عم كجل التعصوؿ كا عماـ  ،كةمٌما وراد مذؿ هذا اليعي في الععؿ

كركها ،
الماإي ،كةد صم استعمالل في الدعاّ  ،يةك :ج ر ى
اؾ ا﵀ي ىم ن
وإا عيد تكرار)ج) كوكلل
كلـ ورد ميل اهد في الورف الكروـ  ،كصم
ن
صمك )[الووامض ]ُّ:ككرد يوض يعي)ما) الداخمض
ص كد ى
ؽ ىكىج ى
تعال ):فى ىّ ى
عم الععؿ الماإي ػ) ٌج) في مذؿ ةكلل تعال ) :كما مف معل ًجك
ىى ىى ىىي
ً
كاعضي يو ٍو ًس يـ
كـ الس ى
)كىو ٍكىـ تىوي ي
ىةمو هؿ)[هكد ]َْ:ك ػ)غور) كوكلل تعال  :ى
اع وض)[الركـ.]ٓٓ:
كف ىما لى ًذيكا ىغ ٍو ىر ىس ى
اٍل يم ٍج ًريم ى
كلـ ترد)ما) اليافوض لمععؿ المإارع جكانا لم رط  ،عكاٌيما كردت في
)كلى ٍك ىيكا ىكتىٍ ىيا
هذا المكةع )ما) اليافوض لمععؿ الماإي كما في ةكلل تعال  :ى
ىعمى ٍو ًا ٍـ ً
اخ يريجكا ًم ٍف ًد ىو ًاريك ٍـ ىما فى ىعميكهي ً كج ىةًمو هؿ ًم ٍياي ٍـ)
ىف ا ٍةتيميكا ٍىيعي ىس يك ٍـ ًىك ٍ
[اليساّ.)ُ)]ٔٔ:

حؾ ىك ىما ىةمى )
)ما ىككد ىع ىؾ ىر ى
ككردت)ما) معطكفض في مذؿ ةكلل تعال  :ى
اّ المكلي ىما
[الإة  ]ّ:ككرد العطؼ عمواا ػ)ج) كوكلل تعال  ) :ية ٍؿ لى ٍك ى ى
تىمى ٍكتيلي ىعمى ٍو يك ٍـ ىكىج ٍىد ىار يك ٍـ ً ًل)[وكيس.]َُٔ :

)ُ) معايي اليةك ْ. ٓٔٗ/
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ككرد اليعي صوغض )ماكاف لل ف وععؿ) كمعياه ج وي غي لل  ،ك
)ُ)
ىه ًؿ اٍل ىمًد ىوي ًض ىك ىم ٍف
اف ًي ٍ
)ما ىك ى
جوص ٌ لل ف وععؿ في مذؿ ةكلل تعال  :ى
ً
ىف ىوتى ىخمكعيكا ىع ٍف رس ً
ىعر ً
كؿ المك ًل)[التك ل ]َُِ:ككرد
اب ٍ
ىي
ىة ٍكلىاي ٍـ م ىف ٍاي ٍ ى

كها
اف لىاي ٍـ ىف ىو ٍد يخمي ى
ايتواض هذا اليعي ػ) ٌج) في مذؿ ةكلل تعال  ) :ىما ىك ى
ك ًً
وف) [ال وره.]ُُْ:
ًج ىخآئع ى

كتمةػػؽ الػػّـ خ ر)كػػاف) الميعػػي ػػ)ما) فتسػػم عيػػد كذػػر اليةػػاة جـ
الجة ػػكد ،كوكل ػػل تع ػػال ) :كم ػػا ىك ػػاف المٌػػل لًو ً
إػ ً
ػاي يك ٍـ ً كف المٌػػلى ًالكي ػ ً
ػاس
وم ػ ى
ى ي ي
ػوع ى
ى
ىى
)ِ)
لىرؤ ه ً
وـ)[ال وره ]ُّْ:كالظاهر ف في هذا الّـ معي التعموؿ .
ىي
كؼ كرة ه
كلكػ ػػكف)لـ) تومػ ػػب الععػ ػػؿ المإػ ػػارع مػ ػػف زميػ ػػل الةاإػ ػػر ال ػ ػ الػ ػػزمف

الماإي فود عرض لغكوكف العرؽ وياا ك وف)ما) الداخمػض عمػ الماإػي،
فػػذكر الزرك ػػي ٌف يعي)كػػاف) ػػ)ما) وعوػػد اليعػػي الكمٌػػي  ،لًمػػا مإ ػ مػػف
الزماف ،ما يعي)وكف) ػ)لـ) فوعود يعي كؿ زمف مف زميض الماإي  ،فمف
ؾ ى ًغٌوان)[مروـ ]َِ:فود رادت مروـ عمواا السػّـ ،
)كلى ٍـ ى ي
ذلؾ ةكلل تعال  :ى
يياا كايت درل ععٌتاا مف
ف و مؿ اليعي كؿ زمف مإ في ةواتاا ٌ ،
يماػا
غورهاٌ ،ما ةكماا فود ٌ
ةاجكهػا  ،ةػوف ػ ٌككا فػي مػر كلوػدها  ،ععٌػض ٌ
ػت ي حم ػ ًػؾ ى ًغٌوػ ػان)[مروـ ]ِٖ:ف ػػارادكا ف وجعمػ ػكا اليع ػػي
)ك ىم ػػا ىك ىاي ػ ٍ
فو ػػالكا لا ػػا  :ى
عمػا ػتار مياػا  ،جسػتةالض ف وػّزـ ةػد غوػره فػي
عا ًما ،لوع ركا ػذلؾ ٌ
يخػ ىػر فػػي
كػػؿ زمػػف مػػف زميػػض كجػػكده  ،كةػػد اةػػتج الزرك ػػي ،وإػػا آوػػات ى
هذا ال اب)ّ).

)ُ) جامع ال واف ّ. ُْٓ/

)ِ) الجيي الدايي ص ُٖٓ ، ُٓٗ-كمغيي الم وب ُ.ُُِ /
)ّ) ال رهاف في عمكـ الورف ِ. ُّٖ-ّٕٗ/
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كه ػػذا الع ػػرؽ ويام ػػا  ،مت ػ ٍّ
ػات م ػػف ٌف العع ػػؿ ال ػػذم ت ػػدخؿ عمو ػػل )ل ػػـ)
مإ ػ ػػارع  ،كالمإ ػ ػػارع و ػ ػػدؿ عمػ ػ ػ التج ػ ػػدد كاس ػ ػػتمرار الة ػ ػػدكث خ ػ ػػّؼ
الماإي.

كذهب الدكتكر فاإؿ السامرائي ل )) ٌف )ما) كد مف )لـ))) كاةػتج
عم ػ ذلػػؾ ػكاهد مػػف الوػػرف الك ػروـ كردت فواػػا مػػا اليافوػػض الداخمػػض عم ػ

الععػػؿ الماإػػي ذػػـ ةػػاؿ )) :فػػد ٌؿ ذلػػؾ دجل ػضن كاإػػةض عم ػ ةػػكة يعي)مػػا)
دكف)لـ))))ُ).
كالظاهر العكػس كالػدلوؿ عمػ ذلػؾ ٌف)مػا) تػدخؿ عمػ المإػارع فػّ
تؤذر في ع ار ل كزمايل فو و مرفكعا ً
كداج عم الةاؿ ٌ ،مػا )لػـ) فتػدخؿ
عمول كتؤذر في ع ار ل كزمايل  ،فتجزمل كتصرؼ معياه ل الماإي.

يعوػػا ف وست ػػاد ا وػػات التػػي
فكػػاف وي غػػي لػػل عيػػد ذ ػػات وامػػا كػػد ن
كردت فواا)ما) اليافوض الداخمض عم الععؿ المإارع ج الداخمض عم الععػؿ

الماإي .

كةد توػدـ كػّـ الزرك ػي ٌ )) :ف يعي)كػاف) ػػ)ما) وعوػد اليعػي الكمٌػي ،
لًما مإ مف الزماف ،ما يعي)وكف) ػ)لـ) فوعود يعػي كػؿ زمػف مػف زميػض
ؾ ى ًغٌوان)[مروـ))]َِ:
)كلى ٍـ ى ي
الماإي  ،فمف ذلؾ ةكلل تعال  :ى
فم ػػا ذه ػػب لو ػػل ال ػػدكتكر فاإ ػػؿ الس ػػامرائي م ػػردكد م ػػا تو ػػدـ ذكػ ػره ،
وإاؼ ل ذلؾ كف ايخذ ما ذهب لول يو ىع حد ماخ نذا وودح المغض العر وػض ،
ػاف
ذ ةػػد ت ػوكف ٌف لمغػػض الوػػرف الكػروـ مسػػا نار
ةكومػػا تسػػور عموػػل  ،كالوػػكؿ ػ ٌ
ن

ػرخا فػػي هػػذا المسػػار ؛ ذ الػػذم ومةػػظ
يعوػػا مػػف )لػػـ) وةػػدث ػ ن
)مػػا) ةػػكل ن
مػػف اسػػتعماؿ العػػرب لػػأدكات ٌياػػـ كػػايكا وعمػػدكف ل ػ توكوػػض لعػػظ ايداة
مذّ )ج) التي
تإعوؼ خرها ك سكايل ذا رادكا توكوض معياها مف ذلؾ ن

)ُ) معايي اليةك ْ. َٕٓ/
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ً
ب  ،كايكا ذا رادكا
المؤ ًم يف ج ىو ٍكذ ي
استعممكها ليعي الةاؿ كاجستو اؿ يةك :ي
توكوػػض هػػذا اليعػػي تا وػػده  ،ك تاكوػػده كتخصوصػػل المسػػتو ؿ يوصػكا ةركػػض
ايلؼ في)ج) كةعمكها اليكف السػاكيض  ،ذػـ ظاػركا ةػكة هػذا اليعػي يصػب
ً
ب  ،عكاذا رادكا زوػادة توكوػض هػذا اليعػي
الم ٍؤ ًم يف لى ٍف ىوكػذ ى
الععؿ عدها فوالكا  :ي
ةعمكهػا ػػالموـ السػػاكيض التػي فواػػا تيإػ ٌػـ ال ػػعتاف كتيط وػاف ايط اةنػػا تا ًمػػا ذػػـ
ب  ،كالجػزـ ػد مػف اليصػب ،
الم ٍؤ ًم يف لى ٍـ ىو ٍكًذ ٍ
جزمكا الععؿ عدها فوالكا  :ي
ذ اليصػػب وعيػػي تغووػػر الةركػػض ٌمػػا الجػػزـ فوعيػػي ةطعاػػا  ،فياس ػ كا ػػوف
ذّذ ػػض م ػػكر  :لع ػػظ ايداة كمعياه ػػا كةرك ػػض خ ػػر العع ػػؿ كلا ػػذا كاي ػػت) ٍف)

)ُ)
يياػػا ةػػكل مياػػا لعظػان إسػػكاف خرهػػا ،
اليافوػػض كػػد يعوػػا مف)مػػا) اليافوػػض
ٌ
كةػػد عوػػد ػػف جيػػي انػػا سػ ٌػماه ))ةػػكة المعيػ لوػػكة المعػػظ)))ِ) ك كإػ دلوػػؿ

يعوػػا مف)مػػا) ػػؿ مػػف دكات اليعػػي جموعاػػا ككياػػا ايداة
عمػ ف)لػػـ) ػػد ن
الكةو ػػدة الت ػػي ل ػػدة يعوا ػػا توم ػػب المإ ػػارع م ػػف زم ػػف الةاإ ػػر الػ ػ زم ػػف
يف المإػػارع الميعػػي اػػا موطػػكعه
الماإػي  ،كمػػا كػػاف ذلػػؾ فومػػا و ػدك ٌج ٌ
ماإوا .
يعول فوككف ةكـ الميعي
ن

وإا  ،كةد ذكر
يعوا مف)ما) ٌ
)لما) كد مياا ن
عكاذا كايت )لـ) كد ن
فإف ٌ
و
لكياا تختمؼ عف )لـ)
ف)لما) مذؿ)لـ) تومب المإارع ال
اليةاة
ماضٌ ،
ٌ
كاف  ،كلػـ ىو يج ٍػز :
في ٌف يعواا مستمر ل الةاؿ كلاذا جاز  :لى ٍـ ىو يك ٍف ذيٌـ ى
كاف ،كجمتداد اليعي عد )لى ٌما) لـ وجز اةتراياا ةػرؼ التعووػب
لى ٌما ىو يك ٍف ذيٌـ ى
خّؼ)لـ))ّ).

)ُ) معايي اليةك ْ. َٖٓ-ٕٕٓ/

) ِ) الخصائص ّ ، ِْٔ/كويظر فول المغض العر وض لمدكتكر كاصد واسر الزودم
صُّٗ .

)ّ) الجيي الدايي صِِٖ ِّٖ-كمغيي الم وبُ. ِٕٗ-ِٕٖ/
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كو دك ف)لـ) هي ايصػؿ ،ك ٌيػلي ةػوف راد العػرب ف وم ٌػدكا اليعػي اػا
مػػف الماإػػي ل ػ الةاإػػر  ،اسػػتعايكا لتةووػػؽ هػػذا الغػػرض مػ ٌػد خرهػػا
زوػػادة )مػػا) فصػػارت )لى ٌمػػا) فإطالػػض لعػػظ ايداة كػػاف طالػػض الػػزمف  ،كةػػد
استعممكا )مػا) مػف دكف غورهػا مػف الةػركؼ لتوكوػض معيػ اليعػي  ،ت ػدود

الةػػرؼ الػػذم تكػ كػك ىف مػػف دغػػاـ )مػػوـ) )لػػـ) ػػ)موـ) )مػػا) لتسػػتةوؿ كممػػض
كاةدةن.
ً
ك)ايعىػ ػ ك
ؾ)
ػح) ٍ
كت ػػدخؿ)ما) اليافو ػػض عمػ ػ ايفع ػػاؿ) :زاؿ) ك ) ى ػ ًػرىح) ك)فىت ػ ى
ػاج ياةصػ ػػض تعمػ ػػؿ عمؿ)كػ ػػاف) ك خكاتاػ ػػا كسػ ػػموت )مػ ػػا)
فتؤلػ ػػؼ معاػ ػػا فعػ ػ ن

يياا تدخؿ عم اليعي فويعكس وجانا)ُ).
المكج ل ؛ ٌ
يقر
المبحث الثالث  :معنى (ما) النافية كمعاني (ما) األ ى

يخػػر  ،فوػػد جػػاز اليةػػاة كالمعسػػركف ف
تةتمػػؿ )مػػا) اليافوػػض معػػايي ى
تكػػكف اسػػتعااموض لمتػػك وه فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ىج ً كف لًمٌػ ًػل ىمػػف ًفػػي ال كسػ ىػم ىاكات
ض كمػا وتكًػع الك ًػذوف و ٍػدعكف ًمػف يد ً ً
ً
ػكف
كف المٌػل ي ىػرىكاّ ًف ىوتكً يع ى
ى ى ي ى
ىك ىمف فػي اي ٍىر ً ى ى ى ي
ك
ك
ػكف)[ و ػ ػػكيس ]ٔٔ:كةو ػ ػػؿ ٌيا ػ ػػا مكص ػ ػػكلض ،
صػ ػ ى
ً ٌج الظ ػ ػ كػف ى عكًا ٍف يهػ ػ ػ ٍـ ًج ىو ٍخ ير ي
ً ً
ػكف ً ٌج الظى كػف) كالمعيػ :
كالصةو ٌياػا يافوػضه دجلػض ةكلػل تعػال ٍ ً) :ف ىوتكً يع ى
ظيػ ػكا ٌيا ػػا ك ػػذلؾ
ػواّ ٌ
يا ػػـ م ػػا ات عػ ػكا ػػركاّ ﵀ تع ػػال  ،عكاٌيم ػػا ات عػ ػكا ػ ى
كالمراد تو و

عمالاـ)ِ).

ك ج ػ ػػاز الية ػ ػػاة ف تك ػ ػػكف مص ػ ػػدروض ك مكص ػ ػػكلض ف ػ ػػي ةكل ػ ػػل تع ػ ػػال :
ً
ً
كف)
ػاع ي
كف ال كسػ ٍػم ىع ىك ىمػػا ىكػ ي
اب ىمػػا ىكػ ي
ؼ لىايػ يػـ اٍل ىع ػ ىذ ي
إػ ى
)و ى
ي
ػايكٍا يو ٍ صػ يػر ى
وع ى
ػايكٍا ىو ٍسػػتىط ي
[هكد ]َِ:عد ف جػازكا ف وكػكف صػماا  ،مػا كػايكا وسػتطوعكف السػمع

)ُ) الةمؿ في صّح الخمؿ صّْْ  ،ك رح ف عووؿ ُ. ِّٔ/

)ِ) عراب الورف الميسكب ل الزجاج ُّٗٗ/كم كؿ عراب الورفُ ،ّْٗ/كالك اؼ
ِ.ّٖٓ-ّٕٓ/
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كج وععمػػكف  ،كهػػذا كجػػل ذك ػره العػ ٌػراّ)ُ) ككصػػعل الطكسػػي)ِ) ٌايػػل )ممػػو )،
ػت ،
ىج ًزىوكي ػ ٌ
ماع ًمٍمػ ى
ماع ًمٍمػ ى
ػاف سػػوكط ال ػػاّ جػػائز يةػػك :ىي ٍ
كعمػػّه ػ ٌ
ػت  ،ىكً ى
ؾ ى
ك جازكا ف تككف مصدروض ظرفوػض  ،كالمعيػ  :وإػاعؼ لاػـ العػذاب مػدة

اس ػػتطاعتاـ الس ػػمع كا ص ػػار  ،كالظ ػػاهر ٌيا ػػا يافو ػػض  ،كالمعيػ ػ ٌ :يا ػػـ
جوستطوعكف ف وسمعكا الةؽ سماع ميتعع  ،كج و صركيل صار ماتد ،
كهػ ػػك الكجػ ػػل الػ ػػذم اختػ ػػاره الط ػ ػػرم

)ّ)

كذكػ ػػر يػ ػػل هػ ػػك الص ػ ػكاب ،كذكػ ػػر

الزج ػػاج)ْ) ف ػػي تعس ػػور ا و ػػض  ،يا ػػـ ل ػػدة كع ػػرهـ ػػا﵀ ج وس ػػتطوعكف ف
وس ػػمعكا كّم ػػل  ،سػ ػ ةايل  ،كو ػػدك ٌي ػػل ةس ػػف الكج ػػكه  ،كه ػػك اس ػػتعماؿ
ػّف ج وسػتطوع ف ويظػر لػ
معركؼ في كّـ العرب  ،ووكلكف م ن
ػذّ  :في ه
فػ و
ػوّ عموػ ًػل)ٓ) كالم ػراد مػػا هػػـ عموػػل مػػف صػػمـ الومػػب
ػّف ،ذا كػػاف ذلػػؾ ذوػ ن
كعمػ ػ ػ ػ ال ص ػ ػ ػػورة
كالمعسروف)ٕ).

)ٔ)

كه ػ ػ ػػذا ه ػ ػ ػػك الكج ػ ػ ػػل ال ػ ػ ػػذم رجة ػ ػ ػػل جما ػ ػ ػػكر الية ػ ػ ػػاة

ػوف ةكليػا :

كذكر الدكتكر فاإؿ السػامرائي ٌف ذمػض فرةنػا فػي المعيػ
ػر الويػر ىف  ،ك ػوكف ٌف الع ػارة الذايوػض
ػاف ج ىو ٍو ىي
ػاف ىو ٍو ىي
ػر الويػر ىف ،كةكليػا  :ك ى
ما ك ى
تعود تعمػد عػدـ الععػؿ ،خػّؼ ايكلػ  ،كمػف هيػا وتةػدد العػرؽ ػوف ةكلػل
ػت تىرجػػك ىف وٍموى ػ ًلى ٍوػ ى ً
ػاب) [الوصػػص ]ٖٔ:كةكلػػل
ػؾ اٍلكتىػ ي
ي
)ك ىمػػا يكيػ ى ٍ ي
تعػػال  :ى
)ُ) معايي الورفِ.ٖ/

)ِ) الت واف في تعسور الورفٓ.ْٔٓ-ْْٔ/
)ّ) جامع ال وافُٓ.ِٖٕ-ِٖٔ/

ْ

) معايي الورف عكاع ار لّ.ْٓ/

ٓ) عراب الورف لميةاسِ.ْٖ/
)ٔ) معاتو الغوبُٕ.َِٔ/

) ٕ) م كؿ عراب الورفُ ،ّٕٓ/كال واف في غروب عراب الورفِ َُ/كالت واف في
عراب الورفِ ،ّٔٗ/كرصؼ الم ايي صُّْ.
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ػكف ًة ىسػػانا)[الي ا ]ِٕ:فعػػي ا وػػض ايكل ػ
تعػػال ً) :كيايػ ٍػـ ىكػ ي
ػايكا ىج ىو ٍريجػ ى
ييػل لػـ
ا﵀ تعال عف ي ٌول ة ؿ ال عذض ٌيل لـ وكف وع ٌكر في مر الرسالض ٌ ،
وكػػف لػػل اػػا عمػػـ  ،فمػػـ وكػػف ذلػػؾ ميػػل تعمػ نػدا  ،خػػّؼ ا وػػض الذايوػػض التػػي
خ ػػر

تعيػػي ٌف الكعػػار كػػايكا ج ورجػػكف الوػػكـ ا خػػر عػػف تعمػػد عكايكػػار  ،ككػػذلؾ
ً
كف الس ػ كم ىع) كةكلػػل
فػ ٌػرؽ فػػي المعي ػ ػػوف ةكلػػل تعػػال ) :مػػا كػ ي
وع ى
ػايكا ىو ٍسػػتىط ي
ً
اف ا وض ايكل ))ج
كف ىس ٍم نعا) [الكاؼٌ ]َُُ:
وع ى
)ك ىك يايكا ىج ىو ٍستىط ي
تعال  :ى
تعي ػػي يع ػػي الس ػػمع ع ػػياـ كم ػػا ف ػػي ا و ػػض الذايو ػػض  ،ػػؿ تعي ػػي ٌيا ػػـ ك ػػايكا
وسمعكفٌ ،ج ياـ كايكا وستذومكف سماع الةؽ)))ُ).

كفي ما ذهب لوػل يظػر  ،كوةتػاج لػ وإػاح كتعووػب ؛ فػاليعي فػي
ػت تىرجػػك ىف وٍموىػ ًلى ٍوػ ى ً
ػاب) مسػمٌطه عمػ )كػػاف)
ػؾ اٍلكتىػ ي
ي
)ك ىمػػا يكيػ ى ٍ ي
ةكلػػل تعػػال  :ى
م  :عمػ معيػ الكويكيػػض  ،ج عمػ معيػ الرجػػاّ  ،كهػػذه الكويكيػػض غوػػر
وصػد اػا
كاةدة في كؿ مذاؿ  ،فاي تختمؼ ةسب السواؽ كالموػاـ  ،فوػد يو ى
مر وعود معياه رفػع المػكـ عػف صػاة اا  ،كاػذه ا وػض  ،ذلػؾ ف الموصػكد

مف الكويكيض فواا عدـ عمػـ رسػكؿ ا﵀ صػم ا﵀ عموػل كسػمـٌ ،ايػل سػوككف
رس ػػكجن  ،كم ػػا ص ػػرح ال ػػدكتكر الس ػػامرائي ػػذلؾ كه ػػك الموص ػػكد الص ػػةو
المعا ػػكـ م ػػف الس ػػواؽ ٌ ،ج ي ػػل ل ػػك ةص ػػد ا ػػا غو ػػر ه ػػذا المعيػ ػ جختم ػػؼ

مذّ ا تغالل عف مر الرسالض تجارة الػديوا-ةا ػاه-
ايمر ،فمك ةصد اا ن
ً
كف
لما فادت رفػع المػكـ عيػل  ،كاليعػي فػي ةكلػل تعػال ) :مػا ك ي
وع ى
ػايكا ىو ٍسػتىط ي
لكيػػل ج وعوػػد رفػػع المػػكـ عػػياـ كمػػا رفػػع
وإػػا ٌ ،
السػ كم ىع) مسػػمط عم ػ كػػاف ن
عف رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ كعمول كسمـ ؛ عكاٌيما ج وعود هذا المعي جختّؼ
معي الكويكيض في هذه ا وض عف تمؾ  ،فود ةي ً
ص ىد اا هيا ٌدة الكعر الذم
دل معاياـ فول ل

ٍف وككيكا في الةالض التي ٌوياا اليةاة كالمعسركف.

)ُ) معايي اليةكُ.َِْ-ِّٗ/
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ػايكا
ك جازكا ف تككف )ما) مصدروض في ةكلل تعال ) :تىى كرىٍيا ًلى ٍو ىؾ ىمػا ىك ي
كف)[الوصػػص }ّٔ:كالتوػػدور :ت ريػػا لوػػؾ مػػف ع ػػادتاـ وايػػا ،
ًو ى
كايػػا ىو ٍعي يد ى

كايصػػؿ  :مػػا كػػايكا وايػػا وع ػػدكف)ُ) كال ػراج ٌياػػا يافوػػض  ،كالمعي ػ  :يػػا
ت ريػػا مػػياـ  ،ماكػػايكا وع ػػدكييا  ،ػػؿ كػػايكا وع ػػدكف ه ػكاّهـ كيظو ػره ةكلػػل

كف)
)كةى ػ ػ ى
آؤ يهـ كم ػ ػػا يكي ػ ػػتي ٍـ ًو ى
كاي ػ ػػا تى ٍعي ػ ػ يػد ى
ػاؿ ي ػ ػ ىػرىك ي
تع ػ ػػال ف ػ ػػي مكإ ػ ػػع خ ػ ػػر :ى
[وكيس.]ِٖ:
ػؾ
)كىرح ى
كةطع الط رم ف تككف )ما) الذايوػض مكصػكلض فػي ةكلػل تعػال ى
اف لىاي يػـ اٍل ًخ ىو ىرةي){الوصػص }ٖٔ:كميػع ف تكػكف
ىو ٍخمي ي
ؽ ىما ىو ى اّ ىكىو ٍختى يار ىما ىك ى

)ِ)
كرد عمو ػػل م ٌك ػػي  ،فمي ػػع ف تك ػػكف مكص ػػكلضن  ،ك كج ػػب ف تك ػػكف
يافو ػػض
ٌ
يافوض  ،كالمعيػ  :كر ػؾ وػا مةمػد وخمػؽ مػا و ػاّ كوختػار لكجوتػل كرسػالتل

مف ورود  ،ذـ ا تدا الكّـ فيع اجختوار عف الم ركوف ك وكف ياػـ ج ةػدرة
لاـ عمول فوػاؿ) :ماكػاف لىاػـ ً
الخ ىو ىػرةي))ّ) كهػذا هػك الكجػل الظػاهر مػف سػواؽ
ى يي
ا وض)ْ).
ك جازكا ف تككف )ما) مكصكلض في ةكلل تعال ) :لًتي ًيذ ىر ةى ٍكمان كما يي ًػذ ىر
ً
كف)[وس ]ٔ:كالتوػدور  :مػا يػذر ػاؤهـ)ٓ) ك جػاز عإػاـ
اؤ يه ٍـ فىاي ٍـ ىغافمي ى
ىي
)ٔ)
ػذار مذػػؿ يػػذار ػػائاـ ،
ف تكػػكف مصػػدروض  ،كالتوػػدور  :لتيػػذر ةكمػػا يػ نا
)ُ) عراب الورف الميسكب ال

الزجاجّ،َِٗ/كال واف في غروب عراب الورفِِّٓ/

كالت واف في عراب الورفِ.َُِْ/

)ِ) جامع ال وافِ.َُِ-ََُ/

)ّ) م كؿ عراب الورفِ.ْٖٓ-ْٕٓ/

لمعراّ ِ َّٗ/كمعايي الورف عكاع ار ل ْ ُِٓ/كالت واف في تعسورالورفٖ
)ْ) معايي الورف ٌ
 ُُٓ/كالك اؼّ ِْٕ/كالت واف في عراب الورفِ َُِْ/كمعترؾ ايةراف في
عجاز الورفِ.ّٖٓ/

)ٓ) جامع ال واف ِِ.َُٓ/

)ٔ) م كؿ عراب الورفِ ٓٗٗ/كال واف في غروب عراب الورفِ.ُِٗ/
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)ُ)
كرج ػ كذػػر اليةػػاة كالمعس ػروف ف تكػػكف
كمػػياـ مػػف ذهػػب ل ػ زوادتاػػا
ٌ
ً
كف) كةكل ػ ػػل تع ػ ػػال ف ػ ػػي س ػ ػػكرة
يافو ػ ػػض ؛ دجل ػ ػػض ةكل ػ ػػل تع ػ ػػال )فىاي ػ ػ ٍػـ ىغ ػ ػػافمي ى
ً ً
ػاهـ لم ػ ػػف كي ػ ػ ًػذ و
ػؾ لى ىعمكايػ ػ ٍػـ
ور لم ػ ػػف ةىٍ مً ػ ػ ى
[الوصػ ػػص) : ]ْٔ:لتيي ػ ػػذ ىر ةى ٍكمػ ػ ػان كم ػ ػػا ىتىػ ػ ي
كف) كالمعي ػ ػ  :لتيػ ػػذر ةكمػ ػػا لػ ػػـ يويػ ػػذر ػ ػػاؤهـ  ،كالموصػ ػػكد ا ػ ػػاّ
ىوتىػ ػ ىذ كك ير ى
ايديكف مياـ ج اي اعد)ِ).

ػث ىف ىجػػاّ
ك جػػازكا ف تكػػكف )مػػا) مكصػػكلض فػػي ةكلػػل تعػػال ) :فى ىمػػا لى ًػ ى
ً ًع ٍجػ وػؿ ىةيًوػ وػذ)[هكد ]ٔٗ:كالتوػػدور  :الػػذم ل ذػػل ػراهوـ عموػػل السػػّـ  ،ةػػدر

مجوئل  ،ك جاز خركف ف تككف مصدروض  ،كالتودور  :ل ذػل موػدار مجوئػل
و
تكمؼ كالكجل ٌياا يافوض)ّ).
 ،كهذه التاكوّت جتخمك مف

ىيزٍل ىيا عمى ةىك ًم ًل ًمف عًد ًه ًمف ج ويد لمف السكم ً
اّ
ٍ ي
)ك ىما ى ى
ى
ىٍ
ى
ٍ
كفي ةكلل تعال  :ى
يزلًوف*ًف ىكاي ٍ ك
ً
ً
كف)[وس]ِٗ-ِٖ:
ى
ص ٍو ىةضن ىكاة ىدةن فىًإ ىذا يه ٍـ ىخام يد ى
ىك ىما يككيا يم ً ى
ت ًج ى
وف) )ما) ازئػدة عيػد كذػر العممػاّ ،
)))كما يكٌيا يم ٍي ًزلً ى
ةاؿ مكي كا ف ايي ارم :ى
كلػػـ و ػػو ار ل ػ كجػػل اليعػػي  ،كةػػاؿ عإػػاـ  :هػػي اسػػـ فػػي مكإػػع خعػػض
عطػػؼ عمػ جيػػد  ،كهػػك معيػ غروػػب ةسػػف))

)ْ)

م :مكصػػكلض كالمعيػ :
)ٓ)

كذكػػر

كيػػا ميزلويػػل عم ػ ىمػ ٍػف ة ػ ماـ مػػف ةجػػارة  ،ك مطػػار ك رو ػ
كممػػا ٌ
كيػا
العك رم ف )ما) هيا يافوض ذـ ةاؿ)) :كوجػكز ف تكػكف ازئػدة  ،م :كةػد ٌ

)ُ) الت واف في عراب الورفِ.َُٕٗ/

ِ
لمعراِّ ِّٕ/كمعايي الورف لأخعش ِ ْْٗ/كمعايي الورف عكاع ار ل
) ) معايي الورف ٌ

لميةاس ِ َٕٗ/كال غدادوات صّٔٓ كالك اؼ ْٓ-ْ/
ْ ،ِٕٖ/عكاعراب الورف ٌ
كمعاتو الغوب ِٔ ّْ-ِْ/كمغيي الم وب ُ.ُّٓ/

)ّ) الت واف في عراب الورفِ.َٕٔ/

)ْ) م كؿ عراب الورفِ ،َِٔ/كال واف في غروب عراب الورفِ.ِْٗ/
)ٓ) يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ صْٖٓ.
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ميزلوف))

)ُ)

كركد ك ةوػاف عمػ

ػي ال وػاّ ةكلػل جػكاز الزوػادة ككصػعل ٌايػل

لوس يّ)ِ) كو دك ٌيل لـ وطٌمع عم كّـ مكي كا ف ايي ػارم المػذوف ةػاج
زوادة )ما) ة ؿ العك رم .
ػت عمػ ػ تعاس ػػورهـ لػ ػ كج ػػل الزو ػػادة
كل ػػـ و ػػر العمم ػػاّ ال ػػذوف اطمع ػ ي
كالم اكر عيدهـ ٌف )ما) يافوض  ،ذلؾ ٌف يػزاؿ الجيػكد ج وكػكف جٌ لعظػائـ

يمػػكر كػػإيزالاـ وػػكـ ػػدر ٌ ،مػػا هػػؤجّ فموس ػكا اةوٌػػاّ ػػاف يو ىيػ لػز ىؿ ا﵀ عمػػواـ
يهمً يكػكا ص و
ػوةض
مّئكض هّكاـ  ،فايمر وسر مف ذلػؾ تةوو نا
ػر ل ػاياـ ػؿ ٍ
كاةدة)ّ).

ػاف )مػػا) فػػي ةكلػػل تعػػال :
فالكجػػل الػػذم ذك ػره مكػػي كا ػػف ايي ػػارم ػ ٌ
وف) ازئػػدة عيػػد كذػػر العممػػاّ ٌايػػل ةػػكؿ كذػػر العممػػاّ  ،فوػػل
)))كمػػا يكٌيػػا يم ٍيػ ًػزلً ى
ى

ةدا اختاره مف اليةاة ك المعسروف.
ييل وا اه السواؽ ،كلـ جد ن
يظر ؛ ٌ
ػرج ف تكػػكف )مػػا) يافو ػضن ذا عطػػؼ عمواػػا ػػ)ج) كوكلػػل تعػػال :
كوتػ ٌ
ً
ػي وّ)
) فى ىمػ ػ ػ ػػا ٍ
ىغ ىي ػ ػ ػ ػ ىعػ ػ ػ ػ ٍػياي ٍـ ىسػ ػ ػ ػ ٍػم يعاي ٍـ ىكىج ى ٍ ى
صػ ػ ػ ػ ي
ػاريه ٍـ ىكىج ى ٍفئػ ػ ػ ػ ىػدتيايـ لمػ ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػ ػ ٍ
[ يةواؼ ]ِٔ:كوؤود ذلؾ دخكؿ ً
)مف) زائدة لمتككود)ْ).
الفصؿ الثالث ( :ما) الزائدة

اف الةركؼ

وظف كذور مف ايساتذة كال اةذوف ٌف اليةاة ميوسمكف
رد هػػذا الوػػكؿ
ال ازئػػدة فػػي الوػػرف الكػروـ ٌ ،ف هيػػاؾ مػػف ةػػاؿ اػػا كهيػػاؾ مػػف ٌ
كيزه كتاب ا﵀ مف كؿ ةرؼ زائد ج معي لل.
ٌ
)ُ) الت واف في عراب الورفِ.ََُٖ/
)ِ) ال ةر المةوطٕ.ِّّ/

) ّ) جامع ال وافِّ،ِ-ُ/كالك اؼْ ُِ/كزاد المسورٕ ُْ/كمعاتو

الغوبِِٔٔ/

كالجامع يةكاـ الورفُٓ ُِ-َِ/كتعسور الورف العظوـ ج ف كذورّ ٓٔٗ/كفت
الودورْ.ّٕٔ/

)ْ) ال واف في غروب عراب الورفِ.ِّٕ/
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كالةوووض ٌف اليةاة غور ميوسموف في هذه المسالض كغوػر مختمعػوف ٌج
جموعا جازكا مجيّ ةركؼ ازئػدة فػي الوػرف
في استعماؿ المصطم  ،فاـ
ن
الك ػ ػروـ  ،كعٌػ ػػركا عػ ػػف ذلػ ػػؾ مصػ ػػطمةات الزوػ ػػادة كالمغػ ػػك كالة ػ ػػك كالصػ ػػمض
كيزهػكا الوػػرف مياػػا
ردكا مػػف ةػػاؿ الزوػػادة ٌ
ػاياـ ٌ
كا ةةػػاـ ،كالػػذوف ةوػػؿ عػػياـ ػ ٌ

موتصر فوػط عمػ ٌف هػذه
نا
فإف ردهـ كتيزوااـ هذا كاف
كمف مصطمةاتاا ٌ ،
الةركؼ لوست زائدة عكاٌيما تعود معي التككوػد  ،كهػذا هػك عػوف مػا ص ٌػرح ػل
مػػف ة ػػاؿ الزو ػػاده ك المغ ػػك ك الة ػػك ك الص ػػمض ك ا ةة ػػاـ  ،فة ػػوف و ػػذكر

يةكم ٌف هذه الةركؼ زائدة ٌيما ووصد ٌياا ج تعود معي ساسوًا ٌج معي
التككود  ،فمف ةاؿ ٌاياا زائدة راد ٌاياا مؤ لكدة  ،كمف ةاؿ ٌاياا مؤ لكدة عيػ
ٌاياػ ػػا ازئػ ػػدة  ،فالزوػ ػػادة كالتككوػ ػػد اسػ ػػتعمّ فػ ػػي اليةػ ػػك العر ػ ػػي مصػ ػػطمةوف
مترادفوف.

ػص ال ةػػث ٌ :يػػل كذػػر الوػػكؿ
فػػي إػػكّ هػػذه الةوووػػض يوػػكؿ فومػػا وخػ ٌ
ً
)لمػػا) الجازمػػض مرك ػػض
)لمػػا) الةويوػػض ك ٌ
زوػػادة )مػػا) ةت ػ ةوػػؿ ٌ :ف يكػػّ مػػف ٌ
مف )لـ) اليافوض ك)ما) الزائدة)ُ).
كوجمػػع اليةػػاة كالمعسػػركف عم ػ ج ػكاز مجػػيّ )مػػا) ازئػػدة فػػي الوػػرف

الكػ ػروـ لمعيػ ػ التككو ػػد ك ػ ػ ٌذ ة ػػكؿ ػػي عم ػػي الية ػػكم ال ػػذم ج ػػاز ف تك ػػكف

))زائدة لغوػر التاكوػد)))ِ) ك ٌػوف ذلػؾ وكلػل )) :فكمػا جػاز ف وزوػدكا الةػركؼ
لغور المعايي...كذلؾ وجكز زوادة هذه الةركؼ في التيزوؿ)))ّ).
)ْ)
ً
ػب ل ػ داكد الظػػاهرم
كالػػذوف يكػػركا الوػػكؿ زوػػادة )مػػا) كالػػذم ييسػ ى
)تَِٕه ػ ػػ) كا ػػػف درسػػػتكول)ُ))تّٖٓه ػ ػػ) كغورهمػ ػػا)ِ) كػ ػػايكا وعي ػػكف يكػ ػػار
)ُ) جامع ال وافْ ِٖٗ/ك دائع العكائدُ ّٗ/كال رهاف في عمكـ الورفْ.ُّٖ/
)ِ) ال غدادوات صّْْ.

)ّ) المصدر يعسل صّْْ.ّْٓ-

)ْ) ال رهاف في عمكـ الورفِ ُٕٖ/كترجمتل في كفوات ايعواف ج ف خمكافِ.ِٓٓ/
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الزو ػػادة لغو ػػر معيػ ػ كاس ػػتعماؿ ه ػػذا المص ػػطم ؛ ل ػػذلؾ دع ػػا الزرك ػػي لػ ػ
اجتياب لعظ )الصمض) ك )الزائدة) ك ف وست دؿ اما )المؤ لكدة) ييػل لػوس فػي

الورف ةرؼ ٌج كلل معي ن كالزائد ماجمعي لل)ّ).
عكاف عرفكا )ما) الزائدة ٌاياا ))تي ٍجع يؿ ً
صمىضن في المكاإػع التػي دخكلاػا
ى
ٌ
)ْ)
معي
وإا ٌياا ج تعود ن
العراّ فاـ وعيكف ن
كخركجاا فواا سكاّ)) كما ةاؿ ٌ
ساسوًا وإاؼ ل الجممض ٌج معي التككوػد  ،فػالمعي ايساسػي لمجممػض ج

وتغو ػػر ،كج وت ػػاذر ػػدخكؿ )م ػػا) عموا ػػا ك خركجا ػػا ميا ػػا  ،كف ػػي ه ػػذا وو ػػكؿ

ييػل ج وتغوػر اػا صػؿ المعيػ  ،ػؿ ج وزوػد
الرإي )) يما يس لم ىو ٍ
ت زائدة ؛ ٌ
فكاياا لـ تعد نوئا)))ٓ).
س اا ٌج تاكود المعي الذا ت كتوكوتل ٌ ،
فػػّ خػػّؼ ذف ػػوف مػػف ةػػاؿ زوػػادة )مػػا) ك يكرهػػا ٌج فػػي اسػػتعماؿ

المص ػػطم  ،ك كج ػػز الا ػػركم )تُْٓهػ ػػ) ه ػػذه المس ػػالض وكل ػػل )) :عإ ػػاـ

وسمواا زائدة ك عإاـ وسمواا صمضن  ،ك عإاـ وسمواا تككو نػدا  ،كج وسػمواا
وظف ا
ظاف ٌياا دخمت لغور معي ال تض)))ٔ).
زائدةن كج صمضن ؛ لئّ ٌ
كمف الدارسوف المةدذوف ىم ٍف دعػا لػ عػدـ اسػتعماؿ لعػظ )الزوػادة)
اسا في استعمالاا)ٖ).
كمياـ مف لـ ور ن

)ُ) العارست ج ف اليدوـ صْٗ.
)ِ) معاتو الغوبِ.ُّٓ/

)ّ) ال رهاف في عمكـ الورفِ.َْٗ/ْ ،ُٕٖ/
)ْ) معايي الورفِ.ّٗٗ/

)ٓ) رح الرإي عم الكافوضْ.ِّْ /
)ٔ) ايزهوض صٕٔ.

)ٕ) معجـ الجممض الوريوض،الةركؼ الزائدة /الوسـ ايكؿ صٖٗ .ُُِ ،

)ٖ) دراسض في ةركؼ المعايي الزائدة،ع اس مةمد السامرائي صُٓٓ .ُٖٕ ،
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)ٕ)

فمف جاض المعي ٌف )ما) الزائدة تستعمؿ لمتككودٌ ،ما مف جاض المعظ
كا ع ػراب فوػػد جعماػػا اليةػػاة عم ػ إػػر وف  :ازئػػدة ج تغوػػر ع ارنػػا  ،ك ازئػػدة

وتغور فواا ا عراب ،كدخكلاا عم ) كف) ك خكاتاا ،فتكعٌاا عف العمؿ)ُ).
كمػػف اليةػػاة مػػف خػػرج الإػػرب الذػػايي مػػف معي ػ الزوػػادة المعظوػػض ،

فػركا يػل ج وي غػي ف يسػمواا ازئػػدة مػف جاػض ا عػراب  ،ذا كةعػت كافػضن ك
ماوئضن ك فادت معي الةصر ؛ ذ الزوادة ا ع ار وض تعيي تمؾ التي جعمػؿ

لاا  ،كج تؤذر في عمؿ غورها  ،فإذا ذٌرت فول لـ تكف زائدة)ِ).

ٌج ف الوكؿ زوادة )ما) لمتككوػد وةتػاج لػ تعسػور ،كو ػدك ٌف اليةػاة
ػور  ،كفػي ذلػؾ ووػكؿ ذعمػب  :كف ال صػرووف الػذوف وػذه كف
لـ ووػدمكا لاػا تعس نا
ػت لىاي ٍػـ)
ل كف )ما) زائدة لمتككوػد فػي ةكلػل تعػال  ) :فى ً ىمػا ىر ٍة ىم وػض لم ىػف المٌ ًػل لًي ى
)ّ)
[ ؿ عمراف ]ُٓٗ:كايكا ذا يسئًمكا ))كوػؼ هػي تككوػد ووكلػكف  :ج يػدرم))
كوو ػػكؿ ال ػػوه ال ػػدكتكر ع ػػد ال ػػرةمف الت ػػاج ف ػػي ةذ ػػل ال ػػذم جعم ػػل عيػ ػكاف

)ةركؼ الزوادة كجػكاز كةكعاػا فػي الوػرف الكػروـ)  :كف اليةػاة الػذوف ةػالكا :
كف)ما) ازئػدة لمتككوػد ))لػـ و ويػكا مػف م طروػؽ كايػت فػادة التككوػد)) ك ٌػوف

))فإياػػا
جردياهػػا مػػف هػػذا ايصػػؿ ٌ
ٌيػػل ج ػػد مػػف معرفػػض صػػؿ معياهػػا  ،فػػإف ٌ
تكػػكف عيدئػ وػذ ة ػ نػكا كلغػ نػكا ج تعوػػد تككوػ نػدا كج غوػػر تككوػػد ٌ ،ياػػا تكػػكف ةويئػ وػذ

)ُ) الموتإبِ ْٓ/ككتاب الجمؿ لمزٌجاجي صُِّ ِِّ-ك رح جمؿ الزٌجاجي ج ف
عصعكرِ.ْٕٓ/
) ِ)

لميةاسِ ٕٓٔ/كال غدادوات صُِٗ كا وإاح في
عراب الورف
ٌ

المعصؿِ ِِٖ-ِِٕ/ك رح الرإي عم الكافوض ْ.ّْٓ/
ٌ

)ّ) مجالس ذعمب صِْٗ.
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رح

كايصكات السػاذجض التػي جتػدؿ عمػ معيػ  ،كمذػؿ هػذا ج ووػع فػي الكػّـ
العصو  ،ؿ ج وككف في كّـ عوّّ وعيكف ما ووكلكف)))ُ).

ت ػ ٌػوف ف ػػي العص ػػؿ ايكؿ م ػػف ال ػػاب ايكؿ ك
ىف )ال ػػذم) تس ػػتعمؿ ف ػػي
ػر عػػف ذات المكصػػكؼ كعػػف مػػاهك معرفػػض ؛ لػػذلؾ وصػ ٌ ظاػػار
الكػػّـ تع وػ نا

كعمػا هػك يكػرة عامػض
مكصكفاا كتستعمؿ )ما) تع و نا
ػر عػف صػعض المكصػكؼ ٌ
لػػذلؾ ج وص ػ ٌ ظاػػار مكصػػكفاا  ،كهػػذه العػػركؽ ايساسػػوض ويامػػا توإػػي
اختّؼ ةكاماما.

كةػػد اتخػػذت )مػػا) ذػػّث ةػػاجت خالعػػت فواػػا ةكػػاـ )الػػذم) في ػػا مػػف
كؿ و
ةالض ص هؿ مف يصكؿ الوكؿ زوادتاا:
ايكل  :كركدها معي صمتاا.

الذايوض  :ةذؼ صمتاا.
الذالذض  :فراد صمتاا.

كعم ػ ه ػػذه العػػركع الذّذ ػػض يصػػؿ )م ػػا) ال ازئػػدة ييو ػػت م اةػػث ه ػػذا
العصؿ .
المبحث األكؿ ( :ما) التي بمعنى صمتىا :

الم ػػاكر عي ػػد الية ػػاة كف )ً كف) ك خكاتا ػػا ذا اتص ػػمت ا ػػا )م ػػا) ط ػػؿ

عمماػػا  ،فورفػػع اجسػػـ عػػدها عم ػ اج تػػداّ  ،كوص ػ ٌ عيدئػػذ دخكلاػػا عم ػ
يياػا
الجممض الععموػض كاجسػموض عمػ ة ٌػد سػكاّ  ،كسػمكا )مػا) هػذه )مغلوػرة) ؛ ٌ
يياا كعتاػا عػف العمػؿ  ،ك)مكطلئػض)
غورت عمؿ ) ٌف) كما سمكها )كافٌض) ؛ ٌ
هواتاا لمدخكؿ عم الجمؿ الععموض)ِ).
ك )ماولئض) ؛ يياا ٌ
) ُ) مجمض مجمع المغض العر وض ،الجزّ الذّذكف،

كاؿ ُِّٗهػ ،يكفم ر ُِٕٗـ،

صُِ.ِٕ-

)ِ) الكتاب ِ ُّّ ،ُُٔ ،ٕٓ /ّ ، ُّٖ-ُّٕ /كمجالس ذعمبِ ّّْ/كالمكفوي

في اليةك  ،مجمض المكرد صُِّ كمعايي الورف عكاع ار لّ ّٕٔ/ك رح الممع ج ف
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)ُ)

كفي تعموؿ فادتاا

ك) ٌيما) الكسر تعود الةصر عيد جماكر اليةاة
هذا الغرض ذه ػكا مػذه وف ، ،فػرل فروػؽ مػياـ كف ) ٌيمػا) لػـ تعػد الةصػر ،

ييل اجتمع فواا تككوداف ) ٍف) ك)ما)  ،كذكركا ٌيل لك ص ك ذلػؾ لمػزـ معيػ
ٌ
ةمؼ ا﵀ ً كف
لوائـ  ،كيةك:
ي
الةصر في كؿ تركوب مماذؿ  ،يةك :كف ز ن
ودا ه

ػائـ  ،فجمػػع ػػوف ذػػّث مؤكػػدات  :الوسػػـ ،ك) ٌف) ك)الػػّـ)  ،كج وعوػػد
زوػ نػدا لوػ ه
هذا الةصر اتعاؽ)ِ) كذه كا ل ٌف )ما) الكافػض مػع ) ٌف) يافوػض  ،عكا ٌف ذلػؾ
ييػػل
سػ ب فادتاػػا الةصػػر  ،فػػّ وجػػكز ف وتكجاػػا معػػا لػ ػػيّ كاةػ وػد ،؛ ٌ

ييػػل خػػّؼ الكاةػػع ،
تيػػاةض  ،كج ف وةكػػـ تكجػػل اليعػػي لممػػذككر عػػدها ٌ ،
فتعػ ٌػوف ص ػرفل ل ػ غوػػر المػػذككر  ،كصػػرؼ ا ذ ػػات ل ػ المػػذككر  ،فجػػاّ
)ّ)

ػي لمػػا س ػكاه))
الةصػػر فوكػػكف ))معي ) ٌيمػػا) ذ ػ ه
ػات لمػػا وػػذكر عػػدها كيعػ ه
وإ ػ ػػا لػ ػ ػ جماع ػ ػػض م ػ ػػف
كيسػ ػ ػ كا ه ػ ػػذا الم ػ ػػذهب لػ ػ ػ الك ػ ػػكفووف  ،ي
كيس ػ ػػب ن
ايصكلووف)ْ) كذكر ا ف ه اـ ٌف مذه اـ هذا م ي اي عمػ موػدمتوف ػاطمتوف
إجماع اليةاة :

رهاف العك رمُ ٕٔ/كالجمؿ لع د الواهر الجرجايي صِِّ كالموتصد في رح
المعصؿِ ُّٔ-ُِٔ/ك رح عمدة الةافظ
ا وإاحُ ْٕٔ/كا وإاح في رح
ٌ

صِِّ كرصؼ الم ايي صُّٕ ،ُّٖ-كتذكرة اليةاة صَِٔ.

) ُ) معايي الورف عكاع ار لُ ،ِّْ/كدجئؿ ا عجاز صِِٓ ،ِّٓ-كمعايي ايدكات
كالةركؼ كا عراب الميسكب ل ا ف الةسوف ال خارم صَّٕ كالك اؼُّّٗ/

كايمالي ال جروضِ ِّْ/كالت واف في

عراب الورفُ ِٗ/كمعتاح العمكـ

لمس ٌكاكيَُٓ ُِٓ-كال رهاف الكا ؼ عف كجكه ال واف صُُٔ ُِٔ-ك دائع
العكائد ِ ُِٖ/كتذكرة اليةاة صٓٔٓ.ٓٔٔ-

)ِ) اي اه كاليظائرْ.َُْ/

)ّ) تاذوب المغض لأزهرمُٓ.ّٓٓ/
)ْ) مغيي الم وبُ.َّٗ-َّٖ/
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ايكل ٌ :فى ) كف) لػوس لأذ ػات عكاٌيمػا لتككوػد الكػّـ ذ اتنػا  ،يةػك :
ودا لوس و
وائـ.
كف ز ن
ودا لىوائـ  ،ك ن
يعوا ،يةك  :كف ز ن ى
كالذايوضٌ :ف )ما) لوست لميعي)ُ).

كةػػد جاكػ ىػؿ ػػك ةوػػاف الوػػائموف اػػذا الكجػػل ككصػػعل )) ايػػل ةػػكؿ مػػف لػػـ
ئمتل)))ِ).
وور اليةك كج طالع ةكؿ ٌ
يف ) كف) لمتككو ػػد
كرل العرو ػػؽ الذ ػػايي كف ) ٌيم ػػا) ف ػػادت الةص ػػر ؛ ٌ
ك)ما) لمتككود فإاعؼ تاكودها  ،كذكركا ٌف معيػ الةصػر لػوس ج تاكو نػدا

لمةكـ عم تاكود  ،كاتامكا الذوف ذه كا ال
اليةك)ّ).

ػاياـ جعمػـ لاػـ
ٌف )مػا) لميعػي ٌ
كف ) كيمػػا)

كخّصػػض ماتوػػدـ مػػف كػػّـ العػروووف ٌ :ف الػػذوف ذه ػكا لػ
ػت غوػػرهـ عػػدـ صػػةض ذلػػؾ
لمةصػػر ؛ يف ) كف) لإلذ ػػات ك)مػػا) لميعػػي  ،ذ ػ ى
مػا وجمػػع عموػل اليةػػاة  ،ككػذلؾ الػػذوف ذه ػكا لػ

كف ) كيمػا) فػػادت الةصػػر

وإا  ،فوػد
ججتماع تككودوف طؿ غورهـ هذا الرم ما وجمع عمول اليةاة ن
اس ػػتطاع ك ػػؿ ميام ػػا ف و ط ػػؿ ةج ػػض ا خ ػػر  ،فوك ػػكف الو ػػكؿ إف ػػادة ) كيم ػػا)
الةصر غور مستيد ل دلوػؿ صػةو وؤوػده  ،كج لػ تكجوػل مويػع وعسػره ؛

اف ) كيما) لوسػت لمةصػر)ْ) كذكػر ػك ةوػاف ٌف الةصػر
لذلؾ صرح يةاة ٌ
ك
ػائـ ،
ج وعاـ مف خكاتاا  ،فّ فرؽ ن
ػائـ  ،كلعمٌمػا زو هػد ة ه
مذّ وف :لعؿ زو نػدا ة ه

)ُ) مغيي الم وبُ.َّٗ-َّٖ/
)ِ) رت اؼ الإربِ.ُٕٓ/
)ّ) اي اه كاليظائرْ.ُُْ/

)ْ) رح الممع ج ف رهاف العك رمُ.ٕٓ-ْٕ/
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ذ كف )ما) مع ) كف) اياا اف )ما) مع )ك ك
ػاف) ك)لى ىعػ كؿ) فكمػا ٌياػا ج تعوػد
الةصر في الت ول كج الةصر في الترجي ،فكذلؾ جتعوده مع ) كف))ُ).
فو دك ٌف)ما) لـ تستعمؿ لمةصر  ،كج
لمعي
كهذا وعيي ٌيل ج د ف تككف ةد استعممت ن

طاؿ عمؿ ) كف) ك خكاتاا ،

خر ،كةد ت ٌوف في العصؿ
ايكؿ ٌف اليةػ ػػاة كػ ػػدكا كف اجسػ ػػـ المكصػ ػػكؿ وسػ ػػتعمؿ فػ ػػي الكػ ػػّـ كصػ ػػمضن
و
مكصكؼ ما  ،صمتل الكاةعػض جممػضن ٌ ،ج ٌف هػذا المكصػكؼ ج ٌػد
لكصؼ
ػر م ػػف عياص ػػر جمم ػػض الص ػػمض  ،فو ػػد وك ػػكف
ف وك ػػكف الموص ػػكد مي ػػل عيص ػ نا
ػذّ الإػػمور المإػػاؼ لوػ ًػل فػػي يةػػك :ى ٍةى ػ ىػؿ الػػذم ًكتايػػلن فػػي
الموصػػكد ميػػل مػ ن
ىع ىج ىيًػػي
ىوػ ًػده  ،ك العاعػػؿ  ،يةػػك :ىسػ كػريي ىمػ ٍػف ىي ىج ػ ى  ،ك المععػػكؿ ػػل يةػػكٍ :
ماص ىي ىعلي ىزٍو هد  ،كفي هذا المذاؿ تسم )مػا) مكصػكلضن  ،كةػد وكػكف الموصػكد
ى
ميل مصدر جممض الصمض  ،يةػك ً ٍ :
ص ٍػي يعلي ،
ص ىػي ىع ىزٍو هػد ، ،م  :ي
ىع ىج ىيػي مػا ى
ً
ً
ؽ،
ص ػ يػد ي
كتس ػػم )م ػػا) ةويئ ػػذ مص ػػدروض  ،ك زمايو ػػض  ،ية ػػك يص ػػاةي ىؾ م ػػا تى ٍ
فتككف)مػػا) مصػػدروض ظرفوػػض  ،كةػػد ج وكػػكف الموصػػكد مػػف هػػذا المكصػػكؼ
ةد هذه العياصر ؿ الصمض يعساا  ،عياصرها جموعاا  ،فوككف معياها ،

كلكجػػكب ةذفػػل يا ػػت )مػػا) ميا ػػل ك خػػذت ةكمػػل كدجلتػػل  ،فصػػارت عيدئػػذ

يياػا صػارت عّةتاػا
تعيي الجممض التي عدها  ،لذلؾ لـ تةتج ال ار ػط ؛ ٌ
اػػا عّةػػض الخ ػػر الػػذم هػػك يعػػس الم تػػد فػػي المعي ػ يةػػك  :ال ػػجاعضي ٍف
ػكؿ الةػ ك
ػكؿ الةػ ك
ؽ ػجاعضه  ،كيةػك :ةػكلي ج لػػل ٌج ا﵀  ، ،كج
ؽ  ،ك ف تو ى
تىو ى
لػػل ٌج ا﵀ ةػػكلي)ِ) فصػػارت ةػػداهما معيػ ايخػػرل  ،كهػػذا ممػػا جعؿ)مػػا)

تػػدؿ عم ػ معي ػ ايمػػر ،ك ال ػػاف كيةػػك ذلػػؾ  ،كمعي ػ الةوووػػض ك ايمػػر
ػذّ  :كيم ػػا زو ػ هػد ػ ً
ػاعهر ،
الط وع ػػي  ،ك الةاص ػػؿ ف ػػي الكاة ػػع  ،ف ػػإذا ةمي ػػا م ػ ن
) ُ) ال ةر المةوطٓ ،ّْْ/ٔ ،ُِْ ،ٖٖ/كويظر :دراسات يسمكب الورف ،الوسـ
ايكؿُ.ُٓٓ-ُْٓ/

)ِ) رح ف عووؿُ.َِْ/
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عيويا  :كف ايمر هػك ف زو نػدا ً
كايمػا يرو يػد ف ي ٌػوف كف ػاعروض زوػد
ػاعهر ٌ ،
ةوووضن مف الةوائؽ.
كتكمـ اليةاة عم )ما) التي اذا المعي  ،كجعمكها في ػاب )المعرفػض

التامػػض) كذكػػركا ٌياػػا لوسػػت مكصػػكلض تةتػػاج ل ػ صػػمض  ،كج هػػي مكصػػكفض
ٌ
ً
ػؾ
ىف ى ٍف ىعػ ىػؿ ذلًػ ى
تةتػػاج الػ صػػعض  ،كةػػد مذػػؿ لاػػا سػػو كول وكلػػل ً)) :ليػػي م ٌمػػا ٍ
كايػػل ةػػاؿ :يػػي مػػف ايمػػر ك مػػف ال ػػاف ف فعػ ىػؿ ذلػػؾ  ،فكةعػػت )مػػا) هػػذا
ٌ

المكةع)))ُ) كةاؿ ايخعش في)ما) في هذا المذاؿ ٌ :ياا ))هاهيا كةدها اسػـ
)ِ)
كج ًعػ ىػؿ
كايػػل ةػػاؿ  :يػػي مػػف ايمػػر  ،كمػػف مػػرم  :صػػيوعي كػػذا ككػػذا))
ٌ ،
ي
يةك :ف ز ن ً
ػب  ،معيػ  )) :يػل مخمػكؽ مػف مػر ذلػؾ ايمػر،
ودا م ٌما ف ىوكتي ى
)ّ)
ً
ػكـ)) ف ػػي ة ػػكؿ
كه ػػك الكتا ػػض)) كة ػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ فػ ػي )م ػػا) م ػػف ))م ٌم ػػا ىوو ػ ي
ال اعر :
ً
ً
ور
الذّث ىك ًس نا
ووكـ عم
ًىل ى
حعكف فما و از يؿ ىكاىكيلي
ؼ الص ى
م ٌما ي
ذايوػػا ةػػدل
كف معيػػاه  )) :لًػ ى
ػعكف عم ػ الػػذّث  ،فػػّ و ػزاؿ ن
ػؼ الصػ ى
)ْ)

فجعؿ)مػا) هيػا معيػ

مخمكؽ مف ةوامل عمػ الػذّث))
ةكائمل ةت ىكايل
ه
الةووو ػػض ك ايم ػػر المخم ػػكؽ  ،ك الكاة ػػع  ،كة ػػد ج ػػاز ية ػػاة جعما ػػا ف ػػي ه ػػذا

ال وػػت ميزلػػض )الػػذم) كالتوػػدور عيػػدهـ  :كايػػل مػػف الخوػػؿ الػػذم ووػػكـ عم ػ
)ٓ)
ت عم هذه الط وعض  ،ك ٌف
نا
الذّث
كسور  .كهذا وعييٌ :ف هياؾ ن
خوّ يخًموى ٍ
ال اعر و ل فرسل اا كهذا خػّؼ الكاةػع  ،فمػوس هيػاؾ خوػؿ اػذه الصػعض

)ُ) الكتابّ.ُٓٔ/

)ِ) معايي الورفُ.ّٖ/

)ّ) ايزهوض صَٗ،كمغيي الم وبُ.ِٖٗ/
)ْ) مغيي الم وبُ.ُّٖ/

)ٓ) ايزهوض صٖٓ ك رح كاهد المغيي لمسوكطي صِٕٗ.َّٕ-
443

؛ لػػذلؾ ج وصػ ٌ ف تكػػكف )مػػا) ميزلػػض )الػػذم) ػػؿ هػػي ػػالمعي الػػذم ذكػره
ا ف ه اـ.

ػاـ زو ػ هػد
ػاـ ىزوػ هػد  ،ه ػػك معي ػ ٌ :ي ػػل ةػ ى
كذكػػر ذعمػػب ٌف ية ػػك  :كيمػػا ة ػ ى
ً
ػب ل ػ الكػػكفووف كا ػػف درسػػتكول ٌياػػـ
فجعػػؿ )مػػا) كإػػمور ال ػػاف  ،كةػػد ييسػ ى
زعمػ ػكا ٌف )م ػػا) م ػػع ) كف) ك خكاتا ػػا  ،اس ػػـ مػ ػ اـ ميزل ػػض إ ػػمور ال ػػاف ف ػػي

)ُ)

التعخوـ كا ااـ  ،ك ٌف الجممض عده معسرةه كمخ رةه اا عيػل
الول الدكتكر الجكارم)ّ).

)ِ)

كهػذا مػا ذهػب

كهذا المذهب عكاف يكر صػةتل ا ػف ه ػاـ )ْ) و ػدك ٌيػل ةػرب ايةػكاؿ
ل الغرض الذم تؤدول )ما) في ) كيما) كلمتودور الذم ذكره ا ف ه ػاـ يعسػل

فػػي ايمذمػػض التػػي است ػػاد اػػا ،ذ كف )مػػا) عطػػت معي ػ الةوووػػض الظػػاهرة

المعمكمض التي ج تييكر.
كةػػد كإػ ع ػػد الوػػادر الجرجػػايي هػػذه المسػػالض عيػػدما عػػرض العػػرؽ

ػػوف سػػمكب ) كيمػػا) ك سػػمكب )مػػا) ك) جٌ) فػػي الكػػّـ  ،فوػػاؿ )) :اعمػػـ عكاٌياػػـ
ػإياـ لػػـ وعي ػكا فػػي ذلػػؾ ٌف
عكاف كػػايكا ةػػد ةػػالكا  ) :كيمػػا) معي )مػػا) ك) جٌ) فػ ٌ

المعي ػ فػػي هػػذا هػػك المعي ػ فػػي ذاؾ عويػػل  ،ك ٌف س ػ وماما س ػ وؿ المعظػػوف
وكإعاف لمعي كاةد)) كةػاؿٌ )) :يمػا مكإػكع ) ٌيمػا) عمػ ف تجػيّ لخ ػر
ج وجامل المخاطب كج ودفع صةتل  ،تعسور ذلؾ ٌ :ي ىؾ توكؿ لمرجػؿ  :كيمػا
خكؾ ،عكاكيما هك صاة ؾ الودوـ  ،كج توكلل لمف وجاػؿ كوػدفع صػةتل ،
هك
ى
كو ًو حر ً ًل ٌ ،ج كيؾ ترود ف تيٌال لمذم وجب عمول مف ةػؽ
كلكف لمف وعممل ي
ايخ كةرمػ ػػض الصػ ػػاةب)) كةػ ػػاؿٌ :مػ ػػا )مػ ػػا) ك) ٌج) ))فوكػ ػػكف لأمػ ػػر ويك ػ ػره

)ُ) مجالس ذعمب صِِٕ.

)ِ) دجئؿ ا عجاز صِّٓ عكارت اؼ الإربِ.ُٕٓ/
)ّ) يةك المعايي صُّّ.ُّْ-
)ْ) ويظر . َّٕ/ُ :
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ػاهك جٌ زو هػد ،
المخاطب كو ػؾ فوػل  ،فػإذا روػت
ن
خصػا مػف عوػد ،فومػت م ى
ج توكلػػل جٌ كصػػاة ؾ وتػػكهـ ٌيػػل لػػوس زوػػد ك ٌيػػل يسػػاف خػػر)) كعم ػ هػػذا

ايسػػاس فػػرؽ الجرجػػايي ػػوف ا وػػات الوريوػػض التػػي اسػػتعممت فواػػا ) ٌيمػػا)،
ك ػػوف التػػي اس ػػتعممت فواا)مػػا) ك) جٌ) فػػذكر ف ػػي ةكلػػل تعػػال ٍ ً) :ف ىي ػػتي ٍـ ً ٌج
آؤىيػا)[ راهوـٌ ]َُ:يػل )) ٌيمػا
ى ى هر لم ٍذميىيا تيًر ي
ص حد ى
كيا ىع كما ىك ى
ود ى
اف ىو ٍعي يػد ى ي
كف ىف تى ي

جػاّ ،كا﵀ عمػػـ ،ػػ)ما) ك ) جٌ) دكف ) ٌيمػػا) فمػػـ ووػؿٌ :يمػػا يػػتـ ػهػر مذميػػا ؛
ػاياـ ادعػائاـ الي ػػكة ةػد خرجػكا يعسػاـ مػػف ف وككيػكا
يياػـ جعمػكا الرسػؿ كػ ٌ
ٌ

ػر  ،ذػ ػ ػ ػ ػ ػػـ جػ ػ ػ ػ ػ ػػاّ الج ػ ػ ػ ػ ػ ػكاب مػ ػ ػ ػ ػ ػػف الرسػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ً) :ف كي ٍةػ ػ ػ ػ ػ ػ يػف ً ٌج ى ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ هػر
ػ ػ ػ ػ ػ ػ نا
يي ػ ػػل راد )) ف وعو ػ ػػد ك ػ ػػّـ الخص ػ ػػـ عمػ ػ ػ كجا ػ ػػل ،
لم ٍذمي يك ٍـ)[ ػ ػ ػراهوـٌ ))]ُُ:
كوجيّ ل عم هواتل كوةكول كما هك)) ذـ ٌوف ٌيل اسػتعمؿ) كيما) فػي ةكلػل
يي ػػل ا ت ػػداّ ك ػػّـ كل ػػوس
تع ػػال  ) :ية ػ ٍػؿ ًكي ىم ػػا ىىي ػػا ى ى ػ هػر لم ٍذمي يكـ)[الكا ػػؼٌ ]َُُ:
هر.

جكانا لكّـ سا ؽ ةد ةوؿ فول  :ف يت ٌج
ك جمػػؿ الكػػّـ فػػي ذلػػؾ وكلػػل )) :كجممػػض ايمػػر ٌيػػؾ مت ػ مػػا روػػت
ػؤدل ػػ) كيما) ةػد جػاّ
و نئا هك مف المعمكـ الذم ج و ؾ فول الذم ةوػل ف وً ٌ
ػػالورف الك ػروـ اليعي)مػػا) ك) جٌ)  ،فػػذلؾ لتوػػدور معي ػ صػػار ػػل فػػي ةكػػـ

الم ككؾ فول)))ُ).

)ّ)
وإا كهك ٌف ) ٌيما) وككف لًما ج
كهذا ما ذكره الزممكايي)ِ) كالعمكم
ن
وجامػػل المخاطػػب  ،ك مػػا ويػػزؿ ميزلتػػل  ،كمػػف مذمػػض ذلػػؾ فػػي الوػػرف الك ػروـ

ػت
ػذور) [ه ػ ػػكد ]ُِ :كةكل ػ ػػل تع ػ ػػال ٌ ) :يم ػ ػػا ي ػ ػ ى
ةكل ػ ػػل تع ػ ػػال ) ٌيم ػ ػػا ي ػ ػ ى
ػت ىي ػ ػ ه
ً
مماّ)[فػػاطر:
الع ي
يذر)[الرعػػد ]ٖ :كةكلػػل تعػػال ٌ ) :يمػػا ىوخ ػ ا﵀ى مػ ٍػف ع ػػاده ي
يم ه
ِٖ] كةػػد جعػػؿ ال طموكس ػي مػػف ي ػكاع )مػػا) مػػا وعوػػد هػػذا المعي ػ  ،فوػػاؿ :
)ُ) دجئؿ ا عجازِٓٓ.ِٕٓ-

) ِ) ال رهاف الكا ؼ عف عجاز الورف صُّٔ.ُٕٔ _ُٔٔ ،ُْٔ -
) ّ) الطراز ِ.َُِ /
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))كمياا التي تكصػؿ ػ ) ٌف) فتعوػد معيػ رد ال ػيّ لػ ةوووتػل)ُ) كاست ػاد
اةد)[اليساّ.]ُٕ :
عم ذلؾ وكلل تعال ٌ ) :يما ا﵀ي لله ك ه

فصؿ الجرجايي معياها كغرض استعمالاا سماها
ك)ما) هذه التي ٌ
هك لل
اليةاة )كافض)  ،كةد تةتمؿ لممكصكلوض  ،فعي ةكلل تعال ٌ ) :يما ى

اةد)[اجيعاـ ]ُٗ :جاز ف تككف )ما) مكصكلض اسـ ) ٌف) كصمتاا جممض
ك ي
اةد) خ ر ) ٌف) كالكجل ٌياا كافض  ،م :هي المعي الذم ذكره
)هك الل) ك )ك ه
ى
)ِ).
الجرجايي  ،ك )هك) م تد ك ) لل) خ ره ك )كاةد) صعض
كوختمؼ عراب )ما) في ) ٌيما) الداخمض عم الجممض الععموض  ،اختّؼ
عراب اجسـ عدها ،فومزـ فواا معي المكصكلوض اك المصدروض كج وص ٌ ف

كف
تككف كافٌض اذا لزـ رفع اجسـ كالذم في ةكلل تعال )ً كف ىما تي ى
كع يد ى
و
ؽ)[الذاروات]ٓ :
ص ًاد ه
ت)[اجيعاـ ]ُّْ :كةكلل تعال ً) :كي ىما تي ى
كع يد ى
كف لى ى
كف لى ىك ًاةعه)[المرسّت.)ّ) ]ٕ :
كةكلل تعال ً) :كي ىما تي ى
كع يد ى
ت
إ ىرٍ ي
العراّ ٌيل وي غي يصب اجسـ عد ) ٌيما) في يةكٌ :يما ى
كذكر ٌ

ييل ج وص الرفع ٌج عيد جعؿ )ما) مكصكلض  ،ك)ما) ج تككف
ى
خاؾ ٌ ،
لمياس  ،لذلؾ كجب ف تككف كافٌض  ،لكف وجكز الكجااف في يةك ٌ :يما

سكيت دارؾ

)ْ)

كمف ذلؾ الةدوث الي كم الذم خرجل ال خارم عف ا ف ع اس

رإي ا﵀ عيل كلعظل )) :كاف رسكؿ ا﵀ صم

ا﵀ عمول كسمـ وعالج مف

) ُ) الةمؿ في صّح الخمؿ ص َّٓ.
) ِ) الت واف في عراب الورف ُ.ْٖٔ /

) ّ) مجاز الورف ُ َُٖ /كالت واف في عراب الورف ُ َْٓ /ُ ،ُّّ -ُِّ /كمغي
الم وب ُ.َّٖ -َّٕ /

ْ
العراّ كجماكر اليةاة جازكا
) ) معايي الورفُ َُِ/كةد مر في ال اب ايكؿ ٌف ٌ
عكد)ما) عم العاةؿ.
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فإف )ما) هيا كافض ليصب) عتول) كلك
التيزوؿ دة ،ككاف مما وةرؾ عتول)) ٌ
رفعت لكايت مكصكلض.
كةد جعمت)مما) معي )ر ما) كةوػؿ ً :
)مػف) لمتعموػؿ ك)مػا) مصػدروض
ٌ
وإ ػػا م ػػف ج ػػؿ تةرو ػػؾ ػػعتول)) كة ػػاؿ الكرم ػػايي:
تو ػػدور)) :كك ػػاف وع ػػالج ن
)ُ)

وإا م :ككاف ممػف وةػرؾ))
)مف) ذ ةد تجيّ لمعوّّ ن
)) ك)ما) معي ى
جياسػػا مػػف
ييػػل وػػؤدم ل ػ ف وكػػكف المعي ػ ٌ :ف ذمػػض
كهػػذا كجػػل عوػػد ٌ ،
ن

اليػػاس كػػاف مػػف عادتاػػا ك خموتاػػا تةروػػؾ ػػعاهاا ك ٌف رسػػكؿ ا﵀ صػػم ا﵀
كعمول كسػمـ كػاف كاة نػدا مػياـ  ،كهػذا مخػالؼ لمكاةػع كج وصػ ٌ ف وكػكف هػك

المػراد  ،كمػػف ػكاهد ذلػػؾ فػػي الوػػرف الكػروـ ةكلػػل تعػػال ً) :كي ىمػػا ىةػ كػرىـ ىعمىػ ٍػو يك يـ
اٍل ىم ٍوتى ػضى)[ال ورة ]ُّٕ:ك)مػػا) فػػي هػػذه ا وػػض كافػػض ليصػػب)الموتض) كمػػف ةرهػػا

الرفع  ،كهك خّؼ الم اكر  ،جعماا خ ر) ٌف) ك)ما) مكصكلض  ،كمف ةػر
)ة يػرىـ) عػت )الةػاّ) كإػـ) الػراّ) مخععػض فجعماػا
)ةلرىـ) لم ياّ لممجاكؿ ك ى
ي

ػاعّ عيػػد
جزمػػا رفػػع )الموتػػض) فػػي الػػكجاوف فتعػػرب يائػػب فاعػػؿ ك فػ ن
فعػ نػّ ن
)ةلرـ)
جعؿ)ما) كافض كخ ر) ٌف) عيد جعماا مكصكلض كالإمور المستتر في ي

ك)ة يرىـ) عائد عمواا)ِ).
ى
كلػػـ وجػػز الزجػػاج جعػػؿ )مػػا) مكصػػكلض فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :يك ػ حؿ ىي ٍعػ و
ػس
ً
ً
ً
ييػل وترتػب
ام ًض)[ ؿ عمػرافٌ ]ُٖٓ:
ىذ ئوىضي اٍل ىم ٍكت ى عكًاكي ىما تيىكفك ٍك ىف ي
يج ى
كريك ٍـ ىو ٍكىـ اٍلو ىو ى
عم ػ ذلػػؾ العصػػؿ وف)تكفػػكف) كمعمكلاػػا )وػػكـ الووامػػض) ػػ) جكركـ) كهػػذا ج

) ُ) مالي الساومي صِٓ كصةو

ال خارم

ال ارمُ ّٗ-ّٖ/كعمدة الوارمُ.ِٕ/

رح الكرماييُ ْٕ-ْٔ/كفت

ِ
لمعراُّ َُِ/كجامع ال وافّ ُّٖ/كال ةر المةوطُ ْٖٔ/كمغيي
) ) معايي الورف ٌ

الم وبُ.َّٖ/
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وجكز)ُ) .كذكر م ٌكي ٌيل لػـ ووػر ةػد رفػع ) جػكركـ) كلػك ةػر لكػاف التوػدور:
جكركـ)ِ).
كف الذم تكفكيل ي
كجػاز فػي )مػا) فػي ةكلػل تعػال ً) :كيمػا ص ىػيعكا ىك ٍو يػد سػ ً
ػاة ور)[طل.]ٔٗ:
ى
ى ى ي
المكصكلوض كالمصدروض لرفع )كود))ّ) كمف جاز يص اا في الكػّـ ك لوػراّة
اذة جعؿ)ما) كافض)ْ).

كذك ػػر ا ػػف ةتو ػػض ٌف)م ػػا) المكص ػػكلض كردت مػ ػرة معص ػػكلض ع ػػف ) ٌف)
كوكلػػل تع ػػال ٌ ):ف مػػا تكعػػدكف ػػل ت) كم ػرة مكصػػكلض اػػا كوكلػػل تعػػال :
ًو
ح
ػي ف تعػػرؽ ػػوف اجسػػـ كالصػػمض
)ًكي ىمػػا ى
صػ ىػي يعكا ىك ٍوػ يػد ىسػػاةر) كةػػاؿ)) :ك ةػػب لػ ٌ
اف توطع اجسػـ كتصػؿ الصػمض)))ٓ) كووصػد الصػمض  :ال ازئػدة )الكافػض) كةػاؿ
))فكاف مف كتب المصةؼ ٌيما عم ةراّة مف يصب ؛ كلذلؾ
ال طموكسي:
ٌ
كصماا)))ٔ).
ك)ما) كافض في ةكلل تعال ً) :كيما تى ٍو ً
إي ىهًذ ًه اٍل ىة ىواةى ال حد ٍي ىوا) [طل]ِٕ:
ى
)ٖ)
ليصػػب)الةواة))ٕ)كوجػػكز رفعا ػػا فػػي الك ػػّـ جعؿ)مػػا) مكص ػػكلض كمػػف ة ػػر

)ُ) معايي الورف عكاع ار لُ.ْٗٓ/
)ِ) م كؿ عراب الورفُ.ُّٖ/

) ّ) مجاز الورفُ ،ُِْ/كمعايي الورف لأخعشََُِ/ف كمعايي الورف
عكاع ار لّ ،ّٕٔ/كايمالي ال جروضِ ِّْ/كال واف في غروب عراب الورفُِْٖ/
ك رح ذكر الذهب صَِٖ كةطر اليدلُِٓ ُّٓ-كمغيي الم وبُ.َّٖ/

ْ
لمعراُّ َُُ/كم كؿ عراب الورفِ ْٔٗ/كمغيي الم وبُ.َّٖ/
) ) معايي الورف ٌ

)ٓ) دب الكاتب صُْٗ.
)ٔ) اجةتإابِ.ُُٗ/

)ٕ) معايي الورف عكاع ار لّ.ّٔٗ/

ٖ
لمعراِّ ُٖٕ/كم كؿ عراب الورفِ.ْٔٗ/
) ) معايي الورف ٌ
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)توإ ػ ) لم يػػاّ لممجاػػكؿ رفػػع )الةوػػاة) فػػي الػػكجاوف)ُ)كالػػذم مػػر فػػي ةكلػػل

تعال ً) :كي ىما ىة كرىـ ىعمى ٍو يك يـ اٍل ىم ٍوتىضى).
كف ًمػػف يد ً
كف المكػ ًػل ٍىكذى نايػػا)
كمذػػؿ هػػذا ةػػالكا فػػي ةكلػػل تعػػال ً) :كي ىمػػا تى ٍعيػ يػد ى
)ِ)
)كةىا ىؿ ًكي ىما اتك ىخ ٍذتيـ لمف يد ً
:
تعال
كةكلل
[العيك كت]ُٕ:
كف المك ًل ٍىكذىايان كم ىككدةى
ى
كم ىككدةى ى ٍويً يك ٍـ ًفي اٍل ىة ىو ًاة ال حد ٍي ىوا)[العيك كت.)ّ)]ِٓ:

كوجػػكز جعؿ)مػػا) مكصػػكلض مػػع يصػػب اجسػػـ ذا توػػدـ عمػ العاعػػؿ ،
اف)مػػا) كافػػض فػػي )ًكي ىمػػا ىو ٍخ ى ػ المكػػلى ًمػ ٍػف
ةػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ )):كجػػزـ اليةكوػػكف ٌ
ً ًً
اّ)[ف ػػاطر ]ِٖ:كج ومتي ػػع ف تك ػػكف معيػ ػ )ال ػػذم) ك)العمم ػػاّ)
ع ى ػػاده اٍل يعمى ىم ي
خ ػ ػػر كالعائػ ػػد مسػ ػػتتر فػ ػػي )وخ ػ ػ ))))ْ) كةػ ػػد ت ػ ػ ٌػوف ٌف )مػ ػػا) ج توػ ػػع عم ػ ػ
ػخاص مػػف وعوػػؿ  ،فػػّ وصػ ٌ هػذا الكجػػل جعيػػد جعػػؿ ا وػػض معيػ ٌ :ف

الجيس الذم وخ

ا﵀ مف ع اده العمماّ.

كلػػـ وػػذكر اليةػػاة كالمعسػػركف عيػػد جعػػؿ )مػػا) كافػػض فػػي هػػذه ا وػػات

معيػ هػػذا الكجػػل كلػػـ ووػػدركه  ،فالمعػػايي التػػي يوعٌػػر عياػػا المكصػػكلوض وػراد
اا ٌياا مػكر غوػر معمكمػض لػدل المخاطػب ،فتػذكر لتعروعػل اػا فرفػع )كوػد)
ً
ػاف السػػةر لػػـ تكػػف عػػد
صػ ىػي يعكا ىك ٍوػ يػد ىسػاة ور) ووإػػي ػ ٌ
فػي ةكلػػل تعػػال ً) :كي ىمػػا ى
ةوووتػػل ظػػاهرة عيػػد مكس ػ عموػػل السػػّـ ؛ ذ لػػك كػػاف كػػذلؾ لمػػا فػػكجح ػػل
كفصؿ ا﵀ لل ايل  ،كوتإ هذا في ةكلل تعال ) :فىا ٍىك ىج ىس ًفػي ىي ٍع ًس ًػل ًخوعىػضن
ٌ
ىعمىػ ػ * كىٍلػ ػ ً
ػؼ ىم ػػا
ؽ ىم ػػا ًف ػػي ىو ًمويً ػ ى
ػؼ ًكي ػ ى
ػؾ تىٍموى ػ ٍ
كسػ ػ * يةٍم ىي ػػا ىج تى ىخ ػ ٍ
ػت ٍاي ٍ
ػؾ ىي ػ ى
حم ى
ى
)ُ) مختصر كاذ الوراّ ت

ف خالكول ص ٖٖ.

)ِ) عراب الورف لميةاسِ.ٕٓٔ/

ّ
لمعراُّ ُّٔ/ِ ،َُُ-ََُ/كجامع ال وافِ ُِْ -ُْ /عكاعراب
) ) معايي الورف ٌ

لميةاسِ ٖٓٔ/كم كؿ عراب الورفِ ّٓٓ-ِٓٓ/كال واف في غروب
الورف ٌ
عراب الورفِ.ِِْ/

)ْ) مغيي الم وبُ.َّٖ/
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ػاة ور كىج و ٍعمًػ الس ً
ص ىيعكا ًكيما ص ىيعكا ىك ٍو يػد س ً
ػث ىتىػ ) [طػل]ٔٗ-ٕٔ:
كػاة ير ىة ٍو ي
ى ي ي
ى
ى ي ى ى ي
فرفػػع اجسػػـ فػػي هػػذه ا وػػض كجعؿ)مػػا) مكصػػكلض هػػك المعي ػ الم ػراد كالمّئػػـ
لمس ػػواؽ ككاة ػػع الة ػػاؿ ٌكؿ ايم ػػر  ،كة ػػوف درؾ مكسػ ػ عمو ػػل الس ػػّـ ه ػػذه
لػة ير
الةوووض عد ذلؾ خاط اـ اا  ،ةاؿ تعال ) :ةى ى
كس ىمػا ًج ٍئػتيـ ً ًػل الس ٍ
اؿ يم ى
ً كف المٌػػلى ىسػ يػو ٍ ًطميلي)[وكيس ]ُٖ:كالمعػػايي التػػي يوعٌػػر عياػػا ػػ)ما) التػػي سػػموت
كافض وراد اا ٌياا ةوػائؽ معمكمػض ج تييكػر  ،ك ممػا وي غػي ف تكػكف كػذلؾ،
ل ػػذلؾ كرد يص ػػب اجسػ ػػـ ع ػػد) ٌيما) فػ ػػي ا و ػػات ايخػ ػػرل ؛ ييا ػػا تإػ ػػميت

معػػايي تػػدرؾ مػػع ةكاماػػا كالةكمػػض مياػػا الومػػب كالج ػكارح ة ػػؿ ف تعػػرؼ

العوػػؿ كالعمػػـ  ،هػػذا هػػك ايصػػؿ عكاذا كردت فػػي م ػكاطف معي ػ المكصػػكلوض
فإيما كاف ذلؾ يزاؿ ميزلض ما ج يويكر ميزلض ما يويكر مراعاة لمموػاـ ك ةػكاؿ
ٌ
المخاط وف كما صرح ذلؾ الجرجايي .

ككمػػا كردت )مػػا) معي ػ صػػمتاا  ،م كافػػض كمػػا وسػػمواا اليةػػاة فػػي

ظػ كػف ىد ياكيد ىكي ىم ػػا
)ك ى
ٌيمػػا الكسػػر كردت كػػذلؾ فػػي ٌيم ػػا ػػالعت كوكلػػل تعػػال  :ى
كف ًلى ػ اٍل ىمػ ٍػك ًت
فىتىكيػػاهي)[ص ]ِْ:كفػػي ٌ
)كايمػػا) فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :ىكاىكي ىمػػا يو ىسػػاةي ى
كف)[ ييعػػاؿ ]ٔ:كهػػي ا ػػذا المعي ػ فػػي )ر م ػػا) فػػي ةكلػػل تع ػػال :
ىك يهػ ٍػـ ىويظيير ى
ًً
كً
وف)[الةجر ]ِ:فوػػد جػػاز اليةػػاة ف
وف ىكعىػ يػركٍا لىػ ٍػك ىكػ ي
ػايكٍا يم ٍسػػمم ى
)رى ىمػػا ىوػ ىػكحد الػػذ ى
ي
)ُ)
تك ػػكف )م ػػا) هي ػػا يكػ ػرة ميزل ػػض ) ػػيّ) ك ازئ ػػدة  ،ك مص ػػدروض  ،ك كاف ػػض
كمف اليةاة مػف اختػار الكجػل ايخوػر ،مػف وػياـ ػك عمػي اليةػكم ٌ ،ج ٌف
وإػا معيػاه  ،كلػـ ووػدركه  ،فاػي فػي هػذه
الذوف اختاركا هذا الكجل لـ و ٌويػكا ن
ا وض مذؿ التػي تكمػـ عمواػا اليةػاة فػي ػاب المعرفػض التامػض كجعمكهػا توػدور:

ايمر ،ك ال ػاف  ،ك الةوووػض  ،ك ايمػر المخمػكؽ  ،ك ايمػر الكاةػع ٌ ،ج
) ُ) الكتابِ ،ُّٓ ،َُٗ-َُٖ/كمعايي الورف لأخعشُ،ّٕٖ/ِ ،ّٕ-ّٔ /
كال غدادوات صِٕٖ ،ِٖٗ-كايزهوض صٖٗ كايمالي ال جروضِ ِْْ/كال واف
في غروب عراب الورف ِ ّٔ/ك رح الرإيّ.ُٓ/
451

يف )رب) ج تػػدخؿ ٌج عم ػ يك ػرة كلػػوس
ٌيػػل ج وص ػ ٌ فواػػا هػػذا التوػػدور ؛ ٌ
الما ػػـ معرف ػػض التو ػػدور  ،ػػؿ الما ػػـ معرف ػػض المعيػ ػ فا ػػي عمػ ػ ٌو ػػض ة ػػاؿ ،
كً
ػايكٍا
وف ىكعىيركٍا لى ٍك ىك ي
)رى ىما ىو ىكحد الذ ى
المعي الذم فصمياه في) ٌيما) فوكلل تعال  :ي
ًً
وكد الذوف كعػركا لػك كػايكا مسػمموف  ،كالمعيػ ٌف هػذا
وف) تودوره ٌ :يما ٌ
يم ٍسمم ى
مر ج ٌد ميل ؿ )ما) ج تككف
عد نا
التميي لمكافروف ةوووض ج مراّ فول  ،ك يو ٌ
ٌج معي ػ ػ صػ ػػمتاا )كافػ ػػض) ةوذمػ ػػا كردت فػ ػػي الوػ ػػرف الك ػ ػروـ متصػ ػػمض ػ ػػاداة

الت ػ ول  ،فوػػد جػاز المػرادم)ُ) ف تككف)مػا) فػػي )كمػا) الداخمػػض عمػ الجممػػض
الععموض مكصكلض ك مصدروض ك كافض  ،م  :كعتاا عف الدخكؿ عم المعرد
)ّ)

كجره كما كايت الةاؿ في)ر ما) كاختػار ا ػف ه ػاـ)ِ)كالسػوكطي
ٌ
ً
مصػػدروض  ،فوكلػػل تعػػال  :ع ً
ػاس)[ال ورة]ُّ:
)كًا ىذا ةوػ ىػؿ لىايػ ٍػـ ميي ػكٍا ىك ىمػػا ىمػ ىػف الكيػ ي
ى
ييل ما
ومايا كإوماف الياس ،كالظاهر ٌياا لوست مصدروض ؛ ٌ
تودوره  :ميكا ن
ف تكػكف

روػد ت ػ ول مصػدر) ميكا) مصػػدر ) مػػف اليػاس) عكاٌيمػػا روػد ت ػ ول مإػػمكف
ةكلل تعال  ) :ميكا) مإمكف ةكلل تعال  ) :مف الياس) فكاف الت ػ ول ػوف

معيوي جممتوف ج وف معيوي معردوف  ،كرٌمػا وتإػ هػذا فػي ةكلػل تعػال :
كً
ً
ً
كً
وف ًمػ ػػف
ػب ىعمىػ ػ ٍػو يك يـ ل
اـ ىك ىمػ ػػا يكتػ ػ ى
وف ىميي ػ ػكٍا يكتػ ػ ى
ى
ػب ىعمى ػ ػ الػ ػػذ ى
)وػ ػػا ىوحاىػ ػػا الػ ػػذ ى
الصػ ػ ىػو ي
)ٓ)
)ْ)
ً
اليةاس كالورط ي )تُٕٔهػ) )ما) في هذه
ةىٍ م يك ٍـ)[ال ورة ]ُّٖ:فود جعؿ ٌ
ا و ػػض مكص ػػكلض ص ػػمتاا )كت ػػب) كالإ ػػمور المس ػػتتر ف ػػي ه ػػذه الص ػػمض وع ػػكد

عم )م ػ ػػا) كالةووو ػ ػػض ٌف)م ػ ػػا) ج تع ػ ػػكد عمػ ػ ػ الص ػ ػػواـ  ،كالإ ػ ػػمور المس ػ ػػتتر

يف التوػػدور :كتػػب عمػػوكـ الصػػواـ كمػػا كتػػب
في)كتػػب) غوػػر عائػػد عمواػػا ؛ ٌ
)ُ) الجيي الداييْْٖ.َْٓ-
)ِ) مغيي الم وبُ.َُّ/

)ّ) ا تواف في عمكـ الورفِ ،ِٗ/كمعترؾ ايةرافِ.ّٓٓ/
)ْ) عراب الورفُ.ِّٓ/

)ٓ) الجامع يةكاـ الورفِ.ِْٕ/
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الصواـ عم الذوف مف ة مكـ  ،فموسػت)ما) مصػدروض كج مكصػكلض ؛ ذ لػوس

المراد ت ول صواـ ىمػف ة ميػا صػواميا  ،ػؿ المػراد ت ػ ول مػا وػد ٌؿ عموػل ةكلػل
كً
ً
ً
وف
ب ىعمى ٍو يك يـ ل
اـ) مػا وػد ٌؿ عموػل ةكلػل تعػال  ) :يكت ى
تعال  ) :يكت ى
ػب ىعمىػ الػذ ى
الص ىو ي
ًمػػف ةى ػٍ مً يك ٍـ) كالمعي ػ ٌ :يػػل كمػػا فػػرض عم ػ ىمػػف ة ػ مكـ ف وصػػكمكا ،فيػػرض
عموكـ ف تصكمكا ،كج وتةوؽ هػذا المعيػ

ٌج جعػؿ )مػا) كافػض كمػا سػموت

عيػػد اليةػػاة فتكػػكف فػػي هػػذه ا وػػض كالتػػي ة ماػػا ةػػد دت الغػػرض الػػذم فادتػػل

في) ٌيمػػا)  ،كالػػدلوؿ عمػ ذلػػؾ مجػػيّ )كمػػا) فػػي كذوػػر مػػف ايمذمػػض مػػف دكف
ف وص ٌ جعماا ميزلل )الػذم) كج سػ كاا مػا عػدها مصػدر كوكلػل تعػال :
)ُ)
)فىاسػ ػػتىًوـ ىكمػ ػػا ً
):كيةػ ػػؿ كر ل
ب ٍار ىة ٍماي ىمػ ػػا ىك ىمػ ػػا
تعال
ػل
ػ
ػ
ل
كةك
ت)[هػ ػػكد]ُُِ:
يم ٍر ى
ٍ ٍ ى
ى
ركوايًي ً
اج ىعػؿ لكىيػا
كسػ ٍ
ىى
صغ نورا)[ا سراّ ]ِْ:ككػذلؾ ةكلػل تعػال ) :ةىػاليكٍا ىوػا يم ى
ى
ً
وإػػا ةػػكؿ الرسػػكؿ صػػم
ًلىػػاان ىك ىمػػا لىايػ ٍػـ لاىػضه) [ايعػ ار ؼ ]ُّٖ:كمػػف ذلػػؾ ن

ا﵀ عموػػل كسػػمـ )) :صػمٌكا كمػػا روتمػػكيي صػمٌي)) فػػ)ما) هيػػا كافػػض كلوسػػت ،
)ِ)

ػؿ هػي اػذا الكجػل فػي

كما ذكر يةكوػكف ٌ ،ياػا مكصػكلض ك مصػدروض
ك ػ ػػؿ مكإػ ػ ػػع  ،فو ػ ػػد مػ ػ ػ ٌػر ٌف اليةػ ػ ػػاة جعمػ ػ ػكا )الػ ػ ػػذم) مص ػ ػػدروض ف ػ ػػي ةكلػػ ػػل
كً
اإ ػ ػكٍا)[التك ض ]ٔٗ:كالتوػ ػػدور :خإػ ػػتـ كػ ػػالخكض
):ك يخ ٍ
إػ ػػتي ٍـ ىكالػ ػػذم ىخ ي
تعال ى
الػػذم خاإ ػكا  ،كفػػي هػػذا ت ػ ول خكإػػاـ خػػكض مػػف عا ػكا ة ػ ماـ .عكاذا
اسػػتعممت)ما) ػػدجن مػػف )الػػذم) فػػي الكػػّـ  ،كةوػػؿ :كخإػػتـ كمػػا خاإ ػكا،
امتيػ ػػع ف وكػ ػػكف الت ػ ػ ول ػ ػػوف المصػ ػػدروف كلػ ػػزـ ف وكػ ػػكف ػ ػػوف مإػ ػػمكف

الععموف)خإتـ) ك)خاإكا).

كف *
)كًفػػي ال كسػ ىػماّ ًرٍزةي يكػ ٍػـ ىك ىمػػا تي ى
كمػػف ذلػػؾ ن
كعػ يػد ى
وإػػا ةكلػػل تعػػال  :ى
ً
ض ًكيلي لى ىة ا
كماّ ك ٍاي ٍىر ً
فى ىكىر ل
كف)[الذاروات.]ِّ-ِِ:
ؽ لم ٍذ ىؿ ىما ىكي يك ٍـ تىيطوي ى
ب الس ى ى
)ُ) فكائد في م كؿ الورف َُْ.

) ِ) ال واف في غروب عراب الورف ُ ّّٕ/كالت واف في عراب الورفُ ّٓٗ/ك دائع
العكائدُ ُْٓ/كارت اؼ الإربِ ّْٖ-ّْٕ/كال رهاف في عمكـ الورفّ.ٕٕ/
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ذه ػػب س ػػو كول كجما ػػكر الية ػػاة الػ ػ ٌف)م ػػا) ف ػػي ه ػػذه ا و ػػض ازئ ػػدة ،
كالتودور عيػدهـ ٌ :يػل لةػؽ مذػؿ ٌيكػـ تيطوػكف)ُ)عمػ ةػوف ذهػب الع ٌػراّ لػ
ٌياا مصدروض  ،ك جاز اجتماعاا مع ) ٌيكـ) جختّؼ لعظواما)ِ).
ج وظاػػر ل ػػ)ما) فػػي ا وػػض غػػرض كاإػ لػػذلؾ يعػ ٌػدت ازئػػدة لمتككوػػد ،

كلكف ومكف التكصػؿ لوػل مػف خػّؿ إػرب ايمذمػض ا توػض  :فمػك ةميػا ٌ :يػي

ميا كلػـ
كايؾ كرمتيي  ،ك مذؿ ٌيؾ كرمتيي  ،لوصديا كةكع الكرـ ٌ
كرمتيؾ ٌ
ػدج مػف) ٌف) ك ة ماػا
يوصد كةػكع الكػرـ مػف المخا ى
طػب  ،كلػك اسػتعمميا)ما) ن
في المذاؿ يعسل كةميا ٌ :يي كرمتؾ كمػا كرمتيػي ،ك مذػؿ مػا كرمتيػي ،ك
كم ػػا ٌي ػػؾ كرمتي ػػي ،ك مذ ػػؿ م ػػا ٌي ػػؾ كرمتي ػػي  ،لوص ػػديا كة ػػكع الك ػػرـ م ػػف
الجػػاي وف  ،ػػؿ كةكعػػل مػػف المخاطىػػب س ػ ؽ ؛ فوكػػكف كل ػ الذيػػاّ ؛ لػػذلؾ
كايػؾ عمٌمتيػي  ،ك
يمي جاهػؿ ج وعمػـ ن
ػوئا ٌ :يػي عمٌمتيػؾ ٌ
وص ٌ ف يوكؿ ٌ
مذؿ ٌيؾ عممتيي  ،كج وص ٌ ف يوكؿ فول  :يي عمٌمتؾ كما ٌيؾ عممتيػي ،

ك مذؿ ما ٌيؾ عمٌمتيي.
كً
ً
ً
وف ًمػف ةىػٍ مً يك ٍـ)
اـ ىك ىمػا يكت ى
ػب ىعمى ٍػو يك يـ الص ى
كةكلػل تعػال  ) :يكت ى
ػب ىعمىػ الػذ ى
لػو ي
ً
كةكلل تعال  ) :ىكيةؿ كر ل
ور) وعوداف كةكع صواـ مف
ص ًغ نا
ب ٍار ىة ٍماي ىما ىك ىما ىر ىكوايي ى

كايػػل
ة ميػػا كتر وػػض كالػػدويا ليػػا  ،كلػػك جعمياهمػػا توػػدور :كتػػب عمػػوكـ الصػػواـ ٌ
كتب عم الذوف مف ة مكـ  ،ك مذػؿ ٌيػل كتػب عمػ الػذوف مػف ةػ مكـ  ،كةػؿ
ػغورا ،يفػػادا
كايامػػا ر وػػايي صػ نا
ر ػػي ارةمامػػا ٌ
ػغور  ،ك مذػػؿ ٌيامػػا ر وػػايي صػ ن

عدـ كةكع صواـ ىمف ة ميا  ،كتر وض كالدويا ليػا  ،كهػذا خػّؼ الكاةػع كالمعيػ
ػص الوػرف الكػروـ لػك جعمياهمػا
المراد  ،كوعكد لواما معياهمػا الػكارداف فػي ي ٌ

) ُ) الكتاب ّ ،َُْ-ُّٗ/كمعايي الورف لأخعشُ  ،ُّٔ-ُّٓ/عكاعراب الورف
لميةاس ّ ،ِّٕ- ِّٔ/كم كؿ عراب الورفِ ،ٖٕٔ/كالت واف في عراب
الورفِ ،ُُُٖ-َُُٖ/كتذكرة اليةاة صِْْ.ّْْ-

)ِ) معايي الورفّ ،ٖٓ-ْٖ/كالت واف في تعسور الورفٗ.ّْٖ/
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تودور :كتػب عمػوكـ الصػواـ مذػؿ مػا ٌيػل كتػب عمػ الػذوف مػف ةػ مكـ  ،كةػؿ
صغورا.
ر ي ارةماما مذؿ ما ٌياما ر وايي
ن

فمك جعميا)ما) زائدة كا وض تودورٌ :يل لةؽ مذؿ ٌيكـ تيطوكف  ،لكػاف
مكجانا ل يياس ي ٍكوـ  ،كالمعي ٌ :ف هذا ايمر ةػ ا
ؽ كػامر كّمكػـ
الخطاب ٌ
وػػيكـ لػػك كيػػتـ تتكممػػكف  ،فػػي ةػػوف ٌف ا وػػض اسػػتعماؿ)ما) تعيػػي  :كمػػا ٌف
مػػر يطوكػػـ  ،ك يػػتـ تؤدكيػػل  ،يوعػ ٌػد عيػػدكـ ةوووػػض معمكمػػض كاةعػػض ج ػػؾ كج
كتوركف اا كج تيكركياػا كج تػدفعكف صػةتاا  ،فكػذلؾ وي غػي ف
مراّ فوااٌ ،

وككف عيدكـ مر رزؽ ا﵀ لكـ كما وعدكـ ل  ،فػالعرؽ ػوف المعيوػوف جمػ اي ،
وغوػػر فة ػػكل ا و ػػض  ،كووم ا ػػا مػػف معيػ ػ ا ذ ػػات لػ ػ
فػػإذا ك ػػاف ة ػػذؼ)ما) ٌ
عدها زائدة لمتككود ؟!
معي اليعي فكوؼ وص ٌ عد ذلؾ ٌ
يياػػا عيػػدما كايػػت معيػ صػػمتاا
ك)مػػا) دت هػػذا المعي ػ ايساسػػي ٌ
معادج لما عدها مف ةوث الدجلض كالكاةع.
فادت جعؿ ما ة ماا
ن

فصػميا غػرض اسػتعمالاا فػي هػذا الم ةػث ج وصػ ٌ
ف)ما) هذه التي ٌ
ػامّ عػف عممػل  ،كمػا ٌف
ػؼ ع ن
يياا لـ ترد فػي ايصػؿ لتك ٌ
ف تسم كافٌضٌ ،

ت ةػػد ةسػػمي)ما) ال ازئػػدة)ُ) كةػػد ت ػ ٌػوف ٌياػػا اسػػتعممت لغػػرض ج
الكافػػض يعػ ٌػد ٍ
ومكف اجستغياّ عيل ك ةذفاا وتغور صؿ المعي .

المبحث الثاني ( :ما) المحذكفة الصمة :

إبىاما
ُ-المحذكفة الصمة
ن

سماها
ا-الظاور مكصكفىا  :تودـ في ال اب ايكؿ ٌف )ما) التي ٌ
لكيل ص ٌ ظاار
اليةاة )ما) المكصكلض ج وص ٌ ظاار مكصكفاا ٌ ،
سماها اليةاة )ما) الزائدة  ،فود جاز العراّ في )ما)
مكصكفاا في )ما) التي ٌ

)ُ) مغيي الم وبُ.َُّ-َّٔ/
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كإضن فى ىما
في ةكلل تعال  ً) :كف المكلى جى ىو ٍستى ٍةوًي ىف ىو ٍ
ب ىمذى نّ كما ى يع ى
إ ًر ى
فى ٍكةىاىا)[ال ورة ]ِٔ:ذّذض كجل:
ايكؿ -:ف تككف زائدة.

ذايوا -:ف تككف يكرة ميزلض ) يّ).

مذّ ما
كالذالث -:ف وككف المعي ٌ :ف ا﵀ ج وستةوي ف وإرب ن
فودما ،
وف عكإض ل ما فكةاا  ،كما ةالت العرب  :هي ةسف ما ةرنيا ن

)ةدما)
وعيكف ما وف ةرياا ل ةدماا  ،فمما ةذفت ) وف) ك) ل ) ايتصب ن

ةب
كما ايتصب ) عكإض) لود ٌؿ اليصب عم المةذكؼ  ،كذكر ٌف هذا
ٌ
الكجكه لول)ُ) كذكر الزجاج ٌف اجختوار عيده كعيد ))جموع ال صرووف ف
لغكا)))ِ) ورود ذلؾ ٌياا زائدة.
تككف )ما) ن
كالوكؿ زوادة )ما) في هذه ا وض هك الوكؿ الم اكر لدل جماكر اليةاة

كالمعسروف)ّ).

كمياـ مف جاز ف تككف )ما) زائدة عم

ما ،كتودوره  :ما جئت ٌج يمر  ،كهك

اليعي  ،يةك :جئت يمر

هر ذا ياب ،
ول وكؿ العرب  :ر ك

)ُ ) معايي الورف ُ.ِِ-ُِ/

)ِ ) معايي الورف عكاع ار ل ُ.َُْ/

)ّ ) مجاز الورف ِ ،َُٔ ،ٖٓ/كمعايي الورف لأخعش ُ ،ّٓ/كجامع ال واف َُْْ/
لميةاس ُ ، ُّٓ/كال غدادوات صَِٔ ،كم كؿ عراب
– َْٓ ،عكاعراب الورف ٌ
الورفُ ، ّٖ/كالك ؼ في يكت المعايي كا عراب ُ ِِ /كمجمع ال واف في
تعسور الورف ُ ٔٔ /كالمعردات في غروب الورف صِٕٕ  ،كزاد المسور ُ، ٓٓ/
كك ؼ الم كؿ في اليةك ُ ، ّّْ/كةكاعد المطارةض صُِٗ  ،كمدارؾ التيزوؿ
ُ ،ّٔ - ّٓ/كتعسور الورف العظوـ ج ف كذور ُ ، ْٔ/عكار اد العوؿ السموـ
ُ ، ٖٓ/كفت الودور ُ.ٓٔ/
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)ُ)

كج وخع تكمٌؼ هذا الكجل كتكمٌؼ التاكوؿ الذم ييي

هره ٌاج ار
م  :ما ٌ
عمول.

)ّ )

)ِ )
العراّ
ك ار سو كول ك ٌ
) عكإض) كيس كا هذه الوراّة ل

كايخعش

)ْ )

كغورهـ )ٓ ) ،ل

جكاز رفع

رؤ ض ف العجاج كياس مف يي تموـ

ك جازكا في )ما) ذّذض كجل :

ايكؿٌ :ياا زائدة.
كالذاييٌ :ياا صعض  ،كرفعت ) عكإض) في هذوف الكجاوف عم

خ ر لم تد مةذكؼ  ،كالتودور :هك عكإض.

ٌياا

كالذالثٌ :ياا مكصكلض ميزلض )الذم) ةذؼ صدر صمتاا  ،كالتودور:
الذم هك عكإض  ،كةذؼ هذا الإمور جائز عيد الككفووف كممتيع عيد
)ٔ)

ال صرووف

كةد إععل ا ف جيي لككيل لوس فإمض  ،لذلؾ جاز ف تككف

)ما) استعااموض في مةؿ رفع عم اج تداّ  ،ك عكإض خ رها)ٕ) .كاستةسف
)ٖ)

الزمخ رم هذا الكجل

ك ار لول غوره  ،كالرازم في تعسوره

)ٗ)

)ُ ) رح المعصؿ ج ف وعوش ٖ.ُّّ/
)ِ ) الكتاب ِ.ِٖٔ ،ُّٖ-ُّٕ/
)ّ ) معايي الورف ُ.ِِ-ُِ/
)ْ ) معايي الورف ُ.ّٓ/

)ٓ ) ةكاعد المطارةض ،صُِٗ ،كال ةر المةوط ُ ، ُِّ -ُِِ /كتعسور الورف
العظوـ ج ف كذور ُ ْٔ /كفت الودورُ.ٕٓ/

)ٔ ) معايي الورف عكاع ار ل ُ.َُْ /

)ٕ ) المةتسب ُ.ِٓٓ /ِ ،ِّٓ ،ِّْ ،ْٔ /
)ٖ ) الك اؼ ُ.ُُٓ-ُُْ/
)ٗ ) معاتو الغوب ِ.ُّٓ/
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ً
كـ
)ج ه
ككذلؾ ذه كا ل ٌف )ما) زائدة في ةكلل تعال  :ي
يد كما يه ىيال ىؾ ىم ٍا يز ه
اية ىز ً
اب)[ص )ُ)]ُُ :كمياـ مف ذهب ل ٌياا ))اسـ يكرة صعض لػ)جيد)
لم ىف ٍ
)ِ)
لػ)جيد) كفواا معي التةوور))
كذه كا وإا ل الوكؿ زوادة )ما) في ةكلل تعال ً :
ص و
كرة كما
)في ل
ن
ىم ي ى
ك
م
ى اّ ىرك ى ىؾ)[اجيعطار ]ٖ:كمياـ مف جاز ف تككف رطوض كالتودور  :في ٌ
صكرة ما اّ ف ورك ؾ فواا رك ؾ

)ّ)

كالكجل ف تككف )ما) في هذه ا وات هك الكجل الذايي الذم

ار لول

العراّ في ا وض ايكل كاختارتل الومٌض مف اليةاة  ،كهك :ف تككف )ما) صعض
ٌ
غور مكصكفض  ،استعممت لزوادة ا ااـ  ،ك لغرض التيكوع ك التةوور
كالتوموؿ ك التعظوـ  ،كاست ادكا عم
يعل ،كيةك :

ذلؾ يةك  :يمر ما جدع ةصور

يمر ما وسكد ىمف وسكد
م كتاب
م مر كاف  ،كيةك  :عطيي كتانا ما  ،م ٌ :
م :يمر ٌ ،
م إرب كاف)ْ) ٌج ٌف الذوف اختاركا هذا
كاف  ،كاإر ل إرنا ما  ،مٌ :
الكجل لـ وعسركا كوؼ فادت )ما) معي ا ااـ كالتيكوع.

)ُ ) معايي الورف العراّ ِ ،ّٗٗ/كجامع ال واف ِّ ،ُّ/كمعايي الورف عكاع ار ل
ْ ،ِّّ/كايزهوض صٕٓ ،كم كؿ عراب الورف ِ ،ِْٔ/كالكس اؼ ْٖٕ/
كايمالي ال جروض ِ ،ِْٔ/كمجمع ال واف في تعسور الورف ٖ ،ْٕٔ/كالت واف في
عراب الورف ِ.َُٖٗ/

)ِ ) معترؾ ايةراف ِ.ُْٓ/

)ّ ) معايي الورف عكاع ار ل ٓ ،ِٗٔ/عكاعراب الورف لميةاس ّ ،ْٔٓ/كال واف في غروب
عراب الورف ِ ،ْٖٗ/كالت واف في عراب الورف ِ ،ُِْٕ/عكار اد العوؿ السموـ
ٗ.ُُِ/

)ْ ) ايزهوض صٕٓ ،كالك اؼ ُ ،ُُٓ-ُُْ/كا وإاح في رح المعصؿ ِ،ِِٖ/
ك رح جعؿ الزجاجي ج ف عصعكر ِ ،ْٓٔ/كتساوؿ العكائد صّٔ ،ك رح
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وكذر ةذؼ المعرد كالجممض في المغض لدجلض فةكل الكّـ عم

المةذكؼ ك عماـ معياه  ،كعدـ تةدوده  ،كةذؼ المععكؿ ل ك الصمض
مف ةكلاـ  :جاّ عد المتوا كالتي)ُ) كوةذؼ مكصكؼ )ما) ك صمتاا يةد

هذوف الغرإوف ،كالمةذكؼ مياما عماـ معياه ج وص ٌ ظااره ك تودوره :
م) ل ما
جيل يكرة عامض  ،كلكف ومكف ف يوعٌر عيل اإافض )ك ٌؿ) ك ) ٌ

ييل
ود ٌؿ عمول مف ايلعاظ  ،كومزـ في هذه الةالض ظاار ا خر ك تودوره ؛ ٌ
معاكما مف السواؽ.
لـ وةذؼ ٌج لككيل
ن
كةذؼ صمض اجسـ المكصكؿ ج وجوزه اليةاة  ،كهذا الةكـ وص ٌ
يياا وراد اا التعووف فّ وّئماا ةذؼ
تط وول عم )الذم) كفركعاا ؛ ٌ

مياةإا لمعياها كالغرض مف
يف هذا الةذؼ وراد ل التيكور فوككف
الصمض ؛ ٌ
ن
فإف ةذؼ الصمض وّئماا ااماا  ،فود جعؿ
استعمالاا  ،خّؼ )ما) ٌ
العرب هذا المعي مف كظوعتاا  ،كهذه الكظوعض ج تتةوؽ ٌج اةد مروف :

مذّ  :اةر ما
ٌما ةذؼ مكصكفاا كهك الغالب ك ةذؼ صمتاا  ،فإذا ةميا ن
ويععؾ  ،كاف المراد  :م يّ كاف ويععؾ  ،كتا ا ك مجمض ك جرودة  ،فمـ
إار
ًا
يافعا ج
يةدد يكع المكصكؼ )الموركّ) عكاٌيما ةدديا صعتل اف وككف ن
فافادت )ما) في هذا المذاؿ كيةكه عماـ معي المكصكؼ  ،فكايت كصمض

لكصؼ ما هك م اـ عاـ صمتاا الظاهرة ك المودرة  ،عكاذا ةميا  :اةر كتانا
ما  ،ك كت ا ما  ،ةدديا ف وككف المكصكؼ كتانا ج مجمض ك جرودة ك مما
الرإي عم

الكافوض ّ ،ّٓ-ِٓ/كال سوط في

رح الكافوض ُُِٓ ،كرصؼ

الم ايي ُّٕ ،كارت اؼ الإرب ُ ،ْٓٓ/كا عراب عف ةكاعد ا عراب صٗٗ،
كهمع الاكامع ُ ،ُّٖ/ك سرار اليةك ج ف كماؿ ا ا صُٖٔ ،ُٖٕ-كيتائج
التةصوؿ ِ.ٕٖٓ/

)ُ ) المذؿ السائر ج ف ايذور الجزرم ُ ،َّْ ،ِٕٓ/كا وإاح في عمكـ ال ّغض
صَُٔ.ُُُ-
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ج ويط ؽ عمول اسـ الكتاب ٌج ٌييا اميا معي صعتل  ،فموكف ما وكف يافعا
م يكع خر  ،فافادت
ك ًا
إار اك كتا ا في المغض ك التعسور ك التاروه ك ٌ
ما في هذا المذاؿ كيةكه عماـ معي

الصعض  ،فكايت كصمض لكصؼ

مكصكفاا الظاهر ك المودر ما هك م اـ عاـ.

ككما يا ت )ما) مياب مكصكفاا المةذكؼ الدا ٌؿ عم العمكـ فاخذت
دجلتل ك عر ت ع ار ل يا ت مياب صمتاا التي دلت عم العمكـ لةذفاا

فاخذت دجلتاا ك عر ت ع ار اا صعض يكرة م امض  ،كمف هيا  ،فادت )ما)

م إرب
م كتاب كاف  ،ك ٌ
معي ا ااـ كالعمكـ كالتيكوع  ،كجعمت تودورٌ :
كاف  ،ك م مر كاف  ،في ايمذمض التي است اد اا اليةاة  ،كهذا هك المعي
المراد مف ا وات المذككرة  ،فتككف )ما) في ةكلل تعال  ً) :كف المكلى جى ىو ٍستى ٍةوًي
م مذؿ
ػ)مذّ) كالمعي  :ن
عامض صعض ل ن
ىف ىو ٍ
إ ًر ى
مذّ ٌ
ب ىمذى نّ كما) يكرة تامض ٌ

كاف ك) عكإض) صعض خرل  ،كتككف )ما) صعض لػ)جيد) في ةكلل تعال :
اية ىز ً
م جيد كاف ،
كـ لم ىف
يد كما يه ىي ًال ى
)ج ه
ٍ
ي
اب) كالمعي  :جيد ٌ ،
ؾ ىم ٍا يز ه
يخر  ،كتككف )ما) في ال اهد
ك)هيالؾ) ك)مازكـ) ك)مف ايةزاب) صعات ى
الذالث صعض لػ)صكرة) في ةكلل تعال ً :
ص و
كرة كما ى اّ ىركك ى ىؾ)
)في ل
ىم ي ى
م صكرة كايت  ،ك) اّ) ك )رك ت) صعتوف
م صكرة ٌ ،
كالمعي  :في ٌ
خرووف.

كمف ةر ) عكإض) الرفع كجعؿ )ما) ميزلض )الذم) جاز ف تككف

ييل ج وجكز الجمع وف
)ما) دج مف ن
)مذّ) كما جاز ف تككف صعض لاا ٌ ،
ذكر مكصكفاا كذكر صمتاا.

ب-المقدَّر مكصكفىا  :ذمض مكإع في الورف الكروـ كردت فول )ما)
كدةى ً
ات
مةذكفض الصمض ٌج ٌياا لـ تي ٌ
عد زائدة  ،هك ةكلل تعال ً) :ف تيٍ يدكٍا الص ى
فىيً ًع كما ًه ىي) [ال ورة ]ُِٕ:كةد ةوؿ في عراب )ما) في هذه ا وض ةكاؿ مختمعض
كالم اكر عيد اليةاة ٌياا يكرة تامض ك معرفض تامض ك ٌف في الكّـ مإافنا
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نوئا داؤها  ،فةذؼ

مةذكفنا هك الموصكد المدح كالتودور :يعـ ال يّ
ييل لوس المراد مدح الصدةات
ا داّ ك ةوـ الإمور المإاؼ الول موامل ؛ ٌ
)ُ)

ؿ مدح ظاارها

)ِ)

فاي في

كالظاهر ٌف )ما) هيا مةذكفض الصمض ؛ لذلؾ سموت تامض
هذا المكإع كمكاإعاا في ا وات التي تودـ ذكرها ٌج ٌف مكصكفاا ةذؼ

معاكما مف السواؽ كوودر اليكرة )صدةات) ج المعرفض دجلض ظاكره
لككيل
ن
اذا الكجل في ال كاهد السا وض  ،يا ت )ما) ميا ل فاخذت دجلتل كلزـ لكةكعاا
يص ا وض كمف
عـ مف الصدةات المذككرة في ٌ
مكةع فاعؿ )يعـ) ف تككف ٌ
المخصكص )هي) العائد عمواا ؛ لذلؾ ةذفت صمتاا عماـ معياها لكصؼ
المكصكؼ المودر اذا العمكـ  ،كلتككف تودور  :م صدةات كايت،
كالمخصكص المدح )هي) وعيي الصدةات التي ي دواا  ،فالمراد مدح
الصدةات المتصعض ا داّ ج مدح ا داّ  ،كالمعي  :ف ت دكا الصدةات

فيعـ صدةات  ،م صدةات كايت ،الصدةات التي ت دكياا.

إيجاز :
نا
ِ-المحذكفة الصمة

تمةؽ )ما) ايسماّ ) ذ) ك )ةوث) ك )كوؼ) فتغورها مف دكات غور

رطوض كغور جازمض ل

دكت

رطوض كجازمض ؛ لذلؾ سموت مغلورة ك

)ُ ) معايي الورف عكاع ار لُ ّْٓ ،ُّٕ/كال غدادوات ص ِٗٓ ،كالك اؼ ُ،ُّٔ/

كالموتصد في رح ا وإاح لع د الواهر الجرجايي ُ ،ّْٕ/كال واف في غروب
عراب الورف ُ ،ُٕٖ-ُٕٕ /كمعاتو الغوب ٕ ،ِِ/ك رح الرإي عم الكافوض

ّ ،ِٓ/كال سوط في رح الكافوض ص ٖٕٔ ،كالجي الدايي ص ّّٔ ،كال رهاف
في عمكـ الورف ْ.َْٓ/

)ِ ) الةمؿ صِّٓ.
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)مسملطض) كهي إد )الكافض)

)ُ )

ا عراب.

كعدت عيد يةكووف غور زائدة
ي

)ِ )

مف جاض

فإياا تككف رطوض مف دكف )ما) فإذا دخمت
م) ٌ
ٌما ) وف) ك )مت ) ك) ٌ
عمواا كايت زائدة لمتككود)ّ).
كةد عمؿ ا ف وعوش صّح ) وف) ك )مت ) لم رطوض مف دكف )ما)

يياما اسماف م اماف لعدـ إافتاما ل ما عدهما  ،خّؼ )ةوث) فإياا
ٌ
)ْ)
ااما لمزكـ إافتاا ل المعرفض .
ة ٌؿ
ن

لخاصض عكاٌيما
كو دك ٌف )ما) لةوت سماّ ال رط ج لتاكود معايواا ا
ٌ
يياا كةعت كصمض لكصؼ
لتاكود معي العمكـ فواا  ،ك دت هذه الغرض ؛ ٌ
مكصكؼ دا ٌؿ عم معي اسـ ال رط صمتاا  ،كةذؼ المكصكؼ  ،عماـ

العامض ٌ ،ما الصمض فمـ تةذؼ لاذا
معياه  ،فيا ت )ما) ميا ل فاكتس ت دجلتل ٌ
يف معياها هك معي
الغرض  ،عكاٌيما ةذفت استغياّ عياا ال رط المذككر ؛ ٌ

م ةاؿ
ال رط يعسل فتككف )ما) في )كوعما) دالض عم الةاؿ  ،ك معي ٌ :
كاف  ،فوكليا :كوعما تكف كف  :معياه كوؼ تكف_ م ةاؿ كاف تككف فول_
م زماف كاف ،
كف  ،كهي في )مت ما) دالٌض عم الزماف  ،ك معي ٌ :
فوكليا  :مت ما تذهب ذهب  ،معياه  :مت تذهب _ م زماف كاف تذهب

فول_ ذهب  ،كهي في ) وف ما) دالٌض عم المكاف  ،ك معي  :م مكاف كاف
)ُ ) الكتابّ ُِِ/ْ ،ُّّ ،ُِِ ،ٓٔ/كاييزهوض صٕٗ ،كاجةتإاب ِ،َُِ /
كالمعردات في غروب الورف

صِٕٕ ،كالت واف في عراب الورف ُ،ُِٕ/

كال رهاف في عمكـ الورف ْ.َْٖ/

)ِ ) رح الرإ عم الكافوض ْ.ّْٓ/

)ّ ) الكتاب ّ ،ٓٗ-ٖٓ/كم كؿ عراب الورف ُ ،َِّ/كالت واف في عراب الورف
ُ ،ّْٕ/ك رح المعصؿ ج ف وعوش ٕ.ْٔ/

)ْ ) رح المعصؿ ٖ.ُّّ/
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ث ىما يكيتي ٍـ فى ىكلحكٍا يك يج ًك ىه يك ٍـ
 ،فوككف ةكلل تعال :
)ك ىة ٍو ي
ى
ط ىرهي)[ال ورة  ]َُٓ_ُْْ:معياه كةوث كيتـ_ م مكاف كاف كيتـ_ فكلٌكا
ى ٍ
ت)[اليساّ]ٕٖ :
كيكٍا يو ٍد ًرك حك يـ اٍل ىم ٍك ي
كجكهكـ طره  ،كةكلل تعال ٍ ) :ىو ىي ىما تى يك ي
م مكاف كاف تككيكف فول _ ودرككـ المكت.
معياه  :وف تككيكا _ ٌ
م) فود ذهب جماكر اليةاة كالمعسروف ل
اما مجيّ )ما) عد ) ٌ

ىس ىماّ اٍل ية ٍس ىي )[ا سراّ:
الوكؿ زوادتاا في ةكلل تعال ) :ىوًا كما تى ٍد يعكٍا ىفمىلي اي ٍ
)ُ )
م)
َُُ]
العراّ ف تككف )ما) رطوض كجاز اجتماعاا مع ) ٌ
ك جاز ٌ
)ِ)
يخر  ،كاجتماع
ال رطوض جختّؼ لعظواما كهذا ما ذهب لول في دكات ى
)ما) اليافوض ك) ف) اليافوض)ّ) ،ك ار غوره ل جكاز هذا الكجل)ْ).

ت
إ ٍو ي
ايجمى ٍو ًف ةى ى
كما ى
ككذلؾ ذه كا ل الوكؿ زوادتاا في ةكلل تعال ) :ىو ى
)ٓ )
كيسب ل ا ف كوساف ٌيل جعماا يكرة
اف ىعمى كي)[الوصص]ِٖ :
ي
فىّ يع ٍد ىك ى
ميزلض ) يّ) )ٔ) ك ار العك رم ل هذا الكجل صوغض التإعوؼ ) :ةوؿ)
)ٕ).

)ُ ) الكتاب ّ ،َٔ/كمعايي الورف لأخعش ِ ،ِّٗ/كمعايي الورف عكاع ار ل ّ،ِْٔ/
كاييزهوض صٕٓ ،كم كؿ عراب الورف ُ ،ّْٔ/كمجمع ال واف ٔ ْْٓ/كالك اؼ
ِ ،ََٕ/كالت واف في عراب الورف ِ.ّٖٔ/

)ِ ) معايي الورف ِ.ُّّ/

)ّ ) المصدر يعسل ُ.ُٕٔ/

)ْ ) جامع ال واف ُٓ ،ُّٖ/كالت واف في تعسور الورف ٔ ،ّّٓ/كال واف في غروب عراب
الورف ِ.ٖٗ/

ٓ
لمعراّ ِ ،َّٓ/كمجاز الورف ِ ،َُِ/كجامع ال واف َِ ٔٓ/كمعايي
) ) معايي الورف ٌ
لميةاس ِ ،ُٓٓ/كالصاة ي في فول المغض
الورف عكاع ار ل ْ ،ُِْ/عكاعراب الورف ٌ

صُْٕ ،كاييزهوض صٕٓ ،كال سوط في رح الكافوض ُُِْ.

)ٔ ) م كؿ عراب الورف ِ.ّْٓ/

)ٕ ) الت واف في عراب الورف ِ.َُُٗ/
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وإا
كو دك ن

التي تودـ ذكرها ،

م) ال رطوض  ،مذؿ )ما) عد سماّ ال رط
ٌف )ما) عد ) ٌ
استعممت اداة لكصؼ مكصكؼ دا ٌؿ عم ما إوعت لول
مودر  ،كةذفت صمتاا استغياّ عياا ذكر ال رط ،
ـ نا

ظاهر كاف
نا
م)
) ٌ
فتككف )ما) في ا وض ايكل

م اسـ كاف ،كفي ا وض الذايوض معي :
معي ٌ :
الر ٍة ىم ىػف ىوًا كما تى ٍد يعكٍا
م جؿ كاف  ،كةكلل تعال  ) :ية ًؿ ٍاد يعكٍا المٌلى ًىك ٍاد يعكٍا ك
ٌ
م اجسموف
ىفمىلي اي ٍ
ىس ىماّ اٍل ية ٍس ىي ) معياه :ةؿ ادعكا ا﵀ ك ادعكا الرةمف ٌ
كما
تدعكا_ م اسـ كاف مياما تدعكف_ فمل ايسماّ الةسي  ،كةكلل تعال )ىو ى

م ايجموف ةإوت _ م جؿ كاف
إ ٍو ي
ايجمى ٍو ًف ةى ى
ى
ت فىّ يع ٍد ىك ى
اف ىعمى كي) معياهٌ :
مياما_ فّ عدكاف عمي.
كوجمع اليةاة كالمعسركف عم

زائدة لمتككود)ُ).

ٌف )ما) عد ) ذا) ك) ف) ال رطوتوف

عد س نا
كذكر الدكتكر فاإؿ السامرائي ٌف ةكة اةتماؿ كةكع ال رط يو ٌ
لزوادة )ما) لمتككود عد ) ذا) ك) ف) فواؿ في ةكلل تعال ) :فىًإ كما تىىروً كف ًم ىف
ت لً كمر ٍةم ًف صكما ىفمىف ي ىكملـ اٍلوكـ ً ً
يسوًا)[مروـ ِٔ]
ىة ندا فىويكلًي ًليي ىي ىذ ٍر ي
اٍل ى ى ًر ى
ى
ى ٍ ن ٍ ى ىٍ ى
))كاةتماؿ الرؤوض اةتماؿ ةكم فا ٌكدها)) كةاؿ في ةكلل تعال ) :فىًإ كما ىواٍتًىوكي يكـ
لمليي ه ندل فىم ًف اتك ع ه ىدام فىّ و ً
إ حؿ ىكج ىو ٍ وى )[طل)) ]ُِّ :كاةتماؿ يزاؿ
ي
ى
ى ىى ي ى
الادل  ،م  :الرساجت السماكوض مؤ ٌكدة فا ٌكده كةد ةصؿ)) كةاؿ في ةكلل
تعال  ) :يةؿ كر ل
كف)[المؤميكف)) ]ّٗ :كاةتماؿ راّتل ما
ب ً كما تيًرىوليي ىما يو ى
كع يد ى
)ِ)
وكعدكف اةتماؿ ةكم كةد راه ا﵀ ذلؾ فوما عد في در كغورها))

)ُ ) معايي الورف لمعراّ ُ ،ُْْ/كمعايي الورف لأخعش ُ ،ٖٔ-ٕٔ/كمجالس ذعمب
ِ ،ُٓٓ/كجامع ال واف ُ ،ْٓٗ-ْٖٓ/كمعايي الورف عكاع ار ل ِ،ّّْ/

كال غدادوات صُُّ ،كالت واف في تعسور الورف ُ ،ُّٕ/كايمالي ال جروض
ِ ،ِْٔ/كال سوط في رح الكافوض صُُِٓ ،كرصؼ الم ايي صُّٓ.

)ِ ) معايي اليةك ْ.ْٕٗ-ْٕٕ/
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عامض وستعممل المتكمـ في
ود ٌف المعركؼ في كتب المغض ٌ ،ف التككود ٌ
المعايي التي و ؾ فواا المخاطب ك ويكرها لإععاا  ،ك جست عاد

ةصكلاا)ُ) كهذا وعيي ٌف الذم وةتاج ل
اةتماؿ كةكعل كلوس الذم ةكم اةتماؿ كةكعل.

تككود هك ال رط الذم إعؼ

كذهب ا ف خالكوض ل ٌف )ما) عد ) ذا) رطوض في ةكلل تعال ) :فىاى كما
اييس ي ً
كملي فىىوويك يؿ ىرلي ى ٍك ىرىم ًف * ىكى كما ً ىذا ىما
ى
اف ىذا ىما ا ٍ تىّهي ىرحلي فىاى ٍك ىرىملي ىكىيع ى
ً
كةدـ هذا الكجل
ىه ىاي ًف)[العجرٌ ]ُٔ_ُٓ :
ا ٍ تىّهي فىوى ىد ىر ىعمى ٍول ًرٍزةىلي فىىوويك يؿ ىرلي ى
عم الوكؿ الزوادة)ِ).
فعسر تككودها عد ) ذا)
كمف المعاصروف مف ذهب هذا المذهب ٌ ،
كسكغ اجتماعاا مع ) ذا) جختّؼ
جعماا رطوض  ،فاجتمع رطاف ٌ ،

)ّ)
العراّ استيد ل هذه العمٌض  ،عيدما جاز اف تككف
مر ٌف ٌ
لعظواما  ،كةد ٌ
ىس ىماّ اٍل ية ٍس ىي )
م) في ةكلل تعال ) :ىوًا كما تى ٍد يعكٍا ىفمىلي اي ٍ
)ما) رطوض عد ) ٌ

كهذا ةد وص ٌ ذا لـ وكف ذمض فرؽ ساسي وف ايداتوف كاجتماع ) ف) اليافوض
م) ال رطوض
مع )ما) اليافوض ٌ
يياما ةرفاف  ،كاجتماع )ما) ال رطوض مع ) ٌ
يياما اسماف ٌ ،ج ٌف الوكؿ جكاز اجتماع )ما) ال رطوض مع ) ذا) مذهب
ٌ
عود  ،يف وياما فرةنا ساسوًا في الماهوض ؛ ذ ٌف ) ذا) ةرؼ ج ود ٌؿ عم

مذّ تعيي ال يّ الذم
يّ  ،فاي ن

فإياا اسـ ود ٌؿ عم
يّ ٌ ،ما )ما) ٌ
ويعؽ في يةك  :ما تيعوكا ك
وكؼ لوكـ  ،فما ال يّ الذم تدؿ عمول )ما) في

يةك :ذا ما تدرس تيج ؟ فاذا المذاؿ كيةكه ٌيما هك مكإع ) ذا) ال رطوض
ج )ما) ال رطوض ؛ ذ وص ٌ ف وواؿ  :اذا تدرس تيج  ،كج وص ٌ ف وواؿ:
)ُ ) ا وإاح في عمكـ ال ّغض صُّ.ُْ-
)ِ ) عراب ذّذوف سكرة صٕٗ.

)ّ ) مالؾ وكسؼ المطم ي -في التركوب المغكم لم عر العراةي المعاصر .صُُٖ،
ِِّ.ِِْ -
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ما تدرس تيج  ،فمك كايت )ما) هيا مذؿ ) ذا) ال رطوض لص ٌ المذاؿ الذايي
يف المكإع
كما ص المذاؿ ايكؿ ؛ لذلؾ ج وجكز اجتماعاما رطوتوف ٌ ،

الذم تصم لل ةداهما ج تصم لل ايخرل.

مر الكّـ عم )ما) الزمايوض فيةك  :صاة ؾ ما صدةت  ،معياه :
ٌ
زمايا تصدؽ فول  ،كمف اليةاة مف ذهب ل ٌف )ما) المتصمض
صاة ؾ ن
ايفعاؿ) :ة ٌؿ) ك)كذر) ك)طاؿ) ظرفوض )) ،فيةك :طالما ووكـ زود  ،هك

تودور طاؿ زماف ووكـ فول زود  ،كيةك :ةمٌما واتويا عمر  ،هك تودور :ة ٌؿ
زماف واتويا فول عمر  ،ذـ ةذؼ الإمور فسوط الةرؼ)) )ُ).

اب ا﵀ ىعمى
كةد ترد اذا الكجل في كاهد خرل كوكلل تعال ) :لىوىد تك ى
ً
كً
الكي ً لي كاٍلما ً
اد
اع ًض اٍل يع ٍس ىرًة ًمف ى ٍعًد ىما ىك ى
وف اتكى يعكهي في ىس ى
ىيص ًار الذ ى
اج ًر ى
وف ىكاي ى
ى يى
كب فى ًرو و
ؽ لم ٍياي ٍـ)[التك ض ]ُُٕ :فالظاهر ٌف )ما) هيا لوست مكصكلض
ىو ًزو،ي يةمي ي
ك مصدروض ك كافض كما ةوؿ

)ِ )

ؿ هي زمايوض تودور :مف عد زماف كاد

وزو ،ةمكب فروؽ مياـ فول.

كذهب كذور مف اليةاة كالمعسروف ل ٌف )ما) في )كمٌما) ال رطوض
لوست زائدة ؿ هي دالض عم الزماف معي )كةت) ك )ةوف) كجعمكا ةكلل
تعال  ) :يكمكما ىإاّ لىاـ كم ى كٍا ًف ً
ول)[ال ورة ]َِ:تودور :ك ٌؿ كةت إاّ لاـ
ى ى
ي
ٍ
اه ٍـ ىس ًع نورا)[ا سراّ ]ٕٗ:تودور :في
م كا فول ،كةكلل تعال  ) :يكمك ىما ىخ ى ٍ
ت ًزٍد ىي ي
كؿ كةت خ ت زدياهـ سعو ار)ّ).

)ُ ) دائع العكائد ُ.ُْْ/

)ِ ) دائع العكائد ُ.ُْٔ-ُْْ/

)ّ ) ال غدادوات ص ِٕٗ ،َِٖ-كاييزهوض ص ٓٗ ،ٗٔ-عكاصّح الخمؿ صّٓٓ،
كايمالي ال جروض ِ ،ّْْ/كرصؼ الم ايي ص ُّْ ،كمغي الم وب ُ.َّٓ/
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تامض  ،كهي ظرؼ في
ك ٌكد ا ف ٌ
ةوـ الجكزوض ٌف )ما) في )كمٌما) يكرة ٌ
المعي كالتودور ،فوكليا  :كمٌما وععؿ فعؿ ،تودوره  :كؿ كةت وععؿ كذا فعؿ

كذا  ،ك ار ل ٌف معي الظرفوض فواا كاإ  ،ج ومكف لغاؤه)ُ).
ككما ص ٌ مجيّ )ما) زمايوض في )كمٌما) ال رطوض ص ٌ مجوئاا اذا
المعي عد ) ذا) ك) ف) ال رطوتوف  ،كتتإ هذه المسالض ٌايل ذا عرب

)كلًيوتى يلركٍا ىما ىعمى ٍكٍا تىتٍ ً نورا)[اجسراّ ]ٕ :ظرفوض  ،كلـ
اليةاة )ما) في ةكلل تعال  :ى
وجوزكا ا جماع اف تككف زائدة لمتككود  ،كجب ف تككف عيدهـ اذا المعي

ور  ،عكاذا عر كا )ما) في
كا عراب ذا ةوؿ في الكّـ  :لوتٌركا ذا ما عمك تت نا
يةك :كج واب ال اداّ ما دعكا  ،ظرفوض زمايوض كلـ وجوزكا ا جماع ف تككف
وإا اذا المعي كا عراب في ةكلل
زائدة لمتككود  ،كجب ف تككف عيدهـ ن
ٍب ال ح اى ىداّ ً ىذا ىما يد يعكٍا)[ال ورة ]ِِٖ :ذلؾ ٌف معي )ما) عد
)كجى ىوا ى
تعال  :ى

) ذا) في هذه ا وض كالمذاؿ الذم ة ماا  ،وي مف غور ف وتغور ،سكل ٌيل
إوؼ لول معي ال رط دخكؿ ) ذا) فواما كاجتماع ال رط كالظرفوض

مر ٌف
الزمايوض كارد في المغض كالورف الكروـ كاجتماعاما في )كمٌما) كةد ٌ
اليةاة ةسمكا )ما) ال رطوض عم ةسموف  :رطوض غور زمايوض  ،ك رطوض
زمايوض ،كاست ادكا عم الوسـ الذايي يةك  :ما توـ ةـ  ،ك وكلل تعال ) :فى ىما
استىوىامكٍا لى يكـ فى ً
ومكٍا لىاي ٍـ)[التك ض.]ٕ:
ٍ ٍ
استىو ي
ٍ ي
كوذكر اليةاة ٌف )ما) تزاد عد ) ذا) لغرإوف  :ةدهما لمتاكود ،
جف الموؿ  ،وككف الوصد ميل عم
كالذايي لإل ااـ فيةك  :سازكرؾ اذا ٌ
جف
ايرج لوؿ ذلؾ الوكـ كج ٌ
وتعوف ذلؾ الوكـ في يةك  :سازكرؾ ذا ما ٌ
الموؿ ،ؿ وةتمؿ الموالي ايخرل الوادمض)ِ) ٌج ٌف فادة )ما) عد ) ذا) لمعي
ا ااـ وةتاج ل تعسور ،كيوكؿ هيا ما ةمياه هياؾ في )ما) المتصمض اسماّ

)ُ ) دائع العكائد ُ.ْٔ /

)ِ ) رح المعصؿ ج ف وعوش ْ ،ٖٗ/كمعايي اليةك ْ.ِْٕ/
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يياا كةعت كصمض لكصؼ
ال رط مف ٌياا دلٌت عم ما ذكر اليةاة ؛ ٌ
مكصكؼ دا ٌؿ عم الزماف صمتاا  ،ةذؼ عماـ معياه  ،ذـ يا ت )ما)
العامض ٌ ،ما الصمض فمـ تةذؼ لاذا الغرض  ،ؿ
ميا ل فاكتس ت دجلتل
ٌ
لّستغياّ عياا ذكر ال رط ؛ جياا تودوره.
فاستعماؿ )ما) عد ) ذا) ال رطوض رود ل ر ط الجزاّ ال رط  ،معي

ال رطوض ك معي

الكروـ.

العامض  ،ك اذا تعسر كاهدها في الورف
المعوض الزمايوض
ٌ

ٍب ال ح اى ىداّ ً ىذا ىما يد يعكٍا)
)كجى ىوا ى
فود استعممت )ما) في ةكلل تعال  :ى
ييل راد ف وامر ال اداّ الةإكر لم اادة ذا دعكا الواا دكف مااؿ ؛
ٌ
يياا مر وتطمب التعجوؿ في تيعوذه  ،كدجلض )ما) عم هذا الغرض في ةكلل
ٌ
ات ج ىي ه ً
تعال ) :لى ٍوس عمى الكًذوف مييكٍا كع ًمميكٍا الصكالًة ً
وما طى ًع يمكٍا ً ىذا ىما
ي
ى
ى ى ىى
ى ى
اح ف ى
اتكوىكٍا كك مييكٍا كع ًمميكٍا الصكالًة ً
ات)[المائدة ]ّٗ :وكإةل كودؿ عمول س ب يزكؿ
ى
ى ىى

هذه ا وض ٌ ،يل ةوف يزؿ ا﵀ وض تةروـ الخمر  ،ةاؿ رجؿ  :وا رسكؿ ا﵀ ،
كً
وف ىمييكٍا) )ُ ).
فما ترل فومف مات كهك و ر اا فايزؿ ا﵀) :لى ٍو ىس ىعمى الذ ى
م كةت  ،كاف الخمر فول لـ
كالمعي ج جياح عم الذوف ر كا الخمر في ٌ
وةرـ

ر ل  ،ذا كايكا في ذلؾ الكةت وؤميكف ا﵀ كوتوكيل كوعممكف

الصالةات.

ك
حععىاّ ىكجى
ككذلؾ استعممت لاذا المعي في ةكلل تعال ) :ل ٍو ىس ىعمى الإ ى
ً
كً
ص يةكٍا لًمٌ ًل
ىعمى اٍل ىم ٍر ى
كف ىما يويعوي ى
وف جى ىو ًج يد ى
إ ىكجى ىعمى الذ ى
كف ىة ىرهج ً ىذا ىي ى
كً
ً
كرسكلً ًل ما عمى اٍلم ٍة ًسيً ً
و
وف ً ىذا
ى ى
وـ * ىكجى ىعمى الذ ى
ى
ىى ي
وف مف ىس ًوؿ ىكالمٌلي ىغعي ه
كر كرة ه
ي
ً
ت جى ً
وض ًم ىف ال كد ٍم ًع
ىة ًممي يك ٍـ ىعمى ٍو ًل تىىكلككٍا كك ٍ
ىج يد ىما ٍ
ىما ىتى ٍك ىؾ لًتى ٍة ًممىاي ٍـ يةٍم ى
ىعيويياي ٍـ تىع ي
ك
كً
ً
وف ً ىذا
)كجى ىعمى الذ ى
ىة ىزنيا ىج ىو ًج يدكٍا ىما يويعوي ى
كف)[التك ض ]ِٗ-ُٗ :فوكلل تعال  :ى

)ُ ) تعسور الورف العظوـ ج ف كذور ِ.ْٗ/
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ت جى ً
ىة ًممي يك ٍـ ىعمى ٍو ًل) تودوره  :كج عم الذوف ذا
ىج يد ىما ٍ
ىما ىتى ٍك ىؾ لًتى ٍة ًممىاي ٍـ يةٍم ى
م كةت كاف  ،ةمت لاـ كةت تواياـ ج جد ما ةممكـ عمول ،
تكؾ في ٌ
فع ارة )في م كةت كاف) تودور لدجلض عمكماا كع ارة )كةت تواياـ) تودور
لمعي المعوض الزمايوض فواا  ،فود رود استعماؿ )اذا) ك)ما) عماـ هذه الةالض

ل ةالاـ ةاؿ هذا اليعر  ،لتدخؿ

الخاصض عكاعماـ ةكماا لت مؿ كؿ مف
ٌ
العامض الذّث التي ذكرت في ا وض التي س وتاا.
إمف الةاجت ٌ
كاستعمؿ )ما) في ةكلل تعال ) :ىذيكـ ً ىذا ىما ىكةى ىع ىم ٍيتيـ ً ًل ىف ىكةى ٍد يكيتيـ
ً
يف الم ركوف ج وؤميكف ٌج كةت كةكع العذاب
كف)[وكيسٌ ]ُٓ:
ًل تى ٍستى ٍع ًجمي ى
اف ىئً ىذا ىما ًم ح
ؼ
)كىوويك يؿ
ت لى ىس ٍك ى
اييس ي
ى
عمواـ ؛ لذلؾ ةاؿ )ا ف) كةكلل تعال  :ى
يخ ىريج ىةوًا)[مروـ ]ٔٔ :تعيي ذكر )ما) ٌف ا يساف غور المؤمف ا﵀ وصعب
ٍ
وصدؽ ف وةو في كةت هك في ظيل كةت مكت كفياّ  ،ج كةت
عمول ف
ٌ
ص حـ ال حد ىعاّ ً ىذا ىما
)كج ىو ٍس ىمعي ال ح
عث كةواة  ،ككذلؾ يذكرت في ةكلل تعال  :ى

يف المراد ٌف عدـ استجا تاـ لمةؽ كاف كةت يدائاـ
كف)[ايي واٌّ ]ْٓ :
يوي ىذ ير ى
عكايذارهـ  ،ج ة مل ك عده  ،لود ٌؿ هذا عم دة كعرهـ  ،كلوس ايمر كذلؾ
ك
وف) [اليمؿ ]َٖ :ذ هذا
)كج تي ٍس ًمعي ال ح
ص كـ ال حد ىعاّ ً ىذا ىكل ٍكا يم ٍد ً ًر ى
في ةكلل تعال  :ى
الةؽ  ،فوككف عيد
ا د ار ج وتةوؽ ٌج عيد فكات كاف سماعاـ ليداّ
ٌ
)ةتك ً ىذا ىما
غوا اـ عيل ج عيد اكدهـ لل  ،كاستعمؿ )ما) في ةكلل تعال  :ى
كف)[فصمت]َِ:
ص ياريه ٍـ ىك يجمي ي
اؤ ى
كد يه ٍـ ً ىما ىك يايكا ىو ٍع ىممي ى
كها ى ًا ىد ىعمىٍو ًا ٍـ ىس ٍم يعاي ٍـ ىكى ٍ ى
ىج ي

م كةت كاف  ،ادت عمواـ كةت مجوئاـ
لوككف المعي ٌياـ ذا جاؤكها في ٌ
 ،جكارةاـ م ف دكف ف وككف هياؾ مااؿ لةسا اـ  ،فود يمامكا في الديوا ،
كا﵀ الوكـ سروع الةساب.

كةد تتإ دجلض )ما) هذه في ةكلل تعال ) :فىاى كما
اييس ي
اف ً ىذا ىما ا ٍ تىّهي
ى
ً
كملي فىىوويك يؿ ىرلي ى ٍك ىرىم ًف * ىكى كما ً ىذا ىما ا ٍ تىّهي فىوى ىد ىر ىعمى ٍول ًرٍزةىلي
ىرحلي فىاى ٍك ىرىملي ىكىيع ى
اف
فىىوويك يؿ ىرلي ى
ىه ىاي ًف)[العجر ]ُٔ-ُٓ :فاذه هي ط وعض ا يساف ج و عر ٌ
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ا﵀ ةد كرمل ٌج كةت يزاؿ اليعمض عمول كتمتعل اا كهك وظار سخطل
اف ا﵀ ةد هايل كةت ا تّئل العور.
ك عكره ٌ
)كًا ىذا ىما ً
ت
كتتإ هذه الدجلض كذر في ةكلل تعال في الميافووف :ى ع
ييزلى ٍ
كً
ً
ً
ًً ً
وم نايا ىك يه ٍـ
وم نايا فىاى كما الذ ى
يس ى
وف ىمييكٍا فى ىز ىادتٍاي ٍـ ى
كرةه فىم ٍيايـ كمف ىوويك يؿ ىحو يك ٍـ ىز ىادتٍلي ىهػذه ى
كً
ً
ض فى ىز ىادتٍاي ٍـ ًر ٍج نسا ًلى ًر ٍج ًس ًا ٍـ ىك ىماتيكٍا
وف ًفي يةميكً ًاـ كم ىر ه
كف * ىكى كما الذ ى
ىو ٍستىٍ ير ى
ً
كف)[التك ض ]ُِٓ-ُِْ :فزوادة ا وماف وككف كةت يزكؿ ا وض  ،ذـ
ىك يه ٍـ ىكاف ير ى
رجسا فكؽ
وستور عد ذلؾ ةت يزكؿ وض خرل ٌ ،ما ةمكب الميافووف فتزداد ن

)كًا ىذا ىما ً
كرةه كي ى
إاي ٍـ ًلى
رجساـ  ،ككذلؾ كاف ةكلل تعال  :ى ع
ييزلى ٍ
ظ ىر ى ٍع ي
ت يس ى
ى ٍع و
ىةود)[التك ض ]ُِٕ:فيظر الميافووف عإاـ ل عض،
ض ىه ٍؿ ىو ىار يكـ لم ٍف ى

ٌيما وككف كةت يزكؿ ا وض  ،ك كةت سماعاـ لاا  ،فالمرّ تذار م اعره
عيدما وسمع كورل ما وذوره ٌكؿ كهمض  ،ذـ واد عد ذلؾ  ،كلاذا الغرض
ً
ً
كف)[ال كرل]ّٕ :
ايساسي ذكرت في ةكلل تعال  :ى ع
)كًا ىذا ىما ىغإيكا يه ٍـ ىو ٍغع ير ى
فاغمب الياس وععكف عمف ساّ لواـ ك غإ اـ عد ف تاد سكرة غإ اـ
زمف وطكؿ ك ووصر ،فمك ةاؿ جؿ ايل  :عكاذا غإ كا هـ وغعركف ،
جةتمؿ كصؼ المؤميوف اذه الصعض التي وتصؼ اا ايكذركف ،كهك خّؼ

المراد مف سواؽ ا وض التي كايت ل واف ذياّ ا﵀ س ةايل ،عم صعكة مختارة

خاصض تةمٌت اسم الخمؽ الذم ةمٌما وتةمٌ

ل الياس ؛ لذلؾ كاف المراد مف

ا وض ف وصعاـ ا﵀ ٌاياـ وغعركف كوععكف عف الياس ساعض كةكع ا ساّة
مياـ ،كالمعي  :كاذا غإ كا في م كةت كاف  ،فاـ كةت غإ اـ وغعركف،
حرعض ٌ ،يما
وؤود ذلؾ ةكؿ الرسكؿ صم ا﵀ عمول كسمـ ) :لوس ال دود الص ى
ال دود الذم وممؾ يعسل عيد الغإب) )ُ).

)ُ ) ركاه ال خارم كمسمـ عف ي هرورة رإي ا﵀ عيل ،الترغوب كالترهوب.َْٕ/ّ ،
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ككذلؾ كاف هذا هك الغرض مف استعماؿ )ما) عد ) ف) ال رطوض
ً
ؼ ىعمى ٍو ًا ٍـ ىكجى يه ٍـ
ام فىّى ىخ ٍك ه
كوكلل تعال ) :فىًإ كما ىواٍت ىوكي يكـ لمليي يه ندل فى ىمف تىً ىع يه ىد ى
ً
ام
ىو ٍة ىزيي ى
كف)[ ال ورة ]ّٖ :كةكلل تعال ) :فىًإ كما ىواٍت ىوكي يكـ لمليي يه ندل فى ىم ًف اتكى ىع يه ىد ى
فىّ و ً
ييل راد اةتراف يزاؿ الرساجت السماكوض ك
إ حؿ ىكج ىو ٍ وى ) [طلٌ ]ُِّ :
ى
وائاا يووض غور مةرفض الةث عم ات اع هداها  ،عكا ٌج فّ.
ض الكًذم ىي ًع يد يه ٍـ ٍىك
كاستعمؿ )ما) في ةكلل تعال
ىع
)كًا كما يي ًرىوكي ىؾ ى ٍع ى
ييل راد ف وككف المعي ٌف ةإوض
ىيتىىكفكىوكي ىؾ فىًإلى ٍو ىيا ىم ٍرًج يعاي ٍـ)[وكيسٌ ]ْٔ :
رجكعاـ ل ا﵀ ةوووض ةائمض في زمف كؿ ةالض.
)كًا كما ىو ىيزىغكي ىؾ ًم ىف
كةد وجب العمؿ معياها كالذم في ةكلل تعال  :ى ع
ال ك ٍوطى ً
استى ًع ٍذ ًالمك ًل)[ايعراؼ ]ََِ :فعي هذه ا وض مر اجستعاذة
اف ىي ٍزغه فى ٍ
مف ال وطاف كةت يزغل ج عده  ،كيظوره ةكلل تعال ) :فىًإ كما تىذٍوىعىكياي ٍـ ًفي
ك ك
كف)[اييعاؿ ]ٕٓ:فا﵀ س ةايل  ،وامر
اٍل ىة ٍر ًب فى ى لرٍد ً ًاـ كم ٍف ىخٍمعىاي ٍـ لى ىعماي ٍـ ىوذ كك ير ى
رسكلل الكروـ ف ويكؿ اعدائل لوعت ر ىمف سكاهـ )ُ ) ك ف وععؿ ذلؾ كةت

عدكف سرل ج وة ٌؿ ذاهـ،
يياـ عد ذلؾ يو ٌ
الةرب كالظعر اـ ج عده ؛ ٌ
كفي ةكلل تعال ) :فىًإ كما تىروً كف ًمف اٍل ى ًر ىة ندا فىويكلًي ًليي ىي ىذر ي ً
ص ٍك نما
ى
ى ى
ت ل كمر ٍة ىم ًف ى
ٍ
ى
ىفمىف ي ىكملـ اٍلوكـ ً ً
يسوًا)[مروـ ]ِٔ :لك جاّ اليص غور )ما) كةاؿ :عكاف تروف ،
ٍ ى ىٍ ى
تؤخر جا ض مف وسالاا في
لجاز لمروـ  ،عمواا السّـ ف ت و ساكتض ك ف ٌ
اف ا ياا عوس  ،عمول السّـ  ،مدة تختارها ك ف تجو اـ في الساعض التي
لما ةاؿ )فىًإ كما تىىروً كف) ص
ترغب فواا ٌ
لكيل  ،جؿ ايل ٌ ،
ذما.
ن
مرا ،كتاخوره معصوض عكا ن

عدـ تاخور الجكاب

مر ٌف اليةاة جعمكها مذؿ )ما) في )ةوذما)،
ٌما )ما) في ) ذما) فود ٌ
غورت ) ذا) مف داة غور رطوض  ،كغور جازمض ل داة رطوض كجازمض ،
ٌ

)ُ ) تعسور الورف العظوـ ج ف كذور ِ.َِّ/
471

كو دك ٌف ) ذ ما) هي ) ذا) ال رطوض كةعت عدها )ما) الظرفوض الزمايوض كودؿ
عم ذلؾ ٌياا عيد اليةاة مرك ض مف ) ذ) ك )ما) كهي داة رطوض تجزـ
فعموف  ،ةرؼ عيد سو كول كاسـ عيد الم رد كا ف السراج ك ي عم

اليةكم)ُ).

كهذا اجختّؼ جاّ فوما و دك لككف ) ذما) صماا ) ذا) ال رطوض ك

)ما) الظرفوض الزمايوض فمف لةظ الجزّ ايكؿ مف هذا ايصؿ جعماا ةرفنا
اسما معي الظرؼ.
ميزلض ) ف) ال رطوض كمف لةظ الجزّ الذايي جعماا ن

وإا ما ذكره ا ف وعوش  ،فود ةاؿ مالعظل ))فإف ةوؿ
كودؿ عم ذلؾ ن
) ذ) ظرؼ زماف ماض كال رط ج وككف ٌج لممستو ؿ فكوؼ وص المجازاة
اا)) )ِ) كهذا وعيي ٌف هياؾ مف ورل ٌف ) ذ) في ) ذما) صماا ) ذا) التي
هي ظرؼ لًما وستو ؿ مف الزماف متإميض معي ال رط  ،كلوس ) ذ) التي

هي ظرؼ لما مإ .

فمعؿ ) ذما) صماا ) ذا ما) التي يةف ا ف صدد تعسور كاهدها في

معويض ل توكوض رطوض ) ذا)
الورف الكروـ ٌ ،ج ٌف العرب عمدكا في مذمض ٌ
وطع ةركض خرها لوكافوكا ذلؾ دجلض )ما) عم العمكـ  ،فمما ةككا ال رط
اسكاف ) ذ) جزمت فصارت مذؿ ) ف) في لعظاا كجزماا  ،كلـ وستعمماا

عكإا عياا ) ف ما) التي ترسـ عد ا دغاـ
الورف الكروـ ؛ ييل استعمؿ
ن
) كما) كهي معي ) ذما) ك ةكل مياا صالض،
كالمعوض الزمايوض التي فادتاا )ما) عد ) ذا) ك) ف) ال رطوتوف في

ال كاهد الوريوض السالعض الذكر ومكف ف تؤدل في الكّـ استعماؿ ) ف) عم
ً
يّ ً ًا ٍـ)
)كلى كما ىف ىج ٍ
اّت ير يسميىيا ليكطنا س ى
يةك ما ٌوياه في ةكلل تعال  :ى
ً
ً
ظعى ىريك ٍـ ىعمىٍو ًا ٍـ) [العت ٌ ]ِْ :ج
ىف ى ٍ
[العيك كت ]ّّ :كةكلل تعال ) :مف ى ٍعد ٍ
)ُ ) الجي الدايي ص ِْٕ ،كمغيي الم وب ُ.ٖٕ/
)ِ ) رح المعصؿ ُ.ْٕ/
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ٌيل ج عمكـ فواا فّ تككف مذؿ )ما) مّئمض لمعي ال رط كةد صمةت مف
خاصتوف كةعتا  ،كما
يياما تتةدذاف عف ةالتوف
دكياا في هاتوف ا وتوف ٌ
ٌ
رود عماماما كج التع ور عياما معي العمكـ.

ااـ ةد ركيواا ةذؼ

ت وف في هذا ال ةث ٌف )ما) لككياا استعممت
ا خر ج وص ٌ الجمع وف ذكر مكصكفاا كصمتاا كج ةذفاما معا لمغرض
يعسل  ،فإذا ةذفت صمتاا عماـ معياها لزـ ظاار مكصكفاا كجاز ةذفل

ظاهر في الورف الكروـ في ذّذض
نا
كتودوره لكجكد ما ودؿ عمول  ،كةد كرد
م
مكاإع  ،صوغض ا فراد في ةكلل تعال
)مذّ ما) كةكلل تعال )في ل
ن
مود نار في
صك ورة ما) ك صوغض الجمع في ةكلل تعال )جيد ما) ككرد مةذكفنا ٌ
ي
مكإع كاةد هك ةكلل تعال )فيعما هي) عكاذا ةذفت الصمض لكجكد ما ودؿ
عمواا لزـ تودورها كةذؼ مكصكفاا عماـ معياه ك كاهدها في الورف الكروـ

)ما) التي لةوت دكات ال رط ) :كمما) ك ) وف) ك )ةوث) ك) م) ك) ذا) ك

) ف).

ككردت )ما) ظرفوض مكايوض ممةوض ػ) وف) ال رطوض مرة ميعصمض عياا
ً
ً
وعا)[ال ورة ]ُْٖ :كمرة متصمض
كوكلل تعال ٍ ) :ىو ىف ىما تى يك ي
كيكٍا ىواٍت ً يك يـ المٌلي ىجم ن
اا كوكلل تعال ) :فىا ٍىو ىي ىما تيىكلحكٍا فىذىكـ ىك ٍجلي المٌ ًل) [ال ورة ]ُُٓ :ككردت مكصكلض

ميزلض )الذم) ميعصمض ممةوض ػ) وف) اجستعااموض كوكلل تعال ) :ةىاليكٍا
كف ًمف يد ً
وؿ لىاي ٍـ
كف المٌ ًل) [ايعراؼ ]ّٕ :كةكلل تعال ) :ذيكـ ًة ى
يكيتي ٍـ تى ٍد يع ى
يكيتي ٍـ تي ٍ ًريكك ىف)[غافر.]ّٕ:

المبحث الثالث ( :ما) المفردة الصمة :

ٍىو ىف ىما
ٍىو ىف ىما

ذهب اليةاة كالمعسركف ل الوكؿ زوادة )ما) في ةكلل تعال ) :فى ً ىما
يت لىاي ٍـ)[ ؿ عمراف ]ُٓٗ :كالتودور :ف رةمض مف ا﵀  ،كةكلل
ىر ٍة ىم وض لم ىف المٌ ًل ًل ى
إ ًاـ لموذىاةىاـ ك يك ٍع ًرًهـ آو ً
تعال ) :فى ًما ىي ٍو ً
ات المٌ ًل)[اليساّ ]ُٓٓ :كةكلل
ىى
ى
يٍ ى
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ً
اه ٍـ)[المائدة ]ُّ :كالتودور فواما  :ف يوإاـ
تعال ) :فى ً ىما ىي ٍوإ ًاـ لموذىاةىاي ٍـ لىعكي ي
موذاةاـ)ُ).
ةوـ الجكزوض ل ٌياا تعود الةصر ،كالتودور  :فما ليت لاـ
كذهب ا ف ٌ
ٌج رةمض مف ا﵀  ،كما لعياهـ ٌج يوإاـ موذاةاـ)ِ) ،كرد عمول الدكتكر
ٍّ
متات مف التودوـ ج مف
اف معي الةصر الذم ذكره
فاإؿ السامرائيٌ ،
زوادة )ما) )ّ)كهك راد سموـ  ،كةوؿ ٌ :ف )ما) في ةكلل تعال ) :فى ً ىما ىر ٍة ىم وض لم ىف
))ورده ذ كت ايلؼ عكاف
يت لىاي ٍـ) لّستعااـ التعج ي)ْ) كهك كجل عود
ٌ
المٌ ًل لً ى
)ٓ)

خعض )رةمض)ج وتٌجل))
)ع كما
ككذلؾ ذه كا ل الوكؿ زوادة )ما) في ةكلل تعال  :ى
ًً
وف)[المؤميكف ]َْ :م :عف ةموؿ )ٔ ) كةكلل تعال :
ص ً ية كف ىيادم ى
لىيو ٍ
يغ ًرةيكا فىا ٍيد ًخميكا ىي نارا)[يكح ]ِٓ :م :مف خطوئاتاـ)ُ).
ىخ ًط ىوئاتً ًا ٍـ ٍ

ىةمً و
وؿ
ً
)م كما

ُ
لمعراّ ُ،ِْٓ-ِْْ/
) ) الكتاب ُ ،ُِِ/ْ ،ٕٔ/ّ ،ُُٖ-َُٖ/كمعايي الورف ٌ
كمجاز الورف ُ ،ُِْ/كمعايي الورف لأخعش ُ ،ُِْ، َِِ ،ُّٓ/كالموإب

ُ ،ِٓ/ّ، ْٖ/كمعايي الورف عكاع ار ل ُ ،ُِٕ/ِ ،ِْٖ/كمعايي الةركؼ

لمرمايي ص ُْٓ ُٓٓ-كايصكؿ في اليةك ج ف السراج ِ ،ِّْ/كالمةمٌ ج ف
ٌ
لميةاس ُ ،ْٖٕ، ّْٕ/ككتاب الجمؿ لمزجاجي
ف
الور
اب
ر
ع
ا
ك
،
َِٗ
ص
وور
ع
ٌ

ص ُِّ ،كسر صياعض ا عراب ُ ،ِٗٗ ِِٔ-ُِٔ/كاييزهوض صٕٓ ،ك رح
الممع ج ف رهاف العك رم ُ.ٕٔ/

)ِ ) دائع العكائد ِ.ُُٓ/

)ّ ) معايي اليةك ّ.ََُ-ٗٗ/

)ْ ) الت واف في تعسور الورف ّ ،ُّ/كتعسور الورف العظوـ ج ف كذور ُ .َِْ/كفت
الودور ٗ.ِٔ/

)ٓ ) مغي الم وب ُ.ِٗٗ/

ٔ
لمعراّ ُ ،ََْ، ُّّ/ِ ،ِْْ ،ُِ/كمجاز الورف ِ،ٖٓ/
) ) معايي الورف ٌ
ِ ، َُٔ/ك دب الكاتب ج ف ةتو ض ص ُٔٗ ،كمعايي الورف عكاع ار ل ْ،ُّ/
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كالوكؿ زوادة )ما) في هذه ا وات هك ةكؿ ايكذروف  ،كةك الزجاج

اف )))ما) إجماع اليةكووف صمض))

)ِ)

كالموصكد الصمض  :الزوادة  ،كةك

الطكسي )ّ ) ،كالط رسي )ْ ) ٌياا هيا ))زائدة إجماع المعسروف كجموع هؿ
جموعا ٌياا زائدة لمعي التككود ٌ ،ج ٌياـ ج وعسركف
التاكوؿ)) كهـ وذكركف
ن
كوؼ فادت هذا المعي )ٓ) لذلؾ ذرت ًةمكض مياـ جعماا يكرة ميزلض ) يّ)
كالتودور :

يّ رةمض مف ا﵀ ليت لاـ  ،ك يّ يوإاـ موذاةاـ  ،ك زمف

)ٔ )
يف )ما) عيدهـ كما توع يكرة مكصكفض
ةموؿ  ،ك يّ مف خطوئاتاـ
ٌ
الجممض  ،توع يكرة مكصكفض المعرد يةك :روت ما معجنا لؾ)ٕ) كجئت ما

)ٖ)
كيسب ال ا ف كوساف ٌيل كاف وتمطٌؼ في ف ج وجعؿ نوئا
خور مف ذلؾ ي
ائدا في الورف  ،كوخرج لل كجانا وخرجل مف الزوادة  ،كالوكؿ جعؿ )ما)
زن

كالمةمٌ ج ف وور ص َِٗ ،كسر صياعض ا عراب ُ ِِٔ/كايزهوض صٕٔ،

كالك اؼ ْ.ٖٕ/

ُ
لمعراّ ّ ،َُٗ-ُٖٗ/كمجاز الورف ُِِٕ/
) ) معايي الورف ٌ
لميةاس ّ ،ُٕٓ/كسر صياعض ا عراب ُ،ِِٔ/
ِٗ ،ََُ/عكاعراب الورف ٌ

كجامع ال واف

كم كؿ عراب الورف ِ ،ِٕٔ/كالك اؼ ْ ،َِٔ/كالت واف في عراب الورف

ِ ،ُِِْ/كال سوط في رح الكافوض ُُِٓ.

)ِ ) معايي الورف عكاع ار ل ُ.ِْٖ/

)ّ ) الت واف في تعسور الورف ّ.ُّ/

)ْ ) مجمع ال واف في تعسور الورف ِ.ِٓٔ /

)ٓ ) مجالس ذعمب ص ِْٗ ،كالت واف في عراب الورف ِ ،ٗٓٓ/كلساف العرب
ُٓ.ْْٕ-ّْٕ/

)ٔ ) الت واف في عراب الورف ،ٗٓٓ/ِ ،كلساف العرب ُٓ.ْْٕ-ّْٕ/
)ٕ ) اييزهوض ص َٖ ك رح الرإي ّ.ُٓ/
ٖ
لمرمايي ص ُْٓ.
) ) معايي الةركؼ ٌ
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يكرة ميزلض ) يّ) في هذه ا وات كيةكها)ُ) كذكر ةد ال اةذوف ٌف الوكؿ
)ِ)
رد عم
اذا الكجل م ،مف الوكؿ الزوادة غور ٌف ا ال ركات ف ايي ارم ٌ

عم الوائموف اذا الكجل ككصعل ٌايل ))لوس يّ)) كةاؿ )) ٌف زوادة )ما)
ائدا عم
كذور في كّـ العرب  ،كالورف يزؿ مغتاـ فايىكل ف تككف ةرفنا ز ن

ما ذهب ايكذركف)) )ّ ) كذكر ال ككايي ٌف الوكؿ الزوادة ))ىكل
المغض)) )ْ ) كةاؿ عض الدارسوف )) ٌيل ج معي في تاكوماا ػ) يّ) كهي
زائدة لمتككود)) )ٓ) كذهب اةذكف ل ٌف )ما) في هذه ا وات فادت تعخوـ ما
وكاعد

ما دخمت عمول)ٔ).

)كًا كف يكػًّ
ككذلؾ ةالكا زوادة )ما) في ةكلل تعال  :ى ع
ً
ا ك
ىع ىمالىاي ٍـ) [هكد ]ُُُ :كةكلل تعال  :ى ع
ٍ
)كًاف يكؿ ل كما ىجموعه
)كًاف يك حؿ ىذلً ىؾ لى كما ىمتىاعي اٍل ىة ىو ًاة ال حد ٍي ىوا) [الزخرؼ:
[وس ]ِّ :كةكلل تعال  :ى ع
ّٓ] كةكلل تعال ً) :ف يك حؿ ىي ٍع و
س لك كما ىعمى ٍواىا ىة ًافظه) [الطارؽ ]ْ :فود ةرئت

ؾ
لك كما لىيو ىكفلىوكياي ٍـ ىرح ى
ك
كف)
ل ىد ٍو ىيا يم ٍة ى
إ ير ى

ارها ما

)لى ٌما) الت دود كةوؿ في صماا كفي معياها عكاع ار اا ةكاؿ ت ،
ذهب لول سو كول كجماكر ال صرووف كهك ٌف )لى ٌما) معي ) ٌج) كةرئت )لىما)

)ُ ) م كؿ عراب الورف ُ.ّْٓ/ِ ،ُٕٖ/

)ِ ) مف ّغض الورف يةمد دكم ص َُُ.َُِ -

)ّ ) ال واف في غروب عراب الورف ُ ،ِّٕ ،ِِٗ/ك سرار العر وض صُْ.
)ْ ) فت الودور ُ.ّّٗ/

)ٓ ) دراسض في ةركؼ المعايي الزائدة ص َُٗ.

)ٔ ) ويظر مف ّغض الورف لمدكتكر ةمد دكم ص َُُ ،َُِ-كويظر الجرس
كا وواع في تع ور الورف لمدكتكر كاصد واسر الزودم ،كهك ةث مي كر في مجمض
داب الرافدوف العدد)ٗ) لسيض ُٖٕٗ ـ صَّْ.
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التخعوؼ فذهب سو كول كجماكر اليةاة ل

ك) ف) مخععض مف الذوومض)ُ).

)ِ)

ٌف جـ )لما) لمتككود ك)ما) زائدة

كت عل الط رم)ّ) ،كهك جعؿ )ما) في هذه

العراّ
كالكجل ما ذهب لول ٌ
ا وات مكصكلض عائدة عم جياس الياس  ،كالمعي في ا وض ايكل ٌ )) :ف
لوكفوياـ
كؿ هؤجّ الذوف ةصصيا عموؾ وا مةمد ةصصاـ في هذه السكرة
ٌ
)كًاف يك اؿ لك كما ىج ًموعه لك ىد ٍو ىيا
ر ؾ عمالاـ)) ككذلؾ تككف )ما) في ةكلل تعال  :ى ع
كف) كةكلل تعال ً) :ف يك حؿ ىي ٍع و
س لك كما ىعمى ٍواىا ىة ًافظه) كتككف )ما)
يم ٍة ى
إ ير ى
مكصكلض عائدة عم زخارؼ الديوا في ةكلل تعال  :ى ع
)كًاف يك حؿ ىذلً ىؾ لى كما ىمتىاعي
اٍل ىة ىو ًاة ال حد ٍي ىوا) ك التودور :عكاف ك ٌؿ ذلؾ لمذم هك متاع الةواة الديوا)ْ).
كصمض )ما) جممض في ا وض ايكل  ،كالظاهر ٌياا معرد في ا وات
)ٓ)

عكاذا كردت

معردا
يخر  ،كج وجوز اليةاة ف تككف صمض اجسـ المكصكؿ ن
اي ى
لب ،
فكعا ليكؿ عم ٌيل خ ر لم تدا مةذكؼ  :يةك
ن
كمت ما طو ه
ي
معردا مر ن
معردا تا نعا جعمكا )ما) زائدة ك
كالتودور :كمت الذم هك طوب ،عكاذا كردت ن
)ُ ) الكتاب ِ ،َُٗ/ّ ،ُّٗ/كمجاز الورف ِ ،ِْٗ ،َُٔ/كالموتإب ُ، َٓ/
ِ ،ّّٔ/كمعايي الورف عكاع ار ل ّ ، ُُّ/ٓ ، ِٖٔ/ْ ، ِٖ-ُٖ/عكاعراب

لميةاس ُ ، ُُٔ-ُُْ/ككتاب الس عض في الوراّات ج ف مجاهد ص
الورف ٌ
ّٗٗ ،َّْ -كالةجض ج ف خالكوض ص ُُٗ  ، ّٖٔ، ِٖٕ ،عكاعراب ذّذوف
سكرة ص ِْ ،كال غدادوات ص ّٖٖ ،ّٖٗ-كالمةتسب ُ ،ِٓٓ/ِ ،ِّٖ/كسر
صياعض ا عراب ُ ّٕٕ/كالك ؼ عف كجكه الوراّات لمكي الووسي ُ- ّٕٓ/
ّٖٓ ،كم كؿ عراب الورف ُ ،ِّٖ/ِ ،ُْٓ ،ّٕٔ -ّْٕ/كالك اؼ
ِ.ّْٕ ،ُْ/ْ ، ِّْ/

)ِ ) معايي الورف ِ.ِٓٓ - ِْٓ/ّ ،ّٕٕ ، ِٗ -ِٖ/
)ّ ) جامع ال واف ُٓ.ْٖٗ/

)ْ ) المةتسب ِ ، ِٓٓ/كال واف في غروب عراب الورف ِ.ّْٓ/
)ٓ ) سرار العر وض ص ُّٖ .ِّٖ -
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جعمكها يكرة ميزلض ) يّ) كتككف صمتاا المعرد صعض لاا  ،يةك  :كمت ما

طو ا)ُ) ،كالكجل اف تككف )ما) يكرة ٌج ٌياا لوست
طو ا  ،كالتودور كمت وئا ٌ
ٌ
يكرة مكصكفض ؛ ذ ٌياا كصمتاا كاجسـ الكاةد ؛ لذا ج وص ٌ ف تكصؼ
صرح ميع ذلؾ  ،كيعود هيا ما ةمياه في م ةث
صمتاا  ،كمف اليةاة مف ٌ
اليكرة المكصكفض الجممض مف ٌف )ما) ج وص ٌ ف تككف ميزلض ) يّ) ،

ذلؾ ٌف يكرة ) يّ) تدؿ عم ا ةاد كا فراد ،كيكرة )ما) تدؿ عم الجموع
كالعمكـ  ،كةد اكتس ت هذه الدجلض لككياا كصمض لكصؼ ما هك يّ م اـ
عاـ صمتاا  ،كلكجكب ةذؼ هذا المكصكؼ  ،يا ت )ما) ميا ل ك خذت

مررت خور
ةكمل كمعياه الدا ٌؿ عم العمكـ  ،كتكإو ذلؾ ٌيل ذا ةوؿ :
ي
ميؾ  ،اةتمؿ هذا المذاؿ معي ا فراد كالعمكـ ٌ ،ج ٌيل استعماؿ )ما)
وتعوف المراد الذايي  ،كلوس المراد العمكـ هيا
كةكليا :
ي
مررت ما خور ميؾ ٌ ،
مررت كؿ رجؿ هك خور ميؾ عكاٌيما المعي ٌ :ف الذوف
ف وككف التودور:
ي
مررت اـ جموعاـ خور ميؾ كلوس ذمض رجؿ كاةد مياـ مف دكف ذلؾ ،
ي
كمت ك ٌؿ
ب  ،فموس المعي
طو ه
ي
طو ا  ،ك ي
ككذلؾ ذا ةوؿ  :ي
كمت ما ٌ
كمت ما ٌ
يّ طوب  ،فاذا العمكـ متع ٌذر ةصكلل  ،ؿ المعي ٌف اي واّ التي
طوب.
كمتاا هي جموعاا مف الطو ات  ،كلوس ذمض يّ مياا غور ٌ

فمكصكؼ )ما) ج ٌد مف تودوره في كؿ مكإع ذلؾ ٌف هذا المكصكؼ
مذّ  :اةر ما ويععؾ  ،ج وككف
هك الموصكد كلوس )ما) كصمتاا فةوف يوكؿ ن
المامكر وراّتل هك )ما ويععؾ) ؿ المكصكؼ جممض )ويععؾ) التي كايت
)ما) كصمض لكصعل اذه الجممض  ،كتتإ هذه الةوووض ما است اد ل اليةاة

فإف )ما) هيا تيع حد عيدهـ مكصكلض
دع ما ز ه
مف كّـ العرب  ،كوكلاـ ٍ :
ود ٌ ،
ميزلض )الذم)  ،كتيعرب مععكنج ل في مةؿ يصب ك)زود) خ ر لم تد
)ُ ) ايزهوض ص ُٖ.
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مةذكؼ  ،كالجممض صمض المكصكؿ ج مة ٌؿ لاا مف ا عراب  ،كالتودور :دع
الذم هك زود)ُ) كهذا ا عراب وكهـ ٌف )ما) عائدة عم زود  ،فتككف عائدة
وإا ٌف الذم ةيصد ف ودعل
عم معرد عاةؿ  ،كما ت دك في المذاؿ  ،كوكهـ ن
ييل لك كاف هذا هك المعي المراد
المخاطىب هك)زود)  ،كلوس ايمر كذلؾ ؛ ٌ
لكيل عيد استعماؿ )ما) عديا )زود) مف معي المععكلوض ،
لووؿ ٍ :
دع ز ن
ودا ٌ ،
كجعمياه صعض لمكصكؼ مةذكؼ  ،كهذا المكصكؼ هك المععكؿ ل كالمراد
فإف )ما) في هذا المذاؿ ما رود ف تعكد
تةذور المخاطب مف مصاة تل ٌ ،
عم زود عويل ك خصل  ،ؿ رود مياا ف تعكد عم جياس الياس الذوف
هـ عم

اكمض زود صعاتل ك خّةل  ،م لوس الموصكد صمض )ما) ؿ

المكصكؼ اذه الصمض  ،ك
كاف المعي  :دع المت اوف زود  ،كاستعممت )ما)
ييل رود معي الجيس.
ج )مف) ٌ
كمف جؿ اف يزود في تكإو هذه المسالض يهموتاا يوكؿٌ :يل ذا ةميا
مذّ :ج تصاةب امر الووس  ،جعميا )امر الووس) مععكنج ل كوككف هذا
ن

ييل مف غور المعوكؿ ف ييا المخاطىب عف مصاة ض
المذؿ غور معوكؿ ؛ ٌ
رجؿ مات ة ؿ مئات السيوف  ،لكف هذا المذؿ وص ذا ةسيا عم ال اهد
الكارد في كّـ العرب كاستعمميا )ما) كةميا  :ج تصاةب ما امرؤ الووس ؛

ييل استعماؿ هذه ايداة لـ يجعؿ )امرؤ الووس) مععكنج ل ؿ جعمياه صعض
ٌ
لممععكؿ ل الذم تودوره  :الياس الذوف وعو كف في الكةت الةالي  ،كهـ الذوف

ةذريا المخاطىب مف مصاة تاـ.

ف استعماؿ )ما) ج وككف المعي  :ج تصاةب امر الووس ،ال اعر

الجاهمي الذم عاش كمات ة ؿ ا سّـ  ،ؿ المعي  :ج تصاةب جياس

الرجاؿ الذوف هـ ا ف مذؿ امرئ الووس في إّلل كمجكيل.

)ُ) الكتاب ِ ،ِٖٔ/كاجستغياّ في ةكاـ اجستذياّ صُُِ ،كالعكائد العج وض إمف
كتاب يصكص مةووض صٕٕٓ.
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ور لم ٍف اٍل يخمىطىاّ لىىو ٍ ًغي
)كًا كف ىكذً نا
ككذلؾ كاف المراد مف ةكلل تعال  :ى ع
ض ً ٌج الكًذوف مييكا كع ًمميكا الصكالًة ً
إاي ٍـ ىعمى ى ٍع و
ات ىكىةمًو هؿ كما يه ٍـ) [الصؼ:
ى
ى ى ىى
ى ٍع ي
ِْ].

كتيع حد )ما) في هذه ا وض زائدة عيد جماكر اليةاة كالمعسروف
تجدياـ )ِ ) كج
العراّ مع هذا الكجل اف تككف مصدروض  ،تودور :كةموؿ ما
ٌ
ٌ
وخع عد هذا المذهب  ،ك جاز الط رم كجاا ذالذنا  ،هك ف تككف مكصكلض
)ُ)

ك جاز

ميزلض )الذم) كذكر ٌيل ركم عف ا ف ع اس رإي ا﵀ عيلٌ ،يل جعؿ ا وض
معي  :كةموؿ الذوف هـ كذلؾ)ّ).
كالوكؿ زوادة )ما) في هذه ا وض اةتإ

ف وككف المكصكؼ الومٌض هك

يياا تككف
الإمور )هـ) العائد عم الذوف ميكا كعممكا الصالةات ؛ ٌ
تودور :كةموؿ هـ  ،ك)هـ) م تد ك)ةموؿ) خ ره  ،ؿ هذا هك المعي الذم
وجمع عمول اليةاة كالمعسركف ةت عيد جعؿ )ما) مكصكلض)ْ).

عم ةوف ٌف هذا الإمور رود ميل استعماؿ )ما) ف وككف صعض
لمكصكؼ مةذكؼ  ،كهذا المكصكؼ هك المكصكؼ الومٌض  ،كةد ت ٌوف مف

ال اهدوف السا ووف ٌ ،ف العرب جازكا استعماؿ )ما) الكصؼ الإمور
كالعمـ  ،ف استعماؿ هذه ايداة ج تككف ا وض المعي الذم ذكرتل كتب
ا عراب كالمعايي كالتعسور ،فاي لوست معي

 :ة ٌؿ الذوف ميكا كعممكا

)ُ) معايي الورف عكاع ار ل ْ.ِّٕ/

ِ
لمعراّ ِ.ََْ/
) ) معايي الورف ٌ
)ّ) جامع ال واف ِّ ،ُْٓ/كمجمع ال واف ٖ.َْٕ/

)ْ) جامع ال واف ِّ ،ُْٓ/كالك اؼ ْ ٖٖ-ٖٕ/كالك ؼ عف يكت المعايي كا عراب
ِ .ْٖٓ/كزاد المسور ٕ ،ُِِ/كمعاتو الغوب ِٔ ُٕٗ/كالجامع يةكاـ الورف
ُٓ ُٕٗ/كمدارؾ التيزوؿ ْ .ّٗ/ك يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ )تعسور ال وإاكم)

صَُٔ.
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الصالةات ،ؿ هي معي
مذالاـ.

 :ةؿ المتصعكف كالموتدكف اـ  ،م  :ة ٌؿ

كلـ وظار هيا عدـ صةض المعي الذم اةتإاه الوكؿ الزوادة  ،لككف

إمور  ،عائدا عم جماعض الغائ وف  ،فص ٌ كصؼ معياه
نا
صمض )ما) كردت
الومٌض ٌ ،ج ٌيل كما جاز الكصؼ اذا الإمور  ،جاز الكصؼ الإمور

مذّ في الكّـ ؛ كةموؿ ما
العائد عم المعرد الغائب ك المخاطىب ،ك ف وواؿ ن
هك  ،كةموؿ ما زود  ،لمف يرود مدةل ،كمعياه  :كةموؿ مذالل  ،عكاذا ةميا :
ذمل  ،كمعياه  :ككذور مذالؾ ،
ككذور ما ى
يت  ،ككذور ما عمرك  ،فود رديا ٌ

ييل ومتيع المعي
ككذور مذالل  ،فعيدئذ وظار عدـ صةض الوكؿ الزوادة ؛ ٌ
الذم ووتإول  ،ذ ج وص كصؼ الذات المعردة ٌاياا ةموؿ ك كذور ،ؿ هك
كصؼ المكصكفوف اا  ،كهـ الياس.

فالوكؿ زوادة )ما) وميع الوواس عمواا  ،كالوكؿ ٌاياا كصمض لكصؼ
مكصكؼ مةذكؼ دا ٌؿ عم العمكـ  ،كما هي الةوووض ،وعت اب هذا الوواس
فتةوا ذلؾ هذه ا وض استعماؿ يظائرها في الكّـ  ،كهك سمكب جموؿ في
ي اّ المدح ك الذـ.

فإيل ج
يت لىاي ٍـ) ٌ
ككذلؾ ايمر في ةكلل تعال ) :فى ً ىما ىر ٍة ىم وض لم ىف المٌ ًل لً ى
ييل ما ةصد ف وككف المعي ٌ :ف رسكؿ ا﵀ ،
وص ٌ ف تككف )ما) زائدة ؛ ٌ
يص ا وض ؿ ما هك
صم ا﵀ عمول كسمـ  ،جف لوكمل الرةمض المذككرة في ٌ
مكصكؼ اا  ،كهذا المكصكؼ دا ٌؿ عم معي العمكـ  ،كالمراد ل عمالل
ك خّةل كسورتل  ،ف استعماؿ هذه ايداة تةووت دجلتاف هما  :عمكـ معي

جف لوكمل
الرةمض  ،كالممارسض العمموض لمعياها ،فاك صم ا﵀ عمول كسمـ  ،ى
اذه الرةمض دجلتواا هاتوف.
ف اذا المعي ج تككف )ما) زائدة تودور :ف رةمض مف ا﵀ ليت لاـ  ،كج

يكرة مكصكفض ميزلض ) يّ) تودور :ف يّ رةمض مف ا﵀ ليت لاـ  ،ؿ هي
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دجلض مكصكفاا يكرة عامض تودور :ف كؿ يّ وص ٌ ف وكصؼ ٌايل رةمض
ليت لاـ.
فود رود استعماؿ )ما) استغراؽ يكاع الرةمض كمعايواا  ،لتككف ا وض

ا﵀ عمول كسمـ جف لوكمل رةمض عظومض كاسعض مارس

معي ٌ :يل صم
سمككا كسورة ك ٌؿ يكع مف يكاعاا ككؿ معي مف معايواا.

كةريت )رةمض) الرفع كهي ةراّة اذة عم جعؿ )ما) ميزلض )الذم)

ك )رةمض) خ نار لم تد مةذكؼ ،تودور :ف ما هك رةمض مف ا﵀ ليت لاـ.

كمعي )ما) في الوراّتوف كاةد ،كالجر كذر مّّمض مف ةوث المغض ؛

يف الصعض تت ع المكصكؼ في ا عراب  ،ك كذر مّّمض مف ةوث المراد ؛
ٌ
جف ال اّ فادت معي الس وض  ،كهك ٌف رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول كسمـ ما

ج ىف لوكمل ذاتل  ،عكاٌيما كاف ذلؾ عمكـ الرةمض المميكةض لل مف ا﵀ س ةايل
تككودا  ،كجعؿ
 ،فرفع )رةمض) وومؿ مف ةكة هذا المعي  ،كالجر وزودها
ن
)رةمض) يكرة وزود مف عماـ معي )ما) كهك الموصكد في ا وض.
ً
اه ٍـ) فود رود عماـ هذا
ككذلؾ ةكلل تعال ) :فى ً ىما ىي ٍوإ ًاـ لموذىاةىاي ٍـ لىعكي ي
اليوض كلوس فراده.

جمعا
كةد ت وف في العصؿ ايكؿ ٌف العائد عم )ما) المكصكلض لـ ورد ن
ٌج في مكإعوف  ،كج وككف ذلؾ ٌج لكجل ّغي ،ككذلؾ الةاؿ في )ما)

فإياا تعٌر عف معي الجمع كالعمكـ صمض تككف صوغض
هيا المعردة الصمض ٌ ،
ا فرادٌ ،ج ٌياا ةد كردت في مكإع كاةد صوغض الجمع  ،كهك ةكلل تعال :
ً
يغ ًرةيكا)[يكح ]ِٓ :كاستعماؿ صوغض الجمع في هذه ا وض كاف
)م كما ىخ ًط ىوئاتً ًا ٍـ ٍ
لتاكود ٌياـ يغرةكا لكذرة خطاواهـ ،كهذا ما وتياسب كالعواب الذم ة ٌؿ اـ ،
كهك الطكفاف الذم غط ايرض جموعاا فغمرها المواه  ،فالعواب كاف عا ًما
امّ  ،كلـ ترد صمض )ما) صوغض الجمع في ةكلل تعال ) :فى ً ىما ىر ٍة ىم وض لم ىف
ك ن
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ييل رود مف فرادها ٌف الرةمض التي اتصؼ اا  ،عكاف تيكعت  ،هي
المٌ ًل) ٌ
في ايصؿ رةمض كاةدة وةكماا كوةركاا ةمب كاةد.
عدها اليةاة كالمعسركف زائدة ٌيما
ت وف في هذا العصؿ ٌف )ما) التي ٌ
هي في الةوووض داة استعممت لمكصؼٌ ،ج ٌف كتب اليةك التعموموض الودومض
كالةدوذض لـ تعامؿ )ما) ةت التي سموت مكصكلض عم ٌياا كصمض لمكصؼ
الجممض ؿ عاممتاا عم ٌياا اسـ ج وختمؼ عف ايسماّ ايخرل  ،فعي

فاعّ  ،ك )صيعتل)
مذّ :عج يي ما صيعتىل  ،تعرب )ما) عيد اليةاة ن
ةكليا ن
صمض ج مةؿ لاا مف ا عراب ،كهذا ا عراب ج وظار كف في هذه الجممض
الةؽ ٌف العاعؿ لوس )ما) ؿ المكصكؼ المةذكؼ  ،ك ٌف
صعض كمكصكفنا  ،ك ٌ
)صيعتل) لوست جممض ج مة ٌؿ لاا مف ا عراب ؿ هي الصعض لاذا

المكصكؼ  ،ك )ما) لوست ٌج مجرد داة استعممت لمر ط وياما  ،م  :ذا
كايت )الذم) المكصكلض استعممت كصمض لكصؼ المعرفض الجممض  ،كما

صرح ذلؾ اليةاة  ،ك
فإف )ما) المكصكلض استعممت كصمض لكصؼ ما هك

م اـ عاـ الجممض  ،ؿ ةد ت وف كف هذا الغرض في )ما) عا اـ و مؿ الكصؼ
الجممض ك المعرد كو مؿ معايواا المختمعض ما عدا التعج وض كاليافوض  ،ؿ

صوّ ةت
كجدت هذا الغرض فواا
ن

كالكصؼ المصدر كالإمور كالعمـ.

ٌياا استعممت لمكصؼ المعرد الجامد

القاتمة كنتائج البحث

يختـ هذا ال ةث ذكر ما تكصميا لول مف يتائج  ،يجمماا فوما واتي:

استعماج
)ما) المكصكلض هك كذر معايي )ما)
ن

ُ-ت وف ٌف معي
ككركدا في الوراف الكروـ  ،كمعي
ن

)ما) الزائدة

دهاٌ

كاج  ،لذلؾ تموز
ن

يخر.
العصّف المذاف تإميا هذوف المعيووف طكلاما الوواس ل العصكؿ اي ى

لما جعمكا )ما) مكصكلض معرفض لزـ عيدهـ ف وككف
ِ-ت وف ٌف اليةاة ٌ
مكصكفاا معرفض  ،فجعمكا يةك :عج يي ما صيعتل  ،تودور :عج يي
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ال يّ الذم صيعتل ،فتككف )ما) عيدئذ كصمض لكصؼ المعارؼ الجمؿ،

صرةكا ل اف هذا الغرض هك ما اختصت ل )الذم)
كهذا خّؼ ما ٌ
كفركعاا مف دكف )ما).
يف )مف) مختصض العاةؿ
)مف) ؛ ٌ
ّ-ج وص ٌ اف تككف )ما) ميزلض ى
يياا
ك )ما) غور مختصض جيس معوف  ،كج وص ٌ ف تككف ميزلض ) يّ) ٌ
تد ٌؿ عم الجموع كج تد ٌؿ عم ا فراد  ،كج وص ٌ ف تككف ميزلض )الذم)

يياا ج تد ٌؿ عم فرد عويل كج عم جيس عويل ،
العادوض ك الجيسوض ؛ ٌ
عامض ٌج في مكإع كاةد  ،هك المكإع الذم
كما ص ٌ ف تككف معرفض ٌ
يياا معي الصمض  ،فاي دالٌض عم صمتاا
سموت فول )كافض) كص ٌ ذلؾ ؛ ٌ
كصمتاا دالٌض عمواا  ،فكايت ك اف الخ ر الذم هك يعس الم تد في المعي
المعرؼ ػ)اؿ) الجيسوض ٌ ،ج ٌياا ج
كهذه المعرفض العامض  ،عكاف ةي لدرت معظ
ٌ

معونيا فتككف دالض عم ا فراد  ،ؿ تعيي ايجياس جموعاا مما
جيسا ٌ
تعيي ن
العامض  ،فاي في معايواا جموعاا اسـ م اـ في
جعماا معادلض لمعي اليكرة
ٌ

عـ مف معياها.
غاوض ا ااـ كما ةالكا ،ؿ لـ جد في المغض داة ٌ
ْ-ت مؿ )الذم) الجيسوض فراد الجيس في ايعـ ايغمب ٌما )ما)
فت مؿ فراد الجيس عم كجل اجستوصاّ  ،كهذا المعي م ،مف ايكؿ ك د ٌؿ
عم ةدرة ا﵀ عم ا ةاطض خمول ؛ لذلؾ كردت ا وات المع رة عف هذا
المعي

استعماؿ )ما) ج استعماؿ )الذم).

يخر  ،ك كذر المعايي
ٓ-وكذر اةتماؿ )ما) المكصكلض لمعايي )ما) اي ى
التي تةتمماا معي المصدروض  ،كوترج معي المكصكلوض مف السواؽ كوتةدد
عكد الإمور عمواا.

ٔ-تستعمؿ )ما) لغور العاةؿ  ،كج تستعمؿ يعواف العاةموف

ك خاصاـ  ،ؿ لممعايي العائدة عمواـ مما وعامؿ معاممض غور العاةؿ

كمعي الجيس ك ال يّ.
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ٕ)-ما) التي يس لموت يكرة مكصكفض هي )ما) المكصكلض يعساا  ،ج فرؽ
عامض.
وياما في المعي  ،ذ كمتاهما يكرة ٌ
ٖ-كرد ةذؼ )ما) اليكرة في الورف الكروـ في ةالتوف :ةداهما :ةالض

رط ف تككف

ككف صمتاا ظرفنا كالذايوض ةالض عطعاا عم )ما) يكرة ة ماا
كمجركرا) كلـ ترد صمض )ما) المعطكفض ٌج مع
)جار
ًا
صمتاما ل جممض
ن
لعظوف  ،هما ) :ايرض) في عدة مكاإع  ،ك)ال ةر) في مكإع كاةد ،

ار ؛ يياا غور )ما) المعطكفض عمواا ؛
كرت ج وص ٌ ف وعد ذكرها تكرنا
عكاذا يذ ٍ
لذلؾ وجب عيد ةذفاا إمارها كتودورها

العامض ٌج
دائما لمتع ور عف المعايي
ٌ
ٗ)-ما) اسـ م اـ عاـ تستعمؿ ن
معردا  ،كلـ ورد في المغض
ٌيل ومزـ ف وككف الإمور في صمتاا العائد عمواا ن
جمعا في الورف الكروـ ٌج في
مذي ٌج ذكنذا كفي اهد كاةد  ،كلـ ورد
ن
مكإع كاةد لس ب اةتإاه المواـ.

َُ-ذهب اليةاة ل ٌف )ما) التعج وض في صوغض )ما فعمل) اسـ ؛
مستتر وعكد عم )ما) ٌ ،ج ٌيل ت ٌوف ٌف ميصكب هذه
نا
فاعّ
يف في ) فعؿ) ن
ٌ
الصوغض الظاهر هك العاعؿ  ،كلوس ذمض فاعؿ مستتر ،فّ تككف )ما)

اسما لعدـ ما ود ٌؿ عم اسموتاا  ،ؿ هي ةرؼ ك داة
التعج وض هذه عيدئذ ن
استعممت لمعي التعجب.
ُُ-جعؿ اليةاة ً
كّ مف )ما) اجستعااموض كال رطوض يكرة متإميض
همزة اجستعااـ  ،كالذايوض متإميض

معي الةرؼ ،فايكل متإميض معي
صوّ في )ما)
معي ) ف) ال رطوض  ،مٌ :ف يك ًّ مف هذوف المعيووف لوس
ن
ؿ هك ةادث اجستعماؿ عف طروؽ التإموف  ،كالظاهر ٌف يك ًّ مياما هي

ةدد اليةاة غرض استعمالاا
في ايصؿ )ما) التي سموت مكصكلض التي ٌ
ٌاياا كصمض لكصؼ ما هك م اـ عاـ صمتاا ؛ كلاذا ذكركا ٌف )ما) صمةت
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عرب ك اؿ مف اجستعااموض كال رطوض
لمعي اجستعااـ كال رط ااماا .كتي ى
ةسب ما عدها  ،كتيعرب المكصكلض ةسب ما ة ماا.
ُِ-وكذر اةتماؿ )ما) ال رطوض لمعي

المكصكلوض  ،كوتعوف الكجل

ايكؿ جزـ الععؿ  ،ك ر ط الجكاب العاّ  ،ك)ما) ال رطوض  ،عكاف ووت
عم صؿ لعظاا ٌج ٌيل ةكم معياها ال رط فكاف الجزـ لوكة المعي  ،اياا
فإياا ج تجزـ الععؿ المإارع عدها ٌج ذا ةكل
في ذلؾ اف )ج) اليافوض ٌ

معياها الياي جزمت.

ُّ -كذر المعايي التي تةتمماا )ما) اجستعااموض المعردة معي اليعي

مجاز  ،كايصؿ كايكذر في لعاا ف تةذؼ
نا
كمرده في ايغمب خركجاا لول
ٌ
عيد جرها ةرؼ الجر ك ا إافض ٌ ،ما )ماذا) اجستعااموض المرك ض  ،فود

ت وف ٌياا لـ تستعمؿ ٌج لمعي اجستعااـ الةوووي ك المجازم.
ُْ-تدخؿ )ما) اليافوض عم الجممض اجسموض  ،كتككف ماممض مغض يي

تموـ ،كعاممض مغض هؿ الةجاز  ،كهي المغض التي يزؿ اا الورف الكروـ ٌ ،ج

مجركر في ايعـ ايغمب  ،كلـ ورد ميصكنا ٌج في ذّذض
نا
ٌف خ رها كرد
مكاإع
اف
ُٓ-ت ٌوف ٌف اليةاة فرةكا وف )ما) المكصكلض ك)ما) المصدروض ٌ
مود نرا ،كالذايوض ما لـ وعد عمواا
نا
ايكل ما عاد عمواا الإمور
ظاهر ك ٌ
إمور ج ظاهر كج موٌدر ،كمعي )ما) المكصكلض هك كذر معايي )ما)
كركدا في الوراف الكروـ ،ك اع ةذؼ الإمور العائد عمواا  ،ةت ٌف ذكره
ن
كاف في مكاإع معدكدة  ،كجاز في كذر هذه المكاإع تودور هذا الإمور

ةدهما

كجاز عدـ تودوره ؛ لذلؾ كذر اةتماؿ )ما) لاذوف الكجاوف  ،كوترٌج
المعي المعاكـ مف السواؽ ،ك ةد ومزـ الوكؿ ل عيد امتياع الكجل ا خر
لعدـ صةض معياه.
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ُٔ-في جممض الصمض عياصر ظاهرة  ،هي  :العاعؿ كالمععكؿ ل

كالمجركر ا إافض ك ةرؼ الجر ،كعياصر غور ظاهرة  ،كهي :مصدر
ظاهر
نا
عيصر
نا
الجممض كزماف ةدكذاا كمكايل  ،كلككف )ما) المكصكلض تمذؿ
ظاهر ك
نا
مف عياصر صمتاا كجب ف وعكد عمواا إمور هذا العيصر
تجرد )ما) المصدروض الظرفوض
نا
مستتر ك ٌ
مود نار مةذكفنا  ،كهذا هك السر في ٌ
عيصر غور ظاهر،
نا
كغور الظرفوض مف الإمور العائد عمواا  ،ككياا تمذؿ
يياا معي
تجردت مف الإمور العائد ؛ ٌ
ٌما )ما) التي سموت كافض فود ٌ
صمتاا عياصرها كافٌض ف اياا اف الم تد الذم ج وةتاج ل ار ط ذا كاف

خ ره معياه.

ُٕ-ذكر اليةاة ٌف )ما) المصدروض مذؿ ) ف) المصدروض استعممت في
الكّـ لتس ؾ ما عدها مصدر  ،كالظاهر ٌف العرب لـ وستعممكا هاتوف
ايداتوف لاذا الغرض  ،فاـ لـ تكف لاـ ةاجض في داة لمتع ور عف هذا

فاما )ما) التي سموت
المعي ؛ ٌ
يياـ ذا رادكه استعممكا المصدر الصرو ٌ ،
مصدروض فود رود استعمالاا كصؼ ما د ٌؿ عم معي المصدر صمتاا
كلكجكب ةذفل يا ت )ما) ميا ل فاكتس ت دجلتل  ،ك ٌما ) ف) التي سموت
مصدروض  ،فالغرض ايساسي مف استعمالاا ف تككف ماوئض لتسموط المعي
عم

الجممض الععموض الذم ج ومكف تسموطل عمواا مف دكياا  ،فةواا ف

تسم ماولئض ج ف تسم مصدروض.

ييل ج وتغور ذكرها ك ةذفاا صؿ
ُٖ-سم اليةاة )ما) زائدة ؛ ٌ
المعي  ،كةصدكا مصطم الزوادة ويما استعممكه الزوادة المعيكوض كالمرادفض

لمعي التككود  ،كجعمكا )ما) الزائدة صعض عامض ةسموف  :كافٌض كغور كافٌض ،
فالكافٌض ما ذٌرت في عمؿ غورها  ،فاي زائدة مف ةوث المعي ج مف ةوث
ا عراب ٌ ،ما التي لـ تميع وصاؿ عمؿ ما ة ماا ما عدها فود سمكها غور
كافض فتككف زائدة مف ةوث ا عراب كالمعي .
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ُٗ-ت ٌوف ٌف )ما) التي يس لموت عيد اليةاة زائدة لوست زائدة  ،عكاٌيما هي
في ايصؿ )ما) التي ةدد اليةاة غرإاا ٌاياا تستعمؿ في الكّـ كصمض
لكصؼ مكصكؼ م اـ عاـ صمتاا  ،فاي ذف ج تعترؽ في ايساس عف

)ما) التي سموت مكصكلض ك يكرة مكصكفض ك مصدروض عكاٌيما تعترؽ عف
معايي )ما) هذه في يكع صمتاا في ةالتوف :في ةذفاا كفي كركدها معردة ج
وإا دجلض مكصكفاا  ،فود ورد معي
جممض  ،كتعترؽ عياا
ن
عياصرها جموعاا ج معي عيصر مف عياصرها.

الصمض

َِ-ت ٌوف مف كّـ اليةاة ٌف )الذم) داة اختصت تعروؼ الجممض ،
معردا  ،كمف المعركؼ ٌف
كلاذا لزـ ف تككف صمتاا جممض كامتيع ف تككف ن

معردا كامتيع
)اؿ) داة اختصت تعروؼ المعرد ؛ كلاذا لزـ ف تككف صمتاا ن
ف تككف جممض ٌ ،ما )ما) فود ت ٌوف مف كّماـ ٌياا لـ تستعمؿ لمتعروؼ  ،ج
لتعروؼ الجممض كج لتعروؼ المعرد  ،فاي لـ تختص اةدهما ؛ لذلؾ جاز ف

معردا كجاز في مكاإع ةذفاا.
تككف صمتاا جممض ك ن
ُِ-تيكب )ما) في ا عراب مياب مكصكفاا فتاخذ ةكمل  ،كهذا
المكصكؼ تختمؼ دجلتل ةسب السواؽ كالمعي المراد فمتعدد دجلض مكصكفاا
كتيكع صمتاا تعددت كاختمعت معايواا  ،في ا مف ذلؾ غمب اةساـ )ما)

اجسموض كالةرفوض التي ذكرت في كتب اليةك  ،كهي  :المكصكلض كاليكرة

المكصكفض كالمصدروض كالظرفوض كال رطوض كاجستعااموض كالزائدة  ،فمعايي )ما)
هذه ت ترؾ جموعاا معي المكصكلوض  ،م ٌ :ف يك ًّ مياا كصمض لمكصؼ.
كخرجت مف هذا الغرض العاـ  :اليافوض كالتعج وض  ،كةد جعؿ اليةاة يك ًّ مف
)ما) المكصكلض ك)ما) المصدروض ميزلض المعرد ؛ لككف ايكل

تؤكؿ مع

صمتاا اسـ العاعؿ ك المععكؿ  ،كالذايوض المصدر الصرو  ،كالذم ت وف ٌف
كمتواما ص ٌ جعماا اذه الميزلض لككياا يا ت مياب مكصكفاا الذم ج وككف
معردا.
ٌج ن
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يف
)مف) ٌ
ِِ-ت وف مف ال ةث ٌف )ما) ج تص ٌ ف تككف ميزلض ى
)مف) مختصض العاةؿ ك)ما) غور مختصض جيس معوكف  ،كج تص ٌ ف تككف
ى
يف يكرة يّ تد ٌؿ عم ا فراد كيكرة )ما) تدؿ
يكرة مكصكفض ميزلض ) يّ) ٌ
عم الجموع كالعمكـ  ،كج تص ٌ اف تككف ميزلض الذم العادوض ك الجيسوض ؛
يياا ج تد ٌؿ عم فرد عويل كج عم جيس عويل  ،ؿ لـ جد في المغض داة
ٌ
عـ مف معياها  ،عكاذا دت )ما) في وات مف الورف الكروـ عائدة عم
ٌ
كاؿ جعماا كذلؾ كما

فإيا لـ ية ٌؿ هذا ا
معرفض ك يّ ودؿ عم ا فراد ٌ
ت دك فت ذ )ما) عف ةوووتاا كدجلتاا ايصموض  ،ؿ عالجيا هذه المسالض

جعؿ هذوف المعيووف ةد ةيصد ف يوعكر عياما دجلض ا ااـ كالعمكـ لكجل
مف الكجكه ال ّغوض كلغض الورف يةك ك ّغض.
كاةد ج

ِّ-ةد ت وف ٌف المكصكلض كاليكرة المكصكفض كمتواما معي
فرؽ وياما ،ك ٌف التي سموت زائدة هي في ايصؿ المكصكلض ًم ٌما وستكجب
عامض،
ةسما ك ن
اةدا ،يكرة ٌ
دمج هذه ايةساـ الذّذض تسموض ايخورة فتجعؿ ن
كومكف تكةودها اسـ )ما) المكصكلض  ،كو دك ٌف هذه التسموض متاتلوض مف
غرإاا العاـ الذم ٌوياه  ،كهك كصؿ المكصكؼ صمتل  ،كةد يعلرؼ اجسـ

المكصكؿ ٌايل سـ مععكؿ مف كصؿ ال يّ غوره ٌ ،ما )ما) في ةساماا
يخر استذياّ اليافوض كالتعج وض ةعد استعممت لاذا الغرض العاـ يعسل  ،م:
اي ى
وإا ٌ ،ج ٌياا
هي مكصكلض ن
عم معي خاص  ،فإذا د ٌؿ

سموت دجلض المكصكؼ صمتاا  ،لككيل ود ٌؿ
عم معي المصدروض سموت مصدروض  ،عكاذا

د ٌؿ عم معي الزماف سموت ظرفوض زمايوض  ،كةد ت ٌوف ٌف هياؾ الظرفوض
تإمف مكصكفاا معي اجستعااـ  ،سموت استعااموض
المكايوض كالةالوض  ،عكاذا
ٌ

تإمف معي ال رط سموت رطوض  ،فومكف عد هذا كمٌل توسوـ معايي
 ،عكاذا
ٌ
)ما) عم ةسموف :مكصكلوض كت مؿ :المكصكلض كالمصدروض كالظرفوض
كاجستعااموض كال رطوض  ،كغور مكصكلوض  ،كت مؿ :اليافوض كالتعج وض ،كفي
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كفسريا معايواا
إكّ هذه الدراسض اليةكوض ك عم ساساا درسيا )ما) ٌ
المختمعض في الورف الكروـ  ،كمما تودـ تعصومل تككف اليتوجض العامض التي
تكصميا لواا هيٌ :ف )ما) استعممت في الورف الكروـ لذّذض معاف رئوسض،
هي :الكصؼ ،كاليعي ،كالتعجب.
المصادر كالمراجع

الرسائؿ الجامعية (مير المنشكرة) :

-ركف الدوف ايستر اذم ككتا ل ال سوط في رح الكافوض )تُٕٓ ك ِْٕهػ)

تةووؽ ةازـ مرزة الةم ي إ راؼ ايستاذ راهوـ الكائمي طركةض دكتكراه ،كموض ا داب،
جامعض غداد َُْْهػُّٖٗ-ـ.

-ةكاعد المطارةض ج ف واز اليةكم )تُٖٔهػ) تةووؽ عمي العإمي إ راؼ

ايستاذ الدكتكر ع د الةمود السود طمب رسالض ماجستور ،دار العمكـ ،جامعض الواهرة،
ُِّٗهػ ُِٕٗـُّٕٗ-ـ.
الك ؼ في يكت المعايي كا عراب كعمؿ الوراّات المركوض عف ايئمض الس عض،ي ي الةسف عمي ف الةسوف  ،الإرور الجامعي اليةكم ايص اايي )تّْٓهػ)
تةووؽ ع د الوادر ع د الرةمف سعد السعدم إ راؼ ايستاذ الدكتكر عدياف مةمد

سمماف طركةض دكتكراه  ،كمٌوض ا داب ،جامعض غدادَُْٕ ،هػ ُٖٔٗـ.

-الم اب في عمؿ ال ياّ ك ا عراب ي ي ال واّ العك رم )تُٔٔهػ) ،تةووؽ

خموؿ ي ااف الةسكف إ راؼ ايستاذ الدكتكر سود وعوكب كر كايستاذ الدكتكر مةمكد

ةجازم  ،طركةض دكتكراه  ،كموض ا داب ،جامعض الواهرة ُّٔٗهػ ُٕٔٗـ.

المختصر في اليةك لمكهكب ف ةمد ف مةمد الجكالووي )تَْٓهػ) تةووؽمةرـ جم ي  ،إ راؼ الدكتكر ةمد ياجي الووسي ،رسالض ماجستور ،كمٌوض ا داب،
جامعض غدادَُٕٗ ،ـ.

المتكفك

-معايي ايدكات كالةركؼ كا عراب الميسكب ل

الةسف ف الةسوف ال خارم

في الورف الخامس لماجرة تةووؽ ع دا﵀ ع د الرةمف سعد السعدم إ راؼ

الدكتكر طل مةسف رسالض ماجستور كموض ا داب ،جامعض غدادَُُْ ،هػ

ُٖٗٗـ.

المعصؿ لعمـ الدوف السخاكم )تّْٔهػ) ،تةووؽ ع د الكروـ
المعإؿ في رح
ٌ
ٌ
جكاد كاظـ إ راؼ ايستاذ الدكتكر ع د العظوـ عمي ال ياكم طركةض دكتكراه ،كموض
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المغض العر وض ،جامعض ايزهر ُّٗٗهػ ُٕٗٗـ.
-المك

في

رح الكافوض ل مس الدوف مةمد ف ي كر مةمد الخ وصي

)تُّٕهػ) تةووؽ مةمد موف عكاد الك وسي ،رسالض ماجستور إ راؼ الدكتكر ع د
الةسوف العتمي ،كموض ا داب ،جامعض غداد َُُْهػ ُٖٗٗـ.

الكتب المطبكعة:

 -ا تواف في عمكـ الورف :السوكطي )تُُٗهػ) جّؿ الدوف ،ع د الرةمف ف

ي كر ،تةووؽ ي العإؿ راهوـ ،مصر.ُْٕٗ ،
 ةكاـ الورف :ا ف العر ي )ّْٓهػ) ك كر مةمد ف ع د ا﵀ تةووؽ مةمدعمي ال جاكم ،مصر ُْٕٗـ.

 -دب الكاتب :ا ف ةتو ض )تِٕٔهػ) ك مةمد ع د ا﵀ ف مسمـ ،تةووؽ مةمد

مةوي الدوف ع د الةمود ،الط عض الذالذض مط عض السعادة ،الواهرة ُّٕٕهػ ُٖٓٗـ.

 ارت اؼ ال كإ ىرب مف لساف العرب :ك ةواف اييدلسي )تْٕٓهػ) ذور الدوف
اليماس ،الط عض ايكل  ،مط عض اليسر
مةمد ف وكسؼ ،تةووؽ الدكتكر مصطع ةمد ٌ
الذه ي كمط عض المديي ،الواهرة َُْْهػ ُْٖٗـ.

 -ر اد العوؿ السموـ ل مزاوا الورف الكروـ  :ك السعكد العمادم )تُٓٗهػ)

مةمد ف مةمد ،دار ةواّ التراث العر ي ،وركت ،ل ياف )د -ت).
 اييزهوض في عمـ الةركؼ :الاركم )تُْٓهػ) ،عمي ف مةمد ،تةووؽ ع دالمعوف الممكةي ،مط عض الترةي ،دم ؽُُّٗ ،هػ ُُٕٗـ.

 سالوب اليعي في الوراف ،لمدكتكر ةمد ماهر ال ورم ا سكيدروضُٖٗٗ ،ـ. -اجستغياّ في ةكاـ اجستذياّ ) :الورافي تِٖٔهػ) ،ااب الدوف ،تةووؽ

الدكتكر طل مةسف ،مط عض ا ر اد ،غدادَُِْ ،هػ ُِٖٗـ.
 -سرار التكرار في الورف  :الكرمايي )تكفي في ايرج في اليصؼ الذايي مف

الورف السادس لماجرة) مةمكد ف ةمزة ف يصر ،تةووؽ الدكتكر ع د الوادر ةمد
عطا ،الط عض ايكل  ،دار ك سّمض لمط اعض ،تكيس )د -ت).
 سرار العر وض  :ك ال ركات ف ايي ارم )تٕٕٓهػ) ع د الرةمف ف مةمدف

ي سعود ،تةووؽ مةمد اجت ال وطار ،مط عض الترةي ،دم ؽُّٕٕ ،هػ

ُٕٓٗـ.

 سرار اليةك :ا ف كماؿ ا ا )تَْٗهػ)491

مس الدوف ةمد ف سموماف،

عماف )د-ت).
تةووؽ الدكتكر ةمد ةسف ةامد ،دار العكرٌ ،
 اي اه كاليظائر في اليةك :لمسوكطي ،تةووؽ طل ع د الرؤكؼ سعود ركضالط اعض العيوض ،الواهرةُّٗٓ ،هػ ُٕٓٗـ.

 -ايصكؿ في اليةك :ا ف السراج )تُّٔهػ) ك كر مةمد ف السرم تةووؽ

الدكتكر ع د الةسوف العتمي جُ ،مط عض اليعماف ،اليجؼ اج رؼ ُّّٗهػ ُّٕٗـ،
جِ مط عض ايعظمي ،غدادُّّٗ ،هػ ُّٕٗـ.
 -عراب ذّذوف سكرة مف الورف :ا ف خالكول )تَّٕهػ) ،ك ع د ا﵀ الةسوف

ف ةمد ،مط عض دار الكتب المصروض – الواهرة َُّٔهػ ُُْٗـ.

 ا عراب عف ةكاعد ا عراب :ا ف ه اـ )تُٕٔهػ) جماؿ الدوف ف وكسؼف ةمد ف ع د ا﵀ اييصارم ،تةووؽ الدكتكر عمي فكدة يوؿ ،الرواضُُٖٗ ،ـ.
اليةاس )تّّٖهػ) ك جععر ةمد ف مةمد ف سماعوؿ ،
 عراب الورافٌ :تةووؽ زهر غازم زاهد ،مط عض العايي ،غدادُّٕٗ ،هػ ُٕٕٗـ.
الزجاج :تةووؽ

 -عراب الورف الميسكب ل

راهوـ اي وارم ،المؤسسض

المصروض العامض لمط اعض كالي ر – الواهرةُّْٖ ،هػ ُٓٔٗـ.
 اجةتإاب في رح دب الكتاب  :ا ف السود ال طموكسي )ت ُِٓهػ) كمةمد ع د ا﵀ ف مةمد ،تةووؽ مصطع

السوا كالدكتكر ةامد ع د الةمود ،مطا ع

الاوئض المصروض العامض لمكتاب ،الواهرة ُّٕٗـ.

 مالي الساومي :الساومي )ت ُٖٓهػ) ع د الرةمف ف ع د ا﵀ اييدلسي،تةووؽ مةمد راهوـ ال ٌيا ،الط عض ايكل  ،مط عض السعادة ،الواهرةَُّٗ ،هػ َُٕٗـ.

 -ايمالي ال جروض :ا ف ال جرم )ت ِْٓهػ) ك السعادات ه ض ا﵀ ،دار

المعرفض لمط اعض كالي ر ،وركت )د –ت).

 ايمالي اليةكوض  :ا ف الةاجب )ت ْٔٔهػ) ك عمرك عذماف ف عمر،تةووؽ الدكتكر عدياف صال مصطع  ،الط عض ايكل َُْٔػ

ُٖٔٗـ.

 ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ وف اليةكووف ال صرووف كالككفووف ،ي يال ركات ف ايي ارم ،تةووؽ مةمد مةوي الدوف ع د الةمود ،مط عض السعادة ،مصر،

ُُٔٗـ.

 يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ :ال وإاكم )ت ٖٓٔهػ) ياصر الدوف ك سعودع د ا﵀ عمر ،المط عض العذمايوضَُّٓ ،هػ.
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 -كإ المسالؾ ل

لعوض ا ف مالؾ ج ف ه اـ تةووؽ مةمد مةوي الدوف ع د

الةمود ،وركتَُٖٗ ،ـ.
المعصؿ :ج ف الةاجب ،تةووؽ الدكتكر مكس
 ا وإاح في رحٌ
العمومي ،مط عض العايي ،غدادُّٖٗ -ُِٖٗ ،ـ.

يام

جاجي )ت َّْهػ) ،ك الواسـ ع د الرةمف ف
 ا وإاح في عمؿ اليةك :الز ٌسةاؽ ،تةووؽ الدكتكر مازف الم ارؾ الط عض الذايوض ،وركتُّّٗ ،هػُّٕٗ -ـ.
 -ا وإاح في عمكـ ال ّغض :الوزكويي )ت ّٕٗهػ) جّؿ الدوف ف ةاإي

الوإاة سعد الدوف مةمد ف ع د الرةمف ،مط عض مةمد عمي ص و ك كجده ،مصر،
ُّٖٓهػ ُٔٔٗـ.
 ال ةر المةوط :ي ي ةواف لّيدلسي ،مط عض السعادة ،مصرُِّٖ ،هػ. -دائع العكائد ج ف ةوـ الجكزوض )تُٕٓهػ) ك ع د ا﵀ مةمد ف ا ي كر

الدم وي ،دارة الط اعض الميزلوض ،مصر.

 ال رهاف في عمكـ الورف :الزرك ي )تْٕٗهػ) در الدوف ف مةمد ف ع دا﵀ ،تةووؽ مةمد ي العإؿ راهوـ ،الط عض الذالذض ،دار المعرفض ،وركت )د -ت).
 ال رهاف في كجكه ال واف :ا ف كهب لمكاتب )ت ؽْهػ) ك الةسوف سةاؽ فراهوـ ف سموماف ،تةووؽ الدكتكر ةمد مطمكب ،كالدكتكرة خدوجض الةدوذي ،الط عض

ايكل  ،غدادُّٖٕ ،هػ ُٕٔٗـ.

 ال رهاف الكا ؼ عف عجاز الورف :ا ف الزممكايي )ت ُٓٔهػ) ،كماؿ الدوفع د الكاةد ف ع د الكروـ ،تةووؽ الدكتكرة خدوجض الةدوذي كالدكتكر ةمد مطمكب،
الط عض ايكل  ،مط عض العايي ،غدادُّْٗ ،هػ ُْٕٗـ.

 -صائر ذكم التمووز في لطائؼ الكتاب العزوز :العوركز ادم )تُٕٖهػ) مجد

الدوف مةمد ف وعوكب ،تةووؽ ايستاذ مةمد عمي اليجار كع د الةموـ الطةاكم،
الواهرةُْٗٔ :ـُّٕٗ -ـ.
 ال اجض المرإوض رح ايلعوض :لمسوكطي ،دار المط عض المةمكدوض التجاروض،مصر )د – ت).

 -ال واف في غروب عراب الورف :ي ي ال ركات ف ايي ارم :تةووؽ الدكتكر طل

ع د الةمود طل ،مراجعض مصطع

السوا ،الاوئض المصروض لمكتاب العر ي ،الواهرة

ُّٖٗهػ ُٗٔٗـ.
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 تاكوؿ م كؿ الورف :ا ف ةتو ض )تِٕٔهػ) ك مةمد ع د ا﵀ ف مسمـ ،تةووؽالسود ةمد صور ،الط عض الذايوض ،دار التراث ،الواهرةُّّٗ ،هػ ُّٕٗـ.
 -الت واف في عراب الورف :العك رم )تُٔٔهػ) ك ال واّ ع د ا﵀ ف الةسوف،

تةووؽ مةمد عمي ال جاكم  ،دار ةواّ الكتب العر وض ،عوس

ال ا ي الةم ي ،مصر

ُٕٔٗ.
 الت واف في تعسور الورف :الطكسي )تَْٔهػ) ك جععر مةمد ف الةسف،تةووؽ ةمد ة وب العاممي المط عض العمموض ،اليجؼ اي رؼُٗٔٗ-ُٕٗٓ ،ـ.

ةواف اييدلسي ،تةووؽ يااد فمو  ،مط عض
 التدروب في تمذوؿ التوروب :ي ي ٌا ر اد ،غدادُٖٕٗ ،ـ.
ةواف اييدلسي ،تةووؽ الدكتكر ععوؼ ع د الرةمف،
 تذكرة اليةاة  :ي ي ٌالط عض ايكل  ،مؤسسض الرسالض ،وركتَُْٔ ،هػ ُٖٔٗـ.
 -الترغوب كالترهوب مف الةدوث ال روؼ :ا ماـ الةافظ الميذرم )تٔٓٔهػ)

زكي الدوف ع د العظوـ ف ع د الوكم ،تةووؽ مةمد خموؿ ،هراس دار اجتةاد العر ي
لمط اعض ،الواهرة ُّٖٗهػ ُٗٔٗـ.
 تساوؿ العكائد كتكموؿ المواصد  :ا ف مالؾ )تُٕٔهػ) جماؿ الدوف ك ع دا﵀ مةمد ،تةووؽ مةمد كامؿ

ُّٕٖهػ ُٕٔٗـ.

ركات دار الكتب العر وض لمط اعض ،مصر

 -التع ور الوريي ،لمدكتكر فاإؿ مادم صال

السامرائي ،جامعض المكصؿ

ُّٖٔهػ ُٕٖٗـ.
 -تعسور الجّلوف :جّؿ الدوف مةمد ف ةمد المةمي كجّؿ الدوف ع د

الرةمف ف

ي كر السوكطي ،مكت ض المّح لمط اعض كالي ر ،دم ؽ ُّٖٗهػ

ُٗٔٗـ.
 تعسور الورف العظوـ :ا ف كذور )تْٕٕهػ) عماد الدوف ك العداّ سماعوؿالدم وي ،دار المعرفض ،وركت ََُْهػ َُٖٗـ.
الووـ :ا ف ةوـ الجكزوض ،جمعل مةمد كوس اليدكم ،كةوول مةمد ةامد
 التعسور ٌالعوي ،دار العكر ،وركت ُْٖٗ.
 التمخوص في عمكـ ال ّغض :الوزكويي )تّٕٗهػ) جّؿ الدوف ف ةاإيالوإاة سعد الدوف ك مةمد ع د الرةمف تةووؽ ايستاذ ع د الرةمف ال رةكيي ،دار
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الكتاب العر ي ،وركت.
 تاذوب المغض  :ايزهرم )تَّٕهػ) مةمد ف ةمد ،تةووؽ ع د السّـ مةمدهاركف ،دار الوكموض العر وض لمط اعض ،مصر كمطا ع سجؿ العرب ،الواهرة-ُْٗٔ ،

ُٕٔٗـ.

 توجاف ال واف في م كّت الورف :لمةمد موف العمرم ،تةووؽ ةسف مظعرالرزك ،الط عض ايكل مطا ع جامعض المكصؿ ،المكصؿ ُٖٓٗـ.
 جامع ال واف عف تاكوؿ م الورف  :الط رم )تَُّهػ) ك جععر مةمد فاكر ايجزاّ)ُ )ُْ-الط عض الذايوض مط عض مصطع

جرور ،تةووؽ مةمكد مةمد

ال ا ي ووض ايجزاّ مصر ُّّٕهػ ُْٓٗـ.
 الجامع الصغور ج ف ه اـ ،مط عض دار التالوؼ ،الواهرةََُْ ،هػ َُٖٗـ. -الجامع يةكاـ الورف :الورط ي )تُٕٔهػ) مةمد ف ةمد اييصارم،

الط عض الذالذض ،دار الكتاب العر ي ،الواهرةُّّٖ ،هػ ُٕٔٗـ.

 الجي الدايي في ةركؼ المعايي :المرادم )تْٕٗهػ) ةسف ف ةاسـ ،تةووؽطل مةسف ،مؤسسض دار الكتب لمط اعض كالي ر ،جامعض المكصؿُّٗٔ ،هػ ُٕٔٗـ.
 جكهر الكيز )تمخوص كيز ال راعض في دراؾ ذكم الوراعض) ا ف ايذور الةم ي)تّٕٕهػ)

يجـ الدوف ةمد ف سماعوؿ ،تةووؽ الدكتكر مةمد زغمكؿ سّـ ،ا سكيدروض ،مصر

)د -ت).
 -ةادم ايركاح ل

ّد ايفراح :ا ف ةوـ الجكزوض ،تةووؽ مةمكد ةسف ر وع،

الط عض ال ار عض ،مط عض مةمد عمي ص و  ،مصر ُُّٖهػ ُِٔٗـ.
رح اي مكيي عم

 ةا وض الصٌاف عمالصٌاف )تَُِٔهػ) مط عض عوس ال ا ي الةم ي ،مصر ُّٔٔهػ ُْٕٗـ.
 -ةا وض مةمد الخإرم عم

)تُِٕٖهػ) مةمد ف مصطع

لعوض ف مالؾ :مةمد ف عمي

رح ا ف عووؿ عم

لعوض ف مالؾ :الخإرم

ف ةسف ،دار ةواّ الكتب العر وض ،مصر ،الواهرة

َُْٗ.

 -الةجض في الوراّات الس ع :ا ف خالكول ،تةووؽ الدكتكر ع د العاؿ سالـ مكرـ،

الط عض الذايوض ،دار ال ركؽ ،الواهرة ُّٕٗهػ ُٕٕٗـ.
 الةركؼ :ك الةسوف المزيي )ت ؽّهػ) تةووؽ الدكتكر مةمكد ةسوف494

عماف ايردف
كالدكتكر مةمد ةسف عكاد ،الط عض ايكل  ،دار العرةاف لمي رٌ ،
َُّْهػ ُّٖٗـ.
 -الةركؼ :ك يصر العا ار ي )ت عد َِّهػ) تةووؽ مةسف مادم ،دار

الم رؽ ،وركت )د-ت).

 ةركؼ المعايي :الزجاجي ،تةووؽ الدكتكر عمي تكفوؽ الةمد ،الط عض ايكل ،دار ايمؿ ،ر د ،ايردف َُْْهػ ُْٖٗـ.
 -الةمؿ في صّح الخمؿ مف كتاب الجمؿ ج ف السود ال طموكسي ،تةووؽ سعود

ع د الكروـ سعكدم ،دار الطموعض لمط اعض كالي ر ،وركت َُٖٗ.
 خزايض ايدب كلب ل اب لساف العرب عمعمر ال غدادم ،الط عض ايكل

كاهد رح الكافوض لع د الوادر ف

كالذايوض ،مكت ض الخايجي ،الواهرةَُِْ :هػ ُُٖٗـ-

َُْٗهػ ُٖٗٗـ.

 -الخصائص :ا ف جيي )تِّٗهػ) ك العت

عذماف ،تةووؽ مةمد عمي

اليجار ،مط عض دار الكتب المصروض ،الواهرة.ُٗٓٔ-ُٗٓٓ ،
 خط متعذرة عم طروؽ تجدود اليةك العر ي ،لمدكتكر ععوؼ دم ووض ،الط عضايكل  ،دار العمـ لممّووف ،وركتَُٖٗ ،ـ.
 -دراسات في ايدكات اليةكوض لمدكتكر مصطع

َُْٔهػ ُٖٔٗـ.

اليةاس ،الط عض الذايوض،
ٌ

 دراسات يسمكب الوراف :مةمد ع د الخالؽ عإومض ،دار الةدوث ،مصرُِّٗهػ ُِٕٗـ.
 -دراسض في ةركؼ المعايي الزائدة :ع اس مةمد السامرائي ،الط عض ايكل ،

مكت ض دار ال رؽ ،وركت.

كغرة التيزوؿ في واف ا وات المت ا اات في كتاب ا﵀ العزوز:
 درة التاكوؿ ٌالخطوب ا سكافي )تَِْهػ) ركاوض ي العرج  ،الط عض ايكل  ،دار ا فاؽ الجدودة،
وركت ُّّٗهػ ُّٕٗـ.
 -دجئؿ ا عجاز :ع د الواهر الجرجايي )تُْٕ اك ْْٕهػ) ك كر ع د

الواهر ف ع د الرةمف ف مةمد ،دار المعرفض ،وركت ،ل ياف ُّٖٗهػ ُٖٕٗـ.

 رصؼ الم ايي في رح ةركؼ المعايي :المالوي )تَِٕهػ) ةمد ف ع دالخراط  ،مط كعات مجمع المغض العر وض ،مط عض زود ف
اليكر ،تةووؽ ةمد مةمكد ٌ
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ذا ت ،دم ؽُّٗٓ ،هػ ُٕٓٗـ.
 -الركض ايييؼ في

رح السورة الي كوض ج ف ه اـ :الساومي ،تةووؽ ع د

الرةمف الككوؿ ،دار اليصر لمط اعض الواهرة ُٕٔٗـ.

 -زاد المسور في عمـ التعسور :ا ف الجكزم )تٕٗٓهػ) ك العرج ال غدادم،

الط عض ايكل  ،دم ؽ ُّْٖهػ ُٓٔٗـ.

 -سر صياعض ا عراب :ج ف جليي ،تةووؽ الدكتكر ةسف هيداكم ،الط عض

ايكل  ،دار العمـ ،دم ؽ َُْٓهػ ُٖٓٗـ.

 -السورة الي كوض ج ف ه اـ ،تةووؽ مصطع السوا عكا راهوـ اي وارم كع د الةعوظ

ال م ي ،الط عض ايكل  ،وركتَُُْ ،هػ َُٗٗـ.
 -رح ا ف عووؿ عم

لعوض ف مالؾ :ا ف عووؿ )تٕٗٔهػ) ااّ الدوف ع د

ا﵀ ،تةووؽ مةمد مةوي الدوف ع د الةمود  ،الط عض ال ار عض ع رة ،مط عض السعادة،

مصرُّْٖ ،هػ ُْٔٗـ.

 رح لعوض ا ف مالؾ :ا ف الياظـ )تٖٔٔهػ) در الدوف مةمد ف مةمد فع د ا﵀  ،مط عض الودس ،وركت ُُِّهػ.
-

رح التصرو

عم

التكإو  :ايزهرم )تَٓٗهػ) خالد ف ع د ا﵀

الجرجاكم ،مط عض عوس ال ا ي الةم ي ،الواهرة َُّْهػ ُْٖٗـ.
-

رح جمؿ الزجاجي :ا ف عصعكر ا

ومي )تٗٔٔت) عم

ف مؤمف،

تةووؽ الدكتكر صاةب ك جياح ،ةواّ التراث ا سّمي ،غداد ََُْهػ َُٖٗـ-
َُِْهػ ُِٖٗـ.
 -رح الةدكد اليةكوض :العاكاي )تِٕٗهػ) ع د ا﵀ ف ةمد ف عمي ،تةووؽ

الدكتكر فامي ا لكسي.

 رح دوكاف العرزدؽ ،رح اوموا ةاكم ،الط عض ايكل  ،دار الكتاب الم ياييُّٖٗ.
-

رح دوكاف المتي ي،

رح الكاةدم ،رلوف ُُٖٗـ ،ك رح ع د الرةمف

ال رةكةي ،وركت ،ل ياف.

 -رح الرإي عم الكافوض :الرإي ايستر اذم )تٖٔٔهػ) مةمد ف الةسف،

تةووؽ وكسؼ ةسف عمر ،وركت ُّٖٗهػ ُٖٕٗـ.
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الدوف ع د الةمود ،الط عض التاسعض ،مط عض السعادة ،مصرُِّٖ ،هػ ُّٔٗـ.
 رح كاهد المغيي لمسوكطي تةووؽ ةمد ظاهر ككجاف ،دم ؽ ُٔٗٗـ. -رح عمدة الةافظ كعدة الّفظ ج ف مالؾ ،تةووؽ ع د الميعـ ةمد هرودم،

الط عض ايكل  ،مط عض ايمايض ،الواهرة ُٕٓٗـ.

فإاؿ ،تةووؽ الدكتكر
 رح عوكف ا عراب :المجا عي )تْٕٗهػ) عمي ف ٌةداد ،الط عض ايكل  ،مكت ض الميار ،الزرةاّ ،اجردف َُْٔهػ ُٖٓٗـ.
ةيا جموؿ ٌ
ٌ
 رح ةطر اليدل ك ٌؿ الصدل ج ف ه اـ ،تةووؽ مةمد مةوي الدوف ع دالةمود ،الط عض الذالذض ،مط عض السعادة مصرُّّٖ ،هػ ُّٔٗـ.

 رح الكافوض :ا ف جماعض )تّّٕهػ) ةمد ف راهوـ ف سعد الدوف ،تةووؽمةمد ع د الي ي مجود ،الط عض ايكل  ،مط عض دار ال واف ،مصر َُْٖهػ ُٕٖٗـ.
-

رح الكافوض ال افوض ج ف مالؾ ،تةووؽ ع د الميعـ ةمد هرودم ،الط عض

ايكل  ،مكض المكرمض َُِْهػ ُِٖٗـ.

 رح الممةض ال دروض في عمـ العر وض :ج ف ه اـ  ،تةووؽ الدكتكر هادم يار،مط عض الجامعض ،غداد ُّٕٗهػ ُٕٕٗـ.

 -رح الممع ج ف جليي :ا ف رهاف العك رم )تْٔٓهػ) تةووؽ الدكتكر فائز

فارس ،الط عض ايكل  ،الككوت َُْْهػ ُْٖٗـ.

المعصؿ :ي ره جكستاؼ واهف ،ا ف وعوش )تّْٔهػ) مكفؽ الدوف وعوش
 رحٌ
ف عمي ف وعوش اليةكم ،الواهرة ُّٖٔهػ.
-

رح الكافوض يظـ الكافوض :ا ف الةاجب ،تةووؽ الدكتكر مكس

يام عمكاف

العمومي ،مط عض ا داب اليجؼ اي رؼ ََُْهػ َُٖٗـ.

 -عاّ العموؿ في وإاح التساوؿ )السمس ومي تَٕٕهػ) ك ع د ا﵀ مةمد ف

عوس  ،تةووؽ الدكتكر ال روؼ ع د ا﵀ عمي الةسويي ال ركايي ،الط عض ايكل ،
وركتَُْٔ ،هػ ُٖٔٗـ.
 الصاة ي في فول المغض كسيف العرب في كّماا :ا ف فارس )تّٓٗهػ) كالةسوف ةمد تةووؽ الدكتكر مصطع ال كومي ،مؤسسض دراف لمط اعض كالي ر ،وركت

ُِّٖهػ ُّٔٗـ.
 -صةو

ال خارم

رح الكرمايي ،مط عض مؤسسض المط كعات اجسّموض،

الواهرة.
497

 الطراز المتإمف يسرار ال ّغض كعمكـ ةوائؽ ا عجاز :العمكم )تْٕٗهػ)وةو

ف ةمزة ،دار الكتب العمموض ،وركتََُْ ،هػ َُٖٗـ.
 -عمدة الوارئ رح صةو ال خارم :ال در العويي )تٖٓٓهػ) در الدوف ك

مةمد مةمكد ف ةمد ،دارة الط اعض الميوروض ،مصر.

الدرة ايلعوض ج ف معط
الغرة المخعوض ج ف الخ از )تّٗٔهػ) في رح ٌ
 ٌ)تِٖٔهػ) تةووؽ ةامد مةمد الع دلي ،الط عض ايكل  ،مط عض العايي ،غداد
ُُُْهػ ُُٗٗـ.

 -فاتةض ا عراب في عراب العاتةض  :العاإؿ ايسعراوويي )تْٖٔهػ) ،تاج

الدوف مةمد ف مةمد ف ةمد ،تةووؽ الدكتكر ععوؼ ع د الرةمف ََُْهػ ُُٖٗـ.
 العاخر  :ي ي طالب المعإؿ ف سممض ف عاصـ )تُِٗهػ) تةووؽ ع دالعموـ الطةاكم ،الط عض ايكل  ،الواهرة َُّٖهػ َُٔٗـ.

 -فت ال ارم رح صةو ال خارم :ا ف ةجر العسوّيي )تِٖٓهػ) الةافظ

ااب الدوف ك العإؿ  ،مط عض مصطع ال ا ي الةم ي ،مصر ُّٖٕهػ ُٗٓٗـ.

 -فت الودور الجامع وف فكيي الركاوض كالدراوض مف عمـ التعسور لمةمد ف عمي

ال ككايي )تَُِٓهػ) مط عض مصطع ال ا ي الةم ي ،مصر ُّْٗهػ ُْٔٗـ.
فعمت  :السجستايي )تِٓٓهػ) ساؿ ف مةمد ف عذماف تةووؽ
فعمت ك ي
ي
الدكتكر خموؿ راهوـ العطوض ،مطا ع جامعض ال صرة ُٕٗٗـ.
 -الععؿ زمايل ك يوتل لمدكتكر

راهوـ السامرائي مط عض العايي ،غداد،

ُّٖٔهػ ُٔٔٗـ.
 -فول المغض العر وض ،لمدكتكر كاصد واسر الزودم ،دار الكتب لمط اعض كالي ر،

جامعض المكصؿ َُْٕهػ ُٕٖٗـ.

 فول المغض ك سرار العر وض ،الذعال ي )تِْٗهػ) ك ميصكر ع د الممؾ فمةمد ف سماعوؿ ،دار مكت ض الةواة ،وركت )د-ت).
 العارست ج ف اليدوـ )ّٖٓهػ) مةمد ف سةاؽ دار المعرفض وركتُّٖٗهػ ُٖٕٗـ.

 -العكائد الإوائوض رح كافوض ا ف الةاجب :الجامي )تٖٖٗهػ) يكر الدوف ع د

الرةمف ،تةووؽ سامض طل الرفاعي ،مط عض ك ازرة ايكةاؼ غدادَُّْ ،هػ ُْٖٗـ.
 العكائد العجو ض في عراب الكممات الغرو ض ،ج ف عا دوف إمف كتاب يصكص498

مةووض في المغض كاليةك لمدكتكر ةاتـ صال الإامف غدادُُٗٗ ،ـ.
عز الدوف ع د العزوز ف ع د السّـ )تَٔٔهػ)
 فكائد في م كؿ الورفٌ :تةووؽ الدكتكر سود رإكاف عمي اليدكم ،الط عض الذالذض ،دار ال ركؽ ،جدة.
 -في التركوب المغكم لم عر العراةي المعاصر :مالؾ وكسؼ المطم ي ،دار

الةروض لمط اعض ،غدادُُٖٗ ،ـ.
 في اليةك العر ي ،ةكاعد كتط وؽ لمدكتكر مادم المخزكمي ،الط عض ايكل ،مط عض مصطع ال ا ي الةم ي ،مصرُّٖٔ ،هػ ُٔٔٗـ.

 -في اليةك العر ي ،يود كتكجول لمدكتكر مادم المخزكمي ،الط عض ايكل ،

وركتُْٗٔ ،ـ.
اليةاس ،تةووؽ الدكتكر ةمد خطاب العمر،
 الوطع كاجئتياؼ ي ي جععر ٌالط عض ايكل  ،مط عض العايي ،غدادُّٖٗ ،هػ ُٖٕٗـ.
 -كا ؼ الخصاصض عف لعاظ الخّصض :ا ف الجزرم )تُّٖهػ) ،مس الدوف

ك الخور مةمد ف الخطوب ،تةووؽ الدكتكر مصطع

اليةاس ،مط عض السعادة،

مصرَُّْ ،هػ ُّٖٗـ.
 -الكتاب :سو كول )تَُٖهػ) ك

ر عمرك ف عذماف :تةووؽ ع د السّـ

مةمد هاركف ،الط عض ايكل  ،دار الومـ ،الواهرة ُٔٔٗـ.

 -كتاب ا ةياع في الوراّات الس ع  :ا ف ال اذش )تَْٓهػ) ك جععر ةمد ف

خمؼ اييصارم ،تةووؽ الدكتكر ع د المجود ةطامش ،الط عض ايكل  ،مط عض ركا ي،
دم ؽ َُّْهػ.
 -كتاب التساوؿ لعمكـ التيزوؿ :ا ف جزم الكم ي )تُْٕهػ) مةمد ف ةمد،

الط عض ايكل  ،مط عض مصطع مةمد ،مصرُّٓٓ ،هػ.

 كتاب الجمؿ لمزجاجي ،تةووؽ الدكتكر عمي تكفوؽ الةمد ،الط عض ال ار عض ،دارايمؿ ،ر د ،ايردفَُْٖ ،هػ ُٖٖٗـ.
 كتاب الس عض في الوراّات :ا ف مجاهد )تِّْهػ) ك كر ةمد ف مكس ،تةووؽ الدكتكر كةي إوؼ ،دار المعارؼ ،مصر ُِّٗهػ ُِٕٗـ.

الدهاف اليةكم )تٗٔٓهػ) ك مةمد
 كتاب العصكؿ في العر وض  :ا ف الم ارؾ ٌسعود ،تةووؽ الدكتكر فائز فارس ،الط عض ايكل  ،ر د ،ايردفَُْٗ ،هػ ُٖٖٗـ.
 -كتاب الكاإ

 :الز ودم )تّٕٗهػ) مةمد ف ع د ا﵀ ف
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ر ،تةووؽ

الدكتكر ع د الكروـ خموعض.
 الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوكف ايةاكوؿ في كجكه التاكوؿ:الزمخ رم )تِٖٓهػ) جار ا﵀ مةمكد ف عمر ،دار الكتاب العر ي ،وركت.

 -الك ؼ عف كجكه الوراّات الس ع كعمماا كةججاا :الووسي )تّْٕهػ) م ٌكي

ف ي طالب ،تةووؽ الدكتكر مةوي الدوف رمإاف دم ؽ ُّْٗهػ ُْٕٗـ.

 ك ؼ الم كؿ في اليةك :الةودرة الوميي )تٗٗٓهػ) عمي ف سموماف ،تةووؽالدكتكر هادم عطوض مطر ،الط عض ايكل  ،مط عض اجر اد ،غدادَُْْ ،هػ ُْٖٗـ.

الكياش في اليةك كالصرؼ  :ك العداّ الممؾ المؤود )تِّٕهػ) عماد الدوف
ٌ
سماعوؿ ف عمي ،تةووؽ الدكتكر عمي الك وسي كالدكتكر ص رم راهوـ الدكةض،

ُُِْهػ ُِٗٗـ.
 -لساف العرب :ا ف ميظكر )تُُٕهػ) جماؿ الدوف مةمد ف مكرـ ،دار صادر

وركتُّٕٔ ،هػ ُٔٓٗـ.

 -الممع في العر وض ج ف جيي ،تةووؽ الدكتكر ةسوف مةمد مةمد

روؼ،

الط عض ايكل  ،عالـ الكتب ،الواهرةُّٖٗ ،هػ ُٖٕٗـ.
 لوس في كّـ العرب ج ف خالكول  ،تةووؽ ةمد ع د الغعكر عطار ،الط عضالذايوض ،مكض المكرمضُّٗٗ ،هػ ُٕٗٗـ.

 -المذؿ السائر في دب الكاتب كال اعر :ا ف ايذور الجزرم )تّٕٔهػ) إواّ

الدوف ك العت يصر ا﵀ ف ي الكرـ مةمد ف مةمد ال و ايي ،الجزّ ايكؿ ،تةووؽ
الدكتكر ةمد الةكفي ،كالدكتكر دكم ط ايض ،الط عض ايكل  ،مط عض ياإض مصر،
الواهرةُّٕٗ ،هػ ُٗٓٗـ.

 -مجاز الورف :ك ع ودة )ت َُِهػ) معمر ف مذي  ،تةووؽ مةمد فؤاد

سركوف ،مط عض السعادة ،مصرُّْٕ ،هػ ُْٓٗـُُّٖ -هػ

ُِٔٗـ.

 مجالس ذعمب :ذعمب )ت ُِٗهػ) ك الع اس ةمد ف وةو  ،تةووؽ ع دالسّـ مةمد هركف ،الط عض الذالذض ،دار المعارؼ ،مصرُٔٓٗـَُٗٔ -ـ.
 -مجالس العمماّ لمزجاجي ،تةووؽ ع د السّـ مةمد هركف ،الط عض الذايوض،

مط عض المديي ،مصر َُّْهػ

ُّٖٗـ.

 مجمع ال واف في تعسور الورف :الط رسي )تْٖٓهػ) ك عمي العإؿ فالةسوف تةووؽ السود ها ـ الرسكلي المةّتي ،دار ةواّ التراث ،وركت )د.ت).
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 المةتسب في ت ووف كجكه كاذ الوراّات كا وإاح عياا ج ف جليي ،تةووؽعمي اليجدم ياصؼ ،كالدكتكر ع د الةموـ اليجار كالدكتكر ع د العتاح سماعوؿ م ي،
الواهرةُّٖٔ ،هػ
المةمٌ
 -ي

ُٔٔٗـ.

)كجكه اليصب) :ا ف وور )ت ُّٕهػ) ك كر ةمد ف الةسف،

تةووؽ الدكتكر فائز فارس ،الط عض ايكل  ،دار ايمؿ ،ر د ،ايردفَُْٖ ،هػ
ُٕٖٗـ.
مختصر في كاذ الوراّات مف كتاب ال دوع ج ف خالكول ،تةووؽ رج تراسر،

المط عض الرةمايوض لجمعوض المست رةوف ايلمايوض مصرُّْٗ ،ـ.

مدارؾ التيزوؿ كةوائؽ التاكوؿ :اليسعي )تَُٕهػ) ع د ا﵀ ف ةمد مةمكد،
دار الكتاب العر ي ،وركت ،ل ياف.
-المرتجؿ في رح الجمؿ لمجرجايي :ا ف الة اب )ت ٕٔٓهػ) ك مةمد ع د

ا﵀ ف ةمد ف ع د ا﵀ ف يصر ،تةووؽ عمي ةودر مي كرات دار الةكمض ،دم ؽ،
ُِّٗهػ ُِٕٗـ.
المسائؿ الم كمض المعركفض ال غدادوات :ك عمي اليةكم )ت ّٕٕهػ) الةسفف ةمد ف ع د الغعار ف سموماف ،تةووؽ صّح الدوف ع د ا﵀ السيكاكم ،مط عض
العايي ،غدادُٖٖٗ ،ـ.

-الم كاة العتةوض عم

ال معض المإوض لمسوكطي ،تةووؽ ه اـ سعود مةمكد،

مط عض ك ازرة ايكةاؼ ،غدادَُّْ ،هػ ُّٖٗـ
م كؿ عراب الورف لمكي الووسي ،تةووؽ الدكتكر ةاتـ صال الإامف ،دار
الةروض لمط اعض ،غدادُّٗٓ ،هػ ُٕٓٗـ.

-المطالع السعودة في رح العرودة لمسوكطي ،تةووؽ الدكتكر ي ااف وس ةسوف،

مط عض الجامعض المستيصروض ،غدادُٕٕٗ ،ـ.
الرمايي )ت ّْٖهػ) عمي ف عوس  ،تةووؽ الدكتكر ع د
معايي الةركؼٌ :
العتاح سماعوؿ م ي ،دار ياإض مصر لمط ع ،الواهرةُّٕٗ ،ـ.
-معايي الورف :ايخعش )تُِٓهػ) سعود ف مسعدة المجا عي ،تةووؽ الدكتكر

فائز فارس ،الط عض الذايوض ،دار ايمؿَُُْ ،هػُُٖٗ +ـ.

ف زواد ،تةووؽ ةمد وكسؼ

لمعراّ )تَِٕهػ) ك زكروا وةو
معايي الورفٌ :يجاتي كمةمد عمي اليجار ،كع د العتاح سماعوؿ م ي ،الط عض الذايوض ،عالـ الكتب ،
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وركتَُٖٗ ،ـ.
-معايي الورف عكاع ار ل :الزجاج )تُُّهػ) ك سةاؽ

راهوـ ف السرم،

تةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع ده م ي ،الط عض ايكل  ،الواهرةُّٕٗ ،ـ ُْٕٗـ.
-معايي اليةك لمدكتكر فاإؿ صال

مادم السامرائي ،غدادُّٖٔ ،هػ

ُٕٖٗـَُٗٗ ،ـ.
معترؾ ايةراف في عجاز الورف لمسوكطي ،تةووؽ مةمد عمي ال جاكم ،ط عدار العكر العر ي ،مصرُٗٔٗ ،ـ.

-معجـ ايدكات اليةكوض لمدكتكر مةمد التكيجي ،الط عض الخامسض ،يغازم،

ُْٕٗـ.
معجـ الجممض الوريوض ،الوسـ ايكؿ ،الةركؼ الزائدة في إكّ الدراسات الوريوض،لمدكتكر طالب مةمد سماعوؿ الزك عي ،غداد.

-المعجـ الكسوط ةاـ إخراجل  :راهوـ مصطع ك ةمد ةسف الزوات كةامد ع د

الوادر كمةمد عمي اليجار  ،ك رؼ عمي ط عل ع د السّـ هركف ،المكت ض العمموض،
طاراف.
مغيي الم وب عف كتب ايعاروب ج ف ه اـ ،تةووؽ مةوي الدوف ع د الةمود ،الواهرة.

-معاتو الغوب في تعسور الورف ك التعسور الك ور لمرازم )ت َٔٔهػ) ا ماـ

فخر الدوف ،المط عض ال اوضُّّٓ ،هػ

ُُّّْٕٗٓ -هػ

ُّٖٗـ.

معتاح العمكـ :السكاكي )تِٔٔهػ) ك وعوكب وكسؼ ف ي كر ف مةمدف عمي ،تةووؽ كرـ عذماف وكسؼ ،الط عض ايكل  ،مط عض دار الرسالض ،غداد،

َُِْهػ

ُِٖٗـ.

المعردات في غروب الورف  :الراغب ايص اايي )تٓٔٓهػ) عم ايرج )الةسوف مةمد  ،تةووؽ الدكتكر مةمد ةمد خمؼ ا﵀ ،مكت ض اييجمك المصروض ،الواهرة
الموتصد في رح ا وإاح لع د ا﵀ الواهر الجرجايي )ت ُْٕ ك ْْٕهػ)تةووؽ الدكتكر كاظـ ةر المرجاف ،دار الر ود ،غدادُِٖٗ ،ـ.
الموتإب :الم رد )تِٖٓهػ) مةمد ف وزود ،تةووؽ مةمد ع د الخالؽعإومض ،دار الكتب ،الواهرةُٗٔٓ ،ـ.
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المورب ج ف عصعكر ،تةووؽ الدكتكر ةمد ع د الستار الجكارم كع د ا﵀
 ٌالج كرم ،الط عض ايكل  ،غدادُُّٗ ،هػ ُُٕٗـ.
-مف ّغض الورف لمدكتكر ةمد دكم ،الط عض الذالذض ،مكت ض ياإض مصر،

الواهرةَُّٕ ،هػ

َُٓٗـ.

يةك المعايي لمدكتكر ةمد ع د الستار الجكارم ،مط عض المجمع العمميالعراةي ،غداد ُّْٗهػ

ُْٕٗـ.

-اليةك الكافي :ع اس ةسف ،دار المعارؼ ،مصرُّٗٔ ،هػ ُٔٔٗـ.

يظـ العكائد كةصر ال رائد  :المام ي )تّٖٓهػ) مادم الدوف مامب ف ةسفف ركات ،تةووؽ الدكتكر ع د الرةمف العذوموف ،الط عض ايكل  ،مط عض المديي،
الواهرةَُْٔ ،هػ

ُٖٔٗـ.

-اليكت في تعسور كتاب سو كول :ايعمـ ال يتمرم )ت ْٕٔهػ) وكسؼ ف

سموماف ف عوس  ،الط عض ايكل  ،الككوتَُْٕ ،هػ ُٕٖٗـ.

همع الاكامع رح كجمع الجكامع لمسوكطي ،تةووؽ ع دالعاؿ سالـ مكرـ ،دارال ةروف العمموض ،الككوت ُّٓٗهػ ُٕٓٗـ.
كفوات ايعواف ك ي اّ ياّ الزماف ج ف خمكاف )تُٖٔهػ) تةووؽ الدكتكرةساف ع اس ،دار الذوافض ،وركتُّٖٔ ،هػ
ال ةكث :

ُِٕٗـ.

التعجب وف ال صرووف كالككفووف لمدكتكر مةوي الدوف تكفوؽ  ،مجمض دابالرافدوف ،جامعض المكصؿ ،العدد الخامسُْٕٗ ،ـ.
-الجرس كا وواع في تع ور الورف لمدكتكر كاصد واسر الزودم ،مجمض داب

الرافدوف ،جامعض المكصؿ ،العدد التاسع ُٖٕٗـ.

ةركؼ الزوادة كجكاز كةكعاا في الورف الكروـ لمدكتكر ع د الرةمف تاج ،مجمضمجمع المغض العر وض ،الجزّ الذّذكفُِّٗ ،هػ يكفم ر ُِٕٗـ.
فعؿ ال رط دجلتل كزميل لمدكتكر فاإؿ السامرائي ،مجمض الإاد ،الجزّ ايكؿ،ُٖٖٗـ.

غداد  ،يجمادل ا خرةَُْٖ ،هػ
المكفوي في اليةك ج ف كوساف ،تةووؽ الدكتكر ع د الةسوف العتمي ،كالدكتكرها ـ طل ّش ،مجمض المكرد ،المجمد ال ار ع  ،العدد الذاييُّٗٓ ،هػ ُٕٓٗـ.
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نحكياتي القرآنية  :الكتاب الثالث
دراسات في النحك القرآني
مقدمة

ً
الر ٍةمػى ًف ال كػرًة ًوـ  ،كاٍل ىة ٍم يػد لمٌ ًػل ىر ل
الر ٍةمػ ًػف ال كػرًة ًوـ
وف  ،ك
ٍسًـ المٌ ًل ك
ب اٍل ىعػالىم ى
وف  ،كالصكّةي كالسكّـ ىعمىػ م ىة كم وػد رس ً
 ،ىمػمً ًؾ ىو ٍكًـ ال لد ً
ػكؿ ا﵀  ،كخػاتىًـ الكي وػوف ،
ىي
ي
ي
ًً
صػػةا ً ًل ٍج ىم ًعػػوف  ،مػػف اييصػ ً
ػار كالماػػاجروف  ،كالػػذوف ات عػػكهـ
ى
كعمى ػ لػػل ك ٍ
ً
و
وكـ ال لدوف
إةساف ل
ا تمؿ هذا الكتاب عم دراسض ر عض مكاإوع يةكوض ساسوض  ،هي :

ُ-يكاصب الععؿ المإارع في الورف الكروـ/دراسض يةكوض .

ِ )-ف) المخععض مف الذوومض في الورف الكروـ/دراسض يةكوض .
ّ )-ف) المخععض مف الذوومض في الورف الكروـ /دراسض يةكوض .
ْ )-ذا) في الورف الكروـ/دراسض يةكوض .

ػدرجا
ككؿ مكإكع مف هػذه المكاإػوع كػاف فػي ايصػؿ ةذنػا يةكًوػا م ن
إػمف الخطػػض العمموػض  ،ككػػاف جػزنّا ممػػا يوطمػب مكيػػا يجػازه كتودومػػل فػي يااوػػض

كيت تدروسوًا فواػا ٌ ،ج كيػل عػد
كؿ سيض دراسوض  ،لي ره في مجمض الكموض التي ي
كذور  ،ةت صػ كػؿ ةػث إػعاؼ
كعت فواا نا
ي رها عدت الكرة لواا فتكس ي
جمعت هذه ال ةكث عد التكسحع فواا فػي كتػاب
ما كاف عمول في ايصؿ  ،ذـ
ي
كجعمتل عيكاف  :دراسات في اليةك الوريي  ،ساؿ ا﵀  ،ج كؿ ػايل  ،ف ويعػع

خالصػا لكجاػل
ل ال اةذوف كالدارسوف  ،ك سالل س ةايل  ،ف وتوكمل مليي عم نػّ
ن
الكروـ  ،الما كـ موف .
الدراسة األكلى

نكاصب الفعؿ المضارع في القرآف الكريـ :
س ػػـ ا﵀ كالةم ػػد ﵀ ،كالص ػػّة كالس ػػّـ عمػ ػ رس ػػكؿ ا﵀ ،كعمػ ػ

كصة ل كمف كاجه ،ك عد.
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ل ػػل

فالم اكر في كتب اليةػك كف يكاصػب الععػؿ المإػارع عيػد سػو كول

كجماكر اليةاة ر عض كهي ) :ف) ك )لف) ك )كي) ك ) ذف))ُ).

كعيػ ػػد جماػ ػػكر اليةػ ػػاة كالمعس ػ ػروف كف ) ٍف) كمػ ػػا كياػ ػػا تيصػ ػػب الععػ ػػؿ
المإارع ،كهي مظارة ،تيص ل ،كهػي مإػمرة ،عػد جـ التعموػؿ كجـ الجةػكد

ك )ةتكػ ) كه ػي ةػػرؼ جػػر ،ك عػػد ال ػكاك ك ) ك) كالعػػاّ ،كهػػي ةػػرؼ عطػػؼ،

كهػػذا هػػك مػػذهب ال ص ػرووف ،كمػػا الككفوػػكف فػػّ وجوػػزكف يصػػب المإػػارع ػ ػ
) ف) ً
مإمرة عد ةرؼ الجر ك ةرؼ العطػؼ ،ػؿ وػذه كف لػ كف المإػارع
ٍ
ميصكب اذه ايةرؼ يعساا ،ك عم معي الصرؼ)ِ).
فتككف يكاصب الععؿ المإػارع عيػد ال صػرووف ر عػض ،كعيػد الكػكفووف

ع رة)ّ).

ُ
السرج ِ،ِٓ/كالممع ج ف جيػي ،صُِٕ ،كمعتػاح
) ) ويظر :اييصكؿ في اليةك  ،ج ف ك
العمػػكـ لمس ػ ككاكي ص ُٗٔ ،كالغ ػرة المخعوػػض ج ػػف الخ ػػاز ،فػػي ػػرح الػػدرة اجلعوػػض ج ػػف

معط ،َُٔ /ُ ،كالمورب ج ف عصعكر ،صّّٖ ،ك رح الكافوض ال افوض ،ج ػف مالػؾ،
ِ ،َُِٓ /كا ر اد ل عمـ ا عراب  ،لمكو ي صَُِ كةا وض الصػ اف عمػ

ػرح

اي مكيي.َْٕ /ّ ،

)ِ) ويظػر :الةػركؼ ي ػي الةسػوف المزيػي )تّ ،هػػ) ،صَُٗ ،َُُ -ك ػرح الوصػائد
الس ػ ػ ع الط ػ ػكاؿ ي ػ ػػي كػ ػػر ػ ػػف ايي ػ ػػا؛رم ،صٕٓ ،ِٕٗ ،كمعػ ػػايي الةػ ػػركؼ لمرمػ ػػايي

صّْ ْْ-كالوكاع ػػد كالعكائ ػػد لمذم ػػايويي ص ِِٓ كاليك ػػت ف ػػي تعس ػػور كت ػػاب س ػػو كول
لأعم ػػـ ال ػػيتمرم ،صَّٔ ،ك ػػرح المم ػػع ي ػػي يص ػػر الكاسػ ػػطي ،صُْٖ،ُٖٓ -
كالمعصػػؿ فػػي عمػػـ العر وػػض ،صُّٕ ،كا وإ ػػاح فػػي ػػرح المعصػػؿ ،صُّ ،ك ػػرح
عمػػدة الةػػافظ كعػػدة الّفػػظ ج ػػف مالػػؾ ،صَّّ ،كفاتةػػض ا عػراب فػػي عػراب العاتةػػض

لّسػػعراوويي ،صُٔ ،كا ر ػػاد الػ عمػػـ ا عػراب صَِّ  ،كالكيػػاش فػػي اليةػػك ،ص
ِٕٔ ،ك رح الكافوض ج ف جماعض  ،صّّٔ ،كارت اؼ الإرب ي ي ةوػاف اييدلسػي،
ِ ُْٕ ،ُُْ ،َّْ /كالر ػػاد فػػي ػػرح ا ر ػػاد ي ػػي الةسػػف ال ػروؼ الجرجػػايي،
صُّٓ.

)ّ) ويظر :رح التصرو عم التكإو .ُُٖ /ْ ،
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كلمػا كػػاف ال ةػث وتعمػػؽ يصػب المإػػارع الػذم هػػك ةػد العكامػػؿ فػػي

اليةػك العر ػػي فوػػد

ػػتمؿ ال ةػث عمػ تماوػػد تطرةػػت فوػل لػ ةإػػوض العامػػؿ،

كعمػ ػ ذّذ ػػض م اةػػػث  :جعم ػػت ايكؿ عيػ ػكاف  :ايةػ ػػرؼ الياصػ ػ ض يعسػػػاا ،

ك)كي) ،كجعمت الذايي عيكاف
ك)لف)
كا تمؿ عم ذّذض مطالب كهي ٍ ) :ف) ٍ
ٍ
 :ايةػػرؼ الياص ػ ض إإػػمار ) ف)  ،كا ػػتمؿ عم ػ سػػتض مطالػػب كهػػي  :جـ
التعموػػؿ  ،كجـ الجةػػكد  ،ك)ةت ػ )  ،ك) ك)  ،كالعػػاّ  ،كال ػكاك  ،ككػػاف الم ةػػث

الذال ػػث عيػ ػكاف  :الو ػػكؿ العص ػػؿ ف ػػي تعو ػػوف الياص ػػب لمعع ػػؿ المإ ػػارع  ،كم ػػا

الخاتمض فود إ كميتاا هـ ما تكصميا لول مف يتائج .

التمىيد :

فع ػػا ،
العامػػػػؿ عنػػػػد النحػػػػاة  :ة ػػاؿ الم ػػرد  )) :عكاكيم ػػا ك ػػاف العاع ػػؿ ر ن
ؽ العاعػؿ عػف المععػكؿ)))ُ) .كةػاؿ ا ػف جيػي )) :ةػاؿ ػك
كالمععكؿ يصنا لًيوعى كػر ى
سةاؽ )كهك الزجاج) في رفع العاعػؿ كيصػب المععػكؿ :يمػا فعػؿ ذلػؾ لمعػرؽ

وإػا ؟ ةوػؿ الػذم فعمػكه ةػزـ
وياما فإف ةوؿٌ :
فاّ عكس الةػاؿ فكايػت فرةنػا ن
؛ كذلػػؾ كف الععػػؿ ج وكػػكف لػػل كذػػر مػػف فاعػػؿ كاةػػد ،كةػػد وكػػكف لػػل مععػػكجت
كذوػ ػرة  ،فىرًف ػػع العاع ػػؿ لومت ػػل ي ً
ػب المعع ػػكؿ لكذرت ػػل  ،لووػ ػ كؿ ف ػػي كّما ػػـ م ػػا
كيص ػ ى
ي
)ِ)
استذومكه كوكذر في كّماـ ما وستخعكف)) .
كذهػػب ا ػػف جيػػي ل ػ

كف العامػػؿ هػػك المػػتكمـ  ،فوػػاؿ )) :ج ت ػراؾ ذا

ػعود جععػ ىػر ،فػ ك
ػوئا  ...عكاكيمػػا
ػرب) لػػـ تعمػػؿ فػػي الةوووػػض ػ ن
ػرب سػ ه
ةمػ ى
ػإف )إػ ى
ػت :إػ ى
ةػػاؿ اليةكوػػكف  :عامػػؿ لعظػػي كعامػػؿ معيػػكم ؛ لوػػركؾ كف عػػض العمػػؿ وػػاتي
ػائـ ،ك عإػل وػاتي عارنوػا
ػت ىع ٍم نا
ػررت زوػد ،كلو ى
س نا عف لعػظ وصػة ل  ،كم ي
ػر ة ه
ع ػػف مص ػػاة ض لع ػػظ وتعم ػػؽ ػػل كرف ػػع الم ت ػػد اج ت ػػداّ  ...فا كم ػػا ف ػػي الةووو ػػض
كمةصػػكؿ الكػػّـ ،فالعمػػؿ مػػف الرفػػع كاليصػػب كالجػػر كالجػػزـ كيمػػا هػػك المػػتكمـ

)ُ) الموتإب ُ. ٖ/

)ِ) الخصائص ج ف جي .ْٗ /ُ ،
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ػرت ذػار فعػؿ
يعسل ،ج يّ غوره  ....عكاكيما ةالكا  :لعظي كمعيػكم ؛ لمػا ظا ٍ
المتكمـ) )ُ).

م ػػذهب ا ػػف جي ػػي ه ػػذا ص ػػةو ف ػػي كف الم ػػتكمـ ه ػػك العام ػػؿ و ػػد كف
المػػتكمـ ج ورفػػع ك ويصػػب ك وجػػزـ ك وجػ ٌػر ةسػػب ه ػكاه ؛ عكا ٌج لى ية ًكػ ىػـ عموػػل
ً
كلةدذت العكإ في الكّـ كلكجديا كف هياؾ مف ورفع العاعػؿ كهيػاؾ
المةف
مف ويص ل ،كهياؾ مف ويصب المععكؿ كهيػاؾ مػف ورفعػل ،كوةصػؿ مذػؿ هػذا

فػػي ةالػػض الجػػر كالجػػزـ ،كهػػذا لػػـ وةػػدث ؛ ك
يف المػػتكمـ العر ػػي مةكػػكـ وكاعػػد
المغض العر وض التي وجب ف وت عاا ،فاػك ورفػع العاعػؿ ؛ يكيػل فاعػؿ  ،كويصػب

المععكؿ ؛ يكيل مععكؿ ،ػؿ لسػاف المػتكمـ العر ػي وط ػؽ ةكاعػد العمػؿ سػمووض ،
ج وجد فواا تكمعنا ؿ وجد التكمؼ في مخالعتاا.
كةػػد يسػػب ا ػػف جيػػي كمػػا توػػدـ لػ اليةػػاة كف العامػػؿ عيػػدهـ معيػػكم،

لعظوا سكل عامؿ الم تد ،
لكف ال ائع في كتب اليةك كف العامؿ ج وككف ٌج ن
)ِ)
ك
فإف العامؿ فول معي اج تداّ
العامػػؿ المعنػػكم  :الكممػػض فػػي المغػػض العر وػػض كمػػا ف تكػػكف معر ػػض ك

ػإف كايػػت معر ػػض كػػاف ايصػػؿ فواػػا ٍف ترفػػع)ّ) .كتكػػكف عّمػػض الرفػػع
م يوػػض  ،فػ ٍ
الإمض ك ايلؼ ك الكاك ،كعّمض الرفع هذه ج تتغور فػي اجسػـ ٌج ذا يسػملطى
عمول عامؿ ودعك ل يص ل ك جره ؛ كالدلوؿ عم كف اجسػـ المرفػكع مرفػكع

عم ايصؿ ةكؿ اليةاة  :كف الععؿ ورفع العاعؿ كويصب مععكنج ك مععكلوف
 ،عكا كف )كػػاف) ك خكاتاػػا ترفػػع اجسػػـ كتيصػػب الخ ػػر ،عكا كف )ظػػف) ك خكاتاػػا ترفػػع
اجس ػػـ كتيص ػػب معع ػػكلوف ،عكا كف ) كف) ك خكاتا ػػا تيص ػػب اجس ػػـ كترف ػػع الخ ػػر،
كلوس مف المعوكؿ ٍف تؤدم ايداة عمموف مختمعوف.

)ُ) المصدر يعسل ُ.َُُ -َُٗ /

)ِ) ويظر :رح ا ف عووؿ عمي لعوض ا ف مالؾ.ََِ /ُ ،

)ّ) ويظر :في اليةك العر ي ةكاعد كتط وؽ لمدكتكر مادم المخزكمي ،صٕٔ.
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فالعام ػػؿ ج وك ػػكف ج معيػ ػ م ػػف المع ػػايي ،و ػػد كف الع ػػرب اس ػػتعممكا

دكات لتسموط المعي العامؿ عم اجسـ  ،فعامؿ اليصب في المععكؿ ل هك

معي المععكلوض كلوس الععؿ  ،كعامؿ اليصب في اسـ ) كف) هك معي التككود
كلوس ) كف) كعامؿ يصب اجسـ عد )لع كؿ) هػك معيػ الترجػي كلػوس )لعػ ٌؿ) ،

)لوت) هك معي التميي كلوس )لوت) كعامؿ اليصب في
كعامؿ اليصب في ى
) ٌج) هػ ػػك معي ػ ػ اجسػ ػػتذياّ كلػ ػػوس ) ٌج) ككػ ػػذلؾ ةػ ػػركؼ الجػ ػػر ،فإكياػ ػػا تعمػ ػػؿ
معايواػػا ،كةػػد ذكػػر اليةػػاة لكػػؿ ةػػرؼ عػػدة معػػاف  ،فكػػؿ معيػ مياػػا وعػ ٌػد هػػك
الجر اييخرل.
العامؿ  ،ككذلؾ فوما وتعمؽ عكامؿ ٌ
ػذّ
كة ػػد وتإ ػػمف المعم ػػكؿ العام ػػؿ ف ػػّ وةت ػػاج لػ ػ داة  ،فالة ػػاؿ م ػ ن
ميصػػكب معي ػ الةالوػػض  ،كالتمووػػز ميصػػكب معي ػ التمووػػز ،كةػػد وػػد ح
ؽ هػػذا
العامػػؿ المعيػػكم  ،فخ ػػر كػػاف ك خكاتاػػا كالميصػػكب الذػػايي لػ ػ )ظػػف) ك خكاتاػػا

يص ػ ػ ا ؛ يكيامػ ػػا ةامػ ػػا موػ ػػاـ الةػ ػػاؿ الميصػ ػػكب  ،كالجػ ػػدور الػ ػػذكر كف اجسػ ػػـ

ةاج عيد الككفووف  ،ةس ما يسب لواـ
الميصكب هذا يوع حد ن
)ةموّ) في ةكلل تعال ) :فى ى ًريكٍا ًم ٍيلي ً ٌج ىةمًوّن) [ال وػرة :
كالذم يصب
ن
ِْٗ] هك معي اجستذياّ الذم فادتل ) ٌج) كلوس ) ٌج) ؛ كالدلوؿ عمػ ذلػؾ
كيل ومغ عمماا ذا ايتوض هذا المعي يعول كوكلل تعال  ) :كمػا فى ىعميػكهي ً ٌج ىةمًوػ هؿ
لم ٍياي ٍـ) [اليساّ.]ٔٔ :
)ُ)

فكعػ ػػا
كػ ػػذلؾ فومػ ػػا وتعمػ ػػؽ الععػ ػػؿ المإػ ػػارع  ،فايصػ ػػؿ ٍف وكػ ػػكف مر ن
كعّمػػض رفعػػل الإػػمض ك ذ ػػكت اليػػكف ،كج ويصػػب ك وجػػزـ ٌج ذا يسػملطى عموػػل
عامؿ يصب ك جزـ ،كةػد ذكػر اليةػاة ذلػؾ عيػدما ةػالكا  :كف الععػؿ المإػارع

تجرد مف الياصب كالجازـ
ورفع ذا ك

)ِ)

)ُ) ويظػػر :ا يصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػّؼ َّٕ/ِ،ـ ُُٗ كالمػػكفي فػػي اليةػػك الكػػكفي
صُِّ ،ُّٓ -كالدراسات المغكوض في العراؽ لموزاز ،صُْٔ.ُّٕ -

)ِ) ويظر :عمؿ اليةك ص ِٔٔ ،ك رح ا ف عووؿ عم
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لعوض ا ف مالؾ.ُّْ /ِ ،

كالػدلوؿ عمػ

كف العامػػؿ فػػي الععػػؿ المإػػارع هػػك المعيػ

 ،فػ ك
ػإف )ج)

ػذّ  ،تجػػزـ فػػي يةػػك ةكليػػا :ج تخػػف مػػف خايػػؾ  ،كج تعمػػؿ فػػي يةػػك ةكليػػا :
مػ ن

لعممت في المذالوف ؛ يف الةرؼ
وخكف  ،فمك كاف هذا العمؿ ػ)ج)
المسمـ ج
ٍ
ي
وي يعسل لـ وتغور ،عكاكيما عمؿ لممعي الذم وةممل
فجزـ في المذاؿ ايكؿ ؛ ييل فاد معي الياي ،كلـ وعمػؿ فػي المذػاؿ

الذايي ؛ ييل فاد معي يعي الةاؿ ،ككذلؾ ) ٍف) فإكياا تعمؿ ذا فػادت معيػ
ال ػػرط ،كج تعمػػؿ ذا فػػادت معي ػ اليعػػي ،ك)مػػا) تجػػزـ ذا دلػػت عم ػ معي ػ
ال رط  ،كج تعمؿ ذا دلت عم معي اليعي.

ك ةػػرؼ الجػػزـ كاليصػػب عممػػت لوػػكة معايواػػا ،فكػػؿ مػػف )ج) الياهوػػض

كجـ ايمػر جزمػت الععػؿ المإػارع لوػكة معياهػػا المتاتوػض مػف ككياػا تعوػد معيػ

الطمب ،ككذلؾ فعؿ ايمر فإكيل في الةوووض مجزكـ ،لكف جماػكر اليةػاة ذه ػكا
لػ

كيػػل م يػػي عم ػ السػػككف ،كمػػا كػػاف ذلػػؾ ٌج لدجلتػػل عم ػ معي ػ الطمػػب

دائما.
ن

ػتيادا لػ ذلػػؾ فػ ك
ػإف يكاصػػب الععػػؿ المإػػارع يصػ ت لوػػكة معايواػػا
كاسػ ن
المكتسػ ػ ض م ػػف كف يك ػ ًػّ ميا ػػا تخمل ػػص العع ػػؿ المإ ػػارع لّس ػػتو اؿ م ػػع فادتا ػػا
معويػػا ك معي ػ مػػف المعػػايي كهػػذا مػػا سػػي ويل عيػػد الةػػدوث عػػف كػػؿ
غرإػػا ن
ن
ةػػرؼ عم ػ ةػػدة  ،عكاذا يس ػ يا فػػي هػػذا ال ةػػث العمػػؿ ل ػ الةػػرؼ فإكيمػػا يوػػكؿ

وجاز .
نا
ذلؾ

المبحث األكؿ  :األحرؼ َّ
الناصبة بنفسىا :

المطمب األكؿ ( :أف)  :ةاؿ الخموؿ  )) :كف ) ٍف) يصؼ اسـ كتمامل
ععؿ  ،كوكلؾ  :ةب ٍف لواؾ  ،م  :ةب لواّؾ  ،فصػار ) ٍف) ك) لوػاؾ)

اةدا))
اسما ك ن
في الموزاف ن

)ُ)

)ُ) كتاب العوف ص ُْ .
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فو ػػد س ػػموت ) ًف) الياصػ ػ ض لمعع ػػؿ المإ ػػارع عي ػػد الية ػػاة مص ػػدروض ؛

يكياػػا كالععػػؿ المإػػارع توػػدور اجسػػـ ،م :المصػػدر الص ػرو

)ُ)

كذكػػر اليةػػاة

كف ) ًف) الياصػ ػ ػ ض اختص ػ ػػت م ػ ػػف ػ ػػوف يكاص ػ ػػب العع ػ ػػؿ اكيا ػ ػػا تعم ػ ػػؿ ظ ػ ػػاهرة
كمإ ػ ػ ػػمرة)ِ) عكاذا دخمػ ػ ػ ػػت ) ًف) الياص ػ ػ ػ ػ ض عمػ ػ ػ ػ الععػ ػ ػ ػػؿ المإػ ػ ػ ػػارع خمكصػ ػ ػ ػػتل

لّستو اؿ)ّ).

كم ػػا عػ ػػف غػ ػػرض اسػ ػػتعمالاا فووػ ػػكؿ ا ػ ػػف ه ػ ػػاـ  :كف ) ٍف) تسػ ػػتعمؿ
))ةرفنػػا مصػػدرنوا ياص ػنا لممإػػارع كتوػػع فػػي مكإػػعوف  :ةػػدهما فػػي اج تػػداّ
ك
)كىف
)كىف تى ي
صػ ي
ػكمكٍا ىخ ٍو ػ هػر ل يك ػ ٍػـ) [ال وػ ػرة ]ُْٖ :ى
فتك ػػكف ف ػػي مكإ ػػع رف ػػع ية ػػك ى
ً
ك
ب لًمتك ٍوػ ىػكل) [ال و ػرة]ِّٕ :
ىو ٍسػػتى ٍعع ٍع ىف ىخ ٍوػ هػر لايػ كػف) [اليػػكر ) ]َٔ :ىكىف تى ٍععي ػكٍا ى ٍةػ ىػر ي
كالذايي عد لعظ ٍّ
داؿ عم معي غور الوووف ،فتككف في مكإع رفع يةك )ىلى ٍـ
وا ً ً ك ً
ػكف ىي ٍخ ى ػ
وف ىمييكا ىف تى ٍخ ى ىع يةميكياي ٍـ) [الةدود ]ُٔ :كيصب يةك ى
ى
)وويكلي ى
ٍف لمذ ى
ىف تي ً
ص ػػو ى ىيا ىد ئً ػػرةه) [المائ ػػدة ]ِٓ :كخع ػػض ية ػػك ) ً
يكذ ىوي ػػا ًم ػػف ةىٍ ػ ًػؿ ىف تىاٍتً ىوي ػػا)
ى

[ايعراؼ] ُِٗ :

)ْ)

وت وكف مف ايمذمض التػي است ػاد اػا ا ػف ه ػاـ ٌف
وإػا
نا
فاعّ كمععكنج
المؤكؿ جاز كةكعل ن
كمجركر  ،كجاز ن

مػا يسػ لمي المصػدر
ػر  ،لكػف
ف ووػع خ نا

ػػرط ف وكػػكف م تػػدؤه اسػػـ معي ػ ج اسػػـ ذات  ،ككػػذلؾ جػػاز ف ووػػع م تػػدن

ػكـ ،عمػ
ال رط يعسل ؛ لذلؾ اختمؼ في عراب يةك :عس زو هػد ٍف وو ى

ر عػض

)ُ) ويظ ػػر :كتػ ػػاب سػ ػػو كول،ِِٖ/ْ ، ُّٓ-ُِٓ/ّ ،كالموتإػ ػػب لمم ػ ػػرد ِ،ٔ/كمعتػ ػػاح
العمكـ لمس ككاكي ص ُٗٔ.
)ِ) ويظػػر :الموتإػػب لمم ػػرد ٔ /ِ ،كك ػػؼ الم ػػكؿ فػػي اليةػػك ،ّٓٔ /ُ ،ك ػػرح ا ػػف
عووؿ..ّْٔ /ِ ،
)ّ) ويظر :رح الوصائد الس ع الطكاؿ ي ي كر ف اجي ارم ،صَٓ كال سوط في ػرح
الكافوض لركف الدوف ا ستر اذم ،ٖٗٓ -ْٖٗ /ِ ،كمغي الم وب ج ف ه اـ.ِٖ /ُ ،

)ْ) مغيي الم وب.ِٖ -ِٕ /ُ ،
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ػكـ ))كاست ػكؿ ك
ػاف
ةكاؿ  :ةػدها ،كهػك ةػكؿ الجماػكر ،يػل مذػؿ :كػاف زو هػد وو ي
الخ ػ ػػر ف ػ ػػي تاكو ػ ػػؿ المص ػ ػػدر كالمخ ػ ػػر عي ػ ػػل ذات ،كج وك ػ ػػكف الة ػ ػػدث ع ػ ػػوف

)ُ)
اف ىهػ ىذا اٍلوي ٍر يف
الذات)) ؛ كلذلؾ ن
)ك ىما ىك ى
وإا اختمؼ في عراب ةكلل تعال  :ى
ىف يو ٍعتىىرل ًمف يد ً
كف المٌ ًل) [وكيس ]ّٕ :لكةكع ) ٍف وعترل) خ نار عف الذات ،كهك
كة ػ كؿ هػػذا ا ػػكاؿ جعػػؿ ا وػػض توػػدور)) :كمػػا كػػاف مػ يػر هػػذا
الوػػرف الك ػروـ ،ي
الوراف ٍف وعترل)))ِ).

م  :ج وجػػكز ف وو ػػاؿ  :كػػاف زو ػػد ف ووػػكـ  ،فكو ػػؼ جػػاز ه ػػذا م ػػع

عس ؟ كالةوووض كف الععؿ )ووكـ) مع )كاف) كاةع مكةع الخ ر ؛ فّ وص ٌ ف
تدخؿ عمول ) ف) ك
يف اسماا )زوػد) اسػـ ذات  ،كمػا )ووػكـ) مػع )عسػ )  ،فاػك

ػتيادا ل ػ ذلػػؾ فػ ك
ػؼ)
ػإف لعػػظ الجّلػػض )ا﵀) فاعػػؿ )وكػ ٌ
كاةػػع مكةػػع العاعػػؿ  ،كاسػ ن
ػؼ ػا ك ً
وف ىكعى يػركٍا) [اليسػاّ:
في ايصؿ في ةكلل تعال  :ى
ٍس الػذ ى
)ع ىسػ المٌػلي ىف ىو يك ك ى ى
ْٖ] لكيػػل توػػدـ عمػ فعمػػل  ،كالتوػػدور :عسػ ٍف وكػ ك
ػؼ ا﵀ ػػاس الػػذوف كعػػركا،
ػؾ ىع ػ يػد كك يك ٍـ) [ايعػ ػراؼ]ُِٗ :
ػاؿ ىع ىسػ ػ ىرح يك ػ ٍػـ ىف يو ٍاًم ػ ى
كك ػػذلؾ ةكل ػػل تع ػػال ) :ةى ػ ى
كالتو ػػدور  ،عسػ ػ ف وام ػػؾ ر ك ػػـ ع ػػدككـ  ،كةكل ػػل تع ػػال ) :فى ىع ىسػ ػ ٍيكلىػ ػػئً ىؾ ىف
ً
و يك ي ً
وف) [التك ػػض ]ُٖ :كالتو ػػدور  :عسػ ػ ف وك ػػكف كلئ ػػؾ م ػػف
ى
كيػ ػكٍا م ػ ىػف اٍل يم ٍاتىػػد ى

)ع ىسػ ىف
الماتدوف  ،كالدلوؿ عم ذلؾ مجوئل عم ايصؿ في ةكلل تعال  :ى
ػكدا) [ا س ػراّ ]ٕٗ :كةكلػػل تعػػال ) :فى ىع ىس ػ ىف تى ٍك ىريه ػكٍا
ػؾ ىرحػ ى
ىو ٍ ىعذىػ ى
امػػا كم ٍة يمػ ن
ػؾ ىموى ن
ى ٍونئا كو ٍجع ىؿ المٌل ًفو ًػل ىخ ٍو ا ً
)كية ٍػؿ ىع ىسػ ىف
ي
ىى ى
ن
ػر ىكذو نػرا) [اليسػاّ ]ُٗ :كةكلػل تعػال  :ى
ً
ب ًم ػ ػ ٍػف ىهػ ػ ػ ىذا ىر ى ػ ػ نػدا)[الكاؼ ، ]ِْ :فوك ػ ػػكف) ٍف ) كالعع ػ ػػؿ
ىو ٍا ػ ػػد ىو ًف ىرل ػ ػػي ي ٍة ػ ػ ىػر ى
)ّ)
المإارع فاعؿ عس

)ُ) المصدر يعسل ُ.ُُٓ /
)ِ) المصدر يعسل.ُُٓ/ُ،

)ّ) ويظر :المصدر يعسل ُ.ُِٓ/
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عكاجم ػػاع الية ػػاة عمػ ػ

كف ) ف) الياصػ ػ ض لمعع ػػؿ المإ ػػارع  ،اس ػػتعممت

ػؤكؿ كم ػ ػػا ع ػ ػػدها المص ػ ػػدر معا ػ ػػكـ ية ػ ػػكم خ ػ ػػاطح  ،كالص ػ ػػةو
لًتيػ ػ ك

كف ) ٍف)

اسػػتعممت كصػػمض وتكصػ ػؿ اػػا لجع ػػؿ الععػػؿ المإ ػػارع ووػػع ف ػػي مكةػػع الم ت ػػد

عيػدما وكػكف خ ػره معيػ مػف المعػايي  ،كا وػات است ػاد اػا ا ػف ه ػاـ  ،ك

لجعػ ػػؿ الععػ ػػؿ المإػ ػػارع ووػ ػػع مكةػ ػػع الخ ػ ػػر عيػ ػػدما وكػ ػػكف الم تػ ػػد معي ػ ػ مػ ػػف
ك ل
اس ذىّىذىػضى ىكو وػاـ ًجك ىرٍم نػزا) [ ؿ عمػراف:
المعايي ،كوكلل تعال  ) :ىوتي ىؾ ىج تي ىكم ىـ الكي ى
ايةم ً
إ ٍػع ىف ىة ٍممىاي كػف ) [الطػّؽ:
)ك ٍيك ي
ىجمياي كػف ىف ىو ى
ػاؿ ى
جت ٍ ى
ُْ]  ،كةكلػل تعػال  :ى
كً
وف يو ىة ػ ً
كف المٌ ػػلى ىكىر يس ػػكلىلي ىكىو ٍس ػ ىػع ٍك ىف ًف ػػي
ػاري ى
ْ]  ،كةكل ػػل تع ػػال ً) :كي ىم ػػا ىج ػ ىػزاّ ال ػػذ ى
اي ٍىر ً
ادا ىف يووىتكميكٍا) [المائدة.]ّّ :
ض فى ىس ن
فما يس لمي المصدر المؤكؿ  ،هك في الةوووض غور المصدر الصرو
؛ ك
يف ) ٍف) كالععؿ المإارع ود ٌؿ عم الةدث كعمػ الػذات كعمػ زمػف معػوف
 ،ويما المصدر الصرو ودؿ عم الةدث فةسب  ،كسواتي تعصوؿ ذلؾ .
وؿ تقع الجممة فاع ن أك نائب فاعؿ ؟  :ةاؿ ا ف ه ػاـ )) :كاختمػؼ

فػػي العاعػػؿ كيائ ػػل هػػؿ وككيػػاف جممػػض ـ ج ؟ فالم ػػاكر الميػػع مطمونػػا  ،ك جػػازه
)ُ)
ه اـ كذعمب مطمونا يةك  :وعج يي ةاـ زود ))
ػاعّ ك يائػب فاعػؿ ٌج كف العػرب
كالةوووض كف الجممض وجكز ٍف توع ف ن
اسػػتعايكا ػ ػ ) ٍف) لجعػػؿ الجممػػض توػػع فػػي المكاةػػع التػػي ووػػع فواػػا المعػػرد ،فػػإذا
ػاعّ اس ػػتعممكا ) ٍف) كة ػػالكا:
ػذّ ،جع ػػؿ الجمم ػػض الععمو ػػض )ة ػػاـ زو ػػد ) ف ػ ن
رادكا ،م ػ ن
وعج يي ٍف ةػاـ زو هػد  ،فػػ) ٍف) لوسػت لاػا معيػ سػكل غػرض الكصػؿ ؛ لاػذا ج

وتغور مف معيػ الجممػض ػيّ عيػد ةػذفاا كةكليػا  :وعج يػي ةػاـ زو هػد ٌ ،ج كيػل
مخالؼ لمغض العرب مف ةوث التركوب .

)ُ ) مغيي الم وب ِ.ِْٖ/
513

ػدؽ زوػ ػ هػد  ،فالعاعػ ػػؿ هػ ػػك جممػ ػػض
اف وصػ ػ ى
ككػ ػػذلؾ يةػ ػػك ةكليػ ػػا :وس ػ ػريي ٍ
)وصدؽ زود) ك) ٍف) داة كصؿ ج غور .
ً
ػب عػػد ) ٍف) ؛ ك
يف ) ٍف) اسػػتعممت داة
فوكػػكف الععػػؿ المإػػارع ييصػ ى
كصػ ػػؿ وتكصػ ػػؿ اػ ػػا لجعػ ػػؿ المإػ ػػارع ووػ ػػع مكةػ ػػع المرفػ ػػكع ك الميصػ ػػكب ك

ت عيد اليةاة مػف المكصػكجت
المجركر عم اليةك الذم فصمياه ؛ كلاذا يع كد ٍ
الةرفوض)ُ).

يخمػػص ممػػا سػ ؽ ذكػره ٌف ) ٍف) اسػػتعممت كصػػمض وتكصػػؿ اػػا لجعػػؿ
الععؿ المإارع ووع في المكاةع التي ج وص ٍف ووػع فواػا ٌج اسػتعماؿ ) ٍف)
كومكف جمالاا فوما واتي:

ُ-مكةع الم تد الذم خ ره معي مف المعايي.

ِ-مكةع الخ ر الذم م تدؤه معي مف المعايي.
ّ-خ ر كاف الذم ةي لدر اسماا معي ايمر.
ْ-مكةع العاعؿ.
ٓ-مكةع المععكؿ ل.

ٔ-مكةع المإاؼ لول عد ) عد) ك )ة ؿ).

ٕ-فاعؿ عس  ،كةد تودـ ذكر هذه المكاةع ك مذمتاا.

ٖ-مكةع المجركر ةرؼ الجر كوكلل تعال  ) :ية ٍؿ يه ىك اٍلوى ًاد ير ىعمى ىف
ث ىعمى ٍو يك ٍـ ىع ىذانا لمف فى ٍكًة يك ٍـ ٍىك ًمف تى ٍة ًت ٍىريجمً يك ٍـ) [اييعاـ.]ٔٓ :
ىو ٍ ىع ى
ٗ-مكةػػع الميصػػكب يػػزع الخػػافض كوكلػػل تعػػال  ) :ى ٍغوػان ىف يو ىيػ لػزيؿ المٌػػلي
إمً ًل) [ال ورة ]َٗ :م :مف م ويزؿ.
ًمف فى ٍ
َُ-مخصػػكص ) ػػئس) كوكلػػل تعػػال ٍ ً ) :ئ ىسػ ىػما ا ٍ ػػتىىرٍكٍا ًػ ًػل ىيعي ىسػػاي ٍـ ىف
ىو ٍكعييركٍا ً ىما ىي ىز ىؿ المٌلي ى ٍغوان ىف يو ىيلزيؿ المٌلي) [ال ورة.]َٗ :
)ُ) ويظر :مغيي الم وب ،ِٖ /ُ ،ك رح ا ف عووؿ.ُُْ /ُ ،
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ُُ-مكةع العاعؿ جسـ العاعؿ كوكلل تعػال ) :كمػا هػك مزةزةػل مػف

العذاب ٍف وعمر) [ال ورة.]ٗٔ :
كها ً ٌج
ػاف لىايػ ٍػـ ىف ىو ػ ٍػد يخمي ى
)م ػػا ىك ػ ى
ُِ-اس ػػـ ك ػػاف م ػػؤخر كوكل ػػل تع ػػال  :ى
ًً
وف) [ال ورة.]ُُْ :
ىخآئع ى
ىف
)كلىػ ٍػو ىس اٍل ًػ حػر ًػا ٍ
ُّ-مكةػػع المجػػركر ةػػرؼ جػػر ازئػػد كوكلػػل تعػػال  :ى
كت ًمف ظياي ً
كرىها) [ال ورة.]ُٖٗ :
تىاٍتي ٍكٍا اٍلي يو ى
ٍخ يذكٍا
)كجى ىو ًة حؿ لى يك ٍـ ىف تىا ي
ُْ-مكةع المستذي الميصكب كوكلل تعال  :ى
ك ً
ً
ً
كد المٌ ًل) [ال ورة.]ِِٗ :
وما ية يد ى
م كما تىٍوتي يم ي
كه كف ى ٍونئا ٌج ىف ىو ىخافىا ىج يوو ى
ُٓ-مكةػػع اجسػػـ عػػد ) كمػػا) التػػي تعوػػد معي ػ التخووػػر كوكلػػل تعػػال :
ً
ً
)ةىػاليكٍا ىوػا م ى ً
ػوف) [ايعػراؼ.]ُُٓ :
ػكف ىي ٍة يػف اٍل يمٍمو ى
ػي ى عكًا كمػا ىف كي يك ى
ي
كسػ كمػا ىف تيٍمو ى
كالتو ػػدور فوم ػػا و ػػدك  :كم ػػا الو ػػاؤؾ ةاص ػػؿ عكا كم ػػا الواؤي ػػا ةاص ػػؿ ،فتك ػػكف ) ٍف)
كالععؿ ،كةعت هيا مكةع المصدر الصرو .
ُٔ-مكةػػع الميصػػكب ايكؿ لظػػف ك خكاتاػػا كوكلػػل تعػػال ٍ ) :ىـ ىة ًس ػ ٍ تي ٍـ
ىف تى ٍد يخميكٍا اٍل ىجكيضى) [ال وػرة ،]ُُْ :كالتوػدور :ـ ةسػ تـ دخػكلكـ الجيػض ةاصػّن،
كهذا هك المكةع الذايي لكةكع ) ٍف) كالععؿ ،مكةع المصدر الصرو .
ػاؿ لىاي ٍػـ يً ًػوحاي ٍـ ً كف ىوػضى يمٍم ًك ًػل ىف
)كةى ى
ُٕ-مكةع خ ر ) كف) كوكلل تعال  :ى
كت) [ال و ػرة .]ِْٖ :كخ ػػر) ج ) اليافوػػض لمجػػيس ،كوكلػػل تعػػال :
ىو ػاٍتًىو يك يـ التكػػاي ي
)فىّى ج ىي ٍاح عمى ٍو ًاما ىف و ً
صٍم نةا) [اليساّ ،]ُِٖ :كةد ص ذلؾ ،
ي ٍ
صم ىةا ى ٍو ىياي ىما ي
ي ى ى ى
كما تودـ  ،ك
يف اسـ ) كف) ك )ج) اليافوض لمجيس معي مف المعايي.

ىهػ ىػؿ
ُٖ-مكةػػع ال ػػدؿ ك الجممػػض التعسػػوروض  ،كوكلػػل تعػػال  ) :يةػ ٍػؿ ىوػػا ٍ
اٍل ًكتىػ ً
ػاب تى ىع ػػالى ٍكٍا ًلىػ ػ ىكمى ىم ػ وػض ىس ػ ىػكاّ ى ٍو ىي ىي ػػا ىكى ٍو ػ ىػي يك ٍـ ىجك ىي ٍعي ػ ىػد ً ٌج المٌػػلى ) [اؿ عمػ ػراف:
ْٔ].
ػت ىعمىػ ٍػو يك يـ اٍل ىم ٍوتى ػضي
)ةلرىمػ ٍ
ُٗ-مكةػػع اجسػػـ المعطػػكؼ  ،كوكلػػل تعػػال  :ي
كاٍلػ ػ كدـ كلى ٍة ػػـ اٍل ًخ ٍي ًزو ػ ًػر كم ػػا ً
يهػ ػ كؿ لً ىغ ٍو ػ ًػر المٌ ػ ًػل ً ػ ًػل ىكاٍل يم ٍي ىخيًوىػ ػضي ىكاٍل ىم ٍكةي ػػكىذةي ىكاٍل يمتىىرلد ىوػ ػضي
ىى
ى ي ى ي
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ك
ً
ك
صػ ً
ػب ىكىف تى ٍستى ٍو ًسػ يػمكٍا
ىكالكيط ى
وةػضي ىك ىمػػا ى ىكػ ىػؿ ال كسػيعي ًج ىمػػا ىذك ٍوػػتي ٍـ ىك ىمػػا يذ ًػ ى ىعمىػ الحي ي
ًاي ٍىزجىًـ) [المائدة]ّ :

إفادة (أف) معنى التعميؿ  :كردت ) ٍف) في مكاإع ةمومض مف الورف
الكروـ تعود معي التعموؿ  ،م  :ة ماا جـ العمض مودرة  ،كوكلل تعال عف
ً
يخ ىرل)[ال ورة]ِِٖ :
اه ىما اي ٍ
اه ىما فىتي ىذ لك ىر ً ٍة ىد ي
اادة اليساّ ) :ىف تىإ كؿ ٍ ٍة ىد ي
)ُ)
يف تإ ٌؿ ،كهذا ما عمول جماكر اليةاة)ِ) كج
كهي عيد سو كول تودورٍ :
وجكز ٍف وككف التودور :مخافض ٍف تإؿ :فوصور المعي  :مخافض ٍف تذكر
ةداهما ايخرل ذا إمت ،كهك عكس المعي المراد)ّ).
كذهب الدكتكر فاإؿ السامرائي ل

تودور جـ العمض ف ماا

)ْ)

كياا تعود التعموؿ ذاتاا مف غور

كالذم راه كف ) ٍف) ما استعمماا العرب ٌج لمعي الكصؿ  ،كهي هيػا
اسػػتعممت كصػػمض لتسػػموط معي ػ التعموػػؿ المستةصػػؿ مػػف السػػواؽ عم ػ الععػػؿ

)تإؿ) .

كةو ػػؿ  :كيا ػػا تعو ػػد معيػ ػ ال ػػرط  ،كه ػػك م ػػا ذه ػػب لو ػػل العػ ػراّ
ً
ً
ػي ٍىرىػ
كف ٍىو ىم ى
ػاي يك ٍـ ىد ىخػّن ى ٍو ىػي يك ٍـ ىف تى يك ى
الككفووف ،كةكلل تعال ) :تىتكخ يذ ى
ػكف ي كمػضه ه ى
ًمػ ٍػف ي كمػ وػض) [اليةػػؿ ]ِٗ :م  :تتخػػذكف ومػػايكـ خدوعػػض كمكػ نػرا ،كةػػاؿ مجاهػػد:
)ٓ)

م ػػف

كػ ػػايكا وةػ ػػالعكف الةمعػ ػػاّ فوجػ ػػدكف كذػ ػػر مػ ػػياـ ك عػ ػ كػز فويوإػ ػػكف ةمػ ػػؼ هػ ػػؤجّ
كوةػػالعكف يكلئػػؾ  ،فيا ػكا عػػف ذلػػؾ  ،ف ػػ) ٍف) فػػي ا وػػض فػػادت معي ػ التعموػػؿ

)ُ) ويظر :عراب الوراف لميةاس ،صُُٔ ،كمغي الم وب.ّٔ -ّٓ /ُ ،

)ِ) ويظر :كتاب سو كول ،ْٓ /ُ ،كال واف في غروب عراب الوراف.ُّٖ /ُ ،
)ّ) ويظػػر :عػػراب الو ػراف لميةػػاس ،ص ُُٔ كالت وػػاف فػػي ع ػراب الو ػراف لمعك ػػرم/ُ ،
ُٖٔ.
)ْ) ويظر  :معايي اليةك ّ. ِٗٓ/

)ٓ) ويظر :معايي الوراف.ُّّ /ُ ،
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)ُ)
ػكؿ ى عكًاكوػا يك ٍـ ىف تي ٍؤ ًمييػكا ًالمك ًػل
)و ٍخ ًريجػك ىف ك
الر يس ى
كالتودورٍ :
يف تككف كةكلل تعػال  :ي
ىرل يك ػ ٍػـ) [الممتةي ػػض ]ُ :كالمعيػ ػ وخرج ػػكف الرس ػػكؿ عكاكو ػػاكـ م ػػف مك ػػض وم ػػايكـ
)ِ)
ً
ػؾ ً
ك
وف) [ال ػعراّ]ّ :
ػاخعه كي ٍع ىس ى
ػؾ ىج ىو يك ي
ر كـ كةكلل تعػال ) :لى ىعم ى ى
كيػكا يم ٍػؤ ًمي ى
كػماّ ىرفى ىعاىػػا
)كالس ى
 ،كالمعيػ لعمػؾ ةاتػؿ يعسػؾ لتػركاـ ا ومػاف  ،كةكلػل تعػال  :ى
ككإػ ً
ط ىغػ ٍػكا ًفػػي اٍل ًموػ ىػز ً
اف) [الػػرةمف )) ]ٖ-ٕ :معي ػ الػػّـ،
اف {ٕ} ىج تى ٍ
ػع اٍلموػ ىػز ى
ىى ى ى

يف ج تطعكا)) )ّ).
ٍ
مفعكء لػه  :كوسػم المععػكؿ لػل  ،مععػكنج يجمػل ،
كقكع (أف كالفعؿ)
ن

تعموّ  ،كةد كردت ) ٍف) ،
كمععكنج مف جمل  ،كوعرب هذا ا عراب ٍف اف
ن
كالععػػؿ  ،اػػذا المعي ػ فػػي مكاإػػع كذو ػرة مػػف الو ػراف الك ػروـ  ،مػػف ذلػػؾ ةكلػػل
ً
تعػػال ) :كجى تيؤ ًمييػكٍا ً ٌج لًمػػف تىًػ ً
ىةػ هػد
ػع دوػ ىػي يك ٍـ يةػ ٍػؿ ً كف اٍلايػ ىػدل يهػ ىػدل المٌػػل ىف يوػ ٍػؤتى ى
ى ٍ
ى
ى
لم ٍذ ػ ىػؿ ىم ػػا يكتًو ػػتي ٍـ ٍىك يو ىة ػػآجحك يك ٍـ ًعي ػ ىػد ىرل يك ػ ٍػـ) [ ؿ عمػ ػراف ]ّٕ :كه ػػذا م ػػف ك ػػّـ
ً
ً
كّم ػػا
الوا ػػكد فوم ػػا و ػػياـ  ،كوك ػػكف ةكل ػػل تع ػػال  ) :ية ػ ٍػؿ كف اٍلاي ػ ىػدل يه ػ ىػدل المٌػػل) ن
ةػكاؿ  ،صػػةاا :

معترإػػا ػػوف كّمػػوف ،كاختمػػؼ فػػي تاكوػػؿ هػػذه ا وػػض عمػ
ن
كةالػػت طائعػػض مػػف هػػؿ الكتػػاب ج تظاػػركا مػػا عيػػدكـ مػػف العمػػـ ٌج لمػػف كػػاف

عم ػ ػ دوػ ػػيكـ  ،العمػ ػػـ المتعمػ ػػؽ صػ ػػعض الي ػ ػػي مةمػ ػػد )صػ ػػم ا﵀ عموػ ػػل كسػ ػػمـ)

عكيػػا لاػػـ
المكتػػكب فػػي التػػكراة ك ارهػػض ٍف وطمػػع عموػػل الم ػػرككف فوكػػكف ذلػػؾ ن
وإ ػ ػػا فوتعممكي ػ ػػل م ػ ػػيكـ
عمػ ػ ػ تص ػ ػػدوول كك اره ػ ػػض ٍف وطم ػ ػػع عمو ػ ػػل المس ػ ػػممكف ن
فوةػػاجحككـ ػػل ،م :وتخذكيػػل ية كجػػض عمػػوكـ ،فوكلػػل تعػػال ٍ ) :ف وػػؤت ) توػػدور:
لػػئّ وػػؤت  ،عيػػد الكسػػائي كالع ػراّ مػػف الكػػكفووف ،فو ػػؿ ) ٍف) جـ العمػػض موػػدرة ،
ػمرت )ج) ك ةػػذفت ؛ ك
ػوّ عمواػػا ،كةػػاؿ ال صػروكف :كف
يف فػػي الكػػّـ دلػ ن
كيإػ ٍ

)ُ) ويظر :عراب الوراف لميةاس ،صَٖٓ كتعسور الوراف العظوـ ج ف كذور.ْٖٓ /ُ ،
)ِ) ويظػػر :مع ػػايي الوػ ػراف لمعػ ػراّ ِٓ /ّ ،عكاعػ ػراب الوػ ػراف لمية ػػاس ،صَُُْ .كمغي ػػي
الم وب.ّٔ /ُ ،

)ّ) معايي الوراف عكاع ار ل لمزجاج.ٕٔ/ٓ ،
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)ج) ج تيإػػمر كلوسػػت ممػػا وةػػذؼ ،ػػؿ التوػػدور  :ك ارهػػض ٍف وػػؤت  ،فةػػذؼ
)كراهض) ؛ ك
دلوّ عمواا ،كةػذؼ المإػاؼ كيوا ػض المإػاؼ لوػل
يف في الكّـ ن
اسػ ً
ػاؿ
ميا ػػل فػػي المعيػ كا عػراب جػػائز فػػي الوػراف الكػروـ  ،كوكلػػل تعػػال ) :ك ٍ

الوى ٍرىوػضى) [وكسػػؼ ]ِٖ :كالتوػػدور كاسػػاؿ هػػؿ الوروػػض)ُ) كةوػػؿ  :كياػػا تعوػػد اليعػػي
ػاف وػؤت  ،كةػػاؿ ا ػف ه ػػاـ:
كػػ) ًف) المكسػػكرة كةوػؿ :كف المعيػ  :كج تؤميػكا ػ ٍ
))كالصكاب كياا مصدروض كة ماا جـ العمض مودرة)))ِ) كالراج ما تودـ ذكره.
كمف ذلؾ ةكلل تعال ) :و ولف المٌل لى يكـ ىف تى ً
إػمحكٍا) [اليسػاّ ]ُٕٔ :ةػاؿ
يى ي ي ٍ
)ّ)
ػئّ
الع ػ ػراّ )) :معيػ ػػاه ٌ :ج تإػ ػػمكا))
كجعػ ػػؿ ا ػ ػػف ةتو ػ ػػض ا وػ ػػض معي ػ ػ  :لػ ػ ٌ
تإ ػػمكا

)ْ)

كه ػػذا ه ػػك م ػػذهب الك ػػكفووف

)ٓ)

كالتو ػػدور عي ػػد ال صػ ػرووف  :ك اره ػػض ف

تإ ػ ػػمكا ،كه ػ ػػك معع ػ ػػكؿ يجم ػ ػػل ،كالو ػ ػػكؿ الذال ػ ػػث  :كف المعيػ ػ ػ  :و ػ ػػوف ا﵀ لك ػ ػػـ

الإّلض ،فإذا وكياا لكـ اجتي تمكها

)ٔ)

كاست عد ا ف عا كر هػذا الكجػل  ،فوػاؿ

)ُ) ويظػػر :مجػػاز الوػػرف ي ػػي ع وػػدة ص ُٓ ُّ،كمعػػايي الوػراف عكاع ار ػػل لمزجػػاج/ُ ،

ِّٔ ،ّّٔ ،عكاع ػراب الو ػراف لميةػػاس ،صَُْ  ،كزاد المسػػور فػػي عمػػـ التعسػػور ج ػػف
الجكزم ،ُّّ -َّّ /ُ ،كالجػامع يةكػاـ الوػراف لمورط ػي ،ُُِ /ْ ،كتعسػور الوػراف
العظوـ ج ف كذور  ،ِّٕ /ُ ،كفت الودور لم ككايي.ُّْ /ُ ،

)ِ) مغيي الم وب.ّٔ /ُ ،

)ّ) معايي الورف ُ.َِْ/
)ْ) ويظر  :تاكوؿ م كؿ الورف ص ِِٓ .
)ٓ) ويظػػر  :مجػػالس ذعمػػب ُ ، ُُّ/ك ػػرح الوصػػائد السػ ع ي ػػي كػػر ػػف اييوػػارم ص
َِْ.ُِْ-

)ٔ) ويظػػر :معػػايي الوػراف عكاع ار ػػل لمزجػػاج ُُّ /ِ ،عكاعػراب الوػراف لميةػػاس ،صَِِ،

كم ػػكؿ عػراب الوػراف لمووسػػي ، ُِٔ /ُ ،كالكسػػوط فػػي تعسػػور الوػراف المجوػػد لمكاةػػدم

اليوس ػػا كرم ،ُْٔ /ِ ،كال و ػػاف ف ػػي غرو ػػب عػ ػراب الوػ ػراف ،ُِٖ /ُ ،كالتس ػػاوؿ لعم ػػكـ
التيزوؿ ج ف جزم الكم ػي ،َّٔ /ُ ،كال ةػر المةػوط ي ػي ةوػاف اجيدلسػي،ْٕٓ /ّ ،

كالجي الدايي ،صِِٓ ،كمغيي الم وب. ّٔ/ُ ،
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)) :كةد جعؿ عض المعسػروف ) ٍف تإػمكا) مععػكنج ػل لػػ)و وف) كةػاؿ  :المعيػ
كف ا﵀ فوم ػػا وي ػػل م ػػف العػ ػرائض ة ػػد ػ ػوكف لك ػػـ إ ػػّلكـ ال ػػذم كي ػػتـ عمو ػػل ف ػػي
ػّج ة ػػؿ مج ػػيّ
الجاهمو ػػض  ،كه ػػذا عو ػػد ذ ل ػػوس م ػػا فعم ػػكه ف ػػي الجاهمو ػػض إ ػ ن
ال ػروعض ؛ ك
يف ةسػػمض المػػاؿ لوسػػت مػػف ايفعػػاؿ الم ػػتممض عم ػ صػػعض ةسػػف
كة و

وكيل ٌ ،ج ذا كاف فواػا ةرمػاف لمػف هػك ةووػؽ المؤاسػاة كالم كػرة ؛ ك ك
يف

المصػػدر مػػع ) ٍف) وتعػػوف ٍف وكػػكف معي ػ المسػػتو ؿ ؛ فكوػػؼ وص ػ
)ُ)
إّج ةد مإ ))
ػ) ٍف وإمكا)
ن

ٍف يو ػراد

ػةوةا كمو ػػكنج  ،ذا كػػاف المػراد وػػاف
كةػػكؿ ا ػػف عا ػػكر هػػذا وكػػكف صػ ن
إػػّلاـ فومػػا مإػ  ،كلػػـ وكػػف فػػي مةمػػل ذا كػػاف المػراد وػػاف إػػّلاـ فومػػا

واتي  ،كج مايع مف رادة هذا المعي .

ىهػ ىػؿ اٍل ًكتىػ ً
لف لى يكػ ٍػـ
)وػػا ٍ
كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  :ى
ػاب ةىػ ٍػد ىجػػاّ يك ٍـ ىر يسػػكليىيا يو ى ػو ي
اّيا ًمف ى ً و
ور) [المائدة ]ُٗ :كالمعي كي
ىعمى فىتٍ ىروة لم ىف ح
الر يس ًؿ ىف تىويكليكٍا ىما ىج ى
)ِ)
لئّ توكلكا )ّ)  ،ك ك ارهػض ٍف توكلػكا)ْ) كهػذه التوػدورات معايواػا
ج توكلكا ك ٌ
ض رك ً
ً
ً
اس ىي ىف تى ًمو ىػد ً يك ٍػـ) [اليةػؿ:
متوار ض ،فوكلل تعال
ن
)كىٍلوى في اي ٍىر ى ى
مذّ :ى
ػئّ تموػد كػـ ،ك ،كػي
ُٓ] وص ٍف وككف تودور :كراهض ٍف تمود كػـ ،ك ،ل ٌ

)ُ) التةرور كالتيكورْ. ّّْ/

)ِ) ويظػ ػػر :معػ ػػايي الو ػ ػراف لمع ػ ػراّ ، َِٖ/ُ ،عكاع ػ ػراب الو ػ ػراف لميةػ ػػاس ،صِِٖ ،كزاد
المسور في عمـ التعسور.َُٗ /ِ ،

)ّ) ويظػػر :مجػػالس ذعمػػب ُ ، ُُّ/ك ػػرح الوصػػائد الس ػ ع ي ػػي كػػر ػػف ايي ػػارم ص
َِْ. ُِْ-

)ْ) ويظر :عراب الوراف لميةاس ،صِِٖ.
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ج تمود كـ
كـ.

)ُ)

كتمود  :معي تإطرب ،كالمعي  :مف جؿ ٍف ج تإطرب

ً
كس ػ ًجك يذلركو ػضه لمػػف ةى ٍك ًمػ ًػل ىعمى ػ
كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال ) :فى ىمػػا ىمػ ىػف ل يم ى
ً
ً
و
ًً
)ك ىج ىعٍم ىيا ىعمىػ
ىخ ٍكؼ لمف ف ٍرىع ٍك ىف ىك ىممىئا ٍـ ىف ىو ٍعت ىياي ٍـ) [وكيس ]ّٖ :كةكلل تعال  :ى
كً
ً
وف ىمييػكا ج
يةميػكً ًا ٍـ ىككيػضن ىف ىو ٍعوىايػكهي ) [ا سػراّ ]ْٔ :كةكلػل تعػال  :ى
)وػا ىوحاىػا الػذ ى
ؽ صك ًت الكي ً لي كج تى ٍجاركا لىل ًاٍلوىك ًؿ ىكجا ًر ع ً
إ يك ٍـ لً ى ٍع و
ض
ى ٍ ىٍ
تىٍرفى يعكا ٍ
ىي ي ٍ
ىص ىكاتى يك ٍـ فى ٍك ى ى ٍ
ى

)وػػا ىوحاىػػا
ىف تى ٍة ػ ى ى
ط ٍ
كف) [الةج ػرات ]ِ :كةكلػػل تعػػال  :ى
ىع ىمػػالي يك ٍـ ىكىيػػتي ٍـ ج تى ٍ ػ يػع ير ى
اسػ ه و
و
ً
الكػ ًػذوف ميي ػكا ًف جػػاّ يكـ فى ً
ص ػ ً يةكا
ػؽ ًىي ىػػا فىتىىويكي ػكا ىف تيصػػويكا ةى ٍك نمػػا ً ىجاىالىػػض فىتي ٍ
ى ٍ
ى ى
ًً
إػضن
)كجى تى ٍج ىعميػكٍا المٌػػلى يع ٍر ى
ىعمىػ ىمػػا فى ىعٍمػػتي ٍـ ىيػػادم ى
وف) [الةجػرات ]ٔ :كةكلػػل تعػػال  :ى
ٍ ً
صمً يةكٍا ى ٍو ىف الكي ً
اس ) [ال ورة ]ِِْ :كا وض يزلت في
يو ىماي يك ٍـ ىف تىى حركٍا ىكتىتكويكٍا ىكتي ٍ
ار
كها ً ٍس ىارفنا ىكً ىػد نا
يياس ةمعكا ٌج وصمكا عض رةاماـ ،كةكلل تعال ) :كجى تىٍا يكمي ى

ػدار  :ت ػػادركف ك ػػؿ مػ ػكاؿ الوت ػػام ة ػػؿ م ػػكغاـ،
ىف ىو ٍك ى ػ يػركٍا) [اليس ػػاّ ]ٔ :ك ػ نا
)كىذ لكػ ٍػر ًػ ًػل
فوكػػكف التوػػدور :ك ارهػػض ٍف وك ػػركا  ،ك ،لػ ٌ
ػئّ وك ػػركا ،كةكلػػل تعػػال  :ى
ت) [اييعػاـ ]َٕ :كمعيػ تي سػؿ  :تيةػ س ،ك ،تيؤخػذ،
ىف تيٍ ىس ىؿ ىي ٍع هس ً ىمػا ىك ىسػ ى ٍ
ك ،تيػرتاف ،ك ،تيسػػمـ ل ػ الاػػّؾ ،كالمعي ػ  :كذ لكػػرهـ ػػالوراف ك ارهػػض ٍف تسػػمـ
ؾ ال كس ػ ىػماّ ىف تىوىػ ػ ىع ىعمىػ ػ
)كيو ٍم ًسػ ػ ي
يع ػػس لػ ػ الا ػػّؾ ػػذيك اا  ،كةكل ػػل تع ػػال  :ى
اير ً
ػئّ توػػع  ،كةكلػػل تعػػال  ً) :كف
ض) [الةػػج ]ٔٓ :م :ك ارهػػض ف توػػع ،ك ،لػ ٌ
ٍ
ً
ض ىف تىػ يػزكج) [فػػاطر ]ُْ :م :ك ارهػػض ف تػػزكج ،
المكػػلى يو ٍم ًسػ ي
اير ى
ؾ ال كسػ ىػم ىاكات ىك ٍ
ػكدكا لً ًم ٍذمًػ ًل)
كٌ ،
)و ًعظي يك يػـ المكػلي ىف تى يع ي
لئّ تزكج ،كةكلل تعػال فػي ةػدوث ا فػؾ :ى
[اليكر ]ُٕ :م :وعظكـ ا﵀ كراهض ٍف تعػكدكا لمخػكض فػي مذػؿ هػذا ال اتػاف،
إػ ًػؿ ًمػػي يك ٍـ ىكال كسػ ىػع ًض ىف يو ٍؤتيػكا ٍيكلًػػي اٍلوي ٍرى ػ ) [
)كج ىواٍتىػ ًػؿ ٍيكلي ػكا اٍلعى ٍ
كةكلػػل تعػػال  :ى
اليكر ،]ِِ :يزلت هذه ا وض الكرومض في ي كر )رإي ا﵀ عيػل) فإكيػل كػاف

)ُ) ويظػػر :ع ػراب الةػػدوث الي ػػكم  ،لمعك ػػرم ص ِِٗ  ، ِٕٗ ،كال رهػػاف فػػي عمػػكـ
الورف  ،لمزرك ي ص َُُٔ.
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ويعػؽ عمػ مسػط لعوػره  ،كيكيػل ةػد ةر ائػل  ،فممػا خػاض مػع الخائإػوف فػي
ةػدوث ا فػػؾ  ،ةسػػـ ٍف ج ويعػػؽ عموػػل ةػػطح  ،فيزلػػت كالمعيػ  :كج وةمػػؼ يكلػػك
لئّ وعطكا يكلي ة ار تاـ)ُ).
العإؿ ميكـ كالسكعض كراهض ٍف وعطكا  ،كٌ ،
كالوػػكجف السػػا واف المػػذاف ةػػاؿ امػػا ال ص ػروكف  ،كالككفو ػكف  ،ةػػد ةوػػؿ

اما في تعسػور الوػرف الكػروـ  ،ة ػؿ ف تكػكف هيػاؾ مدرسػض ككفوػض  ،كة ػؿ ف

كجدت هذوف التودوروف فػي
تيموكز المدرسض ال صروض مياا  ،ك توترف اا  ،فود
ي
تعسػػور مواتػػؿ ػػف سػػموماف المتػػكف سػػيض َُٓهػ ػ  ،ة ػػؿ الخموػػؿ كسػػو كول مػػف
)ِ)

ال صرووف  ،كة ؿ ي جععر الرؤاسي كؿ مف كتب في اليةك الككفي
فود ةاؿ في تعسور ةكؿ ا﵀ تعال )و ولف المٌػل لى يكػـ ىف تى ً
إػمحكٍا) [اليسػاّ:
يى ي ي ٍ

)ّ)
)وػا
ُٕٔ]ٌ ))،
لئّ تخطئكا ةسػمض المكاروػث)) كةػاؿ فػي تعسػور ةكلػل تعػال  :ى
ً ً
لف لى يكػػـ ىعمى ػ فىتٍػ و
الر يسػ ًػؿ ىف تىويكلي ػكٍا ىمػػا
ػرة لمػ ىػف ح
ٍ
ى
ىهػ ىػؿ اٍلكتىػػاب ةىػ ٍػد ىجػػاّ يك ٍـ ىر يسػػكليىيا يو ى ػو ي ٍ
)ْ)
اّيػػا ًمػػف ى ً ػ و
ػئّ توكل ػكا)) كةػػاؿ فػػي تعسػػور
ػور) [المائػػدة)) ،]ُٗ :وعيػػي لػ ٌ
ىج ى
ةكلػػل تعػػال ) :كجعٍم ىيػػا عمى ػ يةميػػكً ًاـ ً
ىككي ػضن ىف ىو ٍعوىايػػكهي ) [ا س ػراّ)) ]ْٔ :وعيػػي
ىىى ى
ٍ
)
ٓ
)
)كىذ لكػ ٍػر ًػ ًػل ىف
ذوػ نػّ لػ ٌ
ػئّ وسػػمعكا الوػػرف)) كةػػاؿ فػػي تعسػػور ةكلػػل تعػػال  :ى
ػس)) )ٔ) كةػاؿ فػي
ت) [اييعاـ)) ]َٕ :وعيػي ل ٌ
تيٍ ىس ىؿ ىي ٍع هس ً ىما ىك ىس ى ٍ
ػئّ ت سػؿ يع ه

)ُ) ويظ ػػر :مع ػػايي الوػ ػراف عكاع ار ػػل ،ِٕ /ٓ ،ُٗٗ ،ُٕٓ /ّ ،كممخ ػػص عػ ػراب الوػ ػراف
لمت رو ػػزم صُُٕ كزاد المس ػػور ف ػػي عم ػػـ التعس ػػور،ُٓ -َٓ /ّ ،َُ /ِ ،ُِّ /ُ ،

ٓ.ِٖٔ /ٔ ،ّّٕ -ِّٕ ،ِّٔ /
)ِ) كؿ م ػػف كإ ػػع م ػػف الك ػػكفووف كتان ػػا ف ػػي الية ػػك الك ػػكفي  ،ه ػػك ػػك جعع ػػر الرؤاس ػػي
المتػػكف سػػيض ُٕٖهػ ػ سػػتاذ الكسػػائي كالع ػراّ  ،ويظػػر  :غوػػض الكعػػاة ُ ، ُٖ/كايعػػّـ
لمزركمي ٔ.ُِٕ/

)ّ) تعسور مواتؿ ف سموماف ُ. ِٕٓ/
)ْ) المصدر يعسل ُ. َِٗ/
)ٓ) المصدر يعسل ِ. ِٓٗ/
)ٔ) المصدر يعسل ُ. ّّٓ/
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اير ً
ض) [الة ػػج]ٔٓ :
ػع ىعمىػ ػ
)كيو ٍم ًسػ ػ ي
ٍ
ؾ ال كس ػ ىػماّ ىف تىوى ػ ى
تعس ػػور ةكل ػػل تع ػػال  :ى
)ُ)
ك
))ووكؿ  :ل ٌ
ػئّ توػع عمػ ايرض)) كةػاؿ فػي تعسػور ةكلػل تعػال  ً) :كف المػلى
ؾ الس ً
ً
ض ىف تىيزكج) [فاطرٌ )) }ُْ :ج تزكج مف مكإػعاما))
اير ى
كم ىاكات ىك ٍ
يو ٍمس ي ى
)ِ)
ار ىف ىو ٍك ى يركٍا) [اليساّ:
كها ً ٍس ىارفنا ىكً ىد نا
كةاؿ في تعسور ةكلل تعال ) :كجى تىٍا يكمي ى
)ّ)
ٔ] ))،ووكؿ  :و ادر كماا خ وض ف و م ،الوتوـ الةمـ ؛ فواخذ ميل مالل))

كجعؿ  :ف  ،كالععؿ  ،فوما تو كدـ تودور  :كراهض ف  ،ك  ،خ وض ف

ػئّ  ،ك مػف جػؿ ف
 ،كما جاّ في تعسور مواتؿ  ،كةاؿ ل ال صروكف  ،ك ل ٌ

وإػا فػػي تعسػػور مواتػؿ  ،كةػػاؿ ػػل الككفوػكف  ،فوػػل يظػػر ؛ ك
يف
ج  ،كمػا جػػاّ ن
في ذلؾ ةمنػا كتةروعنػا لدجلػض ال ػاهد الوريػي مػف ا ذ ػات لػ اليعػي  ،هػذا مػف

جاض كمػف جاػض خػرل  ،كيػل ذا خػذيا مػا ذهػب لوػل اليةػاة  ،كف ةكلػل تعػال
ػذّ) :و ػولف المٌػػل لى يكػػـ ىف تى ً
إػػمحكٍا) [اليسػػاّ ]ُٕٔ :معيػ  :و ػػوف ا﵀ لكػػـ مػػف
مػ ن ي ى ي ي ٍ
جؿ ف ج تإمكا  ،فما العرؽ ذف في المعي وف ا ذ ات كاليعي ؟! كلً ىـ ةػاؿ
 ،س ةايل  ،ف تإمكا  ،كلػـ ووػؿ  ،ف ج تإػمكا ؟! كػاف ا﵀  ،تعػال ذكػره ،

وعجزه ذلؾ ؟! ـ كيل  ،جؿ كعّ  ،خطا ةوف ةاؿ  ،ف تإمكا  ،فػا ارد اليةػاة
ف وص ػػةةكا ه ػػذا الخط ػػا جعما ػػا التو ػػدور ال ػػذم ذه ػ ػكا لو ػػل ؟! فع ػػي ايخ ػػذ

مذهب اليةاة هيا ماخذ ك وػر  ،كمػا كيػل وةػدث ذغػرة ك وػرة فػي المغػض كالتع وػر

الوريي ؛ ك
يف في مذه اـ هذا دعكل ل تساكم المذ ػت كالميعػي  ،كجػكاز ف
وة ػ ٌؿ ةػػدهما مة ػ ٌؿ ا خػػر ؛ م  :هػػي دعػػكل ل ػ تسػػاكم ايلعػػاظ كالتراكوػػب
المتياةإ ػػض ف ػػي دججتا ػػا ؛ فم ػػف ج ػػؿ تع ػػادم ه ػػذه المآخ ػػذ كج ػػب ع ػػدـ ايخ ػػذ
توػػدورات اليةػػاة  ،ككجػػب تعسػػور هػػذه ال ػكاهد الوريوػػض دجلػػض ا ذ ػػات  ،كمػػا

جاّت عم ظاهرها  ،ككما ييزلت مف لدف الخ ور الةكوـ .
)ُ) المصدر يعسل ِ. ّٖٗ/
)ِ) المصدر يعسل ّ. ٕٗ/

)ّ) المصدر يعسل ُ. ُِٓ/
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لػػذا وجػػب تاكوػػؿ ا وػػض عم ػ

سػػاس هػػذه الةوووػػض ؛ فيوػػكؿ كمػػف ا﵀

لف
الادل كالسداد  :كف  :ف  ،كالععؿ  ،م  :ف تإمكا  ،فػي ةكلػل تعػال ي
)و ىػو ي
المٌػػل لى يكػػـ ىف تى ً
إػػمحكٍا) [اليسػػاّ ]ُٕٔ :جػػيّ اػػا صػػوغض ا ذ ػػات مػػف جػػؿ ف
ي ٍ
تككف س نا كعمض لمت ووف  ،ج ف وكػكف الت وػوف سػ نا كعمػض لاػا ؛ فمػوس المعيػ
ذف كمػػا تػػكهـ اليةػػاة ة ػػؿ التوػػدور  :و ػػوف ا﵀ لكػػـ مػػف جػػؿ ف تإػػمكا ؛ ػػؿ

المعيػ ػ المػ ػراد  :و ػػوف ا﵀ لك ػػـ م ػػف ج ػػؿ كيك ػػـ تإ ػػمكف  ،ك م ػػف ج ػػؿ كيك ػػـ
تإمكف و وف ا﵀ لكػـ  ،ك و ػوف ا﵀ لكػـ سػ ب كيكػـ تإػمكف  ،ك سػ ب كيكػـ

تإػػمكف و ػػوف ا﵀ لكػػـ  ،كالغػػرض مػػف كركد  :ف  ،كالععػػؿ هيػػا  ،مذ تنػػا ذّذػػض
مكر :
ايكؿ  :ذ ػػات ةصػػكؿ مإػػمكيل ؛ فوػػد ذ ػػت كةػػكع الإػػّؿ عيػػدما

جعمل س نا لمت ووف .
الذايي  :ظاار العمض الةووووض لمت ووف .

الذالػػث  :ػراز ةاجػػض ا يسػػاف ل ػ ػػرع ا﵀  ،؛ ذلػػؾ كيػػل وإ ػ ٌؿ ذا
ا تعد عف هداه  ،فالإّؿ داّ  ،كج دكاّ لل ٌج ات اع الكتاب كالسيض .

ككذلؾ كاف الغرض مف مجيّ  :ف  ،كالععؿ  ،مذ تنا في ةكلل تعػال
ً
ً
ً
ػي ىف تى ًمو ىػد ً يكػ ٍػـ) [اليةػؿ ]ُٓ :كهػك ذ ػات ةصػػكؿ
 :ى
)كىٍلوىػ فػي اي ٍىرض ىرىكاس ى
اإػ ػػطراب ايرض ؛ عي ػ ػػدما جع ػ ػػؿ اإ ػ ػػط ار اا سػ ػ ػ نا لخم ػ ػػؽ الج ػ ػػاؿ فكةا ػ ػػا ؛
ك ظاار العمض مف كإع الج ػاؿ  ،كةاجػض ايرض لواػا جسػتورارها  ،كالمعيػ

تمود كػـ ،
تمود كـ  ،ك س ب كياا ي
 :لو في ايرض ركاسي مف جؿ كياا ي
ػكدكا لً ًم ٍذمً ػ ًػل) [الي ػػكر : ]ُٕ :فم ػػوس
)و ًعظي يك ػ يػـ المك ػػلي ىف تى يع ػ ي
كك ػػذلؾ ةكل ػػل تع ػػال  :ى

المعيػ ػ كم ػػا ذه ػػب الية ػػاة  ،كاةتإ ػػاه تو ػػدورهـ  :وعظك ػػـ ا﵀ م ػػف ج ػػؿ ف ج

تعػكدكا لمذمػػل  ،ػػؿ المعيػ الةوووػػي  :وعظكػػـ ا﵀ سػ ب كيكػػـ تعػػكدكف لمذمػػل ،
ك وعظكـ ا﵀ مف جؿ كيكـ تعكدكف لمذمل  ،كةد عادكا لمذمل فػي هػذه ايوػاـ ،

ككذلؾ وواؿ الكّـ يعسل في ووض ال كاهد الوريوض .
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عكاذا كاف ج كد مف استعماؿ مصطم المععكؿ يجمل في عػراب  :ف

 ،كالععػػؿ  ،فػػي ةػػاؿ ا ذ ػػات  ،فػػي مذػػؿ هػػذه ال ػكاهد الوريوػػض  ،فػ ك
ػإف المكافػػؽ

لةوووض تاكوماا ف يوعرب مععكنج يجمل مو كد نما ؛ يكيل كاف سػ نا كعمػض لمػا ة مػل ،
كلك ةاؿ  :و وف ا﵀ لكـ ف ج تإمكا  ،لكػاف الت وػوف سػ نا كعمػض لعػدـ الإػّؿ
ػؤخر  ،كعم ػ
 ،كاةتإػ عيدئػ وػذ ع ػراب  :ف كالععػػؿ الميعػػي  ،مععػػكنج يجمػػل مػ نا
هذا المعي جاّ ةكلػل تعػال ) :كالسكػماّ رفىعاػا ككإ ً
ط ىغ ٍػكا
اف {ٕ} ىج تى ٍ
ػع اٍلمو ىػز ى
ى ى ى ى ى ىى ى ى
ًفي اٍل ًم ىوز ً
اف) [الػرةمف ]ٖ-ٕ :كالمعيػ  :كإػع الموػزاف مػف جػؿ ف ج تطغػكا
في الموزاف .

مالبػػا  :ةػػاؿ ا ػػف عطوػػض فػػي تعسػػور ةػػكؿ
دءلػػة (أف) عمػػى اءسػػتقباؿ ن
ً
ًك
ػكف) {اليةػػؿ :
ػي وّ ً ىذا ىىرٍد ىيػػاهي ىف كيويػ ى
ػكؿ لىػػلي يكػػف فىىو يكػ ي
ا﵀ تعػػال  ) :ي ىمػػا ةى ٍكليىيػػا ل ى ػ ٍ

َْ}))كةد تجيّ ) وعيي ) ٍف) في مكإع ج ومةظ فواا الزمف كاذه ا وض ،
ًً
ً
ض ًػ ػا ٍىم ًرًه ذيػ ػ كـ ً ىذا ىد ىع ػػا يك ٍـ
ير ي
ػكـ ال كس ػ ىػماّ ىكا ٍ
ككوكل ػػل تع ػػال  ) :ىكم ػ ٍػف ىوات ػػل ىف تىويػ ى
اير ً
ػكف){ الػركـ  }ِٓ :كغوػر ذلػؾ)) )ُ) كرد عموػل
ض ً ىذا ىيتي ٍـ تى ٍخ يريج ى
ىد ٍع ىكةن لم ىف ٍ
)ِ)
ك ةواف وكلل  )) :ؿ تد ٌؿ عم المستو ؿ في جموع مكرها))
كالصةو  ،فوما و ػدك ،مػا ذهػب لوػل ا ػف عطوػض  ،كهػذا هػك المػذهب
الذم ت ياه الدكتكر فاإؿ السامرائي

)ّ)

حذؼ (أف)  :وجكز ةذؼ ) ٍف) كو و عمماا في ةالض العطؼ كوكلػل
ػاف لً ى ى ػ وػر ىف يو ىكملمػػلي المكػػلي ًج ك ٍةنوػػا ىك ًمػػف كراّ ًة ىجػ و
ػاب ٍىك يو ٍرًسػ ىػؿ
)ك ىمػػا ىكػ ى
ىى
ٍ
ى
ى
تعػػال  :ى
كومغ ػ ػ
ىر يسػ ػػكنج) [ال ػ ػػكرل ]ُٓ :م :ك ٍف ورسػ ػػؿ رسػ ػػكج ،كةػ ػػد تةػ ػػذؼ ) ف) ي
ً
كً
كف) [الزمػر،]ْٔ :
ٍم يركليي ٍ
ىعي يد ىوحاىا اٍل ىجاهمي ى
عمماا ،كوكلل تعال ) :ىفى ىغ ٍو ىر المل تىا ي
كايصػػؿٍ :ف ع ػػد ،فممػػا ةػػذفت ) ٍف) رفػػع الععػػؿ عػػدها ،كةوػػؿ :كياػػا توػػدور:
)ُ) المةرر الكجوز ّ. ّْٗ/
)ِ) ال ةر المةوط ٓ. ِٖٔ/

)ّ) ويظر  :معايي اليةك ّ. ُِٗ/
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)ُ)
ً
)ك ًمػ ٍػف ىواتًػ ًػل يوػ ًػرو يك يـ
فغوػ ىػر ا﵀ ع ػػد فومػػا تػػامركليي  ،كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  :ى
ط ىم نعا) [الركـ ]ِْ :ك
يف التودورٍ :ف ورىوكـ  ،يصب الععؿ ،فممػا
ؽ ىخ ٍكفنا ىك ى
اٍل ى ٍر ى
)ِ)
كرٍفػ ػػعي الععػ ػػؿ وعيػ ػػي لغػ ػػاّ عمماػ ػػا
كة ػ ػ ٍذ ي
ةػ ػػذفت ) ٍف) رفػ ػػع الععػ ػػؿ  ،ى
ؼ ) ٍف) ى
داج عم ػ الةػػاؿ عػػد ٍف كػػاف ً
كغرإػػاا كالغاوػػض مػػف ذلػػؾ جعػػؿ المإػػارع ً
داج

في ايغمب عم اجستو اؿ فوككف المعي  :كف هذه ا وض يراها ا ف؛ كهي وض

تتكرر كمما جادت السماّ غوذاا.
ً
ػاد ك ً
لً ً
صػّىةى) [ ػراه ـ:
ومػكٍا ال ك
م الػذ ى
كفػي ةكلػػل تعػال  ) :يةػػؿ ع ىػ ى
وف ىمييػكٍا يوو ي
ُّ] ،ذهػػب سػػو كول لػ كف التوػػدورٍ :ف ووومػكا ،فػػ) ٍف) مةذكفػػض)ّ) كةوػػؿ  :كف

)وووم ػكا) مجػػزكـ ػّـ طمػػب مةذكفػػض ،كهػػي جـ ايمػػر ،م :لوووم ػكا الصػػّة،

كةوؿ  :كياا جكاب طمب مو كدر ،م :اةومكا الصّة ووومكها ،كةوؿ :ياا جكاب

رط مو كدر  ،كالتودورٍ :ف توؿ لاـ ذلؾ ووومػكا الصػّة  ،ك رجػ ايةػكاؿ :كياػا
)ْ)
لك ً
وف ىمييكا ىو ٍغ ًع يركا
جكاب )ةؿ) م :جكاب طمب كمف ذلؾ ةكلل تعال  ) :يةؿ مذ ى
لًمكػ ًػذوف ج ورجػػكف ىكوػػاـ المكػ ًػل) [الجاذوػػض ]ُْ :كةكلػػل تعػػال ) :كيةػػؿ ل ًع ػ ً
ػادم ىوويكلي ػكٍا
ى
ى ىٍ ي
ى
ى
كً ً
ىة ىسػ يػف) [ا سػراّ ، ]ّٓ :ووػػكؿ ايخعػش)) :فػاجراه عمػ المعػظ ةتػ
ػي ٍ
التػي ه ى
صػػار جكانػػا ػػايمر ،كةػػد زعػػـ ةػػكـ :كف هػػذا كيمػػا هػػك عم ػ )فموغعػػركا) ك )ةػػؿ

)ُ) ويظر :الكتاب ،ََُ /ّ ،كالموتإب ،ٖٓ /ِ ،ك رح الوصائد الس ع الطػكاؿ ،ي ػي
ك ػػر ػػف اجي ػػارم ،صُّٗ ،عكاعػ ػراب الوػ ػراف لمية ػػاس ،صٖٖٖ ،كمغي ػػي الم و ػػب/ِ ،

ُْٔ.

)ِ) ويظر :معايي الوراف لمعراّ ،ُِٔ /ِ ،كمغيي الم وب.ُْٔ /ِ ،
)ّ) ويظر :كتاب سو كول.ٗٗ /ّ ،
)ْ) ويظر :معايي لمعراّ ،ُُ /ِ ،عكاعراب الوػراف لميةػاس ،صُْٖ ،كال وػاف فػي غروػب
ع ػراب الو ػراف ،ٓٗ /ِ ،كالجيػ الػػدايي ،صُُّ ،ُُْ -كمغيػػي الم وػػب-ِِٓ /ُ ،
ِِٔ.ُْٔ/ِ ،
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لع ػادم فمووكلػكا) ....كلػك جػاز هػذا لجػاز ةػكؿ الرجػؿ  :ووػـ زوػد  ،كهػك وروػد :

لووـ زود ))

)ُ)

ػوطت مػف
(أف) الزائدة  :ةػاؿ الع كػراّ )) :جػاّت ) ٍف) فػي مكإػع كيس ٍ
الر يسػك يؿ ىو ٍػد يعك يك ٍـ لًتي ٍؤ ًمييػكا
ػكف ًالمك ًػل ىك ك
)ك ىمػا لى يك ٍػـ ج تي ٍؤ ًميي ى
خر ،فود ةػاؿ ا﵀ تعػال  :ى
ً
)ك ىم ػػا لىىي ػػا ٌىج ىيتى ىك ككػ ىػؿ ىعمىػ ػ المٌػ ًػل) [ ػ ػراهوـ:
ػ ىػرل يك ٍـ) [الةدو ػػد ،]ٖ :كة ػػاؿ تعػػال  :ى
ُِ] ،فمف لو ) ٍف) فالكممض عم جاض العر وض التي ج عمكض فواػا ،كالععػؿ فػي
يصب ،ةاؿ))

كّمل.

)ِ)

فود جعؿ العراّ ) ٍف) في سػكرة ػراهوـ ازئػدة  ،كمػا وعاػـ مػف

كفػػي ةكلػػل تعػػال ) :كمػػا لىىيػػا ىجك ييوىاتًػ ىػؿ ًفػػي س ػ ً ً
وؿ المٌػ ًػل) [ال و ػرة،]ِْٔ :
ى
ىى
ةاؿ ايخعش ) )) :ف) زائدة ،كمػا زوػدت عػد )ل كمػا) ك )لػك) كمعيػاه ،كمػا ليػا ج
يواتؿ في سػ وؿ ا﵀  ،ك عمػؿ ) ٍف) كهػي ازئػدة  ،كمػا ةػاؿ :مػا تػايي مػف ةػد:
فاعمؿ )مف) كهي زائدة)))ّ).
كةػػد اختمػػؼ اليةػػاة فومػػا ذهػػب لوػػل ايخعػػش ،فمػػياـ مػػف كافوػػل كهػػـ

ايكذروػػض فوػػاؿ :زوػػادة ) ٍف) فػػي هػػذه ا وػػض كيةكهػػا ،كمػػياـ مػػف ركد عموػػل ةكلػػل
ك يكر ٍف تككف زائدة ؛ يياا لك كايت زائدة لـ تيصب)ْ).

)ُ) معايي الوراف صّٔ .
)ِ) معايي الوراف لمعراّ.ُُٖ /ُ ،
)ّ) معايي الوراف لأخعش ،صُِٗ كويظر :تساوؿ العكائد ج ف مالؾ صِِٗ .

)ْ) ويظ ػػر :مع ػػايي الوػ ػراف عكاع ار ػػل لمزج ػػاج ،ِٕٗ/ُ ،كا غع ػػاؿ ف ػػي الية ػػك ي ػػي عم ػػي
العارسػي ٖٗ /ِ ،كالت وػاف فػي عػراب الوػراف لمعك ػرم ،ُٓٗ /ُ ،ك ػرح عمػدة الةػػافظ

كع ػػدة الّف ػػظ ج ػػف مال ػػؾ ،صِّٕ ،كلس ػػاف العػػػرب ج ػػف ميظػػػكر ،ُُٖ /ُ ،كالػ ػػدر
المصػكف فػػي عمػكـ الكتػػاب المكيػكف ،ُٖٓ -ُٕٓ /ِ ،كمغيػػي الم وػػب،ّْ -ّّ /ُ ،

كال رهاف في عمكـ الوراف لمزرك ي.ِّٓ -ِِٓ /ِ ،
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ػت :م ػػا ذه ػػب لو ػػل ػػك الةس ػػف  ،رةم ػػل ا﵀،
كة ػػاؿ ا ػػف مال ػػؾ)) :ةم ػ ي
إػػعوؼ  ،ك كمػػا ) ٍف) فػػي ةكلػػل تعػػال ٌ ) :ج يواتػػؿ) فمصػػدروض دخمػػت عػػد )مػػا
ليا) لتإميل معي )ماميعيا))))ُ).

كهػػذه الوإػػوض فػػي الةوووػػض وي غػػي ٍف ج وختمػػؼ فواػػا اليةػػاة ؛ ذ مػػف
المع ػػركؼ  ،كم ػػا تو ػػدـ ٌ ،ف ) ٍف) ذا دخم ػػت عمػ ػ العع ػػؿ المإ ػػارع خمكص ػػتل
لّسػػتو اؿ  ،كهػػذا هػػك ػػاف ايةػػرؼ الياصػ ض يعسػػاا ك إإػػمار ) ف) ،فاػػي
جموعاا عيدهـ  ،تيصب ايفعاؿ المستو مض

)ِ)

ووػ ػػكؿ الزمخ ػ ػػرمٍ ))) :ف) وػ ػػدخؿ عم ػ ػ الععػ ػػؿ المإػ ػػارع كالماإػ ػػي
كوككيػ ػػاف معػ ػػل فػ ػػي تاكوػ ػػؿ المصػ ػػدر ،عكاذا دخػ ػػؿ عم ػ ػ المإػ ػػارع لػ ػػـ وكػ ػػف ٌج

مستو ّن)))ّ).

كووػػكؿ ا ػػف عصػػعكر)) :كوعج يػػي ٍف ووػػكـ زوػػد ،تروػػد :وعج يػػي ةوامػػل
فوم ػػا وس ػػتو ؿ ؛ كل ػػذلؾ ج ت ػػدخؿ ) ٍف) عمػ ػ العع ػػؿ ال ػػذم ف ػػي ككل ػػل الس ػػوف ك
سكؼ ،فّ توكؿ :وعج يػي ٍف سػووكـ زو هػد ،ك ف سػكؼ ووػكـ زو هػد :ك ارهػض الجمػع
)ْ)

ػوئا كاة نػدا كهػػك التخمػوص لّسػػتو اؿ))
ػوف ةػرفوف وعوػداف ػ ن
كف يكاصػػب ايفعػػاؿ فواػػا مػػا ويصػػب الععػؿ يعسػػل ،كهػػك ) ٍف)  ...عكاذا دخمػػت
عم الععؿ المإارع خمكصتل لّسو اؿ)))ٓ).

)ُ )

رح الكافوض ال افوض.ُِٖٓ /ِ ،

كووػكؿ)) :كاعمػػـ

)ِ) ويظػ ػػر  :الموتإػ ػػب ِ، َّ ، ٔ/كالمةػ ػػرر فػ ػػي اليةػ ػػك َُِٕٕ/ّ ،ّٕٔ/كمعتػ ػػاح
العمكـ لمس ٌكاكي صُٗٔ.

)ّ) المعصؿ في عمـ العر وض ،صُُْ.
)ْ )

رح الجمؿ ج ف عصعكر.ِْٖ /ِ ،

)ٓ) المورب ج ف عصعكر.ّّٖ /ِ ،
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كووكؿ المالوي ٍ ))) :ف) تككف مصػدروض ٌ ...ج كياػا ذا دخمػت عمػ
صػػتل لّسػػتو اؿ)) )ُ) كووػػكؿ ا ػػف ه ػػاـ)) :ك) ٍف) هػػذه مكصػػكؿ
المإػػارع خ ك
ةرف ػ ػػي  ،كتكص ػ ػػؿ العع ػ ػػؿ المتص ػ ػػرؼ مإ ػ ػػارنعا ك ػ ػػاف ك ماإ ػ ػ نػوا  ...ك) ٍف)
الداخمض عم المإارع تخملصل لّستو اؿ)))ِ).
كهػذا مػػا وجمػػع عموػػل اليةػػاة ،فالمكاإػع التػػي تجػػردت مػػف ) ٍف) كايػػت
رادة معي ػ الةػػاؿ ،كالمكاإػػع التػػي كردت فواػػا ) ٍف) كػػاف ذلػػؾ رادة معي ػ

اجسػػتو اؿ ،فا وػػض التػػي ذهػػب ايخعػػش ل ػ كف ) ٍف) فواػػا ازئػػدة كاردة إػػمف
اؿ ه ٍؿ عسوتيـ ًف يكتًب عمىو يكـ اٍل ًوتىا يؿ ىجك تيوىاتًميكٍا ةىاليكٍا كمػا لىيػا ىجك
ىى ى
ةكلل تعال ) :ةى ى ى ى ى ٍ ٍ
ى ىٍ ي
ً
ً
ً ً
ييوىاتً ىؿ ًفي س ً ً
ب ىعمى ٍو ًا يـ اٍل ًوتىا يؿ تى ىكلك ٍكٍا
وؿ المٌ ًل ىكةى ٍد ٍ
يخ ًر ٍج ىيا مف د ىو ًارىيا ىكى ٍ ىيآئ ىيا ىفمى كما يكت ى
ى
ًجك ىةمًوّن لم ٍياي ٍـ) [ال ورة.]ِْٔ :
فدجلػػض اجسػػتو اؿ فػػي هػػذه ا وػػض كاإػػةض مػػف خػػّؿ الجممػػض ال ػػرطوض
ً
ػب ىعمىػ ٍػو يك يـ اٍل ًوتىػػا يؿ) كالمعيػ  :ج توػػاتمكف عػػدككـ ذا فػػرض عمػػوكـ الوتػػاؿ
)ًف يكتػ ى
؟ فاػذا السػواؽ ووتإػي اسػتعماؿ ) ٍف)  ،فػّ وكػكف لغاؤهػا كعػدـ ذكرهػا جاروػا
عم جاض العر وض ،كما ذهب العراّ ،كج وص ع حدها زائدة ،كما ذهب ايخعش

هك ػػذا ك ػػاف وي غ ػػي م ػػف ل ػػدف الية ػػاة تكجو ػػل اس ػػتعماؿ ) ٍف)  ،ك ع ػػدـ
استعمالاا.
كةد رجةيا فػي المكإػكع السػا ؽ مػذهب مػف رل كف ) ٍف) ج تخمػص
المإػػارع ل ػ اجسػػتو اؿ فػػي كػػؿ مكرهػػا  ،ػػؿ فػػي غمػػب مكرهػػا  ،فعػػي هػػذه

الةالػػض ذىػ كـ تكجوػػله خػػر عػػـ ك كذػػر صػػالض مػػف التكجوػػل السػػا ؽ  ،كهػػك كف ) ٍف)
استعممت لغرض الكصؿ  ،م  :لجعػؿ الععػؿ المإػارع ووػع فػي المكاةػع التػي
ج وص ػ ٍف ووػػع فواػػا ٌج اسػػتعماؿ ) ٍف) كمكةػػع العاعػػؿ  ،ك المععػػكؿ  ،ك
المجركر  ،فتستعمؿ ) ٍف) عيدما يوػراد جعػؿ المإػارع ووػع فػي كاةػدة مػف ذلػؾ

)ُ) رصؼ الم ايي ،صُّٗ.
)ِ) مغيي الم وب ُ. ِٖ/

528

ةاج  ،فود جاّ في
مذّ  ،صعض  ،ك ن
 ،ك يةكها  ،كج تستعمؿ عيد كةكعل  ،ن
الػػدر المصػػكف ٌ ))) :ج يواتػػؿ) فوػػل ذّذػػض كجػػل  :ظارهػػا  ،كياػػا عم ػ ةػػذؼ

ةػػرؼ الجػػر  ،كالتوػػدور  :كمػػا ليػػا فػػي ٌج يواتػػؿ  ،ذػػـ يةػػذفت ) في)...كالذػػايي
مػػذهب ايخعػػش كف ) ٍف) ازئػػدة...كعم هػػذا فالجممػػض الميعوػػض فػػي مةػػؿ يصػػب

عم الةاؿ)) )ُ).

فا و ػػات الت ػػي ج ػػاّت اس ػػتعماؿ ) ٍف) تكج ػػل التكجو ػػل ايكؿ  ،كالت ػػي
جاّت مجردة مياا تكجل عم كيل رود مف المإارع معي الةاؿ .
المطمب الثاني ( :لف)  :ةاؿ الخموػؿ  )) :ك كمػا ) لػف) فاػي  :ج ٍف :
كصمت لكذرتاا في الكّـ ج ترل كياػا ت ػ ل فػي المعيػ ) ج) كلكياػا ككػد ،

ػدت
توػػكؿ  :لػػف وكرمػػؾ زوػ هػد معيػػاه  :كاكيػػل وطمػػع فػػي ك ارمػػل  ،فيعوػػت عيػػل كككػ ى
)ِ)
اليعي ػ) لف)  ،فكايت )لف) ككد مف ) ج)))

كهػذا مػػا يسػػب لوػل ػ ك
ػاف )لػػف) عيػػد الخموػؿ صػػماا) :ج ٍف) ذػػـ ةػػذفت
وإ ػ ػػا لػ ػ ػ
ل ػ ػػؼ )ج) كهمػ ػ ػزة ) ٍف) فص ػ ػػارت )ل ػ ػػف) كة ػ ػػد يس ػ ػػب ه ػ ػػذا الو ػ ػػكؿ ن
الكسػ ػػائي)ّ) كةػ ػػد يوػ ػػؿ ايخعػ ػػش هػ ػػذا الػ ػػرم كذكػ ػػر كيػ ػػل ةػ ػػكؿ  ،كالصػ ػػةو كف
المإارع ويصب ػػ)لف) يعسػاا)ْ) ك عػد ٍف يسػب الم ػرد هػذا الػرم لػ الخموػؿ
ةاؿ)) :كلوس الوكؿ عيدم ما ةاؿ)))ٓ).

)ُ) الدر المصكف لمسموف الةم ي ِ. ُٕٓ/
)ِ) كتاب العوف ص ٖٖٔ .

)ّ) ويظر :كتاب سو كول ، ٓ /ّ ،كتساوؿ العكائد ج ف مالؾ صِِٗ  ،كالجيػ الػدايي،
صِْٖ ،كمغيي الم وب ،ِْٖ /ُ ،ك كإ المسالؾ.ُِٔ /ّ ،
)ْ) ويظر :معايي الوراف.ُُِ /ُ ،
)ٓ) الموتإب. ٖ,ٔ /ِ ،
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يكيػا فصػػارت
كذهػب العػراّ لػ كف )لػػف) صػماا )ج) ذػـ ةم ػػت ايلػؼ ن
)ُ)
)لف) كةد يكر اليةاة صةض هذوف الوكلوف
كذهػػب الزمخ ػػرم مػػذهب الخموػػؿ فوػػاؿ )) :ك)لػػف) لتاكوػػد مػػا تعطوػػل

)ج) مف يعي المستو ؿ توكؿ  :ج رح الوكـ مكايي  ،فإذا ككدت ك ددت ةمت

 :لف رح الوكـ مكايي)))ِ).

كةػػاؿ الم ػرادم ))) :لػػف) ةػػرؼ يعػػي...كج ومػػزـ ٍف وكػػكف يعواػػا مؤ ػ نػدا
خّفنا لمزمخ رم  ،ذكر ذلؾ فػي يمكذجػل  :كةػاؿ فػي غوػره ) :لػف) لتاكوػد مػا
تعطول )ج) مف يعي المستو ؿ  :ةػاؿ ا ػف عصػعكر  :كمػا ذهػب لوػل دعػكل ج
دلوؿ عمواا ،ؿ ةد وككف اليعي ػ)ج) كد مف اليعي ػ)لف))) )ّ).

وإػػا وكلػػل )) :كج تعوػػد )لػػف) تككوػػد
كهػػذا مػػا يس ػ ل لوػػل ا ػػف ه ػػاـ ن
اليعي خّفنا لمزمخ رم في ك افل كج تا وده خّفنا لل فػي يمكذجػل  ،ككّهمػا

دعكل ّ دلوؿ)) )ْ).

كذهب جمعكر اليةػاة لػ

خّفنا لمزمخ رم

)ُ)

كف )لػف) ج تعوػد تككوػد اليعػي كج تا وػده

)ٓ)

استيادا ل ما ذهب لول الزمخ رم فود فسر ةكلل تعال
ك ن

ػكراؽ ص ِّٕ ،ك ػ ػػرح المم ػ ػػع ي ػ ػػي يص ػ ػػر
)ُ) .ويظػ ػػر :عم ػ ػػؿ الية ػ ػػك ي ػ ػػي الةس ػ ػػف ال ػ ػ ك
الكاس ػػطي ،صُٖٔ ،كك ػػؼ الم ػػكؿ ف ػػي الية ػػك ،ْْٓ -ّْٓ /ُ ،ك ػػرح المعص ػػؿ

ج ػػف وعػػوش ،ِِٔ /ْ ،كا وإػػاح فػػي ػػرح المعصػػؿ ج ػػف الةاجػػب،ُِٖ ،ُّ /ِ ،

ك ػػرح الرإ ػػي عمػ ػ الكافو ػػض ،ّٖ /ْ ،كا ر ػػاد الػ ػ عم ػػـ ا عػ ػراب صَُِ ك ػػرح
ػ ػػذكر ال ػ ػػذهب ،صِٕٖ ،كمغيػ ػ ػ الم و ػ ػػب ،ِْٖ /ُ ،كالر ػ ػػاد ف ػ ػػي ػ ػػرح ا ر ػ ػػاد،
صُّّ.

)ِ) المعصؿ ص َّٗ.
)ّ) الجي الدايي ص َِٕ .
)ْ) مغيي الم وب ُ. ِْٖ/
)ٓ) ويظر كتاب سو كول ْ َِِ/ك ػر ح الرإػي ْ ّٖ/كالجيػ الػدايي صَِٕ كمغيػي
كمغيي الم وب ُ. ِْٖ/
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تعال )لف ترايي) [ايعراؼ : ]ُّْ :لف تطوؽ معرفتػي ،فػايكر رؤوػض ا﵀ فػي

ال ػػديوا كا خػ ػرة كفس ػػر ايةادو ػػث الص ػػةوةض الت ػػي ك ػػدت رؤو ػػض ا﵀ ف ػػي الجي ػػض
المعرف ػػض التام ػػض  ،ف ػػالمؤميكف ف ػػي الجي ػػض س ػػوعرفكف ا﵀ معرف ػػض جمو ػػض ه ػػي ف ػػي

الج ػ ػػّّ كإ ص ػ ػػار الوم ػ ػػر ذا ام ػ ػػتأ كاس ػ ػػتكل

)ِ)

كه ػ ػػذا وعي ػ ػػي كف )ل ػ ػػف) عي ػ ػػد

الزمخ رم تعود التا ود المطمؽ الذم و مؿ الديوا كا خرة.
تعػػال

كالزمخ ػػرم مػػف المعتزلػػض كةػػد خػػالؼ مػػف ة مػػل فوػػد فسػػر الط ػػرم ةكلػػل

) :لػػف ت اريػػي) وكلػػل)) :لػػوس ل ػػر ف وطوػػؽ ف ويظػػر لػػي فػػي الػػديوا

مف يظر لي مات))

)ّ)

كةػد رد المعسػركف عمػ الزمخ ػرم روػل كاسػتدلكا عمػ

جكاز رؤوض ا﵀ في الجيض ما واتي:

ُ -خ ػػر سػ ةايل عػػف الواػػكد ػػاكياـ لػػف وتميػكا المػػكت ػ نػدا مػػا ةػػدمت
ودواـ ،فواؿ تعال ) :كلف وتميػكه نػدا مػا ةػدمت وػدواـ) [ال وػرة ]ٗٓ :ك خ ػر
ؾ ًل ىػو ٍو ً
ػؾ
ض ىعمى ٍو ىيػا ىرحػ ى
ػاد ٍكا ىوػا ىمالًػ ي
)كىي ى
عػف تميػواـ لػل فػي اليػار فػي ةكلػػل تعػال  :ى
ً
كف) [الزخرؼ. ]ٕٕ :
ةى ى
اؿ ًكي يكـ كماكذي ى
ِ-كل ػػل تع ػػال  ) :ري ػػي يظ ػػر لو ػػؾ) كالمػ ػراد  ،ري ػػي يظ ػػر لو ػػؾ ف ػػي

الديوا كلوس في ا خرة  ،لذلؾ جا ل س ةايل ) :لف ترايي).

ػب مكس ػ مػػف ا﵀ س ػ ةايل ٍف يوروػػلي كجاػػل وعيػػي ٌف مكس ػ كػػاف
كطىمىػ ي
وعمـ كف ا﵀ س ةايل تجكز رؤوتل ؛ ك
يف ايي واّ لاـ معرفػض صػعات ا﵀ تعػال
كمػػا وجػػكز فػػي ةوػػل كمػػا ج وجػػكز  ،فمػػك كػػاف ا﵀ سػ ةايل ج تجػػكز رؤوتػػل لمػػا

ساؿ ا﵀ س ةايل ف ويظر لول.

)ُ) ويظر :الك اؼ ِ،ُْٖ/كمغيي الم وب ُ. ِْٖ/
)ِ) ويظر :الك اؼ ِ. ُُٓ/
)ّ) جامع ال واف عف تاكوؿ م الوراف.ِٔ /ٗ ،
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يرل))ُ).

ّ-لك يرود عدـ جكاز رؤوتل في الديوا كا خرة لواؿ س ةايل  ) :يي ج
فالمراد مف ةكلل تعػال ) :لػف ت اريػي) ج تطوػؽ رؤوتػي  ،ك ج توػدر

عم رؤوتي

)ِ)

ْ-كالدلوؿ عم ما تودـ ذكره ةكلل تعال ) :كجكه وكمئًوذ كي ً
اإ ىػرةه * ًلىػ
ي ي ه ىٍ ى
رلاا ىي ً
اظ ىرةه) [الووامض ]ِّ-ِِ :كةػد جػاّت ايةادوػث الصػةوةض صػروةض فػي
ى ى
)ّ)
رؤوض ا﵀ في الجيض .
ف ػ ػ )ل ػػف) اختص ػػت يع ػػي المس ػػتو ؿ ؛ كلا ػػذا يص ػػب المإ ػػارع ع ػػدها

كوتةدد هذا المستو ؿ ةسب السػواؽ كالوػرائف  ،فوػد و ػمؿ الػديوا دكف ا خػرة ،
كوكلل تعال ) :ك ً
يكة ىي ًلى ييك وح ىكيلي لىف يو ٍؤ ًم ىف ًمف ةى ٍك ًم ىؾ ً ٌج ىمف ةى ٍد ىم ىف) [هػكد:
ى
ّٔ] كالمػراد عػػدـ ومػػاياـ فػػي الػػديوا  ،كةػػد ومتػػد يعواػػا لو ػػمؿ الػػديوا كا خػرة ،
)ك ىمػػف ىو ٍ تىػ ًػ،
كوكلػػل تعػػال ) :كلػػف وخمػػؼ ا﵀ كعػػده) [الةػػج ]ْٕ :كةكلػػل تعػػال  :ى
ً
ىغ ٍوػر ا ً سػّىًـ ًد نويػا ىفمىػف و ٍو ىػؿ ًم ٍيػل كهػك ًفػي ا ًخ ً ً
وف) [ ؿ عمػراف:
يى
ػرة م ىػف اٍل ىخاس ًػر ى
ٍ
ى
ى
ي ى يى

ٖٓ]  ،كةػػد وكػػكف مووػ نػدا ػػرط معػوف كوكلػػل تعػػال ) :فمػ ٍػف ى ٍ ػ ىػرىح اي ٍىر ى ك
ض ىةتػ ى
ًً
ً
ً
وف) [وكسػػؼ ]َٖ :كةكلػػل
ىو ػ ٍا ىذ ىف لػػي ى ًػػي ٍىك ىو ٍة يكػ ىػـ المٌػػلي لػػي ىك يهػ ىػك ىخ ٍوػ يػر اٍل ىةػػاكم ى
ً ًً
كسػ ) [ طػل ]ُٗ :كةػد
تعال ) :ةىاليكا لىف كي ٍ ىرىح ىعمى ٍول ىعاكع ى
وف ىةتك ىو ٍرًج ىع ًلى ٍو ىيػا يم ى
ويةصر يعواا زمف معوف ،كوكلل تعال ً) :ليي ىي ىذر ي ً
ص ٍػك نما ىفمى ٍػف ي ىكمل ىػـ
ت ل كمر ٍة ىم ًف ى
ٍ
اٍلوكـ ً ً
يسوًا) [مروـ.]ِٔ :
ىٍ ى
ً ً
وف ىلىػف
كةد تدخؿ عمواا همزة اجستعااـ كوكلل تعال ٍ ً) :ذ تىويك يؿ لٍم يم ٍؤ ًمي ى
ً ً
و
ً
ً
ً
وف) [ ؿ عمػراف]ُِْ :
ىو ٍكعو يك ٍـ ىف يوم كد يك ٍـ ىرح يكػـ ًذىّىذىػض جىؼ لم ىػف اٍل ىمآلئ ىكػض يمي ىػزلً ى
)ُ) ويظ ػػر :زاد المسػ ػور ف ػػي عم ػػـ التعس ػػور ،ُٗٔ /ُ ،كمع ػػاتو الغو ػػب اك التعس ػػور الك و ػػر
لمرازم.ُٖٕ -ُٖٔ /ُْ ،
)ِ) ويظر :الجامع يةكاـ الوراف لمورط ي ،ِٖٕ /ٕ ،كتعسور الجّلوف ،ص ُْْ.
)ّ) ويظر :تعسور الوراف العظوـ ج ف كذور.ِْْ /ِ ،
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ك
ك
يص ىػرهي المػلي
)مف ىك ى
اف ىوظي حف ىف لف ىو ي
 ،ك) ًف) المخععض مف الذوومض كوكلل تعال  :ى
ًفػػي الػ حد ٍي ىوا ىكا ًخػ ىػرًة ىفٍم ىو ٍمػ يػد ٍد ً ىسػ ى وب ًلىػ ال كسػ ىػماّ) [الةػػج ]ُٓ :كةكلػػل تعػػال ) :ى ػ ٍػؿ
ىزىع ٍمػػتي ٍـ ىلكػػف كي ٍج ىع ػ ىػؿ لى يكػػـ كم ٍك ًع ػ نػدا) [الكاػػؼ ، ]ْٖ :كة ػػد توػػع ف ػػي ج ػكاب ال ػػرط
كؾ ى ػ ٍػونئا) [المائػػدة ]ِْ :كةكل ػػل
إػ حػر ى
كوكلػػل تعػػال  :ى ع
)كًاف تي ٍع ػ ًػر ٍ
ض ىعػ ٍػياي ٍـ ىفمىػػف ىو ي
)ك ىما ىو ٍع ىعميكٍا ًم ٍف ىخ ٍو ور ىفمىف يو ٍكعىيرٍكهي) [ ؿ عمراف.]ُُٓ :
تعال  :ى
وؿ تجي (لف) لمػدعا  :ةػاؿ العػراّ فػي تعسػور ةكلػل تعػال ) :ةػاؿ

ل
ػكف ظاوػ انر لممجػػرموف) {الوصػػص )) : }ُٕ:كفػػي
رب مػػا يعمػػت عمػ كي فمػػف كػ ى
ة ػراّة ع ػػد ا﵀ )فػػّ تجعميػػي ظاوػ نػرا) فوػػد تكػػكف )لػػف كػػكف) دعػػاّ عم ػ هػػذا

ظاور ))
نا
المعي  ،دعاّ مف مكس  :الماـ لف ككف لاـ

)ُ)

كةاؿ اليةاس )) :فول ةكجف :ةدهما  :كيل معي الدعاّ  ،كهذا ةكؿ

الكسائي كالعراّ...كالوكؿ ا خر  :كيل معي الخ ر...ك ف وككف معيػ الخ ػر

ػت عمػ كي))
كل ك ل يسػؽ الكػّـ كمػا ووػاؿ  :ج عصػوكي ىؾ ؛ يكيػؾ يعم ى
كيوػػؿ المعسػػركف  ،كػػالورط ي  ،كال ػػككايي  ،هػػذوف الوػػكلوف  ،كاسػػت عدكا ةػػكؿ
)ِ)

العراّ

،

)ّ)

كةػػد ذهػػب ا ػػف مالػػؾ ل ػ

كف )لػػف) ج تػػاتي لمػػدعاّ

)ْ)

 ،كذهػػب ا ػػف

ه اـ مذهب الكسائي كالعراّ  ،فواؿ )) :كتاتي لمدعاّ...كالةجض في ةكلل

ت لكػ ػ ػ ػػـ خالػ ػ ػ ػ نػدا خمػ ػ ػ ػػكد الج ػ ػ ػ ػػاؿ
ي
لػ ػ ػ ػػف ت ازل ػ ػ ػ ػكا كػ ػ ػ ػػذلكـ ذػ ػ ػ ػػـ ج زلػ ػ ػ ػػٍ
ظ ًاوػ ا ل
)ر ل
وف)
ب ً ىمػػا ٍىي ىع ٍمػ ى
ػر ٍم يم ٍجػ ًػرًم ى
ػت ىعمىػ كي ىفمىػ ٍػف ى يكػ ى
ػكف ى ن
ك كمػػا ةػػكؿ ا﵀ تعػػال  :ى
[الوصص ))]ُٕ:فووؿ :لوس ميل ؛ ك
يف فعؿ الدعاّ ج وسػيد لػ المػتكمـ ،ػؿ

)ُ) معايي الورف ِ.ُٗٔ/
)ِ) عراب الورف ص ُْٕ.
)ّ) ويظر  :الجامع يةكاـ الورف ُّ ،ِّٔ-ِِٔ/كفت الودور ْ.ُٓٗ/
)ْ) ويظر  :تساوؿ العكائد ص ِِٗ.
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ك
ل المخاطب  ،ك الغائب يةك :وػا ل
ت ن
رب ج ع كػذ ٍ ى
فّيػا ،كيةػك :ج عػذ ى
ب ا﵀ي
خالدا خمكد الج اؿ)))ُ).
لت لكـ ن
فّيان ،كورحده ةكلل  :ذـ ج ز ي
وعاػػـ مػػف كػػّـ ا ػػف ه ػػاـ  ،ج ػكاز مجػػيّ )لػػف) لمػػدعاّ عيػػد جعماػػا

معي )ج)  ،كعيد سياد الدعاّ ل الغائب ك المخاطب  ،كا وػض فػي سػواؽ

ػت لكػـ ) كال وػت فػي
المتكمـ  ،كاةت كج جكازه في ا وض وكؿ ال اعر ):ذػ كـ ج زل ي
دوكايل :
خالدا خمكد الج اؿ
ت لاـ ن
ى
لف تزالكا كذلكـ ٌ
ذـ ج زلػٍ
كال و ػػت م ػػف ة ػػر الخعو ػػؼ  ،كالمعيػ ػ  :ل ػػف ت ازلػ ػكا ك ػػذلكـ مظعػ ػروف ،
)ِ)

فال و ػػت ف ػػي دوكاي ػػل ع ػػت الت ػػاّ ج

ػؾ خال ػ نػدا خم ػػكد الج ػػاؿ
ك و ػػاؾ ا﵀ لوكم ػ ى
إماا  ،فّ وككف ةجض ج ف ه اـ فوما ذهب لول .

كال ػػذم عمو ػػل المعس ػػركف كف )ل ػػف) ف ػػي ا و ػػض خ ػػر ج دع ػػاّ  ،كمعيػ ػ

ل
))رب يعمت ػػؾ عمػ ػ كي  ،ك سػ ػ ب ةس ػػايؾ  ،كغع اري ػػؾ ؛ فاي ػػا ممت ػػزـ ٌج
ا و ػػض :
)ّ)

معويا لممجرموف ))
ككف ن
كلوس في ا وض دجلض عم كةكع )لف) مكةع )ج) ؛ لظاكر اليعي فواػا

مف غور تودور دعاّ.

)ُ)

)ُ) مغيػي الم وػب ،ِْٖ /ُ ،كويظػر :ػرح التصػرو ْ ،ُُِ-ُُٗ/كةا ػوض الصػ اف،
ّ.َْٖ /
)ِ) هذا ال وت لأع

 ،مومكف ف ةوس  :كهػك ال وػت ايخوػر مػف ةصػودة طكومػض ومػدح

فواا ايسكد ف ميذر المخمي  ،كهك في دوكايل :

خالدا خمكد الج ً
اؿ
لف تزالكا كذلكـ ذيكـ ج زلػ
ت لاـ ن
ى
ويظر  :رح دوكاف ايع  ،تودوـ  ،ػراهوـ جزويػي ُّٖٖه ػ ُٖٔٗـ صَُٕ ،ك
رح دوكاف ايع

ايع

 ،تودوـ  ،يصر ةكيا ُُْٗ ،هػ

ُٗٗٗـ  ،ص َّٓ  ،كدوكاف

ايك ر  ،تودوـ  ،ع الرةمف المصطاكم ُِْٔ ،هػ

)ّ) المةرر الكجوز ج ف عطوض ْ.ُِٖ/
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ََِٓـ ص ُٕٔ

(لػػف) ك(ء)  :ةػػاؿ ا﵀ تعػػال ) :ةػػؿ ٍف كايػػت لكػػـ الػػدار ا خػرة عيػػد
ا﵀ خالصض مف دكف الياس فتميكا المكت ف كيتـ ً ً
وف * ىكلىف ىوتى ىمكي ٍكهي ىى ندا
ٍ
صادة ى
ى
ت ٍىوًدو ًا ٍـ ) [ال ورة]ٗٓ -ْٗ :
ً ىما ةى كد ىم ٍ
كً
ػادكا ًف ىزىع ٍمػتي ٍـ ىكي يك ٍػـ ٍىكلً ىوػاّ لًمك ًػل ًمػف
وف ىه ي
كةػاؿ تعػال  ) :ية ٍػؿ ىوػا ىوحاىػا الػذ ى
ًً
كف الكي ً
يد ً
ت
وف * ىكىج ىوتى ىمكي ٍكىيػلي ىى نػدا ً ىمػا ةىػ كد ىم ٍ
ػاس فىتى ىمكي يػكا اٍل ىم ٍػك ى
صػادة ى
ت ًف يكيػتي ٍـ ى
ك ًً
ك ً
ً
وف ) [الجمعض]ٕ-ٔ :
وـ ًالظالم ى
ٍىودو ًا ٍـ ىكالملي ىعم ه
ة ػػاؿ الخطو ػػب ا س ػػكافي :كف ال ػػرط ف ػػي س ػػكرة ال وػ ػرة تإ ػػمف ذػ ػكاب
ا خ ػ ػرة خالصػ ػػض لاػ ػػـ كتإػ ػػمف فػ ػػي سػ ػػكرة الجمعػ ػػض الػ ػػزعـ كياػ ػػـ كلوػ ػػاّ ﵀ ،
كالمتإمف في ا وض اييكل ومذؿ غاوض المطالب الػذم ج مطمػب كراّه ،كلػوس

كػػذلؾ المتإػػمف فػػي ا وػػض الذايوػػض  ،كهػػك الػػزعـ كياػػـ كلوػػاّ ﵀  ،فاػػك ج ومذػػؿ

المطمكب الذم ج مطمػكب كراّه ))يكياػـ وطم ػكف عػد ذلػؾ ،ذا صػ ك لاػـ هػذا
ػر عػف ال ػرط فػي
الكصؼ ،دار الذكاب ،فم كما كاف ال رط في هذا المكػاف ةاص نا
المكػػاف ايكؿ ،كلػػـ وكػػف الػػدعكل دعػػكل غاوػػض المطمػػكب ،لػػـ وةػػتج فػػي يعوػػل

عكا طالػػل ل ػ مػػا هػػك غاوػػض فػػي ا ػػل)) ؛ لػػذلؾ اسػػتعممت )ج) اليافوػػض فػػي سػػكرة

الجمعػػض  ،كاسػػتعممت فػػي سػػكرة ال وػرة )لػػف) اليافوػػض ؛ يياػػا مػػ ،فػػي اليعػػي مػػف

)ج) ك ككد)ِ).

كجػػاّ فػػي مػػّؾ التاكوػػؿ  :كيػػل ل كمػػا كػػاف ال ػػرط فػػي وػػض ال وػرة متعملوػػا

امر يخركم ))وستو ؿ  ،ياس ل اليعي ما كإػعل مػف الةػركؼ ليعػي المسػتو ؿ

؛ ك
يف ) لف وععؿ) جكاب )سوععؿ)  ،كل كما كاف الكارد في سػكرة الجمعػض جكانػا

)ُ) ويظػػر  :الك ػػاؼّ،ّٖٓ/كال ةػػر المةػػوط ٕ،ُْْ/كالػػدر المصػػكف ٖ،ٖٔٓ/كالم ػػاب
في عمكـ الكتابُُ.َِّ/

) ِ) ويظر :درة التيزوؿ ،صِْ.ِٓ -
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لػزعماـ كياػػـ كلوػاّ ﵀ مػػف دكف اليػاس  ،كذلػػؾ ةكػـ ديوػػكم ككصػؼ ةػػالي ج
استو اؿ فول  ،ياس ل اليعي ػ)ج) التي ليعي ما واتي مف غور تخصوص ))

)ُ)

فػػ)لف) ))ةػػرؼ يعي...كاليعػػي اػػا مػػ ،مػػف اليعػػي ػػ)ج)  ،فاػػي لتاكوػػد

اليعي...ةت ةاؿ عإاـ  :كف ميعل مكا رة  ،ةػاؿ عإػاـ  :فاػي ليعػي) ليػي
سافعؿ)  ،ك)ج) ليعي ) فعؿ)))

)ِ)

ممػػا توػػدـ ذكػره وت ػػوف كف معيػ اليعػػي فػػي )لػػف) ةػػكل مػػف معيػػاه فػػي

)ج) ؛ ل ػػذلؾ عمم ػػت اييكلػ ػ كل ػػـ تعم ػػؿ الذايو ػػض ؛ ك
يف العم ػػؿ و ػػاتي م ػػف ة ػػكة
المعي

المطمػػػب الثالػػػث ( :كػػػي)  :ة ػػاؿ ا ػػف الس ػ ٌػراج )) :ك كم ػػا)كي) فجػ ػكاب
ػكف كػذا  .كلً ىػـ
لوكلؾ  :لمل؟  ،ذا ةاؿ الوائؿ  :لً ىـ
ى
فعمت هذا ؟ فتوػكؿ  :كػي وك ى
)ّ)

تعطويي  ،فاك موارب لمعي الّـ ))
جئتىيي ؟ فتوكؿ  :كي
ى
ف ػػ)كي) )) ةػػرؼ مػػف ةػػركؼ المعػػايي ويصػػب ايفعػػاؿ ميزلػػض ) ٍف)
)ْ)
وإػا  ،كيػل
كمعياه  :العمكض لكةػكع ال ػيّ...كةد تػدخؿ عموػل الػّـ))
كعلرف ٍ
ػت ن
ي
)ٓ)
ػدت
يوػػؤت اػػا ))لمغػػرض)) فػػ)كي) ))معياهػػا  :الغػػرض ك العمكػػض توػػكؿ :ع ػ ي
ا﵀ى كػػي وغعػػر لي...فػػالغرض الع ػػادة  ،الغعراف...كهػػي وإػػا عمكػػض)) )ٔ) كةػػد
توػ كدـ ف الكػػكفووف وػػذه كف لػ كف المإػػارع ويتصػػب ػػالةرؼ يعسػػل ج ػػ) ٍف)

) ُ) مّؾ التاكوؿ ُ.ْٕ/

) ِ) الزوادة كا ةساف في عمكـ الورف  ،ج ف عوومض الم لكي ٖ.ُْٖ/
) ّ) اييصكؿ في اليةك ِ.ِٓ/
)ْ) لساف العرب ج ف ميظكر َُّ ُْٓ/
)ٓ) معتاح العمكـ لمس ككاكي ص ُُٕ َ
المةرر في اليةك َّ ََُٖ/
)ٔ)
ك
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)ُ)

كمػا ال صػروكف

كائيا مػا كػاف هػذا الةػرؼ  ،مػف ذلػؾ )كػي)
مإمرة عده  ،ن
فوػػد ذه ػكا ل ػ كف ايةػػرؼ الياص ػ ض لمععػػؿ المإػػارع يعسػػاا ر عػػض  ،كهػػي :
فرةػكا ػوف معياهػا
) ف) ك)لف) ك) ذف) ك)كي) ٌج كياـ  ،فومػا وتعمكػؽ ػػ)كي)  ،ك
 ،كهػػي متصػػمض ػػالّـ  ،ك ػػوف معياهػػا  ،كهػػي غوػػر متصػػمض ػػالّـ  ،فوػػد ةػػاؿ

سػو كول )) :اعمػػـ كف هػػذه ايفعػػاؿ لاػػا ةػػركؼ تعمػػؿ فواػػا فتيصػ اا  ،ج تعمػػؿ
في ايسماّ...كهي  ) :ف)...ك)كي)...ك)لف)))

)ِ)

فجعػػؿ )كػػي) هيػػا مذػػؿ ) ٍف) تيصػػب المإػػارع يعسػػاا  ،كجعماػػا فػػي
)ّ)
مكإع خر ميزلض )ةت ) تيصب المإارع عدها إإمار ) ف)

كةاؿ الم رد )) :ك كما )كػي) فعواػا ةػكجف  :كمػا ىمػف دخػؿ الػّـ فوػاؿ :
توكـ وا فت  ،فاي عيده كالععؿ مصدر  ،كما كػاف ذلػؾ فػي ) ف)  ،ك كمػا
لكي ى

مػػف لػػـ وػػدخؿ عمواػػا الّـ...فػػ) ف) عيػػده مإػػمرة ؛ يياػػا مػػف عكامػػؿ ايسػػماّ

)))ْ).

كف جما ػػكر الية ػػاة ة ػػد ك
فرةػ ػكا ػػوف )ك ػػي) غو ػػر متص ػػمضن

ػتيادا لػ ػ
كاسػ ن
ػػالّـ  ،ك)كػ ػػي) متصػ ػػمض ػ ػػالّـ  ،فجعمػ ػكا اييكل ػ ػ مػ ػػف عكامػ ػػؿ ايسػ ػػماّ ،

ػدت كيػػل مػػف الإػػركرم د ارسػػتاا فػػي هػػاتوف
كالذايوػػض مػػف عكامػػؿ ايفعػػاؿ  ،كجػ ي
الةالتوف ً ،
كّ عم ةدة .
(كي) مير المتصمة بػال ـ  :يسػب لػ الخموػؿ كيػل كػاف ووػكؿ  :ج

ويتصػػب فعػػؿ ال تػػض ٌج ػ ػ ) ٍف) مظا ػرة ك مإػػمرة مػػف ذلػػؾ )لػػف) ك )كػػي) ك

)ُ) ويظػػر  :ا يصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػّؼ َُِِ-ٗٗ/ـٖٕكالجي ػ الػػدايي ص ِْٔ
كمغيي الم وب َُُّٖ/
)ِ) كتاب سو كول ّ.ٓ/
)ّ) المصدر يعسل َّ ٕ-ٔ/
)ْ) الموتإب َِ ٗ/
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)اذف)

)ُ)

كةػػاؿ ايخعػػش )) :ككػػذلؾ ) :كػػي ج وكػػكف دكلض){الة ػػر ) }ٕ :ف)

جرتاا )كي))) )ِ) كةاؿ المالوي  )) :ذا دخمت )كي)عمػ ايفعػاؿ
مإمرة كةد ك
المإػػارعض كلػػـ ت ػػدخؿ عمواػػا ال ػػّـ  ،كج رادهػػا المػػتكملـ  ،ايتص ػػب مػػا ع ػػدها
ػت  :جئتػؾ كػي تكرميػي  ،فمعيػاه  ،ك ارمػي ،كالتوػدور ،
إإمار ) ف) فػإذا ةم ى
يف تكرميي  ،ك) ٍف) كما عممت فول فػي مكإػع المصػدر المخعػكض  ،كاكيػؾ

ػت  :جئت ػػؾ ك ارم ػػي )) )ّ) كوعي ػػي كف )ك ػػي) تك ػػكف ميزل ػػض جـ التعمو ػػؿ ،
ةم ػ ى
كالمإػػارع عػػدها ميصػػكب إإػػمار ) ف) ؛ كعمكػػؿ ذلػػؾ يػػل عيػػد جعػػؿ )كػػي)
ػارة ؛ ك
ػارة عي ػػد
يف جـ التعمو ػػؿ تع ػػد ج ػ ك
ميزل ػػض جـ التعمو ػػؿ  ،وعي ػػي جعما ػػا ج ػ ك

ال صرووف  ،كهذا مما وسػتكجب إػمار ) ٍف) عػدها لتكػكف )كػي) داخمػض عمػ
اسـ  ،كهك المصدر المؤكؿ مف ) ًف) المإمرة كالمإػارع الميصػكب عػدها ؛
ك
يف ةػػرؼ الجػػر ج وجػػكز دخكلػػل عم ػ الععػػؿ الص ػرو

المرادم)ٓ).

)ْ)

 ،كمذػػؿ هػػذا ةػػاؿ

ػارة تج ػػر )م ػػا) اجس ػػتعااموض  ،ك ) ًف)
فػ ػػ)كي) عي ػػد الية ػػاة تعمومكو ػػض ج ػ ك

المإمرة كصمتاا  ،لكف

رط عدـ دخكؿ الّـ عمواا مظارة ك مودرة )ٔ).

لػك صػ ك مػػا ةالػل اليةػاة فومػػا م كػر تعصػومل  :كف المإػػارع فػي يةػك مػػا

كرميػ ػػي  ،غوػ ػػر ميصػ ػػكب ػ ػػ)كي)  ،ػ ػػؿ إإػ ػػمار) ًف)
مذكم ػ ػكا  :جئتيػ ػ ى
ػؾ كػ ػػي تي ى

)ُ) ويظ ػػر  :كت ػػاب س ػػو كول ّ،ٕ/كالموتإ ػػب لمم ػ لػرد ِ.ٗ/كمعت ػػاح العم ػػكـ لمسػ ػ ككاكي ص
ُِٕ.

)ِ)َمعايي الورف ص ّٗ.
)ّ) رصؼ الم ايي ص َِٗ.
)ْ) المصدر يعسل ص ُِٗ.
)ٓ) الجي الدايي ص ُِٔ.ِِٔ-

)ٔ) ويظر  :رح ذكر الذهب ص ُِٗ.
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المصدر ض عدها  ،لكرد في المغض إػافض )كػي) لػ المصػدر  ،م :لجػاز ف

مذّ  :جئتؾ كي كرامي .
وواؿ ن

كال ػػذم و ػػدك م ػػف غو ػػر تكمح ػػؼ ف ػػي التاكو ػػؿ كف )ك ػػي) داة م ػػف دكات

اليصػػب التػػي تيصػػب الععػػؿ المإػػارع يعسػػاا ،ك ياػػا يص ػ تل معي ػ التعموػػؿ
الذم دلكت عمول .
(كػػي) متصػػمة بػػال ـ  :ةػػاؿ ايخعػػش )) :كةػػد تكػػكف )كػػي ) ميزلػػض

) ٍف) هػػي الياصػ ض  ،كذلػػؾ ةكلػػل  ):لكػػوّ تاسػكا ) {الةدوػػد  }ِّ:فػػاكةع عمواػػا
الّـ  ،كلك لـ تكف )كي) كما عدها اسما لـ توع عمواا الّـ)))ُ).
فود جعؿ ايخعش )كي) ةرفنا ياصنا لمععؿ المإارع  ،عد ف جعماػا
ميزلض ) ف) لدخكؿ جـ التعموؿ عمواا  ،كهذا هك المذهب ال ائع عيد اليةاة .
كيسب المرادم ل ايخعش ةكلل في )كي)  )) :كياا ةػرؼ ج ٍّػر دائمػا

)ِ)
وإا  ،فواؿ )) :كعف ايخعش كف )كػي)
))
كهذا ما يس ل لول ا ف ه اـ ن
)ّ)
ػص
ك
جارة دائما ك كف اليصػب عػدها ػػ) ف) ظػاهرة ك موػ كدرة)) كهػذا خػّؼ ي ٌ

ةكلل المتودـ ذكره الذم يومياه مف كتا ل  :معايي الورف .

كةاؿ ك عمي اليةكم ) )) :كػي) ةرؼ...وكػكف ياصػنا لمععػؿ يعسػل
كمػػا تيص ػ ل ) ٍف) ...ج إإػػمار ةػػرؼ  ،فاػػك ف وكػػكف فػػي لغػػض مػػف وػػدخؿ

ػؾ لكػػي تعع ػػؿ...فمك ايتصػػب العع ػػؿ إإ ػػمار
عمواػػا جـ الج ػػر  ،فووػػكؿ  :جئتيػ ى
) ف) ؛ لكايت الّـ التي لمجر كاكياا دخمػت عمػ جـ الجػر ،كذلػؾ غوػر جػائز
؛ ك
يف ةػػركؼ الجػػر ج وػػدخؿ عإػػاا عم ػ

عػػض  ،فػػإذا لػػـ وجػػز ف تكػػكف

ػؾ لك ػػي تعع ػػؿ  ،ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال  ):لك ػػي ج تاسػ ػكا )
)ك ػػي) ف ػػي ةكل ػػؾ  :جئتيػ ى

)ُ) معايي الورف ص ّٗ.
)ِ) الجي الداي ص ِْٔ.
)ّ) مغيي الم وب ُ.ُّٖ/
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{الةدوػػد  }ِّ :التػػي ويتصػػب الععػػؿ عػػدها ػػ) ف)  ،ذ ػػت كياػػا هػػي الياص ػ ض
لمععؿ يعساا  ،ج إإمار ) ٍف)))

)ُ)

.

فػ)كي) تككف عيد اليةاة ياص ض يعساا  ،كذلؾ ذا دخمت عمواا الّـ

ك يرو ػ ػػدت ،م  :سػ ػ ػكاّ كاي ػ ػػت ظ ػ ػػاهرة ـ موػ ػ ػ كدرة )ِ) ،م  :كف جـ التعمو ػ ػػؿ
المتصمض ػ)كي) وجكز تودورها عيد ةذفاا  ،كفي هذا الصدد ةػاؿ ا ػف ه ػاـ :

جرت )كػي) المصػدروض كصػمتاا جػاز لػؾ ةػذفاا
))فعي جـ التعموؿ  ،فإكياا ذا ك

ػؾ كػػي ً
تكرىميػػي
ػردا ؛ كلاػػذا تسػػمع اليةػػكووف وجوػػزكف فػػي يةػػك  :جئتيػ ى
ةواسػػا مطٌػ ن
 ،ف تكػػكف )كػػي) تعمومكوػػض ك) ٍف) مإػػمرة عػػدها )عيػػد عػػدـ توػػدور الػػّـ)  ،ك ف
تككف مصدروكض  ،كالّـ مو كدرة ة ماا ))

)ّ)

 ،كةاؿ  )) :ف تكػكف ميزلػض ) ف)

المصػػدروض معي ػ ن كعمػ نػّ  ،كذلػػؾ فػػي يةػػك ) :لكػػوّ تاس ػكا ) {الةدوػػد} ِّ :
كوؤوده صةض ةمكؿ ) ف) مةمكاا ؛ كيكياا لك كايت ةرؼ تعموؿ لـ ودخؿ عمواا

كرميػي  ،كةكلػل تعػال ) :كػوّ وكػكف
ةرؼ تعموػؿ  ،كمػف ذلػؾ  :جئتي ى
ػؾ كػي تي ى
ػارة ،
ػإف لػـ تيوىػ لد ٍر فاػي تعموموػض ج ك
دكلض ) {الة ػر } ٕ :ذا ةػ كد ٍر ى
ت الػّـ ة ماػا ،ف ٍ
و
ةويئذ إمار ) ف) عدها)))ْ).
كوجب
كالةوووض كف جػكاز ذلػؾ ج وعيػي كف )كػي) ميزلػض ) ف) كمعياهػا ؛ ػؿ

ك
يف )لكػػي) فػػي ةكلػػل تعػػال ) :لكػػوّ تةزي ػكا عم ػ مػػا فػػاتكـ){ ؿ عم ػراف :
غور)لئّ) في ةكلل تعال ً :
)ل ىئ ٌّ وككف لميػاس عمػوكـ ةجكػض ){ال وػرة
ُّٓ} هي
ٌ

ػئّ وك ػػكف لمي ػػاس عمػ ػ ا﵀ ة كج ػػض ع ػػد الرس ػػؿ ){
 } َُٓ :كةكل ػػل تع ػػال ) :لً ػ ٌ
اليس ػػاّ  }ُٔٓ :فو ػػد اس ػػتعممت ) ف) هي ػػا كص ػػمض لةاج ػػض التركو ػػب ف ػػي ه ػػاتوف
ا وتػػوف لػ هػػذا الكصػػؿ  ،خػػّؼ ا وػػض التػػي ة مامػػا  ،ػػؿ عمكػػؿ ا ػػف ه ػػاـ
)ُ) المسائؿ الم كمض ص ّٔ.
)ِ) ويظر  :رصؼ الم ايي ص َِٗ كالجي الدايي ص ِّٔ.ِٔٓ ،
)ّ) رح ذكر الذهب ص ِٕٗ.،
)ْ) مغيي الم وب ُ.،ُِٖ/
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ػئّ وةصػػؿ الذوػػؿ التوػػاّ المذمػػوف))
ػئّ) وكلػػل )) :لػ ٌ
ا توػػاف ػػ) ف) فػػي )لػ ٌ
كالتواّ المذموف غور ةاصؿ في )لكوّ) .
كاسػػتد كؿ ا ػػف ه ػػاـ وإػػا  ،كمػػا مػ كػر ،عم ػ

)ُ)

،

كف )كػػي) ميزلػػض ) ف) ،

يف الػػّـ ةػػرؼ تعموػػؿ  ،فمػػك كايػػت )كػػي ) ةػػرؼ تعموػػؿ جمتيػػع ذلػػؾ  ،ك
ك
يف
ةرؼ التعموؿ ج ودخؿ عمول ةرؼ تعموؿ

)ِ)

.

ككمػػا ميػػع ا ػػف ه ػػاـ دخػػكؿ ةػػرؼ تعموػػؿ عم ػ ةػػرؼ تعموػػؿ  ،كهػػك

المػػذهب الصػػةو الػػذم اتعػػؽ عموػػل اليةػػاة  ،كمػػا سػػواتي وػػاف ذلػػؾ  ،فوػػد ةػػاؿ
خػػّؼ هػػذا  ،فاجػػاز اجتماعامػػا لغػػرض التككوػػد  ،فوػػد ةػػاؿ )) :كمذمػػل فػػي

اجةتمالوف ةكلل :

وداّ ٍموى ًع
فتىتٍيرىكاا ى ًيا
تطور ًًو ٍرىتي
ىرٍد ى
ى
ت لكوما ٍف ى
فػ)كي) كما تعموموض يم ىؤ ٌكًدة لمّـ  ،ك مصػدروض يم ىؤ ككػدة ػػ) ف) كج تظاػر
) ف) عػػد )كػػي) ٌج ف ػػي الإػػركرة )) )ْ) )) كككياػػا تعمومو ػػض كل ػ مػػف ككيا ػػا
مصدروض ))

)ٓ)

)ّ)

ػؿ وتػركج )) ف تكػكف تعموموػض مؤ لكػدة لمػّـ))

)ٔ)

 ،كت يػ هػذا

الوػػكؿ الػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرائي  ،فوػػاؿ  )) :كف الجمػػع ويامػػا وعوػػد التككوػػد ،

كا﵀ عمـ)) )ٕ).

)ُ) المصدر يعسل ُ.َُِ/

)ِ) مغيي الم وب ُ.،ُِٖ/
)ّ ) ً
الو ٍرىض  :ياّ مف جمد يوتى ىخ يذ لممػاّ  ،كال حػف  :الور ػض الخموػض  ،كال موػع  :رض ج ػيّ
فواا  ،كهذا ال وت مػف ال ةػر الطكوػؿ  ،كممػا ج يو ٍع ىػرؼ ةائمػل  ،كةػد است ػاد ػل اليةػاة ،
ويظػػر :الجيػ الػػدايي ص ِٓٔ  ،ك كإػ المسػالؾ ْ ُُْ/ك ػػرح التصػرو ْ،ُِٕ/
كةا وض الص اف ِ.َُْ/

)ْ) مغيي الم وب ُ.ُّٖ-ُِٖ/
)ٓ) رح التصرو عم التكإو ْ.ُِٕ/
)ٔ) ةا وض الصكاف عم

رح اي مكيي ّ.َُْ/

)ٕ) معايي اليةك ّ. َُّ/
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فػ)كي) عيد اليةاة ةرؼ لل معيواف  :ةدهما  :التعموػؿ ذا لػـ تتصػؿ

اا الّـ  ،كالذايي  :معي ) ًف) المصدروض ذا اتصمت اا الّـ )ُ).

ػؾ كػػي
ككمػػا جػػاّت الػػّـ ة ػػؿ )كػػي)  ،فوػػد جػػاّت عػػدها يةػػك :جئتيػ ى
ػر)ِ) ،كاست ػػاد اليةػػاة ا و ػػات م ػػف كػػّـ الع ػػرب  ،ج ػػاّت الػػّـ فوا ػػا ع ػػد
ي ٍةػ ىى

)كي)

)ّ)

كفي هذا التياكب في المكةع  ،ةاؿ ا ف ه اـ )) :كتتعوكف المصػدروض

المصدروض ف س وتاا الّـ  ،يةك )لكوّ تاسكا ) {الةدوػد ، }ِِ:كالتعموموػض ف

رت عياا الّـ يةك ةكلل :
تا كخ ٍ
كي ً
لتوإويي رةوكض ما

غور يمختمى ً
س
ى
كع ىدتٍيي ى
فالية ػػاة ت ػػاكوّتاـ كتو ػػدوراتاـ الس ػػا وض ة ػػد س ػػمخكا م ػػف )ك ػػي) معيػ ػ
)ْ)

التعموػػؿ  ،فػػي ةػػوف كف هػػذا المعيػ فواػػا صػػوؿ  ،ػػؿ مػػا اسػػتعمماا العػػرب ٌج

لاذا الغرض

كالػػذم و ػػدك كف العػػرب اسػػتعممكا يكػ ًػّ مػػف الػػّـ ك)كػػي) لمتعموػػؿ  ،ك كف
كمتواما يص ت الععؿ المإارع عدها اذا المعي  ،هػذا مػف جاػض كمػف جاػض
خرل فإكيل ج وجكز ٍف يدعي كف )لكي) مرك ض مف )كي) التعموموض التي جػيّ
اػػا لتكػػكف مؤكػػدة لمػػّـ التعموموػػض ؛ يكيػػل ج وجػػكز اجتمػػاع داتػػوف لمعيػ كاةػػد

ػت عموػػل فػػي كتػػا ي :
ٌج فػػي التككوػػد  ،كهػػذا مػػا كػػده اليةػػاة  ،كهػػذا مػػا يٌاػ ي
ػتيادا
الم اكمض  ،في مكإكع ر ط الجممض الةالوض ار طوف ))فود كجػد اليةػاة س ن
ل ػ اسػػتورائاـ المغػػض ٌف مػػف الع ػػث الػػذم تيزهػػت عيػػل المغػػض العر وػػض اسػػتخداـ
ػذّ ،الم ػػرد
داتػوف لمغػػرض يعسػػل ،فػي كةػػت كاةػػد ٌج فػي التككوػػد  ،فمػػـ وجػز مػ ن

)ُ) ويظر  :ا تواف في عمكـ الورف لمسوكطي ص َُْ .
)ِ) ويظر :رح التصرو ْ.ُِٖ/
)ّ) ويظر:الجي الدايي ص ِْٔ،ِٔٓ-ك رح التصرو ُِْٔ/
)ْ) كإػ ػ المس ػػالؾ ْ ،ُّٖ/كه ػػذا ال و ػػت م ػػف ة ػػر المدو ػػد  ،كه ػػك لع و ػػد ا﵀ ػػف ة ػػوس
الرةوكات ،ويظر دوكايل ص َُٔ ،رةـ الوصودة ْٔ.
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ف "ت ػػدخؿ الػ ػكاك عمػ ػ

ـ  ،كج ـ عموا ػػا جف ـ لمعط ػػؼ ،كالػ ػكاك لمعط ػػؼ"

)ُ)

ييكر الجمع وف العكض كالمعكض في اليظـ ،فإّ عػف اليذػر ،كلػـ
ةت ةد ى
يوجعؿ مف الإركرات ال عروض)ِ).
ساسػػا،
كةػػد اتخػػذت ةإػػوض عػػدـ ج ػكاز اجتمػػاع داتػػوف لغػػرض كاةػػد
ن

ػذّ ،ج وجػػكز ف ووػػاؿ :وػػا
لتعموػػؿ كذوػػر مػػف ظ ػكاهر المغػػض ،فعيػػد ال ص ػرووف مػ ن
الماػـ ،كمػػا وجػكز ذلػػؾ عيػد الكػػكفووف ))ذلػؾ ف المػػوـ عيػد ال صػرووف ػدؿ مػػف
وا ،فّ وجػكز عيػدهـ ف تجتمػع مػع وػا))

)ّ)

مػع ف المػوـ عيػد الكػكفووف لوسػت

دج مياا ،لذلؾ جاز عيدهـ :وا الماـ.
ن

ػئّ وػؤدم لػ
ستيادا لػ ذلػؾ ةوػؿ ك ارهػض إػمار كػي عػد الػّـ "ل ٌ
عكا ن
اجتماع ةرفوف لمعي كاةد")ْ).

كّمػػا عم ػ هػػذه المسػػالض ،جعمػػل
كةػػد خصػػص السػػوكطي فػػي اي ػ اه ن
تةت عيكاف "ج تجتمع داتاف في معي كاةد" كمما ةالل في هذا المكإكع :

))ج يوجم ػػع ػػوف ؿ كا إ ػػافض ،ييام ػػا دات ػػا تعرو ػػؼ  ...كج ػػوف ة ػػرؼ م ػػف
يكاصػػب المإػػارع ك ػػوف ةػػرؼ تيعػػوس؛ ك
يف الجموػػع دكات اسػػتو اؿ  ،كج ػػوف
)كي) ذا كايت جارة كالّـ  ،خػّؼ مػا ذا كايػت ياصػ ض ،كج ػوف )كػي) ذا

كايت ياص ض ك) ٍف)...كفي عض ةكا ي الك اؼ ج وجمع وف داتي تعدوض،
فّ ووػاؿ ذه ػت زوػد ،ػؿ مػا الامػزة ،عكامػا ال ػاّ  ..كةػاؿ ا ػف وعػوش  :الػدلوؿ
عمػ

ف لػػؼ رطػ لإللةػػاؽ ،ج لمتايوػػث ٌيػػل سػػمع عػػياـ رطػػاة ،إلةػػاؽ تػػاّ

)ُ) الموتإب ّ.َّٕ/
)ِ) ويظر  :إرائر ال عر ،لمووركايي صُْٗ.
)ّ) ويظر  :إرائر ال عر صُْٗ .

)ْ) ويظر  :ا وإاح في رح المعصؿ ج ف ةاجب ِ.ُٓ/
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يي ػػل ج وجم ػػع ػػوف
التايو ػػث ،كل ػػك كاي ػػت لمتايو ػػث ،ل ػػـ و ػػدخماا ،تايو ػػث خ ػػرٌ ،
عّمتي تايوث))")ُ).
ػب لػ ا ػف جيػي يػل ةػاؿ")) :لػوس فػي الكػّـ اجتمػاع ةػرفوف
كةد ىي ىس ى
يوإا لما اعتزـ عمول ،مف اجختصار في استعماؿ
لمعي كاةدٌ ،
يف في ذلؾ ن

الةركؼ ٌج في التاكود))")ِ).

ػر مػػا سػػخركا هػػذه الوإػػوض عيػػدهـ لميوػػد كالتعموػػؿ كجعمكهػػا
كاليةػػاة كذوػ نا
ػذّ ،ةػػكؿ ا ػػف عصػػعكر الػػذم توػػدـ
ساسػػا يػكا عموػػل يتػػائج كةكاعػػد ،مػػف ذلػػؾ مػ ن
ن
ذكػره)) :كوعج يػػي ٍف ووػػكـ زوػػد ،تروػػد :وعج يػػي ةوامػػل فومػػا وسػػتو ؿ ؛ كلػػذلؾ ج

تػػدخؿ ) ٍف) عمػ الععػػؿ الػػذم فػػي ككلػػل السػػوف ك سػػكؼ ،فػػّ توػػكؿ  :وعج يػػي
ػوئا
ٍف سػػووكـ زوػ هػد ،ك ف سػػكؼ ووػػكـ زوػ هػد :ك ارهػػض الجمػػع ػػوف ة ػرفوف وعوػػداف ػ ن
اةدا كهك التخموص لّستو اؿ)) ")ّ).
ك ن
ػذّ ،ج
كةػػد اتخػػذت مػػف هػػذه الةوووػػض كسػػومض لتخطئػػض الكتػػاب ،فوػػالكا مػ ن

وجػػكز الجمػػع ػػوف )لػػف) ك )سػػكؼ) ،جف كموامػػا داتػػا اسػػتو اؿ

)ْ)

 ،ككػػذلؾ ج

وجكز الجمع وف )لػذا) ك )فإف) ك )لػذا) ك )فوػػد) كذكػركا ف هػذا غمػط ػوف ،

ييل ))جمع وف فاّ التعموؿ كجـ التعموؿ ،كهما معي كاةد ،فّ وجتمعاف في
ٌ
)ٓ)
كّـ صةو )) .
كاليةاة ةوف لـ وجوزكا اجتماع داتوف لمعي كاةد ،لـ ومتمسكا لمجكاز

ػذرا ،فمػػـ ووكل ػكا ج ػكاز اجتمػػاع الام ػزة كال ػػاّ ،يةػػك :ذه ػػت زوػػد ،زوػػادة فػػي
عػ ن
التعدوض ك تةموض العمـ آؿ ،توكوض في تعروعل ،كلـ وجوزكا ٍف وواؿ  :سكؼ لػف
)ُ) اي اه كاليظائر ُّّٔ/
)ِ) المصدر يعسل ُّّٖ/
)ّ) رح الجمؿ ج ف عصعكر ِ. ِْٖ/
)ْ) ويظر  :ةؿ كج توؿ لمصطع جكاد ،صُِٔ.

)ٓ) دراسات في فمسعض اليةك لمصطع جكاد ،صٓٗ.ٗٔ-
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تككودا لػ) سكؼ) ؿ ميعكا هذا ،كعممكا الميع ،اف في
فعؿ كذا  ،جعؿ )لف)
ن
جػكاز ذلػؾ لغػ نكا فارنغػاٌ .ج فػػي التككوػد كػالجمع ػػوف ) كف) المؤكػدة كجـ التككوػػد
)ُ)
ودا لصادؽ))
في يةك  :كف ز ن
ػتيادا ل ػ ػ مػ ػػا مػ ػ كػر تعصػ ػػومل ٍ ،ف تعامػ ػػؿ )لكػ ػػي)
فالص ػ ػكاب ذف  ،اسػ ػ ن
كردت
معاممض الكممض الكاةدة كتككف العمكض التي ايتصب عدها الععػؿ المإػارع
ٍ
في الورف الكروـ عم ذّث مراتب :

ايكل  :جـ التعموػؿ  ،كاسػتعممت فػي العمكػض اجعتوادوػض  ،ك العا كمػض ؛

كلاػػذا كذػػر كركدهػػا فػػي الوػػرف الكػروـ  ،ػػؿ كايػػت هػػي الغال ػػض فػػي اسػػتعمالاا
لمعي العمكض في كتاب ا﵀ العزوز  ،كما سواتي .

ػص م ػػف س ػػا وتاا  ،ك ة ػػكل مياػ ػا
الذايو ػػض ) :ك ػػي) التعمومو ػػض  ،كه ػػي خ ػ ٌ
تعموّ ؛ يكياا مستومكض في لعظاػا  ،كمركك ػض مػف ةػرفوف  ،كةػد كردت فػي ر عػض
ن
ىهػ ًػؿ اٍلويػ ىػرل
مكاإػػع  ،كهػػي  :ةػػكؿ ا﵀ تعػػال  ) :كمػػا ىفىػػاّ المكػػلي ىعمىػ ىر يسػػكلً ًل ًمػ ٍػف ٍ
ً ًً
ًً
ًك ً ً
ً
ً ً
ػكف
ػي ج تى يكػ ى
ىفممػػل ىكل كمر يسػػكؿ ىكلػػذم اٍلوي ٍرى ػ ىكاٍل ىوتىػ ى
ػام ىكاٍل ىم ىسػػاكوف ىكا ٍ ػػف ال كس ػ وؿ ىكػ ٍ
ايغيًىواّ ًمي يك ٍـ) [الة ر.]ٕ :
يدكلىضن ى ٍو ىف ٍ
ً
لة ىؾ ىكذً نورا)[طل-ِّ :
)كى ٍ ًرٍكلي في ٍىم ًرم * ىك ٍي يي ىس ى
كةكؿ ا﵀ تعال  :ى
ً
ً
ػي تىوى كػر ىع ٍويياىػا) [الوصػص .]ُّ :كةكلػل
ّّ] كةكلل تعال ) :فى ىرىد ٍد ىياهي لىػ ي لمػل ىك ٍ
تعال ) :فى ىر ىج ٍع ىيا ىؾ ًلى ي لم ىؾ ىك ٍي تىوىكر ىع ٍويياىا ىكج تى ٍة ىزىف) [طل ]َْ:
ػوّ
الذالذػػض  ) :لكػػي)  ،كةػػد كردت فػػي سػػتض مكاإػػع  ،كهػػي ةػػكل تعمػ ن
مف الّـ ك)كي) ؛ يكياا جمعػت مػف ةوػث المعػظ ويامػا  ،كةػكة المعيػ تتػات

مػػف زوػػادة الم ي ػ  ،كلػػـ تػػرد فػػي الوػػرف الك ػروـ ٌج كهػػي متمػ كػكة ػػ)ج) اليافوػػض ،
متصمض اا خطًا  ،في ةكؿ ا﵀ تعال ) :فىاىذىا ى يك ٍـ يغ كمػان ً ىغ ٍّػـ ل ىك ٍػوّى تى ٍة ىزييػكٍا ىعمىػ
ػكف){ ؿ عم ػراف ]ُّٓ :كةكلػػل
ىصػػا ى يك ٍـ ىكالمٌػػلي ىخ ًوػ هػر ً ىمػػا تى ٍع ىمميػ ى
ىمػػا فىػػاتى يك ٍـ ىكجى ىمػػا ى
)ُ) كتا ي  :الم اكمض وف كاك الةاؿ ككاك المصاة ض في اليةك العر ي
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)ك ًمي يكـ كمف يوتى ىكفك ىك ًمي يكـ كمػف يوػ ىرحد ًلىػ ٍىرىذ ًؿ اٍل يع يم ًػر لً ىك ٍػوّ ىو ٍعمى ىػـ ًمػف ى ٍع ًػد
تعال  :ى
إ ىػيا ىعمى ٍػو ًاـ ًفػي ٍىزك ً
اج ًا ٍػـ
ًعٍموـ ى ٍونئا) [الةػج ]ٓ :كةكلػل تعػال ) :ةى ٍػد ىعمً ٍم ىيػا ىمػا فى ىر ٍ
ٍ
ى
ت ٍىوم ياياـ لً ىك ٍوّ و يككف عمى ٍو ىؾ ةرهج ك ىكاف المكػل ىغعي ا ً
ومػا) [اجةػزاب:
ىى ى ى ي
ى ى ى
ن
ىك ىما ىممى ىك ٍ ى ي ٍ
ػكر كرة ن
ً
ٍسػ ٍػكا ىعمىػ ىمػا فىػػاتى يك ٍـ ىكج تى ٍع ىريةػكا ً ىمػا تىػػا يك ٍـ ىكالمكػػلي ج
َٓ] كةكلػل تعػػال ) :ل ىك ٍػوّ تىا ى
ب يك كؿ م ٍختى و
اؿ فى يخ و
يو ًة ح
كر) [الةدود.]ِّ :
ي

)ك ًم ػػي يكـ كم ػػف يو ػ ىػرحد ًلىػ ػ ٍىرىذ ًؿ
ككردت ميعص ػػمض عيا ػػا ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال  :ى
ً
ً ً
ً و
ػوـ ةىػ ًػد هور) [اليةػػؿ .]َٕ :كةكلػػل
ػي جى ىو ٍعمىػ ىػـ ى ٍعػ ىػد عٍمػػـ ى ػ ٍػونئا ً كف المٌػػلى ىعمػ ه
اٍل يع يمػػر ل ىكػ ٍ
ً
ً
وف
طػ نا
إ ػ ىزٍوػ هػد لم ٍياىػػا ىك ى
تعػػال  ) :ىفمى كمػػا ةى ى
ػكف ىعمى ػ اٍل يمػ ٍػؤ ًمي ى
ػي ج ىو يكػ ى
ػر ىزكك ٍج ىيا ىكاىػػا ل ىكػ ٍ
ةػ ػػرهج ًفػ ػػي ٍىزك ً ً ً
ػاف ى ٍمػ ػ يػر المكػ ػ ًػل ىم ٍع يعػ ػػكنج)
إػ ػ ٍػكا ًمػ ػ ٍػياي كف ىكطىػ ػ نا
اج ٍىدع ىوػ ػػائ ًا ٍـ ً ىذا ةى ى
ػر ىك ىكػ ػ ى
ى ى
ى

[ايةزاب.]ّٕ :

ذف)
فاػػذه هػػي ايةػػرؼ الياصػ ض يعسػػاا عيػػد جماػػكر اليةػػاة  ،كمػػا ) ٍ

فمـ ترد ياص ض لمععؿ المإارع في الورف الكروـ  ،كلكف كردت في ةػراّة ػاذة
جكؾ ًم ٍياا عكًا نذا جك
ً ً
ادكٍا لىوستىًع حز ى ً
في ةكؿ ا﵀ تعال  :ى ع
)كًاف ىك ي ى ٍ
كي ىؾ م ىف اي ٍىرض ليو ٍخ ًر ى ى ى
كف ًخّفى ىؾ ً ٌج ىةمًوّن){ ا سراّ }ٕٔ :
ىوٍم ىذي ى
ةػػاؿ الزمخ ػػرم  )) :كفػػي ة ػراّة ي ػػي )ج وم ذ ػكا) عم ػ

عمػػاؿ ) نذا)

ػت  :كمػا ال ػائعض فوػد عطػؼ فواػا الععػؿ عمػ
فإف ةمػت مػا كجػل الوػراّتوف ؟ ةم ي
ٍ
الععؿ  ،كهك مرفكع لكةكعل خ ر )كاد) كالععؿ في خ ر)كاد) كاةع مكةػع اجسػـ
 :ك كمػػا ةػراّة يىػػي فعواػػا الجممػػض رسػػاا التػػي هػػي  :نذا ج وم ذػكا  ،عطػػؼ عمػ
جممض ) عكا ٍف كادكا لوستعزكيؾ) )) ")ُ).

كجاّ في الدر المصكف  )) :رفػع الععػؿ عػد ) نذا)كرفعػل كعػدـ عمػاؿ

) نذا) فوػػل ذّذػػض كج ػػل  :ةػػدها  :كيا ػػا تكسػػطت ػػوف المعطػػكؼ كالمعط ػػكؼ

عمو ػػل...الذايي  :كيا ػػا متكس ػػطض ػػوف ةس ػػـ مة ػػذكؼ كجكا ػػل ؛ فايلغو ػػت ل ػػذلؾ ،

)ُ) الك اؼ ِ. ٔٓٗ/
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كالتو ػػدور  :كا﵀ نذا ج وم ذ ػػكف  ،الذال ػػث  :كيا ػػا متكس ػػطض ػػوف م ت ػػد مة ػػذكؼ
كخ ػره ؛ فايلغوػػت لػػذلؾ  ،كالتوػػدور  :كهػػـ ج وم ذػػكف  ،كةػػر ي ػػي ةػػذؼ اليػػكف ،

فيص ػ ل ػػ) ذف) عيػػد الجماػػكر  ،ك ػػ) ٍف) مإػػمرة عػػدها عيػػد غورهـ...ككجػػل
اليصب كيل لـ وجعؿ الععؿ معطكفنا عم ما تودـ كج جكانا كج خ نرا)) ")ُ).

(أف) :
المبحث الثاني  :األحرؼ النَّاصبة بإضمار ٍ
ذكر ك ال ركات ف ايي ارم كف المإارع الميصكب عد الكاك كالعاّ
ميص ػػكب عمػ ػ الص ػػرؼ عي ػػد الك ػػكفووف  ،ك إإ ػػمار ) ٍف) عي ػػد ال صػ ػرووف ،
ك ػػالةرؼ يعس ػػل عي ػػد ػػي عم ػػر الجرم ػػي)ِ) م ػػف ال صػ ػرووف  ،كم ػػا المإ ػػارع

الميص ػػكب ع ػػد جـ التعمو ػػؿ كجـ الجة ػػكد ك)ةتػ ػ ) فميص ػػكب ا ػػذه اية ػػرؼ
يعساا عيد الككفووف  ،ك إإمار) ف) عيد ال صرووف)ّ).

المطمػػب األكؿ  :ءـ التعميػػؿ  :كسػػموت جـ )كػػي)

)ْ)

 ،كجـ الغػػرض

)ٓ) ،كتعػػد جـ التعمو ػػؿ ة ػػرؼ ج ػػر عيػػد ال صػػرووف ،كويص ػػب العع ػػؿ المإ ػػارع
)ٔ)

 ،ك ))ج ػ كد مػػف إػػمار ) ف) هيػػا  ،ذا لػػـ

از
عػػدها ػػ) ٍف) مإػػمرة ج ػك نا
تػػذكرها ؛ ك
يف جـ الجػػر ج تػػدخؿ عم ػ ايفعػػاؿ))

)ٕ)

كوػػذهب كذػػر الكػػكفووف

)ُ) الدر المصكف ٕ. ّْٗ-ّّٗ/

)ِ) ويظر :ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ِ. ٖٗ ،ٖٕ/
)ّ) ويظػ ػػر :ػ ػػرح الوصػ ػػائد الس ػ ػ ع الط ػ ػكاؿ ي ػ ػػي كػ ػػر ػ ػػف ايي ػ ػػارم ص ٕٓ ، ِٕٗ ،
كا يصاؼِ. ُُِ ، ُُٖ ، َُّ /
)ْ) ويظر:المةرر في اليةك لمارمي ّ ،َُُٖ/كلساف العرب ج ف ميظكر ُّ.ِٓٔ/
)ٓ) ويظر:معتاح العمكـ  :لمس ككاكي ص َُٕ.ُْٗ ،
)ٔ) ويظر :كتاب سو كول ٕ,ٓ /ّ ،كمعايي الورف لّخعش ،صّٗ ،كالموتإب،ٕ /ِ ،
كا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ،َُّ /ِ ،ـٕٗ.

السراج ُِٓٓ/
)ٕ) اييصكؿ في اليةك ج ف ك
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كف المإارع ميصكب الّـ يعساا لوواماػا موػاـ ) ٍف)

ل

)ُ)

كذكػر ال صػروكف

از لظا ػػكر ) ٍف)
كف المإ ػػارع ع ػػد جـ التعمو ػػؿ ميص ػػكب ػ ػ ) ٍف) مإ ػػمرة جػ ػك نا
عدها ،كذلؾ ذا لـ تصة اا )ج) اليافوض)ِ) كةاؿ ا ف وعوش)) :كوجػكز ظاػار

) ٍف) عػػدها ...كج عممػػل جػػاّ فػػي التيزوػػؿ)))ّ) ػػؿ ةػػد جػػاّ فػػي التيزوػػؿ فػػي
ًً
مكإػػع كاةػػد  ،هػػك ةكلػػل تعػػال ) :ك ً
وف) [الزمػػر:
يمػ ٍػر ي
ت ٍ
ػكف كىك ىؿ اٍل يم ٍسػػمم ى
جف ى يكػ ى
ى
ً
ػكف لميػ ً
ػاس
ُِ] كفػػي عػػدة مكاإػػع متمػػكة ػػ)ج) اليافوػػض كوكلػػل تعػػال ) :لػ ىػئ ٌّ وكػ ى
عم ً
ا﵀ يةجكض عد الرسؿ) [اليساّ]ُٔٓ :
كذهػػب الككفوػػكف ل ػ كف ) ٍف) تككوػػد لمػػّـ الياص ػ ض)ْ) كةػػاؿ الػػدكتكر

فاإػؿ السػػامرائي  )) :كف التعموػػؿ ػػ) ٍف) كةػػدها ةػػد وختمػػؼ عػػف التعموػػؿ ػػالّـ
كةدها)) )ٓ)  ،كهذا اجختّؼ ج ويط ؽ عم كؿ ايمذمض  ،كهذا ما عٌر عيل
عيل وكلل )) :ةد وختمؼ)).

ك رل كف وػ ػػض د ارسػ ػػض كايػ ػػت ترمػ ػػي ل ػ ػ ت وػ ػػوف العػ ػػرؽ ػ ػػوف ) ٍف) كجـ
التعموػػؿ  ،فإكيا ػػا ج تكػػكف عام ػػض كتامػػض ذا غعمي ػػا ةوووػػض ) ٍف) كه ػػي كياػػا م ػػا
اسػػتعممت لمتعموػػؿ  ،ػػؿ مػػا اسػػتعممت ٌج لغػػرض الكصػػؿ  ،كمػػف ذلػػؾ جعماػػا
كصػمض لتسػموط معيػ التعموػؿ المستةصػؿ مػف السػواؽ عمػ الععػؿ المإػػارع ،

خّؼ جـ العمض التي تةمؿ ذاتاا هذا المعي ك تد ٌؿ عمول .
فالػػذم و ػػدك كف الععػػؿ ) كػػكف) ميصػػكب ػػ) ٍف) لمػػا مػ ٌػر تعصػػومل ،كةػػد
يرود دخاؿ جـ التعموؿ عم ع ارة ) ف اككف) لوككف المعي  :ك ً
رت مف جؿ
يم ي
ٍ

)ُ) ويظػ ػػر :ػ ػػرح الرإػ ػػي عم ػ ػ الكافوػ ػػض ،ّٓ /ْ ،كالجي ػ ػ الػ ػػدايي ،صُُْ ،كمغيػ ػػي
الم وب ،َُِ /ُ ،كةا وض الص اف.ِْٖ /ّ ،

)ِ) ويظر :رح ا ف عووؿ.ّْٔ /ِ ،
)ّ )

رح المعصؿ .ِِْ /ْ ،

)ْ) ويظر :الجي الدايي ،صُُٔ.
)ٓ) معايي اليةك ّ. َّٔ/
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ٍف ككف ككؿ المسمموف ،كلـ جػد فػي الوػرف الكػروـ ظاػار ) ٍف) عػد الػّـ ٌج
في هذه ا وض الكرومض.
ىيزٍل ىي ػ ػػا ًلى ٍوػ ػ ى ل ً
لف
)ك ى
ػؾ ال ػ ػذ ٍك ىر لتيىػ ػ ػو ى
فػ ػػايكذر عػ ػػدـ ظااره ػ ػػا كوكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
ً
ً ً
ػاه ٍـ لً ىوتى ىسػػاّليكا ى ٍوػ ىػياي ٍـ) [الكاػػؼ:
)ك ىك ػ ىذل ىؾ ى ىعذٍىيػ ي
لمكياس)[اليةػػؿ ]ْْ:كةكلػػل تعػػال  :ى
ُٗ] كةكلل تعال ً) :كيا ىمكيا ً ىر ىليا لً ىو ٍغ ًع ىر لىىيا ىخطى ىاو ىايا) [طل ]ّٕ :كةكلػل تعػال :
ً
ً ً
ػوف ًمػػف ز ك
ويتاف){اليػػكر  }ُّ :فالمإػػارع
)كج ىو ٍ
إػ ًػرٍ ىف ً ػا ٍىريجم ًا كف لػ يػو ٍعمى ىـ ىمػػا يو ٍخعػ ى
ى
ميصكب عد الّـ فادتاا معي التعموؿ ،كتظار ) ٍف) كجكنا ذا اةترف الععؿ
ػاس عم ػ ً
ً
ػكف لميػ ً
ا﵀ ية كجػػض عػػد الرسػػؿ)
ػػ)ج) اليافوػػض كوكلػػل تعػػال ) :لػ ىػئ ٌّ وكػ ى
لئّ وةصؿ الذوؿ التواّ المذموف))ُ) كهذا هك التعموؿ المعظي
[اليساٌّ ) ]ُٔٓ :
وإػػا كف الععػػؿ )ج وكػػكف) ميصػػكب ػ ) ٍف)  ،كةػػد يروػػد دخػػاؿ
 ،كالػػذم و ػػدك ن
معي التعموؿ عم ع ارة ) ٍف ج ككف) لوككف المعي  :مف جؿ ٍف ج وككف .

)و ًر ي
ود المٌلي
ءـ التعميؿ ك (أف)  :ةاؿ العراّ في تعسور ةكؿ ا﵀ تعال  :ي
ً
لف لى يك ٍـ) [اليساّ )) : ]ِٔ :كالعرب تجعؿ الّـ التي عم معيػ )كػي) فػي
ليو ىو ى
ػذهب،
ػرت) فتوػػكؿ:
ػذهب ،ك ي
ي
ردت) ك ) م ي
مكإػع ) ف) فػػي ) ي
ردت لتػ ى
ردت ٍف ت ى
ً
ك مرتؾ ف توكـ  ،ك مرتؾ لتوكـ  ،ةاؿ ا﵀ تعال ) :ك ً
يم ٍرىيا لًيي ٍسمً ىـ لً ىر ل
وف)
ب اٍل ىعالىم ى
ى
ٍ ى
ى
[اييعاـ ، ]ُٕ :كةاؿ تعال في مكإع خػر ) :ية ٍػؿ ًليػي ً
ػكف كىك ىؿ
يم ٍػر ي
ت ٍ
ىف ى يك ى
ى
ىسػ ػ ػمىـ) [اييع ػ ػػاـ ]ُْ :كة ػ ػػاؿ تع ػ ػػال ) :و ًرو ػ ػ يػدكف ًلو ٍ ً
ػكر المك ػ ػ ًػل
ىم ػ ػ ٍػف
ى ي
ي
طع ػ ػ يػؤكا يي ػ ػ ى
ٍ ى
اه ًاـ)[الصػؼ ]ٖ :كةػاؿ تعػػال ) :و ًرو يػدكف ىف و ٍ ً
ً ً
ػكر المٌ ًػل) [التك ػػض:
ى ٍ ي
ي
طع يػؤكا يي ى
اى ٍف ىك ٍ
ردت) ؛ يكيام ػػا
ِّ] ،عكايم ػػا ص ػػم ال ػػّـ ف ػػي مكإ ػػع ) ٍف) ف ػػي ) مرت ػػؾ) ك ) ي
وطم اف المستو ؿ))

)ِ)

.

)ُ) ويظر  :مغيي الم وب ُ َُِ/ك رح ا ف عووؿ ِ. ّْٔ/
) ِ) معايي الوراف ُ.ُّٖ /
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كعوب الزجاج عم ةكؿ العراّ وكلل)) :كهذا غمط ٍف وككف جـ الجػر
توكـ مواـ ) ف) كتؤدم معياها)))ُ).
ً
لف لى يك ٍػـ) [اليسػاّ:
كةػاؿ الزمخ ػرم :كف ةػكؿ ا﵀ تعػال  :ي
)و ًرو يػد المٌػلي ليو ىػو ى
ِٔ] )) صمل :ورود ا﵀ ٍف و وف لكـ  ،فزوػدت الػّـ مؤكػدة)))ِ) .ككػذلؾ ةػاؿ
ط ًع يػؤكا ييػكر المك ًػل) [الصػؼ )) ]ٖ :صػمل وروػدكف ف
كف لًيو ٍ
فػي ةكلػل تعػال  :ي
)و ًرو يػد ى
وطعؤكا  ،كما جاّ في سكرة راّة ك
تاكودا
ككاف هذه الّـ زودت مع فعؿ ا رادة
ن
لل)))ّ).

ًً
كهػذا مػا جػازه فػي ةكلػل تعػال ) :ك ً
وف)
يم ٍػر ي
ت ًي ٍ
ػكف كىك ىؿ اٍل يم ٍسػمم ى
ىف ى يك ى
ى
)ْ)
[الزمر]ُِ :
ط ًع يػؤكا) [الصػؼ:
كت عل ا ف عطوض ،فواؿ)) :كالّـ في ةكلل تعال ) :لًيو ٍ
ٖ] جـ مؤكدة دخمت عم المععػكؿ ،ك
يف التوػدور :وروػدكف ٍف وطعػؤكا ،ك) ٍف)
مع الععؿ تاكوؿ المصدر فكايل ةاؿ :ورودكف طعاّ)))ٓ).

كةػػاؿ العك ػػرم فػػي ةكلػػل تعػػال ) :لو وف)[اليسػػاّ)) : ]ِٔ :كةوػػؿ الػػّـ

زائدة كالتودور :ورود ا﵀ ف و وف))

)ٔ)

ك عػد ف يوػػؿ ػك ةوػػاف اييدلسػػي ةػكؿ الزمخ ػػرم كا ػف عطوػػض زوػػادة

الػػّـ فػػي ةكلػػل تعػػال ) :لوطعػػؤكا) [الصػػؼ ]ٖ :ةػػاؿ)) :ك كمػػا ةكلامػػا :كف الػػّـ

) ُ) معايي الوراف عكاع ار ل ِ.ّْ /
) ِ) الك اؼ ُ.ُْٗ /
) ّ) الك اؼ ْ.ُِٓ /

) ْ) المصدر يعسل ْ.ُُْ/
) ٓ) المةرر الكجوز ٓ.َّّ /

) ٔ) الت واف في عراب الوراف ُ.ُِٕ /
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لمتاكود ،عكاف التودورٍ :ف وطعػؤكا ،فا طعػاّ ،مععػكؿ )وروػدكف)  ،فمػوس مػذهب
سو كول كالجماكر)) )ُ).
كذكػػر السػػموف الةم ػػي كف الوػػكؿ زوػػادة الػػّـ هػػك مػػذهب الزمخ ػػرم

ك ػ ػػي ال وػ ػػاّ كرد عموامػ ػػا وكلػ ػػل )) :كهػ ػػذا ....خػ ػػارج عػ ػػف ة ػ ػكاؿ ال ص ػ ػرووف

ػص
كالككفووف ،كفول كف ) ٍف) تإمر عد الّـ الزائدة  ،كهػي ج تإػمر فومػا ي ٌ
)ِ)
اليةكوكف عد جـ ٌج كتمؾ الّـ لمتعموؿ ك لمجةكد))
كو ػػدك كيػػل ج فػػرؽ ػػوف مػػذهب العػراّ كمػػذهب الزمخ ػػرم كمػػف ت عػػل،

ك
يف كموام ػػا جع ػػؿ جـ العم ػػض كالعع ػػؿ ال ػػذم دخم ػػت عمو ػػل معع ػػكؿ فع ػػؿ ا رادة،

كالصكاب كف مععكؿ ا رادة مةذكؼ.

كهذا ما عمول جماكر ال صرووف

ةػػاؿ ايخعػػش فػػي ع ػراب )لو ػػوف) [اليسػػاّ)) ]ِٔ :كمعيػػاه  :وروػػد كػػذا

ككذا لو وف لكـ))

)ّ)

كالزمخ ػػرم كا ػػف عطوػػض يعسػػاما  ،عكا ٍف ذه ػػا ل ػ الوػػكؿ زوػػادة الػػّـ
ةتػ ػ يس ػػب لوام ػػا ه ػػذا الم ػػذهب فومػ ػػا تو ػػدـ ذكػ ػره)ْ) ٌج ٌيام ػػا ت ع ػػا سػػػو كول
كجماكر اليةاة في تعسور ةكلل تعال ً ) :
ىع ىػد المكػل م ٍخمً ك
وف
يم ٍػر ي
ت ٍ
ىف ٍ ي
صػا لػلي الػ لد ى
ى ي ن
ًً
* كً
وف) [الزمػر ]ُِ-ُُ :فوػد فسػرها الزمخ ػرم
يم ٍػر ي
ت ًي ٍ
ػكف كىك ىؿ اٍل يم ٍسػمم ى
ىف ى يك ى
ى

ػرت ػػذلؾ يجػػؿ ٍف كػػكف ككؿ
ػرت ػػإخّص الػػدوف ،كيمػ ي
وكلػػل)) :ةػػؿ يػػي يمػ ي
المسمموف)))ٓ).

) ُ) ال ةر المةوط ٖ.ّٔٓ /
) ِ) الدر المصكف ّ.َٔٔ -ٔٓٗ /
) ّ) معايي الوراف  ،صُٔٓ.
) ْ) ويظر :الك اؼ ُ ُِٓ /ْ ،ُْٗ /كالمةرر الكجوز ٓ.َّّ /
) ٓ) الك اؼ ْ.ُُْ /
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ذكرت ؛ لكي ككف ككؿ
يمرت اذا الذم
ي
كفسرها ا ف عطوض وكلل)) :ك ي
ػكف ككؿ
يمرت ما
مف سمـ مف هؿ عصرم كزميي)))ُ))) م:
ي
ي
يمرت ل ؛ يك ى

مف سمـ)))ِ).

ً
لف لى يك ٍػـ)
ككذلؾ ةاؿ ا ف عطوض في تعسػور ةكلػل تعػال  :ي
)و ًرو يػد المٌػلي ليو ىػو ى
[اليسػػاّ)) : ]ِٔ :كاختمػػؼ اليةػػاة فػػي الػػّـ مػػف ةكلػػل )لو ػػوف) فمػػذهب سػػو كول
يف و ػ ػػوف  ،كالمععػ ػػكؿ مإػ ػػمر ،توػ ػػدوره  ،وروػ ػػد ا﵀
رةمػ ػػل ا﵀  ،كف التوػ ػػدورٍ ،
هذا)))ّ).
كفسرها العك رم وكلل )) :كمععكؿ )ورود) مةػذكؼ ،توػدوره ،وروػد ا﵀

ذلؾ ،م :تةروـ ما ةرـ كتةموؿ ما ةمؿ لو وف  ...كةوؿ الّـ زائدة ،كالتودور:

وروػػد ا﵀ ٍف و ػػوف)) )ْ) .كالص ػكاب كف مععػػكؿ )وروػػد) مةػػذكؼ))كالمعي  :وروػػد
ا﵀ تكموؼ ما كمؼ ل ع اده مما ذكر يجؿ الت ووف)))ٓ).

كةػػد ػػوف الخطوػػب ا سػػكافي هػػذا العػػرؽ ويامػػا فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ةػػؿ
ًً
ىع ىػد المكػل م ٍخمًصػا لكػل الػ لدوف *ك ً
ًليي ً
وف)
يم ٍػر ي
يم ٍر ي
ت ًي ٍ
ت ٍ
ى ي ن ي
ىف ٍ ي
ػكف كىك ىؿ اٍل يم ٍسػمم ى
ىف ى يك ى
ى ى
[الزم ػػر ، ]ُِ-ُُ :ك كك ػػد )) كف الوص ػػد ف ػػي ايم ػػر الذ ػػايي غو ػػر الوص ػػد ف ػػي
ػرت
ايمر ايكؿ ،كذلؾ كف ايمر ايكؿ وتعدل ل الع ادة ،كالذايي معياه :كيم ي
ف ع ػد ا﵀ يف كػكف كؿ المسػمموف ،م :يمػا ً
ت ػإخّص الع ػادة ﵀ ،
يم ٍػر ي
ٍ
ٍ

) ُ) المةرر الكجوز ْ.ِْٓ /

) ِ) ال ةر المةوط ٕ ،ٖٓٓ /كويظر :الدر المصكف ٗ.ُْٖ -ُْٕ /
) ّ) المةرر الكجوز ِ.َْ /
) ْ) الت واف في عراب الوراف ُ.ُِٕ /
)ٓ) ال ةػػر المةػػوط ّّ ، ُّٓ/كويظػػر  :الػػدر المصػػكف َُ ، ُّٖ-ُّٕ/كالم ػػاب فػػي
عمكـ الكتاب ُٗ. ٓٔ/
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يف ك ػػكف كؿ م ػػف و ػػد طاع ػػض ا﵀ كع ادت ػػل ،ف ػػالّـ لوس ػػت
كي ًعذٍػ ي
ػت رس ػػكنج ؛ ٍ
موةمض عم ما ذهب لول كذور مف اليةكووف)))ُ).
ككػذلؾ ةػاؿ لمتعروػؽ ػوف ةكلػل تعػال ) :و ًرو يػدكف ىف و ٍ ً
ػكر المٌ ًػل)
ي
ي
ى
طع يػؤكٍا يي ى
[التك ض ]ِّ :كةكلػل تعػال ) :و ًرو يػدكف لًو ٍ ً
ػكر المك ًػل) [الصػؼ ، ]ٖ :فػذكر
ى ي
ي
طع يػؤكا يي ى
كف ةكلػػل تعػػال ٍ ) :ف وطعػػؤكا) مععػػكؿ )وروػػدكف) فػػي سػػكرة التك ػػض ،كمػػا المععػػكؿ
ف ػػي س ػػكرة الص ػػؼ ،فمة ػػذكؼ  ،ك كم ػػا ))ال ػػّـ الداخم ػػض عمػ ػ العع ػػؿ الميص ػػكب
)ِ).

تككف م ويض عف العمض  ...كالمراد :ورودكف ٍف وكذ كا لوطعؤكا يكر ا﵀))
ك) ٍف) كما ت وف لوست لاا معي ؛ ذ لـ تستعمؿ ٌج لغرض الكصؿ،
كالّـ تؤدم هذا الغرض مػع فادتاػا التعموػؿ ؛ لػذلؾ ج وصػ اجسػتغياّ عياػا

ػػذكر ) ٍف) ؛ يكياػػا ج تعوػػد معياهػػا ،لكيػػل وص ػ اجسػػتغياّ عػػف ) ٍف) ػػالّـ،
ت
يكياػػا توػػكـ مواماػػا فػػي غػػرض الكصػػؿ ،فوجػػكز ٍف ووػػاؿ فػػي الكػػّـ  :كي ًمػ ٍػر ٍ
...يكػػكف كؿ المسػػمموف ،لػػذلؾ اسػػتغيي عياػػا فػػي الوػػرف الك ػروـ ٌج فػػي هػػذا

مر ذكره .
المكإع لما ك

المطمػػػػب الثػػػػاني  :ءـ الجحػػػػكد  :ويص ػػب العع ػػؿ المإ ػػارع ع ػػد جـ
)ّ)

كهػػذه الػػّـ هػػي الكاةعػػض عػػد كػػاف الياةصػػض

الجةػػكد ػػ) ٍف) مإػػمرة كجكنػػا
الميعوػػض  ،كسػػموت جـ الجةػػكد جختصاصػػاا ػػاليعي

)ْ)

كمػػذهب ال صػرووف كف

جـ الجةػػكد ةػػرؼ جػػر صػػمي  ،كالجػػار كالمصػػدر المػػؤكؿ المجػػركر متعمػػؽ
ػت ًفػو ًا ٍـ)
اف المٌلي لًيو ىعػ لذ ىاي ٍـ ىكىي ى
)ك ىما ىك ى
خ ر كاف المةذكؼ  ،فتودور ةكلل تعال  :ى
[اييعػاؿ ]ّّ :مػػا كػػاف ا﵀ ةاص نػدا ك مروػ نػدا لتعػػذو اـ  ،كهػي عيػػد الكػػكفووف
) ُ) درة التيزوؿ كغرة التاكوؿ ،صَْٓ.
) ِ) المصدر يعسل ،صُٓٗ.ُٗٔ -

)ّ) ويظػػر  :كتػػاب سػػو كول ّ ، َُْ ، ٕ/كالموتإػػب ِ ، ٕ/ك ػػرح الكافوػػض ال ػػافوض ج ػػف
مالؾ ّ. ُّٖٓ/

) ْ) ويظر  :الجي الدايي ص ُُٔ .
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ةرؼ جر زائد  ،فوككف الععؿ المإارع هك الخ ػر يعسػل

)ُ)

؛ يف جـ الجةػكد

 ،هي الياص ض يعسػاا)ِ) .فػّـ الجةػكد يصػ ت الععػؿ المإػارع يكياػا فػادت
ً
ً
وف
ػاف المٌػػلي ل ىوػ ىذ ىر اٍل يمػ ٍػؤ ًمي ى
تككوػػد يعوػػل ،كمػػف مذمػػض ذلػػؾ فػػي الوػػرف الكػروـ  ) :كمػػا ىكػ ى
وث ًم ىف الطكلو ً
طمً ىع يك ٍـ ىعمىػ
ػاف المٌػلي لً يػو ٍ
ىعمى ىمآ ىيتي ٍـ ىعمى ٍو ًل ىةتك ى ىو ًم ىوز اٍل ىخ ً ى
ػب ىك ىمػا ىك ى
اٍل ىغ ٍوػ ً
ظمً ىماي ٍـ) [التك ػػض:
ػاف المٌػػلي لًػ ىػو ٍ
ػب) [ ؿ عم ػراف ]ُٕٗ :كةكلػػل تعػػال ) :فى ىمػػا ىكػ ى
ىهمياػا م ً
َٕ] كةكلل تعال ) :كما ىكاف ر ى ً ً
و
كف) [هػكد:
صػم ية ى
حؾ ليو ٍام ىؾ اٍلويىرل ًظيٍمـ ىك ٍ ى ي ٍ
ىى ى ى
ػج ىد لً ى ى وػر ىخمى ٍوتىػلي ًمػف صٍمص و
ػاؿ لم ٍػف ىة ىمػوإ
ُُٕ] كةكلل تعال ) :ةى ى
يس ي
اؿ لى ٍػـ ى يكػف ٍ
ى ى
كم ٍسيي و
كف) [الةجر.]ّّ :
ػـ فواػػا معيػ التعموػؿ ،فوػػكؿ

كهػذه الػّـ التػي سػػموت جـ الجةػكد ،
ظمً ىماي ٍـ) [التك ػػض ]َٕ :معيػػاه :فمػػا كػػاف ا﵀
ػاف المٌػػلي لًػ ىػو ٍ
ا﵀ تعػػال مػ ن
ػذّ) :فى ىمػػا ىكػ ى
ػج ىد لً ى ى وػر
مكجكدا مف جؿ ف وظمماـ  ،ككذلؾ ةكلل تعال ) :ةى ى
ن
يس ي
ػاؿ لى ٍػـ ى يكػف ٍ
ىخمى ٍوتىػػلي ًم ػػف صٍمص ػ و
ػاؿ لم ػ ٍػف ىة ىمػ ػوإ كم ٍس ػ يػي و
كف) [الةج ػػر ]ّّ :معي ػػاه :ل ػػـ ك ػػف ف ػػي
ى ى
الكجكد يسجد ل ر ،م :لـ يخمؽ لاذا الغػرض  ،كتجػد هػذا الغػرض كاإ نػةا

ػت يإػػرى ىؾ  ،فمعيػػاه  :مػػا
ػت  :مػػا كيػ ي
فػػي كػػّـ الم ػػرد  ،فػػي ةكلػػل )) :فػػإف ةمػ ى
كيت لاذا العمؿ)) )ّ) فاي كػ) جـ ) التعموؿ في ةكلل تعال  ) :كما ًج ٍئ ىيػا لًيي ٍع ًس ىػد
ي
ًفي اي ٍىر ً
ض) [وكسؼ. ]ّٕ :
كؿ ًم ٍيلي اٍل ًج ىا يؿ) [ راهوـ]ْٔ :
اف ىم ٍك يريه ٍـ لًتىيز ى
كما ةكلل تعال  :ى ع
)كًاف ىك ى
 ،فوػػد اختمػػؼ فػػي ع ار اػػا كتعسػػورها ؛ ك
يف فاعػػؿ المإػػارع غوػػر اسػػـ )كػػاف)
خّؼ ا وات السا وض ؛ لذلؾ استتر هياؾ ككجب ظااره هيا.

)ُ ) ويظر :الجي الدايي ،صُُٔ ،ُُٕ -كمغيي الم وب.ُُِ /ُ ،

)ِ ) ويظػر :ػػرح جمػؿ الزجػػاجي ج ػػف عصػعكر ،ُُْ /ِ ،ك ػػرح الرإػي عمػ الكافوػػض،
ْ.ّٓ /

)ّ ) الموتإب ِ.ٕ/
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ةوػػد ذهػػب جماػػكر اليةػػاة كالمعس ػروف ل ػ كف ) ٍف) يافوػػض  ،كالمعي ػ :
كما كاف مكرهـ لتزكؿ ميل الج اؿ)ُ) ماما عظػـ  ،عمػ كف المػ ارد مػف الج ػاؿ
مذّ وات ا﵀ ك رائعل الذا تػض ال ارسػخض ،كمعيػ ا وػض عيػد الزجػاج:
ٍف تككف ن
))لػػك زاؿ مكػػرهـ الج ػػاؿ مػػا زاؿ مػػر ا سػػّـ ،كمػػا ت ػ ػػل الي ػػي ،صػػم ا﵀

ةوايا ٍف تةػؿ ةػداهما
عمول كسمـ)))ِ) ،كهاتاف ايداتافٍ ) :ف) ك )لك) وص
ن
ً
)كالمكلي يمتً حـ يي ً
كف) [الصؼ،]ٖ :
كرًه ىكلى ٍك ىك ًرهى اٍل ىكاف ير ى
مةؿ اييخرل  ،كوكلل تعال  :ى
فوصػ ف ووػػاؿ فػػي الكػػّـ ،كا﵀ مػػت حـ يػػكره عكا ٍف كػره الكػػافركف ،كةػػد ذكػػر العػراّ
ف ةكلػػل تعػػال ) :كلػػك عج ػػتكـ) [ال و ػرة ]ُِِ :هػػك كوكليػػا )) :عكا ٍف عج ػػتكـ،

ك وكف كف ) ٍف) ك )لك) متوار اف في المعي )))ّ).
ً
كفي تعسور ةكلل تعال ً :
ىة وػد ٌمػػف ى ٍع ًػد ًه )
)كلىئف ىازلىتىا ً ٍف ٍىم ىسػ ىكاي ىما م ٍػف ى
ى
[فاطر ]ُْ :ةاؿ ا ف الجكزم)) :ك)لػئف) معيػ )كلػك)  ،ك ) ف) معيػ )مػا)
فالتودور :كلك زالتا ما مسكاما مف ةد)))ْ).

وإا معي التعموؿ ،ك كف ) ٍف) معي :
كالذم و دك كف الّـ هيا تعود ن
)لػ ػػك)  ،ك هػ ػػي ) ًف) ال ػ ػػرطوض ،كهػ ػػذا مػ ػػا ذهػ ػػب لوػ ػػل ا ػ ػػف ه ػ ػػاـ ذ ووػ ػػكؿ:
))كال ػػذم وظا ػػر ل ػػي كيا ػػا جـ )ك ػػي) ك كف ) ٍف) ػػرطوض ،م :كعي ػػد ا﵀ جػ ػزاّ
معدا يجؿ زكاؿ اييمكر العظاـ الم ػ اض فػي
مكرهـ ...عكا ٍف كاف مكرهـ ل دتل ن
عظماا الج اؿ)))ٓ).

المطمػػب الثالػػث ( :حتػػػى)  :تيعػ ٌػد )ةت ػ ) ةػػرؼ جػػر عيػػد ال ص ػرووف
كويصب الععؿ المإارع عدها ػ ) ٍف) مإػمرة كجكنػا ،كهػي معيػ  :لػ ف

)ُ ) ويظر  :مجاز الورف ص ُُّ .ُِّ،
)ِ ) معايي الوراف عكاع ار ل.ُّٕ /ّ ،
)ّ ) معايي الوراف.َُْ /ُ ،
)ْ ) زاد المسور.ِٔٗ /ٔ ،

)ٓ ) مغيي الم وب ،ُِِ /ُ ،كويظر :ةا وض الص اف عم
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رح اج مكيي.ُّْ /ّ ،

)ُ) ،كوكلػػل تعػػال ) :ةت ػ تت ػػع ممػػتاـ) [ال و ػرة ، ]َُِ :كةكلػػل تعػػال ) :ةت ػ

ػاتي كعػ يػد ا﵀) [الرعػػد ، ]ُّ :كالتوػػدور :ل ػ ٍف تت ػػع ممػػتاـ  ،كال ػ ٍف وػػاتي
وػ ى
كعد ا﵀  ،ككذلؾ جموع ما في الورف مف )ةت ))ِ) كهذا ج وعيي كف )ةتػ )
)ّ)

ةػػرؼ مركػػب مػػف ة ػرفوف )) عكايمػػا هػػك ةػػرؼ كاةػػد وعمػػؿ تاكوػػؿ ة ػرفوف))
كوذهب الككفوكف ل كف )ةت ) تيصب الععؿ المإػارع يعسػاا)ْ) كج تيصػب
)ٓ)

.

الععؿ عدها ٌج ذا فاد معي اجستو اؿ
كذك ػػر الية ػػاة كف )ةتػ ػ ) كردت ف ػػي المغ ػػض كالو ػػرف الكػ ػروـ معيػ ػ :
) ل )  ،ك )كي) التعموموض ،ك معي ) ٌج) في اجستذياّ  ،كذكػركا ٌف مػف مذمػض
)ةت ) التي كردت في الوراف الكروـ معي ) ل ) ةكلل تعػال ) :ةىػاليكا لىػف كي ٍ ىػرىح
عمى ٍوػ ًػل عػ ً
ً
ػاك ًع ى ك
كسػ ) [طػػل ]ُٗ :ك معيػ ) :كػػي) التعموموػػض،
ى
ى
ػع ًلى ٍو ىيػػا يم ى
وف ىةتػ ىو ٍرجػ ى
كً
ػكف ج تي ًيعويػ ػكا ىعمىػ ػ م ػ ٍػف ًعي ػ ىػد رس ػ ً
ػكؿ المك ػ ًػل ىةتكػ ػ
ةكل ػػل تع ػػال  :ي
وف ىوويكلي ػ ى
)ه ػ يػـ ال ػػذ ى
ىي
ى
ً
ً كً ً
ىويعى ح
ػيّ ًلىػ ٍىم ًػر
إكا) [الميافوكف ]ٕ :كةكلل تعال ) :فىوىاتميكا التي تىٍ غي ىةتكػ تىع ى
المك ًل ) [الةجرات ، ]ٗ :ك معي ٌ ) :ج) ةكلل تعال ) :كما وعملم ً ً
ىةود ىةتك
اف م ٍف ى
ى ى يى ى
ً
وإػػا كف )ةتػ ) فػػي ةكلػػل تعػػال
ىوويػػكجى ًكي ىمػػا ىي ٍةػ يػف فتٍىيػضه) [ال وػػر ]َُِ :كذكػػركا ن

)ُ ) ويظر :الموتإب لمم رد ِ. ّٖ/

)ِ ) ويظػر :كتػاب سػػو كول ،ٕ ،ٓ /ّ ،كمعػايي الوػػرف لأخعػش ،صّٗ ،كالموتإػػب/ِ ،
ٕ ،ك ػػرح جم ػػؿ الزج ػػاجي ج ػػف عص ػػعكر ،ُٕٓ /ُ ،ك ػػرح الكافو ػػض ال ػػافوض ج ػػف

مالؾ.ُِْٓ /ّ ،

)ّ ) ا غراب في جدؿ ا عراب  ،كلمع ايدلض ص َُّ

)ْ ) ويظػر :ػػرح جمػؿ الزجػػاجي ج ػػف عصػعكر ،ُُْ /ِ ،ك ػػرح الرإػي عمػ الكافوػػض،
ْ ،ّٓ /كةا وض الص اف.ّْٔ /ّ ،

)ٓ ) ويظر :مغيي الم وب ،ُِٔ /ُ ،كةا وض الص اف عم
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رح اي مكيي.ْٖٔ /ّ ،

):ةت تعيّ) وةتمؿ ٍف تككف معي  ) :ل
)ةت ووكج) )ُ).

ٍف)  ،ككذلؾ فػي ةكلػل تعػال :

ػتيادا لمػا ذه ػكا لوػل
كةد جعؿ ال صروكف المإارع ميصكنا ػػ) ٍف) اس ن
ك
اف ))) ةت ) مف عكامؿ ايسماّ ؛ كلاذا وودر ) ٍف) عدها ة ؿ الععػؿ  ،فػإذا

كةعػػت عكامػػؿ ايسػػماّ عمػ ايفعػػاؿ لػػـ وسػػتوـ كصػػماا اػػا ٌج عمػ
) ٍف) ؛ ك
يف ) ٍف) كالععؿ اسـ)) )ِ).
كهػػذا الػػذم صػػرح ػػل الم ػػرد وػػدؿ عم ػ

إػػمار

كف الوػػكؿ يصػػب المإػػارع

يي ػػل ج ػػاّ لتس ػػكو ،م ػػذهب ال صػ ػرووف ػ ك
ػاف )ةتػ ػ ) م ػػف
ػ ػػ) ٍف) ة ػػكؿ مختم ػػؽ ؛ ٌ
عكامؿ ايسماّ .

كالذم يراه كف )ةتك ) هذه ج تيصػب الععػؿ المإػارع ػػ) ٍف) مإػمرة
الككفوكف  ،ؿ تيص ل ما
عدها ،كما ذهب ال صروحكف  ،كج يعساا كما ذهب
ٌ
دلكػػت عموػػل مػػف معي ػ  ،كةػػد صػ كػرح عػػض اليةػػاة اػػذا العامػػؿ المعيػػكم  ،فوػػد
ػذّ )) :ك كم ػػا ) ةتػ ػ ) فمعياه ػػا الغاو ػػض  ،كه ػػي تيص ػػب العع ػػؿ
ة ػػاؿ الارم ػػي م ػ ن
المس ػ ػػتو ؿ عمػ ػ ػ معيو ػ ػػوف  :ة ػ ػػدهما  :معيػ ػ ػ ) لػ ػ ػ

)كي))))ّ).

ف ) كالذ ػ ػػايي  :معيػ ػ ػ

المطمػػػػب الرابػػػػع ( :أك)  :تعػػػد ) ك) ةػ ػػرؼ عط ػػؼ عي ػػد ال ص ػ ػرووف،

كويصب الععؿ المإارع عدها ػ ) ٍف) مإػمرة كجكنػا ،ذا كايػت معيػ ) ٌج

)ُ ) ويظر :كتػاب سػو كول ّ ،ٓ/كمعػايي الوػرف لأخعػش ص ّٗ،ْٗ-كالموتإػب لمم ػرد
ِ ،ٕ/كاييصكؿ في اليةك ج ف السراج ِ ،ُٓٔ/ك رح جمؿ الزجاجي ج ف عصعكر
ُ ،ُٕٓ/ك رح الكافوض ال افوض ج ف مالؾ ّ،ُِْٓ/كمغيي الم وب ُ.ُِٓ/

)ِ ) الموتإب ِ.. ّٖ/

)ّ ) المةرر في اليةك ّ.َُُٖ/
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ف) ك ) ل ػ ػ ٍف) ك )ةت ػ ػ ) ك )كػ ػػي))ُ) )) فػ ػػإذا ةػ ػػاؿ الوائػ ػػؿ  :ي ً
ػؾ ك
ىلزىمكيػ ػ ى
توإ ػ ىػويي ةو ػػي  ،ف ػػالمعي  :ي ػػا م ػػّزـ ل ػػؾ ك ة ػ و
ػاض ي ػػت ةو ػػي ،فكاكي ػػل ف ػػي

ايصؿ  :لوككف ميي لزكـ لؾ  ،كةإاّ ميؾ لةوي)))ِ).

))كمذهب الكسائي كف ) ك) هذه ياص ض لمععؿ يعسػاا  ،كذهػب ةػكـ

مف الككفووف ،مياـ العراّ ل

كيل ايتصب الخّؼ)))ّ).

فالمإػػارع ويصػػب عػػد ) ك) عيػػد ال ص ػرووف ذا كػػاف اةػػد المعػػايي

المذككرة  ،ككذلؾ العراّ الذم ذهب ل

كيل ميصكب عم الصرؼ  ،ك عم

الخػػّؼ مصػػطم ال ص ػرووف  ،عمػػؿ يصػػب المإػػارع ؛ ك
يف ) ك) طػػر فواػػا
معي اليااوض كاجستذياّ)ْ)،

ً
ػع طى ىرفنػػا
) ل ىو ٍوطىػ ى
اي ٍىم ًر ى ٍي هّ ٍىك

كمػػف مكاإػػع كركدهػػا فػػي الو ػراف الك ػروـ ةكلػػل تعػػال :
ً
ً
كً
وف {ُِٕ} لى ٍو ىس لى ىؾ ًم ىف
وف ىكعىيركٍا ٍىك ىو ٍك ًتىاي ٍـ فىىو ىيوميكٍا ىخآئ ً ى
لم ىف الذ ى
وتيػ ػػكب عمىػ ػ ٍػو ًاـ ىك وعػ ػ كػذ اـ فى ػ ػًإكياـ ى ً
كف){ ؿ عم ػ ػراف  }ُِٖ-ُِٕ :كفػ ػػي
ظػ ػػال يم ى
يٍ
ى ى ى ٍ ٍ ي ى ى يٍ

وتكب) كجااف ٍ :ف ئت جعمتل معطكفنػا عمػ ةكلػل
يصب المإارع في ) ك
ى
كً
ً
وف ىكعىػ يػركٍا ٍىك ىو ٍك ًػػتىاي ٍـ)  ،عكا ٍف ػػئت جعمػػت يص ػ ل
ػع طى ىرفنػػا لمػ ىػف الػػذ ى
تعػػال ) :ل ىو ٍوطىػ ى
ػكب
عم ػ مػػذهب )ةت ػ ) معي ػ  :ةت ػ وتػػكب عمػػواـ  ،ك معي ػ  :نج ٍف وتػ ى

عمواـ

)ٓ)

)ُ ) ويظػر :الموتإػب ،ٕ /ِ ،كاييصػكؿ فػي اليةػك ج ػف الس كػراج ِ ،ُُٔ/ك ػرح الكافوػض
ال افوض ،َُْٓ -ُّٓٗ /ّ ،ك كإ المسالؾ. ُّٕ -ُِٕ /ّ ،

)ِ ) رصؼ الم ايي لممالوي ،صُِّ.
)ّ ) الجي الدايي ،صِِّ.

)ْ ) ويظر :رح الرإي عم الكافوض.ْٓ /ْ ،

)ٓ ) ويظػػر :معػػايي الوػػرف لمع ػراّ ُٔٓ/ُ ،كمعػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل  ،لمزجػػاج ُ، ّّٔ/
كال واف في غروب عراب الوراف ،ُِِ /ُ ،كالدر المصكف.ِّٗ -ُّٗ /ّ ،
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ك
حػكه حف ٍىك
اح ىعمى ٍو يك ٍـ ًف طىمك ٍوتييـ اللي ىساّ ىمػا لى ٍػـ تى ىمس ي
كةكؿ ا﵀ تعال ) :ج يج ىي ى
وإ ػضن) [ال وػرة ]ِّٔ :ةػػاؿ ػػك ةوػػاف  ))) :ك) عم ػ ا اػػا مػػف
إػكٍا لىايػ كػف فى ًر ى
تى ٍع ًر ي
ككياا تاتي يةد ال وئوف ك اي واّ  ،كالععؿ عدها معطكؼ عم )تمسكهف)

 ،فاػ ػػك مجػ ػػزكـ  ،ك معطػ ػػكؼ عم ػ ػ مصػ ػػدر متػ ػػكهـ  ،فاػ ػػك ميصػ ػػكب عم ػ ػ

إػػمار ) ٍف) عػػد ) ك) معي ػ ) ٌج) كالتوػػدور :مػػا لػػـ تمسػػكهف ٌج ف تعرإ ػكا
لاػ ػػف فروإػ ػػض ،ك معطػ ػػكؼ عم ػ ػ جممػ ػػض مةذكفػ ػػض ،كالتوػ ػػدور :فرإػ ػػتـ ك لػ ػػـ
تعرإػ ػكا  ،ك معيػ ػ الػ ػكاك كالعع ػػؿ مج ػػزكـ معط ػػكؼ عمػ ػ تمس ػػكهف ،ةػ ػكاؿ
ر عض)))ُ).

ىةػ هػد لم ٍذػ ىػؿ ىمػػا يكتًوػػتي ٍـ ٍىك يو ىةػػآجحك يك ٍـ ًعيػ ىػد ىرل يكػ ٍػـ)
كةكلػػل تعػػال ) :ىف يوػ ٍػؤتى ى
[ ؿ عم ػراف )) ]ّٕ :معي ػ ٌ :ج ٍف وةػػاجككـ  :كمػػا توػػكؿ  :يػػا ج تركػػؾ ك
توإويي ةوي  ...ك )وةاجككـ عيد ر كـ) عطؼ عم ) ف وؤت ))))ِ).
ى
ً
ً
ً
ت ٍىك
ػاه كف اٍل ىم ػ ٍػك ي
كه كف ف ػػي اٍلي يو ػػكت ىةتك ػ ى ىوتى ىكفكػ ي
كةػػكؿ ا﵀ تع ػػال ) :فىا ٍىمس ػ يك ي
وّ) [اليسػػاّ ]ُٓ :كفػػي يصػػب ) جعػػؿ) كجاػػاف ،ةػػدهما:
ىو ٍج ىعػ ىػؿ المٌػػلي لىايػ كػف ىسػ ً ن

العطؼ عم وتكفاهف  ،كالذايي :جعؿ ) ك) معي ) ٌج ٍف) )))ّ).
ً
ض ىةتكػ ى ىوػ ٍا ىذ ىف لػي ى ًػي ٍىك ىو ٍة يك ىػـ المٌػلي
كةكؿ ا﵀ تعال  ) :ىفمى ٍف ى ٍ ىرىح اي ٍىر ى
ًً
ً
وف) [وكس ػػؼ )) ]َٖ :كالظ ػػاهر كف )كوةك ػ ىػـ) معط ػػكؼ
ل ػػي ىك يه ػ ىػك ىخ ٍو ػ يػر اٍل ىة ػػاكم ى
كج ػ لػكىز ٍف وك ػػكف ميص ػػكنا إإ ػػمار ) ٍف) ع ػػد ) ك) ف ػػي جػ ػكاب
ػاذف) ي
عمػ ػ )و ػ ى
اليعي ،كهك )فمف رح ايرض) مٌ :ج ٍف وةكـ ا﵀ لي)))ْ).

)ُ ) ويظػ ػػر :ػ ػػرح الرإػ ػػي عم ػ ػ الكافوػ ػػض ،ْٓ /ْ ،كال ةػ ػػر المةػ ػػوط ،ّٔٗ /ِ ،كالػ ػػدر
المصكف.ْٖٕ /ِ ،

)ِ ) ال ةر المةوط ،ُٕٗ /ِ ،كويظر :الدر المصكف.ِٖٓ /ّ ،
)ّ ) ويظر :الدر المصكف.ُٔٗ /ّ ،

)ْ ) ال ةر المةوط ،ّّْ /ٓ ،كويظر :الدر المصكف.ّْٓ /ٓ ،
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كةكؿ ا﵀ تعال ) :ج ى ٍ ىريح ىةتك ىٍ مي ى،
ػي)
[الكاؼ ]َٔ :ةاؿ ك ةوػاف )) :ك) مإ ى

ً
ً
ػي يةوينػا)
ىم ٍج ىم ىع اٍل ى ٍة ىػرٍوف ٍىك ٍىمإ ى
معطػكؼ عمػ ) مػ ... )،كةوػؿ

)ُ)

توإي ةوي))
هي  ...كوكلؾ)) :يفارةؾ ك
ى
ػاؿ الك ًػذوف ىكعىػركٍا لًرسػمً ًاـ لىيي ٍخ ًرجكي ػ يكـ لمػف ىر ً
إ ىػيآ ٍىك
)كةى ى
ى
ٍ ٍ
ى ي يي ٍ
كةكؿ ا﵀ تعال  :ى
كد كف ًفي ًممكتًىيا) [ راهوـ ]ُّ :ةاؿ العراّ  )) :فوككف معيػاه معيػ )ةتػ ) ،
لىتى يع ي
)ِ)

كة ػػاؿ ػػك ةو ػػاف)) :ك) ك) ية ػػد

ك ) ٌج) ٌج ٌيا ػػا ج ػػاّت ة ػػرؼ يس ػػؽ))
ايمروف  :ةسمكا عم كيل ج ٌد مف خػراجاـ  ،ك عػكدهـ فػي ممػتاـ  ،كػاياـ

ػكي كف ةػػد هػػذوف  ،كتوػػدور ) ك) هيػػا معي ػ )ةت ػ )  ،ك معي ػ ) ٌج
ةػػالكا :لوكػ ى
ٍف) ةكؿ مػف لػـ ومعػف اليظػر فومػا عػدها ؛ يكيػل ج وصػ تركوػب )ةتػ ) كج

تركو ػ ػػب ) ٌج ٍف) م ػ ػػع ةكل ػ ػػل ) :لتع ػ ػػكدف) خ ػ ػػّؼ  :يلزمكي ػ ػػؾ  ،ك توإ ػ ػ ىػويي
ةوي)))ّ).
وتإػ ػ مم ػػا تو ػػدـ ف ) ك) ج ويص ػػب ع ػػدها العع ػػؿ المإ ػػارع ٌج ذا

كايت معي ) :ةت ) ك ) ٌج ٍف)

المطمػػب القػػامس ( :الفػػا )  :العػػاّ ةػػرؼ عطػػؼ عيػػد ال ص ػرووف،

كويصب المإارع عدها ػ ) ف) مإمرة كجكنا في جكاب ايمر ك الياي ك
ػث  ،ك الػ ػػدعاّ ك
اجسػ ػػتعااـ ك العػ ػػرض ك التميػ ػػي ك التةإػ ػػوض ك الةػ ػ ٌ
اليعي ك ال رط ك الجزاّ  ،كج ويصب في غور ذلؾ ٌج في الإركرة)ْ).

)ُ ) ال ةر المةوط ،ُٕٗ /ٔ ،كويظر :الدر المصكف.َِٓ -ُٓٗ /ٕ ،
)ِ ) معايي الوراف لمعراّ.ٓ /ِ ،

)ّ ) ال ةر المةوط ،ِٓٔ /ٓ ،كويظر :الدر المصكف.ٓٔ /ٕ ،

)ْ ) ويظػ ػػر :الغ ػ ػرة المخعوػ ػػض ج ػ ػػف الخ ػ ػػاز ،ُّٔ /ُ ،ك ػ ػػرح المعصػ ػػؿ ج ػ ػػف وعػ ػػوش/ْ ،
َِّ ،ِّٖ -كالموػػرب ج ػػف عصػػعكر ،صَّْ ،كإػ ػرائر ال ػػعر ج ػػف عصػػعكر،

صُِِ ،كرصؼ الم ايي ،صِْْ.
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كيسػػب ػػك ال ركػػات ػػف ايي ػػارم ل ػ الكػػكفووف ياػػـ وػػذه كف ل ػ
المإػػارع ميصػػكب عػػد العػػاّ هػػذه ػػالخّؼ)ُ) ٌج كف هػػذا المػػذهب يي ًسػػب ل ػ

كف

العراّ  ،كيسب ل الكسػائي كالكػكفووف كف العػاّ هػي الياصػ ض لمععػؿ المإػارع
يعسػ ػػاا )ِ) كمػ ػػذهب ال ص ػ ػرووف كف الععػ ػػؿ ميصػ ػػكب ػ ػ ػ ) ٍف) مإػ ػػمرة عػ ػػدها
ػت :
مصدر نا
نا
كجكنا ،كالعاّ في ذلؾ عاطعض
متك كهـ  ،فإذا ةم ى
مودر عم مصدر ى
)ّ)

كةػد جػاّت

فاةسف لوؾ ،فالتودور :لوكف ميؾ كراـ  ،فإةساف ميي
كرميي
ى
العاّ ياص ض لمععؿ المإارع في الوراف الكروـ ،في مكاإع كذورة،
ػاي يك ٍـ ىد ىخػّن ى ٍو ىػي يك ٍـ
)كجى تىتك ًخػ يذكٍا ٍىو ىم ى
فمف مجوئاا جكانا لمياي ةكلل تعال  :ى
ك
ً
ط ىغ ٍػكا ًفو ًػل فىىو ًةػ كؿ ىعمى ٍػو يك ٍـ
)كج تى ٍ
فىتىًزؿ ةى ىد هـ ى ٍع ىد ذييكتاىا) [اليةؿ ]ْٗ :كةكلل تعػال  :ى
كسػ ىكٍومى يك ٍػـ ج تى ٍعتى يػركا ىعمىػ المك ًػل
إ ًي) [طل ]ُٖ :كةكلل تعػال ) :ةى ى
ىغ ى
ػاؿ لىايػـ حم ى
ً
ً ً و
ؽ ً يك ٍػـ
)كجى تىتكً يعػكٍا السحػي ىؿ فىتىعى كػر ى
ىكذنا فىيو ٍسػةتى يك ٍـ ىعػ ىذاب) [طػل ]ُٔ :كةكلػل تعػال  :ى
ً ًً
اب
ػكها ً يس ىػكوّ فىىوا ي
ٍخػ ىذ يك ٍـ ىعػ ىذ ه
)كجى تى ىم حسػ ى
ىعػف ىسػ ومل) [اييعػاـ ]ُّٓ :كةكلػػل تعػال  :ى
ً
كيػ ػػا ًمػ ػ ىػف
)كجى تى ٍو ىرى ػ ػػا ىه ػ ػ ًػذ ًه ال ك ػ ػ ىػج ىرةى فىتى يك ى
ىلػ ػ ه
ػوـ) [ايع ػ ػراؼ ]ّٕ :كةكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
ك ًً
وف) [ال ورة ]ّٓ :كمف مكاإع مجوئاا جكا ا لّستعااـ  :ةكلػل تعػال :
اٍلظالم ى
) كمػػف ىذا الكػ ًػذم و ٍوػ ًػرض المٌػػل ةىرإػػا ةسػ نػيا فىوإػ ً
ػاععىلي) [ال و ػرة )ْ) ]ِْٓ :كةكلػػل
ى ٍ ن ىى ي ى
ي ي
)هػ ػػؿ لكىيػ ػػا ًمػ ػػف ي ػ ػػعى ىعاّ فىىو ٍ ػ ػػعى يعكٍا لىىيػ ػػا) [ايع ػ ػراؼ ]ّٓ :كةكلػ ػػل تعػ ػػال :
تعػ ػػال  :ى
)ُ ) ويظر :ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ٖٗ /ِ ،ـ..ٕٔ/
)ِ ) ويظر  :اي اه كاليظائر في اليةك لمسوكطي ِ.ُّٔ/

)ّ ) ويظ ػ ػػر :كت ػ ػػاب س ػ ػػو كول ،ٕ /ّ ،كالموتص ػ ػػب ،ٗ /ِ ،ك ػ ػػرح جم ػ ػػؿ الزج ػ ػػاجي ج ػ ػػف
عصػػعكر ،ُّْ -َُْ /ِ ،ك ػػرح الكافوػػض ال ػػافوض ج ػػف مالػػؾ ،ُُّٓ /ّ ،ك ػػرح
الرإي عمػ الكافوػض ْٓ /ْ ،كالجيػ الػدايي ،صْٕ ،ك كإػ المسػالؾ جف ه ػاـ،
ّ.ُِٔ /

)ْ ) ويظر  :الجمؿ في اليةك لمخموؿ ػف ةمػد العراهوػدم  ،ػاب الجػزـ  ،المكت ػض ال ػاممض
ص ُِٗ .
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اب فىػايك ًارم سػػكّةى ً
ػكف ًم ٍذػ ىػؿ ىه ػ ىذا اٍل يغػػر ً
ىخػػي) [المائػػدة ]ُّ :كمػػف
ىع ىجػ ٍػز ي
ت ٍ
) ى
ىف ى يكػ ى
ى
ى ى ىٍ
ت ًلى ٍو ىيػػا
مكاإػػع مجوئاػػا جكانػػا لمتةإػػوض :ةكلػػل تعػػال ) :لىوىػػاليكا ىر ىكيػػا لىػ ٍػكج ٍىر ىسػٍم ى
ىر يسكنج فىىيتكً ىع ىواتً ىؾ) [طل ، ]ُّْ :كةكلل تعال ) :لى ٍكج ً
ييز ىؿ ًلى ٍو ًل

ً
ً
ىج وػؿ ةى ًرو و
ػب
ىممى ه
كف ىم ىعلي ىيذ نورا)[العرةاف ]ٕ :كةكلل تعال ) :لى ٍكج ى كخ ٍرتىيي ًلى ى
ؾ فىىو يك ى
ؽ كى يكػػف لمػػف ال ك ً ً
فىاى ك ك
وف) [الميػػافوكف ] َُ :كمػػف مكاإػػع مجوئاػػا جكانػػا
صػػالة ى
ى
صػد ى ى
ً
وم ػػا)
ػت ىم ىعايػ ٍػـ فى ػاىفي ى
لمتميػػي ك الترجػػي ةكلػػل تعػػال  ) :ىوػػا لىوتىيًػػي يكيػ ي
كز فىػ ٍػكناز ىعظ ن
[اليساّ ]ّٕ :كةكلل تعال ) :لى ٍك ك
ػر ًم ٍػياي ٍـ )[ ال وػرة ]ُٕٔ :كةكلػل
ىف لىىيا ىك كرةن فىىيتىى كى
ًً
ىف لً ػػي ىك ػ كػرةن فىػ ػاى يك ً
تع ػػال ) :ىك تىويػ ى ً
اب لى ػ ٍػك ك
وف)
ػوف تىػ ىػرل اٍل ىعػ ػ ىذ ى
كف م ػ ىػف اٍل يم ٍةس ػػي ى
ى
ػكؿ ة ػ ى
ٍ
ً
ك
ل
اب *
ايسػ ى ى
[الزمػػر ]ٖٓ :كةكلػػل تعػػال  :ى
امػ ي
صػ ٍػرنةا ل ىعمػػي ىٍ ميػػ،ي ٍ
ػاف ا ٍ ػ ًػف لػػي ى
)وػػا ىه ى
ً
كً
ً
كسػ ػ ) [ غػػافر ]ّٕ-ّٔ :كم ػػف مكاإ ػػع
ىس ػ ى ى
ٍ
اب ال كس ػ ىػم ىاكات فى ػاىطم ىع ًلىػ ػ ًلىػػل يم ى
ً
ً ً ً
ط يػرىد يه ٍـ
ػي وّ فىتى ٍ
مجوئاا جكانا لميعي :ةكلل تعال  ) :ىك ىما م ٍف ة ىسػا ىؾ ىعمى ٍػواـ لمػف ى ٍ
إػ ىعمى ٍػو ًا ٍـ فىىو يمكتيػكا)
كف ًم ىف
الظالموف) [اييعػاـ ]ِٓ :كةكلػل تعػال ) :ج يو ٍو ى
ى
فىتى يك ى
[فاطر]ّٔ :

فا السػببية كفػا العطػؼ  :فػرؽ سػو كول ػوف العاطعػض كالسػ وض ٌايػل

عيد جعؿ العػاّ عاطعػض فػي يةػك :ج تػاتيي فتةػدذٍيي وكػكف المعيػ  :ج تػاتيي

كج تة ػػدذٍيي  ،كعي ػػد جعما ػػا ف ػػاّ السػ ػ وض وك ػػكف المعيػ ػ  :ج وك ػػف مي ػػؾ تو ػػاف

فة ػػدوث  ،كجع ػػؿ م ػػف ايكؿ ة ػػكؿ ا﵀ تع ػػال ) :كج و ػ ٍػؤىذ يف لا ػػـ فوعت ػػذركف ) {
المرسّت  }ّٔ:كجعؿ مف الذايي ةكلػل تعػال ) :ج يو ٍوإػ عمػواـ فومكتػكا ){

فاطر .)ُ)}ّٔ :

ػكراؽ  )) :ك كمػ ػػا ةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :كج وػ ػ ٍػؤىذ يف لاػ ػػـ فوعتػ ػػذركف )
كةػ ػػاؿ الػ ػ ك
{المرسػّت  }ّٔ:كةكلػػل تعػػال  ) :ج يو ٍوإػ عمػػواـ فومكتػكا ){ فػػاطر }ّٔ :
فإكيمػ ػػا رفػ ػػع ) وعتػ ػػذركف ) ػ ػػالعطؼ عم ػ ػ )وػ ػػؤذف) م  :لػ ػػوس يوػ ػػؤذف لاػ ػػـ كج
)ُ ) ويظر :كتاب سو كول ّ. َّ-ِٖ/كالموتإب ِ. ِِ/
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وعتذركف  ،كةد ةي ًرئ اليصب عمػ توػدور  :كج وكػكف لاػـ ذف فعػذر  ،كمعيػاه

 :كيػػل لػػك ذف لاػػـ اعتػػذركا  ،كلكػػف س ػكب العػػذر ارتعػػاع ايذف  ،فعػػي يصػػب
الذايي وجب ايكؿ  ،كفي الرفع لوس يةدهما تعمحؽ ا خر )))ُ).
ك كمػػا ةكلػػل تعػػال  ) :ج ووإ ػ عمػػواـ فومكتػكا ) {فػػاطر  }ّٔ :فإكيمػػا

جاّ ميصكنا ؛ يكيػل يروػد ٍف وكػكف الوإػاّ سػ نا لمػكتاـ  ،كوجػكز الرفػع عمػ
)ِ)
تودور  :ج يووإ عم اـ كج ومكتكف ؛ ك
يف ا﵀ عز كجؿ ج ورود مكتاـ

(كػػػف فيكػػػكف)  :كردت ه ػػذه الصػػوغض فػػي الو ػػرف الك ػروـ فػػي إ ػػعض
ً
ً
ات كاي ٍىر ً
ػر
إػ ػ ٍىم ػ نا
ض ى عكًا ىذا ةى ى
مكاإ ػػع  ،ميا ػػا ة ػػكؿ ا﵀ تع ػػال  ) :ى ػػدوعي ال كس ػ ىػم ىاك ى
كف) {ال ورة }ُُٕ :
فىًإكي ىما ىوويك يؿ لىلي يكف فىىو يك ي
ةر ا ف عامر يصب ) فوككف)  ،كةر ال اةكف الرفع

)ّ)

ك
ةػاؿ الخموػؿ فػي ػػاب الجػزـ )) :ك كمػا ةػكؿ ا﵀  ،عػ كػز كجػؿ ) ًكي ىمػا ٍىمػ يػرهي
ػكف){وس  }ِٖ :رفػػع  ،كيػػل لػػوس ج ػكاب ،
ىف ىوويػ ى
ً ىذا ىىر ىاد ى ػ ٍػونئا ٍ
ػكؿ لىػػلي يكػ ٍػف فىىو يكػ ي
ػوئا  ،ة ػ ػػاؿ ل ػ ػػل  :ك ػ ػػف
كج مج ػ ػػازاة  ،كيم ػ ػػا ه ػ ػػك خ ػ ػػر  ،معي ػ ػػاه  :ذا راد ا﵀ ػ ػ ن
)ْ)
فكاف))
كة ػػاؿ الم ػػرد )) :اليص ػػب ه ػػا هي ػػا مة ػػاؿ ؛ يكي ػػل ل ػػـ وجع ػػؿ )فوك ػػكف)

جكانا ،كهذا خّؼ المعي ؛ يكيل لوس ها هيا رطَََفػ)كف) ةكاوض))
كةاؿ مكي )) :كمف يصػ ل جعمػل جكانػا لػػ)كف) كفػي معيػاه عػد ،كمػف
)ٓ)

رفعل ةطعل عم معي  :فاك وككف))

)ٔ)

كةاؿ  )) :كو عد اليصػب فوػل عمػ

)ُ ) عمؿ اليةك ص ْٖٓ.

)ِ ) المصدر يعسل ص ْٖٓ.

)ّ ) ويظر :غوث اليعع في الوراّات الس ع ص ٖٗ .
)ْ ) الجمؿ في اليةك  ،المكت ض ال اممض ص ُِٗ .
)ٓ ) الموتإب ِ. ُٖ/

)ٔ ) م كؿ عراب الذرفُ. َٕ/
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جػكاب )كػػف) ؛ ك
يف لعظػػل لعػػظ ايمػػر ،كمعيػػاه الخ ػػر عػػف ةػػدرة ا﵀ ؛ ذ لػػوس

ػوئاَََكمذمػل فػي لعػظ ايمػر كلػوس ػامر ةكلػل تعػال :
اف وععػؿ ن
ذىكـ مامكر ٍ
) سػ ًػمع ً ًاػػـ ك ٍ ً
صػ ٍػر){مروـ  }ّٖ :لعظػػل لعػػظ ايمػػر  ،كمعيػػاه التعجػػب  ،فممػػا
ٍ ٍ ٍ
كاف معي )كف) الخ ر ،ى يع ىد ٍف وككف )فوككف) جكانا لل فويصػب عمػ ذلػؾ ،
وإا مف جاض خرل  ،كذلؾ كف جكاب ايمر يما جػزـ يكيػل فػي معيػ
كو عد ن
ػؾ
كرم ى
ال رط  ،فإذا ى
كرم ىؾ  ،جزمت الجكاب يكيػل معيػ ٍ :ف تو ٍػـ ٍ
ةمت  :ةي ٍـ ٍ

ػؾ  ،يمػا يصػب يكيػل فػي معيػ ٍ :ف توػـ ً
فاكرىمػ ىؾ ؛
ةمت :
فاكرم ى
 ،ككذلؾ ذا ى
ى
كهػػذا كيمػػا وكػػكف ػ نػدا فػػي فعمػػوف مختمعػػي المعػػظ  ،ك مختمعػػي العػػاعموف ؛ فػ ً
ػإف
ػت  :ةػػـ
اتعوػا فػػي المعػػظ  ،كالعاعػػؿ كاةػد  ،لػػـ وجػػز ؛ يكيػػل ج معيػ لػػل ؛ لػػك ةمػ ى
ػت ٍ :ف
كةـ
فتوكـ  ،كاخػرج فتخػرىج  ،لػـ وكػف لػل معيػ ؛ كمػا كيػؾ لػك ةم ى
توـ ٍ ،
ٍ
ى
ػكـ  ،ل ػػـ وك ػػف ل ػػل معيػ ػ ؛ جتع ػػاؽ لع ػػظ الععم ػػوف
تخ ػػرٍج تخ ػػرٍج  ،عكا ٍف تو ػ ٍػـ فتو ػ ى
فوككف  ،لما اتعؽ لعظ الععموف  ،كالعاعؿ كاةػد  ،لػـ
كالعاعموف  ،ككذلؾ  :كف
ى
وةسػػف ٍف وكػػكف )فوكػػكف) جكانػػا لػػأكؿ  ،فاليصػػب عم ػ الج ػكاب كيمػػا وجػػكز
عم عد  ،عم الت ول فػي )كػف) ػايمر الصػةو  ،كعمػ الت ػ ول ػالععموف

المختمعوف))

)ُ)

ككػػذلؾ لمسػ ب يعسػػل اسػػت عد العك ػػرم كجػػل اليصػػب  ،فوػػاؿ )) :كةيػ ًػرئ

اليصب عم جػكاب لعػظ ايمػر  ،كهػك إػعوؼ ؛َََ ك
يف )كػف) لػوس ػامر
عم الةوووض  ،ذ لوس هياؾ مخاطب ل))

)ِ)

كطعػػف ا ػػف مجاهػػد فػػي ة ػراّة ا ػػف عػػامر  ،فػػذهب ل ػ

كياػػا لةػػف ،

فواؿ ك ةوػاف اييدلسػي )) :كهػذا ةػكؿ خطػا ؛ ك
يف هػذه الوػراّة فػي السػ عض ،

فاػػي ة ػراّة متػكاترة  ،ذػػـ هػػي عػػد ةػراّة ا ػػف عػػامر ،كهػػك رجػػؿ عر ػػي لػػـ وكػػف

)ُ ) م كؿ عراب الورف . ُٓ-ُْ/ِ :

)ِ ) الت واف في عراب الورف ُ. ّٗ-ِٗ/
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لػػومةف َََ فػػالوكؿ اياػػا لةػػف مػػف ة ػ

الخطػػا المػػؤذـ الػػذم وجػػر ةائمػػل ل ػ

الكعر ؛ ذ هك طعف عم ما عمـ يومل التكاتر مف كتاب ا﵀))

)ُ)

لي عم ما ةوؿ في است عاد كجل اليصب المّةظ ا توض :

ايكل  :كف ما ةوؿ مف مستمزمات كجل اليصب مػر وتعمػؽ الوكاعػد

المعظوػػض التػػي تيط ػػؽ عمػ ايمذمػػض فػػي ايعػ ٌػـ ايغمػػب  ،معيػ
عياا كّـ فصو .

كيػػل ةػػد وخػػرج

الذايو ػػض  :كف ه ػػذه الوكاع ػػد المعظو ػػض اس ػػتي طت كؿ م ػػا اس ػػتي طت م ػػف

عر العرب  ،م  :مف كّـ ال ػر ،فػإذا كجػب ٍف وخإػع لاػا كػّـ ال ػر
 ،فإكيل ج وص ٍف تخإع لاا ع ػارة )كػف فوكػكف) ؛ يكياػا ج تّئػـ جك كػّـ
الخالؽ  ،الذم وتساكل عيده الكجكد كالعدـ  ،كالماإي كالمستو ؿ  ،كالةوووض
كالمجاز  ،خّؼ كّـ المخمكؽ .

الذالذض  :كف يصػب المإػارع ةصػؿ معيػ السػ وض الػذم دلػت عموػل

العػػاّ  ،فػػإذا تةوػػؽ تسػػموط هػػذا المعي ػ عم ػ المإػػارع  ،ػػام تركوػػب لغػػكم
كػػاف  ،كجػػب اليصػػب ػػل  ،س ػكاّ ت ػكافرت فػػي هػػذا التركوػػب الوكاعػػد المعظوػػض
التي ذكرها اليةاة ـ ج ؛ ذ المعكؿ عمول في العمؿ المعي ج المعظ .

ك ػ ػػالرغـ ممػ ػػا ةوػ ػػؿ  ،فػ ػ ك
جموعػ ػػا رفػ ػػع
ػإف اليةػ ػػاة كالمعس ػ ػروف  ،كجا ػ ػكا
ن
)وككف) عم الوطع كاجستئياؼ م  :فاك وككف  ،ككجاكا اليصػب عمػ كيػل
ي
جكاب )كف) ؛ يكيل جاّ معظ ايمر ف ي لل ايمر الةوووي .)ِ) .
المطمػػب السػػادس  :ال ػكاك  :تكمػػـ الخموػػؿ فػػي ػػاب كجػػكه اليصػػب ،

عم ػ يصػػب المإػػارع إإ ػمار ) ٍف) عػػد )ةت ػ ) ك ) ك)  ،كجعػػؿ اليصػػب
)ُ ) ال ةر المةوط ُ. ِٕٓ/

)ِ ) ويظر :معايي الورف عكاعراول لمزجاج ّ ، ُِٔ/كم كؿ عراب الورف لمكػي ِ-ُْ/
ُٓ  ،كالمةػػرر الػػكجوز ج ػػف عطوػػض ُ ، َِِ/كالت وػػاف فػػي ع ػراب الوػػرف لمعك ػػرم
ُ، ّٗ-ِٗ/كال ةر المةوط ُ، ِٕٓ/كالدر المصكف ِ. ٖٗ-ٖٖ/
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عػد ) ك) ككياػػا فػي مكإػػع )ةتػ )  ،كعمػ اليصػب ػػالجكاب العػاّ  ،كمػػا

ػع

تكمـ عم اليصب الصرؼ  :فواؿ )) :ةكلاـ  :ج ركب كتم ىي  ،كج
ع  ،فممػػا سػػوط الكياوػػض  ،كهػػي ) يػػت) يصػػب ؛ ك
يف معيػػاه  :ج ركػػب
كتجػػك ى
ك ي ػػت تم ػػي  ،كج ػ ػ ع ك ي ػػت تج ػػكع  ،فمم ػػا س ػػوط الكياو ػػض  ،كه ػػي ) ي ػػت)

يص ػػب ؛ يكي ػػل مص ػػركؼ ع ػػف جات ػػل  ،ة ػػاؿ ا﵀  ،ع ػػز كج ػػؿ ) :فى ػػّ تى ًاييػ ػكا
ىع ىمػػالى يك ٍـ){ مةمػػد :
ايعمىػ ٍػك ىف ىكالمكػػلي ىم ىع يكػ ٍػـ ىكلىػػف ىوتًػ ىػريك ٍـ ٍ
ىكتىػ ٍػد يعكا ًلىػ ال كس ػٍمًـ ىكىيػػتييـ ٍ
ؽ ًاٍل ً
اطػ ػ ًػؿ كتى ٍكتي يم ػ ػكٍا اٍل ىة ػ ػ ك
ؽ ىكىيػ ػػتي ٍـ
)كجى تىٍم ً يسػ ػػكٍا اٍل ىة ػ ػ ك ى
ى
ّٓ} ككػ ػػذلؾ فػ ػػي ال و ػ ػرة  :ى

كف) [ال ورة ]ِْ :معياه كا﵀ عمـ  :ك يتـ تكتمػكف الةػؽ  ،ك يػتـ تػدعكف
تى ٍعمى يم ى
ل السمـ  ،فمما سوط ) يتـ) يصب  ،كةاؿ المتككؿ الكيايي
)ُ)
ً
ج تيلى ىع ٍف يخمي و
،عظوـ))
فعمت
عموؾ  ،ذا
عار
ؽ
ى
ى
كتاتي م ٍذمىلي
ه
ي
ى
كهذه الكاك تعد ةرؼ عطؼ عيد ال صرووف ،كويصب الععؿ المإارع

عدها ػ ) ٍف) مإمرة كجكنا فوتخمص لّستو اؿ  ،اياا اف العاّ  ،م :ف
تكػ ػػكف فػ ػػي ج ػ ػكاب ايمػ ػػر ك الياػ ػػي ك اجسػ ػػتعااـ ك العػ ػػرض ك التميػ ػػي ك

التخإوض ك الةث ك الدعاّ ك اليعي ك ال رط ك الجزاّ.

)ُ ) الجمؿ في اليةك  ،المكت ض ال اممض ص ٓٗ  ،كاييتريت  ،مكت ض الم كاة ايسّموض
 ،كالمتككؿ الكيايي  :هك المتككؿ ف ع د ا﵀ ف يا ؿ الموذي المتكف في غمب الظف
سيض ٖٓهػ  ،كةد يسب هذا ال وت لول عكال غوره  ،ويظر  :خزايض ايدب ٖ، ٓٔٔ-ْٓٔ/
الد ىؤلي  ،ظالـ ف عمرك  ،المتكف سيض
كايعّـ ٓ ، ِٕٓ/كاي ار كيل ي ي ايسكد ي
ٗٔهػ كهك في دوكايل ص َُّ :إمف ةصودة طكومض مياا اي وات ا توض :

ظمكـ
فػي مذؿ ما تاتي  ،فايت
ي
عظوـ
فعمت ،
عار عموؾ  ،ذا
ى
ه
ي

ت عم السعول كما جرل
عكاذا عت ٍ ى
ج ٍتيلى عف يخمي و
ؽ
كتاتي مذمػػىلي
ى
ؾ ك ٍاي ىااىا عف غلواػػا
د ٍ يعس ى

ةكوـ
فايت
ايتات عيػلي ،
فإذا
ٍ
ى
ي
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 ،كاست ػادكا

مودر عم مصػدر صػرو
مصدر نا
نا
كتككف الكاك هذه عاطعض
عم ذلؾ ال وت الذم يس كه ل موسكف يت ةدؿ الكم وض ،زكج معاكوض ف
ي سعواف:

ً )ُ)

ةب ل كي مف ليٍ ً
ح
س ال ح عكؼ

كتور عويي
ىكليٍ يس ع اّة ك

)ُ ) كرد  :لىميػ ٍ يس ع ػػاّة  ،ويظػػر  :كتػػاب سػػو كول ّ ، ْٔ-ْٓ/كالموتإػػب ِ، ِٕ-ِٔ/
كرص ػ ػػؼ الم ػ ػػايي ص ْٖٓ ،كالجيػ ػ ػ ال ػ ػػدايي ص ُٕٓ ،كال ػ ػػدر المص ػ ػػكف ِ،ٗٔ/
ُِٗ ،َّّ ،ّٔ/ْ ،ّّٗ ،َِّ/ّ ،َُٓ ،َٓٗ ،كةا ػ ػػوض الص ػ ػكاف عم ػ ػ

ػ ػػرح

اي مكيي ّ ،ْٓٗ/ككرد  :كليٍ يس ع ػاّة  ،ويظػر  :مغيػي الم وػب ُ،ُّٔ/ِ ،ِٕٔ/
ك ػ ػػرح ا ػ ػػف عووػ ػػؿ ِ ،ّٖٓ/ك ػ ػػرح التص ػ ػرو ْ ،ُُٕ-َُٕ/كع ػ ػػاّة  :جكػ ػػض م ػ ػف
ػؼ) كسػر ال ػوف ك فتةاػا ،
صكؼ ك يةكه  ،كال ح عكؼ  :الذوػاب الرةووػض  ،جمػع ) ٌ

كهػػذا ال وػػت ويسػػب لػ موسػػكف يػػت ةػػدؿ الكم وػػض  ،كجػػاّ فػػي ترجمتاػػا )) كف موسػػكف
ومت لػ دم ػؽ  ،كيسػكيت
كي ٍ
ا يض ةدؿ الكم وض  ،ل كما يزلك ٍ
جت معاكوض ف ي سعواف  ،ي
ػات توػػكؿ )مػػف ال ةػػر
ةصػ نا
ػت ذات وػػكـ ل ػ ال ادوػػض  ،فاي ػ ٍ
ػر مػػف ةصػػكر الخّفػػض ةكيػ ٍ
الكافر) :
س ال ي ً
ةب ل كي مف ليٍ ً
ح
عكؼ
كتور عويي
اّ وة ك
لىميٍ يس ع ى
ةصر م ً
تخعؽ ايركاح ً
ح
يوؼ
فول
وت
ةب ك
ي
ك ه
ي
لي مف و ي
ح
ً
ح
لكؼ
ةب ل كي مف ًهٍّر
اؽ عليي
الطكر ى
ه
ككمب وي ي
تزكج معاكوض ف ي سعواف  ،موسكف يت ةػدؿ الكم وػض  ،كـ
ةاؿ ك كر ف يد ىرود  :ك

ػت لػ كطياػا )مػف ال ةػػر
ػات توػكؿ  ،كةكي ٍ
وزوػد  ،ف ووػت عيػده يم ىدو ىػدة  ،فسػئمتٍل  ،فاي ٍ
الكافر):
ح
ةب ل كي مف ةصر يميوؼ
لي مف ًةطٍّ
ً
ح
لكؼ
ةب ك

وت تخرؽ ايركاح فول
لى ه
ح
الطكراؽ عليي
ب وي
كك ٍم ه

َََََََ

َََََََ

س ال ي ً
كليٍ س ع و
ةب لي مف ليٍ ً
ح
عكؼ))
اّة ىكتىوىكر عويي
ي ى
عّـ اليساّ ج ف عساكر صّّْ  .كويظر  :الدر المصكف ِ ،َِٔ/كايعّـ ً
لمزًرٍكمي
ٕ.ّّٗ/
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كةر عويي  ،ك عاطعض لمصدر موػدر عمػ مصػدر
كالتودور :كل س ع اّة ك

كرمػػؾ كالتوػػدور :لػػوكف ميػػؾ ةوػػاـ  ،عكاك ػراـ ميػػي ،
متػػك كهـ  ،كوكلػػؾ  :ةػ ٍػـ ك ى
ككوكؿ ي ايسكد الدؤلي الم اكر الذم كذر ما است اد ل اليةاة.
ج تيلى عف يخمي و
،عظوـ
فعمت
عار عموؾ  ،ذا
ؽ
ى
كتاتي مذملي
ه
ي
ى
كذهب الككفوكف ل كف الكاك في ذلؾ هػي الياصػ ض لمععػؿ يعسػاا ،كهػذا

مػ ػػا يسػ ػػب ل ػ ػ الكسػ ػػائي ،ػ ػػوه الكػ ػػكفووف  ،عكال ػ ػ

ال صػ ػ ػرووف ،كذه ػ ػػب العػ ػ ػراّ لػ ػ ػ
ميصكب المخالعض)ُ).

ػ ػػي عمػ ػػر الجرمػ ػػي مػ ػػف

كف العع ػ ػػؿ ميص ػ ػػكب عمػ ػ ػ الص ػ ػػرؼ ،م:

كمػف مكاإػػع كركدهػا فػػي الوػراف الكػروـ :ةكلػػل تعػػال  ) :ىوػا لى ٍوتىىيػػا ييػ ىػرحد ىكجى
ً
ػات ر ىليػػا كىي يكػ ً
ً
وف) [اييعػػاـ ]ِٕ :ةػػر ةعػػص كةمػػزة
يي ىك ػ لذ ى
ػكف مػ ىػف اٍل يمػ ٍػؤ ًمي ى
ب ً ىآوػ ى ى ى
يصػ ػػب ال ػ ػػاّ  ،كةػ ػػر ال ػ ػػاةكف ػ ػػالرفع

)ِ)

المإارع عدها)ّ).

 ،كهػ ػػذه ال ػ ػكاك هػ ػػي التػ ػػي ويصػ ػػب

كة ػػد ػػوف الية ػػاة  ،صػ ػرووف كك ػػكفووف كف الرف ػػع وك ػػكف عمػ ػ معيػ ػ

العطػ ػػؼ  ،م عم ػ ػ معي ػ ػ  :وػ ػػا لوتيػ ػػا ييػ ػػرد كوػ ػػا لوتيػ ػػا ج يكػ ػػذب  ،ك عم ػ ػ
اجسػػتياؼ  ،ك الةػػاؿ  ،كالتوػػدور  :كيةػػف ج يكػػذب  ،كاليصػػب وكػػكف عيػػد
جعػؿ المػراد الجمػع ػوف معيوػي الععموػوف  ،م عمػ معيػ  :وػا لوتيػا وتسػي

)ُ ) ويظػػر :كتػػاب سػػو كول ،ُْ /ّ ،كالموتإ ػػب ،ٕ /ِ ،كالغ ػرة المخعوػػض فػػي ػػرح الػػدرة
ايلعو ػػض ،ُٔٓ /ُ ،كالمو ػػرب ج ػػف عص ػػعكر ،صَّْ ،ك ػػرح الكافو ػػض ال ػػافوض/ّ ،

ُْٗٓ ،كرص ػ ػػؼ الم ػ ػػايي ،صْْٖ ،ْٖٔ -كالجيػ ػ ػ الػػ ػػدايي ،صُٕٓ ،كمغيػػ ػػي
الم وب ،َّٔ /ِ ،ك رح ا ف عووؿ.ّٖٓ ،ّّٓ /ِ ،

)ِ ) ويظر :غوث اليعع ص َِٕ  ،كالدر المصكف ْٖٖٓ- ْٖٓ/
)ّ ) ويظر :كتاب سو كول.ْْ -ْْ /ّ ،
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ليػا الجمػع ػوف العػػكدة لػ الػديوا  ،كعػدـ التكػػذوب آوػات ر يػا  ،كوتةوػؽ هػػذا

المراد عيد جعؿ الكاك كاك معوض ج كاك عطؼ )ُ).

ككذور مػا وكجػد فػي كتػب اليةػك :كف هػذه الػكاك
نا
كةاؿ ك ةواف)) :
الميصػػكب عػػدها هػػك عم ػ ج ػكاب التميػػي  ...كلػػوس كمػػا يذ ًكػ ىػر فػ ك
ػب
صػ ى
ػإف ىي ٍ
الععؿ عد الكاك لوس عم جاض الجكاب  ...عكاكيما هي كاك الجمع عطؼ ما
المتىػ ىػك كهـ ة ماػػا ،كهػػي كاك العطػػؼ ،وتعػػوف مػػع اليصػػب
عػػدها عم ػ المصػػدر ي
ةد مةامماا الذّذض ،كهي المعوض)))ِ).
ً
ب) لػػـ ويصػػب لكةكعػػل ج ػكاب التميػػي ،كلػػـ ويصػػب
فالمإػػارع )ج ييك ػ لذ ى

وإا إإمار ) ٍف) كما وذهب اليةاة  ،عكاكيما ييصب لكةكعل عد كاك الجمع
ن
ب المإارع ووتإي كوتعوف ف تككف الػكاك معيػ المعكوػض  ،كمػا
صي
 ،ؿ ىي ٍ
صرح ذلؾ اليةاة .

ؽ ًاٍل ً
اط ًؿ كتى ٍكتي يمكٍا اٍل ىة ك
كف)
)كجى تىٍم ً يسكٍا اٍل ىة ك ى
ؽ ىكىيتي ٍـ تى ٍعمى يم ى
ى
كةكلل تعال  :ى
[ال ورة ]ِْ :ةاؿ العراّ)) :في مكإع جزـ ترود ل ،كج تم سكا الةؽ ال اطػؿ
)كجى تىػ ٍا يكميكٍا
كج تكتمكا الةػؽ ،فتموػي )ج) لمجوئاػا فػي ككؿ الكػّـ  ...كمذمػل  :ى
ىمػػكالى يكـ ٍوػ ىػي يكـ ًاٍل ً
اطػ ًػؿ ىكتيػ ٍػدليكٍا ًاىػػا ًلى ػ اٍل ية ككػ ًػاـ) [ال و ػرة ]ُٖٖ :ككػػذلؾ ةكلػػل
ى
ى
ٍى
كً
ىم ىايػػاتً يك ٍـ ىكىيػػتي ٍـ
كي ػكٍا المٌػػلى ىك ك
الر يسػ ى
ػكؿ ىكتى يخ ي
وف ىميي ػكٍا جى تى يخ ي
تعػػال  :ى)وػػا ىوحاىػػا الػػذ ى
كي ػكٍا ى
ػكف) [اييع ػػاؿ  ]ِٕ :عكا ٍف ػػئت جعمػ ػت ه ػػذه اية ػػرؼ المعطكف ػػض ػػالكاك
تى ٍعمى يم ػ ى
يصنا عم ما ووكؿ اليةكوكف مف الصرؼ  ،كوكؿ ال اعر:
......................
كتاتي مذمل
ج تيل عف خمؽ
ى

)ُ ) ويظ ػػر :كت ػػاب س ػػو كول . ْٔ-ْٓ /ّ ،كمج ػػالس ذعم ػػب ِ ، ِٖٓ/كال ػػدر المص ػػكف
ْ. ٖٖٓ-ْٖٓ/

)ِ ) ال ةر المةوط ،ُّْ /ْ ،كويظر :الدر المصكف.َٓٗ-ٖٓٗ /ْ ،
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ج تػػرل كيػػل ج وجػػكز عػػادة )ج) فػػي )تػػاتي مذمػػل) ،لػػذلؾ سػػمي ص ػرفنا  ،ذا
كاف معطكفنا ،كلـ وستوـ ف وعاد فول الةادث الذم ة مل)))ُ).
ػئت جعمتػل  ،ذا لووػت ميػػل )ج) ،
كةػاؿ)) :معيػاه :كج تكتمػكا ،عكا ٍف
ى
ؽ ،معيػاه  :ج وجمػع ػوف
يصنا عم الصرؼ  :كمػا توػكؿ :ج تس ٍ
ػرؽ كتتصػ كد ى
هذوف ،كذا ،ككذا ،كةاؿ ال اعر:
ج تيل عف خمؽ كتاتي مذمل

ك
اةدا مف هذوف)))ِ).
كالجزـ في هذا ال وت جائز ،م :ج
تععمف ك ن
ىم ىايػػاتً يك ٍـ) [اييعػػاؿ:
كيػكٍا المٌػػلى ىك ك
الر يسػ ى
ػكؿ ىكتى يخ ي
كةػػاؿ)) :كةكلػػل )جى تى يخ ي
كيػكٍا ى
ػئت جعمتا ػ ػػا صػ ػ ػرفنا
جزم ػ ػػا عمػ ػ ػ اليا ػ ػػي ،عكا ٍف ػ ػ ى
ِٕ] ٍ ،ف ػ ػ ى
ػئت جعمتا ػ ػػا ن
)ّ).
كيص تاا))
كفػػي ةكلػػل تعػػال ) :كجى تىػ ٍا يكميكٍا ىمػػكالى يكـ ٍوػ ىػي يكـ ًاٍل ً
اطػ ًػؿ ىكتيػ ٍػدليكٍا ًاىػػا ًلى ػ
ى
ى
ٍى
ى
اٍل ية كك ًاـ) [ال ورة ]ُٖٖ :ةاؿ ايخعػش ) )) :كتػدلكا اػا) جػزـ عمػ العطػؼ ك
يصب ذ جعمل جكانا لمكاك)))ْ).
))كج ٌكز يصػ ل ػػ) ٍف) مإػمرة  ،كمذػؿ هػذا التركوػب
كةاؿ ا لكسي  :ي
 ،عكا ٍف كػػاف لمياػػي عػػف الجمػػع ٌ ،ج كيػػل ج ويػػافي ٍف وكػػكف كػػؿ مػػف ايم ػروف
)ٓ)

كالصةو

كيل ويافي  ،كهذا مػا صػرح ػل فػي سػكرة اييعػاؿ ،

مياوا عيل))
ن
مت نعا ا ةواف  ،كما سواتي واف ذلؾ .

كفػػي ةكلػػل تعػػال ) :كتخكي ػكا مايػػاتكـ) [اييعػػاؿ ]ِٕ :ةػػاؿ الط ػػرم:

))في مكإع يصب عم الصرؼ كما ةاؿ ال اعر:
)ُ ) معايي الوراف.ّٓ -ّْ /ُ ،
)ِ ) معايي الورف ُ.ْٖ /

)ّ ) المصدر يعسلُ.ِْٕ /

)ْ ) معايي الوراف ،صُُٖ.
)ٓ ) ركح المعايي ُ. ْٔٔ/
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....................

ج تيل عف خمؽ
كتاتي مذملي
ى
كةاؿ خركف :كج تخكيكا ا﵀ كالرسكؿ كج تخكيكا ماياتكـ)))ُ).

فوػػد جػػازكا فػػي ع ػراب المإػػارع عػػد ال ػكاك فػػي هػػذه ا وػػات الجػػزـ

عطعنػػا  ،ك اليصػػب إإػػمار) ف) كمػػا وػػذهب ال ص ػروكف  ،ك اليصػػب عم ػ
الصػػرؼ كمػػا وػػذهب الككفوػػكف  ،كةػػد ػػار لػ جػكاز كجػػل اليصػػب فػػي هػػذه

ا و ػ ػ ػػات :الزج ػ ػ ػػاج

)ِ).

كالية ػ ػ ػػاس)ّ) .كمك ػ ػ ػػي ػ ػ ػػف ػ ػ ػػي طال ػ ػ ػػب الووس ػ ػ ػػي

كالزمخ ػ ػ ػػرم)ٓ) .ك ػ ػ ػػك ال ركػ ػ ػػات ػ ػ ػػف ايي ػ ػ ػػارم

)ٔ).

كال وإاكم)ٖ).

)ْ).

ك ػ ػ ػػك ال وػ ػ ػػاّ العك ػ ػ ػػرم

)ٕ)

ككػ ػػذلؾ جػ ػػاز ا ػ ػػف عطوػ ػػض كجػ ػػل اليصػ ػػب فػ ػػي سػ ػػكرة اييعػ ػػاؿ فوػ ػػاؿ:

))فمكإعل عم هذا يصب ،عم تودور :ك ف تخكيكا ماياتكـ))

)ٗ)

)كتيػ ػ ػ ٍػدليكٍا ًاىػ ػ ػػا) [ال و ػ ػ ػرة ]ُٖٖ :ةػ ػ ػػاؿ:
كفػ ػ ػػي ع ػ ػ ػراب ةكلػ ػ ػػل تعػ ػ ػػال  :ى
ك))تدلكا)) في مكإع جػزـ عطعنػا عمػ تػاكمكا  ...كةوػؿ )تػدلكا) فػي مكإػع

يصػػب عم ػ الظػػرؼ ،كهػػذا مػػذهب كػػكفي ،كف معي ػ الظػػرؼ هػػك الياصػػب،

كالذم ويصب عيد سو كول ) ٍف) مإمرة)))َُ).

)ُ ) ويظر :جامع ال واف ٗ. ِِٔ/

)ِ ) ويظر :معايي الوراف عكاع ار ل.ِِّ ،ُُْ /ُ ،
)ّ ) ويظر :عراب الوراف ،صِٖ.ّْٔ ،

)ْ ) ويظر :م كؿ عراب الوراف.ّْٓ /ِ ،ٖٖ /ُ ،
)ٓ ) ويظر :الك اؼ.َِٕ /ِ ،ُِّ ،ُّٓ /ُ ،

)ٔ ) ويظر :ال واف في غروب عراب الوراف. َْٔ، ّٖٔ ،ُْٓ/ُ ،
)ٕ ) ويظر :الت واف في عراب الورافَْٔ ،ُِٖ /ُ ،
)ٖ ) ويظر :يكار التيزوؿ.ٓٔ /ّ ،ُِٕ /ُ ،
)ٗ ) المةرر الكجوز.ُٖٓ /ِ ،
َُ

)

) المصدر يعسل.َِٔ /ُ ،
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كهذا ةكؿ غروب لـ جده في كتب اليةك ،لذلؾ عوكب عمول ك ةواف

اييدلسػػي وكلػػل  )) :كةكػ ا ػػف عطوػػض كيػػل ةوػػؿ) :تػػدلكا) فػػي مكإػػع يصػػب
عم الظرؼ ،كهذا مذهب ككفي كف معي الظرؼ هػك الياصػب  ...كلػـ ووػـ

دلوؿ ةاطع مف لساف العرب عم

كف الظرؼ ويصب فيوكؿ ل)) )ُ).

كالمعػػركؼ كف الع ػراّ ووػػكؿ اليصػػب عم ػ الصػػرؼ ،فػػّ وسػػت عد ف

وكػػكف ةػػد كةػػع ذى كمػضى الت ػػاس ك سػػاك ك تصػػةوؼ ؛ ذلػػؾ كف ا ػػف عطوػػض يعسػػل
ويسب ل الككفووف ياـ ووكلكف يصب المإارع كاك الصرؼ)ِ).

ك جاز ك ةواف اييدلسي الكجاوف في ةكلػل تعػال ) :كتى ٍكتي يمػكٍا اٍل ىةػ ك
ؽ)
ى
)ّ)
[ال وػرة ]ِْ :الجػػزـ عطعنػػا عمػ تم سػكا كاليصػػب عمػ إػػمار ) ٍف) كعػوكف
)كتيػ ٍػدليكٍا ًاىػػا ًلى ػ اٍل ية ككػ ًػاـ) [ال و ػرة ]ُٖٖ :كةػػاؿ:
كجػػل الجػػزـ فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى
))ك ج ػ ػػاز ايخع ػ ػػش كغوػ ػ ػره ٍف وك ػ ػػكف ميص ػ ػػكنا  ...إإ ػ ػػمار ) ٍف) كج ػ ػ كػكزه
ياوػ ػػا عػ ػػف الجمػ ػػع
الزمخ ػ ػػرم  ...ةػ ػػاؿ اليةكوػ ػػكف :ذا يص ػ ػ ت كػ ػػاف الكػ ػػّـ ن
وياما ،كهذا ج وص في ا وض لكجاوف:
ةدهما :كف الياي عف الجمػع ج وسػتمزـ الياػي عػف كػؿ كاةػد ميامػا

ػػايعراده  ،كالياػػي عػػف كػػؿ كاةػػد ميامػػا وسػػتمزـ الياػػي عػػف الجمػػع ويامػػا ...

اّ يف ػػرد ـ يجم ػػع م ػػع غوػ ػره م ػػف
ج ت ػػرل كف ك ػػؿ الم ػػاؿ ال اط ػػؿ ةػ ػراـ سػ ػك ن
المةرمات.
كالذايي :كهك ةكل ،كف ةكلل) :لتاكمكا) ًعمكضه لما ة ماا ،فمك كاف الياػي
عػػف الجمػػع لػػـ تصػػم العمػػض لػػل ،ييػػل مركػػب مػػف ػػوئوف ،ج تصػػم العمػػض ٍف

)ُ ) ال ةر المةوط.ْٗ /ِ ،

)ِ ) ويظر :المةرر الكجوز.ُّٓ /ُ ،
)ّ ) ويظر :ال ةر المةوط.ُِٔ /ُ ،
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وترت ػػب عمػ ػ كجكدهم ػػا ،ػػؿ يم ػػا وترت ػػب عمػ ػ كج ػػكد ة ػػدهما ،كه ػػك ا دجّ
ايمكاؿ ل الة ككاـ)) )ُ).
كك ػػذلؾ لا ػػذه العم ػػض رجػ ػ كج ػػل الج ػػزـ ف ػػي ةكل ػػل تعػ ػال  ) :ك تخكيػ ػكا

ماياتكـ) [اييعاؿ]ِٕ :

)ِ)

.

كةػػاؿ السػػموف الةم ػػي مػػا ةػػاؿ ػػل ػػك ةوػػاف اييدلسػػي  ،كذكػػر كف

عراب )كتدلكا اا) [ال ورة ]ُٖٖ :إإمار ) ف) هك مذهب ايخعش)ّ) ،كةػد

توػػدـ كف ايخعػػش جػػاز الػػكجاوف  ،كةػػد س ػ ول فػػي ذلػػؾ الع ػراّ  ،ػػؿ هػػذا مػػا
يكه ل
ويكهكا ما ك
جازه جماكر المعسروف مف دكف ف ل

ك ةواف اييدلسي.

كت ػع ا لكسػػي ػػا ةوػػاف  ،فوػػاؿ ))) :كتخكيػكا مايػػاتكـ) عطػػؼ عمػ

المجػزكـ كج  ،كالمػراد الياػػي عػف خوايػػض ا﵀ تعػػال كالرسػكؿ كخوايػػض عإػػاـ

عإػػا َََ كجػ كػكز ػػك ال وػػاّ ٍف وكػػكف الععػػؿ ميصػػكنا إإػػمار ) ٍف) عػػد
ن
الكاك في جكاب الياي  ،كما في ةكلل :
ج تيل عف خمؽ
كتاتي مذملي
ى
كالمعي ػ ج تجمع ػكا ػػوف الخوػػايتوف  ،كايكؿ كل ػ ؛ ك
يف فوػػل الياػػي

عػػف كػػؿ كاةػػد عم ػ ةدتػػل  ،خػػّؼ هػػذا فإكيػػل ياػػي عػػف الجمػػع  ،كج ومزمػػل

الياي عف كؿ كاةد عم ةدتل))

)ْ)

كةد تودـ كف ا لكسػي ةػاؿ خػّؼ ةكلػل هيػا  ،فػي سػكرة ال وػرة  ،كمػا

كف الوكؿ إإػمار) ٍف) كمعيػ المعوػض  ،ةػاؿ ػل العػراّ  ،كالط ػرم  ،كالزجػاج
 ،كاليةاس  ،كمكي الووسي  ،كالزمخ رم  ،ك ك ال ركات ف ايي ارم  ،ة ؿ
)ُ ) ويظر :ال ةر المةوط ِ.ْٗ /

)ِ ) ويظر:المصدر يعسل ْ. ُٔٓ/

)ّ ) ويظر :الدر المصكف .ٓٗٓ-،ْٓٗ /ٓ ، َُّ/ُِّ،ِ /ُ ،كالم اب في عمكـ
الكتاب ٗ. ْٖٗ/

)ْ ) ركح المعايي ٓ. ُّٖ/
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ف ووكؿ ػل العك ػرم  ،كالوػكؿ مػا ةالػل ػك ةوػاف اييدلسػي  ،كةػكؿ ا لكسػي

الذم تا عل في سكرة اييعاؿ .

ً
ً
كس ىكةى ٍك ىملي لًيو ٍع ًس يػدكٍا
)كةى ى
اؿ اٍل ىمأي مف ةى ٍكًـ ف ٍرىع ى
كف ىتى ىذ ير يم ى
كةكلل تعال  :ى
ًفػػي اي ٍىر ً
ػؾ) [ايع ػراؼ)) ]ُِٕ :كوػػذرؾ) الوػػاّ كفػػت ال ػراّ
ض ىكىو ػ ىذ ىر ىؾ ىك لًاىتىػ ى
عطعنػػا عمػ ػ ) لوعس ػػدكا) م :لإلفس ػػاد  ،كلتركػػؾ كت ػػرؾ لات ػػؾ  ...كوج ػػكز ٍف
وك ػػكف اليص ػػب عمػ ػ جػ ػكاب اجس ػػتعااـ  ،كالمعيػ ػ  :كيػ ػ وك ػػكف الجم ػػع ػػوف
تركؾ مكس كةكمل لإلفساد ،ك وف تركاـ وكاؾ كع ادة لاتػؾ ،م  :كف هػذا

مما ومتيع كةكعل)))ُ).

ظمىٍمف رك ً
اكػ ىد ىعمىػ ظى ٍا ًػرًه ً كف ًفػي
كةكلل تعال ً) :ف ىو ى ٍا يو ٍس ًك ًف ل
الرو ى فى ىػو ٍ ى ى ى
و ل
كار ى ػ يك و
صػ و
ػؼ ىعػػف ىكذًوػ وػر *
ىذلًػ ى
كر* ٍىك يوػػكً ٍواي كف ً ىمػػا ىك ىس ػيكا ىكىو ٍعػ ي
ػؾ ىوػػات يكػ لػؿ ى
ً
كً
كف ًفي ىواتًىيا ىما لىايـ لمف كم ًة و
وص) [ال كرل.])ّٓ-ّّ :
وف يو ىجادلي ى
ىكىو ٍعمى ىـ الذ ى
ة ػػاؿ العػ ػراّ)) :كوعم ػ ىػـ ال ػػذوف) م ػػردكدة عمػ ػ الج ػػزـٌ ،ج كي ػػل ص ػػرؼ،
كالجزـ ذا صرؼ عيل معطكفل يصب))

)ِ)

كة ػػاؿ الزج ػػاج)) :كاليص ػػب عمػ ػ

إ ػػمار ) ٍف) ؛ ك
يف ة ما ػػا جػ ػزاّ ،

يكرمؾ)))ّ).
تصيع
توكؿ :ما
ٍ
ٍ
صيع مذمل ك ى
كةاؿ الزمخ رم)) :ك كما اليصب فممعطؼ عم تعموؿ مةذكؼ توػدوره

كوعمـ الذوف وجادلكف))
لويتوـ مياـ
:
ى
ى

)ْ)

كذكػر كف مػا ذهػب لوػل الزجػاج فوػل

)ُ ) ال ةر المةوط ،ْْٔ /ْ ،كويظر :الدر المصكف.ِّْ /ٓ ،

)ِ ) معايي الوراف ،ُّٗ /ِ ،كويظر :الكسوط في تعسور الوراف المجود لميوسا كرم/ْ ،
ٔٓ.ٕٓ -

)ّ ) معايي الوراف عكاع ار ل لمزجاج.َّّ /ْ ،
)ْ ) الك اؼ.ُِِ /ْ ،
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يظر ؛ ك
عطوػؾ  ،مػذهب
يف اليصب العاّ كالكاك فػي يةػك :ف تػاتيي تػؾ ك ى
إعوؼ )ُ).
كذكػػر ا ػػف عطوػػض كف )وعمػ ىػـ) ميصػػكب ػػ) ٍف) مإػػمرة عػػد الػكاك التػػي
هػػي ك ػكاك الصػػرؼ عيػػد الكػػكفووف  ،كيسػػب ل ػ ػػي عمػػي اليةػػكم كيػػل ةػػاؿ:

))ة يس ىف اليصب ذا كاف ة مل رط كجزاّ)) )ِ).
ى
كةػػاؿ ػػك ةوػػاف مػػا ةالػػل الزجػػاج كمػػا يسػػب ل ػ
كاست عد مذهب الزمخ رم

)ّ)

ػػي عمػػي اليةػػكم

كالةوووض كف الذم يصب الععؿ المإارع في ا وات التي توػدـ ذكرهػا

عكاع ار اػػا كالتػػي عم ػ يةكهػػا فػػي المغػػض كالوػػرف  ،هػػك المعي ػ الػػذم تةممتػػل

ال ػكاك ،كلػػوس ) ًف) المإػػمرة عػػدها كمػػا وػػذهب ال ص ػروكف  ،كالػػدلوؿ عم ػ

ذلؾ كف اليصب إإػمار ) ٍف) لػـ وذ ػت عيػدهـ ٌج عػد التكمػؼ فػي التاكوػؿ،
فود ةالكا في ال وت الذم است ادكا ل.
.........................

ج تيل عف خمؽ كتاتي مذملي
))كالصةو ف الكاك في ذلػؾ عاطعػض كالععػؿ ميصػكب ػ ) ٍف) مإػمرة عػد
تك كهـ)) )ْ).
مصدر نا
نا
الكاك ٌج كياا  ...عاطعض
مودر عم مصدر يم ى
)تاتي) لل ما وسكغل ،فاك مذ ػت كمػا
كف صواغض المصدر مف الععؿ
ى
ك
تاتي ،كمػا صػواغض المصػدر مػف
يل ميصكب ،فوص ف تجعمل تودور :ك ف ى

فإف اليةاة يعساـ وصرةكف ك
)ج تيل) ك
اف صواغض المصدر ميػل لػوس لاػا مػا
ػدر يمتى ىك كه نمػا،
وستيد لول ال تض ،ود كياػـ تخومػكا فوػل المصػدروض ،لاػذا سػمكه مص نا

)ُ ) ويظر :المصدر يعسل ْ.ُِِ /
)ِ ) المةرر الكجوز.ّٖ/ٓ ،

)ّ ) ويظر :ال ةر المةوط ،ُٔٗ -َٔٗ /ٕ :كالدر المصكف.ٓٓٗ -ٖٓٓ /ٗ ،

)ْ ) الجي الدايي ،صُٕٓ ،كويظر :رصؼ الم ايي ،صْٖٓ ،ْٖٔ -كمغيي

الم وب ،ُّٔ /ُ ،ك رح ا ف عووؿ ،ّّٓ /ِ ،ك رح التصرو عم التكإو .ُْٔ/ْ ،
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فعي هذا التاكوؿ ك التودور :تكمؼ ،ككذلؾ جعؿ الكاك عاطعض لوصػ التوػدور

مع جماعاـ عم

كياا معي )مع) تكمؼ خر ،كةد التجا لوامػا ال صػروكف

لتس ػػكو ،الو ػػكؿ ػ ك
ػاف المإ ػػارع ميص ػػكب ػ ػػ) ٍف) مإ ػػمرة ج ػػالكاك ،كه ػػذا م ػػا
ػذّ)) :ذػػـ راد ٍف وعطػػؼ الععػػؿ عم ػ اجسػػـ
وصػػرةكف ػػل ،ووػػكؿ ايخعػػش مػ ن

فاإمر مع الععػؿ ) ٍف) ك
يف ) ٍف) مػع الععػؿ تكػكف اس نػما فوعطػؼ اس نػما عمػ
اس ػػـ  ،كه ػػذا تعس ػػور جمو ػػع م ػػا ايتص ػػب م ػػف الػ ػكاك كالع ػػاّ)) )ُ) كذك ػػر ا ػػف

السػراج ف الميصػػكب عػػد الػكاك عمػ إػػر وف  )) :ةػػدهما ٍف وعطػػؼ الععػػؿ
ػب  ،تروػ ػػد ،ك ٍف
ب زوػ ػػد كتغإػ ػ ى
إػ ػ ٍػر ي
عم ػ ػ المصػ ػػدر يةػ ػػك ةكلػ ػػؾ  :وعج يػ ػػي ى

ت
إػ ىػم ٍر ى
تغإػػب ...فػػإذا يص ػ ت فوػػد عطعػػت اسػ نػما عم ػ اسػػـ ،كلػػكج كيػػؾ ٍ
) ٍف) مػػا جػػاز ٍف تعطػػؼ الععػػؿ عم ػ اجسػػـ ؛ ك
يف ايسػػماّ ج تعطػػؼ عم ػ
ايفعػػاؿ  ،كج تعطػػؼ ايفعػػاؿ عم ػ ايسػػماّ ؛ ك
يف العطػػؼ يظوػػر التذيوػػض ،
فكما ج وجمع الععؿ كاجسـ في التذيوض ،كذلؾ ج وجتمعاف في العطؼ)) )ِ).

كف الػ ػكاك كاك عط ػػؼ ،ة ػػالكا  :إإ ػػمار

فال صػ ػروكف ل كم ػػا ذه ػ ػكا لػ ػ

) ٍف) لوص ػ جعػػؿ ال ػكاك عاطعػػض  ،فوكػػكف الوػػكؿ ػ ك
ػاف المإػػارع ميصػػكب ػ ػ
) ٍف) مإمرة ةكؿ مختمؽ.
فالمإارع عد الكاك في ا وات المذككرة ميصكب معي المعوض ،ك

معي الجمع ،كهػذا مػا وصػرح ػل اليةػاة  ،صػرووف كػايكا ـ كػكفووف ،فػالعراّ
ووػػكؿ فػػي ع ػراب ةكلػػل تعػػال ) :كتكتم ػكا الةػػؽ) [ال و ػرة )) : ]ِْ :عكا ٍف ػػئت
ػدؽ ،معي ػػاه ،ج
جعمت ػػل يصػ ػنا عمػ ػ الص ػػرؼ ،كم ػػا تو ػػكؿ)) :ج تس ػػرؽ كتتص ػ ى
تجمع وف هذوف كذا ،ككذا)))ّ) ،فود جعؿ اليصب معي الجمع.

)ُ ) معايي الوراف ،صّٓ.

)ِ ) ايصكؿ في اليةك.ُٓٗ ،ُٓٓ /ِ ،
)ّ ) معايي الوراف.ْٖ /ُ ،
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كةػ ػػاؿ الزمخ ػ ػػرم)) :كتكتم ػ ػكا) جػ ػػزـ  ...ك ميصػ ػػكب إإػ ػػمار) ٍف)

كالكاك معي الجمع)))ُ).

)كتيػ ٍػدليكٍا ًاىػػا ًلى ػ اٍل ية ككػ ًػاـ) [ال و ػرة، ]ُٖٖ :
كفػػي ع ػراب ةكلػػل تعػػال  :ى
ياوػػا عػػف الجمػػع
ةػػاؿ ػػك ةوػػاف)) :ةػػاؿ اليةكوػػكف :ذا يص ػ ى
ت كػػاف الكػػّـ ن
وياما))

)ِ)

 ،كووصد اليةكووف  ،اليةكووف ال صرووف.

مر ةكلػل عيػد عػراب ةكلػل تعػال ) :وػا لى ٍوتىىيػا ييػرحد كجى يي ىكػ لذب ًآو ً
ػات
كةد ك
ى ى
ى
ى ى
ىر ىليػػا) [اييعػػاـ : ]ِٕ :ف الػكاك هيػػا ))هػػي كاك الجمػػع ...وتعػػوف مػػع اليصػػب
ةد مةامماا الذّذض ،كهي المعوض)))ّ).
كةد يصب المإارع في ا وض ؛ يكيل رود ٍف تكػكف معيػ  :وػا لوتيػا
وجمع ليا الرد كترؾ التكذوب)ْ).
وإ ػػا كف ة ػػكؿ الع ػػرب :ج تاك ػ ًػؿ الس ػػمؾ
كة ػػد ذك ػػر س ػػو كول كالية ػػاة ن

ػرب) عمػ ػ
ػرب المػ ػ ف ،معي ػػاه :ج تجم ػػع ويام ػػا ؛ ل ػػذا كج ػػب يص ػػب )ت ػ ى
كت ػ ى
معي المعوض ،كذكركا كيل ذا لـ تكف الكاك هيا معي )مع) لما كجػب يصػب

ػرب) عكاذا كايػػت عاطعػض كجػػب جػػزـ الععػؿ  ،م كمػػا وجعػؿ المعيػ فاسػ نػدا ؛
)ت ى
يكي ػػل س ػػوعيي اليا ػػي المطم ػػؽ ،كه ػػك عمػ ػ فس ػػاده غو ػػر مػ ػراد ،كالمع ػػركؼ كف

العػػرب ذكػػركا هػػذا المذػػاؿ ؛ جعتوػػادهـ ػػاف الجمػػع ػػوف كػػؿ السػػمؾ ك ػػرب

اإا خ وذض كمزميض)ٓ).
الم ف وكرث مر ن

)ُ ) الك اؼ.ُّٓ /ُ ،

)ِ ) ال ةر المةوط.ْٗ /ِ ،

)ّ ) المصدر يعسل ْ.ُّْ /

)ْ ) ويظر :رح المعصؿ ج ف وعوش.ِّٖ /ْ ،

)ٓ ) ويظر :كتاب سو كول ،ْٔ -ِْ /ّ ،كالموتإب ،ِٔ /ِ ،كاييصكؿ في اليةك
لمكراؽ صٕٖٓ.
ِ ، ُٓٗ/كعمؿ اليةك ك
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كة ػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ  )) :ك كم ػػا الع ػػاّ كالػ ػكاك فويتص ػػب العع ػػؿ المإ ػػارع
ػػرطوف  :ةػػدهما  :ف تكػػكف العػػاّ لمس ػ وض

ػػ) ٍف) مإػػمرة عػػدهما كجكنػػا
)ُ)
كالكاك لممعوض))

كف ال ػكاك الت ػي تيصػػب الععػػؿ المإػػارع تعوػػد

فوػػد اجمػػع اليةػػاة عم ػ

))يعي الجمع وف ال وئوف  ...كهي معي المصاة ض )مع)))ِ).

كهػػذه الوإػػوض التػػي وجمػػع عمواػػا اليةػػاة صػ كػرح اػػا ا ػػف وعػػوش وكلػػل:

))ك كما الكاك فويصب ايفعاؿ المستو مض ذا كاف معي الجمع))

)ّ)

كا ف عووؿ

وكللٍ :ف ))ووصد اا المصاة ض)))ْ).
فالمإػ ػ ػػارع لػ ػ ػػـ ويصػ ػ ػػب عػ ػ ػػد ال ػ ػ ػكاك ػ ػ ػ ػ ) ٍف) مإػ ػ ػػمرة كمػ ػ ػػا وػ ػ ػػذهب
ال صروكف ،كج الكاك يعساا كما وذهب الككفوكف ،ؿ يصب معيػ الجمػع ،
ك معي ػ المعوػػض كالمصػػاة ض الػػذم دلػػت عموػػل ال ػكاك ،عكاذا ةػػاؿ الع ػراّ  :كيػػل

ميصكب عم الصرؼ ،فود عرؼ الصرؼ ك
اف معيػاه  :الجمػع

)ٓ)

 ،كهػذا مػا

مػػا يسػػب لوػػل ،فوػػد ذكػػر الرإػػي كف الععػػؿ المإػػارع يصػػب عػػد ال ػكاك عيػػد

العراّ عم الخّؼ  ،م :المعطكؼ فواا صػار مخالعنػا لممعطػكؼ عموػل فػي
المعيػ فخالعػػل فػػي ا عػراب ،عكاكيمػػا ةصػػؿ التخػػالؼ ،هػػا هيػػا ،ويامػػا ؛ يكيػػل
طر عم الكاك معي الجمعوض

)ٔ)

وت كاك الجمع
كلاذا يس لم ٍ

)ٕ)

)ُ ) رح ذكر الذهب ص ِْٕ .
)ِ ) رصؼ الم ايي ،صْٖٔ.
)ّ ) رح المعصؿ.ِّٓ /ْ ،

)ْ ) رح ا ف عووؿ.ِّٓ /ِ ،
)ٓ ) معايي الوراف.ْٖ /ُ ،

)ٔ ) ويظر :رح الرإي.ْٓ /ْ ،
)ٕ )ويظر  :معتاح العمكـ لمس ككاكي ص َُٕ ،كا ر اد ل عمـ ا عراب لمكو ي
صَِْ
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فاػػذه ال ػكاك ذف لػػك لػػـ تعػػد معي ػ الجمعوػػض ك معي ػ المصػػاة ض لمػػا

يصب الععؿ المإارع عدها .

كةػػد است ػػاد اليةػػاة فػػي ػػاب يصػػب المإػػارع ػػ) ٍف) مإػػمرة عػػد
كً
ً
ً
وف
الػ ػكاك و ػػكؿ ا﵀ تع ػػال  :ى) ٍـ ىةسػ ػ ٍ تي ٍـ ىف تىػ ٍػد يخميكٍا اٍل ىجكيػ ػضى ىكلى كم ػػا ىو ٍعمى ػػـ المٌ ػػلي ال ػػذ ى
ً
وف ) [اؿ عمراف.]ُِْ :
ىج ى
اه يدكٍا مي يك ٍـ ىكىو ٍعمى ىـ الصكا ً ًر ى
ً
)كوعمـ الصػا روف) وروػد الجػزـ  ،كالوػراّ
الة ىس يف
ةاؿ العراّ :
))خعض ى
ى
َََتيص ػ ػ ل)) )ُ) ك)وعمػ ػ ىػـ) اليصػ ػػب  ،كمػ ػػا هػ ػػي ة ػ ػراّة الو ػ ػراّ  ،ميصػ ػػكب

إإػ ػ ػػمار ) ٍف) عيػ ػ ػػد ال ص ػ ػ ػرووف ))كةػ ػ ػػاؿ الككفوػ ػ ػػكف هػ ػ ػػك ميصػ ػ ػػكب عم ػ ػ ػ
)ِ)
الصرؼ))

ػب )كوعم ػ ىػـ الص ػػا روف) عمػ ػ الصػ ػػرؼَََ
كة ػػاؿ الط ػػرم  :ى
صػ ى
))كي ى
كالوػراّ فػػي هػػذا الةػػرؼ عمػ اليصػػب  ،كةػػد ركم عػػف الةسػػف كيػػل كػػاف ووػػر
)كوعم ػ ًػـ الص ػػا روف) فوكس ػػر الم ػػوـ مف)وعم ػػـ) يكي ػػل ك ػػاف وي ػػكم جزما ػػا عمػ ػ

العطؼ ل عم ةكلل )كل كما ً
وعمـ ا﵀)

)ّ)

الة ىس يف َََ الكسر عمػ العطػؼ كمػف ةػر
كةاؿ الزجاج )) :كةرها ى
)ْ)
كوعمـ الصا روف) فعم اليصب الكاك))
)
ى
كةػػاؿ ػػك ال ركػػات ػػف ايي ػػارم ))) :كوعمػػـ) ميصػػكب عمػ الصػػرؼ
تودور) ٍف) م  :لـ وجتمع العمـ المجاهدوف كالصػا روف  ،كزعػـ عإػاـ كف
ةكلل ) كوعمـ الصا روف) مجػزكـ ػالعطؼ عمػ ةكلػل ) كوعمػ ىـ ا﵀) كلكػف فػت

كلـ وكسر ت نعا لعتةض الّـ  ،كهذا إعوؼ  ،كالكجل  :ايكؿ))
)ُ ) معايي الورف ُ. ُٔٔ/

)ٓ)

)ِ ) عراب الورف لميةاس ُٓٓ  ،كم كؿ عراب الورف لمووسي ُ. َُٔ/
)ّ ) جامع ال واف ْ. ُّٗ-ُّٖ/

)ْ ) معايي الورف عكاع ار ل ُ. ّٕٗ/

)ٓ ) ال واف في غروب عراب الورف ُ. ِِّ/
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))وور كسر الموـ عطعنا عم ايكؿ  ،ك إماا عم
كةاؿ العك رم  :ي
توػػدور :كهػػك وعمػػـ  ،كايكذػػر فػػي الوػراّ العػػت  ،كفوػػل كجاػػاف  :ةػػدهما  :كيػػل
اعػا
وإا  ،لكف المػوـ ل كمػا يةلركػت جلتوػاّ السػاكيوف يةلركػت ػالعت ات ن
مجزكـ ن
لمعتةض ة ماا  ،كالكجل الذايي  :كيل ميصكب عمػ إػمار) ٍف) كالػكاك هػا هيػا

معيػ ػ الجم ػػع َََ كالتو ػػدور  :ظيي ػػتـ ٍف ت ػػدخمكا الجي ػػض ة ػػؿ ٍف وعم ػػـ ا﵀
)ُ)
المجاهدوف ك ٍف وعمـ الصا روف))
كةػػاؿ الورط ػػي )) :كةػػاؿ الزجػػاج  :الػكاك هػػا هيػػا معيػ )ةت ػ ) م:

كلمػػا وعمػػـ ا﵀ الػػذوف جاهػػدكا مػػيكـ ةت ػ وعمػػـ الصػػا روف))

الوكؿ عيد الزجاج في كتا ل  :معايي الورف عكاع ار ل .

)ِ)

كلػػـ جػػد هػػذا

كالم ػػاكر عيػػد اليةػػاة كف ال ػكاك فػػي ةكلػػل تعػػال ) :كوعمػ ىػـ الصػػا روف)
)ّ)
وعمـ الصا روف
كاك المعوض ك )وعمـ) ميصكب إإمار ) ٍف) كالتودور :ك ٍف ى
كهػ ػػذه )الػ ػ ػكاك) عي ػ ػػد الك ػ ػػكفووف كاك الص ػ ػػرؼ ،كالص ػ ػػرؼٍ :ف وجتم ػ ػػع
الععّف ػالكاك ك )ذػـ) ك العػاّ ،كفػي كلػل جةػد ك اسػتعااـ ك ياػي ،ومتيػع

العطؼ عمول ؛ لذلؾ ويصب الذم عد كاةد مف هذه الةركؼ عمػ الصػرؼ

ػوؽ
؛ يكيل مصركؼ عف معي ايكؿ ،كذلؾ كوكلاـ  :ج وسػعيي ػيّ كوإ ى
عي ػػؾ .ك
ػوؽ
يف )ج) الت ػػي م ػػع )وس ػػعيي) ج وةس ػػف عادتا ػػا م ػػع ةكل ػػل )كوإ ػ ى
عيؾ)

)ْ)

)كوعمـ) الذايوض لوست عاطعض  ،ؿ هي كاك المعوػض معيػ )مػع)
فكاك
ى
عيد اليةػاة كالمعسػروف ؛ لػذلؾ جعػؿ الزجػاج ا وػض ،معيػ  :كلػـ وجتمػع العمػـ

)ُ ) الت واف في عراب الورف ُ. ِِّ/
)ِ ) الجامع يةكاـ الورفْ.َِِ/

)ّ ) ويظر  :كتاب سو كول ّ، ْْ/

)ْ ) ويظر  :جامع ال واف ْ. ُّٗ-ُّٖ/
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الجااد كالعمـ ص ر الصا روف  ،كجعماػا ايي ػارم توػدور :كلػـ وجتمػع العمػـ

المجاهدوف كالصا روف.

)ُ)

ػذّ :ج تاكػ ًػؿ السػػمؾ
كهػػذا ا ع ػراب ج وص ػ معيػػاه ،فوػػكؿ العػػرب مػ ن

ػرب) معيػػاه :ج تجمػػع ػػوف كمامػػا ،كلػػك جػػزـ لكػػاف
ػرب المػ ف ،يصػػب )ت ػ ى
كت ػ ى
المعي ػ  :ج تاكػػؿ السػػمؾ مطمونػػا ،كج ت ػػرب الم ػ ف مطمونػػا ،كالجػػزـ وكػػكف عيػػد
جعؿ الكاك عاطعض ،كةد ي عد هذا اجةتمػاؿ ؛ ييػل ػل ج وصػ المعيػ  ،كةػكؿ

ال اعر:

كلي يس ع اّة كتوىكر عويي
كلي يس ع اّة كتوىكر عويي
)كتور)ٍ :ف تجمع ػوف لػ س الع ػاّة كةػرة العػوف ،فووػاؿ  :يامػا
معياه ،يصب
ك
جموعا ةب مف ل س ال عكؼ ،كلوس الموصػكد كف لػ س الع ػاّة كةػدها ةػب

مف ل س ال عكؼ

فعػػي يةػػك هػػذوف المذػػالوف ةػػد فاػػـ ةصػػد الجمػػع ػػوف فعموامػػا ،لكػػف مػػا

الموصكد مف يعي الجمػع ػوف عمػـ ا﵀ المجاهػدوف ك ػوف عممػل الصػا روف؟!

ذ مػػا معي ػ هػػذا الكػػّـ؟! كيػػل ج وعوػػؿ ف وكػػكف هػػك المعي ػ الم ػراد ،عكايمػػا

المػ ػراد يع ػػي الجم ػػع ػػوف دخ ػػكؿ ع ػػاد ا﵀ الجي ػػض  ،ك ػػوف عمم ػػل المجاه ػػدوف
كالصػػا روف ،فمػػف جاهػػد كص ػ ر دخػػؿ الجيػػض  ،عكاجك فػػّ ،فػػدخكؿ الجيػػض كعػػدـ
الجااد كالص ر ج وجتمعاف  ،كهذا المعي الذم ج وستووـ سواؽ ا وض ٌج ل
)كوعمـ) كاك عطؼ ،سكاّ يصب عػدها الععػؿ  ،ـ رفػع ،
وةتـ جعؿ )الكاك)
ى
ـ جػػزـ  ،فوكلػػل تعػػال ) :كوعمػػـ الصػػا روف) م ػػارؾ لوكلػػل تعػػال ) :كلمػػا وعمػػـ
ا﵀ جاهدكا ميكـ) في الةكػـ ،فاػك معطػكؼ عموػل ،مػا يصػب الععػؿ )كوعمػـ)

الذػايي فمػـ وكػػف لوطعػل فػػي المعيػ عػف )وعمػػـ) ايكؿ ،عكايمػا كػػاف هػذا الوطػػع
لغػػرض ّغػػي  ،فكػػؿ مػػف الجاػػاد كالصػ ر وتموػػز مػػف ا خػػر موػزة كفإػػؿ،

)ُ ) ويظر  :معايي الورف عكاع ار ل ُ ،. ّٕٗ/كال واف في غروب عراب الورف ُ. ِِّ/
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جاادا كتعإومل عم الجااد في ساةض
كةد صرح الةدوث الي كم عد الص ر
ن
)ُ)
الوتاؿ
فموػ ػػز العمػ ػػـ ػ ػػل تودومػ ػػل،
فالجاػ ػػاد ػ ػػدة كعيػ ػػاّ كتإػ ػػةوض ػ ػػاليعس .ي
ػّّ
كالجاػػاد ةالػػض مؤةتػػض  ،مػػا الص ػ ر فةالػػض دائمػػض طػػكؿ ك كسػػع اخت ػ نا
ػار ك ػ ن

فموز العمـ ل يصب الععؿ كةطعل لعظنا ج معي ن .
ي
فا و ػض الكرومػػض التػػي توػػدـ ذكرهػػا لػػـ ويصػػب فواػػا المإػػارع عػػد ال ػكاك
لما ذهب لول اليةاة  ،ؿ يصب يمر ّغي .

المبحث الثالث  :القكؿ الفصؿ في تعييف الناصب لمفعؿ المضارع :

ت وف مف خّؿ الم ةذوف السػا ووف كف لميةػاة ذّذػض ةػكاؿ فػي ياصػب

الععؿ المإارع

ايكؿ  :كف الععؿ المإارع ميصكب الةرؼ يعسل .

الذايي  :كيل ميصكب إإمار ) ٍف) .
الذالث  :كيل ميصكب عم الصرؼ  ،ك عم الخّؼ .
كةد

ػريا فومػا توػدـ فػي عػدة مكاإػع كف الععػؿ المإػارع لػـ ويصػب

ػػالةرؼ  ،ػػؿ ػػالمعي الػػذم دؿ عموػػل  ،كفومػػا وػػاتي تاكوػػد لاػػذه الةوووػػض ،
يعصماا مف خّؿ ذّث ةإاوا مرت ا

ارة لواا.

ُ-الععػ ػػؿ المإػ ػػارع الػ ػػذم وػ ػػرد ميصػ ػػكنا عػ ػػد )ةت ػ ػ ) ،ك)الػ ػػّـ)،
ك)الكاك) ك) ك) ،كالعاّ ،لـ وكف ميصكنا ػ ) ٍف) مإػمرة عػد هػذه ايةػرؼ ،
ػػؿ ه ػػك ميص ػػكب ا ػػذه اية ػػرؼ يعس ػػاا ،معايوا ػػا الت ػػي تإ ػػميتاا  ،كه ػػذه

الوإػػوض لػػـ ووػػؿ اػػا الككفوػػكف فةسػػب ،ػػؿ ةػػاؿ اػػا ػػك عمػػر الجرمػػي مػػف
ال صرووف ،كما يسب الول

)ِ)

 ،كةاؿ اذا الزجاج

)ُ)

كذكر ك جععػر اليةػاس

)ُ ) ويظر  :عدة الصا روف كذخورة ال اكروف ج ف ةوـ الجكزوض صُّ . ٕٔ ، ٔٔ ،
)ِ ) ويظر :الةمؿ في صّح الخمؿ ج ف السود ال طموكسي ،صِْٓ،ِٓٓ -
كا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ،ٓٓٓ /ِ ،ك رح الرإي عم الكافوض.ْٓ/ْ ،
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ػرب زوػ ػ ػ نػدا كتاخ ػ ػ ػ ىذ مالػ ػ ػػل  ،يص ػ ػ ػ ت )تاخ ػ ػ ػ ىذ) ػ ػ ػكاك
ػت)) :ج تإػ ػ ػ ٍ
كيػ ػ ػػؾ ذا ةمػ ػ ػ ى
)ِ)
وإ ػػا اليص ػػب ا ػػذه اية ػػرؼ الزج ػػاجي)ّ) ،كة ػػاؿ ا ػػذا
الص ػػرؼ)) كة ػػاؿ ن
وإػػا الةوػػدرة الوميػػي  ،ك ككػػد كيػػل ج وجػػكز يصػػب المإػػارع ػ ػ ) ٍف) مإػػمرة
ن
عد ايةرؼ المذككرة  ،دجلض كيل ج وجكز عماؿ ) ٍف) كهي مةذكفض
از فةسػػب ،
ككوػػؼ وصػ ح ف تعمػػؿ ) ٍف) كهػػي مإػػمرة كجكنػػا ج جػك نا
)ْ)

.

ػػؿ ذهػػب اليةػػاة لػ كف ) ٍف) ج تعمػػؿ مػػع الةػػذؼ  ،كفػػي هػػذه المسػػالض ةػػاؿ
ػػك ال رك ػػات ػػف ايي ػػارم )) :ك) كف) الم ػػددة ج تعم ػػؿ م ػػع الة ػػذؼ فػ ػػ) ًف)
الخعوعض كل

ف ج تعمؿ لكجاوف :

ةدهما  :كف ) كف) الم ػددة هػي ايصػؿ ك) ًف) الخعوعػض فػرع عمواػا ،

كج خّؼ كف ايصػؿ ةػكل مػف العػرع  ،فػإذا لػـ وعمػؿ ايصػؿ مػع الةػذؼ ،

مػػع ككيػػل ةػػكل  ،فػػّ وعمػػؿ العػػرع مػػع ككيػػل إػػعؼ  ،كػػاف ذلػػؾ مػػف طروػػؽ
كل .

كالكجػ ػػل الذػ ػػايي  :كف ) كف) الم ػ ػػددة مػ ػػف عكامػ ػػؿ ايسػ ػػماّ  ،ك) ًف)

الخعوع ػػض م ػػف عكام ػػؿ ايفع ػػاؿ  ،كج خ ػػّؼ كف عكام ػػؿ ايس ػػماّ  ،ة ػػكل م ػػف
عكامؿ ايفعاؿ  ،عكاذا لـ تعمؿ ) كف) الم ػددة مػع الةػذؼ  ،كهػي ةػكل  ،فػّ
تعمؿ ) ًف) الخعوعض مع الةذؼ  ،كهي إعؼ  ،كاف ذلؾ كل )))ٓ).

)ُ ) ويظر :معايي الوراف عكاع ار ل.ْٖٔ ،َْٔ ،ِْٔ ،ْٗ /ُ ،
)ِ ) التعاةض في اليةك ،صُٗ.

)ّ ) ويظر :الجمؿ لمزجاجي ،تةووؽ ي يب ،صَِّ ،ُٖٗ ،ك تةووؽ الةمد،
صُٕٖ ،كةركؼ المعايي لمزجاجي ،صّٖ ،ّٗ -كالةمؿ ج ف السود ال طموكسي،
صِْٓ.ِٓٓ -

)ْ ) ويظر :ك ؼ الم كؿ في اليةك ،صْْٓ.ْٕٓ -
)ٓ ) ا غراب في جدؿ ا عراب  ،كلمع ايدلكض في يصكؿ اليةك ص ُّٖ.
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و ػػد كف الية ػػاة عمػ ػ ال ػػرغـ م ػػف ذل ػػؾ  ،ج ػػازكا ٍف تعم ػػؿ ) ٍف) كه ػػي
ػكراؽ  )) :كيػػل لػػـ وجػػز إػػمار ) ٍف) فػػي كػ لػؿ مكإػػع ؛
مإػػمرة  ،فوػػد ةػػاؿ الػ ك
يكيل عامػؿ إػعوؼ  ،كلػوس مػف ػرط العامػؿ الإػعوؼ ٍف وعمػؿ يمإ ىػم نار ،
عكا ٍف جاز إماره في هذه المكاإع ؛ ك
عكإا
يف هذه الةركؼ َََصارت
ن

مياا )))ُ).

كوعيي الةركؼ ايةرؼ الكياص ض إإمار ) ٍف)  ،ةجكض كف ةركؼ
العطؼ ج وجكز ٍف تعمؿ)ِ).

عكإػػا عػػف ) ٍف) مػػع
وإػػا ٍف تكػػكف ةػػرؼ العطػػؼ
ن
ككوػػؼ وص ػ ح ن
كجكد فركؽ ساسوكض وياما ؟! فػ) ٍف) عاممض  ،ك ةرؼ العطػؼ غوػر عاممػض ،

ك) ٍف) مختصكض الدخكؿ عمػ ايفعػاؿ ،ك ةػرؼ العطػؼ غوػر مختصكػض  ،م
 :تػدخؿ عمػ ايسػػماّ كايفعػاؿ  ،كمػػا كف اليةػاة فػد جمعػكا عمػ كف ةػػرؼ

تجرًدهػػا مػػف معي ػ العطػػؼ ل ػ
العطػػؼ ج تكػػكف
عكإػػا عػػف ) ٍف) ٌج عػػد ح
ن
معي خر .
ككػػذلؾ ذه ػكا لػ ػ

كف المإػػارع ج ويصػػب ػ ػػ) ةت ػ ) كجـ الجة ػػكد

كجـ التعموػ ػػؿ ؛ يكياػ ػػا ةػ ػػرؼ جػ ػػر؛ ذ ػ ػػت ذلػ ػػؾ مػ ػػف خػ ػػّؿ مجوئاػ ػػا خافإػ ػػض

لأسماّ )ّ) ؿ هك ميصكب إإمار ) ٍف) عد هذه ايةرؼ .
كمػ ػػف المعػ ػػركؼ كف ايةػ ػػرؼ الياص ػ ػ ض إإػ ػػمار ) ٍف)  ،كمػ ػػا ذ ػ ػػت
وإػػا دخكلاػػا عم ػ ايفعػػاؿ  ،فػػّ وص ػ
دخكلاػػا عم ػ ايسػػماّ  ،فوػػد ذ ػػت ن
اج لدع ػػاّ كيا ػػا ف ػػي ايص ػػؿ ة ػػرؼ عط ػػؼ ك ة ػػرؼ ج ػػر ؛ جتةاده ػػا معا ػػا
ػارة ،
ػتيادا ل ػ ذلػػؾ كياػػا كاصػػماا ماممػػض ك جػ ك
ػػالمعظ كال ػػكؿ  ،ذػ كـ يػػزعـ اسػ ن
كالػػذم وي غػػي ٍف ووػػاؿ فػػي هػػذه المسػػالض  :كف ) ك) كال ػكاك كالعػػاّ التػػي جػػاّ

)ُ ) عمؿ اليةك ص ّٖٓ.

)ِ ) المصدر يعسل ص ِٖٖٓٓٔ ،

)ّ ) ويظر  :عمؿ اليةك ص ِّٕ.ِْٕ-
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عدها الععؿ المإػارع ميصػكنا  ،هػي غوػر ةػرؼ العطػؼ  ،ككػذلؾ )ةتػ )
كالّـ الياص توف لمععؿ ،همػا غوػر )ةتػ ) كالػّـ الخافإػتوف لّسػـ  ،ػاياا
ػذّ فػػي ذلػػؾ ػػاف )مػػا) ال ػػرطوض اجسػػموض العاممػػض ،التػػي ه ػي غوػػر )م ػػا)
مػ ن
صػػض الػػدخكؿ عمػ
المصػػدروض الةرفوػػض الماممػػض  ،ك ػػاف ) ًف) ال ػػرطوض المخت ك
ص ػػض الت ػػي ت ػػدخؿ عمػ ػ
ايفع ػػاؿ  ،الت ػػي ه ػػي غو ػػر ) ًف) اليافو ػػض غو ػػر المخت ك

ايفعاؿ كايسماّ .

كالجػدور الػػذكر كف هػػذا مػػا ذهػػب لوػػل اليةػػاة فػػي )كػػي)  ،ذ جعمكهػػا

ةرفنا م ترنكا  ،فتككف عيدهـ تػارةن ةػرؼ جػر ،مػف عكامػؿ ايسػماّ  ،معيػ
)ُ)
جـ التعموؿ  ،كتارة ةرفنا ميزلض ) ٍف) مف عكامؿ ايفعاؿ

ِ -ككف الععؿ المإارع ميصكنا المعي الذم دؿ عمول الةرؼ  ،ج
الةرؼ يعسل ةوووض ج ؾ فواا  ،كةد صرح ال صروكف اذه الةوووض عيػدما

اةتاجكا ل ذكرها  ،فود ةػاؿ المػالوي لوػركد عمػ الكػكفووف الػذوف وػذه كف لػ

كف المإػ ػػارع ميصػ ػػكب ػ ػػالةرؼ يعسػ ػػل ) :كاعم ػ ػػـ كف ) ك) هػ ػػذه  ...خّفنػ ػػا

لمككفووف فإياـ ويص كف اا يعسػاا ،كلػك كايػت ياصػ ض يعسػاا لكايػت ياصػ ض

في كؿ مكإع ،فعدـ اطراد ذلؾ د ٌؿ عم فساد مذه اـ) )ِ).
كةػ ػػاؿ) :كاعمػ ػػـ كف العػ ػػاّ ...ج تيصػ ػػب يعسػ ػػاا عيػ ػػد ال ص ػ ػرووف ػ ػػؿ

ت
إإػػمار ) ًف) الموػػدرة ؛ ذ لػػك يصػ ت يعسػػاا ،كمػػا زعػػـ الككفوػػكف ،ليص ػ ٍ
في كؿ مكإع)))ّ).
ت في كؿ مكإع ووػع
كةاؿ :كف الكاك ))لك كايت ياص ض يعساا ليص ٍ
عدها الععؿ في العطؼ)) )ْ).

)ُ ) ويظر :عمؿ اليةك ص ُِٕ ،كاي اه كاليظائر لمسوكطي ِ.ِْٔ/
)ِ) رصؼ الم ايي ،صُِّ.
)ّ) المصدر يعسل صّْْ.
)ْ) المصدر يعسل صْٖٔ.
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ك رل كف تصرو المالوي اذه الةوووض وادـ ةإوض العامػؿ رمتاػا عيػد

اليةاة ال صرووف ؛ ك
يف ال ائع في كتب اليةك  ،كف العكامػؿ جموعاػا لعظوػض،
ك كياا تعمؿ يعساا  ،جك عامؿ الم تد فالعامؿ فول هك معي اج تداّ)ُ).
فمػػا صػ كػرح ػػل المػػالوي هػػي الةوووػػض ؛ ذلػػؾ كف العمػػؿ ج وكػػكف ػػالمعظ

يعس ػػل سػ ػكاّ ك ػػاف اس ػ نػما ـ فع ػ نػّ ـ ةرفن ػػا ،ػػؿ ػػالمعي ال ػػذم و ػػدؿ عمو ػػل ،
كالػدلوؿ عمػ ذلػػؾ كيػػل ذمػػض عكامػػؿ ةػػد تجػػيّ يعسػػاا فػػي مكاإػػع ماممػػض غوػػر
عاممض ،فمك كايت ةإوض العمؿ تعػكد لػ المعػظ يعسػل لجػاّت عاممػض فػي كػؿ

مكإع ك ماممض في كؿ مكإع .

ّ -كف ايةػػرؼ التػػي كرد الععػػؿ المإػػارع عػػدها ميصػػكنا ،عمم ػػت
اليصب في المإػارع المعػايي التػي دلػت عمواػا ،كهػذا مػا اتعػؽ عموػل اليةػاة
ال صػ ػروكف كالككفو ػػكف ،ةتػ ػ كيا ػػـ ا ػػترطكا لتيص ػػب ٍف ت ػػدؿ عمػ ػ المعيػ ػ
المطم ػػكب لمعم ػػؿ ،ف ػػذكركا كف الػ ػكاك ج تعم ػػؿ اليص ػػب ف ػػي المإ ػػارع ٌج ذا
فادت معي المعوكض  ،ككذلؾ ا ترطكا فػي العػاّ معيػ السػ وض ،ةتػ سػمكها

فاّ الس وض ،كفي ) ك) ٍف تكػكف معيػ ) لػ ٍف)  ،ك ) ٌج ٍف)  ،كا ػترطكا
فػػي الػػّـ ٍف تعمػػؿ ٍف تػػدؿ عم ػ معي ػ التعموػػؿ ،ذػػـ عمم ػكا عػػدـ عمػػؿ هػػذه
اية ػػرؼ تجرده ػػا م ػػف ه ػػذه المع ػػايي  ،كه ػػذا ماص ػػرح ػػل الية ػػاة)ِ)  ،ةتكػ ػ

مذّ ،ع ارة ))كاليصػب عمػ السػ وض))
ذكركا ،ن

)ّ)

 ،كهػي ع ػارة صػروةض ك
ػاف

يصب المإارع عػد العػاّ كػاف اػذا المعيػ ج العػاّ يعسػاا  ،ككػذلؾ ووػاؿ

الكّـ يعسل في اةي ايةرؼ التي ورد عدها المإارع ميصكنا.
)ُ) ويظر :رح ا ف عووؿ ُ.ََِ /

)ِ ) ويظر :معايي الوراف كاع ار ل لمزجاج ،ّّٗ /ُ ،ك رح الممع ج ي يصر الكاسطي،
صُُٗ ،كالمختصر في اليةك ج ي ميصكر الجكالووي ،صُُِكتساوؿ العكائد ج ف
مالؾ صَِّ ،ِِّ-ك رح الكافوض ج ف جماعض ،صّٕٓ.
)ّ ) المورب ج ف عصعكر ،ص ّّْ . ّْْ ،
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القاتمة كنتائج البحث  :يختـ هذا ال ةث ذكر هـ مػا تكصػميا لوػل
مف يتائج  ،يجمماا فوما واتي:

ُ-يكاصػػب الععػػؿ المإػػارع التػػي ذكرهػػا اليةػػاة كردت جموعاػػا فػػي
الوراف الكروـ جك )اذف) كما )اذان) الكاردة في الوراف الكروـ فاي ةرؼ جكاب.
ِ-الػػّـ التػػي سػػموت جـ الجةػػكد ومةػػظ فواػػا معي ػ العمػػض ،ػػؿ هػػي

اذا المعي يص ت الععؿ المإارع عدها ،لذا ومكف دمجاا ّـ التعموؿ.

ّ -استعممت ) ٍف) لتخموص الععؿ المإارع لّستع اؿ غالنا .
ْ-اسػػتعممت ) ٍف) فػػي ايسػػاس لغػػرض الكصػػؿ كهػػي اػػذا الغػػرض

عممت فول اليصب  ،كما ما يلصؽ اػا مػف مع و
ػاف ،كمعيػ التعموػؿ  ،ك المععػكؿ
يجمل  ،ك معي ) ذ) ؛ فاك معيػ السػواؽ ،ك معيػ ةػرؼ موػدر ة ماػا ،كلػوس

هك معي ) ٍف) يعساا.
عرؽ وف فاّ الس وض كجـ التعموؿ ك
اف اييكل وككف ما ة ماا س نا
ٓ-يو ك
لما عدها  ،كالذايوض وككف ما عدها س نا لما ة ماا  ،م  :عمكض لل .
ػ)اف) مإ ػػمرة
ٔ-ل ػػـ وك ػػف العع ػػؿ المإ ػػارع ميص ػػكنا ػػايةرؼ كج ػ ػ ٍ
عدها  ،ؿ هك ميصكب المعايي التي دلت عمواا  ،كهي :

ًُ ) -ف) الت ػػي س ػػموت ) ًف) المص ػػدروض ،كتيص ػػب العع ػػؿ المإ ػػارع ؛ يكيا ػػا

ػتعممت داة كصػػؿ لتاوئػػض الععػؿ المإػػارع لووػػع فػي المكاةػػع التػػي ج وصػ
اس
ٍ
ووع فواا ٌج استعماؿ ) ٍف) .
ِ-ةت  :التي تعود معي الغائوض .

ف

ّ -ك :التي تعود معي )ةت ) ك) ل ٍف ) ك ) ٌج ف) .
ْ-الّـ التي تعود معي التعموؿ  ،كت مؿ الّـ التي سموت جـ الجةكد .
ٓ-الكاك التي تعود معي المصاة ض  ،ك المعوض  ،ك معي الجمع.
ٔ-العاّ التي تعود معي الس وض.
ٕ-كي التعموموض.
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ٖ-لف :كتيصب الععؿ المإارع ؛ لوكة يعواا  ،كجختصاصاا يعي المستو ؿ

كركدا فػػي الو ػراف الك ػروـ ،هػػك ) ًف) التػػي
ٕ -كذػػر يكاصػػب الععػػؿ المإػػارع ن
سموت ) ًف) الياص ض المصدروض ،فود كردت ياص ض لمععؿ المإارع فػي كذػر مػف
ر عمئض مكإع ،ذـ تتمكها جـ التعموؿ  ،فود كردت فػي كذػر مػف مئتػي مكإػع ،

ذػػـ )لػػف) التػػي كردت فػػي مئػػض كسػػتض مكاإػػع  ،ك)ةت ػ ) التػػي كردت فػػي تسػػعض

كس ػ عوف مكإػ نػعا  ،كفػػاّ الس ػ وض التػػي كردت فػػي خمسػػوف مكإػ نػعا  ،ككردت جـ
الجةػػكد  ،كمػػا سػػماها اليةػػاة  ،فػػي خمسػػض ع ػػر مكإػ نػعا  ،كةػػد مػػرت المكاإػػع
الع رة التي كردت فواػا )كػي) ،ك)لكػي)  ،كمػا العػاّ كالػكاك فوػد اختمػؼ فػي غمػب
مكاإعاا ما وف معي اليصب كالعطؼ .

الدراسة الثانية

ً
(أف) المقففة مف الثقيمة المفتكحة الىمزة في القرآف الكريـ
سـ ا﵀  ،كالةمد ﵀  ،كالصّة كالسّـ عم رسكؿ ا﵀ ،كعم

كصة ل كمف كاجه..

لل

جعمت ةذي عيكافً ) :ف) المخععض مف الذوومض في الورف
كما عد ،فود
ي
الكروـ ،دراسض يةكوض ،كلعظض )في الورف الكروـ) تعيي كتب التعسور عكاع ار ل،
كلعظض )دراسض يةكوض) تعيي  :كتب اليةك ،كالةوووض يكل ج ومكف ل اةث جعؿ
ةذل وتعمؽ دراسض داة ك ةإوض يةكوض في الورف الكروـ ف وتخم

عف

الرجكع ل كتب اليةك ؛ ذلؾ كف المعسروف يعساـ وعسركف ا وات الوريوض
استيادا ل ما ذهب لول اليةاة ،كما كيل ما مف معسر جك كةد درس اليةك
ن
كت يك ةكاعده كسخرها لتعسور الورف الكروـ ،ؿ هياؾ مف جمع وف عممي

مذّ  ،هك صاةب المعصؿ في عمـ العر وض ،
اليةك كالتعسور ،فالزمخ رم  ،ن

كصاةب الك اؼ ،ك ك ةواف اييدلسي صاةب مياج السالؾ في الكّـ

عم العوض ا ف مالؾ ،كصاةب ال ةر المةوط..

588

كمف كجل التداخؿ التي ج ومكف العصؿ وياا ،في مكإكع هذا

مذّ  ،كيل ةوف وتياكؿ اليةاة ) ًف) المخععض الدراسض وست ادكف
ال ةث  ،ن
ا وات الوريوض ك ال عر كلغض العرب عم

وتطرةكف ل

ةد سكاّ  ،كالمعسركف ةوف

هذه ال كاهد الوريوض يعساا التعسور  ،وتطرةكف ل

اليةاة في ع ار اا كذكر المعي

ما ةالل

الذم ووتإول ،ؿ وؤودكف صةض تعسورهـ

ال كاهد ال عروض كالمغكوض التي است اد اا اليةاة.

لذلؾ لـ اجعؿ ةذي عيكاف )) ًف) المخععض مف الذوومض وف اليةاة

عمي ةد الخ راّ ؛ يكيل لوس لممعر وف
كالمعر وف كالمعسروف) كما اةترةل ٌ
كالمعسروف مذهب يةكم مستوؿ عف مذهب اليةاة  ،ك متموز مياـ  ،ك
عدت في هذا ال ةث  ،ك اةي ةكذي التي هي عم
مختمؼ عياـ ؛ لذلؾ
ي
اكمتل  ،ل ةكاؿ اليةاة ك كاهدهـ المغكوض ؛ لوكة صمتاا تةدود معي ) ًف)

المخععض كتعسورها في كتب التعسور.
كةد ذهب اليةاة ل

اليكف ً ) :ف) المخععض مف الذوومض.

كف مف يكاع) ًف) المعتكةض الامزة الساكيض

تعد مف المسائؿ اليةكوض التي كذر الكّـ عمواا
ك) ٍف) المخععض هذه ٌ ،
في كتب اليةك  ،ككتب ةركؼ المعايي  ،كفي الدراسات الةدوذض  ،كدراسات

يسمكب الورف  ،لأستاذ الدكتكر مةمد ع د الخالؽ عإومض ،ككتاب
عيكاف ً ) :ف) المعتكةض الامزة الساكيض اليكف في اليةك العر ي ك سالو اا في

الورف الكروـ ،رسالض ماجستور  ،عداد ع د الستار مادم عمي  ،إ راؼ
الدكتكر ي ااف واسوف  ،كةد اطمعت عم هذه الدراسات الةدوذض  ،فمـ جدها

جدودا مخالعنا لما ذكره اليةاة الودام كالمتاخركف  ،كةد دا لي مف
تذكر نوئا
ن
ةدوما كةدوذنا  ،كف في ) ًف) المخععض هذه
خّؿ اطّعي عم ما ةالل اليةاة ن
عدة

اإةا ؛ كهذا مما
نا
مويعا
كتعسور ك ى
كاجت  ،لـ جد لاا عيدهـ جكانا ن
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دفعيي ل

كتودوـ الةؿ

دراسض هذه ايداة ؛ يدلي دلكم

كاجتاا  ،كمف ا﵀ الادل كالسداد

اياا  ،كتعسور مسائماا ،

المبحث األكؿ  :عمؿ ً
(أف) المقففة كشركط معمكليىا :

(أف) كشػػركطه  :جعػػؿ سػػو كول ) ًف) المخععػػض
المطمػػب األكؿ  :اسػػـ ٌ
المعتكةض الامزة فػي كػؿ سػواؽ كردت فوػل توػدور  :كيػل  ،فوػاؿ )) :كمػف ذلػؾ
ً
ػب المك ػ ًػل ىعمى ٍواى ػػا) [الي ػػكر ]ٗ:فكاكي ػػل ة ػػاؿ  :كي ػػل غإ ػػب ا﵀
)كاٍل ىخام ىسػ ػضى ٍ
إػ ي
ىف ىغ ى
ى
عمواػػا  ،ج تخععاػػا فػػي الكػػّـ ػ نػدا ك عػػدها ايسػػماّ  ،جك ك يػػت تروػػد الذوومػػض ،
ػطررت ل ػ
ػمر فواػػا اجسػػـ  ،فمػػك لػػـ وروػػدكا ذلػػؾ ليص ػ كا َََ فممػػا اإػ
مإػ نا
ى
التخعوؼ كلـ تإمر  ،لـ وغور ذلػؾ ٍف تيصػب اػا ؛ كمػا كيػؾ ةػد تةػذؼ مػف

الععؿ فّ وتغور مف عممل  ،كمف ذلؾ ةكؿ ال اعر:
)ُ)
في و
ؾ ك يؿ ىمف ىوةع كويتع يؿ
فتوض كسوكؼ الايد ةد عممكا ٍف هال ه
كاكيػ ػػل ةػ ػػاؿ  :كيػ ػػل هالػ ػػؾ)) )ِ)  ،كفػ ػػي المصػ ػػةؼ )كاٍل ىخ ً
ام ىس ػ ػضى ك
ػب المكػ ػ ًػل
إػ ػ ى
ىف ىغ ى
ى
ىعمى ٍواىػ ػػا) [اليػ ػػكر ]ٗ:كةػ ػػر يػ ػػافع ،كهػ ػػك مػ ػػف الو ػ ػراّ الس ػ ػ عض  ،تخعوعاػ ػػا ك جعػ ػػؿ
ى ً
فعّ ماإوا ،كلعظ الجّلض )ا﵀) فاعمػل)ّ)  ،كةػر وعوػكب  ،كهػك مػف
ب) ن
)غإ ى
) ُ) هذا ال وت مف ةر ال سوط  ،كهك لأع
كسوكؼ ً
ً
الايد ةد عممكا
في ًفتٍىو وض
كهك إمف ةصودة مطمعاا :
ع هرورة كف الركب مر ً
طوؽ كداعان وحاا الرج يؿ
تة يؿ
كلد ٍ
كهؿ تي ي
ى ي
ك تع حد مف المعمكوات  ،ويظر  :رح دوكاف ايع  ،تودوـ  ،راهوـ جزويي

 ،مومكف ف ةوس ،كهك في دوكايل :
ٍف لوس ودفع عف ذم الةومى ًض ً
الةىو يؿ
ي

ُّٖٖ،هػ
ُُْٗهػ

ُٖٔٗـ ص ُْٖ ،ك رح دوكاف ايع

ُٗٗٗـ  ،صِْٖ.

 ،تودوـ  ،يصر ةكيا ،

) ِ) كتاب سو كول ّ ، ُْٔ-ُّٔ/كويظر . ْٕ/ِ ، ُّٕ/ِ :

)ّ ) ويظػػر :الك ػػؼ عػػف كجػػكه الو ػراّات الس ػ ع لمكػػي ػػف ػػي طالػػب الووسػػي،ُّْ/ِ ،
عكاعػرب الوػراّات السػ ع كعمماػػا  ،ج ػف خالكوػػل ايصػ اايي ص ِٔٗ ،كالػػدر المصػػكف
في عمكـ الكتاب المكيكف لمسموف الةم ي.ّٖٕ/ٖ ،
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الو ػ ػراّ الع ػ ػرة ) ف ىغإػ ػػب ً
ا﵀ عمواػ ػػا) تخعوػ ػػؼ ) ف) كرفػ ػػع )غإػ ػػب) عم ػ ػ
ٍ
ى ي
اج تداّ )ُ).
ت اا  ،كهي مخععػض  ،لجػاز ،
كت ع الم رد سو كول فواؿ  )) :لك يص ى
ػت مػػا عػػدها فعم ػ ةػػذؼ التذووػػؿ كالمإػػمر فػػي اليوػػض)) )ِ) ،كةػػاؿ :
فػػإذا رفعػ ى
)) يكيل ج وةذؼ مياا التذووؿ جك مع ا إمار)) )ّ).
وعاـ مف كّـ سو كول كالم رد كف ) ًف) المخععض المعتكةض الامزة تعمؿ

عمؿ ) كف) الذوومض  ،كما ٍف تعمؿ اليصب في اسـ ظاهر ،ك في اسـ مإمر
عيد رفع اجسـ عدها  ،كجاز عمماا في اجسـ الظاهر  ،مع كيل ةد ةذؼ

مياا ةرؼ  ،ت وانا لاا الععؿ الذم وعمؿ مع كيل ةد ةذؼ ميل ٌ ،ج كف
عمماا في اسـ مإمر عيد دخكلاا عم مإارع مرفكع ج وجكز ٌج في ةاؿ
العصؿ وياما عاصؿ  ،كهك )ج) ك )سكؼ) ك السوف ك )ةد)  ،كعمؿ

عكإا مما
سو كول المجيّ اذا العاصؿ وكلل )) :كذلؾ يكياـ جعمكا ذلؾ
ن
)ْ)
طا وتعمؽ الدجلض
ةذفكا مف ) كيل))) ذـ إاؼ ل هذا ال رط المعظي ر ن
 ،كهك ٍف وككف مكإع ) ٍف) مكإع وووف عكاوجاب)ٓ) ،كت عل في ذلؾ الم رد
كاليةاة )ٔ) .

)ُ ) ويظػ ػػر :الت وػ ػػاف ف ػ ػػي ع ػ ػراب الوػ ػػرف لمعك ػ ػػرمِ ، ِْٓ/كال ػ ػػدر المص ػ ػػكف ٖ، ّٕٖ/
كالتساوؿ لوراّات التيزوؿ ص َّٓ .

) ِ) الموتإب . ُّٔ/ِ :

) ّ) المصدر يعسل . ُّ/ِ :

) ْ) كتاب سو كول . ُٕٔ/ّ :

) ٓ) ويظر المصدر يعسل . ُٕٔ-ُٔٔ/ّ :

) ٔ) ويظر  :الموتإب ِ ، ُّ/كاييصكؿ في اليةك ج ف السراج ِ. ُِٗ/
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)ُ)

كيل مف جاز رفع

كذكر ك ع ودة المكلكد في ايرج سيض َُُهػ
ك
ً
كف ًفتٍىيضه) [المائدة)) ]ُٕ:كاف الرفع
)ك ىةسيكٍا ىج تى يك ى
المإارع في ةكلل تعال ى
)ِ)
عم إمور الااّ  ،كاكيل ةاؿ :كيل ج تككف))
كذكر ا ف رهاف العك رم كياا ))ج تككف جك عاممض كاسماا إمور
ال اف كاجب الةذؼ)))ّ) ))جوظار ٌج لمإركرة)))ْ) فػ) ٍف) ذا خععت كجب
عمماا في إمور ال اف المودر)ٓ ) كذكر المرادم كف ) ًف) المخععض هي في

ايصؿ مرك ض مف ذّذض ةرؼ ك كياا ))تيصب اجسـ كترفع الخ ر ٌج كف
اسماا ج و رز ٌج في إركرة )))ٔ) ك وف ا ف ه اـ كياا ج تعمؿ ٌج ذّذض

ظاهر  ،كالذايي ٍ :ف وككف
نا
إمور ج
نا
ركط  ،ايكؿ ٍ :ف وككف اسماا
معي ال اف ،كالذالث ٍ :ف وككف مةذكفان)ٕ) كمف المعسروف مف صرح ك
اف
) ًف) المخععض صماا ) كيل)  ،ذـ صارت ) ٍف) عد ةذؼ الت دود كةذؼ
)ٖ)

الإمور

كذكر اي مكيي كف اسماا ))ةذؼ مف المعظ كيكم كجكده ج ياا

)ُ ) ويظر :غوض الكعاة ِ ، ِْٓ/كايعّـ ً ،
لمزًركمي.ِِٕ /ٕ ،
)ِ ) مجاز الوراف  ،ي ي ع ودة ،ص ٕٓ.
)ّ) ػػرح المم ػػع  ،َٕ /ُ ،كويظػػر :اليك ػػت ف ػػي تعسػػور كت ػػاب سػػو كول لأعم ػػـ ال ػػيتمرم،
صِٗٓ.

)ْ) رح لعوض ا ف مالؾ ج ف الياظـ ،صُِٗ.
)ٓ) ويظػ ػػر :ايصػ ػػكؿ فػ ػػي اليةػ ػػك ج ػ ػػف الس ػ ػراج ،ِٖٕ /ُ ،كل ػ ػػاب ا ع ػ ػراب  ،لمعاإػ ػػؿ
اجسػػعراووتي ،صُْٔ ،كال سػػوط فػػي ػػرح الكافوػػض  ،لػػركف الػػدوف ا سػػتر اذم ،رسػػالض

دكتكراه.ُُِٕ ،ْٕٗ /ِ ،
)ٔ) الجي الدايي ،صِّٔ.

)ٕ) ويظر :ةطر اليدل ،صُْٓ ،ك كإ المسالؾ.َّّ /ُ ،
)ٖ) ويظػػر :معػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل ،ٕ /ّ ،كالكسػػوط فػػي تعسػػور الوػػرف المجوػػد  ،لمكاةػػدم
اليوسا كرم ِ ،ُُِ /ك يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ لم وإاكم ِ.ُّٕ /
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وإا فاك إمور يصب كإمائر اليصب ج
ياا تةممتل ،يياا ةرؼ ،ك ن
تستكف)))ُ).
مظارا،
مإمر ج
نا
كجاّ في رح التصرو ))وجب في اسماا ككيل
ن
مذككر ....؛ ك
يف ) ًف) المكسكرة ذ ت عمالاا في الظاهر دكف
نا
مةذكفنا ج
المعتكةض فودركا عمماا في المإمر)) )ِ) كالمعركؼ كف ) ًف) المعتكةض  ،ةد
وإا عمالاا في الظاهر.
ذت ن
مر ذكره ،كما جاّ في رح التصرو  ،ك
فإف اليةاة
كعم الرغـ مما ٌ
عماؿ ) ًف) المخععض في إمور

ةد ويكا مف جاض خرل ٌ ،ف مما ودؿ عم
ظاهر ما ةك عض هؿ المغض مف عمالاا في المإمر مع التخعوؼ

ةائـ ،ك ح
ذاهب ،تسكوف اليكف في المذالوف،
ةكلاـ:
ه
ٌ
ةب ٍيلي
ظف ٍي ىؾ ه
كورودكف :كي ىؾ ،ك يكلي ،كاست ادكا وكؿ ال اعر:
)ّ)
خؿ ك ً
فمك ٍي ًؾ في وكـ الر ً
صدوؽ
يت
طّةى ًؾ لـ
خاّ سالتًيي
ٍ
ي
ٌ
ظاهر مف جاض ،كج ودؿ
نا
إمور
نا
فود جاّ اسـ ) ٍف) في هذه ال كاهد المغكوض

معردا ج جممض ،كما في
عم إمور ال اف مف جاض خرل .كةد ورد خ رها ن
ةكؿ ال اعر:
)ُ)
تككف الذكماج
ه
ك ٍي ىؾ هياؾ ي
كغوث ىمروعه
ٍاي ىؾ ر وعه
)ُ) ةا وض الص اف عم

رح اي مكيي عم

لعوض ا ف مالؾ.ّْٓ /ُ ،

)ِ) رح التصرو عم التكإو ِ.ُِٗ/

ّ
لمعراّ  ،معظض )فر ً
اةؾ) دجن مف
) ) هذا ال وت مف ةر الطكوؿ ،كهك في معايي الورف ك

ؾ)  ،كهك ّ يس ض في كتب اليةك  ،وصؼ ال اعر يعسل الجكد ةت لك سالل
)طّة ى
كخصل
الرخاّ ،
ك
الة وب العراؽ يجا ل ل ذلؾ كراهض رلد السائؿ  ،عكاف كايت في وكـ ك
الذكر ؛ ك
يف ا يساف ر ما وعارؽ اية اب في ال دة  ،كالمعي  :لك سالتًيي خّّ

س ومؾ لـ متيع  ،مع ما ً
يت عمول مف صدؽ المككدة  ،ويظر  :معايي الورف لمعراّ

ِ ،ِّ/كا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ  ، َُٗ/ُ ،كالدر المصكف لمسموف الةم ي ،
ْ،ّٗٗ/ٔ ،ُُِ/كةا وض الص اف ُ.ّْٓ/
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إمور
نا
ككّ ال وتوف المذككروف كردت يكف ) ٍيؾ) ساكيض فول ،كتعرب الكاؼ
متصّن في مةؿ يصب  ،اسـ ) ًف) المخععض  ،ك)ر وع) خ رها)ِ) ،كةد جاّ

معردا ج جممض.
في هذا ال اهد ن
ؿ صرح سو كول جكاز ا هماؿ كا عماؿ ،ك جكاز ف وواؿ:
ذاهب))
عم انر
ذاهب،
رك
ه
ه
ي
ي
كعممت ٍف ٍ
))عممت ٍف ىع ٍم ه
ا)ْ)
) ًف) المخععض وجكز عمالاا يصب اجسـ عده .
كةد ذهب اليةاة ل

)ّ)

كت عل الم رد ل

كف

كف عماؿ ) ًف) المخععض في اسـ ظاهر ةموؿ

عكركا عف ذلؾ وكلاـ )) :كةد و رز اسماا كهك غور إمور ال اف)))ٓ).

كذكر السوكطي ف عمالاا هك ايرج  ،كوعيي ذلؾ عمالاا في

اسـ مإمر ،ذـ ذكر كيل ج ومزـ ٍف وككف اسماا إمور ال اف عم ايص ،
كيسب ل ا ف مالؾ كيل ))ج ومزـ ٍف وككف ذلؾ الإمور إمور ال اف  ،ؿ
ُ
ؾ الر وع  ،يي ًسب في
) )هذا ال وت مف ةر المتوارب  ،كهك في معايي الورف لمعراّ ٍ :اي ى
كي ًسب ل غوره  ،ك ّ يس ض ،
كتب المغض ال كعب ف زهور كلوس في دوكايل  ،ي

وصؼ ال اعر الممدكح اكيل ر وع كذور الخور ك كيل غوث مروع خصوب  ،كوصعل اكيل
ذىماؿ  ،م  :يمعوف  ،وغوث المماكؼ كوعوف المةتاج  ،ويظر  :معايي الورف لمعراّ
ِ ،ِّ/كا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ُ ،ُُٗ/ك رح التصرو ِ ،ُِٗ/كةا وض
الص اف ُ.ْْٓ/

)ِ) ويظر :ا يصاؼ في مسائؿ الخػّؼ  ،ي ػي ال ركػات ػف ايي ػارم ،َِٕ /ُ ،ك ػرح
المعص ػػؿ ج ػػف وع ػػوش ْ ،ْٓٗ /كالمو ػػرب ج ػػف عص ػػعكر ،صُُٕ ،كمغي ػػي الم و ػػب
ج ػػف ه ػػاـ ُّ /ُ ،ك ػػعاّ العموػػؿ فػػي وإػػاح التسػػاوؿ لمسمس ػ ومي ُ ،َّٕ /ك ػػرح
لعوض ا ف مالؾ  ،ج ف جا ر الاكارم اييدلسي ِ.ِٓ /

) ّ) الكتاب.ُٔٗ -ُٖٔ /ّ ،

) ْ) ويظر :الموتإب لمم رد ،ّٖٓ ،ُُّ /ِ ،عكاعراب الورف لميةاس ،صَّٗ .كالدر
المصكفٔ.ُٓٔ /
) ٓ) رح ا ف عووؿ عم

لعوض ا ف مالؾ ُ.ّّٖ /
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ذا مكف عكده ل ةاإر  ،ك غائب معمكـ كاف فإؿ ،لذلؾ ةاؿ سو كول
ً ً
وـ) [الصافات )) : ]َُْ :كيل تودور :
)كىي ى
اد ٍو ىياهي ٍ
ىف ىوا ٍ ىراه ي
في ةكلل تعال ى
ٍي ىؾ وا راهوـ)))ُ).

استنادا إلى نظرية العامؿ  :ت وف
المطمب الثاني  :عمة عمؿ (أف)
ن
مما تودـ ذكره كف اليةاة كالمعسروف ذه كا ل ف معمكؿ ) ًف) المخععض  ،كهك

ظاهر
نا
اسماا  ،ج وككف ج إمور ال اف كاجب الةذؼ  ،عكاذا كرد في المغض
فاك اذ ج وواس عمول ،كةد كرد في ال عر صوغض إمور ،كالإمور ج
اسما معرنا ٌج ٌيل مرفكع غور ميصكب  ،كوكؿ
وككف ج م نيوا  ،كةد كرد ن
ايع  ،الذم تودـ ذكره :
في و
ؾ ك يؿ ىمف ىوةع كويتع يؿ
فتوض كسوكؼ الايد ةد عممكا
ٍف هال ه
دلوّ
فكعا عد ) ًف) المخععض ن
ٌج ٌياـ لـ وتخذكا مف كركد اجسـ مر ن
عم كف ) ًف) المخععض ماممض  ،ؿ جعمكها عاممض  ،كع حدكا معمكلاا مةذكفنا ؛

ك
))فإف هذا عم إمار الااّ كالتودور :كيلي هالؾ))
لذلؾ ةاؿ سو كول :
كةاؿ الم رد)) :فإذا رفعت ما عدها فعم ةذؼ التذووؿ كالمإمر في

)ِ )

اليوض)))ّ).

استيادا ل ما ذهب لول اليةاة  ،ل كف اسـ ) ًف) المخععض ج
ك ن
وككف جك إمور ال اف كاجب الةذؼ ،فإكيل ج د ف يتساّؿ  :ما الذم دلكاـ
عم كجكد هذا اجسـ ،كعم كيل ميصكب كعم ٍف ) ًف) المخععض عاممض.؟
استيادا ل ما
تكصكؿ اليةاة ل كف ) ًف) المخععض مف الذوومض عاممض
ن

واتي :

) ُ) همع الاكامع ِ ُٖٓ -ُْٖ /كويظر كتاب سو كول ّ.ُْٔ -ُّٔ /
) ِ) الكتاب ِ.ُْٔ /ّ ،ُّٕ /
) ّ) الموتإب.ُُّ /ِ ،
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ٌج ذا

ُ -كف ايصؿ في العمؿ ف وككف لمععؿ  ،كما الةرؼ فإكيل ج وعمؿ
ل الععؿ .

ِ -كف ))) كف) الذوومض عممت لم ا اتاا الععؿ مف خمسض كجل ،

ةدها  :كياا عم

ذّذض ةرؼ  ،كما كف الععؿ عم

ذّذض ةرؼ ،

كالذاييَََكالذالثَََكال ار ع َََكالخامس  :كياا في معي الععؿ ؛ يكياا
)ُ)
ت ) ))
معي ) كك ٍد ي
ّ -كف ) ًف) المخععض عممت ؛ يكياا ات الععؿ مف ًةى ًؿ كف
صماا ) كف) الذوومض التي عممت لم ا اتاا الععؿ لما تو كدـ ذكره  ،عكاذا ةوؿ :

)) كيما عممت ) كف) الذوومض ل ااا الععؿ  ،كةد عدـ التخعوؼ فكجب ف ج
تعمؿ ))

)ِ)

فود جاب اليةاة عف هذا التساؤؿ وكلاـ ا تي :

ْ -كف ) ٍف) اختمعت عف صماا ) كف) الذوومض ؛ ذلؾ يل يوص مياا
ةرؼ  ،كهك ةذؼ ًخرها  ،لذا وككف ةد عممت لم ا اتاا الععؿ المةذكؼ
ود ميطمونا)ّ) )) ،فإذا
ًخره  ،فإكيل مع ةذؼ خره وي عامّي ،يةك :لـ وؾ ز ه

خععت زاؿ
ةاؿ ةائؿ  :كيما يص تل ػ) كف) ت وانا الععؿ  ،فإذا
ى
التاـ  ،كوكلؾ ً :ع
فالجكاب  :كف مف ايفعاؿ ما وةذؼ ميل  ،فوعمؿ عمؿ ٌ
ل الععؿ ،

) ُ) ا غراب في جدؿ ا عراب كلمع ً
ايدلكض  ،ي ي ال ركات ف ايي ارم ص ُّٗ ،
كويظر  :الموتإب ْ ، َُٖ/ك رح عوكف ا عراب ص ُُُ .

) ِ) المصدر يعسل ص ُِّ.

) ّ) ويظر :ايصكؿ في اليةك ج ف السراج ،ِْٖ /ُ ،كك ؼ الم كؿ لمةودرة الوميي
ُ ،ّْٗ -ّْٖ /كال سوط في رح الكافوض لركف الدوف ا ستر اذم ،طركةض
دكتكراه  ،الجزّ اجكؿ ،صِّٓ ،ِّٔ -ك رح الكافوض ج ف جماعض ،صٗٓ،
كائتّؼ اليصرة في اختّؼ يةاة الككفض كال صرة ،صُِٕ.
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كّمي ً ،
كش ذك ؾى  ،ك ً
ؽ ً ،
كةؿ الة ك
ودا  ،فكذلؾ ) ٍف) جاز ةذفاا
ؽ زن
)ُ)
عكاعمالاا))
كةد ذهب اليةاة كالمعسركف ل

كف ايصؿ كايكذر في ) ًف)

المكسكرة المخععض ا هماؿ  ،فاي مف هذا الجايب تخالؼ ) ًف) المخععض
المعتكةض التي وككف عمالاا هك ايصؿ كايكذر ،كةد سكغ اليةاة هذا

اجختّؼ وكلاـ  :كف ) ًف) المخععض المعتكةض الامزة عممت كلـ تعمؿ ختاا
كلاا)ِ).

المكسكرة ؛ يياا كذر انا مياا الععؿ لعت
وإا وكلاـ  :كف المعتكةض الامزة ج د مف عمالاا مف
كسكغكه
ن
ة ؿ ياا تطمب ما عدها مف كجاوف ،ايكؿ :طمب العامؿ لممعمكؿ،
كالذايي  :طمب الصمض لممكصكؿ ،ك كما المكسكرة  ،فإيكاا تطمب ما عدها

طمب العامؿ لممعمكؿ فةسب ،كما طمب وئوف وككف ةكل مما طمب نوئا

اةدا ؛ لذلؾ عممت المعتكةض كلـ تعمؿ المكسكرة ،ككاف لاا مف دكياا اسـ
ك ن
معمكؿ مإمر)ّ).
كهذا تعموؿ مختمؽ اد فول التكمؼ ؛ ييل ةصد ل ةؿ م كمض ما كاف

وي غي ف تككف ،فاليةاة مذّ وجمعكف عم

كف ايسماّ المكصكلض ج تعمؿ

في صمتاا ،ك )ما) مذؿ ) ف) ةرؼ مكصكؿ مصدرم كج وعمؿ.

استنادا إلى أصمىا  :ت وف مما مر
المطمب الثالث  :عمٌة عمؿ (أف)
ن
تعصومل كف اليةاة ذه كا ل ٌف ) ًف) المخععض هي في ايصؿ ) كف) الذوومض

) ُ) عراب الوراّات الس ع كعمماا  ،ج ف خالكول ايص اايي ص ُّٕ

) ِ) ويظر :ال سوط في رح الكافوض ،الجزّ الذايي ،ُُّٕ ،ك رح التصرو عم
التكإو  ،ُِٗ /ِ ،كةا وض الص اف عم

رح اي مكيي ُ.ْْٓ /

) ّ) ويظر :رح الممع ي ي يصر الكاسطي ،صِٔ ،ك رح المعصؿ ج ف وعوش ْ/
ْٗٓ ،َٓٓ -كائتّؼ اليصرة ،صُُٕ ،كةا وض الص اف عم
ْْٓ.ْٓٓ-
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رح اي مكيي،

ك
يت ترود
لذلؾ ةاؿ سو كول )) :ج تخعؼ ) ٍف) في الكّـ ك عدها ايسماّ ج ك ى
الذوومض)))ُ) كةاؿ ايخعش)) :ج عمـ الذوومض جك جكد في العر وض ؛ يكيؾ ذا
خععت فايصؿ الذوومض  ،فتخعؼ كتإمر ال اف)))ِ).
ى
كةد سمكها المخععض مف الذوومض  ،كوعيكف ذلؾ  :كياا كايت ذوومض في
ايصؿ ذـ خععت ؛ لذلؾ عممت عمؿ ما كايت عمول في ايصؿ ،كهذه هي

عمض عمماا عيدهـ ٌ ،ج كف هذه العمض ج وعكؿ عمواا ؛ ك
يف هذه الوإوض ،

عكا ٍف جمع عمواا اليةاة ج تعد ةوووض مسم ًما اا ،فمكؿ داة كظوعتاا كعمماا
كمعياها ككواياا المستوؿ  ،كًل ىـ ج وواؿ العكس مف ذلؾ ؟  :كف ) ًف) الخعوعض
هي ايصؿ  ،ك كف تذووماا وككف عيدما وراد مياا تككود اجسـ الذم ومواا ،كهك
الذم اةتإ يصب اجسـ  ،كالعمؿ واتي مف ةكة المعظ كالمعي  .كما ووكؿ

ا ف جيي)ّ).

فموس مف دلوؿ وذ ت كف العرب استعممكا ) كف) الذوومض ة ؿ ) ًف)

الخعوعض  ،لوواؿ  :كف الذايوض جاّت مف تخعوؼ ايكل  ،هذا مف كجل كمف
كجل خر :كيل لك ص ما ذهب لول اليةاة فاذا وعيي ف العرب ما خععكا

لغاّ عمماا  ،كلجعماا صالةض لمدخكؿ

) ٍف) ٌج زالض تككودها الذم اةتإ
عم الجممض اجسموض كالععموض عم ةد سكاّ  ،اياا في ذلؾ اف )لكف)

عمت عم إر وف )) :مخععض مف الذوومض ،كهي ةرؼ
الساكيض اليكف  ،فإكياا يج ٍ
ج وعمؿ لدخكلاا عد التخعوؼ عم الجممتوف ،كخعوعض اصؿ الكإع)))ْ).

)ُ) الكتاب.ُْٔ -ُّٔ /ّ ،

)ِ) الكسوط في تعسور الورف المجود  ،لمكاةدم اليوسا كرم ّ.َّٕ/
)ّ) ويظر  :الخصائص ّ.ِْٔ/
)ْ) مغيي الم وب.ِِٗ /ُ ،
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كةد صرح عض اليةاة ك
اف تخعوؼ ) ٍف) يرود ل ))تكهوف تاكودها ،
كهك ميزلض تاكود كاةد  ،كالت دود ميزلض تاكودوف)))ُ).
فاسـ ) كف) ميصكب تذووؿ ) كف)  ،كما تإميل هذا التذووؿ مف معي

ععت خؼ تاكودها كةؿ عمماا.
التككود ،فإذا يخ ٍ
كعم وض ةاؿ  ،ك
فإف ) ًف) المخععض ذا كردت عاممض فاف عمماا وككف
عممت
ظاهرا ،كةد تودـ كف سو كول جاز في المغض عمالاا فاجاز ٍف وواؿ :
ي
ن
ذاهب  ،كذكر ا ف ال جرم يكل ذا كلواا
كعممت ٍف ىع ٍم نار
ذاهب ،
رك
ه
ه
ي
ٍف ٍ
عم ه

ةاـ،
اجسـ فعواا مذه اف ٍ ،ف تيص ل عم يوض تذووماا توكؿ:
عممت ٍف ز ن
ي
ودا ى
كالذايي  :تعمماا في مإمر مةذكؼ كهك إمور ال اف كترفع الجممض عدها

عممت ٍف ىع ٍم نار
خ نار عياا)ِ) كمذؿ هذا ذكر ال طموكسي)ّ) فود دؿ المذاؿ:
ي
ودا ةاـ ) تسكوف اليكف) عم ٌف ) ٍف) عاممض ليصب
ذاهب  ،ك
عممت ٍف ز ن
ه
ي
)عمرك) ،
ودا) ،عدها فاذا ووتإي كف ) ٍف) ماممض ذا كرد
)عمرا)  ،ك )ز ن
ه
ن
ود ةاـ ،ما
ذاهب ك
عمرك
عممت ٍف
ود) مرفكعا كةميا :
عممت ٍف ز ه
ك )ز ه
ه
ي
ي
ه
جعؿ ) ٍف) عاممض تودور معمكؿ لاا فاك عم عده عف الةوووض كالصكاب
تكمؼ دود ج مسكغ لل .

المطمب الرابع  :قبر (أف) المقففة كشركطه  :لما ذهب اليةاة ل

إمور مةذكفنا كاف مف ال دواي ٍف وعدكا
نا
كف اسـ ) ًف) المخععض ج وككف ج
وإا ٍف ج وككف هذا الخ ر
صمتاا في مكإع الخ ر ككاف مف ال دواي ن
عيدهـ جك جممض اسموض  ،ك فعموض ؛ ك
يف الصمض ج تككف ٌج كذلؾ.
لذلؾ ذكركا كف خ ر ) ًف) المخععض ج وككف جك جممض  ،فإذا كاف

جممض اسموض لـ تةتج ل فاصؿ  ،كوكلل تعال ً :
اه ٍـ ً
ىف اٍل ىة ٍم يد
)ك خ ير ىد ٍع ىك ي
ى
)ُ) ك ؼ الم كؿ ُ.ُّٔ/

)ِ) ويظر  :ما لـ وي ر مف ايمالي ال جروض إمف كتاب يصكص مةووض صُْٖ.
)ّ) ويظر :الةمؿ في صّح الخمؿ صّْٖ.
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ً
لًمٌ ًل ىر ل
وف) [وكيسٌ ]َُ:ج ذا ةصد اليعي فوعصؿ وياما ةرؼ اليعي
ب اٍل ىعالىم ى
ك
ك
ً
كف) [هكد ]ُْ:عكاذا كاف
)كىف ج ًلىػلى ًج يه ىك فىاى ٍؿ ىيتيـ حم ٍسم يم ى
كوكلل تعال  :ى
خ رها جممض فعموض فإيكاا ج تةتاج ل فاصؿ ذا كاف دعاّ خور كوكلل :
)ي ً
م ىف ي ً
كر ىؾ ىمف ًفي الكي ًار) [اليمؿ ، ]ٖ :ك دعاّ ر كوكلل
تعال  :ي
كد ى
ً
ً
ب ا﵀ي ىعمى ٍواىا) )ُ) )اليكر )ٗ :ك جامد  ،كوكلل
)كاٍل ىخام ىسضى ٍ
ىف غإ ى
تعال  :ى
ً
ىجمياي ٍـ) )ايعراؼ )ُٖٓ :فإذا لـ وكف
)ك ٍ
ب ى
كف ةىد ا ٍةتىىر ى
ىف ىع ىس ىف ىو يك ى
تعال  :ى
جامدا كجب العصؿ وياما جك ما ذ  ،كالعاصؿ ةد ر عض واّ،
دعاّ كج
ن
ص ىد ٍةتىيا) [المائدة.]ُُّ :
ايكؿ) :ةد) ،كوكلل تعال :
)كيعمـ ٍف ةد ى
ي
كالذايي :ةرؼ التيعوس كهك السوف ك سكؼ كوكلل ً :
كف
ى
)عم ىـ ىف ىس ىو يك ي
ً
إ ) )المزمؿ.)َِ :
مي يكـ كم ٍر ى
كالذالث اليعي كوكلل تعال ) :ىفىّ ىو ىرٍك ىف ىج ىو ٍرًجعي ًلى ٍو ًا ٍـ ةى ٍكنج))طل:
املي) )الووامض. )ّ :
ب
اف ىلكف ىي ٍج ىم ىع ًع ى
ٖٗ) كةكلل تعال ) ىو ٍة ىس ي
اييس ي
ى
ظى
ك ً
كال ار ع )لك) كوكلل تعال  :ك
اهـ
جسوى ٍو ىي ي
امكا ىعمى الط ًرووىض ٍ
)كىل ًك ٍ
استىوى ي
ى
كماّ ىغ ىدةنا) )الجف )ُٔ :كةكلل تعال )ىكلىـ واًد لًمكًذوف و ًرذيكف ايىرض ًمف عدً
ى ى ى ٍ ى
ىٍ
ى ٍ ىٍ
)ِ)
ًٍ
ك
اهـ ً يذييكً ًا ٍـ) )ايعراؼ )ََُ :كعمؿ ايخعش هذا
ىص ٍ ىي ي
ىهماىا ىف ل ٍك ىي ى اّ ى
ععت  ،كهي ل جيب الععؿ  ،لـ وةسف
العصؿ وكلل  )) :كلكف هذه ذا يخ ٍ

ُ
امسػػ ىة أ ٍ ً
ً
ػػه ىعمى ٍي ىىػػا) تخعوػػؼ ) ف)
ػب المَّ ي
ىف ىمضػ ى
) ) ةػػر يػػافع كهػػك مػػف الو ػراّ الس ػ عض ) ىكا ٍل ىق ى
ككسر الإاد كفػت ال ػاّ فػي )غإػب) جعمػل فعػّن ماإػوان ،كرفػع لعػظ الجّلػض جعمػل

فػػاعّن ،ويظػػر  :عػراب الوػراّات السػ ع كعمماػػا  ،ج ػػف خالكوػػل ايصػ اايي ص ِٔٗ،
كالتساوؿ لوراّات التيزوؿ ،الجامع لموراّات الع ر ،صَّٓ .

)ِ) ويظ ػػر :كت ػػاب س ػػو كول ،ُٖٔ -ُٕٔ /ّ ،كالغػ ػرة المخعو ػػض

ػػرح ال ػػدرة ايلعو ػػض ج ػػف

الخ از ِ ،ْْٕ /كالمورب ج ف عصعكر ،صُِٕ ،كالجي الدايي ،صِّٕ ،ك رح
ػػذكر الػػذهب ،صِّٖ ،ك ػػرح ا ػػف عووػػؿ ،ّٖٖ -ّٖٔ /ُ ،ك ػػرح اج ػػمكيي ُ/

ْٓٓ.ْٓٔ -
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عكإا مف ذهاب التذووؿ كا إمار)) )ُ )كعممل
جك معاا )ج) ةت وككف
ن
الزمخ رم وكلل ) :كالمعتكةض وعكض عما ذهب مياا ةد ايةرؼ اير عض:
ةرؼ اليعي ك )ةد) ك )سكؼ) كالسوف))

)ِ)

فاذا هك اف هذه ايةرؼ )) ف

تككف فاصمض وياا ك وف ايفعاؿ عم س وؿ العكض مف ت دود ) كف)))

)ّ)

م

لئّ
))لتككف
عكإا عف المةذكؼ كهك اسماا  ،مع ةدل اليكيوف  ،ك ٌ
ن
تمت س المصدروض)) )ْ) .
ك كإةكا هذه العمض ك
اف العرب استو ةكا ٍف وةذؼ اسـ ) ٍف) ك ٍف
ومواا ما لـ وكف ومواا مف الععؿ ّ ةاجز وياما  ،فإذا كجد الةاجز جاز
سوككف) [المزمؿ.)ٓ) ]َِ :
)عمً ىـ ٍف
كوكلل تعال  :ى
ي
كالةوووض كيل لوس ذمض اسـ مةذكؼ لػ) ًف) المخععض في ايمذمض التي
تودـ ذكرها ،كما ةوؿ عف كركد خ رها جممض فعموض ك اسموض  ،فود جاّ مف

اب كف ) ٍف) عد تخعوعاا يهممت مف جاض  ،كصم دخكلاا عم
الععموض كاجسموض عم ةد سكاّ مف جاض خرل  ،كج اسـ مةذكؼ في

الجممض

الةالوف.

كما عف ايةرؼ التي عدكها فكاصؿ ك كج كا كجكدها وف ) ًف)

فعّ متصرفنا فاي فكاصؿ مختموض ؛ يكيل في الةوووض
المخععض كخ رها الكاةع ن
ما جيّ اا لغرض العصؿ ،ؿ لةاجض الجممض الععموض ل غراإاا كمعايواا
في التةووؽ كاجستو اؿ كاليعي كال رط  ،فاي كما ةالكا عف )ج) في الجممض
)ُ) معايي الورف ص ٖٗ.

)ِ) المعصؿ في عمـ العر وض ،صّٖٓ.

)ّ) المةرر في اليةك ِ ،َْٔ/كويظر .َُٕٖ/ّ :
)ْ) ةا وض مةمد الخإرم عم

رح ا ف عووؿ ُ.َُْ /

) ٓ) ويظر :ايصكؿ في اليةك ج ف السراج ُ ،َِٗ /كا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ُ/
َِْ – َِٓ ،كالةجض في الوراّات الس ع ي ي عمي العارسي ٓ.ُّٓ /
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)كىف جك ًلىػلى ًجك يه ىك )[هكد ]ُْ :فإياـ لـ وعدكها ةرفنا فاصّن ،ؿ
اجسموض ى
ةرؼ جيّ ل لغرض اليعي .
كالوكؿ ك
اف ) ٍف) عاممض مذهب ال صرووف ،كما الككفوكف فود يسب
لواـ اياا ج تعمؿ عيدهـ ج في ظاهر كج في مإمر)ُ).

(أف) :
المبحث الثاني  :الغرض األساسي مف استعماؿ ٍ
المطمب األكؿ ( :أف) كالمصدرية  :وذهب اليةاة ل

كف ) ًف)

وإا اياا اف ) كف) الذوومض ك) ًف)
المخععض ذّذوض الكإع  ،كهي مصدروض ن
المصدروض الياص ض لمععؿ المإارع ،تيؤكؿ هي كما عدها ميزلض المصدر

الصرو )ِ).
ودؿ عم

كمف المعركؼ كف ))الععؿ ودؿ عم

المصدر))

وئوف  :الةدث كالزماف فػ)ةاـ)

و
ماض ،كالوواـ ،كهك ةد ركيي الععؿ ،كهك
ةواـ في زمف

)ّ)

ؿ الععؿ ودؿ عم

يّ ذالث كهك اسـ الذات ،فّ د لمععؿ

كذور ما وككف مؤلعنا مف ) ٍف)
مف فاعؿ ظاهر ك مستتر  ،كالمصدر المؤكؿ نا
كالععؿ  ،ك ) ٍف) كجممض اسموض وككف خ رها جممض فعموض ،كهذا وعيي كف ما

سمي المصدر المؤكؿ هك غور المصدر الصرو  ،فالمصدر المؤكؿ كما
ت وف ودؿ عم الذات كالةدكث كزمف معوف ،في ةوف كف المصدر الصرو
ودؿ عم

وياما)ْ).

الةدكث فةسب ،كةد كد ا ف ةوـ الجكزوض ةوووض هذا العرؽ

) ُ) ويظر :ارت اؼ الإرب ي ي ةواف اييدلسي ِ ،ُُٓ /كالجي الدايي ،صِّٖ.
)ِ) ويظػػر :الجيػ الػػدايي ،صِّٖ ،كمغيػػي الم وػػب  ،ُّ /ُ ،كاليكػػت فػػي تعسػػور كتػػاب
سو كول ،لأعمـ ال يتمرم ،ص َّْ.
)ّ) رح ا ف عووؿ.ٕٓٓ /ُ ،

)ْ) ويظر :دائع العكائد.ُِْ /ُ ،
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كذكر السوكطي كذر مف ع رة فركؽ وف المصدر الصرو

كما

سمي المصدر المؤكؿ)ُ) كلاذا ك
كذور ما ج وص تةكوؿ المصدر المؤكؿ
فإف نا
ل مصدر صرو مع المةافظض عم المعي يعسل ٌج عد تاكوّت ج تخمك
ً
ً
ك
ب الملي
)كاٍل ىخام ىسضى ىف ىغإ ى
مف التكمؼ  ،ؿ وتعذر ذلؾ .يةك ةكلل تعال  :ى
ىعمى ٍواىا) [اليكر ]ٗ :في ةراّة يافع  ،كةد مر كف الععؿ في هذه ا وض اذه
الوراّة وعود الدعاّ ةت

جعؿ ةد مسكغات عدـ العصؿ ويل ك وف ) ًف)

المخععض ،كةد است اد ا ف ه اـ ا وض المذككرة ذـ ةاؿ )) ذ ج وعاـ الدعاّ
)ِ)

كوعيي ذلؾ ايل

عوا))
سووا كر ن
مف المصدر ٌج ذا كاف مععكنج مطمونا يةك :ن
ً
وةا ؛ يكيل وعود عيدئذ
نا
ب ا﵀ي عمواا)
مصدر صر ن
ج ومكف جعؿ ) ٍف ىغإ ى
دجلتل في الدعاّ  ،كةد وةصؿ العكس مف ذلؾ ،فعي اب المععكؿ المطمؽ

وةا  ،ذ))ج ووع المؤكؿ مععكنج
نا
وتعوف ف وككف هذا المععكؿ
مصدر صر ن
مطمونا)))ّ).
ودا ةائـ ،كهي
كةاؿ الزرك ي ))) :كف) المعتكةض يةك :عممت ٌف ز ن
ةرؼ تككود كالمكسكرة  ،يص عمول اليةاة  ،كاست كمل عإاـ ،ةاؿ :يكيؾ
تككودا)) )ْ).
لك صرةت المصدر الميس ؾ مياا لـ وعد
ن

وتإ مما تودـ ذكره كف ) ًف) المخععض لـ تستعمؿ لغرض المصدروض

 ،ؿ لغرض خر ،سواتي تعصومل ف اّ ا﵀ تعال .

المطمب الثاني ( :أف) كالمكصكلية  :ذكر اليةاة )) كف في العر وض

)ٓ)
مذّ )):كيل ج وجكز ٍف تيادم
دكات استعممت لمكصؿ))  ،فود ذكر سو كول ن

)ُ) ويظر :اي اه كاليظائر.ُٕٗ -ُْٗ /ِ ،
)ِ) مغيي الم وب.ِٗ /ُ ،
)ّ) ةا وض مةمد الخإرم عم

رح ا ف عووؿ.ُٖٔ /ُ ،

)ْ) ال رهاف في عمكـ الورف.ِِْ /ِ ،

)ٓ) ا غعاؿ ي ي عمي العارسي ِ.ُُٓ/
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اسما فول ايلؼ كالّـ واّ اليداّ  ،ؿ تستعمؿ ) وحاا) ليداّ ما فول ) ؿ)))
كعمؿ ذلؾ)) كياـ جاؤكا ػ) واا) لوصمكا ل يداّ الذم فول ) ٍؿ)))

)ُ)

فوالكا :

م
وا رج يؿ  ،كلـ ووكلكا  :وا الرج يؿ  ،ؿ وا واا الرجؿ ،فمـ وكف لػ) وحاا) ى
م عراب كاف ،كلوست هي الميادل كما تعرب  ،ؿ الميادل
معي كاف ك ٌ
يداّ اجسـ المعرؼ

كؿ اا العرب ل
هك الرجؿ ك) واا) مجرد داة تكص ى
ً
ت في الكّـ
ػ)اؿ) التعروؼ  ،كذكر ك كر ف الس ارج كف )الذم) اجتم ى ٍ
لتككف ))كصمض لكصؼ المعارؼ الجمؿ  ،كما جاؤكا ػ ) م) متكصموف اا
ل يداّ ما فول )اؿ) فوالكا  :وا واا الرجؿ ،كالموصكد يداّ الرجؿ ك ) م)

كصمض)))ِ).
ل

كمذؿ هذا ذكر ا ف جيي كف العرب استعممكا )الذم) لوتكصمكا اا

كصؼ المعارؼ الجمؿ ،فعيد))كصؼ اليكرة ةالكا  :مررت رجؿ كه

ةائـ  ،لكف عيدما رادكا كصؼ المعرفض )الرجؿ) الجممض تكصمكا ل

ذلؾ

استعماؿ )الذم) فوالكا  :مررت الرجؿ الذم كه ةائـ)))ّ) فالذم ةصد ٍف
وككف في مةؿ جر صعض لمرجؿ  ،هك الجممض اجسموض ) كه ةائـ) كلوس

)الذم) التي وي غي ٍف تعرب كصمض ج مةؿ لاا مف ا عراب .كلمذؿ هذا
الغرض استعممت ) ٍف) كةد كإ سو كول ذلؾ وكلل  :كف ) ًف) التي تيصب
ايفعاؿ تكصماا الععؿ كما تصؿ اجسـ المكصكؿ )الذم) الععؿ  :توكؿ:
اف وععؿ كذا)ْ).
ى
يت الذم وععؿ كذا كما توكؿ :مرتل ٍ

)ُ) الكتاب ِ.َُٔ/

)ِ) اييصكؿ في اليةك ِ.ِِٕ/

)ّ) سر صياعض اجعراب ُ.ّْٓ-ّّٓ/
)ْ) ويظر :الكتاب ّ.ُِٔ/
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كهذا ما وجمع عمول اليةاة ةوف وذه كف ل كف ) ٍف) استعممت لجعؿ
الجممض توع مكةع المعرد)ُ) ٌج كياـ ج وتطرةكف ل غرإاا ايساسي الذم

هك الكصؿ ،كومكف تكإو هذه المسالض مف خّؿ إرب ايمذمض ا توض.
مذّ  :عج ت ًمف الغيي وسرؽ ،
ذا رديا جر اجسـ )الغيي) يوكؿ ن
لكف ذا رديا جر الجممض الععموض  :وسرؽ الغيي ،فإكييا ج يوكؿ  :عج ت ًمف
وصاؿ هذا الجر ل

الجممض الععموض :

وسرؽ الغيي  ،ؿ تستعمؿ ) ٍف)
وسرؽ الغيي  ،ككذلؾ ذا رديا وصاؿ .معي
فيوكؿ  :عج ت ًمف ٍف
ى
صادؽ ،
ود
صادؽ  ،فّ يوكؿ:
ود
عممت ز ه
ه
المععكلوض ل الجممض اجسموض  :ز ه
ي
ي

صادؽ  ،ذا رديا الكصؿ
ك:
ودا صادةنا  ،ؿ يوكؿ :عممت كف زودان
ه
عممت ز ن
ي
صادؽ  ،ذا رديا الكصؿ فةسب،
ود
كتككود اجسـ  ،ك يوكؿ :
ه
عممت ٍف ز ه
ي

عكاذا رديا جعؿ الجممض الععموض ،وور زود الوراف ،فاعّن ،ج يوكؿ :وسريي وور

ود
اف ،ؿ تستعمؿ ) ٍف) كيوكؿ  :وسريي ٍف ى
وور ز ه
زه
ود الور ى
يكعواا تجيّ كايسماّ مجركرة كميصك ض كمرفكعض ٌج

اف ،م الجممض
الور ى
كف العرب استعايكا

لجعؿ الجممض توع في مذؿ هذه المكاةع استعماؿ ) ًف) المعتكةض الامزة.

عكاذا ةوؿ :كف الجممض الععموض ةد توع مععكنج ل مف دكف ) ٍف) يةك:
ودا وكتب ،فالجكاب عف ذلؾ كف جممض )وكتب)  ،عكا ٍف يعر ت هيا في
ظييت ز ن
يف ةدكث الظف
مةؿ يصب مععكنج ل ٌ ،ج كياا في المعي لوست كذلؾ ؛ ٌ
كةع عم

زود كلوس عم

)وكتب) التي هي في المعي

كصؼ لػ)زود) عكاذا

وإا  :ةد توع الجممض خ نار مف دكف ) ٍف) يةك :زويب توكؿ الةؽ،
ةوؿ ن
فالجكاب عف ذلؾ كف الجممض الععموض )توكؿ الةؽ) لـ توع الخ ر الذم هك
يعس الم تد في المعي  ،فالعّةض وياما في التركوب عّةض م تد كخ ر،

كلكياا في المعي

عّةض فعؿ كفاعؿ ٌ ،ج كف العاعؿ تودـ عم فعمل ،فمك

)ُ) ويظ ػػر :ػػرح ا ػػف عوو ػػؿ ُ ،ّٓٔ ،ُّٓ ،َّٓ/كف ػػي الية ػػك العر ػػي ةكاع ػػد كتط و ػػؽ
لممخزكمي صْْ كمعايي اليةك لمدكتكر فاإؿ السامرائي ّ.ُْٖ-ُْٕ/
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ود خكؾ  ،لكجب استعماؿ
يرود جعؿ )توكؿ الةؽ) خ نار كالخ ر في ةكليا :ز ه
توكؿ الة ك
ؽ ،كج وص هذا التركوب لعدـ صةض
) ٍف) ك ٍف وواؿ :زويب ٍف
ى
معياه  ،كوجب استعماؿ ) ٍف) عيد رادة هذا المعي عد صةض كةكعل يةك:

ال جاعض ف توكؿ الةؽ  ،فاستعممت ) ٍف) ؛ ك
يف المراد جعؿ جممض )توكؿ
ود خكؾ.
الةؽ) خ نار كالخ ر في المذاؿ المذككر :ز ه
فالعرب استعممكا ) ًف) المخععض لمكصؿ ل الجممض اجسموض كالععموض

ٌ ،ج ياـ عيدما رادكا تككود اجسـ الذم ومواا ددكا اليكف ،كهذا الت دود الذم
جاّ ميل التككود اةتإ يصب اجسـ فتككف ) كف) الذوومض استعممت لغرإوف،

لغرض الكصؿ ل الجممض اجسموض ،كالذايي لتككود م تد هذه الجممض

المطمب الثالث  :إعراب (أف) بيف مذوب النحاة كمذوب الكصؿ :

وإا مذهب المعسروف ك صةاب كتب
ةوف يذكر مذهب اليةاة يعيي ذلؾ ن
جموعا ةد جعمكا ما يد لك ىف في كتب اليةك س وماـ
معايي الورف عكاع ار ل ؛ يكياـ
ن

في التعسور كا عراب.

فود يةا المعسركف كالمعر كف مية اليةاة في عراب الورف الكروـ ،فعي
)ي ً
م ىف ي ً
كر ىؾ ىمف ًفي الكي ًار ىك ىم ٍف ىة ٍكلىاىا
عراب ) ٍف) في ةكلل تعال  :ي
كد ى
ً
اف المك ًل ىر ل
وف) [اليمؿ.]ٖ :
ب اٍل ىعالىم ى
ىك يس ٍ ىة ى

ةاؿ :الزمخ رمٍ ))) :ف) هي المعسرة ؛ ي كف اليداّ فول معي الوكؿ ،
اف
فإف ى
ةمت :هؿ وجكز ف تككف هي المخععض مف الذوومض ،كتودوره  :يكدم ٍ
ٍ
فإف ةمت  :فعم
كرؾ كالإمور إمور ال اف؟ ةمت  :ج ؛ يكيل ج د مف ةدٍ ،
إمارها ،ةمت :ج وص ؛ يكياا عّمض ج تةذؼ))

)ُ)

كةاؿ ك ال ركات ف

اجي ارمٍ ))) :ف) مخععض مف الذوومض ،كتودوره كيلي كرؾ ،كلـ وات عكض ،ك
يف
) كرؾ) دعاّ)))ِ) كووصد العكض  :العاصؿ وف ) ٍف) كالععؿ  ،كةاؿ ك
)ُ) الك اؼ ،صّ.ّّٖ/

)ِ) ال واف في غروب عراب الورفُِٗ/ِ.
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ةوافٍ ))) :ف) ...وجكز ٍف تككف معسرة  ...كوجكز ٍف تككف مصدروض ،
ك) كرؾ) صمض لاا  ...كوجكز ٍف تككف المخععض مف الذوومض ك) كرؾ) فعؿ
دعاّ لـ وجز دخكؿ )ةد) عمول ككاف الزمخ رم ي ذلؾ
دعاّ ،عكاذا كاف
ن

كف ) كرؾ) خ ر ج دعاّ ؛ فمذلؾ لـ يوجز ٍف تككف مخععض مف
عم
الذوومض)))ُ).

وإا كّـ الزمخ رم  ،كعوكب عمول مذؿ ما
كيوؿ السموف الةم ي ن
عوٌب عمول ك ةواف ،ذـ ةاؿ)) :كةد تودـ فول است كاؿ ،كهك كف الطمب ج
ووع خ نار في هذا ال اب ،فكوؼ كةع هذا خ نار لػ) ًف) المخععض كهك دعاّ)) )ِ).
كفي ةكلل تعال )كاٍل ىخ ً
ام ىسضى ك
ب المك ًل ىعمى ٍواىا) [اليكر ]ٗ :ةر
إى
ىف ىغ ى
ى
ً
ماإوا،
فعّ
ب)  ،كسر الإاد كفت ال اّ  ،ن
يافع ) ٍف) التخعوؼ ك ٌ
ن
)غإ ى
كرفع لعظ الجّلض عم يكل فاعؿ )ّ ) كمف ذهب ل كف ) ٍف) مخععض مف
الذوومض ،جاز ذلؾ عيده مع عدـ كجكد العاصؿ لككف الععؿ ى ً
)غإ ى
ب ا﵀ي
عمواا) دعاّ ،كلاذا ةاؿ المعترإكف ))ومزمكـ ةد مروف  ،كهك كما عدـ
العصؿ وف المخععض كالععؿ الكاةع خ نرا ،عكا كما كةكع الطمب خ نار في هذا ال اب
فعّ متصرفنا غور
كهك ممتيع  ،تورور ذلؾ كف خ ر ) ًف) المخععض مت كاف ن
موركف ػ)ةد) كجب العصؿ وياما ،فإف يجوب ايل دعاّ ،يجوب ك
اف الدعاّ

طمب ،كةد يصكا عم

كف الجممض الطم وض ج توع خ انر لػ) ف)))

)ْ)

كفي ةكلل

)ُ) ال ةر المةوط.ِٕ /ٕ ،
) ِ) الدر المصكف ٖ ،ّٕٓ/كالم اب في عمكـ الكتاب.ُُِ/ُٓ ،

) ّ) ويظر :الك ؼ عف كجكه الوراّات الس ع ،ُّْ /ِ ،كالك اؼ ،ُُِ /ّ ،كزاد
المسور ،ّٖٔ /ٓ ،كالت واف في عراب الورف ِْٓ /ِ ،كال ةر المةوط-ُّٓ /ٔ ،
ِّٓ.
) ْ) الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكيكف ،ّٖٕ /ٖ ،كويظر :الم اب في عمكـ
الكتاب.َُّ /ُْ ،
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كت الس ً
ممى يك ً
ات كاي ٍىر ً
ؽ المٌلي ًمف ى ٍي وّ
ض ىك ىما ىخمى ى
ى
ى
كم ىاك ى
ىجمياي ٍـ)[ايعراؼ ]ُٖٓ :يعر ت ) ٍف) ة ؿ
ب ى
ا ٍةتىىر ى

تعال  ) :ىىكلى ٍـ ىويظييركٍا ًفي
كف ةىًد
ىك ٍ
ىف ىع ىس ىف ىو يك ى
)عس ) مخععض مف الذوومض كاسماا إمور ال اف مةذكؼ ك)عس ) خ رها ك

) ٍف) كما في ةوزها مصدر مؤكؿ في مكإع جر عطعنا عم ممككت)ُ).
كةاؿ ك ال واّ العك رم)) :ةكلل تعال )ك ٍف عس ) وجكز ٍف تككف
المخععض مف الذوومض ك ٍف تككف مصدروض  ،كعم كّ الكجاوف هي في مكإع
جر عطعنا عم ممككت)) )ِ).

كةاؿ ك ةواف )) :ك) ٍف) هي المخععض مف الذوومض ،كاسماا مةذكؼ
إمور ال اف كخ رها )عس ) كما تعموت ل ،كةد كةعت الجممض غور الخ روض
ً
ب ا﵀ي عمواا)
خ نار لػ ) ٍف) في مذؿ هذه ا وض كفي مذؿ )كالخامسض ٍف ىغإ ى
[اليكر ]ٗ :ف ى ً
ب ا﵀ي عمواا) جممض دعاّ ،كهي غور خ روض ،فمك كايت
ػ)غإ ى

) كف) م ددة لـ توع )عس ) كج جممض الدعاّ خ نار لاا ،كج وجكز :عممت كف
يت ترود الدعاّ  ،ك جاز
ودا عس ف وخرج ،كج عممت ٌف ز ن
زن
ودا لعيل ا﵀ ،ك ى
ك ال واّ ف تككف ) ف) هي المخععض مف الذوومض ك ف تككف مصدروض كهي
الياص ض لمععؿ المإارع ،كلوس يّ  ،يياـ يصكا عم ٌف ) ٍف) تكصؿ
مرا ،ف رطكا فول التصرؼ ،
ععؿ متصرؼ مطمونا ،وعيكف
ن
ماإوا كمإارنعا ك ن
ك)عس ) فعؿ جامد فّ وجكز ف وككف صمض لػ) ف)))

ةالل السموف الةم ي)ْ).

)ّ)

كما ةالل ك ةواف

) ُ) ويظر :الكتاب ،ُٖٔ -ُٕٔ /ّ ،كالك اؼ ،ُٕٔ /ِ ،كالجي الدايي ،صِّٕ،
ك رح ذكر الذهب ،صِّٖ.
) ِ) الت واف في عراب الورف.ُْٓ /ُ ،
) ّ) ال ةر المةوط.ْٕٓ /ْ ،

) ْ) ويظر :الدر المصكف ،ِٓٔ /ٓ ،كالم اب في عمكـ الكتاب.َْٕ /ٗ ،
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ت وف مما تودـ ذكره كف ) ٍف) في ا وات المذككرة يعنا ومتيع ف تككف
) ًف) المخععض مف الذوومض ،ك ف تككف ) ًف) الياص ض المصدروض جمتياع ف
وككف الععؿ الذم كلواا خ نار لأكل
جامدا.
ن

فعّ
ك صمض لمذايوض لككيل
دعاّ ك ن
ن

كةد عرض المعر كف كالمعسركف هذا ا كاؿ مف دكف ٍف وودمكا لل
ةّن ،كهذا دلوؿ عم كف ) ٍف) ج عّةض لاا ما اصطم عم تسموتاا ،
ك كؿ ما تودـ مف كّـ في ع ار اا كما تإميل مف ذكر

ركط كعرض

كاجت مختموض  ،فاي لوست ج مجرد داة استعممت لغرض الكصؿ  ،فاي

في ا وض ايكل استعممت كصمض وواع الجممض الععموض ) كرؾ مف في اليار)
في مةؿ رفع يائب فاعؿ ك في مةؿ يصب عم يزع الخافض  :كالتودور
اف كرؾ ،كفي الذايوض استعممت كصمض وواع الجممض الععموض

يكدم مكس
ى ً
ب ا﵀ي عمواا) في مةؿ رفع خ ر الم تد  ،كفي الذايوض استعممت كصمض
)غإ ى
وواع الجممض )عس كمعمكلاا) في مةؿ جر عطعنا عم ممككت.
ككذلؾ ةالكا في عراب ) ٍف) في ةكلل تعال )ك خر دعكاهـ ًف الةمد

﵀ رب العالموف) [وكيس : ]َُ :كياا ) ًف) المخععض مف الذوومض كاسماا إمور
ال اف مةذكؼ ك )الةمد ﵀) خ رها كالتودور :كيل الةمد ﵀  ،ك ) ٍف) كاسماا
المةذكؼ كخ رها مصدر مؤكؿ في مةؿ رفع خ ر الم تد كالتودور :ك خر

دعكاهـ ةمد ا﵀)ُ).

اوإا لـ تستعمؿ كما ذهب اليةاة لتؤكؿ هي كما عدها
ك ) ٍف) هيا ن
ةمد ا﵀ ؛ ك
يف ا وض استعماؿ ) ٍف) فادت تةدود صوغض الةمد كالتعروؼ اا
اكياا هي ةكلاـ )الةمد ﵀) كلاذا ةالكا في تعسورها  :كخاتمض دعائاـ الذم هك

التس و

ٍف ووكلكا )الةمد ﵀ رب العالموف) فود استعممت ) ٍف) كصمض وواع

)ُ) ويظر :معايي الورف عكاع ار ل ّ ،ٕ /كالت واف في عراب الورف ِ.ٓ/
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الجممض اجسموض )الةمد ﵀ رب العالموف))ُ) في مةؿ رفع خ نار عف الم تد ،
فموس لػ) ٍف) معي غور غرض الكصؿ ؛ ةت كيل ج اختّؼ في المعي وف
ا وض استعماؿ ) ٍف) ك وف ةكليا في الكّـ  :ك خر دعكاهـ الةمد ﵀ رب
العالموف ،م :ةد وستغي عياا ٍف ص ك التركوب مف دكياا ،كهذا مما دفع
عض اليةاة ل الوكؿ زوادتاا في هذه ا وض)ِ).
ً
ك
ب
كف اٍل ىغ ٍو ى
كفي ةكلل تعال  ) :ىفمى كما ىخ كر تىىو ىكيت اٍل ًج حف ىف ل ٍك ىك يايكا ىو ٍعمى يم ى
ما لى ًذيكا ًفي اٍل ىع ىذ ً
اب اٍل يم ًا ً
وف) [س ا ]ُْ :تعرب ) ٍف) مخععض مف الذوومض كاسماا
ى
إمور ال اف مةذكؼ ،كالجممض ال رطوض خ رها ك) ٍف) كاسماا المةذكؼ
كخ رها مصدر مؤكؿ في مةؿ رفع دؿ ا تماؿ مف الجف كالتودور :ت ويت

ك
الجف جاماـ ،كما توكؿ :ت وف زود جامل)ّ).

ٍف) في هذه ا وض ج مكإع
كةاؿ ا ف عطوض ))مذهب سو كول كف ) ٍ
لاا مف ا عراب)) )ْ ) .وعيي ) ٍف) في ا وض المذككرة ) ٍف لك كايكا وعممكف
الغوب) .كيوؿ ك ةواف اييدلسي كّـ ا ف عطوض فواؿ)) :كةاؿ ا ف عطوض:

ذهب سو كول ل ٌف ) ٍف) ج مكإع لاا مف ا عراب )))ٓ).
وإا كّـ ا ف عطوض فواؿ )) :كةاؿ ا ف
كيوؿ السموف الةم ي
ن
عطوض :كذهب سو كول ل

كف ) ٍف) ج مكإع لاا مف ا عراب ،ةمت :كظاهر

)ُ) ويظر :جامع ال واف لمط رم ُُ َُٕ /كالك اؼ ِ َِّ /ك يكار التيزوؿ لم وإاكم
ّ.َُُ /

)ِ) ويظر :ال ةر المةوط ٓ ،ُُٕ /كالدر المصكف ٔ.ُٓٔ /
)ّ) ويظر :الك اؼ ّ ٓٓٔ /كالدر المصكف ٗ.ُٖٔ /
) ْ) المةرر الكجوز ْ.ُِْ /
) ٓ) ال ةر المةوط ّٕٕٓ /

611

هذا ياا زائدة يياـ يصكا عم

اطراد زوادتاا ة ؿ )لك) في ةوز الوسـ،

كالتودور :كا﵀ لك كايكا وعممكف)))ُ).

كةاؿ ايستاذ مةمد ع د الخالؽ عإومض )) :كجعؿ ك ةواف ) ٍف)

خر ت ٌويت الجف ف لك كايكا وعممكف الغوب ما
زائدة ة ؿ )لك) في )....فمما ٌ
ل ذكا في العذاب) [س ا.)ِ)]ُّ :

كةد ت وف كف الوكؿ زوادة ) ٍف) في ةكلل تعال ٍ ) :ف لك كايكا وعممكف
الغوب) [س ا ]ُْ :ةد يس ل ا ف عطوض ل سو كول  ،ككذلؾ يسب ك اؿ مف
استيادا ل كّـ
ي ةواف اييدلسي كالسموف الةم ي هذا الوكؿ ل سو كول
ن
ا ف عطوض .م :كف الوكؿ زوادة ) ٍف) هك ةكؿ سو كول كلوس ةكؿ ي ةواف
كما ذكر ايستاذ عإومض
ك
فأف ) ٍف) لـ تستعمؿ ٌج لغرض الكصؿ  ،جاز اجستغياّ عياا
كمما استسو ،التركوب مف دكياا  ،مما عط المجاؿ ل الوكؿ زوادتاا ،

كهي في الةوووض ج عّةض لاا كؿ ما تودـ مف كّـ في ع ار اا سكل كياا
استعممت كصمض وواع الجممض ال رطوض ) :لك كايكا وعممكف الغوب ما ل ذكا

في العذاب الماوف) في مةؿ رفع دؿ ا تماؿ مف الجف.

(أف) المقففة كمعاني ً
المبحث الثالث ً :
يقر :
(أف) األ ى

ذكر اليةاة لػ) ًف) المعتكةض الامزة الساكيض اليكف معايي كذورة ٌ ،ج
كياـ اتعوكا عم ياا تجيّ ير عض معاف رئوسض  ،هي ً ) :ف) الياص ض

المصددروض  ،ك) ًف) المخععض مف الذوومض يةك ةكلل تعال ) :كيعمـ ٍف ةد
ؽ
)كايطىمى ى
صدةتيا ) { المائدة  ، }ُُّ :ك) ًف) التعسوروض  ،يةك ةكلل تعال  :ى
اٍل ىمّ ًم ٍياي ٍـ ً
اص ًيركا ىعمى لًاىتً يك ٍـ ً كف ىه ىذا لى ى ٍي هّ يو ىر ياد { ص ، }ٔ :
ام ي كا ىك ٍ
ىف ٍ
) ُ) الدر المصكف ٗ.ُٔٗ -ُٖٔ /

) ِ) دراسات يسمكب الورف ،الوسـ ايكؿ ،الجزّ ايكؿ ،صُّٖ.
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كزائدة كوكلل تعال  ) :ىفمى كما ىف ىجاّ اٍل ى ً يور ىٍلوىاهي ىعمى
{ وكسؼ .)ُ) }ٗٔ :

ك ٍج ًا ًل فىارتى كد ً
ص نورا)
ٍ ى
ى

كالةوووض كف ) ٍف) جموع يكاعاا غرإػاا كاةػد  ،كهػك كياػا اسػتعممت
كصمض لمدخكؿ عم الجممض  ،كفوما واتي واف ذلؾ .

المطمب األكؿ ( :أف) المقففة ك(أف) المصدرية  :جمع الوراّ
اعضى)
الع رة عم ةراّة المإارع في ةكلل تعال )لً ىم ٍف ىىر ىاد ىف يوتً كـ ك
إ ى
الر ى
[ال ورة ] ِّّ:اليصب  ،كهذا هك المذ ت في المصةؼ ،لكف ةر مجاهد
رفع )وتـ) كفواا ةكجف ،ةدهما:

ةكؿ ال صرووف :كف ) ٍف) هي الياص ض لمععؿ المإارع  ،لكياا
يهممت ةمّن عم )ما) ختاا ج تراكاما في المصدروض ك كا ٍف وجعمكها
) ًف) المخععض مف الذوومض لكجاوف ،
ةدهما :كيل لـ وعصؿ وياا ك وف الجممض الععموض عدها ،كالذايي :كف

ما ة ماا لوس ععؿ مف فعاؿ الوووف.

كالوكؿ الذايي :هك ةكؿ الككفووف  :كياا ) ًف) المخععض مف الذوومض ك ٌذ

كةكعاا مكةع الياص ض ،م ذ عدـ العصؿ وياا ك وف خ رها)ِ).

ككذلؾ ةر جماكر الوراّ المإارع اليصب في ةكلل تعال
ىجك تي ىكملـ اليكاس ذىّىذىضى ىو و
كاـ ًجك ىرٍم نزا) [اؿ عمراف.]ُْ:
ى
ى

) ُ) ويظر :رصؼ الم ايي ص ُُٖٓٗٗ -كالجي
َُ ّٔ-ِٕ/

) ىوتي ىؾ

الدايي صُِِ،كمغيي الم وب

)ِ) ويظػػر :المعصػػؿ فػػي عمػػـ العر وػػض لمزمخ ػػرم ،صَْٖ ك ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش
ٖ ٕٔ-ُٕ/ك رح عمػدة الةػافظ ج ػف مالػؾ صِّٖ كالجيػي الػدايي صِِّّٕٗ-
كمغيي الم وب ُ َّ/كالدر المصكف ِ ْْٔ-ّْٔ/ك رح ا ػف عووػؿ ُٖٔٗ-ّٖٔ/
كهمع الاكامع ِ ُٖٕ/كالمطالع السعودة ُ.َِّ/
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كةر ا ف ي ع مض رفعل  ،كما عم ع لد ) ٍف) هي المخععض مف الذوومض
كالعاصؿ )ج) الياص ض  ،ك عم جعماا ) ٍف ًِ) الياص ض المصدروض  ،يهممت

ةمّن عم

ةتاا )ما) المصدروض)ُ).

كيا)[ راهوـ ]َُ:ةر طمةض
ككذلؾ ةكلل تعال ) :تيًر ي
ص حد ى
ود ى
كف ىف تى ي
ت دود اليكف كايصؿ :تصدكييا  ،فادغـ يكف الرفع في الإمور ،كفواا

تخروجاف ،ةدهما  :ف تككف ) ٍف) هي المخععض مف الذوومض كاسماا إمور
ال اف ك ذ عدـ العصؿ وياا ك وف الجممض الععموض ،كالذايي ٍ :ف تككف ) ٍف)
هي الياص ض المصدروض ،كلكف يهممت ةمّ عم )ما) المصدروض)ِ).

كما ةكلل تعال )ىفىّ ىو ىرٍك ىف ىج ىو ٍرًجعي ًلىٍو ًا ٍـ ةى ٍكنج) [طل ]ٖٗ:فرفع
)ورجع) هك ةراّة جماكر الوراّ  ،ك كف ) ٍف) مخععض مف الذوومض  ،كةر ك ةوكة

ورجع) عت
كال افعي عكاكاف ) ٍف ج
ى
المصدروض)ّ).

العوف  ،جعؿ ) ٍف) هي الياص ض

كما ص ذ ات الرفع كاليصب عم ةد سكاّ ٌج في ةكؿ ا﵀
ك
ً
مر كيل وتعوكف ف تككف
كف ًفتٍىيضه)[ المائدة ]ُٕ :كةد ك
)ك ىةسيكٍا ىج تى يك ى
تعال  :ى
) ف) مخععض مف الذوومض ذا في ً
ص ىؿ وياا ك وف الععؿ ةرؼ ٌ ،ج كيل ذا كاف
ٍ
عكإا
عكإا ك) ٍف) مخععض  ،كجاز ف ج تككف
العاصؿ )ج) جاز ف تككف
ن
ن

ك) ٍف) الياص ض المصدروض
)ٓ)
فول))

)ْ )

؛ ك
يف )))ج) ج تعصؿ وف العامؿ كالمعمكؿ

)ُ) ويظ ػػر  :مع ػػايي الوػ ػراف لموػ ػراّ ُ ،ِٖ/ِ ،ُُٓ/كالت و ػػاف ف ػػي عػ ػراب الوػ ػراف لمعك ػػرم
ُ ،َُِ/كالدر المصكف ّ.ُْٔ/

)ِ) ويظر  :ال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي ٓ ِٓٓ/كالدر المصكف ٕ.ٕٓ/
)ّ) ويظر :ال ةر المةوط ٔ ،ِِِ/كالدر المصكف ٖ.ُٗ/
لمكراؽ صَٓٔ
)ْ) ويظر  :عمؿ اليةك  ،ك
)ٓ) الموتإب . ِّ/ِ :
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تككف) الرفع ،م :كيل
))ةر ك عمرك كةمزة كالكسائي )كةس كا اج
ي
تككف) يصنا ،كيص ل ػ) ٍف)  ،ك)ج) ج تعصؿ وف
ج تككف ،كةر ال اةكف )ج
ى

العامؿ كالمعمكؿ)))ُ).

)))تككف) مرفكعض عم إمور الااّ كايل ةاؿ :يكل
ةاؿ ك ع ودة:
ي
)تككف) فعم عماؿ ) ٍف) فواا ،كج تميع )ج)
ج تككف فتيض  ،كمف يصب
ى
)ِ)

 ،كجاّ في كتاب  ،عراب الوراّات الس ع

اليصب ٍف وعمؿ في الععؿ))
كعمماا )) :ةر ك عمرك كةمزة كالكسائي  ،الرفع  ،عم معي  :ف لوس

تككف فتيض  ،عيد الككفووف ،كعيد ال صرووف ،كف ) ًف) الخعوعض ها هيا مخععض

مف م ددة  ،كايصؿ  :كيل ج تككف فتيض)))ّ).

كيل ذا رود مف المإارع معي

ايمر المستور

ك ار سو كول ل
رفع  ،عكاجك يصب )ْ ) مف غور ٍف و ترط ٍف تس ؽ ) ٍف) ععؿ مف فعاؿ
الوووف .كذكر الم رد ف الععؿ المإارع ورفع عد ) ٍف) ذا كاف نوئا ةد
):عمً ىـ
استور ،كهذا وستمزـ ف وس ؽ ) ف) فعؿ مف فعاؿ الوووف كوكلل تعال
ى
ىف سو يك ً
إ ) [المزمؿ .)ٓ)]َِ :كالذم اع مذهب الم رد ،ووكؿ
كف مي يكـ كم ٍر ى
ىى ي
الزرك ي  :كف ) ًف) المخععض ))توع عد فعؿ الوووف كما في معياه كوككف

اسماا إمور ال اف))ٔ).

)ُ) ةجض الوراّات الس ع ي ي زرعض ،صِّّ  ،كويظر  :غوث اليعع في الوراّات الس ع
ص ُٗٗ .
)ِ) مجاز الورف ص ٕٓ .

)ّ) عراب الوراّات الس ع كعمماا  ،ج ف خالكول ايص اايي ص ِٗ.
)ْ) ويظر :الكتاب.ُٖٔ -ُٔٓ /ّ ،
)ٓ) ويظر :الموتإب لمم رد ،ٖ-ٕ /ّ ،كمعايي الةركؼ لمرمايي ،صِٕ ،ك رح الكافوض
الكافوض ج ف جماعض ،صّّٔ.

)ٔ) ال رهاف .َِٓ /ّ :
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ك كإ اليةاة هذه الوإوض فذكركا كف ايفعاؿ التي توع ة ؿ ) ًف)

المعتكةض الامزة عم ذّذض إرب .إرب ةد ذ ت في اليعكس كاستور يةك:

تاوت .
كخعت كا
طمعت
وويت .كإرب عكس ذلؾ ،يةك:
ي
ي
ي
وت ك ي
عممت كر ي
ي
كظييت.
كخمت
ت
ي
ي
كإرب متكسط وياما ،يةك :ةس ي
فالإرب ايكؿ  :ج توع عدها جك ) كف) الذوومض ك المخععض ،كالذايي :

جتوع عدها ٌج المصدروض ،كوعيكف ذلؾ الياص ض لمععؿ المإارع  ،كالإرب
ك
ً
كف ًفتٍىيضه) [ المائدة:
)ك ىةسيكٍا ىج تى يك ى
الذالث  :جاز فواا الكجااف كوكلل تعال  :ى
ُٕ] )ُ).
كما ةوؿ في كتب اليةك ةوؿ في كتب ا عراب كالتعسور ،فذكركا ف

)تككف) جعؿ ) ٍف) مخععض مف الذوومض كاسماا إمور ال اف ،كاجب
مف رفع
ي
تككف  ،ك)تككف) فعؿ تاـ ،ك)فتيض) فاعؿ  ،كالجممض
الةذؼ كالتودور :كيل ج
ي
الععموض خ رها ،كهي معسرة لإمور ايمر كال اف كجعؿ )ةس كا) معي

)عممكا) ؛ ك
يف ) كف) الذوومض كالمخععض تعود التاكود ،كالتاكود ج وجكز ج مع
الوووف  ،ك)ج) اليافوض فاصمض وياا ك وف الععؿ ،كهذا العصؿ ج د ميل لوككف

عكإا عف اسماا المةذكؼ .كةؽ ٍف تكتب ميعصمض عم هذا التودور ؛ ك
يف
ن
الااّ المإمرة تةكؿ وف ) ٍف) كجـ )ج) في المعي كالتودور  ،فومتيع
اتصالاا الّـ ،كهذا هك مذهب مكي ا ف ي طالب الووسي)ِ) ،ك جوب اف

)ُ) ويظػػر :الموتإػػب ّ ، ٖ-ٕ/كتػػاب الجمػػؿ لمزجػػاجي ،صُٕٗ ،ُٖٗ -كعمػػؿ اليةػػك
ص َٔٔ ،َٕٔ-كاليكت في تعسور كتاب سو كول لأعمـ ال يتمرم ،صُِْ ،ك رح
عو ػ ػػكف ا عػ ػ ػراب لممجا ػ ػػعي ص ُُُ  ،كالمعص ػ ػػؿ ف ػ ػػي عم ػ ػػـ العر و ػ ػػض لمزمخ ػ ػػرم،

صٖٖٔ ،كالمجمػػس التاسػػع كالع ػػركف مػػف ايمػػالي ال ػػةروض إ ػمف كتػػاب يصػػكص
مةووػػض  ،صُِْ ،كالموػػرب ج ػػف عصػػعكر ،َِٔ /ُ ،ك ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش،
ٖ ،ٕٕ /كةطر اليدل ،صِٔ ،ْٔ ،ك كإ المسالؾ.ّّْ -َّّ /ُ ،

)ِ) ويظر :م كؿ عراب الوراف.ِّٗ /ُ ،
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)تككف) جعؿ ) ٍف)
هذا جائز لك كاف في غور المصةؼ ،كمف يصب
ى
الياص ض لمععؿ المإارع ،كجعؿ )ةس كا) تعود ال ؾ معي ظيكا  ،ك)ج)
اليافوض ج تميع يصب ) ٍف) لمععؿ  ،ك) ٍف) في الوراّتوف كما في ةوزها في
مةؿ يصب سادة مسد مععكلي )ةسب)  ،ك مععكؿ ل كؿ  ،كالذايي

كائيا
مةذكؼ كالتودور :ةس كا ع كد العتيض ةاصّن اك ن
كو دك كيل ج ع رة يكع ايفعاؿ التي تس ؽ ) ٍف) عكاكيما الع رة ما وراد
مف المإارع  ،فإف يرود ميل معي الةوووض كالوووف ،كمعي استورار مره ،
)ُ)

.

تعوكف الرفع  ،عكا ٍف يرود إد ذلؾ مع رادة تخموصل لّستو اؿ  ،تعوكف اليصب
يكه عض اليةاة اذه الةوووض  ،فود
 ،عكا ٍف جاز هذا كذاؾ جاز الكجااف ،كةد ك
وت ٍف ج ً
تكريميي ،ذلؾ عيد
جاز ايخعش رفع )تكرميي) في يةك  :خ ي
كجر اا في المخاطب ،ك
كاف الجممض
جعؿ عدـ ا كراـ ةوووض ةد عرفاا المتكمـ ك

تكرميي
تودور :خ ي
وت كيؾ ج ي
كةد صرح العراّ في ةكلل تعال  ) :وتي ىؾ ىجك تي ىكملـ الكياس ذىّىذىضى ىو و
كاـ
ى
ى
ى
ًجك ىرٍم نزا) { ؿ عمراف }ُْ :الذم جاز فول رفع المإارع كيص ل ايكل )) ذا
)ّ)
ت))
ردت اجستو اؿ المةض يص ى
ى
)ِ)

لذلؾ وتعوف الرفع ذا اةترف المإارع ةرؼ وميع رادة معي
ً
اجستو اؿ كس ول السوف كوكلل تعال ً :
إ )
كف مي يكـ كم ٍر ى
ى
)عم ىـ ىف ىس ىو يك ي

)ُ) ويظػػر :معػػايي الوػراف عكاع ار ػػل ُٕٓ /ِ ،عكاعػراب الوػراف لميةػػاس ،صُِْ كالك ػػاؼ،
ُ ْٔٗ /كالمةرر الكجوز َِِ /ِ ،كال واف في غروػب عػراب الوػراف َُّ /ُ ،كزاد
المسػػور ِّٖ /ِ ،كالت وػػاف فػػي ع ػراب الو ػراف ّّٖ /ُ ،كالجػػامع يةكػػاـ الو ػراف/ٓ ،

ِْٖ كالتسػػاوؿ لعمػػكـ التيزوػػؿ ّْٗ /ُ ،كال ةػػر المةػػوط ِٕٗ /ّ ،كالػػدر المصػػكف،
ْ َّٕ -ّٔٓ /كالم اب في عمكـ الكتاب ْْٓ -ُْٓ /ٕ ،كفت الودور.ٔٔ /ِ ،

)ِ) ويظر  :معايي الوراف صْٗ.ٗٓ-
)ّ) معايي الوراف ُ.ُُٓ/
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[المزمؿ ، ]َِ :ك كإةكا ذلؾ وكلاـ  :كف الدلوؿ عم كف ) ٍف) لوست ) ًف)
الياص ض المصدروض ككف المإارع موتريا سوف اجستو اؿ ك) ًف) المصدروض
تخملص المإارع لّستو اؿ فّ وجكز اجتماع داتوف لمعي كاةد

وتعوكف رادة معي

ايمر المستور في المإارع كمعي

)ُ)

 ،ككذلؾ

ذ اتل كةوووتل  ،ذا

س ؽ ةرؼ ايل اف السوف كس ول ػ)لف) ك ةرؼ مف ةرؼ ال رط،

و
ماض.
ككذلؾ ذا س ؽ ػ)لـ) ييل وومب المإارع ل

كممخص هذه الوإوض كف اليصب وككف ذا يرود المإارع مستوّ

عف الجممض مع رادة تخموصل لّستو اؿ  ،كالرفع وككف ذا يرود جراّ الجممض

الععموض التي فعماا فعؿ مإارع مجرل الةكاوض.
ً
اه ٍـ ً
ىف اٍل ىة ٍم يد لًمٌ ًل ىر ل
ب
)ك خ ير ىد ٍع ىك ي
كهذا ما جاّ في ةكلل تعال  :ى
ً
وف) [وكيس ]َُ :ةاؿ الط رم في تعسور هذه ا وض )) :ووكؿ :ك خر
اٍل ىعالىم ى

دعائاـ ٍف ووكلكا  :الةمد ﵀ رب العالموف  ،كلذلؾ خععت ) ٍف) كلـ و ددكا
يكيل يرود اا الةكاوض)))ِ) كجاّ في عراب الورف لميةاس )) كيما اختاركا هذا
كفرةكا وياا ك وف ةكلل عزكجؿ ) :كف لعيت ً
ا﵀) [اليكر .]ٕ :ك) ك
ب المك ًل
ى
إى
ىف ىغ ى
)ّ)
ىعمى ٍواىا) [اليكر ، ]ٗ :يياـ رادكا الةكاوض ةوف وواؿ ))الةمد ﵀)) .

)ُ) ويظػػر  :فاتةػػض ا ع ػراب فػػي ع ػراب العاتةػػض لمعاإػػؿ اجسػػعراوويي صُٔ ،ُٕ-ك ػػرح
الكافوض ج ف جماعض صّّٔ.
)ِ) جامع ال واف عف تاكوؿ م الورف.َُٕ /ُُ ،
)ّ) ص .َّٗ :

617

كيسب الورط ي هذا اليص ل

ي ع ود

)ُ )

فواؿ)) :كلـ وةؾ ك

ع ود ج تخعوؼ ) ٍف) كرفع ما عدها  ،ةاؿ  :عكايما تراهـ اختاركا
هذا .)ِ))).....

فػ) ًف) الخعوعض تيصب الععؿ المإارع ذا كاف المراد مياا دخكلاا

مجردا مف ككيل جممض فعموض  ،مع رادة تخموصل
عم المإارع ةد ذاتل
ن
لّستو اؿ ،ؿ تخموصل لّستو اؿ ما كاف لوةصؿ ٌج عد تجروده مف معي
الجممض ،كمف ال دواي كياا ج تيصب ذا كاف المراد مياا دخكلاا عم

المإارع عده جممض فعموض

الجممض

؛ ذلؾ كف عّمات ا عراب ج تظار عم

المطمب الثاني ( :أف) المقففة ك(أف) التفسيرية كالزائدة  :ةاؿ ا ف
ه اـ ٍ )) :ف تككف مع لسرة  ،ميزلض  ،م  ،يةك ) :فىا ٍىك ىة ٍو ىيا ًلى ٍو ًل ً
اص ىي ًع
ىف ٍ
اٍل يعٍم ىؾ){المؤميكف .)ّ) ))}ِٕ :
ت وف كف ) ٍف) غرإاا كمعياها العاـ كايساسي هك الكصؿ  ،فّ
مذّ وف ) ف) في ةكلل تعال ) :عمًـ ىف سو يك ً
إ ) [المزمؿ:
فرؽ ن
ٍ
كف مي يكـ كم ٍر ى
ىى ي
ىى
َِ] التي سموت المخععض مف الذوومض  ،ك وف ) ٍف) في ةكلل تعال ) :فىا ٍىك ىة ٍو ىيا
ًلى ٍو ًل ً
اص ىي ًع اٍل يعٍم ىؾ) التي سموت التعسوروض ؛ ذ ايكل استعممت كصمض
ىف ٍ
وواع جممض )سوككف ميكـ مرإ ) سادة مسد مععكلي  :عمـ  ،كالذايوض

تعسور لمإمكف ما ة ماا  ،كهك ما
نا
استعممت كصمض وواع جممض )اصيع )
ووا ؿ عطؼ ال واف في المعرد ،
)ُ) ك ع ود ا﵀ ،هك الواسـ ف سّـ ،ت دود الّـ  ،خذ عػف الكسػائي ك خػذ عيػل ال غػكم
 ،لل غروب الةدوث  ،ككتاب ايمذاؿ كغروب الورف )تِِْ :هػ) ويظػر :غوػض الكعػاة
ِ ، ُُِ/كايعّـ لمزركمي ٓ.ُٕٔ /
)ِ) الجامع يةكاـ الورف ،ُّّ /ٖ :كويظر :فت الودور لم ككايي ِ.ْْْ/
)ّ) مغيي الم وب . ُّ/ُ :
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ككذلؾ ) ًف) التي سموت زائدة  ،فود ةاؿ
تعال  ) :ىفمى كما ىف ىجاّ اٍل ى ً يور ىٍلوىاهي ىعمى ىك ٍج ًا ًل فى ٍارتى كد
))فإيل ذا يظر في ةصض وكسؼ  ،عمول السّـ ،

ا ف ايذور في ةكؿ ا﵀
ً
ص نورا){ وكسؼ :}ٗٔ :
ى
مع خكتل ميذ لوكه في

ول  ،كجد يكل كاف ذ كـ طاّ عود  ،كةد

الجب ل ٍف جاّ ال ور ل
اختمؼ المعسركف في طكؿ تمؾ المدة  ،كلك لـ وكف ذىكـ مدةه عودةه ك مد
متطاكؿ لما جيّ ػ) ٍف) عد المدة كة ؿ الععؿ  ،ؿ كايت تككف ا وض  ) :ىفمى كما
ىجاّ اٍل ى ً يور ىٍلوىاهي ىعمى ىك ٍج ًا ًل)  ،كهذه دةائؽ كرمكز ج تيؤخذ مف اليةاة ؛ يكياا
)ُ)
لوست مف اياـ))
كةاؿ الزرك ي  )) :فجيّ ػ) ف) كلـ ً
وات عم ايصؿ مف الةذؼ
ٍ
؛ يكيل لما كاف مجيّ ال ور ل وعوكب  ،عمول السّـ  ،عد طكؿ الةزف ،

كت اعد المدة ياسب ذلؾ زوادة ) ٍف) لما في موتإ
التراخي)))ِ) .

كصعاا مف

لك ص هذا الوكؿ لما جيّ ػ) ٍف) في ةكؿ ا﵀ تعال ) :كل كما ٍف
جاّت رسميا لكطا سيّ اـ ) {العيك كت }ّّ:
كلتكإو

الةوووض التي كذر ما

ريا لواا يوكؿ  :كف اليةاة

كالمعسروف  ،كما تودـ  ،جعمكا ) ًف) التوسوروض  :ج مةؿ لاا مف ا عراب ،

ميزلض  ،م  ،كالةوووض كف ) ٍف) ج مةؿ لاا مف ا عراب في كؿ يكاعاا ؛
ذ لـ تستعمؿ ٌج لغرض الكصؿ  ،فود استعممت كصمض لجعؿ الجممض التي
عدها توع مع لسرة لما ة ماا فتاخذ عراب الجممض المع كسرة  :اياا في ذلؾ اف

ال دؿ كعطؼ ال واف في المعرد  ،ككذلؾ ) ًف) التي سموت المخععض مف الذوومض

 ،ك
فإف اليةاة كالمعسروف ودخمكياا إمف المكةع ا ع ار ي  ،فاـ ةوف وعر كف
ةكلل تعال ) :عمًـ ىف سو يك ً
إ ) [المزمؿ ]َِ :ووكلكف ٍ ) :ف)
كف مي يكـ كم ٍر ى
ىى ي
ىى
)ُ) المذؿ السائر في دب الكاتب كال اعر . ُْٓ-ُْْ/ِ :
)ِ) ال رهاف في عمكـ الورف  :ص َُُٔ .
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مخععض مف الذوومض  ،كاسماا إمور ال اف مةذكؼ كجممض )سوككف ميكـ

مرإ ) في مةؿ رفع خ رها  ،ك) ٍف) كما في ةوزها  ،المراد  :هي كاسماا
كخ رها في مةؿ يصب سدت مسد مععكلي  :عمـ  ،هذا هك مجمؿ ع ار اـ

لاذه ا وض الكرومض كيةكها  ،كما مر واف ذلؾ  ،كالصةو خراج ) ٍف) مف
استيادا ل ما ذه يا لول عم اليةك ا تي  :عمـ ،
ةوز ا عراب  ،كوككف
ن
فعؿ كفاعؿ  ،ك) ٍف) كصمض  ،كجممض )سوككف ميكـ مرإ ) في مةؿ يصب
سدت مسد مععكلي  ،عمـ .

ت عيد اليةاة كالمعسروف  ،زائدة
فاذه هي كظوعض ) ٍف) ةت التي يع كد ٍ
في يةك ةكؿ ا﵀ تعال  ) :ىفمى كما ىف ىجاّ اٍل ى ً يور ىٍلوىاهي ىعمى ىك ٍج ًا ًل فى ٍارتى كد
ً
ص نورا){ وكسؼ  }ٗٔ :فا وض مف دكف ) ٍف) ج وككف وف فعؿ )ل كما) كجكا اا
ى
ارت اط زميي مةدد  ،لكف ذا رديا دخالاما كمواما في ظرفوض )ل كما)
استعمميا) ٍف) كصمض لتةووؽ هذه الكةدة الزمايوض فوككف الععؿ كالجكاب إمف
ظرؼ كاةد  ،م  :في زمف كاةد  ،كلاذا ةاؿ الزمخ رم في ةكؿ ا﵀
ً
اؽ ً ًا ٍـ ىذ ٍرنعا){لكط :
إ ى
)كلى كما ىف ىج ٍ
يّ ً ًا ٍـ ىك ى
اّت ير يسميىيا ليكطنا س ى
تعال  :ى
ّّ} ٍ ))) :ف) صمض كدت كجكد الععموف مرت ا ةدهما عم ا خر في كةتوف
متجاكروف ج فاصؿ وياما  ،كايما كجدا في جزّ كاةد مف الزماف  ،كايل

ةوؿ  :لما ةس مجوئاـ فاجاتل المساّة مف غور روث )) )ُ)َ

كهذا هك المعي الذم يرود استعماؿ ) ٍف) عد )ل كما) في هذه ا وض
 ،كالتي في سكرة وكسؼ  ،كتةوؽ ذلؾ ؛ ك
يف ) ٍف) استعممت كصمض لجعؿ
فعؿ )ل كما) كجكا اا  ،ووعاف في ظرفوتاا الزمايوض  ،لوككف المعي  :كف لواّ

صور  ،كمجيّ ال ور كةعا في
نا
ال ور الوموص عم كجل وعوكب كارتداده
زمف كاةد .
) ُ) الك اؼ ّ،ّْٓ/كويظر :مغيي الم وب َُ ّٓ-ّْ/
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المطمب الثالث ( :أف) ك(كأف) المقففتاف  :ةاؿ المالوي )) :اعمـ

كيل ةد اختمؼ ئمض اليةاة في ك
)كاف) هؿ هي ةرؼ مرك ض ك سوطض  ،فذهب

الخموؿ ك عض ال صرووف المتاخروف ل

كيل مركب  ،كذهب كذرهـ ل

كيل

فإف ك
سوط)) )ُ) ،كةاؿ )) :فإذا ذ تت ال ساطض ك
)كاف) تككف م ددة كتخعؼ))

)ِ).

كما المرادم فذكر كف ككياا مرك ض هك مذهب الخموؿ كسو كول

كايخعش كجماكر ال صرووف كالعراّ  ،ذـ ةاؿ )) :فاصؿ الكّـ عيدهـ  :كف

اهتماما الت ول  ،فعتةت ) ٍف) ؛ ك
يف
ودا كايسد  ،ذـ ةدمت الكاؼ
زن
ن
المكسكرة ج ودخؿ عمواا ةرؼ جر)) )ّ)  ،كةاؿ )) :كذهب عإاـ ل كف
ك
)كاف) سوطض غور مرك ض)) )ْ).

ك
خععت لـ و طؿ
)كاف) كياا ةد تخعؼ ،عكاذا
كذكر كف مف ةكاـ
ٍ
فكعا
عمماا  ،كهي تعمؿ اليصب في اسـ ظاهر  ،فإذا جاّ اجسـ عدها مر ن

كايت عاممض في اسـ مإمر)ٓ).

كما جاّ في الجي الدايي جاّ في مغيي الم وب )ٔ).

)كاف) هذه م ا اض يةكاـ ) ًف) المخععض مف الذوومض  ،مما
ك ةكاـ
ٍ
)كاف) هي يعساا المخععض مف الذوومض  ،كالذم رود ٍف
ودؿ عم كف ) ٍف) في ٍ
ذكره في هذه الوإوض كييا لك دركيا الغرض ايساسي لػ) ًف) المعتكةض الامزة

 ،مذومض كايت ـ مخععض  ،كهك كياا ما استعممت ٌج لغرض الكصؿ  ،لما كاف
) ُ) رصؼ الم ايي  :ص ِْٖ .
) ِ) المصدر يعسل . ِٖٓ :

) ّ) الجي الدايي  :ص ٖٔٓ .
) ْ) المصدر يعسل  :ص ٗٔٓ .
) ٓ) المصدر يعسل . ٕٓٓ- ْٕٓ :
) ٔ) ويظر . ُُٗ/ُ :
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ذمض داع ل هذا التاكوؿ ال عود كاجختّؼ الك ور وف ئمض اليةاة  ،فكاؼ

)كاف) هي يعساا كاؼ الت ول التي تدخؿ عم المعرد فتجره ٌ ،ج كف العرب
ٍ
كايكا وستعويكف اداة الكصؿ ) ٍف) عيد إافض هذه الكاؼ ل الجممض ،

ػ)كاف) لوست سوطض  ،كما كياا لوست مرك ض التاكوؿ الذم ذكركه  ،كمف
ف ٍ
مذمتاا في الورف الكروـ  ،ةكؿ ا﵀ تعال ) :فىجعٍم ىياها ة ً
ودا ىكاىف لك ٍـ تى ٍغ ىف
صن
ىى ى ى
ًاي ٍىم ً
استيادا ل ما ذه يا لول ك
فإف عراب ةكلل تعال :
س){وكيس  }ِْ :ك ن
) ىكاىف لك ٍـ تى ٍغ ىف ًاي ٍىم ً
س) هك عم اليةك ا تي :
كاف  :الكاؼ ةرؼ ت ول كجر  ،ك) ٍف) داة كصؿ  ،كالجممض الععموض
ٍ
)لـ تى ٍغ ىف ًاي ٍىم ً
س) في مةؿ جر ةرؼ الجر.
القاتمة كنتائج البحث  :عد دراسض ) ًف) المخععض مف الذوومض في الورف
الكروـ دراسض يةكوض  ،ت وف لم اةث كف جماكر اليةاة كالمعسروف اتعوكا عم

المسائؿ ا توض :

ٌُ -ف ) ًف) المخععض مف الذوومض المعتكةض الامزة تعامؿ معاممض ) كف)
الذوومض  ،ك كياا مذماا عاممض كج تدخؿ جك عم الجممض اجسموض ؛ لذلؾ ةدركا

ايفعاؿ الياسخض  ،عمما اكياا لـ

اسما مةذكفنا في ةالض دخكلاا عم
لاا ن
تدخؿ عم غ ر هذه ايفعاؿ في الورف الكروـ.

ِ -ذا كلي ) ًف) المخععض اسـ مرفكع  ،جعؿ هذا اجسـ م تد كما عده

خ ره  ،كالم تد كالخ ر جممض اسموض في مةؿ رفع  ،تعرب خ نار لػ) ًف) المخععض

 ،كما اسماا المعمكؿ الميصكب فاك إمور الوصض كاجب الةذؼ في الورف

الكروـ.

ٌّ -ف خ ر ) ًف) المخععض ج وككف ج جممض ،كما ف وككف جممض اسموض،
فعّ متصرفنا مس كةها ػ )ةد،
جامدا ك
ك جممض فعموض ،وككف فعماا
دعاّ ك ن
ن
ن
ك السوف  ،ك ) ذا)  ،ك )لك)  ،ك )لف)  ،ك )لـ)  ،ك )ج) اليافوض ،ك

وككف خ رها جممض اليداّ  ،كهذا وعيي كف ) ًف) المعتكةض الامزة الساكيض اليكف
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وتعوف ك وتركج

ف تككف المخععض مف الذوومض ذا كاف خ رها جممض صوغض مف

فعّ مإارنعا مس كةنا ػ
الصو ،ا ةدل ع رة المذككرة ٌ ،ج ذا كاف خ رها ن
فكعا ،فإذا
)ج) اليافوضٌ ،
فإيل ج وتعوف فواا هذا المعي ٌج ذا كاف المإارع مر ن
كرد ميصكنا فاي ) ًف) الياص ض المصدروض.
ْ-ةد تمت س ) ًف) المخععض ػ) ًف) التعسوروض  ،ك الياص ض المصدروض  ،ك

) ًف) الزائدة  ،ك التعموموض معي ) ذ)  ،كالةوووض كف هذا اجلت اس وةصؿ
لككف هذه المعايي التي يسملطت عم ) ٍف) لـ تكف مستكةاة مف ذاتاا ،ؿ مف
مكإعاا في السواؽ  ،ذ كياا ايكاعاا تتةد جموعاا في غرض ساسي
كاةد ،هك ياا استعممت لغرض الكصؿ ل الجممض اجسموض كالععموض.

استيادا ل
كفوما واتي مكاإع كركد ) ًف) المخععض في الورف الكروـ
ن
ال ركط التي كإعت عم خ رها كالمذككرة يعنا.
مكاإع ) ًف) المخععض مف الذوومض في الورف الكروـ
) ًف) المخععض الداخمض عم الجممض اجسموض
ا وض

كدكٍا ىف تًٍم يك يـ اٍل ىجكيضي ً
كف
ىكيي ي
يكرذٍتي يم ى
كها ً ىما يكيتي ٍـ تى ٍع ىممي ى
ك ًً
ً
ك
ك
ل
وف
فىاىذ ىف يم ىؤذ هف ى ٍو ىياي ٍـ ىف ل ٍع ىيضي المٌل ىعمى الظالم ى
اب اٍل ىجيك ًض ىف ىسّى هـ ىعمى ٍو يك ٍـ
ىكىي ى
ىص ىة ى
اد ٍكٍا ٍ
ىكظىحيكٍا ىف جك ىمٍم ىجاى ًم ىف المٌ ًل ً ٌج ًلى ٍو ًل
ً
ً
اه ٍـ ً
ىف اٍل ىة ٍم يد لًمٌ ًل ىر ل
وف
ىك خ ير ىد ٍع ىك ي
ب اٍل ىعالىم ى
اعمى يمكٍا ىكي ىما ً
ييزًؿ ً ًعٍمًـ المٌ ًل ىكىف جك ًلىػلى ًجك يه ىك
فى ٍ
ادل ًفي الظحميم ً
ؾ
ىيت يس ٍ ىة ىاي ى
فىىي ى
ات ىف ج ًلىلى ً ٌج ى
ى
ً
تت المك ًل ىعمى ٍو ًل )في ةراّة يافع كوعوكب)
ىف لى ٍع ىي ي
ىكاٍل ىخام ىسضي ٍ
ً
ب المك ًل ىعمى ٍواىا )في ةراّة وعوكب)
ىكاٍل ىخام ىسضى ٍ
إي
ىف ىغ ى
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رةماا

السكرة

ّْ

اجعراؼ

ْْ

اجعراؼ

ْٔ

اجعراؼ

ُُٖ

التك ض

َُ

وكيس

ُْ

هكد

ٕٖ

اجي واّ

ٕ

اليكر

ٗ

اليكر

) ًف) المخععض الداخمض عم الجممض الععموض المس كةض ػ )لف)
ا وض

ى ٍؿ ىزىع ٍمتي ٍـ ىلكف يك ٍج ىع ىؿ لى يكـ كم ٍك ًع ندا
ظ كف ىف لكف كي ٍوًد ىر ىعمى ٍو ًل
فى ى

رةماا

السكرة

ْٖ

الكاؼ

ٕٖ

ايي واّ

مف ىكاف وظي حف ىف لكف ويصره المكل ًفي ال حد ٍيوا ك ً
ايخ ىرًة ىفٍم ىو ٍم يد ٍد
ى يىي ي
ى ى
ى
ى ى
ً و ً
كماّ
ىس ىب لى الس ى
كً
ً
ك
ك
وف ًفي يةميكً ًاـ كم ىر ه
ض ىف لف يو ٍخ ًرىج الملي
ٍىـ ىةس ى
ب الذ ى
ىإ ىغ ىاياي ٍـ
ٍ
ً
ك
ىهمًو ًا ٍـ ىى ندا
ب ك
ى ٍؿ ى
كف ًلى ٍ
ظ ىييتي ٍـ ىف لف ىو ىيوم ى
الر يسك يؿ ىكاٍل يم ٍؤ ًميي ى
كً
وف ىكعىيركا ىف لكف يو ٍ ىعذيكا
ىزىع ىـ الذ ى
اييس ىكاٍل ًج حف ىعمى المك ًل ىكًذنا
كؿ
ىكىكيا ظىىييكا ىف لكف تىوي ى
ي
ظيحكا ىكما ظىىييتيـ ىف لكف و ٍ ع ى ك
ىة ندا
ىكىكياي ٍـ ى
ث الملي ى
ى ى
ٍ
ى
ً ك ً
ك
اير ً
ض
ىكىكيا ظىىييكا ىف لف حيعج ىز الملى في ٍ
ً
ك
صكهي
ىعم ىـ ىف لف تي ٍة ي
ً
ىو ٍةسب اييس ك
املي
ى ى ي
ى ي
اف ىلف ىي ٍج ىم ىع عظى ى
ك
ً
كر
كيلي ظى كف ىف لف ىو ية ى
ً
ك ً
ىة هد
ب ىف لف ىو ٍود ىر ىعمىٍول ى
ىىو ٍة ىس ي

ُٓ

الةج

ِٗ

مةمد

ُِ

العت

ٕ

التغا ف

ٓ

الجف

ٕ

الجف

ُِ

الجف

َِ

المزمؿ

ّ

الووامض

ُْ

اجي واؽ

ٓ

ال مد

ا وض

رةماا

) ًف) المخععض الداخمض عم الجممض ال رطوض )لك) ك ) ذا)

اب ىف ً ىذا س ًمعتيـ و ً
ً
ً
ات المٌ ًل يو ىكعىير َُْ
ىكةى ٍد ىي كز ىؿ ىعمىٍو يك ٍـ في اٍلكتى ً ٍ
ى ٍٍ ى
ًاىا ىكيو ٍستى ٍا ىيز ًاىا فىّى تى ٍو يع يدكٍا ىم ىعاي ٍـ
ً ًكً
ىهًماىا ىف لك ٍك ىي ى اّ ََُ
ض ًمف ى ٍعًد ٍ
كف اي ٍىر ى
وف ىو ًرذي ى
ىىكلى ٍـ ىو ٍاد لمذ ى
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السكرة
اليساّ
اجعراؼ

اهـ ً يذييكً ًا ٍـ
ىص ٍ ىي ي
ى
ى ىفمىـ و ٍوا ً كً
وف ىمييكٍا ىف
ٍ ى
ىس الذ ى
ً
وعا
ىجم ن
ىفمى كما ىخ كر تىىو ىكي ًت اٍل ًج حف ىف لك ٍك
ًفي اٍل ىع ىذ ً
اب اٍل يم ًاوف
ً
كف فى ىك يايكا لً ىجاىيك ىـ
ىكى كما اٍلوىاسطي ى
ك ً
اهـ كماّ ىغ ىدةنا
جسوى ٍو ىي ي
الط ًرووىض ٍ

ك
اس
ل ٍك ىو ى اّ المٌلي لىاى ىدل الكي ى

ُّ

الرعد

ب ىما لى ًذيكا
كف اٍل ىغ ٍو ى
ىك يايكا ىو ٍعمى يم ى

ُْ

سا

ك
ىة ى
امكا ىعمى
طنا * ىكىل ًك ٍ
استىوى ي

ُٓ-

الجف

ُٔ

) ًف) المخععض الداخمض عم الجممض الععموض المس كةض ػ )ج) اليافوض
ا وض

ك
ً
كف ًفتٍىيضه )في ةراّة ا ي عمر)
ىك ىةسيكٍا ىج تى يك ي
فىّ ىو ىرٍك ىف جك ىو ٍرًجعي لواـ ةى ٍكج
ً
وـ الكًذم ىكفك * ىج تىًزير ىك ًازىرةه ًكٍزىر يخرل
ى عكًا ٍ ىراه ى
ً
ىه يؿ اٍل ًكتى ً
كف ىعمى
لً ىئّ ىو ٍعمى ىـ ٍ
اب ىج ىو ٍود ير ى
المك ًل

إ ًؿ
ى ٍي وّ لمف فى ٍ

رةماا

السكرة

ُٕ

المائدة

ٖٗ

طل

ّٕ-

اليجـ

ِٗ

الةدود

ّٖ

) ًف) المخععض الداخمض عم الجممض الععموض المس كةض ػ )لـ)
ا وض

ً
كف
ىذلً ىؾ ىف لك ٍـ ىو يكف كر ى
حؾ يم ٍامً ىؾ اٍلويىرل ًظيٍموـ ىك ٍ
ىهمياىا ىغافمي ى
ك
ىة هد
ب ىف ل ٍـ ىو ىرهي ى
ىىو ٍة ىس ي

رةماا
ُُّ

اجيعاـ

ٕ

ال مد

) ًف) المخععض الداخمض عم الجممض الععموض المس كةض ػ )ةد)
ا وض

ص ىد ٍةتىىيا
ىكىي ٍعمى ىـ ىف ةى ٍد ى
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السكرة

رةماا

السكرة

ُُّ

المائدة

ً
اب الكي ًار ىف ةى ٍد ىك ىج ٍد ىيا ىما
ىكىي ى
ىص ىة ى
ىص ىة ي
اب اٍل ىجكيض ٍ
ادل ٍ
ىك ىع ىد ىيا ىر ىحيا ىةوًا
لًوعمىـ ىف ةى ٍد ىٍ مى يغكا ًرس ً
ِٖ
اجت ىرل ًا ٍـ
ى
ىٍ ى
) ًف) المخععض الداخمض عم الععؿ الجامد
ْْ

ا وض

اجعراؼ
الجف

كت الس ً
ىكلىـ ويظيركٍا ًفي ممى يك ً
ات كاي ٍىر ً
ؽ
ض ىك ىما ىخمى ى
ىٍ ى ي
ى
ى
كم ىاك ى
المٌل ًمف ى ي وّ كىف عس ىف و يك ً
ىجمياي ٍـ
ب ى
كف ةىد ا ٍةتىىر ى
ي
ى ى
ٍ ى ٍ ىى

رةماا

السكرة

ُٖٓ

اجعراؼ

ً
ً
ً
اهوـ الكًذم كفك
ص يةؼ يم ى
ٍىـ لى ٍـ يو ىيك ٍا ً ىما في ي
كس * ى عكًا ٍ ىر ى
ى
ك ً
إليس ً
اف ًج ىما
* ىج تىًزير ىك ًازىرةه ًكٍزىر ٍ
يخ ىرل * ىكىف ل ٍو ىس ل ى

ّٔ-

اليجـ

ّٗ

ىس ىع

) ًف) المخععض الداخمض عم الجممض الععموض الدعائوض
رةماا

ا وض

و
ً
ب المكلي ىعمى ٍواىا ) ةراّة يافع)
ىكاٍل ىخام ىسضى ٍ
ىف ىغإ ى
اّها يي ً
م ىف ي ً
ٖ
كر ىؾ ىمف ًفي الكي ًار ىك ىم ٍف ىة ٍكلىاىا
ىفمى كما ىج ى
كد ى
) ًف) المخععض الداخمض عم ةرؼ اليداّ
ٗ

ا وض
ى ً
ايو ىم ًف ًفي اٍلي ٍو ىع ًض َّ
اط ًح اٍل ىك ًادم ٍ
كس ًليي ىىيا المكلي ىر ح
ب
ىف ىوا يم ى

اها يي ً
كدم ًمف
ىفمى كما ىتى ى
اٍل يم ى ىارىك ًض ًم ىف ال ك ىج ىرًة
ً
وف
اٍل ىعالىم ى
ً ً
الرٍؤىوا
ت ح
ىكىي ى
ص كد ٍة ى
اد ٍو ىياهي ٍ
وـ * ةى ٍد ى
ىف ىوا ٍ ىراه ي

رةماا

َُْ-
َُٓ

) ًف) المخععض الداخمض عم الجممض الععموض المس كةض السوف
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السكرة
اليكر
اليمؿ
السكرة
الوصص

الصافات

ا وض

عمًـ ىف سو يك ً
إ
كف مي يكـ كم ٍر ى
ىى ي
ىى
الوراف الكروـ عم الجممض الععموض المس كةض ػ )سكؼ)

رةماا

السكرة

َِ

المزمؿ

)كلـ ورد دخكلاا في

الدراسة الثالثة

ً
(إف) المقففة مف الثقيمة المكسكرة الىمزة في القرآف الكريـ
س ػػـ ا﵀ كالةم ػػد ﵀ كالص ػػّة كالس ػػّـ عمػ ػ رس ػػكؿ ا﵀  ،كعمػ ػ

كصة ل كمف كاجه  ،ك عد .

ل ػػل

فوػػد ةػػاؿ المػػالوي  )) :ػػاب ) ًف) المكسػػكرة المخععػػض  ،اعمػػـ كف لاػػا فػػي

الكّـ خمسض مكاإع :

ايكؿ ٍ :ف تككف ةرفنا لم رط َََ
المكإع ك
ٍف تككف ةرفنا لميعي َََ
المكإع الذايي ٍ :

المكإع الذالث ٍ :ف تككف مخععض مف الذوومض َََ
المكإع ال ار ع ٍ :ف تككف زائدة َََ

المكإع الخامس ٍ :ف تككف َََ كصمض )) )ُ).
كوتي ػػاكؿ ه ػػذا ال ة ػػث المكإ ػػع الذال ػػث  ،عي ػػي ً ) :ف) المخعع ػػض م ػػف
الذوومض  ،كما سماها اليةاة .

يػػل مػػف الخطػػا ف

ك رل ة ػػؿ ٍف ػػد مكإػػكع ال ةػػث ٍف يي ػػل عم ػ
يةجـ عف دراسض مسالض يةكوض  ،ةجض يل ةػد ةذاػا يةػكم مػف المتوػدموف ك

المتػػاخروف  ،ك ةذاػػا فػػّف كفػػّف مػػف الدارسػػوف المةػػدذوف ؛ يكيػػل ةػػد تكػػكف
جموعػػا تكػػررت فواػػا ايسػػالوب كايفكػػار كالمعمكمػػات  ،كخمعػػت
ةػػكث هػػؤجّ
ن
تسك عد  ،ك كيل ةد وككف لدويا طرووض ك فكػرة جدوػدة يروػد
كراّها كاجت لـ ك

) ُ) رصؼ الم ايي صُٖٔ. ُِٗ-
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مػػف خّلاػػا د ارسػػض هػػذه المسػػالض ذاتاػػا  ،ك ةػػد وكػػكف ذمػػض يوػػص ك خمػػؿ مػػا ،

تودـ  ،مما ودفعيا خدمض لمغض الورف الكروـ سد هذا اليوص  ،ك
في دراسض مف ٌ
صػّح هػذا الخمػػؿ ،كج وتػاتك ليػا ذلػػؾ ٌج د ارسػض المسػالض رمتاػػا مػف جدوػػد ،
مػف ذلػؾ ) ًف) المخععػػض مػف الذوومػػض  ،كمػا سػػماها اليةػاة ك ويػكا ةكاعػدها  ،فوػػد
تي ػػاكؿ هػػػذه ايداة الد ارس ػػض المةػػػدذكف م ػػف الدارس ػػوف كال ػػػاةذوف  ،كايسػػػتاذ

مةمػػد ع ػػد الخػػالؽ عإػػومل إػػمف كتا ػػل  :د ارسػػات يسػػمكب الو ػرف الك ػروـ ،

كمػػا درسػػت إػػمف كتػػاب ً ) ،ف) الخعوعػػض المكسػػكرة الام ػزة فػػي اليةػػك العر ػػي
ك سػػالو اا فػػي الوػػرف الك ػروـ  ،كهػػك رسػػالض ماجسػػتور ،عػػداد طػػل ع ػػد الػػرزاؽ
إ ػراؼ الػػدكتكر مةمػػد رفعػػت  ،جامعػػض ايزهػػر  ،ك ةػػث تةػػت عي ػكاف  :مػػا

وخعؼ مف ايةرؼ الم اض الععؿ لمدكتكر فاإؿ السامرائي.

ك عػ ػػد اطّعػ ػػي عم ػ ػ كتػ ػػب اليةػ ػػاة الوػ ػػدام كالمتػ ػػاخروف  ،ك ةػ ػػكث

الدارس ػػوف المة ػػدذوف  ،رو ػػت كي ػػل ج تػ ػزاؿ ف ػػي ه ػػذه ايداة ةإ ػػاوا تةت ػػاج لػ ػ
دراسض .

ايكل ػ  :تتعمػػؽ إهمػػاؿ ) ٍف) عيػػد رفػػع اجسػػـ عػػدها  ،كعػػدـ ج ػكاز
جعماػػا عاممػػض فػػي اسػػـ مإػػمر كالمعتكةػػض  ،فاليةػػاة فػػي كتػػب اليةػػك ميع ػكا ،
ك عإػػاـ ككذوػػر مػػف المعس ػروف جػػازكا ذلػػؾ فػػي كتػػب التعسػػور فمػػا س ػ ب هػػذا

اجخ ػػتّؼ ؟ كلً ػ ىػـ ج تو ػػاس المكس ػػكرة عمػ ػ المعتكة ػػض فتعم ػػؿ مذما ػػا ة ػػي اس ػػـ
مإمر ،كما عممت مذماػا فػي اسػـ ظػاهر ؟ كلً ىػـ ج وكػكف ايمػر عمػ العكػس

ةواسا عم المكسكرة ؟
مف ذلؾ فتامؿ المعتكةض ن
الذايوض  :اجختّؼ في عمض همالاا .
الذالذض  :الغرض مف تخعوعاا .

ال ار عض  :الّـ العارةض .

كةد ةذيا هذه الوإاوا اير ع في الم ةث ايكؿ تةػت عيػكاف ً ) :ف)

المخععض وف ا هماؿ كا عماؿ .
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الخامسض  :تتعمؽ اجختّؼ وف ما ذهب لول سو كول كمف ت عل ك
ػاف

مف يػكاع ) ًف) المكسػكرة الامػزة كالسػاكيض اليػكف  ،المخععػض مػف الذوومػض  ،ك ػوف

ما يسب لػ العػراّ كمػف ت عػل ك
ػاف ) ٍف) هػذه يافوػض معيػ )مػا)  ،كةػد كجػدت
كذور مف المعسروف مف خذ اػذا المػذهب فػي التعسػور  ،فػػ) ٍف) فػي يةػك ٍ :ف
نا
ػادؽ  ،هػػي ذ ػػات كجـ )لصػػادؽ) ةػػرؼ تككوػػد  ،ـ ه ػي يافوػػض كجـ
زوػ هػد لصػ ه
)لصػ ػػادؽ) معيػ ػ ػ ) جك) ؟ كه ػ ػػذا م ػ ػػا تإػ ػػميل الم ة ػ ػػث الذ ػ ػػايي ال ػ ػػذم جعمت ػ ػػل
عيكاف ً ) :ف) المخععض وف ا ذ ات كاليعي .

ك عد ٍف تاكد عيدم صكاب ما ذهػب لوػل العروػؽ ايكؿ ػرزت عيػدم
مآخػػذ مػػا ذهػػب لوػػل العروػػؽ الذػػايي كاتإػػةت دلػػض طّيػػل  ،كهػػذا مػػا تإػػميل
الم ة ػػث الذال ػػث ال ػػذم جعمت ػػل عيػ ػكاف  :مآخ ػػذ الو ػػكؿ ػػاليعي كاجس ػػتذياّ ك دل ػػض
طّيل .

المبحث األكؿ ً :
(إف) المقففة بيف اإلوماؿ كاإلعماؿ

المطمب األكؿ  :في كتب النحك  :ةاؿ الرإي ) :كميع ك عمي فػي

المكسػػػكرة المخععػ ػػض الماممػػػض مػػػف توػ ػػدور إ ػػمور ال ػ ػػاف ع ػػدها  ،كجػػػكز ذلػ ػػؾ

ةواسا عم المعتكةض) )ُ).
عإاـ ن
كجاّ في رسالض جامعوض  ،كف مف اليةاة مف ميع تودور إمور ال اف

مستيدا ل ةكؿ الرإي المذككر  ،عكالػ ةػكؿ الزمخ ػرم
 ،كمياـ مف جاز ،
ن

ػؽ  ،توػدور  :كيػل
في كتا ػل  :ايةػاجي اليةكوػض  ،ةوػث جعػؿ ٍ :ف زو هػد لميطم ه
ميطمؽ  ،عم كف إمور ال اف اسماا كالجممض خ رها)) )ِ).
ود
ه
زه
كعمػ ػ ال ػػرغـ مم ػػا ةال ػػل الرإ ػػي كالزمخ ػػرم ف ػػي كتا ػػل  :اية ػػاجي

اليةكو ػػض ال ػػذم ل ػػـ وتس ػ كػف ل ػػي الةص ػػكؿ عمو ػػل ف ػ ك
ػإف الية ػػاة ة مام ػػا ك ع ػػدهما ة ػػد
صرةكا ميع ذلؾ مف ذّذض كجل :
) ُ)

رح الرإي عم الكافوض ّْٖٔ/

) ِ) ًف الخعوعض المكسكرة الامزة في اليةك العر ي ص ُْٕ .
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ايكؿ  :ياػػـ فرة ػكا ػػوف المعتكةػػض كالمكسػػكرة ػ ك
ػاف المعتكةػػض )) وكػػكف

اسػػماا ػ نػدا إػػمور مػػر ك ػػاف)) )ُ)))ك كياػػا تيصػػب اجسػػـ كترفػػع الخ ػػر ٌج كف
اسػ ػػماا ميػ ػػكم)) )ِ)كلػ ػػوس كػ ػػذلؾ المكسػ ػػكرة  ،كالزمخ ػ ػػرم يعسػ ػػل كجػ ػػب فػ ػػي
المعصؿ جعؿ المعتكةض مف دكف المكسكرة تودور  :كيل )ّ).

الذايي  :كف اليةاة عممػكا همػاؿ ) ٍف) لػزكاؿ اختصاصػاا  ،كالموصػكد
ػػذلؾ ج ػكاز دخكلا ػػا عم ػ الجمػػؿ الععمو ػػض كاجسػػموض  ،كهػػذا مم ػػا وكجػػب ع ػػدـ

توػػدور إػػمور ػػاف لاػػا عيػػد دخكلاػػا عم ػ الععػػؿ ؛ ك
يف هػػذا التوػػدور وجعماػػا
مختصض الدخكؿ عمػ اجسػـ  ،كهػي عيػدهـ لوسػت كػذلؾ  ،كلػـ وعممػكا همػاؿ

المعتكة ػػض  ،ػػؿ جمعػ ػكا عمػ ػ ي ػػل ))ج وج ػػكز فوا ػػا ٌج ا عم ػػاؿ ل وائا ػػا عمػ ػ
اختصاصاا ايسماّ ٌج كف اسماا ج وككف جك إمور اف مةذكفنا)) )ْ).
الذال ػػث  :تصػ ػروةاـ ا ػػذه الوإ ػػوض ؛ ذ كف الية ػػاة ة ػػؿ الزمخ ػػرم

ك عػػده ةػػد ميعػكا ٍف ووػػدركا لممكسػػكرة إػػمور ػػاف  ،فوػػد است ػػاد سػػو كول عمػ
رفػػع اجس ػػـ ع ػػد ) ًف) المكسػػكرة م ػػا و ػػدؿ عمػ ػ كف ايصػػؿ فوا ػػا ذل ػػؾ فو ػػاؿ :

ػرك لخوػ هػر ميػػؾ  ،لمػػا خععاػػا
)كاعمػػـ ياػػـ ووكلػػكف ٍ :ف زوػ هػد لػ ه
ػذاهب  ،عكا ٍف عمػ ه
جعماػػا ميزلػػض )لكػػف) ةػػوف خععاػػا)) )ٓ) ك)لكػػف) ةػػوف تخعػػؼ تامػػؿ)ٔ) ككػػذلؾ

) ًف) التي يجعمت ميزلتاا .

) ُ) رصؼ الم ايي ص ُٓٗ .
) ِ) الجي الدايي ص ُِٕ .

) ّ) ويظر  :المعصؿ ص ّٖٓ. ّٖٕ-
) ْ) المورب ج ف عصعكر ص َُٕ .
) ٓ) كتاب سو كول .ُّٗ/ِ :
) ٔ)المصدر يعسل.ُّٔ/ِ :
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كاست اد عم يص اا لّسـ الظاهر فواؿ )) :كةدذيا مف يذػؽ ػل كيػل

ػؽ)) )ُ) ،كع ارتػػل تعوػػد كف عمماػػا
سػػمع مػػف العػػرب مػػف ووػػكؿ ٍ :ف عمػ نا
ػر لميطمػ ه
في اجسػـ الظػاهر ةموػؿ  ،كةػد عمػؿ همالاػا عكاعمالاػا الظػاهر وكلػل )) :ك هػؿ
ً
ػؾ عمػالىاي ٍـ){هكد  ]ُُُ:وخععػكف
لمػا لىيو ىػكفلىوكياي ٍـ ىرح ى
المدويض ووػرؤكف  ) :عكا ٍف يكػّ ٌ
كويص كفَََ ذلؾ كف الةرؼ ميزلض الععػؿ  ،فممػا ةػذؼ مػف يعسػل ػيّ لػـ
ؾ  ،كلػـ يى ٍػؿ  ،ةػوف ةػذؼ  ،ك كمػا كذػرهـ
وغور عممل كما لـ وغور عمؿ  :لـ و ي
فادخمكها فػي ةػركؼ اج تػداّ ةػوف ةػذفكا  ،كمػا دخمكهػا فػي ةػركؼ اج تػداّ

ةوف إمكا لواا )ما)) )ِ)،

كةاؿ الم رد )) :فما الاا ل كماخععت مػف الذوومػض المكسػكرة اختوػر عػدها

الرفع َََكمف رل اليصب اا ك المعتكةض مع التخعوؼ ةػاؿ  :همػا ميزلػض

الععؿ فإذا خععتا كايتا ميزلض فعؿ مةذكؼ  ،فالععؿ وعمؿ مةذكفنا عممل تا ًمػا
ؾ زو هػد ميطمونػا  ،فعمػؿ عممػل كاليػػكف فوػل  ،كايةػوس الرفػػع
 ،فػذلؾ ةكلػؾ  :لػػـ وػ ي
عػػدها  ،ك
يف ) ٍف) يمػػا ػ ات الععػػؿ ػػالمعظ ج ػػالمعي  ،فػػإذا يوػػص المعػػظ
ذهب ال ل)) )ّ).

كةػػاؿ )) :فػػإف يصػ ت اػػا لػػـ تةػػتج لػ الػػّـَََكجػػاز اليصػػب اػػا

ذا كايت مخععض مف الذوومض  ،ككايت الذوومض كيما يص ت ل ااا الععػؿ  ،فممػا

ة ػػذؼ ميا ػػا ص ػػار كعع ػػؿ مة ػػذكؼ  ،فعم ػػؿ العع ػػؿ كاة ػػد  ،عكاف ة ػػذؼ مي ػػل ،
ود ميطمونا  ،ك كمػا الػذوف رفعػكا اػا فوػالكا  :كيمػا ػ ات الععػؿ
كوكلؾ  :لـ و ي
ؾ زه

في المعظ ج في المعي  ،فم كما يوصػت عػف ذاؾ المعػظ الػذم ػل

رجع الكّـ ل

صمل ؛ ك
يف مكإع ) ٍف) اج تداّ)) )ْ).

)ُ( المصدر يعسل.َُْ/ِ :
) ِ)المصدر يعسلَُْ/ِ :
) ّ) الموتإب ّْٔ/ِ :
) ْ) الموتإب .َٓ/ُ :
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ػ ات الععػؿ

ذا ةوػػؿ  :كف المكسػػكرة يهممػػت ؛ كي ػػل زاؿ ػ ااا الععػػؿ مػػف ةو ػػث

المعظ التخعوؼ  ،ك
وإا
فإف المعتكةض ةد زاؿ ن

ااا الععؿ التخعوؼ  ،فكػاف

وي غػػي ف تكػػكف كالمكسػػكرة ماممػػض  ،كالةوووػػض كف ) ًف) المكسػػكرة عيػػد سػػو كول

كالم ػػرد لػػـ تامػػؿ لػػزكاؿ ػ ااا الععػػؿ فةسػػب ،ػػؿ لككياػػا تص ػ

ػػالتخعوؼ

ةرؼ ا تداّ .

هذا فوما وتعمؽ إهمالاػا كعمتػل  ،كمػا ةإػوض ر ػط همالاػا عػدـ توػدور

ياس ػ ػػا
إ ػ ػػمور ع ػ ػػدها فو ػ ػػد ة ػ ػػاؿ س ػ ػػو كول )) :كركل الخمو ػ ػػؿ ،رةم ػ ػػل ا﵀  ،كف ن
ود ماخكهذ)))ُ).
ود ماخكهذ  ،فواؿ  :هذا عم ةكلل  :كيل ؾ ز ه
ووكلكف  :كف ؾ ز ه
ف ػػ) كف) الذوومػػض مػػف الةػػركؼ التػػي تيصػػب ايسػػماّ  ،فػػإذا كرد عػػدها

فكع ػػا  ،فإكيم ػػا ه ػػذا وك ػػكف عمػ ػ
اجس ػػـ مر ن
كالتودور  :كيل .

ػمر ،
كف ) كف) ة ػػد يصػ ػ ت اس ػ نػما مإ ػ نا

كم ػػا ) ًف) المخعع ػػض المكس ػػكرة الامػ ػزة  ،فإكي ػػل ج وم ػػزـ فوا ػػا تو ػػدور ه ػػذا

الإػػمور ذا دخم ػػت عمػ ػ اس ػػـ مرف ػػكع ؛ يكيا ػػا ػػالتخعوؼ تك ػػكف ة ػػرؼ ا ت ػػداّ
ماممػػض  ،كهػػذا مػػا عيػػاه وكلػػل )) :ك كمػػا كذػػرهـ فادخمكهػػا فػػي ةػػركؼ اج تػػداّ
ةوف ةذفكا  ،كما دخمكها في ةركؼ اج تداّ ةوف إمكا لواا )ما)))

)ِ)

ف اف ) ٍف) اف ) كيما)  ،كمتاهما ترفع اجسـ عدها عم اج تداّ .
ػإف ةػػاؿ ةائػػؿ  :فمػػا الاػػا لمػػا
ك كإػ الم ػػرد هػػذه الوإػػوض وكلػػل )) :فػ ٍ

خععت مف الذوومض المكسكرة اختور عدها الرفع  ،كلـ وصم ذلػؾ فػي المخععػض

مػػف المعتكةػػض ٌج ف ترفػػع عم ػ

ف وإػػمر فواػػا ؟ ةوػػؿ  :ك
يف المعتكةػػض كمػػا

ع ػػدها مص ػػدر  ،ف ػػّ معيػ ػ لا ػػا ف ػػي اج ت ػػداّ  ،كالمكس ػػكرة كيم ػػا دخم ػػت عمػ ػ

اج تداّ كخ ره ))

)ّ)

) ُ) كتاب سو كول .ُّْ/ِ :

) ِ)المصدر يعسل  ،َُْ/ِ :كويظر . ُّٕ/ِ :
) ّ) الموتإب . ّْٔ/ِ :
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فوػػد جمػػع اليةػػاة عم ػ

كف مػػف العػػركؽ ايساسػػوض ػػوف ) ًف) المخععػػض

المعتكة ػػض الامػ ػزة ) عكا ًف) المخعع ػػض المكس ػػكرة الامػ ػزة  ،ي ػػل وج ػػب ٍف وو ػ ٌػدر لا ػػا
معمػػكؿ مةػػذكؼ ،سػػمكه إػػمور الوصػػض ك إػػمور ال ػػاف ؛ يكياػػا عيػػدهـ ج
تكػػكف ج عاممػػض ،كمػػا المكسػػكرة فػػّ وص ػ ف يووػ ٌػدر لاػػا هػػذا الإػػمور؛ يكياػػا
عيػػدهـ ماممػػض ،عكاذا كردت عاممػػض فإكياػػا تعمػػؿ فػػي ظػػاهر ج فػػي مإػػمر ،كةػػد

صرح اليةاة اذه الةوووض ك كإةكها ،
ٌ
فود ةاؿ الػرإي)) :كمػيع ك عمي اليةكم في المكسكرة المخععض مف
تودور إمور ال اف عدها)) )ُ) كةد كإػ ػك عمػي اليةػكم ذلػؾ فػي كتا ػل
المسائؿ الم كمض  :فود است اد وكلل تعػال  ) :ف كػاد لوإػمحيا){العرةاف ،}ِْ:

صػػض لػػ) ًف) المخععػػض
ذػػـ ةػػاؿ )) :كيػػل ج إػػمور فواػػا)) )ِ) كذكػػر كيػػل ج إػػمور ة ك

المكسػػكرة الام ػزة ))فػػي مذػػؿ :ف كجػػدؾى زوػ هػد لكاذ ػان)))ّ) ك ػوكف كيػػل ج وجػػب ٍف
ػت )عمواػا،
وككف فواا إمور الوصكض  ،ةت لػك كجػب فتةاػا عػد دخػكؿ )عمم ي
ود لكاذنا) ؛ ك
يف ) ٍف) هيػا لػوس صػماا ) كف) الذوومػض
))عممت ٍف
كةميا
ى
كجدؾ ز ه
ي
المعتكةض الامزة  ،ؿ صػماا ) كف) الذوومػض المكسػكرة الامػزة ؛ لػذا ج وكػكف فواػا

ػوككف
إ ػػمور  ،فا ػػي لوس ػػت كػ ػػ) ًف) المعتكة ػػض الامػ ػزة ف ػػي ية ػػك )عم ػػـ ٍف س ػ ي
ميكـ{المزم ػ ػػؿ َََ}َِ:ك
))يف ه ػ ػػذا الإ ػ ػػمور كيم ػ ػػا وك ػ ػػكف ف ػ ػػي ) ًف) المخعع ػ ػػض
)المعتكةػ ػ ػػض الام ػ ػ ػزة ) مػ ػ ػػف ) كف) ال ػ ػ ػػدودة )المعتكةػ ػ ػػض الام ػ ػ ػزة) كلوسػ ػ ػػت هػ ػ ػػذه

كتمؾ)))ْ) .كةػاؿ فػي ةكلػل تعػال  ) :عكاف كجػديا كذػرهـ لعاسػووف ) {ايعػراؼ :
َُِ} :كيل))ج وصم ف وككف في ) ٍف) هذه إمور)))ٓ) .
)ُ)

رح الرإي . ّٖٔ /ْ:

)ِ) المسائؿ الم كمض صٕٓ .
)ّ) المصدر يعسل صٕٓ .
)ْ) المصدر يعسل ص ٕٓ.
)ٓ) المصدر يعسل ص ٖٓ
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كةاؿ ك الةسف الكراؽ )) :كهػك كف ) كف) المكسػكرة ذا خععػت ارتعػع

مػػا عػػدها اج تػػداّ كالخ ػػر  ،ك) كف) المعتكةػػض الم ػػددة ذا خععػػت يإػػمر فواػػا

اسػػماا َََ عكاكيمػػا كجػػب ذلػػؾ فػػي ) ًف) المعتكةػػض  ،كلػػـ وجػػب فػػي المكسػػكرة ؛
ك
يف المعتكةػػض ةػػد ةميػػا كياػػا كمػػا عػػدها اسػػـَََك كمػػا المكسػػكرة فاػػي توػػع فػػي
ص ػػدر الك ػػّـ  ،ف ػػإذا ارتع ػػع م ػػا ع ػػدها ل ػػـ تك ػػف ي ػػا إ ػػركرة لػ ػ تو ػػدور اس ػػـ

فواا))

)ُ)

كةاؿ ا ف الةاجب  )) :كيما ةكـ اليةكوكف إإمار اسـ ) ف) فواػا ،

ػت مطموىػػا  ،كلػػـ وةكم ػكا ػػذلؾ فػػي المكسػػكرة المخععػػض ؛ يكيػػل ل كمػػا ذ ػػت
ذا يخععػ ٍ
عمػ ػػاؿ المخععػ ػػض المكس ػ ػكرة فػ ػػي مذػ ػػؿ ةكلػ ػػل  ) :عكاف يك ًّ){هػ ػػكد  }ُُُ :تعػ ػػذر
إػ ػػمار اس ػ ػػماا ؛ ذ ج وك ػ ػػكف لاػ ػػا ميص ػ ػػك اف ؛ فكج ػ ػػب جك يوو ػ ػ كدر لا ػ ػػا اس ػ ػػـ
)ّ)
خر)))ِ) كةاؿ )) :كلـ وودركه في ) ًف) المكسكرة ال تض يمروف))
كذكػر ا ػػف وعػوش كف المكسػػكرة ذا يلغػػي عمماػا فػػي الظػاهر يلغػػي فػػي

وإػػا)) ك مػػا المعتكةػػض لػػـ تمػػ ،عػػف العمػػؿ الكموػػض كج تصػػور
الةكػػـ كالتوػػدور ن
ػػالتخعوؼ ة ػػرؼ ا ت ػػداّ  ،كيم ػػا ذل ػػؾ ف ػػي المكس ػػكرة  ،ػػؿ وك ػػكف فوا ػػا إ ػػمور

ال ػػاف)) )ْ) كعمػػؿ ذلػػؾ وكلػػل  )) :عكايمػػا جػػازكا ا إػػمار فػػي ) ًف) المعتكةػػض
مف ة ؿ كف اتصاؿ المكسكرة اسػماا كخ رهػا اتصػاؿ كاةػد ،كاتصػاؿ المعتكةػض
مػػا عػػدها اتصػػاجف)) )ٓ) وعيػػي  :اتصػػاؿ العامػػؿ ػػالمعمكؿ كاتصػػاؿ الصػػمض

المكصكؿ.

)ُ) عمؿ ايةك  :ص َْٔ

)ِ) مالي ا ف الةاجب ِ ، ٕٖٓ/كا وإاح في رح المعصؿ ج ف الةاجب ص ّْٓ
)ّ) ا وإاح في رح المعصؿ ص ّّٓ
)ْ)

رح المعصؿ .ْٓٗ/ْ :

)ٓ) المصدر يعسل .ْٓٗ /ْ :
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كةاؿ ا ف عصػعكر فػي ) ًف) المخععػض المكسػكرة الامػزة )) :ك مػا ) ٍف)
)ُ).

ظاهرا))
فوجكز لغاؤها عكاعمالاا كج وككف اسماا ج
ن
كةاؿ الرإي في اب إمور الوصض كال ػاف )) :ج وجػكز ةػذؼ هػذا

الإػػمور لعػػدـ الػػدلوؿ عموػػل  ...ج مػػع ) ٍف) ذا خععػػت فاػػك جزـ  ،ذا خععػػت
المعتكةض جاز عمالاا)))ِ) كذكػر ف المعتكةػض ))تعمػؿ فػي إػمور ػاف مو ٌػدر
)ّ)

ػدورا))
نا
خّؼ المكسكرة الممغاة فإذا يلغوت
ظاهر لغوػت مطمونػا كلػـ تعمػؿ تو ن
ػاهر فػػي إػػمور ػػاف
كعمػػؿ ذلػػؾ وكلػػل  )) :عكايمػػا عممػػت المعتكةػػض الممغػػاة ظػ نا

موػػدر)) ياػػا كصػػمتاا توػػدور المصػػدر م المعػػرد )) خػػّؼ ) ًف) المكسػػكرة
فإياا مع جممتاا لوست تودور المعرد)) )ْ).

كج ػػاّ ف ػػي ػػرح التصػ ػرو عمػ ػ التكإ ػػو  )) :كف الية ػػاة ل ػػـ وجو ػػزكا

تو ػػدور إ ػػمور ػػاف ع ػػد ) ًف) المكس ػػكرة المخعع ػػض ؛ ك
يف ه ػػذا التو ػػدور وجعما ػػا

عامم ػػض كالمعتكة ػػض  ،كة ػػد ذه ػ ػكا لػ ػ

كيا ػػا مامم ػػض ؛ ل ػػذلؾ ختص ػػت المعتكة ػػض

تودور إمور اف عدها مف دكف المكسكرة)))ٓ).

ػت ) ٍف) ،م  :ػ ػػرط ٍف ج وك ػ ػػكف
كخعع ػ ػ ٍ
كة ػ ػػاؿ الصػ ػ ػٌاف)) :كةكل ػ ػػل :ي
)ٔ)
ػإف كلوا ػػا فع ػػؿ كج ػػب
ػمورا)) وعي ػػي ػػل إ ػػمور ال ػػاف كة ػػاؿ)) :ف ػ ٍ
اس ػػماا إ ػ ن
ا همػ ػػاؿ  ،كج وػ ػػدع ا عمػ ػػاؿ عكا كف اسػ ػػماا إػ ػػمور ال ػ ػػاف كالجممػ ػػض الععموػ ػػض
خ ره ػػا))

)ٕ)

م :عي ػػد دخ ػػكؿ ) ًف) المكس ػػكرة عمػ ػ الجمم ػػض الععمو ػػض ج وصػ ػ

)ُ) المورب  ،صُِٕ.
)ِ)

رح الرإي .ْٖٔ /ِ :

)ّ) المصدر يعسل . ْٔٗ/ِ :

)ْ) المصدر يعسل كالصعةض يعساا.
)ٓ)

رح التصرو عم التكإو .ُِِ/ِ :

)ٔ) ةا وض الصٌاف عم
)ٕ) المصدر يعسل .َْٓ /ُ :

رح اي مكيي .ْْٗ/ُ :
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ا دعػاّ اياػػا عاممػض فػػي إػػمور ػاف مةػػذكؼ ،كا دعػػاّ ك
ػاف الجممػػض الععموػػض

خ رها.

كعمؿ عمػؿ المعتكةػض مػف دكف المكسػكرة وكلػل  )) :كف المعتكةػض

ػل

يف لعظاػػا كمعػػظ الععػػؿ )عػ ك
الععػػؿ ؛ ك
ػكدا ػػل الماإػػي ك ايمػػر ،
ػض) موصػ ن
كالمكس ػػكرة ج ت ػ ػ ل ٌج ايم ػػر كػ ػ ً
ػ)ج ٍد) فك ػػذلؾ كذ ػػرت ) ًف) المعتكة ػػض المخعع ػػض

وػػاّ عمماػػا عم ػ كجػػل و ػػوف فوػػل الإػػعؼ  ،كذلػػؾ ٍف جعػػؿ اسػػماا مةػػذكفنا
لتك ػػكف ػػذلؾ عامم ػػض َََكمم ػػا وكج ػػب مزوتا ػػا عمػ ػ المكسػ ػكرة كف طم ا ػػا لم ػػا
تعم ػ ػػؿ فو ػ ػػل م ػ ػػف جا ػ ػػض اجختص ػ ػػاص كم ػ ػػف كص ػ ػػموتاا لمعمكلا ػ ػػا  ،كج تطم ػ ػػب

المكسػػكرة مػػا تعمػػؿ فوػػل ٌج مػػف جاػػض اجختصػػاص ،فإػػععت ػػالتخعوؼ ك طػػؿ
عمماا خّؼ المعتكةض ))

)ُ)

فمـ جد يةكوًا جاز عماؿ ) ًف) المكسػكرة فػي اسػـ مإػمر فػي كتػب

ػت لواػػا ،
اليةػػك التػػي توػػدـ ذكرهػػا  ،كج فػػي غورهػػا مػػف كتػػب اليةػػك التػػي رجعػ ي
كايصػػكؿ فػػي اليةػػك ج ػػف السػراج كالممػػع ج ػػف جيػػي  ،ك ػػرح عوػػكف ا عػراب
لممجا ػػعي  ،كالمعص ػػؿ ف ػػي عم ػػـ العر و ػػض لمزمخ ػػرم  ،كك ػػؼ الم ػػكؿ ف ػػي
الية ػػك لمةو ػػدرة الومي ػػي  ،كالغػ ػرة المخعو ػػض ج ػػف الخ ػػاز  ،كا ر ػػاد لػ ػ عم ػػـ

ا ع ػ ػراب لمكو ػ ػػي  ،كرصػ ػػؼ الم ػ ػػايي لممػ ػػالوي  ،كالجي ػ ػ الػ ػػدايي لمم ػ ػرادم ،
كمغيي الم وب ك رح ذكر الػذهب ج ػف ه ػاـ  ،ك ػرح ا ػف عووػؿ عمػ

لعوػض

ا ف مالؾ

المطمػػب الثػػاني  :فػػي كتػػب التفسػػير  :لػػـ جػػد ةػ نػدا مػػف اليةػػاة فػػي
كتب اليةك غور الزمخ رم في كتا ل  :ايةاجي  ،ةاؿ اذا اجسػـ المةػذكؼ

في ) ًف) المخععض المكسكرة الامزة  ،كما تودـ تعصوؿ ذلؾ في المطمب السا ؽ

 ،ػػؿ ةػػالكا هػػذا فػػي ) ًف) المخععػػض المعتكةػػض الام ػزة  ،كمػػا المعسػػركف فوػػد مػػاؿ

)ُ) المصدر يعسل .ْٓٓ-ْْٓ /ُ :
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ػؾ لى كمػ ػػا متػ ػػاعي الةوػ ػ ً
ػاة
كذػ ػػرهـ ل ػ ػ توػ ػػدوره  ،فعػ ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال  ) :عكا ٍف يك ػ ػ حؿ ذلػ ػ ى
الػ حديوا){الزخرؼ  }ّٓ :ةػػاؿ مكػػي ػػف ػػي طالػػب الووسػػي )) :مػػف خعػػؼ )لمػػا)
ػاّ
جعػؿ ) ٍف) مخععػػض مػػف الذوومػض َََكوجػػكز ٍف وكػػكف اسػـ ) ٍف) مإػ نا
ػمر  ،هػ ن
مةذكفػػض ك)كػػؿ) رفػػع اج تػػداّ كمػػا عػػدها الخ ػػر ،كالجممػػض خ ػػر) ٍف))))ُ)كةػػاؿ
ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال ٍ ) :ف يكػ ػ حؿ يع ػ و
ػس ل كم ػػا عموا ػػا ةافظه){الط ػػارؽ )) }ْ:م ػػف ة ػػر
تخعوؼ )لمػا) جعػؿ )مػا) ازئػدة  ،ك) ٍف) مخععػض مػف الذوومػض َََكتصػةوةل :
كيػػل لعم ػ كػػؿ يعػػس ةػػافظ  ،ف ػػ)ةافظ) م تػػد ك)لعمواػػا) الخ ػػر  ،كالجممػػض خ ػػر

)كؿ))) )ِ).

كف ػ ػ ػ ػػي عػ ػ ػ ػ ػراب ةكل ػ ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػ ػػال   :عكًاف ىك ػ ػ ػ ػػاف م ٍك ػ ػ ػ ػػرهـ لًتى ػ ػ ػ ػ يػز ى ً
كؿ م ٍي ػ ػ ػ ػػلي
ى ى ي يٍ
ى
اٍل ًج ىػػا يؿ  ػراهوـ ْٔ:ةػػاؿ )) :كةػػد ةػػر الكسػػائي عػػت الػػّـ ايكل ػ  ،كإػػـ
الذايوض)ّ) ،فالّـ ايكل جـ تاكود عم هذه الوراّة  ،ك) ف) مخععض مػف الذوومػض

كالااّ مإمرة مػع) ٍف) توػدوره  :عكاكيػل كػاف مكػرهـ لتػزكؿ ميػل الج ػاؿ))
ًً
ع ػراب ةكلػػل تعػػال   :عكًاف يككيػػا عػػف ًدر ً
وف اييعػػاـ ُٓٔ:ةػػاؿ:
اسػػت ًا ٍـ لى ىغػػافم ى
ى ى ى
ى
)) ) ٍف) مخععض مف الذوومض عيد ال صػرووف كاسػماا مإػمر معاػا  ،توػدوره  :كيػا
)ْ)

كفػي

)ٓ)
ػكفالصػػافات،ُٕٔ:
ككيػػا))  .كفػػي ع ػراب ةكلػػل تعػػال  :ى عكًا ٍف ىكػ ي
ػايكا لىىوويكليػ ى
ةاؿ)):ك) ٍف) مخععض مف الذوومض عيد ال صرووف ،كلزمػت الػّـ فػي خ رهػا لمعػرؽ

وياا ك وف) ًف) اليافوض ،فاسـ) ف) مإمر ك)كايكا) كما عدها خ ر) ٍف)))

)ُ) م كؿ عراب الورف ِ. ِّٖ/

)ِ) م كؿ عراب الورف .ْٔٗ/ِ :
)ّ) ويظر  :غوث اليعع ص ّْْ .

)ْ) م كؿ عراب الورف.ّْٓ / ُ :
)ٓ) المصدر يعسل.ََّ / ُ :

)ٔ) المصدر يعسل.ِْٓ-ِْْ / ِ :
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)ٔ).

ً
ػاف ىم ٍكػ ػ ػ ػ يػريه ٍـ لىتىػ ػ ػ ػ يػزك يؿ م ٍيػ ػ ػ ػػلي
كفػ ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػ ػراب ةػ ػ ػ ػػكؿ ا﵀ تعػ ػ ػ ػػال  :ى عكًاف ىكػ ػ ػ ػ ى
اٍل ًج ىا يؿ  راهوـ ،ْٔ:فػي ةػراّة الكسػائي  ،عػت الػّـ ايكلػ مػف )لتػزكؿ)
كإـ ايخورة  )ُ) ،ةاؿ الت روزم)):كالااّ مإمرة مع) ٍف) تودوره  :عكاكيل)) )ِ).
ػايكٍا ًمػػف ةىٍ ػ يؿ لىًعػػي
كةػػاؿ الزمخ ػػرم فػػي تعسػػور ةكلػػل تعػػال   :ى عكًاف ىكػ ي
إػ و
ػّؿ حم ً ػ و
ػوف  ؿ عمػ ػرافٍ ))) ُْٔ:ف) مخعع ػػض م ػػف الذووم ػػض  ،كال ػػّـ ه ػػي
ى
العارةػػض وياػػا ك ػػوف اليافوػػض ،كتوػػدوره  :عكا كف ال ػػاف كالةػػدوث كػػايكا مػػف ة ػػؿ لعػػي

إ ػػّؿ م ػػوف)) )ّ) كجع ػػؿ ةكل ػػل تع ػػال  ) :عكاف كي ػػا ع ػػف د ارس ػػتاـ لغ ػػافموف )
{اييع ػػاـ  }ُٓٔ :تو ػػدور )) عكاكي ػػل كي ػػا)  ،كةكل ػػل تع ػػال  ) :عكاف كج ػػديا كذ ػػرهـ
لعاس ػ ػػووف){ايعراؼ  }َُِ :تو ػ ػػدور )) عكا كف ال ػ ػػاف كالة ػ ػػدوث كج ػ ػػديا كذ ػ ػػرهـ
ػت ًمػ ػ ٍف ة مػػل لم ػػف الغافموف){وكس ػػؼ }ّ :
فاسػػووف))  ،كةكل ػػل تعػػال  ) :عكاف كي ػ ى
معي )) عكا كف ال اف كالةدوث كيت مػف ة ػؿ وةائيػا لوػؾ مػف الغػافموف عيػل ))
 ،كةكلػ ػػل تعػ ػػال  ) :عكاف كيػ ػػا لخػ ػػاطئوف) {وكسػ ػػؼ  }ُٗ :توػ ػػدور )) عكا كف ػ ػػاييا
كةاليا يا كيا خاطئوف)) كةكلل تعال  ) :عكاف كادكا لوعييكيػؾ) {ا سػراّ }ّٕ :
توػ ػ ػ ػ ػػدور )) كف ال ػ ػ ػ ػ ػػاف ةػ ػ ػ ػ ػػار كا ٍف وعتيػ ػ ػ ػ ػػكؾ)) كةكلػ ػ ػ ػ ػػل تعػ ػ ػ ػ ػػال  ) :عكاف كيػ ػ ػ ػ ػػا
)ْ) .
لم تموف){المؤميكف  }َّ :تودور )) عكا كف ال اف كالوصض كيا لم تموف))

)ُ) ويظػر  :المةػرر الػكجوز ج ػف عطوػض ّ ،ُْٔ/عكاعػراب الوػراّات السػ عض كعمماػا ج ػػف

خالكوػػل ايص ػ اايي ص ُٕٗ ،كال ةػػر المةػػوط ي ػػي ةوػػاف اييدلسػػي ٓ ،ُٓٔ/كالػػدر
المص ػػكف لمس ػػموف الةم ػػي ٕ ،ُِٕ/كالم ػػاب ف ػػي عم ػػكـ الكت ػػاب ج ػػف ع ػػادؿ الدم ػػوي

ُُ.ُّْ/

)ِ) الممخص في عراب الورف :صَُٕ.
)ّ) الك اؼ.ِْٕ / ُ :

)ْ) الك اؼ. َُٖ/ّ ، ٕٔٓ/ِ ، ِْٖ/ِ ، ِْْ/ِ ، ُُّ/ِ ، ٕٖ/ِ :
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ػايكا
كجع ػ ػ ػػؿ ػ ػ ػػك ال رك ػ ػ ػػات ػ ػ ػػف ايي ػ ػ ػػارم  :ةكل ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػػال  :ى عكًا ٍف ىك ػ ػ ػ ي
)ُ)
كفالصافات ُٕٔ:تودور )) :عكاكياـ كايكا ووكلكف))
لىىوويكلي ى

كت ع الرازم الزمخ رم ؛ ذ جعػؿ ةػكؿ ا﵀ تعػال  :ى عكًاف ىك ىج ٍػد ىيا ى ٍكذى ىػريه ٍـ
ً ً
وف ايعػ ػراؼ َُِ:معيػ ػ  )) :عكا كف ال ػػاف كالة ػػدوث كج ػػديا كذ ػػرهـ
لىعىاس ػػو ى
)ِ)
كي ىؾ){ا سراّ  }ّٕ :معيػ )) كف
فاسووف)) كةكلل تعال  :ى ع
)كًاف ىك ي
ادكٍا لىىو ٍعتًيي ى
ال اف كياـ ةار كا ٍف وعتيكيؾ )) )ّ).
ػت
كةػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ العك ػ ػ ػ ػ ػ ػػرم فػ ػ ػ ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػ ػ ػ ػراب ةكلػ ػ ػ ػ ػ ػػل تعػ ػ ػ ػ ػ ػػال   :ى عكًاف ىك ىايػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
لى ىك ًو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرةن ال وػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة ،ُّْ:كةكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال  ) :عكاف كج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديا كذ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرهـ

لعاسػػووف){ايعراؼ ٍ )))}َُِ :ف) مخععػػض مػػف الذوومػػض كاسػػماا مةػػذكؼ)) )ْ)،
كجعؿ التودور في ا وض الذايوض  )) :عكاكيا كجديا)) )ٓ).

ككمػػا ت ػػع ال ػرازم الزمخ ػػرم فوػػد ت عػػل ال وإػػاكم  ،فوػػاؿ فػػي ةكلػػل
ً
ً
إ و
ّؿ حم ً و
وف){ ؿ عمػراف ٍ )))}ُْٔ :ف) هػي
تعال  ):ى عكًاف ىك يايكٍا مف ةىٍ يؿ لىعي ى
المخععض مف الذوومض َََ كالمعي  :كف ال اف كايكا مف ة ؿ عذض الرسكؿ في
)ٔ)
ً
اسػ ػ ػ ػػتً ًا ٍـ
إػ ػ ػ ػػّؿ ظػ ػ ػ ػػاهر)) كجعػ ػ ػ ػػؿ ةكلػ ػ ػ ػػل تعػ ػ ػ ػػال  ) :ى عكًاف يككيػ ػ ػ ػػا ىعػ ػ ػ ػػف د ىر ى
ًً
وف اييعػػاـ ُٓٔ:توػػدور  )) :عكاكيػػل كيػػا)) )ٕ) كةكلػػل تعػػال  :ى عكًاف يككيػػا
لى ىغػػافم ى
)ٖ)
ًً
وف{وكسػػؼ  }ُٗ :معي ػ )) كالةػػاؿ  :كف ػػاييا كيػػا كيػػا مػػذي وف))
لى ىخػػاطئ ى
)ُ) ال واف في غروب عراب الورف . َُّ/ِ :
)ِ) معاتو الغوب ِّْٓ/

)ّ) المصدر يعسل ٕ. ّٕٗ/

)ْ) الت وػػاف فػػي ع ػراب الوػػرف ، ّْٓ/ِ ، َُْ / ُ :كويظػػر  :ع ػراب الةػػدوث الي ػػكم
ص َِّ .

)ٓ) المصدر يعسل . ّْٓ/ِ :
)ٔ) يكار التيزوؿ ِ. ْٔ/

)ٕ) المصدر يعسل ِ. َُٗ/
)ٖ) المصدر يعسل ّ. ُْٕ/
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كي ىؾ){ا سراّ  }ّٕ :معي )) كف ال اف ةار كا
كةكلل تعال  :ى ع
)كًاف ىك ي
ادكٍا لىىو ٍعتًيي ى
َََ ٍف وكةعػػكؾ فػػي العتيػػض )) )ُ) ككػػذلؾ جعػػؿ ةكلػػل تعػػال ً) :ف يك ػ حؿ ىي ٍعػ و
ػس
ِ)
لك كما ىعمى ٍواىا ىة ًافظه){الطارؽ  }ْ :تودور  )) :كف ال اف كؿ يعس لعمواا))
ػت
كك ػ ػػذلؾ ت ع ػ ػػل الج ػ ػػّجف ف ػ ػػي عػ ػ ػراب ة ػ ػػكؿ ا﵀ تع ػ ػػال  :ى عكًاف ىك ىاي ػ ػ ٍ
لى ىك ً ىورةن ال ورة،ُّْ:كةكلل تعال )ًف يك حؿ ىي ٍع و
س لك كما ىعمى ٍواىا ىة ًافظه){ الطارؽ :
ْ} ))ك) ٍف) مخععػػض مػػف الذوومػػض كاسػػماا مةػػذكؼ)) )ّ) كجعػػّ ) ٍف) فػػي ةكلػػل
ً
تعػػال  ):عكًاف ىكػ ي ً
إػ و
ػّؿ حم ًػ و
ػوف){ ؿ عمػراف  }ُْٔ :توػػدور :
ػايكٍا مػػف ةىٍ ػ يؿ لىعػػي ى
ى
كياـ

)ْ)

ك ك السػعكد  ،فوػاؿ  :كف اسػـ ) ٍف) فػي ةكلػل تعػال  ) :عكا ٍف يككيػا عػف
دراستً ًا ٍـ لغافموف) {ا يعاـ )) }ُٓٔ :إمور ال اف مةذكؼ)))ٓ) .
ػايكٍا ًمػ ػػف ةىٍ ػ ػ يؿ لىًعػ ػػي
كا لكسػ ػػي  ،فجعػ ػػؿ ةػ ػػكؿ ا﵀ تعػ ػػال  : :ى عكًاف ىكػ ػ ي
إ و
ّؿ حم ً و
وف){ ؿ عمراف  }ُْٔ:معي )) كف ال اف كػايكا مػف ة ػؿ)) )ٔ) كةػاؿ
ى

ػاف ىك ٍعػ ػ يػد ىر ىلي ػػا لى ىم ٍع يعػ ػػكنج) { ا س ػ ػراّ } َُٖ :
ف ػػي ع ػ ػراب ةكلػػػل تع ػػال ً):ف ىكػ ػ ى
)) ) ٍف) مخععػػض مػػف الذوومػػض  ،كاسػػماا إػػمور ال ػػاف كالػػّـ فارةػػض  ،م  :كف
ال اف هذا))

)ٕ)

)كًاف يكي ػ ػ ػػتيـ لم ػ ػ ػػف ةىٍ مً ػ ػ ػ ًػل لى ًم ػ ػ ػ ىػف
كة ػ ػ ػػاؿ ف ػ ػ ػػي عػ ػ ػ ػراب ةكل ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػػال  :ى ع
ال ك ل
وف {ال و ػ ػرة  }ُٖٗ :م )) عكايكػ ػػـ كيػ ػػتـ  ،فخعػ ػػؼ ) ٍف) كةػ ػػذؼ اجسػ ػػـ
إػ ػػآ ى
)ُ) المصدر يعسل ّ. . ِّٔ/
)ِ) المصدر يعسل ٓ. َّّ/

)ّ) تعسور الجّلوف صِِ . ُٓٗ ،
)ْ) المصدر يعسل ص ُٕ .

)ٓ) ر اد العوؿ السموـ ل مزاوا الكتاب الكروـ ِ.ّْٔ/
)ٔ) ركح المعايي ِ. ِّٔ/

)ٕ) المصدر يعسل ٖ. ُٕٗ/
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)ُ)
ًً
وف(
كيهممت عف العمػؿ)) كةػاؿ فػي ةكلػل تعػال  :ى ع
)كًاف ىك ىج ٍػد ىيا ى ٍكذى ىػريه ٍـ لىعىاسػو ى
{ ايعراؼ  )) }َُِ :ك) ٍف) مخععض مػف الذوومػض  ،كإػمور ال ػاف مةػذكؼ ،
)ِ)
كج عمؿ لاا فول ؛ يكياا ممغاة عم الم اكر))

كهي ممغاة عم ايكذر عيد اليةاة فوما وتعمؽ عدـ عمماػا فػي اجسػـ

ػدور  ،م  :لػػـ
الظػػاهر  ،فػػإذا يلغػػي عمماػػا هػػذا ،يلغوػػت مطمونػػا  ،فمػػـ تعمػػؿ توػ نا
تعمؿ في اسـ مإمر
ادتً يك ٍـ
ككذلؾ ت عل ا ف عا كر؛ فواؿ في ةكلل تعال ً) :ف يككيا ىع ٍف ًع ى ى
)ّ)
ًً
وف){ وكيس )) ، }ِٗ :ك) ٍف) مخععض مف ) كف) كاسماا إمور ال اف))
لى ىغافم ى
)ّ)
كي ىؾ){ا سػراّ :
ال ػاف)) كمذػؿ هػذا ةػاؿ فػي ةكلػل تعػال  :ى ع
))كًاف ىك ي
ػادكٍا لىىو ٍعتًيي ى
)ْ)
ّٕ}
ٌج كيل خالؼ مف ت عل فجعؿ الساك الػذم كةػع فوػل الزمخ ػرم مػذهنا
ً
يةكوػ ػػا ؛ فوػ ػػاؿ متعمػ ػ نػدا فػ ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال  :عكًاف ىكػ ػ ي ً
إػ ػ و
ػّؿ
ػايكٍا مػ ػػف ةىٍ ػ ػ يؿ لىعػ ػػي ى
ن
ى
حم ًػ و
ػوف){ ؿ عم ػراف )) }ُْٔ:ك) ٍف) مخععػػض ماممػػض  ،كالجممػػض عػػدها خ ػػر عػػف
إػػمور ال ػػاف عم ػ رم صػػاةب الك ػػاؼ  ،كهػػك التةووػػؽ ذ ج كجػػل لػػزكاؿ

عمماا مع واّ معياها  ،كج كجل لمتعرةض وياا ك وف المعتكةػض ذا يخععػت  ،فوػد
ةدركا لاا اس نما  ،هك إمور ال اف  ،ؿ يجد المكسكرة اكل واّ العمػؿ عيػد
التةووػػؽ ؛ يكياػػا ـ ال ػػاب ؛ فػػّ وػػزكؿ عمماػػا سػػاكلض  ،كةػػاؿ جماػػكر اليةػػاة
و طػػؿ عمماػػا ،كعمػ هػػذا فػػالمراد إهمالاػػا كياػػا ج تيصػػب معػػردوف  ،ػػؿ تعمػػؿ

في إمور اف كجممض))

)ٓ)

)ُ) المصدر يعسل ُ. ْْٖ/
)ِ) المصدر يعسل ٓ. ُٕ/

)ّ) التةرور كالتيكور ُُ. ٔٗ/
)ْ) المصدر يعسل ُْ. ُّٕ/
)ٓ) التةرور كالتيكور ّ. ِٕٖ/
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كةػػد ت ػػوف كف اليةػػاة ةصػػدكا إهمالاػػا عػػدـ عمماػػا فػػي اجسػػـ الظػػاهر

كفي اجسـ المإمر ،كةد كذر ما ي ل اليةاة عمػ

كف ) ًف) المكسػكرة ج وجػكز

ٍف ووػػدر لاػػا إػػمور ػػاف لككياػػا ماممػػض  ،خػػّؼ ) ًف) المعتكةػػض  ،فػػإكياـ لػػـ
ووػػدركا لاػػا هػػذا الإػػمور جك اإػػط ار ار ؛ ذلػػؾ لوسػػكغكا عمماػػا  ،ةػػاؿ الرإػػي ،
كهػػك و ػػرح ةػػكؿ ا ػػف الةاجػػب فومػػا وتعمػػؽ إػػمور ال ػػاف ك الوصػػض )) :ةكلػػل

) كخذف ػ ػػل ميص ػ ػػكنا إ ػ ػػعوؼ) ج وج ػ ػػكز ة ػ ػػذؼ ه ػ ػػذا الإ ػ ػػمور لع ػ ػػدـ ال ػ ػػدلوؿ
)ُ)
عمولَََةكلل ) جك مع ) كف)) ذا خععت فإكيل جزـ))
ك رل كيل ج وص ايخذ مػا ػاع فػي كتػب ا عػراب كالتعسػور  ،ممػا

ياةض ما اع في كتػب اليةػك ؛ ك
يف هػذا التيػاةض ج وعسػر ٌج تخطئػض ةػد

العػروووف  ،كج ػػد مػػف ٍف وكػػكف الخطػػا ةػػد كةػػع فػػي كتػػب التعسػػور كا ع ػراب ؛
ك
يف اليةاة ج ودكيكف ةإوض يةكوض في كت اـ اليةكوض ٌج عد دراستاا كالتذ ػت
مياػػا  ،خػػّؼ الوإػػاوا اليةكوػػض التػػي وتياكلاػػا المعسػػركف كالمعر ػػكف التػػي ج
وككف تياكلاـ واها في العادة كايغمب جك ارتجاجن  ،ؿ مخالعض المعسػروف هػذه

كهمػػا ك
ػاكا ك ن
لميةػػاة لػػـ تجػػح مػػياـ ص ػّن عػػف تعمػػد  ،ػػؿ صػػدرت مػػياـ سػ ن
ػذّ كف
كد لكف فػػي كتػػب اليةػػك  ،كالػػدلوؿ عم ػ ذلػػؾ مػ ن
ػوايا لمػػا ػػاع كاسػػتور ي
يسػ ن

اليوس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كرم ة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ ا﵀ تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال  :ى عكًاف ىك ىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػد ىيا ى ٍكذىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػريه ٍـ
ًً
وف ايع ػراؼ)) ،َُِ:هػػي المخععػػض مػػف الذوومػػض ػػدلوؿ الػػّـ العارةػػض
لىعىاسػػو ى
َََكةد عممت في إمور اف مودر ،كالتوػدور  :عكا كف ال ػاف كالةػدوث عمميػا
)ِ)
ػت ًمػػف ةىٍ مًػ ًػل لى ًمػ ىػف
كذػػرهـ فاسػػووف))  ،كةػػاؿ فػػي ةػػكؿ ا﵀ تعػػال  :ى ع
)كًاف يكيػ ى
ًً
وف{وكسػػؼ )) }ّ :هػػي المخععػػض مػػف الذوومػػض َََكالمعيػ  :عكا كف ال ػػاف
اٍل ىغػػافم ى
كيػػت مػػف ة ػػؿ وةائيػػا لوػػؾ))

)ّ)

مػػف الغػػافموف  ،كو ػػدك يػػل ةػػاؿ هػػذا سػ ػ ب

)ُ) رح الرإي عم الكافوض ِ. ْٖٔ/

)ِ) غرائب الورف كرغائب العرةافّ.ِّٗ/
)ّ) المصدر يعسل . ٔٓ/ْ :
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يسػػوايل لمػػا اسػػتور فػػي كتػػب اليةػػك ؛ دجلػػض كيػػل يػػاةض مػػا كػػده يعسػػل عيػػد
ك
كً
وف ىه ػ ىػدل المٌ ػػلي{ال وػ ػرة :
تعس ػػور ةكل ػػل تع ػػال  ):ى عكًاف ىك ىاي ػ ٍ
ػت لى ىك ًو ػ ىػرةن ًج ىعمىػ ػ ال ػػذ ى
ُّْ} ذ ةػػاؿ فػػي ع ار اػػا مػػا يصػػل )) :هػػي ) ًف) المخععػػض التػػي ومزماػػا الػػّـ

العارةض وياا ك وف ) ًف) اليافوض  ،كتتاوا التخعوؼ لمػدخكؿ عمػ ايفعػاؿ َََ
كو طػػؿ عمػػؿ ) ٍف) فػػي الظػػاهر ،ككػػذا فػػي التوػػدور ،فػػّ ووػػدر إػػمور ال ػػاف ،
)ُ)
وإػا  ،كيػل لػك
كما وودر في ) كف) المعتكةض ذا يخععت)) كالػدلوؿ عمػ ذلػؾ ن
كايػت مخػالعتاـ عػػف عمػد كعمػـ مػػا جمػع عموػػل اليةػاة فػي كتػػب اليةػك لي اػكا
عم ذلؾ  ،كلسمعيا مياـ مذؿ ةكلاـ  :ذهب جماكر اليةاة لػ ميػع عمػاؿ

) ًف) المخععض في اسـ مإمر ك تودوره  ،كالصكاب جكاز ذلؾ  ،كما فعؿ ا ف
عا كر كما تودـ .

كةػػد ويػػا مػػف ة ػػؿ ف اليةػػاة ةػػد صػ كػرةكا اكيػػل جوص ػ ٍف ووػػدر ل ػػ) ًف)
المخععض المكسكرة اسػـ مةػذكؼ ؛يياػا عيػدهـ ماممػض ،عكاذا كردت عاممػض فإكياػا
ػايكٍا ًمػف
تعمؿ في ظاهر ج في مإمر ،لذلؾ في تعسور ةكلػل تعػال  :ى ع
)كًاف ىك ي
ً
إ و
ّؿ حم ً و
وف){ ؿ عمراف }ُْٔ:عوب ك ةواف اييدلسي عمػ كػّـ
ةىٍ يؿ لىعي ى
مكي ف ي طالب الووسي كالزمخ رم وكلل  )) :كةاؿ الزمخ رم ) ٍف) هػي
المخععض مف الذوومض كالّـ هي العارةض وياا ك وف اليافوض  ،كتودوره  :كف ال اف

كالةدوث كايكا مف ة ؿ لعػي إػّؿ م ػوف  ،ايتاػ  ،كةػاؿ مكػي ،كةػد ذكػر كف
) ٍف) يافوض كالّـ معي ) جك) م  :كما كايكا مػف ة ػؿ ٌج فػي إػّؿ م ػوف ،

ةػػاؿ  :هػػذا ةػػكؿ الكػػكفووف  ،ك كمػػا سػػو كول فإكيػػل ةػػاؿ ٍ ) :ف) مخععػػض مػػف الذوومػػض
كاسماا مإػمر كالتوػدور عمػ ةكلػل  :عكاياػـ كػايكا مػف ة ػؿ فػي إػّؿ م ػوف ،
فظار مف كّـ الزمخ رم كيل ةوف خععت ةذؼ اسماا  ،كهك إػمور ال ػاف
كالةدوث  ،كمف كّـ مكي ٌياا ةوف خععت ةذؼ اسماا  ،كهػك إػمور عائػد

)ُ) غرائب الورف . ِْْ/ُ :
643

عمػ المػػؤميوف  ،ككػػّ هػػذوف الػػكجاوف ج يعػػرؼ يةكًوػػا ذهػػب لوػػل ،يمػػا توػػرر

ػت،
ػائـ ،ذػـ خععػ ى
عيػديا مػف كتػب اليةػك كمػف ال ػوكخ  ،كيػؾ ذا ةمػت :كف زو نػدا ة ه
فمذهب ال صرووف ذ ذاؾ كجااف ،ةدهما جكاز ا عماؿ ،كوككف ةالاػا كهػي

مخععػ ػػض كةالاػ ػػا كهػ ػػي م ػ ػػددةٌ ،ج ٌياػ ػػا ج تعمػ ػػؿ فػ ػػي مإػ ػػمر ،كميػ ػػع ذلػ ػػؾ
الككفوكف ،كهـ مةجكجكف في السماع الذا ت مف لساف العرب .كالكجػل الذػايي
كهػػك ايكذػػر عيػػدهـ ،كياػػا ماممػػض ج تعمػػؿ ج فػػي ظػػاهر كج فػػي مإػػمر ،ج

ممعكظ ل كج مودر ال تض))

)ُ).

كما يس ل ك ةواف ل مكي كيل ةاؿ )) :كةاؿ سو كول ٍ ) :ف) مخععض
مف الذوومض كاسماا مإمر )) لـ جده في كتا ل  :م كؿ عراب الورف  ،كما
كف سو كول لـ ووؿ هذا  ،كلوس لل م صؿ كاف في  :الكتاب .

كعو ػػب عمػ ػ ك ػػّـ الزمخ ػػرم ف ػػي مكإ ػػع خ ػػر ،فع ػػي عػ ػراب ةكل ػػل
ًً
تع ػػال  :عكًاف يككي ػػا ع ػػف ًدر ً
وف اييع ػػاـ ُٓٔ:ة ػػاؿ الزمخ ػػرم :
اس ػػت ًا ٍـ لى ىغ ػػافم ى
ى ى ى
ى
)ِ)
))كايصؿ ،عكاكيل كيا عػف د ارسػتاـ غػافموف ،عمػ ف الاػاّ إػمور ال ػاف)) ،

فواؿ ػك ةكوػاف) :ةػاؿ الزمخ ػرم :كف اسػماا إػمور ال ػاف كهػذا ومػزـ كف) ًف)
المخععض عاممض ،كالذم يص اليةاة عمول كف) ًف) المخععػض مػف الذوومػض ذا لزمػت
الّـ فاي ماممض ،جتعمؿ في ظاهر كج مإمر ،جمذ ت كج مةذكؼ))

)ّ).

كة ػ ػػد كاف ػ ػػؽ الس ػ ػػموف الةم ػ ػػي ػ ػػا ةو ػ ػػاف  ،فو ػ ػػاؿ ف ػ ػػي عػ ػ ػراب ةكل ػ ػػل
ً ً
وف ايع ػ ػراؼٍ ))) َُِ:ف) هػ ػػذه هػ ػػي
تعػ ػػال  ):ى عكًاف ىك ىجػ ػ ٍػد ىيا ى ٍكذىػ ػ ىػريه ٍـ لىعىاسػ ػػو ى
المخعع ػػض  ،كلوس ػػت هي ػػا عامم ػػض لم ا ػ ػرتاا العع ػػؿ فػػزاؿ اختصاص ػػاا الموتإ ػػي

عمالاا  ،كةػاؿ الزمخ ػرم  :عكا كف ال ػاف كالةػدوث  ،فظػاهر هػذه الع ػارة ياػا
معمم ػػض ك كف اس ػػماا إ ػػمور ايم ػػر كال ػػاف  ،كة ػػد ص ػػرح ػػك ال و ػػاّ هي ػػا اكيا ػػا
)ُ) ال ةر المةوط.ُْٖ / ّ :
)ِ) الك اؼ.ٕٖ / ِ :

)ّ) ال ةر المةوط.َْٓ ،ُّّ / ْ :
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معممض ك كف اسماا مةذكؼ َََ كهذا مذهب اليةكووف  ،عيي اعتوػاد عمػاؿ

ػاف)
المخععػػض مػػف هػػذه الةػػركؼ فػػي ) ًف) المعتكةػػض عم ػ الصػػةو  ،كفػػي )كػ ٍ

الت ول  ،ك كما ) ًف) المخععض المكسكرة فّ))

)ُ).

كهذا هك الذم استور في كتب اليةك ،ك جمع عمول اليةاة  ،كذ ككر ك

ك
))يف ) ًف)
ةوػػاف اييدلسػػي ػػل المعس ػروف  ،ككمػػا جػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف :

المخععػ ػػض يمػ ػػا تعمػ ػػؿ فػ ػػي الظػ ػػاهر عم ػ ػ غوػ ػػر ايفص ػ ػ  ،كج عمػ ػػؿ لاػ ػػا فػ ػػي
)ِ).

المإمر  ،كج يوودر لاا اسـ مةذكؼ ال تض))
المطمػػػب الثالػػػث  :عمٌػػػة إومالىػػػا  :ا ػػتار فػػي كتػػب اليةػػك كف ) ًف)

المخعع ػػض يهمم ػػت ل ػػزكاؿ اختصاص ػػاا)ّ).كج تػ ػزاؿ ه ػػذه العم ػػض تت ياه ػػا الد ارس ػػات
الةدوذض

)ْ)

استيادا ل ما جعمكه مف ةكاعد اليةك  :كف
كةد ذكر اليةاة هذه العمض
ن
ما اختص عمؿ كما لـ وختص لـ وعمؿ  ،ةاؿ سػو كول )) :هػذا ػاب الةػركؼ

التػي وجػػكز ٍف ومواػا عػػدها ايسػماّ كوجػػكز ٍف ومواػا عػػدها ايفعػاؿ  ،كهػػي :
)ٓ)
لكف عكايما ككايما عكاذ كيةك ذلؾ ؛ جكياا ةركؼ ج تعمؿ))
كفػػي ذلػػؾ يظػػر ف ػػ)ما) اليافوػػض مػػف ايةػػرؼ غوػػر المختصػػض  ،لكياػػا
تعمؿ ذا دخمت عم الجممض اجسموض كج تعمؿ ذا دخمت عم الجممػض الععموػض

 ،ككذلؾ )ج) اليافوض .

ككػ ػػؿ مػػػف ) ذا) ال ػ ػػرطوض ك) ًف) ال ػ ػػرطوض مختصػ ػػض الػ ػػدخكؿ عم ػ ػ

الععؿ  ،لكف ايكل ج تعمؿ كالذايوض تعمؿ .
)ُ) الدر المصكف . ََْ/ٓ :

)ِ) ويظر  :المصدر يعسل ّ ، ِْٕ/كالم اب في عمكـ الكتاب . ِّْ/ٗ ، ّٓ/ٔ :
)ّ) ويظر  :المورب ج ف عصعكر ص ُِٕ  ،كرصؼ الم ايي ص َُٗ .
)ْ) ويظر ً ) :ف) الخعوعض ص ُّّ. ُّٗ ، ُّٔ-
)ٓ) كتاب سو كول ّ ٖٔ/ـ ّ. ُُٔ/
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ك)لك) مف ايةرؼ غور العاممض عم الرغـ مف كياـ وصرةكف اياػا

مختصض الدخكؿ عم الععؿ

)ُ)

كم ػػف المع ػػركؼ كف الس ػػوف ك)س ػػكؼ) ك)ة ػػد) مختص ػػض ال ػػدخكؿ عمػ ػ

وإا كياا ج تعمؿ .
الععؿ  ،كمف المعركؼ ن
فالوكؿ ك
عكؿ عمول .
اف ) ٍف) يهممت لزكاؿ اختصاصاا ج يو ك
المطمػػػب الرابػػػع  :الغػػػرض مػػػف تقفيػػػؼ (أف)  :ةػػاؿ الػػدكتكر فاإػػؿ

الس ػػامرائي  )) :و ػػذكر الية ػػاة كف ةس ػ نػما م ػػف اية ػػرؼ الم ػ ػ اض العع ػػؿ تخع ػػؼ
ك
ك
ك)لكف)  ،غور كياـ لـ و ويكا الغرض مػف
ك)كاف)
كاخرها كهي  ) :كف) ك) كف)
ه ػػذا التخعو ػػؼ كج فائدت ػػل  ،كة ػػد تت ع ػػت ه ػػذا ايم ػػر كاس ػػتعماجتل ككازي ػػت ػػوف

اليص ػػكص فايتاو ػػت لػ ػ

كف الع ػػرب يم ػػا وخعع ػػكف م ػػا وخعع ػػكف م ػػف اية ػػرؼ

الم ػ اض لغػػرض ورمػػكف لوػػل كفائػػدة وطم كياػػا  ،كاتإ ػ لػػي يمػػا وععمػػكف ذلػػؾ

لغرإوف :

ػر فػي ةسػـ مػف الجمػؿ
ُ-تكسوع دائرة اجستعماؿ عد ٍف كػاف ميةص نا
اجسموض فاص و مؿ الجمؿ الععموض كاجسموض .
ِ-تخعوؼ معي التككود في ) كف) ك) كف) َََ))

)ِ).

كمعرفض الغرض مػف تخعوػؼ ) كف) كيظوراتاػا كاإػةض ج تةتػاج لػ

دراسض  ،هذا مف جاض كمػف جاػض خػرل فإكيػل غوػر صػةو

كف اليةػاة لػـ و ويػكا

الغ ػػرض م ػػف ه ػػذا التخعو ػػؼ  ،فو ػػد عم ػػؿ الية ػػاة هم ػػاؿ ) ًف) المكس ػػكرة ل ػػزكاؿ
اختصاص ػػاا  ،كالمػ ػراد م ػػف ذل ػػؾ دخكلا ػػا عمػ ػ الجم ػػؿ اجس ػػموض كالععمو ػػض ع ػػد

التخعوؼ .

)ُ) ويظر  :الغرة المخعوض ِ ، ْْٗ/ك رح المعصؿ ج ف وعوش ْ. ْٖٓ/

)ِ) مػػا وخعػػؼ مػػف ايةػػرؼ الم ػ اض الععػػؿ  ،مجمػػض كموػػض ا داب  ،جامعػػض غػػداد  ،ص
ُُٓ .
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صػ ػ ػػض الػ ػ ػػدخكؿ عم ػ ػ ػ ايسػ ػ ػػماّ )) ذا خععػ ػ ػػت
كذكػ ػ ػػركا كف ) كف) المخت ك

َََكيهممػػت كلوػػت ايفعػػاؿ كايسػػماّ))
كايسماّ

)ُ).

)ِ)

م  :جػػاز دخكلاػػا عم ػ ايفع ػاؿ

كةد كإ اليوسا كرم  ،كما تودـ  ،هذا الغػرض وكلػل )) :هػي ) ًف)

المخععػػض التػػي تمزماػػا الػػّـ العارةػػض وياػػا ك ػػوف ) ًف) اليافوػػض  ،كتتاوػػا ػػالتخعوؼ

لمدخكؿ عم ايفعاؿ َََ))

)ّ)

كذكركا كياا ت و كالذوومض تعود تككود الجممض

)ْ)

كمػػف ال ػػدواي ٍف و ػػور اليةػػاة ل ػ تخعوػػؼ ) كف) كيػػل و ػراد ػػل تخعوػػؼ
تككودها  ،ف اياا اف يكف التككود التي ةاؿ الم ػرد فواػا ) عكاف ػئت خععتاػا ،
تككودا))
د
ن

)ٓ)

كهي ذا خععت مؤكدة  ،عكاذا ذومت فاي
ككػػذلؾ ) كف) الذوومػػض تعوػػد التككوػػد فػػإذا خععػػت خػػؼ تككوػػدها كهػػذا مػػا

صػػرح ػػل عػػض اليةػػكووف وكلػل )) :كج وجػػكز اتصػػاؿ )مػػا) المخععػػض ؛ ك
يف
التخعوؼ تكهوف لمتككود  ،كهك ميزلض تاكود كاةد كالت دود ميزلض تاكودوف))

)ٔ)

كلػػـ وعػػرؽ اليةػػاة ػػوف الذوومػػض كالمخععػػض مػػف ةوػػث كمتاهمػػا تعوػػد تككوػػد

الجممض اجسموض  ،سكل كف الذوومض د تككو نػدا مػف المخععػض  ،كةػد ػوف الػدكتكر
فاإػػؿ السػػامرائي صػػةض هػػذا المػػذهب تط وػػؽ مإػػمكيل عم ػ ةكلػػل تعػػال :
ً
ً
ئوف)
ئوف){وكسػ ػ ػػؼ  }ُٗ :كةكلػ ػ ػػل تعػ ػ ػػال  ) :كيػ ػ ػػا يككيػ ػ ػػا خػ ػ ػػاط ى
) عكا ٍف يككيػ ػ ػػا لىخاط ى

)ُ) الغرة المخعوض ِ ، ْْٓ/كالجي الدايي ص َِٖ .
)ِ) يظر  :الجي الدايي صَِٖ .
)ّ) غرائب الورف ُ. ِْْ/

)ْ) ويظر  :الغرة المخعوض ِ ، ّْْ/كرصؼ الم ايي ص َُٗ .
)ٓ) الموتإب ّ. ُِ/

)ٔ) ك ؼ الم كؿ في اليةك لمةودرة الوميي ص ْٖ . ٖٓ-
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{وكسػػؼ  }ٗٔ :فػػذكر كف الذوومػػض فػػي ا وػػض الذايوػػض كػػد مػػف المخععػػض فػػي ا وػػض

ايكل

)ُ)

كج تص هذه المكازيض ؛ ك
يف يمؤ ككد ا وض ايكل هػك غوػر مؤ ككػد ا وػض
ً
ئوف){وكسػػؼ  }ُٗ :ككػػدت
الذايوػػض ؛ ف ػػ) ٍف) فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :عكا ٍف يككيػػا لىخاط ى
ً
ئوف) {وكس ػػؼ  }ٗٔ :ك ػػدت
العع ػػؿ  ،ك) ٍف) ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال  ) :كي ػػا يككي ػػا خ ػػاط ى

اجسػػـ  :كالػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرئي  ،عكا ٍف ذهػػب مػػا ذهػػب لوػػل اليةػػاة مػػف كف
الذوومض استعممت لتككود الجممض اجسموض  ،لككيل عاد ك كد كياا اسػتعممت لتككوػد
اجسػػـ ج لتككوػػد الجممػػض  ،كػػد ذلػػؾ وكلػػل  )) :خػػّؼ ) كف) التػػي ج تؤكػػد ٌج
الجمؿ اجسموض كوكلؾ  ) :عكا ٍف ككيا لعػاعموف)  ،ك ) كيػا ككيػا فػاعموف) فايػت تمةػظ
كف ايكل ػ

كػػدت الةػػدث الععمػػي  ،خػػّؼ الذايوػػض  ،فػ ك
ػإف اجهتمػػاـ ميصػػب

عم فاعؿ الةدث كصاة ل ج عم الةدث الععمي ))

)ِ)

كفاعؿ الةدث كصاة ل في ةكلؾ ) كيا ككيا فاعموف) هك اسـ ) كف)

ف ػ ػػالعرب ذا رادكا تككو ػ ػػد اجس ػ ػػـ اس ػ ػػتعممكا ) كف) الذووم ػ ػػض  ،عكاذا رادكا
تككود الجممض اجسموض ك الععموض استعممكا ) ًف) الخعوعض .
هػػذا مػػف جاػػض كمػػف جاػػض خػػرل  ،فإكيػػل ذا ةوػػؿ  :كف الذوومػػض كػػد مػػف

المخععػػض  ،فػ ك
ػإف المخععػػض تؤكػػد مػػا لػػـ تسػػتطع الذوومػػض ٍف تؤكػػده  ،كهػػك تككوػػدها
لمجممض الععموػض  ،كهػذا ممػا وػدؿ عمػ كف ) ًف) المخععػض الداخمػض عمػ الععػؿ ،
كعم اجسـ المرفكع  ،لوست هػي المخععػض مػف الذوومػض ؛ يكياػا لػك كايػت كػذلؾ

فكعا  ،ػؿ هػي ةػرؼ ذيػائي
لما دخمت عم الععؿ  ،كلما جاّ عدها اجسـ مر ن
اصؿ كإعل  ،استعممل العرب لتككود الجممض اجسموض كالععموض .
كعموػ ػػل فػ ػ ك
ػإف ) ٍف) فػ ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال  ) :ى عكًا ٍف يك ػ ػ ًػّ لك كمػ ػػا لىيوػ ػ ىػكفلىوكياي ٍـ ىرح ػ ػ ىؾ
ىع ىمالىاي ٍـ){هكد  }ُُُ :في ةراّة مف خعؼ يكف ) ٍف) هي المخععػض مػف الذوومػض
ٍ
)ُ) ما وخعؼ مف ايةرؼ الم اض الععؿ  ،مجمض كموض ا داب ص ُُٖ .
)ِ) المصدر يعسل ص ُُٕ ، ُُٖ-كمعايي اليةكُ.ُّٔ/
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دجلض يص اا ) يك ًّ) م :

فةسب  ،ج لزكاؿ معياها
) ًف يك ػ حؿ ىي ٍعػ و
ػس لك كمػػا ىعمى ٍواىػػا
الععموض .

كف صماا ) كف) الذوومض لكياػا يخععػت لتخعوػؼ لعظاػا
كعمماا  ،كلوست كذلؾ ) ًف) التي في ةكلل تعال :
ةػ ً
ػافظه ){الطػػارؽ  }ْ :كج التػػي تػػدخؿ عم ػ الجمػػؿ
ى

ككذلؾ الّـ التي تمزماا فاػي غوػر الػّـ التػي تػدخؿ عمػ خ ػر ) كف)

ت لزو ػ نػدا  ،ك عمػ ػ
الذووم ػػض  ،دجل ػػض دخكلا ػػا عمػ ػ المعع ػػكؿ ية ػػك ٍ :ف إ ػػر ى
)ُ)
ود
العاعؿ  ،يةك ٍ :ف ةاـ لز ه

وت وف مما مر تعصومل ف) ًف) المخععض مف الذوومض  ،كما س كماها اليةاة

 ،استعمماا العرب لتككود الجممض ،اسموض كايت ـ فعموض ،لكػف ل كمػا رادكا تككوػد
م ت ػػد الجمم ػػض اجس ػػموض ػػددكا الي ػػكف ،مم ػػا اةتإػ ػ يص ػػب اجس ػػـ لو ػػكة المع ػػظ

كتخصػػوص اجسػػـ معي ػ التاكوػػد ،كةػػد عوػػد ا ػػف جيػػي انػػا تةػػت عي ػكاف :ةػػكة
المعي لوكة المعػظ)ِ) ،كةػد ػار ا ػف وعػوش مذػؿ مػا ػار لوػل ا ػف جيػي لػ
ف يصب ) كف) الذوومض ،لّسػـ جػاّ مػف ةػكة لعظاػا ت ػدود خرهػا ،فممػا خععػت

زالت ةكة المعظ فايهممػت  ،فاػي لوسػت كالععػؿ الػذم وعمػؿ معيػاه ج معظػل

)ّ)

كةد صرح سػو كول ك
ػاف ) ًف) المخععػض اسػتعممت لتككوػد الجممػض كتذ وػت الكػّـ،

عكإػػا ممػػا ذهػػب مياػػا ،كووصػػد ػػذلؾ ف هػػذه
كذكػػر ف جـ التككوػػد تمزماػػا
ن
عكإػا عػف ت ػدود ) كف) ،فتكػكف) ًف) المخععػض مػع الػّـ وػكة ) كف)
الّـ كايػت
ن

الذوومض)ْ) فكظوعض) ًف) المخععػض هػك تككوػد معيػ الجممػض كتةووواػا)ُ) ،كهػذه هػي
كظوعض) ًف) المخععض مع الّـ التي لزمتاا في الورف الكروـ.

)ُ) ويظر  :لساف العرب ُ. ُِٖ/

)ِ) ويظر :الخصائص ج ف جيي ّ.ِْٔ/
)ّ) ويظر :رح المعصؿ ْ .ْٕٓ /

)ْ) ويظر الكتاب ،ِّّ / ْ :كلساف العرب ج ف ميظكر.ُِٖ / ُ :
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المطمػػػب القػػػامس  :الػػػ ـ الفارقػػػة  :ة ػػاؿ س ػػو كول  )) :كاعم ػػـ كيا ػػـ

ػئّ تمتػ ػ س ػ ػػ) ًف) الت ػػي ه ػػي
ػذاهب َََ ك لزما ػػا ال ػػّـ ل ػ ٌ
ووكل ػػكف ٍ :ف زو ػ هػد ل ػ ه
)ِ)
ت اػػا لػـ تةػػتج لػ
ميزلػض )مػػا) التػي تيعػػي))  ،كةػػاؿ الم ػرد  )) :عكا ٍف يصػ ى
)ّ)

لميطمؽ))
ودا
الّـ ٌ ،ج ٍف تدخماا
ه
تككودا كما توكؿ ٍ :ف ز ن
ن
ػت ) ًف) المخععػػل كػػالّـ
اختمػػؼ اليةػػاة كالمعسػػركف فػػي الػػّـ التػػي لزمػ ٍ
ً ًً
وف الةجػر ، ٕٖ:فمػياـ
ىص ىة ي
اب اي ٍىو ىكض لىظىػالم ى
في ةكلل تعال  :ى عكًاف ىك ى
اف ٍ
ىمف ذهب لػ كياػا لوسػت جـ اج تػداّ كالتككوػد  ،عكاكيمػا هػي جـ يخػرل  ،كهػذا
مذهب ي عمي اليةػكم ك ت اعػل)ْ) ،،كذهػب ايكذػركف لػ
ٌج كياـ اتعوكا عم

كياػا جـ اج تػداّ،

كيل جيّ اا لمتعروؽ وف ) ًف) المخععض ك) ًف) اليافوض التي

معي )ما) ،كلاذا جمعكا عم تسموتاا ّـ العرؽ ،ك الّـ العارةض)ٓ).

)ُ) ويظػػر ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش ،ْٕ-ِٕ / ٖ :ك ػػرح لعوػػض ػػف مالػػؾ ج ػػف جػػا ر
الاكارم اييدلسي.ِّ / ِ :

)ِ) كتاب سو كول ِ. ُّٗ/
)ّ) الموتإب ِ. ّّٔ/

)ْ) ويظر  :المسائؿ الم كمض ص ْٓ ،ٕٓ-ك رح الرإي عم الكافوض.ّٕٔ-ّٔٔ/ْ:

)ٓ) ويظػ ػػر كتػ ػػاب سػ ػػو كول ،ُّٗ/ِ:كالموتإػ ػػب لمم ػ ػػرد ،ّّٔ/ِ ،َٓ/ُ :كالةجػ ػػض فػ ػػي
الو ػراّات الس ػ ع ي ػػي عمػػي اليةػػكم ،ّٕٗ/ٔ ،ُِّ/ٓ ،ْٖٔ/ْ :كالمسػػائؿ الم ػػكمض
ص ْٓ، ٕٓ-ك ػ ػػرح الممػ ػػع ي ػ ػػي يصػ ػػر الكاسػ ػػطي :صُٔ،كالمعصػ ػػؿ لمزمخ ػ ػػرم:
صِْٓ ،كالك ػػاؼ لمزمخ ػػرم ،ُِٕ / ْ :ك ػػرح المعص ػػؿ ج ػػف وع ػػوش،ْٓٗ/ْ::

كرصػػؼ الم ػػايي لممػػالوي :صَُٗ ،كالمة ػػرر فػػي اليةػػك ِ ّْٔ/عكارت ػػاؼ الإػػرب
ي ػػي ةوػػاف اييدلسػػي ،ُْٗ/ِ:كالػػدر المصػػكف ،ُٓٓ/ِ:كمغيػػي الم وػػب ج ػػف ه ػػاـ
ُ ،ِِّ-ُِّ/كال رهػ ػػاف فػ ػػي عمػ ػػكـ الوػ ػػرف لمزرك ػ ػػي ،ّٓٗ/ّ:كالم ػ ػػاب فػ ػػي عمػ ػػكـ
الكتػػاب ،ِّ/ّ:كهمػػع الاكامػػع لمسػػوكطي ،ُِٖ-ُُٖ/ِ:كةا ػػوض الصػ اف عمػ

اي مكيي.َْٓ/ُ:
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ػػرح

ػتعممت ) ًف) المخععػػض لتككو ػػد الجممػػض الت ػػي تموا ػػا
كالةوووػػض كي ػػل ل كمػػا اس ػ
ٍ
ياس ػػب ف تمزما ػػا جـ لتككو ػػد ه ػػذا المعيػ ػ كتوكوت ػػل ك كمال ػػل كم ػػا ة ػػاؿ ػػػك

ك
ػيت مػػع ) ٍف) جتعاةامػػا فػػي
ال ركػػات ػػف ايي ػػارم:
))يف جـ التككوػػد كيمػػا ةسػ ٍ
المعي ؛ ك
يف ك كؿ ةد مياما لمتككود)))ُ) ما ةكلاـ اكيل جيّ اا لمتعروؽ وف

) ًف) المخعع ػػض ك) ًف) اليافو ػػض م :لرف ػػع المػ ػ س ،فعو ػػل يظ ػػر؛ يي ػػل ل ػػوس يم ػػف
الم س في المغض العرو ض ،ك وض لغض كايت فوما و ػدك ،مكػاف ك تػاذور لمػتةكـ فػي

تعا ورها كتراكو اا ،ؿ الذم وتةكـ في تةدود يسمك اا المعي المراد .فالعر ي،

امػا لاػذا الغػرض ،م :كيػل لػـ

مذّ ،ذا راد تككود الجممض ػ ) ٍف) كالّـ تػ
ن
وات الّـ لغػرض التعروػؽ ،عكاذا راد تككوػد الجممػض ػػ) ًف) المخععػض فةسػب ،ج

ػؤمف مػػف ةوػػث التركوػػب المغػػكم ،ذ
وػػاتي ػػالّـ  ،س ػكاّ مػ ىػف الم ػ س ـ لػػـ يوػ ٍ
السػػواؽ كةػػده كػ و
ػاؼ دراؾ المعي ػ الػػذم ووصػػده المػػتكمـ  ،كالػػدلوؿ عم ػ ذلػػؾ

يل لك كايت الّـ استعمماا العرب لمتعروؽ ،كما ذهب اليةاة كالمعسركف  ،لما
ػؾ
اسػػ ػ ػ ػ ػ ػػتعممت فػػ ػ ػ ػ ػ ػػي ةكلػػ ػ ػ ػ ػ ػػل تعػػ ػ ػ ػ ػ ػػال   :ى عكًا ٍف يك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػّ لك كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لىيوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػكفلىوكياي ٍـ ىرحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ىع ىمالىاي ٍـ هكد.ُُُ:
ٍ
في)لما) هي العارةض
جاّ في الدر المصكف)):ةاؿ ك امض)ِ) :كالّـ
ٌ
ػػوف المخععػػض مػػف الذوومػػض كاليافوػػض ،كفػػي هػػذا يظػػر ،ك
يف العارةػػض يمػػا يوػػؤت اػػا

ػائـ،
عيد الت اساا اليافوض ،كاجلت اس يما وجيّ عيد همالاػا ،يةػك :ف زو هػد لو ه

)ُ) ا غراب في جدؿ ا ع ارب كلمع ايدلكض في يصكؿ اليةك ص َُّ.
)ِ)

ػػك ػػامض ،هكع ػػد ال ػػرةمف ػػف س ػػماعوؿ ػػف ػ ػراهوـ  ،ػػػااب الػ ػػدوف الدم ػ ػػوي ،

الم اكر ا ي امض ؛ ل امض ك ورة كايت عم ةاج ػل ايوسػر  ،توػف العوػل  ،ك ػرع فػي
العر وض  ،لل يظـ المعصؿ لمزمخ رم  ،كمودمػض فػي اليةػك  ،ك ػرح ال ػاط وض ،كالمر ػد
الكجوز في عمكـ تتعمؽ الكتاب العزوز  ،عكا راز المعايي  ،تػكفي سػيضٓٔٔه ػ  ،ويظػر :
غوض الكعاة لمسوكطي ِ ،ٔٗ-ٖٔ/كايعّـ لمزركمي ّ. ِٗٗ/
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كهي في ا وض الكرومض معممض ،فّ الت اس اليافوض .فّ ووػاؿ :كياػا فارةػض)) )ُ).

وإػا فػي الم ػاب)ِ) .عكاذا ذ ػت كف الػّـ
كهذا الذم كرد فػي الػدر المصػكف كرد ن
لـ تستعمؿ لمعرؽ في سكرة هكد وذ ت تموائوًا كياا لـ تسػتعمؿ لاػذا الغػرض فػي

كػػؿ مكإػػع م ػػف مكاإػػع كركده ػػا مػػع) ًف) المخعع ػػض فػػي الوػ ػراف الك ػروـ  ،عكاكيمػ ػا

استعممت لمتككود فةسب

المبحث الثاني ً :
(إف) المقففة بيف اإلثبات كالنفي :

(إف) كال ـ :
المطمب األكؿ  :اجتماع ٍ
ُ-إعرابىما في كتب النحك  :ذهب ال صروكف ل كف ) ٍف) في يةك
ً ًً
وف){ الةجػر  }ٕٖ :مخععػض
ىص ىػة ي
اب اي ٍىو ىكػض لىظىػالم ى
ةكؿ ا﵀ تعػال  ( :ى عكًاف ىك ى
ػاف ٍ
م ػػف الذووم ػػض كجـ )لظ ػػالموف) جـ الع ػػرؽ كالتككو ػػد  ،كه ػػي عي ػػدهـ ج ت ػػدخؿ جك
عم ايفعاؿ الياسخض  ،م  :الداخمض عم الم تد كخ ره  ،كاختمعكا فوما يس كه

ل الككفووف  ،فمياـ مف يسب لػواـ كياػـ ووكلػكف كال صػرووف ػػ) ًف) المخععػض

مػػف الذوومػػض ٌ ،ج كياػػـ وختمعػػكف ع ػياـ ج ػكاز دخكلاػػا عم ػ ايفعػػاؿ الياسػػخض

كغور الياسخض عم ةد سكاّ  ،كهذا ما ع ركا عيل وكلاـ  :خّفنا لمككفووف ،
كمػػياـ مػػف يسػػب لػػواـ كف ) ٍف) عيػػدهـ يافوػػض كجـ )لظػػالموف) معي ػ ) جك) ،

كالتوػػدور  :كمػػا كػػاف صػػةاب ايوكػػض ج ظػػالموف  ،ك ٌف ) كف) ج تخعػػؼ عيػػد
الككفووف .
ػت ط ػػؿ عمما ػػا كج ػػاز ٍف وو ػػع
فوػػد ذك ػػر الزمخ ػػرم كف ) كف) ذا يخعع ػ ٍ
عدها اجسـ كالععؿ  ،كالععؿ الكاةع عدها وجب ٍف وككف مػف ايفعػاؿ الداخمػض

كجكز الككفوكف غوره  ،ك ي دكا
عم الم تد كالخ ر  ،ك

)ُ) الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكيكف.ََْ / ٔ :
)ِ) ويظر :الم اب في عمكـ الكتاب.ٕٖٓ / َُ :
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ً
المتى ىع لمًد)ُ).
ت
ت لى يم ٍسمً نما
ى
ا﵀ ر ى
كج ى ٍ
لؾ ٍف ةتٍم ى
ى
عموؾ يعوك ضي ي
ككذلؾ يسب ك ال ركات ف ايي ارم لػ الكػكفووف كف ) ًف) المخععػل
مػػف الذوومػػض ج تعمػػؿ عيػػدهـ  ،فوػػاؿ )) :ذهػػب الككفوػػكف لػ

كف ) ًف) المخععػػل

مػػف الذوومػػض ج تعمػػؿ اليصػػب فػػي اجسػػـ  ،كذهػػب ال صػروكف لػ

كياػػا تعمػػؿ ،

ػاف ةػػالكا  :يمػػا ةميػػا  :ياػػا ج تعمػػؿ ك
يف الم ػػددة يمػػا
مػػا الككفوػػكف فػػاةتجكا ػ ٍ
عممت يكياا ات الععػؿ الماإػي فػي المعػظ ؛ ياػا عمػ ذّذػض ةػرؼ كمػا
يػػل عمػ ذّذػػض ةػػرؼ  ،ك ياػػا م يوػػض عمػ العػػت كمػػا يػػل م يػػي عمػ العػػت ،

فإذا خععت فود زاؿ

ااا ل  ،فكجب ف و طؿ عمماا)) )ِ)َ

كيسػػب لػػواـ خػػّؼ ذلػػؾ فوػػاؿ  )) :ذهػػب الككفوػػكف لػ كف ) ٍف) ذا
جػػاّت عػػد الػػّـ تكػػكف معي ػ )مػػا) كالػػّـ معي ػ ) جك)  ،كذهػػب ال ص ػروكف
ل

كياا مخععض مف الذوومض))

)ّ)

كةػ ػ ػػاؿ السػ ػ ػػكاكي )) :كمػ ػ ػػف ػ ػ ػػاياا ذا خععػ ػ ػػت ) كف) كلػ ػ ػػـ تعمػ ػ ػػؿ ٍف
تمزـ)الّـ) فرةنا وياػا ك ػوف ) ًف) اليافوػض  ،كتسػم ذ ذاؾ العارةػض  ،يةػك ٍ :ف
)ْ)

لميطمؽ َََ ككذا عيد الككفووف))
ود
ه
زه
كذكر ا ف الخ از كف الككفووف جازكا دخكؿ ) ًف) المخععػض مػف الذوومػض
ودا
ت لىز ن
عم الععؿ غور الياسه يةك ٍ :ف إر ى

)ُ)

)ُ) ويظػػر  :المعصػػؿ فػػي عم ػـ العر وػػض ص ّٖٓ ، ّٖٔ-ك ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش
ْ ، ْٓٓ/كيس ػػب ه ػػذا ال و ػػت  ،لػ ػ عاتك ػػض ي ػػت زو ػػد العدكو ػػض  ،ي ػػض ع ػػـ عم ػػر ا ػػف
الخطػػاب رإػػي ا﵀ عيػػل  ،كهػػك مػػف ةصػػودة مػػف الكامػػؿ ترذػػي اػػا الز وػػر ا ػػف الع ػكاـ
رإ ػػي ا﵀ عي ػػل  ،كةو ػػؿ ه ػػك يس ػػماّ ي ػػت ػػي كرالص ػػدوؽ  ،ويظ ػػر  :ا يص ػػاؼ ف ػػي

مسػػائؿ الخػػّؼ ي ػػي ال ركػػات ػػف ايي ػػارم ِ ، ُٓٔ-ُٓٓ/كةا ػػوض الص ػ اف عم ػ
رح اي مكيي ُ. ِْٓ/

)ِ) ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ُ ُِٖ/ـ ِْ.
)ّ) المصدر يعسل  َُٓ/ِ :ـ َٗ .
)ْ) معتاح العمكـ  :ص ُِٖ .
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كةػػوف يسػػب الزمخ ػػرم ل ػ الكػػكفووف ةكلػػل المػػذككر  ،رد عموػػل ا ػػف

ػائـ  ،يافوػػض  ،كالػػّـ
وعػػوش فػػذكر كف ) ٍف) عيػػد الكػػكفووف فػػي يةػػك ٍ :ف زوػ هػد لوػ ه
)ِ)
ةائـ
معي ) جك)  ،كالتودور  :ما ز ه
ود جٌ ه
كةػػاؿ ا ػػف الةاجػػب )) كتخعػػؼ المكسػػكرة فتمزماػػا الػػّـ َََ كوجػػكز

دخكلاا عم فعؿ فعاؿ الم تد خّفنا لمككفووف )) )ّ).
كةاؿ ا ف عصعكر  )) :كزعـ الككفوكف كيل وجػكز دخكلاػا عمػ الععػؿ
غوػ ػػر الياسػ ػػه)) )ْ) .كذكػ ػػر ا ػ ػػف مالػ ػػؾ كف ) ًف) المخععػ ػػض المكسػ ػػكرة الام ػ ػزة :
))عيد الككفووف ج تعمؿ عيدهـ كج تؤكد ؿ تعود اليعي كالّـ لإلوجاب ))

)ٓ)

كةػػاؿ الرإػػي )) :كفػػرؽ الكسػػائي ػػوف ) ٍف) مػػع الػػّـ فػػي ايسػػماّ ،
ك وياػػا معاػػا فػػي ايفعػػاؿ  ،فجعماػػا فػػي ايسػػماّ المخععػػض  ،ك كمػػا فػػي ايفعػػاؿ

فوػػاؿ ٍ ) :ف) يافوػػض كالػػّـ معي ػ ) جٌ) ؛ ك
ػر ل ػ
يف المخععػػض اجسػػـ كل ػ يظػ نا
)ٔ)
صماا  ،كاليافوض الععؿ كل ؛ ك
يف معي اليعي راجع ل الععؿ))

كةػػاؿ المػػالوي ٍ )) :ف تكػػكف مخععػػض مػػف الذوومػػض َََكج وجػػكز دخكلاػػا
َََعم غور يكاسه اج تداّ مف ايفعاؿ خّفنا لمككفووف فإياـ وجوزكف ذلػؾ

ةواسا))
ن

)ٕ)

كجػػاّ فػػي لسػػاف العػػرب )) :كمػػف الّمػػات التػػي تصػػةب ) ٍف) فم ػرة
ك
ػاف
تكػػكف معيػ ) ج) كم ػرة تكػػكف صػػمض كتككوػ نػدا كوػػكؿ ا﵀ عػػز كجػػؿ ً) :ف ىكػ ى

)ُ) ويظر  :رح الدرة المخخعوض ِ. ْْٔ/
)ِ) ويظر  :رح المعصؿ ْ. ْٓٗ/

)ّ) متكف المغض  ،كافوض ا ف الةاجب ص ُْ ك رح الرإي عم الكاف ض ْ. َّْ/
)ْ)

رح جمؿ الزجاجي ُ. ِِٗ/

)ٔ)

رح الرإي عم الكافوض ْ. ّٕٔ/

)ٓ) تساوؿ العكائد كتكموؿ المواصد ص ٓٔ.
)ٕ) رصؼ الم ايي  :ص َُٗ. ُُٗ-
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ىك ٍع يػد ىر ىليػػا لى ىم ٍع يعػػكنج) { ا سػراّ  }َُٖ :فمػػف جعػػؿ ٍف جةػ نػدا جعػػؿ الػػّـ ميزلػػض
) جك) المعي ػ  :مػػا كػػاف كعػػد ر يػػا جك مععػػكنج  ،كمػػف جعػػؿ ) ٍف) معي ػ )ةػػد)
جعػ ػػؿ الػ ػػّـ تاكوػ ػ نػدا  ،المعي ػ ػ  :ةػ ػػد كػ ػػاف كعػ ػػد ر يػ ػػا لمععػ ػػكنج  ،كمذمػ ػػل ةكلػ ػػل
)ُ)
دت لىتيٍرًد ً
تعال ٍ ً :ف ًك ك
وف {الصافات }ٓٔ:
كةػػاؿ كةوػػاف اييدلسػػي  )) :ذهػػب الككفوػػكف ل ػ

و طؿ عمماػا  ،كج وجػكز ٍف تعمػؿ  ،كذهػب ال صػروكف لػ
)ِ)
لكيل ةموؿ))

كف تخعوػػؼ ) ٍف)
كف عمالاػا جػائز

كةاؿ المرادم ً ) )) :ف) المخععض مف الذوومض فواا عد التخعوػؼ لغتػاف

 ،ا همػػاؿ كا عمػػاؿ  ،كا همػػاؿ

ػػار َََ كذهػػب الككفوػػكف ل ػ

كف ) ٍف)

هػػذه يافوػػض  ،كهػػي ةػػرؼ ذيػػائي المكإػػع  ،كالػػّـ عػػدها معي ػ ) جك) ك) كف)
الم ػػددة عيػػدهـ ج تخعػػؼ  ،كالػػّـ عػػدها معي ػ ) ج) ك جػػازكا دخكلاػػا عم ػ

س ػ ػػائر ايفع ػ ػػاؿ ))
لمككفووف ))

)ْ)

)ّ)

كة ػ ػػاؿ )) :كم ػ ػػف ةك ػ ػػاـ ) كف) يا ػ ػػا ة ػ ػػد تخع ػ ػػؼ خّفن ػ ػػا

كتة ػػدث ا ػػف ه ػػاـ ع ػػف ) ًف) المخعع ػػض م ػػف الذووم ػػض ف ػػي المغي ػػي ذ ػػـ
)ٓ)

كمذؿ هذا ةاؿ فػي كإػ المسػالؾ

)ٔ)

ةاؿ)):جاز عمالاا خّفنا لمككفووف))
)ٔ)
وإػػا فػػي ػػاب ) كف) الذوومػػض )) :كتخعػػؼ
المسػػالؾ ٌج ٌيػػل ةػػاؿ فػػي المغيػػي ن

)ُ) لساف العرب . ِٖٓ/ُّ :
)ِ) ال ةر المةوط ٓ. ّْٕ/

)ّ) الجي الدايي ص َِٖ.َِٗ-
)ْ) المصدر يعسل ص .ّٗٓ ،
)ٓ) مغي الم وب ِْ/ُ ،

)ٔ) ويظر  :كإ المسالؾ ُ. ِّٗ/
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ػر  ،كعػف الكػكفووف كياػا ج تخعػؼ ك كيػل ذا ةوػؿ :
) كف) فتعمؿ ةموّن كتامػؿ كذو نا
لميطمؽ ،فػ) ٍف) يافوض كالّـ معي ) جك) )) )ُ).
ود
ه
ٍف ز ه
كرد الدمامويي عم ا ػف ه ػاـ ةكلػل ايكؿ فػي المغيػي مػا ذ تػل ا ػف
ه اـ يعسل في ةكلل الذايي)ِ).

كذكػػر السػػوكطي كيػػل )) ذا خععػػت ) كف) المكسػػكرة لػػـ وماػػا مػػف ايفعػػاؿ

جك مػػا كػػاف مػػف يكاسػػه اج تػػداّ  ،كجػػكز الككفوػػكف غو ػره  ،كهػػك م يػػي عمػ ػ

مذه اـ كياا يافوض)) )ّ).

.ككػػذلؾ رد ال ػػوه خالػػد ايزهػػرم عم ػ ا ػػف ه ػػاـ ةكلػػل فػػي كإ ػ

المس ػػالؾ مذ ػػؿ م ػػا رد عمو ػػل ال ػػدمامويي  ،كة ػػاؿ )) :كه ػػك و ػػكهـ كيا ػػـ وجو ػػزكف
تخعوػػؼ ) كف) المكسػػكرة كوػػدخمكياا عم ػ يةػػك  :ةػػاـ  ،كةعػػد  ،كذلػػؾ مخػػالؼ

لواعدتاـ ؛ فإكياـ ج وجوزكف تخعوؼ ) كف) المكسكرة))

)ْ)

كف جع ػػؿ

كج ػػاّ ف ػػي ةا ػػوض و ػػس الةمص ػػي ،ا ػػامش ػػرح التصػ ػرو
ػؾ
)كًا كف يكػ ػ ًػّ لك كم ػػا لىيو ػ ىػكفلىوكياي ٍـ ىرح ػ ى
) ٍف) يافو ػػض )) و ػػكؿ عمو ػػل ية ػػك ةكل ػػل تع ػػال  :ى ع
ىع ىمػػالىاي ٍـ {هػػكد  }ُُُ :الماػػـ ٌج ٍف ووػػاؿ  :كف ) ًف) اليافوػػض عيػػدهـ تعمػػؿ
ٍ
وإا )) كف الكػكفووف وجػكزكف
عمؿ ) كف)  ،كهذا وةتاج ل دلوؿ)) كجاّ فواا ن
تخعوعاا  ،فمعؿ اليوؿ عياـ اختمؼ)) )ٓ).

)ُ) مغيي الم وب ُ.ّٕ/

)ِ) ويظر  :رح الدمامويي عم مغيي الم وب ُ. ََُ/
)ّ) اي اه كاليظائر لمسوكطي ِ.ُٓٔ/
)ْ)

رح التصرو عم التكإو ِ. ُِٖ-ُِٕ/

)ٓ) المصدر يعسل . ُِٔ/ِ :
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كت ػػع ايسػػتاذ مةمػػد مةوػػي الػػدوف ع ػػد الةموػػد ال ػػوه خالػػد ايزهػػرم

مؤكدا عم
ار ًدا عم ا ف ه اـ ،
ن
 ،هي يافوض معي )ما) كالّـ التي تمزماا معي ) ٌج) عيد الككفووف

كف ) ًف) المخععض مف الذوومػض عيػد ال صػرووف
)ُ)

ي ال ركات ف ايي ارم ما يس ل ل الكػكفووف فػي

وإا عم
كرد ن
ػتيدا ل ػ كػػّـ ػػي ال ركػػات يعسػػل فػػي المسػػالض َٗ فكصػػؼ
المسػػالض ِْ مسػ ن

كّمل ككّـ مف يسػب لػ الكػكفووف كف ) ًف) المخععػض عيػدهـ وجػكز دخكلاػا
عمػ الععػػؿ غوػػر الياسػػه ايػػل ))كػػّـ غوػػر م يػػي عمػ التةووػػؽ كالتةووػػؽ كف

جماكر الككفووف ج ووكلكف ك
اف ) كف) تكػكف مخععػض مػف الذوومػض صػّن  ،ك) ٍف)
مسمما) يافوض عيد الككفووف كماـ جمعوف  ،كلود تي ل
في هذا ال وت ) ٍف ى
ةتمت لى ن
)ِ)
لاذا ال وه خالد فايكر كّـ ا ف ه اـ))
ككػػذلؾ ت ي ػ

اةػػث فػػي رسػػالض جامعوػػض ة ػكاؿ مػػف س ػ وكه  ،كف ) ًف)

المخععػػض مػػف الذوومػػض عيػػد ال ص ػرووف  ،هػػي يافوػػض عيػػد الكػػكفووف  ،كالػػّـ التػػي
عدها معي ) جك) )ّ)كرد عم ي ال ركات ف ايي ارم الػذم يسػب لػواـ كف
) ًف) المخععض مف الذوومض ج تعمؿ اكيل ))مخػالؼ لمػا جػاّ عػف الكػكفووف ةوػث
ٌياـ ج وعت ركف ) ٍف) هػذه مخععػض مػف الذوومػض  ،عكاكيمػا هػي ) ًف) اليافوػض معيػ
)ْ)
)ما) كالدلوؿ عم هذا تكاتر اليوؿ عياـ خصكص هذه المسالض))

كاستدؿ عم عدـ صةض مػا يسػ ل ايي ػارم لػ الكػكفووف فػي المسػالض

ال ار عػػض كالع ػروف  ،مػػا ةالػػل ايي ػػارم يعسػػل فػػي المسػػالض التسػػعوف )) :ذهػػب

الككفوػػكف لػ

كف ) ٍف) ذا جػػاّت عػػد الػػّـ تكػػكف معيػ )مػػا) كالػػّـ معيػ

)ُ) ويظر :كإ المسالؾ ُ) ِّٗ/تعمووض المةوؽ) الاممش )ٔ) .

)ِ) ا يتصاؼ مف ا يصاؼ اامش ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ِ. ُْٔ/
)ّ) ) ًف) الخعوعض المكسكرة الامزة ص ُّْ .
)ْ) المصدر يعسل ص ُْٓ .
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) جك) كذهب ال صروكف ل

))كهذا تياةض ظاهر))

)ُ)

كياا مخععض مف الذوومض  ،كعوب عمػ ذلػؾ وكلػل :

كالةووو ػ ػػض ٌف الو ػ ػػكؿ ػ ػ ك
ػاف ) ًف) المخعع ػ ػػض يافو ػ ػػض كال ػ ػػّـ الت ػ ػػي تمزما ػ ػػا
معي ) جك) لػـ وتػكاتر كةػده عػف الكػكفووف  ،فوػد ت ػوكف ة ػؿ ةموػؿ كيػل كمػا يسػب

لواـ يةاة هذا الوكؿ يسب لواـ يةاة خركف الوكؿ ا خر .

كالػذوف يسػ كا لػ الكػكفووف مػا يسػ كه ٍ ،ف كػايكا ةػد اختمعػكا فومػا يومػػكه
عياـ  ،ك
فإف هذا ج ودؿ عم تياةض ةكالاـ ودر مػا وػدؿ عمػ تيػاةض ةػكاؿ
الك ػػكفووف يعس ػػاـ  ،فو ػػد ػ ػوكف الرإ ػػي كم ػػا تو ػػدـ  ،م ػػذهب الك ػػكفووف وكل ػػل :

))كفرؽ الكسائي فجعماا في ايسماّ المخععػض  ،ك كمػا فػي ايفعػاؿ فوػاؿ ٍ ) :ف)
ك
)ِ)
يافوض كالّـ عي ) جك) ؛ ك
يف المخععض اجسـ كل كاليافوض الععؿ كل ))

كجػػاّ فػػي تػػاج العػػركس )) :ةػػاؿ الع ػراّ  :لػػـ وسػػمع كف العػػرب تخعػػؼ
) كف) كتعمماػػا جك مػػع المكيػػي ) وعيػػي الإػػمور) يكيػػل ج وت ػػوف فوػػل ع ػراب ،
)كًا ٍف يكػػًّ لك كمػا
فا كما في الظاهر فّ  ،كلكػف ذا خععكهػا رفعػكا  ،ك كمػا مػف خعػؼ ى ع
ػإياـ يصػ كا )كػ ًػّ) ػػ)لوكفوياـ) كايػػل
لىيو ىػكفلىوكياي ٍـ ىرحػ ى
ىع ىمػػالىاي ٍـ {هػػكد  }ُُُ :فػ ٌ
ػؾ ٍ
ةاؿ  : :عكا ٍف لوػكفوياـ ك ًػّ  ،ةػاؿ  :كلػك رفعػت )كػ اؿ) لصػم ذلػؾ  ،توػكؿ ٍ :ف
)ّ)

وائـ))
زه
ود لى ه
وظار مف هذا الكّـ الميسكب لػ العػراّ  :يػل ووػكؿ ػػ) ًف) المخععػض
وإػػا كيػػل لػػـ وجعػػؿ
مػػف الذوومػػض ٌج كياػػا ج تكػػكف عيػػده ٌج ماممػػض  ،كوظاػػر ن
)كػ ػ ًػّ) ميصػ ػػك ض ػ ػػ)لوكفوياـ) لوسػ ػػكغ جعػ ػػؿ ) ٍف) يافوػ ػػض  ،ػ ػػؿ لوسػ ػػكغ ككياػ ػػا
ماممض .

)ُ) المصدر يعسل ص ُْٓ .

)ِ) رح الرإي عم الكافوض . ّٕٔ/ْ :
)ّ) ّْ. ُُْ/
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كما كف العراّ  ،كما سواتي  ،تإمف كّمػل فػي عػراب ةكلػل تعػال :
ىع ىمالىاي ٍـ {هكد  }ُُُ :كف ) ٍف) هيا ج تكػكف ٌاج
)كًا ٍف يك ًػّ لك كما لىيو ىكفلىوكياي ٍـ ىر ى
ىع
حؾ ٍ
)ُ)
المخععض مف الذوومض
كةد عد ك كر ف ايي ارم ) ًف) المكسكرة الامزة الساكيض اليكف مػف

ايإداد  :يافوض  ،كمذ تض مؤ لكدة  ،كيسب ل العراّ ٌيل جعؿ ) ٍف) في يةك :
)ِ)
ٍف ةاـ لع د ا﵀  ،معي )ةد)
فاختّؼ الككفووف في هذه المسالض يتج ميػل اخػتّؼ اليوػؿ عػياـ ،

كهػػذه ةوووػػض كػػدها الػػدكتكر مةوػػي الػػدوف تكفو ػؽ  ،فوػػد تيػػاكؿ مسػػائؿ الخػػّؼ
وف اليةكووف ال صرووف كالككفووف التي ذكرهػا ايي ػارم فػي كتا ػل  :ا يصػاؼ

 ،كت وف لل عد د ارسػتاا فػي طركةتػل لمػدكتكراه كياػا تيوسػـ لػ

ر عػض ةسػاـ :

مسػػائؿ صػػةت يسػ تاا لػ الكػػكفووف  ،كمسػػائؿ لػػـ ووػػؿ اػػا جموػػع الكػػكفووف ،

كمسػػائؿ لػػـ تيوػػؿ فواػػا راّ الكػػكفووف دةػػض  ،كمسػػائؿ لػػـ ووػػؿ اػػا الككفوػػكف ،

ساكا )ّ)ككاف مف وف المسائؿ التي درجاػا إػمف الوسػـ الذػايي
كيس ت لواـ ن
ػادكٍا
)) م ػ ػػا ويس ػ ػػب ل ػ ػػواـ كف ) ٍف) كال ػ ػػّـ ف ػ ػػي ية ػ ػػك ةكل ػ ػػل تع ػ ػػال  :ى ع
)كًاف ىك ػ ػ ي
كي ىؾ ًمػ ػ ىػف اي ٍىر ً
ض){ ا س ػ ػراّ  }ٕٔ:معي ػ ػ )مػ ػػا) ك) جك) هػ ػػك مػ ػػذهب
لىىو ٍسػ ػػتىًع حز ى

ػكـ)
ػاـ معم ػ ه
العػ ػراّ  ،ة ػػاؿ ف ػػي كّم ػػل عمػ ػ ةكل ػػل تع ػػال ) :كم ػػا مكي ػػا ٌج ل ػػلي مو ػ ه
ت لىزو ػ نػدا  ،كمعيػ ػ ةكل ػػؾ  :م ػػا
{الص ػػافات  َََ }ُْٔ :كمعيػ ػ ٍ :ف إ ػػر ي
ت جك زوػ نػدا َََ كلػػـ يعذػػر عم ػ مػػا وذ ػػت كف الكػػكفووف ت ع ػكا الع ػراّ فػػي
إػػر ي
ذلؾ  ،ك ك كر ف ايي ارم وذكر لل رنوا خػر فػي معيػ ) ٍف) كالػّـ  ،فػذكر
كف) ٍف) ذا جػػاّ عػػدها الػػّـ فاػػي معي ػ )ةػػد)  ،ككػػذلؾ ذا جػػاّت هػػي عػػد

) ج)  ،ةػػاؿ ػػك كػػر  :كةػػاؿ الع ػراّ ج وكػػكف ) ٍف) معي ػ )ةػػد) ةت ػ ت ػػدخؿ
)ُ) ويظر  :معايي الورف ُ. ّْْ-ّّْ/

)ِ) ويظر  :كتاب ايإداد ص ُٖٗ. َُٗ-

)ّ) ويظر  :ا ف ايي ارم في كتا ل  :ا يصاؼ ص ُُٕ .
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معاػػا الػػّـ ك ) ج)  ،فػػإذا ةالػػت العػػرب ٍ :ف ةػػاـ لع ػػد ا﵀  ،ك ج ٍف ةػػاـ ع ػػد
ا﵀  ،فمعياه  :ةد ةاـ ع د ا﵀  ،كةاؿ في دخاؿ الّـ
المتى ىع لمًد
ت
ت لى يم ٍسمً نما
ى
ىك ىج ى ٍ
ىهى مىتٍ ىؾ ي حم ىؾ ٍف ةىتىٍم ى
عموؾ يعويكىضي ي
مسمما)) )ُ).
ةتمت
معياه  :ةد ى
ن
هذا مف جاض كمف جاض خرل ك
فإف ةصػر الوػكؿ الذػايي عمػ الكػكفووف

فول يظر؛ فود ةاؿ الخموػؿ ػف ةمػد العراهوػدم )) :كلمعػرب فػي ) ٍف) لغتػاف :
ك
ياسػػا مػػف هػػؿ الةجػػاز
فامػػا مػػف خعػػؼ فإكيػػل ورفػػع اػػا ج ن
التخعوػػؼ كالتذووػػؿ ٌ ،
ػؾ
(كًا ٍف يك ػ ًػّ لك كم ػػا لىيوػ ىػكفلىوكياي ٍـ ىرح ػ ى
وخععػػكف كويصػ ػ كف عم ػ ت ػػكهـ الذوومػػض  ،كة ػػرئ ى
اف لىس ً
ً
اة ىر ً
اف {طل :
ٍ
ىع ىمالىاي ٍـ {هكد }ُُُ :خععكا كيص كا )كّ) ك كما )ً ٍف ىه ىذ ً ى

ّٔ} فمػػف خعػػؼ فاػػك مغػػض مػػف وخععػػكف كورفعػػكف فمػػذلؾ كجػػل  ،كمػػياـ مػػف
وجعػػؿ الػػّـ فػػي مكإػػع ) جك) كوجعػػؿ ) ف) جةػ نػدا عمػ تعسػػور  :مػػا هػػذاف جك
ٍ
ساةراف)) )ِ).
فجعػ ػ يؿ ) ٍف) يافو ػػض معيػ ػ )م ػػا) كال ػػّـ معيػ ػ ) ٌج) وع ػػد ةػ ػد ة ػػكلي
المدرسض ال صروض ة ؿ ٍف تككف هياؾ مدرسض ككفوض  .ؿ الوكؿ الذايي ةد ت ياه
اف لىس ً
ػاة ىر ً
اف {طػل  )ّ)}ّٔ :فػي كتا ػل :
الخموؿ في ةػكؿ ا﵀ تعػال ٍ ً) :ف ىهػ ىذ ً ى

)ُ) ا ف ايي ارم في كتا ل  :ا يصاؼ ص َُِ  ، َِِ-كويظر  :معايي الورف لمعػراّ
ػؾ  :ذكمتػؾ
ِ ، ِٕٕ/كايإداد ي ي كر ػف ايي ػارم ص ُٖٗ  ، َُٗ-كه متػؾ ي حم ى
 ،ويظر :لساف العرب ُٓ. ُٓ/

)ِ) كتاب العوف ص ُْ. ِْ-

)ّ) ةر ا ف كذور تخعوؼ ) ٍف) كرفع )هذاف) كت دود يكياا  ،كةر ةعص تخعوؼ ) ٍف) كرفع
)هذاف) مف غور ت دود يكياا  ،كةر عوس ك ك عمرك ت دود ) ٌف) كيصػب )هػذوف) ،
كةػػر ال ػػاةكف ت ػػدود ) كف) كرفػػع )هػػذاف)  ،ويظػػر غوػػث اليعػػع فػػي الو ػراّات الس ػ ع ص
ّّٗ  ،كالتساوؿ لوراّات التيزوؿ ص ُّٓ .
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الجمػػؿ فػػي اليةػػك  ،جػػاّ فوػػل )) :ةػػاؿ الخموػػؿ ػػف ةمػػد  :ك يػػا ةرؤهػػا مخععػػض
عم ايصؿ ) ٍف هذاف لساةراف) م  :ما هذاف ٌج ساةراف  ،ةاؿ ال اعر
عارس ا و
ىغ ىد ىر ا يف يج ٍريم و
عيد المواّ كلـ ىو يك ٍف يم ىعلرًد
مض
كز
ً يٍ
المتع لمًد
ت
ةتمت لى يم ٍسمً نما
عموؾ عوك ضي
ى
ىةمك ٍ
ذكمتؾ حم ىؾ ٍف ى
ى
مسمما )) )ُ) فود جعؿ ) ٍف) يافوض كالّـ معي ) ٌج)
م  :ما ةتمت ٌج
ن

كةػػاؿ فػػي ػػاب جمػػؿ الّمػػات مػػا يصػػل )) :كالػػّـ التػػي فػػي مكإػػع

) جك) كو ػػكؿ ا﵀ ج ػػؿ ذكػ ػره  ) :عكا ٍف كج ػػديا كذ ػػرهـ لعاس ػػووف){ايعراؼ }َُِ :
)ُ) الجمػػؿ فػػي اليةػػك صُّٓ كال امػػض  :ال ػػجاع  ،كالمعػ لػرد  :المياػػزـ  ،ك يػػك يج ٍرمػػكز :
طػػف مػػف طػػكف العػػرب  ،كا ػػف يجرمػػكز  :هػػك عمػػرك ػػف يجرمػػكزالتمومي المجا ػػعي ،
ةاتى يؿ الز ور ف العكاـ رإي ا﵀ عيل في معركػض الجمػؿ  ،ويظػر  :لسػاف العػرب ُٖٗ/
 ، ُِّ/ّ ،كت ػػاروه ا س ػػّـ ككفو ػػات الم ػػاهور كايع ػػّـ لم ػػذه ي ِ، ُٕٓ ، ُٕٗ/

كتاج العركس لمز ودم ٖ ، َّ/ُٓ ، ُِٔ/كايعّـ ً
لمزًركمي ّ ، ِِْ/كفصؿ ا ػف
كذوػر ةصػػض موتمػػل رإػي ا﵀ عيػػل  ،فوػػاؿ )) :كووػاؿ  :ػػؿ دركػػل عمػرك ػكاد ووػػاؿ لػػل :

كادم الس اع  ،كهك يائـ في الوائمض  ،فاجـ عمول فوتمل  ،كهذا الوكؿ هك اي ار كو اد
لل عر امرتل عاتكض يػت زوػد ػف عمػرك ػف يعوػؿ  ،ككػاف خػر مػف تزكجاػا  ،ككايػت
ة مل تةت عمر ف الخطػاب  ،رإػي ا﵀ عيػل  ،فويتػؿ عياػا  ،ككايػت ة مػل تةػت ع ػد
ا﵀ ف ي كر الصدوؽ  ،فويتؿ عياا  ،فمما ةيتًؿ الز ور رذتل وصودة مةكمض المعيػ ،

فوالت :

ً
ىغ ىد ىر ا يف يج ٍر و
عارس ي ٍا ىم وض
مكز
الج ً
الو ًد
ج طائ ن ا ىر ٍع ى
ياف كج ى
ش ى
وا ىع ٍم يرك لك ي ٍاتىلي ىلك ىج ٍدتىلي
ت ً
ًم كم ٍف ًوي ًم كم ٍف ورك يح كوغتدم
مذم ًل
ؾ ي حم ى
ذى ىكمىتٍ ى
ؾ ٍف ظعى ٍر ى
كـ غمروة ةد خاإاا لـ ً
اد وا ا ىف فى ٍو ًع الوى ٍرىد ًد
وذيل
طر ه
ٍى
ً
المتى ىع لم ًد))
ت لى يم ٍسًم ىما
ت ىعمىٍو ى
ىةمك ٍ
كا﵀ ىرلي ٍف ةىتىٍم ى
ؾ يعويكىضي ي
ال دو ػػض كاليااو ػػض ٕ ، ِٕٔ/كج ػػاّ ف ػػي ت ػػاج الع ػػركس  )) :كف ػػي ة ػػدوث عاتك ػػض ةال ػػت ج ػػف
ً
يج ٍرم ػ و
رض
ب م ػػف رد ال ىك ٍم ػػاة  ،كالو ػ ٍػردد  :ه
إ ػ ٍػر ه
ػكز  :و ػػا ا ػ ىػف فى ٍو ػ ًػع الوى ػ ٍػرىددَََ العى ٍو ػػعي  :ى
مرتععض)) ُِ. ِٕٖ/
غوريم ىعلرًد
وكـ المواّ ككاف ى
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معيػػاه  :مػػا كجػػديا كذػػرهـ جك فاسػػووف  ،كمذمػػل ةػػكؿ ا﵀ ت ػػارؾ كتعػػال ) :تىالمكػ ًػل
ً
إ ىّ وؿ حم ً و
وف) {ال عراّ  }ٕٗ :معياه ٌ :ج في إّؿ م وف  ،ةػاؿ
ًف يككيا لىعي ى

ال اعر :

ت لىمسمً نما
ذ ىكمىتٍ ىؾ ي حم ىؾ ٍف ةتٍم ى
ةتمت ٌج مسمً نما)) )ُ)،
معياه  :ما ى
ك ك ع ودة الذم وعد مػف يةػاة ال صػرة ك خػذ اليةػك عػف كائػؿ اليةػاة

ال صػ ػرووف  :عوسػ ػ

عموؾ عوك ضي المتع لمًد
ت
ى
ةمك ٍ

ػػف عم ػػر الذوع ػػي ،كو ػػكيس ػػف ة و ػػب ،ك ػػي عم ػػرك ػػف

العػػّّ ،ككل ػػد ة ػػؿ س ػػو كول كالعػ ػراّ  ،ػػاكذر م ػػف ذّذ ػػض عوػػكد )ِ) ،يو ػػؿ ه ػػذوف

هذاف لساةر ً
الكجاوف فواؿ في تعسور ةكؿ ا﵀ تعال ٍ ) :ف ً
اف) ))كةرها ةػكـ
عمػ ػ تخعو ػػؼ ي ػػكف) ٍف) عكاس ػػكاياا ،كه ػػك وج ػػكز؛ يكيا ػػـ ة ػػد دخمػ ػكا ال ػػّـ ف ػػي
ػت ي ػػكف ) ٍف)
اج ت ػػداّ  ،كه ػػي فإ ػػؿ َََ،كزع ػػـ ة ػػكـ كي ػػل ج وج ػػكز ،ذا يخ ًععى ػ ٍ
فّ ػ كد ل ػػل مػػف ف  ،و ػػدخؿ ) جك) فووػػكؿٍ :ف ه ػػذاف ٌج سػػاةراف)))ّ) كة ػػد ت يػ ػ
ًً
وفايعػراؼ:
الوكؿ الذايي ؛ ذ جعؿ ةكلل تعال   :ى عكًاف ىك ىج ٍد ىيا ى ٍكذىىريه ٍـ لىعىاسػو ى
َُِ معي  :كما كجديا كذرهـ ج فاسووف)ْ).
فا ػػذا م ػػا يوم ػػل كة ػػاؿ ػػل ػػرز ية ػػاة المدرس ػػض ال صػ ػروض ال ػػذوف وع ػػدكف

س ػػاتذة الرؤاس ػػي كالكس ػػائي كالعػ ػراّ  ،ة ػػؿ ٍف وتة ػػكؿ لػ ػ الك ػػكفووف كويس ػػب
لواـ .
ِ-إعرابىمػػا فػػي كتػػب التفسػػير  :مػػع كف الوػػكؿ ػػ) ًف) المخععػػض مػػف

ػر مػػف المعسػروف خػػذكا
الذوومػػض هػػك مػػذهب جماػػكر اليةػػاة ٌ ،ج ٌيػػي كجػػدت كذوػ نا
)ُ) الجمؿ في اليةك لمعراهودم ص ِٓٓ

)ِ) ويظر  :تاروه ا سّـ ككفوػات الم ػاهور كايعػّـ لمػذه ي ّْْٗ-ّْٖ/ٓ ، ُٓٔ/
 ، ٕٖٓ ،كايعّـ لمزركمي ٓ.ُْٓ/ٖ ، ُٖ/

)ّ) مجاز الورف صُٕٔ. ُٖٔ-
)ْ) ويظر مجاز الورف :صَٗ.
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المػػذهب الػػذم يسػػب ل ػ الكػػكفووف فعػػي ع ػراب ةكلػػل تعػػال  :ى عكًاف يكيػػتيـ لمػػف
ةىٍ مًػ ًػل لى ًمػػف ال ك ل
وف ال و ػرة ،ُٖٗ :ةػػاؿ الط ػػرم )) :فػ ك
ػإف مػػف هػػؿ العر وػػض
إػػآ ى
ى
م ػ ػ ػػف وكجػ ػ ػ ػػل تاكوػ ػ ػ ػػؿ) ٍف) ل ػ ػ ػ ػ تاكوؿ)مػ ػ ػ ػػا) كتاكوػ ػ ػ ػػؿ الػ ػ ػ ػػّـ الت ػ ػ ػ ػي فػػ ػ ػػي)لمف)
لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ) ٌج)  ،)ُ)))...كفس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ةكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال   :ى عكًاف ىك ىج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػد ىيا ى ٍكذىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػريه ٍـ
)ِ).
ًً
وف ايعػ ػراؼ ،َُِ :وكل ػػل )) :كم ػػا كج ػػديا كذ ػػرهـ ٌج فس ػػوض))
لىعىاس ػػو ى
ًً
كةكلػل تعػال ً:ف يككيػػا عػف ًع ى ً
وف وػكيس ِٗ :وكلػل )) :ووػػكؿ:
ىٍ ى
ػادت يك ٍـ لى ىغػػافم ى
)ّ)
مػ ػػا كيػ ػػا عػ ػػف ع ػ ػػادتكـ وايػ ػػا دكف ا﵀ جك غػ ػػافموف)) ككػ ػػذلؾ ت ي ػ ػ الزجػ ػػاج
المػػذهب الػػذم يسػػب ل ػ الع ػراّ كالكػػكفووف مػػف دكف ف ويسػػب مات يػػاه لػػواـ،

كمػػف دكف ف و ػػور ل ػ المػػذهب الػػذم يسػػب ل ػ ال ص ػرووف ،فوػػد جعػػؿ ةكلػػل
ػافمًوف اييعػػاـ ُٓٔ :معي ))كماكيػػا جك
ً
تعػػال  :عكًاف يككيػػا عػػف ًدر ً
اسػػت ًا ٍـ لى ىغػ ى
ى ى ى
ى
)
ْ
)
ػادتً يك ٍـ
غ ػ ػ ػػافموف ع ػ ػ ػػف ت ػ ػ ػػّكة كتػ ػ ػ ػ اـ)) كةكل ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػػال ً:ف يككي ػ ػ ػػا ىع ػ ػ ػ ٍػف ًع ى ػ ػ ػ ى
ًً
وف وػػكيس ِٗ :معيػ ))ماكيػػا عػػف ع ػػادتكـ جك غػػافموف)))ٓ) ،كةكلػػل
لى ىغػػافم ى
ً
تع ػػاؿ  :عكًاف يكي ػ ي ً
وف الزم ػػر ٓٔ :معي ))ماكي ػػت ٌج مػ ػػف
ػت لىم ػ ىػف ال كسػ ػػاخ ًر ى
ى

ك
))يف) ٍف) تك ػػكف ف ػػي معيػ ػ
المس ػػتازئوف)) )ٔ) .ككإػ ػ مذه ػػل ه ػػذا وكل ػػل :
ػالةا ،معيػػاه  :مػػا
اليعػػي ٌج ف كذػػر مػػا تػػاتي مػػع الػػّـ  ،توػػكؿٍ :ف كيػ ي
ػت لصػ ن
صالةا))
كيت ٌج
ي
ن

)ٕ)

.

)ُ) جامع ال واف عف تاكوؿ م الورف.ُّٓ / ِ :
)ِ) المصدر يعسل.ُٖ / ٗ :

)ّ) المصدر يعسل.ُّ / ُُ :

)ْ) معايي الورف عكاع ار ل ِ.ُٖٔ/
)ٓ) المصدر يعسل.ُٓ / ّ :

)ٔ) المصدر يعسل.َِٕ / ْ :

)ٕ) المصدر يعسل .ُّْ / ّ :
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كةػ ػ ػػاؿ الية ػ ػ ػػاس فػ ػ ػػي عػػ ػ ػراب ةكل ػ ػ ػػل تعػ ػ ػػال  :ى عكًا ٍف ىك ىج ػ ػ ػ ٍػد ىيا ى ٍكذىػ ػ ػ ىػريه ٍـ
ًً
وف ايعػ ػراؼ)) َُِ :العػ ػراّ وو ػػكؿ :المعيػ ػ  ،كماكج ػػديا كذ ػػرهـ ٌج
لىعىاس ػػو ى
فاسػػووف  ،كسػػو كول وػػذهب ل ػ كف ) ٍف) هػػذه هػػي المخععػػض مػػف الذوومػػض كلزمػػت
الّـ)))ُ) كةد تودـ ف هذا هك ةكؿ ي ع ودة في مجاز الورف)ِ).
كاةتعػ الكاةػػدم اليوسػػا كرم ذػػر الزجػػاج جعػػؿ) ٍف) يافوػػض معي )مػػا)
كالّـ معي ) جك) مف غور ٍف ويسب ما ت ياه ل ةد)ّ).

كفػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراب ةكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال  :ى عكًاف ىك ىجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػد ىيا ى ٍكذىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػريه ٍـ
ً ً
وف ايع ػ ػراؼ ،َُِ:ةػ ػػاؿ ا ػ ػػف عطوػ ػػض )) :ك) ٍف) عيػ ػػد الع ػ ػراّ هػ ػػي
لىعىاسػ ػػو ى
معي )مػ ػ ػػا) كالػ ػ ػػّـ معي ػ ػ ػ ) جك) كالتوػ ػ ػػدور عيػ ػ ػػده  :كمػ ػ ػػا كجػ ػ ػػديا كذػ ػ ػػرهـ ج
فاس ػػووف)))ْ)كاةتػ ػػدل ا ػػف الجػ ػػكزم الزج ػػاج ت يػ ػػي الم ػػذهب الػ ػػذم ييس ػػب ل ػ ػ
الك ػػكفووف)ٓ) كذك ػػر كف م ػػذه اـ ه ػػك م ػػذهب المعسػ ػروف)ٔ) .كف ػػي عػ ػراب ا و ػػض
المذككرة  ،ةاؿ)):ةكلل تعال  ى عكًاف ىك ىج ٍػد ىيا ةػاؿ ػك ع وػدة  :كمػا كجػديا كذػرهـ
ج فاسػػووف)) )ٕ) .كةػػد مػػر ة ػػؿ ةموػػؿ ف اليةػػاس كا ػػف عطوػػض يس ػ ا هػػذا الوػػكؿ
ل ػ ػ الع ػ ػراّ  ،كايةػ ػػؽ ف ويسػ ػػب ل ػ ػ الخموػ ػػؿ ك ل ػ ػ

ػ ػػي ع وػ ػػدة اليةػ ػػكوكوف

ال صروكوف يمروف:

)ُ) عراب الورف :صُّٔ.
)ِ) مجاز الورف.َٗ :

)ّ) ويظر الكسوط في تعسور الورف المجود.ْٓٔ ،َّْ / ِ ،ُٕٓ ،َّْ / ُ:
)ْ) المةرر الكجوز.ّْْ / ِ :

)ٓ) ويظر :زاد المسور في عمـ التعسور.ْٓ / ٔ :
)ٔ) ويظر :المصدر يعسل.َّٕ / ٔ :
)ٕ) المصدر يعسل .ُُٖ / ٔ :
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عوكد

ايكؿ  :ف الخموػ ػػؿ ك ػ ػػا ع وػ ػػدة كلػ ػػدا ة ػ ػػؿ الع ػ ػراّ ػ ػػاكذر مػ ػػف ذّذػ ػػض

)ُ) .

الذػػايي  :ف هػػذا الوػػكؿ مػػذككر فػػي الجمػػؿ لمخموػػؿ كفػػي مجػػاز الوػػرف

ي ي ع ودة)ِ) ،كغور مذككر في معايي الورف لمعراّ.

)كًاف يكيػ ػػتيـ لمػ ػػف ةىٍ مًػ ػ ًػل لى ًمػ ػ ىػف
كةػ ػػاؿ ال ػ ػرازم فػ ػػي تعسػ ػػور ةكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى ع
ل
وف){ال ورة  ))}ُٖٗ :فواؿ الوعاؿ  ،رةمض ا﵀ عمول  :فول كجاػاف  :كمػا
الإكآ ى
)ّ) .
كيتـ مف ة مل ٌج الإالوف  ،كالذايي  :ةد كيتـ مف ة مل مف الإالوف))
هذاف لسػاةر ً
كفي تعسور ةكلل تعال ٍ ) :ف ً
اف) ةػاؿ الط ػرم )) :ككػاف
عػض هػػؿ العر وػػض مػػف هػػؿ ال صػرة ووكلػػكفٍ ) :ف) خعوعػػض معيػ ذوومػػض ،كهػػي

عيد ةػكـ ورفعػكف اػا كوػدخمكف الػّـ لوعرةػكا وياػا ك ػوف التػي فػي معيػ )مػا)،
كزعـ ةكـ كيل ج وجكز؛ ييل ذا خعؼ يكف ) كف) فّ د لل مف ف ودخؿ ) جك)

فووكؿٍ :ف هذاف جك ساةراف)))ْ) .
ػكّ عمػ
الزجػػاج كف فػػي ةػراّة ) كف) الت ػػدود كرفػػع )هػػذاف) م ػ ن
كذكػػر ٌ
هػػؿ المغػػض  ،كةػػد كذػػر اخػػتّفاـ فػػي تعسػػوره  ،ذػػـ ػ ٌػوف كف جػػكد التعاسػػور ٍف

تككف ) كف) الت دود توػع مكةػع )يعػـ) كالمعيػ  :يعػـ هػذاف لامػا سػاةراف )ٓ) .
كالذم ومي هذا فػي الجػكدة جعماػا مةمكلػض عمػ لغػض يػي كيايػض فػي تػرؾ لػؼ

)ُ) ويظر  :غوض الكعاة ِ ، ِٕٗ ، ِْٓ/كايعّـ لمزركمي.ُْٓ / ٖ ،ُٖ / ٓ :
)ِ) ويظر :الجمؿ في اليةك ص ِِٕ كمجاز الورف :ص َٗ.

)ّ) معاتو الغوب ِ . َّّ/كالوعاؿ فوما و دك هك مةمد ف عمي ف سماعوؿ ال ا ي ،
 ،ػػك كػػر  ،مػػف كػػا ر عممػػاّ عصػره العوػػل كالةػػدوث كالمغػػض كايدب مػػف هػػؿ مػػا كراّ

اليار  ،رةؿ ل خراساف كالعراؽ كالةجاز كال اـ  ،تيكفلي ّٓٔهػ  ،ويظر  :ايعّـ
لمزركمي ٔ. ِْٕ/

)ْ) كهذا ما ةاؿ ل مف ة ؿ ك ع ودة  ،ويظر  :مجاز الورف ص ُٕٔ .
)ٓ) جامع ال واف عف تاكؿ م الورف . ُِِ-ُُِ/ُٔ:
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التذيوض عم هوئػض كاةػدة  ،كصػرح ايػل ج وجوػز ةػراّة عوسػ

ػف عمػر ،ك ػي

عمػػرك ػػف العػػّّ ) :كف هػػذوف لسػػاةراف)؛ يياػػا خػػّؼ المصػػةؼ ،كاستةسػػف
ة ػ ػراّة ) ٍف هػ ػػذاف لسػ ػػاةراف ) تخعوػ ػػؼ ) ٍف) )) يياػ ػػا ة ػ ػراّة مػ ػػاموف همػ ػػا :
عاصػػـ كالخموػػؿ )) ؛ مةت ًجػػا اكيػػل )) ةػػد يجمػػع عم ػ كيػػل لػػـ وكػػف ةػػد عمػػـ
اليةك مف الخموػؿ)) ،وػد يػل ذهػب لػ ف ) ٍف) معيػ )مػا) اليافوػض  ،كالػّـ
معيػ ) جك) كالتوػػدور) :مػػا هػػذاف جك سػػاةراف) ،دجلػػض ةػراّة ه ػػي فإكيػػل ةػػر :مػػا
هذاف ج ساةراف كركم عيل يل ةرٍ :ف هذاف جك ساةراف)ُ).
ػكّ ،
عكاذا ذكػػر الزجػػاج كف فػػي ةػراّة ) كف) الت ػػدود كرفػػع )هػػذاف) م ػ ن
فػ ك
ػإف هي ػػاؾ م ػػف ةػ ػ كؿ ه ػػذا ا ػػكاؿ جع ػػؿ اس ػػـ ) كف) الذووم ػػض إ ػػمور ال ػػاف ،
كالتوػػدور  :كيػػل هػػذاف  ،ك كف ايمػػر كال ػػاف هػػذاف لسػػاةراف )ِ) ،.كةػػد مػػر كف

ياسػػا ووكلػكف  :كف ػؾ زوػ هػد مػاخكهذ  ،فوػاؿ هػػذا
سػو كول ركل عػف الخموػؿ )) كف ن
)ّ)
ود ماخكهذ))
عم ةكلل  :كيل ؾ ز ه
ك(لما)
(إف) َّ
المطمب الثاني  :اجتماع ٍ
ُ-إعرابىمػػػا فػػػي كتػػػب النحػػػك  :دخمػػت ) ًف) المخععػػض عم ػ الجممػػض

اجسػػموض فػػي الوػػرف الك ػروـ فػػي ر عػػض مكاإػػع اةتػػرف خ رهػػا ػػ)لما) كهػػي ةكلػػل
ىع ىمالىاي ٍـ [ هكد .]ُُُ:
تعال   :ى عكًا كف يك ًّ لى كما لىيو ىكفلىوكياي ٍـ ىر ى
حؾ ٍ

)ُ) ويظر معايي الورف عكاع ار ل . ِٗٔ-ِْٗ /ّ:
)ِ) ويظر  :المةرر في اليةك ِ. ُٖٔ-ُٕٔ/
)ّ) كتاب سو كول . ُّْ/ِ :
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ةر يافع كا ف كذور تخعوؼ ) ٍف) ك )لما)  ،كةػر ػك عمػرك كالكسػائي
كوعو ػػكب كخم ػػؼ ت ػػدود ) كف) كتخعو ػػؼ )لم ػػا)  ،كة ػػر ػػع ض تخعو ػػؼ ) ٍف)

)لما) )ُ).
)لما)  ،كةر ال اةكف ت دود ) كف) ك ٌ
كت دود ٌ
ً
كف[ وػس ، ]ِّ :
كةكلل تعال   :ى عكًا ٍف يك اؿ لى كمػا ىجموػعه لى ىػد ٍو ىيا يم ٍة ى
إ يػر ى
ة ػػر ا ػػف ع ػػامر كعاص ػػـ كةمػ ػزة كا ػػف جي ػػاز )ل كم ػػا) الت ػػدود كةره ػػا ال ػػاةكف
التخعوؼ

)ِ)

ػؾ لى كمػػا متىػػاعي اٍلةوػ ً
ػاة ال ػ حد ٍي ىوا  ] الزخػػرؼ:
كةكلػػل تعػػال   :ى عكًا ٍف يك ػ حؿ ىذلًػ ى
ىى
ى
ّٓ]  .ةػػر عاص ػػـ كةم ػزة كه ػػاـ خ ػػّؼ عيػػل كا ػػف جي ػػاز )ل كم ػػا ) الت ػػدود

،كةرها ال اةكف تخعوؼ )لما)  ،كهك الكجل الذايي لا اـ)ّ).
ػس لى كمػػا عمى ٍواػػا ةػ ً
كةكلػػل تعػػال ٍ ً ف يك ػ حؿ ىي ٍعػ و
ػافظه [ الطػػارؽ  ] ْ:ة ػػر
ى ى ى
)لمػ ػ ػػا) الت ػ ػ ػػدود  ،كةرهػ ػ ػػا ال ػ ػ ػػاةكف
عػ ػ ػػامر كعاصػ ػ ػػـ كةم ػ ػ ػزة ك ػ ػ ػػك جععػ ػ ػػر ٌ
التخعوؼ

)ْ).

)لمػػا) فعمػ معيوػػوف  ،ةػػدهما  :مػػف جمػػع )مػػا)
ةػػاؿ الخموػػؿ )) :ك كمػػا ٌ
اةدا  ،كذايواما معي ) جٌ) َََكمياـ مف ووكؿ :
ك)لـ)
ياّ ك ن
ٍ
)لما) ن
فجعمت ٌ
ج  ،ػػؿ ايلػػؼ فػػي )ل كمػػا) صػػموض كالمػػوـ فواػػا فػػي مكإػػع العػػوف  ،كهػػك ػػكزف

)فعكؿ)))

)ٓ).

)ُ) ويظر  :الةجض في الوراّات الس ع  ،ي ي عمي العارسػي ْ ، ّٖٔ/عكاعػراب الوػراّات

الس ع كعمماا ص ُّٕ ،ُْٕ-كغوػث اليعػع فػي الوػراّات السػ ع ص ُّٔ ،كالتسػاوؿ

لوراّات التيزوؿ ص ِّْ .

)ِ) ويظر  :غوث اليعع ص ُْٗ  ،كالتساوؿ لوراّات التيزوؿ ص ِْْ .

)ّ) ويظر  :عراب الوراّات الس ع كعمماا صَِْ ،كغوث اليعع ص ِْٗ .

)ْ) ويظػػر :مجػػاز العػػرف ي ػػي ع وػػدة ص ِٖٖ ،كالةجػػض فػػي الو ػراّات الس ػ ع ٔ، ّٕٗ/
عكاعراب الوراّات الس ع كعمماا ص َٓٓ،كالتساوؿ لوراّات التيزوؿ ص ُٗٓ .
)ٓ) كتاب العوف ص ْٖٖ .
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كجعػػؿ الزمخ ػػرم ) ٍف) فػػي ةكلػػل تعػػال   :ى عكًا ٍف يكػ اؿ لى كمػػا ىج ًموػػعه لىػ ىػد ٍو ىيا
كف[ وس  ]ِّ :مخععض مف الذوومض )ُ)  ،كةاؿ  )) :كالّـ العارةض في
يم ٍة ى
إ ير ى
يةك ةكلل ٍ ً  :ف يك حؿ ىي ٍع و
س لى كما ىعمى ٍواىا ىة ًافظه [ الطارؽ َََ ] ْ:كهي جزمض
)ِ)
لخ ر ) ٍف) ذا خععت))
كذه ػ ػػب ا ػ ػػف ال ػ ػػجرم لػ ػ ػ
)ّ)
عي ) جك) ك) ف) يافوض

كف )ل كم ػ ػػا) عي ػ ػػد ةراّتا ػ ػػا الت ػ ػػدود تك ػ ػػكف

كذكػ ػػر ا ػ ػػف الخ ػ ػػاز ٌف ) ٍف) مخعع ػ ػػض مػ ػػف الذووم ػ ػػض عي ػ ػػد ةػ ػ ػراّة )ل كم ػ ػػا)
)ْ)
التخعوؼ كعيد ةرّتاا الت دود تككف معي ) جك) ك) ف) يافوض

كةػ ػػاؿ المػ ػػالوي  )) :اعمػ ػػـ ٌف )ل كمػ ػػا) الم ػ ػػددة لاػ ػػا فػ ػػي الكػ ػػّـ ذّذػ ػػض
مكاإع :

المكإع ايكؿ ٍ :ف تككف جازمض لمععؿ المإارع َََ
المكإػػع الذػػايي ٍ :ف تكػػكف معي ػ ) جك)  ،كوكلػػؾ ٍ :ف إػػر ؾ لزوػ هػد،
ػس لى كمػا عمى ٍواػا ة ً
م  :ما إػر ؾ جٌ زو هػد  ،ةػاؿ ا﵀ تعػال ٍ ً  :ف يكػ حؿ ىي ٍع و
ػافظه
ى ى ى
ىع ىمػ ػػالىاي ٍـ 
[ الطػ ػػارؽ  ، ] ْ:كةػ ػػاؿ تعػ ػػال   :ى عكًا كف يكػ ػ ًػّ لى كمػ ػػا لىيوػ ػ ىػكفلىوكياي ٍـ ىرحػ ػ ى
ػؾ ٍ
ً
كف[ وػس :
[هكد  ، ]ُُُ:كةػاؿ تعػال   :ى عكًا ٍف يكػ اؿ لى كمػا ىجموػعه لى ىػد ٍو ىيا يم ٍة ى
إ يػر ى
ِّ] عم ةراّة مف دد الموـ في جموعاا  ،كخعؼ ) ٍف)  ،كةد ةرئ ذلؾ كمل
وإا التخعوؼ فوخرج عف هذا ال اب  ،كةد ركد عض اليةكوف )ل كما) مػف هػذه
ن
)لمػػا) يافوػػض جازمػػض) ك إػػمركا عػػدها
ا وػػات لػ المكإػػع ايكؿ )وعيػػي جعػػؿ ٌ

فع ػ نػّ  ،فوك ػػكف م ػػف ػػاب م ػػا ة ػػذؼ مي ػػل العع ػػؿ لمعم ػػـ ػػل  ،كالتو ػػدور  :وك ػػف

)ُ) ويظر  :المعصؿ في عمـ العر وض ص ّٖٓ .
)ِ) المصدر يعسل ص ِْٓ .

)ّ) ويظر :مالـ وي ر مف ايمالي ال جروض إمف كتاب يصكص مةووض :صَْٗ.
)ْ) ويظر  :الغرة المخعوض ِ. ِْٓ/
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ً
كف[ وػػس ]ِّ :
َََك ٌمػػا ةكلػػل تعػػال  ى عكًا ٍف يك ػ اؿ لى كمػػا ىجموػػعه لىػ ىػد ٍو ىيا يم ٍة ى
إػ يػر ى
)لما) معي ) جٌ) عم ٍف تككف ) ٍف) يافوض ََََ
َََوص تودور ٌ
كوص ٍف تككف ) ٍف) مخععض مف الذوومض َََك)ل كما) عمػ ال ػاب ة ػؿ
هػ ػ ػػذا )وعيػ ػ ػػي  :يافوػ ػ ػػض جازمػ ػ ػػض) كووػ ػ ػػدر عػ ػ ػػدها فعػ ػ ػػؿ توػ ػ ػػدوره ) :وتػ ػ ػػرؾ)  ،ك
)ُ)

فإف خععت الموـ مف)لما) فمآلوات عراب خر وطكؿ ذكره))
)وامؿ)َََ ٍ
وعيػػي  :كف )ل كمػػا) عيػػد ةراّتاػػا الت ػػدود تكػػكف معي ػ ) جك)  ،ك) ٍف)
يافو ػػض  ،كعي ػػد ةراّتا ػػا ػػالتخعوؼ تخ ػػرج ع ػػف ككيا ػػا معيػ ػ ) جك) كتك ػػكف ) ٍف)
ػؾ
مخععض مف الذوومض  ،كةاؿ  )) :ك كما ةكلل تعال   :ى عكًا كف يك ًّ لى ٌمػا لىيو ىػكفلىوكياي ٍـ ىرح ى
ىع ىمػػالىاي ٍـ [ هػػكد  ]ُُُ:فػػّ وص ػ توػػدور) جك) فػػي مكإػػع )ل كمػػا) ةت ػ ووػػدر
ٍ
)ِ)
عد ) ٍف) فعؿ ويتصب ) يك ًّ) ل  ،التودور  :عكا ٍف ترل ً
كّ ك ل ذلؾ))
ككػػذلؾ جعػػؿ الم ػرادم ) ٍف) يافوػػض  ،ك)ل كمػػا) الت ػػدود عي ػ ) ٌج) فػػي
سكرة  :وس  ،كالزخرؼ ٌ ،ج كيل جعؿ ) ٍف) مخععػض مػف الذوومػض فػي سػكرة هػكد
 ،سػكاّ ةرئػت )لمػا) مخععػػض ـ م ػددة ؛ لكػكف ) ٍف) عممػػت اليصػب فػي )كػ ًػّ)

)ّ)

كت ػػع ا ػػف ه ػػاـ المػػالوي كالمػرادم فجعػػؿ ) ٍف) يافوػػض عيػػد ةػراّة )ل كمػػا)
الت ػػدود)ْ) ٌج فػػي سػػكرة هػػكد فوػػاؿ  :كمػػا ) ٍف) فػػي سػػكرة هػػكد فإ كمػػا ٍف تكػػكف
) ٍف) مخععػػض مػػف الذوومػػض ك)ل كمػػا) يافوػػض جازمػػض كالتوػػدور  :ل كمػػا يوكفك ػكا عمػػالاـ ،
م  :كياػػـ ل ػ ا ف لػػـ يوكفككهػػا كسػػوكفككياا  ،ك ٍف تكػػكف ) ٍف) يافوػػض ك)كػ ًػّ)
)ٓ)
مععكنج إإمار ) رل) ك)ل كما) معي ) ٌج)))

)ُ) رصؼ الم ايي  :ص ُّٓ. ّّٓ-
)ِ)المصدر يعسل :ص ِّٓ . ّّٓ-
)ّ) الجي الدايي  :ص َِٖ .

)ْ) ويظر  :رح ذكر الذهب ص ِٖٓ.
)ٓ) مغيي الم وب . ِِٖ-ُِٖ/ُ :
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كذكر الدمامويي كف ) ٍف) هيا تككف عم ةػد كجاػوف  :كمػا ٍف تكػكف
مخععػػض مػػف الذوومػػض ك) يكػ ًػّ) ميصػػك ض اػػا  ،عكا كمػػا ٍف تكػػكف يافوػػض ك) يكػ ًػّ) مععػػكنج
)ُ)
إإمار ) رل)))
كجاّ في تاج العركس )) :كمما وػدؿ عمػ كف )ل كمػا) معيػ
) ًف) التػ ػ ػ ػ ػػي تكػ ػ ػ ػ ػػكف جةػ ػ ػ ػ ػ نػدا ةػ ػ ػ ػ ػػكؿ ا﵀ عػ ػ ػ ػ ػػز كجػ ػ ػ ػ ػػؿ ٍ ) :ف يك ػ ػ ػ ػ ػ اؿ

) ٌج) مػع
ك
ب
ٌج كػ ػ ػ ػ ػػذ ى
ةػراّة ع ػػد

الر يسػ ىػؿ){ ص  }ُْ:كهػػي ةػراّة ايمصػػار  ،ةػاؿ العػراّ  :كهػػي فػػي
ح
)ِ)
ك
الر يس ىؿ) ةاؿ  :كالمعي كاةد))
ب ح
ا﵀ ) ٍف يك اؿ ل كما كذ ى
كهذ ج كاؿ فول لرفع ) يك اؿ) في الوراّة المتكاترة كفػي الوػراّة ال ػاذة
وإػػا عيػػد جعػػؿ ) ٍف) يافوػػض  ،كهػػذا مػػا اتعػػؽ عموػػل
 ،كمػػا ٌيػػل ج ػػكاؿ فوػػل ن
اليةػػاة كالمعسػػركف مػػف دكف ا ةتجػػاج ػػالوراّة ال ػػاذة  ،كلكػػف ا ػػكاؿ عيػػد
يصػػب ) يكػ ًػّ) كمػػا هػػك ةاصػػؿ فػػي سػػكرة هػػكد  ،كلاػػذا فػػإليي لػػـ جػػد ةػ نػدا مػػف
اليةػػاة ك المغػػكووف ك المعس ػروف مػػف ذهػػب ل ػ جعػػؿ )ل كمػػا) معي ػ ) جك) فػػي
هػػذه السػػكرة ٌ ،ج ػػرط جعػػؿ ) يكػ ًػّ) ميصػػك ض ػػ) لوػػكفوياـ) ك ععػػؿ مإػػمر،
ٌج كف ةػػد ال ػػاةذوف ةػػاـ د ارسػػض )ل كمػػا) ك عػػد ٍف عػػرض ا ػػكاؿ الػػذم كاجػػل

اليةػػاة فػػي سػػكرة هػػكد  ،كوػػد مػػذهب الوػػائموف ػ ك
ػاف )ل كمػػا) هيػػا معيػ ) ٌج)  ،مػػع
تاووػػده لمػػف اسػػت عد جعػػؿ )كػ ًػّ) ميصػػك ض ػػ)لوكفوياـ) ذػػـ يا ػ ةذػػل وكلػػل :

))كهكػػذا يػػرل كف اليةػػكووف كعممػػاّ المغػػض ج وو مػػكف ٍف تكػػكف )ل كمػػا) فػػي هػػذه
الوراّة معي ) جك) ؛ سػ اب تتطم اػا صػياعض اليةػك ،كهػي كف )ك ًػّ) جػاّت
ميصك ض  ،فوالكا  :كياا ميصك ض ػ) ٍف)  ،فاي مخععض كلوست اليافوػض  ،ك)ل كمػا)
التي معي ) جك) ج توع عد ) ًف) المخععض .
كالذم يراه كف )ل كما) هيا عي ) جك) مستدلوف عم ذلؾ وراّة ع د ا﵀
ػػف مسػػعكد لآلوػػض يعسػػاا فاػػك ةػػد ةرهػػا ) عكا ٍف ك ػ اؿ ل كمػػا لوػػكفوياـ رحػػؾ عمػػالاـ)

)ُ) ويظر  :رح الدمامويي عم مغيي الم وب ُ. َُُ/
)ِ) ّّ. َِٓ /
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فا ػػدلت كامػػض )ل كمػػا) كممػػض ) ٌج) كهػػذا وػػدؿ عم ػ كف الكممتػػوف فػػي معي ػ كاةػػد
َََ كةد ت وف كف ا ف مسعكد وسكم وف )ل كما) ك) جك) في ةراّتل  ،فكما دؿ
)ل كم ػػا) ػ ػػ) جك) يج ػػده وعع ػػؿ العك ػػس م ػػف ذل ػػؾ  ،فو ػػدؿ ) جك) ػ ػػ)ل كما) ف ػػي وت ػػوف
ك ػرومتوف همػػا ) ٍف ك ػ اؿ جك كػػذب الرسػػؿ){ ص ) }ِْ :كمػػا ميػػا ٌج لػػل موػػاـ
معاكـ ){الصافات  }ُْٔ :ةرهما ٍ :ف ك اؿ ل كما كذب الرسؿ  ،عكا ٍف ميا ل كمػا لػل

مواـ معمكـ

كف هذه الوراّات المتكاترة عػف رسػكؿ ا﵀ صػم ا﵀ عموػل كسػمـ خوػر
دلوؿ عم كف )ل كما) معي ) جك) في هػذه ا وػض كفػي ا وػات الوريوػض السػا وض ،
كم ػػا ذا تع ػػارض ه ػػذا المعيػ ػ م ػػع ص ػػياعض الية ػػك  ،فم ػػف ايفإ ػػؿ لمية ػػاة ٍف
)ُ)
مخرجا  ،ج ٍف وذه كا ل مخالعض الوراّة كهي سيض مت عض))
وجدكا لاـ
ن
لي عم ما ذهب لول ال اةث المّةظ ا توض :

ُ-كص ػػؼ ال اة ػػث ةػ ػراّة يى ػػي كةػ ػراّات ا ػػف مس ػػعكد اكيا ػػا ةػ ػراّات
ػتيادا ل ػ ذلػػؾ  ،فػػي ةػػوف كياػػا لوسػػت مػػف الو ػراّات
متػكاترة كةػػد ذ ػػت روػػل اسػ ن
الس ػ ػ ع  ،كج مػػػف الو ػ ػراّات الع ػ ػػر  ،ػػػؿ ج اخ ػػتّؼ ػػوف اليةػػػاة كالمعس ػ ػروف
كعممػػاّ الو ػراّات اياػػا ة ػراّات ػػاذة  ،فوكػػكف روػػل ػػاطّن مػػف ايسػػاس ؛ ذ

الوػ ػراّات ال ػػاذة ج وصػ ػ ٍف وة ػػتج ا ػػا ل ػػرد ةإ ػػوض يةكو ػػض  ،ػػؿ الوػ ػراّات
المتػكاترة يعسػاا وكػكف مػف ػركط ة كلاػا ٍف تكػكف مكافوػض لوكاعػد المغػض العر وػض
كجل مف الكجكه .

جاّ في غوث اليعػع )) :الوػراّة الصػةوةض مػا صػ سػيدها لػ الي ػي

صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ  ،كسػػاغ كجااػػا فػػي العر وػػض  ،ككافوػػت خػػط المصػػةؼ

َََ،فال ػػاذ مػػا لػػوس مت ػكاتر  ،ككػػؿ مػػا زاد ا ف عم ػ الو ػراّات الع ػػر فاػػك
غو ػ ػ ػػر متػ ػ ػ ػكاترَََكج تج ػ ػ ػػكز الوػ ػ ػ ػراّة ال ػ ػ ػػاذ  ،كالص ػ ػ ػػةو

كيا ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػا كراّ

)ُ) اجستذياّ ػ)ل كما)  ،لمةمد ةسوف يجـ  ،مجمض داب ال ارفػدوف  ،العػدد ِّ لسػيض ُِٗٗ
ـ ص ِْٕ ِٕٓ-
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الع رَََك كما ةكـ الوراّة ال اذ َََاعمـ كف الذم استورت عموػل المػذاهب
ك راّ العمم ػػاّ كي ػػل ٍف ة ػػر ال ػ ػكاذ غو ػػر معتو ػػد كي ػػل ة ػػرف كج م ػػكهـ ة ػ نػدا ذل ػػؾ
َََف ػػّ ك ػػّـ ف ػػي جػ ػكاز ةراّتا ػػا َََ عكا ٍف ةره ػػا اعتو ػػاد ةريوتا ػػا ك إوا ػػاـ

ةريوتاػػا ةػػرـ ذلػػؾ َََك كمػػا ةكػػـ الصػػّة ال ػػاذ َََكمػػف صػػم خمػػؼ مػػف
ووػػر

صم
عم ػ ػ

معي

ػإف
مػػا وػػذكر مػػف ة ػراّة ا ػػف مسػػعكد رإػػي ا﵀ عيػػل فموخػػرٍج كلوترٍكػػل  ،فػ ٍ
)ُ)
خمعل عاد ا ندا ،كةاؿ ا ف الةاجب  :كج تجزئ ال اذ كوعود دان))
ػادا
ِ -عوكف ال اةث ٍف تككف )ل كمػا) فػي سػكرة هػكد معيػ ) جك) اعتم ن
ة ػ ػراّة ي ػ ػػي كا ػ ػػف مسػ ػػعكد  ،التػ ػػي كايػ ػػت رفػ ػػع )ك ػ ػ اؿ)  ،كجعػ ػػؿ )ل كمػ ػػا)
) جك) في هذه الوراّة ج كاؿ فواا  ،فاليةاة كالمعسركف لػـ وميعػكا ذلػؾ

؛ ك
يف ا

ػػكاؿ فػػي سػػكرة )هػػكد) لػػـ وكػػف جعػػؿ )ل كمػػا) معيػ ) جك)  ،ػػؿ كػػاف

فػي الجمػع ػوف جعماػا اػذا المعيػ ك) ًف) التػي تعويػت ٍف تكػكف المخععػض مػػف
الذووم ػػض ليص ػػب )كػ ػ ًّ) ؛ كلا ػػذا ف ػ ك
ػإف الية ػػاة كالمعسػ ػروف ة ػػد اتعوػ ػكا عمػ ػ جعما ػػا
معي ػ ) جك) فػػي سػػكرة الزخػػرؼ كوػػس كالطػػارؽ لج ػكاز جعػػؿ ) ٍف) يافوػػض لرفػػع
)ك اؿ) فواا .
ّ -عػػد ٍف كجػػب ال اةػػث جعػػؿ )ل كمػػا) معي ػ ) ٌج) فػػي سػػكرة هػػكد
ػر ؛ ذل ػ ػػؾ ع ػ ػػد ًف اس ػ ػػت عد يص ػ ػػب )ك ػ ػ ًػّ) العع ػ ػػؿ
ػكاج لغكًو ػ ػػا ك و ػ ػ نا
ة ػ ػػدث ػ ػ ن

) لوكفوياـ) ك ععؿ مإمر ؛ ك
يف الجمع وف الةػرؼ الم ػ ل الععػؿ ) ٍف) ك
ػذّ  :كف زوػ نػدا
) كف) ك) ٌج) ج وعػد تركونػػا عر نوػػا ؛ فمػػوس مػف العر وػػض ٍف ووػػاؿ مػ ن
جك ػػاعر  ،كلكػػف ووػػاؿ  :مػػا زوػ هػد جك ػػاعر  ،كهػػك عػػد ًف اختمػػؽ هػػذا يعسػػل
تركػػل مػػف دكف ةػػؿ  ،ذػػـ طمػػب مػػف اليةػػاة مػػف ػػاب التعجوػػز ٍف وةمػػكه  ،كهػػذا
مػ ػػر غروػ ػػب ؛ ك
يف ال اةػ ػػث هػ ػػك الػ ػػذم صػ ػػيع هػ ػػذا ا ػ ػػكاؿ كلػ ػػوس اليةػ ػػاة ؛

)ُ) غوث اليعع في الوراّات الس ع ص ُْ. ُٓ-
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ػػكاؿ م ػػف ص ػػيعل  ،كم ػػا كف الية ػػاة ة ػػد ةم ػػكه

كالميط ػػؽ ووتإ ػػي ٍف وة ػػؿ ا
صرؼ )ل كما) عف معي اجستذياّ .

يمةػػظ كإػػكح كف ال اةػػث ػػدجن مػػف ٍف وؤوػػد ةػػؿ ا
جعؿ ) ٍف) مخععض مف الذوومض ك صرؼ )ل كما) عف معي اجسػتذياّ  ،ك جعػؿ
) ٍف) يافوػػض ك)كػ ًػّ) ميصػػك ض ب)لوػػكفوياـ) راح وعػػززه كووػ حػره مػػف جاػػض كيػػل عػػوف
ف تككف )ل كما) في ا وض معي ) جك)  ،مػع يػل ميػع ٍف تكػكف )كػًّ) ميصػك ض
الععؿ كهذا وعيي ياا ميصػك ض ػػ) ٍف)  ،كهػي ج تيصػب ٌج ذا كايػت مخععػض
ػػكاؿ المػػذككر

معي ػ كيةػ نػكا كلغػػض الجمػػع ػػوف ا ذ ػػات
مػػف الذوومػػض ج اليافوػػض  ،كمػػف الممتيػػع ن
ػتيدا فػػي ذلػػؾ ل ػ ة ػراّة مػػف رفػػع )ك ػ هؿ) كةػػر  :عكا ٍف ك ػ اؿ ل كمػػا
كاجسػػتذياّ  ،مسػ ن
لوكفوياـ ر ؾ عمالاـ  ،كهذه الوػراّة  ،كمػا ويػا  ،ةتػ لػك كايػت متػكاترة لمػا
ص ػ اجةتجػػاج اػػا ؛ يكياػػا جػػاّت رفػػع )ك ػ اؿ) ج يص ػ ل  ،فوػػد ت ػػوف ٌيػػل ج
ػػكاؿ عيػػد

ػػكاؿ عيػػد جعػػؿ )ل كمػػا) عي ػ ) ٌج) فػػي ة ػراّة مػػف رفػػع  ،عكايمػػا ا
يص ػػب )ك ػ ًػّ)  ،كة ػػد ة ػػؿ ايكذرو ػػض ه ػػذا ا ػػكاؿ ص ػػرؼ )ل كم ػػا) ع ػػف معيػ ػ
اجسػػتذياّ كجعػػؿ )كػ ًػّ) ميصػػك ض ػػ) ًف) المخععػػض  ،كةمػػل ايةموػػض جعػػؿ ) ٍف)
ً
ك)كّ) ميصك ض الععؿ )لوكفوياـ) ك ععؿ مودر ،
يافوض
هذا مف جاض كمف جاض خرل فإكيل جعػؿ ةػراّة مػف رفػع  ،كةػراّة ا ػف

مسعكد مػف الوػراّات المتػكاترة  ،فػي ةػوف ٌياػا مػف الوػراّات ال ػاذة  ،كالجػدور
الػ ػػذكر يػ ػػل صػ ػ كػرح ػ ػػذكذها  ،ذ ػ ػار فػ ػػي الاػ ػػامش ل ػ ػ مصػ ػػدرها  ،فوػ ػػد
استخرجاا مف كتاب  :مختصر كاذ الوراّات .

ػكاؿ

ةكؿ عد هػذا كمػل  :مػا كػاف ايجػدر ال اةػث ٍف وةػؿ هػذا ا
وراّة المصةؼ كالوراّة المتػكاترة  ،ػدجن مػف ٍف ووػره كوذ تػل وػراّات ػاذة !؟

فممػػاذا يػػذهب ل ػ ا

ػػكاؿ كال ػػذكذ كج يػػذهب ل ػ الةػػؿ كالت ػكاتر !؟ ككوػػؼ

ػت
وص ػ ٍف يصػػؼ هػػذه الو ػراّات ال ػػاذة اكياػػا سػػيض مت عػػض  ،كهػػي التػػي تيركػ ٍ
كهجر المسممكف تّكتاػا ميػذ ٍف جمػع عذمػاف رإػي ا﵀ عيػل المسػمموف عمػ
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ػت فوػل ٌج الوػراّات المتػكاترة !؟ ػؿ ةػراّة مػف رفػع )كػ اؿ)
مصةؼ كاةػد لػـ تيذ ٍ
في سكرة هكد كةراّة ا ف مسعكد التي ذكرها ال اةث ج وور اا الوكـ ةػد مػف
المسموف؛ ذ ج وجكز رنعا تّكتاا كجعماا مف الورف .
كةػػد ةػػاؿ ال اةػػث )) :كجػػكز ػػك ةوػػاف ٍف تكػػكف )ل كمػػا) فػػي هػػذه ا وػػض
معيػ ) جك)  ،كاست ػػاد عمػ ذلػػؾ وػراّة يىػػي ) عكا ٍف كػ اؿ ل كمػػا لوػػكفوياـ) كةػػاؿ :
كف هذه الوراّة المتكاترة ةجض عمواـ))

)ُ)

كالمعركؼ يل لػـ وجػرؤ ةػد مػف المعسػروف ٍف وصػؼ ةػراّة يىػي هػذه
اكياا ةراّة متكاترة ؛ ذ ج اختّؼ في ذكذها  ،كما ةكؿ ي ةواف  :كف هذه
الو ػراّة المت ػكاترة  ،وعي ػػي اػػا ة ػراّة جما ػػكر الو ػراّ رفػػع )كػ ػ اؿ) فػػي سػػكرة و ػػس

كالطػ ػ ػ ػػارؽ  ،فوػ ػ ػ ػػد ةػ ػ ػ ػػاؿ مػ ػ ػ ػػا يصػ ػ ػ ػػل  )) :كو ػ ػ ػ ػراّة مػ ػ ػ ػػف ةػ ػ ػ ػػر ) عكا ٍف يك ػ ػ ػ ػ اؿ ل كمػ ػ ػ ػػا
جموع){وس  }ِّ:كًف يك حؿ ىي ٍع و
س لك كما ىعمى ٍواىا ىة ًافظه{الطارؽ  ََ }ْ :كالوراّة
ػس لك كمػػا عمى ٍواػػا ةػ ً
المت ػكاترة فػػي ةكلػػل  ) :عكا ٍف يك ػ اؿ ل كمػػا) ك)ًف يك ػ حؿ ىي ٍعػ و
ػافظه ةجػػض
ى ى ى
)ِ)
عمواما))
كالجػػدور الػػذكر كف ػػا ةوػػاف اسػػت عد ٍف تكػػكف )ل كمػػا) فػػي سػػكرة هػػكد
معيػ ػ ) جك)  ،ػػؿ جعما ػػا داة ج ػػزـ  ،كل ػػـ وجع ػػؿ ) ٍف) يافو ػػض  ،عكاكيم ػػا ع ػػدها
مخععػ ػػض مػ ػػف الذوومػ ػػض ييػ ػػل اسػ ػػت عد يصػ ػػب )كػ ػ ًػّ) الععػ ػػؿ )لوػ ػػكفوياـ) ك ععػ ػػؿ

مودر

)ّ)

ِ-إعرابىما في كتب التفسير  :ةاؿ العراّ فػي عػراب ةكلػل تعػال 

ى عكًا كف يك ًّ لى كما
ميزلض ) جك)

ىع ىمػالىاي ٍـ  [هػكد )) : ] ُُُ:ك مػا مػف جعػؿ )ل كمػا)
لىيو ىػكفلىوكياي ٍـ ىرح ى
ػؾ ٍ
فإيػل كجػل ج يعرفػل)) )ْ) لكًيػل جعػؿ ةكلػل تعػال ٍ ً :ف يكػ حؿ ىي ٍع و
ػس

)ُ) اجستذياّ ب) جك) ص ِْٕ .
)ِ) ال ةر المةوط ّْٓٗ/

)ّ) ويظر  :المصدر يعسل ٓ. ّْٗ/
)ْ) معايي الورف ُ. ّّْ /
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لى كمػا عمى ٍواػػا ة ً
ػافظه[ الطػػارؽ  ]ْ:معيػ )) :مػا كػػؿ يعػس جٌ عمواػػا ةػػافظ))
ى ى ى
وإػػا فػػي ع ػراب ا وػػض فػػي سػػكرة هػػكد)) :ك مػػا الػػذوف خعع ػكا ) ٍف) فػػإياـ
كةػػاؿ ن
يص كا ) يكّن) ػ )لوكفوياـ) كةػالكا  :كاكيػا ةميػا :عكا ٍف لوػكفوياـ يك ًػّ  ،كهػك كجػل ج
)ُ)

ػت
يف الػّـ ٌيمػا ووػػع الععػؿ الػذم عػدها عمػ ػيّ ة مػل  ،فمػك رفعػ ى
ػتاول ؛ ٌ
ػائـ  ،كج وصػ ػػم ٍف
)كػ ػػؿ) لصػ ػػم ذلػػػؾ كمػ ػػا وصػ ػػم ف تو ػ ػكؿ ٍ :ف زوػ ػ هػد لوػ ػ ه
ك
ػرب
ودا
توكؿ  :ف ز ن
يإرب  ،فاذا خطا؛ يف تاكوماا كوكلؾ :مػا زو نػدا ج إ ي
ي
)ِ)
 ،فاذا خطا في ) ٌج) كفي الّـ))
ك)لمػا) معيػ ) ٌج)
يستيتج مف كّـ العراّ يل ميػع جعػؿ ) ٍف) يافوػض ٌ
يكيػػل ج وجػػكز الجمػػع ػػوف معي ػ اليعػػي فػػي ) ٍف) كيصػػب ) يكػ ًػّ) ٌج التاكوػػؿ
الذم يس ل ل مف لـ وعرفيا اـ ك وكف ٌيل كجل غور مو كؿ .
فود ت وكف كف العراّ ميع جعؿ ) ٍف) يافوض ليصب ) يك ًّ) كهذا وعيي كيل
عوف جعؿ ) ٍف) مخععض مف الذوومض  ،عكا عاد الّـ مف جعماا معي ) ٌج)
كجعػػؿ ا ػػف ةتو ػػض ) ٍف) يافوػػض فػػي ةػػكؿ ا﵀ تعػػال ٍ ً :ف يكػ حؿ ىي ٍعػ و
ػس لى كمػػا
)ّ)
ىعمى ٍواىا ىة ًافظه[ الطارؽ ]ْ:
ػؾ لى كمػػا متىػػاعي اٍلةوػ ً
ػاة ال ػ حد ٍي ىوا 
كفػػي تعسػػور ةكلػػل تعػػال   :ى عكًا ٍف يك ػ حؿ ىذلًػ ى
ىى
ى

[الزخػ ػ ػػرؼ  ]ّٓ :ووػ ػ ػػكؿ الط ػ ػ ػػرم)) :ووػ ػ ػػكؿ تعػ ػ ػػال ذك ػ ػ ػره  :كمػ ػ ػػا كػ ػ ػػؿ هػ ػ ػػذه
اي واّ  ....ج متاع ))

)ْ).

فػػالط رم مػػف ت ػػاع مػػذهب اليع ػػي كاجسػػتذياّ كفسػػر ه ػػذه ا وػػض ف ػػي

إكّ ذلؾ ٌ .ج كيل ةاؿ في سكرة هكد )) :كةاؿ خركف  :معي ذلؾ ذا ةػرئ
)لما)  :عكا كف يك ًّ ٌج لوكفوياـ  ،كما ووػكؿ الوائػؿ :
كذلؾ )وعيي ت دود ) كف) ك ٌ
)ُ) المصدر يعسل ّ. ُّْ /
)ِ) معايي الورف ُ. ّْْ/

)ّ) تاكوؿ م كؿ الورف ص ِٓٓ .

)ْ) جامع ال واف عف تاكوؿ م الورف ِٓ. ٖٓ /
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ك ػػا﵀ ج ةمػػت عيػػا  ،ككجػػدت عامػػض هػػؿ العمػػـ العر وػػض ويكػػركف هػػذا الوػػكؿ

)لمػػا) لػ معيػ ) ٌج) ٌج فػػي الومػػوف خاصػػض ،
كوػػا كف ف وكػػكف جػ نا
ػائز تكجوػػل ٌ
لمػا خػاؾ ،
كةالكا لك جاز ف وككف ذلؾ معي ) ٌج) جاز ف وواؿ ةاـ الوكـ ٌ
معي ػ  :جك خػػاؾ  ،كدخكلاػػا فػػي كػػؿ مكإػػع صػػم دخػػكؿ ) ٌج) فوػػل  ،ك يػػا

رل كف ذلػػؾ فاسػػد مػػف كجػػل هػػك ػ ىػوف ممػػا ةالػػل الػػذوف ةكويػػا ةػػكلاـ مػػف هػػؿ
العر وػػض فػػي فسػػاده  ،كهػػك كف ) ٍف) ذ ػػات لم ػػيّ كتةووػػؽ لػػل ،ك) ٌج) تةووػػؽ

يوإػػا لجةػػد ةػػد توػػدماا  ،فػػإذا كػػاف ذلػػؾ معياهػػا
وإػػا  ،عكايمػػا تػػدخؿ ) ٌج) ن
ن
فكاجػب ف تكػكف عيػد متاكلاػا التاكوػػؿ الػذم ذكريػا عيػل ف تكػكف ) ٍف) معيػ
يوإػػا لاػػا ،كذلػػؾ ٍ ،ف ةالػػل ةائػػؿ  ،ةػػك هؿ ج
الجةػػد عيػػده  ،ةت ػ تكػػكف ) ٌج) ن
وخع جاؿ ةائمػل  ،الماػـ ٌج ٍف وخعػؼ ةػارئ ) كف) فوجعماػا معيػ ) ًف) التػي
وإا مف كجل
تككف معي الجةد  ،عكا ٍف فعؿ ذلؾ فسدت ةراّتل ذلؾ  ،كذلؾ ن
خ ػػر ،كه ػػك ٍف وص ػػور ةويئ ػ وػذ ياصػ ػنا ل ػ ػ ) يك ػ ًػّ) وكل ػػل ) لو ػػكفوياـ ) كل ػػوس ف ػػي

العر وػػض ف ويصػػب مػػا عػػد ) ٌج) مػػف الععػػؿ  ،اجسػػـ الػػذم ة ماػػا  ،ج توػػكؿ
ت  ،فوعسد ذلؾ ذا ةرئ كذلؾ مف هػذا الكجػل ٌج ٍف
العرب  :ما ز ن
ودا ٌج إر ي
ورفػػع ارفػػع )كػػؿ) فوخػػالؼ وراّتػػل ذلػػؾ  ،كػػذلؾ ة ػراّه الو ػراّ كخػػط مصػػاةؼ

المسمموف)))ُ).

فكركد ) ًف) المخععض عاممض ياص ض  ،دلوؿ عم

كياا مخععض مف الذوومض

كلوسػت يافوػػض  ،كف ) ًف) اليافوػض ج تيصػػب اسػماا  ،كةػػد كإػ الط ػػرم هػػذه

الةوووض في سكرة هكد عمػ الػرغـ مػف كيػل مػف ات ػاع المػذهب الػذم يسػب لػ
الككفووف .

)لمػا ) الت ػدود تػاتي معيػ ) جك) فػي مكإػعوف
كةاؿ ٌ
الزجاج  " :كف ٌ
لم ػػا
 ،ة ػػدهما كا و ػػات الس ػػا وض  ،كا خ ػػر ف ػػي ػػاب الوس ػػـ  ،وو ػػاؿ )):س ػػالتؾ ٌ

)ُ) جامع ال واف ُِ. ُْٗ-ُْٖ/
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)ُ)
ػؾ لى كمػا
فعمت  ،معيػ  :جك فعمػت ))" كةػد جعػؿ ةكلػل تعػال   :ى عكًا ٍف يكػ حؿ ىذلً ى
متىػػاعي اٍلةوػ ً
ػاة ال ػ حد ٍي ىوا  [ الزخػػرؼ  ]ّٓ :معي ػ )) :كمػػا ذلػػؾ جك متػػاع الةوػػاة
ىى
ى
)
ِ
)
ً
كف [ وػس :
الديوا)) كفي ةكلل تعال   :ى عكًا ٍف يك اؿ لى كما ىجموعه لى ىػد ٍو ىيا يم ٍة ى
إ يػر ى
ِّ ]  ،ةػػاؿ )) :مػػف ةػػر )لمػػا ) ػػالتخعوؼ ف ػػ)ما) ازئػػدة مؤكػػدة كالػػّـ معي ػ
) جك) كالمعيػ  :كمػػا ك ػ اؿ جك جموػػع لػػدويا مةإػػركف )))ّ) ،ككػػذلؾ جعماػػا اػػذا

)لما) الت دود .
المعي عيد ةراّة ٌ
فالزجػػاج ،فومػػا توػػدـ  ،ةػػد ت يػ مػػذهب اليعػػي كاجسػػتذياّ ٌ ،ج ٌيػػل فػػي
ٌ
ىع ىمػػالىاي ٍـ [ هػػكد] ُُُ :
عػراب ةكلػػل تعػػال   :ى عكًا كف يكػ ًػّ لى كمػػا لىيوػ ىػكفلىوكياي ٍـ ىرحػ ى
ػؾ ٍ
ةػػاؿ مػػذهب ا ذ ػػات كالتككوػػد  ،فصػ ٌػرح ػ ك
ػاف))) ٍف) فػػي ة ػراّة التخعوػػؼ تكػػكف
م اض الععؿ  ،فإذا ةذؼ مياا الت دود ووت عاممض))

)ْ)

".

اليةاس هذوف المذه وف عيد عراب ) ٍف) ك )لما) في سكرة وػس
كيوؿ ٌ
كالزخرؼ كالطارؽ)ٓ) ،كالذم سكغ لل ذلؾ رفع )ك اؿ) فػي هػذه المكاإػع الذّذػض
ٌ ،ج كيل عػوكف ايخػذ مػذهب ا ذ ػات فػي سػكرة هػكد ليصػب ) يك ًػّ) ؛ جمتيػاع
الوكؿ مذهب اليعي ةت يسب ل الكسائي كيػل يكػر ٍف تخعػؼ ) ٍف) كتعمػؿ
كيسب لول يل ةاؿ ))":مػا درم عمػ م ػيّ ةػر ) عكا ٍف ك ٌػّ))) مػع العمػـ ٌف
هذه الوراّة متكاترة .

ً
يصب)كّ) الععؿ)لوكفوياـ) ذـ رد عموػل
ذـ يسب ل العراّ يل جعؿ

ودا يإر يل)))ٔ).
وكلل )) :كهذا مف كذور الغمط  ،جوجكز عيد ةد :ز ن
)ُ) معايي الورف عكاع ار ل ٓ. ِّٗ/
)ِ) المصدر يعسل ْ. ُّّ/
)ّ) المصدر يعسل ْ. ُِٓ/

)ْ) المصدر يعسل ّ. ٕٔ-ٔٔ /

)ٓ) عراب الورف ص َِٖ . َُّّ ، ْٗٔ ،
)ٔ) المصدر يعسل صّّْ.
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كةػػد ت ػػوف كف العػراّ لػػـ ووػػؿ اػػذا  ،ػػؿ هػػك ةػػكؿ يسػ ل ل ػ غو ػره كرد

عمػػواـ هػػذا الوػػكؿ ككصػػعل وكلػػل )) :كهػػك كجػػل ج

خطا)) )ُ).

ػػتاول)) ك وكلػػل )) :فاػػذا

كذكر مكي ف ي طالب الووسي في المكاإع التػي كردت فواا)كػ اؿ)

مرفكعػػض كف مػػف ةػػر )لمػػا) ػػالتخعوؼ جعػػؿ) ٍف) مخععػػض مػػف الذوومػػض  ،كجـ)لمػػا)
)لم ػػا) الت ػػدود جعؿ)ل كم ػػا)
لمع ػػرؽ ػػوف) ًف) المخعع ػػض ك) ًف) اليافو ػػض ،كم ػػف ة ػػر ٌ
معيػ ػ ) جك)  ،ك) ٍف) يافو ػػض معي )م ػػا) ،كف ػػي س ػػكرة ه ػػكد عػ ػوكف ف تك ػػكف) ٍف)
ً
ليصب)كّ)ٌ ،ج
مخععض مف الذوومض  ،كميع ٍف تككف)ل كما) الت دود معي ) جك)
ٌيل عوكف ف تككف اذا المعي في ةالض رفع )ك اؿ) في ةراّة اذة)ِ).
كالكاةػػدم اليوسػػا كرم مػػع كيػػل ت ي ػ مػػذهب اليعػػي فػػي سػػكرة الزخػػرؼ

كالطارؽ ،ةت

كيل لـ و ر ل مذهب ال صرووف)ّ)يجده وت ي مذهب ا ذ ػات

في سكرة هكد ،كويوؿ عف سو كول ةكلل  :كف العرب وخععكف) ٍف) كوعممكياا)ْ).
كوعممكياا)ْ).

كذك ػ ػػر الزمخ ػ ػػرم م ػ ػػا ذكػ ػ ػره مك ػ ػػي ،كي ػ ػػل ذا ةيرئت)لم ػ ػػا) ػ ػػالتخعوؼ

تيعرب)مػػا) صػػمض  ،م ازئػػدة  ،كالػػّـ جـ العػػرؽ كالتككوػػد  ،ك) ٍف) مخععػػض مػػف
الذوومض ،عكاذا ةيرئت)ل كما) الت دود يجعمت معي ) جك) ك) ٍف) يافوض معيػ )مػا) ،
كط ؽ هذه الواعدة في سكرة وس كالزخرؼ كالطارؽ)ٓ)ٌ ،ج كيل تخم عياا في

في سكرة هكد)ٔ).

)ُ) معايي الورف.ّْْ / ُ :

)ِ) ويظر :م كؿ عراب الورف. ُْٔ-ُْٓ/ُ :

)ّ) ويظر :الكسوط في تعسور الورف المجود.ْٔٓ-ْْٔ ،ِٕ / ْ :
)ْ) ويظر :المصدر يعسل.ِٓٗ / ِ :

)ٓ) ويظر :الك اؼ.ُِٕ ،ِّْ ،ُْ-ُّ / ْ :
)ٔ) ويظر :المصدر يعسل.ُْٔ / ِ :
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كةػػد ات ػػع ػػك ال ركػػات ػػف ايي ػػارم)ُ) ،كال ػرازم )ِ) ،كال وإػػاكم

عكا ػػف ج ػػزم الكم ػػي)ْ) ،كالوم ػػي اليوس ػػا كرم
كالزمخ رم.

)ٓ)

)ّ)

،

الطروو ػػض الت ػػي ات عاػ ػا الووس ػػي

كف )ل كمػػا) عيػػد ةراّتاػػا الت ػػدود تكػػكف

ككػػذلؾ ذهػػب ا ػػف عطوػػض ل ػ
معيػ ػ ) جك) ك) ٍف) يافو ػػض معي )م ػػا)  ،ذك ػػر ه ػػذا ف ػػي س ػػكرة و ػػس كالزخ ػػرؼ
كالطارؽ )ٔ) .ود كيل يكر ف تككف )ل كما) الت دود معي ) جك) في سكرة هكد ؛
ي عمػي اليةػكم

؛ ييل ومتيع ف تككف) ٍف) يافوض معي )ما)  ،ؿ يسب ل
يػػل ةػػاؿ :كف الوػػكؿ جعػػؿ )ل كمػػا) معي ػ ) جك) ةػػكؿ إػػعوؼ ؛ يكياػػا ج تكػػكف
اذا المعي

ٌج في الوسـ

)ٕ).

ككػػذلؾ ػػار العك ػػرم فػػي سػػكرة الطػػارؽ ل ػ كف ) ٍف) تعػػرب مخععػػض
)لمػا) الت ػدود،
مف الذوومض عيد ةراّة )لما) التخعوؼ ،كتعرب يافوض عيد ةػراّة ٌ
عد جعماا معي ) جك))ٖ)ٌ ،ج كيػل عػوكف ٍف تكػكف ) ٍف) مخععػض مػف الذوومػض فػي
سػػكرة ه ػػكد  ،س ػكاّ ةيرئ ػػت )لمػػا) ػػالتخعوؼ ـ الت ػػدود ؛ ذل ػػؾ ليصػػب )ك ػ ًػّ)
))كوور ) ٍف) تخعوؼ اليكف ك)ك اؿ) الرفع كفول كجااف  ،ةدهما  :ياا
كةاؿ :ي

المخععض ،كاسماا مةذكؼ ،ك)كؿ) كخ رها خ ر) ٍف) كعم هذا تككف)لما) يكرة
معي  :خمؽ ك جمع  ،كالذايي كف ) ٍف) معي )ما) ك)ل كما) معي ) جك) ،م
)ُ) ويظر :ال واف في غروب عراب الورف.َٕٓ ،ّْٓ-ّّٓ ،ِْٗ ،ِٗ / ِ :
)ِ) ويظر  :معاتو الغوب ٗ. َْٓ/ٔ ، ُِٕ/

)ّ) ويظر  :يكار التيزوؿ ْ. َُٓ/ّ ، َّّ/ٓ ، ُٗ/ٓ ، ِٕٔ/
)ْ) ويظر التساوؿ لعمكـ التيزوؿ.ُُِ / ِ :
)ٓ) ويظر  :غرائب الورف ٔ. َْٖ/

)ٔ) ويظر المةرر لكجوز في تعسور الكتاب العزوز.ْٔٓ ،ْٓ / ٓ ،ِْٓ / ْ :
)ٕ) ويظر المةرر الكجوز.ُُِ-َُِ / ّ :

)ٖ) ويظر الت واف في عراب الورف.ْٖٗ / ِ :
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ما ك اؿ ٌج لوكفوياـ ،كةد ةرئ ل ً
اذا ،كمف دد فاك عم ما تودـ ،كج وجػكز
)ةويا) لعساد المعي )))ُ).
ٍف تككف )ل كما) الت دود ةرؼ جزـ ،كج ن
كما ذكره الزجاج  ،ذكره ا ف الجكزم)ِ).

كة ػػاؿ ػػك ةو ػػاف اييدلس ػػي ف ػػي س ػػكرة الط ػػارؽ)):كةر الجما ػػكر) ٍف)

خعوعض  ......فاي عيد ال صرووف مخععض مف الذوومض  .....كعيد الككفووف ) ٍف)
يافوض ،كالػّـ معيػ ) جك)  .....كةر)ل كمػا) م ػددة ،كهػي معيػ ) جك)  ....فعمػ
هػػذه الو ػراّة وتعػػوف ٍف تكػػكف يافوػػض ،م :مػػا ك ػ حؿ يعػػس جك عمواػػا ةػػافظ)) )ّ).
كةاؿ في سكرة وس )) :كمف خعؼ )لما) جعؿ ) ٍف) المخععض مػف الذوومػض......
كهػ ػػذا عم ػ ػ مػ ػػذهب ال ص ػ ػرووف ،ك كمػ ػػا الككفوػ ػػكف ف ػ ػػ) ٍف) عيػ ػػدهـ يافوػ ػػض كالػ ػػّـ
معي ػ ) جك))) )ْ)ك مذػػؿ هػػذا ةػػاؿ فػػي سػػكرة الزخػػرؼ)ٓ)ٌ ،ج كيػػل فػػي سػػكرة هػػكد

اسػت عد ٍف تككف)ل كمػا) الت ػدود معيػ ) ٌج) فوػاؿ  )) :عكايمػا و طػؿ هػذا الكجػػل ؛
يكيػػل لػػوس مكإػػع دخػػكؿ ) ٌج) لػػك ةمػػت  :كف زوػ نػدا يإػػر يل  ،لػػـ وكػػف تركونػػا
جموع ػػا ٌايا ػػا إ ػػعوعض.
عر نو ػػا)) كذك ػػر لا ػػا ت ػػاكوّت خ ػػرل ٌج كي ػػل كصػ ػعاا
ن

ػت ةػػد ظاػػر لػػي
فوػػاؿ )) :كهػػذه كماػػا تخروجػػات إػػعوعض تي ػزه الوػػرف عياػػا ككيػ ي
فواا كجل جار عم ةكاعد العر وض ،كهك كف )ل كما) هذه هي)ل كما) الجازمض ةذؼ
فعماا المجزكـ لدجلض المعي عمول)))ٔ).

)ُ) المصدر يعسل.ْْ / ِ :

)ِ) ويظر زاد المسور في عمـ التعسور.َِْ / ٖ ،ُّٓ / ٕ ،ِٕٗ / ٔ ،ُِٔ / ِْ :
َِْ.

)ّ) ال ةر المةوط.ّٖٔ / ٖ :

)ْ) المصدر يعسل .ِْْ / ٕ :
)ٓ) المصدر يعسل.ِِ / ٖ :

)ٔ) المصدر يعسل.ّْٗ / ٓ :
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كةػػد مػػر كف الم ػرادم كا ػػف ه ػػاـ كالعك ػػرم يوم ػكا هػػذا الكجػػل كاسػػت عده

ايخو ػػر ا)ُ) كماةال ػػل ػػك ةو ػػاف اييدلس ػػي ةال ػػل الس ػػموف الةم ػػي ص ػػعض كذ ػػر
تعصػػوّ ،فوػػد كجػػب جعػػؿ) ٍف) يافوػػض ك)ل كمػػا) الت ػػدود معيػ ) جك) فػػي السػػكر
التي كردت فواا )ك اؿ) مرفكعض)ِ)ٌ ،ج يل في سكرة هكد التػي كردت فوا ً
ػا)كّ)
ميصػػك ض ،ع ػوكف فواػػا ف تكػػكف ) ٍف) مخععػػض مػػف الذوومػػض ،كلػػـ وجػػز ف تكػػكف
)ل كمػا) الت ػدود معيػ ) جك) كعػدد لاػا كجانػا خػرل كذوػرة غوػر كجػل اجسػػتذياّ
يوماا عف ئمض اليةاة  ،كالعراّ كالووسي ك ي ال ركات ف ايي ارم ك ي ةوػاف

اييدلسي  ،يجمماا فوما واتي:

األكؿ :ةػ ػ ػ ػػكؿ الع ػ ػ ػ ػراّ كجماعػ ػ ػ ػػض مػ ػ ػ ػػف يةػ ػ ػ ػػاة ال ص ػ ػ ػ ػرة كالككفػ ػ ػ ػػض  ،ف
ايص ػ ػػؿ)لى ًمف م ػ ػػا) كس ػ ػػر الم ػ ػػوـ عمػ ػ ػ كيا ػ ػ ً
ػا)م ًف) الج ػ ػػارة  ،دخم ػ ػػت عم )م ػ ػػا)
ٍ
المكصػػكلض ،ك اليكػرة المكصػػكفض كالتوػػدور :لى ًمػ ىػف الػػذوف لوػػكفوياـ ،ك لى ًمػ ٍػف خم ػ و
ؽ
لوػػكفوياـ ،فم كمػػا اجتمعػػت اليػػكف سػػاكيض ة ػػؿ موـ)مػػا) كجػػب دغاماػػا فواػػا فوم ػػت

مومػػا كيدغمػػت فصػػار فػػي المغػػض ذّذػػض مذػػاؿ ،فخععػػت الكممػػض ةػػذؼ ةػػداها،
ن
كهي الموـ المكسكرة.
كهذا هك الكجل الذم موؿ لول ؛ كف )لما) م ددة كايت ـ مخععض ج

تخمك مف ٍف تككف مرك ض مف جـ التككود  ،ك)ما) المكصػكلض التػي تعوػد معيػ
العمكـ .

)ُ) ويظر الت واف في عراب الورف.ْْ / ِ :

)ِ) ويظر الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكيكف، ِٕٓ / َُ ،ٖٓٔ ،ِٔٓ / ٗ :
ككذلؾ كجديا ا لكسي اكجب ٍف تككف )ل كما) وراّة الت دود معي ) جك) ك) ٍف) يافوض
لرفع )ك اؿ) في سكرة وس كالزخرؼ كالطارؽ  ،لكيل في سكرة هكد كجب صرؼ )ل كما)
الت دود عف معي ا ستذياّ  ،مكاف جعؿ ) ٍف) مخععض مف الذعومض ج يافوض  .لوص
التركوب  .ويظر . ّّْ/ٔ ، َّٕ/ُٓ ، َٖ/ُّ ، ٕ/ُِ :
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كياػػا

لمػ ٍػف مػػا) عػػت مػػوـ )مػػف) عمػ
الثػػاني :كهػػك ف وكػػكف ايصػؿ ) ى
مومػا كيدغمػت
مكصكلض ك يكرة مكصكفض  ،ك)ما) عدها مزودة  ،ي
فوم ت اليػكف ن
في الموـ عدها ،فاجتمع ذّث مومات ،فةذفت الكسط مياف كهي الم دلض مػف

اليكف ،فووؿ )ل كما).

الثالث :ف صماا )لما) التخعوؼ ذـ ي ددت.

الرابع :ف صماا )ل ًما) التيكوف ،ذػـ يػي ميػل اسػـ عمػ كزف)فعمػ )،

ػإف جعمػػت لعػػل لمتايوػػث لػػـ تصػرفل ،عكاف جعمتاػػا لإللةػػاؽ صػرفتاا كذلػػؾ كمػػا
فػ ٍ
ةالكا  :تترل  ،التيكوف كعدمل  ،كهك ماخكذ مف ةكلؾ  :لممتل  ،م :جمعتل،
اف ك ػ ًػّ جموع ػػا لو ػػكفوياـ  ،كو ػػدؿ عمػ ػ ذل ػػؾ ةػ ػراّة ىم ػػف ة ػػر )ل ًم ػػا)
كالتو ػػدور :ك ٍ
التيكوف.
وإػا  ،ذػـ ػدؿ التيػكوف لعنػا كةعنػا،
القامس :ف صماا)ل ًما) التيكوف ن
ذـ جرل الكصؿ مجرل الكةؼ.
السادس :ف )ل كما) زائدة.
كذكػػر ف الػػذوف ذه ػكا ل ػ

ف )ل كمػػا) معي ػ ) ٌج) اسػػتيدكا ل ػ يػػص

ػت ،مٌ :ج
الخموػػؿ كسػػو كول مػػف كف العػػرب ةػػد ووكلػػكف  :سػػالتؾ ػػا﵀ ل كمػػا فعمػ ى
ػت .كةػػد يكػػر الع ػراّ ك ػػك ع وػػد)ُ) كركد )ل كمػػا) معي ػ ) ٌج) فوػػد ))ةػػاؿ ػػك
فعمػ ى
ع ود :كما مف دد)ل كما) تاكوؿ ) جك) فمـ يجد هذا في كّـ العػرب  ،كمػف ةػاؿ
هذا لزمل ف ووكؿ :ةاـ الوكـ ل كما خاؾ ،ورود ٌ :ج خاؾ  ،كهػذا غوػر مكجػكد،
كةاؿ العراّ :ك كمػا مػف جعؿ)ل كمػا) ميزلػض ) جك) فاػك كجػل ج يعرفػل  ،كةػد ةالػت
ك
ػت عيػا ،فا كمػا فػي اجسػتذياّ فمػـ
ةمت عكيا ،عكاج ةم ى
العرب في الوموف  :ا﵀ ل كما ى
تومػػل فػػي ػػعر كج فػػي غو ػره ،ج تػػرل كف ذلػػؾ لػػك جػػاز لسػػمعت فػػي الكػػّـ :

)ُ)

ك ع ود :هك الواسـ ف سّكـ ،ت دود الّـ  ،خذ عف الكسائي ك خذ عيل ال غكم،

لل غروب الةدوث ككتاب ايمذاؿ ،كغروب الورف  ،كمعايي الورف  ،تيكفلي سيض ِِّهػ
ك ِِْهػ  ،ويظر  :غوض الكعاة ِ ، ُِِ-ُُِ/كايعّـ لمزركمي.ُٕٔ / ٓ:
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ذهػػب اليػػاس ل كمػػا زوػ نػدا .فػػا ك ع و ػد يكػػر مجػػح )ل كمػػا)  ،كالعػ كػراّ جػ كػكز ذلػػؾ فػػي
ك
ػت
الوسـ  ،كت عل العارسي  ،كيسب لول ةكلل  :عكاكي كما ساغ  :ي ى
دتؾ ا﵀ ج فعم ى
ػؾ ،كلػوس
كل كما
فعمت ؛ يف معياه الطمػب ،فكاكيػل ةػاؿ :مػا طمػب ميػؾ جك فعم ى
ى
ف ػػي ا و ػػض معيػ ػ الطم ػػب)) )ُ) ،كماج ػػاّ ف ػػي ال ػػدر المص ػػكف ج ػػاّ يص ػػل ف ػػي
الم اب

)ِ).

فإجمػػاع اليةػػاة ،ص ػرووف ككػػكفووف ،عمػ كف ) ٍف) مخععػػض مػػف الذوومػػض
في سكرة هكد ،مع يكارهـ ف تككف)لما) مخععض ك مذومض معي ) جك) فػي هػذه
السكرة  ،دلوؿ دام ،عم

طّف مذهب اليعي كاجستذياّ في اةي السكر  ،ؿ

ىمف ت ي هذا المذهب ةد درككا ايعسػاـ ك ػعركا عػدـ صػةض مػا ذه ػكا لوػل ؛
كالػػدلوؿ عم ػ ذلػػؾ ياػػـ ةػػاكلكا عػػاجزوف الجمػػع ػػوف يصػػب ) يكػ ًػّ) كع ػ لد ) ٍف)
يافوػػض معي )مػػا) ؛ ذلػػؾ جعػػؿ )كػ ًػّ) ميصػػك ض ععػػؿ مإػػمر  ،توػػدوره  :عكا ٍف
)ّ)

رل  ،ك عكا ٍف عمـ  ،كهذا التاكوؿ يومل ا ف الةاجب  ،ذـ است عده
جػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف كفػػي الم ػػاب مػػا يصػػل )) :السػػا ع :كف ) ٍف)
يافوػػض ميزلػػض )مػػا) ك)ل كمػػا) معي ػ ) ٌج)  ......كاعتيػ ًػرض عم ػ هػػذا الكجػػل ػ ك
ػاف

) ًف) اليافوػ ػػض ج تيصػ ػػب اجسػ ػػـ عػ ػػدها ،كهػ ػػذا اسػ ػػـ ميصػ ػػكب عػ ػػدها ،ك جػ ػػاب
عإػػاـ عػػف ذلػػؾ ػ ك
ػاف )كػ ًػّ) ميصػػكب إإػػمار فعػػؿ ،فوػػدره ةػػكـ ،مػياـ  ،ػػك

عمرك ف الةاجب :عكاف رل يك ًّ ،عكاف عمـ ،كيةكه))
التاكوؿ.

)ْ) .

كجوخعػ تكمػؼ هػذا

)ُ) الدر المصكف.َْٕ-َُْ / ٔ :

)ِ) ويظر الم اب.ِٖٓ-ٕٖٓ / َُ :
)ّ) ايمال اليةكوض ُ. ٖٔ- ٕٔ/

)ْ) الدر المصكف .َْٕ / ٔ :الم اب ، ِٖٓ / َُ :في ذياّ يومي اليصكص مف
كجدت كتاب ) :الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكيكف)
مصادرها كمراجعاا ،
ي
مجمدا  ،ةد فرغل جموعل ا ف
لمسموف الةم ي )تْٕٓ:هػ)  ،الذم ووع في ةد ع ر
ن
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كال ص ػ ػروكف ةػ ػػد تمسػ ػػككا اػ ػػذه الةجػ ػػض لمػ ػػرلد عم ػ ػ الكػ ػػكفووف فوػ ػػد ةػ ػػاؿ

المػرادم )) :كمػػف ةكػػاـ ) كف) كياػػا ةػػد تخعػػؼ خّفنػػا لمكػػكفووف ف ػػ) ًف) المخععػػض
كو ًط ػ ػ ػ ػ يؿ ةػ ػ ػ ػػكلاـ كف مػ ػ ػ ػػف العػ ػ ػ ػػرب ىمػ ػ ػ ػػف يوعمماػ ػ ػ ػػا عػ ػ ػ ػػد
عيػ ػ ػ ػػدهـ يافوػ ػ ػ ػػض َََ ي
ػؽ  ،ةكػػاه سػػو كول)))ُ) كةػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ:
التخعوػػؼَََفووػػكؿ ٍف عمػ نا
ػر لىميطمػ ه
ػر  ،كعػف الكػكفووف كياػا ج تيخعػؼ ،ك كيػل ذا
))كتخعؼ فتعمؿ ةموّن ،كتيام يؿ كذو نا
ػؽ  ،فػػ) ٍف) يافوػػض ،كالػػّـ معيػ ) جك) كوػػرحده كف مػػياـ ىمػ ٍػف
ةوػؿ ٍ :ف زوػ هػد لميطمػ ه

ػؽ ،كةػػر الةرمكوػػاف ) عكا ٍف
عمػ نا
ػر لىميطم ه
يوعمماػا مػػع التخعوػػؼ  ،ةكػ سػػو كول ٍ :ف ٍ
)ِ).
يك ًّ ل كما لىيوكفلوكياـ){هكد}ُُُ:
المبحث الثالث  :مآقذ القكؿ بالنفي كاءستثنا كأدلة بط نه :

ىج ٍع يؿ ) ٍف) مذ تض تعوػد التككوػد ،ككػذلؾ الػّـ التػي لزمتاػا هػك المػذهب
الصةو  ،كما ىج ٍع يؿ) ٍف) يافوض معي )مػا) ،كالػّـ معيػ ) جك) فمػذهب إػعوؼ
مف عدة كجكه يجمماا فوما واتي:

ُ-ة ػ ػ ػ ػػاؿ ا ػ ػ ػ ػػف الج ػ ػ ػ ػػكزم ف ػ ػ ػ ػػي تعس ػ ػ ػ ػػور ةكل ػ ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػ ػػال  :ى عكًاف يككي ػ ػ ػ ػػا
ًً
وف وكسؼ)) ،ُٗ:ذكر العكراّ في معي ) ٍف) ةكلوف  :ةػدهما  ،كةػد
لى ىخاطئ ى
كي ػػا خ ػػاطئوف ،كالذ ػػايي ،كم ػػا كي ػػا خ ػػاطئوف)) )ّ) .ك مذ ػػؿ ه ػػذا ة ػػاؿ ف ػػي ةكل ػػل
ً
إ ىّ وؿ حم ً و
ػوف ال ػعراّ)) ،ٕٗ:ةػاؿ العػراّ :لوػد كيػا فػي
تعال ً:ف يككيا لىعي ى

عادؿ الدم وي )ت :عد َٖٖهػ)  ،في كتا ل الذم س كماه ) :الم اب في عمكـ الكتاب)،

يصا  ،مف دكف تصرؼ غالىا ،
الذم ووع في ع روف
مجمدا ،فود يومل في مصيعل هذا ً
ن
ةوايا ،كمف دكف ف ويس ل لول ،كالجدور الذكر كف ً
مةووىي كتاب :
ك تصرؼ ةموؿ
ى
الم اب ،لـ و و ار ل هذه الوإوض ،هذا ما كجدتيل في هذا ال ةث ،كفي اةي ةكذي
التي تتعمكؽ اليةك الوريي.

)ُ) الجي الدايي ص ّْٗ.ّٗٓ-

)ِ) مغيي الم وب ُ ،ّٕ/كةد مر تخروج هذه الوراّة .
)ّ) زاد المسور.ُِٕ / ْ :
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)ُ) .

كفػػي ةكلػػل

إػػّؿ م ػػوف ،كةػػاؿ الزجػػاج :مػػا كيػػا ٌج فػػي إػػّؿ م ػػوف))
ًً
تعال  :عكًاف يك ى ً ً ً ً
وف وكسؼ ،ّ:ةػاؿ)):في) ٍف) ةػكجف:
يت مف ةىٍ مل لىم ىف اٍل ىغافم ى
ى
)ِ).
ةػػدهما ،ياػػا معي )ةػػد) ،كالذػػايي ياػػا معي )مػػا) اليافوػػض)) كمػػع كف ا ػػف
الجكزم ةػد ت يػ المػذهب الػذم يسػب لػ الكػكفووف  ،فوػد جعػؿ) ٍف) فػي ا وػض
ايخو ػرة معي )ةػػد) ك)لوػػد) ،ك)ةػػد) فػػي هػػذه ا وػػات ةػػرؼ تةووػػؽ ،كالتةووػػؽ
وعود التككود ،كهك معي ميػاةض لمػا يسػب لػ العػراّ عكالػ الكػكفووف ،كمكافػؽ

لممذهب الذم يسب ل ال صرووف.
كيسػػب ك ػ اؿ مػػف الرإػػي)ّ) ك ػػي ةوػػاف اييدلسػػي)ْ) ل ػ الكسػػائي يػػل

ة ػػاؿ  :كف) ٍف) ٍف دخم ػػت عمػ ػ ايس ػػماّ كاي ػػت مخعع ػػض م ػػف الذووم ػػض كم ػػا ة ػػاؿ
ال صروكف ،عكا ٍف دخمت عم ايفعاؿ كايػت يافوػض معي )مػا) كيسػب ػك ةوػاف

ل ػ ػ الع ػ ػراّ يػ ػػل ةػ ػػاؿ  )) :كف) ٍف) ميزلض)ةػ ػػد) ٌج كف )ةػ ػػد) تخػ ػػتص ايفعػ ػػاؿ،
ك) ٍف) تدخؿ عم ايسماّ كايفعاؿ)) )ٓ).
كفػ ػ ػ ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػ ػ ػ ػراب ةكلػ ػ ػ ػ ػ ػػل تعػ ػ ػ ػ ػ ػػال  :ى عكًاف يكيػ ػ ػ ػ ػ ػػتيـ لمػ ػ ػ ػ ػ ػػف ةىٍ ًمػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػل لى ًمػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػف
ل
وف ال ورة ،ُٖٗ:ييسب ل الكسائي كيل جعؿ) ٍف) معي )ةػد) كالػّـ
الإكآ ى
ازئػػدة لمتككوػػد)ٔ) .ك)ةػػد) عيػػد دخكلاػػا عمػ الععػػؿ الماإػػي تعوػػد التةووػػؽ ،فاػػي
كما ةاؿ الزرك ي))):ةد) ةرؼ تةووؽ كهك معي التاكود)) )ٕ).

)ُ) المصدر يعسل.ْٓ / ٔ :

)ِ) المصدر يعسل.ِّْ / ٓ :

)ّ) ويظر رح الرإي عم الكافوض.ّٕٔ / ْ :
)ْ) ويظر :ارت اؼ الإرب.ُُٓ / ِ :
)ٓ) المصدر يعسل كالصعةض يعساا.

)ٔ) ويظر ال ةر المةوط ،ُُٔ / ِ :كالدر المصكف.ّّْ / ِ :
)ٕ) ال رهاف في عمكـ الورف :صٔٔٓ .
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فى ىج ٍع ػ يؿ) ف) معي )ةػػد) كمػػا يسػػب ل ػ الكسػػائي كتمموػػذه وؤوػػد صػػةض

المػػذهب الػػذم يسػػب لػ ال صػرووف ،كوجعػػؿ ال ػػؾ وةػػكـ ةػػكؿ المػػذهب الػػذم
يسب ل الككفووف.

ِ -كف الوػػكؿ ػ ك
ػاف الػػّـ معي ػ ) جك) ةػػكؿ إػػعوؼ مػػف جاػػض كف كةػػكع
ال ػّـ معي ػ ) جك) ج و ػػاد لػػل سػػماع كج ةوػػاس)ُ) .لػػذلؾ ةػػاؿ السػػورافي  )) :كيػػا
ودا ،معي
جيعمـ الّـ تستعمؿ معي ) جك) عكاجك جاز ٍف يوكؿ :جاّ الوكـ لز ن
ودا)))ِ).
جك ز ن
ّ-كرد في المغض استغياّ ) ًف)المخععػض عػف الػّـ يةػك ةكليػا ٍ :ف زو هػد
لف وخرىج ،كةكؿ ال اعر:

معيػ ػ

ًف الة ح
عد ٍـ خّؼ معايد
ؽ ج وخع عم ذم صورة عكاف هك لـ ىو ى
كةكؿ الطرماح :الةكـ ف ةكوـ:
)ّ)
يا ا ف ي اة الإوـ مف ؿ و
ؾ كايت ًكراـ المعادف
مالؾ
عكاف مال ه
ي
ك
فمػك كايػػت الػػّـ معيػ ) ج) لمػا جػػاز اجسػػتغياّ عياػػا ،ك
يف اجسػػتذياّ

ساس ػػي ةذف ػػل ويوم ػػب ا ذ ػػات لػ ػ يع ػػي ،خ ػػّؼ جـ التككو ػػد ،فا ػػي

لتككود المذ ت ،ةذفاا ج وتغور صؿ المعي ؛ لذلؾ جاز اجستغياّ عياا.
ً
اس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتً ًا ٍـ
ْ-ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراب ةكل ػ ػ ػ ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػ ػ ػ ػػال  :ى عكًاف يككي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىع ػ ػ ػ ػ ػ ػػف د ىر ى
ً
ًً
اس ػػتً ًا ٍـ متعم ػػؽ وكل ػػل
وف اجيع ػػاـ ُٓٔ:ة ػػاؿ ػػك ةو ػ
ى
لى ىغ ػػافم ى
ػاف)):ك)عف د ىر ى
)ُ) ويظر الت واف في عراب الورف لمعك رم.َُْ / ُ :

)ِ) ويظر :كتاب سو كول)ُِٓ/ّ ،تعمووض المةوؽ) في الاامش  ،كويظػر :ػرح المعصػؿ
ي ف وعوشْ ،ْٓٗ/ك رح الرإي عم الكافوضْ.ّٖٔ/

)ّ) ويظػػر :ػػرح التص ػرو عم ػ التكإػػو ِ ،ُِٓ-ُِْ/كةا ػػوض الص ػ اف عم ػ

ػػرح

جوع ػػرؼ ةائم ػػض ،كالطرم ػػاح  :ه ػػك ةك ػػوـ ػػف الةك ػػـ،
اج ػػمكييُ ،ُْٓ/كال و ػػت ايكؿ ي
ػ ػػاعر س ػ ػػّمي ت ػ ػػكفي ُِٓهػ ػ ػػ ، ،ويظ ػ ػػر  :دوكاي ػ ػػل ص ُِٓ ،كايع ػ ػػّـ لمزركم ػ ػػي
ّ. ِِٓ/
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ًً
وف كهذا وػدؿ عمػ طػّف مػذهب الكػكفووف فػي دعػكاهـ كف الػّـ
تعال لى ىغافم ى
معيػ ػ ) جك) ؛ كج وج ػػكز عم ػػؿ م ػػا ع ػػد) جك) فوم ػػا ة ما ػػا  ،كك ػػذلؾ ال ػػّـ الت ػػي
)ُ)
ػادتً يك ٍـ
وإا عم ةكلل تعػال ً:ف يككيػا ىع ٍػف ًع ى ى
معياها))  ،كهذا ما ويط ؽ ن
ًً
وف{وكيس . }ِٗ :
لى ىغافم ى
ٓ-م ػ ػػف ايىدل ػ ػػض اييخػ ػ ػرل عمػ ػ ػ كف ) ٍف) ج تصػ ػ ػ
معي )مػػا) فػػي ال ػكاهد الوريوػػض التػػي تو ػػدـ ذكرهػػا ،كركدهػػا عاممػػض فػػي ةكل ػػل
ىع ىمػػالىاي ٍـ هػػكد ُُُ:تخعوػػؼ) ٍف) ،
تعػػال  :ى عكًا كف يك ػ ًػّ لك كمػػا لىيوػ ىػكفلىوكياي ٍـ ىرحػ ى
ػؾ ٍ
فود مر تعصوؿ ذلؾ في المطمب الذايي مف الم ةػث الذػايي  ،ةتػ كف العػراّ
ف تك ػ ػػكف يافو ػ ػػض

كالككفووف كمف ت يكا مذه اـ جمعك عمػ كف ) ٍف) فػي هػذه ا وػض هػي مخععػض
)لمػ ػػا) الت ػ ػػدود معي ػ ػ ) جك) فػ ػػإذا ذ ػ ػػت
مػ ػػف الذوومػ ػػض .كاسػ ػػت عدكا
ن
جموعػ ػػا ىج ٍعػ ػ ىػؿ ٌ
ا جمػػاع كف ) ٍف) فػػي سػػكرة هػػكد ج وص ػ ٍف تكػػكف يافوػػض معي )مػػا) وذ ػػت
تموائوًا ياا لوست اذا المعي في ال كاهد ايخرل .

القاتمػػػة كنتػػػائج البحػػػث  :يخ ػػتـ ه ػػذا ال ة ػػث ػػذكر هػ ػ لـ يتائج ػػل ،

يجمماا فوما واتي :

ُ-ذهػ ػػب ال ص ػ ػروكف ال ػ ػ

كف ) ًف) المخععػ ػػض المكسػ ػػكرة ماممػ ػػض فػ ػػي

ػت فػي اسػـ ظػاهر ج فػي اسػـ مإػمر ٌ ،ج
ايغمػب  ،عكاذا
كردت عاممػض ،عمم ٍ
ٍ
كف مك ػػي ػػف ػػي طال ػػب الووس ػػي ،ك ػػا ال رك ػػات ػػف ايي ػػارم ،كالزمخ ػػرم،
كالعك ػػرم ،ذك ػػركا ف اس ػػـ ) ٍف) مة ػػذكؼ تو ػػدوره إ ػػمور الوص ػػض ك ال ػػاف ك
الةدوث ك الإمور العائد ل اسـ الععؿ الياسه  ،اع هذا في كتب ةػراّات

الوػػرف ،عكاع ار ػػل ،كتعسػػوره ،كهػػك خػػّؼ مػػا اسػػتور عيػػد اليةػػاة ك ػػاع فػػي كتػػب
اليةك .كةد ركد عمواـ ك ةوكاف اييدلسي في تعسوره  :ال ةرالمةوط.

)ُ) ال ةر المةوط.ُّّ / ْ :
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ِ-ت كيػ ػ جما ػػكر المعسػ ػروف الم ػػذهب ال ػػذم يس ػػب لػ ػ الك ػػكفووف ف ػػي

المكاإػػع التػػي اةتريػػت فواػػا) ٍف) ػ ػ )ل كمػػا) الم ػػددةٌ .ج فػػي مكإػػع كاةػػد ،هػػك
مكإع كركدها عاممض في سكرة هكد.
ّ -ػػاع فػػي كتػػب اليةػػك كف ىج ٍعػ ىػؿ ) ٍف) فػػي يةػػك ةػػكؿ ا﵀ تعػػال :
ك
كً
وف ىه ىدل المٌلي {ال ورة  }ُّْ :مخععض مف الذوومض
ىع
)كًاف ىك ىاي ٍ
ت لى ىك ً ىورةن ًج ىعمى الذ ى
كجـ )لك و ػرة) جـ العػػرؽ كالتككوػػد  ،هػػك مػػذهب ال ص ػرووف  ،كجعػػؿ) ٍف) يافوػػض
كالػّـ معي ػ ) جك) هػػك مػػذهب الكػػكفووف  ،كةػػد ت ػػوف كف كموامػػا ةػػد ةػػاؿ اػػذوف
الوكلوف ؛ لذا ج وص ةصر ةدهما عمػ

ةػدل المدرسػتوف مػف دكف ايخػرل

؛ كم ػػف جػ ػػؿ ذل ػػؾ اسػػػت دليا مص ػػطم ا ذ ػ ػػات كالتككو ػػد المػ ػػذهب ال صػ ػػرم،
كمصطم اليعي كا ستذياّ المذهب الككفي .

ْ-ت ػػوف كف الص ػػةو م ػػذهب ا ذ ػػات كالتككو ػػد  ،كم ػػا م ػػذهب اليع ػػي

كا ستذياّ ف اطؿ مف س عض كجل  ،كهي إوجاز :

ايكؿ  :جعؿ ) ٍف) معي )ةد) مف لدف ككفووف ك صرووف دلوػؿ عمػ
ٌياا معي ا ذ ات ج معي اليعي .
الذايي  :كةكع الّـ معي ) جٌ) ج و اد لل سماع كج ةواس .

الذالػػث  :كركد ) ًف) المخععػػض مػػف الذوومػػض فػػي المغػػض كةػػد اسػػتغيت عػػف
الّـ ؛ فمك كايت معي ) جك) لما جاز اجستغياّ عياا .
ال ار ػػع  :تعم ػػؽ م ػػا ع ػػد ال ػػّـ م ػػا ة ما ػػا تعم ػػؽ العام ػػؿ ػػالمعمكؿ ف ػػي
كاهد ةريوض ؛ كهذا ممتيع عيد جعؿ الّـ معي ) جك) .
الخامس  :كركد ) ٍف) عاممض فػي اسػماا فػي المغػض كالوػرف دلوػؿ عمػ
يف اليافوض ج تعمؿ .
ٌياا المخععض مف الذوومض ؛ ٌ
السادس  :لك كايت الّـ معي ) جك) فما العرؽ ذف وياما مف ةوث
المعي كاجستعماؿ في الورف الكروـ ؟
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السا ع  :لك كايت )ل كما) الم ددة معي ) جك) لما جاز تخعوعاػا ؛ كمػا
لـ وجز تخعوؼ ) جك) .
ٓ -عػ ػ ػػد د ارسػ ػ ػػض ) ًف) المخععػ ػ ػػض المعتكةػ ػ ػػض الام ػ ػ ػزة  ،ك) ًف) المخععػ ػ ػػض

فرةكا وياما في يمكر  ،يجمماا فوما واتي :
المكسكرة الامزة  ،ت وكف كف اليةاة ك
ايكؿً ) :ف) المعتكةض ج تػدخؿ جك عمػ الجممػض اجسػموض  ،كمػا
ايمر ك

المكسكرة فتدخؿ عم الجممض اجسموض كالععموض عم ةد سكاّ .

الذاييً ) :ف) المعتكةض عاممض  ،كالمكسكرة ماممض في ايغمب .

الذالػػث :ج ػ كد ل ػػ) ًف) المعتكةػػض مػػف اسػػـ ميصػػكب اػػا  ،كج وكػػكف هػػذا
ػمور مةػذكفنا  ،موػ كد نار  ،وسػ كم إػمور ال ػاف  ،كمػا المكسػكرة فػّ
اجسـ جك إ نا
ػت فػػي اسػػـ ظػػاهر ج
ػت  ،عمم ٍ
ماممػػض عكا ٍف عممػ ٍ
يووػ كدر لاػػا هػػذا الإػمور ؛ يكياػػا ى
في إمور مو كدر .
ػؤكؿ ه ػػي كم ػػا دخم ػػت
ال ار ػػعً ) .ف) المعتكة ػػض ة ػػرؼ مص ػػدرم م  :تيػ ك

عمول مصدر  ،كلوس كذلؾ المكسكرة .

كالخػ ػ ػػامس ) ًف) المعتكةػ ػ ػػض تي ىع ػ ػ ػ حد مػ ػ ػػف المكصػ ػ ػػكجت الةرفوػ ػ ػػض  ،م :
ص يؿ اا لجعؿ الجممض توع في المكاةع التي ج وص ح ف توػع
استعممت داة يوتىك ك
فوا ػػا ٌج اس ػػتعمالاا  ،كمػ ػػا المكس ػػكرة فوػ ػػد اس ػػتعممت مؤ لكػ ػػدة لمجمم ػػض اجسػ ػػموكض
كالععموض .

ٔ-كردت ) ٍف) ف ػػي الو ػػرف الكػ ػروـ  ،خعوع ػػض اص ػػؿ كإ ػػعاا  ،مذ ت ػػض
مؤ لكػػدة فػػي ذمايوػػض كع ػروف مكإػ نػعا  ،كةػػد اسػػتعمماا العػػرب لتككوػػد الجممػػض
اجسموض كالععموض  ،ككردت مخععض مف الذوومض في مكإػع كاةػد  ،كهػي الػكاردة

في سكرة هكد  ،كفوما واتي هذه المكاإع  ،التسعض كالع ركف .
مكاإع ) ًف) المخععض في الورف الكروـ

ت

رةـ ا وػػض

يص ا و ػػض

مكاإػع دخػكلاا عم ػ الجممض اجسػموض
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اسـ السػػكرة

ىع ىمالىاي ٍـ
يك ًػّ لك كما لىيو ىكفلىوكياي ٍـ ىر ى
حؾ ٍ
ً ك
ك
كف
يك اؿ ل كما ىجموعه ل ىد ٍو ىيا يم ٍة ى
إ ير ى

ُ

 ى عكًا كف

ّ

 ى عكًاف يك حؿ ىذلً ىؾ لى كما ىمتىاعي اٍل ىة ىو ًاة ال حد ٍي ىوا
ًف يك حؿ ىي ٍع و
س لك كما ىعمى ٍواىا ىة ًافظه

ِ
ْ
ٓ
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
َُ
ُُ
ُِ
ُّ
ُْ
ُٓ
ُٔ
ُٕ

 ى عكًاف

ُُُ

هكد

ِّ

وس

ّٓ

الزخرؼ

ْ

الطارؽ

اف لىس ً
اة ىر ً
اف
ٍ ًف ىه ىذ ً ى
مكاإػع دخػكلاا عم ػ الععؿ الماإػي
ك
كً
ُّْ
وف ىه ىدل المٌلي
 ى عكًاف ىك ىاي ٍ
ت لى ىك ً ىورةن ًج ىعمى الذ ى
ًً ً
ل
ُٖٗ
وف
 ى عكًاف يكيتيـ لمف ةىٍ مل لىم ىف الإكآ ى
ً
ً
إ و
ّؿ حم ً و
ُْٔ
وف
 ى عكًاف ىك يايكٍا مف ةىٍ يؿ لىعي ى
ًً
 عكًاف يككيا عف ًدر ً
ُٔٓ
وف
است ًا ٍـ لى ىغافم ى
ى ى ى
ى
ًً
َُِ
وف
 ى عكًاف ىك ىج ٍد ىيا ى ٍكذىىريه ٍـ لىعىاسو ى
ًً
ًف يككيا عف ًع ى ً
ِٗ
وف
ىٍ ى
ادت يك ٍـ لى ىغافم ى
ًً
 عكًاف يك ى ً ً ً ً
ّ
وف
يت مف ةىٍ مل لىم ىف اٍل ىغافم ى
ى
ًً
ُٗ
وف
 ى عكًاف يككيا لى ىخاطئ ى
ىم ٍك يريه ٍـ لىتىيزك يؿ ًم ٍيلي اٍل ًج ىا يؿ/ الكسائي
ً ًً
وف
ىص ىة ي
اب اي ٍىو ىكض لىظىالم ى
ٍ

اف
 ى عكًاف ىك ى
اف
 ى عكًاف ىك ى
كي ىؾ
 ى عكًاف ىك ي
ادكٍا لىىو ٍعتًيي ى
كي ىؾ ًم ىف اي ٍىر ً
ض
 ى عكًاف ىك ي
ادكٍا لىىو ٍستىًع حز ى
اف ىك ٍع يد ىر ىليا لى ىم ٍع يعكنج
ًف ىك ى
ً
وف
 ى عكًاف يككيا لى يم ٍ تىم ى
اد لىو ً
إمحىيا ىع ٍف لًاىتًىيا
ًف ىك ى ي
ً
كً
إ ىّ وؿ حم ً و
وف
تىالمل ًف يككيا لىعي ى
ت لىتيٍ ًدم ً ًل
اد ٍ
ًف ىك ى
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ّٔ

ْٔ

طل
ال ورة
ال ورة
ؿ عمراف
اييعاـ
ايعراؼ
وكيس
وكسؼ
وكسؼ
راهوـ

ٖٕ

الةجر

ّٕ

ا سراّ

ٕٔ

ا سراّ

َُٖ

ا سراّ

َّ

المؤميكف

ِْ

العرةاف

ٕٗ

ال عراّ

َُ

الوصص

ُٖ

ػايكا ًم ػػف ةىٍ ػ ًػؿ ىف يو ىي ػ كػز ىؿ ىعمى ػ ٍػو ًاـ لم ػػف ةىٍ مً ػ ًػل
 ى عكًاف ىك ػ ي
ًً
وف
لى يمٍ مس ى

ُٗ

دت لىتيٍرًد ً
ٍ ًف ًك ك
وف
كف
 ى عكًا ٍف ىك يايكا لىىوويكلي ى

َِ
ُِ
ِِ

 ى عكًاف

 ى عكًاف

ُ

 ى عكًاف

ِ

 ى عكًاف

ً
يك ي ً
وف
يت لىم ىف السكاخ ًر ى
ً
ً
إ ىّ وؿ حم ً و
وف
ىك يايكا مف ةىٍ يؿ لىعي ى

ْٗ

الركـ

ٔٓ

الصافات

ُٕٔ

الصافات

ٔٓ

الزمر

ِ

الجمعض

مكاإػع دخػكلاا عم ػ الععؿ المإػارع

ً
ً
وف
كيظيحي ىؾ لىم ىف اٍل ىكاذ ً ى
و ىك ي كً
ص ًارًه ٍـ
وف ىكعىيركا لىيو ٍزًلوي ى
ى
اد الذ ى
كي ىؾ ًاى ٍ ى
الدراسة الرابعة

ُٖٔ

ال عراّ

ُٓ

الومـ

(إذا) في القرآف الكريـ/دراسة نحكية

سـ ا﵀  ،كالةمد ﵀ كالصّة عم رسكؿ ا﵀ كعم

لل كصة ل كمف

كاجه  .ك عد  ،فود اع في كتب اليةػك ككتػب معػايي الةػركؼ ككتػب عػراب

الوػ ػػرف كالد ارسػ ػػات الةدوذػ ػػض كد ارسػ ػػات يسػ ػػمكب الوػ ػػرف لمةمػ ػػد ع ػ ػػد الخػ ػػالؽ
عإ ػػومض  ،ف ) ذا) ت ػػرد ف ػػي الو ػػرف الكػ ػروـ ظرفو ػػض مإ ػػميض معيػ ػ ال ػػرط ،
كظرفوػ ػػض غوػ ػػر مإػ ػػميض معي ػ ػ ال ػ ػػرط  ،كتػ ػػرد معي ػ ػ المعاجػ ػػاة ،كاست ػ ػػادكا
لمظرفوض غور المإميض معي ال ػرط امذمػض كذوػرة  ،ػؿ عويػكا لاػا هػذا المعيػ

ةواسػػا عػػد الوسػػـ ك عػػد )كوػػؼ)  ،كةػػد كذػػر كػػّـ اليةػػاة كالمعػػر وف كتعمووػػاتاـ
ن
ػور
عم ) ذا) معياهػا ايكؿ ؛ لػذلؾ كػاف كػ اؿ مػف الم ةػث الذػايي كالذالػث ةص نا
الوواس ل الم ةث ايكؿ.
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المضمنة معنى الشرط
المبحث األكؿ ( :إذا) الظرفية
َّ

تعريفىا  :تعد ) ذا) مف دكات ال رط غور الجازمض  ،كهي ظرؼ م اـ م يي

عم السككف

)ُ)

عاممىػػػا  :و ػػذكر الية ػػاة كف ) ذا) ج وعم ػػؿ فوا ػػا العع ػػؿ ال ػػذم وموا ػػا ،

يياا مإاؼ كالمإاؼ لول ج وعمؿ في المإاؼ نوئا ّ خّؼ )ِ)كوعمػؿ
)ّ)
في ) ذا) الجكاب ةوث كةع) كةوؿ  :كف العامؿ فعؿ ال رط

المطمػػػب األكؿ  :دءلػػػة (إذا) الشػػػرطية  :ذكػػر ا ػػف ةػػوـ الجكزو ػػض كف

ػإف كػػاف
الم ػػاكر عيػػد اليةػػاة كف ال ػػرط كالج ػزاّ ج وتعموػػاف ٌج المسػػتو ؿ  ،فػ ٍ
ػت
ماإي المعػظ كػاف مسػتو ؿ المعيػ  ،كركد عمػ اليةػاة وكلػل تعػال ً) :فٍ يكي ي
يةٍمتيػػلي فىوىػ ٍػد ىعمً ٍمتىػػلي) "المائػػدة  "ُُٔ:ك كػػد كف ال ػػرط ))دخػػؿ عم ػ ماإػػي المعػػظ
ةطعػا))  ،كاسػػت عد تػػاكوّت اليةػػاة فػػي تخػروج هػػذه ا وػػض
كهػك ماإػػي المعيػ
ن
جدا  ،ك وف كف فواا تةروعنا لآلوض  ،ج ووػكؿ ػل عاةػؿ ،
ككصعاا اياا إعوعض ن
)ْ)
ايتصار لواعدة يةكوض.
نا
عكاكيل ج وجكز تةروؼ كّـ ا﵀.
كالةوووض كف ذمض ستض ةكاؿ فوما وتعمؽ دجلض ال رط الزمايوض :

ايكؿ  :ما يسب ل الم رد اكيل ذهػب لػ

كف ال ػرط وعوػد اجسػتو اؿ

ٌ ،ج ذا كػػاف فعػػؿ ال ػػرط )كػػاف) فػ ك
ةكم ػا لوسػػت لغورهػػا مػػف ايفعػػاؿ ،
ػإف لاػػا ن
عكا كف داة ال ػرط ج تومػػب معياهػا لػ اجسػتو اؿ  ،ػػؿ ت وػ دالػػض عمػ المإػػي
لوكتاا

)ٓ)

)ُ) ويظر ك ؼ الم كؿ في اليةك لمةودرة الوميي ُِْٔ-ْٓٗ/
)ِ) المصر يعسل كالصعةض يعساا.
)ّ) ويظر ايمالي اليةكوض ،ج ف الةاجب ْ ،ُّٖ/كمغيي الم وب ج ف ه اـُ.ٗٔ/
)ْ) ويظر  :دائع العكائد ُ.ْٔ-ْٓ/
)ٓ) ويظر  :ال ةر المةوط ُ ،ُْٗ/كةا وض الص اف عم
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رح اي مكييْ.ِْ/

فوػػد يسػػب ػػك كػػر ػػف السػ كػراج ل ػ الم ػػرد كيػػل ذهػػب ل ػ

كف ةػػركؼ

ػادا
الجزاّ تومب الماإي ل المسو ؿ ٌ ،ج ذا كاف فعػؿ ال ػرط )كػاف) مست ن
يت يةٍمتيلي فىوى ٍد ىعمً ٍمتىلي) "المائدة  "ُُٔ:كركد عمول ا ف السراج
وكلل تعال ً) :فٍ يك ي
ػت ةكلػػل َََ كف
وكلػػل  )) :كهػػذا الػػذم ةالػػل ػػك الع ػػاس  ،رةمػػل ا﵀  ،لسػ ي
الجزاّ ج وككف ٌؿ ا المستو ؿ  ،كهذا الذم ةاؿ عيدم يوض يصكؿ الكػّـ
ػت)
ػت  ،ك ةػ حػر اػػذا الكػػّـ  ،فػ ٍ
ػدلت )كيػ ي
 ،فالتاكوػػؿ عيػػدم َََ ٍف كػػف كيػ ي
ػت فػػي كتػػاب ػػي
عم ػ ) كػػف)  ،كةػػد يةكػػي عػػف المػػازيي مػػا ووػػارب هػػذا ،كروػ ي
مكةعا عيد الجكاب في هذه المسالض  ،ويظر فول  ،ك ةسػ ل تػرؾ
الع اس خطل
ن
)ُ)
هذا الوكؿ))
كلـ جد هذا الوكؿ لمم رد فػي كتا ػل  :الموتإػب  ،ممػا وػدؿ عمػ

كيػل

ةػػد تخمػ عيػػل  ،كمػػا ةسػ ل ا ػػف السػراج  ،كهػػذا مػػا صػػرح ػػل الم ػػرد وكلػػل :

)) ك
يف ال رط ج ووع ج عم فعؿ لػـ ووػع)) )ِ)ك وكلػل )) :كتوػكؿ  :مػف تػايي

كرمػل  ،ك
يف  ،مػػف تػايي  ،فػػي مكإػع  ،مػػف وػاتيي ج توػػع عػد الجػزاّ
َََ ٍ
)ّ)
ك
ػاف يو ًرو يػد
ج كمعياها اجسػتو اؿ))  ،ك وكلػل )) :كمػا ةػاؿ عػز كجػؿ  ) :ىمػف ىك ى
ً
ً
اٍل ىة ىو ػ ػػاةى الػ ػ ػ حد ٍي ىوا ىكًز ىويتىاىػ ػػا يي ػ ػ ىػك ل
ػكف )
ؼ ًلىػ ػ ٍػو ًا ٍـ ٍ
ىع ىم ػ ػػالىاي ٍـ فواىػ ػػا ىك يه ػ ػ ٍػـ فواىػ ػػا جى يو ٍ ىخ يس ػ ػ ى

{هكد  }ُٓ:ك
يف معياه  :مف وكف))

)ْ)

الذػػايي  :صػػرح ػػل ا ػػف الةاجػػب فػػذكر )) كف الععػػؿ الكاةػػع عػػد ةػػرؼ

جموع ػ ػا ج
ال ػ ػػرط معيػ ػػاه اجسػ ػػتو اؿ  ،كةػ ػػد و ػ ػراد ػ ػػل الماإػ ػػي مػ ػػع المسػ ػػتو ؿ
ن
كً
وف ىمييػكٍا
الماإي كةده  ،كما ل
وجكزه عإػاـ  ...مذػؿ ةكلػل تعػال ) :واىوحاىػا الػذ ى
)ُ) ايصكؿ في اليةك ِ. ََِ-ُٗٗ/
)ِ) الموتإب ِ. َٓ/
)ّ) المصدر يعسل ِ. َٔ/
)ْ) المصدر يعسل ِ.ٓٗ/
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كّة ٍ ً
ً ىذا ةيمتيـ ًلى الص ً
كه يك ٍـ ىك ٍىوًد ىو يك ٍـ) {المائػدة )) } ٔ:
فاغسميكٍا يك يج ى
ٍ ٍ
 ،كما هك كاإ  ،في هذه ا وض كيةكها  ،يرود ل الةاؿ كاجستو اؿ مف دكف
)ُ)

 ،كال ػرط

الماإي َ

الذالػػث  :كيػػل وجػػكز مجػػيّ الجػزاّ ماإػػي المعيػ مػػف دكف ال ػػرط ،

كهػذا مػا تطػرؽ لوػل عػدد مػف اليةػاة فػي ػاب اةتػراف الجػكاب العػاّ  ،فوػد ةػػاؿ

وةا ك م تػػد
الزمخ ػػرم  :كيػػل )) ٍف كػػاف الج ػزاّ مػ يا
ياو ػا ك ماإػ نػوا ص ػر ن
ػر ك ن
)ِ)
كخ نار  ،فّ د مف العاّ))
ظا كمعي  ،فاك ورود ٍف ووػكؿ:
كوعيي الماإي الصرو الماإي لع ن
كيل وجكز مجيّ الجكاب ماإي المعي مف دكف فعؿ ال رط  ،ػرط اةت اريػل
العاّ  ،كةاؿ ا ف الخ از)) :كالعاّ كةكماا ٍف تدخؿ عم كؿ ػيّ ج وصػ
ٍف ومػ ػػي ال ػ ػػرط  ،كالم تػ ػػد ك الخ ػ ػػر كايمػ ػػر كالياػ ػػي كاجسػ ػػتعااـ كالماإ ػ ػػي

الصػرو )))ّ) ،كةػػاؿ ا ػػف مالػػؾ  :كف ال ػػرط )) ج وكػػكف غوػػر مسػػتو ؿ المعيػ
معػػظ )كػػاف) ك غورهػػا ج مػػؤكج  ،كةػػد وكػػكف الجػكاب ماإػػي المعػػظ كالمعي ػ

العاّ مع )ةد) ظاهرة ك مودرة )) )ْ).

فا ف مالػؾ فػرؽ فػي هػذه الوإػوض ػوف فعػؿ ال ػرط كجكا ػل  ،فػايكؿ ،

ج وككف ج مستو ؿ المعيػ  ،كةػد وكػكف الذػايي ماإ نػوا لعظنػا كمعيػ ،
س ول ػ) ةد) ظاهرة ك مودرة  ،كهذا مما وستكجب ر طل العاّ .

)ُ) رح الكفوض يظـ الكافوض صَْْ.
صؿ في عمـ العر وض ص ُْٔ.
)ِ) المع ك
)ّ) الغرة المخعوض في رح الدرة ايلعوض.ٖٓ /ُ ،
)ْ) تساوؿ العكائد ص َِْ .
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ػرط

كةاؿ الس ككاكي )) :كمػف ػايل اسػتمزاـ العػاّ فػي الجػزاّ ذا كػاف َََ

ماإوان ج في معي اجستو اؿ )) )ُ).

كةاؿ الكو ي )) ككذا تخصص ال رط اجستو اؿ  ،ذا كةع الماإػي

ماإوا تةوووان )) )ِ).
اّ ة لدر مستو ّن  ،كةد وككف الجزاّ
ن
رطنا ك جز ن
كةػػاؿ الم ػرادم)) :كإػػرب وجػػب اةت اريػػل العػػاّ ،كهػػك مػػا كػػاف ماإػ نػوا

لعظنا كمعي )))ّ).

ك وف ا ف ه اـ )) ف فعؿ ال رط و ترط فول ستض يمكر :

ةدها ٍ :ف ج وكػكف ماإػي المعيػ  ،فػّ وجػكز ٍ :ف ةػاـ زوػد مػس
ػت ةمتيػػل فوػػد عممتىػػل ) [ المائػػدة ]ُُٔ:
ةػ ٍػـ معػػل  ،ك كمػػا ةكلػػل تعػػال  ) :ف كيػ ي
كيت ةمتيل )) )ْ).
فالمعي  :ف وت وف ليي ي
كذكػػر كف مػػا ج وصػػم ٍف وكػػكف ػػرطنا ،وصػػم ٍف وكػػكف جكانػػا
اةترايل العاّ  ،مف ذلؾ ذا كاف ماإي المعي فواؿ )) :مػف كجػل العػاّ ٍف
طا كهك ميةصر في
تككف ار طض لمجكاب  ،كذلؾ ةوث ج وصم ف وككف ر ن
ػػرط

سػػت مس ػػائؿ  ...كال ار ػػع ٍ :ف وك ػػكف فعماػػا ماإ ػ نػوا لعظنػػا كمعيػ ػ  ،كمػػا ةوووػ ػضن
يةػػك  ) :ف وسػػرؽ فوػػد سػػرؽ هخ لػػل ًمػػف ة ػ يؿ ) [وكسػػؼ ٕٕ ] كيةػػك  ) :ف
كاف ةموصل ةي كد مف ةيي وؿ فصدةت كهك مف الكػاذ وف ) [وكسػؼ ِٔ ]  ،ك )ةػد)

)ُ) معتاح العمكـ ص ُٗٔ
)ِ) ا ر اد ل عمـ ا عراب ص َِٗ
)ّ) الجي الدايي ،صٕٔ  ،كويظر :ايمالي اليةكوض ج ف الةاجب.ِّ -ِِ /ُ ،
)ْ)

رح ذكر الذهب صُّّ  ،كويظ  :مغي الم وب ُ. َِٖ/
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كجكهايـ ) [ اليةػؿ
كت
نا
هيا مودرة  ،عكاما
كم ٍف جاّ السوئض فى يك ٍ
ي
مجاز  ،يةك  ) :ى
َٗ ] يزؿ هذا الععؿ لتةوؽ كةكعل ميزلض ما كةع )) )ُ).

ال ار ػ ػ ػ ػػع  :التعروػ ػ ػ ػػؽ ػ ػ ػ ػػوف ) ٍف)  ،ك) ذا)  ،ووػ ػ ػ ػػكؿ المػ ػ ػ ػػالوي عػ ػ ػ ػػف ) ًف)
ال ػرطوض  )) :ف تكػكف ةرفنػا لم ػرط فتجػػزـ فعمػوف مإػارعوف  ...ذػـ وجػػكز ف
تدخؿ عم ماإووف  ...كهما في المعي مستو ّف)))ِ).

ػاص
وعاـ مف ةكلل )) :كهما في المعي مستو ّف))  ،كف هذا الةكـ خ ا

ػ ) ٍف)  ،كوتإ ذلؾ مف خّؿ ما صػرح ػل الزرك ػي فػي ال رهػاف فوػد ةػاؿ:
))ال رط كوتعمؽ ل ةكاعد :
الواعدة ايكل  :المجازاة يما تيعود وف جممتوفَََ

الذايوض  :صؿ ال رط كالجزاّ ٍف وتكةؼ الذايي عم ايكؿ َََ
ػإف ك ػػاف ماإ ػػي المع ػػظ ك ػػاف
الذالذ ػػض  :كي ػػل ج وتعم ػػؽ ٌج المس ػػتو ؿ  ،ف ػ ٍ

مستو ؿ المعي َََ ذـ لميةاة فول تودوراف :

ظا ج معي َََ
ةدهما  :كف الععؿ يو ىغور لع ن
الذايي  :كيل تغور معي  ،ك كف ةرؼ ال ػرط ل كمػا دخػؿ عموػل ةمػب معيػاه

ل ػ اجسػػتو اؿ  ،ك وػػي لعظػػل عم ػ ةالػػل  ،كايكؿ سػػاؿ ؛ ك
يف تغووػػر المعػػظ

ساؿ مف تغوور المعي ))

)ّ)

ذـ يسب ل الم رد ما يس ل لوػل ػف السػراج فػي ةػكؿ ا﵀ تعػال  ):ف

كيت ةمتيل فوػد عممتىػل ) [ المائػدة  ،]ُُٔ:ذػـ ةػاؿ )) :كالجماػكر عمػ الميػع ،
ي
كتػػاكلكا ذلػػؾ ذػػـ اختمع ػكا  ،فوػػاؿ ا ػػف عصػػعكر كال ػػمك وف كغورهمػػا  :كف ةػػرؼ
)ُ) مغيػ ػػي الم وػ ػػب ُ ، ُْٔ- ُّٔ/كويظػ ػػر  :ةا ػ ػػوض الص ػ ػ اف عم ػ ػ
ْ. ّّ/
)ِ) رصؼ الم ايي ،صُٖٔ.ُٖٕ -
)ّ) ال رهاف في عمكـ الورف صِٗٓ . ِّٓ-
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ػ ػػرح اي ػ ػ كيي

ػت ةمتيػلي  ،م ٍ :ف
ال رط دخؿ عم فعؿ مستو ؿ مةذكؼ  ،م ٍ :ف كف كي ي
كيت ةمتيلي  ،فود عممتىل ،فععػؿ ال ػرط مةػذكؼ
كف فوما وستو ؿ مكصكفنا اليي ي
مػ ػػع ه ػ ػػذا  ،كلوسػ ػػت )ك ػ ػػاف) المػ ػػذككرة ع ػ ػػدها هػ ػػي فع ػ ػػؿ ال ػ ػػرط  ،ة ػ ػػاؿ ا ػ ػػف

)ُ)
ػت) عػد ) ٍف) مومك ػض المعيػ
الإائع  :كهذا تكمػؼ ج وةتػاج لوػل  ،ػؿ )كي ي
كيت) ٍ :ف كف)) )ِ).
ل اجستو اؿ  ،كمعي ) ٍف ي
كفي صعةض خرل ت ي ةػكؿ مػف جعػؿ ةكلػل تعػال  ) :ف كػاف ةموصػل
ةي كد مف ةيي وؿ فصدةت كهك مف الكاذ وف ) [وكسؼ ِٔ ] تودور )) عكا ٍف ذ ت كاف

ةموصل ةي كد مف ةيي وؿ وككف س نا لإلخ ار ذلؾ)) )ّ).
فالزرك ي مف الذوف ةالكا ةصر دجلض ) ًف) ال رطوض عم اجستو اؿ ،
كميع مجوئاػا لمماإػي ٌ ،ج كيػل كػاف مػف الػذوف جػازكا مجػيّ ) ذا) ال ػرطوض

ػادا عمػ ذلػػؾ آوػات مػػف الوػرف مياػػا ةػػكؿ
لمػزمف الماإػػي لعظنػا كمعيػ مست ن
ػت ىي ٍممىػضه ىوػػا ىوحاىػػا الكي ٍمػ يؿ ٍاد يخميػكا
)ةتكػ ً ىذا ىتىػ ٍػكا ىعمىػ ىك ًادم الكي ٍمػ ًػؿ ةىالىػ ٍ
ا﵀ تعػػال  :ى
ً
ً
كف){اليمؿ  }ُٖ :كةكلػػل
اف ىك يجييػ ي
ػكدهي ىك يهػ ٍػـ ج ىو ٍ ػ يػع ير ى
ىم ىسػػاك ىي يك ٍـ ج ىو ٍةط ىم ػكي يك ٍـ يس ػمى ٍو ىم ي
ً
تعال ) :وا ىوحاا الكًذوف مييكٍا جى تى يك ي كً
إ ىػريكٍا
وف ىكعىيركٍا ىكةىاليكٍا ً ٍخ ىكاي ًا ٍـ ً ىذا ى
كيكٍا ىكالذ ى
ى ى
ى ى
ًفي اي ٍىر ً
ػايكٍا ًعي ىػد ىيا ىمػا ىمػاتيكٍا) [ ؿ عمػراف ]ُٓٔ :كةكلػل
ض ٍىك ىك يايكٍا يغ ًزل لك ٍك ىك ي
ط نار ) [الكاؼ.)ْ) ]ٗٔ :
)ةتك ً ىذا ىج ىعمىلي ىي نا
غ ىعمى ٍو ًل ًة ٍ
اؿ تيكيًي ي ٍف ًر ٍ
ار ةى ى
تعال  :ى
)ُ ) ا ف الإائع  :هك عمي ف مةمد ف عمي ػف وكسػؼ الكتػامي ا

ػ ومي  ،ػك الةسػف

المعػػركؼ ػػا ف الإػػائع  ،جزـ ال ػػمك وف  ،ك مػػ ،الغاوػػض فػػي عمػػـ اليةػػك  ،كف ػػاؽ صػػةا ل
اسػػرهـ  ،مػػف كت ػػل  :ػػرح كتػػاب سػػو كول  ،جػػاّ فوػػل العجائػػب  ،ك ػػرح جمػػؿ الزجػػاجي ،
كالػػرد عم ػ ا ػػف عصػػعكر  ،تػػكفي سػػيض َٖٔهػ ػ ويظػػر  :غوػػض الكعػػاة لمسػػوكطي ِ، َُّ/

كايعّـ لمزركمي ْ. ّّّ/

)ِ) المصدر يعسل صِّٓ .
)ّ) ال رهاف في عمكـ الورف ص َُْٓ  ،كويظر  :صٕٗٗ .
)ْ) ويظر :المصدر يعسل ص َُّٖ .
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كهذا المذهب ةد ت يػاه ايسػتاذ ع ػاس ةسػف  ،فصػرح فػي التعروػؽ ػوف
مةإا  ،كةد
ال رط الجازـ كغور الجازـ  ،فايكؿ ج تككف دجلتل جك مستو ّن
ن
وجػػيّ الذ ػػايي لمماإػػي  ،كم ػػا وجػػيّ لممس ػػتو ؿ ؛ ذ ووػػكؿ )) :كمام ػػا كاي ػػت
صػوغض فعػؿ ال ػرط ك جكا ػل ف ك
ػإف زميامػا ج ػد ٍف وػتخمص لممسػتو ؿ المةػض
س ب كجكد داة ال رط الجازمض  ،الرغـ مػف كف صػكرتاما ك صػكرة ةػدهما

ةوايػػا غوػػر فعػػؿ مإػػارع ؛ ذ مػػف الموػػرر كف داة ال ػػرط الجازمػػض
ةػػد تكػػكف
ن
مةإػػا)) كةػػاؿ فػػي الاػػامش :
عّمػػض تجعػػؿ زمػػف ػػرطاا كجكا اػػا مسػػتو ّن
ن
ك
))يف داة ال ػػرط الجازمػػض عّمػػض ةاطعػػض عم ػ اسػػتو اؿ الععػػؿ عػػدها  ،م :

ماإوا ـ مإارنعا)) )ُ).
تخموص زميل لممستو ؿ المةض سكاّ كاف الععؿ
ن
كةاؿ عف ) ذا) ال رطوض غور الجازمض )) :كهي ظرؼ لممستو ؿ  ،كةػد
ً
ػارةن ٍىك لى ٍا نػكا ايعىإحػكا ًلى ٍواىػا)
تجػيّ لمماإػي  ،كوكلػل تعػال  :ى ع
))كًا ىذا ىر ٍىكا ت ىج ى
[الجمعػػض }ُُ:؛ ك
يف ا وػػض خطػػاب لمرسػػكؿ صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ فػػي ةادذػػض
مإت كةت يزكؿ ا وض الكرومض)) )ِ).

الخامس  :ف ال رط اوض صػوغض كرد ج وعوػد ٌج المسػتو ؿ  ،كةػد وكػكف

ػتيدا ل ػ ةػػكؿ الخمو ػؿ  ))) :ذ) لمػػا مإ ػ  ،كةػػد وكػػكف لمػػا
هػػذا المػػذهب مسػ ن
وستو ؿ  ،ك) ذا) لما وستو ؿ)) )ّ) عكال ةكؿ سو كول )) )) :فػ) ذا) فومػا تسػتو ؿ
ميزلػ ػ ػػض )اذ) فومػ ػ ػػا مإ ػ ػ ػ ))

الدهر))

)ٓ)

)ْ)

كةكلػ ػ ػػل  )) :ك كمػ ػ ػػا ) ذا) فممػ ػ ػػا وسػ ػ ػػتو ؿ مػ ػ ػػف

)ُ) اليةك الكافي ْ. ُّٗ-ُّٖ/
)ِ) المصدر يعسل ْ. ِّّ/
)ّ) كتاب العوف ص ُِ .
)ْ) كتاب سو كول ّ.َٔ/
)ٓ) المصدر يعسل ْ. ِِّ/
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كػراج ،
كهذا ما يسػب لػ سػو كول كجماػكر اليةػاة ، ،كص كػرح ػل ا ػف الس ك

ػاف داة ال ػػرط )) عكاف كلواػػا فعػؿ مػ و
ك
ػاض ةالػػت معيػاه لػ اجسػػتو اؿ ))
الكراؽ  )) :ةركؼ ال رط ج تد حؿ اجك عم اجستع اؿ )) )ِ)كةاؿ الارمػي
كةاؿ ك
)ّ)
)) كج وككف ال رط ٌج فوما وستوى ؿ  ،عكاف كاف ماإواً  ،فمعياه اجستو اؿ))
كةػاؿ )) كوكػكف الععػؿ الماإػي معيػػاه اجسػتو اؿ  ،كج يوػؤذلر ةػرؼ ال ػرط فوػػل
)ُ)

نوئا))

)ْ)

،

 ،كجاّ في رح التصرو )) :و ترط في ال رط ستض يمكر ،ةدها:

ػت يةٍمتيػلي فىوى ٍػد
ٍف وككف ن
فعّ غور ماصػي المعيػ  ...ك كمػا ةكلػل تعػال ً) :ف يكي ي
)ٓ)
ىعمً ٍمتىلي) [المائدة ]ُُٔ :فالمعي  :ف ذ ت يي كيت ةمتل))

ك
))يف هػػذه ايدكات )وعي ػػي دكات
كجػػاّ فػػي ةا ػػوض مةمػػد الخإػػرم:

ال ػػرط) توم ػػب الماإ ػػي لّس ػػتو اؿ ػػرطنا كجكان ػػا ،سػ ػكاّ ف ػػي ذل ػػؾ )ك ػػاف) ك
غورهػػا عمػ ايصػ  ،كسػكاّ ةػػرف الجػكاب العػػاّ ك )ةػػد) ـ ج ،ك كمػػا مػػا وكػػكف
:

معػا كةعػا فػي الماإػي ،كوكلػل تعػال
فول معيػ ال ػرط ك الجػكاب ك همػا ن
ؽ
يت يةٍمتيلي فىوى ٍد ىعمً ٍمتىلي) [المائدة ]ُُٔ :كةكلل تعال ً) :ف ىو ٍس ًر ٍؽ فىوى ٍد ىس ىر ى
)ًف يك ي
ً
ه ك ً
وصػلي ةيػ كد ًمػف يدي وػر)
ىخ لػلي مػف ةىٍ ػ يؿ) [وكسػؼ ]ٕٕ :كةكلػل تعػال  ) :عكًا ٍف ىك ى
ػاف ةىم ي
[وكسػؼ ]ِٕ :فمػؤكؿ ػ ك
ػاف المػراد  :ف وت ػوف فػػي المسػتو ؿ يػي كيػػت ةمتػل فػػي

الماإي  ،فايا عمػـ كيػؾ ةػد عممتىػل ،عكا ٍف وسػرؽ فػي المسػتو ؿ فػايخ ركـ كيػل ةػد
ت ،كةوػؿ الجػكاب
سرؽ خكه ،عكاف وت ػوف ةيػ كد ةموصػل مػف د ػر فػاعممكا كياػا كػذ ٍ

ىس ؛ يكيػػل ةػػد
فػػي ايخو ػروف مةػػذكؼ كالمػػذككر تعموػػؿ لػػل ،مٍ :ف وسػػرؽ فٍميت ػا ك
)ُ) اييصكؿ في اليةك ِ.ُْٔ/
)ِ) عمؿ اليةك ص ّٗٓ .ْٓٗ-
)ّ) المةرر في اليةك ُ. ْٕٖ/
)ْ) المصدر يعسل ّ. َُٕٔ/
)ٓ)

رح التصرو عم التكإو َُْٗ/ز
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سرؽ خ لل مف ة ؿ ،عكاف ت وف ةي كد ةموصل مف د ر فاػك ػرمّ ؛ يكياػا كػذ ت،
ػؾ) [فػاطر ]ْ :م :فتسػ كؿ مػف
ت ير يسػ هؿ لمػف ةىٍ مً ى
)كًاف يو ىكػ لذي ى
كيظوره :ى ع
كؾ فىوى ٍػد يكػ لذ ى ٍ

ة مؾ)))ُ).

كة ػػاؿ الصػ ػ اف)) :كزع ػػـ الم ػػرد كت ع ػػل الرإ ػػي كف )ك ػػاف) ت وػ ػ عمػ ػ
ػت يةٍمتيػلي فىوى ٍػد ىعمً ٍمتىػلي) [المائػدة:
المإي لوكتاا فول ،كمػا فػي ةكلػل تعػال ً) :ف يكي ي
ُُٔ] ،كوجاب ك
اف المعي ٍ :ف كاف مكصكفنا ايي ةمتل فوما مإ )))ِ).
كةػػد خػػذ المعر ػػكف كالمعسػػركف مػػا ةالػػل اليةػػاة فػػي كتػػب اليةػػك  ،فاخػػذ

مكي ػف ػي طالػب الووسػي ػالوكؿ الػذم يسػب لػ الم ػرد ،فعػي عػراب ةكلػل
ً
وصػلي ةيػ كد ًمػف يدي وػر) [وكسػؼ ]ِٕ :ةػاؿ ٍ ))) :ف) لم ػرط ،
تعػال  ) :عكًا ٍف ىك ى
ػاف ةىم ي
كهي ترحد جموع ايفعاؿ الماإوض ل معي اجستو اؿ جك )كاف) ؛ لوػكة )كػاف)

 ،ككذرة تصرفاا  ،كذلؾ كياا يوعكر اا عف جموع ايفعاؿ)))ّ).
كةاؿ الت روزم )) :كما دخكؿ )كاف) مع ) ًف) الجزاّ ،كككف الععؿ عػدها

لمػػا مإ ػ فعوػػل ةػػكجف :ةػػاؿ مةمػػد ػػف وزوػػد  ...كف ) ٍف) لم ػػرط ،كهػػي تػػرد
ايفعػ ػ ػػاؿ الماإػ ػ ػػوض ل ػ ػ ػ معي ػ ػ ػ اجسػ ػ ػػتو اؿ جك )كػ ػ ػػاف) لوػ ػ ػػكة )كػ ػ ػػاف) ككذ ػ ػ ػرة
تصػ ػ ػرفاا  ...ك كم ػ ػػا الو ػ ػػكؿ الذ ػ ػػايي  ...كف )ك ػ ػػاف) ف ػ ػػي معيػ ػ ػ اجس ػ ػػتو اؿ ...

كالمعي  :ف وكف ةموصل ةي كد .)ْ)))...
ػت كوػػؼ جػػاز الجمػػع ػػوف ) ًف) الػػذم هػػك
ػإف ةمػ ى
كةػػاؿ الزمخ ػػرم)) :فػ ٍ

لّسػػتو اؿ ،ك ػػوف )كػػاف) ؟ ةمػػت :يف المعي ػ ٍ :ف وعمػػـ كيػػل كػػاف ةموصػػل ةػػد،

)ُ) ةا وض مةمد الخإرم عم
)ِ) ةا وض الص اف عم

رح ا ف عووؿ.ُِِ /ِ ،

رح اي مكيي.ِْ /ْ ،

)ّ) م كؿ عراب الورف.ِْٖ /ُ ،
)ْ) الممخص في عراب الورف ،صْٔ.
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)ُ)
ػؾ)
ت ير يسػ هؿ لمػف ةىٍ مً ى
)كًاف يو ىكػ لذي ى
كيةػكه)) كةػاؿ فػي ةكلػل تعػال  :ى ع
كؾ فىوى ٍػد يكػ لذ ى ٍ
ػت  :مػا كجػل صػةض جػزاّ ال ػرط كمػف ةػؽ الجػزاّ ٍف
[فاطر: ]ْ :
))فإف ةم ى
ٍ

ػاس تك ػػذوب
ػت :معي ػػاه ،عكا ٍف وك ػػذ كؾ فت ػ ك
وتعو ػػب ال ػػرط ،كه ػػذا س ػػا ؽ ل ػػل ؟ ةم ػ ي
ػاس) اسػتغياّ
ت رسػ هؿ مػف ة مػؾ) مكإػع )فت ك
الرسؿ مف ة مؾ ،فكإع )فود يكػذ ٍ
التاسي)))ِ).
الس ب عف المس ب عيي :التكذوب عف ٌ

ػدت فػػي كّمػػل اإػػط ارنا ،فعػػي
كلػػـ وت ػػوف لػػي مػػذهب العك ػػرم  ،فوػػد كجػ ي
)))كيت)
يت يةٍمتيلي فىوى ٍد ىعمً ٍمتىلي) [المائدة ،]ُُٔ :ةاؿ:
ي
عراب ةكلل تعال ً) :ف يك ي

و
ماض كالمراد المستو ؿ  ،كالتودور :ف وص دعكام لل ،عكايمػا دعػا هػذا
لعظاا
)ّ)
؛ ك
فآؿ المعي ل ما ذكرياه))
يف ) ًف) ال رطوض ج معي لاا ٌج المستو ؿ ى
)كًاف يكيتي ٍـ ًفي ىرٍو وب لم كما ىي كزٍل ىيا ىعمى ىع ٍ ًػد ىيا فىػاٍتيكٍا
ٌج كيل في عراب ةكلل تعال  :ى ع
ً
ػكروة) [ال و ػرة ]ِّ :ةػػاؿ)) :كج تػػدخؿ ) ًف) ال ػػرطوض عم ػ فعػػؿ مػ و
ػاض فػػي
يسػ ى
المعي جك عم )كاف) لكذرة استعمالاا)))ْ).
ةكمػػا لوسػػت
كةػػاؿ ػػك ةوػػاف )) :كزعػػـ الم ػػرد كمػػف كافوػػل كف لػ ػ )كػػاف) ن
لغورهػػا مػػف ايفعػػاؿ الماإػػوض ،فموػػكة )كػػاف) زعػػـ كف ) ٍف) ج يوومػػب معياهػػا لػ

اجسػ ػػتو اؿ ،ػ ػػؿ وكػ ػػكف عم ػ ػ معيػ ػػاه مػ ػػف المإػ ػػي ٍ ،ف دخمػ ػػت عموػ ػػل ) ٍف) ،
كالصػةو مػا ذهػػب لوػل الجماػكر مػػف كف )كػاف) كغورهػا مػػف ايفعػاؿ ،كتػػاكلكا

ما ظاهره ما ذهب لول الم رد عمػ

ػاف
إػمار )وكػف) عػد ) ٍف) يةػكٍ ً) :ف ىك ى

)ُ) الك اؼ.ّْْ /ِ ،
)ِ) المصدر يعسل.ُٖٓ -َٖٓ /ّ ،
)ّ) الت واف في عراب الورف.ّٓٓ /ُ ،
)ْ) الت واف في عراب الورف ُ.ّٗ /
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ً
وصػلي ةيػ كد ًمػف يدي وػر) [وكسػؼ ]ِٕ :م :ف وكػف كػاف ةموصػل ،ك عمػ
ةىم ي
المراد ل الت ووف ،م :ف وت وف ككف ةموصل ةي كد)))ُ).
)كًاف يكيتي ٍـ ًفي ىرٍو وب) [ال وػرة، ]ِّ :
هذا ما ةالل في عراب ةكلل تعال  :ى ع
كمذؿ هذا ةاؿ في عراب ةكلل تعال ً) :ف ىك ً
وصلي) [وكسؼ.)ِ)]ِٔ :
ٍ ى
اف ةىم ي
كذكػػر السػػموف الةم ػػي مػػا ذك ػره ػػك ةوػػاف  ،ك ػػار ل ػ كف ػػا ال وػػاّ
كف

العك رم ت ع الم رد فوما ذهب لول)ّ).

ػت يةٍمتيػػلي فىوىػ ٍػد ىعمً ٍمتىػػلي) [المائػػدة:
كةػاؿ فػػي عػراب ةكلػػل تعػػال ً) :ف يكي ي
ػت) عكا ٍف كايػػت ماإػػوض المعػػظ فاػػي مسػػتو مض فػػي المعي ػ ،
ُُٔ] ً))) :ف يكيػ ي
كالتودور :ف تص ك دعكام لما ذكر ،كةدره العارسي وكلػل  :ف كػف ا ف ةمتػل

فوما مإ ؛ يف ال رط كالجزاّ ج ووعاف ٌج في المستو ؿ)))ْ).
كةد س ؽ ٍف ذكريا كف هذا الوكؿ الذم ييسب ل الم رد ج كجكد لل فػي
كتا ػػل  :الموتإ ػػب  ،كو ػػدك كي ػػل ة ػػد تخمػ ػ عي ػػل  ،كم ػػا ي ػػل عمػ ػ ذل ػػؾ ا ػػف

السراج .

السادس  :يوؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي كّـ ا ف الووـ الذم تودـ ذكره

ػتيادا لػ ٌف ال ػائع عيػدهـ كف ال ػرط ج وجػيّ
مؤودا رده عمػ اليةػاة  ،اس ن
 ،ن
ٌج لّس ػػتو اؿ  ،كلا ػػذا ة ػػث ه ػػذه المس ػػالض تة ػػت عيػ ػكاف  :ه ػػؿ و ػػاتي ال ػػرط

لممإي ؟ )ٓ).

)ُ) ال ةر المةوط.ُْٗ /ُ ،
)ِ) الصدر يعسل ٓ.ّٖٕ /
)ّ) ويظر :الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكيكف.ُٕٗ /ُ ،
)ْ) المصدر يعسل ،ُّٓ /ْ ،كويظر.ّْٕ /ٔ :
)ٓ) ويظر :فعؿ ال رط  ،دجلتل كزميل  ،مجمض الإاد ص َُٖ
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كالةووعض كف هذه الوإوض هي مف الودـ كالكإكح كال وكع مما ج وةتاج

ل ذ اتاا ل يعاـ اليظر في دراستاا  ،كج ل ٍف وستعاـ عياا  ،لس وف :
ػةوةا كف ال ػػائع عيػػد اليةػػاة كف ال ػػرط ج وجػػيّ
ايكؿ  :كيػػل لػػوس صػ ن
ٌج لممستو ؿ .
الذايي  :كف الوكؿ جكاز مجيّ ال رط لممإي ةكؿ ةدوـ  ،كفومػا وػاتي

تكإو هذه الوإوض .

ص ػػرح ذعم ػػب المت ػػكف ُِٗه ػ ػ كف ) ذا) ال ػػرطوض تج ػػيّ ف ػػي جمو ػػع

ةاجت الزماف  ،الماإي كالةاإر كالمستو ؿ

)ُ)

 ،ككذلؾ صرح ك كر ف

ػاف ) ذا) ال ػػرطوض كم ػػا تج ػػيّ لّس ػػتو اؿ تج ػػيّ
ايي ػػارم المت ػػكف ِّٖه ػ ػ ػ ٌ
)ِ)
ادا ال عر العر ي
لممإي مست ن
كهذا هك الصكاب  ،كالدلوؿ عم ذلؾ تكمؼ التاكوّت التػي التجػا لواػا
صةاب ايةكاؿ السا وض مف غور مسكغ  ،ككاف ايكل المعسروف ٍف واخذكا
الوكؿ المكافؽ لركح التعسور  ،الذم وي غي ف و تعد عػف التكمػؼ فػي التاكوػؿ،

ػت يةٍمتيػلي فىوى ٍػد
فاػذا هػك ػوه المعسػروف كجدتػل وعسػر ةػكؿ ا﵀ تعػال ً) :ف يكي ي
ػت لميػاس اتخػذكيي ك مػي
كيت ةػد ةم ي
ىعمً ٍمتىلي)[ المائدة ]ُُٔ :وكلل) :ووكؿ :لك ي
ػت ةػػد عممتىػػل ؛ ييػػؾ تعمػػـ إػػمائر اليعػػكس  ،ممػػا لػػـ
الاػػوف مػػف دكف ا﵀ كيػ ى
يطؽ ل ،فكوؼ ما يطوتل)))ّ).
كهػػذا هػػك التعسػػور السػػموـ ؛ ييػػل جػػاّ مػػف غوػػر تكمػػؼ كج تاكوػػؿ  ،كمػػف

غور تاذر الواعدة اليةكوض.

)ُ) ويظر :مجالس ذعمب ِ. ِْٔ/
)ِ) ويظر :كتاب ايإداد ص ُُٖ .
)ّ) جامع ال واف عف تاكوؿ م الورف.ُّٔ /ٕ ،
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فكاف وي غي في ايةؿ لممعسروف ف وعسركا هذه ا وػض كيةكهػا كمػا و ػدك

معياهػػا مػػف التع وػػر كالسػػواؽ ،عكاذا ػػدت تصػػطدـ واعػػدة يةكوػػض مػػا ،فػػالطروؽ
ايسمـ ف يع لدؿ هذه الواعدة اليةكوض لتككف مكافوض لتع ور الورف  ،ج ٍف يمكم
عيؽ ا وض مف جؿ ف يجعماا مكافوض لواعدة يةكوض هي مف صيعيا.

كعمػ الػػرغـ مػػف كف جماػػكر اليةػػاة ،كمػػا ةوػػؿ  ،ةػػد ذه ػكا ل ػ ةصػػر

دجلػػض ) ًف) ال ػػرطوض كجكا اػػا لّسػػتو اؿ كتػػاكلكا مػػا كرد خػػّؼ ذلػػؾ )ُ) ،.فػ ك
ػإف
مػػف اليةػػاة مػػف تعوػػب هػػذا الوػػكؿ ك كػػدكا عػػدـ صػػةتل ةػػاؿ الرإػػي)) :اعمػػـ كف

فإف ردت معيػ الماإػي ،
) ٍف) وككف رطاا في ايغمب مستو ؿ المعي ٍ ،
ػت يةٍمتيػلي فىوى ٍػد ىعمً ٍمتىػلي) [المائػدة:
جعمت ال رط لعظ )كاف)  ،كوكلل تعػال ً) :ف يكي ي
ُُٔ]  ...كةػػد وسػػتعمؿ الماإػػي  ...غوػػر لعػػظ )كػػاف) لكيػػل ةموػػؿ اليس ػ ض لػ ػ
)كػػاف)  ...ةػػاؿ ا ػػف السػراج :يػػا ج ةػػكؿ هػػذا كلكػػف ةػػكؿٍ :ف كػف ةمتػػل ،كهػػك
ظػػاهر العسػػاد ؛ ك
يف هػػذه الةكاوػػض  ،يمػػا تجػػرم وػػكـ الووامػػض ،ككػػكف عوس ػ ،

وإػػا وجػػكز
)عموػػل السػػّـ) ةػػائّن ذلػػؾ ك غوػػر ةائػػؿ  ،يمػػا هػػك فػػي الػػديوا  ،ك ن
كيت عطوتيي مس فسكؼ يكافئؾ الوكـ ،كةكلػل تعػال :
التصرو وكلؾ ٍ :ف ى
)ًف ىك ً
وصلي) [وكسؼ ]ِٔ :ظاهر في المإي)))ِ).
ى
اف ةىم ي
كذكػػر كف ) ًف) ال ػػرطوض تسػػتعمؿ لمػػزمف الماإػػي ذا يروػػد جعػػؿ الجػزاّ
ػاف
مةتمػػؿ الكةػػكع كعػػدـ الكةػػكع  ،كجعػػؿ مػػف ذلػػؾ  ،ةكلػػل تعػػال ٍ ً) :ف ىكػ ى
ً
وصلي) في سكرة وكسؼ ،كعيدما وراد ميل الوطع عدـ كةكعل  ،كما في سكرة
ةىم ي

المائدة

)ّ)

.

)ُ) ويظر  :ركح المعايي لآللكسي ْ. ّٔ/
)ِ) رح الرإي ُُٓ /ْ ،كويظر :خزايض ايدب.ٕٖ /ٗ ،
)ّ) ويظر :رح الرإي ّ.ُٖٔ /
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هذا ما يذكر عػف ) ًف) ال ػرطوض  ،كمػا ) ذا) ال ػرطوض فمػـ وختمػؼ اليةػاة

في جكاز دجلتاا عم المإي ،عكاذا كػايكا ةػد عرفكهػا اكياػا ظػرؼ لمػا وسػتو ؿ
مف الزماف فإكيما رادكا دجلتاا عم اجستو اؿ في ايصػؿ ؛ كالػدلوؿ عمػ ذلػؾ
كف ذمػ ػػض ػ ػكاهد ةريوػ ػػض كذو ػ ػرة كردت فواػ ػػا ) ذا) ال ػ ػػرطوض دالكػ ػػض عم ػ ػ الػ ػػزمف
ةدا مف المعسروف مف ةمب دجلتاا ل المستو ؿ التاكوػؿ
الماإي  ،كلـ جد ن
ػذّ ،ةػػكؿ ا﵀
 ،ػػؿ اجمع ػكا عم ػ تعسػػورها دجلػػض الػػزمف الماإػػي ،مػػف ذلػػؾ مػ ن
)كًا ىذا ىر ٍىكا تً ىج ىارةن ٍىك لى ٍا نكا ايعى ح
كؾ ةىائً نما) [الجمعض.]ُُ :
إكا ًلى ٍواىا ىكتىىريك ى
تعال  :ى ع
وو ػػكؿ العػ ػراّ)) :فجع ػػؿ الا ػػاّ لمتج ػػارة دكف الما ػػك  ...كذك ػػركا كف الي ػػي

) ) كاف وخطب وكـ الجمعض فودـ دةوض الكم ي تجارة مف ال اـ فواا كؿ ما

وةتػػاج لوػػل اليػػاس فإػػرب الط ػػؿ لوػػؤذف اليػػاس ودكمػػل ،فخػػرج جموػػع اليػػاس
ً
ػارةن)  ،وعيػي التجػػارة
لوػل جك ذمايوػض يعػػر ،فػايزؿ ا﵀ عػػز كجػؿ :ى ع
))كًا ىذا ىر ٍىكا ت ىجػ ى
التي ةدـ اػا ) ك لا نػكا) وعيػي الإػرب الط ػؿ))))ُ) ك اػذا المعيػ ك ػذكر هػذه
المياسػ ض لسػ ب اليػػزكؿ فسػػرها الزجػػاج فوػػاؿ)) :كركم كف الي ػػي ) )كػػاف فػػي
خط تػػل فجػػاّت ػػؿ لدةوػػض ػػف خموعػػض الكم ػػي كعمواػػا زوػػت فايعإ ػكا ويظػػركف
رجّ)))ِ).
لواا كترككا الي ي ) )وخطب ،ك و الي ي ) )مع اذيي ع ر ن

كفسػرها الكاةػػدم اليوسػػا كرم كذكػر ))عػػف جػػا ر ػف ع ػػد ا﵀ ةػػاؿ :كػػاف

رسػػكؿ ا﵀ ) )وخطػػب وػػكـ الجمعػػض ذ ة مػػت عوػػر ةػػد ةػػدمت فخرج ػكا لواػػا
ةتػ ػ ل ػػـ و ػػؽ مع ػػل جك اذي ػػا ع ػػر رج ػ نػّ ،ف ػػايزؿ ا﵀ تع ػػال  ) :عكاذا ركا تج ػػارة

)ُ) معايي الورف.ٖٓ /ّ ،
)ِ) معايي الورف عكاع ار ل .ُّٓ /ٓ ،
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)ُ)
ػكؾ ةىائً نمػا) يصػب
)كتىىريك ى
كلا نػكا) ا وػض ،ركاه ال خػارم ))  ،كةػاؿ اليةػاس  )):ى
عم الةاؿ ،م :ةائمان وخطب)))ِ).

ك مذؿ ما تودـ فسرها الزمخ رم ،فواؿ)) :ركم كف هؿ المدويض صا اـ
جكع كغّّ دود  ...فما وي معل جك وسور ...فواؿ ) )كالػذم يعػس مةمػد
يارا)))ّ).
وده لك خرجكا
ن
جموعا يإرـ ا﵀ عمواـ الكادم ن
ككذلؾ فسرها ا ف عطوض ،كةاؿ)) :كلـ و ؽ معل غور اذيي ع ػر ،ةػاؿ:

جا ر ف ع ػد ا﵀ يػا ةػدهـ))

)ْ)

 ،ك))ةػاؿ المعسػركف كػاف الػذم ةػدـ التجػارة

دةوض ف خموعض الكم ي ،ةاؿ مواتؿ :كذلؾ ة ؿ ٍف وسمـ)))ٓ).
كةػػاؿ العك ػػرم )) :يمػػا يػػث الإػػمور؛ ييػػل عػػاده ل ػ التجػػارة  ،يياػػا
كايت هـ عيدهـ))

)ٔ).

كةػػاؿ ػػك ةوػػاف)) :ككػػاف مػػف ع ػرفاـ ٍف وػػدخؿ الط ػػؿ كالمعػػازؼ مػػف
ةائمػػا عم ػ
د ار اػػا فػػدخمت اػػا فايعإ ػكا ل ػ رؤوػػض ذلػػؾ كسػػماعل كتركػػكه ) )ن

رجّ)))ٕ).
المي ر في اذيي ع ر ن

فدجلػػض ) ذا) عمػ المإػػي هيػػا ج جػػداؿ فواػػا  ،كلاػػذا ةػػاؿ الػػدمامويي :

)) كةد مإت هذه الكاةعض ة ؿ يزكؿ ا وض فتككف ) ذا) فواا لمماإي))

)ُ).

)ُ) الكسوط في تعسور الورف المجود.َُّ/ْ ،
)ِ) عراب الورف ،صُُِٓ.
)ّ) الك اؼ.ِْٓ /ْ ،
)ْ) المةرر الكجوز.َٓٗ /ٓ ،
)ٓ) زاد المسور ج ف الجكزم.ٓٔ /ٖ ،
)ٔ) الت واف في عراب الورف.ْْٓ /ِ ،
)ٕ) ال ةػػر المةػػوط ، ّْٕ /ٖ ،كويظػػر :الػػدر المصػػكف ، ِّّ /َُ ،كالم ػػاب فػػي عمػػكـ
الكتاب.ٗٔ /ُٗ ،
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كال ػاهد فومػا توػدـ ذكػره مػف كػػّـ المعسػروف كيػل لػـ وتطػرؽ ةػد مػػياـ

ل ةإوض دجلض ) ذا) ال رطوض الزمايوض  ،كةد كاف مف وياـ :الزمخ رم ك ك
ال وػػاّ العك ػػرم ك ػػك ةوػػاف اجيدلس ػي كالسػػموف الةم ػػي ،عم ػ

جمػػاعاـ عم ػ

لف دجلػػض ) ذا) عم ػ الػػزمف الماإػػي :كلػػـ وؤكلكهػػا مػػا
س ػ ب اليػػزكؿ الػػذم يو ىع ػو ي
كلكا ل دجلض ) ًف) ال رطوض في ال كاهد التي تودـ ذكرها َ
كه ػػذا ه ػػك الم ػػذهب ال ػػذم ػػاع ف ػػي الية ػػك كعم ػػكـ الو ػػرف ،فو ػػد جع ػػؿ

الرإػػي كالم ػرادم كالسػػوكطي مػػف ػكاهد دجلػػض ) ذا) عم ػ الػػزمف الماإػػي ،
كف
ػ ،ى ٍػو ىف السكػ كد ٍو ًف ىك ىج ىػد ًمػف يدكيً ًا ىمػا ةى ٍك نمػا كج ىو ىك ي
)ةتكػ ً ىذا ى مى ى
ةػكؿ ا﵀ تعػال  :ى
ػاد ى
اؿ
كدفى ٍو ًف ةى ى
)ةتك ً ىذا ىس ىاكل ى ٍو ىف الص ى
كف ةى ٍكنج) [الكاؼ .]ّٗ :كةكلل تعال  :ى
ىو ٍعوىاي ى
غ
)ةتكػ ً ىذا ىج ىعمىػلي ىي نا
ػاؿ تيػكيًي ي ٍف ًػر ٍ
ػار ةى ى
ايعي يخػكا) [الكاػؼ .]ٗٔ :كةكلػل تعػال  :ى

ط نار ) [الكاؼ.)ِ)]ٗٔ :
ىعمى ٍو ًل ًة ٍ
كذكػػر ا ػػف ه ػػاـ كف ) ذا) تخػػرج عػػف اجسػػتو اؿ ك))تجػػيّ لمماإػػي ..
كً
ػت جى ً
ىة ًممي يك ٍػـ)
ىج يػد ىمػا ٍ
وف ً ىذا ىمػا ىتى ٍػك ىؾ لًػتى ٍة ًممىاي ٍـ يةٍم ى
)كجى ىعمىػ الػذ ى
كوكلػل تعػال  :ى
ً
ػارةن ٍىك لى ٍا نػكا ايعىإحػكا ًلى ٍواىػا) [الجمعػض:
[التك ػض .]ِٗ :كةكلػل تعػال  :ى ع
)كًا ىذا ىر ٍىكا ت ىج ى
ُُ])ّ).
وت ػوف ممػا مػر تعصػومل كف ) ذا) ال ػرطوض اسػتعممت ظرفنػا لمػزمف الماإػي
كظرفان لمزمف المستو ؿ عم ةد سكاّ عم اليةك ا تي.

ُ .استعممت ظرفنا لمزمف الماإي  ،تكرر فول ال رط كجكا ل  ،كوػكؿ ا﵀
ً
ص يرىيا) [وكسؼ:
ىس ح
الر يس يؿ ىكظىحيكٍا ىكياي ٍـ ةى ٍد يكذيكٍا ىج ي
تعال  :ى
اّه ٍـ ىي ٍ
)ةتك ً ىذا ٍ
استىٍوا ى
)ُ) رح الدمامويي عم مغيي الم وب ُ. ّٖٓ/
)ِ) ويظر :رح الرإي ، ُْٖ /ّ ،كالجي الدايي ،صُٖٖ، ُّٕ ،كا توػاف فػي عمػكـ
الورف ص ّّٔ .
)ّ) مغيي الم وب ،ٗٓ /ُ ،كويظر  :همع الاكامع  ،لمسوكطي.ُٕٗ /ُ ،
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)كًا ىذا
ُُُ] ،فاذه وسكيض ا﵀ مع رسمل فوما مإ مف الزماف ،كةكلل تعػال  :ى ع
ً
ىة يػد يهـ ًػايييذى ى ك
ل
ػوـ) [اليةػؿ  }ٖٓ :هكػذا كػاف
ظػؿ ىك ٍجايػلي يم ٍس ىػكًدا ىك يه ىػك ىكظ ه
ي ىر ى ٍ
العػػرب فػػي الجاهموػػض  ،كػػايكا مسػػتمروف فػػي اةتوػػار اييذ ػ  ،كةكلػػل تعػػال  ً) :ىذا
ات ال ل ػ ػػم ً
ات اٍل ىو ًمػ ػ ً
اؿ)
إػ ػػاي ٍـ ىذ ى
طىمى ىعػ ػػت تكػ ػ ىػزىاكير ىعػ ػػف ىك ٍا ًع ًاػ ػ ٍػـ ىذ ى
ػوف ى عكًا ىذا ىغ ىرىػ ػػت تك ٍو ًر ي
ى
[الكاؼ  ، ]ُٕ:كةد استمرت هذه الةالض ذّث مئض سيض كتسع سػيكات ةمروػض
 ،كما خ ر ذلؾ الورف الكروـ.

كاستعممت ظرفػا لمػزمف الماإػي كةػع فوػل ال ػرط كجكا ػل مػرة كاةػدة ،

)ةتكػ ً ىذا
كرد هػػذا فػػي ةصػػض الخإػػر مػػع مكس ػ عموػػل السػػّـ كوكلػػل تعػػال  :ى
رًك ػػا ًفػػي ال كسػ ًػع ىوي ًض ىخرةىاػػا) [الكاػػؼ ]ُٕ :كةكلػػل تعػػال  :ك ً ً
ّمػػا
ى
ى ى
ى ى
)ةت ػ ىذا لىو ىوػػا يغ ن
ػت ىي ٍع نسػػا ىزًككو ػضن ً ىغ ٍوػ ًػر ىي ٍعػ و
ػر) [الكاػػؼ]ْٕ :
ػت ى ػ ٍػونئا حي ٍكػ نا
فىوىتىمىػػلي ةىػ ى
ػس لكوىػ ٍػد ًج ٍئػ ى
ػاؿ ىةىتىٍمػ ى
و
ىهمىاىػػا) [الكاػػؼ ]ٕٕ :كةكلػػل
اسػػتى ٍ
ط ىع ىما ٍ
)ةتكػ ً ىذا ىتىىوػػا ٍ
كةكلػػل تعػػال  :ى
ىهػ ىػؿ ةى ٍرىوػػض ٍ
ب ال ك ٍػم ً
ب ًفػي ىع ٍػو وف ىة ًم ىئ وػض) [الكاػؼ:
)ةتك ً ىذا ى مى ى
س ىك ىج ىػد ىها تى ٍغ يػر ي
ػ ،ىم ٍغ ًػر ى
تعال  :ى
ػ ،م ًٍ
ٖٔ] كةكلػػل تعػػال  :ى ك ً
ػع ال ك ػ ٍػم ً
طميػػعي ىعمى ػ ةىػ ٍػكوـ لكػ ٍػـ
س ىك ىجػ ىػد ىها تى ٍ
طمػ ى
)ةت ػ ىذا ى مىػ ى ى
ىي ٍج ىعؿ لكاـ لمف يدكيًاػا ًسػتٍرا) [الكاػؼ ]َٗ :كةكلػل تعػال  :ى ك ً
ػاكل ى ٍػو ىف
ى ن
ي
)ةتػ ىذا ىس ى
ط نػرا) [الكاػؼ:
اؿ ايعي يخكا ىةتك ً ىذا ىج ىعمىلي ىي نا
غ ىعمى ٍو ًػل ًة ٍ
اؿ تيػكيًي ي ٍف ًػر ٍ
ار ةى ى
كدفى ٍو ًف ةى ى
الص ى
ػت ىي ٍممىػضه) [اليمػػؿ]ُٖ :
)ةتكػ ً ىذا ىتىػ ٍػكا ىعمىػ ىك ًادم الكي ٍمػ ًػؿ ةىالىػ ٍ
ٔٗ] كةكلػػل تعػػال  :ى
ػؼ ًمػف ةىٍ ػ يؿ ًاٍل و ىليػ ً
ػات فىمػػا ًزٍلػػتيـ ًفػػي ى ػ ٍّ
ػؾ لم كمػػا
كسػ ي
ى
)كلىوىػ ٍػد ىجػػاّ يك ٍـ يو ي
ٍ
ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
ػث المكػػلي ًمػػف ى ٍعػ ًػد ًه ىر يسػػكنج) [غػػافر.]ّْ :
ىجػػاّ يكـ ًػ ًػل ىةتكػ ً ىذا ىهمىػ ى
ػؾ يةٍمػػتي ٍـ لىػػف ىو ٍ ىعػ ى
يت) [وكيس.]َٗ :
ؽ ةى ى
)ةتك ً ىذا ٍىد ىرىكلي اٍل ىغ ىر ي
اؿ ىم ي
كةكلل تعال  :ى
كالجكاب في هذه ا وات كا وػات التػي سػ وتاا فعػؿ مػاض لعظػا كمعيػ

 ،م ػػف هي ػػا وت ػػوف كف ك ػػكف الجػ ػكاب فع ػ نػّ ماإ ػ نػوا لعظن ػػا كمعيػ ػ  ،ج يوعػ ػ حد م ػػف
الة ػػاجت الت ػػي وج ػػب ر ط ػػل الع ػػاّ كم ػػا ذه ػػب الية ػػاة  ،عكاكيم ػػا وج ػػب ذل ػػؾ ف ػػي
ةالتوف :
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ةداهما  :ذا يرود تاكود كةكع مػا كةػع ك تةوووػل  ،كوكػكف ذلػؾ عيػد
ػت يةٍمتيػلي فىوى ٍػد ىعًم ٍمتىػلي) [المائػدة:
اةتراف الجكاب ػ)ةد) ظاهرة كوكلل تعال ً) :ف يكي ي
ُُٔ] ك مودرة  ،كوكلل تعال  ) :عكًاف ىك ً
ت ىك يه ىك ًمف
وصلي ةي كد ًمف يدي ور فى ىك ىذ ى ٍ
ٍ ى
اف ةىم ي
ًً
وف) " وكسؼ  "ِٕ:ككذلؾ الجكاب الذم لـ ووع عد فإيل ووترف العاّ ،
الصكادة ى
ذا يروػػد ي ازلػػل لتةوػػؽ كةكعػػل ميزلػػض الععػػؿ الماإػػي المس ػ كؽ ػػ)ةد)  ،كلػػوس
)ك ىمػػف ىجػػاّ ًال كس ػو ىلئ ًض
عيػػدما و ػراد ي ازلػػل ميزلػػض مػػا كةػػع فةسػػب  ،كوكلػػل تعػػال  :ى
كهاي ٍـ ًفي الكي ًار) [اليةؿ ، ]َٗ:م فود يككت ،كال رط في هذه ا وات
فى يك ٍ
كت يك يج ي
كاف س ا لكةكع الجكاب لذلؾ اةتإ

ايكؿ كهك الغالب في سمكب ال رط .

ف وككف زماف الذايي ةاصّ عد زماف

كالةالػػض الذايوػػض  :كي ػل وجػػب ر ػػط الج ػكاب العػػاّ  ،ذا كػػاف زمايػػل ة ػػؿ
ىخ لكلي ًمف ةىٍ يؿ) [وكسػؼ]ٕٕ:
ؽ ه
زماف ال رط كوكلل تعال ً) :ف ىو ٍس ًر ٍؽ فىوى ٍد ىس ىر ى
كالمعي ػ ٍ :ف وسػػرؽ يوػػاموف ص ػكاع الممػػؾ  ،ف ػإ كف خػػاه وكسػػؼ ةػػد سػػرؽ مػػف

ػيما ي ػي ي لمػل
ة ؿ  ،كفػي كتػب التعاسػور كف وكسػؼ  ،عموػل السػّـ  ،سػرؽ ص ن
ػئّ وع ػػده  ،كةػػد ةػػاؿ يخػػكة وكسػػؼ هػػذا مػػف ػػاب تسػػكو،
مػػف ذهػػب ككس ػره ؛ لػ ٌ
سػرةض يوػاموف ٍف صػةت  ،ج مػػف ػاب التاسػي  ،كج مػػف ػاب ةػذؼ الجػكاب
كؾ
)كًاف يو ىكػ لذي ى
كجعػؿ المػػذككر تعمػػوّ لػػل ،كووػػاؿ الكػػّـ يعسػػل فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى ع
ػؾ) [فػػاطر ]ْ:كالمعيػ ٍ :ف وكػػذ ؾ ةكمػػؾ فوػػد كػػذب
ت ير يسػ هؿ لمػػف ةىٍ مًػ ى
فىوىػ ٍػد يكػ لذ ى ٍ
ايةكاـ رسماـ مف ة ؿ  ،فّ تةزف كج وإوؽ صدرؾ .

ماإوا مس كةنا ػ)ةد) ك موترنيا العاّ .
فعّ
كلـ ورد جكاب ) ذا) ن
ن
ِ -استعممت ظرفنا لمزمف المستو ؿ كةع فول ال رط كجكا ل مرة كاةػدة
 ،كلك ػػف ف ػػي زم ػػف ة ػػد مإػ ػ كايوإػ ػ  ،كوكل ػػل تع ػػال  ،ع ػػف خم ػػؽ دـ عمو ػػل
كةي فىوىعكا لىل س ً ً
ول ًمف حر ً
ت ًف ً
وف) [الةجػر]ِٗ :
السّـ ) :فىًإ ىذا ىس ككٍوتيلي ىكىيعى ٍخ ي
اجد ى
ي ي ى
ول فىػًإ ىذا ًخ ٍعػ ً
إػ ًػع ً
[ص ]ِٕ:كةكلػػل تعػػال ) :كىكة ٍو ىيػػا ًلىػ ي لـ مكسػ ىف ىر ً
ػت ىعمى ٍوػ ًػل
ىٍى
ي ى ٍ ٍ
ً
ً ً
ً
ً
ً ً ً
وف)
فىاىٍلووػػل فػػي اٍلػ ىػو لـ ىكج تى ىخػػافي ىكج تى ٍة ىزيًػػي ًكيػػا ىار حدكهي ًلى ٍوػػؾ ىك ىجػػاعميكهي مػ ىػف اٍل يم ٍر ىسػػم ى
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[الوصص ]ٕ :فال رط كجكا ل في هاتوف ا وتوف الكرومتوف ةد تػـ ةصػكلاما
ككةكعاما .

ّ -اسػػتعممت ظرفنػػا لػػزمف معػػوف مػػف زميػػض المسػػتو ؿ ووػػع فوػػل ال ػػرط
كجكا ل مػرة كاةػدة  ،فال ػرط عػد ) ذا) فػي هػذه الةالػض كالةػالتوف السػا وتوف ج

ت تى ىكفكتٍػػلي ير يس ػميىيا ىك يهػ ٍػـ جى
ىةػ ىػد يك يـ اٍل ىمػ ٍػك ي
)ةتكػ ى ً ىذا ىجػػاّ ى
وعوػػد التك ػرار كوكلػػل تعػػال  :ى
كف) [اييعػػاـ ]ُٔ :فػػالمكت مسػػتو ؿ كػػؿ ةػػي  ،كج ووػػع لكػػؿ مخمػػكؽ كج
يوعىلرطيػ ى

ػاعضي ى ٍغتىػضن ةىػػاليكٍا ىوػػا ىة ٍسػ ىػرتىىيا)
)ةتكػ ً ىذا ىجػػاّتٍاي يـ ال كسػ ى
م ػرة كاةػػدة  ،كةكلػػل تعػػال  :ى
[اييعاـ.]ُّ :

)كتىػ ىػرل
ْ -اس ػػتعممت ظرفنػػا لم ػػزمف الة ػػالي كالمس ػػتو ؿ كوكل ػػل تع ػػال  :ى
ايرض ه ً
ػت) [فصػػمت ]ّٗ :ف ػػرط
ت ىكىرىػ ٍ
اهتىػ كػز ٍ
امػ ىػدةن فى ػًإ ىذا ى
ىيزٍل ىيػػا ىعمى ٍواىػػا اٍل ىمػػاّ ٍ
ٍ ى ى
)وػػا ىوحاىػػا
) ذا) كجكا ػػل هيػػا وتكػػرراف مػػا ووػػت ايرض كالسػػماّ  ،كةكلػػل تعػػال  :ى
كً
ىجػ وػؿ حم ىسػ ًم فىػا ٍكتييكهي) [ال وػرة ]ِِٖ :فاػذا مػػا
وف ىمييػكٍا ً ىذا تى ىػد ىاويتيـ ً ىػد ٍو وف ًلىػ ى
الػذ ى
طمك ٍوػتييـ
)وػا ىوحاىػا الكي ًػ حي ً ىذا ى
وي غي العمؿ ػل ا ف كفػي المسػتو ؿ  ،كةكلػل تعػال  :ى
ػكه كف لً ًعػ كدتً ًا كف) [الطػػّؽ ]ُ :فاػػذا ػػرع ا﵀ مػػامكر ػػل المسػػمـ فػػي
اللي ىسػػاّ فىطىملويػ ي
كؿ زماف كمكاف.

ٓ-مجيّ جكاب ) ذا) زميل ة ؿ زمف رطل  :ةػاؿ ا﵀ تعػال ) :فىػًإ ىذا
طً
الرًج ًوـ){اليةػػؿ  }ٖٗ :هيػػاؾ مػػف زعػػـ
اف ك
اسػػتى ًع ٍذ ًالمٌػ ًػل ًمػ ىػف ال ك ػ ٍػو ى
ةىػ ىػر ى
ٍت اٍلويػ ٍػر ىف فى ٍ
ػتيادا ل ػ ظػػاهر هػػذه ا وػػض)ُ) ،
كجػػكب اجسػػتعاذة عػػد الع ػراغ مػػف الو ػراّة اسػ ن
كالصةو عكس ذلػؾ  ،ك
ردت ةػراّة الوػرف فاسػتعذ ػا﵀ مػف
يف المعيػ  :ذا
ى
ال وطاف الرجوـ  ،كلوس المعي  :استعذ ا﵀ عد ف تعػرغ مػف ةػراّة الوػرف ،
يف اجسػ ػػتعاذة ً
ك
يمػ ػػر اػ ػػا ة ػ ػػؿ اج تػ ػػداّ  ،كهػ ػػذا هػ ػػك مػ ػػذهب جموػ ػػع صػ ػػةاب

المعػػايي  ،كمػػا كف العواػػاّ ةػػد جمع ػكا عم ػ
)ُ) ويظر  :الدر المصكف ٕ. ِٖٔ/
711

كف اجسػػتعاذة ة ػػؿ الو ػراّة  ،كهػػذا

ل
فةإ ػػر متاع ػػؾ  ،كةكل ػػؾ  :ذا
ػافرت
مس ػػتعمؿ ف ػػي الك ػػّـ  ،كوكل ػػؾ  :ذا س ػ ى
ػت فو ػػؿ  :س ػػـ ا﵀  ،كالمعيػ ػ ف ػػي جمو ػػع
ػت فاغتس ػػؿ  ،كةكل ػػؾ  :ذا كم ػ ى
ةرم ػ ى

اعػا
ذلؾ  :ذا
ى
ردت ف تععؿ كذا  ،كهذا كوكؿ ا﵀ تعال  ) :ى عكًا ىذا ىسػاىٍلتي يم ي
كه كف ىمتى ن
كه كف ًمػ ػػف كراّ ًة ىجػ ػ و
طاىػ ػ يػر لً يوميػ ػػكً يك ٍـ ىكيةميػ ػػكً ًا كف){ايةزاب }ّٓ :
ػاب ىذلً يكػ ػ ٍػـ ى ٍ
اس ػ ػاىلي ي
فى ٍ
ىى
ةطعػا ة مػػل  ،ك
يف
فمػوس مػف المعوػػكؿ ف وكػكف الةجػػاب عػد السػؤاؿ  ،ػؿ هػػك ن
)ُ)

ك
متاعا فاسالكهف مف كراّ ةجػاب
المعي  :ذا ردتـ ف
تسالكهف ن
طً
اف
اسػتى ًع ٍذ ًالمٌ ًػل ًم ىػف ال ك ٍػو ى
المعيػ المػراد مػف ا وػض الكرومػض )فىػًإ ىذا ةى ىػر ى
ٍت اٍلوي ٍػر ىف فى ٍ
الرًج ًوـ){اليةؿ }ٖٗ :
ك
كهػذا هػك

المطمب الثاني  :دقكلىا عمى الجممة اءسمية  :ةركؼ ال رط عيػد

الية ػػاة مختص ػػض ال ػػدخكؿ عمػ ػ العع ػػؿ  ،ف ػػإذا دخم ػػت عمػ ػ اس ػػـ يإ ػػمر فع ػػؿ

ػر مػ ػػا دخمػ ػػت ) ذا) عم ػ ػ ايسػ ػػماّ كوكلػ ػػل تعػ ػػال  ً) :ىذا ال ك ػ ػ ٍػم يس
ة مػ ػػل)ِ) ككذوػ ػ نا
ت) " التككور ٌ ُ:ج كف اليةاة وعر ػكف اجسػـ عػدها فػاعّ لععػؿ مةػذكؼ
يك لكىر ٍ
وعسره المذككر عده كالتودور  :ذا ككرت ال مس  ،كتودور ةكلػل تعػال  ً) :ىذا
ت) [اجي ػػواؽ  ]ُ :ذا اي ػػوت السػػماّ)ّ) فػ ػ ) ذا) عيػػدهـ ج توػػع
ال كسػ ىػماّ اي ى ػوك ٍ
ج عم ػ ايفعػػاؿ )ْ) هػػذا هػػك الم ػػاكر ،كفػػي ذلػػؾ خػػّؼ لكذ ػرة دخػػكؿ ) ذا)

)ُ) ويظر  :جػامع ال وػاف لمط ػرم ُْ ، َِٕ/كمعػايي الوػرف عكاع ار ػل لمزجػاج ّ، ُٕٖ/
كالكسػوط فػػي تعسػػور الوػػرف المجوػد لمكاةػػدم ّ ، ّٖ-ِٖ/كالك ػػاؼ لمزمخ ػػرم ِ، َٔٗ/

كالمة ػػرر ال ػػكجوز ج ػػف عطو ػػض ّ ، ِْ/كالت وػػػاف فػ ػػي عػ ػراب الوػػػرف لمعك ػػػرم ِ، ُُٔ/
كال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي ٓ. ٕٔٗ/
)ِ) ويظر  :كتاب سو كول ُ ، ِٖٓ/كالموتإب ِ. ْٕ/
)ّ) ويظر  :الموتإب ِٕٗ/
)ْ) ويظر  :كتاب سو كول ُ ،ُّٔ/كايمالي اليةكوض ج ف الةاجب ِ.َْ/
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عمػ ػ ايس ػػماّ)ُ) ،.كة ػػد ج ػػاز الككفو ػػكف كة ػػكع الم ت ػػد كالخ ػػر ع ػػدها ؛ ييا ػػا

طا فػػي الةوووػػض  ،كزعػػـ السػػورافي كف سػػو كول كايخعػػش جػػا از دخػػكؿ
لوسػػت ػػر ن

) ذا) عم ػ الم تػػد كاختمعػػا فػػي خ ػره  ،فاكجػػب ايكؿ ٍف وكػػكف فعػ نػّ  ،ك جػػاز
فعّ)ِ).
اسما ك ن
الذايي ٍف وككف ن
كمف مذمض دخكؿ ) ذا) عم اجسـ ةكؿ ا﵀ تعال  :في سكرة التككور
ت) لعػػت فػػذهب إػػكؤها كاتوادهػػا ك لووػػت مػػف فمكاػػا
ُ ً) ُْ-ىذا ال ك ػ ٍػم يس يكػ لػكىر ٍ
)كًا ىذا اٍل ًج ىا يؿ
ت) ظممت كتياذرت كهكل عإاا عم عض ى ع
ىع
كـ اي ىك ىد ىر ٍ
)كًا ىذا الحي يج ي

ػكش
ت) فسػ ةاف مػف سػورها عػػد ف كايػت ذا تػض ارسػخض مسػتورة ى ع
يسػو ىلر ٍ
)كًا ىذا اٍل يك يةػ ي
ت) مف الدكاب كالطوكر كالكةكش  ،مػاج عإػاا لػ عػض ،ك جمعػت
ية ً ىر ٍ
ػت) كهػي اليػكؽ التػي مػر
لتةاسب ذـ تككف ت ارنا امر ا﵀ ى ع
)كًا ىذا اٍل ًع ى يار يعطلمى ٍ
عم ػ ػ ةمماػ ػػا ع ػ ػرة ا ػ ػػار  ،فتكػ ػػكف مة ك ػ ػػض عزو ػ ػزة عم ػ ػ مالكاػ ػػا  ،وتركاػ ػػا

ص ػةا اا كتامػػؿ ج ػػتغالاـ عياػػا ايعسػػاـ فػػي الوػػكـ العصػػوب ع ً
ػار
)كًا ىذا اٍل ىةػ ي
ى
ػت) ا ػػداياا ميػػذ ف فارةتاػػا
ت) صػ ةت يورنايػػا تمتاػػب ى ع
ػكس يزلك ىجػ ٍ
يس لػج ىر ٍ
)كًا ىذا الحيعيػ ي
ىم ىذ و
فيت كهي ةوض
ت * ًا ل
عيد المكت ى ع
ت) سالت لً ىـ يد ٍ
يب ةيتًمى ٍ
كدةي يسئًمى ٍ
)كًا ىذا اٍل ىم ٍكيؤ ى
ت) صػةؼ عمػاؿ
ت مػف غوػر ذيػب  ،فطال ػت ػدماا ى ع
ؼ يي ً ىػر ٍ
حػة ي
فويتم ٍ
)كًا ىذا الص ي
ػت مػف مكاياػا ) عكاذا
كؿ يساف عد ٍف كايت مطكوض ى ع
ت) يةمع ٍ
كماّ يك ً طى ٍ
)كًا ىذا الس ى
ػعور ) عكاذا الجيػػض زلعػػت) ةر ػػت مػػف هماػػا ،كمػػف
الجةػػوـ سػػعرت) زادهػػا ا﵀ سػ نا
ً
ً
ػار
ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  ً) :ىذا ال كسػ ىػماّ ايعى ى
ػب ايتىذىػ ىػر ٍ
طػ ىر ٍ
ت * ى عكًا ىذا اٍل ىك ىكاكػ ي
ت * ى عكًا ىذا اٍل ىةػ ي
ت) " اجيعطػػار  " ْ-ُ:فتعجػػر ال ةػػار عإػػاا لػ
ػكر ي ٍعذًػ ىػر ٍ
في لجػ ىػر ٍ
ت * ى عكًا ىذا اٍلوييػ ي
عػػض  ،كو عػػث اليػػاس مػػف ة ػػكرهـ ةوػػاّ كمػػا كػػايكا فػػي الػػديوا ة ػػؿ مػػكتاـ ،

)ُ) ويظر :

رح الرإي ّ.ُْٕ/

)ِ) ويظر  :ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ِ ،ُّْ/ك رح ا ف عووؿ ِ.ُٔ/
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ً
ػت * ى عكًا ىذا
ت * ى عكًا ىذا ال كس ػ ىػماّ في ًر ىج ػ ٍ
ػكـ طي ًم ىسػ ػ ٍ
كم ػػف ذل ػػؾ ةكل ػػل تع ػػال ) :فىػ ػإ ىذا الحي يج ػ ي
ت) [المرسّت ٖ. ]ُُ-
ت * ىكًا ىذا ح
الر يس يؿ يةلتى ٍ
اٍل ًج ىا يؿ يي ًسعى ٍ
كال ػػذم ومة ػػظ ف ػػي ه ػػذه ا و ػػات الكروم ػػض تكػ ػرار ) ذا) كتكػ ػرار عطعا ػػا

كايتااّ كؿ وض تإميتاا ععؿ ماض اتصؿ تاّ التايوث السػاكيض  ،كفػي غوػر
ً
ض ًزٍل ىازلىاىػػا)
اير ي
ذلػػؾ لػػـ وتوػػدـ العاعػػؿ عم ػ الععػػؿ كوكلػػل تعػػال  ً) :ىذا يزٍل ًزلىػػت ٍ
ػت ايرض رًجػ ػ ػ ػػا * ك كسػ ػ ػ ػ ً
[الزل ػ ػ ػ ػزاؿ ]ُ:كةكلػ ػ ػ ػػل تعػ ػ ػ ػػال  ً) :ىذا ركجػ ػ ػ ػ ً
ػت اٍل ًج ىػ ػ ػ ػػا يؿ
ىي
ٍ ي ى
ي
ك ً
ض ىد ًكػ ػػا) [العجػ ػػر ]ُِ :
اير ي
ى ًسػ ػػا)[الكاةعض ]ٓ-ْ :كةكلػ ػػل تعػ ػػال  ً) :ىذا يدكػ ػػت ٍ
ً
ػع ال ك ػ ٍػم يس ىكاٍلوى ىمػ يػر *
*ك ىخ ىسػ ى
كةكلػػل تعال ):فى ػًإ ىذا ىػ ًػر ى
ؽ اٍل ى ى
ػؼ اٍلوى ىمػ يػر * ىك يجمػ ى
ص ػ ير ى
اف ىو ٍك ىمئًوذ ٍىو ىف اٍل ىمعىحر) [الووامض.]َُ-ٕ :
ىوويك يؿ
اييس ي
ى
كالػػذم و ػػدك ف الم ػػاهد فػػي مذػػؿ هػػذه ا وػػات الكرومػػض تختمػػؼ عمػػا

س ػ وتاا فػػي ياػػا تتعمػػؽ مػػا وةػػدث فػػي المجمكعػػض ال مسػػوض التػػي مػػف إػػمياا

ايرض التي يعوش عمواا ك عظـ ما وةدث فواا مف م اهد جمػع ال ػمس مػع

مذّ ) عكاذا الككاكب
ةد ةعادها  ،كهك الومر التا ع لأرض في ةوف كف ا وض ن
ايتذػ ػػرت) كا وػ ػػض ) عكاذا اليجػ ػػكـ ايكػ ػػدرت ) ػ ػػممت ك ػ ػ اؿ ميامػ ػػا تاػ ػػاكم اليجػ ػػكـ
كالككاكػػب عإ ػػاا عم ػ

ع ػػض ف ػػي السػػماّ ال ػػديوا  ،ه ػػذه السػػماّ الت ػػي تإ ػػـ

مّو ػػوف المجػ ػرات الت ػػي تإ ػػـ ك ػػؿ ميا ػػا مّو ػػوف اليج ػػكـ م ػػع ككاك ا ػػا ك ةم ػػار
ككاك اػػا ؛ لػػذلؾ توػػدـ فواػػا العاعػػؿ عم ػ فعمػػل لتعظػػوـ مػػر الةػػدث الػػذم سػػمط

عمول .

المطمب الثالث  :ارتباط جكاب (إذا) بالفا :

ُ-كجكب ربطىا بالفا  :وجػيّ جػكاب ) ذا) غوػر مػرت ط العػاّ فػي

المكاإع ا توض :

ُ-اذا كػػاف الجػكاب فعػ نػّ ماإػ نػوا كوكلػػل تعػػال  ) :عكاذا ةوػػؿ لػػل اتػػؽ ا﵀
خذت ػػل الغػ ػرة ػػايذـ) [ال وػ ػرة ]َِٔ :كةكل ػػل تع ػػال  ) :عكاذا ظم ػػـ عم ػػواـ ة ػػامكا)
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كً ً
ً
إػػي ًػػاٍل ىة ل
ػؾ
ؽ ىك ىخ ًسػ ىػر يه ىيالً ػ ى
[ال و ػرة ]َِ:كةكلػػل تعػػال ) :فى ػإ ىذا ىجػػاّ ٍىمػ يػر المػػل ةي ى
اٍل يم ٍ ًطميك ىف) [غافر.]ٕٖ :
)كًا ىذا ىس ًم يعكٍا ىما ً
ييز ىؿ
ِ -ذا كاف الجكاب ن
فعّ مإارنعا كوكلل تعال  :ى ع
ً
الرس ً
وض ًم ىف ال كد ٍم ًع ًم كما ىع ىرفيكٍا ًم ىف اٍل ىة ل
ؽ) [المائدة]ّٖ :
كؿ تىىرل ٍ
ىعيو ىياي ٍـ تىع ي
ًلى ك ي
ػؾ وويػػك يؿ الكػ ًػذوف ىكعىػػركٍا ًف ه ػ ىذ ًجك ىسػ ً
ػاط يور
ػآؤ ى
كؾ يو ىج ًادلي ى
ى ي ٍ ى
كيػ ى ى
ى
كةكلػػل تعػػال  ً) :ىذا ىجػ ي
)كًا ىذا تيٍتمىػ عمى ٍػو ًاـ واتيىيػا و ىلي و
ؼ ًفػي
وف) [اييعاـ ]ِٓ:كةكلل تعال  :ى ع
ػات تى ٍع ًػر ي
ى ٍ ى ى
اي كىكلً ى
كً
وف ىكعىيركا اٍل يمي ىك ىر) [الةج.]ِٕ :
يك يجكًه الذ ى
مجزكما ػ)لـ) اليافوض كوكلل تعػال :
فعّ مإارنعا
ّ -ذا كاف الجكاب ن
ن
ً
ً
كً
ل
ص ًما ىك يع ٍم ىو نايا)[العرةاف.]ّٕ :
)كالذ ى
وف ً ىذا يذك يركا ً ىآوات ىرل ًا ٍـ لى ٍـ ىوخ حركا ىعمى ٍواىا ي
ى
ً
ً
ك
ك
ً
ً
ك
ث
ىه ىذا الذم ى ىع ى
ْ -في ةكلل تعال  :ى ع
)كًا ىذا ىر ٍىك ىؾ ف ىوتخ يذ ى
كي ىؾ ج يه يزنكا ى
المكػػلي ىر يسػػكنج) [العرةػػاف ]ُْ :ةوػػؿ ػ ك
اف ىِ ج ػكاب ) ذا) مةػػذكؼ  ،كال ػراج كف
الجػ ػكاب ه ػػك ) ٍف وتخ ػػذكيؾ جك ه ػػزكا) كل ػػـ وػ ػرت ط الع ػػاّ ؛ ي كف ) ٍف ) يافو ػػض
ايتوض يعواا ػ) ٌج) فاك تودور :وتخذكيؾ)ُ).
فعّ مإارنعا موترنيا ػ)ج) اليافوض كوكلل تعػال :
ٓ -ذا كاف الجكاب ن
ً
ً
كف) [ايع ػراؼ ]ّْ:كةكلػػل
كف ىسػ ى
)فى ػًإ ىذا ىجػػاّ ى
ػاعضن ىكجى ىو ٍسػػتى ٍود يم ى
ىجميايػ ٍػـ جى ىو ٍسػػتىاٍخ ير ى
تعػػال  ) :عكاذا ذكػػركا ج وػػذكركف ) [الصػػافات ]ُّ :كةكلػػل تعػػال  ) :عكاذا ةوػػؿ
لاـ اركعػكا ج وركعػكف ) [المرسػّت ] ْٖ:كةػد جػاّ الجػكاب موتريػا العػاّ فػي
ً
ػاعضن ىكجى ىو ٍسػػتى ٍوًد يمكف) [وػػكيس:
كف ىسػ ى
ةكلػػل تعػػال  ً ):ىذا ىجػػاّ ى
ىجميايػ ٍػـ فى ػّى ىو ٍسػػتىاٍخ ير ى
ْٗ]  :كو ػ ػػذك ار الية ػ ػػاة كف ه ػ ػػذا عمػ ػ ػ تو ػ ػػدور م ت ػ ػػد مة ػ ػػذكؼ  ،م  :فا ػ ػػـ ج
وستاخركف)ِ).

)ُ) ويظر :عراب الورف لميةاس ،صٕٔٔ.
)ِ) ويظر :كتػاب سػو كول ّ ،ٔٗ/كمجػاز الوػرف ي ػي ع وػدة ، ُٕٔ /ُ ،كالوكاعػد كالعكائػد
لمذماايويي ،صْٔٓ  ،كا ر اد لػ عمػـ ا عػراب لمكو ػي صَُِ  ،كالجيػ الػدايي ص

ٔٔ ٕٔ-ك رح ذكر الذهب ،صُّْ.
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امتنػػاع ربػػط جكابىػػا بالفػػا  :وجػػيّ ج ػكاب ) ذا) مرت طػػا العػػاّ فػػي
المكاإع ا توض :

ُ -ذا كػ ػػاف الجػ ػ ػكاب ً
داج عم ػ ػ الطم ػ ػػب  ،كةػ ػػد كرد ػ ػػذّث ص ػ ػػو، ،
ايكل  :صوغض فعؿ ايمر كوكلل تعال ) :فىًإ ىذا ً
ىميتي ٍـ فىا ٍذ يك يركٍا المٌلى ىك ىمػا ىعمك ىم يكػـ)
ػت فىتى ىك كك ػ ٍػؿ ىعمىػ ػ المٌ ػ ًػل) [ ؿ عمػ ػراف:
[ال وػ ػرة ]ِّٗ :كةكل ػػل تع ػػال ) :فىػ ػًإ ىذا ىع ىزٍم ػ ى
ً
)كًا ىذا ةو ٍلوتيـ ًتى ًةو و
كهػا) [اليسػاّ:
كض فى ىةحوكٍا ًا ٍ
ىة ىس ىف م ٍياىا ٍىك يرحد ى
ُٗٓ] كةكلل تعال  :ى ع ي
ٖٔ]  .الذايوػػض  :صػػوغض الععػػؿ المإػػارع المجػػزكـ ػػ)ج) الياهوػػض كوكلػػل تعػػال :
ً كً
كً
ػكه يـ اي ٍىد ىػ ىار) [اييعػاؿ:
وف ىكعى يػركٍا ىز ٍةعػان فىػّى تيىكلح ي
ى
وف ىمييػكٍا ً ىذا لىووػتييـ الػذ ى
)وػا ىوحاىػا الػذ ى
ُٓ] الذالذػض :صػػوغض الععػػؿ المإػػارع المجػػزكـ ػػّـ ايمػػر كوكلػػل تعػػال ) :فىػًإ ىذا
كيكٍا ًمف ىكىرئً يك ٍـ) [اليساّ.]َُِ :
ىس ىج يدكٍا ىفٍم ىو يك ي
ِ -ذا كػػاف الجػكاب جممػػض اسػػموض كةػػد كرد الصػػو ،ا توػػض  ،ايكل ػ :

جممض مرك ض مف )ج) اليافوػض لمجػيس كاسػماا كخ رهػا كوكلػل تعػال ) :فىػًإ ىذا ى مى ٍغ ىػف
ىجمىاػ كػف فى ػّى ج ىيػػاح عمىػ ٍػو يكـ ًفومػػا فىعٍمػػف ًفػػي ىيعي ًس ػ ًا كف ًػػاٍلمعر ً
كؼ ) [ال و ػرة]ِّْ :
ي ى ى ٍ ى ى ى
ى ٍي
ى ي

)كًا ىذا ىىر ىاد المٌلي ًوى ٍكوـ
كةكلل تعال  :ى ع
)فىًإ ىذا يي ًع ىه ًفي الص ً
اب
ىيس ى
حكر فىّ ى

كّا فىّى ىم ىركد لىلي) [الرعد ]ُُ :كةكلل تعػال :
يس ن
ًو
كف) [المؤميكف]َُُ :
ى ٍو ىياي ٍـ ىو ٍك ىمئذ ىكج ىوتى ىساّلي ى

إ ىػرٍ تي ٍـ
 ،كالذايوض  :جممػض مرك ػض مػف لػوس كاسػماا كخ رهػا كوكلػل تعػال  :ى ع
)كًا ىذا ى
ًفػػي اي ٍىر ً
ص ػّى ًة) [اليسػػاّ، ]َُُ :
صػ يػركٍا ًمػ ىػف ال ك
ض ىفمىػ ٍػو ىس ىعمىػ ٍػو يك ٍـ يج ىيػ ه
ػاح ىف تى ٍو ي

كالذالذػػض  :جممػػض مرك ػػض مػػف ) ٌف) كاسػػماا كخ رهػػا كوكلػػل تعػػال ) :فىػًإ ىذا ىد ىخٍمتي يمػػكهي
ً
كف) [المائدة ]ِّ :كال ار عض  :جممض تودـ فواا الخ ر كهػك ػ ل جممػض
فىًإكي يك ٍـ ىغالي ى
ً
ًً ً
)كًا ىذا ىما ً
وم نايػا)
 ،كوكلل تعال  : :ى ع
ييزلى ٍ
ت يس ى
كرةه فىم ٍيايـ كمف ىوويك يؿ ىحو يك ٍػـ ىز ىادتٍػلي ىهػػذه ى
[التك ػػض ، ]ُِْ :كالخامس ػػض  :جمم ػػض مرك ػػض م ػػف )م ػػا) اليافو ػػض الداخم ػػض عمػ ػ
الجممض اجسموض كوكلل تعال  ً) :ىذا ىي ىك ٍةػتيـ اٍلمؤ ًم ىي ً
ػكه كف ًمػف ةىٍ ًػؿ ىف
ػات ذيػ كـ ى
طمك ٍوتي يم ي
ي يٍ
كه كف ) [ايةزاب.]ْٗ :
حكه كف فى ىما لى يك ٍـ ىعمى ٍو ًا كف ًم ٍف ًع كد وة تى ٍعتى حد ى
كياىا فى ىمتل يع ي
تى ىمس ي
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ّ -ذا كػ ػػاف الج ػ ػكاب فعػ ػ نػّ مإػ ػػارنعا موترنيػ ػػا سػ ػػوف اجسػ ػػتو اؿ كوكلػ ػػل
ؼ ىي ً
ػر ىكى ىةػ حؿ ىعػ ىػد ندا)
اصػ نا
ىإػ ىػع ي
كف ىمػ ٍػف ٍ
)ةتكػ ً ىذا ىر ٍىكا ىمػػا يو ى
تعػػال  :ى
كف فى ىسػ ىػو ٍعمى يم ى
كعػ يػد ى
[الجف.]ِْ :
ْ -ذا كػػاف الج ػكاب فعػ نػّ جامػ نػدا معي ػ ) ػػئس) كوكلػػل تعػػال ) :فى ػًإ ىذا
ىي ىز ىؿ ًس ً
وف) [الصافات.]ُٕٕ :
صى ي
ى ى
اح اٍل يمي ىذ ًر ى
اةت ًا ٍـ فى ىساّ ى
ػدر يػاب عػػف فعػؿ ايمػر كوكلػل تعػال ) :فىػًإذا
ٓ-اذا كػاف الجػكاب مص نا
ً كً
الرةى ً
اب ) [مةمد ]ْ :فالمصدر )إػرب) كةػع جػكاب
ب ل
إ ٍر ى
وف ىكعىيركا فى ى
لىووتييـ الذ ى
)ُ)
ال رط ككجب اةترايل العاّ ييل تودور :فاإر كا إرب الرةاب.

إ ػ ٍىم ػ انر
ٔ -ذا كػػاف الج ػكاب مصػػد ار ػػ) كيما) كوكلػػل تعػػال  :ى ع
)كًا ىذا ةى ى
كف) [ال ورة.]ُُٕ :
فىًإكي ىما ىوويك يؿ لىلي يكف فىىو يك ي
)ك ىمػا ً يكػـ لمػف لي ٍع ىم وػض
ٕ-كرد جكاب ) ذا) موتريا العاّ في ةكلل تعػال  :ى
ً
كف) [اليةػؿ .]ّٓ :فجػكاب ) ذا) هيػػا
فى ًم ىػف المٌ ًػل ذيػ كـ ً ىذا ىمسكػ يك يـ الإ ح
حػر فىًإلى ٍوػل تى ٍجػا يىر ى
فعػ ػػؿ مإػ ػػارع توػ ػػدـ عموػ ػػل الجػ ػػار كالمجػ ػػركر المتعمػ ػػؽ ػ ػػل  ،كةػ ػػد فػ ػػاد تودمػ ػػل
التخصوص  ،م  :ياـ ج ودعكف ذا مساـ الإر جك واه .

)ةتكػ ػ ى ً ىذا ى مى يغ ػ ػكٍا
ٖ -ذا كػ ػػاف الج ػ ػكاب جممػ ػػض ػ ػػرطوض كوكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
ػادفى يعكٍا ًلى ػ ٍػو ًا ٍـ ٍىم ػ ىػكالىاي ٍـ ) [اليس ػػاّ ]ٔ :فجػ ػكاب
ػاح فىػ ػًإ ٍف ىي ٍس ػػتيـ لم ػ ٍػياي ٍـ ير ٍ ػ نػدا فى ػ ٍ
اللي ىك ػ ى
)ِ)
صػ كػف فى ػًإف ىتىػ ٍػوف ًعى ً
ية ً
اة ى ػ وػض فى ىعمىػ ٍػو ًا كف
ػإف يسػػتـ) ككوكلػػل تعػػال ) :ف ػًإ ىذا ٍ
) ذا))فػ ٍ
ٍ ى
ؼ ما عمى اٍلم ٍةص ىي ً
ً
ات ًم ىف اٍل ىع ىذ ً
اب ) [اليساّ.]ِٓ :
ص ي ى ى
ي ٍ
ي ى

)ُ) ويظر :الت واف في عراب الورف َِْٓ/
)ِ) ويظر :المصدر يعسل ُِٓٗ/
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يس ي ً
كمػلي
كةوؿ في ةكلػل تعػال ) :فىاى كمػا ا ى
ػاف ىذا ىمػا ا ٍ ػتىّهي ىرحػلي فىاى ٍك ىرىمػلي ىكىيع ى
فىىوويػػك يؿ ىرلػػي ٍكػ ىػرىم ًف) [العجػػر : ]ُٓ :كف ج ػكاب ) ذا) )فووػػكؿ) )ُ) كالػػذم و ػػدك
كف )فووكؿ) جكاب ) كما) لما واتي:
ُ-الم اكر في كتب اليةك كف جكاب ) كما) ةمما وةذؼ  ،كهػذا ةالػل

فكذور ما وةذؼ في كتاب ا﵀ .
نا
في الورف الكروـ  ،كما جكاب ) ذا)
ِ-جػكاب ) كمػػا) وجػػب اةت اريػػل العػػاّ )ِ) كمػػا جػكاب ) ذا) فوجػػب عػػدـ
فعّ مإارنعا غوػر مسػ كؽ
اةترايل العاّ في مكاإع  ،مياا ٍف وككف الجكاب ن
السػػوف ك)سػػكؼ) ك) لػػف ) ك)ةػػد) كالععػػؿ ) :ووػػكؿ) كلػػـ وػػرد ج ػكاب ) ذا)

فعّ مإارعا موترنيا العاّ ج عيد س ول ػ)ج) اليافوض كفي مكإع كاةد.
ن
ّ-في كتب اليةك كف ) ذا) ترد رطوض  ،كترد غوػر ػرطوض جتةتػاج
ل جكاب .

ػتيادا لػ ذلػػؾ فإيػػل مػػف ال ػػذكذ الوػػكؿ ػا كف جػكاب ) كمػا) مةػػذكؼ ،
اسػ ن
كما كيل وتعذر تودوره في هذه ا وػض الكرومػض  ،لكػف لػوس مػف ال ػذكذ  ،ػؿ مػف

كذور الوكؿ ا كف ) ذا) هيا رطوض ةذؼ جكا اا لدجلض جكاب ) كمػا) عموػل
الكارد نا
 ،ك ظرفوض غور مإميض معي ال رط ج تةتاج ل جكاب.
ّ-عمػػػة الػػػربط بالفػػػا  :اخت ػػار العػػرب ر ػػط الجػ ػكاب الع ػػاّ م ػػف دكف

غورها لما فواا مف ترتوػب الذػايي عمػ ايكؿ  ،كجعػؿ الذػايي عوػب ايكؿ مػف

غوػػر تػراخ ؛ يكيػػل ةػػوف وجػػب ال ػػرط وجػػب الجػزاّ عموػػل ،فصػػمةت العػػاّ لاػػذا

)ُ) ويظر .عراب ذّذوف سكرة مػف الوػرف ج ػف خالكوػل الامػذايي ص ٖٓ  ،كالت وػاف فػي
عراب الوراف لمعك رم ِ ، َُٓ/كالدر المصكف لمسموف الةم ي َُ ، ٕٖٕ/كالم ػاب
في عمكـ الكتاب ج ف عادؿ الدم وي َِ. ِّْ/
)ِ) ويظر :المةرر في اليةك ّ.ٕٕٓ/
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ال ػػر ط ؛ يكيا ػػا تعو ػػد الترتو ػػب كالتعوو ػػب .كلخعتا ػػا لعظن ػػا

)ُ)

كم ػػا ع ػػف عم ػػض ر ػػط

الجػكاب العػػاّ فوػػد)) :ةوػػؿ  :كف سػ ب اةت ػراف جػكاب ال ػػرط العػػاّ  ،هػػك عػػدـ

ػذّ  ،جممػض  ،فممػا لػـ ووػك
ػاف وكػكف  ،م ن
ظاكر عّمض الجػزـ عمػ الجػكاب  ،ك ٍ
عكإػا عػف الجػزـ
ال رط عم العمؿ في الجممػض اجسػموض ة كػككه العػاّ ،فكايػت
ن
الظاهر؛ لذلؾ وواؿ في ع ار اا في مةؿ جزـ)))ِ).

ماإوا
فعّ
لك صةت هذه العمض لكجب ر ط الجكاب العاّ عيد كةكعل ن
ن
)كًا ىذا ًةو ىػؿ لىاي ٍػـ جى تي ٍع ًس يػدكٍا ًفػي اي ٍىر ً
ض ةىػاليكٍا
غور مس كؽ ػػ) ةػد) كوكلػل تعػال  :ى ع
ًكيمػػا ىي ٍةػػف م ً
ةكف){ال ورة  }ُُ :يف الععػػؿ الماإػػي كالجممػػض اجسػػموض ج
صػػم ى
ي ي ٍ
ى
تظار عمول عّمض الجزـ.

كةػػد كػػد الػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرائي كف فػػاّ ج ػكاب ال ػػرط تعوػػد معي ػ

الس وض  ،كلاذا المعي

جاز الجمع وف العػاّ ك) ذا) العجائوػض

)ّ)

كلػك صػ مػا

كػػده لكجػػب اةتػراف الجػكاب العػػاّ فػػي كػػؿ مكإػػع  ،لكيػػل مػػف المعػػركؼ  ،كف

الج ػكاب كمػػا كجػػب اةت اريػػل العػػاّ فػػي مكاإػػع  ،امتيػػع ر طػػل اػػا فػػي مكاإػػع

مر تعصومل .
عم يةك ما ك

كةػػد ت ػػوف كف ال ػػرط ج وكػػكف جك فعػ نػّ ماإػػوا  ،ك مإػػارعا ً
داج عمػ
ن
ن
الةػػاؿ كاجسػػتو اؿ ،فػػإذا كػػاف الج ػكاب كػػذلؾ  ،ك ةرونػػا ميػػل فػػي هػػذه الدجلػػض ،
فػّ وةتػػاج لػ ر طػل العػػاّ ؛ جرت اطامػػا كةػػدة الػزمف ،كوكػػكف ذلػػؾ ذا كػػاف
ميعوػ ػػا  ،فػ ػػإذا اختصػ ػػت دجلػ ػػض
الج ػ ػكاب فعػ ػ نػّ ماإػ ػ نػوا  ،ك مإػ ػػارنعا مذ تنػ ػػا ك ن
الجػ ػكاب المس ػػتو ؿ جةت اريػ ػػل ػ ػػ)لف) ك الس ػػوف ك )س ػػكؼ)  ،اختمع ػػت الدجلػػػض
)ُ) ويظػ ػػر :الوكاعػ ػػد كالعكائػ ػػد لمذمػ ػػايويي ،ص  ْٓٔ ،ك ػ ػػرح الرإػ ػػي عم ػ ػ الكافو ػ ػض/ْ ،
َُُ.
)ِ) الوكاعد كالعكائد ،ص ْٔٓ.
)ّ) ويظر  :معايي اليةك ْ. ٗٗ-ٖٗ/
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الزمايوض فاةتاج الجكاب ل ر طل العاّ ،ككذلؾ عيد جعؿ الجػكاب ً
داج عمػ

تةووؽ ةصكلل لس ول  ،كهك فعػؿ م و
ػاض ػػ)ةد) ظػاهرة ك موػدرة  ،ككػذلؾ ذا
ػر ك فعػ نػّ مإػػارنعا مس ػ كةها ػػ)ج) الياهوػػض  ،ك ػػّـ ايمػػر،
كػػاف الج ػكاب مػ نا
كهػػي صػػو ،تػػدؿ عمػ الطمػػب  ،فوػػؤت العػػاّ لػػر ط الجػكاب ا ي ػػائي ال ػػرط
الخ ػػرم ،ككػػذلؾ ذا كػػاف الج ػكاب جممػػض اسػػموض  ،فوػػؤت
عم الذ ات ما ودؿ عم التجدد كالةدكث.

العػػاّ لػػر ط مػػا وػػدؿ

فالعمض العامض ذف لمػر ط العػاّ هػي اخػتّؼ الجػكاب عػف ال ػرط  ،كةػد
ػػاركا لواػػا

ػػار اليةػػاة ل ػ هػػذه الوإػػوض مػػف غوػػر ٍف وصػػرةكا اػػا  ،فوػػد
وكلاـ  )) :عكاذا كاف الجكاب ج وصم يف وجعؿ ػرطنا كجػب اةت اريػل العػاّ ؛

لوعمـ ارت اطل اداة ال رط))

)ُ)

مذّ  ،جممض اسموض ،
كذلؾ ذا كاف الجكاب  ،ن

موركيا ةرؼ تيعوس  ،ك ػ)ةد) )ِ) .
جامدا  ،ك
فعّ
ك فعموض طم وض  ،ك ن
ن
ن
طا كج ػػب اةت اري ػػل
كة ػػكلاـ  )) :ذا ك ػػاف الجػ ػكاب ج وص ػػم ٍف وك ػػكف ػػر ن
العػػاّ َََ عكا ٍف كػػاف الج ػكاب وصػػم
)ّ)
العاّ))

طا َََ لػػـ وجػػب اةت اريػػل
ٍف وكػػكف ػػر ن

ؼ ج ػكاب ) ذا) فػػي الوػػرف
المطمػػػب الرابػػػع  :حػػػذؼ جػػػكاب (إذا)  :يةػ ًػذ ى
ككذور ما اختمؼ المعر كف في تةدود هذا الجكاب ،
نا
الكروـ في مكاإع كذورة ،
كجكاب ال رط لـ وةذؼ في المغض كالوػرف الكػروـ ع ذىػا ،عكاكيمػا ةػذؼ يمػر مػف
ايمكر ومكف جمالاا فوما واتي:
)كًا ٍف ىىردتح ٍـ
ُ-وةذؼ الجكاب ذا تودمل ما ودؿ عمول ،كوكؿ ا﵀ تعال  :ى ع
إعكٍا ىكجى ىد يكـ فىّى ج ىياح عمى ٍو يكـ ً ىذا سمكمتيـ كمآ تىٍوتيـ ًاٍلمعر ً
ً
كؼ ) [ال ورة:
ى ٍ
ى ٍي
ي ى ى ٍ
ىف تى ٍستىٍر ي ٍ ٍ

)ُ) الجي الدايي ص ٕٔ .
)ِ) ويظر  :المصدر يعسل ص ٕٔ ، ٖٔ-كا تواف في عمكـ الورف صَُْ .
)ّ) رح ا ف عووؿ ِ. ّٕٔ-ّٕٓ/
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ِّّ] كج ػ ػكاب ) ذا) فػ ػػي هػ ػػذه ا وػ ػػض مةػ ػػذكؼ لدجلػ ػػض ال ػ ػػرط ايكؿ كجكا ػ ػػل
عمول)ُ)

)كًا ىذا ىك
كه كف
كمف ذلؾ ةكلل تعال  :ى ع
إػمي ي
ىجمىاي كػف فىػّى تى ٍع ي
طم ٍوتييـ اللي ىساّ فىى مى ٍغ ىف ى
ػيك ٍةف ٍىزكاجا كػف ً ىذا تىراإػكٍا ٍو ىػياـ ًػاٍلمعر ً
ً
كؼ) [ال وػرة ]ِِّ :كمػف ذلػؾ
ى ٍي
ى ىٍ ى ي
ىف ىو ى ى ى ي
ٍب ال ح ػاى ىداّ ً ىذا ىمػا يد يعػكٍا) [ال وػرة ]ِِٖ :كةكلػل تعػال :
)كجى ىوػا ى
ةكلػل تعػال  :ى
ػكف ً ىع ٍا ًػد ًه ٍـ ً ىذا
)كى ٍ ػ ًا يد ٍكٍا ً ىذا تىى ى
)كاٍل يمكفي ى
ػاو ٍعتي ٍـ) [ال وػرة ]ِِٖ :كةكلػل تعػال  :ى
ى
اه يػدكٍا) [ال وػرة ]ُٕٕ :كةكلػل تعال ) ىذلً ى ك
ػارةي ٍىو ىمػايً يك ٍـ ً ىذا ىةمى ٍعتي ٍـ){المائػدة :
ىع ى
ػؾ ىكع ى
ٖٗ} كةكلل تعال ) :ايظييركٍا ًلً ذى ىم ًرًه ً ىذا ىذٍ ىم ىر) [اييعاـ.]ٗٗ :
كيسػػب لػ ػ الع ػراّ كي ػػل ج ػػاز توػػدوـ الجػ ػكاب عمػ ػ ال ػػرط
ي
إف توػدـ عموػل ػ ول الجػكاب فاػك دلوػؿ
مالؾ )) :يداة ال رط صدر الكػّـ  ،فػ ٍ
)ِ)

كة ػػاؿ ا ػػف

عمول  ،كلوس واه  ،خّفنا لمككفووف كالم رد )))ّ).
كذكر الرإي )) :كيل ذا تودـ عم داة ال ػرط مػا هػك جػكاب مػف ةوػث

ظا ؛ ك
يف ال رط صدر الكّـ ،ؿ هك
المعي  ،فموس عيد ال صرووف جكاب لع ن
وإػػا،
داؿ عموػل ،ككػػالعكض ميػػل ،كةػػاؿ الككفوػػكف  :ػؿ هػػك جػكاب فػػي المعػػظ ن
كلػػـ وجػػزـ كوصػػدر العػػاّ لتودمػػل  ،فاػػك عيػػدهـ ج ػكاب كةػػع فػػي مكةعػػل ،عكاكيمػػا

وجزـ عم الجكاز ذا تاخر عف ال رط)))ْ).

فػ ػػالككفوكف ل كمػ ػػا جػ ػػازكا توػ ػػدوـ الج ػ ػكاب ج وكػ ػػكف هيػ ػػاؾ ةػ ػػذؼ ةسػ ػػب

مذه اـ ،ك رل كف ايخذ مذهب الككفووف هذا ،لل ما وسكغل يمروف :
)ُ) ويظر :الت واف في عراب الورف ُ.َُٓ/
)ِ) ويظر :الممخص في عراب الورف لمت روزم ،صٖٔ.
)ّ) تساوؿ العكائد ص ِّٖ

)ْ) رح الرإي عم الكافوض ، ٖٗ /ْ ،كويظر:ائتّؼ اليصػرة فػي اخػتّؼ يةػاة الككفػض
كال صرة ،صَُّ.ُُّ -
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ايكؿ :كيل وومؿ مف مكاإع ةذؼ جكاب ال رط في الورف الكروـ.

كالذ ػػايي :كي ػػل م ػػف المع ػػركؼ ف ػػي المغ ػػض كف تو ػػدوـ ماةو ػػل الت ػػاخور ف ػػي

ايصػػؿ  ،لػػل دجلػػض ّغوػػض ،فتوػػدوـ جػكاب ال ػػرط ج ػػد مػػف ٍف وكػػكف لػػل كجػػل
مػػف كجػػكه هػػذه الدجلػػض ؛ لػػذا وي غػػي ٍف تػػدرس هػػذه المكاإػػع فػػي ػػاب  :توػػدوـ
جكاب ال رط ج فػي ػاب  :ةػذؼ جػكاب ال ػرط  ،ػاياا فػي ذلػؾ ػاف توػدوـ

الخ ر عم الم تد  ،كتودوـ المععكؿ ل عم فعمل.

ػميا ف ػػي الع ػػارة الت ػػي
ِ -وة ػػذؼ الجػ ػكاب ذا كاي ػػت دجلت ػػل م ػػذككرة إ ػ ن
ػؾ
ةمػػت مةمػػل ،ك دؿ عموػػل السػػواؽ  ،كوكلػػل تعػػال ) :ىئً ػ ىذا ًمتٍىيػػا ىك يككيػػا تيىارنػػا ىذلًػ ى
ىر ٍج ػػعه ى ًعو ػ هػد) [ ؽ ]ّ:كتو ػػدور الجػ ػكاب :يرج ػػع  ،دؿ عمو ػػل ) ذل ػػؾ رج ػػع عو ػػد )
ً
ً
ً ًح
ػكف)
ام ػػا ىكي يك ػػـ حم ٍخ ىريج ػ ى
كةكل ػػل تع ػػال  ) :ىىوع ػ يػد يك ٍـ ىكي يك ػ ٍػـ ىذا مػ ػت ٍـ ىك يكي ػػتي ٍـ تيىارن ػػا ىكعظى ن
[المؤميكف ]ّٓ :كتودور الجكاب  :تخرجكف  ،كةكلل تعال ) :ىئً ىذا يككيا تيىارنا ىئًكيػا
لىًعي ىخٍمػ و
ؽ ىجًدو وػد) [الرعػد ]ٓ :كالتوػدور  :يخمػؽ مػف جدوػد  ،كةكلػل تعػال ) :ىئًػ ىذا
ً
ػكف ) [المؤميػػكف ]ِٖ :كالتوػػدور  :ي عػػث ،
ًمتٍىيػػا ىك يككيػػا تيىارنػػا ىك ًع ى
امػػا ىئكيػػا لى ىم ٍ يعكذيػ ى
ظن
و
ػاف يةجكػتىاي ٍـ ً ٌج ىف ةىػاليكا ا ٍئتيػكا
كةكلل تعال  :ى ع
)كًا ىذا تيٍتمىػ ىعمى ٍػو ًا ٍـ ىواتيىيػا ىو ىليػات كمػا ىك ى
ًآ ائًىيا ًف يكيتيـ ً ً
وف ) [الجاذوض.]ِٓ :
ى
صادة ى
ٍ ى
جػػاز ف تكػػكف ) ذا) هيػػا ظرفوػػض ج ػػرطوض  ،فػػّ تةتػػاج ل ػ ج ػكاب،
كجػػاز ف تكػػكف ػػرطوض ةػػذؼ جكا اػػا كتوػػدوره  :عمػػدكا لػ الةجػػج ال اطمػػض

)ُ)

لدجلػض ) مػا كػاف ةجػػتاـ ) عموػل كمػف ذلػػؾ ةكلػل تعػال ) :فىػًإ ىذا ىع ىػزىـ
ك
اف ىخ ٍو نار لكاي ٍـ) [مةمد ]ُِ :كالتودور  :فإذا عزـ ايمر
ص ىدةيكا الملى لى ىك ى
ى
ص ىػدةيكا المكػلى)
 ،فود ةذؼ الجػكاب ؛ ذ دؿ عموػل ةكلػل تعػال  ) :ىفمى ٍػك ى
ً
ةكلػػل تعػػال  :ع ً
ك
ػكف
)كًا ىذا ةوػ ىػؿ لىايػ يػـ اتكويػػكا ىمػػا ىػ ٍػو ىف ٍىوػػدو يك ٍـ ىك ىمػػا ىخٍمعى يكػ ٍػـ لى ىعم يكػ ٍػـ تيٍر ىة يمػ ى
ى
ايم يػر ىفمىػ ٍػك
ٍ
)ِ)
فاصدؽ
ٍ
كمػف ذلػؾ

)ُ) ويظر :ايمالي اليةكوض ج ف ال جرم ُ ، ِّ ،ِِ/كمغيي الم وب ُ.ٖٗ/
)ِ) ويظر :الت واف في عراب الورف لمعك رم.َْٕ /ِ ،
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ً
{ْٓ} كمػػا تىػ ػاٍتًو ًاـ لمػػف و ػ وػض لم ػػف وػ ً
ػوف){وس :
ػات ىرل ًا ػ ٍػـ ًج ىكػ ي
ٍ ى
ٍ ى
ػايكا ىع ٍياىػػا يم ٍع ًرإ ػ ى
ىى
ْٓ ، }ْٔ-كجػ ػكاب ) ذا) ف ػػي ه ػػذه ا و ػػض مة ػػذكؼ ؛ يكي ػػل دؿ عمو ػػل  ،ةكل ػػل
ً
ػوف)  )) ،كاكيػػل ةػػاؿ  :عكاذا ةوػػؿ لاػػـ اتوػكا مػػا ػػوف
تعػػال )ًج ىكػ ي
ػايكا ىع ٍياىػػا يم ٍع ًرإػ ى
ودوكـ كما خمعكـ عرإكا)) )ُ) .
ؼ الجكاب في هذه ا وات ا م ،مف التصرو
فة ٍذ ي
ذكره كجكد ما ودؿ عمول.

ل ؛ يكيل غي عػف

)ةتكػ ً ىذا فى ً ػٍمتي ٍـ
ّ-وةػػذؼ الج ػكاب لمعمػػـ ػػل  ،مػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  :ى
ً
ً
ػكف ًمػي يكـ كمػف يو ًرو يػد الػ حد ٍي ىوا
ص ٍوتيـ لمف ى ٍعًد ىمػا ىا
ىر يكػـ كمػا تيةح ى
ىكتىىي ىازٍعتي ٍـ في اي ٍىم ًر ىك ىع ى
ً
صػ ىػرفى يك ٍـ ىعػ ٍػياي ٍـ) [ ؿ عمػراف ]ُِٓ :ف ػػمتـ  :ج يػػتـ
ىك ًمػػي يكـ كمػػف يو ًروػ يػد ا خػ ىػرةى ذيػ كـ ى
كإػػععتـ  ،كاختمػػؼ فػػي ج ػكاب ) ذا)  ،فوػػد ةوػػؿ  :كيػػل مةػػذكؼ توػػدوره  :ػاف
مركـ  ،ك امتةيتـ  ،ك صرفكـ عياـ  ،كةوػؿ  :جكا اػا  :كتيػازعتـ  ،كةوػؿ :

كعصوتـ  ،كالكاك موةمض زائدة  ،كةوؿ  :ج جكاب لاا)ِ).

كالػػذم و ػػدك ف ) ذا) ظرفوػػض ػػرطوض كةػػد ةػػذؼ جكا اػػا لمعمػػـ ػػل ؛ ك
يف

الصةا ض )رإي ا﵀ عياـ) ةد عا كا معايػاة هػذا الع ػؿ كيتائجػل  ،كةػد وكػكف
الجكاب  ،هك ةكلل تعػال ً :
)مػي يكـ كمػف يو ًرو يػد الػ حد ٍي ىوا ىك ًمػي يكـ كمػف يو ًرو يػد ا ًخ ىػرةى) عكا ٍف
لـ ووتػرف العػاّ ؛ ك
يف هػذا هػك الػذم ةصػؿ عػد ف ػماـ كتيػازعاـ كعصػواياـ

يمر رسكؿ ا﵀ ) )في معركض يةد .

)ةتكػ
ْ .وةذؼ الجكاب لجعمل نا
مر عا ًما  ،مػف ذلػؾ ةػكؿ ا﵀ تعػال  :ى
ػاؿ لىاي ٍػـ ىخ ىزىيتياىػا) [الزمػر ]ّٕ :ةػاؿ سػو كول :
ػت ى ٍ ىكاياىػا ىكةى ى
كهػا ك فيتً ىة ٍ
اؤ ى
ً ىذا ىج ي
ػت ى ٍ ىكاياىػا) وػف
كهػا كفيتً ىة ٍ
))كس ي
اؤ ى
ػالت الخموػؿ عػف ةكلػل تعػال  :ى
)ةتكػ ً ىذا ىج ي

)ُ) المذؿ السائر ِ ، ٖٗ/كويظر  :ا تواف في عمكـ الورف صَٕٔ .
)ِ) ويظر :المصدر يعسل ، ِّٖ /ُ ،كفت الودور لم ككايي.ُّْ/ُ ،
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جكا اػػا ؟ فوػػاؿ  :كف العػػرب ةػػد تتػػرؾ فػػي مذػػؿ هػػذا الخ ػػر ،الجػكاب فػػي الكػػّـ

لعمـ المخ ىر يم يّ كإع هذا الكّـ)))ُ).
 .كذكػػر ايخع ػػش كف الجػ ػكاب ) :كة ػػاؿ لاػػـ خزيتا ػػا ) ،كالػ ػكاك ازئ ػػدة
كةاؿ ا ف ةتو ض )) :

)ةتكػ
كوكلػل تعػال  :ى

)ِ)

كايل ج جكاب لل ،
ككاك اليسؽ ةد تزاد ةت وككف الكّـ ٌ
ػاؿ لىاي ٍػـ ىخ ىزىيتياىػا) [الزمػر:
ػت ى ٍ ىكاياىػا ىكةى ى
كهػا ك فيتً ىة ٍ
اؤ ى
ً ىذا ىج ي

ّٕ] كالمعي  :ةاؿ لاـ خزيتاا)))ّ) كذكر الط رم ف مف اليةاة مف ةاؿ اف

ػاؿ لىاي ٍػـ ىخ ىزىيتياىػا) كالػكاك ازئػدة ،كذكػر ك
ػاف ))اةػرب
)كةى ى
الجػكاب هػك ةكلػل تعػال  :ى
ايةكاؿ ل الصكاب ةكؿ مف ةاؿ ك
اف الجكاب متركؾ)))ْ).
كةوػػؿ  :ف الجػكاب مةػػذكؼ ،توػػدوره :سػػعدكا  ،ك صػػاركا لػ السػػعادة،

كةوػػؿ توػػدوره :دخمكهػػا

)ٓ)

 ،ك يسػكا ك ميػكا

)ٔ)

 ،كةوػػؿ توػػدوره :كوػػت ككوػػت

كةوؿ  :كف ))) ذا) هيا لمجرد الزماف غور مإميض معي ال رط))

)ٖ)

)ٕ)

،

كمػ ػػذهب الكػ ػػكفووف كف الج ػ ػكاب ةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :كفتةػ ػػت ا كا اػ ػػا) كال ػ ػكاك

عيدهـ زائدة

)ٗ)

فالجكاب في هذه ا وض الكرومض ج وتعدل هذه اجةكاؿ)ُ).

)ُ) الكتاب.َُّ /ّ ،
)ِ) ويظر  :معايي الورف ص ِٕٓ .
)ّ) تاكوؿ م كؿ الورف ص ِّٓ .
)ْ) جامع ال واف.ْْ /ِْ ،
)ٓ) ويظػػر :الموتإػػب لمم ػػرد ُٖ /ِ ،كمعػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل ِٕٓ -ِْٕ /ْ ،كالجػػامع
يةكاـ الورف ٖٓ /ُٓ ،كفت الودور.ُّْ /ُ ،

)ٔ) ويظر  :مّؾ التاكوؿ ج ف الز ور الغرياطي ِِْٗ/
)ٕ) ويظر :مغيي الم وب.ِّٔ /ِ ،
)ٖ) التةرور كالتيكور ج ف عا كر ِْ. ُّٖ/
)ٗ) ويظر :رح الوصائد الس ع الطكاؿ ي ي كر ف ايي ارم ،صٓٓ.ٖٓٔ ،
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كةػػاؿ الزمخ ػػرم )) :كف جػكاب ) ذا) مةػػذكؼ ؛ عكاكيمػػا ةػػذؼ يكيػػل صػػعض

ذكاب هؿ الجيض  ،فدؿ ةذفل عم

كيػل ػيّ ج وةػوط ػل الكصػؼ))

)ِ)

كهػذه

هي ةوووض ةذؼ الجكاب في هذه ا وض الكرومض كيةكها.
ً
ت * ى عكًا ىذا
ت لً ىرلاىا ىك يةوك ٍ
ت * ىك ًىذ ىي ٍ
كماّ اي ى وك ٍ
كمف ذلؾ ةكلل تعال  ) :ىذا الس ى
ػت * ىو ػػا ىوحاى ػػا
ػت لً ىرلاى ػػا ىك يةوك ػ ٍ
ػت * ىك ًىذ ىي ػ ٍ
ػت ىم ػػا ًفواى ػػا ىكتى ىخمك ػ ٍ
ت * ىكىٍلوى ػ ٍ
ض يمػ ػ كد ٍ
اير ي
ٍ
ػؾ ىكػ ٍػدةا فىم ً
ػاف ًكيػ ى ً ً
ّةوػ ًػل * فىاى كمػػا ىمػ ٍػف يكتً ػ ىي ًكتىا ىػػلي ًىو ًمويًػ ًػل)
يسػ ي
ا ى
ػؾ ىكػػاد هح لى ػ ىرلػ ى ن ي

[اجي واؽ ] ٕ– ُ :ةوػؿ  :ف الجػكاب) :ك ذيػت لر اػا) ،كالػكاك ازئػدة  ،كةوػؿ :

كف جكا اا  :ةكلل تعال  ) :فا كما مف يكت كتا ول) م :ذا السماّ اي وت فمػف

يكت ػ ػػي كتا ػ ػػل وموي ػ ػػل فةكم ػ ػػل ك ػ ػػذا كك ػ ػػذا  ،كةو ػ ػػؿ  :ف جكا ا ػ ػػا م ػ ػػا دؿ عمو ػ ػػل
) فمّةول) م  :ذا السماّ اي وت جة ا يساف عممل  ،كةوػؿ  :الجػكاب فػاّ

مإمرة كاكيل ةاؿ  :ذا السماّ اي وت فوػا واػا ا يسػاف يػؾ كػادح لػ ر ػؾ ،
كةوؿ  :ف الجكاب مةذكؼ لعمـ المخاط وف ػل  ،م  :ذا كايػت هػذه ايمػكر

عمـ المكذ كف ال عث إّلاـ كخسارتاـ)ّ) .
ً
ػت) [المرسػّت ]ٖ :ةوػؿ  :كف جكا اػا،
ػكـ طي ًم ىس ٍ
كةكلل تعال ) :فىػإ ىذا الحي يج ي
) كوػػؿ وكمئػػذ لممكػػذ وف ) [المرسػػّت ، ]ُٓ :كةوػػؿ  :كيػػل مةػػذكؼ كالتوػػدور :
اف مركـ)ْ).

)ُ) ويظػر :الكسػػوط فػي تعسػػور الوػرف المجوػػد ٓٗٓ /ّ ،كال وػاف فػػي غروػب عػراب الوػػرف،
ِ.ِّٕ /
)ِ) الك ػػاؼ ُِْ /ْ ،كويظػػر :ال ةػػر المةػػوط ، ٖٓٗ /ٕ ،كالػػدر المصػػكف، ْْٓ /ٗ ،
كالم اب في عمكـ الكتاب.ّٓٓ /ُٔ ،
)ّ) ويظر :الموتإب ، َٖ-ٕٗ /ِ ،كمعايي الورف عكاع ار ل ، ِّْ /ٓ ،كالجامع يةكػاـ
الورف.ُِٕ -َِٕ /ُٗ ،

)ْ) ويظر :الت واف في عراب الورف.ْٗٓ /ِ ،
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كً
ض ىد ًكا) [العجر ، ]ُِ :ةوؿ  :كف جكا اا
اير ي
كةكلل تعال  ً) :ىذا يدكت ٍ
ًو
ب) [العجػػر ، ]ِْ :كةوػػؿ  :كيػػل مةػػذكؼ كتوػػدوره  :ػػاف ايمػػر
)فىىو ٍك ىمئػػذ ج يو ىع ػ لذ ي
)ُ)
كيةكه
ٍجك يج ىك يهػـ لمػف يك لػؿ
)ةتكػ ً ىذا فيتً ىة ٍ
ٍجك يج ىك ىمػا ي
ػت ىوػا ي
كمػف ذلػؾ ةكلػل تعػال  :ى
اخصػضه ى ٍ ص ك ً
ً
ح ً ً
ً
وف ىكعى يػركا ىوػا
ىة ىد وب ىويسػميكف ىكا ٍةتى ىػر ى
ػار الػذ ى
ػي ى ى
ى ي
ب اٍل ىك ٍع يػد اٍل ىةػؽ فىػإ ىذا ه ى
ًً
و
ً
وف) [ايي واّ. ]ٕٗ-ٗٔ :
ىكٍومىىيا ةى ٍد يككيا في ىغ ٍعمىض لم ٍف ىه ىذا ى ٍؿ يككيا ظىالم ى
عد ٍف ذكر سو كول كف ) ذا) العجائوض توع جكانا لم رط  :ةاؿ )) :كزعـ
الخموػػؿ كف دخػػاؿ العػػاّ عمػ ) ذا) ف ػػو )) )ِ)  ،كلػػـ وعوػػب سػػو كول عمػ كػػّـ

الخموؿ  ،مما ودؿ عم

كياما كمواما وميعاف جعؿ ) فإذا هػي اخصػض) جكانػا

لػ) ذا) يكيل مف الو عيدهما الجمع وياما في جكاب ال رط.
كةػػاؿ الع ػراّ )) :معيػػاه  ،كا﵀ عمػػـ  ،ةت ػ ذا فيتًةػػت اةتػػرب  ،كدخػػكؿ

)ةتك ً ىذا
الكاك في الجكاب في )ةت ذا) {ايي واّ  }ٗٔ :ميزلض ةكلل تعال ى
ػاؿ لىاي ٍػـ ىخ ىزىيتياىػا) [الزمػر َََ ]ّٕ :كمذمػل فػي
ػت ى ٍ ىكاياىػا ىكةى ى
كهػا ك فيتً ىة ٍ
اؤ ى
ىج ي
ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمى ىما ىكتىمك ػ ػ ػ ػ ػ ػػلي لًٍم ىج ً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ىف ىو ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ػوف {َُّ} ىكىي ى
اد ٍو ىي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاهي ٍ
الص ػ ػ ػ ػ ػ ػػافات ) ىفمى كم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ٍ
ً ً
وـ){ الصافات }َُْ-َُّ:معياه  :يادوياه)) )ّ) .
ٍ ىراه ي

كهػػذا م ػػا ييسػػب لو ػػل عكال ػ الكس ػػائي كف ج ػكاب ) ذا) ه ػػك ةكلػػل تع ػػال :
ب اٍلك ٍع يػد اٍل ىةػ ح
كيسػب لػ الكسػائي كيػل جػاز ف وكػكف
ؽ) كالػكاك ازئػدة  ،ي
)كا ٍةتى ىػر ى ى
ى
كً
ً
ً
وف ىكعىيركا))ْ) .
ص يار الذ ى
صضه ى ٍ ى
جكاب ) ذا) هك ةكلل تعال ) :فىًإ ىذا ه ىي ى اخ ى

)ُ) ويظر :ال واف في غروب عراب الورف.ُِٓ /ِ ،
)ِ) كتاب سو كول ّ. ْٔ/
)ّ) معايي الورفِ. ُُِ/
)ْ) ويظر  :عراب الورف لميةاس ص ُِٔ .
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كمػػا ةػػاؿ ػػل الع ػراّ ةػػاؿ ػػل ا ػػف ةتو ػػض  ،كالط ػػرم  ،ػ ك
ػاف ال ػكاك فػػي ةكلػػل
ب اٍلك ٍع يػد اٍل ىةػ ح
ػت
ؽ) ازئػدة  ،ك موةمػض  ،كالمعيػ  :ةتػ ذا فيتًة ٍ
)كا ٍةتى ىػر ى ى
تعػال ى
الكعد الة ح
ؽ)ُ)
واجك يج كماجكج اةترب
ي

)وا ىكٍومىىيا ةى ٍد يككيا
كةاؿ الزجاج )) :كالجكاب عيد ال صرووف ةكلل تعال  :ى
ًفي ىغ ٍعمى وض لم ٍف ىه ىذا) كهاهيا ةكؿ مةذكؼ  ،المعي  َََ :ةالكا وػا كوميػا)) )ِ)
م  :كف الجػكاب  :ةػػالكا وػػا كوميػػا  ،ذػػـ ةػػذؼ )ةػػالكا)  ،كهػػذا الةػػذؼ كذوػػر فػػي

الورف الكروـ .

كهذه هي ايكجل الذّذض التي تياةمتاا كتب ا عراب كالتعسور

)ّ)

.

كةاؿ الزمخ ػرم )) :توػع ) ذا) العجائوػض فػي المجػازاة سػادة مسػد العػاّ،

فػػإذا جػػاّت العػػاّ معاػػا تعاكيتػػا عمػ كصػػؿ الجػزاّ ال ػػرط فوتاكػػد)))ْ) .م :
ً
ً ً
صػضه) ،كهػذا هػك الوػكؿ الػذم
ػي ى اخ ى
ف جػكاب ) ذا) هػك ةكلػل تعػال ) :فىػإ ىذا ه ى
اختاره ا ف عطوض اييدلسي)ٓ).
كجػػاّ فػػي ػػرح التص ػرو يػػل ))ةػػد وجمػػع ػػوف العػػاّ ك) ذا) العجائوػػض
ً
ً ً
ػار
صػضه ى ٍ ى
ػي ى اخ ى
صي
تاكو نػدا خّفنػا لمػف ميػع ذلػؾ  ،ةػاؿ ا﵀ تعػال ) :فىػإ ىذا ه ى

)ُ) ويظر  :تاكوؿ م كؿ الورف ص ِّٓ  ،كجامع ال واف ُٕ. َُٗ-َُٖ/
)ِ) معايي الورف عكاع ار ل ّ. ِّٗ/
)ّ) ويظر :معايي الوػرف عكاع ار ػل ّ ، ِّٗ /عكاعػراب الوػرف لميةػاس ،صُِٔ  ،كم ػكؿ
عػ ػراب الو ػػرف ِ ، ٖٖ/كال و ػػاف ف ػػي غرو ػػب عػ ػراب الو ػػرف ،ُٔٔ /ِ ،كالت و ػػاف ف ػػي
ع ػراب الوػػرف ، ُِّ /ِ ،كال ػدر المصػػكف ، َِّ /ٖ ،كالم ػػاب فػػي عمػػكـ الكتػػاب،
ُّ ، ٖٓٗ /كةا وض مةمد الخإرم.ُِْ /ِ ،
)ْ) الك اؼ.ُِّ /ّ ،
)ٓ) ويظر :المةرر الكجوز.ََُ /ْ ،
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كً
وف ىكعى يػركا))) )ُ) ... .كمػػياـ مػف اسػػتدؿ عمػ ميػػع ذلػؾ عػػدـ جػكاز اجتمػػاع
الػذ ى
داتوف لمعي كاةد ؛ ذ كوؼ تجتمع العاّ ك) ذا) ككّهما لمر ط ؟.
كص ػػرح اج ػػمكيي اي ػػل )) :ج وج ػػكز الجم ػػع ويام ػػا ف ػػي الجػ ػكاب))

)ِ)

عكإػػا عػػف العػػاّ
كذكػػر الصػ اف )) كف مةػػؿ الميػػع مػػف الجمػػع ذا كايػػت ) ذا)
ن
في الر ط ج لمجرد التككود)))ّ).
كة ػػد ك ػػاف غ ػػرض التككو ػػد ه ػػك العم ػػض الت ػػي اس ػػتيد لوا ػػا الزمخ ػػرم ف ػػي

الجمع وف العاّ ك) ذا) في ر ط الجزاّ ال رط.

كت ي ػ ا لكسػػي مػػذهب الزمخ ػػرم  ،فوػػاؿ )) :ك) ذا) لممعاجػػاة  ،كهػػي

عكإػػا عياػػا َََ عكاذا جػػيّ
تسػػد مسػػد العػػاّ الجزائوػػض فػػي الػػر ط  ،كلوسػػت
ن
معا  ،كما هيا  ،وتوكل الر ط)) )ْ).
اما ن
كةػاؿ ايسػػتاذ مةمػد مةوػػي الػدوف ع ػػد الةموػد ))كةػػد اختمػؼ اليةػػاة فػػي

ج ػ ػكاز الجمػ ػػع ػ ػػوف العػ ػػاّ ك) ذا) كال ػ ػراج ج ػ ػكاز الجمػ ػػع لػ ػػكركده فػ ػػي الوػ ػػرف

)ٓ)
ادا ا وض المذككرة في سكرة ايي واّ  ،ك كّـ الزمخ رم .
الكروـ)) مست ن
كجػ ػػاّ فػ ػػي عػ ػػض كتػ ػػب اليةػ ػػك كف ))العػ ػػاّ الجكا وػ ػػض معياهػ ػػا الػ ػػر ط ،

كتّزماػا السػ وض))

)ٔ)

كلمعيػ السػ وض هػذه  ،ت يػ الػدكتكر فاإػؿ السػامرائي

ػادا ا وػػض يعسػػاا ك وػػكؿ الزمخ ػػرم الػػذم يومػػل م ػف
مػػذهب الزمخ ػػرم مست ػ ن
)ُ) رح التصرو عم التكإو . ُٗٓ -ُْٗ /ْ ،
)ِ) ةا وض الص اف عم

رح اي مكيي.ّْ /ْ ،

)ّ) المصدر يعسل كالصعةض يعساا.
)ْ) ركح المعايي ٗ. ٖٖ/
)ٓ) عدة السالؾ ل تةووؽ كإ المسالؾ اامش كإ المسالؾ ْ. ُِٗ/
)ٔ) الجي الدايي ص ٔٔ .
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ػػرح التصػرو فػػي ةػػوف كف ةكلػػل هػػذا مػػذككر يصػػل فػػي تعسػػوره  :الك ػػاؼ ،

فاجاز ر ط ) ذا) العاّ ةجض جكاز الجمع وف معيوي الس وض كالمعاجاة

)ُ)

كو دك ايل ج وص ما جازه الكسػائي  ،كالزمخ ػرم كمػف ت عامػا  ،ك
يف

العاّ ما استعممت عيد كةكعاا جكانػا لم ػرط ٌج لمتعووػب كالػر ط عمػ يةػك مػا
وياه في مكإكع  :عمض ر ط الجكاب العاّ .
هذا مف جاض كمػف جاػض خػرل فػإف ) ذا) العجائوػض توػكـ موػاـ العػاّ فػي

الػػر ط  ،كةػػد غيػػت عياػػا ))كذلػػؾ ك
يف ) ذا) لممعاجػػاة  ،كفػػي المعاجػػاة معي ػ
التعووب))

)ِ)

 ،فاي مع كياا تؤدم هذه الكظوعض تعود معي المعاجاة .

كمف جاض ذالذض  ،كف ) ذا) العجائوض ةد جػاّت جكانػا لم ػرط فػي الوػرف
الكػ ػروـ ف ػػي ة ػػد ع ػػر مكإ ػ نػعا  ،كه ػػي ل ػػـ تػ ػرت ط الع ػػاّ ف ػػي ه ػػذه المكاإ ػػع
جموعاا  ،فما الاا اةتريت اا في سكرة ايي واّ ؟! فما تعسور هذا ال ػذكذ لػك

ص ما يزًع ىـ ؟! .
كمف جاض ار عض كف جكاز الجمػع ػوف العػاّ  ،ك) ذا) ةجػض توكوػض الػر ط

كتككوػػده مخ ػػالؼ لمػػا ك ػػده الية ػػاة كاتعو ػكا عمو ػػل  ،كه ػػك كيػػل ج وج ػػكز اجتم ػػاع
ػذّ  ،ج ػكاز االجمػػع ػػوف الام ػزة كال ػػاّ ،
داتػػوف لمعي ػ كاةػػد  ،فمػػـ ووكل ػكا  ،مػ ن

ػت زو ػػد  ،زو ػػادة ف ػػي التعدو ػػض  ،ك تةمو ػػض العم ػػـ ػ ػػ) ؿ) توكو ػػض ف ػػي
ية ػػك  :ذه ػ ي
تعروع ػػل  ،كل ػػـ وجو ػػزكا ٍف وو ػػاؿ  :س ػػكؼ ل ػػف فع ػػؿ ك ػػذا  ،جع ػػؿ )ل ػػف) تككو ػ نػدا
لػػ)سكؼ) فػػي معيػ اجسػػتو اؿ  ،ػػؿ ميعػكا هػػذا  ،كعممػكا الميػػع ػ ك
ػاف فػػي جػكاز

ذلػػؾ لغػ نػكا فارنغػػا ٌج فػػي التككوػػد  ،كػػالجمع ػػوف ) كف) المؤكػػدة  ،كجـ التككوػػد ،

)ُ) ويظر  :معايي اليةك ْ. ٗٗ/
)ِ) ال رهاف في عمكـ الورف لمزرك ي ص َُُٗ .
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ودا لصادؽ  ،ك ف الوسـ كجـ التككود كيكف التككوػد  ،يةػك :كا﵀
يةك  :كف ز ن
ك
يصرف المظمكـ )ُ)،
ىي

فاستيادا ل كيل ج وجكز اجتماع داتوف ٌج ذا كايت ايداتاف كّهمػا
ن
تككوػػد ؛ فإكيػػل ج وجػػكز اجتمػػاع العػػاّ ك) ذا) فػػي ج ػكاب ال ػػرط ؛ ك
يف كموامػػا

جاّ لمعي الر ط  ،ج لمعي التككود

يخمص مما س ؽ ذكره  ،كف ) ذا) العجائوػض ج توتػرف العػاّ عيػد كةكعاػا

جكان ػػا لم ػػرط كم ػػا ذ ػػت ه ػػذا م ػػف خ ػػّؿ ال ػ ػكاهد الوريو ػػض ؛ كيكيا ػػا كم ػػا ة ػػاؿ
الزمخ ػػرم يعس ػػل )) :كتو ػػاـ ) ذا) مو ػػاـ الع ػػاّ)))ِ) ف ػػي ال ػػر ط  ،م  :كمتاهم ػػا

ار طػض  ،كلوسػت مؤكػدة  ،كج وجػكز فػي المغػض اجتمػاع داتػوف لغػرض كاةػد ٌج

في التاكود)ّ)  ،ك كما اةتجاجاـ ا وض فمـ وكف في مةمل ذ ) ذا) ال رطوض فواػا
لػػـ وكػػف جكا اػػا ةكلػػل تعػػال )فػػإذا هػػي اخصػػض)  ،كالصػػةو

كف ج ػكاب ) ذا)

فػػي هػػذه ا وػػض كا و ػات التػػي س ػ وتاا مةػػذكؼ  ،كةػػد تطػػرؽ ػػك ال ركػػات ػػف

ايي ارم لػ

وػاف غػرض هػذا الةػذؼ فوػاؿ )) :ذهػب الككفوػكف لػ

كف الػكاك

العاطعػػض وجػػكز ٍف توػػع ازئػػدة ،عكالوػػل ذهػػب ػػك الةسػػف ايخعػػش  ،ك ػػك الع ػػاس
الم رد  ...مف ال صرووف ،كذهب ال صروكف ل كيل ج وجكز)))ْ).
ً ىذا

)ةتكػ
ك ػػوف ار ًداعمػ الكػػكفووف كف ج ػكاب ) ذا) فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى
ػت ى ٍ ىكاياىػػا)
ػت ى ٍ ىكاياىػػا) [الزمػػر ]ّٕ :لػػوس ةكلػػل تعػػال ) :كفيتً ىةػ ٍ
كهػػا ك فيتً ىةػ ٍ
اؤ ى
ىج ي

)ُ) ويظر  :اي اه كاليظائر لمسوكطي ُ. . ّّٖ-ّّٔ/
)ِ) المعصؿ في عمـ العر وض ،صُْٕ.
)ّ) ويظر :اي اه كاليظائر لمسوكطي ُ.ّّٖ/
)ْ) ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ،َْٕ /ُ ،ـ ْٔ.
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كالػ ػكاك ازئ ػػدة  ،ػػؿ الػ ػكاك هي ػػا عاطع ػػض كالجػ ػكاب مة ػػذكؼ كالتو ػػدور :ةتػ ػ

جاؤكها كفتةت كا اا  ،فازكا كييعمكا)ُ).

ذا

ػر .
كذكػػر كيػػل ةػػد جػػاّ ةػػذؼ الج ػكاب فػػي كتػػاب ا﵀ ككػػّـ العػػرب كذوػ نا

تكخو ػػا لإلوج ػػاز كاجختص ػػار  ،ك كي ػػل م ػػ ،ف ػػي
ك كف الجػ ػكاب وة ػػذؼ لمعم ػػـ ػػل ن
المعي ػ مػػف ظاػػاره ؛ يكيػػل ذا كػػاف الموػػاـ موػػاـ كعوػػد  ،تمذمػػت فػػي فكػػر مػػف
وعيول ايمر يكاع العوك ات  ،كتكاذرت كعظمت الةاؿ في يعسل كلـ وعمـ واا

وتوي  ،عكاذا كاف الموػاـ موػاـ كعػد عكاةسػاف  ،تصػكرت لمػف وعيوػل ايمػر يػكاع
ا ةسػػاف لوػػل مػػف ك ارمػػل كا يعػػاـ لوػػل)ِ)  ،كفػػي هػػذا المعيػ ةػػاؿ ا لكسػػي :
و
))كجكاب ) ذا) مةذكؼَََ لإلوذاف ك
ةويئذ مف فيػكف الك ارمػات مػا ج
اف لاـ
وةوط ل يطاؽ الع ارات))

)ّ)

فج ػكاب ) ذا) فػػي ا وػػات المػػذككرة لػػـ وةػػدد معػػظ ك ع ػػارة ك صػػوغض

جكاب مذككر؛ ذلؾ لتعظومل عكاعماـ مره .
ٓ-ةذؼ الجػكاب لمعيػ معػوف ووتإػول الموػاـ  :مػف ذلػؾ ةكلػل تعػال :
ك ً كً
ت
إػاةى ٍ
ض ً ىما ىرية ى ٍ
إاةى ٍ
ت ىك ى
ت ىعمى ٍو ًا يـ اي ٍىر ي
وف يخملعيكٍا ىةتك ً ىذا ى
)ك ىعمى الذّىذىض الذ ى
ى
ك
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ػاب ىعمى ػ ػ ػ ٍػوا ٍـ
ىعمىػ ػ ػ ٍػوا ٍـ ىيعي يس ػ ػ ػػاي ٍـ ىكظىحيػ ػ ػ ػكٍا ىف ج ىمٍم ىجػ ػ ػ ػاى م ػ ػ ػ ىػف المٌػ ػ ػػل ٌج لى ٍو ػ ػ ػػل ذيػ ػ ػ ػ كـ تىػ ػ ػ ى
لً ىوتيكيكٍا){التك ػػض }ُُٖ :كج ػكاب ) ذا) مةػػذكؼ توػػدوره  :تػػاب عمػػواـ  ،كةػػذؼ
لدجلػض )ذػـ تػاب عمػواـ) عموػل  ،ككػاف ذلػؾ فومػا وعاػـ مػف السػواؽ لإل ػارة لػ
كف التك ض عمواـ  ،تاخرت جمتةاف هذه الصػعكة المختػارة  ،كلوككيػكا ةػدكة لمػف
عدهـ في الص ر كعدـ الواس مف رةمض ا﵀ س ةايل كتعال .

)ُ) ويظر :المصدر يعسل.َْٖ /ُ ،
)ِ) ويظر :ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ُ.ُِْ—َُْ /
)ّ) ركح المعاييُِ. ِٖٖ/
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معاكمػػا مػػف السػػواؽ
ٔ -ذهػػب اليةػػاة لػ كف جػكاب ) ذا) ةػػذؼ لككيػػل
ن
وب){ال ورة  }ُٖٔ :كالتودور:
في ةكلل تعال  :ى ع
)كًا ىذا ىساىلى ىؾ ًع ى ًادم ىعليي فىًإليي ةى ًر ه
فوؿ ليي ةروب)ُ).
كو ػػدك كيػػل ج وجػػكز هػػذا التوػػدور  ،ك كف الجػكاب هػػك ةكلػػل تعػػال ) :فىػًإليي

وب) ذلؾ كف الورف الكروـ استعمؿ صوغض فعؿ ايمر )ةػؿ) م  :ةػؿ لاػـ وػا
ةى ًر ه
كي ىؾ ىع ػ ًػف
)و ٍسػ ػاىلي ى
مةمػػد ) )ف ػػي كػػؿ س ػػواؽ فوػػل سػ ػؤاؿ كج ػكاب كوكل ػػل تعػػال  :ى
ً
وت ًلمكي ً
كي ىؾ
)و ٍسػاىلي ى
ايهمك ًض ية ٍؿ ًه ىي ىم ىك ًاة ي
اس ىكاٍل ىة لػج ) [ال وػرة ]ُٖٗ :كةكلػل تعػال  :ى
ً
ػكف يةػ ٍػؿ ىمػػا ىيعى ٍوػػتيـ لم ػ ٍف ىخ ٍوػ وػر ىفمًٍم ىكالًػ ىػد ٍو ًف) [ال و ػرة ]ُِٓ :كةكلػػل تعػػال :
ىمػػا ىذا يويعويػ ى
كي ىؾ ىعػ ًػف ال ك ػػا ًر اٍل ىةػػرًاـ ًةتىػ و
ػاؿ ًفو ػ ًػل يةػ ٍػؿ ًةتىػػا هؿ ًفوػ ًػل ىك ًوػ هػر) [ال وػ ػرة ]ُِٕ :
)و ٍس ػاىلي ى
ى
ٍ
ى
كي ىؾ ىع ًف اٍل ىخ ٍم ًر كاٍل ىم ٍو ًس ًر ية ٍؿ ًفو ًا ىما ًذٍهـ ىك ً هور ك ىم ىي ًافعي لًمكي ً
اس)
)و ٍساىلي ى
كةكلل تعال  :ى
ى
ى
ً
ػكف ية ًػؿ اٍل ىع ٍع ىػك) [ال وػرة]ُِٗ :
)كىو ٍساىلي ى
كي ىؾ ىما ىذا يويعوي ى
[ال ورة ]ُِٗ :كةكلل تعال  :ى
ص ػّى هح لكايػ ٍػـ ىخ ٍوػ هػر) [ال و ػرة]َِِ :
)كىو ٍس ػاىلي ى
ػام يةػ ٍػؿ ً ٍ
كي ىؾ ىعػ ًػف اٍل ىوتىػ ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
ك
ية ػ كؿ لىاػػـ يةػ ٍػؿ ً
كي ىؾ مػػا ىذا ً
ػات) [المائػػدة]ْ :
ية ػ كؿ لى يكػ يػـ الطلو ىػ ي
كةكلػػل تعػػال  :ى
يٍ
)و ٍس ػاىلي ى ى
كي ىؾ عػ ًػف ال كسػ ً
ػاها يةػ ٍػؿ ًكي ىمػػا ًعٍم يماىػػا ًعيػ ىػد ىرلػػي)
ػاف يم ٍر ىسػ ى
ى
)و ٍسػاىلي ى ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
ػاعض ىكوػ ى

ػؾ ىة ًع ػ اي ىع ٍياىػػا يةػ ٍػؿ ًكي ىمػػا ًعٍم يماىػػا
كي ىؾ ىكاىكيػ ى
)و ٍس ػاىلي ى
[ايع ػراؼ ]ُٖٕ :كةكلػػل تعػػال  :ى
ً
ً
كي ىؾ ىعػ ًػف ايىيعىػ ً
ػاؿ يةػ ًػؿ ايىيعىػػا يؿ
)و ٍسػاىلي ى
عيػ ىػد المٌػػل) [ايعػراؼ ]ُٖٕ :كةكلػػل تعػػال  :ى
لًمٌ ًل ك ك ً
كي ىؾ ىع ًػف ال حػرك ًح ية ًػؿ ال حػرك يح ًم ٍػف
)كىو ٍسػاىلي ى
الر يسكؿ) [اييعاؿ ]ُ :كةكلػل تعػال  :ى
ى
كي ىؾ ىعػف ًذم اٍلوى ٍػرىي ٍو ًف ية ٍػؿ ىسػا ٍىتميك
)كىو ٍساىلي ى
ٍىم ًر ىرلي) [ا سراّ ]ٖٓ :كةكلل تعال  :ى
ً
كي ىؾ ىعػ ًػف اٍل ًج ى ػ ً
ػاؿ فى يوػ ٍػؿ
)كىو ٍس ػاىلي ى
ىعمىػ ٍػو يكـ لم ٍيػػلي ذ ٍكػ نػرا) [الكاػػؼ ]ّٖ :كةكلػػل تعػػال  :ى
ً
كي ىؾ ىع ًف اٍل ىم ًة ً
وض ية ٍؿ يه ىك
)كىو ٍساىلي ى
ىويسعياىا ىرلي ىي ٍسعنا) [طل ]َُٓ :كةكلل تعال  :ى
ى نذل ) [ال ورة. ]ِِِ :

)ُ) ويظر :الت واف في عراب الورف ، ُِٕ /ُ ،كالػدر المصػكف ، ِٖٗ /ِ ،كالم ػاب فػي
عمكـ الكتاب.ِٗٓ /ّ ،
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فو ػػد اتخ ػػذ ا﵀ سػ ػ ةايل مةم ػ نػدا ) )كاس ػػطض ػػوف الس ػػائموف ال ػػذوف ه ػػـ
اليػػاس ك ػػوف ا﵀ المجوػػب عػػف س ػؤالاـ فػػي ايمػػكر التػػي تتعمػػؽ وإػػاوا الػػديوا
كا خرة ٌ ،ج في ةإوض الدعاّ فموس ذمػض وػض كسػاطض ػوف الع ػد كر ػل  ،فاٌومػا

ع ػػد س ػاؿ ا﵀ فػػي م مكػػاف كػػاف  ،كفػػي م كةػػت ػػاّ  ،كفػػي وػػض ةالػػض هػػك

عمواا  ،فإ كف ا﵀ س ةايل ةروب ميل وسمع سؤالل كدعاّه .

كالػػدلوؿ عم ػ مػػا توػػدـ ذك ػره كيػل لػػك ةوػػؿ  :كف ا وػػض توػػدور :ذا سػػالؾ

ع ػػادم عي ػػي فو ػػؿ ي ػػي ةرو ػػب  ،لك ػػاف المعيػ ػ

كف الورو ػػب م ػػف الس ػػائموف ه ػػك

الرسكؿ مةمد ) )كلوس ا﵀  ،س ةايل .

كةد ورد جكاب ) ذا) جممػض اسػموض ةػذؼ ةػد ككيواػا الخ ػر ك الم تػد
كوكلل تعػال  ً) :كف المٌػل وػاٍمريكـ ىف تيػؤحدكٍا ايىم ىاي ً
ىهمًاىػا ى عكًا ىذا ىة ىك ٍمػتيـ ى ٍػو ىف
ػات ًلىػ ٍ
ى ى يي ٍ
ى
اس ف تى ٍة يكمكٍا الع ً
الكي ً
دؿ) [اليساّ ]ٖٓ :كالتودور :فعموكـ ف تةكمػكا العػدؿ ،
ى
ي

كةذؼ ل الجممض الداؿ عم ايمػر  ،يكيػل غيػ عيػل ةكلػل تعػال  ً) :كف المٌػلى
يسػ ً
ض ىكىيػػال ً ىجايً ًػ ًػل ى عكًا ىذا
ٍم يريك ٍـ ) كةكلػػل تعػػال  :ى ع
ػاف ٍ
ىعػ ىػر ى
)كًا ىذا ٍىي ىع ٍم ىيػػا ىعمىػ ا ى
ىوػا ي
ىم كسػػلي ال ك ػ حػر فىػ يذك يد ىعػػاّ ىعػ ًػر و
وض) [فصػػمت ]ُٓ :م  :فاػػك ذك دعػػاّ عػروض ،
كف ىمتى ىهػ ىذا اٍل ىك ٍع يػد ًف
كةذؼ لككيل
)كىوويكلي ى
ن
معاكما مف الس اؽ  ،كةكلل تعال  :ى
ػاد ًةوف * يةػػؿ جك ىممً ػ ي ً ً
ً
ػر ىكجى ىي ٍع نعػػا ًجك ىمػػا ى ػػاّ المٌػػلي لً يكػ لػؿ ي كمػ وػض
إػ ًا
ؾ ل ىي ٍعسػػي ى
صػ ى
يكيػػتي ٍـ ى
ٍ
ً
ً
كف) [وػكيس، ]ْٗ-ْٖ :
كف ىس ى
ىج هؿ ً ىذا ىجاّ ى
ى
اعضن ىكجى ىو ٍسػتى ٍود يم ى
ىجمياي ٍـ فىّى ىو ٍستىاٍخ ير ى
م  :فاػػـ ج وسػػتاخركف  ،كةػػذؼ لعامػػل مػػف السػػواؽ يف الم ػراد مػػف ايجػػؿ
جؿ العذاب الذم سوصوب الساخروف الميكروف لكةكعل كمف هـ عم
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اكمتاـ

المطمب القامس ( :إذا) ك (إ ٍف) الشرطيتاف :

ُ-الغرض مف استعمالىما  :ةاؿ الزمخ ػرم  :كف ) ًف) ال ػرطوض ))ج

تستعمؿ ٌج في المعايي المةتممض الم ػككؾ فواػا)))ُ) ،كةػاؿ المػالوي  ))) :ذا)
لما تووف كجكده ك رج  ،خّؼ ) ٍف) فإكياا لمم ككؾ فول)) )ِ).
كمص ػ ػػطم ال ػ ػػؾ كم ػ ػػا اس ػ ػػتعممل الو ػ ػػدام اس ػ ػػتعممل المة ػ ػػدذكف  ،ة ػ ػػاؿ

الغّوويػػي )) :كالعػػرؽ ػػوف ) ٍف) ك ) ذا) كف ايكل ػ تػػدخؿ عم ػ مػػا و ػػؾ فػػي
ةصػػكلل  ،كالذايوػػض تػػدخؿ عم ػ مػػا هػػك مةوػػؽ الةصػػكؿ)) )ّ) ككػػذلؾ اسػػتعمؿ

ايسػػتاذ ع ػػاس ةسػػف مصػػطم الم ػػككؾ فوػػل لػػ) ًف) ال ػػرطوض)ْ) ك عػػد ٍف يوػػؿ
الػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرائي تعروػػؼ اليةػػاة لػػ) ًف) ال ػػرطوض اكياػػا)) تسػػتعمؿ فػػي
المعػػايي المةتممػػض الكةػػكع كالم ػػككؾ فػػي ةصػػكلاا))

)ٓ)

ةػػاؿ مػػا يصػػل )) كمػػا

ذك ػره اليةػػاة صػػةو عم ػ كجػػل العمػػكـ فػ ك
ػإف ) ذا) تسػػتعمؿ لمموطػػكع ةصػػكلل
كالكذور الكةكع  ،خّؼ ) ًف) التي صماا ال ؾ كا ااـ))

)ٔ)

و ػػد كف ه ػػذا المص ػػطم عو ػػب عمو ػػل م ػػف ة ػػؿ الرإ ػػي وكل ػػل )) :كعي ػػد

الكػػكفووفٍ ) ...ف) معوػػدة لم ػػؾ  ،تعػػال ا﵀ عيػػل ...كالج ػكاب كف ) ٍف) لوسػػت
لم ػػؾ  ،ػػؿ لعػػدـ الوطػػع فػػي اي ػػواّ الجػػائز كةكعاػػا كعػػدـ كةكعاػػا ،ج لم ػػؾ،

)ُ) المعصؿ في عمـ العر وض ،صُْٕ  ،كويظر  :المةرر في اليةك ُْْٕ/
)ِ) رصؼ الم ايي ص ّٕٔ .
)ّ) جامع الدركس العر وض ِ. َُٗ/
)ْ) ويظر  :اليةك الكافي ْ. ِّٓ/
)ٓ) معايي اليةك ْ. ّٔ-ٓٗ/
)ٔ) المصدر يعسل ْ. ْٔ/
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وإػ ػػا ةميػ ػػا  :كيػ ػػل  ،تعػ ػػال  ،وسػ ػػتعمؿ الكممػ ػػات اسػ ػػتعماؿ
كلػ ػػك سػ ػػمميا ذلػ ػػؾ ن
المخمكةوف ،عكا ٍف كاف وستةوؿ مدلكلاا في ةول)))ُ).
ف ػ ػ ) ذا) اس ػػتعممت لم ػػا كذ ػػر كةكع ػػل ،كم ػػا ) ٍف) فو ػػد اس ػػتعممت لم ػػا ة ػػؿ
كةكعل  ،كلوس كما ةوػؿ  ،م  :ف ) ذا) تسػتعمؿ فػي ال ػرط المتةوػؽ كةكعػل

كذػػر ـ ةػػؿ  ،كةػػع ـ لػػـ ووػػع عػػد  ،لػػذلؾ اسػػتعممت مػػف دكف ) ٍف) فومػػا وتعمػػؽ
عّمات الساعض الك رل ك م اهد وكـ الووامض التي ج د مياػا  ،يياػا خ ػار
مف ا﵀  ،س ةايل  ،كهك صدؽ الوائموف .

ذكػر الم ػرد كف ) ذا) تسػتعمؿ فػػي ال ػرط المتةوػؽ الكةػكع خػػّؼ ) ٍف)

ت ) [اجي ػػواؽ ]ُ :وعيػػي ف هػػذا كاةػػع ج
 ،كوكلػػل تعػػال  ً) :ىذا ال كسػ ىػماّ اي ى ػوك ٍ
)ِ)
)وػػا ىوحاىػػا الكي ًػ حي ً ىذا طىمك ٍوػػتييـ اللي ىسػػاّ) [ الطػػّؽ ]ُ :؛
مةالػػض لػػذلؾ ةػػاؿ تعػػال  :ى
ك
يف الطّؽ ايكؿ وكذر كةكعل ،كةاؿ تعال ) :فىًإف طىمكوىاىا فىّى تى ًة حؿ لىلي ًمف ى ٍع يد
ةتك ػ تىػ ً
ػيك ى ىزٍك نجػػا ىغ ٍو ىرهي){ال و ػرة  }َِّ :كالموصػػكد طػػّؽ الرجػػؿ زكجتػػل عػػد
ى ى

الطػػّؽ ايكؿ كالذػػايي ،كهػػذا يػػادر ك ةموػػؿ مػػا ووػػع  ،كةػػاؿ تعػػال  ً) :ىذا ىجػػاّ
صػ يػر المكػ ًػل ىكاٍلعىػػتٍ ي ) [اليصػػر ]ُ :كعيػػد يػػزكؿ هػػذه السػػكرة ازداد الرسػػكؿ ))
ىي ٍ
ووويا ك
اجػا ةػد تػـ ،
اف يصػر ا﵀ كفتةػل الم ػوف كدخػكؿ اليػاس فػي دوػف ا﵀ فك ن
ك كف عممل ةد اكتمؿ ؛ فوككف ةد كدل رسالتل ممػا جعمػل و ػعر ػاةتراب التةاةػل

) )ػػالرفوؽ ايعمػ ػ  ،كل ػػك يزل ػػت الس ػػكرة اس ػػتعماؿ ) ٍف)  ،لجعم ػػت الرس ػػكؿ
) )و ػػعر ػ ك
ػاف طروػػؽ الرسػػالض ج و ػزاؿ طػػكوّن ،كفػػي التعسػػور ف هػػذه السػػكرة

)ُ) رح الرإي.ٖٕ /ْ ،
)ِ) ويظػػر :الموتإػػب ، ٓٔ /ِ ،كمعتػػاح العمػػكـ لمس ػ ككاكي صُٖٔ ،كا وإػػاح فػػي عمػػكـ
ال ّغض لمخطوب الوزكويي.ّٓ ،
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هي خػر سػكرة يزلػت  ،كعيػدها دعػا رسػكؿ ا﵀ ) )فاطمػض ) )كةػاؿ  :كيػل
ت ل كي يعسي)ُ) .
ةد يي ًع ىو ٍ
كً
ك
ػت
يص ػ ٍػريك ٍـ ىكيوذىل ػ ٍ
كة ػػاؿ تع ػػال  :ى
)و ػػا ىوحاى ػػا ال ػػذ ى
يص ػ يػركا الم ػػلى ىو ي
وف ىمييػ ػكا ًف تى ي
ام يك ٍـ) {[مةمػػد ]ٕ :فيصػػر ا﵀ ج روػػب فوػػل ٍف يصػػر اليػػاس دويػػل  ،وػػد كيػػل
ى ٍةػ ىػد ى
ةمكما ويصر الياس دوف ا﵀  ،كةػاؿ تعػال ) :فىػًإ ىذا ىجػاّتٍاي يـ اٍل ىة ىس ىػيضي ةىػاليكٍا لىىيػا ىهػ ًػذ ًه
ك
ً
كس ىك ىمف كم ىعلي) [ايعراؼ ]ُُّ :هكػذا كػاف ةػكـ
ى عكًاف تيص ٍ اي ٍـ ىسو ىلئضه ىوطو يكركٍا ً يم ى

مكس ) )مف يي س ارئوؿ ج و كركف ا﵀ عم يعمل كما كاف كذرها فػي

داوض ومػاياـ  ،عكا ٍف صػا تاـ سػوئض مػا وت ػاّمكف ي ػواـ  ،فاسػتعمؿ ) ذا) مػع
الةسيض  ،كهػي يم ىع كرفػض ػػ)اؿ) الجيسػوض ،لإل ػارة لػ كذػرة كةكعاػا  ،ك) ٍف) مػع
السوئض  ،كهي يكرة  ،لإل ارة ل ةمكض كةكعاا

ًً
يس ً
اف ٍ
ض ىكىياىل ً ىجاي ًل ى عكًا ىذا ىمسكلي
ىع ىر ى
كةاؿ تعال ) ى عكًا ىذ ٍىي ىع ٍم ىيا ىعمى ا ً ى
كسػا) [اجسػراّ ]ّٖ :فػيعـ ا﵀ ج تعػد كج تةصػ  ،تصػوب اليػاس
ال ك حر ىك ى
اف ىو يؤ ن
كافض ؛ لذلؾ استعمؿ ) ذا) ود كيل مػف تصػدل لاػذه الػيعـ ػا عراض كالتك ػر
وإا .
 ،فّ د مف ٍف ومسل ال ر؛ لذلؾ استعممت ) ذا) ن
ةاؿ الزمخ رم  :كلمجاؿ مكةع ) ٍف) ك) ذا) وزو ،كذور مف اليةػاة عػف
الص ػكاب فوغمطػػكف  ،كاست ػػاد عم ػ ذلػػؾ وػػت يةػػد ال ػػعراّ  ،اسػػتعمؿ فوػػل

) ذا) ك ) ٍف)  ،ذـ ةاؿ)) :فمك عكس يصاب)))ِ).
كةػػد تس ػػتعمؿ ) ٍف) اس ػػتعماؿ ) ذا) ك)) جوكػػكف ٌج ليكت ػػض م ػػا  ،مذ ػػؿ
تػ ػ ل
ػكخي ػ ػراز غوػ ػػر الةاصػ ػػؿ فػ ػػي معػ ػػرض الةاصػ ػػؿ )))ّ) ك تسػ ػػتعمؿ ) ذا)
اع ّغوض)ُ).
استعماؿ ) ٍف)  ،ككمتا الةالتوف ج تككف ٌج لدك و

)ُ) ويظر  :تعسور الورف العظوـ ج ف كذور.ُٓٔ /ْ ،
)ِ) ا وإاح في عمكـ ال ّغض ،صْٓ.
)ّ) معتاح العمكـ لمسكاكي صِّٓ.
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مف هيا ت رز الةاجض ل إركرة استي اط الوكاعد اليةكوػض مػف الوػرف

الكروـ  ،ة ؿ استي اطاا مف

عار العرب التي ج تخمك مما سمي الإركرات

ال عروض  ،كج سوما فوما وتعمؽ استعماؿ ) ذا) ك ) ٍف ) جختّؼ كزيواما .
ك(إف)  :تيعد ) ذا) مف دكات ال ػرط غوػر الجازمػض
ِ-الجزـ بيف (إذا)
ٍ

 ،ك) ٍف) م ػػف دكات ال ػػرط الجازم ػػض ،كة ػػد ةو ػػؿ  :كف داة ال ػػرط ج تج ػػزـ ذا
كايػػت ج تغوػػر معي ػ الماإػػي ل ػ اجسػػتو اؿ)ِ) كةػػد ت ػػوف كف كػػّك مػػف ) ذا)
ك) ٍف) تومػػب الماإػػي لػ معيػ اجسػػتو اؿ ،كةػػد تػػدخؿ كػ اؿ ميامػػا عمػ فعػػؿ

ماإي المعظ كالمعي  ،كةوؿ  :كف ) ذا) ))لػـ تجػزـ لمخالعتاػا ) ًف) ال ػرطوض
؛ كذلؾ ك
يف ) ذا) لًما تووف كجػكده يك رجػ  ،خػّؼ ) ٍف)  ،فإكياػا لمم ػككؾ
)ْ)
فول )))ّ) كيسب هذا الوكؿ ل ا ف ال جرم
كةوؿ  :كف ) ٍف) جزمت ؛ يكياا ةرؼ كةد يخمصػت لم ػرط  ،كلػـ تجػزـ
) ذا) ؛ يكياا لـ تخمص لل  ،ؿ هي ظرفوض مإميض معياه)ٓ).
كالذم و دك كف ) ذا) لى كما كايت مستعممض لم رط المتةوػؽ كةكعػل  ،فإكياػا
لـ تةتج ل جزمل لتاكود ةصكلل  ،كةد اةتاجت لول ) ٍف) ك
يف ػرطاا غوػر

متةوؽ الكةكع.

)ُ) ويظػ ػ ػػر  :معتػ ػ ػػاح العمػ ػ ػػكـ ص َُٓ  ،كا وإػ ػ ػػاح ،صْٓ ، ٕٓ -كالجي ػ ػ ػ الػ ػ ػػدايي،
صُِّ ،كالزوادة كا ةساف في عمكـ الورف ِٖٖ-ِٕ/
)ِ) ويظر :الممخص في عراب الورف لمت روزم ،صْٓ.
)ّ) الجي الدايي صّٕٔ .
)ِ) ويظر خزايض ايدب لع د الوادر ال غدادم ٕ. ِٔ/
)ٓ) ويظػػر :المةػػرر فػػي اليةػػك ُ ،ْٕٓ/كال رهػػاف فػػي عمػػكـ الوػػرف ، ِِٕ /ّ ،كالزوػػادة
كا ةساف في عمكـ الورف ج ف عوومض الم لكي ٖ.ِٖ/
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المطمب السادس  :الع قة بػيف صػيغة الشػرط كدءلتػه  :وعوػد الععػؿ

الماإي في المغض كةكعل في زمف مإ  ،فإذا جاّ عد ) ذا) د كؿ في الغالػب

عم التكرار ،كايومب ل زمف الةاؿ كاجستو اؿ  ،كما المإارع فاك في المغػض

وإ ػا عم ػ التك ػرار ،
وػػدؿ عم ػ الةػػاؿ كاجسػػتو اؿ  ،ف ػإذا جػػاّ عػػد ) ذا ) دؿ ن
كي كف ) ذا) تسػػتعمؿ فػػي ال ػػرط المتةوػػؽ كةكعػػل  ،فػإ كف ػػرطاا غال ػػا مػػا وكػػكف
فعػ نػّ ماإػ نػوا  ،ف ػإذا جػػاّ ال ػػرط ك الج ػكاب فعػ نػّ مإػػارنعا  ،فػػّ ػػد مػػف ٍف
وك ػػكف كركده ا ػػذه الص ػػوغض لدجل ػػض معوي ػػض  ،فو ػػد ج ػػاّ ال ػػرط فع ػ نػّ ماإ ػ نػوا ،
الرس ً
)كًا ىذا ىس ًم يعكٍا ىما ً
ػكؿ تى ىػرل
كالجكاب ن
فعّ مإارعا في ةكلل تعال  :ى ع
ييز ىؿ ًلى ك ي
ً
ػت عوػػياـ
ػوض ًمػ ىػف ال ػ كد ٍم ًع) [المائػػدة ]ّٖ :فمػػك ةوػػؿ فػػي الكػػّـ  :روػ ى
ٍ
ىعيوػ ىػياي ٍـ تىعػ ي
تعوض مف الػدمع  ،لكػاف المػراد ةصػكؿ كػائاـ عػد ٍف تػـ مػا تيمػي عمػواـ مػف
الو ػػرف ٌ ،ج كف كركد الجػ ػكاب ص ػػوغض المإ ػػارع  ،و ػػدؿ عمػ ػ كف المػ ػراد م ػػف
كف كاّهـ و د مف كؿ استماعاـ لتّكتل  ،كوستمر ما

ا وض ٍف تككف معي
وػ ػػي يوتم ػ ػ عمػ ػػواـ  ،كوةصػ ػػؿ هػ ػػذا فػ ػػي كػ ػػؿ م ػ ػرة  ،كهػ ػػذه ا وػ ػػض يزلػ ػػت ةػ ػػؽ
الوسوسوف كالره اف مف يصارل الة ض.

فعػ نػّ مإػػارنعا كالج ػكاب فعػ نػّ ماإػ نػوا كوكلػػل تعػػال :
يم ٍستى ٍك ًنرا) [لوماف ]ٕ :كالمراد كيػل وػكلي مسػتك نار مػف

كةػػد جػػاّ ال ػػرط
)كًا ىذا تيٍتمى عمى ٍو ًل واتيىيا كلك
ىع
ى
ى ى
كؿ وض وسمعاا ل ػدة كعػره  ،كعمػ خػّؼ ذلػؾ ةػاؿ المػؤميوف كوكلػل تعػال :

)كًا ىذا يو ٍتمى ىعمى ٍو ًا ٍـ ةىاليكا ىمكيا) [الوصػص ، ]ّٓ :كياػـ ووكلػكف ذلػؾ مػف كؿ وػض
ىع
ػت ىعمىػ ٍػو ًا ٍـ ىواتيػػلي ىز ىادتٍايػ ٍػـ
تتم ػ عمػػواـ ل ػػدة ومػػاياـ  ،كمػػا ةكلػػل تعػػال  :ى ع
)كًا ىذا تيمً ىوػ ٍ
ً
وم نايا) [اييعاؿ ]ِ:فالمعي  :كف زوادة وماياـ تككف عد العراغ مف استماعاـ
ى
لمػػا وتم ػ عمػػواـ ؛ ك
يف زوػػادة ا ومػػاف تةتػػاج ل ػ تػػد ر مػػا وتم ػ مػػف ا وػػات

كالت ػػاذر اس ػػمك اا كمعايوا ػػا  ،كج و ػػتـ ذل ػػؾ ٌج ع ػػد ف و ػػتـ ص ػػغاؤهـ لوا ػػا ،
كوةصؿ هذا في كؿ مػرة  ،كي ٌف ك ًػّ مػف ال ػرط كالجػكاب جػاّ فع نػّ مإػارنعا
كً
ػات تىعػ ًػر ي ً
)كًا ىذا تيٍتمىػ عمىػ ٍػو ًاـ واتيىيػػا و ىليػ و
وف ىكعىػ يػركا
فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى ع
ى ٍ ى ى
ؼ فػػي يك يجػػكًه الػػذ ى
ٍ
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كف المعيػ ػ ػ  :تع ػ ػػرؼ ا يك ػ ػػار ف ػ ػػي كج ػ ػػكه

اٍل يمي ىكػ ػ ىػر) [الة ػ ػػج ، ]ِٕ :دؿ عمػ ػ ػ
الكػػافروف مػػف كؿ مػػا وتم ػ عمػػواـ مػػف ا وػػات  ،ذػػـ و وػػكف فػػي هػػذه الةالػػض كج
وعركف  ،ؿ و تد غوإاـ ةت وكػادكف ويوإػكف عمػ المػؤميوف فووتمػكياـ ،

كهذا خّؼ ةاؿ غورهـ ةوف وعركف مستك روف.
ً كً
وف ً ىذا يذ لكػ يػركا ًاىػػا ىخػ حػركا
كةػػد كرد ةكلػػل تعػػال ً) :كي ىمػػا يوػ ٍػؤ ًم يف ً ىآوات ىيػػا الػػذ ى
ً
كف) [الس ػػجدة ]ُٓ:م ػػف الس ػػيض ٍف
يسػ ػج ن
كدا ىك ىسػ ػ ي
كةكا ً ىة ٍم ػػد ىرل ًا ػ ٍػـ ىك يه ػ ٍػـ ج ىو ٍس ػػتى ٍك ًير ى
ػاجدا مس ػ نةا ذا ت ػػّ ك اسػػتمع ل ػ هػػذه ا وػػض الكروم ػػض  ،ك
واػػكل المسػػمـ سػ ن
غورهػػا مػػف وػػات السػػجدة  ،كلػػـ وسػ كػف هػػذا فومػػا س ػكاها  ،لػػذلؾ جػػاّ الج ػكاب

الر ٍة ىمف ىخ حػركا
ات ك
صوغض الماإي  ،كمف ذلؾ ةكلل تعال  ً) :ىذا تيٍتمى ىعمى ٍو ًا ٍـ ىو ي
كدا ىكي ًكوًا) [مروـ ، ]ٖٓ :هكذا كػاف ةػاؿ الصػالةوف المتمسػكوف ػدوياـ مػف
يسج ن
ت ػ ػاع الرسػ ػػؿ ة ػ ػػؿ م عػ ػػث الي ػ ػػي مةمػ ػػد ) )ككركد الج ػ ػكاب صػ ػػوغض الععػ ػػؿ

الماإػػي وػػدؿ عم ػ كف سػػجكدهـ كػػاف عيػػد اسػػتماعاـ ل ػ وػػات توا ػػؿ وػػات
ً
كف
الس ػػجدة ف ػػي الو ػػرف الكػ ػروـ  .كة ػػد كرد ةكل ػػل تع ػػال  ً) :ىذا يو ٍتمىػ ػ ىعمى ػ ٍػو ًا ٍـ ىوخ ػ حػر ى
لًأى ٍذةىػ ً
ػددا مػػف هػػؿ العمػػـ مػػف هػػؿ
كدا) [ا س ػراّ ]َُٕ :كالمعي ػ كف عػ ن
ػاف يس ػج ن
الكتػػاب ذا وتم ػ عمػػواـ الوػػرف واػػككف سػػاجدوف  ،كالتعووػػر عػػف هػػذا المعي ػ
صوغض الععؿ المإارع ودؿ عم

ةػد مػروف  :كمػا اسػتمرار سػجكدهـ مػا وػي

الورف وتم عمواـ  ،عكا كما كياـ وسجدكف كمما تموت عمواـ وات مف الورف فواا

وػػض السػػجدة ـ ج ؛ ك
ػكر ﵀ تعػػال الػػذم يعػػـ عمػػواـ
يف سػػجكدهـ هػػذا كػػاف ػ نا
دهر طكوّ .
ا سّـ عد ٍف كايكا م ركوف عم دوف ائاـ ك جدادهـ نا
المضمنة معنى الشرط :
المبحث الثاني ( :إذا) الظرفية مير
َّ
ظرفنػػا
ظرفنػػا

اسما فماا ةساـ  :ايكؿ  :ف تكػكف
ةاؿ المرادم  ))) :ذا) ذا كايت ن
لمػػا يوسػػتو ؿ مػػف الزمػػاف متإػػميض معيػ ال ػػرط َََ الذػػايي  :ف تكػػكف
)كالػكي ٍجًـ ً ىذا ىهػ ىػكل) [الػػيجـ:
لمػػا يوسػػتو ؿ مػػف الزمػػاف  ،يةػػك ةكلػػل تعػػال  :ى
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ُ] كالماإػػي عػػدها فػػي معي ػ المسػػتو ؿ  ،كمػػا كػػاف عػػد المتإػػميض معي ػ

ال رط))

)ُ)

كتة ػػت عيػ ػكاف :ف ػػي خ ػػركج ) ذا) ع ػػف ال ػػرطوض  ،ة ػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ :
ً
ً
كف ) [ال ػػكرل ]ّٕ :كةكلػػل
))كمذمػػل ةكلػػل تعػػال  :ى ع
)كًا ىذا ىمػػا ىغإ ػيكا يهػ ٍػـ ىو ٍغعػ يػر ى
ً
تعػػال  :ك ً
كف) [ال ػػكرل ]ّٗ:فػػإذا فوامػػا
ػي يهػ ٍػـ ىويتىصػ يػر ى
)كالػػذ ى
وف ً ىذا ى
ى
ىصػػا ىاي يـ اٍل ى ٍغػ ي
ظػػرؼ لخ ػػر الم تػػد عػػدها  ،كلػػك كايػػت ػػرطوض  ،كالجممػػض اجسػػموض جكان ػػا

جةتريت العاّ))

)ِ)

.

فو ػػد جم ػػع الية ػػاة عمػ ػ

كف ) ذا) ت ػػرد ف ػػي المغ ػػض كالو ػػرف الكػ ػروـ عمػ ػ

ذّذض ةساـ رئوسض  :ايكؿ  :ظرفوض مإ كميض معي ال رط  ،كالذػايي  :ظرفوػض
غوػػر مإ ػ كميض معي ػ ال ػػرط  ،كالذالػػث  :فجائوػػض  ،عكاجمػػاع اليةػػاة عم ػ الوػػكؿ
الوسـ الذػايي معاػكـ يةػكم خػاطح  ،ك ةػكؿ فػي ال ػدّ ٌياػـ ذا ذكػركا كف ) ذا)
تاتي ظرفوض غور مإميض معيػ ال ػرط  ،فمػا العػرؽ ذف وياػا ك ػوف الظػركؼ

؟

كالةوووض كف ) ذا ) ج تاتي معي الظػرؼ كػػ)ةوف) ٌج ذا اسػتعممت

ظرفنا لمزمف الماإي  ،كةع ػرطل كجكا ػل مػرة كاةػدة  ،كةػد توػدـ ذكػر مذمتاػا
)ةتكػ ً ىذا ىرًك ىػػا ًفػػي ال كسػ ًػع ىوي ًض ىخ ىرةىاىػػا) [الكاػػؼ:
فػػي الوػػرف الكػروـ كوكلػػل تعػػال  :ى
ُٕ] فجاز ٍف وواؿ في الكّـ  :ةت ةوف رك ا في السعويض خرةاػا  ،ك)ةػوف)
ج تعود غور الظرفوض الزمايوض  ،كالمعي

كف الخػرؽ كػاف زمػف ركك امػا السػعويض

 ،كا وػػض اسػػتعماؿ ) ذا) تعوػػد ارت ػػاط الجػكاب ال ػػرط كةكعػػل عػػده  ،ا ػره ـ
)ُ) الجي الدايي  :ص ّٕٔ، َّٕ-
)ِ) مغيػػي الم وػػب ج ػػف ه ػػاـ ََُُ /كويظػػر :ايمػػالي اليةكوػػض ج ػػف الةاجػػب ُ-ِِ /
ِّ  ،ك ػرح الرإػػي عمػ الكافوػػض ،ُُُ -َُُ /ْ ،كالزوػادة كا ةسػػاف فػػي عمػػكـ الوػرف
ٖ،ِٓ/
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تاخر عيل  ،كوةتمؿ ايمراف في هذه ا وض  ،ك وتعوف ايمر ايكؿ مف سػ ب
ً
ػارةن ٍىك لى ٍاػ نػكا ايعى ح
ػكؾ ةىائً نمػػا)
إػكا ًلى ٍواىػػا ىكتىىريكػ ى
اليػػزكؿ فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى ع
)كًا ىذا ىر ٍىكا ت ىجػ ى
[الجمعض ]ُُ :كالمعيػ كياػـ تعرةػكا عػف رسػكؿ ا﵀ ) )كتركػكه وخطػب كةػده
عد ف ركا تجارة كما صاة اا مف الماكَ

ف ػػ) ذا) التػػي سػػموت عيػػد اليةػػاة ظرفوػػض غوػػر مإػػميض معي ػ ال ػػرط ،

كيما هػي فػي الةوووػض ػرطوض يوػؤت اػا عيػدما يوػراد ػرطاا مػف دكف جكا اػا ،
كاس ػػتعممت ف ػػي الو ػػرف الكػ ػروـ لم ػػزمف الة ػػالي كلم ػػزمف المس ػػتو ؿ عمػ ػ الية ػػك
ا تي :

)كالكي ٍجًـ ً ىذا ىه ىكل)
ُ-استعممت لمزمف الةالي كالمستو ؿ كوكلل تعال  :ى
[الػػيجـ ]ُ :كوػػذكر اليةػػاة كياػػا توػػدور )ةػػوف هػػكل))ُ) ك كف الػػدلوؿ عم ػ كياػػا
)ِ)

كلػػوس ايمػػر كػػذلؾ  ،ػػؿ المعي ػ :

ظرفوػػض غوػػر ػػرطوض كةكعاػػا عػػد الوسػػـ
كاليجـ كمكمػا هػكل ا ف كفػي الػزمف المسػتو ؿ  ،فوػد فػاد الععػؿ تكػرار ةدكذػل ،
كتةكلت دجلتل الزمايوض مف الماإي ل الةاؿ كاجستو اؿ  ،كهذا ووتإي ٍف
وككف المراد جيس اليجكـ التي تاكم  ،عكاذا ةوؿ في الكّـ  :كاليجـ ةوف هكل
 ،دؿ الععؿ عم كةكعل مرة كاةدة كفي زمف ةػد مإػ  ،كاةتإػ هػذا ايمػر

معويا مف اليجكـ .
يجما ن
ٍف وككف المراد ن
ً
ظالً ىمػضه
ػي ى
ىخػ يذ ىرل ى
)ك ىكػ ىذًل ىؾ ٍ
ػؾ ً ىذا ى
كمف ذلؾ ةكلل تعػال  :ى
ىخػ ىذ اٍلوي ىػرل ىكه ى
ود) [هػػكد )ّ)]َُِ :كةكلػػل تعػػال  ) :ى ػا ى ً
ً كف ٍ ً
إػ ىػر
ػوـ ى ػ ًػد ه
ادةي ى ٍوػػي يك ٍـ ً ىذا ىة ى
ىخ ػ ىذهي ىلػ ه
ى
ص ػ ػو ً
ت ًة ػػوف اٍلك ً
كض اذٍىي ػ ً
ػاف) [المائ ػػدة )ْ)]َُٔ :كةكل ػػل تع ػػال  ً) :كف
ىة ػ ىػد يك يـ اٍل ىم ػ ٍػك ي
ى
ى ى
)ُ) ويظر :عراب الورف لميةاس ،صَُْٗ.
)ِ) ويظر :ايمالي اليةكوض ج ف الةاجب ِّ /ُ ،كمغيي الم وب.ٗٓ /ُ ،
)ّ) ويظر :الت واف في عراب الورف.ُْ /ِ ،
)ْ) ويظر :المصدر يعسل.ّْٖ /ُ ،
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ؽ
اف يخمً ى
يس ى
ا ى
وإػا
اليةػػاة ن

كعػا) [المعػارج )ُ) ]ُِ-ُٗ :كوػذكر
كعا * ً ىذا ىمسكلي ال ك حػر ىج يز ن
ىهمي ن
كف ) ذا) هيػػا ظرفوػػض غوػػر مإػػميض معيػ ال ػػرط  ،كهػػذا ووتإػػي

ٍف تككف تودور )ةوف)  ،كج وص لما ذكريا .
كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال ) :كال ك ػ ٍػم ً
ّهػػا *
اها * ىكاٍلوى ىمػ ًػر ً ىذا تى ى
إػ ىػة ى
س ىك ي
ى
اها) [ال مس ]ْ-ُ :كةد كرد ال ػرط فع نػّ
ّها * ىكالمكٍو ًؿ ً ىذا ىو ٍغ ى ى
ىكالكياى ًار ً ىذا ىج ى
ماإ ػ نػوا ع ػػد ) ذا) ايكلػ ػ كالذايو ػػض  ،كمإ ػػارعا ع ػػد الذالذ ػػض  ،كف ػػي ك ػ ٍّػؿ ف ػػاد
التك ػرار فػػي الػػزمف الةػػالي كالمسػػتو ؿ ٌ ،ج كيػػل فومػػا و ػػدك ةػػد جػػيّ الماإػػي
عد ايكل كالذايوض ؛ يكيل يرود الوسـ يكر ال ػمس الػذم وكػكف كسػاطض الومػر
 ،ك إػػوائاا الػػذم و ػػاتي الياػػار  ،كه ػػك مػػا ووا ػػؿ ي ػػكر ا سػػّـ كإ ػػواّه ،
كالوسـ الموؿ كظّمل  ،كهك ما ووا ؿ الكعر كالإّؿ  ،كما وتإ مف سػواؽ

السػػكرة  ،فكػػاف اخػػتّؼ الععمػػوف فػػي الصػػوغض

ػػارة جخػػتّؼ ػػرع ا﵀ ك ػػرع

الجاهموػػض  ،كالمإػػارع وعوػػد اجسػػتمرار غوػػر الميوطػػع  ،كالماإػػي وعوػػد التك ػرار

الميوطع  ،ككذلؾ ةاؿ الةؽ كالإّؿ  ،فالةؽ ف ظار في مكاف اختع في

مكي ػػض خ ػػرل  ،عكا ٍف ظا ػػر ف ػػي زم ػػاف اختعػ ػ ف ػػي زمي ػػض خ ػػرل  ،كةمم ػػا س ػػاد
ايرض ك اس ػػتمر ف ػػي رض معوي ػػض  ،كم ػػا الإ ػػّؿ فا ػػك ايغم ػػب ف ػػي كذ ػػر
ػدر كممػػا ظاػػر يػػكره عػػد
ايمكيػػض كايزميػػض  ،فػػالمراد فومػػا و ػػدك الوسػػـ ػػالومر ػ نا
غواب ال مس  ،ك الياار كإكئل ذا جمك ظممض ايرض عد كػؿ لومػض غطتاػا
ظّماا  ،ككذلؾ لك ةوؿ  :كالموؿ ذا غ ػاها  ،لكػاف المػراد الوسػـ الموػؿ كممػا
ػاها) ،
)كالمكٍو ًػؿ ً ىذا ىو ٍغ ى ى
ة ٌؿ  ،عد ايوإاّ كػؿ ياػار  ،فػالمراد مػف ةكلػل تعػال  :ى
الوسـ الموؿ  ،كهك مستمر ظّمل ،كلػوس ذمػض مػا ويوػره  ،ج ػدر كج يجػـ كج
ما صيع ا يساف مف كسائؿ ا إاّة .

)ُ) ويظر :المصدر يعسل ِ. ْٕٔ/
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)كالمكٍوػ ػ ًػؿ ً ىذا ىو ٍغ ى ػ ػ * ىكالكياىػ ػ ً
ػار ً ىذا تى ىجمك ػ ػ )
كمػ ػػف ذلػ ػػؾ ةكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
[الموػػؿ ، ]ِ-ُ :كالم ػراد الوسػػـ الموػػؿ كهػػك وغطػػي ايرض ظّمػػل  ،ك الياػػار
)كالمكٍوػ ػ ًػؿ ً ىذا ىو ٍسػ ػ ًػر)
كممػ ػػا ظاػ ػػر ك زاؿ ظممػ ػػض الموػ ػػؿ  ،كمػ ػػف ذلػ ػػؾ ةكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
[العجر ]ْ :فموس المراد الوسـ الموػؿ كممػا ةػؿ عػد الياػار ،عكايمػا المػراد الوسػـ
)كالمكٍوػ ًؿ ً ىذا ىع ٍس ىػع ىس *
الموؿ كهك ومإي نوئا ف نوئا  ،كمف ذلؾ ةكلػل تعػال  :ى
ص ٍ ً ً ىذا تىىيعك ىس) [التككور ]ُٖ-ُٕ :كالمراد الوسـ الموػؿ كممػا ة ػؿ ظّمػل
ىكال ح
ك د ر  ،ك الص كمما إاّ .

ػؼ ً ىذا تىػ ػ ىػكفكتٍاي ٍـ
ِ-اسػ ػػتعممت لمػ ػػزمف المسػ ػػتو ؿ  ،كوكلػ ػػل تعػ ػػال ) :فى ىك ٍوػ ػ ى
كهاي ٍـ ىك ٍىد ى ىاريه ٍـ) [مةمد ]ِٕ :كالمراد مستو ؿ ايةواّ فػي
اٍل ىمّئً ىكضي ىو ٍ
كف يك يج ى
إ ًري ى
ؼ ً ىذا جمع ىياهـ لًوكوـ جك رٍوب ًف ً
ول) [ ؿ عمراف، ]ِٓ :
الديوا كةكلل تعال ) :فى ىك ٍو ى
ى ى
ى ى ٍ يٍ ىٍ
ػؾ ىعمىػ ػ ىهػ ػ يػؤجّ
ػؼ ً ىذا ًج ٍئ ىي ػػا ًم ػػف يك ػ لػؿ كم ػ وػض ً ى ػ ػ ًا وود ىك ًج ٍئ ىي ػػا ً ػ ى
كةكل ػػل تع ػػال ) :فى ىك ٍو ػ ى
ودا) [اليساّ.]ُْ :
ى ًا ن
كالمراد جمعاـ في المستو ؿ وكـ الووامض  ،ككػذلؾ المجػيّ رسػكؿ ا﵀

اهدا عم متل ،كهذا ما دؿ عمول الععػؿ الماإػي ؛ لكةكعػل عػد ) ذا)
))
ن
)ك يه ىػك ىعمىػ ىج ٍم ًع ًا ٍػـ ً ىذا ىو ى ػاّ ةى ًػد هور)
 ،كةد وجيّ فع نػّ مإػارنعا كوكلػل تعػال  :ى
[ال كرل ]ِٗ :م  :ذا اّ ذلؾ وكـ الووامض ،كوتةوؽ هػذا المعيػ اسػتعماؿ
الماإي  ،كجيّ المإػارع ؛ لوػدؿ عمػ

كف ا﵀  ،سػ ةايل  ،ةػادر عمػ ذلػؾ

ا ف كفي المستو ؿ كفي كؿ زماف .

وت وف مما تودـ كف ) ذا) التي ذكر اليةاة كياا ظرفوض غور مإميض

معي

معي

ال رط  ،تختمؼ عف الظركؼ  ،فاي لوست ظرفوض مجردة مف كؿ

مف معايي ال رط  ،ؿ فواا مف ال رط مراف  ،ايكؿ  :كف الععؿ

الماإي عدها وعود تكرار ةدكذل  ،كالذايي :يكل تتغور دجلتل مف الزمف
الماإي ل

زمف الةاؿ كاجستو اؿ  ،كلـ تعود مف ال رط ٌج الجكاب ،

فػ) ذا) ال رطوض ذف في الورف الكروـ تاتي عم
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ذّذض ةساـ  :ةسـ ذكر

رطاا كصرح جكا اا  ،كةسـ ذكر رطاا كةذؼ جكا اا لكجكد ما ودؿ

عمول ك لككيل معاكما مف السواؽ  ،كةسـ اكتيعي رطاا كلـ يوذكر جكا اا
لعدـ الةاجض لول  ،كهذا وعيي كيل لوست ذمض ) ذا) ظرفوض غور مإميض معي
ال رط  ،كما زعـ اليةاة كالمعسركف .

لمتككوػػد

كوجمع اليةاة عم

)ُ)

كف )ما) ذا كةعت عد ) ذا) فاي زائدة لإل اػاـ ك

 ،كةػػد كردت )مػػا) عػػد ) ذا) فػػي الوػػرف الكػروـ فػػي ع ػرة مكاإػػع ،

كد يه ٍـ ً ىما
ص ياريه ٍـ ىك يجمي ي
اؤ ى
كوكلل تعال  :ى
كها ى ًا ىد ىعمى ٍو ًا ٍـ ىس ٍم يعاي ٍـ ىكى ٍ ى
)ةتك ً ىذا ىما ىج ي
ػاف ىئًػ ػ ىذا ىم ػػا ًم ػ ح
ػت
ىكػ ي
يس ػ ي
ػايكا ىو ٍع ىمميػ ى
)كىوويػػك يؿ ا ى
ػكف) [فص ػػمت ،]َِ :كةكل ػػل تع ػػال  :ى
)ِ)

يخ ىريج ىةوًا) [مروـ]ٔٔ :
ؼ ٍ
لى ىس ٍك ى
المبحث الثالث ( :إذا) الفجائية :

تعريفىػػػا  :ةػػاؿ سػػو كول )) :ك كم ػػا ) ذا) فممػػا وسػػتو ؿ مػػف ال ػػدهرَََ

كه ػػي ظ ػػرؼ  ،كتك ػػكف لم ػػيّ تكافو ػػل ف ػػي ة ػػاؿ ي ػػت فوا ػػا))

سماها اليةاة فوما عد  ) :ذا) العجائوض ،

)ّ)

 ،كه ػػي الت ػػي

كة ػػاؿ الس ػػوكطي )) :ة ػػاؿ ا ػػف الةاج ػػب  :كمعيػ ػ المعاج ػػاة ةإ ػػكر

ػت فػػإذا ايسػػد
ال ػػيّ معػػؾ فػػي كصػػؼ مػػف كصػػافؾ الععموػػض  ،توػػكؿ  :خرجػ ي
ال ػػاب  ،فمعيػػاه  :ةإػػكر ايسػػد معػػؾ فػػي زمػػف كصػػعؾ ػػالخركج  ،ك فػػي
مكاف خركجؾ  ،كةإكره معؾ في مكاف خركجؾ لصؽ ؾ مف ةإكره فػي

)ُ) ويظر :مغيي الم وب.ُّْ/ُ ،
)ِ ) لػػي كػػّـ طكوػػؿ عم ػ )مػػا) فػػي هػػذه المكاإػػع فػػي كتػػا ي )مػػا) فػػي الوػػرف الك ػروـ /
دراسض يةكوض  ،كهك في ايصؿ طركةتي في الدكتكراه .
)ّ) كتاب سو كول ْ. ِِّ/
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خركجػػؾ ؛ ك
يف ذلػػؾ المكػػاف وخصػػؾ دكف ذلػػؾ الزمػػاف  ،ككممػػا كػػاف لصػػؽ ،
كايت المعاجاة فول ةكل)) )ُ).

استيادا ل هذا التعروػؼ  ،كف ) ذا) العجائوػض تجمػع ػوف
كهذا وعي ،
ن
الدجلتوف  ،المكايوض كالزمايوض  ،لكياا ل ايكل ةرب .
كةاؿ العك رم )) :كهي ظػرؼ مكػاف عيػد المةووػوف))

ظرؼ زماف  ،كةوؿ  :كياا ةرؼ
كالصةو

)ّ)

)ِ)

كةوػؿ  :ياػا

كياػا ظرفوػض زمايوػض ؛ ذ الػذم و ػدك كف معيػ المعاجػاة جػاّ

مف ا ةساس مداهمض مكر ك فعاؿ في زمف ةصور كةروب غور يمتى ىكةك وػع  ،مػف
ػت ً كج ص ٍػوةضن ك ً
اة ىػدةن فىػإذا يه ٍػـ ىج ًموػعه لك ىػد ٍو ىيا
ذلؾ م ن
ػذّ ةػكؿ ا﵀ تعػال ً) :ف ىك ىاي ٍ
ى ى ى
كف){وس }ّٓ :
يم ٍة ى
إ ير ى
فالكعار لـ وعاجؤكا ورب المكاف  ،فود كايكا ة ػؿ الصػوةض فػي الػديوا ،

كها هـ ا ف عد الصوةض في ا خػرة  ،لكػياـ فكجئػكا اػذه اليومػض السػروعض ػوف
المكايوف ال عودوف.

عاممىػػػػا  :اختمػ ػػؼ فػ ػػي عامػ ػػؿ ) ذا) العجائوػ ػػض  ،فمػ ػػياـ مػ ػػف ذكػ ػػر كف

عامماػا م ػػتؽ مػػف لعػػظ المعاجػػاة  ،كمػياـ مػػف ذكػػر كف عامماػػا هػػك الخ ػػر

)ْ)

،

كةػػد مػػر كف ال ػراج فػػي ) ذا) العجائوػػض كياػػا ظػػرؼ زمػػاف  ،فاػػي ذف ميصػػك ض

عم الظرفوض الزمايوض .

)ُ) ا تواف ص ِّٔ .
)ِ) عراب الةدوث الي كم ص َُْ  ،كويطر :ص ُِْ .
)ّ) ويظر:الموتإػػب ِ ،ٖٓ-ٕٓ/كمغيػػي الم وػػب ُ ،ُٖٕ/كا ت ػػواف فػػي عمػػكـ الوػػرف ص
ِّٔ ،كالزوادة كا ةساف في عمكـ الورفُِٖ/
)ْ) ويظر  :مغيي الم وب ُ.ٖٕ/
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ػت ظ حػف
المسألة الزنبكريػة  :ةػاؿ ا ػف ه ػاـ)) :ةالػت العػرب :ةػد كي ي
اوإػػا  :فػػإذا هػػك
ػرب ا ػ حد لسػػعضن مػػف الزي ػػكر  ،فػػإذا هػػك هػػي  ،كةػػالكا
ن
كف العوػ ى
واها  ،كهذا هك الكجل الذم يكره سو كول ل كما سالل الكسائي ...فواؿ سو كول :

فػإذا هػك هػي  ،كج وجػكز اليصػب  ..كػؿ ذلػؾ ػالرفع  ،فوػاؿ الكسػائي :العػرب
ترفع كؿ ذلؾ كتيصب)))ُ).

كةػ ػػد جػ ػػاز اليةػ ػػاة اليصػ ػػب كالرفػ ػػع  ،كالجوػ ػػد الرفػ ػػع

)ِ)

؛ لػ ػػذلؾ ايتوػ ػػد

يعا عمػ الكػكفووف :
ال صروكف دة مذهب الككفووف ةت ))ةاؿ الزجاجي م ن
) ذا) عيػػدهـ كاليعامػػض ،ةوػػؿ لاػػا اةممػػي :ةالػػت يػػا طػػائر ،كةوػػؿ لاػػا طوػػرم،

ةالت :يا جمؿ)))ّ).

كوؤود مذهب سو كول كال صرووف لغض التيزوؿ  ،فمـ وات اجسػـ عػد ) ذا)
ً ً
ػي ىةكوػضه
العجائوض في الورف الكروـ ٌج الرفع ،كوكؿ ا﵀ تعال ) :فىاىٍلوى ى
اهػا فىػإ ىذا ه ى
تى ٍس ىع ) [طل. ]َِ :
ارتباط (إذا) الفجائية بػ(الفا )  :ذهب اليةاة لػ

كف ايصػؿ فػي ) ذا)

العجائوػض ٍف ج تػرت ط العػػاّ  ،كةػد جػػاّت مرت طػػض العػاّ  ،يةػػك :خرجػػت فػػإذا
ايسػػد ،كةػػد اختمػػؼ فواػػا ،فمػػياـ مػػف ةػػاؿ اكياػػا ازئػػدة  ،كمػػياـ مػػف ةػػاؿ اكياػػا
عاطعض  ،كمياـ مف ذهب ل

كياا فاّ الجزاّ)ْ).

كةد جاّت في الورف الكروـ مرت طض العاّ فػي مكاإػع كذوػرة  ،كغوػر

مرت طض في مكاإع ةؿ  ،كو دك كف ) ذا) العجائوض ج تػرت ط العػاّ عيػدما وػراد
)ُ) مغيي الم وب ، ٖٖ /ُ ،كويظر :ا يصػاؼ فػي مسػائؿ الخػّؼ ،ُِِ -َِٗ /ِ ،ـ
ٗٗ.
)ِ) ويظر  :عراب الةدوث الي كم لمعك رم صِٔ . ُِْ ، َُْ ،
)ّ) رح الرإي.ُْٗ /ّ ،
)ْ) ويظر :الجي الدايي ،صّٕ كمغيي الم وب.ِٕٔ /ُ ،
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عػػدـ التاكوػػد عم ػ كف ةصػػكؿ مػػا عػػدها ا ػػر ةصػػكؿ مػػا ة ماػػا ،كوػػكؿ ا﵀
ػكف ًفػي اي ٍىر ً
ض ً ىغ ٍو ًػر اٍل ىةػ ل
ؽ) [وػكيس،]ِّ :
ىيج ي
تعػال  ) :ىفمى كمػا ى
ػاه ٍـ ً ىذا يه ٍػـ ىو ٍ يغ ى
فوظاػػر مػػف عػػدـ اسػػتعماؿ العػػاّ كف غػػواـ فػػي ايرض ةصػػؿ عػػد يجػػاتاـ ،
ػكف) [الزخػرؼ:
كمذػؿ ذلػؾ ةكلػل تعػال  ) :ىفمى كمػا ىك ى ػ ٍع ىيا ىع ٍػياي يـ اٍل ىعػ ىذ ى
اب ً ىذا يه ٍػـ ىوي يكذي ى
َٓ] .

كمػا عيػدما يوػراد التاكوػد عمػ كف ةصػكؿ مػا عػدها ا ػر ةصػكؿ مػػا
ً ً ً
ً
ب فىًإ ىذا الك ًػذم
ىص ى ى في اٍل ىمد ىويض ىخائعنا ىوتىىرةك ي
ة ماا استعممت العاّ كوكلل تعال ) :فىا ٍ
ايم ً
ص ًريخلي) [الوصص.]ُٖ :
س ىو ٍستى ٍ
ٍ
استى ى
يص ىرهي ً ٍ
فةالض خكؼ مكس ) )كةالض اجستيجاد ل ةصمتا في كةت كاةد

اهـ ى ٍغتى ػضن فى ػًإ ىذا يهػػـ
)ةتك ػ ً ىذا فى ًرية ػكٍا ً ىمػػا يكتي ػكٍا ى
ىخ ػ ٍذ ىي ي
 ،كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  :ى
ً
كف) [اييعاـ ]ْْ:كالػذم وؤوػد هػذه ا رادة فػي هػذه ا وػض لعظػض ) غتػض ) ،
حمٍ م يس ى
ً
إػاّ
وف * ىكىي ىز ى
اف حم ً ه
صاهي فىًإ ىذا ًه ىي ذي ٍع ى ه
ع ىو ىدهي فىًإ ىذا ه ىي ى ٍو ى
كةكلل تعال ) :فىاىٍلوى ىع ى
ً ً
وف) [ايع ػراؼ ]َُٖ-َُٕ :كالمعػػركؼ فػػي كتػػب التعاسػػور كف العصػػا
لمكيػػاظ ًر ى
تةكلت ل ذع اف ةاؿ لوائاا  ،كالذع اف الم وف  :الةوض الذكر ،فتةكلػت ةوػض

عظومػػض فػػاغرة فاهػػا مسػػرعض ل ػ فرعػػكف ،فممػػا رهػػا ياػػا ةاصػػدة لوػػل  ،تةػػكؿ
)ُ)

عػػف س ػروره كاسػػتغاث مكس ػ ٍف وكعاػػا عيػػل
كتةكلاا ل فع  ،كيزع وده ك واإػاا  ،فػي كةػت كاةػد كموػاـ كاةػد  ،كمذػؿ
ؽ عص ػ ى ً ً
ػؼ ىم ػػا
ػي تىٍموىػ ي
كسػ ػ ٍ
ىف ىٍل ػ ً ى ى
)ك ٍىك ىة ٍو ىي ػػا ًلى ػ يم ى
ذلػػؾ ةكل ػػل تعػػال  :ى
ػاؾ فى ػإ ىذا ه ػ ى
ػاؿ ٍػؿ ىٍلويػكا فىػًإ ىذا ًة ػالياـ ك ًع ً
ً
صػوحاي ٍـ
كف) [ايعػراؼ  ]ُُٕ:كةكلػل تعػال ) :ةى ى ى
ىواٍف يك ى
ى يٍ ى
ً ً ً ً ً
)ك ىوػضه لكاي ٍػـ المكٍوػ يؿ
يو ىخوكػ يؿ لى ٍوػل مػف س ٍػة ًره ٍـ ىكياىػا تى ٍس ىػع ) [طػل ]ٔٔ :كةكلػل تعػال  :ى
ىيسمى يه ًم ٍيل الكياار فىًإ ىذا هـ حم ًٍ
ػكف) [وػس ، ]ّٕ:فالموػؿ وعوػب الياػار كمتصػؿ
ي
ظم يم ى
ٍ
ي ىى
ل.
)ُ) ويظر :تعسور الورف العظوـ ج ف كذور.ِّٔ /ِ ،
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كةػػد تػػـ ةصػػكؿ لوػػاّ العصػػا

لػػذلؾ كذػػر اةت ػراف ) ذا) العجائوػػض العػػاّ فػػي م ػػاهد وػػكـ الووامػػض ل ػػدة
ح ً ً
ػي
)كا ٍةتىػ ػ ىػر ى
هكالاػ ػػا كاتصػ ػػاؿ كر اتاػ ػػا  ،كوكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
ب اٍل ىك ٍعػ ػ يػد اٍل ىة ػ ػؽ فى ػ ػإ ىذا هػ ػ ى
ػت ًجك
اخصػ ػضه ى ٍ ص ػ ك ً
ً
وف ىكعى ػ يػركا) [ايي و ػػاّ ]ٕٗ :كةكل ػػل تع ػػال ً) :ف ىك ىاي ػ ٍ
ػار ال ػػذ ى
ى ى
ى ي
ً
ً
)كيي ًع ىػه ًفػي الص ً
حػكر
ص ٍو ىةضن ىكاة ىػدةن فىػًإ ىذا يه ٍػـ ىخام يػد ى
ى
كف) [وػس ]ِٗ :كةكلػل تعػال  :ى
ً
ً
)كيي ًع ىػه ًفػي
فىًإ ىذا يهـ لم ىف اي ٍج ىػداث ًلىػ ىرل ًا ٍػـ ىويسػمي ى
كف) [وػس ]ُٓ :كةكلػل تعػال  :ى
ً
ً
ً
اير ً
صػ ً
ض ً ٌج ىمػػف ى ػػاّ المكػػلي ذيػ كـ يي ًعػ ىػه
ال ح
صػ ًػع ى
ػكر فى ى
ؽ ىمػػف فػػي ال كسػ ىػم ىاكات ىك ىمػػف فػػي ٍ
ًك ً
ً
ًف ً
ػي ىز ٍج ىػرةه
ول ٍ
اـ ىويظيير ى
يخ ىرل فىًإ ىذا يهـ ة ىو ه
كف) [الزمر ]ٖٔ :كةكلل تعال ) :فىإي ىما ه ى
اة ىدةه * فىًإ ىذا هـ ًالس ً
كً
كاه ى ًرة) [اليازعات]ُْ-ُّ :
ي
ى
مم ػػا تو ػػدـ ذكػ ػره وت ػػوف كف ) ذا) العجائو ػػض كذ ػػر اس ػػتعمالاا ف ػػي ايم ػػكر
ا توض :

ُ-في اييمكر التي ت وف كف ا يساف صعض عامض  ،سرعاف ما ويوض

العاد مع ا﵀ س ةايل كتعال  ،كويكر يعمتل عمول .

ِ-مجيّ يومض ا﵀ عم ع اده عد ٍف تطغواـ يعمض ا﵀ عمواـ .
ّ-في مكر المعجزات التي عطاها ا﵀ لرسمل
ْ-في ايمكر التي تتعمؽ م اهد الووامض .
ك
)كج تى ٍسػػتىًكم
كة ػؿ اسػػتعمالاا ك يػػدر فػػي مػػكر الخوػػر كوكلػػل تعػػال  :ى
ً كً ً
ىة ىسػ يػف فى ػًإ ىذا الكػ ًػذم ى ٍو ىيػ ى
ػي ٍ
ػؾ ىكى ٍو ىيػػلي ىعػ ىػد ىاكةه ىكاىكيػػلي
اٍل ىة ىسػ ىػيضي ىكج ال كس ػو ىلئضي ٍادفىػ ٍػع ػػالتي هػ ى
ً
ً
ػوـ) [فصػمت ،)ُ)]ّْ :فػػ) ذا) هيػا فجائوػض  ،كهػذا الخوػر ةمكمػا يوعاجػا ػل
ىكلػ اي ىةم ه
كً
اهػػا ً ٌج يذك
صػ ى يركا ىك ىمػػا يومىوك ى
)ك ىمػػا يومىوك ى
اهػػا ً ٌج الػػذ ى
وف ى
ا يسػػاف ؛ لػػذلؾ ةػػاؿ س ػ ةايل ى
ىةظٍّ ىع ًظ ووـ) [فصمت.]ّٓ :

)ُ) ويظر :الت واف في عراب الورف.ّٕٗ /ِ ،
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كقػػكع (إذا) الفجائيػػة جك نابػػا لمشػػرط  :يوػػؿ سػػو كول عػػف الخموػػؿ  ،كف
)كًاف
) ذا) العجائو ػػض تو ػػع جكان ػػا لم ػػرط
عكإ ػػا ع ػػف الع ػػاّ كو ػػكؿ ا﵀ تع ػػال  :ى ع
ن
)ُ)
ص ٍ اـ سو ىلئضه ًما ةى كدم ٍ ً
ً
كف) [الركـ}ّٔ:
ت ٍىودو ًا ٍـ ً ىذا يه ٍـ ىو ٍو ىيطي ى
تي ي ٍ ى
ى ى
كهذ ما ذكػره الم ػرد )ِ) ،كا ػف وعػوش )ّ) ،كا ػف الةاجػب كالرإػي )ْ)،
كالمالوي

)ٓ)

كذكر المرادم ) كف) العجائوض توع جكانا لم رط ار عض ركط  ،كهي ،
ٍف وككف الجكاب جممػض اسػموض  ،ك ٍف تكػكف غوػر طم وػض  ،ك ٍف ج تػدخؿ عمواػا
داة يع ػػي  ،ك ٍف ج ت ػػدخؿ عموا ػػا ) كف) المؤك ػػدة )ٔ)كجع ػػؿ م ػػف ػ ػكاهدها ةكل ػػل
ً
ً
تعػػال  ) :ف ػإذا صػػاب ً ػ ًل م ػف و ػ ً
ركف){ الػػركـ :
ىٍ
ى
ػاّ م ػ ٍف ع ػػاده ذا يه ػ ٍـ وً ٍست ى ػ ى
ي
ْٖ}

خامسا ))كهػك ٍف وةتمػؿ
 ،ك إاؼ الدكتكر فاإؿ السامرائي رطنا
ن
)ٕ)
الكّـ معي المعاجاة))

ككذلؾ جعؿ ا ف ه اـ في المغيػي مػف ػكاهدها ةكلػل تعػال  ) :فػإذا
ً
صػػاب ً ػل مػػف و ػ ً
ػركف){ الػػركـ  }ْٖ :كةػػكؿ ا﵀
ٍ
ى
ػاّ م ػ ٍف ع ػػاده ذا يه ػ ٍـ وست ػ ى
ي
اير ً
كف){ الركـ }ِٓ :
ض ً ىذا ىيتي ٍـ تى ٍخ يريج ى
تعال ) :ذيكـ ً ىذا ىد ىعا يك ٍـ ىد ٍع ىكةن لم ىف ٍ

)ُ) كتاب سو كول ّ. ْٔ-ّٔ/
)ِ) ويظر  :الموتإب ِ. ُٕٖ/ّ ، ٖٓ/
)ّ) ويظر  :رح المعصؿ ّ ُِٔ/ز
)ْ) ويظر  :رح الرإي عم الكافوض ْ. ُُٔ ، َُُ/
)ٓ) ويظر  :رصؼ الم ايي ص َُٓ.
)ٔ) ويظر  :الجي الدايي ص ّٕٓ .
)ٕ) معايي اليةك ْ. ٖٗ/
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هذا ما ذكره اليةاة ٌج كف ا ف مالػؾ ةصػر كةكعاػا جكانػا لم ػرط عػد
)ُ)
)كًاف تي ً
ت
ادا وكلل تعال تعال  :ى ع
ص ٍ اي ٍـ ىسو ىلئضه ً ىما ةى كد ىم ٍ
) ًف) ال رطوض مست ن
ً
ػكف) [الػػركـ } ّٔ:كت عػػل فػػي ذلػػؾ ا ػػف ه ػػاـ فػػي كإ ػ
ٍىوػػدو ًا ٍـ ً ىذا يهػ ٍػـ ىو ٍو ىيطيػ ى
المسالؾ فذكر كف هذا جائز ذا كايت ايداة ) ٍف))ِ) ،كةد تودـ كيػل لػـ و ػترط

ه ػػذا ف ػػي المغي ػػي  ،ك ػػوف خال ػػد ايزه ػػرم كف ) ذا) العجائو ػػض تو ػػع جكان ػػا لػ ػػ) ًف)
)ّ)
)كًا ىذا
ال ػػرطوض الجازمػػض  ،كل ػػ) ذا) ال ػػرطوض غوػػر الجازمػػض  ،كوكلػػل تعػػال  :ى ع
ً
إ كراّ ىمسكتٍاي ٍـ ً ىذا لىايـ كم ٍكهر ًفي ىواتًىيػا) [وػكيس]ُِ :
اس ىر ٍة ىمضن لمف ى ٍعد ى
ى ىذ ٍة ىيا الكي ى
ػؼ ال ح
كف)
إػ كػر ىعػػي يك ٍـ ً ىذا فى ًروػ ه
 ،كةكلػػل تعػػال ) :ذيػ كـ ً ىذا ىك ى ػ ى
ػؽ لمػػي يكـ ًػ ىػرل ًا ٍـ يو ٍ ػ ًػريك ى
ىخ ٍذ ىيا متٍرًفو ًاـ ًاٍل ىعػ ىذ ً
[اليةؿ ]ْٓ :كةكلل تعال  :ى ً
كف)
اب ً ىذا يه ٍػـ ىو ٍجػا يىر ى
)ةتك ىذا ى ي ى
كً
وف ج
[المؤميكف ]ْٔ :كةكلػل تعػال  :ى ع
)كًا ىذا يذ ًك ىػر المكػلي ىك ٍة ىػدهي ا ٍ ىػما كىز ٍ
ت يةمي ي
ػكب الػذ ى
ً
ً
ايخرًة عكًا ىذا يذ ًكر الكًذ ً
وؤ ًمييكف ً ً
كف) [الزمر.]ْٓ :
وف مف يدكيًل ً ىذا يه ٍـ ىو ٍستىٍ ير ى
ى
يٍ ى
ى
ى ى
ت ػػوف ممػػا توػػدـ ذكػره كف اليةػػاة ةػػد صػػرةكا ػ ك
ػاف ) ذا) العجائوػػض ةػػد توػػع
جكانا لػ) ًف) ال رطوض  ،ك) ذا) ال رطوض عم ةد سكاّ  ،ك ذ عياـ ا ف مالػؾ
فػػي التسػػاوؿ  ،عيػػدما ا ػػترط ٍف تكػػكف داة ال ػػرط ) ٍف) كت عػػل ا ػػف ه ػػاـ فػػي
ػاكا  ،عكاجك فمػا
كإ المسالؾ  ،كج د ٍف وككف ةػد كةػع هػذا مػف ا ػف مالػؾ س ن
تعسػ ػ ػػور ةصػ ػ ػػر كةػ ػ ػػكع ) ذا) العجائوػ ػ ػػض عػ ػ ػػد ) ًف) ال ػ ػ ػػرطوض  ،مػ ػ ػػف دكف ) ذا)
ال ػػرطوض ؟ كج سػػوما ذا عمميػػا  ،كمػػا سػػواتي  ،كف ) ذا) العجائوػػض كةعػػت جكانػػا
لػ) ف) ال رطوض في مكإعوف في الورف الكروـ  ،في ةوف جػاّت جكانػا لػػ) ذا)
ال ػػرطوض فػػي تسػػعض مكاإػػع  ،ةتػ ليػػي لػػـ جػػد فػػي كتػػب اليةػػك التػػي رجعػػت
لواا مف ذكر كف اليةاة ةد اختمعكا في هػذه الوإػوض  ،وػد ليػي كجػدت ايسػتاذ

)ُ) ويظر  :تساوؿ العكائد ص ِّٖ
)ِ) ويظر  :كإ المسالؾ ل

لعوض ا ف مالؾ ُِْٗ/

)ّ) ويظر  :رح التصرو عم التكإو ْ. ُْٗ/
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ع اس ةسف ووكؿ ما يصل )) :كةد تغيي ) ذا) العجائوض عف العاّ في الدخكؿ

عمػ الجممػػض اجسػػموض ػػرطوف  :ةػدهما متعػؽ عموػػل  ،كهػػك ٍف تكػػكف الجممػػض
اجسموض غور دالض عم الطمػب  ،كج مسػ كةض يعػي  ،كج ياسػه َََ كا خػر:

غو ػػر متع ػػؽ عمو ػػل كه ػػك ٍف تك ػػكف داة ال ػػرط ) ٍف) دكف غوره ػػا م ػػف خكاتا ػػا
ال رطوض  ،فكذػرة اليةػاة ت ػترطاا  ،يةػك ٍ :ف تخمػص نذا ا خػّص ويععػؾ ،
كفمػػض اليةػػاة ج ت ػترطاا عوياػػا  ،عكاكيمػػا تجعػػؿ مذماػػا ) ذا) ال ػػرطوض مسػػتدلوف
وكل ػ ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػ ػػال  ) :فػ ػ ػ ػ ػإذا ص ػ ػ ػ ػػاب ًػ ػ ػ ػ ػ ًل مػ ػ ػ ػ ػف و ػ ػ ػ ػػاّ ًمػ ػ ػ ػ ػف ع ػ ػ ػ ػ ً
ػاده ذا يهػ ػ ػ ػ ػ ٍـ
ٍ
ى ٍ
ى
ي
ركف){ الركـ  ، }ْٖ :كايةسف ايخذ رم الومض  ،ذ تؤودها ال ػكاهد ،
وست
ى
كج سوما عض ا وات الوريوض  ،كج داعي لمتاكوؿ))

)ُ)

كما ةالل ايستاذ ع اس ةسف عكػس مػا جػاّ ك ػاع فػي كتػب اليةػك،

كالوكؿ الػذم استةسػيل هػك ةػكؿ الكذػرة ج ةػكؿ الومػض  ،ػؿ لػـ جػد ة نػدا ا ػترط
ٍف تكػ ػػكف ايداة ) ًف) ال ػ ػػرطوض غوػ ػػر ا ػ ػػف مالػ ػػؾ  ،كةػ ػػد ذك ػ ػره فػ ػػي كتا ػ ػػل :

التساوؿ  ،فةسب  ،كما كف اليةاة لـ ومتعتكا لوكلل هذا  ،كلػـ وختمعػكا لػ كذػرة
كةمض  ،كهذا ظاهر مف خّؿ ال ركط التي كإػعكها عمػ الجممػض التػي وصػ

ٍف ت ػ ػػدخؿ عموا ػ ػػا ) ذا) العجائو ػ ػػض الت ػ ػػي ل ػ ػػـ تك ػ ػػف م ػ ػػف ويا ػ ػػا ٍ ،ف تك ػ ػػكف داة
ال رط) ٍف) .
كذك ػ ػ ػ ػ ػ ػػر اييس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتاذ ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؽ عإ ػ ػ ػ ػ ػ ػػومض كف ) ذا) العجائو ػ ػ ػ ػ ػ ػػض
)ِ)

كذكػػر مػػف هػػذه

)) جػػاّت  ...ار طػػض لجػكاب ال ػػرط فػػي ةػػدل ع ػرة وػػض))
ٍجك يج ىك يهػػـ لمػػف يكػ لػؿ
)ةتكػ ً ىذا فيتً ىةػ ٍ
ٍجك يج ىك ىم ػا ي
ػت ىو ػا ي
المكاإػػع  ،ةػػكؿ ا﵀ تعػػال  :ى
اخصػ ػضه ى ٍ ص ػ ك ً
ً
ح ً ً
ً
وف
كف {ٔٗ} ىكا ٍةتىػ ىػر ى
ػار ال ػػذ ى
ىة ػ ىػد وب ىويسػ ػمي ى
ػي ى ى
ى ي
ب اٍل ىك ٍع ػ يػد اٍل ىةػ ػؽ فىػ ػإ ىذا ه ػ ى
ًً
و
ً
وف) [ اجي وػاّ  ٗٔ:ػٕٗ]
ىكعىيركا ىوػا ىكٍومىىيػا ةى ٍػد يككيػا فػي ىغ ٍعمىػض لم ٍػف ىهػ ىذا ى ٍػؿ يككيػا ظىػالم ى
)ُ) اليةك الكافي ْ. َّٓ/
)ِ) ويظر  :دراسات ييسمكب الورف  ،الجزّ ايكؿ  ،الوسـ ايكؿ ص َُٗ.
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ػتيدا لػ ػ ة ػػكؿ الزمخ ػػرم  ،كة ػػد ت ػػوف فوم ػػا تو ػػدـ ذكػ ػره كف جػ ػكاب ال ػػرط
مس ػ ن
مةذكؼ لتعظوـ ايل عكاعماـ مره .
)ةتكػ ً ىذا فى ًريةػكٍا
وإا كف مف هذه المكاإع  ،ةكؿ ا﵀ تعال  :ى
كذكر ن
ً
ػكف) [اييعػاـ  )ُ) ]ْْ:كهػذا سػاك ميػل ؛
ً ىما يكتيكٍا ى
ىخ ٍذ ىي ي
اهـ ى ٍغتىضن فىًإ ىذا يهػـ حمٍ م يس ى
ك
يف ج ػ ػكاب ) ذا) ال ػ ػػرطوض هػ ػػك ةكلػ ػػل تعػ ػػال  ):خػ ػػذياهـ غتػ ػػض) كلػ ػػوس ةكلػ ػػل

تعال ) :فإذا هـ م مسكف) .

عكإا عف العاّ  ،كةد كةعػت جكا ػا
ك) ذا) العجائوض توع جكانا لم رط
ن
ل ػػ) ٍف) ك ) ذا) ال ػػرطوتوف مػػف دكف س ػكاهما مػػف دكات ال ػػرط  ،كةػػد غيػػت
)ِ)
عف )العاّ) ؛ يف المعاجاة كالتعووب متوار اف
(إذا) الفجائيػػػػة ك (إذا) الشػػػػرطية  :ذمػ ػػض فػ ػػركؽ ػ ػػوف ) ذا) العجائوػ ػػض

ك) ذا) ال رطوض كهي :

ُ )-ذا) ال ػػرطوض ج ومواػػا جك جممػػض فعموػػض  ،ك) ذا) العجائوػػض ج ومواػػا

جك جممض اسموض.

ِ-ال رطوض تةتاج ل جكاب  ،كالعجائوض ج جكاب لاا.

ّ-الجممػػض عػػد ال ػػرطوض فػػي مكإػػع خعػػض ا إػػافض ،كالجممػػض عػػد
العجائوض ج مة كؿ لاا مف ا عراب .
ْ-ال رطوض لّستو اؿ ،هذا هك ايصؿ ،كالعجائوض لمةاؿ.

ٓ )-ذا) ال ػرطوض توػع فػي صػدر الكػّـ  ،ك) ذا) العجائوػض ج توػع فػػي

صدر الكّـ)ّ).

)ُ) ويظر  :المصدر يعسل ص َُٗ .
)ِ) ويظر :رح المعصؿ ج ف وعوش.ُِٔ /ّ ،
)ّ) ويظر :الجيػ الػدايي ،صّّٕ ،كا توػاف فػي عمػكـ الوػرف ِّٔ  ،كالزوػادة كا ةسػاف
في عمكـ الورف ٖ.َِ/
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كتػػرد ) ذف) فػػي المغػػض ياص ػ ض لمععػػؿ المإػػارع ػػركط  ،كلػػـ تػػرد فػػي
)مػػا اتك ىخ ػ ىذ المكػػلي ًمػػف
الوػػرف الك ػروـ  ،لكػػف كردت )اذان) ػػالتيكوف  ،كوكلػػل تعػػال  :ى
ً
و
و ك
إػػاي ٍـ ىعمى ػ
ب يك ػ حؿ ًلىػ وػل ً ىمػػا ىخمىػ ى
ػؽ ىكلى ىعػػّ ى ٍع ي
ػاف ىم ىعػػلي مػ ٍػف ًلىػػل ً نذا ل ػ ىذ ىه ى
ىكلىػػد ىك ىمػػا ىكػ ى
ً
ػض سػ ٍ ة ك ً
كف) [المؤميػػكف ، ]ُٗ :كهػػي ةػػرؼ جػكاب عيػػد
اف المػػل ىع كمػػا ىوصػػعي ى
ى ٍعػ و ي ى ى
اليةاة .
القاتمة كنتائج البحث  :ت وف مف ال ةث ما واتي :

ُ -كف ) ذا) ال رطوض في الورف الكروـ لـ تيةصر دجلتاا عم الػزمف
المستو ؿ  ،ؿ جاّ الععؿ عدها  ،ال رط كالجكاب  ،في مذمض غوػر ةمومػض ً
داج
عم الزمف الماإي لعظنا كمعي .

ِ-لـ ودؿ ال رط كالجكاب عد ) ذا) عم التكرار دائما  ،ؿ جاّ في

مذمض ً
داج عم ا فراد .

ّ-كرد رط ) ذا) كجكا اػا فػي ايغمػب فع نػّ ماإ نػوا  ،كةػ كؿ كركدهمػا
فعّ مإارنعا يياا استعممت في ال رط المتةوؽ كةكعل .
ن
ْ-ج ػػاّ ج ػ ػكاب ) ذا) مرت ط ػػا العػ ػػاّ عي ػػد اختّفػػػل ع ػػف ػ ػػرطل فػػػي

الدجلػػض الزمايوػػض  ،ك الطم وػػض  ،ك التةووووػػض  ،ك الذ كتوػػض  ،ككرد غوػػر مػرت ط
اا عيد اتةاده ك اةت ار ل مع رطل في الدجلض ايكل .

ٓ-كرد دخ ػػكؿ ) ذا) عمػ ػ اجس ػػـ فوم ػػا وتعم ػػؽ م ػػاهد الووام ػػض كفوم ػػا

عظـ مره مف هذه الم اهد ك فاد كةكعل كؿ مرة .

كذور ما ةذؼ جكاب ) ذا) لكجكد ما ودؿ عمول  ،ك لمعمـ ل  ،ك
ٔ -نا
معاكمػا مػف السػواؽ  ،ك لمعيػ معػوف ووتإػول
عمامل كتعظومػل  ،ك لككيػل
ن

المواـ .

ٕ-ت وف كف ) ذا) التي سػموت عيػد اليةػاة ظرفوػض غوػر مإػميض معيػ

ال ػرط  ،يمػػا هػػي فػػي الةوووػػض ) ذا) ال ػػرطوض  ،لكػػف اكتعػػي

جكا اا .
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ػػرطاا مػػف دكف

ٖ-كذػ ػػر اسػ ػػتعماؿ ) ذا) العجائوػ ػػض فومػ ػػا وةػ ػػذر ميػ ػػل  ،كة ػ ػ كؿ ػ ػػؿ يػ ػػدر

اسػػتعمالاا فومػػا وتعػػاّؿ ػػل ؛ لػػذا فاػػي ةػػرب ل ػ معي ػ الم اغتػػض مػػف معي ػ
المعاجاة .

ٗ-ذهب اليةاة ل كف ايصؿ فػي ) ذا) العجائوػض ٍف ج تػرت ط العػاّ
 ،كةد ت وف كجكب ارت اطاا العاّ عيد رادة معي التعووب .
َُ-عػ ػػدـ ارت ػ ػػاط ) ذا) العجائوػ ػػض العػ ػػاّ عيػ ػػد كةكعاػ ػػا جكا ػ ػػا لم ػ ػػرط

طا كتعوونا.
لوواماا مواماا ر ن

ُُ-كردت ) ذا) الظرفوػػض المإػػميض معي ػ ال ػػرط  ،كالتػػي ةوػػؿ اكياػػا

ظرفوػػض مةإػػض غوػػر مإػػميض معي ػ ال ػػرط فػػي الوػػرف الك ػروـ فػػي كذػػر مػػف
ر عمئض مكإع.
واتي:
ت
ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ

كمػا ) ذا) العجائوػض  ،فوػػد كردت فػي سػتض ك ر عػػوف مكإ نػعا  ،كهػي كمػػا
مكاضع (إذا) الفجائية المقترنة بالفا
ا وض

اهـ ى ٍغتىضن فىإذا
ىةتك ذا فى ًريةكٍا ً ىما يكتيكٍا ى
ىخ ٍذ ىي ي
ً
كف
يهـ حمٍ م يس ى
وف
اف حم ً ه
صاهي فىإذا ًه ىي ذي ٍع ى ه
فىاىٍلوى ىع ى
ً ً
ً
وف
ىكىي ىز ى
ع ىو ىدهي فىإذا ه ىي ى ٍو ى
إاّ لمكياظ ًر ى
ك كةويػػا ل ػ مكس ػ ٍف ل ػ ً
ؽ عصػػاؾ ف ػإذا
هي تموؼ ما وافككف
كً
ؼ لم ىػف
وف اتكوىػكٍا ذا ىمسكػاي ٍـ ى
طػائً ه
ً كف الػذ ى
ً
طً
كف
ال ك ٍو ى
اف تى ىذ كك يركٍا فىإذا يهـ حم ٍ ص ير ى
ً
ػؽ ا ً يسػاف ًمػف حي ٍ و
ػوـ
ىخمى ى
ى ى
طعىػض فىػإذا يه ىػك ىخص ه
وف
حم ً ه
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السكرة

رةـ ا وض

اييعاـ

ْْ

ايعراؼ

َُٕ

ايعراؼ

َُٖ

ايعراؼ

ُُٕ

ايعراؼ

َُِ

اليةؿ

ْ

ٕ
ٖ
ٗ
َُ
ُُ
ُِ
ُّ
ُْ
ُٓ

ُٔ
ُٕ
ُٖ
ُٗ

اها فىإذا ًه ىي ىةكوضه تى ٍس ىع
فىاىٍلوى ى
ػاؿ ٍػؿ ىٍلويػكا فىػإذا ًة ػالياـ ك ًع ً
صػوحاي ٍـ يو ىخوكػ يؿ
ةى ى ى
ى يٍ ى
ًلى ٍو ًل ًمف ًس ٍة ًرًه ٍـ ىكياىا تى ٍس ىع
ؽ عمىػ اٍل ً
اط ًػؿ فىىو ٍد ىم يغػلي فىػإذا
ى ٍؿ ىي ٍوًذ ي
ى
ؼ ًاٍل ىة ل ى
ً
ً
هك ىز ً
كف
اه ه
ؽ ىكلى يك يـ اٍل ىكٍو يؿ م كما تىصعي ى
يى
ً
ً
ح
صػضه
ىكا ٍةتى ىػر ى
ػي ى اخ ى
ب اٍل ىك ٍع يػد اٍل ىةػؽ فىػإذا ه ى
كً
وف ىكعىيركا
ص يار الذ ى
ىٍ ى
وف
اف حم ً ه
صاهي فىإذا ًه ىي ذي ٍع ى ه
فىاىٍلوى ىع ى
ً ً
ً
وف
ىكىي ىز ى
ع ىو ىدهي فىإذا ه ىي ى ٍو ى
إاّ لمكياظ ًر ى
ً
ػؼ ىمػا
ػي تىٍموى ي
كسػ ىع ى
فىػاىٍلوى يم ى
صػاهي فىػإذا ه ى
ً
كف
ىواٍف يك ى
صػالً نةا ً
ىف
ػكد ى
ىكلىوى ٍػد ٍىر ىسػٍم ىيا ًلىػ ذى يم ى
ىخ ي
ػاه ٍـ ى
ً
اعي يدكا المكلى فىإذا يه ٍـ فى ًرووى ً
كف
ٍ
اف ىو ٍختىص يم ى
ً ً ً
ً
ب فىػإذا الك ًػذم
ىص ى ى في اٍل ىمد ىويض ىخائعنا ىوتىىرةك ي
فىا ٍ
يص ىرهي ً ٍاي ٍىم ً
كس
ص ًريخلي ةى ى
س ىو ٍستى ٍ
ٍ
اؿ لىلي يم ى
استى ى

وف
ًكي ىؾ لى ىغ ًك ا
م حم ً ه
ػت ًجك ص ٍػوةضن ك ً
اة ىػدةن فىػإذا يه ٍػـ
ًف ىك ىاي ٍ
ى ى ى
ً
كف
ىخام يد ى
ً
ك
ك
ػار فىػإذا يهػـ
ىك ىوػضه لاي ٍػـ المٍوػ يؿ ىي ٍسػمى يه م ٍيػلي الكياى ى
حم ًٍ
كف
ظم يم ى
ىج ىد ً
ىكيي ًع ىه ًفي الص ً
اث ًلى
حكر فىإذا يهـ لم ىف ٍاي ٍ
ً
كف
ىرل ًا ٍـ ىويسمي ى
ً
ً
ًف ىك ىاي ٍ ك
ت ًج ى
ص ٍػو ىةضن ىكاة ىػدةن فىػإذا يه ٍػـ ىجموػعه
ك
كف
ل ىد ٍو ىيا يم ٍة ى
إ ير ى
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طل
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طل

ٔٔ

اجي واّ
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اجي واّ
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ال عراّ
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ال عراّ

ّّ

ال عراّ
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اليمؿ
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الوصص

ُٖ

وس

ِٗ

وس

ّٕ

وس

ُٓ

وس

ّٓ

َِ

طعى وض فىإذا
اف ىكيا ىخمى ٍو ىياهي ًمف حي ٍ
يس ي
ىِ ىكلى ٍـ ىو ىر ا ًٍ ى
ً
وف
وـ حم ً ه
يه ىك ىخص ه
ػار
إ ًػر ىي نا
الك ًػذم ىج ىع ىػؿ لى يكػـ لم ىػف ال ك ىػج ًر ٍاي ٍ
ىخ ى
كف
فىإذا ىيتيـ لم ٍيلي تيكًة يد ى
ً
ً
كف
فىًإكي ىما ه ىي ىز ٍج ىرةه ىكاة ىدةه فىإذا يه ٍـ ىويظيير ى
ً
ذيكـ يي ًع ىه ًف ً
كف
ول ٍ
اـ ىويظيير ى
يخ ىرل فىإذا يهـ ة ىو ه

ِْ

كً
ٍادفى ٍع ًالكتًي ًه ىي ٍ
ىة ىس يف فىًإ ىذا الذم ى ٍو ىي ىؾ ىكى ٍو ىيلي
ً
ً
وـ
ىع ىد ىاكةه ىكاىكيلي ىكل اي ىةم ه
ً
ً
ُٔ
الممؾ
ػؼ ً يك يػـ
كػماّ ىف ىو ٍخ ًس ى
ىىميػتيـ كمػف فػي الس ى
ً
كر
اي ٍىر ى
ض فىإذا ه ىي تى يم ي
اة ىدةه * فىإذا هـ ًالس ً
فىًإكيما ًهي ىز ٍجرةه ك ً
اليازعات ُُّْ-
كاه ى ًرة
ي
ى ى ى ى
مكاإع ) ذا) العجائوض غور الموتريض العاّ

ُِ
ِِ
ِّ

ِٓ
ِٔ

وس

ٕٕ

وس

َٖ

الصافات

ُٗ

الزمر

ٖٔ

فصمت

ت

ا وض

ُ

ً
ػؽ لم ٍػياي ٍـ ىو ٍخ ى ٍػك ىف
ػب ىعمى ٍػو ًا يـ اٍل ًوتىػا يؿ ذا فى ًرو ه
ىفمى كمػا يكت ى
اس
الكي ى
ىج وؿ يهـ ىالً يغكهي ذا يه ٍـ
ىفمى كما ىك ى ٍع ىيا ىع ٍياي يـ ل
الر ٍج ىز ًلى ى
كف
ىوي يكذي ى
كف ًفي اي ٍىر ً
ض
ىيج ي
ىفمى كما ى
اه ٍـ ذا يه ٍـ ىو ٍ يغ ى
كف
ٍس ىيا ذا يهـ لم ٍياىا ىو ٍريك ي
ىفمى كما ى
إ ى
ىة حسكا ىا ى
كف
ىفمى كما ىيج ي
كاه ٍـ ًلى اٍل ى لر ذا يه ٍـ يو ٍ ًريك ى
ًً
ىف ىخمىوى يكػـ لمػف تيػر و
اب ذيػ كـ ذا ىيػتيـ ى ى هػر
ىك ًم ٍػف ىواتػل ٍ
ى

ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ

السكرة

755

ّْ

رةـ

ا وض

اليساّ

ٕٕ

ايعراؼ

ُّٓ

وكيس

ِّ

اجي واّ

ُِ

العيك كت

ٓٔ

الركـ

َِ

ٕ
ٖ
ٗ

ً
كف
تىيتى ير ى
الزخرؼ
كف
اّهـ ً ىآواتًىيا ذا يهـ لم ٍياىا ىو ٍ
ىفمى كما ىج ي
إ ىة يك ى
الزخرؼ
كف
ىفمى كما ىك ى ٍع ىيا ىع ٍياي يـ اٍل ىع ىذ ى
اب ذا يه ٍـ ىوي يكذي ى
ً
ً
كف الزخرؼ
إ ًر ى
ىكلى كما ي
ب ا ٍ يف ىم ٍرىو ىـ ىمذى نّ ذا ةى ٍك يم ىؾ م ٍيلي ىوص حد ى
مكاإع ) ذا) العجائوض الكاةعض جكانا لم رط

ْٕ
َٓ
ٕٓ

ت

ا وض

السكرة

رةـ

ُ

كػدةى ً
يعطيػكٍا ًم ٍياىػا
ىك ًم ٍػيايـ كمػف ىوٍم ًم يػز ىؾ ًفػي الص ى
ات فىػًإ ٍف ٍ
ً
ك
كف
ىر ي
إكٍا ى عكًاف ل ٍـ يو ٍعطى ٍكٍا مياىا ذا يه ٍـ ىو ٍس ىخطي ى
ً
إ كػراّ ىمسكػتٍاي ٍـ ذا
ػاس ىر ٍة ىمػضن لمػف ى ٍعػد ى
ى عكاذا ى ىذ ٍة ىيػا الكي ى
لىايـ كم ٍكهر ًفي ىواتًىيا

التك ض

ٖٓ

وكيس

ُِ

اليةؿ

ْٓ

ْ

ىخ ٍذ ىيا متٍرًفو ًاـ ًاٍل ىع ىذ ً
كف
اب ذا يه ٍـ ىو ٍجا يىر ى
ىةتك ذا ى ي ى
ِةت ذا فىتى ٍة ىيا ىعمى ٍو ًاـ ىانا ىذا ىع ىذ و
اب ى ًد وود ذا يه ٍـ
ى
ً
ً
ً
كف
فول يمٍ م يس ى
ػؽ
ى عكاذا يد يعػكا ًلىػ المك ًػل ىكىر يسػكلً ًل لً ىػو ٍة يك ىـ ى ٍو ىػياي ٍـ ذا فى ًرو ه
كف
لم ٍيايـ حم ٍع ًر ي
إ ى
ذـ ذا دعاكـ دعكةن مف ايرض ذا يتـ تخرجكف

المؤميكف

ْٔ

المؤميكف

ٕٕ

اليكر

ْٖ

الركـ

ِٓ

الركـ

ّّ

الركـ

ّٔ

الركـ

ْٖ

ِ
ّ

ٓ
ٔ
ٕ

ػؽ لمػي يكـ ً ىػرل ًا ٍـ
ػؼ الإ ك
حػر ىعػي يك ٍـ ذا فى ًرو ه
ذيػ كـ ذا ىك ى ى
كف
يو ٍ ًريك ى

ػؽ لم ٍػيايـ ً ىػرل ًا ٍـ
ٖ ذيػ كـ ذا ذاةىايػـ لم ٍيػلي ىر ٍة ىمػضن ذا فى ًرو ه
كف
يو ٍ ًريك ى
ص ٍ اـ سو ىلئضه ًما ةى كدم ٍ ً
ً
كف
ت ٍىودو ًا ٍـ ذا يه ٍـ ىو ٍو ىيطي ى
ٗ ى عكًاف تي ي ٍ ى
ى ى
َُ فػ ػ ػإذا ص ػ ػػاب ًػ ػ ػل م ػ ػػف و ػ ػػاّ ًمػ ػ ػف ع ػ ػ ً
ػاده ذا يهػ ػ ػ ٍـ
ي ٍ
ٍ
ى
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ا وض

ركف
وست
ى
ً
ً
ُُ عكاذا يذ ًكر الكًذ ً
كف
وف مف يدكيًل ذا يه ٍـ ىو ٍستىٍ ير ى
ى
ى
ى

الزمر

ْٓ

المصادر كالمراجع

-ا ف ايي ارم في كتا ل  :ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ وف اليةكووف ال صػرووف

كالكػػكفووف  ،لمػػدكتكر مةوػػي الػػدوف تكفوػػؽ ػراهوـ  ،ك ازرة التعمػػوـ العػػالي كال ةػػث العممػػي ،
جامعض المكصؿ ُّٗٗ ،هػ ُٕٗٗـ .
ا تواف في عمكـ الورف لإلماـ جّؿ الدوف ع ػد الػرةمف ػف ػي كػر السػوكطي ،ةووػػل كعمػػؽ عموػػل كخػ كػرج ةادوذػػل فػ كػكاز ةمػػد زمرلػػي  ،دار الكتػػاب العر ػػي  ،وػػركت ،

ل ياف ُِْٕ ،هػ ََِٕـ .

ارت اؼ الإػرب مػف لسػاف العػرب ،يذوػر الػدوف مةمػد ػف وكسػؼ ػف عمػي ػفوكسػػؼ ػػف ةوػػاف ال ػػاور ػػا ي ةوػػاف اجيدلسػػي الغريػػاطي )تْٕٓ:ه ػػ) ،تةووػػؽ الػػدكتكر
ةمد اليماس ،الط عض ايكل َُْْهػُْٖٗ-ـ.

مصطع

-ا ر ػػاد ل ػ عمػػـ ا ع ػراب ،ل ػػمس الػػدوف مةمػػد ػػف ةمػػد ػػف ع ػػد المطوػػؼ

الور ػ ػي الكو ػ ػػي) ،تٔٗٓ :ه ػ ػػ) تةووػ ػػؽ الػ ػػدكتكر وةو ػ ػ م ػ ػراد ،دار الةػ ػػدوث ،الوػ ػػاهرة،
ُِْٓهػ

ََِْـ.

اي ػ اه كاليظػػائر فػػي اليةػػك ،لجػػّؿ الػػدوف ع ػػد الػػرةمف ػػف ػػي كػػر السػػوكطي)ت ُُٗ :هػ ػػ) كإ ػػع ةكا ػػول غرو ػػد ال ػػوه  ،الط ع ػػض الذايو ػػض  ،دار الكت ػػب العممو ػػض ،
وركت ُِْٖ ،هػ

ََِٕـ .

ايصكؿ في اليةك ج ف السراج )تُّٔ:هػ) تةووؽ ع د الةسوف العتمي ،الجػزّايكؿ  ،مط ع ػػض اليعم ػػاف ،اليج ػػؼ اج ػػرؼ ُُٕٗـ  ،كالج ػػزّ الذ ػػايي  ،مط ع ػػض س ػػمماف
ايعظمي  ،غداد ُّّٗ ،هػ

ُّٕٗـ .

 -ع ػ ػراب الةػ ػػدوث الي ػ ػػكم  ،ي ػ ػػي ال وػ ػػاّ ع ػ ػػد ا﵀ ػ ػػف الةسػ ػػوف العك ػ ػػرم )ت :

ُٔٔهػ) تةووؽ ع د ا لل ي ااف  ،الط عض ايكلػ  ،دار العكػر المعاصػر  ،وػركت  ،ل يػاف
 ،دار العكر ،دم ؽ  ،سكروا َُْٗهػ

ُٖٗٗـ .

 عػراب الوػػرف ي ػػي جععػػر ةمػػد ػػف مةمػػد ػػف سػػماعوؿ اليةػػاس )تّّٖ:هػػ)اعتي

ل ال وه خالد العمي ،دار المعرفض  ،وركت ُِْٕهػََِٔ-ـ.
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 عراب الوراّات الس ع كعمماا  ،ي ي جععر مةمد ف ةمد ف يصر ف خالكولايص اايي) ،ت َّٔ :هػ) إ ط يصل كعمؽ عمول ك مةمد ايسوكطي ،الط عض ايكل ،
دار الكتب العمموض ،وركتُِْٕ ،هػ

ََِٔـ.

 -عّـ اليسػاّ  ،لإلمػاـ العػالـ الةػافظ عمػي ػف الةسػوف ػف ه ػض ا﵀ ػف عسػاكر

)ت ُٕٓ :هػػ) تةووػػؽ مةمػد ع ػػد الػػرةوـ  ،الط عػض ايكلػ  ،دار العكػر وػػركت  ،ل يػػاف ،
ُِْْهػ

ََِْـ .

-ا غ ػراب فػػي جػػدؿ ا ع ػراب  ،كلمػػع ايدلكػػض فػػي يصػػكؿ اليةػػك  ،ي ػػي ال ركػػات

ع ػػدالرةمف كمػػاؿ الػػدوف ػػف مةمػػد ايي ػػارم ) ،ت ٕٕٓ :هػػ) ةػ كدـ لػػل كعيػػي تةوووامػػا ،
سعود ايفغايي  ،الجامعض السكروض ُّٕٕهػ

ُٕٓٗـ.

ا غعاؿ ي ي عمي الةسف ف ةمد العارسػي )تّٕٕ:هػػ) تةووػؽ الػدكتكر ع ػدا﵀ ف عمر الةاج راهوـ ،كهك المسائؿ المصمةض مف كتاب معايي الوراف عكاع ار ػل ي ػي
سةاؽ الزجاج )د-ت)

ايمػ ػػالي اليةكوػ ػػض  ،مػ ػػالي الوػ ػػرف الك ػ ػروـ  ،ي ػ ػػي عمػ ػػرك عذمػ ػػاف ػ ػػف عمػ ػػر فالةاجب )ت ْٔٔ:هػ) تةووؽ الدكتكر هػادم ةسػف ةمػكدم  ،مكت ػض الياإػض العر وػض ،
وركت َُْٓ ،هػ

ُٖٓٗـ ..

ً )-ف) الخعوعػػض المكسػػكرة الام ػزة فػػي اليةػػك العر ػػي ك سػػالو اا فػػي لوػػرف الكػػروـ،

رسالض ماجستور  ،إ راؼ الدكتكر مةمد رفعػت  ،عػداد طػل ع ػد الػرزاؽ  ،جامعػض ايزهػر
 ،كموض المغض العر وض  /ةسـ المغكوات لسيض ُّٓٓهػ

ُٕٓٗـ .

ا يصػػػاؼ فػ ػػي مسػ ػػائؿ الخػ ػػّؼ لع ػ ػػدالرةمف كمػ ػػاؿ الػ ػػدوف  ،ػ ػػي ال ركػ ػػات ػ ػػفايي ػػارم )تٕٕٓ:ه ػػ)  ،ةػػدـ لػػل ككإػػع هكام ػػل كفاارسػػل ةسػػف ةمػػد إ ػراؼ الػػدكتكر
موؿ دوع وعوكب  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُُْٖ،ه ػ

ُٖٗٗ

ـ.
 يػكار التيزوػػؿ ك س ػرار التاكوػػؿ ،لياصػػر الػػدوف ع ػػد ا﵀ ػػف عمػػر ال وإػػاكم )ت:ٖٓٔه ػ ك ُٗٔهػػ) ،عػػداد كتوػػدوـ مةمػػد ع ػػد الػػرةمف المرغ ػػمي ،الط عػػض ايكلػ  ،دار
ةواّ التراث العر ي  ،وركت ) ،د-ت) .
 -كإ ػ المسػػالؾ ل ػ

لعوػػض ا ػػف مال ػػؾ  ،ي ػػي مةم ػػد جم ػػاؿ ال ػػدوف ع ػػدا﵀ ػػف

وكسػػؼ ػػف ةمػػد ػػف ع ػػد ا﵀ ػػف ه ػػاـ اييصػػارم المصػػرم ) ت ُٕٔ :ه ػػ)  ،تةووػػؽ
مةمد مةوي الدوف ع د الةمود  ،وركت ُُْٖ ،هػ
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ُٖٗٗـ.

ا وإ ػػاح ف ػػي ػػرح المعص ػػؿ ي ػػي عم ػػرك عذم ػػاف ػػف عم ػػر ػػف الةاج ػػب )ػ ػػ:ْٔٔهػ) تةووؽ الدكتكر مكس

يام العمومي  ،مط عض العايي ،غداد )ُُٖٗ.)ُّٖٗ -

 -دائع العكائد ج ف ةوـ الجكزوػض )تُٕٓ:هػػ) دارة الط اعػض الميوروػض ،اليا ػر دار

الكتاب العر ي ،وركت )د -ت).

ال داوض كاليااوض  ،لإلماـ الةافظ ي العداّ سماعوؿ ف كذوػر الور ػي الدم ػوي)ت ْٕٕ :هػ) اعتي

اذه الط عض ككذواا ع د الػرةمف الّدةػي  ،كمةمػد غػازم وإػكف ،

الط عض العا رة  ،دار المعرفض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖهػ ََِٕـ.

 -غوػض الكعػاة فػي ط وػات المغػكوف كاليةػػاة  ،لجػّؿ الػدوف ع ػد الػرةمف السػػوكطي

)ت ُُٗ:ه ػػ) تةووػػؽ مةمػػد ػػك العإػػؿ ػراهوـ  ،الط عػػض ايكل ػ  ،المكت ػػض العص ػروض ،
صودا  ،وركت ُِْٕ ،هػ ََِٔـ .
-ال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي )تْٕٓ :هػ) ،ةوؽ يصػكلل ،الػدكتكر-ع ػد

الػػرزاؽ الماوػػدم ، ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار ةو ػػاّ التػ ػراث العر ػػي  ،و ػػركت ُِّْ،هػ ػ-
ََِِـ.
ال رهاف في عمكـ الورف ل در الدوف مةمد ف ع ػد ا﵀ الزرك ػي) ،تْٕٗ :هػػ)تةووؽ ي العإؿ الدمواطي  ،دارالةدوث  ،الواهرة ُِْٕ،هػ ََِٔـ .
-ال سػػوط فػػي ػػرح الكافوػػض لػػركف الػػدوف ا سػػتر اذم )تِْٕ:ه ػػ) ،تةووػػؽ ةػػازـ

سموماف مرزة الةمي ،طركةض دكتكراه ،جامعض غداد ،كموض ا دابَُْْ ،هػُّٖٗ-ـ

ال وػػاف فػػي غروػػب ع ػراب الو ػراف ،ي ػػي ال ركػػات ػػف ايي ػػارم) ،تٕٕٓ :ه ػػ)،تةووؽ الدكتكر طل ع د الةمود ،الواهرةُّٖٗ ،هػ_ ُٗٔٗـ.
-تاكوؿ م كؿ الورف ج ف ةتو ض )ت ّٕٔ :هػ) رةل كي ره السود ةمد صػور ،

الط عض الذالذض  ،دار الكتب العمموض  ،وركت َُُْهػ

ُُٖٗـ .

ت ػػاج الع ػػركس م ػػف جػ ػكاهر الو ػػامكس لمس ػػود مةم ػػد مرتإػ ػالز و ػػدم ) ت َُِٓ:هػ ػػ) اعتيػ ػ

ػػف مةم ػػد الةوي ػػي

ػ ػل ككإ ػػع ةكا ػػول ال ػػدكتكر ع ػػد الم ػػيعـ خمو ػػؿ ػ ػراهوـ

كايستاذ كروـ سػود مةمػد مةمػكد  ،الط عػض ايكلػ  ،دار الكتػب العمموػض  ،وػركت ُِْٕه ػ
ََِٕـ .

-تػػاروه ا سػػّـ ككفوػػات الم ػػاهور كايعػػّـ لإلمػػاـ الةػػافظ المػػؤرخ ػػي ع ػػد ا﵀

ػػمس الػػدوف مةمػػد ػػف ةمػػد عذمػػاف ػػف ةومػػاز الػػذه ي ) ت ْٕٖ :هػػ) تةووػػؽ مصػػطع
ع د الوادر عطا  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُِْٔهػ
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ََِٓـ .

الت واف في عراب الورف ي ي ال واّ ع د ا﵀ ف الةسوف العك رم )تُٔٔ:هػ)،دار العكر ،وركتُِْٔ ،هػََِٓ-ـ.
تةرور المعي السدود كتيكور العوؿ الجدود مف تعسور الكتاب المجود )تعسور ا ػف

عا كر) مةمد الطاهر ا ف عا ػكر )ُّّٗهػػ) مؤسسػض التػاروه العر ػي  ،الط عػض ايكلػ
 ،وركت َُِْهػ َََِـ

التس ػػاوؿ لعم ػػكـ التيزو ػػؿ لمةم ػػد ػػف اةم ػػد ػػف جػػػزم الكم ػ ػػي) ،تُْٕ :ق)،الط عض اييكل  ،المكت ض العصروض ،وركت ُِّْ ،هػ ََِّ -ـ.

-التسػاوؿ لوػراّات التيزوػػؿ ،الجػامع لموػراّات الع ػػر ،تػالوؼ مةمػػد فاػػد خػػاركؼ،

مراجعض مةمد كروـ راج  ،وه الوراّ دم ؽ ،الط عض ايكل َُِْ ،هػُٗٗٗ-ـ.
التعاةض فػي اليةػك ،ي ػي جععػر اليةػاس )تّّٖ :هػػ) تةووػؽ كػكركوس عػكاد،مط عض العايي ،غدادُّٖٓ ،هػُٗٔٓ -ـ.

-تعسػػور الجّلػػوف ،جػػّؿ المةمػػي كجػػّؿ الػػدوف السػػوكطي ،مكت ػػض المػػّح لمط ػػع

كالي ر ،دم ؽُّٖٗ ،هػ

ُٗٔٗـ.

تعسور الوراف العظوـ ،لعماد الدوف ي العداّ ،سماعوؿ ف كذوػر الدم ػوي )ت:ْٕٕهػ) ،دار المعرفض ،وركت ََُْهػ

َُٖٗـ..

-تعسػػور مواتػػؿ ػػف سػػموماف  ،ي ػػي الةسػػف مواتػػؿ ػػف سػػموماف ػػف و ػػور ايزدم

الكجّ ال مخي )ت َُٓ :هػ) تةووؽ ةمػد فروػد  ،الط عػض ايكلػ  ،دار الكتػب العمموػض ،
وركت  ،ل ياف ُِْْ،هػ ََِِـ .
جػػامع ال وػػاف عػػف تاكوػػؿ م الو ػراف ،لمةمػػد ػػف جروػػر الط ػػرم )تَُّ :ه ػػ) ،إ ط كتعموؽ مةمكد اكر ،دار ةواّ التراث العر ي ،وركتُِْٔ ،هػََِٔ -ـ.

-الجػ ػػامع يةكػ ػػاـ الوػ ػػرف  ،لمةمػ ػػد ػ ػػف ةمػ ػػد الورط ػ ػػي )تُٕٔ :ه ػ ػػ) الط عػ ػػض

الذايوض ،دار الكتاب العر ي ،الواهرةُّٖٕ ،هػُٕٗٔ -ـ.
الجمؿ  ،ي ي الواسػـ ع ػد الػرةمف ػف سػةاؽ الزجػاج )ت َّْ :هػػ)) ،تةووػؽػػي ػػيب ،الط عػػض الذايوػػض ،مط عػػض كميك ػػؾ ،ػػاروسُّٕٔ .ه ػ

ُٕٓٗـ كط عػػض خػػرل

تةووؽ الدكتكر عم تكفوؽ الةمد ،الط عض ايكلػ  ،دار ايمػؿ ،ار ػد ،ايردف َُْْه ػ
ُْٖٗـ .

الجمؿ في اليةك لمخموؿ ف ةمػد العراهوػدم  ،تةووػؽ الػدكتكر فخػر الػدوف ة ػاكة ،الط عض ايكل  ،وركت َُْٓهػ ُٖٓٗـ.
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الجيػ الػػدايي فػػي ةػػركؼ المعػػايي  ،لمةسػػف ػػف ةاسػػـ الم ػرادم )تْٕٗ :ه ػػ)،تةووػػؽ الػػدكتكر فخػػر الػػدوف ة ػػاكة ،كالػػدكتكر مةمػػد يػػدوـ فاإػػؿ  ،الط عػػض اييكل ػ  ،دار
الكتب العمموض  ، ،وركت َُّْهػ ُِٗٗ ـ .
-ةا وض الص اف )ت َُِٔ :هػ)عم

رح اي مكيي )ت  :يةكََٗهػ) عم

لعوض ا ف مالؾ ،تةووؽ :مةمكد ف الجموؿ ،الط عض اييكل  ،الواهرةُِّْ ،هػ -
ََِِـ،
-ةا وض مةمد الخإرم )ت ُِٖٕ :هػ) عم

رح ا ف عووؿ عم

مالؾ ط ع مط عض دار ةواّ الكتب العر وض ،يصةا اا عوس

لعوض ا ف

ال ا ي الةم ي ك ركائل

)د-ت).
ةجض الوراّات الس ع  ،ي ي زرعض ،ع د الرةمف ف مةمد ف زمجمض)تَِّ:هػ) ،تةووؽ سعود ايفغاييُّّٗ ،هػُّٕٗ-ـ.

-الةجػػض فػػي الو ػراّات الس ػ ع ،ي ػػي عمػػي العارسػػي )ت ّٕٕ:ه ػػ) ،تةووػػؽ يػػكر

الدوف ةاكجي ك ور جك جايي  ،الط عض اييكل  ،دم ؽ ُِّْ ،هػ

ُِٗٗـ

الة ػػركؼ ي ػػي الةس ػػوف المزي ػػي )ت :ؽّهػ ػػ) تةوو ػػؽ ال ػػدكتكر مةم ػػكد ةس ػػييمةمػكد ،كالػدكتكر مةمػػد ةسػف عػكاد ،الط عػض ايكلػ  ،جمعوػض عمػػاؿ المطػا ع التعاكيوػػض،
دار العرةاف لمي ر ،عماف ،ايردف َُّْهػ

ُّٖٗـ.

-ةػػركؼ المعػػايي  ،ي ػػي الواسػػـ الزجػػاجي )ت َّْ :ه ػػ) تةووػػؽ الػػدكتكر عمػػي

تكفوؽ الةمد  ،الط عض ايكل  ،دار ايمؿ  ،ر د ،ايردف َُْْ ،ق

ُْٖٗـ.

الةم ػ ػػؿ فػ ػ ػػي صػ ػ ػػّح الخم ػ ػػؿ مػ ػ ػػف كتػ ػ ػػاب الجمػػ ػػؿ  ،ج ػ ػ ػػف السػ ػ ػػود ال طموكسػ ػ ػػي)تّٕٔ:ه ػػ) تةووػػؽ سػػعود ع ػػد الك ػروـ سػػعكدم ،دار الطموعػػض لمط اعػػض كالي ػػر ،وػػركت،
َُٖٗـ.

-خزايض ايدب كلػب ل ػاب لسػاف العػرب عمػ

ػكاهد ػرح الكافوػض لع ػد الوػادر ػف

عمرال غدادم )ت َُّٗ :هػ) تةووؽ ع د السّـ هركف  ،مصر ََُْهػ

ُُٖٗـ .

الخصائص  ،ي ي العت عذمػاف ػف جيػ )تِّٗ :هػػ)  ،تةووػؽ مةمػد عمػياليجار ،مط عض دار الكتب المصروض ،الواهرة ُٓٓٗـ ُٗٓٔ-ـ

-د ارسػػات فػػي فمسػػعض اليةػػك كالصػػرؼ كالمغػػض كالرسػػـ  ،لمػػدكتكر مصػػطع ج ػكاد ،

مط عض سعد  ،غداد ُٖٗٔ ،ـ .
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د ارسػػات يسػػمكب الو ػراف ،لأسػػتاذ مةمػػد ع ػػد الخػػالؽ عإػػومض  ،دار الةػػدوث ،الواهرة ُِْْ هػ ََِْ ـ .
-الد ارسػػات المغكوػػض فػػي الع ػراؽ ،لمػػدكتكر ع ػػد الج ػػار جععػػر الو ػزاز ،دار الر ػػود

لمي ر ،غداد ُُٖٗـ.

الدر المصكف في عمػكـ الكتػاب المكيػكف ،يةمػد ػف وكسػؼ المعػركؼ السػموفالةم ػػي )تٕٓٔ:هػ ػػ)  ،تةوو ػػؽ ايس ػػتاذ ال ػػدكتكر ةم ػػد مةم ػػد الخػ ػراط ،الط ع ػػض الذايو ػػض
ُِْْ،هػََِّ-ـ.

-الػػدلوؿ المعاػػرس يلعػػاظ الوػػرف الك ػروـ ،لمػػدكتكر ةسػػوف مةمػػد فامػػي ال ػػافعي ،

الط عض الذايوض ،دار السّـ لمط اعض  ،الواهرةُِِْ ،هػ ََِِ -ـ.
دوػكاف ػي ايسػكد ال يػد ىؤلي  ،ظػالـ ػػف عمػرك ) ،تٔٗ:هػػ) تةووػؽ ال ػوه مةمػػدةسف ؿ واسوف ،الط عض الذايوض  ،مط عض المعارؼ  ،غداد ُّْٖهػ ُْٔٗـ.
-دو ػكاف ايع ػ ايك ػػر  ،مومػػكف ػػف ةػػوس ) ،تٕ :ه ػػ)  ،اعتي ػ

ع د الرةمف المصطاكم  ،الط عض ايكل  ،دار المعرفض وركت ُِْٔ ،هػ

ػػل ك ػػرةل ،
ََِٓـ.

دو ػ ػكاف الطرمػ ػػاح ػ ػػف ةكػ ػػوـ الطػ ػػائي ) ،ت ُِٓ :ه ػ ػػ) ةواتػ ػػل ك ػ ػػعره ،تةووػ ػػؽالدكتكر عزة ةسف  ،دم ؽ ُّٖٖ ،هػ

ُٖٔٗـ

الرةكوػػات ) ،ت:يةػػكٖٓهػ ػػ)  ،تةووػػؽ ك ػػرح ال ػػدكتكر
-دو ػكاف ع وػػد ا﵀ ػػف ة ػػوس ك

مةمد وكسؼ يجـ  ،دار صادر  ،وركت ُّٕٖ ،هػ

ُٖٓٗـ .

الر ػػاد فػػي ػػرح ا ر ػػاد ،ل ػػمس الػػدوف مةمػػد ػػف عمػػي ال ػروؼ الةسػػيي ػػفالسود ال روؼ الجرجايي )تُٖٔ :هػ) ،مط عض الكةؼ السيي ،غدادََِْ ،ـ.
-رص ػػؼ الم ػػايي ف ػػي ػػرح ة ػػركؼ المع ػػايي  ،يةم ػػد ػػف ع ػػد الي ػػكر الم ػػالوي

)تَِٕ:ه ػػ) ،تةووػػؽ ايسػػتاذ الػػدكتكر ةمػػد مةمػػد الخ ػراط ،الط عػػض الذالذػػض  ،دار الومػػـ،
دم ؽ ُِِْ ،هػََِِ-ـ.
ركح المعػػايي ف ػػي تعس ػػور الوػػرف العظ ػػوـ كالسػ ػ ع المذ ػػايي ي ػػي العإ ػػؿ مةم ػػكدا لكسي ال غدادم ) ُِِٕهػ)إ طل كصةةل عمػي ع ػد ال ػارم عطوػض  ،الط عػض الذايوػض
 ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٔهػ

َِٓـ .

-زاد المسور في عمـ التعسور ،ي ي العرج جماؿ الدوف ع د الرةمف ف عمػي ػف

مةمػػد الجػػكزم )تٕٓٗ:ه ػػ) ،كإػػع ةكا ػػول ،ةمػػد ػػمس الػػدوف  ،الط عػػض الذايوػػض  ،دار
الكتب العمموض ،وركت ُِِْ ،هػََِِ-ـ.
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الزوػػادة كا ةسػػاف فػػي عمػػكـ الوػػرف  ،لإلمػػاـ مةمػػد ػػف ةمػػد ػػف عوومػػض المكػػي)تَُُٓ :هػ) الط عػض اييكلػ  ،جامعػض ال ػارةض  ،ا مػارات العر وػض المتةػدة ُِْٕ ،ه ػ
ََِٔـ .

-س ػػر ص ػػياعض ا ع ػ ػراب ،ي ػػي العػ ػػت عذمػػػاف ػػف جي ػ ػ )تِّٗ:ه ػ ػػ) تةووػ ػػؽ

مصطع السوا ك خروف ،الط عض ايكلػ  ،مط عػض مصػطع ال ػا ي الةم ػي ك كجده ،مصػر،
ُّّٖهػُْٗٓ-ـ.
 -رح ا ف عووؿ)ت ٕٔٗ :هػ) عم

لعوض ا ف مالؾ  :تةووؽ مةمػد مةوػي الػدوف

ع د الةمود ،طُْ ،مط عض السعادة ،مصرُّْٖ ،هػُْٗٔ /ـ.

 ػػرح لعو ػػض ا ػػف مال ػػؾ  ،ي ػ ػي ع ػػد ا﵀ مةم ػػد ػػف ةم ػػد ػػف عم ػػي ػػف ج ػػا رالا ػكارم اييدلسػػي )تَٕٖ:ه ػػ) تةوو ػػؽ ال ػػدكتكر ع ػػد الةموػػد الس ػػود مةمػػد ع ػػد الةمو ػػد
َُِْهػَََِ-ـ.

 -ػػرح لعوػػض ػػف مالػػؾ ل ػػدر الػػدوف جمػػاؿ الػػدوف ػػف مالػػؾ المعػػركؼ ػػا ف اليػػاظـ

)تٖٔٔ:هػ) مط عض الودس ،وركت ُُِّهػ.
 -رح التصرو عم التكإو عم

لعوض ا ػف مالػؾ ،لخالػد ػف ع ػد ا﵀ ايزهػرم

)تَٗٓ :هػ) تةووؽ ةمد السود سود ةمد ،دار العمكـ ،جامعض الواهرة )د-ت).
 -رح جمؿ الزجاجي  ،لعمي ػف مػؤمف المعػركؼ ػا ف عصػعكر ا

ػ ومي) ،ت:

ٗٔٔهػ) تةووؽ الدكتكر صاةب ي جياح  ،ةواّ التراث ا سّمي ،غػداد ََُْه ػ
َُٖٗـ – َُِْهػ

ُِٖٗـ.

 ػػرح الػػدمامويي عم ػ مغيػػي الم وػػب لإلمػػاـ ةمػػد ػػف ػػي ك ارلػػدمامويي )ت :ِٖٖهػ) صةةل كعمؽ عمول ةمد عػزك عياوػض  ،الط عػض ايكلػ  ،مؤسسػض التػاروه العر ػي
 ،وركت  ،ل ياف ُِْٖهػ

ََِٕـ

 ػرح دوػكاف ايع ػ  ،مومػػكف ػف ةػػوس ) ،تٕ:هػػ)  ،توػػدوـ  ،ػراهوـ جزويػػي ،الط عض ايكل  ،دار الكاتب العر ي  ،وركت ُّٖٖ ،هػ

ُٖٔٗـ .

 ػػرح دو ػكاف ايع ػ  ،مومػػكف ػػف ةػػوس )تٕ:هػػػ)  ،ةػػ كدـ لػػل ككإػػع هكام ػػلكفاارسػػل الػػدكتكر ةكيػػا يصػػر ً
الةتلػػي  ،الط عػػض الذايوػػض  ،دار الكتػػاب العر ػػي  ،وػػركت ،

ُُْٗهػ

ُٗٗٗـ .

 رح الرإػي عمػ الكافوػض  ،لمةمػد ػف الةسػف ،رإػ الػدوف ا سػتر اذم )ت:ٖٔٔهػ) تةووؽ وكسؼ ةسف عمر  ،وركتُّٖٗ :هػ ُٖٕٗـ.
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 رح ذكر الذهب ج ف ه اـ )تُٕٔ هػ) ةوول كعمؽ عمول مةمد خور طعمضةم ي  ،الط عض اييكل  ،دار المعرفض  ،وركت  َُِْ ،هػ ُٗٗٗـ .
 -رح عمدة الةافظ كعدة الّفػظ  ،ج ػف مالػؾ )ت ُٕٔ:هػػ) تةووػؽ ع ػد المػيعـ

ةمػػد هروػػدم ،الط عػػض ايكل ػ  ،مط عػػض ايمايػػض ،الوػػاهرة ُٕٓٗـ ،كط عػػض خػػرل تةووػػؽ
عدياف ع د الرةمف الدكرم ،مط عض العايي ،غدادُّٕٗ ،هػُٕٕٗ-ـ.
 ػرح عوػكف ا عػراب لإلمػاـ ػػي الةسػف ػف فإػػاؿ المجا ػعي )ت ْٕٗ :هػػ)ةوول كةدمل الدكتكر ةيا جموؿ ةداد  ،ايردف  ،ر د ُٖٓٗـ .

 -ػػرح الوصػػائد السػ ع الطػكاؿ الجاهموػػات  ،ي ػػي كػػر مةمػػد ػػف الواسػػـ ايي ػػارم

)تِّٖ :هػ) تةووؽ ع د السّـ مةمد هركف ،دار المعارؼ ،الواهرة ُّٔٗـ.
 ػػرح ةط ػػر الي ػػدل ك ػػؿ الص ػػدل  ،ج ػػف ه ػػاـ) ،ت ُٕٔ :هػ ػػ) تةوو ػػؽ مةم ػػدمةوي الدوف ع د الةمود ،الط عض ايكل  ،مط عض السعادة ،مصر ُّّٖهػُّٗٔ-ـ.

 -رح الكافوض يةمد ف راهوـ ف جماعض )تّّٕ:هػ) تةووؽ مةمد ع د الغيي

مجود ،الط عض ايكل  ،مط عض دار ال واف مصر َُْٖهػُٖٕٗ-ـ.
 رح الكافوض ال افوض ج ف مالؾ )تُٕٔ :هػ) تةووؽ ع د المػيعـ ةمػد هروػدم،الط عض ايكل  ،مكض المكرمض َُِْهػ

ُِٖٗـ.

 -ػػرح الممػػع  ،ج ػػف رهػػاف العك ػػرم )تْٓٔ:ه ػػ) تةووػػؽ الػػدكتكر فػػائز فػػارس،

الط عض ايكل  ،الككوت َُْْهػُْٖٗ-ـ.

 ػػرح المم ػػع ،ي ػػي يص ػػر الكاس ػػطي الإػ ػرور )ت :اليص ػػؼ الذ ػػايي م ػػف الو ػػرفالخػامس الاجػػرم) تةووػػؽ ةسػػف ع ػػد الكػػرـ ال ػػرع ،رسػػالض ماجسػػتور ،جامعػػض الوػػاهرة ةسػػـ
المغض العر وضُِّٗ ،هػُّٕٗ-ـ.

 -ػرح المعصػؿ  ،لمكفػؽ الػػدوف وعػوش ػف عمػي ػػف وعػوش اليةػكم )تّْٔ:هػػ)

كإع هكام ل كفاارسل الدكتكر موؿ دوع وعوكب ،الط عض اييكل  ،دار الكتب العمموض ،
وركت ُِِْ ،هػ ََُِ -ـ.
 ػ ػػعاّ العموػ ػػؿ فػ ػػي وإػ ػػاح التسػ ػػاوؿ  ،ي ػ ػػي ع ػ ػػد ا﵀ ػ ػػف مةمػ ػػد ػ ػػف عوس ػ ػالسمس ومي )تَٕٕ:هػ) تةووؽ الدكتكر ال روؼ ع د ا﵀ عمي الةسويي ال ركػاتي ،الط عػض

ايكل َُْٔهػُٖٗٔ-ـ.
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إرائر ال عر ي ي الةسػف عمػي ػف مػؤمف ،المعػركؼ ػا ف عصػعكر اج ػ ومي)تّٔٔ :هػ) راجع ةكا ول خموؿ عمراف الميصكر  ،الط عض اييكل  ،در الكتػب العمموػض
 ،ل ياف ،وركتَُِْ ،هػ

ُٗٗٗـ.

-إ ػرائر ال ػػعر  ،ك كتػػاب مػػا وجػػكز لم ػػاعر ي ػػي ع ػػد ا﵀ مةمػػد ػػف جععػػر

الو ػزاز الووركايػػي )ت ُِْ :ه ػػ) تةووػػؽ ال ػػدكتكر مةمػػد زغمػػكؿ س ػػّـ  ،كالػػدكتكر مةمػػد
مصطع هدار  ،اليا ر المعارؼ ا سكيدروض )د-ت) .
ػكراؽ ) ،ت ُّٖ :هػػ) تةووػػؽ
-عمػػؿ اليةػػك  ،ي ػػي الةسػػف مةمػػد ػػف ع ػػد ا﵀ الػ ك

صار  ،الط عػض اييكلػ  ،دار الكتػب العمموػض  ،وػركت ُِِْ ،ه ػ
مةمكد مةمد مةمكد ي ك
ََِِـ.

العػػوف لمخموػػؿ ػػف ةمػػد العراهوػػدم )ت ُٕٓ :ه ػػ) الط عػػض الذايوػػض  ،دار ةوػػاّالتراث العر ي ُِْٔهػ

ََِٓـ

-الغرة المخعوض ج ف الخ از )تّٔٗ :هػ) فػي ػرح الػدرة ايلعوػض ج ػف معػط )ت:

ِٖٔهػ) مط عض العايي ،غداد ُُُْهػ ُُٗٗـ.
غوث اليعع في الوراّات الس ع  ،لم وه عمي اليػكرم ػف مةمػد السعاةسػي )ت :ُُُٖه ػػ) تةووػػؽ ةمػػد مةمػػكد ع ػػد السػػموع ال ػػافعي الةعوػػاف  ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت ُِْٓهػ

ََِْـ .

-فاتةض ا عػراب فػي عػراب العاتةػض لتػاج الػدوف ا سػعراوويي )تْٖٔ:هػػ) تةووػؽ

الدكتكر ععوؼ ع د الرةمفََُْ ،هػُُٖٗ-ـ.
فت الودور الجامع وف فيي الركاوػض كالد اروػض مػف عمػـ التعسػور ،لمةمػد ػف عمػيال ككايي )تَُِٓ :هػ) مط عض ال ا ي الةم ي ،مصر ُّْٖهػ ُْٗٔ -ـَ.

-فػي اليةػك العر ػي ،ةكاعػد كتط وػؽ ،لمػدكتكر ماػدم المخزكمػي ،الط عػض ايكلػ ،

مط عض مصطع ال ا ي الةم ي مصر ُّٖٔهػُٗٔٔ-ـ.
الوكاعػػد كالعكائػػد  ،ي ػػي عمػػر ػػف ذا ػػت الذمػػايويي )تِْْ :هػػ) تةووػػؽ الػػدكتكرع د الكهاب مةمكد الكةمض ،إ راؼ الدكتكر ع د الكهاب مةمد عمػي العػدكايي ،طركةػض
دكتكراه ،كموض ا داب ،جامعض المكصؿُٗٗٓ ،ـ.
-الكتاب ،ك كتاب سو كول ،ي ي

ر عمرك ف عذماف )تَُٖ:هػ) تةووؽ ع د

السّـ هركف ،دار الكاتب العر ي لمط اعض كالي ر ،الواهرة ُٔٔٗـُٖٗٔ-ـ.
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الك اؼ عف ةوػائؽ غػكامض التيزوػؿ كعوػكف ايةاكوػؿ فػي كجػكه التاكوػؿ  ،ي ػيالواسػػـ جػػار ا﵀ مةمػػكد ػػف عمػػر ػػف مةمػػد الزمخ ػػرم )تِٖٓ:ه ػػ)  ،رت ػػل كإ ػ طل
كصػػةةل  ،مةمػػد ع ػػد السػػّـ ػػاهوف  ،الط عػػض الذالذػػض  ،دار الكتػػب العمموػػض ،وػػركت،

ُِْْهػََِّ-ـ.

الك ؼ عف كجكه الوػراّات السػ ع كعمماػا كةججاػا ،ي ػي مةمػد ػف ػي طالػبالووسػي )تّْٕ:هػػ) ،تةووػػؽ الػػدكتكر مةوػػي الػػدوف رمإػػاف ،الط عػػض الذايوػػضَُُْ ،ه ػ-
ُُٖٗـ.

-ك ؼ الم كؿ في اليةك ،لعمي ف سموماف الةوػدرة الوميػي )تٓٗٗ:هػػ) تةووػؽ

الدكتكر هادم عطوض مطر الط عض ايكل  ،مط عض ا ر اد ،غدادَُْْ ،هػُْٖٗ-ـ.
الكيػػاش فػػي اليةػػك كالصػػرؼ  ،لعمػػاد الػػدوف سػػماعوؿ ػػف عمػػي )تِّٕ :ه ػػ)تةووؽ الدكتكر عمي الك وسي كالدكتكر ص رم راهوـ  ،الدكةض ُُِْ،هػ

ُِٗٗـ.

-ل ػػاب ا عػ ػراب  ،لمعاإ ػػؿ ا س ػػعراوويي )تْٖٔ :هػ ػػ) تةوو ػػؽ ع ػػد ال ػػاةي ع ػػد

الس ػػّـ الخزرج ػػي ،رس ػػالض ماجس ػػتور ،جامع ػػض ايزه ػػر ،كمو ػػض المغ ػػض العر و ػػضُّٗٗ ،ه ػ ػ-
ُٕٗٗـ.
الم اب في عمكـ الكتاب  ،ي ي جععر عمر ف عادؿ الدم وي الةي مي المتكفعد سيض َٖٖهػ ،تةووؽ ال ػوه عػادؿ ةمػد ع ػد المكجػكد ،كال ػوه عمػي مةمػد معػكض،

الط عض اييكل  ،دار الكتب العمموض وركت ُُْٗ ،هػُٖٗٗ-ـ.

لس ػػاف الع ػػرب ،ي ػػي العإ ػػؿ جم ػػاؿ ال ػػدوف مةم ػػد ػػف مك ػػرـ ػػف ميظ ػػكر )ت:ُُٕهػ)  ،الط عض الذايوض ،دار صادر  ،وركت ََِّ ،ـ.
-الممػػع فػػي العر وػػض  ،ي ػػي العػػت عذمػػاف ػػف جيػ )تِّٗ :هػػ) تةووػػؽ الػػدكتكر

ةسوف مةمد مةمد روؼ ،الط عض ايكل  ،عالـ الكتب ،الواهرةُّٖٗ ،هػُٕٖٗ -ـ.

المذػؿ السػائر فػي دب الكاتػب كال ػاعر ،لإػواّ الػدوف يصػر ا﵀ ػف ػي الكػػرـمةمد ف مةمد ف ايذوػر الجػزرم )ت  ّٕٔ:هػػ) ةووػل كعمػؽ عموػل ال ػوه كامػؿ مةمػد
مةمػ ػػد عكوإػ ػػض  ،الط عػ ػػض ايكل ػ ػ  ،دار الكتػ ػػب العمموػ ػػض  ،وػ ػػركت ،ل يػ ػػاف ُُْٗهػ ػ ػ
ُٖٗٗـ .

-مجػػاز الوػػرف  ،لمعمػػر ػػف مذيػ

فرود المزودم  ،الط عض اييكل

ػػي ع وػػدة التومػػي )تَُِ:هػػ) تةووػػؽ ةمػػد

 ،دارالكتب العمموض  ،وركت ُِْٕ،هػ
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ََِٔـ .

 مجػػالس ذعمػػب :ذعمػػب )ت ُِٗه ػػ) ػػك الع ػػاس اةمػػد ػػف وةو ػ  ،تةووػػؽ ع ػػد السػػّـمةمد هركف ،الط عض الذالذض ،دار المعارؼ ،مصرُٔٓٗـَُٗٔ -ـ.
-المةرر في اليةك  ،لعمر ف عوس

ف سماعوؿ الارمي )تَِٕ:هػػ)تةووؽ

 ،د  ،ميصػ ػػكر عمػ ػػي مةمػ ػػد ع ػ ػػد السػ ػػموع  ،الط عػ ػػض اييكل ػ ػ  ،دار السػ ػػّـ  ،الوػ ػػاهرة ،
ُِْٔهػ ََِٓـ .
المةػػرر الػػكجوز فػػي تعسػػور الكتػػاب العزوػػز ،لمواإػػي ػػي مةمػػد ع ػػد الةػػؽ ػػفغالػب ػػف عطوػػض اييدلسػػي )تْٓٔ:هػػ) تةووػػؽ ع ػػد السػػّـ ع ػد ال ػػافي مةمػػد ،الط عػػض
ايكل  ،دار الكتب العمموض ،وركتُِِْ ،هػََُِ-ـ.

المختصػر فػي اليةػك  ،ي ػي ميصػػكر الجػكالووي ) ،ت َْٓ :هػػ) تةووػؽ مةػػرـجم ي ،رسالض ماجستور  ،جامعض غداد ،كموض ا داب َُٕٗـ.
المس ػػائؿ الم ػ ػػكمض  ،ي ػػي عمػ ػػي الةسػ ػػف ػػف ةمػ ػػد ػ ػػف ع ػػد الغعػ ػػار العارسػ ػػي)تّٕٕ:هػ) ةره كعمكؽ عمول الدكتكر وةو مراد  ،الط عض اييكل  ،دار الكتب العمموػض ،
وركت ُِْْ ،هػ

ََِّـ .

م كؿ عراب الوراف  ،لمكي ف ي طالػب الووسػي )تّْٕ:هػػ) تةووػؽ واسػوفمةمد السكاس ،دم ؽ ُّْٗ ،هػُْٕٗ-ـ.
-المطالع السعودة في رح العرودة  ،لجػّؿ الػدوف السػوكطي )تُُٗ:هػػ) تةووػؽ

الدكتكر ي ااف وس ةسوف ،مط عض الجامعض المستيصروض ،غداد ُٕٕٗـ.

معػػايي الةػػركؼ  ،لعمػػي ػػف عوس ػ الرمػػايي )تّْٖ:ه ػػ) تةووػػؽ الػػدكتكر ع ػػدالعتػػاح سػػماعوؿ ػػم ي ،الط عػػض اييكل ػ  ،دار ياإػػض مصػػر لمط اعػػض كالي ػػر ،الوػػاهرة ،
َُُْهػُُٖٗ-ـ.

-مع ػػايي الو ػػرف ،ي ػػي الةس ػػف س ػػعود ػػف مس ػػعدة المع ػػركؼ ػػايخعش ايكس ػػط

)تُِٓ:هػػ) كإػػع ةكا ػػول كفاارسػػل ػراهوـ ػػمس الػػدوف ،الط عػػض ايكلػ  ،دار الكتػػب
العمموض ،وركتُِّْ ،هػََِِ-ـ.
معايي الورف  ،ي ي زكروا زواد ف ع د ا﵀ العراّ )تَِٕ:هػػ) كإػع ةكا ػولكفاارسل ،راهوـ مس الدوف ،دار الكتب العمموض ،وركت ُِّْهػََِِ-ـ.

-معػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل ،ي ػػي سػػةاؽ الزجػػاج ػراهوـ ػػف السػػرم )تُُّ:ه ػػ)

تةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع د م ي ،دار الةدوث ،الواهرة ُِْْهػََِْ-ـ.
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مع ػػايي الية ػػك  ،لم ػػدكتكر فاإ ػػؿ ما ػػدم ص ػػال الس ػػامرائي ،غ ػػداد ُّٖٔه ػ ػ-ُٕٖٗـ.
-مغيػػي الم وػػب عػػف كتػػب ايعاروػػب  ،ي ػػف ه ػػاـ )تُٕٔ:ه ػػ) ،تةووػػؽ مةمػػد

مةوي الدوف ع د الةمود )د-ت)

معػػاتو الغوػػب ك التعسػػور الك وػػر ،لعخػػر الػػدوف ال ػرازم )تَٔٔ :ه ػػ) ،المط عػػضال اوض ُّّٓهػ ُّْٗـ – ُّٕٓهػ

ُّٖٗـ.

-معتػاح العمػكـ  ،ي ػػي وعوػكب وكسػػؼ ػف مةمػػد ػف عمػػي السػ ككاكي )تِٔٔ:هػػ)

.،تةووػػؽ الػػدكتكر ع دالةم ػػد هيػػداكم  ،الط عػػض اييكل ػ  ،دار الكتػػب العمموػػض  ،وػػركت ،
َُِْهػ

َََِـ .

المعص ػػؿ ف ػػي عم ػػـ العر و ػػض ،ي ػػي الواس ػػـ مةم ػػكد ػػف عم ػػر الزمخ ػػرم )ت:ِٖٓهػ)  ،الط عض ايكل  ،دار الجوؿ ،وركت ُِْْ ،هػ ََِّ -ـ.

-الموتإػػب  ،لمةمػػد ػػف وزوػػد الم ػػرد )تِٖٓ :ه ػػ) تةووػػؽ ايسػػتاذ مةمػػد ع ػػد

الخالؽ عإومض ،دار الكتاب ،وركت )د-ت)
المورب  ،ج ػف عصػعكر )تٓٔٗ:هػػ) تةووػؽ :عػادؿ ةمػد ع ػد المكجػكد كعمػي
 ٌمةمد معكض ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض ،وركتُٖٗٗ -ُُْٖ ،ـ.
-م ػػّؾ التاكو ػػؿ  ،ي ػػي جعع ػػر ةم ػػد ػػف ػ ػراهوـ ػػف الز و ػػر الذوع ػػي الغري ػػاطي

)تَٕٖ:هػ ػػ) كإ ػػع ةكا ػػول  ،ع ػػدالغيي مةم ػػد عم ػػي العاس ػػي  ،الط ع ػػض اييكلػ ػ  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت ُِْٕ ،هػ

ََِٔـ .

-الممخص في عػراب الوػرف  ،ي ػي زكروػا وةوػ

ػف عمػي ػف مةمػد ػف الةسػف

المعػػركؼ الخطوػػب الت روػػزم )تَِٓ :ه ػػ) تةووػػؽ الػػدكتكر وةو ػ م ػراد ،دار الةػػدوث،

الواهرة ُِْْهػ ََِْـ.

اليةك الكافي لأستاذ ع اس ةسػف  ،الط عػض ايكلػ  ،وػركت  ،ل يػاف ُِْٖه ػََِٕـ .
يصكص مةووض في المغض كايدب  ،ما لـ وي ر مف ايمايي ال جروض  ،المجمسالتاسع كالع ركف ،تةووؽ ايستاذ الدكتكر ةاتـ صال الإامف )د-ت)

-اليك ػػت ف ػػي تعس ػػور كت ػػاب س ػػو كول ،ي ػػي الةج ػػاج وكس ػػؼ ػػف س ػػموماف ايعم ػػـ

ال ػػيتمرم )تْٕٔ :ه ػػ) ةػػره كإ ػ ط يصػػل الػػدكتكر وةو ػ م ػراد ،الط عػػض اييكل ػ  ،دار
الكتب العمموض ،وركتُِْْ ،هػ ََِٓـ.
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هم ػػع الاكام ػػع ػػرح جم ػػع الجكام ػػع  ،لج ػػّؿ ال ػػدوف الس ػػوكطي) ،ت ُُٗ :هػ ػػ)تةووؽ ايستاذ ع د السّـ هركف ،كالدكتكر ع د العاؿ سػالـ مكػرـ ،دار ال ةػكث العمموػض،
الككوتُّٕٗ-ُّْٗ ،هػ ُُٕٕٕٓٗٗ-ـ.

-الكس ػػوط ف ػػي تعس ػػور الوػ ػراف المجو ػػد  ،ي ػػي الةس ػػف عم ػػي ػػف ةم ػػد الكاةػ ػػدم

اليوسػػا كرم )تْٖٔ:ه ػػ) تةووػػؽ ال ػػوه عػػادؿ ةمػػد ع ػػد المكجػػكد كال ػػوه عمػػي مةمػػد
معكض ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض ،وركتُُْٓ ،هػُْٗٗ/ـ
البحكث

-اجستذياّ ػ)ل كما) لمةمد ةسوف يجـ  ،مجمض داب ال ارفػدوف  ،جامعػض المكصػؿ ،

العدد ِّ لسيض ُِٗٗـ .

-فعػػؿ ال ػػرط  ،دجلتػػل كزميػػل لمػػدكتكر فاإػػؿ صػػال السػػامرائي  ،مجمػػض الإػػاد

الجزّ ايكؿ  ،غداد  ،جمادم ا خرة َُْٖ ،هػ ُٖٖٗـ .
ما وخعؼ مف ايةرؼ الم اض الععؿ  ،لمدكتكر فاإؿ السمرائي  ،مجمض كموػضا داب  ،جامعض غداد  ،العدد ّٖ  ،لسيض ُْٕٗـ
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نحكياتي القرآنية  :الكتاب الرابع
مف مزاعـ النحاة
التمىيد

لغة القرآف فكؽ نحك النحاة
سـ ا﵀  ،كالةمد ﵀  ،كالصّة كالسّـ عم رسكؿ ا﵀  ،كعمػ

لػل

كمف كاجه  ،ك عد
ك صةا ل ى
ػر مػػا وصػػعكف لغػػض الوػػرف الكػروـ ٌ ،اياػػا جػػاّت
ػدت اليةػػاة كذوػ نا
فوػػد كجػ ي
ػتيادا لػ الوكاعػد اليةكوػض التػػي اسػتي طكها مػف ػػعار
عمػ غوػر ايصػؿ ؛ اسػ ن

المتى ىع كمػػد فوػػل  ،كهػػذا مػػا اعتػػرؼ ػػل
العػػرب  ،المممػػكّة لػ ةػػد التخمػض ػػالمةف ي
المغكوكف تةت اسـ  :الإركرات ال عروض  ،ككاف ايىكلػ اػـ ف وعكسػكا هػذه
المعادلض ؛ ك
يف الػذم دفعاػـ ٌكؿ مػرة لكإػع الم يػات اييكلػ لميةػك  ،هػك دافػع
الةعاظ عم لغض الورف الكروـ مف الإواع  ،فاذا هك الدافع ايساسي  ،فمكجه

لما كجػد صػياع اليةػك اي ىيكؿ مػف ةاجػض لػ اسػتي اط ةكاعػد المغػض  ،ككتا تاػا
كتعمٌماػػا كتعموماػػا لأ يػػاّ كايةعػػاد  ،فالةعػػاظ عم ػ لغػػض الوػػرف الك ػروـ كػػاف
الدافع الكةود لي اة اليةك العر ي  ،ككذب كافترل مػف ادعػ  ،اكيػل كايػت مػع
هذا الدافع دكافع الوكموض العر وض  ،كالدكافع اججتماعوض

)ُ)

كل ػػك صػ ػ ٌ ه ػػذا اجدعػ ػػاّ  ،لةعظ ػػت ه ػػذه الػ ػػدكافع ػػاةي المغ ػػات مػ ػػف
الإػػواع  ،ك ك ػػر دلوػػؿ عم ػ ذلػػؾ  ،كف المغػػات العالموػػض كافٌػػض التػػي عاصػػرت
كتغوػ ػػرت
يػ ػػزكؿ الوػ ػػرف  ،إػ ػػاعت جموعاػ ػػا مػ ػػف دكف اسػ ػػتذياّ  ،فوػ ػػد ت ػ ػػدلٌت ٌ

كتعرعػت لػ عػدة لغػات  ،ا تعػدت جموعاػا عػف لغػض ايـ صػعض ساسػوض ٌ ،ج
ٌ
)ُ ) ويظ ػػر  : :الم ػػدارس اليةكو ػػض ل ػػكةي إ ػػوؼ ص ُِ  ،كالم ػػدارس اليةكو ػػض لخدوج ػػض
الةدوذي ُٔٓ-ْٔ/
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المغض العر وض  ،فود ةعظاا الورف الكروـ مػف ف تت ػدؿ كتتعػرع  ،ةتػ اسػتمرار

ظػػا
التػػالوؼ فػػي اليةػػك العر ػػي كػػاف س ػ ل اسػػتمرار كجػػكد الوػػرف الك ػروـ مةعك ن
رمتاػا عػد
ك مسايل العر ي الم وف ؛ ذ لكج الورف الكروـ لتغورت المغض العر وػض ٌ
عصر اليزكؿ في غإكف إعض ةركف  ،كايوطع التالوؼ في اليةك العر ي .
فود كايت الغاوض ايكل كايساسوض التي دفعت اليةػاة  ،ككؿ مػرة لػ

كتا ػػض اليةػػك  ،هػػي ف يسػػتي ط ةكاعػػد المغػػض مػػف الوػػرف الك ػروـ  ،لمةعػػاظ عم ػ

لغض كتاب ا﵀ مف الإواع مف جاض  ،كليتعمـ هذه الوكاعد المسػتي طض ميػل مػف
جاض خرل  ،ليككف عم صمض مغض الورف الكروـ ليعول كيعامل

ركاد
ه ػػذه ه ػػي الغاو ػػض الت ػػي عاه ػػد ا ػػا ر ا ػػـ عمػ ػ تيعو ػػذها ة ػػذافورها ٌ

الية ػػك  ،ككتكا ػػل اي ىيكؿ  ،لك ػػف ال ػػذم و ػػدك كف الخم ػػؼ ارت ػ ٌػدكا عمػ ػ
ػدج مػػف ف وسػػتي طكا ةكاعػػد المغػػض مػػف الوػػرف الك ػروـ ،
كغوػػركا ك ػ كدلكا  ،فاػػـ ػ ن
د ػػارهـ ،

كوخإعكا لاا لغض العرب  ،استي طكها مف

عار العرب  ،ذـ راةكا فاخإػعكا

ػتيادا لواػػا  ،عم ػ كذوػػر مػػف وػػات
لاػػا لغػػض الوػػرف الك ػروـ  ،ةت ػ ةكم ػكا  ،اسػ ن
كتاب ا﵀ ال ذكذ .
كالعجوب كالغروب كف اليةػاة ذػركا ال ػعر العر ػي عمػ الوػرف الكػروـ

فػػي صػػواغض ةكاعػػد المغػػض  ،عم ػ الػػرغـ مػػف جمػػاعاـ عمػ ٌف ال ػػعر العر ػػي
ػطر لمتإػ ػػةوض ػ ػػالمعي
مةك ػ ػكـ ػ ػػالكزف كالوافوػ ػػض ؛ ممػ ػػا وجعػ ػػؿ ال ػ ػػاعر مإػ ػ ًا
ك التركوػػب ايفإػػؿ مػػف جػػؿ الةعػػاظ عم ػ كزف ال ػػعر ككةػػدة الوافوػػض  ،فمػػف

هػػذا ال ػػعر الػػذم اختمػػؽ فوػػل ياظمػػل مػػا اإػػطر ف وختموػػل  ،اسػػتي ط اليةػػاة
ةكاعػػد اليةػػك  ،ك خإػػعكا لاػػا لغػػض الوػػرف  ،كومكػػف تكإػػو هػػذه الةوووػػض فػػي

ال كاهد الوريوض ا توض :
كس
يم ى
ىع ٍوني ػػا

ك
يم نمػا ىك ٍىك ىة ٍو ىيػا ًلىػ
ىسػ ىا ن
ُ-ةاؿ ا﵀ تعال  ) :ىكةىط ٍع ىي ي
اه يـ اذٍىيتى ٍي ىع ٍ ىرةى ٍ
طا ى
ً
استى ٍسوىاهي ةى ٍك يملي ً
ص ى
ػت ًم ٍيػلي اذٍىيتىػا ىع ٍ ىػرةى
اؾ اٍل ىة ىج ىر فىاي ى ىج ىس ٍ
ىف ٍ
ًذ ٍ
لع ى
اإ ًرب ى
ً
ك
ح
ً
و
ىيزٍل ىي ػػا ىعمى ػ ٍػو ًا يـ اٍل ىم ػ كػف
ػاـ ىك ى
ةى ػ ٍػد ىعم ػ ىػـ يكػ ػؿ ىيي ػػاس كم ٍ ػ ىػرىاي ٍـ ىكظىمٍم ىي ػػا ىعمى ػ ٍػوا يـ اٍل ىغ ىم ػ ى
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ػايكٍا ىيعيسػاـ و ًٍ
كال كسٍمكل يكميكٍا ًمف طىلو ً
ػكف
كيػا ىكلىػ ًػكف ىك ي
ات ىمػا ىرىزٍة ىيػا يك ٍـ ىك ىمػا ظىمى يم ى
ى يٍ ى
ى
ظم يم ى
ى ى
ً
ػث ً ػ ٍئتي ٍـ ىكةيكلي ػكٍا ًةطك ػضه
اس ػ يكييكٍا ىه ػ ًػذ ًه اٍلوى ٍرىو ػضى ىك يكمي ػكٍا ًم ٍياىػػا ىة ٍوػ ي
{َُٔ} ى عكًا ٍذ ةوػ ىػؿ لىايػ يػـ ٍ
كً
ًً
وف
كدا كي ٍغ ًع ٍر لى يك ٍـ ىخ ًط ىوئاتً يك ٍـ ىس ىػي ًز ي
اب يسج ن
ىك ٍاد يخميكٍا اٍل ى ى
وف {ُُٔ} فىىػ كد ىؿ الػذ ى
ود اٍل يم ٍةسػي ى
ػايكٍا
وؿ لىاي ٍػـ فىا ٍىر ىسػٍم ىيا ىعمى ٍػو ًا ٍـ ًر ٍج نا
ظىمى يمكٍا ًم ٍياي ٍـ ةى ٍكنج ىغ ٍو ىر الكًذم ًة ى
كػماّ ً ىمػا ىك ي
ػز لم ىػف الس ى
و ًٍ
كف){ايعراؼ }ُِٔ-َُٔ :
ى
ظم يم ى
ك
ص ػ كػرح الية ػػاة كالمعس ػػركف ػ ك
ػي
ػاف ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال  ) :ىكةىط ٍع ىي ػ ي
ػاه يـ اذٍىيتى ػ ٍ
يم نمػػا) ةإػػوتوف خرجتػػا عم ػ كػػّـ العػػرب  ،كع ػ كدكهما م ػػكمتوف
ىس ػ ىا ن
ىع ٍ ػ ىػرةى ٍ
طا ى
ساسوتوف :
ىس ىاطنا) جمع )س ط) كالس ط مذ ككر كتمووز
اييكل  :كف تمووز العدد ) ٍ

العػ ػػدد المركػ ػػب )ُُ) ك)ُِ) وكػ ػػكف فػ ػػي لغػ ػػض العػ ػػرب مطا ونػ ػػا لجػ ػػزم هػ ػػذوف
العػػددوف المػػرك وف مػػف ةوػػث التػػذكور كالتايوػػث  ،فكػػاف مػػف الكاجػػب عيػػدهـ ف
طا .
وواؿ  :اذيي ع ر س ا ن

جمعػػا  ،ككػػاف مػػف الكاجػػب عيػػدهـ
الذايوػػض  :مجػػيّ التمووػػز ) سػ ا ن
طا) ن
معردا ؛ ك
يف تمووز ايعداد المرك ػض مػف )ُُ) لػ )ُٗ) وكػكف فػي
ف وجيّ ن

جمعػػا  ،م  :كػػاف مػػف الكاجػػب ف ووػػاؿ  :اذيػػي ع ػػر
لغػػض العػػرب معػ ن
ػردا ج ن
س طنا .
ك ك
يف اليةاة كالمعسروف ج وستطوعكف ف وةرفكا الورف الكروـ ؛ لوكت كه
ػعار العػرب  ،فوعػدلكا ا وػض

استيادا ل الوكاعد اليةكوض التي استي طكها مف
ن
ػإياـ لجػؤكا لةػؿ هػاتوف الم ػكمتوف المغػكوتوف التػاكوّت
ةسب تمؾ الوكاعد  ،ف ٌ

ا توض

ك
يمما) معرد
ُ-ةؿ ٌ
العراّ م كمض التايوث اف جعماا مسيدة ل ) ن
طا) فواؿ )) :كالس ط ذكر ؛ ك
يف عده مـ فذهب التايوث
) كمض) ج ل ) س ا ن
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ل ايمـ)) )ُ) كهذا مجرد كّـ ج معي لل ؛ ييكل لً ىـ ذهب التايوث ل
اي عد  ،كلـ وذهب ل ايةرب ؟! كمف الجائز ةذؼ ايمـ في الكّـ  ،فعيد
ةذفاا  ،وف وذهب التايوث ؟!

ِ -كما الط رم فود ة كؿ هذه الم كمض اف جعؿ ا وض تودور :

))كةطعياهـ فرةنا اذيتي ع رة س اطنا ؛ فوص التايوث لما تو كدـ))
)اذٍىيتى ٍي ىع ٍ ىرةى) ةد جاّت مؤيذض ؛ لتايوث )فرةنا) المو كدرة ة ماا جمع )فرةض) ،
دج ك عطؼ واف لما ة ماا ٌ ،ج كف يكًّ مف العراّ
عكاعراب )اذٍىيتى ٍي ىع ٍ ىرةى) ن
كالط رم لـ وتطرؽ ل م كمض الجمع .
)ِ)

ّ -كةد ذهب جماكر اليةاة كالمعسروف ل

فوككف

ة ٌؿ هاتوف الم كمتوف

معا  ،إإمار تمووز مؤيث مةذكؼ  ،كالتودور  :كةطكعياهـ اذيتي ع رة فرةضن
ن
 ،ك ي كمضن  ،كجعؿ ) س اطنا) ميصكنا عم ال دلوض مف )اذيتي ع رة) ك عم
اليعت مف التمووز المةذكؼ  ،كهذا هك المذهب الذم اع في كتب اليةك ،

كمعايي الورف  ،عكاع ار ل  ،كتعسوره )ّ).

م م كمض كايت  ،ج مف ةوث المعظ
كالةوووض كيل لوس في ا وض ٌ
كالتركوب  ،كج مف ةوث المعي  ،عكاٌي ىما هي م كمض اختمواا اليةاة كالمعسركف

مف جؿ ف يوخإعكا كّـ ا﵀  ،جؿ عّه  ،لموكاعد اليةكوض التي استي طكها
)ُ) معايي الورف ُ. ِٔٔ/
)ِ) جامع ال واف ٗ.. َُٕ/
)ّ) ويظػر  :معػػايي الوػرف عكاع ار ػػل لمزجػاج ِ ، َُّ/عكاعػراب الوػرف لميةػػاس ص ِّٕ ،

كم ػكؿ عػراب الوػػرف لمووسػي ُ ، ِّّ/كالمةػرر الػػكجوز فػي تعسػور الكتػػاب العزوػز ج ػػف

عطوػػض اييدلسػػي ِ ، ْٔٓ/كال وػػاف فػػي غروػػب ع ػراب الوػػرف ي ػػي ال ركػػات ػػف ايي ػػارم
ُ ، ِٕٔ/كالت وػػاف فػػي ع ػراب الوػػرف لمعك ػػرم ُ ، ْْٔ/كتعسػػور ال ةػػر المةػػوط  ،ي ػػي

ةواف اييدلسي ْ. ُْٓ/
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مف كّـ ال ر  ،هذا مف كجل  ،كمف كجل خر فإ كف التاكوّت التي ة كدمكها

ل
لةؿ هذه الم كمض المختىمىوض  ،ع حدها تدخّ في رادة ا﵀  ،كتةروعنا لمواصد
كّمل ؛ يكيل س ةايل  ،راد ف وككف مف ةكلل )ى ٍس ىاطنا) هك التمووز لمعدد ،

كةكما كمعي ن ٌ ،ج كياـ خالعكا رادة ا﵀  ،جؿ كعّ
ك ف وككف كما هك لعظنا
ن
 ،رلد هذا الجمع ل ةكـ المعرد كمعياه  ،ك است دالل تمووز مو كدر خر ،

لوكافؽ يةكهـ .

ككاف وجب عمواـ ف و وكا ا وض كما هي  ،مف غور تاكوؿ كج تودور

جموعا  ،ك ف وع حدكا هذه ا وض
 ،ك ف ورفعكا لغض الورف العزوز فكؽ يةكواتاـ
ن
جمعا  ،كمف
ن
اهدا عم جكاز مجيّ تمووز العدد المركب في الورف الكروـ ن
المس لكغ الدجلي ك السواةي ،
التعرؼ ل
ذ كـ وعمدكف ل معاف اليظر في ح
ى

معردا  ،مف
جمعا ج ن
الذم دعا ل مجيّ تمووز العدد المركب في هذه ا وض ن
يخر  ،فمك فعمكا ذلؾ لتكصكمكا ل الةوائؽ ا توض :
دكف ا وات اي ى

جمعا  ،هك رادة الكذرة .
ُ -كف الغرض مف مجوئل ن
ِ -كف في سواؽ ا وض ما ود حؿ عم هذه ا رادة  ،كمف اليةاة

كالمعسروف مف يكل عم هذه الةوووض  ،ةاؿ ا ف مالؾ )) :ك جاز عض العمماّ

ةاصدا كف لكؿ مياـ
رجّ
ف ووكؿ الوائؿ  :عيدم ع ركف دراهـ  ،لع روف ن
ن
)ُ)
ك
ك
اه يـ
)كةىط ٍع ىي ي
ع روف در ن
هما)) كةاؿ الرإي )) :كهذا وطرد في ةكلل تعال  :ى
تمووز لكايكا ستض
نا
طا)
طا){ايعراؼ  }َُٔ :فمك كاف )اس ا ن
ىس ىا ن
اذٍىيتى ٍي ىع ٍ ىرةى ٍ
كذّذوف)) )ِ) وعيي ف )اس اطنا) لك جعمياها هي التمووز  ،لكاف عدد ايس اط

في ايةؿ ّٔ س طنا ؛ ي كف ةؿ الجمع ذّذض  ،فعيد إرب العدد )ّ) في
)ُِ) وككف العدد ستض كذّذوف  ،كاليةاة كالمعسركف كما تو كدـ  ،ميعكا ف
)ُ) رح التساوؿ ِ.ّّٗ/
)ِ) رح الرإي عم الكافوض ّ. ّٕٕ/
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وككف ) س اطنا) هك التمووز  ،يكيل ووتإي تكذور العدد  ،عكاذا ت وكف كف المراد

تمووز مف غور تاكومل
نا
طا)
هك الكذرة ؛ فإكيل وككف مف الكاجب عراب ) س ا ن
المعرد  ،عكارادة التكذور كايت موصكدة  ،كةد استكج اا السواؽ .

كردت ةصض مكس  ،عمول السّـ  ،في سكرة ال ورة  ،ةاؿ ا﵀ تعال
)كًا ٍذ يةٍم ىيا ٍاد يخميكٍا ه ًػذ ًه اٍلوىروضى فى يكميكٍا ًم ٍياا ة ٍو ي ً
اب يسجكدان
 :ىع
ى
ث ٍئتي ٍـ ىرىغدان ىك ٍاد يخميكٍا اٍل ى ى
ى ى
ٍى
كً
ًً
وف ظىمى يمكٍا
ىكةيكليكٍا ًةطكضه كي ٍغ ًع ٍر لى يك ٍـ ىخطى ىاوا يك ٍـ ىك ىس ىي ًز ي
وف {ٖٓ} فىى كد ىؿ الذ ى
ود اٍل يم ٍةسي ى
كً
كماّ ً ىما ىك يايكٍا
وف ى
ةى ٍكنج ىغ ٍو ىر الكًذم ًة ى
وؿ لىاي ٍـ فىا ى
ىيزٍل ىيا ىعمى الذ ى
ظمى يمكٍا ًر ٍج انز لم ىف الس ى
ً
اؾ اٍل ىة ىج ىر
ص ى
كس لًوى ٍك ًم ًل فى يوٍم ىيا ٍ
ىو ٍع يسوي ى
كف {ٗٓ} ى عكًاذ ٍ
لع ى
اإ ًرب ى
استى ٍسوى يم ى
اس كم ٍ ىرىاي ٍـ يكميكٍا كا ٍ ىريكٍا ًمف لرٍز ً
ت ًم ٍيلي اذٍىيتىا ىع ٍ ىرةى ىع ٍويان ةى ٍد ىعمًـ يك حؿ ىيي و
ؽ
فىايعى ىج ىر ٍ
ى
ى
المك ًل كجى تىعذىكٍا ًفي ايىر ً ً ً
وف){ال ورة }َٔ-ٖٓ :
ض يم ٍعسد ى
ٍ
ى ٍٍ
ككردت في سكرة ايعراؼ  ،كفواا ال اهد الوريي  ،ةاؿ ا﵀ تعال :
ك
ً
استى ٍسوىاهي ةى ٍك يملي ً
ىف
ىس ىا ن
) ىكةىط ٍع ىي ي
كس ًذ ٍ
اه يـ اذٍىيتى ٍي ىع ٍ ىرةى ٍ
يم نما ىك ٍىك ىة ٍو ىيا ًلى يم ى
طا ى
ت ًم ٍيلي اذٍىيتىا ىع ٍ ىرةى ىع ٍونيا ةى ٍد ىعمًـ يك حؿ ىيي و
اس
ص ى
اؾ اٍل ىة ىج ىر فىاي ى ىج ىس ٍ
ٍ
لع ى
اإ ًرب ى
ى
ىيزٍل ىيا عمى ٍو ًاـ اٍلم كف كال كسٍمكل يكميكٍا ًمف طىلو ً
ك
ً
ات ىما
ى
كم ٍ ىرىاي ٍـ ىكظىمٍم ىيا ىعمى ٍوا يـ اٍل ىغ ىم ى
اـ ىك ى ى ي ى ى ى
كيا كلى ًػكف ىك يايكٍا ىيعيساـ و ًٍ
اس يكييكٍا
كف {َُٔ} ى عكًا ٍذ ًة ى
ى يٍ ى
ظم يم ى
وؿ لىاي يـ ٍ
ىرىزٍة ىيا يك ٍـ ىك ىما ظىمى يم ى ى
ً ك
ه ًػذ ًه اٍلوىروضى ك يكميكٍا ًم ٍياا ة ٍو ي ً
كدا كي ٍغ ًع ٍر لى يك ٍـ
اب يسج ن
ى
ث ٍئتي ٍـ ىكةيكليكٍا ةطضه ىك ٍاد يخميكٍا اٍل ى ى
ى ى
ٍى ى
ًً
وف){ايعراؼ }ُُٔ-َُٔ :
ىخ ًط ىوئاتً يك ٍـ ىس ىي ًز ي
ود اٍل يم ٍةسي ى
جاّت الوصض في سكرة ال ورة  ،في مواـ التكروـ  ،كتذكور يي
سرائوؿ يعـ ا﵀ عمواـ  ،كما في سكرة ايعراؼ فود تكررت الوصض  ،لكف في

سواؽ التك وه  ،الذم وياس ل استةواةاـ عواب ا﵀ تعال عمواـ  ،كةد كإ

ا ف الز ور الغرياطي هذا الوصد الموا مض وف ايلعاظ المت ا اض في السكرتوف
)كًا ٍذ يةٍم ىيا ٍاد يخميكٍا ىه ًػذ ًه اٍلوى ٍرىوضى) فاسيد
 ،التي مياا ةكلل تعال في سكرة ال ورة  :ى ع
وما لممخاط وف الذوف هـ يك سرائوؿ  ،ووا ؿ ذلؾ في
ا﵀ الوكؿ ل يعسل تكر ن
اس يكييكٍا ىه ًػذ ًه اٍلوى ٍرىوضى) فمـ وسيد الوكؿ
سكرة ايعراؼ ةكلل تعال  ) :ى عكًا ٍذ ًة ى
وؿ لىاي يـ ٍ
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ل يعسل  ،هايض لاـ  ،يفك المواـ هيا مواـ تك وه  ،كالتي مياا ةكلل تعال

ت)
ت)  ،ووا مل في سكرة ايعراؼ ) :فىاي ى ىج ىس ٍ
في سكرة ال ورة ) :فىايعى ىج ىر ٍ
كاجي جاس ةؿ تدفونا مف اجيعجار؛ لتد كؿ عم كف العوكف د ت كؿ مرة

ايعجارها  ،فم كما عصكا كامر ا﵀  ،كاستمركا في ذاهـ لمكس عمول السّـ ،
)ُ)
ة كؿ تدفؽ ماّ العوف  ،ةت ايتات ل اي جاساا
ككاف مف صكر عواب ا﵀ لاـ ايخرل في سكرة ايعراؼ  ،كف ا﵀
ك
اه يـ
وعا  ،كهذا ما تإميل ةكلل تعال  ) :ىكةىط ٍع ىي ي
س ةايل  ،تتاـ كجعماـ ن
يم نما){ايعراؼ }َُٔ :
ىس ىا ن
اذٍىيتى ٍي ىع ٍ ىرةى ٍ
طا ى
كةد

ار الط رم ل جعؿ دجلض الكذرة في هذا ال اهد الوريي جزنّا

مف عواب ا﵀ لاـ  ،فواؿ )) :كةوؿ كيما فيلرةكا س اطنا ؛ جختّفاـ في
)ِ)
ةمت مموز
وإا ل هذا المعي الزمخ رم  ،فواؿ )) :فإف ى
دوياـ)) ك ار ن
ةمت  :ك
يف المراد :
ما عدا الع رة معرد  ،فما هك كجل مجوئل
مجمكعا ؟ ي
ن
كةطكعياهـ اذيتي ع رة ة ومض  ،ككؿ ة ومض س اط ج س ط)) )ّ ) كةاؿ :
ةطعا  ،م  :فرةنا  ،كمكوزيا عإاـ مف عض ؛ لومكض ايلعض
))كصكورياهـ ن
وياـ)) )ْ) م  :لك ةاؿ ) :س طنا) لكاف المراد العدد المةدد المذككر ،كلكف
فعرؽ ا﵀ الس ط الكاةد
ل كما ةاؿ ) س اطنا) راد كف كؿ س ط صار س اطنا  ،ك
ل ة ائؿ متعرةوف كمتياةروف .

)ُ) مّؾ التاكوؿ ص ّٔ .
)ِ) جامع ال واف ٗ. َُٖ/
)ّ) الك اؼ ِ.. ُِٔ/
)ْ) الك اؼ ِ.. ُِٔ/
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فود ةي ً
فصّ مف فصكؿ العواب
صد ذف مف دجلض الكذرة  ،ف تككف
ن

التي سمكطاا ا﵀  ،س ةايل  ،عم
الجااد .

يي سرائوؿ ؛ جزاّ فعالاـ كتواعساـ عف

كلتةووؽ هذه الدجلض  ،كالتع ور عياا التركوب المطا ؽ لاا  ،جاّت

ا وض الصو ،ا توض :

ك
دج مف لعظ )كجعمياهـ)
اه يـ) ن
)كةىط ٍع ىي ي
ا-استعمؿ الورف الكروـ لعظ ى
مراعاة لمجايب المعظي  ،كالمعيكم  ،فمف جايب المعي كف المعظ ودؿ عم

التوطوع الذم وعود معي الت توت  ،كمف جايب المعظ استعمؿ صوغض )فعكؿ)
المإعكعض العوف لتد كؿ عم التكذور .
ب-استعمؿ الورف الكروـ العدد المركب المؤيث  ،كلـ وستعمؿ

المذكر ؛ ك
يف ةرؼ )اذيتي ع رة) كذر مف ةرؼ )اذيي ع ر)
معردا ؛ لود كؿ صوغض الجمػع عمػ الكذػرة ،
جمعا ج ن
ث -ىجع ىؿ التمووز ن
طا) ك راد معيػ الجمػع  ،ج
كهذا وعيي كف الورف الكروـ استعمؿ الجمع ) س ا ن

معي المعرد ؛ لذلؾ سيد لول العدد مؤيذنا ؛ ك
يف جمع التكسور يوسيد لول في
ايغمب التايوث  ،توكؿ  :هذه عماؿ ةمودة  ،كج توكؿ  :هػذا عمػاؿ ةموػدة
 ،كتوكؿ  :هذه س اط كرومض  ،كج توكؿ  :هذا سػ اط كرومػض ؛ فجعػؿ العػدد

ػوّ عمػ
المركػػب مؤكيذنػػا يوعػ حد دلػ ن
كمعيػ ػ  ،فص ػػوغض الجم ػػع موص ػػكدة  ،وع ػػادؿ ف ػػي ه ػػذا المو ػػاـ
جمع ػػا  ،لع ن
ظ ػػا ن
ن
ت ًم ٍيػػلي اذٍىيتىػػا ىع ٍ ػ ىػرةى ىع ٍويػػا){ال ورة :
التمووػػز المعػػرد فػػي ةكلػػل تعػػال ) :فىػػايعى ىج ىر ٍ
ػت ًم ٍي ػػلي اذٍىيتى ػػا ىع ٍ ػ ىػرةى ىع ٍوني ػػا){ايعراؼ }َُٔ :
َٔ} كةكل ػػل تع ػػال ) :فىاي ى ىج ىس ػ ٍ
ً
ػي ىع ى ىػر ىي ًوونا){المائػدة  }ُِ :كةكلػل تعػال :
كةكلل تعال  ) :ىكى ىعذٍىيػا مػياي يـ اذٍىي ٍ
)ً كف ًعػ ػ كدةى ال ح ػ ػاي ً
كر ًعي ػ ىػد المٌػ ًػل اذٍىي ػػا ىع ى ػ ىػر ى ػ ٍػا نار){التك ض  }ّٔ :فكم ػػا ج وصػ ػ
جمعػا  ،ك معيػ الجمػع كةكمػل  ،ج
جعؿ التمووز في هذه ال كاهد الوريوض ن
طا) ف وكػػكف
كيػػل راد مػػف تمووػػز العػػدد ) سػ ا ن

يكيػػل وخػػالؼ الواعػػدة اليةكوػػض المعظوػػض ؛ كلكػػف يكيػػل وخػػالؼ المعي ػ الم ػراد ،
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كه ػػك تةدو ػػد الع ػػدد كم ػػا ه ػػك م ػػذككر  ،مج ػ كػرندا م ػػف دجل ػػض الكذػ ػرة  ،كه ػػذا ه ػػك
المعي ػ ػ الغالػ ػػب ؛ فكػ ػػذلؾ ج وص ػ ػ جعػ ػػؿ تمووػ ػػز العػ ػػدد فػ ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال :
ك
ػردا  ،كج ةكػـ المعػػرد
ىسػ ىا ن
طا){ايعراؼ  }َُٔ :مع ن
) ىكةىط ٍع ىي ي
ػي ىع ٍ ىػرةى ٍ
ػاه يـ اذٍىيتى ٍ
كمعياه  ،يكيل وخالؼ المعي المراد  ،كالدجلض الموصكدة .
كمف الإركرم ج كدا في هػذا الموػاـ ف

ػور لػ ةإػوض مامػض  ،لػـ

ويت ل عمواا اليةاة كالمعسركف  ،كهي كف ػوكع تركوػب يمعػوكفٌ ،يمػا وػاتي مػف
وكع معياه الذم وتطمػب التع وػر عيػل اػذا التركوػب  ،فػإذا يروػد التع وػر عػف
معي

خر غور ائع  ،كجب التع ور عيل تركوب خػر وكافػؽ هػذا المعيػ

 ،عكاف يػػدر اسػػتعماؿ هػػذا التركوػػب  ،كةػػد وكػػكف ذمػػض معي ػ اسػػتعممل الوػػرف
الكروـ  ،كلـ وستعممل العرب في عرهـ  ،كج فػي يذػرهـ ؛ لػذلؾ كرد التركوػب

المعكػػر عيػػل فػػي كػػّـ ا﵀  ،كلػػـ وػػرد فػػي كّماػػـ كوػػكؿ ا﵀ تعػػال الػػذم مػ كػر
ك
طا){ايعراؼ }َُٔ :
ىس ىا ن
الةدوث عيل  ) :ىكةىط ٍع ىي ي
اه يـ اذٍىيتى ٍي ىع ٍ ىرةى ٍ
كمف المعايي ايخرل التي تإػمياا كتػاب ا﵀  ،كلػـ وسػتعمماا العػرب

وإػػا ف تكػكف التراكوػػب المعلػرة عياػػا  ،كردت فػي كػػّـ ا﵀ ،
؛ ممػا اةتإػ
ن
كلـ ترد في كّماـ :
ػؼ
كةػػا ًلى ػ ةى ٍك ًمػ ًػل ىفمى ًػ ى
ػث ًفػػو ًا ٍـ ىٍلػ ى
ِ -ةػػكؿ ا﵀ تعػػال  ( :ىكلىوىػ ٍػد ٍىر ىس ػٍم ىيا يي ن
ىخ ىذهـ الطحكفىاف كهـ ى ً
ً
و
كف){العيك كت }ُْ :
ظال يم ى
ىس ىيض ًج ىخ ٍمس ى
ي ى يٍ
وف ىع ن
اما فىا ى ي ي
ككؿ مػػف تطػ كػرؽ ل ػ ةكػػـ اجسػػتذياّ فػػي هػػذه ا وػػض الزجػػاج  ،ك طػػاؿ

كممخص ػػل كف الو ػػرف الكػ ػروـ اس ػػتعمؿ ه ػػذا اجس ػػتذياّ لمتةوو ػػؽ ،
الك ػػّـ فو ػػل ،
ٌ

كلمتاكود عم كيل ل ػث فػواـ تسػعمئض سػيض كخمسػوف  ،مػف غوػر يوصػاف  ،يكيػل
ك )ُ)
لك ذكر هذا العدد مف دكف هذا اجستذياّ  ،جةتمؿ كذر هذه المدة ج يكماػا
وتطرؽ ل ةإوض اسػتذياّ ايعػكاـ مػف السػيوف  ،ك ككؿ مػف
كلـ ك

)ُ) ويظر  :معايي الورف عكاع ار ل ْ. ُِّ/
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ػار لػ س ٌػر

ذلػػؾ الزمخ ػػرم  ،فوػػاؿ )) :فػػإف ةمػ ى ً
كذايوػػا
الم ىمكوػػز ككجن السػػيض  ،ن
ػت  :ىفمػػـ جػػاّ ي
ػت  :ك
يف تكرو ػػر المع ػػظ الكاة ػػد ف ػػي الك ػػّـ ةوو ػػؽ اججتي ػػاب ف ػػي
الع ػػاـ ؟ ةم ػ ي
ال ّغض))

)ُ)

كهذا تعموؿ لعظي ج كجػكد لػل فػي لغػض الوػرف الكػروـ  ،كمػا كيػل تعموػؿ

ك واه ج كدا ؛ يكيػل لػك صػ ك مػا زعمػل لكػاف ومكػف تجحيػب هػذا التكروػر ةػذؼ ةػد
ػذّ  :لػؼ
نا
التمووزوف ،
ؼ تمووز العدد في الورف الكروـ  ،فووػاؿ م ن
ككذور ما يةًذ ى
سيض جك
خمسويا  ،ك لعنا جك خمسوف سيض  ،هذا مف جاػض  ،كمػف جاػض يخػرل
ن
ػدج م ػػف س ػػيض س ػ ٌػر  ،كلمعيػ ػ
فإكي ػػل ج ػ ػ كد م ػػف ف وك ػػكف جس ػػتعماؿ
)عام ػػا) ػ ن
ن
موصػػكد كةكمػػض موغػػض  ،جاماػػا الزمخ ػػرم  ،كمػػف ة مػػل كمػػف جػػاّ مػػف عػػده ،

السر مجاكنج  ،ةت كجدتيػل فػي الػدر المصػكف ذ جػاّ فوػل )) :كةػد
كظؿ هذا ٌ
ركعوػػت هيػػا يكتػػض لطوعػػض  ،كهػػك كيػػل غػػاور ػػوف تمووػػزم العػػددوف ؛ فوػػاؿ فػػي

ػئّ وذوػؿ المعػظ  ،ذػ كـ كيػل خػص لعػظ العػػاـ
اي كىكؿ )سػيض)  ،كفػي الذػايي
)عامػػا) ل ٌ
ن
وذايا ك
اف ي ػي ا﵀  ،صػم ا﵀ عموػل كسػمـ  ،ل كمػا اسػتراح مػياـ وػي
الخمسوف ن
)ِ)
في زمف ةسف ؛ كالعرب تي نعلر عف الخصب العاـ  ،كعف الجدب السيض))
ف ػػوف السػػيض كالعػػاـ فػػرؽ دةوػػؽ فػػي الدجلػػض  ،كوتإ ػ هػػذا العػػرؽ عيػػد

اجتماعامػػا فػػي سػػواؽ كاةػػد  ،فوػػد اتإ ػ ٌف الم ػراد مػػف السػػيض ال ػ كدة  ،كمػػف
وؽ ى ٍفتًىيػػا ًفػػي سػ ٍ ًع وىػػر و
ات
ػؼ ىوحاىػػا ل
الصػ لد ي
كسػ ي
العػػاـ الرخػػاّ  ،فػػي ةكلػػل تعػػال  :ي
)و ي
ى ى ى
ً و كل
ً
ًسػ ىػم و
اف ىوػ ٍا يكمياي كف ىسػ ٍ عه ًع ىجػ ه
إػ وػر ىك ى
ػاؼ ىك ىسػ ٍ ًع يسػػييّى وت يخ ٍ
يخػ ىػر ىوا ىسػػات ل ىعمػػي ٍىرجػػعي
ًً
ًلى ػ الكي ػ ً ك
صػػدتح ٍـ
ػكف {ْٔ} ةىػ ى
ػكف ىس ػ ٍ ىع سػػي ى
ػاؿ تىٍزىريعػ ى
اس لى ىعمايػ ٍػـ ىو ٍعمى يمػ ى
وف ىدىن ػػا فى ىمػػا ىة ى
ًً ك ً
ً
ػؾ ىسػ ٍ عه ً ىػد هاد
كف {ْٕ} ذيػ كـ ىوػاٍتًي ًمػف ى ٍع ًػد ىذلً ى
فى ىذ يركهي في يسػيي مل ًج ىةمػوّن لم كمػا تىػ ٍا يكمي ى

)ُ) الك اؼ ٗ.. ُّ/
)ِ) الدر المصكف ٗ.. ُّ/
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ً
ك ً
ػاـ
كف {ْٖ} ذيػ كـ ىوػاٍتًي ًمػف ى ٍع ًػد ىذلً ى
ىو ٍا يكٍم ىف ىما ةى كد ٍمتي ٍـ لىاي كف ًج ىةموّن لم كمػا تي ٍةص يػي ى
ػؾ ىع ه
ً ً
ًف ً
كف){وكسؼ }ْٗ-ْٔ :
ول يو ىغ ي
اس ىكًفول ىو ٍعص ير ى
اث الكي ي
عكػػر الوػػرف عػػف السػػيض التػػي جػػاّ فواػػا العػػرج  ،كيػػزؿ فواػػا المطػػر ،

كي ت فواا الزرع  ،فةصد الياس  ،كع كـ الرخاّ فػي الػ ّد  ،عكػر عياػا العػاـ

 ،كعكػػر عػػف ال ػػدة التػػي مػ ٌػركا اػػا ة ػػؿ ذلػػؾ السػػيوف  ،ف اسػػتذياّ ايعػكاـ مػػف
ً
و
يكةػػا عموػػل
السػػيوف فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ىٍلػ ى
امػػا) فػػاد كف ن
ػؼ ىسػ ىػيض ًج ىخ ٍمسػ ى
ػوف ىع ن
السّـ عاش َٓٗ سيض ة ؿ الطكفاف  ،كةد عكر عياػا الوػرف الكػروـ السػيض ؛
يكياا كايت سػيي ػدة عمػ يػكح  ،عموػل السػّـ  ،ذ عػاي فواػا مػف ةكمػل مػا

عاي  ،مف العياد كا عراض  ،كا صرار عم الكعر كالعصواف  ،ك كيػل عػاش
عد الطكفاف خمسوف سيض  ،كةد عكػر عياػا معػظ )العػاـ) ؛ يكياػا كايػت عػكاـ

راةض كرخاّ ةت كفاتل  ،عد هّؾ ةكمل الطكفاف

كةد ةوؿ في عمر يكح عمول السّـ  ،ةكاؿ كذورة كمختمعض  ،ج تطا ؽ

العم ػػر ال ػػذم اس ػػتيتجياه م ػػف ا و ػػض ٌ ،ج كي ػػل ج ػػاّ ف ػػي ج ػػامع ايص ػػكؿ ج ػػف
يكةا عمول السّـ  ،كايت مدة ي كتل َٓٗ سيض كعاش عػد الغػرؽ
الجزرم كف ن
َٓ سيض

)ُ)

)كلىوىػ ٍػد ٍىر ىسػٍم ىيا ييك نةػػا
كهػػذه هػػي الركاوػػض الكةوػػدة المكافوػػض لوكلػػل تعػػال  :ى
ح
ً
و
ػاف ىك يهػ ػ ٍػـ
ًلىػ ػ ةى ٍك ًمػ ػ ًػل ىفمى ًػ ػ ى
امػ ػػا فىا ى
ػث ًفػ ػػو ًا ٍـ ىٍلػ ػ ى
ىخ ػ ػ ىذ يه يـ الطكفىػ ػ ي
ػؼ ىسػ ػ ىػيض ًج ىخ ٍمسػ ػ ى
ػوف ىع ن
ىً
كف){العيك كت }ُْ :
ظال يم ى
كمف المعايي ايخرل التي تإػمياا كتػاب ا﵀  ،كلػـ وسػتعمماا العػرب
 ،ؿ ج وص

ف تصدر ٌج مف ال ارئ  ،عز كجؿ :

ّ -ةكؿ ا﵀ تعال ) كف فوككف)

)ُ) ويظ ػػر :ج ػػامع اجص ػػكؿ  ،ج ػػف اجذو ػػر الج ػػزرم ُِ ، ُُِ/كركح المع ػػايي لآللكس ػػي
َُ. ّْٖ/
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كردت هذه الصوغض فػي الوػرف الكػروـ فػي إػعض مكاإػع  ،مياػا ةػكؿ
ً
ً
ات كاي ٍىر ً
ػر فىًإكي ىم ػػا ىووي ػػك يؿ لى ػػلي يك ػػف
إػ ػ ٍىم ػ نا
ض ى عكًا ىذا ةى ى
ا﵀ تع ػػال  ) :ى ػػدوعي ال كس ػ ىػم ىاك ى
كف) {ال ورة }ُُٕ :
فىىو يك ي
ةر ا ف عامر يصب ) فوككف) كةر ال اةكف الرفع

)ُ)

ك
ةاؿ الخموؿ في اب الجزـ )) :ك كما ةكؿ ا﵀  ،ك
عز كجؿ ً ) :كي ىمػا ٍىم يػرهي
ػكف){وس  }ِٖ :رفػع يكيػل لػوس جػكاب  ،كج
ىف ىووي ى
ً ىذا ىىر ىاد ى ٍونئا ٍ
كؿ لىػلي يك ٍػف فىىو يك ي
)ِ)
مجازاة  ،كيما هك خ ر  ،معياه  :ذا راد ا﵀ نوئا  ،ةاؿ لل  :كف فكاف))
كة ػػاؿ الم ػػرد )) :اليص ػػب ه ػػا هي ػػا مة ػػاؿ ؛ يكي ػػل ل ػػـ وجع ػػؿ )فوك ػػكف)
جكانا ،كهذا خّؼ المعي ؛ يكيل لوس ها هيا رط  ...فػ)كف) ةكاوض))
كةاؿ مكي )) :كمف يصػ ل جعمػل جكانػا لػػ)كف) كفػي معيػاه عػد ،كمػف
)ّ)

رفعل ةطعل عم معي  :فاػك وكػكف))

)ْ)

كةػاؿ )) :كو عػد اليصػب فوػل عمػ

جػكاب )كػػف) ؛ ك
يف لعظػػل لعػػظ ايمػػر ،كمعيػػاه الخ ػػر عػػف ةػػدرة ا﵀ ؛ ذ لػػوس
ػوئا  ...كمذمػل فػي لعػظ ايمػر كلػوس ػامر ةكلػل تعػال :
اف وععػؿ ن
ذىكـ مامكر ٍ
ً
ً
فممػػا
) ٍسػػم ٍع ً ًاػ ٍػـ ك ٍ صػ ٍػر){مروـ  }ّٖ :لعظػػل لعػػظ ايمػػر  ،كمعيػػاه التعجػػب ٌ ،
كاف معي )كف) الخ ر ،ى يع ىد ٍف وككف )فوككف) جكانا لل فويصػب عمػ ذلػؾ ،
وإا مف جاض خرل  ،كذلؾ كف جكاب ايمر ٌيما جػزـ يكيػل فػي معيػ
كو عد ن

ػؾ
كرم ى
ال رط  ،فإذا ى
كرم ىؾ  ،جزمت الجكاب يكيػل معيػ ٍ :ف تو ٍػـ ٍ
ةمت  :ةي ٍـ ٍ
ػؾ  ،يمػا يصػب يكيػل فػي معيػ ٍ :ف توػـ ً
ػؾ ؛
ةمت :
فاكرىم ى
فاكرم ى
 ،ككذلؾ ذا ى
ى
كهػػذا كيمػػا وكػػكف ػ نػدا فػػي فعمػػوف مختمعػػي المعػػظ  ،ك مختمعػػي العػػاعموف ؛ فػ ً
ػإف
ػت  :ةػػـ
اتعوػا فػػي المعػػظ  ،كالعاعػػؿ كاةػد  ،لػػـ وجػػز ؛ يكيػػل ج معيػ لػػل ؛ لػػك ةمػ ى
)ُ ) ويظر :غوث اليعع في الوراّات الس ع ص ٖٗ .
)ِ ) الجمؿ في اليةك  ،ص ُٗٗ .
)ّ ) الموتإب ِ. ُٖ/

)ْ ) م كؿ عراب الذرفُ. َٕ/
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ػت ٍ :ف
كةـ
فتوكـ  ،كاخػرج فتخػرىج  ،لػـ وكػف لػل معيػ ؛ كمػا كيػؾ لػك ةم ى
توـ ٍ ،
ٍ
ى
ػكـ  ،ل ػػـ وك ػػف ل ػػل معيػ ػ ؛ جتع ػػاؽ لع ػػظ الععم ػػوف
تخ ػػرٍج تخ ػػرٍج  ،عكا ٍف تو ػ ٍػـ فتو ػ ى
فوككف  ،لما اتعؽ لعظ الععموف  ،كالعاعؿ كاةػد  ،لػـ
كالعاعموف  ،ككذلؾ  :كف
ى
وةسػػف ٍف وكػػكف )فوكػػكف) جكانػػا لػػأكؿ  ،فاليصػػب عم ػ الج ػكاب كيمػػا وجػػكز
عم ػ ػ

عػ ػػد  ،عم ػ ػ الت ػ ػ ول فػ ػػي )كػ ػػف)  ،ػ ػػايمر الصػ ػػةو  ،كعم ػ ػ الت ػ ػ ول

الععموف المختمعوف))

)ُ)

ككػػذلؾ لمسػ ب يعسػػل اسػػت عد العك ػػرم كجػػل اليصػػب  ،فوػػاؿ )) :كةيػ ًػرئ

اليصػػب عم ػ ج ػكاب لعػػظ ايمػػر  ،كهػػك إػػعوؼ ك
يف )كػػف) لػػوس ػػامر عم ػ

الةوووض  ،ذ لوس هياؾ مخاطب ل))

)ِ)

كطعػػف ا ػػف مجاهػػد فػػي ة ػراّة ا ػػف عػػامر  ،فػػذهب ل ػ

كياػػا لةػػف ،

فواؿ ك ةوػاف اييدلسػي )) :كهػذا ةػكؿ خطػا ؛ ك
يف هػذه الوػراّة فػي السػ عض ،

فاػػي ة ػراّة متػكاترة  ،ذػػـ هػػي ى ٍعػ يػد ةػراّة ا ػػف عػػامر ،كهػػك رجػػؿ عر ػػي لػػـ وكػػف
لومةف  ...فالوكؿ ٌاياا لةف مف ة الخطا المؤذـ الذم وج ٌر ةائمل ل الكعػر
؛ ذ هك طعف عم ما عمـ يومل التكاتر مف كتاب ا﵀))

)ّ)

ك ػػالرغـ ممػػا ةوػػؿ  ،فػ ك
جموعػػا رفػػع
ػإف اليةػػاة كالمعس ػروف  ،كجا ػكا
ن
)وككف) عم الوطع كاجستئياؼ م  :فاك وككف  ،ككجاكا اليصػب عمػ كيػل
ي
)ْ)
جكاب )كف) ؛ يكيل جاّ معظ ايمر ف ي لل ايمر الةوووي .
لي عم ما ةوؿ في است عاد كجل اليصب المّةظ ا توض :

)ُ ) م كؿ عراب الورف . ُٓ-ُْ/ِ :

)ِ ) الت واف في عراب الورف ُ. ّٗ-ِٗ/
)ّ ) ال ةر المةوط ُ. ِٕٓ/

)ْ ) ويظر :معايي الورف عكاع ارول لمزجاج ّ ، ُِٔ/كم كؿ عراب الورف لمكػي ِ-ُْ/
ُٓ  ،كالمةػػرر الػػكجوز ج ػػف عطوػػض ُ ، َِِ/كالت وػػاف فػػي ع ػراب الوػػرف لمعك ػػرم
ُ، ّٗ-ِٗ/كال ةر المةوط ُ، ِٕٓ/كالدر المصكف ِ. ٖٗ-ٖٖ/
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اييكل  :كف ما ةوؿ مف مستمزمات كجل اليصب مػر وتعمػؽ الوكاعػد

المعظوػػض التػػي تيط ػػؽ عمػ ايمذمػػض فػػي ايعػػـ ايغمػػب  ،معيػ

كيػػل ةػػد وخػػرج

عياا كّـ فصو .

الذايو ػػض  :كف ه ػػذه الوكاع ػػد المعظو ػػض اس ػػتي طت كؿ م ػػا اس ػػتي طت م ػػف

عر العرب  ،م  :مف كّـ ال ػر ،فػإذا كجػب ٍف وخإػع لاػا كػّـ ال ػر
 ،فإكيػػل ج وص ػ ٍف تخإػػع لاػػا ع ػػارة )كػػف فوكػػكف) يكياػػا ج تّئػػـ ٌج كػػّـ
الخالؽ  ،الذم وتساكل عيده الكجكد كالعدـ  ،كالماإي كالمستو ؿ  ،كالةوووض

ػذّ :
كالمجاز  ،خّؼ كّـ المخمكؽ  ،فص ٌ كجاز في ةؽ ا﵀ ف ووػاؿ م ن
ػؽ  ،عكاذا
ٌف ا﵀ س ةايل ذا ةإ ف
ويطؽ الةج يػر  ،ووػكؿ لػل  :ايط ٍ
ػؽ فويط ى
ى
ف تطوػر

ػي  ،عكاذا ةإػ
ػي ال ػجرةي  ،ووػكؿ لاػا  :ام ػي فتم ى
ةإ ف تم ى
الج ػػا يؿ  ،وو ػػكؿ لا ػػا  :طو ػػرم فتطو ػ ىػر  ،عكاذا ةإػ ػ ف وم ػػكت كػ ػ حؿ ىم ػػف ف ػػي
كمف في ايرض  ،ووكؿ لاـ  :مكتكا فومكتكا  ،عكاذا ةإ ف ووػكـ
السماكات ى
كػ حؿ ىمػػف فػػي الو ػػكر ،ووػػكؿ لاػػـ  :ةكمػكا فووكمػكا  ،فصػ ٌ كجػػاز هػػذا فػػي كػػّـ
ا﵀  ،كما ص ٌ كج جاز هذا في كّـ ال ر .
الذالذض  :كف يصػب المإػارع ةصػؿ معيػ السػ وض الػذم دلػت عموػل
العػػاّ  ،فػػإذا تةوػػؽ تسػػموط هػػذا المعي ػ عم ػ المإػػارع  ،ػػام تركوػػب لغػػكم

كػػاف  ،كجػػب اليصػػب ػػل  ،س ػكاّ ت ػكافرت فػػي هػػذا التركوػػب الوكاعػػد المعظوػػض
المعكؿ عمول في العمؿ المعي ج المعظ .
التي ذكرها اليةاة ـ ج ؛ ذ
ك
مقدمة

ً
الر ٍةمػى ًف ال كػرًة ًوـ  ،كاٍل ىة ٍم يػد لمٌ ًػل ىر ل
الر ٍةمػ ًػف ال كػرًة ًوـ
وف  ،ك
ً ٍسًـ المٌ ًل ك
ب اٍل ىعػالىم ى
وف  ،كالصكّةي كالسكّـ ىعمىػ م ىة كم وػد رس ً
 ،ىمػمً ًؾ ىو ٍكًـ ال لد ً
ػكؿ ا﵀  ،كخػاتىًـ الكي وػوف ،
ىي
ي
ي
ًً
صػػةا ً ًل ٍج ىم ًعػػوف  ،مػػف اييصػ ً
ػار كالماػػاجروف  ،كالػػذوف ات عػػكهـ
ى
كعمى ػ لػػل ك ٍ
ً
و
وكـ ال لدوف  ،ك عد
إةساف ل
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فاذا كتا ي  :مف مزاعـ اليةػاة  ،سػاؿ ا﵀  ،جػ كؿ ػايل  ،ف ويعػع ػل

خالصػػا لكجاػػل
ال ػػاةذوف كالدارسػػوف  ،ك سػػالل س ػ ةايل  ،ف وتوك مػػل مليػػي عمػ نػّ
ن
عد .
الكروـ  ،الما كـ موف  ،ك ي
فمما ج ؾ فوػل كف التػراث اليةػكم الػذم كرذيػاه مػف جػداديا اليةػاة ،

ػيـ عػػف عظػػـ الجاػػكد ك صػػالض
ػرةا ك وػ نا
ػر سػ ن
وعػػد صػ ن
ػاموا مت ارمػػي ايطػراؼ  ،وػ ٌ
ايفكار التي يس لخرت ل يائل  ،كجعمتل اذا ال مكخ الذم وعخر ل كػؿ عر ػي
كمسمـ وعتز مغض الورف ٌ ،ج كف هذا الصرح تخممتل ذغرات ةدذاا ما زعمل

اليةػػاة مػػف ةػكاؿ مختموػػض  ،مخالعػػض لمةوووػػض كمجاي ػػض لمص ػكاب  ،مػ ٌػر الكػػّـ
عم كذور مياا في رسالض الماجسػتور  ،ك طركةػض الػدكتكراه  ،كفػي كتػا ي :
دراسات في اليةك الوريي  ،كمف هذه المزاعـ :

ُ -جمػػاعاـ عمػ مجػػيّ )ج) ازئػػدة فػػي مكاإػػع فػػي الوػػرف الكػروـ .

ِ-كاتٌع ػػاةاـ عمػ ػ
صعات .

كف الجم ػػؿ ع ػػد اليكػ ػرات المةإ ػػض  ،ج تع ػػرب ٌج

ّ -عكاع ار اـ اليعت الموطكع مععكنج ل  ،ك خ نار .
ْ -عكاص ػرارهـ عم ػ كف الميصػػكب الذػػايي ل ػ ك
ػ)ظف) ك خكاتاػػا مععػػكؿ ػػل

كلوس ةاؿ .

)م ًف) المكصكلض مف المعارؼ .
ٌٓ -
كعدهـ ى
ٔ-كةكلاـ ك
اف المععكؿ معل ج وككف ٌج ميصكنا .
فاذه ح
درست ك كؿ مسالض ميااعم ةدة فػي ةػث مسػتوؿ
ست مسائؿ ،
ي
)ُ)

:

تإمف هذا الكتاب ال ةكث الستٌض ا توض
؛ لذلؾ
ٌ
(ء) الزائدة في القرآف الكريـ /دراسة نحكية
سـ ا﵀ الرةمف الرةوـ :

)ُ ) كالةووو ػػض ٌف ه ػػذه المس ػػائؿ ه ػػي ف ػػي ايص ػػؿ ة ػػكث كت تيا ػػا لمترةو ػػض العممو ػػض جامع ػػض
المكصؿ  ،ما وف سيض ُٕٗٗـ َُِِ-ـ .
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وذ ت اليةاة كالمعسػركف مجػيّ )ج) ازئػدة فػي الوػرف الكػروـ  ،ج تعوػد

اليعي كج تككوده  ،كوتياكؿ ال ةث )ج) هػذه الد ارسػض كوذ ػت ٌياػا جػاّت عمػ
ا اا يافوض ك يل لوس ذمض )ج) زائدة في كتاب ا﵀.

التكطئػػة  :سػػـ ا﵀  ،كالةمػػد ﵀ كالصػػّة كالسػػّـ عمػ رسػػكؿ ا﵀ ،كعمػ

لػػل

كصة ل .ما عد.

فود ذكر اليةاة كف )ج) تجيّ زائدة مف جاض المعظ كوكلاـ :جئت ػّ
.)ُ) .
و
يّ  ،لكصكؿ عمؿ ما ة ماا ل ما عدها
زواد ،كغإ ت مف ج

وإػػا ٌياػػا تجػػيّ ازئػػدة مػػع الػكاك لتككوػػد اليعػػي كوكلػػل تعػػال :
كذكػػركا ن
)صػ ا ك ً
ً
ػكب ىعمىػػو ًاـ كجى ال ك ل
غإػ ً
ً
وف) [العاتةػػض:
ىيعمػ ى
الم ي
إػػا ى
ػرطى الػػذ ى
وف ى
ى
ػت ىعمىػػوا ٍـ ىغوػ ًػر ى
ٍ ى
)ِ)
ٍم ىريك ٍـ ىف
ٕ] كمػػف ذلػػؾ ة ػراّة )وػ ى
)كجى ىو ػا ي
ػامركـ) اليصػػب فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى
ً
ً
كً
ً
كف) [ ؿ
ٍم يريكـ ًػ ػػاٍل يك ٍع ًر ى ٍعػ ػ ىػد ً ٍذ ىيػ ػػتيـ حم ٍسػ ػػم يم ى
تىتخػ ػ يذكٍا اٍل ىمّىئ ىك ػ ػضى ىكاللي لوػ ػ ٍػو ىف ٍىرىانػ ػػا ىىو ػ ػا ي
)ّ).
عمراف ]َٖ:كهي ةراّة عامر كا ف عامر كةمزة
كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  ) :ىكج تى ٍسػػتىًكم اٍل ىة ىسػ ىػيضي ىكج ال كس ػو ىلئضي ٍادفىػ ٍػع ًػػالكتًي
)ْ).
ً
كً
ً
وـ) [فصمت]ّْ :
ًه ىي ٍ
ىة ىس يف فىًإ ىذا الذم ى ٍو ىي ىؾ ىكى ٍو ىيلي ىع ىد ىاكةه ىكاىكيلي ىكل اي ىةم ه
كال ة ػػث ج وتي ػػاكؿ زو ػػادة )ج) ف ػػي ه ػػذوف المكإ ػػعوف؛ ذ ج اخ ػػتّؼ
وف اليةػاة فػي ٌياػا يافوػض  ،فاػي لوسػت ازئػدة مػف ةوػث المعيػ  ،عكاٌيمػا وتيػاكؿ
)ج) التي جردكها مف معي اليعي كةػالكا :ك
ػاف دخكلاػا كخركجاػا)ٓ) كهػي التػي

)ُ ) الجي الدايي ص َّٕ .

)ِ ) م كؿ عراب الورف ُ ، ْٕ/ك رح عوكف ا عراب ص َْٔ  ،كالجيػ الػدايي ص
َّٕ .

)ّ ) كتاب الس عض في الوراّات ج ف مجاهد ص ُِّ  ،كمغيي الم وب ّ. ِٗ/
)ْ ) ال رهاف في عمكـ الورف ّ. ٖٖ/

)ٓ )الجي الدايي ص َّٕ ، َّٖ-كا عراب عف ةكاعد ا عراب ص ٕٓ ..
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العراّ وكلػل  " :كف العػرب تجعػؿ )ج) صػمض فػي كػؿ كػّـ دخػؿ فػي
ار الواا ٌ
)ُ).
خره جةد ك في كلل جةد غور مصرح ل".

كة ػػد ذه ػػب جما ػػكر الية ػػاة كالمعسػ ػروف لػ ػ كف كػ ػ ٌؿ )ج) دخم ػػت عمػ ػ
الععػػؿ ) ةسػػـ) تيع ػ حد ازئػػدة كلوسػػت يافوػػض؛ لػػذا جعمػػت هػػذا ال ةػػث وتإػػمف )ج)
الزائدة فػي ذّذػض مكاإػع؛ ال ازئػدة عػد جةػد ،كال ازئػدة ة ػؿ جةػد ،ك)ج) الداخمػض

عم الععؿ ) ةسـ).

المبحػػػػث األكؿ ( :ء) الزائػػػػدة بعػػػػد جحػػػػد  :ذهػ ػػب جماػ ػػكر اليةػ ػػاة
ػاؿ مػػا ميعػ ى ك
ػج ىد ً ٍذ
ػؾ ىج تى ٍسػ ي
كالمعس ػروف ل ػ كف )ج) ازئػػدة فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ةىػ ى ى ى ى ى
ػار ىك ىخمى ٍوتىػػلي ًمػػف ًطػ و
ػاؿ ىىيػ ٍا ىخ ٍوػ هػر لم ٍيػػلي ىخمى ٍوتىيًػػي ًمػػف كيػ و
ػوف) [ايعػراؼ]ُِ :
ػؾ ةىػ ى
ىم ٍرتيػ ى
ى
ً
م
ػت ًىو ػ ىػد ك
ػوس ىم ػػا ىم ىي ىع ػ ى
دجل ػػض ةكل ػػل تع ػػال ) :ةى ػ ى
ػج ىد لً ىم ػػا ىخمى ٍو ػ ي
ػؾ ىف تى ٍس ػ ي
ػاؿ ىو ػػا ًٍ م ػ ي
ً
ت ىـ يكي ػ ى ً
وف) [ص ]ٕٓ :كالتو ػػدور :م ػػيّ ميع ػػؾ م ػػف
ػت م ػ ىػف اٍل ىع ػػال ى
ٍ
ىس ػػتى ٍك ى ٍر ى ٍ

السػػجكد )ِ) كة ػػد ج ػػيّ اػػا لمتككو ػػد كالتةوو ػػؽ كالمعي ػ  :كم ػػا ميع ػػؾ ف تةو ػػؽ

السػػػجكد .كتمزمػ ػػل يعسػػػؾ ذ مرتػ ػػؾ

)ّ)

كذه ػػب يةػ ػػاة ل ػ ػ

ف )ج) يافوػ ػػض هيػ ػػا

ػذّ  :مػػف ةػػاؿ
كلوسػت ازئػػدة تاكوػػؿ )ميعػػؾ) معػػايي فعػػاؿ يخػػرل  ،كالتوػػدور مػ ن

لؾ ج تسػجد ذ مرتػؾ السػجكد؟ ك م ػيّ اإػطرؾ لػ
ما ةكجؾ ل

ف ج تسجد؟  ،ك ما دعاؾ ل

ف ج تسػجد؟ ك

ف ج تسجد)ْ)..

)ُ ) معايي الورف لمعراّ ّ. ُّٖ/

)ِ ) مع ػػايي الو ػػرف لمعػ ػراُّ ، ُّٖ/ّ ، ّْٕ/كمج ػػاز الو ػػرف ُ ، ُُِ/كمع ػػايي الو ػػرف
لأخعػ ػ ػػشِ ، ِْٗ/عكاع ػ ػ ػراب الوػ ػ ػػرف لميةػ ػ ػػاس ُ ، َُٔ/كم ػ ػ ػػكؿ ع ػ ػ ػراب الو ػ ػ ػػرف
ُ. ِْٖ/

)ّ ) الك اؼ ِ، ِٖٖ/كال ةر المةوط ْ. ِِٕ/

)ْ ) جػ ػػامع ال وػ ػػاف ُِ ، ِّٔ-ِّْ/كمعػ ػػاتو الغوػ ػػب ُْ ،ِّ-ُّ/كالجػ ػػامع يةك ػ ػػاـ
الورف ٕ ، َُٕ/كال رهاف في عمكـ الورف ّ. َٗ/
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كالوكؿ ٌاياا يافوض ك ٌياا غوػر ازئػدة هػك ةػرب ايةػكاؿ لػ مػا تموػز ػل
الوػػرف الك ػروـ مػػف ةوػػث لغتػػل ك ّغتػػل ك ٌيػػل لػػوس فوػػل كممػػض ك ةػػرؼ ازئػػد ج

معي لل ٌج يل ج ةاجض ل هذه التاكوّت.

ردت ٍف تعاتب صدووؾ عمػ
كلتكإو معي الزوادة هيا يوكؿ  :ذا
ى
عدـ زوارتل لؾ كجب ٍف توكؿ  :ما ميعؾ ٍف تزكريي ؟ فالكّـ مػف دكف ذكػر
)ج) وعيػػي كف الزو ػػارة لػػـ تةص ػػؿ  ،ك ي ػػت تعات ػػل عمػ ػ عػػدـ ةص ػػكلاا مي ػػل ،

ك ػػذكرها كةكلػػؾ  :مػػا ميعػػؾ ٌج تزكريػػي ،وعوػػد كف الزوػػارة كةعػػت  ،ك يػػت تعات ػػل
ػاف تك ػػكف ج تة ػ ح
ػب ٍف و ػػزكرؾ فػ ػزارؾ  ،كك ػػذلؾ ةكل ػػل
عمػ ػ كةكعا ػػا مي ػػل  ،ك ػ ٍ
ً
ػت
ػت ًىو ىػد ك
تعال ) :ةى ى
ت ٍىـ يكي ى
ىسػتى ٍك ى ٍر ى
وس ىما ىم ىي ىع ىؾ ىف تى ٍس يج ىد لً ىمػا ىخمى ٍو ي
م ٍ
اؿ ىوا ًٍ م ي
ً
ً
وف) [ص ]ٕٓ :وعيػػي كف مػػوس لػػـ وسػػجد  ،كا﵀ س ػ ةايل  ،وكٌخػػل
مػ ىػف اٍل ىعػػال ى

عمػ عػدـ سػجكده  ،كوكػكف المعيػ عمػ العكػس مػف ذلػؾ عيػد ذكػر )ج) فػػي
ً
اؿ ىىي ٍا ىخ ٍوهر لم ٍيلي ىخمى ٍوتىيًي
ىم ٍرتي ىؾ ةى ى
ةكلل ةكلل تعال ) :ةى ى
اؿ ىما ىم ىي ىع ىؾ ٌىج تى ٍس يج ىد ٍذ ى
ػار ىك ىخمى ٍوتىػػلي ًمػػف ًطػ و
ًمػػف كيػ و
ػوف) [ايع ػراؼ ]ُِ :ذ تعيػػي ا وػػض ةويئػػذ كف السػػجكد
ةص ػػؿ م ػػف ل ػػدف م ػػوس  ،ك كف ا﵀  ،سػ ػ ةايل  ،وك خ ػػل عمػ ػ س ػػجكده ؛ كلا ػػذا
ذهػػب اليةػػاة كالمعسػػركف ل ػ الوػػكؿ زوػػادة )ج) فػػي هػػذه ا وػػض لتكػػكف كمعي ػ

ا وض السا وض .

ييا ػػا
لك ػػف ال ػػذم و ػػدك ٌف )ج) ف ػػي ه ػػذه ا و ػػض يافو ػػض كلوس ػػت ازئ ػػدة ؛ ٌ
ػور لدجلػػض مػػا ة ماػػا ،فمععػػكؿ )ميعػػؾ) فػػي
إػػمف جممػػض رو ػد اػػا ف تكػػكف تعسػ نا
ػؾ ىجك تى ٍس ي ً
ػؾ) لػوس ) ٌج تسػجد) ػؿ هػك
ىم ٍرتي ى
ػاؿ ىمػا ىم ىي ىع ى
ةكلػل تعػال ) :ةى ى
ػج ىد ٍذ ى
مةػػذكؼ ،كالمعػػركؼ فػػي المغػػض كف ةػػذؼ المععػػكؿ ػػل و ػراد ػػل عمػػاـ معيػػاه،
كهػذا المعيػ العػاـ لػوس مطموػا ،ػؿ وعاػـ كوةػدد مػف الجممػض المعسلػرة ،فمععػكؿ
ػج ىد ً ٍذ
)مػػا ميعػػؾ) روػػد ػػل طاعػػض ا﵀  ،د كؿ عمػ ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال ٌ ) :ىج تى ٍسػ ي

ىم ٍرتي ىؾى ) كالمعي  :م يّ ميعػؾ طػاعتي؟ فوكػكف التوػدور  :ةػاؿ  :وػا مػوس
ى
ما ميعؾ طاعتي؟  ،م ٌ :ج تسجد ذ مرتؾ .
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كمف سػرار هػذا ايسػمكب ٌيػل روػد ػل تػك وه مػوس عمػ عػدـ طاعػض
سكغ
ا﵀ صعض عامض ذـ تك وخل صعض خاصض ؛ لذلؾ ج ةجض موس عيدما ٌ
ػار ىك ىخمى ٍوتىػلي ًمػف ًط و
عدـ سجكده وكلل ) ىىي ٍا ىخ ٍو هػر لم ٍيػلي ىخمى ٍوتىيًػي ًمػف كي و
يف عػدـ
ػوف) ٌ
ػر عم ػ امتذػػاؿ م ػره ة ػػؿ اف وكػػكف
سػػجكده هػػذا كػػاف معصػػوض ﵀ س ػ ةايل كتك ػ نا

استعّّ كتك نار عم

دـ.

كا﵀ سػ ػ ةايل لعي ػػل كط ػػرده م ػػف رةمت ػػل كجيت ػػل لدجل ػػض ايم ػػر ايكؿ ج

لدجلض ايمر الذايي.

كفي ةكلل تعال  ) :ىكى ٍة ىس يمكٍا ًالمٌ ًل ىج ٍا ىد ٍىو ىمايً ًا ٍـ لىئًف ىجاّتٍاي ٍـ ىوضه لكيو ٍؤ ًميي كف
ػكف) [اجيعػاـ:
يد المٌ ًل ىك ىما يو ٍ ًع يريك ٍـ ىكياىا ً ىذا ىج ٍ
ات ًع ى
ًاىا ية ٍؿ ًكي ىما ا ىو ي
اّت جى يو ٍؤ ًميي ى
َُٗ].

ةر ) ٌياا) الكسر ا ف كذور ك ك عمرك ،كةر العت يػافع كعاصػـ فػي
ركاوػػض ةعػػص كةمػزة كالكسػػائي )ُ) .فعيػػد ةراّتاػػا الكسػػر تكػػكف ) ٌياػػا) مسػػتايعض
تـ الكّـ عيد )و عركـ) كعيد ةراّتاا العت تككف ) ٌياا) هي المععكؿ ػل
كةد ٌ
الذايي في مةؿ يصب ،كالمعي  :كمف وعممكـ عدـ وماياـ ذا جاّتاـ ا وػض؟
فوكػػكف تػػاخور ا وػػض عػػذ ار لاػػـ فػػي تػػرؾ ا ومػػاف؛ لػػذلؾ اختػػار سػػو كول ة ػراّة

) ياػػا) الكس ػػر )ِ) عمػ ػ اجس ػػتئياؼ كالمعع ػػكؿ الذ ػػايي مة ػػذكؼ كالتو ػػدور :كم ػػا
و ػ ػ ػػعركـ وم ػ ػ ػػاياـ )ّ).ةتػ ػ ػ ػ ة ػ ػ ػػاؿ الزج ػ ػ ػػاج )تُُّهػ ػ ػ ػػ) "كالكس ػ ػ ػػر ةس ػ ػ ػػياا

ك جكدها".

)ْ)

)ُ ) معايي الورف لأخعشِ ، ِٖٓ/ككتاب الس عض ص ِٓٔ .
)ِ ) كتاب سو كول ّ. ُِّ/

)ّ ) الت واف في عمكـ الورف ُ. َّٓ/

)ْ ) معايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ِ. ِّٖ-ِِٖ/
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كرده الزجػػاج ٌاياػػا يافوػػض
كمػػياـ مػػف جعػػؿ )ج) ازئػػدة لوص ػ المعي ػ ؛ ٌ
)ُ)
كيسػػب لػ الخموػػؿ ٌيػػل جعػػؿ
فػػي ةػراّة الكسػػر فوجػػب ذلػػؾ فػػي ةػراّة العػػت
ي
) ياا) العت

معي لعماا

)ِ)

كالظػػاهر ٌف ) ٌياػػا) ػػالعت عم ػ ا اػػا ،ك ٌف )ج) يافوػػض كةكلػػل تعػػال :
تعسور لما ة ماػا،
نا
كف) جممض مستايعض يرود اا ف تككف
)ىكياىا ً ىذا ىج ٍ
اّت جى يو ٍؤ ًميي ى
كالمعيػ  :كمػػا و ػػعركـ ومػػاياـ ،م :ياػػا ذا جػػاّت ج وؤميػػكف .كج فػػرؽ ػػوف
فت ) ٌياا) ككسرها مف ةوث صّةاا في الةالتوف ف تككف كما عدها جممػض
مسػػتايعض معسػرة لمػػا ة ماػػا سػػكل ٌف العػػت وكػػكف عيػػد جعػػؿ ا وػػض المع لسػرة كذػػر

ارت اطا ما ة ماا كاٌياما جممض كاةدة ك سواؽ كاةد.
ككػػذلؾ ذهػػب اليةػػاة كالمعسػػركف ل ػ ٌف )ج) ازئػػدة فػػي ةكلػػل تعػػال :
ػكف) [ايي وػاّ ]ٗٓ :كالمعيػ  :كةػراـ
)ك ىة ىرهاـ ىعمى ةى ٍرىو وض ٍ
ىهمى ٍك ىي ى
اهػا ىكياي ٍػـ ىج ىو ٍرًج يع ى
ى
)ّ).
ةكما عػزـ ا﵀
عم ةروض متياهـ ف ورجعكا ل الديوا ك وككف المعي ٌ :ف ن
ف توػكـ السػاعض

)ْ)

م

متصكر ف ورجعػكا ك وتك ػكا لػ
عم هّكاـ غور
ٌ
 :كممتيػػع عم ػ هػػؿ ةروػػض ةػػدريا هّكاػػـ ٌياػػـ ورجعػػكف عػػف الكعػػر ل ػ ةوػػاـ
السػػاعض )ٓ) ،كفصػػؿ الػرازم )تَٔٔهػػ) عػراب هػػذه ا وػػض وكلػػل" :ةػراـ خ ػػر،

فػػّ ػػد لػػل مػػف م تػػد  ،كهػػكٌ :مػػا ةكلػػل ) ٌياػػـ ج ورجعػػكف) ك ػػيّ خػػرٌ ،مػػا
ايكؿ  ،فالتوػػدور :عػػدـ رجػػكعاـ ةػ ػراـ ،م :ممتيػػع ،عكاذا كػػاف عػػدـ رج ػػكعاـ
ممتيعا كاف رجكعاـ كاجنا ،فاػذا الرجػكع ٌمػا ف وكػكف المػراد ميػل الرجػكع لػ
ن
)ُ) المصدر السا ؽ  ،كمغيي الم وبُ. ِِٓ/

)ِ ) كتاب سو كول ّ، ُِّ/كاليكت في تعسور سو كولِ. ٕٔٔ/

)ّ ) جػ ػػامع ال وػ ػػاف ُٕ ، ِْٕ-ِْٔ/ِٕ، ٖٕ-ٖٔ/عكاع ػ ػراب الوػ ػػرف لميةػ ػػاس ِ-ِّٖ/
ّّٖ  ،كمعاتو الغوب ِِ ، َِِ/كالجامع يةكاـ الورفُُ. َّْ/

)ْ ) الك اؼ ّ. ُّْ/

)ٓ ) مغيي الم وب ُ.ِِٓ/
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ا خرة ك ل الػديواٌ ،مػا ايكؿ  ،فوكػكف المعيػ ٌ :ف رجػكعاـ لػ الةوػاة فػي
الدار ا خرة كاجب ،كوككف الغرض ميل طاؿ ككف مف ويكر ال عث ،كتةووؽ
ما تودـٌ :يل ج كعراف لسػعي ةػد  ،فإيػل سػ ةايل سػوعطول الجػزاّ ،ك مػا الذػايي
ٌ :ف رجػػكعاـ ل ػ الػػديوا كاجػػب ،لكػػف المعمػػكـ ٌياػػـ لػػـ ورجع ػكا ل ػ الػػديوا ،
فعيدها ذكر المعسركف كجاوف :

ٌف الةراـ ةد وجيّ معي الكاجػب كوكلػل تعػال  ) :ية ٍػؿ تى ىعػالى ٍكٍا ٍىتػ يؿ ىمػا
ػايا ىكجى تى ٍوتيميػكٍا ٍىكجى ىد يكػػـ لمػ ٍف
ىةػ كػرىـ ىرح يكػ ٍػـ ىعمىػ ٍػو يك ٍـ ٌىج تي ٍ ػ ًػريككٍا ًػ ًػل ى ػ ٍػونئا ىكًاٍل ىكالًػ ىػد ٍو ًف ً ٍة ىسػ ن
ؽ كي ٍةػػف ىيػػريزةي يكـ عكًاكوػػاهـ كجى تى ٍور ػكٍا اٍلعىػػك ً
طػ ىػف ىكجى
ظاىػ ىػر ًم ٍياىػػا ىك ىمػػا ى ى
ش ىمػػا ى
اة ى
ٍم ػّى و ي ٍ ٍ ى ي ٍ ى ى ي
ى
ً
تى ٍوتيميكٍا الكي ٍعس الكتًي ة كرـ المٌل ً ٌج ًاٍلة ل ً
ً ك
كف) [اييعػاـ:
ى
ى ى ي
ؽ ىذل يك ٍـ ىكصكا يك ٍـ ًل لى ىعم يك ٍـ تى ٍعومي ى
ى
ُُٓ] كترؾ ال ػرؾ كاجػب كلػوس مةػرـ فػالمعي ٌ :يػل كاجػب عمػ هػؿ ةروػض
همكياها ياـ ج ورجعكف "عف ال رؾ ،ك ج ورجعكف ل الػديوا .ك ف تكػكف

)ج) صػػمض ازئػػدة ،كالمعيػ  :كةػراـ عمػ ةروػػض همكياهػػا رجػػكعاـ لػ الػػديوا ،ك
كةراـ عم ةروض همكياها رجكعاـ عف ال رؾ.

)ُ)

كهػػذه ا وػػض كػػاجوتوف السػػا وتوف .فالظػػاهر ٌف خ ػػر )كة ػراـ) مةػػذكؼ
كهػػذا الةػػذؼ كدل ل ػ اػػاـ معي ػ ا وػػض  ،فكػ ك
ػاف ةكلػػل تعػػال ) :ىكيايػ ٍػـ ىج

ػكف) تعسػور لاػا ،كهػذا مػا ةػاؿ ػل يةػاة كمعسػركف ،فوػد جػازكا جعػػؿ )ج)
ىو ٍرًج يع ى
يافوػػض ،كالمعي ػ  :كة ػراـ عم ػ ةروػػض همكياهػػا ف تتو ػػؿ مػػياـ عمػ نػّ؛ يياػػـ ج

)ِ)
اها) ذ ٌػـ
ورجعكف ،م :ج وتك كف م ٌ :ف الكّـ ت كـ عيد ةكلل تعال ٍ ) :
ىهمى ٍك ىي ى
ػكف) م :عػػف الكعػػر كال ػػرؾ .كالتوػػدور:
فسػػر فوػػاؿ) :ىكيايػػـ ىج ىو ٍرًج يعػ ى
عمٌػػؿ ك ٌ
كةراـ عم ةروض همكياها ذلؾ  ،ك كةػراـ عمػ ةروػض همكياهػا ة ػكؿ عمػالاـ،

ػر كالم تػد مةػػذكؼ.
كا تػد ػاليكرة لتوووػدها ػالمعمكؿ ،كجػاز جعػؿ )كةػراـ) خ نا

فإف ةكلل تعال ) :ىكياي ٍػـ
كالتودور :كالعمؿ الصال ةراـ عمواـ ،كعم الكجاوف ٌ
)ُ ) معاتو الغوب ِِ.ُِِ-َِِ/
)ِ ) معايي الورف عكاع ار ل ّ.َْٓ/
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ػكف) تعموػػؿ عم ػ إػػمار الػػّـ كالمعي ػ  :ج ورجعػػكف عمػػا هػػـ فوػػل،
ىج ىو ٍرًج يعػ ى
ص ػالًة ً
ً
ات ىك يهػ ىػك
كدلوػػؿ المةػػذكؼ مػػا توػػدـ مػػف ةكلػػل تعػػال ) :فى ىمػػف ىو ٍع ىمػ ٍػؿ مػ ىػف ال ك ى
ً
مؤ ًم هف فىّ يك ٍعر ً ً
كف) [ايي وػاّ ]ْٗ :كذكػركا ٌف هػذا الكجػل
اف ل ىس ٍػعوًل ى عكًاكيػا لىػلي ىكػاتي ى
ىى
يٍ
ك ه ػػذا التاكو ػػؿ وؤو ػػد ص ػػةتل مج ػػيّ ) ٌيا ػػـ ج ورجع ػػكف) ف ػػي ةػ ػراّة عإ ػػاـ
)ُ)
الكسر

هذه هي المكاإع الذّذض التي ار لواا الع ٌػراّ كمػا توػدـٌ :ف العػرب
تجعؿ )ج) صمض في كؿ كّـ دخؿ في كلل جةد غور مصرح ل.
كةػػد ت ػػوف ٌياػػا لوسػػت ازئػػدة كج صػػمض ،عكاٌيمػػا هػػي يافوػػض إػػمف جممػػض
مستايعض مع لسرة لما ة ماا.

وإػا
المبحث الثاني ( :ء) الزائدة قبؿ جحد  :ػار الع ٌػراّ كمػا توػدـ ن
اف العػػرب تجعػػؿ )ج) صػػمض فػػي كػ لػؿ كػػّـ دخػػؿ فػػي خػره جةػػد كاست ػػاد
لػ ٌ
ىه يؿ اٍل ًكتى ً ك ً
ػي وّ) فػػ)ج)
عم ذلؾ وكلل تعال ) :لً ىئ كّ ىو ٍعمى ىـ ٍ
اب ىج ىو ٍود ير ى
كف ىعمىػ ى ٍ
ايكل زائدة كالذايوض يافوض.
)وػػا
كةػػد ذهػػب سػػو كول لػ ٌف )ج) مػػف )لًػ ٌ
ػئّ) لغػػك فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى
كً
وف ىمييػكا اتكويػكا المكػلى ىك ًمييػكا ً ىر يسػكلً ًل يو ٍػؤتً يك ٍـ ًك ٍعمى ٍػو ًف ًمػف كر ٍة ىمتً ًػل ىكىو ٍج ىعػؿ لك يك ٍػـ
ىوحاىا الػذ ى
ً
ً ً
ك
ىهػ يؿ اٍل ًكتىػ ً
ػاب ىج
يي نا
ػوـ {ِٖ} لً ىػئّ ىو ٍعمىػ ىػـ ٍ
ػكر تى ٍم ي ػ ى
ػكف ًػل ىكىو ٍغعػ ٍػر لى يك ٍػـ ىكالمػػلي ىغعي ه
ػكر كرةػ ه
ً
ً كً
ً
ك
إػ ًػؿ المك ًػل ىك ك
ىف اٍلعى ٍ
ػي وّ لمػف فى ٍ
إ ىػؿ ًىوػد المػػل يو ٍؤتًوػل ىمػف ىو ى ػاّ ىكالمػػلي
ىو ٍوػد ير ى
كف ىعمىػ ى ٍ
)ّ)
إ ًؿ اٍل ىع ًظ ًوـ) [الةدود)ِ) . ]ِٗ-ِٖ :كهذا ما عمول اليةاة عده
يذك اٍلعى ٍ

ةت ةاؿ ال مك ويي )تْٓٔهػ) كما يسب لول" :ك ما زوػادة )ج) فػي
)ْ)
ىه يؿ اٍل ًكتى ً
اب) ف يّ متعؽ عمول".
ةكلل تعال ) :لً ىئ كّ ىو ٍعمى ىـ ٍ
)ُ ) الك اؼ ّ ، ُّْ/كمعاتو الغوب ِِ ، ُِِ/كمغيي الم وب ُ. ِِٓ/
)ِ ) كتاب سو كول ُ.ِِِ/ْ ، َّٗ/

)ّ ) مجاز الورف ِ ، ِْٓ/كمعايي الورف عكاع ار ل ٓ. ُُّ/
)ْ ) ال رهاف في عمكـ الورف ّ. َٗ/
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كةوؿ ٌ :ف )ج) زودت هيا لمتككود كالتودور :لوعمـ هؿ الكتاب كلوت ػوف
لاػػـ كلوتةوػػؽ ٌف مػػا وصػػوب المػػؤميوف مػػف فإػػمل ج ووػػدركف عم ػ زالتػػل ك
تخصػػوص فإػػؿ ا﵀ وػػكـ معويػػوف كج ومكػػياـ ةصػػر الرسػػالض كالي ػػكة فػػي ةػػكـ

مخصكصوف.

)ُ)

ك عػػد ف ذكػػر الجػػامعي اليةػػكم )تّْٓه ػػ) ٌف زوػػادة )ج) هيػػا ممػػا
جمعكا عمول يسب ل الجاةظ )تِٓٓهػ) ٌايل زعػـ " ف ايىكلػ ف ج وكػكف

فػػي كػػّـ ا﵀ ػػذكذ كمػػا يوسػػتغي عيػػل ،كالػػذم وكج ػػل المعػػظ عم ػ ظػػاهره ف
وك ػػكف الإ ػػمور ف ػػي وو ػػدركف لمي ػػي )ص ػػم ا﵀ عمو ػػل كس ػػمـ) ك ل ػػل كالم ػػؤميوف
كالمعي ػ  :لػػئّ وعمػػـ الواػػكد كاليصػػارل ف الي ػػي )صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ) ك لػػل

كالمؤميوف ج وودركف ،عكاذا لـ وعممكا ٌياـ ج وودركف  ،فود عممػكا ٌياػـ ووػدركف
عموػل ،م :ف ميػػتـ كمػػا يمػرتـ تػػاكـ ا﵀ مػػف فإػػمل  ،فعمػـ هػػؿ الكتػػاب ذلػػؾ

كلـ وعممكا خّفل".

)ِ)

ذ ػػـ عو ػػب عمػ ػ ك ػػّـ الج ػػاةظ وكل ػػل" :كةم ػػؿ ا ػػف ة ػػر )كوعي ػػي ػػل

الجػػاةظ  :ػػك عذم ػػاف عم ػػرك ػػف ة ػػر) زو ػػادة )ج) عمػ ػ ال ػػذكذ جا ػػؿ مي ػػل
ػوئا مػػف الكػػّـ وجػػكز لػػل الػػتكمـ عم ػ
وكاعػػد العر وػػض ،كلػػوس كػػؿ مػػف وعػػرؼ ػ ن
ةكاعػػد العر وػػض ،كلػػوس كػػكف )ج) ازئػػدة فػػي فةػػكل خطػػاب العػػرب ممػػا وكػػكف

يف كػػّـ ا﵀ يػػزؿ عم ػ لسػػاياـ ،ككوػػؼ
ن
طعيػػا مػػف الممةػػدة عم ػ كػػّـ ا﵀ ؛ ٌ
)ّ)
وككف زوادة )ج) ذكنذا ،كةد جاّ ذلؾ عياـ ك اع.

)ُ ) رح عوكف ا عراب ص ِِٓ  ،كال واف في غروب عراب الورف ِ ، ِْٓ/كمعاتو
الغوػػب ِٗ ، ِْٖ/ك ػػرح الكافوػػض يظ ػػـ الكافو ػػض ص َْٔ  ،كالج ػػامع يةك ػػاـ الو ػػرف
ُٕ ،ِٕٔ/كالجي الدايي ص َّٕ ، َّٖ-كمغيي الم وب ُ.ِْٖ/

)ِ ) الجكاهر لمإرور الجامعي ُ ، ُّْ/كمعاتو الغوب ِٗ.ِْٖ/
)ّ ) عراب الورف ُ. ُّٓ/
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كالةوووض ٌف لساف العرب لـ وكف جموعل الدرجض يعسػاا مػف العصػاةض
كال ّغض ،كالورف الكروـ لـ ويزؿ مساف العػرب مػف غوػر اختوػار كايتوػاّ ،عكاٌيمػا

يػػزؿ مػػا هػػك ايفص ػ كاي مػػ ،،كمجػػيّ )ج) ازئػػدة ج معي ػ لاػػا ج يوع ػ حد مػػف
ػإف اليةػاة الػذوف ةػالكا زوػادة
فصو الكّـ ،هذا مف جاض  ،كمػف جاػض خػرل ف ٌ
)ج) فػػي كتػػاب ا﵀  ،هػػـ الػػذوف ةػػالكا زوادتاػػا فػػي المغػػض  ،فمػػف وروػػد ف وذ ػػت
وإا في لساف العرب.
عدـ زوادتاا في الورف الكروـ ،ورود اذ ات هذا ن
كمػػف جػػاز جعػػؿ )ج) يافوػػض غوػػر ازئػػدة جعػػؿ معيػ ا وػػض  :لػػئّ وعمػػـ
هؿ الكتاب عجز المؤميوف.

)ُ)

كالظػػاهر ٌف ك ػػّـ ا﵀ فػػي ه ػػذه ا وػػض وعو ػػد ٌف المػػؤميوف ذا اتوػ ػكا ا﵀
كامي ػكا رسػػكلل تػػاهـ ا﵀ مػػف فإػػمل لو ػػوف مػػف خػػّؿ ذلػػؾ جاػػؿ هػػؿ الكتػػاب

الػ ػػذوف وػ ػػركف ف المػ ػػؤميوف ج ويػ ػػالاـ فإػ ػػؿ مػ ػػف ا﵀ ةسػ ػػب عمماػ ػػـ ،فوكػ ػػكف

المعي ٌ :يل وػكتوكـ هػذا العإػؿ مػف جػؿ ف وجعػؿ هػؿ الكتػاب ج وعممػكف ،
فػ)ج) يافوض كهذا هك المعي المراد.

ػاياـ ج وعمم ػػكف ال ػػذم وإ ػ حػرهـ ك
فو ػػد راد ا﵀ سػ ػ ةايل ف وص ػػعاـ ػ ٌ
وإر غوػرهـ ،كج وعممػكف الػذم وػيععاـ ك ويعػع غوػرهـ  ،كالموػدرة عمػ جمػب
ح

اليعمػػض ك سػػم اا تػػاتي معرفػػض وػػف وكمػػف الخوػػر ك وػػف وكمػػف ال ػػر ،فػػاراد ا﵀،
عز كجؿ ،ف وصرؼ كويعي عياـ هذا العمػـ كذاؾ لويعػي عػياـ موػدرتاـ عمػ

سػػمب مػػا يعػػـ ا﵀ ػػل عمػ المػػؤميوف ،كالمعيػ ٌ :يػػل ذا اتووػػتـ ا﵀ عطػػاكـ ا﵀
ما اّ ف وعطوكـ ذلؾ مف جؿ ف وجعؿ هؿ الكتاب ةكما ج وعممػكف ،م:
م فإػؿ
مف جؿ ف وجعماـ ةك نما ج وودركف عم ايتزاع فإػؿ ا﵀ مػيكـ  ،ك ٌ
كاف ويعـ ل عم ع اده  ،فمف جاؿ عجز ،كمف ج وودر ج وعمـ.

)ُ ) المصدر السا ؽ  ،كالت واف في عراب الورف ِ. ُُُِ/
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فػػإذا ت ػ ٌػوف ٌف )ج) فػػي )لًػػئّ) يافوػػض كلوسػػت ازئػػدة فاػػذا وعيػػي ٌف هػػذه
وإػػا ،فتكػػكف هػػي كا وػػات التػػي س ػ وتاا جػػاّت
ا وػػض م ػػدكّة معي ػ الجةػػد ن

جموعاا في سواؽ كاةد مف ةوث التركوب.

كهػػي كػػذلؾ مػػف ةوػػث المعي ػ  ،فالػػذم وظاػػر ٌف جعػػؿ ا وػػض م امػػض
وتـ ل معياها ذـ اج تداّ تعسػور معيػ المةػذكؼ ك معيػ الجممػض
ةذؼ ما ٌ
الذم تإػميتل ك ذكػر مػا وزوػؿ ااماػا ،يوعػ حد مػف سػالوب الوػرف الكػروـ ،كهػذا
مػ ػػا لةظيػ ػػاه فػ ػػي المكاإػ ػػع السػ ػػا وض  ،كيمةػ ػػظ ذلػ ػػؾ فومػ ػػا وػ ػػذهب الوػ ػػل اليةػ ػػاة

ػذّ ةكلػل تعػال  ) :ية ٍػؿ تى ىعػالى ٍكٍا
يخر عم يسػواا مػف ذلػؾ م ن
كالمعسركف في وات ى
ٍىت يؿ ىما ىة كرىـ ىرح يك ٍـ ىعمى ٍو يك ٍـ ىجك تي ٍ ًريككٍا ً ًل ى ٍونئا ىكًاٍل ىكالً ىد ٍو ًف ً ٍة ىس نايا ىكجى تى ٍوتيميكٍا ٍىكجى ىد يكـ
ؽ كي ٍةف ىيريزةي يكـ عكًاوكاهـ كجى تى ٍور كٍا اٍلعىػك ً
ش ىمػا ظىاى ىػر ًم ٍياىػا ىك ىمػا ىطى ىػف ىكجى
اة ى
لم ٍف ٍمّى و ي ٍ ٍ ى ي ٍ ى ى ي
ى
ً
تى ٍوتيميكٍا الكي ٍعس الكتًي ة كرـ المٌل ً ٌج ًاٍلة ل ً
ً ك
كف) [اييعػاـ:
ى
ى ى ي
ؽ ىذل يك ٍـ ىكصكا يك ٍـ ًل لى ىعم يك ٍـ تى ٍعومي ى
ى
)ُ)
ُُٓ] ةوؿ )ج) زائدة كالتودور :ةرـ عموكـ ف ت رككا.
كالػ ػراج عي ػػد الية ػػاة ٌيا ػػا يافو ػػض ،كذك ػػر ف ػػي تعس ػػور ا و ػػض ٌي ػػل وج ػػكز
الكةؼ عم )ر كـ) ذـ ا تد )عموكـ ٌج ت رككا) كةوؿ ) ٌج ت رككا) في مكإع
يصب تودور فعػؿ مػف لعػظ ايكؿ ،كالتوػدور :تػؿ عمػوكـ تةػروـ ا

ػراؾ  ،م:

ػايا الكالػدوف  ،فوكػكف ) ٌج ت ػرككا) فػي مةػؿ
عموكـ ترؾ ا ػراؾ كعمػوكـ اةس ن
يصب عم ا غػراّ )ِ)كةوػؿ  ،التوػدور :كصػوكـ ٌج ت ػرككا ،ك ،ػوف لكػـ ٌج

ت رككا.

)ّ)

كو ػدك ٌيػػل ج ةاجػض لػ هػذه التوػػدورات ،لكإػكح معيػ ا وػػض ؛ اذ ٌف
ػدادا كتعسػػو اىر لمػػا ةػػرـ ا﵀
ةكلػل تعػػال ) :ىجك تي ٍ ػ ًػريككٍا ًػ ًػل ى ػ ٍػونئا) كمػػا عػػده كػػاف تعػ ن

)ُ ) ال رهاف في عمكـ الورف ّ. ِٗ/

)ِ ) ال واف في غروب عراب الورف ُ، ّْٗ/كالجامع يةكاـ الورف ٕ.ُُّ/
)ّ ) مغيي الم وب ُ.َِٓ/
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كالمعي  :ةؿ تعالكا تؿ ما ةرـ ر كـ عمػوكـ ،هػك :ف ج ت ػرككا ػل ك الكالػدوف
ةسايا
ن

)ُ)

)ك ىجػ ػػدتحاىا ىكةى ٍك ىماىػ ػػا
كيمةػ ػػظ هػ ػػذا ايسػ ػػمكب ن
وإػ ػػا فػ ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
س ًم ػػف يد ً ك ً
كف لًم ك ػ ٍػم ً
صػ ػ كد يه ٍـ ىع ػ ًػف
اف ٍ
ىو ٍس ػ ي
كف الم ػػل ىكىزكو ػ ىػف لىاي ػ يػـ ال ك ػ ٍػوطى ي
ػج يد ى
ىع ىم ػػالىاي ٍـ فى ى
بّ ًفػي السكػماك ً
ًك ً كً
ال كس ً ً
ات
وؿ فىاي ٍـ ج ىو ٍاتى يد ى
كف {ِْ} ٌىج ىو ٍس يج يدكا لمل الذم يو ٍخ ًريج اٍل ىخ ٍ ى
ىى
ً
اير ً
كف) [اليمؿ.]ِٓ-ِْ :
كف ىك ىما تي ٍعميي ى
ض ىكىو ٍعمى يـ ىما تي ٍخعي ى
ىك ٍ
ة ػػر عام ػػض ةيػ ٌػراّ المدوي ػػض كالككف ػػض كال صػ ػرة الت ػػدود ) ٌج) المؤلع ػػض م ػػف
) ف) ك )ج) كة ػ ػػد ةو ػ ػػؿ  :كف )ج) ازئ ػ ػػدة كالمعيػ ػ ػ ٌ :يا ػ ػػـ ج وات ػ ػػدكف لػ ػ ػ ف
وس ػ ػػجدكا )ِ) ك ج وعمم ػ ػػكف ٌف ذل ػ ػػؾ كاج ػ ػػب عم ػ ػػواـ )ّ)كةو ػ ػػؿٌ :ف )ج) يافو ػ ػػض
)ْ)
كالمعي  :كزوف لاـ ال وطاف لًئّ وسجدكا.

كالظ ػػاهر ٌف )ج) يافو ػػض ،كالمعيػ ػ  :فا ػػـ ج وات ػػدكف مٌ :ج وس ػػجدكا،
فوػ ػػد تإػ ػػميت اجوػ ػػض كصػ ػػؼ ة ػ ػػكـ مػ ػػوس ػ ػػذّث صػ ػػعات :ت ػ ػزووف ال ػ ػػوطاف
يعمػػالاـ ،كصػ لدهـ عػػف سػ وؿ ا﵀ ،ككػػكياـ غوػػر ماتػػدوف ،كجػػاّ ةكلػػل تعػػال :
ك
تعسور لممراد مف هذه الصعات.
نا
تةدودا ك
وس يج يدكا)
ن
)ىج ٍ
ػؾ ً ٍذ ىرٍىوػػتىاي ٍـ
كف ىمػػا ىم ىي ىعػ ى
وإػػا ةكلػػل تعػػال ) :ةىػ ى
كمػػف ذلػػؾ ن
ػار ي
ػاؿ ىوػػا ىهػ ي
ح
ت ٍىم ًرم) [طل.]ّٗ-ِٗ :
ص ٍو ى
ى
إمكا {ِٗ} ٌىج تىتكً ىع ًف ىفى ىع ى
ةاؿ الط رم في تعسور هذه ا وض :ووكؿ تعال ذكره ةاؿ مكس يخول
لما فرغ مف خطاب ةكمل كمراجعتل ٌواهـ عم ما كاف مف خطا فعماـ:
هركف ٌ
م يّ ميعؾ ذ راوتاـ إمٌكا عف دوياـ فكعركا ا﵀ كع ػدكا العجػؿ
وا هركف ٌ

)ُ ) ال واف في غروب عراب الورفُ.ّْٗ/

)ِ ) الك اؼ ّ ، ُّٔ/كمعاتو الغوب ِْ. ُِٗ-ُُٗ/

)ّ ) الت واف في عراب الورف ِ ، ََُٕ/كالجامع يةكاـ الورف ُّ. ُٖٓ/
)ْ ) جامع ال واف ُٗ.ُْٗ/
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ٍف ج تت عيي ،كاختمؼ هؿ التاكوػؿ فػي المعيػ الػذم عػذؿ مكسػ عموػل خػاه
)ُ)
مف تركل ات اعل"
ك وكف ٌف يي اسرائوؿ مياـ مف ع د العجؿ ك ةاـ عم ع ادتػل ،كمػياـ
م ػػف يك ػػر ذل ػػؾ ف ػػاعتزلكهـ  ،ك ٌم ػػا المػ ػراد م ػػف اجت ػػاع فو ػػد ذك ػػر م ػػذه وف ف ػػي
تعسوره  :ةدهما :ما ميعؾ مف ات اعي كالمةكؽ ي مف طاعؾ كتػرؾ الموػاـ
وف ظارهـ ،كالذايي :ما ميعؾ مف ات اع كصوتي في صّةاـ كةتالاـ عم

الميكر.

كيػػص الع ػػارة التػػي ذكرهػػا الط ػػرم لتعسػػور ا وػػض ) ٌىج تىتكػ ً ىع ًف) تعوػػد ف
مكس ػ عػػذؿ خػػاه مػػف ات اعػػل فػػي ةػػوف ٌف الم ػراد كالمعي ػ المتع ػؽ عموػػل عيػػد

اليةاة كالمعسروف كعيد الط رم يعسل ٌ :ف مكس عموػل السػّـ عػذؿ خػاه مػف
تركل ات اعل ،فإذا كجب رادة هذا المعي كجب ف تككف الع ارة التػي تسػتعمؿ
لتعسور ا وض هي ع ارة  :ف تت عيي  ،ج ع ارة  :ف ج تت عيي.

فو ػػدك ٌف الط ػػرم ،رةمػػل ا﵀ ،لػػـ ويت ػػل عم ػ زو ػادة )ج) ذ ج وتةوػػؽ
المعي الذم يروػد ذ اتػل فػي التعسػور ٌج عػد ا ػارة لػ زوادتاػا ؛ لػذلؾ يجػد

اليةاة كالمعسروف عده وجمعكف عم
ف تت عيي.

)ِ)

ٌف )ج) زائدة ،كالمعي  :م يّ ميعػؾ

كةوػػؿ )ج) يافوػػض تاكوػػؿ )مػػا ميعػػؾ) معي ػ  :مػػا دعػػاؾ ،كالتوػػدور :مػػا

دعاؾ ل

ف ج تت عيي.

)ّ)

)ُ ) المصدر يعسل ُٔ. َُٓ/

)ِ ) الك ػ ػ ػ ػػاؼ ّ ، ّٖ/كالمةػ ػ ػ ػػرر الػ ػ ػ ػػكجوزفي تعسػ ػ ػ ػػور الكتػ ػ ػ ػػاب العزوػ ػ ػ ػػز َُ ، َٖ/كزاد
المس ػػورٓ ، ُّٔ/كمع ػػاتو الغو ػػب ِِ ، َُٖ/كالت و ػػاف ف ػػي عػ ػراب الو ػػرف َُِٗ/
،كالج ػػامع يةك ػػاـ الو ػػرف ُُ، ِّٕ/كمغي ػػي الم و ػػب ُ ، ِْٖ/كال ره ػػاف ف ػػي عم ػػكـ
الورفّ. ُٗ/

)ّ ) مدارؾ التيزوؿ /تعسور اليسعيِ. ّٕٓ/
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كالصةو ٌف )ج) يافوض ،ك ٌف مععكؿ )ميعؾ) مةػذكؼ ،ممػا ٌدل لػ
عماـ معي الجممض عكا اامل فاةتاج ل تةدود كتعسور فجاّ ةكلل تعال ٌ ) :ىج
كتعسور لاذا المعي .
نا
تةدودا
تىتكً ىع ًف)
ن

وإػػا فػػي التع وػػر الوريػػي فػػي غوػػر ػػاب )ج)
كيمةػػظ هػػذا ايسػػمكب ن
ػور لكػّـ مػ اـ ة مػل ميعػي ك مذ ػت كوكلػل
الزائدة ،فود واتي الكػّـ المذ ػت تعس نا
تعػػال )كلىػػف ىوػػيعى ىع يكـ اٍل ىوػػكـ ًذ ظكمىمػػتيـ ىكي يكػػـ ًفػػي اٍل ىع ػ ىذ ً
كف) [الزخػػرؼ:
اب يم ٍ ػػتىًريك ى
ٍ ٍ ٍ
ي ٍى
ى
ّٗ].
ركل التغم ػػي كه ػػك راكم ا ػػف ع ػػامر الكةػػؼ عمػ ػ ةكلػػل  ) :ذ ظمم ػػتـ)
)ُ)

كو تدئ ) ٌيكـ) كسر الامزة.
فع ػػي ه ػػذه الوػ ػراّة السػ ػ عوض المتػ ػكاترة .وك ػػكف فاع ػػؿ )و ػػيععكـ) مة ػػذكفنا
كوككف ةكلل ٌ ) :ي يكـ ًفي اٍل ىع ىذ ً
تعسور لمعياه.
نا
كف)
اب يم ٍ تىًريك ى
ٍ
كه ػػذا التاكو ػػؿ م ػػا وجم ػػع عمو ػػل الية ػػاة كالمعس ػػركف عي ػػد ةػ ػراّة ) ٌيا ػػا)
)كى ٍة ىس يػمكٍا
الكسر ،في هذه ا وض كفػي ا وػض التػي م ٌػر ذكرهػا كهػي ةكلػل تعػال  :ى
ػات ًعيػ ىػد المٌػ ًػل ىك ىمػػا
ًالمٌػ ًػل ىج ٍاػ ىػد ٍىو ىمػػايً ًا ٍـ لىػػئًف ىجػػاّتٍاي ٍـ ىوػضه لكيوػ ٍػؤ ًميي كف ًاىػػا يةػ ٍػؿ ًكي ىمػػا ا ىوػ ي
ػكف) [اييعػػاـ  ]َُٗ:كهػػي ة ػراّة مت ػكاترة فػػي
يو ٍ ػ ًػع يريك ٍـ كياىػػا ً ىذا ىجػ ٍ
ػاّت جى يو ٍؤ ًمييػ ى
هاتوف ا وتوف تعادؿ ةراّة العت .
كً
ً
ظمى يمكٍا ىه ٍػؿ ىهػ ىذا ً ٌج
وف ى
ىس حركٍا الكي ٍج ىكل الذ ى
ككوكلل تعال ) :جه ىوضن يةميكياي ٍـ ىك ى
ً
كف) [ايي واّ.]ّ :
كف الس ٍ
لة ىر ىكىيتي ٍـ تيٍ ص ير ى
ى ى هر لم ٍذمي يك ٍـ ىفىتىاٍتي ى

كايػؾ جعمتاػا
العراّ" :فإف ئت جعمت )الذوف) مستايعض مرفكعػض ٌ
ووكؿ ٌ
تعسػورا")ِ)كوكػػكف معيػػاه :ك سػركا اليجػػكل :ذػػـ ةػػاؿ :هػـ الػػذوف ظممػػك)ّ) ك وكػػكف
)ُ ) كتػػاب السػ عض ص ٖٔٓ  ،كالمسػػتيور فػػي الوػراّات الع ػػر ،ص ِٗٓ  ،كالت وػػاف فػػي
عراب الورف ِ ، َُُْ/كالجامع يةكاـ الورف ُٔ. ِٗ-ُٗ/

)ِ )معايي الورف ِ.ُٖٗ/
)ّ ) جامع ال واف ُٕ. ِ/

797

ػدج ك م ونليػا عػف معيػ )الػكاك) فػي )ك ىس حػركا الكي ٍج ىػكل)،
)الذوف) في مةؿ رفػع ن
)ُ)
سركا اليجكل  ،م :هـ الذوف ظممكا
كالمعي  :ك ٌ
ك جػ ػػاّت ا وػ ػػض عم ػ ػ لغػ ػػض  :كمػ ػػكيي ال راغوػ ػػث ك وكػ ػػكف )الػ ػػذوف)

سركا اليجػكل :عيػي الػذوف
ميصكنا عم الذـ ك عم تودور فعؿ ،كالمعي  :ك ٌ
)ِ)
ظممكا.
ػؾ ٌىج
ػاؿ ىمػا ىم ىي ىع ى
وت ٌوف ممػا توػدـ تعصػومل ٌف )ج) فػي ةكلػل تعػال ) :ةى ى
تى ٍسػ ي ً
ػؾ) كا وػػات التػػي عمػ يسػػواا سػكاّ جػػاّت عػػد يعػػي ك ة مػػل
ىم ٍرتيػ ى
ػج ىد ٍذ ى
لوسػت ازئػدة ،عكاٌيمػػا هػي فػػي الةوووػض )ج) اليافوػػض كاردة إػمف كػػّـ يروػد ػػل ف
تعسور لما ة مل.
نا
وككف
المبحػػػث الثالػػػث ( :ء) الداقمػػػة عمػػػى الفعػػػؿ (أقسػػػـ)  :كرد العع ػػؿ

) ةسػػـ) متمػ ًػكا عػػد )ج) فػػي عػػدة مكاإػػع مػػف الوػػرف الك ػروـ  ،كهػػذه المكاإػػع
هي:

ةكلػل تعػال ) :فىػػّ ي ٍة ًسػـ ًمك ًاة ًػع الحي يجػ ً
ػكـ) [الكاةعػض ،]ٕٓ :كةكلػل تعػػال :
ي ىى
ً
ً
ً
ػار ً
ب اٍل ىم ى ً
كف) [الةاةض ]ّٖ :كةكلل تعال ) :فىّ ي ٍةس يـ ً ىػر ل
ؽ
)فىّ ي ٍةس يـ ً ىما تيٍ ص ير ى
ً ً ً ً
ً
ىكاٍل ىم ىغػ ً
امػ ًػض
ػار ًب ًكيػػا لىوىػػاد ير ى
كف) [المعػػارج ]َْ :كةكلػػل تعػػال ) :ج ي ٍةسػ يػـ ىوػ ٍػكـ اٍلو ىو ى
{ُ} كج ي ٍة ًسػ ػػـ ًػ ػػالكي ٍع ً ك
امػ ػ ًػض) [الووامػ ػػض ]ِ-ُ :كةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :فىػ ػػّ ي ٍة ًسػ ػ يػـ
س الم كك ى
ي
ى
س {ُٓ} اٍل ىجػ ػػك ًار اٍل يكػ ػكي ً
ً ػػاٍل يخكي ً
س ) [التكػػػكور ،]ُٓ :كةكلػ ػػل تع ػػال ) :فىػ ػػّ ي ٍة ًسػ ػ يػـ
ى
ًال ك ػػعى ً
ػؽ) [اجي ػػواؽُٔ ػُٕ] كةكلػػل تعػػال ) :ج ي ٍة ًسػ يػـ
ؽ {ُٔ} ىكالمكٍوػ ًػؿ ىك ىمػػا ىك ىسػ ى
ًاى ىذا اٍلى مىًد) [ال مد.]ُ :
كيمةػػظ فػػي هػػذه ا وػػات ٌف )ج) دخمػػت عم ػ الععػػؿ ) ةسػػـ) فػػي ػػدّ
السكرة في مكإعوف  :في سكرة الووامض ،كفي سكرة ال مد.
)ُ ) معايي الورف عكاع ار ل ّ. ّّْ/

)ِ ) المص ػػدر الس ػػا ؽ  ،عكاعػ ػراب الو ػػرف لمية ػػاس ِ ، ّٔٔ/كمع ػػاتو الغو ػػب ِِ، ُُْ/
كالت واف في عراب الورف ِ ، ُُٗ/كالجامع يةكاـ الورف ُُ. ِٔٗ/
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وذهب اليةاة كالمعسركف لػ

هذه ا وات زائدة لمتككود

)ُ)

ٌف )ج) الداخمػض عمػ الععػؿ ) ةسػـ) فػي

كتكػػكف معصػػكلض عػػف ) ةسػػـ) ف ػػي ة ػراّة عامػػض هػػؿ ايمصػػار س ػػكل

الةسػػف كايعػػرج فوػػد ذكػػر ٌيامػػا كايػػا ووػػرف  :يةسػػـ ،معي ػ  :ةسػػـ ،كال ػراج
)ِ)
الوراّة ايكل .

كذكر اليةاس ٌف )ج) تككف زائدة ،ج يعمـ في ذلؾ اختّفنا ذا كردت
في كسط السكرة ،كلكف اختمعكا عيد كركدهػا فػي ػدّ السػكرة ،فكرهػكا اف ووكلػكا
)ّ)

زائدة في كؿ السكرة ،كةد جمع اليةاة ٌف )ج) ج تزاد في كؿ الكّـ.
كةػػالكا :كمػػع ذلػػؾ فوػػد جػػازكا مجػػيّ )ج) ازئػػدة ،كاف كايػػت فػػي ػػدّ
السػػكرة ةجػػض ٌف الوػػرف كمٌػػل يػػزؿ م ػرة كاةػػدة ل ػ السػػماّ الػػديوا ذػػـ يػػزؿ عم ػ
)ْ)
كما في ذّث كع روف سيض.
الرسكؿ صم ا﵀ عمول كسمـ ميج ن
ً ً ً ً
ام ػ ًػض) ٌف ا و ػػض ف ػػي س ػػواؽ
كةو ػػؿ ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال ) :ج ي ٍةس ػ يػـ ىو ػ ٍػكـ اٍلو ىو ى
اجسػػتعااـ عم ػ س ػ وؿ ا يكػػار كالتوػػدور :ج اةسػػـ وػػكـ الووامػػض )ٓ) .كةوػػؿ )ج)

لمتي ول

)ٔ)

كذهػػب خػػركف لػ ٌياػػا يافوػػض ،كهػػي راد كجػكاب لكػػّـ سػػا ؽ
كذور مف يكار ال عث  ،فووؿ لاػـ :لػوس ايمػر كػذلؾ ،ك لػوس
ما ةكي عياـ نا
)ٕ)

كهػػك

)ُ ) مجاز الورف ِ ِٕٕ، ِِٓ/كمعايي الورف عكاع ار ل ٓ. ِّٕ ، ِّّ ،ُِٓ/
)ِ ) جامع ال واف ِٗ.ُْٕ-ُِٕ/

)ّ ) عراب الورف ّ.َّٕ ، َُٓ/

)ْ ) م كؿ عراب الورف ِ ، ٕٔٔ/كالجامع يةكاـ الورف ُٗ ، ِٗ-ُٗ/كمغيي الم وب
ِ. ِْٗ/

)ٓ ) معاتو الغوب َّ. ُِٓ/

)ٔ ) الجامع يةكاـ الورف ُٕ. ِِّ/

)ٕ ) معايي الورف لمعراّ ّ ، َِٕ/كجامع ال واف ِٗ. ُْٕ-ُّٕ/
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ايمػػر كمػػا توكلػػكف ،ذػػـ اسػػتايؼ الوسػػـ ،كةػػد ووػػكؿ الرجػػؿ :ج ،كا﵀  ،فػػّ وروػػد

يعي الوموف ،ؿ يعي كّـ تودـ)ُ) فالورف كمل يوع حد كالسكرة الكاةدة.
ك ٌك ػػد الػ ػرازم ص ػػةض ه ػػذا الكج ػػل ،كج س ػ ٌػوما عي ػػد كة ػػكع )ج) ف ػػي كؿ
)ِ)

السكرة كإعؼ الوكؿ زوادتاا مف عدة كجكه :

ييػل ػل وجػكز
ايكؿٌ :ف الوكؿ الزوادة ووكد ل الطعػف فػي الوػرف ؛ ٌ
يعوا ،كتجكوزه ووإي ل عدـ اجعتمػاد عمػ يعوػل
جعؿ اليعي ذ اتنا ،كا ذ ات ن
كج عم ذ اتل.
كالذػػاييٌ :ف الم ػراد مػػف ةكليػػا )ج) صػػمض ٌياػػا لغػػك اطػػؿ وجػػب طرةػػل
كاس ػػواطل ةتػ ػ وي ػػتظـ الك ػػّـ ،كمعم ػػكـ ٌف كص ػػؼ ك ػػّـ ا﵀ تع ػػال ػػذلؾ ج

وجكز.

)ّ)

كالذالثٌ :ف )ج) تزاد في كسط الكّـ ج في كلل
كالصػػةو ٌف )ج) يافوػػض س ػكاّ كردت فػػي كؿ الكػػّـ ـ فػػي كسػػطل،

لكيا ػػا لوس ػػت رًدا لك ػػّـ س ػػا ؽ ،ػػؿ ه ػػي .كم ػػا ة ػػاؿ الػ ػرازم :كو ػػكؿ الوائ ػػؿ :ج

عمػػا جػػرل عم ػ كي ،و ػػور ل ػ ٌف مػػا جػػرل عموػػل عظػػـ مػػف ف و ػػرح
تسػػاليي ٌ
فوكلػل تعػال  :ى ً ً ً ً
ام ًػض) ج وروػد الوسػـ كيعوػل ،عكاٌيمػا جػيّ ػػ)ج)
)ج ي ٍةس يػـ ىو ٍػكـ اٍلو ىو ى
اليافوض يةد غرإوف :ما لتعظوـ الموسػـ عموػل ،عكا ٌمػا ذ ػات ٌف الموسػـ عموػل
)ْ)
ظار ك ةكل ك جم مف ف وةتاج ل ذ ات وموف
ػاف ووػكؿ المسػافر ج يػل
العامػض الوػكـ ،ك ٍ
كهذا سمكب يمةظل فػي كػّـ ٌ
ال كػػر :يػػي ج روػػد ف يكصػػوؾ عم ػ لمػػؾ ك ختػػؾ ،ف ػػ)ج) هيػػا يافوػػض ،ج و ػػؾ
)ُ ) جامع ال واف ِٕ ، َِّ/كالجامع يةكاـ الورف ُٕ. ِِّ/

)ِ ) الك ػ ػػاؼ ْ ، ٖٔٓ/كال وػ ػػاف فػ ػػي غروػ ػػب ع ػ ػراب الوػ ػػرف ِ ، ْٕٔ/كمغيػ ػػي الم وػ ػػب
ُ. ِْٗ-ِْٖ/

)ّ ) معاتو الغوب ِٗ. ُِٓ-ُِْ/َّ ، ُٖٕ/
)ْ ) المصدر يعسل
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في ذلؾ ،لكف رود اذا اليعي ذ ات الكصوض ج يعواا ،كاسػتعمؿ اليعػي لتعظػوـ

هذه الكصوض ك ككياا ةوًا معركفنا ج تةتاج ل
ػؾ جى
كةػ ػػد كردت )ج) متمػ ػػكة ػ ػكاك الوسػ ػػـ فػ ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :فى ػ ػّى ىكىرلػ ػ ى
وؤ ًمييػػكف ةتكػ وة لكمػ ى ً
ومػػا ى ػ ىػج ىر ى ٍوػ ىػياي ٍـ ذيػ كـ جى ىو ًجػ يػدكٍا ًفػػي ىيعي ًس ػ ًا ٍـ ىة ىرنجػػا لم كمػػا
ػكؾ ف ى
يٍ ى ى ى ي ى ي
ً
ل
وما) [اليساّ.]ٔٓ :
إ ٍو ى
ةى ى
ت ىكيو ىسم يمكٍا تى ٍسم ن
ذ ات.

ذكر اليةاة في عراب )ج) ايكل ذّذض مذاهب:

كالميعي.

كلااٌ :ياا زائدة كالتودور :فكر ؾ.
كالذػػاييٌ :ياػػا يافوػػض ك )ج) الذايوػػض ازئػػدة ،كالوسػػـ معتػػرض ػػوف اليعػػي
)ُ)

كالذالثٌ :ياا يعي ل يّ مةذكؼ.
كالصكاب ،كما هك مرج عيد اليةاة كالمعسػروف فومػا و ػدك ،ف تكػكف

)ج) يافوض ،كهي رد لكّـ س ؽ ،كالتودور :لوس ايمر كما وزعمػكف ٌياػـ ميػكا
)ِ)
ما ييزؿ الوؾ ،ذـ ةسـ ٌياـ ج وؤميكف.
وسػػتيتج مػػف هػػذا ال ةػػث ٌف )ج) التػػي ع ػ كدها اليةػػاة كالمعسػػركف ازئػػدة
جيّ اا لتككوػد المعيػ المذ ػتٌ ،يمػا هػي فػي الةوووػض )ج) اليافوػض جػيّ اػا
ليعي المعي  ،ج ذ اتل فموس في الورف الكروـ )ج) زائدة .

)ُ ) الت واف في عراب الورف ُ. ّٔٗ/
)ِ ) الجامع يةكاـ الورف ٓ. ِٔٔ/
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هػػذا كيسػػاؿ ا﵀ س ػ ةايل ف وماميػػا الاػػدل كالسػػداد ٌ ،يػػل يعػػـ المػػكل
كيعـ اليصور  ،كيعـ الاادم ل سكاّ الس وؿ .
الجمؿ بعد النكرات في القرآف الكريـ /إعرابىا بيف الصفة كالحاؿ

المم ٌقص :

مػف ال ػػائع فػي كتػػب اليةػػك ٌ :ف الجمػػؿ عػػد اليكػرات تعػػرب صػػعات،
كتي ػػاكؿ ال ة ػػث ه ػػذه الوإ ػػوض اليةكو ػػض ف ػػي الو ػػرف الكػ ػروـ الد ارس ػػض كت ػ ٌػوف م ػػف

ػتيادا
خّلاا ٌف الجممض عد اليكرة ةد تعود معي الةاؿ فوتعػوف ع ار اػا ة ن
ػاج اس ن
استيادا ل ككف صاة اا يكرة.
ل المعي  ،ج صعض
ن

مقدمػػػة  :و ػػذهب الية ػػاة لػ ػ ٌف الجم ػػؿ ع ػػد المع ػػارؼ ةػ ػكاؿ ك ع ػػد
اليكرات صعات ،ووكؿ الم ٌرد " :كمذؿ هذا مف الجمؿ ةكلؾ :مررت رجؿ ػكه
ميطمػؽ ،كلػك كإػعت مكإػع )رجػؿ) معرفػض لكايػت الجممػض فػي مكإػع ةػػاؿ،

فعم هذا تجرم الجمؿ"

)ُ)

كمذٌػػؿ ا ػػف السػراج لجممػػض اليعػػت وكلػػل :مػػررت رجػػؿ إػػرب زوػ نػدا ،ك
)ِ)
ودا ،يعتنا لمجوئاا عد يكرة
ودا ،فود كايت الجممض  :وإرب ز ن
رجؿ وإرب ز ن

ككػػذلؾ ةػػاؿ ا ػػف مالػػؾ فػػي يةػػك :صػػرت رجػ نػّ ماليػػل كذوػ هػر ،فجممػػض
)مالػػل كذوػػر) ف ػػي مكإػػع يصػػب يع ػػت لمرجػػؿ ،فمػػك ك ػػاف ة ػػؿ الجممػػض معرف ػػض
)ّ)

كذور
ةاج ،كوكلؾ :
لكايت الجممض ن
صرت ز ن
ي
ودا ماليل ه
كةػاؿ ا ػػف ه ػػاـ" :كمذػػاؿ اليػػكع الذالػػث المةتمػػؿ لامػػا عػػد اليكػرة ةكلػػل
ً
ً
كف){ايي و ػػاّ  }َٓ :فم ػػؾ ف
ػار ه
ؾ ى
ىيزٍل ىي ػػاهي ىفىػ ػاىيتي ٍـ لىػػلي يميك ير ى
):ك ىهػ ػ ىذا ذ ٍك ػ هػر حم ى ػ ى
تعال ى

)ُ ) الموتإب ْ. ُِٓ/

)ِ ) ايصكؿ في اليةك ُ. ِّ/

)ّ ) رح عمدة الةافظ ص ُْٓ .
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ػاج مياػا؛ يياػا ةػد
تودر الجممض صعض لميكرة  ،كهػك الظػاهر ،كلػؾ اف توػدرها ة ن

تخصصت الكصؼ ؛ كذلؾ لور اا مف المعرفض"

)ُ)

ك ػ ػ ل الجمم ػػض  ،الج ػػار كالمج ػػركر ،كالظ ػػرؼ  ،ةكما ػػا ع ػػد المع ػػارؼ

طور فػكؽ غصػف،
كاليكرات ةكـ الجمؿ عدهما ،فاما صعتاف في يةك :روت نا
يياما عد يكرة مةإض ،كةاجف في يةك :روت الاّؿ وف
ك عم غصف ؛ ٌ

يياما عد معرفض مةإض  ،كوةتمّف لاما في يةػك:
السةاب ك في ايفؽ ؛ ٌ
يف المع ػػرؼ الجيسػ ػػي
وعج ي ػػي الزه ػػر ف ػػي كمام ػػل كالذم ػػر عمػ ػ غص ػػايل ؛ ٌ
ك ػػاليكرة ،كف ػػي ية ػػك :ه ػػذا ذم ػػر و ػػايع عمػ ػ

كالمعرفض"

)ِ)

يف اليكػ ػرة المكص ػػكفض
غص ػػايل ؛ ٌ

ةاج ،كتعرب عد اليكرة صعض
فالجممض تعرب عد المعرفض ن

)ّ)

"ايمػػا تكػػكف الجمػػؿ
كعمٌػػؿ الم ػػرد مجػػيّ الجممػػض صػػعض لميك ػرة وكلػػل ٌ :
يف )وععػػؿ) ٌيمػػا هػػك مإػػارع )فاعػػؿ) فاػػك
صػػعات لميك ػرة كةػػاجت لممعرفػػض ؛ ٌ

يك ػرة مذمػػل

في ةكماا

)ْ)

)ٓ)

يف الجممػػض تعػػد يك ػرة ك
؛ فص ػ ٌ مجػػيّ الجممػػض صػػعض لميك ػرة ؛ ٌ

كذه ػكا لػ ٌف ايصػؿ فػي صػاةب الةػاؿ ف وكػكف معرفػض )ٔ) م :ج
وصػ ػ ٌ ف وك ػػكف يكػ ػرة ٌج مس ػ لػكغ )ُ) ل ػػذلؾ ة ػػالكا" :ةمم ػػا تو ػػكؿ :ج ػػاّيي رج ػػؿ
)ِ)
راكإا"
)ُ ) مغيي الم وب ِ. ِْٗ/

)ِ ) المصدر يعسل ِ. ّْْ-ِْْ/

)ّ ) رح المعصؿ ج ػف وعػوش ّ ، ُْٓ/كتسػاوؿ العكائػد ص ُّْ  ،كالمطػاالع السػعودة
ِ. ُِٓ-ُِْ/

)ْ ) الموتإب ْ. ُِّ/

)ٓ ) رح الرإي عم الكافوض ِ. ِٖٗ/

)ٔ ) رح المعصؿ ج ف وعوش ِ ، ِٔ/ك رح عمدة الةافظ ص ُْٕ . َِْ ،
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ت ػ ٌػوف مم ػػا تو ػػدـ ذكػ ػره ٌي ػػل ة ػػد ػػاع عي ػػد الية ػػاة ة ػػكلاـ  :الجم ػػؿ ع ػػد
المع ػػارؼ ةػ ػكاؿ ك ع ػػد اليكػ ػرات ص ػػعات  ،كة ػػد خ ػػذ المعس ػػركف ا ػػذه الواع ػػدة
المعظوض في ع ار اـ لمورف الكروـ كتعسوره.

كة ػػكؿ الية ػػاة  :الجم ػػؿ ع ػػد المع ػػارؼ ةػ ػكاؿ ،ةاع ػػدة لعظو ػػض مكافوػػػض

لممعي كلممراد ،ػاياا فػي ذلػؾ ػاف كذوػر مػف الوكاعػد المعظوػض ،كرفػع العاعػؿ

ػاج ع ػػد
كيص ػػب المعع ػػكؿ ٌ ،ج ٌف ك ػػّـ الية ػػاة ه ػػذا و ػػكهـ ٌف الجم ػػؿ تو ػػع ة ػ ن
المعرفض كج توع صػعض ،كالةوووػض ٌياػا توػع صػعض كػذلؾ كلكػف اسػتعماؿ )الػذم)
كفركعاػا ممػا هػك م ػدكّ ػػ)اؿ) كفػي ذلػؾ ووػكؿ ا ػف وعػوش " :عكاٌيمػا لػـ تكصػؼ
ردت كصػؼ
يف الجممض يكرة فّ توع صعض لممعرفػض  ،فػإف
ى
المعرفض الجممض ؛ ٌ
المعرفػػض جممػػض اتوػػت ػػ)الذم) كجعمػػت الجممػػض فػػي صػػعتل ،فومػػت :مػػررت زوػػد

ال ػػذم ػػكه ميطم ػػؽ ،فتكص ػػمت ػ ػػ)الذم) لػ ػ كص ػػؼ المعرف ػػض الجمم ػػض ،كم ػػا
)ّ)

م) ل يداّ ما فول اجلؼ كالّـ ،يةكـ :وا ٌواا الرجؿ"
تكصمت ػ) ٌ
ػاج،
كهذا ما وجمع عموػل اليةػاة  ،فكػؿ جممػض توػع عػد معرفػض تعػرب ة ن
دلوّ عم ٌف المراد اا معي الةػاؿ ج
ذلؾ ٌف كةكع الجممض عد المعرفض يوع حد ن

معي الصعض.

وإ ػػا ٌف ة ػػكلاـٌ :ف الجم ػػؿ ع ػػد اليك ػػرت ص ػػعات  ،ك ػػاف
كة ػػد ت ػ ٌػوف ن
ػاج ذا كةعػػت عػػد يك ػرة ؛ جف الغالػػب ك
ػتيدا ل ػ ٌف الجممػػض ج تعػػرب ةػ ن
مسػ ن
ايصػػؿ فػػي صػػاةب الةػػاؿ ف وكػػكف معرفػػض  ،كمػػا اسػػتيدكا لوػػل هيػػا ج يوع ػ حد
ةاع ػػدة لعظو ػػض مكافو ػػض لممعيػ ػ  ،خ ػػّؼ ة ػػكلاـ :الجم ػػؿ ع ػػد المع ػػارؼ ةػ ػكاؿ،
)ُ ) تس ػػاوؿ العكائ ػػد ص َُٗ  ،ك ػػرح عم ػػدة الة ػػافظ ص ُْٕ  ،ك ػػرح الرإ ػػي عمػ ػ
الكافو ػ ػ ػػض ِ ، ِِ/ك كإػ ػ ػ ػ المس ػ ػ ػػالؾ ِ ، ُٖ/ك ػ ػ ػػرح ػ ػ ػػذكر ال ػ ػ ػػذهب ص ِّْ ،
كالمطالع السعودة ِ. ٖ/

)ِ ) رح الرإي ِ. ِ/

)ّ ) رح المعصؿ ِ. ُْٓ/
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دلوّ عم ٌف المراد الجممض معي الصعض
فموس ككف صاةب الةاؿ يكرة يوع حد ن
فود وككف المراد اا معي الةاؿ ،كككف صاةب الةػاؿ معرفػض ك يكػرة وةػدده
الكاةع المراد التع وػر عيػل ،فػإذا صػافةؾ رجػؿ ج تعرفػل ككػاف و تسػـ فػي ذيػاّ

مصػػافةتل لػػؾ  ،كجػػب ف تعٌ ػػر عػػف هػػذا المعي ػ  ،وكلػػؾ  :صػػافةيي رجػػؿ
ػت :صػافةيي
تسما ،كاذا ات عت الواعدة المعظوض التي جمع عمواػا اليةػاة كةم ى
م ن

تسما  ،ك  :صػافةيي رجػؿ م تسػـ ،لكػاف معيػ الجممػض فػي المذػالوف
الرجؿ م ن
مخالعنا لمكاةع كج وعلر عف الةوووض.
كلػػـ و ػػر اليةػػاة كالمعسػػركف ل ػ العػػرؽ فػػي المعيػ

ػػوف جممػػض الةػػاؿ

كجممػػض الصػػعض فػػي المكاإػػع التػػي ذكػػركا ٌياػػا تةتمػػؿ هػػذوف الػػكجاوف ،مػػع ٌف
العػػرؽ ويامػػا ك وػػر ك ساسػػي ممػػا وتةػػتـ عمويػػا وإػػاح هػػذا العػػرؽ ليصػػؿ ل ػ
ةاج ك صعض استيادا ل المعي ج ل المعظ.
عراب الجممض ن
المبحػػث األكؿ  :ارتبػػاط جممػػة الحػػاؿ بػػالحكـ  :العػػرؽ ايساسػػي ػػوف

اػػا لتكإػػو مكصػػكفاا ك تموو ػزه  ،كوكػػكف

الصػػعض كالةػػاؿ ٌف الصػػعض يوػػؤت
الموصكد الةكـ الذم وتإػميل السػواؽ هػك المكصػكؼ ،كالصػعض تا عػض لػل فػي

ػذّ :زوػد
الةكـ كا عرابٌ ،ما الةاؿ فتككف هي الموصكدة ػالةكـ ،فػإذا ةميػا م ن
ػر م ػػف دكف غوػ ػره م ػػف اج ػػخاص ،ك ػ ك
ػاف
عم ػ نا
كعم ػػرك ال ػػذم وغإ ػػب ،ةص ػػديا ٍ
المعي ػ  :زوػػد كعمػػرك الػػذم وغإػػب ،ج كسػػعود الػػذم وغإػػب ،فػػّ وكػػكف ذمػػض

توووػد ػػوف ةصػكؿ الت ػ ول كةصػػكؿ الغإػب ،عكاذا ةميػػا :زوػد كعمػػرك وغإػػب،
عم رادة الةاؿ وككف المراد الصعض ج المكصكؼ ،م :ر ػط الصػعض ػالةكـ،
كالمعيػ  :زوػػد كعمػػرك فػػي ةػػاؿ غإ ػ ل كلػػوس مذمػػل فػػي ةاجتػػل ايخػػرل ،م:
وك ػػكف الموص ػػكد "ص ػػعض غإػ ػ ل م ػػف دكف غوره ػػا م ػػف ص ػػعاتل ،كك ػػاف المعيػ ػ

وإا :زود كعمرك وغإب ج كعمرك و تسـ
ن
كةػػد مػػر ٌف ةػػكؿ اليةػػاة  :الجمػػؿ عػػد المعػػارؼ ة ػكاؿ  ،ج اخػػتّؼ

ييػػل وعػ حد
فوػػل ٌ ،ج ٌياػػـ وخرجػػكف المعػ كػرؼ ػػ)اؿ) الجيسػػوض مػػف هػػذه الواعػػدة ؛ ٌ
815

عيدهـ يكرة في المعي عكاف كاف معرفض مف ةوث المعظ  ،فجاز عراب الجممض

ػتيادا لػ معيػاه مػف ذلػؾ ةكلػل تعػال :
عده ن
ػتيادا لػ لعظػل كصػعض اس ن
ةاج اس ن
)مذى يؿ الكًذوف ة لمميكا التكػكراةى ذيػ كـ لىػـ و ٍة ًمميكهػا ىكمذى ًػؿ اٍل ًةم ً ً
ىسػعى نارا){الجمعض:
ٍ ى
ى ي
ػار ىو ٍةمػ يؿ ٍ
ٍى
ى
ى ى
ى
ً
ً
ك
ك
ػكف){وس:
ػار فىػًإ ىذا يهػػـ حم ٍ
ظم يمػ ى
)ك ىوػضه لايػ ٍػـ المٍوػ يؿ ىي ٍسػمى يه م ٍيػػلي الكياىػ ى
ٓ} كةكلػػل تعػػال  :ى
ّٕ}
كةكؿ ال اعر:

كلود مر عم المئوـ وس يي

)ُ)

كمعي ػ ػ ج وختمػ ػػؼ عػ ػػف
كالةوووػ ػػض ٌف المعػ ػ ٌػرؼ ػ ػػ)اؿ) الجيسػ ػػوض معرفػ ػػض لع ن
ظػ ػػا ن
المعػػرؼ ػػ)اؿ) العادوػػض  ،سػػكل ٌف المعػػرؼ ػػ)اؿ) العادوػػض وػراد ػػل فػػرد معػػوف
مػػف ايف ػراد  ،كالمعػػرؼ ػػ)اؿ) الجيسػػوض و ػراد ػػل جػػيس معػػوف مػػف ايجيػػاس ،
ً
ىسػعى نارا) ةػاؿ ،كج وصػ ع ار ػل صػعض  ،كلػك يروػد ػل هػذا
فوكلل تعال  :ى
)و ٍةمػ يؿ ٍ
ا عراب لكجب استعماؿ )الذم) كةوؿ في الكػّـ  :كمذػؿ الةمػار الػذم وةمػؿ
سعار  ،كلكاف المراد ت ػ وااـ جػيس الةمػار ج الةالػض  ،كتكإػو ذلػؾٌ :ف
نا
ػذّ  :زوػػد كمذػػؿ الرجػػؿ الع ػػكس م تسػػما ؛
ػدةا لزوػػد ذا ةميػػا مػ ن
الت ػ ول وكػػكف مػ ن

كسػا،
ٌ
يف المراد ت ول زود الرجؿ في ةاؿ ككيل م تس نػما ج فػي ةػاؿ ككيػل ع ن
كسػػا؛ يف
كوكػػكف الت ػ ول ذ ًمػػا ج مػ ن
ػدةا ذا ةميػػا :زوػػد كمذػػؿ الرجػػؿ الم تسػػـ ع ن

كسػا ج فػي ةػاؿ ككيػل م تس نػما ؛ ذ
المراد ت ول زود الرجؿ فػي ةػاؿ ككيػل ع ن
ؾ عػػف صػػعتل فػػي كػػؿ كةػػت كموػػاـ ،ػػؿ
ج و ػػترط فػػي المكإػػكؼ ف ج ويع ػ ٌ
وصػ

ف وكػػكف ال ػيّ فػػي ةالػض مياةإػػض لمػػا اتصػؼ ػػل ؛ لػذا جػػاز ف ووػػاؿ

ػعار وةمػػؿ ةطنػػا ،كوكػػكف المعي ػ
فػػي الكػػّـ  :كمذػػؿ الةمػػار الػػذم وةمػػؿ اسػ نا
الموصػػكد ت ػ وااـ الةمػػار فػػي ةػػاؿ ككيػػل وةمػػؿ ةطنػػا  ،ج فػػي ةػػاؿ ككيػػل
ةاج يروػد ػل ارت اطػل ػالةكـ
نا
وةمؿ
يف الععؿ )وةمؿ ةطنا) لكةكعل ن
سعار ؛ ٌ
)ُ ) مغيي الم وب ِ. ِْٗ/
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الذم هك التمذوػؿ  ،ك ٌمػا الععػؿ )وةمػؿ سػعارا) لكةكعػل صػعض مػا يروػد ػل ذلػؾ.
ً
فوكػكف المػراد وكلػل تعػال  ) :ىك ىمذى ًػؿ اٍل ًة ىم ً
ىسػعى نارا) ت ػ ول يػي اسػرائوؿ
ػار ىو ٍةمػ يؿ ٍ
فػػي ةال ػػض ع ػػدـ ايتع ػػاعاـ م ػػا يي ػػزؿ عم ػػواـ م ػػف الت ػػكراة ج ػػيس الةم ػػار ص ػػعض
سعارا.
معويض ،هي ةالض ككيل وةمؿ
م ةمار كاف ،لكف في ةالض ٌ
عامضٌ ،
ن
فذمػػض فػػرؽ ساسػػي ػػوف معي ػ الةػػاؿ كمعي ػ الصػػعض  ،لػػذا وي غػػي ف

وكػػكف المعي ػ هػػك المعػ كػكؿ عموػػل فػػي تةدوػػد ع ػراب الجممػػض عيػػد كةكعاػػا عػػد

اليكرة ،سكاّ كايت مةإض ـ مختصض ،كسكاّ كايت الجممض فع نػّ مإػارنعا ـ
ً
كً
كف ىمػكالىاـ ًفػي سػ ً ً
وؿ المٌ ًػل ىك ىمذى ًػؿ
ن
ماإوا ،مف ذلؾ ةكلل تعال  ) :كمذى يؿ الذ ى
ى
وف يويعوي ى ٍ ى ي ٍ
ت س ٍ ع س ىيا ً ىؿ ًفي يك لؿ سي مى وض لم ىئضي ة و
و
كض){ال ورة.}ُِٔ :
ى
يي
ىةكض ىي ىتى ٍ ى ى ى
وجمع اليةاة كالمعسركف عم

يكرة مةإض

)ُ)

عراب الععؿ ) ي تت) صعض لكةكعل عد

كهػػذا ا ع ػراب وكجػػب ف وكػػكف الم ػراد جػػيس الة ػػض التػػي صػػعتاا ف

تي ػػت س ػ ع سػػيا ؿ مػػف دكف جيػػاس الة ػػات ايخػػرل التػػي ج تتصػػؼ ػػذلؾ ،

كهػػذا معي ػ مةتمػػؿ غوػػر كاجػػب ك متعػ ٌػوف ؛ ذ وجػػكز ف وكػػكف الم ػراد جػػيس
الة ض صعض عامػض لكػف فػي ةػاؿ ككياػا ي تػت سػ ع سػيا ؿ ج فػي ةػاؿ ككياػا

لـ تي ت نوئا ك ي تت سي مض كاةدة  ،م :المراد هذه الة ض في هذه الةالض ج
في ةاجتاا ايخرل ،كوترتب عم ذلؾ يل ذا كاف هذا هػك المعيػ الػذم وػراه

ػاج ج صػعض ،عكاذا ات ػع مػا ةالػل
المعسر كجب عمول اف وعػرب الععػؿ ) ي تػت) ة ن
مياةإػػا
اليةػػاة ك الواعػػدة ال ػػائعض  :الجمػػؿ عػػد اليكػرات صػػعات كػػاف ع ار ػػل
ن
لتعسوره  ،كهذا ما ةصؿ ،كما سواتي تعصومل.

كو وػ العػرؽ الػذم ويػاه ةائمػا ػوف الصػعض كالةػاؿ فػي كػؿ مذػاؿ ،فػإذا

ةميا مذ نّ :هذا رجؿ راكض ،عيويػا ٌيػل اركػض ة ػؿ ا
)ُ ) الت واف في عراب الورف ُ. ِّٔ/
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اكإا ،عيويا صعض ركإػل عيػد ا
عم هذه الصعض ،عكاذا ةميا :هذا رجؿ ر ن
لول مف دكف اف يوصد ةالتل هذه ة ؿ ذلؾ.

ػارة

كم ػػف ة ػػاجت ارت ػػاط جمم ػػض الة ػػاؿ ػػالةكـ ارت اطا ػػا ػػزمف عامما ػػا،

فجمم ػػض )و ػػركض) ة ػػاؿ ف ػػي ةكلي ػػا :ج ػػاّ الرج ػػؿ و ػػركض  ،كالموص ػػكد كص ػػؼ
الرجؿ الركض فػي ذيػاّ مجوئػل  ،فػإذا ةميػا :جػاّ الرجػؿ الػذم وػركض ،وكػكف
الموصكد كصؼ زود الركض ة ؿ المجيّ  ،لذلؾ جاز ف ووػاؿ :جػاّ الرجػؿ

ػر مػ ػػا
ال ػػذم وػ ػػركض وم ػ ػػي ،كالمعي ػ ػ  :جػ ػػاّ الرجػ ػػؿ المعػ ػػركؼ عيػ ػػل ٌيػ ػػل كذوػ ػ نا
وػػركض ،جػػاّ فػػي هػػذه الم ػرة وم ػػي ،كالتوػػدور :جػػاّ الرجػػؿ الركػػاض ما ػ نػوا،
كهػػذه ةوووػػض ػػار الواػػا الم ػػرد وكلػػل" :فػػإف ةمػػت :جػػاّيي زوػػد ما ػ نػوا ،لػػـ وكػػف
ييػػؾ لػػك ةمػػت :جػػاّيي زوػػد الما ػػي  ،لكػػاف معيػػاه المعػػركؼ الم ػػي
يعتػػا ؛ ٌ
ككاف جارنوا عمػ زوػد المعػركؼ اػذه السػمض  ،فػإذا ةمػت  :جػاّيي زوػد ما نػوا،

اف مجوئػل كةػع فػي هػذه الةالػض كلػـ
لـ ترد ٌيل يوعرؼ ٌايل ماش ،كلكف خ رت ٌ
)ُ)
ودلؿ كّمؾ عم ما هك فول ة ؿ هذه الةالض ك عدها"
الةاؿ"

)ِ)

كهػػذا هػػك تعروػػؼ الةػػاؿ عيػػد اليةػػاة ٌ :ياػػا تكػػكف توػػدور "فػػي هػػذه

كالظاهر ٌف اليةاة ةوف كإعكا ةاعدتاـ اليةكوض :الجمؿ عد اليكرات
ػاج
صعات ،ةاسػكا الجممػض عمػ اجسػـ ،كةػد ذه ػكا لػ ٌف اجسػـ ،ةممػا وػاتي ة ن
عػػد اليكػرة ٌج مسػ لػكغ ،فا ػػترطكا فػػي صػػاةب الةػػاؿ التعروػػؼ ،عكاذا كػػاف يكػرة
)ّ)
ا ترطكا فول التخصوص

)ُ ) الموتإب ْ. ََِ/

)ِ ) رح المعصؿ ِ. ٓٓ/

)ّ ) ا وإػػاح فػػي عمػػؿ اليةػػك ص ٔٗ  ،كتسػػاوؿ العكائػػد ص َُٗ  ،ك ػػرح لعوػػض ا ػػف
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سوما الععػؿ المإػارع ،
كالطرووض التي ات عكها في لةاؽ الجممض  ،كج ٌ
ػذّ :مػػررت رجػػؿ وإػػرب
اػػذه الواعػػدة توػػدورهـ الععػػؿ اسػػـ العاعػػؿ  ،فوػػالكا مػ ن

غّمل ،كف )وإرب) صعض ،كالتودور :مررت رجؿ إارب غّمل

)ُ)

كج يرود ف يخكض هيا في مسالض مسكغات مجيّ الةاؿ مف اليكرة،

كلكف يرود ف ي وف ٌف ذمض فرةنا اساسوًا وف اجسػـ الم ػتؽ كالععػؿ المإػارع ،
ييػل ةػرب لػ
فإذا ص ٌ ٌف اجسـ ةمٌما واتي ن
ةاج عد اليكػرة المةإػض ؛ فاػك ٌ
معيػ ػ الص ػػعض ؛ ذ اجس ػػـ و ػػد ٌؿ عمػ ػ معيػ ػ الذ ػػات كاجس ػػتمرارٌ ،م ػػا العع ػػؿ
ييػل وػد ٌؿ عمػ
المإارع فعم العكس مف ذلؾ فاك ةرب لػ معيػ الةػاؿ ؛ ٌ
التجػدد كالةػدكث ،ةتػ ٌيػل ومكػػف الوػكؿ ٌ :ف كػؿ فعػػؿ مإػارع ووػػع عػد يكػرة
وعود معي الةاؿ ما لـ وصرفل عف هذا المعي

لػ معيػ الصػعض ةرويػض  ،ػؿ

الععؿ المإارع ج ود ٌؿ عم معي الصعض ٌج ذا ةصد تكرار ةدكذل.
كما ٌيل لوس كؿ فعؿ مإارع صػ ٌ تكػرار ةدكذػل استسػو ،ميػل معيػ

يف المػراد
مذّ:
الصعض ،فإذا ةميا ن
ي
مررت رجػؿ وػزرع  ،فالععػؿ )وػزرع) ةػاؿ ؛ ٌ
المركر الرجػؿ فػي ةػاؿ ككيػل وػزرع ؛ ممػا ووتإػي ف وكػكف الممػركر ػل فػي
مزرعػػض ك سػػتاف  ،كج وستسػػاغ مػػف )وػػزرع) معيػ الصػػعض  ،عكاذا يروػػد التع وػػر
عف هذا المعي اةتإ استعماؿ اسـ العاعؿ ك ف وواؿ :مررت رجؿ مػزارع ،

عكاذا رديػػا اف يصػػؼ رجػ نػّ السػ اةض  ،ةميػػاٌ :يػػل رجػػؿ سػٌاح  ،كج يوػػكؿٌ :يػػل
رجؿ وس .
ػػؿ ذمػػض فعػػاؿ مإػػارعض خػػرل ج وصػ ح فواػػا صػ نػّ تكػرار ةػػدكذاا ،

ممػػا ومتيػػع ع ار اػػا صػػعض يةػػك ةكليػػا  :مػػررت رجػػؿ ومػػكت  ،فالععػػؿ )ومػػكت)

ةاج ؛ ذ المعي  :مررت رجؿ ،كهك في سكرات المكت  ،فػإذا
وتعوف ع ار ل ن
ٌ
وإػػا اسػػتعماؿ اسػػـ العاعػػؿ ك ف ووػػاؿ :مػػررت رجػػؿ
يروػػد معيػ الصػػعض كجػػب ن
)ُ ) الموتإب ْ. ُِّ/
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ملوػػت ،مٌ :يػػل ةػػد مػػات كصػػار فػػي عػػداد ايم ػكات  ،ككػػذلؾ ذا ةميػػا :يظػػرت
يف
تعوف عراب )تغرؽ) ن
ل سعويض تغرؽ ٌ ،
ةاج  ،كج وص ٌ ع ار اػا صػعض ؛ ٌ
ةػػدكث الغػػرؽ كػػالمكت  ،وةصػػؿ مػرة كاةػػدة كج وصػ تكػ ارره ،كمعيػ الصػػعض
وستكجب تكرار الةدكث.

ػتيادا ل ػ المعيػ الم ػراد كالمعاػػكـ مػػف
فالمإػػارع عػػد اليكػرة وعػػرب اسػ ن
السواؽ ،فعي المذاؿ :مػررت رجػؿ وصػملي  ،ج وتع ٌػوف عػراب )وصػمٌي) صػعض،
عكاف كةػػع عػػد يك ػرة مةإػػض  ،ػػؿ ج وص ػ ٌ فوػػل هػػذا ا ع ػراب ٌج ذا ةصػػد ف
وك ػػكف المذ ػػاؿ معيػ ػ  :م ػػررت رج ػػؿ  ،ه ػػك م ػػف الم ػػؤميوف عروإ ػػض الص ػ ػّة

كالم ػػؤدوف لا ػػا ج م ػػف الت ػػاركوف لا ػػا  ،كج ػػاز ةويئ ػػذ ف وو ػػاؿ  :م ػػررت رج ػػؿ
وص ػػمي وكت ػػب ،ذا ةص ػػد م ػػف )وكت ػػب) معيػ ػ الة ػػاؿ  ،كم ػػف )وصػ ػملي) معيػ ػ

الصػػعض ،كمػػا جػػاز المذػػاؿ ذا ةصػػد مػػف كموامػػا معي ػ الةػػاؿ ،كاذا ةميػػا مػػررت
رجػػؿ وص ػملي فايتظرتػػل ةت ػ فػػرغ مػػف صػػّتل  ،تع ػوكف ف الم ػراد ةو ػاـ الرجػػؿ
ييػل ةػد
الصّة كةت المركر ل ،مما وكجب عراب )وصػمي) ة ن
ػاج ج صػعضٌ ،
تعوف فول مف السواؽ المعي الةالي ج المعي الكصعي.
ٌ

كعم ساس هذه الواعدة المعيكوض وي غػي عػراب الععػؿ المإػارع عػد
ةاج ج صعض  ،ذا د كؿ عم معي الةاؿ  ،مف ذلػؾ
اليكرة في الورف الكروـ  ،ن
ً
ً
ً
وف ىكىيػ ىػز ىؿ
ةػػكؿ ا﵀ تعػػال ) :ذي ػ كـ ىىيػ ى
ػزؿ المٌػػلي ىسػػك ىويتىلي ىعمى ػ ىر يسػػكلًل ىك ىعمى ػ اٍل يمػ ٍػؤ ًمي ى
كدا لك ٍـ تىىرٍك ىها){التك ض.}ِٔ :
يجيي ن
ػتيادا لػ
وتعوف عيد اليةاة عراب )لك ٍـ تىىرٍك ىهػا) صػعض فػي هػذه ا وػض اس ن
ٌ
الواعدة المعظوض  :الجمؿ عد اليكرات صعات ،كهذا ا عراب ووتإي ف وككف
ػايكـ لػػـ تركهػػا  ،ةػػد يزلاػػا ا﵀ وػػكـ ػػدر ،كهػػذا
المعي ػ ٌ :ف مّئكػػض مكصػػكفض ػ ٌ
وتعوف فول ف وككف الموصكد عدـ رؤوتاا كةػت يزالاػا ةتػ جػاز ف
معي ج ٌ
وو ػػاؿ ف ػػي الك ػػّـ عمػ ػ

يزكلاا.

رادة الص ػػعض :ك ي ػػزؿ جي ػػكدا ل ػػـ تركه ػػا ،فروتمكه ػػا عي ػػد
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ػكدا ج تيػرل ،
كما ٌيل لك يروػد ص نػّ المعيػ الكصػعي لووػؿ :كايػزؿ جي ن
ػكدا لك ٍػـ تىىرٍك ىهػا)
)كىي ىػز ىؿ يجيي ن
ك ك يػزؿ جي ن
ػكدا ج تركياػا ،لكػف ٌ
لمػا ةالػل سػ ةايل  :ى

اتإ ٌف ا﵀ س ةايل راد ف وخ ر المؤميوف ٌايل  ،جػؿ ػايل  ،يػزؿ مّئكػض
لتذ وػػتاـ ٌ ،ج ٌياػػـ لػػـ وككي ػكا ةػػد ركهػػا كةػػت يزالاػػا  ،م :لػػوس الم ػراد عػػدـ
رؤوتاا ة ؿ ذلؾ ك عده.
ػاج ج
فاػػذا المعي ػ الظػػاهر مػػف ا وػػض ووتإػػي ع ػراب )لكػ ٍػـ تىىرٍك ىهػػا)) ةػ ن
صعض.
وتعوف عيد اليةاة ةسب الواعدة اليةكوض المػذككرة :الجمػؿ عػد
ككذلؾ ٌ
ػؾ
)ك ىمػا ٍىر ىسػٍم ىيا ًمػف ةىٍ مً ى
اليكرات صعات ،عراب )يكةي) صعض في ةكلػل تعػال  :ى
ًجك ًرجػاجن حي ً
ػكةي ًلى ٍػو ًاـ) [وكسػؼ[ ]ٗ :ايي وػاّ ]ٕ :كو ػدك ٌف عػراب )يػكةي)
ى

ييل اذا اجعراب وككف المعي
صعض ج وص ٌ  ،عكا ٍف كةع عد يكرة مةإض ؛ ٌ
ػاياـ يوػػكة لػػواـ ة ػػؿ ا رسػػاؿ  ،فػػي ةػػوف ٌف المعيػ الظػػاهر
كصػػؼ رجػػاؿ ػ ٌ
مػػف ا وػػض وعوػػد اةتػراف ا وةػػاّ ػػزمف ا رسػػاؿ  ،ةت ػ ومكػػف الوػػكؿ ٌايػػل ومتيػػع
ل الرسكؿ ة ؿ رسالل.

ييل ومتيع ف وكة
عراب )يكةي) صعض ؛ ٌ
ػتيادا لػ هػػذه الواعػػدة عػػرب العك ػػرم )ويػػادم) صػػعض )ُ) فػػي ةكلػػل
كاس ن
ً
ً
اف ٍ ً ً
ً ًً
تعال  :ك ً
وم ً
ػاغ ًع ٍر
آمكيػا ىر ىكيػا فى ٍ
ىف مييكٍا ىرل يك ٍـ فى ى
)ر ىكيا كي ىيا ىسم ٍع ىيا يم ىيادنوا يو ىيادم لإل ى
ً
ك
ل
ػع اي ٍ ػ ىػرار) [ ؿ عمػ ػراف ]ّٗ :كالعع ػػؿ
لىىي ػػا يذييكى ىي ػػا ىك ىكع ػ ٍػر ىعكي ػػا ىسػ ػو ىلئات ىيا ىكتى ىكف ىي ػػا ىم ػ ى
)ويادم) هك كالععؿ )وذكرهـ) في ةكلل تعػال ) :ةىػاليكا ىس ًػم ٍع ىيا فىتنػ ىوػ ٍذ يك يريه ٍـ يووىػا يؿ
ً ً
وـ){ايي وػاّ  }َٔ :كةكلػػل تعػال ) :وػػذكرهـ) وعيػي  :تكمٌػػـ ػراهوـ عمػ
لىػلي ٍ ىراه ي
ايصػ ػػياـ  ،فػ ػػإذا كػ ػػاف الم ػ ػراد سػ ػػمعكا كّمػ ػػل صػ ػػكتل م ا ػ ػرة كجػ ػػب ع ػ ػراب
ةاج ؛ ك
يف ةدكث الكّـ كةدكث سماعل موترياف كج وجكز ع ار ل
)وذكرهـ ) ن

)ُ ) الت واف في عراب الورف ُ. ُِّ/
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صعض ٌج ذا ةصد كةكع الكّـ ة ؿ السماع  ،كهػذا مةػاؿ ٌ ،ج ذا كػاف المػراد
ياـ سمعكا ما ةالل الياس عف راهوـ عمول السّـ.

)ُ)

؛

ككػػذلؾ جمػػع اليةػػاة عم ػ كجػػكب ع ػراب )معاػػا سػػائؽ) صػػعض
ػاّت يك ػ حؿ ىي ٍعػ و
ؽ
ػس كم ىعاىػػا ىسػػائً ه
)ك ىجػ ٍ
لكةكعاػػا عػػد يك ػرة مةإػػض فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى
ػاج ،كج وصػ ع ار اػا صػعض
ود){ؽٌ }ُِ :ج ٌف المعي وكجب ع ار اػا ة ن
ىك ى ًا ه

ييل ج وص ٌ سكؽ اليعس ة ؿ مجوئاا ،فالسكؽ كالمجيّ ،موترياف.
؛ ٌ
صػ اٍل ىمًد ىوي ًػض ىو ٍس ىػع ) {الوصػص:
)ك ىجاّ ىريجػ هؿ لم ٍػف ى ٍة ى
كفي ةكلل تعال  :ى
ػاج
َِ} ووػػكؿ الزمخ ػػرم" :وسػػع  :وجػػكز ارتعاعػػل كصػػعنا لرجػػؿ كايتصػػا ل ةػ ٌ
)ِ)
ييل ةد تخصص وكلل )مف ةص المدويض) .
عيل ؛ ٌ
ً
ص ػ اٍل ىمًد ىويػ ًػض ىريج ػ هؿ ىو ٍسػ ىػع ){وس]َِ :
)ك ىجػػاّ مػ ٍػف ى ٍة ى
ٌمػػا ةكلػػل تعػػال  :ى
فوتعوف عيد اليةاة عراب )وسع ) صعض ؛ يف )رجػؿ) هيػا لػـ وتخصػص كمػا
ٌ
تخصص في سكرة الوصص.

كةػػوف اسػػتيد اليةػػاة ل ػ الواعػػدة المعظوػػض ك جػػازكا الصػػعض كالةػػاؿ فػػي

)وسع ) لـ و ر ةد مياـ كج ةد مف المعسػروف لػ العػرؽ ػوف المعيوػوف ،لػـ
و ػػر كاة ػػد م ػػياـ ٌي ػػل م ػػاذا وك ػػكف معيػ ػ ا و ػػض عي ػػد عػ ػراب العع ػػؿ المإ ػػارع
ػاج ،فمعيػ ػ ا و ػػض ف ػػي
)وس ػػع ) ص ػػعض ،كم ػػاذا وك ػػكف معياه ػػا عي ػػد ع ار ػػل ة ػ ن

المكإعوف" :جاّ رجؿ و تد سعول" ،

)ّ)

كالمػ ػراد ة ػػدكث س ػػعول ف ػػي ذي ػػاّ مجوئ ػػل ،ف ػػإعراب )وس ػػع ) ص ػػعض ج

يف ه ػػذا ا عػ ػراب وس ػػتكجب كص ػػؼ
وصػ ػ ٌ  ،عكاف كة ػػع ع ػػد يكػ ػرة مةإ ػػض ؛ ٌ
يف المجػػيّ كالسػػعي
وإػػا مػػر مةػػاؿ؛ ٌ
)رجػػؿ) السػػعي ة ػػؿ المجػػيّ كهػػذا ن
موترياف ،ؿ كةكع السعي ج وككف ٌج عد كةكع المجيّ.

)ُ ) م كؿ عراب الورف ِ ، ْٖٔ/كالت واف في عراب اةرف ِ. ُُٕٓ/
)ِ ) الك اؼ ّ. ِٗٗ/

)ّ ) ال ةر المةوط ٕ. َُُ/
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لمػػا كػػاف
المبحػػث الثػػاني  :الم ػراد بجممػػة الحػػاؿ حصػػكؿ حػػدكثىا ٌ :
المراد جممض الةاؿ ارت اطاا الةكـ كاف المراد اا ةصكؿ ةدكذاا ،كهػذا هػك
العػػرؽ ايساسػػي الذػػايي وياػػا ك ػػوف جممػػض الصػػعض الػػذم يمةظػػل كػػذلؾ فػػي كػػؿ

ػذّ صػعض فػي ةكليػا:
مذاؿ مف مذمض المكإكع السا ؽ  ،فعيػد جعػؿ )وصػمٌي) م ن
مررت رجؿ وصمي ،وككف المعي  :يؾ مررت رجؿ هك مف الممتػزموف ػاداّ

ممارسػا
فروإض الصّة ج مف التاركوف لاا  ،كهذا ج وتطمػب ف وكػكف الرجػؿ
ن
لاذه العروإض في ذياّ مركرؾ ل ،كوككف الموصكد هذا الرجؿ مػف دكف غوػره
ةاج وككف الموصكد هذه الةالػض مػف الرجػؿ
مف الرجاؿ  ،كعيد جعؿ )وصملي) ن
مف دكف ةاجتل ايخرل ،كهذا الموصكد وتطمب ممارستل لاا في ذياّ مركرؾ

ل ،م :ةصكؿ ةدكذاا  ،كمف ايمذمض الوريوض التي تتإ فواػا هػذه الةوووػض
ً
ك
اير ً
ض
إ ٍو ىيا ىعمى ٍو ًل اٍل ىم ٍك ى
ةكؿ ا﵀ تعال  ) :ىفمى كما ةى ى
ت ىما ىدلاي ٍػـ ىعمىػ ىم ٍكتًػل ًج ىداكػضي ٍ
تىٍا يك ػ يؿ ًميس ػاىتىل ىفمى كمػػا ىخػ كػر تى و ىكيػ ً
ػب ىمػػا لى ًذيػكا ًفػػي
ػت اٍل ًجػ حػف ىف لكػ ٍك ىكػ ي
ػكف اٍل ىغ ٍوػ ى
ى
ى ي
ػايكا ىو ٍعمى يمػ ى
اٍل ىع ىذ ً
اب اٍل يم ًا ً
وف){س ا}ُْ-ُّ:
ةاؿ الط رم فػي تعسػور هػذه ا وػض" :لػـ يوػد كؿ الج ٌػف عمػ مػكت سػموماف
كئ ػػا عموا ػػا
ايرإ ػػض كةع ػػت ف ػػي عص ػػاه الت ػػي ك ػػاف متك ن
ٌج داٌ ػػض ايرض ،كه ػػي ى

فاكمتاا"

)ُ)

كةاؿ الزجاج  " :فمـ وعمـ الجف مكتل ةتػ

كمػت ايرإػض العصػا"
)ّ)

)ِ) كةاؿ الرازم " :كمت داٌض ايرض عصاه فكةع كعمـ ةالل"
ً
يساىتىلي) ةػاؿ  ،كهػك اػذا ا عػراب فػاد ٌف الػذم
فوكلل تعال ) :تىٍا يك يؿ م ى
د ٌؿ الجػ كػف عم ػ مػػكت سػػموماف ٌف دا ػػض ايرض كايػػت تاكػػؿ ميسػػاتل ،ممػػا دل
وخر فوعممكا مكتل  ،كلػك عر يػاه صػعض لمػا فػاد هػذا المعيػ  ،كلكجػب
ل ف ٌ
اسػػتعماؿ )التػػي) ك ف ووػػاؿ فػػي الكػػّـ :مػػا دلاػػـ عم ػ مكتػػل ج دا ػػض ايرض
)ُ ) جامع ال واف ِِ. ّٕ/

)ِ ) معايي الورف عكاع ار ل ْ. ِْٕ/
)ّ ) معاتو الغوب ِٓ. َِٓ/
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ػت اػػا داٌ ػضي
التػػي تاكػػؿ ميسػػاتل ،كلتجػػرد السػػواؽ مػػف ذكػػر الطرووػػض التػػي عمكمػ ٍ
الجف ك
ايرض ك
اف سموماف ةد مات.
كعم

ساس هذا العػرؽ ػوف جممػض الةػاؿ كجممػض الصػعض وةػدد عػراب

ػذّ ف وكػػكف الععػػؿ المإػػارع صػػعض
الجممػػض عػػد اليكػرات  ،فالسػػواؽ ووتإػػي مػ ن
ض كجى طىػائً ور و ًطوػر ًجي ً ً ك
و ً
ً
ً
يم هػـ
ى ي ىى ى
اة ٍوػل ج ى
)ك ىمػا مػف ىد كػض فػي اي ٍىر ى
في ةكلل تعػال  :ى
ػاب ًمػػف ى ػ و
ط ىيػػا ًفػػي ً
الكتىػ ً
كف){اييعاـ}ّٖ:
ٍىمذىػػالي يكـ كمػػا فىكر ٍ
ػيّ ذيػ كـ ًلىػ ىرل ًاػ ٍػـ يو ٍة ى ػ يػر ى
ٍ
يف المراد الطائر الذم وطور جياةول سكاّ كاف في ةالض طوراف ـ ما نػوا ـ
ٌ
ػص
يف ا وػػض الةػػاؿ تخػ ح
كاةعنػػا ـ ارةػ نػدا فػػي ًع ل ػػل ،كج وصػ ٌ ف وكػػكف ةػ ن
ػاج ؛ ٌ
الط ػػائر كه ػػك وطو ػػر ،كج ت ػػممل ف ػػي غو ػػر ه ػػذه الةال ػػض ،كالط ػػائر ال ػػذم وطو ػػر

دائم ػػا ف ػػي ةال ػػض طوػ ػراف ،فا و ػػض ةس ػػب المعيػ ػ كالس ػػواؽ تعو ػػد
جياةو ػػل ل ػػوس ن
المعي ػ الكصػػعي ،كالعػػرؽ ػػوف المعيوػػوف ك وػػر ك ساسػػي ةت ػ ٌيػػل جػػاز عم ػ

المعي الكصػعي ف ووػاؿ فػي الكػّـ :كج طػائر وطوػر جياةوػل ٌج وطوػر عيػد
ةساسػػل ػػالخطر ،كمػػا جػػاز هػػذا عم ػ معي ػ الةػػاؿ ،كعم ػ العكػػس مػػف ذلػػؾ

ج ػػاز عمػ ػ معيػ ػ الة ػػاؿ ف وو ػػاؿ :كج ط ػػائر وطو ػػر جياةو ػػل ٌج واػ ػ ط عمػ ػ
ايرض لووتات مياا  ،كما جاز هذا عم المعي الكصعي.

ػكؽ اٍل ىم ػػاّ ًلىػ ػ
كالعع ػػؿ )تاك ػػؿ) ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال  ) :ىىكلى ػ ٍػـ ىو ػ ىػرٍكا ىكي ػػا ىي يس ػ ي
ً
ً
ًً
اير ً
كف)
ػاماي ٍـ ىكىيعي يسػػاي ٍـ ىفىػػّ يو ٍ ص ػ يػر ى
ٍ
ض اٍل يجػ يػرًز فىيي ٍخػ ًػريج ػػل ىزٍرنعػػا تىٍا يكػ ػ يؿ م ٍيػػلي ٍىي ىعػ ي
يف ا﵀ س ةايل كتعال راد ف وذ لكر
{السجدة  }ِٕ :ةرب ل معي الةاؿ؛ ٌ
يعمت ػػل كفإ ػػمل عمػ ػ ع ػػاده كو ػػرز ه ػػذا المعيػ ػ عي ػػدما وك ػػكف المػ ػراد العع ػػؿ

)تاكؿ) ةصكؿ ةدكذل ؛ ييل ل وتةوؽ في الكاةع هذا العإؿ كهذه اليعمض.
كوتإ معي الةاؿ في ةكلل تعال
ىع ً
اؿ ا ىخ ير
ص ير ىخ ٍم نار ىكةى ى
ىة يد يه ىمآ ًليي ىىرايًي ٍ
ى
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ػاؿ
ػاف ةى ى
)كىد ىخ ىؿ ىم ىعلي الس ٍ
لج ىف فىتىىو ى
 :ى
ؽ رً
ًليي ىرايًي ٍ ً
ػز
ٍسػي يخ ٍ نا
ىةمػ يؿ فى ٍػك ى ى
ى

ًً
تىٍا يك ػ يؿ الطك ٍوػػر ًم ٍيػػل ىيل ٍئ ىيػػا ًتىا ًٍكومًػ ًػل ًكيػػا ىيػػر ى ً
وف {وكسػػؼ }ّٔ :فوكلػػل
ي ي
اؾ مػ ىػف اٍل يم ٍةسػػي ى
ى
)ُ)
تعال ) :تاكؿ الطور ميل) صعض عيد اليةاة لكةكعل عد يكرة.
ييػل لػوس المػراد :ةمػؿ فػكؽ رسػي
كالظاهر ٌيػل ةػاؿ كلػوس صػعض ؛ ٌ
خ ناز مف يكع الخ ز الذم تاكػؿ الطوػر ميػل ،فاػذا المعيػ ج وعوػد ةصػكؿ كػؿ

الطور مف الخ ز ،كالمراد ةصكلل.

ػاج ج صػػعض فػػي ةكلػػل
وإػػا عػراب )تاكمػػل اليػػار) ةػ ن
كووتإػػي السػػواؽ ن
كً
وف ةىاليكٍا ً كف المٌلى ىع ًا ىد ًلى ٍو ىيا ىجك يي ٍؤ ًم ىف لًرس و
كؿ ىةتك ىواٍتًىو ىيا ًوي ٍرى و
اف تىٍا يكميلي
تعال ) :الذ ى
ىي
ى
ً
ً
ً
ً
ػكه ٍـ ًف يكيػتي ٍـ
الكي يار ية ٍؿ ةى ٍد ىجاّ يك ٍـ ير يس هؿ لمف ةىٍ مػي ًاٍل ىو ىليػات ىكًالكػذم يةٍمػتي ٍـ ىفم ىػـ ةىتىٍمتي يم ي
ًً
وف{ اؿ عمراف.}ُّٖ :
صادة ى
ى
ةاؿ الط رم في تعسوره "ةاؿ الإةاؾ :كاف الرجؿ ذا تصدؽ صػدةض
)ِ)

يار مف السماّ فيزلت عم الور اف فاكمتل"
مت ميل عث ا﵀ نا
فتيو ٍ
كةػػاؿ ال ػرازم" :ةػػاؿ عطػػاّ :كايػػت يػػك س ػرائوؿ وػػذ ةكف ﵀ فواخػػذكف
الذركب ك طاوب المةـ فوإعكياا في كسط وت كالسوؼ مك ػكؼ فووػكـ الي ػي
في ال وت كوياجي ر ل ك يػك سػرائوؿ خػارجكف كاةعػكف ةػكؿ ال وػت فتيػزؿ اليػار
وإاّ لاا دكم ةعوؼ كج دخاف لاا فتاكؿ كؿ ذلؾ الور اف"

)ّ)

ككػػذلؾ وتعػ ٌػوف عيػػد اليةػػاة ع ػراب )تاكمػػل اليػػار) فػػي هػػذه ا وػػض صػػعض
استيادا ل الواعدة اليةكوض التي جمع عمواػا اليةػاة كالمعسػركف  :الجمػؿ عػد
ن
ييل ما يرود ف تككف ا وض معي :
اليكرات صعات ،كج وص ٌ هذا ا عراب ؛ ٌ
ةت واتويا ور اف مف جيس الو ار وف التي تاكماا اليار ،ك معي  :ةت واتويػا

ييػل ج ووتإػي فػي هػذا ا عػراب ةصػكؿ كػؿ
ور اف ةا ؿ يف تاكمل اليػار ؛ ٌ
ػاج،
اليػػار لمور ػػاف  ،كالم ػراد ةصػػكلل  ،كوكػػكف ذلػػؾ ػػإعراب )تاكمػػل اليػػار) ةػ ن
)ُ ) الت واف في عراب الورف ِ. ِّٕ/
)ِ ) جامع ال واف ٕ. ْْٗ/

)ّ ) معاتو الغوب ٗ. ُُِ/
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فوكػػكف المعي ػ  :ةت ػ واتويػػا ور ػػاف ذػػـ تاكمػػل اليػػار ،كهػػذا هػػك المعي ػ الم ػراد،

ككمػػا هػػك كاإ ػ مػػف سػػواؽ ا وػػض كتعسػػورها عيػػد المعس ػروف ،فوػػد ا ػػترط ةػػكـ
الي ػػي ٌياػػـ ج وؤميػػكف ٌج عػػد ف وػػاتواـ ي ػوحاـ ور ػػاف ذػػـ تيسػػمكط عموػػل اليػػار
فتاكمل ماـ عوياـ ،كهذا هك معي الةاؿ ج معي الصعض.

كاسػػتيادا ل ػ الواعػػدة ا يعػػض الػػذكر وػػذهب اليةػػاة ل ػ كجػػكب ع ػراب
ػت لمػػف يز ٍخػػر و
ؼ ٍىك تىٍرةى ػ ًفػػي
ػكف لىػ ى
ػؾ ى ٍوػ ه
)يوػػرؤه) صػػعض فػػي ةكلػػل تع ػال ٍ ) :ىك ىو يكػ ى
ي
ً
اف ىرلػػي ىهػ ٍػؿ
ال كسػ ىػماّ ىكلىػػف حيػ ٍػؤ ًم ىف لً يرًةلوػ ى
ػؾ ىةتكػ تيىيػ لػز ىؿ ىعمى ٍو ىيػػا كتىانػػا كي ٍوػ ىػريؤهي يةػ ٍػؿ يس ػ ٍ ىة ى
)ُ)
يت ى ٌج ى ى نار كر يسكجن) {ا سراّ}ّٗ :
يك ي
ووػػكؿ ا ػػف ه ػػاـ" :ووػػكؿ المعر ػػكف عم ػ س ػ وؿ التوروػػب :الجمػػؿ عػػد

اليكرات صعات ،ك عد المعارؼ ةكاؿ ،مذاؿ اليكع ايكؿ،

)ةتكػ ػ
غو ػػر لكةكع ػػل ع ػػد اليكػ ػرات المةإ ػػض كوكل ػػل تع ػػاؿ  :ى

كهك الكاةع صعض ج
تيىي ػ لػز ىؿ ىعمى ٍو ىي ػػا ًكتىان ػػا

كي ٍو ىريؤهي) {ا سراّ}ّٗ :
يف الو ػراّة صػػعض مّزمػػض لكػػؿ
كجعػػؿ )يوػػرؤه) صػػعض ج فائػػدة ميػػل ؛ ٌ
ييػل يووػر  ،هػذا
كتاب ،فكؿ كتاب مف صعتل ٌيػل يووػر  ،ػؿ مػا سػم كتا ػا ٌج ٌ
)ِ)

فإف المعي الكصعي ج وعود ةصكؿ الوػراّة كالمػراد
مف جاض كمف جاض يخرل ٌ
ةصكلاا ،م :لوس المراد :ةت تيػزؿ عمويػا كتانػا هػك مػف جػيس الكتػب التػي
يورؤهػػا ،ك ةت ػ تيػػزؿ عمويػػا كتا ػػا ة ػا نّ ًيف يوػػره ،عكاٌيمػػا الم ػراد  :ةت ػ تيػػزؿ

عمويا كتا ا ذـ يورؤه ،فالم رككف لـ و ترطكا لوؤميكا ف ويػزؿ عمػواـ كتانػا مػف
ػإياـ ج وؤميػكف
ييل ةتػ لػك يػزؿ عمػواـ هػذا الكتػاب ف ٌ
الكتب التي وورؤكياا؛ ٌ
ػػل ٌج عػػد ف ووػػرؤكه كوع ػكا مػػا فوػػل ،فالكاإ ػ مػػف التعسػػور ٌف ومػػاياـ وكػػكف
عد ةصكؿ الوراّة ج ة ؿ ذلؾ ،كهذا معي الةاؿ ج معي الصعض.

)ُ ) الت واف في عراب الورف ِ. ِّٖ/
)ِ ) مغيي الم ب ِ. ِْٖ/
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ككػػذلؾ وتعػ ٌػوف عيػػد اليةػػاة عػراب )و ةػػث) صػػعض ج غوػػر لكةكعػػل عػػد
ث ًفي اي ٍىر ً
ػؼ
ث المٌلي يغ ىارنا ىو ٍ ىة ي
يكرة مةإض في ةكلل تعال ) :فىى ىع ى
ض ًليو ًرىولي ىك ٍو ى
ىخ ً
وك ًارم سكّةى ً
كف ًم ٍذ ىؿ ىهػ ىذا اٍل يغر ً
ول ةى ى
م ىس ٍكّةى
ىع ىج ٍز ي
ت ٍ
اؿ ىوا ىكٍومىتىا ى
ىف ى يك ى
اب فىا ىيك ًار ى
ى
ىٍ
يى
ًً
ً
ً
وف){المائدة.}ُّ :
ىص ى ى م ىف الكيادم ى
ىخي فىا ٍ
وإػا عػث ا﵀ عػز كجػؿ
ةاؿ الط رم في تعسػوره " :كعػف ا ػف ع ػاس ن
غ ارنا ةوًا ل غراب مولت فجعؿ الغراب الةػي وػكارم الغػراب الملوػت فوػاؿ ا ػف
)ُ)
عجزت ف ككف مذؿ هذا الغراب
دـ الذم ةتؿ خاه  :وا كومتا
ي

لمػػا ةتػؿ خػاه جاػػؿ
فػالمعي الػذم وتعػؽ عموػػل المعسػركفٌ :ف ا ػف دـ ٌ
م ػكاراة خوػػل ك الػػتخملص مػػف جذتػػل ،ف عػػث ا﵀ غ ارنػػا ك غ ػ ار وف فوتػػؿ ةػػدهما

ا خر .فةعر لل ميواره كرجمول فجعؿ لل ةعرة ذـ ةذا عموػل التػراب فدفيػل فواػا
)ِ)
 ،كا ف دـ الواتؿ ويظر ل الغراب فتعمكـ ميل كوؼ وكارم خاه الموتكؿ

يف فػػي
كهػػذا التعسػػور المتعػػؽ عموػػل وكجػػب ع ػراب )و ةػػث) ةػ ن
ػاج ؛ ٌ
ع ار ػػل صػػعض ج وتعػ ٌػوف ةصػػكؿ ال ةػػث  ،كالتعسػػور كالظػػاهر مػػف سػػواؽ ا وػػض
عذت زو نػدا المصػمي ،ك الػذم وصػمي لػوعملـ
مذّ:
ووتإواف ةصكلل ،فمك ةمت ن
ي

اليػػاس كوػػؼ وصػػمكف ،لمػػا تعػ ٌػوف ف وكػػكف المػراد ٌيػػل عمكػػـ اليػػاس الصػػّة عػػف
طروؽ داّ هذه العروإض ماماـ ،فاذا المراد ج وتةوؽ ٌج معي الةػاؿ ك ػاف
ػت زوػػدا وصػملي ،لػػوعمـ اليػػاس كوػػؼ وصػػمكف ،فوكػػكف تعمماػػـ لمصػػّة
ووػػاؿ :عذػ ي
وجػػيّ مػػف م ػػاهدتاـ لػػل كهػػك وص ػملي ،كهػػذا هػػك العػػرؽ الػػذم يمةظػػل كإػػكح
ً
)ك ٍىر ىسػ ػٍم ىيا ل
ػاح لى ػ ىػكاة ى
الرىو ػ ى
ػػوف الة ػػاؿ المع ػػردة كالص ػػعض المع ػػردة  ،فوكل ػػل تع ػػال  :ى
فىا ى ً
ىسػوى ٍو ىيا يك يمكهي ىك ىمػا ىيػتي ٍـ لىػلي ً ىخ ً
وف) {الةجػر }ِِ :وعوػد
ػازيً ى
كػماّ ىمػاّ فىا ٍ
ىيزٍل ىيا م ىػف الس ى
)ُ ) جامع ال واف َُ.. ِِٕ-ِِْ/

)ِ ) ع ػراب الوػػرف لميةػػاس ُ ، ّْٗ/كالك ػػاؼ ُ ، ِٔٔ/كمعػػاتو الغوػػب ُُ، َِٗ/
كال ةر المةوط ّ ، ْٔٔ-ْٔٓ/كتعسور الورف العظوـ ج ف كذور ِ. َْٓ/
817

رسؿ الرواح لغرض ف تكػكف

ةصكؿ المواح كالمعي ٌ :ف ا﵀ س ةايل كتعال
لػكاة لمي اتػػات ،عكاذا ةوػػؿ فػػي الكػػّـ ،ك رسػػميا الروػػاح المػكاة  ،لػػـ وعػػد ةصػػكؿ

التموو  ،كلتجرد هذا الوكؿ مف ذكر الغرض الذم يرسمت لل الرواح ،ةت جاز
مذّ :يرسمت الرواح المكاة لكاة .
اف وساؿ :لً ىـ يرسمت الرواح المكاة  ،فوواؿ ن
كك ػػذلؾ ةكل ػػل تع ػػال  ) :ىك ػػاف الكي ػػاس ي كمػ ػضن ك ً
ػوف
اة ػ ىػدةن فىى ىع ػ ى
ػث المٌ ػػلي الكي ًلو ػ ى
ى
ي
ى
اختىمىعيكٍا ًف ً
ؽ لًو ٍة يكـ ٍوف الكي ً ً
ً
ً
ول
وما ٍ
وف ىك ى
ىيز ىؿ ىم ىعاي يـ اٍلكتى ى
اب ًاٍل ىة ل ى ى ى ى
وف ىك يميذ ًر ى
يم ى ل ًر ى
اس ف ى
كً
اختىمى ى ً ً
ػات ى ٍغنوػا ى ٍو ىػياي ٍـ فىاىػ ىػدل
ىك ىمػا ٍ
وف يكتيػكهي ًمػف ى ٍع ًػد ىمػا ىجػاّتٍاي يـ اٍل ىو ىلي ي
ػؼ فوػل ً ٌج الػذ ى
كً
اختىمىعي ػكٍا ًفوػ ًػل ًمػ ىػف اٍل ىة ػ ل
ؽ ًًإ ٍذيًػ ًػل ىكالمٌػػلي ىو ٍاػ ًػدم ىمػػف ىو ى ػػاّ ًلى ػ
وف ىميي ػكٍا لً ىمػػا ٍ
المٌػػلي الػػذ ى
ص ػ ػػر و
ً
اط حم ٍس ػ ػػتىًو ووـ ){ال وػػ ػرة }ُِّ :كالمعيػ ػ ػ ٌ :ف ا﵀ ع ػ ػػذاـ لوككيػ ػ ػكا م ػ ػ ػروف
ى
كميذروف ،كلك ةوؿ في الكّـ :ف عث ا﵀ الي وػوف الم ػروف كالميػذروف ،لمػا فػاد
ٌف ا﵀ عػػذاـ لاػػذوف الغرإػػوف ،كالمػراد ةصػػكلاما لووػػوـ ا﵀ امػػا الةجػػض عمػ
يي ػػل ج و ػػترط ف ػػي رس ػػاؿ الي ػػي
ػاياـ ػػركا ك ي ػػذركا ؛ ٌ
ع ػػاده و ػػكـ الووام ػػض ػ ٌ
ر ك يذر.

الم ر كالميذر ٌايل ةد
ككػػذلؾ يمةػػظ هػػذا العػػرؽ ػػوف الةػػاؿ كالصػػعض فػػي الجممػػض الععموػػض عػػد
ىه ىؿ اٍل ًكتى ً
ػر لم كمػا
لف لى يك ٍػـ ىكذًو نا
)وا ٍ
المعرفض  ،كوكلل تعال  :ى
اب ةى ٍد ىجػاّ يك ٍـ ىر يسػكليىيا يو ىػو ي
ً
ً
ػكف ًمػ ىػف اٍل ًكتىػ ً
ػاب
ػكر ىك ًكتىػ ه
يكيػػتي ٍـ تي ٍخعيػ ى
ػاب ىكىو ٍععيػػك ىعػػف ىكذوػ وػر ةىػ ٍػد ىجػػاّ يكـ لمػ ىػف المٌػػل ييػ ه

وف){المائدة}ُٓ:
حم ً ه

ييػػل راد ةصػػكؿ ةدكذػػل كالمعي ػ ٌ :يػػل
فوػػد جعػػؿ )و ػػوف لكػػـ) ةػ ن
ػاج ؛ ٌ
سػ ةايل عػػث لػػواـ رسػػكلل لو ػػوف لاػػـ  ،كةػػد ػ ٌػوف لاػػـ  ،كلػػك جعػػؿ )و ػػوف لكػػـ)
صػػعض ،كةوػػؿ :وػػا اهػػؿ الكتػػاب ةػػد جػػاّكـ رسػػكليا الػػذم و ػػوف لكػػـ ،يفػػاد هػػذا

الكّـ مجيّ الرسكؿ مف دكف ف وعود ٌيل ٌوف لاـ.
ظمىػ يػـ ًم كمػ ًػف ا ٍفتىػ ىػرل ىعمى ػ المٌػ ًػل ىكػ ًػذنا ٍىك
كمذػػؿ ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال ) :فى ىمػ ٍػف ى ٍ
ىك كذب ًآواتً ًل يكلىػئً ىؾ و ىيالياـ ىي ً
صوياـ لم ىف اٍل ًكتى ً
اب ىةتك ً ىذا ىجاّتٍاي ٍـ ير يسػميىيا ىوتى ىكفك ٍػكىياي ٍـ
ي
ى يٍ
ى ى ٍ
ةىػػاليكٍا ٍىوػػف مػا يكيػػتيـ تىػ ٍػدعكف ًمػػف يد ً ً
إػػمحكٍا ىعكيػػا ىك ى ػ ًا يدكٍا ىعمىػ ىيعي ًسػ ًا ٍـ
كف المٌػػل ةىػػاليكٍا ى
ٍ ي ى
ى ى
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ً
وف){ايعراؼ }ّٕ :كالمعي ٌ :ف رسؿ ا﵀ مف المّئكض جاّتاـ
ىكياي ٍـ ىك يايكٍا ىكاف ًر ى
لغػػرض ة ػ ض ركاةاػػـ ،كلػػك جعػػؿ )وتكفػػكياـ) صػػعض كةوػػؿ :ةت ػ ذا جػػاّتاـ

رسميا الذوف وتكفكياـ ،لما فاد ذلؾ ،كلكػاف المعيػ ٌ :ف رسػميا التػي يك لكػؿ لواػا
تكفوػػض اليػػاس جػػاّتاـ  ،كعيدئػػذ وخمػػك الكػػّـ مػػف ذكػػر الغػػرض الػػذم مػػف جمػػل
يم غرض جاّت هذه الرسؿ؟ عكاذا يرود
جاّتاـ رسؿ ا﵀  ،كلجاز ف يوساؿٌ :
ػاياـ جػػاّتاـ لغػػرض كفػػاتاـ  ،جةتإ ػ إػػافض )وتكفػػكياـ) معي ػ
ا خ ػػار ػ ٌ

الةاؿ ج معي الصعض ك ف وواؿ :جاّتاـ رسميا الذوف وتكفكياـ وتكفكياـ ،عكاذا

يروػػد اجةتصػػار عمػ ذكػػر الغػػرض مػػف مجػػيّ الرسػػؿ الػػواـ ةػػذؼ الػػدا ٌؿ عمػ
ظمىػ يػـ ًم كمػ ًػف ا ٍفتىػ ىػرل ىعمى ػ المٌػ ًػل
المعي ػ الكصػػعي  ،كةوػػؿ كمػػا ةػػاؿ تعػػال ) :فى ىمػ ٍػف ى ٍ
ىكًذ ا ىك ىك كذب ًآواتً ًل يكلىػئً ىؾ و ىيالياـ ىي ً
صػوياـ لم ىػف اٍل ًكتى ً
ػاب ىةتكػ ً ىذا ىجػاّتٍاي ٍـ ير يسػميىيا
ي
ى يٍ
ى ى ٍ
ن ٍ
وتىكفككىياـ ةىاليكٍا ٍىوف ما يكيتيـ تى ٍػدعكف ًمػف يد ً ً
إػمحكٍا ىعكيػا ىك ى ػ ًا يدكٍا ىعمىػ
كف المٌػل ةىػاليكٍا ى
ٍ ي ى
ى ى ٍ يٍ
ى ى
ً
ً
وف){ايعراؼ}ّٕ :
ىيعيس ًا ٍـ ىكياي ٍـ ىك يايكٍا ىكاف ًر ى
ػث ًفػي اي ٍىر ً
ض) فعيػد جعػؿ
ػث المٌػلي يغ ىارنػا ىو ٍ ىة ي
ككذلؾ ةكلل تعػال ) :فىى ىع ى
)و ةث) صعض وككف المعي ٌ :ف ا﵀ س ةايل ،عػث غ ارنػا مػف جػيس الغػ ار وف
ال اةذض في ايرض لورول كوؼ وكارم سك ة خول ،كهذا المعي ج وعود ةصكؿ

ال ةث في ايرض مف ة ؿ غراب ماـ ياظر ويظر لول.

فإعراب )و ةث) صعض وجعؿ معي ا وض وخمك مف ذكػر هػذه الطرووػض

التعموموض  ،ككجػب عيدئػذ ف يسػاؿ اليةػاة كالمعسػروف عيػد جمػاعاـ عمػ هػذا

ا ع ػراب ف وػػدلٌكيا عم ػ الطرووػػض التػػي عمٌػػـ اػػا الغ ػراب ا ػػف ادـ الواتػػؿ كوعوػػض
مػكاراة خوػػل الموتػػكؿ  ،فػػاذا ةػػالكا ٌ :يػػل تعمماػػا مػػف م ػػاهدة الغػراب كهػػك وػػدفف
ػث ًفػي اي ٍىر ً
ػؼ
ث المٌػلي يغ ىارنػا ىو ٍ ىة ي
يص ةكلل تعال ) :فىى ىع ى
ض لًيو ًرىوػلي ىك ٍو ى
غ ار ا موتنا ٌ
ىخ ً
وك ًارم سكّةى ً
ول) فيوكؿ :ف هذا المعي ذف وكجب عراب )و ةث) في هػذه
ىٍ
يى

ةاج ج صعض.
ا وض ن
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ككذلؾ وتعوف عػراب الجممػض ةػا نج ج صػعض كاف كةعػت عػد اليكػرة فػي
)وػػا ىم ٍع ى ػ ىػر اٍل ًجػ لػف كا ً يػ ً
ػكف ىعمىػ ٍػو يك ٍـ
ػس ىلىػ ٍػـ ىو ػاٍتً يك ٍـ ير يس ػ هؿ لمػػي يك ٍـ ىووي ح
ةكلػػل تعػػال  :ى
صػ ى
ى
كي يك ٍـ لًوىاّ ىو ٍك ًم يك ٍـ ىهػ ىذا ةىاليكٍا ى ًا ٍد ىيا ىعمىػ ىيعي ًس ىػيا ىك ىغ كػرتٍاي يـ اٍل ىة ىوػاةي الػ حد ٍي ىوا
ىواتًي ىكيو ًيذ ير ى
ك ى ػ ًا يدكٍا عمىػ ىيعي ًسػ ًاـ ىكياػػـ ىك يايكٍا){اييعػػاـ }َُّ :كةكلػػل تعػػال ) :ك ًسػ ى ك ً
وف
ى
ػوؽ الػػذ ى
ٍ يٍ
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ك
اؿ لىاي ٍـ ىخ ىزىيتياىا ىلى ٍـ ىواٍت يك ٍـ
ت ى ٍ ىكاياىا ىكةى ى
كها فيت ىة ٍ
اؤ ى
ىكعىيركا لى ىجاىكي ىـ يزىم نار ىةت ىذا ىج ي
رس هؿ لمي يكـ و ٍتميكف عمى ٍو يكـ و ً
كي يك ٍـ لًوىػاّ ىو ٍػك ًم يك ٍـ ىهػ ىذا ةىػاليكا ى مىػ ىكلى ًك ٍػف
ات ىرل يك ٍـ ىكيو ًيذ ير ى
ٍ ى ى ى ٍ ى
يي
ً
ت ىكًممضي اٍل ىع ىذ ً
ك
وف ){الزمر}ُٕ :
اب ىعمى اٍل ىكاف ًر ى
ىةو ٍ ى
فا﵀ س ةايل ووػوـ الةجػض وػكـ الووامػض عمػ الكػافروف  ،ذلػؾ جعػؿ كػؿ

ييػػل ل ػػك يروػ ػد كػػؿ ميام ػػا المعيػ ػ
مػػف )ووص ػػكف) ك)وتمػػكف) ة ػ ن
ػاج ج ص ػػعض ؛ ٌ
ةصكا كتمىػكا عمػواـ وػات ا﵀ ك يػذركهـ ،كلجػاز ف
الكصعي لما فادا كف الرسؿ ٌ
ل
ػص كتتمػػك عمويػػا
وجوػػب الكػػافركف :م ػ ةػػد جاّتيػػا الرسػػؿ التػػي يكمعػػت ػػاف توػ ٌ
ػص كلػـ تى ٍتػ يؿ عمويػا واتػؾ كلػـ تيػذريا
كلكياا لػـ تو ك
واتؾ كتيذريا لواّ هذا الوكـٌ ،
لواّ هذا الوكـ.
ػث ًفػي ي لماىػا ىر يسػكنج
حؾ يم ٍامً ى
اف ىر ى
ػؾ اٍلوي ىػرل ىةتكػ ىو ٍ ىع ى
)ك ىما ىك ى
كةكلل تعال  :ى
ً
كف) {الوصص.}ٓٗ :
ىو ٍتميك ىعمى ٍو ًا ٍـ ىواتًىيا ىك ىما يككيا يم ٍامً ًكي اٍلويىرل ًج ىك ٍ
ىهمياىا ظىال يم ى
فوػػد جعػػؿ ا﵀ مػػف سػػيتل كرةمتػػل ف ج وعػػذب ي كمػػض ةت ػ و عػػث لواػػا
رسػػكج وتمػػك عمػػواـ وػػات ا﵀ كوعظاػػـ كويػػذرهـ كو ػػرهـ ،فاػػذه السػكيض المعاكمػػض
ةاج ج صعض.
مف السواؽ كوتعؽ عمواا المعسركف وتةوؽ معياها جعؿ )وتمك) ن

وإػا عػد
كذلؾ وواؿ الكّـ يعسل في ل الجممض ٌ ،يل وةدد ع ار اا ن
ػاج فػي ةكلػل
كػماّ) تيع ىػرب ة ن
اليكرة ةسب المعي المػراد ،ف ػ ل الجممػض ) لمػ ىف الس ى
ً
تعػال ) :ةى ى ً
ك
ػكف
كػماّ تى يك ي
ػاؿ ع ى
وسػ ا ٍ يػف ىم ٍػرىو ىـ المايػ كـ ىر ىكيػا ىي ًػز ٍؿ ىعمى ٍو ىيػا ىمآئ ىػدةن لم ىػف الس ى
وف {المائػػدة}ُُْ :
لىىيػػا ًعوػػدان ك
جكلً ىيػػا ىك ًخ ًرىيػػا ىك ىوػضن لميػ ى
ػؾ ىك ٍاريزٍة ىيػػا ىكىيػ ى
ػت ىخ ٍوػ يػر الػ كػرًازًة ى
ييػل ذا روػػد ف تكػػكف صػعض لكػػاف معيػ ا وػض  :رٌيػػا يػػزؿ
كج تيع ىػرب صػػعض ؛ ٌ
عمويا مائدة مف جيس المكائد التي تيزؿ مف السماّ  ،كهػذا المعيػ ج ووتإػي
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يف الم ػراد
ٌياػػـ طم ػكا يزالاػػا لػػواـ مػػف هػػذه الجاػػض ؛ فكجػػب ع ار اػػا ةػ ن
ػاج ؛ ٌ
ةصكؿ يزكؿ المائدة لواـ مف جاض السماّ .
ً
ػاؤك يكـ
ككػػذلؾ ػ ل الجممػػض )مػػف فىػ ٍػكًة يك ٍـ) ةػػاؿ فػػي ةكلػػل تعػػال ٍ ً) :ذ ىجػ ي
ً
ػكب اٍل ىة ىي ػ ً
ػاج ىر
اغ ػ ٍ
ىس ػ ىػع ىؿ ًم ػػي يك ٍـ ى عكًا ٍذ ىز ى
ػار ىكى مى ىغ ػػت اٍل يومي ػ ي
لم ػػف فى ػ ٍػكًة يك ٍـ ىك ًم ػ ٍػف ٍ
ػت اي ٍ ى
صػ ي
ح
كيا){يةزاب }َُ :كلك يرود جعماا صعض في الكّـ لكجػب
كف ًالمك ًل الظيي ى
ىكتىظيحي ى

اسػتعماؿ )الػػذوف) كةوػؿ :ذ جػػاؤككـ الػػذوف مػف فػػكةكـ ،كالمعيػ ٌ :ف الػػذوف مػػف
فكةكـ جاؤككـ ،كالكّـ اذا السواؽ خاؿ مف ذكػر ةالػض المجػيّ ؛ لػذلؾ جػاز
ف وواؿ :ذ جػاؤككـ الػذوف مػف فػكةكـ مػف تةػت رجمكػـ ؛ فتكػكف ػ ل الجممػض

ايكلػ صػػعض  ،ك ػ ل الجممػػض التػػي تمتاػػا ةػػاؿ ؛ لػػذلؾ جػػاز الجمػػع ويامػػا عكاف

تودـ ف وظار ال يّ ةالػض تخػالؼ مػا اتصػؼ ػل ،
ييل جاز كما ٌ
تإادتا ؛ ٌ
ك خّؼ ما اعتاد ف وظار عمول .
ك ل الجممض )مف فكةكـ) ةاؿ وإا في ةكلل تعػال  ) :ية ٍػؿ هػك اٍلوى ً
ػاد ير
ن
يى
ػث عمىػ ٍػو يكـ عػ ىذا ا لمػػف فىػػكًة يكـ ىك ًمػػف تى ٍةػ ً
ػت ٍىريجمً يكػ ٍػـ ٍىك ىوٍم ً ىسػ يك ٍـ ً ػ ىػوعان
ىعمىػ ىف ىو ٍ ىعػ ى ى ٍ ى ن
ٍ ٍ ٍ
ً ك
ٍس ى ٍع و
كف {اييعاـ:
صلر ي
ض ايظي ٍر ىك ٍو ى
ىكيوًذ ى
وؽ ى ٍع ى
ؼ ا ىوات لى ىعماي ٍـ ىو ٍعوىاي ى
ؼ يي ى
إ يكـ ىا ى
ٓٔ} كعيد جعماا صعض كما وذهب اليةاة )ُ) وككف المعيػ  :ةػؿ هػك الوػادر ف
و عث عموكـ عػذانا مػف جػيس العػذاب الػذم وصػو كـ مػف فػكةكـ ،كهػذا المعيػ
ج وعوػػد ذكػػر الجاػػض كتةدوػػدها التػػي و عػػث مػػف خّلاػػا هػػذا اليػػكع مػػف العػػذاب،

يف )مػػف فػػكةكـ) عيػػد جعماػػا صػػعض تكػػكف صػػعض لمعػػذاب كلػػوس صػػعض ل عذػػل،
ٌ
لػذلؾ جػاز عمػ المعيػ الكصػػعي ف ووػاؿ :هػػك الوػادر ف و عػػث عمػوكـ عػػذانا
مػػف فػػكةكـ مػػف تةػػت رجمكػػـ ،ذلػػؾ ػػإعراب )مػػف فػػكةكـ) صػػعض ك)مػػف تةػػت

ػاج  ،كالمعي ػ ػ ٌ :ف ا﵀ ةػ ػػادر ف و عػ ػػث عمػ ػػوكـ عػ ػػذانا مػ ػػف جػ ػػيس
رجمكػ ػػـ) ةػ ػ ن
العذاب الذم مف صػعتل ف وػاتوكـ مػف فػكةكـ ،ةػادر سػ ةايل كتعػال ف و عذػل
)ُ ) الت واف في عراب الورف ُ. َٓٓ/
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ػذّ تصػدر مػف جػكؼ ايرض ج
عموكـ مف تةت رجمكـ ،فوجعؿ الصػكاعؽ م ن
مف جك السماّ  ،كا﵀ عم كؿ يّ ةدور.

فاذا كاف الظاهر مف ا وػض كالمت ػادر لػ ذهػف كػؿ معسػر ٌف المعيػ
الم ػراد هػػكٌ :ف ا﵀ س ػ ةايل ةػػادر ف وصػػو كـ عػػذاب و عذػػل عمػػوكـ مػػف فػػكةكـ

تعوف عػراب كػؿ )مػف
كالصوةض ،ك و عذل عموكـ مف تةت رجمكـ كالخسؼٌ ،
ػتيادا ل ػ
فػػكةكـ) ك)مػػف تةػػت رجمكػػـ) ةػ ن
ػاج ج صػػعض ،عكاذا يعر ػػت صػػعض اسػ ن
ػتيدا لػ المعػظ
الواعدة اليةكوض :الجمؿ عد اليكرات صعات ،جػاّ ا عػراب مس ن
مياةإػان لمتعسػور  ،فػػي ةػوف كف اليةػػاة كالمعسػروف مجمعػػكف عمػ كف ا عػراب

ػتيدا ل ػ المعي ػ كنج ك خػ نػرا ،ػػؿ ذه ػكا ل ػ ٌيػػل ج ومكػػف
وجػػب ف وكػػكف مسػ ن
التعرؼ ل المعي كتةدوده.
التعرؼ ل ا عراب كتةدوده ٌج عد ٌ
وت وف مما تودـ ٌف ةكؿ اليةاة :الجمؿ عد المعػارؼ ةػكاؿ ،ةوووػض ج
مراّ فوااٌ ،ما ةكلاـ :الجمؿ عد اليكرات صعات ،فعول يظر

التابع المقطكع في القرآف الكريـ بيف النحك كالب مة
مقدمة :
يع ػ كػرؼ الت ػػا ع ٌاي ػػل اجس ػػـ الم ػػارؾ لم ػػا ة م ػػل مطمون ػػا)ُ)كالتكا ػػع ه ػػي:
المعطكؼ كاليعت كالتككود كال دؿ كعطؼ ال واف.
كمػػف ةكاعػػد المغػػض العر وػػض ف وت ػػع التػػا ع المت ػػكع فػػي ا عػراب  ،لكيػػل
ةد كرد في المغض كالورف ك اؿ مػف المعطػكؼ ػالكاك كاليعػت مخالعنػا لمػا ة مػل فػي
الةركض ،كتياكؿ ال ةث هذه الظاهرة المغكوػض فػي الوػرف الكػروـ الد ارسػض ،فت ٌػوف

ييػل
مف خّلاا ٌف هذا التا ع عم ةسموف :ةسـ خالؼ ما ة مل فػي ا عػرابٌ ،
خالعل في الةكـ فّ يوع حد تا نعا في الةوووػض عكاف اصػطمةيا عمػ تسػموتل التػا ع

الموطػػكع يةكًوػػا ،كةسػػـ ػػارؾ مػػا ة مػػل فػػي الةكػػـ فكػػاف وي غػػي ةسػػب الواعػػدة
)ُ ) رح ا ف عووؿ عم

لعوض ا ف مالؾ ِ. َُٗ/
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لكيػػل ةطػػع ل ػ ةركػػض مخالعػػض لػػل زوػػادة فػػي
العامػػض ف و ػػاركل ف ػي ا ع ػرابٌ ،
المدح ك الذـ ،كهذا ما اصطمةيا عم تسموتل التا ع الموطكع ّغوًا.
لذا ومكف توسوـ هذا التا ع الموطكع عم ةسموف :تا ع موطػكع يةكًوػا،

كتا ع موطكع ّغوان.

المبحث األكؿ  :التابع المقطكع نحكيػا  :مػف ةكاعػد المغػض العر وػض ف
ػراكل ػػل فػػي

وت ػػع المعطػػكؼ المعطػػكؼ عموػػل فػػي ا ع ػراب  ،ذلػػؾ ذا يروػػد
ً
الةكػػـ  ،كوكلػػل تعػػال ً :
وف){اييعػػاؿ}ُ :
وع ػكٍا المٌػػلى ىكىر يسػػكلىلي ًف يكيػػتيـ حم ٍؤ ًمي ى
)كىط ي
ى
فػػات ع )رسػػكلل) لعػػظ الجّلػػض )ا﵀) اليصػػب ؛ ييػػل يروػػد ايمػػر طاعػػض ا﵀ ،
كايمر طاعض الرسكؿ ؛ لذلؾ يوع حد المعطكؼ مذا ض مععكؿ لععؿ مةذكؼ مػف
جيس المذككر ،كالتودور :ك طوعكا ا﵀ ك طوعكا رسكلل.

كةػد وخػالؼ المعطػكؼ مػػا ة مػل فػي ا عػراب ،كوكػػكف ذلػؾ عيػدما وػراد
ظمىٍمف رك ً
اك ىػد
مخالعتل في الةكـ ،مف ذلؾ ةكلل تعال ً) :ف ىو ى ٍا يو ٍس ًك ًف ل
الرو ى فى ىػو ٍ ى ى ى
ػؾ ى و ل
كار ى ػ يك و
صػ و
كر {ّّ} ٍىك يوػكً ٍواي كف ً ىمػا ىك ىسػيكا
ىعمى ى
ظ ٍا ًرًه ً كف ًفي ىذلً ى
جوػات يك لػؿ ى
ً
كً
ً
كف ًف ػ ػػي ىواتًىي ػ ػػا ىم ػ ػػا لىاي ػ ػػـ لم ػ ػػف
ىكىو ٍع ػ ػ ي
وف يو ىج ػ ػػادلي ى
ػؼ ىع ػ ػػف ىكذو ػ ػ وػر {ّْ} ىكىو ٍعمى ػ ػ ىػـ ال ػ ػػذ ى
كم ًة و
وص){ال كرل}ّٓ-ّّ :

)كوعمـ) الرفع عم اجسػتئياؼ  ،كةػر
ةر يافع كا ف عامر ك ك جععر
ي
ال اةكف اليصػب  ،كةػد عػ كد اليةػاة كالمعسػركف يصػب )كوعم ىػـ الػذوف) فػي سػكرة
وف) فػػي ةكلػػل تعػػال ٍ ) :ىـ ىة ًس ػ ٍ تي ٍـ ىف تىػ ٍػد يخميكٍا
)كىو ٍعمىػ ىػـ ال ك
صػػا ً ًر ى
ال ػػكرل كيصػػب ى
كً
ً
وف){ ؿ عم ػ ػراف:
اهػ ػ يػدكٍا ًمػ ػػي يك ٍـ ىكىو ٍعمىػ ػ ىػـ ال ك
وف ىج ى
صػ ػػا ً ًر ى
اٍل ىجكي ػ ػضى ىكلى كمػ ػػا ىو ٍعمىػ ػػـ المٌػ ػػلي الػ ػػذ ى
ُِْ}.

)ُ)

وف) اليصػب ؛
كذكػر ٌ
)كىو ٍعمى ىػـ الصكػا ً ًر ى
اليةػاس ٌف ايىكلػ وكلػل تعػال  :ى
كً
ً
ييػػل لػػوس
وف) ٌ
ٌ
)كىو ٍعمىػ ىػـ الػػذ ى
ييػػل ج ػكاب لمػػا فوػػل اليعػػي ،خػػّؼ ةكلػػل تعػػال  :ى
)ُ ) معايي الورف عكاع ار ل ْ ، ّٗٗ/ككتاب السػ عض فػي الوػراّات ج ػف مجاهػد ص ُٖٓ
 ،كالجامع جةكاـ الورف ُٔ. ّْ/
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ج ػكاب فوجػػب يص ػ ل

)ُ)

كهػػك ميصػػكب عم ػ الصػػرؼ عيػػد الع ػراّ

)ِ)

ك عم ػ

)ّ)
وعمـ الذوف
إمار ) ف) كالتودور  :ك ف ى
كةوؿ ايتوػؿ مػف ةػاؿ الجػزـ لػ ةػاؿ اليصػب اسػتخعافنا كراهوػض تػكالي

الجزـ

الكروـ

)ْ)

ك لمعطؼ عم تعموؿ مةذكؼ تودوره  :لويتوـ مياـ كوعمـ الذوف

)ٓ)

كذكر الرازم ٌف العطؼ عم التعموؿ المةذكؼ غور غزور في الورف

)ٔ)

كاليصػػب عم ػ معي ػ التعموػػؿ  ،كمػػا و ػػدك ،هػػك الوػػكؿ الص ػكاب ،وؤوػػد

ػوعمـ الػػذوف ،ك :يف
ػوعمـ) فػػي عػػض المصػػاةؼ ،كالتوػػدور :كلػ ى
ذلػػؾ ة ػراّة )كلػ ى
)ٕ)
وعمـ الذوف
وف) فػي سػكرة ؿ عمػراف لػـ
)كىو ٍعمى ىـ الصكػا ً ًر ى
كالمإارع في ةكلل تعال  :ى
)كلى كمػػا ىو ٍعمىػًػـ المٌػػلي) ي ٌيػػل مػػا روػػد م ػػاركتل مػػا ة مػػل فػػي الةكػػـ
وجػػزـ عطعنػػا عمػ ى
وإا
كالمعي  ،فايوطع عيل يةكوًا  ،كما ٌيل يصب ٌ
ييل يرود ل معي التعموؿ ن
 ،كهػػك معيػ يةػػكم ،ويصػػب ػػل الععػػؿ المإػػارع .ك داتػػل )الػػّـ) ك )كػػي) ك

كلوعمـ الصا روف  ،ك كي وعمـ  ،ك لكي وعمـ.
كّهما معا ،كالتودور:
ى
ككػػذلؾ ك ػاف يصػػب )كمصػػدةنا) فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :ىكةىعكٍو ىيػػا ىعمى ػ ذىػ ً
ػارًهـ
صػ لدةنا لمػػا ىػ ٍػو ىف ىو ىد ٍوػ ًػل ًمػ ىػف التكػػكرًاة ك تىٍو ىيػػاهي ا ً ً
يجوػ ىػؿ ًفوػ ًػل يهػ نػدل
وسػ ا ٍ ػ ًػف ىمػ ٍػرىو ىـ يم ى
ً ىع ى
ى
ٍى ى

)ُ ) عراب الورف لميةاس ّ. ْٔ-ّٔ/

)ِ ) معايي الورف لمعراّ ّ ، َِْ/كجامع ال واف ِٓ. ّٓ/
)ّ ) الت واف في عراب الورف ِ. ّْٗ/
)ْ ) الجامع يةكاـ الورف ُٔ. ّْ/
)ٓ ) الك اؼ ْ. ِِٕ/

)ٔ ) معاتو الغوب ِٕ. ُٕٔ/

)ٕ ) الجامع يةكاـ الورف ُٔ. ّْ/
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ص لدةنا ل ىما ى ٍو ىف ىو ىد ٍو ًل ًم ىػف التك ٍػكىرًاة ىك يه نػدل ىك ىم ٍك ًعظىضن){المائػدة }ْٔ :اختمػؼ
كر ىك يم ى
ىكيي ه
ص لدةنا) عم ةكلوف :ةدهما:
)ك يم ى
في يصب ى
لمتاكود

ػاج مػف عوسػ
اليصب عطعنا عمػ )مصػدةنا) ايكلػ  :فوكػكف ة ن

)ُ)

وإػا
ن

كالذػػايي :اليصػػب عمػ مةػػؿ )فوػػل هػػدل) كمةمػػل اليصػػب عمػ الةػػاؿ

مف ا يجوؿ

)ِ)

ص لدةنا) لـ ورفع لعدـ صػةض عطعػل عمػ )هػدل) مػف
)ك يم ى
فوكلل تعال  :ى
ػاج ،كالةػػاؿ
ييػػل روػػد ف وكػػكف ةػ ن
جاػػض المعي ػ فػػايوطع عيػػل يةكًوػػا ،كيصػػب ٌ

معي يةكم ويصب ل اجسـ.

ػكؼ ىعمىػ ٍػو ًا ٍـ
كمػػف الوطػػع اليةػػكم رفػػع )ةػػكر) فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :ىوطيػ ي
ًكٍلػ ىػد ه ك
كف {ُٕ} ً ػاى ٍكك و
وؽ ك ىك ػا و
ٍس لمػػف كم ًعػ و
اب ىكىىػ ً
كف
ص ػ كد يع ى
اف حم ىخمػ يػد ى
ػوف {ُٖ} ج يو ى
ػار ى ى
ى
ً و
ىع ٍياىػػا ىكج يو ً
كف
كف {َِ} ىكلى ٍةػًػـ ى
ط ٍوػ وػر لم كمػػا ىو ٍ ػػتىاي ى
ػكف {ُٗ} ىكفىاكاىػػض لم كمػػا ىوتى ىخكوػ يػر ى
يزفيػ ى
وف {ِِ} ىكاىمذى ً
اؿ المح ٍؤلي ًؤ اٍل ىم ٍكيي ً
كف){الكاةعض}ِّ-ُٕ :
كر ًع ه
{ُِ} ىك ية ه
ٍ
ػكر عػػوف)
ةػػر ا ػػف كذوػػر كيػػافع ك ػػك عمػػرك كا ػػف عػػامر كعاصػػـ )كةػ ه
ػالرفع )ّ) كةػػر ايعمػش كةمػزة كالكسػائي كعامػػض ة ٌػراّ الككفػػض ك عػض المػػديووف

لمػػا
ػػالخعض عطعنػػا عم ػ مػػا ة مػػل  ،عكاف كػػاف ذلػػؾ ممػػا ج وطػػاؼ ػػل  ،كلكػػف ٌ
)ْ)
كاف معركفنا معياه ات ع ا ًخر ايكؿ في ا عراب .

)ُ ) عراب الورف لميةاس ُ ، ََٓ/كال واف في غروب عراب الورف ُ. ِّٗ/

)ِ ) الك ػ ػ ػػاؼ ُ ، ّٔٗ/كالج ػ ػ ػػامع يةك ػ ػ ػػاـ الو ػ ػ ػػرف ٔ ، َِٗ-َِٖ/كمع ػ ػ ػػاتو الغو ػ ػ ػػب
ُِ. ُٗ/

)ّ ) كتاب الس عض ص ِِٔ .

)ْ ) جػػامع ال و ػػاف ِٕ ، ُٕٕ-ُٕٔ/كمع ػػايي الو ػػرف عكاع ار ػػل ٓ ، ُُُ/عكاعػ ػراب الو ػػرف
لميةاس ّ. ِّٔ-ِّْ/
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و
ػكر ع و
جيات كة و
ػوف
كةوؿ  :معطكؼ عم )جيات) م :في

)ُ)

كةوػؿ :

يياػـ هػا كا ف
الخعض هك كجل العر وػض  ،عكاف كػاف كذػر الوػراّ عمػ الرفػع ٌ ،
وجعمػكا الةػػكر العػػوف وطػػاؼ اػ ٌػف  ،فرفع ػكا عم ػ ةكلػػؾ  :كلاػػـ ةػػكر عػػوف ،ك
كعيدهـ ةكر عوف

)ِ)

وإػا  ،فمػوس
يف العاكاض كالمةـ ج وطاؼ ٌ
كلوس ايمر كذلؾ ؛ ٌ
اف ن
)ّ)
وطاؼ ٌج الخمر كةدها

عمػ ػ ٌو ػػض ة ػػاؿ  ،ف ػػالرفع ه ػػك الم ػػاكر كةػ ػراّة الجما ػػكر ك ػػا ف كذو ػػر
)ْ)
كعاصـ ك و ض كغورهـ  ،كهك اختوار ي ع ود ك ي ةاتـ .
ػوف) عم ػ ةػػكلوف  :ةػػدهما :الرفػػع عطعنػػا
ػكر ًعػ ه
)ك يةػ ه
كاختمػػؼ فػػي رفػػع ى
عمػ ػ ً
اف) كالذ ػػايي :عمػ ػ اج ت ػػداّ  ،عمػ ػ تو ػػدور :كلا ػػـ ة ػػكر ع ػػوف  ،ك
)كٍل ػ ىػد ه
)ٓ)
عيدهـ ةكر عوف .
ييل ما يرود عطعل عمػ مػا ة مػل
وف) لـ يو ك
جر؛ ٌ
كر ًع ه
)ك ية ه
فوكلل تعال  :ى
) ًاى ٍكك و
ييل رود عطعل عم ةكلل تعال ً :
اف
اب) فايوطع عيل يةكوًا ،كرفع ٌ
)كٍل ىد ه
ى
ك
مودـ مةذكؼ.
نا
ييل رود ف وككف م تدن
مؤخر لخ ر ٌ
كف) ك ٌ
حم ىخم يد ى
وإػػا رفػػع )كرسػػكلل) الذايوػػض فػػي ةكلػػل تعػػال :
كمػػف الوطػػع اليةػػكم ن
اف لم ػ ىػف المٌ ػ ًػل كىر يسػ ػػكلً ًل ًلىػ ػ الكي ػ ً
ػاس ىوػ ػ ٍػكىـ اٍل ىة ػ لػج ايى ٍك ى ػ ًػر ك
مّ لمػ ػ ىػف
) ىكى ىذ ه
ىف المٌػ ػػلى ى ػ ًػر ه
ى
ً
وف ىكىر يسكليلي){التك ض}ّ :
اٍل يم ٍ ًرك ى
)ُ ) الت واف في عراب الورف ِ. َُِْ/
)ِ ) معايي الورف لمعراّ ّ. ُِّ/

)ّ ) المصدر يعسل ّ. ُِْ-ُِّ/

)ْ ) جػػامع ال وػػاف ِٕ ، ُٕٕ-ُٕٔ/عكاع ػراب الوػػرف لميةػػاس ّ ، ِّٔ-ِّْ/كمعػػاتو
الغوب ِٗ ، ُْٓ/كالجامع يةكاـ الورف ُٕ. َِٓ/

)ٓ ) كتػ ػػاب سػ ػػو كول ُ ،ُِٕ/كم ػ ػػكؿ ع ػ ػراب الوػ ػػرف ِ ، ُِٕ-ُُٕ/كمعػ ػػاتو الغوػ ػػب
ِٗ. ُْٓ/
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ةر ا ف سةاؽ كعوس ا ف عمر )كرسكلىل) اليصب عطعنػا عمػ لعػظ
)ِ)
الجر عم الجكار كةوؿ :عم الوسـ
الجّلض )ا﵀) )ُ) كةرئ )كرسكلًل)
ل
كالم اكر ةراّة الرفع  ،كةوؿ في تخروج الرفع عدة ةكاؿ  ،كهي :

فكعػػا عطعنػػا عم ػ المإػػمر فػػي ) ػػرمّ) ،
)كىر يسػػكليلي) مر ن
ُ -ف وكػػكف ى
)ّ)
كجاز ذلؾ لطكؿ الكّـ كالتودورٌ :ف ا﵀ رمّ هك كرسكلل .

ييػػل مرفػػكع فػػي
فكعػػا عطعنػػا عم ػ مكإػػع اسػػـ ) ٌف) ٌ
ِ -ف وكػػكف مر ن
)ْ)
ايصؿ  ،ك عطعنا عم مكإع ) ٌف كاسماا)
كجػاّ فػي ال رهػاف :كووػكؿ عإػاـ )ً كف المكػل كم ىّئً ىكتيػل و ح
كف ىعمىػ
صػم ى
يي ى
ى ىى
ػي) [اية ػ ػزاب ]ٓٔ :فورفعػ ػػكف )كمّئكتػ ػػل) كج وعممػ ػػكف فواػ ػػا ) ٌف) كسػ ػػمع
الكي ًػ ػ ل
ؾ ج ػروؾ لػػؾ
العصػػةاّ مػػف المةػػرموف ووكلػػكفٌ :ف الةمػ ىػد كاليعم ػضي لػػؾ كالمم ػ ي
)ٓ)
رفع )اليعمض) ك )الممؾ).
ّ-كالصةو رفعل عم ٌيل م تدا )ٔ) لخ ر مةذكؼ كالتودور :كرسػكلل
كرسكلل رمّ ،ك كرسػكلل كػذلؾ )ٕ) ك خ ػر لم تػد مةػذكؼ كالتوػدور :ككػذلؾ

رسكلل

)ٖ)

)ُ ) ع ػراب الوػػرف لميةػػاس ِ ،ٓ-ْ/كم ػػكؿ ع ػراب الوػػرف ُ ، ِّّ/كمعػػاتو الغوػػب
ُِِّٓ/
)ِ ) الك اؼ ِ. ِْٓ/
)ّ ) عراب الورف لميةاس ِ ، ٓ-ْ/كالك اؼ ِ ، ِْٓ/كمعاتو الغوب ُٓ. ِِّ/
)ْ ) المصادر السا وض  ،كالجامع يةكاـ الورف ٖ. ُٕ/
)ٓ ) ال رهاف في عمكـ الورف ِ. ِِ-ُِ/
)ٔ )كتاب سو كول ُ ، ِّٖ/كالموتإب ْ. ُُِ/
)ٕ ) م كؿ عراب الورف ُ ، ِّّ/كالجامع جةكاـ الورف ٖ. ُٕ/

)ٖ ) ال واف في غروب عراب الورف ُ ، ّّٗ/كمعاتو الغوب ُِ. ِِّ/
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ييػػل مػػا يروػػد عطعػػل عم ػ لعػػظ الجّلػػض
)كىر يسػػكليلي) لػػـ ويصػػب ؛ ٌ
فوكلػػل تعػػال  :ى
)ا﵀) فػػايوطع عيػػل يةكًوػػا ،كرفػػع ييػػل روػػد اف وكػػكف م تػػدن ك خ ػ نػرا ،ككّهمػػا
معي يةكم ورفع ل اجسـ.

كعم هذا اليةك جاّ رفع )كالصكا ًؤكف) في ةكلل تعال ك كً
وف
):ف الذ ى
ي ى
ى
ً
ً
ً
كً
ً
ً
كعم ىؿ
وف ىه ي
ص ىارل ىم ٍف ىم ىف المٌل ىكاٍل ىو ٍكـ ا خ ًر ى
ادكٍا ىكالصكا ً يؤ ى
ىمييكٍا ىكالذ ى
كف ىكاليك ى
كف){المائدة}ٔٗ :
صالً نةا فىّى ىخ ٍك ه
ؼ ىعمى ٍو ًا ٍـ ىكجى يه ٍـ ىو ٍة ىزيي ى
ى

)ُ)

ةػػر سػػعود ػػف ج وػػر )كالصػػا ئوف) اليصػػب عطعنػػا عم ػ اسػػـ ) ٌف)
كف)
)كال ك
صػػا ً يؤ ى
كالرفػع هػي الوػراّة الم ػاكرة ،كةػد اختمعػػت ةػكاؿ اليةػاة فػػي رفػع ى

يجمماا فوما واتي :

ٌُ -يل مرفكع عم اج تداّ .
)ِ)
ِ -ك مرفكع ععؿ مودر

يي ػػل مرف ػػكع ف ػػي ايص ػػؿ عمػ ػ
ّ -ك مرف ػػكع عطعن ػػا عمػ ػ )ال ػػذوف) ؛ ٌ
اج تداّ ة ؿ دخكؿ ) كف) عمول .

افعػػا لمإػػمور المتصػػؿ
ْ -ك مرفػكع عمػ الجػكار ؛ ٌ
ييػػل جػاكر فعػ نػّ ر ن
)الػ ػكاك) كه ػػك ك ً
ػب خ ػ و
ػادكٍا)  ،مذ ػػؿ ة ػػكلاـ ه ػػذا جة ػ يػر إ ػ ٍّ
ػرب )ّ) ج ػػر
وف ىه ػ ي
)كال ػػذ ى
ى
و
)خرب) عم الجكار.

ػادكٍا) كهػػذا مػػا يس ػ ل الع ػراّ
)هػ ي
ٓ -ك مرفػػكع عطعنػػا عم ػ الإػػمور فػػي ى
)ٓ)
)ْ)
اليةػػاس ل ػ ا ػػف سػػةاؽ
ل ػ الكسػػائي كاليةػػاس ل ػ ايخعػػش كيسػػب ٌ
الزج ػػاج ٌي ػػل خطك ػػا ه ػػذا الو ػػكؿ م ػػف جات ػػوف :كجهم ػػاٌ :ف المإ ػػمر المرف ػػكع ج
)ُ ) عراب الورف لميةاس ُ. َُٓ/
)ِ ) مجاز الورف ُ. ُِٕ/
)ّ ) معايي الورف لأخعش ُ. ِّٔ/
)ْ ) معايي الورف ُ. ُِّ/

)ٓ ) عراب الورف ُ. َُٓ/
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وص ػ العطػػؼ عموػػل ةت ػ يوؤ ككػػد  ،كالذايوػػض ٌ :ف المعطػػكؼ ػروؾ المعطػػكؼ
)ُ)
عمول  ،فوصور المعي ٌ :ف الصا ئوف دخمكا في الواكدوض كهذا مةاؿ
كلػػـ جػػد هػػذا المػػذهب الػػذم ييسػػب ل ػ ايخعػػش فػػي كتا ػػل )معػػايي
كف) عم ػ الج ػكار ،ج
)كال ك
الوػػرف) ٌ
صػػا ً يؤ ى
لكيػػل يسػػب ل ػ غو ػره ٌيػػل ةػػاؿ رفػػع ى

وإػا مػا ييسػب لػ
رفعػل عطعنػا عمػ )الػكاك) فػي ) هػادكا ) كمػا يػي لػـ اجػد ن
الزجاج في كتا ل )معايي الورف عكاع ار ل) .

ػع عم ػ ٌيػػل عطػػؼ عم ػ
)كال ك
صػػا ً يؤ ى
كف) يرفػ ى
ٔ-كذهػػب الع ػراّ ل ػ ٌف ى
)ِ)
ييػل
) الذوف ) ك) الذوف ) ةػرؼ عمػ جاػض كاةػدة فػي رفعػل كيصػ ل كجػره
ٌ
م يي ج ت ػوف فوػل عّمػض ا عػراب )ّ) كخطكػاى الزجػاج )ْ) كالعك ػرم)ٓ) مػا ذهػب
العراّ .
لول ٌ
ٕ-كةوؿ  ) :كف) معي )يعـ) فما عدها مرفكع عم اج تداّ .

ييػػل جػػاّ عم ػ لغػػض مةػػارث الػػذوف ووكلػػكف :روػػت
ٖ -كةوػػؿ  :رفػػع ٌ
الزوػػداف ػػايلؼ )ٔ) كمػػررت ػػرجّف  ،كة ػ ض ميػػل درهمػػاف  ،فووم ػػكف الوػػاّ

العناجيعتػػاح مػػا ة ماػػا ،كهػػذا ٌيمػػا ةكػػي عػػياـ فػػي التذيوػػض ،ك ٌمػػا الجمػػع الصػػةو
)ٕ)
فمـ وةؾ عياـ

)ُ ) المص ػػدر يعس ػػل  ،كم ػػكؿ عػ ػراب الو ػػرف ُ ،ِّّ-ِِّ/كالج ػػامع يةك ػػاـ الو ػػرف
ٔ. ِْٔ/
)ِ ) معايي الورف ُ. ُُّ/

)ّ ) م كؿ عراب الورف ُ ، ِّّ-ِِّ/كمعاتو الغوب ُِ. ِٓ/
)ْ ) معايي الورف عكاع ار ل ِ. ُّٗ-ُِٗ/

)ٓ ) الت واف في عراب الورف ُ. ِْٓ-ُْٓ/
)ٔ ) م كؿ عراب الورف ُ. ِّّ-ِِّ/

)ٕ ) ال واف في غروب عراب الورف ُ.َُّ-ََّ/
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ٗ-كمياـ مف ةاؿ جكاز رفعل عطعنػا عمػ مكإػع ) كف) كاسػماا  ،ك
يف ايصؿ فول الرفع .
عطعا عم مكإع اسـ ) ٌف) ٌ

يي ػ ػػل م ت ػ ػػد لخ ػ ػػر مة ػ ػػذكؼ ،
َُ -ك صػ ػ ػ ً ايةػ ػ ػكاؿ ٌي ػ ػػل مرف ػ ػػكع ؛ ٌ
كالتوػػدور  :كالص ػػا ئكف ك ػػذلؾ  ،ك خ ػػر لم ت ػػد مة ػػذكؼ  ،كالتو ػػدور  :كك ػػذلؾ

الصا ئكف )ُ) كايل ةوؿٌ :ف الذوف ميػكا كالػذوف هػادكا كاليصػارل ةكماػـ كػذا ،
)ِ)
كالصا ئكف كذلؾ

ػارل) كمػف
)كالصكػا ً يؤ ى
)كالكي ى
صى
كف) عمػ اج تػداّ مػف دكف ى
كالظاهر رفػع ى
فكعػػا  ،ك عػػد
)كال ك
كف) هيػػا مر ن
صػػا ً يؤ ى
غوػػر ف يويػػكل ذمػػض توػػدوـ كتػػاخور ،فوػػد جػػاّ ى
كً
ػارل) فػي
وف ىه ي
)كالذ ى
)كالكي ى
صى
ادكٍا) في سكرة المائدة فػي ةػوف جػاّ ميصػكنا ك عػد ى
ى
ً
ً
ك
ك
س ػ ػػكرة ال وػ ػ ػرة ف ػ ػػي ةكل ػ ػػل تع ػ ػػال  :ك
ػارل
وف ىه ػ ػ ي
وف ىمييػ ػ ػكٍا ىكال ػ ػػذ ى
)ف ال ػ ػػذ ى
ػادكٍا ىكالكي ى
صػ ػ ى
ً
ً
كً
ً
يد ىرل ًا ٍـ ىكجى
ىج يريه ٍـ ًع ى
صالًةان ىفمىاي ٍـ ٍ
ىكالصكا ًئ ى
وف ىم ٍف ىم ىف ًالمل ىكاٍل ىو ٍكًـ ا خ ًر ىك ىعم ىؿ ى

كف){ال ورة}ِٔ :
ىخ ٍك ه
ؼ ىعمى ٍو ًا ٍـ ىكجى يه ٍـ ىو ٍة ىزيي ى
ً
وف) فػي سػكرة ال وػرة جػاّ فػي
كلعؿ ك
)كالصكػا ًئ ى
السر فػي ذلػؾ ٌف يصػب ى
س ػػواؽ ت ػػذكور ي ػػي سػ ػرائوؿ ػػيعـ ا﵀ عم ػػواـ ،كل ػػوس ايم ػػر كػ ػذلؾ ف ػػي س ػػكرة

ذماػ ػػـ رفػ ػػع
المائػ ػػدة ،ػ ػػؿ كايػ ػػت فػ ػػي سػ ػػواؽ التػ ػػك وه  ،كهػ ػػذا الموػ ػػاـ اةتإ ػ ػ ٌ
ػذماـ ،كهػػـ يػػك س ػرائوؿ
)كال ك
صػػا ً يؤ ى
كف) كتوػػدوماـ لجعماػػـ عػػد ذكػػر المعيوػػوف ػ ٌ
ى
)ال ػ ػػذوف ه ػ ػػادكا) ذل ػ ػػؾ ٌف غ ػ ػػرض ال ػ ػػذـ وتةو ػ ػػؽ ػ ػػالرفع ؛ ذ التو ػ ػػدور :كك ػ ػػذلؾ
الص ػػا ئكف ،كه ػػك معيػ ػ  :كةتػ ػ الص ػػا ئكف  ،كه ػػذا م ػػا كإ ػػةل الزمخ ػػرم
وكلػػل" :فائدتػػل التي وػػل عمػ ٌف الصػػا ئوف وذػػاب عمػػواـ ف صػ ٌ مػػياـ ا ومػػاف
كالعمؿ الصال  ،فما الظف غورهـ؟! ذلؾ ٌف الصا ئوف ىوف هؤجّ المعدكدوف
)ُ ) كتاب سو كول ِ ، ُٓٓ/كم ػكؿ عػراب الوػرف ُ ، ِّّ-ِِّ/كال وػاف فػي غروػب
عػ ػراب الو ػػرف ُ ، َُّ-ََّ/كمع ػػاتو الغو ػػب ُِ ، ِٓ/كالج ػػامع يةك ػػاـ الو ػػرف
ٔ. ِْٔ/

)ِ ) الك اؼ ُ. َٔٔ/
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ػّج ك ػػدهـ غًوػػا  ،كمػػا يسػ ٌػمكا صػػا ئوف ٌج يياػػـ صػ كا عػػف ايدوػػاف كمٌاػػا،
إػ ن
م :خرجكا )ُ) فاذه هي العائػدة فػي عػدـ عطعاػـ عمػ اسػـ ) ٌف) "فكايػل ةػاؿ:

ػالةا ة ػ ىػؿ ا﵀ تػػك تاـ ك زاؿ ذي ػ اـ ةت ػ
كػػؿ هػػؤجّ العػػرؽ ف مي ػكا كعمم ػكا صػ ن
وإا كذلؾ" )ِ) كلػوس الػذوف هػادكا فةسػب ،
الصا ئكف  ،فإياـ ف ميكا كايكا ن

إّج.
فاـ لوسكا فإؿ ممف هـ ٌد الياس
ن
المبحػػث الثػػاني  :التػػابع المقطػػكع ب ميػػا  :يوخإػػع اليةػػاة كػ كؿ ةطػػع
لمعػػايي اليةػػك كتوػػدوره  ،مػػع ٌف هيػػاؾ مػػف الوطػػع مػػا ج عّةػػض لػػل ػػاليةك كج
ػذّ ةكل ػػل تع ػػال ٍ ) :ـ
وخإ ػػع لمعايو ػػل كج لعم ػػؿ داة م ػػف دكات ػػل  ،م ػػف ذل ػػؾ م ػ ن
ً
كً
ً
ً
وف){اؿ
وف ىج ى
اه يدكٍا مي يك ٍـ ىكىو ٍعمى ىـ الصكا ً ًر ى
ىةس ٍ تي ٍـ ىف تى ٍد يخميكٍا اٍل ىجكيضى ىكلى كما ىو ٍعمىـ المٌلي الذ ى
عمراف.}ُِْ :
ً
وف) كسر الموـ ؛ييل كػاف
)كىو ٍعمىـ الصكا ً ًر ى
ةر الةسف كوةو ف وعمر ى
)كلى كما ىو ٍعمىًـ المٌلي) )ّ) كةر ػك عمػرك ػالرفع
ويكم الجزـ عطعنا عم ةكلل تعال  :ى
)ْ)
كلمػػا
عم ػ توػػدور ٌف ال ػكاك لمةػػاؿ كةوػػؿٌ :ف ال ػكاك هيػػا معي ػ )ةت ػ ) مٌ :
وعمـ ا﵀ الذوف جاهدكا ةت وعمـ ص رهـ .

)ٓ)

وف) كاك
)كىو ٍعمى ىـ الصكا ً ًر ى
كالم اكر عيد اليةاة ٌف الكاك في ةكلل تعال  :ى
)ٕ)
)ٔ)
وعمـ الصا روف
المعوض
ك)وعمـ) ميصكب اإمار ) ف) كالتودور :ك ف ى
ى
)ُ ) المصدر يعسل ُ. ُٔٔ/
)ِ ) معاتو الغوب ُِ.ُٓ/
)ّ ) مع ػػايي الو ػػرف لأخع ػػش ِ ، ّٔ/كج ػػامع ال و ػػاف ٕ ، ِْٕ/كمع ػػايي الو ػػرف عكاع ار ػػل
ُ ، ِْٕ/عكاعراب الورف لميةاس ُ. ّٕٔ/
)ْ ) معاتو الغوب ٗ. ُٗ/
)ٓ ) الجامع يةكاـ الورف ْ. َِّ/
)ٔ ) كتاب سو كول ّ. ْْ/

)ٕ ) عراب الورف لميةاس ُ ، ّٕٔ/كالت واف في عراب الورف ُ. ِٗٓ/
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كه ػ ػػذه )الػ ػ ػكاك) عي ػ ػػد الك ػ ػػكفووف كاك الص ػ ػػرؼ ،كالص ػ ػػرؼ :ف وجتم ػ ػػع

الععػػّف ػػالكاك ك )ذػػـ) ك العػػاّ ،كفػػي ٌكلػػل جةػػد ك اسػػتعااـ ك ياػػي ،ومتيػػع
العطؼ عمول ؛ لذلؾ ويصب الذم عد كاةد مف هذه الةركؼ عم الصرؼ ؛
ػوؽ
ػيّ كوإػ ى
ٌ
ييػػل مصػػركؼ عػػف معي ػ ايكؿ  ،كذلػػؾ كوػػكلاـ  :ج وسػػعيي ػ ه
يف )ج) الت ػػي م ػػع )وس ػػعيي) ج وةس ػػف عادتا ػػا م ػػع ةكل ػػل )كوإ ػػوؽ
عي ػػؾ ؛ ٌ

عيؾ)

)ُ)

فكاك )كوعمـ) الذايوض لوست عاطعػض  ،ػؿ هػي كاك المعوػض معيػ )مػع)

الزجػاج ا وػػض  ،معيػ  :كلػـ وجتمػػع العمػػـ
عيػد اليةػػاة كالمعسػروف ؛ لػػذلؾ جعػػؿ ٌ
الجااد كالعمـ ص ر الصػا روف )ِ) كجعماػا ايي ػارم توػدور :كلػـ وجتمػع العمػـ
المجاهدوف كالصا روف

)ّ)

ػمؾ
كهػػذا ا ع ػراب ج وص ػ ٌ معيػػاه ،فوػػكؿ العػػرب مػ ن
ػذّ :ج تاكػ ًػؿ السػ ى
ػرب المػ ف ،يصػػب )ت ػػرب) معيػػاه :ج تجمػ ٍػع ػػوف كمامػػا ،كلػػك جػػزـ لكػػاف
كت ػ ى
ػمؾ مطمونػػا ،كج ت ػػرب الم ػ ف مطمونػػا ،كالجػػزـ وكػػكف عيػػد
المعي ػ  :ج تاكػ ًػؿ السػ ى
جعؿ الكاك عاطعض ،كةد ي عد هذا اجةتمػاؿ ؛ ييػل ػل ج وصػ ٌ المعيػ  ،كةػكؿ

ال اعر:

ةب ل كي مف لي ً
ح
س ال ي عكؼ
كتور عويي
كلي يس ع اّة ك
معيػػاه ،يصػػب )كتوػ كػر) :ف تجمػػع ػػوف ل ػ س الع ػػاّة كةػ ٌػرة العػػوف ،فووػػاؿ ٌيامػػا
جموعا ح
ةب مف ل س ال عكؼ ،كلوس الموصػكد ٌف لػ س الع ػاّة كةػدها ةػب
ن

مف ل س ال عكؼ

)ْ)

)ُ ) معايي الورف لمعراّ ُ ، ِّٓ/كجامع ال واف ٕ. ِْٕ/
)ِ ) معايي الورف عكاع ار ل ُ. ِْٕ/

)ّ ) ال واف في غروب عراب الورف ُ. ِِّ/
)ْ ) الت واف في عراب الورف ُ. ِٗٓ/
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صػ يػد الجمػػع ػػوف فعموامػػا ،لكػػف مػػا
فعػػي يةػػك هػػذوف المذػػالوف ةػػد في ًاػ ىػـ ةى ٍ
الموصكد مف يعي الجمع وف عمـ ا﵀ المجاهدوف ك وف عممل الصػا روف؟! ذ
مػػا معيػ هػػذا الكػػّـ؟! ٌيػػل ج وعوػػؿ ف وكػػكف هػػك المعيػ المػراد ،عكاٌيمػػا المػراد
يعي الجمػع ػوف دخػكؿ ع ػاد ا﵀ الجيػض  ،ك ػوف عممػل المجاهػدوف كالصػا روف،
فمف جاهد كص ر دخؿ الجيض عكا ٌج فّ ،فدخكؿ الجيض كعدـ الجااد كالصػ ر ج
وجتمعاف  ،كهذا المعي الذم ج وستووـ سواؽ ا وض ٌج ػل وةػتـ جعػؿ )الػكاك)
)كوعمػػـ) كاك عطػػؼ ،س ػكاّ يي ً
صػػب عػػدها الععػػؿ ـ يرًفػػع ـ يجػػزـ فوكلػػل تعػػال :
كً
ً
اهػ يػدكٍا ًمػػي يك ٍـ)
)كىو ٍعمىػ ىػـ ال ك
وف ىج ى
)كلى كمػػا ىو ٍعمىػػـ المٌػػلي الػػذ ى
صػػا ً ًر ى
وف) م ػػارؾ لوكلػػل تعػػال  :ى
ى
فػػي الةكػػـ ،فاػػك معطػػكؼ عموػػلٌ ،مػػا يصػػب الععػػؿ )كوعمػ ىػـ) الذػػايي فمػػـ وكػػف
لوطعل فػي المعيػ عػف )وعمػـ) ايكؿ ،عكاٌيمػا كػاف هػذا الوطػع لغػرض ّغػي ،

فكػػؿ مػػف الجاػػاد كالصػ ر وتموػػز مػػف ا خػػر موػزة كفإػػؿ ،كةػػد صػػرح الةػػدوث

جاادا كتعإومل عم الجااد في ساةض الوتاؿ
الي كم ع لد الص ر
ن
فملوػ ػػز العمػ ػػـ ػ ػػل تودومػ ػػل ،
فالجاػ ػػاد ػ ػػدة كعيػ ػػاّ كتإػ ػػةوض ػ ػػاليعس .ي
)ُ)

ػّّ
كالجاػػاد ةالػػض مؤةتػػض ٌ ،مػػا الص ػ ر فةالػػض دائمػػض طػػكؿ ك كسػػع اخت ػ نا
ػار ك ػ ن
معي .
فمولز العمـ ل يصب الععؿ كةطعل لعظنا ج ن
ي
ككذلؾ جاّ يصب )كالصا روف) في ةكلل تعػال ) :لك ٍػو ىس اٍل ً كػر ىف تيىكلحػكٍا
ػكه يك ٍـ ًةى ػ ػ ىػؿ اٍل ىم ٍ ػ ػ ًػر ً
ؽ ىكاٍل ىم ٍغػ ػ ًػر ًب ىكلى ػ ػ ًػك كف اٍل ًػ ػ كػر ىمػ ػ ٍػف ىمػ ػ ىػف ًالمٌػ ػ ًػل ىكاٍل ىوػ ػ ٍػكًـ ا ًخػ ػ ًػر
يك يجػ ػ ى
ً
كاٍلمآلئً ىكػ ػ ًػض كاٍل ًكتىػ ػ ً
ػام
ػاب ىكالكي ًلوػ ػػو ىف ىك تى ػ ػ اٍل ىمػ ػ ى
ػاؿ ىعمى ػ ػ يةل ػ ػػل ىذ ًكم اٍلوي ٍرى ػ ػ ىكاٍل ىوتىػ ػ ى
ى ى
ى
ً
ً
ً
ً
وف كًف ػػي ل ً
ً
ص ػػّةى ك تىػ ػ ك
ػاـ ال ك
الزىك ػػاةى
ىكاٍل ىم ىس ػػاك ى
الرةى ػػاب ىكىةى ػ ى
ى
وف ىكا ٍ ػ ىػف ال كسػ ػ وؿ ىكال كس ػػآئم ى ى
إػ كا ً
صػػا ً ًر ً
ًً
ػوف اٍل ى ػا ً
ٍسػػاّ كال ك
ٍس
ػكف ً ىع ٍاػػده ٍـ ً ىذا ىع ى
ػرّ ىكةػ ى
اهػ يػدكٍا ىكال ك ى
ىكاٍل يمكفيػ ى
وف فػػي اٍل ىا ى
ً
ً كً
كف){ال ورة}ُٕٕ :
ص ىدةيكا ىكيكلىػئ ىؾ يه يـ اٍل يمتكوي ى
يكلىػئ ىؾ الذ ى
وف ى

)ُ ) ويظر  :عدة الصا روف كذخورة ال اكروف ج ف ةوـ الجكزوض ص ُّ . ٕٔ ، ٔٔ ،
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وف) معطكفنػا عمػ ) ىذ ًكم اٍلوي ٍرىػ ) ؛
)كالصكػا ً ًر ى
ميع جماكر اليةػاة جعػؿ ى
ييػػل وترتػػب عم ػ هػػذا العطػػؼ م ػراف ج وجػػكزاف ،كلامػػا  :عطػػؼ )المكفػػكف)
ٌ
تتـ صمتل ،كالذايي :ككف )المكفكف) فاص نػّ
)مف) ة ؿ ف ٌ
عم اسـ المكصكؿ ى
جي وػػا ػػوف المعطػػكؼ كالمعطػػكؼ عموػػل

ميصكب عم كجل المدح

)ُ)

)ِ)

لػػذلؾ ذه ػكا لػ

وف)
))كال ك
صػػا ً ًر ى
ٌف ى

كعمػ ػ ه ػػذا الكج ػػل ج ػػاّ يص ػػب )كالمووم ػػوف) ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال ) :لكػ ػ ًػك ًف
اس يخ ً ً ً ً
الر ً
كف ً ىما ً
ػؾ
ك
وؾ ىك ىمػا يي ًػز ىؿ ًمػف ةىٍ ًم ى
ييز ىؿ ًلى ى
كف يو ٍؤ ًميي ى
كف في اٍلعٍمـ م ٍياي ٍـ ىكاٍل يم ٍؤ ًميي ى
ى
ًً
ػكف ك
ػكف ًالمٌػ ػ ًػل ىكاٍل ىوػ ػ ٍػكًـ ا ًخػ ػ ًػر ٍيكلى ػ ػػئً ىؾ
ػوف ال ك
الزىكػ ػػاةى ىكاٍل يم ٍؤ ًمييػ ػ ى
ص ػ ػّىةى ىكاٍل يم ٍؤتيػ ػ ى
ىكاٍل يموومػ ػ ى
ً
وما){اليساّ}ُِٔ :
ىسيي ٍؤتًو ًا ٍـ ٍ
ىج نار ىعظ ن
ًً
ػوف) مج ػ ػركر ا إػ ػػافض لعطع ػػل عم ػ ػ الكػ ػػاؼ فػ ػػي
)كاٍل يموومػ ػ ى
ةوػ ػػؿ ٌ :ف ى
كايػػل ةػػاؿ :كمػػا ييػػزؿ مػػف ة مػػؾ كمػػف ة ػػؿ الموومػػوف)ّ) كةوػػؿ :معطػػكؼ
)ةىٍ مًػ ى
ػؾ) ٌ
ػؾ) كالتوػ ػػدور :مػ ػػا ييػ ػػزؿ الوػ ػػؾ عكال ػ ػ الموومػ ػػوف ،كةوػ ػػؿ:
عم ػ ػ الكػ ػػاؼ فػ ػػي ) لىوػ ػ ى
لعت
كإ ػع ٍ
معطػػكؼ عم ػ )هػػـ) فػػي مػػياـ ،كالتوػػدور :مػػياـ ...كمػػف الموومػػوف ،ي
هذه اجكجل الذّذض ؛ يف فواا عطؼ مظار عم مإمر كهك غور جائز في

)ْ)
كيسب العراّ ل الكسائي ةكلل ك
اف )المووموف) جر لعطعل عمػ )مػا)
المغض
ى
كيسػػب
كالتوػػدور :وؤميػػكف مػػا ييػػزؿ كمػػا ييػػزؿ مػػف ة مػػؾ ك ػػالمووموف الصػػّة  ،ي

وإا ٌيل ميع يصػ ل عمػ المػدح ؛ يف الممػدكح ج ويصػب ٌج عيػد تمػاـ
لول ن
الكّـ ،كلـ وتـ هيا ؛ يف خ ر ك ً
ػخكف) هػك ةكلػل تعػال ٍ ) :يكلىػػئً ىؾ ىس يػي ٍؤتًو ًا ٍـ
ٌ
)الراس ى

)ُ ) عراب الورف لميةاس ُ ، ُِّ/كم كؿ عراب الورف ُ ، ُُٖ/كال واف في غروب
عراب الورف ُ ، َُْ/كمعاتو الغوب ٓ ، ْْ/كالجامع يةكاـ الورف ِ. َِْ/
)ِ ) المصادر السا وض  ،كجامع ال واف ِ ، ِّٓ/كالت واف في عراب الورف ُ. ُْٓ/
)ّ ) م كؿ عراب الورف ُ. ُِّ-ُِِ/

)ْ ) الت واف في عراب الورف ُ ، َْٖ/كالجامع يةكاـ الورف ٔ. ُْ-ُّ/
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ىجػ ػ ا ً
ومػ ػػا)
ٍ ن
ػر ىعظ ن

المدح

)ِ)

)ُ)

ك ص ػ ػ ح اية ػ ػكاؿ ك ػ ػػارها عيػ ػػد اليةػ ػػاة ٌيػ ػػل ميصػ ػػكب عم ػ ػ

موطكعػػا فػػي الوػػرف الك ػروـ كردت الصػػعض كػػذلؾ،
ككمػػا كرد المعطػػكؼ
ن
ً
رب
وػ ػػذكر الزجػ ػػاج ٌيػ ػػل وجػ ػػكز فػ ػػي غوػ ػػر الوػ ػػرف الك ػ ػروـ ف توػ ػػكؿ :الةمػ ػ يػد ﵀ ٌ
العػ ػػالموف ،يصػ ػػب )رب) ك رفعاػ ػػا ،كتوػ ػػدور اليصػ ػػب :ذكػ ػػر ك
رب العػ ػػالموف،
كالرفع  :هك ح
رب العالموف .

)ّ)

كةػػر عاصػػـ كع ػػد ا﵀ ػػف سػػةاؽ )ةمالػضى) اليصػػب فػػي ةكلػػل تعػػال :
ط ًب){المس ػػد }ْ :كه ػػي مػ ػف الوػ ػراّات السػ ػ عوض المتػ ػكاترة ،
ام ىرىتيػػلي ىة كمالىػ ػضى اٍل ىة ى
)ك ٍ
ى
)ْ)
كةرها الجماكر الرفع فمف رفع جعماا مف خ ر المرة ك مف يعتاا كالخ ر
ػذـ ج عم ػ ػ
)فػ ػػي جوػ ػػدها) كمػ ػػف يصػ ػػب جعماػ ػػا ميصػ ػػك ض عم ػ ػ ال ػ ػػتـ ك الػ ػ ٌ
التخصػػص )ٓ) كةوػػؿ :ميصػػك ض عمػ الةػػاؿ  ،كالكجػػل ايكؿ هػػك الم ػػاكر عيػػد
ٌ
)ٔ)
الية ػػاة كالمعسػ ػروف كه ػػك الو ػػكؿ الصػ ػكاب ف ػػي ه ػػذا المكإ ػػع كف ػػي المكاإ ػػع
السا وض .

المبحػػث الثالػػث  :التػػابع المقطػػكع ب ميػػا كنظريػػة العامػػؿ  :وػػذهب

ظاهر كجػب
نا
اليةاة ل ٌف ك كؿ معمكؿ ج كد لل مف عامؿ لعظي  ،ذا لـ وكف
اف الةاؿ ميصكب عامؿ ،كهذا العامؿ ج وككف
تودوره  ،مف ذلؾ ن
مذّ ةكلاـ ٌ
)ُ ) معايي الورف ُ. َُٕ/
)ِ ) معايي الورف عكاع ار ل ِ. ُِّ-َُّ/
)ّ ) المصدر يعسل ُ. ْْ-ّْ/

)ْ ) مع ػ ػػايي الو ػ ػػرف لمعػ ػ ػراّ ّ ، ِٗٗ/كج ػ ػػامع ال و ػ ػػاف َّ ، ّّٖ/ككت ػ ػػاب السػ ػ ػ عض ص
ََٕ .

)ٓ ) الجامع يةكاـ الورف َِ. َِْ/
)ٔ ) كتػ ػػاب سػ ػػو كول ِ ، َُٓ ، َٕ/كمجػ ػػاز الوػ ػػرف ِ، ُّٓ/كمعػ ػػايي الوػ ػػرف عكاع ار ػ ػػل

ٓ ، ّٕٓ/عكاعراب ذّذوف سػكرة مػف الوػرف ص ِِٓ  ،كالك ػاؼ ْ ، ُٖٓ/كالت وػاف
في عراب الورف ِ ، َُّٖ/كال ةر المةوط ٖ. ِٓٔ/
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ػت ىوػػا
لكيػػل ةػػد وػػرد الةػػاؿ فػػي سػػواؽ ج فعػػؿ فوػػل كوكلػػل تعػػال ) :ةىالىػ ٍ
ٌج فعػ نػٌّ ،
ً
ً
ػب){هكد }ِٕ :
ىكٍومىتىػ ىىلًػ يػد ىك ىىيػ ٍا ىع يجػ ه
ػي هّ ىع ًجوػ ه
ػكز ىك ىه ػ ىذا ى ٍعمػػي ى ػ ٍػو نخا كف ىه ػ ىذا لى ى ػ ٍ
في هذه الةػاؿ ،كمػف جػؿ توػدور العامػؿ المعظػي ،وجعمػكف اسػـ ا

ػارة )هػذا)

وخا ،ككذلؾ ةالكا في ةكلل تعال :
وتإمف معي الععؿ ،كالتودور :ايت ل لول ن
ػؾ ى ل
كف){اليمػػؿ}ِٓ :
ػؾ ي يوػػكتياي ٍـ ىخ ًاكىوػضن ً ىمػػا ظىمى يمػكا ً كف ًفػػي ىذلًػ ى
) فىتًٍمػ ى
جوػضن وىػ ٍػكوـ ىو ٍعمى يم ى
)خ ًاكىوضن) ميصكب عم تودور :ي ور لواا خاكوضن
اف الةاؿ ى
ٌ
فالتو ػػدورات الت ػػي ج ػػاّ ا ػػا الية ػػاة ذ ػػات العام ػػؿ المعظ ػػي عي ػػد ع ػػدـ
)ُ)

ذومت اليةك ،كةد عر يةػاة ميػذ عاػد م كػر عػد التوػدورات
ظاكره في الكّـ
ٍ
عػػف الم ػراد ك ػػدة تكمٌعاػػا ؛ لػػذلؾ مػػالكا ل ػ تػػالوؼ كتػػب غاوتاػػا توسػػور اليةػػك
اج تعػػاد عػػف التكمٌػػؼ فػػي ال ةػػث عػػف العامػػؿ مػػف هػػذه الكتػػب :التعاةػػض فػػي

الية ػ ػ ػػك ،ي ػ ػ ػػي جعع ػ ػ ػػر الية ػ ػ ػػاس )تّّٖهػ ػ ػ ػػ)  ،ككت ػ ػ ػػاب الجم ػ ػ ػػؿ لمزج ػ ػ ػػاجي

)تَّْه ػػ) ك ػػد الماتمػػكف اػػذه المغػػض وػػدعكف ص ػراةض ل ػ يوػػاذ اليةػػك مػػف
م كّت تودور العامؿ المعظي ،كظاػرت هػذه الػدعكة عيػد ػي العػّّ ً
المع ٌػرم
)تْْٗ:هػػ) فػػي كتا وػػل :رسػػالض الغعػراف كع ػػث الكلوػػد ،ذػػـ جػػاّ عػػد ذلػػؾ ا ػػف
مإاّ الورط ي لوذكر ذكرتل الك رل في كتا ل الم اكر :الرحد عم اليةاة

)ِ)

ذـ عادت هػذه الذػكرة فػي العصػر الةػدوث  ،ككػاف ٌكؿ مػف يٌػل عمواػا
راهوـ مصطع في كتا ل  :ةواّ اليةك ،ذـ ت ٌيػ المخزكمػي فكرتػل كمياجػل
)ّ)
فدعا صراةض ل الغاّ العامؿ
كال ػػذم دف ػػع ه ػػؤجّ الية ػػاة لػ ػ

لغ ػػاّ يظرو ػػض العام ػػؿ كالمعم ػػكؿ تعوو ػػد

اليةػػك الػػذم وػػاتي مػػف تمسػػؾ اليةػػاة العامػػؿ المعظػػي ،كالةوووػػض ٌف العامػػؿ ج
ػذب  ،هػك معيػ الياػي،
معيػ  ،فعامػؿ الجػزـ م ن
ػذّ فػي ةكليػا :ج تك ٍ
وككف ٌج ن
)ُ ) رح عوكف ا عراب ص ُٓٓ .
)ِ ) الدراسات المغكوض في العراؽ لموزاز ص ُْٕ .

)ّ ) في اليةك العر ي ةكاعد كتط وؽ لممخزكمي ص ِِٖ . ِِّ ، ُِّ ،
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لكػػف ال ػػائع ف ويس ػػب العمػػؿ لػ ػ )ج) كلوس ػػت )ج) هػػي الت ػػي جزم ػػت ،فم ػػك

ػذب ؛
كايػػت هػػذه ايداة هػػي الجازمػػض لجزمػػت فػػي يةػػك ةكليػػا  :المػػؤمف ج وكػ ي
ييػل ةػد تغوػر معياهػا ،ككػذلؾ ) ف)
كلكياا لـ تجػزـ هيػا ٌ
ييل لـ وتغور م ياهاٌ ،
ٌ

ال رطوض ك ) ف) اليافوض فمعظاما كاةدٌ ،ج ٌف ايكل تجزـ  ،كالذايوػض ج تجػزـ
استيادا ل المعي الذم تةممل  ،ككذلؾ الععؿ  ،لػوس هػك الػذم ورفػع العاعػؿ
ن
كويصب المععكؿ عكاٌيما الذم ورفع هك معي العاعموض كالذم ويصػب هػك معيػ
المععكلوض  ،كالععؿ لـ وكف سػكل داة ةممػت هػذوف المعيوػوف العػامموف ،كوصػ ح

يف العر وض لغض تتموػز ةركػض خرهػا،
ف وواؿ ف الرفع ج يوساؿ عف عاممل ؛ ٌ
كايصػػؿ فػػي ةركػػض لعاظاػػا المعر ػػض الرفػػع ،فكػػؿ لعػػظ معػػرب مرفػػكع جػػاّ عمػ
فكعػا عمػ ايصػؿ كالمععػكؿ ميصػكنا تسػمٌط معيػ
ايصؿ ،فوكػكف العاعػؿ مر ن
المععكلوػض عموػػل ،ككػػذلؾ يوعسكػر اخػػتّؼ العمػػؿ فػػي اسػـ ) كف) كخ رهػػا ػ ك
ػاف اسػػـ
) ٌف) يص ػػب معيػ ػ التككو ػػد الػ ػػذم ج ػػيّ ػػل كس ػػاطض ايداة ) كف)  ،كخ رهػ ػػا
مرفكع عم ايصؿ.
كالةوووػػض كف هي ػػاؾ عكام ػػؿ لعظو ػػض ٌ ،ج كف الية ػػاة ل ػػـ و ػػوركا لوا ػػا ؛
ػب) ف
يياػػـ لػػـ وعػ حدكها مػػف العكامػػؿ  ،فايصػػؿ مػ ن
ٌ
ػذّ فػػي الععػػؿ الماإػػي )كتػ ى
ػت ،
ويتاػػي خػره العتةػػض  ،لكػػف هػػذه الةركػػض تتغوػػر لػ السػػككف ذا ةميػػا :كت ٍ ػ ي
كالس ب في ذلؾ إافض إمور متةرؾ فتكالت ر ع ةركات ل
خر الععؿ
ي
فسكف ي
ايصػػمي طمنػػا لمخعٌػػض ،كتتغوػػر ل ػ الإػػمض ذا ةميػػا :كت ػكا ؛ لتياسػػب ال ػكاك ك
تع وػػر ص ػ ٌ ٌ :ف العتةػػض ةػػذفت لمذوػػؿ الةاصػػؿ مػػف اليطػػؽ اػػا ة ػػؿ ال ػكاك
ػب) ف ويتاػي خػره
كالتي جيّ اا لمجمع ،كايصػؿ فػي فعػؿ ايمػر مذػؿ )اكت ٍ

السككف ،عكاذا اتصؿ خره يكف التككود ية لػرؾ العتةػض جلتوػاّ السػاكيوف ،فاػذه
ػؽ ف تس ػػم عكام ػػؿ لعظو ػػض  ،كم ػػا ايدكات الت ػػي ذك ػػر
الة ػػاجت ه ػػي الت ػػي ة ػ ٌ

اليةاة ٌياا تعمؿ في ايسماّ كايفعاؿ ٌيما هي تعمؿ معايواا ج العاظاا .
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ػر مػف هػذه المعػايي العاممػض ج
فالعكامؿ ج تككف ٌج معايي ٌج ٌف كذو نا
ومكػػف ا توػػاف اػػا كتسػػموطاا عم ػ المعمػػكؿ ٌج كسػػاطض دكات ،كذمػػض معػػاف

لوس ػػت لا ػػا دكات تةمما ػػا ،كلكيا ػػا تعمػ ػؿ ف ػػي المعم ػػكؿ ؛ لك ػػكف المعم ػػكؿ ك
الس ػػواؽ ة ػػد تإ ػػمف المعيػ ػ العام ػػؿ ،فمعيػ ػ التموو ػػز عام ػػؿ الميص ػػكب عمػ ػ
التمووػػز ،كمعي ػ اجختصػػاص عامػػؿ الميصػػكب عم ػ اجختصػػاص ،كمعيػ ػ

ا غراّ ك التةذور عامؿ الميصكب عم ا غراّ ك التةذور ،كمعي الةالوض

عامؿ الةاؿ.

كةػػد وصػػرح اليةػػاة العامػػؿ المعيػػكم  ،كوػػكلاـ عيػػد ع ػراب الةػػاؿ :

يصػػب عمػ الةػػاؿ  ،ميصػػكب عمػ الةػػاؿ

)ُ)

كهػػذا وعيػػي كف الةػػاؿ ميصػػكب

ػدر  ،كمػا وزعمػكف  ،كمػف ذلػؾ
ػاهر كػاف ـ مو نا
معي الةاؿ  ،كلوس الععؿ ظ نا
ةػػكلاـ عيػػد ع ػراب الظػػرؼ  :ميصػػكب عم ػ الظػػرؼ )ِ) كمػػف ذلػػؾ ةػػكلاـ فػػي
و
ػكوف  ،ك
ع ػ ػراب اجسػ ػػـ الميصػ ػػكب  ،يةػ ػػك  :مػ ػ ي
وـ  ،ك المسػ ػ ى
ػررت زوػ ػػد الك ػ ػر ى
)ّ)
خوؿ  ،اكيل يصب عم المدح كالترةـ كال تـ
ال ى
كفػ ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال مػ ػػذٍّ ) :رًس ػ ػٍملي ىم ىع ىيػ ػػا ىغػ ػ نػدا ىو ٍرتىػ ػ ٍػع ىكىوٍم ىعػ ػ ٍ
ػب ى عكًاكيػ ػػا لىػ ػػلي
ً
مجزكمػػا لكةكعػػل
كف){وكسػػؼ }ُِ :وع ػ حد اليةػػاة الععػػؿ المإػػارع )ورتػػع)
لى ىةافظي ى
ن
جكاب طمب  ،كهذا وعيي ٌف الذم عمؿ الجزـ فول هك معي الطمب.
ككػػذلؾ الةػػاؿ فػػي يصػػب )الصػػا روف) ك )الموومػػوف) ك )ةمال ػضى) فوػػد
كاي ػ ػػت صػ ػ ػ ايةػ ػ ػكاؿ ك ػ ػػارها عي ػ ػػد الية ػ ػػاة كف )الص ػ ػػا روف) ك )المووم ػ ػػوف)
ميصػػك اف عم ػ معي ػ المػػدح  ،ك)ةمال ػضى) ميصػػك ض عم ػ معي ػ الػػذـ  ،كةػػد

)ُ ) ويظر  :الدر المصكف ٓ. ّّٔ/ٕ ، ّْْ/
)ِ ) ويظر  :الدر المصكف ٕ. ّّٔ/
)ّ ) ويظػر  :ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش  ،تةووػػؽ موػػؿ ػػدوع ُ ،ُّٕ/ك ػػرح كافوػػض ا ػػف
الةاجب ُ.. ّٗٓ-ّْٗ/
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صػ كػرةكا عمػػؿ هػػذوف المعيوػػوف فوػػالكا "كةػػد تععػػؿ العػػرب ذلػػؾ فػػي المػػدح كالػػذـ

)ُ)
الذـ)
فتيصب كترفع" كةالكا )فويصب لوصد المدح ك ٌ

)ِ)

مر ،لتمسكاـ العامؿ المعظي وجعمكف الميصػكب
ٌج ٌف اليةاة  ،كما ٌ
معي ػ المػػدح ك الػػذـ ميصػػكنا ععػػؿ مو ػ كدر ،م  )) :ععػػؿ ج وظاػػر  ،كهػػك :
)ّ)
ػرةـ  ،كػ ػ اؿ ف ػػي مكإ ػػعل))
ػص  ،ك م ػػدح  ،ك ذ حـ  ،ك ت ػ ٌ
عي ػػي  ،ك خ ػ ٌ
لػػذلؾ وعر ػػكف يكػ ًػّ مػػف )الصػػا روف) ك )الموومػػوف) ك )ةمال ػضى) مععػػكنج ػػل لععػػؿ

مة ػ ػػذكؼ تو ػ ػػدوره :م ػ ػػدح ك ذـ
عكاع ار اـ.

)ْ)

موطكع ػ ػػا يةكًو ػ ػػا ةس ػ ػػب تو ػ ػػدورهـ
فوك ػ ػػكف
ن

صػ ػػا ً ًروف) كةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :ك ً ً
ػوف
كالةوووػ ػػض ٌف ةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :كال ك
الموومػ ػ ى
ى
ي
الةطى ًب) يعػت
الص ى
)ة كمالىضى ى
كّةى) معطكفاف كلوسا مععكلوف ،ككذلؾ ةكلل تعال  :ى
كلػػوس مععػػكنج ػػل ،جف هػػذه الميصػػك ات فػػي الوػػرف الك ػروـ لػػـ تيصػػب لوطعاػػا
عما ة ماا يةكوا ،ؿ هي تا عض لما ة ماا في المعيػ كالةكػـ ،عكاف خالعتػل فػي
الةركض كا عراب  ،فود ةطعت عما ة ماػا مػف جاػض المعػظ فةسػب  ،كجػاّ هػذا

الوطػػع لغػػرض ّغػػي كةػػد ةػػدده اليةػػاة ايػػل لوصػػد المػػدح ك الػػذـ .كةػػد

ػػار

العػ ٌػراّ ل ػ هػػذا اليػػكع مػػف الموطػػكع وكلػػل "كالكجػػل ف وكػػكف يص ػ ل عم ػ ٌيوػػض
يي ػػل م ػػف ص ػػعض ػػيّ كاة ػػد  ،كالع ػػرب تو ػػكؿ :م ػػررت رج ػػؿ جمو ػ وػؿ
الم ػػدح ؛ ٌ
ك اًا

)ٓ)

)ُ ) جامع ال واف ُ. ِّٗ/

)ِ ) المطالع السعودة ص ُُِ .
)ّ ) رح كافوض ا ف الةاجب ُ. ّٗٓ-ّْٗ/
)ْ ) معػػايي الوػػرف لأخعػػش ِ ، ْٖٓ/كم ػػكؿ ع ػراب الوػػرف ُ ، ُِّ-ُِِ/كال وػػاف
في غروب عراب الورف ِ ، ْْٓ/كالجامع يةكاـ الورف ٔ. ُْ-ُّ/

)ٓ ) معايي الورف ُ. َُٖ/
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فاجس ػـ ) ػػاًا) معطكفنػػا عم ػ )جموػ وػؿ) كاف خالعػػل فػػي ا ع ػراب فاػػك

معي .
موطكع لع ن
ظا ج ن
كف الية ػػاة  ،عكاف ص ػػركا عمػ ػ

عػ ػراب اجس ػػـ الموط ػػكع لػ ػ اليص ػػب

مععػ ػػكنج عع ػ ػػؿ مو ػ ػػدر ٌ ،ج كف كاة ػ ػػع المغ ػ ػػض اإ ػ ػػطرهـ لػ ػ ػ الو ػ ػػكؿ الةووو ػ ػػض ،

كالتصرو جعمل ميصكنا معي المػدح  ،ك الػذـ  ،فتةػت عيػكاف  :هػذا ػاب
ما ويصب فول اجسـ ؛ كيل ج س وؿ لل ل ف وككف صعض  ،استعمؿ سػو كول
المص ػ ػػطمةات ا تو ػ ػػض )) :كتيصػ ػ ػ ل عمػ ػ ػ الم ػ ػػدح كالتعظ ػ ػػوـ)) )ُ))) عكاف ػ ػػئت
يص تل عم ال ػتـ)) )ِ) ػؿ جعػؿ سػو كول مػف عيػاكوف كتا ػل )) :هػذا ػاب مػا
ويتص ػ ػػب ف ػ ػػي التعظ ػ ػػوـ كالم ػ ػػدح)) )ّ)كجع ػ ػػؿ م ػ ػػف ػ ػ ػكاهده ة ػ ػػكؿ ا﵀ تع ػ ػػال :

ػوف الصكّة){اليس ػػاّ  }ِٔ :كجع ػػؿ ال ػػاب ال ػػذم ومو ػػل عيػ ػكاف )) :ه ػػذا
الموومػ ى
)ك ي
ػاب مػا وجػػرم مػف ال ػتـ مجػػرل التعظػوـ كمػا ػ ال)) )ْ) كجعػؿ مػف ػكاهده

ط ًب){المس ػػد  }ّ :كيس ػػب لػ ػ الخمو ػػؿ
الة ى
ة ػػكؿ ا﵀ تع ػػال ) :كامرتي ػػل ة كمالػ ػضى ى
ةكلػػل )) :كلككيػػل ايتصػػب عمػ ال ػػتـ  ،كمػػا ايتصػػب )ة كمالػضى الةطب){المسػػد :
ّ}

)ٓ)

كالعجوػػب مػػف مػػر اليةػػاة  ،كياػػـ ػػرغـ ص ػرارهـ عم ػ

ع ػراب اجسػػـ

فرةكا ويل ك ػوف المععػكؿ ػل
الموطكع ل اليصب مععكنج ل ععؿ مودر ،فإكياـ ك
وإا ععؿ مودر  ،فود ار سو كول ل كف اليعت
يعسل  ،كالميصكب عيدهـ ن
الميصػػكب عمػ معيػ المػػدح ك الػػذ لـ هػػك غوػػر اليعػػت الميصػػكب عمػ معيػ

)ُ ) كتاب سو كول  ،تةووؽ موؿ دوع ِّٓ/
)ِ ) المصدر يعسل تةووؽ دوع ِْٓ/
)ّ ) المصدر يعسل تةووؽ دوع ِٕٓ/
)ْ ) المصدر يعسل تةووؽ دوع ِٔٓ/

)ٓ ) المصدر يعسل تةووؽ دوع ِ. ُُٓ-َُٓ/
841

ػؽ
ػؽ الخ و ى
ػث ) يصػب العاس ى
المععكلوض ،ذ ووػكؿ فػي المذػاؿ)) :ك تػايي زوػد العاس ى
)ُ)
وث) لـ ورد ف وعرفؾ نوئا تيكره كلكيل تمل ذلؾ))
كالخ ى
فاجسػ ػػـ الميصػ ػػكب هيػ ػػا ذا ييصػ ػػب لغػ ػػرض تعروػ ػػؼ المكصػ ػػكؼ ػ ػػل

كتمووزه مف زود خر مؤمف ك لوس عاسؽ ،وككف يص ل عم معي المععكلوض

ػث  ،كمػا ذا لػـ وػرد مػف
ػؽ الخ و ى
ععؿ مةذكؼ كالتودور :تايي زوػد عيػي العاس ى
يص ل التعروؼ  ،ؿ تمل كاف ميصكنا عم معي الذـ.

وإػػا فػػي هػػذا الصػػدد )) :كسػػالت الخموػػؿ  ،رةمػػل ا﵀  ،عػػف :
كةػػاؿ ن
يعسػ ػػاما  ،فوػ ػػاؿ  :الرفػ ػػع عم ػ ػ  :همػ ػػا صػ ػػاة ام
مػ ػ ي
ػررت زوػ ػػد ك تػ ػػايي خ ػ ػكاه ي
يعسػػاما  ،كاليصػػب عم ػ  :عيوامػػا  ،كج مػػدح فوػػل ؛ يكيػػل لػػوس ممػػا يومػ ىػدح
ل)))ِ) كةاؿ )) :زعـ الخموؿ كف يصب هذا عم

كيؾ لـ تػرد ف تةػ لدث اليػاس

ػت  ،فجعمػػل
 ،كج مػػف تخاطػػب ػػامر جامػػكه  ،كلك ػكياـ عمم ػكا مػػف ذلػػؾ مػػا عممػ ى
كتعظوما  ...كهذا ول وكلل  :كيا يي فّف يععؿ كذا ؛ يكيل ج ورود ف
ذياّ
ن
ن
)ّ)
ػاّ))
وخ ػػر مػػف ج وػػدرم كيػػل مػػف يػػي فػػّف  ،كلككيػػل ذكػػر ذلػػؾ افتخػ نا
ػار كا تاػ ن
)ْ)

مدح عؿ المدح))
فيصب )) يي فّف  ،كيصب ما يو ى
كاست ػ ػػاد الس ػ ػػورافي عمػػ ػ اجس ػ ػػـ الميص ػ ػػكب عع ػ ػػؿ مإ ػ ػػمر تو ػ ػػدور
معرةنػػا ويامػػا  ،كمعملونػػا عم ػ مػػا
) عيػػي) كالميصػػكب عم ػ ال ػػتـ  ،ك الػػذـ  ،ل
ػتما  ،كلك ػػف راد ف وع ػػدد
است ػػاد ػػل مذ ػػؿ ةكل ػػل )) :فم ػػـ و ػػرد ف وجعم ػػل ػ ن
صعاتاـ كوعسرها)) )ٓ) كةكلل )) :كةد وجكز ف تيصب عم معي الععؿ  ،كج
)ُ ) كت ػػاب س ػػو كول تةوو ػػؽ ػػدوع ِ ، ٔٓ/ك ػػرح كت ػػاب س ػػو كول لمس ػػورافي ِ، ّٗٗ/
ك رح الكافوض يظـ الكافوض ص ِٔٓ  ،ك رح الممةض ال دروض ِ. ُِٖ/

)ِ ) كتاب سو كول تةووؽ دوع ِ ، ٓٓ/ك رح الكتاب لمسورافي ِ. ِّٗ/
)ّ ) كتاب سو كول تةووؽ دوع ِ. ُٔ/
)ْ ) رح كتاب سو كول لمسورافي ِ. ّٕٗ/
)ٓ ) المصدر يعسل َُِْ/
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ذكرت لؾ  ...فتيص ل عم ) عيي)
تما  ،مما
ي
كج ترود ن
مدةا  ،كج ذ ًما  ،كج ن
ػار كج
كهك فعؿ وظار ؛ يكيل لـ وػرد كذػر مػف ف وعرفػل عويػل  ،كلػـ وػرد افتخ نا

مدةا))
ذ ًما كج ن

)ُ)

ػذـ  ،هػػك غوػػر المععػػكؿ ػػل
ذف الميصػػكب عم ػ معي ػ المػػدح  ،ك الػ ٌ
الميصكب تودور ) عيي)
مر ذكره كف مما ود ٌؿ عم ٌف الميصكب الموطكع ّغًوػا
يخمص مما ك
ميصػػكب عمػ معيػ الػػذـ ك المػػدح  ،كلػػوس الععػػؿ الموػػدر ) مػػدح) ك ) ذـ)

ذّذض يمكر:

كلاػػاٌ :ف اليةػػاة جمعػكا عمػ ٌف هػػذا الععػػؿ الموػػدر كاجػػب الةػػذؼ ،
عكاذا كػاف ايمػر كػذلؾ فكوػػؼ صػ ٌ ف وعمػؿ كهػك مةػػذكؼ مػف الكػّـ ،فكوػػؼ
وص ف وعمؿ العدـ؟

كالذاييٌ :ف الكّـ ج وستووـ معياه ذكر التودور الذم كج ػكه ؛ ذ مػا
كلكف ال كر ىمف مف ا﵀ كالمكفكف عادهـ ك مػدح الصػا روف؟ كمػا
معي ةكلياٌ :
معي ةكليا :لكف الراسخكف في العمـ مياـ كالمؤميكف ك مدح الموومػوف الصػّة

كالمؤتػػكف الزكػػاة اكلئػػؾ سػػيؤتواـ اج ػ ار عظومػػا؟ كمػػا معي ػ ةكليػػا :كامرتػػل ذ حـ

ةمالض الةطب في جودها ة ؿ مف مسد؟

كالذالثٌ :ف اليةاة ةد صرةكا اليصب عم المدح كالذـ.
كالجػػدور الػػذكر ٌف اليةػػاة  ،عكاف اعر ػكا اليعػػت الموطػػكع لػ اليصػػب

مععػػكنج ػػل ععػػؿ موػ كدر ،ذكػػركا ٌيػػل يعػػت تػػا ع لمػػا ة مػػل فػػي المعيػ ةتػ ىسػ كمكه
موطكع ػػا كم ػػا ىسػ ػ كمكه  ،كه ػػذا ه ػػك ا عػ ػراب
موطكع ػػا  ،فموع ػػرب ذف يعتنػػا
يعتنػػا
ن
ن

المط ػػا ؽ لممعيػ ػ كالمػ ػراد  ،كوو ػػاؿ الك ػػّـ يعس ػػل ف ػػي المعط ػػكؼ الموط ػػكع لػ ػ

اليصب.

)ُ ) المصدر يعسل َِِْ/
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يف اليةػاة ةػد كويػكا سػ ب هػذا الوطػع كس كػكغكه
كج وككف ذمض ػكاؿ ؛ ٌ
ٌايل جاّ زوادة في المدح ك الذـ.
ت وف مما تو كدـ تعصومل كف الموطكع ّغوًا تا ع لًما ة مل ،فةؽ ف وعد

مف التكا ع خّؼ الموطكع يةكوًا.

كفي الورف الكروـ وض وةتمؿ فواا الوطع اليةكم كال ّغػي كهػي ةكلػل
ً
ىجػ ػ ػ وػؿ ةى ًروػ ػ ػ و
ػكؿ ىر ل
ؽ ىكى يكػ ػ ػػف لمػ ػ ػ ىػف
ػب فىاى ك
تعػ ػ ػػال ) :فىىوويػ ػ ػ ى
ص ػ ػ ػ كد ى
ب لىػ ػ ػ ٍػكج ى كخ ٍرتىيػ ػ ػػي ًلى ػ ػ ػ ى
ًً
وف ){الميافوكف}َُ :
الصكالة ى
عام ػػض ةػ ػراّ ايمص ػػار )ك ك ػ ٍػف) ػػالجزـ غو ػػر ا ػػف مةوص ػػف ك ػػي
ة ػػر ٌ
)ُ)
عمرك كالةسف كمجاهد

كة ػرئ اليصػػب عطعنػػا عم ػ مػػا عػػد العػػاّ كهػػي ة ػراّة مخالعػػض لمس ػكاد
)ِ)
الةجض
الذم ةامت ل ٌ

ؽ) )ّ) ي ٌيػل لػك لػـ وكػف
كمف ةر الجزـ جعمل عطعنا عم مةؿ )فاصكػ كد ى
مجزكمػػا )ْ)عمػ جػكاب التميػػي ،كةػػكم الةمػػؿ عمػ المكإػػع لعػػدـ
العػػاّ لكػػاف
ن
)ٓ)

ظاكر ا عراب فول ،كمف يص ل جعمل معطكفنا عم لعظ )فاصدؽ).
ؽ) كاةع مكةع جكاب التميي الذم هػك مكةػع
كالةوووض ٌف الععؿ )فا ك
ص كد ى

ييػػل يروػػد ف وكػػكف اػػذا المعي ػ ؛ لػػذلؾ غمػػب
جػػزـ ،لكيػػل س ػ ؽ عػػاّ الس ػ وض ٌ
ييػل مػا يروػد م ػاركض
فيصػبٌ ،مػا الععػؿ )ك ك ٍػف) فمػـ ويصػب ؛ ٌ
معي الجػكاب ي

)ُ ) جامع ال واف ِٖ. ُُٗ-ُُٖ/

)ِ ) عراب الورف لميةاس ّ ، ّْٗ-ّْٖ/كالجامع يةكاـ الورف ُٖ. ُُّ/
)ّ ) الموتإػ ػ ػ ػػب ِ ، ُُُ/ْ ، ّّٗ/كم ػ ػ ػ ػػكؿ ع ػ ػ ػ ػراب الوػ ػ ػ ػػرف ِ ، ّٕٕ/كالك ػ ػ ػ ػػاؼ
ْ. ْْٓ/
)ْ ) الجامع يةكاـ الورف ُٖ. ُُّ/

)ٓ ) ال واف في غروب عراب الورف ِ. ُْْ/
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مػا ة مػػل فػػي معيػ العػػاّ فػػايوطع عيػل يةكًوػػا ،كجػػزـ ييػػل يروػػد اف وكػػكف جػكاب

مجردا مف معي الس وض.
التميي
ن
ؽ)
كومكف ف وككف هذا الوطػع ّغًوػا ؛ ذلػؾ ٌف ةكلػل تعػال ) :فاصكػ كد ى
جػاّ فػي سػػواؽ ا يعػاؽ ةػاؿ تعػػال ) :ك ً
ىيعويػكا ًمػػف كمػا ىرىزٍة ىيػا يكـ لمػػف ةىٍ ًػؿ ىف ىوػاٍتً ىي
ى
ً
و
و
ً
ػكؿ ىر ل
ؽ ىكى يك ػػف لم ػ ىػف
ىج ػػؿ ةى ًرو ػػب فىاى ك
ت فىىووي ػ ى
صػ ػ كد ى
ىة ػ ىػد يك يـ اٍل ىم ػ ٍػك ي
ب لى ػ ٍػكج ى كخ ٍرتىي ػػي لىػ ػ ى
ى
ًً
وف ){الميافوكف}َُ :
الصكالة ى
فإيػػل
فةػػوف وػػرل الع ػػد وػػكـ الووامػػض ٌف س ػ ب دخكلػػل اليػػار كػػاف خمػػل ٌ
وإػا ف
ٌ
وتمي ف وعكد ل الديوا مف جؿ ف ويعؽ ؛ لذلؾ كػاف مػف المّئػـ ن
ًً
ل
ٍّ
وف) فالصػّح
وعزز هذا المعي
)كى يكف لم ىػف الصكػالة ى
جزما ك ٌ
تمف ٌد ن
عـ فواؿ ى
ػع الععػؿ )ك ك ٍػف) عػف الةركػض ،كةطػعي الةركػض الػذم هػك
ع حـ مػف ا يعػاؽ  ،فوط ى

الجػػزـ ػ ٌػد مػػف ةركػػض العتةػػض التػػي هػػي اليصػػب ،فكػػاف الجػػزـ لتاكوػػد المعي ػ
السا ؽ عكاعمامل ج لمخالعتػل كعػدـ العطػؼ عموػل ،فوكػكف الوطػع ّغًوػا كلػوس
يةكوًا.

ةطعػا ّغًوػا،
كر ًع ه
وف) جػاز جعػؿ الرفػع فوػل ن
ككذلؾ ةكلل تعال  ( :ىك ية ه
ةطعا يةكوًا.
كما جاز في المكإكع السا ؽ جعمل ن
يف الةػكر العػوف لػوس ممػا وطػػاؼ
كةػد ةوػؿ ،كمػا م ٌػرٌ ،ف الرفػع كػاف ٌ
ػاف العاكاػػض
اػ كػف ،فػػّ وص ػ ح عطعػػل عم ػ الخمػػر ،كةػػد يركد عم ػ هػػذا التعموػػؿ ػ ٌ
وإا مما ج وطاؼ اػا ؛ ذ ج وطػاؼ ٌج ػالخمر ،كةػد
كع ًطعى ٍ
يج كر ٍ
ت ،كهي ن
ت ي
كجدت مف العائدة ف ذكر هيا ما ةد وسػاعد عمػ وإػاح س ٌػر الرفػع فػي هػذه

ا وض.

يدرس مػػادة التر وػػض ا سػػّموض فػػي معاػػد عػػداد المعممػػات
ةػػوف كيػػت ل
ػدت عم ػ كجااػػا مّم ػ الغإػػب كايس ػ ً :لػ ىػـ وسػػتخدـ
سػػالتيي طال ػػض ،كةػػد ػ ٍ
رخوصػا ل ػاكاتاـ؟ ةتػ ٌف الوػرف الكػروـ ةػوف ىو ًع يػد
متاعػا
دائما المرة ن
ن
الرجاؿ ن
وعدهـ الةكر العوف.
المؤميوف يعوـ الجيض ي
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كلػػـ تػػذ ٌكر كوػػؼ كػػاف جػكا ي لاػػا كةتئػػذ ،كةػػد وجػػاب عػػف هػػذا الس ػؤاؿ

متاعػػا ل ػػاكات الرجػػؿ هػػك الػػيظـ العممايوػػض كايكر وػػض ؛
ػ ٌ
ػاف الػػذم جعػػؿ الم ػراة ن
يياا هي التي دعتاا ل الت رج كال داّ زويتاا كمعاتياا لمرجاؿ في كسػائؿ
ٌ

ا عػػّـ المختمعػػض كفػػي كػػؿ مكػػاف ،كلػػوس ا سػػّـ الػػذم فػػرض عمواػػا الععٌػػض
كالةجػػاب ك مرهػػا ف ج ت ػػدم زويتاػػا ٌج لزكجاػػا  ،كمػػا ٌف ا سػػّـ ،ك مػػا هػػك
متاعػػا لزكجاػػا فوػػد جعػػؿ
مذ ػػت فػػي ت ػروعاتل كتكجوااتػػل  ،كمػػا جعػػؿ المػػرة ن

متاعا لزكجتل  ،فكؿ مياما متاعه لآلخر.
الرجؿ ن
ككػػذلؾ ومكػػف ف تكػػكف هػػذه هػػي ا جا ػض يعسػػاا فومػػا وتعمػػؽ ػػالةكر

متاعػػا
متاعػػا لمرجػػؿ فػػي الجيػػض فوػػد جعػػؿ الرجػػؿ ن
العػػوف اكيػػل كمػػا جعػػؿ الةػػكر ن
ك
لاف.
ػذكرت ةوووػض هػـ ممػا م كػر ذكػره  ،عسػ ف تكػكف
ود ييي فوما عد ت ي
صػػةوةض ،هػػي ف الةػػكر العػػوف ةوذمػػا يذكػػرف فػػي الوػػرف الكػروـ مػػا ةي ً
صػػد اػ كػف
ٌ
ى
يساّ الديوا المؤميات المكاتي ودخمف الجيض  ،ك
فاف سم ك كرـ عيد ا﵀ مف ف

كرف ٌاج في هذا السواؽ ؛ كالػدلوؿ عمػ
وذكرف في سواؽ المتاع  ،كالةكر ما يذ ى
ى
ؼ لىػـ و ٍ ً
اصر ي ك ً
ً
ً ً
ك
ػس ةىػٍ مىاي ٍـ ىكج
ذلؾ
ات الط ٍر ٍ ى
طمػذٍاي كف ًي ه
كصعاف وكلل تعال ) :فوا كف ةى ى
ك
ىجػ ا
ػامعاف مػػف ة ػ يؿ رجػػؿ مػػف ا يػػس ك رجػػؿ مػػف
ػاف){الرةمف }ٓٔ:م :لػػـ وجػ

الجف ؛ ذلؾ ياف لى ٍس ىف مف كلد دـ كج مف هؿ الديوا.
ٌ
وإػا كص ك
ػاّ)
ػعاف وكلػل تعػال ً) :كيػا ىي ى ػا ىٍي ي
كالدلوؿ عمػ ذلػؾ ن
اه كف ًي ى ن
[الكاةعػػض ]ّٓ:كوؤوػػد ذلػػؾ الةػػدوث الػػذم وركوػػل الترمػػذم" :عػػف لـ سػػممض ....
ةمت  :وا رسكؿ ا﵀  ،يساّ الديوا فإؿ ـ الةكر العػوف؟ ةػاؿ ػؿ يسػاّ الػديوا
فإؿ مف الةػكر العػوف كعإػؿ الظاػار عمػ ال طايػض  ،ةمػت  :وػا رسػكؿ ا﵀،

ػادتاف ا﵀ عػز كجػؿ  ..كفػي ةػدوث
ػواماف كع
صّتاف كص
ًكً ىـ ذلؾ؟ ةاؿ :
ٌ
ٌ
ٌ
الصكر الطكوؿ ٌف رسكؿ ا﵀ )صم ا﵀ عمول كسمـ) ووكؿ فودخؿ الرجؿ مياـ
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عم ذيتوف كس عوف زكجض مما وي ح ا﵀ كذيتوف مػف كلػد دـ لامػا فإػؿ عمػ
)ُ)

ادتاف ا﵀ في الديوا"
مف ي ا ا﵀ ع
ٌ
ػت كف اليػاس
كهذا ما وتإ في السكرة التي كرد فواا ال اهد التػي وي ٍ
في ا خرة عم ذّذض صياؼ :صيعوف في الجيض كصيؼ في اليار.
اب اٍل ىم ٍو ىم ىيػ ػ ًػض ىمػ ػػا
ىصػ ػ ىػة ي
)ك يكيػ ػػتي ٍـ ٍىزىك ن
اجػ ػػا ذىّذىػ ػضن {ٕ} فىا ٍ
ةػ ػػاؿ ا﵀ تعػ ػػال  :ى
ىصةاب اٍلم ٍوم ىي ًض {ٖ} كىصةاب اٍلم ٍ اىم ًض مػا ىصػةاب اٍلم ٍ ػا ً
كف
ىمض {ٗ} ىكالسكػا ًوي ى
ى ٍى ي ى ى ى ٍ ى ي ى ى
ٍى ي ى ى
السكا ًويكف {َُ} يكلىئً ىؾ اٍلموىكر كف {ُُ} ًفي جكي ً
ػوف
ات الكي ًع ًوـ {ُِ} ذيمكػضه لم ىػف ك
ى
ايكلً ى
ي ي ى
ى
ٍ
ً
ً
و
ً
ً
ػوف ىعمى ٍواى ػػا
إػ ى
وف {ُْ} ىعمىػ ػ يس ػ يػرور كم ٍك ي
ػكيض {ُٓ} يمتككئ ػ ى
{ُّ} ىكىةموػ ػ هؿ لم ػ ىػف ايخ ػ ًػر ى
ً
كؼ عمى ٍو ًاـ ًكٍل ىػد ه ك
كف {ُٕ} ًػاى ٍكك و
وؽ ك ىكػا و
اب ىكىى ً
ٍس
وف {ُٔ} ى
اف حم ىخم يػد ى
يمتىوىا ًم ى
@وطي ي ى ٍ
ػار ى ى
ى
ً و
كف ىع ٍياىػػا ىكج يو ً
لمػػف كم ًعػ و
كف
ػكف {ُٗ} ىكفىاكاىػػض لم كمػػا ىوتى ىخكوػ يػر ى
يزفيػ ى
ص ػ كد يع ى
ػوف {ُٖ} ج يو ى
ً
وف {ِِ} ىكاىمذى ً
اؿ المح ٍؤلي ًؤ اٍل ىم ٍكيي ً
كف
كر ًع ه
{َِ} ىكلى ٍةـ طى ٍو ور لم كما ىو ٍ تىاي ى
كف {ُِ} ىك ية ه
ٍ
كف) {الكاةعض.]ِْ-ٕ :
{ِّ} ىج ىزاّ ً ىما ىك يايكا ىو ٍع ىممي ى
ػكر عكاياذنػا يوعكػر عيػل
كمما هك معركؼ في المغض كف كؿ جمع وإػ حـ ذك نا
كً
وف ىمييػكا) {التةػروـ:
في العر وض صوغض التذكور  ،فاذا ةػاؿ تعػال  ) :ىوػا ىوحاىػا الػذ ى
كً
ص ػملي
ٖ} فػػالمراد الػػذوف مي ػكا كالم ػكاتي مػ كػف .عكاذا ةػػاؿ ،س ػ ةايل  :ي
)هػ ىػك الػػذم يو ى
ً
ً
عمىػ ٍػو يكـ كمّئً ىكتيػػل لًو ٍخ ػ ًػرج يكـ لم ػػف الظحميم ػ ً
ػات ًلىػ ػ الحي ػ ً
وم ػػا
ي ي ى
ػاف ً ػػاٍل يم ٍؤ ًمي ى
ػكر ىك ىك ػ ى
ى
وف ىرة ن
ى
ى ٍ ىى

رةوم ػ ػػا ،فوكل ػ ػػل تع ػ ػػال :
وإ ػ ػػا :كك ػ ػػاف المؤمي ػ ػػات
){ايةػ ػ ػزاب }ّْ :ف ػ ػػالمراد ن
ن
)كال كس ػ ػػا ًويكف ال كس ػ ػػا ًويكف) ةي ً
ص ػ ػػد ػ ػػل الس ػ ػػا وكف م ػ ػػف الم ػ ػػؤميوف كالس ػ ػػا وات م ػ ػػف
ى
ى
ى
المؤميػػات ،فاػػذه الذمٌػػض تإ ػ حـ الجيسػػوف متكئػػوف كمتكئػػات عم ػ سػػرر ميسػػكجض
الذهب ،يووػ كدـ لاػـ كلا كػف كػؤكس الخمػر كالعاكاػض كلةػـ الطوػر كالةػكر العػوف ،

متاعا تتمتع ل السا وات مف يساّ الديوا ،كما وتمتع ك
اف
عمف ن
فالةكر العوف يج ى
السا وكف مف الرجاؿ.
)ُ ) تعسور الورف العظوـ ج ف كذورْ. ِِٗ-ُِٗ/
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ػكف) إػمور وعػكد عمػ
)ج ىػزاّ ً ىمػا ىك ي
كالػكاك فػي ةكلػل تعػال  :ى
ػايكا ىو ٍع ىممي ى
كف) م :وعػ ػػكد عم ػ ػ الػ ػػذوف كػ ػػايكا وعممػ ػػكف
كف ال كسػ ػػا ًوي ى
))كال كسػ ػػا ًوي ى
ةكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
ػاياـ جػ ػػكزكا عم ػ ػ عمػ ػػالاـ
الصػ ػػالةات فػ ػػي الػ ػػديوا مػ ػػف الرجػ ػػاؿ كاليسػ ػػاّ  ،ػ ػ ٌ
الصػػالةض ،كج وعػػكد ،كمػػا هػػك كاإ ػ مػػف السػػواؽ ،عم ػ الةػػكر العػػوف  ،ػػؿ

الة ػػكر الع ػػوف يجع ػ ىػؿ التمتٌ ػػع ا ػػف م ػػف إ ػػمف الجػ ػزاّ ال ػػذم يووػ ػ كدـ لػ ػ ه ػػؤجّ
السا ووف مػف المػؤميوف العػامموف كالمؤميػات العػامّت  ،كةػد جػاّ فػي الةػدوث
)ُ)

كف هؿ الجيض ممكؾ فواا
ػاف كػ حؿ رجػؿ وػدخؿ الجيػض ممػػؾ وجمػس جيػب زكجتػل الممكػض ،ككػ ك
ػاف
فك ٌ

كوػؤت
كؿ امراة تدخؿ الجيض ممكض جالسض جيػب زكجاػا الممػؾ ،ي

ػالةكر العػوف

ػوف مامامػػا ك ػػوف وػػدواما ،ككّهمػػا ويظػػر الػ ك
ػواف وتمتػػع سػػماع
ورةصػ ىػف كوغليػ ٌ
كجكهاف ك لكاف ذوا ك
ك
ك
ك
اف.
ةصاتاف ك اليظر ل جماؿ
غيائاف كم اهدة ر
فاذا تصكريا هػذا الم ػاد مػف م ػاهد الجيػض ج وكػكف عػد ذلػؾ عطػؼ

ك
مر غرونػا ،ػؿ هػذا
كجعماف مما وطاؼ اف نا
الةكر العوف عم كؤكس الخمر
ما ةوؿ ل فػي ةػراّة الجػر كهػي ةػراّة متػكاترة كوػراّة الرفػع كالمعيػ " :كوطػكؼ
عمواـ الكلداف الةكر العوف

)ِ)

كةػ ػػد مػ ػ ٌػر فػ ػػي المكإػ ػػكع السػ ػػا ؽ جعػ ػػؿ المرفػ ػػكع فػ ػػي ةكلػ ػػع تعػ ػػال :
وف) موطكعا يةكوًا إع ار ل م تػد لخ ػر مةػذكؼ ،كالتوػدور :كلاػـ ةػكر
كرًع ه
)ك ية ه
ى
عوف  ،لككيل جاز عدـ ايخذ اذا ا عراب كالتودور ،إعراب هذا المرفكع رغـ
ككاب ،كلـ وج كػر كوت ػع المعطػكؼ عموػل مػف ةوػث المعػظ ،

رفعل معطكفنا عم
متاعػا معطكفنػا
ؿ رفع نا
تمووز لػل ممػا ة مػل ،ذلػؾ كف الةػكر العػوف  ،عكاف يجعم ىػف ن
عم متاع الخمر وػد كيا كػف ذكات ركاح كم ػاعر كعكاطػؼ ة ك
ػالاف ةػاؿ هػؿ

)ُ ) ةادم ايركاح ل

ّد ايفراح ص ُِْ. ُِٔ-

)ِ ) تعسور الورف العظوـ ج ف كذور ْ. ِٖٕ/
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ك
ػاياف كالوطػع ّغًوػا
فعػا ل
السر في هذا الرفع ر ن
الجيض مف يساّ الديوا ،فوككف ٌ
ج يةكوًا.
ل
عمم ػػا ،الما ػػـ اه ػػديا
الما ػػـ ايععي ػػا م ػػا عممتي ػػا كعممي ػػا م ػػا ويععي ػػا كزدي ػػا ن
كسدديا ،الماـ كيا يسالؾ الادل كالسداد ،الما كـ موف.
لػ(ظف) كأقكاتىا /إعرابه بيف المفعكلية كالحالية
َّ
المنصكب الثاني

مقدمة :

زعػػـ اليةػػاة كف الميصػػكب الذػػايي لػ ػ ك
)ظف) ك خكاتاػػا مععػػكؿ ػػل كلػػوس

ةا نج  ،ةاؿ سو كول )) :هػذا ػاب العاعػؿ الػذم وتعػداه فعمػل لػ مععػكلوف ،
ة ػػد المعع ػػكلوف دكف ا خ ػػر  ،كذلػ ػؾ ةكل ػػؾ :

كل ػػوس ل ػػؾ ٍف توتص ػػر عمػ ػ
ػر  ،كظ كػف عمػرك خال نػدا ػاؾ  ،كمذػؿ ذلػؾ  :رل ...
ودا ك نا
ىة ًسب ع د ا﵀ ز ن
ردت
ككجد  :عكاٌيما ميعؾ ٍف توتصر عمػ ةػد المععػكلوف هػا هيػا ٌيػؾ ٌيمػا
ى
ووويػا كػاف  ،ك ػ ًكا ...
ف ت وف مػا اسػتور عيػدؾ مػف ةػاؿ المععػكؿ ايكؿ ن

ووويا  ،ك ًكا))
فإيما
ٌ
ذكرت ظييت كيةكه ؛ لتجعؿ خ ر المععكؿ ن
ى
)ِ)
كهذا هك مذهب اليةاة ال صرووف كةػد يسػ كا لػ العػراّ كالكػكفووف
)ُ)

كف هذا الميصكب يصب عم الةاؿ

)ّ)

كمػذه اـ خػّؼ مػا ييسػب لػػواـ  ،فوػد جعػؿ العػراّ الميصػكب الذػػايي
ػاج ،ة ػػاؿ ف ػػي ةكل ػػل
لمعع ػػؿ )تخ ػػذ) ال ػػذم ه ػػك م ػػف خػ ػكات )ظ ػ ٌػف) )ُ)خ ػ نا
ػر ج ة ػ ن
)ُ) كتاب سو كول ُ. ٕٔ/
)ِ) ويظػػر  :الموإػػب لمم ػػرد ّ ، ٗٓ/كالمعصػػؿ فػػي عمػػـ العر وػػض لمزمخ ػػرم ص ِّّ،
كالموػػرب ج ػػف عصػػعكر ص ُٕٕ  ،كهمػػع الاكامػػع لمسػػوكطيُ ، ّٕٓ/كةا ػػوض الص ػ اف
عم

رح اي مكيي ِ. ِٔ/

)ّ) ويظػ ػػر  :ا يصػ ػػاؼ فػ ػػي مسػ ػػائؿ الخػ ػػّؼ ِ، ُِّ-َّٕ/كهمػ ػػع الاكامػ ػػع ُ، ْٕٓ/
ك رح التصرو عم التكإو ِ. ُُٖ/
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تعال ) :ما كاف وي غي ليا ٍف يتخذ مف دكيؾ مف كلواّ){العرةاف ))}ُٖ :فمك
يف العػرب ٌيمػا تػدخؿ ً
لـ تكػف فػي )ايكلو ً
ػاّ))م ٍف) كػاف كجانػا جو نػدا  ...ك
)م ٍػف)
)ِ)
في ايسماّ ج في ايخ ار))
كمػػا ذعمػػب فوػػد ةػػاؿ فػػي ا وػػض يعسػػاا ً :
)))مػ ٍػف) تػػدخؿ فػػي الجةػػد عمػ
اليكرة في اج تداّ كج تػدخؿ فػي المعػارؼ  ...كمػف ةػاؿ ٍ :ف يتخػذ ذػـ دخماػا
عمػ المععػػكؿ الذػػايي فاػػك ة ػػو ))

)ّ)

ذايوػػا
فوػػد جعػػؿ الميصػػكب الذػػايي مععػػكنج ن

عم مذهب ال صرووف .

كةػاؿ ػك كػر ػف ايي ػارم فػي عػراب ال ػطر الذػايي مػف وػت امػػرئ

الوػ ػػوس  :كمػ ػػا ٍف رل عيػػػؾ الغكاوػػػض تيجمػ ػػي )) :كخ ػ ػػر ) رل) مػ ػػا عػ ػػاد مػ ػػف
تيجم ػػي)) )ْ) كة ػػاؿ فػ ػػي و ػػت عيتػ ػرة  :رل الم ػػكت وعت ػػاـ الكػ ػراـ كوصػ ػػطعي :
)))المػػكت) ميصػػكب ػػ) رل) كخ ػػر ) رل) مػػا عػػاد مػػف )وعتػػاـ)))

)ٓ)

ككػػذلؾ

اسما كخ نار)ٔ).
جعؿ ميصكىي )زعـ) ى
ػر ج ػػكاؿ فوػػل  ،كةػػد وةصػػؿ ؛ ك
يف كموامػػا مػػف
كف جعػػؿ الةػػاؿ خ ػ نا
ةوػػث المعي ػ كايصػػؿ مػػف كاد كاةػػد  ،كمػػا ع ػراب الةػػاؿ مععػػكنج فػػّ وص ػ ٌ ،
كما جمع عمول ال صروكف فوما تودـ ذكره اطؿ ايدلض ا توض :
الدليؿ األكؿ  :الحاؿ كالمفعكؿ به بيف المفظ كالمعنى  :هذا الػدلوؿ

رد ال ص ػرووف عم ػ الكػػكفووف  ،فوػػد ةػػاؿ ػػك ال ركػػات ػػف
ميتػػزع ممػػا تإػػميل ٌ
)ُ) ويظر  :رح ا ف عووؿ ُ. ِْٗ/
)ِ) معايي الورف ِ. ُِٔ/
)ّ) مجالس ذعمب ُ. َُِ-َُُ/
)ْ) رح الوصائد الس ع الطكاؿ ص ّٓ .
)ٓ) المصدر يعسل ص ََِ. . َُِ-
)ٔ) ويظر  :المصدر يعسل ص ِْٓ.
849

ايي ػػارم )) :ذهػػب الككفوػػكف ل ػ

كف خ ػػر )كػػاف) كالمععػػكؿ الذػػايي ل ػػ)ظييت)

يصػػب عم ػ الةػػاؿ  ،كذهػػب ال ص ػروكف ل ػ

كف يص ػ اما يصػػب المععػػكؿ ج

عم ػ الةػػاؿ  ،كمػػا الككفوػػكف فػػاةتجكا ػػاف ةػػالكا  :فإكيػػا مػػا كجػػديا فعػ نػّ ويصػػب
مععكنج هك العاعؿ في المعي ٌج الةاؿ فكاف ةممل عمول كل ؛ كيكيل وةسف
ػت زو نػدا
وإػا فػي ظيي ي
ٍف وواؿ فوػل  :كػاف زوػد فػي ةػاؿ كػذا  ،ككػذلؾ وةسػف ن
ودا في ةػاؿ كػذا ؛ فػد ٌؿ عمػ كيػل يصػب عمػ الةػاؿ  ،ةػالكا :
ةائما :
ظييت ز ن
ي
ن
كج وجكز ف وواؿ  :كيل لك كاف يصنا عم الةاؿ لما جاز ٍف ووػع معرفػض فػي
ػر غّمػؾ  ،كالةػاؿ ج تكػكف معرفػض عمػ
ػت عم نا
يةك  :كاف زود خػاؾ  ،كظيي ي

كيػػل ةػػد جػػاّت الةػػاؿ معرفػػض فػػي ةػػكلاـ  :فارسػػماا الع ػراؾ  ...كطم ػػت ىجاػػدؾ
دئػػل  ،ك كمػػا ال صػروكف فػػاةتجكا ػػاف ةػػالكا  :كيمػػا

ػكده عمػ
كطاةتػػؾ  ،كرجػػع عػ ى
ةمي ػػا  :كف يصػ ػ اما يص ػػب المعع ػػكؿ ج عمػ ػ الة ػػاؿ يكيام ػػا ووع ػػاف ف ػػي ية ػػك
وإػا  :ظييتيػل ٌوػاه  ،كالإػمائر ج توػع ةػك ناج
ةكلاـ ٌ :
كياهـ  ...ككذلؾ ةالكا ن
ةاؿ  ،فى يعًد ىـ ركط الةاؿ فواما  ،فكجب ٍف ويتصػ ا يصػب المععػكؿ  ...كمػا
الجكاب عف كممات الككفووف  ...كيل وةسػف ٍف ووػاؿ  :كػاف زوػد فػي ةػاؿ كػذا

ةائمػا  ،ظييػت زو نػدا فػي ةػاؿ كػذا  ،تػدؿ عمػ
 ،ككذلؾ وةسف في
ي
ظييت زو نػدا ن
كف يصػ اما يصػػب الةػػاؿ  ،ةميػػا هػػذا كيمػػا وػػدؿ عمػ الةػػاؿ مػػع كجػػكد ػػركط
الةػػاؿ  ،كلػػـ وكجػػد ذلػػؾ ؛ ك
يف مػػف ػػركط الةػػاؿ ف تػػاتي عػػد تمػػاـ الكػػّـ ،
وإػػا فػػي المععػػكؿ الذػػايي
كلػػـ وكجػػد ذلػػؾ فػػي )كػػاف) الياةصػػض  ...كلػػـ وكجػػد ن
ػ)ظييت) الت ػػي معيػ ػ الظ ػػف  ...كك ػػذلؾ م ػػف ػػركطاا ٌج تك ػػكف جك يكػ ػرة ،
لػ ػ
ي
ػاج
نا
ككذور ما ووع خ ر )كاف)  ،كالمععكؿ الذايي لػ)ظييت) معرفض  ،كلػك كايػا ة ن
لمػػا ج ػػا از ف ووعػػا جك يكػ ػرة ؛ فمم ػػا جػػاز ٍف ووع ػػا معرف ػػض دؿ عم ػ كيام ػػا لوس ػػا
ةاؿ)) )ُ).

)ُ) ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ـ ُُٗ .ُِّ-َّٕ/ِ ،
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كةد تمسؾ ال صروكف اذه الةجج المعظوػض ك ارةػكا وتياةمكياػا فػي كتػب

كف الذػػايي ميصػػكب

اليةػػك  ،جػػاّ فػػي ػػرح التص ػرو )) :كذهػػب العػ ٌػراّ ل ػ
ػركر  ،كع ػػكرض
ػار كمج ػ نا
الت ػ ػ ل الة ػػاؿ ؛ مس ػػتدجن كةكع ػػل جمم ػػض كظرفن ػػا كج ػ ًا
وتـ الكّـ دكيل)) )ُ).
كإمور
نا
كةكعل معرفض
ن
كجامدا  ،ك ٌايل ج ٌ
رد اػػا ال ص ػروكف عم ػ مػػا
يسػػتيتج ممػػا تو ػدـ ذك ػره كف الةجػػج التػػي ٌ
يس كه ل الككفووف هي :
ُ-ككف الميصكب الذايي ل ك
ػ)ظف) ك خكاتاا ووع مكةع العمدة .

ِ-مجوئل معرفض  ،كمف ركط الةاؿ ٍف ج تككف ٌج يكرة .
جامدا  ،كمف ركط الةاؿ ٍف تككف م توض .
ّ-مجوئل
ن
كهذه الةجج جموعاا لعظوض ةتض  ،هػذا مػف جاػض  ،كمػف جاػض خػرل

 ،كيل ج ومزـ كجكدها في الميصكب الذايي كيل مععكؿ ل  ،كج ومزـ ككياا فوػل

ت لػواـ ،
العراّ كالككفوكف  ،كمػا يسػ ٍ
كيل لوس ةاؿ  ،كما الةجج التي ذكرها ٌ
فاي ةجج معيكوض  ،م  :ومزـ مف كجكدها في الميصػكب الذػايي كيػل ةػاؿ ج

مععكؿ .

ػاف الميصػػكب الذػػايي ل ػ ك
فوػػد اسػػتدؿ ال ص ػروكف ػ ك
ػ)ظف) ك خكاتاػػا لػػوس

ػمور كاس نػما جام نػدا كػالمععكؿ ػل  ،كج وكػكف ػيّ
ةاج  )) :كةكعل معرفض كإ نا
ن
ةاج)) )ِ).
مف ذلؾ ن
ػادا عمػ هػػذه الةجػػج المعظوػػض المختموػػض  ،كوػػد الػػدكتكر مصػػطع
كاعتمػ ن
جػكاد  ،كالػػدكتكر ػراهوـ السػػامرائي)ّ) كالػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرائي وػػكة مػػذهب

ال صرووف )ُ).

)ُ) رح التصرو عم التكإو ِ ، ُُٖ/كويظر همع الاكامع ُ. ْٕٓ/
)ِ) همع الاكامع ُ. ْٕٓ/
)ّ) ويظر  ،الدراسات المغكوض في العراؽ  ،لموزاز ص ُِٔ.ُٕٔ-
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كف ةػػكؿ ال ص ػرووف  ،كمػػف ت ػ عاـ عػػف لسػػاف السػػوكطي )) :كج وكػػكف

اطّ المعي ؛ فالةاؿ كما
ةاج)) اطؿ اليوؿ ة ؿ ٍف وككف ن
يّ مف ذلؾ ن
وإػا معرفػػض كجامػدة  ،يةػك ةكلػػل تعػال  ) :ىوػا ىوحاىػػا
تػاتي م ػتوض كيكػرة  ،تػاتي ن
ً
ً
و
ً
ً
كً
وعا){اليسػػاّ  }ُٕ :كةكلػػل
الػػذ ى
وف ىمييػكٍا يخػ يذكٍا ةػ ٍذ ىريك ٍـ فىػػايع يركٍا ذيىػػات ًىك ايعػ يػركٍا ىجم ن
ً
تع ػػال ) :فىاتك ىخػ ػ ىذ ٍ ً
ػر
كة ىي ػػا فىتى ىمذك ػ ىػؿ لىاى ػػا ى ى ػ نا
ت م ػػف يدكيً ًا ػ ٍػـ ة ىجان ػػا فىا ٍىر ىسػ ػٍم ىيا ًلى ٍواى ػػا ير ى
)كًا ٍذ يةٍميػا لًٍممآلئً ىك ًػض اسػج يدكٍا ىدـ فىسػج يدكٍا ىجك
ى ىى
ٍي
ىس ًكوًا){مروـ  }ُٕ :كةكلػل تعػال  :ى ع ى ى
ً
ػت ىوػا
وس ةى ى
ػت ًط نويػا){ا سػراّ  }ُٔ :كةكلػل تعػال ) :ةىالى ٍ
ىس يج يد ًل ىم ٍف ىخمى ٍو ى
اؿ ى ٍ
ًٍ م ى
ً
ً
ػب){هكد }ِٕ:
ىكٍومىتىػ ىىلًػ يػد ىك ىىي ػ ٍا ىع يجػ ه
ػي هّ ىع ًجوػ ه
ػكز ىك ىهػ ػ ىذا ى ٍعمػػي ى ػ ٍػو نخا كف ىهػ ػ ىذا لى ى ػ ٍ
كيةك  :رسماا ً
العراؾ  ،كطم تل ىجادم كطاةتي  ،ككممتل فاه ل ف كي  ،كرجػع
ةإػاـ وإوإػاـ  ،كجػاّ زوػد كةػده  ،كمػررت
ى
عكده عم دئل  ،كجاّ الوػكـ ٌ
ػػالوكـ ذّذػػتىاـ  ،ك ر عػػتىاـ  ،ل ػ الع ػرة  ،كيةػػك ةكلػػؾ  :عممتػػل الةسػػاب انػػا
ػز
انا  ...كخمؽ ا﵀ الزرافض ودواا طكؿ مف رجمواا )ِ)  ،كيةك  :هذه ج تؾ خ نا

ط
كمررت زود
ةدودا ،
 ،كخاتمؾ
كةؿ  ،كتعرةكا وادم س ا  ،كجاّت ل سػ ى
ى
ن
ي
سكد  ،كهذا ما صرح ل اليةاة )ّ) .
العظاـ كلووتل
ى

كمػػف اليةػػاة مػػف يٌػػل عم ػ هػػذه الةوووػػض  ،فوػػد ةػػاؿ وػػس الةمصػػي :
ػمور عػػد
ػمور ال ػه ج ةاجػػض وكلػػل إػ نا
))كةكلػػل  :كعػػكرض كةكعػػل معرفػػض كإػ نا

)ُ) ويظر  :معايي اليةك ِٓ/
)ِ) ويظػػر  :ػػرح التسػػاوؿ لمم ػرادم ج ػػف مالػػؾ ِ ، ِْٔ-ِِٔ/كالموػػرب ج ػػف عصػػعكر
ص ُِٖ ، ُِٗ-كارت اؼ الإرب ي ي ةواف اييدلسي ِ. ّّٕ-ّّْ/
)ّ) ويظ ػػر  :هم ػػع الاكام ػػع ِ ، ِٖٗ-ِّٗ/ك ػػرح التصػ ػرو عمػ ػ التكإ ػػو ِ، ٖٓٗ /
ْٗٓ . ُٖٔ ، ُّٔ، َُٔ، ٖٓٗ ،
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ةواسػػا
ةكلػػل معرفػػض  ،ذػػـ الةػػاؿ ةػػد تػػاتي معرفػػض كجامػػدة كذوػ نا
ػر  ،ػػؿ جػػاز ذلػػؾ ن
جماعض مياـ ال غدادوكف كوكيس  ،فمعؿ العراّ كافواـ عم ذلؾ)) )ُ).
ػتيادا ل ػ المعي ػ كايصػػؿ كف الميصػػكب الذػػايي ل ػ ك
ػ)ظف)
ذا ذ ػػت اسػ ن
ك خكاتاػا ةػاؿ  ،فإكيػل وي غػػي ٍف ج ومتعػت عػد ذلػؾ لػ ال ػركط المعظوػض  ،ػػؿ
يوع حد مف ك ر الخطا في مػياج الد ارسػات اليةكوػض ٍف ييعػي مػا ووتإػول المعيػ
ةجض تتعمؽ المعظ  ،ؿ المياج الصةو كالسموـ الذم وجب ٍف وؤخذ ل ٍف

يعدؿ مف ال ركط المعظوض لما ووتإول المعي  ،فػّ يػدعي كف هػذا الميصػكب
ٌ
ػاج؛ لكةػػكع
ػاج لكةكعػل إػ نا
ػمور  ،ػؿ يػػذهب لػ جػكاز كةػػكع الإػمور ةػ ن
لػوس ةػ ن

إمور عد ك
)ظف) ك خكاتاا .
نا
الةاؿ
كمما اةتج ل ال صػروكف ٌف الةػاؿ فإػمض وػتـ الكػّـ ػدكياا  ،كلػوس
كذلؾ الميصكب الذايي ل ك
ػ)ظف) )ِ).

ةاج ؛ لككف الةاؿ فإػمض
ذا لـ وجز ال صروكف جعؿ هذا الميصكب ن
 ،كج ػػب عم ػػواـ ك ػػذلؾ ف ج وجو ػػزكا جعم ػػل معع ػػكنج ؛ ك
وإ ػػا
يف المعع ػػكؿ ػػل ن
كالةػػاؿ يوعػ ٌػد عيػػدهـ فإػػمض  ،هػػذا مػػف كجػػل  ،كمػػف كجػػل خػػر فػ ك
ػإف هػػذا الػػزعـ
ػةوةا ةت ػ عوػػب عػػض اليةػػاة عم ػ ذلػػؾ وكلػػل )) :لػػوس هػػذا ػػاف
لػػوس صػ ن

ػتـ الك ػػّـ دكي ػػل  ،ية ػػك ةكل ػػل
دائم ػػا  ،عكا ٍف ك ػػاف ع ػػض ايم ػػاكف ج و ػ ٌ
الة ػػاؿ ن
)ّ)
تعال ) :كما خمويا السمكات كايرض كما وياما جع وف){الدخاف ))}ّٖ :
ػام ةػاؿ مػف ايةػكاؿ ؛
فالةاؿ )جع وف) في ا وػض ج ومكػف اجسػتغياّ عياػا ل
يكيل ةذفاا ويومب معي ا وض مف ا ذ ات ل اليعي .

)ُ) ةا وض وس الةمصي اامش رح التصرو ِ. ُْٖ/
)ِ) ويظر  :همع الاكامع ُ ، ْٕٓ/ك رح التصرو ِ. ُُٖ/
)ّ) رح التصرو ِ. ُْٖ/
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كالةوووػػض كف الةػػاؿ ج يوػػؤت اػػا فػػي الكػػّـ يلوسػػتغي عياػػا  ،ػػؿ ج
ػت لػـ
ت زو نػدا مس ن
ػوئا  ،فاي ي
وي ح المتكمـ الكّـ ٌج مف جماا يةك ةكلؾ  :إػر ي
ودا ٌج مف جؿ ٍف توود إر ؾ لزوػد إسػاّتل  ،فمػكج التصػرو
ت زن
توؿ  :إر ي
ت زو ػ نػدا  ،كك ػػذلؾ ذا ةمي ػػا :
ػدت ةاج ػػض ف ػػي ٍف تو ػػكؿ  :إ ػػر ي
إس ػػاّتل لم ػػا كج ػ ى

عج يػػي زو ػػد ص ػػادةنا  ،فوػػد ةو ػػديا ا عج ػػاب زو ػػد صػػدةل  ،ػػؿ ل ػػكج ةص ػػكؿ
الصدؽ ما ةصؿ عجاب .

وإػا
الدليؿ الثاني  :معنى الحاؿ كمعنى القبر  :كهذا الػدلوؿ ميتػزع ن

مف تع ور اليةاة عف هذا الميصكب  ،فود ةػالكا مػا وػدؿ عمػ ةالوتػل ج عمػ

مععكلوتل  ،مػف ذلػؾ ةػكلاـ  :كيػل خ ػر الميصػكب ايكؿ فػي ايصػؿ  ،كعّةػض
الخ ػػر الم ت ػػد ه ػػي عّة ػػض الص ػػعض مكص ػػكفاا  ،كعّة ػػض الة ػػاؿ ص ػػاة اا ،

كوخػػرج عػػف هػػذه العّةػػض المععػػكؿ ػػل ؛ ةت ػ ػ ٌػوف اليةػػاة كف ))الخ ػػر كاليعػػت
كالة ػػاؿ)) ج ػػيس كاة ػػد)ُ)  ،ػػؿ ص ػػرح س ػػو كول ا ػػذه الةووو ػػض وكل ػػل )) :كذل ػػؾ

ةكلػ ػػؾ  ...ظػ ػ كػف عمػ ػػرك خالػ ػ نػدا ػ ػػاؾ  ...عكاكيمػ ػػا ميعػ ػػؾ ٍف توتصػ ػػر عم ػ ػ
ردت ٍف ت ٌػوف مػا اسػتور عيػدؾ مػف ةػاؿ المععػكؿ
المععكلوف ها هيػا كيػؾ كيمػا
ى
)ِ)
ووويا ك ًكا))
ايكؿ ن
ةػ ػػد

ذايو ػػا  ،ه ػػك ف ػػي
فالميص ػػكب الذ ػػايي ال ػػذم عر ػػل س ػػو كول معع ػػكجن ػػل ن
الةوووض كالمعي ةاؿ لممععكؿ ل ايكؿ ؛ كما صرح ذلؾ سػو كول ؛ لػذا وجػب
ع ار ل ةاجن عيل .

الػػدليؿ الثالػػث  :تعريػػؼ النحػػاة لمحػػاؿ كالمفعػػكؿ بػػه  :كهػػذا الػػدلوؿ
وعرفػػكف كػ ًػّ مػػف الةػػاؿ كالمععػػكؿ ػػل ،
ميتػػزع ن
وإػػا مػػف كػػّـ اليةػػاة  ،كهػػـ ٌ
فةوووض هذا الميصكب مطا ؽ لتعروؼ اليةاة لأكؿ كغور مطا ؽ لمذايي  ،فود
)ُ) المصدر يعسل ِ. ٖٓٗ/
)ِ) كتاب سو كول ُ. ٕٔ/
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عرفكا الةاؿ اكيل ما وكيت هوئػض صػاة اا )ُ) م  :هػي صػعض لػل ك)) ٍف تكػكف
ٌ
)ِ)
يعػػس صػػاة اا فػػي المعي ػ )) كاليةػػاة مجمعػػكف عم ػ كف الميصػػكب الذػػايي

لػ ك
ػ)ظف) ك خكاتاػػا  ،و ػ ٌػوف هوئػػض الميصػػكب ايكؿ  ،ك كيػػل يعسػػل فػػي المعيػ
ةتػ عرفػكا ميصػػك ي )ظػ كػف) كيػػل مػػا كػػاف ))ذػػايي مععكلوػػل ع ػػارة عػػف ايكؿ ،
)ّ)

كها هك ذا ك
)ظف ك خكاتاا)))

،

)ْ)

كهػ ػػـ وػ ػػكلاـ هػ ػػذا ةػ ػػد ٌوي ػ ػكا مػ ػػف جاػ ػػض خػ ػػرل كف الميصػ ػػكب الذػ ػػايي
)ٓ)
لػ) عط ) ك خكاتاا غور ايكؿ
كهػػذه هػػي ةوووػػض المععػػكؿ ػػل  ،كالعػػرؽ ويػػل ك ػػوف الةػػاؿ  ،ةػػاؿ ػػك

سػػعود السػػورافي  ،كهػػك و ػػرح كػػّـ سػػو كول )) :هػػذا ػػاب مػػا وعمػػؿ فوػػل الععػػؿ
فويتصػػب  ،كهػػك ةػػاؿ كةػػع فوػػل الععػػؿ كلػػوس مععػػكؿ  ...إػػمف سػػو كول هػػذا

ال ػػاب مػػا ويتصػػب ؛ ييػػل ةػػاؿ  ،كفػػرؽ ويػػل ك ػػوف مػػا ويتصػػب ؛ يكيػػل مععػػكؿ
ةػػدهما ،

ذػاف  ،فومػا وتعػدل مػػف الععػؿ لػ مععػكلوف  ،كلػػؾ ٍف توتصػر عمػ
مػػف ة ػػؿ كف الةػػاؿ كيمػػا هػػي كصػػؼ مػػف كصػػاؼ العاعػػؿ كالمععػػكؿ فػػي كةػػت

كةكع الععؿ  ،كوكلؾ  :ةاـ زوػد إػاة نكا  ،م  :كةػع فعمػل فػي الةػاؿ التػي هػك
مكصكؼ فواا ػ)إاةؾ)  ،كإرب زو هػد هي نػدا ةائمػضن  ،م  :كةػع الإػرب اػا

الذكب ،
ودا
في الةاؿ التي هي مكصكفض فواا ػ)ةائمض)  ،عكاذا ةمت :
كسكت ز ن
ي
ى
فالذكب لوس هك الكاسي  ،كج هػك المكسػك  ،فمػوس ةػاؿ كةػع فواػا الععػؿ مػف

)ُ) ويظر  :رح ا ف عووؿ ُ. ِٔٓ/
)ِ) رح التصرو ِ. ُِٔ/
)ّ) ويظر :ك ؼ الم كؿ في اليةك ص ََُ .
)ْ) الغرة المخعوض ُ. ِّْ/
)ٓ) ويظر  :ك ؼ الم كؿ ص ََُ  ،كالغرة المخعوض ُ. ِّْ/
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ةكالامػػا ؛ فكجػػب ٍف وكػػكف الذػػكب مذػػؿ زوػػد فػػي كصػػكؿ الععػػؿ لوػػل كتياكلػػل
)ُ)
لل))
كةاؿ ا ف وعوش)) :الةاؿ ت ل المععكؿ ل مف ةوث كياا تجػيّ عػد

تم ػػاـ الك ػػّـ  ...كتعارة ػػل ف ػػي كيا ػػا ه ػػي العاع ػػؿ ف ػػي المعيػ ػ كلوس ػػت غوػ ػره ،
فالراكب في  :جاّ زود راكنػا  :هػك زوػد  ،كلػوس المععػكؿ كػذلؾ  ،ػؿ ج وكػكف
جك غوػ ػػر العاعػ ػػؿ  ،كلػ ػػذلؾ امتيػ ػػع  :إػ ػػر تييي  ،كإػ ػػر تى ىؾ  ،جتةػ ػػاد العاعػ ػػؿ
ت يعسػػي  ،فػػاليعس فػػي ةكػػـ ايجي ػػي  ،كلػػذلؾ
كالمععػػكؿ  ،فا كمػػا ةػػكلاـ  :إػػر ي
)ِ)
وخاط اا ر اا  ،فووكؿ  :وا يعس اةمعي  ،مخاط ض ايجي ي))
فإذا كاف اليةاة ةد جمعػكا عمػ

كف العػرؽ ػوف الةػاؿ كالمععػكؿ  :هػك

كف الةػػاؿ هػػك العاعػػؿ  ،ك المععػػكؿ فػػي المعيػ  ،ك كيػػل صػػعض لامػػا  ،كلػػوس

المععكؿ كػذلؾ  ،ػؿ هػك غورهمػا فػي المعيػ  ،ك جمعػكا مػف جايػب خػر عمػ

كف ميص ػػكب )ظ ػ كػف) ك خكاتا ػػا الذ ػػايي  ،ه ػػك ص ػػعض لميص ػػك اا ايكؿ  ،ك ه ػػك
كف

ايكؿ فػ ػ ػػي المعي ػ ػ ػ  ،فاػ ػ ػػذا ا جمػ ػ ػػاع ووتإػ ػ ػػي عم ػ ػ ػ ٍف وجمع ػ ػ ػكا عم ػ ػ ػ
الميصػػكب الذػػايي ل ػ ك
ػ)ظف) ك خكاتاػػا ةػػاؿ كلػػوس مععػػكؿ  ،كمػػا تص ػروةاـ اكيػػل
مععػػكؿ ػػل  ،فاػػك تيػػاةض ص ػرو  ،كماخػػذ مػػا كػػاف وي غ ػ لميةػػاة ٍف وكةع ػكا
يعساـ فول .
كةد جمعكا عم

كف ))المععكؿ ل يصب ذا ذكرت مػف فعػؿ ػل))

عمرا))
م )) :هك الذم ووع عمول فعؿ العاعؿ في مذؿ ةكلؾ  :إرب زود ن

)ّ)

)ْ)

)ُ) رح كتاب سو كولُ. ِِٗ/
)ِ) ػ ػػرح المعص ػ ػػؿ ِ ، ٓٓ/كتو ػ ػػدوـ ال ػ ػػدكتكر مو ػ ػػؿِ ، ْ/كويظ ػ ػػر  :اي ػ ػ ػ اه كاليظ ػ ػػائر
ِ. . ُٖٗ-ُٖٖ/
)ّ) الموتإب لمم رد ُ. ٖ/
)ْ) المعصؿ في عمـ العر ض لمزمخ رم ص ْٓ  ،كويظر  :همع الاكامع ِ. ٓ/
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ودا) في يةك
كهذا التعروؼ المجمع عمول لممععكؿ ل  ،ويط ؽ عم )ز ن
ػت زوػ نػدا صػػادةنا ؛ يكيػػل هػػك ال ػذم كةػػع عموػػل ةػػدكث الظػ لػف  ،كمػػا
ةكليػػا  :ظييػ ي
)صػػادةنا) فاػػك صػػعض لمػػا كةػػع عموػػل هػػذا الةػػدكث  ،م  :هػػك صػػعض لمػػا كةػػع
عمول فعؿ العاعؿ ؛ فّ كجل في ع ار ل غور الةاؿ
الػػػػدليؿ الرابػػػػع  :مكقػػػػع الجممػػػػة بػػػػيف الحاليػػػػة كالمفعكليػػػػة  :ةػ ػػاؿ

الس ػػوكطي )) :كزع ػػـ العػ ػراّ كف ه ػػذه ايفع ػػاؿ ل كم ػػا طم ػػت اس ػػموف

ػ ػ ات م ػػف

ايفعاؿ مما وطمب اسموف  ،ةدهما  :مععكؿ ػل  ،كا خػر ةػاؿ يةػك  :توػت

زو نػدا إػػاة نكا  ،كاسػتدؿ كةػػكع الجمػؿ كالظػػركؼ كالمجػركرات مكةػػع الميصػػكب
الذايي هيا كما توع مكةػع الةػاؿ  ،كج ووػع ػيّ مػف ذلػؾ مكةػع المععػكؿ ػل))

)ُ)

كه ػػذا م ػػف ايدل ػػض الدامغ ػػض عمػ ػ

مععكؿ ؛ ك
يف المععكؿ ج ووع

كف الميص ػػكب الذ ػػايي لػ ػ ك
ػ)ظف) لػ ػػوس

ل جممض  ،كج جممض .

ةػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ )) :اختم ػػؼ ف ػػي العاعػػؿ كيائ ػػل هػػؿ وككي ػػاف جمم ػػض ؟

فالم ػػاكر المي ػػع مطمونػػا  ،ك ج ػػازه ه ػػاـ كذعم ػػب  ،يةػػك وعج ي ػػي ةػػاـ زو ػػد ...
كميعػكا  :وعج يػػي ووػػكـ زوػػد  ،ك جازهمػػا ه ػػاـ كذعمػػب ...كميػػع ايكذػػركف ذلػػؾ
كمل  ،ك كلكا ما كرد  ...عم

إمار ) ف)))

)ِ)

كم ػػا ةال ػػل ا ػػف ه ػػاـ و ػػدؿ دجل ػػض ةاطع ػػض عمػ ػ

ػاعّ
كف الجمم ػػض تو ػػع ف ػ ن

كيائب فاعؿ  ،لكف استعماؿ ) ف) فوواؿ  :وعج يي ف ةاـ زود ،كوعج يي ف

ووػػكـ زوػػد  ،كمػػا است ػػاد ػػل ا ػػف ه ػػاـ كػػاف مػػف هػػذا ال ػػاب  ،م  :كمػػا ةػػاؿ
))ك كل ػكا مػػا كرد  ...عم ػ

إػػمار ) ف))) ككػػاف وي غػػي ج ػػف ه ػػاـ كغو ػره ف

وإػا مععػكنج ػل لكػػف
وإػوعكا لػ العاعػؿ كيائ ػل  ،المععػكؿ ػل  ،فالجممػض توػع ن
)ُ) همع الاكامع ُ. ْٕٓ/
)ِ) مغيي الم وب ِ. ِْٖ/
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واسػػتعماؿ ) ف) فػػكركد الميصػػكب الذػػايي لػ ك
ػ)ظف) ك خكاتاػػا جممػػض دلوػػؿ ياهوػػؾ

مف دلوؿ  ،عمػ

كيػل لػوس مععػكؿ ؛ يكيػل لػك روػد مػف الجممػض فػي هػذا المكةػع

ػت زو نػدا ٍف وكػذب
معي المععكلوض لكجب استعماؿ ) ف) ك ٍف ووػاؿ مػذّن  :ظيي ي
 ،ككػػاف عمػ اليةػػاة ف وسػػمطكا الةكػػـ الػػذم سػػمطكه عمػ العاعػػؿ كيائ ػػل  ،ف

وإ ػػا عمػ ػ المعع ػػكؿ ػػل ٌ ،ج كيا ػػـ اس ػػت عدكه لظ ػػياـ الخ ػػاطح ػ ك
ػاف
وس ػػمطكه ن
الميصػػكب الذػػايي لػ ػ ك
ػر مػػا
ذايوػػا ؛ ذ هػػذا الميصػػكب كذوػ نا
)ظف) ك خكاتاػػا مععػػكنج ن
ووػػع جممػػض  ،كهػػك ووػػع جممػػض ؛ يكيػػل ةػػاؿ فػػي الةوووػػض ؛ كالةػػاؿ ػػاياا ػػاف
الصعض كالخ ر عف ذات  ،توع جممض مف غور كساطض ) ف) .

الػدليؿ القػػامس  :اإلعػراب بػػيف المعنػػى كالشػركط المفظيػػة  :تإػػمف

ػاف الميصػػكب الذػػايي ل ػ ك
رد ايي ػػارم عم ػ الكػػكفووف ػ ك
ػ)ظف) ك خكاتاػػا ةػػاؿ مػػف
ٌ
ػتيادا لػ المعيػ  ،لعػدـ تػكافر
ةوث المعي ٌ ،ج كيل لػـ وجػز ع ار ػل ة ن
ػاج اس ن
ػاف
ال ػػركط المعظوػػض  ،كهػػذا مػػا صػػرح ػػل وكلػػل ؛ )) كمػػا الككفوػػكف فػػاةتجكا ػ ٍ
ػت زو نػدا فػي ةػاؿ كػذا ؛
وإا في
ظييت ز ن
ةائمػا  :ظيي ي
ي
ةالكا  ...يكيل وةسف ن
ودا ن

فد ٌؿ عم

كيل يصب عم الةاؿ))

)ُ)

فايي ارم ةد كافػؽ الكػكفووف ك
ػاف الميصػكب الذػايي وعيػ معيػ الةػاؿ

كوػػدؿ عموػػل ٌ ،ج كيػػل رد هػػذا الػػدلوؿ ػػدلوؿ لعظػػي  ،كهػػذا مػػر غروػػب ف وػػركد
ال صػ ػروكف ايس ػػاس ال ػػذم ييً ػػي عمو ػػل الية ػػك  ،ل ػػـ وي ػػا الية ػػك عمػ ػ س ػػاس
ػتيادا
المعي  ،لـ وجمع اليةاة مف ٌكلاـ ل خرهـ عم كف الكممػض تيع ىػرب اس ن

جيػػي :
لػ معياهػػا  ،ك كف فاػػـ المعيػ وػػدؿ عمػ ا عػراب ؟ !.ةتػ ةػػاؿ ا ػػف ٌ
ػإف مكيػػؾ ٍف وكػػكف توػػدور ا عػراب عمػ سػػمت تعسػػور المعيػ فاػػك مػػا ج
))فػ ٍ

)ُ) ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ِ ، ُِّ-َّٕ/ـ ُُٗ .
858

ػت تعسػػور
غاوػػض كراّه  ،عكا ٍف كػػاف توػػدور ا عػراب مخالعنػػا لتعسػػور المعيػ  ،تو مػ ى
)ُ)
المعي عم ما هك عمول ؛ ةت ج و ذ مياا عموؾ))

ػت
)ةائما) في يةك ما مذؿ اليةػاة  :ظيي ي
فّ ةد وستطوع ٍف ويعي كف ن
ػاج ؛
ةائم ػػا  ،وعو ػػد معيػ ػ الةالو ػػض كو ػػد ٌؿ عمو ػػل ؛ ذف وج ػػب ٍف وع ػػرب ة ػ ن
زو ػ نػدا ن
ككذلؾ كؿ لعظ كةع مكةع هذا الميصكب  ،ك ٍف ج يومتعت ل الوإػاوا المعظوػض

 ،كالجدور الذكر كف اجعتماد عم المعي هك المياج الذم سار عمول اليةػاة
في تةدود ا عراب  ،كوتإ مػياجاـ هػذا فػي كذوػر مػف المسػائؿ ا ع ار وػض ،

استيادا ل المعي ج
فود ذكر ك عمي اليةكم كيل يوموكز العاعؿ مف المععكؿ
ن
ػاج عم ػ المعي ػ ،
ل ػ المعػػظ  ،فوػػاؿ )) :جػػاز الومػػب كالةمػػؿ عم ػ المعػػظ اتكػ ن
يدخ ىؿ الو ر زو نػدا  ،ك يكس ً
ود  ،ك ً
كمف كّـ العرب ً :
ػوت الكع ػضي ذكنػا
يدخ ىؿ الو ىر ز ي
ي
ً
همػا  ،كيعطػي دره هػـ زو نػدا ؛ ك
يف السػامع
 ،ك يكس ىي ذ ي
ػكب الكع ػضى ،كيعطػي زو هػد در ن
ودا ،كج كف الكع ض تكػكف كسػكة لمذػكب  ،كمػف ذلػؾ :
ج وتكهـ كف الو ر ودخؿ ز ن
ػت رس ػػي الوميس ػػكة)) )ِ) كمم ػػا ة ػػالكه ف ػػي ه ػػذا
ػت الوميس ػػكة رس ػػي  ،ك دخم ػ ي
دخم ػ ي

ػكب
ال ػػاب  :كي ػػل ة ػػد س ػػمع رف ػػع المعع ػػكؿ كيص ػػب العاع ػػؿ  ،ةكػ ػكا  :خ ػػرؽ الذ ػ ي
معا ،
الزجاج
المسمار  ،ككسر
ي
الةجر  ،ك كيل ةد جاّ في كّـ العرب رفعاما ن
ى
ى
معا  ،كمف كاهدهـ في هذا ال اب  ،ةكؿ ال اعر :
ك يص اما ن
ً
كـ
كوؼ ىمف صاد
كـ
عوعواف ك ي
كف ىمف صاد ع ٍوعونا لىم ي
)ّ)
كالعوعؽ  :يكع مف الغر اف  ،ذك لكيوف سكد ك وض

ػاعّ  ،عمػ الػرغـ
ٌج كف اليةاة لـ وعر كا العاعؿ مععكجن  ،كالمععػكؿ ف ن

مف كف ةدهما ل س ل اس ا خػر مػف الياةوػض المعظوػض  ،ػؿ عر ػكا الميصػكب
)ُ) الخصائص ُ. ِْٖ-ِّٖ/
)ِ) المسائؿ الم كمض ص ِِٕ .
)ّ) ويظر  :مغيي الم وب ِ ، ٔٗٗ/كهمع الاكامع ِ. ٕ-ٔ/
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فاعّ رغـ يص ل كتاخره لدجلتل عم معي العاعموض  ،ك عر كا المرفكع مععكنج
ن
ػػرغـ رفعػػل كتودمػػل  ،لدجلتػػل عم ػ معي ػ المععكلوػػض  ،ةت ػ ذكػػر السػػوكطي :

))كالم و لذلؾ كمٌل فاـ المعي ))

)ُ)

الػػػدليؿ السػػػادس  :اإلحسػػػاس النحػػػكم  :م ػػف خ ػػّؿ تعمٌ ػػـ التّمو ػػذ

كالطػػّب ةكاعػػد المغػػض العر وػػض  ،كمػػف خػػّؿ د ارسػػتاـ لميةػػك سػػيض عػػد سػػيض ،

ػر
ػذّ كيػل كذو نا
وي ا عيدهـ ما ومكف ٍف يوسػم ا ةسػاس اليةػكم  ،مػف ذلػؾ م ن
ػاعّ ؛ يكيػػل ةػػاـ الععػػؿ  ،كوعػػرب
مػػا ووػػر ك وسػػمع مذػػؿ ع ػػارة  :وعػػرب كػػذا فػ ن

كذا مععكنج ل ؛ يكيل كةع عمول فعؿ العاعؿ  ،كهذه الكممض مععكؿ معل ؛ يكياػا
ةاج ؛ يكيػل توػدور  :فػي ةػاؿ كػذا ،
فادت معي المعوض  ،كهذا اجسـ وعرب ن
ػر مػػا ووػػر  ،ك وسػػمع مذػػؿ هػػذه الع ػػارات  ،كهػػك وػػدرس اليةػػك  ،ككػػذلؾ
فكذوػ نا
عيػػدما وصػ المػػتعمٌـ معمٌ نمػػا  ،فإكيػػل وعمٌػػـ غو ػره اليةػػك الطرووػػض التػػي تعمٌماػػا ؛
فمػػف خػػّؿ هػػذه الممارسػػض اليظروػػض كالتط وووػػض  ،وكتسػػب الػػدارس فط ػرة يةكوػػض
تمكيل مػف دراؾ ا عػراب الصػةو

مجػرد ةػراّة تركوػب الجممػض ك سػماعاا ،

ػر مػػف هػػؤجّ الػػذوف ج و ازلػػكف طػػّب عمػػـ  ،كيػػل لػػك يخلوػ ىػر ػػوف
فوػػد سػػالت كذوػ نا
ػاج  ،فػػي يةػػك  :ظييػػت زوػ نػدا صػػادةنا  ،فػػام
عػراب )صػػادةنا) مععػػكنج ػػل ك ةػ ن
عراب وختار ؟ فود فعمػت فكجػدتاـ جمػوعاـ وجو ػكف ػالعطرة كال داهػض اليةكوػض

ػام
ػام كج ػػل م ػػف كج ػػكه المعيػ ػ  ،ك ػ ل
كي ػػل ة ػػاؿ  ،ع ػػد ه ػػذا تس ػػاّؿ ك ة ػػكؿ  :ػ ل

ةس ػػاس ية ػػكم ومي ػػع س ػػاطوف الية ػػك عػ ػراب )خو ػ ىػر تج ػػارة) الت ػػي ه ػػي ص ػػعض
ةاج  ،كوصركف عم ع ار اا مععكنج ل ؟! في يةك
لػ)التو ) ن
خور تجارة
ت التو ك ى
ةس ي
الجكد ى

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

)ِ)

)ُ) همع الاكامع ِ ، ٕ/كويظر  :رح جمؿ الزجاجي ج ف ععصعكر ِ. َُٗ/
)ِ) ويظر  :رح التصرو ِ. َُٗ/
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ػام ةسػػاس ية ػػكم  ،يوػػرحد عػ ػراب الجمم ػػض
ػام كج ػػل مػػف كج ػػكه المعي ػ  ،ك ػ ل
كػ ل
صػ حػر عمػ ع ار اػػا مععػػكنج ػل  ،فػػي ةػػكؿ
الععموػض ) ومػػكج فػػي عػض) ةػ ن
ػاج  ،ي
كو ى
)ُ)
إاي ٍـ ىو ٍك ىمئًوذ ىو يمك يج ًفي ى ٍع و
ض {الكاؼ }ٗٗ :
)كتىىرٍك ىيا ى ٍع ى
ا﵀ تعال  :ى
ةاج كصاة اا ) عإاـ) ؟
لوست هذه الجممض ن
فإكيػػل ج مسػػكغ دفػػع اليةػػاة كالمعس ػروف ل ػ ع ػراب )ومػػكج) مععػػكنج ػػل
غوػػر التوموػػد  ،فمػػك تخمػكا عيػػل كاسػػتعايكا ػػالمعي كا ةسػػاس اليةػػكم  ،لوطعػكا

يسػ ػػؿ هػ ػػذا الخطػ ػػا ا ع ار ػ ػػي الك وػ ػػر  ،كميع ػ ػكا مػ ػػف ػ ػػوكعل فػ ػػي كتػ ػػب اليةػ ػػك
كا عراب كالتعسور .

المآقػػػذ -ُ :ف ػػي عػ ػراب م ػػا ه ػػك ة ػػاؿ ف ػػي المعيػ ػ معع ػػكنج ػػل ه ػػدـ
لأساس الذم ييًي عمول اليةػك العر ػي ؛ فعمػ سػاس المعيػ ػد اليةػك كي ػا
كتطكر ككصؿ ل ما كصؿ لول ؛ فمكجه لما استطاع اليةاة ٍف وخطكا خطكة
كاةدة في ياّ هذا الصرح الك ور .

ِ-ف ػػي عػ ػراب الية ػػاة الة ػػاؿ معع ػػكنج ػػرغـ الع ػػرؽ الك و ػػر كايساس ػػي

ويامػػا  ،تجعػػؿ الدارسػػوف ج وذوػػكف كػػّـ سػػاتذتاـ مػػف ك ػػار اليةػػاة فػػي هػػذه

المسالض خاصض  ،كفي اةي المسائؿ اليةكوض عامض .

ّ-لػػك سػػمةيا ج ػكاز ع ػراب الةػػاؿ مععػػكنج فػػي هػػذه المسػػالض  ،لجػػاز

ع ػراب كػػؿ ةػػاؿ مععػػكنج فػػي المسػػائؿ ايخػػرل  ،كهػػذا مػػا ةصػػؿ ؛ فوػػد جوػػز

ةواسػػا عمػ
ذايوػػا  ،فػػي يةػػك  :سػ ي
عػراب )وػػتكمـ) مععػػكنج ػػل ن
ػمعت زوػ نػدا وػػتكمـ  ،ن
ك
)ظف) ك خكاتاا)ِ) ؿ لك ةوس عم الةجج المعظوض التي استيد لواا اليةاة في

تعووف عػراب الميصػكب الذػايي لػ ك
ػ)ظف) مععػكنج ػل ،يمكػف لكػؿ دارس ك اةػث
ػاعّ  ،كالم تػد
ما وياظر هذه الةجج جعؿ العاعؿ مععكنج ل  ،كالمععكؿ ػل ف ن

)ُ) ويظر  :الدر المصكف ٕ. ُٓٓ/
)ِ) همع الاكامع ِ. ٕ/
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الطامػض
كعمػت العكإػ كلةمٌػت
خ نار كالخ ر م تدن  ،كلإاعت عيدئذ الةوووػض ٌ
ى
الك رل اليةك العر ي .
ػركط

ػتيادا لػ
ْ-في عراب مػا هػك ةػاؿ فػي المعيػ مععػكنج ػل اس ن
لعظوػػض  ،فػػي مسػػالض )ظػ كػف) ك خكاتاػػا  ،وجعػػؿ لمد ارسػػض اليةكوػػض مياجػػوف  ،كفػػي

ةتمػػا ل ػ التيػػاةض كالتإػػارب  ،ممػػا وسػػتكجب
ذلػػؾ خمػػؿ ك وػػر؛ يكيػػل و ػؤدم ن
ة ػػذؼ ة ػػدهما  ،كايىكلػ ػ ة ػػذؼ الم ػػياج المعظ ػػي ؛ يكي ػػل مةص ػػكر ف ػػي ع ػػدة
مسائؿ ع ار وض  ،كلككف المياج المعيكل هك ايغمب كايص .

ذايوػا ،
ٓ -ذا كاف اليةاة ةد جمعكا عمػ كف المععػكؿ ػل كنج كػاف ـ ن
وإػػا عم ػ كف الميصػػكب
م  :هػػك غوػػر مػػا ة مػػل  ،ك جمع ػكا ن
كوػػاف مسػػتوؿ ٍ ،
ػ)ظف) ك خكاتاػػا هػػك ع ػػارة عػػف ايكؿ  ،م  :همػػا كوػػاف كاةػػد  ،فػ ك
الذػػايي ل ػ ك
ػإف
ذايوػػا  ،وكػػكف مػػف ػػاب جعػػؿ الكاةػػد
ع ػراب الميصػػكب الذػػايي هػػذا مععػػكنج ػػل ن
وساكم اذيوف  ،كهذا خّؼ الميطؽ كخّؼ الةوووض كالكاةع .

(م ًف) المكصكلة في القرآف الكريـ /بيف التعريؼ كالتنكير
ى
الممقص :

)مػ ًػف) المكصػػكلض عيػػد اليةػػاة معرفػػض ؛ ذ تػػدخؿ إػػمف المعػػارؼ
تيعػ ٌػد ى
السػػت التػػي ةػػددتاا كتػػب اليةػػك  ،كالةوووػػض كف )مػ ًػف) المكصػػكلض يك ػرة  ،كةػػد
ػت ذل ػػؾ م ػػف خ ػػّؿ ذك ػػر الكظوع ػػض ايساس ػػوض لّس ػػـ المكص ػػكؿ  ،كعّةت ػػل
وي ػ ي
الإػػمور العائػػد  ،كةػػد ةػػكل الم ةػػث ايكؿ تعصػػوؿ هػػذه الوإػػوض  ،كمػػا كف

)م ًف) المكصكلض معرفض  ،فود اركا مػا وػد ٌؿ عمػ
اليةاة  ،عكاف ذه كا ل كف ى
ػت ػػل فػػي الم ةػػث الذػػايي الػػذم جعمتػػل عي ػكاف :
خػػّؼ ذلػػؾ  ،كهػػذا مػػا يكهػ ي

ػت لوػ ػ ػل
)م ػ ػ ًػف) المكص ػ ػػكلض عمػ ػ ػ التيكو ػ ػػر كالعم ػ ػػكـ  ،كلتاكو ػ ػػد م ػ ػػا ذه ػ ػ ي
دجل ػ ػػض ى
)م ػ ًػف) المكص ػػكلض ،
است ػ ي
ػادت طائع ػػض م ػػف ا و ػػات الوريو ػػض الت ػػي كردت فوا ػػا ى
كإةت مف خّؿ تعسورها دجلتاا عم التيكور  ،ةتػ لػك ػدت كياػا عائػدة
ك
ي
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س اب اليزكؿ  ،كهي كاهد

استيادا ل
عم ذات عوياا ةسب السواؽ  ،ك
ن
مختارة تإمياا الم ةث ايخور الذم جعمتل عيكاف  :تط ووات ةريوض .

)مػ ًػف) المكصػػكلض  ،ويمػػا كردت فػػي
فوػػد سػػع ال اةػػث ل ػ ذ ػػات كف ى
الوػرف الكػروـ  ،يكػرة دالػض عمػ العمػػكـ  ،كلوسػػت  ،كمػا جمػػع اليةػػاة  ،معرفػػض
ميزلض )الذم) دالٌض عم يم ىعوكف .
مقدمة
سـ ا﵀  ،كالةمػد ﵀  ،كالصػّة كالسػّـ عمػ رسػكؿ ا﵀  ،كعمػ

كصة ل كمف كاجه  ،ك عد .

لػل

فوػػد ردت فػػي هػػذا ال ةػػث ف ذ ػػت ػ ك
)مػ ًػف) المكصػػكلض يك ػرة دالٌػػض
ػاف ى
عمػ العمػػكـ  ،كلػػوس  ،كمػػا ذهػػب اليةػػاة  ،كتػ عاـ فػػي ذلػػؾ المعسػػركف  ،لػ

كياا معرفض دالٌض عم يم ىعوكف ٌ ،ويت ذلؾ مف خّؿ واف الغػرض مػف اسػتعماؿ
اجسػػـ المكصػػكؿ  ،فوػػد صػ ٌػرح اليةػػاة ػ ك
ػاف ايسػػماّ المكصػػكلض  ،صػػعض عامػػض
كمف غور استذياّ  ،استعممت لمكصؼ الجممض  ،كص ٌػرةكا  ،صػعض خاصػض ،
ك
ػاف )الػذم) كفركعاػػا ممػا هػػك م ػدكّ ػػ)اؿ) اسػتعممت كصػػمض لكصػؼ المعرفػػض

)مػف) ،
الجممض  ،كهذا وعيي كف ايسماّ المكصكلض غور الم دكّة ػ)اؿ) مذػؿ ى
اسػػتعممت كصػػمض لكصػػؼ اليك ػرة الجممػػض  ،فػػإذا يعػػدت )الػػذم) معرفػػض لوواماػػا
كظوعػػض كصػػؼ المعرفػػض الجممػػض ؛ فػ ك
)مػ ًػف) المكصػػكلض ومػػزـ ف تيعػ ٌػد يك ػرة
ػإف ى
لوواما ػػا كظوع ػػض كص ػػؼ اليكػ ػرة الجمم ػػض  ،كة ػػد تإ ػػمف الم ة ػػث ايكؿ ال ػػذم
جعمتػػل عي ػكاف  :كظوعػػض اجسػػـ المكصػػكؿ كعّةتػػل الإػػمور العائػػد  ،تعصػػوؿ

هذه الوإوض .

)مػ ًػف) المكصػػكلض معرفػػض ،
كمػػا كف اليةػػاة  ،عكاف ذه ػكا لػ كف ى
)مػف) جموػع ةسػاماا ،
ما ود ٌؿ عم خّؼ ذلؾ  ،مف ذلؾ ن
مذّ كياػـ عرفػكا ى
اكياا اسـ م اـ  ،كذكركا كياا لعػظ م ػترؾ تسػتعمؿ معيػ المػذكر كالمؤيػث ،
ػػاركا

ػ)م ًف) المكصػػكلض  ،لػػك لػػـ تكػػف يك ػرة دالٌػػض
ك معي ػ المعػػرد كالمذي ػ كالجمػػع  ،ف ػ ى
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عم العمكـ  ،لما جاّت  ،ةسب تع ور اليةاة  ،معي ) :الذم)  ،ك)التي)

 ،ك)المذاف)  ،ك)المتاف)  ،ك)الذوف)  ،ك)الّتي) .

هػذه هػي الةوووػػض  ،وػد كف الػػذم ةمػؿ اليةػاة كالمعسػروف عمػ

الوػػكؿ

ػ ك
)مػ ًػف) المكصػػكلض معرفػػض  ،جعما ػـ ٌواهػػا ميزلػػض )الػػذم) فػػي ةػػوف كف ذمػػض
ػاف ى
فرةنا ساسوًا وياما  ،كهك كف )الذم) استعممت لمتع ور عف الذات ؛ لذلؾ جاز
)مػ ًػف)
ظاػػار مكصػػكفاا  ،كتطمػػب تعوويػػل فػ ن
ػردا  ،ك ن
جيسػػا  ،ك جماعػػض  ،كمػػا ى
المكصػػكلض  ،فوػػد اسػػتعممت لمتع وػػر عػػف الصػػعض  ،مػػف دكف التعػػات لػ تعوػػوف

مكصكفاا ؛ لذلؾ لزـ ةذفل  ،كل كما كاف المراد مياا الصػعض  ،لػزـ ف وػراد مياػا
كائيػا مػف كػاف صػاة اا  ،كمػف هيػا دلػت عمػ
ك ٌؿ مف اتصؼ اػذه الصػعض  ،ن
ػث الذػػايي الػػذم
معيػ التيكوػػر كالعمػكـ  ،كةػػد تإػمف ذكػ ىػر هػذه الةوووػػض الم ة ي

)م ًف) المكصكلض عم التيكور كالعمكـ .
جعمتل عيكاف  :دجلض ى
كةػ ػػد اتإ ػ ػ لػ ػػي كيػ ػػل لػ ػػوس لميةػ ػػاة كالمعس ػ ػروف دلوػ ػػؿ عم ػ ػ

)مػ ػ ًػف)
كف ى

المكصػػكلض معرفػػض سػػكل مجوئاػػا  ،كمػػا ػػدت لاػػـ مػػف السػػواؽ  ،ك مػػف سػ اب
اليػػزكؿ  ،عائػػدة عمػ ال ػػارئ  ،جػػؿ كعػػّ  ،ك عمػ

ػػخص عويػػل ؛ كيهموػػض

ػطت
هػػذه ال ػكاهد الوريوػػض ؛ لككياػػا هػػي الموصػػكدة فػػي هػػذا ال ةػػث  ،فو ػد سػ ي
الة ػػدوث عيا ػػا  ،كالتعمو ػػؽ عموا ػػا  ،كالتماو ػػد لا ػػا  ،كة ػػد ةس ػػمتاا عمػ ػ ذّذ ػػض

)م ًف) المكصكلض كإكح  ،عمػ
إرب  ،د ي
ت ذكر ال كاهد التي دلت فواا ى
معيػ ػ التيكو ػػر كالعم ػػكـ  ،م نوي ػػا كف ه ػػذه ه ػػي دجلتا ػػا  ،عكاف ػػدت ف ػػي ػ ػكاهد
الإرب الذايي عائدة عم خص عويل  ،ك عائدة عم ا﵀  ،س ةايل  ،كما
ػدت كػػذلؾ مػػف السػػواؽ  ،فػػي ػكاهد الإػػرب الذالػػث  ،كهػػذا مػػا ا ػػتمؿ عموػػل
ػ ٍ
الم ةث ايخور  ،تةت عيكاف  :تط ووات ةريوض .

المبحث األكؿ  :كظيفة اءسـ المكصكؿ كع قته بالضمير العائد :

المطمب األكؿ  :اءسـ المكصػكؿ المبػدك بػػ(اؿ)  :ذهػب اليةػاة لػ

كف المع ػػارؼ س ػػتض ةس ػػاـ  ،ه ػػي  :الإ ػػمائر  ،ك س ػػماّ ا
864

ػػارة  ،كايع ػػّـ ،

كالمةمٌ

ايلؼ كالّـ  ،كايسماّ المكصكلض  ،كما يإوؼ ل كاةد مف هذه

)ُ)
ػتـ يعسػػل  ،كوعتو ػػر لػ ػ ك ػػّـ ع ػػده
ايسػػماّ ك))معيػ ػ المكص ػػكؿ ف ج و ػ ٌ
التامض  ،وجكز
تـ ما عده  ،كاف ةكمل ةكـ سائر ايسماّ ٌ
تصمل ل  ،فإذا ٌ
)ِ)
فاعّ  ،كمععكنج  ،كمإافنا لول  ،كم تد  ،كخ نرا))
ف ووع ن

كمػ ػ ػػف معػ ػ ػػايي )مػ ػ ػػف)  :ىمػ ػ ػػف المكصػ ػ ػػكلض  ،كةػ ػ ػػد يسػ ػ ػػموت ايسػ ػ ػػماّ
المكص ػ ػػكلض ،ك س ػ ػػماّ الص ػ ػػّت ا ػ ػػذا اجس ػ ػػـ ؛ يكيا ػ ػػا تعتو ػ ػػر لػ ػ ػ ص ػ ػػّت
تكإ ػػةاا

)ّ)

كتع ػػرب ةس ػػب مكةعا ػػا م ػػف الجمم ػػض  ،كة ػػد ة ػػاؿ ا ػػف عص ػػعكر :

))ك م ػػا المكص ػػكجت فع ػػي تعروعا ػػا خ ػػّؼ  ،فم ػػذهب ػػي عم ػػي العارس ػػي كيا ػػا
تعرفػػت العاػػد الػػذم فػػي الصػػمض  ،كمػػذهب ػػي الةسػػف ايخعػػش كياػػا تعرفػػت
كياا كيما تعرفت العاد الذم في الصمض

ايلؼ كالّـ  ،كاستدؿ العارسي عم
 ،كلػػـ تتعػػرؼ ػػايلؼ كالػػّـ ػ ك
ػاف ًمػػف المكصػػكجت مػػا لػػوس فوػػل لػػؼ كجـ ،

)مػػف) ك)مػػا)  ،كاسػػتد ٌؿ ايخعػػش عم ػ ٌياػػا تعرفػػت ػػايلؼ كالػػّـ ػ ك
ػاف
يةػػك  :ى
التعروػػؼ لػػـ وذ ػػت ٌج ػػايلؼ كالػػّـ  ،ك ا إػػافض  ،كلػػـ وذ ػػت غوػػر هػػذوف
ال وئوف تعروؼ  ،ك كما ةكلػل  :كف مػف المكصػكجت مػا لػوس فوػل لػؼ كجـ مذػؿ

)مف) ك)ما)  ،فاي عيديا في معي ما فول ايلؼ كالّـ)))ْ) كةاؿ السوكطي :
))ذه ػػب ة ػػكـ لػ ػ

كف تعرو ػػؼ المكص ػػكجت ػػايلؼ كال ػػّـ ظ ػػاهرة ف ػػي )ال ػػذم)

)ُ) ويظػ ػػر  :ػ ػػرح التسػ ػػاوؿ ج ػ ػػف مالػ ػػؾ ُ ، ُِٖ/كلمم ػ ػرادم ص ُّٕ  ،ك ػ ػػرح ػ ػػذكر
الذهب ص ُّٗ  ،ك رح ا ف عووؿ ُ. ٖٕ/
)ِ) رح المعصؿ ج ف وعوش ِ. ُّٕ/
)ّ ) سرار العر وض ي ي ال ركات ف ايي ارم ص ّٕٗ.َّٖ -
الإرب ُ. َْٔ/
)ْ ) رح جمؿ الزجاجي ِ ، ُٖ-َٖ/كويظر  :ارت اؼ
ى
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ك)التي) كتذيوتاما كجمعاما كميكوض في )مف) ك)مػا) كيةكهمػا  ،كالصػةو

تعروؼ الجموع الصمض))

)ُ)

كف

فاجسـ المكصكؿ يوع حد عيدهـ معرفض ؛ ك
يف الصمض ت ٌويل كتزوؿ اامل
كتيكو ػره ؛ كلاػػذا ةػػالكا عػػف )الػػذم) ك)التػػي)  :كف ايلػػؼ كالػػّـ فوامػػا ازئػػدتاف

كلوسػػتا فوامػػا لمتعروػػؼ ؛ ك
يف التعروػػؼ صػػمتاما ،كهػػي الجممػػض التػػي عػػدهما،

يدل ذلػػؾ ل ػ
فمػػك كايتػػا فوامػػا لمتعروػػؼ ٌ
وجكز

)ِ)

.

ف وجتمػػع فوامػػا تعروعػػاف ،كذلػػؾ ج

كةػػد ػػار اليةػػاة لػ السػ ٌػر فػػي اسػػتعماؿ العػػرب لّسػػـ المكصػػكؿ ،
فذكر ك كر ف السراج ٌف ))الذم) اجتم ت في الكّـ لتككف كصمض لكصؼ

م) متكص ػػموف ا ػػا لػ ػ ي ػػداّ مافو ػػل )اؿ)
المع ػػارؼ الجم ػػؿ ،كم ػػا ج ػػاؤكا ػ ػ ) ٌ
م) كصػػمض)))ّ) ،ك كإػ ا ػػف
فوػػالكا :وػػا ٌواػػا الرجػػؿ كالموصػػكد يػػداّ الرجػػؿ ك) ٌ
تكصّ لػ كصػؼ
جيي هذا الغرض وكللٌ )) :ف )الذم) كيما كةع في الكّـ
ن
المعػػارؼ الجم ػػؿ ،كذل ػػؾ ٌف الجمػػؿ يكػ ػرات)ْ) ج ت اره ػػا تجػػرم كص ػػافنا عمػ ػ
اليكػرات ،فػػي يةػػك :مػػررت رجػػؿ ػػكه ةػػائـ ،كيظػػرت لػ غػػّـ ةامػػت ختػػل ،

فممػػا يروػػد مذػػؿ هػػذا فػػي المعرفػػض ،لػػـ ومكػػف ف تو ػكؿ  :مػػررت زوػػد ػػكه ةػػائـ،
عم

ف تككف الجممض ) كه ةػائـ) كصػعنا لزوػد ؛ يكيػل ةػد ذ ػت كف الجممػض يكػرة

)ُ) اي اه كاليظائر ِ. ِْ-ُْ/
)ِ ) ويظر  :رح جمؿ الزجاجي ج ف عصػعكر ِ ، ُٖ-َٖ/كالت وػاف فػي عػراب الوػرف
لمعك ػػرم صُ ، ُٓ/ك ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش ِ ،ّٕٓ-ّْٕ/كاي ػ اه كاليظػػائر فػػي

اليةك ِ. ِْ-ُْ/
)ّ ) ايصكؿ في اليةك ِ.ِِٕ /
)ْ ) تعد الجممض عيػد اليةػاة يكػرة  ،ويظػر دجئػؿ ا عجػاز صُْٓ  ،كالت وػاف فػي عػراب
الورف ِ ،ُٓ/ك رح المعصؿ ج ف وعوش ِ.ّٕٓ/
866

كمةاؿ ف تكصؼ المعرفض اليكرة  ،فجرل هذا فػي اجمتيػاع مجػرل امتيػاعاـ
ف ووكل ػكا :مػػررت زوػػد ك ػروـ ،عم ػ الكصػػؼ ،فػػإذا كػػاف الكصػػؼ جممػػض يةػػك:

م ػػررت رج ػػؿ ػػكه ة ػػائـ  ،ل ػػـ ومك ػػف ذا رادكا كص ػػؼ المعرف ػػض ية ػػك ذل ػػؾ ف

ودخمكا )الّـ))ُ) ك
متكصػموف
اص ايسػماّ  ،فجػاؤكا ػ )الػذم)
ٌ
يف الّـ مف خك ٌ
ل ل كصؼ المعارؼ الجمؿ ،كجعمكا الجممض التي كايػت صػعض لميكػرة صػمض
لػ )الذم) فوالكا :مررت زود الذم كه ميطمؽ  ،ك ايد التػي ةػاـ كهػا ،كيظوػر

هذا كياـ لما رادكا يداّ ما فول جـ المعرفض كلـ ومكػياـ ف و ا ػركه ػ )وػا) لمػا
م) فواا فوالكا :وا ٌواػا
فواا مف التعروؼ كا ارة تكصمكا ل يدائاا إدخاؿ ) ٌ
م) كصمض لوػل ،كمػا كف الموصػكد فػي
الرجؿ ،فالموصكد اليداّ هك الرجؿ ك) ٌ

فممػػا لػػـ
ةكلػػؾ :مػػررت الرجػػؿ الػػذم ةػػاـ خػػكه ،ف وكصػػؼ الرجػػؿ ووػػاـ خوػػلٌ ،
)ِ)
تكصمكا لول ػ )الذم)))
ومكياـ ذلؾ لما ذكرياه ٌ
كة ػ ػػد

الجرجايي

)ّ)

ػ ػػار لػ ػ ػ ه ػ ػػذا الغ ػ ػػرض ية ػ ػػاة خ ػ ػػركف م ػ ػػياـ  :ع ػ ػػد الو ػ ػػاهر

 ،كالزمخ ػرم )ْ) ،ك كال ركػات ػف ايي ػارم

ك ك ةواف اييدلسي )ٕ) ،كغورهـ

)ٓ)

)ٖ)

 ،كا ػف وعػوش

)ُ ) وعيي ػ )الّـ) )اؿ) التعروؼ.
)ِ ) سر صياعض ا عراب ُ.ّْٓ- ّّٓ /
)ّ ) ويظر :دجئؿ ا عجاز ُْٓ.
)ْ ) ويظر :الك اؼ ُ ، َٖ/تعسور ا وض )ُٕ) مف سكرة ال ورة .
)ٓ ) ويظر :سرار العر وض صَّٖ.ُّٖ -
)ٔ ) ويظر  :رح المعصؿ ِ.ّّٗ ، ّٕٓ/
)ٕ ) ويظر  :ال ةر المةوط ُ ، ُُِ/تعسور ا وض )ُٖ) مف سكرة ال ورة .
)ٖ ) ويظر  :دائع العكائد ج ف ةوـ الجكزوض ُ.ُِٗ /
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)ٔ)

،

ادا ل ما تودـ ذكره مف كّـ اليةاة كاف وي غي ف وكػكف لمصػمض
استي ن
مةؿ مف ا عػراب ؛ يياػا هػي الموصػكدة الكصػؼ  ،ج ف تتجػرد ميػل ةتػ

سػ ػػماها سػ ػػو كول ة ػ ػ نػكا)ُ) ))فالصػ ػػمض هػ ػػي الصػ ػػعض فػ ػػي المعي ػ ػ  ،عكاٌيمػ ػػا جػ ػػيّ
ػ)الذم) كصمض ل ذلؾ)) )ِ) ٌج كف اليةاة راعكا فػي عػراب اجسػـ المكصػكؿ

المكصكؿ كصمتل الجايب المعظي ،كهك ظاكر عّمض ا عراب عمول كظاكرها
)ّ)

كةػد صػرح ا ػف

م) كظاكرها عمول فػي التذيوػض يةػك :اة ػؿ المػذاف فػا از
عم ) ٌ
جيػػي ػ ك
ػاف الموصػػكد فػػي يةػػك ،مػػررت الرجػػؿ الػػذم ةػػاـ خػػكه  ،ف وكصػػؼ

الرجػػؿ ووػػاـ اخوػػل ،كهػػذا وعيػػي ٌف جممػػض :ةػػاـ خػػكه ،لاػػا مةػ هؿ مػػف ا عػراب ،
كهػػك الجػػر فػػي هػػذا المذػػاؿ ؛ ذلػػؾ ياػػا صػػعض لمرجػػؿ  ،كمػػا )الػػذم) فموسػػت ٌج
كصؿ اا ل هذا الكصؼ  ،كما ذكره ا ف جيي هػك الػذم عموػل اليةػاة،
داة تي ل

تتـ اسموتل كج وكمؿ معياه
كما ت وف سالعنا ،كةد ك
عرفكا اجسـ المكصكؿ ٌايل ج ٌ
ٌج صػػمتل فاػػك جػػزهّ مياػػا ،ػػؿ صػ ٌػرةكا اكيامػػا كاجسػػـ الكاةػػد  ،لػػذلؾ ذهػػب
)ْ)
ػذّ :ة ػػؿ الػذم فػػاز ،كػاف وي غػػي
عإػاـ لػ تكةوػد ع ار امػػا  ،فعػي ةكليػػا م ن

كايػل ةػاؿ :ة ػؿ العػائز  ،كاسػتوّؿ
ٍف وعرب )الذم فػاز) فػي مةػؿ رف وػع ف ن
ػاعّ ٌ
المكصكؿ اذا ا عراب هك الذم ٌدل ل ٍف تترؾ الصمض مف غور ٍف وككف
)مف) المكصكلض مع صمتاا.
لاا مة هؿ ،كهذا هك ةاؿ ى
كلكػػكف الجممػػض يك ػرة جػػاز ٍف تكصػػؼ اليك ػرات مػػف ايسػػماّ الجممػػض
دكف كساطض و
ػب فػاز فػي السػ ا ً
عرفيػا العاعػؿ فػي
داة  ،يةػك :ة ػؿ طال ه
ؽ ،فػإذا ٌ

)ُ ) ويظ ػػر  :كت ػػاب س ػػو كول  ،تةوو ػػؽ ه ػػركف ِ ، َُٕ-َُٓ/كتعمو ػػؽ ػػدوع ِ-َُُ/
َُّ  ،كاي اه كاليظائر لمسوكطي ِ.ُْ/
)ِ ) رح المعصؿ ج ف وعوش ِ. ِّٗ/
)ّ ) ويظر  :مغيي الم وب عف كتب ايعاروب ج ف ه اـ ِ.َْٗ /
)ْ ) كهذا رم يس ل ا ف ه اـ ل

عض اليةاة ،ويظر  :مغيي الم وب ِ.َْٗ/
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الطالب الذم فاز ،ذلػؾ
هذا المذاؿ كجب استعماؿ )الذم) فول ك ف يوكؿ :ة ىؿ
ي
ٌف )الػ ػػذم) اسػ ػػتيعممت لتعروػ ػػؼ الجممػ ػػض كمػ ػػا اسػ ػػتعممت )اؿ) لتعروػ ػػؼ المعػ ػػرد

يياػػا خصصػػت
فكمتاهمػػا لمتعروػػؼٌ ،ج ٌف )الػػذم) تزوػػد فػػي يائاػػا عمػ )اؿ) ٌ
تعروؼ الجممض  ،كالجممض تةتاج ل داة ةػكل فػي ال يػاّ ك د ٌؿ عمػ التعروػؼ
مما وةتاج لول المعرد.

اف )الذم) اجتيم ت في الكّـ لتككف كصمض لكصؼ
صرح اليةاة ٌ
كةد ٌ
اف ايسماّ المكصكلض )الذم) كفركعاا  ،ج ٌد
المعارؼ الجمؿ  ،كهذا وعيي ٌ

ػدر ةامػ ػػت ايسػ ػػماّ
ف وك ػػكف لاػ ػػا مكصػ ػػكؼ ٌ ،م ػػا ظػ ػػاهر عكا ٌمػ ػػا مة ػ ه
ػذكؼ موػ ػ ه
المكصػػكلض موامػػل ،كهػػذه ةوووػػض ج تةتػػاج ل ػ كذػػر مػػف التػػذكور اػػا  ،يػػذكر
ً ً ً ً كً ً
عم ػ سػ ػ وؿ المذ ػػاؿ  ،ةكل ػػل تع ػػال ) :كج تيج ػ ً
ػي
ػادليكا ٍ
ى ى
ىه ػ ىػؿ اٍلكتىػػاب ٌج ػػالتي ه ػ ى
ىة ىس ػ يػف) [العيك ػػكت  }ْٔ :فا ػػذه ا و ػػض ج وصػ ػ ٌ تعس ػػورها ٌج ػػالتعرؼ لػ ػ
ٍ
مكصكؼ اجسـ المكصكؿ ؛ لذلؾ فسرها الزمخ ػرم وكلػل  )) :الخصػمض التػي
)ُ)
ً ً ًك ً ً
ك
ػي ى ٍة ػ ػ ىػكيـ
هػ ػػي ةس ػ ػػف)) كةكل ػ ػػل تع ػ ػػال  ) :ف ىه ػ ػ ػ ىذا اٍلويػ ػ ٍػر ىف و ٍا ػ ػػدم لمت ػ ػػي ه ػ ػ ى
{ا سػ ػراّ  }ٗ :ة ػػاؿ الزمخ ػػرم ))) :لمت ػػي ه ػػي ة ػػكـ) لمةال ػػض الت ػػي ه ػػي ة ػػكـ
رت  ،لػـ تجػد مػع ا ذ ػات ذكؽ
الةاجت  ...ك لمممض  ،ك لمطرووض  ،ك ويما ةػ كد ى
ال ّغػض الػذم تجػده مػع الةػذؼ ؛ لمػا فػي اػاـ المكصػكؼ ةذفػل مػف فخامػػض
تعود مع وإاةل))

)ِ)

.

ك
))يف الصػ ػػمض فػ ػػي المعي ػ ػ صػ ػػعض لمكصػ ػػكؼ
كةػ ػػاؿ ا ػ ػػف الةاجػ ػػب :

ػت  :جػػاّيي الرجػػؿ الػػذم
المكصػػكؿ الػػذم ةػػاـ المكصػػكؿ موامػػل ،ككػػذلؾ ذا ةمػ ى
إر تل  ،فػ)الذم) في الةوووض صعض لمرجؿ  ،كلكج )إر تل) لـ تتوػكـ كصػعوتل
ييل لـ وكإػع ٌج لوتكصػؿ ػل لػ كصػؼ المعػارؼ الجمػؿ  ،فايػت ذا
لٌ ،

)ُ ) الك اؼ . ِْْ/ّ :
)ِ ) الك اؼ  ، ِٔٔ-ِٔٓ/ِ :كويظر  :الدر المصكف . َِّ/ٕ :
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ةائمػػا موامػػل  ،كيائن ػػا ميا ػػل،
ةػػذفت مكصػػكؼ المكصػػكؿ  ،صػػار المكصػػكؿ ن
)ُ)
وإػػا ))لػػـ تختم ػػؼ
فصػػارت الصػػعض لػػذلؾ ص ػػعض فػػي المعي ػ لػػل))  ،كة ػػاؿ ن
اليػػاس كف اجسػػـ المكصػػكؿ مكصػػكؿ ة ػػؿ تمػػاـ الصػػمض  ،كلػػذلؾ توػػكؿ  :اجسػػـ
المكصػػكؿ  ،كوكػػكف مكصػػكنج عػػد تمػػاـ الصػػمض عم ػ س ػ وؿ التسػػموض م ػا كػػاف
عموػػل  ،فيوػػكؿ  :اسػػـ مكصػػكؿ  ،ككػػؿ اسػػـ مكصػػكؿ فوواسػػل ف وتعػػرؼ ػػل مػػا

ةواس ػػا عمػ ػ الإ ػػارب  ...كالص ػػّت ف ػػي ص ػػماا ص ػػعات لميكػ ػرات ف ػػي
ع ػػده ن
المعيػ  ،كمػػا كف )إػػارنا) ك ػ ال ة ػػؿ التعروػػؼ صػػعض لميكػرات  ،فممػػا اةتػػوج
ل جرول عم المعارؼ دخمكا عمول ايلؼ كالّـ ؛ لوص

ل كصؼ المعرفض

 ،كلما كايت الجمػؿ توػع كػذلؾ  ،كاةتػوج لػ جرواػا صػعات عمػ المعػارؼ ،
دخمكا عمواا ما تتعرؼ ل  ،كما دخمكا عمػ )إػارب) ك )رجػؿ) عيػد ةصػد

التعروؼ ما تتعرؼ ل))

)ِ)

وعي ػػي  ،كم ػػا ه ػػك كاإػ ػ م ػػف كّم ػػل  ،كي ػػل كم ػػا اس ػػتعممت )اؿ) داة

ػات زوػ نػدا العػػائز  ،اسػػتعممت
وتكصػػؿ اػػا لكصػػؼ المعرفػػض ػػالمعرد  ،يةػػك  :هكيػ ي
ودا الذم فػاز.
ات ز ن
)الذم) داة وتكصؿ اا لكصؼ المعرفض الجممض يةك  :هكي ي
كةػػاؿ ا ػػف وعػػوش )) :الصػػمض هػػي الصػػعض فػػي المعي ػ  ،عكايمػػا جػػيّ ػػ)الذم)
)ّ)
كصمض ل ذلؾ ))
ػإف الإػػمور العائػػد فػػي جممػػض الصػػمض
فػػإذا كايػػت هػػذه هػػي الةوووػػض فػ ٌ
ػذككر  ،ج عم ػ
وكػػكف عائػ نػدا عم ػ هػػذا المكصػػكؼ  ،س ػكاّ كػػاف مةػػذكفىا ـ مػ نا

ايسماّ المكصكلض كما وعرب المعر كف

)ُ ) ايمالي اليةكوض.ِّٖ/ِ:
)ِ ) المصدر يعسل .ُٖٔ/ِ :
)ّ ) رح المعصؿ . ِّٗ/ِ :
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المطمػػػب الثػػػاني  :اءسػػػـ المكصػػػكؿ ميػػػر المبػػػدك بػػػػ(اؿ)  :عيػػدما
ػاف ايس ػػماّ المكص ػػكلض الم ػػدكّة ػ ػ )اؿ) تع ػػد كص ػػمض لكص ػػؼ
ص ػػرح الية ػػاة ػ ٌ
المع ػػارؼ الجم ػػؿ ،ل ػػـ وعيػ ػكا ػػذلؾ خػ ػراج ايس ػػماّ المكص ػػكلض غو ػػر الم ػػدكّة
ػػ)اؿ) مذػػؿ) مػػف) ك)مػػا) مػػف ه ػػذا الغػػرض صػ و
ػعض عامػ وػض ،فاجسػػـ المكص ػػكؿ
ى ٍ
اسػػتعمؿ داة لػػر ط المكصػػكؼ صػػعتل ،لػػذلؾ يعػ لػرؼ ٌايػػل ))اسػ هػـ مععػػك هؿ مػػف
كص ػػؿ ال ػػيّ غوػ ػره)) )ُ) كف ػػي ه ػػذا وو ػػكؿ ػػك ال رك ػػات ػػف ايي ػػارمٌ )) :ف
)ِ)
سػػماّ الصػػّت ٌيمػػا دخمكهػػا فػػي الكػػّـ تكصػ نػّ ل ػ الكصػػؼ الجمػػؿ))
كورود اسماّ الصّت :ايسماّ المكصكلض.

كة ػػد ص ػػرح ػػك ةو ػػاف اييدلس ػػي ػ ك
ػاف )م ػػا) المكص ػػكلض  ،عكاف كاي ػػت
ميزلض )الذم) ٌج كياا تختمؼ عياا ك
ػاف )الػذم) تكػكف يعتنػا لممعػارؼ  ،ك)مػا)
)ّ)

ج تككف يعتنا لممعارؼ
وإػػا  ،عكاف جعمػػت
ك)مػ ًػف) المكصػػكلض خػػت )مػػا) المكصػػكلض  ،فاػػي ن
ى
ػاف )ال ػػذم) تك ػػكف يعتنػػا لممع ػػارؼ ،
ميزل ػػض )ال ػػذم) ٌ ،ج كيا ػػا تختم ػػؼ عيا ػػا ػ ٌ
ك)م ًف) المكصكلض ج تككف يعتنا لممعارؼ  ،كهذا وعيي كياا تككف يعتنا لميكرات
ى

ٌ ،ج كف ميعكتاػا ج وصػ

ظاػػاره  ،كةػػد عكػػر ا ػػف الةاجػػب عػػف هػػذه الةوووػػض

)))مف) ك)ما) المتاف معي )الذم) ج وكصػعاف  ،كج وكصػؼ امػا
وكلل  :كف ى
 ،عكاكيما كاف كذلؾ  ،كما ككياما ج وكصؼ اما )وعيي ج ووعاف صعض) فإكياما

)ُ ) ةا وض الخإرم عم

رح ا ف عووؿ ُ ،َٕ /ك رح التصرو عم التكإو لخالػد

اجزهرم ُ.ّْٗ /
)ِ ) سرار العر وض صُّٖ.ِّٖ -
)ّ ) ويظر  :ال ةر المةوط ْ. َُِ/
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جموعػػا))
كإػػعا لممكصػػكؼ كالصػػعض
ن

)ُ)

دائما مياب مكصكفاا .
تيكب ن
كة ػػد ذه ػػب الية ػػاة لػ ػ

)الػػذم) كفركعاػػا

)ِ)

)مػ ًػف) المكص ػػكلض
 ،كوعيػػي ػػذلؾ كف ى

ٌي ػػل ج وكص ػػؼ م ػػف ػػوف المكص ػػكجت ٌج ػ ػ
كلاػػذا ذكػػركا ٌف )مػػف) المكصػػكلض ج توػػع صػػعضن)ّ) ذلػػؾ ٌف

اجسـ المكصػكؿ ج وعػرب صػعض ج عيػد ظاػكر مكصػكفل  ،ف ك
ػإف )الػذم) التػي
ٌكػػد اليةػػاة ٌياػػا تسػػتعمؿ كصػػمض لكصػػؼ المعرفػػض الجممػػض ،ج تعػػرب صػعض ذا
ةػػذؼ مكصػػكفاا ؛ يكياػػا توػػكـ عيدئػػذ موامػػل  ،كهػػذه ةوووػػض يةكوػػض  ،فالكصػػؼ

ووػػع فػػي مكإػػع المكصػػكؼ ؛ يكيػػل وػػد ٌؿ عموػػل
ػاعّ ك )ال ػػذم) ص ػػعض ل ػػل ،لك ػػف عي ػػد ة ػػذؼ العاع ػػؿ
ف ػػاز ،وع ػػرب )الطال ػػب) ف ػ ن
)ْ)

فيةػػك :ة ػػؿ الطالػػب الػػذم

كةكليا :ة ؿ الذم فاز ،ج تعػرب )الػذم) عيػد اليةػاة صػعض لمعاعػؿ المةػذكؼ،

فاعّ ؛ فأف المكصكؼ ػ )الػذم) غالنػا مػا وةػذؼ ل ػوكعل
ؿ تعرب عيدهـ ن
كمعرفت ػػل ،تو ػػكـ الص ػػعض )ال ػػذم) موام ػػل فتاخ ػػذ ةكم ػػل عكاع ار ػػل  ،كلك ػػف ه ػػذا ج

وص ٌ ف وعيي لغاّ المكصكؼ المةذكؼ  ،كما ٌوٌيا ذلػؾ ة ػؿ ةموػؿ فػي ةكلػل
تعال  ) :كف ىهػ ىذا اٍلوي ٍر ىف وً ٍاًدم لًمكتًي ًه ىي ى ٍة ىكيـ){ا سراّ }ٗ :

ػاف
ػ)م ٍف) ذف مذ ػػؿ )الػػذم) ف ػػي هػػذا ال ػػاب ٌج ٌياػػا تختم ػػؼ عياػػا ػ ٌ
فػ ى
)مػف)  ،كهػك
مكصكفاا ج وص ٌ ظااره  ،كما ةمياه في )الػذم) يوكلػل هيػا فػي ى

ٌف الإػ ػػمور العائػ ػػد فػ ػػي صػ ػػمتاا ج وعػ ػػكد عمواػ ػػا ،ػ ػػؿ وعػ ػػكد عم ػ ػ مكصػ ػػكفاا
)مػف)
المةذكؼ كهذا المكصكؼ المةذكؼ لوس معرفض ،ؿ يكػرة عامػض ؛ ٌ
يف ى
)ُ ) ايمالي اليةكوض ِ. ٖٖٖ/
)ِ ) ويظر  :رح المعصؿ ج ف وعوش ِ. َّٖ/
)ّ ) ويظػػر  :ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش ِ ، َّٖ/كايمػػالي اليةكوػػض ِ ، ، ٖٖٖ/كل ػػاب
ا عراب لمعاإؿ ايسعراوويي ص ٓٗ .
)ْ ) ويظر  :الموتإب ُ.. ِْٗ/
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لوست مذؿ )الذم) كصمضن لكصؼ المعرفض الجممض ،ؿ هي كصمضه لكصؼ مػا
و
مةدد الجممض.
عاـ غور
اـ ه
هك م ه
)مػ ٍػف) اسػػـ م ػ اـ ووػػع معياهػػا عم ػ المعػػرد
كةػػد ذهػػب اليةػػاة ل ػ ٌف ى

كم ٍػف
كالمذي كالجمع كالمذكر كالمؤيث ،توكؿ ن
كم ٍػف ةامػا ى
مذّ :جاّيي ىم ٍف ةػاـ ى
ػاؤكؾ
كمػ ٍػف جػ ى
ػاّ ى
عج ىيػػي ىمػ ٍػف جاّتػ ى
كمػ ٍػف في ٍمػ ىػف ك ى
كمػ ٍػف جػ ى
اؾ ى
ػاؾ ى
كمػ ٍػف ةػػامكا ى
ةامتػػا ى
)ُ).

يؾ
كم ٍف ج ٍئ ى
ى
)م ػ ٍػف) ذا كة ػػع معياه ػػا عمػ ػ مع ػػرد ل ػػزـ ف ػ ػراد
كه ػػذا الك ػػّـ و ػػكهـ ٌف ى
الإمور العائد عمواػا ،عكاذا كةػع عمػ مذيػ  ،لػزـ تذيوتػل  ،عكاذا كةػع عمػ جمػع
لزـ جمعل  ،عكاذا كةع عم مذكر لزـ تذكوره  ،عكاذا كةع عمػ مؤيػث لػزـ تايوذػل
فإيػل ومػزـ فػراد الإػمور
 ،كلوس ايمر كػذلؾ  ،كهػك خػّؼ مػا جمعػكا عموػلٌ ،
و
دائم ػػا
)م ػ ٍػف) عمػ ػ معػػرد ـ مذيػ ػ ـ جم ػ وػع  ،فاػػي تس ػػتعمؿ ن
س ػكاّ كة ػػع معي ػ ى
العامض  ،كتعٌر عف ذلؾ كمٌػل ػإفراد الإػمور ،كلػـ جػد فػي كتػب
معي اليكرة ٌ
اليةك التي رجعت الواا كاهد مف كػّـ العػرب  ،ك ػعارهـ كرد فواػا العائػد

جمعػػا ،عكاٌيمػػا اةتصػػر اليةػػاة فػػي هػػذا ال ػػاب عم ػ ايمذمػػض
مؤيذنػػا اك ٌ
مذي ػ ك ن
المصيكعض التي كإعكها لمتمروف  ،كةمٌمػا يجػد فػي الوػرف الكػروـ تايوػث العائػد

)م ٍف) كرٌما كجديا هذا في تكا عاا
ك تذيوتل ك جمعل في صمض ى
)مػ ٍػف) فػػي الوػػرف الكػروـ ٌج فػػي مكإػػعوف
))كلػػـ وػػرد ن
جمعػػا فػػي صػػمض ى
ً
ػايكٍا جى
كف ًلى ٍو ى
ػت تي ٍس ًػمعي الصحػ كـ ىكلى ٍػك ىك ي
ػؾ ىفىاىي ى
في ةكلل تعال  ) :ىك ًم ٍيايـ كمػف ىو ٍسػتىم يع ى
وع ًوميكف){وػػكيس }ِْ :كفػػي ةكلػػل تعػػال ) :ك ًمػػف ال ك ػو ً
اط ً
ػكف لىػػلي)
ى
كصػ ى
ى ى
ىٍ ى
وف ىمػػف ىو يغ ي

{ايي واّ }ِٖ :كجمع العائد في سكرة ايي وػاّ ةػد وكػكف لمتاكوػد عمػ كذػرة مػف

كػػايكا وغكصػػكف لػػل ال ةػػر  ،مػػف الجػػف  ،عكامعػػاياـ فػػي س ػ  ،غ ػكاره  ،ككػػذلؾ

)ُ ) ويظػػر  :الصػػاة ي فػػي فوػػل المغػػض ج ػػف فػػارس ص ُِٕ  ،كالصػػةاح لمجػػكهرم ص
ََُٓ ،ك رح ةطر اليدل صَُِ ،ك رح ا ف عووؿ ُ.ُْٕ /
873

)وسػتمعكف) فػػي سػكرة وػػكيس  ،رٌمػػا لػل عّةػػض مػػا ))ركاه ال واوػي عػػف الةػػاكـ
سػػيده ل ػ الزهػػرم ٌف ػػا جاػ وػؿ ك ػػا سػػعواف كايخػػيس ػػف ػروؽ خرج ػكا لومػػض
لوسػػمعكا مػػف رسػػكؿ ا﵀ )صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ) كهػػك وصػػمي الموػػؿ فاخػػذ ك ػ ٌؿ
مجمسا لوستمع ميػل ،ككػ اؿ ج وعمػـ مكػاف صػاة ل ،ف ػاتكا وسػتمعكف
رجؿ مياـ
ن
ل ػػل ةتػ ػ

ذا صػ ػ ةكا كطم ػػع العج ػػر تعرةػ ػكا فجمعا ػػـ الطرو ػػؽ فتّكمػ ػكا كة ػػاؿ

ػوئا ذػـ
عإاـ ل عض :ج تعكدكا فمك ركـ عض سعاائكـ يكةعتـ فػي يعسػل ن

ايصػرفكا ،ةتػ

وستمعكف لل ةت

ذا كايػػت المومػػض الذايوػػض عػػاد كػػؿ رجػػؿ مػػياـ لػ مجمسػػل ف ػػاتكا
ذا طمع العجر تعرةكا فجمعاـ الطروؽ فوػاؿ عإػاـ لػ عض

مذؿ ما ةالكا ٌكؿ مرة ذـ ايصرفكا ،فمما كايت المومض الذالذػض خػذ كػؿ رجػؿ مػياـ
مجمسل ف اتكا وستمعكف لل ةت ذا طمع العجر تعرةكا فجمعاـ الطروؽ ،فوالكا:

ج ي ػػرح ةت ػ يتعاهػػد ٌج يعػػكد ،فتعاهػػدكا عم ػ ذلػػؾ ذػػـ تعرة ػكا)) )ُ) فو ػػدك ٌف
ػردا فػ ػػي سػ ػػكرة وػ ػػكيس كػ ػػاف لوؤكػ ػػد ٌف
جمعػ ػػا ج معػ ػ ن
السػ ػ ٌػر فػ ػػي مجػ ػػيّ العائػ ػػد ن

ػر م ػػف غو ػػر عم ػػـ م ػػف وت ع ػػكياـ لوػ ػراّة الرس ػػكؿ
المس ػػتمعوف م ػػف الم ػػركوف س ػ ًا

جمعػا ،ذلػؾ ٌف ا وػض تةػدذت عػف
)صم ا﵀ عمول كسمـ) ن
لوّ كايكا فػي ايةػؿ ن
و
)مػف) عمػ ةػؿ
ةالض غرو ض ،يادرة الكةػكع  ،ايمػر الػذم وجعػؿ السػامع وةمػؿ ى
عػػدد ممكػػف ،كهػػك المسػػتمع الكاةػػد ،فاةتإ ػ هػػذا الموػػاـ جمػػع العائػػد لإلخ ػػار

ػاف المسػػتمعوف كػػايكا ذّذػػض فػػاكذر .كمػ ٌػد الععػػؿ )وسػػتمعكف) ػػالكاك وع ػػر عػػف
ػ ٌ
طكؿ استماعاـ لل ،فود كايكا وصغكف لتّكة الورف تةت جي الظّـ ساعات

طكومػػض  ،كهػػك ج وعمػػـ اػػـ  ،ككردت )وسػػتمع) ػػإفراد الإػػمور العائػػد فػػي ةكلػػل
ػؾ) {اييعػػاـ }ِٓ :كلعمٌػػل يروػػد فػػي هػػذه ا وػػض
)ك ًمػ ٍػيايـ كمػػف ىو ٍسػػتى ًمعي ًلى ٍوػ ى
تعػػال  :ى
ػر فػي الياػػار كهػك وػػياـ
اسػتماع الم ػركوف لمرسكؿ)صػػم ا﵀ عموػل كسػػمـ) جا نا

)ُ ) سورة ا ف ه اـ ُ.ُِّ/
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ػتماعا مػػف غوػػر تػػد ر عكاصػػغاّ فمػػـ ووػػتض هػػذا الموػػاـ
وػػدعكهـ لػ ا سػػّـ اسػ ن
جمع العائد.
كلصّح )مف) لمتع ور عػف الجمػع ػإفراد الإػمور فػي صػمتاا ،صػار

جعمػػل صػػوغض الجمػػع ج فائػػدة ميػػل ؛ لػػذلؾ لػػـ وػػرد ميػػل فػػي الوػػرف الكػروـ ٌ ،ج

لكجل ّغي اةتاج الول السػواؽ كالكجػل الػذم ٌوٌيػاه  ،كمػا عػكد الإػمور مذيػ
وتعوف في ةالض التذيوػض معرفػض
فيادر ،ؿ وكاد ج وص كةكعل ؛ ذ ٌ
)م ٍف) ه
عم ى

)م ٍف) كهك خػّؼ الغػرض الػذم
العدد ؛ ذلؾ كف ا ارة ال العدد تزوؿ ااـ ى
كإعت لل ،لذلؾ و دك ٌيل ج وص ف وواؿ :جاّيي مف ةاما ك مف ةامتا ،
ك عجيي ىم ٍف جاّاؾ ،ك جاّتاؾ  ،كمػا مذػؿ اليةػاة فػّ وجػكز اسػتعماؿ )مػف)

فػػي التذيوػػض ٌج ذا ووػػا عمػ كإػػعاما وعوػػداف التيكوػػر كا عمػػاـ ؛ لػػذلؾ لػػـ وػػرد
)م ػػف) ج ف ػػي ص ػػمتاا كج ف ػػي
ف ػػي الو ػػرف الكػ ػروـ تذيو ػػض الإ ػػمور العائ ػػد عمػ ػ ى
تكا عاا ،ؿ مذؿ هذا لـ ورد في المغض ،عمػ الػرغـ مػف ٌف كتػب اليةػك جػازت

خارجا عػف كػّـ العػرب ؛ ذ ذكػر ٌيػل
ذلؾ ،كمذٌمت لل  ،ؿ جعمل ا ف خالكول
ن
)ُ).
)مف) كةعت عم اذيوف ٌج في وت العرزدؽ
لوس في كّماـ ى
ً
ػب
ػكييي
تعػ ػ ى
عاهػ ػػدتىيي ج تىخػ ػ ي
ػإف ى
ػاؿ فػ ػ ٍ
ىي يكػ ػ ٍػف مذػ ػ ىػؿ ىمػ ػ ٍػف وػ ػػا ذئػ ػ ي
)ِ)
وصطة ً
اف
كال اعر في هػذا ال وػت ج وعيػي مػف المذيػ )وصػطة اف) يعسػل كالػذئب الػذم

مذّ ويط ؽ عمول ،كعم الذئب ،كعم ك ٌؿ مف كاف ةالاما
وخاط ل ،ؿ جعمل ن
ات ىمف ىتزٌكجا ،عيويا :م ميزكجوف كايا  ،كج
مذؿ ةالاما  ،فإذا ةميا ن
مذّ :ىهٌي ي
)ُ ) لوس في كّـ العرب صُِٖ.
)ِ ) ال وت في دوكايل:
ك
ذئب وصطة ً
اف
تخكييي
يكف ى
فإف كافوتيي ج ي
ٍ
تعش ٍ
مذؿ ىمف وا ي
رح دوكاف العرزدؽ ِ.َٓٗ /
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وص ػ ٌ ٍف وكػػكف الم ػراد رجػ نػّ عويػػل كامػػرةن عوياػػا :فػػإذا رديػػا هػػذا المعي ػ لػػزـ
ات المٌذوف تزكجػا ،فوػد صػمةت التذيوػض
استعماؿ )المذوف) العادوض ك ٍف يوكؿ :ىهٌي ي
عمت اذا المعي العاـ الم اـ)))ُ).
هيا مع )مف) ؛ يكياا يج ٍ
(مػف) المكصػكلة لصػفة ىمػف يعقػؿ  :ػوكف
المطمب الثالث  :اسػتعماؿ ى
اليةػػاة المعي ػ الػػذم اسػػتعمؿ لػػل كػػؿ اسػػـ مػػف ايسػػماّ المكصػػكلض  ،ف ػػ)الذم)
ووػػع عم ػ كػػؿ مػػذكر مػػف العوػػّّ كغوػػرهـ  ،كجععػػل )الػػذوف)  ،ك)التػػي) هػػي

)ِ)
)مػػف)
ع ػػارة عػػف كػػؿ مؤيػػث عاةػػؿ كغوػػر عاةػػؿ  ،كجمعاػػا )الّتػػي)  .كمػػا ى

)مػػف) فإكياػػا تكػػكف
ك)مػا) المكصػػكلوتاف فوػػد ٌ
عرفامػػا ا ػػف وعػػوش وكلػػل )) :ك كمػػا ى
معيػ )الػذم) ٌ ...ج كياػا ج تكػػكف ٌج لػذكات مػف وعوػػؿ  ...ك كمػا )مػا) فتكػػكف

مكصكلض معي )الذم)  ...كهي توع عم ذكات مػا ج وعوػؿ  ،كعمػ صػعات

)مػف) كاةػػتج
مػف وعوػؿ  ...كةػػد ذهػب عإػػاـ لػ كياػػا توػع لمػػا وعوػؿ معيػ ى
وكل ػػل تع ػػال  ) :فى ػ ً
ػاب لى يك ػػـ لم ػ ىػف اللي ىس ػػاّ) {اليس ػػاّ  }ّ :ك وكل ػػل
ػايك يةكٍا ىم ػػا ى
طػ ى
اها){ال ػمس  }ٓ :كةكػ ػك زوػد مػػف ةػكؿ العػػرب ،
كػماّ ىك ىمػػا ى ىي ى
)كالس ى
تعػال  :ى
س ػ ةاف مػػا س ػ كخ ك
ركف ليػػا  ،فػػاجرل )مػػا) عم ػ الوػػدوـ  ،س ػ ةايل  ،كهػػذا كيةػػكه

مةمػػكؿ عيػػديا عم ػ الصػػعض  ،كةػػد ذكريػػا ٌياػػا توػػع عم ػ صػػعات مػػف وعوػػؿ ،
ك
اهػا)
اب لى يكـ لم ىف اللي ىساّ) معي الطوب
كماّ ىك ىمػا ى ىي ى
)ما طى ى
مياف  ) ،ىكالس ى
فوكلل  :ى

)ُ ) ويظػػر كتػػا ي ) :مػػا) فػػي الوػػرف الك ػروـ  ،فػػي مكإػػكع )مػػا) المكصػػكلض ػػوف التعروػػؼ
)م ػػف) المكصػػكلض ف ػػي عػػض المكاإ ػػع ؛
ػت فػػي كت ػػا ي هػػذا
طرٍة ػ ي
ن
كالتيكوػػر  ،ت ٌ
عرإ ػػا لػػ ى
العامض .
ج تراكاما في ايةكاـ ٌ
)ِ ) ويظر  :رح المعصؿ ج ف وعوش ِ. ّٕٕ-ِّٕ/
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معي  :ال ايي لاا))

)ُ)

 ،كةاؿ )) :ةد تودـ كف )ما) في كجكهاا اير عض توػع

عم ذكات غور ايياسي  ،كعم صعات ايياسي))

)ِ)

الم ٍةػ ىػدذكف  ،ةػػاؿ
كهػػذا هػػك الػػذم اسػ ٌ
ػتور فػػي كتػػب اليةػػك كاسػػتيد لوػػل ي
ال ػػدكتكر فاإ ػػؿ الس ػػامرائي ))) :م ػػا) كتو ػػع عمػ ػ ذكات م ػػا ج وعو ػػؿ  ،كعمػ ػ
صعات مف وعوؿ  ،فمف ايكؿ  :كؿ ما تاكؿ  ...كمف الذايي  ،ةكلل تعال :
ً
مياف ،
اب لى يكـ لم ىف اللي ىساّ) {اليساّ  }ّ :ةالكا  :م  :الطٌب
ٌ
) فىايك يةكٍا ىما طى ى
اهػػا {ٔ} كىي ٍعػ و
اير ً
ػس ىك ىمػػا
ض ىك ىمػػا ى
ط ىة ى
كةكلػػل تعػػال  ) :ىكال كسػ ىػماّ ىك ىمػػا ى ىي ى
اهػػا {ٓ} ىك ٍ
ى
م  :كال ػايي  ...كف

اها){اال ػمس }ٕ-ٓ :
كرىهػا ىكتى ٍو ىك ى
ىس كك ى
اها {ٕ} فىاىٍلاى ىماىػا في يج ى
)مف) مختصض العوّّ  ...ك كما )ما) فاي توع لػذكات مػا ج وعوػؿ  ،كلصػعات

العوّّ))

)ّ)

كالةوووػػض ٌف )مػػا) ج توػػع لػػذكات مػػا ج وعوػػؿ  ،كج لصػػعات العوػػّّ ،
عكاٌيما توع لصعات ما ج وعوؿ  ،فالػذم وظاػر كف العػرب ذا رادكا التع وػر عػف
صعض المكصكؼ العائدة عمػ العاةػؿ اسػتعممكا )مػف)  ،عكاذا رادكا التع وػر عػف

ذات المكصكؼ  ،عاةّ كاف ـ غور عاةؿ  ،اسػتعممكا )الػذم)  ،ك)التػي) كمػا
كلما كاف المراد مف )الذم) الذات  ،اةتإ
الجمع مياما فمذكات مف وعوؿ ٌ ،
جيسػا ،ظػاهرة  ،ك موػدرة ؛ ذلػؾ
تعووف هذه الذات في الكّـ  ،كمػا عا نػدا عكامػا ن
كف التع ور عياا ج وتةوؽ ٌج تعووياا.

لمػػا لػػـ وكػػف الم ػراد م ػػف
)مػػف) فعم ػ العكػػس مػػف ذلػػؾ ؛ ذ كياػػا ٌ
كمػػا ى
كإػعاا الػذات ،ػؿ المػراد صػعتاا ،فوػد اةتإػ ذلػؾ عػدـ تعوػوف هػذه الػػذات ؛
)ُ ) ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش ِ ، ُّٖ-ّٕٗ/كويظػػر  :ارت ػػاؼ الإػػرب ُ-ْٓٔ/
ْٕٓ .
)ِ ) رح المعصؿ ج ف وعوش ِ. َْٓ/
)ّ ) معايي اليةك ُ. َُِ/
877

لػػذلؾ لػػزـ ةػػذفاا ،م :ةػػذؼ المكصػػكؼ ،عكاذا روػػدت الصػػعض لػػزـ عماماػػا ؛
يكيل ومزـ ف وراد مياا كؿ مف اتصؼ اا.

كومك ػػف تكإ ػػو ه ػػذه الةووو ػػض م ػػف خ ػػّؿ م ػػا ةو ػػؿ ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال :

ً
اب لى يكـ لم ىف اللي ىساّ) {اليساّ  }ّ :فود ةوؿ فواا ايةكاؿ ا توض :
)فىايك يةكٍا ىما طى ى
ُ -كف )ما) هيا معي )مف) .
ِ -كياا معي )الذم) .

ّ -كيل استعمؿ )ما) يكيل راد صعض مف وعوؿ .
ْ-كةوػػؿ  :لػػك راد الػػذات جسػػتعمؿ )مػػف) كةػػاؿ فػػايكةكا مػػف طػػاب

لكـ)ُ).

كما فوما وتعمؽ الوكؿ ايكؿ  ،ك
)مػف)  ،كاسػتعمؿ )مػا)
فإف )مػا) لوسػت معيػ ى
؛ يكيل راد الجيس  ،الذم وعامؿ معاممض المعرد المذكر غور العاةؿ  ،كالتوػدور

)مػف) ؛ يكيػل مػا راد عوػاف
فايكةكا الجيس ٌ
الطوب مػف اليسػاّ  ،كلػـ وسػتعمؿ ى
ك
خاصاف .
اليساّ ك
ك كما فوما وتعمؽ الوكؿ الذػايي  ،فصػةو

كف )مػا) هيػا معيػ )الػذم)

عمامػػا ؛ فا وػػض اسػػتعماؿ )الػػذم)
؛ لككيػػل اسػػتعمؿ )مػػا) ؛ يكياػػا كسػػع مياػػا
ن
الطو ػػب م ػػف اليس ػػاّ ؛ كم ػػا اس ػػتعماؿ )م ػػا) فتعي ػػي :
تعي ػػي  :ف ػػايكةكا الج ػػيس ٌ

م يكع كاف مف يكاع هذا الجيس الطوب  ،اي كار كالذو ات كايرامؿ
فايكةكا ى
كالمطموات كالعكايس .

ػةوةا كف )مػا) تسػتعمؿ لصػعض
ك كما فوما وتعمؽ الوكؿ الذالث فموس ص ن
)مػػف) وعوػػؿ  ،كمػػا ػػاع هػػذا فػػي كتػػب اليةػػك الودومػػض  ،كالةدوذػػض  ،ػػؿ هػػي
ى

)ُ ) ويظ ػػر  :مع ػػايي الو ػػرف عكاع ار ػػل لمزج ػػاجِ ، َٕ/كم ػػاّات الو ػػرف لمعوي ػػي ص ْٓ ،
كالت واف في عراب الورف ُ ، ِٓٔ/كالدر المصكف ّ ، َٓٔ/كمعايي اليةك ُ.َُِ/
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تستعمؿ لصعض ما ج وعوؿ  ،فا وض استعماؿ )مػا) تعيػي  :المعيػ الػذم توػدـ

ذكره .

وإا كما جمع اليةػاة
ك كما فوما وتعمؽ الوكؿ ال ار ع  ،فموس
صةوةا ن
ن
)مػػف) تسػػتعمؿ لػػذكات مػػف وعوػػؿ  ،ػػؿ الصػػةو كياػػا تسػػتعمؿ لصػػعات
 ،كف ى
)مػػف) كةػػاؿ  :فػػايكةكا المػػرة
العوػػّّ  ،فمػػك راد الػػذات ؛ جسػػتعمؿ )التػػي) ج ى
الت ػػي طا ػػت ؛ ككو ػػؼ وصػ ػ ف ػػي )م ػػف) رادة ال ػػذات  ،كه ػػذه ال ػػذات ج وصػ ػ
ظاارها مع )مف)  ،كج تودورها؟ ذ ج وص

ف وككف التوػدور :فػايكةكا المػرة

مف طا ت .

كمجمػ ػػؿ الكػ ػػّـ فػ ػػي هػ ػػذه الوإػ ػػوض  ،كيػ ػػل لػ ػػك راد ذات العػ ػػرد معي ػ ػ

العادوػض  ،ك الجيسػوض جسػتعمؿ )التػػي) كةػاؿ :فػايكةكا التػػي طا ػت ،كفػي كػػّ

الكجاوف معي ا فراد كالتعووف ؛ ك
يف الكجل ايكؿ وعيي امرة عوياا  ،كالذايي

جيسا عويل  ،ك ٌيث ييل ع ر عف هػذا الجػيس المعػوف الػذات المؤيذػض ؛
وعيي ن
ذ التودور :فايكةكا المراة التي طا ت.

كل ػػك راد ذات الج ػػيس جس ػػتعمؿ )ال ػػذم) كة ػػاؿ :ف ػػايكةكا ال ػػذم ط ػػاب
ك فرد كذ ككر ؛ يكيل راد معي الجػيس المعػرد المػذكر كالتوػدور :فػايكةكا الجػيس

الذم طاب .

ك
خاصاف  ،جستعمؿ )الّتػي) ،
كالةوووض كيل لك راد عواف اليساّ ك

)مف) كةاؿ :فايكةكا مػف طػاب ؛ لكػاف المػراد الصػعض  ،ك
يف العػرد
كلك استعمؿ ى
هيا مما وعوؿ ،كلكاف المػراد الصػعض كػؿ فػرد مكصػكؼ اػا مػف غوػر تةدوػد ،
كفي ذلؾ معي الجموع كالعمكـ  ،كالتودور :فايكةكا م امرة كايت طا ت لكـ

 ،كيفرد العائد ؛ يكيل هك ايصؿ كايكذر  ،كما ت وف هذا في الم ةث السػا ؽ

كلجػػاز التايوػػث كايغمػػب التػػذكور ،كمػػا جػػاز ذلػػؾ فػػي )مػػف) ال ػػرطوض فػػي مذػػؿ
ً
ًك ً
ةكلل تعال ) :كمف و ٍويي ٍ ً
ىج ىرىهػا ىم كػرتىٍو ًف
ص ًال نةا حي ٍؤتًاىا ٍ
ىى ى
ت مي يك كف لمل ىكىر يسكلًل ىكتى ٍع ىم ٍؿ ى
ومػا){ايةزاب }ُّ :فالخطػاب مكجػل لػ يسػاّ رسػكؿ ا﵀
ىك ٍ
ىعتى ٍػد ىيا لىاىػا ًرٍزةنػا ىك ًر ن
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صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ جمػػوعاف ٌ ،ج كيػػل فػػرد العائػػد كذ كك ػره فػػي )وويػػت) ك يذػػل

في )تعمؿ).

ما )ما) فود استعممت في ا وض لتع ر عف صػعض الجػيس ؛ لػذلؾ ذ ككػر

الإمور العائد كلـ وؤيذل ؛ يكيل لـ وعد عمػ

ةػاد مػف وعوػؿ مػف ا يػاث كهػذا

مػا صػػرح ػػل الط ػػرم مػػف ٌيػػل اسػػتعمؿ )مػػا) كلػػـ وسػػتعمؿ )مػػف) ))يكيػػل لػػـ وػػرد
)ُ)
ً
ػاب
عواف اليساّ ك خاصاف))
م  :استعمؿ )ما) كةاؿ ) :فىػايك يةكٍا ىمػا طى ى
لى يكػ ػػـ لم ػ ػ ىػف اللي ىس ػ ػػاّ) يكي ػ ػػل راد جيػ ػػاس اليس ػ ػػاّ  ،كج ػ ػػيس اي ارم ػ ػػؿ  ،ك ج ػ ػػيس
م
المطموػػات  ،ك جػػيس الذو ػػات  ،ك جػػيس اي كػػار  ،كالمعي ػ  :فػػايكةكا ك
جيس كاف طاب لكـ مف جياس اليساّ

(م ًف) المكصكلة عمى التنكير كالعمكـ
المبحث الثاني  :دءلة ى
(مػػػف) ك (الػػػذم)  :اس ػػتدؿ الية ػػاة عمػ ػ
المطمػػػب األكؿ  :ى

المكصكلض معرفض دلوموف  :جممض الصمض  ،كجعماا ميزلض )الذم) .

)م ػ ًػف)
كف ى

كف ايسػػماّ المكصػػكلض ،ك

جممػػة الصػػمة  :مػ ٌػر كف اليةػػاة ذه ػكا ل ػ
سػػماّ الصػػّت يسػ لموت اػػذا اجسػػـ ؛ يكياػػا تعتوػػر لػ صػػّت تكإػػةاا)ِ) ،
كمػ ػػف المعػ ػػركؼ كف هػ ػػذه الصػ ػػّت ج تكػ ػػكف ٌج جممػ ػػض  ،كهػ ػػذه ةجػ ػػض اطمػ ػػض
كاإةض ال طّف  ،ةت

كف اليةاة يعسػاـ لػـ وسػتطوعكا خعػاّ ذلػؾ  ،ذلػؾ كف

الجممػػض تعػػد يكػرة  ،ك فػػي ةكماػػا  ،كهػػذا مػػا وجمػػع عموػػل اليةػػاة  ، ،فوػػد توػػدـ
ةػػكؿ ا ػػف جيػػي )) :كذلػػؾ ٌف الجمػػؿ يك ػرات

)ّ)

ج ت ارهػػا تجػػرم كصػػافنا عم ػ

)ُ) جامع ال وافٕ.ِْٓ/
)ِ ) سرار العر وض ي ي ال ركات ف ايي ارم ص ّٕٗ.َّٖ -
)ّ ) تعد الجممض عيػد اليةػاة يكػرة  ،ويظػر دجئػؿ ا عجػاز صُْٓ  ،كالت وػاف فػي عػراب
الورف ِ ،ُٓ/ك رح المعصؿ ج ف وعوش ِ.ّٕٓ/
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اليكػ ػ ػرات  ...ي كي ػ ػػل ة ػ ػػد ذ ػ ػػت كف الجمم ػ ػػض يكػ ػ ػرة كمة ػ ػػاؿ ف تكص ػ ػػؼ المعرف ػ ػػض
اليكرة))

)ُ)

،

)م ػ ًػف) المكص ػػكلض جمم ػػض الص ػػمض  ،كجمم ػػض
فكو ػػؼ وصػ ػ ٌ ف تتع ػػرؼ ى
الصػػمض يك ػرة ؟! فاػػذا خػػّؼ الميطػػؽ  ،ذ فاةػػد ال ػػيّ ج وعطوػػل  ،كةػػد ايت ػػل

ػذّ  )) :كف الجمػؿ يكػرات فكوػؼ
اليةاة عم هػذه الةوووػض  ،فوػد ةػاؿ الرإػي م ن
عرؼ المكصكجت كتخصصاا))
تي ل

)ِ)

(مػػػف) المكصػػػكلة بمنزلػػػة (الػػػذم)  :ةػػاؿ ا ػػف وعػػوش )) :ك كمػػا
جعػػػؿ ى
)مف) فإكياػا تكػكف معيػ )الػذم)  ...كذلػؾ يةػك ةكلػؾ  :جػاّيي ىمػف عيػدؾ ،
ى
)ّ)
م  :الذم عيدؾ  ...كمياـ ىمف وم ي  ،معي  :الذم وم ي))
فاذا هك دلوماـ عم

)الذم) كمعياها كتودورها

)ْ)

)م ًف) المكصكلض معرفض  ،كياػا عيػدهـ ميزلػض
كف ى

كالةوووض خّؼ ما ذه كا لول  ،واف ذلؾ  ،كييا ذا ةميا  :يج الػذم

درس  ،تعػ ٌػوف ف وكػػكف الم ػراد ةػػد معيوػػوف  ،كمػػا معي ػ العاػػد العػػردم العائػػد
ػػخص عوي ػػل  ،كالتو ػػدور  :يجػ ػ ف ػػّف  :ك معيػ ػ العا ػػد الجيس ػػي ،
عمػ ػ
كالتودور  :يج الدارسكف  ،كمػا ذا ةميػا  :يجػ ىمػف درس  ،تع ٌػوف ف ج وكػكف
الم ػراد ةػػد هػػذوف التوػػدوروف  ،ػػؿ كجػػب رادة معي ػ التيكوػػر كالعمػػكـ  ،م :
كجب ف وككف التودور  :يج ك حؿ مف درس  ،كالدلوؿ عمػ ذلػؾ كيػل ج وصػ ٌ
)مػ ػػف) مة ػػؿ )الػ ػػذم) ف ػػي التراكو ػػب الت ػػي هػػػي ف ػػي س ػػواؽ التعروػػػؼ
ف تة ػػؿ ى

)ُ ) سر صياعض ا عراب ُ.ّْٓ- ّّٓ /
)ِ ) رح كافوض ا ف الةاجب ّ. َٗ/
)ّ ) رح المعصؿ ج ف وعوشِ ، َّٖ-ّٕٗ/كويظر .ُُْ ، ِّٕ /ِ :
)ْ ) ويظ ػػر  :عػ ػراب الة ػػدوث الي ػػكم  ،لمعك ػػرم ص ُٕ  ،ك ػػرح التس ػػاوؿ ج ػػف مال ػػؾ
ُ ، ُِْ/ك رح التساوؿ لممرادم ص ُْٗ  ، ُٗٔ ،كهمع الاكامع ُ.ِّٔ/
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ود الذم
كالتعووف  ،ج في سواؽ التيكور كالعمكـ ؛ لذلؾ ص ف وواؿ  :يج ز ه
درس  ،ك يجػ ػ الطال ػػب ال ػػذم درس  ،كم ػػا صػ ػ ف وو ػػاؿ  :يجػ ػ زو ػ هػد م ػػف

درس  ،ك يج الطالب مف درس .

)م ػ ًػف) المكصػػكلض لوس ػػت ميزل ػػض )الػػذم)  ،فام ػػا معيو ػػاف
فالةوووػػض كف ى
مختمعػػاف  ،عكاذا صػ ٌ كياػػا تةػػؿ مةماػػا فػػي تراكوػػب لغكوػػض  ،فاػػذا ج وعػػكد لػ
ٌياما مترادفاف  ،عكاكيما وعكد ل كف هذه التراكوػب وصػ فوامػا هػذاف المعيوػاف

)مػ ًػف) المكصػػكلض ميزلػػض )الػػذم) لص ػ ٌ ف تكػػكف ايكل ػ
 ،فمػػك كايػػت ى
ايخو ػرة فػػي كػػؿ مكإػػع  ،كلػػوس ايمػػر كػػذلؾ  ،ذ وص ػ ٌ ف ووػػاؿ  :الكتػػاب
ميزلػػض

الذم ةراتل معود  ،كج وص ف وواؿ  :الكتاب ىمف ةرتل معود .
ػر كذػر مػف صػّح )الػذم) لػل ،
ك)م ًف) المكصكلض وصػم ف توػع خ نا
ى
السر في ذلؾ كف ايصؿ في الخ ر ف وككف يكرة  ،ك تع ور دؽ  ،ك عـ ،
ك ٌ
)مػ ًػف)
كف الخ ػػر ج ػ كد مػػف ف وكػػكف ك ن
اةعػػا مكة ػع المجاػػكؿ  ،كهػػذا مػػا وّئػػـ ى
المكص ػػكلض ل ػػدجلتاا عمػ ػ معيػ ػ التيكو ػػر كالعم ػػكـ  ،كذ ػػر مم ػػا وّئ ػػـ )ال ػػذم)
ل ػػدجلتاا عمػ ػ معيػ ػ

المعرف ػػض العادو ػػض  ،ك المعرف ػػض الجيس ػػوض  ،ف ػػيةف يو ػػكؿ

مذّن  :السعود ىمف طاع ا﵀  ،كال وي مف عصاه  ،كلاذا جاّ الةدوث الي ػكم
)مػ ػػف) م ػ ػف دكف )الػ ػػذم)  ،فػ ػػي ةكلػ ػػل  ،صػ ػػم ا﵀ عموػ ػػل كسػ ػػمـ ،
اسػ ػػتعماؿ ى
))المسمـ ىمف سمـ المسممكف ًمف لسايل كوده  ،كالمااجر ىمف هجػر مػا ياػ ا﵀
)ُ)
عيل)) متعؽ عمول.
ػر فػػي مذػػؿ هػػذا السػػواؽ  ،كمػػا
فػػ)الذم) ج تكػػكف صػػالةض يف توػػع خ ػ نا
اسػا ػوف
)مػف)  ،وإػاؼ لػ ذلػؾ كف اسػتعماؿ )الػذم) وةػدث الت ن
صمةت لػل ى
معيوي الخ روػض كالكصػعوض  ،فمػك ةوػؿ  :المسػمـ الػذم سػمـ المسػممكف مػف لسػايل

)ُ ) ويظػ ػػر  :فػ ػػت ال ػ ػػارم ػ ػػرح صػ ػػةو ال خػ ػػارم ُُ ، ّّٖ/رة ػ ػػـ الة ػ ػػدوث ْْٖٔ ،
كصةو مسمـ

رح اليككم ِ ، َِِ/رةـ الةدوث ُِْٖ .
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كوػ ػػده  ،جلت ػ ػ س معي ػ ػ الخ ػ ػػر الصػ ػػعض  ،لصػ ػػّح )الػ ػػذم) ف تكػ ػػكف صػ ػػعض

ػتماؿ)مف) ؛ ك
يف
ػر عي ػػل  ،كه ػػذا المػ ػ س ج وة ػػدث ال ت ػػض اس ػ
لػ ػػ)المسمـ) ج خ ػ نا
ى
)م ًف) المكصكلض ج توع صعض إجماع اليةاة .
ى
وص ػ

وإػػا تصػرو اليةػاة ػ ك
ػاف ايسػماّ المكصػكلض التػػي
كالػدلوؿ عمػ ذلػؾ ن
ف تكػػكف م تػػد  ،وخ ػػر عيػػل  ،هػػي )الػػذم) ك )اؿ) مػػف دكف ايسػػماّ

المكص ػػكلض ايخػ ػػرل  ،كةػػػد تط ػػرؽ اليةػ ػػاة ل ػ ػ ه ػػذه الوإ ػػوض تة ػػت عي ػ ػكاف :
ا خ ار ػ)الذم) ك ايلؼ كالّـ  ،يةك  :الذم هك ميطمؽ زود  ،الذم ةاـ زود

 ،الذم كرمتل زود

)ُ)

)م ًف) المكصكلض مةػؿ )الػذم) فػي
كهذا وعيي كياـ لـ وجوزكا ف تةؿ ى
مذؿ هذه ايمذمػض ؛ ك
يف ايصػؿ فػي الم تػد ف وكػكف معرفػض ؛ فوّئمػل ف ووػع

)م ًف)
)م ًف) المكصكلض  ،لككف ى
مكةعل )الذم) ؛ لككف )الذم) معرفض  ،خّؼ ى
المكصكلض يكرة .

وإػا  ،كف الوػرف الكػروـ اسػتعمؿ )الػذم) مػف دكف
كالدلوؿ عمػ ذلػؾ ن
تعوف فول معي التعروؼ  ،كالتعووف  ،كوكلل
)م ًف) المكصكلض في كؿ تركوب ٌ ،
ى
كً
كً
وف ًم ػػف ةىػ ػٍ مً يك ٍـ لى ىعمك يك ػ ٍػـ
ػاس ٍ
تع ػػال  :ى
اعي ػ يػدكٍا ىرك يك ػ يػـ ال ػػذم ىخمىوى يك ػ ٍػـ ىكال ػػذ ى
)و ػػا ىوحاى ػػا الكي ػ ي
كف){ال ورة .}ُِ :
تىتكوي ى
ً
اه ً
ً ً
ً كً
وـ فػػي ًرلػػل ٍ
ىف تىػػاهي المٌػػلي
كةكلػػل تعػػال ) :ىلىػ ٍػـ تىػ ىػر لىػ الػػذم ىةػػآ كج ٍ ػ ىػر ى
اٍلمٍم ىؾ ً ٍذ ةى ى ً ً
وت){ل ورة . }ِٖٓ :
لي الكًذم يو ٍةوًػي ىكيو ًم ي
ي
اؿ ٍ ىراه ي
وـ ىر ى
ً
ً
ك
م
)ك يكميػكٍا م كمػػا ىرىزةى يكػ يػـ المٌػػلي ىةػّىجن طىلونػػا ىكاتكويػكٍا المٌػػلى الػػذ ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
ً
كف){المائدة }ٖٖ:
ىيتيـ ًل يم ٍؤ ًميي ى

)ُ ) ويظر  :الغرة المخعوض ج ف الخ از ُ ، ِّْ/ك رح المعصػؿ ج ػف وعػوش ِ، ّٕٗ/
ك رح كافوض ا ف الةاجب لأست ار اذم ّ ، ُّٕ ، ُُْ/كهمع الاكامع ُ. ِّٔ/
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ىف ىذ ىف لى يك ػ ٍػـ ًكي ػػلي لى ىك ًو ػ يػريك يـ الك ػ ًػذم
كةكل ػػل تع ػػال ) :ةى ػ ى
ػاؿ ىمي ػػتي ٍـ لى ػػلي ةىٍ ػ ىػؿ ٍ
لةر){ طل }ُٕ :
ىعمك ىم يك يـ الس ٍ
ً ً
يخػ ىػرل)
وـ الكػ ًػذم ىكفكػ {ّٕ} ىج تى ًػزير ىك ًازىرةه ًكٍزىر ٍ
كةكلػل تعػال  :ىك) ٍ ىػراه ى
{اليجـ}ّٖ -ّٕ :
وؿ المٌ ًػل كاٍلمستى ٍ ً
ً
كف ًفػي سػ ً ً
وف ًم ىػف
إ ىػعع ى
)ك ىمػا لى يك ٍػـ جى تيوىػاتمي ى
ى يٍ
ى
كةكلل تعال  :ى
اؿ كالليساّ كاٍل ًكٍل ىد ً كً
ل ً
ىهمياىػا
كف ىر ىكيا ٍ
ىخ ًر ٍج ىيا ًم ٍف ىه ًػذ ًه اٍلوى ٍرىو ًض الظكالًًـ ٍ
وف ىوويكلي ى
اف الذ ى
الر ىج ى ى ى
يؾ ىي ً
}ٕٓ:
ص نورا){اليساّ
اج ىعؿ لكىيا ًمف لك يد ى
اج ىعؿ لكىيا ًمف لك يد ى
يؾ ىكلًوًا ىك ٍ
ىك ٍ
كً
ً
وف يهػػـ ًفػػي ىغ ٍمػ و
كف)
ػرة ىسػ ي
ػاه ى
اصػ ى
كةكلػػل تعػػال ) :ةيتػ ىػؿ اٍل ىخ كر ي
ى
ػكف {َُ} الػػذ ى ٍ
{الذاروات }ُُ-َُ :
)م ًػف) المكصػكلض مةػؿ
فعي هذه ا وات كيةكهػا  ،ج وصػ ٌ ف تةػ ٌؿ ى
)الػػذم) ؛ ك)الػػذوف) يكيامػػا كةعتػػا فػػي جموعاػػا صػػعض لّسػػـ المعرفػػض ة مامػػا ،
ك)م ًف) المكصكلض ج وص
ى
كالمعسروف ج توع صعض  ،كالةوووض كيل ج وص كةكعاا هيا صعض ؛ يكياا يكرة
ف تككف صعض لمكصكفاما  ،يكياا إجماع اليةػاة

 ،كالمكصػػكؼ معرفػػض ؛ لككيػػل ةػػد وجػػكز ةّلاػػا مةػػؿ )الػػذم)  ،ك)الػػذوف) ذا
ةكليا مكإعاا الكصػعي لػ مكإػع ال ػدؿ ؛ كجػاز ذلػؾ لجػكاز مجػيّ ال ػدؿ
يكرة مف المعرفض  ،م  :ذا ةممياها مةمامػا كةوػؿ فػي الكػّـ  :وػا واػا اليػاس

اع ػػدكا ر كػػـ ىمػػف خموكػػـ  ،عكاذ ةػػاؿ ػراهوـ ر ػػي ىمػػف وةوػػي كوموػػت  ،كاتوػكا ا﵀
ىمػف يػتـ ػػل مؤميػكف  ،كيػل لك وػػركـ ىمػف عممكػـ السػػةر  ،عكا ػراهوـ ىمػف كفػ ،
كمػػا لكػػـ ج توػػاتمكف فػػي سػ وؿ ا﵀ كالمستإػػععوف مػػف الرجػػاؿ كاليسػػاّ كالكلػػداف
ىمف ووكلكف ر يا خرجيا مف هذه الوروض الظالـ هماا  ،كةتؿ الخراصكف مف هـ
فػػي غمػرة سػػاهكف  ،كامتيػػع ف تاخػػذ ع ار امػػا ؛ ػػؿ كجػػب ع ار اػػا ػػدجن ؛ لمػػا

)م ًػف) المكصػكلض عيدئػذ ج وّئػـ الظػاهر مػف المعيػ
ذكريا  ،فوككف اسػتعماؿ ى
الم ػ ػراد  ،كج وّئ ػ ػػـ السػ ػػواؽ ف ػ ػػي هػ ػػذه ال ػ ػ ػكاهد الوريوػ ػػض  ،ذ وتة ػ ػػكؿ الس ػ ػػواؽ
استعمالاا مف التعروؼ كالتعووف  ،ل التيكور كالعمكـ  ،كهذا خّؼ ايصػؿ
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ػدج م ػػف )ال ػػذم) ك
)م ػ ًػف) المكص ػػكلض ػ ن
كايغم ػػب  ،ف ػػّ وصػ ػ ذف اس ػػتعماؿ ى
)الذوف) في ال كاهد الوريوض المذككرة  ،كمػا كػاف عمػ يةكهػا  ،ج يةكًوػا  ،كج
ّغوًا .

)مػ ػ ًػف) المكصػ ػػكلض موػ ػػاـ )الػ ػػذم)  ،كج موػ ػػاـ
فممػ ػػا لػ ػػـ وص ػ ػ ٌ ف توػ ػػكـ ى
)الػػذوف) ؛ دؿ دجلػػض ةاطعػػض عم ػ كياػػا لوسػػت معي ػ كاةػػدة ميامػػا  ،ك ٌياػػا ج
تػػدؿ عمػ فػػرد عويػػل  ،كج عمػ جػػيس عويػػل  ،ػػؿ هػػي يكػرة دالػػض عمػ معيػ

الجموع كالعمكـ .

)م ًف) المكصػكلض صػعض ٌ ،ج اكياػـ لػـ
كةد جمع اليةاة عم ميع كةكع ى
ػوّ كاإػ نػةا  ،كةػػد ذكػػرت ة ػػؿ
و وي ػكا السػ ٌػر فػػي هػػذا الميػػع  ،كلػػـ ووػػدمكا لػػل تعمػ ن
)مػ ػ ًػف) المكصػ ػػكلض لككياػ ػػا ج توػ ػػع صػ ػػعض لممعرفػ ػػض  ،فػ ػػّ ووػ ػػاؿ عم ػ ػ
ةموػ ػػؿ كف ى
الكصؼ  :ة ؿ زود ىمف و تسـ  ،كج  :ة ؿ الطالب ىمػف و تسػـ  :كمػا ج وصػ
جع ػػؿ المكص ػػكؼ يكػ ػرة  ،ف ػػّ وو ػػاؿ  :ة ػػؿ طال ػػب ىم ػػف و تس ػػـ  ،؛ ك
يف يكػ ػرة
)مػ ًػف) المكصػػكلض روػػد مياػػا الدجلػػض
)طالػػب) تػػدؿ عم ػ ا ةػػاد  ،كا ف ػراد  ،ك ى
عم ػ معي ػ الجموػػع كالعمػػكـ  ،هػػذا مػػف ةاػػض  ،كمػػف جاػػض خػػرل  ،كيػػل فػػي
ظاػػار المكصػػكؼ اليك ػرة تةدوػػد ليػػكع الجػػيس  ،فمعػػظ )طالػػب) ةػػدد كيػػل مػػف

)م ًػف) المكصػكلض مػا يروػد مياػا التع وػر عػف فػرد
جيس الطػّب  ،فػي ةػوف كف ى
مػػف ف ػراد جػػيس يمع ػوكف  ،ل ػذلؾ لػػزـ ةػػذؼ مكصػػكفاا  ،ك ف ووػػاؿ  :ة ػػؿ ىمػػف
كائيػػا مػػف كػػاف ،
و تسػػـ  ،لوكػػكف المعي ػ  :ة ػػؿ كػػؿ ىمػػف صػػعتل كيػػل و تسػػـ  ،ن
رجّ  ،ـ امرة  ،كمف غور تةدوػد الجػيس الػذم ويتمػي
معمما  ،ـ ن
طالنا  ،ـ ن
لول هذا المكصكؼ اليكرة .

)م ًػف) المكصػكلض معرفػض ميزلػض )الػذم) ٌ ،ج كيػل
مر كف اليةػاة جعمػكا ى
ةد ت وف كف )مف) تستعمؿ فوما هك عاـ غور مةدد كتستعمؿ )الػذم) فومػا هػك
معوف .
مر
ه
معرفض ك ه
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وإا مػف كػّـ اليةػاة ٌف )مػف) لوسػت داةن لمتعروػؼ ،ك)الػذم)
كت وف ن
كوو لسػػـ اليةػػاة )اؿ) التعروػػؼ عم ػ ةسػػموف:
كفركعاػػا مذػػؿ )اؿ) داةه لمتعروػػؼ ي

ػكد ،كجيسػػوضن :كوػراد اػػا فػر ياد الجػػيس ك هػػي
ػوف معاػ ه
عادوػضن كوػراد اػػا فػ ه
ػرد معػ ه
جس ػػتغراؽ ايفػ ػراد)ُ)،كلا ػػذا ػػاع ف ػػي كت ػػب الية ػػك ٌف المع ػػرد المةمػ ػ ػ ػػ)اؿ)

الجيسػػوض معرفػػض لعظنػػا كيك ػرة معي ػ ن  ،كالةػػؽ ٌف كمتوامػػا معرف ػضه لعظنػػا كمعي ػ ن ،
ك ٌف )اؿ) الجيسوض ج وراد اا فر ناد الجيس ؿ الجيس عويل ؛ لذلؾ يذ ًك ىػر ) ٌياػا
ػإف ايجيػػاس معاػػكدةه فػػي ايذهػػاف متموػ هػز عإػػاا مػػف عػ و
ػض
لتعروػػؼ العاػػد فػ ٌ

ػخص كجػ و
كوو لسػػـ المعاػػكد ل ػ ػ و
ػيس)) )ِ) فػػّ فػػرؽ ويامػػا سػػكل ٌف التعروػػؼ
ي
ػ) ؿ) العادوػض وػراد ػل تعوػوف ف و
ػرد مػف فػرواد ،كالتعروػؼ ػػ) ؿ) الجيسػوض وػراد ػل
و
و
ػيس مػف ايجيػاس ج
ن
وإا تعووف ػيّ كاةػد ٌ ،ج ٌف هػذا ال ػيّ كيمػا هػك ج ه
فرد مف ايفراد.
ه

فإيا ػ ػػا ت ػ ػػرد لم ػ ػػا وي ػ ػػاظر ه ػ ػػذوف المعيو ػ ػػوف  ،فاجس ػ ػػـ
كك ػ ػػذلؾ )ال ػ ػػذم) ٌ
و
و
اـ ج وتإػ ٌج الصػػمض،
المكصػػكؿ عكاف ةوػػؿ عيػػل صػػعض عامػػض  :كيػػل اسػػـ مػ ه
ةكما اعواياـ)))ّ) ٌما
)م ٍف) )) اياا تتياكؿ ن
ٌج ٌف )الذم) كفركعاا فرةت عف ى
ؾ ىك يه ىػك ىعمىػ يكػ لػؿ
ػار ىؾ الك ًػذم ًىو ًػد ًه اٍل يمٍمػ ي
ٍف تتيػاكؿ ف ن
ػردا عويػل ،كوكلػل تعػال ) :تىىػ ى
كً
و ً
وف ىمييػكٍا
جيسا عويػل ،كوكلػل تعػال  :ى
)وػا ىوحاىػا الػذ ى
ى ٍيّ ةىد هور){الممؾ  }ُ :ك ن
ً
ػؽ ىمالىػ ػػلي ًرىئػ ػػاّ الكيػ ػ ً
ػاس){ال ورة :
صػ ػ ىػدةىاتً يكـ ًػ ػػاٍل ىم لف ىكاي ىذل ىكالكػ ػ ًػذم يو ًيعػ ػ ي
جى تيٍ طمي ػ ػكٍا ى
ِْٔ})ْ).

)ُ ) ويظر  :الجي الدايي في ةركؼ المعايي لممرادم ص ُٓٗ .
)ِ ) مغيي الم وب ُ.َٓ /
)ّ ) الت واف في عراب الورف لمعك رم ُ. ِٕ /
)ْ ) وتظر  :همع الاكامع ُ.ّّْ/
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كةد مر ة ؿ ةموؿ ٌف جماكر اليةاة ذه كا ل ٌف اجسـ المكصػكؿ لػـ
وتعػرؼ ػػ)اؿ) ػؿ جممػض الصػمض التػي عرفتػل ك ازلػت اامػل كلكػف كوػؼ وصػ
هذا كالجممض عيدهـ ج تككف جٌ يكرةن؟!
وإا ةكلاـ ك
ػاف الػدلوؿ عمػ
كمر ن

كف اجسػـ المكصػكؿ تعػرؼ صػمتل

هك كف ايلؼ كالّـ في )الػذم) ك)التػي) ازئػدتاف كلوسػتا لمتعروػؼ ؛ ييامػا لػك
كايتا لمتعروؼ يدل ذلؾ ل

ف وجتمع فواما تعروعاف  ،كذلؾ ج وجكز .

كايص ػ كايجػػدر ف وػػاؿ ػػاف الػػدلوؿ عم ػ

كف اجسػػـ المكصػػكؿ لػػـ

وتعرؼ صمتل هك كف )الذم) ك )التي) تعرفتا دخكؿ )اؿ) التعروؼ عموامػا ،
فمك كاف تعروعامػا الصػمض ؛ يدل ذلػؾ لػ

ج وجكز

ف وجتمػع فوامػا تعروعػاف  ،كذلػؾ

كةػػد صػػرح ا ػػف الةاجػػب اػػذه الةوووػػض وكلػػل )) :كالمكصػػكؿ ج ويعػػؾ

عف جعؿ الجممض التي معل فػي معيػ اسػـ مع كػرؼ  ،فمػك ةػذؼ لكايػت الجممػض

يك ػرة))

)ُ)

 ،فاػػذه ةجػػض كاإػػةل عم ػ

كف اجسػػـ المكصػػكؿ )الػػذم) هػػك الػػذم

عرؼ الصمض
ٌ
عكاذا كػاف اليةػػاة ةػد جمعػكا عمػ كف )الػػذم) معرفػض  ،كلاػػذا اسػػتعممت
كصػػمض لكصػػؼ المعرفػػض الجممػػض  ،فػ ك
ػإف )مػػف) المكصػػكلض عم ػ خػػّؼ ذلػػؾ ،
كفػد تإػػمف كػّـ اليةػػاة تاكوػد هػػذه الوإػوض  ،عكاف لػػـ وصػرةكا اػػا  ،مػف ذلػػؾ
)مػػف) المكصػػكلض اياػػا تجػػيّ معي ػ ))الػػذم كفركعػػل
جمػػاعاـ عم ػ تعروػػؼ ى
مف المذي كالمجمكع كالمؤيث))

)ِ)

)ُ ) ايمالي اليةكوض . ّٖٓ/ِ :
)ِ ) ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب ّ ، ُّٗ ، َُٓ/ك ػػرح التسػػاوؿ ج ػػف مالػػؾ ُ، ِِّ/
كهمع الاكامع ُ. ِّٔ/
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فػػ)مف) المكصػػكلض لػػك لػػـ تكػػف يكػرة عامػػض  ،لمػػا كايػػت إجمػػاع اليةػػاة

تجيّ معيػ ) :الػذم) ك)التػي)  ،ك)المػذاف) ك)المتػاف)  ،ك)الػذوف) ك)الّئػي)

ػت صػعض عامػض  ،جموػع معايواػا اكياػا ))اسػـ مػ اـ)) )ُ) كص ٌػرح
 ،ؿ ةد يعلرف ٍ
ا ف وعوش يكرة )مف) المكصكلض وكلل )) :اعمـ كف )مف) اسـ م اـ ووع عم
)مػف) لعظاػا كاةػد مػذكر  ،كمعياهػا معيػ
ذكات ما وعوؿ)) كةاؿ )) :اعمػـ ٌف ى
)ِ)
الجيس ؛ ااماا))

كةد ٌوف ا ف جيي كغوره ٌف )الػذم) كفركعاػا تسػتعمؿ فػي الكػّـ داةن
يف مػ ػػف ػ ػػركط الصػ ػػعض ٍف تت ػ ػػع
لتعروػ ػػؼ الجممػ ػػض ،لكصػ ػػؼ المعرفػ ػػض اػ ػػاٌ ،
المكصػػكؼ فػػي التعروػػؼ كالتيكوػػر ،فوكػػكف اجسػػـ المكصػػكؿ )الػػذم) هػػك الػػذم

عػػرؼ الصػػمض كلوسػػت الصػػمض هػػي التػػي عرفتػػل  ،كةػػد جعػػؿ اليةػػاة كالمعر ػػكف

)الذم) تيكب ميػاب مكصػكفاا المعرفػض فػي ا عػراب فاكتسػ ت دجلتػل اجسػموض

)مػ ػ ٍػف) التػ ػػي عػ ػػدت
كالمعرفوػ ػػض  ،ي
فع ػ ػ كدت عيػ ػػدهـ اسػ ػ نػما معرف ػ ػضن ،كةػ ػػد ت ػ ػ ٌػوف ٌف ى
مكص ػػكلض ت ػػدخؿ إ ػػمف ه ػػذا الغ ػػرض ٌ ،ج يا ػػا ل ػػـ تس ػػتعمؿ كص ػػمض لكص ػػؼ

اـ غوػػر
المعرفػػض الجممػػض ،ػػؿ اسػػتعممت فػػي الكػػّـ كصػػمض لكصػػؼ مػػا هػػك م ػ ه
معرفػػض الجممػػض ،فتكػػكف العمػػض التػػي دت لػ عػػد )الػػذم) معرفػضن غوػػر مكجػػكدة
)مػ ػ ًػف) المكصػ ػػكلض ؛ يكيػ ػػل كمػ ػػا يا ػ ػػت )الػ ػػذم) ميػ ػػاب مكصػ ػػكفاا المعرفػ ػػض
فػ ػػي ى
)مػ ٍػف) مي ػػاب مكصػػكفاا اليك ػرة العام ػػض
فاكتس ػ ت دجلتػػل فػػي التعرو ػػؼ  ،يا ػػت ى
فاكتس ت دجلتل في التيكور كالعمكـ .

(مػف) المكصػكلة بالشػرط كاءسػتفىاـ  :مػف
المطمب الثاني  :ع قػة ى
المعركؼ إجماع اليةاة كف سماّ اجستعااـ ك سػماّ ال ػرط تيعػ حد مػف ايسػماّ
اليكرة  ،كالم امػض  ،ةتػ

كياػـ جعمكهػا مػف مسػكغات كةػكع الم تػد يكػرة  ،ةػاؿ

)ُ ) الصةاح لمجكهرم ََُٓ
)ِ ) رح المعصؿ ج ف وعوش ُِْٓ/
888

ا ػػف الخ ػػاز )) :كة ػػؽ الم تػػد ف وك ػػكف معرف ػػض  ...كو تػػد ػػاليكرة  ...كل ػػذلؾ

طا  ،كوكلػػؾ  :ىمػػف ووػػـ ةػػـ معػػل  ،ك  ...ف
صػػكر  ...ف وكػػكف الكػػّـ ػػر ن
)ُ)
وككف لّستعااـ  ،كوكلؾ  :ىمف عيدؾ ؟))
ٌج

كةاؿ ا ف عصعكر )) :كالم تد ج وكػكف ٌج معرفػض  ،كج وكػكف يكػرة

ػػركط  ،كهػػي ف تكػػكف مكصػػكفض  ...ك تكػػكف اسػػـ اسػػتعااـ  ،ك اسػػـ

رط))

)ِ)

كةاؿ السػوكطي  )) :وجػكز اج تػداّ ػاليكرة

ػرط العائػدة  ،كتةصػؿ

غالنػػا اةػػد مػػكر  ... :ف تكػػكف كاج ػػض التصػػدور  ،كاجسػػتعااـ  ،يةػػك  :ىمػػف
)ّ)
عيدؾ ؟ كال رط  ،يةك  :ىمف ووـ ةـ))
ػ)م ًف) المكصكلض لك لـ تكف تعود معي التيكوػر كالعمػكـ  ،لمػا جػاّت
ف ى
)مػ ًػف)
ك)مػ ًػف) اجسػػتعااموض اليك ػرتوف الم امتػػوف  ،ػػؿ ى
)مػ ًػف) ال ػػرطوض ى
معظاػػا ى

)مػ ًػف)
)مػ ًػف) المكصػػكلض معي ػ ال ػػرط  ،ككػػذلؾ ى
ال ػػرطوض جػػاّت مػػف تإػػمف ى
)م ًف) المكصكلض معي اجستعااـ .
اجستعااموض جاّت مف تإمف ى
ك كذر مف ذلؾ كف كتب عراب الوػرف كتعسػوره

ػارت لػ

)م ًػف)
كف ى

ػ)مف)
)مػ ًػف) ال ػػرطوض  ،ك ػ ى
المكصػػكلض كردت فػػي مكاإػػع كذو ػرة مةتممػػض لمعي ػ ى
ً
في ةكلل تعال  ) :مى مف ىكسب سو ىلئضن كىةاطى ٍ ً ً
اب
ىص ىػة ي
ى ى ى ى ى
ػت ًػل ىخطوػ ىػئتيلي فىا ٍيكلىػػئ ىؾ ٍ
ى ى
ً
ً
كف){ال ورة }ُٖ :
الكي ًار يه ٍـ فواىا ىخال يد ى
ج ػػاز ف ػػي )م ػػف) ف ػػي ه ػػذه ا و ػػض ف تك ػػكف مكص ػػكلض معيػ ػ )ال ػػذم)

كالخ ر )فاكلئػؾ)  ،كجػاز دخػكؿ العػاّ فػي الخ ػر جسػتكماؿ ال ػركط  ،كوجػكز
ف تككف رطوض  ،كالجكاب ةكلػل ) :فاكلئػؾ) كعمػ كػّ الوػكلوف فمةماػا الرفػع
)ُ ) الغرة المخعوض في رح الدرة ايلعوض ُ. ََْ-ّٖٗ/
المورب ص ُِِ. ُِّ-
)ِ ) ل
)ّ ) همع الاكامع ُ.ِّٖ-ُّٖ/
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اج تػػداّ  ،كعيػػد جعػػؿ )مػػف) مكصػػكلض وكػػكف الخ ػػر )فاكلئػػؾ) كمػػا عػػده  ،كج

وك ػػكف لوكل ػػل )كس ػػب س ػػوئض) كم ػػا عط ػػؼ عمو ػػل مة ػػؿ م ػػف ا عػ ػراب ؛ لكةكع ػػل
ص ػػمض ٌ ،م ػػا عي ػػد جعما ػػا ػػرطوض  ،فو ػػد اختم ػػؼ ف ػػي خ ره ػػا ٌ ،م ػػا ال ػػرط ك
الج ػزاّ  ،ككّهمػػا  ،كوكػػكف ةكلػػل )كسػػب) كمػػا عطػػؼ عموػػل فػػي مةػػؿ جػػزـ
ال رط

)ُ)

.

)مػػف) فػػي
ككػػذلؾ جػػاز هػػذاف الكجاػػاف  :المكصػػكلض كال ػػرطوض  ،فػػي ى
ةكلػػل تعػػال ) :كلىوىػ ٍػد ىعمًمػكٍا لىمػ ًػف ا ٍ ػػتىراهي مػػا لىػػلي ًفػػي ا ًخػ ً
ػرة ًمػ ٍػف ىخػّى و
ؽ){ ال وػرة :
ى
ى ى
ي ى
ى
َُِ}

)ِ)

اؿ ًفػػي
ػكؽ ىكجى ًجػ ىػد ى
ض اٍل ىة ػ كج فى ػّى ىرفىػ ى
ػث ىكجى في يسػ ى
كةكلػػل تعػػال ) :فى ىمػػف فىػ ىػر ى
)ّ)
اٍل ىةجل){ال ورة }ُٕٗ :
ىإػطى حرهي ًلىػ ىعػ ىذ ً
اب الكيػ ً
ػار
يمتل يعػػلي ىةمًػػوّن ذيػ كـ ٍ
)ك ىمػػف ىكعىػ ىػر فىا ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
)ْ)
كً ٍئس اٍلم ً
ص يور){ال ورة }ُِٔ :
ى ى ى
)ٓ)
ً
ص ٍملي){ال ورة }ُٖٓ :
كةكلل تعال ) :فى ىمف ى ًا ىد مي يك يـ ال ك ٍا ىر ىفٍم ىو ي
ً
ً
كف){ ؿ
كةكلػ ػػل تعػ ػػال  ) :فى ىمػ ػػف تىػ ػ ىػكلك ى ٍعػ ػ ىػد ىذلًػ ػ ى
ػؾ فىا ٍيكلى ػ ػػئ ىؾ يهػ ػ يػـ اٍلعىاسػ ػػوي ى
)ٔ)
عمراف }ِٖ :

)ُ ) ويظر  :الت واف في عراب الورف ُ، ُٕ/
)ِ ) ويظر  :ال واف في غروب عػراب الوػرف ُ ، ُُٓ/كالت وػاف فػي عػراب الوػرف ُٖٔ/
 ،كال ةر المةوط ُ. ِْٖ/

)ّ ) ويظر  :الت واف في عراب الورف ُ ، ُُّ/كال ةر المةوط ِ. ُْْ/
)ْ ) ويظر  :الت واف في عراب الورف ُ ، ٗٔ/كال ةر المةوط ُ. ِٓٓ/
)ٓ ) ويظر  :الت واف في عراب الورف ُ ، ُِٓ/كال ةر المةوط ِ.ٔٗ/
)ٔ ) ويظر  :الت واف في عراب الورف ُ. ِِِ/
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ً
كةكلل تعػال  ) :ى مىػ ىم ٍػف ٍىكفىػ ً ىع ٍا ًػد ًه ىكاتكوىػ فىػًإ كف المٌػلى يو ًة ح
ػوف)
ػب اٍل يمتكو ى
)ُ)
{ ؿ عمراف }ٕٔ :
ً
ً
كً
ىج يػريه ٍـ
صالًةان ىفمىاي ٍـ ٍ
)م ٍف ىم ىف ًالمل ىكاٍل ىو ٍكًـ ا خ ًر ىك ىعم ىؿ ى
كةكلل تعال  :ى
)ِ)
كف){ال ورة }ِٔ :
يد ىرل ًا ٍـ ىكجى ىخ ٍك ه
ًع ى
ؼ ىعمى ٍو ًا ٍـ ىكجى يه ٍـ ىو ٍة ىزيي ى
ً ً
ص ىػر ىفمً ىي ٍع ًس ًػل ىك ىم ٍػف
صػآئ ير مػف كرل يك ٍػـ فى ىم ٍػف ى ٍ ى
كةكلل تعال ) :ةى ٍػد ىجػاّ يكـ ى ى
)ّ)
ع ًمي فىعمى ٍواا كما ىىي ٍا عمى ٍو يكـ ًة ًع و
وظ){اييعاـ }َُْ :
ى
ى
ى ى ى ى ىى
ً ً
ً
ً
ػي هّ فىاتلى ػ ػ ػ ػػاعه
ػي لى ػ ػ ػ ػػلي م ػ ػ ػ ػ ٍػف ىخو ػ ػ ػ ػػل ى ػ ػ ػ ػ ٍ
كةكل ػ ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػ ػػال ) :فى ىم ػ ػ ػ ػ ٍػف يعع ػ ػ ػ ػ ى
)ْ)
ًاٍلمعر ً
كؼ){ال ورة }ُٕٖ :
ى ٍي
كً
ً
وف يو ى لدلي ى
كيػلي
كةكلل تعال ) :فى ىمف ى كدلىلي ى ٍع ىد ىما ىسم ىعلي فىًإكي ىما ًذٍ يملي ىعمى الػذ ى
)ٓ)
ً
ً
وـ){ال ورة }ُُٖ:
ً كف المٌلى ىسموعه ىعم ه
ًً
ً
اؤهي ىكػ ىذلً ىؾ ىي ٍج ًػزم
كةكلل تعال ) :ةىاليكٍا ىج ىز يؤهي ىمف يك ًج ىد في ىر ٍةمل فىاي ىػك ىج ىػز ي
)ٔ)
ك ًً
وف) {وكسؼ }ٕٓ :
الظالم ى
ػت ًىك
كةكلل تعال  ً) :كف الصكعىا ىكاٍل ىم ٍرىكةى ًمػف ى ىػعآئً ًر المٌ ًػل فى ىم ٍػف ىةػ كج اٍل ى ٍو ى
ػر فىػًإ كف المٌػل ى ً
ػاكهر ىعمًػوـ)
ع ىخ ٍو نا
ؼ ً ًا ىما ىك ىمف تىطى كك ى
اح ىعمى ٍو ًل ىف ىوطك كك ى
ٍ
ى
اعتى ىم ىر فىّى يج ىي ى
)ٕ)
{ال ورة }ُٖٓ :
)ُ ) ويظر  :ال ةر المةوط ِ. ََٖ/
)ِ ) ويظر  :ال ةر المةوط ُ ، ّّٓ/كالت واف في عراب الورف ُ. ِٔ/
)ّ ) ويظر  :الت واف في عراب الورف ُ. ّْٗ/
)ْ ) ويظر  :الت واف في عراب الورف ُ. َُِ/
)ٓ ) ويظر  :الت واف في عراب الورف ُ. ُِِ/
)ٔ ) ويظر  :ال ةر المةوط ٓ. ِْٔ/
)ٕ ) ويظػػر  :م ػػكؿ ع ػراب الوػػرف ُ ، ٕٔ/كال وػػاف فػػي غروػػب ع ػراب الوػػرف ُ-ُِٗ/
َُّ  ،كالت واف في عراب الورف ُ. ، َُٗ/
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ػاّؾ ًمػ ىػف اٍل ًعٍمػ ًػـ فى يوػ ٍػؿ
ػؾ ًفوػ ًػل ًمػػف ى ٍعػ ًػد ىمػػا ىجػ ى
كةكلػػل تعػػال ) :فى ىمػ ٍػف ىةآ كجػ ى
اّيا ىكيً ىساّ يك ٍـ ىكىيعي ىس ىيا كىيعي ىس يك ٍـ ذيػ كـ ىي ٍ تى ًا ٍػؿ فىىي ٍج ىعػؿ
اّيا ىكى ٍ ىياّ يك ٍـ ىكيً ىس ى
تى ىعالى ٍكٍا ىي ٍدعي ى ٍ ىي ى
)ُ)
ً
ً
ك
وف){اؿ عمراف }ُٔ :
ل ٍع ىيضي المٌل ىعمى اٍل ىكاذ ً ى
ً
ً
اب الػ ػ حد ٍي ىوا
اب الػ ػ حد ٍي ىوا فىعي ػ ىػد المٌػػل ذىػ ىػك ي
ػاف يو ًرو ػ يػد ذىػ ىػك ى
كةكل ػػل تع ػػال  ) :ىم ػػف ىك ػ ى
)ِ)
كا ًخ ًرة ك ىكاف المٌل س ًموعا ً
ور {اليساّ }ُّْ :
ص نا
ى ى ى ى ي ى ن ى
كً
إػ كؿ
إ حريكـ كمػف ى
وف ىمييكٍا ىعمى ٍو يك ٍـ ىيعي ىس يك ٍـ جى ىو ي
كةكلل تعال  ) :ىوا ىوحاىا الذ ى

اهتى ىد ٍوتي ٍـ){المائدة َُٓ}
ً ىذا ٍ
ًً
كةكلل تعال ) :مف ع ًم ىؿ ًمي يكـ سكّا ًجاالى وض ذيكـ تى ً
ىصػمى ى
ى
ى ى
اب مف ى ٍعده ىك ٍ
ٍ ي ن ىى
)ْ)
ً
وـ){اييعاـ }ْٓ :
فىاىكيلي ىغعي ه
كر كرة ه
ػوف ){الةجػر :
استىىر ى
كم ىع فىاىتٍى ىعػلي ً ػاى ه
اب حم ً ه
كةكلل تعال ٌ ) :ج ىم ًف ٍ
ؽ الس ٍ
)ّ)

ُٖ}

)ٓ)

ً
ػؾ ًم ػ ٍػياي ٍـ
كما كم ػ ٍػد ية نا
كر لك ىم ػػف تىً ىع ػ ى
كةكل ػػل تع ػػال ) :ةى ػ ى
ػاؿ ٍ
اخ ػ يػرٍج م ٍياى ػػا ىمػ ػ ٍذ يؤ ن
)ٔ)
ي ٍىم ك
ىج ىم ًعوف){ايعراؼ }ُٖ :
أف ىجاىكي ىـ ًمي يك ٍـ ٍ
ب لم ىف المٌ ًل ىكلىاي ٍػـ
إه
ص ٍد نار فى ىعمى ٍو ًا ٍـ ىغ ى
)مف ى ىرىح ًاٍل يك ٍع ًر ى
كةكلل تعال  :ى
)ُ
ع ىذ ه ً
وـ){اليةؿ }َُٔ :
ى
اب ىعظ ه

)ُ ) ويظر  :ال ةر المةوط ِ ، ٕٔٔ/كالدر المصكف ّ. ِِِ/
)ِ ) ويظر  :ال ةر المةوط ّ ، ِِٓ/كالدر المصكف ْ. ُُّ/
)ّ ) ويظر  :المصدر يعسل ْ. ّْٓ/
)ْ ) ويظػػر  :م ػػكؿ عػراب الوػػرف ُ ، ِٖٔ/كال وػػاف فػػي غروػػب عػراب الوػػرف ُ،ِِّ/
كالت واف في عراب الورف ُ ، ِّٕ/كالدر المصكف ْ. ْٔٓ/
)ٓ ) ويظر  :الدر المصكف ٕ. ُُٓ/
)ٔ ) ويظر  :الت واف في عراب لورف ِ ، ّٗ/كال ةػر المةػوط ْ ، ّٖٓ/كالػدر المصػكف
المصكف ٕ. ُُٓ/
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كةكلل تعال ) :فى ىمف ى اّ ىفٍميو ٍؤ ًمف ىك ىمف ى اّ ىفٍم ىو ٍكعي ٍر){الكاؼ }ِٗ :
ػاف ًف ػ ػػي ال ك
إ ػ ػػّلى ًض ىفٍم ىو ٍم ػ ػ يػد ٍد لى ػ ػػلي ال ػ ػ كػر ٍة ىم يف
كةكل ػ ػػل تع ػ ػػال  ) :ية ػ ػ ٍػؿ ىم ػ ػػف ىك ػ ػ ى
)ّ)
ىم ًدا){مروـ }ٕٓ :
إمحل كواًد ً
ً
ً
ً
ول ًلى ىع ىذ ً
اب
كةكلل تعال  ) :يكت ى
ب ىعمى ٍول ىكيلي ىمف تى ىكجهي فىاىكيلي يو ي ى ى ٍ
)ْ)
الس ً
كع ً
ور){الةج }ْ :
كةكلل تعال ) :مف ىكاف وظي حف ىف لكػف ويصػره المكػل ًفػي الػ حد ٍيوا ك ً
ايخ ىػرًة
ى ي ىي ي
ى ى
ى
ى ى
ً و ً
ط ٍع ىفٍم ىويظي ٍر ىه ٍػؿ يوػ ٍذ ًه ى كف ىك ٍو يػدهي ىمػا ىو ًغػوظي){الةج :
كماّ ذيكـ لً ىو ٍو ى
ىفٍم ىو ٍم يد ٍد ىس ىب لى الس ى
)ٓ)
ُٓ}
كةكل ػػل تع ػػال ) :م ػػف ىك ػػاف ورج ػػك لًوى ػػاّ المكػ ًػل فىػ ػًإ كف ىج ػ ىػؿ المكػ ًػل و
جت ىك يه ػ ىػك
ى
ى ىٍ ي
ى
)ٔ)
ً
ً
وـ){ العيك كت }ٓ :
السكموعي اٍل ىعم ي
ؽ ىعمى ٍو ػ ًػل ىكمًمػ ػضي اٍل ىعػ ػ ىذ ً
كةكل ػػل تع ػػال ) :ىفى ىم ػ ٍػف ىةػ ػ ك
ػت تي ًيوػ ػ يذ ىم ػػف ًف ػػي
اب ىفىاىي ػ ى
ى
)ٕ)
الكي ًار){الزمر }ُٗ :
ً
ػب حميًوػ و
ػب ك ىجػػاّ ً ىوٍمػ و
ً ً
ػب){ؽ :
كةكلػػل تعػػال  :ى
ػي الػ كػر ٍة ىمف اٍل ىغ ٍوػ ى
)مػ ٍػف ىخ ػ ى
)ُ)
ّّ}
)ِ)

)ُ ) ويظػػر  :الك ػػاؼ ِ ، ُٔٔ/كالت و ػػاف ف ػػي عػ ػراب الو ػػرف ِ ، ُُٕ/كال ػػدر المص ػػكف
ٕ. َِٗ-ِِٖ/
)ِ ) ويظر  :الدر المصكف ٕ. ْٕٕ/
)ّ ) ويظر  :ال ةر المةوط ٔ ، ِِٔ/كالدر المصكف ٕ. ِّٔ/
)ْ ) ويظر  :الت واف في عراب الورف ِ ، ُِٕ/كالدر المصكف ٖ. ِِٖ/
)ٓ ) ويظر  :الدر المصكف ٖ. ُِْ/
)ٔ ) ويظر  :الدر المصكف ٗ. ٗ/
)ٕ ) ويظػػر  :الت وػػاف ف ػػي عػػراب الوػػرف ِ ، ّٔٓ/كالك ػػاؼ ْ ، ُُٕ/كال ةػػر المةػػوط
ٕ ، َٓٔ/كالدر المصكف ٗ. َِْ-ُْٗ/
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)مػ ًػف) اجسػػتعااموض ،
ككػػذلؾ جػػاّت فػػي مكاإػػع كذوػرة ممت سػػض معيػ ى
ػ)مف) في ةكؿ ا﵀ تعػال  ) :ية ٍػؿ ىوػا
كهذا ما جاّ في كتب ا عراب كالتعسور ،ك ى
اعمميكٍا عمى م ىك ىايتً يكـ ًليي ع ً
ً
ػكف لىػلي ىع ًاة ىػضي الػ لد ًار
ام هؿ فى ىس ٍك ى
ى
ػكف ىمػف تى يك ي
ؼ تى ٍعمى يم ى
ٍ
ةى ٍكـ ٍ ى ى ى
كً
ً
كف) { اييعاـ . }ُّٓ :
ًكيلي جى يو ٍعم ي الظال يم ى
)مػف) هيػا ف تكػػكف مكصػكلض معيػ )الػذم) ك ف تكػػكف
جػاز فػي ى

استعااموض

)ِ)

.

ػكف ىمػػف
ككػػذلؾ جػػاز هػػذاف الكجاػػاف فػػي ةكلػػل تعػػال ) :فى ىسػ ٍػك ى
ؼ تى ٍعمى يمػ ى
)ّ)
ول كو ًة حؿ عمى ٍو ًل ع ىذ ه ً
ً
واٍتً ً
وـ) {هكد }ّٗ :
ول ىع ىذ ه
ى
ى
اب يو ٍخ ًز ى ى
ى
اب حمو ه
يدا) {مروـ :
ؼ يج ن
ىإ ىع ي
كف ىم ٍف يه ىك ى ار كم ىك نايا ىك ٍ
كةكلل تعال ) :فى ىس ىو ٍعمى يم ى

ٕٓ}

)ْ)

اب
ىص ػ ىػة ي
كص ػكا فى ىسػػتى ٍعمى يم ى
كةكلػػل تعػػال  ) :يةػ ٍػؿ يك ػ اؿ حمتىػ ىػر ه
كف ىمػ ٍػف ٍ
لص فىتىىر ي
)ٓ)
الصر ً
اط الس ً
اهتى ىدل) {طل .}ُّٓ :
كك ل
م ىك ىم ًف ٍ
لى
طو
اف ً ٌج ًلػ ىػي ٍعمى ىـ ىمػػف يوػ ٍػؤ ًم يف
ػاف لىػػلي ىعمىػ ٍػو ًاـ لمػػف يس ػٍم ى
)ك ىمػػا ىكػ ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
)ٔ)
ً ً
حؾ ىعمى يك لؿ ى ٍي وّ ىة ًعوظه) {س ا }ُِ :
ايخ ى ًرة ًم كم ٍف يه ىك ًم ٍياىا ًفي ى ٍّؾ ىكىر ى
)ُ ) ويظ ػػر  :الك ػػاؼ ْ ، ُُٕ/كال وػ ػػاف ف ػػي غروػػػب ع ػ ػراب الوػػػرف ِ ، ّٕٖ/كال ةػ ػػر
المةوط ٖ ، ُّٖ/كالدر المصكف َُ. ِّ/
)ِ ) ويظر  :عراب الورف لميةاس ص ِٖٓ  ،كال واف في غروب عػراب الوػرف ُِّْ/
 ،كالت واف في عراب الورف ُ. َّْ/
)ّ ) ويظر  :ال ةر المةوط ٓ ، ِٖٗ/كالدر المصكف ٔ. ِِّ/
)ْ ) ويظػ ػػر  :الت وػ ػػاف فػ ػػي ع ػ ػراب الوػ ػػرف ُ ، ُٕٔ/كال ةػ ػػر المةػ ػػوط ٔ ، ِِٔ/كالػ ػػدر
المصكف ٕ. ّّٔ/
)ٓ ) ويظر  :الجامع يةكاـ الورف ٔ ، ُٕٔ/كالدر المصكف ٖ. ُِٔ/
)ٔ ) ويظر  :الت واف في عراب الورف ُ ، َّّ/كالدر المصكف ٗ. ُٕٕ/
894

ً
ً
كف ىمػ ٍػف
كةكلػػل تعػػال  ) :يةػ ٍػؿ يهػ ىػك الػ كػر ٍة ىم يف ىمكيػػا ًػػل ىك ىعمى ٍوػػل تى ىك ككٍم ىيػػا فى ىسػػتى ٍعمى يم ى
)ُ)
ً
إ و
ّؿ حم ً و
وف) {الممؾ }ِٗ :
يه ىك في ى
)ك ىمػػا ىج ىعٍم ىيػػا اٍل ًوٍ مى ػضى الكتًػػي
ككػػذلؾ جػػاز هػػذا الكجاػػاف فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى
ً
الرس ػ ػ ػ ى ً
ً
ػب ىعمىػ ػ ػ ػ ىع ًو ى ٍو ػ ػ ػ ًػل)
يكي ػ ػ ػ ى
ػكؿ م كم ػ ػ ػػف ىو ىيوم ػ ػ ػ ي
ػت ىعمى ٍواى ػ ػ ػػا ً ٌج ل ػ ػ ػ ىػي ٍعمى ىـ ىم ػ ػ ػػف ىوتكً ػ ػ ػػعي ك ي
{ال ورة . )ِ)}ُّْ:
ؼ
ىإػ ػ ىػع ي
كف ىم ػ ٍػف ٍ
)ةتكػ ػ ً ىذا ىر ٍىكا ىمػ ػػا يو ى
كةكل ػػل تع ػػال  :ى
كف فى ىس ػ ىػو ٍعمى يم ى
كع ػ يػد ى
)ّ)
ىي ً
اص نار ىكى ىة حؿ ىع ىد ندا){الجف }ِْ :

)مػ ًػف) مةتممػػض لمعي ػ المكصػػكلض  ،كال ػػرطوض ،
كفػػي مكاإػػع جػػاّت ى
ػ)مف) فػي ةكلػل تعػال ) :ةىػاليكا ىر ىكيػا ىمػف ةىػ كد ىـ لىىيػا ىهػ ىذا فى ًػزٍدهي ىعػ ىذانا
كاجستعااموض ك ى
ً
ار){ ص }ُٔ :
إ ٍععنا ًفي الكي ً
)مػػف)
)مػػف ةىػ كد ىـ) وجػػكز ف تكػػكف ى
جػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف )) :ةكلػػل  :ى
ػػرطوض ك)فىػ ًػزٍدهي) جكا اػػا  ،ك ف تكػػكف اسػػتعااموض  ،ك)ةى ػ كد ىـ) خ رهػػا  ،ك ف تكػػكف
مكصػ ػػكلض معي ػ ػ )الػ ػػذم) كةويئػ ػػذ وج ػ ػػكز فواػ ػػا كجاػ ػػاف  :الرفػ ػػع اج ت ػ ػػداّ ،

كالخ ر)فى ًزٍدهي)  ،كالعاّ زائدة ت ػ وانا لػل ال ػرط  ،كالذػايي  :كياػا ميصػك ض ععػؿ
)ْ)
مودر عم اج تغاؿ))

)مػ ػ ًػف) المكصػ ػػكلض يك ػ ػرة م امػ ػػض دالٌػ ػػض عم ػ ػ العمػ ػػكـ  ،ػ ػػاع
فمكػ ػػكف ى
ك)م ػ ًػف) اجس ػػتعااموض اليكػ ػرتوف الم امت ػػوف
)م ػ ًػف) ال ػػرطوض  ،ى
اةتمالا ػػا لمعيػ ػ ى
الدالتوف عم العمكـ .

)ُ ) ويظر  :عراب الورف لميةاس ص ُُٕٗ .
)ِ ) ويظر  :الدر المصكف ِ ُْٓ/ػُٓٓ .
)ّ ) ويظر  :ال واف في غروب عراب الورف ِْٖٔ-ْٕٔ/
)ْ ) الدر المصكف ٗ. ِّٗ/
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كمف جاض خرل ك
)م ًف) المكصكلض اسػتعممت مػف دكف )الػذم) فػي
فإف ى
السػػواةات الدالػػض عم ػ معي ػ التيكوػػر كالعمػػكـ  ،ككةكعاػػا فػػي سػػواؽ اجسػػتعااـ
ا يكػػارم كوكلػػل تعػػال  ) :يةػ ٍػؿ ىهػ ٍػؿ ًمػػف ي ػ ىػرىكآئً يكـ كمػػف ىو ٍاػ ًػدم ًلىػ اٍل ىةػ ل
ؽ يةػ ًػؿ المٌػػلي
ك
ك
ىةػ ح
ؽ ىفى ىمػػف ىو ٍا ًػدم ًلىػ اٍل ىةػ ل
ىو ٍا ًػدم لًٍم ىةػ ل
م ً ٌج ىف يو ٍاػ ىػدل
ؽ ى
ػع ى كمػػف ج ىو ًاػ لد ى
ؽ ىف يوت ى ى
كف) {وكيس }ّٓ :
فى ىما لى يك ٍـ ىك ٍو ى
ؼ تى ٍة يك يم ى
كةكل ػػل تع ػػال ) :ىفى ىم ػػف يوٍموىػ ػ ًف ػػي الكي ػ ً
ػار ىخ ٍو ػ هػر ىـ كم ػػف ىوػ ػاٍتًي ًمني ػػا ىو ػ ٍػكىـ
ً
ام ًض) {فصمت . }َْ :
اٍلو ىو ى
ىه ىػدل ى كمػف ىو ٍم ً ػي ىس ًػكوًا
كةكلل تعال ) :ىفى ىمف ىو ٍم ً ي يم ًكًا ىعمى ىك ٍج ًاػ ًل ٍ
صر و
عمى ً
اط حم ٍستىًو ووـ) {الممؾ . }ِِ :
ى
ى
ً
كف)
ػاف فىاسػ ػػونا ج ىو ٍسػ ػػتىيك ى
ػاف يم ٍؤ ًمنيػ ػػا ىك ىمػ ػػف ىكػ ػ ى
كةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :ىفى ىمػ ػػف ىكػ ػ ى
{السجدة }ُٖ :
ػؾ اٍل ىة ػ ح
ؽ ىك ىمػ ٍػف يهػ ىػك
ػؾ ًمػػف ىرلػ ى
كةكلػػل تعػػال ) :ىفى ىمػػف ىو ٍعمىػ يػـ ىكي ىمػػا ييػ ًػز ىؿ ًلى ٍوػ ى
ىعم ًكيما ىوتى ىذ ككر يكليكٍا ايىٍل ى ً
اب) {الرعد . }ُٗ:
ي ٍ
ى
ٍى
كةكلل تعال ) :ىفىمف كع ٍد ىياه ك ٍع ندا ةسنيا فىاك ً
ػاع
جةو ًػل ىك ىمػف كمتك ٍع ىيػاهي ىمتى ى
ى ى يى
ى ىى يى
اٍلةو ًاة ال حد ٍيوا ذيكـ هك وكـ اٍل ًوو ً ً
وف) {الوصص . }ُٔ :
امض م ىف اٍل يم ٍة ى
ى
ىى
إ ًر ى
يى ىٍ ى ى ى
ػكر ىو ٍم ً ػي ً ًػل ًفػي
ىة ىو ٍو ىياهي ىك ىج ىعٍم ىيػا لىػلي يي نا
اف ىم ٍوتنا فىا ٍ
كةكلل تعال  ) :ىىك ىمف ىك ى
اس ىكمف كمذىميل ًفي الظحميم ً
ات لى ٍو ىس ً ىخ ًاروج لم ٍياىا){اييعاـ . }ُِِ :
ي
ى
الكي ً ى
كةكلػل تعػػال ) :ىفى ىمػ ٍػف يهػك ةىػػآئً هـ ىعمىػ يك لػؿ ىي ٍعػ و
ت ىك ىج ىعميػكٍا لًمٌػ ًػل
ػس ً ىمػػا ىك ىسػ ى ٍ
ى
ي ىرىكاّ) {الرعد.}ّّ :
كةكلل تعال ) :ىفىمف يزلوػف لىػل سػكّ عممً ًػل فىػره ةس نػيا فىػًإ كف المكػل و ً
إػ حؿ
ىي
ى ي ي ي ىى ى ي ى ى
ى
ىمف ىو ى اّ ىكىو ٍاًدم ىمف ىو ى اّ) {فاطر }ٖ :
ً
ً
ً
ً
ام ػ ًػض ىكًةو ػ ىػؿ
كةكل ػػل تع ػػال ) :ىفى ىم ػػف ىوتكو ػػي ً ىك ٍج ًا ػػل يس ػ ى
ػكّ اٍل ىعػ ػ ىذاب ىو ػ ٍػكىـ اٍلو ىو ى
ً
ً ك ًً
كف) {الزمر .}ِْ :
وف يذكةيكا ىما يكيتي ٍـ تى ٍكسي ى
لمظالم ى
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إ ىػك و
اف ىخ ٍو هػر
كػس ي ٍي ىو ىايػلي ىعمىػ تى ٍو ىػكل ًم ىػف المٌ ًػل ىكًر ٍ
كةكلل تعال ) :ىفى ىم ٍف ىس ى
ىـ كمف ىسكس ٍيو ىايل عمى ى عىا جر و
ؼ ىه وار) {التك ض . }َُٗ :
ٍ
يي
ى يى ي ى ى
ً
ض ىكىيػ ىػز ىؿ لى يكػػـ لمػ ىػف ال كسػ ىػماّ
كةكلػػل تعػػال ) :ى كمػ ٍػف ىخمىػ ى
اير ى
ػؽ ال كسػ ىػم ىاكات ىك ٍ
ات ى ٍا ىج وض) {اليمؿ . }َٔ :
ىماّ فىاىي ىتٍىيا ً ًل ىة ىدائً ى
ؽ ىذ ى
ػار ىك ىج ىعػ ىػؿ
ار ىك ىج ىعػ ىػؿ ًخّلىاىػػا ٍىياىػ نا
ض ةىػ ىػرنا
اير ى
كةكلػػل تعػػال ) :ى كمػػف ىج ىعػ ىػؿ ٍ
ػاج ناز ىًلىػػله كمػ ك ً
ً
اسػػي ك ىج ىعػ ىػؿ ىػ ٍػو ىف اٍل ى ٍةػػرٍو ًف ىةػ ً
ػكف)
ػع المػػل ى ػ ٍػؿ ى ٍكذىػ يػريه ٍـ ج ىو ٍعمى يمػ ى
ى
ى
لىاىػػا ىرىك ى ى

{اليمؿ }ُٔ :

ػكّ
إػ ػ ػ ى
ط كر ً ىذا ىد ىع ػ ػػاهي ىكىو ٍك ً ػ ػ ي
ػب اٍل يم ٍ
كةكل ػ ػػل تع ػ ػػال ) :ى كم ػ ػػف يو ًجو ػ ػ ي
ػؼ ال حس ػ ػ ى
اير ً
كف) {اليمؿ }ِٔ :
ض ىًلىله كم ىع المك ًل ىةمً ن
وّ كما تى ىذ كك ير ى
ىكىو ٍج ىعمي يك ٍـ يخمىعىاّ ٍ
كةكلػػل تعػػال ) :ى كمػػف واػ ًػدو يكـ ًفػػي ظيميمػ ً
ػات اٍل ى ػ لػر ىكاٍل ى ٍةػ ًػر ىك ىمػػف يو ٍرًس ػ يؿ
ىٍ ٍ
ى
ػر ٍػوف و ىػدم ر ٍةمتً ًػل ىًلىػله كم ك ً
ك
كف) {اليمػؿ :
ل
الرىو ى
ػع المػل تى ىعػالى المػلي ىع كمػا يو ٍ ًػريك ى
ى
اح ي ٍ نا ى ى ى ٍ ى ى
ّٔ}

ػؽ ذيػ كـ يو ًعوػ يػدهي ىك ىمػػف ىوػ ٍػريزةي يكـ لمػ ىػف ال كسػ ىػماّ
) :ى كمػػف ىو ٍ ػ ىػدي اٍل ىخٍمػ ى
ية ٍؿ هاتيكا ره ىاي يكـ ًف يكيتيـ ً ً
وف) {اليمؿ .}ْٔ :
صادة ى
ٍ ى
ى يٍ ى ٍ
) :فى ً
ػاهـ لمػف
ىه ٍـ ى ى حد ىخٍمونا ىـ كم ٍف ىخمى ٍو ىيػا ًكيػا ىخمى ٍو ىي ي
استى ٍعت ًا ٍـ ي
ٍ

كةكلػػل تعػػال
اير ً
ض ىًلىله كم ىع المك ًل
ىك ٍ
كةكلل تعال
وف ً
ًط و
جز وب){الصافات }ُُ :

)مػػف) يكػرة عا كمػػض صػػم اسػػتعمالاا مػػف دكف )الػػذم) فػػي سػػواؽ
فمكػػكف ى
اجستعااـ الداؿ عم التيكور كالعمكـ .

وإػا كةكعاػػا
كمػف ذلػػؾ ن
ؼ يي ىع لذيلي ذيػ كـ يو ىػرحد ًلىػ
ىمف ظىمى ىـ فى ىس ٍك ى
ً
صػػالً نةا ىفمىػػلي ىجػ ىػزاّ اٍل ية ٍسػ ىػي
ىك ىعمػ ىػؿ ى
ٖٖ}

ػاؿ ى كمػػا
فػي سػػواؽ ال ػرط  ،كوكلػػل تعػال ) :ةىػ ى
ػر {ٕٖ} ىكى كمػا ىم ٍػف ىم ىػف
ىرل ًػل فىيو ىع لذيػلي ىعػ ىذانا حي ٍك نا
ىك ىسػ ىػيويك يؿ لىػػلي ًمػ ٍػف ٍىم ًرىيػػا يو ٍسػ نػرا){الكاؼ -ٖٕ :

ؼ يي ىع لذيػلي)
مف  :مكصكؿ م تد  ،كجممػض ) ى
ظمى ىػـ) صػمتل  ،كجممػض )فى ىس ٍػك ى
خ ره  ،كالعاّ كاةعض في جكاب ) كما)  ،ككذلؾ ا وض التي عدها .
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ً
ً
ػكف
كةكلػػل تعػػال ) :فىاى كمػػا ىمػػف تىػ ى
صػػال نةا فى ىع ىس ػ ىف ىو يكػ ى
ػاب ىك ىمػ ىػف ىك ىعمػ ىػؿ ى
ًً
ً
وف){الوصص }ٕٔ :
م ىف اٍل يم ٍعمة ى
ًًً
كةكل ػػل تع ػػال ) :فىاى كم ػػا م ػػف يكتً ػ ً
ػاؤيـ ا ٍة ػ ىػريؤكا
ى ٍ
ػي كتىا ى ػػلي ًىوموي ػػل فىىووي ػػك يؿ ىه ػ ي
ى
ول) {الةاةض . }ُٗ :
ًكتىا ً ٍ
) كما) ،

)وويػك يؿ) خ ػره  ،كالعػاّ كاةعػض فػي جػكاب
ىمف  :مكصكؿ م تد  ،كجممػض ى

ً
ػي ًكتىا ىػلي ً ً ىػمالً ًل فىىوويػك يؿ ىوػا
ككذلؾ الةاؿ في ةكلل تعال  :ى
)كى كمػا ىم ٍػف يكت ى
ول) {الةاةض .}ِٓ:
يكت ًكتىا ً ٍ
لى ٍوتىيًي لى ٍـ ى
كةكلػػل تعػػال ) :فىاى كمػػا ىمػػف طى ىغ ػ {ّٕ} ىك ذىػ ىػر اٍل ىة ىوػػاةى ال ػ حد ٍي ىوا {ّٖ} فى ػًإ كف
ً
وـ ًه ىي اٍل ىما ىٍكل) {اليازعات){ّٕ. }ّٗ-
اٍل ىجة ى
ػاـ ىرل ػ ًػل ىكىياى ػ ال ػكي ٍع ىس ىعػ ًػف اٍلاىػ ىػكل
)كى كمػػا ىمػ ٍػف ىخػ ى
ػاؼ ىموىػ ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
{َْ} فىًإ كف اٍل ىجكيضى ًه ىي اٍل ىما ىٍكل {اليازعات }ُْ-َْ :
ك)م ػػف)  :مكص ػػكلض ف ػػي مة ػػؿ رف ػػع
) كم ػػا)  :ة ػػرؼ ػػرط كتعص ػػوؿ  ،ى
ػاؼ) صػػمتاا  ،كالعػػاّ كاةعػػض فػػي ج ػكاب ال ػػرط  ،عكا كف  ،كاسػػماا ،
م تػػد  ،ك)خػ ى
كخ رها  ،في مةؿ رفع خ ر )مف) المكصكلض .

صػ ػ كدل)
اس ػػتى ٍغ ىي {ٓ} فىاىي ػ ى
كمذ ػػؿ ذل ػػؾ كةكل ػػل تع ػػال ) :ى كم ػػا ىم ػ ًػف ٍ
ػت لى ػػلي تى ى
{ع س ٓ :ػ ٔ} .
ػت
)كى كمػػا ىمػػف ىجػ ى
ػاّؾ ىو ٍسػ ىػع {ٖ} ىك يهػ ىػك ىو ٍخ ى ػ {ٗ} فىاىيػ ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
ىع ٍيلي تىمىاك ) {ع س  ٖ :ػَُ}
ك)استى ٍغ ىي ) صمتاا ) ،فايػت) :
مف  :مكصكلض في مةؿ رفع م تد ،
ٍ

ىيت ىع ٍيلي تىمىاك )  :جممض اسموض في مةػؿ رفػع
العاّ كاةعض في جكاب ) كما)  ،ك) ى
خ ر )مف) المكصكلض .
ً
ؼ
ػي ًكتىا ىػػلي ًىو ًمويًػ ًػل {ٕ} فى ىسػ ٍػك ى
كمذػػؿ ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال ) :فىاى كمػػا ىمػ ٍػف يكتػ ى
ب ًة ىسانا ىو ًس نورا) {اجي واؽ ٕ :ػ ٖ} .
اس ي
يو ىة ى
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ً
ؼ ىوػ ٍػد يعك
ػي ًكتىا ىػػلي ىكىراّ ظى ٍاػ ًػرًه {َُ} فى ىسػ ٍػك ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
)كى كمػػا ىمػ ٍػف يكتػ ى
كرا) {ايي واؽ  َُ:ػُُ } .
ذيي ن
ؽ ًاٍل ية ٍس ػ ىػي {ٔ}
ىع ى
صػ ػ كد ى
كةكل ػػل تع ػػال ) :فىاى كم ػػا ىم ػػف ٍ
طػ ػ ىكاتكوىػ ػ {ٓ} ىك ى
ً
ً
ك
ب ًاٍل ية ٍسػ ػ ىػي {ٗ}
اسػ ػػتى ٍغ ىي {ٖ} ىك ىكػ ػػذ ى
فى ىسيي ىو لسػ ػ يػرهي لٍميو ٍسػ ػ ىػرل {ٕ} ىكى كمػ ػػا ىمػ ػػف ىخػ ػ ىػؿ ىك ٍ
لرهي لًٍم يع ٍس ىرل {َُ} ) {الموؿ ٓ:ػَُ}
فى ىسيي ىوس ي
ت مك ًاز يويل {ٔ} فىاك ًفي ًعو ى وض كر ً
اإ ىو وض {ٕ}
كةكلل تعال ) :فىاى كما ىمف ذىيومى ٍ ى ى ي
يى
ت ىم ىك ًاز يويلي {ٖ} فىاي حملي ىه ًاكىوضه {ٗ} ) { الوارعض . }ٗ-ٔ:
ىكى كما ىم ٍف ىخعك ٍ
)م ًػف)
(م ًػف) المكصػكلة مكقػع النكػرة  :هيػاؾ ى
المطمب الثالث  :كقكع ى
اليك ػرة المكصػػكفض التػػي فرة ػكا وياػػا ك ػػوف )مػ ًػف) المكصػػكلض مػػف ةوػػث التسػػموض
كالمكةع ا ع ار ي  ،فسموت الجممض عد ايكل صعض  ،لاا مةؿ مف ا عراب،
)ُ)

كسموت عد الذايوض صمض ،ج مة ٌؿ لاا مف ا عراب
)مػػف) تسػػتعمؿ فػػي الكػػّـ كصػػمض لكصػػؼ مػػا هػػك م ػ اـ
كةػػد ت ػػوف ف ى
عػػاـ الجممػػض ؛ فػ ك
ػأف مكصػػكفاا الكاجػػب ةذفػػل غوػػر مةػػدد .جػػاز فػػي الػػذهف

تودوره اليكرة  ،ك المعرفض فإذا ةي لدر ايكؿ صارت )مف) يكرة مكصػكفض ،عكاذا
)م ػػف) كاة ػػدة ؛ ل ػػذلؾ كذ ػػر اةتمالا ػػا
ةيػ ػ لدر الذ ػػايي  ،ص ػػارت مكص ػػكلض .فام ػػا ى
لاػػذوف الػػكجاوف فػػي كتػػب ا ع ػراب ،فعػػي ةكليػػا :يةػ ح
ةسػ ىػيت خّةػػل ،
ػب ىمػػف ي
وةتمػػؿ ف تكػػكف الجممػػض توػػدور :ةػػب الرجػػؿ الػػذم ةسػػيت خّةػػل ،فتكػػكف

)مف) داة كصؿ لكصؼ المعرفػض) :الرجػؿ) الموػ كدر  ،جممػض )ةسػيت خّةػل)
)مػ ػػف) داة كصػ ػػؿ لكصػ ػػؼ يك ػ ػرة موػ ػػدرة ػ ػػ)رجؿ) جممػ ػػض
 ،كوص ػ ػ ٌ اف تكػ ػػكف ى
)ةسػػيت خّةػػل) ،م :توػػكـ ػػالغرض يعسػػل ٌج كف هػػذا المكصػػكؼ ج وص ػ
تودوره مػع الػذم ؛ يكيػل يكػرة ،كج مػع )مػف) يكيػل ج وصػ

ظاػار مكصػكفاا ؛

)ُ) ويظ ػػر  :ػ ػػرح المعصػ ػػؿ ج ػػف وعػ ػػوشِ ، ُّْ-ُِْ/ك ػ ػػرح الرإ ػػي عم ػ ػ الكافوػ ػػض
ّ.ُّٕ/
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ػدج مػػف ف تجعػػؿ هػػي كصػػمتاا صػػعض
لػػذلؾ جعم ػت )مػػف) توػػدوره كمعيػػاه  ،ف ػ ن
لميكرة  ،جعمت هي اليكرة يعساا كصمتاا صعتاا .فصارت مكصكفض .

)مػػف)
كهػػذه مػػا يػ نػكه ػػل ػػك ةوػػاف اييدلسػػي  ،فػػذكر كيػػل وجػػكز جعػػؿ ى
ػ)مف)
مكصكلض  ،ك يكرة مكصكفض مف التودور ،كوكلؾ  :ةاـ ىمف في الػدار  ،فػ ى

مكصكلض  ،ك)في الدار) صػمتاا  ،ذا جعمتاػا توػدور  :ةػاـ العاةػؿ فػي الػدار ،
كوجكز ف تجعماا يكرة مكصكفض  ،ك)في الدار) صعتاا  ،ذا جعمتاا تودور :

ةاـ عاةؿ في الدار

)ُ)

)م ػ ًػف) المكص ػػكلض لمعيػ ػ اليكػ ػرة المكص ػػكفض ف ػػي
كلا ػػذا كذ ػػر اةتم ػػاؿ ى
مكاإػػع كذوػرة جػ ًدا فػػي الوػػرف الكػروـ  ،كمػػا جػػاّ هػػذا فػػي كتػػب عػراب الوػػرف
)مػف) فػػي ػاهد ةريػي ذهػب اليةػاة كالمعسػػركف
كتعسػورة  ،ةتػ تكػاد ج تكجػد ى
ل كياا مكصكلض ٌ ،ج كهياؾ مياـ ىمف جاز ف تككف يكرة مكصكفض

فكجدت ال ػكاهد
مذّ ل دراسات يسمكب الورف الكروـ ،
فود
رجعت ن
ي
ي
)مف) ف تككف مكصكلض  ،ك ف تككف يكرة مكصكفض
الوريوض التي اةتممت فواا ى

ػتيادا ل ػ مػػا جػػاّ فػػي كتػػب ع ػراب
التػػي است ػػاد اػػا ايسػػتاذ عإػػومض  ،اسػ ن
)ِ)
مكإعا في الورف الكروـ
الورف كتعسوره  ،مغت كذر مف ذّذوف
ن
)مػف) لممكصػكلض
كما غوره  ،فود رمز ل المكاإع التي اةتممت فواا ى
مكإعا في الورف الكروـ)ّ).
كاليكرة المكصكفض  ،ف مغت ةكالي مئتوف كس عوف
ن
ػ)م ًف) اليك ػ ػرة
)مػ ػػف) المكص ػػكلض يكػ ػرة ةػ ػػكؿ الية ػػاة ػ ػ ى
فال ػػدلوؿ عمػ ػ كف ى
المكصكفض ؛ ذ ج فرؽ وياما في ككف كمتواما م امض كيكرة عامض  ،كفي هػذا

)ُ) ويظر  :ارت اؼ الإرب ُ.ْٓٔ-ْْٓ/
)ِ ) ويظر ُّْ-ُِّ/ّ :
)ّ ) ويظ ػ ػػر  :معج ػ ػػـ ة ػ ػػركؼ المع ػ ػػايي ف ػ ػػي الو ػ ػػرف الكػ ػ ػروـ  ،لمةم ػ ػػد ةس ػ ػػف ال ػ ػ ػروؼ
ّ. َُّٗ-َُِّ/
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الص ػػدد ة ػػاؿ الرإ ػػي )) :اعت ػػرض ػ ك
ػاف تعرو ػػؼ المكص ػػكؿ ذا ك ػػاف ص ػػمتل ،
كه ػػي جمم ػػض  ،فا ػ ٌػّ تعرف ػػت اليكػ ػرة المكص ػػكفض ا ػػا ف ػػي ية ػػك  :ج ػػاّيي رج ػػؿ

إػػر تل ؛ ك
يف المعػ ٌػرؼ ةاصػػؿ ،فكػػاف وي غػػي ٌج وكػػكف فػػي ةكلػػؾ  :لووػػت مػػف
)ُ)
)مف) مكصكلض كمكصكفض))
إر تل  ،فرؽ وف ككف ى
م  :لوس وياما فرؽ في كف كمتواما يكرة  ،ذ هما يّ كاةػد ٌ ،ج

كف اليةاة لـ وصو كا جكهر الةوووض في تعروعاـ لػػ)مف) المكصػكلض ةػوف جعمػكا
الصػمض ة نػكا ج مةػؿ لاػا مػف ا عػراب  ،فػػي ةػوف ٌياػا تعػد صػعض كلاػا مةػ اؿ
عرفػ ػكا )م ػػف) اليكػ ػرة
م ػػف ا عػ ػراب  ،كك ػػذلؾ ل ػػـ وص ػػو كا ج ػػكهر الةووو ػػض ة ػػوف ك
المكصػػكفض ػػاف الجممػػض عػػدها صػػعتاا كةػػدركا )مػػف) اسػػـ يك ػرة  ،كالةوووػػض كف
الجمم ػػض ع ػػد ك ػػؿ ميام ػػا لوس ػػت ص ػػعض لػ ػػ)مف)  ،ػػؿ ه ػػي ف ػػي كمتوام ػػا ص ػػعض
لمكصكؼ مةذكؼ دا ٌؿ عم ا ااـ كالعمكـ .
)م ًف) المكصػكلض مػف دكف )الػذم)
كالدلوؿ عم ما تودـ ن
وإا كذرة كةكع ى
مكةػع اليكػرة  ،فوػد ذهػػب اليةػػاة لػ

كف ايصػػؿ فػػي الم تػد ف وكػػكف معرفػػض ،

لكػػياـ جػػازكا كةكعػػل يكػرة مسػػكغات  ،كلاػػا ك ػػارها ف وتوػػدـ الخ ػػر عموػػل ،
)ِ)

كه ػػك ظ ػػرؼ  ،ك ج ػػار كمج ػػركر  ،ية ػػك  :ف ػػي ال ػػدار رج ػػؿ
)ه ىك الكًذم ىخمىوى يك ٍـ فى ًمي يك ٍـ ىك ًافهر ىك ًمي يكـ حم ٍؤ ًم هف){التغا ف }ِ :
تعال  :ي
ً
اب){ال ورة }ٕٖ :
كف اٍلكتى ى
حكف جى ىو ٍعمى يم ى
)ك ًم ٍياي ٍـ ي لمو ى
كةكلل تعال  :ى
كةكلل تعال ) :ك ًم ٍياا جآئًر كلىك ى اّ لىا ىدا يكـ ٍ ً
وف){اليةؿ }ٗ :
ىج ىمع ى
ى ٍ
ى ى ى ه ىٍ
كةكلل تعال  ) :لم ٍياـ ي كمضه حم ٍوتى ً
ص ىدةه){المائدة }ٔٔ :
يٍ
ود){هكد }َُٓ :
كةكلل تعال ) :فى ًم ٍياي ٍـ ى ًو اي ىك ىس ًع ه

)ُ ) رح الرإي عم الكافوض . َٗ/ّ :
)ِ ) ويظر  :رح ا ف عووؿ ُ ، ُِٕ-ُِٔ/ك.
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كةكلل تعال
ًًإ ٍذ ًف المك ًل ىذًل ىؾ يه ىك
كةكلل تعال

ؽ ًػاٍل ىخ ٍور ً
) :فى ًم ٍياـ ظىالًـ لىي ٍع ًس ًل ك ًم ٍياـ حم ٍوتى ً
ات
ص هد ىك ًم ٍياي ٍـ ىسػا ً ه
يٍ ه
ى
ى ي
إ يؿ اٍل ىك ً يور){فاطر }ِّ :
اٍلعى ٍ
ً
و ً
ً
كف){الةدود }ِٔ :
) :فىم ٍيايـ حم ٍاتىد ىك ىكذ هور لم ٍياي ٍـ فىاسوي ى

ػؤخر كػػ)مف) فػي
ككذو ار ما كةعت )مف) المكصكلض هذا المكةػع  ،م تػدن م نا
ةكل ػػل تع ػػال ً :
)م ػػي يكـ كم ػػف يو ًرو ػ يػد الػ ػ حد ٍي ىوا ىك ًم ػػي يكـ كم ػػف يو ًرو ػ يػد ا ًخ ػ ىػرةى){اؿ عمػ ػراف :
ُِٓ} .
ً
ود ال حد ٍي ىوا)  ،ىمف  :اسـ مكصكؿ م يػي عمػ السػككف فػي
)مي يكـ كمف يو ًر ي
مةؿ رفع م تد  ،ك )ميكـ) ل جممػض خ ػر موػدـ  ،كهػذا هػك ع ار اػا فػي كػؿ

ػ)مف) فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :يةػ ٍػؿ
مكإػػع توػػدـ عمواػػا الخ ػػر  ،كهػػك ػ ل جممػػض  ،كػ ى
ىه ٍؿ ًمف ي ىرىكآئً يكـ كمف ىو ٍاًدم ًلى اٍل ىة ل
ؽ) {وكيس . }ّٓ:
ً
ً
اير ً
ض) {ايي و ػػاّ .}ُٗ :
)كلىػػلي ىم ػػف ف ػػي ال كس ػ ىػم ىاكات ىك ٍ
كةكل ػػل تع ػػال  :ى
كةكلل تعال ) :فى ًم ٍيايـ ىمف ىم ىف ك ًمييايـ ىم ٍف ىكعى ىر){ال ورة }ِّٓ :
كةكلػػل تعػػال ) :ك ًمػ ٍػف ٍ ً ً ً
ً
طػ و
ػؾ
ٍم ٍيػػلي ًًوي ى
ػار يوػ ىػؤلد ًه ًلى ٍوػ ى
ىهػػؿ اٍلكتىػػاب ىمػ ٍػف ف تىا ى
ى
ك
ك
ً
ً
ً
ً
ً
ػت ىعمى ٍو ػ ػػل ةىآئ نم ػ ػػا){اؿ
ٍم ٍي ػ ػػلي ً ػ ػ ًػد ىوي وار ج يو ػ ػ ىػؤلده ًلى ٍو ػ ػ ى
ػؾ ًج ىم ػ ػػا يد ٍم ػ ػ ى
ىكم ػ ػ ٍػيايـ كم ػ ػ ٍػف ف تىا ى
عمراف }ٕٓ:
ً
ً
صػ كد ىع ٍيػػلي ىك ىكعىػ ً ىجاىػكي ىـ
كةكلػل تعػػال ):فىم ٍػيايـ كمػ ٍػف ىم ىػف ًػػل ىك ًم ٍػيايـ كمػػف ى
ىس ًع نورا){اليساّ }ٓٓ :
ػؾ كجعٍم ىيػا عمىػ يةميػكً ًاـ ً
ً
ىككيػضن ىف
كةكلل تعال  ) :ىك ًم ٍيايـ كمف ىو ٍسػتىمعي ًلى ٍو ى ى ى ى ى
ٍ
ىو ٍعوىايكهي ىكًفي ىذايً ًا ٍـ ىكٍة نار ){اييعاـ }ِٓ :
)ك ًمػ ٍػيايـ كمػػف ىوويػػك يؿ ا ٍئ ػ ىذف لػػي ىكجى تى ٍعتًليػػي ىجى ًفػػي اٍل ًعتٍىي ػ ًػض
كةكلػػل تعػػال  :ى
ً
ً
وف){التك ض }ْٗ :
ىسوىطيكٍا ى عكًا كف ىجاىكي ىـ لى يمةوطىضه ًاٍل ىكاف ًر ى
ص ػ ىػدةى ً
يعطيػ ػكٍا ًم ٍياى ػػا
)ك ًم ػ ٍػيايـ كم ػػف ىوٍم ًم ػ يػز ىؾ ًف ػػي ال ك
ات فىػ ػًإ ٍف ٍ
كةكل ػػل تع ػػال  :ى
رإكٍا عكًاف لكـ وع ى ً
كف){التك ض }ٖٓ :
ط ٍكٍا مياىا ً ىذا يه ٍـ ىو ٍس ىخطي ى
ى ي ى ٍ يٍ
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ص ػ كدةى كف
إػػمً ًل لىىي ك
اهػ ىػد المٌػػلى لىػػئً ٍف تى ىايػػا ًمػػف فى ٍ
)ك ًمػ ٍػيايـ كمػ ٍػف ىع ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
ًً
كلىىي يك ى ً
وف){التك ض ٕٓ}
كي كف م ىف الصكالة ى
ى
ك
ً
ً
ىعمى يـ
)ك ًميايـ كمف يو ٍؤ ًم يف ًل ىك ًم ٍيايـ كمف ج يو ٍؤ ًم يف ًل ىكىر ى
حؾ ٍ
كةكلل تعال  :ى
ًً
وف){وكيس }َْ :
ًاٍل يم ٍعسد ى
ً
ص ػ كـ ىكلىػ ٍػك
ػت تي ٍسػ ًػمعي ال ح
كف ًلى ٍوػ ى
ػؾ ىفىاىيػ ى
)ك ًمػ ٍػيايـ كمػػف ىو ٍسػػتىم يع ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
ً
كف){وكيس }ِْ :
ىك يايكٍا جى ىو ٍعومي ى
ػؾ ىفىاىي ى ً
ػايكٍا
)ك ًمػيايـ كمػف ىويظي يػر ًلى ٍو ى
ػي ىكلى ٍػك ىك ي
كةكلل تعال  :ى
ػت تى ٍاػدم اٍل يع ٍم ى
ً
كف){وكيس }ّْ :
جى يو ٍ ص ير ى
ت ىعمى ٍو ػ ػ ًػل
كةكل ػ ػػل تع ػ ػػال ) :فى ًم ػ ػ ٍػيايـ كم ػ ػ ٍػف ىه ػ ػ ىػدل المٌ ػ ػػلي ىك ًم ػ ػ ٍػيايـ كم ػ ػ ٍػف ىةوكػ ػ ػ ٍ
الإكّلىضي){اليةؿ }ّٔ :
ػؽ يكػ كؿ ىداكػ وػض ًمػػف كمػػاّ فى ًمػ ٍػيايـ كمػػف ىو ٍم ً ػػي ىعمىػ
)كالمكػػلي ىخمىػ ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
ػؽ المكػلي ىمػا
ى ٍ
طيً ًل ىك ًم ٍيايـ كمف ىو ٍم ً ي ىعمى ًر ٍجمى ٍو ًف ىك ًم ٍيايـ كمف ىو ٍم ً ي ىعمى ٍىرى وع ىو ٍخمي ي
ىو ى اّ ً كف المكلى ىعمى يك لؿ ى ٍي وّ ةىًد هور){اليكر }ْٓ :
ىخػ ػ ٍذ ىيا ً ىذي ً ػ ًػل فى ًم ػ ٍػياـ كم ػػف ىرسػ ػٍم ىيا عمى ٍو ػ ًػل ة ً
اصػ ػنا
كةكل ػػل تع ػػال ) :فى يك ػ ًػّ ى
ى
ى
ي ٍ ٍى
ً
ىغ ىرٍة ىيػا ىك ىمػا
ض ىك ًم ٍيايـ كم ٍػف ٍ
ىك ًم ٍيايـ كم ٍف ى
ىخ ىذتٍلي الص ٍ
اير ى
كو ىةضي ىك ًم ٍيايـ كم ٍف ىخ ىس ٍع ىيا ًل ٍ
ظمًماـ كلى ًكف ىك يايكا ىيعيساـ و ًٍ
ىك ك ً
كف){العيك كت }َْ :
ى يٍ ى
ظم يم ى
ى
اف الملي ل ىو ٍ ى ي ٍ ى
كةكلل تعػال ) :كلىوى ٍػد ىرسػٍم ىيا رس نػّ لمػف ةىٍ مً ى ً
ػؾ
ص ىػيا ىعمى ٍو ى
ص ٍ
ػؾ م ٍػيايـ كمػف ةى ى
ٍى يي
ى
ك
ص ىعمى ٍو ىؾ){غافر }ٕٖ :
ص ٍ
ىك ًم ٍيايـ كمف ل ٍـ ىي ٍو ي
ػؾ كجعٍم ىيػػا عمىػ يةميػػكً ًاـ ً
ً
ىككيػضن ىف
)ك ًمػ ٍػيايـ كمػػف ىو ٍسػػتىمعي ًلى ٍوػ ى ى ى ى ى
ٍ
كةكلػػل تعػػال  :ى
ىو ٍعوىايكهي ىكًفي ىذايً ًا ٍـ ىكٍة نرا){اييعاـ }ِٓ :
كةكلل تعال ) :ك ًم ىف الكي ً
اس ىمف ىوويك يؿ ىمكيا ًالمٌ ًل ىكًاٍل ىو ٍكًـ ا ًخ ًر ىك ىما يهـ
ى
ً
وف){ال ورة }ٖ :
ً يم ٍؤ ًمي ى
كةكلػػل تعػػال ) :ك ًمػ ىػف الكيػ ً
ػاس ىمػػف ىوتك ًخ ػ يذ ًمػػف يد ً
ػكياي ٍـ
كف المٌػ ًػل ىيػ ىػدادان يو ًةحػ ى
ى
ىك ية ل
ب المٌ ًل){ال ورة }ُٔٓ :
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ػؾ ةىكليػل ًفػي اٍلةو ً
كةكلل تعال ) :ك ًم ىف الكي ً
ػاة الػ حد ٍي ىوا ىكيو ٍ ػ ًا يد
ىى
ػاس ىمػف يو ٍع ًجي ى ٍ ي
ى
ً
ً
ً
ص ًاـ){ال ورة }َِْ :
المٌلى ىعمى ىما في ىةٍم ًل ىك يه ىك ىلى حد اٍلخ ى
اس مف و ٍ ًرم ىي ٍعسل ا ٍ تً ىغاّ مر ً ً
إات المٌل ىكالمٌػلي
ىٍ ى
ىي
)ك ًم ىف الكي ً ى ى
كةكلل تعال  :ى
كؼ ًاٍل ًع ى ًاد){ال ورة }َِٕ :
ىريؤ ه
ػاس مػػف وجػ ً
ػاد يؿ ًفػػي المكػ ًػل ً ىغ ٍوػ ًػر ًعٍمػ وػـ ىكىوتكًػػعي يك ػ كؿ
)ك ًمػ ىػف الكيػ ً ى ي ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
ى ٍوطى و
اف كم ًر وود){الةج }ّ :
)ك ًمي يكـ كمف يوتى ىػكفك ىك ًمػي يكـ كمػف يو ىػرحد ًلىػ ٍىرىذ ًؿ اٍل يع يم ًػر لً ىك ٍػوّ
كةكلل تعال  :ى
ىو ٍعمى ىـ ًمف ى ٍعًد ًعٍموـ ى ٍونئا){الةج }ٓ :
ػاس مػف وج ً
ػاد يؿ ًفػي المك ًػل ً ىغ ٍو ًػر ًعٍم وػـ ىكج يه نػدل ىكج
)ك ًم ىػف الكي ً ى ي ى
كةكلل تعال  :ى
ًكتى و
اب حميً و
ور){الةج }ٖ :
اس مف وع يد المكل عمى ةر و
ؼ){الةج }ُُ :
كةكلل تعال  ) :ىك ًم ىف الكي ً ى ى ٍ ي ى ى ى ٍ
اس مف ىوويك يؿ مكيا ًالمك ًل فىًإ ىذا ً
كةكلل تعال ً :
م ًفي المك ًل ىج ىع ىؿ
يكذ ى
ى
)كم ىف الكي ً ى
ى
اس ىك ىع ىذ ً
ًفتٍىيضى الكي ً
اب المك ًل){العيك كت }َُ :
وث لًو ً
ػاس مػف و ٍ ػتىًرم لىاػك اٍلة ًػد ً
إػ كؿ ىعػف سػ ً ً
وؿ
ي
ٍى ى
)ك ًم ىػف الكي ً ى ى
ى
كةكلل تعػال  :ى
وف){لوماف }ٔ :
المك ًل ً ىغ ٍو ًر ًعٍموـ ىكىوتك ًخ ىذ ىها يه يزنكا يكلىئً ىؾ لىاي ٍـ ىع ىذ ه
اب حم ًا ه
ً
ىة ىز ً
إلي ){الرعد }ّٔ :
)ك ًم ىف اي ٍ
اب ىمف يويك ير ى ٍع ى
كةكلل تعال  :ى
ً
ً
اه يػدكا المكػلى ىعمى ٍو ًػل فى ًم ٍػيايـ
ص ىػدةيكا ىمػا ىع ى
كةكلل تعال ) :م ىف اٍل يم ٍػؤ ًمي ى
وف ًر ىجػا هؿ ى
وّ){ايةزاب }ِّ :
إ ىي ٍة ىلي ىك ًم ٍيايـ كمف ىويتى ًظ ير ىك ىما ى كدليكا تىٍ ًد ن
كمف ةى ى
)هػػاىيتيـ ىهػػؤجّ تيػ ٍػد ىعك ىف لًتي ًيعويػكا ًفػػي س ػ ً ً
وؿ المكػ ًػل فى ًمػػي يكـ كمػػف
ى
كةكلػػل تعػػال  :ى ٍ ي
ٍ
ىو ٍ ىخ يؿ){مةمد }ّٖ :
كيدر استعماؿ )الذم) في هذا المكإع  ،ؿ لـ جد غور مكإػع كاةػد
كً
وف
)ك ًمػ ٍػياي يـ الػػذ ى
 ،كةػػد اسػػتعممت فوػػل )الػػذوف) ج )الػػذم)  ،كهػػك ةكلػػل تعػػال  :ى
كف الكي ً كي ){التك ض ]ُٔ:
يو ٍؤيذ ى
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اود(م ًف) المكصكلة الدالة عمى التنكير كالعمكـ :
المطمب األكؿ  :شك ى
)مف)  ،هي المكصكلض ـ هػي
اختمؼ المعسركف في تةدود المعي المراد مف ى

المكصػػكفض ؟ ،فوػػد اختمع ػكا فػػي تعوػػوف ةػػداهما فػػي كذوػػر مػػف مكاإػػعاا فػػي
الوػػرف الكػروـ  ،مػػف ذلػػؾ ةػػكؿ ا﵀ تعػػال ) :ك ًمػ ىػف الكيػ ً
اس ىمػػف ىوويػػك يؿ ىمكيػػا ًالمٌػ ًػل
ى
ً
ً
وف){ال ورة }ٖ :
ىكًاٍل ىو ٍكًـ ا خ ًر ىك ىما يهـ ً يم ٍؤ ًمي ى
فػػرد الإػػمور فػػي )ووػػكؿ) ةمػ نػّ عم ػ المعػػظ  ،ذػػـ جمعػػل فػػي ) ىمكيػػا)
ً
وف) ةمػ نػّ عمػ المعيػ  .ةػػاؿ الط ػػرم  )) :جمػػع جموػػع
)ك ىمػػا يهػػـ ً يمػ ٍػؤ ًمي ى
كفػػي ى
هػػؿ التاكوػػؿ كف هػػذه ا وػػض يزلػػت فػػي ةػػكـ مػػف هػػؿ اليعػػاؽ  ،ك كف هػػذه الصػػعض

ص ػػعتاـ ))

)ُ)

كة ػػاؿ الووس ػػي  )) :ل ػػك ج ػػاّ ف ػػي الك ػػّـ  :كم ػػف الي ػػاس م ػػف

 ،كم ػػا ة ػػاؿ ج ػػؿ ذكػ ػره  ) :ىك ًم ػ ٍػيايـ كم ػػف
)ِ)
ً
كف {){وكيس }ِْ :
ىك يايكٍا جى ىو ٍعومي ى

ووكل ػػكف  ،لج ػػاز ؛ لةمم ػػض عمػ ػ المعيػ ػ
ً
ص كـ ىكلى ٍك
ىيت تي ٍس ًمعي ال ح
كف ًلى ٍو ىؾ ىفىا ى
ىو ٍستىم يع ى
كايل ةوؿ  :كمػف
ك)مف) في )مف ووكؿ) مكصكفض ٌ
كةاؿ الزمخ رم )) ى
ً
ً
صػ ىػدةيكا ىمػػا
اليػػاس يػػاس ووكلػػكف كػػذا  ،كوكلػػل تعػػال ) :مػ ىػف اٍل يمػ ٍػؤ ًمي ى
وف ًر ىجػػا هؿ ى
ً ً
ك
إ ػ ػ ىي ٍة ىػ ػػلي ىك ًمػ ػ ٍػيايـ كمػ ػػف ىويتى ًظػ ػ يػر ىك ىمػ ػػا ى ػ ػ كدليكا
ىع ى
اهػ ػ يػدكا المػ ػػلى ىعمى ٍوػ ػػل فىمػ ػ ٍػيايـ كمػ ػػف ةى ى
وّ ){اية ػ ػ ػزاب  }ِّ :ف جعمػ ػ ػػت الػ ػ ػػّـ لمجػ ػ ػػيس  ،عكاف جعمتاػ ػ ػػا لمعاػ ػ ػػد
تىٍ ػ ػ ػ ًػد ن
)ّ)
كً
كف الكي ً كي){التك ض } ُٔ :
وف يو ٍؤيذ ى
فمكصكلض  ،كوكلل تعال  ) :ىك ًم ٍياي يـ الذ ى
كة ػػاؿ العك ػػرم  )) :ك)م ػػف) هي ػػا يكػ ػرة مكص ػػكفض  ،ك) وو ػػكؿ ) ص ػػعض
ةكمػ ػ ػػا
لا ػ ػػا  ،كوإ ػ ػػعؼ ف تك ػ ػػكف معي ػ ػ ػ ) ال ػ ػػذم ) ؛ ي كف )ال ػ ػػذم) وتي ػ ػػاكؿ ن

)ُ ) جامع ال واف ُ، ُّْ/كويظر :الكسوط لمكاةدم ُ. ٖٔ/
)ِ ) م كؿ اعراب الورف ُ ، ِِ/كويظر  :ال واف في غروب عراب الوراف ُ. ْٓ/
)ّ ) الك اؼ . ّٔ/ُ:
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اعوػ ػػاياـ  ،كالمعي ػ ػ ه ػ ػػا هيػ ػػا عمػػ ػ ا اػ ػػاـ كالتوػ ػػدور  :كم ػ ػػف اليػ ػػاس فرو ػ ػػؽ

ووكؿ ))

)ُ)

كةػػد مػػر ف الزمخ ػػرم جػػاز جعػػؿ )مػػف) مكصػػكفض  ،اف كايػػت الػػّـ

لمجيس  ،كمكصكلض ف كايػت الػّـ لمعاػد  ،كت عػل فػي ذلػؾ ال وإػاكم  ،فوػاؿ

)) كالّـ فول لمجيس ك)مف) مكصكفض  ،ذ ج عاد  ،فكاكيل ةاؿ  :كمػف اليػاس
يػػاس ووكلػػكف  ،ك لمعاػػد  ،كالمعاػػكد هػػـ الػػذوف كعػػركا  ،ك)مػػف) مكصػػكلض و ػراد
)ِ)

اا  :يىي ك صةا ل كيظراؤه ))
كةػػاؿ ػػك ةوػػاف اييدلسػػي )) ك كذػػر لسػػاف العػػرب ٌياػػا ج تكػػكف يك ػرة
مكص ػػكفض ٌج فػ ػػي مكإ ػػع وخػ ػػتص ػ ػػاليكرة  ...كزع ػػـ الكسػ ػػائي ٌف العػ ػػرب ج
تسػػتعمؿ )مػػف) يك ػرة مكصػػكفض ٌج

اليكرة)) )ّ) .

ػػرط كةكعاػػا فػػي مكإػػع ج ووػػع فوػػل ٌج

كيو ػ ػػؿ الس ػ ػػموف الةم ػ ػػي ةػ ػ ػكاؿ م ػ ػػف سػ ػ ػ وكه كعو ػ ػػب عموا ػ ػػا وكل ػ ػػل :

)) ك)مف) تةتمؿ اف تككف مكصكلض ’ ك يكرة مكصكفض  ،م  :الذم ووػكؿ ،
ك فرو ػػؽ وو ػػكؿ  ،فالجمم ػػض عمػ ػ ايكؿ ج مة ػػؿ لا ػػا ؛ لككيا ػػا ص ػػمض  ،كعمػ ػ

الذػػايي مةماػػا الرفػػع لككياػػا صػػعض لمم تػػد  ،كاستإػػعؼ ػػك ال وػػاّ ف تكػػكف

مكصػػكلض ةػػاؿ  :ي كف )الػػذم) وتيػػاكؿ ةكمػػا اعوػػاياـ  ،كالمعي ػ هػػا هيػػا عم ػ
ا ااـ  ،ايتا  ،كهذا ميل غور يم ىسػمكـ ؛ ي كف الميوػكؿ كف ا وػض يزلػت فػي ةػكـ
اعواياـ كع د ا﵀ ف يىي كرهطل  .كةاؿ ايستاذ الزمخ رم  :ف كايػت )اؿ)

لمجيس كايػت )مػف) يكػرة مكصػكفض  ...عكاف كايػت لمعاػد كايػت مكصػكلض كاٌيػل
ةصد مياس ض الجيس لمجيس كالعاد لمعاد ٌ ،ج كف هذا الػذم ةالػل غوػر جزـ ،
)ُ ) الت واف ُ. ِٕ/
)ِ ) يكار التيزوؿُ. ْْ/
)ّ ) ال ةر المةوط ُ. ٕٕ/
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ؿ وجكز ف تككف )اؿ) لمجيس كتككف )مػف) مكصػكلض  ،كلمعاػد ك)مػف) يكػرة

مكصكفض))

)ُ)

ػؾ ةىكليػل ًفػي اٍلةو ً
كةكلل تعال ) :ك ًم ىف الكي ً
ػاة الػ حد ٍي ىوا ىكيو ٍ ػ ًا يد
ىى
ػاس ىمػف يو ٍع ًجي ى ٍ ي
ى
)ِ)
ً
ً
ً
ً
صاـ){ال ورة . } َِْ :
المٌلى ىعمى ىما في ىةٍم ًل ىك يه ىك ىلى حد اٍلخ ى
)م ػػف) يكػ ػرة مكص ػػكفض)ّ) كةو ػػؿ مكص ػػكلض يزل ػػت ف ػػي مع ػػوف ،
ةو ػػؿ  :ى
كايخيس ))

)ْ)

.

ككػػذلؾ يجوػػز هػػذاف الكجاػػاف  :المكصػػكلوض كاليك ػرة المكصػػكفض  ،فػػي
اس مف و ٍ ًرم ىي ٍعسل ا ٍ تً ىغاّ مر ً ً
إات المٌل ىكالمٌلي
ىٍ ى
ىي
)مف) في ةكلل تعال  ) :ىك ًم ىف الكي ً ى ى
ى
)ٓ)
ً
ً
كؼ ًاٍلع ىاد){ال ورة } َِٕ :
ىريؤ ه
كةكلػػل تعػػال ) :ك ًمػ ىػف الكيػ ً
ػاس ىمػػف ىوتك ًخ ػ يذ ًمػػف يد ً
ػكياي ٍـ
كف المٌػ ًػل ىيػ ىػدادان يو ًةحػ ى
ى
)ٔ)
ىك ية ل
ب المٌ ًل ){ال ورة } ُٔٓ :
ً
ً
ح
اير ً
ض ً ٌج
)مػػف) فػػي ةكلػػل تعػػال ً) :ف يكػؿ ىمػػف فػػي ال كسػ ىػم ىاكات ىك ٍ
كمػػا ى
تًػػي الػ كػر ٍة ىم ًف ىع ٍ ػ نػدا){مروـ  }ّٗ :فوػػد ذهػػب ك ػ اؿ مػػف الزمخ ػػرم كالعك ػػرم ل ػ
كياػػا يكػرة مكصػػكفض لكةكعاػػا عػػد )كػ ٌؿ) ك)فػػي السػػمكات) صػػعتاا)ٕ) كذهػػب ػػك
)ُ ) الدر المصكف ُ. ِّٕ/
)ِ ) ال ةر المةوط ِ ، ُِِ/كالدر المصكف ّ،ّْٕ/
)ّ ) ويظر  :معايي الورف عكاع ار ل لمزجاج  ، ِّٖ/كالت واف في عراب الورف ُ. ُٔٔ/
)ْ ) ال ةر المةوط ِ ، ُِِ/كالدر المصكف ّ،ّْٕ/
)ٓ ) ويظر  :المصدر يعسل ّ. ّٕٓ/
)ٔ ) ويظ ػػر :عػ ػراب الوػ ػراف لمية ػػاس صّٕ  ،كم ػػكؿ عػ ػراب الوػ ػراف ُ ، ٕٖ/كالمة ػػرر
الػكجوز ُ ، ِّْ/ك كال وػػاف ُ ، ُِّ/كالت وػػاف ُ ، ُُِ/كال ةػر المةػػوط ُ ٔٔٔ/كالػػدر
المصكف ِ ، َِٗ/كالم اب ُّّْ/ػُّٓ .
)ٕ ) ويظر  :الك اؼ ّ ، ْْ/كالت واف ِ. ُٕٖ/
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ةوػ ػػاف اييدلسػ ػػي ل ػ ػ

كياػ ػػا مكصػ ػػكلض معي ػ ػ )الػ ػػذم) الجيسػ ػػوض الدالػ ػػض عم ػ ػ
)ُ)

العمكـ  ،كالتودور  :ما ك ٌؿ الذم في السمكات
)مف) في كؿ ا وات التي تودـ ذكرها فػي كػؿ ػاهد تػدؿ
كالةوووض ف ى
مذّ في ةكلل تعال ) :ك ًم ىف الكي ً
ػاس ىمػف ىوويػك يؿ ىمكيػا ًالمٌ ًػل
عم العمكـ  ،فػ)مف) ن
ى
ً
ً
وف ){ال ورة  } ٖ :ج وص ٌ ف وػ ارد مياػا الميػافؽ
ىكًاٍل ىو ٍكًـ ا خ ًر ىك ىما يهـ ً يم ٍؤ ًمي ى
يياا لـ تستعمؿ لتعٌر عػف عوػاف اليػاس  ،ػؿ عػف صػعاتاـ ،
يىي ك ت اعل ؛ ٌ
كائيػػا
فػػالمراد الصػػعض التػػي تإػػميتاا ا وػػض  ،فاػػي تعيػػي كػػؿ مػػف اتصػػؼ اػػا  ،ن
مف كاف هذا المكصكؼ  ،كمف غور تعووف  ،كةد اكتس ت هػذه الدجلػض لككياػا
)وويك يؿ ىمكيا ًالمٌ ًل
استعممت كصمض لكصؼ ما هك م اـ داؿ عم العمكـ جممض ى
ً
ً
وف) سػكاّ كػػاف هػػذا المكصػػكؼ مػػف يزلػػت فػػواـ
ىكًػػاٍل ىو ٍكًـ ا خػ ًػر ىك ىمػػا يهػػـ ً يمػ ٍػؤ ًمي ى
ا وػػض ـ غوػػرهـ  ،فاػػي ت ػػمماـ كت ػػمؿ كػػؿ مػػف كػػاف عم ػ

ػػاكمتاـ فػػي هػػذه

الصعض  ،كةت ةواـ الساعض  ،فجممض )ووكؿ) ذف لوست كمػا ةوػؿ ج مةػ ٌؿ لاػا
ػؤخر مةػذكؼ ٍّ
داؿ
مف ا عراب  ،ؿ هي في مةؿ رفع ؛ يكياا صػعض لم تػد م ٌ
عمػ العمػػكـ ةامػػت )مػػف) كصػػمض لكصػػعل جممػػض )ووػػكؿ) كهػػي لوسػػت كمػػا ةوػػؿ

وإػػا ٌاياػػا يك ػرة مكصػػكفض توػػدور يػػاس ك فروػػؽ  ،عكاٌيمػػا هػػي كصػػمض لكصػػؼ
هذا المعظ المودر ك ما في معياه جممػض )ووػكؿ)  ،كةػد جػاز ػك ةوػاف  ،كمػا

مر ،جعماا معي )الذم) الجيسوض لدجلتاا عم العمكـ ؛ كةد ٌوٌيػا ٌف )الػذم)
الجيسوض معرفػض دالػض عمػ معػوف  ،كػػ)الذم) العادوػض  ،ج فػرؽ ويامػا فػي هػذا

ال ػػاب سػػكل كف التػػي اصػػطم عمػ تسػػموتاا العادوػػض وػراد اػػا فػػرد يمعػوكف مػػف
)مػػف) فػػّ
ػػوف فػراد  ،كالجيسػػوض وػراد اػػا جػػيس يمع ػوكف مػػف ػػوف جيػػاس  ،كمػػا ى
و ػراد اػػا هػػذا كج ذاؾ  ،ػػؿ هػػي ةػػد يا ػػت عػػف المكصػػكؼ الػػداؿ عم ػ العمػػكـ

)ُ ) ويظر  :ال ةر المةوط ٔ ، ِِٕ/كالدر المصكف ٕ. ُٔٓ/
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كاجستوصػػاّ  .فػػي كػػؿ ػػاهد ةريػػي كردت فوػػل ؛ كةػػد اكتس ػ ت هػػذا المعي ػ ؛

ييل رود اا الصعض  ،كلوس الذات .
ٌ
)مف) عم العمكـ ؛ ك كيل رود التع وػر عػف صػعض المكصػكفوف
فمدجلض ى

مػ ػػف جاػ ػػض  ،ك كف ذكاتاػ ػػـ غوػ ػػر معاػ ػػكدة لػ ػػدل المخاطػ ػػب مػ ػػف جاػ ػػض خػ ػػرل ،
ػؾ لًٍم ىمّىئً ىكػ ًػض
ػاؿ ىرحػ ى
اسػػتعممت )مػػف) مػػف دكف )الػػذم) فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :ى عكًا ٍذ ةىػ ى
ًليػي ج ً
اعػ هؿ ًفػي اي ٍىر ً
ؾ الػ لد ىماّ
ض ىخمًوعىػضن ةىػاليكٍا ىتى ٍج ىعػ يؿ ًفواىػا ىمػف يو ٍع ًس يػد ًفواىػا ىكىو ٍس ًػع ي
ى
كف ){ال ورة } َّ :
ىكىي ٍة يف يي ىسل ي ً ىة ٍمًد ىؾ ىكييوى لد يس لى ىؾ ةى ى
اؿ ًليي ٍ
ىعمى يـ ىما جى تى ٍعمى يم ى
ً
ً
اير ً
ض ىك ىم ػ ٍػف ًعي ػ ىػدهي ج
)كلىػػلي ىم ػػف ف ػػي ال كس ػ ىػم ىاكات ىك ٍ
كف ػػي ةكل ػػل تع ػػال  :ى
ً
وستى ٍك ًركف عف ًع ى ً ً
كف) {ايي واّ .}ُٗ :
ىٍ ي ى ىٍ ى
ادتل ىكج ىو ٍستى ٍةس ير ى
ػ)م ًف) المكصكلض ويمػا اسػتعممت دلٌػت عمػ التيكوػر كالعمػكـ  ،كوكلػل
ف ى
كً
ك
ؾ ًم ىػف
وف ةىآليكٍا ً كف المٌلى يه ىك اٍل ىم ًسػو ي ا ٍ يػف ىم ٍػرىو ىـ ية ٍػؿ فى ىمػف ىو ٍممًػ ي
تعال ي ) :لوى ٍد ىكعى ىر الذ ى
المٌ ًل ى ٍونئا ًف ىر ىاد ىف وامً ىؾ اٍلم ًسو ا ٍ ف مروـ كي كمل كمف ًفي ايىر ً ً
وعا ىكلًمٌ ًل
ض ىجم ن
ٍ
يٍ
ٍ ى
ى ى ى ىٍ ىى ى ي ى ى
ً
ل
ات كاي ٍىر ً
ػي وّ
يمٍمػ ػ ي
ض ىك ىم ػػا ى ٍو ىياي ىم ػػا ىو ٍخمي ػ ي
ؾ ال كس ػ ىػم ىاك ى
ػؽ ىم ػػا ىو ى ػػاّ ىكالمٌ ػػلي ىعمىػ ػ يك ػػؿ ى ػ ٍ
ةىًد هور ){المائدة } ُٕ :
ػاؿ مكسػ ًف تى ٍكعيػػركٍا ىيػػتيـ كمػػف ًفػػي ايىر ً ً
وعػػا
ض ىجم ن
كةكلػل تعػػال ي  ) :ىكةىػ ى ي ى
ٍ
ي
ٍ ىى
ود ){ راهوـ }ٖ :
فىًإ كف المٌلى لى ىغيً اي ىة ًم ه
كةكلل تعال ي  ) :يةؿ ج وعمىـ مف ًفػي الس ً
ك
اير ً
ػب ً ٌج المػلي
ض اٍل ىغ ٍو ى
كػم ىاكات ىك ٍ
ى
ىٍ ي ى
كف){اليمؿ } ٔٓ :
كاف يو ٍ ىعذي ى
كف ىو ى
ىك ىما ىو ٍ يع ير ى
ػارل
كةكلػل تعػػال  ) :ىكةىػػاليكٍا لىػػف ىوػ ٍػد يخ ىؿ اٍل ىجكيػضى ً ٌج ىمػػف ىكػ ى
ػاف يهػػكدان ٍىك ىي ى
صػ ى
تًٍم ىؾ ىمايًوحاـ ية ٍؿ هاتيكٍا ره ىاي يكـ ًف يكيتيـ ً ً
وف){ال ورة }ُُُ :
صادة ى
ٍ ى
ى يٍ ى ٍ
ى يٍ
فػ)مف) هيا يكرة عامض ؛ ك
يف الموصكد جموع مف اتصػعكا ػاكياـ واػكد

 ،ك يصػػارل  ،فوػػد فػػادت العمػػكـ اػػذه الدجلػػض  ،ك فػػادت التيكوػػر ؛ يكيػػل روػػد
كائيػػا مػػف كػػاف
ذلػػؾ غػػض اليظػػر عػػف الػػذكات المتصػػعض اػػذه الصػػعض  ،م  :ن
المكصكؼ .
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)كجى تىويكليػكٍا لً ىمػ ٍػف يو ٍوتىػ يؿ ًفػػي
ككػػذلؾ هػػي اػػذه الدجلػػض فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى
ً ك
س ً
كف){ال ورة  ُْٓ :ك
}يف المراد جموع
وؿ المٌ ًل ٍىم ىك ه
ات ى ٍؿ ٍ
ىة ىواّ ىكلىكف ج تى ٍ يع ير ى
ى
كائيا مف كايكا .
مف ةتمكا في س وؿ ا﵀  ،ن
ػؾ ًمػػف حر يسػػمً ىيا ىكجى تى ًجػ يػد لً يس ػكيتًىيا
)س ػكيضى ىمػػف ةىػ ٍػد ٍىر ىس ػٍم ىيا ةىٍ مىػ ى
كةكلػػل تعػػال  :ي
تى ٍة ًكوّن){ا سراّ  } ٕٕ :كالمعيػ  :جموػع مػف رسػمكا مػف ة مػؾ مػف المرسػموف
كائيا مف كايكا
ن
ػوّ)
ػكف ىعمى ٍوػ ًػل ىك ًكػ ن
ػت ىمػ ًػف اتك ىخػ ىذ ًلىاىػػلي ىهػ ىػكاهي ىفىاىيػ ى
كةكلػػل تعػػال  ) :ىىرٍىوػ ى
ػت تى يكػ ي
{العرةاف  } ّْ :كالمعي  :كؿ مف اتخذ لال هكاه .
ػاـ ىرلػ ػ ػ ًػل ىجكيتىػ ػ ػ ً
ػاف){الرةمف }ْٔ :
)كلً ىمػ ػ ػ ٍػف ىخػ ػ ػ ى
ػاؼ ىموىػ ػ ػ ى
كةكلػ ػ ػػل تعػ ػ ػػال  :ى
و
كائيا مف كاف هذا الخائؼ  ،جيتاف .
كالمعي  :كلكؿ
خائؼ مواـ ر ل  ،ن
)مف) وراد اا معي اليكرة العامض فوػد صػم اسػتعمالاا مػف دكف
ك ٌ
يف ى
ع مف ًفي السكماك ً
)كىو ٍكىـ يويعى يه ًفي الص ً
ات ىك ىمف
حكر فىعى ًز ى ى
ىى
)الذم) في ةكلل تعال  :ى
ً
ً
ك
اير ً
وف ){اليمؿ } ٖٕ :
ض ً ٌج ىمف ى اّ الملي ىك يك اؿ ىتى ٍكهي ىداخ ًر ى
في ٍ
ػردا
فاػػي فػػي هػػذه ا وػػض كيةكهػػا ج وص ػ ٌ ٍف وكػػكف الموص ػكد مياػػا فػ ن
يمعونكيػػا ،كلػػك روػػد هػػذا المعيػ جسػػتعممت )الػػذم) العادوػػض  ،كفػػي هػػذا الكجػػل ج
كلكف اجلت اس وةصؿ ذا رود ػ )الذم)
)مف) ٌ ،
وككف ٌ
ذمضى الت اس وياا ك وف ى

المعرف ػػض الجيس ػػوض ؛ ك
يف الموص ػػكد كمتوام ػػا ػػمكؿ المس ػػتوروف ف ػػي الس ػػمكات
)مػف)
كايرض
ن
جموعا ةكـ فػزعاـ  ،كوكػكف العػرؽ ويامػا ٌف ا وػض اسػتعماؿ ى
ػردا ،عم ػ كجػػل ا عمػػاـ كالتعصػػوؿ ،كلػػك اسػػتعمؿ )الػػذم)
ػردا فػ ن
تعيػػي الخمػػؽ فػ ن
لك ػػاف المػ ػراد ج ػػيس الخم ػػؽ عمػ ػ كج ػػل التعو ػػوف كا جم ػػاؿ ،فكص ػػؼ المخم ػػكؽ

جيسػا مػف ايجيػاس مػف جػؿ
ػ)الذم) ج وككف ٌج عم ٌيوض جعمػل  ،ة ػؿ ذلػؾ ن
تموو ػزه كتخصوصػػل مػػف وياػػا ،ممػػا و ػػعر المخاطػػب معي ػ ةصػػر الةكػػـ ك
ػػعاره معيػ ال ػػمكؿ كالتعصػػوؿ ،كهػػذا

الصػػعض مػػع ٌيػػل مػػا روػػد ذلػػؾ ػػؿ روػػد
المعي وتةوؽ استعماؿ )مف) ج استعماؿ )الذم) لما وياه يعنا كيمروف:
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ػص ػ ػػالمعرد الم ػ ػػذكر ،فم ػ ػػك
ة ػ ػػدهماٌ :ف )ال ػ ػػذم) اس ػ ػػـ مكص ػ ػػكؿ يخ ػ ػ ٌ
اسػػتعممل ،لع ٌػػرت ا وػػض عػػف هػػذا اليػػكع  ،كلػػـ ت ػػمؿ اييػكاع ايخػػرل المتصػػعض
)مػػف) اسػػـ
التايوػػث كالتذيوػػض كالجمػػعٌ ،ج عم ػ س ػ وؿ التغموػػب ،فػػي ةػػوف ٌف ى
مكصكؿ غور مختص ،وتياكؿ يكاع المخمكةات العاةمض كالعالًمض تياكجن م ا نػرا،
تكغّ ػوف ايفػراد لمتع وػر عػياـ ،ك هػك
فاك مف هذه الياةوض د مف )الذم) ن
د ٌؿ عم استوصاّ اييكاع كاستغراةاـ.
كالةؽ ٌف )الذم) الجيسوض ما رود اػا فػراد الجػيس ػؿ الجػيس عويػل

الداؿ عم ا فراد كالتذكور.

كذايوامػػاٌ :ف معي ػ الجػػيس فػػي )الػػذم) ج و ػػمؿ ف ػراد الجػػيس ػػدكف
ػذّ :الرجػؿ ةػكل مػف المػرة  ،ج
استذياّ  ،كهذا ما وص ٌػرح ػل اليةػاة ،فوكليػا م ن
)ُ)
وعيي ٌف ك ٌؿ و
رجؿ ةكل مف ك ٌؿ امرة ؛ ذ ذلؾ مةمك هؿ عم ايعـ ايغمػب
غمػب الدارسػوف  ،م:

ػذّ  :يجػ الػذم درس  ،كػاف المعيػ  :يجػ
فإذا ةميا م ن
عدد ةمو هؿ مياـ غور م و
مكؿ ةكػـ اليجػاح  ،مػا ذا ةميػا :يجػ
جاز ف وككف ه

ػردا  ،ك ٌيػػل لػػـ
ػردا فػ ن
ىمػػف درس  ،لػػزـ ٍف وكػػكف الم ػراد يجػػاح كػػؿ الدارسػػوف  ،فػ ن
اةد مياـ  ،فا وض استعماؿ )مف) تعيي :كفزع كؿ مف في السماكات
ورسب ك ه
 ،كك ػػؿ م ػػف ف ػػي ايرض ،فا ػػي ا ػػذا المعيػ ػ ج تغ ػػادر مخمكةن ػػا م ػػف ا ي ػػس ،
كالمّئكض  ،كالجف  ،جك كتياكلتل الةكـ الذم تإميتل .
م  :وككف المعي  :فعزع كؿ مف هػك مكجػكد فػي السػمكات  ،ك فػي

ايرض  ،م  :كػػؿ مػػف
ذكر كاف
كاف ـ امرة  ،نا

مةككم ػػا
ةاكم ػػا ك ػػاف ـ
ن
ن

هػػذه صػػعتل كائيػػا مػػف كػػاف هػػذا المكصػػكؼ  ،رجػ نػّ
ػر ،
ور  ،غيًوػا كػاف ـ فوو نا
صغور كاف ـ ك نا
نا
ـ يذ ،
 ، ،ةكًو ػػا ك ػػاف ـ إ ػػعوعنا  ،ػػجاعا ك ػػاف ـ ج اني ػػا ،

)ُ ) ويظر  :رح ةطر اليدل ك ؿ الصدل ج ف ه اـ صُُّ  ،كمجوب اليدا ل
ةطر اليدل لمعاكاي .ُُٖ ،
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جماعض كايك ـ افر نادا  ،كلػك اسػتعمؿ )الػذم) الجيسػوض  ،لمػا كايػت ت ػمؿ هػذه
اييػ ػكاع م ػػف المكص ػػكفوف ٌج عمػ ػ سػ ػ وؿ التغمو ػػب  ،كلتطم ػػب ا م ػػر ف وػ ػراد
عوف  ،مما وستكجب ف تككف هياؾ جياس خرل  ،وستكجب
ػ)الذم) جيس يم ٌ
لف مف دكياػا
ف يوساؿ عياا  ،ما هذه ايجياس التي وراد مياا الجيس الذم يعو ى
ػػ)الذم) الجيسػػوض ؟  ،فممػػا لػػـ وكػػف الم ػراد هػػذه الةالػػض مػػف جاػػض  ،كلمػػا يروػػد

ػر ص ػػعض الع ػػزع م ػػف جا ػػض
ػػمكؿ كػ ػ ٌؿ المكص ػػكفوف كػ ػ ٌؿ يػ ػكاعاـ ػػمكنج م ا ػ نا
)مف) مف دكف )الذم) .
خرل  ،اةتإ هذا المواـ استعماؿ ى

)مف) مف دكف )الذم) اجستعماؿ في مذؿ هػذا السػواؽ
كلاذا ايعردت ى
كً
ً
ً ًً
كماكات ك ىمػف ًفػي اي ٍىر ً
وف
ض ىك ىمػا ىوتكًػعي الػذ ى
كوكلل تعال ) :ىج كف لمٌل ىمف في الس ى ى ى
ك
ك
وػ ػ ٍػدعكف ًمػ ػػف يد ً ً
ػكف)
صػ ػ ى
كف المٌػ ػػل ي ػ ػ ىػرىكاّ ًف ىوتكً يعػ ػ ى
ى ي ى
ػكف ً ٌج الظػ ػ كػف ى عكًا ٍف يهػ ػ ٍػـ ًج ىو ٍخ ير ي

{وكيس . }ٔٔ:

ىف المكػل وسػج يد لىػل مػػف ًفػي السكػماك ً
ات ىك ىمػف ًفػػي
كةكلػل تعػال ) :ىلى ٍػـ تىػ ىػر ك ى ى ٍ ي ي ى
ىى
اير ً
ض) {الةج }ُٖ :
ٍ
ً
ً
ً
ك
اير ً
ض يك ػؿ ىوػ ٍػكوـ يهػ ىػك فػػي
كةكلػػل تعػػال  :ى
)و ٍس ػاىليلي ىمػػف فػػي ال كسػ ىػم ىاكات ىك ٍ
ىا و
ٍف) {الرةمف }ِٗ :
كةكلػػل تعػػال ) :ىفى ىغ ٍوػػر ًدوػ ًػف المٌػ ًػل و ٍ يغػػكف كلىػػل ىس ػمىـ مػػف ًفػػي ال كسػػماك ً
ات
ى
ى ى ى ي ٍ ى ى
ىى
ً
كاي ٍىر ً
كف) {اؿ عمراف }ّٖ :
ض ى
ط ٍك نعا ىك ىك ٍرنها ى عكًالى ٍول يو ٍر ىج يع ى
ى
ً
ً
ً
ات كاي ٍىر ً
ط ٍك نعػػا ىك ىك ٍرنهػػا
ض ى
)كلًمٌػػل ىو ٍسػ ي
ػج يد ىمػػف فػػي ال كسػ ىػم ىاك ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
ك ًظّلياـ ًاٍل يغ يد لك كا ص ً
اؿ) {الرعد } ُٓ :
ى ى
ي
ى
ً
ً
ً
ىعمىػػـ ىمػػف فػػي ال كسػ ىػماكات كاي ٍىر ً
ض ىكلىوىػ ٍػد فى ك
إ ػٍم ىيا
)كىرحػ ى
ػؾ ٍ ي
ى ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
لوف ىعمى ى ٍع و
كرا) {اجسراّ }ٓٓ :
ض ىك تىٍو ىيا ىد ياك ى
ى ٍع ى
ض الكي ًو ى
كد ىزي ن
ً
ً
ح
اير ً
ض ًج تًػػي الػ كػر ٍة ىم ًف
كةكلػػل تعػػال ً) :ف يك ػؿ ىمػػف فػػي ال كسػ ىػم ىاكات ىك ٍ
ىع ٍ ندا ){مروـ } ّٗ:
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ً
ً
اير ً
ض ىك ىم ػ ػ ٍػف ًعي ػ ػ ىػدهي ج
كةكل ػ ػػل تع ػ ػػال  ) :ىكلى ػ ػػلي ىم ػ ػػف ف ػ ػػي ال كس ػ ػ ىػم ىاكات ىك ٍ
ً
وستى ٍك ًركف عف ًع ى ً ً
كف) {ايي واّ }ُٗ :
ىٍ ي ى ىٍ ى
ادتل ىكج ىو ٍستى ٍةس ير ى
ىف المكػل وسػل لىػل مػف ًفػي الس ً
اير ً
ض)
كػم ىاكات ىك ٍ
ى
كةكلل تعػال ) :ىلى ٍػـ تى ىػر ك ى ي ى ي ي ى
{اليكر }ُْ :
كةكلل تعال  ) :يةؿ ج وعمىـ مف ًفػي الس ً
ك
اير ً
ػب ً ٌج المػلي
ض اٍل ىغ ٍو ى
كػم ىاكات ىك ٍ
ى
ىٍ ي ى
كف) {اليمؿ }ٔٓ :
كاف يو ٍ ىعذي ى
كف ىو ى
ىك ىما ىو ٍ يع ير ى
ً
ً
ً
ك
اير ً
كف)
ض يك ػ ػ اؿ لػ ػػلي ةىػ ػػايتي ى
)كلىػ ػػلي ىمػ ػػف فػ ػػي ال كسػ ػ ىػم ىاكات ىك ٍ
كةكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
{الركـ }ِٔ :
ؽ مػف ًفػي السكػماك ً
حكر فى ً
كةكلل تعال ً ً :
ات ىك ىمػف ًفػي
)كييع ىه في الص ً ى
صػع ى ى
ىى
ى
اير ً
ض ً ٌج ىمف ى اّ المكلي){الزمر }ٖٔ :
ٍ
)م ػ ػػف)
فو ػ ػػد اس ػ ػػتعمؿ الو ػ ػػرف الكػ ػ ػروـ ف ػ ػػي ه ػ ػػذه المكاإ ػ ػػع كيةكه ػ ػػا  ،ى
المكصكلض  ،مف دكف )الذم)

(مف) المكصػكلة عمػى يم ىعػيَّف  :ج وممػؾ اليةػاة
المطب الثاني  :عكد ى
)مػ ًػف) المكصػػكلض معرفػػض ٌج فومػػا ذه ػكا لوػػل  ،كياػػا
كالمعسػػركف دلػػو نّ عم ػ كف ى
اهػػا ًمػػف تى ٍةتًاىػػا ىج
تجػػيّ عائػػدة عم ػ ػػخص عويػػل  ،كوكلػػل تعػػال  ) :فىىي ى
اد ى
تى ٍة ىزيًي ةى ٍد جع ىؿ ر ً
حؾ تى ٍةتى ًؾ ىس ًروًا){مروـ } ِْ :
ىى ى
ةػػر يػػافع كةعػػص كةم ػزة كالكسػػائي )مػػف) كسػػر المػػوـ  ،كخعػػض تػػاّ

)تةتاا)  ،كةر ال اةكف عت الموـ كيصب التاّ

)ُ)

)م ٍف تةتاا) ) عت الموـ) كيل
ةاؿ ك عمي اليةكم )) :ككجل مف ةر ى
كإػػع المعظػػض العامػػض مكإػػع المعػػظ الخػػاص  ،فوػػاؿ  :ىمػ ٍػف تةتاػػا  ،كهػػك وروػػد
ػت تعيػػي كاةػ نػدا
ػت ىمػ ٍػف عيػػدؾ  ،ك يػ ى
عوس ػ  ،عموػػل السػػّـ  ،كمػػا توػػكؿ  :روػ ي
)ِ)
)مف) العاعؿ لميداّ
عويل)) كةاؿ الووسي )) :كةجض مف فت الموـ كيل جعؿ ى

)ُ ) ويظر  :غوث اليعع في الوراّات الس ع ص ِّٖ
)ِ ) الةجض في عمؿ الوراّات الس ع ّ. ّْٗ/
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ك)مػػف) هػػك عوسػ )) )ُ)كةػػاؿ ا ػػف خالكوػػل
 ،كيصػػب )تةتاػػا) عمػ الظػػرؼ  ،ى
ايص ػ اايي )) :فمػػف فػػت راد عوس ػ عموػػل السػػّـ  ،كمػػف كسػػر راد ج روػػؿ
عمول السّـ))

)ِ)

.

)مػ ًػف) المكصػكلض مػػا اسػتعممت ٌج لغػػرض الدجلػض عمػ
كالةوووػض كف ى
التيكوػر كالعمػكـ كاجستوصػاّ كاسػتغراؽ ايفػراد ةتػ لػك ػدت ٌياػا عائػدة عمػ

خص معوف كاةد  ،كالمعي فػي ا وػض وػراّة العػت  :ياداهػا مػف تةتاػا مي و
ػاد
ى
ما  ،م و
مياد كاف .
ٌ
ً
ؼ يي ىكمل يـ ىمف
ت ًلى ٍول ةىاليكا ىك ٍو ى
كهذا هك معياها في ةكلل تعال ) :فىاى ى ىار ٍ
ً
ىك ً
ص ًوًا){مروـ } ِٗ :
ى
اف في اٍل ىم ٍاد ى
ػػخص

وإػػا  ،عكاف كايػػت ت ػػدك مػػف السػػواؽ عائػػدة عمػ
ػ)مف) هيػػا ن
فػ ى
عويػػل  ،كهػػك عوسػ عموػػل السػػّـ ٌ ،ج كياػػا ػػرغـ ذلػػؾ روػػد اػػا الدجلػػض عم ػ

ييل رود اا ك ٌؿ ىمف كاف في الماػد صػ وًا  ،كػؿ مػف كػاف عمػ هػذه
العمكـ ؛ ٌ
الصعض سكاّ كاف عوس عمول السّـ ـ سكاه  ،كهػذا مػا كدتػل كتػب ا عػراب

)مػػف) فػػي معي ػ ال ػػرط
كالتعسػػور ،ةػػاؿ الزجػػاج )) :ك جػػكد اية ػكاؿ ف تكػػكف ى
ػاج ،
)صػ ًوًا) ة ن
كالجزاّ  ،فوككف المعي  :مف وكف فػي الماػد صػ وكا  ،كوكػكف ى

فكو ػ ػػؼ يكمٌمػ ػ ػػل !؟ كمػ ػ ػػا توػ ػ ػػكؿ  :ىم ػ ػػف كػ ػ ػػاف ج وس ػ ػػمع  ،كج وعوػ ػ ػػؿ  ،فكوػػ ػػؼ
)ّ)
خاط ل))

)ُ ) كتاب الك ؼ عف كجكه الوراّات الس ع كعمماا كةججاا ِ. ٖٕ/
)ِ ) عراب الوراّات الس ع كعمماا  :ص ُِٓ .
)ّ ) معايي الورف عكاع ار ل ِّٖٔ/
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فػػالمعي عيػػد الزجػػاج  :كوػػؼ يكمٌػػـ ىمػػف كػػاف فػػي الماػػد صػ وكا  ،سػكاّ
كػػاف عوسػ  ،عموػػل السػػّـ ـ عوػره  ،كهػػذا هػػك المعيػ الػػذم اختػػاره جماػػكر
المعسروف

)ُ)

إاي ٍـ ىعمى ى ٍع و
الر يس يؿ فى ك
ض لم ٍيايـ
ككذلؾ ةكلل تعال ) :تًٍم ىؾ ح
إٍم ىيا ى ٍع ى
كمف ىكمكـ المٌل كرفىع عإاـ ىدرج و
ات){ال ورة } ِّٓ:
ى ي ى ى ى ى ٍ ى يٍ ى ى
ةػاؿ الط ػرم  :فػي توسػور هػذه ا وػض )) :ووػكؿ  :كمٌػـ مكسػ  ،ك رسػؿ
)ِ)

ٌج كف )مف) هيا ما استعممت لتعكد عمػ مكسػ

مةمدا ل الياس كافض))
ن
عموػػل السػػّـ ؛ يكياػػا لػػـ تكإػػع ٌج لمدجلػػض عمػ العمػػكـ  ،كالمعيػ  :كف مػػف
الرسؿ مف كايت هذه صعتل  ،فػ)مف) هيػا لػـ تػدؿ عمػ مكسػ  ،عموػل السػّـ

عويػػل  ،ػػؿ ػػممتل صػػعتل ٌ ،ج كيػػل تع ػوكف ف وكػػكف هػػك الم ػراد ؛ لككيػػل هػػك

المتعرد اذه الصعض .

ػت ىكلى ًك كػف المكػلى ىو ٍا ًػدم ىمػف
ككذلؾ ةكلل تعػال ً) :كي ى
ىة ى ٍ ى
ػؾ ج تى ٍا ًػدم ىم ٍػف ٍ
ً
وف ){الوصص } ٓٔ :
ىو ى اّ ىك يه ىك ٍ
ىعمى يـ ًاٍل يم ٍاتىد ى
فوػػد جمػػع المعسػػركف عم ػ كف هػػذه ا وػػض يزلػػت فػػي ةػػرص الي ػػي ،

ػب لػػك يطػػؽ
عمػػل ػػي طالػػب ؛ فوػػد ةػ ٌ
صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ  ،عم ػ ومػػاف ٌ
)ّ)
)مػػف) معرفػػض لعكدهػػا عم ػ ػػخص يمع ػوكف ،
ال ػػاادة كلاػػذا ذه ػكا ل ػ كف ى
)مػػف) هيػػا  ،كمػػا هػػك ةالاػػا فػػي ك ػ ٌؿ مكإػػع ،
كلػػوس ايمػػر كمػػا ذه ػكا ؛ ذ ى
يكرة عامض ؛ ك
يف المعي كف رسكؿ ا﵀ ج وسػتطوع ف واػدل لػ ا سػّـ كػؿ

ةب ف واتدم  ،سكاّ كاف هذا المة ػكب عمػل ػا طالػب ـ غوػره
مف ةٌل ك ٌ

)ُ ) ويظر  :عراب الورف لميةاس ص ْٔٓ  ،كم كؿ عػراب الوػرف ِ ، ٓٔ/كالمةػرر
الكجوز ْ ، ُْ/كالت واف في عراب الورف ِ ، َُٕ/كال ةر المةوط ٔ.ِِّ/
)ِ ) جامع ال واف ّ. ٓ/
)ّ ) ويظر  :س اب اليزكؿ لمكاةدم ص ُُِ  ،كتعسور الجّلوف ص ِّٗ .
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ػت  ،لتع ٌػوف
 ،كلك استعمؿ )الذم) كةوؿ في الكّـ  :كيػؾ ج تاػدم الػذم ة ى
ف وكػػكف المػراد ػػا طالػػب مػػف دكف سػكاه  :كلتجػػردت ا وػػض مػػف دجلػػض العمػػكـ
ػؾ
ػت ىعمى ٍوػ ًػل ٍىم ًسػ ٍ
كلكايػػت كوكلػػل تعػػال  ) :ى عكًا ٍذ تىويػػك يؿ لًمكػ ًػذم ٍىي ىعػ ىػـ المكػػلي ىعمى ٍوػ ًػل ىك ٍىي ىع ٍمػ ى
ػؾ كاتكػ ً
ؽ المكػػلى){ايةزاب  } ّٕ :فوػػد تعػ ٌػوف فػػي هػػذه ا وػػض اسػػتعماؿ
ىعمى ٍوػ ى
ػؾ ىزٍك ىجػ ى ى

)الذم) كف المعيي هك زود ف ةارذض .

ً ً ً
ػج يدكٍا ىد ىـ فى ىسػ ىػج يدكٍا ى ٌج
اسػ ي
كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  ) :ى عكًا ٍذ يةٍم ىيػػا لٍم ىمآلئ ىكػػض ٍ
ً
ت ًط نويا){ا سراّ } ُٔ :
وس ةى ى
ىس يج يد لً ىم ٍف ىخمى ٍو ى
اؿ ى ٍ
ًٍ م ى
فاذه ا وض  ،عكاف كػاف السػواؽ وػكهـ كف )مػف) عائػدة عمػ دـ  ،ككمػا
ةطع ػػا م ػػا ع ػػادت عمو ػػل خص ػػل  ،عكاكيم ػػا ػػممتل
جم ػػع المعس ػػركف ٌ ،ج كي ػػل ن
كائيػػا
صػػعض خموػػل مػػف طػػوف  ،كالمعيػ كوػػؼ سػػجد ل ػػيّ خموتػػل مػػف طػػوف  ،ن

مف كاف هذا ال يّ .

ػاب
اسػػتىىوىا اٍل ىػ ى
كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػاؿ  ) :ىك ي
لد ىها لى ىدل اٍل ى ً
ػؾ
ىهًم ى
اب ةىالى ٍ
ىسو ى
ت ىما ىج ىزاّ ىم ٍف ىىر ىاد ًا ٍ
ً
وـ ){وكسؼ } ِٓ :
ىل ه

كةىػ كد ٍ ً
وصػػلي ًمػػف يديػ وػر ىكىٍلعىىوػػا
ت ةىم ى
ى
اب
يس ىػك نّا ً ٌج ىف يو ٍس ىػج ىف ٍىك ىعػ ىذ ه

فػػ)مف) هيػػا لػػـ وكػػف الموصػػكد اػػا وكسػػؼ عموػػل السػػّـ  ،ذاتػػل ٌج كف

موتإػ اسػػتعمالاا كجػػب ف وكػػكف المعيػ  :مػػا جػزاّ مػػف كايػػت هػػذه صػػعتل

سكاّ كاف وكسؼ ـ غوره  ،فاي اذا دلٌت عم العمكـ .
كمف ذلؾ ةكلل تعال ) :ك ًم ىف الكي ً
اس ىمف يو ٍع ًجي ىؾ ةى ٍكليلي ًفي اٍل ىة ىو ًاة ال حد ٍي ىوا
ى
ً
ً
ً
ً
ك
ً
صػػاـ {َِْ} ى عكًا ىذا تىػ ىػكل ىسػ ىػع فػػي
ىكيو ٍ ػ ًا يد المٌػػلى ىعمى ػ ىمػػا فػػي ىةٍم ًػػل ىك يهػ ىػك ىلى ػ حد اٍلخ ى
اي ٍىر ً
ث ىكالكي ٍسػ ىػؿ ىكالمٌػػلي جى يو ًةػ ح
ػاد {َِٓ} ى عكًا ىذا
ض لًيو ٍع ًسػ ىػد ًفوًاىػػا ىكيو ٍامًػ ى
ػؾ اٍل ىةػ ٍػر ى
ػب العى ىسػ ى
ًةو ػ ىػؿ لى ػػلي اتكػ ػ ً
ػاد){ال ورة :
ىخ ىذتٍ ػػلي اٍل ًع ػ كػزةي ً ػػا ً ذًٍـ فى ىة ٍسػ ػيلي ىجاىػ ػكي يـ ىكلى ًػ ػ ٍئ ىس اٍل ًماى ػ ي
ؽ المٌ ػػلى ى
َِْ} َِٔ-

فود ذكر المعسركف كف هذه ا وض يزلػت فػي ايخػيس ػف ػروؽ  ،كػاف

كمةػ ا
ػب لمي ػػي صػػم ا﵀ عموػػل كس ػػمـ
ميافونػػا ةمػػك الكػػّـ  ،فةم ػػؼ كيػػل مػػؤمف ي
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كة ٍم وػر لػ عض
فوديي مجمسل  ،فاكذ ل ا﵀ في ذلػؾ ؛ ذ م كػر هػذا الميػافؽ ػزرع ي
ػوّ  ،كم ػػا ة ػػاؿ ا﵀
المس ػػمموف ف ػػاةرؽ ال ػػزرع  ،كعو ػػر الةمو ػػر  ،فع ػػؿ ذل ػػؾ ل ػ ن
تعال

)ُ)

)مػػف) مكصػػكلض كايػػت ـ غوػػر مكصػػكلض  ،ج تجػػيّ ٌج
كالةوووػػض كف ى
يكرة عا كمض  ،ك ٌياا في هذه ا وات لـ تعد عمػ ايخػيس ػف ػروؽ خصػل ،
عكايما ممتل الصعض التي ذكرها الورف الكروـ  ،فود ةصد اا ك ٌؿ ىمف اتصػؼ
صعض الذم يزلت س ل ا وض مف غوػر تةدوػد فػي ػخص معػوف  ،كالتوػدور :
كمف الياس  ،رجؿ م رجؿ كاف  ،وعج ؾ ةكلل ...

)مػػف) فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :ىك ًمػ ٍػيايـ كمػػف ىوويػػك يؿ ا ٍئ ػ ىذف لػػي ىكجى
ككػػذلؾ ػػاف ى
ً
ً
ً ً ً
ً
وف){التك ض } ْٗ :
تى ٍعتليي ىجى في اٍلعتٍىيض ىسوىطيكٍا ى عكًا كف ىجاىكي ىـ لى يمةوطىضه ًاٍل ىكاف ًر ى
فود يزلت هػذه ا وػض سػ ب ػخص يمع ٌػوف  ،هػك الج ٌػد ػف ةػوس  ،ةػاؿ
لل الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ  :هؿ لؾ في جّد يػي ايصػعر ؟ فوػاؿ  :يػي

ػت يس ػػاّ ي ػػي ايص ػػعر ٍف ج صػ ػ ر ع ػ ك
ػياف
مغ ػػرـ اليس ػػاّ  ،ك خ ػ ػ ٍف رو ػ ي
)ِ)
)مػف) المكصػكلض كػ ٌؿ مػف كػاف عمػ
فػايفتتف
ٌج كف ا وػض فػادت اسػتعماؿ ى
هذه الصعض في كؿ زماف كمكاف .

ػت ىك ًةوػ نػدا {ُُ} ىك ىج ىعٍمػ ي
كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  ) :ىذ ٍريًػػي ىك ىمػ ٍػف ىخمى ٍوػ ي
ػت لىػػلي
ً
كدا {ُّ} ىك ىماك ح
ىف
ػدت لىػلي تى ٍم ًاو نػدا {ُْ} ذيػ كـ ىو ٍ
ىم ن
ػوف ي ػاي ن
اج كم ٍم يد ن
ط ىمػعي ٍ
كدا {ُِ} ىكىي ى
ًىزوػ ىػد {ُٓ} ىك ػّ ًكيػػل ىكػػاف ً ً
كدا {ُٕ} ًكيػػلي فى ككػ ىػر
صػ يػع ن
ي ى ى
جوات ىيػػا ىعيوػ نػدا {ُٔ} ىس ػا ٍيرًهويلي ى
ػؼ ةىػ كد ىر {َِ} ذيػ كـ ىيظى ىػر {ُِ} ذيػ كـ
ؼ ةىػ كد ىر {ُٗ} ذيػ كـ ةيتً ىػؿ ىك ٍو ى
ىكةى كد ىر {ُٖ} فىويتً ىؿ ىك ٍو ى
ػاؿ ً ٍف ىهػ ىذا ًج ًس ٍػةهر يو ٍػؤذىير {ِْ}
استى ٍك ى ىر {ِّ} فىوى ى
ىع ى ىس ىكى ىس ىر {ِِ} ذيكـ ٍىد ى ىر ىك ٍ

)ُ ) ويظر  :س اب اليزكؿ لمكاةدم ص ّٕ  ،كتعسور الجّلوف ص ِّ .
)ِ) ويظر  :س اب اليزكؿ لمكاةدم ص ُُٓ  ،كتعسور الجّلوف ص ُٓٗ .
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ًف ه ىذا ًج ةىك يؿ اٍل ى ًر {ِٓ} سايصمً ً
اؾ ىما ىسػوىير {ِٕ} ج
ول ىسوى ىر {ِٔ} ىك ىما ٍىد ىر ى
ٍ ى
ٍ ى
ى ٍ
ً
اةضه لٍم ى ى ًر){المذر } ِٗ-ُُ :
تيٍ وي ىكج تى ىذ ير {ِٖ} لى كك ى
ودا)
ت ىك ًة ن
كال اهد  ) :ىذ ٍريًي ىك ىم ٍف ىخمى ٍو ي
يزلت هذه ا وات في الكلود ف المغورة )ُ) كهذا ج وعيي كف الموصػكد
هك الكلود فةسب ؛ يكيل لك ةصد ذلؾ جستعمؿ )الذم) كلكاف المعي  :ذريي
الكلود ف المغورة  ،ؿ رود ف وككف المعي  :ذريػي كالكلو ىػد  ،ككػ كؿ مػف كػاف
ك ى

كدا) .
ص يع ن
)سا ٍيرًهويلي ى
ةالل مذؿ ةالل فجزاؤه كجزاّ مف سار عم ياجل  ،ليي ى
خاصػػض  ،ةصػػض مػػف
ذػػـ عػػاد الوػػرف الك ػروـ عػػد ذلػػؾ ؛ لوةكػػي صػػعض
ٌ
يزلت س ل ا وض

وؾ
ايع ىم ػ {ِ} ىك ىمػػا يوػ ٍػد ًر ى
كةكلػػل تعػػال  ) :ىعػ ى ىس ىكتىػ ىػكلك {ُ} ىف ىجػػاّهي ٍ
ك
ك
ل
اسػػتى ٍغ ىي {ٓ} فىاىيػ ى
ػت لىػػلي
لى ىعمػػلي ىو كزكك ػ {ّ} ٍىك ىوػػذ كك ير فىتىيعى ىعػػلي ال ػذ ٍك ىرل {ْ} ى كمػػا ىمػ ًػف ٍ
ػاّؾ ىو ٍس ىػع {ٖ} ىك يه ىػك ىو ٍخ ى ػ
ص كدل {ٔ} ىك ىما ىعمى ٍو ىؾ ىج ىو كزكك {ٕ} ىكى كمػا ىمػف ىج ى
تى ى
ىيت ىع ٍيلي تىمىاك ){ع س } َُ-ُ :
{ٗ} فىا ى
يزلت هذه ا وات في ا ف ـ مكتكـ  ،كفي رجاؿ مف صيادود ةروش ،
طمعا فػي سػّماـ  ،ةػوف
كاف رسكؿ ا﵀  ،صم ا﵀ عمول كسمـ  ،وةاكرهـ ن
ة ؿ لول ايعم وسالل  ،فا ػتغؿ عيػل اػـ)ِ)  ،كةػد ص ٌػرةت ا وػات )ُ)ْ-
الذم يزلت فول  ،كهك ع د ا﵀ ف ـ مكتكـ ٌ ،ج كف الورف الكروـ عاد لوعٌر

)م ػػف) الدال ػػض العم ػػكـ ؛ ذ ل ػػك ك ػػاف
عي ػػل  ،كع ػػف ص ػػيادود ةػ ػروش اس ػػتعماؿ ى
الموصكد الم ركوف يعساـ الذوف ياظرهـ رسكؿ ا﵀  ،صػم ا﵀ عموػل كسػمـ ،
جسػػتعمؿ )الػػذوف) العادوػػض  ،كعػػاد لػػواـ إػػمور الجمػػع  ،كةوػػؿ  :كمػػا الػػذوف

اسػػتغيكا  ،فايػػت لاػػـ تصػ ٌػدل  ،لكػػف ل كمػػا كػػاف المػراد هػػـ  ،ككػػؿ مػػف كػػاف عمػ
)ُ) ويظر  :س اب اليزكؿ لمكاةدم ص ُِٖ  ،كزاد المسور ٖ. َُٓ-ُْٕ/
)ِ) ويظر  :س اب اليزكؿ لمكاةدم ص ِٖٓ ،
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)م ٍف) ك فرد الإػمور ،كالتوػدور  :كمػا رجػؿ  ،م رجػؿ كػاف
اكمتاـ  ،استعمؿ ى
 ،اسػػتغي فايػػت لػػل تصػػدل ؛ كػػذلؾ لػػك كػػاف الم ػراد السػػاعي ا ػػف ـ مكتػػكـ
فةسػػب  ،جسػػتعمؿ )الػػذم) العادوػػض  ،كةوػػؿ  :ك كمػػا الػػذم جػػاّؾ وسػػع  ،لكػػف
)م ٍػف)
اكمتل  ،استعمؿ ى

ل كما كاف الموصكد ا ف لـ مكتكـ  ،ككؿ ىمف كاف عم
م رجؿ كاف  ،جاّؾ وسع  ،كهػك وخ ػ
لتككف ا وض تودور  :ك كما رجؿ  ،ك

فايت عيل تما .
 ،ى
ظمىػ يػـ ًم كمػ ًػف ا ٍفتىػ ىػرل ىعمىػ المٌػ ًػل
)مػػف) فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :ىك ىمػ ٍػف ى ٍ
كمػػف ذلػػؾ ى
ً ً
ً
ػاؿ يك ًةػ ً
ػاؿ ىس ػا ً
ػزؿ
ييزيؿ ًم ٍذػ ىػؿ ىمػػا ىىيػ ى
ػي هّ ىك ىمػػف ةىػ ى
ػي لى ػ كي ىكلىػ ٍػـ يوػػك ىح لى ٍوػػل ى ػ ٍ
ىكػػذنا ٍىك ةىػ ى ٍ ى
المٌلي){اييعاـ } ّٗ :
فوػد ذكػػرت كتػػب التعاسػػور كف ا وػػض يزلػػت فػػي مسػػوممض الكػػذاب الػػذم

ادع الي كة  ،كادع

كيل وكة

لول

)ُ)

)مػ ٍػف) معرفػػض لككياػػا عػػادت عم ػ
فس ػ ب اليػػزكؿ فػػي ا وػػض وػػكهـ كف ى
ػػخص مع ػوكف  ،كهػػك مسػػوممض الكػػذاب  ،فػػي ةػػوف كف الم ػراد كػػؿ مػػف اتصػػؼ

كوتصؼ صعض مف يزلت س ل ا وض ل ةواـ الساعض .

ؽ ًاٍل ية ٍس ىػي
صػ كد ى
كمف ذلؾ ةكلل تعال ) :فىاى كما ىمف ٍ
ىعطى ىكاتكوى {ٓ} ىك ى
ً
ً
ك
ب ًاٍل ية ٍسػ ىػي {ٗ}
اسػػتى ٍغ ىي {ٖ} ىك ىكػػذ ى
{ٔ} فى ىسيي ىو لسػ يػرهي لٍميو ٍسػ ىػرل {ٕ} ىكى كمػػا ىمػػف ىخػ ىػؿ ىك ٍ
لرهي لًٍم يع ٍس ىرل){الموؿ }َُ-ٓ :
فى ىسيي ىوس ي
ؽ
ىع ى
ص كد ى
ةاؿ ا ف مسعكد في ةكلل تعال ) :فىاى كما ىمف ٍ
ط ىكاتكوى {ٓ} ىك ى
ً
لرهي لًٍميو ٍس ىرل {ٕ}) وعيي ا كػر رإػي ا﵀ عيػل  ،هػذا ةػكؿ
اٍل ية ٍس ىي {ٔ} فى ىسيي ىوس ي
ً
ك
ب
اسػ ػػتى ٍغ ىي {ٖ} ىك ىكػ ػػذ ى
)كى كمػ ػػا ىم ػػف ىخػ ػ ىػؿ ىك ٍ
الجما ػػكر  ،كةػ ػػاؿ فػ ػػي ةكل ػػل تعػ ػػال  :ى

)ُ) ويظػ ػػر  : :جػ ػػامع ال وػ ػػاف ٕ ، ُّٔ/كالكسػ ػػوط فػ ػػي تعس ػ ػػور الوػ ػػرف المجو ػ ػػد ِ، ََّ/
ك س اب اليزكؿ لمكاةدم ص ُِّ ك يكار التيزوؿ ِ ،ُّٕ/كتعسور الجّلوف ص ُّٗ.
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ً
لرهي لًٍم يع ٍس ىرل) وعيي ذلؾ موض  ،كيىي  ،ا يػي خمػؼ  ،كةػاؿ
اٍل ية ٍس ىي {ٗ} فى ىسيي ىوس ي
)ُ)
عطاّ  :هك صاةب اليخمض

)م ًف) المكصكلض فػي هػذه ا وػات عػادت عمػ
كهذا ج وعيي ن
وإا كف ى
ػػخص عويػػل  ،ػػؿ مػػف الكاإػ كيػػل روػػد اػػا التيكوػػر كالعمػػكـ ؛ ذ المعيػ :
كف كؿ مف عط فجزاؤه )فى ىسيي ىوسلػ يرهي لًٍميو ٍس ىػرل) كفخػر ػي كػر ،رإػي ا﵀ عيػل
 ،في هذا المواـ كف ا وض يزلت س ب عطائل  ،كتوكاه  ،كتصدوول الةسػي ،
كجػزاّ كػػؿ مػػف خػػؿ )فى ىسيي ىو لسػ يػرهي ًلٍم يع ٍسػ ىػرل) كطموعػػتاـ فػػي ذلػػؾ مػػف يزلػػت س ػ ل
ا وض .

لػػذلؾ فػ ك
)مػ ًػف) المكصػػكلض  ،عكاف ص ػ يػػزكؿ ا وػػض التػػي تإػػميتاا
ػإف ى
سػ ب ػػخص معػوكف  ،فػ ك
ػإف هػػذا ال ػػخص وإػػوع ػػوف خػروف ؛ لػػدجلتاا عمػ
اس مػف و ٍ ًػرم ىي ٍعسػل ا ٍ تً ىغػاّ مرإ ً
ػات
ىٍ ى
ىي
)ك ًم ىف الكي ً ى ى
العمكـ  ،مف ذلؾ ةكلل تعال  :ى
كؼ ًاٍل ًع ى ًاد){ال ورة }َِٕ :
المٌ ًل ىكالمٌلي ىريؤ ه
فود ةوؿ  :كياا يزلت في صاوب الركمػي  ،ةػوف ميعػل الم ػرككف فػي
مكض مف الاجرة  ،فاعطاهـ كؿ ما وممؾ مػف جػؿ ف وسػمةكا لػل ػالاجرة لػ

المدويػػض لومةػػؽ رسػػكؿ ا﵀  ،صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ  ،كةوػػؿ  :يزلػػت فػػي الز وػػر
كالموػػداد ةػػوف عذامػػا رسػػكؿ ا﵀  ،صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ  ،ل ػ مكػػض ؛ لويػػزج

خ ون ػػا مػػف خ ػ تل  ،كةوػػؿ  :يزلػػت فػػي عمػػي  ،رإػػي ا﵀ عيػػل  ،ةػػوف خمعػػل
رسكؿ ا﵀  ،صم ا﵀ عمول كسمـ  ،مكض ؛ لوإاّ دوكيػل ؛ كلوػرد الكدائػع لػ
هماا  ،ك مره ف وياـ في ف ار ل  ،لومض خرج رسكؿ ا﵀  ،صم ا﵀ عموػل كسػمـ

)ُ) ويظر  :س اب اليزكؿ لمكاةدم ص َِٗ  ،كزاد المسور ٖ. ِٕٔ-ِٕٓ/
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مااجر  ،كةوؿ  :يزلت في مف وامر المعركؼ كويا عف الميكر  ،كةوؿ :
نا
،
)ُ)
يزلت في المجاهدوف في س وؿ ا﵀  ،كةوؿ  :يزلت في المااجروف كاييصار
جموعػػا  ،كمػػف كػػاف عم ػ
كالةوووػػض كف )مػػف) لعمكماػػا ت ػػمؿ هػػؤجّ
ن
ػػاكمتاـ ةتػ ةوػػاـ السػػاعض  ،فػػا ك ةوػػاف عػػد ف يوػػؿ هػػذه ايةػكاؿ فػػي سػ اب

معيي  ،ػؿ هػي فػي كػؿ مػف ػاع
ػ)مف) غور
يزكؿ ا وض ةاؿ )) :ةوؿ المراد ى
ٌ
يعسل ﵀ تعال  ،في جااد  ،ك ص ر عمػ ًدوػف  ،ك كممػض ةػؽ عيػد جػائر ،
ك ةموض ﵀  ،ك ذب عف رعل  ،ك ما

ل ذلؾ))

)ِ)

)كًا كف ًم ٍػف
كهذا ما وصرح ل المعسركف  ،فود ةالكا في ةكلػل تعػال  :ى ع
ًً
ً
ىهػ ًػؿ اٍل ًكتىػ ً
وف لًمٌػ ًػل جى
ٍ
ػاب لى ىمػػف يوػ ٍػؤ ًم يف ًالمٌػػل ىك ىمػػا ييػ ًػز ىؿ ًلىػ ٍػو يك ٍـ ىك ىمػػآ ييػ ًػز ىؿ ًلىػ ٍػو ًا ٍـ ىخا ػػع ى
ً
و ٍ ػػتىركف ًآو ػ ً
ً ً
ػات المٌ ػ ًػل ذى ىمني ػػا ىةمً ػػوّن ٍيكلىػ ػػئً ىؾ لىايػ ٍػـ ٍ
ى ي ى ى
ىج ػ يػريه ٍـ عي ػ ىػد ىرلا ػ ٍػـ كف المٌ ػػلى ىس ػ ًػروعي
اٍل ًة ىس ً
اب ){ لعمراف } ُٗٗ :
))ةاؿ جا ر ف ع د ا﵀  ،ك يس  ،كا ػف ع ػاس  ،كةتػادة  :يزلػت فػي

اليجا ػػي  ،كذلػػؾ لمػػا مػػات  ،يعػػاه ج روػػؿ عموػػل الصػػّة كالسػػّـ لرسػػكؿ ا﵀
صػم ا﵀ عموػل كسػػمـ فػي الوػػكـ الػذم مػػات فوػل  ،فوػػاؿ رسػكؿ ا﵀  ،صػػم ا﵀
عموػػل كسػػمـ  ،يصػػةا ل  :اخرج ػكا فصػػمكا عم ػ

خ لكػػـ مػػات غوػػر رإػػكـ ،

فوػػالكا  :كمػػف هػػك؟ فوػػاؿ  :اليجا ػػي  ،فخػػرج رسػػكؿ ا﵀ صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ
ل ػ ػ ال ووػ ػػع  ،كك ػ ػػؼ لػ ػػل مػ ػػف المدويػ ػػض ل ػ ػ

رض الة ػ ػػض  ،فا صػ ػػر س ػ ػرور

اليجا ػػي  ،كصػػم عموػػل كك ػػر ر ػػع تك وػرات  ،فوػػاؿ الميػػافوكف  :ايظػػركا ل ػ

)ُ) ويظ ػػر  :سػ ػ اب الي ػػزكؿ لمكاة ػػدم ص ّٕ  ،كزاد المس ػػور ُ ، ُُٗ/كال ة ػػر المة ػػوط
ِ. ُّٗ-ُِٗ/
)ِ) ال ةر المةوط ِ. ُِٗ/
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هػػذا  ،وصػػمي عم ػ عمػػج ة ػػي يص ػرايي  ،لػػـ و ػره ةػػط  ،كلػػوس عم ػ دويػػل ،

فايزؿ ا﵀ تعال هذه ا وض))

)ُ)

ك)) ركل اليس ػػائي ع ػػف ي ػػس ة ػػاؿ  :لم ػػا ج ػػاّ يع ػػي اليجا ػػي  ،ة ػػاؿ

رسكؿ ا﵀ )صم ا﵀ عمول كسمـ)  :صمكا عموػل  ،ةػالكا وػا رسػكؿ ا﵀  ،يصػمي
ىه ػ ًػؿ اٍل ًكتىػ ً
ػاب لى ىم ػػف يو ػ ٍػؤ ًم يف ًالمٌػ ًػل) ،
عمػ ػ ع ػػد ة ػػي ؟ ف ػػايزؿ ا﵀  :ى ع
)كًا كف ًم ػ ٍػف ٍ
كركل ا ػػف جروػػر يةػػكه عػػف جػػا ر  ،كفػػي المسػػتدرؾ عػػف ع ػػد ا﵀ ػػف الز وػػر
)ِ)
ىه ًؿ اٍل ًكتى ً
اب ) ا وض ))
ةاؿ  :يزلت في اليجا ي ى ع
)كًا كف ًم ٍف ٍ
كةاؿ العك رم ) )) :كلمف وػؤمف) )مػف) فػي مكإػع يصػب اسػـ ) كف)
ك)مف) يكرة مكصكفض ك مكصكلض))

)ّ)

كةاؿ ك ةواف )) :ك)مف) فػي )لمػف)
)ْ)

لوكما))
الظاهر ٌياا مكصكلض ك جوز ف تككف مكصكفض  ،م  :ن
))ك)مػف) وجػكز ف تكػكف مكصػكلض  ،كهػك
كجاّ في الػدر المصػكف :
ى
لوكمػػا  ،ك)وػػؤمف) صػػمض عمػ ايكؿ  ،فػػّ مةػػؿ
ايظاػػر  ،كمكصػػكفض  ،م  :ن
لل  ،كصػعض عمػ الذػايي  ،فمةمػل اليصػب  ،ك تػ هيػا الصػمض المسػتو موض عكاف
)ٓ)
كاف ذلؾ ةد مإ  ،دجلض عم اجستمرار كالدومكمض))
ػػخص

)مػػف) مكصػػكلض لعكدهػػا عم ػ
فوػػد رج ػ المعسػػركف ف تكػػكف ى
ػتيادا ل ػ س ػ اب اليػػزكؿ ٌ ،ج كف عإػػاـ عمٌػػؿ
عويػػل  ،كهػػك اليجا ػػي  ،اسػ ن
مجيّ صمتاا صوغض المإارع المستو موض ؛ لتد ٌؿ عم اجستمرار كالدومكمض ،

فاذه الع ارة تؤكد كتؤود الع ارة التي كذر ما كررياها في كاهد هذا المطمػب ،
)ُ ) س اب اليزكؿ لمكاةدم ص ّٖ.
)ِ ) ل اب اليوكؿ في س اب اليزكؿ ص ٖٕ .
)ّ ) الت واف في عراب الورف ُ. ِْٓ/
)ْ ) ال ةر المةوط ّ. َِٗ-َِٖ/
)ٓ ) الدر المصكف ّ. ْٓٗ/
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)م ػػف) معرف ػػض عادو ػػض ؛ لككيا ػػا
فا ػػي تعي ػػي  :كف سػ ػ ب ي ػػزكؿ ا و ػػض و ػػكهـ كف ى
عػػادت عمػ ػػخص اليجا ػػي  ،فػػي ةػػوف كيػػل مػػا روػػد اػػا اليجا ػػي مػػف دكف
سكاه  ،م  :كياا ةصد ف ت ممل صػعتل ج خصػل  ،لوكػكف المػراد كػ ٌؿ مػف
اتصػػؼ مػػف هػػؿ الكتػػاب فومػػا مإ ػ مػػف الزمػػاف  ،كوتصػػؼ فومػػا وو ػػؿ ميػػل
صػػعض مػػف يزلػػت سػ ل ا وػػض لػ ةوػػاـ السػػاعض  ،فمػػك اسػػتعمؿ )الػػذم) لكايػػت

)مػػف) فػػادت العمػػكـ  ،كةػػررت
ا وػػض تعيػػي اليجا ػػي كةػػده  ،لكياػػا اسػػتعماؿ ى
كيل سوسػتمر كجػكد مذػؿ هػذه الةالػض فػي هػؿ الكتػاب  ،كهػذا مػا ذ تػل الكاةػع ،
فّ وزاؿ عػد يػزكؿ الوػرف عكالػ وكميػا هػذا  ،يسػمع كي ػاهد ػوف ةػوف ك خػر ،
جار .
سر ك نا
كف هياؾ مف الوسوسوف كالره اف مف وعمف سّمل ًا
(مػف) المكصػكلة عمػى ا﵀  ،سػبحانه  :كػذلؾ
المطب الثالث  :عػكد ى
ػؽ ىك ىمػف
)م ٍف) العائدة عمػ ا﵀  ،سػ ةايل  ،كوػكؿ ا﵀ تعػال ) :ىفى ىمػف ىو ٍخمي ي
اف ى
كف){اليةؿ ُٕ }
جك ىو ٍخمي ي
ؽ ىفىّ تى ىذ كك ير ى
ػ)م ًف) ايكل في هذه ا وض ج وصػ ٍف يعػدها معرفػض  ،ةجػض كياػا
ف ى

عائدة عم ا﵀ الخالؽ ؛ ذ لك يرود مياا ٍف تككف عائػدة عمػ ا﵀ عمػ سػ وؿ
)مػػف) يكيػػل يروػػد كػػؿ مػػف
التعوػػوف جسػػتي ٍ
عممت )الػػذم) العادوػػض  ،كةػػد اسػػتعممت ى
وتصؼ صعض الخمؽ  ،كمف المعمكـ كيل ج ةد وتصؼ ذلؾ ٌج ا﵀ .
ػؾ اٍلوي ػ ٍػر ىف لًتى ٍ ػػوى {ِ} ًج تىػ ػ ٍذ ًك ىرةن ل ىم ػػف
ىيزٍل ىي ػػا ىعمى ٍو ػ ى
كةكل ػػل تع ػػال  ) :ىم ػػا ى
ؽ ايرض كالسكماك ً
ىو ٍخ ى {ّ} تى ً
ات اٍل يعمى ){طل }ْ-ِ:
يز ن
وّ لم كم ٍف ىخمى ى ٍ ى ى ى ى

وّ مػػف ا﵀ الػػذم
فا وػػض  ،كمػػا ت ػػدك مػػف السػػواؽ  ،كياػػا توػػدور  :تي ػز ن
خمؽ ايرض كالسمكات العم  ،كالةوووض كيل استعماؿ ايداة )مف) رود صػعض

الخمػؽ  ،كمػا صػػاة اا فمػوكف مػػف وكػف ٌ ،ج كف هػػذه الصػعض التػػي عٌػرت عياػػا
)مػ ًػف) المكصػػكلض تيع ػ حد مػػف الصػػعات التػػي تعػػرد اػػا ال ػػارئ  ،عػػز كجػػؿ  ،ممػػا
ى
طب وةصر هذه الصػعض فػي ا﵀  ،سػ ةايل ،
وجعؿ ذهف الوارئ كالسامع المخا ى
كج ويصرؼ ل سكاه  ،ةكـ الكاةع كالةاؿ  ،ج ةكـ ايداة .
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كتتإ هذه الةوووض كذر في ةكلل تعال ) :ك ىمػا ةى ىػد يركٍا المٌػلى ىةػ ك
ؽ ةى ٍػد ًرًه
ى
ً
ً ٍذ ةىاليكٍا مػا ىي ىػز ىؿ المٌػل عمىػ ى وػر لمػف ى و
ػاب الك ًػذم ىجػاّ ً ًػل
ػيّ ية ٍػؿ ىم ٍػف ىي ىػز ىؿ اٍلكتى ى
ي ى ى
ى
ٍ
ً
ً
كر ك يه ندل لمكي ً
ور ىك يعمل ٍمتيـ كما لى ٍػـ
كف ىكذ نا
وس تيٍ يد ى
اس تى ٍج ىعمي ى
كياىا ىكتي ٍخعي ى
كيلي ةى ىراط ى
يم ى
كس يي نا ى
ً
ً
كف) { اييعاـ } ُٗ :
اؤ يك ٍـ ية ًؿ المٌلي ذيكـ ىذ ٍريه ٍـ في ىخ ٍكإ ًا ٍـ ىوٍم ىعي ى
تى ٍعمى يمكٍا ىيتي ٍـ ىكجى ى ي
ً
كةكلل تعال  :ك ً
وف ً ىذا فى ىعميػكٍا فىاة ى ػضن ٍىك ظىمى يمػكٍا ٍىيعي ىسػاي ٍـ ىذ ىك يػركٍا المٌػلى
)كالػذ ى
ى
فىاسػػتى ٍغعىركٍا لًػ يذييكً ًاـ كمػػف و ٍغ ًعػػر الػ حػذييكب ً ٌج المٌػػل كلىػػـ و ً
صػ حػركٍا ىعمىػ ىمػػا فى ىعميػكٍا ىك يهػ ٍػـ
يى ٍ ي
ى
ٍ ىى ى ي
ٍ ي
كف) { ؿ عمراف } ُّٓ :
ىو ٍعمى يم ى
ً
ػب لى يكػ ٍػـ ى عكًاف ىو ٍخ ػ يذٍل يك ٍـ فى ىمػػف ىذا
يصػ ٍػريك يـ المٌػػلي فىػّى ىغالػ ى
كةكلػػل تعػػال ً) :ف ىو ي
ً
ًً
كً
كف) { ؿ عمراف َُٔ }
يص يريكـ لمف ى ٍعده ىك ىعمى المٌل ىفٍم ىوتى ىك لك ًؿ اٍل يم ٍؤ ًميي ى
الذم ىو ي
ًً
كةكلل تعال  ) :يةؿ لمف كما ًفػي الس ً
ات كاي ٍىر ً
ػب ىعمىػ
ض يةػؿ لمٌػل ىكتى ى
ى
ى
كػم ىاك ى
الر ٍةمضى لىو ٍجمعكي يكـ ًلى وكًـ اٍل ًووام ًػض جى رٍو ً ً ك ً
ًً
وف ىخ ًس يػركٍا ىيعي ىسػاي ٍـ فىاي ٍػـ
ى ى
ػب فوػل الػذ ى
ىي ٍعسل ك ى ى ى ى ٍ
ىى
ىٍ

كف) {اييعاـ }ُِ :
جى يو ٍؤ ًميي ى
ػاريك ٍـ ىك ىخػػتى ىـ ىعمىػ
كةكلػػل تعػػال  ) :يةػ ٍػؿ ىىرٍىوػػتي ٍـ ً ٍف ى
ىخػ ىذ المٌػػلي ىسػ ٍػم ىع يك ٍـ ىكى ٍ ى
صػ ى
ؼ ا وػ ػ ً
ػات ذيػ ػ كـ يهػ ػ ٍػـ
يةمي ػػكً يكـ كمػ ػ ٍػف ًلىػ ػػله ىغ ٍو ػ يػر المٌػ ػ ًػل ىو ػ ػاٍتًو يكـ ً ػ ًػل ايظيػ ػ ٍػر ىك ٍوػ ػ ى
ص ػ لػر ي ى
ػؼ يي ى
و ً
كف) {اييعاـ }ْٔ :
صدفي ى
ى ٍ
الر ٍة ىم ًف ى ٍػؿ يه ٍػـ ىعػف
كةكلل تعال  ) :ية ٍؿ ىمف ىو ٍكمى يؤ يكـ ًالمكٍو ًؿ ىكالكياى ًار ًم ىف ك
ً
كف) {ايي واّ ِْ}
ذ ٍك ًر ىرل ًاـ حم ٍع ًر ي
إ ى
ً
ل
ػكف {ْٖ}
اير ي
ض ىك ىم ػػف فواىػػا ًف يكي ػػتي ٍـ تى ٍعمى يم ػ ى
كةكلػػل تع ػػال  ) :ية ػػؿ ىم ػ ًػف ٍ
ب السكػماك ً
سوويكلي ًك ً
ب اٍل ىع ٍػر ً
ات السكػ ٍ ًع ىكىر ح
كف {ٖٓ} ية ٍؿ ىمف كر ح
ش
كف لمل ية ٍؿ ىفىّ تى ىذ كك ير ى
ىى ى
ىى
اٍلع ًظ ًوـ {ٖٔ} سوويكلي ًك ً
كت يك لؿ ى ٍي وّ
كف {ٕٖ} ية ٍؿ ىمف ًىوًد ًه ىممى يك ي
كف لمل ية ٍؿ ىفىّ تىتكوي ى
ىى ى
ى
ً
ً
كف لًمك ػ ًػل ية ػ ٍػؿ فىػ ػاىكي
ػكف {ٖٖ} ىس ػ ىػوويكلي ى
ػار ىعمى ٍو ػػل ًف يكي ػػتي ٍـ تى ٍعمى يم ػ ى
ىك يه ػ ىػك يوجو ػ يػر ىكج يو ىج ػ ي
كف {ٖٗ ){المؤميكف }ٖٖ-ْٖ :
تي ٍس ىة ير ى
كةكلل تعػال  ) :ية ٍػؿ ىىرٍىوػتي ٍـ ًف ىج ىع ىػؿ المكػلي ىعمى ٍػو يك يـ المكٍو ىػؿ ىس ٍػرىم ندا ًلىػ ىو ٍػكًـ
ً
كً ً
اٍل ًوو ً
كف {ُٕ} ية ٍػؿ ىىرٍىوػتي ٍـ ًف ىج ىع ىػؿ
امض ىم ٍف ًلىله ىغ ٍو ير المل ىواٍتو يكـ ًإ ىواّ ىفىّ تى ٍس ىم يع ى
ىى
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كً ً
المكل عمى ٍو يكـ الكياار سرم ندا ًلى وكًـ اٍل ًوو ً
كف
امض ىم ٍف ًلىله ىغ ٍو ير المل ىواٍتو يكـ ًمىٍو وؿ تى ٍسػ يكيي ى
ىٍ ى ى
ي ى ي ى ى ىٍ ى
ً
ًً
كف) {الوصص  ُٕ :ػ ِٕ}
فول ىفىّ تيٍ ص ير ى
ً
اير ً
ض يةػ ًػؿ المكػػلي ى عكًاكيػػا
كةكلػل تعػػال  ) :يةػ ٍػؿ ىمػػف ىوػ ٍػريزةي يكـ لمػ ىػف ال كسػ ىػم ىاكات ىك ٍ
ً
إ و
ّؿ حم ً و
وف){س ا }ِْ :
ٍىك ًوكا يك ٍـ لى ىعمى يه ندل ٍىك في ى
ً
ات كاي ٍىر ً
كةكلػػل تعػػال  ) :يةػ ٍػؿ ىمػػف كر ح
ض يةػ ًػؿ المٌػػلي يةػ ٍػؿ ىفىاتك ىخػ ٍذتيـ
ب ال كسػ ىػم ىاك ى
ً
ً
ً
ىع ىم ػ
إػ ًا
ػر يةػ ٍػؿ ىهػ ٍػؿ ىو ٍسػػتىًكم اي ٍ
ػكف جيعيس ػ ًا ٍـ ىي ٍع نعػػا ىكجى ى
لمػػف يدكيًػػل ٍىكلً ىوػػاّ جى ىو ٍمم يكػ ى
ح
ً
ػكر ٍىـ ىج ىعميػ ػكٍا ًلمٌػ ًػل ي ػ ىػرىكاّ ىخمىويػ ػكٍا ىك ىخٍم ًو ػ ًػل
ػور ٍىـ ىه ػ ٍػؿ تى ٍس ػػتىًكم الظمي ىمػ ي
ػات ىكالحي ػ ي
ىكاٍل ىصػ ي
ؽ ىعمى ٍو ًا ٍـ ية ًؿ المٌلي){الرعد }ُٔ :
فىتى ى ا ىلى اٍل ىخٍم ي
)مػ ٍػف) فػػي هػػذه ا وػػات عائػػدة عمػ
وجمػػع اليةػػاة كالمعسػػركف عمػ كف ى
ا﵀  ،كج سػػوما تمػػؾ التػػي ايتاػػت وكلػػل تعػػال )ةػ ًػؿ ا﵀) ٌج كيػػل ج ةػػد مػػياـ
)م ٍف) في هذه ا وات معرفػض ؛ ك
وجرؤ كودعي ك
)م ٍػف) فواػا اسػتعااموض ،
يف ى
اف ى
ك)مػ ًػف) ك)مػػا) اجسػػتعااموتاف ج تيعػ ٌػداف عيػػد اليةػػاة مػػف المعػػارؼ  ،ػػؿ هم ػػا
ى
عيدهـ مف اليكرات كايسماّ الم امض  ،ك تودور م يساف  ،ك م يّ

)ُ)

)مػ ًػف) المكصػػكلض التػػي توػػدـ ذكرهػػا كةوػػؿ اكياػػا معرفػػض ؛ يكياػػا
فةػػاؿ ى
)مػ ٍػف) اجسػػتعااموض فػػي هػػذه ا وػػات كيةكهػػا
عػػادت عم ػ مع ػوكف  ،هػػي كةػػاؿ ى

)م ًػف) اجسػتعااموض يكػرة ،
العائدة عم ا﵀ س ةايل  ،فإذا ذهػب اليةػاة لػ كف ى
)مػ ػ ًػف)
)مػ ػ ًػف) المكصػ ػػكلض  ،ػ ػػؿ ى
كجػ ػػب عمػ ػػواـ ٍف وػ ػػذه كا هػ ػػذا المػ ػػذهب فػ ػػي ى
المكصكلض  ،ككما ووكؿ اليةاة  ،لككياا يكػرة م امػض صػمةت مػف دكف )الػذم)

لمعي اجستعااـ .

)ُ) ويظػػر  :ػػرح التسػػاوؿ ج ػػف مالػػؾ ُ ، ُِّ/كالمةػػرر فػػي اليةػػك لمارمػػي ُ، ْٕٔ/
ك رح التساوؿ لممرادم ص ُّٗ  ،ك رح التصرو ُ ، َّٖ/كةا وض الص اف ُ-َُٖ/

ُُٖ .
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كلاػػذا اسػػتعممت )مػػف) ج )الػػذم) فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ى ً
ىميػػتيـ كمػػف ًفػػي
ى
ً ً
كر){الممؾ } ُٔ :
كماّ ىف ىو ٍخ ًس ى
ؼ ً يك يـ اي ٍىر ى
ض فىإ ىذا ه ىي تى يم ي
الس ى
)ُ)
ً
ً
كماّ) كهك ا﵀))
ةاؿ الط رم ))) :ىىميتيـ كمف في الس ى
)مػ ًػف) المكصػػكلض هيػػا مػػا روػػد اػػا ا﵀  ،سػ ةايل  ،عمػ كجػػل
وػد كف ى
التعوػػوف  ،كلػػك روػػد ذلػػؾ جسػػتعمؿ )الػػذم) العادوػػض كةوػػؿ  :ميػػتـ الػػذم فػػي

السػػماّ  ،كهػػذا ج وتعػػؽ كمإػػمكف ا وػػض ؛ ذ لػػوس المػراد ٍف يوعػ لػرؼ ا﵀  ،عػػز
ط وف مكايل  ،اكيل في السماّ ذا إػمٌكا عيػل كةػالكا  :وػف ا﵀ ؟
كجؿ  ،المخا ى
ؿ هـ وعممػكف عمػـ الووػوف كيػل فػي السػماّ  ،جػؿ كعػّ  ،كلكػف ل كمػا ةػاؿ ا﵀ ،
ً ً
ً
ً
كر) ت ٌػوف
كماّ ىف ىو ٍخ ًس ى
ؼ ً يك يـ اي ٍىر ى
ض فىإ ىذا ه ىي تى يم ي
س ةايل ) :ىىميتيـ كمف في الس ى
كف السػػواؽ سػػواؽ تةػػذور  ،م  :كوػػؼ تػػاميكف طػػش ىمػػف هػػك فػػكةكـ  ،فػػّّـ

)مػ ٍػف) لوػراد اػػا معيػ الصػعض  ،صػػعض الكجػػكد فػػي السػػماّ ؛ ك
يف ىمػػف
اسػتعماؿ ى
م لػل
دائما مال نكا مػر ىمػف هػك تةػت  ،كالمعيػ  :كف لػلن  ،ك
هك فكؽ  ،وككف ن
كاف  ،لك لـ وممؾ مف صػعات الوػكة غوػر صػعض الاوميػض كالسػوطرة المتاتوػض ًمػف

ككيل في السماّ  ،لكايت تستةؽ ٍف تدفع ىمف في ايرض ٍف وخافكه كوتوكه .
ػ)م ًف) المكصكلض في هذه ا وض  ،كفي ال كاهد الوريوض التػي توػدمتاا
ف ى
 ،لػػك كايػػت  ،كمػػا ذهػػب اليةػػاة كالمعسػػركف  ،معرفػػض تعػػكد عمػ معػوكف  ،فمػػا
العرؽ ذف وياا ك وف )الذم) العادوض  ،كةد استعمؿ الورف كمتا ايداتوف ؟ فّ

د مف ٍف وككف ذمض فرؽ ساسي ويامػا  ،عكاذا رديػا وايػل  ،فإكيػل ج ومكػف ٍف
وككف ةؿ مف العرؽ الذم وياه .
القاتمة  :يخمص مما مر تعصومل ل

ساسوض  ،يجمماا فوما واتي :

)ُ) جامع ال واف ِٗ. ُِ/
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كف ال ةث تمخػض عػف يتػائج

ُ -جمع اليةاة كالمعسركف عم

كصمض لكصؼ المعرفض الجممض .

كف اجسـ المكصكؿ )الذم) استعمؿ

عامػػض فػػي اجسػػـ المكصػػكؿ  ،عٌػػركا عياػػا
ِ-ت ػػوف كف هػػذه الكظوعػػض ٌ
وػػكلاـ ٌ :ف اجسػػماّ المكصػػكلض سػػموت اػػذا اجسػػـ ؛ يكياػػا اسػػتعممت دكات

كلمػا
لمكصؼ الجمؿ  ،م  :كياا ت مؿ الم دكّة ػ)اؿ) كغور الم دكّة ػػ)اؿ) ٌ
ةصركا غرض كصؼ المعرفض الجممض الم دكّة ػ)اؿ) مذؿ )الػذم) د ٌؿ عمػ
كف غرض غور الم دكّة اا مذؿ )مف) كايت لكصؼ اليكرة الجممض .

ّ-ت ػ ٌػوف م ػػف خ ػػّؿ تعرو ػػؼ اجس ػػـ المكص ػػكؿ  ،ك و ػػاف الغ ػػرض م ػػف
اس ػػتعمالل  ،كي ػػل ج ػػد م ػػف ف وك ػػكف لك ػػؿ مكص ػػكؿ مكص ػػكؼ  ،ف ل ػػـ وك ػػف

ظاهر كجب تودوره  ،م  :كجب ف وككف ميكوًا؛ ك
يف معرفض معي ا وض كفاـ
نا
تعسورها ميكط معرفتل .
ْ -كف )الػػذم) كفركعاػػا ممػػا هػػك م ػػدكّ ػػ)اؿ) اسػػتعممت لمتع وػػر عػػف

الػػذات ؛ لػػذلؾ جػػاز ظاػػار مكصػػكفاا  ،كمػػا )مػػف) فوػػد اسػػتعممت لمتع وػػر عػػف

الصعض  ،لذلؾ لزـ ةذفل .

)م ًف) المكصكلض صعض المكصكؼ لزـ
ٓ-لما كاف المراد مف استعماؿ ى
ف وك ػػكف المػ ػراد ميا ػػا ك ػػؿ م ػػف اتص ػػؼ ا ػػا ؛ كم ػػف هي ػػا دل ػػت عمػ ػ التيكو ػػر

كالعمكـ .

ػإف اسػتعمالاا
)م ًف) المكصػكلض تةمػؿ هػذه الدجلػض  ،ف ٌ
ٔ-عيدما كايت ى
ةتمػػا فػػي توروػػر ةكاعػػد ةريوػػض عامػػض  ،تتعػػدل ةػػدكد الزمػػاف كالمكػػاف ،
سػػوككف ن
كهػذا مػػا ويسػجـ كط وعػػض الوػػرف العالموػض كال ػػمكلوض  ،غوػػر المةصػكرة فػػي ي كمػػض

مف دكف ي كمض  ،كفي عصر مف دكف عصر .
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المم ٌقص

كجر
كرفعا ا
المفعكؿ معه في النحك العربي  /ن
نصبا ن

المعع ػػكؿ مع ػػل عي ػػد الية ػػاة ج وك ػػكف ٌج ميص ػػكنا  ،جك كي ػػل ة ػػد ذ ػػت
عيػػدم كف هػػذا المععػػكؿ  ،كمػػا جػػاّ فػػي الوػػرف الك ػروـ كالمغػػض ميصػػكنا  ،فوػػد

يت
نا
فكعا
كمجركر  ،ك كف في ةصره عم الةاؿ ايكؿ مآخذ ؛ لػذا إػ كم ي
جاّ مر ن
ةذػ ػػي ر عػ ػػض م اةػ ػػث  ،جعمػ ػػت ايكؿ عي ػ ػكاف  :المععػ ػػكؿ معػ ػػل ميصػ ػػكنا ،

فكع ػػا  ،كالذال ػػث عيػ ػكاف  :المعع ػػكؿ مع ػػل
كالذ ػػايي عيػ ػكاف  :المعع ػػكؿ مع ػػل مر ن
مجركر  ،كال ار ع عيكاف  :المآخذ .
نا
.مقدمة

سـ ا﵀  ،كالةمد ﵀  ،كالصّة كالسّـ عمػ رسػكؿ ا﵀  ،كعمػ

لػل

كصة ل كمف كاجه  ،ك عد .

فمف الوكاعد ايساسوض ال ائعض في كتب اليةك كف المععكؿ معػل يو ىعػ حد

فكعا ك
مف ايسماّ الميصك ض  ،لاذا جمع اليةاة عم عدـ جكاز مجوئل مر ن
فكعػػا فػػي كػػّـ
مجػ نا
ػركر ٌ ،ج ليػػي كجػ ي
ػدت فػػي المغػػض مػػا وػػدؿ عم ػ كركده مر ن
العػػرب  ،كذلػػؾ مػػف خػػّؿ ال ػكاهد التػػي جػػاّ اػػا سػػو كول فػػي كتا ػػل  ،ػػؿ

ػدت سػػو كول يعسػػل  ،كمػػف ػػرح كتا ػػل  ،ةػػد صػ كػرةكا كةػػكع سػػماّ مرفكعػػض
كجػ ي
ع ػػد كاك دالػ ػػض عم ػ ػ معي ػ ػ المعوػ ػػض ٌ ،ج كف ال ػػذم مػ ػػيعاـ مػ ػػف ع ػ ػراب هػ ػػذه

ايسماّ مععػكنج معػل كةكعاػا مرفكعػض ج ميصػك ض  ،كايىكلػ

ف وعػرب اجسػـ

ػتيادا لػ ػ لعظ ػػل  ،كة ػػد كاي ػػت ال ػ ػكاهد ف ػػي ه ػػذه
ػتيادا لػ ػ معي ػػاه  ،ج اس ػ ن
اس ػ ن
المسالض كذورة  ،كدجلتاا عم معي المعوض ةكوض كجموض .
كما كةكع اجسـ المجركر عػد كاك دلػت عمػ معيػ المعوػض  ،فوػد كرد

في المغض في مذمض ةمومض  ،كفي اهد ةريي .

درست هػذه الةػاجت ا ع ار وػض الػذّث لممععػكؿ معػل  ،يك ًػّ عمػ
كةد
ي
ت ايكل ؛ يكياا هي ال ائعض فػي كتػب اليةػك
ةدة في ذّذض م اةث  ،ك د ي
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ػدمت المرفػػكع عم ػ المجػػركر؛ لكذ ػرة
 ،كالمتعػػؽ عمواػػا مػػف لػػدف اليةػػاة  ،ذ ػ كـ ةػ ي
كاهده  ،كتصرو اليةاة دجلتل .
ػزت فوػل المآخػػذ التػػي يجمػػت عػػف الوػػكؿ
كمػا الم ةػػث ا
الر ػػع  ،فوػػد كجػ ي
ك
اف المععكؿ معل ج وككف ٌج ميصكنا .

منصكبا :
المبحث األكؿ  :المفعكؿ معه
ن
المطمػػب األكؿ  :ش ػكاود المفعػػكؿ معػػه المنصػػكب  :تطػػرؽ سػػو كول
ل ػ المععػػكؿ معػػل فػػي ػػا وف متتػػالووف  ،جعػػؿ ايكؿ تةػػت عي ػكاف  )) :هػػذا

اب ما وظار فوػل الععػؿ كويتصػب فوػل اجسػـ ؛ يكيػل مععػكؿ معػل  ،كمععػكؿ

ل))

ػيعت ك ػػاؾ ؟ كلػػك
كتةػت هػػذا العيػكاف ةػػاؿ  )) :كذلػػؾ ةكلػػؾ  :مػػا صػ ى
ػت الياةػ ػضي كفص ػػومىاا لىر ً
تيرك ػ ً
ػؾ  ،ف ػ ػ
إ ػػعاا  ،كيم ػػا
ػيعت م ػػع و ػ ى
ردت  :م ػػا ص ػ ى
ى
ى
)العصػػوؿ) مععػػكؿ معػػل  ،كايب كػػذلؾ  ،كال ػكاك لػػـ تغوػػر المعي ػ  ،كلككياػػا

ػت كزوػ نػدا ةتػ فعػ ىػؿ  ،م  :مػػا
تيعمػػؿ فػػي اجسػػـ مػػا ة مػػل  ،مذػػؿ ذلػػؾ  :مػػا زلػ ي
ػور كاليو ىػؿ  ،م  :مػػع
ػت زوػد ةتػ فعػ ىػؿ  ،فاػك مععػكؿ ػل  ،كمػػا زل ي
زل ي
ػت س ي

ػرد كالطوالس ػضى ،
ػاّ كالخ ى ػ ضى  ،م  :الخ ػ ض  ،كجػػاّ ال ػ ي
اليوػػؿ  ،كاسػػتكل المػ ي
ً
الطوالسض  ،كةاؿ مف الكافر :
م  :مع
ً )ُ)
فككيكا يتـ ك يي وكـ مكاف ال يكموتوف مف ً
الطةاؿ
ى
ػت  :اةعػػد
ػيعت) كيػ ى
ػؾ لػػك ةمػ ى
كوػػدلؾ عم ػ كف اجسػػـ لػػوس عم ػ الععػػؿ فػػي )صػ ى
وةا  ،ةت توػكؿ يػت ؛ يكيػل ة ػو
ك خكؾ  ،كاف ة ن

ف تعطػؼ عمػ المرفػكع

)ُ) ةاؿ العويي )) :كاةتج ل الزمخ رم كغوره  ،كلـ ويس ل ةد مياـ ل ةائمل  ،كهك مػف
الكافر  ...اجست ااد فول في ةكلػل  :ك يػي ػوكـ  ،فوػل كجاػاف  ،ايكؿ  :اليصػب عمػ

ف

وككف مععكنج معل  ،كالكاك معي )مع) كهك الراج  ،كالذايي  :الرفػع عمػ ف وكػكف عطعنػا
عم ) يتـ) كهك إعوؼ مف جاض المعيػ )) المواصػد اليةكوػض ِ ، ّّٔ-ّّٓ/كالصػةو
ف وواؿ  :عطعنا عم الكاك  ،الإمور المتصؿ  ،في )فككيكا)
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كت هي  ،فايت الخوار ،ف
المإمر  ،فإذا ةمت  :ما صيعت يت  ،كلك تيًر ٍ
ػئت ةممتػػل عم ػ
ػت عموػػل ايكؿ  ،عكاف ػ ى
ػت ايخوػػر عم ػ مػػا ةممػ ى
ػػئت ةممػ ى

المعي ايكؿ))

)ُ)

كةػػاؿ الاػػركم )) :اعمػػـ كف ال ػكاك  ...تكػػكف معي ػ  :مػػع  ،كوكلػػؾ :
)ِ)

رد كالطوالسضى))
استكل
الماّ كالخ ضى  ،كجاّ ال ي
ي
ال ػ ػكاهد الت ػػي است ػػاد ا ػػا س ػػو كول كغوػ ػره ف ػػي ه ػػذا ال ػػاب  ،ه ػػي

المعوػض  ،كج وصػ ٌ فواػا معيػ العطػؼ  ،فعػي
جموعاا مما وتعوكف فواا معيػ
ٌ
ػيعت ك ػػاؾ  ،ميػػع اليةػػاة عطػػؼ ) ػػاؾ) عمػ )تػػاّ) العاعػػؿ
ال ػػاهد  :مػػا صػ ى

فػ ػػي )صػ ػػيعت) مػ ػػف جاػ ػػض المعػ ػػظ ؛ ك
يف عطػ ػػؼ اجسػ ػػـ عم ػ ػ إػ ػػمور الرفػ ػػع
المتصػػؿ كجػػل إػػعوؼ

)ّ)

كة ػػو ج وجػػكز ٌج عيػػد الإػػركرة ؛ لػػذلؾ كجػػب

اليةػاة يصػب اجسػـ فػػي المذػاؿ المػذككر كيةػكه عمػ المعوػض

)ْ)

كلوسػت هػػذه

الوإ ػػوض متعمو ػػض الص ػػياعض المعظو ػػض فةس ػػب  ،عكاكيم ػػا متعمو ػػض ػػالمعي المػ ػراد
وإػػا  ،ف ػػوف معي ػ العطػػؼ كالمعوػػض فػػرؽ ساس ػ حي ؛ ف ػػ))الكاك التػػي لمعطػػؼ
ن
تكجػػب اج ػػتراؾ فػػي الععػػؿ  ،كلػػوس كػػذلؾ ال ػكاك التػػي معي ػ )مػػع)  ،كيمػػا
ػيّ  ،دخػؿ فػي معيػاه ،

ػوئا عمػ
ػت ػالكاك ن
تكجب المصاة ض  ،فإذا عطع ى
كج وكجػػب ػػوف المعطػػكؼ كالمعطػػكؼ عموػػل مّ سػػض كمواريػػض  ،كوكلػػؾ  :ةػػاـ

كعمرك  ،فموس ةدهما مّ نسا لآلخر  ،كج مصاةنا لل  ،عكاذا ةمت  :ما
ود
زي
ي

)ُ) كتاب سو كول  ،تةووؽ هركف ُ ، ِٖٗ-ِٕٗ/كتعموؽ دوع ُ-ّٓٔ/ػّٕٓ .
)ِ) اييزهوض في عمـ الةركؼ ص َِْ. ُِْ-
)ّ) ويظر  :رح ا ف عووؿ ُ ، ْٓٗ/كةا وض الصٌاف ِ. َٓٓ/
)ْ) ويظػػر  :العكائػػد كالوكاعػػد لمذمػػايويي ص ِٖٗ  ،ك ػػرج جمػػؿ الزجػػاجي ج ػػف عصػػعكر
ِ ، ِِٖ- ُِٖ/كمجوب اليدا ل

رح ةطر اليدل ص ّّٔ .
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صيعت مع وؾ)))ُ)ككػذلؾ لػـ وجػز العطػؼ
فإيما وراد  :ما
صيعت ك اؾ ٌ ،
ى
ى
ػاّ كالخ ػ ضى ؛ ))يياػػا ػػالرفع كالعطػػؼ تعيػػي  :كف الخ ػ ضى
فػػي  :اسػػتكل المػ ي
كايػػت عكجػػاّ فاسػػتكت  ،كهػػذا خػػّؼ الكاةػػع كالم ػراد ؛ لػػذلؾ كجػػب اليصػػب

عم ػ المعوػػض ؛ ك
يف الم ػراد كف المػػاّ مػػ ،رس الخ ػ ض  ،ج كف الخ ػ ض كايػػت

ػرد كالط السػ ػضى ؛ كيم ػػا ورو ػػدكف  :ج ػػاّ
عكجػػاّ فاس ػػتكت  ...كك ػػذلؾ  :ج ػػاّ ال ػ ي
ػرد مػػع الط السػ ًػض  ،كلػػوس وروػػدكف كف الطوالسػػض كايػػت غائ ػػض  ،فممػػا جػػاّ
ال ػ ي
)ِ)

رد جاّت))
ال ي
ػاّ كالخ ػ ػ ضى ،
فو ػػد جع ػػؿ الية ػػاة  :م ػػا ص ػػيعت ك ػػاؾ  ،كاس ػػتكل الم ػ ي
)ّ)
سور ك ى
كماز ي
لت ي
اليوؿ  ،مػف ايمذمػض التػي ومتيػع فواػا العطػؼ لعظنػا كمعيػ ن
ككذلؾ ةكؿ ال اعر
ً
الطةاؿ
مكاف ال يكموتوف مف
فككيكا يتـ ك يي وكـ
فال ػػاعر يص ػػب ) ي ػػي) عمػ ػ

كي ػػل معع ػػكؿ مع ػػل  ،ػػالرغـ م ػػف كج ػػكد

الإػػمور الميعصػػؿ المؤ لكػػد لمإػػمور المتصػػؿ  ،كالمسػ لػكغ لمعطػػؼ مػػف جاػػض

المعظ ؛ كلكليل لـ ورفعػل عمػ

رادةى معيػ العطػؼ  ،لعسػاد هػذا المعيػ ؛ ك
يف

العطػػؼ ووتإػػي الت ػروؾ  ،كهػػذا غوػػر جػػائز فػػي ال وػػت المػػذككر  ،ةػػاؿ ا ػػف

مالػػؾ )) :فػ ك
ػإف العطػػؼ فوػػل ةسػػف مػػف جاػػض المعػػظ  ،كفوػػل تكمٌػػؼ مػػف جاػػض

المعيػ ػ ػ ػ ؛ ك
ط كف ه ػ ػ ػػـ
يف مػ ػ ػ ػراد ال ػ ػ ػػاعر  :ككيػ ػ ػ ػكا ل ي ػ ػ ػػي ػ ػ ػػوكـ  ،فالمخ ػ ػ ػػا ى

المػػامكركف  ،فػػإذا عط ػؼ وكػػكف التو ػػدور  :ككي ػكا لاػػـ كلوككي ػكا لكػػـ  ،كذل ػػؾ
)ُ) اي اه كاليظائر في اليةك ُِٖٔ/ػُٕٖ .
)ِ) المةرر في اليةك لمارمي ِ. ِّٖ/

)ّ) ويظر  :رح المعصؿ ج ف وعوش ُ ، ْْ/ك رح التسػاوؿ ج ػف مالػؾ ِ َُٓ/ك ػرح
كافوػ ػػض ا ػ ػػف الةاجػ ػػب ِ ، َْ/كارت ػ ػػاؼ الإػ ػػرب ِ ، ُٖٔ/كةا ػ ػػوض الص ػ ػ اف ِ-َِْ/

َِٓ .
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خػػّؼ الموصػػكد))

)ُ)

كةػػاؿ العػػاكاي  )) :ذلػػؾ يةػػك ةكلػػؾ  :كػػف يػػت كزوػ نػدا

ودا) عم الإمور في )كف)  ،لػزـ ف وكػكف
كايخ ؛ كذلؾ يكيؾ لكعطعت )ز ن
ػامكر  ،ك يػػت ج تروػػد ف تػػامره  ،عكاكيمػػا تروػػد ف تػػامر مخاط ػػؾ ػػاف
)زوػػد) مػ نا
وككف معل كايخ  ،ةاؿ ال اعر :
فككيكا يتـ ك يي وكـ

ً
الطةاؿ))
مكاف ال يكموتوف مف

)ِ)

فالمراد مػف ال وػت المعوػض  ،كلػوس العطػؼ )) كذلػؾ ؛ ك
يف يػي ايب

ط كف ؛ فإف عطؼ لػزـ ف وكػكف
لوسكا مامكروف ذلؾ  ،عكاكيما المامكر المخا ى
)ّ)
يك ايب مامكروف  ،ك يت ج ترود ف تامرهـ))
وت وف مما تودـ تعصومل كف رادة معي العطؼ غوػر جػائز فػي ال وػت

المػػذككر  ،ةت ػ عيػػد رفػػع ) يػػك) ككػػذلؾ عيػػد رفػػع اجسػػـ فػػي ووػػض ايمذمػػض ،

عرفػػل اليةػػاة  ،عكاذا
ك عيػػي ػػالعطؼ  ،العطػػؼ الػػذم ووتإػػي الت ػروؾ  ،كمػػا ٌ
فايمػا ةصػد ػل
كاف سو كول ةد جاز العطؼ في  :ما
صيعت يػت ك خػكؾ ٌ ،
ى

العطؼ المعظي .

صيعت يت ك كؾ  ،في ةػاؿ الرفػع  ،فػادت معيػ )مػع)
فكاك  :ما
ى
صيعت يت ك اؾ  ،كةكؿ سػو كول ))فايػت
كما فادتل في ةاؿ اليصب  :ما
ى
ػدت الإػػمور المتصػػؿ إػػمور ميعصػػؿ  ،جػػاز
الخوػػار)) وعيػػي  :يػػؾ ذا كػ ى
عت يػت ك ػكؾ  ،كجػاز يصػ ل  ،ك ف
رفع المععكؿ معل  ،ك ف وواؿ  :ما صي ى
ػيعت يػػت ك ػػاؾ  ،مػػف غوػػر تػػرجو  ،فػػإذا لػػـ وؤ ككػػد الإػػمور
ووػػاؿ  :مػػا صػ ى

)ُ) رح التساوؿ ِ ، ََِ/كويظر  :رح التساوؿ لممػرادم ص ُٗٓ  ،ك ػرح التصػرو
ِ َِٓ/ػِِٓ .
)ِ) مجوب اليدا ص ّْٔ .
)ّ) المصدر يعسل ص ّٔٔ.
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ػيعت ك ػػاؾ  ،لوػ ػ
الميعص ػػؿ  ،كج ػػب يصػ ػ ل  ،ف ػػي ية ػػك م ػػا مذ ػػؿ  :م ػػا ص ػ ى
العطؼ مف جاض المعظ .
ه ػػذه ه ػػي ةووو ػػض ك ػػّـ س ػػو كول  ،ككم ػػا وكإ ػػةل ػػراح كتا ػػل  ،ة ػػاؿ

السػػورافي  )) :عكايمػػا وػػذهب ػػالكاك ل ػ معي ػ )مػػع) ذا كػػاف فوػػل معي ػ غوػػر
العط ػػؼ المة ػػض  ،كالعط ػػؼ المة ػػض ف وكج ػػب لك ػػؿ كاة ػػد م ػػف اجس ػػموف
الععؿ الذم ذكر لل  ،مف غور ف وتعمؽ فعؿ ةدهما ا خر  ،كوكلؾ  :ةاـ

ةوامػػا ج وتعمػػؽ ػػا خر ،
ػرك  ،ذا ردت كف كػػؿ كاةػػد ميامػػا  ،ةػػاـ ن
زوػ يػد كعمػ ي
ػرك  ،ذا ردت هػ ػػذا المعي ػ ػ )وعيػ ػػي العطػ ػػؼ
ككػ ػػذلؾ  :مػ ػػا صػ ػػيع زو ػ ػ هد كعمػ ػ ه
المةض) كاف صيع كؿ كاةد مياما ج وتعمؽ ػا خر  ،فػإف ردت مػا صػيع

م ػ ػػيّ ايتاوػ ػػا فومػ ػػا ويامػ ػػا مػ ػػف

زوػ ػ يػد مػ ػػع عمػ ػػرك  ،عم ػ ػ معي ػ ػ  :ل ػ ػ
خصػػكمض  ،ك مكاصػػمض  ،ك غوػػر ذلػػؾ  ،جػػاز ف تيصػػب  ،كةػػد اجتمػػع فػػي

الرفع في )ايب) يكيؾ تعطعل عم التاّ مف

صيعت ك اؾ  ،ة
ةكلؾ  :ما
ى
كة ًم ىؿ ما عد الكاك عم معي )مع) لمػا ووتإػول المعيػ  ،ذا
غور تككود  ،ي
ػيعت
كدت التاّ  ،كيػت مخو نا
ػر فػي رفػع )ايب) كفػي يصػ ل  ،فومػت  :مػا ص ى
يت ك كؾ  ،عكاف ئت  :ك اؾ .
فمف رفع فمزكاؿ ة المعظ ؛ ك
يف كؿ كاةد مياما صايع ا خر نوئا

 ،كمّ ػػس لػػل عم ػ إػػرب مػػف المّ سػػض  ،عكاف يص ػ ت فعم ػ
)ُ)
)مع) ك كف صيوع ايكؿ ممت س ا خر))

ايػػض معي ػ

كمذػػؿ هػػذا ةػػاؿ ايعمػػـ ال ػػيتمرم  ،كذكػػر كيػػل ذا روػػد مػػف ال ػكاك فػػي

ػرك  ،معيػ العطػؼ المةػض ،
ػرك  ،كمػا صػيع زو يػد كعم ي
يةك  :ةػاـ زو يػد كعم ي
)ِ)
كجب الرفع  ،عكاذا رود مياا معي )مع) جاز الرفع كاليصب
)ُ) رح كتاب سو كول ِ. ُٗٔ/
)ِ) ويظر  :اليكت في تعسور كتاب سو كول ص ُٖٔ.
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ككّـ السورافي كاإ جػ ًدا  ،فػي كيػل راد ف وػذكر كف معيػ المعوػض

ػيعت يػػت
الػذم عكػػر عيػػل المّ سػػض  ،ةػػائـ كةاصػػؿ فػػي الرفػػع فػػي  :مػػا صػ ى
ػيعت يػػت ك ػػاؾ ٌ ،ج كيػػل فػ ٌػرؽ ويامػػا  ،ػ ك
ػاف
ك ػػكؾ  ،كفػػي اليصػػب  :مػػا صػ ى
معوض اليصب ةاصمض مف جايب كاةد  ،كالمعيػ  :مػا صػيعت يػت ا وػؾ ،
ػيعت يػت ا وػؾ ،
ًما معوض الرفػع فةاصػمض مػف الجػاي وف  ،كالمعيػ  :مػا ص ى
كما صػيع ػكؾ ػؾ  ،م  :مػا صػيع عإػكما ػ عض  ،كهػذا مػا عٌػر عيػل
وكلػػل )) :فمػػف رفػػع فمػػزكاؿ ةػ

المعػػظ ؛ ك
يف كػػؿ كاةػػد ميامػػا صػػايع ػػا خر

ػوئا  ،كمّ ػػس ل ػػل عمػ ػ إ ػػرب م ػػف المّ س ػػض)) كلتكإ ػػو ه ػػذه الوإ ػػوض
ػن
يو ػػكؿ  :كي ػػل ذا رفعي ػػا ف ػػي ة ػػاؿ العط ػػؼ المة ػػض  ،ف ػػي ية ػػك  :س ػػافر زو ػ يػد

كعمػ يػرك  ،وكػػكف الم ػراد الت ػروؾ فػػي الععػػؿ )سػػافر) مػػف غوػػر ف و ػراد معي ػ
المعوض كالمّ سض  ،فوةتمؿ ف وككف المعي  :كف كؿ كاةد مياما سػافر فػي
كتكجػػل ك ػ حؿ ميامػػا لػ غوػػر ال مػػد الػػذم
غوػػر الوػػكـ الػػذم سػػافر فوػػل ا خػػر ٌ ،
تكجكل لول ا خػر  ،كمػا ذا رفعيػا فػي ةػاؿ العطػؼ المعظػي  ،مػع رادة معيػ

وإا  ،كما ردياه في ةػاؿ اليصػب ،
المعوض  ،فوككف المراد معي المّ سض ن
معا ٌ ،ج كف معوض الرفػع ػ حد مػف معوػض اليصػب
كالموصكد في كمواما السعر ن
؛ ييػػل ةصػػد ةصػػكلاا رإػػا الجػػاي وف  ،ك رغ تامػػا عم ػ ةػػد س ػكاّ ؛ كلاػػذا

استعمماا العرب لممعوض الدائمض  ،كما استعممكا اليصب لممعوض المكةتض .

المطمب الثاني  :مذوب ابػف ج ٌنػي  :ت ػوف كف ال ػكاهد التػي است ػاد

اػػا سػػو كول فػػي ػػاب المععػػكؿ معػػل الميصػػكب  ،كايػػت جموعاػػا ممػػا ج وصػ

فواػػا معي ػ العطػػؼ ؛ ٌج كف ا ػػف جيػػي ت ي ػ مػػذهنا يس ػ ل ل ػ
ايخعػػش  ،معػػاده  :كف العػػرب لػػـ تسػػتعمؿ كاك المعوػػض ؛ ٌج فومػػا ص ػ فوػػل
ػػي الةسػػف

ع
معي ػ ػ العطػ ػػؼ  ،فوػ ػػاؿ )) :كمػ ػػذماـ امتيػ ػػاعاـ ف ووكل ػ ػكا  :ايتظرتػ ػػؾ كطمػ ػػك ى
ال ػػمس  ،م مػػع طمػػكع ال ػػمس  ،فويص ػ كيل عم ػ كيػػل مععػػكؿ معػػل  ،كمػػا
ودا  ،م مع زود  ،ةاؿ ك الةسف  :عكاكيما امتيع ذلؾ
ةمت كز ن
ويص كف يةك  :ي
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؛ ك
يف الكاك التي معي )مع) ج تستعمؿ ٌج في المكإع الػذم لػك اسػتعممت

فوػػل عاطعػػض لجػػاز  ،كلػػك ةمػػت  :ايتظرتػػؾ كطمػػكعي ال ػػمس ) رفػػع طمػػكع) م :
كايتظرت ػػؾ كايتظػ ػػرؾ طم ػػكعي ال ػ ػػمس  ،لػ ػػـ وج ػػز )) )ُ) كة ػػاؿ  )) :ج ت ػ ػراؾ ج
تسػػتعمماا ٌج فػػي المكإػػع الػػذم لػػك ػػئت جسػػتعممت العاطعػػض فوػػل  ،يةػػك :
ػرد كالطوالس ػضى ) يصػػب الطوالس ػضى)  ،كلػػك ػػئت لرفعػػت )الطوالس ػضى) ،
جػػاّ ال ػ ي
ػت كايس ىػد يكمػؾ ) يصػب ايسػد) وجػكز
عطعنا عم ال رد  ،ككػذلؾ  :لػك تيرك ى

ع
ف ترفع )ايسد) عطعنا عم التاّ  ،كلاذا لـ يوجز ك الةسف  :جئتؾ كطمك ى
ال مس ) يصب طمكع)  ،م مػع طمػكع ال ػمس ؛ يكيػؾ لػك ردت ف تعطػؼ

اا هيػا  ،فتوػكؿ  :توتػؾ كطمػكعي ال ػمس ) رفػع طمػكع)  ،لػـ وجػز ك
يف طمػكع
ال مس ج وص توايل لؾ)) )ِ) .
كةاؿ  )) :كما الػكاك مػع المععػكؿ معػل  ...كف العػرب لػـ تسػتعمماا ةػط

معيػ )مػػع) ٌج فػػي المكإػػع الػػذم لػػك اسػػتعممت فوػػل عاطعػػض لصػػمةت  ،ج
ػت كزوػ نػدا  ،م  :مػػع زوػػد  ،ةػػد كػػاف وجػػكز لػػؾ فوػػل ف
تػػرل كيػػؾ ذا ةمػ ٍ
ػت  :ةمػ ي

ػت كزوػ يػد  ،فتعطػػؼ زوػ نػدا عمػ إػػمور العاعػػؿ  ،ككػػذلؾ ةػػكلاـ  :لػػك
توػػكؿ  :ةمػ ي
تيرك ػ ً
ػت الياةػ ػضي كفص ػػومىاا لرإ ػػعاا  ،ة ػػد ك ػػاف وج ػػكز ل ػػؾ ف تعط ػػؼ فتو ػػكؿ :
ػرد كالطوالس ػضى  ،ةػػد كػػاف وجػػكز ف
كفصػػومياا ) ػػالرفع) ككػػذلؾ ةػػكلاـ  :جػػاّ ال ػ ي
توكؿ  :كالطوالسضي ) الرفع) فترفع عم العطػؼ)) )ّ) كةػد م كػر كف اليةػاة ميعػكا

جكاز العطؼ في المذالوف ايخوروف .

كيسػػب الرإ ػػي لػ ػ ايخعػػش ةكل ػػل  )) :يع ػػـ ج وجػػكز  :جم ػػس زو ػػد

كالساروضى  ،ذ ج وسيد الجمكس ل )الساروضى)  ،ككذلؾ ج وجكز  :إةؾ زوػد
)ُ) الخصائص ُ. ُُٕ/
)ِ) المصدر يعسل ِ. ُٓٗ/
)ّ) سر صياعض ا عراب ُ. ُّٕ/
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ػور كاليوػ ىػؿ  ،كج ووػػاؿ  :س ػػار
كطمػػك ى
ع ال ػػمس  ...ك جػػاز غو ػره  :م ػػا زلػ ي
ػت سػ ي
الماّ ؛ ؿ جرل)) )ُ) .
ف ػػّ وج ػػكز رف ػػع )الس ػػاروض) عطعن ػػا عمػ ػ زو ػػد ؛ ك
يف العط ػػؼ وػ ػراد ػػل
راؾ المعطكؼ في ةكـ المعطكؼ عموػل ؛ يكيػل مذا ػض تكػرار الععػؿ  ،فعيػد

العطػؼ وكػػكف التوػدور  :جمػػس زوػػد كجمسػت السػػاروضي  ،كهػك معيػ ج وصػ :
ك
يف )السػ ػػاروض) ج وص ػ ػ

ف وسػ ػػيد لوا ػ ػػا الجمػ ػػكس  ،ككػ ػػذلؾ ج وص ػ ػ رف ػ ػػع

)طم ػػكع) عطعن ػػا عمػ ػ زو ػػد ؛ يكي ػػل ج وصػ ػ
كإةؾ طمكعي ال مس ؛ يف طمكع ال مس ج وص

ف وك ػػكف التو ػػدور  :إ ػػةؾ زو ػػد
ف وسيد لول الإػةؾ ،

فممػػا لػػـ وص ػ فػػي هػػذه ايمذمػػض العطػػؼ لػػـ وص ػ عيػػد ايخعػػش كا ػػف جيػػي
المعوض  ،كةد ت ي ا ف وعوش مذه اما

)ِ)

كةػػاؿ ػػك ةوػػاف )) :كومػػزـ مػػف كػػكف المععػػكؿ معػػل ف وص ػ ٌ عطعػػل
عمػ ػ م ػػا ة م ػػل  ،ك كف صػ ػػؿ ه ػػذه الػ ػكاك العطػ ػػؼ  ،كه ػػذا م ػػذهب الجماػ ػػكر ،
كايخعػػش  ،كالسػػورافي  ،كالعارسػػي  ...كا ػػف عصػػعكر  ،كا ػػف الإػػائع  ،كةػػد

ذكر ا جماع عم ذلؾ ك الةسف ف ال اذش))

)ّ)

كهػ ػػذا مػ ػػر غروػ ػػب  ،فكوػ ػػؼ تس ػ ػكي لأخعػ ػػش  ،كا ػ ػػف جيػ ػػي  ،كا ػ ػػف

وعػػوش  ،كالجماػػكر  ،ذا ص ػ ٌ كيػػل مػػذهب الجماػػكر  ،كوػػؼ تس ػكي لاػػـ ف
ومغػ ػ ػكا تراكو ػ ػػب ػ ػػاع اس ػ ػػتعمالاا  ،ةج ػ ػػض ٌف كاك المعو ػ ػػض ف ػ ػػي ايصػ ػ ػػؿ كاك

العطؼ  ،كالةوووض كيل لوس في هذه الوإوض صؿ كفرع  ،فكؿ كاك مف ةساـ

الػ ػكاك ةائم ػػض رس ػػاا ؛ يكي ػػل ذا ل ػػـ وصػ ػ ٌ جع ػػؿ الػ ػكاك هي ػػا كاك معو ػػض  ،لع ػػدـ
)ُ) رح كافوض ا ف الةاجب ِ. ّٗ/
)ِ) ويظر  :رح المعصؿ ُ. ّْٗ/

)ّ) ارت ػاؼ الإػرب ِ ، ِٖٔ/كويظػر  :همػع الاكامػع ِ ، ُّٕ/ك ػرح جمػؿ الزجػاجي
ِ. َِٖ/
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وإػا ٌف كاك الوسػـ  ،ككاك )رب)
صّةاا ف تككف كاك عطؼ  ،فاذا وعيػي ن
ج وصػ ػ لك ػػؿ ميام ػػا ف تعم ػػؿ  ،فتج ػػر م ػػا دخم ػػت عمو ػػل ؛ ك
يف ص ػػماا كاك
العطؼ  ،ككاك العطؼ ج تعمؿ .

فما ت ياه ا ػف جيػي مػذهب عوػد ؛ كلاػذا رد يةػاة ةكلػل ك يكػركه  ،ةػاؿ

ا ف مالؾ )) :ذكر ا ػف خػركؼ كف ػا العػت ا ػف جيػي  ،ةػاؿ  :كف العػرب لػـ
تستعمؿ الكاك معي )مع) ٌج في مكإع وصػ

ف توػع فوػل عاطعػض  ،ك يكػر

ةكل ػػل ا ػػف خ ػػركؼ  ،كه ػػك ف ػػي ا يك ػػار ةوو ػػؽ  ،ف ػ ك
ػإف الع ػػرب اس ػػتعممت الػ ػكاك
معيػ )مػع) فػي مكاإػع ج وصػم فواػا العطػؼ  ،كفػي مكاإػع وصػم فواػػا

العطؼ)))ُ).

كمػػا كف ةػػكؿ ػػي ةوػػاف ػ ك
ػاف مػػذهب ا ػػف جيػػي  ،هػػك مػػذهب جماػػكر

اليةػػاة  ،فوػػل يظػػر ؛ ذ و ػػدك كف العكػػس هػػك الصػػةو  ،فوػػد صػ ٌػرح كذوػػر مػػف
اّ كايت في مكإع وص ٌ فول
اليةاة صّح استعماؿ الكاك معي )مع) سك ن
ظػا كجػاز
العطؼ  ،ـ ج  ،مف ذلؾ ةكؿ ا ػف الةاجػب )) :فػإف كػاف الععػؿ لع ن
)ِ)

وعيػي  :تعػوكف

العطؼ فالكجاػاف  ...عكاف لػـ وجػز العطػؼ تعػوكف اليصػب))
ك
))فإف العرب اسػتعممت الػكاك معيػ
اليصب عم المعوض  ،كةكؿ ا ف مالؾ :
)مػػع) فػػي مكاإػػع ج وصػػم فواػػا العطػػؼ  ،كفػػي مكاإػػع وصػػم فواػػا))

)ّ)

كةكؿ الكو ي )) :ةاعػدة  :المصػور لػ الميصػكب معيػ )مػع) كاجػب متػ

رود العطؼ ذـ تعذر  ...عكاذا لـ وتعذر العطػؼ  ...جػاز الكجاػاف)) )ْ)كةػكؿ

)ُ) رح التساوؿ َُِٗ/ػُُٗ  ،كويظر  :ارت اؼ الإرب ِ. ُٖٔ/
)ِ) رح كافوض ا ف الةاجب ِ، ّٕ/
)ّ) التساوؿ ج ف مالؾ ِ َُٗ/ػُُٗ. ،
)ْ) ا ر اد ل عمـ ا عراب ص َُّ .
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ا ػػف عووػػؿ  )) :عكاف لػػـ ومكػػف عطعػػل تع ػوكف اليصػػب عم ػ المعوػػض)) )ُ)كةػػكؿ

لدا ةكؿ اي مكيي )) :كةكلل )سػورم كالطروػؽ) وعوػد كيػل ج و ػترط
الص اف مؤو ن
فػي يصػػب اجسػػـ عمػ كيػل مععػػكؿ معػػل جػكاز عطعػل مػػف ةوػػث المعيػ عمػ

مصاة ل  ،كهك كذلؾ  ،خّفنا ج ف جيي)) )ِ).
ظػػا كالمعيػػة معنػػى :
المطمػػب الثالػػث  :المفعػػكؿ معػػه بػػيف النصػػب لف ن
فكع ػػا ٌ ،ج كيا ػػـ ل ػػـ وص ػػطمةكا عمػ ػ
ص ػ ٌػرح الية ػػاة مج ػػيّ المعع ػػكؿ مع ػػل مر ن
تسػػموتل ػػالمععكؿ معػػل ؛ يكيػػل لػػـ وكػػف ميصػػكنا  ،كهػػذه كاةػػدة مػػف المصػػائب
التي ا تمي اا اليةك العر ي  ،كمف لدف اليةاة يعسػاـ  ،كهػي العمػؿ يظروػض

العامؿ  ،كاجيوواد لاا كاجةتكاـ لواا  ،مع كياا يظروض مف صيعاـ كاختّةاـ

ػاف )إػػوعتيل) ))مصػػاة ض لكػػؿ رجػػؿ ؛ ك
ػذّ  ،عكاف صػ كػرح ػ ك
يف
 ،فالرإػػي  ،مػ ن
)ّ)
الكاك معي )مع))) ٌج كيل لـ وعر اا مععكنج معل ؛ كياا لـ تكف ميصك ض
ككذلؾ ص كػرح ك
ػاف الػكاك فػي  :يػت كريوػؾ  ،موصػكد اػا المصػاة ض ٌ ،ج كيػل
ل ػػـ وع ػػرب )ريو ػػؾ) معع ػػكنج مع ػػل ؛ لككي ػػل غو ػػر ميص ػػكب )ْ) كة ػػاؿ ف ػػي و ػػت

ال اعر :

ً
المتغكير
رإيا
تااـ كما اليجد ح
مك ل
ك ى
يت امرؤ مف هؿ يجد ك ي
ػدت المصػاة ض لعػدـ الياصػب)))ٓ) فاليةػاة
))فاا هيػا العطػؼ كلػ  ،عكاف ةص ى

اف اجسـ المرفكع في هذا ال وت كاةع عد كاك معي )مع) ٌج
رغـ اعترافاـ ٌ

)ُ) رح ا ف عووؿ ُ.ٓٗٓ/
)ِ) ةا وض الص اف ُِٖٗ/
)ّ) رح كافوض ا ف الةاجب ِّٔ/
)ْ) المصدر يعسل ِْْ/
)ٓ) ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب ِ ، ّْ/كهػػك مػػف وػػات سػػو كول تةووػػؽ هػػركف ُ، ََّ/

كتعموػػؽ ػػدوع ُ ،ّٓٗ/كالغػػكر كتاامػػض  :مػػا ايخعػػض مػػف ػػّد العػػرب  ،كيجػػد  :مػػا ارتعػػع
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كياـ مع ذلؾ  ،لـ وعر ػكه مععػكنج معػل  ،ج ل ػيّ ٌ ،ج كيػل غوػر ميصػكب ،
فوتركػػكف ايخػػذ ػػالمعي كوعر كيػػل معطكفنػػا  ،مػػع كف ال ػكاك كاك معوػػض  ،كهػػذا
العط ػػؼ ال ػػذم وزعمكي ػػل  ،ج كجػػػكد ل ػػل ف ػػي ه ػػذا ال ػػاهد  ،كج ف ػػي ال ػ ػكاهد

ايخرل  ،كمذؿ هذا ةاؿ ا ف وعوش في ال وت الذم است اد ل سو كول
وا ًزٍ ًرةاف خا يي ىخمى و
العخر
ؼ ما ى
يت ىكٍو ى
ي
ب وؾ ك ي
))كال ػػاهد فو ػػل رف ػػع )العخ ػ يػر) ػػالعطؼ عمػ ػ ) ي ػػت) م ػػع م ػػا ف ػػي الػ ػكاك م ػػف
معي )مع) كامتياع اليصب فول))

)ُ)

كةد اختمؼ اليةاة في تةدود عامؿ اليصب في المععكؿ معل  ،كايوسػمكا

فول عم خمسض ةكاؿ  ،كهي :
ُ-العع ػػؿ كم ػػا

مذهب سو كول .

ػ ػ ال ة ػػؿ الػ ػكاك  ،كيصػ ػ ل كس ػػاطض الػ ػكاك  ،كه ػػذا ه ػػك

ِ-فعػػؿ مإػػمر كمػػا

ػ ال عػػد ال ػكاك  ،ووػػدر معي ػ المّ سػػض  ،كهػػذا

مذهب الزجاج .

ّ-الخّؼ  ،كهك مذهب الككفووف .
ْ-ميصكب ايتصاب الظرؼ  .كهذا مذهب ايخعش .
ٓ-الكاك  ،كهك مذهب الجرجايي )ِ) .

مياا  ،كتااـ  :يس ض ل تاامػض ) كسػر التػاّ)  ،كال ػاهد فوػل رفػع  :المتغػكر  ،عطعنػا عمػ
اليجدم  ،مع ما في الكاك مف معي المعوض  ،كال وت لجموؿ  ،ويظر  :دوكايل ص ُٗ.
)ُ) ػػرح المعصػػؿ ُ ، ْْٔ/كويظػػر  :كتػػاب سػػو كول  ،تةووػػؽ هػػركف ُ ، ِٗٗ/كتعموػػؽ
دوع ُ. ّٖٓ/

)ِ) ويظر  :ػرح التسػاوؿ ج ػف مالػؾ ِ ُٖٗ/ػَُٗ كرصػؼ الم ػايي لممػالوي صّْٖ ،
كالمةػػرر فػػي اليةػػك لمارمػػي ِ ، ِّٖ/كارت ػػاؼ الإػػرب ي ػػي ةوػػاف اييدلسػػي ِِٖٔ /
ك رح التساوؿ لممرادم ص ُٔٓ كمغيي الم وػب ج ػف ه ػاـ ِ ، َّٔ/ك ػرح ا ػف عووػؿ

ُ. َٓٗ/
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فاصػػةاب هػػذه ايةػكاؿ مختمعػػكف فومػػا وػػياـ تةدوػػد عامػػؿ اليصػػب ،

ككػػؿ مػػياـ وػػزعـ صػػةض مػػا ةػػاؿ ػػل  ،ك طػػّف ةجػػض مػػا ةػػاؿ ػػل ا خػػر  ،ممػػا

جموعػػا ة ػكاؿ مختموػػض  ،كعم ػ
وػػدؿ عم ػ كياػػا
ن
عامؿ اليصب الذم زعمكه  ،كمصطم المععكؿ ل الذم اسػتعممل سػو كول ،
كف المععػػكؿ معػػل ج عّةػػض لػػل

ج وروػػد ػػل معيػػاه الػػذم ػػاع فػػي كتػػب اليةػػك  ،عكاٌيمػػا هػػي تسػػموض جػػاّت مػػف
ػت كزو ػ نػدا  ،ػ ػ  :م ػػا زل ػػت زو ػ وػد  ،كك ػػذلؾ اس ػػتعمالل مص ػػطم
تو ػػدوره  :م ػػا زل ػ ي
ػيعت
ػيعت ك ػاؾ  ،توػدور  :مػا ص ى
المععكؿ معل  ،فود جاّ مف جعؿ  :ما ص ى

مع وؾ  ،فكاك )كزود) هػي كاك المعوػض يعسػاا ٌ ،ج كيػل جػاز توػدورها ال ػاّ ؛
ك
يف ال اّ ك)مع) معيواف متوار اف  ،مف ة ؿ كف كمواما صػعض جمالوػض  ،وعوػد
معي ا لصاؽ كالمّ سض .
كمػػف الكاإػ

كف سػػو كول كاليةػػاة  ،لػػـ وصػػطمةكا عمػ تسػػموض اجسػػـ

ع ػػد كاك المعو ػػض معع ػػكنج مع ػػل  ،لككي ػػل ميص ػػكنا ؛ ك
يف اليص ػػب ةإ ػػوض لعظو ػػض
مذّ ما سمي مععكنج ل ؛ يكيل
م تركض وف المععكجت جموعاا ؛ فالمععكؿ ل ن
ييل كةع عمول فعؿ العاعؿ  ،ك تع ور دؽ ؛ يكيل فاد معيػ
ميصكب  ،ؿ ٌ
ػاج يكيػل ميصػكب  ،كلكػف يكيػل
كوسػ كـ ة ٌ
المععكلوض  ،ككذلؾ الةاؿ لـ وعرب  ،ي
ػ ٌػوف ةػػاؿ صػػاة ل  ،كالمععػػكؿ يجمػػل لػػـ وعػػرب ك يوس ػ كـ مععػػكنج يجمػػل ؛ يكيػػل
ميصكب  ،كلكف يكيل فاد معي التعموؿ  ،ك معي  :مف جؿ كػذا  ،ككػذلؾ

المععػػكؿ معػػل  ،لػػـ يوعػػرب مععػػكنج معػػل ؛ لككيػػل ميصػػكنا ؛ كلكػػف لككيػػل فػػاد
المعوض ؛ ككةكعل عد كاك معي )مع) .
معي
ٌ
كةد

عرؼ المععكؿ
ار ك ةوكاف اييدلسي ل هذه الةوووض  ،ةوف ك

معػػل وكلػػل )) :كهػػك اجسػػـ التػػالي ك ناكا  ،وجعماػػا يعسػػاا فػػي المعيػ كمجػػركر
)مع) كفي المعظ كميصكب يمع كدل الامزة)))ُ) فوػد جعػؿ المعيػ هػك ايسػاس
)ُ)ارت اؼ الإرب ِ. ِٖٓ/
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في تسػموض المععػكؿ معػل  ،كجعػؿ يصػ ل ةإػوض لعظوػض ؛ لػذلؾ ػ ال مػف هػذا

الكجػػل ػػالمععكؿ الميصػػكب عػػد الععػػؿ المتعػػدم ػػالامزة  ،كمػػف جػػؿ تكإػػو
هػػذه الةوووػػض كتاكوػػدها يوػػكؿ  :كيػػل ةػػد مػ كػر ف كاك  :لػػك تيركػ ً
ػت الياةػضي كفصػػومىاا
لرإ ػػعاا  ،كاك معو ػػض  ،ك)فص ػػوماا) معع ػػكؿ مع ػػل ميص ػػكب  ،فم ػػك ةو ػػؿ  :ل ػػك

ت الياةضى كفصومىاا لرإعاا  ،فما ايساس الذم يعتمد عمول في تعووف هذا
تىىرٍك ى
المعي لمكاك كلّسـ عدها  ،يصب اجسـ ـ معي المعوض فول ؟
مما ج ؾ فول كف دلوؿ اليصب هيا ص يمعطك نػّ ؛ يكيػل ذا ةوػؿ :
كف )فص ػ ػػوماا) معع ػ ػػكؿ مع ػ ػػل  ،كلػ ػ ػػوس معطكفن ػ ػػا  ،دجل ػ ػػض ككي ػ ػػل ميصػ ػ ػػكنا ،
وإا .
فالمعطكؼ في المذاؿ ميصكب ن
فػػي هػػذه الةالػػض  ،كجػػب عمويػػا اجعتػراؼ الةوووػػض  ،ك ف ييجمػػع عم ػ
كف )فصػػوماا) فػػي المذػػاؿ المػػذككر مععػػكؿ معػػل ؛ لككيػػل تػػّ ك ناكا معيػ )مػػع)

ج لككيل ميصكنا  ،كهذا هك ةالل في كؿ مذاؿ
ػر مػا جػاّ المععػكؿ معػل ميصػكنا ،
وإػا  ،كيػل كذو نا
كالدلوؿ عم ذلؾ ن
كلوس في التركوب الذم جاّ فوػل فعػؿ  ،كج ذػر لكجػكده مػف ةروػب  ،ك عوػد

ٌ ،ج كف اليةػػاة تكمعػكا كومػػا تكمػػؼ لتوػػدوره  ،كاكيمػػا ةػػكؿ مػػف ةػػاؿ كؿ مػرة ػ ك
ػاف
المععػػكؿ معػػل ج ػ كد مػػف ف وكػػكف ميصػػكنا  ،كج ػ كد مػػف ف وكػػكف لػػل ياصػػب
م ػػف فع ػػؿ ك ػ ػ ال  ،و ػػض فريو ػػض ميزل ػػض ج وج ػػكز المس ػػاس ا ػػا  ،عكا ٌج  ،كم ػػا

ػت كزو نػدا
فام فعؿ ك ال يصب المععػكؿ معػل فػي يةػك  :كوػؼ ي ى
سواتي ٌ ،
)ُ)
عجازه ػػا  ،كالرج ػػاؿ ك عإ ػػاّها )ِ) ،كة ػػكؿ
 ،كم ػػا ي ػػت كزو ػ نػدا  ،كاليس ػػاّ ك ى

)ُ) ويظر  :كتاب سو كول  ،تةووؽ هركف ُ ، َّّ/كتعموؽ دوع ُ.ِّٔ/
)ِ) ويظر  :رح التساوؿ ج ف مالؾ ِ.ُْٗ/
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عائ ػػل رإ ػػي ا﵀ عيا ػػا  :ي ػػا عكاٌو ػػاه ف ػػي لة ػػاؼ  ،كةكل ػػل  ،ص ػػم ا﵀ عمو ػػل
)ُ)
كسمـ  :فكا﵀ ييا ككذرةى ال يّ خكؼ عموكـ مف ًةملتل ) يصب كذرة )

ػر م ػػا اإ ػػطركا لػ ػ
وإ ػػا كف الية ػػاة يعس ػػاـ كذو ػ نا
كال ػػدلوؿ عمػ ػ ذل ػػؾ ن
اجلتجػػاّ لػ المعيػ  ،ج لػ اليصػػب  ،لتعوػػوف المععػػكؿ معػػل  ،كتمووػزه مػػف

ػؾ لىىي ٍة ي ػ ػ ىػركياي ٍـ
المعط ػػكؼ  ،كمػ ػػا مػ ػ ٌػر  ،ككمػ ػػا فعم ػ ػكا ف ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :فى ىكىرلػ ػ ى
اطوف ذيػ ػ ػ كـ لىيي ٍة ً
ً
إ ػ ػ ىػركياي ٍـ ىة ػ ػ ٍػك ىؿ ىجاىػ ػ ػكي ىـ ًجذًًو ػ ػػا) {مػ ػ ػروـ  }ٖٔ:فػ ػ ػػ)ال واطوف)
ىكال ك ػ ػ ىػو ى

ميصػػكب  ،فػػإذا راعويػػا ةإػػوض اليصػػب ؛ فإكيػػل كمػػا جػػاز ع ار ػػل مععػػكنج معػػل
لككيل ميصكنا  ،جاز ع ار ػل معطكفنػا ؛ ك
يف المعطػكؼ عموػل  ،كهػك الإػمور

ػت ع ار ػػل
عويػ ٍ
وإػػا ٌ ،ج كف كتػػب التعسػػور ٌ
)هػػـ) فػػي )لية ػرٌياـ ) ميصػػكب ن
ػتيادا ل ػ ػ ػ المعي ػ ػ ػ  ،فوػ ػ ػػد ف كسػ ػ ػػر الط ػ ػ ػػرم ايوػ ػ ػػض وكلػ ػ ػػل :
مععػ ػ ػػكنج مع ػ ػ ػل اسػ ػ ػ ن
)ِ)
فسرها معي المعوػض
))لية رياـ  ...موريوف اكلوائاـ مف ال واطوف)) فود ٌ
 ،كةػاؿ الكاةػػدم )) :كذلػؾ كف كػػؿ كػافر وة ػػر مػع ػػوطايل فػي سمسػػمض))

)ّ)

ػتيادا ل ػ المعي ػ ج ل ػ اليصػػب  ،ركج ػ الزمخ ػػرم ع ػراب )ال ػػواطوف)
كاسػ ن
مععػػكنج معػػل  ،فوػػاؿ  )) :كال ػكاك فػػي )كال ػػواطوف) وجػػكز ف تكػػكف لمعطػػؼ ،
ك معي )مع) كهي معي )مع) كةع  ،كالمعي  :ياـ يوة ركف مػع ةريػائاـ
)ْ)
مف ال واطوف الذوف غككهـ  ،يوورف كؿ كافر مع وطايل في سمسمض))

ككػ ػ ػػذلؾ اسػ ػ ػػتيدكا ل ػ ػ ػ المعي ػ ػ ػ  ،ج ل ػ ػ ػ اليصػ ػ ػػب  ،فػ ػ ػػي ع ػ ػ ػراب
ػاؿ لًوى ٍك ًم ًػل
)ك ٍات يؿ ىعمى ٍو ًا ٍـ ىي ىاى ييك وح ً ٍذ ةى ى
) ركاّكـ) مععكنج معل  ،في ةكلل تعال  :ى
)ُ) ويظر  :المصدر يعسل ِ. ََِ/
)ِ) جامع ال واف ُٔ. ُِْ/
)ّ) الكسوط في تعسور الورف المجود َُّٗ/
)ْ) الك اؼ ّ ، ُّ/كويظػر  :يػكار التيزوػؿ  ،تعسػور ال وإػاكم ْ ، ُٕ/كال ةػر المةػوط
ٔ. ِٓٔ/

942

ورم ًآوػ ً
ً
ً
ػات المٌػ ًػل
ػاف ىكي ػ ىػر ىعمىػ ٍػو يكـ كموىػػامي ىكتى ػ ٍذك ً ى
ىوػػا ةىػ ٍػكًـ ًف ىكػ ى
ىج ًم يعكٍا ٍىمػ ىػريك ٍـ ىك ي ػ ىػرىكاّ يك ٍـ ذيػ كـ جى ىو يكػ ٍػف ٍىمػ يػريك ٍـ ىعمىػ ٍػو يك ٍـ يغ كم ػضن
فى ػا ٍ
تي ً
يظ ير ً
كف) {وكيس }ُٕ :

ػت
فى ىعمى ػ المٌػ ًػل تى ىك ككٍمػ ي
إ ػكٍا ًلى ػ كي ىكجى
ذيػ كـ ا ٍة ي

ة ػػاؿ ػػك عم ػػي الية ػػكم  )) :ككمٌا ػػـ ة ػػر ػػالامز ككس ػػر الم ػػوـ  ،م ػػف

)ُ)
ػت)) )ِ)كةػػاؿ )) :لػػـ وجػػز
جمعػػت)) )) فػػايكذر فػػي ايمػػر ف ووػػاؿ جمعػ ي
ػت ػػركائي  ،عكاكيم ػػا
ف تعط ػػؼ عمػ ػ م ػػا ة م ػػل ؛ كذل ػػؾ كي ػػل ج وو ػػاؿ  :جمع ػ ي
)ّ)

كةػػاؿ الجرجػػايي  ،كهػػك و ػػرح

ػت مػػرم))
ػت ػػركائي  ،ك جمعػ ي
ووػػاؿ  :جمعػ ي
ةكؿ ي عمي اليةكم )) :دكف ف وككف معطكفنا عم لعظ ) ٍىم ىريك ٍـ) يجؿ كف
ا جم ػػاع ج وو ػػع عمػ ػ ال ػػركاّ  ،كة ػػرؼ العط ػػؼ وو ػػكـ مو ػػاـ العام ػػؿ ؛ ف ػػّ
)ك ي ػ ىػرىكاّ يك ٍـ) معطكفن ػػا عمػ ػ
تو ػػكؿ  :إ ػػر ي
ت زو ػ نػدا كالعم ػ ىػـ ؛ كل ػػذلؾ ج وك ػػكف ى
جمعت ركائي؛ عكاذا لـ وكف معطكفىا عمػ ) ٍىم ىػريك ٍـ)
) ٍىم ىريك ٍـ) يكيؾ ج توكؿ :
ي
)ْ)
كاف ميصكنا معي )مع)))
كةػػاؿ ا ػػف خالكوػػل ايصػػعاايي )) :ركل خارج ػضي عػػف يػػافع )فػػاجمعكا)
ػت)  ،كةػر ال ػاةكف ) :فػاجمعكا) كهػك اجختوػار ؛ ك
يف
كصؿ ايلؼ مف )جمع ي
)ٓ)

جمعت عم ايمر  ،ذا ةكمتل  ،كعزمت عمول))
العرب توكؿ :
ي
ج ػػاز م ػػف جا ػػض المع ػػظ عػ ػراب ) ػػركاّكـ) معطكفن ػػا ٌ ،ج كف الية ػػاة
استيادا ل المعي  ،لككيل تّ ك ناكا معي )مع)
عر كه مععكنج معل ،
ن

.

)ٔ)

)ُ) الةجض في عمؿ الوراّات الس ع ّ.ُٗٗ/
)ِ) المصدر يعسل ّ. ََِ/
)ّ) الموتصد في رح ا وإاح ُ. ِٔٔ/
)ْ) المصدر يعسل ُ. ّٔٔ/
)ٓ) عراب الوراّات الس ع كعمماا ص َُٔ.
ٔ
المورب ج ف عصعكر ص ِِْ .
) ) ويظر  :رح المعصؿ ج ف وعوش ُ ، ّْٕ/ك ل
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ة ػ ػػاؿ ا ػ ػػف ه ػ ػػاـ  )) :كج وصػ ػ ػ جع ػ ػػؿ ) ػ ػػركاّكـ) معطكفن ػ ػػا عمػ ػ ػ

) مػػركـ)  ،ك
جمع ػكا
يف ) جمػػع) ج وتعمػػؽ الػػذكات  ،ػػؿ المعػػايي  ،كوكلػػؾ  :ى
عم ةكؿ كذا  ،خػّؼ )جمػع)  ،فإكيػل م ػترؾ  ...كتيوػر )فػاجمعكا) الكصػؿ

فػػّ

ػػكاؿ)) )ُ) كة ػػاؿ  )) :كج وج ػػكز عم ػ ظ ػػاهر المع ػػظ ف وك ػػكف معطكفنػػا

عم ػ ) مػػركـ) يكيػػل ةويئػػذ ػروؾ فػػي معيػػاه  ،فوكػػكف التوػػدور جمع ػكا مػػركـ

ك ػػركاّكـ ؛ كذلػػؾ ج وجػػكز ؛ ك
يف ) جمػػع) متعمػػؽ المعػػايي دكف الػػذكات ،
)ِ)

.

جمعت ركائي))
جمعت روي  ،كج توكؿ :
توكؿ :
ي
ي
ىج ًم يعكٍا ٍىم ىػريك ٍـ ىك ي ىػرىكاّ يك ٍـ)
كةاؿ ا ف وعوش  )) :ك ما ةكلػل تعػال ) :فىػا ٍ
فػ ك
ػت
ػإف الويػ ٌػراّ الس ػ عض جمع ػكا عم ػ ةطػػع الام ػزة  ،ككسػػر المػػوـ ووػػاؿ  :جمعػ ي
كيػػل مػػف هػػذا ال ػػاب مععػػكؿ معػػل ؛

عم ػ ايمػػر  ،ك جمعتيػػل  ،ذهػػب ةػػكـ ل ػ
ػت
كذلػ ػػؾ يكيػ ػػل ج وجػ ػػكز ف وعطػ ػػؼ عم ػ ػ مػ ػػا ة مػ ػػل ؛ يكيػ ػػل ج ووػ ػػاؿ  :جمعػ ػ ي

ػت مػػرم  ،فممػػا لػػـ وجػػز فػػي
ػػركائي  ،يمػػا ووػػاؿ  :جمعػػت ػػركائي  ،ك جمعػ ي
)ّ)
رد كالطوالسضى ))
الكاك العطؼ  ،جعمكها ميزلض )مع)  ،مذؿ  :جاّ ال ي
فود تعوكف عيد اليةاة عػراب ) ػركاّكـ) مععػكنج معػل  ،كامتيػع ع ار ػل
ك
))يف العرب ج تستعمؿ ) جمع) في المتعرؽ ؛ ؿ الذم وستعمؿ في
معطكفنا
ذلؾ )جمع))) )ْ)كفي ذلػؾ ةػاؿ السػوكطي )) :ج وجػكز ف وجعػؿ ) ػركاّكـ)

)ُ) مغيي الم وب ِ. َّٔ/
)ِ) رح ذكر الذهب ص َِِ.
)ّ) رح المعصؿ ُ. ِْْ/
)ْ) ػػرح جم ػػؿ الزج ػػاجي ج ػػف عص ػػعكر ِ ، َِٖ/كويظ ػػر  :ػػرح التس ػػاوؿ ج ػػف مال ػػؾ
ِ. َِِ/
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معطكفنا ؛ ك
فإمػا ف وجعػؿ
يف ) جمع) ج ويصب ٌج ايمػر كالكوػد كيةكهمػا ٌ ،
)ُ)
) ركاّكـ) مععكنج معل  ،ك مععكنج ل ))

استيادا ل المعي ج لػ
ككما تعكوف عراب ) ركاّكـ) مععكنج معل
ن
اليص ػػب ف ػػي كت ػػب الية ػػك  ،ك ػػذلؾ تعػ ػوكف ه ػػذا ا عػ ػراب ف ػػي كت ػػب ا عػ ػ ارب
كالتعسػ ػػور  ،ةػ ػػاؿ العػ ػ ٌػراّ  )) :كا جمػ ػػاع  :ا عػ ػػداد كالعزومػ ػػض عم ػ ػ ايمػ ػػر ،
كاي ػ ػػؾ ةم ػ ػػت  :ف ػ ػػاجمعكا م ػ ػػركـ كادعػ ػ ػكا
كيصػ ػ ػ ت ال ػ ػػركاّ عع ػ ػػؿ مإ ػ ػػمر ٌ ،

)ِ)
ػالعراّ ل ػػـ وج ػػز يص ػػب ) ػػركاّكـ) عطعنػػا عمػ ػ المعع ػػكؿ ػػل
ػػركاّكـ)) ف ػ ٌ
) مػػركـ) ػػؿ ك
إػػمف كّمػػل مػػا وػػدؿ عم ػ كيػػل عػ ٌػوف عػراب ) ػػركاّكـ) مععػػكنج

صػ ػػؿ ل ػ ػ هػ ػػذا المعي ػ ػ
ػتيادا ل ػ ػ المعي ػ ػ ٌ ،ج كيػ ػػل تك ك
معػ ػػل  ،اسػ ػ ن
الم ػػذككر  ،كلا ػػذا ة ػػاؿ الزكج ػػاج )) :كزع ػػـ الع ػ ٌػراّ كف معي ػػاه  :ف ػػاجمعكا م ػػركـ
التوػ ػػدور

كادعكا ركاّكـ  ،كهذا غمط ج فائدة فوػل ؛ يكياػـ ف كػايكا وػدعكف ػركاّهـ

؛ يف وجمعكا مػرهـ  ،فػالمعي  :فػاجمعكا مػركـ مػع ػركائكـ  ،كمػا توػكؿ :
)ّ)
لرإعاا  ،المعي لك تي ً
ركت الياةضي كفصومىاا ً
لك تي ً
ركت الياةضي مع فصوماا ))

ػتيادا الػ المعيػ فوػػد
ككمػا عويػكا عػراب ) ػػركاّكـ) مععػكنج معػل اسػ ن
وإػا  .ةػاؿ الووسػي )) :كػؿ الو ٌػراّ
ػتيادا لػ المعيػ
ميعكا ع ار ل معطكفنػا اس ن
ن
ةػػره ػػالامز ككسػػر المػػوـ  ،مػػف ةػػكلاـ  :جمعػػت عم ػ مػػر كػػذا  ،ككػػذا  ،ذا
ػت ال ػػركاّ ،
عزمػت عموػل  ...توػكؿ جمعػت ال ػركاّ كالوػكـ  ،كج توػكؿ جمع ي

)ُ) همع الاكامع ِ. ِْٓ/
)ِ) معايي الورف ُ ، ُّٕ/كويظر  :جامع ال واف  ،تعسور الط رم ُُ ُِٔ/ػُّٔ .
)ّ) معػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل ّ ، ِّ/كويظػػر  :الكسػػوط فػػي تعسػػور الوػػرف المجوػػد لمكاةػػدم
ِ. ٓٓٓ/
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ٌيمػػا ووػػاؿ  :جمعػػت  ،فػػي ايمػػر خاصػػض  ،فمػػذلؾ لػػـ وةسػػف عطػػؼ ال ػػركاّ
)ُ)
عم ايمر))
ككذلؾ كج كا اجستياد ل المعي ج لػ اليصػب فػي تعوػوف عػراب
اجسػـ مععػػكنج معػػل عػػد الػكاك فػػي ةكلػل تعػػال  :ك ً
ػاف
ومػ ى
)كالػػذ ى
وف تىىػ كػكيؤكا الػ كد ىار ىكا ى
ى
ً
ً
ً
ػاج ىر ًلى ٍػو ًا ٍـ) {الة ػر  }ٗ :ةػاؿ السػوكطي ) :فا ومػػاف
ػكف ىم ٍػف ىه ى
مػف ةىػٍ م ًا ٍـ يوةح ى
)ِ)
كً
وف
مودرا))
كةكلل تعال  ً) :كف الػذ ى
مععكؿ معل  ،ك مععكؿ ل ػ) اعتودكا) ن
ًً
ً
ىه ًػؿ اٍل ًكتى ً
وف ًفػي ىي ً
ػؾ يه ٍػـ ى حػر
وف ًفواىػا ٍيكلىئً ى
ىكعىيركا ًم ٍف ٍ
ػار ىجاىػكي ىـ ىخالػد ى
ػاب ىكاٍل يم ٍ ًػرك ى
اٍل ى ًركو ػ ػ ًػض) {ال وي ػ ػػض  }ٔ :ة ػ ػػاؿ الةو ػ ػػدرة الومي ػ ػػي )) :فو ػ ػ ٌػدره ع ػ ػػض الية ػ ػػاة )م ػ ػػع
يياػـ
الم ركوف) ؛ ذ ج وجكز )كعػركا) مػف هػؿ الكتػاب  ،كمػف الم ػركوف ؛ ٌ
)ّ)

.

كمٌاـ كعار  ،ك)مف هؿ الكتاب) معي الت عوض ))
وعيػػي كيػػل ذا جعميػػا )الم ػػركوف) معطكفنػػا عم ػ الػػذوف )كعػػركا) وكػػكف
التوػػدور  :كف الػػذوف كعػػركا مػػف هػػؿ الكتػػاب  ،كالػػذوف كعػػركا مػػف الم ػػركوف ،
كهذا ج وص معيػ  ،ك
يف الم ػركوف لػوس مػياـ كػافر  ،كمػياـ غوػر كػافر ؛

ػتيادا لػ المعيػ تعػوكف عػراب )الم ػركوف) مععػكنج معػل ج
ذ كمٌاـ كعرة ؛ فاس ن
معطكفنا .

)ُ) م ػػكؿ عػ ػراب الو ػػرف ُ، ّٖٕ/كويظ ػػر  :الةج ػػض لمعارس ػػي ّ ،ََِ/كال ة ػػر المة ػػوط
ٓ ،ِِّ/كال ػػدر المصػػكف ٔ ، ِِْ/كةػػراّة )ف ػػاجمعكا) امػ ػزة الكصػػؿ كفػػت المػػوـ  ،هػػي
ةراّة ركوس مف الوراّ الع رة  ،كةر ال اةكف )فاجمعكا) امزة الوطع  ،ككسر الموـ ويظػر :
التساوؿ في ةراّات التيزوؿ ص ُِٕ  ،كالموسر في الوراّات اجر ع ع رة ص ُِٕ .
)ِ) همع الاكامع . ِْٓ/ِ :
)ّ) ك ؼ الم كؿ ص ُُٗ .
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مرفكعا :
المبحث الثاني  :المفعكؿ معه
ن
المطػػب األكؿ  :ش ػكاود المفعػػكؿ معػػه المرفػػكع  :ت ػ ٌػوف مػػف الم ةػػث
السا ؽ  ،كف المععكؿ معلي يمولز مف المعطكؼ ؛ لككيل تّ ك ناكا معي )مع) ج
لككيػػل ميصػػكنا  ،فػػإذا كرد اجسػػـ عػػد هػػذه الػكاك  ،كجػػب ع ار ػػل مععػػكنج معػػل ،
مجركر  ،كهذا ما ةاـ ل سو كول يعسل  ،فوػد
نا
فكعا ـ
سكاّ كاف ميصكنا ـ مر ن

ةػػاؿ فػػي ال ػػاب الػػذم عوػػب ػػاب المععػػكؿ معػػل الميصػػكب م ا ػرة مػػا يصػػل :

))هذا اب معي الػكاك فوػل كمعياهػا فػي ال ػاب ايكؿ ٌ ،ج كياػا تعطػؼ اجسػـ
فعػػا عم ػ كػػؿ ةػػاؿ  :كذلػػؾ ةكلػػؾ  :يػػت
هيػػا عم ػ مػػا ج وكػػكف مػػا عػػده ٌج ر ن
ك يايؾ  ،كك حؿ رجؿ كإػوعتيل  ،كمػا يػت كع يػد ا﵀  ،ككوػؼ يػت كةصػعضه مػف
ػت  :يػػت
ػت كايػػؾ ةمػ ى
ػايؾ  ،كيػ ى
ػت  :يػػت ك ػ ي
ذروػػد ) رفػػع ةصػػعض)  ...كلػػك ةمػ ى

ػايؾ موركيػػاف ،ككػػؿ امػػرئ كإػػوعتيل موركيػػاف ؛ ك
يف ال ػكاك فػػي معيػ )مػػع)
ك ػي
)ُ)
ردت  :يت عمـ مع مالؾ))
فإيما
هيا  ...كمذمل  :يت عمـ كماليؾ ؛ ٌ
ى
فو ػػد ص ػ ٌػرح س ػػو كول ػ ك
ػاف ه ػػذا ال ػػاب ه ػػك كال ػػاب ال ػػذم ة م ػػل  ،وعي ػػي
كػػالمععكؿ معػػل الميصػػكب  ،مػػف ةوػػث المعي ػ كالتوػػدور  ،ج وختمػػؼ عيػػل ٌج

فكعا .
في يّ كاةد  ،كهك ككيل مر ن
كةػػد كذػػر سػػو كول مػػف اجست ػػااد ػػالمععكؿ معػػل المرفػػكع  ،مػػف ذلػػؾ
الم ىخكؿ السعدم مف الكامؿ :
ةكؿ ي
وا ًزٍ ًرةاف خا يي ىخمى و
العخر
ؼ
ب ى
ما ى
يت ىكٍو ى
ي
وؾ ك ي
ػ)العخر) مععػػكؿ معػػل ك
يف ال ػكاك كاك المعوػػض  ،كهػػك فػػي سػػواؽ هػػذا المعي ػ ،
فػ
ي
لكيل رغـ ذلؾ لـ ويصب ؿ رفع  ،كالمسكغ لرفعل عطعل لعظنا عم ) يت)

)ُ) كت ػ ػ ػػاب س ػ ػ ػػو كول  ،تةوو ػ ػ ػػؽ ه ػ ػ ػػركف ِٗٗ ، ََّ-كتعمو ػ ػ ػػؽ ػ ػ ػػدوع ُ، َّٔ-ّٖٓ/
كالطوالسػػض  :جمػػع الطومسػػاف  ،كهػػك إػػرب مػػف ايل سػػض  ،ويظػػر  :لسػػاف العػػرب  ،مػػادة ،

طمس  ، ُِّ/ٗ ،كتاج العركس ُٔ. َُْ/
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كةكؿ جموؿ مف الطكوؿ

و
اليجدم كالمتى ىغ لكير
تااـ فما
يت امرؤ مف هؿ يجد ك هميا
ك ى
ي
ػكر) جػػاّ عػػد كاك فػػادت معي ػ المعوػػض ٌ ،ج كيػػل مػع ذلػػؾ رفػػع
كال ػػاهد )المتغػ ي

لعطعل لعظنا عم اليجدم .

ككذلؾ ةكؿ ال اعر مف الكافر

ً
يت كروـ و
خار
ةوس
ى
فما الووس حي عدؾ كالع ي
ككيت هياؾ ى ى
ً
ً
ظػا ،كهػذا هػك مسػكغ
ػع لعطعػل عمػ الووسػي لع ن
فػ)الع ي
خار) مععكؿ معل  ،لكيل يرف ى
)ِ)
رفع المععكؿ معل عيد سو كول
كذكر كف المععكؿ معل المرفكع وككف عم

)ُ)

ر عض إرب :

يت ك يايؾ  ...ككؿ امرئ كإوعتيل
ايكؿ  :كجكب الرفع  ،يةك  )) :ى
؛ ك
فإيمػػا ردت :
يف الػكاك فػػي معيػ )مػػع) هيػػا  ...كمذمػػل يػػت عمػ يػـ كماليػ ي
ؾٌ ،
)ّ)

يت عمـ مع مالؾ  ،ك يت عمـ كع يد ا﵀  ،م  :يت عمـ مع ع د ا﵀))
ف ػكاك )كماليػػؾ) كاك معوػػض  ،كج وص ػ ٍف تكػػكف كاك عطػػؼ ؛ يكيػػل ج
وصػ ػ كص ػػؼ الم ػػاؿ اكي ػػل عم ػػـ  ،كك ػػذلؾ كاك )كع ػ يػد ا﵀) يكي ػػل ل ػػوس المػ ػراد
اف يك ًّ مف المخاطػب  ،كع ػد ا﵀ عمػـ مػف سػكاهما  ،ػؿ المػراد ك
ا خ ار ك
ػاف

المخاطػػب وكػػكف عمػػـ مػػف غو ػره  ،عيػػد جمػػع عممػػل عمػػـ ع ػػد ا﵀ ٌ ،مػػا عيػػد
ايعراده عممل فّ .
ػايؾ  ،ككػػؿ امػػرئ كإػػوعتيل  ،ك يػػت عمػ يػـ
كةػػاؿ )) :ك كمػػا  :يػػت ك ػ ي
)ُ)
كرحؾ  ،ك اه ذلؾ  ،فكمل رفع ج وجكز فول اليصب))
)ُ) هذا ال وت لػـ ويسػ ل سػو كول لػ

ةػد ويظػر  :كتػاب سػو كول تةووػؽ هػركفُ، ََّ/

كتعموؽ دوع ُ.ّٓٗ/
)ِ) كتاب سو كول تةووؽ هركف ُ ، ََّ-ِٗٗ/كتعموؽ دوع ُ. ّٓٗ-ّٖٓ/
)ّ) المصدر يعسل  ،تةووؽ هركف ُ ، ََّ-ِٗٗ/كتعموؽ دوع َُّٔ-ّٖٓ/
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لت سػور كاليو ىػؿ  ،م  :مػع
الذايي  :كجكب اليصب  ،يةك )) :ما ز ي
)ِ)
اليوؿ )) ...
ػيعت
الذالث :جكاز الكجاوف  ،يةك  :ما صيعت يت ك اؾ  ،كمػا ص ن
)ّ)
يت ك كؾ
كال ار ع :جكاز الرفع كاليصب  ،كالرفع جكد ك كذر  ،يةك )) :مػا يػت

ردت معي
عطعت الكاك  ،ذا
كع يد ا﵀  ،ككوؼ يت كع يد ا﵀ ...يكيؾ ٌيما
ى
ى
)ْ)
)مع) عم كوؼ))

ياسا ووكلكف  :كوؼ يػت كزو نػدا؟ كمػا يػت كزو نػدا
كةاؿ )) :كزعمكا كف ن
)ٓ)
 ،كهك ةموؿ في كّـ العرب))
كةاؿ )) :ك كما اجستعااـ فإكياـ جػازكا فوػل اليصػب ؛ يكياػـ وسػتعممكف

ػر  ،ووكلػكف  :مػا كيػت  ،ككوػؼ تكػكف  ،ذا رادكا
الععؿ فػي ذلػؾ المكإػع كذو نا
)ٔ)
معي )مع)))
كجاّ في مجالس ذعمب :

مكاف ال يكموتوف مف الطةاؿ
))كككيكا يتـ ك يي وكـ
فوكلػػل  :يػػي ػػوكـ  ،م  :مػػع يػػي ػػوكـ  ،توػػكؿ  :اسػػتكل المػػاّ كالخ ػ ضى ،
ود  ،كما يت كال اط يؿ
م  :وجعمكف الكاك معي )مع)  ...كوواؿ  :ما يت كز ه

)ُ)المصدر يعسل  ،تةووؽ هركف ُ ، َّٓ/كتعموؽ دوع ُ.ّٔٓ/
)ِ) المصدر يعسل  ،تةووؽ هركف ُ ، ِٖٗ/كتعموؽ دوع ُ. ّٓٔ/
)ّ) المصدر يعسل  ،تةووؽ هركف ُ ، ِٖٗ/كتعموؽ دوع ُ. ّٕٓ/
)ْ) المصدر يعسل  ،تةووؽ هركف ُ ، َُّ/كتعموؽ دوع ُ.َّٔ/
)ٓ) المصدر يعسل  ،تةووؽ هركف ُ ، َّّ/كتعموؽ دوع ُ. ِّٔ/
)ٔ) كتاب سو كول تةووؽ هركف ُ ، َّٔ/كتعموؽ دوع ُ. ّٔٓ/
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) رفػػع زوػػد كال اطػػؿ)  ،كر مػػا يصػ كا )ال اطػػؿ) كهػػك ةموػػؿ  ،ةػػاؿ ػػك الع ػػاس :

كّـ العرب  :ما يت كةصعضه مف ذرود)))ُ) ) رفع ةصعض)

كةػػد كذػػر مػػا است ػػاد اليةػػاة المذػػاؿ ايخوػػر ،فػػي ػػاب المععػػكؿ معػػل

)ِ)
ػت كةصػػعضه مػػف
المرفػػكع  ،ةت ػ ةػػاؿ الكو ػػي )) :كفػػي مذػػؿ ةػػكلاـ  :مػػا يػ ى
ذرود  ،الرفع  ...كهذا ال اب ةواس عيد عإػاـ لكذػرة صػكره  ،كموصػكر عمػ

السماع عيد خروف))

)ّ)

فود وكف سو كول كاليةاة كيل ج وص جعؿ )ةصػعضه) معطكفػض عمػ مػا

ة ماا مرفكعض كايت ـ ميصك ض ؛ ك
يف المراد  :كوؼ يت مػع ةصػعض مػف ذروػد
 ،في الةالوف ٌ ،ج كف سو كول عكر عف الرفع مصطم العطؼ  ،كهك لـ ورد

ةتمػػا معي ػ العطػػؼ الةوووػػي  ،ػػؿ راد الت عوػػض المعظوػػض ؛ ذ ومتيػػع العطػػؼ ؛
ن
ييل وص ٍف يوساؿ عػف ةػاؿ المخاطىػب العاةػؿ ؛ لككيػل مػف غوػر المعوػكؿ ٍف
ٌ
يوساؿ عف ةاؿ الوصعض  ،كع كما ج وعوؿ  ،كهذا هك المراد  ،كإةل ىمف فسكر
ػايؾ  ،ككػؿ رجػؿ كإػوعتيل
ةكلل  ،ةاؿ السورافي في رةل لمكتاب  )) :يػت ك ي
 ،ككػػؿ امػػرئ كصػػيعتيل  ) ،رفػػع اجسػػـ عػػد ال ػكاك) فوكتعػػكف ػػذلؾ ؛ ك
يف معي ػ
الكاك معي )مع) كاكياـ ةالكا  :كؿ رجؿ مع إوعتل  ،ك يت مػع ػايؾ  ،كهػذا
كػػّـ مكتػػؼ  ...يػػت عمػػـ كع ػ يػد ا﵀  ،ك يػػت عمػػـ كماليػػؾ ) رفػػع ع ػػد ا﵀ ،
كمالػػؾ) معيػػاه  :يػػت عمػػـ مػػع مالػػؾ فومػػا تػد ره ػػل  ،ك يػػت عمػػـ مػػع ع ػػد ا﵀

فوما تعاممل ل))

)ْ)

)ُ) ص َُّ .
)ِ) ويظر  :مجالس ذعمب ُ ، َُّ/كالعكائد كالوكاعد لمذمايويي ص ِٗٗ.
)ّ) ا ر اد ل عمـ ا عراب ص َُْ.
)ْ) رح كتاب سو كول ِ. ُٖٗ/
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ك كإ ػ السػػورافي المسػػكغ الػػذم اسػػتيد لوػػل سػػو كول فػػي رفػػع المععػػكؿ

معػػل وكلػػل )) :هػػذا ال ػػاب معيػ الػكاك فوػػل كمعياهػػا فػػي ال ػػاب ايكؿ ؛ يكيامػػا
معي )مع) ٌج ىف ال اب ايكؿ في كلل فعؿ  ،وعمؿ فوما عد الكاك  ...كهذا
ال اب فول اسػـ معطػكؼ عمػ اسػـ ػالكاك التػي معياهػا )مػع) فوعطػؼ مػا عػد
الكاك عم ما ة ماا لعظنا  ،كالمعي فول المّ سض))

)ُ)

كوعي ػػي ػ ػػ)المّ سض) معيػ ػ المعو ػػض  ،فو ػػد ك ػػد الس ػػورافي عمػ ػ مس ػػالض

ظػػا)) فاػػك اػػذا
مامػػض عيػػدما ةػػاؿ )) :فوعطػػؼ مػػا عػػد ال ػكاك عم ػ مػػا ة ماػػا لع ن

وعيي كف اجسـ عد الكاك في ايمذمض التي است اد اا سو كول هك مععكؿ معػل

فكعا ؛ ك
يف هذا الرفع كاف مف اب عطعل عم مػا ة مػل لعظنػا ج
 ،عكاف جاّ مر ن
معي ن .
كةػػاؿ ال ػػيتمرم )) :هػػذا ػػاب معي ػ ال ػكاك فوػػل كمعياهػػا فػػي ال ػػاب

فعػػا ،
ايكؿ ٌ ،ج كياػػا تعطػػؼ اجسػػـ هايػػا عم ػ مػػا ج وكػػكف مػػا عػػده ٌج ر ن
ػاف زوػد؟ كمػا يػت
ػايؾ  ،كمػا ي
عم كؿ ةاؿ  ،كذلؾ ةكلؾ  :يػت ك ي
ػايؾ ك ي
المتى ىغػ لػكير  ...فمػػا الووس ػ حي
كع ػ يػد ا﵀  ...مػػا يػػت  ...كالعخػ يػر  ...فمػػا اليجػػد ح
مكي
ً
ػوئا عم ػ ػػيّ ػػالكاك
ػارٍ ...ف ةػػاؿ ةائػػؿ  :يةػػف مت ػ عطعيػػا ػ ن
عػػدؾ كالعخػ ي
ايكؿ  ...ةو ػػؿ ل ػػل  :ة ػػاـ زو ػ هػد كعم ػ هػرك  ،ل ػػوس
دخ ػػؿ ا خ ػػر ف ػػي م ػػا دخ ػػؿ فو ػػل ك
ةػ يػدهما ج نسػػا لآلخػػر  ،كج ويامػػا فػػرؽ فػػي كفػػكع الععػػؿ مػػف كػػؿ كاةػػد ميامػػا
ػيعت ك ػاؾ ؟ ك مػا يػت كالعخ يػر  ،فإكيمػا تروػػد :
عمػ ةػدة  ،عكاذا ةميػا  :مػا ص ى

ػيعت مػػع و ػػؾ  ،كمػػا ي ػػت مػػع العخ ػػر ؟  ...كوػػدلؾ عمػ ػ صػػةض ه ػػذا
مػػا ص ػ ى
كعمرك  ،كهك وروػد  ،خارجػاف  ،لػـ وجػز ةػذؼ
ةائّ لك ةاؿ  :زود
المعي كف ن
ي

الخ ػػر ؛ يكيػػل ميزلػػض ةكلػػؾ  :زوػػد معػػرل مػػف الخ ػػر ،كوجػػكز ٍف توػػكؿ  :يػػت

)ُ) رح كتاب سو كول ِ. ُٕٗ/
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ػايؾ  ،فتكتعػ ػػي اػ ػػذا المعػ ػػظ  ،كتإ ػ ػػمر الخ ػ ػػر  ،كتوػ ػػدوره  :يػ ػػت ك ػ ػػايؾ
ك ػػ ي
)ُ)
معركفاف ؛ ك
يف الكاك ف كايت معي )مع) دلٌت عم ذلؾ))

ػايؾ) ك ػاةي ايمذمػض المرفكعػض اجسػـ عػدها
فود ك
فرؽ وف كاك ) يػت ك ي
 ،ك ػوف كاك العطػؼ  ،فػػي الةكػـ كالمعيػ كالتوػدور كتمػاـ العائػػدة  ،مؤك نػدا كياػػا
كوواؿ  ،عكا ٍف يع ىلر عياا اػذا المصػطم  ،ػؿ هػي
لوست كاك عطؼ كما يوظى حف ي
تمامػػا  ،كمػػف ايدلكػػض الدامغػػض
معي ػ )مػػع) ك معي ػ كاك )مػػا ص ػ ى
يعت ك ػػاؾ) ن
ػتـ
التػػي ذكرهػػا عم ػ كياػػا كاك معوػػض كج وص ػ ٍف تكػػكف كاك عطػػؼ كيػػل اػػا تػ ٌ
ػايؾ  ،كيةػػك  :كػػؿ يسػػاف كإػػوعتيل ،
العائػػدة كوكمػػؿ المعي ػ يةػػك  :يػػت ك ػ ي
خّؼ ما لك جعمياها كاك عطؼ .
كةػػد ػػار يةػػاة لػ ػ هػػذا المععػػكؿ مع ػػل المرفػػكع  ،عكاف لػػـ وص ػ ٌػرةكا
اسػػمل  ،كمػػف ةوػػث ج و ػػعركف  ،فوػػد ةػػاؿ ا ػػف عصػػعكر )) :ك ٌمػػا ميػػع ػػي

ػاّ كالخ ػ ضى  ،فعاسػػد  ،ككػ ك
ػاف الػػذم ةممػػل عم ػ
الواسػػـ الرفػػع فػػي  :اسػػتكل المػ ي
ػاّ كاسػػتكت الخ ػ ضي  ،كهػػذا ج ةج ػض فوػػل ؛
ذلػػؾ  ،كيػػل ج وسػػكغ  :اسػػتكل المػ ي
يكيل  .عكاف لـ وسمع ذلؾ فول فّ ومتيع العطؼ  ،كما لـ ومتيع  :اختصـ زوػد
)ِ)

عمرك))
كعمرك ،الرفع  ،عكاف لـ وس : ،كاختصـ
ي
ي
ػاّ
فو ػ ػػد ذك ػ ػػر كف الزج ػ ػػاجي مي ػ ػػع رف ػ ػػع )الخ ػ ػ ػ ض) ف ػ ػػي  :اس ػ ػػتكل الم ػ ػ ي
استيادا ل كيل غور جائز عم معي العطػؼ  ،م  :ذا روػد ػل
كالخ ضى ،
ن
ػراؾ الذػػايي فومػػا دخػػؿ فوػػل

يف هػػذا العطػػؼ وسػػتكجب
العطػػؼ المةػػض ؛ ٌ
الماّ كاستكت الخ ضي  ،كهذا ج وص معي ،
ايكؿ  ،فوككف التودور استكل
ي
فرد عمول ا ف عصعكر ك
اف هذا جائز  ،عيػد رفػع )الخ ػ ض) عطعنػا عمػ المػاّ
لعظنػػا ؛ ك
يف العطػػؼ المعظػػي ج عّةػػض لػػل ػػالمعي  ،كج وػػؤذر فوػػل ؛ ذ و و ػ
ُ
الي ىكت في تعسور كتاب سو كول ص ُٗٔ .
)) ي

)ِ) رح الجمؿ ج ف عصعكر ِ. ِِٖ-ُِٖ/
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ةواسا عم رفع اجسـ عػد الػكاك فػي
اجسـ )الخ ض) مععكنج معل رغـ رفعل  ،ن
ػرك  ،عمػ الػػرغـ مػػف عػدـ صػػةض معيػ العطػػؼ فػػي
يةػك  :اختصػػـ زوػد كعمػ ه
هػػذا المذػػاؿ لعػػدـ صػػةض ف ووػػاؿ  :اختصػػـ زوػػد كاختصػػـ عمػػرك ؛ ك
يف المػراد
مف الكاك معي )مع)  ،كالتودور  :اختصـ زود مع عمرك .

كج ػػاّ ف ػػي ف ارئ ػػد الية ػػك الكس ػػومض ))كتك ػػكف الػ ػكاك لمتيص ػػوص عمػ ػ

ػرك ،
مص ػػاة ض م ػػا ع ػػدها لمعم ػػكؿ العام ػػؿ الس ػػا ؽ ية ػػك  :ا ػػترؾ زو ػ هػد كعم ػ ه
)ُ)
عور))
ي
كخمطت الي كر كال ى
ػعور  ،لممعو ػػض كج
عكاذا تع ػوكف ف تكػػكف الػ ػكاك فػػي  :خمطػ ي
ػت ال ػ كػر كال ػ ى
وصػ ػ جعما ػػا كاك عط ػػؼ ف ػػي ة ػػاؿ اليص ػػب ،فا ػػي ك ػػذلؾ ف ػػي ة ػػاؿ الرف ػػع ،
عور
كةكليا  :اختمط الي حر كال ي
كهذه ػكاهد جدوػدة يوص ٌػرح اػا اليةػاة عمػ المععػكؿ معػل المرفػكع ،
فكعػا ،
الطالب ؛ ف
المعمـ ك
كمف مذمتاا ايخرل  ،تكمـ
ػ)الطالب) عكاف كػاف مر ن
ي
ي
ي

فاػػك مععػػكؿ معػػل  ،ذ المعي ػ الم ػراد  :تكمػػـ المعمػػـ مػػع الطال ػب  ،عكاذا جعػػؿ
معطكفنػػا  ،تغوػػر المعي ػ كاسػػتكجب ف وكػػكف كف كػ ًػّ ميامػػا تكمػػـ مػػع يسػػاف
خر  ،م  :كةع فعؿ الكّـ مف كؿ كاةد مياما عم ةدة .

فوػػد ت ػػوف ممػػا توػػدـ ذك ػره  ،كف المععػػكؿ معػػل  ،كمػػا كرد ميصػػكنا كرد
فكعػا  ،كرفػع مػا جػاّ ميػل ميصػكنا
فكعا ؛ لذلؾ جاز يصب ما جاّ ميػل مر ن
مر ن
؛ فود ييسب ل الصومرم ٌ ،يل جاز يصب اجسـ عػد الػكاك فػي  :كػؿ رجػؿ
كإػػوعتيل  ،ك ف ووػػاؿ  :كػػؿ رجػػؿ كصػػوعتىل

)ِ)

فػ ك
ػأف اجسػػـ )إػػوعتل) الكاجػػب

)ُ) ص ِٗٓ .
)ِ) ويظػ ػػر  :ػ ػػرح التسػ ػػاوؿ ج ػ ػػف مالػ ػػؾ ِ ، ُْٗ/ك ػ ػػرح التسػ ػػاوؿ لمم ػ ػرادم صُٕٓ ،
كارت اؼ الإرب ِ ِٖٓ/ػِٕٖ  ،كالصومرم يس ض لػ صػومرة  ،كهػك مكإػع ال صػرة ،
ك مد وف دوار الج ؿ كدوار خكزستاف  ،كاسػمل  :ع ػد ا﵀ ػف عمػي ػف سػةاؽ اليةػكم ،
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رفعػػل عيػػد جماػػكر اليةػػاة  ،مععػػكؿ معػػل ػػرغـ رفعػػل ؛ لككيػػل تػػّ ك ناكا معي ػ
)مع)  ،جاز الصومرم يص ل عم هذا المعي يعسل .
كمما جاّ عم

ػاكمض  :كػؿ رجػؿ كإػوعتل  ،كهػك ميصػكب )) ةػكؿ

عجازه ػػا
الع ػػرب  :الرج ػػاؿ ك عإ ػػاّها  ،كاليس ػػاّ ك ى

)ُ)

))ة ػػاؿ ا ػػف خ ػػركؼ :

ك عػػض العػػرب ويصػػب ذا كػػاف معػػل خ ػػر  ،كجعػػؿ مػػف ذلػػؾ ةػػكؿ عائ ػػض ،

رإػػي ا﵀ عياػػا  :كػػاف رسػػكؿ ا﵀ صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ ويػػزؿ عموػػل الػػكةي ،
)ِ)

 ...كركم في ةدوث خر  ،كف الي ي صم ا﵀ عموػل

ك يا عكاواه في لةاؼ
كسػػمـ  ،ةػػاؿ  :ػػركا  ،ف ػكا﵀ ييػػا ككذ ػرةى ال ػػيّ  ،خػػكؼ عمػػوكـ مػػف ةمتػػل ،
يص ػ ػػب)كذرة) )ّ) ذكػ ػ ػره ػ ػػك عم ػ ػػي ال ػ ػػمك ويي  ،كع ك
إ ػ ػػد ػ ػػل ماةك ػ ػػاه ع ػ ػػف
الصومرم  ،مف جكاز اليصب في يت ك ايؾ  ،ككؿ رجؿ كإوعتل))

)ْ)

فكع ػػا ف ػػي المغ ػػض  ،كرد ك ػػذلؾ ف ػػي الو ػػرف
ككم ػػا كرد المعع ػػكؿ مع ػػل مر ن
الكروـ  ،كوكلل تعال ) :ك ٍات يؿ عمى ٍو ًاـ ىي اى ييك وح ً ٍذ ةى ى ً ً
اف ىكي ىر
ى ٍ ى
اؿ لوى ٍك ًمل ىوا ةى ٍكًـ ًف ىك ى
ى
ورم ًآو ً
ً
ً
ىج ًم يعكٍا ى ٍم ىريك ٍـ ىك ي ىػرىكاّ يك ٍـ
ت فىا ٍ
ات المٌ ًل فى ىعمى المٌ ًل تى ىك ككٍم ي
ىعمى ٍو يكـ كموىامي ىكتى ٍذك ً ى
ذيكـ جى و يكف ىمريكـ عمى ٍو يكـ يغ كمضن ذيكـ ا ٍةإكٍا ًلى كي كجى تي ً
يظ ير ً
كف) {وكيس . }ُٕ :
ي
ى ٍ ٍي ٍ ى ٍ
ى

لػل الت صػرة فػػي اليةػك  ،ةسػف فوػػل التعموػؿ عمػ ةػػكؿ ال صػرووف  ،كلػـ تػػذكر كتػب التػراجـ

تاروه كفاتل  .ويظر  :ال مغض ص َُُ  ،ك غوض الكعاة ِ. ْٔ/

ُ
وإا ُ.ُّٖ/
) ) رح التساوؿ ج ف مالؾ ِ ،ُْٗ/كعمدة الةافظ كعدة الّفظ لل ن

)ِ) ويظر  :فت ال ارم رح صةو ال خارم ٕ ، ُّٕ/رح الةدوث رةـ ّٕٕٓ .
ّ
يص هذا الةدوث في الصةوةوف  ،كج في كتب السيف الستض .
) ) لـ جد ٌ

)ْ) رح التساوؿ ج ف مالؾ ِ ، ََِ/كعمدة الةافظ ُ. ُّٖ /
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ة ػػر الوي ػ ٌػراّ السػ ػ عض كالع ػ ػرة )ف ػػاجمعكا) وط ػػع الامػ ػزة ككس ػػر الم ػػوـ ،
ككذلؾ في ةراّة ركوس في ةكلػل الذػايي  ،كةػر وعوػكب كهػك مػف الوي ٌػراّ الع ػرة
) ركاؤكـ) الرفع  ،كةر ال اةكف اليصب )ُ) .
ةاؿ العراّ )) :كةػد ةرهػا الةسػف )ك ػركاؤكـ) ػالرفع  ،عكاكيمػا ال ػركاّ
كايػل راد ً :
جمعػكا مػركـ يػتـ ك ػركاؤكـ  ،كلسػت ػتاول ؛
ها هيا لاتاـ ٌ ،

يف المعيػ ػ ػ ػ فوػ ػ ػػل إ ػ ػ ػػعؼ ؛ ك
لخّفػ ػ ػػل لمكت ػ ػ ػػاب  ،ك ك
يف ا لا ػ ػ ػػض ج تعم ػ ػ ػػؿ كج
تيجمع))

)ِ)

.

وإػا )) ػك ع ػد الػرةمف
كةراّة الرفع التي هي ةراّة وعوكب  ،ةرهػا ن
 ،كالةسف  ،كا ف ي سةاؽ  ،كعوس الذوعي  ،كسّـ  ...كركوت عف ي

عمرك))

)ّ)

كةاؿ ايخعش )) :كةاؿ عإػاـ )ك ػركاؤكـ) ػالرفع كاليصػب ةسػف

؛ يكيؾ ج تجػرم الظػاهر المرفػكع عمػ المإػمر المرفػكع ٌ ،ج كيػل ةسػف فػي
هذا لمعصؿ الذم وياما  ،كمػا ةػاؿ تعػال ) :كةى ى ك ً
وف ىكعى يػركا ىئًػ ىذا يككيػا تيىارنػا
ػاؿ الػذ ى
ى
ً
ػكف) {اليمػ ػػؿ  }ٕٔ:فةسػ ػػف ؛ يكيػ ػػل فصػ ػػؿ ويامػ ػػا وكلػ ػػل
اؤىيػ ػػا ىئكيػ ػػا لى يم ٍخ ىريجػ ػ ى
ىك ى ي

)ت ارنا)

)ْ)

اؤىيا) عمػ اسػـ )كػاف) جػاز فػي هػذه ا وػض  ،لجػكاز
ٌج ف عطؼ ) ى ي
ىج ًم يعكٍا) ج وجػػكز لعسػػاد
معيػ العطػػؼ  ،مػػا عطػػؼ ) ػػركاؤكـ) عم ػ كاك )فىػا ٍ
معي العطؼ .

)ُ) ويظ ػػر  :التس ػػاوؿ لوػ ػراّات التيزو ػػؿ ص ُِٕ  ،كالموس ػػر ف ػػي الوػ ػراّات اير ػػع ع ػ ػرة
صُِٕ .
)ِ) معايي الورف ُُّٖ/
)ّ) المةتسب ج ف جيي ُّْْ/
)ْ) معايي الورف ص ُِٖ .
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كفي الك ػاؼ كغوػره  :ةػر الةسػف ال صػرم  ،ك ػك ع ػد الػرةمف كا ػف

ػي سػػةاؽ كعوسػ

ػػف عمػػر  ،كسػػّـ  ،كوعوػػكب  ،ك ػػك عمػػرك ) ػػركاؤكـ)

الرفع  ،ك ) جمعكا) امزة الوطع ككسر الموـ  ،ككجات ةراّة الرفػع عمػ

ف

) ػ ػػركاؤكـ) معط ػ ػػكؼ عمػػ ػ الإػ ػػمور المرف ػ ػػكع المتص ػ ػػؿ  ،كهػ ػػك الػ ػ ػكاك م ػ ػػف
ػاعّ  ،كجػػاز العطػػؼ عموػػل مػػف غوػػر تاكوػػد
)فػػاجمعكا) الكاةػػع فػػي مةػػؿ رفػػع فػ ن
لوواـ العاصؿ ) مركـ) موامل  ،كلطكؿ الكّـ

)ُ)

جمػػاع اليةػػاة كالمعػػر وف كالمعس ػروف عم ػ

.

كف المععػػكؿ معػػل ج وكػػكف

ٌج ميصكنا  ،سوطاـ في ماخذوف :
الماخذ ايكؿ  :تكجوااـ ةراّة الرفع هيا عمػ العطػؼ عمػ الإػمور

المرفكع  ،في ةوف كف هذا العطؼ ج وص لذّذض مكر :

ايكؿ  :كي ػػل خ ػػّؼ المػ ػراد ؛ ك
يف المػ ػراد المعو ػػض ج العط ػػؼ  ،كلا ػػذا

يجػػد كف هيػػاؾ مػػف ككؿ ا وػػض كعكػػر عياػػا معيػ المعوػػض  ،فوػػد ةػػاؿ الط ػػرم :
))ةر الةسف ال صرم الرفع  ،عم معيػ  :ك جمعػكا مػركـ  ،كلوجمػع مػرهـ
)ِ)

.

وإا معكـ ركاؤكـ))
ن
كالذ ػػايي  :كف الموص ػػكد ػ ػ ) ػػركاؤكـ) ايص ػػياـ  ،الت ػػي ك ػػاف الع ػػرب

وتخذكياا لاض  ،وتور كف لواا مف دكف ا﵀ )ّ) فّ وص ٌ مخاط تاا عم
تصيع نوئا  ،كهذا ما يكل عمول العراّ كاليةاس وكلل )) :كايصػياـ ج تصػيع
ٌياػا

نوئا))

)ْ)

.

)ُ) ويظ ػػر  :الك ػػاؼ ِ ، ّْٔ/كالمة ػػرر ال ػػكجوز ّ ، ُِّ/كال ة ػػر المة ػػوط ٓ، ِِّ/
كالدر المصكف ٔ. ِّْ/
)ِ) جامع ال واف ُُ ، ُْٔ/كويظر  :الدر المصكف ٔ. ِّْ/
)ّ) ويظر  :جامع ال واف ُُ. ُْٔ/
)ْ) عراب الورف ص َِْ .
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مكجل ل العرب مػف
كالذالث  :كف )فاجمعكا) فعؿ مر  ،كايمر فول ٌ
الم ػػركوف  ،فاػػـ المخػػاط كف اػػذا الطم ػب  ،كلػػوس ال ػػركاّ  ،هػػذا مػػف جاػػض
ػمر  ،ك
ػمور مإػ نا
كمػػف جاػػض خػػرل  ،فػػإف فعػػؿ ايمػػر ج وكػػكف فاعمػػل جن إػ نا
ظاهر  ،ك) ركاؤكـ) اسـ ظػاهر ،
نا
اسما
إمور
نا
ن
متصّ  ،كج وص ف وككف ن

فكوػػؼ وص ػ عطعػػل عم ػ فاعػػؿ )فػػاجمعكا) ك
يف العطػػؼ وعيػػي الت ػروؾ فػػي

الةكـ  ،ككجكب صةض تكرار الععؿ  ،كهيا ج وص تك ارره .

كهذا ما صرح ل اليةاة  ،كما مر ،عيػدما عويػكا جعػؿ ) يػي) مععػكنج

معل  ،كميعكا رفعل عم العطؼ في ةكؿ ال اعر:

مكاف ال يكموتوف مف الطةاؿ
فككيكا يتـ ك يي وكـ
فػػالمراد مػػف ايوػػض هيػػا  ،كمػػا ةػػاؿ اليةػػاة فػػي ال وػػت هيػػاؾ  ،معي ػ المعوػػض ،
كلوس العطؼ ؛ كذلؾ يف ال ركاّ لوسكا مامكروف اف وجمعػكا مػرهـ  ،عكايمػا
الم ػػامكركف المخ ػػاط كف  ،كه ػػـ الم ػػرككف م ػػف الع ػػرب  ،ف ػػإف عط ػػؼ ل ػػزـ ف
وككف ال ركاّ مامكروف كهـ لوسكا مامكروف

كالماخػػذ الذػػايي  :ده ػ ك مػػر ٌ ،يػػل

)ُ)

.

ػػد ك يك ػ مػػف الماخػػذ ايكؿ ،

كهك تع ورهـ عف ةراّة الرفع اكياا كجل إعوؼ  ،كمست عد

)ِ)

كلك درككا الةوووػض  ،كهػي كف ) ػركاؤكـ) ػالرفع  ،هػك مععػكؿ معػل

مرفكع  ،كلوس معطكفنا  ،لما سوطكا في هذا الماخذ الك ور ؛ ك
يف ةػراّة الرفػع
مف الوراّات الع ر  ،تع حد عيد جماكر الوراّ مف الوراّات المتػكاترة  ،كالوػراّة

المتكاترة تعد ةرنيا يزؿ اا ج روػؿ عمػ ةمػب مةمػد  ،صػم ا﵀ عموػل كسػمـ ،
فمف إعكؼ كاست عد ةراّة متكاترة  ،فود إعكؼ كاست عد الورف .
)ُ) ويظػ ػػر  :ػ ػػرح التسػ ػػاوؿ ج ػ ػػف مالػ ػػؾِ ، ََِ/ك ػ ػػرح التسػ ػػاوؿ لمم ػ ػرادم ص ُٗٓ ،
كمجوب اليدا ص ّْٔ ، ّٔٔ ،ك رح التصرو ِ. ِِٓ-َِٓ/
)ِ) ويظر  :معايي الورف ُ ، ُّٖ/عكاعراب الورف صَِْ .
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ػت
اسػ ػ يك ٍف ىي ػ ى
كك ػػذلؾ ج ػػاّ مر ن
)كيةٍم ىي ػػا ىو ػػا ىد يـ ٍ
فكع ػػا ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال  :ى
ػؾ اٍل ىجكي ػضى) {ال و ػرة  . }ّٓ:ةػػاؿ الزمخ ػػرم  )) :ك) يػػت) تاكوػػد لممسػػتتر
ىكىزٍك يجػ ى

فػػي )اسػػكف) لوص ػ العطػػؼ عموػػل)) )ُ) كةػػاؿ ا ػػف عطوػػض  )) :ك) يػػت) تاكوػػد
لمإػػمور الػػذم فػػي )اسػػكف) ك )زكجػػؾ) عطػػؼ عموػػل ))

)ِ)

كةػػاؿ كةوػػاف :

))كهػذا ةػػد المكاإػػع التػي وسػػتكف فواػػا الإػمور كجكنػػا ،ك)زكجػػؾ) معطػػكؼ
عمػ ػ ػ ػ ػ ذل ػ ػ ػ ػػؾ الإ ػ ػ ػ ػػمور المس ػ ػ ػ ػػتكف  ،كةس ػ ػ ػ ػػف العط ػ ػ ػ ػػؼ عمو ػ ػ ػ ػػل تاكو ػ ػ ػ ػػده ػ ػ ػ ػ ػ
) يت)...كتإػػافرت يص ػػكص اليةػػكووف كالمع ػػر وف عمػ ػ مػػا ذكري ػػا  ،م ػػف كف
)كزكج ػػؾ) معط ػػكؼ عمػ ػ الإ ػػمور المس ػػتكف ف ػػي )اس ػػكف) كوك ػػكف ذاؾ م ػػف

عطػػؼ المعػػردات ،كزعػػـ عػػض اليػػاس كيػػل ج وجػػكز ٌج ف وكػػكف مػػف عطػػؼ

الجمػ ػ ػػؿ ،التوػ ػ ػػدور :كلتسػ ػ ػػكف زكجػ ػ ػػؾ ،كةػ ػ ػػذؼ )كلتسػ ػ ػػكف) لدجلػ ػ ػػض )اسػ ػ ػػكف)

عمول))

)ّ)

.

كهذا العطؼ ج وص  ،كهذا ما صرح ل اليةاة يعساـ مف ة ؿ في

ال اهد الذم است اد ل سو كول

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

فككيكا يتـ ك يي وكـ

وإا في ا وض هيا  ،كما امتيع عيد اليةاة في ال وت هيػاؾ ،
فومتيع ن
عطؼ )زكجؾ) عم الإمور المستكف في )اسػكف) ييػؾ لػك عطعػت لػزـ ف

تك ػػكف ةػ ػكاّ م ػػامكرة  ،كا و ػػض ج ترو ػػد ف تامره ػػا  ،عكاكيم ػػا ترو ػػد ف ت ػػامر دـ
المخاطب مف دكف ةكاّ )ْ) .
)ُ) الك اؼ ُ. ُُّ/
)ِ) المةرر الكجوز ُ. ُِٔ/
)ّ) ال ةر المةوط ُِِٔ/ػِِٕ .
)ْ) ويظػ ػػر  :ػ ػػرح التسػ ػػاوؿ ج ػ ػػف مالػ ػػؾِ ، ََِ/ك ػ ػػرح التسػ ػػاوؿ لمم ػ ػرادم ص ُٗٓ ،
كمجوب اليدا ص ّْٔ  ، ّٔٔ ،ك رح التصرو ِ. ِِٓ-َِٓ/
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ػت
اس ػ يك ٍف ىيػ ى
كهػػذا مػػا ذك ػره المعسػػركف ن
)كيةٍم ىيػػا ىوػػا ىد يـ ٍ
وإػػا فػػي ةكل ػل ى
ىكىزٍك يج ىؾ اٍل ىجكيضى){ ال ورة  )) }ّٓ:كف مف ةؽ المعطػكؼ ةمكلػل مةػؿ المعطػكؼ
عمول  ،كج وصػ هيػا ةمػكؿ )زكجػؾ) مةػؿ الإػمور ؛ ك
يف فاعػؿ فعػؿ ايمػر
)ُ)

.

مستترا))
إمور
نا
الكاةد المذكر  ،يةك  :ةـ  ،كاسكف  ،ج وككف ٌج
ن
كالةوووض ف )زكجؾ) مععكؿ معل مرفكع  ،كةد ذهب اليةاة  ،كتػ عاـ

فكعا ككلكه
المعسركف ل كف المععكؿ معل ج وككف ٌج ميصكنا  ،فمما كةع مر ن
عم كيل معطكؼ  ،كلتسكو ،عطعل التجؤكا ل هذه التاكوّت ال ولف تكمعاا ،
كةالكا ما ج وص معي  ،كمف ال دواي ف وختمعكا في التودور كالتاكوؿ .

كمف المآخذ في هذه الوإوض ياـ عر كا )زكجؾ) مػا خػالؼ المعيػ

المػراد ؛ ك
يف المػراد مخاط ػػض دـ كةػػده  ،ك كف ايمػػر السػػكف فػػي الجيػػض مك كجػػل

لول  ،ج لواما  ،فإعراب )زكجؾ) مععكنج معػل  ،هػك المكافػؽ لتعسػور ا وػض ،
لمػا ػعر
فود ذكرت كتب التعسور  ،كالتي ٌ
مر ذكرها  ،كف دـ عمول السّـ ٌ ،
الكة ػػض  ،كه ػػك وم ػػي كة ػػده ف ػػي الجي ػػض  ،خم ػػؽ ا﵀ ل ػػل زكجت ػػل ةػ ػكاّ م ػػف

إمعل  ،لوسكف لواا دـ كوايس اا

)ِ)

.

ػكف دـ كاستئياس ػػل ةػ ػكاّ  ،ج وتةو ػػؽ ٌج ػػالعوش معا ػػا  ،م :
فس ػ ي
ػػاف تكػػكف كاك )كزرجػػؾ) كاك معوػػض ؛ يكيػػل معي ػ العطػػؼ ج وتعػػوف العػػوش

معا في الجيػض ؛ ػؿ ػل وكػكف كةػكع ايمػر ميػل  ،سػ ةايل  ،عمػ كػؿ
كالسكف ن
كاةد مياما عم ةػدة  ،م  :معيػ العطػؼ وعسػ المجػاؿ لػ اةتمػاؿ مػر

ا﵀ دـ السػػكف فػػي الجيػػض فػػي زمػػاف معػ ٌػوف كمكػػاف معػ ٌػوف  ،ك م ػره س ػ ةايل ،
لةكاّ السكف في الجيض في زماف خر كمكاف خػر  ،كلػوس هػذا المػراد  ،ػؿ

)ُ) الدر المصكف ُ. ِٕٗ/
)ِ) ويظر  :جامع ال واف ُ. ِّٔ/
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الم ػراد تعوػػوف تعمػػؽ م ػره لامػػا إػػرب مػػف المواريػػض كالمّ سػػض  ،كهػػذا وكجػػب
جعؿ كاك )كزكجؾ) كاك معوض ج كاك عطؼ .

ًك ً
ً
وف ى ٍ ػ ىػريككٍا
وعػػا ذيػ كـ ىيويػػك يؿ لمػػذ ى
)كىوػ ٍػكىـ ىي ٍة ي ػ يػريه ٍـ ىجم ن
ككػػذلؾ ةكلػػل تعػػال  :ى
آؤ يك ٍـ){وكيس }ِٖ :
ىم ىك ىاي يك ٍـ ىيتي ٍـ ىك ي ىرىك ي
آؤ يك ٍـ) مععػػكنج معػػل يكيػػل
)ك ي ػ ىػرىك ي
ج وصػ ٌ عيػػد اليةػػاة كالمعسػروف جعػػؿى ى

مرفػػكع ؛ لػػذلؾ كجػػب عيػػدهـ ف وكػػكف معطكفنػػا  ،كالعطػػؼ هيػػا اطػػؿ كفاسػػد
ايدلض ا توض :

آؤ يك ٍـ) كاك
)ك ي ىػرىك ي
ُ-معي ا وض كتعسورها وكجب الوطػع عمػ كف كاكى ى
معوػػض  ،ج كاك عطػػؼ ؛ ك
ار ػػوف الم ػػركوف ك ػػركائاـ ،
يف ا وػػض تتإػػمف ةػك نا
كالةكار وياـ ووتإي جمعاـ في مكاف كاةد كزماف كاةد  ،كالتع ور عف هذا

المو ػ ػ ػػاـ وك ػ ػ ػػكف معيػ ػ ػ ػ المعو ػ ػ ػػض  ،ج ػ ػ ػػالعطؼ  ،كة ػ ػ ػػد ة ػ ػ ػػاؿ الط ػ ػ ػػرم ف ػ ػ ػػي

جموعػا  ،ذػـ
تعسورها)):ووكؿ تعال ذكره  :كوكـ يجمع الخمؽ لمكةؼ الةسػاب
ن
يوػػكؿ ةويئ ػػذ لم ػػذوف ػػرككا ػػا﵀ ا لا ػػض اييػػداد  :مك ػػايكـ  ،م  :امكذػ ػكا ف ػػي

مكإعكـ))

)ُ)

فالخطاب ذف مكجل لػ الم ػركوف مػف دكف ال ػركاّ  ،ف اػذا

التعسور ومتيع العطؼ ؛ ك
يف العطؼ ووتإي الت روؾ في الةكـ .

ػاي يك ٍـ) اسػ ػػـ فعػ ػػؿ مػ ػػر معي ػ ػ  :ايتظػ ػػركا  ،ك  ،الزم ػ ػكا  ،ك
)م ىكػ ػ ى
ِ -ى
امكذ ػػكا  ،ك اذ تػ ػكا  ،كفاعم ػػل إ ػػمور مس ػػتتر كاج ػػب اجس ػػتتار  ،وع ػػكد عمػ ػ
الم ركوف

)ِ)

كهذه هي ةكاعد اسـ الععؿ التي وجمع عمواػا اليةػاة كالمعسػركف

)ُ) جامع ال واف ُُ. ُِٗ/
)ِ) ويظر  :معايي الورف لأخعش ص ُِٕ  ،كمعػايي الوػرف عكاع ار ػل لمزجػاج ّ، ، ُْ/

كالكسوط في تعسور الورف المجود لمكاةدم ِ ، ْٓٔ/كالك اؼ ِ ، ِّّ/كالمةرر الكجوز
ي ػػف عطوػػض ّ، ُُٕ/كال وػػاف فػػي غروػػب عػراب الوػػرف  ،لأي ػػارم ُ ، ُُْ/كالت وػػاف فػػي
عراب الورف لمعك رم ِ ، َُ/كركح المعايي لآللكسي ٔ. ُُٔ/
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آؤ يك ٍـ) معطػكؼ عموػل  ،لكجػكد
)م ىك ى
)ك ي ىػرىك ي
 ،ك)) يتـ تككوػد لممإػمر فػي ى
ػاي يك ٍـ) ى
ػؾ اٍل ىجكيػ ػضى){ال ورة :
ػت ىكىزٍك يج ػ ى
اسػ ػ يك ٍف ىي ػ ى
)كيةٍم ىي ػػا ىو ػػا ىد يـ ٍ
التككو ػػد  ،كوكل ػػل تع ػػال  :ى
ّٓ})ُ) كالعطػػؼ وكجػػب ج ػكاز ف وةػػؿ المعطػػكؼ مةػػؿ المعطػػكؼ عموػػل ؛
يكيػػل مذا ػػض تكػرار اسػػـ الععػػؿ  ،عػػد ذكػػر مػػا وكج ػػل العطػػؼ  ،سػػاؿ سػػاطوف

ام كجل مف كجكه التودور  ،وص ٌ في هذه ا وض
اليةك مف لعاـ ل وائاـ ٌ ،
ف وة ػ ٌؿ المعطػػكؼ  ،كهػػك اسػػـ ظػػاهر  ،كاجػػب ا ظاػػار  ،مةػػؿ المعطػػكؼ
عمول  ،كهك إمور مستتر كاجب اجستتار ؟!.

ّ-الموصػ ػػكد ال ػ ػػركاّ  ،كمػ ػػا جػ ػػاّ فػ ػػي كتػ ػػب التعسػ ػػور  ،ايصػ ػػياـ

)ِ)
ػؤمركف ا ةام ػػض ف ػػي مكة ػػؼ الخ ػػزم م ػػع
كايكذ ػػاف ة ػػاؿ ا ػػف عطو ػػض  :ي
))و ػ ى
صػ ػػياماـ  ...كظػ ػػاهر هػ ػػذه ا وػ ػػض كف مةػ ػػاكرتاـ  ،هػ ػػي مػ ػػع ايصػ ػػياـ دكف

المّئكض  ،كعوس ا ف مروـ  ...كدكف فرعكف  ،كمف يع ًد مف ل
الجف  ،دلوؿ
ادتً يك ٍـ لى ىغ ًافمًوف){وكيس  }ِٗ:كهؤجّ لػـ وغعمػكا ةػط عػف
ةكلاـ  ) :ف يككيا ىع ٍف ًع ى ى
ع ادة مف ع دكهـ))

)ّ)

كالعطؼ ووتإي كف الخطاب مكجػل لػ الم ػركوف ،

عكال ػ ال ػػركاّ مػػف ايصػػياـ كايكذػػاف  ،كلاػػذا ةػػاؿ ا ػػف عا ػػكر المػػتكمـ عػػف
لسػػايل كلسػػاف اليةػػاة )) :ك اػػذا العطػػؼ صػػار ال ػػركاّ مػػامكروف الم ػػث فػػي
المكاف  ،كال ركاّ ايصياـ))

)ْ)

ككو ػػؼ وصػ ػ ف يوك كج ػػل ايم ػػر لػ ػ
لممعوض ؛ لوككف ايمر مكجانا ل الم ركوف مف دكف ال ركاّ .

ةج ػػار ج تعو ػػؿ ؟! ف ػػالكاك ذف

)ُ) ويظر  :ال واف في غروب عراب الورف ُ. ُُْ/
)ِ) ويظ ػ ػػر  :ج ػ ػػامع ال و ػ ػػاف ُُ ، ُِٗ/كالكس ػ ػػوط لمكاة ػ ػػدم ِ ، ْٓٔ/كالتعس ػ ػػور الك و ػ ػػر
ٔ ،ِْٓ/كالم اب َُ. ُّٕ/
)ّ) المةرر الكجوز ّ. ُُٕ/
)ْ) التةرور كالتيكور ُُ.ٖٔ-ٕٔ/
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ػاي يك ٍـ) اسػ ػػـ فعػ ػػؿ مػ ػػر ))كالعػ ػػرب تتكعػ ػػد  ،فتوػ ػػكؿ :
)م ىكػ ػ ى
ْ-تو ػ ػ كدـ كف ى
مكاي ػ ػ ػػؾ  ،كايتظ ػ ػ ػػر  ،فا ػ ػ ػػي كمم ػ ػ ػػض ج ػ ػ ػػرت عمػ ػ ػ ػ الكعو ػ ػ ػػد)) )ُ) ك))مختص ػ ػ ػػض
التادود)))ِ) كمعي العطؼ ومزـ ف وككف هػذا التادوػد مكجانػا لػ الم ػركوف
وإ ػ ػػا م ػ ػػف ايدل ػ ػػض عمػ ػ ػ كف كاك
 ،عكالػ ػ ػ ال ػ ػػركاّ عمػ ػ ػ ة ػ ػػد سػ ػ ػكاّ  ،كه ػ ػػذ ن

آؤ يك ٍـ) لممعوض ج لمعطؼ ؛ ك
صياما كايكا  ،ـ المّئكض ،
يف ال ركاّ ،
)ك ي ىرىك ي
ن
ى
ـ عوسػ عموػػل السػػّـ  ،ج ذيػػب لاػػـ  ،فػػي ع ػػادة مػػف ع ػػدكهـ  ،كلاػػذا جػػاّ
في التعسور كف عدالض ا﵀  ،س ةايل  ،توتإي ف وككف هذا التادوػد ج و ػمؿ

وكجػل لوػل التخكوػؼ
ال ركاّ ؛ يكيل ج ذيب لممع ػكد  ،كمػف ج ذيػب لػل  ،ج ٌ
)ّ)
كالتادود  ،كالكعود
كاّ يك ٍـ) اليصػ ػػب  ،كمػ ػػا جػ ػػاّ هػ ػػذا فػ ػػي كتػ ػػب
)ك ي ػ ػ ىػر ى
ٓ-ةػ ػػرت فرةػ ػػض ى
التعسور  ،عم كف الكاك معي )مػع) )ْ) كهػذه الوػراّة تعػزز ايدلػض السػا وض ،
كاّ يك ٍـ) اليصب عم معي المعوض ؛ يكيل هك كذلؾ
)ك ي ىر ى
فموس غرونا ف يوور ى
اذا المعي فػي ةػاؿ رفعػل  ،كةػد ذ ػت  ،كمػا م ٌػر تعصػومل  ،مجػيّ المععػكؿ
صرح ذلؾ سو كول  ،ك ٌراح كتا ل .
فكعا  ،ك
معل في المغض مر ن
آؤ يك ٍـ) مععكؿ معػل ػرغـ
)ك ي ىرىك ي
فما تودـ مكر ساسوض  ،تدؿ عم كف ى
رفعػػل  ،كسػػدكد عالوػػض  ،ج وسػػتطوع اليةػػاة كالمعسػػركف ف وع ركهػػا ؛ ذ ػػات

ػاي يك ٍـ) ٌج ذا اسػ ػػتطاعكا ف وكلج ػ ػكا
)م ىكػ ػ ى
عطعػ ػػل عم ػ ػ الإػ ػػمور المسػ ػػتتر فػ ػػي ى
الجمؿ في س لـ ً
الخواط .
ى
ى
)ُ) معايي الورف عكاع ار ل ّ.ُْ/
)ِ) التعسور الك ور ٔ.ِْْ/
)ّ) ويظر  :التعسور الك ور ٔ ، ِْٓ-ِْْ/كالم اب َُ. ُّٕ/
)ْ) ويظ ػ ػػر  :الك ػ ػػاؼ ِ ، ِّّ/ك يػ ػ ػكار التيزو ػ ػػؿ لم وإ ػ ػػاكم ّ ، ُُُ/كال ػ ػػدر المص ػ ػػكف
ٔ ، ُٖٗ/كفت الودور ِ.ْٓٔ/
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المطمػػب الثػػاني  :رفػػع المفعػػكؿ معػػه بػػيف العطػػؼ المفظػػي كالعطػػؼ

المعنػػكم  :يع كرفػػت كاك العطػػؼ ػ ك
ػاف ))معياهػػا :
ايكؿ ))

)ُ)

ػراؾ الذػػايي فومػػا دخػػؿ فوػػل

فا ػذا هػػك معي ػ العطػػؼ  ،كمػػا العطػػؼ المعظػػي فػػّ عّةػػض لػػل

ػػالمعي كةػػد توػػدـ ةػػكؿ سػػو كول عػػف المععػػكؿ معػػل المرفػػكع  ،كايمذمػػض التػػي

است ػػاد اػػا فػػي هػػذا المكإػػكع  ،كت ػ ٌػوف اكيػػل سػ كػكغ رفػػع المععػػكؿ معػػل عطعػػل
ككإػةاا
عم ما ة مل لعظنػا  ،لعسػاد عطعػل معيػ  ،كةػد ص ٌػرح اػذه الةوووػض
ٌ
راح كتا ل  ،كالسورافي  ،كايعمـ ال يتمرم  ،ككذلؾ صػرح اػا ا ػف مالػؾ ،

ك
))فإف العرب استعممت الكاك معي )مع) في مكاإع ج وصم فواا
وكلل :

العطؼ  ،كفي مكاإع وصػم فواػا العطػؼ  ،كالمكاإػع التػي ج وصػم فواػا
العطػػؼ عم ػ إػػر وف  :ةػػدهما تػػرؾ فواػػا العطػػؼ لعظنػػا كمعي ػ  ،كالذػػايي :
اسػػتعمؿ فواػػا العطػػؼ لمجػػرد المعػػظ  ،كاسػػتعماؿ اليعػػت عم ػ الج ػكار  ،فمػػف

ػت سػػور كاليو ىػؿ  ...كمػف الذػايي ةػػكلاـ :
ػاّ كالخ ػ ضى  ،كمازل ي
ايكؿ اسػتكل الم ي
ي ػػت عم ػػـ كماليػػؾ ) رف ػػع مال ػػؾ) م  :ي ػػت عم ػػـ م ػػع مال ػػؾ  ،كو ػػؼ ت ػػدلره ،
)ِ)

كمالؾ معطكؼ في المعظ  ...ك
يف الماؿ ج يوخ ر عيل  ،ػ) عمـ)))
كةاؿ ك ةواف اييدلسي )) :كذهب ا ف خركؼ كت عل ا ف مالؾ لػ
.

كف العرب تستعممل في مكاإع ج وصم فواا العطؼ  ،كذلؾ عم إػر وف :

ػاّ كالخ ػ ضى ،
ةدهما  :ترؾ فول العطػؼ لعظنػا كمعيػ ن  :كوػكلاـ  :اسػتكل الم ي
ػور كاليو ػ ىػؿ  ...كالذ ػػايي  :اس ػػتعمؿ فو ػػل العط ػػؼ لمج ػػرد المع ػػظ ،
كم ػػا زل ػ ي
ػت اس ػ ي

ػت
ػت عمػ يػـ كماليػػؾ  ،م  :يػ ى
كاسػػتعماؿ اليعػػت عم ػ الج ػكار ،كميػػل ةػػكلاـ  :يػ ن
عمػ يػـ مػػع مالػػؾ كوػػؼ تػػدلره  ...كمسػػائؿ هػػذا ال ػػاب ر عػػض ةسػػاـ  :ايكؿ  :مػػا
)ُ) الموتإ ػ ػػب ُ ، ٕٓ/كويظ ػ ػػر  :رص ػ ػػؼ الم ػ ػػايي لمم ػ ػػالوي صّْٕ  ،كالجيػ ػ ػ ال ػ ػػدايي
صُٖٓ .
)ِ) رح التساوؿ ِ .ُُٗ ، َُٗ/كويظر  :رح التساوؿ لممرادم ص ُٓٓ .
963

وجب فول العطؼ )وعيي  :ما وجب في المععػكؿ معػل الرفػع لعطعػل لعظنػا عمػ
يت
معطكؼ عمول مرفكع) كج وجكز اليصب  ...يةك :ك حؿ رجؿ كإوعتيل  ،ك ى

كريوؾ  ...كالوسـ الذايي  :ما وجب فول )في المععكؿ معل) اليصب  ...يةك :
ػيعت ك ػػاؾ  ...كالوسػػـ الذالػػث  :مػػا وػػرج فوػػل العطػػؼ ) وعيػػي  :مػػا
مػػا صػ ى
ورج في المععكؿ معل الرفع لعطعل لعظنا عم مرفكع) يةك  : ...كوؼ تكػكف

كةصعضه مف ذرود  ...كالوسـ ال ار ع  :ما ورج فول اليصب  ...يةك ةكلؾ  :ج

تغت ػػذ الس ػػمؾ كالمػ ػ ىف  ،كج وعج ػػؾ ايكػ ػ يؿ كال ػ ػ ىع  ،م  :م ػػع المػ ػ ف  ،كم ػػع
)ُ)
ال ع))

فود كإ ا ف مالػؾ ك ػك ةوػاف اييدلسػي هػذه المسػالض  ،ةػوف ذكػ ار

كف ةػػاؿ المععػػكؿ معػػل فػػي ةػػاؿ رفعػػل  ،ت ػ ل ةػػاؿ اليعػػت المرفػػكع الػػذم يجػ كػر
ػب خػ و
عمػ الجػكار  ،فػػي يةػػك ةػػكؿ العػػرب  :هػػذا يجةػ يػر إػ ٍّ
ػرب ؛ ذ لػػـ وعػػرب
)خ ػ و
ػ)إب) لج ػ ٌػره ؛ ك
ٍّ
لعظو ػػا  ،ػػؿ يع ػػرب يعتنػػا
ػرب) يعتنػػا لػ ػ
يف ه ػػذا الج ػ كػر ك ػػاف ن

فكعػا  ،فإكيػل
لػ)جةر)
ن
استيادا ل المعي  ،ككذلؾ المععكؿ معل عيد مجوئل مر ن
ج وص ػ ع ار ػػل معطكفنػػا ؛ ك
يف هػػذا العطػػؼ كػػاف لعظًوػػا  ،ػػؿ وجػػب ع ار ػػل
وإا .
استيادا ل المعي
مععكنج معل
ن
ن
دج مػف ف وصػةةكا مػذهب سػو كول  ،كوعػ لدلكه  ،إلغػاّ فكػرة
كاليةاة ن

فكع ػػا  ،كم ػػا وعرإ ػػل
العط ػػؼ المعظ ػػي  ،كاجعتػ ػراؼ مج ػػيّ المعع ػػكؿ مع ػػل مر ن
المعي ػ  ،كووتإػػول الةكػػـ السػػدود  ،فاػػـ ػػدج مػػف ذلػػؾ  ،ارةػػك وعػػززكف هػػذا
ةرفػكا
المعاكـ الخاطح كو وعكيل  ،كوعممكف ل  ،ك يوكؿ تع ور خر ،كياـ ٌ

)ُ) ارت اؼ الإرب ِ. ِٖٗ-ِٖٔ/
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فرةكا وف الميصكب كالمرفكع عمػ
هذه الةوووض  ،ك جامكها عيدما ٌ
)ُ)
ايكؿ مععكؿ معل  ،كالذايي معطكؼ

سػاس ٌف

ةاؿ السػوكطي )) :كةػاؿ اي ىػذم  :العػرؽ ػوف كاك المععػكؿ معػل ككاك
ػت  :ةػػاـ زوػػد كعمػ هػرك  ،لػػوس ةػػدهما مّ نسػػا لآلخػػر  ،كج
العطػػؼ كيػػؾ ذا ةمػ ى
ػيعت
ةمت  :ما ص ى
فرؽ وياما في كةكع الععؿ مف كؿ مياما عم ةدة  ،فإذا ن

ػت فػي
العخر ؟ فإيما ترود  :ما
صيعت مع وؾ ؟ ك وف مغ ى
ى
ك اؾ ؟ كما ى
يت ك ي
)ِ)
يت مع العخر في افتخارؾ كتةووؾ ل))
فعمؾ ل ؟ كما ى
كةػػد سػ ؽ غوػػر مػرة كف المععػػكؿ معػػل فػػي المذػػاؿ  :مػػا يػػت كالعخػ يػر ،
هك مما جاز فوػل الكجاػاف  ،كالرفػع كذػر ك جػكد  ،كةػد ةريػل سػو كول المذػاؿ :
ػت كالعخ يػر) المرفػكع عػدها
كوؼ يت كةصعضه مف ذرود  ،فود يج ًعمى ٍ
ت كاك )مػا ي ى
اجسػػـ  ،ككاك)مػػا صػػيعت ك ػػاؾ) الميصػػكب عػػدها اجسػػـ عمػ المعوػػض اتعػػاؽ

االيةاة .

كهذا وعيي كف سو كول ةػوف ذكػر جػكاز اليصػب كالرفػع لػـ وع ًػف ػالرفع

العطػػؼ ةوووػػض  ،م  :العطػػؼ المعيػػكم  ،ػػؿ العطػػؼ المعظػػي  ،كلػػـ يوػػدخؿ
العطػػؼ المعيػػكم إػػمف ايكجػػل التػػي

جموعػػا إػػمف
ػػار لواػػا  ،ػػؿ جعماػػا
ن

)ُ) ويظ ػػر  :المعص ػػؿ ف ػػي عم ػػـ العر و ػػض لمزمخ ػػرم ص ِٕ ، ٕٔ-كك ػػؼ الم ػػكؿ ف ػػي
المورب ج ف عصعكر ص ِِٓ ، ِِٔ-ك رح
اليةك لمةودرة الوميي ص ُُٕ ، َُِ-ك ل
ػػذكر ال ػػذهب ج ػػف ه ػػاـ ص ُِٗ ، ِِْ-ك ػػرح ا ػػف عوو ػػؿ ُ ، ّٓٗ-َٓٗ/كهم ػػع

الاكامع ِ. ِْٕ-ِِْ/
)ِ) اي ػ اه كاليظػػائر  . ُٖٕ/ِ :كعػػرؼ السػػوكطي ايىػػذم  ،وكلػػل  )) :جماعػػض
مػػف المتوػػدموف  :ػػك الةسػػف عمػػي ػػف مةمػػد ػػف عمػػي الكتػػامي  ،ػػوه ػػي ةوػػاف  ،كمػػف
ػػارهـ

المتاخروف  :رجػؿ ة ػؿ عصػريا وسػور  ،دركػل صػةا يا  ،كلػل ةػدكد فػي اليةػك  ،كج عمػـ
ػوئا مػػف ترجمتػػل)) غوػػض الكعػػاة ِ . َّٖ/كع ػػرؼ المتوػػدـ اكيػػل المعػػركؼ ػػا ف الإ ػػائع
ػن

المتكف سيض َٖٔهػ  ،المصدر يعسل ِ. َُٕ/
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معي ػ كاةػػد  ،هػػك معي ػ المعوػػض  ،م  :كيػػل جعػػؿ المععػػكؿ معػػل عم ػ

ر عػػض

ةسػػاـ  ،مععػػكؿ معػػل كاجػػب اليصػػب  ،كمععػػكؿ معػػل كاجػػب الرفػػع  ،كمععػػكؿ

معل جاز فول الكجااف كاليصب كذر ك جكد  ،كمععكؿ معل جاز فوػل الكجاػاف

كالرفع كذر ك جكد .

ةرفػ ػكا ه ػػذه الةووو ػػض ك
ػرت ة ػػؿ ةمو ػػؿ كف كذو ػ نا
كة ػػد ذك ػ ي
ػر م ػػف الية ػػاة ٌ
جامكها  ،كةد ت وف لي ذلػؾ مػف خػّؿ مػا ةالػل ا ػف عصػعكر كغوػره  ،فوػد ةػاؿ
ػت كزوػ نػدا ؟ ج وجػػكز هيػػا ذا
مػػا يصػػل )) :كالعطػػؼ ة ػػو  ...ككػػذلؾ كوػػؼ يػ ى
ػت  :كزو هػد ؛ لكػاف التوػدور  :كوػؼ
ردت معي الجمع ٌج اليصب ؛ يكيؾ لك ةم ى
ى

ػت ككوػػؼ زوػ هػد ؟ فوكػػكف س ػؤ ناج عػػف كػ لػؿ كاةػػد ميامػػا عم ػ اجيع ػراد فوتغوػػر
كيػ ن
المعيػ )) )ُ) هػذا ةكلػل  ،ككاكيػل لػـ وطمػع عمػ كػّـ سػو كول الػذم توػ كدـ ذكػره ،
كهػػك ةكلػػل )) :مػػا يػػت كع ػ يػد ا﵀  ،ككوػػؼ يػػت كع ػ يػد ا﵀ ) رفػػع ع ػػد ا﵀ فػػي
)ِ)
ردت معي )مع) عمػ كوػؼ))
عطعت الكاك  ،ذا
المذالوف)  ...يكيؾ ٌيما
ى
ى
وإػػا جعػػؿ الرفػػع كذػػر ك جػػكد  ،صػ كػرح ػػذلؾ وكلػػل :
ػػؿ سػػو كول كمػػا تو ػ كدـ ن

ودا؟ كمػا يػت كزو نػدا  ،كهػك ةموػؿ فػي
ياسا ووكلكف  :كوؼ يت كز ن
))كزعمكا كف ن
)ّ)
كّـ العرب))
ار ك ػػّـ س ػػو كول كالية ػػاة كاست ػػاادهـ م ػػف ك ػػّـ الع ػػرب
كةػػد تو ػػدـ مػ ػرنا

يت كةصعض مف ذرود  ...عكاجماعاـ عم جػكاز رفػع
المذاؿ الم اكر  :كوؼ ى
)ةصعض) كيص اا  :عكاجماعاـ عم كف الرفػع كذػر ك جػكد  ،ػرغـ عػدـ صػةض
ةمؿ الرفع عم العطؼ الةوووػي ؛ لعػدـ صػةض السػؤاؿ عػف ةػاؿ مػا ج وعوػؿ
 ،فإذا جاز في ايكذر كايرج  ،رفع ما عد الكاك في هػذا المذػاؿ  ،جػاز مػف
)ُ) رح جمؿ الزجاجي ِ. ِِٖ-ُِٖ/
)ِ) المصدر يعسل  ،تةووؽ هركف ُ ، َُّ/كتعموؽ دوع ُ.َّٔ/
)ّ) المصدر يعسل  ،تةووؽ هركف ُ ، َّّ/كتعموؽ دوع ُ. ِّٔ/
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اب كل رفع ما عد الكاك في المذػاؿ الػذم است ػاد ػل ا ػف عصػعكر  :كوػؼ

ود  ،عم معي المعوض  ،كممػا ج ػؾ فوػل كف ا ػف عصػعكر ميػع كجػل
يت كز ه
ى
الرفع لجامل اذه الةوووض  ،كهي جكاز الرفع عم معي المعوػض  ،عمػ اليةػك

الذم كرد في كّـ العرب  ،ككما وكياا سو كول .

ػػكاؿ فواػػا  ،فإكيػػل

ػتيادا ل ػ هػػذه الةوووػػض التػػي ص ػ ةت ويػػض ج
كاسػ ن
غو ػػر ص ػػةو م ػػا ةال ػػل الية ػػاة م ػػف ع ػػده  ،كو ػػكؿ و ػػس الةمص ػػي )) :كةكل ػػل ،

ك ػػ)جاّ زوػ هػد كعمػ هػرك  ،ةػػاؿ الةعوػػد  :اعمىػ ٍػـ كف معي ػ الرفػػع كاليصػػب مختمػػؼ ؛
معا ،
معا  ،كفي الرفع وةتمؿ ٍف وككيا جاّا ن
يكيل مع اليصب وككياف  :جاّا ن
ك ميعردوف  ،كالذايي ة ؿ الكاك  ،ك العكس  ،فكوؼ وةكـ رجةاف الرفع مع

ص ػػا يص ػػب ج
اخ ػػتّؼ المعيػ ػ  ،كال ػػذم وظا ػػر ٍف وو ػػاؿ ٍ :ف ةص ػػد المعو ػػض ي ً
)ُ)
غور ،عكا ٍف لـ ووصد المعوض ىيصًا رفع ج غور))
ف ػػي ه ػػذا الك ػػّـ خم ػػط كتةرو ػػؼ لمةووو ػػض  ،فوكل ػػل )) :فكو ػػؼ يوةك ػػـ

رجةاف الرفع مع اختّؼ المعي ؟!)) ةوووض ج ؾ فواا ٌ ،ج كف سػو كول لػـ
كرج ػ
ػرج ً الرفػػع عم ػ اليصػػب  ،كهمػػا معيوػػاف مختمعػػاف  ،عكاكيمػػا ذكػػر ذلػػؾ ٌ
وػ ٌ
الرفع  ،كالمعي في الةالوف كاةد  ،كهك معي المعوض .

كهػػذا الخمػػط ظاػػر جػػّّ مػػف خػػّؿ اليةػػاة المةػػدذوف الػػذوف ترجم ػكا

مساياـ ما اع في كتب اليةك  :ةاؿ ايستاذ ع اس ةسف )) :ةاجت اجسـ
عػػد ال ػكاك لػػل ر ػػع ةػػاجت ٌ :كلاػػا  :ج ػكاز عطعػػل عم ػ اجسػػـ السػػا ؽ  ،ك
يص ػ ل مععػػكنج معػػل ،كالعطػػؼ ةسػػف  ،مذػػؿ  :ػػال ،الرجػػؿ كاج ػػف فػػي الةعػػاكة
الإ ػػوؼ  ،فكمم ػػض )اج ػػف) وج ػػكز رفعا ػػا ػػالعطؼ عمػ ػ الرج ػػؿ  ،ك يصػ ػ اا

)ُ) ةا وض وس الةمصي  ،اامش رح التصرو ِ. َِٓ/
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مععكجن معل  ،كلكف العطؼ ةسف مف اليصب عم المعوض  ...كمذمل :
ايب كالجد عم الكلود  ،إاّ الومر كاليجكـ))

)ُ)

عؽ

كمذؿ هذا ةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي )) :معي المصاة ض  :وعيي

اليةػػاة المصػػاة ض  ،ك التيصػػوص عمػ المعوػػض  ،مصػػاة ض مػػا عػػد الػكاك لمػػا
ػت كمةم نػدا
ة ماا في كةت كاةد  ،سػكاّ ا ػتركا فػي الةكػـ ـ ج  ،فوكلػؾ  :جئ ى
 ،معياه  :جئتما في كةت كاةد  ،كهذا هك العرؽ وف كاك المعوض ككاك العطػؼ
 ،فػكاك العطػػؼ ووتإػػي الت ػروؾ فػػي الةكػػـ  ،سػكاّ اةتػػرف معػػل الزمػػاف ـ لػػـ

ووتػػرف  ،ك كمػػا كاك المعوػػض فتعوػػد اجةت ػراف الزمػػاف س ػكاّ ا ػػتركا ػػالةكـ ـ ج ،

ردت
عكاوإػػاح ذلػػؾ كيػػؾ ة ػػوف توػػكؿ  :جػػاّ مةم ػ هػد كخالػ نػدا  ،اليصػػب  ،فو ػػد
ى
ػت :
التيصػػوص عم ػ المصػػاة ض  ،م  :كيامػػا جػػاّا فػػي كةػػت كاةػػد  ،عكا ٍف ةمػ ى

ػيص عم ػ
جػػاّ مةمػ هػد كخالػ هػد  ،فوػػد فػ ى
ػدت يامػػا ا ػػتركا فػػي المجػػيّ  ،كلػػـ تػ ٌ
ت
كياما جاّا فػي كةػت كاةػد  ...فػإذا
ردت التيصػوص عمػ المصػاة ض يصػ ى
ى
)ِ)

عطعت))
 ،عكا ٍف لـ ترد التيصوص عم ذلؾ
ى
فم ػػا ذكػ ػره ايس ػػتاذ ع ػػاس ةس ػػف  ،كال ػػدكتكر فاإ ػػؿ الس ػػامرائي ع ػػف
لسػػاياما كلسػػاف اليةػػاة  ،مخػػالؼ لمػػا صػػرح ػػل سػػو كول الػػذم ػوكف كف المععػػكؿ

فكعػػا  ،كفػػي المكإػػع الػػذم ومتيػػع فوػػل
معػػل كمػػا وجػػيّ ميصػػكنا  ،وجػػيّ مر ن
يص في المعوض  ،ةت كيل كرد في كػّـ
وإا  ،ك عد كاك هي ا
معي العطؼ ن

فكعػػا فػػي التركوػػب يعسػػل ؛ يةػػك المذػػاؿ الم ػػاكر  :كوػػؼ
العػػرب ميصػػكنا كمر ن
يت كةصعضن مف ذرود  ،اليصب  ،ككوؼ يت كةصعضه مف ذرود الرفع  ،فا ككد
ػص فػػي المعوػػض  ،كالعطػػؼ فػػي الػػكجاوف ممتيػػع  ،ك
يف
كف الػكاك فػػي الػػكجاوف يػ ا

السواؽ في كمواما سواؽ معوض  ،كةد كذر ما است اد ل اليةاة
)ُ) اليةك الكافي ِ. ِِْ/
)ِ) معايي اليةك ِ. َِٓ/
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مف هيا وت وف عدـ صةض ما ذهب لول اليةاة مف عد سو كول  ،كهك

المذهب الػذم ت يػاه الػدكتكر فاإػؿ السػامرائي  ،وكلػل )) :كالػذم وظاػر لػي :
صػػا رفػػع ج
ت ج غوػػر  ،عكا ٍف لػػـ ووصػػد المعوػػض ي ً
ٍف ةصػػد المعوػػض ي ً
صػػا يص ػ ى
)ُ)
غور))
كالذم كرد في المغض  ،كيل ٍف ةصػد المعوػض يصًػا جػاز فػي المغػض الرفػع
كاليصػػب  ،عكا ٍف لػػـ ووصػػد المعوػػض  ،م  :تعػوكف العطػػؼ فإكيػػل ج وتعػوكف الرفػػع ،

فكعػػا  ،كوجػػب
ػػؿ تتعػ ٌػوف الت عوػػض  ،فوجػػب الرفػػع ذا كػػاف المعطػػكؼ عموػػل مر ن
مجركر .
نا
اليصب ذا كاف ميصكنا  ،كالجر ذا كاف

مجركر
نا
المبحث الثالث  :المفعكؿ معه
المطمب األكؿ  :الشاود القرآني  :جػاّ ج لػر المععػكؿ معػل فػي ةػدل
ػت مػػف المعوػػد كالإػػركرم ف تكمٌػػـ عم ػ
الو ػراّات الس ػ عوض المت ػكاترة ؛ لػػذا روػ ي
الوراّات الوريوض  ،كةكـ اجةتجاج اا في المغض كاليةك .

ظػػا كاةػ نػدا ،
كرد ٌف الي ػػي  لػػـ ومتػػزـ عيػػد تعمومػػل الوػػرف لممسػػمموف لع ن
ركل ك ع ود الواسـ ف سّـ ةاؿ  :ةدذيا وزود كوةو ف سعود كّهما عػف

ؾ ف ػي صػػدرم
ةموػػد الطكوػػؿ عػػف يػػس ػػف مالػػؾ عػػف ػػي كعػػب ةػػاؿ :مػػا ة ػ ٌ
ػػيّ ميػػذ سػػممت ٌج ييػػي ةػػرت وػػض كةرهػػا خػ ػػر غوػػر ةراّتػػي فومػػت )لػػل) :
ةريواػػا رسػػكؿ ا﵀  فوػػاؿ ) لػػي )  :ةريواػػا رسػػكؿ ا﵀  فومػػت  :وػػا رسػػكؿ

ا﵀ ةرتيػي وػض كػذا ككػػذا ؟ ةػاؿ :يعػـ ،كةػاؿ ا خػػر :لػوس تورئيػي ) وػا رسػػكؿ

ا﵀ ) وػػض كػػذا ككػػذا ؟ ةػػاؿ :يعػػـ ) ،فػػاةر رسػػكؿ ا﵀  ػػالوراّتوف عم ػ الػػرغـ
م ػػف اختّفام ػػا) فو ػػاؿ :ف ج رو ػػؿ كموكائو ػػؿ تو ػػايي فوع ػػد ج رو ػػؿ ع ػػف وموي ػػي
كموكائوؿ عف وسارم  ،فواؿ ج روؿ :اةر الورف عمػ ةػرؼ  ،فوػاؿ موكائوػؿ :

استزده  ،ةت

م ،س عض ةرؼ ككؿ ةرؼ كاؼ اؼ

)ُ) المصدر يعسل ِ. َِٗ/
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يػزؿ هػػذا الوػرف مغػػض

كركل الإػةاؾ عػف ا ػػف ع ػاسٌ :ف ا﵀ تعػػال
كؿ ةي مف ةواّ العرب  ،كفي ةدوث ا ف ع اس في الصػةوةوف ف رسػكؿ
ا﵀  ةاؿ ةريي ج ػ روؿ عمػ ةػرؼ فراجعتػل فمػـ زؿ سػتزوده كوزوػديي ةتػ

ايتاػ لػ سػ عض ةػػرؼ  ،كفػي ةػػدوث يىػي عيػػد مسػمـ ٌف ر ػػي رسػؿ لػػي ف
ػرددت لوػل ف ه لػكف عمػ متػي فارسػؿ لػي ف ةػرئ
ةرئ الورف عم ةرؼ ف ي
ػرددت لوػل ف هػ لػكف عمػ متػي  ،فارسػؿ لػي ف ةػػرئ
الوػرف عمػ ةػرفوف  ،ف ي
الورف عم س عض ةػرؼ  ،كفػي ةػدوث خػر ف ج روػؿ عموػل السػّـ ةػاؿ لػل:

فاومػا ةػرؼ ةػرؤكا فوػد صػا كا
ف ا﵀ وامرؾ ف تورئ متؾ عم س عض ةرؼ ٌ
 ،كركم عػػف عمػػي كا ػػف ع ػػاس  مػػف ف الي ػػي  كػػاف ووػػرئ اليػػاس مغػػض
كاةػدة فا ػتد ذلػؾ عمػواـ  ،فيػػزؿ ج روػؿ عموػل السػّـ فوػػاؿ وػا مةمػد ةػرئ كػػؿ

ةكـ مغتاـ

)ُ)

كةػػد جػػاّ فػػي الصػػةوةوف عػػف ا ػػف ػػااب ف عمػػر ػػف الخطػػاب 

ػمعت ه ػ ػػاـ ػ ػػف ةكػ ػػوـ ووػ ػػر سػ ػػكرة العرةػ ػػاف فػ ػػي ةوػ ػػاة رسػ ػػكؿ ا﵀ 
ةػ ػػاؿ :سػ ػ ي
فاستمعت لوراّتل فإذا هك وورؤها عم ةركؼ كذورة لـ وورئيواا رسكؿ ا﵀ 
ػب عموػل ) فتصػٌرت ةتػ سػمـ فم تػل
فكدت سػاكره فػي الصػّة ) م :كػ ي
ي
ػدت ذ ي
ردائ ػػل  ،فوم ػػت :م ػػف ة ػػرؾ ه ػػذه الس ػػكرة الت ػػي سػ ػػمعتؾ تورؤه ػػا ة ػػاؿ  :ةريوا ػػا

رسػػكؿ ا﵀  فومػػت  :كػػذ ت فػكا﵀ كف رسػػكؿ ا﵀  ةػػد ةريواػػا عم ػ غوػػر مػػا

فايطموت ل ةكده ل رسكؿ ا﵀  فومػت  :وػا رسػكؿ ا﵀ ليػي سػمعت
ةرت ،
ي
هػػذا ووػػر سػػكرة العرةػػاف عمػ ةػػركؼ لػػـ توريواػػا  ،فوػػاؿ رسػػكؿ ا﵀ ً : 
رسػٍمل
وػاعمر  ،ذػـ ةػػاؿ :اةػر وػػا ه ػاـ فوػػر عموػل السػػكرة التػي سػػمعتل وورؤهػا  ،فوػػاؿ

لت  ،ذـ ةاؿ :اةر وا عمر ،فوػرت الوػراّة التػي ةريػي
رسكؿ ا﵀  : هكذا يز ٍ

)ُ) ويظر  :تاكوؿ م كؿ الورف ص ِٗ. ِّ-
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 ،فوػػاؿ رسػػكؿ ا﵀  هكػػذا ً
ػت  ،كف ه ػػذا الوػ ػػرف ييػػزؿ عم ػ س ػ عض ةػػرؼ
ييزلػ ٍ
توسر ميل )ُ).
فاةرؤكا ما ٌ
وت ػوكف مػػف هػػذه الركاوػػض الػكاردة فػػي الصػػةوةوف كف لاجػػض ةػروش يعسػػاا

كايػت تتإ ىػمف عػدة ةػراّات ؛ فعمػر ػف الخطػاب  ،كه ػػاـ ػف ةكػوـ  ،رإػػي
ا﵀ عيام ػػا  ،الم ػػذاف اختمع ػػت ةػ ػراّة ة ػػدهما ع ػػف ةػ ػراّة ا خ ػػر  ،كّهم ػػا م ػػف

ةروش .

كذكر ا ف ةتو ض كيل كاف مف توسور ا﵀ يي لمض الورف في كؿ يزكلل كيل
سػ ةايل مػػر رسػػكلل  كسػػاطض ج روػػؿ ػػاف ووػػرئ كػ كؿ ةػػكـ مغػػتاـ كمػػا جػػرت
ػذّ ) ووػ ػػر )عتٌػ ػ ةػ ػػوف) يكي ػػل هكػ ػػذا ومع ػػظ اػ ػػا
عمو ػػل ع ػػادتاـ  ،فالاػ ػػذلي ) م ػ ن
كوسػ ػػتعمماا  ،كايسػ ػػدم ووػ ػػر )تًعممػ ػػكف) ك) تًعمػ ػػـ ) ك)كتًسػ ػػكد كجػ ػػكه ) وورؤهػ ػػا
جموعا ػػا كس ػػر الت ػػاّ ج عتةا ػػا  ،كالتموم ػػي وام ػػز كوو ػػر ) فػ ػؤاد ـ مكسػ ػ )،

كالور ي ج وامز فوور ) فكاد ـ مكس ).
كلػك كف كػػؿ فروػؽ مػػف هػؤجّ ً
يمػػر ف وػػزكؿ عػف لغتػػل كمػا جػػرل عموػػل

تد ذلؾ عموػل  ،كعظمػت المةيػض فوػل كلػـ ومكيػل
اعتواده ن
طعّ ك اكا ككاّن ج ٌ
الوراّة ماجض ةروش ٌج عد رواإض لميعس طكومض  ،كتذلوؿ لمساف كةطع لمعادة

 ،ف ػػاراد ا﵀ رةمت ػػل كلطع ػػل ف وجعػ ػػؿ ل ػػل يمتكس ػ نػعا فػ ػػي المغ ػػات كمتصػ ػرفنا فػ ػػي
)ِ)
الةركات لتوسوره عمواـ في الدوف
تتإ مما مر ذكػره مسػالتاف :كجهمػا  :كف الوػرف الكػروـ يػزؿ ماجػض

ةروش لعصاةتاا  ،فود كايت تمذؿ المغض ايد وػض الم ػتركض ػوف الو ائػؿ العر وػض

)ُ) ويظ ػػر  :ف ػػت ال ػػارم  ،رة ػػـ الة ػػدوث ُِْٗ ك ػػرةل ٓ ، ّٗ-ِٗ/كِْٗٗ ك ػػرةل
ٗ ، ْٗ-َّ/كَُْٓ ك ػرةل ٗ ، َُٗ/كّٔٗٔ ك ػرةل ُِ ، ّٕٖ/كَٕٓٓ ك ػػرةل
ُّ ، ّٖٔ-ّٕٔ/كصةو مسمـ

رح ا ماـ اليككم ٔ َّْ/رةـ الةدوث ُٖٔٗ .

)ِ) ويظر  :تاكوؿ م كؿ الورف ص ِٗ. ِّ-
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وإػا ،
 ،هذا في ايعـ ايغمب  ،م :كف الورف الكروـ ييزؿ غور هػذه المغػض ن
مذّ كف لاجض تموـ تي ر الامزة فتةوواا كو اركاا في ذلؾ كذر ال دك
مف ذلؾ ن

فووكل ػ ػ ػػكف  :رس  ،ك ػ ػ ػػئس  ،كفػ ػ ػ ػؤاد ،كخاس ػ ػ ػػئض  ،ويم ػ ػ ػػا وسػ ػ ػ ػالؿ الةج ػ ػ ػػازوكف
)الور وكف) الامزة كج وي ركياا ٌ ،ج ذا رادكا مةاكاة التمومووف فووكلكف :راس
 ،ك وس  ،كفكاد  ،كخاسػوض  ،كةػد يزؿ الورف الكروـ ااتوف المغتوف.

كالذايوض  :كيل ةوف يوذكر كف الورف يزؿ ماجض ةروش ج وعيي هػذا كيػل
يزؿ وراّة كاةدة  ،كما تودـ  ،ذ لـ تكف لاجض ةروش ةراّة كاةدة  ،ػؿ كايػت

تإػـ ةػراّات عدوػدة  ،فػػي إػػكّ ذلػؾ ومكػػف الوػكؿ  ،كا﵀ عمػػـ  ،كف الوػراّات

في عاد رسكؿ ا﵀  كايت عم ةسموف:

الوسـ ايكؿ  :ةراّات مكةٌتض  ،لـ وكف الرسكؿ  وور اا في صّتل
ةر اا رسػكؿ ا﵀  م ارعػاة
ميزلض ؛ عكاكيما ك
؛ يياا في الةوووض لـ تكف ةراّات ٌ
لًمىاجػ ً
يياػػا كايػػت فػػي
ػات الو ائػػؿ  ،كهػػذه هػػي الوػراّات التػػي لغاهػػا عذمػػاف ٌ 
ػور لك ػػؿ م ػػف ل ػػـ وس ػػتطع ف وو ػػر الو ػػرف ٌج
عا ػػد رس ػػكؿ ا﵀  رخص ػػض كتوس ػ نا

الخاص ػػض  ،كة ػػد ي طم ػػت ه ػػذه الرخص ػػض ف ػػي عا ػػد عذم ػػاف  ذل ػػؾ ٌف
ماجت ػػل
ٌ
دت لسيتاـ عم ةراّة الوػرف ػالوراّة التػي كػاف ووػر اػا رسػكؿ ا﵀
الياس ك
تعك ٍ

 في صّتل.

الوسػػـ الذػػايي  :ةػراّات دائمػػض ذا تػػض تا عػػض لمغػػض ةػروش  ،ك خػػرل تا عػػض

لمغات ة ائؿ خرل  ،يزؿ اا الورف الكروـ  ،ج مراعاة لماجػات تمػؾ الو ائػؿ ؛
كلكػ ػػف لكػ ػػكف هػ ػػذه الو ػ ػراّات مغػ ػػت مسػ ػػتكل لغػ ػػض ة ػ ػروش مػ ػػف ةوػ ػػث ّغتاػ ػػا
كفصػػاةتاا  ،كهػػذه هػػي التػػي واهػػا عذمػػاف  كك كةػػد ايمػػض ا سػػّموض عم ػ

كووػر اػا لػ
اختّؼ لاجاتاـ لموراّة اا ؛ يكياا ةراّات روػد اػا ف تيتمػ  ،ي
ةوػاـ السػاعض  ،لككياػػا ةػراّات يػػزؿ اػا ج روػػؿ  ،كةػر اػػا الرسػكؿ  ،صػػم ا﵀
المدكيض في المصػاةؼ التػي ػوف وػدويا الوػكـ
عمول كسمـ  ،في صّتل  ،كهي
ك

تةت اسـ الوراّات الس ع كالوراّات الع ػر  ،التػي هػي يعػس المصػاةؼ التػي
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جمع فواا زود ف ذا ت الوػرف كيرسػمت فػي خّفػض عذمػاف  مػف المدويػض لػ

كعرفػػت اسػػـ المصػػاةؼ العذمايوػػض يسػ ض لػ الخموعػػض الذالػػث الػػذم
ايمصػػار ،ي
مػػر يسػػخاا عكارسػػالاا  ،كهػػذه المصػػاةؼ هػػي يعسػػاا الميوكلػػض عػػف الصػػةؼ
التي جمع فواا زود ف ذا ت وإا الورف فػي خّفػض ػي كػر الصػدوؽ ،كهػي

يعسػػاا الميوكلػػض عػػف الوطػػع التػػي كت ػػت عمواػػا الوػػرف فػػي عاػػد رسػػكؿ ا﵀ 
)ُ)

امره كتةت سمعل عكا رافل
ةػػاؿ السعاةس ػػي ))كج وو ػػدح ف ػػي ذ ػػكت التػ ػكاتر اخ ػػتّؼ الوػػراّة  ،فو ػػد

تتكاتر عيد ةكـ دكف ةكـ  ،فكؿ مف الويٌراّ  ،كيما لـ وور وػراّة غوػره ؛ يكيػل لػـ
ػب ةػػد مػػياـ عمػ غوػره ةراّتػػل ؛ لذ ػػكت
ت مغػل عمػ كجػػل التػكاتر ؛ كلػػذا لػػـ ىو ًع ٍ
ػرط صػةتاا عيػده  ،عكاف كػػاف هػك لػـ ووػػر اػا لعوػد ال ػػرط عيػده  ،فال ػاذ مػػا
)ِ)
لوس متكاتر  ،ككؿ ما زاد عم الوراّات الع ر ،فاك غور متكاتر))
كم ػػف ه ػػذه الوػ ػراّات المتػ ػكاترة  ،ة ػػراّات الوس ػػـ الذ ػػايي  ،الت ػػي ذ تا ػػا

عذمػػاف ػػف ععكػػاف رإػػي ا﵀ عيػػل  ،فػػي المصػػاةؼ  ،ة ػراّة ةم ػزة )كايرةػػاـ)
ػاس اتكويػكٍا ىرك يكػػـ الكػ ًػذم ىخمىوى يكػػـ لمػػف كي ٍعػ و
ػس
ػػالجر فػػي ةكلػػل ا﵀ تعػػال  :ى
)وػػا ىوحاىػػا الكيػ ي
ي
ً و
ػؽ ًم ٍيا ػػا ىزك ىجا ػػا كى ػ ك
ػر ىكيً ىس ػػاّ ىكاتكويػ ػكٍا المٌػػلى الكػ ًػذم
ػث ًم ٍياي ىم ػػا ًر ىج ػػاجن ىكذًو ػ نا
ىكاة ػ ىػدة ىك ىخمىػ ى ى ٍ ى ى
تىساّلي ً ً
اف ىعمى ٍو يك ٍـ ىرًةونا) {اليساّ }ُ:
اـ ً كف المٌلى ىك ى
ى ى
كف ل ىكاي ٍىر ىة ى
)ّ)
يف العطػػؼ
)) ةػػر ةم ػزة خعػػض المػػوـ كةػػر ال ػػاةكف يص ػ اا)) ك ٌ
عمػ ػ المإ ػػمر المج ػػركر  ،ج وج ػػكز ٌج إع ػػادة الج ػػار  ،ة ػػاؿ ا ػػف وع ػػوش :

)ُ) ويظر  :عوث اليعع ص ُُ.ُْ-
)ِ) المصدر يعسل ص ُْ
)ّ) غوػ ػػث اليعػ ػػع فػ ػػي الو ػ ػراّات الس ػ ػ ع ص ُْٔ  ،كويظػ ػػر  :التسػ ػػاوؿ لو ػ ػراّات التيزوػ ػػؿ
صٕٕ  ،كالموسػػر فػػي الو ػراّات اير ػػع ع ػرة صٕٕ  ،كة ػراّة ةم ػزة مػػف الو ػراّات الس ػ ع
المتكاترة .
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)) فةمماا ةكـ عم

إمار الجار  ،كاكيل ةاؿ  :ك ايرةاـ  ،ذـ ةذؼ ال اّ ،

كايػل ةسػػـ ايرةػاـ ؛ يكياػػـ كػػايكا
كهػك وروػػدها  ...كةمماػا ةػػكـ عمػ الوى ىسػػـ ٌ ،
وعظمكياػػا  ،كػػؿ ذلػػؾ لتعػػذر الةمػػؿ عم ػ المإػػمر المجػػركر  ،فػػإف جئػػت
اسـ ظاهر  ،يةك ةكلؾ  :ما اف ع دا﵀ كزود  ،كمػا لمةمػد كعمػرك  ،جػاز

الجر كاليصب))

)ُ)

كفػػي كتػػب التعسػػور ٌيػػل مػػف ةػػر اليصػػب  ،فوػػد جعمػػل معطكفنػػا عم ػ
ايرةاـ ف توطعكها )ِ) .
اسـ ا﵀ تعال  ،كتودوره ؛ كاتوكا
ى
كمػػا عػػف ة ػراّة الجػػر )كايرةػ ًػاـ) فوػػد ةػػاؿ العػ ٌػراّ )) :كفوػػل ة ػ ؛ ك
يف
يي عيل  ،عكايما وجػكز هػذا فػي
العرب ج ترد
ن
مخعكإا عم مخعكض  ،كةد يك ى
)ّ)
ال عر))
كةػػاؿ الط ػػرم )) :ك)ايرةػ ًػاـ) ػػالخعض عطعنػػا ايرةػػاـ عم ػ الاػػاّ

ػي مخعػػكض  ،كذلػػؾ غوػػر
التػػي فػػي ةكلػػل ) ػػل)  ...فعطػػؼ ظػػاهر عم ػ ىمكيػ ٍّ
فص ػػو مػ ػف الك ػػّـ عي ػػد الع ػػرب ؛ يكيا ػػا ج تيس ػػؽ ظ ػػاهر عمػ ػ مكي ػػي ف ػػي
الخعػػض ٌ ،ج فػػي إػػركرة ػػعر  ،كذلػػؾ لإػػوؽ ال ػػعر  ،ك مػػا الكػػّـ  ،فػػّ
ػ ػػيّ وإ ػ ػػطر الم ػ ػػتكمـ لػ ػ ػ اختو ػ ػػار المك ػ ػػركه م ػ ػػف الميط ػ ػػؽ كال ػ ػػردمّ ف ػ ػػي

ا عػراب))

)ْ)

فوػػد كصػػؼ الط ػػرم ةػراّة الخعػػض اكياػػا غوػػر فصػػوةض  ،ك كياػػا

)ُ) رح المعصؿ ج ف وعوش ُ. ْْْ/
)ِ) ويظر  :معايي الورف لمعػراّ ُ ، ُٕٕ/كمجػاز الوػرف ي ػي ع وػدة ص ْٓ  ،كمعػايي
الوػ ػػرف لأخعػ ػػش ص ُُٓ  ،كجػ ػػامع ال وػ ػػاف لمط ػ ػػرم ْ ، ُِٖ/كمعػ ػػايي الوػ ػػرف عكاع ار ػ ػػل

لمزجاج ِ ، ٓ/كالةجض في عمؿ الوراّات الس ع ي ي عمي اليةكم ِ ّّٓ/ػ ّّٔ.
)ّ) معايي الورف ُ. ُٕٕ/
)ْ) جامع ال واف ْ. ُِٖ/
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مةككما الكزف كالكافوػض ٌ ،مػا فػي الكػّـ فػّ
ج تجكز ٌج في ال عر  ،لككيل
ن
عذر لصاة ل ل اختوار ما ة مف اجستعماؿ في التع ور .
كةػػاؿ الزجػػاج  )) :فامػػا الجػ ٌػر فػػي )ايرةػػاـ) فخطػػا فػػي العر وػػض  ،ج
وإا في مر الدوف عظػوـ  ،ك
يف الي ػي
وجكز ٌج في اإطرار عر  ،كخطا ن

صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ  ،ةػػاؿ  :ج تةمع ػكا آ ػػائكـ  ،فكوػػؼ وكػػكف تسػػاّلكف ػػل

فاما في العر وض فإجماع اليةكووف كيل يووػ ي ف يويسػؽ اسػـ
ك الرةـ عم ذا ٌ ،
ػار  ،وسػ ػػتو
ظػ ػػاهر عم ػ ػ اسػ ػػـ مإػ ػػمر فػ ػػي ةػ ػػاؿ الجػ ػ ٌػر ٌ ،ج إظاػ ػػار الجػ ػ ٌ
اليةكوػػكف  :مػػررت ػػل كزوػ وػد  ،ك ػػؾ كزوػ وػد ٌ ،ج مػػع ظاػػار الخػػافض  ،ةت ػ
يف المخعػ ػػكض ة ػػرؼ متصػ ػػؿ غوػ ػػر
ووكلػ ػكا  :ػ ػػؾ ك زوػ ػػد  ،فو ػػاؿ عإػ ػػاـ ؛ ٌ
مويعػا ،
فسر المازيي هػذا تعس نا
ميعصؿ  ،فكايل كالتيكوف في اجسـ  ...كةد ٌ
ػور ن

فواؿ  :الذايي في العطؼ روؾ لأكؿ  ،فإف كاف ايكؿ وصم

رو نكا لمذػايي

)صػ العطػػؼ) عكا ٌج  ،لػػـ وصػػم ف وكػػكف الذػػايي ػرو نكا لػػل  ،ةػػاؿ  :فكمػػا ج
توكؿ  :مررت زود  ،ك )ؾ) ؛ فكذلؾ ج وجكز  :مررت ؾ كز وود)) )ُ) .
كة ػ ػ ػػاؿ الية ػ ػ ػػاس  )) :كة ػ ػ ػػر ػ ػ ػ ػراهوـ كةت ػ ػ ػػاده كةمػ ػ ػ ػزة ) كايرة ػ ػ ػ ًػاـ)
ػػالخعض  ،كةػػد تكمكػػـ اليةكوػػكف فػػي ذلػػؾ  ،فا كمػػا ال صػروكف  ،فوػػاؿ رؤسػػاهـ :
هك لةف ج تة حؿ الوراّة ػل  ،ك ٌمػا الككفوػكف  ،فوػالكا  :هػذا ة ػو  ،كلػـ وزوػدكا
عم هذا  ،كلـ وذكركا عمٌض ة ةض فوما عممتل)) )ِ) .
ككمػ ػػا رد الزجػ ػػاج ة ػ ػراّة )ايرةػ ػػاـ) ػ ػػالخعض ؛ لعػ ػػدـ ج ػ ػكاز الةمػ ػػؼ

كاجس ػػتةّؼ غو ػػر ا﵀  ،كلوػ ػ

عط ػػؼ اجس ػػـ عمػ ػ الإ ػػمور المخع ػػكض ،

)ُ) معايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ِٓ/ػٔ .
)ِ) عراب الورف لميةاس ص َُٕ  ،كويظر  :ال وػاف فػي غروػب عػراب الوػرف َُِْ/
 ،كالجامع ةكاـ الورف ٓ.ِ/
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اليةػػاس
فكػػذلؾ لاػػذوف ايم ػروف رد هػػذه الو ػراّة ٌ

)ُ)

ك ػػك ميصػػكر ايزهػػرم)ِ)،

كالعك رم )ّ) ،ككذلؾ ردها ك عمي اليةكم )ْ) ،كالووسي

)ٓ)

كا ف ايي ػارم

)ٔ)

ةجض كف عطؼ اجسـ الظاهر عم الإمور المخعكض ة و
كةػ ػ ػػاؿ الكاةػ ػ ػػدم )) :كةػ ػ ػػر ةم ػ ػ ػزة )كايرةػ ػ ػ ًػاـ) ػ ػ ػػالخعض  ،كإ ػ ػ ػعكؼ

اليةكو ػػكف جم ػػوعاـ ه ػػذه الوػ ػراّة كاس ػػتو ةكها)))ٕ)كة ػػاؿ الزمخ ػػرم )) :كالج ػ ٌػر
عم ػ عطػػؼ الظػػاهر عم ػ المإػػمر  ،كلػػوس سػػدود)) )ٖ) كةػػاؿ ا ػػف عطوػػض
عػػف ة ػراّة الخعػػض  )) :كوػػرحد عيػػدم هػػذه الو ػراّة مػػف المعي ػ كجاػػاف))

)ٗ)

.

كةػ ػػاؿ الورط ػ ػػي  )) :كفػ ػػي كتػ ػػاب التػ ػػذكرة المادوػ ػػض  ،عػ ػػف العارسػ ػػي  ،كف ػ ػػا
)كاي ٍىر ىة ًػاـ) {اليسػاّ }ُ:
الع اس الملرد  ،ةاؿ  :لك صموت خمؼ ماـ وور  ...ى
كمإوت)) )َُ) .
) الخعض) يخذت يعمي ،
ي

)ُ) ويظر  :عراب الورف لميةاس صُٗٔ.َُٕ-
)ِ) ويظر  :كتاب معايي الوراّات ص ُُٖ. ُُٗ-
)ّ) ويظر  :الت واف ُِٓٓ/
)ْ) ويظر  :الةجض في عمؿ الوراّات الس ع ِ ّّٓ/ػّّٔ .
)ٓ) ويظ ػػر  :م ػػكؿ عػ ػراب الو ػػرف ُ ،ُٕٕ-ُٕٔ/كالك ػػؼ ع ػػف كج ػػكه الوػ ػراّات السػ ػ ع
ُِٕٔ/
)ٔ) ويظر  :ال واف ُُِْ-َِْ/
)ٕ) الكسوط في تعسور الورف المجود ِ ، ٔ/كويظر  :يكار التيزوؿ لم وإاكم ِٖٓ/
)ٖ) الك اؼ ُِْٓ/
)ٗ) المةرر ِٓ/

.
.

)َُ) الجامع يةكاـ الورف ّٓ/

.
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كة ػراّة ةم ػزة  .رإػػي ا﵀ عيػػل ) ،كايرةػ ًػاـ) ػػالخعض ة ػراّة س ػ عوض

رد ه ػػذه
متػ ػكاترة ؛ ل ػػذلؾ ركد الغو ػػكركف عمػ ػ ةرم ػػض الو ػػرف المجو ػػد عمػ ػ ىم ػػف ٌ
الو ػراّة  ،فو ػػد ة ػػاؿ ال ػرازم )) :ة ػػر ةمػ ػزة كة ػػده )كايرةػ ًػاـ) ج ػػر الم ػػوـ  ،ة ػػاؿ

)ُ)
ػت هػػذه الو ػراّة مػػف غوػػر الوػ كػراّ الس ػ عض  ،عػػف
الوعػػاؿ رةمػػل ا﵀  :كةػػد يركوػ ٍ
مجاهد كغوػره َََ كاعمػـ كف َََ ةمػزة ةػد الو كػراّ السػ عض  ،كالظػاهر كيػل

لػػـ وػػات اػػذه الو ػراّة مػػف عيػػد يعسػػل  ،ػػؿ ركاهػػا عػػف رسػػكؿ ا﵀  ،صػػم ا﵀
عموػل كسػمـ ؛ كذلػؾ وكجػب الوطػع صػةض هػذه المغػض  ،كالووػاس وتإػاّؿ عيػػد

السػماع  ،ج سػوما مذػؿ هػذه ايةوسػض التػي هػي هػكف مػف وػت العك ػػكت ...

كالعجب مف هؤجّ اليةاة كياـ  ...ج وستةسيكف ذ اتاا وراّة ةمػزة كمجاهػد

؛ مع كياما كايا مف كا ر عمماّ السمؼ في عمـ الورف))

)ِ)

كةاؿ الورط ي :

ئمػػض الػػدوف ؛ يف الوػراّات التػػي
الورط ػػي  )) :كمذػػؿ هػػذا الكػػّـ مػػردكد عيػػد ٌ
ئمض الويٌراّ  ،ذ تت عف الي ي ) صم ا﵀ عمول كسمـ )  ...وعرفل هؿ
ةر اا ٌ

رد
الص ػػيعض  ،ف ػػإذا يذ ً ػػت ػػيّ ع ػػف الي ػػي ) ص ػػم ا﵀ عمو ػػل كس ػػمـ ) فم ػػف ٌ
رد عم الي ي  ،كاسػتو مػا ةػر ػل  ،كهػذا موػاـ مةػذكر  ،كج يوومػد
ذلؾ  ،فود ٌ
ئمػػض المغػػض كاليةػػك ؛ فػػإف العر وػػض تيتمو ػ مػػف الي ػػي  ،كج و ػػؾ ةػػد فػػي
فوػػل ٌ

)ُ) الوعػػاؿ فومػػا و ػػدك هػػك  :مةمػػد ػػف عمػػي ػػف سػػماعوؿ ال ا ػػي  ،ػػك كػػر  ،مػػف كػػا ر
عمم ػػاّ عصػ ػره العو ػػل كالة ػػدوث كالمغ ػػض كايدب م ػػف ه ػػؿ م ػػا كراّ اليا ػػر  ،رة ػػؿ لػ ػ

خ ارس ػ ػػاف كالعػ ػ ػراؽ كالةج ػ ػػاز كال ػ ػػاـ  ،تي ػ ػػكفلي ّٓٔه ػ ػ ػ  ،ويظ ػ ػػر  :ايع ػ ػػّـ لمزركم ػ ػػي
ٔ. ِْٕ/

)ِ) التعسور الك ور ّ.َْٖ-ْٕٗ/
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فصػػاةتل))
ل

)ُ)

 ،فوػراّة ةمػزة تكجػػب ))الوطػػع صػػةض هػػذه المغػػض  ،كج التعػػات

ةوسض اليةاة عيد كجكد السماع))

)ِ)

كةػػاؿ ػػك ةوػػاف اييدلسػػي ر نادا عم ػ ا ػػف عطوػػض )) :ك كمػػا ةػػكؿ ا ػػف
عطوض  :كورحد عيدم هذه الوراّة مف المعي كجااف  ،جسارة ة وةض ميل  ،ج
تموػػؽ ةالػػل  ،كج طاػػارة لسػػايل ؛ ذ عمػػد ل ػ ة ػراّة مت ػكاترة عػػف رسػػكؿ ا﵀

)صم ا﵀ عمول كسمـ ) ةر اا سمؼ ايمض  ،كاتصمت اكػا ر ة حػراّ الصػةا ض
 ،الػػذوف تموػكا الوػػرف مػػف فػػي رسػػكؿ ا﵀ )صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ) غوػػر كاسػػطض

عذمػػاف  ،كعمػػي  ،كا ػػف مسػػعكد  ،كزوػػد ػػف ذا ػػت  ...عمػػد ل ػ رلدهػػا

ػػيّ

ىخطى ىر لل في ذهيل  ،كجسارتل هػذه ج تموػؽ ٌج المعتزلػض كالزمخ ػرم  ،فإكيػل
ػر مػػا وطعػػف فػػي يوػػؿ الويػ ٌػراّ كة ػراّتاـ  ،كةم ػزة رإػػي ا﵀ عيػػل  ،لػػـ ووػػر
كذوػ نا
ػالةا كرنعػ ػػا ذوػ ػػض فػ ػػي
ةم ػ ػزة ةرفنػ ػػا مػ ػػف كتػ ػػاب ا﵀ ٌج ػ ػػاذر  ،ككػ ػػاف ةم ػ ػزة صػ ػ ن
الةػػدوث  ،كه ػػك م ػػف الط وػػض الذالذ ػػض  ،كل ػػد س ػػيض ذمػػايوف  ،ك ةك ػػـ الوػػراّة كل ػػل

خم ػػس ع ػ ػرة س ػػيض  ...كم ػػف تّمو ػػذه جماع ػػض م ػػياـ م ػػاـ الككف ػػض ف ػػي الوػ ػراّة
كالعر وػػض  ،ػػك الةسػػف الكسػػائي  ،كةػػاؿ الذػػكرم ك ػػك ةيوعػػض كوةوػ

ػػف دـ :

ػت فوػػل ؛
ػرت هػػذا  ،ك طمػ ي
غمػػب ةمػزة اليػػاس عمػ الوػػرف كالعػرائض  ،عكاٌيمػػا ذكػ ي
ئّ وطمع ةد عم كّـ الزمخ رم كا ػف عطوػض فػي الوػراّة فوسػيّ ظًيػا اػا
لً ٌ
ك وارئاا  ،فووارب ف ووع فػي الكعػر ػالطعف فػي ذلػؾ  ،كلسػيا متع ػدوف وػكؿ
يةػػاة ال ص ػرة  ،كج غوػػرهـ ممػػف خػػالعاـ  ،فكػػـ ةكػػـ ذ ػػت يوػػؿ الكػػكفووف مػػف

كّـ العرب  ،لـ ويومل ال صروكف  ،ككـ ةكـ ذ ػت يوػؿ ال صػرووف  ،لػـ ويومػل
الككفوػكف  ،عكاٌيمػا وعػرؼ ذلػػؾ مػف لػل اسػت ةار فػػي عمػـ العر وػض  ،ج صػةاب
)ُ) الجامع يةكاـ الورف ٓ ،ْ/كويظر  :ةجض الوػراّات ي ػي زرعػض ص َُٗ  ،عكاعػراب
الوراّات الس ع كعمماا ج ف خالكول ص َٖ

)ِ) الم اب في عمكـ الكتاب ٔ. ُْٔ/
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الكي ػػايوس الم ػ ػػتغمكف إػ ػػركب مػػػف العم ػػكـ  ،ا خ ػػذكف عػػػف الص ػػةؼ دكف

ال وكخ ))

)ُ)

كة ػػد م ػ ٌػر كف م ػػا ة ػػاؿ ػػل ا ػػف عطو ػػض  ،ة ػػاؿ ػػل الع ػ ٌػراّ  ،كالط ػػرم ،
اليةاس  ،ك ك ميصكر ايزهرم  ،ك ك عمي اليةكم  ،كالووسي ،
الزجاج  ،ك ٌ
ك ٌ
كالكاةدم  ،كا ف ايي ارم  ،كالعك رم  ،فكةعكا جموعاـ في الماخذ يعسل .

كة ػػاؿ السػػػوكطي )) :كػ ػػاف ةػػػكـ م ػػف اليةػػػاة المتو ػػدموف وعو ػػكف عم ػ ػ

عاص ػػـ  ،كةمػ ػزة  ،كا ػػف ع ػػامر ةػ ػراّات عو ػػدة ف ػػي العر و ػػض  ،كويسػ ػ كياـ لػ ػ

المةػ ػػف  ،كهػ ػػـ مخطئػ ػػكف فػ ػػي ذلػ ػػؾ ؛ فػ ػ ك
ػإف ة ػ ػراّاتاـ ذا تػ ػػض ايسػ ػػايود المت ػ ػكاترة
الصػػةوةض التػػي ج مطعػػف فواػػا  ،كذ ػػكت ذلػػؾ دلوػػؿ عمػ جػكازه فػػي العر وػػض ،

كةد ركد المتاخركف  ،مياـ ا ف مالؾ  ...ا مٍّ ،
كردت ػل
رد  ،كاختار جػكاز مػا
ٍ
ةراّاتاـ فػي العر وػض  ،عكاف ميعػل ايكذػركف  ...مػف ذلػؾ اةتجاجػل عمػ جػكاز

)كاتكويػكٍا المٌػػلى
العطػػؼ عمػ الإػػمور المجػػركر  ،مػػف غوػػر عػػادة  ،وػراّة ةمػزة ى
)ِ)
ً
كً
ً
اف ىعمى ٍو يك ٍـ ىرًةونا) {اليساّ ))}ُ:
كف ًل ىكاي ٍىر ىةاـ ً كف المٌلى ىك ى
الذم تى ىساّلي ى
المطمب الثاني  :المفعكؿ معه المجركر في المغة كأدلػة كجػكدن فػي

الشاود القرآني :

لككف الوكؿ العطؼ المعظي دعض مف جاػض  ،كج عّةػض لػل ػالمعي
مػػف جاػػض خػػرل  ، ،فوػػد كةػػع الية ػػاة كسػػو كول يعسػػل فػػي الخمػػط ويػػل ك ػػوف

العطػػؼ المعيػػكم  ،كةػػد ػػد هػػذا الخمػػط ٌكؿ مػػا ػػد فػػي كتػػاب سػػو كول  ،كفػػي
ةكلػػل )) :كوػػدلؾ عم ػ كف اجسػػـ لػػوس عم ػ الععػػؿ فػػي )صػػيعت) ٌ ،يػػؾ لػػك

)ُ) ال ةر المةوط ّ. ِِّ/
)ِ) اجةتراح في عمـ صكؿ اليةك ص ِٓ .
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وةػػا ةت ػ توػػكؿ  :يػػت ؛ يكيػػل ة ػػو
ةمػػت  :اةعػػد ك خػػكؾ  ،كػػاف ة ن
عم المرفكع المإمر)) )ُ) .

ف تعطػػؼ

فكعا  ،عطعل عم
فود ت وكف كف سو كول ك
سكغ مجيّ المععكؿ معل مر ن
ما ة مل لعظنا ٌ ،ج كيػل فػي هػذا المذػاؿ الػذم است ػاد ػل  ،تعامػؿ مػع العطػؼ
عمػ

كيػػل عطػػؼ ةوووػػض ؛ كلػذلؾ كصػػعل ػػالو

 ،كة ةػػل جػػاّ مػػف ف عطػػؼ

) خػػكؾ) عم ػ الإػػمور المسػػتتر فػػي )اةعػػد) ج وص ػ ٌ  ،كس ػكاّ يكػػد إػػمور
ػاعّ  ،كهػك
ميعصؿ ـ لـ وؤك كد ؛ يف المامكر الوعكد هك المخاطػب الكاةػع ف ن

ػتتر كاجػ ػػب اجسػ ػػتتار  ،كج وص ػ ػ ٌ ف وكػ ػػكف اسػ ػ نػما
ػمور مسػ ػ نا
ج وكػ ػػكف ج إػ ػ نا
ظاهر  ،لاذا ج وص عطؼ ) خكؾ) عمول ؛ يف العطؼ وعيي الت روؾ في
نا
الةكػػـ  ،الػػذم ووتإػػي تكػرار الععػػؿ  ،فػػّ وصػ العطػػؼ ؛ ييػػل ج وصػ
وككف التودور  :اةعد يت كاةعد خكؾ .

ف

فّ وص ٌ ذف عطؼ ) خكؾ) عم الإمور المستتر في )اةعد) ذا
روػػد ػػل ف وكػػكف معطكفنػػا  ،لو ػ عطػػؼ اجسػػـ عم ػ الإ ػمور المسػػتتر ك

المتصؿ ٌ ،ما ذا رود ل ف وككف مععكنج معل  ،فّ عّةػض لػل اػذا الةكػـ ،
ككذلؾ الةاؿ فوما وتعمؽ جر اجسـ عد الكاك  ،فود ار سو كول ل مجيّ
ػركر  ،كهػػذا مػػا وست ػػؼ مػػف كّمػػل ،
فكعػػا  ،كمجػ نا
المععػػكؿ معػػل ميصػػكنا كمر ن
عكاف لـ وصرح اذه التسموات  ،فعي ال اب الذم جعمل عيكاف  :هذا اب ميل

وإمركف فول الععؿ لو الكّـ  ،ذا يةمؿ خره عمػ كلػل  ،ةػاؿ )) :كذلػؾ
ػر  ...ف ػػإذا ظا ػػر اجس ػػـ فو ػػاؿ  :م ػػا ػػاف ع ػ ًػد ا﵀
ةكل ػػؾ  ...م ػػا ػػايؾ كعم ػ نا
ك خول و تمل  ،فمػوس ٌج الج ٌػر ؛ كسػمعيا عػض العػرب ووػكؿ  :مػا ػاف ع ػد

ً
وإا مف العرب مػف وكذػؽ عر وتػل
جر العرب) كسمعيا ن
ا﵀ كالعرب و تماا ) ٌ
اف ةوس كالي كر تسرةل ) عت ال ر ،كالمراد وػوس الو ومػض)  ...كمػف
ووكؿ  :ما ي
)ُ) كتاب سو كول  ،تةووؽ هركف ُ ، ِٖٗ/كتعموؽ دوع ُّٕٓ/
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ػاف ع ػػد ا﵀ كزوػ نػدا  ...كالرفػػع جػػكد ك كذػػر
ةػػاؿ  :مػػا يػػت كزوػ نػدا  ،ةػػاؿ مػػا ػ ي
ف ػػي  :م ػػا ي ػػت كزو ػ يػد  ،كالج ػػر ف ػػي ةكل ػػؾ  :م ػػا ػػاف ع ػػد ا﵀ كزو ػ وػد  ،ةس ػػف
ك جكد)) )ُ).

ف ػػي المذ ػػاؿ ال ػػذم است ػػاد ػػل س ػػو كول )) :م ػػا ػػاف ع ػػد ا﵀ ك خو ػػل

و ػػتمل)) ج وصػ ٌ عػراب ) خوػػل) معطكفنػػا ؛ ك
يف هػػذا ا عػراب وا ػػاه المعيػ
معر ذف مف ع ار ل مععكنج معل ؛ فوككف
المراد  ،كما ود ٌؿ عمول السواؽ ؛ فّ ك

ةػػكؿ سػػو كول ))فمػػوس ٌج الجػػر)) وعيػػي  :كف هػػذا المععػػكؿ معػػل ج وكػػكف فػػي
ػركر  ،كهػػذا مػػا ويط ػػؽ عم ػ جػػر )العػ ً
ػرب) فػػي المذػػاؿ
هػػذا المكإػػع ٌج مجػ نا
الذم تّه  ،كجر ) مض ا﵀) في يةك  :ما اف ز وود ك ً
ىمض ا﵀ و تماا)ِ) ٌج كيػل
ةر ك
اف الجر جكد ك ةسف .
جاز فوما عد اليصب  ،ذ كـ عاد ك ك

كهػػذه الةوووػػض التػػي ػػار لواػػا سػػو كول صػ كػرح اػػا صػػدر ايفاإػػؿ
وكلػػل )) :توػػكؿ  :مػػا ػػاف ةػ و
ػوس كال ػ ٌػر تس ػرةل اليصػػب كالجػػر)) )ّ) ك ككػػد كف

العطػػؼ فػػي هػػذا المذػػاؿ كيةػػكه فػػي ةػػالي اليصػػب كالجػػر ممتيػػع ؛ يكيػػل لػػوس
))المي ىكر عمول كّ ال وئوف ةوس كال ٌر  ،ؿ المي ىكر عمول ةدهما  ،كهك ةوس
)ْ)
 ،ككذلؾ ةكلؾ  :ما اف ع د ا﵀ ك خول و تمل))

)ُ) كتاب سو كول  ،تةووؽ هركف ُ ، َّٗ-َّٕ/كتعموؽ دوع ُّٔٗ/ػَّٕ  ،كويظػر :
رح التساوؿ ج ف مالؾ ِ. ُٖٗ/
)ِ) رح كتاب سو كول َِِّ/
)ّ) رح المعصؿ في صيعض ا عراب  ،المكسكـ التجمور ُ. ُِْ/
)ْ) رح المعصؿ في صيعض ا عراب  ،المكسكـ التجمور ُ. ُِْ/
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ػاهر رجػ الجػر  ...يةػك :
كةاؿ ا ف مالؾ )) :فػإف كػاف المجػركر ظ نا

ما لزود ك ً
العرب وسٌاا  ،كما اف عمرك كالي لر وسرةاا  ،ك
فإف اليصب فول كفي
)ُ)
الجر هك المختار))
مذالل جائز عم إعؼ ك ٌ

كهػػذا وعيػػي كف المعي ػ كالموصػػكد كاةػػد فػػي ةػػالي اليصػػب كالجػػر ،
فمػف ةػػاؿ  :مػػا ػػاف ع ػد ا﵀ كزوػ وػد  ،راد معيػ  :مػػا ػاف ع ػػد ا﵀ مػػع زوػػد ،
كما راده في ةاؿ اليصب .

ػاهر المجػركر ػالّـ كال ػاف  ،كيةػكه فالمختػار
كةاؿ )) :فػإف كػاف ظ نا

العطػ ػػؼ  ،يةػػػك  :مػ ػػا لزوػ ػػد ك خوػػػؾ  ،كمػػػا ػ ػػاف ع ػػد ا﵀ كعمػ ػػرك  ،كوجػ ػػكز

اليصب))

)ِ)

كة ػػد راد ػػالعطؼ  ،العط ػػؼ المعظ ػػي ؛ ك
يف معيػ ػ العط ػػؼ ممتي ػػع

كغو ػػر مػ ػراد  ،كم ػػا كإػ ػ ذل ػػؾ ص ػػدر ايفاإ ػػؿ ة ػػؿ ةمو ػػؿ  ،كجػ ػكاز الج ػػر
كاليصػ ػػب  ،وعيػ ػػي ف  :مػ ػػا ػ ػػاف ع ػ ػػد ا﵀ كزوػ ػ وػد  ،كمػ ػػا لزوػ ػػد ك خوػ ػػؾ  ،همػ ػػا
معي  :ما اف ع ػد ا﵀ كزو نػدا  ،كمػا لزوػد ك خػاؾ  ،كالتوػدور فػي كموامػا فػي
الةالوف  :ما اف ع د ا﵀ مع ز وود  ،كما لزود مع خوؾ .

مر كف ا ف مالؾ تعامؿ مع المععكؿ معل في ةاؿ رفعل  ،عمػ
كةد ٌ
يػػل معطػػكؼ عم ػ مػػا ة مػػل لعظنػػا  ،فوػػاؿ )) :كالمكاإػػع التػػي ج وصػػم فواػػا

ظػا كمعيػ  ،كالذػايي :
العطؼ عم إػر وف  :ةػدهما  :تيػرؾ فوػل العطػؼ لع ن
اسػػتعمؿ فوػػل العطػػؼ لمجػػرد المعػػظ  ،كاسػػتعماؿ اليعػػت عم ػ الج ػكار  ،فمػػف

ػاّ كالخ ػ ػ ضى  ،كم ػػا زل ػػت س ػػور كاليو ػ ىػؿ  ...كوج ػػب
ايكؿ ة ػػكلاـ  :اس ػػتكل الم ػ ي
العطؼ في يةك  :يت كريوؾ  ،ك يت عمـ كماليؾ  ،كاليصب عيد ايكذر في
ػاهر  ،رجػ
ػر  ...فػػإف كػػاف المجػػركر ظػ نا
يةػػك  :مالػػؾ كزوػ نػدا  ،كمػػا ػػايؾ كعمػ نا

)ُ) عمدة الةافظ كعدة الّفظ ُ. ّّٖ/
)ِ) المصدر يعسل ُِٕٗ/
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وإر فكاتل  ،يرج اليصب
العطؼ  ،كر ما يصب  ...فإف خوؼ ل فكات ما ٌ
عم المعوض)) )ُ) .
فالكّـ ذف جموعل عم ةكاؿ اجسـ ذا تػّ ك ناكا معيػ )مػع) فميػل
مػا وجػب يصػ ل  ،ك وتػرج  ،كميػل مػا وجػب عطعػل لعظنػا ك وتػرج ؛ فورفػع

لعطعػػل لعظنػػا عم ػ مرفػػكع  ،ك وجػ ٌػر لعطعػػل لعظنػػا عم ػ مجػػركر  ،كةػػد ػػرح
الةالض ايخورة وكلل )) :ك رت وػكلي  :خوػؼ ػل  ،م  :ػالعطؼ فػكات مػا
وإر فكاتل رج اليصب عم المعوض  ،عم يةك  :ج ك
تغتذ السمؾ كالمػ ىف ،
ٌ
كج وعج ػػؾ ايكػ يؿ كال ػ ىع  ،معيػ  :ج تغتػ ىذ السػػمؾ مػػع المػ ف  ،كج وعج ػػؾ
ايك ػ يؿ مػػع ال ػ ع  ،فاليصػػب عم ػ المعوػػض فػػي هػػذوف المذػػالوف  ،ك مذالامػػا ؛
و ػػوف م ػراد المػػتكمـ  ،كالعطػػؼ ج و ويػػل  ،فتعػ ٌػوف رجةػػاف اليصػػب لمسػػّمض ػػل
)ِ)

.

وإر فكاتل  ،كإعؼ العطؼ  ،ذ هك خّؼ ذلؾ))
عف فكات ما ٌ
كك ػػّـ ا ػػف مال ػػؾ مػ ػراده ف ج ػػر )المػ ػ ف) ك)ال ػ ػ ع) م ػػع رادة معيػ ػ
ػئّ و ػػكهـ كف ه ػػذا الج ػػر رو ػػد ػػل العط ػػؼ
المعو ػػض ج ػػائز ٌ ،ج كي ػػل إ ػػعؼ ًل ػ ٌ
المةػػض ج مجػػرد العطػػؼ المعظػػي  ،فوكػػكف الجػػر مم نسػػا  ،كج وؤكػػد كوكإ ػ
مراد المتكمـ الذم هك معي المعوض  ،خّؼ اليصب .

كلاذا ك
وإػا
فإف ةاؿ الجر في هػذوف المذػالوف  ،ةػد دخمامػا المػرادم ن

صػراةض إػػمف العطػؼ المعظػػي  ،فػػي ػاب المععػػكؿ معػل  ،فوػػاؿ )) :مسػػائؿ
هذا ال اب ر عض ةساـ  :وجب فول العطؼ  ...كج وجكز اليصب  ،كذلػؾ فػي

مكإعوف  :ةدهما ٌ :ج وتودـ الػكاك ٌج معػرد  ،يةػك  :يػت كريوػؾ  ،كالذػايي
ف تتودـ جممػض غوػر متإػميض معيػ فعػؿ  ،يةػك :يػت عمػـ كماليػؾ  ...مػف

)ُ) رح التساوؿ ِ ُُٗ/ػُِٗ
)ِ) المصدر يعسل َُِِ/
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مس ػػائؿ الوس ػػـ ال ار ػػع  ،مذ ػػاؿ  :ج تغت ػ كػذ الس ػػمؾ كالمػ ػ ىف  ،كج وعج ػػؾ ايكػ ػ يؿ
كال ىع)) )ُ).
كمذػػؿ هػػذا ذكػػر ػػك ةوػػاف اييدلسػػي فوػػاؿ )) :كالذػػايي اسػػتعمؿ فوػػل

العطػػؼ لمجػػرد المعػػظ  ،كاسػػتعماؿ اليع ػت عم ػ الج ػكار  ،كميػػل ةػػكلاـ  :يػػت
عمـ كماليؾ  ،م  :يت عمـ مع مالؾ  ،كوػؼ تػدٌره  ...كمسػائؿ هػذا ال ػاب
ر عض ةساـ :ايكؿ  :ما وجب فول العطؼ كج وجكز اليصب  ،كذلؾ ذا تودـ

الػكاك معػػرد  ،يةػػك  :كػػؿ رجػػؿ كإػػوعتيل  ،ك يػػت كريوػػؾ  ...ككػػؿ هػػذا مسػػمكع
مػػف العػػرب  ...الوسػػـ الذػػايي  :مػػا وجػػب فوػػل اليصػػب  ،كهػػك ف وتوػػدـ ال ػكاك
جمم ػ ػػض فعمو ػ ػػض  ،ك اس ػ ػػموض متإ ػ ػػميض معي ػ ػ العع ػ ػػؿ  ...ية ػ ػػك  :م ػ ػػا ص ػ ػػيعت
ك اؾ  ...الوسـ الذالث  :ما ورج فوػل العطػؼ  ...يةػك  :مػا ػاف ع ًػد ا﵀
كز وود  ،كوجكز اليصػب  ،يػص عموػل سػو كول  ...الوسػـ ال ار ػع  :مػا تػرج فوػل

اليصب عمػ المعوػض  ...يةػك ةكلػؾ ) :ج تغت كػذ السػمؾ كالمػ ىف  ،كج وعج ػؾ
)ِ)
ايك يؿ كال ىع  ...فاليصب و وف المراد مف المعوض  ،كالعطؼ ج و ٌويل))
فوج ػػكز ج ػ ٌػر )المػ ػ ف)  ،كوك ػػكف م ػػف ػػاب )) العط ػػؼ لمج ػػرد المع ػػظ ،
كاس ػػتعماؿ اليع ػػت عمػ ػ الجػ ػكار)) م  :ف )المػ ػ ف) ػػالجر وك ػػكف م ػػف جا ػػض

المعي مععكؿ معل ٌ ،ج كيل يج كر لعطعل لعظنا عم مجركر ة مل  ،ػايل ػاف
المرفػػكع  :عػػد الػكاك  ،فػػي  :يػػت عمػػـ كماليػػؾ  ،فػػ)مالؾ) مععػػكؿ معػػل  ،مػػف
ظا عم مرفكع ة مل .
جاض المعي  ،لكيل رفع لعطعل لع ن

كةد مر ف سو كول است اد المععكؿ معل الميصكب  ،ايمذمػض  :مػا

عمر  ،كما اف ةوس كالي كػر تسػرةل  ،كمػا يػت كزو نػدا  ،كمػا ػاف ع ػد
ايؾ ك نا
ا﵀ كزو ػ ػ نػدا  ،كاست ػ ػػاد ػ ػػالمععكؿ مع ػ ػػل المرف ػ ػػكع المذ ػ ػػاؿ  :م ػ ػػا ي ػ ػػت كزو ػ ػ يػد ،
)ُ) رح التساوؿ ص ُٔٓ ػَِٓ
)ِ) ارت اؼ الإرب ِ ِٖٔ/ػ ِٖٖ
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كاست اد المععكؿ معل المجػركر  :ايمذمػض  :مػا ػاف ع ػد ا﵀ ك خوػل و ػتمل
 ،كما اف ع د ا﵀ ك ً
العرب و تماا  ،كما اف ع د ا﵀ كز وود  ،ك إػاؼ لواػا
السورافي كما اف زود ك ً
مض ا﵀ و تماا  ،فود جاز سو كول ج ٌػر المععػكؿ معػل
ػمو ار
نا
اسما
ظاهر ٌ ،ج كيل ميع جره عيد ككف مصاة ل إ ن
عيد ككف مصاة ض ن
ػتعمّ ع ػػارة العط ػػؼ  ،كوعي ػػي ػػذلؾ العط ػػؼ المعظ ػػي  ،فو ػػاؿ
متص ػ نػّ  ،مس ػ ن

ػر  ...فػػإف ةممػػت الكػػّـ عمػ
))كذلػػؾ ةكلػػؾ  :مػػا لػػؾ كزوػ نػدا  ،مػػا ػػايؾ كعمػ نا
)ُ)
الكاؼ المإمرة فاك ة و ))

ػر ،
ةػػاؿ السػػورافي كهػػك و ػػرح كػػّـ سػػو كول هػػذا  )) :عكاكيمػػا يصػ كا عمػ نا
ػر ه ػػك ػ ػروؾ الك ػػاؼ ف ػػي المعيػ ػ  ،كل ػػـ وصػ ػ العط ػػؼ عمو ػػل ؛ ك
ك
يف
يف عمػ نا

الكاؼ إمور مخعكض  ،كج وجكز عطؼ الظاهر المخعكض عم المكيي))

وعيي  :عطؼ الظاهر عم الإمور

)ِ)

.

كالةوووػػض ف هػػذا غوػػر جػػائز عيػػد رادة العطػػؼ المةػػض الػػذم وعيػػي

الت روؾ في الةكـ  ،الذم ووتإي لتةووؽ معياه  ،تكرار الجػار عيػد توػدوره ،

ٌج كف الج ػ ٌػر وج ػػكز  ،ذا رو ػػد ػػل جػ ػ ٌػر معو ػػض  ،ج ج ػػر عط ػػؼ ؛ ك
يف ةكػ ػػـ
المععػػكؿ معػػل غوػػر ةكػػـ المعطػػكؼ  ،فاػػك وعوػػد المصػػاة ض ج الت ػروؾ  ،فػػّ
وكجب معياه تودور ةرؼ الجر  ،كلاذا جاز سػو كول كاليةػاة مجػيّ المععػكؿ

معػػل مػػف مصػػاة ل الإػػمور المخعػػكض مػػف غوػػر م

ػػكاؿ كػػاف  ،كايمذمػػض

ػر  ،ك وػ ػػكؿ
التػ ػػي است ػ ػػاد اػ ػػا سػ ػػو كول  :مػ ػػا لػ ػػؾ كزوػ ػ نػدا  ،كمػ ػػا ػ ػػايؾ كعمػ ػ نا
ال اعر :

)ُ) كتاب سو كول  ،تةووؽ هركف ُ ، َّٕ/كتعموؽ دوع ُّٖٔ/
)ِ) رح كتاب سو كول َِِِ/
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كت تًاامضي الرجاؿ
فما لى ىؾ كالتمى حد ىد ى
يجود كةد غص ٍ
ةكؿ ٍ
ػركر ،
فكعػا كمج نا
ت وكف مما توػ كدـ كف المععػكؿ معػل ةػد كرد فػي المغػض مر ن
)ُ) .

ػام تاكوػػؿ كػػاف ،
جك كف اليةػػاة كممػػا كجػػدكه فػػي ةػػد هػػذوف الػػكجاوف  ،ككلػػكه ػ ل

عمػ كيػػل معطػػكؼ  ،ك م تػػد  ،ك خ ػػر  ،ةتػ لػػك كػػاف هػػذا التاكوػػؿ سػػخوعنا
جػ ػ كدا  ،كةتػ ػ ل ػػك ك ػػاف معي ػػاه ج وصػ ػ ٌ  ،كخ ػػّؼ المعيػػ الموص ػػكد  ،كذم ػػض
اهد عرم  ،تتمذكؿ فول كةده  ،هذه الةوووض كاممػض كػؿ كإػكح  ،كهػك ةػكؿ

ال اعر :

سوؼ ماكي يد
ذا كايت الاوجاّ كاي وت العصا فةسي ىؾ كالإةكاؾ ه
ً
ػب هػذا ال وػت لػ جروػر كلػوس فػي دوكايػل )ِ) كةػاؿ ا ػف مالػؾ )) :ك كجػب
ييس ى
كعمر  ،ك ااا مما المجركر
نا
ودا  ،كما ايؾ
سو كول اليصب في  :ما لؾ كز ن

ييلى ج وجوز العطؼ عم الإمور المجركر في غور الإركرة
فول إمور ؛ ٌ
ٌج إعػػادة الجػػر  ،ك جػػازه ايخعػػش كالككفوػػكف عم ػ إػػعؼ  ،كركل ايخعػػش
يصػػب )الإػػةاؾ) كرفعػػل كج ػره  ،فاليصػػب عم ػ كيػػل مععػػكؿ معػػل  ،كالجػػر

كاي ػػل ة ػػاؿ :
عمػ ػ كي ػػل معط ػػكؼ  ،كالرف ػػع عمػ ػ كي ػػل م ت ػػد مة ػػذكؼ الخ ػػر ٌ ،
فةس ػ ػ ؾ سػ ػػوؼ ماكيػ ػ هػد كالإ ػ ػةكاؾ كػ ػػذلؾ)))ّ) كا ع ار ػ ػػاف ايخو ػ ػراف  ،الذػ ػػايي
)ُ) كتاب سو كول  ،تةووؽ هركف ُ ، َّٕ/كتعموؽ دوع ُ ، ّٖٔ/ك ػرح كتػاب سػو كول
ِ ، َِِ/كاليك ػػت ف ػػي تعس ػػور كت ػػاب س ػػو كول ص ُُٕ  ،كال و ػػت لمس ػػكوف ال ػػدارمي م ػػف
الػكافر  ،كالتمػػدد  :الػػذهاب كالمجػػيّ ةوػرة  ،كغصػػت  :امػػتأت  ،يجػػد كتاامػػض  :مكإػػعاف
معركفػػاف  :كالمعي ػ  :مالػػؾ تػػذهب كتجػػيّ ل ػ يجػػد ػػالرغـ مػػف ةةطاػػا  ،كتتػػرؾ تاامػػض
الخص ض  ،مع كذرة رجالاا كالمووموف فواا ويظر  :لساف العػرب ُّ ، ُٖٖ/كتػاج العػركس

ٗ.ٕٕ/
)ِ) ويظ ػػر  :مع ػػايي الو ػػرف لمعػ ػراّ ُ ، َِٖ/عكاعػ ػراب الو ػػرف لمية ػػاس ص ّْٓ  ،ك ػػرح
المعصؿ ج ف وعوش ُ ، ّْٖ/كلساف العرب ْ. ُُِ/

)ّ) عمدة الةافظ كعدة الّفظ ُ. ِّٖ/
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كالذالػػث كّهمػػا ج وصػ ٌ ؛ ك
يف الإػةكاؾ هػػك السػػوؼ يعسػػل ؛ فوكػػكف المعيػ
ػوؼ  ،ككػ ػػذلؾ ركل ا ػ ػػف ه ػ ػػاـ هػ ػػذا ال وػ ػػت
مكج امػ ػػا  :كةسػ ػػب السػ ػػوؼ سػ ػ ي
)ُ)

كاؾ) الةركػػات الػػذّث
)كالإ ػة ى
وإػػا  ،فػػالجر ةوػػؿ إإػػمار )ةسػػب) يخػػرل  ،كةوػػؿ
جػػر )الإػػةاؾ) كرفعػػل ن
ػػالعطؼ  ،كالرف ػػع عمػ ػ

كخمعل المإاؼ لول))

)ِ)

كةػػاؿ الص ػ اف )) :كركل كمػػا فػػي المغيػػي

كف ايص ػػؿ  :كةس ػػب الإ ػػةاؾ  ،فة ػػذؼ )ةس ػػب)
كهذا كوكؿ ا ف مالؾ المذككر .

لك جاز ايخذ مذؿ هػذه التػاكوّت كالتوػدورات ؛ جسػتطاع كسػاطتاا

م اةث كاف  ،ف وومػب ةكاعػد اليةػك العر ػي ر نسػا عمػ عوػب ؛ فوػد سػمككا
ح
هػػذه الطػػرؽ الممتكوػػض الإ ػولوض كالمعك كجػػض  ،كتكمكع ػكا فػػي التاكوػػؿ كومػػا تكمحػػؼ ،
كتع كسػػعكا فػػي التوػػدور كومػػا تع حسػػؼ  ،ك ػ حؿ ذلػػؾ مػػف جػػؿ ف ج وعترف ػكا مجػػيّ

ػركر  ،ككوػ ػػؼ جػ ػػاز ا ػ ػػف مالػ ػػؾ كغو ػ ػره ع ػ ػراب
فكعػ ػػا كمجػ ػ نا
المععػ ػػكؿ معػ ػػل مر ن
)الإةاؾ) الجر معطكفنا عم الكاؼ في )ةس ؾ) كمذؿ هذا العطؼ ممتيع
عيػد ال صػرووف  ،كإػػعوؼ عيػد الكػػكفووف  ،كمػػا ص كػرح

يعسػػل ػػذلؾ ؟! كةػػد

مػ كػر كوػػؼ كياػػـ اسػػتو ةكا كركده فػػي الوػػرف الك ػروـ ؟! كلاػػذا جعػػؿ الزمخ ػػرم
ك
))يف عطػ ػػؼ الظػ ػػاهر المجػ ػػركر عم ػ ػ المكي ػ ػ
كاك )كالإػ ػػةاؾ) كاك معوػ ػػض

ممتيع))

)ّ)

ه ػػذا م ػػف جا ػػض كم ػػف جا ػػض خ ػػرل فػ ػػ)الإةاؾ) ف ػػي ال ػػاهد الم ػػذككر

رفعػػل كيص ػ ل كجػ لػره  ،ج وص ػ فوػػل ٌج معي ػ المععػػكؿ معػػل ؛ ج لككيػػل هػػك

وإا ج وصػ ٌ فوػل معيػ العطػؼ كاج تػداّ
المعي المراد فةسب  ،ؿ لككيل ن
؛ فالمعوػػض فػػي ال وػػت كاإػػةض تػػرحد كػػؿ تػػاكوّتاـ ))ةػػاؿ ا ػػف ػ لػرم  :كالػكاك فػػي
)ُ) ويظر  :مغيي الم وب ِ ، ّٓٔ/كالمةرر الكجوز ج ف عطوض اييدلسي ِ. ْٓٗ/
)ِ) ةا وض الص اف ِ.َُِ/
)ّ) الك اؼ ِ.ِِٔ/
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ةكل ػػل )كالإػ ػػةاؾ) معيػ ػ ال ػ ػػاّ  ...ك
يف المعي ػ ػ

كف الإػ ػةكاؾ يعسػ ػػل  ،هػ ػػك

ػوؼ ماكيػ هػد))
الماىكيػ يػد  ،كلػػوس المعي ػ  :وكعوػػؾ كوكعػػي الإػػةاؾ سػ ه
السػػوؼ ي
فال وت ج وةتمؿ ٌج ف وككف معياه  :ذا ي ت الةرب كتعر ً
ةت الجماعات ،
)ُ)

)ِ)

سوؼ مصيكعه مف ةدود الايد
فوكعوؾ مع الإةاؾ ه
كعمػ سػػاس هػػذه الةوووػػض التػػي وكياهػػا يوػػكؿ  :كيػػل كمػػا كرد المععػػكؿ
ػركر  ،كفػي ال ػاهد يعسػل  ،فوػد كرد
فكعػا  ،كمج نا
معل في المغػض ميصػكنا  ،كمر ن
ػاس اتكويػكٍا ىرك يكػ يػـ الكػ ًػذم
كػػذلؾ فػػي الوػػرف الكػروـ  ،فػػي ةكلػػل تعػال  :ى
)وػػا ىوحاىػػا الكيػ ي
و ً و
ؽ ًم ٍياا ىزك ىجاا كى ك
ور ىكيً ىساّ ىكاتكويكٍا
ث ًم ٍياي ىما ًر ىجاجن ىكذً نا
ىخمىوى يكـ لمف كي ٍعس ىكاة ىدة ىك ىخمى ى ى ٍ ى ى
المٌػػل الكػ ًػذم تىسػػاّلي ً ً
ػاف ىعمىػ ٍػو يك ٍـ ىرًةون ػا) {اليسػػاّ  }ُ:فػػي
ى
ػاـ ً كف المٌػػلى ىكػ ى
ى
ى
كف ػػل ىكاي ٍىر ىةػ ى
ةػ ػراّة م ػػف ة ػػر )ايرة ػ ًػاـ) ػػالجر  ،كالتو ػػدور  :م ػػع ايرة ػػاـ  ،ف ػػّ وك ػػكف ذم ػػض
ػػكاؿ ؛ يف كػػؿ ا

ػتيادا
ػػكاجت التػػي ذارهػػا اليةػػاة كالمعسػػركف  ،كايػػت اسػ ن

مجركر
نا
ل ف )ايرةاـ) معطكؼ  ،كالةؽ كيل مععكؿ معل  ،كةد جاّ هيا
ت وف مما تودـ ذكػره  ،كف كتػب اليةػك  ،ككتػب معػايي الوػرف عكاع ار ػل
كتعسػػوره جمعػػت عم ػ كف  :كاك )كايرةػػاـ) كاك عطػػؼ  .كالةوووػػض كف هػػذه
الكاك  ،كاك معوض  ،ك)ايرةاـ) مععكؿ معل  ،كالدلوؿ عم ذؾ ذّذض مكر :

ايكؿ  :ىم ٍيػػعي اليةػػاة  ،كالمعػػر وف  ،كالمعس ػروف عطػػؼ اجسػػـ الظػػاهر
عم ػ الإػػمور المخع ػكض  ،ككصػػعاـ هػػذا العطػػؼ ػػالو  ،كالمةػػف  ،كعػػدـ

جموعػػا ػ ك
ػاف ة ػراّة )ايرةػػاـ) ػػالخعض ة ػراّة
العصػػاةض مػػف جاػػض  ،كاعت ػرافاـ
ن
س عوض متكاترة  ،ميزلض مف جاض خرل  .ود ٌؿ دجلض ةاطعض دامغض عمػ ف كاك
)كاي ٍىر ىة ػ ًػاـ) لوس ػػت كاك عط ػػؼ  ،ػػؿ ه ػػي كاك المعو ػػض المس ػػتومض ع ػػف عػ ػراب
ى

مصاة اا  ،يكيل ج وص ال تض ف ووع الورف الكروـ  ،في المةف  ،كاستعماؿ
)ُ) لساف العرب َُ. َُٖ/
صؿ ج ف وعوش ُ. ّْٖ/
)ِ) ويظر  :الك اؼ ِ ، ِِٔ/كالمع ك
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مػػا ةػ

مػػف ايسػػالوب  ،كاختوػػار المكػػركه  ،كالػػردمّ فػػي ا عػراب  ،كمػػا ةػػاؿ

الط ػ ػػرم  ،مػ ػػع العمػ ػػـ كف الوػ ػػرف الك ػ ػروـ مػ ػػ ،كتػ ػػاب  ،وكعػ ػػي كيػ ػػل كػ ػػّـ رب
العالموف .

الذايي  :وختمؼ المععكؿ معل عف المعطكؼ  ،ك
اف المعطكؼ مرت ط

المعطكؼ عمول  ،في الةكـ كا عراب  ،فوجب رفعل ذا رفع  ،كوجب يص ل

ذا يصػػب  ،كوجػػب جػ كػره ذا جػ كػر  ،كمػػا المععػػكؿ معػػل  ،فاػػك متةػػرر مػػف هػػذه

الت عوض  ،كج عّةض لل إعراب مصاة ل ؛ لذلؾ جاز في المععكؿ معل الرفػع
كاليصب كالجر  ،في ةكلل تعال ً ٍ ) :
مركـ ك ركاّكـ){وكيس }ُٕ :
فاجمعكا ى
فوػػد مػ ٌػر فػػي الم ةػػث السػػا ؽ ةػراّة ) ػػركاّكـ) اليصػػب كالرفػػع  ،ككػػذلؾ فوػػد
ةػػرت فرةػػض ) ػػركائكـ) ػػالجر ،ك ككلػػكه عم ػ

كيػػل معطػػكؼ عم ػ الإػػمور فػػي

) مػ ػػركـ) كالتوػ ػػدور  :ك مػ ػػر ػ ػػركائكـ  ،ذػ ػػـ يكجاػ ػػت هػ ػػذه الو ػ ػراّة عم ػ ػ ةػ ػػذؼ
)ُ)

كج وخعػ تكمٌػؼ هػػذا

ػركر عمػ ةالػل
المإػاؼ  ،عكا وػاّ المإػاؼ لوػل مج نا
التاكو ػػؿ ؛ ك
يف المإ ػػاؼ  ،ذا ة ػػذؼ  ،ة ػػذؼ عمم ػػل  ،كة ػػؿ المإ ػػاؼ لو ػػل
مةمػػل  ،ك خػػذ ع ار ػػل  ،م  :كف المإػػاؼ لوػػل ورجػػع لػ مػػا كػػاف عموػػل ة ػػؿ

ػاف ) ػػركاّكـ) مععػػكؿ معػػل ؛
ا إػػافض  ،كالوػػكؿ الصػػةو مػػا ػػد يا ػػذكره  ،ػ ٌ
كل ػػذلؾ ج ػػازت ةراّت ػػل الةرك ػػات ال ػػذّث ؛ لتة ػػرره م ػػف الت عو ػػض المةك ػػكـ ا ػػا
)كاي ٍىر ىة ًػاـ) معيػ
المعطكؼ  ،فوكػكف الػدلوؿ عمػ كيػل ةػد روػد مػف الػكاك فػي ى
المعوػػض  ،ةػراّة ايرةػػاـ الةركػػات الػػذّث  .كلكػػف لكػػكف اليةػػاة كالمعسػروف ،

جموعا ومتجئػكف
ةد ذه كا ل كف المععكؿ معل  ،ج وككف ٌج ميصكنا  ،راةكا
ن
مجركر :
نا
فكعا  ،ك
ل التاكوؿ كالتودور في تعسور ما جاّ ميل مر ن

)ُ) ويظػر  :المةػػرر الػكجوز ّ ، ُِّ/كال ةػػر المةػوط ٓ ، ِِّ/ك يػكار التيزوػػؿ ُُّٗ/
 ،كالدر المصكف ٔ.ِّْ/
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ةػػاؿ ا ػػف جيػػي ))مػػف ذلػػؾ ة ػراّة ػػي ع ػػد الػػرةمف ػػف وزوػػد  :الػػذم

فع ػػا ةػ ػراّة ذالذ ػػض  ...وي غ ػػي ف وك ػػكف رفع ػػل عمػ ػ
ػاـ  ،ر ن
تس ػػاّلكف ػػل كايرة ػ ي
)ُ)
ايرةاـ مما وجب ف تتوكه))
اج تداّ كخ ره مةذكؼ  ،م  :ك
ي

كةاؿ الزمخ رم  )) :كةرئ ) كايرةاـ) الةركات الذّث  ...كالرفػع

عم كيل م تد خ ره مةػذكؼ  ،كاكيػل ةوػؿ  :كايرةػاـ ممػا يوتوػ  ،ك كايرةػاـ
مما وتساّؿ ل)) )ِ) كةاؿ ا ف عطوض )) :كةػر ع ػد ا﵀ ػف وزوػد ) :كايرةػاـ)
ػ ػػالرفع  ،كذلػ ػػؾ عم ػ ػ اج تػ ػػداّ كالخ ػ ػػر موػ ػ ٌػدر  ،توػ ػػدوره  :كايرةػ ػػاـ هػ ػػؿ ف
)ّ)
ػادا ػالرفع  ،كهػك م تػد  ،كالخ ػر
تكصؿ)) كةاؿ العك رم  )) :كةػد ةػرئ ن
مةذكؼ  ،تودوره  :كايرةاـ مةترمض  ،ك كاجب ةرمتاا))

)ْ)

.

كهذا هك دودف اليةاة  ،كالمعسػروف  ،فوػد عػدكا ةكالػب تودوروػض جػاهزة

ػذّ  ،كيػػل مػػا مػػف
 ،كهوؤكهػػا لوةمٌػكا اػػا كػػؿ ةالػػض ػػكمت عمػػواـ  ،مػػف ذلػػؾ مػ ن
مرفػػكع جامػ ػكا دجل ػػض رفع ػػل  ،جك ٌكل ػػكه عم ػ كي ػػل م ت ػػد مة ػػذكؼ الخ ػػر  ،ك

معطكؼ .

فصعكة الكّـ هيػا كف ةػراّة )كايرةػاـ) ػالرفع كاليصػب كالجػر ،دلوػؿ

عم كيل مععكؿ معل ؛ يكيل لػك روػد ػل ف وكػكف معطكفنػا  ،لمػزـ ةالػض كاةػدة
مػػف هػػذه الةػػاجت الػػذّث  ،ككػػذلؾ ووػػاؿ الكػػّـ يعسػػل فػػي ةػراّة )ك ػػركاؤكـ)
الرفع في سكرة وكيس .

)ُ) المةتسب ُ. ِٕٖ/
)ِ) الك اؼ ُ. ِْٓ/
)ّ) المةرر الكجوز ِ. ْ/
)ْ) الت وػاف ُ ، ِٓٓ/كويظػر  :ال ةػر المةػػوط ّ ، ُِِ/ك يػكار التيزوػؿ تعسػور ال وإػػاكم
ِ ، ٖٓ/كالجامع يةكاـ الورف ٓ. ٓ/
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ايمر الذالث  :لك رجعيا لػ تعسػور ايوػض فػي كتػب التعسػور  ،لت ػوف

ليػػا كػػؿ كإػػكح  ،كف الموصػػكد مػػف ال ػكاك معي ػ المعوػػض  ،فوػػد ف كسػػر الط ػػرم

ا وػػض يصػػب )ايرةػػاـ) كجرهػػا  ،وكلػػل ))ةػػدذيا ا ػػف ةموػػد  ...عػػف ػراهوـ
)كاتكويكٍا المٌل الك ًػذم تىسػاّلي ً ً
ػاف ىعمى ٍػو يك ٍـ ىرًةونا){اليسػاّ }ُ:
ى
ػاـ ً كف المٌػلى ىك ى
ى
ى
كف ػل ىكاي ٍىر ىة ى
ى
ووػػكؿ  :اتو ػكا ا﵀ الػػذم تعػػاطعكف ػػل كايرةػػاـ  ،ووػػكؿ  :الرجػػؿ وسػػاؿ ػػا﵀

كالػػرةـ  ،ةػػدذيي وعوػػكب  ...عػػف ػراهوـ  ،ةػػاؿ  :هػػك كوػػكؿ الرجػػؿ  :سػػالؾ
كً
كف ًػ ًػل
)كاتكوي ػكٍا المٌػػلى الػػذم تى ىسػػاّلي ى
ػػا﵀  ،س ػػالؾ ػػالرةـ  ،وعيػػي ةكلػػل تعػػال  :ى
)كاتكويػ ػكٍا المٌػ ػػلى الكػ ػ ًػذم
ىكاي ٍىر ىةػ ػ ى
ػاـ)  ،ةػ ػػدذيا مةمػ ػػد ػ ػػف ػ ػػار  ...عػ ػػف ػ ػراهوـ  :ى
تىسػػاّلي ً ً
ػاـ) ةػػاؿ  :ووػػكؿ  :سػػالؾ ػػا﵀ ك ػػالرةـ  ...كعػػف مجاهػػد
ى
ى
كف ػػل ىكاي ٍىر ىةػ ى
)كاتكوي ػكٍا المٌػػل الكػ ًػذم تىسػػاّلي ً ً
ػاـ) ةػػاؿ  :ووػػكؿ  :سػػالؾ ػػا﵀ ك ػػالرةـ
ى
ى
ى
كف ػػل ىكاي ٍىر ىةػ ى
ى
َََ هك ةكؿ الرجؿ  :اسالؾ ػا﵀ كالػرةـ  ...عػف الةسػف  ،ةػاؿ  :هػك ةػكؿ
الرجػػؿ  :ي ػػدؾ ػػا﵀ كالػػرةـ  ...كعمػ هػػذا التاكوػػؿ ةػػكؿ عػػض مػػف ةػػر ةكلػػل
)ُ)

.

)كايرةاـ) الخعض  ،عطعنا ايرةاـ عم الااّ التي في ةكلل ) ل)))
دائمػػا ووريػػكف ايرةػػاـ ػػا﵀ فػػي السػؤاؿ  ،كهػػذا
م  :ف العػػرب كػػايكا ن
الكاة ػػع وع ػػرض التع و ػػر عي ػػل معيػ ػ المعو ػػض  ،ج معيػ ػ العط ػػؼ  ،ة ػػاؿ ا ػػف

الجكزم ٌ )) :يما راد ةمػزة الخ ػر عػف ايمػر الوػدوـ الػذم جػرت عػادتاـ ػل ،
فػػالمعي الػػذم كيػػتـ تسػػاّلكف ػػل ك ايرةػػاـ فػػي الجاهموػػض)) )ِ) كةػػاؿ ال ػرازم ،
كهػػك وػػرحد عم ػ الزجػػاج )) :كاةػػتج الزجػػاج عم ػ فسػػاد هػػذه الو ػراّة مػػف جاػػض

المعي ػ  ،وكل ػػل  ،ص ػػم ا﵀ عمو ػػل كسػػمـ  :ج تةمعػ ػكا آ ػػائكـ  ،ف ػػإذا عطع ػػت
)ايرةاـ) عمػ المكيػي عػف اسػـ ا﵀  ،اةتإػ ذلػؾ جػكاز الةمػؼ ايرةػاـ ،

كومكػػف الج ػكاب عيػػل ػ ك
ػاف هػػذا ةكاوػػض عػػف فعػػؿ كػػايكا وععمكيػػل فػػي الجاهموػػض ؛
)ُ) جامع ال واف َِْٖ/ػُِٖ .
)ِ) زاد المسور ِ. ٓ/
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يكيا ػػـ ك ػػايكا ووكل ػػكف  :س ػػالؾ ػػا﵀ كال ػػرةـ  ،كةكاو ػػض ه ػػذا العع ػػؿ ع ػػياـ ف ػػي

وإػػا فالةػػدوث يا ػ
الماإػػي  ،ج تيػػافي كركد الياػػي عيػػل فػػي المسػػتو ؿ  ،ك ن
عف الةمؼ ا ػاّ فوػط  ،كهػا هيػا لػوس كػذلؾ  ،ػؿ هػك ةمػؼ ػا﵀ كنج  ،ذػـ
وورف ل عده ذكر الرةـ  ،فاذا ج ويافي الةدوث))

)ُ)

ػاس) فػإةراف ايرةػاـ
كالدلوؿ عم ذلؾ ا تداّ ا وض وكلل  :ى
)وا ىوحاىا الكي ي
ا﵀ السؤاؿ مر اعتػاد عموػل العػرب  ،فػاراد ا﵀ ف وةكوػل  ،كهػذا دلوػؿ عمػ

كيل ج وجكز ف وككف المراد مف الػكاك معيػ العطػؼ ؛ يكيػل وكجػب ف وكػكف

المعيػ  :كف الةمػػؼ ػػا﵀  ،كالةمػػؼ ايرةػػاـ  ،كةػػع كػػؿ ميامػػا عمػ ةػػدة ،
مف غور ف وتعمؽ فعؿ ةدهما ا خر  ،م  :العطؼ ووع المةذكر  ،كهك

رادة الةم ػػؼ ا ػػاّ ص ػػعض مس ػػتومض  ،ف ػػل ج وتع ػػوف اجةتػ ػراف  ،عكاٌيم ػػا وتع ػػوف
المعوػػض ؛ لوكػػكف مدلكلػػل المعوػػض داخػ نػّ إػػمف الةالػػض الموصػػكدة مػػف جاػػض ،

كالجائزة مف جاض خرل .

كً
كف ً ػ ًػل
)كاتكويػ ػكٍا المٌ ػػلى ال ػػذم تى ىس ػػاّلي ى
فػ ػػ)ايرةاـ) ذف ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال  :ى
ػاف ىعمى ػ ٍػو يك ٍـ ىرًةون ػػا) {اليس ػػاّ  } ُ:لوس ػػت كم ػػا زع ػػـ الية ػػاة
ػاـ ً كف المٌ ػػلى ىك ػ ى
ىكاي ٍىر ىة ػ ى
كالمعسركف  ،كياا مععكؿ ل في ةاؿ يص اا  ،ك كياا م تد كخ ره مةذكؼ في

ةاؿ رفعاا  ،ك كياا معطكفػض فػي ةػاؿ جرهػا  ،ػؿ هػي فػي جموػع ذلػؾ مععػكؿ

معػل  ،كةػػد يروػد يصػ اا ف وكػػكف المعيػ  :كاتوػكا ا﵀ الػػذم تسػاّلكف ػػل مػػع
ايرة ػ ػػاـ ذا تس ػ ػػاّلتـ  ،كيرو ػ ػػد رفعا ػ ػػا ف وك ػ ػػكف المعيػ ػ ػ  :كاتوػ ػ ػكا ا﵀ ال ػ ػػذم
تسػػاّلكف ػػل مػػع ايرة ػػاـ  ،التػػي طػػاؿ مػػا  ،ككذ ػػر مػػا توريػػكف تسػػاؤلكـ ا ػػا
تساؤلكـ ػا﵀  ،ك روػد جرهػا ف وكػكف المعيػ  :كاتوػكا ا﵀ الػذم تسػاّلكف ػل

مػػع ايرةػػاـ التػػي كيػػتـ توريػػكف تسػػاؤلكـ اػػا تسػػاؤلكـ ػػا﵀  ،فػػي كػػؿ م ػرة ،
ككمما تساّلتـ  ،كةمعتـ كاستةمعتـ .

)ُ) التعسور الك ور ّ ، َْٖ-ْٕٗ/كويظر  :الم اب في عمكـ الكتاب ٔ. ُْٔ/
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ككذلؾ ) ركاّكـ) في ةكلل تعال

ىج ًم يعكٍا ٍىم ىريك ٍـ ىك ي ىرىكاّ يك ٍـ ذيكـ جى
) :فىا ٍ
تي ً
يظ ير ً
كف) {وكيس  }ُٕ :لوسػت كمػا

إكٍا ًلى كي ىكجى
ىو يك ٍف ٍىم يريك ٍـ ىعمى ٍو يك ٍـ يغ كمضن ذيكـ ا ٍة ي
زعمكا  ،كياا معطكفػض عمػ ) مػركـ) فػي ةػاؿ يصػ اا  ،كمعطكفػض عمػ الػكاك

وإػا
في )فاجمعكا) في ةاؿ رفعاا  ،كمإاؼ لول في ةاؿ جرها  ،ؿ هػي ن
فػػي جموػػع ذلػػؾ مععػػكؿ معػػل  ،كةػػد روػػد يصػ اا ف وكػػكف المعيػ  :فػػاجمعكا
مػػركـ مػػع ػػركائكـ  ،ك روػػد رفعاػػا ف وكػػكف المعي ػ  :فػػاجمعكا مػػركـ مػػع

دكمػػا ف ومػػدككـ اليصػػر  ،ك روػػد جرهػػا ف وكػػكف
ػػركائكـ الػػذوف تػػدعكياـ ن
المعيػ ػ  ،ف ػػاجمعكا م ػػركـ م ػػع ػػركائكـ ال ػػذوف كي ػػتـ تطم ػػكف م ػػياـ الم ػػكرة
يّ  ،ك جمعتـ عم

كالعكف في كؿ مرة  ،كمما عزمتـ عم

مر .

كتعػػدد الو ػراّات جػػاّ لةكمػػض  ،فوػػد كايػػت الغاوػػض مياػػا التوسػػور عم ػ

ايمض  ،ك الجمع وف ةكموف  ،ك لمدجلض عم ةكموف ػرعووف  ،ك الجمػع
وف معايواا  ،كما هك الةاؿ في ةراّة ك) ك ركاّكـ) ك)كايرةاـ) الةركػات

الذّث

كةد كاف لكؿ مػف هػذه الةركػات الػذّث مػدلكلاا  ،فوػد ويػا مػف ة ػؿ

ف اليصب وعود المعوض المكةتض  ،كلذلؾ كج ل اليةػاة عػد ايفعػاؿ  ،ذ الععػؿ

وعود الةدكث المؤةت  ،ما الرفع فوعود المعوض الدائمض ك الذا تض ؛ كلاذا كج ل

اليةػػاة عيػػد تجػػرد التركوػػب مػػف الععػػؿ  ،م  :كجػػكده فػػي الجمػػؿ اجسػػموض ،
كالجممض اجسموض تعود الذ ات  ،خّؼ الععموض ،

المبحث الرابع  :المآقذ :

جماع اليةاة كالمعسروف عم ٌف المععػكؿ معػل ج وكػكف ٌج ميصػكنا
 ،تمخض عيل كاجت  ،كمآخذ عامض  ،ومكف جمالاا فوما واتي
ُ-ةػػوف ذهػػب اليةػػاة كالمعسػػركف ل ػ

كف المععػػكؿ معػػل ج وكػػكف ٌج

ميصػػكنا  ،كةػػوف كرد هػػذا المععػػكؿ فػػي الوػػرف الك ػروـ  ،كفػػي ة ػراّات مت ػكاترة
كمجركر  ،اإطركا ل ف وؤكلكه عم كيػل معطػكؼ ؛ لوسػكغكا رفعػل
نا
فكعا
مر ن
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كجره  ،ذـ كصعكا هذا العطؼ المةف كالو

 ،فكةعكا في مةذكر خطر ؛ ك
يف

الوراّات المتكاترة جزّ مف الورف الكروـ  ،يػزؿ اػا ج روػؿ عموػل السػّـ  ،كةػر
اا الرسكؿ  ،صم ا﵀ عمول كسمـ  ،في صّتل  ،ك ةر اا صةا ل  ،رإي

ا﵀ عياـ  ،فمف لةكف كةك ةراّة متػكاترة  ،فوػد لةكػف كةػك كػّـ ا﵀  ،سػ ةايل
 ،ككػػّـ رس ػػكلل  ،ص ػم ا﵀ عمو ػػل كسػػمـ  ،ك س ػػوط يعسػػل ف ػػي خطوئػػض الطع ػػف
الورف .

وإػػا الوػػكؿ ػػالعطؼ المعظػػي  ،كهػػي دعػػض اختمواػػا
ِ-مػػف المآخػػذ ن
ظػا عمػ
اليةاة ؛ لتسكو ،رفػع اجسػـ عػد كاك المعوػض  ،عمػ كيػل يرفػع لعطعػل لع ن

فكع ػػا  ،كم ػػف
م ػػا ة م ػػل  ،فػ ػرنا
ار م ػػف اجعتػ ػراؼ جػ ػكاز مج ػػيّ المعع ػػكؿ مع ػػل مر ن
العجوب كياـ اكه جر اليعت عم الجػكار  ،كهػـ وعيػكف المذػاؿ الم ػاكر ،
إب و
ٍّ
خرب  ،كهذا المذاؿ ج ويط ػؽ ال تػض عمػ ايسػماّ التػي س كػكغ
جةر
هذا ي
ظػػا عمػ مػػا ة ماػػا ؛ ك
يف العطػػؼ المعظػػي  ،كمػػا هػػك
اليةػػاة رفعاػػا ؛ لعطعاػػا لع ن
الةػػاؿ فػػي جػػر اليعػػت عمػ الجػكار  ،ووتإػػي ت ػػاع ةركػض المعػػظ ة مػػل  ،كهػػذا

وكجػػب ف وكػػكف مػػا ة مػػل المجػػاكر لػػل مإػػمكـ ا خػػر ٌ ،ج كف غمػػب ايمذمػػض

التػػي است ػػاد اػػا اليةػػاة  ،فػػي هػػذا ال ػػاب كػػاف المت ػػكع المجػػاكر  ،كمػػا معتػػكح
ػذّ ف يو ػ كدع ػ ك
ػايؾ) فػػي
ا خػػر  ،ك مكسػػكره  ،فكوػػؼ وص ػ مػ ن
ػاف اجسػػـ ) ػ ي
ػت)
ػايؾ  ،يرف ػػع إ ػػـ خػ ػره ؛ لعطع ػػل لع ن
ػت) ك) ي ػ ى
ظ ػػا عمػ ػ ) ي ػ ى
ػت ك ػ ي
ية ػػك  :ي ػ ى
معتكح ا خر  ،ك مكسكر ا خر في يةك  :ك حؿ و
رجؿ كإوعتيل ؟!
فمك عكمؿ معاممػض جػر اليعػت عمػ الجػكار  ،لكػاف ةػؽ المذػاؿ ايكؿ

ػايؾ  ،كةػػؽ المذػػاؿ الذػػايي الجػػر  ،ك ف ووػػاؿ :
ػت ك ػ ى
اليصػػب  ،ك ف ووػػاؿ  :يػ ى
ك حؿ و
رجؿ كإوعتًل .
ّ -ػ ػػاع اليةػ ػػاة فػ ػػي كتػ ػػب اليةػ ػػك كف المععػ ػػكؿ معػ ػػل ج وكػ ػػكف ٌج
فكعػا  ،كمػف جػؿ ف ج وكسػركا
ميصكنا  :كةد ت وكف كيػل ةػد جػاّ فػي المغػض مر ن
ػاف
هذه الواعدة المعظوض التي صاغكها ايعساـ  ،راةكا وعالجكف ةإوض رفعػل ٍ
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جعمػكا كاك المعوػض كاك عطػػؼ ؛ لوسػكغكا رفػػع اجسػـ عػدها عمػ

كيػل معطػػكؼ

ج مععكؿ معل  ،كهذا مما ةدا اـ ل ٍف وكةعكا يعساـ في تياةض فظوع ،
كالعجو ػػب كف ا ػػف جلي ػػي ة ػػد ص ػ كػرح إ ػػركرة ايخ ػػذ ا ػػذا التي ػػاةض  ،فو ػػاؿ :
ػايؾ ،
))كمػػف ذلػػؾ ةػػكلاـ فػػي ةػػكؿ العػػرب  :ك ػ حؿ رجػػؿ كصػػيعتيل  ،ك يػػت ك ػ ي
معيػػاه  :يػػت مػػع ػػايًؾ  ،كك ػ حؿ رجػػؿ مػػع صػػيعتًل  ...ػػؿ لعمػػرم كف المعي ػ
عمول  ،غور كف تودور ا عراب عم غوره))

)ُ)

فوػػد ةسػػـ ا ػػف جليػػي عم ػره كف المعي ػ معي ػ المعوػػض  ،لككيػػل كجػػب

ػػرغـ ذلػػؾ ع ػراب ال ػكاك فػػي المذػػالوف كاك عطػػؼ  ،كةػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ )) :كج
ح
اةعػػا عػػد كاك معي ػ )مػػع)
يةػػك  :ك ػؿ رجػػؿ كإػػوعتيل ؛ يكيػػل عكا ٍف كػػاف اسػ نػما ك ن
لكياػػا غوػػر مس ػ كةض ععػػؿ)) )ِ)كةػػاؿ ا ػػف عووػػؿ )) :المكإػػع الذالػػث ٍ :ف ووػػع
عػػد الم تػػد كاك هػػي يػػص فػػي المعوػػض  ،يةػػك  :يك ػ حؿ رجػػؿ كإػػوعتيل  ،ف ػػ) يك حؿ)

م تػػد  ،كةكلػػل )كإػػوعتيل) معطػػكؼ عم ػ )ك ػ ٌؿ) كالخ ػػر مةػػذكؼ  ،كالتوػػدور :
يكػ حؿ رجػػؿ كإػػوعتيل موتريػػاف  ،كووػػدر الخ ػر عػػد كاك المعوػػض  ،كةوػػؿ ج وةتػػاج
ل تودور الخ ػر ؛ ك
يف معيػ  :كػ حؿ رجػؿ كإػوعتيل  ،كػ حؿ رجػؿ مػع إػوعتل ،
كهذا كّـ تاـ  ،ج وةتاج ل تودور خ ر  ،كاختار هذا المذهب ا ف عصػعكر

فإف لـ تكف الكاك يصًا في المعوض لـ وةذؼ الخ ر كجكنا
في رح ا وإاح ٍ ،
)ّ)
كعمرك ةائماف))
 ،يةك  :زود
ه
كةاؿ السوكطي )) :كذهب الككفوػكف لػ

كف الخ ػر لػـ وةػذؼ ؛ عكاكيمػا

غيػػت عيػػل ال ػكاك كإغيػػاّ المرفػػكع الكصػػؼ  ،فاػػك كػػّـ تػػاـ ج وةتػػاج ل ػ

)ُ) الخصائص ُ. ِِٗ/
)ِ) رح ذكر الذهب ص ِِْ .
)ّ) رح ا ف عووؿ ُِّٓ/
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وةا فػػي المعوػػض  ،ػ ً
ػاف
توػػدور  ،كاختػػاره ا ػػف خػػركؼ  ،فػ ٍ
ػإف لػػـ تكػػف ال ػكاك ص ػر ن
)ُ)
كعمرك موركياف  ،جاز الةذؼ كا ذ ات))
اةتممت العطؼ  ،يةك زود
ي
كج ػػاّ ف ػػي التصػ ػرو مذ ػػؿ ه ػػذا الك ػػّـ  ،كم ػػف ع ا ارت ػػل )) :الذالذ ػػض ٍف
يص في المعوض  ،يةك  :ك حؿ رجػؿ
وككف الم تد معطكفنا عمول اسـ كاك  ،هي ا

كإػ ػ ػػوعتيل)) )ِ) كإػ ػ ػػوعتيل  :ةرفتيػ ػ ػػل ك صػ ػ ػػيعتيل  ،كسػ ػ ػػموت  ،إػ ػ ػػوعتل ؛ ك
يف
)ّ)
صاة اا وإوع تركاا  ،ك هي تإوع تركاا

يصػػا فػػي
فاػػـ مػػف جاػػض وكج ػػكف جعػػؿ كاك  :كػػؿ رجػػؿ كإػػوعتيل  ،ن
المعوض  :لككياـ مػف جاػض خػرل وكج ػكف جعػؿ هػذه الػكاك يعسػاا كاك عطػؼ ؛

لوتسي

عراب ) إوعتيل) معطكفنا ؛ عكا ٌج فّ وككف ذمض خ ر مةذكؼ كجكنا
المص كرح ػل مػف لػدف اليةػاة  ،ج درم
كهذا هك ع صكر التياةض
ى

كوؼ جمعكا في الكاك يعساا  ،كفي الجممػض يعسػاا ػوف العطػؼ كالمعوػض  ،ذ
هما معيواف مختمعاف  ،ك ةكاماما مختمعض  ،فّ ومكف الجمع وياما .

ْ-وذكر اليةاة ايل ذا ةميا :جػاّ زوػد كعمػرك ،وةتمػؿ ف وكػكف الػذم

جػػاّ كنج )زوػػد) كوةتمػػؿ ف وكػػكف الػػذم جػػاّ كجن )عمػػرك) كوةتمػػؿ ف وكػػكف

معا)ْ).
مجوئاما ن

ف ػكاك العطػػؼ اجةتمػػاؿ ايخوػػر تإػػميت معي ػ المعوػػضٌ ،ج ٌياػػا ج
تسػ ػػم كاك المعوػ ػػض ؛ لعػ ػػدـ اةتصػ ػػارها عموػ ػػل ،كةػ ػػد كػ ػػد اليةػ ػػاة هػ ػػذه الةوووػ ػػض

)ُ) همع الاكامع ُ. ّْٗ/
)ِ) رح التصرو عم التكإو ُ. ُّٔ/
)ّ) ويظر  :ةا وض الص اف ُ. ّْْ/
)ْ) مجالس ذعمػب ِ ْْٓ/ك ػرح الممػع ج ػف رهػاف العك ػرم ،ُُّ-َُّ/ُ ،كالموتصػد
في رح ا وإاح ُ.ُٔٔ/
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كعرؼ كاك العطػؼ
عرؼ كاك المعوض ٌاياا))جامعض غور عاطعض)) ك
فالمجا عي ك
اياا ))جامعض عاطعض)))ُ).
فود صرح المجا عي اف كاك المعوض وجب تجردها مف معيػ العطػؼ

اف التي وجتمع فواا العطؼ
ةوف عرفاا وكلل  :جامعض غور عاطعض ،كصرح ٌ
كالمعوػػض ،هػػي ال ػكاك المعركفػػض عيػػد اليةػػكووف ػكاك العطػػؼ ةػػوف عرفاػػا ٌاياػػا
جامعػض عاطعػػض  ،عكالػ مذػػؿ هػػذا

ػار ػػك ال ركػػات ػف اجي ػػارم فػػذكر ف كاك

العطػػؼ فواػػا معيوػػاف ))العطػػؼ كمعي ػ الجمػػع ،فممػػا كإػػعت مكإػػع )مػػع)

خمعت عياا دجلض العطؼ)))ِ).

كهي ػػا تتإػ ػ مس ػػالض مام ػػض ،كه ػػي :كي ػػل ذا صػ ػ

ف كاك )كػ ػ حؿ رج ػػؿ

كإػػوعتيل) هػػي معوػػض كعطػػؼ ،كمػػا ذهػػب اليةػػاة  ،فإياػػا سػػتككف عػػوف ال ػكاك
المعركفض عيدهـ كاك العطػؼ  ،عكاكيػل ج وجػكز تسػموتاا كاك المعوػض ،ك مػا ٌياػـ
مجمعػػكف عمػ

العطؼ.

ػإف هػػذا المعيػ وكجػػب تجروػػدها مػػف معيػ
ٌياػػا معيػ )مػػع) فػ ٌ

كالغروػػب فػػي هػػذه المسػػالض كف اليةػػاة وعػػالجكف

ػػكاجت يةكوػػض مػػف

اختّةاـ عف طروؽ الجمع وف العطؼ كالمعوض  ،ػرغـ ياػـ وصػرةكف عػدـ

ػذّ ص ػػةض اجتم ػػاع معيو ػػي العط ػػؼ
جػ ػكاز ذل ػػؾ  ،ف ع ػػد ٍف ك ػػد الجرج ػػايي م ػ ن
كالمعوض في الكاك الداخمض عم الععؿ المإارع  ،ةػاؿ ذ ػات ذلػؾ  )) :كف هػذه
جموعػا
الكاك هي "كما توكؿ :ال ريح كالم رك يح خوػر مػف الم ػركح ؛ تروػد ٌيامػا
ن
خوػػر مػػف هػػذا الكاةػػد  ،كج تروػػد ف ك ػ ٌؿ كاةػػد مػػف ال ػػرح كالم ػػركح خوػػر مػػف

)ُ) رح عوكف ا عراب .صُٖٓ.
)ِ) ا يصاؼ ُ ِِٗ/مسالض َّ.
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الم ركح ...كوؼ كفي ذلؾ استةالض  ،يكيل ميزلض ف توكؿ :كؿ كاةد مف زود
كعمرك خور مف زود  ،كهذا كوكلؾ :زود خور مف زود كذا مةاؿ)))ُ).

كهيا ج د ف يساؿ ما الدلوؿ الذم استيد لول الجرجايي فػي كف الػكاك

فػػي ةػػكؿ الوائػػؿ :ال ػػريح كالم ػػرك يح خوػػر مػػف الم ػػركح  ،هػػي كاك جمعػػت ػػوف
جموعػػا خوػػر مػػف
العطػػؼ كالمعوػػض ؟ فةػػوف ذكػػر كف الم ػراد مػػف المذػػاؿ )) ٌيامػػا
ن
هذا الكاةد)) لـ وكف اػذا ةػد ذ ػت كف الػكاك فػي هػذا المذػاؿ ةػد فػادت المعوػض

دكف العطؼ؟ ك لـ وكف ةد يع

رادة العطؼ ةوف يعػ

كؿ كاةد مف ال رح كالم ركح خور مف الم ركح)) ؟

ف وكػكف المػراد )) ٌف

مستةوّ كةكعل كةصده ةوف ةاؿ ))كفي ذلػؾ
ك لـ وكف ةد جعؿ العطؼ
ن
استةالض ،يكيل ميزلض ف توكؿ كؿ كاةػد مػف زوػد كعمػرك خوػر مػف زوػد  ،كهػذا
كوكلؾ :زود خور مف زود)).

فالػػذم ةالػػل الجرجػػايي فػػي المذػػاؿ الػػذم سػػاةل ،لػػـ وؤوػػد مػػا ذهػػب لوػػل ؛ ذ

ككد استةالض العطؼ في هذه الكاك ،كاستةالض ف وككف المتكمـ ةػد راده ؛ يكيػل

مخالؼ لمعوؿ كالكاةع كالةساب.

كالجرجػػايي ك ػػاةي اليةػػكووف ج وممكػػكف فػػي هػػذا ال ػػاب م دلوػػؿ كػػاف

وإػا ،سػكل دلوػؿ ػكمي وجػب ف ج ومتعػت
عم كف كاك المعوض تعوػد العطػؼ ن
فكعػػا كمػػا ة مػػل مرفػػكع كعيػػدهـ
لوػػل جيػػب المعي ػ  ،كهػػك كػػكف اجسػػـ كةػػع مر ن

المععػػكؿ معػػل المعػػرد ج وكػػكف ٌج ميصػػكنا ،فاػػذا ممػػا ةمماػػـ عم ػ الظػػف ػ ك
ػاف
كاك المعوض هيا فادت معي العطػؼ  ،كالةوووػض كياػا لػـ تعػده عكا كف المذػاؿ الػذم

ػوّ عمػ
است اد ل  ،كايمذمض الم ا اض التي ذكرها اليةكوكف ،ج تكػكف دل ن

كف

ػوّ عمػ ج ػكاز
هػػذه الػكاك فػػادت العطػػؼ كالمعوػػض فػػي ف كاةػػد  ،ػػؿ تكػػكف دلػ ن

يف الذم يوع كػكؿ عموػل فػي ا عػراب هػك المعيػ
فكعا ؛ ٌ
مجيّ المععكؿ معل مر ن
)ُ) الموتصد في رح ا وإاح ِ.ََُٔ-َُٓٗ/
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فكعػا؟
كف المععكؿ معل ةػد وػاتي مر ن

مذّ  :ما دلومؾ عم
ئمت ن
ج المعظ  ،فمك يس ي
لكػػاف دلومػػي المذػػاؿ الػػذم است ػػاد ػػل الجرجػػايي :ال ػػريح كالم ػػرك يح خوػػر مػػف
الم ركح ؛ ذلؾ كف اجسـ المرفكع عد الكاك في هذا المذػاؿ ج وصػ ف وكػكف
ج مععكنج معل ،لكةكعل عد كاك دلت عم المعوض ةسب  ،كج وجكز ف وككف

معطكفان عم الرغـ مف رفعل ،جستةالض معي العطؼ كفساده.

ٓ-كمػ ػػف المآخػ ػػذ ايخػ ػػرل فػ ػػي هػ ػػذه المسػ ػػالض كف اليةػ ػػاة ةػ ػػوف جعم ػ ػكا

المععػ ػػكؿ معػ ػػل المرفػ ػػكع معطكفنػ ػػا غعم ػ ػكا المواريػ ػػض ويػ ػػل ك ػ ػػوف المععػ ػػكؿ معػ ػػل
الميصػػكب  ،كالمجػػركر كةػػد ػػدا لػػي  ،ك يػػا ع ػ حد المرفػػكع كالميصػػكب كموامػػا
كف المععػ ػػكؿ معػ ػػل دكـ ك كذػ ػػر مّزم ػ ػػض

مععػ ػػكنج معػ ػػل  ،كف الرفػ ػػع وػ ػػدؿ عم ػ ػ
لمص ػػاة ل ؛ يكي ػػل عي ػػد رفع ػػل وعو ػػد الذ ػػات ك اجس ػػتمرار  ،كعي ػػد يصػ ػ ل وعو ػػد
التجدد كالةدكث  ،ك الةالض المكةتض ؛ كلاذا ذهب سو كول كاليةػاة لػ كجػكب

ع ال ػػمس  ،فاس ػػتكجب
ػافرت كطم ػػك ى
يصػ ػ ل عي ػػد مجوئ ػػل ع ػػد فع ػػؿ  ،ية ػػك  :س ػ ي
يصب المععكؿ معل ؛ ك
يف المراد معي المعوض في دّ السعر  ،لكيل ةد وجػكز

رفعل ذا مكف ٍف وككف المراد المعوض المستمرة طكاؿ السعر  ،عكاف كػاف اليةػاة
ػافرت كاليوػ ىػؿ  ،فإكيػػل وجػػكز رفػػع اليوػػؿ مػػع وػػاّ فادتػػل
ج وجوزكيػػل  ،يةػػك  :سػ ي

مّزمػا لميوػؿ  ،كةإػ
معيػ المعوػض  ،ذا يروػد التاكوػد عمػ كف المسػافر كػاف
ن
سعره كمل السور مةاذاتل  ،فإذا رودت المعوض الطكومض ك الدائمض كجػب الرفػع

ك يرلج  ،كلاذا ذهب سو كول كاليةاة ل كجكب الرفع في يةك  :يت كماليػؾ
؛ ك
يف الجممػػض اجسػػموض تعوػػد الذ ػػات فوّئماػػا الرفػػع ؛ كيكيػػل يروػػد معي ػ المعوػػض
المّزمض ؛ فالماؿ مّزـ لصاة ل  ،ككذلؾ يةك  :كؿ رجؿ كإوعتيل  ،فمعي
المعو ػػض المّزم ػػض هي ػػا كاإ ػػةض ؛ كعمػ ػ ه ػػذا ايس ػػاس وي غ ػػي ٍف وع كس ػػر رف ػػع
)ةصعض) كيصػ اا فػي يةػك  :كوػؼ يػت كةصػعض مػف ذروػد ؛ فػالمتكمـ ذا راد

طػ ػػب مػ ػػع ةصػ ػػعض الذروػ ػػد التػ ػػي اتػ ػػت طعامػ ػػل الػ ػػدائـ
الس ػ ػؤاؿ عػ ػػف ةػ ػػاؿ المخا ى
ػب  ،ك كذػػر مػػا
صػ ى
ػع  ،عكاذا ةصػػد ةالػػل معاػػا فػػي مياسػ ض معويػػض ىي ى
كالمة ػػكب ىرفػ ى
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و ػراد الدجلػػض ايكل ػ ؛ كلاػػذا جعػػؿ سػػو كول كاليةػػاة هػػذا المذػػاؿ ممػػا وجػػكز فوػػل

الكجااف كالرفع كذر ك جكد

كما جر المععكؿ معل  ،فود روػد ػل ػدة ا لصػاؽ مصػاة ل ؛ كلاػذا

رل كف كجػػل جػ ٌػره  ،هػػك ةػػرب ايكجػػل الذّذػػض لػ دجلػػض )مػػع) ذ خػػذ ةكماػػا
كعمّ .
معي
ن
كف ما وي غي التي ول عمول  ،عد ذكر هذه المآخذ  ،كيل وجب تصػةو

المعاهوـ اليةكوض  ،ة ؿ ايخذ اا في تعسور ال كاهد الوريوض  ،لوككف تعسوريا
ػالما مػف التةروػؼ ،
لاا مكافونا لما تدؿ عموػل مػف السػواؽ  ،كج التػكاّ فوػل  ،كس ن
كتةروؼ دجلض ال ػاهد الوريػي مػف جػؿ جعمػل مطا ونػا لواعػدة يةكوػض خاطئػض ،
ك ةاصرة ماخذ ك ور .

المصادر كالمراجع

ارت ػػاؼ ال كإ ػ ىػرب م ػػف لس ػػاف الع ػػرب  ،ي ػػي ةو ػػاف اييدلس ػػي )ت ْٕٓ :هػ ػػ)
اليماس  ،الط عض ايكل َُْْ ،هػ ُْٖٗـ .
تةووؽ كتعموؽ الدكتكر مصطع ةمد ٌ
-ا ر اد ل عمـ ا عراب ،لمةمػد ػف ةمػد ػف ع ػد المطوػؼ الور ػي الكو ػي،

ػ ػػمس الػ ػػدوف )ت  )ٔٗٓ:تةووػ ػػؽ د-ىوةو ػ ػ م ػ ػراد  ،دار الةػ ػػدوث  ،الوػ ػػاهرة ُِْٓ ،هػ ػ ػ
ََِْـ .
-اييزهوػػض فػػي عمػػـ الةػػركؼ ،لعمػػي ػػف مةمػػد المصػػادر الاػػركم )ت ُْٓ :ه ػػ)

تةووػػؽ :ع ػػد المعػػوف الممػػكةي ،مط كعػػات مجمػػع المغػض العر وػػض ،مط عػػض الترةػػي  ،دم ػػؽ ،
ُُّٗهػُُٕٗ -ـ.
 س ػرار العر وػػض  ،ي ػػي ال ركػػات ػػف ايي ػػارم )ت ٕٕٓ :ه ػػ) ع ػػد الػػرةمف ػػفمةمػػد ػػف سػػعود  ،تةووػػؽ مةمػػد اجػػت ال وطػػار  ،مط عػػض الترةػػي  ،دم ػػؽ ُّٕٕه ػ ػ

ُٕٓٗـ .

اي ػ اه كاليظػػائر فػػي اليةػػك لجػػّؿ الػػدوف ع ػػد الػػرةمف ػػف ػػي كػػر السػػوكطي)ت ُُٗ :هػ) كإع ةكا ول غرود ال ػوه  ،الط عػض الذايوػض  ،دار الكتػب العمموػض  ،وػركت
ُِْٖ ،هػ

ََِٕـ .
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 ايصػػكؿ فػػي اليةػػك :ج ػػف الس ػراج )تُّٔهػػ) ي ػػي كػػر مةمػػد ػػف السػػرم ،تةووػ ػ ػ ػػؽ الػ ػ ػ ػػدكتكر ع ػ ػ ػ ػػد الةسػ ػ ػ ػػوف العتمػ ػ ػ ػػي ،جُ ،مط عػ ػ ػ ػػض اليعمػ ػ ػ ػػاف ،اليجػ ػ ػ ػػؼ اج ػ ػ ػ ػػرؼ
ُّّٗهػ ُّٕٗـ ،جِ مط عض ايعظمي ،غدادُّّٗ ،هػ ُّٕٗـ.

عػراب ذّذػػوف سػػكرة مػػف الوػػرف ج ػػف خالكوػػل )تَّٕهػػ) ي ػػي ع ػػد ا﵀ الةسػػوف

ف اةمد ،مط عض دار الكتب المصروض ،الواهرةَُّٔ ،هػ

ُُْٗـ .

 ع ػ ػراب الةػ ػػدوث الي ػ ػػكم  ،ي ػ ػػي ال وػ ػػاّ ع ػ ػػد ا﵀ ػ ػػف الةسػ ػػوف العك ػ ػػرم )ت :ُٔٔهػ) الط عض ايكل  ،دار العكر المعاصر  ،وركت ل ياف َُْٔ ،هػ

ُٖٗٗـ .

-ا ع ػراب عػػف ةكاعػػد ا ع ػراب ج ػػف ه ػػاـ ،تةووػػؽ :الػػدكتكر عمػػي فػػكدة يوػػؿ،

الرواضُُٖٗ ،ـ
 عراب الورف ي ي جععر اليةػاس )تّّٖهػػ) ةمػد ػف مةمػد ،تةووػؽ :زهػرغازم زاهد ،مط عض العايي ،غداد ُّٕٗهػ

ُٕٕٗـ،

 -عػ ػراب الو ػػرف  ،ي ػػي جعع ػػر ةم ػػد ػػف مةم ػػد ػػف س ػػماعوؿ الية ػػاس )ت :

ّّٖ هػػ) اعتيػ

ػل ال ػوه خالػد العمػي  ،الط عػض ايكلػ  ،دار المعرفػض  ،وػركت  ،ل يػػاف ،

ُِْٕهػ ََِٔـ .
 ع ػراب الو ػراّات الس ػ ع كعمماػػا  ،ي ػػي جععػػر مةمػػد ػػف ةمػػد ػػف يصػػر ػػفخالكول ايص اايي )ت َّٔ :هػ) إ ط يصل كعمؽ عمول ػك مةمػد ايسػوكطي  ،الط عػض
ايكل  ،دار الكتب العمموض ػ وركت  ،ل ياف ُِْٕ ،هػ ََِٔـ .

اجةتػ ػراح ف ػػي عم ػػـ ص ػػكؿ الية ػػك لج ػػّؿ ال ػػدوف  ،ع ػػد ال ػػرةمف ػػف ػػي ك ػػرالسوكطي )ت ُُٗ :هػ) تةووؽ مةمد ةسف مةمد ةسف سماعوؿ  ،الط عض الذايوػض  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٕ ،

ََِٔـ .

 -مػػالي ا ػػف الةاجػػب  ،ي ػػي عمػػرك عذمػػاف ػػف الةاجػػب )ت ْٔٔ :ه ػػ) د ارسػػض

كتةووػػؽ الػػدكتكر فخػػر صػػال سػػموماف ةػػدارة  ،دار الجوػػؿ  ،وػػركت –ل يػػاف  ،دار عمػػار ،
عماف –ايردف ) ،د-ت).
ا يصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػّؼ لع ػػد الػػرةمف كمػػاؿ الػػدوف  ،ي ػػي ال ركػػات ػػفايي ارم )تٕٕٓ:هػ)  ،ةدـ لل ككإع هكام ل كفاارسل ةسف ةمػد إ ػراؼ الػدكتكر موػؿ
دوع وعوكب  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُُْٖ،هػ ُٖٗٗ ـ

 يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ  ،المعركؼ تعسور ال وإاكم  ،لياصػر الػدوف ػيالخوػػر  ،ع ػػد ا﵀ ػػف عمػػر ػػف مةمػػد ال ػػورازم ال ػػافعي ال وإػػاكم )ت ُٔٗ :ه ػػ) عػػداد
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كتودوـ مةمد ع د الرةمف المرع ي  ،الط عض ايكلػ  ،دار ةوػاّ التػراث العر ػي  ،وػركت
 ،ل ياف )د-ت) .
 -كإ ػ المسػػالؾ ل ػ العوػػض ػػف مالػػؾ ج ػػف ه ػػاـ ،تةووػػؽ مةمػػد مةوػػي الػػدوف

ع د الةمود ،وركتَُٖٗ ،ـ .

ا وإػػاح فػػي عمػػؿ اليةػػك لمزجػػاجي )تَّْه ػػ) ي ػػي الواسػػـ ع ػػد الػػرةمف ػػفاسةاؽ ،تةووؽ الدكتكر مازف الم ارؾ ،الط عض الذايوض ،وركتُّّٗ ،هػ

ُّٕٗـ .

-ال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي )تْٕٓهػ) ذور الدوف مةمػد ػف وكسػؼ ،

مط عض السعادة ،مصرُِّٖ ،هػ،

ال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي) ،ت ْٕٓ :هػ) ةوؽ يصكلل ،الدكتكر ع دالرزاؽ الماودم  ،الط عض ايكل  ،دار ةواّ التراث العر ي ،وركتُِّْ،هػ ََِِـ.
 -ػدائع العكائػد ج ػف ةػوـ الجكزوػض  ،ي ػي ع ػد ا﵀ مةمػد ػف ػي كػر الدم ػوي ،

دارة الط اعض الميوروض  ،مصر .

 ال رهػػاف فػػي عمػػكـ الوػػرف لمزرك ػػي )تْٕٗهػػ) ػػدر الػػدوف ػػف مةمػػد ،تةووػػؽمةمد ي العإؿ ،الط عض الذالذض ،وركت .
 غوػػض الكعػػاة فػػي ط وػػات المغػػكووف كاليةػػاة لمسػػوكطي ،الط عػػض ايكل ػ  ،المكت ػػضالعصروض  ،صودا  ،وركت ُِْٕ ،هػ

ََِٔـ

ئمض المغػض  ،لمجػد الػدوف مةمػد ػف وعوػكب العوركز ػادم )ت :
ال مغض في تاروه ٌُٕٖه ػػ) اعتي ػ ػػل كراجعػػل ركػػات وكسػػؼ ه ػػكد  ،الط عػػض ايكل ػ  ،المط عػػض العص ػروض ،
صودا  ،وركت ُِِْهػ ََُِـ .
-ال وػػاف فػػي غروػػب ع ػراب الوػػرف ،ي ػػي ال ركػػات ػػف ايي ػػارم) ،تٕٕٓ :هػػ)،

تةووؽ الدكتكر طل ع د الةمود ،الواهرةُّٖٗ ،هػ_ ُٗٔٗـ.

-ت ػػاج الع ػػركس م ػػف جػ ػكاهر الو ػػامكس لمس ػػود مةمػ ػد مرتإػ ػ

ك
الز و ػػدم ) ت َُِٓ:هػ ػػ) اعتيػ ػ

ػػف مةم ػػد الةوي ػػي

ػػل ككإ ػػع ةكا ػػول ال ػػدكتكر ع ػػد الم ػػيعـ خمو ػػؿ ػ ػراهوـ

كايستاذ كروـ سود مةمد مةمكد  ،الط عض ايكل  ،دار الكتػب العمموػض  ،وػركت ُِْٕه ػ
ََِٕـ .

تاكوػػؿ م ػػكؿ الوػػرف  ،ي ػػي مةمػػد ع ػػد ا﵀ ػػف مسػػمـ ػػف ةتو ػػض الػ لد ىوي ىكرم )ت :ِٕٔهػ) الط عض الذايوض  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُِْٖهػ ََِٕـ
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الت واف في عراب الورف لمعك رم )تُٔٔهػ) ي ي ال واّ ع د ا﵀ ف الةسػوف،تةووؽ :مةمد عمي ال جارم ،مط عض عوس ال ا ي الةم ي ،مصرُٕٗٔ ،ـ .
-الت وػ ػ ػػاف فػ ػ ػػي ع ػ ػ ػراب الوػ ػ ػػرف ي ػ ػ ػػي ال وػ ػ ػػاّ ع ػ ػ ػػد ا﵀ ػ ػ ػػف الةسػ ػ ػػوف العك ػ ػ ػػرم

)تُٔٔ:هػ) ،دار العكر ،وركتُِْٔ ،هػ ََِٓـ.

تةروػر المعيػ السػػدود كتيػػكور العوػػؿ الجدوػػد مػػف تعسػػور الكتػػاب المجوػػد )تعسػػورا ػػف عا ػػكر) مةمػػد الطػػاهر ا ػػف عا ػػكر )ُّّٗه ػػ) مؤسسػػض التػػاروه العر ػػي  ،الط عػػض
ايكل  ،وركت َُِْهػ َََِـ
تساوؿ العكائد كتكموؿ المواصد ج ف مالؾ ،تةووؽ الدكتكر ي ااف وس ةسوف،مط عض الجامعض المستيصروض  ،غدادُٕٕٗ ،ـ .
التساوؿ لوراّات التيزوػؿ ،الجػامع لموػراّات الع ػر ،تػالوؼ مةمػد فاػد خػاركؼ،مراجعض مةمد كروـ راج  ،وه الويٌراّ دم ؽ ،الط عض ايكل َُِْ ،هػ ُٗٗٗـ
تعسور الجّلوف لجّاؿ الدوف المةمي ) ت ْٖٔ :هػ) كجػّاؿ الػدوف السػوكطي) ت ُُٗ :هػ)  ،الط عض الذايوض ع رة  ،دار ا ف كذور وركت ُِْٔهػ

ََِٓـ .

تعسور الورف العظوـ ج ف كذور )تْٕٕهػ) لعماد الدوف ي العداّ سماعوؿ
الدمسوي ،دار المعرفض وركتََُْ ،هػ

َُٖٗـ .

-التعسور الك ور  ،ك معاتو الغوب  ،لعخػر الػدوف الػرازم )ت َٔٔ :هػػ) الط عػض

ال ار عض  ،دار ةواّ التراث العر ي  ،وركت  ،ل ياف ُِِْ ،هػ ََُِـ .

جػامع ال وػػاف عػف تاكوػػؿ م الوػػرف) ،تَُّهػػ) ي ػػي جععػػر مةمػد ػػف جروػػر،تةووؽ /:مةمكد مةمػد ػاكر ،ايجػزاّ )ُ ،)ُْ-كالط عػض الذايوػض مط عػض مصػطع ال ػا ي
الةم ي ووض ايجزاّ ،مصر ُّّٕهػ

ُْٓٗـ،

 -جامع ال واف عػف تاكوػؿ م الوػرف ،لمةمػد ػف جروػر الط ػرم )تَُّ :هػػ) ،

إ ط كتعموؽ مةمكد اكر ،دار ةواّ التراث العر ي ،وركتُِْٔ ،هػََِٔ -ـ.
 الجػػامع يةكػػاـ الورط ػػي )ت ُٕٔ:ه ػػ) مةمػػد ػػف ةمػػد اييصػػارم ،الط عػػضالذالذض دار الكتاب العر ي ،الواهرةُّّٖ ،هػ

ُٕٔٗـ .

-الجي الدايي في ةركؼ المعايي لممرادم )تْٕٗهػػ) ،ةسػف ػف ةاسػـ تةووػؽ

طل مةسف مؤسسض  ،دار الكتب لمط اعض كالي ر ،جامعض المكصؿُّٗٔ ،هػ ُٕٔٗـ .

1113

 الجيػ الػػدايي فػػي ةػػركؼ المعػػايي  ،لمةسػػف ػػف ةاسػػـ المػرادم )تْٕٗ :هػػ)تةووػػؽ الػػدكتكر فخػػر الػػدوف ة ػػاكة  ،كالػػدكتكر مةمػػد يػػدوـ فاإػػؿ  ،الط عػػض اييكلػػ  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت َُّْهػ ُِٗٗـ

-الجػكاهر لمإػرور الجػامعي اليةػكم اجصػ اايي )تّْٓهػػ) ي ػي الةسػف عمػػي

ػػف الةسػػوف ،المط ػػكع خط ػان تةػػت عي ػكاف :ع ػراب الوػػرف الميسػػكب ل ػ الزجػػاج ،تةووػػؽ:
راهوـ اجي ارم ،المؤسسض المصروض العامض لمط اعض كالي ر ،الواهرةُّْٖ ،هػ .
مصػػطع

ةا ػػوض الخإ ػػرم عم ػ ػ

ػػرح ا ػػف عووػ ػػؿ عمػ ػ

لعو ػػض ا ػ ػػف مال ػػؾ  ،لمةم ػػد ػ ػػف

ػػف ةسػػف الخإػػرم )تُِٖٕ:ه ػػ) ط ػػع مط عػػض دار ةوػػاّ الكتػػب العر وػػض ،

مصر  ،الواهرة .َُْٗ ،
-ةا ػػوض الص ػ اف عم ػ

لعوػػض ا ػػف مالػػؾ ،مةمػػد ػػف عمػػي

ػػرح اي ػػمكيي عم ػ

الص اف )تَُِٔهػ) مط عض عوس ال اب الةم ي ،مصرُّٔٔ ،هػ
-ةا ػػوض الص ػ اف )ت َُِٔ :ه ػػ) عم ػ

عمػ ػ

ُْٕٗـ .

ػػرح اي ػػمكيي )ت  :يةػػك ََٗه ػػ)

لعو ػػض ا ػػف مال ػػؾ ،تةوو ػػؽ :مةم ػػكد ػػف الجمو ػػؿ ،الط ع ػػض اييكلػ ػ  ،الو ػػاهرةُِّْ ،ه ػ ػ

ََِِـ،
الةجػػض فػػي عمػؿ الوػراّات السػ ع  ،ي ػػي عمػػي الةسػػف ػػف ع ػػد الغعػػار العارسػػيالية ػػكم )ت ّٕٕ :هػ ػػ) تةوو ػػؽ ال ػػوه ع ػػادؿ ةم ػػد ع ػػد المكج ػػكد  ،كال ػػوه عم ػػي مةم ػػد
معكض  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖ ،هػ ََِٕـ .

ةجػػض الو ػراّات  ،ي ػػي زرعػػض )ت  :ة ػكالي َّْه ػػ) تةووػػؽ سػػعود ايفغػػايي ،الط عض ال ار عض  ،مؤسسض الرسالض َُْْق ُْٖٗـ .
-الخصائص  ،ي ي العت عذماف ف جي )تِّٗ :هػػ)  ،تةووػؽ مةمػد عمػي

اليجار ،مط عض دار الكتب المصروض ،الواهرة ُٓٓٗـ ُٗٓٔ-ـ

الخصائص  ،ي ي العت عذماف ف جيي )تِّٗ :هػػ)  ،تةووػؽ ع ػد الةموػدالايداكم  ،الط عض الذايوض  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٗ ،هػ ََِٖـ .
الدراسات المغكوض في العػراؽ  ،فػي اليصػؼ ايكؿ مػف الوػرف الع ػروف الػدكتكرع د الج ار جععر الوزاز ،دار الر ود لمي ر ،غدادُُٖٗ ،ـ.

-الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكيػكف ،يةمػد ػف وكسػؼ المعػركؼ السػموف

الةم ػ ػػي )تٕٓٔ:ه ػ ػػ)  ،تةووػ ػػؽ ايسػ ػػتاذ الػ ػػدكتكر ةمػ ػػد مةمػ ػػد الخ ػ ػراط ،الط عػ ػػض الذايوػ ػػض
ُِْْ،هػََِّ-ـ.
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دجئؿ ا عجاز لعود الوػاهر الجرجػايي ) ت ُْٕ :ه ػ ك ْْٕهػػ)  ،ي ػي كػرع ػػد الو ػػاهر ػػف ع ػػد الػػرةمف ػػف مةمػػد  ،دار المعرف ػػض  ،و ػػركت  ،ل ي ػػاف ُّٖٗ ،ه ػ ػ
ُٕٖٗـ .

-دوكاف جموؿ  ،جمع كتةووؽ ك ػرح دكتػكر ةسػوف يصػار ،الط عػض الذايوػض  ،دار

مصر لمط اعض ،
رص ػػؼ الم ػػايي ف ػػي ػػرح ة ػػركؼ المع ػػايي  ،يةم ػػد ػػف ع ػػد الي ػػكر الم ػػالوي)تَِٕ:ه ػػ) ،تةووػػؽ ايسػػتاذ ال ػػدكتكر ةمػػد مةمػػد الخػ ػراط ،الط عػػض الذالذػػض  ،دار الوم ػػـ،
دم ؽ ُِِْ ،هػََِِ-ـ.

ركح المعػػايي فػػي تعسػػور الوػػرف العظػػوـ كالس ػ ع المذػػايي  ،ي ػػي العإػػؿ ػػاابال ػػدوف الس ػػود مةم ػػكد ا لكس ػػي ال غ ػػدادم )ت َُِٕ :هػ ػػ)  ،إػ ػ طل كص ػػةةل عم ػػي ع ػػد
ال ارم عطوض  ،الط عض الذايوض  ،دار الكتب العمموض ،وركت ُِْٔهػ ََِٓـ .

-زاد المسور في عمـ التعسور  ،ي ي العرج ا ف الجكزم ال غػدادم )ت ٕٓٗ :هػػ)

الط عض ايكل  ،دم ؽ ُّْٖ ،هػ ُٕٔٗـ
زاد المسور في عمـ التعسور ،ي ي العرج جماؿ الدوف ع د الرةمف ف عمي فمةمػػد الجػػكزم )تٕٓٗ:ه ػػ) ،كإػػع ةكا ػػول ،ةمػػد ػػمس الػػدوف  ،الط عػػض الذايوػػض  ،دار
الكتب العمموض ،وركت ُِِْ ،هػ ََِِـ.

س ٌػر صػياعض ا عػراب  ،ج ػف جيػي  ،تةووػؽ الػدكتكر ةسػف هيػداكم  ،الط عػػضايكل  ،دار العمـ  ،دم ؽ َُْٓ ،هػ ُٖٓٗـ .
السػػورة الي كوػػض ج ػػف ه ػػاـ )ت ُِّ :هػػ) كإػػع ةكا ػػول  ،كخػػرج ةادوذػػل فػؤادػ ػػف عم ػ ػػي ة ػ ػػافظ  ،الط ع ػ ػػض الذايو ػ ػػض  ،دار الكت ػ ػػب العممو ػ ػػض  ،و ػ ػػركت  ،ل ي ػ ػػاف ُِْْه ػ ػ ػ
ََِّـ .

 -رح ا ف عووؿ عم

لعوض ا ف مالؾ  ،ل اػاّ الػدوف ع ػد ا﵀ ػف عووػؿ الامػدايي

المصرم )ت ٕٔٗ :هػ) تةووؽ مةمد مةوي الدوف ع د الةمود ، ،الط عض ال ار عض ع ػرة ،
مط عض السعادة ،مصرُّْٖ ،هػ

ُْٔٗـ.

 -رح لعوض ج ػف مالػؾ ج ػف اليػاظـ )تٖٔٔهػػ) ػدر الػدوف مةمػد ػف مةمػد ػف

ع د ا﵀ ،مط عض الودس ،وركتُُِّ ،هػ .
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 رح التساوؿ  ،تسػاوؿ العكائػد كتكموػؿ المواصػد  ،لجمػاؿ الػدوف مةمػد ػف ع ػدا﵀ ف مالؾ الطائي اييدلسي )ت ِٕٔ :هػػ) تةووػؽ ةمػد السػود عمػي  ،المكت ػض التكفوووػض
 ،الواهرة  ،مصر )د-ت) .

 -ػػرح التسػػاوؿ لمم ػرادم )ت ْٕٗ :هػػ) تةووػػؽ كد ارسػػض مةمػػد ع ػػد الي ػػي مةمػػد

ةمد ع ود  ،الط عض ايكل  ،الواهرة ُِْٕهػ
 -رح التصرو عم التكإو عم

ََِٔـ .
لعوض ا ف مالؾ ،لخالػد ػف ع ػد ا﵀ ايزهػرم

)تَٗٓ :هػ) تةووؽ ةمد السود سود ةمد ،دار العمكـ ،جامعض الواهرة ) ،د-ت) .
 -ػػرح جمػػؿ الزجػػاجي ج ػػف عصػػعكر ا

ػ ومي )ت ٔٔٗ :ه ػػ) عمػػي ػػف مػػؤمف

تةوو ػػؽ ال ػػدكتكر صػ ػ اح ػػك جي ػػاح  ،ةو ػػاّ التػ ػراث ا س ػػّمي غ ػػداد ََُْه ػ ػ َُٖٗـ
َُِْهػ ُِٖٗـ .
 -ػػرح جمػػؿ الزجػػاجي ج ػػف عصػػعكر ا

ػ ومي )ت ٔٔٗ :ه ػػ) عمػػي ػػف مػػؤمف

تةووؽ كإ ط يس دوكم  ،الط عض ايكل  ،دار ةواّ التراث العر ي  ،وػركت  ،ل يػاف ،
ََِّـ .

ُِْْهػ

 رح دوكاف العرزدؽ  ،رح وموا ةاكم  ،الط عض ايكل  ،دار الكتاب ال يايي ،ُّٖٗـ .
 -رح الرإي عم الكافوض لمرإي ايستر اذم )تٖٔٔهػ) مةمد ف الةسف،

تةووؽ وكسؼ ةسف عمر وركت ُّٖٗهػ

ُٖٕٗـ .

 رح ذكر الذهب لمعرفض كّـ العرب ج ف ه اـ ،تةووؽ مةمد مةوي الدوفع د الةمود ،الط عض التاسعض ،مط عض السعادة ،مصرُِّٖ ،هػ

ُّٔٗـ .

 -ػػرح ػػذكر ال ػػذهب ج ػػف ه ػػاـ )تُٕٔ هػػػ) ةوو ػػل كعم ػػؽ عمو ػػل مةم ػػد خو ػػر

طعمض ةم ي  ،الط عض اييكل  ،دار المعرفض  ،وركت  َُِْ ،هػ ُٗٗٗـ .

 رح عمدة الةافظ كعدة الّفظ ج ػف مالػؾ )تُٕٔهػػ) لجمػاؿ الػدوف ػي ع ػدا﵀ مةمػ ػػد ،تةووػ ػػؽ ع ػ ػػد الػ ػػرةمف عػ ػػدياف الػ ػػدكرم ،مط عػ ػػض العػ ػػايي ،غػ ػػدادُّٕٗ ،هػ ػ ػ
ُٕٕٗـ .
 -ػػرح عو ػػكف ا عػ ػراب لممجا ػػعي )ت ْٕٗ :هػ ػػ) عم ػػي ػػف فإ ػػاؿ ،تةوو ػػؽ

ال ػ ػ ػ ػػدكتكر ةي ػ ػ ػ ػػا جمو ػ ػ ػ ػػؿ ة ػ ػ ػ ػػداد ،الط ع ػ ػ ػ ػػض ايكلػ ػ ػ ػ ػ  ،مكت ػ ػ ػ ػػض المي ػ ػ ػ ػػار ،الزرة ػ ػ ػ ػػاّ ،ايردف
َُْٔهػ ُٖٓٗـ.
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 رح الوصائد الس ع الطكاؿ ،ي ي كر ف ايي ػارم ،تةووػؽ ع ػد السػّـ مةمػدهركف ،دار المعارؼ ،الواهرةُّٗٔ ،ـ
 -ػػرح ةطػػر اليػػدل ك ػػؿ الصػػدل ج ػػف ه ػػاـ  ،تةووػػؽ مةمػػد مةوػػي الػػدوف ع ػػد

الةمود ،الط عض الذالذض  ،مط عض السعادة  ،مصر ُّّٖهػ ُّٔٗـ .

 ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب  ،لرإػػي الػػدوف مةمػػد ػػف الةسػػف ايسػػت ار اذم )ت :ٖٔٔهػ) ةدـ لل ككإع ةكا ول كفاارسل الدكتكر موؿ دوع وعوكب  ،الط عػض الذايوػض  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖهػ ََِٕـ .

 -ػػرح كتػػاب سػػو كول  ،ي ػػي سػػعود السػػورافي )ت ّٖٔ :ه ػػ) توػػدوـ ةمػػد ةسػػف

مادلي  ،كعمي سود عمي  ،الط عض ايكل  ،دار الكب العمموض  ،وركت ل ػاف ُِْٗ ،ه ػ
ََِٖـ .
 -ػػرح الممةػػض ال دروػػض فػػي عمػػـ العر وػػض ج ػػف ه ػػاـ )تُٕٔهػػ) جمػػاؿ الػػدوف ػػف

وكسػػؼ ػػف ةمػػد ػػف ع ػػد ا﵀ اجيصػػارم ،تةووػػؽ :الػػدكتكر هػػادم ياػػر ،مط عػػض الجامعػػض،
غدادُّٕٗ ،هػ

ُٕٕٗـ .

 رح الممع ج ف رهاف العك رم )ت ْٓٔ :هػ) تةووؽ الدكتكر فائز فارس ،الط عض ايكل  ،الككوت َُْْ ،هػ ُْٖٗـ .
 -ػػرح المعص ػػؿ ف ػػي ص ػػيعض ا عػ ػراب  ،المكس ػػكـ ػػالتجمور  ،لص ػػدر ايفاإ ػػؿ

الواسػػـ ػػف الةسػػوف الخ ػكارزمي )ت ُٕٔ :ه ػػ) تةووػػؽ الػػدكتكر ع ػػد الػػرةمف ػػف سػػموماف
العذوموف  ،مكض المكرمض  ،جامعض ي لـ الورل .
 رح المعصؿ ج ف وعوش )تّْٔهػ) مكفؽ الدوف وعوش ف عمي ف وعوشاليةكم ،الواهرةُّٖٔ ،هػ
 رح المعصؿ  ،لمكفػؽ الػدوف وعػوش ػف عمػي ػف وعػوش اليةػكم )تّْٔ:هػػ)كإع هكام ل كفاارسل الدكتكر موؿ ػدوع وعوػكب ،الط عػض اييكلػ  ،دار الكتػب العمموػض ،
وركت ُِِْ ،هػ ََُِ -ـ.
 ػػرح المعص ػػؿ ف ػػي ص ػػيعض ا عػ ػراب  ،المكس ػػكـ ػػالتجمور  ،لص ػػدر ايفاإ ػػؿالواسػػـ ػػف الةسػػوف الخ ػكارزمي )ت ُٕٔ :ه ػػ) تةووػػؽ الػػدكتكر ع ػػد الػػرةمف ػػف سػػموماف

العذوموف  ،مكض المكرمض  ،جامعض ي لـ الورل .
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 رح الكافوض يظـ الكافوض ج ف الةاجب )تْٔٔهػ) ا ي عمر عذماف ػف عمػر،تةووػ ػ ػػؽ :الػ ػ ػػدكتكر مكس ػ ػ ػ

يػ ػ ػػام عم ػ ػ ػكاف العموم ػ ػ ػي ،مط عػ ػ ػػض اجدب ،اليجػ ػ ػػؼ اج ػ ػ ػػرؼ ،

ََُْهػ َُٖٗـ

-الصػػاة ي ف ػػي فوػػل المغػػض العر وػػض كمسػػائماا كسػػيف الع ػػرب فػػي كّماػػا  ،ي ػػي

الةسوف ةمد ف فارس ف زكروا )ت ّٗٓ :هػ) عمؽ عمول  ،ككإػع ةكا ػول ةمػد ةسػف
سج  ،الط عض الذايوض  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖهػ ََِٕـ .
اعتي

-الصةاح لإلماـ سماعوؿ ف ةماد الجكهرم )ت ّّٗ :هػ ك ةكالي ََْهػ )

ل خموؿ مامكف وةا  ،الط عض ايكل  ،دار المعرفض  ،ل ياف ُِْٖهػ ََِٕـ .
 -صػػةو مسػػمـ

ػػرح ا مػػاـ مةوػػي الػػدوف اليػػككم المتػػكف ٕٔٔهػ ػ المسػػم :

المياػػاج ػػرح صػػةو مس ػػمـ ػػف الةجػػاج  ،تةووػػؽ ال ػػوه خموػػؿ م ػػامكف ػػوةا  ،الط عػػض
الذايوض ع رة  ،دار المعرفض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖ ،هػ ََِٕـ .
-عدة الصا روف كذخورة ال اكروف ج ف ةوـ الجكزوض .

عمدة الةافظ كعدة الّفظ  ،لجماؿ الدوف مةمد ػف مالػؾ )ت ُٕٔ :هػػ) تةووػؽ
المغويػ ػ ػ لي  ،الط ع ػ ػػض ايكلػ ػ ػ  ،الو ػ ػػاهرة َُّْ ،ه ػ ػ ػ
ةم ػ ػػد ػ ػػف ػ ػ ػراهوـ ػ ػػف ع ػ ػػد الم ػ ػػكل ي
ََِٗـ .
-الغرة المخعوض ج ف الخ از )تّٔٗ :هػ) في رح الدرة ايلعوػض ج ػف معػط )ت:

ِٖٔهػ) مط عض العايي ،غداد ُُُْهػ ُُٗٗـ.

غوث اليعع في الوراّات الس ع  ،لم وه عمي اليكرم ف مةمػد السعاةسػي )ت :ُُُٖهػػ) تةووػػؽ مةمػػد ػػف ع ػػد السػػموع ال ػافعي الةعوػػاف  ،الط عػػض ايكلػ  ،دار الكتػػب
العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٓ ،هػ ََِْـ .

-فػػت ال ػػارم ػػرح صػػةو ال خػػارم  ،لإلمػػاـ الةػػافظ ةمػػد ػػف عمػػي ػػف ةجػػر

العسػػوّيي  ،تةووػػؽ ال ػػوه ع ػػد العزوػػز ػػف ع ػػد ا﵀ ػػف ػػاز  ،الط عػػض الذايوػػض  ،دم ػػؽ ،
ُُِْهػ َََِـ .
ػدرة الوتوم ػػض  ،لم ػػوه مةم ػػد ػػف عم ػػي ػػف ةس ػػوف
-ف ارئ ػػد الية ػػك الكس ػػومض ػػرح ال ػ ك

يصػػار ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار
المػػالكي المكػػي  ،لػػـ وعػػرؼ تػػاروه كفاتػػل  ،تةووػػؽ مةمػػكد ك
الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٗهػ

ََِٖـ
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العكائد كالوكاعد  ،لعمر ف ذا ت الذمايويي )ت ِْْ :هػ) دراسض كتةووؽ الدكتكرع د الكهاب مةمكد الكةمض  ،الط عض ايكل  ،مؤسسض الرسػالض  ،وػركت  ،ل يػاف ُِْْ ،
ََِّـ .

فػػي اليةػػك العر ػػي ،ةكاعػػد كتط وػػؽ ،لمػػدكتكر ماػػدم المخزمػػي ،الط عػػض اجكل ػ ،

وركت. ُْٗٔ ،
كتػػاب س ػ اب اليػػزكؿ ي ػػي الةسػػف عمػػي ػػف ةمػػد الكاةػػدم اليوسػػا كرم )ت :ْٖٔهػ) الط عض ايكل  ،مكت ض التراث ا سّمي  ،الواهرة ُِْْ ،هػ ََِْـ .

-كتاب الس عض في الوراّات ج ف مجاهد )تِّْهػ) ي ي كػر ةمػد ػف مكسػ

تةووؽ :الدكتكر كةي إوؼ ،دار المعارؼ ،مصرُِّٗ ،هػ
-الكتػػاب  ،ك كتػػاب سػػو كول  ،ي ػػي

ُِٕٗـ،

ػػر عمػػرك ػػف عذمػػاف )تَُٖهػػ) تةووػػؽ

ع د السّـ مةمد هاركف ،الط عض ايكل  ،دار الومـ  ،الواهرة ُٔٔٗـ.
-الكتػػاب ،ك كتػػاب سػػو كول ،ي ػػي

ػػر عمػػرك ػػف عذمػػاف )تَُٖ:ه ػػ)  ،عمػػؽ

عمول ككإع ةكا ول كفاارسل  ،د موؿ دوع وعوكب  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموػض
 ،وركت  ،ل ياف َُِْ ،هػ

ُٗٗٗـ .

 -كتاب الك ؼ عف كجػكه الوػراّات السػ ع كعمماػا  ،ي ػي مةمػد مكػي ػف ػيطالػػب الووسػػي )ت ّْٕ :ه ػػ) تةووػػؽ الػػدكتكر مةوػػي الػػدوف رمإػػاف  ،الط عػػض ال ار عػػض ،
مؤسسض الرسالض  ،وركت  ،ل ياف َُْٕهػ ُٕٖٗـ .

الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوكف ايةاكوؿ في كجكه التاكوؿلمزمخ رم )تِٖٓهػ) جار ا﵀ مةمكد ف عمر ،دار الكتاب العر ي ،وركت .
-الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوػكف ايةاكوػؿ فػي كجػكه التاكوػؿ  ،ي ػي

الواس ػػـ ج ػػار ا﵀ مةم ػػكد ػػف عم ػػر ػػف مةم ػػد الزمخ ػػرم )تّٖٓ:هػ ػػ)  ،رت ػػل كإػ ػ طل
كص ػػةةل  ،مةم ػػد ع ػػد الس ػػّـ ػػاهوف  ،الط ع ػػض الذالذ ػػض  ،دار الكت ػػب العممو ػػض ،و ػػركت،
ُِْْهػََِّ-ـ .
-كتاب معايي الوراّات  ،ي ي ميصكر مةمد ف ةمػد ايزهػرم )ت َّٕ :هػػ)

كةرظػل الػدكتكر فتةػي ع ػد الػرةمف ةجػازم ،
تةووؽ ال وه ةمد فرود المزودم  ،ة كدـ لل  ،ك

كموض المغض العر وض  ،جامعض الواهرة  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموػض  ،وػركت  ،ل يػاف
َُِْهػ

ُٗٗٗـ .
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ك ػػؼ الم ػػكؿ ف ػػي الية ػػك لعم ػػي ػػف س ػػموماف الةو ػػدرة الومي ػػي )ت ٓٗٗ :هػ ػػ)تةووؽ الدكتكر هػادم عطوػض عمػر  ،الط عػض ايكلػ  ،مط عػض ا ر ػاد  ،غػداد َُْْ ،ه ػ
ُْٖٗـ .

-ل اب ا عراب،لمعاإؿ ايسعراوويي ،تةووؽ :ع د ال اةي ع ػد السػّـ الخزرجػي،

رسالض ماجستور ،مودمض ل جامعض ايزهر ،كموض المغض العر وضُّٗٗ ،هػُٕٗٗ -ـ.
 الم ػػاب ف ػػي عم ػػكـ الكت ػػاب  ،ي ػػي جعع ػػر عم ػػر ػػف ع ػػادؿ الدم ػػوي الةي م ػػيالمتػػكف

عػػد سػػيض َٖٖه ػػ ،تةووػػؽ ال ػػوه عػػادؿ ةمػػد ع ػػد المكجػػكد ،كال ػػوه عمػػي مةمػػد

معكض ،الط عض اييكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُُْٗ ،هػُٖٗٗ-ـ.

لس ػػاف الع ػػرب ،ي ػػي العإ ػػؿ جم ػػاؿ ال ػػدوف مةم ػػد ػػف مك ػػرـ ػػف ميظ ػػكر )ت:ُُٕهػ)  ،الط عض الذايوض ،دار صادر  ،وركت ََِّ ،ـ.
-لوس في كّـ العرب ج ف خالكول  ،تةووػؽ ةمػد ع ػد الغعػكر عطػار  ،الط عػض

الذايوض  ،مكض المكرمض ُّٗٗ ،هػ

ُٕٗٗـ .

م ػػاّات الو ػػرف لي ػػكر ال ػػدوف ػػي الةس ػػف عم ػػي ػػف الةس ػػوف ػػف عم ػػي الإػ ػروراليةػ ػػكم ال ػ ػػاةكلي ايص ػ ػ اايي  ،المموػ ػػب جػ ػػامع العمػ ػػكـ اليةػ ػػكم )ت ّْٓ :ه ػ ػػ) صػ ػػاةب
كتاب  :عراب الورف الميسكب خطان ل الزجاج  ،تةووؽ الدكتكر ع د الوادر ع د الرةمف
الس ػ ػػعدم  ،الط ع ػ ػػض ايكلػ ػ ػ  ،دارايي ػ ػػار لمط اعػػ ػػض كالي ػ ػػر ،العػ ػ ػراؽ  ،غػػ ػػداد ُِْْه ػ ػ ػ
ََِّـ .

مجػػاز الوػػرف ج ػػي ع و ػػدة )تَُِه ػػ) معمػػر ػػف مذيػ ػ  ،تةوو ػػؽ :مةم ػػد ف ػؤادسركوف ،مط عض السعادة ،مصرُّْٕ ،هػ

ُُّٖ -هػ

ُِٔٗـُْٗٓ ،ـ

-مجػالس ذعمػػب ،ػػك الع ػاس ةمػػد ػػف وةوػ ذعمػػب ،تةووػػؽ :ع ػد السػػّـ مةمػػد

هركف ،دار المعارؼ ،مصرُْٖٗ ،ـ.
-مجوػب اليػدا لػ

ػػرح ةطػر اليػدل  ،لجمػػاؿ الػدوف ع ػد ا﵀ ػػف مةمػد ػف عمػػي

العاكاي )ت ِٕٗ :هػ) تعموؽ كتخػروج مةمػكد ع ػد العزوػز مةمػكد  ،الط عػض ايكلػ  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ػ ُِْٕهػ

ََِٔـ .

المةتسب فػي ت وػوف كجػكه ػكاذ الوػراّات كا وإػاح عياػا  ،ي ػي العػت عذمػاف
ى
ػػف جيػػي )ت ِّٗ:ه ػػ) د ارسػػض كتةووػػؽ مةمػػد ع ػػد الوػػادر عطػػا  ،الط عػػض ايكلػػ  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت ُُْٗ ،هػ ُٖٗٗـ .
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المةرر في اليةك  ،لعمر ػف عوسػ

ػف سػماعوؿ الارمػي )تَِٕ:هػػ)تةووؽ

 ،د  ،ميصكر عمي مةمد ع د السموع  ،الط عض اييكل  ،دار السّـ  ،الواهرة ُِْٔ ،هػ
ََِٓـ

-المةرر الكجوز في تعسػور الكتػاب العزوػز ج ػف عطوػض )تُْٓهػػ) ،ػي مةمػد

ع د الةؽ ف عطوض اييدلسي ،تةووؽ ع ػد ا﵀ ػراهوـ اييصػارم كالسػود ع ػد العػاؿ السػود
راهوـ ،الط عض اجكل  ،دم ؽ ُّْٖهػ

ُٕٔٗـ

-المةػػرر الػػكجوز فػػي تعسػػور الكتػػاب العزوػػز ،لمواإػػي ػػي مةمػػد ع ػػد الةػػؽ ػػف

غالػػب ػػف عطوػػض اييدلسػػي )تْٓٔ:ه ػػ) تةووػػؽ ع ػػد السػػّـ ع ػػد ال ػػافي مةمػػد ،الط عػػض
ايكل  ،دار الكتب العمموض ،وركتُِِْ ،هػََُِ-ـ.
مدارؾ التيزوؿ كةوائؽ التاكوؿ لميسعي )تَُٕهػ) ي مةمد ع د ا﵀ ف اةمػدف ع د ا﵀ ف يصر ،دار الكتاب العر ي ،وركت ،ل ياف.ّٕٓ/ِ ،

المسػ ػػائؿ الم ػ ػػكمض  ،ي ػ ػػي عمػ ػػي الةسػ ػػف ػ ػػف ةمػ ػػد ػ ػػف ع ػ ػػد الغعػ ػػار العارسػ ػػي
)تّٕٕ:هػ) ةره كعمكؽ عموػل الػدكتكر وةوػ مػراد  ،الط عػض اييكلػ  ،دار الكتػب العمموػض ،
وركت ُِْْ ،هػ

ََِّـ

المستيور في الوراّات الع ر ج ف سكار ال غػدادم )تْٔٗهػػ) د ارسػض كتةووػؽ:عمار موف مةمد الددك ،إ راؼ الدكتكر ةاتـ صال الإامف ،طركةض دكتكراه في المغػض

العر وض مودمض ل مجمس كموض اجداب ،جامعض غداد  ،مةرـ َُِْهػ

وار ُٗٗٗـ

 م كؿ عراب الورف  ،لمكي ف ي طالب الووسي)تّْٕ:هػ) تةووػؽ واسػوفمةمد السكاس ،دم ؽ ُّْٗ ،هػُْٕٗ-ـ.
-م كؿ اعراب الورف لمكي الووسي )ت ّْٕهػػ) ،تةووػؽ :الػدكتكر ةػاتـ صػال

الإامف ،دار الةروض لمط اعض ،غدادُّٗٓ ،هػ

ُٕٓٗـََُْ ، ،هػ

َُٖٗـ .

المط ػػالع الس ػػعودة ف ػػي ػػرح العرو ػػدة لمس ػػوكطي )تُُٗهػ ػػ) لج ػػّؿ ال ػػدوف ع ػػدالرةمف ػف ػي كػر ،تةووػؽ :الػدكتكر ي اػاف وػس ةسػوف  ،مط عػض الجامعػض المستيصػروض،
غدادُٕٕٗ ،ـ .
-معايي الورف لأخعش )تُِٓهػ) سعود ف مسعدة المجا ي ،تةووؽ :الػدكتكر

فائز فارس ،الط عض الذايوضَُُْ ،هػ

ُُٖٗـ،
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مع ػػايي الوػ ػراف ،ي ػػي الةس ػػف س ػػعود ػػف مس ػػعدة المع ػػركؼ ػػايخعش ايكس ػػط)تُِٓ:ه ػػ) كإػػع ةكا ػػول كفاارسػػل ػراهوـ ػػمس الػػدوف ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار الكتػػب
العمموض ،وركتُِّْ ،هػََِِ-ـ.

-معػػايي الوػػرف لمعػ ػراّ )تَِٕه ػػ) ي ػػي زكرو ػػا وةوػػ

ػػف زو ػػاد ،تةووػػؽ :ةم ػػد

وكسػػؼ يجػػاتي كمةمػػد عمػػي اليجػػار ،كع ػػد العتػػاح اسػػماعوؿ ػػم ي ،الط عػػض الذايوػػض ،عػػالـ
الكتب ،وركتَُٖٗ ،ـ
 -معايي الوػرف عكاع ار ػل  ،ي ػي سػةاؽ الزجػاج ػراهوـ ػف السػرم )تُُّ:هػػ)

تةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع د م ي ،دار الةدوث ،الواهرة ُِْْهػ ََِْـ.

معػػايي اليةػػك لمػػدكتكر فاإػػؿ صػػال السػػامرائي ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار ةوػػاّالتراث العر ي  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖهػ ََِٕـ .
-معج ػػـ ة ػػركؼ المع ػػايي ف ػػي الو ػػرف الكػ ػروـ  ،معا ػػكـ ػػامؿ م ػػع تةدو ػػد دجل ػػض

ايدكات  ،لمةمػ ػػد ةسػ ػػف ال ػ ػروؼ  ،مؤسسػ ػػض الرسػ ػػالض  ،الط عػ ػػض ايكل ػ ػ ُُْٕ ،هػ ػ ػ
ُٔٗٗـ

مغيي الم وػب عػف كتػب ايعاروػب ج ػف ه ػاـ )تُٕٔهػػ) جمػاؿ الػدوف وكسػؼف ةمد ف ع د ا﵀ اجيصارم ،تةووؽ :مةوي الدوف ع د الةمود ،الواهرة .
-معػػاتو الغوػػب فػػي تعسػػور الوػػرف ،ك التعسػػور الك وػػر لم ػرازم )تَٔٔه ػػ) ،فخػػر

الدوف ،المطع ض ال اوضُّّٓ ،هػ ُّٕٓ -هػ

ُّْٗـ – ُّٖٗـ

المعص ػػؿ ف ػػي عم ػػـ العر و ػػض ،ي ػػي الواس ػػـ مةم ػػكد ػػف عم ػػر الزمخ ػػػرم )ت:ّٖٓهػ)  ،الط عض ايكل  ،دار الجوؿ ،وركت ُِْْ ،هػ ََِّ -ـ.
-الموتصػػد لمجرجػػايي )ت ُْٕ :ق ك ْْٕق) فػػي ػػرح رسػػالض ا وإػػاح ي ػػي

عمػ ػػي اليةػ ػػكم )ت ّٕٕ :ق)  ،ع ػ ػػد الوػ ػػاهر الجرج ػ ػػايي ،تةووػ ػػؽ :ال ػ ػػدكتكر ك ػ ػػاظـ ةػ ػػر
المرجاف ،دار الر ود ،غدادُِٖٗ ،ـ.
الموتإػػب  ،لمةمػػد ػػف وزوػػد الم ػػرد )تِٖٓ :ه ػػ) تةووػػؽ ايسػػتاذ مةمػػد ع ػػدالخالؽ عإومض ،دار الكتاب ،وركت )د-ت) .
-المورب  ،ج ف عصعكر )تٓٔٗ:هػػ) تةووػؽ :عػادؿ ةمػد ع ػد المكجػكد كعمػي

مةمد معكض ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض ،وركتُٖٗٗ -ُُْٖ ،ـ.

الموسر في الوراّات اير ع ع رة  ،لمةمػد فاػد خػاركؼ  ،كمةمػد كػروـ ارجػ ،الط عض ال ار عض  ،دم ؽ -وركت ُِْٕهػ ََِٔـ .
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اليةك الكافي لأستاذ ع اس ةسف  ،الط عض ايكلػ  ،وػركت  ،ل يػاف ُِْٖه ػََِٕـ
-اليك ػػت ف ػػي تعس ػػور كت ػػاب سػ ػػو كول لأعم ػػـ ال ػػيتمرم )تْٕٔه ػ ػػ) وكس ػػؼ ػ ػػف

سموماف ف عوس  ،الط عض ايكل  ،الككوتَُْٕ ،هػ

ُٕٖٗـ

اليكت فػي تعسػور كتػاب سػو كول  ،ي ػي الةجػاج وكسػؼ ػف سػموماف ػف عوسػايعمػػـ ال ى ػ ٍػيتً ىملرم )ت ْٕٔ :هػػ) ةػػره كإػ ط يصػػل الػػدكتكر ىوةوػ مػراد ،الط عػػض ايكلػ ،
دار الكتب العمموض  ،وركت ُِْٓ ،هػ ََِٓـ

-همع الاكامع في رح جمع الجكامع  ،لجّؿ الدوف السوكطي ) ،ت ُُٗ :هػ)

تةووؽ الدكتكر ع د الةمود هيداكم ،المكت ض التكفوووض  ،الواهرة  ،مصر.
 الكس ػػوط ف ػػي تعس ػػور الو ػػرف المجو ػػد  ،ي ػػي الةس ػػف عم ػػي ػػف ةم ػػد الكاة ػػدماليوس ػػا كرم )تْٖٔ:هػ ػػ) تةوو ػػؽ ال ػػوه ع ػػادؿ ةم ػػد ع ػػد المكج ػػكد كال ػػوه عم ػػي مةم ػػد
معكض ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض ،وركتُُْٓ ،هػُْٗٗ/ـ
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نحكياتي القرآنية  :الكتاب القامس

النصب عمى نزع القافض كالتضميف مف بدع النحاة كالمفسريف
مقدمة

ً
الرًة ًوـ  ،كاٍل ىة ٍم يد لمٌ ًل ىر ل
الرًة ًوـ
الر ٍةم ًػف ك
وف  ،ك
الر ٍةمػى ًف ك
ٍسًـ المٌ ًل ك
ب اٍل ىعالىم ى
وف  ،كالصكّةي كالسكّـ ىعمى م ىة كمود رس ً
 ،ىمػمً ًؾ ىو ٍكًـ ال لد ً
كؿ ا﵀  ،كخاتىًـ الكي ووف ،
ىي
ي
ي
ًً
ً
اييصار كالمااجروف  ،كالذوف ات عكهـ
صةا ً ًل ٍج ىم ًعوف  ،مف
ى
كعمى لل ك ٍ
إةساف ل ً
و
وكـ ال لدوف
ك عد  ،فاذا كتا ي  :اليصب عم يزع الخافض كالتإموف مف دع
اليةاة كالمعسروف  ،ساؿ ا﵀  ،ج كؿ ايل  ،ف ويعع ل ال اةذوف كالدارسوف ،
خالصا لكجال الكروـ  ،الما كـ موف ،
عمّ
ك سالل س ةايل  ،ف وتوكمل مليي ن
ن
ك عد
فود كذر ما كتب ال اةذكف المةدذكف في مكإكع اليصب عم يزع

الخافض  ،كفي مكإكع التإموف  ،عم

كياما مف المكاإوع اليةكوض

تومودا لميةاة الودام  ،كهما في الةوووض ةكجف مختىمىواف ،
ايصومض ،
ن
كمصيكعاف  ،ترتكب عم ايخذ اما في عراب الورف كتعسوره مآخذ  ،كمف

المعمكـ كف الورف الكروـ ً
يت
يعرب كفيسلر
استيادا ل الوكاعد اليةكوض التي يد لك ٍ
ن
في كتب اليةك  ،فتككف المآخذ التي كةع فواا المعر كف كالمعسركف ،
مصدرها ك ساساا ةكاؿ اليةاة  ،لذلؾ كاف مف ال دواي ف يس اا لواـ

جموعا عم ةد سكاّ .
ن
كل كم ػػا ك ػػاف مكإػ ػكع ال ة ػػث وتعم ػػؽ د ارس ػػض ةإ ػػوض يةكو ػػض ف ػػي الو ػػرف
الكػروـ  ،تطمكػػب هػذا ايمػػر د ارسػض هػػذا المكإػكع فػػي كتػب اليةػػك  ،كت ىػوف مػػف
خّؿ هذه الدراسض كف اليةاة ةسكمكا اليصب عم يزع الخافض عمػ ةسػموف :
ةواسي  ،كسماعي  ،كذه كا ل كف السػماعي  ،ميػل مػا هػك يمطك ىػرد  ،كميػل مػا
هك غور يمطك ىرد  ،ك دخمكا إمف هذا ال اب المععكؿ يجمل  ،كةد كجدت اليةاة
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ػر مػا
كذور ما ةريكا اليصب عم يػزع الخػافض التإػموف  ،ػؿ كذو نا
كالمعسروف نا
ةاكلكا ة ٌؿ ما اعترل الوكؿ ايكؿ مف كاؿ الذايي  ،كةد ت وكف لػي كف مآخػذ
ايخػ ػػذ اػ ػػذوف الوػ ػػكلوف  ،كػ ػػاف س ػ ػ اا خإػ ػػاع لغ ػ ػض الوػ ػػرف لموكاعػ ػػد اليةكوػ ػػض

المستي طض مف

عار العرب .

كمف جؿ ف ستكفي مسػائؿ اليصػب عمػ يػزع الخػافض  ،كمسػائؿ
ػت ايكؿ فػػي
التإػموف  ،يكػ ًػّ عمػ ةػػدة  ،اةتإػ د ارسػتاا فػػي فصػموف  ،جعمػ ي
اليصب عم يزع الخافض  ،كالذايي في التإموف

الفصؿ األكؿ  :النصب عمى نزع القافض في القرآف الكريـ

المبحػػث األكؿ  :تعػػدِّم الفعػػؿ فػػي القػػرآف الكػػريـ إلػػى مفعكلػػه بنفسػػه فػػي
يق ىر
الجر في مكاضع أ ى
مكاضع كبحرؼ ٌ
ػدوا ل ػ مععكلػػل يعسػػل ،
الععػػؿ المتعػػدم فػػي المغػػض كمػػا ف وكػػكف متعػ ن
ػدوا لػ مععكلػل ةػرؼ الج ٌػر  ،يةػك :
يةك :
كرمت ز ن
ي
ودا  ،عكا كما ف وككف متع ن

ػررت زوػػد  ،كذمػػض فعػػاؿ كردت فػػي المغػػض كالوػػرف الك ػروـ جمعػػت ػػوف هػػذوف
مػ ي
ػكرت لزوػػد  ،كيةػػك  :و تغػػي
ػكرت زوػ نػدا  ،ك ػ ي
الإػػر وف مػػف التعػػدم  ،يةػػك  :ػ ي
فإػػؿ ا﵀  ،كو تغػػي مػػف فإػػؿ ا﵀  ،كذمػػض فعػػاؿ خػػرل لػػـ تتعػ كد لػ مععكلاػػا
يعس ػػاا  ،ػػؿ تعػ ػ كدت لو ػػل ة ػػرؼ ج ػػر ف ػػي مكاإ ػػع  ،ك ة ػػرؼ ج ػ ٍّػر خ ػػر ف ػػي

يخ ىر  ،كدراسض هاتوف الوإػوتوف  ،وي غػي ةصػرها عمػ الصػوغض يعسػاا
مكاإع ى
ػت
؛ يكيػل كذوػ نا
ػر مػػا تتغوػػر ةالػػض تع ٌػدم الععػػؿ ذا تغوػػرت صػػوغتل  ،يةػػك  :خرجػ ي
ودا  ،كفوما واتي د ارسػض هػذه الوإػوض اليةكوػض فػي يمػاذج مػف
زود  ،ك
خرجت ز ن
ي
ايفعاؿ الوريوض التي تعػددت كاختمعػت ةػاجت تع ٌػدواا لػ مععكلاػا  ،كمػا كػاف

ذلؾ ٌج لتعػدد كاخػتّؼ المعػايي الموصػكدة  ،مرت ػض ةسػب الةػركؼ الاجائوػض

 ،كمف ا﵀ التكفوؽ كالر اد  ،كالادل كالسداد .

جزمػػا  ،كوكلػػل تعػػال
ُ-أتػػػى  :كرد ت ػ فػػي الوػػرف الك ػروـ فعػ نػّ ن
ً
كف){اليةؿ  }ُ :ككذػر
)ىتى ٍىم ير المٌل فىّى تى ٍستى ٍع ًجميكهي يس ٍ ىة ىايلي ىكتى ىعػالى ىع كمػا يو ٍ ًػريك ى
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:

ػدوا ل ػ مععكلػػل يعسػػل  ،كتعػ ٌػدم الععػػؿ ل ػ مععكلػػل يعسػػل وعو ػػد
مجوئػػل متعػ ن
اسػػتوعا ل لػػل كاةتػكاّه معيػػاه  ،م  :ا ػػتمالل عمػ مععكلػػل كمكػػل معيػػاه  ،فاػػذا
ػكف
ه ػػك معيػ ػ المععكلو ػػض فاةعظ ػػل  ،كوكل ػػل تع ػػال  :ى
)و ػ ٍػكىـ ج ىويعى ػػعي ىم ػػا هؿ ىكج ى يي ػ ى
{ٖٖ} ً ٌج م ػػف ىتىػ ػ المك ػػل ً ىوٍم ػ و ً
ػاه ٍـ
ػب ىسم ووـ){ال ػػعراّ  }ٖٗ :كةكل ػػل تع ػػال ) :فىاىتىػ ي
ى ٍ
ى
ػاه ٍـ
اب ًمػ ػ ٍػف ىة ٍوػ ػ ي
)ةتكػ ػ ىتىػ ػ ي
كف){الزمر  }ِٓ :كةكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
اٍل ىع ػ ػ ىذ ي
ػث ج ىو ٍ ػ ػ يػع ير ى
ص يرىيا){اييعاـ }ّْ :
ىي ٍ
فتجػػد كف مععػػكؿ ت ػ كػػاف ميتا ػ مػػا و تغوػػل فاعمػػل  ،كمػػا تعدوػػل لوػػل
ح
ػار  ،كوتك كجػػل
ةػػرؼ الجػ ٌػر فوعوػػد توووػػد ارت اطػػل ػػل مػػا وػػدؿ عموػػل الةػػرؼ الجػ ٌ
اييس ً
ػاف
)ه ٍػؿ ىتىػ ىعمىػ
مكج ل  ،كةد كرد
متعدوا لول ػ)عم ) كوكلل تعػال  :ى
ن
ى
كرا){ا يساف  }ُ :فاستعمؿ )عم ) كاكيػل راد
ًة ه
وف لم ىف ال كد ٍه ًر لى ٍـ ىو يكف ى ٍونئا كم ٍذ يك ن
معيػ مػركر هػذا الػػدهر عموػل  ،كهػك غوػر مكجػػكد  ،فاػك ج ومذػؿ مػف ا توػػاف
م تغػػاه كميتاػػاه  ،كهػػذا كاإ ػ مػػف سػػواؽ ا وػػض  ،كج عيػػي وػػكلي هػػذا ليػػي

يإ ػ لمف ت ػ معي ػ مػ كػر كع ػ ىػر  ،عكاكيمػػا ةػػكؿ ذلػػؾ لتكإػػو المعي ػ الم ػراد مػػف
)ك ىج ىاكٍزىيػا
تعدم ت هيا ل مععكلل ػػ)عم )  ،كهػذا كاإػ فػي ةكلػل تعػال  :ى
و ك
كسػ
ػكف ىعمىػ
ًىيًػػي ً ٍسػ ىػرئً ى
وؿ اٍل ى ٍةػ ىػر فىػاىتى ٍكٍا ىعمىػ ةىػ ٍػكوـ ىو ٍع يكعيػ ى
ٍ
ىصػ ىػياـ لايػ ٍػـ ةىػػاليكٍا ىوػػا يم ى
ػكف){ايعراؼ  }ُّٖ :فعػ كدل
اج ىعؿ لكىيػا ًلىػػانا ىك ىمػا لىاي ٍػـ لًاىػضه ةى ى
ٍ
ػاؿ ًكي يك ٍػـ ةى ٍػكهـ تى ٍجاىمي ى

ت ػ)عم ) ك
يف هذا ما كجدكه كةالكا ل كطم كه مف ي واـ في طروؽ تواياـ ،
طػ ىػر ال كسػ ٍػكًّ ى ىفمىػ ٍػـ
ت ىم ى
)كلىوىػ ٍػد ىتىػ ٍػكا ىعمى ػ اٍلوى ٍرىوػ ًػض الكتًػػي ٍيم ًطػ ىػر ٍ
ككػػذلؾ ةكلػػل تعػػال  :ى
)ةتكػ
ىو يك ي
ػكرا){العرةاف  }َْ :كةكلػل تعػال  :ى
كيكا ىو ىرٍكىياىا ى ٍؿ ىك يايكا ج ىو ٍريج ى
ػكف يي ي ن
ت ىيممىضه وا ىوحاا الكيم يؿ ٍاد يخميكا مس ً
ً
ً
اك ىي يك ٍـ ج ىو ٍة ًط ىمكي يك ٍـ
ىى
ً ىذا ىتى ٍكا ىعمى ىكادم الكي ٍمؿ ةىالى ٍ ٍ ى ى ٍ
)مػػا تىػ ىذ ير ًمػػف
اف ىك يجييػ ي
ػكدهي ىك يهػ ٍػـ ج ىو ٍ ػ يػع ير ى
يس ػمى ٍو ىم ي
كف){اليمؿ  }ُٖ :كةكلػػل تعػػال  :ى
الرًم ًوـ){الذاروات }ِْ :
ت ىعمى ٍو ًل ًج ىج ىعمىتٍلي ىك ك
ى ٍي وّ ىتى ٍ
ػذّ  :فػي ةجيػا
كاستياد ل ما تودـ ذكره كيػل مػف المياسػب ف ووػاؿ م ن

وإػا تعدوػل لوػل يعسػل
ة ؿ ف ياتي مكػض تويػا عمػ المدويػض ؛ كمػف المياسػب ن
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ػت ًػ ًػل ةىكماػػا تى ٍة ًمميػػل ةىػػاليكا وػػا مػػروـ لىوىػ ٍػد ًج ٍئػ ً
ػت
ج ػػ)عم ) فػػي ةكلػػل تعػػال ) :فىاىتىػ ٍ
ي
ٍىى
ى ى ٍ ىي
ى ػ ٍػونئا فى ًرًو ػػا){مروـ  }ِٕ :فوكما ػػا ه ػػك ميتاػ ػ توايا ػػا  ،كك ػػذلؾ ةكل ػػل تع ػػال :
و
كه ىما فى ىك ىج ىػدا ًفواىػا
استى ٍ
)فىاي ى
ط ىع ىما ٍ
طمىوىا ىةتك ً ىذا ىتىىوا ٍ
إولعي ي
ىهمىاىا فىاىى ٍكا ىف يو ى
ىه ىؿ ةى ٍرىوض ٍ
ىف ىويوى ك
ت ىعمى ٍو ًػل ى ٍج نرا){الكاػؼ }ٕٕ :
ًج ىد نا
املي ةى ى
ار يو ًر ي
ت جتك ىخػ ٍذ ى
ػاؿ لى ٍػك ً ػ ٍئ ى
ود ٍ
ض فىاىةى ى
ك
معا  ،كيزج فواا طمنا لمطعاـ كاجستإافض
يف تواياـ الوروض كاف خر سعرهما ن
كمكذا فواا ةت ه كد الخإر عمول السّـ الجدار ك ياه ك ةامل مف جدود .

ػدوا لػ مععكلػػل ال ػػاّ  ،كال ػػاّ تعوػػد معيػ ا لصػػاؽ  ،فأكيػػل
ككرد متعػ ن
رود معي لصاؽ ا تواف معمكلل  ،ج معي استوعا ل كاةتكائل استعمؿ ال اّ
 ،كما جاّ هذا في ةكلل تعال ٌ ً) :ج ىف واٍتًوف ًعى ً
اة ى وض حم ىو ىلي وض){اليسػاّ }ُٗ :
ى ى
كمعي ػ ا لصػػاؽ وعوػػد معي ػ الجزئوػػض  ،فاػػك مياسػػب فػػي هػػذا السػػواؽ  ،ك
يف
المتع كدل لول ال اّ يكرة  ،مما ود حؿ عم كيػل مػا روػد اسػتوعاب جػيس العاة ػض

معي ػ الععػػؿ ؛ لػػذلؾ فإكيػػل ل كمػػا روػػد ذلػػؾ  ،ك روػػد اةت ػكاّه معي ػ الععػػؿ ع ػ كدل
العع ػػؿ لو ػػل يعس ػػل ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال ) :كالّكتً ػػي وػ ػاٍتًوف اٍلعى ً
اة ى ػ ػضى ًم ػػف لي ىس ػػآئً يك ٍـ
ى ى
ى
ً
ً
ً
ػاه كف
كه كف في اٍلي يوكت ىةتك ى ىوتى ىكفك ي
استى ٍ ًا يدكٍا ىعمى ٍو ًا كف ٍىرىعضن لمي يك ٍـ فىًإف ى ًا يدكٍا فىا ٍىمس يك ي
فى ٍ
ت ٍىك ىو ٍج ىعػ ػ ىػؿ المٌػ ػػلي لىايػ ػ كػف ىس ًوّن){اليسػ ػػاّ  }ُٓ :لػ ػػذلؾ تطمكػ ػػب هػ ػػذا ايمػ ػػر
اٍل ىمػ ػ ٍػك ي

ػاؿ
وإا ع كداه لوػل يعسػل فػي ةكلػل تعػال ) :ةى ى
المجيّ ار عض اداّ  ،كلذلؾ ن
ً
اة ى ػضى مػػا سػ وى يكـ ًاػػا ًمػػف و
لًوىك ًمػ ًػل ىتىػاٍتيكف اٍلعى ً
وف){ايعراؼ }َٖ :
ى ٍ ى
ى ىى
ىةػػد لمػػف اٍل ىعػػالىم ى
ى
ٍ
ً
ً
طػػا ً ٍذ ةى ى ً ً
كف){اليمؿ :
)كليك ن
كف اٍلعىاة ى ػضى ىكىيػتي ٍـ تيٍ صػ يػر ى
ػاؿ لوى ٍك ًمػػل ىتىػاٍتي ى
كةكلػل تعػال  :ى
ْٓ}
ككرد متعػػدوا لوػػل ػ ً
ػ)مف) ج يعسػػل كوكلػػل تعػػال ) :كى لذف ًفػػي الكيػ ً
ػاس
ن
ى
ً ً
وف ًمػف يك لػؿ فى ٍّػج ىع ًموػ و
ؽ){الةج }ِٕ :
كؾ ًر ىج ن
ًاٍل ىة لج ىواٍتي ى
اج ىك ىعمىػ يك لػؿ ى
إػام ور ىوػاٍت ى
يكيل رود م تد تواياـ ج ميتااه .

ِ-أقػػػذ  :الكذو ػػر ف ػػي خ ػػذ كي ػػل وتع ػػدل لػ ػ مععكل ػػل يعس ػػل  ،كوكل ػػل

تعال

 ) :ية ٍؿ ىىرٍىوتي ٍـ ً ٍف ى
ػاريك ٍـ ىك ىخػتى ىـ ىعمىػ يةميػكً يكـ كم ٍػف ًلىػػله
ىخ ىذ المٌلي ىس ٍم ىع يك ٍـ ىكى ٍ ى
صى
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ً ً ًً
كس ػ
)كلى كمػػا ىس ػ ىك ى
ت ىعػػف حم ى
ىغ ٍوػ يػر المٌػػل ىو ػاٍتو يكـ ػػل){اييعاـ }ْٔ :كةكلػػل تعػػال  :ى
ىخػ ػ ىذ ايىٍل ػػكاح){ايعراؼ }ُْٓ :كةكل ػػل تع ػػال ) :ك ى ك ً
ظمى يمػ ػكٍا
وف ى
ػب ى
ى ى
إػ ي
اٍل ىغ ى
ىخػ ػ ىذ ال ػػذ ى
ى
ًً
ىصػ ػ ى يةكٍا ًف ػػي ًد ىو ػ ً
ػاف
ال ك
)ك ىك ػ ى
ػارًه ٍـ ىجػ ػاذم ى
ص ػ ٍػو ىةضي فىا ٍ
وف){هكد  }ٕٔ :كةكل ػػل تع ػػال  :ى
ً و
صنا){الكاؼ }ٕٗ :
اّهـ كممً ه
ؾ ىوا ي
ىكىر ي
ٍخ يذ يك كؿ ىسع ىويض ىغ ٍ
ىخ ً
ٍس ً
ىخ ىذ ً ىر ً
ول
ككرد
)ك ى
ن
متعدوا ل مععكلل ال اّ  ،كوكلل تعال  :ى
ىو يج حرهي ًلى ٍو ًل){ايعراؼ  }َُٓ :كما يع لدم هيا ل مععكلل يعسل  ،كةوؿ  :ك خذ

رس خول ؛ يكيل ما رود خذ رسل كمٌل  ،مما جاز اةتماؿ معي
عداه لول ال اّ  ،كال اّ تعود معي ا لصاؽ
كفصمل عف الجسد  ،عكاكيما ٌ
ةطعل

ال يّ  ،فوككف المراد ا مساؾ جزّ ميل  ،كةد جاّ في التعسور كيل خذ
)ُ)

ذؤا ض عر رسل

ً
ػ)مف) كوكل ػػل تع ػػال  :ي ً
ككرد متع ػػدوا لو ػػل ػ ػ ً
ص ػ ىػدةىضن
ن
)خػ ػ ٍذ م ػ ٍػف ٍىم ػ ىػكال ًا ٍـ ى
طال ػ يػريه ٍـ ىكتيػ ىػزلكو ًاـ ًاىا){التك ػػض  }َُّ :كم ػػا يعػ ػ لدم هي ػػا لػ ػ مععكل ػػل يعس ػػل ،
تي ى
كةوػػؿ  :خػػذ م ػكالاـ ؛ عكاكيمػػا ع ػ كداه ػ ً
ػ)مف) يكيػػل مػػا راد خػػذ ك ػ ٌؿ م ػكالاـ  ،ػػؿ
عإاا ً ،
ك)مف) هيا لمت عوض

)و ٍك ىمئًوذ
ّ-أذف  :كذر تعدم ذف ل مععكلل الّـ  ،كوكلل تعال  :ى
الر ٍةمف كر ً
ً
ج تىيعىع ال ك عى ى ً
إ ىي لىلي ةى ٍكنج){طل }َُٗ :
اعضي ٌج ىم ٍف ىذ ىف لىلي ك ى ي ى ى
ي
كالمعي  :ج تيعع ال عاعض ٌج عاعض مف ذف لل الرةمف  ،م  :ذف لم افع
)ِ)
ض ىةتك ى ىو ٍا ىذ ىف ًلي ى ًي ٍىك ىو ٍة يك ىـ
في ال عاعض كةكلل تعال  ) :ىفمى ٍف ى ٍ ىرىح اي ٍىر ى
ًً
ً
وف){وكسؼ  }َٖ :كالمعي  :فمف فارؽ رض مصر
المٌلي لي ىك يه ىك ىخ ٍو ير اٍل ىةاكم ى
ةت

واذف لي ي في اجيصراؼ لول  ،ك وةكـ ا﵀ الخركج مياا  ،ك

)ُ ) ويظ ػػر  :الكس ػػوط ف ػػي تعس ػػور الو ػػرف المجو ػػد لمكاة ػػدم ِ ُِْ/كالك ػػاؼ لمزمخ ػػرم
ِ ُٓٓ/ك يكار التيزوؿ لم وإاكم ّّٓ/
)ِ ) ويظر  :الكسوط ّ ِِِ/كمدارؾ التيزوؿ لميسعي ص َّٕ
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كف
ًىذ ى
يت لىاي ٍـ ىةتك ىوتىىو ى
 :ما لؾ ذيت لاـ

)ُ)
يؾ لً ىـ
)ععىا المٌلي ىع ى
المكت  ،ك وتالاـ كةكلل تعال  :ى
ً
كً
وف){التك ض  }ّْ :كالمعي
ص ىدةيكٍا ىكتى ٍعمى ىـ اٍل ىكاذ ً ى
لى ىؾ الذ ى
وف ى
في الوعكد عف الغزك ةوف استاذيكؾ )ِ) كالّـ فادت هذا المعي  ،يكياا تعود

الممؾ كاجختصاص

لول ال اّ كوكلل تعال ٍ ) :ىـ لىاي ٍـ ي ىرىكاّ ى ىريعكا لىايـ لم ىف
المكلي){ال كرل  }ُِ :كالّـ تعود الممؾ كاجختصاص ،

متعدوا
ككرد
ن
ال لد ً
وف ىما لى ٍـ ىو ٍا ىذف ً ًل
كال اّ تعود ا لصاؽ  ،فالعرؽ وياما كاإ ةت

كف المتع كدل لول الّـ غور

يف ٍّ
المتع كدل لول ال اّ  ،لذلؾ جاز الجمع وياما  ،ك
لكؿ مياما دجلتل فتوكؿ

ذيت لزود استعارة كت ي  ،ك ذف المعمـ لمطالب السؤاؿ كالكّـ  ،كهذا
ن
مذّ  :ي
تعدل الععؿ فواا خذ الّـ  ،فوكلل
ما تجده في ال كاهد السا وض التي ٌ
الر ٍةمف كر ً
ً
)وكمئًوذ ج تىيعىع ال ك عى ى ً
إ ىي لىلي ةى ٍكنج)
اعضي ٌج ىم ٍف ىذ ىف لىلي ك ى ي ى ى
ي
تعال  :ى ٍ ى
)ةتك ى ىو ٍا ىذ ىف لًي ى ًي)
معياه  :ذف الرةمف لم افع ال عاعض  ،كةكلل تعال  :ى
يؾ ًل ىـ
)ععىا المٌلي ىع ى
معياه  :ةت واذف لي ي اجيصراؼ كةكلل تعال  :ى
)ما لى ٍـ ىو ٍا ىذف ً ًل
يت لىاي ٍـ) معياه  :لً ىـ ى
ًىذ ى
ذيت لاـ الوعكد  ،ككذلؾ ةكلل تعال  :ى
المكلي) معياه  :ما لـ واذف لاـ ل ا﵀  ،كال اّ مف دكف الّـ تمتوي مع معي
م الععؿ ل مععكلل يعسل في ةكلل تعال ) :فىًإف لك ٍـ تى ٍع ىعميكٍا
المععكلوض  ،فما يع لد ى
فى ٍا ىذييكٍا ً ىة ٍر وب لم ىف المٌ ًل ىكىر يسكلً ًل){ال ورة  }ِٕٗ :كةوؿ  :فاذيكا ةرنا ؛ ييكل ما
تعدل لول ال اّ
رود ا تمالل عم مععكلل  ،كاستوعا ل كاةتكاّه معياه  ،لككيل ٌ
؛ يكيل المراد ةر ل ميل كالتصاةل ل  ،كةد تع كدل لول يعسل في ةكلل تعال :
ً
و ً
ً
ك
اس يملي يو ىسل ي لىلي ًفواىا ًاٍل يغ يد لك
)في ي يوكت ىذ ىف الملي ىف تيٍرفى ىع ىكيو ٍذ ىك ىر فواىا ٍ
كايص ً
اؿ){اليكر  }ّٔ :كما يع لدم لول ال اّ  ،كةوؿ  :ذف ا﵀ اف ترفع
ى ى

)ُ ) ويظر  :الكسوط لمكاةدم ِ ِٔٓ/كمدارؾ التيزوؿ ص ُْٓ
)ِ ) ويظر  :الكسوط ِ َُٓ/كمدارؾ التيزوؿ لميسعي ص ّْٕ
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كوذكر فواا اسمل  ،ؿ تع كدل لول يعسل  ،يكيل راد ا تماؿ ذف ا﵀ عم رفع
اسمل كذكره كاةتكائل معياه  ،فو ممل ا ذف الكموض  ،مف دكف تووودة جزئوض

ا لصاؽ التي تعوده ال اّ

متعدوا ل مععكلل يعسل  ،ك ةرؼ الجر
ْ-أكؿ  :كرد الععؿ كؿ
ن
ٍّ
)كجى تىٍا يكميكٍا ٍىم ىكالى يكـ ى ٍو ىي يكـ
)مف) عم
ةد سكاّ  ،فمف ايكؿ ةكلل تعال  :ى
ً ًً
)ةتك ىواٍتًىو ىيا ًويٍرى و
اف تىٍا يكميلي الكي يار){ ؿ
اٍل ىاطؿ){ال ورة  }ُٖٖ :كةكلل تعال  :ى ى
ىخ ي
)ك ى
ب ىكىيتي ٍـ ىع ٍيلي
اؼ ىف ىو ٍا يكمىلي ال لذ ٍئ ي
عمراف  }ُّٖ :كةكلل تعال  :ى
ً
كف){وكسؼ }ُّ :
ىغافمي ى
اؿ ىوا ىد يـ ىه ٍؿ يىدلح ىؾ ىعمى ى ىج ى ًرة اٍل يخٍمًد
كمف الذايي ةكلل تعال ) :ةى ى
ت لىاي ىما ىس ٍك تياي ىما){طل }ُُِ-َُِ :
ىك يمٍم وؾ ج ىوٍ مى {َُِ} فىاى ىكّ ًم ٍياىا فىى ىد ٍ
ؽ رً
كةكلل تعال ً) :ليي ىرايًي ٍ ً
ٍسي يخ ٍ ناز تىٍا يك يؿ الطك ٍو ير ًم ٍيلي){وكسؼ :
ىةم يؿ فى ٍك ى ى
ى
ً
ًً
اماي ٍـ ىكىيعي يساي ٍـ ىفىّ
ّٔ} كةكلل تعال ) :فىيي ٍخ ًريج ل ىزٍرنعا تىٍا يك يؿ م ٍيلي ٍىي ىع ي
ً
كف)السجدة }ِٕ :
يو ٍ ص ير ى
كتعدم كؿ ل مععكلل يعسل رود ميل معي المععكلوض كما جاّ في
كاهد ال اب ايكؿ  ،كتعدول لول ةرؼ الجر ً
)مف) رود ميل معي
ٌ
الت عوإوض  ،كما جاّ في كاهد ال اب الذايي

متعدوا
متعدوا ل مععكلل يعسل  ،ؿ كرد
تبر  :لـ ورد ت كر
ٓ-ب أرَّ -أ
ن
ن
ً كً
كً
ً
اب
وف اتكى يعكٍا ىكىريىكٍا اٍل ىع ىذ ى
وف اتحً يعكٍا م ىف الذ ى
لول ػ)مف) كوكلل تعال ٍ ً) :ذ تىى كىر الذ ى
ك
ت ً ًاـ ايىس اب {ُٔٔ} كةى ى كً
وف اتكى يعكٍا لى ٍك ك
ىف لىىيا ىك كرةن فىىيتىى كىر ًم ٍياي ٍـ ىك ىما
ىكتىوىط ىع ٍ ي ٍ ى ي
اؿ الذ ى
ى
و
وف ًم ىف
تىى كريؤكٍا ًمكيا ىك ىذلً ىؾ يو ًرو ًا يـ المٌلي ٍ
ىع ىمالىاي ٍـ ىة ىس ىرات ىعمى ٍو ًا ٍـ ىك ىما يهـ ً ىخ ًارًج ى
اؿ
الكي ًار){ال ورة  }ُٔٔ-ُٔٓ :ككرد
متعدوا لول ػ) ل ) كوكلل تعال ) :ةى ى
ن
كً
كً
وف ىة ك
ؾ
اه ٍـ ىك ىما ىغ ىكٍو ىيا تىى كرىٍيا ًلى ٍو ى
ىغ ىكٍو ىيا ٍ
وف ٍ
ىغ ىكٍو ىي ي
ؽ ىعمى ٍو ًا يـ اٍلوى ٍك يؿ ىر ىكيا ىه يؤجّ الذ ى
الذ ى
كايا وع يدكف){الوصص ً }ّٔ :
ك)مف) لّ تداّ  ،ك) ل ) لّيتااّ ،
ىما ىك يايكا ًو ى ى ٍ ي ى
الجاروف كاإ  ،كالمتع كدل لول ايكؿ هك غور المتع كدل
فالعرؽ وف الةرفوف
ك
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لول الذايي  ،ؿ ةدهما خّؼ الذايي  ،كك اؿ مياما جيّ ل لدجلتل

ت مف ةر ائي
الخاصض ل  ،ةت كيل جاز الجمع وياما  ،ك ف وواؿ  :ت كر ي
الظالموف ل ا﵀ س ةايل  ،ؿ هذا ما جاّ في تعسور ةكلل تعال ) :تىى كرىٍيا
كف) ك
اف المعي  :ت كريا لوؾ مياـ  ،كهـ لـ وع دكيا ،
ًلى ٍو ىؾ ىما ىك يايكا ًو ى
كايا ىو ٍعي يد ى
)ُ)
عكاكيما ع دكا غوريا
مععكلل يعسل ،

متعدوا ل
ٔ-بغى-يبتغكف  :كرد الععؿ و تغكف
ن
إ ىك نايا){المائدة  }ِ :يكيل رود
إ نّ لمف كرل ًا ٍـ ىكًر ٍ
كف فى ٍ
كوكلل تعال  :ى
)و ٍ تى يغ ى
معي المععكلوض  ،كعيدما رود معي الت عوض ع لدم لول ً
ػ)مف) الت عوإوض ،
ي
إ ًؿ المك ًل){المزلمؿ }َِ :
كف ًمف فى ٍ
كوكلل تعال  :ى
)و ٍ تى يغ ى

بكأى  :كرد هذا الععؿ تإعوؼ العوف متع لدنوا ل
ٕ-با َّ -
يعسل  ،كوكلل تعال ) :تي لكلّ اٍلمؤ ًميًوف موى ً
اع ىد لًٍم ًوتى ً
اؿ){ ؿ عمراف }ُُِ :
ى ي يٍ ى ى
مععكلوف

يكيل رود ميل كمواما معي المععكلوض  ،كع لدم ل ةدهما الّـ  ،عيدما رود
ىخ ً
ميل معي الممؾ كاجختصاص  ،كوكلل تعال ) :كىكة ٍو ىيا ًلى مكس ك ً
ول ىف
ىٍى
ي ى ى
ً
ً
ص ىر ييوكتنا){وكيس  }ٖٕ :لـ يوع كد الععؿ ل مععكلل يعسل ،
تىى كك ىّا لوى ٍك ًم يك ىما ًم ٍ
و
وكت مصر مم نكا لوكـ مكس
ؿ يع لدم لول الّـ ؛ يكيل رود جعؿ ت حكّ
ك خول كخاصًا اما مف دكف غورهما  ،ككذلؾ يع لدم لول الّـ في ةكلل
ً
اف اٍل ى ٍو ًت){الةج  }ِٔ :كالمراد جعؿ ت حكّ مكاف
تعال  :ى ع
وـ ىم ىك ى
)كًا ٍذ ى كك ىٍيا ج ٍ ىراه ى
ال وت مم نكا راهوـ كخاصًا ل مف دكف غوره
متعدوا ل مععكلل يعسل كوكلل تعال  ) :ىفمى كما
ٕ-جا  :كرد جاّ
ن
و
كف){الةجر  }َٔ :ييكل راد استوعا ل كاةتكاّه معي
ىجاّ ىؿ ليكط اٍل يم ٍر ىسمي ى
ً
ىة هد لمي يكـ لمف
المجيّ  ،كع كداه لول ػ)مف) كوكلل تعال ٍ ) :ىك ىجاّ ى

)ُ ) ويظر  :الكسوط في تعسور الورف المجود ّ َْٓ/كالمةرر الكجوز في تعسور الكتػاب
العزوز ْ ِْٗ/كمدارؾ التيزوؿ لميسعي ص ٕٕٖ
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اٍل ىغآئً ًط){اليساّ  }ّْ :ييكل راد معي اج تداّ  ،م  :كف المجيّ ا تد مف
مكاف الغائط  ،كلك ع كداه لول يعسل  ،كةوؿ  :ك جاّ ةد ميكـ الغائط ،
المراد ،

يفاد المجيّ ل الغائط ج المجيّ ميل  ،فوككف خّؼ المعي
كس لً ًمووىاتًىيا){ايعراؼ }ُّْ :
ٌ
)كلى كما ىجاّ يم ى
كعداه لول الّـ كوكلل تعال  :ى
كلككف الّـ تعود اجختصاص كالممؾ ك
فإف فواا معي التعموؿ  ،ك معي

فعداه لول الّـ رادة هذا المعي  ،م  :جاّ يجؿ موواتيا  ،م :
يجؿ ٌ ،

لكّـ ا﵀ في المكعد المإركب لذلؾ  ،كلما فاد هذا المعي لك ع كداه لول
يعسل كةوؿ  :كجاّ مكس موواتيا

:

متعدوا ل مععكلول يعسل  ،كوكلل تعال
ٖ-جعؿ  :كرد جعؿ
ن
ً
ً ً
ً
اه يـ
وـ {ٗٔ} ىك ىىر يادكا ًل ىك ٍو ندا فى ىج ىعٍم ىي ي
) يةٍم ىيا ىوا ىي يار يككيي ى ٍرندا ىك ىس ن
ّما ىعمى ٍ ىراه ى
ً ً ً
كو ىياه كليكطنا ًلى اير ً ك ً
وف {ُٕ}
ٍ
ض التي ى ىارٍك ىيا فواىا لٍم ىعالىم ى
ايخ ىس ًر ى
ٍ
وف {َٕ} ىكىيج ٍ ي ى
ًً
ً
ً
اه ٍـ ىئً كمضن
ىكىك ىه ٍ ىيا لىلي ً ٍس ىة ى
وف {ِٕ} ىك ىج ىعٍم ىي ي
ؽ ىكىو ٍعوي ى
صالة ى
كب ىيافمىضن ىك يكّ ىج ىعٍم ىيا ى
ً
ً
ً ً ً
ىو ٍا يد ى ً
كّة عكًاوتىاّ ك
الزىك ًاة ىك ىك يايكا لىىيا
كف ا ٍىم ًرىيا ىك ٍىك ىة ٍو ىيا لى ٍوا ٍـ ف ٍع ىؿ اٍل ىخ ٍو ىرات ى عكًاةى ى
اـ الص ى
عا ًًدوف){ايي واّ  }ّٕ-ٔٗ :ككرد متع لدوا ل مععكلل ايكؿ ً
ػ)مف) كوكلل
ن
ى ى
ً
اب فىّ تى يكف ًفي ًم ٍرىو وض لمف لوىائً ًل ىك ىج ىعٍم ىياهي يه ندل
كس اٍلكتى ى
تعال  ( :ىكلىوى ٍد تىٍو ىيا يم ى
ً
ً
ص ى يركا ىك ىك يايكا ً ىآواتًىيا
لىيًي ً ٍس ىرائً ى
وؿ {ِّ} ىك ىج ىعٍم ىيا م ٍياي ٍـ ىئ كمضن ىو ٍا يد ى
كف ًا ٍىم ًرىيا لى كما ى
كف){السجدة }ِْ-ِّ :
يوكًةيي ى
مععكلل ايكؿ يعسل في ايي واّ في ةكلل

متعدوا ل
جاّ )جعؿ)
ن
اه ٍـ ىئً كمضن) يكيل راد معي المععكلوض الذم وعود معي الكمٌوض ،
)ك ىج ىعٍم ىي ي
تعال  :ى

كهذا كاإ مف سواؽ ا وض  ،فود راد مكؿ ك ٌؿ الذوف س ؽ ذكرهـ مف
ايي واّ  :راهوـ  ،كلكط  ،عكاسةاؽ  ،كوعوكب  ،اكيل س ةايل جعماـ جموعاـ
ئمض  ،كهذا مكافؽ لمةوووض  ،كل كما لـ ورد معي الكموض ع كداه لول ً
ػ)مف) في
وؿ {ِّ} ىك ىج ىعٍم ىيا ًم ٍياي ٍـ ىئً كمضن
)ه ندل لىيًي ً ٍس ىرائً ى
سكرة السجدة في ةكلل تعال  :ي
وإا لمةوووض ،
كف ًا ٍىم ًرىيا) يكيل راد عض يي سرائوؿ  ،كهذا مكافؽ ن
ىو ٍا يد ى
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الجر  ،ةت
فتا كمؿ كف المتعدل لول يعسل غور المتع كدل لول ةرؼ ٌ
وص ح ف تإع ةدهما مكإع ا خر ؛ يكيل سوككف خّؼ السواؽ كالكاةع
كيل ج

كالمعي المراد

)ك ىج ىعٍم ىي ػػا ًف ػػي
ككرد متع ػ ن
ػدوا لػ ػ مععكل ػػل ايكؿ ػ ػػ)في) كوكل ػػل تع ػػال  :ى
ً
ٍ ً
ػي ىف تى ًموػ ىػد ً ًا ٍـ){ايي وػػاّ  }ُّ :لػػك ع ػ كدل )جعػ ىػؿ) ل ػ مععكل ػػل
ايرض ىرىكاسػ ى
ايكؿ يعس ػػل  ،كةو ػػؿ  :كجع ػػؿ ايرض ركاس ػػي  ،يف ػػاد معيػ ػ الكمو ػػض  ،م :
ػاج  ،كهػػذا المعي ػ خػػّؼ الم ػراد كالكاةػػع  ،كلػػك
يفػػاد جعػػؿ ايرض كماػػا ج ػ ن
عػ كداه لوػػل ػ ً
ػ)مف) يفػػاد الت عػػوض  ،كهػػك معي ػ وعوػػد كيػػل جعػػؿ عػػض ايرض

اج  ،م  :كيل ي ا الج اؿ مف ايرض  ،كالةوووض كف ا﵀ س ةايل لـ وجعؿ
ج ن
اج  ،كلػـ وي ػئاا مياػا  ،عكاكيمػا كػاف خمػؽ الركاسػي مس ً
ػتوّ عػف
مف ايرض ج ػ ن
ً
ً
ً
ػي ىف
خمؽ ايرض  ،كالدلوؿ عم ذلؾ ةكلل تعػال  :ى
)كىٍلوىػ فػي اي ٍىرض ىرىكاس ى
ود ً يك ٍـ){اليةؿ  }ُٓ :كهذا وعيػي كيػل جػ كؿ جّلػل لوػ الركاسػي فػي ايرض
تى ًم ى
عد خمؽ ايرض  ،ةاؿ الط رم فػي تعسػور هػذه ا وػض )) :ووػكؿ تعػال ذكػره :
كمف يعمل عموكـ واػا اليػاس ف لوػ فػي ايرض ركاسػي  ،كهػي جمػع ارسػوض
 ،كهػي الذكا ػت فػي ايرض مػف الج ػاؿ  ،كةكلػل )ىف تى ًمو ىػد ً يك ٍػـ) وعيػي  :ف ج
ػئّ وموػػد خموػػل الػػذم
تموػػد كـ...كذلػػؾ كيػػل ج ػ كؿ ػػايل رسػ ايرض الج ػػاؿ لػ ٌ

عم ػ ػ ػ ظارهػ ػ ػػا  ،ػ ػ ػػؿ كةػ ػ ػػد كايػ ػ ػػت مائػ ػ ػػدة ة ػ ػ ػػؿ ف تيرس ػ ػ ػ

اا...كالموػ ػ ػػد هػ ػ ػػك

اجإػػطراب...ك يةك الػػذم ةميػػا ف ػػي ذلػػؾ ةػػاؿ ه ػػؿ التاكوػػؿ...عف ةتػػادة ع ػػف
ً
ً
ً
ػي ىف تى ًمو ػ ىػد ً يك ػ ٍػـ) ة ػػاؿ :
الةس ػػف ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال  :ى
)كىٍلوىػ ػ ف ػػي اي ٍىرض ىرىكاس ػ ى
ػمعت الةسػػف ووػػكؿ  :ل كمػػا يخموػػت ايرض
الج ػػاؿ ف تموػػد كػػـ  ،ةػػاؿ ةتػػادة  :سػ ي
مورة عم ظارها  ،فاص ةكا كةػد يخمًوػت الج ػاؿ
كادت تمود  ،فوالكا  :ما هذه ٌ
)ُ)
ً ً
السر فػي كيػل عػ كدل )جع ىػؿ)
 ،فمـ تدر المّئكض م كـ يخموت الج اؿ)) فاذا هك ٌ
)ُ ) جامع ال واف َُُُْ/
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ً
ل ػ مععكلػػل ايكؿ ػػ)في) كةػػاؿ ) :ك ىج ىعٍم ىيػػا ًفػػي ٍ ً
ػي ىف تى ًموػ ىػد ً ًاػ ٍػـ)
ى
ايرض ىرىكاسػ ى
كلػػـ وعػ كد لوػػل ػ ً
ػ)مف) كةوػػؿ  :كجعميػػا مػػف ايرض ركاسػػي  ،كهيػػاؾ سػ اػر خػػر ،
ي

))فوػػد كػػاف يوظػػف ف الج ػػاؿ ةائمػػض عمػ سػػط ايرضٌ ،ج يػػل اكت ػػؼ ةػػدوذنا
ػذر ة ػػد ومت ػ ٌػد تة ػػت ايرض ةتػ ػ و م ػػ ،طكل ػػل إ ػػعع ارتع ػػاع
ف لك ػػؿ ج ػػؿ ج ػ نا

الج ػػؿ  ،فوكػػكف ػػاياا ػػاف الكتػػد  ،كهػػذا مػػا ةػػاؿ ػػل الوػػرف الك ػروـ  ،ةػػاؿ ا﵀
ػادا) [الي ػا )ُ)))]ٕ-ٔ:لػذلؾ
}كاٍل ًج ى ى
ػاؿ ٍىكتى ن
ض ًماى ن
تعػال ) :ىلى ٍػـ ىي ٍج ىع ًػؿ ٍاي ٍىر ى
ػادا {ٔ ى
اسػػتعمؿ )فػػي) مػػف دكف ً
)مػػف) ك
يف )فػػي) تعوػػد معي ػ الظرفوػػض  ،كتػػد حؿ عم ػ

معي الدخكؿ في ال يّ

متع ػ لدنوا ل ػ مععكلػػل ايكؿ ػػ)عم ) كوكلػػل تعػػال ) :ذي ػ كـ
لمػ ٍػياي كف يج ٍزنّا){ال وػرة  }َِٔ :كالمعيػ كاإػ  ،كهػػك كيػػل

)ج ىعػ ىػؿ)
ككرد ى
اج ىعػ ٍػؿ ىعمىػ يكػ لػؿ ىجى ػ وػؿ
ٍ
جعؿ الجزّ فكؽ كؿ ج ؿ  ،فوككف ةدها غوػر الذػايي  ،كلػك عػ كداه لوػل يعسػل
كةوػؿ  :كجعميػا كػ كؿ ج ػؿ م ك
ػياف جػػزنّا  ،يفػاد كيػل جعػؿ ةػدهما يعػس ا خػػر ،
فوكػ ػػكف خػ ػػّؼ الكاةػ ػػع كالمعي ػ ػ الم ػ ػراد  ،كجػ ػػيّ ػ ػػ)عم ) هيػ ػػا لتعوػ ػػد معي ػ ػ

اجس ػػتعّّ الةس ػػي  ،كج ػػاّت معيػ ػ اجس ػػتعّّ المعي ػػكم  ،كوكل ػػل تع ػػال :
ً
وإػػا
)ك ىج ىعٍم ىيػػا ىعمىػ يةميػػكً ًا ٍـ ىككيػضن ىف ىو ٍعوىايكهي){اييعػػاـ  }ِٓ :كهػػذا التعػػدم وعوػػد ن
ى
كف الومكب غور ايككيض  ،فمك عػ كداه لوػل يعسػل  ،كةوػؿ  :كجعميػا ةمػك اـ ككيػض ،
يفػػاد جعػػؿ ةمػػك اـ كماػػا ككيػػض  ،كلػػك ع ػ كداه ػ ً
ػ)مف) كةوػػؿ  :كجعميػػا مػػف ةمػػك اـ
ككيض  ،يفاد معي الت عوض  ،كلك ع كداه لول ػ)في) كةوؿ  :كجعميا في ةمػك اـ
ككيض  ،لد كؿ عم تمكف ايككيػض مػف الومػكب  ،كاجسػتورار فواػا ؛ ك
يف )فػي) تعوػد

معي الدخكؿ في ال يّ  ،كلك ع كداه لول الّـ  ،كةوؿ  :كجعميا لومك اـ ككيض

 ،يفاد وتاّ الومكب ككيض ؛ ك
يف الّـ تعود الممؾ كاجختصاص  ،فمـ وع لده لول
يعسػػل  ،كج ػ ً
م مياػػا  ،ػػؿ
ػ)مف) كج ػػ)في) كج ػػالّـ ؛ يكيػػل مػػا راد معي ػ ٍّ
)ُ ) كتا ي  :عجاز الورف الكروـ
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راد معي تغ ػوتاا ايككيػض كةج اػا لميعاػا مػف فوػل الوػرف  ،كهػذا المعيػ ج

وتةوؽ ٌج التعدوض ػ)عم ) يكياا تعود معي التسػمط كاجسػتعّّ كالتغطوػض كمػا
جػػاّ فػػي ةكلػػل تعػػال ) :كجعٍم ىيػػا عمىػ يةميػػكً ًاـ ً
ىككيػضن ىف ىو ٍعوىايػػكهي) كالمعيػ  :كياػػـ
ىىى ى
ٍ
لئّ وعواكا الورف
س ب ات اعاـ هكاّهـ جعميا عم ةمك اـ غطوض ٌ
ككرد متع لدنوا ل
كاجختصاص  ،كوكلل تعال

مععكلل ايكؿ

الّـ ؛ يكيل راد معي الممؾ
جةًد ًه ىما
لىايـ كمذى نّ كريجمى ٍو ًف ىج ىعٍم ىيا ى
ٍىر ىسٍم ىيا ير يسّن لمف ةىٍ مً ىؾ ىك ىج ىعٍم ىيا لىاي ٍـ

ب
اإ ًر ٍ
)ك ٍ
 :ى
)كلىوى ٍد
ىجكيتىٍو ًف){الكاؼ  }ِّ :كةكلل تعال  :ى
عائدا ل الرسؿ
اجا ىكيذلركوضن){الرعد  }ّٖ :فوككف الإمور )هـ) في )لىاي ٍـ) ن
ٍىزىك ن
اجا
 ،كهـ غور ايزكاج كالذروض  ،كلك ع كداه لول يعسل كةوؿ  :كجعمياهـ زك ن
ً
اجا كذروض  ،لجعؿ الرسؿ
كذروض  ،ك ع كداه لول ػ)مف) كةوؿ  :كجعميا مياـ زك ن
اجا كذروض  ،فوككف خّؼ المعي المراد .
يعساـ جموعاـ ك عإاـ زك ن
ككرد متع لدوا ل مععكلل ايكؿ الّـ ً ،
ك)مف) في ةكلل تعال :
ن
)كالمٌل جع ىؿ لى يكـ لمف ىيعي ًس يكـ ٍىزكاجا كجع ىؿ لى يكـ لمف ٍىزك ً ً
وف ىك ىةعى ىدةن ىكىرىزةى يكـ
ٍ
اج يكـ ىي ى
ٍ ى ن ىىى
ى ي ىى
ٍ ى
ً ً ً
ً
ك ً
كف){اليةؿ }ِٕ :ع كدل
كف ىكًي ٍع ىمت المٌل يه ٍـ ىو ٍكعيير ى
لم ىف الطلو ىات ىفى ًاٍل ىاط ًؿ يو ٍؤ ًميي ى
اج يكـ) ً
) يعي ًس يكـ) ك) ٍىزك ً
ػ)مف) يكيل راد مف كمواما معي اج تداّ  ،كالمعي :
ٍ
ى
اجا  ،ك ي ا مف زكاجكـ يوف كةعدة
ي ا مف يعسكـ زك ن

متعدوا ل مععكلل ايكؿ ػ)في) عكال كمواما يعسل في
ككرد )جعؿ)
ن
كس لًوى ٍك ًم ًل ىوا ةى ٍكًـ ا ٍذ يك يركٍا يً ٍع ىمضى المٌ ًل ىعمى ٍو يك ٍـ ً ٍذ ىج ىع ىؿ
)كًا ٍذ ةى ى
ةكلل تعال  :ى ع
اؿ يم ى
ً
ً
ً
وف){المائدة }َِ :
فو يك ٍـ ىي ًىواّ ىك ىج ىعمى يكـ حمميك نكا ىك تىا يكـ كما لى ٍـ يو ٍؤت ى
ىة ندا لمف اٍل ىعالىم ى
م جعؿ الذايوض ل مععكلل يعسل  ،كتعدم الععؿ ل مععكلل يعسل وعود
يع لد ى
استوعا ل لل كاةتكاّه معياه  ،م  :ا تمالل عم مععكلل كمكل معياه  ،م :

)))ك ىج ىعمى يكـ حمميك نكا)
كيل س ةايل جعماـ
ن
جموعا ممك نكا ؛ لذلؾ جاّ في التعسور ى
ةاؿ ا ف ع اس  :جعؿ لاـ الخدـ كالة ـ  ،كةاؿ مجاهد  :ك حؿ مف ج ودخؿ
عمول ٌج إذيل فاك ممؾ  ،كةاؿ ةتادة  :كايكا كؿ مف ممؾ الخدـ كس كخر لاـ
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ار تممككف يعسكـ عدما
مف يي دـ  ،كةاؿ ال حس لدم  :وعيي  :كجعمكـ ةرنا
كيتـ في ودم الو ط ميزلض الع ود ك هؿ الجزوض)) )ُ ) كةاؿ ا ف الجكزم :

ل
المف كالسمكل كالةجر ،
))ك ماذا جعماـ ممك نكا ؟ فول ذمايوض ةكاؿ ةدها :
كخادما  ،كالذالث  :الزكجض كالخادـ
كالذايي  :اف جعؿ لمرجؿ مياـ زكجض
ن
كال وت  ،ركوت هذه الذّذض عف ا ف ع اس  ،كهذا الذالث اختوار الةسف

كمجاهد  ،كال ار ع  :الخادـ كال وت  ،ةالل عكرمض  ،كالخامس  :تمموكاـ
خادما فاك ممؾ  ،ةالل ةتادة
الخدـ  ،ككايكا ككؿ مف تممكؾ الخدـ  ،كمف اتخذ
ن
ار وممؾ ا يساف مياـ يعسل ك همل كمالل  ،ةالل
 ،كالسادس  :ككياـ ةرنا

السدم  ،كالسا ع  :الميازؿ السا عض  ،فواا المواه الجاروض  ،ةالل الإةاؾ ،
كالذامف  :اف جعؿ لاـ الممؾ كالسمطاف  ،ذكره الماكردم))

)ِ)

فود فاد معي

م لول الّـ كةوؿ :
الكموض لتعدول لول يعسل  ،كلما فاد هذا المعي لك يع لد ى
كجعؿ لكـ ممك نكا  ،ك ع لدم لول ً
ػ)مف) كةوؿ  :كجعؿ ميكـ ممك نكا  ،ك ع لدم
ي
)ج ىع ىؿ ًفو يك ٍـ ىي ًىواّ) ))ةاؿ
لول ػ)في) كةوؿ  :كجعؿ فوكـ ممك نكا  ،كما ةاؿ  :ى
الكم ي  :جعؿ ميكـ ي واّ عم عاد مكس

اختارهـ مكس

مف ةكمل  ،فايطموكا معل ل

ف عمراف  ،كهـ الس عكف الذوف
الج ؿ))

)ّ )

كجاّ في ةا وض

الك اؼ )) :ةاؿ ةمد ) ف الميور ا سكيدرم)  :كالةامؿ عم تعسور الممؾ

اذه التعاسور كف ا﵀ تعال  :ي ا في ظاهر الكّـ كيل جعؿ الجموع ممك نكا ،
)ج ىع ىؿ ًفو يك ٍـ
)ك ىج ىعمى يكـ حمميك نكا) كلـ ووؿ  :كجعؿ فوكـ ممك نكا  ،كما ةاؿ  :ى
وكلل  :ى
ىي ًىواّ) فم كما عمـ الممؾ فواـ  ،كج ك
ؾ كف الممؾ المعاكد هك اجستوّّ العاـ

 ،لـ وذ ت لكؿ ةد مياـ فوتعوكف ةمؿ الممؾ عم ما كاف ذا تنا لجموعاـ  ،ك
)ُ ) الكسوط في تعسور الورف المجود ُُِٕ/
)ِ ) زاد المسور َُِٗ/
)ّ ) الكسوط في تعسور الورف المجود ِ ُُٕ/كويظر  :الك اؼ لمزمخ رم َُٕٔ/
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يكذرهـ مف اي عاض المذككرة  ،هذا هك ال اعث عم تعسور الممؾ ذلؾ ،

كا﵀ عمـ  ،كهذا المعي عكاف لـ وذ ت لكؿ كاةد مياـ ٌج كيل كاف ذا تنا
لممككاـ  ،كهـ مياـ  ،ذ سرائوؿ ايب ايةرب وجمعاـ  ،فم كما كاف ممككاـ

مياـ  ،كهـ ةر اؤهـ ك واعاـ كممت سكف اـ جاز اجمتياف عمواـ اذه
ةمت  :ىفمً ىـ لـ ووؿ  :ذ جعمكـ ي واّ ؛ ك
يف
الصيوعض  ،كالمعي معاكـ...فإف ى
ةمت  :الي كة مزوض غور الممؾ  ،ك ةاد
ةمت في الممكؾ ؟ ي
ايي واّ مياـ  ،كما ى
الياس و ارؾ الممؾ في كذور مما ل صار الممؾ مم نكا  ،كج كذلؾ الي كة ك
فإف
درجتاا رفع مف ف و رؾ مف لـ تذ ت لل مع الذا تض ي كتل في مزوتاا

سر تمووز ايي واّ كتعموـ الممكؾ كا﵀
كخصكصاا كيعتاا  ،فاذا هك ٌ
)ُ)
)))ج ىع ىؿ ًفو يك ٍـ ىي ًىواّ) ))ةاؿ الكم ي  :جعؿ
عمـ)) كتودـ ما جاّ في الكسوط ى
ميكـ ي واّ عم عاد مكس

ف عمراف  ،كهـ الس عكف الذوف اختارهـ مكس

مف ةكمل  ،فايطموكا معل ل الج ؿ)) كالةوووض يكل لـ وع لد )جعؿ) ل مععكلل
ايكؿ ً
ػ)مف) كوواؿ  :جعؿ ميكـ ي واّ  ،ؿ ع كداه ػ)في) التي تعود معي
)ج ىع ىؿ ًفو يك ٍـ ىي ًىواّ) يكيل راد كف
الدخكؿ في ال يّ  ،كالتمكف ميل  ،كةاؿ  :ى
يعمض الي كة متاصمض في يي سرائوؿ  ،ةت كياا تمتكد ل راهوـ عمول السّـ
جد سرائوؿ الذم يس كا لول  ،عكاسرائوؿ هك لوب لوعوكب ف سةاؽ ف
ٌ
راهوـ عمواـ السّـ
ٖ-قرج :

كع لدم ل مععكلل
ي
ك ً
ػ)مف) التي تعود
ًز ىويتً ًل){الوصص :

متعدوا ل مععكلل يعسل ،
لـ ورد خرج في الورف الكروـ
ن
ػ)عم ) التي تعود اجستعّّ كاجست راؼ عم ال يّ ،
اج تداّ  ،كوكلل تعال ) :فى ىخ ىرىج ىعمى ةى ٍك ًم ًل ًفي
ٕٗ} كةكلل تعال ) :فى ىخ ىرىج ىعمى ةى ٍك ًم ًل ًم ىف

اٍل ًم ٍةر ً
اب){مروـ  }ُُ :يكيل راد ػ)عم ) معي
ى
)ُ ) الك اؼ لمزمخ رم ُ َٕٔ/الةا وض رةـ )ُ)
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است راؼ خركجل عمواـ ،

ك راد ً
ػ)مف) كف خركجل د مف المةراب  ،كع كداه لول ػ) ل ) كوكلل تعال :

ص ى يركا ىةتك تى ٍخ يرىج ًلى ٍو ًا ٍـ){الةجرات  }ٓ :يكيل ما راد است راؼ
)كلى ٍك ىكياي ٍـ ى
ى
خركجل عمواـ  ،ؿ ميتااه  ،ك
يف المعي  :لك ايتظركا ةت تخرج لواـ ،

كع كداه لول ػ)في) التي تعود معي الدخكؿ في ال يّ  ،كالتمكف ميل
ىص ًؿ
كاجستورار فول  ،كوكلل تعال ً) :كياىا ى ىج ىرةه تى ٍخ يريج ًفي
ٍ
اٍل ىج ًة ًوـ){الصافات  }ْٔ :ذلؾ كف ))مي تاا في ةعر جاكيـ ك غصاياا ترتعع
ل دركاتاا)) )ُ) كع كداه لول ال اّ التي تعود ا لصاؽ كوكلل تعال
آؤك يك ٍـ ةىالي ىكٍا ىمكيا ىكةىد كد ىخميكٍا ًاٍل يك ٍع ًر ىك يه ٍـ ةى ٍد ىخ ىريجكٍا ً ًل){المائدة  }ُٔ :يكيل راد
ىج ي
)ِ)
التصاةاـ الكعر ))كتودوره  :ممت سوف الكعر))
)كًا ىذا
 :ىع

كع لدم
خر في الورف
قر  :لـ ورد ك
َّٗ -
متعدوا ل مععكلل يعسل  ،ي
ن
ؼ
لول ػ)عم ) ييكل راد معي اجستعّّ  ،كوكلل تعال ) :فى ىخ كر ىعمى ٍو ًا يـ ال كس ٍو ي
ًمف فىكًة ًاـ){اليةؿ  }ِٔ :كع لدم لول ً
ػ)مف) ييكل راد معي اج تداّ  ،كوكلل
ي
ٍ ٍ
ك
ً
ً كً
كماّ فىتى ٍخطىعيلي الط ٍو ير ٍىك تى ٍا ًكم ً ًل
)ك ىمف يو ٍ ًر ٍؾ المل فى ىكاىكي ىما ىخ كر م ىف الس ى
تعال  :ى
اف ىس ًةو و
الرو ي ًفي ىم ىك و
كع لدم الّـ يكيل راد معي يجؿ  ،ك
ل
ؽ){الةج  }ُّ :ي

كدا){وكسؼ }ََُ :
)ك ىخ حركٍا لىلي يسج ن
جيتااّ الغاوض الورو ض  ،كوكلل تعال  :ى
كالمعي  :خركا يجمل ساجدوف  ،كةكلل تعال  ) :ية ٍؿ ًمييكٍا ً ًل ٍىك جى تي ٍؤ ًمييكٍا ً كف
ً
ًً
ً ً
كً
كف ًلأى ٍذةى ً
كدا {َُٕ}
اف يسج ن
وف يكتيكٍا اٍلعٍم ىـ مف ةىٍ مل ً ىذا يو ٍتمى ىعمىٍو ًا ٍـ ىوخ حر ى
الذ ى
ً
كف لًأى ٍذةى ً
كف
اف ىو ٍ يك ى
اف ىك ٍع يد ىر ىليا لى ىم ٍع يعكنج {َُٖ} ىكىوخ حر ى
اف ىر ىليا ًف ىك ى
كف يس ٍ ىة ى
ىكىوويكلي ى
ةمت  :ما
ىكىو ًز ي
كعا){ا سراّ )) }َُٗ-َُٕ :ةاؿ الزمخ رم )) :فإف ى
ود يه ٍـ يخ ي ن

ةمت  :السوكط عم الكجل  ،عكاكيما ذكر الذةف  ،كهك
معي الخركر لمذةف ؟ ي
مجتمع المةووف ؛ ك
يف الساجد كؿ ما وموي ل ايرض مف كجال الذةف  .فإف
)ُ ) مدارؾ التيزوؿ ص ََُِ
)ِ ) مدارؾ التيزوؿ ص ِِٗ
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كجال كعم

ةمت  :خر عم
ةمت  :ةرؼ اجستعّّ ظاهر المعي  ،ذا ى
ى
ةمت  :معياه جعؿ ذةيل
ذةيل  ،فما معي الّـ في ك
خر لذةيل كلكجال ؟ ي
ككجال لمخركر كاختص ل ؛ ك
ةمت  :لً ىـ كرر
يف الّـ لّختصاص  .فإف ى
ةمت  :جختّؼ الةالوف  ،كهما خركرهـ في ةاؿ ككياـ
وخركف لأذةاف ؟ ي
)ُ)

كةاؿ العك رم )) :كالذايي :

ساجدوف  ،كخركرهـ في ةاؿ ككياـ اكوف))
كياا متعموض ً
كف) كالّـ عم ا اا)))ِ) كةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي :
ى
ػ)وخ حر ى
)) كما ةكلل ً :
كف لًأى ٍذةى ً
اف) فموس المعي  ،كا﵀ عمـ  ،عم ايذةاف ؛
ى
)وخ حر ى

ك
فخر عم كجال
خر عم كجال ،
كخر لكجال  ،ك
ك
يف هياؾ فرةنا وف ةكلؾ  :ك
خر ةت م ،في
خر لذةيل  ،فمعياه  :كيل ك
 ،معياه  :سوط عم كجال  ،ك كما ك
ذلؾ الذةف  ،ك اجختصاص  ،م  :ةت

خص ذةيل ذلؾ))

)ّ )

كالمعي

ٍّ
متات مف دجلتاا عم ايتااّ الغاوض الورو ض ك المتصمض ك
ايخور كما ترل

الم ا رة))

)ْ)

متعدوا ل يعسل  ،كوكلل
َُ-دقؿ  :كرد دخؿ في الورف الكروـ
ن
ود ىهًذ ًه
)كىد ىخ ىؿ ىجيكتىلي ىك يه ىك ظىالً هـ لىي ٍع ًس ًل ةىا ىؿ ىما ىظي حف ىف تىً ى
تعال  :ى
كع لدم لول ػ)في) يكيل راد
ىى ندا){الكاؼ  }ّٓ :رادة معي المععكلوض  ،ي

معي الدخكؿ في ال يّ  ،ككذر ذلؾ في ايمكر المعيكوض  ،كوكلل تعال :
ًً
ً
ً
ً
وف){ايي واّ  }ٕٓ :لـ وع لده لول يعسل ،
)ك ٍىد ىخٍم ىياهي في ىر ٍة ىمت ىيا ًيكلي م ىف الصكالة ى
ى
كع كداه لول ػ)في) ك
يف رةمض ا﵀ كسع مف كؿ يّ  ،فموس المراد دخكلاا ،
ؿ الدخكؿ فواا  ،لتةوط رةمض ا﵀ الداخؿ فواا  ،كتةتإيل  ،كع كداه لول
اؿ ىوا ىيً كي جى تى ٍد يخميكٍا ًمف ى و
اب
)كةى ى
ػ)مف) ييكل راد معي اج تداّ كوكلل تعال  :ى

) ُ) الك اؼ ِ. ِٕٔ/
) ِ) الت واف ِ.ُّٗ/
) ّ) معايي اليةك ّ.ٕٓ/

) ْ) كتا ي  :اختّؽ ايكجل كالمعايي في كتب ةركؼ المعايي ص ُِّ
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ً
اةود ك ٍاد يخميكٍا ًم ٍف ى ٍ ك و
اب حمتىعىلرةى وض){وكسؼ  }ٕٔ :كع كداه لول ال اّ ؛ يكيل راد
ى
ىك ى
آؤك يك ٍـ ةىالي ىكٍا ىمكيا ىكةىد كد ىخميكٍا
معي ا لصاؽ كالمّ سض  ،كوكلل تعال  :ى ع
))كًا ىذا ىج ي
ًاٍل يك ٍع ًر ىك يه ٍـ ةى ٍد ىخ ىريجكٍا ً ًل){المائدة  }ُٔ :ك معي المّ سض كالمّمسض
ك
كيكٍا ىد ىخٍمتيـ
الجماع  ،كوكلل تعال  ) :لمف لي ىسآئً يك يـ الّتًي ىد ىخٍمتيـ ً ًا كف فىًإف لك ٍـ تى يك ي
اح ىعمى ٍو يك ٍـ){اليساّ  }ِّ :كع كداه لول ػ)عم ) ييكل راد معي
ً ًا كف فىّى يج ىي ى

ؼ
كس ى
)ك ىجاّ ً ٍخ ىكةي يو ي
است راؼ الدخكؿ عم اي خاص  ،كوكلل تعال  :ى
ً
ً
)كىيل ٍئاي ٍـ
فى ىد ىخميكٍا ىعمى ٍول فى ىع ىرفىاي ٍـ ىك يه ٍـ لىلي يميك ير ى
كف){وكسؼ  }ٖٓ :كةكلل تعال  :ى
ً
ً ً ً
ً
اؿ ًكيا ًمي يك ٍـ
ّما ةى ى
ىعف ى
وـ {ُٓ} ٍذ ىد ىخميكٍا ىعمى ٍول فىوىاليكٍا ىس ن
إ ٍوؼ ٍ اىره ى
كف){الةجر  }ِٓ-ُٓ :كةكلل تعال  ) :يكمك ىما ىد ىخ ىؿ ىعمى ٍواىا ىزىك ًروكا
ىك ًجمي ى
ً
اب){ ؿ عمراف }ّٕ :
اٍلم ٍة ىر ى
متعدوا ل مععكلل ؛ ييكل رود معي
ُُ-ركب  :كرد )ركب)
ن
ً ً
ؽ ىما
)كاٍل ىخٍو ىؿ ىكاٍل ً ىغ ى
كها ىكًز ىويضن ىكىو ٍخمي ي
اؿ ىكاٍل ىةم ىور لتىٍرىكي ى
المععكلوض  ،كوكلل تعال  :ى
كف){اليةؿ  }ٖ :لـ وع لد الرككب هيا ل مععكلل ػ)في) ؿ ع كداه لول
جى تى ٍعمى يم ى
يعسل ييكل راد كياا تةمماـ فكؽ ظارها في سعارهـ كةإاّ ةكائجاـ ،

كع كداه لول ػ)في) عيدما صم ف وةتكم المرككب عم
ً
ً
كر
)كةى ى
اها ىك يم ٍر ىس ى
اؿ ٍارىكيكٍا فواىا ً ٍسًـ المٌل ىم ٍج ىر ى
اها ً كف ىرلي لى ىغعي ه
كوكلل تعال  :ى
ً ً
ً
ً ً
ً
ك
وف لىلي
وـ){هكد  }ُْ :كةكلل تعال ) :فىًإ ىذا ىركيكا في اٍل يعٍمؾ ىد ىع يكا الملى يم ٍخمص ى
كرة ه
كف){العيك كت  }ٔٓ :كل كما راد معي
وف ىفمى كما ىيج ي
كاه ٍـ ًلى اٍل ى لر ً ىذا يه ٍـ يو ٍ ًريك ى
ال لد ى
اـ
الت عوإوض ع كداه لول ب)مف) كوكلل تعال ) :المكلي الكًذم ىج ىع ىؿ لى يك يـ ٍ
ايي ىع ى
ً
ً
كف ){غافر }ٕٗ :
لتىٍرىكيكا م ٍياىا ىك ًم ٍياىا تىٍا يكمي ى
الراكب كوةكول ،

)كًا ٍذ
ُِ-استمع  :ع كدل )استمع) ل مععكلل يعسل كوكلل تعال  :ى ع
ً
كف اٍلوي ٍر ىف){ايةواؼ  }ِٗ :ييكل راد
ص ىرٍف ىيا ًلى ٍو ىؾ ىيعىنار لم ىف اٍل ًج لف ىو ٍستىم يع ى
ى
استوعاب استماعاـ لمورف الكروـ كا تمالل عمول  ،كع كداه لول ال اّ التي تعود
ً
كف ً ًل){ا سراّ  }ْٕ :يكيل
ا لصاؽ كوكلل تعال ) :يك ٍة يف ٍ
ىعمى يـ ً ىما ىو ٍستىم يع ى
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مصؽ ل كاسطض كس نا لّستماع ةاؿ العك رم :
الم ى
راد ف وككف المجركر ي
)ُ)
)) م  :وستمعكف ومك اـ ك ظاهر سماعاـ))
مععكلل الّـ في مكاإع  ،ك ػ) ل ) في

متعدوا ل
ككرد استمع
ن
يخر  ،كةد ظار لي كف وياما عّةض صؿ  ،كهي كيل ذا كايت
مكاإع ى
) ل ) جيتااّ الغاوض فكذلؾ الّـ ٌ ،ج كف الّـ جيتااّ غاوض ةرو ض  ،ك

مّصوض كم ا رة  ،فود ع كداه ل مععكلل ػ) ل ) ك
يف المراد اجستماع عف عد
ً
ىيت تي ٍس ًمعي ال ح
ص كـ ىكلى ٍك ىك يايكٍا جى
كف ًلىٍو ىؾ ىفىا ى
)ك ًم ٍيايـ كمف ىو ٍستىم يع ى
كوكلل تعال ى
ً
كف){وكيس  }ِْ :فعف ال اووي عف الةاكـ سيده ل الزهرم ٌف ا و
جاؿ
ىو ٍعومي ى
ك ا سعواف كايخيس ف روؽ خرجكا لومض لوسمعكا مف رسكؿ ا﵀ )صم ا﵀

عمول كسمـ) كهك وصمي الموؿ فاخذ كؿ رجؿ مياـ مجمسا لوستمع ميل ،ككؿ

ج وعمـ مكاف صاة ل ،ف اتكا وستمعكف لل ةت

ذا ص ةكا كطمع العجر

تعرةكا فجمعاـ الطروؽ فتّكمكا كةاؿ عإاـ ل عض :ج تعكدكا فمك ركـ
عض سعاائكـ يكةعتـ في يعسل وئا ذـ ايصرفكا  ،ةت

الذايوض عاد كؿ رجؿ مياـ ل مجمسل ف اتكا وستمعكف لل ةت

ذا كايت المومض

ذا طمع العجر

تعرةكا فجمعاـ الطروؽ فواؿ عإاـ ل عض مذؿ ما ةالكا كؿ مرة ذـ ايصرفكا

 ،فمما كايت المومض الذالذض خذ كؿ رجؿ مياـ مجمسل ف اتكا وستمعكف لل ةت
ذا طمع العجر تعرةكا فجمعاـ الطروؽ ،فوالكا :ج ت رح ةت يتعاهد جك يعكد ،
فتعاهدكا عم ذلؾ ذـ تعرةكا ،سورة ا ف ه اـ ُ.َِٓ /

فود كايكا وستمعكف لتّكة الرسكؿ صم ا﵀ عمول كسمـ لمورف الكروـ

عف عد  ،ةت

كيل صم ا﵀ عمول كسمـ ما كاف وعمـ اـ

)كًا ىذا ةي ًرلّ اٍلويرف فىاستى ًمعكٍا لىل ك ً
ىيصتيكٍا
كع كداه الّـ في ةكلل تعال  :ى ع
ى ٍ ي ٍ ي يى
ك
كف){ايعراؼ  }َِْ :ك
يف المراد اجستماع عف ةرب  ،كةد
لى ىعم يك ٍـ تيٍر ىة يم ى
) ُ) الت واف في عراب الورف ِ ُِْٗ/كويظر  :الدر المصكف لمةم ي ّْٔٓ/
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يوستي ط مف التعدم الّـ هيا ج ػ) ل ) ةكـ كهك لزكـ المسمـ اجستماع

لمورف الكروـ كا يصات لل ذا كاف يوتم ةرونا ميل كفي ةإرتل  ،كج ومزـ
ذلؾ ذا استمع لول عف عد
كل كما راد الورف الكروـ الياي عف رفع المسمـ صكتل في ةإرة

الرسكؿ صم ا﵀ عمول كسمـ ع كدل فعؿ الجار ل مععكلل الّـ ج ػ) ل )
كً
ص ٍك ًت الكي ً لي ىكج
ىص ىكاتى يك ٍـ فى ٍك ى
في ةكلل تعال  :ى
)وا ىوحاىا الذ ى
وف ىمييكا ج تىٍرفى يعكا ٍ
ؽ ى
تى ٍجاركا لىل ًاٍلوىك ًؿ ىكجا ًر ع ً
إ يك ٍـ لًى ٍع و
ىع ىمالي يك ٍـ ىكىيتي ٍـ ج
ض ىف تى ٍة ى ى
ط ٍ
ي
ى ٍ ىٍ
ىي
ٍ
كف){الةجرات  }ِ :فوككف المراد الياي عف جارهـ لل عف ةرب  ،كلك
تى ٍ يع ير ى
ةوؿ  :كج تجاركا لول  ،ل مؿ ما كاف مف عد

مر ذكره يكل لككف ) ل ) طكؿ لعظنا كم ي مف الّـ ؛
وتإ مما ك

اختورت ايكل جيتااّ الغاوض ال عودة  ،كالّـ جيتااّ الغاوض الورو ض  ،ك
المّصوض كالم ا رة  ،كتتإ هذه الوإوض كذر في ةكلل تعال ً ) :ىةًـ
صّىةى لً يدلي ً
س ًلى ىغ ىس ً
كؾ ال ك ٍم ً
ؽ المكٍو ًؿ){ا سراّ  }ٕٖ :فع كدل الّـ ؛ ك
يف
ال ك
المراد الصّة ايةرب  ،كهي التي تككف عيد زكاؿ ال مس ؛ كع كدل ػ) ل )

ك
يف المراد الصّة اي عد التي تككف عد غركب ال مس ؛ لذلؾ فإكيل مف

مذّ  :ةـ الصّة لصّة العجر ل صّة الع اّ .
اي م ،ف وواؿ ن
ُّ-أكفى  :كرد ) كف )
متعدوا ل مععكلل ال اّ في ةكلل ) :ى مى
ن
ً
ىم ٍف ٍىكفى ً ىع ٍاًد ًه ىكاتكوى فىًإ كف المٌلى يو ًة ح
وف){ ؿ عمراف  }ٕٔ :كةكلل
ب اٍل يمتكو ى
ً
ًً ً
استىٍ ً يركٍا ًى ٍو ًع يك يـ الكًذم ى ىاو ٍعتيـ ً ًل){ ؿ
)ك ىم ٍف ٍىكفى ً ىع ٍاده م ىف المٌل فى ٍ
تعال  :ى
عمراف  }ُُُ :كةكلل تعال ) :كمف ىكفى ًما عاه ىد عمى ٍول المكل فىسوؤتً ً
ىج نار
ول ٍ
ى ى ى ى ي ى ىيٍ
ىىٍ ٍ
ً
وما){العت  }َُ :فع كدل الععؿ ل مععكلل ال اّ  ،ل كما راد لصاؽ معياه
ىعظ ن
المجركر  ،لكف ل كما راد ما هك كسع مف ا لصاؽ ع كداه لول يعسل  ،في
ً ً
)ك ٍىكفيكٍا اٍل ىكٍو ىؿ
)ك ٍىكفيكا اٍل ىكٍو ىؿ ذا كٍمتي ٍـ){ا سراّ ّٓ} كةكلل تعال  :ى
ةكلل تعال  :ى
ً
كيكا ًم ىف
اف){اييعاـ  }ُِٓ :كةكلل تعال ٍ ) :ىكفيكا اٍل ىكٍو ىؿ ىكج تى يك ي
ىكاٍلم ىوز ى
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ً
وف){ال عراّ  }ُُٖ :كتعدم الععؿ ل مععكلل يعسل وعود استوعا ل لل
اٍل يم ٍخس ًر ى
كاةتكاّه معياه  ،م  :ا تمالل عم مععكلل كمكل معياه  ،كما تودـ تعروعل ،
يف الورف ك
كةد رود ذلؾ مع الكوؿ كالكزف ؛ ك
كذور مف اليوص في الكوؿ
ةذر نا
كً
ل ً
ك
وف ً ىذا ا ٍكتىاليكٍا
وف {ُ} الذ ى
)كٍو هؿ ٍم يمطىعلع ى
ةت ةاؿ جؿ كعّ في سكرة المطععوف  :ى
ً
ىعمى الكي ً
كف {ّ} ىج ىوظي حف يكلىئً ىؾ
كه ٍـ ىك ككىزيي ي
كف {ِ} ى عكًا ىذا ىكالي ي
كه ٍـ يو ٍخس ير ى
اس ىو ٍستى ٍكفي ى
ً و ًو
اس لً ىر ل
ب العالموف)
ىكيايـ كم ٍ يعكذي ى
كـ اليك ي
كف {ْ} ل ىو ٍكـ ىعظوـ {ٓ} ىو ٍكىـ ىووي ي
المبحث الثاني  :النصب عمى نزع القافض في كتب النحك :
المطمب األكؿ  :التعريؼ بالنصب عمى نزع القافض :

العع ػػؿ عي ػػد الية ػػاة  ،كم ػػا ف وتع ػػدل فاعم ػػل الػ ػ مععكل ػػل يعس ػػل  ،ك

ةرؼ الجر  ،كةد عرفت ))التعدوض لغض  :التجاكز  ،وواؿ  :عدا طكره  ،م :

جاكزه  ،كفي اجصطّح  :تجاكز الععؿ فاعمل ال مععكؿ ل))

)ُ)

ةاؿ سو كول )) :هذا اب العاعؿ الذم وتعداه فعمل ل مععكلوف  ،فإف

ػػئت اةتص ػػرت عمػ ػ المعع ػػكؿ ايكؿ  ،عكاف ػػئت تعػ ػ كدل لػ ػ الذ ػػايي  ،كم ػػا
ػر
همػػا  ،ككسػػكت ػ نا
تعػ كدل لػ ايكؿ  ،كذلػػؾ ةكلػػؾ  :عطػ ع ػػد ا﵀ زوػ نػدا در ن

ػاؿ ع ػ ىػد ا﵀  ،كمذ ػؿ ذلػػؾ ةكلػػل عػػز
ػرت الرجػ ى
الذوػػاب الجوػػاد  ،كمػػف ذلػػؾ  :اختػ ي
ً
وف ىريجػ نػّ ل ًمووىاتًىيػػا){ايعراؼ }ُٓٓ :كسػػموتل
)ك ٍ
كس ػ ةى ٍك ىمػػلي ىس ػ ٍ ع ى
ػار يم ى
اختىػ ى
كجػػؿ :ى
ردت )دعكتل) التي تجرم
ودا  ،ذا
ودا ا ع د ا﵀  ،كدعكتل ز ن
كت ز ن
زن
ى
ودا  ،ككيو ي
مػػر  ،لػػـ وجػػاكز مععػػكنج كاةػ نػدا ،

مجػػرل )سػػموتل)  ،عكاف عيوػػت الػػدعاّ ل ػ
كميل ةكؿ ال اعر
ت م ٍة ً
ص ىولي ىر ك
الكجلي كالعم يؿ
ب الع ًاد لول ٍ
ي
ستغعر ا﵀ى ذينا لى ٍس ي ي

)ِ)

)ُ ) ػػرح التس ػػاوؿ لممػ ػرادم ص ّْٔ  ،كويظػػػر  :ػػرج الةػػػدكد اليةكو ػػض لمعػػػاكاي ص
ُّّ. ُّْ-
عرؼ ةائمل ،
)ِ ) ال وت مف ال سوط  ،كج يو ى
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كةاؿ عمرك ف معدوكرب ح
الزىودم )مف ال سوط)
)ُ)
مرتػػؾ الخوػػر فافعػ ٍػؿ مػػا ً
ػؾ ذا مػ و
ػاؿ كذا ىي ى ػ ً
ػب
ػرت ًػ ًػل فوػػد تركتيػ ى
يمػ ى
ى
عكاكيما في و
فّيػا
صػؿ هػذا كياػا فعػاؿ  ،تكصػؿ ةػركؼ ا إػافض فتوػكؿ  :اختػرت ن
عرفتػػل اػػذه العّمػػض  ،ك كإػػةتل
مػػف الرجػػاؿ  ،كسػػموتل عػػّف  ،كمػػا يوػػكؿ  :ك

ستغعر ا﵀ى مف ذلؾ  ،فمما ةذفكا ةػرؼ الجػر عمػؿ الععػؿ  ،كمػف ذلػؾ
اا  ،ك
ي
ةكؿ المتممس
ب الع ار ً
لوت ىة ك
كس
ؽ
ي
الة ي
ك ى
طع يملي
ب واكميلي في الوروض ال حس ي
الدهر ى
ى
)ْ)
ورود عم ىةب العراؽ)))ّ) كمذؿ هذا ةاؿ الم رد

)ِ)

وكف سو كول ف الميصكب عم يػزع الخػافض  ،هػك غوػر المععػكؿ ػل

ػاد  ،ك
هما ،
ػاب الجو ى
 ،فايكؿ يةك  :عط ع يد ا﵀ ز ن
ي
ككسكت نار الذو ى
ودا در ن
هما)  ،مععكؿ ل و
ذاف  ،كالذػايي  :يةػك سػتغعر
)ز ن
ودا)  ،مععكؿ ل كؿ  ،ك)در ن
ذايوػا  ،ػؿ هػك ميصػكب
ا﵀ى ذينا  ،ك مرتؾ
الخور  ،ك )ذينا)  ،لوس مععكنج ػل ن
ى
عم ػ يػػزع الخػػافض  ،كالتوػػدور  :سػػتغعر ا﵀ مػػف ذيػػب  ،ككػػذلؾ )الخوػػر) ،

وإا ميصػكب عمػ يػزع الخػافض  ،كالتوػدور :
ذايوا  ،ؿ هك ن
لوس مععكنج ل ن
)ُ ) الي ػػب  :المػػاؿ ايصػػوؿ مػػف يوػػكد كما ػػوض  ،كال وػػت مختمػػؼ فػػي ةاذمػػل ،كةػػد كذػػر مػػا
است ػػاد ػػل اليةػػػاة  ،ك ػػالم رد ف ػػي الموتإ ػػب  ، ُِّ ، ٖٔ ، ّٔ/ِ :كا ػػف ه ػ ػػاـ فػ ػػي
المغيػػي  ، ُّٓ/ُ :كالسػػموف الةم ػػي فػػي الػػدر المصػػكف ، ْْٕ/ٓ ، ِّٕ ، ُّٔ/ُ :
ٔ ، ُْٖ/ٕ ، ُْٗ ، ِّٕ/كالسوكطي في اي اه ُٕ/ِ :
)ِ ) ةائمػػل المػػتممس  ،كاسػػمل :جروػػر ػػف ع ػػد المسػػو ال ح
ػت  :م :
إ ػىعي ...ةكلػػل  :لوػ ي
ةمعت عم ىة ل
الةب متوسر واكمل السكسس  ،كهك
ب العراؽ ليي ج طعمل الدهر  ،مع كف
ٌ
ي
ةي كمؿ الوم كيةكه  .ويظر  :دوكايل ص ٓٗ  ،كالمواصد اليةكوض لمعويي . ِٖٔ/ُ :
)ّ ) الكتاب تةووؽ هركف  ، ّٖ-ّٕ/ُ :كتةووؽ موؿ دوع . ّٕ – ُٕ/ُ :
)ْ ) ويظر  :الموتإب ِ.ُِّ/ِ ، ّٔ-ّٓ/
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ودا ووكؿ ذلػؾ  ،م  :عػف زوػد ،
ت زن
مرتؾ الخور ،كةاؿ )) :ككما توكؿ  :ييل ٍئ ي
ودا)
):ك ىكعىػ ًالمٌػ ًػل ى ػ ًا ن
كلوسػػت )عػػف)  ،ك)عمػ ) هػػا هيػػا ميزلػػض ال ػػاّ فػػي ةكلػػل ى
{اليساّ  ، }ُٔٔ، ٕٗ :ك{العت  } ْٖ :كلػوس زوػد ؛ ك
يف )عػف) ك)عمػ )
)ُ)
 ،ج وععؿ اا ذاؾ  ،كج ً
ػ)مف)  ،في الكاجب))
ىكػػد سػػو كول ف ة ػػرؼ الجػػر المة ػػذكؼ فػػي ػػاب اليص ػػب عم ػ ي ػػزع

الخػػافض  ،هػػك ةػػرؼ جػػر صػػمي  ،كلػػوس ةػػرؼ جػػر ازئػػد كال ػػاّ فػػي ةكلػػل
ودا) {اليسػػاّ ٕٗ} كلاػػذا فإكيػػل ذا ةػػذؼ ييػػكم ككجػػب
)ك ىكعى ػ ًالمٌػ ًػل ى ػ ًا ن
تعػػال ى
تودوره  ،كهذا ما كإةل السورافي  ،كهك و ػرح كػّـ سػو كول وكلػل )) :كاعمػـ
كف الةػػركؼ التػػي وجػػكز ةػػذفاا عمػ إػػر وف  ،مياػػا مػػا وةػػذؼ  ،كهػػك موػػدر

ائدا لإرب مف التاكود  ...فإذا
ميكم لصةض معي الكّـ  ...كمياا ماوككف ز ن
ةذؼ لػـ ووػدر  ...يةػك  :لػوس خػكؾ زوػد ؛ ك
يف معيػاه  :لػوس خػكؾ زو نػدا ،
كما ةاـ مف و
ةد  ،ك
ةد  ،فإذا ةذفيا هذه الةركؼ لـ وخت كؿ
يف معياه  :ما ةاـ ه

الكّـ))

)ِ)

فةرؼ الجر ميكم كوجب تودوره في ةاؿ مػا يسػ لمي اليصػب عمػ يػزع
الخافض  ،يكيل ةرؼ جر صمي  ،خّؼ ةرؼ الجر ال ازئػد لمتككوػد  ،كةػاؿ
ً
ايخعػػش ))) :يى ٍةعػ ىػد كف لىاػػـ ً
وـ) {ايع ػراؼ  }ِٔ :م  :عم ػ
صػ ىا
ي
يٍ
ػرطى ىؾ اٍل يم ٍسػػتىو ى
صراطؾ ...كةاؿ ال اعر :
كب
يظعر نا
كاليي ذا سع
طائر مع اليجـ في ل
ص ي
جك السماّ ىو ي
ى
ىع ًجٍم ػ ػ ػ ػ ػػتي ٍـ ٍىم ػ ػ ػ ػ ػ ىػر
ورو ػ ػ ػ ػ ػػد  :يظع ػ ػ ػ ػ ػػر ط ػ ػ ػ ػ ػػائر  ،ف ػ ػ ػ ػ ػػالو ال ػ ػ ػ ػ ػػاّ  ،كمذم ػ ػ ػ ػ ػػل  ) :ى
)ّ)

ىرل يك ٍـ){ايعراؼ  } َُٓ:م  :عف مر ر كـ))

)ُ)

)ُ ) الكتاب تةووؽ هركف  ، ّٖ/ُ :كتةووؽ دوع ّٕ/ُ :
)ِ ) رح كتاب سو كول ُِٕٖ/
)ّ ) لـ ةؼ عم

ةائمل .
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 ،كم ػػا عك ػػر عي ػػل س ػػو كول وكل ػػل )) :فم كم ػػا ة ػػذفكا ة ػػرؼ الج ػػر عم ػػؿ
العع ػػؿ)))ِ) س ػػماه ا ػػف مال ػػؾ  )) :متع ػ وػد إس ػػواط ة ػػرؼ الج ػػر)) كاست ػػاد م ػػا
است اد ل ايخعش ك إاؼ )) :ككوكؿ ايخر :
تى ح
ةف فت دم ما اا مف ص ا وض ك خعي الذم لكج ايس لوإايي

)ّ)

كايصػ ػػؿ  :عم ػ ػ ص ػ ػراطؾ المسػ ػػتووـ  ،كعػ ػػف مػ ػػر ر كػ ػػـ  ،كيظعػ ػػر طػ ػ و
ػائر ،

عمي))
كلوإ
ى

)ْ)

كعمؿ ا ف وعوش ةذؼ ةرؼ الجر في ايمذمض المتودمػض وكلػل ٌ )) :ج

كيا ػػـ ة ػػد وة ػػذفكف ه ػػذه الة ػػركؼ ف ػػي ع ػػض اجس ػػتعماؿ تخعوعن ػػا  ،ف ػػي ع ػػض
)ٓ)
كّماـ  ،فوصؿ الععؿ يعسل  ،فوعمؿ))
ك وكل ػػل  )) :ف ػػإذا ة ػػذفكا ذل ػػؾ الة ػػرؼ  ،كم ػػا لإ ػػركرة ال ػػعر  ،عكا كم ػػا

ػررت
لإػ ػػرب مػ ػػف التخعوػ ػػؼ  ...كةك ػ ػ ػ ػػك الةسػ ػػف فػ ػػي غوػ ػػر ال ػ ػػعر  :مػ ػ ي
اختصار كاستخعافنا  ،ذا كاف في
نا
ودا)))ٔ) كةاؿ )) :ك ياا ةد تةذؼ في المعظ
زن
المعػػظ مػػا وػػد ٌؿ عمواػػا  ،فتجػػرم لوػػكة الدجلػػض عمواػػا مجػػرل الذا ػػت الممعػػكظ ػػل ،

)ُ ) معايي الورف  :ص َُٗ .
)ِ ) كتاب سو كول تةووؽ هركف  ، ّٖ/ُ :كتةووؽ دوع ّٕ/ُ :
)ّ ) ))ةائمل هك عركة ف ةػزاـ ...اجست ػااد فوػل ةوػث ةػذؼ ميػل ةػرؼ الجػر  ،كجعػؿ
مج ػػركره معع ػػكجن ػػل ...كة ػػد وو ػػاؿ  :كف ةكل ػػل )لوإ ػػايي) ة ػػد وك ػػكف يمإػ ػ كمنيا معيػ ػ )غ ػػاؿ)
ك) همػػؾ) فوتعػػدل ةويئػػذ يعسػػل  ،كج وكػػكف عمػ ػ سػػواط )عمػ ػ ) ف ػػّ وك ػػكف فوػػل است ػػااد
فافاـ)) المواصد اليةكوض .ُِٕ-ِٔٗ/ِ :
)ْ ) رح التساوؿ ِ ٖٓ/كويظر رح التساوؿ لممرادم ص ّّْْٕٖ-
)ٓ ) رح المعصؿ ُْٓٓ-ُْٓ/
)ٔ ) المصدر يعسل َِٓٔ/
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كتككف مرادة في المةذكؼ)))ُ)كيسب المرادم ال ا ف عصػعكر ةكلػل )) :كمػا

ػةت زو نػدا  ،فايصػػؿ فوػل ف وتعػػدل
كػاف ج وةػ ٌؿ ػيعس المععػػكؿ  ،يةػك  :يصػ ي
ػػالةرؼ  ،ذػػـ ةػػذؼ ميػػل فػػي اجسػػتعماؿ  ،ككذػػر ايصػػؿ كالعػػرع  ،م  :ف
)ِ)
ػاعا  ،يةػك  :ػكر لزو وػد كزوػ نػد ))
وكػكف ايصػؿ ةػرؼ الجػر  ،ذػـ سػوط اتس ن
ةواسا في كؿ مكإع ،
لك صةت هذه العمؿ  ،لص كجاز ةذؼ ةرؼ الجر ن

اتساعا  ،ك لّختصار كالتخعوؼ .
ن
ت وف مما تودـ ذكره ف الميصكب عم يػزع الخػافض  ،هػك ايصػؿ

مجػػركر ةػػرؼ جػ لػر صػػمي ؛ لػػذلؾ كجػػب عيػػد ةذفػػل كيصػػب اجسػػـ توػػدوره ،
ػػؿ كج ػػب ف وك ػػكف ميكًو ػػا معي ػػاه ج لعظ ػػل فةس ػػب  ،ه ػػذا م ػػا ة ػػاؿ ػػل الية ػػاة

ك جمعكا عمول .

الجر عد ةذفل  ،م  :كجكب
ف تصرو اليةاة كجكب تودور ةرؼ ل

تدخّ كتةروعنػا لممعيػ المػراد ؛ ك
يف المػتكمـ ،
ف ويكل معياه في الكّـ  ،وعد
ن
ما ةذؼ ةرؼ الجر ٌج مف جؿ ف يومغي معياه  ،كمػا كيػل دل لػ تػرؾ مػا

سمي ميصكنا عم يزع الخافض سائنا  ،مف غور تةدود الدجلض  ،التػي ج ػ كد
مف ف وككف ةد تةكؿ لواا  ،عد ةذؼ ةرؼ الجر.
المطمب الثاني  :مآقذ القكؿ بالنصب عمى نزع القافض :

ا-مآقذ المصطم  :جعؿ سو كول كاليةاة مػف عػده اجسػـ الميصػكب

ػص عم ػ ذلػػؾ وكلػػل )) :فممػػا ةػػذفكا
 ،مػػف ةوػػث العمػػؿ ميصػػكنا الععػػؿ  ،يػ ك
)ّ)
ػذفت ةػػركؼ
ةػػرؼ الجػػر عمػػؿ الععػػؿ)) كةػػاؿ الم ػػرد )) :كاعمػػـ كيػػؾ ذا ةػ ى
الموس ػػـ ػػل يصػ ػ تل  ،؛ ك
يف العع ػػؿ وص ػػؿ فوعمؿ...كك ػػذلؾ ك ػػؿ
ا إ ػػافض م ػػف
ى

)ُ ) المصدر يعسل ُْٓٔ/
)ِ ) رح التساوؿ لممرادم ص ّْٕ كويظر  :ةا وض الص اف ُُِّ/
)ّ ) الكتاب تةووؽ هركف  ، ّٖ/ُ :كتةووؽ دوع ُ. ّٕ/
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خػػافض فػػي مكإػػع يصػػب  ،ذا ةذفتىػػل كصػػؿ الععػػؿ فعمػػؿ فومػػا عػػده  ،كمػػا
ً
وف ىريج نػّ ل ًمووىاتًىيػا){ايعراؼ}ُٓٓ :
)ك ٍ
كس ةى ٍك ىملي ىس ٍ ع ى
اختى ىار يم ى
ةاؿ ا﵀ تعال  :ى
م  :مػػف ةكمػػل)) )ُ) كهػػـ مػػف جاػػض خػػرل  ،كج ػكا توػػدور ةػػرؼ الجػ لػر عػػد
ةذفل  ،فاػك ))موػدر ميػكم لصػةض معيػ الكػّـ))

)ِ)

م  :ياػـ جعمػكا هػذا

الميص ػػكب العع ػػؿ ممةكظن ػػا فو ػػل دجل ػػض الج ػػار م ػػف ةو ػػث المعيػ ػ  ،كه ػػذا ه ػػك
الماخػػذ ايكؿ كه ػػك العصػػؿ ػػوف المعيػ ػ كالعمػػؿ  ،كالماة ػػذ الذػػايي  :يا ػػـ ل ػػـ

وسمكا هذا اجسـ مععكنج ػل لمععػؿ  ،عمػ الػرغـ مػف ادعػائاـ اكيػل يصػب ػل ،

فعصمكا وف العمؿ كالتسموض

كةػػد ا ػػتار عيػػد اليةػػاة مصػػطم  :الميصػػكب عم ػ يػػزع الخػػافض ،

كظػػاهر هػػذا المصػػطم وعوػػد كف عامػػؿ اليصػػب هػػك ةػػذؼ ةػػرؼ الجػ ٌػر  ،فػػي
ةوف ةد ذه كا  ،لػ مػا ذهػب الوػل سػو كول  ،كهػك كف الػذم عمػؿ فوػل اليصػب
هك الععؿ  ،كهذا هػك الماةػذ الذالػث  ،كهػك التيػاةض ػوف مػا وعيوػل المصػطم

كما ةالكا ل .

ب-النصب عمى نزع القافض بيف السماع كالقياس  :ةاؿ سو كول :

جموعػػا ،
)) كلوسػػت  :سػػتغعر ا﵀ ذينػػا  ،ك مرتػػؾ الخوػ ىػر  ،كذػػر فػػي كّماػػـ
ن
)ْ)
عكاكيمػػا وػػتكمـ اػػا عإػػاـ)) )ّ) كةػػاؿ )) :كلػػوس كػػؿ الععػػؿ وععػػؿ ػػل هػػذا))
كةاؿ الذمايويي )) :كهذا الذم ذكرتل  ،كمػا وجػرم مجػراه كيمػا وجػكز ف وسػوط

)ُ ) الموتإب ِ.ُِّ/
)ِ ) رح كتاب سو كول لمسورافي ُِٕٖ/
)ّ ) كتاب سو كول تةووؽ هركف  ، ّٖ/ُ :كتةووؽ دوع . ْٕ/ُ :
)ْ ) المصدر يعسل تةووؽ هركف  ، ّٖ/ُ :كتةووؽ دوع . ْٕ/ُ :
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ميل ةرؼ الجر في المكاإػع التػي اسػوطتاا العػرب  ،فا كمػا مػا لػـ تجػز العػرب
سواطل  ،فإيل ج وجكز ف وسوط))

)ُ)

فاليصػػب عم ػ يػػزع الخػػافض فػػي ايمذمػػض التػػي توػػدـ ذكرهػػا  ،كيةػػك :

ودا  ،ك كرت لزود  ،ككمتػل ككمػت لػل  ،ككزيتػل ككزيػت لػل  ،كيصػةتل
كرت ز ن
ودا امرة  ،كزكجتل اا ،
ودا  ،كمررت ل  ،كزكجت ز ن
كيصةت لل  ،كمررت ز ن

ػت الومػـ السػكوف  ،ك روػت الومػـ السػكوف ،
كعكورتيل سكاده كعورتل سػكاده  ،ك رو ي
ػةت
كة إت الدراهـ ز ن
ػةت رسػي  ،كمس ي
ودا  ،كة إت الدراهـ مػف زوػد  ،كمس ي
رسػػي  ،هػػذه ايمذمػػض كيةكهػػا هػػي عيػػد الية ػاة ممػػا وةعػػظ كج ووػػاس عموػػل .

ػتيادا ال ػ ةمٌػػض اسػػتعمالاا فػػي ةػػاؿ اليصػػب  ،كجعم ػكا الجػػر هػػك ايصػػؿ ،
اسػ ن
)ِ)
الجر
ن
استيادا ال كذرة استعمالاا في ةاؿ ٌ
الوكؿ اليصب عم يػزع الخػافض جعػؿ اليةػاة وعتمػدكف عمػ ةإػوض
عددوػػض  ،فع ػ حدكا مػػا كذػػر اسػػتعمالل هػػك الووػػاس  ،كمػػا ة ػ كؿ هػػك ال ػػاذ  ،كوػػكلاـ

تعدوػػل الػ مععكلػػل ةػػرؼ الجػػر
مػ ن
ػذّ  :ف ايصػػؿ كالووػػاس فػػي الععػػؿ )مػ كػر) ٌ
ك )ّ)
ػتعماج  ،كلا ػػذا جعمػ ػكا  :م ػػررت زو ػ نػدا  ،ػػاذا
)ال ػػاّ) يكي ػػل ه ػػك ايكذ ػػر اس ػ ن

استيادا ال الموواس المعظي العددم ساكل عض اليةاة وف اليصػب كالجػر،
ك ن
صّ لمذايي  ،كةصر ا ف مالؾ هذا في الععموف  :يصةتل
كلـ وجعؿ ةدهما ن

)ُ ) العكائد كالوكاعد ص ِٔٔ
)ِ ) ويظػػر  :ك ػػؼ الم ػػكؿ لمةوػػدرة الومي ػ ص ََُ ، َُُ-كالموػ لػرب ج ػػف عصػػعكر

ص ُٕٓ  ،ك ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش ْ، ُٓٓ/ك ػػرح التسػػاوؿ ج ػػف مالػػؾ ِ، ،ٖٓ/
ك رح التساوؿ لممرادم صّْٗ ،كةا وض الص اف َُِّ/

)ّ ) ويظر :رح كافوض ا ف الةاجب َُْْ/
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كيصػػةت لػػل  ،ك ػػكرتل ك ػػكرت لػػل ،

)ُ)

كةػػاؿ المػرادم )) :كةػػد عػ كدها عػػض

اليةكووف خمسض فعاؿ  :يص  ،ك كر  ،ككاؿ  ،ككزف  ،كع كد))
كةد يسي اليةاة  ،كلـ وعطيكا ل

)ِ)

كف كذرة استعماؿ ةرؼ الجػر كةمتػل

متاتوػػض مػػف كذػرة اسػػتعماؿ معيػ ةػػرؼ الجػػر كةمتػػل  ،فوجػػب ف ج تػػدخؿ هػػذه

يف المةػ ػػدد كالمكجػ ػػب فػ ػػي
الوإػ ػػوض فػ ػػي معادلػ ػػض وامػ ػػا فص ػ ػ اسػ ػ ن
ػتعماج ؛ ى
اس ػػتعماؿ ه ػػذا ك ذاؾ  ،المعيػ ػ كالموص ػػكد م ػػف الك ػػّـ  ،ف ػػإذا ك ػػاف المعيػ ػ
كالموصكد ما ة كؿ  ،كجب استعمالل  ،عكاذا استعمميا التركوب ا خػر ةجػض كذػرة

ػذّ ةػذؼ لػؼ
كركده  ،فود عكريا عف المعي المػراد غوػر تركو ػل  ،فال ػائع م ن
)ا ػػف) كة ػ كؿ ذ اتاػػا عيػػد كةكعاػػا ػػوف عممػػوف  ،كهػػذا يػػاجـ مػػف كذ ػرة اسػػتعماؿ
المعي ػ المكجػػب لة ػػذؼ ايلػػؼ  ،كةمٌػػض اس ػػتعماؿ المعي ػ المكجػػب ذ اتا ػػا ،

كذور مػا تسػتعمؿ صػعض
فالمعركؼ كال ائع ف )ا ف) عيد كركدها وف عمموف نا
ػر لػل  ،كلاػػذا
لمعمػـ ة ماػػا  ،كلاػذا كذػػر كجػكب ةػػذؼ لعاػا  ،كةمكمػػا تسػتعمؿ خ ػ نا
ةؿ استعماؿ لعاا  ،فعي هػذه الةالػض وعػد مػف الخطػؿ كالخطػا الك وػر ف يةكػـ

عم ػ

ػر لمػػا ة ماػػا  ،كمذػػؿ هػػذا مػػا ةػػد
ذ ػػات لعاػػا ال ػػذكذ  ،عيػػد كةكعاػػا خ ػ نا

ةصػػؿ فػػي ةإػػوض اليصػػب عم ػ يػػزع الخػػافض  ،فمػػف الخطػػؿ كالخطػػا الك وػػر

وإػػا  ،ف يةكػػـ عم ػ اليصػػب مجوئ ػػل عم ػ غوػػر الووػػاس  ،ك ايص ػػؿ ك
ن
الةكـ عمول ال ذكذ لومٌض استعمالل .
ج-القػػافض بػػيف األصػػؿ كالزيػػادة  :مػػف الةوػػائؽ التػػي ظاػػرت لػػي ،

كمػػف خػػّؿ مػػا اسػػتعدتل مػػف د ارسػػاتي اليةكوػػض  ،كف الواعػػدة التػػي ت يػػي عم ػ

ساس المعي ج يوختمىؼ فواا ؛ ك
يف المعي ج وتغور تغوػر اجلعػاظ كالتراكوػب
 ،كم ػػا الواع ػػدة الم يو ػػض عمػ ػ س ػػاس لعظ ػػي  ،فإكيا ػػا تعسػ ػ المج ػػاؿ لػ ػ تع ػػدد
)ُ ) رح التساوؿ ج ف مالؾ ِ. ٖٔ-ٖٓ/
)ِ ) رح التساوؿ ص ّْٕ
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ايةػكاؿ كتإػار اا  ،فوػد ت ػوف ممػػا توػدـ ذكػره  ،ف سػو كول كالسػورافي كغورهمػػا

الجر هك ايصؿ في اب ما سػمي اليصػب عمػ يػزع الخػافض ،
ةد كدكا كف ٌ
ةت ػ كج ػكا توػػدوره ك ف وك ػػكف ميكًوػػا عػػد ةذفػػل ؛ يكي ػػل ةػػرؼ جػػر ص ػػمي ،
كفرةػػكه عػػف ةػػرؼ الجػػر ال ازئػػد  ،الػػذم ف يةػػذؼ كجػػب عػػدـ توػػدوره ٌ ،ج ليػػي
كج ػػدت ل ػػدل عإ ػػاـ ةػ ػك ناج خرجػ ػكا فوا ػػا عمػ ػ ه ػػذا ال ػػذم ػػاع ؛ ذ جعمػ ػكا

اليص ػػب ه ػػك ايص ػػؿ  ،كل ػػوس الج ػ ٌػر  ،فو ػػد ة ػػاؿ ا ػػف الةاج ػػب )) :كوكل ػػؾ :
ػتغعرت ا﵀ الػػذيب  ،كمػػف الػػذيب  ،فموسػػت ً
)مػػف) فوػػل مةذكفػػض  ،عكاكيمػػا هػػي
اسػ
ى
ي ى
ةدل المغتوف  .ا خر  :كيل مع كدل يعسل  ،كجاّت ً
)مف) عم س وؿ الزوادة
ي
 ،ج عمػ كيػػل معػ كدل ػ ً
ػ)مف)  ،ذػػـ ةػػذفت  ،كوكلػػؾ  :مػػا إػػر ت ةػ نػدا  ،كمػػا
ي
و )ُ)
إر ت مف ةد))
فود جعؿ )مف) في يةك  :استغعرت ا﵀ مف الذيب  ،ةرؼ جػر ازئػد

 ،كايصؿ هك اليصػب  ،كهػك خػّؼ مػا ةالػل سػو كول كجماػكر اليةػاة  .كةػاؿ

الرإي )) :كاعمـ كيل ةوؿ في عض ايفعػاؿ  :كيػل متع ٍّػد مػرة  ،كمػرة كيػل جزـ
متعػػد ةػػرؼ الجػػر  ،كذلػػؾ ذا تسػػاكل اجسػػتعماجف  ،ككػػاف ك ػ يؿ كاةػػد ميامػػا
غالنا  ،يةك  :يصػةتؾ كيصػةت لػؾ  ،ك ػكرتؾ ك ػكرت لػؾ  ،كالػذم رل :

الةكـ تعدم مذؿ هذا الععؿ مطمونا  ،ذ معياه مػع الػّـ  ،هػك معيػاه مػف دكف
الػ ػػّـ ...فاػ ػػي ذف ازئػ ػػدةٌ ...ج كياػ ػػا مطػ ػػردة الزوػ ػػادة  ،فػ ػػي يةػ ػػك  :يصػ ػػةت
ك كرت))

)ِ)

ً
وف
)ك ٍ
كسػ ةى ٍك ىمػلي ىسػ ٍ ع ى
ػار يم ى
اختى ى
كمذؿ هذا ةاؿ الارمي في ةكلل تعال  :ى
ىريجػ نػّ ل ًمووىاتًىيػػا){ ايعػراؼ  }ُٓٓ :مكإػ نػةا ذلػػؾ وكلػػل )) :كتوػػكؿ  :ذا ردت
ذ ػػات ةػػرؼ الجػػر  :اختػػار مكس ػ مػػف ةكمل...فخعإػػت  :الوػػكـ  ،ػػ)مف)
)ُ ) مالي ا ف الةاجب ِ. َٖٕ/
)ِ ) رح كافوض ا ف الةاجب ُّْٗ/
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كمكإػ ػػعل يصػ ػػب عم ػ ػ المععكلوػ ػػض)) )ُ) ك وكلػ ػػل )) :ةكلػ ػػؾ  :مػ ػػررت زوػ ػػد...

ػركر فػػي المعػػظ  ،ميصػػكنا فػػي المعي ػ  ،فوػػالكا  :مػػررت زوػػد  ،ك
فوصػػور مجػ نا
ظا  ،كهك مععكؿ في المعي ميصكب ػػ)مررت) ؛
)زود)  ،مةعكض ال اّ لع ن
يكيل مععكؿ مف ةوث كيل مجركر ل))

)ِ)

د-النصػػػب عمػػػى نػػػزع القػػػافض كالمعنػػػى  :ة ػػوف ة ػػاـ الية ػػاة ػػاب

اليصب عم يزع الخافض عم

ساس لعظي  ،غعمكا الجايب المعيكم  .ةػاؿ

الم ػ ٌػرد )) :كتوػػكؿ  :مرتيػػلي ف ووػػكـ ...فػػالمعي  ،مرتػػل ػػاف ووػػكـ ٌ ،ج كيػػؾ
ةػػذفت ةػػرؼ الخعػػض  ،كةذفػػل مػػع ) ف) جوػػد)) )ّ) فػػالم رد وصػ ٌػرح ػػاف :

مرتػػل ف ووػػكـ  ،ك مرتػػل ػػاف ووػػكـ  ،معيووامػػا كاةػػد  .كةػػاؿ )) :فا كمػػا ةكلػػل :
)كًا كف هػ ًػذ ًه ي كمػػتي يكـ ي كمػ ػضن ك ً
اةػ ىػدةن ىك ىىي ػػا ىرح يكػ ٍػـ فىػػاتكوي ً
كف){المؤميكف ِٓ} فإكيمػػا المعيػ ػ
ىع ى
ٍ
ى
معي ػ ػ الػ ػػّـ  ،كالتوػ ػػدور  :ك ك
يف هػ ػػذه مػ ػػتكـ ٌمػ ػػض كاةػ ػػدة  ،ككػ ػػذلؾ ةكلػ ػػل عيػ ػػد
ػاج ىد ًلمكػ ػ ًػل فىػ ػػّ تىػ ػ ٍػدعكا مػ ػ ك ً
ىف اٍلم ىسػ ػ ً
ىةػ ػ نػدا) {الجػ ػػف ُٖ} م :
ػع المػ ػػل ى
ي ى ى
)ك ك ى
الخموػ ػػؿ  :ى
)ْ)
ك ك
يف ))
كةػػد غػػال اليةػػاة فػػي التعسػػور المعظػػي  ،عكاغعػػاؿ المعيػ  ،ةتػ فػػي
تعموّتاـ  .ةػاؿ الم ٌػرد  )) :عكاف كػاف المصػدر عمػ كجاػل جػاز الةػذؼ  ،كلػـ
وكف كةسيل مع ) ف)...فإذا طاؿ الكّـ اةتمؿ الةذؼ)) )ٓ) وروػد ف ةػذؼ

ةػػرؼ الج ػػر مػػع ) ف) ةس ػػف مي ػػل مػػع المص ػػدر الص ػرو  ،كالةس ػػف ال ػػذم
)ُ ) المةرر في اليةك ُْٗٗ/
)ِ ) المةرر في اليةك ُِٕٓ/
)ّ ) الموتإب ِّٓ/
)ْ ) الموتإب ِّْٕ/
)ٓ ) المصدر يعسل ِّٔ/
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ووصػػده ةسػػف المعػػظ  ،كلػػذلؾ عمػػؿ ةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر مػػع المصػػدر المػػؤكؿ ؛

كمف
لطكؿ الصمض لوس غور  ،كما المعي فمـ وخطر الل  ،كج اؿ ىمف ة مل ى
عده مف اليةاة  ،فالوكؿ ذف اليصب عمػ يػزع الخػافض عيػد اليةػاة  ،ةػائـ
عم

ساس لعظي ةت  ،لذلؾ لـ وعيكا فػي هػذه المسػالض وإػوض التعروػؽ ػوف

ػذّ ػوف  :مػررت
معي الخعض كدجلتػل  ،كمعيػ اليصػب كدجلتػل  .فسػاككا م ن
الػػدوار  ،كمػػررت الػػدوار  ،كيةػػك ذلػػؾ فػػي ةػػوف ف العػػرؽ فػػي المعي ػ

ػػوف

التركو وف ك ور كجمي  ،كهـ اذا المياج المعظي ةػد ة ػركا ركح المغػض العر وػض ،
ك سكيكا ك خمدكا ما فواا مف ةركض كةوكوض .

المطمب الثالث  :النصب عمى نزع القافض بيف الجكاز كالشذكذ :
الوػػكؿ اليصػػب عم ػ يػػزع الخػػافض ةػػكؿ مختمػػؽ  ،ج كجػػكد لػػل  ،كج
سػوكما فػػي الوػػرف الك ػروـ  ،كمػػف زعػػـ كجػػكده فػػي كتػػاب ا﵀  ،كجػػب عموػػل اف

التةكؿ مف الجر ل اليصب  ،ك واف سر هذا التةكؿ إركرم ج ًدا
سر
ك
و وف ٌ
 ،يكيػػل تةػ كػكؿ مػػف ايصػػؿ لػ غوػػر ايصػػؿ  ،كلػػـ جػػد مػػف اليةػػاة كالمعسػروف
مف ػوكف هػذا الس ٌػر  ،ك ػار لوػل  ،كةويئ وػذ وكػكف كجػكده فػي الوػرف الكػروـ ،
ةسػػب زعماػػـ  ،ع ذنػا  ،لػػذا ةػػكؿ ػ ك
ػاف مػػف صػ كػر عم ػ الوػػكؿ ػػل  ،فوػػد صػ كػر
عم الطعف كتاب ا﵀  ،كصعل الع ذوض  ،عكاذا تمكف عإاـ مف كجداف هذا
ػػوف الجػػر

السػػر  ،الػػذم ج ػػد مػػف ف وكػػكف متعمونػػا وػػاف العػػرؽ فػػي المعي ػ
كاليص ػػب  ،فإكي ػػل ةويئ ػ وػذ ج وك ػػكف ذم ػػض ةاج ػػض لػ ػ الو ػػكؿ اليص ػػب عمػ ػ ي ػػزع
الخػػافض  ،ييػػل سػػوككف لكػػؿ مػػف الجػػر كاليصػػب دجلتػػل  ،كسػػواةل الخػػاص ،

الذم ووتإول مف دكف ا خر.

ةواسػػا  ،كسػػو كول
جػاز اليةػػاة ةػػذؼ ةػػرؼ الجػر ة ػػؿ  ) :كف) ك) ف)
ن
ةوف جاز ةذؼ ةرؼ الجر ة ؿ اجسـ  ،لـ وجػز ذلػؾ فػي كػ ٌؿ ايفعػاؿ  ،ػؿ
جعم ػػل س ػػماعوًا ف ػػي فع ػػاؿ معوي ػػض تةع ػػظ  ،كج وو ػػاس عموا ػػا  ،كذك ػػر م ػػف ه ػػذه

ايفعػػاؿ  :اختػػار  ،كس ػ كم  ،كككي ػ  ،كدعػػا  ،كاسػػتغعر  ،كيكػػا  ،ك مػػر  ،ك ل ػ
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)ُ) كةاؿ الذمايويي )) :كةد وككف الععؿ وتع كدل ل مععكؿ ةرؼ جر  ،كوكذر
استعمالل لل  ،كوؤمف فول الم س ؛ فوسوط ةرؼ الجر ؛ كوصؿ الععؿ ل مػا

ػكرت
كػػاف مجػ نا
وت ...ػ ي
ػت ال ى
ػت فػػي ال وػػت  ،كدخمػ ي
ػركر ؛ فويصػ ل  ،توػػكؿ  :دخمػ ي
ػددت لػػؾ ،
ػةت ز ن
ػكرت ز ن
ودا...كعػػددتيؾ كعػ ي
ػةت لزوػ وػد كيصػ ي
ودا...يصػ ي
لزوػ وػد  ،ك ػ ي
ػت لػػؾ  ،ك ػ ٌؿ هػػذا معي ػ كاةػػد  ،ذا مي ػكا
ػت لػػؾ  ،ك عتيػػؾ ك عػ ي
ككزيتيػػؾ ككزيػ ي
ػت لػؾ)) )ِ) كةػاؿ )) :فػإف
الم س سوطكا ةرؼ الجر تخعوعنا كتوكؿ  :كمتيؾ ككم ي
كذر استعمالاـ لل  ،ك ميكا فول الم س  ،جاز ف وسوطكا ةرؼ الجػر كوصػؿ

ػدةت زو ػ ػ ػ نػدا ف ػ ػ ػػي
العع ػ ػ ػػؿ لػ ػ ػ ػ م ػ ػ ػػا ك ػ ػ ػػاف مج ػ ػ ػ نا
ػركر ؛ فويصػ ػ ػ ػ ل  ،تو ػ ػ ػػكؿ  :ص ػ ػ ػ ي
ػكر ًع ػ ػ ػ و
ػاهـ ة ػ ػ ػ و
ػوف) {ال ػ ػ ػػدخاف :
ػدةت زو ػ ػ ػ نػدا المو ػ ػ ػػاؿ ...ك
المواؿ...ص ػ ػ ػ ي
)كزك ٍجي ػ ػ ػ ٍ
ػرت
ودا امرة...
ْٓ
جت ز ن
ػرت زو نػدا الخور...اخت ي
مرت زو نػدا ػالخور ...م ي
ي
}...زك ي
ن
تغعرت
ػتغعر ا﵀ مػػف ذي ي...اس ػ
ػرت الرجػػاؿ ز ن
ي
مػػف الرجػػاؿ زوػ نػدا ...اختػ ي
ودا ...سػ ي
وت ػػا
ػت زوػ نػدا ػػا ع ػػد ا﵀ ...سػ كم ي
ػت زوػ نػدا ػػا ي ع ػػد ا﵀ ...ككيوػ ي
ا﵀ ذي ي...ككيوػ ي
ودا...كهذا الذم ذكرتيل  ،كما وجػرم مجػراه
ع د ا﵀ ز وود
...سموت ا ع د ا﵀ ز ن
ي

 ،كيما وجكز ف وسػوط ميػل ةػرؼ الجػر فػي المكاإػع التػي سػوطتاا العػرب ،

فا كما ما لـ تجز العرب سواطل ؛ فإكيل ج وجكز ف وسوط))

)ّ)

ػةت رسػػي ،
ك عػػاد ك إػػاؼ ال ػ مػػا تو ػ كدـ ذك ػره يةػػاة خػػركف  :مسػ ي
ػرت زوػ نػدا
ػت لػػل المػػاؿ  ،كعكوػ ي
ػت زوػ نػدا المػػاؿ  ،كة إػ ي
ػةت رسػػي  ،كة إػ ي
كمسػ ي
ػت
ػدةت لػػل الكعػ ىػد  ،ك عػ ي
ػدةت زوػ نػدا الكعػ ىػد  ،كصػ ي
س ػكاده  ،كعكورتػػل س ػكاده  ،كصػ ي

)ُ ) ويظر  :كتاب سو كول تةووؽ هركف  ، ّٖ-ّٕ/ُ :كتةووؽ دوع . ّٕ-ُٕ/ُ :
)ِ ) العكائد كالوكاعد ص ِّٔ. ِْٔ-
)ّ ) العكائد كالوكاعد ص ِٔٔ.
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ودا الطروؽ  ،كصددتل عػف الطروػؽ ،
عت لل كتانا ،
كصددت ز ن
زن
ي
ودا كتانا  ،ك ي
)ُ)
ودا الخ ر  ،ك ي اتل عف الخ ر ،ككذلؾ  :خ ر  ،كخكر  ،كة كدث
ات ز ن
كي ي
كةص ػػرها ػػك ةو ػػاف اييدلس ػػي عمػ ػ سػ ػ عض فع ػػاؿ  ،فو ػػاؿ )) :كه ػػي

موصػػكرة عمػ السػػماع  ،كهػػي  :اختػػار  ،كاسػػتغعر  ،ك مػػر  ،كككيػ  ،كدعػػا ،
كزكج  ،كص ػ ػ كدؽ)) )ِ) كةػ ػػاؿ السػ ػػموف الةم ػ ػػي )) :كهػ ػػذا اليػ ػػكع موصػ ػػكر عم ػ ػ
ك

السماع  ،ةصره اليةاة في لعاظ)) )ّ) كعدد اذيػي ع ػر لعظنػا  ،كهػي ايفعػاؿ
الس عض التي ذكرها وخض  ،ك ةوػاف  ،مإػوعنا لواػا  :ةػ كدث  ،ك ي ػا  ،كيكػا ،
ك خ ر  ،كخكر.
فمػػوس كػػؿ فعػػؿ تع ػ كدل ل ػ مععكلػػل ايكؿ ك الذػػايي ةػػرؼ الجػػر ،

جاز ةذفل كيصػب اجسػـ عػده  ،عكاكيمػا ذلػؾ موصػكر عيػد اليةػاة عمػ
معوي ػػض  ،تةع ػػظ كج وو ػػاس عموا ػػا  ،كه ػػي الت ػػي م ػ كػر ذكره ػػا  ،الت ػػي وطك ػػرد فوا ػػا
ٌ
الةػػذؼ  ،كا وصػػاؿ  ،كاليصػػب  ،كمػػا مػػا جػػاّ فػػي المغػػض ميصػػكنا عم ػ يػػزع
الخافض في غور هذه ايفعاؿ  ،فاك ةػذؼ غوػر يمطك ىػرد  ،ػؿ ج وجػكز  ،كمػا
صرةكا ذلؾ ؛ لذلؾ دخمكها في ةكـ ال كاذ .
ك
فعػاؿ

ةاؿ السورافي )) :كلوس كػؿ مػا كػاف متعػ لدنوا ةػرؼ جػر جػاز ةذفػل ،
ػررت زوػ وػد ،
ػماعا  ،ج تػػرل كيػػؾ توػػكؿ  :مػ ي
ػمكعا مػػف العػػرب سػ ن
ٌج مػػا كػػاف مسػ ن
ػت زوػ نػدا  ،كمػػا توػػكؿ :
ػررت زوػ نػدا  ،كج تكمكمػ ي
ػت فػػي زوػ وػد  ،كج توػػكؿ  :مػ ي
كتكمكمػ ي
ػت ف ػػي
ػت  ،ف ػػي معيػ ػ  :مرتيػػؾ ػػالخور  ،كدخم ػ ي
ػت ال و ػ ى
مرتيػػؾ الخو ػ ىػر  ،كدخم ػ ي

)ُ ) ويظػػر  :ك ػػؼ الم ػػكؿ لمةوػػدرة الومي ػ ص ََُ ، َُُ-كالموػػرب ج ػػف عصػػعكر
ص ُٕٓ  ،ك ػػرح المعص ػػؿ ج ػػف وع ػػوش ْ ُٓٓ/ك ػػرح التس ػػاوؿ ج ػػف مال ػػؾ ِ، ٖٓ/
ك رح التسساوؿ لممرادم ص ّْٗ ،كةا وض الص اف ِ. َُّ/
)ِ ) ال ةر المةوط َّْٓ/
)ّ ) الدر المصكف ْْٕٓ /
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ال وػػت)) )ُ) كة ػػاؿ  ،كه ػػك و ػػرح ك ػػّـ س ػػو كول )) :وعي ػػي  ،لػػوس ك ػػؿ م ػػا ك ػػاف

متعػ ػ لدنوا ة ػػرؼ ج ػػر ج ػػاز ةذف ػػل  ،ػػؿ المتعػ ػ لدم ة ػػرؼ ج ػػر عمػ ػ ةس ػػموف ،
الرجاؿ زو نػدا ،
اخترت
وت  ،ك
ةدهما  :وجكز ةذفل  ،كما ذكر في :
ى
ي
دخمت ال ى
ي
)ِ)
و
عمرك))
كتكممت في
مررت ز وود ،
كا خر  :ج وجكز ةذفل  ،كػ :
ي
ي
يخمػػص مػػف كػػؿ مػػا تو ػ كدـ كف اليصػػب عم ػ يػػزع الخػػافض  ،هػػك عيػػد

الية ػػاة عمػ ػ ةس ػػموف  :ةواس ػػي  ،كه ػػك ة ػػذؼ ة ػػرؼ الج ػػر ة ػػؿ  ) :ف) ك كف)
كسػػماعي  ،كةسػمكا السػػماعي لػ يمطكػ ىػرد  ،يةػػك  :مرتيػػؾ الخوػ ىػر  ،كايصػػؿ :
مررت ز وود .
ودا  ،كايصؿ :
مرتيؾ الخور  ،كغور يمطك ىرد  ،يةك :
مررت ز ن
ي
ي
المبحث الثالث  :النصب عمى نزع القافض القياسي في القرآف الكريـ :

المطمب األكؿ  :مذوب األقفش الصغير
يي ًسب لػ ايخعػش ايصػغر كيػل جػاز ةػذؼ ةػرؼ الجػر  ،مػع غوػر
ةواس ػػا ذا تعػ ػوكف لع ػػظ الخ ػػافض  ،كتعػ ػوكف مكإ ػػعل )) ،كم ػػا ف ػػي :
) ف) ك) ٌف) ن
)ّ)
خرجت الدار  ،كلـ وذ ت))
ي
كة ػػاؿ ا ػػف مال ػػؾ )) :ك ج ػػاز عم ػػي ػػف س ػػموماف ايخع ػػش  ،ف وةك ػػـ

اطراد ةذؼ ةرؼ الجر كاليصب فوما ج ل س فول كوكؿ ال اعر :
)ْ)
ح
تةف فت دم ما اا مف ص ا وض ك خعي الذم لكج ايس لوإايي))
كة ػػاؿ المػ ػرادم )) :ه ػػك عم ػػي ػػف س ػػموماف ال غ ػػدادم  ،تممو ػػذ ذعم ػػب كالم ػػرد ،

ػكوف  ،م  :الس ػػكوف  ،فة ػػذؼ ة ػػرؼ
فوجػػكز عمػ ػ مذه ػػل  :رو ػ ي
ػت الومػ ىػـ الس ػ ى

)ُ ) رح كتاب سو كول ُ. َِٕ-ِٕٖ/
)ِ ) المصدر يعسل ُ. ِٕٗ/
)ّ )

رح كافوض ا ف الةاجب ْ. َُْ/

)ْ )

رح التساوؿ ِ. ٖٕ/
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الج ػػر ل كم ػػا تعػ ػوكف ه ػػك  ،كتعػ ػوكف مكإ ػػعل  ،ككافو ػػل ا ػػف الطػ ػراكة)) )ُ)كةػ ػاؿ ا ػػف
عوو ػػؿ )) :كذه ػػب ػػك الةس ػػف عم ػػي ػػف س ػػموماف ال غ ػػدادم  ،كه ػػك ايخع ػػش

ةواسػػا ،
الصػػغور ل ػ كيػػل وجػػكز الةػػذؼ مػػع غوػػر ) كف) ك) ف)
ن
وت الوم ىػـ السػ لك ً
ػت
وف  ،فوجػكز عيػده  :رو ي
الةرؼ  ،كمكاف الةرؼ  ،يةك  :ر ي
)ِ)
وف))
الومـ الس لك ى
ى
ػػرط تعػ ٌػوف

كايخع ػ ػ ػػش الص ػ ػ ػػغور  ،ك ايخع ػ ػ ػػش ايص ػ ػ ػػغر  ،ه ػ ػ ػػك ة ػ ػ ػػد الذّذ ػ ػ ػػض

الم ػػاكروف  ،ة ػػر عم ػ ذعم ػػب كالم ػػرد  ،ةوػػؿ  :كف ل ػػل تصػػايوؼ ف ػػي الية ػػك ،
ك
الماذب  ،ك رح رسالض كتاب سو كول  ،تيكفل ٌي سيض َُّهػ )ّ).
مياا :
تعرد
كةكؿ ا ف عووؿ )) :فوجكز عيده)) ارة ميل ل كف هذا الوكؿ ك
جموعػا لػ
ل ايخعش الصغور ،كلك تا كمؿ ا ف عووؿ كاليةاة ما ةالل ؛ لػذه كا
ن
كف مذه ل هذا  ،وي غي ف وككف مذهب جموع اليةاة .

ػاج
هذا الوكؿ الذم يس ل اليةاة ل ايخعش الصغور  ،كلػـ وموػكا لػل ن

 ،ؿ جعمكه في هامش ايةكاؿ التي ةومت في هذا ال اب  ،لومذؿ عوف الةوووػض

 ،ةوووض اليصب عم يػزع الخػافض الػذم جمػع اليةػاة كالمعر ػكف كالمعسػركف

عم ػ الوػػكؿ ػػل  ،كو ػػدك كيػػل فوػػل هػػذا الوػػكؿ كذػػر ممػػا فواػػكه  ،فوػػد ة ػ كدـ ةػػكل

)ُ ) ػػرح التس ػػاوؿ ص ّْٗ كا ػػف الطػ ػراكة )) :ه ػػك س ػػموماف ػػف مةم ػػد ػػف ع ػػد ا﵀
ال كس ػ ائي الم ػػالوي ػػك الةس ػػوف ػػف الطكػ ػراكة  ،عػػت الط ػػاّ كال ػراّ الماممت ػػوف ...كػػاف يةكًو ػػا
ماهرا ...سمع عمػ ايعمػـ كتػاب سػو كول ...كلػل راّ فػي اليةػك  ،تع كػرد اػا  ،كخػالؼ فواػا
ن
ك
جماكر اليةاة  ...ك لؼ التر و في اليةك  ،كهك مختصر  ،المودمات عم كتاب سو كول

 ،موالػػض فػػي اجسػػـ كالمسػػم  ،مػػات سػػيض ذمػػاف كع ػروف كخمسػػمئض عػػف سػػف عالوػػض)) غوػػض

الكعاة لمسوكطي ُ ، َٕٓ/كويظر  :ايعّـ لمزركمي ُِّّ/
)ِ ) رح ا ف عووؿ ُ. ّٓٗ/
)ّ ) ويظر  :يزهض ايل اّ ي ػي ال ركػات ػف ايي ػارم ص ُِٓ  ،كمعجػـ ايد ػاّ لمةمػكم
ْ ، َُٕٕ/ك غوض الكعاة لمسوكطي ِ ، ُُْ/كال مغض لمووركز ادم ص ُِٓ .
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مسػ لػك ىغوف  ،ك ك ػػر ةجتػػوف  ،لػػك تػكاف ار فػػي م خػػافض كػػاف  ،لجػػاز ةذفػػل فػػي
ػكوف  ،ك
يف
كؿ مواووس هذا الوكؿ المختىمىػؽ  ،لجػاز ف ووػاؿ  :رو ي
ػت الوم ىػـ الس ى
كف الخػػافض هػك ال ػػاّ  ،كعمػ

كف مكإػػعل ة ػؿ )السػػكوف)

الكػؿ متعػػؽ عمػ
ك كيل ج ػ ك
ػت الوم ىػـ السػكوف  ،لكػف ممػا
ؾ  ،كج اخػتّؼ فػي كف ايصػؿ  :رو ي
عجػب لػػل ػػد العجػػب  ،هػػك كف المذػػاؿ الػذم است ػػاد ػػل ايخعػػش كمػػا يي ًسػػب
ػػاكمتل ،

لوػػل  ،ج كجػػكد لػػل فػػي كاةػػع اجسػػتعماؿ المغػػكم  ،كج مػػا كػػاف عم ػ
ك
ػاـ
فػػإليي لػػـ ةػػر كلػػـ سػػمع  ،مػ ن
ػكوف  ،كج  :كمػ ي
ػذّ  ،ةطعػ ي
ػت المةػ نػـ السػ ى
ػت الطعػ ى
ػمعت
فّيػػا عوي ػ كي  ،كج  :سػ ي
ػت ن
ت الك ػرةى رجمػػي  ،كج  :روػ ي
الممعو ػضى  ،كج  :إػػر ي
سافرت الطائرةى  ،فػإليي لػـ ةػر  ،كلػـ سػمع مذػؿ هػذه
كّـ فّف يذ ىي كي  ،كج :
ي
ػكوف  ،ككػذلؾ
ايةكاؿ عم الرغـ مف كياا جموعاا عم غرار  :ر ي
الومـ الس ى
وت ى
ت الكرس ػػي  ،كج :
ػت غ ػ ى
ػداد  ،كج  :ةع ػ يػد ي
ػمعت  ،ية ػػك  :ذه ػ ي
ت ك سػ ي
ةمكم ػػا ة ػػر ي
وإػا  ،تعػوكف فواػا الخػافض المةػذكؼ ،
ي
يظرت اليجكـ  ،عم الرغـ مف كياػا ن
كع ًرؼ مكإعل  ،ك مف فواا الم س .
ي
كهػػذا دلوػػؿ ياهوػػؾ مػػف دلوػػؿ  ،عمػ

طػػّف الوػػكؿ اليصػػب عمػ يػػزع

الخػػافض  ،ذ لػػك كػػاف لػػل مػػف كجػػكد فػػي المغػػض العر وػػض ؛ لكايػػت هػػذه ايمذمػػض

امتذاج لاذا الوكؿ المختىمىؽ  ،لكايت كلػ مػف غورهػا جػكاز
كل مف غورها ،
ن

ةذؼ خافإاا  ،كيصب مجركره  ،م  :ل اع فواا اليصب  ،كما ػاع فواػا
الج ػػر  ،ػػؿ لكج ػػب فوا ػػا اليص ػػب ؛ م ػػا داـ ة ػػد تػ ػكافر ف ػػي خافإ ػػاا ال ػػرطاف

ايساسواف المذككراف  ،ذلؾ كف العػرب مكوػالكف فػي لغػتاـ لػ ا وجػاز  ،فاػـ
م لعػػظ كػػاف  ،كممػػا مكػػف
دائمػػا مػػا وةػػذفكف لعػػظ الخػػافض  ،ك ٌ
غالنػػا  ،ػػؿ ن
اجستغياّ عيل ٌ ،ج كف هذا لـ وةصؿ في ايمذمض المذككرة كيةكها .
كف ايخعػػش كاليةػػاة ةػػد غعم ػكا عػػف ةوووػػض العّةػػض ػػوف لعػػظ الخػػافض

ػام ةػػاؿ مػػف ايةػكاؿ  ،كالوػػكؿ
كدجلتػػل  ،ةوووػػض كيػػل ج ومكػػف العصػػؿ ويامػػا ػ ٌ
اليصػػب عمػ يػػزع الخػػافض ةػػائـ فػػي ايسػػاس عمػ جػكاز التع وػػر عػػف دجلػػض
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الخػػافض مػػف دكف لعظػػل  ،ويمػػا العّةػػض ػػوف لعػػظ الخػػافض كدجلتػػل  ،عّةػػض

معا  ،كياػا عّةػض عػدـ ككجػكد ،
معا  ،ك وةذفا ن
الركح الجسد  ،كما ف وذك ار ن
فاػػذا الػػذم يوعكػػر عيػػل مػػف لػػدف ايخعػػش كاليةػػاة ػػامف المػ س ج معيػ لػػل  ،ج
ػوئا  ،كه ػػك كي ػػل س ػػو و
ووػ ػ لدـ كج و ػػؤخر  ،كي ػػل ج وغو ػػر م ػػف ةووو ػػض التركو ػػب ػ ن

التركوػ ػب فاس ػ نػدا  ،تعػ ػوكف عي ػػديا الخ ػػافض كمكإ ػػعل ـ ج  ،م يو ػػكؿ تع و ػػر
ػكوف  ،ج ويوصػ ػػل لعػ ػػظ الخػ ػػافض )ال ػ ػػاّ)
خػ ػػر  :كف ةكليػ ػػا  :روػ ػ ي
ػت الومػ ػ ىػـ السػ ػ ى
فت
فةسػػب  ،ػػؿ ويوصػػل كػػذلؾ دجلتاػػا ؛ يكيػػل ذا ةػػذفيا لعػػظ الخػػافض  ،يةػ ًػذ ٍ
معل تموائوًا دجلتػل  ،كعيػد ذلػؾ تيػزاؿ عػف التركوػب دجلػض الخعػض كوتة كػكؿ لػ
ما ود ٌؿ عمول اليصب  ،فػ)السكوف)  ،في ةكليا  :ر ي
الومـ السكوف  ،ج وص ٌ
وت ى
ػركر  ،ػػؿ ج ػ كد مػػف ف يوعػػرب اةػػد معػػايي اجسػػـ الميصػػكب :
ف يوعػ ىػرب مجػ نا
المععكلوض  ،ك الةالوض  ،ك ال دلوض  ،ك الظرفوض  ،ك المصدروض  ،ك التمووز،

م معي ػ مػػف هػػذه المعػػايي  ،ج وصػػم ف يوعػ ىػرب ػػل )السػػكوف) ممػػا
ٌج كف ٌ
كوتةكؿ التركوب كجكده ل كّـ فاسػد ؛ لػذلؾ لػـ يجػد
لغكا ،
ك
وجعؿ مكإعل ن

هػػذه ايمذمػػض مػػف ػػوف التراكوػػب المغكوػػض فػػي الكتػػب ككػػّـ اليػػاس  ،عكاذا جػػاز
اليصب ك فػاد  ،فاػذا الجػكاز مت ٍّ
ػات مػف كف اجسػـ المخعػكض  ،فػي كذوػر مػف
التراكوب المغكوض  ،ةد وصم

ف وككف في معيػ مػف معػايي اجسػـ الميصػكب

مسةت رسي  ،فوجكز هيػا ةػذؼ ةػرؼ الجػر  ،ج لجػكاز ةذفػل ،
 ،يةك :
ي
ػةت رس ػػي ،
ػػؿ لجػ ػكاز كة ػػكع المخع ػػكض ػػل معع ػػكنج ػػل  ،ك ف يو ػػكؿ  :مس ػ ي
كك ػػذلؾ ة ػػد وج ػػكز ة ػػذؼ الخ ػػافض  ،لجػ ػكاز كة ػػكع المخع ػػكض ػػل م ػػف ةو ػػث

يخػػر ،
ػدج  ،ك ةػ ن
المعيػ  :ػ ن
ػاج  ،ك ظرفنػػا  ،ك معيػ مػػف معػػايي اليصػػب اي ى
فجػ ػػاز الكجاػ ػػاف لج ػ ػكاز معيووامػ ػػا  ،كهػ ػػذه الةالػ ػػض هػ ػػي التػ ػػي كهمػ ػػت اليةػ ػػاة
كالمعسروف ل الوكؿ اليصب عم يزع الخافض  ،عكاعماـ ايخذ ل في المغػض
كفي عراب الورف الكروـ كتعسوره .
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المطمب الثاني  :حقيقة الق ؼ بيف القميؿ كسيبكيه :
ةواسا
ن

)ُ )

ذهب اليةاة ل

الجر  ،مع  ) :كف) ك) ف)
جكاز ةذؼ ةرؼ ل

كعممكا ةذؼ ةرؼ الجر معاما  ،جستطالتاما صمتاما

)ِ )

كهذا

تعموؿ لعظي  ،ككاف وي غي لميةاة ف وةددكا العمض المعيكوض في ةواس ةذؼ

ةرؼ الجر مع ما سمكه المصدر المؤكؿ  ،كعدـ ةواسل مع المصدر الصرو

 ،كهذا التعسور المعظي كدل ل اجختّؼ وف ةط ي اليةك العر ي  ،ةاؿ
))سالت الخموؿ عف ةكلل  ،جؿ ذكره ) :ك كف هًذ ًه ي كمتي يكـ ي كمضن ك ً
سو كول :
اة ىدةن
ي
ى ى
ٍ
ى
ىك ىىيا ىرح يك ٍـ فىاتكوي ً
كف){المؤميكف  )}ِٓ :عت ) كف) في ةدل الوراّتوف) فواؿ :
يف هًذ ًه ي كمتي يكـ ي كمضن ك ً
اة ىدةن ىك ىىيا ىرح يك ٍـ
كيما هك عم ةذؼ الّـ  ،كاكيل ةاؿ  :ك ك ى
ٍ
ى
ً
وّؼ ةيىرٍو و
فىاتكوي ً
ذفت الّـ مف ) كف) ،
كف ،كيظورها ) :
ش){ةروش  }ُ:فإف ىة ى
ةذفت الّـ مف ) وّؼ) كاف يصنا  ،هذا ةكؿ
فاك يصب  ،كما كيؾ لك
ى
الخموؿ))

)ّ)

فا ػػذا ه ػػك م ػػذهب الخمو ػػؿ كف مكإ ػػع ) كف) ك) ف) ع ػػد ة ػػذؼ ة ػػرؼ

الج ػ ٌػر عيام ػػا ه ػػك اليص ػػب  ،كه ػػذا م ػػا يسػ ػ ل تممو ػػذه لو ػػل  ،ك ػػّـ صػ ػرو ج
غمكض فول  ،كما مذهب سو كول فوتمذؿ وكلل )) :كلك ةاؿ يساف  :كف ) كف)

 ،فػػي مكإػػع جػػر فػػي هػػذه اي ػػواّ ...لكػػاف ةػػكنج جوػ نػدا))

)ْ)

كةػػد تو ػ كدـ ةػػكؿ

)ُ ) ويظ ػػر  :الموتإ ػػب لمم ػػرد ِ ، ّٔ-ّٓ/كالمعص ػػؿ لمزمخ ػػػرم ص ّٖٕ  ،ك ػػػرح
المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش ْ ، ُٓٓ/ك ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب لأسػػت ار اذم ِ ، ُّٗ/ك ػػرح

التساوؿ لممرادم ص ّْٖ .

)ِ ) ويظػ ػػر  :مػ ػػالي ا ػ ػػف الةاجػ ػػب ِ ، ُٖٖ/ك ػ ػػرح كافوػ ػػض ا ػ ػػف الةاجػ ػػب لأسػ ػػت ار اذم
ْ ، ، َُْ/ك رح التساوؿ لممرادم ص ّْٖ  ،كةا وض الص اف ِ. ُّّ/
)ّ ) كتاب سو كول تةووؽ هركف  ، ُِٕ-ُِٔ/ّ :كتةووؽ دوع . ُْٔ/ّ :
)ْ ) كتاب سو كول تةووؽ هركف  ، ُِٖ/ّ :كتةووؽ دوع .ُْٖ-ُْٕ/ّ :
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سو كول ك
اف استعماؿ المصادر الصروةض ميصك ض عم يزع الخافض ةموؿ في

كّـ العرب  ،ك كف ايكذر اسػتعمالاا مجػركرة ةػرؼ جػر صػمي  ،كتوػ كدـ ةكلػل

وإا ك
اف هذه المصػادر الصػروةض  ،تكػكف ميصػك ض الععػؿ عػد ةػذؼ ةػرؼ
ن
)ُ)
ػركر فػي
الجر فود جعؿ المصػدر الصػرو الميصػكب الػذم وكذػر مجوئػل مج نا
كةكل جعؿ المصػدر المػؤكؿ الػذم وكذػر اسػتعمالل
جكز ك
مكإع يصب  ،ويما ك
غور مجركر في مكإع جر  ،كهذا خػّؼ مػا ووتإػول الميطػؽ  ،كلػك عكػس

لكاف ةرب ل الصكاب .

فمػ ػػذهب الخموػ ػػؿ ٌف ) ف) ك) كف) عػ ػػد ةػ ػػذؼ ةػ ػػرؼ الجػ ػػر ة مامػ ػػا
تككياف في مكإع يصب  ،كما سو كول فوػد جػاز ف تككيػا فػي مكإػع جػر ،

كع كده مذهنا ةكوًا  ،كت ع الم رد الخموػؿ فػي مذه ػل  ،فوػاؿ  )) :ػاد كف مةم نػدا
رسػػكؿ ا﵀  ،فك ػ ك
ػاف التو ػػدور  :ػػاد عم ػ كف مةم ػ نػدا رس ػػكؿ ا﵀  ،م  :ػػاد
عمػ ذلػػؾ  ،ك ػػاد ػ ك
فت
ػاف مةمػ نػدا رسػػكؿ ا﵀  ،م  :ػػاد ػػذلؾ ،فػػإذا يةػ ًػذ ٍ
)ِ)
ةػػركؼ الجػػر  ،كصػػؿ الععػػؿ فعمػػؿ  ،ككػػاف ةػػذفاا ةسػ نػيا لطػػكؿ الصػػمض))
)))كًا كف ه ًػذ ًه ي كمػتي يكـ ي كمػضن ك ً
اة ىػدةن){المؤميكف  }ِٓ :فوزعمػكف كف
كةاؿ ايخعػش  :ى ع ى
ٍ
ى
يمػض كاةػدة ك يػا ر كػـ فػاتوكف  ،ووػكؿ  :فػاتوكف ك
هذا  ،ك ك
يف هػذه
يف هػذه يمػتكـ ٌ
ػت  :كوػؼ تمةػؽ الػّـ  ،كلػـ تكػف فػي
يمتكـ  ،كهذا وةسف فول كذاؾ  ،فػإف ةم ى
الكػػّـ  ،فػ ك
ػإف طػػرح الػػّـ ك ػ اهاا مػػف ةػػركؼ الجػػر مػػف ) كف) ةسػػف  ،ج

ت ػراه ووػػكؿ  :ػػاد كيػػؾ صػػادؽ  ،عكاكيمػػا هػػك :
م عػػد ةذفػػل ة ػػؿ ) كف) كهػػذا
ايخعػػش ذهػػب ل ػ كف ةػػرؼ الجػػر مو ػ كدهر كميػػك ا
ػػاد عم ػ ذلػػؾ))

)ّ)

و ػػدك كف

ووتإػػي ع ار اػػا فػػي مكإػػع جػػر عػػد الةػػذؼ  ،كةػػاؿ السػػورافي  ،كهػػك و ػػرح

)ُ ) ويظر  :كتاب سو كول تةووؽ هركف  ، ّٖ/ُ :كتةووؽ دوع .ْٕ-ُٕ/ ُ :
)ِ ) الموتإب لمم رد ِ. ِّْ/
)ّ ) معايي الورف ص ٖٔ . ٖٕ-
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ػدمت ) كف) معتكةػػض  ،ككلواػػا ةػػرؼ
كػػّـ سػػو كول )) :ةػػاؿ ػػك سػػعود  :ذا توػ ٍ
جر موى كدـ  ،فوكؿ الخموؿ  :كياا في مكإع يصب الععؿ الذم كػاف وعمػؿ فػي
ػؾ كيػػؾ تروػػد المعػػركؼ  ،ف ػػ) كيؾ)  ،فػػي مكإػػع
ػت  :جئتيػ ى
ةػػرؼ الجػػر  ،فػػإذا ةمػ ى
يصب ػ )جئتي ىؾ)  ،ل كمػا ةػذفت الػّـ كصػؿ الععػؿ  ،ككػذلؾ سػائر مػا ذكريػاه ،
ككػػاف الكسػػائي ووػػكؿ  :كياػػا فػػي مكإػػع جػػر  ،كةػػد ةػ كػكل سػػو كول ككياػػا فػػي

ػرده  ،ككػاف مةمػد ػف وزوػد
مكإع جر مف غوػر ف و طػؿ ةػكؿ الخموػؿ  ،ك و ٌ

)الم ػػرد) وػراه ميصػػكنا  ،كوػػذهب مػػذهب الخموػػؿ  ،ةػػاؿ ػػك سػػعود )) :كالزجػػاج
جموعا في ) كف) اليصػب كالجػر ،كايةػكل عيػدم كف مكإػعل
وجكز الكجاوف
ل
ن

جر))

)ُ)

ت ػوكف م ػف خػػّؿ مػػا ةالػػل سػػو كول فػػي كتا ػػل  ،كايخعػػش فػػي معايوػػل ،

كالم ػػرد ف ػػي موتإػ ػ ل  ،كالس ػػورافي ف ػػي ػػرةل لكت ػػاب س ػػو كول كف ذم ػػض ر ع ػػض

مػػذاهب فومػػا وتعمػػؽ مكإػػع ) كف) ك) ف) ا ع ار ػػي عػػد ةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر
عياما  ،هي :

ُ -كياما في مكإع يصب  ،كهذا مذهب الخموؿ  ،كالم رد .
ِ -كياما في مكإع جر  ،كهذا مذهب الكسائي كايخعش.

ّ-جػ ػكاز ال ػػكجاوف  ،كالج ػػر ج ػػكد ك ة ػػكل  ،كه ػػذا م ػػذهب سػػػو كول ،

كالسورافي .

ْ-جكاز الكجاوف  ،عم ةد سكاّ  ،كهذا مذهب الزجاج .

ػر مػػف اليةػػاة كالمعس ػروف  ،يس ػ كا ل ػ
هػػذه هػػي الةوووػػض ٌ ،ج كف كذوػ نا
الخموػػؿ كسػػو كول خػػّؼ ذلػػؾ  ،فوػػد ةػػاؿ ا ػػف الةاجػػب )) :مػػذهب الخموػػؿ فػػي
) كف) ك) ف) كم ػػا ف ػػي ةوزهمػ ػػا  ،ذا ية ػ ًػذؼ ة ػػرؼ الجػ ػػر عيام ػػا  ،كيام ػػا فػ ػػي

)ُ ) رح كتاب سو كول ّ. ّْٔ/
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مكإ ػػع خع ػػض إإ ػػمار ة ػػرؼ الج ػػر  ،كم ػػذهب س ػػو كول كيام ػػا ف ػػي مكإ ػػع
يصب))

)ُ)

كمػػا ةالػػل ا ػػف الةاجػػب  ،هػػك خػػّؼ مػػا جػػاّ فػػي الكتػػاب  ،كالةوووػػض

كف هذا الكهـ الذم كةع فول ا ف الةاجب  ،مرحده ما ةمتػل يعنػا عػف سػو كول ك
ػاف
في كّمل اإط ارنا  ،كما ةالل ا ف الةاجب عف مذهب سو كول وتعمؽ مذه ػل
فػػي المصػػادر الص ػروةض  ،فوػػد صػ كػرح اكياػػا تكػػكف ميصػػك ض الععػػؿ عػػد ةػػذؼ
ةرؼ الجػر عياػا  ،كص كػرح خػّؼ ذلػؾ فػي المصػادر المؤكلػض  ،كف المػذهب

ايةكل عيده ف تككف في مكإع جر.

كةػػد ػوكف ا ػػف الةاجػػب المسػ لػكغ الػػذم اعتمػػد عموػػل ك ػ اؿ ميامػػا فوػػاؿ :
ؼ
))كمذهب سو كول كياما في مكإع يصب  ،فكجل ةكؿ سو كول كيل اسـ ية ًػذ ى
مي ػػل ة ػػرؼ الج ػػر  ،فكج ػػب ف وتع ػ ىػدل العع ػػؿ لو ػػل ؛ فويصػ ػ ل كم ػػا ف ػػي ةكل ػػل
كس ةى ٍك ىملي){ايعراؼ }ُٓٓ :كةكؿ ال اعر :
)ك ٍ
اختى ىار يم ى
تعال  :ى
فافعؿ ما ً
رت ً ًل فود تركتي ىؾ ذا و
ماؿ كذا ىي ى ًب
الخور
مرتؾ
ٍ
يم ى
ى
كهك كاإ  ،ككجل مذهب الخموؿ كيل اسـ سوط ميل ةرؼ الجر في مكإػع
ج وصػ ػ ػ تس ػ ػػمط العع ػ ػػؿ عمو ػ ػػل ؛ فكج ػ ػػب إ ػ ػػماره  ،كوكل ػ ػػؾ ً :
ا﵀ يفعم ػ ػ كػف ،
ككوكلؾ  :ك و
مدة  ،في وت جراف العكد
ك و
مدة لوس اا يوس

العوس
الوعافور عكا ٌج
ٌج
ي
ي

)ِ)

)ُ ) مالي ا ف الةاجب ِ. ُِٕ/
)ِ ) كهػػك مػػف ػكاهد سػػو كول  :ويظػػر الكتػػاب تةووػػؽ ػػدوع ُ ، ُِّ/كةائمػػل  :ج ػراف
العكد  ،كاسمل  :العامر ف الةارث  ،كالوعافور  :جمع وععػكر  ،كهػك كلػد ال وػرة الكة ػوض ،
كةوػؿ الوعػػافور  :توػػكس الظ ػػاّ  .ويظػر  :المواصػػد اليةكووػػض  ، َّْ-ّّٗ/ِ :كالػػذم فػػي
دوكايل :
وس
ةد يدع
ى
الميزؿ وا لم ي
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الجركس
تس فول الس ع
وع ح
ٍ
ي

ةت ؟ ك ػ ال ...كما ةػكؿ رؤ ػػض
ككوػكؿ رؤ ػػض  :خو وػر  ،ذا ةوػػؿ لػل  :كوػػؼ صػ ى
ف اذ  ،ج وي غي ف وع ككؿ عموػل فػي ةمػؿ المغػض العصػوةض  ،ك مػا ً :
ا﵀  ،فػي
يى
ى
الوسـ  ،فود جاّ اليصب كالخعض  ،كاليصػب هػك الكجػل  ،فالووػاس عموػل ذف
ة ػػكل م ػػف الوو ػػاس عمػ ػ ا خ ػػر  ،ك كم ػػا ةكل ػػل  :ك م ػ و
ػدة  ،فالميازعػ ػض كنج ف ػػي كف

)ر ك
)ر ك
ب) عكاذا اةتمػػؿ
ب) عكاكيمػػا ػػالكاك التػػي معي ػ
ي
الخعػػض لػػوس إإػػمار ي
ذل ػػؾ صػ ػػار ايصػ ػػؿ ميازنعػ ػػا فوػ ػػل ؛ ف ػػّ وص ػ ػ الووػ ػػاس ؛ ككوػ ػػؼ  ،كالخعػ ػػض
إإمار ةرؼ الجر  ،كوكؿ العرزدؽ :

ارت يكمى و
وب ايكؼ ايصا ع
م الياس حر ة ومض
ذا ةوؿ  :ح
كالتوػػدور  :ل ػ يكمىوػ و
ػب  ،ةموػػؿ ػػاذ اتعػػاؽ )ِ) ،فالووػػاس عم ػ ذلػػؾ مػػع مكػػاف
)ُ)

الوواس عم ما هك الكذوػر ال ػائع غوػر سػائ ، ،فػإذف الوػكؿ مػا ةالػل سػو كول ؛
لًمػا وػؤدم مػػف إػمار ةػرؼ الجػػر عكاعمالػل  ،كهػك ةموػػؿ ػاذ  ،فػّ وي غػػي ف
)ّ)

ةم ىؿ عمول مع مكاف ةممل عم ما هك الكذور ال ائع))
يو ى
كةػػد ت ػوكف كف الوػػكؿ ػػالجر ةػػكؿ سػػو كول  ،ج ةػػكؿ الخموػػؿ  ،فاػػك كهػػـ

كةع فول ا ػف الةاجػب  ،ك كةػع فوػل يةػاة خػروف  ،ممػف ةمػدكه فػي هػذا الػكهـ ،
مػػياـ ا ػػف مالػػؾ  ،فوػػاؿ )) :كاطكػػرد اجسػػتغياّ عػػف ةػػرؼ الجػػر المتعػػوف مػػع

الذئب ك ذك ليىد همكس
العوس
الوعافور عكاجٌ
جٌ
ي
ي

يوس
وا نسا لوس ل ي
كيكس
ي
ك ور يممى كمعه

دوكاف جراف العكد اليمورم ص ٕٗ
ػر كةكمػل  ،ويظػر  :ػرح
)ُ ) ةائمل العرزدؽ كهك مف ةصودة مػف الطكوػؿ  ،واجػك اػا جرو نا
دوكاف العرزدؽ ِ ، ّٕ/كالمواصد اليةكوض . ِٔٓ-ِْٔ/ِ :

)ِ ) ويظر  :المياؿ الصافي ِ. ْْٔ/
)ّ ) مالي ا ف الةاجب ِ. ُّٕ- ُِٕ/
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مةككم ػػا عمػ ػ مكإ ػػعاما اليص ػػب  ،ج ػػالجر  ،خّفن ػػا لمخمو ػػؿ
) كف) ك) ف)
ن
كالكسائي ...كج خّؼ في ذكذ واّ الجر في ةكؿ ال اعر :
ارت يكمى و
وب ايكؼ ايصا ع))
م الياس حر ة ومض
ذا ةوؿ ح
كةاؿ )) :كمذهب الخموؿ كالكسائي فػي ) كف) ك) ف)  ،عيػد ةػذؼ ةػرؼ الجػر
)ُ)

المطػرد ةذفػل  ،كيامػػا فػي مةػػؿ جػر  ،كمػػذهب سػو كول  ،كالعػراّ  ،كيامػا فػػي
مكإ ػػع يص ػػب  ،كه ػػك ايصػ ػ ؛ ك
يف و ػػاّ الج ػػر ع ػػد ة ػػذؼ عامم ػػل ةمو ػػؿ ،
كاليص ػػب كذو ػػر ،كالةم ػػؿ عمػ ػ الكذو ػػر كلػ ػ م ػػف الةم ػػؿ عمػ ػ الومو ػػؿ  ،كة ػػد

يوست اد لمذهب الخموؿ كالكسائي  ،ما ي ده ايخعش مف ةكؿ ال اعر :
)ِ)
زرت لوم ف تككف ة و ضن ل كي كج و
دوف اا يا طال ل))
كما ي

كالرإػػي فوػػاؿ )) :كج وجػػكز ةػػذؼ الجػػار فػػي اختوػػار الكػػّـ ٌ ،ج مػػع ) كف)
ك) ف) فػػوةكـ عم ػ مكإػػعاما اليصػػب عيػػد سػػو كول  ،ك ػػالجر عيػػد الخموػػؿ

ػمر  ،كلاػػذا
كالكسػػائي  ،كايكؿ ىكل ػ لإػػعؼ ةػػرؼ الجػػر عػػف ف وعمػػؿ مإػ نا
ة ًكـ ذكذ ً :
يفعمف...كيةك ةكؿ رؤ ض  :و
ك
خور...كةكلل مف الطكوؿ :
ا﵀
ي
ارت يكمى و
وب ايكؼ ايصا ع))
م الياس حر ة ومض
ذا ةوؿ  :ح
كاي ػػمكيي فوػػاؿ )) :تي واػػاف  :ايكؿ  :كيمػػا اطٌػػرد ةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر مػػع
)ّ)

) كف) ك) ف) لطكلامػػا  ،الذػػايي  :اختمع ػكا فػػي مةمامػػا عػػد الةػػذؼ  ،فػػذهب
الخموؿ كالكسائي ل كف مةماما جر تمس نكا وكلل :
)ُ)
زرت لوم ف تككف ة و ضن ل كي كج ىد و
وف اا يا طال ل))
كما ي

)ُ ) رح التساوؿ ِ، ٖٓ/
)ِ ) ػػرح التسػػاوؿ ِ ، ٖٕ/كال وػػت لمعػػرزدؽ  ،كهػػك مػػف ةصػػودة مػػف الطكوػػؿ ومػػدح اػػا
المطمػػب ػػف ع ػػد ا﵀ المخزكمػػي  ،ويظػػر  :دو ػكاف العػػرزدؽ ُ ، ُّْ/كالمواصػػد اليةكوػػض
ِ. ِِٕ-ُِٕ/
)ّ ) رح كافوض ا ف الةاجب ْ.َُْ- ُّٗ/
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كلكػػكف مػػا يسػ ل ا ػػف الةاجػػب  ،كا ػػف مالػػؾ كمػػف ت عامػػا ل ػ الخموػػؿ

كسػػو كول خػػّؼ الةوووػػض ؛ فوػػد كجػػديا الم ػرادم وعوػػب عم ػ كػػّـ ا ػػف مالػػؾ
وكلػػل )) :ةك ػ

كف مػػذهب سػػو كول اليصػػب  ،كمػػذهب الخموػػؿ الجػػر  ،كالػػذم

فػي كتػاب سػو كول  :كف الخموػؿ ةػاؿ  :كيػل فػي مةػؿ يصػب  ،ذػـ ةػاؿ ) :وعيػي
سو كول) كلك ةاؿ يساف  :كف ) كف) في مكإع جر لكاف ةكنج جو نػدا)) )ِ )كةػاؿ
ا ػػف ه ػػاـ )) :كمة ػؿ ) كف) ك) ف) كصػػمتاما عػػد ةػػذؼ الجػػار يصػػب عيػػد

الخمو ػػؿ  ،ك كذ ػػر الية ػػكووف ةم ػ نػّ عمػ ػ الغال ػػب فوم ػػا ظا ػػر فو ػػل ا عػ ػراب مم ػػا
ػر فوػػاؿ  :عػػدما ةك ػ ةػػكؿ
يةػ ًػذؼ ميػػل  ،كجػ كػكز سػػو كول ف وكػػكف المةػػؿ جػ ًا
الخموؿ  :لك ةػاؿ يسػاف كيػل جػر لكػاف ةػكنج ةكوًا...ك كمػا يوػؿ جماعػض  ،مػياـ :
ا ف مالؾ كف الخموؿ ورل كف المكإع جر  ،ك كف سو كول ورل كيل يصب فساك
 ،كمما و اد لمدعي الجر ةكلل تعال ) :ك كف هًذ ًه ي كمتي يكـ ي كمػضن ك ً
اة ىػدةن ىك ىىيػا ىرح يك ٍػـ
ى ى
ٍ
ى
ػاج ىد لًمكػ ًػل فىػػّ تىػ ٍػدعكا مػ ك ً
ىف اٍلم ىسػ ً
فىػاتكوي ً
ىةػ نػدا){الجف :
ػع المػل ى
ي ىى
)ك ك ى
كف){المؤميكف  }ِٓ :ى
يف المسػػاجد ﵀  ،كفػػاتوكف ك
ُٖ} صػػماما  :ج تػػدعكا مػػع ا﵀ ةػ نػدا ك
يف هػػذه))
)ّ)كة ػػاؿ ا ػػف عوو ػػؿ )) :ف ػػذهب ايخع ػػش لػ ػ
الكسائي ل

كيام ػػا ف ػػي مة ػػؿ ج ػػر  ،كذه ػػب

كياما في مةؿ يصب  ،كذهب سو كول ل تجكوز الكجاوف))

)ْ)

فػػا ف الةاجػػب فومػػا ةالػػل هيػػا ةػػد افتػػرل عم ػ الخموػػؿ ف ػروتوف  :ايكل ػ

التي تو كدـ ذكرها  ،كهي  :كيل يسب لول مذهب الجر  ،كمذه ل هػك اليصػب ،
كمػػا الجػػر فاػػك مػػذهب سػػو كول  ،كالذايوػػض  :عمػػض ةكلػػل ػػالجر التػػي يس ػ اا ل ػ

الخموؿ  ،ككاف وجب عمول ف ويس اا ل سو كول
)ُ ) ةا وض الص اف عم اي مكيي ِ. ُّّ/
)ِ ) رح التساوؿ ص ّْٖ .
)ّ ) مغيي الم وب ِ. ِٓٔ/
)ْ ) رح ا ف عووؿ ُ. َْٓ/
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ت ػوكف ممػػا تو ػ كدـ ذك ػره كف ) ف) ك) كف) مخععػػض كم ػػددة  ،تككيػػاف عػػد

ةػػذؼ ةػػرؼ الج ػػر عيامػػا  ،ف ػػي مكإػػع خعػػض عي ػػد سػػو كول  ،كالكس ػػائي ،

كالع ػراّ  ،كايخعػػش ايكسػػط  ،كالسػػورافي  ،كهػػذا وعيػػي كف سػػو كول كمػػف ت عػػل

خرجكا ) ف) ك) كف) مػف ػاب اليصػب عمػ يػزع الخػافض  ،ك دخمكهمػا فػي
ةواسا عم ايمذمض التي يةًذؼ مياا ةرؼ الجر
اب الخعض إإار الخافض ن
ك وػػي عممػػل  ،كةػػد ػػار لواػػا ا ػػف الةاجػػب كغوػره  ،كمػػا ػػار لواػػا مػػف ة ػ يؿ
جه ػػكؾ  ،تروػػد ً
سػػو كول يعسػػل  ،فوػػاؿ )) :فجػػاز ذلػػؾ كمػػا جػػاز ً :
﵀ ػػكؾ ،
كةذؼ ايلؼ كالّموف))

)ُ)

كالػػّـ فػػي  :جه ػػكؾ جـ التعجػػب  ،وإػػمركف ة ماػػا  :اعج ػكا ي وػػل

م ػػا كمم ػػل  ،فوة ػػذفكف جـ التعج ػػب م ػػع جـ اجس ػػـ كه ػػـ ورو ػػدكف  :﵀ ػػكؾ :
كيي ً د لذم ا ص ع مف مجزكّ الكامؿ :

ً
ؼ الةادذات مف العكاةب
جه ا ف ع لمؾ ج وخا
ي
مسكغ ةذؼ ةرؼ الجر عكا واّ عممػل فػي هػذا المذػاؿ
كةد وكف سو كول ل
كيةكه  ،فواؿ )) :كزعـ الخموؿ كف ةكلاـ ً :
جه كؾ  ،كلووتيل م ً
ػس  ،كيمػا هػك
عم ً :
﵀ كؾ  ،كلووتيل ايمس كلكػكياـ ةػذفكا الجػار  ،كايلػؼ كالػّـ تخعوعنػا
)ِ)

ػار يوإ ػ ىػمر ؛ ك
يف المج ػػركر داخ ػػؿ ف ػػي الج ػػار ،
عمػ ػ المس ػػاف  ،كل ػػوس ك ػػؿ ج ػ ٍّ
فصػػا ار عيػػدهـ ميزلػػض ةػػرؼ كاةػػد  ،فمػػف ذى ػ كـ ة ػ ى  ،كلك ػكياـ ةػػد وإػػمركيل ،
كوةذفكيل فوما كذر في كّماـ ؛ يكياػـ فػي تخعوػؼ مػا كذػركا اسػتعمالل ةػكج
 ،كةاؿ ال اعر العي رم مف الطكوؿ :
اّ ما يو ٍرج
كج كد ى

اا ذك ة ار ض

و
لعطؼ ما وخ

السحماةى ر وياا

)ُ)

)ُ ) كتاب سو كول تةووؽ هركف  ، ُُٓ/ِ :كتةووؽ دوع . ُُِ/ِ :
)ِ ) ويظػػر  :العػػوف لمخموػػؿ ص ّٓ  ،كتاػػذوب المغػػض لأزهػػرم ُ ، ُٖٗ/كلسػػاف العػػرب

ج ف ميظكر ُ.. َِٔ/ُّ ، ُّٗ/
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كةاؿ امرؤ الووس :
ً )ِ)
ً
تمائـ يم ٍغىوؿ
ةت كذًلونا فالاوتاا عف ذم
كمذم ًؾ نا
كر ةد طر ي
ى
)ّ)
م  :ير ك
ب مذمً ًؾ ،كمف العرب مف ويص ل عم الععؿ))
كةاؿ في مكإع خر )) :كمف العرب مف ووكؿ ً :
ك
يفعمف  ،كذلؾ
ا﵀

كيػػل راد ةػػرؼ الجػػر  ،عكاكوػػاه يػػكل  ،فجػػاز ةوػػث كذػػر فػػي كّماػػـ ؛ كةػػذفكه
)ر ك
ب)  ،في ةكلل مف الطكوؿ :
تخعوعنا كهـ ويككيل  ،كما ةذؼ ي
و
لعطؼ ما وخ السحماةى ر وياا
اّ ما يو ٍرج اا ذك ة ار ض
كج كد ى
ب ج كداّ  ،كةذفكا الػكاك  ،كمػا ةػذفكا الّمػوف مػف ةػكلاـ ً :
كيما ورودكف  :ير ك
جه
كؾ ،كةذفكا جـ ا إافض )وعي جـ الجػر) كالػّـ اييخػرل ؛ لوخععػكا الةػرؼ

عم المساف  ،كذلؾ ويككف))

)ْ)

عرؼ ةائمل  ،كجداّ  :فّة ج ماّ فواا  ،كالسحماة  :جمػع س وػاـ  ،كهػك الػذم
)ُ ) ال وت ج يو ى
وسمك لصود الكةش في سمكـ الةر عيد كيكسػاا  ،كالر وػب  :مػا تر ػب مػف الػكةش فواػا ،
كالمعي ػ  :هػػي فػػّة ج مػػاّ فواػػا  ،كج عم ػراف  ،فػػّ وخػػاؼ كةك ػػاا الصػػوادوف  ،ويظػػر:

لساف العرب ٕ. ِٕٔ/

)ِ ) كال وت في الدوكاف :
ةت كمرإ وع
فمذمًؾ ة م ةد طر ي

فالاوتياا عف ذم تمائـ يم ً
ةكؿ .
ى

ويظر  :دوكاف امػرئ الوػوس صَّ  ،ك ػرح الوصػائد السػ ع الطػكاؿ الجاهموػات ،

ي ي كر ف ايي ارم  :صٕٔ

ػت كذلون ػػا  ،وروػػد  :ك
رب
كةػػاؿ الت روػػزم )) :كركاوػػض سػػو كول  :كمذمًػػؾ كػ نا
ػر ةػػد طرةػ ي
مذمًػػؾ  ،كالعػػرب ت ػػدؿ مػػف ك
)رب) ال ػكاك  ،كت ػػدؿ مػػف ال ػكاك العػػاّ ج ػػتراكاما فػػي العطػػؼ))
رح الوصائد الع ر ص ُّ  ،كويظر المواصد اليةكوض . ْٖٕ/ُ :
)ّ ) كت ػػاب سػ ػػو كول تةووػ ػػؽ هػ ػػركف ، ُْٔ-ُِٔ/ِ :كتةووػ ػػؽ ػ ػػدوع ، ُْٔ-ُّٔ/ِ :
كويظر  :رح كتاب سو كول لمسورافي ِ. ْٖٕ/
)ْ ) كتاب سو كول تةووؽ هركف  ، ْٖٗ/ّ :كتةووؽ دوع . . ْٓٓ-ّٓٓ/ّ :
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كف ) ف)

كةواسػػا عم ػ هػػذه ايمذمػػض ال ػػاذة ي ػ سػػو كول ةكمػػل عم ػ
ن
،ك) كف) وككيػػاف فػػي مكإػػع جػػر ،عػػد ةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر عيامػػا  ،كةػػد ػػرح
السورافي مذهب سػو كول الػذم ت يػاه وكلػل )) :ةػاؿ ػك سػعود  :كالزجػاج وجػكز

جموعا  ،في ) كف) اليصب كالجر  ،كايةكل عيدم كف مكإعل جر ،
ايمراف
ن
ك
يف ة ػػركؼ الج ػػر تية ػػذؼ م ػػف ) ف) ك) كف) مخعع ػػض كم ػػددة ؛ يكيام ػػا كم ػػا
ع ػػدهما ميزل ػػض اس ػػـ كاة ػػد  ،كة ػػد ط ػػاؿ فةس ػػف الة ػػذؼ ؛ كم ػػا وةس ػػف ة ػػذؼ

ت زوػ هػد  ،معي ػ  :الػػذم
الإػػمور العائػػد ل ػ )الػػذم) فػػي ةكلػػؾ  :الػػذم إػػر ي
ود...ككذلؾ ةسف ف ووػاؿ  :يػا ارغػب ف يصػاة ؾ  ،ك يػا عمػ ذوػض
إر تيل ز ه
كيؾ مووـ  ،كالمعي  :يا راغب في ف يصاة ؾ  ،كعم ذوض مػف كيػؾ موػوـ ،
فةسػػف ةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر ميامػػا  ،كلػػك رددتىامػػا لػ لعػػظ المصػػدر  ،لػػـ وجػػز
ػاتي
ف تةػ ػػذؼ ةػ ػػرؼ الجػ ػػر  ،ج وجػ ػػكز  :يػ ػػا ارغػ ػػب مصػ ػػاة تؾ ٌ ،ج ف تػ ػ ى
ودا  ،معي  :يا متكمـ في زود  ،ككذلؾ لػك
ػ)في) كما ج وجكز  :يا متكمـ ز ن
ةمت  :يا عم ذوض موامؾ  ،لـ وجز ةت توكؿ  :عم ذوػض مػف موامػؾ  ،فػإذا
ى
كػػاف طػػرح ةػػرؼ الجػػر لّسػػتطالض فػػي المعػػظ  ،فكاكيػػل مكجػػكد فػػي الةكػػـ ؛ ج

ػررت ال ػػذم إ ػػرب زو ػ هػد  ،معيػ ػ  :ال ػػذم إ ػػر ل زو ػ هػد ،
ت ػػرل كي ػػؾ تو ػػكؿ  :م ػ ي
كتعطؼ  :ايخ  ،عم الااّ المةذكفض العائد لػ )الػذم)  ،ككاكياػا مكجػكدة ؛
)ُ)
فت كاكياا مكجكدة))
فكذلؾ الّـ كسائر ةركؼ الجر  ،ذا يةًذ ٍ
جه كؾ  ،وروػد ً
كةاؿ وإا )) :كمف الةذؼ ال اذ وإا ةكلاـ ً :
﵀
ن
ن
ػػكؾ  ،فةػػذفكا الّموف...كالّمػػاف المةػػذكفاف عيػػد سػػو كول  ،جـ الجػػر كالػػّـ

التي عدها  ،كةاؿ مةمػد ػف وزوػد )وعيػي ػل الم ػرد) الػّـ جـ الجػر هػي هػذه

ػت جـ الجػر
الم واة  ،ككايت كل الت ووض عيده  ،يكياػا دخمػت لمعيػ  ،كفيتة ٍ
ي
؛ ك
ييػا
يف جـ الجر فػي ايصػؿ معتكةػض  ،كالصػكاب عيػديا مػا ةػاؿ سػو كول ؛ ٌ
)ُ ) رح كتاب سو كول ّ. ّْٕ-ّْٔ/
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روياهـ ةد ةذفكا ةركؼ الجر ذا دخمػت عمػ ) ف) ك) كف)  ،مخععػض كم ػددة

ػت
ػت كف زو نػدا خػارج  ،كتوػدوره  :رغ ي
ت ف يصاة ؾ  ،ك ووي ي
 ،يةك ةكلؾ  :رغ ي
وويت ك
ودا خارج  ،كج وجكز ةذفاا مػف المصػدر ؛
اف ز ن
في ف يصاة ؾ  ، ،ك ي
ػت خركج ػػؾ  ،كايج ػػكد كف ) ف) ف ػػي
ػت ف ػػي ص ػػة تؾ  ،ك ووي ػ ي
ػت  :رغ ػ ي
ذا ةم ػ ى
ةت ؟ ةػاؿ  :خو وػر
مكإع جر  ،كةد ركم كف رؤ ػض  ،ذا ةوػؿ لػل  :كوػؼ صػ ى

 ،ورود  :خور))

)ُ)

كالغروػػب فػػي هػػذه الوإػػوض كف سػػو كول  ،الػػذم يو ىع ػ حد كتا ػػل كؿ كتػػاب
تعرفيػا
كصؿ لويا  ،مف كتػب المدرسػض ال صػروض  ،ك كسػعاا ك رزهػا الػذم ميػل ك
ل خصائص هذه المدرسض  ،التػي مػف وياػا عػدـ الووػاس عمػ الوموػؿ كال ػاذ

 ،ةػػد يكػػرت هػػذه المدرسػػض يعسػػاا ايخػػذ ال ػكاهد التػػي اسػػتيد لواػػا سػػو كول ،

كميعكا الوواس عمواا ؛ ةاؿ ك ال ركػات ػف ايي ػارم فػي كتا ػل  :ا يصػاؼ ،

في المسالض السا عض كالخمسوف )) :ذهب الككفوكف ل

كيل وجكز الخعض في
كيػل ج

الوسـ إإمار ةرؼ الخعض مف غور عكض  ،كذهب ال صروكف ل
وجػػكز ذلػػؾ ٌج عػػكض ...ةػػاؿ العػراّ سػػمعياهـ ووكلػػكف ً :
ا﵀ لػ ك
ػتععمف  ،فووػػكؿ
المجوب ً :
ك
يفعمف ...فوخعض تودور ةرؼ الخعض  ،عكاف كاف مةذكفنا...
ا﵀
كركم عػػف رؤ ػػض ػػف العجػػاج كيػػل كػػاف ذا ةوػػؿ لػػل  :كوػػؼ ص ػ ةت ؟ ووػػكؿ :

و
خور عافاؾ ا﵀  ،م  :خور ةاؿ ال اعر :
ً
و
يت ىدوكايي فىتى ٍخزكيي
ت في
ةسب عليي كج ى
فإٍم ى
جه ا يف ع لمؾ ج ى

)ِ)

)ُ ) المصدر يعسل ِ. ْْْ/
)ِ ) ))ةائمل ذك ايصػ ع  ،كاسػمل ةرذػاف ػف الةػارث ةالػل فػي مروػر ػف جػا ر)) المواصػد
اليةكوض ِ ،ْٓٔ/كهذا ال وت مػف ػكاهد ا ػف ةتو ػض فػي دب الكاتػب ص ّّٕ  ،كاست ػاد
ػػل ا ػػف دروػػد فػػي الجماػرة ُ، ٓٗٔ/كهػػك مػػف ػكاهد الاػػركم فػػي ايزهوػػض ص َِٗ  ،كةػػد

يس ل ل كعب الغيكم خطان صٔٗ ، ٕٗ-كا ف ه اـ في المغيي ُ. ُْٕ/
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فخعض ً :
جه  ،تودور الّـ  ،كاكيل ةاؿ  :﵀ ا ف عمؾ كةاؿ ا خر :
ف تككف ة و ض

ت سمم
كما يزٍر ي
)د ٍو وف) إإمار ةرؼ الخعض .
فخعض ى

ل كي كج ىد و
وف اا يا طال ٍل

ك كم ػػا ال صػ ػروكف ف ػػاةتجكا ػػاف ة ػػالكا  :جمعي ػػا عمػ ػ

كف ايص ػػؿ ف ػػي

ةػػركؼ الجػػر ف ج تعم ػؿ مػػع الةػػذؼ  ،عكاكيمػػا تعمػػؿ مػػع الةػػذؼ فػػي عػػض
المكاإػػع ذا كػػاف لاػػا عػػكض  ،كلػػـ وكجػػد هػػا هيػػا  ،ف وويػػا فومػػا عػػداه عم ػ
ايص ػػؿ  ،كالتمس ػػؾ ايص ػػؿ تمس ػػؾ استص ػػةاب الة ػػاؿ  ،كه ػػك م ػػف ايدل ػػض

المعت رة))

)ُ)

ككما كجب مف ذهب ل الوػكؿ ػالجر  ،لػ

إػمار الػّـ كةػركؼ

الجػػر عػػد ةػػذفاا عػػف ) ف) ك) كف)  ،فكػػذلؾ كجػػب إػػمارها مػػف ذهػػب ل ػ

الوػكؿ اليصػب  ،فوػد ػرح الم ػرد مػػذهب الخموػؿ الػذم ت كيػاه  ،فوػاؿ )) :كزعػػـ

ةػػكـ مػػف اليةػػكووف كف مكإػػع ) ٌفى) خعػػض فػػي هػػاتوف ا وتػػوف كمػػا
)ر ك
ب)  ،فػي ةكلػل :
ك كف الّـ مإمرة  ،كلوس هػذا ػيّ  ،كاةتجػكا إإػمار ي
ك مػ و
)ر ك
ػدة لػػوس ػػل يػػوس  ،كلػػوس كمػػا ةػػالكا ؛ ك
ب)  ،كال ػكاك
يف ال ػكاك ػػدؿ مػػف ي
ػاجد ً
﵀) كاك عطػػؼ  ،كمةػػاؿ ف يوة ػ ىذؼ ةػػرؼ
فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ك كف المسػ ى
ػ ااما ،

الخعض  ،كج واتي ميل دؿ  ،كاةتج هؤجّ اكيؾ توكؿ  :كيػؾ ميطمػؽ مغيػي ،

ػت  ،فووػػؿ لاػػـ  :هػػي ج تتو ػ كدـ ٌج مكسػػكرة ؛ عكا ىيمػػا كايػػت هػػا هيػػا عػػد
ك عممػ ي
الػكاك ميصػػك ض )وعيػػي معتكةػػض) ك
يف المعيػ معيػ الػػّـ  ،كمػػا توػػكؿ  :جئتيػػؾ
ا تغاّ الخور  ،فتيصب كالمعي معي الّـ  ،ككذلؾ ةاؿ ال اعر :
خاره
غعر عكر ى
اّ الكروـ ا لد ى
ك ي

تكرما
ك عرض عف تـ المئوـ ح

)ِ)

)ُ ) ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ُ. ُّٕ-ّٖٔ/
)ِ ) ةائمػػل  :ةػػاتـ ػػف يعػػدم الطػػائي  ،ويظػػر  :دو ػكاف ةػػاتـ الطػػائي ص ْٓ  ،كهػػك مػػف
ػ ػكاهد سػ ػػو كول  ،ويظػ ػػر الكتػ ػػاب تةووػ ػػؽ هػ ػػركف  ، ّٖٔ/ُ ،ك تةووػ ػػؽ ػ ػػد ع ُ، ّْٓ/
كالمواصد اليةكوض ُِّٖ/
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ػت  :جئتػػؾ كيػػؾ تةػػب المعػػركؼ  ،فػػالمعي معي ػ الػػّـ ؛ فعم ػ هػػذه
فػػإذا ةمػ ى
)ُ)
مت  ،فاذا ةكؿ الخموؿ))
ة كد ى
عمػ ػ

كةاؿ )) :كتوكؿ  :اد كف مةم نػدا رسػكؿ ا﵀  ،فك ك
ػاف التوػدور :
ػذفت ة ػػركؼ
كف مةم ػ نػدا رس ػػكؿ ا﵀  ،م  :ػػاد عمػ ػ ذل ػػؾ ...ف ػػإذا ة ػ ى
ػاد

الجر كصؿ الععؿ فعمػؿ  ،ككػاف ةػذفاا ةس نػيا لطػكؿ الصػمض كمػا ةػاؿ ا﵀ عػز
كجػػؿ ) :كاختػػار مكسػ ةكمػػل) )ايعػراؼ  }ُٓٓ :م  :مػػف ةكمػػل  ،فاػػك مػػع

ت زو ػ هػد ،
ػئت جئ ػػت ػػل  ،كم ػػا تو ػػكؿ  :ال ػػذم إ ػػر ي
الص ػػمض ةس ػػف جػ ػ ًدا ،عكاف ػ ى
)ِ)
فتةذؼ الااّ مف الصمض  ،كوةسف ذ اتاا ؛ يكياا ايصؿ))
فايػػت تػػرل كف كػػّ العػروووف الخموػػؿ كسػػو كول وػػذهب لػ

ة ػػؿ ) كف) ةتػ

توػػدور الػػّـ

كف كموامػػا ػ اكا كجػػكب إػػمارها كجػػكب إػػمار الإػػمور

المةػذكؼ العائػد لػ اجسػـ المكصػكؿ ٌ ،ج كف سػو كول وػذهب لػ
معيػ كعمػ نػّ  ،كاياػػا مكجػػكدة معظاػػا  ،لػػذلؾ جعػػؿ ) ف) ك) كف) فػػي مكإػػع
جر  ،ك كما الخموؿ فوذهب ل

إػػمارها

إمارها معي مف دكف العمؿ  ،ذف لوس ذ كمض

فػػرؽ ػػوف المػػذه وف  ،فكّهمػػا وػػدعي كف ةػػرؼ الجػػر موػ كدر  ،ككّهمػػا وػ كدعي
كف الجر كاليصب معيوواما كاةد  ،ككّهما و كدعي كياما متةداف معي الجر

 ،ج معي اليصب ؛ ذ لـ وجعؿ كّهما لميصب معي .

م ػاهد ةريػي ٌج مػف جػؿ
ذا ت وكف كف ةرؼ الجر لػـ وةػذؼ فػي ل
ػدج
ف ومغػ معيػػاه  ،كوةػ ٌؿ مةمٌػػل معيػ اليصػب  ،ىفًمػ ىػـ هػػذا الخػػّؼ ؟! فاػػـ ػ ن
مػػف ف و وي ػكا العػػرؽ ػػوف دجلػػض الجػػر  ،كدجلػػض اليصػػب  ،ػػغمكا يعسػػاـ فػػي

ةإوض لعظوض اختموكها  ،كهذه هي ةػدل عكاةػب التخمػي عػف المػياج المعيػكم
في توعود اليةك العر ي .

)ُ ) الموتإب ِ. ّْٖ-ّْٕ/
)ِ ) المصدر يعسل ِ. ِّْ/
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المطمػػب الثالػػث  :ش ػكاود النصػػب عمػػى نػػزع القػػافض القياسػػي فػػي الق ػرآف

الكريـ

لكذػرة ػكاهد هػػذا المكإػػكع مػػف جاػػض  ،كلكػػكف الوػػكؿ فواػػا كاةػ نػدا مػػف
تاوت ف ةتصر عم رح كاهد مختارة مف كاهد اليصػب
جاض خرل ؛ ار ي
عم يزع الخافض الوواسي في الورف الكروـ ؛ لتككف يماذج ل اةي ػكاهد هػذا
ال اب  ،كهي :

الصػالًح ً
ً
ُ-قاؿ ا﵀ تعالى ( :كب ِّ ًَّ
ىف لى يى ٍػـ
ات أ َّ
آم ينػكاٍ ىك ىعمميػكاٍ َّ ى
ىى
ش ًر الذيف ى
ً
ً
َّ و
ػار) البقرة  }ِٓ :جمعػػت كتػػب معػػايي الوػػرف
ىجنػػات تى ٍجػ ًػرم مػػف تى ٍحت ىىػػا األى ٍن ىىػ ي
ىف لىاػـ جكي و
ػات) ف وكػكف
عكاع ار ل كتعسػوره عمػ كف ايصػؿ فػي ةكلػل تعػال  ) :ك ي ٍ ى
اف لاـ جيات ؛ ك
مجركر ال اّ  ،كالتودور  :ك
يف ) ك ر) وتع كدل ل مععكلوف ،
نا
ايكؿ  :وتع كدل لول يعسل  ،كالذايي  :وتعػ كدل لوػل ال ػاّ ؛ فم كمػا يةػًذؼ ةػرؼ
الجر  ،اختمعكا في مكإع ) كف) كمعمكلواػا  ،فيسػ كا لػ سػو كول كمػف ت عػل
كياا في مكإػع يصػب ؛ يكيػل ل كمػا ةػذؼ ةػرؼ الجػر  ،اتصػؿ

ٌايلى ذهب ل
الععػػؿ مػػا عػػده فيصػ ل  ،كيسػ كا لػ الخموػػؿ  ،كمػػف ت عػػل اكيػػل ذهػػب لػ

كف

) كف) كمعمكلواا في مكإع جر ؛ ك
يف الجر هك ايصؿ  ،ةو و ميكوًا كموػ كد نار
عد الةذؼ  ،كاكيل مكجػكد  ،فػالجر ةسػب مذه ػل ػاؽ  ،كذكػركا كيػل ج وجػكز
ػت ىِ  :ل ػ ٍػره اكيػػل خالػػد فػػي
ةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر مػػع غوػػر ) كف) ك) ف)  ،فمػػك ةمػ ى
ػت  :ل ػ ػره
الجي ػػض  ،ج ػػاز ة ػػذؼ ال ػػاّ ؛ لط ػػكؿ الص ػػمض  ،ك الك ػػّـ  ،كل ػػك ةم ػ ى

الخمكد  ،لـ وجز  ،كهذا صؿ وتكرر في الورف  ،كما ةاؿ العك رم

)ُ)

)ُ ) ويظػػر  :معػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل لمزجػػاج ُ ، ٗٔ/عكاع ػراب الوػػرف لميةػػاس ص ِٗ ،

كالت وػػاف فػػي عػراب الوػػرف لمعك ػػرم ُ ، َْ/كال ةػػر المةػػوط ي ػػي ةوػػاف ُ ، ُِٔ/كالػػدر
المصكف لمسموف الةم ي ُ. ُِِ/
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كم ػػا يسػ ػ ل المعر ػػكف كالمعس ػػركف هي ػػا لػ ػ الخمو ػػؿ كس ػػو كول خ ػػّؼ

الةووو ػػض  ،فو ػػد توػ ػ كدـ كف الخمو ػػؿ ذه ػػب لػ ػ
كذهػػب سػػو كول ل ػ

كف ) كف) ف ػػي مكإ ػػع يص ػػب ،

كف ) كف) فػػي مكإػػع جػػر  ،ككػػّ هػػذوف الوػػكلوف اطػػؿ ؛

ك
ػركر ال ػاّ ،
يف كمواما ةائـ عم ساس كف ايصؿ فػي ) كف) ف وكػكف مج نا
كمما وجدر التي ول عمول كف ةكؿ اليةاة ك
اف الععؿ ) ك ر) وتع كدل ل مععكلل

ػتعممت لغػرض التعدوػض
الذايي ال ػاّ  ،وجػب ف ج وعاػـ عمػ كف هػذه ال ػاّ اس
ٍ
ػتعممت لمعي ػ مػػف معايواػػا ايساسػػوض التػػي مػػف وياػػا :
الةووووػػض  ،ػػؿ هػػي اسػ
ٍ

معي ا لصاؽ)ُ) كما كف اليةاة  ،عكاف استعممكا مصطم تعدوض ) ك ر) لػ
ةطعػػا ج ووصػػدكف كف المجػػركر اػػا مععػػكؿ ػػل
مععكلاػػا الذػػايي ال ػػاّ  ،فاػػـ ن
ةوووػ ػػض ؛ يكياػ ػػـ ةت ػ ػ عيػ ػػد ةػ ػػذؼ ال ػ ػػاّ كيص ػ ػ ل اصػ ػػطمةكا عم ػ ػ تسػ ػػموتل :

الميصكب عم يزع الخػافض  ،كةػد م كػر ف كإػةيا كف الميصػكب عمػ يػزع

الخافض  ،هك غور المععكؿ ل .

كف ايصؿ في ةكلل

عكاجماع اليةاة كالمعر وف كالمعسروف عم
ىف لىاـ جكي و
مجركر ال اّ  ،ةاـ عم ساس ةواس ما
نا
ات) ف وككف
تعال  ) :ك ي ٍ ى
س كمكه المصدر المؤكؿ المركب مف ) ف) كالععؿ  ،ك المركب مف ) كف)
كمعمكلواا  ،المصدر الصرو ؛ فسمطكا عم ايكؿ الةكـ يعسل الذم سمكطكه

اسما  ،كالمصدر الصرو ،
عم الذايي
ن
استيادا ل كف المصدر المؤكؿ وعد ن
فةكماما كاةد  ،ك
يف معيوواما كاةد كلوس ايمر كما ةالكا  ،فمف المعركؼ
مذّ ود ٌؿ عم ةدكث
كف )الععؿ) ودؿ عم وئوف  :الةدث كالزماف فػ)ةاـ) ن
و
ماض  ،كودؿ عم الوواـ  ،كهك ةد ركيي الععؿ  ،كهك
ةواـ في زمف

المصدر)ِ) .ؿ الععؿ ودؿ عم

يّ ذالث  ،كهك اسـ الذات  ،فّ د لمععؿ

)ُ ) ويظر  :مغيي الم وب َُُّ-َُُ/
)ِ) ويظر  :رح ا ف عووؿ ُ.ٕٓٓ /
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كذور ما وككف مؤلعنا مف
مف فاعؿ ظاهر ك مستتر  ،كالمصدر المؤكؿ نا
) ٍف) كالععؿ  ،ك ) كف) كجممض اسموض وككف خ رها جممض فعموض  ،كهذا وعيي كف
ما سمي المصدر المؤكؿ هك غور المصدر الصرو  ،فالمصدر المؤكؿ كما

ت وف ود ٌؿ عم الذات كالةدكث كزمف معوف ،في ةوف كف المصدر الصرو
ودؿ عم الةدكث فةسب  ،كةد كد ا ف ةوـ الجكزوض ةوووض هذا العرؽ
وياما)ُ).

كذكر السوكطي كذر مف ع رة فركؽ وف المصدر الصرو

كما

سمي المصدر المؤكؿ)ِ) كلاذا ك
كذور ما ج وص تةكوؿ المصدر المؤكؿ
فإف نا
ل مصدر صرو مع المةافظض عم المعي يعسل ٌج عد تاكوّت ج تخمك
ً
ً
ك
ب الملي
)كاٍل ىخام ىسضى ىف ىغإ ى
مف التكمؼ  ،ؿ وتعذر ذلؾ  ،يةك ةكلل تعال  :ى
ىعمى ٍواىا)[اليكر ، ]ٗ :في ةراّة يافع  ،كالععؿ في هذه ا وض اذه الوراّة وعود

الدعاّ  ،ةت يجعؿ ةد مسكغات عدـ العصؿ ويل ك وف ) ًف) المخععض  ،كةد
است اد ا ف ه اـ ا وض المذككرة ذـ ةاؿ )) ذ ج وعاـ الدعاّ مف المصدر ٌج

عوا)) )ّ) كوعيي ذلؾ ٌيل ج ومكف جعؿ
سووا كر ن
ذا كاف مععكنج مطمونا يةك :ن
ً
وةا ؛ يكيل وعود عيدئذ دجلتل في الدعاّ ،
نا
ب ا﵀ي عمواا)
مصدر صر ن
) ٍف ىغإ ى
كةد وةصؿ العكس مف ذلؾ ،فعي اب المععكؿ المطمؽ وتعوف ف وككف هذا

وةا  ،ذ ))ج ووع المؤكؿ مععكنج مطمونا)))ْ).
نا
المععكؿ
مصدر صر ن

)ُ) ويظر :دائع العكائد.ُِْ /ُ ،
)ِ) ويظر :اي اه كاليظائر.ُٕٗ -ُْٗ /ِ ،
)ّ) مغيي الم وب.ِٗ /ُ ،

)ْ) ةا وض مةمد الخإرم عم

رح ا ف عووؿ.ُٖٔ /ُ ،
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ودا ةائـ ،كهي
كةاؿ الزرك ي ))) :كف) المعتكةض يةك :عممت ٌف ز ن
يص عمول اليةاة  ،كاست كمل عإاـ  ،ةاؿ  :يكيؾ
ةرؼ تككود كالمكسكرة ٌ ،

تككودا)) )ُ).
لك صرةت المصدر الميس ؾ مياا لـ وعد
ن
وتإ مما تودـ ذكره كف ً ،
كّ مف ) كف) ك) ف) لـ تستعمؿ لغرض

المصدروض  ،ؿ لغرض الكصؿ  ،فالعرب استعممكا ) ًف) المخععض لمكصؿ
ل الجممض اجسموض كالععموض ٌ ،ج ٌياـ عيدما رادكا تككود اجسـ الذم ومواا
ددكا اليكف  ،كهذا الت دود الذم جاّ ميل التككود اةتإ يصب اجسـ

فتككف ) كف) الذوومض استعممت لغرإوف  ،لغرض الكصؿ ل الجممض اجسموض
 ،كالذايي لتككود م تد هذه الجممض .

توسور جسـ
نا
معردا  ،صم ف وككف
اسما ن
كالمصدر الصرو لككيل ن
دج عيل  ،كعطؼ واف ٌ ،ج كيل غور صال
معرد ة مل  ،كلاذا جاز كةكعل ن
تعسور لمعي فعؿ  ،ك مإمكف جممض  ،عكاكيما صم لاذا الغرض
نا
ف وككف

م
ما س كمكه المصدر المؤكؿ ؛ يكيل وعد في الةوووض جممض  ،ج وختمؼ عف ٌ
جممض كايت  ،سكل كف العرب كايكا ذا رادكا جعؿ الجممض في مةؿ مف
ا عراب  ،الرفع  ،ك اليصب  ،ك الجر ،استعايكا ػ) ف) ك ) كف) فجعمكها
كصمض وواع الجممض في هذه المكاةع ا ع ار وض  ،مف ذلؾ جعماا مع كسرة لما
ىف لىاـ جكي و
ً ً
ً
كً
ات
)كى ل ًر الذوف ىمييكٍا ىك ىعمميكٍا الصكال ىةات ك ي ٍ ى
ة ماا  ،كوكلل تعال  :ى
تى ٍج ًرم ًمف تى ٍةتًاىا اي ٍىياى يار){ال ورة  }ِٓ :كلاذا ص ةت الجممض المص كدرة ػ) كف)
ك ) ف) مستغيوض عف ال اّ ج تغالاا عف دجلتل دجلض التعسور  ،كلـ تةتج

ل ال اّ ٌ ،ج ذا جيّ اا لغرض لصاؽ معي الععؿ مإمكف الجممض
المع لسرة  ،لذلؾ لـ تستعمؿ ال اّ في ةكلل تعال ) :كو ل ر اٍلمؤ ًميً كً
وف
وف الذ ى
ى يى ى ي ٍ ى
وعمميكف الصكالًة ً
ات ك
ىج نار ىة ىسنيا){الكاؼ  }ِ :فعي هذه ا وض رود جعؿ
ىف لىاي ٍـ ٍ
ى
ىٍى ى
)ُ) ال رهاف في عمكـ الورف.ِِْ /ِ ،
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)و ى ل ر) فم كما يرود مياا
يا
ةسف ،
جر
ه
تعسور لما ودؿ عمول الععؿ ى ي
الجممض  :لاـ ي
استعممت ) كف) لاذا الغرض  ،كلغرض خر  ،كهك تككود اسماا  ،لذلؾ
هذا
ٍ
جاّ ميصكنا معي التككود الذم جاّ مف تذووؿ يكف ) كف) ككذلؾ وواؿ الكّـ
ىف لىاـ ةى ىدـ ً
كً
ص ٍد و
يد
ؽ ًع ى
)كى ل ًر الذ ى
وف ىمييكٍا ك ي ٍ ى
يعسل في ةكلل تعال  :ى
ً
وف
ىرل ًا ٍـ){وكيس  }ِ :كيظور هاتوف ا وتوف ةكلل تعال  :ى
)و ٍكىـ تىىرل اٍل يم ٍؤ ًمي ى
ً ً
ات تى ٍج ًرم ًمف
كريهـ ى ٍو ىف ٍىوًدو ًا ٍـ ىكًا ٍىو ىمايً ًاـ ي ٍ ىار يك يـ اٍل ىو ٍكىـ ىجيك ه
ىكاٍل يم ٍؤم ىيات ىو ٍس ىع يي ي
ً
ً
ايياار ىخ ًالًد ً
ً
وـ){الةدود  }ُِ :فوكلل تعال
ى
تى ٍةتاىا ٍ ى ي
وف فواىا ىذل ىؾ يه ىك اٍلعى ٍكيز اٍل ىعظ ي
ايياى يار
)جكي ه
ات تى ٍج ًرم ًمف تى ٍةتًاىا ٍ
)ي ٍ ىار يك يـ اٍل ىو ٍكىـ) فيسلر مإمكيل وكلل تعال  :ى
ً
ً
ىخالًًد ً
وـ) كايكل ةوؿ ما هذه ال رل ؟ فايجوب  :كياا
ى
وف فواىا ىذل ىؾ يه ىك اٍلعى ٍكيز اٍل ىعظ ي
جيات تجرم مف تةتاا ايياار ،

ٌج كف هذا التعسور جيّ ل هيا مف دكف
ً
وف ً ىما
استعوف اا في ةكلل تعال ) :فى ًرة ى
كً
ؼ
وف لى ٍـ ىوٍم ىةويكٍا ً ًاـ لم ٍف ىخٍم ًع ًا ٍـ ٌىج ىخ ٍك ه
ًالذ ى

اجستعايض ػاداة الكصؿ ) ف) كةد
ً
تىاهـ المٌل ًمف فى ٍ ً ً
كف
يي ي
إمل ىكىو ٍستىٍ ير ى
كف){ ؿ عمراف  }َُٕ :فود فسكر
ىعمى ٍو ًا ٍـ ىكجى يه ٍـ ىو ٍة ىزيي ى
ؼ
إخكاياـ مف هؿ الديوا وكلل تعال ٌ ) :ىج ىخ ٍك ه
ً
وف
ك
ٍ
)كى ل ًر اٍل يم ٍؤ ًمي ى
استعممت ال اّ في ةكلل تعال  :ى

الورف است ار ال اداّ

كف)
ىعمى ٍو ًا ٍـ ىكجى يه ٍـ ىو ٍة ىزيي ى
ًا ك
إ نّ
ىف لىايـ لم ىف المك ًل فى ٍ
الععؿ ) ى ل ر) مإمكف

ور ){ايةزاب  }ْٕ :يكيل رود لصاؽ معي
ىك ً نا
الجممض المع لسرة  :ك
ور  ،ككذلؾ استعممت لاذا الغرض
إ نّ ىك ً نا
ىف لىايـ لم ىف المك ًل فى ٍ
ً
ًً
وف ًا ك
وما){اليساّ  }ُّٖ :فود
في ةكلل تعال  ) :ى ل ًر اٍل يم ىيافو ى
ىف لىاي ٍـ ىع ىذانا ىل ن
استعمؿ الخافض في مكإعوف  ،كاستغيي عيل في مكإعوف  ،كهذا دلوؿ

عم طّف ما زعمل اليةاة مف كف ةرؼ الجر يةذؼ مع ) كف) ك) ف)
لطكؿ الصمض  ،ك لمتخعوؼ  ،فمك ص ما زعمكا لترؾ استعمالاا في كؿ

كف الخافض اسستعمؿ لةاجض السواؽ لدجلتل ،

وإا عم
مكإع  ،كالدلوؿ ن
دج مف ال اّ في ةكلل تعال
استعماؿ )عم ) ن
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) :ةىا ىؿ ىى ك ٍرتي يمكيًي ىعمى

ىف

ً
ً
كف){الةجر  }ْٓ :كتعسوره :
كمسكي ىي اٍلك ى ير فى ً ىـ تيى ل ير ى
غّـ ؛ عم الرغـ مف ك ر سليي)ُ) فمك استي ً
عممت ال اّ ل كما كدت هذا المعي .
ػػاؿ مكسػػػى لًقىك ًمػ ً
ىف
ٍم يريك ٍـ أ ٍ
ػػه إً َّف المٌػ ى
ٍ
(كًا ٍذ قىػ ى ي ى
ِ-قػػػاؿ ا﵀ تعػػػالى  :ى
ػػه ىيػػػأ ي
تىػػػػػػذ ىٍب يحكاٍ ىبقى ىرةن) البقػػػػػػرة  }ٕٔ :ةػ ػ ػػاؿ الزجػ ػ ػػاجي )) :كمػ ػ ػػف ةػ ػ ػػاؿ  :مرتػ ػ ػػؾ ف
تععؿ ...كيمػػا راد  :مرتػػؾ ػػاف تععػػؿ  ،فم كمػػا ةػػذؼ الخػػافض  ،تع ػ كدل الععػػؿ
رتمكيي اف وكلد لي

فيصب  ،كما ةاؿ ال اعر :

فافعؿ ما ً
فود تركتي ىؾ ذا و
ماؿ كذا ىي ى ًب))
رت ً ًل
الخور
ىم ٍرتي ىؾ
ٍ
يم ى
ى
ووػػاؿ فػػي هػػذه ا وػػض مػػا ةوػػؿ فػػي ا وػػض السػػا وض  ،فوػػد جمعػػت كتػػب
)ِ)

ىف تىػ ٍذ ى يةكٍا
معػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل كتعسػػوره عمػ كف ايصػػؿ فػػي ةكلػػل تعػػال ٍ ) :
ىف تىػ ٍذ ى يةكٍا ىوىػ ىػرةن ؛ ك
يف ) مػ ىػر) ،
ىوىػ ىػرةن) ف وكػػكف مجػ نا
ػركر ال ػػاّ  ،كالتوػػدور  :ػ ػا ٍ
وتع ػ كدل ل ػ مععػػكلوف  ،ايكؿ  :وتع ػ كدل لوػػل يعسػػل  ،كالذػػايي  :وتع ػ كدل لو ػػل

ال اّ ؛ كوكؿ عمرك ف معدوكرب ح
الزىودم )مف ال سوط)
فافعؿ ما ً
فود تركتي ىؾ ذا و
ماؿ كذا ىي ى ًب
رت ً ًل
الخور
ىم ٍرتي ىؾ
ٍ
يم ى
ى
ى
فم كمػػا يةػ ًػذؼ ةػػرؼ الجػػر  ،اختمع ػكا فػػي مكإػػع ) كف) كمعمكلواػػا  ،فيسػ كا ل ػ

كياػػا فػػي مكإػػع يصػػب ؛ يكيػػل ل كمػػا ةػػذؼ

سػػو كول كمػػف ت عػػل ٌايػػلى ذهػػب ل ػ
ةرؼ الجر  ،اتصؿ الععؿ ما عده فيص ل  ،كيس كا ل الخموػؿ  ،كمػف ت عػل
اكيل ذهب ل

كف ) كف) كمعمكلواا في مكإع جر ؛ ك
يف الجر هك ايصؿ ،

ةو و ميكوًا كمو كد نار عد الةذؼ )ّ).
كما يس ل المعر كف كالمعسركف ل

الخموؿ كسو كول هيا خّؼ

الةوووض  ،فود تو كدـ كف الخموؿ ذهب ل جعؿ ) ف) في مكإع يصب  ،ك كف

)ُ) ويظر  :الك اؼ ِ ، ٖٓٓ/كزاد المسور ْ ، َّٗ/كالتةرور كالتيكور ُّ. ْٕ/
)ِ) كتاب الّمات ص ُُٓ .

)ّ) ويظر  :الت واف في عراب الورف ُ ، ْٔ/كال ةر المةوط ي ي ةواف ُ ، ّْٔ/كالدر
المصكف ُ. ُْٕ/
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سو كول ذهب ل جعؿ ) ف) في مكإع جر  ،ككذلؾ يوكؿ هيا ما ةمياه في

ال اهد السا ؽ  :كف كّ هذوف الوكلوف اطؿ ؛ ك
يف كمواما ةائـ عم

ساس

مجركر ال اّ
نا
كف ايصؿ في ) كف) ك) ف) ف وككف كؿ مياما
ىف تى ٍذ ى يةكٍا ىوى ىرةن) في مكإع يصب عم يزع
كف عراب ةكلل تعال ٍ ) :
استيادا ل كيل في ايصؿ مجركر ال اّ ،
الخافض  ،ك في مكإع جر ،
ن
الخور...كعدـ ةواسل عم ال كاهد الوريوض
ىم ٍرتي ىؾ
ن
ى
ةواسا عم ةكؿ ال اعر  :ى
مر خطر  ،يكيل وعيي جعؿ لغض الورف الكروـ خاإعض لمغض ال عر  ،كتا عض
لاا  ،هذا مف كجل  ،كمف كجل خر  ،كيل ةوف ذهب اليةاة كالمعر كف
ىف تى ٍذ ى يةكٍا ىوى ىرةن) في مكإع يصب عم يزع
كالمعسركف ل كف ةكلل تعال ٍ ) :
استيادا ل كيل في ايصؿ مجركر ال اّ ،
الخافض  ،ك في مكإع جر ،
ن
ىف تى ٍذ ى يةكٍا ىوى ىرةن  ،لـ واتكا اهد كاةد عم هذا ايصؿ مف كّـ
كالتودور  :ػا ٍ

ةواسا
العرب  ،كج مف الورف الكروـ  ،عكاذا كايكا ةد تكصمكا ل هذا ايصؿ ن
الخور...فاك ةواس اطؿ كج وص لما واتي :
ىم ٍرتي ىؾ
ى
عم وت ال اعر  :ى
ُ -كف المتع كدل لول في ال وت مصدر صرو  ،كفي ا وض مصدر

مؤكؿ .

ِ -كف المصدر الصرو اسـ معرد  ،كالمصدر المؤكؿ في الةوووض

جممض  ،كج وص ةواس الجممض عم المعرد .

ّ-لوس مف ةكاعد ايصكؿ كالةكمض ف تواس ا وض الوريوض عم

كّـ ال ر  ،ؿ كاف مف الكاجب ف تواس عم يظوراتاا في الورف الكروـ ،
ً ًً
ً
ىم ىر ٌىج تى ٍعي يدكٍا ً ٌج ًوكاهي){وكسؼ :
كما كذرها كوكلل تعال ً ) :ف اٍل ية ٍك يـ ٌج لمٌل ى
ٍم ير ىؾ ىف كيتٍير ىؾ ىما ىو ٍعي يد
َْ} كةكلل تعال ) :ةىاليكٍا ىوا ي ىع ٍو ي
ب ى
ىصّىتي ىؾ تىا ي
ً
كي ىيا ىف كي ٍكعيىر ًالمك ًل){س ا }ّّ :
ٍم ير ى
ىي
اؤىيا){هكد ٕٖ} كةكلل تعال ٍ ) :ذ تىا ي
كةكلل تعال  ً) :كف المٌل واٍمريكـ ىف تيؤحدكٍا ايىم ىاي ً
ىهًماىا){اليساّ }ٖٓ :
ات ًلى ٍ
ى ى يي ٍ
ى
ً
كةكلل تعال  ) :ية ٍؿ ًليي ً
ك
ك
وف){س ا }ُُ :
ىف ٍ
يم ٍر ي
ت ٍ
صا للي ال لد ى
ىعي ىد الملى يم ٍخم ن
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ً
ىيد نادا){س ا  }ّّ :كةكلل
كي ىيا ىف كي ٍكعيىر ًالمك ًل ىكىي ٍج ىع ىؿ لىلي ى
ٍم ير ى
كةكلل تعال ٍ ) :ذ تىا ي
كت كةى ٍد ً
اغ ً
ود
يم يركٍا ىف ىو ٍكعييركٍا ً ًل ىكيو ًر ي
كف ىف ىوتى ىةا ىك يمكٍا ًلى الطك ي
)و ًر ي
تعال  :ي
ود ى
ى
ًك
ودا){اليساّ  }َٔ :كةكلل تعال  ) :ية ٍؿ ًلي ىي
ال ك ٍو ى
إّى نج ى ًع ن
اف ىف يوإماي ٍـ ى
ط ي
ت ىف ى يككف كىك ىؿ مف ىسمىـ كجى تى يك ى ً
ً
وف){اييعاـ  }ُْ :كةكلل
يم ٍر ي ٍ
كي كف م ىف اٍل يم ٍ ًرىك ى
ى
ىٍ ٍ ى ى
ًً
ً
تعال ) :ك ً
وف){وكيس  }ِٕ :كةكلل تعال :
يم ٍر ي
ت ٍ
كف م ىف اٍل يم ٍسمم ى
ىف ى يك ى
ى
ً
ت ىف ى يك ً
ً
وف){وكيس  }َُْ :كغورها مف ا وات الكرومات
)كيم ٍر ي ٍ
كف م ىف اٍل يم ٍؤ ًمي ى
ى
ى
 ،كلـ ترد في وض كاةدة مياا مجركرة ال اّ  ،فكوؼ يوة ىكـ عم
فواا الجر  ،كهذا ايصؿ غور كارد ال تض في الورف الكروـ ؟!

كف ايصؿ

ىف تى ٍذ ى يةكٍا ىوى ىرةن) جممض مع لسرة لممراد مف
كالةوووض كف ةكلل تعال ٍ ) :
ً
ىف تى ٍذ ى يةكٍا ىوى ىرةن) كجاز
ٍم يريك ٍـ ٍ
ايمر في ى
ٍم يريك ٍـ) في ةكلل تعال  ) :كف المٌلى ىوا ي
)وا ي

ٍم يريك ٍـ) كالدلوؿ عم ذلؾ استعماؿ
ف تككف في مكإع يصب مععكنج ل  ،ل ى
ػ)وا ي
ال اّ مع المصدر الصرو عد الععؿ ) مر) في كؿ مكاإعل في الورف الكروـ
ً
اب
كف اٍلكتى ى
يس ٍك ىف ىيعي ىس يك ٍـ ىكىيتي ٍـ تى ٍتمي ى
ٍم ير ى
اس ًاٍل ًلر ىكتى ى
كف الكي ى
 ،كوكلل تعال ) :ىتىا ي
ً
ً
ٍم يريك ٍـ ًالسحكًّ ىكاٍلعى ٍة ى اّ ىكىف
ىفىّى تى ٍعومي ى
كف){ال ورة  }ْْ :كةكلل تعال  ) :كي ىما ىوا ي
ً
)كٍلتى يكف لمي يك ٍـ ي كمضه
تىويكليكٍا ىعمى المٌل ىما جى تى ٍعمى يم ى
كف){ال ورة  }ُٔٗ :كةكلل تعال  :ى
و ٍدعكف ًلى اٍل ىخ ٍو ًر كواٍمركف ًاٍلمعر ً
كؼ ىكىو ٍياى ٍك ىف ىع ًف اٍل يمي ىك ًر ىك ٍيكلىػئً ىؾ يه يـ
ىى يي ى
ى ي ى
ى ٍي
اٍلم ٍعمًةكف){ ؿ عمراف  }َُْ :كةكلل تعال ) :ال ك ٍوطى ً
ٍم يريكـ
ي
ي ي ى
اف ىوع يد يك يـ اٍلعى ٍو ىر ىكىوا ي
ً ً
كً
كف
كف ً ىآوات المٌل ىكىو ٍوتيمي ى
وف ىو ٍكعيير ى
ًاٍلعى ٍة ى اّ){ال ورة  }ِٖٔ :كةكلل تعال  ً) :كف الذ ى
لً
اس فىى ل ريهـ ً ىع ىذ و
كف ًاٍل ًو ٍس ًط ًم ىف الكي ً
لوف ً ىغ ٍو ًر ىة ٍّ
اب
ٍم ير ى
كف ا ذ ى
ؽ ىكىو ٍوتيمي ى
الكي ًو ى
ٍ
وف ىوا ي
ىلً ووـ){ ؿ عمراف }ُِ :
ووا مل عدـ استعماؿ ال اّ مع  ) :كف) ك) ف) عد الععؿ يعسل كفي كؿ

مكاإعاما

ٍم ىريك ٍـ
)كجى ىوا ي
ى

:

وإا في الورف الكروـ  ،كالدلوؿ عم ذلؾ كمل  ،ةكلل تعال
ن
ً
كً
ً
ٍم يريكـ ًاٍل يك ٍع ًر ى ٍع ىد ً ٍذ ىيتيـ
ىف تىتخ يذكٍا اٍل ىمّىئ ىكضى ىكاللي و ٍلو ىف ٍىرىانا ىىوا ي
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ً
كف){ ؿ عمراف  }َٖ :فمـ وستعمؿ ال اّ مع ) ف) كاستعمماا مع
حم ٍسم يم ى
)الكعر) فخالؼ وياما في المواـ يعسل  ،كفي السواؽ يعسل .

فود ت وكف كف اليةاة كالمعر وف كالمعسروف ةد جمعكا ك صركا عم

كف  ) :ف) ك) كف) عد ) مر) في الورف الكروـ تودور ال اّ كدجلتاا  ،كهذا

وعيي كياـ ةد جمعكا ك صركا عم ارتكاب ماخذوف في ف كاةد  ،ايكؿ :

وإا ةد فرإكا
كياـ اذا التودور ةد لغكا دجلض اليصب  ،كالذايي :كياـ ل ن
عم هذه ا وات دجلض ا لصاؽ  ،في ةوف كياا ما يرود ف تككف اذه الدجلض

 ،وإاؼ ل ذلؾ  ،كيل ما دراهـ كياا تودور ال اّ كدجلتاا ؟! كلً ىـ ج تككف
تودور الّـ كدجلتاا التي تعود معي التعموؿ ؟! ؿ هي تودور الّـ ةرب

مف ال اّ ؛ ك
يف ) مر) لـ وجح متع كدنوا ل ) ف) ال اّ في كؿ مكاإعاا ،
ويما كرد متع لدنوا لواا الّـ تودورها كلعظاا  ،فود كرد متع لدنوا لواا تودورها
اب ك ً
ىيز ىؿ المكلي ًمف ًكتى و
يعًد ىؿ
يت ً ىما ى
ت ٍ
يم ٍر ي
)كية ٍؿ ىم ي
ى
في ةكلل تعال  :ى
ٍو ىي يكـ){ال كرل  }ُٓ :كالتودور  :ك ً
ت يف عدؿ  ،كفي ةكلل تعال  ) :ية ٍؿ
يم ٍر ي
ى ٍ
ً
ً كف ه ىدل المٌ ًل هك اٍلا ىدل ك ً
يم ٍرىيا لًيي ٍسمً ىـ لً ىر ل
وف){اييعاـ  }ُٕ :كالتودور :
ي
ب اٍل ىعالىم ى
يى ي ى ى
كاي ًمريا يف ييسمًـ  ،ككرد متع لدوا لواا معظاا في ةكلل تعال ) :ك ً
جف
يم ٍر ي
ت ٍ
ن
ى ٍ
ٍى
ى
ًً
وف){س ا  }ُِ :فمف ايدلض ايخرل هيا عم طّف الوكؿ
كف كىك ىؿ اٍل يم ٍسمم ى
ى يك ى
عكض عف هذا الخافض
اليصب عم يزع الخافض  ،كيل ج ومكف ف يو ك
خافض خر  ،مف ذلؾ ةكلل تعال  ) :ية ٍؿ ًليي ً
ىع ىد المكل م ٍخًم ك
يم ٍر ي
ت ٍ
صا للي
ىف ٍ ي ى ي ن
ًً
ال لدوف {ُُ} ك ً
وف){س ا  }ُِ-ُُ :فالّـ في
يم ٍر ي
ت ٍ
كف كىك ىؿ اٍل يم ٍسمم ى
جف ى يك ى
ى
ى
ا وض الذايوض  ،ج ومكف ف تسد مكاف ال اّ  ،فمك ةوؿ في الكّـ  :ك ً
اف
يم ٍر ي
ت ٍ
ى
ًً
وف  ،لتغور معي ا وض كتعسورها عكاع ار اا ؛ ك
يف الّـ
كف كىك ىؿ اٍل يم ٍسمم ى
ى يك ى
لمتعموؿ  ،كال اّ لإللصاؽ  ،كلاذا جعؿ المعسركف اجسـ الذم تع كدل لول
)ك ً
ت) في ا وض الذايوض ال اّ مةذكؼ  ،فود ةاؿ الزمخ رم في تعسور
يم ٍر ي
ى
ً
ً
كف
)كيم ٍر ي
ا وتوف  ))) :ية ٍؿ ًليي يم ٍر ي
ت) ذلؾ مف جؿ )ى يك ى
ت) إخّص الدوف ى
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يف معياه  :ك ً
كىك ىؿ اٍلمسمً ًموف))))ُ)كةاؿ ا ف عطوض )) :كةكلل )ك ً
ت) ك
ت
يم ٍر ي
يم ٍر ي
يٍ ى
ى
)ِ)
اذا الذم ذكرت ؛ لكي ككف كؿ مف سمـ مف هؿ عصرم كزميي)) كةاؿ
)ّ)
ت ما ً
ت) م ً :
ك ةواف ))) :ك ً
ت ل ؛ يككف كؿ مف سمـ))
يم ٍر ي
يم ٍر ي
يم ٍر ي
ى
فإذا كاف لكؿ خافض دجلتل التي يوةتاج لواا مف دكف دجلض خافض

غوره  ،فاؿ و و

الخافض ؟!

سكغ لموكؿ اليصب عم يزع
عد ذلؾ مف ةاجض  ،ك يم ل

ستى ٍفتيكىن ىؾ ًفي ِّ
سا يق ًؿ المٌ يه يي ٍف ًتي يك ٍـ ًفي ًى َّف
(كىي ٍ
الن ى
ّ-ةاؿ ا﵀ تعال  :ى
ً
ً
ً ً ً
ً
امى ِّ
ب
سا الَّ تي ءى تي ٍؤتيكىن يى َّف ىما يكت ى
الن ى
ىك ىما يي ٍتمىى ىعمى ٍي يك ٍـ في ا ٍلكتىاب في ىيتى ى
كف أىف تى ً
كف
نك يح ي
لى يى َّف ىكتىٍر ىم يب ى
)كتىٍرىغي ى
كو َّف) النسا  }ُِٕ :كال اهد في ا وض  :ى
ً
كه كف) ك)) صؿ الرغ ض  :السعض في ال يّ...كالسعض في ا رادة...فإذا
ىف تىيك ية ي
ةوؿ  :رغب فول  ،عكالول  ،ووتإي الةرص عمول ...عكاذا ةوؿ  :رغب عيل ،
اةتإ صرؼ الرغ ض عيل  ،كالزهد فول))

)ْ)

ل وكع الوكؿ اليصب عم يزع الخافض في كتب اليةك  ،تغمغؿ هذا

الوكؿ المعظي  ،كالمختمؽ الذم ج معي لل ٌج في فكار المعر وف كالمعسروف
 ،فراةكا مف غور كعي ووكلكف كواخذكف ل في عراب الورف الكروـ كتعسوره ،
ً
وتعوف فول
كه كف) لـ ٌ
كف ىف تىيك ية ي
)كتىٍرىغي ى
عم الرغـ مف كف ةكلل تعال  :ى
الخافض الموصكد  ،لذا عاد هيا كعواـ ؛ فالتجؤكا ل التعسور ك س اب يزكؿ
ا وض  ،يوؿ الط رم ركاوات كذورة عف س ب يزكؿ ا وض  ،مياا )) :كاف

الرجؿ مياـ تككف لل الوتومض اا الدمامض  ،كايمر الذم ورغب عياا فول ،

)ُ) الك اؼ ْ. ُُْ/

)ِ) المةرر الكجوز ْ. ِْٓ/
)ّ) ال ةر المةوط ٕ. ٖٓٓ/

)ْ) المعردات في غروب الورف لأصعاايي ص َِٔ .
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وتزكجاا ةت تمكت  ،فورذاا))
كلاا ماؿ...فّ ك

)ُ)

كمياا )) :ةاؿ سعود ف

ج ور  :ككاف الكلي ذا كايت المرة ذات جماؿ  ،كماؿ رغب فواا كيكةاا ،
عكاذا لـ تكف ذات جماؿ كماؿ يكةاا  ،كلـ ويكةاا))
 ،كلـ وتزكجاا هك .

)ِ)

زكجاا لغوره
معي  :ك

فمكجكد هاتوف الركاوتوف في س ب يزكؿ ا وض  ،ركاوض الرغ ض عف
زكاج الوتومض لدمامتاا كةمكض مالاا  ،كركاوض الرغ ض في زكاجاا لجمالاا كمالاا ،
يوؿ وه المعسروف ا ف جرور الط رم المتكفك سيض َُّهػ  ،اجختّؼ في
كف ىف
)كتىٍرىغي ى
التودور  ،فواؿ )) :كاختمؼ هؿ التاكوؿ في معي ةكلل تعال  :ى
ً
ك
يكاةاف...ة كدذيا ةمود
كه كف) فواؿ عإاـ  :معي ذلؾ  :كترغ كف عف
تىيك ية ي
ً
كه كف) ةاؿ  :ترغ كف
كف ىف تىيك ية ي
)كتىٍرىغي ى
ف مسعدة السامي...عف الةسف ى
ك
ك
يكاةاف...ةدذيا ةمود ف
عياف...كةاؿ خركف  :معي ذلؾ  :كترغ كف في
ً
ك
فواف...عف
كه كف) ةاؿ  :كترغ كف
كف ىف تىيك ية ي
)كتىٍرىغي ى
مسعدة...عف ع ودة ى
)ّ)
ً
كه كف) ةاؿ  :ترغ كف ك
فواف))
مةمد ةاؿ  :ي
كف ىف تىيك ية ي
)كتىٍرىغ ي ى
ةمت لع ودة ى
كةد خذ الزجاج التاكوؿ ايكؿ  ،فواؿ )) :المعي  :كترغ كف عف ف
ك
تيكةكهف))

)ْ )

ك خذ الووسي التاكوؿ الذايي  ،فواؿ  ))) :ف) في مكإع

ك
تكةكهف))
يصب ةذؼ الخافض  ،كتودوره  :كترغ كف في ف
)ٔ)

العك رم فجعماا اذا التودور

)ُ) جامع ال واف ٓ. ّْٖ/

)ِ) جامع ال واف ٓ. ّْٖ/
)ّ) جامع ال واف ٓ. ِّٓ/

)ْ) معايي الورف عكاع ار ل ِ. ّٗ/

)ٓ) م كؿ عراب الورف ُ. َِٕ/

)ٔ) الت واف في عراب اةرف ََُّ/
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)ٓ )

كت عل

كالةوووض كف الرغ ض في ا وض الكرومض ةد يرود مياا ف تككف مجردة

مف تةدودها دجلض خافض معوكف  ،كةد ت وكف ذلؾ مف خّؿ التعسور ،
كف ىف
)كتىٍرىغي ى
ك س اب يزكؿ ا وض  ،كهذه الةوووض تةتـ ف وككف ةكلل تعال  :ى
ً
كه كف) في مكإع يصب مععكنج ل لػ)ترغ كف) ج في مكإع يصب عم
تىيك ية ي
يزع الخافض  ،كعم

هذا ايساس فسكرها ا ف عطوض  ،فواؿ  )) :ف كايت

الجاروض غيوض جمومض فالرغ ض في يكاةاا  ،عكاف كايت العكس فالرغ ض عف
يكاةاا))

)ُ )

ك
تيكةكهف  ،ك عف ف
كفسكرها ال وإاكم وكلل )) :في ف

فواف ؛ ف ك
تيكةكهف  ،فإ كف كلواّ الوتام كايكا ورغ كف ك
ك
كف جموّت كواكمكف

وعإمكهف في مور ك
ك
ك
اذاف)) )ِ) ،كةاؿ ك ةوكاف ))كةاؿ ك
مالاف  ،عكا ٌج كايكا
ك
تيكةكهف  ،هذا المعظ وةتمؿ الرغ ض  ،كاليعرة  ،فالمعي
ع ودة  :كترغ كف ف

ك
ك
ك
لجمالاف ،كاليعرة  ،فالمعي
لمالاف  ،ك
تيكةكهف
في الرغ ض  :في ف
فتمسككهف رغ ض في مك ك
ك
تيكةكهف لو ك
ك
الاف))
ةاف ،
كترغ كف عف ف
فاذه ا وض كما جاّ في تعسورها دلوؿ عم

)ّ)

:

طّف الوكؿ اليصب

صرح اذه الةوووض اليةاة يعساـ في كتب اليةك ،
عم يزع الخافض  ،كةد ك

فود ذه كا ال امتياع ةذؼ ةرؼ الجر مع الععؿ )رغب) يكيل ج يودرل  ،هؿ
المراد  :رغب في  ،ك  :رغب عف  ،كالمراداف متإاداف ؛ لذلؾ امتيع
ً
كه كف) فود ةذؼ مياا ةرؼ
كف ىف تىيك ية ي
)كتىٍرىغي ى
الةذؼ هيا ٌ ،ما ةكلل تعال  :ى
الجر  ،ك
يف هذا الةذؼ كاف ووصد ميل ا ااـ  ،م  :الرغ ض غور الموودة

)ُ) المةرر الكجوز ِ. ُُٖ/

)ِ) يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ ِ. ََُ/
)ّ) ال ةر المةوط ّ. ُْٓ-ُّٓ/
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معي

ةد هذوف الةرفوف  ،لوككف الموصكد  ،مف ورغب عياف لدمامتاف
)ُ)

كفورهف  ،ك مف رغب فواف لجمالاف
فود دؿ ةكلاـ عم

ف ةذؼ ةرؼ الجر في هذه ا وض  ،كاف مف

جؿ لغاّ معياه  ،سكاّ كاف تودوره )في) ـ )عف) لوة ٌؿ مةمٌل معي
اليصب كالمععكلوض الذم وعود معي الرغ ض المطموض المجردة  ،كهذه هي ةوووض

كؿ ما ةوؿ اكيل ميصكب عم يزع الخافض .

كصػػعكة الوػػكؿ مػػف كػػؿ مػػا مػ كػر تعصػػومل  ،ىف كػػؿ مػػا س ػ لمي المصػػدر
المػػؤكؿ  ،كةوػػؿ اكيػػل فػػي مكإػػع يصػػب عم ػ يػػزع الخػػافض  ،كيمػػا هػػك فػػي
ا
ص لدرتا اػا  ،فاػي داة كصػؿ
الةوووض جممض  ،كما كؿ مف ) كف) ك) ف) المتوف ي
ػت
 ،تي ل
كصؿ اا وواع معي المععكلوض عم الجممض عدها  ،ك لجعػؿ مػا دخم ٍ
ػور لمإػػمكف مػػا توػػدماا مػػف فعػػاؿ
عموػػل مػػف ايفعػػاؿ ك الجمػػؿ اجسػػموض تعسػ نا
كتراكوب  ،فّ وككف لاا مة اؿ مف ا عراب  ،ك ف تعرب ع ار اا  ،كهػك مػا
ووا ؿ ال دؿ  ،ك عطؼ ال واف في المعرد .

المطَّػ ىػرد فػػي الق ػرآف
المبحػػث الرابػػع  :النصػػب عمػػى نػػزع القػػافض السػػماعي ي
الكريـ
صرح اليةاة كالمعسركف ك
اف يصب اجسـ عم يزع الخافض كرد في

الورف الكروـ في مكاإع كذورة  ،ةاؿ الزرك ي في اب ةذؼ الةرؼ :

))كذر في الورف الكروـ ةذؼ الجار ،ذـ وصاؿ الععؿ ل

المجركر ل ،

)كىرفى ىع
)ك ٍ
اختى ىار يم ى
كس ةى ٍك ىملي){ايعراؼ }ُٓٓ :م  :مف ةكمل ى
كوكلل تعال  :ى
و
اح){ ال ورة }ِّٓ :
)كجى تى ٍع ًزيمكٍا يع ٍو ىدةى اللي ىك ً
ى ٍع ى
إاي ٍـ ىد ىر ىجات){ال ورة  }ِّٓ :ى
ً
ؼ ٍىكلً ىواّهي){ ؿ عمراف }ُٕٓ:
اف يو ىخ لك ي
م  :عم عوده )ًكي ىما ىذل يك يـ ال ك ٍوطى ي
اكلوائل)...كو ٍ غكياا ًع ىك نجا){ايعراؼ  }ْٓ :م  :و غكف لاا
م  :وخكفكـ
ى
)ُ ) ويظر  :رح التسػاوؿ ج ػف مالػؾ ِ ٖٕ/ك ػرح التسػاوؿ لممػرادم ص ّْٖ كةا ػوض
الص اف ُِّّ- ُِّ/
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عودها سورتاا){طل  }ُِ :م :
)سيي ي
)كالوى ىم ىر ةى كد ٍرياهي){وس  }ّٗ :م  :ة كدريا لل ى
)ُ)
عم سورتاا))
كال كاهد التي است ػاد اػا الزرك ػي  ،تػدخؿ جموعاػا إػمف اليصػب
عم يزع الخافض السماعي غور ك
ػار
)ك ٍ
اختى ى
ي
المط ىػرد  ،اسػتذياّ ال ػاهد ايكؿ  :ى
كس ػ ةى ٍك ىمػػلي){ايعراؼ }ُٓٓ :فوػػد جعمػػل اليةػػاة كالمعسػػركف فومػػا وطلػػرد فوػػل
يم ى

ةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر ،كةػػد صػ كػرح الزرك ػػي ٌايػػل ))كذػػر فػػي الوػرف الكػروـ ةػػذؼ
الجػػار ،ذػػـ وصػػاؿ الععػػؿ لػ المجػػركر ػػل)) كةػػاؿ الػػدمامويي )) :كةػػد تية ػ ىذؼ
الةركؼ الجارة ً
اذا مع المعمكؿ )ِ) كما ةكي عػف رؤ ػض كيػل ةوػؿ لػل  :كوػؼ
ةت ؟ فواؿ ً :
خور  ،عافاؾ ا﵀  ،م  :عم خور  ،ككوكؿ العرزدؽ :
ص ى
ارت يكمى و
وب ايكؼ ايصا ع
م الياس حر ة ومض
ذا ةوؿ  :ح

عوف
ككذو ػ ػ نا
)ك ٍ
كسػ ػ ػ ةى ٍك ىم ػ ػػلي سػ ػ ػ ى
ػار يم ى
اختى ػ ػ ى
ػر م ػ ػػع يصػ ػ ػ ل  ،ية ػ ػػك ةكل ػ ػػل تع ػ ػػال  :ى
ػرت زو نػدا
ىريج نّ){ايعراؼ }ُٓٓ :م  :مف ةكمل  ،كيةك :
استغعرت ا﵀  ،ك م ي
ي
)ّ)
ػذؼ يمطكػػرد ،
الخوػ ىػر  ،كهػػك مػػع كذرتػػل غوػػر موػػوس)) كوعيػػي كذرتػػل كيػػل ةػ ه
كوعيػػي وكلػػل  :كيػػل غوػػر موػػوس  ،م  :ىيػػل سػػماعي ؛ فمكذػرة ال ػكاهد الوريوػػض
ػيتطرؽ فػػي هػػذا الم ةػػث لػ مػػا ا ػػتار مػػف ايفعػػاؿ ،
فػػي هػػذا المكإػػكع ؛ سػ ك
المطك ىرد
التي تة كدث عياا اليةاة في اب اليصب عم يزع الخافض السماعي ي
 ،ك دخماػػا المعر ػػكف كالمعسػػركف إػػمف هػػذا ال ػػاب فػػي الوػػرف الك ػروـ  ،كهػػذه
ايفعاؿ مرت ض ةسب صػوغاا ترتونػا هجائكوػا  ،هػي  :اختػار  ،كاسػتغعر  ،ك مػر
كزكج  ،كسػكف  ،كسػ كم  ،ك ػكر  ،كصػ كد  ،ككػاؿ
 ،ك ي ا  ،كة كدث  ،كدخػؿ  ،ك

 ،كمس  ،كيكا  ،كيص  ،كهدل  ،ككزف .
)ُ ) ال رهاف في عمكـ الورف ص ٖٗٓ .

)ِ ) ويظر  :ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ مسالض . ٕٓ :
)ّ ) المياؿ الصافي ِ.. ْْٕ/
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يف ىر يج ػ ن
(ك ٍ
كسػػى قى ٍك ىمػ ي
سػ ٍػب ًع ى
ػه ى
ػار يم ى
ُ-اقتػػار  :قػػاؿ ا﵀ تعػػالى  :ى
اقتىػ ى
لِّ ًميقى ًات ىنػػػا) األعراؼ  }ُٓٓ :جمعػػت كتػػب المعػػايي  ،كا ع ػراب  ،كالتعسػػور،

كف )اخت ػػار)

ػتيادا لػ ػ
عمػ ػ عػ ػراب )ةكم ػػل) ميص ػػكنا عمػ ػ ي ػػزع الخ ػػافض اس ػ ن
وتع كدل ل مععكؿ كاةد يعسل  ،كوتع كدل ل الذايي ةرؼ الجر  ،كالتوػدور :

رجّ مف ةكمل  ،فم كمػا ةػذؼ ةػرؼ الجػر )مػف)  ،كصػؿ
اختار مكس س عوف ن

الععؿ لول فيص ل

)ُ)

دج عيد ايكذروف ،
كةاؿ العك رم  )) :كج وجكز ف وككف )س عوف) ن
ك رل كف ال ػدؿ جػػائز عمػ إػعؼ)) )ِ)كجػػاّ فػػي تعسػور ا وػػض كف ا﵀ سػ ةايل
مػػر مكس ػ عموػػل السػػّـ ف واتوػػل  ،كمعػػل س ػ عكف مػػف يػػي س ػرائوؿ  ،لو ػػدكا

ل ا﵀ تك تاـ كيدماـ عم ما فعمكا  ،فاختار مكس عمول السػّـ سػتض رجػاؿ
مػػف كػػؿ سػ ط مػػف سػ اط يػػي سػرائوؿ  ،ف مغػكا اذيػػوف كسػ عوف رجػ نػّ  ،فخمكػػؼ
م ػػياـ رجم ػػوف  ،ف ػػذهب ا ػػـ مكسػ ػ عمو ػػل الس ػػّـ لػ ػ مكإ ػػع ع ػػادة كا تا ػػاؿ
كدعاّ ؛ لوككف ميل كمياـ اعتذار ل ا﵀ عز كجػؿ  ،مػف خطػا يػي سػرائوؿ

في ع ادة العجؿ )ّ).

)ُ ) ويظر  :معايي الورف لمعراّ ُ ، ِٔٓ/كمجاز الورف ي ي ع ودة ص ِٗ  ،كمعػايي
الوػػرف لأخعػػش ص ُٗٗ  ،كجػػامع ال وػػاف لمط ػػرم ٗ ، ُٗ-َٗ/كمعػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل

لمزج ػػاج ِ ، َّٖ/عكاعػ ػراب الو ػػرف لمية ػػاس ص ِّٓ  ،كم ػػكؿ عػ ػراب الوػػػرف لمووس ػػي

ُ ، ِِّ/كالكسوط لمكاةدم ِ ، ُْْ/كالك ػاؼ ِ ، ُٖٓ/كالمةػرر الػكجوز ج ػف عطوػض
ِ ، ْٓٗ/كال واف في غروب عػراب الوػرف ُ ، ّٕٔ/كالت وػاف لمعك ػرم ُ ، ْْٓ/كال ةػر
المةوط ي ي ةواف ْ ، َْٓ/كالدر المصكف ٓ.. ْٕٓ/

)ِ ) الت واف ُ ، ْْٓ/كويظر  :ال ةر المةوط ْ ، َْٓ/كالدر المصكف ٓ.. ْٕٓ/
)ّ ) ويظػػر  :جػػامع ال وػػاف ٗ ، َٗ-ٖٖ/كمعػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل ِ ، َّٖ/كالكسػػوط فػػي
تعسور الوػرف المجوػد لمكاةػدم ِ ، ُْٓ/كالك ػاؼ ِ ، ُٖٓ/كالمةػرر الػكجوز ِ، ْٓٗ/

كال ةر المةوط ْ. َْٓ/
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فود ت وكف مف التعسور كيل كجب عم ةكـ مكس عمول السّـ جمػوعاـ

جموعػػا
ف وعتػػذركا ﵀ تعػػال  ،فاػػذا هػػك المعيػ ايكؿ الػػذم اةتإػ اختوػػارهـ
ن

لاػ ػػذا اجعتػ ػػذار  ،كل كمػ ػػا كػ ػػاف مػ ػػف المتعػ ػػذر  ،ك ػ ػ ال ف وػ ػػذه كا جمػ ػػوعاـ ،
ل
وإػػاـ كةإوإػػاـ ل ػ

رض المووػػات  ،جػػاز لتةووػػؽ هػػذا الاػػدؼ ف ويػػكب

عػػياـ مػػف ومػػذماـ كوػػتكمـ مسػػاياـ  ،فاختػػار مكسػ عموػػل السػػّـ مػػياـ سػ عوف

رجػ نػّ  ،كهػػذا اجختوػػار ةوػػؽ هػػذه اليوا ػػض التػػي ت ػ ل مػػا يوس ػ كم الوػػكـ مجمػػس
عإاّ ومذؿ كػ اؿ مػياـ ةكمػل  ،ك ةز ػل  ،ك طائعتػل ،
ال رلماف  ،الذم وإـ
ن
مر  ،كيػل
كهذا هك الذم فعمل مكس عمول السّـ  ،فود جاّ في التعسور ،كما ك
اختػػار مػػف كػػؿ س ػ ط سػػتض  ،ككػػؿ س ػ ط كػػاف ومذػػؿ ة ومػػض مػػف ة ػػائماـ اجذيتػػي

ػدج مػف الوػكـ ؛
ع رة  ،لذلؾ اةتإ هذا التعسور ف وجعؿ )سػ عوف رج نػّ) ن
يكيػػل ةػػد يروػػد مػػف الس ػ عوف رجػ نػّ ف وككي ػكا يػػائ وف عػػف جموػػع يػػي س ػرائوؿ ؛

ذلؾ اف ياب كؿ سػتض  ،ك إػعض مػياـ عػف ة ومتػل ؛ فاػـ اػذه اليوا ػض ةػد ت ٌػـ
اعتػػذار كػػؿ الوػػكـ  ،فكاكيػػل ةػػد اختوػػر الوػػكـ كمٌاػػـ ؛ لػػذا ةػػكؿ ػ ك
ػاف فػػي ع ػراب
)ةكمػػل) ميصػػكنا عػػؿ يػػزع الخػػافض  ،هػػذا ا عػراب الػػذم ومػػزـ ف تكػػكف ا وػػض
توػػدور  :مػػف ةكمػػل  ،ج وتع ػوكف فو ػل هػػذا المعي ػ الم ػراد  ،كجةتمػػؿ ف وكػػكف
المعيػ ػ

كف مكسػ ػ عمو ػػل الس ػػّـ ة ػػد اخت ػػار سػ ػ عوف رج ػ نػّ م ػػف سػ ػ ط كاة ػػد ،

فػ ػػإعراب )ةكمػ ػػل) ذف ميص ػ ػػكنا عم ػ ػ ي ػ ػػزع الخػ ػػافض تةرو ػ ػػؼ لتعسػ ػػور ا و ػ ػػض
ػكخي الدةٌػ ػػض فػ ػػي ا ع ػ ػراب  ،لكػ ػػاف وي غػ ػػي ع ػ ػراب
كموصػ ػػكدها  ،كلػ ػػك رديػ ػػا تػ ػ ٌ
)س ػ عوف) ػػدؿ كػػؿ مػػف كػػؿ اليوا ػػض ؛ يكيػػل لػػـ تكػػف الغاوػػض مػػف اختوػػار هػػؤجّ
السػ ػ عوف ف وت ػػكب ا﵀ عم ػػواـ فةس ػػب  ،ػػؿ الغاو ػػض ف وت ػػكب عمػ ػ ك ػػؿ ي ػػي
سراذوؿ  ،عد ف مذكمكا عياـ مف ودعك مساياـ .

ػاض َّ
ػاس
يضػكاٍ ًم ٍػف ىح ٍيػ ي
ػث أىفىػ ى
ِ-اسػتغفر  :ةػػاؿ ا﵀ تعػال ( :ثيػ َّػـ أ ًىف ي
النػ ي
ً
ك ً
ً
يـ) البقرة  }ُٗٗ :ةاؿ سو كول  ،كما م كػر ،
ى ٍ
استى ٍغف يركاٍ المٌ ىه إ َّف المٌ ىه ىمفي ه
كر َّرح ه
في اب اليصب عم يزع الخافض )) :كميل ةكؿ ال اعر )مف ال سوط)
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ً
ىر ك
الكجلي كالعم يؿ
ب الع ًاد لول ٍ
ستغعر ا﵀ى ذينا لى ٍس ي
ت يم ٍةص ىولي
ي
)ُ)
...ك س ػػتغعر ا﵀ م ػػف ذل ػػؾ  ،فم كم ػػا ة ػػذفكا ة ػػرؼ الج ػػر عم ػػؿ العع ػػؿ)) كة ػػاؿ

ػادا ال و ػػت يعس ػػل )) :كك ػػذلؾ ك ػػؿ خ ػػافض ف ػػي
الم ػػرد ف ػػي ه ػػذا ال ػػاب مست ػ ن
مكإع يصب ؛ ذا ةذفتل كصؿ الععؿ فعمؿ فوما عده...كةاؿ ال اعر :
ً
ىر ك
الكجلي كالعم يؿ
ب الع ًاد لول ٍ
ستغعر ا﵀ى ذينا لى ٍس ي
ت يم ٍةص ىولي
ي
)ٓ)
)ْ)
)ّ)
)ِ)
م  :مف ذيب)) كمذؿ هذا ةاؿ الذمػايويي كالجرجػايي كا ػف وعػوش
كالرإػ ػػي ايسػ ػػت ار اذم

)ٔ)

كاي ػ ػػمكيي

)ٕ)

كالسػ ػػوكطي

)ٖ)

مست ػ ػػادوف ال وػ ػػت

ال عرم يعسل  ،ك التودور يعسل  ،ككذلؾ جاّ اجست ااد ل لمغرض يعسػل فػي

المعػػاجـ المغكوػػض

)ٗ)

فوػػد كذػػر مػػا است ػػاد اليةػػاة كالمغكوػػكف اػػذا ال وػػت  ،عمػ

الرغـ مف كياـ ةد جمعكا عم

كف ةائمل مجاكؿ  ،كلـ وست اد ةد مياـ  ،كج

معسر مف المعسروف ال ػاهد الوريػي  ،ػؿ لػـ وخطػر ػاؿ ةػدهـ  ،ةتػ ةػاؿ
ً
السموف الةم ي في ةكلل تعال ) :ك ً
وـ){ال وػرة :
ى ٍ
استى ٍغع يركٍا المٌػلى ً كف المٌػلى ىغعي ه
ػكر كرة ه
ُٗٗ} )) :ةكلػػل )كاسػ ػتغعركا ا﵀) اس ػػتغعر  :وتعػ ػ كدل جذي ػػوف  ،كلام ػػا يعس ػػل ،

)ُ ) كتاب سو كول تةووؽ هركف  ، ّٕ/ُ :كتةووؽ دوع .ِٕ-ُٕ/ُ :
)ِ ) الموتإب ِ. ُِّ/
)ّ ) ويظر  :العكائد كالوكاعد ص ِٔٔ .
)ْ ) ويظر  :الموتصد في رح ا وإاح ُ. ُْٔ/
)ٓ ) ويظر  :رح المعصؿ ْ. ِٕٗ/
)ٔ ) ويظر  :رح كافوض ا ف الةاجب ِ.ِٔ/
)ٕ ) ويظر  :ةا وض الص اف عم

رح اي مكيي ِ.ُُْ/

)ٖ ) ويظر  :اي اه كاليظائر ِ.ُُٕ/
)ٗ ) ويظر  :لساف العرب ُُ ،ْٔ/كتاج العركس ُّ. ُّٕ/
1181

كالذػػايي ػػ)مف)  ،يةػػك  :سػػتغعر ا﵀ مػػف ذي ػػي  ،كةػػد وةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر ،

كوكلل :

ً
ىر ك
الكجلي كالعم يؿ
ب الع ًاد لول ٍ
ستغعر ا﵀ ذينا لى ٍس ي
ت يم ٍةص ىولي
ي
)ُ)
ه ػػذا م ػػذهب س ػػو كول  ،كجما ػػكر الي ػػاس  ،كة ػػاؿ ا ػػف الطػ ػراكة  :كي ػػل وتعػ ػ كدل

لواما يعسل صالض  ،عكاكيما وتع كدل ػ)مف)  ،لتإميل مػا وتعػ كدل اػا  ،فعيػده :
ت لوػل مػف كػذا )ِ) ،كلػـ وجػح  :اسػتغعر ،
استغعرت ا﵀ مف كذا  ،معي  :ت ي
ي
فػ ػػي الوػ ػػرف متع ػ ػ لدوا ٌج لػ ػػأكؿ فوػ ػػط  ،فا كمػ ػػا ةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :كاسػ ػ ً
ػتغع ٍر ًل ػ ػ ىذ ٍي ً ىؾ)
ن
ً
ً
ً
اسػتى ٍغعرم ل ىذ ٍي ًؾ){وكسػػؼ ...}ِٗ :فالظػاهر كف هػذه الػػّـ جـ
)ك ٍ
{غػافر  }ٓٓ :ى
العمض  ،ج جـ التعدوض  ،كمجركرها مععكؿ مف جمل  ،ج مععكؿ ل))
كهػ ػػذا دلوػ ػػؿ وتكػ ػػرر  ،م ػ ػرة تمػ ػػك خػ ػػرل  ،عم ػ ػ

)ّ)

فك اليةػ ػػاة ك ت ػ ػػاعاـ

المعر وف كالمعسروف ةد جعمكا عر العػرب مصػدرهـ المغػكم ايكؿ كايساسػي

 ،موػػدموف ٌوػػاه عمػ لغػػض كتػػاب ا﵀  ،خػػّؼ مػػا زعمػكا  ،فم كمػػا كػػاف هػػذا هػػك
الكاةػػع  ،فمػػف ال ػػدواي ف وست ػػاد جمػػوعاـ ال وػػت المػػذككر  ،كلػػـ وست ػػاد
ةػػد مػػياـ ال ػػاهد الوريػػي الػػذم كرد عم ػ

ػػاكمض وػػت ال ػػاعر المجا ػػكؿ ،

ةت ػ زعػػـ صػػاةب الػػدر المصػػكف فػػي عمػػكـ الكتػػاب المكيػػكف  ،المػػتكمـ عػػف

ػدوا
لسػػايل كلسػػاياـ  ،اكيػػل ))لػػـ وجػػح )اسػػتغعر)  ،فػػي الوػػرف الك ػروـ ٌج متعػ ن
لػأكؿ فوػط)) فأكياػـ عيػكا اسػتي اط ةكاعػد المغػض مػػف ػعر العػرب  ،كلػـ وعيػكا
جموعا ةكلل تعال ) :ةىاليكٍا ىوا ىى ىايا
استي اطاا مف لغض الورف الكروـ  ،فود يسكا
ن
ًً
ً
وف){وكسػػؼ  }ٕٗ :فعاعػػؿ )اسػػتغعر) إػػمور
اسػػتى ٍغع ٍر لىىيػػا يذييكى ىيػػا ًكيػػا يككيػػا ىخاطئ ى
ٍ
ػت) وعػكد لػ ) ايػا)  ،كمععكلػل ايكؿ مةػذكؼ ،
مستتر كجكنػا  ،توػدوره ) ي ى

)ُ ) مرت ترجمتل في الم ةث ايكؿ .
وإا  ،ويظر  :الموتصد ُ.ُٔٓ-ُْٔ/
)ِ ) كهذا ما ذهب لول الجرجايي ن
)ّ ) الدر المصكف ِ. ّّٕ-ّّٔ/
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ككذور ما وةذؼ لمعمػـ ػل ؛ ك
يف المػراد ػل هػك )ا﵀) سػ ةايل فػي كػؿ مػرة ؛ ذ
نا
ج تيطمىب المغعرة ٌج ميل جؿ كعّ  ،ك)ذيك يا) مععكلل الذايي  ،فما ذهب لوػل
ا ف الطراكة )ُ) ،كما يومل ))الدمامويي عف ا ف الةاجػب كغوػره  ،كف )اسػتغعر)
وتعػ كدل لمذػايي تػارة يعسػل  ،كتػارة ػ ً
)مػف))) )ِ) هػك الةػؽ  ،كلػوس ذمػض يصػػب
عم يزع الخافض ؛ يكيل ذا رود مف الذايي ةد معايي ) ًمف) التػي مػف وياػا
معي واف الجيس ج كر ً
ػ)مف) ذ ما مػف اسػـ يج كػر ةػرؼ مػف ةػركؼ الجػر ،
ي
ٌج مػػف جػػؿ ف وةمػػؿ هػػذا اجسػػـ دجلػػض هػػذا الةػػرؼ  ،يةػػك مػػا ةػ كدر اليةػػاة :
ستغعر ا﵀ مف ذيب  ،كجر الذايي عد )استغعر) ػ ً
)مف) لػـ وػرد فػي الوػرف

 ،عكاذا يروػػد مػػف الذػػايي معي ػ المععكلوػػض جػػيّ ػػل ميصػػكنا  ،كوكلػػل تعػػال
ًً
ً
وف){وكسؼ }ٕٗ :
استى ٍغع ٍر لىىيا يذييكى ىيا ًكيا يككيا ىخاطئ ى
)ةىاليكٍا ىوا ىى ىايا ٍ

:

ّ-أمػػػر  :كرد العع ػػؿ ) م ػػر) ف ػػي الو ػػرف الكػ ػروـ متعػ ػ لدوا لػ ػ مععكل ػػل

الذايي ةػرؼ الجػر )ال ػاّ) فػي كذػر مػف ذّذػوف مكإ نػعا  ،كلػـ وػرد كلػك م كػرة
يس ٍػك ىف
ٍم ير ى
اس ًػاٍل ًلر ىكتى ى
كف الكي ى
كاةدة يمتع لدوا لول يعسل  ،مف ذلؾ ةكلل تعال )ىتىا ي
ىيعي ىس يك ٍـ){ال ورة  }ْْ :فةذؼ ةػرؼ الجػر كيصػب المجػركر عػد ) مػر) كارد
في ال عر  ،ؿ في إركراتل  ،كج كجكد لل في لغض الورف الكروـ

ض أ ٍىزىك ً
ىس َّر َّ
الن ًبي إًلىى ىب ٍع ً
اج ًػه
(كًا ٍذ أ ى
ْ-أنبأ ك كنبَّا  :قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
ض ىعػف ىب ٍع و
ػض ىفمى َّمػا
ىت ًب ًه ىكأى ٍظ ىى ىرني المَّ يه ىعمى ٍي ًه ىع َّر ى
ىح ًديثنا ىفمى َّما ىن َّبأ ٍ
ىع ىر ى
ض يه ىكأ ٍ
ؼ ىب ٍع ى
ً
ىؾ ىوػ ىذا قىػ ى ً
ير) التحػػريـ  }ّ :ةػػاؿ
ىنبػأ ى
ىوػا ًبػ ًػه قىالىػ ٍ
ىن َّبأ ى
ػت ىمػ ٍػف أ ى
ػيـ ا ٍل ىق ًب ي
ػاؿ ىن َّبػأىن ىي ا ٍل ىعمػ ي
ػت زوػ نػدا ووػػكؿ كػػذا  ،م  :عػػف
سػػو كول عػػف الععػػؿ )يكػػا) )) :ككمػػا توػػكؿ  :ييل ٍئػ ي

)ُ ) ويظر  :الدر المصكف ِ. ّّٕ-ّّٔ/
)ِ ) ةا وض الص اف ِ.ُُْ/
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)ُ)
ت ًل) صؿ  :يكا
زود)) كجاّ في الدر المصكف )) :ةكلل تعال  ) :ىفمى كما ىيكاى ٍ
 ،ك ي ػػا  ،ك خ ػػر  ،كخكػػر  ،كة ػ كدث  ،ف وتع ػ كدل جذيػػوف  ،ل ػ ايكؿ يعسػػاا ،

كالذػػايي ةػػرؼ الجػػر  ،كةػػد وةػػذؼ الجػػار تخعوعنػػا  ،كةػػد وةػػذؼ ايكؿ لمدجلػػض
عمول  ،كةد جاّت اجستعماجت الذّذض في هذه ا وات  ،فوكلل تعػال  ) :ىفمى كمػا
ت ًل) تعػ كدل جذيػوف  ،ية ًػذؼ كلامػا  ،كالذػايي مجػركر ال ػاّ  ،م  :يكػات
ىيكاى ٍ
ًً
ىؾ
)مف ٍىي ىػا ى
ل غورها  ،كةكلل تعال  ) :ىفمى كما ىيكاىها ل) ذكرهما  ،كةكلل تعال  :ى

هذا) ذكرهما كةذؼ الجار))

)ِ)

كالطا كمػ ػػض الك ػ ػػرل فػ ػػي هػ ػػذه الوإػ ػػوض كف اليةػ ػػاة كالمعس ػ ػروف فػ ػػي ػ ػػاب

اليصب عم يزع الخافض  ،جعمكا المجركر كالميصػكب معيػ كاة نػدا  ،ككمػا
)ّ)
ةاؿ الذمايويي )) :كؿ هذا معي كاةد))

كالععػ ػػؿ ) ي ػ ػػا)  ،كرد متع ػ ػ لدنوا ل ػ ػ مععكلػ ػػل الذػ ػػايي ال ػ ػػاّ  ،فػ ػػي ةكلػ ػػل
ك
تع ػػال  :ك
ػاؿ ىي ًيئ ػػكيًي
إ ػػاي ٍـ ىعمىػ ػ اٍل ىمّىئً ىك ػ ًػض فىوىػ ى
ىس ػ ىػماّ يكماىػػا ذيػ ػ كـ ىع ىر ى
)ك ىعم ػ ىػـ ىد ىـ اي ٍ
ى
ًاىسماّ هػؤجّ ًف يكيتيـ ً ً
وف {ُّ} ةىػاليكٍا يسػ ٍ ىة ىاي ىؾ جى ًعٍم ىػـ لىىيػا ً ٌج ىمػا ىعمك ٍمتىىيػا
صػادة ى
ٍ ى
ٍى ىي
اؿ وا ىدـ ىي ً ٍئاـ ًا ً
ً
ًكي ىؾ ى ً
ىس ىػمآئً ًا ٍـ
ىس ىمآئ ًا ٍـ ىفمى كما ىي ىػا ي
ىه ٍـ ًا ٍ
ي ٍ
وـ {ِّ} ةى ى ى ي
وـ اٍل ىةك ي
ىيت اٍل ىعم ي
ىعمىػـ ىغ ٍوػب الس ً
ك ً
ات كاي ٍىر ً
كف ىك ىمػا يكيػتي ٍـ
ةى ى
ض ىك ٍ
ى
ىعمى يػـ ىمػا تيٍ يػد ى
ى
اؿ ىلى ٍـ ى يةؿ ل يك ٍـ ليي ٍ ي
كػم ىاك ى
كف {ّّ}){ال ورة }ّّ-ُّ :
تى ٍكتي يم ى
كة ػػد اس ػػتعممت ال ػػاّ ف ػػي ه ػػذه المكاإ ػػع ؛ يكي ػػل رو ػػد ا ػػا معيػ ػ م ػػف

معايواػػا ايصػػموض كايساسػػوض  ،كهػػك معي ػ ا لصػػاؽ  ،فوػػد يروػػد لصػػاؽ فعػػؿ
ا ي ػػاّ ايس ػػماّ  ،كه ػػك معيػ ػ مياس ػػب لتعس ػػور ه ػػذه ا و ػػات  ،ذ الموص ػػكد

)ُ ) كتاب سو كول تةووػؽ هػركف  ، ّٖ/ُ :كتوػدوـ ػدوع  ، ّٕ/ُ :كويظػر  :ػرح كتػاب
سو كول لمسورافي ُ، َِٖ/
)ِ ) َُ. ّْٔ/
)ّ ) العكائد كالوكاعد ص ِْٔ .
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لصػاؽ عّمػض لعظوػض المسػػموات  ،كةػد كرد متعػ لدنوا لػ مععكلػل الذػايي يعسػػل
ػض ٍىزك ً
ىس كر الكي ً حي ًلى ى ٍع ً
اج ًػل ىة ًػدوذنا
في مكإع كاةد  ،هك ةكلل تعال  :ى ع
)كًا ٍذ ى
ى
ض ىعف ى ٍع و
ىها ً ًل
ىت ً ًل ىكى ٍ
ظاى ىرهي المكلي ىعمى ٍو ًل ىع كر ى
ىفمى كما ىيكا ٍ
إلي ىك ٍ
ض ىفمى كما ىيكا ى
ىع ىر ى
ؼ ى ٍع ى
ً
ىؾ ه ىذا ةى ى ً
وـ اٍل ىخ ً يور){التةروـ }ّ :
ةىالى ٍ
ت ىم ٍف ىي ىا ى ى
اؿ ىيكاىي ىي اٍل ىعم ي
كما كف استعماؿ ال اّ كاف مياسنا لموػاـ ا وػات السػا وض  ،ف ك
ػإف خػذفاا
تمامػػا لموػػاـ هػػذه ا وػػض  ،فوػػد جػػاّ فػػي سػ ب يزكلاػػا كف الرسػػكؿ ،
هيػػا مياسػػب ن
ػر لزكجتػػل ةعصػػض  ،رإػػي ا﵀ عياػػا  ،كطمػػب
صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمكـ  ،سػ كػر سػ ًا

مياػػا ف ج تع ػػول ٌ ،ج كياػػا خ ػػرت ػػل عائ ػػض  ،رإػػي ا﵀ عياػػا  ،فغإػػب
لػػذلؾ رسػػكؿ ا﵀  ،صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمكـ  ،فةمػػؼ ف ج وػػدخؿ عمػ ك
ػار
ػواف ػ نا
ظاى ىػرهي المكػلي ىعمى ٍو ًػل))) م  :طمػع ا﵀ ي وػل
)كى ٍ
فيزلت وػض التةػروـ  ،كةكلػل تعػال  :ى
عم ةكؿ ةعصض لعائ ض))

)ُ)

فوػػد عج ػػت ةعصػػض  ،رإػػي ا﵀ عياػػا  ،كيػػل كوػػؼ عمػػـ رسػػكؿ ا﵀ ،

صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ  ،كػػؿ مػػا خ ػػرت ػػل عائ ػػض  ،رإػػي ا﵀ عياػػا  ،كهػػذا

الموػػاـ اةتإػػي ف وتعػػدل ) ي ػػا) ل ػ مععكلػػل الذػػايي يعسػػل  ،كالتع وػػر عػػف
ف ػػائاا الس ػػر دجل ػػض المععكلو ػػض ؛ يكي ػػل يرو ػػد اجةتػ ػكاّ عمو ػػل  ،كاس ػػتوعا ل كمكػػل
تعاصومل .

ك وػػف مكػػاف الوػػكؿ اليصػػب عم ػ يػػزع الخػػافض  ،فومػػا وتعمكػػؽ الععػػؿ

)يكػا) ؟! ذ اختمػػؼ تع لدوػػل لػ الذػػايي ػاختّؼ الدجلػػض كالمواصػػد  ،فم كمػػا يروػػد

ػاؿ جى
لص ػػاؽ معي ػػاه ػػالمععكؿ الذ ػػايي تعػ ػ كدل لو ػػل ال ػػاّ  ،كوكل ػػل تع ػػال ) :ةى ػ ى
ً
ػاـ تيٍرىزةىايًػ ًػل ًجك ىيكاٍتي يك ىمػػا ًتىا ًٍكومًػ ًػل){ وكسػػؼ  }ّٕ :كل كمػػا روػػد مػػف هػػذا
ىواٍتو يك ىمػػا طى ىعػ ه
)م ػػف) الت عوإ ػػوض  ،كوكل ػػل تع ػػال ) ية ػػؿ جك
المعع ػػكؿ عإ ػػل  ،تعػ ػ كدل لو ػػل ػ ػ ً
ىخ ى ًاريك ٍـ){التك ض  }ْٗ :كل كمػا يروػد معيػ
تى ٍعتىًذ يركٍا لىف حي ٍؤ ًم ىف لى يك ٍـ ةى ٍد ىيكا ىىيا المٌلي ًم ٍف ٍ

)ُ ) زاد المسور ٖ. َٖ/
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المج ػ ػػاكزة  ،تعػ ػ ػ كدل لو ػ ػػل ػ ػ ػػ)عف)  ،كوكل ػ ػػل تع ػ ػػال ) :كىيلػ ػ ػ ٍئاـ ع ػ ػػف إ ػ ػ ٍػو ً
ؼً
ى
ى يٍ ى
ً
لةػ ًػذؼ خافإػػل ،
وـ){الةجػػر  }ُٓ :كلػػك روػػد ا ػػتماؿ معيػ الععػػؿ عموػػل ي
ٍ اىره ى

كهذا المراد لـ ورد في )يكا)  ،في الوػرف الكػروـ فومػا يسػ كمي اليصػب عمػ يػزع
)يل ػ ٍّ
الخػػافض السػػماعي  ،كلكػػف كرد فومػػا يس ػ لمي الوواسػػي كوكلػػل تعػػال  :ى
ػادم ىليػػي ىىيػػا اٍل ىغعيػػكر ك ً
ًع ػ ً
وـ){الةجػػر  }ْٗ :كهػػذا دلوػػؿ عم ػ كف مػػا يس ػ لمي
ى
ي
الرة ي
المصدر المؤكؿ  ،هك في الةوووض جممض  ،كةد رود هيا ف تككف يمع لسرة لدجلض

)يل ٍّ) لذلؾ لـ وتع كد لواا ةرؼ الجر .
الععؿ  :ى
كهػػذا دلوػػؿ وتكػػرر عمػ طػػّف الوػػكؿ اليصػػب عم ػ يػػزع الخػػافض ؛
ك
م خافض كاف  ،ج يوؤت
يف ك

ل ٌج لةاجض الععؿ  ،ك السواؽ ل دجلتل .

ػت
ٓ-دقػػؿ  ،كسػػكف  :ةػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ )) :كةػػكؿ جماعػػض فػػي  :دخمػ ي
الػػدار  ،ك المسػػجد  ،ك السػػكؽ  :كف هػػذه الميصػػك ات ظػػركؼ  ،عكاكيمػػا وكػػكف
ظرفنػػا مكايًوػػا مػػا كػػاف م اما...كالصػكاب كف هػػذه المكاإػػع عمػ
)ُ)
تكسعًا))

سػػواط الجػػار

كة ػػاؿ ا ػػف عوو ػػؿ  )) :ذا تو ػػرر ٌف المك ػػاف المخ ػػتص م ػػا ل ػػل ةط ػػار
تةكوػػل  ،ج ويتصػػب ظرفنػػا  ،فػػاعمـ كيػػل سػػمع يصػػب كػػؿ مكػػاف مخػػتص مػػع :

ػت ال و ػػت ،
)دخ ػػؿ)  ،ك)س ػػكف)  ،كيص ػػب ال ػػاـ م ػػع )ذه ػػب)  ،ية ػػك :دخم ػ ي
ػت ال ػ ػػاـ  ،كاختمػ ػػؼ اليػ ػػاس فػ ػػي ذلػ ػػؾ  ،فووػ ػػؿ  :هػ ػػي
ػكيت الػ ػػدار  ،كذه ػ ػ ي
كسػ ػ ي

ميصػػك ض عمػ الظرفوػػض ػػذكنذا  ،كةوػػؿ  :ميصػػك ض عمػ

سػػواط ةػػرؼ الجػػر ،

ػت فػػي الػػدار  ،فةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر  ،فايتصػػب الػػدار  ،يةػػك :
كايصػػؿ  :دخمػ ي
)ِ)
ودا  ،كةوؿ  :ميصك ض عم التت ول المععكؿ ل))
مررت ز ن
ي

)ُ ) مغيي الم وب ِ. ٕٓٔ/
)ِ ) رح ا ف عووؿ ُ. ٖٓٓ-ْٖٓ/
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)كًا ٍذ يةٍم ىيػػا ٍاد يخميػكٍا
كجػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف  ،فػػي تعسػػور ةكلػػل تعػػال  :ى ع
ػث ً ػ ٍئتي ٍـ ىرىغػدان){ا ورة )) :}ٖٓ :هػذه  :ميصػك ض عمػ
ىه ًػذ ًه اٍلوى ٍرىوضى فى يكميكٍا ًم ٍياىػا ىة ٍو ي
الظرؼ عيػد سػو كول  ،كعيػد ايخعػش عمػ المععػكؿ ػل  ،كذلػؾ كف كػؿ ظػرؼ
مكاف مخػتص ج وتعػ كدل لوػل الععػؿ ٌج ػػ)في) توػكؿ  :صػموت فػي المسػجد ،
صموت المسجد ٌ ،ج ما استذيي  ،كمف جممض مػا اسػتذي )دخػؿ) ،
كج توكؿ :
ي
دخمت ال وت  ،كالسػكؽ  ،كهػذا مػذهب سػو كول
مع كؿ مكاف مختص  ،يةك :
ي

ػدمت) فػي
 ،كةاؿ ايخعش  :الكاةع عد :
دخمت  ،مععكؿ ل كالكاةع عد )ه ي
ي
ػدمت ال و ػػت  ،فمػػك ج ػػاّ )دخػػؿ) م ػػع غوػػر الظ ػػرؼ تع ػ كدل ػ ػػ)في)
ةكلػػؾ  :هػ ي

ػت ايمػ ىػر  ،ككػػذا لػػك جػػاّ الظػػرؼ
ػت فػػي ايمػػر  ،كج توػػكؿ  :دخمػ ي
يةػػك  :دخمػ ي
)ُ)
المختص مع غور )دخؿ) تع كدل ػ)في) ٌج ما ذ))
مػػا كػػاف وي غػػي لميةػػاة كالمعس ػروف ف ت ػػكؿ عمػػواـ ةإػػوض جػػر الػػدار

كيص اا  ،فمف المعمػكـ كف الخػافض مػا اسػتعمؿ ٌج رادة مػا دؿ عموػل  ،كةػد
ػوكف اليةػػاة لكػػؿ خػػافض معايوػػل ايساسػػوض  ،كالذايكوػػض المسػػتواة مػػف السػػواؽ ،

فايصؿ في الخافض )في) ف وعود معي الدخكؿ في ال يّ  ،فوكليػا  :دخػؿ

ود في الدار  ،وعود دخكلل الدار مف جاض معويض  ،كصار في جكفاا  ،معي
زه
كف ال ػػدار ةاطت ػػل كاةتإ ػػيتل  ،كه ػػذا ه ػػك المعيػ ػ المػ ػراد م ػػف ةكل ػػل تع ػػال :
ًً
ً
)ك ٍىد ىخٍم ىي ً
وف){ايي واّ }ٖٔ :
ي
اه ٍـ في ىر ٍة ىمت ىيا ًكيايـ لم ىف الصكالة ى
ى
عكاذا لػػـ يػػرد مػػا دلػػت عموػػل )فػػي) فمػػف ال ػػدواي ف وتطمػػب هػػذا المػراد
ةػػذفاا  ،كيصػػب الػػدار عم ػ المععكلوػػض  ،ك ػػل تتسػػع دائ ػرة الػػدخكؿ  ،كتكػػكف
جاػػات الػػدار الخارجوػػض جموعاػػا ميافػػذ لمػػدخكؿ  ،وػػدخؿ مػػف ٌواػػا ػػاّ  ،عكاذا
دخماػػا اةت ػ ٌؿ فإػػاّها الػػداخمي ؛ لوجػػكؿ فواػػا كػػؿ ةروػػض  ،كهػػذا هػػك المعي ػ

)ُ ) الدر المصكف ُ. ِّٕ/
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ىه ىػؿ اٍل ًكتى ً
)كلى ٍػك ك
ػاب ىمييػكٍا ىكاتكوى ٍػكٍا
ىف ٍ
المراد مف عػدـ اسػتعمالاا فػي ةكلػل تعػال  :ى
يد ىخٍم ىياهـ جكي ً
ات الكي ًع ًوـ){المائدة }ٔٓ :
لى ىكعك ٍرىيا ىع ٍياي ٍـ ىسو ىلئاتً ًا ٍـ ىك ٍ
يٍ ى

ػت ً كف
كلاػػذا يصػ ػ ت )الوروػػض) عمػ ػ المععكلوػػض ف ػػي ةكلػػل تع ػػال ) :ةىالىػ ٍ
ً
كؾ ً ىذا ىد ىخميكا ةىروضن ى ٍفس يدكها كجعميكا ً
ىع كزةى ٍ ً ً ك
كف){اليمؿ :
اٍل يممي ى
ىهماىا ىذلضن ىك ىك ىذل ىؾ ىو ٍع ىعمي ى
ٍى ى ى ى ى ى
ّْ} فوػػد روػػد دجلػػض المععكلوػػض ف وسػػتكعب دخػػكلاـ الوروػػض  ،كهكػػذا ذا دخ ػؿ

كعرإػػا ،
العػػاتةكف ةروػػض عيػػكة  ،دخمكهػػا مػػف كػػؿ جاػػض  ،ذػػـ جػػالكا فواػػا طػػكنج
ن
)كًا ٍذ يةٍم ىيػػا ٍاد يخميػكٍا ىه ػ ًػذ ًه اٍلوى ٍرىو ػضى
وإػػا مػػف ةكلػػل تعػػال  :ى ع
كهػػذا هػػك المعي ػ الم ػراد ن
ػث ً ػ ػ ٍئتي ٍـ ىرىغػػدان){ا ورة  }ٖٓ :فيصػ ػ ت )الوروػػض) عمػ ػ المععكلو ػػض
فى يكمي ػكٍا ًم ٍياىػػا ىة ٍوػ ي
لتػػدؿ عم ػ اتسػػاع ميافػػذ الػػدخكؿ لواػػا  ،كالخطػػاب مكجػػل ل ػ

يػػي س ػرائوؿ ،

كةد كايكا اذيتػي ع ػرة ة ومػض  ،كلاػذا الغػرض يصػ ت )الوروػض) عمػ المععكلوػض
ً
ػث
اسػ ػ ػ ػ يكييكٍا ىهػ ػ ػ ػ ًػذ ًه اٍلوى ٍرىوػ ػ ػ ػضى ىك يكميػ ػ ػ ػكٍا ًم ٍياىػ ػ ػػا ىة ٍو ػ ػ ػ ي
ف ػ ػ ػػي ةكل ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػػال ) :ةو ػ ػ ػ ىػؿ لىايػ ػ ػ يػـ ٍ
ً ٍئتي ٍـ){ايعراؼ }ُُٔ :
فكما يرود تكسوع دائرة دخكلاـ ل الوروض ؛ لكذرة ة ائماـ كتعددها يروػد

وإػػا تكسػػوع ميػػازؿ سػػكياهـ ؛ فعيػػد اسػػتعماؿ )فػػي) كةكليػػا  :وػػا يػػي س ػرائوؿ
ن
اسػػكيكا فػػي هػػذه الوروػػض  ،وص ػ المعي ػ  :اتخػػذكا لكػػـ مسػػاكف داخػػؿ الوروػػض ،

كهػػذا المعيػ وعسػ المجػػاؿ يف ووػػاؿ مذػػؿ هػػذا لجماعػػض خػػرل ك خػػرل ؛ ك
يف

)الوروػػض) اسػػتعماؿ )فػػي) ص ػ ةت ظرفنػػا لمػػف وروػػد السػػكف فواػػا  ،كمػػا عيػػد
)اس يكييكٍا ىه ًػذ ًه اٍلوى ٍرىوضى) وككف المعي  :اتخػذكا هػذه
ةذفاا  :كما ةاؿ ا﵀ تعال ٍ :
الوروض يس ٍكنيا لكـ  ،فّ تككف معي  :اجعمكا لكـ فواا مساكف  ،ذ زومت عياا
ةكلكها ل مساكف لكػـ  ،م  :ك ك
ػاف ا﵀ ،
دجلض الظرفوض  ،ؿ تككف معي  :ل
س ػ ةايل  ،ممككاػػـ وكاهػػا  ،فتا كمػػؿ العػػرؽ فػػي المعي ػ  ،ػػوف اسػػتعماؿ الخػػافض
كعدمػػل ؛ ممػػا وػػدؿ عم ػ

المكاإع كيةكها .

طػػّف الوػػكؿ اليصػػب عم ػ يػػزع الخػػافض فػػي هػػذه
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ً
ػكر ًع و
اهـ ً يةػ و
وف){الػػدخاف :
َّٔ -
زكج  :ةػػاؿ ا﵀ تعػػال  ) :ىك ػ ىذل ىؾ ىكىزكك ٍج ىي ػ ي
ْٓ} ال ػػاّ هيػػا فػػادت معي ػ ا لصػػاؽ  ،كالمعي ػ  :اةت ػراف تػػزكوجاـ ػػالةكر
العوف  ،فػإذا يروػد رفػع هػذا التػزكوج مػف درجػض اجةتػراف لػ درجػض ف و ػمماما

معا ةػذفت ال ػاّ  ،كةوػؿ فػي الكػّـ  :كزكجيػاهـ الةػكر العػوف  ،كةػد اةتوجػت
ن
ل هذه الدجلض في ةإوض زكاج الرسكؿ  ،صم ا﵀ عمول كسمـ  ،مف زويب ،
رإ ػػي ا﵀ عيا ػػا  ،كلم ػػا ك ػػاف ه ػػذا ال ػػزكاج الغاو ػػض مي ػػل ط ػػاؿ ع ػػادة الت ي ػػي ،

ػكدا ذاتػػل  ،ممػػا وسػػتكجب تةوووػػل اكسػػع
اةتإ ػ هػػذا ايمػػر ف وكػػكف موصػ ن
دججتػػل  ،كهػػك دجلػػض المععكلوػػض  ،ككػػاف ومكػػف ف وتةوػػؽ هػػذا المعيػ يةػػك :
زكجياؾ وكاها  ،لكف ل كما يرود ف وإاؼ ل هذا الغػرض غػرض خػر  ،كهػك
ك
كف هػػذا الػػزكاج لػػـ وكػػف اختوػػار الرسػػكؿ  ،صػػمك ا﵀ عموػػل كسػػمكـ  ،عكاكيمػػا كػػاف
)زكك ٍج ىيا ىكاىػا) ةػاؿ
كنج ك نا
خر ػامر ا﵀  ،لػـ ووػؿ سػ ةايل  :ك
زكجي ى
ػاؾ وكاهػا  ،ػؿ ى
ػؾ
ػت ىعمى ٍو ػ ًػل ٍىم ًس ػ ٍ
ػؾ ىعمى ٍو ػ ى
ا﵀ سػ ػ ةايل  :ى ع
)كًا ٍذ تىوي ػػك يؿ لًمك ػ ًػذم ٍىي ىع ػ ىػـ المك ػػلي ىعمى ٍو ػ ًػل ىك ٍىي ىع ٍم ػ ى
ك ً ً
ً
ً ً
ك
ىزكج ىؾ كاتك ً ك
ىةػ ح
ؽ ىف
ػاس ىكالمػلي ى
ؽ الملى ىكتي ٍخعي في ىي ٍعس ىؾ ىما الملي يم ٍ دول ىكتى ٍخ ى الكي ى
ٍى ى
ً
ً
وف ىة ىػرهج
تى ٍخ ى اهي ىفمى كما ةى ى
ػكف ىعمىػ اٍل يم ٍػؤ ًمي ى
إ ىزٍو هد لم ٍياىا ىكطى نار ىزكك ٍج ىيا ىكاىا ل ىك ٍي ج ىو يك ى
ًفػػي ٍىزك ً ً ً
ػاف ٍىمػ يػر المكػ ًػل ىم ٍع يعػػكنج){ايةزاب :
إػ ٍػكا ًمػ ٍػياي كف ىكطىػ نا
اج ٍىدع ىوػػائ ًا ٍـ ً ىذا ةى ى
ػر ىك ىكػ ى
ى
ّٕ} فكصػ ىػؿ الاػػاّ العائػػدة لػ زويػػب  ،رإػػي ا﵀ عياػػا  ،الكػػاؼ العائػػد لػ
الرسكؿ  ،صمك ا﵀ عمول كسمكـ  ،لود ٌؿ ذلؾ عم كف هذا التزكوج ةد تكلك ا﵀
م ػره جممػػض كاةػػدة  ،ك كػػؿ مودماتػػل كعياص ػره  ،التػػي لػػـ وعصػػؿ عإػػاا عػػف

عض  ،معي  :كيل ةد ت كـ جموعل تد ور ا﵀ ك مره عكارادتل .
سمى  :تو كدـ ةكؿ سو كول  )) :هذا ػاب العاعػؿ الػذم وتعػداه فعمػل
َّٕ -

ال ػ مععػػكلوف  ،فػػإف ػػئت اةتصػػرت عم ػ المععػػكؿ ايكؿ  ،عكاف ػػئت تعػػدل
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الػ ػ الذ ػػايي  ،كم ػػا تع ػػدل لػ ػ ايكؿ  ،كذل ػػؾ ةكل ػػؾ  :عطػ ػ ع ػػد ا﵀ زو ػ نػدا
)ُ)

ودا...كسموتل عّف))
هما ...كسموتل ز ن
در ن
)كًالي ػػي ىسػ ػ كم ٍوتياىا ىم ػ ٍػرىو ىـ){ ؿ
كة ػػاؿ ػػك ةو ػػاف ف ػػي عػ ػراب ةكل ػػل تع ػػال  :ى ع
عمراف )) }ّٔ :كس كم  :مف ايفعاؿ التي تتعدل ل كاةد يعساا عكال خر
وت ا يػي زوػد ،
ةرؼ الجر كوجكز ةذفل  ،عكاذ اتػل هػك ايصػؿ  ،ووػكؿ  :سػ كم ي
ودا  ،ةاؿ :
كس كموتل ز ن
الج ىع ٍؿ
كؾ يو ىس كم
وت ىك ٍعنا ً ى لر العظاـ
ككاف ى
كس لم ى
ي
ي
)ِ)
وت كعب  ،كوس كم الجعؿ  ،كهك اب موصكر عم السماع))
كس لم ى
م :ي
كةػػاؿ السػػموف الةم ػػي )) :ك)سػ كم ) وتعػ كدل جذيػػوف  ،ةػػدهما يعسػػل ،

عكال ا خر ةرؼ الجػر  ،كوجػكز ةذفػل  ،توػكؿ سػموت ا يػي زو نػدا  ،كايصػؿ
زود  ،ةاؿ ال اعر  ،فجمع وف ايصؿ كالعرع :
وت ىك ٍعنا ً ى لر العظاـ
كس لم ى
ي
)ّ)
م  :يوس كم الجعؿ))

الج ىع ٍؿ
كؾ يو ىس كم
ككاف ى
ي

)ُ ) الكتاب تةووؽ هركف  ، ّٕ/ُ :كتةووؽ دوع . ّٕ – ُٕ/ُ :
)ِ ) ال ةر المةوط ُ. َِٕ/
)ّ ) الدر المصكف ّ ، ُّٖ/كالكعب  :كؿ ىمعصؿ لمعظاـ  ،ككعػب ا يسػاف :
الج ىعػػؿ  :الخيعسػػاّ  ،ويظػػر  :لسػػاف العػػرب
هػػك العظػػـ اليا ػػز عيػػد ممتوػ السػػاؽ الوػػدـ  ،ك ي

ػممت
ّ)) ، ٕٔ/ُّ ، ُٓٗ/ةاؿ ىك ٍعب ف يع ىجوؿ  :يي ةد
هجكت يعسي وتوف  ،كةػد إ ي
ي
عمواما  ،فمف صا اما فاك ال اعر  ،فواؿ ايخطؿ :

الج ىع ٍؿ
وت ىك ٍعنا ً ى لر العظاـ
ككاف ك ى
كس لم ى
ؾ ىس ىِم كي ي
ي
فوػػاؿ  :همػػا هػػذاف)) ط وػػات فةػػكؿ ال ػػعراّ  ،ج ػػف سػػّكـ الجمةػػي ص ِْٔ-

ّْٔ  ،كةاؿ ا ػف فتو ػض )) :كعػب كعموػرة  :ا يػا يج ىعوػؿ مػف يػي تغمػب ا يػض كائ ٍػؿ  ،كلكعػب
ووكؿ ال اعر:
وت ىك ٍعنا ً ى لر العظاـ
كس لم ى
ي

الج ىع ىِ ىِ ٍؿ
ؾ يوس كم
ككاف ك ى
ي
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كةكلػػل )) :فجمػػع ػػوف ايصػػؿ كالعػػرع)) وعيػػي الجمػػع ػػوف الجر) ً ى ػ لػر

الجر)الج ىع ٍؿ) كهػذا سػاك ميػل ؛ ك
يف ) ىك ٍعنػا) هػك المععػكؿ الذػايي
العظاـ) كعدـ
ي
وت) كلوس ) ً ى لر العظاـ) فّ وككف ال اعر في هػذا ال وػت ةػد جمػع ػوف
ػ)س لم ي
ل ي

ايصؿ كالعرع

كدو ػػدف المعسػ ػروف كدو ػػدف الية ػػاة  ،ة ػػد كذ ػػر م ػػا خإ ػػعكا لغ ػػض الو ػػرف

الكروـ لمغض ال عر  ،ؿ لإركراتل  ،كهذا دلوؿ وتكػرر عمػ كػذب مػا زعمػكه ،

اكياـ ةد جعمكا الورف الكروـ مصدرهـ ايكؿ في المغض  ،كلك صػدةكا لمػا ةاسػكا

كتاب ا﵀ الإركرات ال عروض  ،ذلؾ كف هذا الععؿ )س كم ) لـ ورد في الوػرف

الكروـ متع لدنوا ل مععكلل الذايي ةرؼ الجر  ،ؿ الذم كرد تع كدول لول يعسػل
ك ً ً ً
 ،كوكلل تعػال ) :كمػا جع ىػؿ عمى ٍػو يكـ ًفػي الػ لد ً ً
وـ يه ىػك
ىى ىى ى ٍ
وف م ٍػف ىة ىػروج لممػضى ى ػو يك ٍـ ٍ ىػراه ى
ً
)كًالي ػ ػػي ىسػ ػ ػ كم ٍوتياىا
موف ًم ػ ػػف ةىٍ ػ ػ ػ يؿ){الةج  }ٕٖ :كةكل ػ ػػل تع ػ ػػال  :ى ع
ىسػ ػ ػ كما يك يـ اٍل يم ٍس ػ ػػم ى
وّ){ا يسػاف :
)ع ٍونيا ًفواىا تي ىسػ كم ىسٍم ىس ً ن
ىم ٍرىو ىـ){ ؿ عمراف  }ّٔ :كةكلل تعال  :ى
ُٖ}
مسكغ ذف دخػاؿ ميصػكب )سػ كم ) الذػايي فػي هػذه ا وػات فػي
فّ ل

ػػاب اليصػػب عم ػ يػػزع الخػػافض  ،لعػػدـ كجػػكد صػػؿ هػػذا ال ػػاب فػػي الوػػرف

الكروـ  ،فتككف ايسماّ ) :المسمموف)  ،ك)مروـ)  ،ك)سمس وّ)  ،مععكجت ل

ل ػ ػ ػ )سػ ػ ػ كم ) كلوس ػ ػػت ميص ػ ػػك ات عمػ ػ ػ ي ػ ػػزع الخ ػ ػػافض  ،كم ػ ػػا زع ػ ػػـ الية ػ ػػاة
كالمعسركف .

الجمؿ))
مكاف الويراد مف ست
ككاف مةمؾ مف كائؿ
ٍ
ال ػعر كال ػػعراّ صّْٗ ، ّٗٓ-كال وػػت الذػايي مػػف ػكاهد سػو كول كلػػـ ويسػ ل
ل

ةد  ،ويظر كتػاب سػو كول ُ ، ّْٖ/كلػـ جػد هػذوف ال وتػوف فػي دوػكاف ايخطػؿ الػذم

جعت لول  ،كظار لي ياما في دوكاف ايخطؿ مط كعات كتةووؽ ايب يطكف ع ػد ا﵀
ر ي
صالةايي  ،وركت ُُٖٗـ ص ّّٓ ،كلـ وتوسكر لي الةصكؿ عم هذا الدوكاف .
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ٖ -شػػكر  ،كنص ػ  :ةػػاؿ ا﵀ تعػػال ) :فىػػا ٍذ يك يركيًي ى ٍذ يكػ ٍػريك ٍـ ىكا ٍ ػ يك يركٍا
لًي ىكجى تى ٍكعيير ً
كف){ال ورة  }ُِٓ :ةاؿ العراّ )) :كالعػرب ج تكػاد توػكؿ  :ػكرتيؾ
كيصةت لؾ  ،كج ووكلكف  :يصةتي ىؾ  ،كركما ةومتا
كرت لؾ ،
 ،يما توكؿ :
ي
ي
 ،ةاؿ عض ال عراّ :
كرت الوكـ ذ لـ ً
تواتؿ
عموكـ فاى ٌّ
كي ٍعم
ى
هـ جمعكا ي ٍؤس ي
ى
ي
كةاؿ اليا غض :
)ُ)
يصةت يي ع و
كؼ فمـ وتوكمكا رسكلي كلـ تيج ٍ لدواـ كسائمي))
ي
ى
ػةت لزوػ وػد  ،كالمعي ػ
ػةت زوػ نػدا  ،كيصػ ي
كةػػاؿ الزجػػاجي )) :كذلػػؾ ةكلػػؾ  :يصػ ي
ػكرت لزو ػ ػ وػد  ،ك ػ ػػكرتيل)) )ِ) كة ػ ػػاؿ ا ػ ػػف عطو ػ ػػض :
كاة ػ ػػد كك ػ ػػذلؾ تو ػ ػػكؿ  :ػ ػ ي
))كا كركا لي كا كركيي  ،معي كاةد  ،ك)لي)

ار ك فص مػع ال ػكر ،

ػكرت
كمعيػ ػػاه  :يعمػ ػػي ك وػ ػػاد ك
ػت  :ػ ػػكرتي ىؾ  :فػ ػػالمعي  :ػ ػ ي
م  ،ككػ ػػذلؾ ذا ةمػ ػ ى
صػيوعؾ  ،كذكرتػػل...فما يةػػذؼ مػػف ذلػػؾ  ،فاػك اختصػػار لدجلػػض مػػا وػػي عمػ
)ْ)

كرت لزود صيوعل))
ما يةذؼ)) )ّ) كةاؿ ك ةواف )) :فتوكؿ :
ي
ػكرت
ػكرت لزوػػد  ،فمعيػػاه  :ػ ي
ػت  :ػ ي
الػػدر المصػػكف )) :كةػػاؿ عإػػاـ  :ذا ةمػ ى
لزوػ ػػد صػ ػػيوعل  ،فجعمػ ػػكه متع ػ ػ لدنوا جذيػ ػػوف  ،ةػ ػػدهما يعسػ ػػل  ،كا خػ ػػر ةػ ػػرؼ

)ُ ) معايي الورف ُ ، َٕ/كال وت في دوكايل :
يصةت يي ع و
كؼ فمـ وتوكمكا كصاتي كلـ تيج ٍ لدواـ رسائمي
ي
ى
ويظر  :دوكاف اليا غض الذ وايي ص ِٗ .
)ِ ) كتاب الّمات ص ُُٔ .
)ّ ) المةرر الكجوز ُ. ِِٔ/
)ْ ) ال ةر المةوط ُ. ّٕٔ-ّٔٔ/
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كجاّ فػي

ػكرت ص ػػيوعؾ  ،كذكرت ػػل ،
ػت  :ػػكرتؾ  ،ف ػػالمعي  :ػ ي
الجر...كك ػػذلؾ ذا ةم ػ ى
)ُ)
فةذؼ المإاؼ  ،فصار  :كرتي ىؾ))
(ِ)
ػكر :
كفي المعػاجـ  )) :ال ػكر  :عرفػاف ا ةسػاف كي ػره)) ))ك ى
ػت مػا
ؼ ا ةساف فػاظاره)) )ّ) ك
عر ى
ػت يعمتػل عمػي  ،كفعم ي
ػكرت ﵀  :اعترف ي
ي
ى
وجػػب فعمػػل مػػف فعػػؿ الطاعػػض  ،كتػػرؾ المعصػػوض  ،ف ػػ))ال كر  :تصػػكر اليعمػػض

الجياف  ،كذكرها المساف))

)ْ)

مر  ،ككذلؾ كتب المعاجـ عمػ جػكاز
فود جمعت كتب اليةك  ،كما ك

ػكرت لػؾ ؛ لػكركد هػذوف الػكجاوف فػي كػّـ العػرب كفػي
ف وواؿ  :ػكرتي ىؾ ك
ي
ػكرت لػ ػػؾ  ،ه ػ ػػك اي ػ ػػار
وإ ػ ػػا عم ػ ػ كف  :ػ ػ ي
الةػ ػػدوث الي ػ ػػكم  ،ك جمع ػ ػكا ن
كايفص ؛ ج يكيػل لغػض التيزوػؿ ؛ كلكػف يكيػل هػك ايصػؿ

)ٓ)

ك
يف الكاةػع عموػل

ػكرت لزوػد  ،لػوس )زوػد) عكاكيمػا هػك مععػكؿ ػل
ةدكث ال كر في يةك ةكليػا :
ي
ػت
مةػػذكؼ  ،كجـ )زوػػد) تعوػػد اجختصػػاص كالممػػؾ  ،ك التمموػػؾ ))يةػػك  :كه ػ ي

)ٔ)
ػارا) لػوس )ا ةسػاف) ػؿ ذكػره كي ػره ،
دويارا))
ٌج كف الذم ووا ؿ )دوي ن
لزود ن
كرت لزوػد ةسػايل  ،كمةصػمض معيػاه  :كف زو نػدا
فالمعادلض في هذا التركوب :
ي

)ُ ) ِ. ُْٖ/
)ِ ) العوف لمخموؿ ص ْٖٗ  ،كتاذوب المغض ِ. ُُُٗ/
)ّ ) ايفعاؿ ج ف الوكطوض ص ُِٖ.
)ْ ) عمدة الةعاظ . ِّٖ/ِ :
)ٓ ) ويظػػر  :ال ازهػػر فػػي معػػايي كػػّـ اليػػاس ي ػػي كػػر ػػف ايي ػػارم ُ ، ُّْ/كالصػػةاح
لمج ػػكهرم ص ٕٓٓ  ،كاليااو ػػض ف ػػي غرو ػػب الة ػػدوث ُ ، ْٖٖ/كلس ػػاف الع ػػرب ٖ، ُُٓ/
كالمص اح الميور ص َِّ  ،ك صائر ذكم التمووز لمعوركز ادم ّ ، ّّْ/كتاج العػركس
ُِ. ُُٕ/
)ٔ ) مغيي الم وب . َِٗ/ُ :
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كصت لػل ذكػر هػذا ا ةسػاف كي ػره ،
ت لل كخص ى
يت كه ى
كهب لؾ ةسايل  ،ك ى
ػكرت لزوػد
كمععكؿ ) كر) غاليا ما يوةذؼ لعمكمل ك لمعمػـ ػل  ،كالتوػدور :
ي

ػت لػػل عإػػؿ ةسػػايل عمػ كي  ،كذكػػرت
معركفػػل  ،ك ةسػػايل  ،معيػ  :اعترفػ ي
ذت ل مف يصػاةب كيجػالس)ُ) ؛ فػإذا ةػذفت المععػكؿ ػل
هذا ا ةساف  ،كة كد ي
كةعت ال كر عم )زود) كايصؿ كالمػراد كةكعػل
ودا ،
كالّـ كةمت :
كرت ز ي
ى
ي
دخػػؿ الكسػػائي صػػوغض :

ػكرت لػػؾ  ،ةتػ
عمػ ا ةسػػاف ؛ فايصػػؿ ذف  :ػ ي
ػػكرتيؾ  ،فػ ػػي لةػ ػػف العامػ ػػض  ،فو ػػاؿ )) :كج ووػ ػػاؿ  :ػ ػػكرتيؾ)) )ِ) كةػ ػػاؿ ا ػػػف
ػكرت لػ ػػؾ  ،فاػ ػػذه المغػ ػػض العصػ ػػوةض)) )ّ) كجػ ػػاّ فػ ػػي
السػ ػػكوت )) :كتوػ ػػكؿ  :ػ ػ ي

المصػ ػ اح الميو ػػر لمعو ػػكمي )) :كر م ػػا وتع ػػدل يعس ػػل فوو ػػاؿ  :ػػكرتيل  ،ك يكػ ػره
ايص ػػمعي ف ػػي الس ػػعض  ،كة ػػاؿ  :ا ػػل ال ػػعر  ،كة ػػكؿ الي ػػاس ف ػػي الوي ػػكت :
ػرؾ  ،لػػـ وذ ػػت فػػي الركاوػػض عػػف عمػػر  ،رإػػي ا﵀ عيػػل  ،عمػ
ػكرؾ كج يكعػ ى
ي ػ ى
)ْ)
كف لل كجانا  ،كهك اجزدكاج))

كالػػذم كرد ف ػػي الوػػرف الكػ ػروـ  :ج ػػر ايكؿ ػػالّـ  ،كة ػػذؼ الذ ػػايي ،
)كا ٍ ػ يك يركٍا لًػػي) توػػدوره  :كا ػػكركا لػػي يعمػػي عمػػوكـ  ،هػػذا هػػك
فوكلػػل تعػػال  :ى
ايصؿ  ،ك اذا التودور فسكرها الط ػرم )ٓ)  ،كلػـ وػرد مػا ووا ػؿ  :ػكرتيؾ  ،ػؿ
الػػذم كرد ذكػػر المععػػكؿ ػػل  ،مػػع ةػػذؼ الجػػار كالمجػػركر  ،كوكلػػل تعػػال :
ػت المٌػ ػ ًػل){اليةؿ  }ُُْ :كهػ ػػي معي ػ ػ ا وػ ػػض ايكل ػ ػ يعسػ ػػاا
)كا ٍ ػ ػ يك يركٍا يً ٍع ىمػ ػ ى
ى
كتودورها  ،ذ المراد ػكر الػيعـ  ،معيػ ذكرهػا كي ػرها الومػب كالمسػاف  ،كلػـ
)ُ ) ويظر  :المص اح الميور ص َِّ  ،كلساف العرب ٖ. ُُٓ/
)ِ ) ما تمةف فول العا كمض ص َُِ. َُّ-
)ّ ) صّح الميطؽ ص ُِٖ .
)ْ ) ص َِّ
)ٓ ) جامع ال واف ِ. ْٕ/
1193

ورد الجمع وياما  ،ؿ اجةتصار عمػ

ةػدهما  ،ك
يف ذكػر ةػدهما وػدؿ عمػ

ا خػ ػػر  ،كوغيػ ػػي عيػ ػػل  ،كةػػػد اةتريػ ػػت جـ التمموػ ػػؾ ػػالمععكؿ ػ ػػل  ،فػ ػػي ةكلػ ػػل
ً
اهوـ ىكػػاف ي كم ػضن ةىايًتنػػا لًمٌػ ًػل ةيًوعنػػا كلىػػـ وػ ي ً
ً
وف {َُِ}
ى ٍ ى
ى
ؾ مػ ىػف اٍل يم ٍ ػ ًػرك ى
تعػػال  ً) :كف ً ٍ ػ ىػر ى ى
صر و
اجتى اه كه ىداه ًلى ً
اك ار ٍ ً ً
ً
اط حم ٍستىًو ووـ {ُُِ}){اليةؿ }ُُِ-َُِ :
جي يعمل ٍ ى ي ى ى ي
ى
ى ن

كةػػد تو ػ كدـ كف مععػػكؿ ) ػػكر) غالنػػا مػػا وةػػذؼ  ،كمػػا لمعمػػـ ػػل  ،عكا كمػػا
مر خاصكا  ،كوكؿ ال اعر :
لككيل عا كما  ،لذلؾ اةتإ ذكره ؛ ذا ةصد ل نا
)ُ)

ؾ لممعركؼ ذىكـ ىكييكدا
العكاظ ىيكالىل كلـ ي
ي
كرت لل وكـ ي
ككم ػػا يو ػػكؿ ية ػػف الم ػ ػرفوف ف ػػي ةاع ػػض المياة ػػض  :ػػكر لزمّئ ػػي المياة ػػوف

ػكرهـ فػػي هػػذا الوػػكـ  ،كجػػاز ةػػذؼ الجػػار كالمجػػركر  ،ك ف ووػػاؿ :
ةإػ ى
ةإكركـ  ،ك
يف ذكر المععكؿ ل  ،ود ٌؿ عمواما ،

ػػكر

كر)  ،وواؿ في )يص ى )  ،تو كدـ كف ميصكب ) ػكر)
كما ةوؿ في ) ى
غالنػػا مػػا يوةػ ىذؼ  ،ككػػذلؾ مععػػكؿ )يصػ ) الػػذم وتعػ كدل لوػػل يعسػػل  ،غالنػػا
مػػا يوة ػ ىذؼ ؛ ك
ػةت
يف م ػراده معمػػكـ  ،كهػػك الوػػكؿ  ،ك اليصػػوةض  ،كجـ  :يصػ ي
ػت
ػةت لػػل  ،معيػػاه  :ك كجاػ ي
ػكرت لػػؾ يعسػػاا  ،فوكليػػا  :يصػ ي
لػػؾ  ،هػػي جـ  :ػ ي
)ِ)

كةػػد

ػت ل ػل ةػػكلي  ،كيصػػوةتي
يصػػةي لػػل مػػف دكف غو ػره  ،معي ػ  :خمصػ ي
ػةت لػػؾ  ،كج ووكلػػكف :
تو ػ كدـ ةػػكؿ الع ػراّ )) :كالعرب ...يمػػا توػػكؿ  ... :يصػ ي

يصةتي ىؾ  ،كركما ةومت ...ةاؿ اليا غض :
)ّ)
يصةت يي ع و
كؼ فمـ وتوكمكا رسكلي كلـ تيج ٍ لدواـ كسائمي))
ي
ى

)ُ ) ويظػػر :غروػػب الوػػرف الك ػروـ فػػي لغػػات العػػرب  ،ي ػػي ةوػػاف اييدلسػػي ص ُِٓ ،
كلـ جد هذا ال وت في كتب اليةك  ،كلـ ةؼ عم ةائمل .
)ِ ) ويظر  :ايفعػاؿ ج ػف الوكطوػض ص َّٗ  ،كعمػدة الةعػاظ فػي تعسػور
ْ ، ُّٖ/ك صائر ذكم التمووز ٓ. ّٔ/
)ّ ) معايي الورف ُ. َٕ/
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ػرؼ ايلعػاظ

كةػ ػػاؿ الزمخ ػ ػػرم فػ ػػي تعسػ ػػور ةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :يى مل يغ يك ػ ػ ٍـ ًر ىسػ ػػاجى ًت ىرلػ ػػي
ً
كىيص لى يكـ ك ٍ ً
كف){ايعراؼ )) : }ِٔ :وواؿ  :يصةتل
ىعمى يـ م ىف المٌل ىما جى تى ٍعمى يم ى
ى ىي ٍ ى
ػةت لػػل  ،كفػػي زوػػادة الػػّـ م الغػػض  ،كدجلػػض عمػ مةػػاض اليصػػوةض ،
 ،كيصػ ي
ػكدا اػػا جاي ػػل ج غوػػر  ،فػػرب يصػػوةض
ػت خالصػػض لمميصػػكح  ،موصػ ن
ك كياػػا كةعػ ٍ
جموعػا)) )ُ) كالةوووػض كف جـ )لػل) ةػرؼ
ويتعع اا الياص  ،فووصػد اليععػوف
ن

جػػر صػػمي  ،كمػػا ذك ػره الزمخ ػػرم هػػك ػػرح لػػدجلتاا التػػي ذكرياهػػا  ،كهػػي
فادتا ػ ػػا معيػ ػ ػ تخص ػ ػػوص اليصػ ػ ػ لمميص ػ ػػكح  ،كا خ ػ ػػّص ل ػ ػػل ف ػ ػػي الو ػ ػػكؿ

كاليصػػوةض  ،كمػػا ػػاع فػػي كتػػب اليةػػك  ،مػػف كف )يصػ ) وتعػ كدل لػ مععكلػػل
ةػػرؼ الجػػر ،دفػػع اليةػػاة كالمعس ػروف ل ػ الظػػف ػ ك
ػاف الػػّـ ازئػػدة  ،ك كف اجسػػـ

المجركر هذا مععكؿ ل  ،ك كيل هك الذم كةع عمول فعؿ العاعؿ  ،عكاكيمػا مععػكؿ
)يص ػ ) فػػي الةوووػػض مةػػذكؼ  ،كهػػك الػػذم مػ كػر توػػدوره  ،كال ػػرح الػػذم ذك ػره

الزمخ رم لاذه الصوغض  ،كاف فػي غاوػض الدةٌػض  ،فاػذا هػك المػراد مػف ةكليػا :
يصةت لل  ،كهك معي خّص اليص لمميصكح مف دكف غوره  ،ةتػ مػف
ي
دكف الياص  ،مما ودؿ عم كف جـ )لل) جيّ اا لمغرض الذم وٌكياه .
كمػػا ذكرتػػل المعػػاجـ مكافػػؽ لمػػا تو ػ كدـ ذك ػره  ،جػػاّ فػػي تاػػذوب المغػػض
)ِ)

كصدةت))
خمصت
يصكةا  ،م :
يصةت لل يصوةتي
لأزهرم )) :كةد
ي
ي
ي
ن
لل اليصػوةض  ،فمععػكؿ )يصػ ) الػذم هػك )يصػوةتي) وةػذؼ لمعمػـ ػل  ،ك

ػةت
لعمكمل  ،كوجب ذكره ذا دؿ عم غور اليصوةض كالوكؿ  ،يةك  )) :يص ي
)ّ)
لل الككد  ،م  :خمصتل))

)ُ ) الك اؼ ِ. ُُُ/
)ِ ) ْ ، ّْٖٓ/كويظر  :لساف العرب ُْ. ِٖٔ/
)ّ ) معردات الورف لمراغب ايص اايي ص ُٕٓ .
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كصعكة ما تو كدـ كف كتب اليةك كالمغض ةوف جمعت عمػ

كف صػوغض :

وإػػا كياػػا لغػػض التيزوػػؿ ،
يصػ ي
ػةت لػػل  ،فصػ مػػف  :يصػػةتيل  ،لػػوس السػ ب ن
ػدت الزمخ ػػرم ةسػػف مػػف ف كسػػر
كلكػػف يكياػػا مكافوػػض لممعي ػ الم ػراد  ،كةػػد كجػ ي

مػػدلكؿ هػػذه الصػػوغض  ،كةػػد مػ كػر ةكلػػل فواػػا  ،الػػذم اسػػتيتجيا ميػػل ػ ك
ػاف الػػّـ فػػي
)ل ػػل) تعو ػػد معيػ ػ اجختص ػػاص ؛ كلا ػػذا  ،كم ػػا ذك ػػر  ،دلك ػػت عمػ ػ مة ػػاض

ػكدا اػػا جاي ػػل
اليصػػوةض  ،معي ػ  :كياػػا كةعػػت خالصػػض لمميصػػكح لػػل  ،موصػ ن
فةسب  ،ك كف المتكمـ لوست لل وض مصمةض فواا  ،فاذا المػدلكؿ لاػذه الصػوغض
ػةت لػل يصػوةتي  ،م  :خمصػتاا لػل
وكجب ف وككف معياها كتودورها  :يص ي
 ،كةػػد اكتسػ ت هػػذه الدجلػػض مػػف جـ )لػػل) فعيػػد ةػذفاا كيصػػب اجسػػـ ت كمةػػي

هذه الدجلض .

ل ػػذلؾ جمع ػػت كت ػػب المع ػػاجـ عمػ ػ
)ُ)

كف ايصػ ػ كايفصػ ػ

ف وو ػػاؿ :

كمػا  :يصػػةتل  ،فاػك ايةػراؼ عػف ايصػػؿ  ،كالمعيػ المػراد ،

ػةت لػػل
يص ي
ودا)
مذّ ،
فعي ةكليا ن
ودا  ،لوس المراد وواع ةدكث اليص عم )ز ن
يصةت ز ن
ي
ودا يصوةتي  ،فكةػع
ؿ عم اليصوةض المةذكفض  ،فوككف التودور :
يصةت ز ن
ي
)زوػ نػدا) مكةػػع اليصػػوةض  ،التػػي كةعػػت فػػي التوػػدور ػػدؿ ا ػػتماؿ ميػػل  ،كلاػػذا
دخ ػ ػ ػػؿ الكس ػ ػ ػػائي  :يص ػ ػ ػػةتيؾ  ،ف ػ ػ ػػي لة ػ ػ ػػف العا كم ػ ػ ػػض  ،فو ػ ػ ػػاؿ )) :كج وو ػ ػ ػػاؿ :

)كجى
يصػػةتي ىؾ...كةد يص ػ فػػّف لعّف...هػػذا كػػّـ العرب...ةػػاؿ ا﵀ تعػػال  :ى
صػ ػ ػ ًػةي ً ٍف ىىر ح
ىيص ػ ػ ػ ى لى يكػ ػ ػ ٍػـ){ هػ ػ ػػكد  )ِ())}ّْ :كةػ ػ ػػاؿ ا ػ ػ ػػف
دت ٍ
ىوػ ػ ػػيعى يع يك ٍـ يي ٍ
ىف ى
)ّ)
يصةت لؾ...فاذه المغض العصوةض))
السكوت )) :كتوكؿ :
ي

)ُ ) ويظر  :الصةاح ص َٕٔ  ،كلساف العرب ُْ ، ِٖٔ/كتاج العركس ٕ. ٖٗ/
)ِ ) ما تمةف فول العا كمض ص َُِ. َُّ-
)ّ ) صّح الميطؽ صُِٖ .
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َّوا ىما ىكا ىنت تَّ ٍع يب يد ًمف يد ً
كف المَّ ًه إً َّن ىىا
ٌٗ -
صد ى
(ك ى
صد  :ةاؿ ا﵀ تعال  :ى
ػػت ًمػػػف قىػػػكوـ ىك ً
يف) النمػػػؿ  }ّْ :لػػـ وتع ػ كد )ص ػ كد) ل ػ مععكلػػل الذػػايي
ىكا ىنػ ٍ
اف ًر ى
ٍ
يعسل ٌ ،ج في هذا المكإع  ،كةد جاّ في عراب )ما) هيا  ،اكياػا ميصػك ض
عمػ يػػزع الخػػافض  ،كالتوػػدور  :كصػ كدها عػػف مػػا كايػػت تع ػػد مػػف دكف ا﵀

)ُ)

كركد ػػك ةو ػػاف اييدلس ػػي  ،كت ع ػػل الس ػػموف الةم ػػي كج ػػل اليص ػػب عمػ ػ ي ػػزع

الخ ػػافض  ،ككص ػػعل اكي ػػل إ ػػعوؼ ج وج ػػكز ٌج ف ػػي إ ػػركرة ال ػػعر  ،كو ػػكؿ

ال اعر :

)ِ)

كّمكـ عم كي نذا ةرياـ
تعكجكا
تمركف الدوار كلـ ي
ي
ذلؾ كف ايفعاؿ التي جاز فواا يصب اجسـ عمػ يػزع الخػافض ػاطلراد  ،مػف
دكف كصػػعل الإػػعؼ كال ػػذكذ  ،لػػـ وتعػػؽ عمػ جموعاػػا اليةػػاة كالمعسػػركف ،

)ُ ) ويظر  :ال ةر المةوط ٕ ، َُّ/كالدر المصكف ٖ. ُٖٔ/
)ِ ) ال وػػت لم ػػاعر ايمػػكم المعػػركؼ جروػػر ػػف عطوػػض الخطعػػي )ت ُُْ :هػػ) ويظػػر :
ال ػ ػػعر كال ػ ػػعراّ ج ػ ػػف ةتو ػ ػػض ص ِْٖ  ،عكاع ػ ػراب الوػ ػػرف لميةػ ػػاس ص َُٕ  ،كم ػ ػػكؿ
عػ ػ ػراب الو ػ ػػرف لمووس ػ ػػي ِ ، ُْٗ/كالك ػ ػػاؼ ّ ، ّٕٓ/كالمة ػ ػػرر ال ػ ػػكجوز ج ػ ػػف عطو ػ ػػض

ْ ، ِِٔ/كال واف في غروػب عػراب الوػرف ِ ، ِِِ/كرصػؼ الم ػايي لممػالوي ص َِّ

 ،كمغيػ ػػي الم وػ ػػب ُ ، َُِ/ك ػ ػػرح ا ػ ػػف عووػ ػػؿ ُ ، ّٖٓ/كاي ػ ػ اه كاليظػ ػػائر لمسػ ػػوكطي

ّ ، ِِٕ/كالووت في الدوكاف :
الرسكـ كج تي ىةوكا
تمإكف
ى
ى

عمي نذا ةر ياـ
كّمكـ ك
ي

ويظر  :رح دوكاف جرور  ،تػالوؼ سػماعوؿ ع ػد ا﵀ الصػاكم ص ُِٓ  ،كدوػكاف جروػر

 ،اعتي ػ

ػػل ك ػػرةل ةمػػدك طمػػاس ص ّٕٕ  ،فال وػػت فػػي دوكايػػل ج ػػاهد فوػػل  ،كةػػاؿ

ػمعت عمػ كي ػػف سػػموماف  ،وعيػػي ايخعػػش ايصػػغر  ،ووػػكؿ :
العويػػي )) :كةػػاؿ اليةػػاس  :سػ ي
ةدذيي مةمد ف وزود  ،وعيي المورد  ،ةاؿ  :ةدذيي عمار ف ّؿ ف جرور  ،ةاؿ  :كيما

ةػػ ػ ػػاؿ ج ػ ػ ػ ػ لدم  :ىم ػ ػ ػ ىػرٍرتي ٍـ الػ ػ ػ ػػدوار  ،فعم ػ ػ ػ ػ هػػ ػ ػػذا فػ ػ ػ ػػّ ػ ػ ػ ػػاهد فوػػ ػ ػػل)) المواصػ ػ ػ ػػد اليةكوػ ػ ػ ػػض
.
ِِّٕ/
1197

فوػػد تو ػ كدـ فػػي الم ةػػث ايكؿ كف جماػػكر اليةػػاة عػػددكا هػػذه ايفعػػاؿ  ،كجعم ػكا
مف وياا )ص كد) كما ك ةواف فود ةصرها عم س عض فعاؿ  ،فوػاؿ )) :كهػي
موصػػكرة عمػ السػػماع  ،كهػػي  :اختػػار  ،كاسػػتغعر  ،ك مػػر  ،كككيػ  ،كدعػػا ،
كزكج  ،كص كدؽ ))
ك

)ُ)

م  :لـ وجعؿ مف وياا )ص كد) .

ت وكف مما مر ذكره كف جماكر اليةاة كالمعسروف  ،ةد اتعوكا عم جكاز

عػ ػراب )مػ ػػا) ف ػػي ا وػػػض الم ػػذككرة ميص ػػك ض عمػ ػ يػ ػػزع الخ ػػافض  ،كالتوػ ػػدور

عيػدهـ  :صػ كدها ع كمػػا كايػػت تع ػػد ٌ ،ج ليػػي لػػـ جػػد ةػ نػدا مػػياـ مػػف
سر العدكؿ عف استعماؿ )عف) ل اليصب  ،عم الرغـ مف استعماؿ )عف)
ٌ
ػػار لػ

مػػع هػػذا الععػػؿ فػػي المكاإػػع ايخػػرل  ،فوػػد اسػػتعمؿ )عػػف) التػػي تعوػػد معي ػ

المجػػاكزة مػػع )صػ كد) فػػي مكاإػػع كذوػرة  ،ك كذػػر مػػا اسػػتعممت فػػي الصػػد عػػف
سػ وؿ ا﵀  ،كوكلػػل تعػػال  ً) :كف الكػ ًػذوف ىكعىػػركٍا كصػ حدكٍا عػػف سػ ً ً ً
إػػمحكٍا
وؿ المٌػػل ةىػ ٍػد ى
ى ى
ى ي ى ى
ودا){اليسػػاّ  }ُٕٔ :كفػػي جموػػع هػػذه المكاإػػع لػػـ تسػػتعمؿ ٌج فػػي
إ ػّى نج ى ًع ن
ى
الصد ع كما هك ةؽ  ،كالصد عػف الاػدل  ،ك المسػجد الةػراـ  ،ك ذكػر ا﵀ ،
ك الصّة  ،ك وات ا﵀ ؛ ذلؾ كف دوػف ا﵀  ،كمػا كػاف فػي معيػاه  ،ج ومكػف

ص حده الكامؿ  ،ك لغػاّ ةوووتػل  ،ك مةوػل ؛ ك
يف سػ وؿ ا﵀  ،كمػا ومػت لوػل

ػئّ وكػػكف لميػػاس عم ػ ا﵀ ةجػػض وػػكـ
صػػمض هػػك مػػر ا﵀  ،ةإ ػ كجػػكده ؛ لػ ٌ

الووامض  ،ككؿ ما وستطوع ف وععمػل الطكاغوػت  ،كال ػواطوف  ،ك ت ػاعاـ  ،هػك
ص كد ىها ىما ىك ىايت تك ٍعي يد ًمف يد ً
كف المك ًػل
)ك ى
ف ومومكا الياس عيل  ،كما ةكلل تعال  :ى
ً
ًكياا ىك ىاي ٍ ً
وف){اليمػؿ  }ّْ :فمػوس المػراد ميػل صػ كدها عػف طروػؽ
ت مف ةى ٍػكوـ ىكاف ًر ى
ى
ػراكاا  ،ػػؿ تركاػػا هػػي كةكماػػا ا

ػراؾ كمٌػػل  ،كةمعػػل مػػف جػػذكره  ،كعػػدـ

العكدة لوػل  ،كدخكلاػا فػي دوػف التكةوػد  ،كالتع وػر عػف هػذه الدجلػض  ،اةتإػ

جعػػؿ مػػا كايػػت تع ػػد مػػف دكف ا﵀ مععػػكنج ػل  ،لوسػػتكعب الصػ ٌػد هػػذه الع ػػادة
)ُ ) ال ةر المةوط َّْٓ/
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رمتاا  ،كلـ تسػتعمؿ )عػف)

فػي الصػد عػف الإػّؿ ٌ ،ج عػف لسػاف همػل ،
ػاف ىو ٍعي يػد
ً كج ى ى هر لم ٍذميىيا تيًر ي
صػ حد ى
كيا ىع كمػا ىك ى
ود ى
كف ىف تى ي

كوكلل تعال ) :ةىاليكٍا ً ٍف ىيتي ٍـ
اف حم ً و
طو
وف){ ا راهوـ  }َُ :فاستعممت )عف) ك
يف الم ركوف
كيا ً يسٍم ى
آؤىيا فىاٍتي ى
ىي
يظػػركا ل ػ دوػػف ػػائاـ كيػػل دوػػف الةػػؽ  ،كمػػا كف اسػػتعمالاا مػػف جاػػض خػػرل
وكافؽ ما رادكه  ،مف كف رسؿ ا﵀ وسػعكف لػ جعماػـ ومومػكف عػف ممػض ػائاـ

ك جدادهـ

)م ػػا ىك ىاي ػػت تك ٍعي ػ يػد)
ف ػػالمعر كف كالمعس ػػركف ة ػػوف عر ػ ػكا ةكل ػػل تع ػػال  :ى
ميص ػػكنا عمػ ػ ي ػػزع الخ ػػافض  ،س ػػاككا ػػوف ع ػػدـ اس ػػتعماؿ )ع ػػف) ف ػػي ه ػػذا
المكإ ػ ػػع  ،ك ػ ػػوف اس ػ ػػتعمالاا ف ػ ػػي المكاإ ػ ػػع ايخ ػ ػػرل  ،كاجدع ػ ػػاّ تس ػ ػػاكم

التع وروف  ،وعيي اجدعاّ إلغاّ الجايب ال ّغي  ،الػذم يو ىعػ حد س ٌػر ا عجػاز
فػػي الوػػرف الك ػروـ  ،ذ مػػف المعمػػكـ لػػدل كػػؿ عممػػاّ المغػػض كال ّغػػض  ،كف هػػذا
الورف العظوـ ما استعمؿ ةرفنا ما في مكإع  ،كتركل فػي مكإػع ٌ ،ج لكجػل
مف كجكه ال ّغض .
يف إً ىذا
يف ُ} الَّ ًػذ ى
(كٍي هؿ لِّ ٍم يمطىفِّ ًف ى
َُ-كاؿ  ،ككزف  :قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
ا ٍكتىػػػػػػػػػاليكاٍ ىعمىػػػػػػػػػػى َّ
ً
كو ٍـ
النػ
كو ٍـ أىك َّك ىزينػػػػػػػػػػ ي
كف ِ} ىكًا ىذا ىكػػػػػػػػػػالي ي
سػػػػػػػػػػتى ٍكفي ى
ػػػػػػػػػاس ىي ٍ
كف) المطفيف  }ّ-ُ :جمع ػػت كت ػػب المع ػػايي كا عػ ػراب كالتعس ػػور ،
يي ٍق ًسػ يػػر ى
ػكه ٍـ) هػػك فػػي ايص ػ كاي ػػار
كه ٍـ ىك ككىزييػ ي
عم ػ كف الإػػمور )هػػـ) فػػي  ) :ىكػػالي ي
ميصػػكب عم ػ يػػزع الخػػافض  ،كالتوػػدور عيػػدهـ  :كػػالكا لاػػـ  ،ك كزيػكا لاػػـ ،
كف  :كمتل ككزيتل  ،في المغض  ،هك معي  :كمػت لػل ككزيػت لػل

استيادا ل
ن
)ُ)
وإػػا كمػػا هػػك ظػػاهر مػػف ا وػػض عم ػ
كةػػد جمع ػكا ن

كف المعي ػ  :كف هػػؤجّ

)ُ ) ويظػ ػػر  :معػ ػػايي الوػ ػػرف لمع ػ ػراّ ّ ، ُّْ/كمجػ ػػاز الوػ ػػرف ي ػ ػػي ع وػ ػػدة صِٕٖ ،
كمعايي الورف لأخعػش ص َّٕ  ،كتعسػور غروػب الوػرف ج ػف ةتو ػض ص ُٗٓ ،كمعػايي
الو ػػرف عكاع ار ػػل لمزج ػػاج ّ ، َِّ/عكاعػ ػراب الو ػػرف لمية ػػاس ص ُِٕٖ ، ُِٖٖ-كيزه ػػض
الومػػكب فػػي تعسػػور غروػػب الوػػرف العزوػػز لمسجسػػتايي ص ُّٖ  ،كدو ػكاف ايدب لمع ػػا ار ي
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المطععػػوف  ،ذا اكتػػالكا عم ػ اليػػاس وسػػتكفكف  ،م  :خػػذكا مػػا لاػػـ مػػف ةػػؽ

ػر ةس ػ ما وروػػدكف  ،لك ػكياـ ذا
عم ػ مػػف ا ػػتركا مػػياـ  ،مػػف الكوػػؿ كالػػكزف كافػ نا

كالكهـ  ،ك كزيكهـ  ،معي  :اعكا لاـ يوصكا لاـ الكوؿ كالكزف  ،كوكلؾ :

ياةصػػا  ،كهػػي ع ػػارة ػػائعض فػػي
واخػػذ ةوكػػل مػػف اليػػاس تا ًمػػا  ،كوعطػػواـ ةوكاػػـ
ن
)ُ)
الذـ
و دك كف الوكؿ اليصب عم يزع الخافض ةد عم

صػائر ا خػذوف

ػدوما
ػػل  ،ذل ػػؾ كف م ػػف المعم ػػكـ ل ػػدل جمو ػػع الية ػػاة كالمعسػ ػروف كالمع ػػر وف ة ػ ن

خافإػػا  ،مػػف جػػؿ كيػػل خػػافض ؛ ك
يف
كةػػدوذنا  ،كف الوػػرف الكػروـ مػػا اسػػتعمؿ
ن
ه ػػذا المص ػػطم ج ػػاّ م ػػف كف الم ػػتكمـ وخع ػػض ةيك ػػل ايس ػػعؿ  ،عي ػػد اليط ػػؽ
الكسػرة  ،ك تيػػكوف الكسػػر الػػذم ومةػػؽ خػػر اجسػػـ المخعػػكض

)ِ)

فاػػك ذف ج

عّةض لل المعي ال تض  ،ج مف ةروب  ،كج مف عود  ،كالورف الكروـ استعمؿ

الخػػافض عػػد الععػػؿ لدجلتػػل  ،ج لمعظػػل  ،كالػػدلوؿ عمػ ذلػػؾ كف هػػذا الخػػافض
ػر مػا وكػكف الخػافض الػذم
لوس كاة نػدا  ،ػؿ وختمػؼ ػاختّؼ الععػؿ  ،ػؿ كذو نا
خافإػػا خػػر مػػع الععػػؿ يعسػػل ذا
ا ػػتار اةت اريػػل ععػػؿ معػوكف  ،ةػػد وسػػت دؿ ػػل
ن

اةتاج السواؽ ل دجلتل  ،فعم الرغـ مف جماع اليةاة كالمعسروف عم هذه

الوإ ػػوض ٌ ،ج لي ػػي ل ػػـ ج ػػد ة ػ نػدا م ػػياـ م ػػف تط ػ كػرؽ لػ ػ دجل ػػض جـ )لا ػػـ) ف ػػي
التوػػدور الػػذم ةػػدركا كف كسػػركا ػػل ا وػػض  :كػػالكا لاػػـ  ،ك كزي ػكا لاػػـ  ،ػػؿ غعم ػكا
جموعػػا  ،كسػػاككا ػػوف ذكرهػػا كعػػدـ ذكرهػػا  ،كاتعوػكا عمػ
عياػػا
ن

كف  :كػػالكهـ ،

ُ ، ّّٖ/كم كؿ عراب الورف لمووسي ِ ، ِّٔ/كالك اؼ ْ ، َٕٕ-َٕٔ/كال واف في
غرو ػػب ع ػػراب الو ػػرف ِ ، ََٓ/كالت و ػػاف ف ػػي عػ ػراب الو ػػرف ِ ، ْْٗ/كال ة ػػر المة ػػوط
لأيدلسي ٖ ، ُْٔ/كركح المعايي لآللكسي ُٓ ، ٕٓٓ/كالتةرور كالتيكور َّ. َُٕ/
)ُ ) ويظر  :ركح المعايي لآللكسي ُٓ. ِٕٓ/
)ِ ) ويظر  :ا وإاح في عمؿ اليةك لمزجاج ص ّٗ .
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ككزيكهـ  ،هك معي

 :كالكا لاـ  ،ككزيػكا لاػـ  ،ػؿ اييكػ مػف ذلػؾ كياػـ

جعم ػ ػكا الصػ ػػوغتوف ايخو ػ ػرتوف  ،م  :المتػ ػػوف ػ ػػالّـ هػ ػػك ايصػ ػػؿ كايص ػ ػ

كايفصػ ػ  ،كالةووو ػػض الياص ػػعض الت ػػي ج لػ ػ س فوا ػػا  ،ه ػػك كف جـ )لا ػػـ) ف ػػي

التوػػدوروف  :كػػالكا لاػػـ  ،ككزي ػكا لاػػـ  ،هػػي جـ )لػػي) يعسػػاا فػػي ةكلػػل تعػػال :
ً
ىيص ػ ػ ػ ػ ي
)ك ى
)كا ٍ ػ ػ ػ ػ يك يركٍا لي){ال وػ ػ ػ ػرة  }ُِٓ :كجـ )لك ػ ػ ػػـ) فػ ػ ػ ػػي ةكل ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػػال  :ى
ى
لى يك ٍـ){ايع ػراؼ  }ِٔ :لعظنػػا كدجلػػض  ،لعظاػػا كدجلتاػػا فػػي اجختصػػاص الػػذم
جػػاّ ميػػل معيػ ا خػػّص  ،فإجمػػاع اليةػػاة كالمعػػر وف كالمعسػروف عمػ جعػػؿ
ً
كف) معي ػ  :عكاذا كػػالكا لاػػـ ك
ةكلػػل تعػػال  :ى ع
كه ٍـ ىك ككىزييػ ي
)كًا ىذا ىكػػالي ي
ػكه ٍـ يو ٍخسػ يػر ى
كزيكا لاـ  ،مخالؼ لممعي المراد مف ا وض كتعسورها ؛ يكيل لوس الموصكد كف
تمامػا  ،كهػك
المطععوف خمصكا الكوؿ كالػكزف لميػاس  ،ػؿ الموصػكد إػد ذلػؾ ن
كياػػـ غ ػػكهـ فػػي الكوػػؿ كالػػكزف  ،فكوػػؼ تسػكي يسػػاطوف اليةػػك  ،كا عػراب ،
كالتوسور  ،ف وساككا وف التع وروف  ،كالتع وراف متإا كداف ؟ كف الذم سوطاـ

في هذا الماخذ  ،ةكلاـ اليصب عم يزع الخافض .
آم ينػكاٍ إً ىذا قي ٍمػػتي ٍـ إًلىػػى
(يػػا أىي ىىػػا الَّػ ًػذ ى
ُُ -مسػ  :قػػاؿ ا﵀ تعػػالى  :ى
يف ى
ؽ كامسػػحكاٍ ًبر يؤ ً
ً
ً ً
كسػ يك ٍـ ىكأ ٍىر يجمى يكػ ٍػـ
َّ
الصػ ًة فا ٍم ًسػميكاٍ يك يجػ ى
ػكو يك ٍـ ىكأ ٍىيػػد ىي يك ٍـ إلىػػى ا ٍل ىم ىرافػ ً ى ٍ ى ي ي
إًلىػػى ا ٍل ىك ٍع ىب ً
يف) المائػػدة  }ٔ :ةػػاؿ ػػك ةوػػاف اييدلسػػي )) :كاختمعػكا فػػي مػػدلكؿ
ال اّ هيا  ،فووؿ  :كياا لإللصاؽ...كةوؿ ال ػاّ لمت عوض...كةوػؿ ال ػاّ ازئػدة...
)ُ)

ذه ػػب اليةػػػاة

ػةت رسػ ػػل ك رس ػػل فػ ػػي معيػ ػ كاةػ ػػد))
كةكػ ػ سو كول...مس ػ ي
كالمعسركف ل الوػكؿ ك
ػاف الجػر كاليصػب معيووامػا كاةػد  ،كةػد كذػر مػا كػدكا
هذا المذهب  ،كصرةكا ػل كالصػةو  ،كمػا هػك ظػاهر مػف سػواؽ ا وػض  ،كف

ومس هذا المس الرس
ال اّ لإللصاؽ  ،ةت كيل وترتب عمول ةكـ  ،كهك ف ٌ
ػددت فوػػط غػػرض لصػػاؽ المسػ
 ،ج ف وكػػكف مجػػرد لمػػس ل ػػعره  ،فال ػػاّ ةػ ٍ
)ُ ) ال ةر المةوط ّ ، َٔٗ/كويظر  :الدر المصكف ّ. ّٔٗ/
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ػػالرس  ،كج عّةػػض لاػػا مسػػاةض الممسػػكح ميػػل  ،لػػذا جػػاز ف وكػػكف المس ػ

لجموػػع الػػرس  ،ك لجػػزّ ميػػل ٌ ،ج كيػػل وتع ػوكف ف وكػػكف المس ػ لجموػػع الػػرس
عيػػد ةػػذؼ ال ػػاّ  ،كةكليػػا فػػي الكػػّـ  :كامسػػةكا رؤكسػػكـ ؛ ك
يف )رؤكسػػكـ)
تككف عيدئذ ميصك ض عم المععكلوض  ،كوككف المعي

اا ف وستكعب المسػ

)رؤكسكـ) مما ووتإي مكؿ الػرس جموعػل ععػؿ المسػ  ،فػالعرؽ ػوف الجػر

كاليصػػب جمػػي كك وػػر  ،مػػا كػػاف وي غػػي لميةػػاة كالمعس ػروف ف وسػػاككا ويامػػا ،
كجاّ في ً
السٌيض الي كوض ٌف الرسكؿ صم ا﵀ عموػل كسػمـ ةػد مسػ رسػل كمٌػل ،
كهذا ود ٌؿ عم ٌف مس جزّ مف الرس فرض  ،كمسةل كمٌل سكيض .
ػدوت زو نػدا لػ الطروػ ً
ؽ،
ُِ-ودل  :ةػاؿ المػرادم  )) :فوػد جػاّ  :ه ي

)ُ)
ػؽ)  ،فػ ػػي ةػ ػػاؿ اليصػ ػػب  ،ميصػ ػػكنا عم ػ ػ يػ ػػزع
ػؽ)) فوكػ ػػكف )الطروػ ػ ى
كالطروػ ػ ى
الخػػافض  ،كةػػاؿ الزمخ ػػرم )) :هػػدل  :صػػمل ف وتعػ كدل ػػالّـ  ،ك ػػ) ل )
ً ً ًك ً ً
ك
ػؾ
)كًاكي ػ ى
ػي ى ٍة ىكيـ){ا سػ ػراّ  }ٗ :ى ع
كوكل ػػل تع ػػال ) :ف ىه ػ ػ ىذا اٍلوي ػ ٍػر ىف و ٍا ػػدم لمت ػػي ه ػ ى
صػر و
لىتىاًدم ًلى ً
اط حم ٍستىًو ووـ){ال ػكرل  }ِٓ :فعكمػؿ معاممػض )اختػار) فػي ةكلػل
ٍ
ى
(ِ)
ً
ً
ً
ل
وف ىريج نّ مووىات ىيا) { ايعراؼ ُٓٓ})) كمذػؿ
)ك ٍ
كس ةى ٍك ىملي ىس ٍ ع ى
اختى ىار يم ى
تعال ى
هػػذا ةػػاؿ ػػك ةوػػاف اييدلسػػي)ّ) كتمموػػذه الةم ػػي )) :ذ ػ كـ وتسػػع فوػػل ؛ فوةػػذؼ
ً
الةػػرؼ ؛ فوتع ػ كدل يعسػػل  ،فاصػػؿ ً :
وـ){العاتةض }ٔ :
الصػ ىا
)اهد ىيػ ػ ػػا ل
ػرطى ي
المسػػتىو ى
)ْ)
ؼ)))
اهديا لمصراط  ،ك  :ل الصراط  ،ذـ يةًذ ى

ط) ك ػوف جػره ػالّـ ،
فود ساكل اليةاة كالمعسركف وف يصب
ل
)الص ىار ى
ػتيادا لػ ػ الو ػػكؿ اليص ػػب عمػ ػ ي ػػزع
كجػ ػره ػ ػػ) ل ) ف ػػي ا و ػػات ال ػػذّث ؛ اس ػ ن

)ُ ) رح التساوؿ ص ّْٗ.
)ِ ) الك اؼ ُِٓ/
)ّ ) ال ةر المةوط ُ. ُْ/
)ْ ) الدر المصكف ُ. ِٔ/
1112

الخ ػػافض  ،كه ػػذا ماخ ػػذ ك و ػػر  ،ذ ج وعو ػػؿ  ،كج وصػ ػ

ف تتس ػػاكل دججت

ػاّ مػػف الػػّـ ؛
ا وػػات الوريوػػض  ،كتراكو اػػا مختمعػػض  ،كلكػػكف ) ل ػ ) طػػكؿ يػ ن
صػر و
ػؾ لىتىا ًػدم ًلىػ ً
ك
اط حم ٍستىًو ووـ){ال ػكرل :
فإف اسػتعمالاا فػي ةكلػل تعػال  :ى ع
)كًاكي ى ٍ
ى
ِٓ} وػػدؿ عمػ كف طروػػؽ الاداوػػض طكوػػؿ  ،كػ ك
ػاف ا﵀  ،سػ ةايل وخاطػػب ة و ػػل
المصػػطع  :وػػا مةمػػد كيػػؾ لتاػػدم اليػػاس ل ػ ا سػػّـ ت موػػ ،دؤكب  ،كجاػػد
ً ً ًك ً ً
ك
ػي
طكوػػؿ  ،ك اسػػتعماؿ الػػّـ فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :ف ىهػ ػ ىذا اٍلويػ ٍػر ىف و ٍاػػدم لمتػػي هػ ى
ى ٍة ىكيـ){ا س ػراّ  }ٗ :وكػػكف المعي ػ  :كف هػػذا الوػػرف واػػدم اليػػاس ل ػ مػػا هػػك
فإؿ ك ةكـ  ،اةصػر الطػرؽ  ،ك وسػر السػ ؿ  ،كا﵀  ،سػ ةايل كتعػال  ،كمػا

كرد فػػي الةػػدوث الي ػػكم  ،،وعمميػػا كيػػل ذا سػػالياه  ،ف يسػػالل عم ػ الميػػازؿ ؛

يكيل  ،تعال ذكره  ،كروـ  ،فيةف ج يسالل ف وادويا ل الصراط  ،كج يسالل
ف واػ ػػدويا لمص ػ ػراط  ،ػ ػػؿ يسػ ػػالل كيػ ػػدعكه ف ومكييػ ػػا مػ ػػف ف يتمذػ ػػؿ ص ػ ػراطل

المس ػػتووـ ة ػػكنج  ،كعوو ػػدة  ،كعم ػ نػّ  ،معيػ ػ

ف يس ػػتكع ل كيةت ػػكم عمو ػػل  ،كج

وتةوؽ هذا المعي ٌج يصب )الصراط) عم معي المععكلوض  ،كلاذا عمميػا
ً
ا﵀  ،سػ ةايل  ،ف يػدعكه وكلػل تعػال ً :
وـ){العاتةض :
)اهد ىي ػ ػػا الص ىا
لػرطى ي
المسػػتىو ى
ٔ}
ك ك
يف لكػػؿ مػػف الػػّـ  ،ك) لػ ) دجلتاػػا الخاصػػض  ،ةتػ

كيػػل ج ومكػػف

ف تعكض ةداهما عف ايخرل  ،فود جمع وياما في ةكلل تعػال  ) :ية ٍػؿ ىه ٍػؿ
ؽ ىفى ىمػف ىو ٍا ًػدم ًلىػ اٍل ىةػ ل
ؽ ية ًػؿ المٌػلي ىو ٍا ًػدم لًٍم ىةػ ل
ًمف ي ىرىكآئً يكـ كمف ىو ٍا ًدم ًلى اٍل ىة ل
ؽ
ك
ك
ىة ػ ح
كف){وػػكيس :
م ً ٌج ىف يو ٍاػ ىػدل فى ىمػػا لى يكػ ٍػـ ىك ٍوػ ى
ى
ػؼ تى ٍة يك يم ى
ػع ى كمػػف ج ىو ًا ػ لد ى
ؽ ىف يوت ى ػ ى
ّٓ}
ممػػا ةالػػل الورط ػػي فػػي تعسػػور هػػذه ا وػػض )) :ووػػاؿ  :هػػداه لمطروػػؽ ،

عكالػ الطروػػؽ  ،معيػ كاةػػد))

)ُ)

وإػػا لػ مػػا اختموػػل اليةػػاة سػػاكل
فاسػ ن
ػتيادا ن

)ُ ) الجامع يةكاـ الورف ٖ. ُّْ/
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المغكوكف كالمعسركف في المعي  ،وف استعماؿ ) ل ) في ةكلػل تعػال  ) :ية ٍػؿ
ؽ) كةكلل تعال ) :ىفى ىمف ىو ٍاًدم ًلى اٍل ىة ل
ىه ٍؿ ًمف ي ىرىكآئً يكـ كمف ىو ٍاًدم ًلى اٍل ىة ل
ؽ)
)ُ)
ك وف استعماؿ الّـ في ةكلل تعال  ( :ية ًؿ المٌلي ىو ٍاًدم لًٍم ىة ل
ؽ)
كة ػػد تط ػػرؽ ال ػػدكتكر ع ػػد الةمو ػػد الاي ػػداكم لػ ػ الع ػػرؽ ال ػػدجلي ػػوف
اجسػ ػػتعمالوف فػ ػػذكر كيػ ػػل اسػ ػػتعمؿ ) ل ػ ػ ) فػ ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال  ) :يةػ ػ ٍػؿ ىهػ ػ ٍػؿ ًمػ ػػف
ي ػ ىػرىكآئً يكـ كمػػف ىو ٍاػ ًػدم ًلى ػ اٍل ىة ل
ؽ)))لوػػكةي طػػكؿ طروػػؽ الاداوػػض  ،لػػدل هػػؤجّ

ال ركاّ لك ىهدكا...مع الدجلض المعجموض لكممض ) لػ ) التػي تعوػد عػد المسػافض ؛
فكػ ك
ػاف ا﵀ تعػػال  ،ووػػكؿ لاػػـ  :هػػؿ مػػف ػػركائكـ ىمػػف واػػدم ل ػ الةػػؽ  ،كلػػك
طروؽ طكوؿ عوػد)) كاسػتعمؿ الػّـ فػي ةكلػل تعػال  ) :ية ًػؿ المٌػلي ىو ٍا ًػدم لًٍم ىةػ ل
ؽ)
لوكةي لػ ))ةصػر مسػافض الاداوػض اليسػ ض ﵀ تعػال ؛ فاػك واػدم لػ طروػؽ
مستووـ ؛ كالطروؽ المستووـ  ،هك ةصر الطرؽ المؤدوض ل الةؽ))

)ِ)

ه ػػذه ه ػػي دجل ػػض الموط ػػع ايكؿ م ػػف ا و ػػض الكروم ػػض )) ذػ ػ كـ و ػػاتي )ف ػػي
ك
ىة ػ ح
الموطػػع الذػػايي) اجسػػتعااـ التػػك وخي ) :ىفى ىمػػف ىو ٍاػ ًػدم ًلى ػ اٍل ىة ػ ل
ػع
ؽ ى
ؽ ىف يوت ىػ ى
ك
كف) ...لوصػ المعيػ  :فمػف
م ً ٌج ىف يو ٍا ىدل فى ىما لى يك ٍـ ىك ٍو ى
ؼ تى ٍة يك يم ى
ى كمف ج ىو ًا لد ى
واػػدم لػ الةػػؽ  ،كلػػك طروػػؽ طكوػػؿ ...ةؽ ف وت ػػع  ،ـ مػػف ج تكػػكف ميػػل
)ّ)
و
طّ دود كتراخ ل اي د))
صّ كلك
الاداوض ن

كفػػي هػػذه ا وػػض دلوػػؿ وتكػػرر عم ػ طػػّف الوػػكؿ اليصػػب عم ػ يػػزع
ً
وف {ُُٕ}
)ك تىٍو ىي ي
اه ىمػػا اٍلكتى ى
ػاب اٍل يم ٍسػػتىً ى
الخػافض  ،فعػػي ةػكؿ ا﵀ تعػػال  ،مػذّن  :ى

)ُ ) ويظػػر  :معػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل لمزجػػاج ّ ، ُٔ/كتاػػذوب المغػػض لأزهػػرم ْ، ّّٕٔ/

كالص ػػةاح لمج ػػكهرم ص َُِٗ  ،كزاد المس ػػور ج ػػف الجػػػكزم ْ ، ِّ/كالػ ػػدر المصػػػكف
ٔ. ُٕٗ/

)ِ ) ا عجاز الصكتي في الورف الكروـ ص ُٗ.
)ّ ) المصدر يعسل ص ِٗ .
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ً
وـ){الصػ ػ ػػافات  }ُُٖ-ُُٕ :ج وص ػ ػ ػ ٌ ع ػ ػ ػراب
الصػ ػ ػ ىا
اه ىما ل
ىك ىهػ ػ ػ ىػد ٍو ىي ي
ػرطى اٍل يم ٍستىو ى
ً
وـ) ميصػكنا عمػ يػزع الخػافض  ،يكيػل ج يوعػرؼ مػا الخػافض
ل
)الص ىار ى
ط اٍل يم ٍستىو ى

ػرؽ ويامػػا فػػي المعيػ  ،كالتعسػػور
المػراد يزعػػل ) لػ ) ـ الػػّـ ؟ كةػػد ت ػوكف العػ ي
الذم اةتإاه كؿ مياما .
فاجدعاّ تساكم ) ل ) كالػّـ  ،فػي هػذه ا وػض كيةكهػا ا لدعػاّ اطػؿ

مف جاض  ،كما كيل يو ىعػ حد مػف جاػض يخػرل  ،دعػكل ماتػض الجايػب ال ّغػي فػي
الورف الكروـ  ،الذم ومذلؿ ًس كر عجازه .

المطَّػػرد فػػي
المبحػث القػػامس  :النصػػب عمػى نػػزع القػػافض السػماعي ميػػر ي
القرآف الكريـ
تطرةي ػػا ف ػػي الم ة ػػث الس ػػا ؽ لػ ػ المكاإ ػػع الت ػػي ج ػػاز فوا ػػا الية ػػاة
ك

اليصب عم يػزع الخػافض  ،كلػـ وجوػزكا ذلػؾ فػي غورهػا ؛ لػذلؾ ةكمػكا عمػ
ػذكذها  ،عمػ

مػا جػاّ ميصػكنا عمػ يػزع الخػافض فػي غوػر هػذه المكاإػع
الرغـ مف كركد كاهد ةريوض كذورة إمف هذه المكاإع  ،كلكذػرة هػذه ال ػكاهد
التػػي تكػػاد ج ومكػػف تةدوػػدها كةصػػرها  ،سػػاختار يمػػاذج مياػػا  ،سػػط الوػػكؿ

فوا ػػا  ،مرت ػػض ةس ػػب مكاإ ػػع كركده ػػا ف ػػي الو ػػرف الكػ ػروـ  ،كم ػػف ا﵀ الا ػػدل

كالسداد .

ػؽ لى يكػػـ َّمػػا ًفػػي األ ٍىر ً
ض
ُ-سػ ٌػكل  :قػػاؿ ا﵀ تعػػالى  :ي
(وػ ىػك الَّػ ًػذم ىقمىػ ى
ش و ً
و
ً
ً ِّ
ػيـ)
استىىكل إًلىى َّ
س َّك ي
ىجميعان ثي َّـ ٍ
س ٍب ىع ى
او َّف ى
الس ىما فى ى
ػي ىعم ه
س ىم ىاكات ىك يو ىػك ب يكػؿ ى ٍ
البقػػرة ِٗ} ةػػاؿ الع ػراّ )) :فػ ك
ػإف السػػماّ فػػي معي ػ جمػػع  ،فوػػاؿ )فس ػكاهف)

لممعيػ المعػػركؼ كياػ كػف سػ ع سػػماكات)) )ُ) كةػػاؿ ايخعػػش )) :كهػػك ٌيمػػا ذكػػر
ػماّ كاةػػدة ؛ فاػذا ك
ػواف كماػ ٌػف  ،كةػد زعػػـ عػػض
يف ذكػػر السػػماّ ةػد دؿ عمػ ٌ
س ن
المعسروف ف السماّ جمع مذؿ  :الم ف  ،فما كاف لعظػل لعػظ الكاةػد  ،كمعيػاه
)ُ ) معايي الورف ُِٗ/
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معي ػ الجماعػػض ؛ جػػاز ف وجمػػع فوػػاؿ )فس ػك ك
اهف))) )ُ) كةػػاؿ )) :كةػػد تكػػكف

السػػماّ وروػػد ػػل الجماعػػض  ،كمػػا توػػكؿ  :همػػؾ ال ػػاة كال عوػػر  ،وعيػػي كػػؿ عوػػر
ككؿ اة))

)ِ)

كةاؿ الط رم )) :كةاؿ عإاـ  :كيما ةاؿ  :استكل لػ السػماّ  ،كج

سماّ  ،كوكؿ الرجؿ خر  :اعمػؿ هػذا الذػكب  ،عكاكيمػا معػل غػزؿ  ،ك كمػا ةكلػل
هف  ،كةػ ك
ػاهف  ،كخمواػ كػف  ،كد ػػر ك
)فس ػكاهف) فإيػػل وعيػػي هوػ ك
ػكماف  ،كالتسػػكوض فػػي
سكل فّف لعػّف هػذا
كّـ العرب  ،التوكوـ كا صّح كالتكطئض  ،كما وواؿ  :ك
ةكمل ك صمةل  ،ككطكا لػل  ،فكػذلؾ تسػكوض ا﵀  ،جػؿ ذيػاؤه سػمكاتل
ايمر  ،ذا ك

 ،كتوكومػػل وػ ك
ػاهف عمػ م ػػوئتل  ،كتػػد وره لاػ كػف عمػ

رادتػػل...كةاؿ جػػؿ ذكػره :

اهف) ف ػػاخرج مكي ػ ك
)فس ػك ك
ػواف مخ ػػرج مكي ػ الجم ػػع...يف الس ػػماّ جم ػػع كاة ػػدها

سماكة  ،فتودور كاةدتاا كجمعاا ذف تودور  ،وػرة ك وػر  ،كيخمػض كيخػؿ  ،كمػا
ػ ل ذلػػؾ  ،كلػػذلؾ كيػػث السػػماّ م ػرة  ،فووػػؿ هػػذه سػػماّ  ،كذ ككػػر خػػرل فووػػؿ
ً ً
ػاف ىك ٍعػ يػدهي ىم ٍع يعكنج){اليزمػػؿ  }ُٖ :كمػػا وععػػؿ ذلػػؾ ػػالجمع
)ال كسػ ىػماّ يميعىطػ هػر ًػػل ىكػ ى
الذم ج فرؽ ويل ك وف كاةده  ،غور دخكؿ الااّ كخركجاا  ،فوواؿ  :هذا ور
كهذه ور  ،كهذا يخؿ كهذه يخؿ  ،كما

ل ذلػؾ  ،ككػاف عػض هػؿ العر وػض

وزعـ ف السماّ كاةدة  ،غور كياا تدؿ عم السػماكات فووػؿ ) :فسػك ك
اهف) وػراد
ذلؾ التي ذكرت))

)ّ)

فمعظ ) :السماّ)  ،ذف  ،كما جمع معردة سماكة  ،ك اسـ جػيس داؿ

عم الجمع  ،كفي عراب ا وض  ،ةاؿ ك جععػر اليةػاس )) وجػكز عيػدم ف
ً
ك
وف ىريج نػّ
فسكل
وككف  :ك
)ك ٍ
كسػ ةى ٍك ىمػلي ىسػ ٍ ع ى
ػار يم ى
اختى ى
مياف  ،كمػا ةػاؿ جػؿ كعػز ى
)ُ ) معايي الورف ص َٓ
)ِ ) معايي الورف ص ُٓ
)ّ ) جامع ال واف ُ ، ُِِ-َِِ/كويظر  :الك اؼ ُ. ُِٕ/
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ل ًمووىاتًىي ػػا) { ايعػ ػراؼ ُٓٓ} م  :م ػػف ةكم ػػل)) )ُ) كه ػػذا ه ػػك الكج ػػل ا ع ار ػػي
الػػذم ةػػاؿ ػػل اليةػػاس  ،عػػد ف يوػػؿ كجػػل اليصػػب عم ػ ال دلوػػض مػػف الإػػمور

ػ)سكل)
)ه ػ كػف) كة ػػاؿ مك ػػي ػػف ػػي طال ػػب الووس ػػي ))كةو ػػؿ ه ػػك معع ػػكؿ ػػل لػ ػ ك

ك
مياف س ع سماكات  ،فةرؼ الجر مةذكؼ مع الااّ كاليػكف ،
تودوره  :فسكل
ً
وف ىريج نػّ ل ًمووىاتًىيػا) { ايعػراؼ ُٓٓ} م :
)ك ٍ
كسػ ةى ٍك ىمػلي ىسػ ٍ ع ى
ػار يم ى
اختى ى
كما ةاؿ ى
مػػف ةكمػػل  ،ذػػـ ةػػذؼ الةػػرؼ فايتصػػب مػػا عػػده)) )ِ) كةػػاؿ ػػك ال ركػػات ػػف
ايي ارم )))س ع سماكات) ميصكب  ،كذلؾ مف كجاوف  ،ةدهما  :ف وكػكف

عم ػ ال ػػدؿ مػػف الاػػاّ كاليػػكف فػػي )سػ كػك ك
اهف)  ،كالذػػايي  :ف وكػػكف ميصػػكنا

ييل مععكؿ )س كػكل) عمػ توػدور  ،فس كػكل م ك
ػياف سػ ع سػماكات  ،فةػذؼ ةػرؼ
ً
الجر  ،فصار )فسك ك
وف ىريج نػّ ل ًمووىاتًىيػا)
)ك ٍ
كس ةى ٍك ىمػلي ىسػ ٍ ع ى
اختى ىار يم ى
اهف) كوكلل  :ى
{ ايع ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ ُٓٓ} م  :مػ ػ ػ ػ ػ ػػف ةكمػ ػ ػ ػ ػ ػػل  ،ذػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ةػ ػ ػ ػ ػ ػػذؼ ةػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ الجػ ػ ػ ػ ػ ػػر ،
فاتصػ ػػؿ) سػ ػ كػك ك
اهف ) مػ ػػا عػ ػػده  ،فيص ػ ػ ل)) )ّ) كةػ ػػاؿ ا ػ ػػف عط ػ ػػض اييدلسػ ػػي :

ػ)سكل)
))ك)س ػ ع) يصػػب عم ػ ال ػػدؿ مػػف الإػػمور  ،ك عم ػ المععػػكؿ ػػل ػ ك
تو ػػدور ة ػػذؼ الج ػػار م ػػف الإ ػػمور  ،كاكي ػػل ة ػػاؿ  :فس ػ كػكل م ػ ك
ػياف سػ ػ ع  ،كةو ػػؿ
كيػل

)سك ك
اهف) كما عم كف السماّ جمع  ،عكا كما عمػ
يصب عم الةاؿ  ،كةاؿ ك
معػ ػػرد اسػ ػػـ جػ ػػيس  ،فاػ ػػك داؿ عم ػ ػ الجمػ ػػع)) )ْ) كةػ ػػاؿ العك ػ ػػرم ))) :س ػ ػ ع)

ك
مياف سػ ع سػماكات
فسكل
ميصكب عم ال دؿ مف الإمور  ،كةوؿ التودور  :ك

)ُ ) عراب الورف ص ُّ
)ِ ) م كؿ عراب الورف ُّْ/
)ّ ) ال واف في غروب عراب الورف ُٖٔ/
)ْ ) المةرر الكجوز ُُُٓ/
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ً
وف ىريجػ نػّ ل ًمووىاتًىيػػا) { ايعػراؼ ُٓٓ} كةوػػؿ
)ك ٍ
كسػ ةى ٍك ىمػػلي ىسػ ٍ ع ى
ػار يم ى
اختىػ ى
 ،كوكلػػل ى
)ُ)
ذايوا))
ك
)سكل) معي صوكر فوككف مععكنج ن

)ه كف) في مكإع يصب عم يزع الخػافض  ،عمػ توػدور :
عراب ي
فسػ كػكل مػ ك
ػياف س ػ ع سػػماكات  ،اةتإ ػ ف وكػػكف المعي ػ  :كف هيػػاؾ سػػماكات
كذوػرة  ،كذػػر مػػف سػ ع  ،ك كف ا﵀ سػ ةايل  ،سػ كػكل مػ ك
ػياف سػ نعا  ،كهػػذا المعيػ
غوػػر كارد فػػي تعسػػور ا وػػض ج مػػف ةروػػب  ،كج مػػف عوػػد  ،فالظػػاهر مػػف سػػواؽ

يص عمول الط رم وكلل  )) :فود خ ر ا ف اسةاؽ ،
ا وض كالمتعؽ عمول  ،ما ٌ
ف ا﵀  ،جػػؿ ذيػػاؤه  ،اسػػتكل ل ػ السػػماّ عػػد خموػػل ايرض كمػػا فواػػا  ،كهػػف
س ػ ع مػػف دخػػاف  ،فس ػك ك
اهف كمػػا كصػػؼ)) )ِ) كالكاةػػدم وكلػػل )) :كجػػائز ف
تعػػكد الكياوػػض لػ

جػزاّ السػػماّ كيكاةواػػا  ،فػػالمعي  :جعماػػف سػ ع سػػماكات

مستكوات  ّ ،فطكر  ،كج مت))

)ّ)

م  ّ :وكؽ كج يتكّ .

فعم ػ الػػرغـ مػػف كف المعي ػ الػػذم ووتإػػول الوػػكؿ اليصػػب عم ػ يػػزع

الخػافض صػرو فػي مخالعتػػل لمعيػ ا وػض كتعسػػورها  ،فوػػد ةػاؿ ػػل  ،ك جػػازه

 ،كمػػا توػػدـ سػػاطوف اليةػػك كا عػراب كالتعسػػور  :ػػك جععػػر اليةػػاس  ،كمكػػي
ف ا ي طالب الووسػي  ،ك ػك ال ركػات ػف ايي ػارم  ،كا ػف عطوػض اييدلسػي ،

ك ك ال واّ العك رم  ،ةت ظييت ف لف جد مػف سػويت ل عمػ ةإػوض المعيػ

 ،كةػ ػػد ايت ػ ػػل عمواػ ػػا

ػ ػػك ةوػ ػػاف اييدلسػ ػػي  ،فوػ ػػاؿ  )) :ك جػ ػػازكا فػ ػػي )س ػ ػ ع

سػػماكات) ف وكػػكف ميصػػكنا عمػ المععػػكؿ ػػل  ،كالتوػػدور  :فسػػكل مػ ك
ػياف سػ ع
سػػماكات  ،كهػػذا لػػوس جوػػد مػػف ةوػػث المعػػظ  ،كمػػف ةوػػث المعي ػ  :كمػػا مػػف
ةوث المعػظ  ،ف ك
ػإف )س كػكل) لػوس مػف ػاب )اختػار) فوجػكز ةػذؼ ةػرؼ الجػر

)ُ ) الت واف في عراب الورف ُ. ّْ/
)ِ ) جامع ال واف ُِِِ/
)ّ ) الكسوط في تعسور الورف المجود ُُُِ/
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ميل في فصو الكّـ  ،ك كما مف ةوث المعي  ،فأكيل ودؿ عم

ف السماكات

فسكل مػياف سػ نعا  ،كايمػر لػوس كػذلؾ  ،ذ المعمػكـ ف السػماكات
كذرة  ،ك
)ُ)
)هػ ػ كػف) ميصػ ػػكنا عم ػ ػ يػ ػػزع
س ػ ػ ع)) كةػ ػػد يكػ ػػل ػ ػػك ةوػ ػػاف عم ػ ػ كف ع ػ ػراب ي
الخافض وعد ك
اذا عيد اليةاة  ،كمع ذلؾ ةالكا ل .
يى
كجعجػػب ف وك ػػكف ه ػػؤجّ الية ػػاة كالمعسػػركف  ،ة ػػد س ػػوطكا ف ػػي ه ػػذه
الغعمض التي تتعمؽ المعي  ،ك
يف الوكؿ اليصب عمػ يػزع الخػافض ةػكؿ ةػائـ

في ايصؿ عم ةإوض لعظوض ةتض  ،كمػا يكػل عموػل ػك ةوػاف اييدلسػي وؤوػد
مػػا ي ايػػا عموػػل  ،مػػف ف ةػػرؼ الجػػر لػػـ وةػػذؼ  ،فػػي ػػاب مػػا سػػمي اليصػػب
عم يزع الخافض في هذه ا وض ٌ ،ج مػف جػؿ ف يومغػ

فػي الكػّـ معيػاه ،

فةذؼ ك
يف معياه ج وكافؽ ما رود ف تعيول ا وض  ،كهػذا مػا ويط ػؽ عمػ كػؿ
ما ةوؿ اكيل ميصكب عم يزع الخافض .

(ك ى َّ
ػف
ىنزٍل ىنا ىعمى ٍي يك يـ ا ٍل ىم َّ
اـ ىكأ ى
ِ-ظمٌؿ  :قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
ظم ٍم ىنا ىعمى ٍي يك يـ ا ٍل ىغ ىم ى
ً
ط ِّيبػ ً
ً
ػػى ٍـ
ىك َّ
ػػات ىمػػػا ىرىزٍق ىنػػػا يك ٍـ ىك ىمػػػا ى
السػػػ ٍم ىكل يكميػػػكاٍ مػػػف ى ى
سػ ي
ظمى يمكىنػػػا ىكلىػػػػكف ىكػػػا ينكاٍ أىنفي ى
ك
ػاـ){ال ورة :
ىي ٍظمً يمػ ى
)كظىمٍم ىيػػا ىعمىػ ٍػو يك يـ اٍل ىغ ىمػ ى
ػػكف ) البقػػػرة ٕٓ} فػػي ع ػراب ا وػػض  :ى
ٕٓ} ةػػاؿ العك ػػرم  )) :كوجػػكز ف وكػػكف التوػػدور  :الغمػػاـ)) )ِ) ك ػػار ػػك
سػػواط

ةوػػاف اييدلسػػي ل ػ هػػذا الكجػػل مػػف ا ع ػراب فوػػاؿ )) :مععػػكؿ عم ػ
ػت عمػ فػػّف كػػذا...كعم الكجػػل
ةػػرؼ الجػػر  ،م الغمػاـ كمػػا توػػكؿ  :ظمكمػ ي
ايكؿ  ،تكػػكف )ف كعػػؿ) فوػػل معيػ ) فعػػؿ) فوكػػكف التإػػعوؼ صػػمل لمتعدوػػض ،
إ لمف معي فعؿ يوع كدل ػػ)عم ) فك ك
ػاف ايصػؿ )كظمكميػاكـ) م  :ظمميػاكـ
ذـ ي
إ ػ ػ لمف )ظمكػ ػػؿ) معي ػ ػ )كمكػ ػػؿ) ك ػ ػ ال  ،ممػ ػػا ومكػ ػػف تعدوتػ ػػل
الغمػ ػػاـ...ذـ ي

)ُ ) ال ةر المةوط ُُٗٓ/
)ِ ) الت واف ُٖٓ/
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ػ ػػ)عم ) فعػ ػ كداه ػ ػػ)عم ))) )ُ)ك)ظم ػػؿ) مذ ػػؿ ) ظ ػػؿ) ف ػػي الم ػػزكـ كالتع ػػدم ،
)ِ)
ح
ك
ً ا
ك
كمظملػ ػ ػ هؿ))
وو ػ ػػاؿ  )) :ظػ ػ ػؿ ال ػ ػ ي
ػيّ  ،كظم ػ ػػؿ  :امت ػ ػػد ظم ػ ػػل  ،فا ػ ػػك يمظػ ػ ػؿ ي
ك))ووػ ػ ػػاؿ  :ظمٌميػ ػ ػػي ال ػ ػ ػػجر  ،ك ظميػ ػ ػػي)) )ّ) ك))ظمٌمػ ػ ػػل ا﵀  ،ك ظمكػ ػ ػػل  :ميعػ ػ ػػل

كةرسل))

)ْ)

كج ػػاّ ف ػػي المةكػػػـ كالمة ػػوط ايعظ ػػـ ج ػػف س ػػوده )) :كاس ػػتظؿ مػػػف
ك
)كظىمكٍم ىيػا ىعمى ٍػو ًاـ
ال يّ  ،كاستظؿ ل  ،كتظمػؿ  ،كظممػل عموػل  ،كفػي التيزوػؿ  :ى
ػاـ){ايعراؼ  )ٓ) ))}َُٔ:ذا جػػاّ فػػي المغػػض تعػػدم )ظمكػػؿ) ل ػ مععكل ػػل
اٍل ىغ ىمػ ى
يعسل  ،فاؿ عد ذلؾ مػف ةاجػض فػي ايخػذ وػكؿ اليصػب عمػ يػزع الخػافض

في عراب هذه ا وض  ،مػع كيػل ةػكؿ مختمػؽ مػف جاػض  ،كاةتإػ

لػ تسػكوغل

وإػػا ةػػكؿ مختمػػؽ ؟! ك هيػػاؾ مػػف ةاجػػض لوػػل
ل ػ الوػػكؿ التإػػم ف  ،كهػػك ن
عمػ الػػرغـ مػػف ف ايخػػذ ػػل اةتإ ػ هػػذا اجلتػكاّ فػػي التع وػػر؟! كالةوووػػض ف

س ػ ػ ب تػ ػػاذور هػ ػػذا الوػ ػػكؿ المختمػ ػػؽ ػ ػػالعوكؿ  ،هػ ػػك ػ ػػوكعض فػ ػػي كتػ ػػب اليةػ ػػك
ارة لول  ،كاجعتماد عمول عم

كيل كجل مف كجػل

سر ا
كالتعسور ،عكا ٌج فما ٌ
ا عراب المعككؿ عمواا ؟ مع ف العك رم ك ػا ةوػاف اييدلسػي يعسػاما  ،ذكػ ار
تماما لمعيػ ايوػض كتعسػورها كتركو اػا المغػكم ،
كجانا خر مف ا عراب مكافونا ن
م ػػع خم ػػكه مم ػػا اعت ػػرل الو ػػكؿ اليص ػػب عمػ ػ ي ػػزع الخ ػػافض م ػػف مآخ ػػذ الو ػػكؿ

التإػػموف ك ػػدة التكم ػػؼ ف ػػي التاكو ػػؿ  ،فوػػد ة ػػاؿ العك ػػرم )) :ةكل ػػل تع ػػال :
)ك ىك
ىيزٍل ىيا عمى ٍو يكـ اٍلم كف) { ال ورة ٕٓ }  ،م  :جعمياه ً
ظّ ،
اـ ىك ى ى ي ى
ظمٍم ىيا ىعمى ٍو يك يـ اٍل ىغ ىم ى
ى
)ُ ) ال ةر المةوط ُُِّ/
)ِ ) المص اح الميور ص ّٖٔ .
)ّ ) المعردات لأصعاايي ص ِّٔ.
)ْ ) عمدة الةعاظ في تعسور

رؼ ايلعاظ . ٓ/ّ :

)ٓ ) َُ. ٕ/
1111

ودا ًظ ٍّؿ ؛ يف ذلؾ وؤدم ل
كلوس كوكلؾ  :ظمكمت ز ن
)ُ)
ٍّ
ظؿ خر))

مستكر
نا
ف وككف الغماـ

ار العك رم ل ف )الغماـ) مععكؿ ل ٌ ،ج كف دجلتل تختمؼ عػف
دجلػػض المععػػكؿ ػػل فػػي يةػػك  :ظمكمػػت زوػ نػدا  ،فعػػي المذػػاؿ وعيػػي  :تظموػػؿ زوػػد
صب فكةل  ،كمػا فػي ايوػض  ،فعمػ
نا
يّ  ،م  :جعمل يمظىمك نّ
كمستكر ي يي ى
ػاتر ل ػػي تةتػػل  ،كالموصػػكد
العكػػس مػػف ذل ػؾ  ،م  :جعػػؿ الغمػػاـ يمظملػ نػّ كسػ نا
اـ في ا وض يك سرائوؿ  ،كةد ةسف ك ةواف في التع ور عف هذا الكجل ،

ك ػػرةل فوػػاؿ  )) :ك مععػػكؿ ػػل  ،ج عم ػ

سػػواط الةػػرؼ  ،كوكػػكف المعي ػ :

جعمي ػػاه عم ػػوكـ ظيم ػ نػّ  ،فعمػ ػ ه ػػذا الكج ػػل الذ ػػايي وك ػػكف )ف كع ػػؿ) فو ػػل  ،جع ػػؿ
ػدج  ،فكػػذلؾ
ال ػػيّ معيػ مػػا صػػو ،ميػػل  ،كوػػكلاـ  :عػ كدلت زوػ نػدا  ،جعمتػػل عػ ن
)ِ)
هذا معياه  ،جعميا الغماـ عموكـ ظيمكض))
وإػػا :
كهػػذا فومػػا و ػػدك مةصػػكر فػػي صػػوغض )ف كعػػؿ)  ،كهػػك كوكلػػؾ ن
ػت ال ػ اؾ  ،م  :جعمتػػل انػػا ،
مت الصػػعب  ،م  :جعمتػػل سػ ن
ػاّ  ،ك كك ػ ي
س ػاك ي
كوكػػكف ادمػػل كتةكومػػل مػػف ػ اؾ ل ػ ػػاب  ،كةػػس عمػ ذلػػؾ  ،كمعيػ هػػذا
الكجػػل وتياسػػب كدجلػػض ا وػػض كالسػػواؽ الػػذم كردت فوػػل  ،كهػػك تػػذكور ا﵀ ل يػػي

سرائوؿ عظـ يعمل عمواـ مف جاض  ،ك كيل هك الميعـ ايكؿ كالكةوػد مػف جاػض

ذايوض  ،كلو وف ا﵀ سػ ةايل ل يػي سػرائوؿ ككػ ٌؿ ع ػاده اكيػل الوػادر عمػ تسػخور
م يّ كاف في الككف كالط وعض ل ما و اؤه ا﵀ كتةكومل ل يعمض  ،ةت
لػػك كػػاف فػػي ايصػػؿ يومػػض  ،فوػػد جػػاّ فػػي التعسػػور )) :كالغمػػاـ جمػػع غمامػػض ،

كمػػا السػػةاب جمػػع سػػةا ض  ،كالغمػػاـ هػػك مػػاغ كـ السػػماّ فال سػػاا مػػف سػػةاب
كةتاـ  ،كغور ذلؾ مما وسترها عف عػوف اليػاظروف  ،ككػؿ يم ىغطكػ فػإف العػرب
)ُ ) ال واف ُٖٓ/
)ِ ) ال ةر المةوط ُُِّ/
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مغمكما  ،كةد ةوػؿ  :كف الغمػاـ التػي ظمكماػا ا﵀ عمػ
تسموض
ن
تكف سةانا...ةاؿ ا ف ع اس ... :هك غماـ رد مف هذا ك طوب  ،كهك الػذم
و ػ ػػاتي ا﵀  ،عػ ػ ػػز كجػ ػ ػػؿ  ،فو ػ ػػل وػ ػ ػػكـ الووامػ ػ ػػض فػ ػ ػػي ةكل ػ ػػل ً :
)فػ ػ ػػي ظيمىػ ػ ػ وػؿ لمػ ػ ػ ىػف
اٍل ىغ ىمػ ًػاـ){ال ورة  }َُِ :كهػػك الػػذم جػػاّت فوػػل المّئكػػض وػػكـ ػػدر  ،ةػػاؿ ا ػػف
ع ػػاس  :ككػػاف معاػػـ فػػي التوػػل)) )ُ) ))كةػػاؿ مجاهػػد  :كهػػك ػػرد مػػف السػػةاب
يػي سػرائوؿ  ،لػـ

ك رؽ ك صع ))

)ِ)

فاػػذا الغمػػاـ ذف لػػـ تصػػيعل الط وعػػض ايس ػ اب التػػي كدعاػػا ا﵀ فػػي

الط وعض  ،عكاكيما هك مف صػيع ا﵀ م ا ػرة  ،هكوػاه ا﵀ ؛ لوكػكف ةػد يعمػل عمػ
(كظىمَّ ٍم ىنػػا ىعمىػ ٍػي يك يـ) فمػػك كايػػت ا وػػض
يػػي سػرائوؿ  ،فياسػػب ف وكػػكف مععػػكنج ػػل ل ػ ى
ػػالمعي ال ػػذم ووتإ ػػول الو ػػكؿ اليص ػػب عمػ ػ ي ػػزع الخ ػػافض  ،م  :ل ػػك ة ػػاؿ

س ةايل  :ك ظمميا عموكـ الغماـ  ،لخالؼ المراد مف فةكل ا وػض كسػواةاا فػي

ذّذض مكر ساسوض  ،هي :

ُ-لك ةاؿ  :الغماـ  ،جةتمؿ معي استعايض ا﵀ ايس اب لوةوؽ ما

وروده .
ً
ظّ عم

ِ-لػػك ةػػاؿ :الغمػػاـ  ،يفػػاد كف ا﵀ س ػ ةايل اسػػتعاف الغمػػاـ لوجعمػػل
يي سرائوؿ ؛ مما وجعؿ يي سرائوؿ و عركف ك وظيػكف ف يعمػض

الظؿ جاّتاـ مف ة ؿ الغماـ  ،ج مف ة ؿ ا﵀ .

ّ-لػػك ةػػاؿ  :الغمػػاـ  ،لتعػػوف ف وكػػكف الم ػراد ػػل هػػذا الغمػػاـ الػػذم

وعترم الياس في كؿ زماف كمكاف .

لكػػف لم ػػا راد ا﵀ س ػ ةايل  ،ف و ػػذ لكر ي ػػي س ػرائوؿ  ،كف ه ػػذا الغم ػػاـ

الػػذم ظماػػـ هػػك لػػوس ككػػؿ غمػػاـ ركه ك وركيػػل  ،ػػؿ هػػك غمػػاـ خػػاص مػػف
)ُ ) جامع ال وافُّّٕ/
)ِ ) المةرر الكجوز ج ف عطوض ُ. ُْٖ/
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صػػيع ا﵀  ،ك كف يعمػػض الظػػؿ ذف هػػي يعمػػض لاوػػض ر ايوػػض خالصػػض  ،تكجػػب ف

وكجاكا كرهـ عمواا ل ا﵀  ،س ةايل  ،ج ل غوػره  ،ك كف ا﵀  ،سػ ةايل ،

عكاف كاف هك الذم خمؽ ايس اب ٌ ،ج كيل وتصرؼ فواا كما وروػد ؛ يوإػاؼ
ل ػ ذلػػؾ كيػػل روػػد اسػػتعماؿ صػػوغض )ف كعػػؿ) مػػف دكف ) فعػػؿ) معي ػ اسػػتمرار
ك
ىيزٍل ىي ػػا
ػاـ ىك ى
)كظىمٍم ىي ػػا ىعمىػ ٍػو يك يـ اٍل ىغ ىم ػ ى
اليعمػػض  ،ك ط ػػكؿ م ػػدتاا ؛ ل ػػذلؾ ة ػػاؿ سػ ػ ةايل ى
ىعمىػ ٍػو يك يـ اٍل ىم ػ كػف) { ال وػ ػرة ٕٓ } كل ػػـ وو ػػؿ م ػػا اةتإ ػػاه الو ػػكؿ اليص ػػب عمػ ػ ي ػػزع
الخافض  :ك ظمميػا عمػوكـ الغمػاـ  ،يف صػوغض )فعكػؿ) تعوػد معيػ الجعػؿ ،
كمعي تكذور الععؿ كاستم ارره  ،فياسب المواـ  ،فود ظمؿ ا﵀ عمواـ الغماـ في

التوض الذم استمر ر عوف سيض

)ُ)

َّ ً ً ً
يـ إًٌء ىمػػف
ّ-سػ ى
(ك ىمػػف ىي ٍر ىمػ ي
ػفه  :قػػاؿ ا﵀ تعػػالى  :ى
ػب ىعػػف ِّممػػة إ ٍبػ ىػراو ى
س ًف ىه ىن ٍفس يه كلىقىًد اصطىفى ٍي ىنان ًفي الد ٍنيا كًا َّن يه ًفي ً
يف) البقرة
اآلق ىرًة لى ًم ىف َّ
الصالً ًح ى
ي
ٍ
ى ى
ى ى
ى
)ٓ)
)ْ)
)ّ)
)ِ)
كايي ػ ػ ػ ػ ػ ػػارم
كالووسػ ػ ػ ػ ػ ػػي
َُّ} جػ ػ ػ ػ ػ ػػاز ايخعػ ػ ػ ػ ػ ػػش كالزجػ ػ ػ ػ ػ ػػاج

)ٔ)
)ي ٍع ىسػػلي) ميصػػكنا عمػ يػػزع الخػػافض  ،ذ ايصػػؿ  :سػػعل
كالعك ػػرم
عػراب ى
فػػي يعسػػل  ،فممػػا ةػػذؼ ةػػرؼ الجػػر اتصػػؿ الععػػؿ اجسػػـ فيص ػ ل  ،كجعم ػكا
ً
ػاح ىعمىػ ٍػو يك ٍـ)
يظوػر ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  :ى ع
)كًا ٍف ىىردتحػ ٍػـ ىف تى ٍستىٍرإػ يػعكٍا ٍىكجى ىد يكػ ٍػـ فىػّى يج ىيػ ى
)كجى تى ٍع ًزيم ػكٍا
{ ال و ػرة ِّّ} كالمعي ػ  :ف تسترإػػعكا يكجدكػػـ  ،كةكلػػل تعػػال ى

)ُ ) ويظر  :جامع ال واف ُِّْ/
)ِ ) ويظر  :معايي الورف صُُُ
)ّ ) ويظر  :معايي الورف عكاع ار ل ُ. ُْٖ-ُّٖ/
)ْ ) ويظر  :م كؿ عراب الورف ُُٕ/
)ٓ ) ويظر  :ال واف في غروب عراب الورف ُُِّ/
)ٔ ) ويظر  :الت واف في عراب الورف ُٗٗ/
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ً
ىجمىلي) {ال ورة ِّٓ} كالتودور  :كج تعزمػكا عمػ
يع ٍو ىدةى اللي ىك ً
اب ى
اح ىةتك ى ىوٍ مي ى ،اٍلكتى ي
عودة اليكاح .
ػيكعا ،
لككف هذا الكجل مف ا عراب  ،هػك فػي ايصػؿ  ،ع ارنػا مص ن
ج كجكد لل ٌج في عوكؿ العائموف ل  ،فإف ةةامل وف ايكجل ا ع ار وض ع ث

 ،كمردكد لما واتي :

ُ -لـ جد في المعجمات العر وض  ،ككتػب التعسػور مػف ذكػر ع ػارة :

سػعل فػػي يعسػػل  ،ك ػار لواػػا كياػػا مػف لغػػض العػػرب  ،كهػك ايصػػؿ الػػذم اسػػتيد
)ي ٍع ىسػػلي) ميصػػكنا عمػ يػػزع الخػػافض ،
لوػػل جماػػكر ال صػػرووف لتسػػكو ،عػراب ى
كيعسػػل  :ذا ةمماػػا عم ػ
ةممػػل  ،كرىوػػل ى
جػػاّ فػػي العػػوف لمعراهوػػدم )) :كسػػعل ى
)ُ)
ػعات
مػر خطػا)) كةػاؿ الط ػرم فػي تعسػػوره ٌ ً))) :ج ىمػف ىس ًػعلى ىي ٍع ىسػلي) مػف سػ ٍ
يعسػل  ،كةػد وكيػػا فومػا مإػ كف معيػ السػػعل  :الجاػؿ  ،فمعيػ الكػّـ  :كمػػا
ي
)ِ)

كج ػػاّ ف ػػي التا ػػذوب

ورغ ػػب ع ػػف مم ػػض ػ ػراهوـ الةيوعو ػػض ٌج س ػػعول جاه ػػؿ))
لأزه ػػرم )) :الس ػػعل  :الخعك ػػض  ،كمعيػ ػ الس ػػعول  :الخعو ػػؼ العو ػػؿ  ،كم ػػف ه ػػذا

يّ  :ذا ةركتػل  ،كاسػتخعتل فطكورتػل...كوواؿ  :سػعل
وواؿ  :تسعات الر ي
واح ال ى
فػػّف رىوػػل  :ذا جامػػل  ،ككػػاف روػػل مإػػطرنا  ،ج اسػػتوامض لػػل)) )ّ) كجػػاّ فػػي

يعسػػل ... :كػ ك
ػس
ػاف ايصػػؿ  :سػ ٍ
ػعات يعػ ي
الصػػةاح لمجػػكهرم )) :كةػػكلاـ  :سػػعل ى
زوػ وػد)) )ْ) كجػػاّ فػػي لسػػاف العػػرب ج ػػف ميظػػكر )) :السػػعل كالسػػعاه كالسػػعاهض :
ًخعكض الةمـ  ،كةوؿ يووض الةمػـ  ،ك صػمل  ،الخعػض كالةركػض  ،كةوػؿ  :الجاػؿ ،
كيعسػػل  ،سػػعانا ،
ةممػػل  ،كرىوػػل  ،ى
كهػػك ةروػػب عإػػل مػػف عػػض  ،كةػػد سػػعل ى

)ُ ) ص ِّْ
)ِ ) جامع ال واف ُ ، ْٔٔ/كويظر تعسور غروب الورف ج ف ةتو ض ص ْٔ .
)ّ ) ِ. ُُُٕ-َُُٕ/
)ْ ) ص ْٖٗ
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ػّف رىو ػ ػػل  :ذا
كس ػ ػػعاها  ،كس ػ ػػعاهض  :ةمم ػ ػػل عمػ ػ ػ الس ػ ػػعل...كوواؿ  :س ػ ػػعل ف ػ ػ ه
جاّ...كة ػػكؿ الم ػػركوف  :لمي ػػي ص ػػم ا﵀
يعس ػػل  :خس ػػرها ن
جام ػػل ...كس ػػعل ى
ةّميا...كةػ ػػاؿ مجاهػ ػػد :
عموػ ػػل كسػ ػػمـ  :تس ػ ػعلل ةّميػ ػػا  ،معيػ ػػاه  :تجاكػ ػػؿ
ى
)ُ)

كجػػاّ فػػي تػػاج العػػركس لمز وػػدم )) :السعل...ك صػػمل :

السػػعول  :الجاهػػؿ))
ً
الخعكػ ػػض كالةركػ ػػض  ،ك الجا ػ ػػؿ  ،كهػ ػػك ةروػ ػػب عإ ػ ػػل مػ ػػف عض...كةػ ػػد س ػ ػػعل
)ِ)

.

يعسل...ةممل عم السعل ))
ى
ذف ايصػػؿ الػػذم اسػػتيد لوػػل صػػةاب هػػذا الكجػػل مػػف ا ع ػراب  ،ج
صؿ لل في كّـ العرب .

يعسػػل  :معي ػ  :سػػعل فػػي يعسػػل ٌ ،ج
ِ-ةػػاؿ الزجػػاج  )) :ف  :سػػعل ى
كف )في) يةًذفت  ،كما يةًذفت ةركؼ الجر في غور مكإػع...كالوكؿ الجوػد

عيدم في هذا  :كف )سعل) في مكإػع )جاػؿ) فػالمعي  ،كا﵀ عمػـ ٌ :ج
)ّ)
يعسل...كع لدم كما يع لدم))
يعسل  ،م  :لـ وعكر في
ي
مف جاؿ ى
التجاّ الزجاج ل التإموف دلوؿ عم عدـ اةتياعػل يصػب )يعسػل)
 ،عم يزع الخافض  ،هذا مف جال  ،كمف جال خرل  ،فود جػاّ فػي تعسػور

الط رم  ،كالتاذوب  ،كالمسػاف  ،كالتػاج  ،كمػا توػدـ يعنػا ف ايصػؿ فػي معيػ
السػػعل  :هػػك الخعكػػض  ،كالةركػػض  ،ك الجاػػؿ  ،كةػػد ةػػاؿ ا ػػف ةتو ػػض )) :السػػعل :

الجاؿ)) )ْ) كةاؿ ا ف درود )) :كسعل الرجؿ  ،م  :جاؿ))

)ُ ) ٕ. َِْ-َِّ/
)ِ ) ّٔ . ُٗٗ-ُٖٗ/
)ّ ) معايي الورف عكاع ار ل ُ.ُْٖ/
)ْ ) تعسور غروب الورف صْٔ .
)ٓ ) جمارة المغض . . ْٖٗ/ِ :
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)ٓ)

فػّ معيػ

ذف لتإػمويل معيػ الجاػػؿ  ،فوكػكف )سػعل) ةػد يصػػب

تإمويا.
)يعسل) صالض ج
ن

ّ -ةاؿ العراّ )) :كالعرب تكةع )سعل) عمػ

)يعسػل)  ،كهػي معرفػض

؛ ييل يمعسلر)) )ُ) ))ك يكر ال صروكف هذا الوكؿ  ،كةالكا  :ج تكػكف المعسلػرات
جٌ يكرات...كةػػاؿ عػػض اليةػػكووف فػػي ةكلػػل تعػػال ٌ ً) :ج ىمػػف ىسػ ًػعلى ىي ٍع ىسػػلي) ٌج
فت ةركؼ الجر فػي غوػر
ذفت  ،كما يةًذ ٍ
مف سعل في يعسل ٌ ،ج ٌف )في) ية ٍ
مكإع))

)ِ)

كالموصػػكد المع لسػػر  :مصػػطم التمووػػز عيػػد ال ص ػرووف  ،فال ص ػروكف

ػر ؛ ك
يف المع لسػػر عيػػدهـ ج وكػػكف ٌج يك ػرة ؛ لػػذلؾ
)ي ٍع ىسػػلي) مع لسػ نا
ذف لػػـ وعر ػكا ى
اإطركا ل ع ار ػل ميصػكنا عمػ يػزع الخػافض  ،توػدور  :سػعل فػي يعسػل ،

ػطر ج يو ىعػ كػكؿ
فاػػذا ا ع ػراب غوػػر مو ػػكؿ ؛ ييػػل ةػػكؿ مإػ ٍّ
ػطر  ،كةػػكؿ المإػ ٌ
عموػػل  ،هػػذا مػػف جاػػل  ،كمػػف جاػػل خػػرل  ،فػ ك
ػإف العػراّ ةػػد ةسػػف فػػي ا جا ػػض
عف كةكع المعسلر هيا معرفض  ،فود ذكر العػراّ ؛ كمػف يوػؿ كّمػل  ،ف يةػك :
يعس ز وود  ،فمما يسيًد الععؿ مف اليعس  ،ل
يعسل  ،صمل :
سعل ز ه
ٍ
سعات ي
ود ى
ػر ؛ لوػػد ٌؿ
صػػاة اا الػػذم هػػك )زوػػد) الكاةػػع مإػػافنا لوػػل  ،خػػرج مػػا عػػده يمعسػ نا
يعسػا ؛ ك
المعىسلػر ج
عم ف السعل فول  ،ككاف ةكمػل ف ووػاؿ  :سػعل زوػد ن
يف ي
وكػػكف ٌج يك ػرة  ،كلكيػػل تيػ ًػرؾ عم ػ
)ّ)
ل

إػػافتل  ،كيصػػب كيصػػب اليك ػرة ت ػ واا

)ُ ) معايي الورف ُ. ِٔ/
)ِ ) تاذوب المغض ِ. َُُٕ/
)ّ ) ويظػػر  :معػػايي الوػػرف لمع ػراّ ُ ، ِٔ/كجػػامع ال وػػاف ُ ، ْٔٔ/كالتاػػذوب َُِٕٗ/

كالصةاح ْٖٗ  ،كالمساف ٕ ، َِّ/كالتاج ّٔ. ُٗٗ/
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ػب
)ك ىمػف ىو ٍرىغ ي
ْ-الوكؿ اليصب عم يزع الخػافض فػي ةكلػل تعػال  :ى
كً ً ً
وـ ً ٌج ىمف ىس ًعلى ىي ٍع ىسلي) {ال ورة َُّ} ج وكافػؽ تعسػور ا وػض  ،ةػاؿ
ىعف لممض ٍ ىراه ى
ػعات
يعس ػػل  ،ك ك وا ػػا  ،تو ػػكؿ  :س ػ ى
ػػك ع و ػػدة )) :سػ ػعل يعس ػػل  :م  :هم ػػؾ ى

)ُ)
يعسل)
يعسؾ)) كةاؿ ايخعش )) :فزعـ هؿ التاكوؿ كيل في معي  :سعكل ى
ى
كة ػػاؿ الزج ػػاج )) :كذه ػػب و ػػكيس لػ ػ ف ً
)فع ػػؿ) لمم الغ ػػض  ،كم ػػا كف )ف كع ػػؿ)
)ِ)

لمم الغػػض  ،فػػذهب فػػي هػػذا مػػذهب هػػؿ التاكوػػؿ  ،كوجػػكز عم ػ هػػذا الوػػكؿ :
يعسػل ،
ت زن
ت زن
ودا  ،معي  :ىسعك ٍا ي
ىس ًع ٍا ي
ودا  ،كةاؿ ػك ع وػدة  ،معيػاه  :همػؾ ى
)ّ)
يعسل  ،فاذا غور خارج عف مذهب هؿ التاكوؿ  ،كمذهب وكيس))
كك ؽ ى

كممػػا ووكػػكم مػػذهب هػػؿ التاكوػػؿ الةػػدوث المرفػػكع  ،فوػػد سػػئؿ الي ػػي
الك ٍ ًر  ،فواؿ ً ،
،صم ا﵀ عمول كسمـ  ،عف ً
الك ٍ ير  :ف تى ٍسػعىل الةػ ك
ؽ  ،كتى ٍغ ىمػطى
)ْ)
ػتخؼ ػػاياـ ))كفػػي الةػػدوث  :كيمػػا ال غػػي
ػاس
م  :تسػػتةورهـ  ،كتسػ ٌ
اليػ ى
)ٓ)
م ػػف س ػ ًػعل الةػ ػ ك
يعس ػػل)
ؽ  ،م  :م ػػف جام ػػل)) كة ػػاؿ الزمخ ػػرم ))) :س ػػعل ى
امتاياػ ػػا  ،كاسػ ػ ك
ػتخؼ اا...كةوػ ػػؿ ايتصػ ػػاب )الػ ػػيعس) عم ػ ػ التمووػ ػػز  ،كةوػ ػػؿ
ػاهدا لػ ػػل مػ ػػا جػ ػػاّ فػ ػػي
معيػ ػػاه  :سػ ػػعل فػ ػػي يعسػ ػػل...كالكجل ايكؿ  ،ككع ػ ػ ػ ػ ن
الة ػػدوث ً :
الك ٍ ػ يػر ف تس ػػعل الةػ ػ ك
ػاس)) )ٔ) كة ػػاؿ ا ػػف عطو ػػض :
ػص الي ػ ى
ؽ كتغم ػ ى

)ُ ) مجاز الورف ص ّْ
)ِ ) معايي الورف ص ُُُ
)ّ ) معايي الورف عكاع ار ل ُ ُّٖ/كويظر  :التاذوب لأزهرم َُِٕٗ/
)ْ ) التاذوب ِ ، َُُٕ/كلساف العرب َِّٕ/
)ٓ ) التاج ُّٔٗٗ/
)ٔ ) الك اؼ ُُٖٗ-ُٖٖ/
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))كةكػ ذعمػػب كالم ػػرد ف )سػػعل) كسػػر العػػاّ  ،وتعػ كدل كػػ)سعكل) عػػت العػػاّ
ك لدها))

)ُ)

كةػػد يكػػل ػػك ةوػػاف اييدلسػػي عم ػ ةإػػوض مامػػض  ،كهػػي ف اليصػػب
)سػ ًػعلى) سػػماعي ػػاذ إجمػػاع اليةػػاة  ،فوػػد ةػػاؿ :
عم ػ يػػزع الخػػافض فػػي ى
))ك مػا سػػواط ةػرؼ الجػػر  ،ك صػػمل مػف  :سػػعل فػػي يعسػل  ،فػػّ ويواس...ك ٌمػػا
التإموف فّ ويواس  ،ك كمػا يصػ ل ف وكػكف مععػكنج ػل  ،كوكػكف الععػؿ وتعػدل
يعسل  ،فاك الػذم يختػاره  ،يف ذعمنػا كالم ػرد ةكوػا ف )س ًػعل) كسػر العػاّ ،
وتعدل كػ)سعكل) عت العاّ ك لدها))

)ِ)

كهذا هك الكجل الذم اختػاره السػموف

الةم ػػي م ػػف ػػوف سػ ػ عض كج ػػل فو ػػاؿ  )) :ةكل ػػل ) :يعس ػػل) ف ػػي يصػ ػ ل سػ ػ عض
كجػػل  .ةػػدها  ،كهػػك المختػػار  ،ف وكػػكف مععػػكنج ػػل))

)ّ)

كاختػػار هػػذا الكجػػل

ػتيادا ال ػ الةػػدوث المرفػػكع :
ػتيادا ال ػ مػػا ةكػػي عػػف ذعمػػب كالم ػػرد  ،كاسػ ن
اسػ ن
الك ٍ ػػر ف تسػػعل الةػ ك ً
ً
ػاس  ،الػػذم مػػر ذكػره )ْ) كالغمػػص كالغمػػط
ػص اليػ ى
ؽ كتغمػ ى
ي
معيواهما كاةد .

ػػكدا أ ٍىك
(كقىػػػاليكاٍ يككينػػػكاٍ يوػ ن
ْ-اوتػػػدل أك اقتػػػدل  :قػػػاؿ ا﵀ تعػػػالى  :ى
ً َّ ً ً
يف) البقرة :
ػف ا ٍل يم ٍ
شػ ًػرًك ى
ػاف ًم ى
يـ ىح ًنيفنػا ىك ىمػا ىك ى
ىن ى
صى
ػارل تى ٍىتى يػدكاٍ يق ٍػؿ ىب ٍػؿ ممػ ىة إ ٍبػ ىػراو ى
ُّٓ} ةاؿ العراّ في عػراب ً
)ممكػض)  )) :فػإف يصػ تاا ػػ)يككف) كػاف صػكانا ،
)ٓ)
عكاف يص تاا ععػؿ مإػمر كػاف صػكانا  ،كوكلػؾ  :ػؿ يت ػع )ممػض ا ػراهوـ )
)ُ ) المةرر الكجوز ُُِِ/
)ِ ) ال ةر المةوط ُْٓٔ/
)ّ ) الدر المصكف ِ. َُِ/
)ْ ) المصدر يعسل َُِِ/
)ِ) ركاه ا ف ةي ؿ في مسيده َُِٕ/
)ٓ ) معايي الورف ُْٔ/
1118

يف فول إمور فعؿ  ،ك
كةاؿ ك ع ودة  )) :ايتصب  ،ك
كاف مجازة  ،ػؿ ات عػكا

مم ػػض ا ػ ػراهوـ  ،ك  :عم ػػوكـ مم ػػض ا ػ ػراهوـ)) )ُ) ك) :عم ػػوكـ)  ،اس ػػـ فع ػػؿ م ػػر
ًك ً ً
وـ) كجػل ذّذػض
معي )الزـ)  ،كةاؿ الط رم  )) :كفػي يصػب )ى ٍػؿ ممػضى ٍ ىػراه ى
 ،ةػػدها ...ؿ يت ػػع ممػػض ػراهوـ ةيوعنػػا  ،ذػػـ وةػػذؼ )يت ػػع) الذايوػػض  ،كوعطػػؼ
ػ)الممض)  ،عم

عراب الواكدوض كاليصرايوض  ،كا خػر  :ف وكػكف يصػ ل ععػؿ

مإػمر  ،معيػ )يت ػػع)  ،كالذالػػث  :ف وكػػكف روػػد  :ػػؿ يكػػكف صػػةاب ممػػض
ػ ػ ػراهوـ  ،ك ه ػ ػػؿ مم ػ ػػض ػ ػ ػراهوـ  ،ذ ػ ػػـ ة ػ ػػذؼ )ايه ػ ػػؿ)  ،ك)ايص ػ ػػةاب) ،

ك ةومػػت ) :الممػػض) مواماػػا)))ِ)كةػػاؿ ا ػػف ايي ػػارم ))) :ممػػض) ميصػػكب ععػػؿ

مإمر  ،تودوره  :ؿ يت ع ممض راهوـ  ،كزعـ الككفوكف كف توػدوره  :ػؿ يكػكف
ييػػؾ تعتوػػر فػػي هػػذا الكجػػل
هػػؿ ممػػض ػراهوـ  ،كالكجػػل ايكؿ كجػػل الػػكجاوف ٌ ،
لػ ػ إ ػػمار ع ػػد إ ػػمار  ،إ ػػمار العع ػػؿ عكاإ ػػمار المإ ػػاؼ  ،كا إ ػػمار

عمػ ػ هػػػذا الةػػػد مػػػف المتيػ ػػاكجت ال عوػػػدة  ،ف ػػّ وصػ ػػار لواػػػا مػػػا كجػػػد عياػػػا

ميدكةض)) )ّ) كةاؿ ا ف عطوض  )) :كةوؿ  :ييص ت عم ا غراّ))

)ْ)

و ػػدك ف المعس ػروف ةػػد ذكػػركا مػػا مكػػف ف وػػذكركه مػػف كجػػل ع ػراب

ػتيادا ل ػ
)ممػػض) ٌج اليصػػب عم ػ يػػزع الخػػافض  ،ك كؿ مػػف يوػػؿ الوػػكؿ ػػل اسػ ن
كتػػب التعس ػػور الت ػػي رجعػػت لوا ػػا  :الورط ػػي  ،فوػػاؿ )) :كةو ػػؿ المعيػ ػ  :ػػؿ
ياتدم ممض راهوـ  ،فمما ةذؼ ةرؼ الجر صار ميصكنا)) )ٓ) ككذلؾ

ػار

)ُ ) مجاز الورف صّٓ
)ِ ) ج ػػامع ال و ػػاف ُ ّٔٓ/كويظ ػػر  :مع ػػايي الو ػػرف عكاع ار ػػل ُ ، ُٖٔ/كم ػػكؿ عػ ػراب
الورف ُ ، ّٕ/كالك اؼ ُ ُّٗ/كال يواف في عراب الورف ُ. َُِ/

)ّ ) ال واف في غروب عراب الورف ُُِْ/
)ْ ) المةرر الكجوز ُُِْ/
)ٓ ) الجامع يةكاـ الورف ُِّٗ/
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ار الول ك ةواف اييدلسي وكلل  )) :عكا كمػا عمػ

كيػل ميصػكب عمػ ا غػراّ

 ،م  :الزمػكا ممػػض ػراهوـ  ،ةالػػل ػػك ع وػػدة  ،عكا كمػػا عم ػ

كيػػل ميصػػكب عم ػ

سػػواط الخػػافض  ،م  :ممػػض)) )ُ) كالسػػموف الةم ػػي وكلػػل )) :ال ار ػػع  :كيػػل

ميصكب عم

سواط ةرؼ الجر  ،ايصؿ  :يوتدم ممض راهوـ  ،فم كما ةذؼ

الةرؼ ايتصب))

)ِ)

ك ػ ػػذكر الكجػ ػػل ايخوػ ػػر كةعػ ػػت مازلػ ػػض التوموػ ػػد ايعم ػ ػ  ،ك
يف الوػ ػػكؿ

اليصب عم يزع الخػافض الػذم ػاع فػي كتػب اليةػك كالتعسػور ةػد ةصػد ػل

تومودا لميةاة الودام لك
يزع الخافض  ،ج يزع الععؿ معل  ،فود جاز الوكؿ ل ن
مذككر  ،م  :لك ةوؿ في الكّـ  :كةػالكا ككيػكا
نا
كاف الععؿ ياتدم  ،ك يوتدم
اعػا كتومو نػدا
ن
هكدا ك يصارل تاتدكا ةؿ ؿ يوتدم ممػض ػراهوـ ةيوعػا  ،لجػاز ات ن
ع ػراب ً
)ممكػضى) ميصػػكنا عم ػ يػػزع الخػػافض  ،كمػػا الوػػكؿ ػػل  ،كالععػػؿ المتعػػدم
ةػػرؼ الجػػر غوػػر مػػذككر ،فاػػذا مػػا ج عّةػػض لػػل ال تػػض ػػالوكؿ اليصػػب عمػ
يزع الخافض .

كالةوووػػض كف ذمػػض عامػػؿ لػػـ ودخمػػل اليةػػاة كالمعسػػركف فػػي ةس ػ اياـ ،
كهك ما ووتإول يظـ الكّـ  ،كهذا هك عامؿ اليصب في اجسػـ ً
)ممكػضى)  ،يكيػل
متعمػػؽ خ ػػر ) :كػػاف)  ،الميصػػكب فػػي ةإػػوض اجت ػػاع التػػي تؤلػػؼ المةػػكر

ايساسي  ،كالدلوؿ عم ذلؾ كف جموع ايكجل ا ع ار وض مسػتكةاة مػف المعيػ

العاـ الذم في ايوض المتمذؿ ةجوػض اجةتػداّ  ،فاػك لػـ ويصػب عامػؿ ا غػراّ

 ،ك إسػواط ةػرؼ الجػر  ،ك ػالعطؼ ك ععػػؿ مإػمر  ،توػدوره كػذا ككػػذا ،
وؽ)
ص ًػد ى
ؿ يصػب عامػؿ السػواؽ  ،كمػف يظػائره فػي الوػرف الكػروـ  ،يصػب )تى ٍ
في ةكلل تعال ) :كما ىكاف هػ ىذا اٍلويػرف ىف و ٍعتىػرل ًمػف يد ً ً ً
وؽ
ص ًػد ى
ىى ى ى
ٍ ي
كف المٌػل ىكلىػػكف تى ٍ
ي ى
)ُ ) ال ةر المةوط َُٖٓ/
)ِ ) الدار المصكف ُِّٓ/
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ً
الكػ ػ ًػذم ػ ػ ٍػوف و ىد ٍوػ ػ ًػل كتى ٍع ً
ػوؿ اٍل ًكتىػ ػ ً
ػب ًفوػ ػ ًػل ًمػ ػػف كر ل
وف){وكيس :
صػ ػ ى
ػاب جى ىرٍوػ ػ ى
ى ى ى
ب اٍل ىعػ ػػالىم ى
ى
ّٕ}كةكلل تعال ) :لىوى ٍد ىكاف ًفي ةى ً
ص ًاـ ًع ٍ ػرةه جكلًػي ايىٍل ى ً
ػاف ىة ًػدوذنا
ػاب ىمػا ىك ى
ى
ى
ص ٍ ى ٍ
وؽ الكػ ًػذم ػ ٍػوف و ىد ٍوػ ًػل كتى ٍع ً
ً
صػ ى ك
ػي وّ ىك يهػ نػدل ىكىر ٍة ىم ػضن لوىػ ٍػكوـ
صػ ًػد ى
يو ٍعتىػ ىػرل ىكلىػػكف تى ٍ
ى ى ى ى
ػوؿ يك ػؿ ى ػ ٍ

كف){وكسؼ }ُُُ :
يو ٍؤ ًميي ى
شػ ً
ػػاكهر
ع ىق ٍيػ نا
ػػه ى
ػػر فىػػًإ َّف المٌػ ى
(ك ىمػػف تىطىػ َّػػك ى
ٌٓ -
تطػػكع  :قػػػاؿ ا﵀ تعػػػالى  :ى
ً
يـ) البقػػػػػرة  }ُٖٓ :ع ػ ػػرب ا ػ ػػف ايي ػ ػػارم )خو ػ ػ نػرا) ميص ػ ػػكنا عمػ ػ ػ ي ػ ػػزع
ىعم ه
)))خورا)  ،ميصكب اكيل مععكؿ ػل  ،كالتوػدور :
الخافض )ُ) كةاؿ العك رم :
ن
خوػػر  ،فم كمػػا يةػ ًػذؼ الجػػر  ،كصػػؿ الععػػؿ  ،كوجػػكز ف وكػػكف صػػعض لمصػػدر
)ِ)
خورا))
مةذكؼ  ،م :
ن
تطكعا ن
ت ػ ػوكف م ػ ػػف ك ػ ػػّـ س ػ ػػو كول  ،كمػ ػػا توػ ػ ػ كدـ  ،كف الميص ػ ػػكب عمػ ػ ػ ي ػ ػػزع

ػركر ةػػرؼ
الخػػافض هػػك غوػػر المععػػكؿ ػػل  ،فػػايكؿ مػػا كػػاف فػػي ايصػػؿ مجػ نا
جر صمي  ،فويتصب عيد ةذفل  ،كالعك رم خمط وف المصػطمةوف  ،كالوػكؿ
ك
)خورا) ميصكب عم يزع الخافض ج وو ؿ ٌج
اف
ن
سر التةكؿ مف الجر ل اليصب .
ُ -ف يو ىو ى
كف ٌ

ركط ذّذض  ،هي :

وف الجر كاليصب .

ِ -ف يو ار ل العرؽ في المعي
ّ -ف وك ػػكف العع ػػؿ إ ػػمف ايفع ػػاؿ الس ػػماعوض الت ػػي ج ػػاز يص ػػب م ػػا

تع كدل لول ةرؼ الجر .

كه ػػذه ال ػػركط الذّذ ػػض غو ػػر متػ ػكافرة ف ػػي العع ػػؿ )تط ػ كػكع) ف ػػي ا و ػػض

)خورا)  ،ع ذنا ج معيػ
الكرومض  ،كغواب ال رط ايكؿ  ،كالذايي وجعؿ يصب ن
ػإف الوػػكؿ ػ ك
لػػل  ،كفومػػا وتعمكػػؽ ال ػػرط الذالػػث  ،فػ ك
ػاف )خوػ نػرا) يصػػب عم ػ يػػزع

)ُ ) ال واف في غروب عراب الورف ُ. َُّ/
)ِ ) الت واف في عراب الورف ُ. َُٗ/
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الخػػافض وػػدخؿ ا وػػض الكرومػػض ف ػي ةكػػـ ال ػػذكذ ؛ لػػذلؾ

ػػور ل ػ هػػذا الكجػػل

اكيل غور مووس  ،كجعؿ كيصب )الدوار)  ،ذكنذا في ةكؿ ال اعر :
.....................

)ُ)

الدوار كلـ تعكجكا
تمركف
ى
فوجػػب ذف التخمٌػػي عػػف ايخػػذ اػػذا ا ع ػراب  ،كج سػػوما عيػػد كجػػكد

عػ ػراب خ ػػر ة ػػرب لػ ػ معيػ ػ ا و ػػض كتركو ا ػػا  ،كة ػػد

ػػار لو ػػل العك ػػرم ،

)ِ)

تطكعػػا خوػ نػرا))
وكلػػل )) :كوجػػكز ف وكػػكف صػػعض لمصػػدر مةػػذكؼ  ،م :
ن
عكاعراب ذاف  ،كهك جعؿ )خو نػرا)  ،ميصػكنا عمػ الةالوػض  ،كمػا كييػي ػـ فػي
ا و ػػض معيػ ػ المعع ػػكؿ يجم ػػل  ،م  :ك ػ ك
ػاف المعيػ ػ  :كف م ػػف تط ػ كػكع  ،ككاي ػػت
غاوتل مف هذا التطكع فعؿ الخور  ،فجزاؤه ما ايتات ل ا وض .

ٔ-استرضػػع  :قػػاؿ ا﵀ تعػػالى ( :كًا ٍف أىردتػػـ أىف تىستىر ً
ضػ يػعكاٍ أ ٍىكءى ىد يكػ ٍػـ
ٍٍ
ى ى ٍ
فى ى ج ىناح عمى ٍي يكـ إً ىذا سمَّمتيـ َّمػآ آتى ٍيػتيـ ًبػا ٍلمعر ً
ػه
اعمى يمػكاٍ أ َّ
ىف المٌ ى
كؼ ىكاتَّقيػكاٍ المٌ ى
ػه ىك ٍ
ى ٍ
ى ٍي
ي ى ى ٍ
ً
ػير) البقػػرة ِّّ} كجدكػػـ  :ميصػػكب عيػػد جماػػكر اليةػػاة
ًب ىمػػا تى ٍع ىمميػػك ىف ىبصػ ه
كالمعس ػروف عم ػ سػػواط ةػػرؼ الج ػػر ؛ ك
يف )استرإػػع) عيػػدهـ وتع ػ كدل لػ ػ
مععػػكلوف  ،ايكؿ  :وتع ػ كدل لوػػل يعسػػل  ،كالذػػايي  :وتع ػ كدل لوػػل ةػػرؼ الجػػر،
كالتودور  :ف تسترإعكا مرإعض يكجدكـ

)ّ)

فجماػػكر اليةػػاة كالمعس ػروف ذه ػكا ل ػ

كف ) كجدكػػـ) الميصػػك ض  ،هػػي

فػػي ايصػػؿ مجػػركرة  ،كالتوػػدور  :يكجدكػػـ ٌ ،ج ليػػي لػػـ جػػد ةػ نػدا مػػياـ مػػف
ػػار لػ سػ ٌػر التةػػكؿ الػػدجلي مػػف الجػ ٌػر لػ اليصػػب  ،فاػػذا الكجػػل ذف مػػف

)ُ ) ويظر  :الدر المصكف ِ. ُِٗ/
)ِ ) الت واف في عراب الورف ُ. َُٗ/
)ّ ) ويظػر  :معػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل لمزجػػاج ُ ، ِٖٔ/عكاعػراب الوػػرف لميةػػاس ص ٖٗ ،

كال وػػاف فػػي غروػػب ع ػراب الوػػرف ُ ، َُٔ/كالت وػػاف فػػي ع ػراب الوػػرف ُ ، َُٓ/كال ةػػر

المةوط ِ ، ّْٗ-ّْٖ/كالدر المصكف ِ. ّْٕ/
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ا ع ػراب مػػردكد ؛ لمػػا ذكريػػاه ؛ يكيػػل ػػدكف ا ػػارة ل ػ ذلػػؾ  ،وجعػػؿ يصػػب
) كجدكػػـ) فػػي ا وػػض ع ذنػػا مػػف جاػػض  ،كيصػ ا ػ ً
ػاذا مػػف جاػػض خػػرل  ،كهػػذا مػػا
ن
ك
تيزه عيل الورف الكروـ  ،وإاؼ ل ذلؾ كيل ج مسكغ لمسوكط في هذا الماخذ
 ،م ػػا داـ هي ػػاؾ م ػػذهب خ ػػر عكاعػ ػراب خ ػػر  ،كه ػػك م ػػا ذكػ ػره الزمخ ػػرم كف

)استرإع) وتعػ كدل لػ مععكلوػل يعسػل  ،فوكػكف ) كجدكػـ) مععكلػل الذػايي ،
كايكؿ مةػػذكؼ  ،كالمعي ػ  :ف تسترإػػعكا الم ارإػػع كجدكػػـ

)ُ)

كةػػاؿ ػػك

ػت مػػف المػػرة رإػػاع
ةوػػاف اييدلسػػي )) :كاسػػتععؿ  :هيػػا لمطمػػب  ،م  :طم ػ ي
ٌ
ػر الخ ػ ىػز  ،م :
ػتطعمت عمػ نا
ػاّ  ،كاسػ
ي
الكلػػد  ،كمػػا توػػكؿ  :استسػ ي
ػووت زوػ نػدا المػ ى
ػت ميػػل ف وسػػوويي  ،ك ف وطعميػػي  ،فكمػػا كف الخ ػػز كالمػػاّ ميصػػك اف ،
طم ػ ي
كل ػػوس عمػ ػ

الخافض))

)ِ)

س ػػواط الخ ػػافض  ،ك ػػذلؾ  :كجدك ػػـ  ،ميص ػػكب ج عمػ ػ

س ػػواط

لذلؾ وككف مف الخمط  ،كالم س ف يسػمي الميصػكب عمػ يػزع

الخافض مععكنج ل .

ػعت
كج ػػاّ ف ػػي لس ػػاف الع ػػرب )) :ة ػػاؿ ا ػػف ػ ٌػرم  :كتو ػػكؿ  :استرإ ػ ي
ت مياا ف ترإعل  ،ةاؿ ا﵀ تعال ) :ىف تىستىر ً
إ يعكٍا
المرة كلدم  ،م  :طم ي
ٍٍ
ٍىكجى ىد يك ٍـ){الو ػرة  }ِّّ :كالمعع ػػكؿ الذ ػػايي مة ػػذكؼ  ،م  :تسترإ ػػعكا كجدك ػػـ
م ارإػ ػػع  ،كالمةػ ػػذكؼ عم ػ ػ الةوووػ ػػض المععػ ػػكؿ ايكؿ ؛ ي كف المرإػ ػػعض هػ ػػي

العاعمػػض الكلػػد...كةك الةػػكفي فػػي ال رهػػاف فػػي ةػػد الوػػكلوف كيػػل متعػ ٍّػد ل ػ
مععكلوف))

)ّ)

)ُ ) ويظر  :الك اؼ ُ. ِٕٕ/
)ِ ) ال ةر المةوط ِ. ّْٗ/
)ّ ) ٔ ُٔٔ/كويظر  :تاج العركس ُِٓٔ/
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فإعراب ) كجدكـ)  ،مععكنج ل مو كؿ ؛ يكيل ةائـ عم معي المععكلوض
 ،كما الوكؿ ك
اف ) كجدكـ) ميصكب عم يزع الخػافض  ،فػإليي ج درم كوػؼ

استساغل الجماكر ؛ يكيل ةكؿ فارغ مف كؿ مةتكل .
ػػكف ءَّ تيك ً
اعد  :قاؿ ا﵀ تعالى ) :كلى ً
كو َّف ًس ا
ػر إًٌء أىف تىقيكليػكاٍ
اع يػد ي
ٕ -ك ى
ى
ى
)سرا) ايةكاؿ ا توض :
قى ٍكنء َّم ٍع يركفنا) البقرة ِّٓ} ةوؿ في عراب ك
ً
ييػل معيػ  :اليكػاح  ،كالتوػدور  :ج
كه كف) ٌ
ُ -يل مععكؿ ل لػ)تيىكاع يد ي
يكاةا .
تكاعدكهف ن
ػتخعوف  ،كالمعع ػػكؿ
ٌِ -ي ػػل مص ػػدر ف ػػي مكإ ػػع الة ػػاؿ  ،معيػ ػ مس ػ ٍ
سر .
مةذكؼ  ،كالتودور  :جتكاعدكهف اليكاح ًا
سر .
ٌّ -يل صعض لمصدر مةذكؼ  ،م  :ج تكاعدكهف مكاعدة نا
سر  ،فوككف ً
)س ًرا) ميصكنا عم الظرفوض .
ٌْ -يل تودور  :في ٍّ
ٌٓ -ي ػل ميصػػكب عم ػ يػػزع الخػػافض  ،م  :عم ػ سػ وػر  ،م  :عم ػ

يكاح  ،يف الععػؿ  :كاعػد  ،وتعػدل لػ مععػكلوف  ،لػ ايكؿ يعسػل  ،عكالػ

الذ ػػايي ة ػػرؼ الج ػػر ) لػ ػ )  ،فمم ػػا ة ػػذؼ ة ػػرؼ الج ػػر  ،كص ػػؿ لو ػػل العع ػػؿ
فيص ل

)ُ)

كفوما وتعمؽ الكجػل ايخوػر ةػاؿ ا ػف ه ػاـ )))عمػ )  :عمػ كجاػوف

ةدهما  :ف تككف ةرفآ...ةكلل

ح
تةف فت دم ما اا مف ص ا وض ك خعي الذم لكج ايس لوإايي

)ُ ) ويظػػر  :ع ػراب الوػػرف لميةػػاس صٗٗ  ،كم ػػكؿ ع ػراب الوػػرف لمووسػػي ُ، ََُ/
كالت واف في عراب الورف لمعك رم ُُِٓ/
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م  :لوإ ػ عمػ ػ كي  ،فة ػػذفت )عم ػ )  ،كجع ػػؿ مجركره ػػا مععػػكنج  ،كة ػػد ةم ػػؿ
ً ك ً
ػر ً ٌج ىف تىويكليػكٍا ةىػ ٍػكنج
كه كف ًسػ ًا
)كلىػػكف ج تيىكاعػ يػد ي
ايخعػػش عم ػ ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  :ى
)ُ)
كم ٍع يركفنا) {ال ورة ِّٓ} م  :عم سر))
كو ػ ػػدك ف ا ػ ػػف عطوػ ػػض ةػ ػػد ةسػ ػػـ ايمػ ػػر فػ ػػي هػ ػػذه ايكجػ ػػل ا ع ار وػ ػػض

المختمعػ ػػض وكلػ ػػل )) :ذهػ ػػب ا ػ ػػف ع ػ ػػاس  ،كا ػ ػػف ج وػ ػػر  ،كمالػ ػػؾ ك صػ ػػةا ل ،

السػ ػ لدم  ،كجما ػػكر ه ػػؿ العم ػػـ  ،ل ػ ػ
كال ػػع ي  ،كمجاه ػػد  ،كعكرم ػػض  ،ك ي
المعي  :ج تكاعدكهف المكاعدة  ،كالتكاذؽ  ،ك خػذ العاػكد فػي استسػرار مػيكـ
)ِ)
كخعوض ً ،
ك)س ًرا) عم هذا التاكوؿ يصب عم الةاؿ  ،م  :مستسروف ))

كف

كهػػذا هػػك المعيػ كالتعسػػور الػػذم ووطػػع ػػإعراب ً :
ػاج  ،مػػف
)سػ ًػرا) ةػ ن

دكف ا ع ػ ػراب المختمػ ػػؽ  :اليصػ ػػب عم ػ ػ يػ ػػزع الخػ ػػافض  ،كغو ػ ػره مػ ػػف كجػ ػػل

اجعراب المذككرة .

ٖ-رفع  :قػاؿ ا﵀ تعػالى ً :
ػى ٍـ ىعمىػى ىب ٍع و
ػض
(ت ٍم ى
سػ يؿ فىضَّػ ٍم ىنا ىب ٍع ى
ضي
ػؾ الر ي
ضػػػػىـ ىدرجػ و
َّ
ػػػات) البقرة  }ِّٓ :ف ػػي يص ػػب
ػػػـ المٌػ ي
ػػػع ىب ٍع ى ي ٍ ى ى
ػػػه ىك ىرفىػ ى
ِّمػػػػ ٍن يىـ َّمػػػػف ىكمػ ى
)درجات)  ،ستض كجل  ،هي :
ُ -كيػل ةػػاؿ مػف ) عإػػاـ) عمػ ةػػذؼ مإػاؼ  ،م  :ذا درجػػات ،

ك ذكم درجات .

ِ -كيل مصدر كاةع مكةع الةاؿ .
ّ -كيػل مععػػكؿ ذػاف لػػ)رفع) عمػ

مك ،عإاـ درجات .

ْ -كيل دؿ ا تماؿ .

)ُ ) مغيي الم وب ُ. ُِْ/
)ِ ) المةرر الكجوز ُُّٔ/
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إػ لمف معيػ ) مكػ )،كالتوػػدور :
كيػػل ي

ٓ -كيل مصدر عم معي الععؿ ج لعظل ؛ ك
يف الدرجض معي الرفعػض

 ،فكاكيل ةوؿ  :رفع عإاـ رفعات .
ٔ -كيػػل ميصػػكب عم ػ

سػػواط الخػػافض  ،كذلػػؾ الخػػافض وةتمػػؿ ف

وك ػػكف )عمػ ػ ) ك )ف ػػي)  ،ك ) لػ ػ )  ،كالتو ػػدور  :عمػ ػ درج ػػات  ،ك  :ف ػػي
)ُ)
درجات  ،ك  :ل درجات  ،فم كما يةًذؼ ةرؼ الجر ايتصب ما عده
تو كدـ في مكاإع مختمعض ذكر مآخذ الوكؿ اليصب عم يزع الخافض
 ،كمف هذه المآخذ التي تتعمؽ تعسور هذه ا وض عكاع ار اا ما واتي :

لكجدت كف لكؿ كجل معياه ٌ ،ج
مت هذه ايكجل ا ع ار وض ،
ى
ُ-لك تا كم ى
كجػػل اليصػػب عمػ يػػزع الخػػافض  ،فإكيػػل ج وػػد ٌؿ عمػ معيػ  ،فايخػػذ ػػل ذف
في عراب هذه ا وض وعيي فراغاا مف مةتكاهػا  ،كفػي هػذا تعطوػؿ لمتعسػور ،

كتةكوؿ الورف الكروـ ل مجرد تراكوب لعظوػض  ،ج ترمػز لػ دجلػض معيكوػض ،
ك ّغوض .

ةتم ػػا معيػ ػ م ػػف
ِ-ل كم ػػا كردت )درج ػػات) ميص ػػك ض  ،فو ػػد رو ػػد ا ػػا ن
معػػايي اجسػػـ الميصػػكب كالةػػاؿ  ،ك المععػػكؿ ػػل  ،عكاع ار اػػا ميصػػك ض عم ػ
يػػزع الخػػافض وعيػػي جعماػػا معي ػ المجػػركر الػػذم وةمػػؿ دجلػػض الةػػرؼ الػػذم

لجػ كػرت )درجػػات) ػػالةرؼ
جػ كػره  ،كمػػا يروػػد هػػذا المعيػ ال تػػض ؛ يكيػػل لػػك روػػد ي
ػارة ايخػرل  ،فايخػذ ذف اليصػب
الذم اختورت دجلتػل مػف دكف ايةػرؼ الج ك
عم يزع الخافض يو ىع حد تةروعنا لدجلػض ا وػض  ،كمػا كف اليةػاة كالمعسػروف وػكلاـ
وإا ةػد تػدخمكا فومػا ارده ا﵀  ،فاػك  ،سػ ةايل  ،لػك راد
اذا الكجل  ،يو ىع حدكف ن

ما رادكه  ،فإكيل ما كاف وعجزه جر اجسـ اةد ةرؼ الجر التي ة كدركها .

ّ-مػػف ايكجػػل ا ع ار وػػض ايخػػرل المػػذككرة  ،الوػػكؿ تإػػموف )رفػػع) ،
معي ) مك )،كفي هذا الكجل مآخذ الوكؿ اليصػب عمػ يػزع الخػافض يعسػاا ؛
)ُ ) ويظر الت واف في عراب الورف لمعك رم ُ ، ُّٔ/كالدر المصكف ِ. ّٓٔ/
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كتدخّ فػي رادة ا﵀  ،سػ ةايل  ،فمػك راد
وإا تةروعنا لدجلض ا وض ،
ن
كيل يو ىع حد ن
ا﵀  ،تعػػال ذكػره  ،مػػا راده المعر ػػكف كالمعسػػركف مػػف الوػػكؿ التإػػموف  ،لمػػا
دج مف  :رفع .
وإا ف ووكؿ  :مك ، ،ن
كاف وعجزه ن
ْ-الدلوؿ عم كف )رفع)  ،متع لد لػ )درجػات)  ،يعسػل  ،عػدـ كركد

ػع
يخػر  ،كهػي  :ةػكؿ ا﵀ تعػال
تع لدول لواا ةرؼ الجر في المكاإع اي ى
)كىرفى ى
ى
و
ؽ ى ٍع و
إػاي ٍـ
إ يك ٍـ فى ٍك ى
ػض ىد ىر ىجات){اييعػاـ  }ُٔٓ :كةكلػل تعػال  ( :ىكىرفى ٍع ىيػا ى ٍع ى
ى ٍع ى
ض ىدرج و
)كًا ىذا ًةو ىػؿ اي ي يػزكا فىاي ي يػزكا
ػات){الزخرؼ  }ِّ :كةكلػل تعػال  :ى ع
فى ٍك ى
ؽ ى ٍع و ى ى
ورفى ًػع المكػل الك ًػذوف مييػكا ًمػي يكـ كالك ًػذوف يكتيػكا اٍل ًعٍمػـ ىدرج و
ػات){الزخرؼ  }ُُ :كعمػ
ى ىى
ي
ٍ ى ى
ىٍ
ى ى
اب ً ٍد ًروس ًكيػل ىكػاف ً
يةك هذه ا وات ةكلل تعال ) :كا ٍذ يكر ًفي اٍل ًكتى ً
صػ لدوونا كي ًًوػا
ى ي ى
ى ٍ
{ٔٓ} ىكىرفى ٍع ىياهي ىم ىك نايا ىعمًوًا){مروـ }ٕٓ-ٓٔ :
ٗ-كعػػػػد  :قػػػػاؿ ا﵀ تعػػػػػالى َّ :
ٍم يريكـ
اف ىي ًعػ ي
ػػػػيطى ي
(الش ٍ
ػػػػد يك يـ ا ٍلفى ٍق ى
ػػػػر ىكىيػػػػػأ ي
ً ً
يـ) البقرة }ِٖٔ :
ًبا ٍلفى ٍح ى
شا ىكالمٌ يه ىي ًع يد يكـ َّم ٍغ ًف ىرةن ِّم ٍن يه ىكفى ٍ
ض ن ىكالمٌ يه ىكاسعه ىعم ه
فت ،
ةػػاؿ الزجػػاج )) :وعػػدكـ العوػػر  :وعػػدكـ ػػالعور  ،كلكػ كػف ال ػػاّ يةػ ًػذ ٍ
ك فإ الععؿ فيصب  ،كما ةاؿ ال اعر :
)ُ)
ىمرتي ىؾ الخور فافعؿ ما ً
فود تركتي ىؾ ذا و
ماؿ كذا ي ًب))
ت ًل
يم ٍر ى
ٍ
ى
)و ًعػ يػد يك يـ
يسػػاؿ الزجػػاج فػػي هػػذا الموػػاـ كيػػؾ ةػػوف جعمػ ى
ػت ةكلػػل تعػػال  :ى
اٍلعى ٍو ىر) صمل  :وعدكـ العور  ،لً ىماذا لـ ت ر ،كلك مجرد ارة  ،ل العرؽ في
المعي وف معي اليصب الػذم فػي ا وػض  ،كمعيػ الجػر فػي المذػاؿ كالتوػدور
)و ًع يد يك يـ اٍلعى ٍور) كلـ ووؿ كما
الذم جعمتل هك ايصؿ ؟! كلماذا ةاؿ ا﵀ تعال  :ى
هك ايصؿ  :وعدكـ العور ؟! لماذا جاّ ةكلل تعال عم خّؼ ايصؿ ؟! ى
وجوب لساف ةالل  :لػـ ذكػر هػذا كمكػل  ،ػؿ لػـ وخطػر ػالي ػيّ مػف ذلػؾ ؛
ك
يف اليةاة كالمعسروف ةد جمعكا عم

كف اليصب كالجر معيوواما كاةد .

)ُ ) معايي الورف عكاع ار ل ُ. ِٖٗ/
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و ػػا س ػ ػ ةاف ا﵀  ،هػػػؤجّ اليةػ ػػاة كالمعس ػػركف ال ػػذوف اعت ػػديا مػػػياـ ف

وي اكيػػا فػػي مسػػائؿ كذوػرة عمػ

دؽ العػػركؽ الخعوػػض ػػوف صػػوغض كصػػوغض ةرو ػػض

ميا ػػا  ،م ػػا ػػالاـ س ػػاككا هي ػػا ػػوف الميص ػػكب كالمج ػػركر م ػػع كف الع ػػرؽ ػػوف

معيوواما كاإ

اياما اف كذور مف ايمذمض ؟!

لػػـ وػػرد فػػي الوػػرف الك ػروـ تعػػدم )كعػػد) ل ػ مععكلػػل الذػػايي ال ػػاّ ،

كلاذا يوكؿ  :لك ةوؿ في الكّـ  :وعدكـ ال ػوطاف ػالعور ،لكػاف المػراد لصػاؽ

معي الكعد العور ،كهذه ةإوض ج خّؼ فواا  ،كوككف التركوب الجر هيا ،
ػتغّ ػػإ راز هػػذه الدجلػػض ؛ فمػػـ يوعػ ىػف دجلػػض العوػػر  ،لػػذا وكػػكف الموصػػكد مػػف
م ػ ن
اف
العوػػر معيػػاه اجعتوػػادم ٌ ،ج كيػػل جػػاّ ميصػػكنا فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ال ك ػ ٍػوطى ي
ىو ًعػ يػد يك يـ اٍلعى ٍوػ ىػر) يكيػػل روػػد ف ووػػع مععػػكنج ػػل  ،كهػػذه ةإػػوض وجػػب ف ج يوختىمىػػؼ
إػػا  ،كيروػػد اػػذا المعي ػ اسػػتوعا ل كاجةت ػكاّ عموػػل ؛ ممػػا اةتإ ػ ف
فواػػا و ن
وككف معي ا وض  :كف ال وطاف وعدكـ العور  ،العور الذم هك اكسع معيػاه ،
ك كؿ دججتل  ،العور مف الماؿ  ،كالعور مف العػز كالجػاه  ،كالعوػر مػف اليصػر

كالغم ػػض  ،كالعو ػػر م ػػف ايم ػػف كايم ػػاف كاييص ػػار  ،كالعو ػػر م ػػف عافو ػػض ال ػػػدف
كاطمئيػػاف ال ػػاؿ  ،كالعوػػر مػػف الوياعػػض مػػا ةسػػـ ا﵀  ،كالعوػػر مػػف رإ ػ ا﵀ ،
كالعور مف ايجر كالذكاب  ،كالعور مف ا سّـ كا وماف  ،كالعور مف كؿ خوػر

 ،خور الديوا كا خرة .

هػػذا هػػك الماخػػذ العػػاـ ايكؿ الػػذم جػػاّ مػػف الوػػكؿ اليصػػب عمػ يػػزع

الخافض  ،كالماخذ العاـ الذايي الذم كةع فول اليةاة كالموسركف مف جراّ هذا
الوػػكؿ المختم ػػؽ  ،ه ػػك الماخ ػػذ يعس ػػل الػػذم كة ػػع فو ػػل الزج ػػاج هي ػػا  ،ذ ة ػػاس
الزجاج كّـ ا﵀  ،س ةايل  ،عم كّـ ال ر  ،ؿ ةاسل عم إركرة عروض

ػؾ
ىمرتي ى
 ،كال ػاعر مػدرؾ تمػاـ ا دراؾ كف مػف ايفصػ  ،كاييسػب ف ووػكؿ ٍ :
ػػالخور فافع ػػؿ م ػػا ً
ت ػػل ؛ لوك ػػكف تركو ػػب ايم ػػر ايكؿ  ،كتركو ػػب ايم ػػر
يم ػ ٍػر ى
ى
الذػػايي عم ػ يسػػؽ كاةػػد ٌ ،ج كف ال ػػاعر خػػالؼ هػػذا الػػيظـ ايمذػػؿ  ،فةػػذؼ
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ػطر ؛ ك
يف كزف ال وػ ػػت جوسػ ػػتووـ ٌج ةػ ػػذفاا ،كمػ ػػف هػ ػػذه الإػ ػػركرة
ال ػ ػػاّ مإػ ػ ًا
ال عروض اسػتي ط اليةػاة  ،كالزجػاج كاةػد مػياـ  ،اليصػب عمػ يػزع الخػافض ،
ك خإعكا لل لغض الورف  ،فاـ اذا العمؿ  ،جعمكا لغض كتػاب ا﵀ تا عػض لمغػض

ال ػػعراّ  ،ككػػاف ايكل ػ ةمػػب هػػذه المعادلػػض  ،ج ك
يف لغػػض الوػػرف الك ػروـ هػػي
يف اليةػػك وػػكـ ك ً
وإػػا ك
ػعت الم يػػض ايكل ػ فػػي
إػ ٍ
ايفص ػ  ،كاي مػػ ، ،كلكػػف ن
ي
ساسػػل  ،كايػػت الغاوػػض ميػػل الةعػػاظ عم ػ لغػػض الوػػرف  ،ج الةعػػاظ عم ػ لغػػض
ال ػػعراّ  ،كايػػت الغاوػػض ايساسػػوض ف يعاػػـ لعػػاظ الوػػرف الك ػروـ  ،كمواصػػده ،

كتةووؽ هذه الغاوض وستكجب ف يستي ط ميل كنج ةكاعد المغض  ،ذػ كـ يخإػع لاػا

لسػػاييا  ،كيوػػوس عمواػػا كػػّـ العػػرب  ،م  :تةووػػؽ هػػذه الغاوػػض كج ػػت عم ػ

اليةػػاة كالمعس ػروف ف وعسػػركا الوػػرف  ،كوعر ػػكه وكاعػػد مسػػتواة مػػف الوػػرف  ،ج
وكاعد تؤخذ مف غوره .

كتا كمػػؿ كوػػؼ ةػػاس الزجػػاج فصػ كػػّـ  ،كهػػك كػػّـ رب العػزة  ،جػػؿ

كعّ  ،إركرة عروض  ،فسوط في ماخذ ك ور مف ةوث لـ و ػعر  ،كهػك كيػل
اذا الوواس ةكـ عم

كف لغض الورف الكروـ  ،هي في مستكل هذه الإركرة ،

ػػؿ دي ػ  ،يكيػػل جعػػؿ لغػػض الوػػرف الك ػروـ تا عػػض لمغػػض الإػػركرات ال ػػعروض ،

كالتػػا ع ةكمػػل ف وكػػكف دي ػ مػػف المت ػػكع  ،فاػػذه غعمػػض ك و ػرة  ،كغعمػػض خػػرل
)و ًعػ ػ ػ يػد يك يـ
ك ػ ػ ػػر مياػ ػ ػػا  ،كفػ ػ ػػي هػ ػ ػػذا المكإػ ػ ػػع  ،كهػ ػ ػػك ةوػ ػ ػػاس ةكلػ ػ ػػل تعػ ػ ػػال  :ى
الخور ؛ لوستدؿ مف خّلل عم
تؾ
اٍلعى ٍو ىر){ال ورة  }ِٖٔ :وكؿ ال اعر  :مر ى
ى
ً
ب عم غرار يصب )الخور) فػي كػّـ ال ػاعر
كف )العور) في كّـ ا﵀ ييص ى
ٍم يريكـ
)كىو ػا ي
 ،مػػف جػػؿ ف وسػػكغ ايخػػذ اػػذا الووػػاس  ،كلػػـ وةػػتج كػػّـ ا﵀  :ى
ًاٍلعى ٍة ى ػػاّ){ال ورة  }ِٖٔ :لوميػػع هػػذا الووػػاس  ،ك ج وعكػػر فوػػل  ،مػػع كف ةكلػػل

ٍم يريكـ ًاٍلعى ٍة ى ػػاّ){ال ورة  }ِٖٔ :ةػػرب لوػػل مػػف ةػػكؿ ال ػػاعر :
)كىو ػا ي
تعػػال  :ى
الخور  ،يكيل عوب مكطف ال اهد  ،كعطؼ عمول في السواؽ يعسل .
تؾ
مر ى
ى
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هؤجّ هػـ اليةػاة الػذوف زعمػكا كياػـ جعمػكا لغػض الوػرف الكػروـ مصػدرهـ

ايكؿ فػػي المغػػض  ،كهػػؤجّ هػػـ الػػذوف زعم ػكا كف اليةػػك يإػػج كاةتػػرؽ  ،عكاكيمػػا
الذم يإج كاةترؽ  ،هك اليةػك الػذم اسػتي طكه مػف

ػعار العػرب  ،كلػوس

اليةك الذم وستي ط مف كتػاب ا﵀ المجوػد  ،كال ػاهد عمػ ذلػؾ كذػرة الد ارسػات

اليةكوض الوريوض التي ج تزاؿ مستمرة في يإكجاا .
قكؼ  :قػاؿ ا﵀ تعػالى ( :إً َّن ىمػا ىذلً يك يػـ َّ
ََُّ -
اف يي ىق ِّػك ي
الش ٍػيطى ي
ؼ أ ٍىكلً ىيػا ني
كو ٍـ ىك ىقػػػافي ً
يف) آؿ عمػػػراف  }ُٕٓ:ةػػاؿ ال ػروؼ
كف إًف يكنػػتيـ مػ ٍ
فىػػ ى تى ىقػػػافي ي
ػػؤ ًم ًن ى
الرإي ))) :كمف ساؿ عف معي ةكلػل ً) :كي ىمػا ىذلً يك يػـ ال ك ٍػو ى
اف يو ىخ لػك ي
ط ي
ؼ ٍىكلً ىوػاّهي
ً
كه ٍـ ىك ىخػافي ً
وف){ ؿ عمػراف  }ُٕٓ:فوػاؿ  :المعمػكـ كف
فىػّى تى ىخػافي ي
كف ًف يكيػتيـ حم ٍػؤ ًمي ى
ال ػػوطاف وخػ ٌػكؼ عػػداّه  ،ج كلوػػاّه  ،فمػػا معيػ هػػذا الكػػّـ ؟! فػػالجكاب كف
المراد...وخكفكـ مف كلوائل ...توػدور الكػّـ  :وخػكؼ المػكميوف اكلوائػل الػذوف

هػػـ الم ػػرككف ؛ فم كمػػا سػػوط ال ػػاّ  ،كصػػؿ الععػػؿ ل ػ ايكلوػػاّ فيص ػ اـ ...ك
وككف تودور الكّـ  :وخكفكـ كلواّه فةػذؼ المععػكؿ ايكؿ كاكتعػ

الذػايي...

ؼ ٍىكلً ىوػاّهي)
)و ىخ لػك ي
كذهب كذوػر مػف العممػاّ المتوػدموف  ...لػ كف ةكلػل تعػال  :ي
المخ ػ كػكفوف ه ػػـ كلو ػػاّ ال ػػوطاف عمػ ػ الةووو ػػض ...كيما ه ػػـ
عمػ ػ ظ ػػاهره  ،ك كف ى
)ُ)
الميافوكف  ،كمف ج ةوووض ومايل))
كاختار جماكر المعر وف كالمعسروف عػراب ) كلوػاّه)  ،ميصػكنا عمػ
وخكفكـ اكلوائل  ،فةذؼ المععكؿ ايكؿ )كػـ)
سواط ةرؼ الجر  ،كالتودور  :ل

 ،كال ػػاّ م ػػف المعع ػػكؿ الذ ػػايي  ،فم كم ػػا ة ػػذؼ ة ػػرؼ الج ػػر كص ػػؿ العع ػػؿ لو ػػل

)ُ ) ةوائؽ التاكوؿ في مت ا ل التيزوؿ  ،في ذوؿ الكجكه كاليظائر لمواتؿ ػف سػموماف ص
َّْ. َّٔ-
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فيص ل

)ُ)

ك جاز عإاـ ف وكػكف المعيػ  :وخ لػكؼ كلوػاّه مػف الميػافووف فػي

عدـ مواتمض الم ركوف

)ِ)

ج تغاؿ المعر وف كالمعسروف في عػراب ) كلوػاّه) ػالوكؿ المختمػؽ ،

كالمصػيكع صػياعض لعظوػػض  ،جعماػـ ج ويت اػكف عمػ دجلػض الععػؿ )وخػ لػكؼ) ،
ك
ك
ػاـ
)كظىمٍم ىيػا ىعمى ٍػو يك يـ اٍل ىغ ىم ى
هيا كةػد ػدا لػي كيػل كدجلػض ) :ظىمٍم ىيػا) فػي ةكلػل تعػال  :ى
مر ع ار ل كتعسوره  ،فمصػوغض )فعكػؿ) ،
ىيزٍل ىيا ىعمى ٍو يك يـ اٍل ىم كف){ ال ورة ٕٓ } الذم ك
ىك ى
زكدت ػػل معمكم ػػات  ،ل ػػـ وك ػػف
ػت زو ػ نػدا  ،وعي ػػي  ،ك
دجلت ػػاف  ،فوكلي ػػا م ػ ن
ػذّ  :عمكم ػ ي
وعمماػػا مػػف ة ػػؿ  ،هػػذا هػػك المعيػ المعتػػاد  ،لكػػف ةػػد ووصػػد مػػف هػػذه الصػػوغض

دجلض خرل  ،يوتىع كػرؼ لواػا مػف السػواؽ  ،كهػي فادتاػا معيػ الجعػؿ  ،فوكػكف
ػت زو نػدا ،
ودا  ،جعمتل معمل نما  ،ككػذلؾ ةكليػا  :ك
مت ز ن
خكف ي
الوصد مف ةكليا  :عمك ي
فمعياه ال ائع  :كيؾ خعتل  ،معيػ كيػؾ جعمتػل خائعنػا  ،لكػف ةػد وػراد مػف هػذا
خكفنا ج خائعنػا  ،م  :كيػؾ يػت الػذم صػيعت فوػل
المذاؿ يعسل  ،كيؾ جعمتل يم ل
لآلخ ػروف  ،كعم ػ هػػذا اليةػػك جػػاّ ةكلػػل تعػػال  ) :كي ىمػػا ىذًل يكػ يػـ
ةػػدكث التخكوػػؼ ى
ؼ ٍىكلً ىو ػػاّه) فم ػػوس المػ ػراد كي ػػل خ ػػاؼ كلو ػػاّه  ،ػػؿ المػ ػراد كف
اف يو ىخ ػ لػك ي
ال ك ػ ٍػوطى ي
ةياع ػػا م ػػف ةيعت ػػل ال ػػوطايوض
ال ػػوطاف جعما ػػـ مخ ػ لػكفوف  ،ذل ػػؾ ػػاف ل س ػػاـ ن
المزوعػػض  ،ف ػػدكا فػػي يظػػر إػػعاؼ ا ومػػاف ػػاكياـ يمخوعػػكف  ،كهػػـ فػػي الةوووػػض
ج ف الخمؽ  ،لوسكا ه نػّ يف وخكفػكا هػؿ ا ومػاف  ،ػؿ هػـ مػف ػدة خػكفاـ

)ُ ) ويظر  :معايي الورف لمعػراُّ ، ُْٕ/كمعػايي الوػرف لأخعػش ص َُٓ  ،كتعسػور
غرو ػػب الو ػػرف ج ػػف ةتو ػػض ص ُُٔ  ،كج ػػامع ال و ػػاف لمط ػػرم ْ ، ِِٗ/كمع ػػايي الو ػػرف

عكاع ار ػػل لمزجػػاج ُ ، ُُْ/كالك ػػاؼ ُ ، ّّْ/كالمةػػرر الػػكجوز ج ػػف عطوػػض ُ، ْْٓ/

كال واف فػي غروػب عػراب الوػرف ُ ، ُِّ/كالت وػاف فػي عػراب الوػرف ُ ، ِْٓ/كال ةػر
المةػػوط ي ػػي ةوػػاف اييدلسػػي ِ ، ُٖٔ-ُٕٔ/كالدرالمصػػكف لمسػػموف الةم ػػي ّ-ّْٗ/

ْْٗ  ،كال رهاف في عمكـ الورف لمزرك ي ص ٖٗٓ
)ِ ) ويظر  :زاد المسور ج ف الجكزم ُ.َْْ-َّْ/
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اع ػػا لم ػػوطاف  ،كلا ػػذا ة ػػاؿ ا﵀  ،سػ ػ ةايل ) :فىػ ػّى
م ػػف ك ػػؿ ػػيّ ص ػػاركا ت ن
ً
كه ٍـ ىك ىخػػافي ً
وف){ ؿ عمػراف  }ُٕٓ:يكياػػـ ج وسػػتةوكف ف
تى ىخػػافي ي
كف ًف يكيػػتيـ حمػ ٍػؤ ًمي ى
وخاؼ مياـ ةد .

ػدت فومػا عػػد كف هػػذه الدجلػض التػػي ذكرتياػػا
كالجػدور الػػذكر كيػي ةػػد كجػ ي
ؼ ٍىكلً ىواّه) في ا وض  ،ةػد صػرح اػا الخموػؿ وكلػل )) :كةػد ووػاؿ :
)و ىخ لك ي
لمععؿ ي
)ُ)

الياس))
فت
ك
ى
خك ي
الرجؿ  ،م  :صكورتل ةاؿ وخافل ي
(كا ٍذ يكػ يػركاٍ إً ٍذ ىج ىعمى يكػ ٍػـ يقمىفىػػا ًمػػف ىب ٍعػ ًػد
ُُ -نحػ ى
ػت  :قػػاؿ ا﵀ تعػػالى  :ى
ض تىتَّ ًقػػػ يذ ى ً
عػ و
ػػاد ىكىبػ َّػػكأى يك ٍـ ًفػػػي األ ٍىر ً
ػػاؿ
صػ نا
ػػكف ا ٍل ًج ىبػ ى
ػػكر ىكتى ٍن ًحتيػ ى
ى
سػ ي
ػػىكلً ىىا قي ي
كف مػػػف ي
ً
ػكف
)كتىٍيةتيػ ى
يب ييكتنػػا) األعراؼ  }ْٕ :جػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف )) :ةكلػػل تعػػال  :ى
اؿ ي يوكتنا) وجكز ف وككف )الج اؿ) ميصكنا عم سواط الخافض  ،م :
اٍل ًج ى ى
إػ كمف )تيةتػكف) معيػ مػا
مف الج اؿ...فوككف )ي يوكتنا) مععكلل  ،كوجػكز ف يو ى
وتع ػ كدل جذيػػوف  ،م  :كتتخػػذكف الج ػػاؿ يوكتنػػا اليةػػت  ،ك تصػػوركياا وكتنػػا
)ِ)
اليةت  ،كوجكز ف وككف )الج اؿ) هك المععكؿ ل ك) وكتنا)  :ةاؿ))

كلً ىـ يمتجح لػ الكجػل ايكؿ  ،ك الذػايي  ،كةػد جػاز الكجػل الذالػث؟!
كهػػك ايص ػ  ،كايةػػرب ل ػ معي ػ ا وػػض كتعسػػورها  ،فةػػوف ةػػاؿ  ،س ػ ةايل ،
ً
اؿ ي يوكتنا) راد دجلتوف  ،د ٌؿ عمواما ظاهر ا وػض  ،ايكلػ  :كيػل
كف اٍل ًج ى ى
)كتىٍيةتي ى
ى
راد م ػ ػػف )تيةت ػ ػػكف) معيػ ػ ػ )تيةت ػ ػػكف) فتإ ػ ػػموياا معيػ ػ ػ )تتخ ػ ػػذكف)  ،ك

)تيصػ ػولركف)  ،تةرو ػػؼ صػ ػرو كمتعم ػػد لدجل ػػض ا و ػػض  ،كال ػػدلوؿ عمػ ػ ذل ػػؾ كف
صػ ػػاةب الػ ػػدر المصػ ػػكف لػ ػػـ وسػ ػػتطع ف وتخمك ػ ػ عػ ػػف معي ػ ػ اليةػ ػػت  ،فوكوػ ػػد
ػطر ف وو ػػدر التإػػموف ايكؿ وكل ػػل  :كتتخػػذكف الج ػػاؿ
التإػػموف ػػل  ،فاإػ ك
يوكتنا اليةػت  ،كةػ كدر الذػايي وكلػل  :تصػوركياا وكتنػا اليةػت  ،كالذايوػض  :كيػل

)ُ ) كتاب العوف ص ِّٕ  ،كويظر  :لساف العرب ٓ.َُٖ/
)ِ ) الدر المصكف ٓ. ّْٔ-ّّٔ/
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لػػـ وسػػتعمؿ ً
)مػػف)  ،لّسػػتغياّ عػػف دجلتاػػا ؛ ذ تػػدؿ عمػ معيػ الت عػػوض ،
ً
ػاؿ ي يوكتن ػػا) الج ػػاؿ ص ػػعض عا كم ػػض ،
ػكف اٍل ًج ى ػ ى
)كتىٍيةتي ػ ى
كالمػ ػراد م ػػف ةكل ػػل تع ػػال  :ى
كاسػػتعماؿ ً
)مػػف)  ،وغلوػػر هػػذه الدجلػػض  ،كوخػػالؼ تعسػػورها  ،فمػػوس الم ػراد كياػػـ
يةت ػكا جػػزنّا ممػػا ة ػكلاـ مػػف الج ػػاؿ  ،كجعمكهػػا وكتنػػا  ،فمػػك يروػػد هػػذا المعي ػ
جستعمؿ ً
)مف) كما استعمماا فػي )تتخػذكف)  ،فوكػكف المعيػ  :كياػـ اتخػذكا

اّ مػػف السػػاكؿ  ،ف ػوكدكا فكةاػػا ةص ػػكرهـ  ،كمػػا الج ػػاؿ التػػي ةػػكلاـ فو ػػد
ج ػز ن
يةتكها وكتنا .
ػػػػػػػػؿ  :قػػػػػػػػػاؿ ا﵀ تعػػػػػػػػػالى ( :أ ى ً
ػػػػػػػػـ)
ُِ-عجػ ى
ػػػػػػػػر ىرِّب يكػ ٍ
ىعج ٍمػػػػػػػػػتي ٍـ أ ٍىمػ ى
اءعػػػراؼ  } َُٓ:دخ ػػؿ الية ػػاة  ،كالمعر ػػكف  ،كالمعس ػػركف  ،كم ػػا م ػ كػر ف ػػي

غور مكإع  ،هػذه ا وػض إػمف ػكاهد اليصػب عمػ يػزع الخػافض السػماعي
المطك ىرد  ،فػاعر كا ) مػر) ميصػكيا عمػ سػواط ةػرؼ الجػر  ،كالتوػدور :
غور ي
)ُ)
عجمتـ عف مر ر كـ  ،فم كما يةذؼ ةرؼ الجر  ،اتصؿ ل الععؿ فيص ل
وا س ةاف ا﵀  ،ما اؿ اليةاة كمف ت عاـ مف المعسروف  ،عجمػكا مػر

الوكؿ اليصب عم يزع الخافض  ،ك غعاـ ةًا  ،ككةعكا فػي سػره كغ ارمػل؟!
كلعػػا تكسػػوع دائ ػرة الةكػػـ عم ػ الوػػرف
لور ػػل مػػياـ  ،كوسػػر تيػػاكلاـ ٌوػػاه  ،ـ ن
الكروـ ال ذكذ ؟!
كذم ػػض ةال ػػض ف ػػي ه ػػذا ال ػػاب تك ػػررت عي ػػدهـ  ،ه ػػي كيا ػػـ س ػػرعاف م ػػا

وةكمكف عم كّـ ا﵀ ال ذكذ  ،ةجض كيل جاّ مخالعنػا لكػّـ العػرب  ،ةتػ

)ُ ) ويظ ػ ػػر  :كت ػ ػػاب س ػ ػػو كول تةوو ػ ػػؽ ه ػ ػػركف  ، ّٖ/ُ :كتةوو ػ ػػؽ ػ ػػدوع ، َٕ-ٔٗ/ُ :
كمع ػػايي الو ػػرف لمعػ ػراّ ُ ، ِّٓ/كمع ػػايي الوػػػرف لأخعػ ػػش ص َُٗ  ،عكاعػ ػراب الوػػػرف

لمية ػػاس ص ِٗٗ  ،كمع ػػايي الو ػػرف عكاع ار ػػل لمزج ػػاج ِ ، ِِٔ/كم ػػكؿ عػ ػراب الو ػػرف

لمووسي ُ ، َّٕ/كال واف فػي غروػب عػراب الوػرف ُ ، ّٓٔ/كالت وػاف فػي عػراب الوػرف
ُ ، ُْٕ/ك رح التساوؿ ج ف مالؾ ِ ، ٖٓ/ك ػرح التسػاوؿ لممػرادم ص ّْٕ، ّْٖ-
كةا وض الص اف عم

رح اي مكيي ِ. ُِْ-ُُْ/
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ذا رجعيػػا لػ كػػّـ العػػرب  ،كجػػدياه مكافونػػا لكػػّـ ا﵀  ،فوػػد ةكمػكا هيػػا عمػ

يصػػب  :مػػر ر كػػـ  ،ال ػػذكذ  ،ك
يف )عجػػؿ) ج وتعػ كدل لػ مععكلػػل يعسػػل ،
ػػؿ ةػػرؼ الجػػر  ،وػػد كييػػا كجػػديا المغػػكووف ويومػػكف جػكاز تعػ لدم )عجػػؿ) لػ

مععكلل يعسل  ،فوػد جػاّ فػي معػاجـ المغػض  ،ككتػب معػايي الوػرف  ،عكاع ار ػل :

ً
ً
ػت المةػ ىػـ :
ػيّ  :سػ وتيل )ُ) كجػػاّ فػػي الصػػةاح لمجػػكهرم :
))عجٍمػ ي
عجٍمػ ي
ػت ال ػ ى
ط ختيػػل عم ػ عجمػػض)) )ِ) كجػػاّ فػػي المةكػػـ ج ػػف سػػوده )) :عجمػػل  :س ػ ول ،

ىع ًجٍمػتي ٍـ ٍىم ىػر ىرل يك ٍػـ) {اجعػراؼ ))} َُٓ:
كفي التيزوػؿ  ) :ى
))كعجمتيػ ػػل  :س ػ ػ وتيل)) )ْ) فػ ػػإذا كػ ػػاف ً :
ً
)عجػ ػػؿ) فػ ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال :
الع ػػرب :
)ّ)

كجػاّ فػي لسػاف

ىع ًجٍمػػتي ٍـ ٍىمػ ىػر ىرل يكػ ٍػـ) {اجعػراؼ  } َُٓ:جػػاز تع لدوػػل لػ مععكلػػل يعسػػل  ،كمػػا
) ى
جػػاّ ذلػػؾ فػػي كػػّـ العػػرب  ،فاػػؿ ذمػػض داع عػػد ذلػػؾ ل ػ دراج هػػذا ال ػػاهد

الوريي في اب الوكؿ المختمؽ  :اليصب عم يزع الخافض  ،كمف ذىػ كـ الةكػـ
عمول ال ذكذ ؟!

(كا ٍلقى ىم ىر قىد ٍَّرناني ىم ً
ناز ىؿ) يس  }ّٗ :ةوؿ
ٌُّ -
قد ىر  :قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
في ع ارب )ميازؿ)  ،ر عض كجل  ،هي :
ايكؿ  :كياا مععكؿ ذاف  ،ك)ة كد ىر) معي )صوكر) .
الذايي  :كياا ةاؿ  ،كالتودور  :كالومر ة كدرياه ذا ميازؿ .
الذالث  :كياا ظرؼ  ،م  :ة كدريا مسوره في ميازؿ .

)ُ ) ويظػػر  :معػػايي الوػػرف لمعػػراّ ُ ، ِْٔ/كمعػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل لمزجػػاج ِ، َّٔ/

عكاعػػراب الو ػػرف لميةػػاس ص ِّْ  ،كتاػ ػذوب المغػػض لأزه ػػرم ّ ،َِّْ/كال ػػدر المص ػػكف
ٓ.. ْٔٔ/

)ِ ) ص ٕٖٓ .
)ّ ) ُ.ِِّ/
)ْ ) َُ. ْٔ/
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ال ار ع  :كياا مععكؿ ل  ،كالااّ في )ة كدرياه) في مكإع يصب عمػ

يزع الخافض  ،كالتودور  :كالومر ة كدريا لل ميازؿ
لً ىـ اجلتجاّ ل كجل اليصب عم يزع الخافض  ،مع كيل كجل لعظػي
يخػػر كجػػل ميػػل  ،كج
كمصػػيكع  ،كفوػػل مػػف المآخػػذ مػػا فوػػل  ،كمػػع كجػػكد كجػػل ى
)ُ)

راه جٌ ايكؿ  ،كلك ػػف م ػػف غو ػػر تإ ػػموف )ةػ ػ كدر) معيػ ػ )صػ ػوكر) ك
يف مػ ػف

معػ ػػايي )ف كعػ ػػؿ) معي ػ ػ الصػ ػػوركرة ؛ ف ػ ػػ)ة كدر) هيػ ػػا يصػ ػػب مععكلوػ ػػل  :الاػ ػػاّ ك
)ميازؿ)  ،يعسل ايصالض  ،ج التإموف .

المبحث السادس  :المفعكؿ ألجمه كالنصب عمى نزع القافض :
عت فػػي
ػت ةػػكلي فػػي المرفكعػػات ؛ ػػر ي
ةػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ )) :كل كمػػا ياوػ ي
فومت  :اب الميصك ات خمسض ع ر  :ةػدها  :المععػكؿ ػل ،
الميصك ات ؛ ي
كهػ ػػك مػ ػػا كةػ ػػع عموػ ػػل فعػ ػػؿ العاعػ ػػؿ )كو ػ ػػمؿ  :الميػ ػػادل  ،كالميصػ ػػكب عم ػ ػ

اجختصػػاص  ،ك الػػذـ  ،ك المػػدح  ،ك التػػرةـ  ،اك ا غ ػراّ  ،ك التةػػذور ،
كو ٌس ػ كم
ك الوطػػع )...كالذػػايي...المععكؿ المطمؽ...كالذالػػث ...المععػػكؿ لػػل  ،ي

المععكؿ يجمل  ،كالمععكؿ مف جمل ...كال ار ػع ...المععػكؿ فوػل ...كالخػامس :
المعع ػػكؿ معل...كالس ػػادس  :الم ػ ػ ل ػػالمععكؿ ػػل  ،كه ػػك الميص ػػكب الص ػػعض

الم اض...كالسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ع  :الةاؿ...كالذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامف  :التمووػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز ...كالتاسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع :

المستذي ...كالعا ػػر  :خ ػػر ك ػػاف  ،ك خكاتاا...كالةػػادم ع ػػر  :خ ػػر ك ػػاد ،
ك خكاتاا...كالذايي ع ر  :خ ر ما ية ًمؿ عم لوس...كالذالث ع ػر  :اسػـ كف
 ،ك خكاتا ػ ػ ػػا...كال ار ع ع ػ ػ ػػر  :اس ػ ػ ػػـ ج  ،اليافو ػ ػ ػػض لمجيس...كالي ػ ػ ػػكع المكم ػ ػ ػػؿ

لمميصك ات الخمسض ع ر  ،كهك الععؿ المإارع التالي ياصنا))

)ِ)

)ُ ) ويظر  :عػراب اةػرف لميةػاس ص ُِٖ  ،كم ػكؿ عػراب الوػرف ِ ، ِِٔ/كال وػاف
في غروب عراب الوػرف ِ ، ٓٗٓ/كالت وػاف فػي عػراب الوػرف ِ ، ِّْ/كالػدر المصػكف

ٗ. َِٕ/
)ِ ) رح ذكر الذهب ص ََِ. ِّٔ-
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ػددت  ،ك
يف يك ًػّ مياػا وػد ٌؿ عمػ معيػ ،
كهذه ايسماّ
تيكعت  ،كتع ٍ
ٍ
استيادا ل معياه  ،كاليةػاة لػـ وعر ػكا اس نػما مػف هػذه ايسػماّ ميصػكنا
كيعرب
ن

عم يزع الخافض  ،يكيل مف ايكل ف وعرب ةسب المعي الذم وػد ٌؿ عموػل
 ،كاليصػػب عمػ يػػزع الخػػافض ج وػػد ٌؿ عمػ معيػ ٌ ،ج كيػػل اسػػتذيي مػػف هػػذه
ايسػػماّ الميصػػك ض المععػػكؿ يجمػػل  ،ف ػايعرب ميص ػكنا عم ػ يػػزع الخػػافض ،
فةمميي هذا اجستذياّ  ،عم دراسض هذه الوإوض في م ةث مستوؿ .

وإا المععكؿ لل  ،كالمععكؿ مف جمػل  ،ةػاؿ
كالمععكؿ يجمل يو ىس كم
ن
سػػو كول )) :هػػذا ػػاب مػػا ويتصػػب مػػف المصػػادر ؛ يكيػػل عػػذر لكةػػكع ايمػػر ،
فايتصب يكيل مكةكع لػل ؛ كيكيػل تعسػور لمػا ة مػل  :لً ىػـ كػاف ؟ كلػوس صػعض لمػا
همػػا ،
ة مػػل  ،كج ميػػل  ،فايتصػػب كمػػا ايتصػػب الػػدرهـ فػػي ةكلػػؾ  :ع ػػركف در ن
ػت ذاؾ مخاف ػػض فػػّف  ،كا لدخ ػػار
ػت ذاؾ ةػػذار ال ػػر  ،كفعمػ ي
كذلػػؾ ةكلػػؾ  :فعم ػ ي
فّف  ،ةاؿ ال اعر  ،كهك ةاتـ ف ع د ا﵀ الطائي{مف الطكوؿ} :
ً
اّ الكروـ ا لدخاره ك صع عف تٍـ المئوـ ت ىك يرما
ك غع ير ىعكر ى
)ُ)
فاذا كمل ويتصب ك
يف مععكؿ لل ...لكيل لما طرح الّـ عمؿ فول ما ة مل))
كػ ػ ٌؿ م ػػا ةال ػػل س ػػو كول ع ػػف سػ ػ ب ايتص ػػاب المعع ػػكؿ يجم ػػل  ،وتعم ػػؽ
ػػالمعي  ،ك السػػواؽ  ،فوػػد صػػاب ك ةسػػف فػػي تعسػػور هػػذا العامػػؿ المعي ػػكم

الذم عمؿ اليصب في المععػكؿ يجمػل  ،فايسػماّ الميصػك ض  :ةػذار ال ػر ،

كتكرمػػا  ،ايتص ػ ت ؛ يكياػػا دلػػت
كمخافػػض فػػّف  ،كا لدخػػار فػػّف  ،كعػػكراّ ،
ن
عمػ ػ معيػ ػ المعع ػػكؿ يجم ػػل ؛ ل ػػذلؾ ً
ػت ه ػػذا ا عػ ػراب ؛ كاص ػػطم عمػ ػ
عر ػ ٍ

تسموتاا هذا المصطم .

)ُ ) كتػػاب سػػو كول تةووػػؽ هػػركف  ، ّٖٔ-ّٕٔ/ُ :كتةووػػؽ ػػدوع ، ّْٕ- ّْٓ/ُ :
كويظر  :دوكاف ةاتـ الطائي ص ْٓ .
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هذا هك الةؽ ٌ ،ج اليةاة لـ واخذكا ل  ،كهك كف العمؿ ج وككف ٌج
المعي ؛ فك كدركا اليةك وكما تكدور ةوف تركػكا هػذا الةػؽ جاينػا  ،كزعمػكا ك
ػاف
المععػػكؿ يجمػػل ييصػػب الععػػؿ الػػذم ة مػػل  ،ػػايل فػػي ذلػػؾ ػػاف المععػػكجت
يخػػر  ،فاػػا هػػك سػػو كول سػػرعاف مػػا غكوػػر مياجػػل  ،كايةػػرؼ عػػف
الميصػػك ض اي ى
جػادة الصػكاب  ،فاػك عػد ف ةػاؿ عػف ايسػماّ الميصػك ض المػذككرة كيةكهػا :

))فاذا كمل ويتصب ؛ يكيل مععكؿ لل))
)ِ)

)ُ)

عوب ذلػؾ م ا ػرة وكلػل )) :كلككيػل

فػزعـ كف المععػكؿ يجمػل مجػركر ػالّـ

ل كما طرح الػّـ عمػؿ فوػل مػا ة مػل))
في ايصػؿ ؛ فم كمػا ية ًػذؼ عيػل ةػرؼ الجػر كصػؿ لوػل الععػؿ فيصػ ل  ،فجعمػل
ميصػػكنا عمػ يػػزع الخػػافض  ،فعػػي كػػّـ سػػو كول هػػذا اختمطػػت  ،كت ػػا كت ،
كتداخمت ر عض عكامؿ  ،عإاا في عض  :كهي :

ُ-عامؿ السواؽ  ،عكر عيػل سػو كول وكلػل )) :هػذا ػاب مػا ويتصػب
مػػف المصػػادر...يكيل تعسػػور لمػػا ة مػػل ً :لػ ىػـ كػػاف ؟ كلػػوس صػػعض لمػػا ة مػػل  ،كج
هما))
ميل  ،فايتصب كما ايتصب الدرهـ في ةكلؾ  :ع ركف در ن
ِ -كعامػػؿ المعيػ  ،عكػػر عيػػل وكلػػل )) :هػػذا ػػاب مػػا ويتصػػب مػػف

المص ػػادر ؛ يكي ػػل ع ػػذر لكة ػػكع ايم ػػر  ،فايتص ػػب يكي ػػل مكة ػػكع ل ػػل)) ك وكل ػػل :

))فاذا كمل ويتصب ؛ يكيل مععكؿ لل))

ّ-عامؿ الععؿ الذم ة مل  ،عكر عيل وكلل )) :كلككيل ل كما طرح الػّـ

عمؿ فول ما ة مل))

ْ-عامػػؿ ةػػذؼ الخػػافض  ،عكػػر عيػػل ادعائػػل كف اليصػػب جػػاّ مػػف

طرح الّـ  ،كعمػ

سػاس هػذا العامػؿ اختموػكا مصػطمةاـ الػذم عػ كـ كطغػ :

اليصب عم يزع الخافض  .كالعامؿ الةوووي الذم وجب ف ج يوختمؼ فوػل ،
)ُ ) المصدر يعسل تةووؽ هركف  ، ّٔٗ/ُ :كتةووؽ دوع .ّْٕ/ُ :
)ِ ) المصدر يعسل تةووؽ هركف  ، ّٔٗ/ُ :كتةووؽ دوع . ّْٕ/ُ :
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هك عامؿ المعي  ،ك السػواؽ  ،كهػذا الخمػط ػوف هػذه العكامػؿ المختمعػض التػي

تإمياا كّـ سو كول ظار ذرها في كّـ اليةاة مف عده

ك
))يف المعيػ معيػ الػػّـ  ،كمػػا توػػكؿ  :جئتيػػؾ ا تغػػاّ
ةػػاؿ الم ػػرد :
الخور  ،فتيصب كالمعي معي الّـ  ،ككذلؾ ةاؿ ال اعر :
ً
تكرما
خاره ك عرض عف تـ المئوـ ح
ك غع ير عكر ى
اّ الكروـ ا لد ى
ػت  :جئتػػؾ كيػػؾ تةػػب المعػػركؼ  ،فػػالمعي معي ػ الػػّـ ؛ فعم ػ هػػذا
فػػإذا ةمػ ى

ت  ،فاذا ةكؿ الخموؿ))
ة كدم ى
الجر  ،كهػذا هػك
فود جعؿ الم رد اليصب معي
الجر  ،كايصؿ هك ٌ
ٌ
تعسور لمصطم اليصب عم يزع الخافض
كفػ ػػي ع ػ ػراب ةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :ك ًمػ ػ ىػف الكيػ ػ ً
ػاس ىمػ ػػف ىو ٍ ػ ػ ًػرم ىي ٍع ىسػ ػػلي ا ٍ تً ىغػ ػػاّ
ى
مرإػ ً
كؼ ًاٍل ًع ى ػػاد){ال ورة  }َِٕ :ة ػػاؿ ايخع ػػش ))) :ا ٍ تً ىغ ػػاّ
ػات المٌػ ًػل ىكالمٌػػلي ىريؤ ه
ىٍ ى
مرإ ً
ات المٌ ًل) ك
فإف ايتصا ل عم الععؿ ...فم كما يزع الػّـ عمػؿ الععػؿ  ،كمذمػل
ىٍ ى
)ة ىذر اٍلمك ًت) في ةكلل تعال ) :و ٍجعميػكف ىصػا ًعاـ ًفػي ىذايً ًاػـ لمػف الصكػك ً
اع ً
ؽ
ى
ى ى ى ٍ ى يٍ
ى ى ىٍ
ى
ىة ىذ ىر اٍل ىم ٍك ًت){ال ورة  }ُٗ :ك اه هذا كذور  ،ةاؿ ال اعر :
ً
تكرما
خاره ك عرض عف تـ المئوـ ح
ك غع ير عكر ى
اّ الكروـ ا لد ى
)ُ)

ل كما ةذؼ الّـ عمؿ الععؿ))

)ِ)

ةػػكؿ ايخعػػش )) :ل كمػػا ةػػذؼ الػػّـ عمػػؿ الععػػؿ)) هػػذا ةػػكؿ سػػو كول ،

تياةمل اليةاة  ،كوتإمف ا ارة ل عامموف  :الععؿ  ،كيزع الخافض .
)ة ػ ػ ىذ ىر اٍل ىمػ ػ ٍػك ًت) كيػ ػػل مععػ ػػكؿ لػ ػػل ،
كةػ ػػاؿ الزجػ ػػاج  )) :عكاكيمػ ػػا يص ػ ػ ى
ت ى
كالمعي وععمكف ذلؾ لةذر المكت  ،كلػوس يصػ ل لسػوكط الػّـ  ،عكاكيمػا يصػ ل
ةذرا...ةاؿ ال اعر :
في تاكوؿ المصدر  ،كاكيل ةاؿ  :وةذركف ن
)ُ ) الموتإب ِ. ّْٖ-ّْٕ/
)ِ ) معايي الورف ص ُِّ .
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ً
تكرما
خاره ك عرض عف تـ المئوـ ح
ك غع ير عكر ى
اّ الكروـ ا لد ى
)ُ)
كالمع  :ج لدخاره))
صػ ػ ٌػرح الزجػ ػػاج فػ ػػي كؿ كّمػ ػػل العامػ ػػؿ المعيػ ػػكم  ،د ٌؿ عم ػ ػ ذلػ ػػؾ
ت...يكيل مععػكؿ لػل)) م  :يي ً
صػب المععػكؿ يجمػل ؛ يكيػل
ةكلل  )) :عكاكيما يص ى
مععكؿ يجمل  ،كهذه الع ارة التي ةالاا سو كول  ،ك جمػع اليةػاة مػف عػده عمػ

تكرارها تعيػي مػا ج لػ س فوػل  ،كج

ػكاؿ  ،ػا كفى المععػكؿ لػل يصػب مػا دؿ

عموػػل  ،ذػػـ يوػػؿ ةػػكؿ مػػف ةػػاؿ ػ ك
ػاف عامػػؿ اليصػػب  ،هػػك يػػزع الخػػافض  ،كهػػك

الجر .
ةكلل ) :كلوس يص ل لسوكط الّـ) ذـ عاد ك كد كف صؿ اليصب هك ٌ
كةػ ػػاؿ السػ ػػورافي  )) :ةػ ػػاؿ ػ ػػك سػ ػػعود )كالموصػ ػػكد يعسػ ػػل) اعمػ ػػـ كف

المصػػدر المععػػكؿ لػػل ؛ كيمػػا هػػك الس ػ ب الػػذم لػػل ووػػع مػػا ة مػػل  ،كهػػك ج ػكاب
ػت كػػذا ؟ فووػػكؿ  :لكػػذا ككػػذا  ،كرجػػؿ ةػػاؿ لرجػػؿ  :لًػ ىػـ
لوائػػؿ ةػػاؿ لػػل  :لًػ ًػـ فعمػ ى
ػت السػكؽ
خرجت مػف ميزلػؾ ؟ فوػاؿ  :ج تغػاّ رزؽ ا﵀  ،ك ةػاؿ لػل  :لً ىػـ ترك ى
ى
؟ فو ػػاؿ  :لمخ ػػكؼ م ػػف زو ػػد  ،كلة ػػذار ال ػػر...كوجكز ة ػػذؼ ال ػػّـ  ،كيص ػػب
الػ ػػذم عػ ػػدها  ،كوكل ػ ػؾ  :ةمتيػ ػػل ا تغػ ػػاّ الخوػ ػػر ً ،
ػذار مػ ػػف ػ ػػر  ،كاليصػ ػػب
كةػ ػ نا
ى
لممصػػدر الععػػؿ المػػذككر  ،ج غوػػر  ،فػػإذا لووػػت الػػّـ ...كصػػؿ الععػػؿ لوػػل
فيص ل  ،كتدخؿ ً
ػت مػف
)مف) فػي معيػ الػّـ ؛ يكيػل وجػكز ف توػكؿ  :خرج ي
)ِ)

ػت مػػف جػػؿ خػػكؼ ال ػػر  ،كمعياهمػػا كاةػػد))
جػػؿ ا تغػػاّ الخوػػر  ،كاةتممػ ي
كةاؿ ا ف ه اـ )) :كوجكز جر المستكفي لم ركط)) )ّ) كةاؿ وس الةمصي :

))ةكلػػل ) :كوجػػكز جػػر المسػػتكفي لم ػػركط) فوػػل
لج ػكاز اليصػػب  ،ج لكجك ػػل  ،كهػػذا وػػدؿ عم ػ
)ُ ) معايي الورف عكاع ار ل ُ. ِٗ/
)ِ ) رح كتاب سو كول ِ.ِٓٔ-ِٓٓ/
)ّ ) رح التصرو عم التكإو ِ. َْٗ/
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ػػارة لػ

كف ال ػػركط ػػركط

كف الجػ ٌػر هػػك ايصػػؿ ؛ لج ػكازه

مطمونػػا  ،كوػػدؿ لػػل كيػػل ووػػع جػكاب السػؤاؿ  ،ػ  :لًػ ىػـ ؟ كايصػػؿ تطػػا ؽ الجػكاب
)ُ)
كالسؤاؿ))
عمواا :

كذمض خمس ةوائؽ رزت عيدم في هذا الموػاـ مػف الإػركرم التي وػل
ايكل  :كف المععكؿ يجمل  ،لـ وكتسب هػذه الدجلػض مػف الػّـ ال تػض

 ،ػػؿ ةػػد تىمذػػؿ فوػػل معيػ المععػػكؿ يجمػػل ذاتًوػػا  ،فمػ س هػػذا المعيػ مػػف غوػػر
داة  ،كمػا لػ س الةػاؿ معيػ الةالوػض مػف غوػر داة ك ال ػركط التػي ذكركهػػا ،

فكذلؾ المععكؿ يجمل اكتسب هذه الدجلض مف خّؿ ال ركط التي تمذماا ةت

اس ػػتطاع الية ػػاة ف وس ػػتي طكها م ػػف خ ػػّؿ لعظ ػػل  ،كم ػػف خ ػػّؿ مكةع ػػل فػػػي
ػدر ،
التركوػػب  ،فتعرف ػكا لواػػا  ،كذكركهػػا ليػػا  ،كهػػي خمسػػض  :ف وكػػكف مصػ نا

ك ف وكػكف ةم ًوػػا  ،ك ف وتةػػد مػػع العاعػػؿ فػي الزمػػاف  ،ك ف وتةػػد مػػع الععػػؿ فػػي
العاعػػؿ  ،ك ف وكػػكف عمكػػض لةصػػكؿ الععػػؿ )ِ) كهػػذه ال ػػركط هػػي التػػي هواتػػل
جكتسػػاب هػػذه العمكػػض  ،م  :تمذماػػا جكتسػػاب هػػذه الدجلػػض  ،ج لج ػكاز يص ػ ل

كما زعـ اليةاة  ،عكاكيما جكاز يصػ ل كػاف عػد ذلػؾ  ،ف عػد ف صػار مععػكنج لػل
 ،ايتصػػب عم ػ هػػذا المعي ػ  ،كمػػا ايتصػػب الةػػاؿ عم ػ الةالوػػض  ،كالظػػرؼ
عمػ ػ الظرفو ػػض  ،كالمعع ػػكؿ ػػل عمػ ػ المععكلو ػػض  ،ككم ػػا ايتص ػػب اجس ػػـ عمػ ػ

اجختصػػاص ؛ لػػذلؾ فػ ك
ػإف المععػػكؿ يجمػػل ج يوجػػر ػػالّـ التػػي تةمػػؿ دجلتػػل ،
ٌج ذا فود المععكؿ يجمل هذه الدجلض  ،كوةصؿ هذا عيد فودايل لاذه ال ركط

 ،ك عإاا .

دائمػػا مػػا
الذايوػػض ٌ :ف العػػرب مكوػػالكف ل ػ ا وجػػاز ؛ فاػػـ غالنػػا  ،ػػؿ ن
وةذفكف لعظ الخافض كمما مكف اجستغياّ عف دجلتل  ،عكاكيل ج ومكف العصؿ

)ُ ) ةا وض رح التصرو ِ.ّْٗ-ِْٗ/
)ِ ) ةا وض الص اف عم

رح اي مكيي ِ. ُْٖ-َُٖ/
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ويام ػػا  ،كاليص ػػب عمػ ػ ي ػػزع الخ ػػافض ة ػػائـ عمػ ػ جػ ػكاز التع و ػػر ع ػػف دجل ػػض

الخافض مف دكف لعظل  ،ويما العّةػض ويامػا عّةػض الػركح الجسػد  ،؛ فامػا

معا  ،؛ كياا عّةض عدـ ككجكد ؛ يكيػل ذا ةػذفيا
معا  ،ك يوةذفاف ن
كما يوذكراف ى
فت تموائوًا دجلتل .
لعظ الخافض  ،يةًذ ٍ
الذالذض  :ذا دركيا كف المععكؿ يجمل اكتسب دجلتل هذه ذاتوًا  ،م :

مػػف غوػػر داة  ،ػػايل فػػي ذلػػؾ ػػاف الةػػاؿ كيةػػكه  ،فوجػػب ف يتػػذكر كف مػػف

الع ػػث الػػذم تيزهػػت عيػػل لغػػض الوػػرف الكػروـ ف يو ىجػػر المععػػكؿ يجمػػل هػػذا ػػّـ
العمض  ،م  :الّـ التي تةمؿ دجلتل .
استيادا ل اسػتورائاـ المغػض ف
كهذا ما كده اليةاة  ،فود كجد اليةاة
ن
م ػػف الع ػػث ال ػػذم تيزه ػػت عي ػػل المغ ػػض العر و ػػض اس ػػتعماؿ دات ػػوف  ،ك كس ػػومتوف

ػت عموػػل ف ػػي
لمغػػرض يعسػػل  ،فػػي كةػػت كاةػػد ٌج فػػي التككوػػد  ،كهػػذا مػػا ي اػ ي
كتػػا ي الم ػػاكمض تعوونػػا عمػ ةػػكؿ اليةػػاة ػػر ط الجممػػض الةالوػػض ػ ار طوف  ،كفػػي
كتا ي دراسات في اليةك الوريي تعوونا عم ةكؿ اليةاة في ايداة )لكػي) ٌياػا
مذّ ،الم ػرد ف
مرك ض مف جـ التعموؿ ك)كي) التعموموض المؤكدة لاا  ،فمـ وجز ن
تدخؿ الكاك عم ـ  ،كج ـ عمواػا ؛ ك
يف ـ لمعطػؼ ،كالػكاك لمعطػؼ )ُ) ةتػ

ةػػد ييكػ ىػر الجمػػع ػػوف العػػكض كالمعػػكض فػػي الػػيظـ  ،فإػ نػّ عػػف اليذػػر ،كلػػـ
)ِ).
يوجعؿ مف الإركرات ال عروض
كاليةاة ةوف لـ وجوزكا اجتماع داتوف لمعي كاةد ،لـ ومتمسكا لمجكاز

ػذرا ،فمػػـ ووكل ػكا ج ػكاز اجتمػػاع الام ػزة كال ػػاّ ،يةػػك :ذه ػػت زوػػد ،زوػػادة فػػي
عػ ن
التعدو ػػض  ،ك تةمو ػػض العم ػػـ ػ ػػ)اؿ) توكو ػػض ف ػػي تعروع ػػل  ،كل ػػـ وجو ػػزكا ٍف وو ػػاؿ :
سػػكؼ لػػف فعػػؿ كػػذا  ،جعػػؿ )لػػف) تككوػ نػدا لػػ)سكؼ) ػػؿ ميعػكا هػػذا  ،كعممػكا

)ُ) الموتإب ّ.َّٕ/

)ِ) ويظر  :إرائر ال عر ،لمووركايي صُْٗ.
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الميػػع  ،ػػاف فػػي ج ػكاز ذلػػؾ لغػ نػكا فارنغػػاٌ .ج فػػي التككوػػد كػػالجمع ػػوف ) كف) ،
ودا لصادؽ
المؤكدة  ،كجـ التككود في يةك  :كف ز ن
ػتيادا ل ػ ذلػػؾ ةوػػؿ ك ارهػػض إػػمار كػػي التعموموػػض عػػد جـ العمػػض ؛
كاسػ ن
ك
))يف ةػػرؼ
ػئّ وػػؤدم لػ اجتمػػاع ةػرفوف لمعيػ كاةػػد )ُ).كةػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ
لػ ٌ
التعموؿ ج ودخؿ عم ةرؼ تعموؿ))

)ِ).

جر المععكؿ يجمل الداؿ عم العمكض ػّـ العمػض ؛ يكيػل
كذلؾ ج وجكز ٌ
ػئّ و ػػؤدم لػ ػ اجتم ػػاع كس ػػومتوف
ج وج ػػكز ف و ػػدخؿ تعمو ػػؿ عمػ ػ تعمو ػػؿ ؛ ل ػ ٌ

لغرض كاةد .

ال ار عض  :كف المصطم الذم جمع عموػل اليةػاة  :اليصػب عمػ يػزع

الخػػافض  ،كجعم ػكا مػػف ػكاهده المععػػكؿ يجمػػل وعيػػي  :كف المععػػكؿ يجمػػل
كف

ييصػػب عامػػؿ يػػزع الخػػافض ٌ ،ج كف اليةػػاة جمعػكا مػػف جاػػض يخػػرل عمػ
عام ػػؿ اليص ػػب ف ػػي المعع ػػكؿ يجم ػػل  ،ه ػػك العع ػػؿ ال ػػذم ة م ػػل  ،كه ػػذا تي ػػاةض
ػدت
كاإ  ،ؿ ومذلؿ ع صكر التياةض التي جمع عمواا اليةاة  .كةػد كج ي

لمع ػراّ ةجػػض كاإػػةض كدامغػػض  ،دةػػض فواػػا ةػػكؿ اليةػػاة  ،الػػذوف زعم ػكا ػ ك
ػاف
)ةػ ىذ ىر اٍل ىم ٍػك ًت) فػي
المععكؿ يجمل ميصػكب عامػؿ الععػؿ  ،فوػاؿ )) :فتيصػب ى
صػ ػ ػػك ً
ً ً
ًً
اع ً
ؽ ىة ػ ػ ػ ىذ ىر
ةكلػ ػ ػػل تعػ ػ ػػال  :ى
))و ٍج ىعميػ ػ ػ ى
ػكف ٍ
ىصػ ػ ػػا ىعاي ٍـ فػ ػ ػػي ىذاياػ ػ ػػـ لمػ ػ ػ ىػف ال ك ى
اٍل ىمػ ٍػك ًت){ال ورة  }ُٗ :عم ػ غوػػر كةػػكع مػػف الععػػؿ عموػػل  ،لػػـ تػػرد  :وجعمكياػػا
ػت ج تعطوػػل الخػػكؼ ؛
ةػ نا
ػذر ؛ كيمػػا هػػك كوكلػػؾ  :عطوتيػ ى
ػؾ خكفنػػا كفرةن ػا  ،فايػ ى
عكاكيما تعطول مف جؿ الخكؼ  ،فيص ل عم التعسور  ،لوس الععؿ...كالمعرفض
كاليكرة تعسراف في هذا المكإع كلوس يصػ ل عمػ طػرح ً
)مػف) كهػك ممػا ةػد
وستدؿ ل الم تدئ لمتعموـ)

)ّ)

)ُ) ويظر  :ا وإاح في رح المعصؿ ج ف الةاجب ِ.ُٓ/
)ِ) مغيي الم وب ُ. ُِٖ/
)ّ) معايي الورف ُ. ِْ/
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وكف العراّ ٌف المععكؿ يجمل لـ ويصب يزع الخػافض  ،كمػا جعمػل
توػػدور  :مػػف جػػؿ كػػذا  ،ج وعيػػي كف صػػمل خعػػض  ،عكاكيمػػا كػػاف وو ػ كدر اػػذا

التودور مف جؿ تعموـ الم تدئوف  ،كما استدؿ العراّ عمػ

كف المععػكؿ لػل  ،لػـ

ػؾ خكفنػػا كفرةنػػا  ،فوػػد كةػػع
ويصػػب الععػػؿ  ،المذػػاؿ الػػذم است ػػاد ػػل  :عطوتيػ ى
)خكفنػػا) هيػػا مععػػكنج يجمػػل  ،كهػػك إجمػػاع اليةػػاة ميصػػكب الععػػؿ ) عط ػ ) ،
ػؾ
لكػػف لػػك جعميػػا )خكفنػػا) ميصػػكنا ػػ) عط )  ،لكجػػب ف وكػػكف المعي ػ  :كيػ ى
تعطول الخكؼ  ،كهك معي لـ ترده مف جاض  ،كمعي فاسد مف جاض خرل ،

لذا كجب عدـ جعمل ميصكنا الععؿ  ،كةد جعمػل العػراّ ميصػكنا عمػ التعسػور
 ،كهك التمووز عيد ال صرووف  ،كالجدور الذكر كف سو كول يعسل ةد ػار لػ
ػص ةكلػل المتوػدـ ذكػره  ،فوػد ةػاؿ )) :هػذا
هذا العامؿ الذم ةاؿ ل العراّ فػي ي ٌ
اب ما ويتصب مف المصادر...يكيل تعسور لما ة مل  :لً ىـ كاف ؟ كلوس صػعض
لمػ ػػا ة مػ ػػل  ،كج ميػ ػػل  ،فايتصػ ػػب كمػ ػػا ايتصػ ػػب الػ ػػدرهـ فػ ػػي ةكلػ ػػؾ  :ع ػ ػػركف

هما)))ُ) فود وكف سو كول كف المععكؿ يجمل هك تعسػور لمػا ة مػل  ،كممػا وذوػر
در ن
همػػا)
اجيت ػػاه هيػػا  ،كف سػػو كول جعػػؿ يصػػب المععػػكؿ يجمػػل  ،هػػك كيصػػب )در ن

همػػا) فػػي هػػذا المذػػاؿ وعػػرب
همػػا  ،ك)در ن
 ،فػػي يةػػك ةكلػػؾ  :عيػػدم ع ػػركف در ن
)تعسورا) .
تمووز  ،عيد ال صرووف  ،كالككفوكف وسمكيل
نا
ن
الخامسػػض  :كف المععػػكؿ يجمػػل الػػذم جعمػػل سػػو كول كاليةػػاة مػػف عػػده

ميصػكنا عمػ يػػزع الخػػافض  ،وختمػؼ عػػف جموػػع مػػا ةوػؿ اكيػػل ميصػػكب عمػ
يػزع الخػافض  ،كهػك كيػل ومذػؿ الميصػػكب عمػ يػزع الخػافض الكةوػد الػذم ةػػد
ػتيادا لوا ػػا  ،فج ػػاّ
تع ػ كػرؼ الية ػػاة كالمعس ػػركف لػ ػ دجل ػػض يصػ ػ ل  ،فػ ػايعرب اس ػ ن
ع ار ػػل مععػػكنج يجمػػل مكافونػػا لمعيػػاه  ،كمػػا مػػف يةػػكم  ،ك مع لسػػر ورغػػب فػػي

العدكؿ عف هذا ا عراب ل

ع ار ل ميصكنا عمػ يػزع الخػافض  ،ك
يف الوػكؿ

)ُ ) كتاب سو كول تةووؽ هركف  ، ّٕٔ/ُ:كتةووؽ دوع . ّْٓ/ُ :
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اليصػب عمػ يػزع الخػػافض ةػكؿ لعظػػي  ،ج وػػد ٌؿ عمػ معيػ  ،ػؿ هػػك فػػارغ
وتعرف ػ ػكا لػ ػ الدجلػ ػػض
م ػػف ك ػػؿ مةتػػػكل  ،كك ػػاف وي غػ ػػي لمية ػػاة كالمعسػ ػروف ف ك
ا ع ار وػػض لكػػؿ اسػػـ عر ػػكه ميصػػكنا عم ػ يػػزع الخػػافض  ،كمػػا فعم ػكا ذلػػؾ فػػي
ػتيادا ل ػ ػ معيػ ػػاه  ،فوػ ػػدخمكه فػ ػػي ةػ ػػد ع ار ػ ػػات
المععػ ػػكؿ يجمػ ػػل ؛ لوعػ ػػرب اسػ ػ ن
ايسماّ الميصك ض  ،فمك فعمكا ذلػؾ يلغػي الوػكؿ اليصػب عمػ يػزع الخػافض

تموائوًا  ،ك يوذكا اليةك العر ي مف مآخذ هذا الوكؿ المختمؽ  ،عكا كاجتل .
يخمص مف كؿ ما تودـ ذكره كتعصومل  ،كف الوكؿ اليصػب عمػ يػزع
ك
المطك ىرد الذم ع كده اليةػاة كالمعسػركف يصػنا
المط ىرد  ،كغور ي
الخافض السماعي ي
ػً
ػاذا ج وجػػكز  ،كّهمػػا ةػػكؿ مختمػػؽ  ،ككػػذلؾ ػكاهدهما الكذو ػرة فػػي الوػػرف

جر اجسػـ
الكروـ التي تكاد ج تيةص  ،جموعاا مختموض ؛ يكيل لـ يو ى
عد ٍؿ عف ٌ
م مكإػػع كػػاف ؛ ٌج يكيػػل روػػد ػػذلؾ اجسػػتغياّ عػػف دجلػػض
ل ػ يص ػ ل فػػي ل
الةػػرؼ الجػػار ؛ لوسػػت دؿ ػػل معيػ مػػف معػػايي اليصػػب  ،كمعيػ المععكلوػػض ،
ك الةالوض  ،ك ال دلوض  ،ك المصدروض  ،ك الظرفوض  ،ك التمووز .
الفصؿ الثاني  :التضميف في القرآف الكريـ

تعريؼ التضميف لغة كاصط نحا :
التضميف في الشعر )) :المإ كمف مف ال عر  :ما لـ وتـك معي

)ُ)
وإا )) :هك ف تدرج عض
ةكافول ٌج في الذم ة مل ك عده)) كالتإموف ن
)ِ)
ا وض كالخ ر في إمف كّـ فوككف جزنّا ميل))

التضميف في المغة  :جاّ في العوف )) :ككػ ٌؿ ػيّ ية ًػرز فوػل ػيّ
)ّ)
الرًة يـ  ،كإ كميتل الو ىر))
 ،فود إ كميتل...كتإ كميتل ايرض كالو ير ك ك

)ُ ) العوف ص ْٓٓ ،كويظر  :المةكـ ج ف سوده ٖ. ُِٔ-ُِٓ/
)ِ ) المذؿ السائر ج ف ايذور ِ. ِٖٕ/
)ّ ) ص ْٓٓ .
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كةاؿ ا ف فارس )) :الإاد كالموـ كاليكف صؿ صةو  ،كهك جعؿ

يّ  ،ذا جعمتل في
ال يّ في يّ وةكول  ،مف ذلؾ ةكلاـ  :إ كم ي
يت ال ى
)ُ )
))كفامت ما تإ كميل
كعائل  ،كالمإاموف  :ما في طكف الةكامؿ))
ي
)ِ)

كتايؾ  :م  :ما ا تمؿ عمول  ،ككاف في إميل))
استيادا ل
التضميف في النحك  :كمعي التإموف في اليةك جاّ
ن
ودا...كسموكتيل عّف  ،كما توكؿ :
معياه في المغض ةاؿ سو كول )) :كس كموتيل ز ن
)ّ)
كات
ك
عرفتيل اذه العّمض  ،ك كإةتل اا)) كةاؿ الم رد )) :كما توكؿ  :ي ي
كات عف زود
كات عف زود  ،فوككف مذؿ :
عممت ز ن
زن
ودا  ،كي ي
ي
ودا ووكؿ ذاؾ  ،كي ي
)ْ )

كرت عف زود))
 ،مذؿ  :خ ي
عإاا مكاف عض...كذلؾ

كةاؿ ا ف جيي  )) :اب استعماؿ الةركؼ
كياـ

)مع)...كووكلكف  :كف )في) تككف معي

ووكلكف :

كف ) ل )

معي

)عم ))) )ٓ )كةاؿ الزرك ي :

))التإموف كهك عطاّ ال يّ معي ال يّ  ،كتارة وككف في ايسماّ كفي

اسما معي
ايفعاؿ كفي الةركؼ  ،فا كما في ايسماّ فاك ف تيإ لمف ن
)ٔ)
فعّ معي فعؿ خر))
خر...ك كما ايفعاؿ فاف تيإ لمف ن

اسـ

ك وكف اليةاة الغرض مف ةكلاـ التإموف فود ذهب سو كول كما تو كدـ

ل

كف ايصؿ في الععؿ )س كم ) ف وتع كدل ل مععكلوف يعسل  ،يةك ما

ك
ودا  ،هذا هك ايصؿ الذم ج وجكز ف وةاد عيل  ،فإذا تع كدل
سم ىوتيل ز ن
مذؿ ٌ :
)ُ ) مواووس المغض ص ُُٕ  ،كويظر  :اليااوض في غروب الةدوث كايذر ِ. ْٗ-ّٗ /
)ِ ) الصةاح ص ِٖٔ .
)ّ ) كتاب سو كول تةووؽ هركف  ، ّٖ/ُ :كتةووؽ دوع . ِٕ-ُٕ/ُ :
)ْ ) الموتإب . ّّٖ/ْ ،
)ٓ ) الخصائص ُِٗ /
)ٔ ) ال رهاف في عمكـ الورف ص ْٓٔ
1145

ك
سم ىوتيل عّف  ،فإكيما
ل الذايي ةرؼ الجر كجاّ في المغض يةك ما مذؿ ٌ :
)عرؼ) ك
يف
كاف ذلؾ مف تإمف )س كم ) معي فعؿ خر  ،هك معي
ك

)عرؼ) وتع كدل ل الذايي ةرؼ الجر  ،كةاؿ ا ف جيي )) :اعمـ كف الععؿ
ك
ذا كاف معي فعؿ خر  ،ككاف ةدهما وتعدل ةرؼ كا خر آخر ؛ ك
فإف

وذايا ك
اف هذا الععؿ في
العرب ةد تتسع فتكةع ةد الةرفوف مكةع صاة ل ؛
ن
معي ذلؾ ا خر ؛ فمذلؾ جيّ معل الةرؼ المعتاد  ،مع ما هك في معياه
كذلؾ كوكؿ ا﵀ عز اسمل ً ) :
ل
الص ىو ًاـ ك
ث ًلى
ية كؿ لى يك ٍـ لىٍومىضى
الرفى ي
فذت
فذت ل المرة  ،عكاكيما توكؿ  :ر ي
يً ىسآئً يك ٍـ){ال ورة  }ُٖٕ:ك يت ج توكؿ  :ر ي
ككيت تعدل
اا  ،ك معاا ؛ لككيل لما كاف الرفث هيا معي ا فإاّ ،
ى

وذايا
فإوت) ػ) ل ) كوكلؾ :
)
جئت ػ) ل ) مع الرفث ن
فإوت ل المرة ؛ ى
ي
ي
)ُ)
عار كيل معياه ))
عكا نا

وإػػا عػػد ف است ػػاد آوػػات مػػف كتػػاب ا﵀ العزوػػز فػػي ػػاب
كةػػاؿ ن
ػر  ،ج وكػاد وةػاط ػل ،
ػوئا كذو نا
التإموف :
))ككجدت في المغض مف هذا العف ن
ي
ػت طروول...كفوػل
ػخما  ،كةػد عرف ى
كلعمل لك يجمع كذره ج جموعػل لجػاّ كتانػا إ ن
وإػا مكإػػع و ػاد عمػ مػف يكػػر ف وكػكف فػػي المغػض لعظػػاف معيػ كاةػػد ،
ن
ةت تكمكؼ لذلؾ ف وكجػد فرةنػا ػوف )ةعػد) ك )جمػس) ك ػوف )ذراع) ك )سػاعد)
ج تػػرل كيػػل لمػػا كػػاف )رفػػث ػػالمرة) فػػي معي ػ ) فإػ

)الرفث) الةرؼ الذم ا ل اب ا فإاّ  ،كهك ) ل )))
عم ػ

جّّ

لواػػا) جػػاز ف وت ػػع

)ِ)

فالتإػػموف ذف ةػػائـ عم ػ سػػاس ت ػرادؼ ايلعػػاظ ترادفنػػا تا ًم ػػا  ،م :
سػػاس تطػػا ؽ ايلعػػاظ فػػي معايواػػا  ،كهػػذا مػػا صػ كػرح ػػل ا ػػف جيػػي ك ػ ٌؿ

)ُ ) الخصائص ِ.ِٗ /
)ِ ) الخصائص ِ. ْٗ /
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كة ػػاؿ الزرك ػػي )) :التإ ػػموف كه ػػك عط ػػاّ ال ػػيّ معيػ ػ ال ػػيّ ،

كتػارة وكػػكف فػي ايسػػماّ كفػي ايفعػػاؿ كفػػي الةػركؼ  ،فا كمػػا فػي ايسػػماّ فاػك
ػؽ
ف تيإ ػ لمف اسػ نػما معي ػ اسػػـ ؛ فػػادة اجسػػموف
)ة ًووػ ه
جموعػػا كوكلػػل تعػػال  :ى
ن
كؿ ىعمى المٌ ًل ًجك اٍل ىة ك
ؽ){ايعراؼ  }َُٓ :إػ كمف )ةووػؽ) معيػ
ىعمى ىف جك ىةي ى

)ةػ ػروص) لوعو ػػد كي ػػل مةو ػػكؽ و ػػكؿ الة ػػؽ كةػ ػروص عمو ػػل ،ك كم ػػا ايفع ػػاؿ ف ػػاف
جموعػا  ،كذلػؾ ػاف وكػكف
تيإ لمف فع نػّ معيػ فعػؿ خػر  ،كوكػكف فوػل الععمػوف
ن
متعدوا ععؿ خر  ،لوس مف عادتل التعػدم ػل ؛
الععؿ وتعدل ةرؼ  ،فواتي
ن

تعدوػل ػل  ،كذهػب المةووػكف
فوةتاج كمػا لػ تاكومػل  ،ك تاكوػؿ الععػؿ لوصػ ٌ ٌ
ل ػ كف التكسػػع فػػي الععػػؿ كتعدوتػػل مػػا ج وتعػػدل ؛ لتإػػميل مػػا وتعػػدل ػػذلؾ

الةػػرؼ كل ػ ؛ ك
)ع ٍونيػػا
يف التكسػػع فػػي ايفعػػاؿ كذػػر  ،مذػػاؿ ةكلػػل تعػػال  :ى
كياىػا تى ٍع ًجو نػرا){ ا يسػاف  }ٔ :فإػمف )و ػرب) معيػ
ب ًاىا ًع ى ي
اد المك ًػل يوعى لج ير ى
ىو ٍ ىر ي
)وػػركل) يكيػػل ج وتعػػدل ال ػػاّ ؛ فمػػذلؾ دخمػػت ال ػػاّ  ،عكا ٌج ف ػػ)و رب) وتعػػدل
معػػا  ،فجمػػع ػػوف الةوووػػض كالمجػػاز فػػي لعػػظ
يعسػػل فايروػػد ػػالمعظ ال ػػرب كالػػرم ن
كاةػػد  ،كةوػػؿ التجػػكز فػػي الةػػرؼ  ،كهػػك ال ػػاّ  ،فإكياػػا معي ػ )مػػف) كةوػػؿ ج

مجاز ص نػّ ؛ ػؿ العػوف هػا هيػا

ػارة لػ المكػاف الػذم وي ػع ميػل المػاّ  ،ج
)ُ)

مكايا و رب ل))
لت عوف  ،فصار كوكلل  :ن
ل الماّ يعسل  ،يةك يز ي
كةػػاؿ وإػػا )) :كمػػف التإػػموف ةكلػػل تعػػال ً ) :
الصػ ىػو ًاـ
يةػ كؿ لى يكػ ٍػـ لىٍومىػضى ل
ن
فذت ل المرة ؛ لكػف لمػا
ك
الرفى ي
ث ًلى يً ىسآئً يك ٍـ){ال ورة  }ُٖٕ:؛ يكيل ج وواؿ  :ر ي
ىغػ ىػكٍوتىيًي يى ٍة يعػ ىػد كف
كػػاف معيػ ا فإػػاّ سػػاغ ذلؾ...كةكلػػل تعػػال ) :ةىػ ى
ػاؿ فى ً ىمػػا ٍ
ً
لىا ػ ػػـ ً
وـ){ايعراؼ  }ُٔ :ةو ػ ػػؿ )الصػ ػ ػراط) ميص ػ ػػكب عمػ ػ ػ
ص ػ ػ ىا
ي ٍ
ػرطى ىؾ اٍل يم ٍس ػ ػػتىو ى
يممكيػػل لاػػـ  ،ك) ةعػػد) عكاف كػػاف
المععػػكؿ ػػل  :م  :يلزميػػؾ ص ػراطؾ  ،ك
ٌ
غور متعػد إػ لمف معيػ فعػؿ متعد...كةكلػل ً ) :ىذلك وػض عمىػ اٍلمػؤ ًميًوف ً
ىع ك و
ػزة ىعمىػ
ى
ي
يٍ ى
)ُ ) ال رهاف في عمكـ الورف ص ّٓٔ .
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ً
إػ ػ لمف
وف){المائ ػػدة  }ْٓ :فإكي ػػل وو ػػاؿ  :ذ كؿ ل ػػل  ،ج عمو ػػل ؛ كلك ػػف هي ػػا ي
اٍل ىكاف ًر ى
معي التعطؼ كالتةيف))

)ُ)

فالغرض مف التإموف ذف جاّ لة لػؿ م ػكمض تعػ لدم مػا ج وتعػ كدل مػف

م فعػؿ كػاف مػف ايفعػاؿ المتع لدوػض الورو ػض مػف معيػاه
ايفعاؿ  ،ذلؾ تإمويل ك

ل
م فعػؿ
جزما  ،كوككف تإػمويل ك
 ،ككذلؾ لةؿ م كمض مجيّ الععؿ المتع لدم ن
ك ػػاف م ػػف ايفع ػػاؿ الّزم ػػض الورو ػػض م ػػف معي ػػاه  ،كه ػػذا ه ػػك الماخ ػػذ ايكؿ م ػػف
التإموف  ،كهك كف اليةاة ةالكا ػل لة لػؿ م ػكمض لعظوػض  ،كالماخػذ الذػايي  :كيػل
ة ػػد ي ػػا م ػػف الو ػػكؿ التإ ػػموف تةرو ػػؼ المعيػ ػ  ،كتغوو ػػر الدجل ػػض  ،كالماخ ػػذ

الذالث  :كيل اإطر اليةاة ل الوكؿ تطا ؽ ايلعاظ كالتراكوب في دججتاا ،

صرح ػل ا ػف جيػي يعنػا  ،كفػي ذلػؾ ووػكؿ ا ػف مالػؾ )) :ف ك
ػإف الععمػوف
كهذا ما ك
ميت ل  ،كيسػوتيل
ةد وتةداف معي  ،ك ةدهما متع لد كا خر جزـ  ،كص كدةتيل ك ي
ػدرت عموػ ػػل  ،كرجكتيػ ػػل
ػت فوػ ػػل  ،كاسػ ػػتطعتيل كةػ ػ ي
ػت عيػ ػػل  ،كة تيػ ػػل كرغ ػ ػ ي
كذهمػ ػ ي
)ِ)
عرإت عيل))
كطمعت فول  ،كتجي تيل ك
ي
ي
كهػػذا ماخػػذ ك و ػػر ؛ يكيػػل ج ػ كد م ػػف ف وكػػكف ػػوف ك ػػؿ تػػركو وف م ػػف

دةت  ،عكا كف ّغض الورف الكروـ
التراكوب المذككرة كيةكها  ،فركؽ معيكوض عكاف ٍ
ةامت صعض ساسػوض عمػ اسػتعماؿ هػذا الععػؿ مػف دكف ف وسػتعمؿ مرادفػل ،

وإػػا فػػي ػػاب التإػػموف  ،ماتػػض لمجايػػب
فػػالوكؿ تسػػاكم دججتاػػا يو ىع ػ حد هيػػا ن
ال ّغي فػي الوػرف الكػروـ الػذم تمذكػؿ فوػل س ٌػر عجػازه  ،كالوػكؿ اػذا التطػا ؽ
في المعي الذم مف ايل هدـ ا عجاز المغكم في الورف الكػروـ  ،ةػد صػ

ةجػػض التإػػموف  ،ةػػاؿ الم ػ اردم )) :ك كذػػر مػػا وكػػكف
ػائعا عيػػد اليةػػاة ٌ
ةػػكنج ػ ن

)ُ ) ال رهاف في عمكـ الورف ص ْٓٔ . ٔٓٓ-
)ِ ) رح التساوؿ ِ. ٖٔ/
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التإموف فوما وتع كدل ةرؼ جر  ،فوصور متع لدنوا يعسل  ،كمف اليةكووف مػف
)ُ)
ةاس ذلؾ ...كمياـ مف ةصره عم السماع))
المبحث األكؿ  :شكاود التضميف في القرآف الكريـ :
عم

كمآخذ الوكؿ التإموف التي تودـ ذكرها ةد وككف هونليا ذا اةتصر
عر العرب  ،كما ذا تجاكز هذا الةد ل الورف الكروـ  ،فاذا ما ج

وجكز السككت عمول  ،ييكل سوؤدم ل تةروؼ الورف الكروـ  ،عكاف لـ وكف

في لعاظل  ،فاذا ما عجز عيل ل حد عدائل  ،كلكف في دججت لعاظل .

كمما وجدر ذكره ة ؿ دراسض هذه ال كاهد ف ي ل عم ةإوتوف :

ايكل  :كف ايكاع التإموف الذّذض التي ذكرها الزرك ي  ،ج ومكف

عكؿ عمواا في توسوـ هذا الم ةث ؛ ك
يف المعسروف غالنا ما اختمعكا في
ف يو ك
تةدود يكع التإموف في ال اهد الوريي يعسل .
الذايوض  :كف كاهد التإموف في المغض كالورف الكروـ كذورة تكاد ج

)ِ)
عددا مف
صرح ل ا ف جيي كما تو كدـ
تيةص  ،كهذا ما ك
لذلؾ ساختار ن
مر ذكرها ؛ لتككف يماذج ل كاهد
هذه ال كاهد في هذا ال اب ؛ كج سوما التي ك

كذورة ةد وصعب عم كي  ،كعم غورم مف ال اةذوف ةصرها  ،كمف ا﵀ الادل

كالسداد

ػػػػكؿ عمىػػػػػى المٌػ ً
ػػػػه إًءَّ
(ح ًقيػ ه
ػػػػؽ ىعمىػػػػػي أىف ءَّ أىقيػ ى ى
ُ-قػػػػػاؿ ا﵀ تعػػػػػالى  :ى
ا ٍل ىحػػؽَّ) األعراؼ  }َُٓ :ةػػر يػػافع )ةووػػؽ عمػ كي) ت ػػدود الوػػاّ كفتةاػػا  ،كةػػر
)ّ)
ال اةكف )ةووؽ عم ) ايلؼ عم كياا ةرؼ جر دخمت عم ) ف)
)ُ ) رح التساوؿ صّْٖ .
)ِ ) الخصائصِ. ْٗ/
)ّ ) ويظر  :كتاب معايي الوراّات  ،لأزمرم ص ُْٖ  ،كالك ؼ عف كجكه العراّات
الس ع ُ ، َْٕ /كغوث اليعع ص ِْٔ .
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ةػػاؿ الع ػراّ )) :كفػػي ة ػراّة ع ػػد ا﵀  :ةووػػؽ ػػاف ج ةػػكؿ عم ػ ا﵀ ،

ةجػػض مػػف ةػػر )عمػ ) كلػػـ وإػػؼ  ،كالعػػرب تجعػػؿ ال ػػاّ فػػي مكإػػع )عمػ ) ،
)ُ)

كجئت عم ةاؿ ةسيض  ،ك ةاؿ ةسيض))
رموت عم الوكس ك الوكس ،
ي
ي
كوعيػػي وكلػػل ))كلػػـ وإػػؼ))  :لػػـ وإػػؼ )عم ػ ) ل ػ وػػاّ المػػتكمـ ،
كت ػػع الع ػراّ فػػي تاكومػػل هػػذا  :ايخعػػش )ِ) ،كالط ػػرم )ّ) ،ك ػػك جععػػر اليةػػاس

)ْ) ،ك ػػك عمػػي اليةػػكم )ٓ) ،كالكاةػػدم )ٔ) ،كا ػػف عطوػػض )ٕ) ،ك ػػك ال ركػػات ػػف
ايي ارم

ال اّ))

)ٖ)

)ٗ)

كةاؿ ا ف عا كر )) ةسياا ةػكؿ العػراّ ...كف )عمػ ) هيػا معيػ

كمػػا ةال ػػل الع ػراّ  ،كم ػػف ت عػػل و ػػدخؿ فػػي ػػاب تإػػموف ة ػػرؼ معيػ ػ

وإػا  ،فوػد ةػاؿ ػك
ةرؼ خر  ،كما ةاؿ ل الزرك ي  ،ةد ةوػؿ ػل مػف ة ػؿ ن
ع وػػدة )) :كمػػف ةػػر )ةووػػؽ عمػ ف ج ةػػكؿ) كلػػـ وإػػؼ )عمػ ) لوػػل  ،فإكيػػل

)ُ ) معايي الورف ُ. ِٓٗ/
)ِ ) ويظر  :معايي الورف ص ُٕٗ .
)ّ ) ويظر  :جامع ال واف ٗ. ُٗ/
)ْ ) ويظر  :عراب الورف ص ُّٔ .
)ٓ ) ويظر  :الةجض ّ. ّٖ-ّٕ /
)ٔ ) ويظر  :الكسوط ِ. ِّٗ/
)ٕ ) ويظر  :المةرر الكجوز ِ. ّْٓ /
)ٖ ) ويظر  :ال واف في غروب عراب الورف ُ. ِٔٗ/
)ٗ ) التةرور كالتيكور ِِٖٓ /
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وجعػػؿ مجػػازه مجػػاز  :ةػروص عمػ

اسـ معي اسـ خر .

ف ج ةػػكؿ))

)ُ)

كهػػذا مػػف ػػاب تإػػموف

م تإموف كاف  ،ك كيل ج وص
كالةوووض كيل لوس في ا وض ح

ف تككف

)عم ػ ) معي ػ ال ػػاّ  ،كج )ةووػػؽ) معي ػ )ة ػروص) ػػؿ لكػػؿ ميامػػا دجلتاػػا
المسػػتومض مػػف دجلػػض غورهػػا  ،كذمػػض ةوووػػض لغكوػػض ومكػػف ف يسػػتورئاا مػػف كػػّـ

العػػرب  ،كهػػي كف ةػػركؼ الجػػر التػػي تتعػػدل اػػا ايفعػػاؿ  ،غالن ػا مػػا تص ػ
معايواا متوار ض  ،في كذور مف التراكوب  ،كلوست متطا وض  ،كمػا ادعػ ا ػف

ػر مػا ووصػد معػايي عامػض ،
جيي  ،كمػف المعمػكـ كف العر ػي فػي كّمػل  ،كذو نا
ومكف ف وصؿ لواا استعماؿ عدة ةركؼ  ،مف ذلؾ ما است ػاد ػل العػراّ :

ػت ةػػاؿ ةسػػيض)) فاسػػتعماؿ
ػت عم ػ ةػػاؿ ةسػػيض  ،كجئػ ي
))كالعػػرب توػػكؿ  :جئػ ي
)عم ػ ) هيػػا م ػرة  ،كال ػػاّ م ػرة خػػرل  ،ج وعيػػي تطا وامػػا ال تػػض  ،عكاكيمػػا جػػاز
كإػػع ةػػدهما فػػي مكإػػع ا خػػر ؛ ك
يف كموامػػا وكصػػؿ المػػتكمـ العر ػػي ل ػ

ػذّ هػػك
المعي ػ العػػاـ الػػذم وػػركـ التع وػػر عيػػل  ،فك ػ ٌؿ مػػا وروػػده المػػتكمـ هيػػا مػ ن
التع ور عف ةسف ةالل عيد مجوئل  ،سكاّ تكصكؿ لول ال اّ التي تعوػد معيػ
صػػؿ لوػػل ػػ)عم ) التػػي تعوػػد
ػت ةػػاؿ ةسػػيض  ،ك تك ك
ا لصػػاؽ  ،كةػػاؿ  :جذػ ي
جئت عم ةاؿ ةسيض  ،ك تكصكؿ لول استعماؿ
معي اجستعّّ  ،كةاؿ  :ي

جئت في ةاؿ ةسيض
)في) التي تعود معي الدخكؿ في ال يّ  ،كةاؿ  :ي
كه ػػذا ج ػػائز كةاص ػػؿ ف ػػي ك ػػّـ ال ػػر  ،لكي ػػل غو ػػر ج ػػائز  ،كغو ػػر

ةاصػػؿ فػػي كػػّـ ا﵀  ،فػػالورف الك ػروـ لػػـ وسػػتعمؿ لعظنػػا معي ػ لعػػظ خػػر ،

ماما دا كيل ةد كإع في مكإػع المعػظ ا خػر  :كمامػا مغػت درجػض ترادفامػا

ف ػػي يظ ػػر ال ػػاةذوف كالدارس ػػوف  ،كو ػػدك كف ال ػػذم دف ػػع الو ػػائموف التإ ػػموف
عجزهـ  ،ك تواعساـ عػف كػد ذهػياـ  ،كعػف معػاياـ اليظػر فػي التعػرؼ لػ

)ُ ) مجاز الورف ص ُٗ  ،كويظر  :جامع ال واف لمط رم ٗ. ُٗ/
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يخػر  ،مػف ذلػؾ مػا
الدجلض الموصكدة مف استعماؿ ايلعاظ في مكاإػع لعػاظ ى
ةوؿ مف تإموف )ةووؽ) معي )ةروص))ُ) فمك كف الوػائموف التإػموف يعمػكا
في ال ةث في ةإوض تعدم )ةووؽ) ػ)عم ) لتكصمكا ل ما وغيواـ عف ت ٌيي

ه ػػذا الو ػػكؿ المختم ػػؽ  ،فو ػػد ص ػ كػرح ػػك عم ػػي الية ػػكم جػ ػكاز تع ػػدم )ةوو ػػؽ)
)ِ)

كاست عد ا ف عطوض تإموف )ةووؽ)

ةد سكاّ
ػ)عم ) كمتا الوراّتوف عم
ٌ
معي )ةروص))ّ) كةػد ذكػر الزمخ ػرم ر عػض كجػل فػي تاكوػؿ تعػدم )ةووػؽ)
ػػ)عم ) كةػاؿ عػػف الكجػل اال ار ػع )) :كهػػك ايكجػل ايدخػؿ فػػي يكػت الوػػرف ف

وغرؽ مكسػ فػي كصػؼ يعسػل الصػدؽ فػي ذلػؾ الموػاـ ج سػوما كةػد ركم كف
عػػدك ا﵀ فرعػػكف ةػػاؿ لػػل  ،لمػػا ةػػاؿ ) ٌيػػي رسػػكؿ مػػف ل
ت،
رب العػػالموف) كػػذ ى
)ْ)
فووكؿ  :يا ةووؽ عم ةكؿ الةؽ  ،م ...ف ككف يا ةائمل  ،كالوائـ ل))
ككوؼ وص تإموف )ةووؽ) معيػ )ةػروص) كالػدجلتاف مختمعتػاف ،

)ٓ)

ك
ػؽ  :ف ػ ػػي المغ ػ ػػض )) :يو ػ ػػوض ال اط ػ ػػؿ))
ػؽ) كالة ػ ػ ٌ
يف )ةوو ػ ػػؽ) م ػ ػػف )الة ػ ػ ٌ
ك))خّؼ ال اطؿ)) )ٔ) كلوس في لعظ )الةرص) يّ مػف هػذه الدجلػض  ،كمػا

دؿ عمول لعػظ )الةػؽ) فػي المغػض  ،هػك المعيػ الػذم راد ف وعٌػر عيػل مكسػ
ػتمكف ميػل
عمول السّـ  ،ك راد ف وعٌر كف هذا الةؽ كاةع عم ما ادعاه  ،كم ه
ممتصؽ ل ؛ لذلؾ عداه ػػ)عم ) ج ال ػاّ  ،كالجػدور الػذكر كيػل ةػد جػاّ
،ج
ه

)ُ ) ويظر  :مجاز الورف ص ُٗ  ،كويظر  :جامع ال واف لمط رم ٗ ، ُٗ/كال رهاف
لمزك ي ص ّٓٔ .
)ِ ) ويظر  :الةجض في عمؿ الوراّات الس ع ّّٖ-ّٕ /
)ّ ) ويظر  :المةرر ِ. ّْٓ/
)ْ ) الك اؼ ِ. ُّّ/
)ٓ ) العوف ص َُِ .
)ٔ ) الصةاح ص ِْٗ
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ؽ ال ػػيّ وة ػ ح
فػػي العػػوف لمعراهوػػدم )) :الةػػؽ  :يوػػوض ال اطػػؿ  ،ة ػ ك
ؽ ةوًػػا ،
ف

م  :كجب كجكنا  ،كتوكؿ  :وةؽ عموؾ ف تععؿ كذا  ،ك يت ةووػؽ عمػ
تععمػػل)) )ُ) فعػوكف تعػػدم )ةووػػؽ) ػػ)عم ) مػػع إػػافض )عمػ ) لػ ) ف)  ،كمػػا
ف ج ةكؿ)

تماما في ةراّة )ةووؽ عم
جاّ ن
فموس ذف في ا وض تإموف اسـ معي اسـ خر  ،كج تإموف ةػرؼ
معي ةرؼ خر .

ِ-قػػػػػػاؿ ا﵀ تعػػػػػػالى ( :أ ً
يحػ َّ
ػػػػػث إًلىػػػػػػى
ػػػػػـ لى ٍيمىػػػػػػ ىة ِّ
ػػػػػي ًاـ َّ
الرفىػ ي
الصػ ى
ػػػػػؿ لى يكػ ٍ
ًنسػ ً
ػت ل ػ
ػػآئ يك ٍـ) البقرة  }ُٖٕ:مػ كػر ةػػكؿ ا ػػف جيػػي )) :ك يػػت ج توػػكؿ  :رفذػ ي
ى

فذت اا  ،ك معاا ؛ لككيػل لمػا كػاف الرفػث هيػا معيػ
المرة  ،عكاكيما توكؿ  :ر ي
ػوت لػ ػ الم ػػرة ؛
ػوت) ػ ػػ) ل ) كوكل ػػؾ  :فإ ػ ي
ػت تع ػ ٌػدم ) فإ ػ ي
ا فإ ػػاّ  ،ككي ػ ى

ػعار كيػػل معيػػاه))
ػذايا عكا ػ نا
ػت ػػ) ل ) مػػع الرفػػث وػ ن
جئػ ى
سوده )ّ) كيسب الكاةدم ل ايخعش ةكلل  )) :كيمػا ع ٌػداه ػػ) ل ) يكيػل معيػ
)ِ)

كمذػػؿ هػػذا ةػػاؿ ا ػػف

ا فإ ػػاّ)) )ْ) كج ػػاّ ف ػػي ال ػػدر المص ػػكف )) :كعػ ػ كدل )الرف ػػث) ػ ػػ) ل ) عكاٌيمػ ػػا
إػ لمف مػف معيػ ا فإػاّ  ،كاكيػل ةوػؿ  :يةلػ كؿ ا فإػاّ لػ
ٌ
وتعدل ال اّ لمػا ي
يسائكـ الرفث))

)ٓ)

هػػذا مػػا ةالػػل المغكوػػكف كالمعسػػركف  ،كلػػوس ايمػػر كمػػا ةػػالكا  ،ككػػاف

ايكل ػ

اػػـ ف و وي ػكا العػػرؽ فػػي الدجلػػض ػػوف الرفػػث كا فإػػاّ ؛ لوصػػمكا مػػف

دج مف ال اّ .
السر مف استعماؿ ) ل ) ن
خّؿ ذلؾ ل معرفض ٌ
)ُ ) ص َُِ .
)ِ ) الخصائص ِ.ِٗ /
)ّ ) ويظر  :المةكـ ُ ، ُُْ /كلساف العرب ٔ. ُٖٖ /
)ْ ) الكسوط ُ. ِٖٔ/
)ٓ ) ِ ، ِِٗ/كويظر  :يكار التيزوؿ  ،تعسور ال وإاكم ُ. ُِٔ/
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فػ)الرفث) عكاف جعمل هؿ المغض كالتعسور معيػ )ا فإػاّ) ؛ لوسػكغكا

ػل هػذا التإػموف  ،فػ ك
ػإف ويامػا فرةيػا فػي الدجلػػض فػػ))الرفث  :كممػض جامعػض لكػػؿ
ما وروده الرجؿ مػف همػل)) )ُ) كةػاؿ ا ػف فػارس )) :الػراّ كالعػاّ كالذػاّ  :صػؿ
)ِ)

كاةػػد  ،كهػػك كػػؿ كػػّـ يوسػػتةوا مػػف ظاػػاره))
الجمػػػاع كغو ػ ػره ممػ ػػا وكػػػكف ػ ػػوف الرجػ ػػؿ كامرت ػػل  ،وعيػ ػػي التو وػ ػػؿ  ،كالمغازلػ ػػض
كيةكهما مما وككف في ةاؿ الجماع))

كةػػاؿ ا ػػف سػػوده )) :الرفػػث :

)ّ)

هذه دجلض الرفث  ،كمػا ا فإػاّ  ،فوػد ةػاؿ العػراّ )) :ا فإػاّ  :ف
)ْ)

وخم ػػك ا ػػا عكاف ل ػػـ وجامعا ػػا))
الزجاج )) :ا فإاّ  :صمل الغ ػواف ،كةػاؿ عإػاـ  :ذا خػّ فوػد فإػ ،
غ ي ك لـ وغش))

)ٔ)

كه ػػك المجامع ػػض عي ػػد ػػي ع و ػػدة

)ٓ)

كة ػػاؿ

كجاّ في تاذوب المغض )) :كوواؿ  :فإػ فػّف لػ

ل فّف  :ذا كصؿ لول  ،ك صمل كيل صػار فػي فرجتػل كفإػائل...كعف ا ػف

وإ ػػا  :ذا
ايع ار ػػي  :فإػ ػ الرج ػػؿ  :دخػ ػؿ عمػ ػ هم ػػل  ،ة ػػاؿ  :ك فإػ ػ
ي
جامعا ػػا  ،ة ػػاؿ  :كا فإ ػػاّ ف ػػي الةووو ػػض  :اجيتا ػػاّ  ،كمي ػػل ة ػػكؿ ا﵀  ،ج ػػؿ
إ ػ يك ٍـ ًلى ػ ى ٍعػ و
ىخ ػ ٍذ ىف ًمػػي يكـ لموذىاةنػػا
ػض ىك ى
ػؼ تىا ي
)ك ىك ٍوػ ى
ٍخ يذ ى
إ ػ ى ٍع ي
كيػػلي ىكةىػ ٍػد ى ٍف ى
كعػػز  :ى
ىغمًوظنا){اليس ػػاّ  }ُِ :م  :ايتاػ ػ ك كدل  ،كوو ػػاؿ  :فإػ ػ الرج ػػؿ جاروت ػػل :

جامعاػػا))

)ٕ)

))كووكلػػكف  :فإ ػ الرجػػؿ ل ػ امرتػػل  :ا رها...ك فإ ػ

)ُ ) تاذوب المغض لأزهرم ُّْٕ/ِ :
)ِ ) مواووس المغض  :ص ّْٓ .
)ّ ) المةكـ ُُْ/َُ :
)ْ ) معايي الورف . ُِٖ/ِ :
)ٓ ) مجاز الورف  :ص ٕٓ .
)ٔ ) معايي الورف عكاع ار ل . ِٔ/ِ :
)ٕ ) ّ. ِٕٗٔ/
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لػ

فإاّ))
سره
فّف ل
ن
ا رها كجامعاا))

)ُ)

)ِ)

فإوت ل فّف س لػرم  ،ك فإػ الرجػؿ امرتػل :
))ك
ي

فاػػذه دجلػػض ا فإػػاّ  :خمػػك الرجػػؿ امرتػػل  ،ك مجامعتاػػا  ،كعيػػدها

تيك ػػؼ لمرجػػؿ س ػرارها ايييذكوػػض  ،فػػإذا طمواػػا فػػي هػػذه الةػػاؿ  ،اسػػتةوت ف
ػض
تاخػػذ مػػف الرجػػؿ الماػػر كمٌػػل ؛ ن
ذميػػا جيك ػػاؼ سػ ٌػرها لػػل  ،كلمجامعتاػػا كفػ ٌ
كارتاػػا  ،فاسػػتعماؿ لعػػظ )ا فإػػاّ) هػػك المّئػػـ هيػػا لسػػواؽ ا وػػض فػػي سػػكرة

اليسػػاّ  ،كمػػا ا وػػض ال ػكاردة فػػي سػػكرة ال و ػرة  ،فاػػي فػػي سػػواؽ الصػػواـ  ،كممػػا

وسػػتمزـ فوػػل  :الصػػكـ عػػف العةػػش فػػي الكػػّـ  ،كاليظػػر ل ػ مػػا ةػ ٌػرـ ا﵀ مػػف
ك
لتاف ك تو ػ ك
ع ػػكرات اليس ػػاّ  ،ك مغ ػػاز ك
ػامعتاف  ،كة ػػد ظ ػ ٌػف ع ػػض
ػوماف ك مج ػ

مةرمػػض عمػػواـ فػػي الياػػار  ،فاػػي كػػذلؾ
الصػػةا ض كف هػػذه ايمػػكر  ،كمػػا هػػي ك

مةرمػػض عمػػواـ فػػي الموػػؿ مػػع زكجػػاتاـ  ،فكػػاف مػػف المياسػػب ف وسػػتعمؿ لعػػظ
ك

)الرفث) الذم ود ٌؿ عم ما تو كدـ ذكره
ف ػػوف )الرف ػػث) ك)ا فإ ػػاّ) ف ػػرؽ كاإػ ػ ف ػػي الدجل ػػض  ،كلك ػػؿ ميام ػػا
سواةل كمكإعل  ،كمف الكاإ

كف اليةاة كالمعسروف ةد اإطركا ل تةروػؼ

دجلض المعظ الوريي عف طروؽ التإموف  ،مف جؿ ف وسكغكا تعدم )الرفػث)

ػ) ل ) مع كيل مف الجائز استعماؿ دجلػض هػذا الةػرؼ مػع )الرفػث) ك
يف المػراد

ةػ ػػّؿ رفػ ػػذاـ المكجػ ػػل ل ػ ػ يسػ ػػائاـ لوػ ػػالي الصػ ػػواـ  ،كمػ ػػا ىف ادعػ ػػاّهـ ػ ػ ك
ػاف
)الرف ػػث) وتع ػػدل ال ػػاّ  ،كج وتع ػػدل ػ ػػ) ل ) و ػػرحده م ػػا ج ػػاّ ف ػػي كت ػػاب الع ػػوف
)ّ)
لمعراهودم )) :الرفث  :الجماع  ،رفث لواا كترفكث))

)ُ ) مواووس المغض  :ص ّٕٗ .
)ِ ) الصةاح  :ص ُْٖ .
)ّ ) ص ّٗٓ .
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كف ًمن يك ٍـ لً ىكا نذا ىف ٍم ىي ٍحػ ىذ ًر
سمَّمي ى
ّ-قاؿ ا﵀ تعالى ( :قى ٍد ىي ٍعمى يـ المَّ يه الًَّذ ى
يف ىيتى ى
صػيبىـ عػ ىذ ً
ً
ً
ً
يـ) النػكر :
يف يي ىقالًفي ى
الًَّذ ى
ػيب يى ٍـ فتٍ ىنػ هة أ ٍىك يي ى ي ٍ ى ه
كف ىع ٍف أ ٍىم ًػرًن أىف تيص ى
اب أىل ه
ّٔ} ة ػػاؿ ػػك ع و ػػدة )) :مج ػػازه  :وخ ػػالعكف مػ ػره  ،ك)عػ ػف) ازئ ػػدة)) )ُ) كة ػػاؿ
الط رم )) :كيدخمت )عف) ك
يف معي الكّـ  :فموةذر الذوف ومكذكف عف مػره
 ،كود ركف عيػل معرإػوف)) )ِ) كةػاؿ الكاةػدم  )) :م  :وعرإػكف عػف مػره ،
كدخمت )عف) لتإمف المخالعض معي ا عػراض))

)ّ)

كةػاؿ العك ػرم )) :ةكلػل

تعال )عف مره) الكّـ مةمكؿ عم المعي ؛ ك
يف معيػ )وخػالعكف) ومومػكف
كوعػػدلكف))

)ْ)

كةػػاؿ الزمخ ػػرم )) :الػػذوف وخػػالعكف عػػف م ػره) الػػذوف وصػػدكف

عػػف مره...كالمعي ػ  :عػػف طاعتػػل كدويػػل))

)ٓ)

ك ككؿ ا ػػف عطوػػض ةكلػػل تعػػال

)وخالعكف عف مره) ك
اف ))معياه ووع خّفاـ عد مره  ،كهذا كما توكؿ  :كاف

المطػ ػػر عػػػف رو ػ ػ )) )ٔ) كةػ ػػاؿ ػ ػػك ةوػ ػػاف )) :إػ ػ ٌػمف )خػ ػػالؼ) معي ػ ػ )ص ػ ػ كد)
)ٕ)
ك) عرض) فع كداه ػ)عف)))
كةػػاؿ الػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرائي )) :كلمتإػػموف صػػكر خػػرل  ،فوػػد
ً
كً
كف ىع ٍػف
يوإ كمف فعؿ ٌ
وف يو ىخػالعي ى
متعد معي فعؿ جزـ كوكلل تعال  ) :ىفٍم ىو ٍة ىذ ًر الػذ ى
ٍىم ًرًه){اليػػكر  }ّٔ :فػ ك
ػت مػره  ،كج ووػػاؿ :
ػإف )خػػالؼ) فعػػؿ متعػ ٌػد ووػػاؿ  :خالعػ ي
)ُ ) مجاز الورف ص ُٖٗ .
)ِ ) جامع ال واف . ُُِ/ُٖ :
)ّ ) الكسوط . ُّّ/ّ :
)ْ ) الت واف . ِٓٔ/ِ:
)ٓ ) الك اؼ ،ِّٓ/ّ .
)ٔ ) المةرر . ُٖٗ/ْ :
)ٕ ) ال ةر المةوط . ٕٖٓ/ٔ :
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إ ػ لمف معي ػ اج تعػػاد كالخػػركج كاجية ػراؼ  ،كاكيػػل
خالعػ ي
ػت عػػف م ػره  ،كلكػػف ي
)ُ)
ةاؿ  :فموةذر الذوف و تعدكف عف مره  ،ك ويةرفكف عف مره))
ػت عػػف م ػره)) لكػػف ا﵀ س ػ ةايل ةػػد ةػػاؿ ذلػػؾ
ةػػاؿ )) :كج ووػػاؿ  :خالعػ ي
ػدج مػػف ف ودرس ػكا السػ ٌػر مػػف تعػ ٌػدم )وخػػالعكف) ػػ)عف)
فاليةػػاة كالمعسػػركف ػ ن
التجؤكا ل التإموف  ،تإموف )وخالعكف) معي )ومكذكف كوػد ركف) كمػا ةػاؿ

الط ػ ػ ػػرم  ،ك )وعرإػ ػ ػػكف) كمػ ػ ػػا ةػ ػ ػػاؿ الكاةػ ػ ػػدم  ،ك )وصػ ػ ػػدكف) كمػ ػ ػػا ةػ ػ ػػاؿ
الزمخ رم  ،ك)ومومكف كوعدلكف) كما ةاؿ العك رم  ،ك )و تعدكف كويةرفكف)

كما ةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي  ،كلـ وخطر الاـ فع نػّ  ،لػك فطيػكا لوػل ،
ل ػػدؤكا ػػل ك ػػاع عيػػدهـ  ،كلعػػدكا ايخػػذ ػػل كلػ ممػػا ذكػػركه اػػذا التإػػموف ،

كهك )ورغ كف) كوككف التودور :فموةذر الذوف ورغ كف عف مره

فايػػت تػػرل كوػػؼ كف اليةػػاة كالمعس ػروف ركا كف تعػ ٌػدم )وخػػالعكف) ل ػ

مععكل ػػل ػ ػػ)عف) م ػػكمض لعظو ػػض ؛ ك
يف ه ػػذا العع ػػؿ عي ػػدهـ وتع ػػدل لػ ػ مععكل ػػل
يعس ػػل ج ػ ػػ)عف) ف ػػارادكا ف وةمٌػ ػكا ه ػػذا ال ػػذم ع ػػدكه

ػكاج تإ ػػموف العع ػػؿ
ػ ن

م فعػػؿ كػػاف مػػف ايفعػػاؿ الورو ػػض مػػف معيػػاه  ،كوتعػػدل مذمػػل ل ػ
)وخػػالعكف) ٌ
مععكلل الةرؼ يعسل .
ككػػاف ايىكل ػ

اػػـ ف و و ػكا الععػػؿ )وخػػالعكف) عم ػ معيػػاه  ،مػػف غوػػر

تةروػ ػػؼ  ،كج توػ ػػدور  ،كج تإػ ػػموف  ،ذػ ػػـ عػ ػػد ذلػ ػػؾ ودرسػ ػػكف ةإػ ػػوض تعدوػ ػػل
ػ)عف) .

ةاؿ الط رم )) :كالمكاذ هك ف ومكذ عإاـ عض  ،وستتر هذا اػذا

 ،كما ةاؿ الإػةاؾ))

)ِ)

ةموّ...كالمػكاذ :
ػوّ ن
كةػاؿ الزمخ ػرم )) :وتسػممكف ةم ن

المّكذة...وعيػػي ويسػػمكف عػػف الجماعػػض فػػي الخعوػػض  ،عم ػ س ػ وؿ المػػّكذة ،

)ُ ) معاتي اليةك ّ. ُّ/
)ِ ) جامع ال واف ُٖ. ُُِ/
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كاسسػتتار عإػػاـ ػ عض))

)ُ)

فاػػذا عمػؿ الميػػافؽ الػػذم ج وسػػتطوع ف وتػػرؾ
مػره  ،ك وتعػػرض

عميػػا  ،خكفنػػا مػػف ف يوعإػ
ةموػػض اججتمػػاع ل ػػاف الجاػػاد ن
لممساّلض كالةساب  ،فومتجح ل الاركب مف هذا اججتماع  ،الطرووػض التػي

ذكرهػ ػػا المعسػ ػػركف ؛ فممػ ػػا كػ ػػايكا كػ ػػذلؾ  ،كػ ػػاف مػ ػػف المياسػ ػػب ف وعلػ ػػر عػ ػػف
مخالعتاـ هذه استعماؿ )عف) التي تعود معي المجاكزة  ،كهك ما ووا ؿ ةركض

تسمماـ خعوض  ،كلػك لػـ وسػتعمؿ )عػف) كةػاؿ  :وخػالعكف مػر ا﵀  ،لكػاف المػراد
المخالعض الصروةض  ،التي توتإي ا عّف اػا  ،كمػف دكف خػكؼ  ،ك ةوػاّ

 ،ك يعاؽ  ،كجاّ ععؿ المخالعض عم كزف )وعػاعمكف) يكيػل راد الم ػاركض فػي
م فعػػؿ مػػف فعػػاؿ
معي ػ هػػذا الععػػؿ ػػوف ط ػرفوف  ،كهػػذا مػػا لػػـ وت ػكافر فػػي ل

التإػػموف التػػي ذكركهػػا  ،ةػاؿ الزمخ ػػرم )) :ووػػاؿ  :خػػالعيي فػػّف لػ كػػذا ،
ذا ةصػػده  ،ك يػػت مػ ٍّ
ػكؿ عيػػل  ،كخػػالعيي عيػػل  ،ذا كلكػ عيػػل  ،ك يػػت ةاصػػده،
صادر عػف المػاّ  ،فتسػالل عػف صػاة ل  ،فووػكؿ  :خػالعيي لػ
نا
كومواؾ الرجؿ

ػادر  ،كمي ػػل ةكل ػػل
اردا  ،ك ي ػػا ذاه ػػب عي ػػل ص ػ نا
الم ػػاّ ورو ػػد كي ػػل ة ػػد ذه ػػب لو ػػل ك ن
)ِ)
يخالًعى يك ٍـ ًلى ىما ٍىياىا يك ٍـ ىع ٍيلي){هكد ))}ٖٖ:
ىف ى
تعال ) :كما ًير ي
ود ٍ
ً
كف ىع ػ ٍػف ٍىم ػ ًػرًه) ذ
كه ػػذا ه ػػك المعيػ ػ المػ ػراد م ػػف ةكل ػػل تع ػػال  :ي
)و ىخ ػػالعي ى
التوػػدور  :وخػػالعكف ا﵀ ع ػػف م ػره  ،الػػذم ووتإ ػػي ف و و ػ الععػػؿ )وخ ػػالعكف)
عمػ دجلتػل مػػف دكف تإػموف ؛ يكيػػل ةي ً
صػد ميػػل الم ػاركض فػػي معيػ المخالعػػض

وف طرفوف  :المخالًؼ كالمخالىؼ عيل  ،كةي ً
صد مػف اسػتعماؿ )عػف) فػي سػكرة
اليكر ك) ل ) في سكرة هكد  ،تةدود يكع هذه المخالعض كتةدود جاتاا .
يف آم ينػكاٍ مػف يرتى َّػد ًمػن يكـ عػف ًد ً
َّ ً
ين ًػه
ٍ ى
ْ -قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
(يا أىي ىىا الػذ ى ى ى ى ٍ
يف أ ً
ىعػ َّػزوة ىعمىػػى
س ػ ٍك ى
ػه ًبقىػ ٍػكوـ يي ًحػػب يى ٍـ ىكيي ًحبكىنػ ي
ؼ ىي ػأ ًٍتي المٌػ ي
ػه أ ًىذلَّػ وػة ىعمىػػى ا ٍل يمػ ٍػؤ ًم ًن ى
فى ى
)ُ ) الك اؼ . ِّٓ/ّ :
)ِ ) الك اؼ .َْْ/ِ :
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ا ٍل ىك ً
يف) المائػػدة  } ْٓ:ةػػاؿ الزرك ػػي فػػي ػػاب التإػػموف )) :فإكيػػل ووػػاؿ :
اف ًر ى
إ لمف مع التعطؼ كالتةيف)) )ُ) ةػاؿ )) :فإكيػل
ذ ٌؿ لل  ،ج عمول ؛ كلككيل هيا ي
ووػػاؿ  :ذ ٌؿ لػػل  ،ج عموػػل)) وعيػػي ووػػاؿ هػػذا ػػوف اليػػاس  ،لكػػف ا﵀ ةػػد ةػػاؿ :
ً
ًكو
عتد كّـ اليػاس  ،كج وعت ٌػد كػّـ رب اليػاس ؟!
وف) فمماذا يو ٌ
)ىذلض ىعمى اٍل يم ٍؤ ًمي ى
كالةوووػ ػػض كيػ ػػل لػ ػػوس فػ ػػي ا وػ ػػض تإػ ػػموف ؛ كلػ ػػك راده لجػ ػػاّ معظػ ػػل  ،كةوػ ػػؿ :
ع ػ ػػاطعوف عم ػ ػػواـ  ،ك ة ػ ػػاليوف عم ػ ػػواـ  ،عكاكيم ػ ػػا راد م ػ ػػف ةكل ػ ػػل ً ) :ىذلك ػ ػ وػض ىعمىػ ػ ػ
ً
وف) مػػا وػػد ٌؿ عموػػل هػػذا المعػػظ مػػف غوػػر تإػػموف ؛ كهػػذا مػػا فص ػ عيػػل
اٍل يمػ ٍػؤ ًمي ى
المعسػركف يعسػاـ الوػػائمكف اػذ التإػػموف  .فوػد ةػػاؿ الزجػاج  )) :م  :جػػاي اـ

ل ػ ػولف عم ػ ػ المػ ػػؤميوف  ،لػ ػػوس كياػ ػػـ ذجّ ماػ ػػايكف))

)ِ)

كةػ ػػاؿ ا ػ ػػف عطوػ ػػض :

))معيػػاه  :متػػذلموف مػػف ة ػػؿ يعسػػاـ  ،غوػػر متك ػروف)) )ّ)كةػػاؿ ال وإػػاكم :
))عاطعوف عمواـ متذلموف...كاسػتعمالل مػع )عمػ ) كمػا لتإػميل معيػ العطػؼ
كالةي ػػك  ،ك لمتي و ػػل عمػ ػ

كيا ػػـ م ػػع عم ػػكل ط و ػػتاـ كفإ ػػماـ عمػ ػ الم ػػؤميوف

)ْ)
ةو ػػاف )) :كعػ ػ لدم ػ ػػ)عم ) عكاف ك ػػاف ايص ػػؿ
خاإ ػػعكف لا ػػـ)) كة ػػاؿ ػػك ٌ
الّـ ؛ يكيل إ كميل معي الةيك كالعطؼ كاكيل ةاؿ  :عاطعوف عمػ المػؤميوف

 ،عم كجل التذلؿ كالتكاإع))

)ٓ)

تا كمؿ ةكؿ ي ةواف  ،كيل ما الةاجض ل هذا التإموف الذم ادعاه ،
ً
ًكو
وف) دجلتػل التػي جعماػا معيػ  :التػذلؿ
عد ف و لوكلل ) :ىذلض ىعمى اٍل يم ٍؤ ًمي ى
كالتكاإػػع  ،فمػػا ايتا ػ لوػػل كػػّـ ػػي ةوػػاف  ،هػػك االتعسػػور الصػػةو الػػذم

)ُ ) ال رهاف  :ص ٓٓٔ .
)ِ ) معايي الورف عكاع ار ل . ُْٖ/ِ :
)ّ ) المةرر . َِٖ /ِ :
)ْ ) يكار التيزوؿ .ُِّ/ِ :
)ٓ ) ال ةر المةوط  ، َّٕ/ّ :كويظر  :الدر المصكف ْ. َّٗ/
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طػ ػػؿ ػ ػػل ةكلػػػل التإػ ػػموف مػ ػػف ةوػػػث لػ ػػـ و ػ ػػعر  ،كجػ ػػاّ فػ ػػي ركح المعػ ػػايي

لآللكسي)) :وعيي كف كػكياـ ذلػض  ،لػوس يجػؿ كػكياـ ذجّ فػي يعسػاـ ؛ ػؿ
رادة ف وإمكا ل عمك ميص اـ ك رفاـ فإومض التكاإع))

)ُ)

فاذا المعي الذم ذكػره المعسػركف  ،لػك يروػد التع وػر عيػل ػا م ،ع ػارة
ك كجزها ك فصةاا ك دةاا  ،فاؿ ومكف ف وككف غور ةكلل تعال ً ) :ىذلك وض ىعمىػ
ً
اٍلمؤ ًميً ً
وف)
وف ىع كزوة ىعمى اٍل ىكاف ًر ى
يٍ ى
وإػا  :ذ كؿ عموػل
يستيتج مما ك
مر ذكره كيل كما وواؿ  :ذ كؿ لل  ،ووػاؿ ن
 ،كما هك الةاؿ في )رغب) وواؿ  :رغب فػي كػذا  ،كووػاؿ  :رغػب عػف كػذا ،
كك حؿ في مكإعل كسواةل كةسب المعي الموصكد  ،فالذ ٌؿ في الوكؿ ايكؿ ،

هػػك ذ ٌؿ خإػػكع كاسػػتكايض  ،كج وصػػدر مػػف صػػاة ل ٌج كرنهػػا  ،ك ػػرغـ يعػػل ،
طكعا ؛ يكيػل ذؿ و تغػي ػل صػاة ل التكاإػع
كالذؿ في الوكؿ الذايي  ،وجيّ
ن
 ،كخعػػض الجيػػاح خكايػػل المػػؤميوف ا تغػػاّ مرإػػاة ا﵀  ،فػػالعرؽ ػػوف الػػذلوف

كاإ

 ،كمف الإركرم ج كدا في هذا المواـ ف

ور ل ةإوض مامػض  ،لػـ

أف ػػوكع تركوػػب معػوكف ،يمػػا وػػاتي مػػف
ويت ػل عمواػػا اليةػػاة كالمعسػػركف  ،كهػػي َّ
ػػوكع معيػػاه الػػذم وتطمػػب التع وػػر عيػػل اػػذا التركوػػب  ،فػػإذا يروػػد التع وػػر عػػف
معي

خر غور ائع  ،كجب التع ور عيل تركوب خر وكافؽ هذا المعي ،

عكاف يدر استعماؿ هذا التركوب  ،كةد تكػكف ذمػض معػاف اسػتعمماا الوػرف الكػروـ
 ،لكيل لـ وستعمماا العرب في عرهـ  ،كج في يذرهـ ؛ لذلؾ كرد هذا التركوب
فػػي كػػّـ ا﵀  ،كلػػـ وػػرد فػػي كّماػػـ  ،كمػػف المعػػايي التػػي لػػـ وتطػػرؽ لواػػا ٌج

الوػػرف الك ػروـ ؛ ممػػا اةتإ ػ ف وكػػكف التركوػػب المعلػػر عيػػل  ،لػػـ وػػرد ٌج فػػي
كتػ ػػاب ا﵀  ،هػ ػػك ةػ ػػكؿ ا﵀ تعػ ػػال الػ ػػذم توػ ػػدـ د ارسػ ػػض مدلكلػ ػػل ً ) :ىذلكػ ػ وػض ىعمى ػ ػ
ً
اٍلمؤ ًميً ً
وف)
وف ىع ك وزة ىعمى اٍل ىكاف ًر ى
يٍ ى
)ُ ) ّ.ُّّ/
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كوي غػ ػػي هيػ ػػا اسػ ػػتعماؿ طروػ ػػؽ التعسػ ػػور ج طروػ ػػؽ التإػ ػػموف  ،فمػ ػػف

المعركؼ ف التعسور وذكر المعي المراد مف غور تإموف  ،كهذا امر مو ػكؿ
 ،يف الوصد ميل فاـ المعي  ،ج ل اس المعػظ دجلػض تعػدؿ دجلتػل ايصػموض ،
ً
ًك و
وف) الػػذ ٌؿ يعسػػل
ك تةػ ٌؿ مةمٌاػػا  ،فػػالمراد مػػف ةكلػػل تعػػال ) :ىذلػػض ىعمىػ اٍل يمػ ٍػؤ ًمي ى
معظػػل كمعيػػاه المعجمػػي  ،اكيػػل وػػدؿ عمػ الخإػػكع كاجسػػتكايض كالمػػوف  ،م :

ما كاف إد )العز) )ُ) ٌج كف الورف الكروـ ّغػض تراكو ػل ك سػالو ل رسػـ ميػل
ً
كمػػف ةكلػػل ً ) :
ىعػ ك و
وف) صػػكرة جمومػػض مؤلعػػض مػػف إػ ٌػدوف ؛ لكيامػػا
ػزة ىعمى ػ اٍل ىكػػاف ًر ى
ظا ار في التع ور الوريي متآلعوف متعايووف ؛ عم خّؼ مػا يع ًػرؼ عيامػا فػي

كّـ ال ػر ؛ ذ جعمامػا كوط ػوف  ،عكاف تيػاف ار مػف جايػب  ،تجاذ ػا مػف جايػب
خػػر  ،فوػػد اسػػتعمؿ الوػػرف لعػػظ الػػذ ٌؿ دجلتػػل  ،كمػػف جػػؿ ف و ػولف ػ ك
ػاف هػػذا

طكع ػػا ج كرنه ػػا  ،عػ ػ كداه
ال ػػذم اتص ػػعت ػػل الص ػػعكة المخت ػػارة  ،ةػ ػد ج ػػاّ م ػػياـ ن
ػػ)عم )  ،ذػػـ كصػؼ الوػػكـ يعسػاـ مػػا ويػػاةض معيػ الػػذؿ فوػاؿً ) :
ىعػ ك و
ػزة ىعمىػ
ً
وف) لوؤ لكد طكاعوض ذلاـ تجاه خكاياـ المؤميوف
اٍل ىكاف ًر ى
فاػػذه الصػػكرة الجمومػػض التػػي رسػػماا الوػػرف الكػروـ  ،وجػػب ف يعرإػػاا

لمياس كما هي  ،ج ف ي كهاا التإموف

ً َّ
يريك يـ
ٓ-قاؿ ا﵀ تعالى ( :قى ى
آمنتي ٍـ لى يه قى ٍب ىؿ أ ٍ
ىف آ ىذ ىف لى يك ٍـ إن يه لى ىك ًب ي
اؿ ى
ً و
ً
ءصمِّ ىب َّن يك ٍـ ًفي يج يذكًع
الًَّذم ىعمَّ ىم يك يـ ِّ
الس ٍح ىر فى قىطِّ ىع َّف أ ٍىيد ىي يك ٍـ ىكأ ٍىر يجمى يكـ ِّم ٍف ق ؼ ىك ى
َّ
شد ىع ىذ نابا ىكأ ٍىبقىى) طه  }ُٕ :ةاؿ مواتؿ  ،ك ك ع ودة ،
الن ٍق ًؿ ىكلىتى ٍعمى يم َّف أىي ىنا أى ى
كا ف ةتو ض  )) :م  :عم جذكع اليخؿ)) )ِ )كةاؿ الاركم  ) :اب دخكؿ
ةركؼ الخعض عإاا مكاف عض  ،اعمـ كف ةركؼ الخعض ةد ودخؿ

)ُ ) ويظر  :مواووس المغض  :ص ُّٔ .
)ِ ) تعسور مواتؿ  ،تعسور ا وض ّٖ مف سكرة الطكر ّ ، ِٖٔ/كالكجكه كاليظػائر لػل ص
ِٕ  ،كمجاز الورف صُُٖ  ،كتعسور غروب الورف ص ِٖٗ .
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عإاا مكاف عض  ،ةد جاّ ذلؾ في الورف الكروـ كال عر  ،فمياا )في)
جصملى كي يك ٍـ
)ك ى
كلاا ستض مكاإع  ،تككف مكاف )عم )  ،كما ةاؿ ا﵀ عز كجؿ  :ى
ًفي يج يذكًع الكي ٍخ ًؿ){طل  )ُ)))}ُٕ :كةاؿ المرادم )) :في  :ةرؼ جر  ،كلل
)عم ) يةك ةكلل تعال

:

تسعض معاف...الخامس  :ف تككف معي
جصملى كي يك ٍـ ًفي يج يذكًع الكي ٍخ ًؿ){طل  ) ِ) ))}ُٕ :كةاؿ ا ف ه اـ )) :في :
))ك ى
ى
ةرؼ جر  ،لل ع رة معاف...ال ار ع  :اجستعّّ  ،يةك ةكلل تعاؿ :
(ّ)
جصملى كي يك ٍـ ًفي يج يذكًع الكي ٍخ ًؿ){طل ))}ُٕ :
)ك ى
ى
هذا الذم ةوؿ مف لدف ساطوف المغض كاليةك عف تإموف )في)
معي )عم ) لـ وذ ت عيد التةووؽ لدل خروف  ،ةاؿ الزجاج )) :معياه :

عم

جذكع اليخؿ  ،كلككيل جاز ف توع )في) هايا ؛ يكيل في الجذع عم

جاض الطكؿ  ،كالجذع م تمؿ عمول  ،فود صار فول)) )ْ ) كمذؿ هذا ةاؿ
الت روزم)ٓ) كةاؿ الزمخ رم  )) :كل تم حكف المصمكب في الجذع تم حكف ال يّ
المكع في كعائل ؛ فمذلؾ ةوؿ  :في جذكع اليخؿ)) )ٔ)كةاؿ ا ف عطوض :

ت
))اتساع مف ةوث هك مر كط في الجذع  ،كلوست عم ةد ةكلؾ  :رك ي
عم العرس)) )ٕ) كةاؿ العك رم )) :في  :هيا عم ا اا ؛ ك
يف الجذع مكاف

)ُ ) ايزهوض في عمـ الةركؼ ص ِٕٕ .
)ِ ) الجي الدايي ص ُِٓ .
)ّ ) مغيي الم وب ُ. ُٖٔ/
)ْ ) معايي الورف عكاع ار ل ّ. ِٗٗ/
)ٓ ) ويظر  :ممخص عراب الورف ص ُِٕ .
)ٔ ) الك اؼ ّ. ْٕ/
)ٕ ) المةرر الكجوز ْ. ّٓ/
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لممصمكب  ،كمةتك عمول)) )ُ ) كةاؿ المالوي )) :كمف ذلؾ مجوئاا
جصملى كي يك ٍـ ًفي يج يذكًع الكي ٍخ ًؿ){طل }ُٕ :
)ك ى
معي )عم )...كميل ةكلل تعال  :ى
كجدت فواا معي ) :في) الذم هك الكعاّ  ،ج
ككؿ هذه المكاإع لك تاكلتاا
ى
ترل كف معي ً :
)في يج يذكًع الكي ٍخؿ) الكعاّ  ،عكاف كاف فواا العمك  ،فالجذع
كعاّ لممصمكب ؛ يكيل ج ٌد مف الةمكؿ في جزّ ميل  ،كج ومزـ في الكعاّ
)ه ىك الكًذم ىج ىع ىؿ لى يك يـ
اكوا مف كؿ جاض  ،ج ترل كف ةكلل تعال  :ي
ف وككف خ ن
ايرض ىذليكنج فىام ي كا ًفي م ىي ً
اك ًاىا){الممؾ  }ُٓ :وعيي ايرض  ،كياا ج تةكم
ٍ ى
ٍ
ى
)ِ)
الما ي  ،عكاكيما وةمٌكف في جزّ مياا)) كةاؿ ك ةواف )) :ك راد التوطوع
مور لممصمكب ،
كالتصموب في الجذكع التمذوؿ اـ  ،كل كما كاف الجذع ًا

كا تمؿ عمول ا تماؿ الظرؼ عم المظركؼ يع لدم الععؿ ػ)في) التي لمكعاّ
 ،كةوؿ )في) معي )عم )  ،كةوؿ  :يور فرعكف الخ ب كصم اـ في داخمل
)ّ)

جكعا كعط ن ا))
 ،فصار ظرفنا لاـ  ،ةت ومكتكا فول ن
جصملى كي يك ٍـ ًفي يج يذكًع الكي ٍخ ًؿ){طل :
)ك ى
فػ )في) ذف في ةكلل تعال  :ى
اعترت فرعكف  ،ك دة
ور عف دة الغإب التي
ُٕ} جاّت عم ا اا ؛ تع نا
ٍ
كعوده سةرتل الذوف ميكا مكس  ،عمول السّـ  ،اكيل سوصم اـ في جذكع
تيكوّ  ،ك ع لغمومل .
اليخؿ  ،ج عم جذكع اليخؿ  ،فاك د
ن
اب ك ًاق وع ُ} لِّ ٍم ىك ً
ىؿ ً
س لى يه
اف ى
ريف لى ٍي ى
سائ هؿ ًب ىع ىذ و ى
(سأ ى ى
ٔ-قاؿ ا﵀ تعالى  :ى
ىد ًافعه) المعارج  }ِ-ُ :جمعت كتب الوراّات  ،ككتب معايي الورف

)ُ ) الت واف في عراب العرف ِ. ُٖٖ/
)ِ ) رصؼ الم ايي ص ُْٓ. ِْٓ-
)ّ ) ال ةر المةوط ٔ. ِِّ/
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كتعسوره عم

)ُ)

كف ال اّ معي )عف) كالتودور  :ساؿ سائؿ عف عذاب كاةع

ةاؿ ا ف خالكول ايص اايي )) :فواؿ اليةكوكف  :ال اّ ها هيا معي )عف)

كالتودور  :ساؿ سائؿ عف عذاب كاةع)) )ِ) كفي جماع هؿ المغض  ،كالتعسور
ىؿ ىسائً هؿ ً ىع ىذ و
اب ىك ًاة وع){المعارج  }ُ :هي
)سا ى
عم كف ال اّ في ةكلل تعال  :ى
معي )عف)  ،مآخذ خطرة ومكف ا فصاح عياا ما واتي :

ُ-اجدعاّ ك
اف ال اّ في هذه ا وض معي )عف) وعيي كف كّـ ا﵀

ل
الداؿ عمول ايصالض  ،ؿ
 ،س ةايل  ،عكر عف معي )عف) غور الةرؼ
ككاياـ اذا اجدعاّ ورودكف ف ووكلكا  :كاف مف ايىكل عم
ما ياب عيل  ،ى
ا﵀  ،جؿ كعّ  ،استعماؿ ايصوؿ ج ال دوؿ  ،فمك استعمؿ ايصوؿ لما
اةتجيا ل هذا التودور .

سافر في كّـ ا﵀  ،س ةايل  ،مف جاض
تدخّ نا
ِ-هذا اجدعاّ وعي
ن
 ،كتةروعنا لدجلتل مف جاض خرل  ،ك
يف ا﵀  ،س ةايل  ،ما استعمؿ ال اّ ٌج

صرح ذلؾ
رادة دجلتاا في ا لصاؽ التي ج تعارةاا في كؿ ةكالاا  ،كما ك

اليةاة

)ّ)

كهـ وزعمكف اكيل راد معي المجاكزة

)ْ)

)ُ ) ويظػ ػػر  :معػ ػػايي الوػ ػػرف عكاع ار ػ ػػل لمزجػ ػػاج ٓ ، ُُٕ/ككتػ ػػاب معػ ػػايي الو ػ ػراّات ي ػ ػػي

ميصػػكر ايزهػػرم ص َّٓ  ،كايزهوػػض لماػػركم ص ِٓٗ  ،كالك ػػؼ عػػف كجػػكه الو ػراّات
الس ػ ػ ع كعمماػ ػػا لمووسػ ػػي ص ّّٓ  ،كم ػ ػػكؿ ع ػ ػراب الوػ ػػرف لمووسػ ػػي ِ ، َْٔ/كالمةػ ػػرر
ال ػػكجوز ج ػػف عطو ػػض ٓ ، ُْٔ/كالت و ػػاف ف ػػي عػ ػراب الو ػػرف لمعك ػػرم ِ ، ْٔٔ/كرص ػػؼ
الم ػ ػػايي ص ِِِ  ،كالجيػ ػ ػ ال ػ ػػدايي لممػ ػ ػرادم ص ُْ  ،كال ة ػ ػػر المة ػ ػػوط ي ػ ػػي ةو ػ ػػاف

ٖ. ْٔٓ/

)ِ ) عراب الوراّات الس ع كعمماا ص ْٗٓ .
)ّ ) ويظر  :رصؼ الم ػايي ص ُِِ ، ِِِ-كالجيػ الػدايي ص ّٔ  ،كمغيػي الم وػب
ُ. َُُ/
)ْ ) ويظر  :الجي الدايي ص ُْ  ،كمغيي الم وب ُ. َُْ/
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الظف تساكم التركو وف  :ساؿ عف
وإا كدل ل
ٌ
ّ-هذا اجدعاّ ن
عذاب  ،كساؿ عذاب  ،مما جعؿ هؿ المغض كالتعسور وعزفكف عف ذكر العرؽ
سر استعماؿ ال اّ مف دكف )عف)
الدجلي وياما  ،ؿ لـ و وركا ال تض ل
ٌ
سر عجاز الورف ةائـ عم مذؿ هذه الوإاوا التع وروض  ،ك
فإف
عكاذا عمميا كف ٌ
هذا وعيي كياـ ما زعمكا ةد ماتكا ركح هذا ا عجاز  ،ك ة ركا ما في الورف

الكروـ مف ايكجل ال ّغوض .

ْ -كف الغرض مف استعماؿ ال اّ هيا كاإ ج وةتاج لمتعرؼ لول

ٌج ل

ةموؿ مف المّةظض وف ا وض كس ب يزكلاا  ،فود جمعكا عم

ال اّ معي )عف) عم الرغـ مف كياـ ةد جمعكا عم

كف

كف معي ا وض كس ب

داع عذاب كاةع  ،كهك اليإر ف الةارث ف كمدة ،
يزكلاا هك )) :دعا و

ةاؿ  :الماـ ف كاف ما ووكلل مةمد  ،هك الةؽ مف عيدؾ  ،فامطر عمويا
ةجارة مف السماّ  ،ك ائتيا عذاب لوـ  ،فا ً
يسر وكـ در فويتًؿ هك ،
)ُ)
ك
اف ىهػ ىذا يهك اٍل ىة ك
ؽ
كعو ض)) كهك ارة ل ةكلل تعال  :ى ع
)كًا ٍذ ةىاليكٍا الماي كـ ًف ىك ى
ى
ًم ٍف ًع ًيد ىؾ فىاىم ًطر ىعمى ٍو ىيا ًة ىجارةن لم ىف السكماّ ًىك ا ٍئتًىيا ً ىع ىذ و
اب ىلً ووـ){اييعاؿ :
ٍ ٍ
ى
ى
) ِ)
لت في
ِّ} كةاؿ ك ةوكاف في تعسور هذه ا وض )) :ةاؿ الجماكر  :يز ٍ
اليإر ف الةارث ةوف ةاؿ  :الماـ يزؿ)) )ّ) كعف هذه العّةض ))ةاؿ ك

ع د ا﵀ :
ةىاليكٍا المكاي كـ

)كًا ٍذ
كؿ هذه السكرة جكاب لوكلل تعال  ،ةكاوض عف الم ركوف  :ى ع
ً
ً
ًف ىكاف هػ ىذا هك اٍلة ك ً ً ً
كماّ
ى ى يى ى
ؽ م ٍف عيد ىؾ فىا ٍىمط ٍر ىعمىٍو ىيا ة ىج ىارةن لم ىف الس ى

)ُ ) معايي الورف لمعراّ ّ. ُٖ/
)ِ ) ويظر  :المةرر الكجوز ج ف عطوض ٓ. ّْٔ/
)ّ ) ال ةر المةوط ٖ. ْٔٓ/
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ىؿ ىسائً هؿ
)سا ى
 :ى

ًىك ا ٍئتًىيا ً ىع ىذ و
اب ىلً ووـ){اييعاؿ  }ِّ :فايزؿ ا﵀ ةكلل تعال
)ُ)
ل ً
ًع ىذ و ً
وف لىٍو ىس لىلي ىد ًافعه){المعارج }ِ-ُ :
اب ىكاة وع {ُ} ٍم ىكافر ى
ى
فموس هياؾ تياسب وف )عف) كةاؿ سؤاؿ هذا الميكر المستازئ ؛

ك
يف استعماؿ )عف) وككف جكانا ع كمف ساؿ عف ال يّ لوعرؼ ما العمؿ
لتجيب العذاب  ،فمك كاف ايمر كذلؾ  ،لووؿ  :ساؿ سائؿ عف عذاب ا﵀ ،

لما كاف سؤاؿ الساذؿ عف يّ ويكره  ،كورود
فاتوكه وا ع اد ا﵀  ،كلكف ى
مستازنئا كمتة لدنوا كةكعل عمول  ،لـ تجح ا وض في سمكب جكاب  ،ؿ في
سمكب ٍّ
رد لاذا ا يكار ،فياسب استعماؿ ال اّ التي تعود ا لصاؽ ؛ لوتإ كمف

هذا الرد ك
اف هذا العذاب سووع عمول ج مةالض  ،كتا كمؿ كوؼ تطا ؽ ا يكار
الرد عمول  ،كتياسوا وف ةكلل تعال  ً ) :ىع ىذ و
اب ىلً ووـ){اييعاؿ  }ِّ :كةكلل
ك ٌ
تعال  ً ) :ىع ىذ و
دج مف ال اّ
اب ىك ًاة وع){المعارج  }ُ :كلك استعمؿ )عف)
ن
جختؿ هذا التياسؽ وف اجستازاّ كالجكاب عيل  ،مف جاض المعظ  ،كمف جاض

المعي .

ٍس ىك ى ً
كف ًمف ىكأ و
اج ىىا
األب ىرىار ىي ٍ
ش ىريب ى
ٕ-قاؿ ا﵀ تعالى ( :إً َّف ٍ
اف م ىز ي
شرب ًبىا ًعب ي َّ ً
ً
يرا) اإلنساف  }ٔ-ٓ :ةاؿ
ىكافي نا
كر ىع ٍينا ىي ٍ ى ي ى ى
اد المه ييفى ِّج يركىن ىىا تى ٍفج ن
ب ًاىا) كو ر اا  ،سكاّ في المعي ،
)و ٍ ىر ي
العراّ )) :كةكلل  ،عز كجؿ  :ى

ك
ب ًاىا)  ،ىوركل اا))
)و ٍ ىر ي
ككاف  :ى
ب ًاىا) معي  :و ر اا  ،كما كيل إ كمف )و رب) معي
)و ٍ ىر ي
ةكلل تعال  :ى
)وركل) لوسكغ تعدول ل مععكلل ال اّ ج ً
ػ)مف) كةاؿ ا ف ةتو ض )) :كوككف
)ِ)

فالعراّ ةد جعؿ ال اّ زائدة  ،ةوف جعؿ

معي  :و ر اا ع اد ا﵀  ،كو رب مياا))

)ّ)

كةاؿ اليةاس )) :كةاؿ العراّ :

)ُ ) عراب الوراّات الس ع كعمماا  ،ج ف خالول ايص اايي ص ْٗٓ .
)ِ ) معايي الورف ّ. َُٕ/
)ّ ) تاكوؿ م كؿ الورف ص َُّ .
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و رب اا  ،كو ر اا كاةد  ،ك ةسف مف هذا ف وككف المعي  :وركل اا))
)ُ )

مر ةكؿ العراّ  )) :ك
كاف  :و رب اا  ،وركل اا))
كةد ك

الزمخ رم ل

كف ال اّ جيّ اا لمعي

ك
))كاف المعي
ا لصاؽ

ع اد ا﵀ اا الخمر  ،كما توكؿ  :ر ت الماّ العسؿ))

)ّ)

)ِ )

كذهب

 :و رب

كةد ت ي ا ف

ب ًاىا)
)و ٍ ىر ي
عطوض مذهب الوائموف زوادة ال اّ  ،فذهب ل كف ةكلل تعال  :ى
)ْ)
ب ًاىا) ةوؿ  :ال اّ زائدة ،
هك ميزلض  :و ر اا
)))و ٍ ىر ي
كةاؿ العك رم  :ى
كةوؿ  :هي معي ً
ممزكجا اا ،
)مف) كةوؿ  :هك ةاؿ  ،م  :و رب
ن
كايىكل ف وككف مةمكنج عم المعي  :ح
ومتذ اا)) )ٓ ) كةاؿ ك ةواف

ب ًاىا) م  :ومزج ار اـ اا  ،ت
)))و ٍ ىر ي
اييدلسي  :ى
ت الماّ
ا لصاؽ  ،كالمعي  :و رب ع اد ا﵀ اا الخمر  ،كما توكؿ  :ر ي
فع لدم ال اّ  ،كةوؿ ال اّ زائدة))
العسؿ  ،ك ي
إ لمف )و رب) معي )وركل) ي
ال اّ الدالض عم

)ٔ)

هذا ما جاّ في كتب التعسور  ،كما ما كرد في كتب ةركؼ المعايي
)مف) مف كؿ معايي ال اّ  ،فواؿ  )) :تككف مكاف ً
 ،فود جعؿ الاركم ً
)مف)
 ،ةاؿ ا﵀ تعال ) :ع ٍونيا و ٍ رب ًاا ًع ي ك ً
كياىا تى ٍع ًج نورا){ا يساف }ٔ :
لر ى
ى ى ى ي ى ى
اد المل يوعىج ي
م  :و رب مياا)) )ٕ) ككذلؾ جعؿ ا ف ه اـ مف معايي ال اّ ))الت عوض ،
)ُ ) عراب الورف ص َُِْ .
)ِ ) معايي الورف ّ. َُٕ/
)ّ ) الك اؼ ْ. ٔٓٔ-ٔٓٓ/
)ْ ) المةرر الكجوز ٓ. َُْ/
)ٓ ) الت واف في عراب الورف ِ. ُْٖ/
)ٔ ) ال ةر المةوط ٖ. ِٓٓ/
)ٕ ) ايي زهوض في عمـ الةركؼ ص ِْٗ .
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معي ً
)مف) ذ ت ذلؾ ايصمعي  ،كالعارسي  ،كالويتى ي  ،كا ف مالؾ  ،ةوؿ :
اد المكل){ا يساف :
ب ًاىا ًع ى ي
)ع ٍونيا ىو ٍ ىر ي
كالككفوكف  ،كجعمكا ميل ةكلل تعال  :ى
)ُ)
ٔ}
فمجمؿ ايةكاؿ التي ةومت في ا وض  ،هي :

ُ-تإموف )و رب) معي

)وركل) كالتودور وركل اا  ،جاز هذا

الكجل  :العراّ  ،ك ك جععر اليةاس  ،ك ك ةواف اييدلسي .
ِ-جعؿ ال اّ زائدة  ،فتودور ةكلل تعال

و ر اا .

ب ًاىا) هك :
)و ٍ ىر ي
 :ى

ّ-جعؿ ال اّ زائدة دالض عم ا لصاؽ  ،كالمعي  :و رب ع اد ا﵀

اا الخمر.
اا .
مياا .

ْ-تإموف )و رب) معي )ومتذ) لذلؾ يع لدم ال اّ  ،كالتودور  :ومتذ
ٓ-جعؿ ال اّ دالض عم الت عوض  ،معي ً
)مف)  ،كالتودور  :و رب

ىؿ
)سا ى
مآخذ ما ةالل اليةاة كالمعر كف كالمعسركف في ةكلل تعال  :ى
ىسائً هؿ ً ىع ىذ و
اب ىك ًاة وع){المعارج  }ُ :تيط ؽ عم ما ةالكه هيا في ةكلل تعال :
سخركا التإموف في
اد المك ًل){ا يساف  }ٓ :كفي ك ٌؿ وض ٌ
ب ًاىا ًع ى ي
)ع ٍونيا ىو ٍ ىر ي
ى
ع ار اا ؛ فجموع هذه ايةكاؿ اطمض  ،ك
يف ا﵀  ،س ةايل  ،راد مف ) :و رب)
ب ًاىا) معي  :و رب  ،كمف ال اّ في ) اا) معي
)و ٍ ىر ي
في ةكلل تعال  :ى
ال اّ  ،كلك راد ف تككف زائدة لما ت اا ؛ فمف المغك كالع ث استعماؿ لعظ

 ،كهك ج ورود معياه  ،كج درم كوؼ تسكي لمعراّ  ،ك ي جععر اليةاس ،
ك ي ةواف اييدلسي ف وإميكا )و رب) في ةكلل تعال

)ُ ) مغيي الم وب ُ. َُٓ/
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ب ًاىا)
)و ٍ ىر ي
 :ى

معي

 :وركل اا  ،كوستةسيكا هذا الكجل ؛ ذ لوس في الجيض ظما  ،كج

ظمآف  ،فود ركل ا﵀  ،س ةايل  ،هؿ الجيض ة ؿ ف ودخمكا الجيض ال رب

مف ماّ ةكض الككذر  ،فمك ٌؿ ي ي وكـ الووامض ةكض ترد لول متل ،
ك عظماا ةكض الككذر الذم عطاه ا﵀ لي ويا مةمد  ،صم ا﵀ عمول كسمكـ

ؾ اٍل ىك ٍكذىىر){الككذر  }ُ :جاّ في الةدوث
ىعطى ٍو ىيا ى
 ،ةاؿ ا﵀ تعال ً) :كيا ٍ
الصةو ةكلل  :صم ا﵀ عمول كسمكـ  ،ةكإي مسورة ار  ،ماؤه وض
مف الم ف  ،كروةل طوب مف المسؾ  ،ككوزايل كيجكـ السماّ  ،مف رب ميل

ج وظما ندا  .ركاه ال خارم كمسمـ  ،كفي ركاوض  :مف رب ميل ر ض لـ
وظما ندا  ،كمف لـ و رب ميل لـ ورك ندا  .ركاه ال زار كالط رايي  ،كةد
)ُ)
كردت ركاوات كذورة اذا المعي

جموعا مف
فاهؿ الجيض ذف ودخمكف الجيض كةد ركاهـ ا﵀  ،س ةايل
ن
يصب لي وليا مةمد  ،صم ا﵀ عمول كسمىـ  ،في
رب ماّ الككذر الذم يو ى

ب ًاىا)
)و ٍ ىر ي
عرصات وكـ الووامض  ،فالوكؿ ذف تإموف ةكلل تعال  :ى
معي  :وركل اا  ،اطؿ كفاسد  ،يكيل لوس في الجيض ظمآف لو رب مف
جؿ ف ورتكم  ،ؿ و رب مف جؿ التمتع طوب ال راب  ،كطوب رائةتل .

كالمعر كف كالمعسركف ةد جعمكا كؿ تودوراتاـ المستيدة ل التإموف

متعموض العوف  ،كهي :

ُ-وركل اا  ،م  :وركل العوف .
ِ -و ر اا  ،م  :و رب العوف .
ّ -ومتذ اا  ،م  :ح
ومتذ العوف .
ْ -ككذلؾ مف جعؿ ال اّ معي

ا لصاؽ  ،فاك وعيي لصاؽ

ال رب العوف  ،كهذه ايةكاؿ ج تص ٌ  ،يكيل لوس المراد التعامؿ مع العوف
)ُ ) ويظر  :الترغوب كالترهوب لمةافظ الميذرمٓ. َُِِ-ُُِٗ/
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م ا رة  ،فمـ ورد في التعسور كف ك ٌؿ هؿ الجيض ومتوكف كوجتمعكف عيد هذه
كياىا تى ٍع ًج نورا){ا يساف :
)وعى لج ير ى
العوف لو ر كا مياا ؛ فعي تعسور ةكلل تعال  :ي
ٔ} ةاؿ العراّ )) :ةوث ما ةب الرجؿ مف هؿ الجيض فجكرها ليعسل))

)ُ )

كياىا تى ٍع ًج نورا) ووكؿ  ،تعال ذكره  :وعجركف تمؾ
)وعى لج ير ى
كةاؿ الط رم )) :ةكلل  :ي
العوف التي و ر كف اا كوؼ اؤكا  ،كةوث اؤكا مف ميازلاـ كةصكرهـ
التعجور  :ا سالض  ،كا جراّ...وعدلكياا ةوث

تعجور  ،كوعيي
نا
اؤكا...كوصرفكياا ةوث

اؤكا))

)ِ )

كةاؿ ك ةواف  )) :وعجركياا :

وذو كياا عكد ةصب كيةكه ةوث اؤكا  ،فاي تجرم عيد ك ٌؿ كاةد مياـ ،
هكذا كرد في ايذر  ،كةوؿ  :هي عوف في دار رسكؿ ا﵀  ،صمك ا﵀ عمول
)ّ)
كسمكـ  ،تيعجر ل دكر ايي واّ كالمؤميوف))

كةد ذكر اليةاة كف مف معايي ال اّ  :الس وض كاجستعايض  ،كجعمكا
ظمى ٍمتي ٍـ ىيعي ىس يك ٍـ
كس لًوى ٍك ًم ًل ىوا ةى ٍكًـ ًكي يك ٍـ ى
)كًا ٍذ ةى ى
مف ذلؾ ةكلل تعال  :ى ع
اؿ يم ى
كً
ً
ً
و
ادكٍا ىة كرٍم ىيا
وف ىه ي
ًاتل ىخاذ يك يـ اٍلع ٍجؿ){ال ورة  }ْٓ :كةكلل تعال ) :فى ًظيٍمـ لم ىف الذ ى
و ًك
ت لىاـ كًص لد ًهـ ىعف س ً ً
ً
وؿ المٌ ًل ىكذً نورا){اليساّ  }َُٔ :كةكلل
ى
ىعمى ٍوا ٍـ طىلو ىات يةم ٍ ي ٍ ى ى ٍ
ىخرج ً ًل ًمف الذكمر ً
تعال ) :ك ى ً
ات ًرٍزةان لك يك ٍـ){ال ورة }ِِ :
كماّ ىماّ فىا ٍ ى ى
ى ىى
ىيز ىؿ م ىف الس ى
ى
وت الومـ الم راة ،
لووت زود ايسد ،
كةطعت المةـ السكوف  ،ك ر ي
ي
كيةك  :ي

ت الومـ )ْ) فود فادت ال اّ في هذه ال كاهد معي الكسومض كالكاسطض ،
ككت ي
ك
اد المك ًل
ب ًاىا ًع ى ي
)ع ٍونيا ىو ٍ ىر ي
كهذا ما فادتل كدلت عمول في ةكلل تعال  :ى
)ُ ) معايي الورف ّ ، َُٕ/كويظر  :زاد المسور ج ف الجكزم ٖ. ُٕٔ/
)ِ ) جامع ال واف ِٗ. ِْٕ-ِْٔ/
)ّ ) ال ةر المةوط ِٖٓٓ/
)ْ ) ويظر  :ايزهوض في عمػـ الةػركؼ ص ِٕٗ  ،كرصػؼ الم ػايي ص ِِِ  ،كالجيػ
الدايي ص ّٗ  ،كمغيي الم وب ُ. َُّ/
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كياىا تى ٍع ًج نورا){ا يساف  }ٔ :فاهؿ الجيض  ،كهـ في مكاإعاـ كميازلاـ مف
لر ى
يوعىج ي
الجيض الورو وف مف العوف كال عودوف مياا  ،وتمتعكف  ،ك اؿ في مكايل  ،ال رب
المتعرعض مياا  ،كالممتدة ل
مف ماّ العوف  ،ذلؾ كساطض جداكلاا كسكاةواا
ل

كؿ وت مف وكتاا  ،الماـ اجعميا ك همويا كذرواتيا مف هماا  ،الماـ موف ،

ك خر دعكايا ًف الةمد ﵀ رب العالموف .

المبحث الثاني  :التضميف كب مة القرآف الكريـ :

حجة المؤيديف لمقكؿ بالتضميف :

اع الوكؿ التإموف في كتب اليةك  ،كةد اةتج لل عض اليةاة

ك
اف التإموف وؤت ل لمجمع وف المعيووف في لعظ كاةد  ،فود تودـ ةكؿ
كياىا
ب ًاىا ًع ى ي
اد المك ًل يوعى لج ير ى
)ع ٍونيا ىو ٍ ىر ي
الزرك ي )) :مذاؿ ةكلل تعال  :ى
تى ٍع ًج نورا){ا يساف  }ٔ :فإمف )و رب) معي )وركل) يكيل ج وتعدل ال اّ ؛

م
فمذلؾ دخمت ال اّ  ،عكا ٌج فػ)و رب) وتعدل يعسل فايرود المعظ ال رب كالر ٌ
معا  ،فجمع وف الةوووض كالمجاز في لعظ كاةد)) )ُ ) كهذه الةجض اطمض
ن
كمردكدة ما واتي :

صةوةا كف التإموف جيّ ل لمجمع وف معيووف في لعظ
ُ-لوس
ن
وصرةكف ل في كؿ
كاةد  ،عكاكيما لة ٌؿ م كمض يةكوض اختموكها  ،كهذا ما
ٌ
اهد وست ادكف ل في اب التإموف كما روت في ةكؿ الزرك ي

المذككر .

ِ-لك كاف عيد العرب تإموف اذا المعي

ك سماّهـ كةركفاـ ل اليصؼ ٌج كف هذا لـ وةصؿ .

)ُ ) ال رهاف في عمكـ الورف ص ّٓٔ .
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جختصركا فعالاـ

صةت هذه الةجض لما كجديا في العر وض كالورف الكروـ عطعنا
ّ-لك ٌ
إ كمف ةدهما معي
دج مف ف يوع ى
وف لعظوف ؛ يكيل ن
طؼ لعظ عم لعظ يو ى

وإا .
ا خر  ،فومغ العطؼ كتمغ داتل ٌ ،ج كف هذا لـ وةصؿ ن
ْ-جعؿ المعظ الكاةد وةمؿ معيووف  ،كما تودـ في الععؿ )و رب)
اد
ب ًاىا ًع ى ي
))ع ٍونيا ىو ٍ ىر ي
م في ةكلل تعال  :ى
الذم جعؿ معي ال رب كالر ٌ
المك ًل) ج ومكف لعكر ا يساف ف وتصكره ك وستكع ل  ،فالمرّ ذا ةر ك سمع
يةك  :رب العوف ك رب مف العوف  ،فإكيل ج وعاـ مف هذا الكّـ ٌج

معي ال رب  ،عكاذا ةر ك سمع يةك  :ارتكل العوف ك ارتكل مف العوف ،
م كاجرتكاّ ؛ لذلؾ فإكيل ذا يرود
فإكيل ج وعاـ مف هذا الكّـ ٌج معي الر ل

معا كجب التع ور عف ٍّ
كؿ
هذاف المعيواف ك رود مف السامع ف وستكع اما ن
مياما معظل  ،ك ف وواؿ  :رب مف العوف كارتكل .
ك ّغض الورف الكروـ  ،غور ةائمض عم ما زعمل الزرك ي  ،ؿ هي

استيادا ل معايواا الخاصض ،
ةائمض عم ساس استعماؿ المعردات المغكوض
ن
استيادا ل معايواا العامض  ،كلاذا وواؿ في هذا ال اب  :لً ىـ ةاؿ ا﵀ كذا ،
ج
ن
كلـ ووؿ كذا  ،كتإموف لعظ معي لعظ خر وادـ هذا ايساس الذم ييًوت
عمول ّغض الورف الكروـ  ،كييًي عمول ًس حر عجازه  ،مف ذلؾ عم س وؿ
)كلى كما ىكىرىد ىماّ ىم ٍد ىو ىف ىك ىج ىد ىعمى ٍو ًل ي كمضن لم ىف
المذاؿ  ،ما ةوؿ في ةكؿ ا﵀ تعال  :ى
ً
الكي ً
كد ً
طي يك ىما ةىالىتىا ج ىي ٍس ًوي
اؿ ىما ىخ ٍ
اف ةى ى
ام ىرتىٍو ًف تى يذ ى
اس ىو ٍسوي ى
كف ىكىك ىج ىد مف يدكيً ًا يـ ٍ
كيا ى ٍو هه ىك ً هور){الوصص }ِّ :
صًد ىر ل
الرىعاّ ىكىي ى
ىةتك يو ٍ
كرد الععؿ )كجد) في هذه ا وض  ،كهك مف فعاؿ )ظف) ك خكاتاا التػي
تيصػػب مععػػكلوف  ،صػػماما م تػػد كخ ػػر)ُ) ٌج كيػػل جػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف :
)ُ)
)))تذكداف) صعض جمرتوف  ،ج مععكؿ و
ذاف ؛ ك
يف )كجد) معي )لوي)))

)ُ )ويظر  :رح ا ف عووؿ ُ. ُْٓ-ُْٔ/
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يوكؿ في ال دّ  ،لػك راد ا﵀ سػ ةايل  ،معيػ الموػاّ ؛ جسػتعمؿ لعظػل

كةػػاؿ  :كلوػػي مػػف دكياػػـ امػػرتوف  ،ذ لػػـ وكػػف وعجػزه ذلػػؾ  ،كج سػ ٌػوما كف لعػػظ
)لوي) ةد استي ً
عمؿ في الورف الكروـ  ،كةد يعلرؼ المواّ الذم هك مصدر )لوػي)

)ِ)
كعػ لػرؼ اكيػػل ))مصػػادفض ال ػػيّ
معػػا))
ي
اكيػػل ))موا مػػض ال ػػيّ  ،كمصػػادفتل ن
)ّ)
معا))
لم يّ  ،كموا متل ن

كعػ لػرؼ الكجػػكد الػػذم هػػك مصػػدر )كجػػد) اكيػػل عمػ )) إػػرب  :كجػػكد
ي
ػدت
ػدت طعم ػػل  ،ككج ػ ي
ػدت زو ػ نػدا  ،ككج ػ ي
إة ػػدل الةػ ػكاس الخم ػػس  ،ية ػػك  :كج ػ ي
)ْ)

كجدت ال ع))
ككجدت خ كيتل  ،ككجكد وكة ال اكة  ،يةك :
صكتل ،
ي
ي
فكوػػؼ وص ػ جعػػؿ )كجػػد) معي ػ )لوػػي) ك ويامػػا هػػذا العػػرؽ الكاإ ػ

في المعي ؟! كيل كاف مف الكاجب فػي هػذه ا وػض كيةكهػا  ،ف وسػاؿ المعسػر
ً
ً
ام ىرتىٍو ًف) كلـ ووؿ  :كلوي مف دكياـ
)كىك ىج ىد مف يدكيً ًا يـ ٍ
يعسل  :ل ىـ ةاؿ ا﵀ هيا  :ى
ام ػػرتوف  ،كك ػػذلؾ وس ػػاؿ يعس ػػل مػ ػرة ذايو ػػض  :كي ػػل لً ػ ىػـ اس ػػتعمؿ لع ػػظ )لو ػػي) كل ػػـ
كً
وف ىمييكٍا ةىاليكٍا ىمكيا ى عكًا ىذا ىخمى ٍكٍا
وستعمؿ لعظ )كجد) في ةكلل تعال  :ى ع
)كًا ىذا لىويكٍا الذ ى
ً ً
كف){ال ورة  }ُْ :كج ػ ٌػد مػػف
ًلىػ ى ػ ىػواطوي ًا ٍـ ةىػػاليكٍا ًكيػػا ىم ىع ٍكػ ٍػـ ًكي ىمػػا ىي ٍةػ يػف يم ٍسػػتى ٍا ًزيؤ ى
ف وكػػكف لاػػذا الس ػؤاؿ  ،كذاؾ  ،جا ػػض كتعسػػور  ،كفػػي هػػذه ا جا ػػض كالتعسػػور

سر عجازه
تكمف ّغض الورف الكروـ  ،كفواا وظار ح

كف مػػف ادع ػ كجػػكد التإػػموف فػػي الوػػرف الك ػروـ  ،كادع ػ

كيػػل ومذػػؿ

كائيا مف وككف  ،ذ ت وكف
صكرة مف صكر ال ّغض فول  ،فود كهـ هذا المدعي ن
كف التإموف ةائـ عم ساس ترادؼ ايلعاظ الذم ةيصد ميل تطا ؽ معايواػا ،
)ُ ) ٖ. ِٔٔ/
)ِ ) المعردات في غروب الورف لأصعاايي ص ِْٕ .
)ّ ) عمدة الةعاظ في تعسور

رؼ ايلعاظ  ،لمسموف الةم يْ. ّٕ/

)ْ ) المعردات لمراغب ص ّٓٓ .
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مر كّمل في هذا ال ػاب
صرح ل ا ف جيي  ،كغوره كةد ك
كهذا ما ك

الوػػرف الك ػروـ ةائمػػض عم ػ

)ُ)

ك ّغػض

سػػاس كيػػل ج تطػػا ؽ ػػوف معػػايي لعاظػػل  ،فػػالوكؿ

التإموف  ،كالوكؿ ّغض الورف الكروـ ةػكجف متياةإػاف  ،كج ومكػف التكفوػؽ

ويامػا ال تػض  ،ػؿ ذ ػات ةػدهما  ،ج وػت حـ ٌج عػد ف وػت كـ لغػاّ ا خػر ؛ كهػػذا

ما ةصؿ .

ووكؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي )) :فممتإموف غػرض ّغػي لطوػؼ

 ،كهك الجمػع ػوف معيوػوف اخصػر سػمكب  ،كذلػؾ ػذكر فعػؿ  ،كذكػر ةػرؼ
جر وستعمؿ مع فعؿ خر فتكسب ػذلؾ معيوػوف  ،معيػ الععػؿ
صػ ػ ػ ٍػرىياهي ًمػ ػ ػ ىػف
)كىي ى
الععػ ػ ػػؿ الذػ ػ ػػايي  ،كذلػ ػ ػػؾ يةػ ػ ػػك ةكلػ ػ ػػل تعػ ػ ػػال  :ى
ىكػ كػذيكا){ايي واّ  }ٕٕ:فوػػد ذهػػب ةػػكـ ل ػ كف )مػػف) هايػػا معي ػ

ايكؿ كمعيػ
كً
وف
اٍلوىػ ػ ػ ٍػكًـ الػ ػ ػػذ ى
)عم ػ ) كهػػذا

فول يظر ؛ ك
فإف هياؾ فرفنا في المعي
)كيو ٍخ ػ ًػزًه ٍـ
فاليصػػر عموػػل وعيػػي الػػتمكف ميػػل كاجسػػتعّّ كالغم ػػض ةػػاؿ تعػػال  :ى
ايص ػ ػ ػ ٍػرىيا ىعمىػ ػ ػ ػ اٍلوى ػ ػ ػ ٍػكًـ
يص ػ ػ ػ ٍػريك ٍـ ىعمى ٍو ًا ٍـ){التك ػ ػ ػػض  }ُْ :كة ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػػال ) :فى ي
ىكىو ي
ً
وف){ال ورة  }ِٖٔ :م  :م ىككيػا مػياـ كلػوس هػذا معيػ يصػره ميػل  ،كمػا
اٍل ىكاف ًر ى
وف ةكلؾ  :يصره مف  ،كيصره عموػل ؛

يص يػريًي
)كىوا ةى ٍػكًـ ىمػف ىو ي
يصرياه مياـ  ،فإكيل معي يجكوياه مياـ  ،ةاؿ تعال  :ى
ًم ىف المٌ ًل ًف طى ىردتحاي ٍـ) {هكد  }َّ:فموس المعي  :مف ويصػريي عمػ ا﵀  ،ػؿ
مػػف ويجويػػي كوميعيػػي ميػػل)) )ِ) تا كمػػؿ كوػػؼ ككػػد كف ً
ػت عمػ معياهػػا
)مػػف) دلكػ ٍ

الػػذم كإػػعت لػػل  ،ك كياػػا لوسػػت معي ػ )عم ػ ) ك ةػػكؿ ج ةاجػػض لتاكوػػد هػػذه
الةوووػػض ل ػ ً
ػ)مف) اجسػػتعايض إل ػػاس )يص ػرياه) معي ػ الععػػؿ )يجكويػػاه) كالػػدلوؿ
عم ذلؾ كف الدكتكر فاإؿ السػامرائي عػد ف إػ كمف )يصػرياه) معيػ الععػؿ

يص ةكلل :
)يجكوياه) عاد سرعض فيزع ميل هذا التإموف  ،ك كّـ صرو  ،ك ٌ
)ُ ) ويظر  :الخصائص ْٗ-ِٗ/ِ :
)ِ ) معاتي اليةك ُِّ/
1174

))كةػػد توػػكؿ  :مػػا العػػرؽ ػػوف ةكليػػا  :يجويػػاه مػػف الوػػكـ  ،كةكليػػا  :يصػرياه مػػف

الوكـ  ،كالجكاب كف التيجوض تتعمػؽ اليػاجي فوػط ؛ فعيػدما توػكؿ  :يجوتػل مػياـ
إت لآلخػروف ػيّ
 ،كاف المعي  :كيؾ خمكصتل مياـ  ،كلـ تذكر كيؾ ك
تعر ى

؛ كمػػا توػػكؿ  :يجوتػػل مػػف الغػػرؽ  ،كج توػػكؿ يص ػرتل مػػف الغػػرؽ ؛ ك
يف الغػػرؽ
لوس نوئا يويتىصػؼ ميػل  ،كمػا اليصػر ميػل  ،فعوػل جاي ػاف فػي الغالػب  ،جايػب
الي ػػاجي  ،كجاي ػػب ال ػػذوف يي لج ػػي م ػػياـ  ،فعي ػػدما تو ػػكؿ  :يصػ ػرتل م ػػياـ  ،ك ػػاف

خذت لل ةوكل مياـ))
ت كلئؾ ،ك
ى
المعي  :كيؾ يجكوتل كعاة ى
)مػػف) هػػي معي ػ ً
ذف ً
)مػػف) كلوسػػت معي ػ )عم ػ ) ك)يص ػرياه) هػػك
)ُ)

معي ػ ػ )يص ػ ػرياه) كلػ ػػوس معي ػ ػ )يجكويػ ػػاه) فتا كمػ ػػؿ كوػ ػػؼ كيػ ػػل يع ػ ػ تإػ ػػموف
)يص ػرياه) معي ػ )يجويػػاه) عػػد ف يع ػ تطا وامػػا فػػي الدجلػػض  ،هػػذا مػػا ككػػده
الػػدكتكر العاإػػؿ عم ػ الػػرغـ مػػف كيػػل ةػػر التإػػموف كاستةسػػيل كجعمػػل مػػف

لطائؼ ال ّغض في دّ كّمل ٌ ،ج كيل يسعل يسعنا فػي خػر كّمػل مػف ةوػث
لـ و عر .
فال ػػدكتكر فاإ ػػؿ الس ػػامرائي  ،ة ػػوف ة ػػر التإ ػػموف كؿ مػ ػرة  ،ك ػػاف

كف )يص ػرياه) ك)يجويػػاه) معيوػػاف متطا وػػاف  ،فاإػػطر ل ػ الوػػكؿ

ػتيادا ل ػ
اسػ ن
ك
يف التإػػموف ةػػائـ عمػ
اتةادهمػػا فػػي المعيػ

سػػاس كةػػدة معيووامػا  ،لككيػػل

لما راد ف و ولف ّغض الورف في هذا المواـ يعسل  ،اإطر ل الوػكؿ كجػكد

فرؽ معيكم وياما  ،ك
يف ّغض الورف ةائمض عم

كف المعػظ الوريػي ج وطػا ؽ

معياه ٌج المعظ يعسل  ،كمف هيا يؤكد ما ةمياه  :كف الوكؿ التإػموف  ،كالوػكؿ
ّغػػض الوػػرف الكػػروـ ةػػكجف متياةإػػاف  ،كج ومكػػف التكفوػػؽ ويامػػا ال تػػض  ،ػػؿ

ذ ات ةدهما  ،ج وت حـ ٌج عد ف وت كـ لغاّ ا خر

)ُ ) معاتي اليةك ّ. ُّ-ُِ/
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ػتيادا لػ مػػا توػ كدـ وكػػكف الععػػؿ )يصػػر) كمػػا وتعػػدل لػ مععكلػػل
فاسػ ن
ػػ)عم ) وتعػػدل لوػػل ػ ً
ػ)مف) ككػ ٌؿ مػػف ةرفػػي الجػػر هػػذوف  ،يوػػؤت ػػل مػػف دكف
ا خر في موامل  ،كةسب المعي الذم وراد التع ور عيل .
المبحث الثالث  :التضميف بيف كتب النحك ككتب الكجكن
التجا اليةاة كالكجكهوكف ل

التإموف ٌ ،ج كف الغرض مف

التإموف عيد اليةاة كاف لة ٌؿ م كمض يةكوض ؛ لذلؾ كايكا وكتعكف اختوار
)جعؿ) التي هي عيد اليةاة مف خكات ك
ظف
مذّ
تإموف كاةد  ،مف ذلؾ ن
ى
إميكها معي خمؽ المتعدوض لمععكؿ كاةد لة ٌؿ
تتعدل لمععكلوف ٌ ،ج كياـ ٌ
تعدواا لمععكلوف في مكاإع كوكلل تعال ) :كجع ىؿ الظحميم ً
ات
م كمض عدـ ٌ
ىىى
ى
)ُ)
كر){اييعاـ }ُ :
ىكالحي ى

ك ك
يف الغرض مف التإموف عيد صةاب كتػب الكجػكه تعػدد ايكجػل ،

فود إميكا )جعؿ) سكاّ تعدت لكاةد ـ جذيوف معايي ايفعاؿ ا توض  :فى ىع ىؿ ،
ػات  ،كةكػػـ ،
كص ػوكر  ،كس ػ كم  ،كخمك ػ  ،ككصػػؼ  ،كدخػػؿ  ، ،كةػ كػرـ  ،ك مػ ى

ػب ،
كذكر  ،كص كدؽ  ،كغوكر  ،ك كػرـ  ،كةػاؿ  ،ك يػزؿ  ،ككإػع  ،كتػرؾ  ،كىةمى ى
ك عط  ،ك رسؿ  ،كتكجكل  ،ك رع  ،كس كػكل  ،كةػ كدر  ،ك ػ كدؿ  ،ك كجػد  ،كخمػؽ
ح ً
كر){اييع ػػاـ  }ُ :م  :خم ػػؽ الظمم ػػات
)ك ىج ىع ػ ىػؿ الظمي ىم ػػات ىكالحي ى
كوكل ػػل تع ػػال  :ى
)ِ)
كاليكر

)ُ) ويظػػر  :ػػرح المعصػػؿ ْ ِّْ/كعمػػدة الةػػافظ ُ ِّْ/كةا ػػوض الص ػ اف عم ػ

ػػرح

اي مكيي ِ ِّ/كهمع الاكامع ُ.ّٓٗ/
)ِ) ويظر  :الكجكه كاليظائر لمعسػكرم ص ُُُ ُُٓ-ككجػكه الوػرف لمةوػرم ص ُُْ-
ُّْ كالكجػػكه كاليظػػائر لمػػدامغايي ص ُٔٓ ُٕٓ-كيزهػػض ايعػػوف ص َٗ ُٗ-كميتخػػب
ةرة العوكف ص ٖٗ َٗ-ك صائر ذكم التمووز ِّْٖ-ّّٖ/
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كهذه التإمويات جموعاا عيد العروووف اطمض  ،ك ك ر دلوؿ عم

ةؽ م اةث كاف ف وساؿ العروووف كيل ذا كايت )جعؿ)
طّياا كيل مف ٌ
في الورف الكروـ هي معي )خمؽ) في ةكلل تعال ) :كجع ىؿ الظحميم ً
ات
ىىى
ى
كر) كالتودور  :خمؽ الظممات كاليكر  ،فمماذا ذف لـ وستعمؿ لعظ )خمؽ)
ىكالحي ى
لمتع ور عف معي

الخمؽ؟ ! م  :لماذا عكر عف الخمؽ معظ الجعؿ ؟ ج

وستطوع كؿ هؿ المغض كاليةك كالتعسور كمعاـ ك ٌؿ صةاب كتب الكجكه ،
ككؿ مف ةاؿ اذا التإموف ا جا ض عف هذا السؤاؿ ٌج اةد مروف  ،كما ف

ودعكا ك
اف مف اييسب كاي م ،كايفص كايةؽ ف يو ىعكر عف المعي
ٌج كف الورف الكروـ لةف فعكر عف المعي غور لعظل ككإع المعظ في
معظل ،

غور مكإعل  ،كهذا ما ج وجرؤ كج وستطوع ةد ف ودعول ؛ يكيل ما مف

جموعا ك
اف هياؾ
ةد وستطوع ف وذ ت هذا اجدعاّ  ،عكا كما ف وعترفكا كووركا
ن
فرةنا في المعي وف الجعؿ كالخمؽ  ،ك كف الورف الكروـ استعمؿ لعظ الجعؿ ؛
يكيل راد معياه  ،كلـ وستعمؿ لعظ الخمؽ يكيل ما راد معياه  ،كعيدئذ ت طؿ
فكرة تإموف )جعؿ) معي

)خمؽ) كوواؿ الكّـ يعسل في تإموياا معايي

ايفعاؿ ايخرل  ،كهذا هك عوف ما ةصؿ في كؿ تإموف ةوؿ ل مف دكف

وإا عوف ما ةصؿ في كؿ كجل
استذياّ في كتب المغض كاليةك  ،كهذا هك ن
ذكره هؿ الكجكه ٌج ما يدر كهي الوائمض عم ساس المعظ الم ترؾ ج عم
التإموف كهي ج تتجاكز إعض لعاظ في ك ٌؿ كتب الكجكه .
وإػػا عيػػد اليةػػاة مػػف خػكات ظػ كػف
وإػػا )اتخػػذ) التػػي هػػي ن
كمػػف ذلػػؾ ن
تتع ػػدل لمعع ػػكلوف ٌ ،ج كيا ػػـ ل ػػـ وة ػػددكا دجلتا ػػا  ،ػػؿ إ ػ ٌػميكها معيػ ػ صػ ػوكر
ً ً
لتسػػكو ،تعػػدواا لمععػػكلوف كوكلػػل تعػػال  :ك
وـ ىخمًوّن){اليسػػاّ :
)كات ىخ ػ ىذ المٌػػلي ٍ ػ ىػراه ى
ى
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كإميكها معي اكتسب لةؿ م كمض تعدواا لمععكؿ كاةد يةك  :اتخذ
ُِٓ}
ٌ
)ُ)
فّف وتنا  ،معي  :اكتس ل
ك ك
يف الغرض مف التإموف عيد صةاب كتػب الكجػكه تعػدد ايكجػل ،

فود إميكا )اتخذ) سكاّ تعدت لكاةد ـ جذيوف معايي ايفعػاؿ ا توػض  :اختػار

 ،ك ك ػػرـ  ،كص ػػاغ  ،كس ػػمؾ  ،كسػ ػ كم  ،كجع ػػؿ  ،كع ػػد  ،ك يػ ػ  ،كرإ ػػي ،
كعصر  ،ك رخ  ،كاعتود  ،كيسج  ،كوكلل تعػال  ) :ىكمذى ًػؿ اٍلعي ىك ً
ت
ػكت اتك ىخػ ىذ ٍ
ى ي
ى
)ِ)
ى ٍوتنا){العيك كت  }ُْ :وعيي  :يسجت وتنا
ذكره

تودـ
كهذه التإمويات جموعاا عيد العروووف اطمض  ،الدلوؿ الذم ٌ

وإا عيد اليةاة مف خكات ك
ظف تتعدل
ككذلؾ
ى
)كجد) التي هي ن
تعدواا لمععكؿ كاةد ؛ لة ٌؿ
لمععكلوف ٌ ،ج كياـ إميكها معي صاب عيد ٌ
ث
ىة ٍو ي
ث
ىة ٍو ي

كه ٍـ
)كا ٍةتيمي ي
م كمض عدـ تعدواا لمععكلوف في مكاإع كوكلل تعال  :ى
ً
وف
ىك ىجدتك يم ي
كه ٍـ){اليساّ  }ٖٗ :كةكلل تعال ) :فىا ٍةتيميكٍا اٍل يم ٍ ًرك ى
كه ٍـ){التك ض  }ٓ :كالتودور  :كاةتمكهـ ةوث ص تمكهـ )ّ) كما الغرض
ىك ىجدتح يم ي

مف التإموف عيد الكجكهووف فود كاف لتعدد ايكجل ؛ لذلؾ كذركا اذه

وّ  ،فود إميكا )كجد) سكاّ تعدت
الكسومض مف الكجكه ما مكف ل ذلؾ س ن
)ُ) ويظ ػػر  :عمػ ػػدة الةػػػافظ كعػ ػػدة الّفػ ػػظ ج ػػف مالػ ػػؾ ُ ِّْ-ُِّ/ك ػػػرح ا ػ ػػف عووػ ػػؿ
ُ َّْ-ُْٔ/كالدر المصكف ُ ّْٓ/كِّٖ/
)ِ) ويظػ ػ ػػر  :الكجػ ػ ػػكه كاليظػ ػ ػػائر لمػ ػ ػػدامغايي ص َٓ ِٓ-كيزهػ ػ ػػض ايعػ ػ ػػوف ص ِّٓٓ-
كميتخب ةرة العوكف ص ٖٗ َٗ-ك صائر ذكم التمووز ِٓٗ-ٖٓ/

)ّ) ويظػػر  :العكائػػد كالوكاعػػد ص ِِٕ كالموتصػػد ص ْْٔ كالغ ػرة المخعوػػض ص ُِْٖ/
ك رح المعصؿ ج ف وعوش ْ ِّْ/كعمدة الةافظ كعدة الّفظ ُ ِّْ/كا ر اد ل عمـ
ا عراب ص ٕٔ كالدر المصػكفُّْٔ-ُْٓ/ك ّ ِٔٗ/ك ػرح التصػرو لخالػد ايزهػرم

ِ ُْٗ/كهمع الاكامع لمسوكطي ُ َْٓ ، ّٓٔ/كتاج العركس ُْٗٔ-ُّْ/
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لكاةد ـ جذيوف معايي س عض فعاؿ  :صاب  ،كاستطاع  ،كعمـ  ،كصادؼ ،
كه ٍـ
)كا ٍةتيمي ي
كالوسار كالغي  ،كةر  ،كرل  ،كوكلل تعال  :ى
ً
وف
ىك ىجدتك يم ي
كه ٍـ){اليساّ  }ٖٗ :كةكلل تعال ) :فىا ٍةتيميكٍا اٍل يم ٍ ًرك ى
)ُ)
كه ٍـ){التك ض  }ٓ :كالتودور  :كاةتمكهـ ةوث روتمكهـ
ىك ىجدتح يم ي

ذكره .

ث
ىة ٍو ي
ث
ىة ٍو ي

تودـ
كهذه التإمويات عيد العروووف اطمض  ،الدلوؿ الدام ،الذم ٌ

المبحث الرابع  :التضميف كالترادؼ :

ت ػوكف ٌيػػل مػػا سػ كػكغ الوػػكؿ تعػػدم ظػ كػف ك خكاتاػػا لػ مععػػكلوف ٌج الوػػكؿ
التإػػموف  ،كمػػا سػ كػكغ الوػػكؿ التإػػموف ٌج الوػػكؿ تػرادؼ ايلعػػاظ الػػذم ةي ً
صػػد
ل تطا ؽ معايواا ج توار اا  ،ؿ التإموف وعيي تطا ؽ لعظوف فػي المعيػ ،

ادؼ تطػا و
ؽ
كالةوووض كف المعظ الوريي ج وطا ؽ معياه ٌج المعظ يعسػل  ،فػّ تػر ى
كج تإػػموف فػػي كتػػاب ا﵀ الم ػػوف  ،كالظػػف كجػػكد لعػػاظ متطا وػػض فػػي معايواػػا

جاّ مف مروف :

ايكؿ  :مػػػف كػ ػػّـ ال ػ ػػر  ،فال ػ ػػر ػ ػػعراّ كػ ػػايكا ـ غوػ ػػر ػ ػػعراّ ،

ةػػدام كػػايكا ـ مةػػدذوف غالنػػا مػػا وركمػػكف المعي ػ العػػاـ  ،فاػػـ ج واماػػـ ف
وإعكا ايلعاظ عإاا مكاف عض عكاف افترةت عف عإاا معايواا الخاصض
 ،مػ ػػا دامػ ػػت ةػ ػػد اتةػ ػػدت فػ ػػي المعي ػ ػ العػ ػػاـ  ،مػ ػػف ذلػ ػػؾ مػ ػػذّن ةػ ػػكؿ الع ػ ػراّ :
كجئت
رموت عم الوكس ك الوكس ،
))كالعرب تجعؿ ال اّ في مكإع )عم )
ي
ي
عم ةػاؿ ةسػيض  ،ك ةػاؿ ةسػيض)) )ِ) فاسػتعماؿ )عمػ ) هيػا مػرة  ،كال ػاّ مػرة
خرل  ،ج وعيي تطا واما ال تض  ،عكاكيما جاز كإع ةدهما في مكإع ا خػر

)ُ) ويظػػر  :الكجػػكه كاليظػػائر لمػػدامغايي ص ْٕٔ كيزهػػض ايعػػوف ص ِٗٗ ك صػػائر ذكم
التمووز ُْٓٔ-ُِٔ/
)ِ ) معايي الورف ُ. ِٓٗ/
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؛ ك
يف كمواما وكصؿ المتكمـ العر ي ل المعي العاـ الذم وػركـ التع وػر عيػل
ػذّ هػػك التع وػػر عػػف ةسػػف ةالػػل عيػػد مجوئػػل ،
 ،فكػػؿ مػػا وروػػده المػػتكمـ هيػػا مػ ن

جذت ةػاؿ ةسػيض
سكاّ تكصكؿ لول ال اّ التي تعود معي ا لصاؽ  ،كةاؿ  :ي
ػت عم ػ
 ،ك تك ك
صػػؿ لوػػل ػػ)عم ) التػػي تعوػػد معي ػ اجسػػتعّّ  ،كةػػاؿ  :جئػ ي
صػػؿ لوػػل اسػػتعماؿ )فػػي) التػػي تعوػػد معي ػ الػػدخكؿ فػػي
ةػػاؿ ةسػػيض  ،ك تك ك

ػت فػػي ةػػاؿ ةسػػيض  ،كهػػذا هػػك الػػذم كهػػـ كجػػكد لعػػاظ
ال ػػيّ  ،كةػػاؿ  :جئػ ي
متطا وض في معايواا في كّـ ال ر  ،ذـ ةاسكا عمول كّـ ا﵀ س ةايل  ،فوالكا
كجكده في كتاب ا﵀  ،كهذا جائز كةاصؿ في كّـ ال ر  ،لكيل غور جػائز

 ،كغوػػر ةاصػػؿ فػػي كػػّـ ا﵀  ،فػػالورف الك ػروـ لػػـ وسػػتعمؿ لعظنػػا معي ػ لعػػظ
خػر  ،مامػا ػدا كيػل ةػد ك ً
إػع فػػي مكإػع المعػظ ا خػر  :كمامػا مغػت درجػػض
ي
توار اما في يظػر ال ػاةذوف كالدارسػوف  ،كو ػدك كف الػذم دفػع الوػائموف كجػكد
التإػموف كالتطػػا ؽ فػػي الوػػرف الكػروـ عجػزهـ  ،ك تواعسػػاـ عػػف كػ ٌػد ذهػػياـ ،
كعف معاياـ اليظر في التعػرؼ لػ الدجلػض الموصػكدة مػف اسػتعماؿ ايلعػاظ

في مكاإع لعاظ يخرل

ايمر الذايي  :الجاؿ العركؽ المعيكوض وف عدد مف ايلعاظ الوريوض

ٍّ
متات مف
المترادفض لدةتاا  ،كالجاؿ ال يّ ج وعيي عدـ كجكده  ،كهك
العجز كعدـ الرغ ض في ال ةث يتوجض اجتكاؿ عم ما ةالل لغكوكف م اكركف
كا ف جيي كالعسكرم  ،كفوما واتي عدد مف ايلعاظ المترادفض التي ككد كةطع
عض المغكووف كالمةوووف تطا ؽ معايواا :
مذّ
فود زعـ ا ف جيي ن

وكع تطا ؽ ايلعاظ في المغض كالورف  ،فعي

اب )استعماؿ الةركؼ عإاا مكاف عض) ك عد ف است اد لاذا ال اب

كذور ،
كاهد ةريوض  ،ةاؿ ما يصل )) :ككجدت في المغض مف هذا العف نوئا نا
إخما...كفول
ج وكاد وةاط ل  ،كلعمل لك يجمع كذره ج جموعل لجاّ كتانا
ن
وإا مكإع و اد عم مف يكر ف وككف في المغض لعظاف معي كاةد ،
ن
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ةت تكمؼ لذلؾ ف وكجد فرةنا وف ةعد كجمس)) )ُ) كهذا ما ةالل الم رد مف
ة ؿ في هذوف الععموف )) :ك كما اختّؼ المعظوف كالمعي كاةد  ،فيةك  :جمس
كةعد))

)ِ)

ػت فػػي كتػػا ي  :اليصػػب عم ػ يػػزع الخػػافض كالتإػػموف مػػف ػػدع
كويػ ي
اليةاة كالمعسروف  :كف التإموف ةػائـ عمػ سػاس تطػا ؽ ايلعػاظ فػي معايواػا
 ،كهػػذا مػػا ج كجػػكد لػػل فػػي كتػػاب ا﵀  ،كمػػا ادعػػاه الم ػػرد كا ػػف جيػػي كجػػكد
لع ػػاظ متطا و ػػض ف ػػي معايوا ػػا  ،ال ػػذم عمػ ػ

ساس ػػل س ػ كػكغ ا ػػف جي ػػي اس ػػتعماؿ

ايس ػ ػػماّ كايفع ػ ػػاؿ كالة ػ ػػركؼ عإ ػ ػػاا مك ػ ػػاف ع ػ ػػض ف ػ ػػي الو ػ ػػرف الكػ ػ ػروـ ،

مست ػػادوف معظػػي جمػػس كةعػػد  ،كػػّـ وػػي حـ عػػف عػػدـ دراؾ ةوووػػض كف المعػػظ

الوريي ج وطا ؽ معياه ٌج المعػظ يعسػل  ،فايلعػاظ المتطا وػض ةػد تكجػد فػي لغػض
العرب  ،لكف ج كجكد لاا في كتاب ا﵀ عػز كجػؿ  ،هػذا مػف جاػض كمػف جاػض

خػػرل  ،فإكيػػل ةػػد وظاػػر العػػرؽ الػػدجلي وياػػا عػػد التةووػػؽ كالد ارسػػض ؛ فجمػػس

ػت الع ػػرؽ
كةعػػد  ،لوسػػا معي ػ كاة ػػد كمػػا ادع ػ الم ػػرد كا ػػف جيػػي  ،كةػػد ٌويػ ي
)ّ)
وياما في كتا ي  :ج كجكه كج يظائر
كةاؿ مةوؽ العركؽ المغكوض لمعسكرم )) :يّةظ في فركؽ العسكرم

نوئا مف التعسؼ كالتكمؼ كمةاكلض التماس العركؽ ةت عكاف كايت إعوعض ،

اإةا في طائعض مف ايلعاظ التي لـ
ك لوست ذ ت  ،كو دك هذا ايمر ك ن
وإا في تردده
وستطع التعرةض وياا  ،ك كجد صعك ض فواا  ،كما و دك هذا ن
في الوكؿ العركؽ وف جممض مف ايلعاظ  ،كتجكوزه يف تككف معي

كاةد

)ُ ) الخصائص ِ ، ْٗ-ُٗ/كويظر لساف العرب ُ. ُْْ/
)ِ ) الموتصب تةووؽ هركف ُ ْٔ/ك تةووؽ دوع ُ. ٖٕ/
)ّ ) ويظػػر  :كتػػا ي  :ج كجػػكه كج يظػػائر فػػي كتػػب الكجػػكه كاليظػػائر  ،الةػػرؼ ) ل ػ ) رةػػـ
ُُٖ
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عم الرغـ مما ذكره مف فركؽ وياا  ،كما في تعرةتل وف اليعت كالصعض ،
كالختـ كالرسـ  ،كالسيض كالعاـ  ،كالكؿ كالجمع  ،كو دك تكمؼ العسكرم في

التعرةض وف جممض لعاظ مف غور ف وذكر كاهد تؤكد صةتاا  ،عم ةوف

يجد كف هذه ايلعاظ التي فرؽ وياا ةد كردت في المعجمات ككتب المغض
غامإا  ،كفي
فمذّ وعرؽ العسكرم وف الم وئض كا رادة تعروونا
معي كاةد  ،ن
ن
المساف  :الم وئض  :ا رادة  ،كوعرؽ العسكرم وف الي ا كالخ ر كّـ طكوؿ ،

كفي المساف  :الي ا  :الخ ر...كوعرؽ العسكرم وف ت كجاّ تعروونا غور لغكم
 ،يةكم  ،ذـ وعترؼ استعماؿ ةدهما مكإع ا خر  ،كفي المساف :
المجيّ  :ا تواف  ،كفي مكاف خر ميل  :ا تواف  :المجيّ  ،كفي صّح

الميطؽ  :كةد توتل  :ذا جئتل  ،كوتكمؼ العسكرم فرةنا وف السركر
سره
كالة كر...عم ةوف يجد ا ف السكوت ووكؿ  :كةد ة ره وة ره ة نار  :ذا ٌ
ً
إ وض
 ،كالة رة كالة ر  :السركر  ،ةاؿ ا﵀ تعال ) :فىاي ٍـ في ىرٍك ى
)ُ)
كف){الركـ  }ُٓ :م  :وسركف))
يو ٍة ى ير ى
عددا مف ايلعاظ المترادفض  ،ك ككد يكل ج فرؽ وياا في
ذكر المةوؽ ن
المعي  ،كهي

ُ-اليعت كالصعض
ِ-الختـ كالرسـ
ّ-السيض كالعاـ

ْ-الكؿ كالجمع
ٓ -ت كجاّ

ٔ-الي ا كالخ ر

ٕ-الة كر كالسركر
)ُ ) العركؽ المغكوض ص ِّ المودمض .
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ٖ-الم وئض كا رادة

لـ ورد في الورف الكروـ لعظ اليعت المرادؼ لمصعض  ،ككذلؾ لـ ورد

لعظ الرسـ المرادؼ لمختـ ؛ لذلؾ لف ةث العرؽ وف اليعت كالصعض  ،كالختـ

كالرسـ ؛ لكركدها في كّـ الياس  ،كعدـ كركدها في كّـ ا﵀  ،ككّـ الياس

ج يوعتىمد عمول في استي اط العركؽ المغكوض ؛ ك
كذور ما وإعكف
يف الياس نا
ايلعاظ المترادفض التي وستعممكياا عإاا مكاف عض لتوارب معايواا مف

دكف مراعاة المعايي الخاصض التي تعرؽ وياا .

ما ذكرتل

استيادا ل
كةد ةطع المةوؽ تطا ؽ معايي ما ذكره
ن
استيادا ل كف العسكرم في كتا ل العركؽ المغكوض لـ
معجمات لغكوض  ،ك ن
وستطع ف وكإ العركؽ المعيكوض وياا  ،ك
كاف العسكرم هك الذم ايتات لول
عمكـ المغض  ،فما لـ وعمـ مياا نوئا لـ كلف وعممل غوره  ،كالعركؽ المعيكوض

وف ك ٌؿ لعظوف مترادفوف  ،مف ايلعاظ المترادفض المذككرة كغورها  ،ج ومكف
معا في الورف الكروـ ؛ ك
يف الورف
التعرؼ لواا ٌج مف خّؿ استعمالاما ن
الكروـ هك الكتاب الكةود الذم كإع كؿ ةرؼ في مكإعل  ،كلـ وستعممل
معي ةرؼ خر  ،ةت

ص

المعظ الوريي ج وطا ؽ معياه ٌج المعظ يعسل

 ،كفوما واتي تاكود هذه الةوووض في واف العركؽ المعيكوض وف ايلعاظ الوريوض

التي زعـ الزاعمكف كياا معي كاةد .

ُ-المترادفاف  :السنة كالعاـ  :ة ؿ ال ركع في ذكر العرؽ وف

يكه ةوووض لغكوض ةريوض وجب ف يسمٌـ اا تسموما ،
السيض كالعاـ  ،رود ف ل
كهي كيل ج د مف كجكد فرؽ معيكم وف كؿ لعظوف مترادفوف استعمّ في
الورف الكروـ ٌ ،ج كيل ةد يجاؿ هذا العرؽ  ،كالجاؿ ال يّ ج وعيي عدـ
كجكده  ،كةد تطرةت ل

العرؽ وف السيض كالعاـ كّـ مكجز في ذوؿ

كتا ي  :الكجكه الدخومض  ،تةت عيكاف  :لغض الورف فكؽ يةك اليةاة  ،كةد

جعمتيل فوما عد إمف التماود في كتا ي  :مف مزاعـ اليةاة  ،كمما ةمت فول
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))ةد تستعمؿ السيض معي العاـ  ،كالعاـ معي السيض  ،لككيل ةد اتإ لي
كيل عيد اجتماع لعظ )السيض) كلعظ )العاـ) في سواؽ كاةد  ،وككف الم ارد مف

السيض ال كدة  ،كمف العاـ الرخاّ)) ك يا ا ف رجع عف ال طر ايكؿ مف ةكلي
المذككر ك ؤكد كيل لوس في الورف الكروـ لعظ وطا ؽ معي لعظ خر  ،ماما

ا ت كد ترادفاما سكاّ كردا مجتمعوف في سواؽ كاةد ـ كردا متعرةوف في
مكإعوف مت اعدوف  ،كسواةوف مختمعوف  ،مف ذلؾ السيض كالعاـ  ،كةد ةاؿ

العسكرم في )) :العرؽ وف العاـ كالسيض  ،كف العاـ جمع واـ  ،كالسيض جمع
اكر...كمع هذا ك
فإف العاـ هك السيض  ،كالسيض هي العاـ...كما كف الكؿ هك

الجمع  ،كالجمع هك الكؿ  ،عكاف كاف الكؿ ةاطض اي عاض  ،كالجمع ةاطض
)ُ)
ايجزاّ))
عم الرغـ مف كف العسكرم لـ وةسف التعروؽ وف السيض كالعاـ ،

كلـ وكإةل  ،ةت

خمط وياما كزعـ )) كف العاـ هك السيض  ،كالسيض هي

العاـ)) ك
ةتما وياما ك وف كؿ لعظوف مترادفوف
فإف العرؽ المعيكم مكجكد ن
استعمّ في كتاب ا﵀ ٌ ،ج كف الجاؿ ل  ،هك الذم يجـ ميل الوكؿ كةدة

معيوواما مف لدف كذور مف هؿ المغض كالتعسور  ،ةاؿ الخموؿ )) :كالعاـ واتي
كذور ما تستعمؿ
كص ٍوعى وض)) )ِ ) كةاؿ الراغب )) :العاـ كالسيض  ،نا
عم ى تٍ ىكوة ى
السيض في الةكؿ الذم وككف فول ال دة  ،ك الجدب  ،كلاذا يوعكر عف الجدب
السيض  ،كالعاـ ما فول الرخاّ كالخصب  ،ةاؿ تعال ) :عاـ ًف ً
اس
ول يو ىغ ي
اث الكي ي
ىه
ً
ً
كةا ًلى ةى ٍك ًم ًل
كف){وكسؼ  }ْٗ :كةكلل تعال  ( :ىكلىوى ٍد ٍىر ىسٍم ىيا يي ن
ىكًفول ىو ٍعص ير ى
ح
ً
و
اف ىك يه ٍـ
ىفمى ً ى
اما فىا ى
ث ًفو ًا ٍـ ىٍل ى
ىخ ىذ يه يـ الطكفى ي
ؼ ىس ىيض ًج ىخ ٍمس ى
وف ىع ن
ً
كف){العيك كت  }ُْ :فعي ككف المستذي ميل السيض  ،كالمستذي العاـ
ظىال يم ى
)ُ ) العركؽ المغكوض ص َِّ .
)ِ ) العوف ص ٗٗٔ كويظر  :تاذوب المغض لأزهرم ّ. َِِٗ/
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لطوعض مكإعاا فوما عد هذا الكتاب))

)ُ)

ك
وتسف لي التعرؼ ل مكإع
كلـ

هذه المطوعض  ،كما تإميتل ٌ ،ج كف الةم ي ةاؿ في هذه ا وض )) :في ككف
معظ العاـ لطوعض ةسيض  ،كهي كف هذه

المستذي ميل معظ السيض  ،كالمستذي

الخمسوف واؤه عد هّؾ ةكمل  ،فاي عكاـ خور ةوث همؾ الكعرة
المتمردة))
)ّ)

)ِ)

كجاّ في المساف )) :العاـ  :الةكؿ واتي عم

كجاّ في التاج )) :كالعاـ  :السيض  ،كما في الصةاح

)ْ)

كص ٍوعىض))
ى تٍ ىكة ى
ةاؿ وخيا :

كعم اتةادهما جرل المصيؼ  ،فعسكر كؿ كاةد مياما ا خر  ،كةاؿ ا ف

عرؽ عكاـ الياس وف العاـ كالسيض  ،كوجعمكياما معي ...عف
الجكالووي  :كج تي ل
ةمد ف وةو يكل ةاؿ  :السيض مف كؿ وكـ عددتل ل مذمل  ،كالعاـ ج
تاّ  ،كلوس العاـ كالسيض م تووف مف يّ  ،فإذا عددت
وككف ٌج صوعنا ك ن
مف الوكـ ل مذمل فاك سيض  ،ودخؿ فول يصؼ ال تاّ كيصؼ الصوؼ ،

كالعاـ ج وككف ٌج صوعنا ك تاّ  ،كمف ايكؿ ووع الر ع كالر ع  ،كاليصؼ
عاما ج ودخؿ عإل في عض  ،كيما هك
كاليصؼ  ،ذا ةمؼ ج وكممل ن

خص مف السيض  ،فعم هذا توكؿ  :كؿ عاـ سيض ،
ال تاّ كالصوؼ  ،فالعاـ
ٌ
كص ٍوعى وض ،
كلوس كؿ سيض عاـ  ،كةاؿ ايزهرم  :العاـ ةكؿ واتي عم ى تٍ ىكوة ى
كعم هذا فالعاـ خص مطمونا مف السيض  ،عكاذا عددت مف وكـ ل مذمل فاك
سيض  ،كةد وككف فول يصؼ الصوؼ  ،كيصؼ ال تاّ  ،كالعاـ ج وككف ٌج

صوعنا ك تاّ متكالووف))

)ٓ)

م  :كف السيض تعيي دكرة كاممض تيتاي في الوكـ

)ُ ) المعردات ص ّٖٔ.
)ِ ) عمدة الةعاظ ّ.ُّْ/
)ّ ) لساف العرب َُ. ِّْ/
)ْ ) ويظر  :الصةاح لمجكهرم ص ٕٕٓ.
)ٓ ) تاج العركس ّّ.ُٗ/
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الذم د ت فول  ،كما العاـ فإكيل كما ف و د في كؿ صوؼ  ،كويتاي في
يااوض كؿ تاّ واتي عده  ،كوككف وياما خروؼ  ،ك ف و د في كؿ تاّ

كويتاي في يااوض كؿ صوؼ واتي عده  ،وككف وياما ر وع  ،فاذا وعيي كف

السيض تمر عم

ر عض فصكؿ الةكؿ  ،كالعاـ ومر عم ذّذض فصكؿ ميل ،

وخمك ميل كما الخروؼ ك الر وع  ،كهذا وككف في العاـ الكاةد  ،كالسيض

الكاةدة  ،كما في الجمع فوككف المراد مف العاـ فصمي صوعل ك تائل  ،مف
دكف اليظر ل

فصمي ر وعل كخروعل  ،كوككف المراد مف السيض فصكلاا

ٍّ
ةد سكاّ  ،فإذا راد مف الةكؿ صوعل ك تاّه استعمؿ العاـ ،
اير عض عم
كةد كرد العاـ في الورف الكروـ في س عض مكاإع  ،صوغض المعرد في ستض

مر الكّـ عم مكإعوف
مكاإع  ،ك صوغض المذي في مكإع كاةد  ،كةد ك
ت ةىا ىؿ
ىماتىلي المٌلي ًم ىئضى ىع واـ ذيكـ ى ىعذىلي ةى ى
اؿ ىك ٍـ لى ًذٍ ى
مياا  ،كال اةي ةكلل تعال ) :فىا ى
طع ً
اؿ ؿ لك ًذٍ ى ً
و
ام ىؾ ىك ى ىارً ىؾ لى ٍـ
لى ًذٍ ي
ض ىو ٍكوـ ةى ى ى
ت ىو ٍك نما ٍىك ى ٍع ى
ت م ىئضى ىعاـ فىايظي ٍر ًلى ى ى
اس كايظير ًلى ً
ً
ل
ؼ ييي ً يزىها
الع ى
ظ ًاـ ىك ٍو ى
ىوتى ىسكي ٍل ىكايظي ٍر ًلى ة ىم ًار ىؾ ىكلً ىي ٍج ىعمى ىؾ ىوضن مكي ً ى ٍ
ىعمى يـ ك
ىف المٌلى ىعمى يك لؿ ى ٍي وّ ةىًد هور){ال ورة :
كف لىلي ةى ى
اؿ ٍ
ذيكـ ىي ٍك يس ى
كها لى ٍة نما ىفمى كما تىىو ى
ِٗٓ} وعيي كيل ماتل مدة مئض صوؼ  ،كمئض تاّ  ،فوككف المراد كف طعامل
ك ار ل لـ وتغور كوعسد عم

الرغـ مف كيل ة ؿ عمواما مياخاف متإاداف

معسداف لمطعاـ كال راب  ،تكرر كؿ مياما مئض مرة  ،كةكلل تعال  ) :ىىكجى
ً
و
كف ىكجى يه ٍـ
كف في يك لؿ ىعاـ كم كرةن ٍىك ىم كرتىٍو ًف ذيكـ جى ىوتيكي ى
ىو ىرٍك ىف ىكياي ٍـ يو ٍعتىيي ى
ك
كف){التك ض  }ُِٔ :ك
كاف المعي  :وعتيكف مرة في صوعض مف العاـ كمرة
ىوذ كك ير ى
اما){التك ض }ّٕ :
اما ىكيو ىةلريم ى
)و ًةمل ى
في تكة ميل  ،كةكلل تعال  :ي
كيلي ىع ن
كيلي ىع ن
ك
كوةرمكف في صوؼ عاـ خر ،
ككاف المعي
ن
وإا  :وةمٌكيل في صوؼ عاـ ٌ

كوةرمكيل في تاّ عاـ خر ،
ك وةمٌكيل في تاّ عاـ
ٌ
كً
كف ىي ىج هس فىّى ىو ٍو ىريكٍا اٍل ىم ٍس ًج ىد
وف ىمييكٍا ًكي ىما اٍل يم ٍ ًريك ى
ىوحاىا الذ ى
ىهػ ىذا){التك ض  }ِٖ :م  :عد صوؼ عاماـ هذا  ،ك عد
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)وا
كةكلل تعال  :ى
اٍلةراـ ع ىد ع ً
ام ًا ٍـ
ىى ى ى ٍ ى
تاّ عاماـ هذا ،

اف ً ىكالً ىد ٍو ًل ىة ىممىتٍلي ي حملي ىك ٍهنيا ىعمى ىك ٍه وف
كو ىيا
)كىكص ٍ
اييس ى
ى
كا﵀ عمـ  ،كةاؿ تعال  :ى
ً
ام ٍو ًف){لوماف  }ُْ :كالمعي كا﵀ عمـ  :كف كمل عايت مف
ىكًف ى
صاليلي في ىع ى
ةممل كتر وتل عاموف صوعاما ك تائاما  ،فص رت عم

ةممل كتر وتل في

ةر الصوؼ كت عاتل  ،كفي رد ال تاّ كت عاتل .
ٌ
هذا ذا رود مف الةكؿ صوعل ك تاؤه  ،عكاذا رود ميل فصكلل
اير عض كك ٌؿ وامل استعمؿ السيض لوصد التع ور عف طكؿ زماياا  ،كةد كردت

)ةتك ً ىذا ى مى ى،
السيض صوغض المعرد في س عض مكاإع هي  :ةكلل تعال  :ى
ً
ً
وف ىس ىيضن ةىا ىؿ ىر ل
ىف ى ٍ يك ىر يً ٍع ىمتى ىؾ){ايةواؼ }ُٓ :
ب ٍىكًزٍعيي ٍ
ى ي كدهي ىكى مى ىٍ ،ىرىع ى
ؼ ىس ىي وض)){ال ورة  }ٗٔ :كةكلل تعال :
ىة يد يه ٍـ لى ٍك يو ىع كم ير ىٍل ى
)و ىكحد ى
كةكلل تعال  :ى
ً
ً
كف ًفي اي ٍىر ً
ٍس ىعمى اٍلوى ٍكًـ
)ةى ى
وف ىس ىيضن ىوتواي ى
اؿ فىًإكياىا يم ىة كرىمضه ىعمى ٍو ًا ٍـ ٍىرىع ى
ض فىّى تىا ى
لؾ ىكاىٍل ً
ًً
ؼ ىس ىي وض لم كما
يد ىر ى
وف){المائدة ِٔ} كةكلل تعال  :ى ع
)كًا كف ىو ٍك نما ًع ى
اٍلعىاسو ى
ً
و
وف
كف){الةج  }ْٕ :كةكلل تعال  ) :ىفمى ً ى
ث ًفو ًا ٍـ ىٍل ى
ؼ ىس ىيض ًج ىخ ٍمس ى
تى يع حد ى
الرك يح ًلى ٍو ًل ًفي ىو ٍكوـ
اما){العيك كت  }ُْ :كةكلل تعال ) :تى ٍع يريج اٍل ىمّئً ىكضي ىك ح
ىع ن
ً
ىك ً
ؼ ىس ىي وض){المعارج  }ْ :كةكلل تعال ) :ذيكـ ىو ٍع يريج ًلى ٍو ًل ًفي
وف ىٍل ى
اف م ٍو ىد يارهي ىخ ٍمس ى
ى
وكوـ ىكاف ًم ٍو ىداره ىٍل ى و
كف){السجدة  }ٓ :فمف الكاإ ج ًدا كف
ؼ ىس ىيض لم كما تى يع حد ى
ى
يي
ىٍ
المراد السيض في ال كاهد الوريوض المذككرة كؿ فصكلاا ككؿ واماا ؛ يكياا

مذّ لطكلل ككماؿ مدتل
إرب ن
كردت في كؿ اهد إمف سواؽ زمايي ي
كةد استعممت السيض لمجدب كال دة  ،كاستعمؿ العاـ في الخور

ٍّ
متات مف كف العاـ وعيي الةكؿ الذم واتي عم
كالرخاّ  ،كهذا

تكة كصوعض

؛ ك
يف الخصب كاليماّ ج وككف ٌج مركر هذوف العصموف وتمك ةدهما ا خر
 ،فعصؿ وسوي ايرض مواه مطاره  ،كفصؿ وي ت ل الزرع كويمك سطكع
مسل كدفئل
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ث ًفو ًا ٍـ
ل
رح دجلض اجستذياّ في ةكلل تعال  ) :ىفمى ً ى
)ُ)
اما){العيك كت }ُْ :
ىع ن

ةت
كةد تطر ي
ً
ىٍل ى و
وف
ؼ ىس ىيض ًج ىخ ٍمس ى
ِ-المترادفاف  :الكؿ كالجمع  :ةاؿ العسكرم ))في العرؽ وف الكؿ

كالجمع  :كف الكؿ عيد عإاـ هك ا ةاطض ايجزاّ  ،كالجمع ا ةاطض
اي عاض...كالصةو

ايجزاّ))

)ِ)

كف الكؿ ووتإي ا ةاطض اي عاض  ،كالجمع ووتإي

كتودـ ةكلل في اب العرؽ وف العاـ كالسيض )) :كما كف الكؿ هك

الجمع  ،كالجمع هك الكؿ  ،عكاف كاف الكؿ هك ةاطض اي عاض  ،كالجمع
)ّ)
ةاطض ايجزاّ))
كالجمع لعظاف مترادفاف  ،لكياما غور متطا ووف في المعي  ،ككاف

تسموما  ،يكيل ج د مف ف وككف
جموعا ف وسمٌمكا اذا ايمر
عم هؿ المغض
ن
ن
وتسي لمغكم مةوؽ ف
وياما فرؽ في الدجلض جختّؼ استعمالاما  ،فكوؼ ٌ
وؤكد اتةادهما في المعي  ،ك)الكؿ) كردت مف دكف )الجمع) مإافض ل

مكإعا ةسب ةصائي
يكرة في مكاإع كذورة في الورف الكروـ مغت ِٗٓ
ن
لاا ؟! كوكلل تعال ً) :كيا يك كؿ ى ٍي وّ ىخمى ٍو ىياهي ًوى ىد ور){الومر  }ْٗ :كةكلل تعال :
)فو ًاما ًمف يك لؿ فى ً
ً
ح
ام ًر و
اكاى وض ىزٍك ىج ً
ئ ً ىما
اف){الرةمف  }ِٓ :كةكلل تعال  ) :يكؿ ٍ
ى
وف){الطكر  }ُِ :عكاإافض )الكؿ) ل اليكرة وعود ))استغراؽ فراد
ب ىرًه ه
ىك ىس ى

الميكر))

)ْ)

كعدـ كركد )الجمع) مإافض ل اليكرة وعيي كياا لـ تستعمؿ لاذا

الغرض كما استيعممت لل )الكؿ) .

)ُ ) ويظر كتا ي  :الكجكه الدخومض  ،ككتا ي  :مف مزاعـ اليةاة  /التماود
)ِ ) العركؽ المغكوض صَُٔ.ُُٔ-
)ّ ) العركؽ المغكوض ص َِّ .
)ْ ) الكموات ص ِٔٔ .
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ك)الكؿ) اسـ جامد عم

صوغتل فمـ ورد ميل م تؽ  ،خّؼ

)الجمع) الذم جاّ ميل الععؿ كاسـ العاعؿ كالمععكؿ صوغاا المختمعض ،

فاختّؼ استعمالاما دلوؿ ٌوما دلوؿ عم اختّؼ معيوواما  ،كما كف هؿ
المغض يعساـ عرفكا ً
كّ مياما تعروعنا وختمؼ عف ا خر  ،ةاؿ ا ف فارس :
))فا كما )ك اؿ) فاك اسـ مكإكع لإلةاطض)) )ُ ) ))كالجوـ كالموـ كالعوف صؿ
كاةد ودؿ عم تإاـ ال يّ))

)ِ)

))كالجمع  :إد التعروؽ))

)ّ)

كذور ما ووع )الكؿ) في مكاإع ج
كالدلوؿ عم اختّؼ معيوواما كيل نا
ك
يس و
طآئً ىرهي ًفي
اف ىٍل ىزٍم ىياهي ى
)ك يكؿ ً ى
وص ف ووع فواا )الجمع) كوكلل تعال  :ى
يعيي ًو ًل){ا سراّ  }ُّ :فّ وص  ،كلوس مف المعود ف وواؿ  :كجموع يساف

كذور ما ووع )الجمع) في مكاإع ج وص
لزمياه طائره في عيول  ،ككذلؾ نا
ف ووع فواا )الكؿ) كوكلل تعال  ً) :كف ىعمى ٍو ىيا ىج ٍم ىعلي ىكةي ٍر ىيلي){الووامض  }ُٕ :فّ
))كسئؿ الم رد عف
وص  ،كلوس مف المعود ف وواؿ  :كف عمويا كمكل كةريل
ي
كف){الةجر }َّ :
ةكلل تعال
) :فى ىس ىج ىد اٍل ىمآلئً ىكضي يكمحاي ٍـ ٍ
ىج ىم يع ى
كف) ؟ فواؿ  :لك
فواؿ جاّ وكلل ) يكمحاي ٍـ) ةاطض ايجزاّ  ،فووؿ فػ) ٍ
ىج ىم يع ى
جاّت ) يكمحاي ٍـ) جةتمؿ ف وككف سجدكا كماـ في كةات مختمعات  ،فجاّت
كف) لتدؿ كف السجكد كاف مياـ في كةت كاةد  ،فدخمت ) يكمحاي ٍـ)
) ٍ
ىج ىم يع ى

كف) لسرعض الطاعض))
لإلةاطض  ،كدخمت ) ٍ
ىج ىم يع ى

)ْ)

)ُ ) مواووس المغض ص ٕٖٕ.
)ِ ) مواووس المغض ص ُٕٓ.
)ّ ) عمدة الةعاظ ُ ِّٕ/كويظر  :صائر ذكم التمووز ِ َّٗ/كتاج العركس
ََِِْ/
)ْ ) تاج العركس َُّٖٗ/
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سطت الوكؿ في رح العرؽ وف ت
ّ-المترادفاف  :أتى كجا :
ي
)ُ)
استعماج  ،في كتا ي  :طرائؽ اختّؽ الكجكه
كجاّ  ،لغض كدجلض ك
ن
ْ-المترادفاف  :النبأ كالقبر  :ةاؿ العسكرم في ))العرؽ وف الي ا

كالخ ر  :كف الي ا وككف لإلخ ار ما ج وعممل المخ ر  ،كوجكز ف وككف
الخ ر ما وعممل  ،ك ما ج وعممل ؛ كلاذا وواؿ  :تخ ريي عف يعسي  ،كج
وواؿ  :تي ئيي عف يعسي...كةاؿ عمي ف عوس

 :في الي ا معي

عظوـ

ال اف...ةاؿ ك هّؿ وده ا﵀  :كلاذا وواؿ  :سوككف لعّف ي ا  ،كج وواؿ
)ِ)

خ ر اذا المعي ))
كخ ٍ هر  ،كا﵀ تعال  :الخ ور  ،م  :العالـ كؿ يّ  ،كةاؿ ا﵀
عّف ًخ ٍ ىرةه ي
)كج يو ىي يلئ ىؾ ًم ٍذ يؿ ىخ ً و
ور){فاطر  )ّ)))}ُْ :كةاؿ ا ف فارس )) :اليكف
تعال  :ى
كال اّ كالامزة ةواسل ا تواف مف مكاف ل مكاف  ،وواؿ لمذم وي ا مف رض
ل

كةاؿ ا ف فارس )) :الخ ر  :العمـ ال يّ  ،توكؿ لي

رض  :يا ح  ،كسوؿ يا ح  :ت مف مد ل

الي ا  :الخ ر ؛ يكيل واتي مف مكاف ل مكاف))

)ْ)

مد  ،كمف هذا الوواس :

كةاؿ الراغب )) :الي ا :

ظف  ،كج وواؿ لمخ ر في
خ ر ذك فائدة عظومض وةصؿ ل عمـ ك غم ض ٌ
كةؽ الخ ر الذم وواؿ فول ي ا
ايصؿ ي ا ةت وتإمف هذه اي واّ الذّذض ٌ ،
وتعرل عف الكذب كالتكاتر كخ ر ا﵀  ،كخ ر الي ي عمول الصّة
ف
ٌ
) ُ)
كالسّـ)) )ٓ)كةاؿ )) :الخ ر  :العمـ اي واّ المعمكمض مف جاض الخ ر))

)ُ ) ويظر  :طرائؽ اختّؽ الكجكه في كتب الكجكه  ،الطرووض ايكل  :جعؿ المعظ
معايي مرادفاتل  ،لعظ ا تواف

)ِ ) العركؽ المغكوض ص ّٓ
)ّ ) مواووس المغض ص ِٖٕ
)ْ ) مواووس المغض ص ِٖٖ
)ٓ ) المعردات ص َّٓ
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ؽ ًىي وا فىتى ويكيكا ىف تي ً
ً
كً
صويكا
وف ىمييكا ًف ىجاّ يك ٍـ فىاس ه ى ى
))كةكلل تعال  :ى
)وا ىوحاىا الذ ى
ًً
و
وف){الةجرات  }ٔ :فول تي ول كيل ذا
ص ً يةكا ىعمى ىما فى ىعٍمتي ٍـ ىيادم ى
ةى ٍك نما ً ىجاىالىض فىتي ٍ
عظوما لل ةدر  ،فةول ف وتذ ت فول كوتووف  ،عكاف غمب
كاف الخ ر نوئا
ن
صةتل عم الظف ةت وعاد اليظر فول...كالعرب توكؿ لمف تتكعده  :يي ئيؾ
كً
وف ىكعىيركا ً ىما ىع ًمميكا){فصمت  }َٓ :كالي ي
 ،كمذمل ةكلل تعال  ) :ىفمىيي ىي ىلئ كف الذ ى
ةرئ الامز ك غور الامز  ،فمف همزه جعمل مف الي ا  ،كهك فعوؿ معي

كم ىخكر  ،كةوؿ معي فاعؿ ؛ يكيل
ي

مععكؿ ؛ يكيل يم ىيكا مف جاض ا﵀ تعال
)ِ)
يوي ح ا يساف ما كةي لول))
ذكر هؿ المغض كف الخ ر وعيي العمـ ال يّ ٌ ،ج كف العسكرم
كغوره مف هؿ المغض لـ وةسيكا التعروؽ ويل ك وف الي ا  ،ؿ خمطكا وياما في

المعي  ،كةد ت وكف لي كف الخ ر ذا كاف وتإمف معمكمض  ،ك
فإف الي ا وعيي

يوؿ هذه المعمكمض  ،فالي ا ج وعيي الخ ر عكاكيما وعيي يوؿ الخ ر مف مكاف ل
مكاف  ،ك يومل مف مصدره عكاوصالل ل مف وراد وصالل لول  ،فوككف ةرب
المعايي ل الي ا هك ال ّغ  ،الذم وعيي )) :الكصكؿ ل ال يّ)) )ّ) ك
الت مو ،كما في ةكلل تعال ) :الكًذوف و مل يغكف ًرس ً
اجت المك ًل ىكىو ٍخ ى ٍكىيلي ىكج ىو ٍخ ى ٍك ىف
ى يى ى ى
كً ً
ك
)وا ىوحاىا
ىة ندا ً ٌج الملى ىك ىكعى ًالمل ىةسونا){ايةزاب  }ّٗ :كةكلل تعال  :ى
ى
الر يسك يؿ ى مل ٍ ،ىما ً
ت ًر ىسالىتىلي){المائدة :
ك
ييز ىؿ ًلى ٍو ىؾ ًمف كر ى
لؾ ى عكًاف لك ٍـ تى ٍع ىع ٍؿ فى ىما ى مك ٍغ ى
ٕٔ} كالمعي  :كصؿ ل الياس ما كصمياه لوؾ  ،م  :ملغاـ ما مكغياؾ
)كًاف تىكلككٍا فىًإكيما عمى ٍو ىؾ اٍل ّىغي كالمٌل ً
ص هور ًاٍل ًع ى ًاد){ ؿ
ى ي ى
ى
ى ى
ل  ،كةاؿ تعال  :ك ع ى ٍ
)هػ ىذا ىّىغه لمكي ً
اس ىكلًيوي ىذ يركٍا ً ًل){ راهوـ }ِٓ :
عمراف  }َِ :كةكلل تعال  : :ى
)ُ ) المعردات ص ُْٕ
)ِ ) عمدة الةعاظ ُّْٓ/
)ّ ) مواووس لمعض ص ُُِ
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ً
كةكلل تعال  ً) :كف ًفي ىه ىذا لىى ن ل
وف){ايي واّ  }َُٔ :كةكلل
ّغا وى ٍكوـ ىعا ًد ى
ّغا لم ىف المك ًل ىكًر ىساجتً ًل){الجف  }ِّ :كةكلل تعال  ) :ىّغه فىاى ٍؿ
تعال ً) :ج ى ن
ً
كف){ايةواؼ  )) }ّٓ :م  :هذا الورف كما فول مف
يو ٍامى ي
ؾ ً ٌج اٍلوى ٍكيـ اٍلعىاسوي ى
ال واف ّغ مف ا﵀ لوكـ)))ُ) ك ي اه كذا كيكاه  ،وعيي مغل ك مكغل  ،كوككف

العرؽ وياما كف الت مو ،وككف عا ًما في ايمكر صغورها كك ورها  ،كالي ا وككف
خاصًا في ايمكر المامض كالعظومض ال اف  ،كةد سمي الي ي ي وًا ؛ يكيل ويوؿ
ايخ ار ما تإميتل مف معمكمات مف الكةي ل

الياس ؛ فالخ ر هك

المعمكمض  ،كالي ا هك الت مو ،اذه المعمكمض  ،فالخ ر هك ال يّ الميوكؿ ،

كالي ا هك الياةؿ ؛ لذلؾ ك
فإف الععؿ صوغل الذّث كرد مف الي ا كلـ ورد مف
الخ ر  ،فايخور لـ وات ميل ٌج اجسـ  ،كجاّ مف الي ا اجسـ كوكلل تعال :
)كلىوى ٍد جاّهـ لمف ايي اّ ما ًف ً
ول يم ٍزىد ىجهر){الومر  }ْ :م  :جاّهـ مف ال ّغ
ى ى ي ى
ى ى
كالت موغات العظومض ما فول مزدجر  ،كجاّ ميل الععؿ الماإي كوكلل تعال :
ً
ىؾ ه ىذا ةى ى ً
وـ اٍل ىخ ً يور){التةروـ  }ّ :كالمعي  :مف
)ةىالى ٍ
ت ىم ٍف ىي ىا ى ى
اؿ ىيكاىي ىي اٍل ىعم ي
يوؿ ك كصؿ لوؾ خ ر ما ةدث وييا  ،م  :مف مغؾ هذا ؟ كالععؿ

اج){الكاؼ }َُّ :
ىع ىم ن
المإارع كوكلل تعال  ) :ية ٍؿ ىه ٍؿ يي ىي يلئ يك ٍـ ً ٍ
وف ٍ
ايخ ىس ًر ى
)يل ٍّ
م  :هؿ ي مغكـ ايخسروف
ن
عماج  ،كالععؿ ايمر كوكلل تعال  :ى
ًع ًادم ىليي ىىيا اٍل ىغعيكر ك ً
وـ){الةجر  }ْٗ :كالمعي  :م ،ع ادم
ى
ي
الرة ي
ٓ-المترادفاف  :الحبكر كالسركر  :ةاؿ ا ف فارس )) :الةاّ كال اّ

الم ىةكر :
كالراّ صؿ كاةد ميواس مطرد  ،كهك ايذر في ةسف ك ااّ...ك ي
الم ىزوكف  ،ككاف وواؿ لطعوؿ الغيكم يم ىةلر ؛ ييكل كاف يو ىةلر ال عر
ال يّ ي
)ِ)
كوزويل))
)ُ ) زاد المسور ُْٕٖ/
)ِ ) مواووس المعض ص ِّٓ
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كةاؿ )) :السوف كالراّ وجمع فركعل خعاّ ال يّ  ،كما كاف مف

فالسر خّؼ ا عّف  ،وواؿ
خالصل كمستوره  ،ج وخرج يّ مف هذا ،
ٌ
السر  ،كهك اليكاح ،
سررت ال يّ سرنا
ار  ،خّؼ عميتل  ،كمف ال اب ٌ
كسمي ذلؾ ؛ يكيل مر ج يوعمىف  ،كميل السركر ؛ ييكل مر خاؿ مف الةزف))

)ُ)

كةاؿ العسكرم في ))العرؽ وف السركر كالة كر  :كف الة كر هك

اليعمض الةسيض مف ةكلؾ  :ةكرت الذكب  :ذا ةسيتل  ،كفسر ةكلل تعال :
ات فىاـ ًفي رك و
)فىاى كما الكًذوف مييكا كع ًمميكا الصكالًة ً
كف){الركـ }ُٓ :
ىٍ ى
ى
ى ى ىى
إض يو ٍة ى ير ى
يٍ
كر ؛ يكيل وككف مع اليعمض الةسيض))
م  :ويعمكف  ،عكاكيما وسم السركر ة نا

)ِ)

ً
))الة ٍ ر  :ايمر المستةسف  ،كةكلل عز كجؿ )فىاي ٍـ
كةاؿ الراغب :
ًفي رك و
كف){الركـ  }ُٓ :م  :وعرةكف ةت وظار عمواـ ىة ار
ىٍ ى
إض يو ٍة ى ير ى
)ّ )
اج يك ٍـ
يعوماـ)) كةاؿ الةم ي )) :ةكلل تعال ٍ :
)اد يخميكا اٍل ىجكيضى ىيتي ٍـ ىك ٍىزىك ي
سركف  ،ك صؿ المعظض مف
كف){الزخرؼ  }َٕ :م  :تىيعمكف  ،كةوؿ  :تي ح
تي ٍة ى ير ى

كف){الركـ  }ُٓ :معياه وعرةكف
الة ر  ،كهك ايذر المستةسف...فوكلل ي
)و ٍة ى ير ى
الة ٍ ىرة  :السركر  ،كالة رة :
كو ح
سركف ةت وظار عمواـ ىة ار يعوماـ  ،ك ى
ي
)ْ)
الة ٍ ىرة :
الة ار  :ايذر)) كةاؿ العوركز ادم )) :ك ى
الة ٍ ر ك ى
وإا  ،ك ى
اليعمض ن

)ُ ) مواووس المعض ص َْْ
)ِ ) العركؽ المغكوض ص ِٕٗ
)ّ ) المعردات ص ُُُ
)ْ ) عمدة ايلعاظ ُّٔٔ/
1193

ً
إ وض
السركر كال اجض لظاكر ذره عم صاة ل  ،ةاؿ تعال ) :فىاي ٍـ في ىرٍك ى
)ُ)
كف){الركـ  }ُٓ :م  :وعرةكف ةت وظار عمواـ ىة ار يعوماـ))
يو ٍة ى ير ى

كالةوووض كف الة كر غور السركر  ،كالذم دفع هؿ المغض ل الخمط

وياما مراف  ،ايكؿ  :تعروؼ هؿ المغض لمة كر السركر  ،ك هؿ المغض ةوف
وعرفكف المعظ وعرفكيل اةرب المعايي لول لتكإو معياه  ،ك ةرب المعايي
ل الة كر هك السركر  ،فاك تعروؼ تكإو كتوروب ج تعروؼ تطا ؽ .

الذايي  :كف وف الة كر كالسركر عّةض تّزـ  ،فالة كر ج وعيي

السركر  ،ؿ السركر مف لكازمل  ،كهك كف ا يساف ذا صا تل يعمض صا ل
السركر  ،فالسركر مف يتائج اليعمض  ،كهذا التّزـ هك ما عكر عيل العسكرم

كر ؛ ييكل وككف مع اليعمض
وكلل المذككر )) عكاكيما وسم السركر ة نا
)ِ )
ً
إ وض
الةسيض))
كتعسور الراغب كمف ت عل ةكلل تعال ) :فىاي ٍـ في ىرٍك ى
كف){الركـ  }ُٓ :وكلاـ )) م  :وعرةكف ةت وظار عمواـ ىة ار
يو ٍة ى ير ى
يعوماـ)) وجب عكسل ك ف وواؿ  :ويعمكف ةت وعرةكف ؛ ك
يف اليعمض تؤدم
ل العرح كلوس العكس ؛ ك
يف العرح مر يعسي ج وصوب ا يساف ٌج مف

ذر ةسي  ،فا يساف ج وعرح مف فراغ ٌج لس ب  ،ك هـ س اب العرح

كالسركر اليعمض الةسيض

ٔ-المترادفاف  :المشيئة كاإلرادة  :ذكر هؿ المغض كف الم وئض هي
)ّ)

ا رادة عوياا ك كف كذر المتكمموف لـ وعرةكا وياما

ؿ وياما فرؽ ساسي

ومكف وإاةل ما واتي :
)ُ ) صائر ذكم التمووز ِِّْ/
)ِ ) العركؽ المغكوض ص ِٕٗ
)ّ ) ويظر  :الصةاح لمجكهرم ص ِٕٓ كالمعردات لمراغب ص ُِٖ كلساف العرب
ٖ َُٕ-ُٔٗ/كتاج العركس ُ. َِٗ-َِٖ/
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ُ-وتجمٌ

العرؽ وياما مف خّؿ تعروؼ هؿ المغض يعساـ لكؿ

يّ اؤه نوئا كم وئض
مياما فود جاّ في كت اـ في اب ال يّ  ،ي
ئت ال ى
كوطمىؽ عم
 ،كك ٌؿ يّ وئض ا﵀ م  :م وئض ا﵀  ،كال يّ معمكـ  ،ي
المكجكد كالمعدكـ كجمعل

واّ  ،فود كدكا كف ال يّ مصدر

كالظاهر كيل مصدر معي اسـ المععكؿ  ،م  :ايمر الم يّ

ا رادة اكياا تعيي الطمب

)ِ)

)ُ)

اّ ،

كعرفكا

))كالعرؽ وف الطمب كا رادة كف ا رادة ةد تككف

مإمرة ج ظاهرة  ،كالطمب ج وككف ٌج لما دا ععؿ ك ةكؿ  ،كهؿ مة ٌؿ
ا رادة الرس ك الومب  ،فول خّؼ)))ّ) كةاؿ الراغب )) :كالم وئض عيد كذر
المتكمموف كا رادة سكاّ  ،كعيد عإاـ  :الم وئض في ايصؿ وجاد ال يّ

عكاصا تل  ،عكاف كاف ةد يوستعمؿ في التعارؼ مكإع ا رادة  ،فالم وئض مف
ا﵀ تعال هي ا وجاد  ،كمف الياس هي ا صا ض  ،ةاؿ  :كالم وئض مف ا﵀

توتإي كجكد ال يّ  ،كلذلؾ ةوؿ  :ما اّ ا﵀ كاف كما لـ و ا لـ وكف ،

كا رادة ميل ج توتإي كجكد المراد  ،ج مةالض...كم وئتل ج تككف ٌج عد
م وئتل ) م  :م وئض ا يساف ج تككف ٌج عد م وئض ا﵀) ركم كيل لما يزؿ
ً
ً
ً
وـ){التككور  }ِٖ :ةاؿ الكعار  :ايمر
ةكلل تعال ) :ل ىمف ى اّ مي يك ٍـ ىف ىو ٍستىو ى
كف ً ٌج ىف
اؤ ى
)ك ىما تى ى ي
لويا ف ئيا استوميا عكاف ئيا لـ يستوـ  ،فايزؿ ا﵀  :ى
ً
ىو ى اّ المكلي ىر ح
وف){التككور  )ْ)))}ِٗ :كةاؿ )) :كا رادة ميوكلض مف راد
ب اٍل ىعالىم ى
ً
اسما ليزكع اليعس ل ال يّ مع
وركد  :ذا سع في طمب
ي
يّ...كجع ىؿ ن
ععؿ...فإذا استعمؿ في ا﵀ فإكيل راد ل
ععؿ ك ج يو ى
الةكـ فول اكيل وي غي ف يو ى
)ُ ) ويظر  :المصادر السا وض يعساا .
)ِ ) ويظر  :العوف ص ّٕٔ كمواووس المغض ص َّٔ كلساف العرب ٔ.ِٓٗ/
)ّ ) تاج العركس ٖ.َٕ-ٔٗ/
)ْ ) المعردات ص ُِٖ.
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الميتا دكف الم د فإكيل وتعال عف معي اليزكع  ،فمت ةوؿ راد ا﵀ فمعياه

ةكـ فول كيل كذا كلوس كذا))

)ُ)

كةكؿ الراغب )) :كلذلؾ ةوؿ  :ما اّ ا﵀ كاف كما لـ و ا لـ وكف))

ةد كرد في الةدوث فعف عض يات الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ  ،كيل ةاؿ
لاا  :ةكلي ةوف تص ةوف  :س ةاف ا﵀ ك ةمده  ،كج ةكة ٌج ا﵀  ،ما اّ
ا﵀ كاف كما لـ و ا لـ وكف  ،عمـ كف ا﵀ عم كؿ يّ ةدور  ،ك كف ا﵀ ةد
ك
ةالاف ةوف وص ية ًعظ ةت ومسي  ،كمف
عمما  ،مف
ةاط كؿ يّ ن
ك
ةالاف ةوف ومسي يةعظ ةت وص )ِ) كعف زود ف ذا ت كف الي ي صم ا﵀
عمول كسمـ عممل دعاّ ك مره ف وتعاهد ل همل كؿ وكـ  ،ةؿ ةوف تص
)ّ)

ئت كاف كما لـ ت ا لـ وكف
ل وؾ الماـ ل وؾ...ما ى
المشػػيئة كاإلرادة مػػف ا﵀  :ذهػػب هػػؿ المغػػض ل ػ

:

كف الم ػػوئض تعيػػي

ا رادة  ،فعي يةك ةكلؾ  :اّ ا﵀ كذا  ،معياه عيػدهـ  :راد ا﵀ كػذا  ،كلػوس

ايمر ما ذه كا لول  ،ؿ المعي في الةوووض  :كجد ا﵀ كػذا  ،كهػذا مػا صػرح
ل الراغب وكلل المذككر ))فالم وئض مف ا﵀ تعال هي ا وجاد  ،كمػف اليػاس

هي ا صا ض)) كلذا ك
فإف ةكلل صم ا﵀ عمول كسػمـ  :مػا ػاّ ا﵀ كػاف كمػا لػـ
و ػػا ل ػػـ وك ػػف  ،ج وعي ػػي  :م ػػا راده ا﵀ ك ػػاف  ،كم ػػا ل ػػـ و ػػرده ل ػػـ وك ػػف  ،ػػؿ
المعي  :ما ةدذل ا﵀ كاف  ،كما لػـ وةدذػل لػـ وكػف  ،ك مػا ي ػاه ا﵀ كػاف ،
كف ال ػػيّ كالم ػػوئض مصػػدر

وإػػا عمػ
كمػػا لػػـ وي ػػئل لػػـ وكػػف  ،كةػػد جمعػكا ن
ػػاّ  ،فوكػػكف معيػػاه فػػي ايصػػؿ كالةوووػػض ك عػػد التصػػرؼ صػػوغض الععػػؿ  :مػػا

وكاه ا﵀ كاف كما لـ يو ى لو ٍئل لـ وكف  ،معي  :ما جعمل ا﵀ نوئا كاف  ،كما لـ

)ُ ) المعردات صُِْ.
)ِ ) جمع العكائد ِ.ْٗٗ/
)ّ ) جمع العكائد ِ.َُٓ/
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وجعمل نوئا لػـ وكػف  ،ك عػد ةػذؼ مػا جػاز ةذفػل لدجلػض السػواؽ عموػل  ،وكػكف

لح لػػـ وكػػف  ،ك عػػد رجػػاع الععػػؿ ل ػ
التوػػدور  :مػػا ػكواى ا﵀ كػػاف كمػػا لػػـ يو ى ػو ٍ
صػػوغتل التػػي كػػاف عمواػػا  ،وصػ التوػػدور  :مػػا ػػاّ ا﵀ كػػاف كمػػا لػػـ و ػػا لػػـ
وك ػػف  ،كه ػػك التركو ػػب ال ػػذم ج ػػاّ ف ػػي الة ػػدوث  ،كه ػػذا الو ػػكؿ ال ػػذم ج ػػاّ ف ػػي

ػر ٌج ذا كػاف
لح م نا
الةدوث وورر ةوووض كاةعػض كف ا يسػاف ج ومكػف لػل ف يو ى ػو ى
ػر لػـ وػرده ا﵀  ،كهػذه
هذا ايمر ةػد ى ػوكاه ا﵀ سػ ةايل  ،لكيػل ومكػف ف وروػد م نا
ػيّ كج
ا رادة الممكي ػ ػػض م ػ ػػف ا يس ػ ػػاف عمػ ػ ػ ةس ػ ػػموف  ،ايكؿ  :ف ورو ػ ػػد ال ػ ػ ى
وستطوع فعمل  ،كاف ورود الخمكد في الديوا  ،لكيل ج وستطوع ف يو ىخملد يعسل ؛
ك
ػيّ
يف الخمػػكد ل ػػـ و ػاٍه ا﵀  ،كم ػػا ل ػـ و ػػا لػػـ وك ػػف  ،كالذػػايي  :ف ورو ػػد ال ػ ى
كوععمل  ،كاف ورود الزيا كوزيي ؛ ك
يف الزيا مما اّه ا﵀  ،م  :مما جعمل ا﵀
ػوئا  ،كمػػا ػػاّ ا﵀ كػػاف  ،فا يسػػاف ك فعالػػل جموعاػػا خورهػػا ك ػػرها مػػف خمػػؽ
ػن

ا﵀  ،فا يساف ج وخمؽ فعالل  ،عكاكيما وكػكف السػ ب فػي ةػدكذاا  ،لػذلؾ وذػاب
عم فعؿ خورها  ،كوعاةب عم فعؿ رها .

فالم وئض في ةكلل صم ا﵀ عمول كسمـ  :ما اّ ا﵀ كاف كما لـ و ا

جموعا  ،ك
يف هذا هك الكائف  ،فكما اّ
لـ وكف  ،ت مؿ مكر الخور كال ر
ن
ايكؿ ك راده لع اده  ،ك اّ الذايي
ا﵀ الخور اّ ال ر  ،لكيل س ةايل اّ
ى
كلـ ورده لع اده  ،ف اّ ما اّ ك راد ما راد جخت ار الياس لوموز مؤمياـ مف

مذّ اّ العدؿ كالععض كايمايض ك رادها  ،ك اّ الظمـ ،
كافرهـ  ،فا﵀ س ةايل ن
كالزيا  ،كالخوايض  ،لكيل ما رادها  ،ك اّ الوسر ك راده  ،ك اّ العسر كلـ

ود ً يك يـ اٍل يع ٍس ىر){ال ورة :
ود المٌلي ً يك يـ اٍليو ٍس ىر ىكجى يو ًر ي
)و ًر ي
ورده ؛ لذلؾ ةاؿ س ةايل  :ي
ُٖٓ} كالمعي  :ورود ا﵀ كـ الوسر الذم اّه  ،ك راده  ،كج ورود كـ
العسر الذم اّه  ،كما راده  ،كهذه رادة ر ايوض تككف عد الم وئض  ،كهياؾ
رادة ذايوض تككف ة ؿ الم وئض كهي التي اا اّ ما اّ  ،كما جاّ في ةكلل
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تعال ً) :كي ىما
كةكلل تعال :

ً و
ةى ٍكليىيا ل ى ٍيّ ً ىذا ىىرٍد ىياهي
)ًكي ىما ٍىم يرهي ً ىذا ىىر ىاد ى ٍونئا

كف){اليةؿ }َْ :
ىف كيوي ى
كؿ لىلي يكف فىىو يك ي
كف){وس }ِٖ :
ىف ىووي ى
ٍ
كؿ لىلي يك ٍف فىىو يك ي

فالعرؽ كما ةميا وف الم وئض كا اردة جمي ك ساسي  ،فكوؼ وص
كف ً ٌج ىف ىو ى اّ المكلي) معي  :كما
ن
اؤ ى
)ك ىما تى ى ي
مذّ ف يجعؿ ةكلل تعال  :ى
ترودكف ٌج ف ورود ا﵀ ؟! ك
مكر كذورة  ،عكاف
يف ا يساف ومكف لل ف ورود نا
كاف ا﵀ س ةايل ج ورودها ؛ فا رادة عمؿ ةم ي  ،كلوس الع رة ما ورود ،

عكاكيما

)ك ىما
ى
معي

ععؿ ما ورود  ،م  :الع رة ما و اؤه ج ما وروده فوككف ةكلل تعال :
كف ً ٌج ىف ىو ى اّ المكلي) معياه  :كما تي ئكف نوئا ٌج ف وي ئل ا﵀ي ،
اؤ ى
تى ى ي
 :كما تجعمكف مف يّ نوئا ٌج ما وخمول ا﵀ي كوجعمل نوئا .
المشيئة كاإلرادة مف اإلنساف  :مف خّؿ تعروؼ هػؿ المغػض لمم ػوئض

كا رادة اتإػ ػ

كف ػػاّ م ػػف ا يس ػػاف تعي ػػي ا ص ػػا ض  ،كم ػػا راد فتعي ػػي مي ػػل

الطمب  ،مع مّةظض العػرؽ المػذككر ويامػا )) كف ا رادة ةػد تكػكف مإػمرة ج
ظاهرة  ،كالطمب ج وككف ٌج لما دا ععػؿ ك ةػكؿ  ،كهػؿ مةػؿ ا رادة الػرس
ك الومػػب  ،فوػػل خػػّؼ))

)ُ)

كج وكػػكف ػػوف صػػاةب الم ػػوئض كتةووػػؽ مػػا ػػاّ

فاص ػػؿ زمي ػػي  ،كوك ػػكف ػػوف ا رادة عكاص ػػا ض المػ ػراد مام ػػض زميو ػػض  ،كه ػػي م ػػف
ػز ك وعػػدؿ
ا يسػػاف ةػػد تطػػكؿ ك توصػػر  ،كةػػد ج وصػػوب ا يسػػاف م ػراده عجػ نا
عيػػل لسػ ب  ،يكياػػا ميػػل تكػػكف كمعيػ يػػكل  ،كمػػا ػػاّ فإكياػػا تعيػػي ميػػل جعػػؿ

ال يّ نوئا .
ك ما كف الم وئض تعيي وجاد ال يّ  ،فاي تعيي ةصكؿ الم يّ ،
كا رادة ج تعيي ةصكؿ المراد عد ؛ ك
يف ا رادة تعيي الطمب  ،فاي كمعي

عزـ  ،ك يكل  ،ك كمعي ىة ىك ىـ كلـ ويعذ الةكـ عد ؛ ك
يف الم وئض فعؿ
ةسي  ،كا رادة فعؿ ةم ي  ،فالم وئض مف ا يساف تعي اكتساب ال يّ

)ُ ) تاج العركس ٖ.َٕ-ٔٗ/
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كةصكلل  ،كا رادة تعيي طمب ال يّ  ،فوككف العرؽ وياما كالعرؽ وف
)ُ)

الكجكد كالعدـ  ،فوكلؾ  :اّ فّف الزيا

وعيي كيل زيا  ،كةكلؾ  :راد فّف

الزيا  ،وعيي كيل لـ وزف  ،عكاكيما راده كطم ل  ،كةد وغور المرّ رول  ،فوعدؿ
عف طم ل كع كما راده  ،ك وعجز عف فعمل ؛ كلاذا ك
فإف ا﵀ س ةايل وةاسب
مف اّ الزيا  ،ك كرع جمده ك رجمل  ،كلكف ج وةاسب مف راد الزيا  ،كلـ

يو ى لرع جمده ك رجمل  ،فالم وئض غور ا رادة ٌج كف الذم كهـ هؿ المغض
كالتعسور كةدة معيوواما هك وكع كإع الم وئض مكإع ا رادة في كّـ

صرح ل الراغب وكلل المذككر )) :الم وئض في ايصؿ
الياس  ،كهذا ما ك
)ِ)

وجاد ال يّ عكاصا تل  ،عكاف كاف ةد يوستعمؿ في التعارؼ مكإع ا رادة))
مشيئة ا﵀ كمشيئة اإلنساف  :جعتوػاد هػؿ المغػض كف المكجػد لم ػيّ

هػػك ا﵀ كةػػده سػ ةايل  ،لػػـ وجعمػكا الم ػػوئض مػػف ا يسػػاف معيػ
ؿ جعمكها معي

وجػػاد ال ػػيّ

صا ض ال يّ  ،كهػذا تةروػؼ كاإػ لمدجلػض  ،فمػك راد ا﵀

ػدج
ػذّ  :فمػف صػاب ذكػره  ،ن
س ةايل معي ا صا ض جستعمؿ لعظاا كةاؿ م ن

ػاف
مف ف ووكؿ ) :فى ىمف ى اّ ىذ ىك ىرهي){المدذر  }ٓٓ :كا﵀ س ةايل ةد ارؾ ا يس ى
)كًا ىذا لىوي ػكٍا
فػػي صػػعاتل  ،كيسػػب لوػػل مػػف صػػعاتل  ،فمػػف ايكؿ ةكلػػل تعػػال  :ى ع
الك ػ ًػذوف مييػ ػكٍا ةى ػػاليكٍا مكي ػػا عكًا ىذا ىخمى ػػكٍا ًلىػ ػ ى ػػو ً
اطويً ًا ٍـ ةى ػػاليكٍا ًكي ػػا ىم ىع ٍك ػ ٍػـ ًكي ىم ػػا ىي ٍة ػ يػف
ى
ٍ
ى ى
ى ى
ً
ً
ػكف){ال ورة :
لّ ً ًاػ ٍػـ ىكىو يم ػ حد يه ٍـ فػػي طي ٍغ ىوػػاي ًا ٍـ ىو ٍع ىمايػ ى
يم ٍس ػتى ٍا ًزيؤ ى
كف {ُْ} المٌػػلي ىو ٍسػػتى ٍا ًز ي
ُٓ} فوػ ػػد ةا ػ ػػؿ ال ػ ػػارئ عػ ػػز كج ػ ػػؿ اسػ ػػتازاّه اسػ ػػتازاّ ال ػ ػػر  ،لكػ ػػف ل ػ ػػوس

)ُ ) جاز ف وواؿ  :اّ ا﵀ الزيا  ،كالمعي  :ىيل  :خمؽ س ا ل كمودماتل  ،فاس ا ل
كجكد الرجؿ كالمرة  ،ككجكد ال اكة الجيسوض في كمواما  ،كا﵀ هك الذم خمؽ الرجؿ
كالمرة  ،كخمؽ الموؿ وياما  ،فمك لـ وخمؽ ا﵀ ا يساف ك اكتل  ،لما ةصؿ الزيا  ،كذلؾ
كؿ فعؿ وععمل ا يساف  ،كةد مي ا﵀ لكؿ يساف الودرة عم فعؿ الخور  ،كالودرة عم
فعؿ ال ر  ،كةد مره ا﵀ ععؿ ايكؿ  ،كيااه عف فعؿ الذايي  ،مف جؿ امتةايل كاخت اره
)ِ ) المعردات صُِْ.
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اسػػتازاؤهـ كاسػػتازائل  ،فاسػػتازاؤه ةػػؽ  ،كاسػػتازاؤهـ اطػػؿ  ،كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل
ودكف ىك ٍو ندا {ُٓ} ك ً
ً
ود ىك ٍو ندا){الطارؽ  }ُٓ-ُْ :ككود ال ر
ىك ي
تعال ً) :كياي ٍـ ىوك ي ى
ى
كف ىكىو ٍم يك يػر المٌػلي ىكالمٌػلي
)كىو ٍم يك يػر ى
لوس ككود ا﵀ سػ ةايل  ،كمػف ذلػؾ ةكلػل تعػال  :ى
ً
وف){اييعػػاؿ  }َّ :كمػػف الذػػايي كف ا﵀ سػ ةايل ةػػد ةصػػر الاداوػػض
ىخ ٍوػ يػر اٍل ىماك ًر ى
ىإ ػ كؿ المٌػػلي ىك ىمػػف
كف ىف تى ٍاػ يػدكٍا ىمػ ٍػف ى
كا إػػّؿ عم ػ يعسػػل فوػػاؿ تعػػال ) :ىتيًروػ يػد ى
يو ٍ ً ً
ً
ً
)كلىػ ٍػك ى ػػاّ المٌػػلي
إػػمؿ المٌػػلي ىفمىػػف تىجػ ىػد لىػػلي ىس وّن){اليسػػاّ  }ٖٖ :كةػػاؿ تعػػال  :ى
لكف و ً
ً
ً
إ حؿ ىمف ىو ى اّ ىكىو ٍاًدم ىمف ىو ى اّ){اليةؿ  }ّٗ :كمػع
لى ىج ىعمى يك ٍـ ي كمضن ىكاة ىدةن ىك ي
)ككدت
ذلػػؾ فوػػد يسػػب ا﵀ سػ ةايل ا إػػّؿ لػ ا يسػػاف  ،فوػػاؿ جػػؿ كعػػّ  :ى
اب لىك و ً
طكآئًعىضه لمف ٍ ً
ًح
كف){ ؿ
إمح ى
ٍ
ىه ًؿ اٍلكتى ً ٍ ي
كف ً ٌج ىيعي ىسػاي ٍـ ىك ىمػا ىو ٍ يػع ير ى
كي يك ٍـ ىك ىما يوإم ى
ً
عم ػراف  }ٔٗ :كةكلػػل تعػػال ً) :ف وػ ٍػدع ً
كف ً ٌج
كف مػػف يدكيًػػل ً ٌج ً ىياذنػػا ى عكًاف ىوػ ٍػد يع ى
ى ي ى
ً
ً ً ً
ى ػ ٍػوطى نايا كم ًرو ػ نػدا {ُُٕ} لكع ىيػػل المٌػػل كةىػ ى ً
كإ ػػا
ػاؿ جتكخػ ػ ىذ كف مػ ٍػف ع ى ػػاد ىؾ ىيصػػونا كم ٍع ير ن
ى ي يى
ًك
ىهػ ىػؿ اٍل ًكتىػ ً
ػاب جى تى ٍغمي ػكٍا
)وػػا ٍ
{ُُٖ} ىكييإمكياي ٍـ){اليسػػاّ  }ُُٗ :كةكلػػل تعػػال  :ى
ىهػػكاّ ةىػػكوـ ةىػ ٍػد ح ً
كً
ًفػػي ًدوػػيً يك ٍـ ىغ ٍوػ ىػر اٍل ىة ػ ل
ػر
ىإػػمحكٍا ىكذًوػ نا
إػػمكٍا مػػف ةىٍ ػ يؿ ىك ى
ى
ؽ ىكجى تىت يع ػكٍا ٍ ى ٍ
ً
إػمحكٍا ىعػػف سػػكاّ ال كسػ ً ً
يمػوػـ
وؿ){المائدة  }ٕٕ :كةكلػػل تعػال ) :ةىػ ى
ىك ى
ػاؿ ٍاد يخميػكٍا فػػي ى
ىى
ػت ًمػػف ةىػٍ مً يكـ لمػػف اٍل ًجػ لػف كا ً يػ ً
ػس ًفػػي الكيػ ً
يختىاىػػا
ػت ٍ
ػت ي كمػضه لك ىع ىيػ ٍ
ػار يكمك ىمػػا ىد ىخمىػ ٍ
ةىػ ٍػد ىخمىػ ٍ
ى
ً
ً
كيا فىػػآتً ًا ٍـ
ػت ٍ
وعػػا ةىالىػ ٍ
ىإػػمح ى
يخػ ىػر ي
اه ٍـ ييكجى يهػ ٍػـ ىر ىكيػػا ىه ػ يػؤجّ ى
ىةتكػ ً ىذا ا كد ىاريك ػكٍا فواىػػا ىجم ن
إػػع ه ً ك
ً
ػار ةىػ ى ً
ع ػ ىذا ا ً
إػ ٍػععنا لمػ ىػف الكيػ ً
ػكف){ايعراؼ }ّٖ :
ى ن
ؼ ىكلى ػػكف ج تى ٍعمى يمػ ى
ػاؿ ل يكػ ٍّػؿ ٍ
ىإ كؿ ًف ٍرىع ٍك يف ةى ٍك ىملي ىك ىما ىه ىدل){طل }ٕٗ :
)ك ى
كةكلل تعال  :ى
ككذلؾ يسب الاداوض لػ ا يسػاف فوػد يسػ اا لػ ي وػل المصػطع فػي
صػػر و
ػؾ لىتىا ًػدم ًلىػ ً
اط حم ٍستىًو ووـ){ال ػكرل  }ِٓ :كيسػ اا لػ
ةكلػل تعػػال  :ى ع
)كًاكيػ ى ٍ
ى
كف ًػػاٍل ىة ل
ؽ ىكًػ ًػل
كس ػ ي كم ػضه ىو ٍاػ يػد ى
)ك ًمػػف ةىػ ٍػكًـ يم ى
ةػػكـ مػػف ع ػػاده فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى
ً
كف ًاٍل ىة ل
ؽ ىكً ًل
)ك ًم كم ٍف ىخمى ٍو ىيا ي كمضه ىو ٍا يد ى
ىو ٍعدلي ى
كف){ايعراؼ  }ُٓٗ :كةكلل تعال  :ى
ً
ً
كف
)ك ىج ىعٍم ىيػ ػ ػ ػ ػ ي
ػاه ٍـ ىئ كم ػ ػ ػ ػ ػضن ىو ٍاػ ػ ػ ػ ػ يػد ى
ىو ٍعػ ػ ػ ػ ػػدلي ى
كف){ايعراؼ  }ُُٖ :كةكلػ ػ ػ ػ ػػل تعػ ػ ػ ػ ػػال  :ى
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ً
ً
ً
كف ًا ٍىم ًرىيػػا لى كم ػا
)ك ىج ىعٍم ىيػػا مػ ٍػياي ٍـ ىئ كم ػضن ىو ٍاػ يػد ى
ا ٍىم ًرىيا){ايي وػػاّ  }ّٕ :كةكلػػل تعػػال  :ى
ص ى يركا){السجدة }ِْ :
ى
فاجس ػػتازاّ  ،كالكو ػػد  ،كالة ػػرب  ،كالمك ػػر  ،كا إ ػػّؿ  ،كالاداو ػػض ،
ت يعس ػػاا لػ ػ ا﵀ كال ػػر ٌج كف
ه ػػذه الص ػػعات كايفع ػػاؿ كيةكه ػػا  ،عكاف يي وسػ ػ ٍ
الميسك ض ل ا﵀ لوست كالميسك ض ل ال ر  ،فػا﵀ وإػةؾ كوغإػب كوػتكمـ
كويزؿ مف العرش ل السماّ الديوا  ،لكف لوس كما وإةؾ ال ر كوغإػ كف
كوتكممكف كويزلكف  ،هذه هي الةوووض كج

كاؿ فواا ير عض مكر:

ايمػ ػػر ايكؿ  :كف ا﵀ س ػ ػ ةايل فصػ ػػؿ هػ ػػذا ا
كموع ال ً
ً
ً ًً
ص يور){ال كرل  }ُُ :فموس كمذؿ ا﵀ يّ
)لى ٍو ىس ىكم ٍذمل ى ٍي هّ ىك يه ىك الس ي ى
ج في ذاتل كج في صعاتل .

ػ ػػكاؿ وكلػ ػػل تعػ ػػال :

ايمر الذػايي  :كف كػؿ ػيّ وععمػل ال ػر ج وكػكف ٌج عػد ف و ػاّه

ا﵀  ،فم ػػوئتاـ مسػ كةض م ػػوئتل  ،فخػػالؽ كػػؿ ػػيّ كمكجػػده كمي ػػئل هػػك ا﵀

ػوئا ي ػػاه ا﵀ ة ػػؿ
ػوئا ج ػ ن
كةػػده  ،كج وسػػتطوع ال ػػر ف وي ػػئكا ك وععم ػكا ػ ن
كف ً ٌج ىف
ػاؤ ى
)ك ىمػػا تى ى ػ ي
ذلػػؾ  ،كهػػذا مػػا تإػػميل كػػؿ كإػػكح ةػػكؿ ا﵀ تعػػال  :ى
ك
كف ً ٌج ىف ىو ى ػػاّ المكػػلي ىر ح
ب
ػاؤ ى
)ك ىمػػا تى ى ػ ي
ىو ى ػػاّ الملي){ا يسػػاف َّ} كةكلػػل تعػػال  :ى
ً
كف
وف){التككور  }ِٗ :كةكلػػل تعػػال ) :فى ىمػػف ى ػػاّ ىذ ىكػ ىػرهي {ٓٓ} ىك ىمػػا ىو ػ ٍذ يك ير ى
اٍل ىعػػالىم ى
ً ٌج ىف ىو ى اّ المكلي){المدذر }ٓٔ :
ايمػػر الذالػػث  :يسػػب ا﵀ س ػ ةايل الم ػػوئض ل ػ ا يسػػاف ؛ يكيػػل يوع ػ حد

الس ػ ب فػػي ي ػػائاا  ،فوػػد يسػػب ا﵀ س ػ ةايل ل ػ فرعػػكف كيػػل إػػؿ ةكمػػل فػػي
ىإ كؿ ًف ٍرىع ٍك يف ةى ٍك ىملي ىك ىما ىه ىدل){طل  }ٕٗ :يكيل كاف الس ب في
)ك ى
ةكلل تعال  :ى
إّلاـ  ،ؿ يسب راهوـ عمول السّـ ل ايصػياـ كياػا إػمكت اليػاس مػع
كياػػا ةجػػار ج تسػػمع كج ت صػػر كج تعوػػؿ كج تإػػر كج تيعػػع  ،ةػػاؿ تعػػال :
ً
اجعػ ٍػؿ هػ ػ ىذا اٍل مىػ ىػد ًمنيػػا ك ٍ ً
)كًا ٍذ ةىػ ى ً ً
وـ ىر ل
اـ
ىع
ب ٍى ى
ى
اجيي ٍ يػػي ىكىي ػ كي ىف كي ٍعيػ ىػد اي ٍ
ىصػ ىػي ى
ػاؿ ٍ ػ ىػراه ي
ى
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ػر لمػ ىػف الكي ً
{ّٓ} ىر ل
ػاس){ راهوـ  }ّٓ-ّْ :فوػػد يسػب لواػػا
ىإػمىٍم ىف ىكذًو نا
ب ًكياي كػف ٍ
كي ك
ور مف الياس  ،يكياا كايت الس ب في إّلاـ .
اف إممف كذ نا

ايمر ال ار ع  :كف ا﵀ س ةايل ةادر عم
وععؿ م فعؿ كاف ٌ ،ج كيل جؿ كعّ ميةل كم ككيل مف فعؿ الخور كمف فعؿ
ف وميع ا يساف مف ف

ال ر  ،جخت اره وععؿ ايكؿ ـ وععؿ الذايي ؟! كلاذا مي

ا﵀ ا يساف

خور كما ورإي ا﵀ ـ و اّ نار كما وغإب ا﵀ ؟!
الم وئض جخت اره  ،و اّ نا
ت ػ ٌػوف ٌف ايلعػػاظ المترادفػػض فػػي الوػػرف الك ػروـ تتوػػارب فػػي معايواػػا كج
خاصػ ػػض  ،كهػ ػػي
ػتد ترادفاػ ػػا وياػ ػػا فػ ػػركؽ معيكوػ ػػض
تتطػ ػػا ؽ  ،كهػ ػػي مامػ ػػا ا ػ ػ ٌ
ٌ
يف التإػموف
الموصكدة في الورف الكػروـ ؛ فػّ تإػموف ذف فػي كتػاب ا﵀ ؛ ٌ
ةائـ عم

ساس تطا ؽ ايلعاظ في معايواا ج عم ترادفاا .

ظف كأقكاتىا :
المبحث القامس  :التضميف في باب َّ

ذهػػب هػػؿ اليةػػك ل ػ ٌف )ظػ ٌػف) ك خكاتاػػا تيصػػب مععػػكلوف صػػماما
م تػػد كخ ػػر  ،كه ػػذا هػػك ال ػػائع فػػي كتػػب الية ػػك  ،كالصػػةو ٌف الميص ػػكب

ذايوػػا  ،هػػك فػػي الةوووػػض ةػػاؿ كلػػوس مععػػكؿ ،
الذػػايي الػػذم يوعػ ىػرب مععػػكنج ػػل ن
كهذا ما وكيتيل ك ذ تحل ايدلض الدامغض  ،في ةث لي عيكاف  :الميصكب الذػايي
لػ ك
الةالوػػض  ،كهػػك ةػػد ال ةػػكث التػػي
ػ)ظف) ك خكاتاػػا  ،ع ار ػػل ػػوف
المععكلوػػض ك ٌ
ٌ
تإمياا كتا ي  :مف مزاعـ اليةاة .
ك غمب فعاؿ ك
ظف ك خكاتاا كردت في كاهد ةريوض كذورة متعدوض ل

دلوّ
دج مف ف وتخذكا مف هذه ال كاهد ن
مععكؿ كاةد  ،كاليةاة كالمعسركف ن
عم

طّف الواعدة المذككرة  ،ك تعدوماا  ،راةكا

ذ اتاا عف طروؽ

يخر لة ٌؿ
التإموف  ،كفوما واتي دراسض ايفعاؿ التي إميكها معايي فعاؿ ى
م كم ض تعدواا لمععكؿ كاةد ك لتسكو ،تعدواا لمععكلوف الكاردة في الورف
الكروـ  ،كةس ما رت اا ا ف عووؿ
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ةاؿ ا ف عووؿ في رةل يلعوض ا ف مالؾ )) :ظ كػف ك خكاتاػا  ،كتيوسػـ

ل ةسموف  ،ةدهما  :فعاؿ الومكب  ،كالذايي  :فعاؿ التةكوػؿ  ،فا كمػا فعػاؿ

الومػػكب فتيوسػػـ ل ػ ةس ػموف  ،ةػػدهما مػػا وػػدؿ عم ػ الووػػوف  ،كذكػػر المصػػيؼ
مياا خمسض  :رل  ،كعمـ  ،ككجد  ،كدرل  ،كتى ىعمك ٍـ  ،كالذػايي ميامػا  :مػا وػدؿ
عم ػ الرجةػػاف  ،كذك ػػر المصػػيؼ ميام ػػا ذمايوػػض  :خ ػػاؿ  ،كظػ كػف  ،كةس ػػب ،

كهب...هذا ما وتعمؽ الوسػـ ايكؿ مػف فعػاؿ
كزعـ  ،كع كد  ،كةجا  ،كجعؿ ٍ ،
هػػذا ال ػػاب  ،كهػػك فعػػاؿ الومػػكب  ،ك كمػػا فعػػاؿ التةكوػػؿ  ،كهػػي الم ػرادة وكلػػل

وإػا لػ مععػكلوف صػماما
)وعيي ةكؿ ا ف مالػؾ)  :كالتػي كػػ)صكورا) فتتعػدل ن
كرت الطػوف خزفنػػا ،
ص ػو ي
صػوكر  :يةػك ى
الم تػد كالخ ػر  ،كعػ ٌػدها عإػاـ سػ عض  ،ى
)كةىػ ًػد ٍم ىيا ًلى ػ ىمػػا ىع ًممي ػكا ًمػ ٍػف ىع ىمػ وػؿ فى ىج ىعٍم ىيػػاهي ىه ىػػاّ
كجعػػؿ  :يةػػك ةكلػػل تعػػال  :ى
ص ػكوريي ،
كرا){العرةػػاف  }ِّ :ى
ككهػ ى
ػب :كوػػكلاـ  :كه يػػي ا﵀ فػػداؾ  ،م  :ى
كميذي ن
ىج نرا){الكا ػػؼ  }ٕٕ :كاتخ ػػذ  :كوكل ػػل
ت ىعمى ٍو ػ ًػل ٍ
كتخ ػػذ  :كوكل ػػل تع ػػال ) :لىتى ًخػ ػ ٍذ ى
ً ً
تعػػال  :ك
وـ ىخمًوّن){اليسػػاّ  }ُِٓ :كتػػرؾ  :كوكلػػل تعػػال :
)كات ىخ ػ ىذ المٌػػلي ٍ ػ ىػراه ى
ى
)ُ)
ً
و
ً
إاي ٍـ ىو ٍك ىمئذ ىو يمك يج في ى ٍع و
ض){الكاؼ  }ٗٗ :كركد))
)كتىىرٍك ىيا ى ٍع ى
ى
ةاؿ ا ف مالؾ  )) :خكات ةسب  ،هي ايفعاؿ الموتإوض مععكلوف
جاعا ،
وما  ،كخمتل
هما في ايصؿ م تد كخ ر  ،يةك :
ظييت ز ن
ي
ن
ودا كر ن
ذلوّ
خوّ  ،كروتل ج نايا  ،ككجدتل سعوانا  ،كصكورتل ن
ةموما  ،كعممتل ن
كزعمتل ن
)ِ)
عدكا  ،كجعمتل ميسوًا))
 ،كاتخذتل ك
كةكلاـ تعدم هذه ايفعاؿ ل

مععكلوف جعمكه هك الواعدة كةرنيا

ميزج  ،لذلؾ ل كما كردت متعدوض ل
كن
وع لدلكا الواعدة في هذه ايفعاؿ  ،ؿ إميكها معايي فعاؿ خرل  ،م :

مععكؿ كاةد في الكّـ العصو  ،لـ

)ُ) رح ا ف عووؿ ُْٔ.َّْ-
)ِ ) عمدة الةافظ كعدة الّفظ ُ.ُِّ/
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عمدكا ل

تغوور المعي

مف جؿ ف ج وعدلكا ةاعدة مف صيعاـ  ،فا ف

مالؾ عد ف ذكر الواعدة المذككرة ةاؿ )) :مت تيصب هذه ايفعاؿ مععكنج

وت
اتامت  ،ك
ظييت معي :
اةدا؟  :ف رود
ك ن
فت  ،ك ر ي
عممت معي  :عر ي
ي
ي
ي
اتخذت معي :
ت  ،ك
رموت  ،ك
صرت ك
معي :
ي
كجدت معي  :ص ي
ي
ي
ي
ت  ،تع كد ًت ل مععكؿ
عممت ك
جعمت معي :
ت،ك
لووت ك كج ي
ي
ي
ي
اكتس ي

عمت معي
اختمت ك
ت معي
ظمعت  ،ك ز ي
ي
ي
كاةد  ،عكاف رود ًخٍم ي
)ُ)
يت...كره معي صره))
استغيوت ك
كجدت معي
ك
ةودت ك ةز ي
ي
ي
ي
أفعاؿ اليقيف  :كهي كما تودـ  ،خمسض فعاؿ  :رل  ،كعمـ  ،ككجد
 ،كدرل  ،كتعمك ٍـ
ُ-رأل  :الم اكر في كتب اليةك كف )رل) توسـ ل ةسموف
تكعمت ،
ي

صروض كةم وض  ،كايكل تتعدل ل مععكؿ كاةد  ،كالذايي تيع حد مف خكات
ك
اعتودت  ،فتتعدل ل مععكؿ
وت معي
ي
ظف تتعدل ل مععكلوف  ،كتككف ر ي
كاةد  ،توكؿ  :روت رم مالؾ  ،م  :اعتودت  ،كفّف ورل رم الخكارج ،

)ِ)
كفرةكا وياما كف المرئ كي ذا كاف مما يورل العوف  ،فرل صروض
م :وعتود
ك
 ،عكاذا كاف مما ج ومكف رؤوتل العوف كالمكت  ،كالغي  ،كالر د  ،كسكّ

العمؿ  ،كال اس  ،كالمكركه  ،كال دة  ،كالعذاب  ،فرل ةم وض  ،ةاؿ ا ف

فارس )) :الراّ كالامزة كالواّ صؿ ودؿ عم يظر عكا صار عوف ك صورة))
)ّ )

كةاؿ ا ف سودة )) :الرؤوض  :اليظر العوف كالومب))

)ُ )

كةاؿ الراغب :

)ُ ) عمدة الةافظ كعدة الّفظ ُ ،ِّْ/كويظر  :رح ا ف عووؿ ُ.َْْ/
)ِ) ويظ ػػر  :العكائ ػػد كالوكاع ػػد لمذم ػػايويي ص ُِٕ ِِٕ-كالموتص ػػد لمجرج ػػايي ص ْْٔ
كالغرة المخعوض ج ف معط ص ُ ِْٖ/ك رح المعصؿ ج ف وعػوش ْ ِّْ/كعمػدة الةػافظ
كعدة الّفظ ج ف مالؾ ُ ِّْ/كا ر اد ل عمـ ا عراب ص ٕٔ ك رح التصرو لخالد

ايزهرم ِ ُْٗ/كهمع الاكامع لمسوكطي ُّْٓ/
)ّ) مواووس المغض ص ّٓٔ .
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))كالرؤوض دراؾ المرئي كذلؾ إرب ةسب ةكل اليعس  ،ايكؿ  :الةاسض
ً
وـ {ٔ} ذيكـ لىتىىريككياىا ىع ٍو ىف
كما وجرم مجراها  ،كةكلل تعال ) :لىتىىريك كف اٍل ىجة ى
كً
وف){التكاذر  }ٕ-ٔ :كةكلل تعال ) :كوكـ اٍل ًوو ً
اٍل ىو ًو ً
وف ىك ىذيكٍا ىعمى
امض تىىرل الذ ى
ى ىٍ ى ى ى
ً
ك
)ك ىس ىو ىرل المٌلي ىع ىممى يك ٍـ
المكل يك يج ي
كهايـ حم ٍس ىكدةه){الزمر  }َٔ :كةكلل تعال  :ى
ىكىر يسكليلي){التك ض  }ْٗ :فإيكل مما جرم مجرل الرؤوض الةاسض ؛ ك
فإف الةاسكض ج
ا﵀ تعال

 ،كالذايي  :الكهـ كالتخووؿ ،

ودا
وت كف ز ن
يةك  :ر ي
كً
وف ىكعىيركٍا
ىوتىىكفك الذ ى
ج
ً) :ليي ىىرل ىما ى

تص ٌ عم
)كلى ٍك تىىرل ً ٍذ
ميطمؽ  ،كيةك ةكلل تعال  :ى
اٍل ىمآلئً ىكضي){اييعاؿ  }َٓ :كالذالث التعكر كوكلل تعال
ب اٍلعي ىؤ ياد
)ما ىك ىذ ى
تىىرٍك ىف){اييعاؿ  }ْٖ :كال ار ع العوؿ كعم ذلؾ ةكلل تعال  :ى
ً
)كلىوى ٍد ىرهي ىي ٍزلىضن
ىما ىرىل){اليجـ  }ُُ :كعم ذلؾ يةمؿ ةكلل تعال  :ى
)ِ)
يخ ىرل){اليجـ ))}ُّ :
ٍ
فايػػت تػػرل ف هػػؿ المغػػض كوي ػكا كف الرؤوػػض هػػي دراؾ ال ػػيّ ػػاليظر
لول العوف  ،ك د اركػل الومػب كال صػورة  ،ك التخووػؿ كالتعكػر  ،ك العوػؿ ،

ك يزل ػكا دراؾ ال ػػيّ اػػذه ايمػػكر ميزلػػض رؤوتػػل ػػالعوف  ،فالرؤوػػض هػػي الرؤوػػض

سػ ػكاّ كاي ػػت ػػالعوف ـ غوره ػػا ،كه ػػي ج تتعػ ػ كدل ٌج لػ ػ معع ػػكؿ كاة ػػد  ،كم ػػا
الميصكب الذايي فاك ميصكب عم الةالوض  ،سكاّ جاّ عد رل ال صػروض ـ

ةسماما اليةاة  ،كالةاؿ وؤت اا عيدما يوةتاج لواا كوػراد التع وػر
الوم وض كما ٌ
عياا  ،عكا ٌج فّ  ،فود جاّت رل ال صروض ػالمععكؿ مػف دكف الةػاؿ فػي ةكلػل
كف الكي ىار){الكاؼ  }ّٓ :كةكلل تعال  ) :ىفمى كما ىج كف ىعمى ٍو ًل
)كىرىل اٍل يم ٍج ًريم ى
تعال  :ى
المكٍو ػ يؿ ىرىل ىك ٍك ىكنا){اييعػػاـ  }ٕٔ :كجػػاّت ػػالمععكؿ كالةػػاؿ فػػي ةكلػػل تعػػال :
)ُ) المةكـ َُ ّّٖ/كويظر  :صائر ذكم التمووز ّ. ُُٔ/
)ِ) المعػػردات ص ُِٔ كويظػػر  :عمػػدة الةعػػاظ فػػي تعسػػور
ك صائر ذكم التمووز ُُّٕ-ُُٔ/
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ػػرؼ ايلعػػاظ لمةم ػػي ِٕٓ/

) ىفمى كما رىل اٍلوىمر ًازنغا){اييعاـ  }ٕٕ :كةكلل تعػال ً :
ىى ى
)كلىػئ ٍف ٍىر ىسػٍم ىيا ًرو نةػا فى ىػر ٍىكهي
ى
ى
ًً
مصعىًار لك ىح ً
كف){الركـ }ُٓ :
ظمكا مف ى ٍعده ىو ٍكعيير ى
ي ٍ

كك ػػذلؾ رل الوم و ػػض كم ػػا ج ػػاّت ػػالمععكؿ كالة ػػاؿ ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال :
ػكّ ىع ىممًػ ًػل فى ىػرهي ىة ىسػ نػيا){فاطر  }ٖ :فوػػد جػػاّت مػػف دكف الةػػاؿ
)ىفى ىمػف يزلوػ ىػف لىػػلي يسػ ي
ٍسػ ىػيا ةىػػاليكا ىمكيػػا ًالمكػ ًػل ىك ٍةػ ىػدهي ىك ىكعى ٍرىيػػا ً ىمػػا يككيػػا ًػ ًػل
فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :ىفمى كمػػا ىر ٍىكا ىا ى
ً
ً
ػت
وف {ْٖ} ىفمى ٍـ ىوػ ي
ت المك ًػل الكتًػي ةى ٍػد ىخمى ٍ
ٍس ىػيا يسػكي ى
وم ي
يم ٍ ًرك ى
ػاياي ٍـ لى كمػا ىر ٍىكا ىا ى
ؾ ىوػيعى يعاي ٍـ ى
ً
ً
ً ً ًً ً
كف){فغػافر  }ْٖ-ّٖ :ةػاؿ ال ارغػب )) :ال ػؤس
في ع ىاده ىك ىخس ىر يه ىيال ىؾ اٍل ىكاف ير ى
ك ال ػػاس كال اس ػػاّ  :ال ػػدة كالمكػػركه)))ُ) كفي لس ػػر ال ػػاس فػػي ا و ػػض اكي ػػل وعي ػػي
)ّ)
)ِ)
وإػا ةكلػل
)) دة العذاب)) كالمعي )) :فمما ركا دة عذا يا)) كمف ذلؾ ن
ت ًمػ ػػف ةىٍ ػ ػ ًػؿ ىف تىٍموىػ ػ ٍػكهي فىوىػ ػ ٍػد ىرٍىوتي يم ػ ػكهي ىكىي ػ ػػتي ٍـ
)كلىوىػ ػ ٍػد يكيػ ػػتي ٍـ تى ىمكيػ ػ ٍػك ىف اٍل ىمػ ػ ٍػك ى
تعػ ػػال  :ى

كف){ ؿ عمراف  }ُّْ :فػرل هيػا ةم وػض تعػدت لػ مععػكؿ كاةػد ٌج كف
تىيظيير ى
ػوّ عمػ كف
دج مف ف وتخذكا مف هذا ال ػاهد كالػذم ة مػل كيةكهمػا دل ن
اليةاة ن
ك
ظف ك خكاتاا ج تتعدل ٌج ل مععكؿ كاةد  ،فود راةكا وتكمعكف في التاكوؿ ،
ك
اف )) :ةكلل ) :فىوى ٍد ىرٍىوتي يمكهي) الظاهر كف الرؤوض صروض فتكتعي مععكؿ كاةد ،
كجػػكزكا ف تكػػكف عممو ػػض فتةتػػاج لػ ػ مععػػكؿ ذػػاف ه ػػك مةػػذكؼ  ،م  :فو ػػد
)ْ)

ةاإر  ،م  :المكت))
نا
عممتمكه
الر ٍ ًد جى ىوتك ًخػ يذكهي ىسػ ًوّن ى عكًاف ىو ىػرٍكٍا
وؿ ح
)كًاف ىو ىرٍكٍا ىس ً ى
ككذلؾ ةكلل تعال  :ى ع
ػايكٍا ىع ٍياىػ ػ ػ ػػا
وؿ اٍل ىغػ ػ ػ ػ ل
ػي ىوتك ًخ ػ ػ ػ ػ يذكهي ىس ػ ػ ػ ػ ًوّن ىذلًػ ػ ػ ػ ى
ىس ػ ػ ػ ػ ً ى
ػؾ ً ػ ػ ػ ػاىكياي ٍـ ىكػ ػ ػ ػ كػذيكٍا ً ىآواتًىيػ ػ ػ ػػا ىك ىكػ ػ ػ ػ ي
ًً
وف){ايعراؼ ٌ }ُْٔ :ج كف اليةػػاة كلػػكه ػػيعس مػػا كلػكا ال ػػاهد السػػا ؽ
ىغػػافم ى
)ُ) المعردات ص ُٕ .
)ِ) الك اؼ ْ. ُٕٖ/
)ّ) مدارؾ التيزوؿ َُٕٔ .
)ْ) الدر المصكف ّ ُّْ/كالم اب ٓ.ٓٔٔ/
1216

ك
)كًاف ىو ىرٍكٍا) الظاهر كياا صػروض  ،كوجػكز ف تكػكف ةم وػض ،
اف )ةكلل تعال  :ى ع
)ُ)
كالذايي مةذكؼ لعاـ المعي ))
ة ػػاؿ  :كالظ ػػاهر  ،م ظ ػػاهر ه ػػذا ؟! كالمرئ ػػي مم ػػا ج ومك ػػف رؤوت ػػل

ػػالعوف ؟! فػػّ ظػػاهر عم ػ مػػا ادعػػاه  ،كمػػف الكاإ ػ ج ػ ًدا كف اليةػػاة جػػاؤكا
اػذوف التػاكوموف مػف جػؿ ف ج وكسػركا ةاعػدة مػف صػيعاـ كاخػتّةاـ  ،كهػي

كف ك
ظف ك خكاتاا تتعدل ل مععكلوف

ِ-عمػػـ  :توػػدمت د ارسػػض هػػذا الععػػؿ فػػي كتػػا ي  :ج كجػػكه كج يظػػائر

ظف  ،كعمـ مف خكات ك
مع ك
ظف تتعدل لػ مععػكلوف  ،كج تتعػدل لػ مععػكؿ
)ِ)

كاةد ٌج ذا ردت ف تككف معي عرؼ
كف هؿ الكجكه لـ وكف هماـ واف ّغض الورف ذكر العرؽ وف
كجكها  ،ككذلؾ اليةاة في اب التإموف  ،فاليةاة
المترادفات التي جعمكها
ن
عيدما إميكا ىعمً ىـ معي ىع ىرؼ هؿ سالكا يعساـ  ،ما ذر هذا التإموف عم
الدجلض الةووووض كالموصكدة في المعظ الوريي؟ فّ صةاب كتب الكجكه كج
جموعا
اليةاة كاف هماـ ف وسالكا يعساـ مذؿ هذه ايسئمض  ،ؿ كاف هماـ
ن
اختّؽ الكجكه  ،ك ةؿ

كاجت مختموض  ،كلك كاف عم ةساب الةوووض .

كت وكف كما روت كف اليةاة عمدكا ل

تةروؼ دجلض فعاؿ ك
ظف

ك خكاتاا مف جؿ ف ج وكسركا ةاعدة يةكوض هي مف اختّةاـ  ،كهذا

التةروؼ سو مؿ الورف الكروـ ؛ لكركد هذه ايفعاؿ فول في مكاإع كذورة ،

فود إميكا العمـ معي المعرفض  ،مع كف المعرفض إد ا يكار  ،كالعمـ يووض

)ُ) الدر المصكف ٓ. ْٓٔ/
)ِ ) ويظػػر  :الموػػرب ج ػػف عصػػعكر ص ُٕٕ ك ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب ْ َُٓ/كهمػػع
الاكامع ُ.َْٓ ، ّٓٔ/
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الجاؿ

)ُ)

ةاؿ الراغب )) :المعرفض كالعرفاف  :دراؾ ال يّ تع حكر كتدحر يذره

 ،كهك خص مف العمـ  ،كوإا حده ا يكار  ،كوواؿ  :فّف وعرؼ ا﵀ى  ،كج
متعدوا ل مععكؿ كاةد ؛ ل كما كاف معرفض ال ر ﵀ هي
وواؿ  :وعمـ ا﵀ى ،
ن
تدحر واتل دكف دراؾ ذاتل  ،كوواؿ  :ا﵀ي وعمـ كذا  ،كج وواؿ  :وعرؼ كذا ؛
صؿ ل تع حكر  ،ةاؿ
ل كما كايت المعرفض تستعمؿ في العمـ الواصر المتك ك

ًً
)كلى ٍك
تعال  ) :ىفمى كما ىج ي
اّهـ كما ىع ىرفيكٍا ىكعىيركٍا ل){ال ورة  }ٖٗ :كةاؿ ا﵀ تعال  :ى
ًً
اه ٍـ ىكلىتى ٍع ًرفىكياي ٍـ ًفي لى ٍة ًف اٍلوى ٍك ًؿ ىكالمكلي ىو ٍعمى يـ
وم ي
ىي ى اّ ى
يرٍو ىيا ىكاي ٍـ ىفمى ىع ىرٍفتىايـ س ى
ً
كً
كيلي ىك ىما
اب ىو ٍع ًرفي ى
ٍ
وف تىٍو ىي ي
اه يـ اٍلكتى ى
ىع ىمالى يك ٍـ){مةمد  }َّ :كةاؿ تعال ) :الذ ى
كف اٍل ىة ك
كف){ال ورة )ُْٔ :
كف ى ٍ ىي ي
ؽ ىك يه ٍـ ىو ٍعمى يم ى
اّه ٍـ ى عكًا كف فى ًرووان لم ٍياي ٍـ لىىو ٍكتي يم ى
ىو ٍع ًرفي ى
ت
كف يً ٍع ىم ى
كوإاد المعرفض  :ا يكار  ،كالعمـ  :الجاؿ  ،ةاؿ تعال  :ى
)و ٍع ًرفي ى
)ِ)
ً
المٌ ًل ذيكـ و ً
كف){اليةؿ ))}ّٖ :
يك ير ى
ي
كياىا ىكى ٍكذىيريه يـ اٍل ىكاف ير ى
كةاؿ العوركز ادم )) :المعرفض تتعمؽ ذات ال يّ  ،كالعمـ وتعمؽ

ودا  ،لـ تعد المخاطب نوئا  ،يكيل ويتظر ف
ةمت :
عممت ز ن
ي
اةكالل ...كيؾ ذا ى
جاعا ةصمت لل العائدة ،
وما ك
تخ ره عم ل
م ةاؿ عممتل  ،فإذا ى
ن
ةمت  :كر ن

ودا  ،استعادى المخاطىب كيؾ ذ تل كمكوزتل مف غوره  ،كلـ
ةمت  :عرفت ز ن
عكاذا ى
)ّ)
و ؽ ويتظر نوئا خر))
كصعكة الكّـ في العرؽ وف العمـ كالمعرفض  :كف المراد العمـ عمـ

ةوائؽ اي واّ كصعاتاا ك ةكالاا  ،كالمراد المعرفض معرفض ذكات اي واّ
)عمً ىـ) وككف معي العمـ
كالظاهر مياا  ،كاليةاة كما ت وكف جمعكا عم كف ى
متعدوا ل مععكؿ
متعدوا ل مععكلوف  ،كج وجيّ
عويل ذا جاّ عم صمل
ن
ن
)ُ ) ويظر  :مواووس المغض ص ٔٗٓ . ٔٓٗ-ٖٔٓ ،
)ِ ) المعردات ص ِّْ.ّّْ-
)ّ ) صائر ذكم التمووز ْ.ُٓ-ْٗ/
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ؼ) لذلؾ ةاؿ ايخعش )) :ك كما ةكلل تعال :
كاةد ٌج تإمويل معي
)ع ىر ى
ى
كً
ً
كيكٍا ًة ىرىدةن
اعتى ىدكٍا ًمي يك ٍـ ًفي ال كس ٍ ًت فى يوٍم ىيا لىاي ٍـ يك ي
وف ٍ
)كلىوى ٍد ىعم ٍمتييـ الذ ى
ى
ً
ً
ودا كلـ
وف){ال ورة  }ٔٓ :ووكؿ  :كلود عرفتـ  ،كما توكؿ  :لود
عممت ز ن
ي
ىخاسئ ى
كياي يـ المٌلي ىو ٍعمى يماي ٍـ) م  :ج
وف ًمف يدكيً ًا ٍـ جى تى ٍعمى يم ى
)ك ىخ ًر ى
كف عممل  ،كةاؿ  :ى
ودا ظروعنا ؛
فمت  :ةد
عممت ز ن
ي
تعرفاـ يةف يعرفاـ  ،عكاذا ردت العمـ ا خر  ،ى
) ُ)
كّما))
ودا  ،لـ وكف
ةمت  :ةد
عممت ز ن
ي
يكيؾ تةدث عف ظرفل  ،فمك ي
ن
كياي يـ
وف ًمف يدكيً ًا ٍـ جى تى ٍعمى يم ى
كلذلؾ ن
)ك ىخ ًر ى
وإا ةاؿ الط رم في ةكلل تعال  :ى
المٌلي ىو ٍعمى يماي ٍـ){اييعاؿ )) }َٔ :فاكتع لمعمـ ميصكب كاةد في هذا المكإع
)ِ)
استيادا ل هذا التإموف ً
مذّ )م ر اـ)
يعرب ن
يكيل يرود  :ج تعرفكياـ)) ك ن
في ةكلل تعال ) :ةى ٍد ىعمًـ يك حؿ ىيي و
اس كم ٍ ىرىاي ٍـ){ال ورة  }َٔ :اكيل ))مععكؿ
ى
)ّ)
ؼ))
لػ)عمـ) معي ىع ىر ى
هذا ما جمع عمول اليةاة  ،كلي عم هذا ا جماع مّةظاتي

ا توض :

معودا ذا
ُ -فاد ةكؿ ايخعش كف ةكليا  :ةد
ودا  ،وككف ن
عممت ز ن
ي
ودا ؛ ك
يف المراد مف
جعميا عمـ معي
فت ز ن
عرؼ ؛ يكيل وككف معي  :عر ي
ى

معودا ،
المعرفض معرفض ذات زود  ،كةد تـ الكّـ معرفض هذه الذات  ،كج وككف ن
ذا وويا عمـ عم معياها  ،كلـ يإمياا معي المعرفض ؛ ك
يف العمـ ج وعيي
معودا ٌج
معرفض الذات  ،ؿ معرفض ما تتصؼ ل الذات ؛ لذا ج وككف الكّـ ن
ودا ظروعنا  ،كما مذكؿ ايخعش ،
مذّ  :ةد
عد ذكر الصعض  ،كةكليا ن
عممت ز ن
ي
كلوس ايمر كما ةاؿ  ،فالعرؽ المذككر وف العمـ كالمعرفض ةائـ عم كؿ ةاؿ
)ُ ) معايي الورف ص ِٖ.
)ِ ) جامع ال واف َُ.َْ/
)ّ ) الدر المصكف ُ.ّٖٕ/
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ودا ظروعنا  ،فاد العمـ صعض معويض مف صعات زود ،
 ،فوكليا  :ةد
عممت ز ن
ي
ردت العمـ كؿ صعاتل ك ةكالل السروض كالعميوض  ،كلـ يةود عممي
لكف ذا
ي
عممت
كةمت :
طموت هذا العمـ ةذؼ هذا الوود ،
صعض معويض مف صعاتل ،
ي
ي
ي

عممت ةوووتل التي هك عمواا كما هي  ،لذا ص ٌ ف
ودا  ،معي  :كييي
زن
ي
كيت عممل  ،كةد عممتيل ا ف ،
كيت عرؼ ز ن
ودا مف ة ؿ  ،لكيي ما ي
توكؿ  :ي
كً
ً
اعتى ىدكٍا ًمي يك ٍـ ًفي
وف ٍ
)كلىوى ٍد ىعم ٍمتييـ الذ ى
كهذا هك المعي المراد مف ةكلل تعال  :ى
ًً
ال كس ٍ ًت فى يوٍم ىيا لىاـ يك ي ً
وف) فموس المعي  ،كلود عرفتـ  ،ةاؿ
كيكٍا ة ىرىدةن ىخاسئ ى
يٍ
الدكتكر فاإؿ السامرائي )) :فموس معياه  :عرفتـ  ،يكياـ ج وعرفكياـ ،
ك وياـ الوركف المتطاكلض  ،كلكف معياه  :كيكـ عممتـ مرهـ كةالاـ))
كياي يـ المٌلي ىو ٍعمى يماي ٍـ) فا وض لوست معي :
وف ًمف يدكيً ًا ٍـ جى تى ٍعمى يم ى
)ك ىخ ًر ى
تعال  :ى
ج تعرفكياـ ا﵀ وعرفاـ ؛ ك
يف المراد في وض اييعاؿ كيةكها معي العمـ ج
)ُ)

كةكلل

معي المعرفض  ،ةاؿ ا ف كذور  :ركم )) كف رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول كسمـ
كياي يـ المٌلي ىو ٍعمى يماي ٍـ) ةاؿ
وف ًمف يدكيً ًا ٍـ جى تى ٍعمى يم ى
)ك ىخ ًر ى
كاف ووكؿ في ةكلل تعال  :ى
ح
الجف...كهذا الةدوث ميكر ج وص سياده كج متيل  ،كةاؿ مواتؿ ف
هـ
ة اف كع د الرةمف

كو اد لل ةكلل تعال

ف زود ف سمـ هـ الميافوكف  ،كهذا ل ايةكاؿ ،
ً
ىعر ً
ً :
كف ىك ًم ٍف ى ٍه ًؿ اٍل ىمًد ىوي ًض
اب يم ىيافوي ى
)كم كم ٍف ىة ٍكلى يكـ لم ىف اي ٍ ى
ى
ل
كف ًلى ىع ىذ و
اب
تى ٍعمى يماي ٍـ ىي ٍة يف ىي ٍعمى يماي ٍـ ىسيي ىعذيايـ كم كرتىٍو ًف ذيكـ يو ىرحد ى

ىم ىريدكٍا ىعمى الليعىا ً
ؽ جى
)ِ)
ىع ًظ ووـ){التك ض ))}َُُ :

ج وص ٌ ذف هيا ف وككف الموصكد مف العمـ معي المعرفض  ،ك
يف
الصةا ض رإي ا﵀ عياـ كايكا وعرفكف الميافووف  ،ؿ كايكا وركياـ

كوجالسكياـ كوتعاممكف معاـ  ،لكياـ ما كايكا وعممكف ةوووتاـ  ،كياـ ميافوكف

)ُ ) معايي اليةك ِ.ٗ/
)ِ ) تعسور الورف العظوـ ْ.ٖٓ/
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سر وكودكف لاـ كلإلسّـ  ،كهذا هك المعي المراد مف وض اييعاؿ
 ،ك كياـ ًا
وةا لمتعسور
فجع يؿ العمـ فواما معي المعرفض يوع حد تةروعنا صر ن
ك وض التك ض ٍ ،
كلدجلض المعظ الوريي في هاتوف ا وتوف كيةكهما  ،فكوؼ تسي يساطوف

المغض كالتعسور كايخعش كالط رم السوكط في هذا الماخذ الك ور ؟! كيل
الوكؿ التإموف .

)عمً ىـ) متعدوض ل
ِ -ما ساؿ اليةاة يعساـ كـ مرة كردت ى
مععكلوف؟! كياا لـ ترد عم هذا ايصؿ كما زعمكا ٌج في مكإع كاةد  ،هك
ةكلل تعال ) :فىًإف عمًمتيمكه كف مؤ ًم ىي و
ات){الممتةيض  }َُ :لذلؾ لـ جد اليةاة
ٍ ى ٍ ي ي يٍ
وست ادكف في هذا ال اب ٌج اذه ا وض  ،كما كركدها متعدوض ل مععكؿ
كً
ً
اعتى ىدكٍا
وف ٍ
)كلىوى ٍد ىعم ٍمتييـ الذ ى
كاةد فاك ال ائع في الورف الكروـ  ،كوكلل تعاؿ  :ى
ً
ً
ً
كف
اؤ يه ٍـ جى ىو ٍعمى يم ى
مي يك ٍـ في ال كس ٍ ت){ال ورة  }ٔٓ :كةكلل تعال  ) :ىىكلى ٍك ىك ى
اف ى ي
تسي لاـ ف وإميكا ما اع مف
كف){المائدة  }َُْ :فكوؼ ى
ى ٍونئا ىكجى ىو ٍاتى يد ى
العمـ معي المعرفض؟! ج وعيي هذا كياـ اعكا تةروؼ دجلض هذا المعظ

الوريي؟!

ّ-هياؾ ةإوض خطر مما يذكر هي كف اليةاة كالمعسروف يس كا ل

ا﵀ جؿ كعّ العمـ الواصر عيدما جعمكا العمـ معي المعرفض ؛ يكيل كما تو كدـ
ةكؿ الراغب ٌف ))المعرفض كالعرفاف  :دراؾ ال يّ تع حكر كتدحر يذره  ،كهك
خص مف العمـ  ،كوإا حده ا يكار  ،كوواؿ  :فّف وعرؼ ا﵀ى  ،كج وواؿ :
ٌ
متعدوا ل مععكؿ كاةد ؛ ل كما كاف معرفض ال ر ﵀ هي تدحر واتل
وعمـ ا﵀ى ،
ن

دكف دراؾ ذاتل  ،كوواؿ  :ا﵀ي وعمـ كذا  ،كج وواؿ  :وعرؼ كذا ؛ ل كما كايت
)ُ)
تسي
المعرفض تستعمؿ في العمـ الواصر المتكصكؿ ل تع حكر)) فكوؼ ذف ٌ
يساطوف اليةك كالتعسور ف ويس كا هذا العمـ الواصر ل ا﵀ س ةايل؟! ذ ةد

)ُ ) المعردات في غروب الورف لأصعاايي ص ِّْ.ّّْ-
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اع في الورف الكروـ سياد العمـ المتعدم ل مععكؿ كاةد ل ا﵀ عز كجؿ
)ك ىما تى ٍع ىعميكٍا ًم ٍف ىخ ٍو ور ىو ٍعمى ٍملي المٌلي){ال ورة  }ُٕٗ :كةكلل
 ،كوكلل تعال  :ى
ً
تعال ) :كهك المٌل ًفي الس ً
ات كًفي اي ٍىر ً
اريك ٍـ ىكىو ٍعمى يـ ىما
ى يى ي
ض ىو ٍعمى يـ س كريك ٍـ ىك ىج ى
ى
كم ىاك ى
ً
كف){ال ورة :
كف){اييعاـ  }ّ :كةكلل تعال  :ى
)ةاؿ ًليي ٍ
ىعمى يـ ىما جى تى ٍعمى يم ى
تى ٍكسي ى
َّ} كةكلل تعال ) :جى تى ٍعمى يماي ٍـ ىي ٍة يف ىي ٍعمى يماي ٍـ){التك ض  }َُُ :كةكلل تعال :
كياي يـ المٌلي ىو ٍعمى يماي ٍـ){اييعاؿ  }ُٔ :كيةك هذا كذور في الورف الكروـ
)جى تى ٍعمى يم ى
ّ-كجػػد  :كجػػد  :مػػف خػكات ظػ كػف تتعػػدل لػ مععػػكلوف  ،كج تتعػػدل
ص ػػاب  ،ك ص ػػادؼ  ،ك

ردت ف تك ػػكف معيػ ػ
لػ ػ معع ػػكؿ كاة ػػد ٌج ذا
ى
زما ذا كايت معي ةزف ك غإػب  ،ك ةوػد ،
معي لوي  ،كتككف ن
فعّ ج ن

ػزف ىك ٍجػ هػد كمصػػدر كجػػد معيػ ةوػ ىػد مكجػػدة
ػي  ،كمصػػدر كجػػد معيػ ةػ ى
ك غيػ ى
)ُ) كالذم وعيويا مف هذا ال ةث الععؿ المتعدم مف دكف الععؿ الّزـ
ةاؿ ا ف فارس )) :الكاك كالجوـ كالداؿ صؿ كاةد  ،كهك ال يّ ومعول

)ِ)

ػدايا))
 ،ككجدت الإالض
ػدت فػي الغإػب كج ن
كجدايا  ،كةك عإاـ  :كج ى
ن
هذا ما ةالل ا ف فارس في تعروعض لمكجد  ،كلـ ووود ال اهد الذم ذكره ف وككف
فعمل معي  :صاب  ،ك صادؼ  ،ك لوي  ،عمػ الػرغـ مػف تعدوػل لمععػكؿ

كاةػػد  ،كةػػاؿ ال ارغػػب )) :الكجػػكد إػػرب  :كجػػكد إةػػدل الة ػكاس الخمػػس ،

ػدت خ ػػكيتل ،
ػدت صػػكتل  ،ككجػ ي
ػدت طعمػػل  ،ككجػ ي
يةػػك  :كجػػدت زوػ نػدا  ،ككجػ ي
ػدت ال ػ ػ ع...كوعكر عػ ػػف الػ ػػتمكف ال ػ ػػيّ
ككجػ ػػكد وػ ػػكة ال ػ ػػاكة  ،يةػ ػػك  :كجػ ػ ي
)ُ) ويظػػر  :العكائػػد كالوكاعػػد ص ِِٕ كالموتصػػد ص ْْٔ كالغ ػرة المخعوػػض ص ُِْٖ/
ك رح المعصؿ ج ف وعوش ْ ِّْ/كعمدة الةافظ كعدة الّفظ ُ ِّْ/كا ر اد ل عمـ
ا عراب ص ٕٔ كالدر المصػكفُّْٔ-ُْٓ/ك ّ ِٔٗ/ك ػرح التصػرو لخالػد ايزهػرم
ِ ُْٗ/كهمع الاكامع لمسوكطي ُ َْٓ ، ّٓٔ/كتاج العركس ُْٗٔ-ُّْ/
)ِ) مواووس المغض ص ْٕٗ
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ً
كه ٍـ){التك ػض  }ٓ :م  :ةوػث
وف ىة ٍو ي
ػث ىك ىجدتح يم ي
الكجكد  ،يةك ) :فىػا ٍةتيميكٍا اٍل يم ٍ ًػرك ى
روتمػكهـ  ،كةكلػػل تعػػال ) :فى ىك ىجػ ىػد ًفواىػػا ىريجمىػ ٍػو ًف ىو ٍوتىتً ً
ّف){الوصػػص  }ُٓ :م :
تم ككػػف ميامػػا ككايػػا ووتتّف...كةكلػػل تعػػال  ) :ىفمىػ ٍػـ تى ًجػ يػدكٍا ىماّ){اليسػػاّ }ّْ :
فمعيػػاه  :فمػػـ توػػدركا عم ػ المػػاّ)))ُ) كالػػذم يمةظػػل كف الععػػؿ كجػػد فػػي جموػػع
هػػذه ايمذمػػض كال ػكاهد ممػػا وتع ػ كدل لمععػػكؿ كاةػػد مػػف دكف ا
معي ا صا ض .

ػػارة ل ػ توووػػده

كة ػػد كردت )كج ػػد) متعدو ػػض لمعع ػػكؿ كاة ػػد ف ػػي ػ ػكاهد كذوػ ػرة  ،ميا ػػا

ال ػ ػ ػكاهد المػ ػ ػػذككرة  ،ككوكلػ ػ ػػل تعػ ػ ػػال ً) :ليػ ػ ػػي ً
ػؼ لىػ ػ ػ ٍػكجى ىف
كسػ ػ ػ ى
يجػ ػ ػ يػد ًرو ػ ػ ػ ى يو ي
ؼ الك ػ ًػذوف ج و ًج ػ يػد ً
كف){وكس ػػؼ  }ْٗ :كةكل ػػل تع ػػال ) :كٍلوس ػػتىع ًع ً
تيعىلي يد ً
اة ػػا
كف ي ىك ن
ى ى
ى
ىىٍ ٍ
إمً ًل){اليكر  }ّّ :كةكلل تعال  :ى ًً
وف ًفواىػا ىى نػدا ج
ىةتك يو ٍغيًىواي ٍـ المكلي ًمف فى ٍ
)خالد ى
صػورا){ايةزاب  }ٔٓ :كةكلػل تعػال ) :كالك ًػذوف جى و ًج يػدكف ًجك
ً
ىو ًج يد ى ً
ى ى ى
ى
كف ىكلًوػا ىكج ىي ن
جا ىدهـ){التك ػض  }ٕٗ :كةكلػل تعػال ) :لىػك و ًج يػدكف مٍمجػان ىك م ىغػار و
ات ٍىك يمػ كد ىخّن
ٍ ى
ى ى ى ٍ ى ى
ي ٍ يٍ
كً
ً
كك
وف جى
)كجى ىعمىػ ػ ال ػػذ ى
ل ىكل ػ ٍػكٍا ًلى ٍو ػػل ىك يه ػ ٍػـ ىو ٍج ىم ية ى
كف){التك ػػض  }ٕٓ :كةكل ػػل تع ػػال  :ى
كً
ً
وف ً ىذا ىمػػا
)كجى ىعمىػ الػػذ ى
كف ىمػػا يويعويػ ى
ىو ًجػ يػد ى
ػكف ىة ىرهج){التك ػػض  }ُٗ :كةكلػػل تعػػال  :ى
ػت جى ً
ىة ًممي يك ػ ٍػـ ىعمى ٍو ًل){التك ػػض  }ِٗ :كةكل ػػل تع ػػال :
ىج ػ يػد ىمػ ػا ٍ
ىتىػ ٍػك ىؾ لً ػػتى ٍة ًممىاي ٍـ يةٍم ػ ى
ك
ً
ً
ً
كف){التك ػػض }ِٗ :
)تى ىكلكػ ػكٍا كك ٍ
ىعيو ػ يػياي ٍـ تىع ػ ي
ػوض م ػ ىػف الػ ػ كد ٍم ًع ىة ىزني ػػا ىج ىو ًج ػ يػدكٍا ىم ػػا يويعوي ى
)كلى ٍـ تى ًج يػدكٍا ىكاتًنػا){ال ورة  }ِّٖ :كفاعػؿ كجػد فػي هػذه ال ػكاهد
كةكلل تعال  :ى
 ،ك ويما كردت في الورف الكروـ هك ا يساف  ،كما فاعؿ صاب  ،ويما كردت

فػػي كتػػاب ا﵀ فاػػك ة ػكادث الػػدهر  ،م  :مػػكر الخوػػر كال ػػر  ،التػػي تصػػوب

ا يساف كممتمكاتل  ،م  :وككف ا يساف في صاب هك المععكؿ ج العاعػؿ ،
ًك ً
ً
كوكلػل تعػال ) :الك ًػذوف اسػتىجا كٍا لًمٌ ًػل ك ك ً ً
وف
ى ٍ ىي
ىصػا ىاي يـ اٍلوى ٍػريح لمػػذ ى
الر يسػػكؿ مػف ى ٍعػد ىمػآ ى
ى
)ُ) المع ػ ػػردات ص ّٓٓ ّٓٔ-كويظ ػ ػػر  :عم ػ ػػدة الةع ػ ػػاظ ْ ِٖٓ-ِْٖ/ك ص ػ ػػائر ذكم
التمووز ُّٓٔ-ُِٔ/
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ً
)مذىػ يؿ ىمػا
ىة ىسييكٍا ًم ٍياي ٍـ ىكاتكوىكٍا ٍ
ٍ
ىج هػر ىعظ ه
ػوـ){ ؿ عمػراف  }ُِٕ :كةكلػل تعػال  :ى
ً
ً
ً
و ًيعويػ ً ً ً ً
ً
ظمى يمػكٍا
ث ةىػ ٍػكوـ ى
ت ىةػ ٍػر ى
ىصػػا ى ٍ
ي ى
ػكف فػػي هػػذه اٍل ىة ىوػػاة الػ حد ٍي ىوا ىك ىمذىػػؿ ًروػ و فواىػػا صػ اػر ى
كً
ك ً
ً
وف
)كاتكويػ ػكٍا فتٍىيػ ػضن ج تيصػ ػػو ى كف الػ ػػذ ى
ىيعي ىس ػػاي ٍـ){ ؿ عم ػ ػراف  }ُُٕ :كةكل ػػل تعػ ػػال  :ى
ود اٍل ًعوى ً
اعمى يم ػ ػكٍا ك
اب){اييعػ ػػاؿ  }ِٓ :كةكلػ ػػل
ظىمى يم ػ ػكٍا ًمػ ػػي يك ٍـ ىخآ ك
ىف المٌػ ػػلى ى ػ ػ ًػد ي
ص ػ ػضن ىك ٍ
)كًا كف ًمي يكـ لىمف لكو طل ىئ كف فىًإف ىصا تٍ يكـ حم ً
اؿ ةى ٍد ٍىي ىع ىـ المٌلي ىعمى كي ً ٍذ
صو ىضه ةى ى
تعال  :ى ع
ٍ ىى
ٍ ى يى
ً
صػ ٍع ىك و
اب
لى ٍـ ى يكف كم ىعاي ٍـ ى ًا ن
اف ىعمى ٍو ًػل تي ىػر ه
ودا){اليساّ  }ِٕ :كةكلل تعػال  ) :ىك ىمذىػؿ ى
ً
ىصػا ىلي اٍلك ى يػر ىكلىػلي
)ك ى
ىصا ىلي ىكا ًػ هؿ فىتىىرىكػلي ى
فىا ى
صػٍم ندا){ال ورة  }ِْٔ :كةكلػل تعػال  :ى
ػت ىكػ ىذلً ىؾ و ػولف المٌػل لى يكػـ ا و ً
يذلركوضه إػععىاّ فىاىصػا اا ً ٍعص ً ً
ػات
اةتىىرةى ٍ
ػار فى ٍ
يى ي ي ي ى
يى
ػار فوػل ىي ه
ى ه
ى ىى
ً
ك
ىص ػػا ىاي ٍـ ًف ػػي
لى ىعم يك ػ ٍػـ تىتىعى كك ير ى
كف){ال وػ ػرة  }ِٔٔ :كةكل ػػل تع ػػال ) :فى ىم ػػا ىك ىهييػ ػكٍا ل ىم ػػا ى
سً ً ً
استى ىك يايكٍا ىكالمٌلي يو ًة ح
وف){ ؿ عمػراف }ُْٔ :
وؿ المٌل ىك ىما ى
ب الصكا ً ًر ى
إ يععيكٍا ىك ىما ٍ
ى
ً
و ً
ً
ىصػػا ى ىؾ ًمػػف ىس ػو ىلئ وض فى ًمػػف
ىصػػا ى ىؾ مػ ٍػف ىة ىسػ ىػيض فىمػ ىػف المٌػػل ىك ىمػػا ى
كةكلػػل تعػػال  ) :كمػػا ى
اؾ ًلمكي ً
ودا){اليسػاّ  }ٕٗ :كةكلػل تعػال :
كي ٍع ًس ىؾ ىك ٍىر ىسٍم ىي ى
اس ىر يسكجن ىك ىكعى ًالمٌ ًل ى ًا ن
طما ك ً
و
ك
)ك ًم ىف الكي ً
ىصا ىتٍلي
ىف ًل ى عكًا ٍف ى
اس ىمف ىو ٍعي يد الملى ىعمى ىة ٍرؼ فىًإ ٍف ى
ىصا ىلي ىخ ٍوهر ا ٍ ى
ى
ً
ً
ً
ً
ػوف){الةج :
ب ىعمى ىك ٍج ًال ىخس ىػر الػ حد ٍي ىوا ىكايخ ىػرةى ىذل ى
ًفتٍىيضه ى
ايومى ى
اف اٍل يم ً ي
ػؾ يه ىػك اٍل يخ ٍس ىػر ي
يسب فاعؿ ا صا ض لػ ا يسػاف  ،عكاكيمػا يي ًسػب لػ ةػكادث الػدهر
ُُ) كلـ يو ى
 ،ويمػػا كردت فػػي كتػػاب ا﵀ ٌ ،ج كيػػل ةػػد يي ًسػػب ل ػ ا﵀ س ػ ةايل ؛ يكيػػل هػػك
الػػذم وػػده الخوػػر كال ػػر وصػػوب امػػا مػػف و ػػاّ مػػف ع ػػاده كخموػػل فػػي ةكلػػل

كص ً يك ػ ٍػـ ىف
كص ػ ى
ػكف ًىي ػػا ً ٌج ً ٍةػ ىػدل اٍل ية ٍس ػ ىػي ىو ٍو ًف ىكىي ٍةػ يػف ىيتىػ ىػر ي
تعػػال  ) :ية ػ ٍػؿ ىهػ ٍػؿ تىىر ي
و ً
صو ى يكـ المٌلي ً ىعػ ىذ و
اب لمػ ٍف ًع ًيد ًه){التك ػض  }ِٓ :ف ػوف كجػد ك صػاب فػرؽ ساسػي
ي
ي
مف ةوث ا سياد  ،فمف هذا الجايب استعممت )كجد) خػّؼ مػا اسػتعممت لػل
صاب  ،كاستعممت ) صاب) خػّؼ مػا اسػتعممت لػل )كجػد) فػّ وكػكف هيػاؾ

مجػػاؿ لجعػػؿ ةػػداهما معي ػ ايخػػرل  ،كمػػا الػػداعي ل ػ ذلػػؾ كمػػا المسػػكغ ،
كةد استعمؿ الورف الكروـ ً
كّ مياما لدجلتاا كفي مكإعاا .
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كمػػا معي ػ لوػػي كصػػادؼ  ،فوػػد ةػػاؿ ا ػػف فػػارس )) :لوي...وػػدؿ عم ػ

ت ػ ػ ػكافي ػ ػ ػػوئوف...كالمواّ  :المّةػ ػ ػػاة  ،كت ػ ػ ػكافي اجذيػ ػ ػػوف متوػ ػ ػػا موف))
الراغب )) :المواّ  :موا مض ال يّ  ،كمصادفتل))

معػػا))
مصػػادفض ال ػػيّ لم ػػيّ  ،كموا متػػل لػػل ن

)ّ)

)ِ)

)ُ)

كةػ ػ ػػاؿ

كةاؿ الةم ي )) :الموػاّ :

فموػػي كصػػادؼ وػػدجف عم ػ

م ػاركض العاعػػؿ كالمععػػكؿ فوامػػا فػػي الععػػؿ  ،كلػػوس كػػذلؾ )كجػػد) فػػّ مجػػاؿ
ذف ف يجعؿ ةداهما معي ايخرل .

كجد معي صاب  ،ك لوي  ،ك صادؼ  ،وع حد تةروعنا
فجعؿ ى
لدجلتاا في كؿ اهد ةالكا ك
كجد كردت فول متعدوض لكاةد  ،كهذا هك عوف
اف ى
ما ةصؿ في كؿ تإموف ةوؿ ل مف دكف استذياّ في كتب المغض .
فايػ ػػت تػ ػػرل كف اليةػ ػػاة ةػ ػػد إػ ػػميكا )كجػ ػػد) معي ػ ػ

صػ ػػاب  ،كلوػ ػػي ،

كصػػادؼ  ،كلػػـ تكػػف الغاوػػض ايساسػػوض مػػف هػػذا التإػػموف هػػك المعي ػ  ،م :

م فعؿ كاف مف ايفعاؿ الورو ض مػف معيػاه ،
كياـ رادكا تإموف )كجد) معي ٌ
عمػ ػ ف وك ػػكف م ػػف ايفع ػػاؿ الت ػػي تتع ػػدل لػ ػ معع ػػكؿ كاة ػػد  ،كة ػػد ت ػػوف كف

ايلعػػاظ المرادفػػض لمعػػظ لوسػػت عم ػ درجػػض كاةػػدة مػػف ةوػػث ترادفاػػا  ،فصػػةو

كياا جموعاا تتةد اكياا ةرو ض مف معياه  ،لكف جٌ ٌد مف ف وككف ذمػض مػرادؼ
يخػػر  ،كاليةػػاة لػػـ وكػػف وعيػػواـ تةػػرم هػػذا
ةػػرب ل ػ معيػػاه مػػف المرادفػػات اي ى

الععؿ المرادؼ الذم يوع حد ةرب المعػايي لػ )كجػد) عكاكيمػا كػاف هماػـ ف وكػكف
هػػذا الععػػؿ وتعػػدل ل ػ مععػػكؿ كاةػػد  ،ك ك ػػر دلوػػؿ عم ػ ذلػػؾ كيػػل ممػػا جمػػع
عمول هؿ المغض كاليةك كالتعسور كف ةرب ايفعاؿ ل )كجد) هك ) لع ) ةتػ

ةػػاؿ ا ػػف فػػارس كمػػا توػػدـ )) :ال ػكاك كالجػػوـ كالػػداؿ صػػؿ كاةػػد  ،كهػػك ال ػػيّ
)ُ) مواووس المغض ص ّٖٖ .
)ِ) المعردات ص ِْٕ.
)ّ) عمدة الةعاظ ْ.ّٕ/
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ومعوػػل)) )ُ) ٌج كياػػـ لػػـ وإػ ٌػميكه معي ػ هػػذا الععػػؿ ؛ ك
يف ) لع ػ ) عيػػدهـ مذػػؿ
)كجد) وتعدل ل مععكلوف  ،فتإموياـ ٌواه ج وة ٌؿ لاـ م كمض تعدول لمععكؿ
كاةد  ،ك
يف غاوتاـ مف التإموف لوس هػك المعيػ  ،ػؿ ةػؿ م ػكمض يةكوػض ،
مػػع كف هػػذه الم ػػكمض لوسػػت ةووووػػض  ،ػػؿ ج كجػػكد لاػػا ؛ يكياػػا مػػف صػػيعاـ

كاختّةاـ

جػػػكاز جعػػػؿ (كجػػػد) المتعديػػػة ءثنػػػيف متعديػػػة لكاحػػػد ) :كج ػػد) ف ػػي

الةوووض تتعػدل لميصػكب كاةػد  ،كمػا الميصػكب الذػايي فإكيػل ذا كردت متعدوػض

لول فاك ميصكب عم الةاؿ ج عم المععكلوض  ،كهذا ما جوػز فػي ع ار ػل ،
ػاس عمىػ ةو و
ػاة){ال ورة
)كلىتى ًج ىػدكيايـ ٍ
ىى
ص الكي ً ى
ىة ىػر ى
فود جاّ في عػراب ةكلػل تعػال  :ى
)) }ٗٔ :كجد هيا متعدوض لمععكلوف  ،كلاما الإمور  ،كالذايي ةػرص  ،عكاذا
ك
ػ)عمـ) فػػي المعي ...كوجػػكز ف تكػػكف متعدوػػض لكاةػػد ،
تع ػدت جذيػػوف كايػػت ك ػ ى
كمعياهػػا لوػػي ك صػػاب  ،كويتصػػب ةػػرص عم ػ الةػػاؿ)) )ِ) كةكلػػل تعػػال :
)كًا ىذا فىعميكٍا فى ً
)ك ىج ٍػد ىيا)
اة ى ضن ةىاليكٍا ىك ىج ٍد ىيا ىعمى ٍواىػا ى ى
ىع ى
اّيػا){ايعراؼ )) }ِٖ :كةكلػل ى
)عمى ٍواىػػا)
وةتمػػؿ ف تكػػكف العمموػػض...كوةتمؿ ف تكػػكف معي ػ لوويػػا  ،فوكػػكف ى

ػاج عمػ الذػػايي)) )ّ)كهػػذا وعيػػي جػكاز جعػػؿ كػػؿ
ذايوػػا عمػ ايكؿ  ،كةػ ن
مععػػكنج ن
تعدت لمععكلوف  ،ف تككف متعدوض لمععكؿ كاةد  ،عد عراب الميصكب
كجد
ٍ
الةؽ  ،كهذا ما ويط ػؽ عمػ ظ كػف كجموػع
ذايوا كهذا هك
الذايي ن
ٌ
ةاج ج مععكنج ن
خكاتاا .

)كلىػ ػ ٍـ ىي ًج ػ ٍػد لى ػػلي ىع ٍزنما){ط ػػل }ُُٓ :
كج ػػاّ ف ػػي عػ ػراب ةكل ػػل تع ػػال  :ى
))وجػػكز ف تكػػكف كجػػد عمموػػض فتتع ػ كدل جذيػػوف  ،كهمػػا )لىػػلي ىع ٍزنمػػا) ك ف تكػػكف
)ُ) مواووس المغض ص ْٕٗ
)ِ) الدر المصكف ّ. ُْٔ-ُْٓ/
)ّ) الدر المصكف ٓ.ِٗٓ/
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)ع ٍزنمػػا) ذ هػػك
)ع ٍزنمػػا) ك)لىػػلي) ةػػاؿ مػػف ى
معيػ ا صػػا ض متعدوػػض لكاةػػد  ،كهػػك ى
)ُ)
مت عمول))
في ايصؿ صعض لل ةي لد ٍ
ػاج ج
كالعمٌػػض التػػي اسػػتيد لواػػا عػ ػراب الميصػػكب الذػػايي ل ػػ)كجد) ة ػ ن

مععكنج ل  ،كهك ككيل في ايصػؿ صػعض لػأكؿ مكجػكدة فػي الميصػكب الذػايي
لكؿ فعؿ ةالكا اكيل مف خكات ك
ظف ك اكيل ويصب مععكلوف صماما م تد كخ ر

 ،ك
ػاج عيػل ج
يف كؿ خ ر هك فػي ايصػؿ صػعض لمم تػد ؛ لػذا كجػب ع ار ػل ة ن

ذايوا .
مععكنج ن
كجد كألفى  :كردت لع في الورف الكروـ في ذّذػض مكاإػع  ،هػي :
)كًا ىذا ًةوػ ىػؿ لىايػ يػـ اتكً يعػكا ىمػػا ىيػ ىػز ىؿ المٌػػلي ةىػػاليكٍا ى ػ ٍػؿ ىيتكًػػعي ىمػػا ىٍلعى ٍو ىيػػا ىعمى ٍوػ ًػل
ةكلػػل تعػػال  :ى ع
ً
كف){ال ورة  }َُٕ :كةكل ػػل
ى ى
ػكف ى ػ ٍػوئان ىكجى ىو ٍاتى ػ يػد ى
ػاؤ يه ٍـ جى ىو ٍعومي ػ ى
اّي ػػا ىىكلى ػ ٍػك ىك ػ ى
ػاف ى ػ ي
تعػ ػ ػػال ) :كاسػ ػ ػػتى وىا اٍل ػ ػ ػػاب كةى ػ ػ ػ كد ٍ ً
لد ىها لىػ ػ ػ ىػدل
وصػ ػ ػػلي ًمػ ػ ػػف يديػ ػ ػ وػر ىكىٍلعىىوػ ػ ػػا ىس ػ ػ ػو ى
ت ةىم ى
ى ي ى ى ى ى
ػاّهـ ى ل
ً
ً
وف){الصػػافات :
إا ى
اٍل ىاب){وكسػػؼ  }ِٓ :كةكلػػل تعػػال  ) :كيايػ ٍػـ ىٍلعىػ ٍػكا ىػ ي ٍ
)ِ)
ػت :
ٗٔ} ةاؿ ا ف فارس  )) :لعوتل  :لووتل ككجدتل)) كةاؿ الراغب  )) :لعو ي
)ّ)
ػيّ  :كجدتػ ػػل  ،ك لعوتػ ػػل :
ػدت)) كةػ ػػاؿ الةم ػ ػػي )) :ووػ ػػاؿ  :لعوػ ػ ي
كجػ ػ ي
ػت ال ػ ػ ى

لووت ػػل))

)ْ)

ف ػػالع  :فوا ػػا ػػيّ م ػػف دجل ػػض كج ػػد  ،ك ػػيّ م ػػف دجل ػػض  :لو ػػي

ػت عػف زوػد
كصادؼ  ،توكؿ :
ةذت عػف زوػد ةتػ كجدتػل  ،كج توػكؿ  :ةذ ي
ي
يّ  :وعيػي كجػده  ،لكػف مػف غوػر ترةػب كتكةػع
ةت لعوتل كلووتل  ،فالع ال ى

لد ىها لى ىػدل اٍل ى ً
ػدت
)كىٍلعىىوا ىسو ى
ػاب) كتوػكؿ  :كج ي
 ،ك طمب ك ةث  ،كوكلل تعال  :ى
زوػ نػدا صػػادةنا  ،توػػكؿ ذلػػؾ عيػػد كجػػكدؾ ٌوػػاه كؿ مػرة  ،فػػإذا عا ػرتل كعاو ػػتل
)ُ) الدر المصكف ُُِٖ-ُُُ/
)ِ) مواووس المغض ص ّٕٖ .
)ّ) المعردات ص ُْٕ.
)ْ) عمدة الةعاظ ْ. ّّ/
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ػت زوػ نػدا صػػادةنا  ،كعم ػ المعي ػ
زميػػا  ،كهػػك ػػاؽ عم ػ صػػدةل  ،توػػكؿ  :لعوػ ي
ن
)كًا ىذا ًةوػ ىػؿ لىايػ يػـ اتكً يعػكا ىمػػا ىيػ ىػز ىؿ المكػػلي ةىػػاليكا ى ػ ٍػؿ ىيتكًػػعي ىمػػا
ايكؿ جػػاّ ةكلػػل تعػػال  :ى ع
كهـ ًلى ػ ىع ػ ىذ ً
اب ال كسػ ًػع ً
ور){لوماف :
ػاف ال ك ػ ٍػو ى
ىك ىجػ ٍػد ىيا ىعمى ٍوػ ًػل ى ى
ط ي
اّيػػا ىىكلىػ ٍػك ىكػ ى
اف ىوػ ٍػد يع ي ٍ
)كًا ىذا ًة ى
ُِ} كعم المعي الذايي جاّ ةكلل تعال  :ى ع
وؿ لىاي يـ اتكً يعكا ىمػا ىي ىػز ىؿ المٌػلي
ً
ػكف ى ػ ٍػوئان ىكجى
ةى ػػاليكٍا ى ػ ٍػؿ ىيتكً ػػعي ىم ػػا ىٍلعى ٍو ىي ػػا ىعمى ٍو ػ ًػل ى ى
ػاؤ يه ٍـ جى ىو ٍعومي ػ ى
اّي ػػا ىىكلى ػ ٍػك ىك ػ ى
ػاف ى ػ ي
سكغكا ات اع ائاـ في المعي الذػايي طػكؿ مػا ٍلعىػكا كىلًعيػكا عموػل
كف) فود ك
ىو ٍاتى يد ى
ػػاّهـ  ،كسػ كػكغكا ات ػػاعاـ فػػي المعيػ ايكؿ وػػكلاـ ) :ةىػػاليكٍا ىة ٍسػي ىيا ىمػػا ىك ىجػ ٍػد ىيا
كف){المائدة }َُْ :
ىعمى ٍو ًل ى ى
كف ى ٍونئا ىكجى ىو ٍاتى يد ى
اؤ يه ٍـ جى ىو ٍعمى يم ى
اّيا ىىكلى ٍك ىك ى
اف ى ي
جكاز جعؿ ألفى المتعدية لمفعكليف متعدية لمفعكؿ كاحد  :لعػ فػي
الةوووػػض تتعػػدل لكاةػػد  ،كمػػا الذػػايي فاػػك ميصػػكب عمػ الةػػاؿ  ،كالػػدلوؿ عم ػ

ذلؾ كياـ جازكا في عراب لعػ المتعدوػض جذيػوف ف تكػكف متعدوػض لكاةػد عػد

ذايوػا  ،جػاّ فػي عػراب ةكلػل تعػال :
عراب الميصكب الذايي ة ن
ػاج ج مععػكنج ن
اّيػا){ال ورة )) }َُٕ :ك لعويػا  :كجػديا المتعدوػض
)ةىاليكٍا ى ٍؿ ىيتكًعي ىما ىٍلعى ٍو ىيا ىعمى ٍو ًل ى ى

ػدت  ،كهػػي هػا
لػ مععػػكؿ كاةػػد  ،كةػػد تكػػكف متعدوػػض لػ مععػػكلوف مذػػؿ  :كجػ ي
)عمى ٍوػ ًػل) كمػا ةػػاؿ ك مععػكؿ ذػػاف))
هيػا تةتمػػؿ ايمػروف  ،كالمععػػكؿ ) ى ى
اّيػا) ىك ى
)ُ)
ػاّهـ ى ل
ً
وف){الص ػػافات :
إا ى
كة ػػاؿ الةم ػػي )) :ةكل ػػل تع ػػال  ) :كياي ػ ٍػـ ىٍلعى ػ ٍػكا ى ػ ي ٍ
ٗٔ} م  :كجػػدكهـ  ،ك ى ل
وف) ةػػاؿ  ،كةوػػؿ معياهػػا الظػػف  ،فاػػك مععػػكؿ
)إػػا ى
ذاف))

)ِ)

ْ-درل  :لـ ترد درل في الورف الكروـ متعدوض لميصك وف ظاهروف
تعمَّ ٍـ  :لـ ورد هذا الععؿ في الورف الكروـ
ٓ -ى

)ُ) الت واف في عراب الورف ُ ُُٔ/كويظر  :الدر المصكف ِ. ِِٕ/
)ِ) عمدة الةعاظ ْ. ّّ/
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ك
كظف ،
أفعاؿ الرجحاف  :كهي كما تودـ ذمايوض فعاؿ  :خاؿ ،

كهب
كةسب  ،كزعـ  ،كع كد  ،كةجا  ،كجعؿ ٍ ،
ُ-قاؿ  :لـ ترد في الورف الكروـ

ظف  :تودمت دراسض هذا الععؿ في كتا ي  :ج كجكه كج يظائر
َِّ -

رةـ ُْٖ كاف التإموف هك الطرووض التي ات عاا صةاب كتب الكجكه

صرح اا اليةاة  ،ود كف اليةاة
جختّؽ الكجكه  ،عكاف لـ وصرةكا اا  ،كما ك

في اب التإموف لـ تكف غاوتاـ تعدد ايكجل ؛ لوإميكا الظف عدة مرادفات
ً
 ،كما فعؿ هؿ الكجكه ؛ ك
استعمؿ لةؿ كاؿ لغكم
يف التإموف عيد اليةاة

كا

كاؿ الةاصؿ في الععؿ ك
ظف المتعدم ل

وتعدل لمععكلوف  ،فةمكا هذا ا

مععكؿ كاةد  ،كعيدهـ كيل

كاؿ جعؿ ك
ظف معي

فعؿ خر  ،مف

ايفعاؿ التي تتعدل في ايصؿ ل مععكؿ كاةد  ،ةروب مف معياه  ،ك مما

فاد عكاف خالؼ المراد  ،كالععؿ اتاـ  ،هذا هك التإموف كما دراؾ ما
التإموف؟!  ،فود اتح ًخذ كسومض لةؿ ما كؿ عم المغكووف مف ةإاوا المغض ،

دج مف ف وةمٌكا
فاـ ن

كاجتاا الدراسض كالتةووؽ  ،ةمككها التإموف ؛ ييكل

مطوض العجزة مف هؿ
وسر ن
مياج  ،كج وكمعاـ جاد فكر كعياّ ةث  ،كيل ٌ
اف ك
المغض كاليةك كالتعسور ،فود تودـ ةكؿ ا ف مالؾ ك
ظف تتعدل ل مععكلوف ،
ما دامت اةوض عم معياها  ،كج تتع كدل ل مععكؿ كاةد ٌج ذا ردت ف
)ُ)
تككف معي اتكاـ كهذا ما جمع عمول اليةاة

ت ل
كةاؿ ا ف عووؿ  )) :ذا كايت عمـ معي عرؼ تع كد ٍ
ىخ ىر ىج يكـ
كاةد  ،كوكلؾ :
)كالمٌلي ٍ
عممت ز ن
ي
ودا  ،م  :عرفتل كميل ةكلل تعال  :ى
مععكؿ

)ُ ) ويظػػر  :العكائػػد كالوكاعػػد لمذمػػايويي ص َِٕ كالموتصػػد لمجرجػػايي ص ْْٔ كالغ ػرة
المخعوض ج ف معط ُ ِْٕ/كالموػرب ج ػف عصػعكر ص ُٕٕ كا ر ػاد لػ عمػـ ا عػراب

ص ٕٔ
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ً
لمف يطي ً
كف ى ٍونئا){اليةؿ  }ٕٖ :ككذلؾ ذا كايت ك
ظف
كف ي كماىات يك ٍـ جى تى ٍعمى يم ى
ك
ودا  ،كميل ةكلل :
ت ل مععكؿ كاةد  ،كوكلؾ :
ظييت ز ن
اـ  ،تع كد ٍ
ي
معي ات ى
)ُ)
)ك ىما يه ىك ىعمى اٍل ىغ ٍو ًب ًظىيً و
وف){التككور  }ِْ :م  :متاـ))
ى
كةاؿ الرإي )) :كةد وجيّ ك
اةدا ،
ظف معي اتكاـ فويصب مععكنج ك ن
ودا ،
خصا مكإع الظف السولح  ،توكؿ :
كمعي اجتكااـ ٌف تجعؿ
ظييت ز ن
ي
ن

ظييت ل كيل فعؿ سونلئا  ،ككذا اتامتل)))ِ)كةاؿ ا ف وعوش )) :فاي
م :
ي
)ك ىما يه ىك ىعمى اٍل ىغ ٍو ًب ًظىيً و
وف)
لذلؾ تكتعي مععكؿ كاةد...كميل ةكلل تعال  :ى
م  :متكاـ كظيوف هيا معي مظيكف  ،كفول إمور مرفكع  ،كاف مععكنج

فاةوـ مواـ العاعؿ))
عم

)ّ)

كج ٍع يؿ ك
تعدل ل مععكؿ كاةد م ي اي في ال دّ
ظف معي اتكاـ ذا ٌ
ى
يف فعاؿ ك
ساس خاطح ؛ ك
ظف ك خكاتاا ج تتعدل ل مععكلوف  ،ؿ

ل مععكؿ كاةد  ،كما الذايي فاك في الةوووض ةاؿ ؛ ك ك
الظف خّؼ
يف
ٌ
الظف ذات ال يّ  ،ؿ صعاتل ك ةكالل فود جزمل الةاؿ ،
التامض ج وعيي
ٌ

ككما تو كدـ فود است اد هؿ الكجكه في مجيّ ظف معي اتكاـ ال اهد الذم
)ك ىما يه ىك ىعمى اٍل ىغ ٍو ًب ًظىيً و
وف) ك وكلل
است اد ل اليةاة كهك ةكلل تعال  :ى
ح
)كظى ىييتي ٍـ ظى كف
كف ًالمك ًل الظيي ى
)كتىظييح ى
كيا){ايةزاب  }َُ :كةكلل تعال  :ى
تعال  :ى

الس ٍككًّ){العت }ُِ :

)ْ)

)ُ ) رح ا ف عووؿ ُ.َْْ/
)ِ ) رح كافوض ا ف الةاجب ْ. ُُٓ/
)ّ ) رح المعصؿ ْ.ِّّ/
)ْ ) ويظػػر  :اي ػ اه كاليظػػائر لمواتػػؿ ػػف سػػموماف ص ِّٖ ك اسػػـ الكجػػكه كاليظػػائر ص
ُٖٓ كالكج ػػكه كاليظ ػػائر لا ػػركف ص ِِّ ِّّ-كالكج ػػكه كاليظ ػػائر لم ػػدامغايي ص ِّّ

كيزهض ايعوف ص ُٔٗ .
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)كظى ىييتي ٍـ ظى كف الس ٍككًّ) لـ وتع كد ل
كالةوووض كف الظف في ةكلل تعال  :ى
مععكؿ كاةد ك مععكلوف ؛ ك
ظ كف الس ٍككًّ) مععكؿ مطمؽ كلوس مععكنج ل
يف ) ى
فّ مسكغ لجعمل معي التامض مف جاض ا عراب  ،ككذلؾ مف جاض المعي ؛

يكيل جاز ف وواؿ في الكّـ  :كظييتـ ك
ظف الخور  ،كالتامض تككف في مكر
كف ًالمك ًل
)كتىظييح ى
السكّ كال ر  ،ج في مكر الخور  ،ككذلؾ ةكلل تعال  :ى
ح
كيا) لـ وتع كد الظف فول ل مععكؿ كاةد  ،ك ل مععكلوف ؛ ك
يف
الظيي ى
ح
كيا) مععكؿ مطمؽ كلوس مععكنج ل  ،فّ مسكغ ذف لجعمل معي التامض
)الظيي ى
مف جاض ا عراب  ،ككذلؾ مف جاض المعي ؛ فود جاّ في التعسور :
ح
كيا) ةاؿ الةسف  :اختمعت ظيكياـ  ،ك
فظف الميافوكف كف
كف ًالمك ًل الظيي ى
)))كتىظييح ى
ى
)ُ)
ك
يصر)) كالمعي  :هذا
ستاصمكف ،
مةمدا ك صةا ل يو
ن
كظف المؤميكف كيل يو ى
ى
ما اعتوده الميافوكف  ،كهذا ما اعتوده المؤميكف  .كهذا مما ود ٌؿ عم كف
الظف ج عّةض لل معي

التامض  ،كج ال ؾ  ،كج الوووف  ،ؿ هك معي

مةاود

جاهمًو ً
ظ كف اٍل ً
كف ًالمٌ ًل ىغ ٍو ىر اٍل ىة ل
كض){ ؿ
ؽ ى
كةد كرد ةكلل تعال  :ى
)وظيحي ى
)))غ ٍو ىر اٍل ىة ل
ؽ) في ةكـ المصدر  ،كمعياه :
عمراف  }ُْٓ :ةاؿ الزمخ رم
ى
جاهمًو ً
ظف ل ك)ظى كف اٍل ً
وظيكف ا﵀ غور الظف الةؽ الذم وجب ف يو ك
كض) دؿ
ك)غ ىور اٍل ىة ل
ؽ)
ميل  ،كوجكز ف وككف المعي  :وظيكف ا﵀ ظف الجاهموض ى
كف))))ِ) كهذا وعيي كف الزمخ رم لـ وجعؿ ظف هيا متعدوض ل
تاكود ل ى
ػ)وظيحي ى

ظييت زود  ،م  :جعمتل
))مععكلوف ؿ تككف ال اّ ظرفوض لمظف كوكلؾ :
ي
مر
مكاف ظيي)) )ّ) كةاؿ العك رم )) :غور الةؽ  :المععكؿ ايكؿ  ،م  :نا
)ُ ) زاد المسور ٔ. ُّٗ/
)ِ ) الك اؼ ُ. َِْ-ُْٗ/
)ّ ) الدر المصكف ّ.ْْٖ-ْْٕ/
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)ُ )
كً
كف) لل
غور الةؽ  ،ك) ًالمل) الذايي)) فعم هذا ا عراب وككف ى
)))وظييح ى
مععكجف)))ِ)كالةوووض كف الظف ج وعيي التامض في كّ ا ع ار وف لكركد ةكلل
ات ًاىيعي ًس ًا ٍـ ىخ ٍو نرا){اليكر :
تعال ) :لى ٍكج ً ٍذ ىس ًم ٍعتي يمكهي ى
كف ىكاٍل يم ٍؤ ًم ىي ي
ظ كف اٍل يم ٍؤ ًميي ى
متعدوا ل مععكؿ كاةد في ؿ عمراف  ،فاك كذلؾ
ُِ} يكيل ذا جعميا الظف
ن

ظييت زود
متعد ل مععكؿ كاةد في وض اليكر  ،م  :كما جاز ف يوكؿ :
ي
متعدوا ل
خور  ،عكاذا جعميا الظف
ظييت زود نا
سكّا  ،جاز ف يوكؿ :
ي
ن
ن
مععكؿ كاةد  ،في المذاؿ ايكؿ  ،فاك كذلؾ ٍّ
متعد ل مععكؿ كاةد في المذاؿ
الذايي .
معي

)ك ىما يه ىك ىعمى اٍل ىغ ٍو ًب ًظىيً و
وف)
ككذلؾ يجعماـ الظف في ةكلل تعال  :ى
التامض  ،كهذا الكجل في هذا ال اهد كما جمع عمول هؿ الكجكه ،

جمع عمول هؿ المغض كالتعسور كالوراّات .

إيً و
وف) الإاد  ،كالإف ال خؿ
ةر يافع كعاصـ كا ف عامر كةمزة ) ً ى

كالمعي  :لوس خوؿ عموكـ عمـ ما غاب عيكـ مما ويععكـ  ،م  :ج وكتمل

كما وكتـ الكاهف لواخذ ايجر عمول  ،كةر ا ف كذور ك ك عمرك كالكسائي
)ّ)
) ًظىيً و
وف) الظاّ  ،كالمعي  :ما هك ىمتكاىـ عم ما وخ ر ل عف ا﵀

)ُ ) الت واف في عراب الورف ُ.َِْ/
)ِ ) الدر المصكف ّ.ْْٕ/
)ّ ) ويظػػر :معػػايي الوػػرف لمع ػراّ ّ ، ُُّ/كمعػػايي الوػػرف لأخعػػش ص َّٔ  ،كجػػامع
ال وػػاف لمط ػػرم َّ ، َُّ-َُِ/كمعػػايي الو ػػرف عكاع ار ػػل لمزج ػػاج ٓ ، ِِٕ/كايإ ػػداد

ي ػػي كػػر ايي ػػارم ص َِ ، ُِ-كمعػػايي الوػ ػراّات لأزه ػػرم ص ُّٓ  ،كالةجػػض فػػي
عمؿ الوراّات ي ي عمي اليةكم ْ ، ِّٓ/كالك ؼ عف كجكه الوراّات لمووسي ِ، ّْٔ/

كزاد المسور ج ف الجكزم ٖ. ُِِ/
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كعم

)ك ىما يه ىك ىعمى
ى
عف مععكؿ ل

:

الرغـ مف هذا ا جماع فالمراد مف الظف في ةكلل تعال
ظيً و
كص ًرؼ
اٍل ىغ ٍو ًب ً ى
وف) الظف عويل  ،فػ))ظيوف ...صمل مظيكف ي
فعوؿ  ،كما ةالكا  :مط كخ كط وه)) )ُ) م  :كف الظيوف عم

كزف فعوؿ معي اسـ المععكؿ  ،ك فادتل معي التامض ةالكا )) :الظيوف :

الذم تيظى حف ل التامضي)))ِ) كالتامض  :يائب فاعؿ لمععؿ تيظى يف الم يي لممجاكؿ ،
كةالكا )) :الظيوف  :الوموؿ الخور  ،كةوؿ  :هك الذم تسالل كتىظي حف ل
)ْ)

ظييت))
الميع)))ّ)))كالظيوف  :الذم تسالل كتىظي حف ل الميع ؛ فوككف كما
ى
ى
ً
ظي و
وف) في ا وض معي التامض عم تودور  :الذم
م  :ومكف ف يجعؿ ) ً ى

تيظى حف ل التامضي  ،ك عم تودور  :الذم تىظي حف ل التامضى  ،فتككف التامض يائب
فاعؿ عم التودور ايكؿ  ،ك مععكنج ل عم التودور الذايي .
يص

يائب فاعمل  ،ك مععكلل ،

يسمي الظيوف اسـ معي
ذا جاز ف
ى
ا مكاف ف يعدد كجكهل ودر تعدد معايي اجسـ المسيد لول  ،فجاز

مذّ ف يجعؿ الظيوف في ا وض معي الساةر  ،عم تودور  :الذم يوظى حف ل
ن
السةر  ،كالمعي  :كما يت عم الغوب ساةر  ،ك معي ال خوؿ عم
ي

تودور  :الذم يوظى حف ل ال خ يؿ  ،كالمعي
الكذب  ،كالمعي  :كما يت
ك معي الكاذب عم تودور  :الذم يوظى حف ل
ي
الإعؼ
ظ حف ل
عم الغوب كاذب  ،ك معي الإعوؼ عم تودور  :الذم يو ى
ي
 ،كالمع ي  :كما يت عم الغوب إعوؼ  ،ككذلؾ جاز ف يجعؿ الظيوف
 :كما يت عم

معي

المتكاىـ عم
ي

الغوب خوؿ ،

تودور  :الذم يوظى حف ل التامضي  ،كما يت عم

)ُ ) ايإداد ي ي كر ايي ارم ص َِ. ُِ-
)ِ ) لساف العرب ٗ.ُٕٗ/
)ّ ) لساف العرب ٗ.ُٖٗ/
)ْ ) تاج العركس ّٓ. ُٖٕ/
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الغوب

يمتكاىـ  ،جازت هذه المعايي جموعاا ٌ ،ج كف وًا مياا لوس هك معي الظف
ظ حف
في الظيوف  ،ؿ هك معي يائب فاعمل  ،م  :هك معي ال يّ الذم يو ى

كجكده في رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول كسمـ ؛ لذا فالظيوف في ةكلل تعال :
)ك ىما يه ىك ىعمى اٍل ىغ ٍو ًب ًظىيً و
وف) يرود ل الظف عويل  ،كهك كذلؾ في كؿ مكاإع
ى
كركده في الورف الكروـ  ،فاك لوس مف ايإداد  ،كج مف ايلعاظ الم تركض .
ظف معي اتاـ وع حد تةروعنا لدجلتاا في كؿ اهد ةالكا ك
فجعؿ ك
اف
ك
ظف كردت فول متعدوض لكاةد  ،كهذا هك عوف ما ةصؿ في كؿ تإموف ةوؿ
ل مف دكف استذياّ في كتب المغض . ،
ً
ظف تيصب مععكلوف تدؿ
حسب  :ةسب عيد اليةاة مف خكات ٌ
ّ -ى
عم الرجةاف  ،كةد تجيّ معي عمـ كوكؿ ال اعر ل ود :
ذاةّ
المرّ ن

)ُ)

اةا ذا ما ص
ةس ي
ت التو كالجكد خور تجارة ر ن
ةاؿ ا ف فارس )) :الةاّ كالسوف كال اّ صكؿ ر عض  ،فايكؿ  :الع حد ،

كةس نايا ) إـ الةاّ) ةاؿ تعال ) :ال ك ٍم يس
توكؿ  :ىة ىس ٍ ي
...ة ٍسنا ي
يّ ى
ت ال ى
اف){الرةمف  }ٓ :كمف ةواس ال اب ً
ىكاٍلوى ىم ير ً ية ٍس ى و
الةس اف ) كسر الةاّ) :
ح
الظف كذلؾ كيل فيلرؽ ويل ك وف الع لد ؛ يكيل ذا ةاؿ  :ىة ًس تيل كذا  ،فكاكيل
عده مف ايمكر الكائيض)) )ِ ) فود جعؿ ا ف فارس
ةاؿ  :هك في الذم ٌ

ل
كصرح اكيل
الظف ،
)ةسب) عت السوف معي الع لد  ،ك كسر السوف معي
ك
ى
العد  ،كهذا ظاهر مف ةكلل
ج فرؽ وياما في المعي  ،ك كف كمواما معي
ٌ
عده مف
ايخور )) :ييكل ذا ةاؿ  :ىة ًس تيل كذا  ،فكاكيل ةاؿ  :هك في الذم ٌ
كةس نايا ) إـ الةاّ ،
ب...ةسانا ي
))ة ىس ى
ايمكر الكائيض)) كةاؿ الراغب  :ى
ً
ً
ً
اب){وكيس ...}ٓ :ةاؿ
وعيي ا ٌ
وف ىكاٍلة ىس ى
لعد) ةاؿ تعال ) :لتى ٍعمى يمكٍا ىع ىد ىد السلي ى
)ُ ) ويظر  :رح ا ف عووؿ ُ ِِْ/كةا وض الص اف ِ ِٗ/كهمع الاكامع ُ.ِْٓ/
)ِ ) مواووس المغض ص َِٖ
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تعال ً ) :
كف {ِ} ىكلىوى ٍد فىتىكيا
ىةس ى
ى
اس ىف يوتٍ ىريككا ىف ىوويكليكا ىميكا ىك يه ٍـ ج يو ٍعتىيي ى
ب الكي ي
ً
ً
ك كً
ً
الكًذ ً
ب
وف {ّ} ٍىـ ىةس ى
ص ىدةيكا ىكلىىو ٍعمى ىم كف اٍل ىكاذ ً ى
وف مف ةىٍ م ًا ٍـ ىفمىىو ٍعمى ىم كف الملي الذ ى
ى
وف ى
ً
كً
كف){العيك كت  }ْ-ُ :كةاؿ
كف ال كسو ىلئات ىف ىو ٍس ًوي ى
كيا ىساّ ىما ىو ٍة يك يم ى
وف ىو ٍع ىممي ى
الذ ى
كً
ً
كف){ راهوـ  }ِْ :كةاؿ
)كجى تى ٍة ىس ى كف المٌلى ىغافّن ىع كما ىو ٍع ىم يؿ الظال يم ى
تعال  :ى
كً
ً
ً
وف ىخمى ٍكٍا ًمف
تعال ٍ ) :ىـ ىةس ٍ تي ٍـ ىف تى ٍد يخميكٍا اٍل ىجكيضى ىكلى كما ىواٍت يكـ كمذى يؿ الذ ى
ةىٍ مً يكـ){ال ورة  }ُِْ :فكؿ ذلؾ مصدره ً
الة ٍس اف ) كسر الةاّ  ،معي
الظف) ك ً
الةس اف  :ف وةكـ يةد اليووإوف مف غور ف وخطر ا خر الل
 ،ىفو ٍة ًسيل كوعود عمول اييص ع  ،كوككف عرض ف وعترول فول ؾ  ،كووارب
فو ىغملب ةدهما عم
ذلؾ الظف  ،لكف
ٌ
الظف ف يوخطر اليووإوف الل  ،ي
ا خر))

)ُ)

كةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي )) :كو دك كف وف ً
ةسب ك
كظف فرةنا ،
ك ً
ةسب
فإف ةسب الوم ي ميوكؿ مف ةسب الةسي الذم ميل الةساب  ،كميل ى
فإف ةسب في ةكلؾ ً
الدراهـ  ،م  :ع كدها  ،ك
مةمدا  ،فول معي
ت
ن
ةس ي
الةساب  ،م  :ةسب ذلؾ كايتا

ل

ما ايتا

لول  ،كلوس هذا الععؿ

جموعا
جموعا  ،كتظياـ
تماما  ،فاياؾ فرؽ وف ةكلؾ  :تةس اـ
ن
ن
مطا ونا لمظف ن
 ،ك
جموعا كيما وككف عد مراة ض ةكالاـ  ،فكاكيؾ جروت
فإف ةكلؾ  :تةس اـ
ن
ظياـ  ،فالةس اف
عمموض ةساب  ،فادل ةسا ؾ ل ذلؾ خّؼ ةكلؾ ٌ :
ةائـ عم الةساب كاليظر العومي  ،خّؼ الظف الذم ودخؿ الذهف كوّ سل

يدي س ب))

)ِ)

يخمص مف كؿ ما س ؽ ذكره كف )ةسب) كما استعممت لةساب

ةسب في
ايمكر الةسوض استعممت لةساب ايمكر الوم وض  ،كلـ تستعمؿ
ى
)ُ ) المعردات ص ُُُِِِ-
)ِ ) معايي اليةك ِ. ُِ-َِ/
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الورف الكروـ لمرجةاف ك لم ؾ ك لموووف ؛ يكياا كردت فول كهي مسيدة ل

طب  ،كلـ ترد مسيدة ل إمور المتكمـ لمعرفض دجلتاا عيده
الغائب ك المخا ى

ةسب استعممت في كؿ كاهدها الكاردة في كتاب ا﵀ ،
 ،كالذم جةظتل كف
ى
فوما كاف مخالعنا لمةوووض كالكاةع كوكلل تعال  ) :ىفمى كما ىرىتٍلي ىة ًس ىتٍلي لي كجضن){اليمؿ :
ْْ} لذلؾ كذر كركدها في سواؽ اجستعااـ ا يكارم  ،كوكلل تعال :
) ً
كف){العيك كت  }ِ :كةكلل
ىةس ى
ى
اس ىف يوتٍ ىريككا ىف ىوويكليكا ىميكا ىك يه ٍـ ج يو ٍعتىيي ى
ب الكي ي
كً
ً
ً
وف ىخمى ٍكٍا ًمف
تعال ٍ ) :ىـ ىةس ٍ تي ٍـ ىف تى ٍد يخميكٍا اٍل ىجكيضى ىكلى كما ىواٍت يكـ كمذى يؿ الذ ى
ةىٍ مً يكـ){ال ورة  }ُِّ :كةكلل تعال ) :ىفى ىة ًس ٍ تي ٍـ ىكي ىما ىخمى ٍو ىيا يك ٍـ ىع ىذنا ىكىكي يك ٍـ ًلى ٍو ىيا ج
كف){المؤميكف  }ُُٓ :ةت ةكلل تعال المكجل ل رسكؿ ا﵀ صم
تيٍر ىج يع ى
ىف ىصةاب اٍل ىكا ً
الرًة ًوـ ىك يايكا ًم ٍف ىواتًىيا
ؼ ىك ك
ا﵀ عمول كسمـ ٍ ) :ىـ ىة ًس ٍ ى
ت ك ٍى ى
ٍ
ت )وا مةمد)
ىع ىجنا){الكاؼ )) }ٗ :ةاؿ المعسركف  :معي الكّـ  :ةس ى
كياـ كايكا عجب واتيا ؟! ةد كاف في واتيا ما هك عجب مياـ  ،ك
فإف خمؽ

السمكات كايرض كما وياما عجب مف ةصتاـ  ،كةاؿ ا ف ع اس  :الذم
)ُ )

م )) :ج تظف وا

توتؾ مف الكتاب كالسيض كالعمـ فإؿ مف اياـ))
ت فول سماؤهـ مف واتيا
مةمد كف ةصض صةاب الكاؼ كالمكح الذم يكتً ٍ
عجو ض كغرو ض  ،ك
فإف خمؽ السمكات كايرض كما فواما عجب مف ذلؾ))

)ِ)

كلـ وإمف اليةاة )ةسب) معي فعؿ خر  ،يكياا كردت في الورف
)كجى تى ٍة ىس ى كف المٌلى ىغ ًافّن
الكروـ متعدوض ل اسموف ظاهروف  ،كوكلل تعال  :ى
كً
كف){ راهوـ  }ِْ :كلـ ترد متعدوض ل ميصكب كاةد ؛ ك
يف
ىع كما ىو ٍع ىم يؿ الظال يم ى
الغاوض ايساسوض مف التإموف عيد اليةاة  ،هك ف وةمٌكا ل م كمض هذا

التعدم .

)ُ ) زاد المسور ٓ.ٕٗ/
)ِ ) التعسور الموسر  ،عداد يخ ض مف العمماّ ص ِْٗ.
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ْ-زعػ ىػـ  :زعػػـ  :مػػف خ ػكات ظػ كػف تتعػػدل ل ػ مععػػكلوف  ،كج تتعػػدل
ل مععكؿ كاةد ٌج ذا ردت ف تككف معيػ تك كعػؿ)ُ) ككرد الػزعـ فػي الوػرف
مكإعا  ،كرد كةد ية ًػذؼ معمكلػل فػي ذمايوػض مكاإػع ،
الكروـ في س عض ع ر
ن
ػدوا لػ مععكلػل ال ػاّ
كمتع لدنوا ل المصدر المؤكؿ في خمسض مكاإػع  ،كمتع ن
ػدوا لػ اسػموف
في مكإعوف  ،ك صوغض المصدر في مكإعوف  ،كلـ وػرد متع ن
ظاهروف .

ةاؿ ا ف فارس )) :الزام كالعوف كالموـ صّف  ،ةدهما  :الوكؿ مػف
غور صةض كج وووف  ،كا خر  :التكعؿ ال يّ  ،ةاؿ ا﵀ تعال  :ى كً
وف
)زىع ىـ الذ ى
ىكعىيركا ىف لكف يو ٍ ىعذيكا){التغا ف ...}ٕ :كايصؿ ا خػر  :زعػـ ال ػيّ  :ذا كعػؿ
ػػل...كمف ال ػػاب الزعامػػض  ،كهػػي السػػوادة ؛ ك
يف السػػود وػػزعـ ػػايمكر  ،م :
ً
اع اٍل ىممًػ ًػؾ
صػ ىػك ى
وتك كعػػؿ اػػا  ،ك صػػدؽ مػػف ذلػػؾ ةػػكؿ ا﵀ جػػؿ ذيػػاؤه ) :ةىػػاليكٍا ىي ٍعوػ يػد ي
ً
ً ً
ً ً
ً
وـ){وكسػؼ  )ِ)))}ِٕ :كةػاؿ ا ػف سػودة :
ىكل ىمف ىجػاّ ًػل ة ٍمػ يؿ ىعو وػر ىك ىىيػ ٍا ًػل ىزع ه

))الػ ٌػزعـ  :الوػػكؿ  ،كهػػك الظػ حػف  ،كةوػػؿ  :الكػػذب...كالزعوـ  :الكعوػػؿ  ،زعػػـ ػػل
وزعـ كزعامض ةاؿ )ال اعر  ،كهك عمرك ف اش) :
همكت عكاكيما
توكؿ همكيا ف
ى
كزعػػوـ الوػػكـ سػػودهـ كرئوسػػاـ  ،كةوػػؿ  :رئوسػػاـ المػػتكمـ عػػف لسػػاياـ  ،كالجمػػع
عم ا﵀ رزاؽ الع اد كما زعـ

زعماّ  ،كالزعامض  :السوادة كالرواسض))

)ّ)

كةاؿ الراغب )) :كالزعـ ةكاوض ةكؿ

وككف مظيض لمكذب  ،كلاذا جاّ في الوػرف الكػروـ فػي كػؿ مكإػع يذ كـ الوػائمكف
كً
وف ىكعىػ يػركا ىف لكػػف يو ٍ ىعذيكا){التغػػا ف  }ٕ :كةكلػػل
ػػل يةػػك ةكلػػل تعػػال  :ى
)زىعػ ىػـ الػػذ ى

)ُ) ويظػػر  :عمػػدة الةػػافظ ُ ِّْ/كةا ػػوض الصػ اف عم ػ
التصرو ِ ُْٗ/كهمع الاكامع ُّٖٓ-ّٓٔ/
)ِ) مواووس المغض ص ّّٖ
ّ
المةكـ ُ. ّٓٓ-ّْٓ/
)) ي
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ػػرح اي ػػمكيي ِ َّ/ك ػػرح

تعػػال ) :ى ػ ٍػؿ ىزىع ٍمػػتي ٍـ ىلكػػف كي ٍج ىعػ ىػؿ لى يكػػـ كم ٍك ًعػ نػدا){الكاؼ  }ْٖ :كةكلػػل تع ػػال :
كً
كف){اييعػػاـ  }ِِ :كةكلػل تعػال  ) :ية ًػؿ ٍاد يعػكٍا
وف يكيػتي ٍـ تىٍزيع يم ى
آؤ يك يـ الػػذ ى
) ٍىو ىػف ي ىػرىك ي
ً
ً
كً
ػؼ ال ح
إػ لػر ىعػػي يك ٍـ ىكجى تى ٍة ًكوّن){اييعػػاـ :
ػكف ىك ٍ ػ ى
وف ىزىع ٍمػػتيـ لمػػف يدكيًػػل فىػّى ىو ٍمم يكػ ى
الػػذ ى
ٔٓ} كةوؿ لمإماف الوكؿ كالرئاسض زعامض  ،لّعتواد في ةكلواما كيامػا مظيػض
ً ً
)سػٍمايـ ىوحايػػـ
وـ){وكسػػؼ  }ِٕ :كةػػاؿ تعػػال  :ى
)ك ىىيػ ٍا ًػػل ىزع ه
لمكػػذب ةػػاؿ تعػػال  :ى
ً ً
ػوـ){الومـ  }َْ :كمػ ػػا مػ ػػف الزعامػ ػػض  ،م  :الكعالػ ػػض  ،ك مػ ػػف الػ ػػزعـ
ً ػ ػ ىذل ىؾ ىزعػ ػ ه
ػػالوكؿ)) )ُ) كة ػػاؿ الةم ػػي )) :كال ػػزعـ  :الو ػػكؿ  ،ة ػػد وك ػػكف ةوًػػا  ،كة ػػد وك ػػكف
كً
وف ىكعىػ يػركا ىف لكػػف
ػ ن
ػاطّ  ،كلك ػػف ايكذ ػػر ف ػػي الذ ػػايي  ،ة ػػاؿ تع ػػال  :ى
)زىع ػ ىػـ ال ػػذ ى
يو ٍ ىعذيكا){التغػ ػ ػػا ف  }ٕ :كةػ ػ ػػاؿ تعػ ػ ػػال ) :فىوىػ ػ ػػاليكٍا ىهػ ػ ػ ػ ىذا لًمٌػ ػ ػ ًػل ً ىزٍع ًم ًا ٍـ){اييعػ ػ ػػاـ :
ُّٔ}))

)ِ)

ػةض
كالةوووػض كف المعيػ الػدةوؽ لمػزعـ لػوس هػك ))الوػكؿ مػف غوػر صػ ٌ

كج وووف)) كما ةػاؿ ا ػف فػارس  ،كلػوس هػك الظ حػف  ،ك الكػذب  ،كمػا ةػاؿ ا ػف
مظي ػػض لمك ػػذب)) كم ػػا ة ػػاؿ ال ارغ ػػب ،
س ػػودة  ،كل ػػوس ه ػػك ))ةكاو ػػض ة ػػكؿ وك ػػكف ٌ
ػاطّ)) كمػػا ةػػاؿ الةم ػػي ،
كلػػوس هػػك ))الوػػكؿ  ،ةػػد وكػػكف ةوًػػا  ،كةػػد وكػػكف ػ ن

ػةتل
عكاكيما هك ةكاوض ةكؿ يوجعؿ صاة ل كةده هك المسؤكؿ عيل مف ةوػث ص ٌ
ػةتل  ،كةػػد اسػػتعمماا الوػػدام اػػذا المعي ػ  ،كمػػا اسػػتعمماا سػػو كول
كعػػدـ صػ ٌ
عيػدما ويسػػب ةػػكنج مػػا لػ سػػتاذه الخموػػؿ  ،كوكلػػل )) :كزعػػـ الخموػػؿ كف دخػػاؿ
)ّ)

كةكل ػػل )) :كزع ػػـ الخمو ػػؿ كف ) ف) هػ ػي حـ ة ػػركؼ

الع ػػاّ عمػ ػ ) ذا) ة ػػو ))
ةمت ذلؾ ؟)))ْ) فمك ةاؿ  :ةاؿ الخموؿ  ،يفاد ت يول لوكلل
الجزاّ  ،فسالتل  :لً ىـ ى
)ُ) المعردات ص ص َِِ
)ِ) عمدة الةعاظ ِ. َُْ/
)ّ) كتاب سو كول تةووؽ هركف ّ ْٔ/ك تةووؽ دوع ّ.ّٕ/
)ْ) كتاب سو كول تةووؽ دوع ّ. ِٕ/
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لوكلػػل  ،لكػػف ل كمػػا ةػػاؿ  :زعػػـ الخموػػؿ  ،د كؿ عم ػ كيػػل راد ف يوخػػرج يعسػػل عػػف
ػةض
مسؤكلوض هذا الوكؿ  ،ككاكيل جعػؿ الخموػؿ هػك الإػامف كالمتكعػؿ كةػده ص ٌ

ػر م ػػا يس ػػب س ػػو كول لػ ػ
م ػػا زعم ػػل  ،كلا ػػذا الغ ػػرض كذو ػ نا
)ُ)

س ػػتاذه الخمو ػػؿ عكالػ ػ

ساتذتل ا خروف ةكالاـ معظ  :ىزىع ىـ
كعػف ػػي سػػممض ػػف ع ػػد الػػرةمف ػػف عػػكؼ ةػػاؿ  :التوػ ع ػػد ا﵀ ػػف

عمر كع د ا﵀ ف عمرك ف العاص رإي ا﵀ عياـ عم المركة فتةدذا  ،ذػـ

مإ ع د ا﵀ ف عمرك  ،ك وي ع د ا﵀ ف عمر و كي  ،فواؿ لل رجؿ  :ما

و كوػػؾ وػػا ػػا ع ػػد الػػرةمف ؟ ةػػاؿ  :هػػذا  ،وعيػػي ع ػػد ا﵀ ػػف عمػػرك زعػػـ كيػػل

سمع رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول كسمـ ووكؿ  :مف كاف في ةم ػل مذوػاؿ ذرة ةكػض
مػػف خػػردؿ مػػف ًك ٍ ػػر ككػػل ا﵀ تعػػال لكجاػػل فػػي اليػػار  .ركاه ةمػػد كركاتػػل ركاة

الصةو

)ِ)

فوػػاؿ  :زعػػـ ؛ لوجعػػؿ صػػاة ل هػػك المسػػؤكؿ ع كمػػا زعمػػل  ،فكاكيػػل ةػػد

ىج ىعمػػل هػػك الإػػامف كالمتكعػػؿ صػػدؽ مػػا ةالػػل  ،كلاػػذا جػػاّت الزعامػػض معي ػ
ك
))يف الس ػػود و ػػزعـ ػػايمكر  ،م  :وتك كع ػػؿ ا ػػا)) فوك ػػكف كة ػػده ه ػػك
الس ػػوادة
المسؤكؿ عياا  ،فالدجلض هيا كهياؾ كاةدة .

كةد تودـ كف اليةاة جعمكا عزـ مف خكات ك
ظف تتعػدل لػ مععػكلوف ،

ردت ف تككف معي كعؿ ٌ ،ج كف )زعـ)
كج تتعدل ل مععكؿ كاةد ٌج ذا
ى
التػػي يج ًعمػػت اػػذا المعيػ لػػـ تتعػػد لػ مععػػكؿ كاةػػد  ،ػػؿ تعػػدت لوػػل ال ػػاّ ،
فود تودـ ةكؿ ا ف فارس ))زعػـ ال ػيّ  :ذا كعػؿ ػل...كمف ال ػاب الزعامػض ،
كهي السوادة ؛ ك
يف السود وزعـ ايمكر  ،م  :وتك كعؿ اا  ،ك صػدؽ مػف ذلػؾ

)ُ) ويظػػر  :كتػػاب سػػو كول تةووػػؽ ػػدوع ِ ُّٔ ، ُٔ/ك تةووػػؽ هػػركف ِ ُْٔ/ك ػػرح
كتاب سو كول لمسورافي ِ. ْٖٕ/
)ِ) الترغوب كالترهوب ْٖٖٗ/
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ً ً
وـ){وكس ػػؼ ))}ِٕ :
)ك ىىيػ ػ ٍا ً ػػل ىزع ه
ة ػػكؿ ا﵀ ج ػػؿ ذي ػػاؤه  :ى
))كالػ ػػزعوـ  :الكعوػ ػػؿ  ،زعػ ػػـ ػ ػػل وػ ػػزعـ كزعامػػػض)) )ِ) كةػ ػػكؿ ال ارغ ػػب )) :كةوػ ػػؿ
ً ً
وـ){وكسػؼ }ِٕ :
لمإماف الوكؿ كالرئاسػض زعامػض  ،ةػاؿ تعػال  ) :ىك ىىيػ ٍا ًػل ىزع ه
ً ً
ػوـ){الومـ  }َْ :كمػػا مػػف الزعامػػض  ،م :
كةػػاؿ تعػػال  :ى
)س ػٍمايـ ىوحايػػـ ً ػ ىذل ىؾ ىزعػ ه
الكعالض  ،ك مف الزعـ الوكؿ)) )ّ) فممزعـ دجلض كاةدة كج تإموف .
)ُ)

كة ػػكؿ ا ػػف س ػػودة :

عد  :مف خكات ك
َّٓ -
ظف تتعدل لػ مععػكلوف كج تتعػدل لػ مععػكؿ
)ْ)

ةس ػػب ) ع ػػت الس ػػوف)
ردت ف تك ػػكف معيػ ػ
كاة ػػد ٌج ذا
ى
ى
يّ ىع ًدا  :ىة ىس ٍ تيل ك ةصوتل)) كةاؿ ا ف فػارس :
))ع ىد ىد ي
))في اب ع كد  :ى
ت ال ى
))العوف كالػداؿ صػؿ صػةو كاةػد  ،ج وخمػك مػف الع ٌػد الػذم هػك ا ةصػاّ))

)ٓ)

ة ػػاؿ الخمو ػػؿ :

كل ػػـ و ػػذكر الخمو ػػؿ كج ا ػػف ف ػػارس كج ال ارغ ػػب ايص ػػعاايي كج غو ػػرهـ م ػػف

صةاب معاجـ المغض مجيّ عػ كد معيػ ظ كػف ػؿ ةصػركا كػؿ معايواػا معيػ

العد الذم هك ا ةصاّ  ،كاليةاة يعساـ لـ وست ادكا عم مجيّ ع كد معي
ٌ
ك
)كةىػاليكا ىمػا لىىيػا
ظف آوض مف الورف الكروـ  ،كلـ جد ذلػؾ ٌج فػي ةكلػل تعػال  :ى

اج يككيا ىي يع حد يهـ لم ىف اي ٍ ىرًار){ص  }ِٔ :كمػع ذلػؾ لػـ جػد فػي كتػب
ج ىي ىرل ًر ىج ن
رجعت لواا مف ذكر دجلػض الع ٌػد هيػا هػي معيػ العػد الػذم هػك
التعسور التي
ي
ا ةص ػػاّ ـ ه ػػي معيػ ػ الظ ػ ٌػف ٌج ا ػػف عا ػػكر فس ػػرها وكل ػػل  )) :م  :كي ػػا

)ُ) مواووس المغض ص ّّٖ
ِ
المةكـ ُ. ّٓٓ-ّْٓ/
)) ي

)ّ) المعردات ص ص َِِ
)ْ) ويظػػر  :ةا ػػوض الص ػ اف عم ػ

ػػرح اي ػػمكيي ِ ُّ/ك ػػرح التص ػرو ُِْٗ/كهمػػع

الاكامع ُ.ّٕٓ/
)ٓ) مواووس المغض ص ٔٔٓ.
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يةسػ اـ ػػوواّ)) )ُ) ككػػذلؾ لػػـ جػػد فػػي كتػػب المعػػايي كا عػراب ع ارنػػا لاػػذه
))) ىي يع ػ حد يهـ) ك) لمػ ىػف اي ٍ ػ ىػرًار) فػػي
ا وػػض غوػػر ا ػػف ايي ػػارم ةػػاؿ فػػي ع ار اػػا  :ى

مكإع يصب ؛ يكيل وتعمؽ ىػ) ىي يع حد يهـ)))

)ِ)

فالظاهر كيل جعػؿ عػ كد مػف خػكات

ك
ل
الظف ؛
وإا معي ا ةصاّ ج معي
ظف تيصب مععكلوف  .كع كد هيا هي ن
ك
يف المعي كف الم ركوف في الديوا كايكا وةصكف ىمف هـ اي رار فػي يظػرهـ

 ،فك ػػايكا وعػ ػ حدكياـ  :ف ػػّف  ،كف ػػّف  ،كف ػػّف  ،فالإ ػػمور )ه ػػـ) ف ػػي ى) ىي يعػ ػ حد يهـ)
كايكا عيدهـ إمف المعدكدوف  ،جاّ في التعسور )) :كيا يع حدهـ في الديوا مف

ػّج ،
اي ػ ػرار  ،وعيػ ػػكف فو ػ ػراّ المسػ ػػمموف  :ع كمػ ػ نا
ػار  ،كخكان ػ ػا  ،كصػ ػػاونا  ،ك ػ ػ ن
)ّ)
كسمماف))
فػ ػ ػػ)ع كد) كػ ػ ػ ً
ػ)ةسب) كّهم ػ ػػا معيػ ػ ػ الع ػ ػػد كا ةص ػ ػػاّ ٌ ،ج كف الع ػ ػ ٌػد
ويةصػػر فػػي تعػػداد ال ػػيّ  ،ك)ةسػػب) معيػػاه مطمػػؽ فػػي الةسػػاب  ،فو ػػمؿ
التعداد كغوره  ،مف جمع كطرح كإرب كتوسوـ كغورها مف معايي الةسػاب ؛

وةاسب فول الياس وكـ الووامض
اسما لوكـ الةساب الذم
ى
لذلؾ جعؿ ن
ٔ-حجا  :لـ ورد هذا الععؿ في الورف الكروـ .

جع ىؿ  :جعؿ هي الععؿ الكةود الذم ود ٌؿ عم معي التةكوؿ ،
ٕ -ى
كهي مف خكات ك
ظف تتعدل ل مععكلوف  ،كةد ةسماا اليةاة عم ةسموف :
ً كً
وف يه ٍـ
)ك ىج ىعميكا اٍل ىمّئ ىكضى الذ ى
جعؿ التي هي مف فعاؿ الومكب كوكلل تعال  :ى
الر ٍة ىم ًف ً ىياذنا){الزخرؼ  ) ْ) }ُٗ :كجعؿ التي هي مف فعاؿ التةكوؿ
اد ك
ًع ى ي

)ُ) التةرور كالتيكور ُِّّٖ/
)ِ) ال واف في غروب الورف ِ. ُّٖ/
)ّ) الكسػ ػ ػػوط لمكاةػ ػ ػػدم ّ ٓٔٓ/كويظػ ػ ػػر  :زاد المسػ ػ ػػور ْ ّٔ/كالجػ ػ ػػامع يةكػ ػ ػػاـ الوػ ػ ػػرف
َُُٕٓ/
)ْ ) ويظر  :رح ا ف عووؿ ُ.ِْٕ/
1231

)كةىًد ٍم ىيا ًلى ىما ىع ًمميكا ًم ٍف
كوكلل تعال  :ى
ِّ})ُ) كج تتعدل ل مععكؿ كاةد ٌج

و
كرا){العرةاف :
ىع ىمؿ فى ىج ىعٍم ىياهي ىه ىاّ كميذي ن
ردت ف تككف معي فعؿ مف
ذا
ى

ايفعاؿ التي تتعد ل لمععكؿ كاةد  ،كعمؿ  ،ك لو  ،ك اتخذ  ،ك اعتود ،
ك كجد  ،ك كجب  ،ك خمؽ  ،كوكلل تعال ) :كجع ىؿ الظحميم ً
ات
ىىى
ى
كر){اييعاـ  )ِ) }ُ :فود جعؿ اليةاة كالمعسركف ىج ىع ىؿ معي صوكر ذا
ىكالحي ى

جاّت متعدوض جذيوف  ،ك كف هذا المعي يوع حد ةرب المعايي ل معي الجعؿ
السر في عدـ استعماؿ )صوكر) في الورف الكروـ  ،كهك كف
 ،كهذا هك ٌ

عكإت عياا ٌ ،ج كف هؿ المغض كالتعسور ةد جعمكا ىج ىع ىؿ معي فعؿ
)ج ىع ىؿ) ك
ى
مف ايفعاؿ المذككرة عيد مجوئاا متعدوض لمععكؿ كاةد  ،كالظاهر كف ةرب

وإا  ،كالدلوؿ عم ذلؾ جكاز
المرادفات لواا في هذه الةاؿ هك التصوور ن
ف تجعؿ الجعؿ معي التصوور كتودوره في كؿ مكاإع كركدها في الورف
الكروـ خّؼ معايي العمؿ  ،ك ا لواّ  ،ك اجتخاذ  ،ك اجعتواد  ،ك

ا وجاد  ،ك الكجكب  ،ك الخمؽ  ،ك
يف فعاؿ هذه المعايي ف فادت ف
تككف تودور جعؿ في مكاإع  ،لـ تعد ف تككف تودورها في مكاإع خرل .

كجد
عمؿ  ،ك لو  ،ك اتخ ىذ  ،ك
فجع يؿ ىج ىع ىؿ معي
ى
اعتود  ،ك ى
ى
ٍ
خمؽ  ،وع حد تةروعنا لدجلتاا في كؿ اهد ةالكا ك
اف جع ىؿ
 ،ك
كجب  ،ك ى
ى
كردت فول متعدوض لكاةد  ،كهذا هك عوف ما ةصؿ في كؿ تإموف ةوؿ ل

مف دكف استذياّ في كتب المغض  ،ك ار المعايي التي لصوكها الجعؿ في

ةاؿ تعدواا لمععكؿ كاةد  ،هك الخمؽ .

)ُ ) ويظر  :رح ا ف عووؿ ُ.ِْٖ/
)ِ) ويظػػر  :ػػرح المعصػػؿ ْ ِّْ/كعمػػدة الةػػافظ ُ ِّْ/كةا ػػوض الص ػ اف عم ػ
اي مكيي ِ ِّ/كهمع الاكامع ُ.ّٓٗ/
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ػػرح

الجعػػؿ كالقمػػؽ  :ىج ٍعػ يؿ لعػظ معيػ لعػػظ خػر ةجػػض التإػػموف وعطػػؿ
ال ةث عف سر استعماؿ ةدهما مف دكف ا خر في الورف الكػروـ  ،مػف ذلػؾ

جعؿ معي خمؽ لتسكو ،تعدول لمععكؿ كاةد  ،فالورف الكروـ ةػد
مذّن تإموف ى
اسػػتعمؿ هػػذوف المعظػػوف  ،كهػػذا وعيػػي كيػػل ج ػ ٌػد مػػف ف وكػػكف ويامػػا فػػرؽ فػػي
التعرؼ ل هذا العرؽ
المعي فالتإموف المذككر وجعؿ ال اةذوف وعزفكف عف ٌ
المعي ػ ػػكم ويام ػ ػػا  ،كج وو ػ ػػدمكف عمو ػ ػػل ٌج ع ػ ػػد لغ ػ ػػاّ ه ػ ػػذا التإ ػ ػػموف  ،ة ػ ػػاؿ
الراغب )) :الخمؽ  :صمل التودور المستووـ  ،كوستعمؿ فػي ػداع ال ػيّ مػف
ً
ض
)خمىػ ػ ػ ػ ػ ى
غوػ ػ ػ ػ ػػر صػ ػ ػ ػ ػػؿ كج اةتػ ػ ػ ػ ػػذاّ  ،ةػ ػ ػ ػ ػػاؿ تعػ ػ ػ ػ ػػال  :ى
ػؽ ال كسػ ػ ػ ػ ػ ىػم ىاكات ىكاي ٍىر ى
ًػػاٍلة ل
ؽ){ راهوـ ...}ُٗ :كوسػػتعمؿ فػػي وجػػاد ال ػػيّ مػػف ال ػػيّ يةػػك ةكلػػل
ػس ك ً
كً
و
اةػ ػ ىػد وة ىك ىج ىعػ ػ ىػؿ ًم ٍياىػ ػػا ىزٍك ىجاىػ ػػا لً ىو ٍس ػ ػ يك ىف
تعػ ػػال  :ي
)هػ ػ ىػك الػ ػػذم ىخمىوى يكػ ػػـ لمػ ػػف كي ٍعػ ػ ى
طعى ػ وػض){اليةؿ :
ػاف ًم ػػف حي ٍ
)خمى ػ ى
ًلى ٍواىػػا){ايعراؼ  }ُٖٗ :كةكل ػػل تع ػػال  :ى
يس ػ ى
ػؽ ا ً ى
ْ})))ُ) كةػػاؿ )) :جعػ ىػؿ  :لعػػظ عػػاـ فػػي ايفع ػػاؿ كماػػا  ،كهػػك عػػـ مػػف فع ػػؿ
كصيع كسائر خكاتاا  ،كوتصرؼ عمػ خمسػض كجػل  ،ايكؿ  :وجػرم مجػرل

صػػار كطعػػؽ  ،فػػّ وتعػػدل يةػػك  :جعػػؿ زوػػد ووكؿ...كالذػػايي  :وجػػرم مجػػرل
كجػ ػػد فوتعػ ػػدل ل ػ ػ مععػ ػػكؿ كاةػ ػػد  ،يةػ ػػك ةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :كجعػ ػ ىػؿ الظحميمػ ػ ً
ػات
ىىى
ى
كر){اييعاـ ...}ُ :كالذالث  :في وجاد يّ مف ػيّ كتككويػل ميػل يةػك
ىكالحي ى
ً
اجا){اليةػػؿ ...}ِٕ :كال ار ػػع :
)كالمٌػػلي ىج ىعػ ىػؿ لى يكػػـ لمػ ٍػف ىيعيس ػ يك ٍـ ٍىزىك ن
ةكلػػل تعػػال  :ى
في تصوور ال يّ عم ةالض دكف ةالض  ،يةك ةكلل تعال ) :الكًذم ىج ىع ىػؿ لى يك يػـ
ض ًف ىار ان){ال ورة  }ِِ :كالخامس  :الةكـ ال ػيّ عمػ ال ػيّ ةوًػا كػاف
اي ٍىر ى
ػاطّ  ،فا كمػ ػػا الةػ ػػؽ فيةػ ػػك ةكلػ ػػل تعػ ػػال ً) :كيػ ػػا ىار حدكهي ًلى ٍوػ ػ ًػؾ ىك ىجػ ػػا ًعميكهي ًمػ ػ ىػف
ك ػػ ن
كً
ً
وف ىج ىعمي ػكا
وف){الوصػػص  }ٕ :ك كمػػا ال اطػػؿ فيةػػك ةكلػػل عػػز كجػػؿ ) :الػػذ ى
اٍل يم ٍر ىسم ى

)ُ) المعردات ص ُْٔ كويظر  :عمدة الةعاظ ُ ِٕٓ/ك صائر ذكم التمووز ُ. ِٕٓ/
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ً ً
ػوف){الةجر ))}ُٗ :
اٍلويػ ٍػر ىف عإػ ى
في معي التةكوؿ كالتصوور

)ُ)

كال ار ػػع كالخػػامس مػػف كجػػل جعػ ىػؿ وػػدخّف

ً
ض
كفػػي تعسػػور ةكلػػل تعػػال ) :اٍل ىة ٍمػ يػد لًمٌػ ًػل الكػ ًػذم ىخمىػ ى
ػؽ ال كسػ ىػما ىكات ىكاي ٍىر ى
ح ً
كر){اييعػػاـ  }ُ :ذهػػب جماػػكر المعس ػروف ل ػ كف جعػػؿ
ىك ىج ىعػ ىػؿ الظمي ىمػػات ىكالحي ى
هيا معي خمػؽ لتعػدواا لمععػكؿ كاةػد)ِ) ٌج كف الزمخ ػرم ف كػرؽ ويامػا فوػاؿ :

))كالعرؽ وف الخمؽ كالجعؿ كف الخمؽ فول معيػ التوػدور  ،كفػي الجعػؿ معيػ

التإموف كإي اّ يّ مف يّ  ،ك تصوور يّ نوئا  ،ك يومل مف مكاف
)ك ىج ىع ػ ػ ػ ىػؿ ًم ٍياى ػ ػ ػػا ىزٍك ىجاى ػ ػ ػػا لً ىو ٍسػ ػ ػ ػ يك ىف
لػ ػ ػ ػ مك ػ ػ ػػاف  ،م ػ ػ ػػف ذل ػ ػ ػػؾ ةكل ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػػال  :ى
ح ً
ً
كر){اييعػاـ }ُ :
)ك ىج ىع ىؿ الظمي ىمات ىكالحي ى
لى ٍواىا){ايعراؼ  }ُٖٗ :كةكلل تعال  :ى
ك
يف الظممػػات مػػف ايج ػراـ المتكاذعػػض  ،كاليػػكر مػػف اليػػار))

)ّ)

ك))كالجعػػؿ فوػػل

صػ نػّ مػػف خػػر  ،كاكيػػل فػػي إػػميل ؛ كلػػذلؾ
معي ػ التإػػموف  ،م  :ككيػػل يم ىة ك
عكػ ػػر عػ ػػف ةػ ػػداث اليػ ػػكر كالظممػ ػػض الجعػ ػػؿ  ،تي وانػ ػػا عم ػ ػ يامػ ػػا ج ووكمػ ػػاف
ايعساما))

)ْ)

فاذا هك معي الجعؿ كيل وعيي التصوور  ،كككيػل مةص نػّ مػف

ػدوا لكاةػػد ـ جذيػػوف  ،كلػػوس كػػذلؾ الخمػػؽ كمػػا ادع ػ
خػػر  ،س ػكاّ جػػاّ متعػ ن
ال ارغػػب كمػػف ت عػػل  ،فوػػد توػػدـ كيػػل كمػػف ت عػػل جعم ػكا مػػف معػػايي الخمػػؽ وجػػاد
)هػ ػ ػػك الكػ ػ ػ ًػذم ىخمىوى يكػ ػ ػػـ لمػ ػ ػػف كي ٍعػ ػ ػ و
ػس
ال ػ ػ ػػيّ مػ ػ ػػف ال ػ ػ ػػيّ يةػ ػ ػػك ةكلػ ػ ػػل تعػ ػ ػػال  :ي ى

)ُ) المعردات ص ٗٗ كويظر كعمدة الةعاظ ُ ِّٖ/ك صائر ذكم التمووز ِ. ّّٖ/
)ِ) ويظػ ػػر  :مجػ ػػاز الوػ ػػرف ي ػ ػػي ع وػ ػػدة ص ٖٕ كالكسػ ػػوط لمكاةػ ػػدم ِ ُِٓ/كالمةػ ػػرر
الكجوز ج ف عطوض ِ ِٔٔ/كالجامع يةكػاـ الوػرف لمورط ػي ٔ ِٔٓ/كمػدارؾ التيزوػؿ ص
ُِّ كفت الودور ُِِْ/
)ّ) الك اؼ ِ ّ/كويظر  :ال ةر المةوط ُْٗ/
)ْ) ركح المعايي ْ. ٕٖ/
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كً
اة ػ ىػد وة){ايعراؼ  )ُ) }ُٖٗ :كجع ػ ىػؿ م ػػف مع ػػايي الجع ػػؿ  :وج ػػاد ػػيّ م ػػف
ى
)ِ)
ً
اجا){اليةػػؿ }ِٕ :
)كالمٌػػلي ىج ىعػ ىػؿ لى يكػػـ لمػ ٍػف ىيعيسػ يك ٍـ ٍىزىك ن
ػػيّ  ،كوكلػػل تعػػال  :ى
ػؽ كالجع ػ ىػؿ معيػ ػ كاة ػػد  ،كالةووو ػػض ىف الجع ػػؿ ج وعي ػػي ا وج ػػاد
فجع ػ ىػؿ الخم ػ ى
)كالمٌػػلي ىج ىعػ ىػؿ لى يكػػـ لمػ ٍػف ىيعي ًس ػ يك ٍـ
كا ي ػػاّ ػػؿ التةكوػػؿ كالتصػػوور فوكلػػل تعػػال  :ى
اجػػا) هػػي عػػض )ىيعي ًس ػ يك ٍـ) كالمعي ػ :
اجػػا) وعوػػد اس ػتعماؿ الجعػػؿ كف ) ٍىزىك ن
ٍىزىك ن
صػ ػ ػوكر ع ػ ػػض يعس ػ ػػكـ زكاج ػ ػػا  ،فتك ػ ػػكف ً
)م ػ ػػف) ت عوإ ػ ػػوض كالمعيػ ػ ػ وختم ػ ػػؼ
ن
ًً
ػؽ لى يكػ ػػـ لمػ ػ ٍػف ىيعي ًس ػ ػ يك ٍـ
ىف ىخمىػ ػ ى
)ك ًمػ ػ ٍػف ىواتػ ػػل ٍ
اسػ ػػتعماؿ الخمػ ػػؽ  ،كوكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
اجػا مػف
اجا){الركـ  }ُِ :فا وػض اسػتعماؿ ىخمى ى
ػؽ تعيػي كيػل كجػد ك ي ػا زك ن
ٍىزىك ن
يعس ػػكـ م ػػف دكف ف تك ػػكف ه ػػذه ايزكاج ه ػػي ع ػػض يعس ػػكـ  ،ػػؿ ه ػػي م ػػف
ذروتكـ  ،فتككف ً
)مف) لّ تداّ كلوست ت عوإوض .
يد المٌ ًل ىمف
ككذلؾ ةكلل تعال  ) :ية ٍؿ ىه ٍؿ ىيي يلئ يكـ ً ى ٍّر لمف ىذلً ىؾ ىمذيكىضن ًع ى
ً
ك
ػب ىعمى ٍوػ ًػل ىك ىج ىعػ ىػؿ ًمػ ٍػياي يـ اٍل ًوػ ىػرىدةى ىكاٍل ىخ ىيػ ً
كت ٍيكلىػػئً ىؾ
ػاز ىور ىك ىع ىػ ىػد الطكػ ي
ػاغ ى
ل ىع ىيػػلي المٌػػلي ىك ىغإػ ى
ىإ حؿ ىعػف سػكاّ السكػ ً ً
وؿ){المائدة  }َٔ :كالمعيػ اسػتعماؿ الجعػؿ
ى ار كم ىكايان ىك ى
ىى
كيػل سػ ةايل كتعػػال صػوكر عػػض مػػف لعػػياـ ا﵀ ةػردة كخيػػازور  ،فتكػػكف ً
)مػػف)
ت عوإوض  ،كلك استعمؿ الخمؽ  ،كةوػؿ  :كخمػؽ مػياـ الوػردة كالخيػازور  ،لكػاف

المعي

كيل س ةايل كجد ك ي ا كخمؽ ممػف لعػياـ ا﵀ الوػردة كالخيػازور  ،م :

خمؽ كجدهـ ةردة كخيازور  ،فوككف هذا المسه ػد ممػف لعػياـ  ،مػف دكف ف

و ػػمؿ كوعي ػ هػػذا المسػػه ةػ نػدا مػػياـ  ،ػػؿ ل ػػمؿ كعي ػ يسػػماـ كذروػػتاـ ،
فوككف ا﵀ س ةايل خذ الذروض جرورة ائاـ ك جػدادهـ  ،كهػذا مػا تيػزه ا﵀ عيػل
ً
)ه ىػك الك ًػذم ىخمىوى يكػـ
 ،فتككف )مف) لمت عػوض ج لّ تػداّ  ،ككػذلؾ ةكلػل تعػال  :ي
ػس ك ً
و
اةػ ىػد وة ىك ىج ىعػ ىػؿ ًم ٍياىػػا ىزٍك ىجاىػػا){ايعراؼ  }ُٖٗ :كالػػيعس الكاةػػدة هػػي
لمػػف كي ٍعػ ى
)ُ) ويظر  :المعردات ص ُْٔ كعمدة الةعاظ ُ ِٕٓ/ك صائر ذكم التمووز ِٓٔٔ/
)ِ) ويظر :المعردات ص ٗٗ كعمدة الةعاظ ُ ِّٖ/ك صائر ذكم التمووز ِ. ّّٖ/
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دـ عمول السّـ  ،كالمعي

استعماؿ الجعػؿ  :خموكػـ مػف يعػس كاةػدة كصػوكر

زكجػػا لاػػا  ،فتكػػكف ة ػكاّ جػػزنّا
مػػف هػػذه الػػيعس ة ػكاّ  ،م  :ص ػوكر عإػػاا ن
ك عإػػا ك إػػعض مػػف دـ  ،فكاكيػػل يج اػػا  ،فتكػػكف ً
)مػػف) ت عوإػػوض  ،كالمعي ػ
ن
ػاس اتكوي ػكٍا ىرك يكػ يػـ الكػ ًػذم
وختمػػؼ اسػػتعماؿ الخمػػؽ فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى
)وػػا ىوحاىػػا الكيػ ي
سكً
و
ػؽ ًم ٍياىػا ىزٍك ىجاىا){اليسػاّ  }ُ :كالمعيػ  :خموكػـ مػف
اة ىد وة ىك ىخمى ى
ىخمىوى يكـ لمف كي ٍع ى
يعس كاةدة  ،كخمػؽ مػف هػذه الػيعس زكجاػا  ،م  :خمػؽ دـ مػف طػوف كخمػؽ
ةكاّ مف دـ ً ،
ك)مف) ا تدائوض ج ت عوإوض  ،كالدلوؿ عمػ ذلػؾ ةكلػل تعػال :

اف ًمف ًط و
اييس ً
وف){السػجدة  }ٕ :ككمػا
ؽ
ىة ىس ىف يك كؿ ى ٍي وّ ىخمىوىلي ىكى ىدى ىخٍم ى
)الكًذم ٍ
ى
ػػد خم ػػؽ دـ م ػػف ط ػػوف ػػد خم ػػؽ ةػ ػكاّ م ػػف دـ  ،ف ػ ك
ػأف ىجع ػ ىػؿ تعو ػػد معيػ ػ
التةكوػػؿ كالتصػػوور فكػػؿ ً
)مػػف) عػػدها تكػػكف لمت عػػوض  ،ك ك
ػؽ تعوػػد معيػ
يف خمىػ ى
ا ي اّ فكؿ ً
)مف) عدها تككف لّ تداّ .
جكاز جعؿ (جعؿ) المتعدية لمفعكليف متعدية لمفعكؿ كاحد  :جعؿ :

فػػي الةوووػػض تتعػػدل لكاةػػد  ،كمػػا الذػػايي فاػػك ميصػػكب عم ػ الةػػاؿ  ،كالػػدلوؿ
عم ذلؾ كياـ جازكا في عراب جعؿ المتعدوض جذيوف ف تككف متعدوض لكاةد
ةاج ج مععكنج ذاي نوا  ،فود جازكا في )جعػؿ) فػي
عد عراب الميصكب الذايي ن
يةػػك  :جعميػػاهـ م ػكالي  ،ف تكػػكف متعدوػػض لمععػػكلوف همػػا  :الإػػمور )هػػـ) ،
كمػكالي  ،ك ف تكػػكف متعدوػػض لمععػػكؿ كاةػػد  ،كهػػك الإػػمور المػػذككر  ،كمػكالي

ةاؿ

)ُ)

ىصػػا ً ىعاي ٍـ ًفػػي ىذايً ًاػػـ لمػ ىػف
كجػػاّ فػػي ع ػراب ةكلػػل تعػػال  :ى
)و ٍج ىعميػ ى
ػكف ٍ
الصكك ً
اع ً
ؽ){ال ورة )) }ُٗ :كالجعػؿ هيػا معيػ ا لوػاّ  ،كوكػكف معيػ الخمػؽ
ى
فوتعدل لكاةد  ،كوككف معي صوكر ك س كم فوتعدل جذيوف))
)ُ) ويظر  :الدر المصكف في عراب ا وض ّّ مف سكرة اليساّ .
)ِ) الدر المصكف ُ. ُِٕ/
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)ِ)

ك ً
ض
كجػ ػ ػ ػػاّ فػ ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػ ػراب ةكلػ ػ ػ ػػل تعػ ػ ػ ػػال ) :الػ ػ ػ ػػذم ىج ىعػ ػ ػ ػ ىػؿ لى يكػ ػ ػ ػ يػـ اي ٍىر ى
))ك)ج ىع ٌؿ) فواا كجاػاف  ،ةػدهما ف تكػكف معيػ صػكور
ًف ىار ان){ال ورة }ِِ :
ى
ً
ذايوػػا ،
ض) مععػػكنج ٌكؿ ك )ف ىار ن ػػا) مععػػكج ن
 ،فتتعػػدل لمععػػكلوف  ،فوكػػكف )اي ٍىر ى
كالذايي  :ف تككف معي خمؽ فتتعدل لكاةد  ،كهك )ايىرض) كوككف ً
)ف ىار ان)
ٍ ى
ةاؿ))

)ُ)

ػت ىمذىا ىػ ػ ػ ػضن لمكي ػ ػ ػ ً
ػاس){ال ورة }ُِٓ :
كةكل ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػػال  :ى ع
)كًا ٍذ ىج ىعٍم ىي ػ ػ ػػا اٍل ى ٍو ػ ػ ػ ى
))ك)ج ىعٍم ىيػػا) وةتمػػؿ ف وكػػكف معي ػ خمػػؽ ككإػػع  ،فوتعػػدل لكاةػػد  ،كوكػػكف
ى

)مذىا ىضن) يصػنا عمػ الةػاؿ  ،ك ف وكػكف معيػ صػوكر فوتعػدل جذيػوف  ،فوكػكف
ى
)ِ)
)مذىا ىضن) هك المععكؿ الذايي))
ى
اج ىع ٍػؿ ىعمىػ يكػ لػؿ ىجى وػؿ لمػ ٍػياي كف يج ٍزنّا){ال وػرة }َِٔ :
كةكلػل تعػػال ) :ذيػ كـ ٍ
اج ىعػ ٍػؿ) ىج ىعػ ىػؿ  :وةتمػػؿ ف وكػػكف معي ػ ا لوػػاّ فوتعػػدل لكاةػػد ،
))ةكلػػل )ذيػ كـ ٍ
)ج ٍػزنّا) ايكؿ ،
)ج ٍزنّا) ك ف وكػكف معيػ صػوكر فوتعػدل جذيػوف  ،فوكػكف ي
كهك ي
)ّ)
ك)عمى يك لؿ ىجى وؿ) هك الذايي))
ى
ل
ػاؿ ىر ل
ػي ىوػ ػضن){ ؿ عمػ ػراف )) }ُْ :ةكل ػػل
كةكل ػػل تع ػػال ) :ةى ػ ى
ب ٍ
اج ىع ػػؿ ػ ى
ل
ػي ىو ػضن) وجػػكز ف وكػػكف الجعػػؿ معي ػ التصػػوور فوتعػػدل
تعػػال ٍ :
)اج ىعػػؿ ػ ى
جذيػػوف  ،كلامػػا وػػض  ،كالذػػايي الجػػار ة مل...كالتوػػدور  :صػو ٍلر وػػض مػػف ا وػػات

لػػي  ،كوجػػكز ف وكػػكف معي ػ الخمػػؽ كاجتخػػاذ  ،م  :اخمػػؽ لػػي وػػض  ،كفػػي
ً
)لػ ػػي) عم ػ ػ هػ ػػذا كجاػ ػػاف  ،ةػ ػػدهما ف وتعمػ ػػؽ الجع ػ ػؿ  ،كالذػ ػػايي ف وتعمػ ػػؽ
مةذكؼ عم

كيل ةاؿ مف ) ىوضن) يكيل لك تاخر لجاز ف ووع صعض لاا))

)ُ) الدر المصكف ُ. ُِٗ/
)ِ) الدر المصكف ِ.َُْ/
)ّ) الدر المصكف ِ. ٕٕٓ/
)ْ) الدر المصكف ُّْٔ-ُّٔ/
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)ْ)

)كالمٌلي ىج ىع ىؿ لى يكـ لمف ي يوكتً يك ٍـ ىس ىكنيا){اليةؿ )) }َٖ :ةكلل
كةكلل تعال  :ى
)س ػ ػ ىكنيا) وجػ ػػكز ف وكػ ػػكف مععػ ػػكنج ٌكؿ  ،عم ػ ػ كف الجعػ ػػؿ تصػ ػػوور ،
تعػ ػػال  :ى

كالمععػػكؿ الذػػايي ةػػد الجػػاروف ة مػػل  ،كوجػػكز ف وكػػكف الجعػػؿ معي ػ الخمػػؽ

فوتعدل لكاةد))

)ُ)

)ك ىج ىعٍم ىيا
كةكلل تعال  :ى

متعدوا
تصوور
نا
ذا جعميا الجعؿ
ن
)ِ)

المكٍو ىؿ ىكالكياى ىار ىوتىٍو ًف){ا سراّ )) )ُِ :هذا كمٌل
جذيوف  ،فإف جعمياه معي خمويا كاف ) ىوتىٍو ًف)

ةاج  ،كتككف ةا نج مودرة))
اير ً
ض ًز ىويػ ػضن لكاى ػػا){الكاؼ }ٕ :
كةكل ػػل تع ػػال ً) :كي ػػا ىج ىعٍم ىي ػػا ىم ػػا ىعمىػ ػ
ٍ
ً
)))ز ىويضن) وجكز ف ويتصب عم المععػكؿ لػل  ،ك ف ويتصػب عمػ الةػاؿ  ،ف

ذايوػ ػػا  ،ف كايػ ػػت
جعم ػ ى
)ج ىعٍم ىيػ ػػا) معيػ ػ خمويػ ػػا  ،كوج ػػكز ف وكػ ػػكف معع ػػكنج ن
ػت ى
)ّ)
)جعؿ) تصووروض))
كةكلل تعال ) :كجعٍم ىيا لى يكـ ًفواا معاوً ى ً
كف){ايعراؼ :
ش ىةموّن كما تى ٍ يك ير ى
ٍ ى ىى
ىىى
)ك ىج ىعٍم ىيػ ػػا لى يكػ ػ ٍػـ) وجػ ػػكز ف تكػ ػػكف معي ػ ػ خمػ ػػؽ فتتعػ ػػدل
َُ} ))ةكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
)ْ)

لكاةد ...كوجكز ف تككف التصووروض فتتعدل جذيوف))
ً
ً
)س ًػروًا)
كةكلل تعال ) :ةى ٍد ىج ىع ىؿ ىرحؾ تى ٍةتىؾ ىس ًرًوا){مروـ )) }ِْ :ةكلل ى
وج ػػكز ف وك ػػكف معع ػػكنج كؿ ك)تى ٍةتى ػ ًػؾ) معع ػػكؿ ذ ػػاف ؛ يكيا ػػا معيػ ػ صػ ػوكر ،
)ٓ)
ً
لغكا))
كوجكز ف تككف معي خمؽ ؛ فتككف )تى ٍةتىؾ) ن

)ُ) الدر المصكف ٕ. ِِٕ/
)ِ) الدر المصكف ٕ.ُِّ/
)ّ) الدر المصكف ّْْٕ/
)ْ) الدر المصكف ٓ. ِٕٓ/
)ٓ) الدر المصكف ْٕٖٓ/
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تعدت لمععكلوف  ،ف تككف متعدوض
كهذا وعيي جكاز جعؿ كؿ )جعؿ)
ٍ
ذايوػا  ،كمػف دكف
لمععكؿ كاةد  ،عد عراب الميصكب الذػايي ة ن
ػاج ج مععػكنج ن
ك
ظف كجموع خكاتاا .
تإموف  ،كهذا هك الةؽ  ،كهذا ما ويط ؽ عم

الكروـ

ٖ -ىو ٍب  :لـ ورد هذا الععؿ اذه الصوغض ك اذا المعي

في الورف

أفعاؿ التحكيؿ  :كهي كما تودـ س عض فعاؿ  :صوكر  ،كجعؿ ،

ككهب  ،كتخذ  ،كاتخذ  ،كترؾ  ،كركد
ى
ُ-صيَّر  :لـ ورد هذا الععؿ اذه الصوغض في الورف الكروـ .

ػػػؿ  :تو ػػدـ ذكره ػػا كه ػػي ك ػػالتي ة ما ػػا ج ف ػػرؽ ويام ػػا غو ػػر كف
ِ-جعػ ى
ايكل تعود معي التصوور في ايمكر الوم وض  ،كهذه تعوػد معيػ التصػوور فػي

ايمكر الةسوض ةاؿ الةم ي ))) :الجعؿ  :واتي لمعاف  :التصػوور  ،كهػك عمػ

جعمت الطوف خزفنا  ،كالذايي  :الوكؿ
إر وف  ،ايكؿ  :تصوور الععؿ يةك :
ي
)ُ)
ً كً
الر ٍة ىم ًف ً ىياذنا){الزخرؼ ))}ُٗ :
اد ك
وف يه ٍـ ًع ى ي
)ك ىج ىعميكا اٍل ىمّئ ىكضى الذ ى
يةك ى
ب  :كرد هذا الععؿ في الورف الكروـ معي العطاّ  ،كلـ ورد
ّ -ى
كو ى
معي التةكوؿ

ْ -ٓ-تق ىذ  ،كاتَّق ىذ  :اتخذ مف خكات ك
ظف تيصب مععكلوف ،

ػ)اتخذت)
عدكا  ،كجعمتل ميسوًا ...عكاف رود
يةك )) :صكورتل ذلوّن  ،كاتخذتل ً
ي
ت تع كدت ل مععكؿ كاةد  ،كاتخذ وتنا ك غوره  ،معي :
معي  :اكتس ي
)ِ)

اكتس ل))

كجعؿ )اتخذ) عيد ا ف مالؾ المتكمـ عػف لسػاف اليةػاة معيػ اكتسػب

لـ وكف مف اب التعروؼ  ،ؿ هك معي دخوؿ  ،كةد يل ست معي هذا الععؿ
)ُ) عمدة الةعاظ ُ. ِّٖ/
)ِ) عمدة الةافظ كعدة الّفظ ج ف مالؾ ُ. ِّْ-ُِّ/
1239

لةػ ٌؿ م ػػكمض تعػػدواا لمععػػكؿ كاةػػد  ،كهػػي م ػػكمض ج كجػػكد لاػػا  ،ػػؿ هػػي مػػف
صيع اليةاة  ،كهـ فػي هػذا ال ػاب ةػد جعمػكا المعػظ لعػظ اتخػذ  ،كالمعيػ معيػ

اكتسب  ،كلً ىـ يمجا ل هذا العصؿ وف المعظ كمعياه  ،ك وف المعي كلعظل ؟!
لً ىـ ج ي وي اتخذ عم معياها  ،ذـ يدرس ةإوض مجوئاا متعدوض لميصك وف في
مكاإع  ،كمتعدوض لميصكب كاةد فػي مكاإػع خػرل ؟! لػوس هػذا هػك الةػؽ

؟! ل ػػوس ه ػػذا ه ػػك الم ػػياج ايصػ ػ ٌ كايةك ػػـ ؟! ػػؿ ل ػػوس ه ػػذا ه ػػك الكاج ػػب
ات اعل ؟! يكييا ذا جعميا المعظ غوػر معيػاه الةوووػي فوػد فرغيػاه مػف مةتػكاه ،
كالمعظ ذا إوكعيا يس ل ايصمي تعددت يسا ل الدخومض ،كهذا مػا ةصػؿ  ،فوػد
ج ػػاّ ف ػػي عػ ػراب ةكل ػػل تع ػػال ) :ذيػ ػ كـ اتك ىخػ ػ ٍذتييـ اٍل ًع ٍج ػ ىػؿ ًم ػػف ى ٍع ػ ًػد ًه){ال ورة }ُٓ :
))كاتخذ  :وتعدل جذيوف...كةد وتعدل لمععكؿ كاةد ذا كاف معياه عمؿ كجعؿ

)كةىػػاليكٍا اتك ىخ ػ ىذ المٌػػلي ىكلىػ نػدا){ال ورة  }ُُٔ :كةػػاؿ عإػػاـ :
 ،يةػػك ةكلػػل تعػػال  :ى
كسنا  ،فوتعدواف لكاةد)) )ُ) كجاّ في
تخذ كاتخذ  ،وتعدواف جذيوف ما لـ وعاما ٍ

)كةىػػاليكٍا اتك ىخػ ىذ المٌػػلي ىكلىػ نػدا){ال ورة )) }ُُٔ :ك)اتك ىخػ ىذ) وجػػكز
عػراب ةكلػػل تعػػال  :ى
ف وككف معي عمؿ كصيع فوتعدل لمععكؿ كاةػد  ،ك ف وكػكف معيػ صػوكر

فوتعدل جذيوف))

)ِ)

فالععؿ اتخذ عيد اليةاة مف فعاؿ التةكوؿ التا عض يخكات ك
ظف
مت معياها  ،كج
تيصب مععكلوف  ،ك ار فعاؿ التةكوؿ صوكر ؛ لذلؾ يج ًع ٍ
ردت ف تككف معي  :اكتسب  ،ك صيع  ،ك
تتعدل لمععكؿ كاةد ٌج ذا
ى

عمؿ .

كالم ػػياج الص ػػةو  ،كالكاج ػػب ات اع ػػل ف ي ة ػػث كنج كيتة ػ ٌػرل ة ػػرب
المع ػػايي لػ ػ اجتخ ػػاذ م ػػا ه ػػك ؟ كاجتخ ػػاذ ه ػػك م ػػف ايخ ػػذ  ،كايخ ػػذ  :خ ػػّؼ
)ُ) الدر المصكف ُّْٓ/
)ِ) الدر المصكف ِ. ّٖ/
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العط ػػاّ)ُ) كع ػ كػرؼ العس ػػكرم اجتخ ػػاذ وكل ػػل )) :اجتخ ػػاذ  :خ ػػذ ال ػػيّ يم ػػر
ػكيا  ،كالدا ػػض وتخ ػػذها ةيع ػػدة)))ِ) كة ػػاؿ
وس ػػتمر عمو ػػل مذ ػػؿ ال ػػدار وتخ ػػذها مس ػ ن
كوعػ ػ كدل لػ ػ معع ػػكلوف  ،كوجػ ػػرم
ال ارغ ػػب )) :كاجتخ ػػاذ  :افتع ػػاؿ م ػػف ) خ ػػذ) ي
كً
ػكد
وف ىميي ػ ػكٍا جى تىتك ًخ ػ ػ يذكٍا اٍل ىوايػ ػ ى
مجػ ػػرل الجعػ ػػؿ يةػ ػػك ةكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
)وػ ػػا ىوحاىػ ػػا الػ ػػذ ى
كالكيص ػػارل ىكلًواّ){المائ ػػدة  }ُٓ :كةكل ػػل تع ػػال  :ك ً
وف اتك ىخػ ػ يذكا ًم ػػف يدكيً ػ ًػل
ى ى ى ٍى
)كال ػػذ ى
ى
مت لًمكي ً
اس اتك ًخ يذكيًي ىكي لم ىي ًلىػاى ٍو ًف ًمف
ىيت ية ى
ٍىكلً ىواّ){الزمر  }ّ :كةكلل تعال ) :ى ى
يد ً ً
كه ٍـ ًس ػ ٍػخ ًروًا){المؤميكف :
كف المٌل){المائ ػػدة  }ُُٔ :كةكل ػػل تع ػػال ) :فىاتك ىخػ ػ ٍذتي يم ي
َُُ}))

)ّ)

كةاؿ ا ف الجكزم )) :اجتخػاذ  ،كا عػداد  ،كاجصػطياع وتوػارب ،

فّي ػ ػػا
ػذت ن
كاجتخػ ػػاذ وو ػ ػػاؿ فػ ػػي الغال ػ ػػب لم ػ ػػا وختػ ػػار كورتإػ ػ ػ  ،توػ ػػكؿ  :اتخ ػ ػ ي
صدوونا)))ْ) فاتخذ لوست معي عمػؿ  ،كج معيػ صػيع  ،كج معيػ اكتسػب
 ،ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػي )اتكخػ ػ ػػذ) معي ػ ػ ػ الجعػ ػ ػػؿ  ،كايخػ ػ ػػذ  ،كاجصػ ػ ػػطعاّ  ،كاجختوػ ػ ػػار ،
كاجستمرار كالرإ

اذا ايخذ  ،فالمعي المةصكؿ مف هذه المعايي مجتمعض

هك الذم يوع حد معي اجتخاذ .
وعرفكف المعظ ما ورادفل
كيت غور مرة كف هؿ المغض في المعاجـ ل
كةد و ي
 ،كغػػاوتاـ فػػي ذلػػؾ وإػػاح معيػػاه  ،كهػػذا مػػا وععمػػل هػػؿ التعسػػور فػػي كتػػب

ػر مػا وكػكف
التعسور  ،كما التإموف في اليةك فموست الغاوض ميل ذلؾ  ،ػؿ كذو نا
المعػظ المإػ كمف كاإػ المعيػ ج وةتػػاج لػ تعروػؼ كتعسػور  ،عكاكيمػا ومجػػؤكف
لػ ػ تإ ػػمويل لة ػػؿ

ػػكاجت يةكو ػػض  ،كم ػػا فعمػ ػكا ف ػػي تإ ػػموف فع ػػاؿ ظػ ػ كػف

ك خكاتاا لة ٌؿ م كمض كركدها في الورف الكروـ متعدوض لمععكؿ كاةػد  ،كعيػدهـ
)ُ) ويظر  :لساف العرب ُ.ّٔ/
)ِ) العركؽ المغكوض ص ُٕٓ.
)ّ) المعردات ص ُٕ .
)ْ) يزهض ايعوف ص ِٓ.
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كياػػا تتعػػدل لمععػػكلوف  ،كهػػذا وتطمكػػب ل ػػاس كػػؿ فعػػؿ مػػف هػػذه ايفعػػاؿ معيػ

فعػػؿ خػػر وتعػػدل لمععػػكؿ كاةػػد  ،كج وكػػكف هػػذا ٌج تجروػػد الععػػؿ مػػف معيػػاه
ايصمي عكافراغل مف مةتكاه عكاةّؿ معي الععؿ ا خر مةمٌل  ،مف ذلؾ اتخذ
ػدوا لكاةػد سػػمخكا
الػذم وتعػدل عيػػدهـ جذيػوف معيػػاه اجتخػاذم  ،فممػػا جػاّ متعػ ن
ميػػل معي ػ اجتخػػاذ  ،ك ل سػػكه معي ػ  :عمػػؿ  ،ك صػػيع  ،ك اكتسػػب  ،كهػػذه

المعايي الذّذض دخومػض عموػل  ،كج وصػ

ػذّ فػي
ٌج معيػاه ايصػمي  ،وصػ م ن

)كةىػ ػػاليكٍا اتك ىخ ػ ػ ىذ المٌػ ػػلي ىكلىػ ػ نػدا){ال ورة  }ُُٔ :ف وكػ ػػكف المعي ػ ػ
ةكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
التوػػدور  :عمػػؿ ا﵀ كلػ نػدا  ،ك صػػيع ا﵀ كلػ نػدا  ،ك اكتسػػب ا﵀ كلػ نػدا ؟! وص ػ

ك

في هذه ا وض معي العمؿ ك معي الصيع  ،ك معي اجكتساب ـ ج وصػ

فواا ٌج معي اجتخػاذ ؟! ككػذلؾ ػاةي ال ػكاهد التػي كردت فواػا اتخػذ متعدوػض

لمععكؿ كاةد .

اكتسب  ،ك عم ىؿ  ،ك صيع وع حد تةروعنا لدجلتاا
فجعؿ اتخذ معي
ى
في كؿ اهد ةالكا ك
اف اتخذ كردت فول متعدوض لكاةد  ،كهذا هك عوف ما
ةصؿ في كؿ تإموف ةوؿ ل مف دكف استذياّ في كتب المغض .

جكاز جعػؿ اتقػذ المتعديػة ءثنػيف متعديػة لكاحػد  :اتخػذ فػي الةوووػض

تتعدل لكاةد  ،كما الذايي فاك ميصػكب عمػ الةػاؿ  ،كالػدلوؿ عمػ ذلػؾ كياػـ

جػػازكا فػػي ع ػراب اتخػػذ المتعدوػػض جذيػػوف ف تكػػكف متعدوػػض لكاةػػد عػػد ع ػراب
ةاج ج مععكنج ذايوا  ،فود جػاّ فػي عػراب ةكلػل تعػال ) :جك
الميصكب الذايي ن
ن
ً
ًً
))ك)وتك ًخ ًػذ) وجػكز ف تكػكف
وف ٍىكلً ىوػاّ){ ؿ عمػراف }ِٖ :
ى
كف اٍل ىكاف ًر ى
ىوتكخذ اٍل يم ٍؤ ًميي ى
ةاج ك ف تككف المتعدوض جذيوف ك) ٍىكلً ىواّ) هك
المتعدوض لكاةد  ،فوككف ) ٍىكلً ىواّ) ن
الذايي))

)ُ)

)ُ) الدر المصكف ّ. َُٔ/
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ىغ ٍوػ ىػر المٌػ ًػل ىتك ًخ ػ يذ ىكلًوًا){اييعػػاـ :
كجػػاّ فػػي ع ػراب ةكلػػل تعػػال  ) :يةػ ٍػؿ ى
كً
ً
ك)كلًًوػ ػػا) مععػ ػػكؿ ذػ ػػاف...كوجكز ف
ُْ} ))) ى
ىغ ٍو ػ ىػر المٌػ ػػل) مععػ ػػكؿ كؿ ل ػ ػػ) تخ يذ) ى

)كًلًوػا) يكيػل
وككف اتخذ
متعدوا لكاةد  ،فوككف ى
ن
)غ ىور) ميصكنا عم الةػاؿ مػف ى
فػػي ايصػػؿ صػػعض لػػل)) )ُ) كالعمػػض التػػي اسػػتيد لواػػا عػراب الميصػػكب الذػػايي
ةاج ج مععكنج ل  ،كهك ككيل في ايصؿ صعض لأكؿ مكجكدة في الميصػكب
ن
الذػػايي لكػػؿ فعػػؿ ةػػالكا اكيػػل مػػف خ ػكات ظػ كػف ك اكي ػل ويصػػب مععػػكلوف صػػماما
م تػػد كخ ػػر  ،ك
يف كػػؿ خ ػػر هػػك فػػي ايصػػؿ صػػعض لمم تػػد ؛ لػػذا كجػػب ع ار ػػل

ذايوا .
ن
ةاج عيل ج مععكنج ن
)كاتك ىخ ٍذتي يمكهي ىكىراّ يك ٍـ
ك جازكا في عراب اتخذ في ةكلل تعال  :ى
ًظ ٍا ًروًا){هكد  )) }ِٗ :ف تككف المتعدوض جذيوف  ،كلاما الااّ  ،كالذايي
)ظا ًروًا)...كوجكز ف تككف المتعدوض لكاةد  ،فوككف ً
ً
ةاج
)ظ ٍا ًروًا)
ن
ٍ
)ِ)
)كاتك ىخ ىذ ًم ىف اٍل ىمآلئً ىك ًض
فوط)) ككذلؾ جازكا هذوف ا ع ار وف في ةكلل تعال  :ى
ً ىياذنا){ا سراّ  }َْ :ف تككف اتخذ متعدوض لمععكلوف  ،مععكلاا ايكؿ )ً ىياذنا)
كمععكلاا الذايي ً
)م ىف اٍل ىمآلئً ىك ًض) ةي لدـ عم ايكؿ  ،ك ف تككف متعدوض لمععكؿ
كاةد ً ،
ك)م ىف اٍل ىمآلئً ىك ًض) ةاؿ مف اليكرة عده )ّ ) كيةك ذلؾ جازكا هذوف
)ه يؤجّ ةى ٍك يم ىيا اتك ىخ يذكا ًمف يدكيً ًل
ا ع ار وف في اتخذ في ةكلل تعال  :ى
)ْ )
ً
ً
اير ً
ض يه ٍـ
ًلاىضن){الكاؼ }ُٓ :
كةكلل تعال ) :ىـ اتك ىخ يذكا لاىضن لم ىف ٍ
)ٓ )
ً
اف ىوي ى ًغي لىىيا ىف كيتك ًخ ىذ ًمف
)ما ىك ى
يوي ير ى
كف){ايي واّ  }ُِ :كةكلل تعال  :ى
)ُ) الدر المصكف ْ.ْٓٓ/
)ِ) الدر المصكف ٔ.ّٕٗ/
)ّ) الدر المصكف ٕ. ّٖٓ/
)ْ) ويظر  :الدر المصكف ٕ.ّْٓ/
)ٓ) ويظر  :ال ةر المةوط ٔ ّّٕ/كالدر المصكف ٖ. ُُْ/
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يدكيً ىؾ ًم ٍف ٍىكلً ىواّ){العرةاف }ُٖ :
تعدت لمععكلوف  ،ف
لًاىضن){وس  )ِ)}ِّ :كهذا وعيي جكاز جعؿ كؿ اتخذ
ٍ
ذايوا
تككف متعدوض لمععكؿ كاةد  ،عد عراب الميصكب الذايي ن
ةاج ج مععكنج ن
)ُ )

كةكلل تعال

) :ىىتك ًخ يذ ًمف يدكيً ًل

 ،كمف دكف تإموف كهذا هك الةؽ  ،كهذا ما ويط ؽ عم
خكاتاا .

ك
ظف كجموع

ٔ-ترؾ  :ةاؿ ا ف فارس )) :التػرؾ  :التخموػض عػف ال ػيّ))

)ّ)

كةػاؿ

الراغب )) :تػرؾ ال ػيّ  :رفإػل...كميل  :تركػض فػّف لمػا وخمعػل عػد مكتػل ،

كةد وواؿ في كؿ فعؿ ويتاي ل ل ةالض ما  :تركتل كػذا)) )ْ) كةػاؿ الةم ػي :
ك
))التػػرؾ  :التخموػػض  ،كةكلػػل تعػػال )ًليػػي تىرٍكػ ي ً ك
ػكف ًالمٌػ ًػل ىك يهػػـ
ػت مم ػضى ةىػ ٍػكوـ ج يو ٍؤ ًمييػ ى
ى
ً
ً
ػت  ،كةػػاؿ ا ػػف
كف){وكسػػؼ  }ّٕ :م  :رغ ػػت عياػػا ك عرإػ ي
ًػا خ ىرًة يهػ ٍـ ىكاف ير ى
عرفػػض  :التػػرؾ عم ػ إػػر وف  :معارةػػض مػػا وكػػكف ا يسػػاف فوػػل  ،كتػػرؾ ال ػػيّ

رغ ػػض عيػػل مػػف غوػػر دخػػكؿ فوػػل))

)ٓ)

فػػالترؾ وعيػػي التخمػػي  ،كج وعيػػي تةكوػػؿ

ال ػػيّ مػػف ةػػاؿ لػ ةػػاؿ ٌج كف المعػػر وف كاليةػػاة دخمػػكه فػػي هػػذا المعيػ ،
)كتىػ ىػرٍكتيـ كمػػا ىخ ككٍل ىيػػا يك ٍـ ىكىراّ ظياي ً
كريك ٍـ){اييعػػاـ :
جػػاّ فػػي ع ػراب ةكلػػل تعػػال  :ى

إػ لميت معيػ :
ْٗ} ))كترؾ هيا متعدوض لكاةد ؛ يكياا معي التخموػض  ،كلػك ي
ص ػوكر تعػػدت جذيػػوف)))ٔ) كةػػد جعػػؿ اليةػػاة تػػرؾ مػػف فعػػاؿ التةكوػػؿ معي ػ :

)ُ) ويظر  :الدر المصكف ٖ.ْٔٓ/
)ِ) ويظر  :الدر المصكف ٗ. ِٓٓ/
)ّ) مواووس المغض ص ُِٕ.
)ْ) المعردات ص ٕٗ.
)ٓ) عمدة الةعاظ ُ. ِِٔ-ُِٔ/
)ٔ) الدر المصكف ٓ. ْٔ/
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إاي ٍـ ىو ٍك ىمئًوذ ىو يمك يج ًفي ى ٍع و
ض){الكاؼ }ٗٗ :
)كتىىرٍك ىيا ى ٍع ى
صوكر ))كوكلل تعال  :ى
كةكؿ ال اعر :
)ُ)

كركوتيػػل ةت ػ

ذا مػػا تركتيػػل

خػػا الوػػكـ كاسػػتغي عػػف المس ػ

اريلي))
كةػػاؿ المةوػػؽ مةمػػد مةوػػي الػػدوف ع ػػد الةموػػد ))ال ػػاهد فوػػل ةكلػػل )تركتيػػل خػػا
)ِ)
الوػػكـ) ةوػػث يصػػب فو ػل تػػرؾ مععػػكلوف ؛ يكيػػل فػػي معي ػ فعػػؿ التصػػوور))
كةػػاؿ الػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرائي )) :تػػرؾ  :ك صػػؿ تػػرؾ ككيػػل معي ػ  :طػػرح
كخمكػ ػ  ،فما ػػا معع ػػكؿ كاة ػػد  ،فإػ ػ لمف معيػ ػ صػ ػوكر فتع ػػدل لمعع ػػكلوف  ،ية ػػك

إاي ٍـ ىو ٍك ىمئًوذ ىو يمك يج ًفي ى ٍع و
ض){الكاؼ  }ٗٗ :ةاؿ ال اعر :
)كتىىرٍك ىيا ى ٍع ى
ى
)ّ)
خا الوكـ كاستغي عف المس اريلي))
كركوتيل ةت ذا ما تركتيل
كتػػرؾ  :هػػي معيػ التخمػػي سػكاّ تعػ كدت لكاةػػد ـ جذيػػوف  ،كهػػذا هػػك
معياها في ا وػض كال وػت  ،فا وػض لوسػت معيػ  :صػوكرهـ فػي ظممػات  ،عكاكيمػا
هػػي معي ػ تػػركاـ عم ػ هػػذه الةالػػض  ،ككػػذلؾ ة ػكؿ ال ػػاعر كيمػػا معيػػاه ركوتػػل
ف وكػػكف خػػا الوػػكـ كوعتمػػد عم ػ يعسػػل تركتػػل

ةت ػ ذا كصػػمتٍل تر وتػػي ل ػ
كتخموت عيل كهك فػي هػذه الةػاؿ  ،فذمػض فػرؽ ساسػي ػوف التػرؾ كالتصػوور ،
ي
هك كيل في التصوور ذر وةدذل العاعؿ في التغوور كالتةكوؿ  ،كلوس في فاعؿ

كرت
الترؾ ذر في ذلػؾ  ،عكاكيمػا مجػرد تػرؾ المتػركؾ عمػ ةالػل  ،فوكلػؾ  :صػو ي
كةكلتل
وإا  ،وعيي كؿ كإكح كيؾ يت الذم
ةدذت فول المرض  ،ك
ى
خي مر ن

وإػا ؛
مف سموـ ل مروض  ،كلوس عم هذا المعيػ ةكلػؾ  :ترك ي
ػت خػي مر ن

)ُ) رح ا ف عووؿ ُ. ِْٗ/
)ِ) رح ا ف عووؿ ُ ِْٗ/هامش الصعةض المذككرة .
)ّ) معايي اليةك ِ. ِٕ/
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ػت
فايت لـ تةدث فوػل المػرض  ،كلػـ تكػف راغنػا فػي ذلػؾ  ،ػؿ مػف المؤكػد كي ى
تكحد لك تركتل كهك سموـ .
)مػا
ككوؼ وص جعؿ الترؾ معيػ التصػوور فػي يةػك ةكلػل تعػال  :ى
ك ً
و
م
كه ػ ػػا ةىائً ىمػ ػ ػضن ىعمىػ ػ ػ
ةىطى ٍع ػ ػػتيـ لم ػ ػػف ل ىوي ػ ػػض ٍىك تىىرٍكتي يم ى
يص ػ ػػكلًاىا فى ًػ ػ ػًإ ٍذ ًف الم ػ ػػل ىكلًيو ٍخ ػ ػ ًػز ى
ي
اٍلعى ً
اس ًووف){الة ر  }ٓ :كالمويض  :اليخمض )ُ) يكيػل كوػؼ وصػ ٌ ف وكػكف المعيػ
يف الػػذم ص ػوكرها ةائمػػض هػػك
 :مػػا ةطعػػتـ مػػف يخمػػض  ،ك ص ػكورتمكها ةائمػػض ؟! ى
ا﵀ س ةايل  ،ذـ كوؼ وص ٌ ف وصولركها ةائمض كهي ةائمض في ايصؿ ؟!
ك)رٍه ػ نػكا)
)كاتٍ ػ يػر ٍؾ اٍل ى ٍة ػ ىػر ىرٍه نكا){ال ػػدخاف  }ِْ :ى
كك ػػذلؾ ةكل ػػل تع ػػال  :ى
ةار عم ةالل مف ايتصػاب
ساكيا عم هوئتل ًا
وعيي :
ساكيا ))فامره ف وتركل ن
ن
ػوئا ؛ لودخمػػل
المػػاّ  ،ككػػكف الطروػػؽ و نسػػا ج وإػػر ل عصػػاه  ،كج وغوػػر ميػػل ػ ن

الو ط))

)ِ)

فا﵀ س ةايل مر مكس عمول السّـ اف ج وإرب ال ةر عصػاه

ػاكيا ،
ػاكيا  ،فػال ةر لػـ وكػف جارنوػا لوصػلوره مكسػ س ن
ل كما جاكزه لو و ال ةػر س ن
ؿ هك في ةاؿ سككف  ،عكاكيما مره ف وتركل كوخمول عم هذه الةاؿ  ،فكوؼ
ػاكيا ؟! عكاكيمػػا م ػره ف وتركػػل ك ف ودعػػل
وص ػ ٌ ف وػػامره ػػاف وص ػولر السػػاكف سػ ن
عم ةالل .

ػكؾ ةىائً نما){الجمع ػ ػػض  }ُُ :كالمعيػ ػ ػ :
)كتىىريك ػ ػ ى
كك ػ ػػذلؾ ةكل ػ ػػل تع ػ ػػال  :ى
ةائما تخطب مف دكياـ)ّ) فكوؼ وصػ ٌ جعػؿ التػرؾ معيػ التصػوور ؛
ترككؾ ن

ك
ةائمػا وخطػب ة ػؿ ف وتركػكه ؟! فكوػؼ
يف الرسكؿ صم ا﵀ عمول كسمـ كػاف ن
ةائما  ،كهك ةائـ ة ؿ ف وصولركه ؟! عكاكيما
وص ٌ ف وككف المعي  :كصوكركؾ ن
ةائما تخطب فواـ .
المعي  :ترككؾ كتخمكا عيؾ ك يت في ةاؿ ككيؾ ن
)ُ) مدارؾ التيزوؿ ص ُِِّ.
)ِ) مدارؾ التيزوؿ ص ُُُِ.
)ّ) مدارؾ التيزوؿ ص ُُُِ.
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ترؾ معي صوكر وع حد تةروعنا لدجلتاا في كؿ اهد ةالكا ك
اف
فجعؿ ى
ترؾ كردت فول متعدوض جذيوف  ،كهذا هك عوف ما ةصؿ في كؿ تإموف ةوؿ
ل مف دكف استذياّ في كتب المغض ،

ج ػكاز جعػػؿ تػػرؾ المتعديػػة ءثنػػيف متعديػػة لكاحػػد  :تػػرؾ فػػي الةوووػػض

تتعدل لكاةد  ،كما الذايي فاك ميصػكب عمػ الةػاؿ  ،كالػدلوؿ عمػ ذلػؾ كياػـ
جػػازكا فػػي ع ػراب تػػرؾ المتعدوػػض جذيػػوف ف تكػػكف متعدوػػض لكاةػػد عػػد ع ػراب

)كتىىرىكاي ٍـ
الميصكب الذايي ن
ةاج ج مععكنج ن
ذايوا  ،جاّ في عراب ةكلل تعال  :ى
و ك ً
ً
كف){ال ورة )) }ُٕ :ك صػػؿ التػػرؾ  :التخموػػض  ،كو ػراد ػػل
فػػي ظيمي ىمػػات ج يو ٍ صػ يػر ى

التصػوور فوتعػػدل جذيوف...فػػإف ةميػػا هػػك متعػػد جذيػػوف كػػاف المععػػكؿ ايكؿ هػػك
و
ً
ػدوا لكاةػػد كػػاف
الإػػمور  ،كالمععػػكؿ الذػػايي )فػػي ظيمي ىمػػات) ...عكاف كػػاف تػػرؾ متعػ ن
و
ً
)كتىػ ىػرىكاي ٍـ))) )ُ) كهػػذا وعي ػػي
)فػػي ظيمي ىمػػات) ةػػاؿ مػػف الإ ػػمور الميصػػكب فػػي ى
تعدت لمععكلوف  ،ف تككف متعدوض لمععكؿ كاةد  ،عػد
جكاز جعؿ كؿ )ترؾ)
ٍ
ذايوػػا  ،كهػػذا هػػك الةػػؽ  ،كهػػذا مػػا
ع ػراب الميصػػكب الذػػايي ةػ ن
ػاج ج مععػػكنج ن
ك
ظف كجموع خكاتاا .
ويط ؽ عم
َّٕ -
رد  :ركد مػ ػػف فعػ ػػاؿ التةكوػ ػػؿ عيػ ػػد اليةػ ػػاة التا عػ ػػض يخ ػ ػكات ظػ ػػف

تيصب مععكلوف عيدما تككف معي صوكر  ،كوكؿ ع د ا﵀ ف الز ور :
سمكدا
سمدف لل
مودار
رم الةدذاف يسكة ؿ ةرب
ن
ى
ك
فركد عكر ك
سكدا
وإا كركد
كجكهف ال وض ن
هف السكد ن
كالسػػمكد  :السػػككت كالةػػزف  ،ك))ركد فػػي معيػ التصػػوور كالتةكوػػؿ)) )ِ) كةػػاؿ

الػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرائي )) :الػػرحد  :صػػرؼ ال ػػيّ كرجعػػل ل ػ

إ لمف معي التصوور  ،كوكلل :
ي

همػػل  ،ذ ػ كـ

)ُ) الدر المصكف ُ. ُٔٓ/
)ِ) ويظر  :رح ا ف عووؿ ُ َّْ/كةا وض الص اف ِ ّٓ/كهمع الاكامع ُ. ْْٓ/
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ك
سكدا))
كركد
كجكهف ال وض ن

فركد عكر ك
وإا
هف السكد ن

)ُ)

كالةوووػػض كيػػل ج تإػػموف كج تصػػوور كج يصػػب لمععػػكلوف  ،ةػػاؿ ا ػػف فػػارس :
رددت
))ال ػراّ كالػػداؿ صػػؿ كاةػػد مطػػرد ميوػػاس كهػػك رجػػع ال ػػيّ  ،توػػكؿ :
ي
ال ػػيّ رده رًدا  ،كس ػ لمي المرتػ ٌػد ؛ ك
يف ركد يعسػػل ل ػ كعرهػػا)) )ِ) كمػػا مجوئاػػا
في وت ال اعر معي التصوور في ةكلل
فركد عكر ك
وإا
هف السكد ن

ك
سكدا
كركد
كجكهف ال وض ن

كائيا مف
فإكيل مما وجب التيكول ل ف عر ال عراّ ككّـ ال ر صعض عامض ن
كايكا  ،كماما مغت فصاةتاـ ذا جاز ف وعتمد عمول في توعود الوكاعد

الخاصض ج في مجاؿ
العامض فإكيل وجب ف ج يوعتمد عمول في توعود الوكاعد
ٌ
المغض كج في مجاؿ اليةك  ،ك
يف ال ر في كّماـ ج وعيكف المعايي

كذور ما وإعكف ايلعاظ عإاا مكاف عض ما توار ت
الخاصض ؛ ؿ نا
مذّ
عيكا العركؽ المعيكوض الخاصض وياا  ،فّ واماـ ن
معايواا مف دكف ف يو ى
ك
ظف  ،ك ك
ف وإعكا لعظ ع كد مكاف ك
عمـ
ظف مكاف عد  ،ك ف وإعكا لعظ ى
ت التو كالجكد خور
مكاف
عمـ  ،كوكؿ ل ود  :ةس ي
ى
ةسب  ،ك ةسب مكاف ى
تجارة  ،فاذا كّـ ال ر  ،كج سوما ذا كايت هذه الوإوض تتعمؽ الكزف

ال عرم  ،فال اعر ماما مغت فصاةتل كةرصل عم تكخي العصاةض  ،فإكيل
دائما ما وإةي الكّـ ايفص ك التركوب ايدؽ كاي م ،مف جؿ
نا
كذور ؿ ن
ف ج وكسر كزف وتل ال عرم كوكؿ ال اعر المذككر :
فركد عكر ك
وإا
هف السكد ن

فايفص كايةرب ل

مإمكف معي

صوكر تعيي تةكوؿ ال يّ مف ةالض ل

ك
سكدا
كركد
كجكهف ال وض ن

ال وت استعماؿ صوكر ج ركد ؛ ك
يف

)ُ) معايي اليةك ِ.ِٖ/
)ِ) مواووس المغض ص ِّّ .
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ةالض  ،كما ركد فعواا معي

رجاع

ال يّ ل

ايفص

صمل ؛ كلوس هذا مكاياا  ،عكاكيما هذا مكاف صوكر  ،م  :مف

كاي م ،كما ف وواؿ

فصوكر عكر ك
وإا
هف السكد ن

ك ف وواؿ  :فركد عكر ك
سكدا
هف ال وض ن

ك
سكدا
كصوكر
كجكهف ال وض ن
ك
وإا
كركد
كجكهف السكد ن

كةد وككف ال اعر وعمـ اذه الةوووض المغكوض  ،ككاف وعمـ كيل مف ايفص

وستعمؿ صوكر ج ركد  ،لكيكل اإطر ل
كاي م ،؛ مف جؿ المةافظض عم

ف

مخالعض استعماؿ التركوب ايدؽ

سّمض كزف ال وت ال عرم  ،كؿ هذا

وةصؿ في كّـ ال ر  ،كج وةصؿ ال تض في كّـ ا﵀ س ةايل عم .

صوكر وع حد تةروعنا لدجلتاا في كؿ اهد ةالكا اكياا
فجعؿ ركد معي
ى
كردت فول متعدوض جذيوف  ،كهذا هك عوف ما ةصؿ في كؿ تإموف ةوؿ ل

مف دكف استذياّ في كتب المغض ،

فػػالرد وعيػػي رجػػاع ال ػػيّ ل ػ مصػػدره  ،ك صػػمل  ،ك وعيػػي رجػػاع

ال ػػيّ ل ػ مػػا كػػاف عموػػل  ،كهػػذا هػػك معيػػاه ويمػػا كرد فػػي كتػػاب ا﵀  ،كوكلػػل
ىه ًؿ اٍل ًكتى ً
ً ً
ومػايً يك ٍـ يكعكػا انر){ال ورة :
)ككد ىكذً هور لم ٍف ٍ
اب لى ٍك ىو يػرحد ى
كي يكـ لمػف ى ٍعػد ى
تعال  :ى
ً
َُٗ} كةكلل تعال ) :ورحدك يكـ عًد ً ً
وف){ ؿ عمػراف  }ََُ :كةكلػل
وماي يك ٍـ ىكػاف ًر ى
ىي
ىٍ ى
ً
)كًا ىذا ةو ٍلوتيـ ًتى ًةو و
كها){اليسػاّ  }ٖٔ :كةكلػل
كض فى ىةحوكٍا ًا ٍ
ىة ىس ىػف م ٍياىػا ٍىك يرحد ى
تعال  :ى ع ي
تعال ) :فى ىرىد ٍد ىياهي ًلى ي لم ًل ىك ٍي تىوىكر ىع ٍويياىا){الوصص  }ُّ :كةكلل تعال ) :ذيػ كـ
ًً
وف){التوف }ٓ :
ىس ىع ىؿ ىسافم ى
ىرىد ٍد ىياهي ٍ
جكاز جعؿ َّ
رد المتعدية لمفعكليف متعدية لمفعكؿ كاحد  :ركد في
الةوووض تتعدل لكاةد  ،كما الذايي فاك ميصكب عم الةاؿ  ،كالدلوؿ عم

ذلؾ كياـ جازكا في عراب ركد المتعدوض جذيوف ف تككف متعدوض لكاةد  ،عد
ذايوا  ،جاّ في عراب ةكلل ) :لى ٍك
عراب الميصكب الذايي ن
ةاج ج مععكنج ن
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ً ً
ومايً يك ٍـ يكعكا انر){ال ورة )) }َُٗ :ك) يكعكا انر) ةاؿ مف الكاؼ
ىو يرحد ى
كي يكـ لمف ى ٍعد ى
)ُ)
ذايوا ؛ ك
وصور))
يف ورحد معي
ٌ
كالموـ  ،كوجكز ف وككف مععكجن ن
ً
كةكلل تعال ) :ورحدك يكـ عًد ً ً
وف){ ؿ عمراف }ََُ :
وماي يك ٍـ ىكاف ًر ى
ىي
ىٍ ى
)و يرحدك يكـ) ركد  :وجكز ف يوإ كمف معي صوكر فويصب
))ةكلل تعال  :ى
)ِ)
ةاج))
مععكلوف...كوجكز ف ج وتإمف فوككف الميصكب الذايي ن
ػدت لمععػػكلوف  ،ف تكػػكف متعدوػػض
كهػػذا وعيػػي ج ػكاز جعػػؿ كػػؿ ركد تعػ ٍ
ذايوػػا كمػػف دكف
لمععػػكؿ كاةػػد  ،عػػد عػراب الميصػػكب الذػػايي ةػ ن
ػاج ج مععػػكنج ن
ك
ظف كجموع خكاتل
تإموف  ،كهذا هك الةؽ  ،كهذا ما ويط ؽ عم

المبحث السادس  :النصب عمى نزع القافض كالتضميف بيف الشعر كالقرآف

الكريـ

تعرفيػػا مػػف خػػّؿ هػػذا ال ةػػث م اةذػػل الخمسػػض السػػا وض ل ػ ةإػػوتوف
ك

عػػامتوف  ،ايكل ػ  :كف اليصػػب عم ػ يػػزع الخػػافض كالتإػػموف ج كجػػكد لامػػا

ػر مػػا كجػػدتياـ وصػػعكف
فػػي الوػػرف الك ػروـ  ،كالذايوػػض  :كف اليةػػاة كالمعس ػروف كذوػ نا
ػتيادا ل ػ الوكاع ػػد
لغػػض الوػػرف الك ػروـ  ،ايا ػػا جػػاّت عم ػ غوػػر ايص ػػؿ ؛ اسػ ن
اليةكوض التي استي طكها مف ػعار العػرب  ،المممػكّة لػ ة ٌػد التخمػض ػالمةف
المتى ىع كمد فول  ،كهذا ما اعترؼ ل المغكوكف تةػت اسػـ  :الإػركرات ال ػعروض ،
ي
ككاف ايىكل اـ ف وعكسكا هػذه المعادلػض ؛ ك
يف الػذم دفعاػـ كؿ مػرة لكإػع
الم يات ايكل لميةك  ،هك دافع الةعاظ عم لغض الورف الكروـ مػف الإػواع ،

فاذا هك الدافع ايساسي  ،فمكجه لما كجد صياع اليةك اي ىيكؿ مف ةاجػض لػ
اسػػتي اط ةكاعػػد المغػػض  ،ككتا تاػػا كتعمماػػا كتعموماػػا لأ يػػاّ كايةعػػاد  ،فالةعػػاظ
عمػ ػ لغ ػػض الو ػػرف الكػ ػروـ ك ػػاف ال ػػدافع الكةو ػػد لي ػػاة الية ػػك العر ػػي  ،كك ػػذب

)ُ) الت واف في عراب الورف ُ ٖٗ/كويظر  :الدر المصكف ِ.ٕٔ/
)ِ) الدر المصكف ّ. ِّٗ/
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كافترل مف ادع  ،اكيل كايت مع هذا الدافع دكافع الوكموض العر وض  ،كالدكافع

اججتماعوض

)ُ)

كل ػػك صػ ػ ٌ ه ػػذا اجدعػ ػػاّ  ،لةعظ ػػت ه ػػذه الػ ػػدكافع ػػاةي المغ ػػات مػ ػػف
الإػػواع  ،ك ك ػػر دلوػػؿ عم ػ ذلػػؾ  ،كف المغػػات العالموػػض كافػػض التػػي عاصػػرت
يػ ػػزكؿ الوػ ػػرف  ،إػ ػػاعت جموعاػ ػػا مػ ػػف دكف اسػ ػػتذياّ  ،فوػ ػػد ت ػ ػػدلت كتغوػ ػػرت

كتعرعػت لػ عػدة لغػات  ،ا تعػدت جموعاػا عػف لغػض ايـ صػعض ساسػوض ٌ ،ج
المغض العر وض  ،فود ةعظاا الورف الكروـ مػف ف تت ػدؿ كتتعػرع  ،ةتػ اسػتمرار

ظػػا
التػػالوؼ فػػي اليةػػك العر ػػي كػػاف س ػ ل اسػػتمرار كجػػكد الوػػرف الك ػروـ مةعك ن
ك مسايل العر ي الم وف ؛ ذ لكج الورف الكروـ لتغورت المغض العر وػض رمتاػا عػد
عصر اليزكؿ في غإكف إعض ةركف  ،كايوطع التالوؼ في اليةك العر ي .
فود كايت الغاوض ايكل كايساسوض التي دفعت اليةػاة  ،ككؿ مػرة لػ

كتا ػػض اليةػػك  ،هػػي ف يسػػتي ط ةكاعػػد المغػػض مػػف الوػػرف الك ػروـ  ،لمةعػػاظ عم ػ
لغض كتاب ا﵀ مف الإواع مف جاض  ،كليتعمـ هذه الوكاعد المسػتي طض ميػل مػف
جاض خرل  ،ليككف عم صمض مغض الورف الكروـ ليعول كيعامل

ه ػػذه ه ػػي الغاو ػػض الت ػػي عاه ػػد ا ػػا ر ا ػػـ عمػ ػ تيعو ػػذها ة ػػذافورها ركاد

الية ػػك  ،ككتكا ػػل اي ىيكؿ  ،لك ػػف ال ػػذم و ػػدك كف الخم ػػؼ ارت ػػدكا عمػ ػ
ػدج مػػف ف وسػػتي طكا ةكاعػػد المغػػض مػػف الوػػرف الك ػروـ ،
كغوػػركا ك ػ كدلكا  ،فاػػـ ػ ن
د ػػارهـ ،

كوخإعكا لاا لغض العرب  ،استي طكها مف

عار العرب  ،ذـ راةكا فاخإػعكا

ػتيادا لواػػا  ،عم ػ كذوػػر مػػف وػػات
لاػػا لغػػض الوػػرف الك ػروـ  ،ةت ػ ةكم ػكا  ،اسػ ن
كتاب ا﵀ ال ذكذ .
)ُ ) ويظ ػػر  : :الم ػػدارس اليةكو ػػض ل ػػكةي إ ػػوؼ ص ُِ  ،كالم ػػدارس اليةكو ػػض لخدوج ػػض
الةدوذي ُٔٓ-ْٔ/
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كالعجوب كالغروب كف اليةػاة ذػركا ال ػعر العر ػي عمػ الوػرف الكػروـ

فػػي صػػواغض ةكاعػػد المغػػض  ،عم ػ الػػرغـ مػػف جمػػاعاـ عمػ

ف ال ػػعر العر ػػي

ػطر لمتإػ ػػةوض ػ ػػالمعي
مةكػ ػػكـ ػ ػػالكزف كالوافوػ ػػض ؛ ممػ ػػا وجعػ ػػؿ ال ػ ػػاعر مإػ ػ ًا

ك التركوػػب ايفإػػؿ مػػف جػػؿ الةعػػاظ عم ػ كزف ال ػػعر ككةػػدة الوافوػػض  ،فمػػف

هػػذا ال ػػعر الػػذم اختمػػؽ فوػػل ياظمػػل مػػا اإػػطر ف وختموػػل  ،اختمػػؽ اليةػػاة ،
الوكؿ اليصب عم يزع الخافض .

كو ػػدك ف الػػذم ةمػػؿ اليةػػاة عمػ الوػػكؿ اػػذا الوػػكؿ المختمػػؽ إػػواع

ػتيادا ل ػ
دجلػػض ةػػرؼ الجػػر  ،ممػػا اإػػطرهـ ل ػ ع ػراب اجسػػـ مجػ نا
ػركر اسػ ن
فكعا  ،لػذلؾ لػـ وتعػدد اجسػـ
لعظل ج ل دجلتل  ،خّؼ ع ار ل ميصكنا كمر ن
المجػػركر  ،ويمػػا تعػػددت ي ػكاع ايسػػماّ الميصػػك ض ةسػػب دججتاػػا  ،فايػػاؾ
المععػػكؿ ػػل  ،كالمععػػكؿ معػػل  ،كالمععػػكؿ يجمػػل  ،كالمععػػكؿ فوػػل  ،كالتمووػػز ،

وإػ ػػا تعػ ػػددت ي ػ ػكاع ايسػ ػػماّ
كالةػ ػػاؿ  ،كغورهػ ػػا مػ ػػف الميصػ ػػك ات  ،كلاػ ػػذا ن
المرفكعػػض ٌ ،ج كيػػل لػػـ وةصػػؿ مذػػؿ هػػذا فػػي ايسػػماّ المجػػركرة  ،لعػػدـ ايخػػذ
دججت الةركؼ الجارة التػي عممػت فواػا الجػر  ،كلعػؿ السػ ب فػي ذلػؾ كذػرة

ةػ ػػركؼ الجػ ػػر مػ ػػف جاػ ػػض  ،كتعػ ػػدد دججت الةػ ػػرؼ يعسػ ػػل إػ ػػمف السػ ػػواةات

ةوايػا مػف جاػض ذالذػض
المختمعض مف جاض ذايوض  ،كصعك ض تةدود دجلض الةػرؼ
ن
مجركر
نا
؛ فاذه ايمكر مجتمعض جعمت اليةاة وكتعكف إعراب ما جر ايةرؼ
 ،م ػػف دكف ف وص ػػطمةكا عمػ ػ تس ػػموتل م ػػا د ٌؿ عمو ػػل الة ػػرؼ  ،مم ػػا جع ػػؿ
التعرؼ ل مغزل التةكؿ مف الجر لػ اليصػب  ،وةتػاج لػ ك ٍّػد فػي الػذهف
 ،فماؿ اليةاة لتواعساـ عف يعاـ اليظػر فػي دجلػض كػؿ مجػركر ،لػ اخػتّؽ

الوكؿ اليصب عم يزع الخافض  ،كج وخع

كف اجدعاّ تساكم دجلض الجػر

كاليصب طمس لمةوووض كتةروؼ لممعي المراد .

كاليصػػب عم ػ يػػزع الخػػافض ةػػد وكػػكف لػػل كجػػكد فػػي ػػعر العػػرب ،

ذلػػؾ كف ال ػػاعر العر ػػي مةكػػكـ ػػالكزف  ،فػػإذا جػػاّ ال وػػت ج وسػػتووـ كزيػػل ٌج
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ةػ ػػذؼ الجػ ػػار ةذفػ ػػل كيصػ ػػب اجسػ ػػـ  ،م  :لػ ػػـ ويصػ ػػب  ،يكيػ ػػل راد معي ػ ػ

اليص ػػب  ،فعػ ػػي هػػػذه الةالػػػض ومكػ ػػف ف وك ػػكف فػػػي ال ػ ػػعر يص ػػب عم ػ ػ يػ ػػزع

الخافض  ،ك
وإػا التجػاّ ال ػاعر لوػل
يف هذا هك مراد ال اعر  ،كمما س كػكغ
ن
؛ كف ف ػػي تراكو ػػب الكػ ػػّـ مع ػػايي متوار ػػض  ،ك كف ال ػ ػػاعر ج وعيو ػػل رادة هػ ػػذه
المعي ػ

ك ذاؾ  ،مػػا داـ المعي ػ ا جمػػالي و ػػمماما  ،فاػػك ف ةػػاؿ  :تمػػركف

الػػدوار  ،ك عمواػػا  ،ك ةكلاػػا  ،ك فكةاػػا  ،ك ةػػاؿ  :تمػػركف الػػدوار  ،فعػػي

جموع هذه التراكوب ةد راد معي  :المركر الدوار  ،لػذلؾ جػاز ف ووػاؿ  ،ك
ف وعرب )الدوار) في وت ال اعر

كّمكـ عم كي نذا ةرياـ
الدوار كلـ تى يعكجكا
تمركف
ح
ى
ي
ايػػل ميصػػكب عم ػ يػػزع الخػػافض  ،يكيػػل ةػػد راد معي ػ ج ػره ال ػػاّ ،

ار لعظوًا  ،كةد تودـ است ااد اليةػاة
كلـ وةذؼ ال اّ كويصب اجسـ ٌج اإطرنا
اػػذا ال وػػت عم ػ

ػػذكذ ةػػرؼ الجػػر  ،كةػػالكا ايصػػؿ  :تمػػركف الػػدوار  ،ك

تمركف عم الدوار  ،كةالكا  :مذهب الجماكر كف ةذؼ ةػرؼ الجػر هيػا ػاذ
ج ويوػػاس  ،ػػؿ ووتص ػػر فو ػػل عمػ ػ السػػماع

)ُ)

كايم ػػر ة ػػد وا ػػكف ل ػػك ةص ػػركا

العمػػؿ اػػذا الوػػكؿ المختمػػؽ عم ػ كػػّـ العػػرب  ،كلػػـ تتع ػ كد مآخػػذه لغػػض الوػػرف

الكروـ .

ذف ة ػػد وصػ ػ الةكػػػـ عمػ ػ ة ػػكؿ ال ػػاعر ال ػػذكذ  ،يي ػػل مةكػػػكـ

الكزف ال عرم  ،فال اعر العر ي ج وعيوػل اجخػتّؼ فػي المعيػ  ،ػوف ذكػر

ة ػػرؼ الج ػػر كةذف ػػل  ،كذ ػػر مم ػػا وعيو ػػل س ػػّمض ػػعره م ػػف ف وخت ػػؿ كزي ػػل ؛
فال ر ج واماـ اليظر ل جزئوػات المعػايي  ،فاػك وعٌػر عياػا كوعمػا اتعػؽ ،
مػػا داـ ةػػد صػػاب المعي ػ العػػاـ  ،كمػػا كي ػل ج وامػػل ف خطػػا كلػػـ وصػػب فػػي

)ُ ) ويظر  :المواصد اليةكوض . ِّٕ/ِ :
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دةائؽ ايمكر ؛ ييل لـ و ذ عػف ة اريػل  ،فاػذا هػك كػّـ ال ػر  ،ككػّـ ا﵀

عم خّفل .

ةاؿ ا ف ةتو ض )) :يكيل ةد وجكز فػي ال ػعر  ،مػا ج وجػكز فػي الكػّـ

؛ جإػػطرار ال ػػاعر لػ ػ ذل ػػؾ ؛ ةام ػػض كزف ال ػػعر  ،كت ػػالوؼ الوػ ػكافي))

)ُ)

كّما
كةاؿ ا ف عصعكر في كتا ل إرائر ال عر )) :اعمـ كف ال عر ل كما كاف ن
مكزكيػػا  ،وخرجػػل الزوػػادة فوػػل كالػػيوص عػػف صػػةض الػػكزف  ،كوةومػػل عػػف طروػػؽ
ن
)ِ)
ال عر  ،جاز العرب فول ما ج وجكز في الكّـ))

اعا كذورة مف الإركرات ال عروض
كإ كمف ا ف عصعكر كتا ل هذا  ،يك ن
 ،مياا ما دخمل اليةاة في ػاب اليصػب عمػ يػزع الخػافض  ،فوػاؿ )) :كميػل
ةػػذؼ ةػػرؼ الخعػػض مػػف المعمػػكؿ  ،ككصػػكؿ العامػػؿ لوػػل يعسػػل لمإػػركرة ،

ت وانا لل العامؿ الذم وصؿ يعسل  ،يةك ةكؿ جر ر :
كّمكـ عم كي نذا ةرياـ
وار كلـ تى يعكجكا
تى يم حر ى
كف ال لد ى
ي
ورود  :عم الدوار  ،كةكؿ اليا غض :

ف ح
ب
كاف العائدات فر ييي
كوو ى ي
اسا ل يوعم ف ار ي ي
ت ى
هر ن
وروػػد  :فر ػػف لػػي  ،فةػػذؼ الػػّـ ك كصػػؿ الععػػؿ ل ػ الإػػمور يعسػػل  ،كمذػػؿ

ذلؾ ةكؿ ا خر

تى ح
ةف فت دم ما اا مف ص ا ضن ك خعي الذم لكج ايس لوإايي
)ْ)
ورود  :لوإ عم كي))

)ُ ) تمووف المتعمـ مف اليةك ص ُِْ.
)ِ ) ص ٕ .
)ّ ) ويظر  :دوكاف اليا غض الذ وايي ص ِِ .
)ْ ) إرائر ال عر ص ُُْ .
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)ّ)

المطك ىػرد فػي
كلككف كاهد اليصب عمػ يػزع الخػافض السػماعي غوػر ي
الورف الكروـ  ،التي سطيا الوكؿ في يمػاذج مختػارة مياػا  ،ةػد عػ كدها اليةػاة ،
ك صػػةاب كتػػب معػػايي الوػػرف  ،عكاع ار ػػل  ،كتوسػػوره  ،ػػاذة  ،ةريكهػػا كسػػاككها
الإ ػػركرات ال ػػعروض الت ػػي است ػػاد ا ػػا ا ػػف عص ػػعكر ف ػػي كتا ػػل  :إػ ػرائر

ػات الةػدوث عػف عػض هػذه
ال عر ،التي ج تجكز فػي سػعض الكػّـ  ،كةػد رج ي
ال كاهد ؛ ي وف مف خّلاا هذه الةوووض فػي هػذا الم ةػث  ،مػف ذلػؾ مػا ةػالكه
في عراب ال كاهد الوريوض ا توض :

ً
الشاود اءكؿ  ،ةكؿ ا﵀ تعال  :ى ع
)كًا ٍف ىع ىزيمكٍا الطكػّى ى
ؽ فىػًإ كف المٌػلى ىسػموعه
ً
ػ،
)كجى تى ٍع ًزيم ػكٍا يع ٍوػ ىػدةى اللي ىكػ ً
ػاح ىةتك ػ ى ىوٍ ميػ ى
ىعم ه
وـ){ال و ػرة  }ِِٕ :كةػػاؿ ا﵀ تعػػال  :ى
ً
ىجمىلي){ال ورة }ِّٓ :
اب ى
اٍلكتى ي
ةاؿ اليةاس في عراب ا وض الذايوض  )) :م  :عم عودة اليكاح  ،ذػـ
ةػػػذؼ )عم )...كالةػ ػػذؼ فػ ػػي هػ ػػذه اي ػػواّ ج ووػ ػػاس))

يصب))
)) م  :عم عودة اليكاح  ،فمما ةذؼ الةرؼ
ى

)ُ)

)ِ)

كةػ ػػاؿ الووسػ ػػي :

كةاؿ ك ال ركات

ف ايي ارم  )) :ف وككف ميصكنا عمػ توػدور ةػذؼ ةػرؼ الجػر  ،كتوػدوره :
كج تعزم ػ ػكا عم ػ ػ عوػ ػػدة اليكػ ػػاح  ،فةػ ػػذؼ ةػ ػػرؼ الجػ ػػر  ،فاتصػ ػػؿ الععػ ػػؿ ػ ػػل
)ّ)
فيص ػ ل)) كةػػاؿ العك ػػرم )) :ةكلػػل تعػػال  :ى ع
)كًا ٍف ىع ىزيم ػكٍا الطك ػّى ى
ؽ فى ػًإ كف المٌػػلى
ً
ً
ػب ،
وـ){ال ورة  : }ِِٕ :م عم الطّؽ  ،فممػا ةػذؼ الةػرؼ يص ى
ىسموعه ىعم ه
)ْ)

كوجػػكز ف وكػػكف ىة ىمػ ىػؿ )عػػزـ) عم ػ )يػػكل) فعػػداه غوػػر ةػػرؼ))
اح ةتكػ وٍ مي ى ً
ىجمىػلي){ال ورة  }ِّٓ :م  :عمػ
ػاب ى
ػ ،اٍلكتى ي
)))كجى تى ٍع ًزيمكٍا يع ٍو ىدةى اللي ىك ً ى ى ى
ى
)ُ ) عراب الورف ص ٗٗ  ،كويظر ال ةر المةوط لأيدلسي . ّٕٕ/ِ :
)ِ ) م كؿ عراب الورف . ََُ/ُ :
)ّ ) ال واف في غروب عراب الورف ُُُٔ/
)ْ ) الت واف في عراب الورف . ُْٔ/ُ :
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كةػػاؿ :

عوػػدة اليكػػاح  ،كةوػػؿ ) :تعزم ػكا) معي ػ )تيػػككا) كهػػذا وتعػػدل يعسػػل  ،فوعمػػؿ
)ُ)
ؽ)
عممػػل)) كجػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف )) :ةكلػػل تعػػال  :ى ع
)كًا ٍف ىع ىزيمػكٍا الطكػّى ى
في يصب الطّؽ كجااف  :ةدهما  :كيل عم سواط الخافض ؛ ك
يف )عػزـ)

تعػػدل ػػ)عم )...كالذايي  :ف تيإ ػ لمف )عػػزـ) معي ػ )يػػكل) فويتصػػب مععػػكنج
)ِ)
ػاح) :
)كجى تى ٍع ًزيمكٍا يع ٍو ىػدةى اللي ىك ً
ل)) كجاّ فول ن
وإا في عراب :ةكلل تعال  :ى
إ لمف
))ةكلل )عودة) في يص ل ذّذض كجل  :ةدها  :كيل مععكؿ ل عم كيل ي
)ع ػػزـ) معيػ ػ م ػػا وتع ػػدل يعس ػػل  ،كه ػػك )تي ػػككا) ك )ت ا ػػركا) كية ػػك ذل ػػؾ ،
كالذػػايي  :كيػػل ميصػػكب عم ػ

سػػواط ةػػرؼ الجػػر  ،كهػػك )عم ػ ) فػ ك
ػإف )عػػزـ)

وتعدل اا ...كالذالػث  :كيػل ميصػكب عمػ المصػدر ف ك
ػإف المعيػ  :كج تعوػدكا
عوػػدة))

)ّ)

كةػػاؿ الػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرائي )) :كةػػد يوإػ كمف فعػػؿ جزـ معي ػ

ػاح){الوورة  }ِّٓ :ك
يف
)كجى تى ٍع ًزيم ػ ػكٍا يع ٍوػ ػ ىػدةى اللي ىكػ ػ ً
فعػ ػػؿ متعػ ػػد  ،كوكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
)ْ)
إ لمف معي  :كج تيككا))
)عزـ) فعؿ جزـ  ،كةد ي
ت ػوكف ممػػا توػػدـ يومػػل مػػف ةػكاؿ هػػؿ المغػػض كالتعسػػور كف كػػّ الو ػكلوف :
اليص ػػب عمػ ػ ي ػػزع الخ ػػافض  ،كالتإ ػػموف  ،ة ػػائـ عمػ ػ

س ػػاس كف )ع ػػزـ) ج

وتع ػػدل لػ ػ مععكل ػػل يعس ػػل  ،ػػؿ وتع ػػدل لو ػػل ػ ػػ)عم ) كة ػػد ج ػػاّ )ع ػػزـ) ف ػػي

ظي ػكا  ،كعػػدكا ذلػػؾ
ػدوا ل ػ مععكلػػل يعسػػل  ،خػػّؼ ايصػػؿ كمػػا ٌ
ا وتػػوف متعػ ن
كاج وةتػاج لػ ةػ ٌؿ  ،فةمكػكه عمػ ةػد كجاػوف  :كمػا عمػ عػراب ك ٍّػؿ مػف
ن

)الطػػّؽ) ك)عوػػدة) ميصػػكنا عم ػ يػػزع الخػػافض  ،عكا كمػػا عم ػ تإػػموف )عػػزـ)
معيػ )يػكل)  .هػذا مػا جمػع عموػل اليةػاة  ،كالمعر ػكف  ،كالمعسػركف ك جمعػكا
)ُ ) الت واف في عراب الورف . ُِٓ/ُ:
)ِ ) الدر المصكف . ّْٓ/ِ :
)ّ ) الدر المصكف .ْٖٓ/ِ :
)ْ ) معاتي اليةك ُّّ/
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كف العػػزـ فػػي ا وػػض ايكل ػ  ،وعيػػي  :التصػػموـ عم ػ الطػػّؽ ،

وإػػا عم ػ
ن
كفي ا وض الذايوض  ،وعيي  :العزـ عم عودة اليكاح

)ُ)

كف ع ػراب كػ ٍّػؿ مػػف )الطػػّؽ) فػػي ا وػػض ايكل ػ )كعوػػدة) فػػي ا وػػض

الذايوض  ،ميصكنا عم يزع الخافض  ،ك ع ار ل مععػكنج ػل تإػموف )عػزـ) ،
معي )يكل)  ،فاسد  ،ك اطؿ  ،كج وص  ،لما واتي :

ُ-ذهب اليةاة كالمعسركف لػ الوػكؿ اليصػب عمػ يػزع الخػافض ،
كف الععؿ )عزـ) في كّـ العرب وتع كدل

استيادا ل
ك ل الوكؿ التإموف،
ن
لػ مععكلػػل ةػػرؼ الجػػر )عمػ ) كلاػػذا ةػػالكا ػ ك
ػاف التوػػدور فػػي ا وػػض ايكلػ :

عكاف عزمكا عم الطػّؽ  ،ك :كج تيػككا الطػّؽ  ،كفػي ا وػض الذايوػض توػدور :
كج تعزمكا عم عوػدة اليكػاح  ،ك :كج تيػككا عوػدة اليكػاح ٌ ،ج كف المعجمػات
المغكو ػػض يوم ػػت جػ ػكاز ال ػػكجاوف عمػ ػ ة ػػد سػ ػكاّ  ،فو ػػد ج ػػاّ ف ػػي كت ػػاب الع ػػوف
)ِ)

ةػ ػػاؿ  :وعتػ ػػزـ

ػؽ فومإػ ػػي  ،كج ويذيػ ػػي))
لمخموػ ػػؿ )) :كالرجػ ػػؿ وعتػ ػػزـ الطروػ ػ ى
وؽ  ،ج  :وعتزـ عم الطروؽ  ،كجاّ في تاذوب المغػض لأزهػرم  ،مػادة ،
الطر ى
ػمعت
ايم ير){مةمػ ػػد  }ُِ :سػ ػ ي
عػ ػػزـ )) :ةػ ػػاؿ ا﵀  ،عػ ػػز كجػ ػػؿ ) :فى ػ ػًإ ىذا ىعػ ػ ىػزىـ ٍ
ايم ير) هك
الميذرم ووكؿ  :سمعت ا الاوذـ ووكؿ في ةكلل تعال ) :فىًإ ىذا ىع ىزىـ ٍ
فاعػػؿ معيػػاه المععػػكؿ  ،عكاكيمػػا يو ٍعػ ىػزيـ ايمػ يػر  ،كج ىو ٍعػ ًػزيـ  ،كالعػػزـ لإليسػػاف  ،ج

ايمػ يػر) فػػإذا ج ػ كد ايمػػر كلػػزـ فػػرض الوتػػاؿ
لأمر...كةػػاؿ الزجػػاج ) :فىػًإ ىذا ىعػ ىػزىـ ٍ

)ُ ) ويظػػر  :عػراب الوػػرف لميةػػاس ص ٗٗ  ،كم ػػكؿ ع ػراب الوػػرف لمووسػػي ُ، ََُ/
كال و ػػاف ف ػػي غرو ػػب عػ ػراب الو ػػرف لأي ػػارم ُ ، ُِٔ-ُُٔ/كالت و ػػاف ف ػػي عػ ػراب الو ػػرف
لمعك ػػرم ُ ، ُِٓ/ُ ، ُْٔ/كمغيػػي ال وػػب ج ػػف ه ػػاـ ِ ، ِٓٓ/كال ةػػر المةػػوط ي ػػي

ةواف ِ ، ْٔٓ/كالدر المصكف ِ. ّْٓ/
)ِ ) ص ُُٔ .

1257

)ُ)
ػت عموػػل  ،ةػػاؿ
ػت ايمػ ىػر  ،كعزمػ ي
 ،ةػػاؿ  :هػػذا معيػػاه  ،كالعػػرب توػػكؿ  :عزمػ ي
(ِ)
ً
ً
وـ){ال ورة ))}ِِٕ :
ا﵀ تعال  :ى ع
)كًا ٍف ىع ىزيمكٍا الطكّى ى
ؽ فىًإ كف المٌلى ىسموعه ىعم ه

ايمػ يػر) جػػازت
م  :ذا إػعيا مػػا دؿ عموػل ةكلػػل تعػال ) :فىػًإ ىذا ىع ىػزىـ ٍ
كعزمت عم ايمر .
ايمر ،
كعزمت
ايمر ،
ي
ي
ى
ذّذض كجل  :عزـ ي
كةاؿ ايصعاايي )) :العزـ كالعزومض  :عود الومب عم
)ّ)

مإػاّ ايمػر

كعزمت عمول  ،كاعتزمت))
ايمر ،
عزمت
 ،وواؿ :
ي
ي
ى
ػت) فػػي تعػػدواا يعسػػاا تػػارة
كةػػاؿ الةروػػرم )) :كوإػػاهي لعظػػض ) جمعػ ي

ػت عمػ ايمػر  ،كعزمتػل ،
ػت) فووػاؿ  :عزم ي
،ك ةرؼ الجر يخػرل لعظػض )عزم ي
ػاح ةتكػ ػ ػ وٍ مي ػ ػ ى ً
ػاب
ػ ،اٍلكتى ػ ػ ي
)))كجى تى ٍع ًزيمػ ػ ػكٍا يع ٍو ػ ػ ىػدةى اللي ىك ػ ػ ً ى ى ى
كم ػ ػػا ة ػ ػػاؿ  ،ع ػ ػػز كج ػ ػػؿ  :ى
)ْ)
ىجمىلي){ال ورة ))}ِّٓ :
ى
ػت عمػ ػ ايم ػػر  ،كعزمتي ػػل  ،ةػ ػػاؿ
))كة ػػاؿ ا ػػف ػ ٌػرم  :كوو ػػاؿ  :عزمػ ػ ي
ايسكد ف عمارة الكيكفمي :
عد ا﵀ مروما
خمومى كي مف يس ٍعدل ًل كما فسملما
عم مروـ ج و ي
)ٓ)
ً
فوعمما))
كةكنج لاا هذا العراؽ عزمتل فاؿ مكعد ة ؿ العراؽ ي
ً
ػيّ
كال اهد في ال وت  :عزمتل  ،كةاؿ الورط ي  )) :ووػاؿ  :عػزـ ال ى
)ٔ)
 ،كعػػزـ عموػػل ...ةػػاؿ سػػو كول  :كالةػػذؼ فػػي هػػذه اي ػػواّ ج ووػػاس عموػػل))
عزمػػا  ،مػػف
كفػػي المص ػ اح الميوػػر لمعوػػكمي )) :عػػزـ عم ػ ال ػػيّ  ،كعزمػػل ن

)ُ ) ويظر  :معايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ٓ. ُُ/
)ِ ) تاذوب المغض ّ. ِِْٓ/
)ّ ) المعردات في غروب الورف  :ص ّْٕ .
الغكاص  :ص ُٔ.
)ْ ) درة ك
)ٓ ) لساف العرب َُ ، ُّٗ/كتاج العركس ّّ. ّٓ/
)ٔ ) الجامع يةكاـ الورف ّ. ُِٗ/
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ػػاب  :إ ػػرب))

)ُ)

كة ػػاؿ الس ػػموف الةم ػػي )) :العزوم ػػض  :عو ػػد الوم ػػب عمػ ػ

ػت
ػت ايمػػر ،كعزمػ ي
مإػػاّ ايمػػر  ،كوتعػػدل يعسػػل  ،ك ػػ)عم ) ووػػاؿ  :عزمػ ي
)ِ)
عمول))

كوظار كف الزمخ رم خذ ما جاّ في كػّـ العػرب فػي تعسػوره لوكلػل
ػاح ةتكػ وٍ ميػ ى ً
ىجمىػلي){ال ورة  }ِّٓ :فوػػد
ػاب ى
ػ ،اٍلكتى ي
)كجى تى ٍع ًزيمػكٍا يع ٍوػ ىػدةى اللي ىك ً ى ى ى
تعػال  :ى
)ّ)
كعزـ عمول))
ايمر ،
عزـ
ى
ى
ةاؿ  :في عراب هذه ا وض )) :مف  :ى
فػػإذا جػػاّ فػػي المغػػض تع ػ لدم )عػػزـ) ل ػ مععكلػػل يعسػػل  ،كتع لدوػػل لوػػل

ػ ػػ)عم ) فا ػػؿ ذم ػػض داع ع ػػد ذل ػػؾ لػ ػ

عػ ػراب اجس ػػـ الميص ػػكب ع ػػده ف ػػي

ا وتوف ،ميصكنا عم يزع الخافض  ،ك تإموف )عزـ) معي )يكل) ؟!
ػدكف فػػي كتػػب اليةػػك  ،كج سػػوما التػػي
ِ-مػػف المعمػػكـ  ،ككمػػا هػػك مػ ك

اختصػػت

ػػرح ةػػركؼ المعػػايي  ،كف لكػػؿ ةػػرؼ مػػف ةػػركؼ الجػػر معيػػاه ،

فوج ػػب ف ػػي ال ػػدّ ف وؤخ ػػذ ه ػػذا المعيػ ػ ف ػػي الةسػ ػ اف  ،فوجتا ػػد ال اة ػػث ف ػػي
اسػتي اط المعيػ المػراد مػػف اسػػتعمالل فػػي السػػواؽ  ،كلػػـ وسػػتعمؿ الوػػرف الكػروـ

)عزـ) متع لدنوا ل مععكلل ػ)عم ) لذلؾ يوكؿ  :كيػل لػك ةوػؿ فػي الكػّـ  :عكاف
عزمػكا عمػ الطػّؽ  ،يفػػاد تسػػموط العػزـ عمػ الطػّؽ ؛ ك
يف )عمػ ) دجلتاػػا
ػاز  ،فوك ػػكف المعيػ ػ
العام ػػض ه ػػي اجس ػػتعّّ عمػ ػ ال ػػيّ  ،ةووو ػػض  ،ك مج ػ نا
اسػػتعماؿ )عم ػ ) كمػػا و ػػدك ةصػػر العػػزـ عم ػ مػػر الطػػّؽ  ،ج عم ػ مػػر

ةتمػػا روػػد ػػل اجسػػتغياّ عػػف
خػػر غو ػره  ،فعيػػد ةػػذؼ هػػذا الةػػرؼ  ،سػػوككف ن
معياه المذككر  ،لوسػت دؿ ػل معيػ خػر  ،كهػك معيػ اليصػب  ،م  :معيػ
ؽ فىػًإ كف
المععكلوػػض  ،كهػػك الػػذم جػػيّ ػػل فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى ع
)كًا ٍف ىع ىزيمػكٍا الطكػّى ى
)ُ ) ص َْٖ .
)ِ ) عمدة الةعاظ في تعسور

رؼ ايلعاظ . ُٕ/ّ :

)ّ ) الك اؼ ُ. َِٖ/
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ً
ً
وـ){ال وػرة  }ِِٕ :فوػػد يعػ لدم )عػػزـ) لػ مععكلػػل يعسػػل ؛ يكيػػل
المٌػػلى ىسػػموعه ىعم ه
روػػد ف وسػػتكعب العػػزـ الطػػّؽ  ،كوةتػػكم عموػػل  ،كو ػػممل مػػف كػػؿ جكاي ػػل ،
مف دكف ف وككف هياؾ مجاؿ  ،ويعذ مف خّلػل الرجػكع عػف هػذا العػزـ ؛ ك

يكيػػل روػػد الطػػّؽ صػػعض عامػػض  ،ك كػػؿ دججتػػل  ،هػػذا مػػف جاػػض كمػػف جاػػض
خرل  ،فإكيل كما سواتي  ،كف الورف الكروـ استعمؿ فعؿ العػزـ  ،كلػـ وسػتعمؿ

فعػػؿ اليوػػض ؛ ك
يف العػػزـ ةػػرب لػ الععػػؿ مػػف اليوػػض  ،فاػػك كلػ مػػف ف وترتكػػب
عموػػل الةكػػـ  ،كلتةووػػؽ هػػذا الغػػرض عكاكمالػػل  ،فإكيػػل لػػـ وسػػتعمؿ ةػػرؼ الجػػر
وف فعؿ العػزـ كالطػّؽ  ،فمػـ وعصػؿ ويامػا ػام فاصػؿ لعظػي  ،لوكػكف ذلػؾ

دلوّ عم ةرب العزـ مف الطّؽ  ،كمّصػوتل لػل  ،ك كف الطػّؽ سػوعو ل ،
ن
كو ا ره  ،ةصرت المدة  ،ـ طالت .

ريا لواػا فػي الم ةػث ايكؿ ،

استيادا ل الةوووض التي طاؿ ما
ّ-
ن
ك
اف ةكؿ اليةاة كالمعسروف اليصب عم يزع الخافض ةائـ عم

ساس لعظي

ةت  ،لذا كاف مف ال دواي ف ج وتطرةكا لػ ةإػوض العػرؽ فػي الدجلػض ػوف

اليصب الػذم عموػل ا وتػاف الكرومتػاف  ،ك ػوف الج ٌػر الػذم ع ٌػدكه هػك ايصػؿ ،
ػػؿ صػػرةكا غوػػر م ػرة  ،كمػػا مػ كػر  ،ل ػ كف اليصػػب هػػك معي ػ الجػػر  ،فاػػذا
وعيػػي  ،مػػف ةوػػث لػػـ و ػػعركا  ،الةكػػـ عم ػ

ك ور .

كيامػػا يص ػ ا ع ذنػػا  ،كهػػذا ماخػػذ

ْ-ت ػ ػوكف كم ػػا توػ ػ كدـ ف ػػي الم ة ػػث ايكؿ كف الية ػػاة كالمعسػ ػروف ع ػػددكا

ايفعاؿ التي جاز فواا اليصب عم يزع الخػافض  ،كلػـ وجعمػكا الععػؿ )عػزـ)

وإػػا كياػػـ دخم ػكا يصػػب اجسػػـ عػػده فػػي ا وتػػوف
 ،مػػف وياػػا  ،فاػػذا وعيػػي ن
الكرومتوف إمف المكاإػع ال ػاذة  ،كهػذا مػا صػرح ػل اليةػاس يعنػا  ،وكلػل :
)) م  :عمػ عوػػدة اليكػػاح  ،ذػػـ ةػػذؼ )عم )...كالةػػذؼ فػػي هػػذه اي ػػواّ ج
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)ُ)
وإػػا ةػػوف ةريػػكه
ووػػاس)) م هػػك ةػػذؼ ػػاذ  ،كةػػد صػػرةكا اػػذا ن
ػدوار ٌ ،ج كيا ػػـ اعت ػػذركا لكة ػػكع
يص ػػب اجس ػػـ ف ػػي ة ػػكؿ ال ػػاعر  :تم ػػركف ال ػ ى
ال ػػاعر فػػي هػػذا ال ػػذكذ  ،كسػ كػكغكه لػػل  ،ةجػػض كيػػل اإػػطر لوػػل لممةافظػػض

ػػذكذ

عمػ كزف ال وػػت  ،كلاػػذا دخمػػكه إػػمف الإػػركرات ال ػػعروض  ،كةػػالكا ػ ك
ػاف هػػذا
)ِ)

كالوػػرف الكػروـ لػػوس

ػػعر  ،كهػػذا

ال ػػذكذ مػػا جػػاز كةكعػػل ٌج فػػي ال ػػعر
وإا كف الورف الكروـ كةع في ذكذ  ،ج وجكز  ،كج مسكغ لل .
وعيي ن

كهذا ادعػاّ إػميي اطػؿ  ،وجػب ف يوتصػ كدل لػل وػكة  ،فمػوس هيػاؾ

ػػذكذ فػػي الوػػرف الكػروـ  ،ػػؿ ال ػػذكذ فػػواـ كفػػي مصػػطمةاـ  :اليصػػب عمػ

ي ػػزع الخ ػػافض  ،ال ػػذم ك ػػاف ال ػػدافع لػ ػ اختّة ػػل تواعس ػػاـ ف ػػي ال ة ػػث ع ػػف
كجػػداف العػػرؽ الػػدجلي ػػوف الجػػر كاليصػػب  ،كعجػػزهـ عػػف التعػػرؼ ل ػ سػ ٌػر
العدكؿ مف ايكؿ ل الذايي .
ٓ-سػ ؽ ف ةميػا ك
ػاف اليةػاة  ،ك ت ػاعاـ المعسػروف  ،عكاف ادعػكا ك ٌكػػدكا
ٌف مصػػدرهـ ايكؿ ف ػػي المغ ػػض  ،هػػك الو ػػرف الكػ ػروـ ٌ ،ج كياػػـ ل ػػـ وجعم ػػكه ف ػػي
الكاةػػع كػػذلؾ  ،ةت ػ ٌياػػـ فػػي عػ ار اـ لموػػرف الك ػروـ كتعسػػورهـ لػػل ةػ ٌػدمكا عموػػل

ػذّ ايصػؿ
لغض العرب  ،فمك صدةكا فوما ادعكه ك لزمػكا اػا يعسػاـ  ،لجعمػكا م ن
)عزـ) ف وتع كدل ل مععكلل يعسل  ،يكيل اذا ايصؿ جاّ في كتاب ا﵀
في
ى
 ،لكف ل كما جعمكا عر العرب  ،مصدرهـ ايكؿ  ،كايساسي في المغض  ،ةاسػكا

لغػ ػ ػػض الوػ ػ ػػرف مغػ ػ ػػض العػ ػ ػػرب  ،كإػ ػ ػػركراتاـ ال ػ ػ ػػعروض  ،فوػ ػ ػػد ةػ ػ ػػاؿ الرإػ ػ ػػي :

ةواسػػا ،ذا تع ػوكف
)) كايخعػػش ايصػػغر وجوػػز ةػػذؼ الجػػار مػػع غورهمػػا ن
وإػػا ن
الدار  ،كلػـ وذ ػت  ،مػ ةػد جػاّ فػي غورهمػا  ،كمػا
الجار  ،كما في :
ي
خرجت ى

)ُ ) عراب الورف ص ٗٗ  ،كويظر ال ةر المةوط لأيدلسي . ّٕٕ/ِ :
)ِ ) ويظ ػ ػػر  :ػ ػػرح كافو ػ ػػض ا ػ ػػف الةاج ػ ػػب ْ ، ُُْ-َُْ/كال ػ ػػدر المص ػ ػػكف ُ، ُُِ/
ِ. ُِٗ/
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ىغ ىػكٍوتىيًي يى ٍة يع ىػد كف لىاي ٍػـ
ذكنذا كوكلل  :تمركف الدوار...كةكلل تعال ) :ةى ى
اؿ فى ً ىمػا ٍ
ً
ً
ػ،
ص ػ ىا
وـ) {ايعػ ػراؼ ُٔ} ك) ىكجى تى ٍع ًزيم ػ ػكٍا يع ٍو ػ ىػدةى اللي ىك ػ ً
ػر ى
ػاح ىةتكػ ػ ى ىوٍ ميػ ػ ى
ط ىؾ اٍل يم ٍسػ ػتىو ى
ً
ً
ػاح ىعمى ػ ٍػو يك ٍـ)
ىجمى ػػلي) { ال وػ ػرة ِّٓ } ك)ىف تى ٍستىٍرإ ػ يػعكٍا ٍىكجى ىد يك ػ ٍػـ فىػ ػّى يج ىي ػ ى
ػاب ى
اٍلكتى ػ ي
إ ػ لمف الػػّزـ معي ػ المتعػػدم ،
{ال و ػرة ِّّ} كايىكل ػ فػػي مذمػػل ف ووػػاؿ  :ي
م  :تجػكزكف الػدوار  ،كيل ك
ػزمف صػراطؾ  ،كج تيػككا عوػدة اليكػاح  ،كترإػعكا
كجدكـ ةت

ج وةمؿ عم ال ذكذ))

)ُ)

صرح الرإي ك
)كجى تى ٍع ًزيمكٍا
فود ك
اف اليةاة ةد ةكمكا عم ةكلل تعال  :ى
اح ){ ال ورة  }ِّٓ :ال ذكذ ؛ ييكل خّؼ ما جاّ في كّـ
يع ٍو ىدةى اللي ىك ً
)عزـ) ػ)عم ) عم يةك ما تكهمكا  ،كجعمكا ال ذكذ في
العرب  ،كهك تع لدم
ى
هذه ا وض وعادؿ ذكذ ةكؿ ال اعر  :تمركف الدوار ...ؿ جعمكها ميزلض

ك ٌؿ ذكذ  ،لـ وجوزكا كةكعل في سعض الكّـ  ،ككذلؾ سمطكا الةكـ يعسل
عم كؿ ال كاهد الوريوض التي جعمكها عم يةكها  ،ذـ كف الرإي راد ف
ك
ومف عم ا﵀ س ةايل إخراج كّمل  ،تعال  ،مف هذا ال ذكذ عف طروؽ
التإموف  ،كالتإموف ايل اف اليصب عم يزع الخافض  ،هك مذمل ةكؿ
اطؿ كمختمؽ .

فود ةاس الرإي كّـ ا﵀ عم

كّـ ال اعر  ،فكما اإطر ل

تإموف  :تمركف الدوار  ،في ال وت معي  :وجكزكف الدوار ؛

عاد ال اعر

ت
مف ف يوتكاـ ةكلل ال ذكذ  ،فكذلؾ اإطر ل تإموف ايفعاؿ التي تع كد ٍ
يخر متع لدوض ل
ل مععكلاا يعساا في ا وات المذككرة معايي فعاؿ ى
مععكلاا صالض  ،فاك كل عيده مف الةكـ عمواا ال ذكذ  ،كهذاف الوكجف
ةدهما ده ك مر مف الذايي  ،فكما ج وجكز الةكـ عم

وات مف الورف

الكروـ ال ذكذ  ،فكذلؾ ج وجكز تةروؼ دججتاا  ،كالةوووض ىيل لوس في هذه
)ُ ) رح كافوض ا ف ةاجب َُْْ – ُُْ/
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ا وات كيةكها يصب عم يزع الخافض  ،كج تإموف  ،فكّ الوكلوف مختمؽ

 ،ككذب كافتراّ  ،ك ك ر دلوؿ عم ذلؾ كف ال اعر ةوف ةاؿ  :تمركف الدوا ىر
الدوار  ،عكاكيما اإطر ال اعر
 ،فإكيل لـ ورد ال تض تإمويل معي  :تجكزكف
ى
ل

ةذؼ الخافض لوستووـ اذا الةذؼ كزف ال وت  ،كلـ وخطر الل ما

ادعاه الرإي .

هؤجّ هـ اليةاة الذوف التجؤكا ل التعسورات المعظوض  ،سوطاـ في

هذا الماخذ  ،كهك كما ف وةكمكا عم
وميحكا عمول ةؿ هذه ا

وات في الورف الكروـ ال ذكذ  ،ك

كاؿ ةسب زعماـ عف طروؽ ما سمكه التإموف ،

الذم وتإمف تةروؼ دججت ايفعاؿ

)كجى تى ٍع ًزيم ػ ػ ػ ػ ػكٍا يع ٍوػ ػ ػ ػ ػ ىػدةى
كةػ ػ ػ ػ ػػاؿ اي ػ ػ ػ ػ ػػمكيي )) :التإػ ػ ػ ػ ػػموف  ،يةػ ػ ػ ػ ػػك  :ى
ػاح){ال ورة  }ِّٓ :م  :ج تيػ ػػككا ؛ ك
يف )عػ ػػزـ) ج وتع ػ ػ كدل ٌج ػ ػػ)عم )
اللي ىكػ ػ ً
)ُ)

عزمت عم كذا))
توكؿ :
ي
يةػػف ال ػػر يكجػػب عمػ ا﵀ كوػػؼ ووػػكؿ ؟!  ،يةػػف ال ػػر يعملػػـ ا﵀

كوػػؼ وكػػكف كّمػػل ؟! كوػػؼ تسػػي ليةػػكم ف وػ كدعي كف ال ػػارئ  ،عػػز كجػػؿ ،
استعمؿ )عزـ) عم غور ما وجب ؟!

ٔ-ةاؿ الخموؿ فػي مػادة )يػكم) )) :اليػكل  :التةػكؿ مػف دار لػ دار

ػزج عػد ميػزؿ  ،كالععػؿ  :اجيتػكاّ  ،كالمصػدر  :اليوػض ،
 ،كما كػايكا ويتػككف مي ن
ك اليػػكل ...كاليػػاكم  :الػػذم زمػػع عمػ التةػ ٌػكؿ ...كاليوػػض  :مػػا ويػػكم ا يسػػاف
وم ػل مػف خوػػر  ،ك ػر)) )ِ) ))كاليػػكل  :ال عػد  ،كاليػكل  :اليكوػػض  ،كهػي اليوػػض

مخععػض  ،كمعياهػػا  :الوصػػد ل مػد غوػػر ال مػػد الػذم يػػت فوػػل  ،كفػّف ويػػكم كجػػل

)ُ ) ةا وض الص اف عم

رح اي مكيي ِ. ُُْ/

)ِ ) العوف ص ٔٗٗ  ،كويظر  :تاذوب المغض لأزهرم ْ. ِّٖٔ/
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كػ ػػذا  ،م  :ووصػ ػػده مػ ػػف سػ ػػعر  ،ك عمػ ػػؿ))

)ُ)

كةػ ػػاؿ فػ ػػي مػ ػػادة )عػ ػػزـ) :

))كالعػػزـ  :مػػا عوػػد عموػػل الومػػب كيػػؾ فاعمػػل  ،ك مػػف مػػر توويتػػل))
عف الرسكؿ  ،صػم الػل عموػل كسػمكـ  ،كيػل ةػاؿ  :خوػر اييمػكر عكازماػا  ،كلػل
)ِ)

))كركم

ػدت عزمػػؾ  ،كروػػؾ  ،كيوتػػؾ عموػػل ،
معيوػػاف  :ةػػدهما  :خوػػر اييمػػكر مػػا ككػ ى
ػت عاػػد ا﵀ فوػػل ...كالمعيػ الذػػايي  :فػػي ةكلػػل  :خوػػر اييمػػكر عكازماػػا ،
ككفوػ ى
)ّ)
م  :فرائإاا التي عزـ ا﵀ عموؾ ععماا))

اليوػػض صػػماا ال عػػد  ،كايتػػكل
اليوػػض كالعػػزـ  ،فمكػػكف ٌ
فػػالعرؽ كاإػ ػػوف ٌ
وت اا ا رادة التي عد وياا ك وف مرادهػا  ،كلػوس العػزـ
فّف  :ذا عد  ،يس لم ٍ

ك ػػذلؾ  ،ف ػػالعزـ ة ػػرب لػ ػ مػ ػراده  ،م ػػف اليو ػػض لػ ػ مراده ػػا

)ْ)

م  :ػػوف اليو ػػض

كالععؿ وكجد العزـ  ،فاكؿ مراةؿ ا رادة اليوض  ،ذـ ومول العػزـ كالععػؿ  ،فالععػؿ
وعوب العزومض  ،كو ا رها ؛ لذا كاف مف الميطؽ السموـ المكافؽ لمدجلض المغكوض

 ،ف ورتلب الورف الكروـ الةكـ عم العزـ ج عم اليوض .

ذا كػػاف سػػواؽ ا وػػض  ،كالةكػػـ الػػذم تإػػميتل  ،كالدجلػػض التػػي رادت

ف تذ تاػػا  ،اةتإػ هػػذا كمٌػػل ف وكػػكف لعػػظ العػػزـ فواػػا معيػ العػػزـ  ،فكوػػؼ

وص
ٓ}

إ كم ىف معي اليوض ؟!
ف يو ى
ك
صػ وػد){التك ض :
)كا ٍة يعػ يػدكا لىايػ ٍػـ يك ػؿ ىم ٍر ى
الشػػاود الثػػاني  ،ةػػكؿ ا﵀ تعػػال  :ى
ةاؿ ايخعش )( :ك لو )عم ) كةاؿ ال اعر :
ً
كر
المةـ لأإواؼ يً نوئا
ييغالي
ى
كي ٍ يذليلي ذا ىيإ ىج الوي يد ي
ى

)ُ ) تاذوب المغض ْ. ِّٖٔ/
)ِ ) العوف صُّٔ .
)ّ ) تاذوب المغض ّ. ِِْٓ/
)ْ ) ويظر  :العركؽ المغكوض لمعسكرم ص ُِْ .
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)ُ)
ك
صػ وػد) ميصػػكب عيػػد
راد  :يغػػالي ػػالمةـ)) م  :كف ةكلػػل تعػػال  ) :يك ػؿ ىم ٍر ى
ك
ص وػد) ميصػكب
ايخعش عم يزع الخافض  ،كذهب الزجاج ل كف  ) :يكػؿ ىم ٍر ى
عم الظرؼ)ِ) كيوؿ هذوف الكجاوف الووسي )ّ) ،كا ف عطوض )ْ) ،ك ك ال ركات

ف ايي ارم

)ٓ)،

كالعك رم )ٔ)،

ك
ص ػ وػد)
كة ػػاؿ ػػك ةو ػػاف )) :كه ػػذا ال ػػذم ةال ػػل الزج ػػاج  ،ة ػػاؿ ) يكػ ػؿ ىم ٍر ى

ظرؼ ...ركده ك عمي  ،ك
رصد فول العدك  ،فاك
يف )المرصد) المكاف الذم يو ى
ػماعا  ،كم ػػا ةكػ ػ س ػػو كول :
مك ػػاف مخص ػػكص ج وة ػػذؼ الة ػػرؼ مي ػػل ٌج س ػ ن

دخمت ال وت  ،ك :
ي
)ٕ)
ل ً
الذعمب ،
وؽ
لى ٍد هف ًاىلز
فول كما ىع ىسؿ الطر ى
ي
الكؼ ىو ٍعسؿ ىمتٍييلي
ايتاػ  ،ك ةػػكؿ وصػ ايتصػػا ل عمػ الظرؼ...كةػػاؿ ايخعػػش  :معيػػاه  :عمػ
ؼ )عم ػ ) ككص ػػكؿ الععػػؿ لػ ػ
كةػ ػ ٍذ ي
كػػؿ مرص ػػد  ،فةػػذؼ ك عم ػػؿ الععػػؿ  ،ى
مجركرها فتيص ل  ،وخصل صةا يا ال عر  ،ك ي دكا :

)ُ ) معػػايي الوػػرف ص َِٖ  ،كةػػد ذك ػره فػػي ص ٔٔ  ...ي ً
صػػلي ذا يإػػج الوػػدكر،
كي ٍرخ ي
كويظر  :معايي العرف عكاع ار ل لمزجاج ِ. ّْٖ/
)ِ ) ويظر  :معايي العرف عكاع ار ل لمزجاج ِ. ّْٖ/
)ّ ) ويظر  :م كؿ عراب الورف ُ.. ّٓٔ/
)ْ ) ويظر  :المةرر الكجوز ّ. ٖ/
)ٓ ) ويظر  :ال واف في غروب عراب الورف ُ. ّْٗ/
)ٔ ) ويظر  :الت واف في عراب الورف ُ. ُْٕ/
)ٕ ) كال وت مف كاهد سو كول ُ ، ٔٗ/كةائمل  :ساعدة ف يجؤوض الاذلي  ،خك يي سػعد
س ػػعد  ،المواص ػػد اليةكو ػػض ِ ، ِٔٓ/كال و ػػت ف ػػي دوػ ػكاف الا ػػذلووف  :لػ ػ حذ ا ػػز الك ػػؼ وعس ػػؿ
متيػػل ...ةكلػػل  :لػ حػذ  :م  :تمػػذ الكػػؼ ا ػزه  ،ويظػػر  :دوػػكاف الاػػذلووف  ،الوسػػـ ايكؿ ص
َُٗ .
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ح
ك خعي الذم لكج ايس لوإايي
ىِ
تةف فت دم ما اا مف ص ا ضن
)ُ)
ك
ص وػد) فػي هػذه
م  :لوإ عم كي)) ككذلؾ عػ كد ا ػف ه ػاـ يصػب  ) :يكػؿ ىم ٍر ى
ا وض كيةكها عم سواط ةرؼ الجر )عم ) عم ػاكمض ةػذؼ ةػرؼ الجػر

)في) في ةكؿ ال اعر:

ل ً
الذعمب
وؽ
لى ٍد هف ًاىلز
فول كما ىع ىسؿ الطر ى
ي
الكؼ ىو ٍعسؿ ىمتٍييلي
ك
صػ وػد) ػػاذ ))ج ويوػػاس ػػؿ
ككػػذلؾ ةػػاؿ الس ػموف الةم ػػي  :كف يصػػب ) يك ػؿ ىم ٍر ى
ً
يوتصػػر فوػػل عم ػ السػػماع  ،كوكلػػل تعػػال ) :يى ٍةعػ ىػد كف لىاػػـ ً
وـ)
صػ ىا
ػر ى
ي
يٍ
ط ىؾ اٍل يم ٍسػػتىو ى
{ايعػ ػراؼ  }ُٔ :م  :عمػ ػ صػ ػراطؾ  ،اتع ػػؽ الك ػػؿ عمػ ػ كي ػػل عمػ ػ تو ػػدور
)ِ)

)عم ) ...كجعمل )في ال ذكذ) يظور ةكؿ ال اعر
ً
ي ً
كر))
المةـ لأإواؼ يً ٍونئا
ييغالي
كي ٍرخ ي
صلي ذا ىيإ ىج الوي يد ي
ى

)ّ)

)ّ)

ككذلؾ ع كد اي مكيي يصب ) يك كؿ مرصود) ً
اذا ك ذكذ ةكؿ ال اعر :
ىٍ ى
))لى ػ ٍػد هف ًا ػ لػز الك ػ ل ً
ػؽ
فو ػػل كم ػػا ىع ىس ػػؿ الطرو ػ ى
ػؼ ىو ٍعس ػػؿ ىمتٍيي ػػلي
ى
الذعمب
ي
م  :في الطروؽ))

)ْ)

كالةوووػػض التػػي غعػػؿ عياػػا اليةػػاة كالمعسػػركف  ،كيػػل يروػػد مػػف يصػػب
ك
صػ وػد) ف و ػػممل ةػػدكث الوعػػكد مػػف لػػدف المػػؤميوف مػػف كػ لػؿ جااتػػل ،
) يك ػؿ ىم ٍر ى
ف ػػالمراد ا ةاط ػػض ال ػػاممض ك ػػؿ مكإ ػػع م ػػف مكاإ ػػع كج ػػكد الم ػػركوف الت ػػي
وي غي ف وراة كا فواا  ،لرصد تةركاتاـ المرو ض مف كؿ جايػب  ،كهػذا المعيػ
)ُ ) ال ةر المةوط ٓ. ُْ/
)ِ ) مغيي الم وب ِ. ِٓٓ/
)ّ ) الدر المصكف ٔ. ُِ/
)ْ ) ةا وض الص اف عم

رح اي مكيي ُ. ُِْ-ُُْ/
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ك
صود) مععكنج ل ؛
المراد  ،ج وتةوؽ اكجز لعظ  ،ك تـ معي ٌج جعؿ ) يكؿ ىم ٍر ى
لوس ػػتكع ل الوع ػػكد  ،كو ػػتمؿ عمو ػػل ؛ كه ػػذا م ػػا و ػػد ٌؿ عمو ػػل س ػػواؽ ا و ػػض كػ ػػؿ
ً
كه ٍـ
وف ىة ٍو ي
كه ٍـ ىك يخ يذ ي
ث ىك ىجدتح يم ي
ايسمى ىه ايى ٍ ايير اٍل ية يريـ فىا ٍةتيميكٍا اٍل يم ٍ ًرك ى
كإكح ) :فىًإ ىذا ى
كهـ كا ٍة يع يدكٍا لىاـ يك كؿ م ٍر ى و ً
امكٍا الصكػّىةى ك تىػكٍا ك
الزىكػاةى فى ىخمحػكٍا
ىك ٍ
اة ي
يٍ
صد فىإف تىايكٍا ىكىةى ي
ى
ى ي
ص ير ي ٍ ى
ً
وـ){التك ض }ٓ :
ىس ًومىاي ٍـ ً كف المٌلى ىغعي ه
كر كرة ه
ىغػ ىػكٍوتىيًي يى ٍة يعػ ىػد كف لىايػ ٍػـ
الشػػاود الثالػػث  ،ةػػكؿ ا﵀ تعػػال ( :ةىػ ى
ػاؿ فى ً ىمػػا ٍ
ً
ً
وـ {ُٔ} ذيػ كـ تًىوػكيايـ لمػف ى ٍػو ًف ٍىو ًػدو ًا ٍـ ىك ًم ٍػف ىخٍم ًع ًا ٍػـ ىك ىع ٍػف ٍىو ىمػايً ًا ٍـ
ص ىار ى
ط ىؾ اٍل يم ٍسػتىو ى
ً
ًً
وف){ايعراؼ }ُٕ-ُٔ :
ىك ىعف ى ىمآئم ًا ٍـ ىكجى تى ًج يد ى ٍكذىىريه ٍـ ى اك ًر ى
ً
مػػر ةػػكؿ ايخعػػش ))) :يى ٍةعػ ىػد كف لىاػػـ ً
وـ) {ايع ػراؼ :
صػ ىا
ي
ٌ
يٍ
ػرطى ىؾ اٍل يم ٍسػػتىو ى
ُٔ} م  :عم صراطؾ ...كةاؿ ال اعر
ػائر مػ ػػع الػ ػػيجـ فػ ػػي جػ ػػك السػ ػػماّ
كػ ػػاليي ذا سػ ػػع يظعػ ػ ىػر طػ ػ نا

كب
ص ي
ىو ي
ىع ًجٍمػتي ٍـ ٍىم ىػر ىرل يك ٍػـ)
ورود  :يظعر طائر  ،فػالو ال ػاّ  ،كمذمػل ةكلػل تعػال  ) :ى
)ُ)
{اجعراؼ  } َُٓ:ورود  :عف مر ر كـ))
كةػػاؿ الزجػػاج فػػي عػراب ً
ػرطى ىؾ) فػػي هػػذه ا وػػض )) :ج اخػػتّؼ
)صػ ىا
ػػوف اليةػػكووف فػػي كف )عمػ ) مةذكفػػض)) )ِ) كةػػاؿ اليةػػاس ))) :يى ٍة يعػ ىػد كف لىايػ ٍػـ
ً
ً
وـ) {ايعراؼ  }ُٔ :م  :عم صراطؾ ...ك ي د {الكامؿ}
ص ىار ى
ط ىؾ اٍل يم ٍستىو ى
)ّ)
ؼ ً
ب
عس ىؿ الطر ى
وؽ الذعمى ي
وعس يؿ ىمتٍييلي
لى ٍد هف ًاىلز ال ىك ل ٍ
كما ى
كالتودور  :عم صراطؾ  ،كفي الطروؽ))

)ُ)

)ُ ) معايي الورف ص َُٗ .
)ِ ) معايي الورف عكاع ار ل ِ. ِِٔ/
)ّ ) هذا ال وت مف كاهد سو كول  ،الكتاب ُ ، ٔٗ/ةائمػل جؤكوػض الاػذلي  ،خػك يػي سػعد
 ،ويظر المواصد اليةكوض ِ. ِٔٓ/
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كمػ ػ كػر ةػ ػػكؿ ا ػ ػػف مالػ ػػؾ )) :متعػ ػ وػد إسػ ػػواط ةػ ػػرؼ الجػ ػػر  ،يةػ ػػك ةكلػ ػػل
ً
تعػ ػػال ) :يى ٍةعػ ػ ىػد كف لىاػ ػػـ ً
وـ){ايعراؼ  }ُٔ :كةكل ػ ػل تعػ ػػال
صػ ػ ىا
ػر ى
ي
يٍ
ط ىؾ اٍل يم ٍسػ ػػتىو ى
ىع ًجٍمتي ٍـ ٍىم ىر ىرل يك ٍـ) {اجعراؼ  } َُٓ:كةكؿ ال اعر :
) ى
طائر
يظعر نا
كاليي ذا سع
ى
ككوكؿ ايخر :

كب
ص ي
مع اليجـ في ىج لك السماّ ىو ي

تى ح
ةف فت دم ما اا مف ص ا ضن
كايصػ ػػؿ  :عم ػ ػ ص ػ ػراطؾ المسػ ػػتووـ  ،كعػ ػػف مػ ػػر ر كػ ػػـ  ،كيظعػ ػػر طػ ػ و
ػائر ،

عمي))
كلوإ
ٌ

ك خعي الذم لكج ايس لوإايي

)ِ)

ً
كةػ ػػاؿ الورط ػ ػػي ))) :يى ٍةعػ ػ ىػد كف لىاػ ػػـ ً
وـ) {ايع ػ ػراؼ :
صػ ػ ىا
ي
يٍ
ػرطى ىؾ اٍل يم ٍسػ ػػتىو ى
ُٔ} ...ص ػ ػراطؾ  :ميصػػػكب عم ػ ػ ةػ ػػذؼ )عم ػ ػ ) ك )فػػػي)  ،م ػػف ةكلػ ػػل :
صراطؾ  ،كما ةك سو كول ...ك ي د :
)ّ)
ؼ ً
ب))
عس ىؿ الطر ى
وؽ الذعمى ي
وعس يؿ ىمتٍييلي
لى ٍد هف ًاىلز ال ىك ل ٍ
كما ى
كاليةاة كالمعسركف ةوف وةكمكف صراةض  ،عم هذه ال كاهد الوريوض

كيةكها ال ذكذ  ،فإكياـ غالنا ما و وػكف سػاكتوف  ،ج وعموػكف كج وعو ػكف ٌ ،ج
ةوايا وةاكلكف ةػ ٌؿ هػذا ا ػكاؿ التإػموف  ،كمػا فعمػكا ذلػؾ  ،كمػا م كػر
كياـ
ن
ً
في ال اهدوف السا ووف  :في ةكلل تعال  :ى ع
)كًا ٍف ىع ىزيمكٍا الطكّى ى
ؽ فىًإ كف المٌلى ىسػموعه
ً
ػ،
وـ){ال و ػ ػرة  }ِِٕ :كةكلػ ػػل تعػ ػػال  ( :ىكجى تى ٍع ًزيم ػ ػكٍا يع ٍوػ ػ ىػدةى اللي ىكػ ػ ً
ػاح ىةتكػ ػ ى ىوٍ ميػ ػ ى
ىعم ه
ً
ىجمىلي){ال ورة  }ِّٓ :ككذلؾ ةالكا هيا  ،في ةكلل تعال ) :يى ٍة يع ىد كف لىاي ٍػـ
اب ى
اٍلكتى ي
ػرطى ىؾ اٍلمسػػتىًووـ) فوػػد ذهػػب ا ػػف عطوػػض لػ كف ً
ً
ػرطى ىؾ) مععػػكؿ ػػل عم ػ
)صػ ىا
صػ ىا
يٍ ى

)ُ ) عراب الورف ص ِٗٗ .
)ِ ) رح التساوؿ ِ ٖٓ/كويظر رح التساوؿ لممرادم ص ّّْْٕٖ-
)ّ ) الجامع يةكاـ الورف ٕ. ُٕٓ/
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)ُ)
كمر ةػكؿ الرإػي :
إ كف
ك
تإموف  :ةكلل تعال ) :يى ٍة يع ىد كف) معي  :يتى ىع ًر ى
ً
ىغكٍوتىيًي يى ٍةع ىد كف لىاـ ً
))كةكلل تعال ) :ةى ى ً
وـ) {ايعػراؼ
ص ىا
ػر ى
ي
يٍ
ط ىؾ اٍل يم ٍسػتىو ى
اؿ فى ىما ٍ ى
ػاح ةتكػ ػ وٍ ميػ ى ً
ىجمىػػلي) ){ال وػ ػرة }ِّٓ :
ػاب ى
ػ ،اٍلكتىػ ي
ُٔ} ك) ىكجى تى ٍع ًزيمػ ػكٍا يع ٍو ػ ىػدةى اللي ىك ػ ً ى ى ى

إ ػ لمف الػػّزـ معي ػ المتعػػدم  ،م ... :يلػ ك
ػزمف
كايكل ػ فػػي مذمػػل ف ووػػاؿ  :ي
)ِ)
صراطؾ  ،كج تيككا عودة اليكاح...ةت ج وةمؿ عم ال ذكذ))
سػواط )عمػ ) ةالػل

ةوػاف )) :كايتصػب ) :صػراطؾ) عمػ
كةاؿ ػك ٌ
الزجاج ...عكاسواط ةرؼ الجر ج ويواس في مذؿ هػذا ...كمػا جػاّ خػّؼ ذلػؾ
اذ  ،ك إركرة  ،كعم الإركرة ي دكا :
ل ً
الذعمب
وؽ
ىِ ٍلد هف ًاىلز
فول كما ىع ىسؿ الطر ى
ي
الكؼ ىو ٍعسؿ ىمتٍييلي
إ ػ ػ ػ كمف ) :يى ٍة يعػ ػ ػ ىػد كف) معي ػ ػ ػ مػ ػ ػػا وتع ػ ػ ػ كدل يعسػ ػ ػػل ؛ فويتصػ ػ ػػب :
كايكل ػ ػ ػ ف يو ى

)الصػ ػ ػراط) عمػ ػ ػ

المستووـ))

)ّ)

كي ػ ػػل معع ػ ػػكؿ ػ ػػل  ،كالتو ػ ػػدور  :يل ػ ػ ك
ػزمف وع ػ ػػكدم صػ ػ ػراطؾ

كجاّ في الدر المصكف )) :ةكلل ً :
ط ىؾ) فػي يصػ ل ذّذػض كجػل
)ص ىار ى
 ،ةدها  :كيل ميصكب عم سواط الخافض  ،ةاؿ الزجاج  :ج اختّؼ وف

الية ػػكووف كف )عمػ ػ ) مةذكف ػػضٌ ...ج كف ال ػػذم ة ػػاؿ الزج ػػاج  ،عكاف ك ػػاف ظ ػػاهره
ا جمػ ػػاع  ،إػ ػػعوؼ مػ ػػف ةوػ ػػث كف ةػ ػػرؼ الجػ ػػر ج وطكػ ػػرد ةذفػ ػػل  ،ػ ػػؿ هػ ػػك
مخصكص إركرة  ،ك

كةكلل :

ذكذ ةكلل :

وار كلـ تى يعكجكا
تى يم حر ى
كف ال لد ى

تى ح
ةف فت دم ما اا مف ص ا ضن

)ُ ) ويظر  :المةرر الكجوز ِ. َّٖ/
)ِ ) رح كافوض ا ف ةاجب ْ. ُُْ-َُْ/
)ّ ) ال ةر المةوط ْ. ّٓٓ/
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كّمكـ عم كي نذا ةرياـ
ي
ك خعي الذم لكج ايس لوإايي

كةكلل :
)ُ)

ف ػػ ح
ػاف العائ ػ ػػدات فر ػ ػ ػػييي
ػت كػ ػ ػ ى

اس ػ ػػا ػ ػ ػ ًػل يوعمػ ػ ػ ف ار ػ ػ ػػي
هر ن

ب
كوو ى ي
ي
كالذػايي  :كيػل ميصػكب عمػ الظػرؼ  ،كالتوػدور  :يةعػ ك
ػدف لاػـ فػي صػراطؾ ،

وإا إػعوؼ ؛ ك
يف )صػراطؾ)  ،ظػرؼ مكػاف مخػتص  ،ج وصػؿ لوػل
كهذا ن
الععػ ػػؿ يعسػ ػػل  ،ػ ػػؿ ػ ػػ)في) ...عكاف كرد غوػ ػػر ذلػ ػػؾ كػ ػػاف ػ ػ ً
ػاذا ...ك إػ ػػركرة

كوكلل :

ً )ِ)

ر ً
فوووف ةاج ىخ ٍو ىمتى ٍي ي لـ ىم ٍع ىد
جزل ا﵀ الخورات ما فعّ كـ
م  :ةاج في ىخ ٍو ىمتى ٍي )ّ) كجعمكا يظور ا وض في يصب المكاف المختص ةػكؿ

ا خر :

)ُ ) ةائمل اليا غض الذ وايي ويظر  :دوكايل ص ِِ .
)ِ ) ةاؿ ا ف ه اـ )) :خ ر الااتؼ مف ل
الجف عف طروؽ الرسكؿ  ،صم ا﵀ عموػل كسػمـ
فػػي هجرتػػل  ،ةالػػت )وعيػػي سػػماّ يػػت ػػي كػػر) تػػـ ايص ػرفكا  ،فمكذيػػا ذػػّث لوػػاؿ  ،كمػػا
يدرم وف رسكؿ ا﵀  ،صم ا﵀ عمول كسمـ  ،ةتػ

ة ػؿ رجػؿ مػف الج لػف مػف سػعؿ مكػض ،

وتغكي ػ ا وػػات مػػف ػػعر العػػرب  ،عكا كف اليػػاس وت عكيػػل  ،كوسػػمعكف صػػكتل كمػػا وركيػػل ، ،
ةت خرج مف عم مكض  ،كهك ووكؿ :
جزل ا﵀ ح
رب الياس خور جزائل
تركةا
هما يزج ال لر ذ كـ ك

ةّ خومتىي لـ مع د
رفوووف ٌ
فافم مف مس رفوؽ مةمد

ةػاؿ ا ػػف ه ػػاـ  :حـ ىم ٍعىػػد يػت كعػػب مػػف خ ازعػػض  ...ةػػاؿ ا ػف سػػةاؽ  :ةالػػت سػػماّ يػػت
ػػي كػػر  ،رإػػي ا﵀ عيامػػا  ،فم كمػػا سػػمعيا ةكلػػل عرفيػػا ةوػػث كجػػل رسػػكؿ ا﵀  ،صػػم ا﵀
عموػػل كسػػمـ  ،ك كف كجاػػل لػ المدويػػض  ،ككػػايكا ر عػػض  ،رسػػكؿ ا﵀ صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ ،

ك ػػك كػػر  ،رإػػي ا﵀ عيػػل  ،كعػػامر ػػف فياو ػرة  ،كع ػػد ا﵀ ػػف رةػػط دلومامػػا)) سػػورة ا ػػف
ه اـ ِ. ِٕ/
)ّ ) ك ) ةاج) مف الوومكلض  ،كهك اليكـ كةت الظاورة  ،ويظر  :الدر المصكف ُ. ِّٕ/
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ل ً
الذعمب
وؽ
لى ٍد هف ًاىلز
فول كما ىع ىسؿ الطر ى
ي
الكؼ ىو ٍعسؿ ىمتٍييلي
كهذا ال وت ي ده اليةاة عم كيل إركرة ...كالذالث  :ىيل ميصكب عم

إ لمف معي فعؿ ٍّ
المععكؿ ل ؛ ك
متعد
نا
يف الععؿ ة مل  ،عكاف كاف
ةاصر  ،فود ي
)ُ)
ك
يلزمف صراطؾ المستووـ وعكدم عمول))
 ،كالتودور :
كهػػذا ال وػػت مػػف ال ػكاهد التػػي است ػػاد اػػا ا ػػف ه ػػاـ فػػي ػػاب المععػػكؿ فوػػل

ػائّ  )) :عكاكيمػػا ةكمػػؾ فػػي هػػذه ايمػػاكف كيةكهػػا ف تصػػرح ةػػرؼ الظرفوػػض ،
ةػ ن
كهك )في) ةاؿ ال اعر  ،كهك رجؿ مف ل
الجف :
ر ً
جزل ا﵀ ح
فوووف ةاج ىخ ٍو ىمتى ٍي ي لـ ىم ٍع ى ًد
رب الياس خور جزائل
خومتى ػػي لـ مع ى ػ ًػد ...كلككي ػػل اإ ػػطر
كك ػػاف ةو ػػل ف وو ػػكؿ  :ة ػػاج ف ػػي ى
)ِ)
فاسوط )في) ك كصؿ الععؿ يعسل))
ككوػػؼ وص ػ

ػطر لواػػا
ف ووػػاس كػػّـ ا﵀ عم ػ إػػركرة ػػعروض اإػ ك

ار ؛ فالوكؿ التإموف تك ـ الوكؿ اليصب عم يزع الخافض ،
ال اعر اإطرنا
كّهما ةكؿ اطػؿ  ،كفاسػد  ،كفػي كموامػا  ،ةػاؿ ايخػذ ػل  ،تةروػؼ صػرو
لموػػرف الك ػروـ  ،مػػف ةوػػث الدجلػػض كالمعي ػ كالتعسػػور ،كةػػد التجػػا لوامػػا اليةػػاة

كالمعر كف كالمعسركف  ،كما لتواعساـ عف ك لد الذهف  ،عكايعػاـ اليظػر فػي تػدلر
الورف  ،عكامعاياـ في مواصده  ،عكا كمػا لجاماػـ  ،فاركنػا ممػا وجاػد ذهػياـ  ،ك
لعجزهـ اختموكا هذوف الوكلوف .

فػػالورف العظػػوـ لػػـ وسػػتعمؿ الخػػافض الػػذم كجػػب اليةػػاة كالمعسػػركف

ػت عيػل لغػض الوػرف
تودوره ؛ ٌج يكيل مػا راد دجلتػل ؛ ذ مػف الع ػث الػذم تيزه ٍ
الكػروـ ف وةػػذؼ لعظنػا كوروػػد دجلتػػل  ،فػّ يصػػب ذف عمػ يػزع الخػػافض فػػي
كتاب ا﵀  ،ككذلؾ مف الع ث الػذم تيزهػت عيػل لغػض الوػرف الكػروـ  ،فػي غوػر

)ُ ) الدر المصكف ٓ ، ِٖٔ-ِٔٔ/كويظر . ْٖٕ/ْ :
)ِ ) رح ذكر الذهب ص ُِٕ. ُِٗ-
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اب المجاز  ،ف وستعمؿ لعظنا  ،كهك ورود معي لعظ خر ،فّ تإػموف ذف

في هذا الكتاب المجود  ،فكاف ايكل

عمماّ المغض كالتعسػور ف ويعمػكا يظػرهـ

فػػي سػ ٌػر يصػػب )صػراطؾ) كعػػدـ جػره ػػ)عم ) كالةوووػػض كف التعػػرؼ لػ سػ ٌػر
ذلػػؾ ج وةتػػاج ٌج ل ػ ةموػػؿ مػػف التعكوػػر ،فوػػد ةػػاؿ الع ػراّ )) :كالمعي ػ  ،كا﵀
)ُ)
ك
معػا ،
عمـ :
يةعدف عم طروواـ  ،ك في طروواـ)) كاكيػل وروػد دجلتوامػا ن
م  :وجكز ف وككف المعي  :عم طروواـ  ،ك في طروواـ  ،كوجػكز كػذلؾ

ف وككف المعي

 :طػروواـ  ،ك عػف طػروواـ  ،ك مػف تةتػل  ،ك مػف فكةػل

 ،ك م ػػف مام ػػل  ،ك م ػػف خمع ػػل  ،م  :رو ػػد )صػ ػراطؾ) ك ػػؿ جاات ػػل  ،ك ف

و ممل كمٌل ةدكث الوعكد مف لػدف ال ػوطاف  ،كهػذا هػك الموصػكد  ،كج وتةوػؽ
ػ ػػاكجز لع ػ ػػظ  ،ك ت ػ ػػـ معيػ ػ ػ

ك
ػ)يةعدف)
ٌج جع ػ ػػؿ  :صػ ػ ػراطؾ  ،معع ػ ػػكنج ػ ػػل لػ ػ ػ

لوستكع ل الوعكد كوةتكم عمول .

كج درم كوػػؼ غعػػؿ اليةػػاة  ،كالمعر ػػكف  ،كالمعسػػركف عػػف رادة هػػذه

الدجلػػض  ،كسػػواؽ ا وػػض عػػدها وػػدؿ عمواػػا كػػؿ جػػّّ  ،كهػػك ةكلػػل تعػػال ) :ذيػ كـ
تًىوكيايـ لمف ى ٍو ًف ٍىوًدو ًا ٍـ ىك ًم ٍف ىخٍم ًع ًا ٍـ ىك ىع ٍف ٍىو ىمايً ًا ٍـ ىك ىعف ى ىمآئًمً ًا ٍـ ىكجى تى ًج يد ى ٍكذى ىػريه ٍـ
ً
وف){ايعراؼ }ُٕ :
ى اك ًر ى
فالعع ػػؿ )ةع ػػد) ذا صػ ػ كي ػػل فع ػػؿ جزـ  ،كج وتعػ ػ كدل لػ ػ مععكل ػػل ٌج
ػػ)عم ) فاػػك كػػذلؾ فػػي كػػّـ العػػرب ٌ ،ج كيػػل جزـ  ،كمتعػ ٍّػد فػػي كػػّـ ا﵀ ،

ػرت لواػا  ،ك رل كف مػف الإػركرم ف عوػد
كهيا تذار ةإوض  ،ةػد كذػر مػا
ي
التي وػػل عمواػػا فػػي هػػذا الموػػاـ  ،كهػػي كف ةكاعػػد المغػػض العر وػػض التػػي وص ػ ٌ ف
تخإػػع لاػػا لغػػض الوػػرف الك ػروـ  ،وجػػب ف تسػػتي ط مػػف الوػػرف الك ػروـ ؛ لوع كسػػر

الو ػػرف كوع ػػرب وكاع ػػد لغت ػػل  ،ج وكاع ػػد لغ ػػض تس ػػتي ط م ػػف

)ُ ) معايي الورف ُ. ِّٓ/
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ػػعار الع ػػرب ،

المممػػكّة ل ػ ةػػد التخمػػض ػػالكاف ػػت مػػف المةػػف  ،التػػي جازهػػا اليةػػاة تةػػت

اسـ  :الإركرات ال عروض .

فوػػد جعػػؿ اليةػػاة كالمعسػػركف ةػػكؿ ا﵀ تعػػال ) :يى ٍةعػ ىػد كف لىاػػـ ً
ط ىؾ
صػ ىا
ػر ى
ي
يٍ
ً
ػؽ
وـ){ايعراؼ  }ُٔ :ػػا نذا ك ػػذكذ ةػػكؿ ال ػػاعر  :كمػػا ىع ىسػػؿ الطروػ ى
اٍل يم ٍسػػتىو ى
الذعم ػػب  ،ك كذ ػػر م ػػف ذل ػػؾ كيا ػػـ جعمػ ػكا ةكل ػػل تع ػػال ) :يى ٍةع ػ ىػد كف لىا ػػـ ً
ػرطى ىؾ
ص ػ ىا
ي
ي
يٍ
ً
مذاج ووتدل ل  ،كمو كد نما ذكذه عم ذكذ ةكؿ ال ػاعر المػذككر ،
وـ) ن
اٍل يم ٍستىو ى
إا){وكسػػؼ  }ٗ :ةػػاؿ
ػؼ ًىك ا ٍ
كسػ ى
ط ىريةػػكهي ٍىر ن
فعػػي عػراب ةكلػػل تعػػال ) :ا ٍةتيميػكٍا يو ي
السػ ػػموف الةم ػ ػػي المػ ػػتكملـ عػ ػػف لسػ ػػايل كلسػ ػػاف اليةػ ػػاة كالمعس ػ ػروف مػ ػػا يصػ ػػل :

رإا  :كفول ذّذض كجػل  ،ةػدها ف تكػكف ميصػك ض عمػ سػواط الخػافض
)) ن
تخعوعنػ ػ ػ ػػا  ،م  :فػ ػ ػ ػػي رض  ،كوكلػ ػ ػ ػػل تعػ ػ ػ ػػال ) :يى ٍةعػ ػ ػ ػ ىػد كف لىاػ ػ ػ ػػـ ً
ػرطى ىؾ
صػ ػ ػ ػ ىا
ي
ي ٍ
ً
وـ){ايعراؼ  }ُٔ :كةكلل :
اٍل يم ٍستىو ى
)ُ)
ل ً
الذعمب))
وؽ
كما
ٍلد هف ًاىلز
ى
عسؿ الطر ى
ي
الكؼ ىو ٍعسؿ ىمتٍييلي
فايسػػماّ الميصػػك ض فػػي هػػذه ال ػكاهد الوريوػػض  ،ككػػذلؾ فػػي ال ػكاهد الوريوػػض
التي تطرةيا لواا في الم ةث الخامس مف العصؿ ايكؿ  :اليصب عم يزع
المطكرد  ،كفوما جاّ في يةكها ممػا ج يوةصػ  ،يو ىعػ حد
الخافض السماعي غور ي
يص اا ا نذا عيد اليةاة كالمعسروف  ،كج وجكز عيدهـ ٌج في إركرة ال عر ،

ؼ )عمػ ) ككصػكؿ الععػؿ لػ
))كةػ ٍذ ي
فاي كما ةاؿ ك ةواف اييدلسػي يعنػا  :ى
مجركرها فتيص ل  ،وخصل صةا يا ال عر)) )ِ) ككما ةاؿ السموف الةم ػي :

وإػا ج وجػكز ٌج
))ك كما ةذؼ ةرؼ الجر كايتصاب مجركره  ،فاك إعوؼ ن
في إركرة كوكلل :
هر ً ً
ف ح
ب
كاف العائدات فر ييي
كوو ى ي
اسا لِ يوعم ف ار ي ي
ت ى
ن
)ُ ) الدر المصكف ٔ. ْْٔ-ّْٔ/
)ِ ) ال ةر المةوط ٓ. ُْ/
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كةكلل :
كةكلل :

تى ح
ةف فت دم ما اا مف ص ا ضن

ك خعي الذم لكج ايس لوإايي

وار كلـ تى يعكجكا
تى يم حر ى
كف ال لد ى
)ُ)
المطك ىرد ميل))
كةد تو كدـ تةووؽ ذلؾ  ،كاستذياّ ي
ت ػوكف كف اليةػػاة كالمعس ػروف ةػػد جمع ػكا عم ػ

كّمكـ عم كي نذا ةرياـ
ي
كف فػػي ال ػكاهد الوريوػػض

اير عػػض التػػي تو ػ كدـ ذكرهػػا ػػذكنذا  ،سػػاككه
)كا ٍة يع يػدكا) فواػا لػ
)كجى تى ٍع ًزيمكٍا)  ،ى ع
)كًا ٍف ىع ىزيمكٍا) ) ،يى ٍة يع ىػد كف)  ،ى
تعدم ايفعاؿ  :ى
معاعوماػا يعسػاا  ،كالووػاس كالصػكاب عيػدهـ تع ٌػدواا لواػا ةػرؼ الجػر  ،كةػد
ػػذكذ الإػػركرات ال ػػعروض  ،كهػػك

كيت فساد هذا الذم جمعكا عمول ك طّيل ،
و ي
كمػػف المعمػػكـ لػػدل كػػؿ عممػػاّ اي كمػػض كف كتػػاب ا﵀  ،هػػك فػػي مسػػتكل

كاةد مف ال ّغض كالعصاةض  ،ةت

كيػل ج وجػكز ف ووػاؿ ك
ػاف وػض كػذا  ،مػ،

ك فص مف وض كذا  ،لذلؾ ك
فإف مف ةكـ عم لعظ ميل ال ػذكذ  ،وكػكف كمػف

ةكـ عم الورف كمٌل ال ذكذ  ،كتاب ا﵀ الػذم ج واتوػل ال اطػؿ مػف ػوف ودوػل

كج مػف خمعػػل  ،الػذم ج يوػػص فوػػل كج زوػادة  ،الػػذم سػػجد ل ػدوع يظمػػل كج ازلػػض

جموعػ ػػا عظػ ػػـ عجػ ػػازه ،
لعاظػ ػػل ي ػ ػػ ،ال ػ ػػعراّ  ،ك فص ػ ػ ال مغػ ػػاّ  ،ك ػ ػػادكا
ن
كعجػػزكا عػػف ف وػػاتكا مذػػؿ وػػض مػػف واتػػل  ،كوػػؼ تس ػكي لكػػـ واػػا اليةػػاة ،
كالمعسػركف ف تةكمػكا عمػ هػػذا الكتػاب المجوػػد ال ػذكذ  ،كتجعمػػكه مسػػتكل

الإركرات ال عروض ؟! كالطا كمػض الك ػرل فػي هػذه العإػوض ىف اليةػاة كالمعسػروف
اعتػػذركا لم ػػعراّ ف ووع ػكا فػػي هػػذا ال ػػذكذ ؛ لكػػكياـ مإػػطروف لوػػل ؛ ةعاظنػػا
جموعا عف ةإوض كةكع هػذا ال ػذكذ
عم كزف ال وت ال عرم ٌ ،ج كياـ سكتكا
ن
يعسل في الورف الكروـ  ،كما زعمكا

)ُ ) الدر المصكف ْ. ْٖٖ-ْٖٕ/
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القاتمة كنتائج البحث :
ت ػ ػوكف مم ػػا است ػػاد ػػل الية ػػاة كالمعس ػػركف م ػػف ا و ػػات الوريو ػػض الت ػػي

خإعكا ع ار اا كتعسورها ل الوكؿ اليصػب عمػ يػزع الخػافض تػارة  ،عكالػ

التإموف تارة خرل ما واتي :

ُ -ىف الوكؿ اليصب عم يزع الخافض ةكؿ مختمؽ كمصيكع .
ِ -كيل ةكؿ ج معي لل  ،ؿ هك في ايساس ةائـ عم ةإوض لعظوػض

مةإض .

ّ-ت وكف كف اجسـ لـ ويصب في الورف الكروـ عد ةػذؼ ةػرؼ الجػر

ٌج مػ ػػف جػ ػػؿ ف يوجعػ ػػؿ فػ ػػي معي ػ ػ مػ ػػف معػ ػػايي اجسػ ػػـ الميصػ ػػكب  ،كالوػ ػػكؿ
اليصب عم يزع الخافض م يي عم كف هذا اجسـ عد يص ل اؽ في ةكـ
المجػػركر لعظنػػا كمعي ػ

 ،م  :عم ػ مػػا كػػاف عموػػل ة ػػؿ يص ػ ل  ،فعػػي ايخػػذ

اذا الوكؿ ذف تةروؼ لدجلض ا وض .

ْ-ت ػ ػوكف كف اليةػ ػػاة كالمعس ػ ػروف ة كسػ ػػمكا اليصػ ػػب عػ ػػؿ يػ ػػزع الخػ ػػافض
السماعي عم ةسموف  :سماعي يمطك ىػرد  ،كسػماعي غوػر يمطك ىػرد  ،ك دخمػكا فػي
المطكػ ىػرد ػ ػكاهد ةريو ػػض كذو ػرة  ،وكػ ػاد ج ومك ػػف ةص ػػرها  ،كة ػػد
السػػماعي غو ػػر ي
المطكػ ىػرد ال ػػذكذ  ،كع ػ كدكه ميزلػػض الإػػركرات
ةكم ػكا عم ػ هػػذا السػػماعي غوػػر ي
ال عروض  ،كةريكها صراةض وكؿ ال ػاعر  :تمػركف الػدوار...كةالكا  :ايصػؿ :
تمػ ػػركف عم ػ ػ الػ ػػدوار ،ك الػ ػػدوار ،جٌ كف هػ ػػذا ال ػ ػػذكذ جػ ػػازكه كسػ ػ كػكغكه فػ ػػي

ال ػػعر ،كل كمػػا كػػاف الوػػرف الكػروـ لػػوس

ػػعر  ،فاػػذا وعيػػي كف هػػذا ال ػػذكذ فػػي

الورف الكروـ ةسب زعماـ ج وجكز كج يم ىس لكغ لل  ،هذا هك يمؤكدل مػا ص كػرةكا
كعدك لإلسّـ ف وذ ت كجػكد هػذا ال ػذكذ
ل  ،عكا كف إمكاف م مست رؽ كاف
ٍّ
ً
مستد ًج عم ذلؾ اةكاؿ اليةاة كالمعر وف كالمعسروف .
في الورف الكروـ ،
وإا كف التإموف كاليصب عم يزع الخػافض ةػكؿ مختىمىػؽ
ٓ-ت وكف ن
كمصيكع .
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ٔ-ت ػوكف كف التإػػموف وعيػػي جعػػؿ المعػػظ المػػذككر معي ػ لعػػظ خػػر

غور مذككر  ،ؿ يووى ىدر مف جػؿ ةػ ٌؿ م ػكمض  ،فعػي ايخػذ ػل ذف فػي عػراب
الورف الكروـ كتعسوره تةروؼ لمعي المعظ  ،كتةروؼ لدجلض ا وض كتعسورها .
ٕ-ت وكف كف اليةاة كالمعسروف اختموكا الوكؿ اليصب عم

يزع

الخافض  ،كالوكؿ التإموف  ،س ب تواعساـ عف ف ويعمكا اليظر في

تامماا  ،فا كدل هذا التواعس ل
مواصد ا وات الوريوض  ،كومعيكا في ٌ
ا تغالاـ ايخذ اذوف الوكلوف كاجكتعاّ اما في عراب الورف كتعسوره  ،مما

ةمماـ عم ف وعزفكا عف س ر غكار كتاب ا﵀  ،عكاظاار ما ومكف ظااره ،
مما وكمف في عماةل مف ةوائؽ ياصعض  ،ك سرار اهرة .
تطرةيا لول مف ال كاهد الوريوض في هذا الكتاب هي
ٖ-ت وكف كف ما ك

استيادا ل
ةؿ كذور مف ال كاهد التي ةكـ عمواا اليةاة كالمعسركف ال ذكذ
ن
ةكلاـ اليصب عم يزع الخافض كالتإموف ؛ ذ جعميا ما تطرةيا لول يماذج
ةريوض مختارة ؛ ذف ايخذ اذوف الوكلوف في ا عراب كالتعسور  ،وعيي الةكـ

الةد
عم كاهد ةريوض كذورة ال ذكذ  ،كما كف هذه الوإوض لـ توؼ عيد هذا ٌ
 ،ك
يف الدراسات الوريوض الةدوذض ج تزاؿ تت كي هذوف الوكلوف  ،كوت اها
صةا اا كياـ تعرفكا ل

كاهد ةريوض جدودة  ،لـ و ر لواا اليةاة

كالمعسركف مف ة ؿ  ،فكسعكا مف مساةض هذا ال ذكذ في الورف الكروـ  ،لذا
سمطايا
عد يك ًّ مف الوكؿ اليصب عم يزع الخافض  ،كالوكؿ التإموف
ن

زاةعنا لوةرؽ ما ت وك
استئصالاما  ،كج وككف ذلؾ ٌج إلغائاما مف ايكجل ا ع ار وض  ،كتاذوـ مف
 ،مما وتكجب عم

واخذ اما في عراب الورف الكروـ كتعسوره .

الغوكروف عم

كتاب ا﵀

ٗ-مف المعمكـ كف تعدم ك
)ظف) ك خكاتاا ل مععكلوف  ،تيعد ةاعدة
مف الوكاعد اليةكوض الم اكرة التي وجمع عمواا اليةاة  ،كةد ت وكف كف هذه

الواعدة ةد اختموكها طرووتوف :
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ةاؿ .

ذايوا  ،كهك في الةوووض
ايكل  :جعؿ الميصكب الذايي مععكنج ل ن
الذايوض  :التإموف  ،كةد ت وكف كف التإموف وعيي  :ل اس المعظ
كياـ

دجلض تعدؿ دجلتل ايصموض  ،ك تة ٌؿ مةمٌاا  ،كهذا ما فعمل اليةاة ةت
غوركا مكجب هذا التإموف ةكـ الععؿ مف فعؿ ٍّ
متعد جذيوف ل فعؿ متعد
ٌ
لكاةد ك العكس  ،كهيا وكمف خطر التإموف ؛ ك
يف المعظ الوريي جاز
تعروعل كتعسوره العاظ فصوةض ةرو ض مف معياه  ،لغرض تكإو دجلتل  ،كما

وإا تعروعل كتعسوره العاظ
هك الةاؿ في معاجـ المغض ككتب التعسور  ،كجاز ن
عاموض لغرض تكإو دجلتل لمعكاـ كايمووف الذوف وصعب عمواـ فامل غور
لغتاـ المةموض  ،ؿ جاز تعروعل كتعسوره العاظ عجموض لتكإو معياه لمف ج

وعرؼ العر وض  ،كؿ هذا جائز في اب التعروؼ كالتعسور  ،كهذا مر مو كؿ ،

المعرفض
يف الوصد ميل فاـ المعي  ،لكيل ج وجكز ف يجعؿ هذه ايلعاظ
ل

الم ىع كرؼ
كالمع لسرة ماما مغت فصاةتاا ف تككف معادلض لدجلض المعظ الوريي ي

ةرؼ دجلض المعظ
المعسكر ايصموض ك تة ٌؿ مةمٌاا  ،كمف تع كمد ذلؾ فود ك
كي
الوريي .

فالية ػػاة ل ػػـ تك ػػف غ ػػاوتاـ م ػػف التإ ػػموف ف ػػي ظ ػ كػف ك خكاتا ػػا التعرو ػػؼ

كالتعسػػور ،ػػؿ كػػاف كمػػا لةػ ٌؿ م ػػكمض تعػ ٌػدواا لمععػػكؿ كاةػػد  ،ك لتسػػكو ،تعػ ٌػدواا
لمععػػكلوف فمػػـ وكػػف واماػػـ المعي ػ  ،ػػؿ تعمػػدكا تةروػػؼ دجلػػض الععػػؿ  ،ك ةمٌػكا

مةمٌل دجلض فعؿ خر مف جؿ ف ج وكسركا الواعػدة التػي اختموكهػا  :كف ظ كػف
ك خكاتاا تتعدل لمععكلوف  ،فإذا جػاّت متعدوػض لمععػكؿ كاةػد إػميكها معػايي

ما وتعدل لمععكؿ كاةد  ،كهذا هك التإموف كيل التةروؼ المتعمد عويل .

يخػػر  ،لمػػا توػػدـ ذكػره ،
َُ -كف تإػػموف ظػ كػف ك خكاتاػػا معػػايي فعػػاؿ ى
وعيي فراغاا مف مةتكاها  ،كتجرودها مف معايواا المكإكع لاا في المغض
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كذور ما وجوزكف ف وإميكا ظ كػف ك خكاتاػا معيػ
ُُ-تودـ كف اليةاة نا
م فعؿ كاف مما فاد كوتع كدل في ايصؿ لمععكؿ كاةػد  ،كهػذا وعيػي كياػـ لػـ
ٌ
وكػػف وعيػػواـ مطمونػػا اختوػػار المعي ػ الم ػراد  ،كالمّئػػـ لمسػػواؽ  ،فمػػوكف مػػا وكػػف

تعدول لمععكؿ كاةد .
رط ف وةؿ لاـ م كمض ٌ
ػذّ فػػي عػراب ةكلػػل :
ُِ-التعمػػد فػػي تةروػػؼ الدجلػػض  ،فوػػد ذكػػركا مػ ن
ً
ً
)كلىػػـ وتك ًخػ ػ يذكٍا ًم ػػف يد ً ً
وجضن){التك ػػض  }ُٔ :كف
وف ىكلً ى
ى ٍ ى
كف المٌػػل ىكجى ىر يس ػػكلًل ىكجى اٍل يمػ ػ ٍؤ ًمي ى
إ ىميت معيػ التصػوور  ،كتيصػب مععػكنج كاة نػدا ذا
اتخذ تيصب مععكلوف ذا ي
كايػػت اتخػػذ عم ػ ا اػػا)ُ) كهػػذا وعيػػي ٌياػػا التإػػموف المػػذككر ج تكػػكف عم ػ
ا اا ؛ ك
يف التصوور ج ومذؿ معي اجتخاذ ؟!

ُّ-تةرو ػػؼ دجل ػػض لع ػػظ تإ ػػمويل دجل ػػض لع ػػظ خ ػػر ف اختع ػػت ذ ػػاره

عكا كاجتل في كاهد لتوار اما في هذا ال كاهد في العائدة  ،فإكيل ج ػد مػف ف
ػؽ لتسػكو،
جموض في كاهد خرل  ،مف ذلؾ تإػموف )جعػؿ) معيػ خم ى
تظار ٌ
)ج ىعمىلي ىد ككاّ){الكاؼ  }ٖٗ :وعيي الس ٌػد
تعدواا لمععكؿ كاةد في ةكلل تعال  :ى
)))د ككػػاّ) فوةتمػػؿ ف وكػػكف مععػػكنج
الػػذم يػػاه ذك الو ػريوف  ،ةػػاؿ ا ػػف عطوػػض  :ى
)د ككػػاّ) عم ػ
كويصػػب ى
ذايوػػا ل ػػ)جعؿ) كوةتمػػؿ ف وكػػكف جعػ ىػؿ معي ػ خمػ ى
ػؽ  ،ي
ن

الةػاؿ)) )ِ) كةػاؿ ػك ةوػاف معونػا عمػ ةػكؿ ا ػف عطوػض )) :كهػذا عوػد جػ ًدا ؛
ك
السد ذ ذاؾ مخمكؽ كمكجكد  ،كج يوخمىؽ المخمكؽ ،لككيل ويتوؿ مػف عػض
يف ٌ
هوئاتل ل هوئض خرل))

)ّ)

ُْ-هيػػاؾ ماخػػذ عػػاـ ساسػػي وكعػػي كةػػده ف ومذػػؿ الطامػػض الك ػػرل

التي جاّت مف هذا التإموف  ،كهك كياـ مف جمل تعمدكا تغووػر دجلػض الععػؿ
)ُ) الدر المصكف َُٖٓ/
)ِ) المةرر الكجوز ّ. ْْٓ/
)ّ) ال ةر المةوط ٔ َِٓ/كويظر  :الدر المصكف ٕ.ُٓٓ-َٓٓ/
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كصرفل عف معياه المكإكع لل ةاؿ ا ف عصعكر ))تيصب مععكلوف ذا كايت

معايواا)))ُ) كهذا وعيي كياا تيصب مععػكنج كاة نػد ذا جعمياهػا غوػر معايواػا ،
الةؽ فػي ف ومغػكا ك وعػدلكا كوغوػركا مػا صػيعكه كاختموػكه مػف ةكاعػد ،
فمميةاة
ٌ
ذا كجدكا كاهد ةريوض تخالعاػا كػزعماـ ك
ػاف ظ كػف ك خكاتاػا تتعػدل لمععػكلوف ،

لكف لوس لاـ الةؽ كج لغورهـ في ف وغوػركا دجلػض ايفعػاؿ كوإ ٌػميكها معػايي
فعاؿ خرل مف جؿ ةؿ كاجت اعترت هذه الوكاعد التي هي مف صػيعاـ
كاخ ػ ػػتّةاـ ؛ ك
يف ه ػ ػػذه ايفع ػ ػػاؿ ة ػ ػػد دكي ػ ػػت ف ػ ػػي المع ػ ػػاجـ كةعظ ػ ػػت دججتا ػ ػػا

استعماج  ،كما التإاموف فّ صؿ لاا في المغػض ،
المكإكعض لاا لغض كعرفنا ك
ن
ؿ هػي مػف اخػتّؽ اليةػاة لوسػكغكا تعػدواا لكاةػد  ،ك جذيػوف  ،كالػدلوؿ عمػ

وإػػا كيػػل كػػاف لةػػؿ
ذلػػؾ جعػػؿ الععػػؿ ػػاكذر مػػف تإػػموف  ،كالػػدلوؿ ن
مختمؽ مف صيعاـ .
ُٓ-توػ ٌػدـ ف اليةػػاة إػػميكا ً
ؼ)  ،ك)كجػ ىػد) معي ػ
)عػ ىػر ى
ٌ
)عمػ ىػـ) معي ػ ى
ى
ٌ
صاب  ،ك صادؼ  ،ك لوي  ،ك)ظ ٌػف) معيػ اتٌاػـ  ،ك)زع ىػـ) معيػ تك ٌعػؿ ،
ى
ك)جعؿ) معي عمؿ  ،ك لو  ،ك اتخػذ  ،ك اعتوػد  ،ك كجػد  ،ك خمػؽ ،
ى
ػػكاؿ

ك)اتخػػذ) معي ػ اكتسػػب  ،ك)تػػرؾ) معي ػ خمٌ ػ ؛ لتسػػكو ،مجوئاػػا فػػي الوػػرف

متعدوض ل مععكؿ كاةد .
الكروـ ٌ

ك)رد) معيػ
)عد) معي ةسب  ،ك)جعؿ) ك)اتخذ) ك)ترؾ) ٌ
كإميكا ٌ
ٌ
صور ؛ لتسكو ،مجوئاا في الورف الكروـ متعدوض ل مععكلوف .
ٌ
اف هذه التإمويات جموعاا اطمض ،
ك عود هيا ما ةمتل في التماود ٌ
م اةث كاف ف وساؿ كيل ذا كايت
ك ك ر دلوؿ عم طّياا كيل مف ٌ
ةؽ ٌ
)ظف) ك خكاتاا في الورف الكروـ معايي هذه التإمويات  ،فمماذا ذف
فعاؿ ٌ

لـ وستعمؿ لعاظاا لمتع ور عف معايواا ؟! م  :لماذا لـ وعٌر عف
)ُ) المورب ص ُٕٕ.
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)ظف) ك خكاتاا ؟! ج وستطوع ك ٌؿ
التإمويات العاظاا  ،كعٌر عياا العاظ ٌ
هؿ المغض كاليةك كالتعسور  ،كك ٌؿ مف ةاؿ اذا التإمويات ا جا ض عف هذا
السؤاؿ ٌج اةد مروف  ،كما ف ودعكا ك
اف مف اييسب كاي م ،كايفص
كايةؽ ف يو ىعكر عف المعي معظل ٌ ،ج كف الورف الكروـ لةف فعكر عف
المعي

غور لعظل ككإع المعظ في غور مكإعل  ،كهذا ما ج وجرؤ كج

وستطوع ةد ف ودعول ؛ يكيل ما مف ةد وستطوع ف وذ ت هذا اجدعاّ ،
جموعا ك
)ظف) ك خكاتاا ،
اف هياؾ فرةنا وف معايي
كووركا
ٌ
ن
عكا كما ف وعترفكا ٌ
)ظف) ك خكاتاا ؛ يكيل
كمعايي تإموياتاا  ،ك كف الورف الكروـ استعمؿ لعاظ ٌ

ييل ما راد معايواا  ،كعيدئذ
راد معايواا  ،كلـ وستعمؿ لعاظ تإموياتاا ؛ ٌ
اف
ت طؿ فكرة ك ٌؿ التإمويات التي ةاؿ اا اليةاة مف جؿ اختّؽ الوكؿ ٌ

)ظف) ك خكاتاا تيصب مععكلوف .
ٌ

المصادر كالمراجع

 -دب الكاتب  ،ي ي مةمد ع د ا﵀ ف مسمـ ف ةتو ض الدويكرم )ت :

ِٕٔهػ) تةووؽ ايستاذ عمي فاعكر الط عض ال ار عض ََِٗ ،هػ

ايزهوض في عمـ الةركؼ ،ي ي عمي ف مةمد اليةكم الاركم )ت )ُْٓ :تةووؽ ع د المعوف الممكةي  ،دم ؽ ُُّٗهػ ُُٕٗـ
اي اه كاليظائر في اليةك ،لجّؿ الدوف ع د الرةمف ف ي كر السوكطي)ت ُُٗ :هػ) كإع ةكا ول غرود ال وه  ،الط عض الذايوض  ،دار الكتب العمموض  ،وركت
ُِْٖ ،هػ

ََِٕـ .

ارت اؼ الإرب مف لساف العرب ،يذور الدوف مةمد ف وكسؼ ف عمي فوكسؼ ف ةواف ال اور ا ي ةواف اييدلسي الغرياطي )تْٕٓ:هػ) ،تةووؽ الدكتكر
مصطع

ةمد اليماس ،الط عض ايكل َُْْهػُْٖٗ-ـ.

-ا ر اد ل عمـ ا عراب ،لمةمد ف ةمد ف ع د المطوؼ الور ي الكو ي،

مس الدوف )ت  )ٔٗٓ:تةووؽ د-ىوةو

مراد  ،دار الةدوث  ،الواهرة ُِْٓ ،هػ

ََِْـ .
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 صّح الميطؽ  ،ي ي وكسؼ وعوكب ف سةمؽ  ،المعركؼ ا ف السكوت)ت ِْْ :هػ) رح كتةووؽ ةمد مةمد اكر  ،كع د السّـ مةمد هركف  ،الط عض
الذالذض  ،الواهرة ُّٖٔ ،هػ ُْٗٗـ .

 -ايصكؿ في اليةك :ج ف السراج )تُّٔهػ) ي كر مةمد ف السرم ،

تةووؽ الدكتكر ع د الةسوف العتمي ،جُ ،مط عض اليعماف ،اليجؼ اج رؼ
ُّّٗهػ ُّٕٗـ ،جِ مط عض ايعظمي ،غدادُّّٗ ،هػ ُّٕٗـ.
-ايإداد  ،لمةمد ف الواسـ ايي ارم )ت ِّٖ :هػ) تةووؽ  :مةمد ك

العإؿ راهوـ  ،الط عض ايكل  ،المكت ض العصروض  ،صودا  ،وركت ُِْٕهػ ََِٔـ .

ايإداد في كّـ العرب  ،ي ي الطوب ع د الكاةد ف عمي المغكم الةم ي)ت ُّٓ :هػ) تةووؽ الدكتكر عزة ةسف  ،الط عض الذايوض ُٔٗٗـ .
ا عجاز الصكتي في الورف الكروـ  ،الدكتكر ع د الةمود الايداكم  ،الط عض ايكل ،الدار الذوافوض لمي ر  ،الواهرة ُِْٓهػ ََِْـ .

 عراب الورف  ،ي ي جععر ةمد ف مةمد ف سماعوؿ اليةاس )ت :ّّٖ هػ) اعتي

ل ال وه خالد العمي  ،الط عض ايكل  ،دار المعرفض  ،وركت  ،ل ياف ،

ُِْٕهػ ََِٔـ .
 -عراب الوراّات الس ع كعمماا  ،ي ي جععر مةمد ف ةمد ف يصر ف

خالكول ايص اايي )ت َّٔ :هػ) إ ط يصل كعمؽ عمول ك مةمد ايسوكطي  ،الط عض
ايكل  ،دار الكتب العمموض ػ وركت  ،ل ياف ُِْٕ ،هػ ََِٔـ .

ايعّـ لخور الدوف ًالزًرٍكمي ) كسرالزام كالراّ) ،الط عض السادسض ع رة  ،دار

العمـ لممّووف  ،وركت ََِٓ ،ـ.

-ا غعاؿ ي ي عمي الةسف ف ةمد العارسي )تّٕٕ:هػ) تةووؽ الدكتكر ع د

ا﵀ ف عمر الةاج راهوـ  ،كهك المسائؿ المصمةض مف كتاب معايي الورف عكاع ار ل ي ي
سةاؽ الزجاج )د-ت)

 مالي ا ف الةاجب  ،ي ي عمرك عذماف ف الةاجب )ت ْٔٔ :هػ) دراسضكتةووؽ الدكتكر فخر صال سموماف ةدارة  ،دار الجوؿ  ،وركت –ل ياف  ،دار عمار ،

عماف –ايردف ) ،د-ت).
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ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ لع د الرةمف كماؿ الدوف  ،ي ال ركات فايي ارم )تٕٕٓ:هػ)  ،ةدـ لل ككإع هكام ل كفاارسل ةسف ةمد إ راؼ الدكتكر موؿ
دوع وعوكب  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُُْٖ،هػ ُٖٗٗ ـ

 -يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ  ،المعركؼ تعسور ال وإاكم  ،لياصر الدوف ي

الخور  ،ع د ا﵀ ف عمر ف مةمد ال ورازم ال افعي ال وإاكم )ت ُٔٗ :هػ) عداد
كتودوـ مةمد ع د الرةمف المرع ي  ،الط عض ايكل  ،دار ةواّ التراث العر ي  ،وركت
 ،ل ياف )د-ت) .

-ا وإاح في

رح المعصؿ ي ي عمرك عذماف ف عمر ف الةاجب )ػ:

ْٔٔهػ) تةووؽ الدكتكر مكس

يام العمومي  ،مط عض العايي ،غداد )ُُٖٗ.)ُّٖٗ -

ا وإاح في عمؿ اليةك  ،ي ي الواسـ الزجاجي )ت ّّٕ :هػ)تةووؽ الدكتكرمازف الم ارؾ  ،الط عض السادسض  ،دار اليعائس  ،وركت  ،ل ياف ُُْٔهػ ُٔٗٗـ .

-ال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي) ،ت ْٕٓ :هػ) ةوؽ يصكلل ،الدكتكر

ع د الرزاؽ الماودم ، ،الط عض ايكل

 ،دار ةواّ التراث العر ي ،وركتُِّْ،هػ-

ََِِـ.
 دائع العكائد ج ف ةوـ الجكزوض )تُٕٓ:هػ) دارة الط اعض الميوروض ،اليا ردار الكتاب العر ي ،وركت )د -ت).

-ال رهاف في عمكـ الورف ل در الدوف مةمد ف ع د ا﵀ الزرك ي) ،تْٕٗ :هػ)

تةووؽ ي العإؿ الدمواطي  ،دارالةدوث  ،الواهرة ُِْٕ،هػ ََِٔـ .
 صائر ذكم التمووز في لطائؼ الكتاب العزوز  ،لمجد الدوف مةمد ف وعوكبالعوركز ادم )ت ُٖٕ :هػ) تةووؽ ايستاذ مةمد عمي اليجار  ،المكت ض العمموض  ،وركت

)د-ت)

ال مغض في تاروه ئمض المغض  ،لمجد الدوف مةمد ف وعوكب العوركز ادم )ت :ُٕٖهػ) اعتي

ل كراجعل ركات وكسؼ ه كد  ،الط عض ايكل

 ،المط عض العصروض ،

صودا  ،وركت ُِِْهػ ََُِـ .
 -غوض الكعاة في ط وات المغكووف كاليةاة لمسوكطي ،الط عض ايكل

العصروض  ،صودا  ،وركت ُِْٕ ،هػ

ََِٔـ .

 ،المكت ض

ال واف في غروب عراب الوراف ،ي ي ال ركات ف ايي ارم) ،تٕٕٓ :هػ)،تةووؽ الدكتكر طل ع د الةمود ،الواهرةُّٖٗ ،هػ_ ُٗٔٗـ.
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-تاج العركس مف جكاهر الوامكس لمسود مةمد مرتإ

ك
الز ودم ) ت َُِٓ:هػ) اعتي

ف مةمد الةويي

ل ككإع ةكا ول الدكتكر ع د الميعـ خموؿ راهوـ

كايستاذ كروـ سود مةمد مةمكد  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُِْٕهػ
ََِٕـ .

تاكوؿ م كؿ الورف  ،ي ي مةمد ع د ا﵀ ف مسمـ ف ةتو ض الدوتكرم )ت :ِٕٔهػ) تةووؽ راهوـ مس الدوف الط عض الذايوض  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ،
ُِْٖهػ ََِٕٕـ .

-الت واف في عراب الورف ي ي ال واّ ع د ا﵀ ف الةسوف العك رم

)تُٔٔ:هػ) ،دار العكر ،وركتُِْٔ ،هػََِٓ-ـ.
التةرور كالتيكور ،لم وه مةمد الظاهر ا ف عا كر ) ت ُّّٗ :هػُّٕٗـ)  ،الط عض ايكل
َُِْهػ َََِـ .

 ،مؤسسض التاروه العر ي ،

وركت  ،ل ياف ،

الترغوب كالترهوب  ،لإلماـ الةافظ الميذرم  ،ةوول ك ع د الرةمف المكي ،الط عض ايكؿ  ،مكض المكرمض  ،الرواض ُِْٓهػ ََِْـ .
تعسور غروب الورف ي ي مةمد ع د ا﵀ ف مسمـ ف ةتو ض الدويكرم)ت :ِٕٔ) تةووؽ السود ةمد صعر  ،المكت ض العمموض  ،وركت ُِْٖهػ ََِٕـ .

-تعسور مواتؿ ف سموماف )ت َُٓ :هػ) تةووؽ ةمد فرود  ،الط عض ايكل ،

دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْْهػ ََِّـ .
تعسور الورف العظوـ ج ف كذور )تْٕٕهػ) عماد الدوف ي العداّ اسماعوؿكخرج ةادوذل هايي الةاج  ،المكت ض التكفوووض  ،مصر  ،الواهرة )د-
الدمسوي ،عمؽ عمول ك

ت)

تمووف المتعمـ مف اليةك ،ي ي مةمد ع د ا﵀ ف مسمـ ف ةتو ض )ت :ِٕٔ هػ) تةووؽ ع د ا﵀ الياصر  ،الط عض ايكل  ،المكتب ا سّمي  ،وركت  ،دم ؽ
 ،ع كماف ُُّْهػ ُّٗٗـ .

-تاذوب المغض  ،ي ي ميصكر مةمد ف ةمد ايزهرم )ت َّٕ :هػ) تةووؽ

د-رواض زكي ةاسـ  ،الط عض ايكل
ُِِْهػ ََُِـ .
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 ،دار المعرفض ،

وركت  ،ل ياف

 جامع ال واف عف تاكوؿ م الورف ،لمةمد ف جرور الط رم )تَُّ :هػ) ،إ ط كتعموؽ مةمكد اكر ،دار ةواّ التراث العر ي ،وركتُِْٔ ،هػََِٔ -ـ.
-الجامع يةكاـ الورف لمورط ي )تُٕٔهػ) مةمد ف اةمد اجيصارم ،الط عض

الذالذض دار الكتاب العر ي ،الواهرةُّّٖ ،هػ

ُٕٔٗـ

جمع العكائد مف جامع ايصكؿ كمجمع الزكائد  ،لإلماـ مةمد ف سموماف فطاهر المغر ي المالكي )ت َُْٗ :ق) إ طل كصةةل مةمد ع د الخالؽ الزياتي ،
الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل يافُِّْق ََِِـ

-جمارة المغض  ،ي ي كر مةمد ف الةسف ف درود )ت ُِّ :هػ) تةووؽ

الدكتكر رمزم ميور ال عم كي الط عض ايكل

،دار العمـ لممّووف  ،وركت  ،ل ياف

ُٖٖٗـ .
 -الجي الدايي في ةركؼ المعايي  ،لمةسف ف ةاسـ المرادم )تْٕٗ :هػ) ،

تةووؽ الدكتكر فخر الدوف ة اكة  ،كالدكتكر مةمد يدوـ فاإؿ  ،الط عض اييكل

 ،دار

الكتب العمموض  ،وركت َُّْهػ
ةا وض الص اف )ت َُِٔ :هػ) عمعم

رح اي مكيي )ت  :يةك ََٗهػ)

لعوض ا ف مالؾ ،تةووؽ :مةمكد ف الجموؿ ،الط عض اييكل  ،الواهرةُِّْ ،هػ

ََِِـ،

-ةا وض مةمد الخإرم )ت ُِٖٕ :هػ) عم

رح ا ف عووؿ عم

مالؾ ط ع مط عض دار ةواّ الكتب العر وض ،يصةا اا عوس

لعوض ا ف

ال ا ي الةم ي ك ركائل

)د-ت).
-الةجض في عمؿ الوراّات الس ع  ،ي ي عمي الةسف ف ع د الغعار العارسي

اليةكم )ت ّٕٕ :هػ) تةووؽ ال وه عادؿ ةمد ع د المكجكد  ،كال وه عمي مةمد
معكض  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖ ،هػ ََِٕـ .
ةوائؽ التاكوؿ في مت ا ل التيزوؿ  ،لم روؼ الرإي )ت َْٔ :هػ) تةووؽةمد فرود المزودم  ،في ذوؿ الكجكه كاليظائر  ،لمواتؿ ف سموماف .
-الخصائص  ،ي ي العت عذماف ف جي )تِّٗ :هػ)  ،تةووؽ ع د الةمود

الايداكم  ،الط عض الذايوض  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٗ ،هػ ََِٖـ .

الدراسات المغكوض في العراؽ ،لمدكتكر ع د الج ار جععر الوزاز ،دار الر ودلمي ر ،غداد ُُٖٗـ.
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الغكاص في كهاـ الخكاص  ،لمواسـ ف عمي الةرورم )ت ُٓٔ :هػ)
-درة ك

تةووؽ مةمد ك العإؿ راهوـ الط عض ايكل  ،المكت ض العصروض  ،صودا  ،وركت ،
ُِْْهػ ََِّـ .

-الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكيكف ،يةمد ف وكسؼ المعركؼ السموف

الةم ي )تٕٓٔ:هػ)  ،تةووؽ ايستاذ الدكتكر ةمد مةمد الخراط

 ،الط عض الذايوض

ُِْْ،هػََِّ-ـ .
-دوكاف ايدب  ،موزاف المغض كمعوار الكّـ  ،سةاؽ ف راهوـ ف الةسوف

العا ار ي )ت َّٓ :هػ) تةووؽ مةمكد السود عذماف  ،ك ةمد مس الدوف الط عض ايكل ،
دار الكتب العمموض  ،وركت َُُِهػ .
ل ك رةل ع د الرةمف المصطاكم  ،الط عض

-دوكاف امرئ الووس  ،اعتي

الذايوض  ،دار المعرفض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٓهػ ََِْـ .

-دوكاف جراف العكد اليمورم  ،صيعض ي جععر مةمد ف ة وب  ،تةووؽ

كتذووؿ الدكتكر يكرم ةمكدم الووسي  ،دار الر ود لمي ر  ،الجماكروض العراةوض ،
ُِٖٗـ .
-دوكاف جرور  ،اعتي

ل ك رةل ةمدك ط كماس  ،الط عض الذايوض  ،دار المعرفض

 ،وركت  ،ل ياف ُِْٗهػ ََِٖـ .

-دوكاف ةاتـ الطائي  ،رةل كة كدـ لل ةمد ر اد  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب

العمموض  ،وركت  ،ل ياف َُْٔهػ ُٖٔٗـ .
الإ عي  ،ركاوض ايذرـ  ،ك ي ع ودة  ،كايصمعي  ،تةووؽ
-دوكاف المتممس ي

ك رح ةسف كامؿ الصورفي  ،جامعض الدكؿ العر وض  ،معاد المخطكطات العر وض

َُّٗهػ َُٕٗـ .

دوكاف اليا غض الذ وايي  ،اعتيالمعرفض  ،وركت ل ياف ُِْٔهػ ََِٓـ .

ل ةمدك ط كماس  ،الط عض الذايوض  ،دار

دوكاف الاذلووف  ،الط عض الذايوض  ،مط عض دار الكتب المصروض  ،الواهرةُٓٗٗـ .

-رصؼ الم ايي في

رح ةركؼ المعايي  ،يةمد ف ع د اليكر المالوي

)تَِٕ:هػ) ،تةووؽ ايستاذ الدكتكر ةمد مةمد الخراط ،الط عض الذالذض  ،دار الومـ،
دم ؽ ُِِْ ،هػََِِ-ـ.
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ركح المعايي في تعسور الورف العظوـ كالس ع المذايي  ،ي ي العإؿ اابالدوف السود مةمكد ا لكسي ال غدادم )ت َُِٕ :هػ)  ،إ طل كصةةل عمي ع د
ال ارم عطوض الط عض الذايوض  ،دار الكتب العمموض ،وركت ُِْٔهػ ََِٓـ .

-زاد المسور في عمـ التعسور ،ي ي العرج جماؿ الدوف ع د الرةمف ف عمي

ف مةمد الجكزم )تٕٓٗ:هػ) ،كإع ةكا ول ،ةمد مس الدوف  ،الط عض الذايوض  ،دار
الكتب العمموض ،وركت ُِِْ ،هػََِِ-ـ.
-الزاهر في معايي كّـ الياس  ،ي ي كر مةمد ف الواسـ ف ايي ارم )ت :

ِّٕق) دار الةدوث  ،الواهرة ُِْٗهػ ََِٖـ .
،ي ي العت

مصطع

عذماف ف جي

سر صياعض ا عراب
 ٌالسوا ك خروف ،الط عض ايكل  ،مط عض مصطع

)تِّٗ:هػ) تةووؽ

ال ا ي الةم ي ك كجده ،مصر،

ُّّٖهػُْٗٓ-ـ.

-السورة الي كوض ي ي مةمد ع د الممؾ ف ه اـ ف وكب الةمورم المعافرم

كخرج ةادوذل ال وه فؤاد ف عمي ةافظ  ،الط عض الذايوض ،
)ت ُِّ :هػ) كإع ةكا ول ك
دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْْهػ ََِّـ
 -رح ا ف عووؿ )ت ٕٔٗ :هػ) عم

لعوض ا ف مالؾ  :تةووؽ مةمد مةوي

الدوف ع د الةمود ،طُْ ،مط عض السعادة ،مصرُّْٖ ،هػُْٗٔ /ـ.

 -رح التساوؿ  ،تساوؿ العكائد كتكموؿ المواصد  ،لجماؿ الدوف مةمد ف ع د

ا﵀ ف مالؾ الطائي اييدلسي )ت ِٕٔ :هػ) تةووؽ ةمد السود عمي  ،المكت ض التكفوووض
 ،الواهرة  ،مصر )د-ت) .
 -رح التساوؿ لممرادم )ت ْٕٗ :هػ) تةووؽ كدراسض مةمد ع د الي ي مةمد

ةمد ع ود  ،الط عض ايكل  ،الواهرة ُِْٕهػ
 -رح التصرو عم التكإو عم

ََِٔـ .

لعوض ا ف مالؾ ،لخالد ف ع د ا﵀ ايزهرم

)تَٗٓ :هػ) تةووؽ ةمد السود سود ةمد ،دار العمكـ ،جامعض الواهرة
 -رح جمؿ الزجاجي  ،لعمي ف مؤمف المعركؼ ا ف عصعكر ا

ومي) ،ت:

ٗٔٔهػ) تةووؽ الدكتكر صاةب ي جياح  ،ةواّ التراث ا سّمي ،غداد ََُْهػ
َُٖٗـ – َُِْهػ

ُِٖٗـ.
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 رح الةدكد اليةكوض  ،لجماؿ الدوف ع د ا﵀ ف ةمد ف عمي ف مةمدالعاكاي )ت ِٕٗ :هػ) تةووؽ الدكتكر مةمد الطوب ا راهوـ  ،الط عض ايكل

 ،دار

اليعائس  ،الواهرة ُُُْٕهػ ُٔٗٗـ .
 -رح

ذكر الذهب ج ف ه اـ )تُٕٔ هػ) ةوول كعمؽ عمول مةمد خور

طعمض ةم ي  ،الط عض اييكل  ،دار المعرفض  ،وركت  َُِْ ،هػ ُٗٗٗـ .
 رح دوكاف العرزدؽ  ،إ ط معايول ك ركةل ك كمماا وموا الةاكم  ،الط عضايكل  ،دار الكتاب الم يايي  ،مكت ض المدرسض ُّٖٗـ .

 -رح دوكاف جرور  ،تالوؼ مةمد سماعوؿ ع د ا﵀ الصاكم ،دار اييدلس ،

وركت .
 رح الوصائد الس ع الطكاؿ الجاهموات  ،ي ي كر مةمد ف الواسـ ايي ارم)ت  ،.)ِّٕ:تةووؽ
ُِْٗهػ ََِٖـ .

ركات وكسؼ ه كد  ،المكت ض العصروض ،

 -رح الوصائد الع ر  ،ي ي زكروا وةو

وركت

ف عمي الت روزم )ت َِٓ:هػ)تةووؽ

ايستاذ ع د السّـ الةكفي دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُُْٖهػ ُٕٗٗـ .
 رح كافوض ا ف الةاجب  ،لرإي الدوف مةمد ف الةسف ايست ار اذم )ت :ٖٔٔهػ) ةدـ لل ككإع ةكا ول كفاارسل الدكتكر موؿ دوع وعوكب  ،الط عض الذايوض  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖهػ ََِٕـ .

 رح كتاب سو كول  ،ي ي سعود السورافي )ت ّٖٔ :هػ) تودوـ ةمد ةسفمادلي  ،كعمي سود عمي  ،الط عض ايكل  ،دار الكب العمموض  ،وركت ل اف ُِْٗ ،هػ
ََِٖـ .

 -رح المعصؿ  ،لمكفؽ الدوف وعوش ف عمي ف وعوش اليةكم )تّْٔ:هػ)

كإع هكام ل كفاارسل الدكتكر موؿ دوع وعوكب ،الط عض اييكل  ،دار الكتب العمموض ،
وركت ُِِْ ،هػ ََُِ -ـ.
 -ال عر كال عراّ ك ط وات ال عراّ  ،ي ي مةمد ع د ا﵀ ف مسمـ ف ةتو ض

الدوتكرم )ت ِٕٔ :هػ) تةووؽ الدكتكر معود ةموةض كايستاذ مةمد موف الإكياكم الط عض
الذايوض  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٔهػ ََِٓـ .

الصةاح لإلماـ سماعوؿ ف ةماد الجكهرم )ت  :يةك ََْهػ ) اعتيخموؿ مامكف وةا  ،الط عض ايكل  ،دار المعرفض  ،ل ياف ُِْٖ ،هػ ََِٕـ
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ل

إرائر ال عر  ،ك كتاب ما وجكز لم اعر ي ي ع د ا﵀ مةمد ف جععرالوزاز الووركايي )ت ُِْ :هػ) تةووؽ الدكتكر مةمد زغمكؿ سّـ  ،كالدكتكر مةمد
مصطع هدار  ،اليا ر المعارؼ ا سكيدروض )د-ت) .

-إرائر ال عر  ،ي ي الةسف عمي ف مؤمف ف مةمد الةإرمي اي ومي

المعركؼ ا ف عصعكر)ت ّٔٔ :هػ) كإع ةكا ول خموؿ عمراف الميصكر  ،الط عض
ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف َُِْهػ ُٗٗٗـ .
-ط وات فةكؿ ال عراّ  ،لمةمد ف سّكـ الجمةي )ت ُِّ :هػ) تةووؽ

مةمكد مةمد اكر  ،مط عض المديي جدة )د-ت)

عمدة الةافظ كعدة الّفظ  ،لجماؿ الدوف مةمد ف مالؾ )ت  }ِٕٔ :تةووؽةمد ف

راهوـ ف ع د المكل

َُّْق ََِٗـ

-عمدة الةعاظ في تعسور

غويي  ،الط عض ايكل
ي
الم ٌ

 ،مصر  ،الواهرة

رؼ ايلعاظ  ،لم وه ةمد ف وكسؼ ف ع د الدائـ

 ،المعركؼ السموف الةم ي )ت ٕٓٔ:هػ) تةووؽ ةمد اسؿ عوكف السكد  ،دار الكتب
العمموض  ،وركت )د-ت)
العوف لمخموؿ ف ةمد العراهودم )ت ُٕٓ :هػ) الط عض الذايوض  ،دار ةواّالتراث العر ي ُِْٔهػ

ََِٓـ

-غروب الورف الكروـ في لغات العرب  ،ي ي ةواف اييدلسي )ت ْٕٓ :هػ)

تةووؽ الدكتكر ةمدم ال وه  ،الط عض ايكل

 ،دار الوووف لمي ر كالتكزوع  ،مصر

الميصكرة ُِْٔ ،هػ ََِٓـ .
-الغرة المخعوض ج ف الخ از )تّٔٗ :هػ) في رح الدرة ايلعوض ج ف معط )ت:

ِٖٔهػ) مط عض العايي ،غداد ُُُْهػ ُُٗٗـ.

غوث اليعع في الوراّات الس ع  ،لم وه عمي اليكرم ف مةمد السعاةسي )ت :ُُُٖهػ) تةووؽ مةمد ف ع د السموع ال افعي الةعواف  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب
العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٓ ،هػ ََِْـ .
-العكائد كالوكاعد  ،لعمر ف ذا ت الذمايويي )ت ِْْ :هػ) دراسض كتةووؽ

الدكتكر ع د الكهاب مةمكد الكةمض  ،الط عض ايكل  ،مؤسسض الرسالض  ،وركت  ،ل ياف ،
ُِْْ

ََِّـ .
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العركؽ المغكوض  ،ي ي هّؿ ف ساؿ العسكرم )ت ّٗٓ:هػ) تةووؽ مةمداسؿ عوكف السكد  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموك  ،وركت ََِٗ ،ـ .
-في اليةك العر ي ،ةكاعد كتط وؽ ،لمدكتكر مادم المخزكمي ،الط عض ايكل ،

مط عض مصطع ال ا ي الةم ي مصر ُّٖٔهػُٗٔٔ-ـ.

ر عمرك ف عذماف )تَُٖهػ) تةووؽ

-الكتاب  ،ك كتاب سو كول  ،ي ي

ع د السّـ مةمد هاركف ،الط عض ايكل  ،دار الومـ  ،الواهرة ُٔٔٗـ.
-الكتاب ،ك كتاب سو كول ،ي ي

ر عمرك ف عذماف )تَُٖ:هػ)  ،عمؽ

عمول ككإع ةكا ول كفاارسل  ،د موؿ دوع وعوكب  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض
 ،وركت  ،ل ياف َُِْ ،هػ

ُٗٗٗـ .

كتاب ايفعاؿ  ،ي ي كر مةمد ف عمر اييدلسي  ،المعركؼ ا ف ل وكطوض)ت ّٕٔ :هػ)تةووؽ راهوـ مس الدوف الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت
ل ياف ُِْْ،هػ ََِِـ .

كتاب الك ؼ عف كجكه الوراّات الس ع كعمماا  ،ي ي مةمد مكي ف يطالب الووسي )ت ّْٕ :هػ) تةووؽ الدكتكر مةوي الدوف رمإاف  ،الط عض ال ار عض ،
مؤسسض الرسالض  ،وركت  ،ل ياف َُْٕهػ ُٕٖٗـ .
-كتاب الّمات ي ي الواسـ  ،ع د الرةمف ف سةاؽ الزجاجي )ت ّّٕ :هػ)

تةووؽ الدكتكر مازف الم ارؾ  ،الط عض الذايوض  ،دار صادر  ،وركت ُُِْهػ
ُِٗٗـ .
-كتاب معايي الوراّات  ،ي ي ميصكر مةمد ف ةمد ايزهرم )ت َّٕ :هػ)

كةرظل الدكتكر فتةي ع د الرةمف ةجازم ،
تةووؽ ال وه ةمد فرود المزودم  ،ة كدـ لل  ،ك

كموض المغض العر ض  ،جامعض الواهرة  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف

َُِْهػ

ُٗٗٗـ .
-الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوكف ايةاكوؿ في كجكه التاكوؿ  ،ي ي

الواسـ جار ا﵀ مةمكد ف عمر ف مةمد الزمخ رم )تّٖٓ:هػ)  ،رت ل كإ طل
كصةةل  ،مةمد ع د السّـ

ُِْْهػََِّ-ـ .

اهوف  ،الط عض الذالذض  ،دار الكتب العمموض ،وركت،
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ك ؼ الم كؿ في اليةك لعمي ف سموماف الةودرة الوميي )ت ٓٗٗ :هػ)تةووؽ الدكتكر هادم عطوض عمر  ،الط عض ايكل  ،مط عض ا ر اد  ،غداد َُْْ ،هػ
ُْٖٗـ .

الكعكم )ت :
الكموات  ،ي ي ال واّ وكب ف مكس الةسويي الوىروم ليل
دركوش  ،كمةمد المصرم  ،الط عض الذايوض
َُْٗهػ) تةووؽ د-عدياف
ُِّْهػ َُُِـ .
المتكف

-الم اب في عمكـ الكتاب  ،ي ي جععر عمر ف عادؿ الدم وي الةي مي

عد سيض َٖٖهػ ،تةووؽ ال وه عادؿ ةمد ع د المكجكد ،كال وه عمي مةمد

معكض ،الط عض اييكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُُْٗ ،هػُٖٗٗ-ـ.
لساف العرب ،ي ي العإؿ جماؿ الدوف مةمد ف مكرـ ف ميظكر )ت:ُُٕهػ)  ،الط عض الذايوض ،دار صادر  ،وركت ََِّ ،ـ

العامض  ،ي ي الةسف عمي ف ةمزة الكسائي )ت ُٖٗ :هػ)
ما تمةف فولٌ
تةووؽ الدكتكر رمإاف ع د التكاب  ،الط عض ايكل  ،مط عض المديي  ،الواهرة ،

َُِْهػ ُِٖٗـ
المذؿ السائر في دب الكاتب كال اعر ،لإواّ الدوف يصر ا﵀ ف ي الكرـمةمد ف مةمد ف ايذور الجزرم )ت  ّٕٔ:هػ) ةوول كعمؽ عمول ال وه كامؿ مةمد
مةمد عكوإض  ،الط عض ايكل

 ،دار الكتب العمموض  ،وركت ،ل ياف ُُْٗهػ

ُٖٗٗـ .

مجاز الورف  ،ي ي ع ودة ىم ٍع ىمر ف المذكيةمد فرود المزودم  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف
التومي )ت ُُِ :هػ) تةووؽ

ُِْٕهػ ََِٔـ .

مجالس ذعمب :ذعمب )ت ُِٗهػ) ك الع اس اةمد ف وةو  ،تةووؽ ع دالسّـ مةمد هركف ،الط عض الذالذض ،دار المعارؼ ،مصرُٔٓٗـَُٗٔ -ـ.
-المةرر في اليةك  ،لعمر ف عوس

ف سماعوؿ الارمي )تَِٕ:هػ) تةووؽ

 ،د  ،ميصكر عمي مةمد ع د السموع  ،الط عض اييكل

ُِْٔهػ ََِٓـ
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 ،دار السّـ  ،الواهرة ،

المةرر الكجوز في تعسور الكتاب العزوز ،لمواإي ي مةمد ع د الةؽ فغالب ف عطوض اييدلسي )تْٓٔ:هػ) تةووؽ ع د السّـ ع د ال افي مةمد ،الط عض
ايكل  ،دار الكتب العمموض ،وركتُِِْ ،هػََُِ-ـ.

-المةكـ كالمةوط ايعظـ  ،ي ي الةسف عمي ف سماعوؿ ف سوده المرسي ،

المعركؼ ا ف سوده )ت ْٖٓ :هػ) تةووؽ الدكتكر ع د الةمود هيداكم  ،الط عض ايكل
 ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُُِْهػ َََِـ
-المدارس اليةكوض  ،لمدكتكرة خدوجض الةدوذي ،مط عض جامعض غداد ،

َُْٔهػ ُٖٔٗـ .

المدارس اليةكوض لمدكتكر كةي إوؼ  ،الط عض السا عض  ،دار المعارؼ ،مصر .
-مدارؾ التيزوؿ كةوائؽ التاكوؿ لع د ا﵀ ف ةمد ف مةمكد اليسعي )ت :

َُٕق)اعتي

ل ع د المجود طعمض ةم ي  ،الط عض الذايوض  ،دار المعرفض  ،وركت ،

ل ياف ُِْٔق ََِٔـ .
المسائؿ الم كمض  ،ي ي عمي الةسف ف ةمد ف ع د الغعار العارسي)تّٕٕ:هػ) ةره كعمكؽ عمول الدكتكر وةو مراد  ،الط عض اييكل  ،دار الكتب العمموض ،
وركت ُِْْ ،هػ

ََِّـ

-م كؿ عراب الوراف  ،لمكي ف ي طالب الووسي )تّْٕ:هػ) تةووؽ واسوف

مةمد السكاس ،دم ؽ ُّْٗ ،هػُْٕٗ-ـ.
المص اح الميور في غروب ال رح الك ور لمرافعي  ،تالوؼ ةمد ف مةمد فعمي العوكمي )ت َٕٕ :هػ) دار الكتب العمموك  ،وركت  ،ل ياف ُُْْ ،هػ ُْٗٗـ .

-معايي الوراّات  ،ي ي ميصكر مةمد ف ةمد ايزهرم )ت َّٕ :هػ)

كةرظل الدكتكر فتةي ع د الرةمف ةجازم ،
تةووؽ ال وه ةمد فرود المزودم  ،ة كدـ لل  ،ك

كموض المغض العر ض  ،جامعض الواهرة  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف

َُِْهػ

ُٗٗٗـ
-معايي الورف ،ي ي الةسف سعود ف مسعدة المعركؼ ايخعش ايكسط

)تُِٓ:هػ) كإع ةكا ول كفاارسل راهوـ مس الدوف ،الط عض ايكل
العمموض ،وركتُِّْ ،هػََِِ-ـ.
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 ،دار الكتب

معايي الورف  ،ي ي زكروا زواد ف ع د ا﵀ العراّ )تَِٕ:هػ) كإع ةكا ولكفاارسل ،راهوـ مس الدوف ،دار الكتب العمموض ،وركت ُِّْهػََِِ-ـ.
 -معايي الورف عكاع ار ل  ،ي ي سةاؽ الزجاج راهوـ ف السرم )تُُّ:هػ)

تةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع د م ي ،دار الةدوث ،الواهرة ُِْْهػََِْ-ـ.
-معايي اليةك  ،لمدكتكر فاإؿ مادم صال

السامرائي ،غداد ُّٖٔهػ-

ُٕٖٗـ
-معجـ ايد اّ  ،المسم  :ر اد ايروب ل معرفض ايدوب  ،ي ي ع د ا﵀

ااب الدوف واةكت ف ع د ا﵀ الركمي الةمكم )ت ِٔٔ- :هػ) تةووؽ الدكتكر ةساف
ع اس  ،الط عض ايكل  ،دار العرب ا سّمي  ،وركت  ،ل ياف ُّٗٗ ،ـ .
مغيي الم وب عف كتب ايعاروب ،ج ف ه اـ ،تةووؽ مةمد مةوي الدوف ع دالةمود )د-ت).

المعردات م غروب الورف  ،ي ي الواسـ الةسوف ف مةمد المعركؼ الراغب ،دار ةواّ التراث

ايصعاايي )ت َِٓ :هػ) إ طل هوذـ الطعومي  ،الط عض ايكل
العر ي  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖ ،هػ ََِٖـ .

المعصؿ في عمـ العر وض ،ي ي الواسـ مةمكد ف عمر الزمخ رم )ت:ّٖٓهػ)  ،الط عض ايكل  ،دار الجوؿ ،وركت ُِْْ ،هػ ََِّ -ـ.
-المواصد اليةكوض في رح كاهد ايلعوض  ،الم اكر

رح ال كاهد الك رل ،

ل در الدوف مةمكد ف ةمد ف مكس العويي )ت ٖٓٓ :هػ) تةووؽ مةمد اسؿ عوكف
السكد  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُِْٔهػ ََِْـ .
-مواووس المغض  ،ي ي الةسوف ةمد ف فارس ف زكروا )ت ّٗٓ :هػ) تةووؽ

يس مةمد ال امي  ،دار الةدوث  ،الواهرة ُِْٗهػ َََِٖـ
-الموتصد في

رح ا وإاح ،ي ي عمي اليةكم ،ع د الواهر الجرجايي،

تةووؽ :الدكتكر كاظـ ةر المرجاف ،دار الر ود ،غدادُِٖٗ ،ـ.
الموتإب  ،لمةمد ف وزود الم رد )تِٖٓ :هػ) تةووؽ ايستاذ مةمد ع د الخالؽ
عإومض ،دار الكتاب ،وركت )د-ت) .

المورب  ،ج ف عصعكر )تٓٔٗ:هػ) تةووؽ :عادؿ ةمد ع د المكجكد كعمي
 ٌمةمد معكض ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض ،وركتُٖٗٗ -ُُْٖ ،ـ.
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ف عمي المعركؼ الخطوب

الممخص في عراب الورف  ،ي ي زكروا وةو
 ٌالت روزم )ت  )َِٓ :تةووؽ د-وةو مراد  ،دار الةدوث  ،الواهرة ُِْٓهػ ََِْـ .

-المياؿ الصافي في رح الكافي ل در الدوف ي ع د ا﵀ مةمد ف ي كر

الدمامويي )ت ِٖٕ :هػ) تةووؽ ايستاذ الدكتكر فاخر ة ر مطر  ،الط عض ايكل  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ََِٖـ .
الموسر في الوراّات اير ع ع ر  ،لمةمد فاد خاركؼ  ،كمةمد كروـ راج ،الط عض ال ار عض  ،دم ؽ -وركت ُِْٕهػ ََُٔـ .

-يزهض ايعوف في عمـ الكجكه كاليظائر  ،لإلماـ جماؿ ي العرج ع د الرةمف

ف عمي ف مةمد ف الجكزم )ت ٕٓٗ :ق) كإع ةكا ول خموؿ الميصكر  ،الط عض
ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُُِْق َََِـ .
-يزهض ايل اّ في ط وات ايد اّ  ،ي ي اال ركات كماؿ الدوف ع د الرةمف ف

مةمد ف ايي ارم )ت ٕٕٓ :هػ) تةووؽ الدكتكر راهوـ السامرائي  ،الط عض ايكل ،
مكت ض الميار  ،ايردف  ،الزرةاّ َُْٓ ،هػ ُٖٓٗـ .

يزهض الومكب في تعسور غروب الورف  ،لإلماـ ي كر ف عزوز السجستايي)ت َّّ :هػ)تةووؽ الدكتكروكسؼ ع د الرةمف المرع مي  ،الط عض ايكل  ،دار المعرفض
 ،وركت ُُّْ ،هػ ََُِـ .

-اليااوض في غروب الةدوث كايذر  ،لمجد الدوف ي السعادات الم ارؾ ف

مةمد الجزرم )ت َٔٔ :هػ) الط عض الذالذض ،

دار المعرفض  ،وركت  ،ل ياف

َُّْهػ ََِٗـ .
-همع الاكامع في

رح جمع الجكامع  ،لجّؿ الدوف السوكطي ) ،ت :

ُُٗهػ) تةووؽ الدكتكر ع د الةمود هيداكم  ،المكت ض التكفوووض  ،الواهرة  ،مصر.

الكجكه كاليظائر في الورف الكروـ  ،لمواتؿ ف سموماف ال مخي )ت َُٓ :ق)تةووؽ ةمد فرود المزودم  ،الط عض ايكل

 ،دار الكتب العمموض وركت  ،ل ياف

ُِْٗق ََِٖـ .
-الكجكه كاليظائر في الورف الكروـ  ،ي ي الاّؿ الةسف ف ع د ا﵀ العسكرم

)ت  :عد ّٓٗهػ) تةووؽ ةمد السود  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ،
ل ياف ََُِـ .
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-الكجكه كاليظائر في الورف الكروـ  ،لاركف ف مكس

الوارئ )ت َُٕ :هػ)

تةووؽ ايستاذ الدكتكر ةاتـ صال الإامف  ،الط عض ايكل  ،ع كماف ََِِـ .

-الكجكه كاليظائر يلعاظ كتاب ا﵀ العزوز  ،ي ي ع د ا﵀ الةسوف ف مةمد

الدامغايي )ت ْٕٖ :هػ) تةووؽ عر ي ع د الةمود عمي  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب
العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْْهػ ََِّـ
 الكسوط في تعسور الوراف المجود  ،ي ي الةسف عمي ف ةمد الكاةدماليوسا كرم )تْٖٔ:هػ) تةووؽ ال وه عادؿ ةمد ع د المكجكد كال وه عمي مةمد
معكض ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض ،وركتُُْٓ ،هػُْٗٗ/ـ.
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نحكياتي القرآنية  :الكتاب السادس

اقت ؽ األكجه كالمعاني في كتب حركؼ المعاني
التمىيد

ً
الر ٍةمػى ًف ال كػرًة ًوـ  ،كاٍل ىة ٍم يػد لمٌ ًػل ىر ل
الر ٍةمػ ًػف ال كػرًة ًوـ
وف  ،ك
ً ٍسًـ المٌ ًل ك
ب اٍل ىعػالىم ى
وف  ،كالصكّةي كالسكّـ ىعمىػ م ىة كم وػد رس ً
 ،ىمػمً ًؾ ىو ٍكًـ ال لد ً
ػكؿ ا﵀  ،كخػاتىًـ الكي وػوف ،
ىي
ي
ي
ًً
صػػةا ً ًل ٍج ىم ًعػػوف  ،مػػف اييصػ ً
ػار كالما ػاجروف  ،كالػػذوف ات عػػكهـ
ى
كعمى ػ لػػل ك ٍ
ً
و
وكـ ال لدوف .
إةساف ل
غت مف تالوؼ كتا ي  :ج كجكه كج يظائر في كتػب الكجػكه
عد ف فر ي
عت فػػي د ارسػػض كتػػب عمػ ػػاكمض كتػػب
كاليظػػائر  ،تػػاروه َُِِّٗ/ْ/ـ ػػر ي

ػر مػػا توػػر فػػي كتػػب
الكجػػكه كاليظػػائر التػػي ات ػػع صػػةا اا المػػياج يعسػػل  ،ككذوػ نا
ة ػػركؼ المع ػػايي مذ ػػؿ ة ػػكلاـ  :ج ػػاّ لع ػػظ ك ػػذا عمػ ػ ك ػػذا كج ػػل  ،كت ػػارة مذ ػػؿ
سموت كتػا ي  :اخػتّؽ ايكجػل
ةكلاـ  :جاّ لعظ كذا عم كذا معاف  ،لذلؾ
ي
كالمعػ ػ ػػايي فػ ػ ػػي كتػ ػ ػػب ةػ ػ ػػركؼ المعػ ػ ػػايي ؛ ك
يف صػ ػ ػػةا اا اسػ ػ ػػتعممكا هػ ػ ػػذوف

المصػػطمةوف  ،عكاذا سػػاليي سػػائؿ  :مػػا المػػياج الػػذم تت عػػل فػػي كتا ػػض ةاذػػؾ
ػت ػ ك
ػاف ذمػػض ذّذػػض م ػادئ ساسػػوض ت عاػػا فػػي
كمؤلعاتػؾ المغكوػػض كاليةكوػػض ؟ ج ي
كؿ ما كت ل في ةإاوا المغض كاليةك  ،كمف ات عاا صاب ك فم كهي :

الم ػػد ايكؿ  :الوػػرف الك ػروـ ػػالرجكع لوػػل كاجعتمػػاد عموػػل  ،كلػػوس

كّـ العرب ؛ ك
يف ما كصػميا مػف كّماػـ هػك ػعرهـ  ،كلػـ وصػميا مػف يذػرهـ

ٌج اليزر الوموؿ  ،كال عر يموكوػد ػالكزف ككةػدة الوافوػض  ،فال ػاعر العر ػي مامػا
ايدؽ
مغ ػػت فص ػػاةتل ك ّغت ػػل  ،ك ػػاف كذو ػ نا
ػر م ػػا وإ ػػةي ػػالمعي ايصػ ػ ٌ ك ٌ
ك التركوػػب ايمذ ػػؿ كاييس ػػب م ػػف ج ػػؿ الةع ػػاظ عمػ ػ اس ػػتوامض الػ ػكزف ال ػػعرم

ػذّ اسػػتعماؿ ) ذا) ك) ًف) ال ػػرطوتوف  ،فػػايكل
ككةػػدة الوافوػػض  ،مػػف ذلػػؾ مػ ن

تستعمؿ في ال رط المتةوػؽ كةكعػل خػّؼ الذايوػض التػي تسػتعمؿ فومػا وةتمػؿ

ك يو ػػؾ فوػػل ؛ لػػذلؾ جػػاز ف ووػػاؿ  :توػػؾ ذا غر ػػت ال ػػمس  ،كمػػا جػػاز ف
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)ُ)

وواؿ  :توؾ ف غر ت ال ػمس ؛ ك
يف ال ػمس ج ٌػد مػف ف تغػرب
يكػل عموػل هػؿ ال ّغػض  ،فوػد ةػاؿ الزمخ ػرم )) :كلمجاػؿ مكةػع ) ف) ك) ذا)
كهػذا مػا

وزو ،كذور مف اليةاة عف الصكاب فوغمطكف)) كاست اد ي وػات يةػد ال ػعراّ

اعوػػا اخػػتّؼ كزيوامػػا ج المعيػ ذػػـ ةػػاؿ )) :فمػػك
اسػػتعمؿ فواػػا ) ف) ك) ذا) مر ن
)ِ)
مذّ ةكؿ المتي ي :
عكس يصاب)) مف ذلؾ ن
تمردا
عكاف يت
كرمت الكروـ ممكتل
ذا يت
كرمت المذوـ ك
ى
ى
فال ػػاعر هي ػػا اس ػػتعمؿ ) ذا) ف ػػي ال ػػطر ايكؿ  ،كاس ػػتعمؿ ) ف) ف ػػي ال ػػطر

الذػايي  ،فمػػـ وكةلػد  ،كلػػـ وعكػس ؛ ك
يف فػػي كمتػا الةػػالتوف وختػؿ كزف ال وػػت ،

فكػػـ ةالػػض مذػػؿ هػػذه الةالػػض ةصػػمت فػػي ال ػػعر العر ػػي ؟! كمذػػؿ هػػذه الةالػػض
كما هك دي مياا ج تجده في كتاب ا﵀ جؿ كعّ .

الم ػػد الذ ػػايي  :كف المع ػػظ الوري ػػي ج وط ػػا ؽ معي ػػاه ٌج المع ػػظ يعس ػػل ،

ككذلؾ كؿ تركوب فول ج وطا ؽ دجلتل ٌج التركوب يعسل  ،عكاذا يعلرؼ ك فيسلر
كوعسكر المعظ كالتركوب الوروب مف معياه .
 ،فإكيما يو ك
عرؼ ي
الم د الذالث  :المعي كةده مف دكف المعظ هك ايساس في فاـ كؿ

يجةت
مذّ كيؾ توكؿ :
لعظ كتركوب  ،ك ساس كؿ عراب فول  ،مف ذلؾ ن
ٍ
جعمت المعظ
سعاد  ،توكؿ هذا ذا
ت عم
مت
ى
ى
ي
ى
سعاد  ،كسمكم ي
سعاد  ،ككمك ي
كتجره العتةض كتؤيث
مما لمؤكيث  ،فتميعل مف الصرؼ كالتيكوف
ٌ
)سعاد) ع ن
رت الععؿ المسيد لول
عمما لمذ ككر  ،ذ كك ى
الععؿ المسيد لول  ،عكاذا جعمتىل ن
و
فتيكف المعظ
مت عم
مت
كتوكؿ  :يج
سعاد  ،ل
ه
ن
سعادا  ،كسمك ي
سعاد  ،ككمك ي
)تياسكا) تعر ل فعؿ ماض م يوًا عم العت ذا جعمتل
كتجره الكسرة  ،كالععؿ
ى
ٌ
ن ً
تياسكا ما صا اـ  ،كتعر ل
فعّ داج عم الزمف الماإي  ،كوكلؾ  :الياس ى
)ُ) ويظػػر  :الموتإػػب لمم ػػرد تةووػػؽ عإػػومض ِ ٓٔ/كمعتػػاح العمػػكـ لمسػػكاكي ص ُٖٔ
كا وإاح في عمكـ ال ّغض لموزكويي ص ّٓ .

)ِ) ا وإاح في عمكـ ال ّغض ص ْٓ .
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فعؿ مر م يي عم

فعّ ً
داج عم
ةذؼ اليكف ذا جعمتل ن

معي

ايمر ،

لتغور المعي ،
تياسكا ما صا كـ  ،فغو ى
كرت ا عراب ٌ
كوكلؾ  :وا ٌواا الياس ى
كافر كلوًا ،
مؤمف نا
كافر كلوًا  ،كتوكؿ  :ج وتخ يذ
مؤمف نا
كتوكؿ  :ج وتخ ٍذ
ه
ه
فتس لكف خر الععؿ في المذاؿ ايكؿ عيدما تجعؿ )ج) ياهوض  ،كتإمل ذا
جعمتاا يافوض  ،فتا كمؿ ذر المعي في تغوور الواعدة الصرفوض  ،ك ذره في تغوور

المعظ ت نعا لتغور المعي .
فاذا مياجي كما مياج اليةاة في استي اط المعايي لأدكات فاك

مياجاـ هذا في كتا ي  :ج كجكه كج يظائر ،

تكممت عم
السواؽ  ،كةد
ي
تةت عيكاف  :العّةض وف دجلض المعظ كالسواؽ  ،كتةت عيكاف  :العّةض وف
دجلض الةرؼ كالسواؽ .

جعؿ حرؼ بمعنى حػرؼ آقػر  :تموػزت المغػض العر وػض ػاف يجعػؿ لكػؿ
ةرؼ فواا دجلتل  ،ك كيل ج وجيّ دجلض ةرؼ خر في م تركوػب كػاف كفػي
م سواؽ كاف  ،كهذه الةوووض يممسػاا كػؿ كإػكح فػي كتػاب ا﵀ ٌ ،ج كيػل ةػد
ل

و ػدك دجلػض ةػػرؼ خػر فػػي مكاإػع عيػد إػػععاّ المغػض كمػػا ةػاؿ الزجػػاج  ،ك

في يظر مف ج ومعف اليظر في التع ور الوريي  ،كهذا ما يكل عمول هؿ المغض

يعساـ  ،جاّ في ال رهاف في عمكـ الورف لمزرك ي )) :كما في ةكلل تعال :
ً
إ و
ػّؿ حم ً و
وف){سػ ا  }ِْ :فاسػتعممت )عمػ )
ىع
)كًاكيا ٍىك ًوكا يك ٍـ لى ىعمى يه نػدل ٍىك فػي ى
يف صػاةب الةػؽ كاكيػل مس و
في جايب الةػؽ ك)فػي) فػي جايػب ال اطػؿ  ،ك
ػتعؿ
ورةػػب يظػره كوػػؼ ػػاّ  ،ظػػاهرة لػػل اي ػػواّ  ،كصػػاةب ال اطػػؿ كاكيػػل مػػيغمس

ىة ىػد يكـ ً ىػكًرًة يك ٍـ
في ظّـ ج ودرم وف تكجكػل  ،ككمػا فػي ةكلػل تعػال ) :فىػا ٍ ىعذيكا ى
ً ً
ًً ً
امػ ػ ػ ػػا ىفٍم ىو ػ ػ ػ ػاٍتً يكـ ًػ ػ ػ ػ ًػرٍز و
ؽ لم ٍيػ ػ ػ ػػلي
ىهػ ػ ػ ػػذه لى ػ ػ ػ ػ اٍل ىمد ىويػ ػ ػ ػػض ىفٍم ىويظيػ ػ ػ ػ ٍػر ىوحاىػ ػ ػ ػػا ٍىزىك ػ ػ ػ ػ طى ىع ن
ؼ){الكاػػؼ  }ُٗ :فعطػػؼ هػػذه الجمػػؿ الذّذػػض العػػاّ  ،ذػػـ ل كمػػا ايوطػػع
ىكٍل ىوتىمىطك ٍ
ؼ) ذ لـ وكف التمطؼ مترتنا
)كٍل ىوتىمىطك ٍ
يظاـ الترتوب عطؼ الكاك فواؿ تعال  :ى
عمػ ػ ا تو ػػاف الطع ػػاـ  ،كم ػػا ك ػػاف ا تو ػػاف مترت ن ػػا عمػ ػ التكج ػػل ف ػػي طم ػػل ،
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كالتكج ػػل ف ػػي طم ػػل مترت ن ػػا عمػ ػ ةط ػػع الج ػػداؿ ف ػػي المس ػػالض ع ػػف م ػػدة الم ػػث ،
ات ًلٍمعيوى ػ ىػراّ
تس ػػموـ العم ػػـ ل ػػل سػ ػ ةايل  ،ككم ػػا ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال ً) :كي ىم ػػا ال ك
صػ ػ ىدةى ي
ًً
كاٍلمس ً
وف كًفػي سػ ً ً
وف ىعمى ٍواا كاٍلم ىؤلكعى ًػض يةميػكياـ كًفػي ل ً
ػاب كاٍل ىغ ً ً
اك ً
وؿ
وف ىكاٍل ىعامم ى
ى
ى ىى
ى ى ي
ػارم ى ى
الرةى ى
يٍ ى
ً
ً
ً
المٌػ ًػل كا ٍ ػ ًػف ال كسػ ً ً
وـ){التك ػػض  }َٔ :فعػػدؿ عػػف
وؿ فى ًر ى
ػوـ ىةك ه
وإػضن لمػ ىػف المٌػػل ىكالمٌػػلي ىعمػ ه
ى
وذايا اكياـ كذر استةواةنا لمتصدؽ عمواـ
الّـ ل )في) في اير عض ايخورة ن
ممػػف سػ ؽ ذكػره ػػالّـ  ،ك
يف )فػػي) لمكعػػاّ فيكػػل اسػػتعمالاا عمػ كياػػـ ةوػػاّ
ػػاف وجعمػ ػكا مظي ػػض لكإ ػػع الص ػػدةات ف ػػواـ  ،كم ػػا وكإ ػػع ال ػػيّ ف ػػي كعائ ػػل

ىة ىس ىف ًي){وكسػؼ  }ََُ :فإكيػل
ًا
مستور فول  ...ككما في ةكلل تعال  ) :ىكةى ٍد ٍ
وواؿ  :ةسػف ػي عكالػ كي كهػي مختمعػض المعػايي  ،ك لوواػا وكسػؼ عموػل السػّـ

) ي) يكيل ةساف درج فول دكف ف ووصد الغاوػض التػي صػار لواػا  ،ككمػا فػي
جصػملى كي يك ٍـ ًفػػي يجػ يذكًع الكي ٍخ ًؿ){طػػل  }ُٕ :كلػػـ ووػػؿ )عمػ ) كمػػا
ةكلػػل تعػػال  ) :ىك ى
ظػ ٌػف عإػػاـ ؛ ك
يف )عم ػ ) لّسػػتعّّ  ،كالمصػػمكب ج يوجعػػؿ عم ػ رؤكس

اليخؿ  ،عكاكيما يوصمىب في كسطاا  ،فكايت )في) ةسف مف )عم )))
ػوظف
ذكػػر الزجػػاج كيػػل ةػػد وتوػػارب ةػػرؼ مػػع ةػػرؼ فػػي مكاإػػع ))فػػي العائػػدة فػ ٌ
الإػغوؼ العمػػـ فػػي المغػض كف معياهمػػا كاةػػد)) دجلػػض عػدـ ةصػػكؿ هػػذه العائػػدة
)ُ)

كةػد

في المكاإع ايخرل)ِ) ك اػذه الةجػض ))ركد ا ػف عصػعكر جعػؿ ) لػ ) معيػ
ً ً
ً
امػ ًػض){اييعاـ  }ُِ :اكيػػل لػػك
)فػػي) فػػي ةكلػػل تعػػال ) :لىىو ٍج ىم ىع ػكي يك ٍـ لى ػ ىوػ ٍػكـ اٍلو ىو ى
)ّ)
كايػػت معي ػ )فػػي) لسػػاغ ف ووػػاؿ  :زوػػد ل ػ الككفػػض  ،م :فػػي الككفػػض))
ككػػذلؾ يسػػب ا ػػف ه ػػاـ ل ػ ا ػػف عصػػعكر ةكلػػل )) :لػػك ص ػ ٌ مجػػيّ ) ل ػ )

)ُ ) ص ٕٕٗ.ٕٖٗ-
)ِ ) معايي الورف عكاع ار ل ُ. ُّٓ/
)ّ ) الجي الدايي ص ّٖٖ.
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معي )فػي) لجػاز  :زوػد لػ الككفػض)) )ُ) كذكػر اليةػاس اكيػل لػك جعميػا ةرفنػا
معيػ ةػػرؼ خػػر ))ل طمػػت المعػػايي)))ِ)ككػذلؾ يكػػر ايخعػػش ايكسػػط جعػػؿ

ةرؼ معيػ ةػرؼ خػر كيو ىػؿ عػف هػؿ اليظػر كف فػي ذلػؾ )) فسػا ندا لمعػايي
)ّ)
ككذور ما ةر ك سمع كف الػذم دفػع هػؿ المغػض كالتعسػور لػ
نا
ةكؿ العرب))
مذّ
ف وجعمكا ةرفنا معي ةرؼ خر هك ككف السواؽ ووتإول  ،كهذا وعيي ن
ىة ىسػ ىػف ًي){وكسػػؼ  }ََُ :اسػتعماؿ ال ػػاّ مػػف دكف
كف ةكلػل تعػػال  ) :ىكةى ٍػد ٍ
) ل ) مخالؼ لمسواؽ  ،كلجعمل مكافونا لل  ،اةتإ جعمل تودور  :كةد ةسػف
ل كي  ،كهـ اذا اجدعاّ كالتوػدور ةػد طعيػكا مغػض الوػرف ػؿ اتامػكه ػالمةف مػف
ةو ػ ػػث ج و ػ ػػعركف  ،كجع ػ ػػؿ ة ػ ػػرؼ معيػ ػ ػ ة ػ ػػرؼ خ ػ ػػر و ػ ػػدخؿ ف ػ ػػي ػ ػػاب

التإموف .

كتػػػػب حػػػػركؼ المعػػػػاني  :يعي ػػي ع ػػدد مػ ػػف الية ػػاة د ارس ػػض الةػ ػػركؼ
كايدكات في كتب مستومض عف كتب اليةك  ،ك هماا ك كسعاا ك ارها ك كذرهػا

تداكج عيد الدارسوف كال اةذوف خمسض كتب هي :
ّْٖق)

ُ-معػػايي الةػػركؼ  ،ي ػػي الةسػػف عمػػي ػػف عوس ػ الرمػػايي )ت :
ِ-اييزهوض في عمـ الةركؼ لعمي ف مةمد الاركم )ت ُْٓ :ق)

ّ-رصػػؼ الم ػػايي فػػي ػػرح ةػػركؼ المعػػايي يةمػػد ػػف ع ػػد اليػػكر

المالوي )ت َِٕ :ق)
ْٕٗق)

ْ-الجي الدايي في ةركؼ المعايي لمةسف ػف ةاسػـ المػرادم )ت :

)ُ ) مغيي الم وب ُ.ٕٓ/
)ِ ) عراب الورف ص ّٖٓ.
)ّ ) الجامع يةكاـ الورف ُّ.ِٓ/
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ُٕٔق)

ٓ -مغيػػي الم وػػب عػػف كتػػب ايعاروػػب ج ػػف ه ػػاـ اييصػػارم )ت :

كمف المعمكـ كف صةاب كتب ةركؼ المعايي لـ يوعيكا ذكر المعي
يخػر  ،ةجػض كيػل
المكإكع لمةرؼ فةسب  ،ؿ تعدكه  ،فاإافكا لوػل معػايي ى

ػر مػػا كايػػت هػػذه المعػػايي المإػػافض لوػػل مختموػػض
د ٌؿ عمواػػا مػػف السػػواؽ  ،ككذوػ نا
ػػيعس الطػػرؽ التػػي ات عاػػا صػػةاب كتػػب الكجػػكه  ،كساةتصػػر فومػػا وػػاتي عمػ
ايكجل كالمعايي التي اختموكها لمةرؼ الوريي كهي :

ُ-ومزة اءسػتفىاـ  :ووسػـ اليةػاة اجسػتعااـ عمػ ةسػموف  :اسػتعااـ
ػؾ يو ىػولف لٌىيػػا ىمػػا ًه ىي){ال وػرة }َٕ،ٖٔ :
ةوووػي كوكلػػل تعػػال ) :ةىػػاليكٍا ٍادعي لىىيػػا ىرك ى
كمجازم  ،كالةوووض كف كّ الوسموف اسػتعااـ ٌ ،ج كف ايكؿ هػك اسػتعااـ عمػا
ج وعممػػل السػػائؿ لوعممػػل  ،كالذػػايي هػػك اسػػتعااـ عػػف معمكمػػض صػػةوةض ك غوػػر

طػب عمػ
صةوةض وعمماا السائؿ كما وعمماا المسؤكؿ  ،مف جؿ ةمػؿ المخا ى
يكارهػػا ك ا ة ػرار اػػا ةػػاؿ الذمػػايويي )) :كالػػذم وػػد ٌؿ عم ػ
وككف لمتورور كاجعتراؼ ةكؿ جرور لع د الممؾ ف مركاف

كف لعػػظ اجسػػتعااـ

ك يدل العالموف طكف راح

خور ىمف ركب المطاوا
لستـ ى
ػرر  ،ككركد المػػدح معػػظ
ػر كموػ نا
ػتعاما  ،عكاكيمػػا وكػػكف مخ ػ نا
كالمػػادح ج وكػػكف مسػ ن
اجستعااـ م ،في معياه لوعترؼ الممدكح ما ةرر عمول ؛ كلاذا يةكي كف ع ػد
)ُ)

صدةت يةف كذلؾ))
تةركت عطافل كاهتز لأروةوض كةاؿ :
الممؾ
ٍ
ى
ػػؿ هػػذا اجسػػتعااـ هػػك اسػػتعااـ كلػػوس خ ػػر  ،كالػػدلوؿ عم ػ ذلػػؾ كف
))صدةت يةف كذلؾ)) كلك كاف خ نار لما
ع د الممؾ جاب المستعاـ وكلل :
ى
جا ل وكلل المذككر  ،ػؿ هػك ٌػد اسػتعااموض مػف اجسػتعااـ الةوووػي ؛ يكيػل
وذور الم اعر كالعكاطؼ كما روت  ،كالخ ر ج وذور نوئا مف ذلؾ كعموػل ف ك
ػإف

)ُ ) العكائد كالوكاعد ص ُِٖ.
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اجسػتعااـ المجػػازم كمػا سػ ٌػماه اليةػاة هػػك اسػتعااـ كلػػوس خ ػر كمػػا وػزعـ هػػؿ
ػتعممت لعػظ اجسػتعااـ المجػازم فػي هػذا الكتػاب كغوػره
المغض كالتعسور  ،عكاذا اس
ي
كيمػػا سػػتعمميل ل ػػوكع تسػػموتل اػػذا المصػػطم  ،كلمتعروػػؽ ويػػل ك ػػوف اجسػػتعااـ

ا خر .

ومػػػزة اءسػػػتفىاـ اإلنكػػػارم كالتقريػػػرم  :ة ػػاؿ الم ػػالوي  )) :ف تك ػػكف

)ُ)

ػرت روػل))
لإليكار في كؿ الكممض  ،كذلؾ ذا
يكرت كػّـ غوػرؾ  ،ك يك ى
ى
طػػب عم ػ يكػػار مػػا وجػػب يكػػاره  ،كةػػاؿ
كايص ػ ٌ كف الم ػراد ميػػل ةمػػؿ المخا ى
طب عم ما وعمـ ذ كتل ك يعول))
المرادم )) :التورور  :كهك تكةوؼ المخا ى

)ِ)

ك عػ ػػد اجطػ ػػّع عم ػ ػ كػ ػػّـ اليةػ ػػاة كالمعس ػ ػروف فػ ػػي هم ػ ػزة اجسػ ػػتعااـ

ػر مػػا وختمعػػكف فواػػا فػػي ال ػػاهد الوريػػي يعسػػل  ،فمػػياـ
المجػػازم  ،كجػػدتاـ كذوػ نا
مػػف وػػذهب كوؤكػػد ٌياػا لإليكػػار  ،كمػػياـ ىمػػف وػػذهب كوؤكػػد ٌياػػا لمتوروػػر  ،كةػػد
ػر مػا
ار ٌف همػزة اجسػتعااـ المجػازم كذو نا
ت ٌوف لػي عػد مراجعػض هػذه الوإػوض مػرنا
اس ػػتي ً
ط ػػب عمػ ػ يك ػػار م ػػا ع ػػدها  ،سػ ػكاّ
مت لإليك ػػار  ،م  :لةم ػػؿ المخا ى
عم ٍ
دخمت عمػ كػّـ ميعػي ـ مذ ػت  ،كفػي ةػاؿ دخكلاػا عمػ كػّـ ميعػي وكػكف

المػراد يكػػاره  ،فويومػػب الكػػّـ إيكػػار يعوػػل لػ

ذ ػػات  ،فوكػػكف الكػػّـ مودمتػػل

ػاف اجسػػتعااـ لإليكػػار ،
يكػػار كيتوجتػػل توروػػر  ،فمػػف يظػ ىػر ل ػ مودمتػػل ةػػاؿ ػ ٌ
اف اجستعااـ لإلةرار .
كمف يظر ل يتوجتل ةاؿ ٌ
ى
فاجستعااـ الداخؿ عم ميعػي وكػكف لإليكػار غالنػا كوكػكف يكػار يعػي
ما دخمت عمول ؛ كهذه هػي الدجلػض الم ا ػرة كالورو ػض  ،كوكػكف لمتوروػر ذا روػد

ا ةػرار إيكػػار يعػػي مػػا دخمػػت عموػػل  ،م  :ا ةػرار يعػػي الميعػػي  ،كهػػذه هػػي
الدجلض غور الم ا رة كغور الورو ض .
)ُ ) رصؼ الم ايي ص ُِْ.
)ِ ) الجي الدايي ص ِّ.ّّ-
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ككذلؾ الةاؿ ذا دخؿ عم مذ ت وككف غالنا لإليكار  ،كوككف يكار
ذ ات ما دخمت عمول  ،كهذه هي الدجلض الم ا رة كالورو ض  ،كوككف لمتورور ذا
روػػد ا ة ػرار يعػػي ذ ػػات مػػا دخمػػت عموػػل  ،كهػػذه هػػي الدجلػػض غوػػر الم ا ػرة

كغور الورو ض .

اءسػػػػػتفىاـ الػػػػػداقؿ عمػػػػػى النفػػػػػي  :ة ػ ػػاؿ ا ػ ػػف ه ػ ػػاـ )) :ا يك ػ ػػار

ا طػػالي  ...كمػػف جاػػض فػػادة هػػذه الام ػزة يعػػي مػػا عػػدها لػػزـ ذ كتػػل ف كػػاف
يف يعػ ػػي اليعػ ػػي ذ ػ ػػات  ،كميػ ػػل ةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :ىلىػ ػ ٍػوس المكػ ػػل ً ىكػ ػ و
ميعًوػ ػػا ؛ ك
ػاؼ
ي
ى
إ ٍػع ىيا) عمػ ةكلػل
)ك ى
ىع ٍ ىدهي){الزمر  }ّٔ :م  :ا﵀ كاؼ ع ده  ،كلاػذا عطػؼ ى

ص ٍد ىر ىؾ){ال ػرح  }ُ :ل كمػا كػاف معيػاه  :ى ىػر ٍة ىيا  ،كمذمػل
تعال ) :ىلى ٍـ ىي ٍ ىرٍح لى ى
ػؾ ى
ً
ً
وما فى ىآكل){الإة  }ٔ :كةكلل تعػال ) :ىلى ٍػـ ىو ٍج ىع ٍػؿ
ةكلل تعال ) :ىلى ٍـ ىوج ٍد ىؾ ىوت ن
إمً و
وإا كاف ةكؿ جرور في ع د الممؾ :
ىك ٍو ىد يه ٍـ ًفي تى ٍ
وؿ){العوؿ  }ِ :كلاذا ن
لستـ خور ىمف ركب المطاوا ك يدل العالموف طكف راح
ل
كايىكل ػ ف تيةمػػؿ ا وػػض ) :ىلىػ ٍػـ تى ٍعمىػ ٍػـ ك
ػي وّ ةىػ ًػد هور){ال ورة :
ىف المٌػػلى ىعمى ػ ى يكػػؿ ى ػ ٍ
َُٔ} عم ػ ػ ا يكػ ػػار التػ ػػك وخي ك ا ط ػ ػػالي ،م  :لػ ػػـ تعمػ ػػـ ٌواػ ػػا الميك ػ ػػر
)ُ)
لميسه))
كةكلل ا تكار ٌايل جاّ فادة الامزة يعػي مػا عػدها ج وصػ ٌ ؛ ك
يف
ةطعا  ،كاليعي غور ا يكار  ،كالدلوؿ عم ذلػؾ
همزة اجستعااـ ج تعود اليعي ن
ً
كف))الصػافات  }ٗٓ :الػذم
اجستعااـ في ةكلل تعػال ) :ةى ى
كف ىمػا تىٍيةتي ى
ػاؿ ىتى ٍعي يػد ى
دخمل في اب اجستعااـ ا يكارم)ِ) فموس المراد مف الامزة يعػي مػا عػدها ؛
ك
يف ما عدها ةاصؿ  ،عكاٌيما المراد يكاره  ،م  :يكػار ع ػادتاـ لًمػا ويختكيػل
ايعساـ

)ُ ) مغيي الم وب ُ. ُٖ-ُٕ/
)ِ ) ويظر  :مغيي الم وب ُ. ُٖ-ُٕ/
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فو ػػد ذه ػػب ا ػػف ه ػػاـ لػ ػ

كف همػ ػزة اجس ػػتعااـ الداخمػ ػض عمػ ػ )ل ػػوس)

الرمػايي
ك)لـ) تدخؿ إمف اجستعااـ ا يكػارم  ،كخالعػل كذوػركف  ،فوػد ذهػب ٌ

ػر كتةووونػػا  ،كذلػػؾ ذا
ل ػ ٌياػػا لمتوروػػر كلػػوس لإليكػػار فوػػاؿ )) :كتكػػكف توروػ نا
دخمت عم )ما) ك )لـ) ك )لوس)  ...ةااؿ جرور :
ٍ
ك يدل العالموف طكف راح))

)ُ)

لستـ خور ىمف ركب المطاوا
وإا  ،فوػد جعػؿ مػف ػكاهد التوروػر ةكلػل تعػال :
كهذا ما ذهب لول المالوي ن
ػت
ػاؿ ىلىػ ػ ػ ػ ٍػـ يي ىرل ػ ػ ػ ػ ى
)ةىػ ػ ػ ػ ى
ػؾ ًف ىويػ ػ ػ ػػا ىكلً ن
ودا){ال ػ ػ ػ ػػعراّ  }ُٖ :كةكلػ ػ ػ ػػل تعػ ػ ػ ػػال ) :ىلى ٍسػ ػ ػ ػ ي
ً ىرل يك ٍـ){ايعراؼ  )ِ)))}ُِٕ :كجاّ في الدر المصكف ةكلػل تعػال ) :ىلى ٍػـ تى ٍعمى ٍػـ
ل
ك
ػي وّ ةى ًػد هور) ))هػذا اسػتعااـ فوػل معيػ التوروػر)))ّ) كةػاؿ ا ػف
ىف المٌلى ىعمى ى يكؿ ى ٍ
عا ػ ػػكر )) :كاجسػػ ػػتعااـ توروػ ػ ػػرم  ...كه ػ ػػذا ػ ػػاف اجس ػ ػػتعااـ ال ػ ػػداخؿ عم ػ ػ ػ

اليعي  ...م  :كيكـ تعممكف كف ا﵀ ةػدور  ...كةػد

ػار فػي الك ػاؼ لػ

كيػل

توروػػر  ،كصػ كػرح ػػل الوطػػب فػػي ػػرةل  ،كلػػـ يوسػػمع فػػي كػػّـ العػػرب اسػػتعااـ
)ْ)
دخؿ عم اليعي ٌج كهك مراد ل التورور))

يف المػ ػ ػراد مػ ػػف همػػ ػزة
ك رل صػ ػػةض كػ ػػّـ ا ػ ػػف ه ػ ػػاـ كم ػ ػػف خالعػ ػػل ؛ ٌ
يعوػػا كػػاف ـ ذ اتنػػا  ،فاجسػػتعااـ
اجسػػتعااـ المجػػازم يكػػار مػػا جػػاّ عػػدها  ،ن
يكػػارم فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ىلىػ ٍػوس المكػػل ً ىكػ و
ػاؼ ىع ٍ ػ ىػدهي) ذا ةصػػديا ٌيػػل روػػد ةمػػؿ
ي
ى
طب عم يكار عدـ كعاوض ا﵀ ع ده  ،كاليتوجض هك ا ةرار كعاوتل ع ده
المخا ى

 ،كايصؿ ف وككف المراد ةمماػـ عمػ ا ةػ ارر إيكػار عػدـ كعاوػض ا﵀ ع ػده ،
ك مك ػػف اختص ػػار ه ػػذه الع ػػارة ة ػػذؼ لعظ ػػي الميع ػػي كيعو ػػل  ،لوصػ ػ

)ُ ) معايي الةركؼ ص ُ.ِ-
)ِ ) رصؼ الم ايي ص ُّٔ.
)ّ ) ِ. ِٔ/
)ْ ) التةرور كالتيكور ُ ْٕٔ/كويظر الك اؼ ُ. ُٕٓ/
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المػ ػراد

ػاف ا﵀ كػ ػ و
ةمما ػػـ عم ػ ػ ا ة ػ ػرار ػ ػ ك
ػاؼ ع ػػده  ،كة ػػد جػ ػػاّ التص ػ ػرو

ػػػالجكاب

ػت
التوروػػرم الػػذم تػػّ مػػا كػػاف عم ػ يةػػك ا وػػض المػػذكككة كوكلػػل تعػػال ) :ىلى ٍسػ ي
ػاؿ ىلى ػ ٍػو ىس ىهػ ػ ىذا
ً ػ ىػرل يك ٍـ ةى ػػاليكٍا ى مىػ ػ ى ػ ػ ًا ٍد ىيا){ايعراؼ  }ُِٕ :كةكل ػػل تع ػػال ) :ةى ػ ى
ًاٍل ىة ل
ؽ ةىاليكٍا ى مى ىكىر ىليا){اييعاـ {}َّ :ايةواؼ  }ّْ :كةد جاّ فػي الةػدوث
ػؾ ًوى ػ ػ ً
ػاد ور ىعمىػ ػ ػ ىف يو ٍةوًػ ػ ػ ىي
الص ػ ػػةو كف م ػ ػػف ة ػ ػػر ةكل ػ ػػل تع ػ ػػال ) :ىلى ػ ػ ٍػو ىس ىذلً ػ ػ ى
ًً
اٍلمكتى ){الووايػػض  }َْ :كةكلػػل تعػػال ) :ىلىػ ٍػوس المكػػل ً ػا ٍ ً
وف){التوف :
ي
ىة ىكـ اٍل ىةػػاكم ى
ى
ىٍ
)ُ)
ٖ} فمووؿ  :م ك يا عم ذلؾ مف ال اهدوف
فاذا اف همزة اجستوااـ الداخمض عمػ ميعػي ك ػ)لػوس) ك)لػـ) كلػـ وػرد

مجوئاػػا فػػي الوػػرف الك ػروـ داخمػػض عم ػ )لػػف) ك)مػػا) اليافوػػض  ،ػػؿ كرد دخكلاػػا
ً
اج
كف ةى ٍك نما كي ىكذيكٍا ٍىو ىم ىاياي ٍـ ىك ىه حمكٍا ًًإ ٍخ ىر ً
عم )ج) اليافوض كوكلل تعال ) :ىجى تيوىاتمي ى
الرسػ ػ ً
ىة ػ ػ ح
ؽ ىف تى ٍخ ى ػ ػ ٍػكهي ًف يكيػ ػػتيـ
ػكؿ ىك يهػ ػػـ ى ػ ػ ىػد يؤك يك ٍـ كىك ىؿ ىمػ ػ كػروة ىتى ٍخ ى ػ ػ ٍػكىياي ٍـ فىالمٌػ ػػلي ى
كي
ً
وف){التك ػػض  }ُّ :كا و ػػض كاإ ػػةض ف ػػي كف المػ ػراد ةم ػػؿ المس ػػمموف عمػ ػ
حم يؤ ًمي ى
يكػػار عػػدـ مواتم ػػض ىم ػف ه ػػذه صػػعتاـ  ،فاجس ػػتعااـ يكػػارم م ػػف هػػذا الكج ػػل ،

يف يكار عدـ مواتمتاـ وعيي ا ةرار مواتمتاـ
كتورورم ؛ ٌ
ً
ك
ً ك
ػكف ىف ىو ٍغعػ ىػر المػػلي ى يكػ ٍػـ ىكالمػػلي
كمذػػؿ هػػذا يوػػكؿ فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ىج تيةحػ ى
ً
وـ){اليػػكر  }ِِ :فصػ ٌ جعػػؿ اجسػػتعااـ هيػػا لإليكػػار  ،ذا رديػػا ٌف
ىغعيػ ه
ػكر كرة ه
ط وف عمػ ػ
وك ػػكف المػ ػراد ةم ػػؿ المخ ػػا ى

يك ػػار ع ػػدـ مة ػػتاـ لمغعػ ػرة ا﵀ لا ػػـ ،

يف يكػػار عػػدـ المة ػػض وعيػػي ا ةػرار اػػا  ،كالػػدلوؿ مػػا جػػاّ
كوكػػكف لمتوروػػر ؛ ٌ
فػػي تعسػػورها اكياػػا ))يزلػػت فػػي ػػاف ػػي كػػر الصػػدوؽ رإػػي ا﵀ عيػػل ةػػوف
ةم ػػؼ ف ج ويع ػػؽ عمػ ػ مس ػػط ا ػػف خالت ػػل لخكإ ػػل ف ػػي عائ ػػض رإ ػػي ا﵀

ػاجر  ،كل كمػػا ةرهػػا الي ػػي صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ
ػكويا ػػدروًا ماػ نا
عياػػا ،ككػػاف مسػ ن

)ُ ) تعسور الورف العظوـ ج ف كذور ٖ.َّْ ، ِِّ/
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عم ػ

ػػي كػػر رإػػي ا﵀ عيػػل ةػػاؿ  :م ػ

ةػ ح
ػب ف وغعػػر ا﵀ لػػي  ،كركد ل ػ

مسط يعوتل)) )ُ)كجاّ هذا في ةدوث ركاه ال خارم كمسمـ

)ِ)

ككرد دخكلاا عمػ )غوػر) فػي مكاإػع كوكلػل تعػال ) :ىفى ىغ ٍو ىػر ًدو ًػف المٌ ًػل
كف){ ؿ عمراف  }ّٖ :كهذا استعااـ يكارم  ،ك
يف المراد ةمػؿ المخػاط وف
ىو ٍ يغ ى
)ّ)
عم يكار ا تغاّ و
ىغ ٍو ىر المٌ ًل ىتك ًخػ يذ
دوف غور دوف ا﵀ ككذلؾ ةكلل تعال  ) :ى
ىغ ٍو ػ ىػر المٌػ ًػل ى ٍ ًغ ػػي ىرًا){اييع ػػاـ }ُْٔ :
ىكلًوًا){اييع ػػاـ  }ُْ :كةكل ػػل تع ػػال  ) :ى
ً
كً
كف){الزمر }ْٔ :
ٍم يركليي ٍ
ىعيػ ػ يػد ىوحاىػ ػػا اٍل ىجػ ػػاهمي ى
كةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :ىفى ىغ ٍوػ ػ ىػر الم ػ ػل تى ػ ػا ي
)ْ)
فاجستعااـ في جموعاا يكارم
ً
كف){اييعاـ :
كةد دخؿ ا ف ه اـ كغوره ةكلل تعال  ) :ى
ىغ ٍو ىر المٌل تى ٍد يع ى
َْ} إػػمف اجسػػتعااـ ا يكػػارم)ٓ) كجعػػؿ الزجػػاج كغو ػره اجسػػتعااـ فػػي ةكلػػل
ًً
ً
وف){اييعاـ  }َْ:لمتوروػػر  ،ة ػػاؿ
تعػػال  ) :ى
صػػادة ى
ىغ ٍوػ ىػر المٌػػل تىػ ٍػد يع ى
كف ًف يكيػػتي ٍـ ى
الزجػػاج )) :يكياػػـ كػػايكا ذا م كسػػاـ الإػػر دع ػكا ا﵀)))ٔ) م  :عيػػدما وصػػو كـ
عذاب ا﵀ ج تدعكف ٌج ا﵀)ٕ) ذلؾ كف اجستعااـ رود ل ةمؿ الم ركوف عمػ

ا ةػ ػرار يع ػػي م ػػا ج ػػاّ ع ػػد الامػ ػزة  ،م  :يع ػػي دع ػػائاـ غو ػػر ا﵀  ،فوك ػػكف

المعي ))فايتـ موركف اكيكـ ج تػدعكف غوػر ا﵀))

)ٖ)

كايصػؿ هػك ا يكػار ،

)ُ ) مدارؾ التزوؿ ص ْٕٕ.
)ِ ) ويظر  :س اب اليزكؿ لمكاةدم ص َُِ
)ّ ) ويظر  :الك اؼ ُ ّّٕ/كالدر المصكف ّ. ِٗٓ/
)ْ ) ويظر  :الدر المصكف ْ. ْٓٓ/
)ٓ ) ويظر  :الك اؼ ِ ُِ/كالدر المصكف ْ ِٕٔ/كمغيي الم وب ُ. ُٖ-ُٕ/
)ٔ ) معايي الورف عكاع ار ل ِ.ُٖٗ/
)ٕ ) ويظر  :مدارؾ التيزوؿ تعسور اليسعي ص ُِّ.
)ٖ ) التةرور كالتيكورٔ.ٗٓ/
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فالمراد في جموع مػا توػدـ  :يكػار دعػائاـ غوػر ا﵀  ،كمػف جعمػل لمتوروػر جػاّ
مف جعمل اجستعااـ رود ل ةمؿ الم ػركوف عمػ ا ةػرار إيكػار دعػائاـ غوػر

ا﵀

اءسػػتفىاـ الػػداقؿ عمػػى مثبػػت  :كػذلؾ همػزة اجسػػتعااـ الداخمػػض عمػ
مذ ت تككف غالنا لإليكار  ،فود دخػؿ ا ػف ه ػاـ ةكلػل تعػال ) :ىفى ًس ٍػةهر ىهػ ىذا
ً
كف){الطكر  }ُٓ :إػػمف اجسػػتعااـ ا يكػػارم)ُ) كمػػياـ ىمػػف
ٍىـ ىيػػتي ٍـ ج تيٍ صػ يػر ى

فسره عم ٌيل تورورم ؛ ك
يف هذا اجستعااـ يوكجكل لػ الم ػركوف وػكـ الووامػض ،
ٌ
فوواؿ لاـ  :كيكـ كيتـ في الديوا توكلكف لمكةي  :كيل سةر  ،فمػا تركيػل الوػكـ
)ِ)
يف المػ ػراد ةم ػػؿ
ػةر ه ػػك ن
وإ ػػا؟ كالص ػػةو ٌي ػػل يك ػػارم  ،ى
م ػػف ةو ػػائؽ س ػ ه
الم ػػركوف عمػ يكػػار ةػػكلاـ لمػػكةي ٌايػػل سػػةر عػػد ف ت ػ ٌػوف لاػػـ وػػكـ الووامػػض

كودعكيل في الديوا .
وظيكيل ٌ
طّف ما كايكا ٌ
وإا كغوره ةكلل تعال ) :ى ى ًا يدكا ىخٍموىاي ٍـ) إمف
كةد دخؿ ا ف ه اـ ن
اجسػػتعااـ ا يكػػارم)ّ) م  :ةمماػػـ عم ػ يكػػار ػػاادتاـ كةإػػكرهـ خمواػػـ ،

ك خمػػؽ ىمػػف ةػ ماـ  ،كهػػذه ةوووػػض ج وممكػػكف يكارهػػا ؛ ك
يف السػػواؽ وؤكػػد عػػدـ
ً كً
ػاد
وف يهػ ٍػـ ًع ىػ ي
)ك ىج ىعمي ػكا اٍل ىمّئ ىك ػضى الػػذ ى
ػػاكدهـ  ،كهػػذا ظػػاهر فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى
كف){الزخرؼ  }ُٗ :فػػّ
ب ى ػػاى ى
الػ كػر ٍة ىم ًف ً ىياذنػػا ى ى ػ ًا يدكا ىخٍموىايػ ٍػـ ىسػػتي ٍكتى ي
ادتياي ٍـ ىكيو ٍس ػاىلي ى

الم ػػرككف كج المؤمي ػػكف ةػػد ػػادكا خمػػؽ المّئك ػػض ك خمػػؽ غوػ ػرهـ  ،كال ػػدلوؿ
ً
اير ً
ػؽ
ض ىكج ىخٍمػ ػ ى
)مػ ػػا ى ٍ ػ ػػاىدتحاي ٍـ ىخٍمػ ػ ى
ػؽ ال كسػ ػ ىػم ىاكات ىك ٍ
عم ػ ػ ذلػ ػػؾ ةكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
ىيعي ًس ػ ػ ًا ٍـ){الكاؼ  }ُٓ :كجػ ػػاز جعمػ ػػل لإلة ػ ػرار ذا روػ ػػد مػ ػػف اجسػ ػػتعااـ ةمػ ػػؿ

)ُ ) ويظر  :مغيي الم وب ُ. ُٕ/
)ِ ) ويظر  :مدارؾ التيزوؿ ص ُُْٕ كالدر المصكف َُ.ٕٔ/
)ّ ) ويظر  :مغيي الم وب ُ ُٕ/كالتةرور كالتيكور ِٓ.َِّ/
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لووركا اكياـ لـ و ػادكا
الم ركوف عم ا ةرار يعي ما جاّ عد الامزة  ،م ٌ :
خمؽ المّئكض
ككذلؾ دخؿ ا ف ه اـ ةكلل تعال ) :ىفى ىعوً ىويا ًاٍل ىخٍم ً
ايك ًؿ) فػي ػاب
ؽ ك
)ُ)
وإػػا الزمخ ػػرم)ِ)كا ػػف
اجسػػتعااـ ا يكػػارم كةػػد ةػػاؿ اجسػػتعااـ ا يكػػارم ن
عا ػػكر

)ّ)

ةػػاؿ الزخ ػػرم )) :كالمعي ػ  :كيػػا لػػـ يعجػػز كمػػا عمم ػكا عػػف الخمػػؽ

ايكؿ ةت ػ يعجػػز عػػف الذػػايي  ،ذػػـ ةػػاؿ  :هػػـ ج ويكػػركف ةػػدرتيا عم ػ الخمػػؽ

ايكؿ  ،كاعت ػرافاـ ػػذلؾ فػػي طلوػػل اجعت ػراؼ الوػػدرة عم ػ ا عػػادة))

)ْ)

كةػػاؿ

ك
ك
ػي ػ ػػالخمؽ
ا ػ ػػف عا ػ ػػكر )) :يياػ ػػـ ج وسػ ػػعاـ ٌج اجعت ػ ػراؼ ػ ػػاف ا﵀ لػ ػػـ وعػ ػ ى
ايكؿ)))ٓ) فػػالمراد يعػػي ا عوػػاّ دجلػػض ةكلػػل تعػػال  ) :ىىكلىػ ٍػـ ىوػ ىػرٍكا ك
ىف المكػػلى الكػ ًػذم
ات كايرض كلىػػـ وعػػي ً ىخٍم ًو ًاػ كػف ًوىػ ً
ً
ػاد ور ىعمىػ ٍ ً
ػي اٍل ىمػ ٍػكتى ى مىػ
ىخمىػ ى
ىف يو ٍةوػ ى
ػؽ ال كسػ ىػم ىاك ى ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى
ل
ًك
ػي وّ ةىػ ػ ًػد هور){ايةواؼ  }ّّ :فػ ػػالمراد ذف اجسػ ػػتعااـ ةمػ ػػؿ
يػ ػػلي ىعمى ػ ػ يكػ ػػؿ ى ػ ػ ٍ
الم ركوف عم يكار عواّ ا﵀  ،كجاز جعمل لإلةرار ذا رود ةمؿ الم ػركوف
ك
ػي
عم ا ةرار يعي ما جاّ عد الامػزة  ،م  :ا ةػرار ػاف ا﵀ سػ ةايل لػـ وع ى
ػ ػػالخمؽ ايكؿ ؛ لػ ػػذلؾ فػ ػ ك
ػإف اجسػ ػػتعااـ مػ ػػف هػ ػػذا الكجػ ػػل ))توروػ ػػر)) كمػ ػػا ةػ ػػاؿ

الزجاج

)ٔ)

)ُ ) ويظر  :مغيي الم وب ُ. ُٕ/
)ِ ) ويظر  :الك اؼ ْ.ِّٕ/
)ّ ) ويظر  :التةرور كالتيكور ِٔ.ِْٕ/
)ْ ) الك اؼ ْ ِّٕ/كويظر مدارؾ التيزوؿ ص ُُُٔ .
)ٓ ) التةرور كالتيكور ِٔ. ِْٕ/
)ٔ ) معايي الورف عكاع ار ل ٓ.ّٔ/
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ػت ىهػ ػ ػ ىذا ًآلًاىتًىي ػ ػػا ىو ػ ػػا
ػت فى ىعٍم ػ ػ ى
كم ػ ػػا اجس ػ ػػتعااـ ف ػ ػػي ةكل ػ ػػل تع ػ ػػال ) :ىىي ػ ػ ى
ً ً
وـ))ايي واّ  }ِٔ :الذم دخمل ا ف ه اـ في اب التورور)ُ) فاك يكارم
ٍ ىراه ي

؛ ك
يف ةكـ راهوـ رادكا اذا اجستعااـ ةممل عم

يكار ما فعمل  ،كجػاّ فػي

ت ىه ىذا) مةتمؿ رادة اجستعااـ الةوووي
ىيت فى ىعٍم ى
الم اب كف ))ةكلل تعال ) :ى ى
)ِ)
وإا ةممػل عمػ ا ةػرار إيكػار
 ،اف وككيكا لـ وعممكا كيل العاعؿ)) كجاز ن

م ػػا فعم ػػل ؛ ةام ػػض الةج ػػض عمو ػػل فػ ػػ))طم كا مي ػػل اجعتػ ػراؼ ػػذلؾ لوو ػػدمكا عمػ ػ
وذائل))

)ّ)

طػػب
فػػالغرض مػػف اسػػتعماؿ همػزة اجسػػتعااـ المجػػازم هػػك ةمػػؿ المخا ى

يكار ما جاّ عدها ك ا ةرار اذا ا يكار  ،كعم

عم

سػاس هػذا الغػرض

وي غ ػػي ف تيع كس ػػر ك ػػؿ ػ ػكاهدها ف ػػي كت ػػاب ا﵀  ،كة ػػد ذك ػػر الية ػػاة ف ػػي كت ػػب
ة ػػركؼ المع ػػايي كالزرك ػػي ف ػػي كتا ػػل  :ال ره ػػاف  ،كالس ػػوكطي ف ػػي كتا ػػل :

ا توػػاف  ،كف هم ػزة اجسػػتعااـ المجػػازم جػػاّت فػػي الوػػرف الك ػروـ عم ػ معػػاف
كذورة

ارها  :ا وجاب كالتةووؽ  ،كالتسكوض  ،كالتورور  ،كالتػك وه  ،كالتػذكور

 ،كالتادو ػ ػ ػ ػػد  ،كالتي و ػ ػ ػ ػػل  ،كاجس ػ ػ ػ ػػت طاّ  ،كا يك ػ ػ ػ ػػار  ،كال ػ ػ ػ ػػتاكـ  ،كايم ػ ػ ػ ػػر ،

كالتعجب

)ْ)

)ُ ) ويظر  :مغيي الم وب ُ.ُٖ/
)ِ ) مغيي الم وب ُ.ُٖ/
)ّ ) الم اب في عمكـ الكتاب ُّ. ّّٓ/
)ْ) ويظػػر  :معػػايي الةػػركؼ لمرمػػايي ص ُ ِ-كرصػػؼ الم ػػايي  ُِْ-ُِٗ :كالجي ػ
الػػدايي ص َّ ِّ-كمغيػػي الم وػػب ص ُ ُٖ-ُٕ/كال رهػػاف فػػي عمػػكـ الوػػرف ص

ٖٕٗ ٕٗٗ-كا تواف في عمكـ الورف ص ِِِ.
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مػ كػر تعصػػوؿ الغػػرض مػػف اسػػتعماؿ همػزة اجسػػتعااـ المجػػازم كمػػا هػػذه

المعايي كغورهػا اسػتذياّ التوروػر كا يكػار فاػي معػايي السػواؽ كلوسػت معػايي
الامزة  ،كفوما واتي دراسض ل كاهد هذه المعايي في الورف الكروـ

ُ-ا وجاب كالتةووؽ  :ةالكا مجوئاا معي ا وجاب كالتةووؽ  ،فػي
ؾ ال ػ لد ىماّ){ال ورة }َّ :
ةكلػػل تعػػال ) :ةىػػاليكٍا ىتى ٍج ىع ػ يؿ ًفواىػػا ىمػػف يو ٍع ًسػ يػد ًفواىػػا ىكىو ٍسػ ًػع ي
كالمعيػ ػ  :س ػػتجعؿ فوا ػػا  ،كو ػػؼ وصػ ػ جع ػػؿ ةكل ػػل تع ػػال ) :ىتى ٍج ىعػ ػ يؿ ًفواى ػػا)
معيػ  :سػػتجعؿ فواػػا  ،فيةكلػػل مػػف معيػ اجسػػتعااـ لػ معيػ الخ ػػر  ،ج

يوعد هذا تةروعنا لدجلض المعظ الوريي؟! ةاؿ الط رم في تعسور ا وػض )) :فسػالتل
المّئكػػض عم ػ التعجػػب  ،ككوػػؼ وعصػػكيؾ وػػا رب ك يػػت خػػالواـ فاجػػا اـ :

ػكف)  ...كة ػ ػػاؿ عػ ػػض ه ػ ػػؿ العر وػ ػػض  :عكاكيم ػ ػػا س ػ ػػالكه
)ًليػ ػػي ٍ
ىعمىػ ػ يػـ ىمػ ػػا ج تى ٍعمى يم ػ ػ ى
لوعمم ػكا  ...كةػػاؿ عإػػاـ  :ذلػػؾ مػػف المّئكػػض عم ػ كجػػل اجستر ػػاد ع كمػػا لػػـ

وعممػ ػكا...ة ػػاؿ ػػك جعع ػػر  :ك كلػ ػ الت ػػاكوّت  ...تاكو ػػؿ م ػػف ة ػػاؿ  :كف ذل ػػؾ
اس ػػتخ ار لر ا ػػا معيػ ػ  :عملمي ػػا و ػػا ح
رب  :جاع ػػؿ ي ػػت ف ػػي ايرض ىم ػػف ه ػػذه
صػػعتل  ،كتػػارؾ ف تجعػػؿ خمعػػاّؾ مكيػػا كيةػػف يس ػل ةمػػدؾ كيوػػدس لػػؾ ؟ ج
يكار مياا لما عمماا ر اا كيل فاعؿ))

)ُ)

كةاؿ الزجاج )) :كتاكوؿ استخ ارهـ

هذا عم جاض اجستعّـ كجاض الةكمض  ،ج عم ا يكػار  ،فكػاكياـ ةػالكا :

فعرفيػ ػػا كجػ ػػل الةكمػ ػػض))
وػ ػػا ا﵀ ف كػ ػػاف هػ ػػذا ظحييػ ػػا ل

)ِ)

ك دخػ ػػؿ الرمػ ػػايي هػ ػػذا

ػادا  ،كوكلػػؾ
اجسػػتعااـ فػػي ػػاب اجستر ػػاد فوػػاؿ )) :كمياػػا ف وكػػكف استر ػ ن
لمعػػالـ  :وجػػكز كػػذا ككػػذا؟ كوكلػػل تعػػال ) :ةىػػاليكٍا ىتى ٍج ىع ػ يؿ ًفواىػػا ىمػػف يو ٍع ًسػ يػد ًفواىػػا)
)ّ)
كذلؾ كياـ استر دكا لوعممكا كجل المصمةض في ذلؾ))

)ُ) جامع ال واف ُ. ِّٗ-ِّٖ/

)ِ) معايي الورف عكاع ار ل ُ.َُِ/

)ّ) معايي الةركؼ لمرمايي ص ِ.
1319

فالامزة ذف في ةكلل تعال ) :ىتى ٍج ىع يؿ ًفواىا) همػزة اسػتعااـ ةوووػي ك
مجازم  ،ك رود في كمواما السؤاؿ ع كما ج تعممل المّئكض .

ِ-التسػكوض  :كةػػالكا مجوئاػػا معيػ التسػػكوض فػػي ةكلػػل تعػػال  ً) :كف
ً
كً
ػكف){ال ورة }ٔ :
اّ ىعمى ػ ػ ٍػو ًا ٍـ ىىيػ ػ ػ ىذ ٍرتىاي ٍـ ٍىـ لى ػ ػ ٍػـ تيي ػ ػػذ ٍريه ٍـ جى يو ٍؤ ًميي ػ ػ ى
وف ىكعى ػ ػ يػركٍا ىس ػ ػ ىػك ه
ال ػ ػػذ ى
كالتسػ ػػكوض فػ ػػي هػ ػػذه ا وػ ػػض لػ ػػـ ت ػ ػات مػ ػػف الام ػ ػزة  ،ػ ػػؿ مػ ػػف ـ الموتريػ ػػض اػ ػػا ،

ػت ا يػذار كعدمػل ج وؤميػكف ؟ هػذا مػف جاػض كمػف جاػض
كالمعي ٌ :وامػا فعم ى
فإف اجستعااـ هيا استعااـ ةوووي .
خرل ٌ
ػاؿ
)كًا ٍذ ةى ى
ّ-التورور  :كةالكا مجوئاا معي التورور في ةكلػل تعػال  :ى ع
ً
ػت لًمكي ً
ػاس اتك ًخػ يذكيًي ىكي لمػي ًلىػػاى ٍو ًف ًمػف يد ً
كف المٌ ًػل
ػت يةم ى
وس ا ٍ ىػف ىم ٍػرىو ىـ ىىي ى
المٌلي ىوا ع ى
ى
ػاؿ س ػ ػ ٍ ة ىاي ىؾ مػ ػػا و يكػ ػ ً
ػكؿ ىمػ ػػا لىػ ػ ٍػو ىس لًػ ػػي ً ىة ٍّ
ؽ){المائػ ػػدة }ُُٔ :
ىف ىةيػ ػ ى
ػكف لػ ػػي ٍ
ةىػ ػ ى ي ى
ى ى ي
يف الم ػراد ةممػػل عم ػ يكػػار ةكلػػل لميػػاس :
كايصػػؿ ٌف اجسػػتعااـ لإلكػػار ؛ ٌ
اتخػػذكيي ك ٌمػػي جهػػوف  ،كالػػدلوؿ ذلػػؾ التص ػرو ػػالجكاب الػػذم تػػّه  ،كهػػك
اؿ س ٍ ة ىاي ىؾ ما و يك ً
كؿ ىما لى ٍػو ىس ًلػي ً ىة ٍّ
ػؽ) كةػد جػاّ
ىف ىةي ى
كف لي ٍ
ةكلل تعال ) :ةى ى ي ى
ى ى ي
ػت يةم ى ً ك ً ك ً ً
ػي ًلىػػاى ٍو ًف
في التعسور )) :لما ةػاؿ ا﵀ تعػال ) :ىىي ى
ػت لميػاس اتخػ يذكيي ىكي لم ى
كف المٌ ًل) رًعػد ميػل كػؿ م ً
ًمف يد ً
عصػؿ ةتػ كةػع مخافػض ف وكػكف ةػد ةالػل  ،كمػا
ي
ى
ػت يةٍمتيػػلي فىوىػ ٍػد ىعمً ٍمتىػػلي) فػػإف ةوػػؿ  :مػػا
ةػػاؿ  :ليػػي لػػـ ةػػؿ  ،كلكيػػل ةػػاؿ ٍ ً) :ف يك ٍيػ ي
الةكمض في سؤاؿ ا﵀ تعػال لػل عػف ذلػؾ  ،كهػك وعمػـ كيػل مػا ةالػل؟ فػالجكاب :
كي ػػل تذ و ػػت لمةج ػػض عمػ ػ ةكم ػػل  ،عكاك ػػذاب لا ػػـ ف ػػي ادع ػػائاـ عمو ػػل كي ػػل م ػػرهـ
ذلؾ)))ُ) م  :كف ةمؿ عوس عمول السّـ عم الجكاب اكيػل لػـ ووػؿ ذلػؾ ،

كاف هك المطمكب كالموصكد مف هػذا اجسػتعااـ ةامػض الةجػض عمػ اليصػارل
اكيػػل لػػـ وػػامرهـ مػػا زعمػػكه)ِ) فاػػذا اجسػػتعااـ هػػك اسػػتعااـ  ،معي ػ

)ُ) زاد المسور ِ.ِّٖ/

)ِ) ويظر  :ركح المعايي ْ ِٔ/كالتةرور كالتيكور ٓ.َِٕ/
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كيػػل س ػؤاؿ

يك لجػػل لػ عوس ػ عموػػل السػػّـ  .كصػ ٌ معيػ التوروػػر عيػػد جعػػؿ المػراد ةمػػؿ
عوس عمول السّـ عم ا ةرار إيكار ةكلل لمياس  :اتخذكيي ك ٌمي جهوف

ػاؿ ىلى ٍػـ
ْ-التك وه  :كةالكا مجوئاا معي التك وه في ةكلل تعال ) :ةى ى
ًً
لؾ ًف ىويػا كلًو نػدا كلى ًذٍ ى ً ً
ػت
ػت فى ٍعمىتى ى
يي ىر ى
ػؾ الكتًػي فى ىعٍم ى
وف {ُٖ} ىكفى ىعٍم ى
ػت ف ىويػا م ٍػف يع يم ًػر ىؾ سػي ى
ى
ى
ً
ً
كىيػ ى ً
ل
وف){ال ػػعراّ -ُٖ :
وف {ُٗ} ةىػ ى
ػاؿ فى ىعٍمتياىػػا ً نذا ىك ىىيػػا مػ ىػف الإكا ى
ػت مػ ىػف اٍل ىكػػاف ًر ى
ى

َِ} كالغرض مف اجستعااـ ةممػل عمػ

يكػار عػدـ تر وػض فرعػكف لػل  ،م :

ا ة ػرار التر وػػض ؛ ذلػػؾ يعػػي الميعػػي  ،عكاف ص ػ ٌ التػػك وه فاػػك معي ػ السػػواؽ
كةس ػ ما فامػػل الوائػػؿ ػػل ؛ يكيػػل كمػػا جػػاز ف وكػػكف معي ػ التػػك وه جػػاز ف

وكػػكف معي ػ التػػذكور  ،ك معي ػ الػػتاكـ  ،كلًػ ىػـ ج وكػػكف هػػذا السػػواؽ معي ػ
المػ لػف عموػػل  ،كهػػذا مػػا جػػاّ فػػي التعسػػور)ُ) كالػػدلوؿ عمػ اسػتعااموض الامػزة كف
ػاؿ فى ىعٍمتياىػػا ً نذا ىك ىىيػػا ًمػ ىػف
ػميا فػػي ةكلػػل ) :ةىػ ى
مكس ػ عموػػل السػػّـ جػػاب عيػػل إػ ن
ل
وف) ككاكيل ةاؿ في يعسل  :م .
الإكا ى
ٓ-التػػذكور  :كةػػالكا مجوئاػػا معي ػ التػػذكور فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ىلىػ ٍػـ
ً
ً
وما فى ىآكل){الإة  }ٔ :ف ص ٌ ٌف المراد معي التػذكور فاػك معيػ
ىوج ٍد ىؾ ىوت ن
السواؽ كما فامل الوائػؿ ػل ؛ لػذلؾ جػاز ف ووػكؿ خػر كف ))الموصػكد امتيػاف
عمػ ػ الي ػػي ص ػػم ا﵀ عمو ػػل كس ػػمـ  ...كاجس ػػتعااـ تورو ػػرم))

الجكاب  :م وا رب

)ِ)

م  :لوك ػػكف

ٔ-التادوػػد  :كةػػالكا مجوئاػػا معيػ التادوػػد  ،فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ىلىػ ٍػـ
ً
ً
وف {ُٖ}
يي ٍامًػ ًػؾ ك
وف {ُٕ} ىك ػ ىذل ىؾ ىي ٍع ىع ػ يؿ ًػػاٍل يم ٍج ًرًم ى
ػوف {ُٔ} ذيػ كـ ييتٍ ػ ً يعاي يـ ايخػ ًػر ى
ايكلًػ ى
ًو ل ل
وف){المرسػػّت  )ّ) }ُٗ-ُٔ :كالتادوػػد معي ػ السػػواؽ كمػػا
ىكٍو ػ هؿ ىو ٍك ىمئػػذ ٍم يم ىك ػذ ً ى
تػػرل  ،كلػػوس معي ػ الام ػزة  ،كجعػػؿ الام ػزة معي ػ التادوػػد مػػف تسػػموط معي ػ
)ُ) ويظر  :الجامع يةكاـ الورف ُّ. ٕٔ/
)ِ) التةرور كالتيكور َّ.ِّٓ/

)ّ) ويظر  :الجي الدايي ص ّّ.
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اغا لمةتكاها مف معياها الةوووػي كمػف غػرض اسػتعمالاا
السواؽ عمواا يوع حد فر ن
 ،كفي ذلؾ طاؿ لممعايي كإواعاا ؛ ك
يف معي السواؽ و ػمماا كو ػمؿ كػؿ
ػذّ ف يجعػػؿ الام ػزة معي ػ
ةػػرؼ ا ػػترؾ معاػػا فػػي التركوػػب  ،فكمػػا جػػاز مػ ن

وإ ػػا ف يجع ػػؿ )ذيػ ػ كـ) ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال ) :ذيػ ػ كـ
التادو ػػد ةج ػػض الس ػػواؽ  ،ج ػػاز ن
ً
وف) معي التادود ؛ يكياا إمف السواؽ يعسل  ،كالةجض كاةدة ،
ييتٍ ً يعاي يـ ايخ ًر ى
فإذا يرفض هذا المعي في )ذيكـ) وجب ف يوػرفض فػي الامػزة  ،كالجػدور الػذكر

ػدّا تعس ػػور موات ػػؿ
لي ػػي رجع ػ ي
ػت لػ ػ كت ػػب مع ػػايي الو ػػرف عكاع ار ػػل كتعس ػػوره ػ ن
ػاّ تعسػػور ا ػػف عا ػػكر  ،فمػػـ جػػد ةػ نػدا مػػياـ مػػف ػػار لػ كف الامػزة
كايتاػ ن
ػوف) تعو ػػد معيػ ػ التادو ػػد  ،ػػؿ ة ػػاؿ ا ػػف
ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال ) :ىلى ػ ٍػـ يي ٍامً ػ ًػؾ ك
ايكلً ػ ى
عا كر )) :كاجستعااـ لمتورور)) )ُ) م  :ةمؿ المخاط وف عم ف ووكلكا فػي
يعساـ  :م وا ح
رب

ٕ-التي ول  :كةالكا مجوئاا معي التي ول في ةكلل تعال ) :ىلى ٍـ تىىر ك
ىف
المكل ى ً
كماّ ىماّ){الةج  }ّٔ :كهك معي السواؽ كلوس معي الامزة
ى
ىيز ىؿ م ىف الس ى
ػالت الخموػؿ) عػف ةكلػل تعػال ) :ىلى ٍػـ تى ىػر
 ،ةاؿ سو كول )) :كسالتل )وعيي  :س ي
ً
ك ك
ػت :
كػماّ ىمػاّ) فوػاؿ  :هػذا كاجػب  ،كهػك تي وػل  ،كاكيػؾ ةم ى
ىف الملى ىي ىػز ىؿ م ىػف الس ى
)ِ)

كةكلػػل ) :هػػذا كاجػػب)

تسػػمعي ؟ يػػزؿ ا﵀ مػػف السػػماّ مػػاّ فكػػاف كػػذا ككػػذا))
وعيػ ػ كف جكا ػػل  :م ػ ػ  ،كه ػػذا هػ ػػك التورو ػػر  ،كه ػػك الم ػ ػراد م ػػف اجسػػػتعااـ

ك
))يف المعيػ فػي )ىلى ٍػـ
المجازم كما اصطم عمول هؿ المغػض  ،كةػاؿ الع ٌػراّ :
ػت ف ػػي الك ػػّـ  :اعم ػػـ كف ا﵀ ي ػػزؿ م ػػف الس ػػماّ
تى ػ ىػر) معي ػػاه خ ػػر  ،كاكي ػػؾ ةم ػ ى

مػػاّ))

)ّ)

فػ ك
ػأف الس ػػواؽ كاد فس ػػو تج ػػكؿ فوػػل ايفك ػػار اةتم ػػؿ ف يوختىم ػػؼ ف ػػي

)ُ) التةرور كالتيكور ِٗ.ّٗٔ/
)ِ) كتاب سو كول ّ.ِْ-ُْ/
)ّ) معايي الورف ِ.ُّْ/
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تةدود معي همزة اجستعااـ المجازم  ،كوذكر المغػكم كالمعسػر المعيػ الػذم
وخطر الل كوت ادر ل ذهيل ة ؿ غوره

ٖ-اجس ػػت طاّ  :كك ػػذلؾ معيػ ػ اجس ػػت طاّ ال ػػذم ة ػػالكا ػػل ف ػػي ةكل ػػل
تعػال ) :ىلىػـ وػا ً ًك ً
ػع يةميػكياي ٍـ لً ًػذ ٍك ًر المك ًل){الةدوػد  }ُٔ :هػػك
ٍ ى
ٍف لمػذ ى
وف ىمييػكا ىف تى ٍخ ى ى
)وػا ً
معي السػواؽ  ،ػؿ هػك مت ٍّ
ٍف) الػذم وػدؿ عمػ معيػ الةػوف ،
ػات مػف لعػظ ى
كالمعي لـ ً
وةف  )) :م  :لـ وورب خ كع ةمك اـ)) )ُ) كجاّ فػي التعسػور مػا
ركاه مسمـ عف ا ف مسػعكد رإػي ا﵀ عيامػا  :مػا كػاف ػوف سػّميا ك ػوف ف

عات يػػا ا﵀ اػػذه ا وػػض ٌج ر ػػع سػػيوف  ،كعػػف ا ػػف ع ػػاس رإػػي ا﵀ عيامػػا كف
ا﵀ اسػػت طا ةمػػكب المػػؤميوف فعػػات اـ عم ػ رس ذػػّث ع ػرة سػػيض مػػف يػػزكؿ

الورف

)ِ)

فو ػػد ذك ػػر المعس ػػركف معيػ ػ الس ػػواؽ كه ػػك اجس ػػت طاّ ٌ ،ج كيا ػػـ ل ػػـ
ويس كا هذا المعي ل الامزة  ،ؿ ةاؿ ا ف عا كر )) :كالامزة فػي )ىلى ٍػـ ىوػا ً
ٍف)

لّسػػتعااـ  ،كهػػك اسػػتعااـ مسػػتعمؿ فػػي ا يكػػار  ،م  :يكػػار يعػػي اةت ػراب
كةت فاعؿ الععؿ  ،كوجكز ف وككف اجستعااـ لمتورور عم اليعي))

)ّ)

اف س ب اختّؼ هؿ اليةك كالتعسور في همزة اجسػتعااـ
تودـ ةكلي ٌ
المجػػازم فػػي ال ػػاهد يعسػػل ػػوف ا يكػػار كالتوروػػر  ،هػػك ٌف اجسػػتعااـ الػػداخؿ

عمػ ميعػػي وكػػكف لإليكػػار غالنػػا  ،كوكػػكف يكػػار يعػػي مػػا دخمػػت عموػػل ؛ كهػػذه
هػي الدجلػض الم ا ػرة كالورو ػػض  ،كوكػكف لمتوروػر ذا روػد ا ةػرار إيكػار يعػي مػػا
دخمػػت عموػػل  ،م  :ا ة ػرار يعػػي الميعػػي  ،كهػػذه هػػي الدجلػػض غوػػر الم ا ػرة

كغور الورو ض .
)ُ) الدر المصكف َُ. ِْٔ/

)ِ) ويظػ ػػر  :الك ػ ػػاؼ ْ ْْٔ/كتعسػ ػػور الوػ ػػرف الك ػ ػروـ ج ػ ػػف كذوػ ػػر ٖ ُٔ/كركح المعػ ػػايي
ُُْٕٗ/كالتةرور كالتيكور ج ف عا كر ِٕ. ِّٓ/

)ّ) التةرور كالتيكورِٕ. ِّٓ/
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كّمػا وعوػد ٌف همػزة
كهػا هػك ا ػف عا ػكر ة مػي وػذكر فػي هػذا ال ػاهد ن
ػتعمؿ لإليكػػار الم ا ػػر  ،كالتوروػػر غوػػر الم ا ػػر  ،كةػػد
اجسػػتعااـ المجػػازم تيسػ ى
طػػب عمػ
دخمػػت هيػػا عمػ كػػّـ ميعػػي  ،فكػػاف المػراد مياػػا ةمػػؿ المخا ى

يكػػار

عػػدـ اةتػراب خ ػػكع الومػػكب  ،كهػػذا مػػا عيػػاه ةكلػػل  )) :م  :يكػػار يعػػي اةتػراب
كةت فاعؿ الععؿ)) كجاز الوكؿ ٌايل لمتورور عيدما وككف المراد ا ةػرار إيكػار
عدـ اجةتراب  ،عكايكار عدـ اجةتراب  ،وعيي ا ةرار اجةتراب  ،كهذا ما عياه

ةكلل )) :كوجكز ف وككف اجستعااـ لمتورور عم اليعي)) .

ٗ-ا يكػػار  :كةػػالكا مجػػيّ الام ػزة معي ػ ا يكػػار فػػي ةكلػػل تعػػال :
ً
ً
وف){الص ػػافات  )ُ)}ُّٓ :كهػ ػذا هػػك الغ ػػرض م ػػف
ىص ػطىعى اٍل ى ىي ػػات ىعمى ػ اٍل ىي ى
) ٍ
اجسسػػتعااـ ػػالامزة ؛ ك
يف الم ػراد ةمػػؿ الم ػػركوف عم ػ يكػػار مػػا جػػاّ عػػد

الام ػ ػزة اكيػ ػػل لػ ػػوس ﵀ يػ ػػات كج يػ ػػوف فإػ ػ نػّ عػػػف ف وص ػػطعي ايكؿ عم ػ ػ

لخا هػؤجّ الوػائموف ﵀ ال يػات مػف
الذايي ،ةاؿ الط رم )) :ووكؿ تعال ذكره مك ن
م ػػركي ةػ ػروش  :ص ػػطع ا﵀ وا ػػا الو ػػكـ ال ي ػػات عمػ ػ ال ي ػػوف؟! كالع ػػرب ذا
)ِ)

ةوايػا))
ةوايا كطرةكها
كجاكا اجستعااـ ل التك وه ذ تكا لؼ اجستعااـ
ن
ن
كةػػاؿ اليسػػعي )) :كهػػك اسػػتعااـ تػػك وه)) )ّ) كمػػياـ مػػف جمػػع ويامػػا فوػػاؿ :

)) كياػ ػػا هم ػ ػزة اسػ ػػتعااـ معي ػ ػ ا يكػ ػػار كالتوروػ ػػع))
المعايي الذّذض كتكةودها معي ا يكار

)ْ)

كالصػ ػػةو جمػ ػػع هػ ػػذه

َُ-التاكـ  :ككذلؾ معي التاكـ الذم ةوؿ ل في ةكلػل تعػال )ةىػاليكٍا

اؤىيػػا){هكد  }ٖٕ :هػػك معي ػ
ىوػػا ي ػ ىػع ٍو ي
ٍم ير ىؾ ىف كيتٍػ يػر ىؾ ىمػػا ىو ٍعيػ يػد ى ي
ب ى
ىص ػّىتي ىؾ تى ػا ي
السػػواؽ كلػػوس معي ػ الام ػزة  ،فوػػد عظكػػـ ا﵀ ػػاف الصػػّة فػػي كتا ػػل  ،ةت ػ
)ُ) ويظر  :الك اؼ ْ ُٔ/ك يكار التيزوؿ ٓ ُٗ/كالتةرور كالتيكور ِّ. ُٗ/
)ِ) جامع ال واف ِّ.ُِٔ/

)ّ) مدارؾ التيزوؿ ص ََُُ.
)ْ) الدر المصكف ٗ.ّّّ/
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فرإ ػػاا عمػ ػ ك ػػؿ ايم ػػـ الس ػػا وض  ،كعمػ ػ ك ػػؿ ي و ػػائاـ ةتػ ػ جعما ػػا عيػ ػكاف

عمػػالاـ  ،ككػػاف الكعػػار وخػػاط كياـ اػػا ؛ يياػػـ كػػايكا وعػ ٌػدكياا هػػي المسػػؤكلض
ع ػػف دع ػػكتاـ لػ ػ ا ص ػػّح  ،عكالػ ػ التكةو ػػد  ،فو ػػد اتا ػػـ ة ػػكـ ػػعوب ػػعونا
ىصػ ػّىتي ىؾ
صػػّتل ايا ػػا تػػامره مجال ػػدتاـ  ،ةػػاؿ ا﵀ تع ػػال  :ةػػالكٍا ىو ػػا ي ػ ىػع ٍو ي
ب ى

اؤىي ػػا ف ػػالتاكـ ه ػػك معيػ ػ الس ػػواؽ  ،ك رو ػػد امػ ػزة
ٍم ير ىؾ ىف كيتٍ ػ يػر ىؾ ىم ػػا ىو ٍعي ػ يػد ى ي
تىػ ػا ي
اجستعااـ مف ة ؿ ةكـ عوب ةمؿ عوب عم يكار ف تكػكف صػّتل تػامره
ف وترككا ع ادة ما وع ده اؤهـ .

ُُ-ايم ػػر  :كة ػػالكا مج ػػيّ همػػزة اجس ػػتعااـ معيػػ ايم ػػر ف ػػي ةكل ػػل
اهتىػ ىػدكٍا ك عكًاف تى ىكلكػ ٍػكٍا فىًإكي ىمػػا ىعمى ٍوػ ى
ىس ػمى يمكٍا فىوىػ ًػد ٍ
ػؾ اٍل ػ ىّىغي ىكالمٌػػلي
ىس ػمى ٍمتي ٍـ فى ػًإ ٍف ٍ
تعػػال ) :ى ٍ
صػػور ًاٍل ًع ػ ً
ً
ػاد){ ؿ عمػراف  }َِ :ف صػ ٌ هػػذا المعيػ فاػػك معيػ السػػواؽ ،
ى
ى ه

ةاؿ العراّ )) :هك استعااـ معيػاه ايمػر)) )ُ))) م  :سػممكا)) )ِ) كيوػؿ الزجػاج
ةكؿ العراّ  ،كلـ وؤوده  ،ؿ ككد كيل استعااـ معياه التادود كالكعود)ّ) كالةوووػض
كي ػػل اس ػػتعااـ ل ػػـ وك ػػف معيػ ػ ايم ػػر كج معيػ ػ التادو ػػد  ،ػػؿ ه ػػك كم ػػا ة ػػاؿ

ىسمى ٍمتي ٍـ) وعيي  :كيل ةػد تػاكـ مػف ال ويػات مػا وكجػب ا سػّـ
الزمخ رم ))) :ى ٍ
 ،كووتإي ةصكلل ج مةالض  ،فاؿ سممتـ ـ عػد عمػ كعػركـ؟ كهػذا كوكلػؾ
لمف لخصت لل المسالض  ،كلـ ت ؽ مف طرؽ ال واف كالك ػؼ ٌج سػمكتل  :هػؿ

فامتاػ ػػا ج كـ لػ ػػؾ))

)ْ)

فػ ػػالمراد ذف مػ ػػف هػ ػػذا اجسػ ػػتعااـ ةوووتػ ػػل ج مجػ ػػازه ،

كالػػدلوؿ عمػ ذلػػؾ سػػواؽ ا وػػض ٌياػػا خطػػاب لمرسػػكؿ صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ ف
وسالاـ  :هؿ سممكا ـ ج  ،فإذا سممكا فود اهتدكا  ،عكا ٌج فما عموؾ ٌج ال ّغ

)ُ) معايي الورف ُ.ُْْ/
)ِ) الدر المصكف ّ.ّٗ/

)ّ) معايي الورف عكاع ار ل ُ.ِّٗ/
)ْ) الك اؼ ُ.ِّْ-ُّْ/
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ُِ-التعجب  :كةالكا مجيّ همزة اجستعااـ معي التعجػب فػي ةكلػل
كً
كؼ ىة ىذ ىر اٍل ىم ٍػك ًت){ال ورة :
وف ىخ ىريجكٍا ًمف ًد ىو ًارًه ٍـ ىك يه ٍـ يلي ه
تعال ) :ىلى ٍـ تىىر ًلى الذ ى
ِّْ} ف ص ك معيػ التعجػب فاػك معيػ السػواؽ  ،ةػاؿ الزمخ ػرم ))) :ىلى ٍػـ
تىىر) تورور لمف سمع وصتاـ مف هؿ الكتاب ك خ ار ايكلوف  ،كتعجوب مف
)ُ)
اياـ))

كةد جعؿ ا ف ه اـ همزة اجستعااـ لمتعجب فػي ةكلػل تعػال ) :ىلى ٍػـ تى ىػر
ػؼ مػ ػ كد الظلػ ػ كؿ كلى ػػك ى ػػاّ لىجعمى ػػل س ػ ً
ػاكنيا ذيػ ػ كـ ىج ىعٍم ىي ػػا ال ك ػ ٍػم ىس ىعمى ٍو ػ ًػل
ًلىػ ػ ىرل ػ ى
ىى ي ى
ى ٍ
ػؾ ىك ٍو ػ ى ى
وّ){العرةػ ػػاف  )ِ)}ْٓ :ويمػ ػػا جعماػ ػػا الزرك ػ ػػي لمتي وػ ػػل كالتػ ػػذكور)ّ) كهمػػ ػزة
ىدلً ن
اجسػػتعااـ هيػػا كفػػي كػػؿ مكإػػع لوسػػت لمتعجػػب كج لمتي وػػل كج لمتػػذكور  ،ػػؿ

هذه المعايي ف صةت معايي السواؽ كةس ما فاماا الوائؿ اا .

كالةوووػػض كف اجسػػتعااـ لإليكػػار فػػي ا وتػػوف  ،فاروػػد فػػي ايكلػ  :ةمػػؿ

طػػب الػػذم عمػػـ وصػػتاـ عم ػ عػػدـ يكػػار مػػا عمػػـ  ،م  :ةمم ػل عم ػ
المخا ى

ا ةػرار مػػا عمػػـ  ،ك روػػد فػػي الذايوػػض ةمػػؿ ىمػػف عمػػـ ةوووػػض مػ ٌػد الظػػؿ كسػػككيل
عم ػ عػػدـ يكػػار مػػا عممػػل  ،م  :ةممػػل عم ػ ا ة ػرار مػػا عمػػـ  ،كعٌػػر عػػف

عممػػا كصػػؿ لػ درجػػض الووػػوف  ،وكػػكف
العمػػـ الرؤوػػض ؛ ٌ
ييػػل ىمػػف عمػػـ ال ػػيّ ن
كايل ةد ره .
ٌ
كهػػذا هػػك الم ػراد مػػف هم ػزة اجسػػتعااـ المجػػازم  ،ا يكػػار ك ا ة ػرار  ،كمػػا

المعايي التي ذكركها فاي معػايي السػواؽ  ،كلوسػت معػايي الامػزة  ،كهػذا مػا
د كؿ عموػل كػّـ هػؿ المغػػض يعسػاـ  ،فػالمرادم مػع كيػػل ذكػر كف همػزة اجسػػتعااـ
تػػرد لممعػػايي ا توػػض  :التسػػكوض  ،كالتوروػػر  ،كالتػػك وه  ،كالتةووػػؽ  ،كالتػػذكور ،
)ُ) الك اؼ ُ ِٖٔ/كويظػر  :يػكار التيزوػؿ ُ ُْٖ/كمػدارؾ التيزوػؿ ص ُِٔ كالتةروػر
كالتيكور ِْٓٓ-ْْٓ/

)ِ) ويظر  :مغيي الم وب ُ. ُٖ/
)ّ) ويظر  :ال رهاف ص ٕٗٗ.
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كالتادوػػد  ،كالتي وػػل  ،كالتعجػػب  ،كاجسػػت طاّ  ،كا يكػػار  ،كالػػتاكـ

)ُ)

ةػػاؿ ة ػػؿ

يخر ةسب المواـ  ،كايصؿ في
ذلؾ )) :ذـ كف همزة اجستعااـ ةد ترد لمعاف ى
)ِ)
جموع ذلؾ معي اجستعااـ))

فمػػا يسػ لمي اجسػػتعااـ المجػػازم روػػد ػػل فػػي كػػؿ مكإػػع  ،التوروػػر  ،ك
صػ لػرح ػػل ،
ا يكػػار  ،كةػػد ةص ػره عإػػاـ عم ػ ايكؿ دكف الذػػايي  ،كهػػذا مػػا ي
ةاؿ المرادم )) :كذكر عض اليةػكووف كف التوروػر هػك المعيػ المػّزـ لمامػزة
في غالب هذه المكاإع المػذككرة  ،ك كف غوػره مػف المعػايي كػالتك وه كالتةووػؽ
)ّ)

مر ةكؿ المرادم )) :التورور  :كهك تكةوؼ
كةد ك

ويجر مع التورور))
كالتذكور ٌ
المخاطىب عم ما وعمـ ذ كتل ك يعول)))ْ) كةكؿ ا ف ه اـ )) :كالتورور معياه

 :ةممػػؾ المخاطىػػب عم ػ ا ة ػرار كاجعت ػراؼ ػػامر ةػػد اسػػتور عيػػده ذ كتػػل ك
يعول)))ٓ) لذلؾ لـ وجعؿ السوكطي المعايي التي يذ ًكرت لّستعااـ المجازم مف

معايي الامزة

)ٔ)

كالجػػدور الػػذكر ٌف المعػػايي المػػذككرة جموعاػػا معػػاف مجازوػػض  ،كةػػد
ػت ف ػػي كت ػػا ي  :ج كج ػػكه كج يظ ػػائر  ،كف م ػػف عّم ػػات المع ػػايي الةوووو ػػض
كوي ػ ي
لمةرؼ ف ج تر ط وياا صمض مجاز .
فامزة اجستعااـ في الورف الكروـ لوست مػف ايلعػاظ الم ػتركض  ،فاػي

عم ػا ج وعممػػل المسػػتع ًاـ ،
لػػـ تسػػتعمؿ ٌج لمعي ػ اجس ػتعااـ  ،كمػػا اجسػػتعااـ ٌ
طب عم الجكاب لوعمـ ميل السػائؿ مػا وجامػل  ،عكا كمػا
كالغرض ميل ةمؿ المخا ى
)ُ) ويظر  :الجي الدايي ص ُّّّ-
)ِ) الجي الدايي ص ُّ.
)ّ) الجي الدايي ص ّْ.
)ْ ) الجي الدايي ص ِّ.ّّ-
)ٓ) مغيي الم وب ُ.ُٖ/

)ٔ) ا تواف في عمكـ الورف ص ِِِ كويظر  :مغيي الم وب ُ. ُّ/
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اجستعااـ ع كما وعممل المستع ًاـ  ،كالغرض ميل ةمؿ المخاطىػب عمػ

يكػار مػا

جػ ػػاّ عػ ػػد الام ػ ػزة  ،ك ا ة ػ ػرار يعوػ ػػل ك ذ اتػ ػػل ؛ لو ػ ػػترؾ الطرفػ ػػاف السػ ػػائؿ

كالمسؤكؿ ا ةرار ك ا يكار .

ِ-إذ  :ذكػػر اليةػػاة كف ) ذ) لعػػظ م ػػترؾ كردت فػػي المغػػض عم ػ سػػتض

كجل هي :
ُ -ف تك ػػكف ظرفن ػػا لم ػػزمف الماإ ػػي كهػ ػػك الغال ػػب ك ػػالتي ف ػػي ةكلػػػل

غ يةميكى ىيا ى ٍع ىد ً ٍذ ىه ىد ٍوتىىيا){ ؿ عمراف }ٖ :
)ر ىكيا جى تيًز ٍ
تعال  :ى
ِ ))-ف تكػػكف ظرفنػػا لمػػا وسػػتوى ؿ مػػف الزمػػاف معي ػ ) ذا) ذهػػب ل ػ
)ُ)

ؼ
ذلؾ ةكـ مف المتاخروف مياـ ا ف مالؾ  ،كاستدلكا وكؿ ا﵀ تعال ) :فى ىس ٍك ى
يخػ ػػر ،
ػكف {َٕ} ًًذ ٍ
ىع ىي ًاة ًا ٍـ){غػ ػػافر  }ُٕ-َٕ :ك آوػ ػػات ى
ايغػ ػػّ يؿ ًفػ ػػي ٍ
ىو ٍعمى يمػ ػ ى
كذهػػب كذػػر المةووػػوف ل ػ

كف ) ذ) ج توػػع مكةػػع ) ذا) كج ) ذا) مكةػػع ) ذ) ،

كه ػػك ال ػػذم ص ػػةةل المغار ػػض  ،ك ج ػػا كا ع ػػف ه ػػذه ا و ػػض كيةكه ػػا ػ ك
ػاف ايم ػػكر

موطكعػا اػا يعل ىػر عياػا معػظ
المستو مض ل كما كايػت فػي خ ػار ا﵀ تعػال متووكىيػض
ن
)ِ)
الماإي  ،ك اذا جاب الزمخ رم كا ف عطوض كغورهما))

اسما لمزمف المستو ؿ يةك ةكلل تعال :
كةاؿ ا ف ه اـ  )) :ف تككف ن
ىخ ى ىارىها){الزلزلػ ػ ػػض  }ْ :كالجماػ ػ ػػكر ج وذ تػ ػ ػػكف هػ ػ ػػذا الوسػ ػ ػػـ ،
) ىو ٍك ىمئًػ ػ ػ وػذ تي ىة ػ ػ ػ لد ي
ث ٍ
صػػ ً
ػاه ٍـ
كوجعم ػ ػػكف ا و ػ ػػض م ػ ػػف ػ ػػاب ةكل ػ ػػل تع ػ ػػال  ) :ىكيي ًع ػ ػ ىػه ًف ػ ػػي ال ح
ػكر فى ىج ىم ٍع ىي ػ ػ ي
ىج ٍم نعػػا){الكاؼ  }ٗٗ :عيػػي مػػف تيزوػػؿ المسػػتو ؿ الكاجػػب الكةػػكع ميزلػػض مػػا ةػػد
ايغػّ يؿ ًفػي
ػكف {َٕ} ًًذ ٍ
كةع  ،كةد يوةتىج لغورهـ وكلل تعال ) :فى ىس ٍػك ى
ؼ ىو ٍعمى يم ى

)ُ) ويظر  :الجي الدايي ص ُُٖٖٓٔ-كمغيي الم وب ُ َٖ/كال رهػاف فػي عمػكـ الوػرف
ص ُِٖ كا تواف في عمكـ الورف ص ِِِ

)ِ) الجي الدايي ص ُٖٖ .
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ىع ىيػ ً
ػاة ًا ٍـ) فػ ك
ػكف) مسػػتو ؿ لعظنػػا كمعي ػ لػػدخكؿ ةػػرؼ التيعػػوس عموػػل ،
ٍ
ػإف ى
)و ٍعمى يمػ ى
)ُ)
كةد عمؿ في ) ذ) فومزـ ف وككف ميزلض ) ذا)))

ػكف) لػـ وعمػؿ
كلوس ايمر ما ايتا لول كّـ ا ف ه اـ  ،ك كف ى
)و ٍعمى يم ى
ػردا
فػي ) ذ) ػػؿ معمكلػػل مةػػذكؼ  ،ككذوػ نا
ػر مػػا جػاّ العمػػـ فػػي الوػػرف الكػروـ مجػ ن

مػػف مععكلػػل  ،مػػف جػػؿ ف وػػدؿ عم ػ عمامػػل عكا اامػػل  ،كوكلػػل تعػػال ) :ىج
ًكياػػـ هػػـ ال حسػػعىااّ كلىػ ًػكف جك وعمىمػػكف){ال ورة  }ُّ :كةكلػػل تعػػال ) :كةىػ ى ك ً
وف
ػاؿ الػػذ ى
ىٍ ي ى
يٍ يي
ى
ى ى
ػكف لىػ ٍػكجى يو ىكمل يم ىيػػا المٌػػلي ٍىك تىاٍتً ىويػػا ىو ػضه){ال ورة  }ُُٖ :كةكلػػل تعػػال  ) :ىع ػ كـ
جى ىو ٍعمى يمػ ى
ً
ًً
كً
ًً
كف
كف {ّ} ىكػّ ىس ىػو ٍعمى يم ى
كف {ُ} ىع ًف الكي ىًإ اٍل ىعظوـ {ِ} الذم يه ٍـ فول يم ٍختىمعي ى
ىوتى ىساّلي ى
كف){الي ا }ٓ-ُ :
{ْ} ذيكـ ىكّ ىس ىو ٍعمى يم ى
ايغ ػػّ يؿ) كال ػػذم ة كس ػػف ه ػػذا ت ػػووف
كج ػػاّ ف ػػي ال ػػدر المص ػػكف ًً))) :ذ ٍ
خراج ) ذ) عػف

ةمت  :كج ةاجض ل
كةكع الععؿ فايخرج في صكرة الماإي  ،ي
مكإكعاا  ،ؿ هي اةوض عم دجلتاا عم المإي  ،كهي ميصك ض وكلػل :

كف) يصب المععكؿ ػل  ،م  :فسػكؼ وعممػكف وػكـ الووامػض كةػت
)فى ىس ٍك ى
ؼ ىو ٍعمى يم ى
ايغّؿ في عياةاـ  ،م  :كةت س ب ايغّؿ  ،كهي المعاصي التػي كػايكا
وععمكياػ ػػا فػ ػػي الػػػديوا  ،كاكيػ ػػل ةوػ ػػؿ  :سػ ػػوعرفكف كةػ ػػت معاصػ ػػواـ التػ ػػي تجعػ ػػؿ
ايغػػّؿ فػػي عيػػاةاـ  ،كهػػك كجػػل كاإ ػ  ،غاوػػض مػػا فوػػل التصػػرؼ فػػي ) ذ)

جعماػػا مععػػكنج اػػا  ،كج وإػػر ذلػػؾ  ،فػ ك
ػإف المعػػر وف غالػػب كةػػاتاـ ووكلػػكف :

ػدر  ،م :
ػدر  ...كج كػكزكا ف وكػكف ميصػكنا ػػ)اذكر) مو نا
ميصكب ػ)اذكر) مو نا
)ِ)
اذكر لاـ كةت ايغّؿ لوخافكا ك يزجركا))
فػ) ذ) في هذا الكجل جيّ اا لمتع ور عػف المسػتو ؿ صػكرة الماإػي

لتةوؽ كةكعل عكايزالل ميزلض ما ةػد كةػع  ،فاػي كالكجػل السػا ؽ اسػتعممت لمػزمف

الماإي .

)ُ) مغيي الم وب ُ.ُٖ/
)ِ) ٗ. ْٗٓ-ْْٗ/
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ػاؿ ىوػا
اّيػا ةى ى
ّ ))-ف تككف لمتعموػؿ  ،كوكلػل تعػال  ) :ىةتكػ ً ىذا ىج ى
ً
وف {ّٖ} ىكلىف ىويعى ىع يك يـ اٍل ىو ٍكىـ ًذ ظكمى ٍمػتي ٍـ
ى ٍويي ىكى ٍو ىي ىؾ ي ٍع ىد اٍل ىم ٍ ًرةى ٍو ًف فى ً ٍئ ىس اٍلوى ًر ي
ً
ًفػػي اٍل ىع ػ ىذ ً
كف ىه ػ ىذا
كف {ّٗ} كةكلػػل تعػػال  :ى ع
)كًا ٍذ لىػ ٍػـ ىو ٍاتىػ يػدكا ًػػل فى ىسػ ىػوويكلي ى
اب يم ٍ ػػتىًريك ى
ً ٍف ه ً
وـ){ايةواؼ  }ُُ :كاختًمًؼ في ) ذ) هذه فذهب عض المتػاخروف لػ
ؾ ةىد ه
كيسب لػ سػو كول كص كػرح ا ػف
كياا تجردت عف الظرفوض كتمةإت لمتعموؿ  ،ي
ػت
لى ٍو ى
ىكي يك ٍػـ

مالؾ في عض يسه التساوؿ ةرفوتاا  ،كذهػب ةػكـ مػياـ ال ػمك وف لػ
ج تخرج عف الظرفوض  ،ةاؿ عإاـ  :كهك الصةو ))

)ُ)

كياػا

)كلىػف ىوػيعى ىع يك يـ اٍل ىو ٍػكىـ ًذ
كةاؿ ا ف ه اـ  )) :ف تككف لمتعموؿ  ،يةػك  :ى
ظكمىم ػػتيـ ىكي يك ػػـ ًف ػػي اٍل ىعػ ػ ىذ ً
كف) م  :كل ػػف و ػػيععكـ الو ػػكـ ا ػػتراككـ ف ػػي
اب يم ٍ ػػتىًريك ى
ٍ
ٍ ٍ
العذاب  ،يجؿ ظممكـ في الديوا كهؿ هذه ةرؼ ميزلػض جـ العمػض  ،ك ظػرؼ
كالتعموؿ مستعاد مف ةكة الكّـ  ،فإكيل ذا ةوؿ  :إػر تل ذ سػاّ  ،ك روػد ػػ) ذ)

الكةت اةتإػ ظػاهر الةػاؿ كف ا سػاّة سػ ب الإػرب  ،ةػكجف  ،عكاكيمػا ورتعػع
السػ ػؤاؿ عمػ ػ الو ػػكؿ ايكؿ  ،فإكي ػػل ل ػػك ةو ػػؿ  :ل ػػف و ػػيععكـ الو ػػكـ كة ػػت ظممك ػػـ

ػتعادا ؛ جخػػتّؼ زميػػي الععمػػوف ،
اج ػػتراؾ فػػي العػػذاب  ،لػػـ وكػػف التعموػػؿ مسػ ن
كاؿ في ا وض كهك كف ) ذ) ج ت دؿ مػف الوػكـ جخػتّؼ الزمػايوف ...
كو و
ك
كممػػا ةممػػكه عم ػ التعموػػؿ ةكلػػل تعػػال  ) :ى عكًاًذ ٍ
اعتىىزٍلتي يمػ ي
كف ً ٌج المػػلى
ػكه ٍـ ىك ىمػػا ىو ٍعيػ يػد ى
)ِ)
فىاٍككا ًلى اٍل ىكا ً
ؼ){الكاؼ ))}ُٔ :
ٍ
ي
ج وصػ ػ جع ػػؿ ) ذ) مطا و ػػض لمعيػ ػ كة ػػت  ،كف المعيػ ػ وختم ػػؼ ل ػػك

جعميا ا وض تودور  :كلف ويععكـ الوكـ كةت ظممكـ ا تراككـ في العػذاب  ،ػؿ
هك معي ركوؾ كتركوب ركوؾ  ، ،ؿ هذا التودور ج وعٌر عػف معيػ ا وػض ،
كهػػذا مػػا وؤكػػد مػػا ةمتػػل غوػػر مػرة  :كف المعػػظ الوريػػي ج وطػػا ؽ معيػػاه ٌج المعػػظ

يعسل .

)ُ) الجي الدايي ص ُٖٖ.ُٖٗ-
)ِ) مغيي الم وب ُ.ّٖ-ِٖ/
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كجعػؿ ) ذ) لمتعموػػؿ ؛ يكيػل صػ ٌ ف تكػكف ميزلػػض جـ العمػض  ،ك ميزلػػض
ةكليػػا  :لػػف وػػيععكـ الوػػكـ ؛ يكيكػػـ ظممػػتـ  ،جػػاّ مػػف توػػارب معي ػ التػػركو وف ؛
م  :جػػاز ف توػػع جـ العمػػض مكةػػع ) ذ) هيػػا ؛ يكيامػػا توار ػػا فػػي العائػػدة  ،كةػػد

ٌكػػد الزجػػاج هػػذه الوإػػوض وكلػػل )) :كالةػػركؼ ةػػد توار ػػت ف ػي العائػػدة  ،فػ يػو ح
ظف
)ُ)
الإعوؼ العمـ المغض كف معياهما كاةد))
فاةكؿ كما ةاؿ ك
اف جعؿ ) ذ) ميزلض جـ العمض في ةكلل تعال  ) :ىكلىف
ىوػػيعى ىع يك يـ اٍل ىوػ ٍػكىـ ًذ ظكمى ٍمػػتي ٍـ) لػػوس ػػيّ  ،كالػػذم كةػػع هػػؿ المغػػض كالتعسػػور اػػذا
الػػكهـ كف جـ العمػػض ةار ػػت هيػػا ) ذ) فػػي العائػػدة ؛ فػػوظف الإػػعوؼ العمػػـ المغػػض
كياػػا معياهػػا فػػي هػػذا التركوػػب  ،كهػػي لوسػػت معياهػػا ؛ دجلػػض عػػدـ ةصػػكؿ

يخر.
هذه العائدة في تراكوب ى

ل ػػذا يج ػػد ا ػػف ه ػػاـ يعس ػػل ورج ػػع ع ػػف الو ػػكؿ التعمو ػػؿ  ،فوو ػػكؿ ف ػػي

ػت
الصػػعةض يعسػػاا )) :كالجماػػكر ج وذ تػػكف هػػذا الوسػػـ كةػػاؿ ػػك العػػت  :راجعػ ي
ار في ةكلػل تعػال  ) :ىكلىػف ىوػيعى ىع يك يـ اٍل ىو ٍػكىـ ًذ ظكمى ٍمػتي ٍـ) مست ػكّن ػداؿ
ا عمي مرنا
صػػؿ ميػػل كف الػػديوا كا خػرة متصػػمتاف  ،ك كيامػػا
) ذ) مػػف الوػػكـ  ،فػػآخر مػػا تة ك

ػاف الوػكـ مػاض  ،ك ك ك
فػي ةكػـ ا﵀ تعػال سػكاّ  ،فك ك
ػاف ) ذ) مسػتو مض ايتاػ

كةوؿ  :المعي  :ذ ذ ػت ظممكػـ  ،كةوػؿ  :التوػدور  :عػد ذ ظممػتـ  ،كعموامػا
)ِ)

وإا فػ) ذ) دؿ مف الوكـ))
ن
ػت :
فالصةو كف ) ذ) اةوػض عمػ ا اػا  ،ةػاؿ الزمخ ػرم )) :فػإف ةم ى
ك
ػت  :معيػػاه  :ذ صػ ك ظممكػػـ كت ػوكف  ،كلػػـ و ػػؽ لكػػـ
مػػا معيػ )ًذ ظمى ٍمػػتي ٍـ) ؟ ةمػ ي

)ُ ) معايي الورف عكاع ار ل ُ.ُّٓ/
)ِ) مغيي الم وب ُ.ّٖ/
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كج يةػػد ػ اض فػػي كيكػػـ كيػػتـ ظػػالموف  ،كذلػػؾ وػػكـ الووامػػض  ،ك) ذ) ػػدؿ مػػف
)ُ)

الوكـ كيظوره  :ذا ما ايتس يا لـ تمديي لئومض  ،م  :ت وكف يي كلد كرومض))
كةػػاؿ العك ػػرم )) :ةكلػػل تعػػال  ) :ىكلىػػف ىوػػيعى ىع يك يـ اٍل ىوػ ٍػكىـ ًذ ظكمى ٍمػػتي ٍـ) ف ػػي
العاعػػؿ كجاػػاف  :ةػػدهما ) :ىكي يكػ ٍػـ) كمػػا عممػػت فوػػل  ،م  :ج وػػيععكـ تاسػػوكـ

فػي العػذاب  ،كالذػايي  :ف وكػػكف إػمور التميػي المػػدلكؿ عموػل وكلػل تعػػال :
ت ى ٍويًي ىكى ٍو ىي ىؾ ي ٍع ىد اٍل ىم ٍ ًرةى ٍو ًف) م  :لف ويععكـ تميي الت اعد  ،فعمػ
)ةى ى
اؿ ىوا لى ٍو ى
هػػذا وكػػكف )ىكي يكػػـ) معي ػ  :يكيكػػـ  ،فا كمػػا ) ذ) فم ػػكمض ايمػػر ؛ يكياػػا ظػػرؼ
زماف  ،كلف ويععكـ كفاعمل كالوكـ المذككر لوس ماض  ،كةاؿ ا ف جيػي فػي
مساّلتل ا عمي  ...كةاؿ غوػره  :الكػّـ مةمػكؿ عمػ المعيػ  ،كالمعيػ

كف

ذ ػػكت ظمماػػـ عيػػدهـ وكػػكف وػػكـ الووامػػض  ،فكاكيػػل ةػػاؿ  :كلػػف وػػيععكـ الوػػكـ ذ

وإ ػػا  ،كة ػػاؿ خ ػػركف  :التو ػػدور  :ع ػػد ذ
صػ ػ ظممك ػػـ عي ػػدكـ  ،فا ػػك ػػدؿ ن
الع ً
ذاب) كسر الامػزة
ظممتـ  ،فةذؼ المإاؼ لمعمـ ل  ...ي
كوور ً) :كي يكـ في ى
عمػ اجسػتئياؼ  ،كهػذا عمػ

كف العاعػؿ التميػي  ،كوجػكز عمػ هػذا ف وكػكف

العاعػػؿ ظممكػػـ ك جةػػدكـ  ،كةػػد دؿ عموػػل )ظىمى ٍمػػتي ٍـ) كوكػػكف العاعػػؿ المةػػذكؼ
)ِ)
مف المعظ هك العامؿ في ) ذ) ج إمور العاعؿ))
فػ) ذ) في هذا الكجػل لوسػت لمتعموػؿ  ،ػؿ هػي كػالكجاوف السػا ووف لمػا

مإػ مػػف الزمػػاف  ،كاسػػتعماؿ ) ذ) الدالػػض عمػ الػػزمف الماإػػي مػػر موصػػكد

ةػ ٌػد ذاتػػل ؛ يكيػػل س ػ ةايل راد ف وعمػػؽ عػػدـ ميععػػتاـ ظمػػـ ةػػد مإ ػ  ،فمػػف
وػ ػػيععاـ ال ةػ ػػث عمػ ػػا ويجػ ػػواـ مػ ػػف العػ ػػذاب ٌج ذا اسػ ػػتطاعكا رجػ ػػاع الػ ػػزمف

الماإػػي ؛ ذلػػؾ لووطػػع لاػػـ ك ػ ٌؿ مػػؿ فػػي اليجػػاة  ،كذمػػض ةإػػوض خػػرل تزوػػدهـ
واس ػػا كه ًم ػػا كةسػ ػرة كف التركو ػػب الوري ػػي غكو ػػب فاع ػػؿ م ػػا و ػػيععاـ  ،كه ػػك م ػػر
ن
)ُ) الك اؼ ْ. ِْٕ/
)ِ) الت واف ِ.ّٖٗ/
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وإا ،فوػد خعػاه ةتػ راح هػؿ المغػض كاليةػك كالتعسػور و ةذػكف عيػل
موصكد ن
كلـ وتعوكا عم تعوويل .
لكي ػ ػػل ػ ػػاع
ك رل ٌف اس ػ ػػتعماؿ ) ذ) معيػ ػ ػ التعمو ػ ػػؿ خطػ ػ ػاه لغ ػ ػػك ا
مٌ ،
استعمالل عيد المتاخروف كالمةدذوف ك يا مف وياـ .
ْ -ف تككف لممعاجاة

)ُ)

كج اهد لاا في الورف الكروـ .

ٓ -ف تكػػكف ازئػػدة لمتككوػػد ك معيػ ةػػد  ،ذهػػب لػ ذلػػؾ ػػك ع وػػدة
ػؾ لًٍممّىئً ىك ًػض ًليػي ج ً
اعػ هؿ
)كًا ٍذ ةى ى
كا ف ةتو ض  ،كجعّ مف ذلؾ ةكلل تعػال  :ى ع
ى
ػاؿ ىرح ى ى
)ِ)
ًفي اي ٍىر ً
ض ىخمًوعىضن)
ً ً ً
ػج يدكٍا ىد ىـ ){ال وػ ػرة }ّْ :
ة ػػاؿ ػػك ع و ػػدة  )) :ى ع
اس ػ ي
)كًا ٍذ يةٍم ىي ػػا لٍم ىمّىئ ىك ػػض ٍ
معي ػػاه  :كةمي ػػا لممّئك ػػض  ،ك) ذ) م ػػف ة ػػركؼ الزكائ ػػد)))ّ) كة ػػاؿ ا ػػف ةتو ػػض :
ػؾ لًٍم ىمّىئً ىك ػ ًػض) راد كة ػػاؿ ر ػػؾ لممّئك ػػض  ،ك) ذ) تػ ػزاد  ،كالمعيػ ػ
ػاؿ ىرح ػ ى
)))كًا ٍذ ةى ػ ى
ىع
ػت فػػي كتػػاب الم ػػكؿ)) )ْ) كةػػاؿ )) :ك) ذ) ةػػد تػزاد كوكلػػل
لواؤهػػا عمػ مػػا ويػ ي
اف ج ٍ يً ًػل){لوماف :
)كًا ٍذ ةى ى
اؿ ىر ى
)كًا ٍذ ةى ى
حؾ ًلٍم ىمّىئً ىك ًض) كةكلل تعال  :ى ع
تعال  :ى ع
اؿ لي ٍو ىم ي
)ٔ)
ُّ} م  :كةاؿ)))ٓ)كةاؿ ا ف ه اـ )) :كلوسا الوكجف يّ))
كةػػد ةػػاؿ ة ػػؿ ذلػػؾ الزجػػاج )) :ةػػاؿ ػػك ع وػػدة  ) :ذ) هػػا هيػػا ازئػػدة ،

كهذا ةداـ مف ي ع ودة ؛ ك
يف الورف ج وي غي ف يوتكمـ فول ٌج غاوػض تجػرم
ػؽ  ،ك) ذ) معياه ػػا الكة ػػت  ،كه ػػي اس ػػـ فكو ػػؼ وك ػػكف لغ ػ نػكا كمعياه ػػا
لػ ػ الة ػ ٌ
)ُ) ويظر  :الجي الدايي ص ُٖٗ كمغيي الم وب ُ.ّٖ/

)ِ) ويظر  :الجي الدايي ص ُُُِٗٗ-كمغيي الم وب ُ ّٖ/كال رهػاف فػي عمػكـ الوػرف
ص ُّٖ كا تواف في عمكـ الورف ص ِِْ.ِِٓ-

)ّ) مجاز الورف ص ِٖ.

)ْ) تعسور غروب الورف ص ْٓ.

)ٓ) تاكوؿ م كؿ الورف ص ُٖٓ.

)ٔ) مغيي الم وب ُ ّٖ/كويظر  :ا تواف في عمكـ الورف ص ِِْ. ِِٓ-
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الكة ػػت؟! كالةج ػػض ف ػػي ) ذ) كف ا﵀ تع ػػال ذك ػػر خم ػػؽ الي ػػاس كغو ػػرهـ  ،فكاكي ػػل
ةػ ػ ػػاؿ  :ا تػ ػ ػػد خموكػ ػ ػػـ ذ ةػ ػ ػػاؿ ر ػ ػ ػػؾ لممّئكػ ػ ػػض ً) :ليػ ػ ػػي ج ً
اع ػ ػ ػ هؿ ًفػ ػ ػػي اي ٍىر ً
ض
ى
)ُ)
ىخمًوعىضن)))
فػ) ذ) في هذا الكجل لوست ازئػدة لمتككوػد كلوسػت معيػ ةػد  ،ػؿ هػي

كايكجل السا وض لما مإ مف الزماف .

ٔ -ف تككف ةرؼ جزاّ كػ) ف) ال رطوض

)ِ)

رط ف توترف اا ما

كو دك كف ) ذ ما) هي ) ذا) ال رطوض كةعت عدها )ما) الظرفوض الزمايوض كودؿ
عم

ذلؾ كياا عيد اليةاة مرك ض مف ) ذ) ك )ما)  ،كهي داة رط تجزـ

فعموف  ،كةد )) :اختمؼ اليةكوكف فواا فذهب سو كول ل

كياا ةرؼ كػ) ف)

ال رطوض  ،كذهب الم رد كا ف السراج ك ك عمي كمف كافواـ ل
عم

كياا اةوض

اسموتاا  ،عكا كف مدلكلاا مف الزماف صار مستو نّ عد ف كاف
)ّ)

ماإوا))
ن

كهذا اجخػتّؼ جػاّ فومػا و ػدك لكػكف ) ذمػا) صػماا ) ذا) ال ػرطوض ك

)مػػا) الظرفوػػض الزمايوػػض فمػػف لةػػظ الجػػزّ ايكؿ مػػف هػػذا ايصػػؿ جعماػػا ةرفن ػا
اسما معي الظرؼ.
ميزلض ) ف) ال رطوض كمف لةظ الجزّ الذايي جعماا ن
فمعؿ ) ذما) صماا ) ذا ما) ٌج كف العرب عمدكا في مذمض معويض لػ

توكوض رطوض ) ذا) وطع ةركض خرها لوكافوكا ذلؾ دجلػض )مػا) عمػ العمػكـ ،
ةككا ال رط اسػكاف ) ٍذ) جزمػت فصػارت مذػؿ ) ف) فػي لعظاػا كجزماػا ،
ٌ
فمما ٌ
عكإػا عياػا ) ف مػػا) التػػي ترسػػـ
كلػػـ وسػػتعمماا الوػػرف الكػروـ ؛ يكيػل اسػػتعمؿ
ن
عد ا دغاـ ) كما) كهي معي ) ذما) ك ةكل مياا صالض .

)ُ) معايي الورف عكاع ار ل ُ.َُُ/

)ِ) ويظر  :رصؼ الم ايي ص ُُْْٖٗ-كالجي الدايي ص َُُُٗٗ-كمغيي الم وػب
ُٖٕ/

)ّ) الجي الدايي ص َُٗ.ُُٗ-
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(إذ) ك(إذا)  :م ػ ٌػر ة ػػكلاـ ػ ك
ػاف ايص ػػؿ ف ػػي ) ذ) ف تك ػػكف ظرفن ػػا لم ػػا
مإػ  ،كةػػد تجػػيّ مذػػؿ ) ذا) ظرفنػػا لمػػا وسػػتو ؿ  ،كالةوووػػض كف ) ذ) ج تكػػكف
ٌج ظرفػػا لمػػا مإ ػ  ،كمػػا د ٌؿ مياػػا عم ػ اجسػػتو اؿ  ،فاػػك مػػف ػػاب التع وػػر
عف المستو ؿ صوغض الماإي ؛ لتةوؽ كةكعل  ،كهػك كذوػر فػي الوػرف الكػروـ

 ،كما ) ذا) فتجيّ لما مإ كلما وسػتو ؿ عمػ ةػد سػكاّ  ،كج ع ػرة فػي هػذا

لكف ذمض فرؽ ساسي وياما لـ وتةدث عيػل اليةػاة كالمعسػركف  ،كهػـ
العرؽ ٍ ،
وصػ ٌػرةكف ػ ك
ػاف ) ذ) تجػػيّ مذػػؿ ) ذا) فومػػا وسػػتو ؿ  ،كهػػك كف ) ذا) اسػػتذياّ
العجائوض ج تجيّ جك يمإ كميض معي ال رط  ،كمػا ) ذ) فاػي ظرفوػض فةسػب ،
مجػػردة مػػف معي ػ ال ػػرط كمػػف لكازمػػل ٌ ،ج ٌيػػل ةػػد جػػاّت فػػي مكاإػػع تعوػػد

معي ػ ال ػػرط

ػػرط وختمػػؼ  ،كلػػـ وتةػػدث اليةػػاة عػػف كركد هػػذه ايداة اػػذ

كردت موتريػػض ػػ)لـ) فػػي ةكلػػل تعػػال :
المعيػ فػػي الوػػرف الكػروـ  ،مػػع كيػػل ةػػد
ٍ
ػؾ ًعيػ ىػد المكػ ًػل يهػ يػـ
ػاؤكا ىعمى ٍوػ ًػل ًا ٍىرى ىعػ ًػض ي ػػاى ىداّ فى ػًإ ٍذ لىػ ٍػـ ىو ػاٍتيكا ًال ح ػػاى ىداّ فىا ٍيكلىئًػ ى
)لىػ ٍػكج ىجػ ي
ً
فس ػرها الط ػػرم وكلػػل )) :فػػإذا لػػـ وػػاتكا ال ػػاداّ
اٍل ىكػػاذي ى
كف){اليكر  }ُّ :كةػػد ٌ
ً
اير عض  ...فىايكلىئً ىؾ ًع ى ك ً
كف)) )ُ) فجعػؿ ) ذ لػـ) معيػ ) ذا لػـ)
يد المل يه يػـ اٍل ىكػاذي ى
ٍ
كجػػاّ ف ػػي ال ػػدر المص ػػكف ))) :فى ػًإ ٍذ لىػ ٍػـ ىوػ ػاٍتيكا)  ...كه ػػذا الكػػّـ ف ػػي ة ػػكة ػػرط
)ِ)
م
كجػ ػزاّ))
ٍ
ككردت ن
وإ ػػا ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال ) :ىى ٍ ػػعى ٍوتي ٍـ ىف تيوىػ ػ لد يمكا ى ػ ٍػو ىف ىو ػ ىػد ٍ
ً
و
ك
صػػّةى ك تيػكا ك
الزىكػػاةى
صػ ىػدةىات فى ػًإ ٍذ لىػ ٍػـ تى ٍع ىعمي ػكا ىكتىػ ى
ىي ٍجػ ىػكا يك ٍـ ى
ػاب المػػلي ىعمىػ ٍػو يك ٍـ فى ػاىة ي
ومكا ال ك ى
ً
ك
ك
كف){المجادلض  )ُّ :ػؿ جػاّت غوػر
وعكا الملى ىكىر يسكلىلي ىكالملي ىخ ً هور ً ىما تى ٍع ىممي ى
ىكىط ي
كف ً ٌج المكػلى فىػا يٍككا ًلىػ
موتريض ػ)لـ) في ةكلل تعال  :ى ع
)كًاًذ ٍ
اعتىىزٍلتي يم ي
ػكه ٍـ ىك ىمػا ىو ٍعي يػد ى
ً
لح لى يكـ لم ٍف ٍىم ًريكـ لم ٍرفىونػا){الكاؼ }ُٔ :
اٍل ىك ٍاؼ ىوي ي ٍر لى يك ٍـ ىرح يكـ لمف كرةمتل ي
كواىو ٍ

)ُ ) جامع ال واف ُٖ. ُُٕ/
)الدر المصكف ٖ. َّٗ/
)ِ ٌ
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جػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف )) :كجػ كػكز عإػػاـ ف تكػػكف ) ذ) لمتعموػػؿ م  :فػػاككا
)ُ)

لكيل ج وص ٌ ))
ل الكاؼ جعتزالكـ ٌواهـ  ،كهك ةكؿ موكؿ ٌ
يّ خر غوػر الػذم سػ ؽ ف ذكرتيػل فػي كتػا ي :
كةد ت كوف لي ا ف
ه

دراسات في اليةك الوريي  ،ومكف ف وة ٌؿ مةمٌل ك وإاؼ لول كهػك كف ) ذ)
كردت فػػي ال ػكاهد الوريوػػض المػػذككرة ػػرطوض ٌ ،ج كف ػػرطاا مػػاض  ،معيػ

كيل ةػد مإػ كةص ىػؿ ؛ لككياػا ج تسػتعمؿ ٌج ظرفنػا لمػا مإػ مػف الزمػاف ،
ػؾ
فاي عم ا اا في ك ٌؿ ةاجتاا  ،فوكلل تعال ) :فىًإ ٍذ لى ٍـ ىواٍتيكا ًال ح اى ىداّ فىا ٍيكلىئً ى
ً
ًع ى ك ً
كف) معياه  :ف عدـ ا توػاف ال ػاداّ ذا كةػع ك صػ هػذا
يد المل يه يـ اٍل ىكاذي ى
ايمػػر فػػي عػػداد الماإػػي فمػػـ تكػػف يتوجػػض مػػا ةصػػؿ ٌج هػػذا الج ػزاّ  ،كهػػك

الةكـ عمواـ الكػذب  ،كلػك اسػتعمؿ ) ذا) كةػاؿ  :عكاذا لػـ وػاتكا  ،يفػاد ال ػرط
معي ػ اجسػػتو اؿ  ،م  :وكػػكف الكػػّـ عم ػ ػػرط لػػـ وةصػػؿ عػػد  ،ك كيػػل ذا

ػر
ةصػػؿ فج ػزاؤه كػػذا  ،ك اسػػتعماؿ ) ذ) وعوػػد كف ال ػػرط ةػػد ةصػػؿ كصػػار مػ نا
ػكه ٍـ
ماإػ نػوا  ،ك كف الجػزاّ ةػػد كةػػع لكةكعػػل  ،ككػػذلؾ ةكلػػل تعػػال  :ى ع
)كًاًذ ٍ
اعتىىزٍلتي يمػ ي
كما وع يدكف ً ٌج المكل فىاٍككا ًلى اٍل ىكا ً
ػكه ٍـ)
ػؼ) جػاّ فػي التعسػور  :ى ع
)))كًاًذ ٍ
اعتىىزٍلتي يم ي
ى ى ى ٍي ى
ٍ
ى ي
ةاؿ ا ف ع اس  :هذا ةكؿ ومموخا  ،كهك رئوس صةاب الكاؼ  ...ك
فإف الوكـ
ك ػػايكا وع ػػدكف ا﵀ كوع ػػدكف مع ػػل لا ػػض  ،ف ػػاعتزؿ العتو ػػض ع ػػادة ا لا ػػض  ،كل ػػـ

وعتزل ػكا ع ػػادة ا﵀))

)ِ)

كالمعي ػ  :كف ومموخػػا خاطػػب صػػةا ل عػػد ف اعتزل ػكا

ةكماـ كما وع دكف مف دكف ا﵀  ،كف هذا اجعتػزاؿ مػا كيػل ةػد ةصػؿ ك صػ

اةعػ ػػا فػ ػػاككا ل ػ ػ الكاػ ػػؼ  ،كلػ ػػك اسػ ػػتعمؿ ) ذا) كةػ ػػاؿ  :عكاذا
مػ ػ نا
ػر مػ ػػا إػ ػ نػوا كك ن
اعتزلتمكهـ فاككا  ،لد كؿ ال رط عم اجستو اؿ  ،ك كيل لـ ووع عد كلكاف ومموخا
ةد خػاط اـ ػذلؾ ة ػؿ ف وعتزلػكا  ،ف ػاف ا ف العػرؽ ػوف ) ذ) ك) ذا) فػي ػاب

)ُ ) الدر المصكف ٕ. ْْٓ/
)ِ) زاد المسور ٓ.ٖٓ/
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ال ػػرط  ،كالةمػػد ﵀ عم ػ مليػػل كفإػػمل  ،كعم ػ هػػذا ايسػػاس وعسػػر اسػػتعماؿ

) ذ) مػف دكف ) ذا) فومػػا كػاف عمػ يةػك مػػا توػ كدـ كوكلػػل تعػال  ) :ىكلىػ ٍػك ىكيايػ ٍػـ ًذ
ك
الر يسػػك يؿ لى ىك ىجػ يػدكٍا المٌػلى تىككانػػا
اسػػتى ٍغعى ىر لىايػ يػـ ك
ػآؤ ى
اسػػتى ٍغعىيركٍا المٌػػلى ىك ٍ
كؾ فى ٍ
ظمى يم ػكٍا ىيعي ىسػػاي ٍـ ىجػ ي
ً
كؾ) يفاد كةكع
آؤ ى
وما){اليساّ  }ْٔ :ذا جعميا ) ذ) هيا رطوض كجكا اا ى
)ج ي
كرة ن
ييل ج ومكف
الظمـ فوما مإ مف الزماف  ،ك كيل ج ومكف عد ذلؾ تداركل ؛ ٌ
رج ػػاع م ػػا مإػ ػ  ،كل ػػك اس ػػتعمؿ ) ذا) كة ػػاؿ  :كل ػػك كيا ػػـ ذا ظممػ ػكا يعس ػػاـ

جػػاؤكؾ ؛ يفػػاد ال ػػرط معي ػ اجسػػتو اؿ كعػػدـ كةكعػػل عػػد  ،ككػػذلؾ جكا اػػا ،

كه ػػي تختم ػػؼ ع ػػف ) ذا) الت ػػي كردت لم ػػا مإػ ػ  ،كوكل ػػل تع ػػال  ) :ىةتكػ ػ ً ىذا
وؿ ىك ىىي ػ ٍا ًمػ ىػف
ػت ًػ ًػل ى ييػػك ً ٍسػ ىػرائً ى
ؽ ةىػ ى
ػت ىكيػػلي ج ًلً ػػلى ً ٌج الكػ ًػذم ىم ىيػ ٍ
ٍىد ىرىكػػلي اٍل ىغػ ىػر ي
ػاؿ ىميػ ي
ًً
وف){وكيس  }َٗ :فا وػػض اسػػتعماؿ ) ذا) فػػادت كةػػكع ػػرطاا كجكا اػػا
اٍل يم ٍسػػمم ى
فومػػا مإ ػ  ،كمػػا ) ذ) فعي ػػد اسػػتعمالاا تػػدؿ عم ػ

كف م ػػا إػػوعت لوػػل كه ػػك

تـ كةكعل ؛ يكياا لما مإ  ،كلوس كػذلؾ جكا اػا  ،كهػذا هػك ةػاؿ
ال رط ةد ٌ
ػؾ ًعيػ ىػد
ال ػكاهد التػي م كػر ذكرهػا  ،فوكلػل تعػال ) :فىػًإ ٍذ لى ٍػـ ىوػاٍتيكا ًال ح ػاى ىداّ فىا ٍيكلىئً ى
ً
كً
كعػ ػ حدهـ عي ػػد ا﵀ م ػػف
كف) وعو ػػد كف ال ػػرط ة ػػد مإػ ػ ككة ػػع  ،ى
الم ػػل يه ػ يػـ اٍل ىك ػػاذي ى
الكاذ وف سوككف جػزاّهـ ا ف كفػي المسػتو ؿ  ،ككػذلؾ ةكلػل تعػال ) :فىػًإ ٍذ
ً
ك
صػػّةى) وػػدؿ عم ػ كف ال ػػرط ةػػد مإ ػ
ومكا ال ك
تى ٍع ىعمي ػكا ىكتىػ ى
ػاب المػػلي ىعمىػ ٍػو يك ٍـ فى ػاىة ي
ك مػا كف ال ػرط ةػد ةصػؿ فوػد مػػرهـ ا﵀ إةامػض الصػّة عكاوتػاّ الزكػاة عكاطاعػػض
ا﵀ كرسكلل  ،كايمر ود ٌؿ عم اجستو اؿ .
لى ٍػـ
،

ػب عموػػل ةكػػـ صػػكلي ك ةاعػػدة ػػرعوض
كالكػػّـ اسػػتعماؿ ) ذ) ج يو ىرتكػ ي
ك
يف ػػرطاا وتعم ػػؽ وإػػػوض ة ػػد مإ ػػت كايوإ ػػت ؛ ل ػػذلؾ ج تص ػػم العمػ ػػؿ
مكج اا فوما وستو ؿ  ،كما ةصؿ هذا في ةكلل تعال  )) :ىكلى ٍك ىكياي ٍـ ًذ ظكمى يمكٍا
ً
ومػػا)
اسػػتى ٍغعى ىر لىايػ يػـ ك
ػآؤ ى
اسػػتى ٍغعىيركٍا المٌػػلى ىك ٍ
كؾ فى ٍ
ىيعي ىسػػاي ٍـ ىجػ ي
الر يسػػك يؿ لى ىك ىجػ يػدكٍا المٌػػلى تىككانػػا كرة ن
فجكاب ال رط مرت ط امر ةػد ايوإػ ج ومكػف ف وسػتمر  ،جرت اطاػا زمػاف
معويػػوف  ،مػػف ذلػػؾ اسػػتمرار كجػػكد الرسػػكؿ صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ ةًوػػا
كمكػػاف ٌ
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ػػوف ظا اري ػػي المس ػػمموف  ،عكا كيم ػػا العم ػػؿ مكج ا ػػا كجعما ػػا ص ػ نػّ م ػػف ص ػػكؿ
العووػػدة ا سػػّموض كةاعػػدة ػػرعوض عا كمػػض فػػي كػػؿ زمػػاف كمكػػاف  ،كيمػػا وكػػكف

استعماؿ ) ذا)  ،كهذا ما تجده فػي ةكلػل تعػال ) :كالك ًػذوف ً ىذا فىعميػكٍا فى ً
اة ى ػضن ٍىك
ى ى
ى
ً
ً
ح
كب ً ٌج المٌػػلي ىكلىػ ٍػـ
اسػػتى ٍغعىيركٍا ل ػ يذييكً ًا ٍـ ىك ىمػػف ىو ٍغعػ يػر الػػذيي ى
ظىمى يم ػكٍا ٍىيعي ىسػػاي ٍـ ىذ ىكػ يػركٍا المٌػػلى فى ٍ
ً
كف){ ؿ عمراف ُّٓ}
يوص حركٍا ىعمى ىما فى ىعميكٍا ىك يه ٍـ ىو ٍعمى يم ى
ّ-إذا  ) :ذا) في كتب اليةػك كفػي كتػب ةػركؼ المعػايي تجػيّ فػي
المغض كالورف الكروـ عم ذّذض كجل  :ظرفوض مإميض معي ال ػرط  ،كظرفوػض
مةإض غور مإميض معي ال رط  ،كفجائوض  ،هذا ما اتعوكا عمول كلـ وختمعكا
)ِ)

)ُ)
عت في دراستاا فػي ةػد مؤلعػاتي
تكس ي
فول كةد ٌ
ذكر اليةػاة كياػا ظرفوػض غوػر مإػميض معيػ ال ػرط  ،تختمػؼ عػف الظػركؼ ،

كت ػوف لػي )) كف ) ذا) التػي

فاػػي لوسػػت ظرفوػػض مجػػردة مػػف كػػؿ معي ػ مػػف معػػايي ال ػػرط  ،ػػؿ فواػػا مػػف

ال رط مراف  ،ايكؿ  :كف الععؿ الماإي عدها وعود تكرار ةدكذػل  ،كالذػايي:
كيل تتغور دجلتل مف الزمف الماإي ل زمف الةاؿ كاجستو اؿ  ،كلـ تعود مف

ال ػػرط ٌج الج ػكاب  ،ف ػػ) ذا) ال ػػرطوض ذف فػػي الوػػرف الك ػروـ تػػاتي عم ػ ذّذػػض

كةػذؼ جكا اػا
ةساـ  :ةسـ ذكر رطاا
ل
كصرح جكا اا  ،كةسـ يذكػر ػرطاا ي
معاكمػا مػف السػواؽ  ،كةسػـ اكتيعػي ػرطاا كلػـ
لكجكد ما ود ٌؿ عموػل ك لككيػل
ن
يوذكر جكا اا لعدـ الةاجػض لوػل  ،كهػذا وعيػي كيػل لوسػت ذمػض ) ذا) ظرفوػض غوػر
)ّ)
مإميض معي ال رط  ،كما زعـ اليةاة كالمعسركف))

)ُ) ويظػػر  :ايزهوػػض فػػي ةػػركؼ المعػػايي ص ُُِ ُِِ-كرصػػؼ الم ػػايي ص ُْٗ-
َُٓ كالجيػ ػ ال ػػدايي ص ّٕٔ ّّٕ-كمغي ػػي الم و ػػب ُ ََُ ، ْٗ/كال ره ػػاف ف ػػي
عمكـ الورف ص َٕٖ كا تواف في عمكـ الورف ص ِِٔ.

)ِ) ويظر كتا ي  :دراسات في اليةك الوريي ص َِِ. ِِٕ-
)ّ) كتا ي  :دراسات في اليةك الوريي ص ِٓٓ. ِٓٔ-
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فتكػ ػػكف ) ذا) ف ػ ػي الوػ ػػرف الك ػ ػروـ عم ػ ػ كجاػ ػػوف  :ظرفوػ ػػض

كفجائوض  ،كما الكجل الذالث فاك كجل مختمىؽ .

ػ ػػرطوض ،

عد ) ل ) مف الةركؼ التي ا تممت عمواا كتب الكجكه ،
ْ-إلى  :تي ي
تكممت عم كجل هذا الةرؼ في كتا ي  :ج
ككتب ةركؼ المعايي  ،كةد
ي

كجكه كج يظائر  ،رةـ ُّ كساكجز فوما واتي ما سطتل في كتا ي السا ؽ

ك إوؼ لول ما لـ ذكره هياؾ :

ذكر هؿ الكجكه كف ) ل ) كردت في الورف الكروـ عم

ر عض كجل :

معي )مع)  ،كالّـ  ،كال اّ  ،ك معي ) ل ) عوياا )ُ) كالكجل ايخور ود ٌؿ
عم كف ) ل ) لوست مف ايلعاظ الم تركض  ،لما س ؽ ذكره غور مرة في

كتا ي السا ؽ .

كفي كتب ةركؼ المعايي كف ) ل ) ترد لتسعض معاف  :ايتااّ الغاوض
 ،كالت ووف  ،ك معي )مع)  ،كالّـ  ،كال اّ  ،ك)في) ً ،
ك)مف)  ،ك)عيد) ،

كزائدة

)ِ)

لـ وست اد اليةاة ل ً
ػ)مف) ك)عيد)

ايكجل كالمعايي  ،لكجدياها جموعاا ترجع ل

اهد ةريي  ،كلك تت عيا هذه

معياها ايصمي  ،كهك كياا

مكإكعض جيتااّ الغاوض  ،فال اةي ستض معاف  ،كهي :
ُ-جعؿ ) ل

)كجى
في ةكلل تعال  :ى

) معي )مع)  :ذكر العروواف كف ) ل ) معي )مع)
تىٍا يكميكٍا ٍىم ىكالىاي ٍـ ًلى ٍىم ىك ًال يك ٍـ){اليساّ  }ِ :كةكلل تعال :

)ُ ) ويظر  :اي اه كاليظائر لمواتؿ ص ِْٓ ك اسـ الكجكه كاليظػائر ص َُُ كالكجػكه
كاليظ ػػائر لا ػػركف ص َُٕ كالكج ػػكه كاليظ ػػائر لمعس ػػكرم ص ِٖ ّٖ-كالكج ػػكه كاليظ ػػائر
لمدامغايي ص ْٗ ٗٓ-كميتخب ةرة العوكف صّٗ.َْ-
)ِ ) ويظػػر  :ايزهوػػض ص ِِٖ ِْٖ-كرصػػؼ الم ػػايي ص ُٔٔ ُٔٗ-كالجي ػ الػػدايي
ص ّٖٓ َّٗ-كمغيي الم وب ص ْٕ.ٕٔ-
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ً
وس
) ىفمى كما ى
ىة كس ع ى
)ُ)
ِٓ}

اؿ ىم ٍف
ىيص ًارم ًلى
ًم ٍياي يـ اٍل يك ٍع ىر ةى ى
ى

المٌ ًل){ ؿ عمراف :

عرؼ المالوي ) ل ) اكياا ))تككف لمغاوض في ايسماّ  ،كاختمؼ
ل

اليةكوكف  :هؿ ودخؿ ما عدها فوما ة ماا  ،ك ج ؟ فذهب عإاـ ل

كيل

ودخؿ  ...كذهب عإاـ ل كيل ذا كاف الذايي مف جيس ايكؿ دخؿ فوما
ة مل  ...عكاف لـ وكف مف الجيس ج ودخؿ كوكلل تعال ) :ذيكـ ىتً حمكٍا ل
اـ ًلى
الص ىو ى
)ِ)
كعرفاا المرادم وكلل اكياا تيستعمؿ لػ))ايتااّ الغاوض
الك ٍمو ًؿ){ال ورة ))}ُٖٕ :
ك
في الزماف كالمكاف كغورهما  ،كهك صؿ معايواا  ،كفي دخكؿ ما عدها في

)ّ)

ةكـ ما ة ماا ةكاؿ...ذالذاا  :ف كاف مف جيس ايكؿ دخؿ  ،عكا ٌج فّ))
)كجى
كهذا هك المعي الذم فادتل ) ل ) اصؿ معياها في ةكلل تعال  :ى
تىٍا يكميكٍا ٍىم ىكالىاي ٍـ ًلى ٍىم ىكالً يك ٍـ)
ىيص ًارم ًلى المٌ ًل) فود ةاؿ العراّ :
)م ٍف
ى
كما ةكلل تعال  :ى

))المعسركف ووكلكف  :ىمف يصارم مع ا﵀  ،كهك كجل ةسف  ،عكاكيما وجكز ف
تجعؿ ) ل ) مكإع )مع) ذا إممت ال يّ ل ال يّ مما لـ وكف معل ،
الذكىد ل ك
ك
إممت الذكد ل الذكد
الذ ٍكًد ؿ  ،م  :ذا
ى
كوكؿ العرب  :كف ٍ
صارت نّ  ،فإذا كاف ال يّ مع ال يّ لـ تصم مكاف )مع) ) ل ) ج

)ُ ) ويظر  :اي اه كاليظائر لمواتؿ ص ِْٓ ك اسـ الكجكه كاليظػائر ص َُُ كتعسػور
موات ػػؿ ُ ُُٕ/كالكج ػػكه كاليظ ػػائر لا ػػركف ص َُٕ كويظ ػػر  :تاكو ػػؿ م ػػكؿ الو ػػرف ص
ََّ كتعسػػور غروػػب الوػػرف ج ػػف ةتو ػػض ص َُٔ كالخصػػائص ج ػػف جيػػي ِ ّٗ/كالكجػػكه

كاليظ ػػائر لمعس ػػكرم صّٖ كايزهو ػػض لما ػػركم ص ِِٖ كالكج ػػكه كاليظ ػػائر لم ػػدامغايي ص
ْٗ ٗٓ-كميتخػب ةػرة العوػكف ص َْ كرصػػؼ الم ػػايي لممػالوي ص ُٗٔ كالجيػ الػػدايي
ص ّٖٔ كمغيي الم وب ُ. ٕٓ/
)ِ ) رصؼ الم ايي ص ُٔٔ.ُٕٔ-
)ّ ) الجي الدايي ص ّٖٓ .
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ترل كيؾ توكؿ  :ةدـ فّف كمعل ماؿ كذور  ،كج توكؿ في هذا المكإع  :ةدـ

همل  ،كج توكؿ  :مع

فّف عكالول ماؿ كذور  ،ككذلؾ توكؿ  :ةدـ فّف ل
)كجى تىٍا يكميكٍا ٍىم ىكالىاي ٍـ ًلى ٍىم ىكالً يك ٍـ) معياه  :ج تإوعكا
همل  ،كميل ةكلل تعال  :ى
مكالاـ ل مكالكـ)))ُ) كيوؿ المرادم ةكؿ العراّ ذـ ةاؿ )) :كالمعي في ةكلل
)ِ)
ىيص ًارم ًلى المٌ ًل) مف وإوؼ يصرتل ل يصرة ا﵀))
)م ٍف ى
تعال  :ى
فود جعمكا ) ل ) معي )مع) يكياا فادت هيا إـ يصرتاـ ل

يصرة ا﵀  ،كهذا المعي عود عيدم ؛ ككوؼ وص  ،ككوؼ ووكؿ ل ي ي ؟!
يف يصرة ا﵀ كافوض ))ك ك
ك
الذ ٍكيد  :الوطوع مف ا ؿ مف الذّث ل التسع ...
كةوؿ  :ما وف الذيتوف كالتسع  ،كج وككف ٌج مف ا ياث دكف الذككر ،
ك
كةكلاـ  :ك
الذكد ؿ  ،ودؿ عم كياا في مكإع اذيتوف ؛ ك
يف
الذكد ل
)ّ)

الذيتوف ل الذيتوف جمع))

فوكؿ العراّ وعيي كف ) ل ) ج تككف معي )مع) ٌج ذا ص ك فواا

معي ا إافض  ،كج وص فواا هذا المعي

ٌج ذا كاف ما عدها مف جيس

ما ة ماا  ،فاي ذف في هذه الةاؿ ج تةتاج ل جعماا تودور )مع) عم

يةك ما وكيل المالوي كالمرادم في ال اهد ايكؿ السا ؽ .
كجعؿ ) ل ) معي

)مع) ودخؿ في اب التإموف  ،كهك مما

وإا ػ)تياكب الةركؼ) ةاؿ ا ف جيي في ال اب الذم سماه :
اصطم عمول ن
استعماؿ الةركؼ عإاا مكاف عض )) :اعمـ كف الععؿ ذا كاف معي

فعؿ خر  ،ككاف ةدهما وتعدل ةرؼ كا خر آخر  ،ك
فإف العرب ةد تتسع

وذايا ك
اف هذا الععؿ في معي
فتكةع ةد الةرفوف مكةع صاة ل
ن
)ُ ) معايي الورف ُ. ُٓٓ/
)ِ ) الجي الدايي ص ّٖٔ .
)ّ ) لساف العرب ٔ.ُٓ/
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ذلؾ

ىيص ًارم ًلى المٌ ًل) م  :مع ا﵀  ،ك يت
)م ٍف ى
ا خر  ...ككذلؾ ةكلل تعال  :ى
ىيص ًارم ًلى المٌ ًل)
)م ٍف ى
ج توكؿ  :سرت ل زود  ،م  :معل  ،لكيل كيما جاّ ى

ل كما كاف معياه  :ىمف ويإاؼ في يصرتي ل
) ل ) ككذلؾ ةكلل عز اسمل ) :فى يو ٍؿ ىهؿ لك ىؾ

ا﵀ ؛ فجاز لذلؾ ف تاتي هيا
ًلى ىف تىىزكك ){اليازعات }ُٖ :

ك يت كيما توكؿ  :هؿ لؾ في كذا  ،لككيل لما كاف عم هذه دعاّ ميل  ،صار
)ُ)

تودوره  :دعكؾ ك ر دؾ ل ف تزك ))
ً
مإميا معي
ىيص ًارم)
ن
كةاؿ الزمخ رم ً))) :لى المٌل) مف صمض ) ى
ا إافض  ،كاكيل ةوؿ  :ىمف الذوف وإوعكف يعساـ ل ا﵀  ،ويصركييي كما

ةاج مف الواّ  ،م  :ىمف يصارم ذاهنا ل
ويصريي ؟ ك وتعمؽ مةذكؼ ن
ممتجئا لول)) )ِ ) م  :ف ) ل ) تككف عم ا اا التإموف المذككر
ا﵀
ن
وإا مف دكف تإموف ةسب المعي
ةسب المعي ايكؿ  ،كعم ا اا ن

الذايي  ،كالمعي ايكؿ غور مو كؿ لما ذكرتل  ،كةاؿ ا ف عطوض )) :كةكلل
)ًلى المٌ ًل) وةتمؿ معيووف  ،ةدهما  :ىمف ويصريي في الس وؿ ل ا﵀ ،
فتككف ) ل ) دالض عم الغاوض دجلض ظاهرة عم ا اا  ،كالمعي الذايي  ،ف

كجدت
وككف التودور  :ىمف وإوؼ يصرتل ل يصرة ا﵀ ؟  ...فإذا تا كممتاا
ى
يّ)) )ّ) م  :كف
فواا معي الغاوض ؛ يكياا تإميت إافض يّ ل
) ل ) عم

ا اا ةسب المعي ايكؿ  ،كهي كذلؾ ةسب المعي الذايي ،

معوض ) ل ) عم
كةد يكر العك رم ٌ

كؿ ةاؿ فواؿ )) :كةوؿ  :هي معي

)ُ ) الخصائص ِ ، ْٗ-ُٗ/كويظر لساف العرب ُ. ُْْ/
)ِ ) الك ػػاؼ ُ ّٓٗ/كويظػػر  :مػػدارؾ التيزوػػؿ  ،تعسػػور اليسػػعي ص ُِٔ كويظػػر فػػت
الودور ُ. ّّْ/
)ّ ) المةرر الكجوز ُ. ِْْ/
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)مع) كلوس
وعإده))

)ُ)

يّ ؛ ك
فإف ) ل ) ج تصم

ف تككف معي

)مع) كج ةواس

كةاؿ ا ف كذور )) :ةاؿ مجاهد  ،م  :مف وت عيي ل ا﵀  ،كةاؿ

سعواف الذكرم كغوره  :م  :مف يصارم مع ا﵀  ،كةكؿ مجاهد ةرب ،

كالظاهر كيل راد  :مف يصارم في الدعكة ل ا﵀  ،كما كاف الي ي صم

ا﵀ عمول كسمـ ووكؿ في مكاسـ الةج ف ؿ ف وااجر :ىمف رجؿ وؤكويي ةت
م ،كّـ ر ي ؟ ك
فإف ةرو ن ا ميعكيي ف م ،كّـ ر ي  ،ةت كجد اييصار
فآككه كيصركه كهاجر لواـ  ...كهكذا عوس

ف مروـ عمول السّـ ايتدب

طائعض مف يي سرائوؿ فآميكا ل ك زركه كيصركه كات عكا اليكر الذم ييزؿ

معل))

)ِ)

كالوكؿ التإموف ةد

غؿ مساةض كاسعض في كتب المغض كاليةك

عرفل
عرؼ المعظ المعظ المرادؼ لل  ،م  :ف يي ل
كالتعسور  ،كج اس في ف يي ل
المعي الوروب ميل  ،ؿ هذا مما ج مياص ميل  ،عيدما تككف غاوتيا هي

التعموـ عف طروؽ وإاح معي المعظ المعايي الورو ض ميل  ،لكف ال اس كؿ

المعسلر هك معي المعظ المعسكر  ،كهذا اجدعاّ هك
ال اس ف ي كدعي كف المعظ ي
الذم ةاـ عم ساسل التإموف كمل في غمب كجكه كتب الكجكه  ،ك غمب
معايي الةرؼ في كتب ةركؼ المعايي  ،كالذم كةع هؿ المغض كاليةك

كجكد التإموف كالكجكه كالمعايي المتعددة لمةرؼ الكاةد  ،هك ما فص
ىيص ًارم ًلى المٌ ًل) :
))م ٍف ى
عيل الزجاج  ،فود ةاؿ في تعسور ةكلل تعال  :ى
معي ،
))جاّ في التعسور  :ىمف يصارم مع ا﵀  ،ك) ل ) هايا ةار ت )مع) ن
اف صار المعظ لك يعلر عيل ػ)مع) فاد مذؿ هذا المعي  ،ج كف ) ل ) في

)ُ ) الت واف في عراب الورف ُ.ُِْ/
)ِ ) تعسور الورف العظوـ ِ.ّْ/
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ةمت  :ذهب زود ل عمرك  ،لـ وجز :ذهب زود مع عمرك ؛
معي )مع) لك ى
ك
يف ) ل ) غاوض ك)مع) تإـ ال يّ ل ال يّ ،فالمعي وإوؼ يصرتل
وام ل

يصرة ا﵀  ،كةكلاـ  :كف ) ل ) في معي

)مع) لوس

يّ ،

فو ح
ظف الإعوؼ العمـ المغض كف معياهما
كالةركؼ ةد توار ت في العائدة  ،ي
)ُ)
كاةد))
ىيص ًارم ًلى المٌ ًل) تعيي ) ل ) عوياا
)م ٍف ى
فػ) ل ) في ةكلل تعال  :ى
كالمعي  :مف يصارم في طروؽ الدعكة ل ا﵀ ؟ كما ةاؿ ا﵀ تعال :
ً
كً
اؿ ًيكيًي ًم ىف
صالً نةا ىكةى ى
)ك ىم ٍف ٍ
ىة ىس يف ةى ٍكنج لم كمف ىد ىعا ًلى المل ىك ىعم ىؿ ى
ى
ً
ً
اٍل يم ٍسممو ىف){فصمت }ّّ :
ِ-جعؿ ) ل ) معي الّـ  :ذكر اليةاة

كف ) ل ) جاّت معي
كيكليكا ا و ً و
ايم ير
ى
ٍس ى دود ىك ٍ
ى
 :كايمر لؾ  ،كةكلل

الّـ كالتي في ةكلل تعال ) :ةىاليكا ىي ٍة يف ٍيكليكا ةي ككوة
ً ً
وف){اليمؿ  }ّّ :كالمعي
ٍم ًر ى
لى ٍوؾ فىايظي ًرم ىما ىذا تىا ي
صر و
تعال ) :كواًدم مف و ى اّ ًلى ً
اط حم ٍستىًو ووـ){وكيس  }ِٓ :كالمعي  :وادم
ىى ٍ ى ى
ى
لصراط مستووـ)ِ)كةاؿ المرادم )) :كةاؿ عإاـ  ) :ل ) في ةكلل تعال :
)ّ)
ايم ير ًلى ٍو ًؾ) جيتااّ الغاوض عم صماا  ،كالمعي  :كايمر ميتل لوؾ))
)ك ٍ
ى

)ُ ) معايي الورف عكاع ار ل ُ.ُّٓ/
)ِ ) ويظر  :الجي الدايي ص ّٕٖ كمغيي الم وب ُ ٕٓ/كا تواف ص ِِّ
)ّ ) الجي الدايي ص ّٖٖ
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ككذلؾ جعؿ صةاب كتب الكجكه ) ل ) معي الّـ  ،لكف جعمكا
ً ً
ً
ام ًض){اليساّ }ٖٕ :
اهدهـ في ذلؾ ةكلل تعال ) :لىىو ٍج ىم ىعكي يك ٍـ لى ىو ٍكـ اٍلو ىو ى
)ُ)
كالمعي لوجمعيكـ لوكـ الووامض

ّ-جعؿ ) ل ) معي في  :ذا كاف صةاب كتب الكجكه ةد جعمكا
ً ً
ً
ام ًض) كالتودور
) ل ) معي الّـ في ةكلل تعال ) :لىىو ٍج ىم ىعكي يك ٍـ لى ىو ٍكـ اٍلو ىو ى
لوجمعيكـ لوكـ الووامض  ،فود جعماا صةاب كتب ةركؼ المعايي كمف تا عاـ
)ِ)

معي )في) كالتودور  :لوجمعيكـ في وكـ الووامض

جموعا ل
جعؿ الط رم ا وض معي )) :لوة ركيكـ
ن
الةساب)))ّ) ٌج كف الة ر وككف مف الو كر  ،لذلؾ فسكرها ال وإاكم وكلل :
))لوة ركيكـ مف ة كركـ ل وكـ الووامض)) )ْ) م  :كف التعدم ػ) ل ) كاف
لتإمف الجمع معي

مكةؼ

الة ر  ،كةاؿ العك رم )) :ةوؿ التودور  :في وكـ

الووامض  ،كةوؿ  :هي عم

ا اا  ،م  :لوجمعكيكـ في الو كر  ،ك مف

)ٓ)
الدر
الو كر  ...م  :وجمعيكـ معإوف ل ةساب وكـ الووامض)) كجاّ في ٌ
ً ً
ً
ام ًض) فول ذّذض كجل  :ةدها  :كياا عم ا اا
المصكف )) :ةكلل ) لى ىو ٍكـ اٍلو ىو ى

إ لمف الجمع معي الة ر لـ وةتج ل
مف ايتااّ الغاوض  ...وعيي كيل ذا ي

)ُ ) ويظر  :اي اه كاليظائر لمواتؿ ص ِْٓ ك اسـ الكجكه كاليظػائر ص َُُ كالكجػكه
كاليظػػائر لاػػركف ص َُٕ كالكجػػكه كاليظػػائر لمػػدامغايي ص ٓٗ كيزهػػض ايعػػوف ص ِِ
كميتخب ةرة العوكف ص َْ
)ِ ) ويظر  :الجي الدايي ص ّٕٖ ّّٖ-كمغيي الم وب ص ُ ٕٓ/كا توػاف فػي عمػكـ
الورف ِِّ كالزوادة كا ةساف في عمكـ الورف ج ف عوومض المكي ٖ.ْٓ/
)ّ ) جامع ال واف ٓ.ِِٔ/
)ْ ) يكار التيزوؿ ِ. ُٕ/
)ٓ ) الت واف في عراب الورف ُ.ِٖٗ/
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تودور مجمكع فول  ...كالذايي  :كياا معي )في) م  :في وكـ الووامض ...

كالذالث  :كياا معي )مع) كهذا غور كاإ المعي ))

)ُ)

الّـ كما ذكر هؿ الكجكه  ،لوس لل مسكغ

فجع يؿ ) ل ) معي
ٍ
لغكم ك دجلي ؛ ك
يف الععؿ )جمع) في ايكذر كايصؿ وتع كدل ل مععكلل
الذايي ػ)في) ج الّـ ؛ لذلؾ لـ ووؿ ل هؿ المغض كالتعسور  ،كةد عالج
اليةاة كالمعسركف كما روت تعدول في ا وض ػ) ل ) عف طروؽ تإموف ) ل )

معي )في) كالتودور  :لوجمعكيكـ في وكـ الووامض  ،كهذا التإموف وجب ف
يوست عد  ،كف فول تةروعنا لدجلض الةرؼ  ،فػ) ل ) توود ايتااّ الغاوض  ،ك)في)
تعود معي الظرفوض )) ،كركد ا ف عصعكر ككف ) ل ) معي )في) اكياا لك
كايت معي )في) لساغ ف وواؿ  :زود ل الككفض  ،م  :زود في الككفض ،

)ِ)
الةؽ كف ) ل ) عم
وتاكؿ ما كهـ ذلؾ)) ك ٌ
فم كما لـ تومل العرب كجب ف ٌ
وإا
ا اا  ،كلكف مف دكف تإموف لوجمعكيكـ معي لوة ركيكـ ؛ كف فول ن

تةروعنا لدجلض الععؿ ؛ فود جاّ في ))العرؽ وف الجمع كالة ر كف
الجمع مع السكؽ  ،كال اهد ةكلل تعال ) :ةىاليكا ٍىرًج ًل ىك ى
ىخاهي
ً
ً
وف){ال عراّ  }ّٔ :م  :ا عث مف وجمع السةرة
اٍل ىم ىدائ ًف ىةا ًر ى

الة ر هك
ث ًفي
ىكا ٍ ىع ٍ
 ،كوسكةاـ
)ّ)

لوؾ  ،كميل وكـ الة ر ؛ ك
يف الخمؽ يوجمعكف فول كوساةكف ل المكةؼ))
يكه ل في هذا المواـ ف الةرؼ يوؤت ل مع الععؿ لمتع ور
كالذم رود ف ك
وغور دجلض الععؿ  ،فود يج ًعؿ ايصؿ في الععؿ
عف دجلتل مف دكف ف ٌ
)جمع) ف وتعدل ل مععكلل الذايي ػ)في) ك
يف اةتواج هذا الععؿ ل معي
مذّ  :جمع المدور
الظرفوض في المععكؿ الذايي هك ال ائع ؛ لذا اع ف وواؿ ن

)ُ ) ْ.ٓٗ-ٖٓ/
)ِ ) الجي الدايي ص ّٖٖ كويظر مغيي الم وب ُ. ٕٓ/
)ّ ) العركؽ المغكوض لمعسكرم ص ُِٔ .
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دج مف
الطّب في الساةض ك في الصعكؼ  ،لكف ذا رودت معي المعوض ن
الظرفوض كجب استعماؿ )مع)  ،ك ف وواؿ  :جمع المدور الطّب مع المعمموف
العمض  ،كجب استعماؿ الّـ ك ف وواؿ  :جمع المدور

 ،عكاذا رودت معي
الطّب ليصةاـ عكار ادهـ ك لتةوض العمـ  ،عكاذا رود معي الكسومض  ،كجب
استعماؿ ال اّ ك ف وواؿ  :جمع المدور الطّب ال كؽ  ،عكاذا رود جمعاـ في
مكاف عود خارج المدرسض  ،كاف مف المياسب استعماؿ ) ل ) ك ف وواؿ :
الذم مف جمل

جمع المدور الطّب ل ممعب المدويض  ،كهذا هك المعي
ً ً
ً
ام ًض) ك
يف الخطاب
استعممت ) ل ) في ةكلل تعال ) :لىىو ٍج ىم ىعكي يك ٍـ لى ىو ٍكـ اٍلو ىو ى
مكجل ل الياس في الديوا  ،ف وياـ ك وف ةواـ الساعض عمار ك جواؿ ك طكار
ٌ

ك هكاؿ  ،فاستيعممت ) ل ) التي هي طكؿ تركونا مف الّـ لمتع ور عف طكؿ
هذه المسافض الزمايوض كالمكايوض  ،كالتي سوتـ فواا يوماـ مف سكاةاـ كهـ فواا
ومع كف ل وكـ الووامض كهـ فول مجتمعكف لمةساب .

كتب حركؼ المعاني كب مة القرآف  :كما عطؿ صةاب كتب
الكجكه كجكهاـ المختموض ال ةث في ّغض الورف  ،كذلؾ عطكؿ صةاب

كتب ةركؼ المعايي المعايي المختموض هذا الجايب مف الدراسض  ،فود جعمكا
صر و
كما تودـ ) ل ) معي الّـ في ةكلل تعال ) :كواًدم مف و ى اّ ًلى ً
اط
ىى ٍ ى ى
ى
)ُ)
حم ٍستىًو ووـ){وكيس  }ِٓ :كالمعي  :وادم لصراط مستووـ
كجعؿ ) ل ) معي

الّـ في هذه ا وض كيةكها ومغي ال ةث عف

ّغض استعماؿ ل
متعدوا ل
كؿ مياما في مكإعاا ؛ فود جاّ هذا الععؿ
ن
مععكلل يعسل  ،ك الّـ  ،ك ػ) ل ) في السواؽ يعسل  ،ةاؿ المرادم )) :فود

)ُ ) ويظػر  :تاكوػػؿ م ػػكؿ الوػرف ج ػػف ةتو ػػض ص ََّ كالجيػ الػػدايي ص ّٕٖ كمغيػػي
الم وب ُ ٕٓ/كا تواف ص ِِّ
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ودا ل الطرو ً
وؽ)))ُ) كةاؿ الزمخ رم )) :هدل :
جاّ :
ؽ  ،كالطر ى
هدوت ز ن
ي
صمل ف وتع كدل الّـ  ،ك ػ) ل ) كوكلل تعال  ) :كف ىهػ ىذا اٍلوي ٍر ىف وً ٍاًدم ًلمكتًي
)ِ)
صر و
)كًايك ىؾ لىتىاًدم ًلى ً
اط حم ٍستىًو ووـ){ال كرل ))}ِٓ :
ًه ىي ى ٍة ىكيـ){ا سراّ  }ٗ :ى ع
ٍ
ى

كمذؿ هذا ةاؿ ك ةواف اييدلسي )ّ) ،كتمموذه الةم ي )) :ذ كـ وتسع فول ؛
ً
ط
)اهد ىيػ ػػا
فوةذؼ الةرؼ ؛ فوتع كدل يعسل  ،فاصؿ :
ل
الص ىار ى
)ْ)
ً
ؼ)))
وـ){العاتةض  }ٔ :اهديا لمصراط  ،ك  :ل الصراط  ،ذـ يةًذ ى
ي
المستىو ى
ياّ مف الّـ ؛ ك
فإف استعمالاا في ةكلل تعال :
كلككف ) ل ) طكؿ ن
صر و
)كًاكي ىؾ لىتىاًدم ًلى ً
اط حم ٍستىًو ووـ){ال ػكرل  }ِٓ :وػد ٌؿ عمػ كف طروػؽ الاداوػض
ىع
ٍ
ى
طكوؿ  ،ك
كاف ا﵀  ،سػ ةايل وخاطػب ة و ػل المصػطع  :وػا مةمػد كيػؾ لتاػدم
اليػػاس لػ ا سػػّـ ت موػػ ،دؤكب  ،كجاػػد طكوػػؿ  ،ك اسػػتعماؿ الػػّـ فػػي ةكلػػل
ً ً ًك ً ً
ك
ػي ى ٍة ىكيـ){ا سػراّ  }ٗ :وكػػكف المعيػ :
تعػػال  ) :ف ىه ػ ىذا اٍلويػ ٍػر ىف و ٍاػػدم لمتػػي هػ ى
كف هذا الورف وادم الياس ل ما هك فإؿ ك ةكـ  ،اةصر الطػرؽ  ،ك وسػر

الس ؿ  ،كا﵀  ،س ةايل كتعال  ،كما كرد في الةدوث الي كم  ،،وعمميا كيل ذا
سالياه  ،ف يسالل عم الميازؿ ؛ يكيل  ،تعال ذكره  ،كروـ  ،فيةف ج يسػالل
ف وادويا لػ الصػراط  ،كج يسػالل ف واػدويا لمصػراط  ،ػؿ يسػالل كيػدعكه ف

ومكييػػا مػػف ف يتمذػػؿ ص ػراطل المسػػتووـ ةػػكنج  ،كعووػػدة  ،كعمػ نػّ  ،معي ػ
يسػتكع ل كيةتػكم عموػل  ،كج وتةوػؽ هػذا المعيػ

ٌج يصػب )الصػراط) عمػ

ف

معي ػ ػ المععكلوػ ػػض  ،كلاػ ػػذا عمميػ ػػا ا﵀  ،س ػ ػ ةايل  ،ف يػ ػػدعكه وكلػ ػػل تعػ ػػال :
ً
ً
وـ){العاتةض }ٔ :
)اهد ىيػ ػػا ل
الص ىارطى ي
المستىو ى
)ُ ) رح التساوؿ ص ّْٗ.
)ِ ) الك اؼ ُِٓ/
)ّ ) ال ةر المةوط ُ. ُْ/
)ْ ) الدر المصكف ُ. ِٔ/
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ك ك
يف لكؿ مف الػّـ  ،ك) لػ )  ،دجلتاػا الخاصػض  ،ةتػ

كيػل ج ومكػف

ف تعكض ةداهما عف ايخرل  ،فود جمع وياما في ةكلل تعػال  ( :ية ٍػؿ ىه ٍػؿ
ؽ ىفى ىمػف ىو ٍا ًػدم ًلىػ اٍل ىةػ ل
ؽ ية ًػؿ المٌػلي ىو ٍا ًػدم لًٍم ىةػ ل
ًمف ي ىرىكآئً يكـ كمف ىو ٍاًدم ًلى اٍل ىة ل
ؽ
ك
ىة ػ ح
كف){وػػكيس :
م ً ٌج ىف يو ٍاػ ىػدل فى ىمػػا لى يكػ ٍػـ ىك ٍوػ ى
ى
ػؼ تى ٍة يك يم ى
ؽ ىف يوتكى ػ ىع ى كمػػف ج ىو ًا ػ لد ى
ّٓ}
كة ػػد تط ػػرؽ ال ػػدكتكر ع ػػد الةمو ػػد الاي ػػداكم لػ ػ الع ػػرؽ ال ػػدجلي ػػوف
اجسػ ػػتعمالوف فػ ػػذكر كيػ ػػل اسػ ػػتعمؿ ) ل ػ ػ ) فػ ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال  ) :يةػ ػ ٍػؿ ىهػ ػ ٍػؿ ًمػ ػػف
ي ػ ىػرىكآئً يكـ كمػػف ىو ٍاػ ًػدم ًلى ػ اٍل ىة ػ ل
ؽ) ))لوػػكةي طػػكؿ طروػػؽ الاداوػػض  ،لػػدل هػػؤجّ

ال ركاّ لك ىهدكا  ...مع الدجلض المعجموض لكممض ) لػ ) التػي تعوػد عػد المسػافض
؛ ك
فكاف ا﵀ تعال  ،ووكؿ لاـ  :هػؿ مػف ػركائكـ ىمػف واػدم لػ الةػؽ  ،كلػك
طروؽ طكوؿ عوػد)) كاسػتعمؿ الػّـ فػي ةكلػل تعػال  ) :ية ًػؿ المٌػلي ىو ٍا ًػدم لًٍم ىةػ ل
ؽ)
لوكةي لػ ))ةصػر مسػافض الاداوػض اليسػ ض ﵀ تعػال ؛ فاػك واػدم لػ طروػؽ
مستووـ ؛ كالطروؽ المستووـ  ،هك ةصر الطرؽ المؤدوض ل الةؽ))

)ُ)

ه ػػذه ه ػػي دجل ػػض الموط ػػع ايكؿ م ػػف ا و ػػض الكروم ػػض )) ذػ ػ كـ و ػػاتي )ف ػػي
ىة ػ ح
الموطػػع الذػػايي) اجسػػتعااـ التػػك وخي ) :ىفى ىمػػف ىو ٍاػ ًػدم ًلى ػ اٍل ىة ػ ل
ؽ ىف يوتكى ػ ىع
ؽ ى
ك
كف) ...لوصػ المعيػ  :فمػف
م ً ٌج ىف يو ٍا ىدل فى ىما لى يك ٍـ ىك ٍو ى
ؼ تى ٍة يك يم ى
ى كمف ج ىو ًا لد ى
ةؽ ف وت ع  ،ـ مػف ج تكػكف ميػل
وادم ل الةؽ  ،كلك طروؽ طكوؿ ٌ ...
)ِ)
و
طّ دود كتراخ ل اي د))
صّ كلك
الاداوض ن
فجعػػؿ الةػػرؼ معي ػ ةػػرؼ خػػر ومغػػي مػػا فػػي الوػػرف الك ػروـ مػػف

فصاةض كصكر ّغوض عكاعجاز لغكم

)ُ ) ا عجاز الصكتي في الورف الكروـ ص ُٗ.
)ِ ) المصدر يعسل ص ِٗ .
1339

كً
وف ىميي ػكٍا
ْ-جعػػؿ ) ل ػ ) معي ػ ال ػػاّ  :كوكلػػل تعػػال  ( :ى عكًا ىذا لىوي ػكٍا الػػذ ى
ً ً
كف){ال ورة :
ةىاليكٍا ىمكيا ى عكًا ىذا ىخمى ٍكٍا ًلى ى ىواطوي ًا ٍـ ةىاليكٍا ًكيا ىم ىع ٍك ٍـ ًكي ىما ىي ٍة يف يم ٍستى ٍا ًزيؤ ى
ُْ} كالتوػدور  :ذا خمػكا ػػواطوياـ  ،كهػػذا مػػا تعػ كػرد ػػل ا ػػف الجػػكزم مػػف هػػؿ
)ِ)

الكجكه)ُ) كةد جعمت معي )مع) كالتودور  :عكاذا خمكا مع واطوياـ
))كفّف خّ لعّف  :م  :خادعل)) )ّ) ))كوواؿ  :خّ لي ال يّ ،
كخّ ل  :ذا سخر ل))

)ْ)

))كخّ الرجؿ صاة ل عكالول كمعل  ...كخمكت
)ٓ )

فإذا جاز في المغض تعدم

ل كمعل عكالول ك خموت ل  :ذا ايعردت ل))
)خّ) ل مععكلل ػ) ل ) كال اّ  ،كعم ةد سكاّ  ،فاؿ و و

عد ذلؾ م

مسكغ كاف مف جعؿ ال اّ مف كجل ) ل ) في ال اهد الوريي المذككر  ،ـ
هك الكلع في اختّؽ الكجكه ؟! ؿ جاّ في الدر المصكف )) :كايكذر في

)خّ) ف وتع كدل ال اّ كةد وتعدل ػ) ل )  ،عكاكيما تعدل في هذه ايوض ػ) ل )
لمعي دوع  ،كهك كيل ذا تع كدل ال اّ اةتمؿ معيووف  ،ةدهما اجيعراد ،
سخرت ميل  ،عكاذا
خمكت ل  ،م :
كالذايي السخروض كاجستازاّ  ،توكؿ :
ي
ي
تعدل ػ) ل ) كاف يصكا في اجيعراد فوط  ...كةوؿ هي هيا معي )مع) ...
كةوؿ هي معي

ال اّ  ،كهذاف الوكجف كيما وجكزاف عيد الككفووف  ،ك كما

ال صروكف فّ وجوزكف التجكز في الةركؼ لإععاا))

)ٔ)

)ُ ) ويظر  :يزهض ايعوف ص ِّ كميتخب ةرة العوكف ص َْ .
)ِ ) ويظر  :ايزهوض في عمـ الةركؼ لماركم ص ِِٖ.
)ّ ) العوف لمخموؿ ص ِٔٔ.
)ْ ) مواووس المغض ج ف فارس ص ِٓٔ.
)ٓ ) لساف العرب ٓ.ُْٗ/
)ٔ ) ٓ.ُْٗ/
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كلكف جازه ةدام ال صرووف  :مواتؿ كالخموؿ ك ك ع ودة كما سواتي

في ) ك) .

ٓ-جعؿ ) ل ) معي الت ووف )) :ةاؿ ا ف مالؾ  :هي المتعموض في

تعجوب ك تعإوؿ و
ةب ك غض م ٌويض لعاعموض مصةك اا كوكلل تعال :
)ُ)
ىة ح
اؿ ىر ل
كييًي ًلى ٍو ًل){وكسؼ ))}ّّ :
)ةى ى
ب ًلى كي ًم كما ىو ٍد يع ى
ب الس ٍ
لج يف ى
ك) ل ) هيا جيتااّ الغاوض  ،كما هك ةالاا في كؿ مكإع  ،كما ما

ٍّ
ةالل ا ف مالؾ فاك معي مختىمىؽ ؛ ك
متات مف
يف معي الت ووف ف ص غور

) ل ) ؿ مف واّ المتكمـ المتصمض اا  ،فمعي

الت ووف ج وتغور لك دليا

ةب ل كي  ،ك ةب عم كي  ،لكيل وتغور لك
ػ) ل ) الّـ ك )عم ) كةوؿ ٌ :
ةب لواا .
دليا الإمور المتصؿ كةوؿ ٌ :

ٔ -جعؿ ) ل ) زائدة لمتككود )) :كهذا ج ووكؿ ل الجماكر  ،عكاكيما
اج ىع ٍؿ ى ٍفئً ىدةن لم ىف اليك ً
اس تى ٍا ًكم
ةاؿ ل العراّ  ،كاستدؿ وراّة مف ةر ) :فى ٍ
)تاكل)
ًلى ٍو ًا ٍـ){ راهوـ  }ّٕ :عت الكاك  ،ي
كخلرجت هذه الوراّة عم تإموف ى
)ِ)
معيي تموؿ))
اج ىع ٍؿ ى ٍفئً ىدةن لم ىف
يّ واكم لول وموؿ  ،كميل ةكلل تعال ) :فى ٍ
ىه ىكل ال ى
الكي ً
يّ ىو ٍا ىكاه ةكل)ّ).
اس تى ٍا ًكم ًلى ٍو ًا ٍـ)} راهوـ  }ّٕ :ى
م ال ى
كه ًك ى
)ُ ) الجيػ ػ ال ػػدايي ص ّٖٔ ّٖٖ-كويظ ػػر  :مغي ػػي الم و ػػب ُ ٕٓ/كال ره ػػاف ف ػػي عم ػػكـ
الوػػرف ص ِٖٓ كا توػػاف فػػي عمػػكـ الوػػرف ص ِِّ كالزوػػادة كا ةسػػاف فػػي عمػػكـ الوػػرف
ٖ. ْٓ/
)ِ ) الجيػ ػ ال ػػدايي ص ّٖٗ َّٗ-كويظ ػػر  :مغي ػػي الم و ػػب ُ ٕٔ/كال ره ػػاف ف ػػي عم ػػكـ
الوػػرف ص ِٖٓ كا توػػاف فػػي عمػػكـ الوػػرف ص ِِّ كالزوػػادة كا ةسػػاف فػػي عمػػكـ الوػػرف
ٖ. ْٓ/
)ّ ) ويظػر  :العػوف ص َُِٔ  ،كموػاووس المغػض ص ِْٗ  ،كلسػاف العػرب ُٓ-ُُْ/
ُُٓ  ،كتاج العركس َْ. ُّٓ-ُُٓ/
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)تاكل لواـ) يصب الكاك معي
ةاؿ العراّ )) :كةر عض الوراّ ى
)ُ )
)تاكل لواـ) ييكل جةظ معي تموؿ
تاكاهـ)) كةاؿ ا ف جيي )) :فواؿ ى
لواـ)) )ِ) كهذا المعي ج يوعت حد ل ؛ يكيل معي ةراّة اذة  ،كهك مف جاض
خرل معي وا اه الجماكر .
كجاّ في ا تواف في عمكـ الورف لمسوكطي  )) :ل  :ةرؼ جر لل

معاف  ،ارها  :ايتااّ الغاوض  ،كزاد ا ف مالؾ كغوره ت نعا لمككفووف معايي
ي ىخر  ...كالتةووؽ كياا لّيتااّ  ...كةاؿ غوره  :ما كرد مف ذلؾ مؤكؿ عم
)ّ)
تإموف العامؿ))
وت وكف مما تو كدـ ذكره كف كؿ ايكجل كالمعايي التي ةومت في ) ل )

ترجع جموعاا عيد التةووؽ ل معي كاةد  ،ك كف ) ل ) لوست مف ايلعاظ

الم تركض  ،كما زعـ صةاب كتب الكجكه  ،ك صةاب كتب ةركؼ معايي .

ٓ-أء  :ذكر اليةاة كف ) ج) عت الامزة كتخعوؼ الّـ ترد في

المغض عم

ر عض معاف هي :

ُ-التي ول كاجفتتاح  ،كفائدتل التي ول عم تةووؽ ما عدها  ،كوكلل
ً ك
ً
كف){ال ورة  }ُِ :كةكلل
كف ىكلىػكف ج ىو ٍ يع ير ى
تعال ) :ىج ًكياي ٍـ يه يـ اٍل يم ٍعس يد ى
كً
وف ىمييكٍا
تعال ) :ىج ً كف ٍىكلًىواّ المٌ ًل جى ىخ ٍك ه
كف {ِٔ} الذ ى
ؼ ىعمىٍو ًا ٍـ ىكجى يه ٍـ ىو ٍة ىزيي ى
ً
ص يركفنا
ىك ىك يايكٍا ىوتكوي ى
كف){وكيس  }ّٔ-ِٔ :كةكلل تعال ) :ىجى ىو ٍكىـ ىواٍتو ًا ٍـ لى ٍو ىس ىم ٍ
ً
كف){هكد  }ٖ :كةكلل تعال ) :ىجى ً كف
ىع ٍياي ٍـ ىك ىة ى
اؽ ً ًاـ كما ىك يايكٍا ًل ىو ٍستى ٍا ًزيؤ ى
كد){هكد }ٖٔ :
عركٍا ىركاي ٍـ ىجى ي ٍع ندا لذى يم ى
ذى يم ى
كد ىك ي

)ُ ) معايي الورف ِ.ُِ/
المةتسب ِ.ّٗ/
)ِ )
ٌ
)ّ ) ص ِِّ .
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جؿ في الدار ؟
توكـ ؟ ج ر ى
ِ-اجستعااـ  ،كوكلؾ  :ج تخريج ؟ ج ي
ماؿ لؾ ؟
ج ى
التميي  ،كلـ واتكا لل اهد ةريي)ُ) فػ) ج) في هذا الكجل مرك ض
ٌّ -

مف كممتوف  :همزة اجستعااـ ك)ج) اليافوض لمجيس  ،كالتميي  ،ف ص ٌ ،
كمعي .
معي السواؽ  ،فػ) ج) التميي مختموض لعظنا ن

ْ : -التةإوض  ،كالعرض  ،كالتك وه كا يكار  ،كالتةإوض
ً
طمب ً ىة ٍّ
كف ةى ٍك نما كي ىكذيكٍا
ه
ث  ،كالعرض طمب ًموف كوكلل تعال ) :ىجى تيوىاتمي ى
ً
حكف ىف ىو ٍغ ًع ىر المكلي ى لى يك ٍـ){اليكر :
ٍىو ىم ىاياي ٍـ){التك ض  }ُّ :كةكلل تعال ) :ىج تية ى
ك ًً
حؾ مكس ً ً
وف {َُ} ةى ٍكىـ
ِِ} كةكلل تعال  ) :ى عكًا ٍذ ىي ى
ىف ا ٍئت اٍلوى ٍكىـ الظالم ى
ادل ىر ى ي ى
)ِ)
ً
كف){ال عراّ }ُُ-َُ :
ف ٍرىع ٍك ىف ىج ىوتكوي ى
ماّ
ةاؿ الاركم عف الكجاوف  :اجستعااـ كالتميي )) :كوكلؾ  :ج ى
طعاـ كمل  ،كويصب ما عد ) ج) في اجستعااـ كالتميي ّ
رل  ،ج
ى
)ّ)

كةاؿ المالوي

ماؿ لزود))
تيكوف  ،كما تععؿ ذلؾ في اليعي في ةكلؾ  :ج ى
عف كجل التميي ) :فاي )ج) التي لميعي كالت رئض دخمت عمواا الامزة ،

فموست سوطض  ،عكاكيما هي مرك ض في ايصؿ)) )ْ )كةاؿ المرادم عف كجل
)ُ ) ويظػ ػػر  :ايزهوػ ػػض ص ُْٕ كرصػ ػػؼ الم ػ ػػايي ص ُٓٔ كالجي ػ ػ الػ ػػدايي ص ِّٖ
كمغيػ ػػي الم وػ ػػب ُ ٔٗ-ٖٔ/كال رهػ ػػاف ص ِٖٓ كا توػ ػػاف ص ُِّ كالزوػ ػػادة كا ةسػ ػػاف
ٖ.ّٗ/
)ِ ) ويظػػر  :ايزهوػػض ص ُِٕ ُْٕ-كرصػػؼ الم ػػايي ص ُٓٔ ُٔٔ-كالجي ػ الػػدايي
ص ُّٖ ّٖٓ-كمغيػػي الم وػػب ُ َٕ-ٖٔ/كال ره ػػاف فػػي عم ػػكـ الو ػػرف ص ِِٖٖٓٔ-
كا توػػاف فػػي عمػػكـ الوػػرف ص َِّ ُِّ-كالزوػػادة كا ةسػػاف فػػي عمػػكـ الوػػرف ٖ-ّٖ/
َْ.
)ّ ) ايزهوض ص ُِٕ .
)ْ ) رصؼ الم ايي ص ُٔٔ
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العرض )) :ةاؿ ا ف مالؾ  ) :ج) التي لمعرض مرك ض مف )ج) اليافوض

) ُ)
وإا )) :اعمـ
كالامزة خّؼ التي لّستعتاح فإكياا غور مرك ض)) كةاؿ ن
كف ) ج) ةد تككف كممتوف  :ةداهما همزة اجستعااـ  ،كايخرل )ج) اليافوض ،

اةدا  ،ؿ ةرفوف  ،كذلؾ في ذّذض مكاإع  :ايكؿ :
فّ تيعد ةويئذ ةرفنا ك ن
اجستعااـ  ،كالذايي  :التك وه  ،كالذالث  :التميي  ،فػ) ج) في المكاإع الذّذض
مرك ض غور

الامزة))

)ِ)

كاؿ  ،ك)ج) يافوض اةوض عم

ةكماا الذم لاا ة ؿ دخكؿ

كةاؿ ا ف ه اـ  ))) :ج) عت الامزة كالتخعوؼ عم

خمسض كجل

ةدها  :ف تككف لمتي ول  ...كالذايي  :التك وه كا يكار  ...كالذالث :
التميي  ...كال ار ع  :اجستعااـ عف اليعي ...كهذه ايةساـ الذّذض )وعيي
ايكجل الذّذض ايخورة) مختصض الدخكؿ عم الجممض اجسموض  ،كتعمؿ عمؿ

)ج) الت رئض  ...كالخامس  :العرض كالتةإوض  ،كمعياهما طمب ال يّ ،

لكف العرض طمب ًموف  ،كالتةإوض طمب ً ٍّ
ةث  ،كتختص ) ج) هذه
ً
حكف ىف ىو ٍغ ًع ىر المكلي ى ل يك ٍـ){اليكر )}ِِ :ىجى
الععموض  ،يةك ةكلل تعال ) :ىج تية ى
)ّ)
ً
كف ةى ٍك نما كي ىكذيكٍا ٍىو ىم ىاياي ٍـ){التك ض ))}ُّ :
تيوىاتمي ى
كهذا الكّـ ما كاف وي غي ف ووكلل ا ف ه اـ ؛ فػ) ج) في جموع

كةااا المذككرة استذياّ التي ول كاجفتتاح مرك ض مف ةرفوف همزة اجستعااـ
ك)ج) اليافوض  ،كهذا ما كده ة مل المالوي كالمرادم في ) ج) الداخمض عم

الجممض اجسموض  ،كما الوكؿ ك
ػاف ) ج) كممض كاةدة تعمؿ عمؿ )ج) اليافوض

لمجيس فاك ةكؿ مختمؽ  ،كو دك كف ا ف ه اـ كمف فاؿ مذؿ ةكلل مف ة مل ،
)ُ ) الجي الدايي ص ّّٖ .
)ِ ) الجي الدايي ص ّّْٖ. ّٖٓ-
)ّ ) مغيي الم وب ُ. ٔٗ-ٖٔ/
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كمف تا عل مف عده  ،لـ وختموكا المعايي فةسب  ،ؿ راةكا وختموكف ةت

ايلعاظ  ،كالمعايي التي يس كها لاذا المعظ المختمىؽ  ،ف صةت  ،هي معايي
اكمض المعايي التي يس كها ل همزة اجستعااـ كما تو كدـ ،
السواؽ  ،عم
ً
ك ك
حكف ىف ىو ٍغ ًع ىر المكلي ى ل يك ٍـ) مرك ض مف
يف ) ج) في يةك ةكلل تعال ) :ىج تية ى
ةرفوف  :همزة اجستعااـ ك)ج) اليافوض  ،فإكيل ذا دخمت عمواا ةرؼ عطؼ

كةعت كفصمت وياما  ،ك
يف همزة اجستعااـ لاا الصدارة في الكّـ ؛ لذلؾ

جاز في الكّـ ف تيعطؼ عم ما ة ماا كوواؿ  :فّ تة كف ف وغعر ا﵀ لكـ
ً
كف){ال ورة  }ْْ :كةكلل تعال :
 ،كهذا ما ةصؿ في ةكلل تعال ) :ىفىّى تى ٍعومي ى
كف ًلى المٌ ًل
)ىفىّى ىوتى ىد يكركف){اليساّ  }ِٖ :كةكلل تعال ) :ىفىّى ىوتيكي ى
ً
وـ){المائدة  }ْٕ :كةكلل تعال ) :ى ىفّى
ىكىو ٍستى ٍغ ًع ير ى
كيلي ىكالمٌلي ىغعي ه
كر كرة ه
كف){اييعاـ  }َٖ :كةكلل
كف){اييعاـ  }َٓ :كةكلل تعال ) :ىفىّى تىتى ىذ كك ير ى
تىتىعى كك ير ى
ً
ً
كف ك
كف){ال ورة  }ٕٕ :كةكلل
كف ىك ىما يو ٍعميي ى
ىف المٌلى ىو ٍعمى يـ ىما يوس حر ى
تعال  ) :ىىكجى ىو ٍعمى يم ى
تعال ) :ىكجى وركف ىكياـ و ٍعتىيي ً
و
كف ىكجى
كف في يك لؿ ىعاـ كم كرةن ٍىك ىم كرتىٍو ًف ذيكـ جى ىوتيكي ى
ى ىى ٍ ى يٍ ي ى
ك
كف){التك ض }ُِٔ :
يه ٍـ ىوذ كك ير ى
كدخكؿ الامزة عم )ج) اليافوض  ،هك كدخكلاا عم )لوس) اليافوض
اؿ ىلى ٍو ىس ىه ىذا ًاٍل ىة ل
ؽ ةىاليكٍا ى مى ىكىر ىليا){اييعاـ  }َّ :كةكلل
كوكلل تعال ) :ةى ى
ً
وف){اييعاـ  }ّٓ :ككدخكلاا عم )لـ) في
تعال ) :ىلى ٍو ىس المٌلي ًا ٍ
ىعمى ىـ ًال ك اك ًر ى
ىهمى ٍك ىيا ًمف ةىٍ مً ًاـ لمف ةى ٍروف){اييعاـ  }ٔ :كةكلل تعال :
ةكلل ) :ىلى ٍـ ىو ىرٍكٍا ىك ٍـ ٍ

ص ٍد ىر ىؾ){ال رح }ُ :
)ىلى ٍـ ىي ٍ ىرٍح لى ىؾ ى
فكوؼ تسكي يساطوف اليةك ف وزعمكا ما زعمكه  ،فود ةالكا ما ج
كجكد لل  ،ج في الورف الكروـ كج في المغض  ،فػ) ج) لوست مف ايلعاظ

الم تركض كج معايي لاا كج كجكه ؛ يكياا لـ ترد في الورف الكروـ كج في المغض
ٌج لمعي كاةد هك التي ول كاجفتتاح .
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ٌٔ -إء  :تطرةت ل

دراسض هذا الةرؼ في كتا ي  :ج كجكه كج

يظائر رةـ ُِْ كةد ذكر اليةاة كف ) ٌج) جاّت في الورف الكروـ عم

المعايي ا توض :

ُ -معي

اجستذياّ  ،كهذا هك معياها لوس لاا معي

كردت في الورف الكروـ .

اف ًفو ًا ىما
ِ -ك معي )غور) كوكلل تعال ) :لى ٍك ىك ى
لىعى ىس ىدتىا)){ايي واّ  }ِِ :م  :غور ا﵀  ،كعوكف عض اليةاة

غوره ويما

ً
ك
لاىضه ً ٌج الملي
ف تككف ) ٌج)

صعض معي )غور) فواؿ )) :كلوست هيا لّستذياّ  ،عكا ٌج لكاف التودور  :لك

)كلى ٍـ
كاف فواما لاض لوس فواـ ا﵀ لعسدتا كهك اطؿ  ،كمذمل ةكلل تعال  :ى
ىو يكف لكاي ٍـ ي اى ىداّ ً ٌج ىيعي يساي ٍـ){اليكر  ) ُ) ))}ٔ :م  :غور يعساـ  ،كمعي
متعوف  ،فود جاز جماكر اليةاة في رفع )ىيعي يساي ٍـ)
)غور) في هذه ا وض غور ٌ

في سكرة اليكر كجاوف  )) :ةدهما  :كيل دؿ مف ) ي اى ىداّ)  ...كالذايي :
)ِ)
يعت عم كف ) ٌج) معي )غور)))

كةد طؿ الجرجايي جعؿ ) ٌج) معي )غور) جاّ في ال رهاف يعسل

))ةاؿ ال وه ع د الواهر الجرجايي  :هذا تكهـ ميل  ،كخاطر خطر مف غور
صؿ  ،كومزـ عمول ف تككف ) ٌج) في ةكلل تعال ) :فىًإكياي ٍـ ىع يد اك لي ًج ىر ك
ب
ً
كف ًجك ًوكاهي){ا سراّ :
وف){ال عراّ  }ٕٕ :كةكلل تعال  :ى
)إ كؿ ىمف تى ٍد يع ى
اٍل ىعالىم ى
ٕٔ} استذياّ ك ميزلض )غور) كذلؾ ج ووكلل ةد ؛ ك
يف ) ٌج) ذا كايت صعض

كاف عراب اجسـ الكاةع عدها عراب المكصكؼ اا  ،ككاف تا نعا لل في

)ُ ) ال رهػ ػ ػػاف ص ِٕٖ كويظػ ػ ػػر  :ايزهوػ ػ ػػض ص ُِٖ كالػ ػ ػػدر المصػ ػ ػػكف ُْْٖ-ُِْ/
كا تواف لمسوكطي ص ُِّ كالزوادة كا ةساف ِْٖ/
)ِ ) الدر المصكف ٖ.ّٖٓ/
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الرفع كاليصب كالجر  ،ةاؿ  :كاجسـ عد ) ٌج) في ا وتوف ميصكب كما ترل
)ُ)

 ،كلوس ف ؿ ) ٌج) في كاةد مياما ميصكب))
فػ) ٌج) لـ ترد معي )غور) ٌج كياا كةعت مذماا صعض  ،كمع ذلؾ
فالعرؽ وياما ةائـ ةت

صرح ل المرادم
في مجاؿ الكصؼ  ،كهذا ما ك

فواؿ )) :اعمـ ف صؿ ) ٌج) ف تككف استذياّ  ،ك صؿ )غور) ف تككف

ةمؿ ) ٌج) عم )غور) فوكصؼ اا  ،كما يةممت )غور) عم
صعض  ،كةد تي ى
جمعا ك
) ٌج) فاستذيي اا  ،كلممكصكؼ ػ) ٌج) رطاف ةدهما  :ف وككف ن

اف
ال  ،كا خر ف وككف يكرة ك يم ك
عرفنا اؿ الجيسوض كوكلل تعال ) :لى ٍك ىك ى
ًفو ًا ىما لًاىضه ً ٌج المكلي لىعى ىس ىدتىا) فإف ةمت  :كوؼ وكصؼ ػ) ٌج) كهي ةرؼ ؟
التةووؽ كف الكصؼ كيما هك اا ك تالواا ج اا كةدها كهي ةرؼ ؛ كلذلؾ
تجكز في
ظار ا عراب في تالواا كمف ةاؿ  :كف ) ٌج) وكصؼ اا فود ك

الع ارة  ،عكاكيما ص
الكصؼ كهك المغاورة  ،كاعمـ كف ) ٌج) التي وكصؼ اا تعارؽ )غور) مف
كجاوف  :ةدهما كف مكصكفاا ج يوة ىذؼ كتواـ هي موامل  ،فّ وواؿ :
ف وكصؼ اا ك تالواا ؛ ك
يف مجمكعاما وؤدم معي

جاّيي ٌج زود خّؼ غور  ،كا خر كياا ج وكصؼ اا ٌج ةوث وص
)ِ)

اجستذياّ  ،فّ وجكز  :عيدم درهـ ٌج جود  ،خّؼ غور))

))كتتخرج ا وض عم ذلؾ ذ المعي  :لك كاف فواما لاض لعسدتا ،

م  :كف العساد وترتب عم تودور تعدد ا لاض  ،كهذا هك المعي المراد))

فوككف معي ا وض  :لك كاف فواما لاض ٌج ا لل الكاةد الذم هك ا﵀ لعسدتا

)ُ ) ال رهاف ص ِٕٖ.
)ِ ) الجي الدايي ص ُٖٓ .
)ّ ) مغيي الم وب ُ. ُٕ/
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)ّ)

ّ-ك معي ) دؿ) ككاف اهدهـ في ذلؾ ال اهد السا ؽ يعسل  ،كهك
اف ًفو ًا ىما لًاىضه ً ٌج المكلي لىعى ىس ىدتىا)){ايي واّ  }ِِ :كالتودور :
ةكلل تعال ) :لى ٍك ىك ى
لك كاف فواما لاض دؿ ا﵀ لعسدتا )ُ) كالصةو ما تودـ ذكره .

ْ-ك معي )لكف) ةاؿ الاركم )) :كتككف معي )لكف)  ...كميل
ؾ اٍلوي ٍر ىف لًتى ٍ وى {ِ} ًج تى ٍذ ًك ىرةن ل ىمف
ىيزٍل ىيا ىعمى ٍو ى
ةكلل تعال ) :طل {ُ} ىما ى
ىو ٍخ ى ){طل  }ّ-ُ :معياه  :لكف يزلياه تذكرة  ،كةكلل تعال ) :فىى ل ٍريهـ
كً
ًع ىذ و ً و
وف ىمييكٍا){اجي واؽ  }ِٓ-ِْ :معياه  :لكف الذوف
اب ىلوـ {ِْ} ً ٌج الذ ى
ى
ً
ت عمى ٍو ًاـ ًمص ٍوط ور {ِِ} ً ٌج مف تىكلك
ك
ميكا  ،كةكلل تعال ) :ل ٍس ى ى
ي ى
ى
ى
ظ ًا ير ىعمى ىغ ٍو ً ًل
ىك ىكعى ىر){الغا وض  }ِّ-ِِ :كةكلل تعال  ) :ىعالً يـ اٍل ىغ ٍو ًب فىّ يو ٍ
إ ًمف كرس و
ؾ ًمف ى ٍو ًف ىو ىد ٍو ًل ىك ًم ٍف ىخٍم ًع ًل
كؿ فىًإيكلي ىو ٍسمي ي
ىة ندا {ِٔ} ً ٌج ىم ًف ٍارتى ى
ى
ي
ص ندا){الجف  }ِٕ-ِٔ :معياه  :لكف مف ارتإ مف رسكؿ فإكيل وسمؾ ،
ىر ى
اؿ جى ع ً
اص ىـ اٍل ىو ٍكىـ ًم ٍف ٍىم ًر المٌ ًل ً ٌج ىمف كرًة ىـ ىك ىةا ىؿ ى ٍو ىياي ىما
كةكلل تعال ) :ةى ى
ى
اٍلمكج فى ىك ً
ت ةى ٍرىوضه
وف){هكد ...}ّْ :كةكلل تعال  ) :ىفمى ٍكجى ىك ىاي ٍ
ىٍ ي
اف م ىف اٍل يم ٍغ ىرًة ى
ى
ك
كيس لى كمآ مييكٍا ىك ى ٍع ىيا ع ٍياـ ع ىذاب ً
ً
الخ ٍزًم ًفي
ىم ىي ٍ
ى يٍ ى ى
وم ياياىا ًج ةى ٍكىـ يو ي ى
ى
ت فىىيعى ىعاىا ى
اه ٍـ ًلى ًة و
وف{وكيس  ... }ٖٗ :كهذا الإرب في الورف
اٍل ىة ىواةى ال حد ٍي ىوا ىك ىمتك ٍع ىي ي
)ِ)
كذور))
كجعؿ ٌج معي )لكف) ج وخرجاا مف معي اجستذياّ  ،ؿ ةد ةسـ

اليةاة كالمعسركف اجستذياّ ػ) ٌج) عم

ةسموف  :استذياّ ميوطع كاستذياّ

متصؿ ك) ٌج) في هذه ال كاهد الوريوض جموعاا كفي يةكها تدخؿ إمف
اجستذياّ الميوطع  ،كمع ذلؾ فود جازكا في هذه ال كاهد الستض يعساا ف

)ُ ) ويظر  :ال رهاف ص ِٕٖ كا تواف ص ُِّ كالزوادة كا ةساف ٖ.ِْ/
)ِ ) ايزهوض ص ُّٖ ُٖٓ-كويظر  :ال رهاف ص ِٖٔ. ِٖٕ-
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)ُ)

وإا
تككف لّستذياّ المتصؿ ن

كةد تودـ كف الةرؼ الوريي ج وطا ؽ معياه

ٌج الةرؼ يعسل  ،عكاذا ةوؿ ك
اف ةرؼ كذا جاّ معي ةرؼ كذا فإكيل وجب
ف ج وعاـ ميل التطا ؽ في المعي  ،فعم الرغـ مف ف اليةاة ذه كا ل

مجيّ ) ٌج) معي

فرؽ وياما العسكرم وكلل )) كف اجستذياّ
)لكف) فود ك

تخصوص صوغض عامض  ،فا كما )لكف) فاي تةووؽ ذ ات عد يعي ك يعي عد
ذ ات  ،توكؿ  :ما جاّيي زود لكف عمرك جاّيي  ،ك ت عمرك لكف زود لـ

السراج  :هك
وات  ،فاذا صؿ )لكف) كلوس استذياّ في التةووؽ كةاؿ ا ف ك
خراج كؿ مف عض))

)ِ)

ٓ-ك معي ) ؿ)  :ككاف اهدهـ في ذلؾ ةد ال كاهد السا وض
ىيزٍل ىيا ىعمى ٍو ى
ؾ اٍلوي ٍر ىف لًتى ٍ وى {ِ} ًج تى ٍذ ًك ىرةن
ةكلل تعال ) :طل {ُ} ىما ى
ىو ٍخ ى ){طل  }ّ-ُ :كالتودور  :ؿ تذكرة لمف وخ )ّ) كالصةو ما
)ْ)
ذكره  ،كهك تعسور ) ٌج) عم اجستذياّ الميوطع ك المتصؿ

كهك
ل ىمف
تودـ

ٔ-ك معي )ج) ةاؿ الرمايي )) :كزعـ ك ع ودة كف ) ٌج) ةد تككف
ً ك
كف لًمكي ً
اس ىعمى ٍو يك ٍـ
معي )ج) ةاؿ ذلؾ في ةكلل تعال ) :ةكلل تعال ) :ل ىئّ ىو يك ى
كً
وف ظىمى يمكٍا ًم ٍياي ٍـ){ال ورة  }َُٓ :كركد ذلؾ الزجاج كغوره  ،كةاؿ :
ية كجضه ً ٌج الذ ى
)ُ ) ويظ ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػدر المص ػ ػ ػػكف ، ُْٕ/َُ ، ِّّ/ٔ ، ُٕٕ/َُ ، َٓٔ/َُ ، ٗ/ٖ :
ٔ.َِٕ-ِٖٔ/
)ِ ) العركؽ المغكوض ص ٕٔ .
)ّ ) ويظ ػػر  :الص ػػاة ي ف ػػي فو ػػل المغ ػػض ص ْٗ كال ره ػػاف ص ِٕٖ كا تو ػػاف ص ُِّ
كالزوادة كا ةساف ٖ.ِْ/
)ْ ) ويظػػر  :معػػايي الوػػرف لمع ػراّ ِ ِٗ/كمجػػاز الوػػرف ي ػػي ع وػػدة ص ُْٔ كمعػػايي
الورف لأخعش ص ِْٗ عكاعراب الورف لميةاس ص ٕٕٓ كم كؿ عراب الوػرف لمووسػي

ِ ٔٓ/كالت واف في عراب الورف لمعك رم ِ. ُٕٖ/
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هك استذياّ مف غور جيس عم معي )لكف)))

)ُ)

كما يس ل الرمايي ل

ع ودة لـ وذكره ك ع ودة في مجازه  ،ؿ ما ذكره كياا معي

سواتي .

ٕ-ك معي
ً ك
كف
يوسل ):ل ىئّ ىو يك ى
ةاؿ ك ع ودة :

ي

الكاك كما

الكاك  :ككاف اهدهـ في ذلؾ ال اهد السا ؽ
كً
لًمكي ً
وف ظىمى يمكٍا ًم ٍياي ٍـ){ال ورة }َُٓ :
اس ىعمىٍو يك ٍـ ية كجضه ً ٌج الذ ى
))مكإع ) ٌج) ها هيا لوس مكإكع استذياّ كيما هك

مكإع كاك المكاجة كمجازها  :لئّ وككف لمياس عموكـ ةجض كلمذوف

طممكا))

)ِ)

كةاؿ العسكرم )) :ةاؿ ك ع ودة ٌ ) :ج) ها هيا معي الكاك عكالول

ذهب ك عمي رةمل ا﵀  ،م  :كج الذوف ظممكا عموكـ ةجض ...كةاؿ

الم رد  :هذا خطا ؛ ك
يف الكاك لمعطؼ كا

راؾ ك) ٌج) لّستذياّ كج ودخؿ

)ّ)
كج ٍع يؿ ) ج) معي الكاك يعاه الجماكر كتاكلكها
ةدهما في اب ا خر))
ى
عم اجستذياّ الميوطع)ْ) الذوف جازكا ف وككف اجستذياّ في ) ٌج) في هذه
)ٓ)

ميوطعا
متصّ ك
ا وض
ن
ن

ٖ-ك معي ) ى ٍع ىد)  :ةاؿ الم اردم )) :كمف غرب ما ةوؿ في ) ٌج)
ًك
كف
كياا ةد تككف معي ) ى ٍع ىد) كجعؿ هذا الوائؿ مف ةكلل تعال ) :ل ىئّ ىو يك ى
كً
لًم كي ً
وف ظىمى يمكٍا ًم ٍياي ٍـ){ال ورة  )ٔ)))}َُٓ :كهذا الكّـ ج
اس ىعمى ٍو يك ٍـ ية كجضه ً ٌج الذ ى
)ُ ) ويظر  :معايي الةركؼ لمرمايي ص ُٖٓ.ُٖٔ-
)ِ ) مج ػػاز الو ػػرف ص ّٔ كويظ ػػر  :ايزهو ػػض ص ُٕٖ كمغي ػػي الم و ػػب ُ ّٕ/كال ره ػػاف
ص ِٕٖ كالزوادة كا ةساف ٖ. ِْ/

)ّ ) الكجكه كاليظائر ص ٖٕ. ٕٗ-
)ْ ) ويظر  :الجي الدايي ص ُٖٓ كمغيي الم وب ُ. ّٕ/
)ٓ ) ويظر  :معايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ُ ُٕٗ/كالدر المصكف ِ.ُٕٖ/
)ٔ ) الجي الدايي ص ُِٓ.
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وةتاج ل تعموؽ سكل ف ةكؿ كف كؿ كّـ تإمف ف وككف ةرؼ معي

ستغرب ميل  ،فػ) ٌج) لـ ترد في الورف الكروـ
ةرؼ خر وجب ف وككف مما يو ى
ٌج معي ) ٌج) كهك الم ار لول معي اجستذياّ كلـ ترد ) ٌج) عيد التةووؽ
ٌج اذا المعي .

كالوكؿ ك
اف الةركؼ وجيّ عإعاا معي

عض تكرر التةوؽ مف

طّيل فوما س ؽ  ،كذكريا في ذلؾ ةكؿ الزجاج  ،كما كيل ةكؿ الميازموف

كالعجزة الذوف ذركا الوكؿ ل عم التةووؽ كالدراسض  ،فإذا كاف ايمر كما
ووكلكف ك
اف ًفو ًا ىما
اف ) ٌج) ن
مذّ جاّت معي )غور) في ةكلل تعال ) :لى ٍك ىك ى
لًاىضه ً ٌج المكلي لىعى ىس ىدتىا) م  :غور ا﵀  ،فمً ىـ ذف استعمؿ الورف ) ٌج) كلـ
وستعمؿ )غور)؟ كهذا السؤاؿ ج وستطوع ف وجوب عيل هؿ المغض كج هؿ

ظاور ؛ ك
يف ا جا ض عيل ج
نا
اليةك كج هؿ التعسور كلك كاف عإاـ ل عض
تككف ٌج اتااـ كّـ ا﵀ المةف  ،ك
اف المكإع مكإع )غور) ج مكإع

) ٌج) كمذؿ هذا الكّـ وواؿ في كؿ ةرؼ جعمل اليةاة معي ةرؼ خر ،
الموكـ المغكم
فاـ الوكؿ تياكب الةركؼ كايدكات ةد جعمكا يعساـ مذا ض
ل

لكتاب ا﵀  ،عكاذا رادكا ف و رئكا يعساـ مف هذه التامض فوجب عمواـ ف
وةرمكا عم يعساـ الوكؿ صةض كجكد تياكب الةركؼ في الورف الكروـ .
ٕ-أـ  :تودمت دراسض هذا الةرؼ في كتا ي السا ؽ رةـ ِّ ككايت

يتوجض هذه الدراسض هياؾ كف ) ـ) تجمع في كؿ مكإع وف العطؼ كمعي
) ك) كاجستعااـ  ،كةد وةصؿ عم
في دراستاا في هذا الكتاب .

التكسع
هذه اليتوجض عض التعدوؿ عد
ٌ

تعريؼ (أـ) كالغرض مف استعمالىا  :ةاؿ الم رد )) :كمياا ) ـ)

كهي في اجستعااـ يظور ) ك) في الخ ر))
)ُ ) الموتإب ُ.ٖٓ/
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)ُ)

كةاؿ ا ف فارس  ))) :ـ) ةرؼ

عطؼ يائب عف تكرور اجسـ ك الععؿ))

)ُ)

كةاؿ الزرك ي  )) :كيما ت رؾ

وف المتعاطعوف  ،كما ت رؾ وياما ) ك)  ،كةوؿ فواا معي العطؼ  ،كهي

استعااـ كايلؼ ٌ ،ج كياا ج تككف في كؿ الكّـ ؛ يجؿ معي العطؼ))
وإا في تعروعاا اكياا ))ةرؼ عطؼ  ،كهي يكعاف  :متصمض ...
كةوؿ ن
كميوطعض)))ّ) فػ) ـ) ةسب تعروعاا تجمع وف العطؼ كاجستعااـ

) ِ)

معاني (أـ)  :ذكر اليةاة كف ) ـ) كردت في المغض كالورف الكروـ عم

ستض كجل  :عاطعض متصمض معادلض يلؼ اجستعااـ  ،كعاطعض متصمض معادلض
يلؼ التسكوض  ،ك معي

لؼ اجستعااـ  ،كزائدة  ،ك معي ) ك)  ،كميوطعض .

الكجه األكؿ  :عاطفة متصمة معادلة أللؼ اءستفىاـ  :ةاؿ

سو كول )) :هذا اب ) ـ) ذا كاف الكّـ اا ميزلض ) وحاما) ك) وحاـ) كذلؾ
ودا لووت ـ نار ؟ فايت ا ف م كدع كف
ةكلؾ  :زود عيدؾ ـ عمرك ؟ ك ز ن
عيده ةدهما  ،يكيؾ ذا ةمت  :وحاما عيدؾ ؟ ك وحاما لووت ؟ فايت م كدع كف

المسؤكؿ ةد لوي ةدهما ك كف عيده ةدهما ٌ ،ج كف عممؾ ةد استكل فواما
)ْ )
صرح سو كول ك
اف ) ـ) في هذا الكجل تعود معي
ج تدرم وحاما)) فود ك

التسكوض لما ذكره .

كعرؼ الرمايي ) ـ) المتصمض وكلل )) :تككف عدومض يلؼ اجستعااـ
ك

 ،كهي معاا ميزلض ) مح) كذلؾ ةكلؾ  :زود عيدؾ ـ عمرك ؟ كالمعي :
وحاما عيدؾ ؟ كالجكاب وككف التعووف  ،كذلؾ ف توكؿ  :زود  ،ف كاف

)ُ ) الصاة ي في فول المغض ص ٕٖ.
)ِ ) ال رهاف ص ٕٗٗ.
)ّ ) ا تواف ص ِّّ كويظر  :الزوادة كا ةساف ٖ.ْٕ-ْٔ/
)ْ ) كتاب سو كول ّ. ُّٗ/
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)ُ)

عيدؾ زود  ،كعمرك  ،ف كاف عيدؾ عمرك))

كعرفاا ا ف ه اـ ك
اف ) ـ)
ك

المتصمض هي التي ))وتو كدـ عمواا همزة يوطمٌب اا ك ػ) ـ) التعووف))
)ٖ )
عرفاا الاركم)ّ)كا ف الخ از)ْ)كالرإي)ٓ) كالمالوي)ٔ)كالمرادم)ٕ)كا ف عووؿ
ك
)ٖ)

عووؿ

)ِ)

ككذلؾ

عرفاا سو كول كالركمايي كا ف ه اـ  ،كهذا هك التعروؼ لػ) ـ)
مذؿ ما ك

لػ) ـ) الذم جمعكا عمول .

شكاود (أـ) المتصمة المعادلة أل لؼ اءستفىاـ  :تعروؼ اليةاة

لػ) ـ) المتصمض المتودـ ذكره الذم اتعوكا عمول ويط ؽ عم ايمذمض المصيكعض ،
كهي في ةاؿ اجستعااـ الةوووي  ،لكيل ج ويط ؽ عم

ما جاّ في الورف

الكروـ لس وف ساسووف  ،ايكؿ  :كف ) ـ) لـ ترد في كتاب ا﵀ ٌج إمف

اجستعااـ المجازم  ،ك) ـ) إمف هذا اجستعااـ ج وراد اا التعووف ،

وإا عم
كالذايي  :كيل ج ويط ؽ ن
س ةايل وعمـ الجكاب  ،كةد جاز تط وول عم

ما جاّ في الورف الكروـ ؛ ك
يف ا﵀
المذاؿ  :زود في الدار ـ

عمرك ؟ ك
يف اجستعااـ فول ةوووي  ،كالمستعاـ راد مف استعماؿ ) ـ) مع

)ُ ) معايي الةركؼ ص ْٓ.ْٔ-
)ِ ) مغيي الم وب ُ.ُْ/
)ّ ) ويظر  :ايزهوض ص ُُّ.
الغرة المخعوض ُ.ّٖٕ-ّٖٔ/
)ْ ) ويظر  :ك
)ٓ ) ويظر  :رح كافوض ا ف الةاجب ُّْْ/
)ٔ ) ويظر  :رصؼ الم ايي ص ُٖٕ. ُٕٗ-
)ٕ ) ويظر  :الجي الدايي ص َِْ.َِٓ-
)ٖ ) ويظر  :رح ا ف عووؿ ِ. ِِٗ/
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الامزة لوعمـ ؛ ييكل ج وعمـ  ،كا﵀ وعمـ ؛ لذلؾ لـ يوستعمّ في الورف الكروـ
لاذا الغرض .
كةد كاف تعروؼ اليةاة لػ) ـ) المتصمض الذم اتعوكا عمول كايمذمض التي

ذكركها في هذا ال اب م يوض جموعاا عم

كف المخاطىب هك الذم وعولف ةد

لووره  ،كما ال كاهد الوريوض
ايمروف لعممل ل مف دكف المستع ًاـ  ،كوممول عمول ك
التي است ادكا اا فعم العكس مف ذلؾ  ،م يوض عم كف المستع ًاـ هك الذم

لووره ؛ ييكل ومذؿ ةوووض وعمماا
طب ك
وعولف ةد ايمروف  ،كوممول عم المخا ى
طب كج وستطوع ف وركدها .
المخا ى
كهذا هك الغرض مف استعماؿ ) ـ) في الورف الكروـ التي اصطمةكا

استعااما ،
عم تسموتاا المتصمض  ،ةاؿ الم رد )) :فا كما ) ـ) فّ تككف ٌج
ن
كتوع مف اجستعااـ في مكإعوف  :ةدها ف توع عدومض لألؼ عم معي

ودا ـ
م) كذلؾ ةكلؾ  :زود في الدار ـ عمرك ؟ ككذلؾ :
عطوت ز ن
ى
) ٌ
ةرمتل؟ فموس جكاب هذا )ج) كج )يعـ)  ...ك
يف المتكمـ يم كد وع كف ةد ايمروف
ةد كةع  ،فالجكاب ف توكؿ )زود) ك)عمرك)  ...فمف ذلؾ ةكؿ ا﵀ عز
ص يار){ص  }ّٔ :كةكلل تعال :
اغ ٍ
اه ٍـ ًس ٍخ ًروًا ٍىـ ىز ى
كجؿ ) :ىتك ىخ ٍذ ىي ي
ت ىع ٍياي يـ اي ٍ ى
ً
ىه ٍـ ىخ ٍوهر ٍىـ ةى ٍكيـ
كماّ){اليازعات  }ِٕ :كمذمل  ) :ي
)ىىيتي ٍـ ى ى حد ىخٍمونا ىـ الس ى
كع){الدخاف  }ّٕ :فخرج هذا مخرج التكةوؼ كالتك وه  ،كمخرجل مف الياس
تي و
)ُ)

وخا))
وككف
استعااما كوككف تك ن
ن
فود يكل الم رد عم كف ما ةالل في المذالوف ج ويط ؽ عم ال اهد

الوريي  ،يكيل ج وص فول ف وككف ةائمل يم كدعنوا كف ةد مرول ةد كةع ،
كف
ك كيل استعاـ لوطمب تعووف ةدهما لعدـ عممل ل  ،لذلؾ يكل عم

)ُ ) الموتإب ِ.ِّّ/
1354

اجستعااـ في ا وض خرج مخرج اجستعااـ المجازم الذم لـ ورد ميل التعووف
ؿ رود ميل التكةوؼ كالتك وه .

كةد است اد ا ف وعوش كا ف مالؾ كا ف ه اـ في هذا ال اب
ال اهدوف الوريووف  ،ك إافكا لواما ةكلل تعال  ) :ية ٍؿ ى ىذلً ىؾ ىخ ٍوهر ٍىـ ىجكيضي
اٍل يخٍمًد){العرةاف  }ُٓ :كةكلل تعال ) :ى ىذلً ىؾ ىخ ٍوهر يح ينزج ٍىـ ى ىج ىرةي
الزةح ً
ك
كيلي ٍىـ ىي ٍة يف
كـ){الصافات  }ِٔ :كةكلل تعال ) :ىىيتي ٍـ تى ٍخميوي ى
ً
كف){الكاةعض  )ُ) }ٓٗ :كهذه ال كاهد ج وص ٌ ف تعسكر كفؽ التعروؼ
اٍل ىخالوي ى
ةمؿ عم ما يةممت عمول ايمذمض
الذم اتعؽ عمول اليةاة كج وص ف تي ى
المصيكعض  ،فوكلل تعال في سكرة العرةاف  ) :ية ٍؿ ى ىذلً ىؾ ىخ ٍوهر ٍىـ ىجكيضي اٍل يخٍمًد) ج
وص ٌ ف تككف يةك  :زود في الدار ـ عمرك ؟ ك
يف المخاطىب في هذا
المذاؿ هك الذم وعولف ةد اجسموف كوعرض عم المستع ًاـ الو كؿ ل  ،يكيل

هك الذم وعمـ ل مف دكف المستع ًاـ  ،كعم العكس مف ذلؾ ال اهد الوريي ،
طب عم ا ةرار
كهك كف المستع واـ هك الذم وعولف ةد اجسموف  ،لةمؿ المخا ى
ً
ل  ،كةد تودـ ا وض كصؼ اليار  ،كاسـ ا ارة ) ىذل ىؾ) راجع لواا  ،كج وص ٌ
جعؿ اجستعااـ في ا وض ةووووًا ؛ ييكل ج وص ف وككف المراد مف ) ـ)

كالامزة التعووف ؛ يكيل ما مف ةد ج وعمـ كف الجيض خور مف اليار  ،كةد ت وكف

طب عم
كف الغرض مف همزة اجستعااـ المجازم هك ةمؿ المخا ى
جاّ عد الامزة ك) ـ) ك ة ارره ؛ لو ارؾ المستع ًاـ في هذا ا يكار ك ا ةرار
يكار ما

 ،فاجستعااـ في ا وض مجازم  ،كهك في الامزة لإليكار  ،م  :رود ميل

خور مف الجيض  ،كهك في ) ـ)
ةمؿ المخاطىب عم يكار ف تككف اليار نا
لمتورور  ،م  :رود ميل ةمؿ المخاطب عم ا ةرار ك
اف جيض الخمد خور مف

اليار .

)ُ ) ويظ ػػر  :ػػرح المعص ػػؿ ٓ ُٕ/ك ػػرح التس ػػاوؿ ج ػػف مال ػػؾ ّ ِْٖ/كمغي ػػي الم و ػػب
ُ. ِْ-ُْ/
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كةد تودـ الكّـ عم همزة اجستعااـ المجازم  ،ك كاهدها الوريوض ،

كلـ وص ٌ عيدم كلـ وذ ت في هذه ال كاهد استعماؿ الامزة لمتورور  ،ؿ
كايت في جموعاا لإليكار  ،لكف كذر مجوئاا لمتورور في كاهد ) ـ) المتصمض

المعادلض يلؼ اجستعااـ ؛ ذلؾ ٌيل في الغالب ذا رود يكار ما جاّ عد
الامزة  ،اةتإ ف وككف المراد ةرار ما جاّ عد ) ـ)  ،عكاذا رود يكار ما

وت
جاّ عد ) ـ) اةتإ ف وككف المراد ةرار ما جاّ عد الامزة ؛ لذلؾ يس لم ٍ
) ـ) المعادلض  ،كهذا ما ت ٌوف في كاهد ) ـ) التي تودـ اجست ااد اا  ،فػ) ـ)
عاطعض متصمض في سكرة الصافات في ةكلل تعال ) :ى ىذلً ىؾ ىخ ٍوهر يح ينزج ٍىـ ى ىج ىرةي
الزةح ً
ك
كـ) كما رود مياا التعووف  ،ؿ التورور كا يكار ،م  :ةمؿ المخاطب
عم ا ةرار ما جاّ عد الامزة  ،عكايكار ما جاّ عد ) ـ) .
ككذلؾ ) ـ) عاطعض متصمض في سكرة الكاةعض في ةكلل تعال ) :ىىيتي ٍـ
ً
كف){الكاةعض  }ٓٗ :كما رود مياا التعووف  ،ؿ ةمؿ
تى ٍخميوي ى
كيلي ٍىـ ىي ٍة يف اٍل ىخالوي ى
المخاط وف عم يكار ما جاّ عد الامزة  ،كا ةرار ما جاّ عد ) ـ) م :
اف الخالؽ هك ا﵀ ،
ةمماـ عم يكار ف وككيكا هـ الخالووف كا ةرار ٌ
كالمراد إوجاز  :ةمماـ عم ا ةرار ك
اف ا﵀ هك الخالؽ كلوسكا هـ .

ككذلؾ ) ـ) في سكرة ص في ةكلل تعال  ) :ىكةىاليكا ىما لىىيا ج ىي ىرل
ص يار)
ًر ىج ن
اغ ٍ
اه ٍـ ًس ٍخ ًروًا ٍىـ ىز ى
اج يككيا ىي يع حد يهـ لم ىف اي ٍ ىرًار {ِٔ}ىتك ىخ ٍذ ىي ي
ت ىع ٍياي يـ اي ٍ ى
متصمض كما رود مياا التعووف  ،ةر ك عمرك كةمزة كالكسائي كصؿ ايلؼ
اه ٍـ) الامز ،
اه ٍـ) م  :جعماا خ نار  ،كةر ال اةكف )ىتك ىخ ٍذ ىي ي
ككسرها في )اتك ىخ ٍذ ىي ي
م  :جعماا همزة استعااـ  ،ةاؿ ك عمي اليةكم )) :فا كما كجل ىمف فت

ةمت  :فما الجممض المعادلض لوكلل
الامزة فإكيل وككف عم التورور  ...فإف ى
ص يار) في ةكؿ مف كسر الامزة  ،فالوكؿ فول :
اغ ٍ
س ةايل ) ٍىـ ىز ى
ت ىع ٍياي يـ اي ٍ ى
كف الجممض المعادلض لػ) ـ) مةذكفض كالمعي  :معوكدكف هـ ـ زاغت عياـ
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اي صار))

)ُ)

فا ك عمي اليةكم جعؿ ) ـ) متصمض في الوراّتوف ردها عم

مودر في ةراّة مف
همزة اجستعااـ في ةراّة مف همز  ،ك ردها عم استعااـ ٌ
كصؿ ككسر  ،كومكف اذا التودور جعؿ ك ٌؿ ) ـ) ميوطعض جعماا متصمض ،

عكاف كايت مس كةض خ ر مةض  ،كةاؿ مكي ا ف ي طالب الووسي )) :كةد
)ما لىىيا ج
ةوؿ  :كف ) ـ) في ةراّة مف كصؿ معادلض لػ)ما) في ةكلل تعال  :ى
ىي ىرل) كذلؾ ةسف ؛ ك
يف ) ـ) كيما توع في كذر ةكالاا معادلض لّستعااـ
ك)ما) استعااـ  ،كةجض مف همز كيل ةممل عم لعظ اجستعااـ الذم معياه

التورور كالتك وه  ،كلوس هك عم جاض اجستخ ار عف مر لـ يوعمىـ  ،ؿ
عإا عم ما
عممكا كياـ فعمكا ذلؾ في الديوا  ،فمعياه كيل وكله عإاـ
ن
فعمكه في الديوا مف استازائاـ المؤميوف))

)ِ)

م  :كيل ما رود ػ) ـ) كالامزة

التعووف ؛ لعمماـ ل عكاكيما ةمؿ يعساـ عم
كا ي عمي اليةكم جعؿ ) ـ) متصمض في الوراّتوف ؛ ذلؾ ردها عم همزة

يكار ما فعمكا  ،كما كف الووسي

اجستعااـ في ةراّة مف همز  ،ك ردها عم )ما) اجستعااموض في ةراّة مف

ص يار) لل
اغ ٍ
كصؿ  ،كةاؿ الزمخ رم )) :كةكلل تعال ٍ ) :ىـ ىز ى
ت ىع ٍياي يـ اي ٍ ى
)ما لىىيا)  ...كالكجل
كجااف مف اجتصاؿ  :ةدهما  :ف وتصؿ وكلل تعال ى

اه ٍـ)  ...عم
الذايي  :ف وتصؿ وكلل تعال )ىتك ىخ ٍذ ىي ي
جموعا عم يعساـ  ،كعف الةسف  :كؿ ذلؾ فعمكا  ،اتخذكهـ سخروًا كزاغت
ن
)ّ)
عياـ صارهـ مةورة لاـ)) كالزمخ رم كمكي الووسي جاز اتصاؿ ) ـ)
معي

يكار ايمروف

ردها عم )ما) اجستعااموض  ،كهذا وعيي يكل ومكف كسر الواعدة اليةكوض ؛

ذلؾ رد ) ـ) المتصمض عم استعااـ غور الامزة .
)ُ ) الةجض في عمؿ الوراّات الس ع ْ.َِٓ-ِْٗ/
)ِ ) الك ؼ عف كجكه الوراّات ِ. ِّْ/
)ّ ) الك اؼ ْ. ٗٗ/
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مف
فمعي ا وتوف في سكرة ص  :ىما لىىيا ج ىي ىرل ًر ىج ن
اج يككيا ىي يع ٌدهـ ى
اي ٍ رًار في الديوا  ،ما ليا ج يراهـ معيا الوكـ في اليار ً ،ي كييا ً
سخريا مياـ
ى
في الديوا كهـ هؿ كرامض  ،فكايكا مف هؿ الجيض  ،كككيا مف هؿ اليار  ،ـ
هـ معيا في اليار  :لكف زاغت صاريا عياـ ؛ يكيل خعي عمويا مكاياـ؟

فايت ترل كيل ما رود مف ) ـ) تعووف ةد ايمروف  ،عكاكيما يكار ايمروف
جموعا .
ن
ً
كماّ)
ككذلؾ اجستعااـ في سكرة اليازعات ) :ىىيتي ٍـ ى ى حد ىخٍمونا ىـ الس ى
مجازم يكارم كتورورم كالمراد ميل ةمؿ المخاط وف عم يكار ما جاّ عد
كا ةرار ما جاّ عد ) ـ) م  :ا ةرار ك
اف السماّ هي اي د خمونا  ،كمذمل
كع)
ىه ٍـ ىخ ٍوهر ٍىـ ةى ٍكيـ تي و
ةكلل تعال في سكرة الدخاف  ) :ي
كةد ةاؿ الزرك ي المومٌد لميةاة كالمتكمـ عف لساياـ )) :فالمتصمض
هي الكاةعض في العطؼ  ...كالمراد اا اجستعااـ عف التعووف  ...كوكلل
اب حمتىعىلرةيكف ىخ ٍور ًىـ المٌل اٍلك ً
اة يد اٍلوىاك يار){وكسؼ  ... }ّٗ :كةكلل
تعال ) :ى ٍىرى ه
ى ه
ي ى
)ُ)
ً
كف){الكاةعض ))}ِٕ :
تعال ) :ىىيتي ٍـ ىي ى اٍتي ٍـ ى ىج ىرتىاىا ٍىـ ىي ٍة يف اٍل يمي يؤ ى

كوؼ وص ٌ تعسور هذوف ال اهدوف كفؽ تعروعاـ لػ) ـ) المتصمض ك
اف
اب
اجستعااـ فواا كاف لطمب التعووف  ،فاجستعااـ في ةكلل تعال ) :ى ٍىرى ه
حمتىعىلرةيكف ىخ ٍور ًىـ المٌل اٍلك ً
استعااما ةووووًا لوطمٌب ل التعووف
اة يد اٍلوىاك يار) لوس
ى ه
ن
ي ى
عم يةك ما طيمًب في المذاؿ  :زود في الدار ـ عمرك ؟ عكاكيما اجستعااـ في
ا وض مجازم  ،ما رود مف ) ـ) كالامزة تعووف ةد ايمروف مف لدف المخاطىب
ةرر ما جاّ عد
 ،عكاكيما رود ميل ةممل عم يكار ما جاّ عد الامزة  ،كا ا

) ـ) م  :ةممل يكار ر ك ٌوض اير اب المتعرةوف  ،كا ةرار ر ك ٌوض ا﵀ الكاةد
الواٌار  ،فوككف المراد اختصار  :ا ةرار ك
اف ر ك وض ا﵀ الكاةد الواٌار خور
)ُ ) ال رهاف ص ٕٗٗ.ََٖ-
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مف ر ك وض اير اب المتعرةوف  ،ككذلؾ اجستعااـ في ةكلل تعال ) :ىىيتي ٍـ
ً
كف) لإليكار كالتورور  ،م  :رود ةمؿ
ىي ى اٍتي ٍـ ى ىج ىرتىاىا ٍىـ ىي ٍة يف اٍل يمي يؤ ى
المخاط وف عم كف المي ح هك ا﵀ كلوسكا هـ .

وإا عف لساف اليةاة  ،في ) ـ) المتصمض
كةاؿ السوكطي المتكمـ ن
هي  )) :ف وتودـ عمواا همزة يوطمىب اا ك ػ) ـ) التعووف يةك  ) :ية ٍؿ كلذ ىك ىرٍو ًف
ً
لؤكيًي ً ًعٍموـ ًف يكيتي ٍـ
ىة كرىـ ًىـ ايييذىىو ٍو ًف ى كما ا ٍ تى ىممى ٍ
اـ ايييذىىو ٍو ًف ىي ي
ت ىعمى ٍول ٍىر ىة ي
)ُ)
ًً
م مر
وف){اييعاـ ))}ُّْ :
م تعووف هذا ؟! فإكيل ج وص ٌ تعووف ك
صادة ى
ٌ
ى
كاف مف هذه ايمكر الذّذض  ،ك
جموعا  ،فود كاف هؿ
يف المراد يكارها
ن
الجاهموض وةرمكف ذككر اييعاـ تارة  ،عكاياذاا تارة خرل  ،ككّ الجيسوف تارة
ذالذض  ،فايكر ا﵀ س ةايل عمواـ ذلؾ كمٌل  ،فاجستعااـ يكارم فود رود ميل

ةمؿ الم ركوف عم

ٍّ
ةد سكاّ
يكار هذه ايمكر الذّذض عم

)ِ)

كمف كاهد ) ـ) المتصمض ايخرل في الورف الكروـ ةكلل تعال

) ية ٍؿ ىىرٍىوتيـ
لى يك ٍـ ٍىـ ىعمى

:

ىيز ىؿ المٌلي لى يكـ لمف لرٍز و
اما ىك ىةّىجن ية ٍؿ لمٌلي ًىذ ىف
كما ى
ؽ فى ىج ىعٍمتيـ لم ٍيلي ىة ىر ن
ً
كف){وكيس }ٓٗ :
المٌل تى ٍعتىير ى

ةاؿ الزمخ رم )) :كالمعي  :خ ركيي  :﵀ ذف لكـ في التةموؿ

كالتةروـ  ،فايتـ تععمكف ذلؾ إذيل ـ تكذ كف عم ا﵀ في يس ض ذلؾ ؟ كوجكز

ور
ف تككف الامزة لإليكار ك) ـ) ميوطعض معي  :ؿ تعتركف عم ا﵀ ؟ تور نا
لّفتراّ)) )ّ) كجاّ في الدر المصكف ))في ) ـ) هذه كجااف ةدهما  :كياا
عاطعض متصمض  ...ك) ـ) ميوطعض معي

 :ؿ تعتركف عم

ور
ا﵀ ؟ تور نا

)ُ ) ا تواف ص ِّّ .
)ِ ) ويظ ػػر  :مع ػػايي الة ػػركؼ لمرم ػػايي ص ُ كالك ػػاؼ ِ ُٕ/ك يػ ػكار التيزو ػػؿ ُِٖٔ/
كمدارؾ التيزوؿ ص ّْٔ كالدر المصكف ٓ. ُٗٓ/
)ّ ) الك اؼ ِ ُّْ/كويظر  :مدارؾ التيزوؿ ص ْٕٕ .
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م
لّفتراّ  ،كالظاهر ايكؿ ؛ ذ المعادلض  ...كاإةض ؛ ذ التودور  :ح
)ُ)

ايمروف كةع ٍ ،ذ يف ا﵀ لكـ في ذلؾ ـ افتراؤكـ عمول ؟))
كاستعماؿ ) ـ) هيا ودؿ عم كف المراد هك اجستعااـ عما عدها
معادج لل عم التودور المذككر  ،كلك راد
كعطعل كرده عم ما ة ماا لوككف
ن

معي

ا إراب كعدـ العطؼ كاستئياؼ اجستعااـ عدها جستعمؿ ) ؿ)

كالامزة كما ةدركا  ،كتورور اجفتراّ وعيي ذ اتل  ،عكايكاره وعيي عدـ صدةل
كصةتل  ،كةاؿ ا ف عا كر )) :كاجستعااـ  ...تورورم اعت ار لزاماـ اةد

ايمروف كما ف وككف ا﵀ ذف لاـ ك وككيكا معتروف عم

التورور في ذلؾ إيكار عم الكجاوف))

)ِ)

ا﵀  ،كةد وب

كةكؿ ا ف عا كر  )) :لزاماـ اةد ايمروف)) وككف هذا هك ايصؿ

لك كاف اجستعااـ ةووووًا  ،كهك لزاماـ تعووف ةد ايمروف ٌج كف استعااـ
الامزة ك) ـ) في ا وض مجازم  ،كهك لإليكار عد الامزة  ،كلمتورور عد ) ـ)
فوككف المراد ميل ةمؿ المخاط وف عم

يكار ف وككف ا﵀ ذف لاـ في ذلؾ

كةمماـ عم ا ةرار ك
اف ما ودعكيل افتراّ عم ا﵀ س ةايل .

كالم اكر في كتب اليةك كالتعسور خراج همزة ) ىىرٍىوتيـ) ك ٌؿ صوغاا
مف معي اجستعااـ  ،كجعماا الزمخ رم هيا تودور  :خ ركيي  ،كالةوووض
ا اا  ،ك رود مياا التورور  ،م  :ةمؿ المخاط وف عم

ٌف الامزة اةوض عم
اف رزاةاـ التي ويعمكف اا
ا ةرار عمماـ الووويي ٌ
مف عيد ا﵀  ،كةمماـ عم ا ةرار اذه الةوووض
كجل لواـ ةكلل تعال  ) :ية ٍؿ لمٌلي ًىذ ىف لى يك ٍـ ٍىـ ىعمى
يلو ٌ

)الدر المصكف ٓ. ِِٕ/
)ُ ٌ
)ِ ) التةرور كالتيكور ُُ.ُُٓ/
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 ،هي كمٌاا ميزلض عمواـ
تماودا ك مودمض ؛
يوع حد
ن
ً
يف تةروـ
كف) ٌ
المٌل تى ٍعتىير ى

عض رزاةاـ ك تةمومل ج وككف ًمف ةوٌاـ ؿ مف ةؽ ىمف يزلاا عمواـ ،
كهك ا﵀ س ةايل .
ً
إ و
ّؿ حم ً و
وف
كمف ذلؾ ةكلل تعال ) :ةى ى
اؤ يك ٍـ في ى
اؿ لىوى ٍد يكيتي ٍـ ىيتي ٍـ ىك ى ي
ً
ؽ ىـ ى ً
ً ً
وف){اجي واّ }ٓٓ-ْٓ :
ىيت م ىف الّع ً ى
{ْٓ} ةىاليكا ىج ٍئتىىيا اٍل ىة ل ٍ
جاّ في الدر المصكف  ))) :ـ يت) ) ـ) متصمض عكاف كاف عدها
م ايمروف كاةع  ،مجوئؾ الةؽ
جممض ؛ يكياا في ةكـ المعرد ؛ ذ التودور  :ح
ـ لع ؾ  ...كلك كايت ميوطعض لو لدرت ػ) ؿ) كالامزة  ،كلوس ذلؾ مر نادا))
كةد ذ ت كما سواتي جكاز دخكؿ ) ـ) المتصمض عم

)ُ)

الجممض مف

دكف تاكوماا معرد  ،كالخطاب في هذه ا وض مكجل مف ةكـ راهوـ ل

راهوـ

عمول السّـ  ،كالمعي  :جا اد يت فوما توكؿ ـ جعب مازح ؟ كلـ وطمب
ةكمل ميل ف وجوب عف هذا السؤاؿ تعووف ةد هذوف ايمروف  ،كلك رادكا

ذلؾ لعممكا عمـ الوووف اكيل سوجو اـ اكيل جاد في ةكلل كلوس اازؿ  ،كهـ لـ
ورودكا ذلؾ  ،ك
يف سؤالاـ لل كاف مجازوًا كلوس ةووووًا  ،ك رادكا مف هذا
وإا عم
اجستعااـ المجازم ةممل عم ا ةرار اكيل مازح في ةكلل كةممل ن
يكار ف وككف جا ًدا فوما ووكؿ ؛ يكياـ كايكا وست عدكف ف وككيكا عم إّؿ

كويكركف عم

إّؿ م وف

راهوـ عمول السّـ ةكلل فواـ اكياـ كايكا هـ ك اؤهـ في

الكجه الثاني  :عاطفة متصمة معادلة أللؼ التسكية  :كهي الكاردة
كً
وف ىكعىيركٍا
عد همزة التسكوض مجردة مف معي اجستعااـ كوكلل تعال  ً) :كف الذ ى
ً
كف){ال ورة  }ٔ :كةكلل تعال :
اّ ىعمى ٍو ًا ٍـ ىىي ىذ ٍرتىاي ٍـ ٍىـ لى ٍـ تييذ ٍريه ٍـ جى يو ٍؤ ًميي ى
ىس ىك ه
ص ى ٍرىيا ىما لىىيا ًمف كم ًة و
وص){ راهوـ  }ُِ :كهمزة
)س ىكاّ ىعمى ٍو ىيآ ى
ىج ًزٍع ىيا ٍىـ ى
ى
ي
التسكوض هي التي وتودماا لعظ )سكاّ) ك ما كاف معياه  ،يةك  :سكاّ عم ك

)ُ ) ٖ.َُٕ-ُٔٗ/
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كممت  ،كيةك  :ما الي
ودا  ،معي  :سكاّ عمي وحاما
نار
كممت ـ ز ن
ى
ى
لووت  ،كمذؿ ذلؾ  :لوت
لووت ـ نا
زن
عمر  ،كما توكؿ  :ما الي وكاما ى
ودا ى

عرم زود ذ كـ عمرك  ،كما درم زود ذٌكـ عمرك  :كالتودور  :لوت عرم وحاما
ودا  ،تودوره :
ذىكـ  ،كما درم حواما ذىكـ  ،ككذلؾ  :سكاّ عمي نار
كممت ـ ز ن
ى
كممت  ،فايت ترل كف اليةاة ساككا وف يكعي ) ـ) المتصمض
سكاّ عم كي يواما
ى
 ،عيدما جعمكا اليكعوف تودور  :وحاما  ،ك وحاـ ٌ ،ج كياـ عم الرغـ مف ذلؾ

فرةكا وياما ك
اف همزة ايكؿ استعااموض كهمزة الذايوض لوست استعااموض  ،ؿ
هي همزة تسكوض مجردة مف معي اجستعااـ)ُ).
فالدلوؿ ايكؿ عم

كياما ) ـ) كاةدة كف اليةاة كما تودـ ساككا وياما

في التودور المذككر  ،كالدلوؿ الذايي كف معي التسكوض لـ وكف متاتلنوا لواا مف
لعظ )سكاّ) كما كاف معياه  ،ؿ هذا المعي مكجكد فواا في ايصؿ  ،كة ؿ
دخكؿ لعاظ التسكوض عمواا  ،فود تودـ كّـ سو كول )) :هذا اب ) ـ) ذا

كاف الكّـ اا ميزلض ) وحاما) ك) وحاـ) كذلؾ ةكلؾ  :زود عيدؾ ـ عمرك ؟
ودا لووت ـ نار ؟ فايت ا ف م كدع كف عيده ةدهما  ،ي كيؾ ذا ةمت :
كز ن
لووت ؟ فايت م كدع كف المسؤكؿ ةد لوي ةدهما ك كف
وحاما عيدؾ ؟ ك وحاما ى

عيده ةدهما ٌ ،ج كف عممؾ ةد استكل فواما ج تدرم وحاما))
ايخور )) ٌج كف عممؾ ةد استكل فواما ج تدرم وحاما))

)ِ)

فتا كمؿ ةكلل

)ُ ) ويظر  :كتاب سو كول ّ ُْٗ-ُّٗ/كالموتإب ِ َِْ ،ِّّ /كمعايي الةركؼ
لمرمايي ص ْٓ ْٔ -ك رح كتاب سو كول ّ َُْ-َْٗ/كايزهوض في عمـ الةركؼ ص

ُُُِّّ-ك ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش ُٕٓ-ُٔ/ك ػػرح التسػػاوؿ ج ػػف مالػػؾ ّ-ِْٕ/
ِْٖ ك رح كافوض ا ف الةاجب ْ ُّْ/كرصػؼ الم ػايي ص ُٖٕ ُٕٗ-كالجيػ الػدايي
ص َِْ َِٓ-كمغيػي الم وػػب ُ ُْ/كال رهػاف فػػي عمػػكـ الوػرف ص ٕٗٗ كا توػػاف فػػي
عمكـ الورف ص ِّّ كالزوادة كا ةساف في عمكـ الورف ٖ.ْٕ-ْٔ/
)ِ ) كتاب سو كول ّ. ُّٗ/
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اّ ىعمى ٍو ًا ٍـ ىىي ىذ ٍرتىاي ٍـ ٍىـ لى ٍـ
)س ىك ه
كةاؿ ايخعش )) :فا كما ةكلل تعال  :ى
ً
كف) فإكيما دخمل ةرؼ اجستعااـ  ،كلوس استعااـ لذكره السكاّ
تييذ ٍريه ٍـ جى يو ٍؤ ًميي ى
 ،ييكل ذا ةاؿ في اجستعااـ  :زود عيدؾ ـ عمرك ؟ كهك وساؿ  :وحاما
عيدؾ  ،فاما مستكواف عمول  ،كلوس كاةد مياما ةؽ اجستعااـ مف ا خر

 ،فمما جاّت التسكوض في ةكلل )ىىي ىذ ٍرتىاي ٍـ)

التسكوض))

)ُ)

ل ذلؾ اجستعااـ  ،ذ

ال في

ككد ايخعش كف همزة التسكوض هي همزة اجستعااـ يعساا الكاردة في

الكجل ايكؿ  ،كتعود مع ) ـ) معي التسكوض كما ةاؿ سو كول  ،كةكلل )) :فإكيما

دخمل ةرؼ اجستعااـ  ،كلوس استعااـ)) وعيي كيل استعااـ مجازم  ،كهذه
هي الةوووض كياا لـ ترد ٌج إمف اجستعااـ المجازم في المغض كفي الورف

الكروـ

كذكر الزجاج كف الامزة في كّ اليكعوف همزة استعااـ  ،كمع ذلؾ

فالكّـ في كمواما خ ر ؛ ج تمالاما كمواما عم معي التسكوض  ،ك وكف كف
هذه التسكوض لتاا لؼ اجستعااـ ك) ـ) التي لّستعااـ  ،فواؿ )) :فا كما دخكؿ
لؼ اجستعااـ كدخكؿ ) ـ) التي لّستعااـ كالكّـ خ ر ؛ فإكيما كةع ذلؾ

لمعي

التسكوض  ،كالتسكوض لتاا لؼ اجستعااـ ك) ـ)))

)ِ )

كيةك هذا ةاؿ

اليةاس )) :كالتودور  :سكاّ عمواـ ا يذار كتركل  ،م  :سكاّ عمواـ هذاف

 ،كجيّ اجستعااـ مف جؿ التسكوض))

)ّ)

فموس ذمض همزة تسكوض  ،عكاكيما هي همزة استعااـ  ،كالتسكوض معي
مختمىؽ ك معي السواؽ  ،فالتسكوض ةاصمض في همزة اجستعااـ  ،كما هي
)ُ ) معايي الورف ص ِّ .
)ِ ) معايي الورف ص ِّ.
)ّ ) عراب الورف ص ُٗ.
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ةاصمض في همزة التسكوض  ،فّ داعي ذف لمتعروؽ كالوصؿ وياما  ،كجعمًاما
عم يكعوف .

كالةوووض كف الامزة في كّ اليكعوف استعااموض كتسكوض ؛ يكياـ ذا
كف الامزة هي همزة استعااـ في مذاؿ اليكع ايكؿ  :زود

كايكا ةد جمعكا عم

في الدار ـ عمرك ؟ كجب عمواـ ف وجمعكا عم

كياا اةوض عم استعااموتاا

في مذاؿ اليكع الذايي  :سكاّ عميك زود في الدار ـ عمرك ؟ ك
يف المذاؿ وي

لـ وتغور  ،ككذلؾ وواؿ الكّـ يعسل في ووض ايمذمض  ،كالجدور الذكر كياـ
جعمكا الامزة في اليكعوف تودور  :وكاما  ،كاتعوكا عم

اليكعوف متصمض كمعادلض ك مساكوض .
كلك ص

وت في
كف ) ـ) يس لم ٍ

كف همزة اليكع الذايي همزة تسكوض كلوست استعااموض  ،لجاز

ةذفت ؛ ك
يف معي
اجستغياّ عياا  ،كعدـ تودورها ذا
ٍ
السواؽ كمف كممض )سكاّ) كما رادفاا  :ةاؿ ا ف جيي )) :كمف ذلؾ ةراّة :
التسكوض معاكـ مف

)ُ)

ةاؿ ك العت  :هذا مما ج كد فول ف

)ىي ىذ ٍرتىاي ٍـ) امزة كاةدة مف غور مد
) ِ)
وككف تودوره ) :ىىي ىذ ٍرتىاي ٍـ) ذـ ةذؼ همزة اجستعااـ تخعوعنا لكراهض الامزتوف))
كتا كمؿ كوؼ كف ا ف جيي ةاؿ )) :ذ كـ ةذؼ همزة اجستعااـ)) كلـ ووؿ  :ذ كـ
ةذؼ همزة التسكوض  ،كةاؿ العك رم )) :ةر ا ف مةوصف امزة كاةدة عم
)ّ)

لعظ الخ ر  ،كهمزة اجستعااـ مرادة  ،كلكف ةذفكها تخعوعنا))
شكاود (أـ) المتصمة القرآنية بعد ألؼ التسكية  :است اد اليةاة
كً
اّ ىعمى ٍو ًا ٍـ ىىي ىذ ٍرتىاي ٍـ ٍىـ
وف ىكعىيركٍا ىس ىك ه
كما تودـ لامزة التسكوض وكلل تعال  ً) :كف الذ ى

)ُ ) كهذه ةراّة اذة كهي ةراّة ا ف مةوصف .
المةتسب ُ.ُِٗ/
)ِ )
ى
)ّ ) الت واف في عراب الورف ُ.ِٓ/
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ً
ص ى ٍرىيا
)س ىكاّ ىعمى ٍو ىيآ ى
لى ٍـ تييذ ٍريه ٍـ جى يو ٍؤ ًميي ى
ىج ًزٍع ىيا ٍىـ ى
كف){ال ورة  }ٔ :كةكلل تعال  :ى
ىما لىىيا ًمف كم ًة و
وص){ راهوـ }ُِ :
لك كاف اجستعااـ في ا وتوف ةووووًا لكاف المراد مف ) ـ) كالامزة

التعووف  ،م  :ف وككف الجكاب  :يعـ يذرتاـ  ،ك ف وككف الجكاب  :ج لـ

ىج ًزٍع ىيا
يذرهـ ٌ ،ج كف اجستعااـ مجازم  ،كالدلوؿ عم ذلؾ ةكلل تعال  ) :ى
ص ى ٍرىيا) ك
يف ا يساف ج وساؿ يعسل ك وكجل اجستعااـ لول عم الةوووض ،
ٍىـ ى

كلكف جاز ذلؾ ك
يف اجستعااـ مجازم  ،كالمعي

كياـ ةد اعترفكا ك وويكا يكل ج

ويععاـ ج الجزع  ،كج الص ر  ،فكّهما سواف  ،فوككف المراد مف اجستعااـ

ةمؿ يعساـ عم

ا ةرار تساكم ايمروف ؛ لتساكم جكاب اجستعااموف

عيدهما .

:

وإا مف استعااـ الامزة ك) ـ) في ةكلل تعال
كهذا هك المراد ن
)ىىي ىذ ٍرتىاي ٍـ ٍىـ لى ٍـ تي ًيذ ٍريه ٍـ) هك ةمؿ المخاطٌب عم ا ةرار تساكم ايمروف ،
لتساكم جكاب اجستعااـ فواما .

كةد جمع اليةاة كالمعسركف عم

كف ) ـ) المتصمض عد لؼ التسكوض

ج تككف ٌج التي وتودماا لعظ )سكاّ) كما كاف في معياه  ،كلوس ايمر كما
ىة يد يه ٍـ ًايييذى ظى كؿ ىك ٍجايلي يم ٍس ىكًدا
جمعكا  ،فود جاّ ةكلل تعال  :ى ع
)كًا ىذا ي ل ىر ى
ً
وـ {ٖٓ} ىوتىىك ىارل ًم ىف اٍلوى ٍكًـ ًمف يسكًّ ىما ي ل ىر ً ًل يىو ٍم ًس يكلي ىعمى يه و
كف ٍىـ
ىك يه ىك ىكظ ه
ىو يدسحلي ًفي التحر ً
كف){اليةؿ }ٓٗ-ٖٓ :
اب ىجى ىساّ ىما ىو ٍة يك يم ى
ى
فمك كاف اجستعااـ ةووووًا لكاف المراد مف ) ـ) كالامزة التعووف

كالتودور  :واما وععؿ ا مساؾ عم هكف ـ الدس في التراب ؟ كجةتإ

ف

وككف الجكاب  :ا مساؾ  ،ك ف وككف الجكاب  :الدس ٌ ،ج كف اجستعااـ
مجازم  ،فما رود ف وككف الجكاب هذا ك ذاؾ  ،عكاكيما رود ةممل عم

ا ةرار ك ا يكار  ،لكف لوس ةرار ايمروف ؛ يكيل ما راد فعماما  ،كج يكار

إدوف ،
ايمروف ؛ ييكل لـ ورد ف ج وععماما  ،فود كجد يعسل وف مروف ٌ
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لكياما تساكواعيده ؛ يكيل كره ً
كّ مياما الكره يعسل  ،جاّ في التعسور :
))وتغوب كوختعي مف سكّ الةزف كالعار كالةواّ الذم ومةول س ب ةدكث
ً
كف ىـ ىو يدسحلي ًفي التحر ً
مترددا وف
اب) م  :ج وزاؿ
ن
ى
ال يت لل ) يىو ٍمس يكلي ىعمى يه و ٍ
ايمروف  ،كهك مساؾ ال يت التي ي ل ر اا ك دفياا في التراب)))ُ) فمك لـ
مترددا ج ودرم ماذا وععؿ ؟ فود رود
وكف ةد تساكل عيده ايمراف  ،لما وي
ن
مف اجستعااـ ةمؿ المعي لي مف هؿ الجاهموض عم ا ةرار تساكم ايمروف
عيده  ،لتساكم جكاب اجستعااموف .

كمف ذلؾ ةكلل تعال ) :ى ٍفتىىرل ىعمى المك ًل ىكًذنا ىـ ً ًل ًجكيضه){س ا }ٖ :
كهذا ةكؿ الكافروف اتامكا الرسكؿ صم ا﵀ عمول كسمـ اةد مروف ٌ ،ج
كياما تساكوا عيدهـ  ،كاجستعااـ مجازم كهك لمتورور  ،كةد رود ميل ةمؿ

المخاط وف عم ا ةرار تساكم هذوف اجتااموف .

الكجه الثالث ( :أـ) بمعنى ألؼ اءستفىاـ  :ةاؿ ا ف فارس :

))ككاف ك ع وده ووكؿ  ) :ـ) واتي معي لؼ اجستعااـ كوكلل جؿ ذياؤه ) ٍىـ
كف ىف تى ٍساىليكٍا ىر يسكلى يك ٍـ){ال ورة  }َُٖ :معي  :ترودكف)) )ِ) كةاؿ ا ف
تيًر ي
ود ى
ه اـ )) :كزعـ ك ع ودة يكاا ةد تاتي معي لؼ اجستعااـ المجرد  ،فواؿ
في ةكؿ ايخطؿ :

وت ك و
خواج
اسط
ىغمى ىس الظّـ مف ك
الر اب ن
عوي ىؾ ـ ر ى
ك ىذ ىتٍ ىؾ ي
كف المعي  :هؿ روت ؟)))ّ) كةاؿ السوكطي  ))) :ـ) ك يكرها ك ع ودة ...

فواؿ  :لوست ةرؼ عطؼ  ،ؿ معي همزة اجستعااـ))
)ُ ) فت الودور ّ. ُُِ/
)ِ ) الصاة ي في فول المغض ص ٖٖ.
)ّ ) مغيي الم وب ُ.ْٓ/
)ْ ) همع الاكامع ّ.ُٗٔ/
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)ْ)

رجعت ل
كةد
ي

لؼ

فكجدت في كّـ ي ع ودة اإط ارنا  ،فود جعماا معي
مجاز الورف
ي
اجستعااـ ك هؿ في مكاإع  ،ك معي ) ؿ) في مكاإع كما جعماا معي

الكاك  ،فود است اد في تعسور ةكلل تعال ٍ ) :ىـ يكيتي ٍـ ي اى ىداّ){ال ورة }ُّّ :
وكؿ ايخطؿ :
وت ك و
اسط
ىغمى ىس الظّـ مف ك
الر اب خواجن
عوي ىؾ ـ ر ى
ك ىذ ىتٍ ىؾ ي
وت)) )ُ) كةاؿ في
ذـ ةاؿ )) :ووكؿ  :كذ تي ى
وت ك ؿ ر ي
ؾ عويؾ هؿ ر ى
الصعةض التالوض م ا رة في تعسور ةكلل تعال ) :ىـ تىويكلي ً ً ً
وـ){ال ورة :
ى
ٍ
كف كف ٍ ىراه ى
)ِ )
َُْ} ))) ـ) في مكإع لؼ اجستعااـ  ،كمجازها  :توكلكف)) ككذلؾ
جعماا معي ايلؼ في ةكلل تعال ٍ ) :ىـ ىة ًس ٍ تي ٍـ ىف تى ٍد يخميكٍا اٍل ىجكيضى ىكلى كما ىواٍتً يكـ
كً
وف ىخمى ٍكٍا ًمف ةىٍ مً يكـ){ال ورة  }ُِْ :كالتودور عيده  :ةس تـ)ّ) كةاؿ :
كمذى يؿ الذ ى
اس){اليساّ  }ْٓ :معياها  :وةسدكف)) )ْ) كةاؿ في تعسور
)) ٍىـ ىو ٍة يس يد ى
كف الكي ى
كف ا ٍفتىىراهي){السجدة )) }ّ-ُ :كمعي ) ؿ) س وماا كووكلكف ةاؿ
ةكلل ) ٍىـ ىوويكلي ى
ايخطؿ :
وت ك و
اسط
ىغمى ىس الظّـ مف ك
الر اب خواجن
عوي ىؾ ـ ر ى
ك ىذ ىتٍ ىؾ ي
)ٓ)
ىيت
وت)) كةاؿ في ) ـ) في ةكلل تعال ) :فى ىذ لك ٍر فى ىما ى
م :ؿر ي
ً
ً
لؾ ً ىك ً
اه وف ىكج ىم ٍجيي و
ب
ًيً ٍع ىم ًت ىر ى
كص ًل ىرٍو ى
كف ٍىـ ىوويكلي ى
كف ى اعهر كيتىىر ي

)ُ ) ويظر  :مجاز الورف ص ّْ .
)ِ ) ويظر  :مجاز الورف ص ّٓ .
)ّ ) ويظر  :مجاز الورف صَْ.
)ْ ) ويظر  :مجاز الورف صَٔ.
)ٓ ) مجاز الورف ص ُِٖ.
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اٍل ىميي ً
كف){الطكر )) }َّ-ِٗ :مجازها  :ؿ ووكلكف))
)ِ)
كف ا ٍفتىىراهي){هكد }ُّ :
معي الكاك في ةكلل تعال ٍ ) :ىـ ىوويكلي ى
)ُ)

ؿ كجدتل ةد جعماا

كةاؿ العراّ في تعسور ا وض َُٖ مف سكرة ال ورة )) :كايخرل ف

يوستعاـ اا فتككف عم جاض اليسؽ الذم يويكل اا اج تداّ ٌ ،ج كيل متصؿ
استعامت لـ وكف ٌج ايلؼ ،
كّما لوس ة مل كّـ  ،ذـ
ى
كّـ  ،فمك ا تد ى
ت ن
اب ج رٍوب ًف ً
يزو يؿ اٍل ًكتى ً
ك ػ)هؿ) كمف ذلؾ ةكؿ ا﵀ عز كجؿ ) :الـ {ُ} تى ً
ول
ى ى
ً
كف ا ٍفتىىراهي ى ٍؿ يهك اٍل ىة ح
ًمف كر ل
لؾ){السجدة -ُ :
ؽ ًم ٍف ىر ى
وف {ِ} ٍىـ ىوويكلي ى
ب اٍل ىعالىم ى
ى
ّ} فجاّت ) ـ) كلوس ة ماا استعااـ  ،فاذا دلوؿ عم كياا استعااـ م تد
كف ىف تى ٍساىليكٍا ىر يسكلى يك ٍـ){ال ورة :
عم كّـ س ول  ،ك كما ةكلل تعال ٍ ) :ىـ تيًر ي
ود ى
ئت جعمتل عم مذؿ هذا ...كر ما جعمت العرب ) ـ) ذا س واا
َُٖ} فإف ى

استعااـ ج تصم ) مح) فول عم جاض ) ؿ) فووكلكف  :هؿ لؾ ف ميا ةؽ ـ
)ّ)

يت رجؿ معركؼ الظمـ  ،ورودكف  :ؿ يت رجؿ معركؼ الظمـ))
كةاؿ في تعسور ةكلل تعال ٍ ) :ىـ ىة ًس ٍ تي ٍـ){ال ورة )) }ُِْ :استعاـ
ػ) ـ) في ا تداّ لـ وكف ة مل لؼ فوككف ) ـ) رًدا عمول  ،فاذا مما عممتؾ كيل

تداّ لوس ة مل كّـ كوكلؾ
وجكز ذا كاف ة مل كّـ وتصؿ  ،كلك كاف ا ن
ةمت يت
لمرجؿ  :عيدؾ خور ؟ لـ وجز ف توكؿ  :ـ عيدؾ خور ؟ كلك ى
رجؿ ج تيصؼ ـ لؾ سمطاف تدؿ ل  ،لجاز ذ تودمل كّـ فاتصؿ
ل)))ْ)كةاؿ في تعسور ةكلل تعال ٍ ) :ىـ ىة ًس ٍ تي ٍـ){التك ض  }ُٔ :مف اجستعااـ

)ُ ) مجاز الورف ص ِِٔ .
)ِ ) ويظػ ػ ػػر  :مجػ ػ ػػاز الوػ ػ ػػرف ص َُٗ كويظػ ػ ػػر  :زاد المسػ ػ ػػور ْ ِٓ/كال ةػ ػ ػػر المةػ ػ ػػوط
ٓ. َِٔ/
)ّ ) معايي الورف ُ.ٕٓ/
)ْ ) معايي الورف ُ.ٗٔ/
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الذم وتكسط في الكّـ فوجعؿ ػ) ـ) لوعرؽ ويل ك وف اجستعااـ الم تد الذم

لـ وتصؿ كّـ  ،كلك رود ل اج تداّ لكاف كما ايلؼ عكا كما ػ)هؿ)))

)ُ )

)ِ)

كممف ت ع مذه ل هذا الط رم

كةاؿ ا ف ةتو ض )) :كتككف ) ـ) معي لؼ اجستعااـ كوكلل تعال :
إمً ًل){اليساّ  }ْٓ :راد :
اه يـ المٌلي ًمف فى ٍ
اس ىعمى ىما تى ي
) ٍىـ ىو ٍة يس يد ى
كف الكي ى
كف){الطكر }ّٗ :
وةسدكف اليساّ؟ كةكلل تعال ٍ ) :ىـ لىلي اٍل ى ىي ي
ات ىكلى يك يـ اٍل ى يي ى

ىج نار فىايـ لمف كم ٍغ ىروـ
راد  :لل ال يات  ،كةكلل تعال ٍ ) :ىـ تى ٍساىلياي ٍـ ٍ
يد يه يـ
كف){الطكر  }ٍَْ :راد  :تسالاـ نا
جر  ،كةكلل تعال ٍ ) :ىـ ًع ى
حمذٍ ىومي ى
كف){الطكر  }ُْ :راد  :عيده الغوب  ،كهذا في الورف كذور
اٍل ىغ ٍو ي
ب فىاي ٍـ ىو ٍكتيي ى
اب ج رٍوب ًف ً
يزو يؿ اٍل ًكتى ً
 ،ودلؾ عمول ةكلل تعال ) :الـ {ُ} تى ً
ول ًمف كر ل
ب
ى ى
ً
كف ا ٍفتىىراهي ى ٍؿ يهك اٍل ىة ح
لؾ){السجدة  }ّ-ُ :كلـ
ؽ ًم ٍف ىر ى
وف {ِ} ٍىـ ىوويكلي ى
اٍل ىعالىم ى
ى
وتودـ في الكّـ  :ووكلكف كذا ككذا فترد عمول  :ـ توكلكف  ،عكاكيما راد :
)ّ)
ووكلكف افتراه  ،ذـ ةاؿ ) :ى ٍؿ يهك اٍل ىة ح
لؾ)))
ؽ ًم ٍف ىر ى
ى

فالعراّ كمف ت عل جعؿ ) ـ) ك لؼ اجستعااـ معي كاةد عكاف اختمؼ
لعظاهما ك كيل ج فرؽ وياما ٌج كف ً
كّ مياما لاا مكإعاا فػ) ـ) ج توع
كالؼ اجستعااـ في دّ الكّـ  ،ك كف لؼ اجستعااـ ج توع كػ) ـ) في كسط
الكّـ  ،م  :يوكؿ  :عيدؾ زود ؟ كج يوكؿ  :ـ عيدؾ زود ؟ كيوكؿ :
عيدؾ زود ـ عيدؾ عمرك ؟ كج يوكؿ  :عيدؾ زود عيدؾ عمرك ؟ ككذلؾ
)ُ ) معايي الورف ُ. ِِٖ/
)ِ ) ويظػػر عمػ سػ وؿ المذػػاؿ  :جػػامع ال وػػاف لمط ػػرم َُ َُٕ/كويظػػر ةكلػػل فػػي تعسػػور
) ٍىـ ىةس ٍ تي ٍـ){التك ض }ُٔ :
)ّ ) تاكو ػػؿ م ػػكؿ الو ػػرف ص ُِٗ ِِٗ-كويظ ػػر  :ايزهو ػػض ص ُّٖ ُّٗ-كال ره ػػاف
ص َُٖ .
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يوكؿ كما ةاؿ العرب  :كياا

ؿ ـ اّ ؟ كج يوكؿ  :يكاا

ؿ

اّ ؟ م :

كف ايلؼ ك) ـ) معياهما كاةد ود كف هذا المعي ووع في ا تداّ الكّـ معظ

ايلؼ ج معظ ) ـ)  ،كووع في كسط الكّـ معظ ) ـ) ج معظ ايلؼ  ،لماذا
اةدا في الةالوف  ،كما ايلؼ عكا كما ) ـ) ؟! يكيل ذا تاكد
؟! لً ىـ ج وككف المعظ ك ن
تماما يكل
كف ايلؼ ج توع مكةع ) ـ)  ،كج ) ـ) توع مكةع ايلؼ  ،فاذا وعيي ن
لوست ةداهما معي ايخرل  ،ؿ كؿ مياما معي يعساا مف دكف ايخرل

وإا في كسط الكّـ
 ،كالدلوؿ عم ذلؾ كف لؼ اجستعااـ مذؿ ) ـ) كةعت ن
اه كف ًةيطى نا
ار فىّى
استً ٍ ىد ى
كوكلل تعال  :ى ع
اف ىزٍك وج ىك تىٍوتي ٍـ ً ٍة ىد ي
اؿ ىزٍك وج كم ىك ى
)كًا ٍف ىىردتحيـ ٍ
كيلي ي ٍاتىايان ى عكًاذٍمان حم ًويان){اليساّ  }َِ :كةكلل تعال :
ٍخ يذكٍا ًم ٍيلي ى ٍونئا ىتىا ي
تىا ي
ٍخ يذ ى
ًً
ً
كف ىف تى ٍا يدكٍا ىم ٍف
وف ًف ىئتىٍو ًف ىكالمٌلي ٍىرىك ىسايـ ً ىما ىك ىسيكٍا ىتيًر ي
ود ى
)فى ىما لى يك ٍـ في اٍل يم ىيافو ى
إمً ًؿ المٌلي ىفمىف تى ًج ىد لىلي ىس ًوّن){اليساّ  }ٖٖ :كةكلل تعال :
ىإ كؿ المٌلي ىك ىمف يو ٍ
ى
ً
ً
ً
كً
وف ٍىكلًىواّ ًمف يد ً
يد يه يـ اٍل ًع كزةى فىًإ كف
كف ًع ى
وف ىىو ٍ تى يغ ى
كف اٍل يم ٍؤ ًمي ى
كف اٍل ىكاف ًر ى
وف ىوتكخ يذ ى
)الذ ى
كً
ً ًً ً
وف ىمييكٍا جى تىتك ًخ يذكٍا
وعا){اليساّ  }ُّٗ :كةكلل تعال  :ى
)وا ىوحاىا الذ ى
الع كزةى لمٌل ىجم ن
ً
ً
وف ٍىكًل ىواّ ًمف يد ً
كف ىف تى ٍج ىعميكٍا لًمٌ ًل ىعمىٍو يك ٍـ يسٍمطى نايا
وف ىتيًر ي
ود ى
كف اٍل يم ٍؤ ًمي ى
اٍل ىكاف ًر ى
)كًا ىذا فىعميكٍا فى ً
اة ى ضن ةىاليكٍا ىك ىج ٍد ىيا
حم ً نويا){اليساّ  }ُْْ :كةكلل تعال  :ى ع
ى
ً
ً
كف ىعمى المٌ ًل
ى ى
ٍم ير ًاٍلعى ٍة ى اّ ىتىويكلي ى
ىم ىرىيا اىا ية ٍؿ كف المٌلى جى ىوا ي
اّيا ىكالمٌلي ى
اؿ ةى ٍد ىكةى ىع ىعمى ٍو يكـ لمف كرل يك ٍـ ًر ٍج هس
كف)ايعراؼ  }ِٖ :كةكلل تعال ) :ةى ى
تى ٍعمى يم ى
ب ىتيج ًادلي ى ً ً
كها ىيتي ٍـ ىك ىآؤ يكـ كما ىي كز ىؿ المٌلي ًاىا ًمف
ىس ىماّ ىس كم ٍوتي يم ى
إه ى
ىك ىغ ى
كييي في ٍ
يسٍمطى و
اف){ايعراؼ  }ُٕ :كةكلل تعال ) :ةىاليكٍا اتك ىخ ىذ المٌلي ىكلى ندا يس ٍ ىة ىايلي يه ىك
ً
ً
كماكات ك ىما ًفي اي ٍىر ً
يد يكـ لمف يسٍمطى و
اف ًاىػ ىذا
ض ً ٍف ًع ى
ى
اٍل ىغي حي لىلي ىما في الس ى ى
ً
كف){وكيس  }ٖٔ :فمك راد الورف ف تككف ) ـ)
كف ىعمى المٌل ىما جى تى ٍعمى يم ى
ىتويكلي ى
معي ايلؼ جستعمؿ ايلؼ كما استعمماا في هذه ال كاهد الوريوض  ،فاذه

ىعمى ٍواىا
ىما جى

الوإوض لوست متعموض اكؿ الكّـ ككسطل ؿ هي متعموض ك
اف ةداهما لوست
معي

ايخرل  ،فاستعمالل ايلؼ في كسط الكّـ كما استعمؿ ) ـ) في
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كسطل دلوؿ ةاطع عم

كف معيوواما مختمعاف كدلوؿ ةاطع عم

كيل استعمؿ

ايلؼ يكيل راد معي ايلؼ  ،كاستعمؿ ) ـ) ييكل راد معي ) ـ) فالمذهب

الذم ةاؿ ل العراّ كا ف ةتو ض كالاركم كت ياه الط رم في تعسورة يوع كد تةروعنا
اإةا لدجلض المعظ الوريي  ،ك
يف فول خمطنا وف معيوي هذوف الةرفوف  ،كفي
ك ن
ا وض كفي ال ةث عف ّغض
ةكلل تعال ) :فى ىما لى يك ٍـ ًفي
ىإ كؿ المٌلي ىك ىمف
ىف تى ٍا يدكٍا ىم ٍف ى

ايخذ ل وعطمكف ال ةث في المعي المراد مف
مذّ ايلؼ في
الورف الكروـ كيل لً ىـ استعمؿ ن
ًً
كف
وف ًف ىئتىٍو ًف ىكالمٌلي ٍىرىك ىسايـ ً ىما ىك ىسيكٍا ىتيًر ي
ود ى
اٍل يم ىيافو ى
إمً ًؿ المٌلي ىفمىف تى ًج ىد لىلي ىس ًوّن){اليساّ  }ٖٖ :كلـ وستعمؿ ) ـ) كووكؿ  :فى ىما
يو ٍ
ًً
ً
ىإ كؿ
وف ًف ىئتىٍو ًف ىكالمٌلي ٍىرىك ىسايـ ً ىما ىك ىسيكٍا ىـ تيًر ي
كف ىف تى ٍا يدكٍا ىم ٍف ى
ود ى
لى يك ٍـ في اٍل يم ىيافو ى
إمً ًؿ المٌلي ىفمىف تى ًج ىد لىلي ىس ًوّن  ،كلً ىـ استعمؿ ) ـ) في ةكلل تعال :
المٌلي ىك ىمف يو ٍ
ىف المٌل لىل مٍم يؾ الس ً
ات كاي ٍىر ً
ض ىك ىما لى يكـ لمف يد ً
كف المٌ ًل ًمف ىكلً ٍّي
ى
)ىلى ٍـ تى ٍعمى ٍـ ك ى ي ي
كم ىاك ى
ً
كجى ىي ً
صو
كس ًمف ةىٍ يؿ ىك ىمف
ور {َُٕ} ٍىـ تيًر ي
ود ى
كف ىف تى ٍساىليكٍا ىر يسكلى يك ٍـ ىك ىما يسئ ىؿ يم ى
ى
إ كؿ سكاّ ال كس ً ً
ً
ً ً
وم ً
وؿ){ال ورة  }َُٖ-َُٕ :كلـ
ىوتىى كدؿ اٍل يك ٍع ىر ا ى
اف فىوى ٍد ى ى ى
ؾ الس ً
ات كاي ٍىر ً
وستعمؿ ايلؼ كووكؿ  :ىلى ٍـ تى ٍعمى ٍـ ك
ض ىك ىما لى يكـ
ىف المٌلى لىلي يمٍم ي
ى
كم ىاك ى
كف المٌ ًل ًمف كلً ٍّي كجى ىي ً
صو
لمف يد ً
كف ىف تى ٍساىليكٍا ىر يسكلى يك ٍـ ىك ىما يسئً ىؿ
ور {َُٕ} ىتيًر ي
ود ى
ى ى
ً
إ كؿ سكاّ ال كس ً ً
ً
ً ً
وم ً
وؿ .
يم ى
كس مف ةىٍ يؿ ىك ىمف ىوتىى كدؿ اٍل يك ٍع ىر ا ى
اف فىوى ٍد ى ى ى
فعم

هؿ اليةك كالمغض كالتعسور مف كلاـ ل

خرهـ عمواـ ف

وعممكا كف المعظ الوريي ج وطا ؽ معياه ٌج المعظ يعسل  ،كمف ووؿ مياـ ك
اف
ةرؼ دجلض الةركؼ
ةرؼ كذا في الورف الكروـ جاّ معي ةرؼ كذا فود ك

في الورف الكروـ كإوكع معايواا عيدما خمط وياا  ،فمكؿ ةرؼ في كتاب ا﵀
وعكض عيل ال تض ةرؼ خر ؛ لذلؾ فإكيل ما مف ةرفوف ادع يةاة
معياه ج ٌ
كياما معي كاةد ٌج ت وكف العرؽ وياما عيد التةووؽ  ،ةاؿ السورافي )) :كلك

يكإعت في مكإع ) ـ) الميوطعض لؼ اجستعااـ لجاز  ،كلـ وتغور المعي ،
كوكلؾ  :كياا ؿ اّ  ،ككذلؾ  :ووكلكف افتراه مكاف  ) :ـ ووكلكف افتراه)
1371

فإذا كايت ػ) ـ) فاي معطكفض  ،عكاذا كايت ايلؼ فاي مستايعض غور

معطكفض  ،كاختاركه ػ) ـ) ك
طاج لل كما وككف في
جكعا عف ايكؿ عكا ن
يف فواا ر ن
) ؿ) عكاذا كايت استعااـ مستايؼ لـ وكف وياما ك وف ايكؿ يعٍموىض)))ُ) م :
جيوطعت العّةض وياما

كةد ةاؿ ا ف وعوش ما ةالل السورافي )) :كلك كايت مو كدرة ايلؼ
)ِ )

كةدها  ،لـ وكف وف ايكؿ كا خر يعٍموىض))
ف ماا  ،ك عد ف يسب السوكطي هذا المذهب ل

كركد )) اكياا لك كايت معي
ةاؿ ي
)ّ)
وجكز))

م  :جيوطعت عّةتاا ما

ي ع ودة عكال الاركم ،
الامزة لكةعت في كؿ الكّـ كذلؾ ج

كصعكة الوكؿ كيل ج وص جعؿ ) ـ) معي همزة اجستعااـ كةدها

 ،ك
يف ) ـ) تجمع وف العطؼ كاجستعااـ ؛ لذلؾ ج تككف في كؿ الكّـ ،
)ْ)

 ،كةد تودـ يكل ج وص جعماا معي ) ؿ) كةدها لما تودـ

كج يو تد اا
ذكره  ،لذا ذهب خركف ل جعماا معي ) ؿ) كالامزة .

الربع  :جعؿ (أـ) زائدة  :ةاؿ ا ف فارس )) :كةاؿ ك زود :
الكجه ا

العرب تزود ) ـ) كةاؿ في ةكلل جؿ ذياؤه ) ٍىـ ىىيا ىخ ٍوهر){الزخرؼ }ِٓ :
معياه  :يا خور)))ٓ)كةاؿ الاركم )) :كةاؿ ك زود  ) :ـ) في ةكلل تعال :
ً
كف {ُٓ} ٍىـ ىىيا ىخ ٍوهر){الزخرؼ  }ِٓ -ُٓ :ةاؿ ) ـ) زائدة كاكيل
)ىفىّ تيٍ ص ير ى
)ُ ) رح كتاب سو كول ُّْٔ/
)ِ ) رح المعصؿ ٓ.ُٖ/
)ّ ) همع الاكامع ّ.َُِ/
)ْ ) ويظر  :الصاة ي في فول المغض ص ٕٖ.
)ٓ ) الصاة ي في فول المغض ص ٖٖ .
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ةاؿ  :فّ ت صركف يا خور مف هذا الذم هك ماوف))

)ُ)

كةاؿ المرادم :

))ذهب ك زود ل كف ) ـ) تككف زائدة  ،كجعؿ مف ذلؾ ةكلل تعال ٍ ) :ىـ
كف ا ٍفتىىراهي){السجدة  }ّ :كذكر الةرورم في درة الغكاص كف عض هؿ
ىوويكلي ى
الومف وزود ) ـ) في الكّـ فووكلكف  :ـ يةف يإرب الااـ  ،م  :يةف

يإرب))

)ِ)

لوس في كتاب ا﵀ ةرؼ زائد  ،كج ووكؿ الزوادة ٌج عاجز ةممل

عجزه عم الرغ ض عف ال ةث ؛ ةاؿ سو كول )) :هذا اب ) ـ) ميوطعض ...
ؾ
اؿ ىوا ةى ٍكًـ ىلىٍو ىس لًي يمٍم ي
ادل ًف ٍرىع ٍك يف ًفي ةى ٍك ًم ًل ةى ى
)كىي ى
كمذؿ ذلؾ ةكلل تعال  :ى
ً
ً
ً
ً
كف {ُٓ} ٍىـ ىىيا ىخ ٍوهر لم ٍف ىه ىذا
ص ىر ىك ىهًذ ًه ٍ
ايياى يار تى ٍج ًرم مف تى ٍةتي ىفىّ تيٍ ص ير ى
م ٍ
وف){الزخرؼ  }ِٓ-ُٓ :ك
كاف فرعكف ةاؿ  :فّ
وف ىكج ىو ىك ي
الكًذم يه ىك ىم ًا ه
اد يو ً ي

ت صركف ـ يتـ صراّ ؟ فوكلل ) ٍىـ ىىيا ىخ ٍوهر لم ٍف ىه ىذا) ميزلض  :ـ يتـ صراّ
يكياـ لك ةالكا  :يت خور ميل  ،كاف ميزلض ةكلاـ  :يةف صراّ  ،ككذلؾ :

) ٍىـ ىىيا ىخ ٍوهر) ميزلض لك ةاؿ  :ـ يتـ صراّ)))ّ) كةاؿ العراّ )) :كةكلل ٍ ) :ىـ
وف) مف اجستعااـ الذم يج ًعؿ ػ) ـ) جتصالل
ىىيا ىخ ٍوهر لم ٍف ىه ىذا الكًذم يه ىك ىم ًا ه
ئت رددتىل عم ةكلل )ىلى ٍوس لًي مٍم ي ً
ص ىر))) )ْ ) فود
كّـ ة مل  ،عكاف
ى
ؾ م ٍ
ى
ي
جعماا كسو كول عاطعض متصمض  ،كةاؿ ك ع ودة )) :كمجاز ) ـ) مجاز ) ؿ)
وف) مجازها  :ؿ يا خور مف
كفي الورف ٍ ) :ىـ ىىيا ىخ ٍوهر لم ٍف ىه ىذا الكًذم يه ىك ىم ًا ه
هذا ؛ ك
يف فرعكف لـ و ؾ فوساؿ صةا ل  ،كيما كجب ليعسل)) )ٓ) فجعماا
)ُ ) ايزهوض ص ُُْ كويظر  :مغيي الم وب ُ.ْٖ/
)ِ ) الجي الدايي ص َِٔ َِٕ-كويظر  :درة الغكاص ص َُٓ. ُُٓ-
)ّ ) كتاب سو كول ّ.ُٗٔ-ُٗٓ/
)ْ ) معايي الورف ِ.ِّٕ/
)ٓ ) مجاز الورف ص ِْْ.ِْٓ-
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ميوطعض  ،كفي ةكلل ايخور وكف العرؽ وف ) ـ) ك) ؿ) ك
اف ايكل

تعود

طب لةممل عم ا ةرار اكيل خور ؛ يكياا م ٌر ض معي
م اركض المخا ى
اجستعااـ المجازم  ،كلوست الذايوض كذلؾ  ،عكاكيما تعود الوطع الةكـ كالتعرد
الوكؿ ل  ،كهذا تةروؼ صرو لمةرؼ الوريي  ،فمك راد المعي الذم ذكره

ك ع ودة جستعمؿ ) ؿ) لكف ل كما راد معي التورور كم اركض المخاطىب فول

استعمؿ ) ـ) .

كةاؿ الم رد )) :ك كما ما ةك فرعكف مف ةكلل تعال ) :ىلى ٍو ىس لًي
ً
ً
ً
مٍم ي ً
كف {ُٓ} ٍىـ ىىيا ىخ ٍوهر لم ٍف
ص ىر ىك ىهًذ ًه ٍ
ايياى يار تى ٍج ًرم مف تى ٍةتي ىفىّ تيٍ ص ير ى
ؾم ٍ
ي
ً
ك
وف)  ...كهذه ) ـ) الميوطعض ؛ ييكل دركل
وف ىكج ىو ىك ي
ىه ىذا الذم يه ىك ىم ًا ه
اد يو ً ي
ال ؾ في صرهـ  ،كالمسالض في ةكلؾ  :زود في الدار ـ ج))
كةد جعؿ الم رد ) ـ) ميوطعض ياّ عم

)ُ)

صرح ل ،
ال ؾ الذم ك

كالصةو كف ) ـ) عاطعض متصمض  ،ةاؿ الزجاج )) :ةاؿ سو كول كالخموؿ :
ً
كف) ك
يف ) ٍىـ ىىيا ىخ ٍوهر)
عطؼ ) ىىيا) ػ) ـ) عم ةكلل تعال ) :ىفىّ تيٍ ص ير ى
معياه  :ـ ت صركف  ،كايكل ةاؿ  :فّ ت صركف ـ ت صركف)) )ِ ) كةاؿ
العك رم )) :ةكلل ٍ ) :ىـ ىىيا ىخ ٍوهر) ) ـ) ها هيا ميوطعض في المعظ ؛ لكةكع
الجممض عدها ؛ ذ المعي يا خور ميل ـ ج  ،ك وحيا خور)) )ّ) م  :هي

لكياا متصمض مف ةوث المعي  ،فػ) ـ) عاطعض
ميوطعض مف ةوث المعظ ٌ ،
متصمض كاجستعااـ مجازم  :كهك في الامزة ايكل لإليكار كلمتورور  ،كالمراد

ميل ةمؿ المصرووف عم

يكار عدـ ممكوتل لمصر  ،م  :عم ا ةرار ك
اف

لل ممؾ مصر  ،كهك في الامزة الذايوض لإليكار  ،كالمراد ميل ةمماـ عم
)ُ ) الموتإب ِ. ِّْ/
)ِ ) معايي الورف عكاع ار ل ْ. ُّٔ/
)ّ ) الت واف في عراب الورف ِ. ّٖٗ/
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يكار ككياـ ج و صركف  ،كهك في ) ـ) لمتورور  ،كالمراد ميل ةمماـ عم

ا ةرار اكيل خور مف مكس عمول السّـ  ،كهذا هك اف الطكاغوت في ك ٌؿ
عصر كمكاف و كدعكف ك
اف رعاواهـ تؤودهـ  ،كو ارككياـ فوما وورركف
كويكركف

الكجه القامس ( :أـ) بمعنى (أك)  :ةاؿ ا ف ةتو ض  ))) :ـ) تككف
ً
ً
ض فىًإ ىذا
كماّ ىف ىو ٍخ ًس ى
ؼ ً يك يـ اي ٍىر ى
معي ) ك) كوكلل تعال ) :ىىميتيـ كمف في الس ى
ً
ً
ً
ً
ً
كف
كماّ ىف يو ٍرس ىؿ ىعمى ٍو يك ٍـ ىةاصنا فى ىستى ٍعمى يم ى
ه ىي تى يم ي
كر {ُٔ} ى ٍـ ىميتيـ كمف في الس ى
ً
ور){الممؾ  }ُٕ-ُٔ :ككوكلل تعال ) :ىفىا ً
ؼ ىيًذ ً
ب
ىميتي ٍـ ىف ىو ٍخ ًس ى
ىك ٍو ى
ؼ ً يك ٍـ ىجاي ى
اص ا ذيكـ جى تى ًج يدكٍا لى يكـ ك ًكوّن {ٖٔ} ىـ ً
ً
ً
ود يك ٍـ
ىميتي ٍـ ىف يو ًع ى
اٍل ى لر ٍىك يو ٍرس ىؿ ىعمى ٍو يك ٍـ ىة ن
ٍ
ٍ ى
ًف ً
يخ ىرل){ا سراّ  }ٖٔ-ٕٔ :هكذا ةاؿ المعسركف كهي كذلؾ عيد هؿ
ول تى ىارةن ٍ
المغض في المعي  ،عكاف كايكا وعرةكف وياما في ايماكف))

)ُ)

جعؿ (أـ) بمعنى (أك) مردكد بما يأتي :

ُ -لـ وجمع هؿ المغض كاليةك كالتعسور عم كذرة مجيّ ) ـ) عد

همزة اجستعااـ في المغض كالعرف الكروـ  ،ةت

اع تسموتاا ػ) ـ) المعادلض

لمامزة ؟! فما المسكغ الذم اعتمد عمول ا ف ةتو ض كمف ت عل كالزرك ي لجعؿ

) ـ) معي ) ك) ؟! ك
عد خراج الةرؼ عف صمل المتعؽ عمول
يف ةكلاـ هذا يو ي
مما وستكجب تودوـ ةجض فوما ذه كا لول ؛ فما الةجض التي استيدكا لواا ؟! ج

كائيا مف
يّ  ،ككؿ ةكؿ مف هذا الو وؿ وصدر مف ل
م يةكم ك معسر ن
كاف وجب ف يوركد عم ةائمل ةت واتي ليا الةجض  ،فإذا جاّ اا استمعيا
لول كياة ياه فواا  ،يو ماا ك يردها ةجض ك ر مياا .
ِ-زعـ ما زعمل ا ف ةتو ض كمف ت عل عم الرغـ مف كف اليةاة ةد

كذور إوإاح العرؽ وف ) ـ) ك) ك) ةت
عيكا نا

ذكركا هذا العرؽ وياما في

)ُ ) تاكوؿ م كؿ الورف ص ُِٗ كويظر  :ال رهاف ص َُٖ.
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كاب خاصض  ،ةاؿ سو كول )) :هذا اب ) ـ) ك) ك)  ،كما ) ـ) فّ وككف

استعااما  ،كووع الكّـ اا في اجستعااـ عم كجاوف  :عم
الكّـ اا ٌج
ن
ميوطعا مف ايكؿ ،
معي ) وحاـ) ك) وحاما)  ،كعم ف وككف اجستعااـ اا
ن

ك كما ) ك) فإكيما وذ ت اا عض اي واّ  ،كتككف في الخ ر  ،كاجستعااـ
ودخؿ عمواا عم ذلؾ الةد))

)ُ)

كةاؿ الرمايي )) :اعمـ كف ) ـ) استعااـ عم

م) ك اجيوطاع عيل  ،كلوس كذلؾ ) ك) يكيل ج
معادلض ايلؼ معي ) ٌ
يوستعاىـ اا  ،عكاكيما صماا ف تككف يةد ال وئوف  ،عكاكيما تجيّ ) ـ) عد
ت ـ
عمر  ،فتوكؿ
ودا ك نا
مستعاما  :ز ن
ت زن
ودا إر ى
) ك) ووكؿ الوائؿ  :إر ي
ن
ت ؟ فجكا ل )زود) ف
نا
ةمت  :وحاما إر ى
عمر ؟ فاذه المعادلض لألؼ  ،كاكيؾ ى
ودا
ةمت  :ز ن
كاف هك المإركب  ،ك عمرك  ،ف كاف كةع ل الإرب  ،كلك ٌ

عمر ؟ لكاف جكا ل )يعـ) ك )ج) يكيل في تودور  :ةدهما
ت ك نا
إر ى
)ِ)
ت ؟))
إر ى
كةاؿ الاركم  )) :اب العرؽ وف ) ـ) ك) ك) في اليسؽ كاجستعااـ

كالجكاب فواما  ،اعمـ كف ) ك) لمسؤاؿ عف يّ غور عويل  ،كالجكاب فواا
)يعـ) ك )ج) ك) ـ) لسؤاؿ عف يّ عويل  ،كالجكاب فواا ف تذكر ةد

اجسموف  ،كذلؾ ذا ساؿ سائؿ  :ةاـ زود ك عمرك ؟ فإكيل ج وعمـ ةاـ
ةدهما ك لـ ووـ  ،فاستعاـ عف ةواـ ةدهما  ،هؿ كةع ـ ج  ،كالجكاب

ف توكؿ ) :يعـ) ك )ج) كج وجكز ف توكؿ لل )زود) ك )عمرك) ك
يف

معياه  :ةاـ ةد هذوف ؟ فالجكاب ) :يعـ)

ك )ج) ككذلؾ ذا ةاؿ  :زود

تصدةت درهـ ك دويار  ،فإيكل ج ودرم كف عيدؾ
عيدؾ ك عمرك ك:
ى
ةدهما  ،كج كيؾ تصدةت اةدهما  ،كالجكاب ف توكؿ لل  :يعـ ك ج ،
)ُ ) كتاب سو كول ّ.ُِٗ/
)ِ ) معايي الةركؼ ص َِْ.
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عكاذا ةاؿ  :ةاـ زود ـ عمرك  ،فعطعت ػ) ـ) فود عمـ كف ةدهما ةاـ  ،لكيل

لـ وعمـ وحاما هك  ،فاستعاـ لوعمـ الوائـ مياما  ،كالجكاب ف توكؿ لل )زود) ك

)عمرك) كج وجكز ف توكؿ )يعـ) كج )ج) ك
يف تاكومل  :وحاما ةاـ ذا ـ ذا ؟

تصدةت درهـ ـ دويار  ،فود عمـ كيؾ
فجكا ل التعووف  ،ككذلؾ ذا ةاؿ :
ى
تصدةت درهـ  ،ك
تصدةت اةدهما كلـ وعرفل عويل  ،كالجكاب ف توكؿ :
ي
ى

تصدةت دويار  ،كج وجكز ف توكؿ )يعـ) كج )ج) ك
يف معياه  :اولاما
ي
ةمت  :توكـ ك توعد ؟ فالجكاب
تصدةت  ،فالجكاب التعووف  ،ككذلؾ ذا ى
ى

فعطعت ػ) ـ) فالجكاب ف توكؿ :
فمت  :توكـ ـ توعد ،
ى
)يعـ) ك )ج) فإف ى
ةمت  :زود فإؿ ـ عمرك ؟ لـ تعطؼ ٌج ػ) ـ) ك
يف
ةكـ  ،ك ةعد  ،فإف ى
ةمت  :زود فإؿ ك عمرك  ،لـ وجز  ،يكياا
المعي  :يواما فإؿ ؟ كلك ى
ةمت  :زود ك
تصور  :ةدهما فإؿ ؟ كلوس هذا كّـ  ،كلكيؾ لك ى
عمرك فإؿ ـ كر ؟ جاز ؛ ك
يف المعي

 :ةد هذوف فإؿ ـ كر ؟

كجكاب هذا ف توكؿ  :كر  ،ف كاف هك ايفإؿ ك توكؿ  :ةدهما  ،اذا

عمر ؛ يكيؾ كيما تساؿ  :ةدهما فإؿ ـ
ودا ك نا
المعظ مف غور ف تذكر ز ن
دخمت ) ك) وف زود كعمرك دكف ) ـ) ييكؾ لـ ترد ف تعادؿ
كر ؟ عكاكيما
ى

ردت ف تجعماما ميزلض اسـ
عدوّ لزود  ،عكاكيما
عمر
وياما  ،ك ف تجعؿ نا
ن
ى
ةمت  :ةدهما فإؿ ـ كر ،
كاةد تعادؿ وياما ك وف كر ػ) ـ) كاكيؾ ى
كمذمل ةكؿ صعوض يت ع د المطمب :

تم نار
كوؼ ر ى
وت ىزٍ نار ٍةطنا ك ٍ
)ُ)
صارما ًه ىزٍ نار ؟
ـ ةيىرً وًا ـ
ن

)ُ ) صعوض يت ع د المطمب عمض رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول كسمىـ  ،ك خت ةمزة ف ع د
المطمب تكفوت سيض َِق.
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كزٍ ر  :مكٌر يز ور  ،تعيي ا ياا الز ور ف العكاـ  ،ك كيل صارع خر فصرعل
ى
كتمر ـ ةر وا ،
طا نا
وت ىزٍ نار  ،م  :الز ور ٍ ،ة ن
فوالت لممصركع  :كوؼ ر ى
عدوّ لأةط
دخمت ) ك) وف ايةط كالتمر ؛ يكيل لـ ترد ف تجعؿ التمر
ن
معي وحاما  ،عكاكيما رادت ف تجعماما ميزلض اسـ كاةد  ،تعادؿ ويل ك وف

طعاما تاكمل
ةر ي  ،م  :نوئا روتل مف هذوف ـ ةر وًا  ،كالمعي  :روتل
ن
كوموف لإرسؾ ـ خ نيا عم ةريل كايسد ؟ كةاؿ ا خر كهك الةارث ف
ىكمى ىدة )ُ):
ار فمـ ورجع ل كي لاـ جكاب
ت لواـ يكتنا مرنا
كت ي
كما درم غوكرهـ و
تياّ كطكؿ العاد ـ ماؿ صا كا

فعطؼ طكؿ العاد عم تياّ الكاك كعطؼ الماؿ ػ) ـ) يكيل لـ ورد ف وجعؿ
عدوّ لمتيائي  ،عكاكيما جعؿ التيائي كطكؿ العاد ميزلض اسـ كاةد
طكؿ العاد
ن
عادؿ وياما ك وف الماؿ ػ) ـ)  ،كاكيل ةاؿ  :كما درم غورهـ هذا ـ ماؿ
صا كه  ،كةذؼ الااّ مف الصمض  ،فإف ةوؿ  :الدر ك الواةكت فإؿ ـ

ةعدت
ةمت ـ
الزجاج ؟ فالجكاب  :ةدهما ج غور  ،كتوكؿ  :سكاّ عم كي
ى
ى
فتعطؼ ػ) ـ) كج وجكز ها هيا ػ) ك) ك
يف ة ماا لؼ اجستعااـ فتعطؼ ػ) ـ)
ةعدت ،
ةمت ك
كالتاكوؿ  :سكاّ عم كي وحاما
ى
ةمت  :سكاّ عم كي ى
فعمت  ،فإف ى
ى
ةمت ك
غور استعااـ  ،لـ تعطؼ ٌج ػ) ك) ييكاا تاكوؿ الجزاّ ترود ف ى

وةدذؾ  ،ك :وحاـ تإرب ك
ةمت  :ىمف واتوؾ ك
ى
ةعدت فاما سكاّ  ،فإف ى
ى
توتؿ ؟ لـ تعطؼ ٌج ػ) ك) مف ة ؿ كيؾ كيما تستعاـ عف العاعؿ كالمععكؿ ،
كالجكاب ف توكؿ  :فّف ك فّف))

)ِ)

ػاعر
نا
)ُ ) كهك الةارث ف كمدة ػف عمػرك مػف يػي ذووػؼ ط وػب العػرب الم ػاكر ككػاف
ةكوما .
ن
)ِ ) ايزهوػض ص ُُّْْٕ-كويظػػر  :العػػوف لمخموػؿ ص ْٔ كالموتإػػب لمم ػػرد ُّٓٔ/
كالمعصؿ في عمـ الر وض لمزمخ رم ص ّٓٗ ك رح المعصؿ ج ف وعوش ُّٓٔ/
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ّ-فإذا كاف العرؽ اذا الكإكح وف ) ـ) ك) ك) فكوؼ وص ٌ ف
يجعؿ ايكل معي الذايوض في الورف الكروـ ؟! ك لوس يوع حد هذا تةروعنا

لمعايي لعاظل ك سالو ل ؟!

كةد است اد ا ف ةتو ض جعؿ ) ـ) معي ) ك) وكلل تعال ) :ى ً
ىميتيـ
ؼ ً يكـ ايىرض فىًإ ىذا ًهي تىمكر {ُٔ} ىـ ً
ً
ً
ىميتيـ كمف ًفي
كماّ ىف ىو ٍخس ى ي ٍ ى
ٍ
ى ي ي
كمف في الس ى
ً
ً
ؼ ىيًذ ً
ور){الممؾ }ُٕ-ُٔ :
كف ىك ٍو ى
كماّ ىف يو ٍرس ىؿ ىعمى ٍو يك ٍـ ىةاصنا فى ىستى ٍعمى يم ى
الس ى
ككد اليةاة كما روت كجكد فرؽ ساسي وف ) ـ) ك) ك) كتكسكعكا
كذور في ت ووف هذا العرؽ وياما ةت استكفكا جموع ةاجتاما  ،كلكف عم
نا
الرغـ مف ذلؾ فذمض م كمض عايوت مياا ك يا ةاكؿ تط وؽ ما تكسعكا فول

عم الورف الكروـ ؛ ذلؾ كف اجستعااـ في غمب ال كاهد التي جاؤكا اا في

استعااما ةووووًا  ،ويما لـ ترد ) ـ) في
اب التعروؽ وف ) ـ) ك) ك) كاف
ن
الورف الكروـ ٌج إمف اجستعااـ المجازم  ،كةد ت وف في اب الامزة كف
الغرض مف استعماؿ اجستعااـ المجازم وككف عيد اليةاة لمعاف كذورة ،

كذ ت عيدم كيل وككف كما لإليكار ك التورور  ،ةاؿ ا ف عا كر في تعسور

ا وض ُٔ )) :كاجستعااـ يكار كتك وه كتةذور))

)ُ )

كةاؿ في تعسور ا وض

التي عو تاا  ))) :ـ) إراب اجيتواؿ مف غرض ل غرض  ،كهك ايتواؿ

م ف اجستعااـ ا يكارم التعجو ي ل
عم

خر مذمل  ،فاجستعااـ ايكؿ يكار

فعّ رإوًا  ،كاجستعااـ الكاةع عد ) ـ) يكار
مياـ مف ف وععؿ ن

رسؿ عمواـ مف السماّ ةاصب  ،كذلؾ مكف لمف
عمواـ ف واميكا مف ف يو ى
)ِ)
كةعا عم هؿ ايرض))
في السماّ ك حد ن

)ُ ) التةرور كالتيكور ِٗ. ُّ/
)ِ ) التةرور كالتيكور ِٗ. ّّ/
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كالمعي

كف ا﵀ س ةايل وةذر كوخكؼ الم ركوف مف عذا وف ،

عدوّ
خسؼ ايرض عكارساؿ الةاصب  ،فاستعمؿ ) ـ) لوجعؿ العذاب الذايي
ن
لمعذاب ايكؿ  ،كهذا وعيي في ةاؿ اجستعااـ الةوووي كف المستع ًاـ وعمـ كف
كف مف ةد العذا وف ةد كةع  ،كهذا ما وعترؼ ل المسؤكؿ  ،فوساؿ لوطمب

تعووف ةدهما  ،كالتودور  :وحاما ميتـ ذا ـ ذا ؟ لدا كجب ف وككف الجكاب

التعووف  ،م  :كجب ف وككف الجكاب  :مكيا عذاب الخسؼ  ،ك ف وككف

الجكاب  :مكيا عذاب الةاصب  ،كهذا وعي

كف ) ـ) عاطعض متصمض ٌ ،ج كف

اجستعااـ في ا وض مجازم  ،ك رود ميل ةمؿ الم ركوف عم

العذاب ايكؿ  ،كعم

يكار مياـ مف

يكار مياـ مف العذاب الذايي  ،ك يت ترل كيل

استعماؿ ) ـ) وككف هياؾ استعااماف  :ايكؿ ة ؿ ) ـ) كالذايي  :عدها ،

دج مياا يلغويا
كاستعممت ) ـ) لممعادلض وياما  ،كلكف لك جعميا ) ك) ن
وئوف ،

اجستعااـ الذايي  ،ك لغويا المعادلض وياما التي ج تككف ٌج وف
اةدا ؛ يكيل استعماؿ ) ك) وككف التودور  :ةدهما
كجعميا الكّـ
استعااما ك ن
ن
معا ؛ يكياما استعمالاا وككياف ميزلض اسـ
ميتـ ؟ كا يكار ويصب عمواما ن
كاةد  ،م  :استعماؿ ) ـ) في ا وض صار استعااماف عكايكاراف  ،كهك يكار

ما جاّ عد ) ـ) عكايكار ماّ جاّ ة ماا  ،ك استعماؿ ) ك) وككف استعااـ كاةد
ً
ً
ىةود ٍىك تى ٍس ىمعي لىاي ٍـ
عكايكار كاةد كوكلل تعال  :ى
)ه ٍؿ تية حس م ٍيايـ لم ٍف ى
ًرٍك نزا){مروـ  }ٖٗ :فاجستعااـ مجازم  ،كالمراد ميل ةمؿ المخاطب عم

كف
يكار كؿ ما جاّ عد )هؿ)  ،ككوكلل تعال ) :ةى ى
اؿ ىه ٍؿ ىو ٍس ىم يع ى
كي يك ٍـ ً ٍذ تى ٍد يع ى
كف){ال عراّ  }ّٕ-ِٕ :كاجستعااـ مجازم
{ِٕ} ٍىك ىويعى يع ى
كي يك ٍـ ٍىك ىو ي
إ حر ى
وإا ةمؿ المخاط وف عم يكار ما جاّ عد هؿ  :م  :عم
كالمراد ميل ن
يكار سمعاـ كيععاـ كإرهـ  ،معي

كياـ ج وسمعكف كج ويععكف كج

وإركف  ،كهذا العرؽ وتإ كذر في ا وض الذايوض التي است اد اا ا ف ةتو ض
ً
) :ىفىا ً
ب اٍل ى لر ٍىك يو ٍرًس ىؿ ىعمىٍو يك ٍـ
كهي ةكلل تعال
ىميتي ٍـ ىف ىو ٍخ ًس ى
ؼ ً يك ٍـ ىجاي ى
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ود يكـ ًف ً
ً
ً
ً
ً
ً
يخ ىرل فىيو ٍرًس ىؿ
ول تى ىارةن ٍ
ىةاصنا ذيكـ جى تىج يدكٍا لى يك ٍـ ىككوّن {ٖٔ} ٍىـ ىميتي ٍـ ىف يوع ى ٍ
عمى ٍو يكـ ةى ً
الرو ً فىيو ٍغ ًرةى يكـ ً ىما ىكعى ٍرتي ٍـ ذيكـ جى تى ًج يدكٍا لى يك ٍـ ىعمى ٍو ىيا ً ًل
اصعا لم ىف ل
ى ٍ
وعا){ا سراّ  }ٖٔ-ٕٔ :كالمعي  :ميتـ خسؼ جايب ال ر كـ ك رساؿ
تىً ن

الةاصب عموكـ ـ ميتـ ف ووكم دكاعوكـ كوكفر لكـ ةكائجكـ ل

ف ترجعكا

 ،كةد

فترك كا ال ةر الذم يجاكـ ميل  ،كورسؿ عموكـ ةاصعنا مف الرو
يدخمت ) ك) وف خسؼ جايب ال ٌر  ،عكارساؿ الةاصب ؛ يكيل ما رود جعؿ
ٍ
عدوّ لخسؼ جايب ال لر معي وحاما  ،عكاكيما يرود جعماما
رساؿ الةاصب
ن
عادؿ وف ةدهما ك وف العكدة ل ال ةر  ،كوككف
ميزلض اسـ كاةد ؛ لًيو ى
المعي  :وحاما ميتـ ةدهما ـ ةصؼ الرو ؟ كاجستعااـ في ا وض مجازم
رود ميل ةمؿ الم ركوف عم يكار ما جاّ عد ) ـ) عكايكار ما جاّ ف ماا ،
فعي ا وض استعااماف عكايكاراف  ،كلك جعميا ) ـ) معي ) ك) لغويا المعادلض
اةدا ،
اةدا عكا نا
ك إلغائل يومغ اجستعااـ عدها كوص الكّـ
يكار ك ن
استعااما ك ن
ن
فّ وص جعؿ ) ـ) معي ) ك) ك
تغوور لممعي المراد .
يف في ذلؾ نا
عامض عم
الكجه السادس ( :أـ) المنقطعة  :تيوسـ ) ـ) صعض ٌ
ودـ الكّـ التعصوؿ عم ) ـ) المتصمض
ةسموف  :متصمض  ،كميوطعض  ،كةد ت ٌ

يياا عاطعض تعطؼ ما عدها عم ما ة ماا  ،كةد
كس لم ٍ
وت اذا اجسـ ٌ ،
 ،ي
جمع اليةاة عم كف هياؾ ) ـ) ميوطعض غور عاطعض تعود ا إراب  ،كتككف
معي

) ؿ) كةدها ك معي

) ؿ) كالامزة  ،م  :هي لوست كالمتصمض
)ُ)

عاطعض يةد ال وئوف  ،ك يةد اي واّ  ،كج وطمىب اا التعووف

(أـ) المنقطعة وي (أـ) المتصمة نفسىا  :ت وكف مما مر تعصومل كف

) ـ) المتصمض تجمع وف معيوي العطؼ كاجستعااـ  ،فاي مف جاض المعي
)ُ ) ويظػػر  :معػػايي الةػػركؼ لمرمػػايي ص ْٔ كايزهوػػض ص ُّٓ كرصػػؼ الم ػػايي ص
ُٕٗ كالجي الجايي ص َِٓ كمغيي الم وب ُ. ْْ/
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ايكؿ تككف عاطعض يةد ال وئوف ك يةد اي واّ  ،كهي مف جاض المعي

الذايي تجيّ لّستعااـ الةوووي كالمجازم  ،فإذا كاف اجستعااـ ةووووًا كاف
مذا ض سؤاؿ مكجل مف سائؿ جاهؿ الجكاب وطمب مف المسؤكؿ تعووف ةد

ال وئوف ك ةد اي واّ  ،عكاذا كاف اجستعااـ مجازوًا كهك الغالب ؿ لـ ترد
في الورف الكروـ ٌج إمف المجاز  ،كاف مذا ض سؤاؿ مكجل مف سائؿ وعمـ
الجكاب  ،فاك ج ورود مف المسؤكؿ تعووف ةد ال وئوف  ،عكاكيما ةممل عم

ا يكار ك ا ةرار  ،كالةوووض كف هذا هك الغرض مف استعماؿ ) ـ) ويما
كردت في الورف الكروـ  ،كما الوكؿ ػ) ـ) الميوطعض فاك ةكؿ مختمؽ  ،هذه
هي الةوووض التي ستتإ مف خّؿ دراسض العركؽ التي اختمواا اليةاة وف

الوسموف .

الفرؽ األكؿ ( :أـ) المنقطعة كمجيئىا بعد القبر المحض  :ا ترط

اليةاة لػ) ـ) المتصمض ف تككف مس كةض امزة استعااـ ؛ لتككف معادلض لاا ،
عكاجك فاي ميوطعض تعود ا إراب ع كما ة ماا  ،كج داعي لاذا ال رط ؛ ك
يف

اجتصاؿ كالمعادلض في الةوووض ةاصمتاف مف دكياا  ،كالدلوؿ عم ذلؾ كيل ما

مف ) ـ) يع كدت متصمض لس واا امزة استعااـ ٌج جاز ةذؼ هذه الامزة  ،كما
كاف هذا الجكاز مطمونا ٌج س ب وائاا عم معياها  ،كعم كف ةذفاا ج
وغور نوئا مف اتصالاا كتعادلاا .
وإاؼ ل ذلؾ كيل لوس المراد ف تككف المعادلض وف ةرفي

اجستعااـ ) ـ) كالامزة  ،ؿ وف المستعاىـ عيل ايكل كالمستعاىـ عيل الذايوض
استعااما
 ،م  :ف تككف المعادلض وف مإمكف ما عدها الذم ج وككف ٌج
ن
؛ ك
يف ) ـ) وّزماا اجستعااـ ك وف مإمكف ما ف ماا  ،كل كما كاف ما ة ماا
استعااما  ،فّ داعي عد ذلؾ ا تراط معادلتاا لمامزة فةسب ،
وجيّ خ نار ك
ن
كمع ذلؾ كمل فود جمع اليةاة عم كف ) ـ) المتصمض ج تجيّ عد

الخ ر المةض كتجيّ عده الميوطعض  ،فتعود في هذه الةالض ا إراب ع كما
1382

ة ماا كاجيوطاع عيل ؛ لذلؾ جعمكها تودور ) ؿ) ك لؼ اجستعااـ يةك  :ةاـ
زود ـ عمرك ؟ كةكي عف العرب  :كياا
ؿ عمرك؟ عكاكياا

ؿ ـ اّ  ،كالتودور  :ةاـ زود

ؿ ؿ هي اّ؟)ُ) كالذم راه كياا عم العكس مف ذلؾ

تعود في هذه الةالض اجستدراؾ عم ما ة ماا عكارجاعل إمف استعااماا ؛
يكياا مكإكعض لّستعااـ عما عدها ؛ ذـ عطؼ هذا المستعاـ اا كرده عم
مستعاما عيل
استعااما ـ خ نار  ،كسكاّ كاف
ما ة ماا سكاّ كاف ما ة ماا
ن
ي
الامزة ـ غورها  ،كالدلوؿ عم ذلؾ كيل ذا ةميا  :كجب ا﵀ عموؾ طاعض
كالدوؾ كعدـ عوكةاما ـ ترود ف تككف مف هؿ اليار؟ فإكيل ما مف ةد وتردد

في كف المعي المراد  :ترود ف تطوع كالدوؾ فتككف مف هؿ الجيض ـ ترود

ك
كاف المعي  :ماذا ترود ف تختار هذا ـ
ف تعوٌاما فتككف مف هؿ اليار؟
هذا ؟ ككذلؾ ةكؿ العرب  :كياا ؿ ـ اّ ؟ ك
فإف المعي المراد  :كياا

ككذور ما تةذؼ همزة
نا
ؿ ـ اّ ؟ ؿ ةد تككف هذه الامزة مو كدرة ؛
كذور ما يوعكر عيل الي ر كالتيغوـ
اجستعااـ في المغض  ،ؿ هذا اجستعااـ نا

فوعامل كودركل السامع  ،كالجدور الذكر كف جماكر اليةاة جعمكا ةكؿ

العرب  :كياا
ل

ؿ ـ اّ  ،تودور  :كياا

استيادا
ؿ ـ هي اّ  ،كاف
ن

كف ) ـ) ميوطعض لككياا مس كةض خ ر مةض  ،ك) ـ) الميوطعض عيدهـ

وجب ف وككف ما عدها جممض  ،كالةوووض كف هذا التودور مختمؽ  ،ك كف ) ـ)

معردا عم معرد  ،مما ودؿ عم
هيا عطعت ً) اّ) عم ) ؿ) م  :عطعت ن

)ُ ) ويظر  :كتاب سػو كول ّ ُٗٔ-ُٗٓ/كالموتإػب ِ ِّْ/كمعػايي الةػركؼ لمرمػايي
ص ْٔ َِْ ،ك ػػرح كتػػاب سػػو كول ّ ُْْ/كايزهوػػض فػػي عمػػـ الةػػركؼ ص ُّٖك ػػرح
المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش ُٖٓ/ك ػػرح التسػػاوؿ ج ػػف مالػػؾ ّ َِٓ/ك ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب
ْ ّْْ-ّّْ/كرصػ ػ ػػؼ الم ػ ػ ػػايي ص َُٖ كالجي ػ ػ ػ الػ ػ ػػدايي ص َِٔكمغيػ ػ ػػي الم وػ ػ ػػب
ُ ْٓ-ْْ/كال ره ػػاف ف ػػي عم ػػكـ الو ػػرف ص ٕٗٗ َِٖ-كا توػػػاف ف ػػي عمػػػكـ الوػػػرف ص

ِّّ ِّْ-كالزوادة كا ةساف في عمكـ الورف ٖ.ْٖ-ْٕ/
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كياا هي يعس ) ـ) التي سمكها عاطعض متصمض  ،كوككف هذا ال اهد مف ةكؿ

لوّ عم جكاز مجيّ ) ـ) متصمض عاطعض
العرب الذم لـ وذكر اليةاة غوره د ن
عد الخ ر المةض  ،كج و ترط فواا ف تككف مس كةض الؼ اجستعااـ ،

كهذه هي الةوووض التي استيد لواا ا ف مالؾ عيدما ةاؿ  )) :عكاف كلي
الميوطعض معرد فاك معطكؼ اا عم ما ف ماا  ،كوكؿ عض العرب  :كياا
ؿ ـ اّ فػ) ـ) هيا لمجرد ا إراب عاطعض ما عدها عم ما ة ماا ...

كزعـ ا ف جيي كياا ميزلض الامزة ك) ؿ)  ،ك ٌف التودور  :ؿ هي اّ  ،كهذه
دعكل ج دلوؿ عمواا كج ايوواد لواا  ،كةد ةاؿ عض العرب  :كف هياؾ نّ

اّ  ،فيصب ما عد ) ـ) ةوف يصب ما ة ماا  ،كهذا عطؼ صرو موى ٍّك
ـ ن
)ُ)
لعدـ ا إمار ة ؿ المرفكع))
الفرؽ الثاني  :مجي المنقطعة مف دكف المتصمة بعد استفىاـ
بغير الىمزة  :ذهب جماكر اليةاة ل كف ًمما وموز الميوطعض مف المتصمض
ىه ٍؿ
لًمٌ ًل

ف تككف مف دكياا مس كةض استعااـ غور الامزة كوكلل تعال  ) :ية ٍؿ
ح
ىعم كاٍل ً
كر ٍىـ ىج ىعميكٍا
ص يور ٍىـ ىه ٍؿ تى ٍستىًكم الظمي ىم ي
ىو ٍستىًكم اي ٍ ى ى ى
ات ىكالحي ي
ي ىرىكاّ){الرعد  )ِ)}ُٔ :كةد عمؿ الم رد ايوطاع ) ـ) عد )هؿ) كاتصالاا عد
الامزة فواؿ )) :كمف ذلؾ  :هؿ زود ميطمؽ ـ عمرك وا فت ؟ إرب عف
سؤالل عف ايطّؽ زود  ،كجعؿ السؤاؿ عف عمرك  ،فاذا مجرل هذا  ،كلوس

عم مياج ةكلؾ  :زود في الدار ـ عمرك ؟ ك يت ترود  :وحاما في الدار ؟

ك
يف ) ـ) عدومض ايلؼ  ،ك)هؿ) كيما توع مستايعض ٌ ،ج ترل كيؾ توكؿ  :ما

ىس يككتنا كالياس وتكممكف ،
زود في الدار ؟ عم التورور  ،كتوكؿ  :وا زود  ،ي
تكلخل ذلؾ  ،كةد كةع ميل السككت  ،كج توع )هؿ) في هذا المكإع  ،ج
)ُ ) رح التساوؿ ّ. َِٓ/
)ِ ) ويظر  :رح التساوؿ ج ف مالؾ ّ ِْٗ/كمغيي ال وب ُ. ْْ/
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م ؟ عكاكيما هك  :تطرب كهك في
يت ًةكي ٍسر ا
ترل ل ةكلل مف الرجز  :ىطى ىرنا ك ى
ةاؿ طرب ؟ كذلؾ ك
يف ايلؼ ك) ـ) ةرفا اجستعااـ المذاف يوستعاىـ اما عف
جموعل  ،كج وخرجاف ميل  ،كلوس كذا سائر ةركؼ اجستعااـ  ،ك
يف كؿ

ةرؼ مياا لإرب ج وتع كدل ذلؾ ل غوره  ،ج ترل كف ) وف) هي سؤاؿ
عف المكاف ج ووع ٌج عمول  ،ك)مت ) سؤاؿ عف زماف  ،ك)كوؼ) سؤاؿ عف

ةاؿ  ،ك)كـ) سؤاؿ عف عدد  ،ك)هؿ) تخرج مف ةد المسالض فتصور ميزلض
اييس ً
وف لم ىف ال كد ٍه ًر لى ٍـ ىو يكف ى ٍونئا
)ه ٍؿ ىتى ىعمى
اف ًة ه
)ةد) يةك ةكلل تعال  :ى
ى
كرا){ا يساف  }ُ :فايلؼ ك) ـ) ج ويوّف عف اجستعااـ كما تييوؿ هذه
كم ٍذ يك ن
الةركؼ فتككف جزاّ  ،كوككف ما كاف مياا ووع عم الياس كغورهـ  ،يةك

)الذم)  ،كةرفا اجستعااـ

)مف) ك)ما) ك) مح) كذلؾ  ،كوككف في معي
ى
المذاف ج وعارةايل  :ايلؼ ك) ـ) كهما ودخّف عم هذه الةركؼ كماا  ،ج
ترل كف الوائؿ ووكؿ  :هؿ زود في الدار ـ هؿ عمرك هياؾ ؟))

)ُ)

سائّ ،
الياس؟ لـ توؿ هذا
ةواما كةد ةعد
ن
ي
كةاؿ )) :كذلؾ ةكلؾ  :ن
يكر  ...عكاكيما روتل في ةاؿ ةواـ في كةت وجب فول غوره
لخا يم نا
كلكف ةمتل مك ن
ةعكدا كةد سار الياس ؟ كما ةاؿ )العجاج مف
ميكر  ...كمذمل :
فومت لل نا
ن
 ،ى
الرجز) :

م
الدهر ا يساف ىد ككار ح
يت ًةكي ٍسر ح
ىى
ط ىرنا ك ى
م ك ي
)ّ)
يكار عم يعسل الطرب كهك عم غور ةويل))
فإكيما ةاؿ نا

)ِ)

)ُ ) الموتإب ِ. ِّٔ-ِّٓ/
م  :كذوػػر الػػدكراف
م  :ػػوه ك وػػر  ،كدكار ح
فرةػػا ك ةزنيػػا  ،كةكي ٍسػػر ح
)ِ ) الطػػرب  :اجهت ػزاز ن
كالتومػػب مػػف ةالػػض ل ػ ةالػػض  ،كالمعيػ  :هػػؿ وموػػؽ ػػؾ اجهت ػزاز  ،ك يػػت ػػوه ك وػػر تػػدرؾ
كف دكاـ الةاؿ مف المةاؿ .

)ّ ) الموتإب ِ. ُٖٖ/
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عمؿ الم رد كغوره ايوطاع ) ـ) عد )هؿ) كاتصالاا عد الامزة العمؿ

المعمكلض ا توض :

ُ-تودـ ةكؿ الم رد )) :كلوس عم مياج ةكلؾ  :زود في الدار ـ

عمرك ؟ ك يت ترود  :وحاما في الدار ؟ ك
يف ) ـ) عدومض ايلؼ  ،ك)هؿ) كيما

توع مستايعض ٌ ،ج ترل يكؾ توكؿ  :ما زود في الدار ؟ عم

التورور ،

ىس يككتنا كالياس وتكممكف  ،تكلخل ذلؾ  ،كةد كةع ميل
كتوكؿ  :وا زود  ،ي
السككت  ،كج توع )هؿ) في هذا المكإع  ،ج ترل ل ةكلل مف الرجز :
م ؟ عكاكيما هك  :تطرب كهك في ةاؿ طرب ؟)) كمذؿ هذا
يت ًةكي ٍسر ا
ىى
ط ىرنا ك ى
ةاؿ ك عمي اليةكم )))) :كمما ج تككف ) ـ) فول ٌج ميوطعض ةكلاـ  :هؿ

م) تذ ت ةد
م) يكيؾ في ) ٌ
عيدؾ زود ـ عمرك ؟ فاذه ج تككف ميزلض ) ٌ
ال وئوف ك اي واّ كتدعي ةدهما  ،كهذا المعي كيما وككف في الامزة دجلض
م  ،كج وجكز ف تذ ت
يت ًةكي ٍسر ح
كيؾ ةد تستعاـ ك يت مذ ت كوكلل  :ى ى
ط ىرنا ك ى
)ُ)
ةمت  :هؿ طرنا  ،فمف ذىكـ لـ وكف مع )هؿ) ٌج الميوطعض))
ػ)هؿ) لك ى
كمذؿ هذا ةاؿ الجرجايي )) :اعمـ كف) ـ) ج تعادؿ غور الامزة ك
يف
م) ذ ات كاةد
معا مجرل ) مح)  ،ك) ٌ
معي المعادلض ف تتصؿ اا كوجروا ن
ةمت  :زود عيدؾ ـ عمرك ؟ معي  :وحاما عيدؾ
مف وئوف ك كذر  ،فإذا ى

كيت ةد ذ ك
اةدا مف هذوف غور عويل  ،كالامزة لاا صؿ في ا ذ ات
تك ن
؟ ى
دجلض ما ذكره مف كياا تجيّ لإلذ ات كوكلل  :طرنا ؟ يكيل لـ ورد ف

وستعامل عف طر ل  ،عكاكيما ذ ت لل ذلؾ فككخل عمول  ،كج وككف هذا ا ذ ات
لما
ةمت  :هؿ تخرج ؟ كاف
في )هؿ) لك ى
استعااما صر ن
وةا  ،كلـ تكف عا ن
ن

)ُ ) الموتصد لمجرجايي في رح رسالض ا وإاح ي ي عمي اليةكم ِ.َِٓ/
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خركجل  ،عكاذا كايت كذلؾ لـ وجز ف توكؿ  :هؿ زود عيدؾ ـ عمرك ؟
)ُ)

ةمت  :زود عيدؾ ـ عمرك ؟ فاعرفل))
معي  :وحاما عيدؾ ؟ كما ى
زعـ الذّذض المتكممكف عف لساف اليةاة كف عمض ككف ) ـ) عد )هؿ)

ميوطعض  ،ك كياا عد الامزة متصمض مجيّ الامزة لإلذ ات  ،كالتورور ،
كالتك وه في ةاؿ اجستعااـ المجازم  ،كعدـ مجيّ )هؿ) لإلذ ات إمف هذا

اجستعااـ  ،ج درم ما دلوماـ في ذلؾ ؛ ك
يف )هؿ) كردت لإلذ ات في ةاؿ
اجستعااـ المجازم في مكاإع كذورة في الورف الكروـ  ،ؿ كايت ةكل مف

)ةد) في ةكلل

الامزة في هذا المجاؿ  ،ةت ل دة ذ اتاا يجعمت معي
اييس ً
وف لم ىف ال كد ٍه ًر لى ٍـ ىو يكف ى ٍونئا
ىعمى
)ه ٍؿ ىتى
اف ًة ه
تعال  :ى
ى
)ِ )
وث
)ك ىه ٍؿ ىتى ى
اؾ ىةًد ي
كم ٍذ يك ن
كرا){ا يساف  }ُ :كهي كذلؾ في ةكلل تعال  :ى
صًـ ً ٍذ تى ىس ككيركا
)ك ىه ٍؿ ىتى ى
اؾ ىي ىاي اٍل ىخ ٍ
يم ى
كس ){طل  }ٗ :كةكلل تعال  :ى
ً ً ً
ً
وـ
)ه ٍؿ ىتى ى
اؾ ىةًد ي
اب){ص  }ُِ :كةكلل تعال  :ى
وث ى
اٍلم ٍة ىر ى
إ ٍوؼ ٍ ىراه ى
وث اٍل يجيي ً
كد){ال ركج :
)ه ٍؿ ىتى ى
اؾ ىةًد ي
وف){الذاروات  }ِْ :كةكلل تعال  :ى
اٍل يم ٍك ىرًم ى
ُٕ) فػاجستعااـ في )هؿ) في هذه المكاإع جموعاا كاف الغرض ميل يعس
غرض الامزة في ةكؿ ال اعر  :طرنا ؟ استعااـ رود ميل ا ذ ات كالتورور
ىخ ً
ؼ كً
ً
ول ً ٍذ ىيتي ٍـ
 ،كمف ذلؾ ةكلل تعال ) :ةى ى
اؿ ىه ٍؿ ىعم ٍمتيـ كما فى ىعٍمتيـ ًيو ي
كس ى ى
ً
كف){وكسؼ  }ٖٗ :فود جاّ في الدر المصكف كف استعااـ )هؿ) هيا رود
ىجاهمي ى
ل التورور كا ذ ات  ،ذ ات عمماـ ما فعمكه اخواـ وكسؼ عمول السّـ ،

)ُ ) الموتصد ِ.ُِٓ-َِٓ/
)ِ ) ويظػ ػػر  :مجػ ػػاز الوػ ػػرف ي ػ ػػي ع وػ ػػدة ص ِِٖ كالموتإػ ػػب لمم ػ ػػرد تةووػ ػػؽ هػ ػػركف
ُ ، ْْ-ّْ/ك تةووػ ػػؽ ػ ػػدوع ُ ٖٓ/كجػ ػػامع ال وػ ػػاف لمط ػ ػػرم ِٗ َِْ/كمعػ ػػايي الوػ ػػرف
عكاع ار ػػل لمزجػػاج ٓ ، ََِ/كايزهوػػض لماػػركم ص ُِٕ  ،كالك ػػاؼ لمزمخ ػػرم ْ، ّٔٓ/
كرصؼ الم ايي لممالوي ص َْٕ. ُْٕ-
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فاك لـ ورد ف وستعاـ عف عمماـ  ،عكاكيما ذ ت لاـ ذلؾ فككخاـ عمول ،
)ُ)

كةاؿ همزة اجستعااـ

ِ -عمؿ الم ٌرد ايوطاع ) ـ) عد )هؿ) كاتصالاا عد الامزة لككف
صرح ل وكلل
)هؿ) غور خالصض لمعي اجستعااـ مذؿ الامزة  ،كهذا ما ك
المذككر )) :ك)هؿ) تخرج مف ةد المسالض  ،فتصور ميزلض )ةد)  ...فايلؼ

ك) ـ) ج ويوّف عف اجستعااـ  ،كما تي ىيوؿ هذه الةركؼ فتككف جزاّ  ،كوككف

)مف) ك)ما) ك) مح) كذلؾ))
ما كاف مياا ووع عم الياس كغورهـ  ،يةك ى
م  :هي مذؿ )هؿ) غور خالصض
تا كمؿ ةكلل )) :ك) مح) كذلؾ)) ٌ

استعااما ك رطنا كمكصكنج  ،كتككف لمياس كلغورهـ
لمعي اجستعااـ  ،فتككف
ن
 ،لكف مع ذلؾ كايت ) مح) كما تودـ إجماع اليةاة كالمعسروف التودور ايكةد
كالعيكاف ايمذؿ الذم ذ تكا ل ككف ) ـ) متصمض لوست ميوطعض  ،كهذا ما

صرح ل الم رد يعسل في هذا المواـ وكلل المذككر )) :كمف ذلؾ  :هؿ زود
ك

ميطمؽ ـ عمرك وا فت ؟ إرب عف سؤالل عف ايطّؽ زود  ،كجعؿ السؤاؿ

عف عمرك  ،فاذا مجرل هذا  ،كلوس عم مياج ةكلؾ  :زود في الدار ـ

عمرك ؟ ك يت ترود  :وحاما في الدار ؟)) فمـ وجعؿ ) ـ) عد )هؿ) متصمض

م)  ،كجعماا عد الامزة متصمض ييكاا تودور ) مح) كهذا
يكياا لوست تودور ) ٌ
وإا ك عمي وكلل المذككر ))كمما ج تككف ) ـ) فول ٌج
ما ك
صرح ل ن
م) يكيؾ
ميوطعض ةكلاـ  :هؿ عيدؾ زود ـ عمرك ؟ فاذه ج تككف ميزلض ) ٌ
صرح ل
م) تذ ت ةد ال وئوف ك اي واّ كتدعي ةدهما)) كهذا ما ك
في ) ٌ
وإا وكلل المذككر )) :اعمـ كف) ـ)ج تعادؿ غور الامزة ك
يف
الجرجايي ن

م) ذ ات كاةد
م)  ،ك) ٌ
معا مجرل ) ٌ
معي المعادلض ف تتصؿ اا كوجروا ن
ةمت  :زود عيدؾ ـ عمرك ؟ معي  :وحاما عيدؾ
مف وئوف ك كذر  ،فإذا ى
)ُ ) ويظر .ُٓٓ/ٔ :
1388

كيت ةد ذ ك
م) مع كياا غور
تك ن
؟ ى
اةدا مف هذوف غور عويل)) فإذا كايت ) ٌ
خالصض لمعي اجستعااـ تعد عيك نايا لّستعااـ المتصؿ  ،فكذلؾ تككف )هؿ)
وإا لّستعااـ المتصؿ  ،عكاف كايت غور خالصض لمعي اجستعااـ  ،فاليةاة
ن
كما اختموكا لػ) ـ) ايكجل اختموكا معااعمماا
صرح ل الم رد وكلل المذككر
ّ -كةكع )هؿ) مستايعض  ،كهذا ما ك

ك
))يف ) ـ) عدومض ايلؼ  ،ك)هؿ) كيما توع مستايعض)) كالمعركؼ كف ةإوض

العراّ  ))) :ـ) في المعي
)هؿ) ك لؼ اجستعااـ في اجستئياؼ كاةدة  ،ةاؿ ٌ
استعامت
كّما لوس ة مل كّـ  ،ذـ
تككف رًدا عم اجستعااـ  ...فمك ا تد ٌ
ى
ت ن
لـ وكف جك ايلؼ ك ػ)هؿ))) )ُ) كةاؿ ٍ ))) :ىـ ىة وس ٍ تي ٍـ){التك ض  }ُٔ :مف
فوجعؿ ػ) ـ) لوعرؽ ويل ك وف اجستعااـ
اجستعااـ الذم وتكسط في الكّـ ي
الم تد الذم لـ وتصؿ كّـ  ،كلك رود ل اج تداّ لكاف كما ايلؼ  ،عكا كما
ػ)هؿ)))

)ِ)

فػ)هؿ) كالامزة كّهما و تد ل الكّـ كوستايؼ .

ْ -ي

اليةاة جعؿ ) ـ) عد )هؿ) ميوطعض ياّ عم

كف )هؿ)

غور خالصض لمعي اجستعااـ  ،كالةوووض كف )هؿ) مذؿ الامزة خالصض لمعي

اجستعااـ  ،كالدلوؿ عم ذلؾ كياا ةرؼ  ،كما الوكؿ خركجاا ل معي )ةد)
ف ص فإكيما وككف هذا في ةاؿ اجستعااـ المجازم  ،كما كيل ةكؿ مردكد .

ٓ -عمؿ الم رد كما تودـ ايوطاع ) ـ) عد )هؿ) كاتصالاا عد الامزة

وكلل المذككر )) :كمف ذلؾ  :هؿ زود ميطمؽ ـ عمرك وا فت ؟ إرب عف

سؤالل عف ايطّؽ زود  ،كجعؿ السؤاؿ عف عمرك  ،فاذا مجرل هذا  ،كلوس
عم مياج ةكلؾ  :زود في الدار ـ عمرك ؟ ك يت ترود  :وحاما في الدار ؟
ك
يف ) ـ) عدومض ايلؼ  ،ك)هؿ) كيما توع مستايعض)) كالةوووض كف رادة

)ُ ) معايي الورف ُ.ٕٓ/
)ِ ) معايي الورف ُ ِٖٔ/كويظر ِ. ُِٖ/
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ا إراب غور متعموض ال تض ػ)هؿ) ككذلؾ عدـ رادة معي

ا إراب غور

متعموض الامزة  ،عكاكيما ما كج ل الم رد عم المتكمـ كعم المذاؿ  ،كالدلوؿ
عم ذلؾ كف الم رد كما جعؿ ) ـ) ميوطعض عد )هؿ) هيا جعماا كذلؾ عد

ةمت  :زود
الامزة فوما عد فواؿ )) :فإف ردت ف تجرول عم استعااموف ى
عيدؾ ـ عيدؾ عمرك وا فت ؟ استعاـ ككنج عف زود ذ كـ دركل ال ؾ في
عمرك فاإرب عف زود كرجع ل عمرك  ،فكايكل ةاؿ  :زود عيدؾ ؿ عيدؾ

عمرك؟)))ُ) فالوإوض ذف متعموض إرادة معي ا إراب كلوس ػ)هؿ) ةت ٌيل
لك رود هذا المعي المذاؿ  :زود عيدؾ ـ عمرك ؟ الذم جعمل معي :
وحاما في الدار  ،لكجب جعؿ ) ـ) فول ميوطعض كايكل ةاؿ  :زود عيدؾ ؿ

عمرك عيدؾ؟ .

ككذلؾ ذكر الجرجايي ك وخل ك عمي اليةكم كف ) ـ) عد )هؿ)

ميوطعض في يةك  :هؿ زود عيدؾ ـ عمرك ؟ يكيل لـ وجز ف تككف تودور :

وحاما عيدؾ ؟ كمتصمض في يةك  :زود عيدؾ ـ عمرك ؟ يكيل جاز ف

تككف تودور  :يواما عيدؾ ؟ لماذا ؟ لماذا جاز هذا التودور في المذاؿ الذايي
مت ) ـ) فول متصمض؟! لوس ذمض
مف دكف المذاؿ ايكؿ الذم عم ساسل يج ًع ٍ
م مسكغ كاف  ،سكل كف سو كول كاليةاة مف عده كج كا ف وككف المتكمـ
ح
في المذاؿ ايكؿ راد معي

ايإراب  ،كلـ ورده في المذاؿ الذايي  ،كهذا

إرب غور متعمؽ ػ)هؿ) يكيل كما جاز رادة معي ا إراب
ا
وعيي كف ا
في المذاؿ  :هؿ زود عيدؾ ـ عمرك ؟ جاز رادتل الودر يعسل في المذاؿ :

زود عيدؾ ـ عمرك ؟ كجاز ف وككف التودور في المذالوف  :ؿ عيدؾ عمرك

 ،فالوإوض غور متعموض ػ)هؿ) ك الامزة  ،كج عطؼ جممض عم

)ُ ) الموتإب ِ.َِْ/
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جممض  ،ك

عطؼ معرد عم معرد  ،عكايكما الوإوض متعموض إ اردة معي ا إراب ك عدـ
رادتل .
كةد وواؿ  :كوؼ تدخؿ ) ـ) عم

يةك ةكؿ عيترة :

هؿ غادر ال عراّ مف يمتىركدًـ

)هؿ) ككّهما ةرؼ استعااـ ؟
ـ هؿ عرفت الدار عد تك حهـ
)ُ)

كةد عممكا ذلؾ ككف )هؿ) غور خالصض لمعي اجستعااـ

كةاؿ ا ف وعوش

مما
))ةوؿ ) ـ) فواا معيواف  :ةدهما  :اجستعااـ  ،كا خر  :العطؼ  ،ف ٌ

اةتوج ل معي العطؼ فواا خمع مياا دجلض اجستعااـ))

)ِ)

كالةوووض كف استعااـ ) ـ) مطمؽ  ،فاك كاستعااـ الامزة ج ودؿ عم

يّ غور اجستعااـ المجرد  ،كلككياا كذلؾ جاز ف تدخؿ عم كؿ استعااـ

موود معي خاص غور معي اجستعااـ  ،فتدخؿ عمول لاذا المعي الخاص
صيعت
 ،كدخكلاا عم )كوؼ) لدجلتاا عم الكوعوض كالةاؿ  ،يةك )) :كوؼ
ى
)ّ )
)مف) لدجلتاا عم الذات العاةمض
ـ كوؼ صيع خكؾ)) كدخكلاا عم ى

كدخكلاا عم )هؿ) لما تموزت ل مف ذلؾ كف اجستعااـ ػ)هؿ) وككف ةكل
تمكيا مف اجستعااـ ػ) ـ) لذلؾ تستعمؿ مف دكياا كمف دكف الامزة
ك د
ن
ايل  ،كمف كاهد دخكلاا عم )هؿ) كغورها ))ةكلل مف
فوما عظـ

ال سوط :

استكدعت مكتكـ
عممت كما
هؿ ما
ى
ى
ـ هؿ ك ور ك لـ ووض ع رتل

مصركـ
ـ ة مياا ذ ياتٍؾ الوكـ
ي
)ْ)
ككـ
ذر اية ض وكـ ال وف م ي

)ُ ) ويظر  :رح الوصائد الع ر لمت روزم ص ُُِ.
)ِ ) رح المعصؿ ٓ. َُّ-َُِ/
)ّ ) ويظر  :الموتإب ِ.ِّٔ/
)ْ ) ال وتاف لعمومض العةؿ  ،كم ككـ  :م ككر ك مجازل ععمل.
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فادخؿ ) ـ) عم )هؿ)  ...كةاؿ )مف الكامؿ) :

كوؼ العرار طف مكض عدما ه كـ الذوف تي ح
ةب ا يجاد
)ُ)
كس ٍو يم ىؾ ادم))
ذكوت
ـ كوؼ ص رؾ ذ
ى
ن
معالجا ىسوى نما خّفىاي يـ ي

ادٍلتي ٍـ
)هاىيتي ٍـ ىه يػؤجّ ىج ى
)مف) اجستعااموض في ةكلل تعال  :ى
ككذلؾ دخمت عم ى
ع ٍياـ ًفي اٍلةو ًاة ال حد ٍيوا فىمف وج ًاد يؿ المٌل ع ٍياـ وكـ اٍل ًوو ً
كف ىعمىٍو ًا ٍـ
ى ى يى
ىى
امض ىـ كمف ىو يك ي
ى يٍ
ى ى يٍ ى ٍ ى ى ى
ىك ًكوّن){اليساّ }َُٗ :
دلوّ عم كف ) ـ)
كيل كاف وي غي ف يتخذ مف ال كاهد السا وض ن

كدلوّ عم
ةرؼ عطؼ ،
ن

جكاز استعمالاا في عطؼ اجستعااـ الامزة

كغورها  ،كهذا ما ذهب لول العراّ فواؿ في توسور ا وض َُٖ مف سكرة ال ورة
اب ج رٍوب ًف ً
يزو يؿ اٍل ًكتى ً
))كمف ذلؾ ةكؿ ا﵀ عز كجؿ ) :الـ {ُ} تى ً
ول ًمف كر ل
ب
ى ى
ً
كف ا ٍفتىىراهي ى ٍؿ يهك اٍل ىة ح
لؾ){السجدة }ّ-ُ :
ؽ ًمف كر ى
وف {ِ} ٍىـ ىوويكلي ى
اٍل ىعالىم ى
ى

فجاّت ) ـ) كلوس ة ماا استعااـ  ،فاذا دلوؿ عم

كياا استعااـ م تد عم

ؾ السكماك ً
كّـ ةد س ول  ،ك كما ةكلل تعال ) :ىلى ٍـ تى ٍعمى ٍـ ك
ات
ىف المٌلى لىلي يمٍم ي
ىى
كف المٌ ًل ًمف كلً ٍّي كجى ىي ً
كاي ٍىر ً
صو
ض ىك ىما لى يكـ لمف يد ً
كف ىف
ور {َُٕ} ٍىـ تيًر ي
ود ى
ى ى
ى
ً
ً
إؿك
ً
ً
ً
وم ً
اف فىوى ٍد ى
تى ٍساىليكٍا ىر يسكلى يك ٍـ ىك ىما يسئ ىؿ يم ى
كس مف ةىٍ يؿ ىك ىمف ىوتىى كدؿ اٍل يك ٍع ىر ا ى
سكاّ ال كس ً ً
ئت
وؿ){ال ورة  }َُٖ :فإف ئت جعمتل عم مذؿ هذا  ،عكاف
ى
ىى
ةمت  :ة مل استعااـ فركد عمول  ،كهك ةكلل تعال ) :ىلى ٍـ تى ٍعمى ٍـ) ككذلؾ ةكلل
اه ٍـ
)كةىاليكا ىما لىىيا ج ىي ىرل ًر ىج ن
اج يككيا ىي يع حد يهـ لم ىف اي ٍ ىرًار {ِٔ} ىتك ىخ ٍذ ىي ي
تعال  :ى

استعااما
ئت جعمتل
ص يار){ص  }ّٔ-ِٔ :فإف
اغ ٍ
ًس ٍخ ًروًا ٍىـ ىز ى
ى
ت ىع ٍياي يـ اي ٍ ى
ن
)ما لىىيا ج
م تد ةد س ول كّـ  ،عكاف ئت جعمتل
ن
مردكدا عم ةكلل  :ى

)ُ ) الموتإب ِ ِّٕ-ِّٓ/كويظر  :ايزهوض ص ُّٕكالػدر المصػكف ٕ ّٖ/كال وتػاف
لعمر ف ي ر وعض  ،كا يجاد  :السور يةك يجد.
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)ُ)

ىي ىرل)))
هيا عم

م  :جاز رد ) ـ) عم غور الامزة مف دكات اجستعااـ  ،كردها

)ما) اجستعااموض  ،كةاؿ المالوي )) :اعمـ كف ) ـ) وككف لاا في

الكّـ ذّذض مكاإع :

المكإع ايكؿ  :ف تككف متصمض عاطعض في

معادج ...
اجستعااـ  ،كتوع وف المعردوف  ،كالجممتوف  ،كوككف الكّـ اا
ن
ظاهر ك مو كد نار  ،كج و ترط ف تتودماا الامزة ج
نا
كووع ف ماا ةرؼ اجستعااـ
غور  ،ؿ تتودـ )هؿ) ذا كةع اجستعااـ عف كؿ جممض  ،عكاف كاف المعي

المعادلض كما ةاؿ :

استكدعت مكتكـ
عممت كما
هؿ ما
ى
ى
)ِ)
ك
يف المعي  :م هذوف كاف ؟))
الفرؽ الثالث  :مجي

مصركـ
ـ ة مياا ذ ياتٍؾ الوكـ
ي

المنقطعة مف دكف المتصمة بعد ومزة

اءستفىاـ اإلنكارم أك التقريرم  :ذكر ا ف مالؾ كف ) ـ) الميوطعض تعترؽ
عف المتصمض اف وككف ))صال مكإعاا لميعي كوكلل تعال ) :ىلىاي ٍـ ٍىريج هؿ
ً
و ً
اف
كف ًاىا ٍىـ لىاي ٍـ ىذ ه
كف ًاىا ٍىـ لىاي ٍـ ٍ
ىعيو هف يو ٍ ص ير ى
كف ًاىا ٍىـ لىاي ٍـ ٍىود ىو ٍط ي ى
ىو ٍم ي ى
كف فىّى تي ً
يظ ير ً
ود ً
كف){ايعراؼ }ُٗٓ :
كف ًاىا ية ًؿ ٍاد يعكٍا ي ىرىكاّ يك ٍـ ذيكـ ًك ي
ىو ٍس ىم يع ى

فػ) ـ) في هذه المكاإع الذّذض ميوطعض ؛ يكياا ج تصم لػ) مح) ككذا ذا كاف
معي ما فول تورور كوكلل تعال ً ) :ىفي يةميكً ًاـ كمر ه ً
كف ىف
ض ىـ ٍارتىايكا ٍىـ ىو ىخافي ى
ى
)ّ)
كً
ً
و ًة ى ك
كف){التكر ))}َٓ :
ى
وؼ الملي ىعمى ٍو ًا ٍـ ىكىر يسكليلي ى ٍؿ ٍيكلىئ ىؾ يه يـ الظال يم ى
كت عل في ذلؾ ا ف ه اـ فذكر كف مف يكاع ) ـ) الميوطعض )) ف

تككف مس كةض امزة لغور استعااـ يةك ةكلل تعال ) :ىلىاي ٍـ
ً
و ً
كف ًاىا ٍىـ لىاي ٍـ
كف ًاىا ٍىـ لىاي ٍـ ٍ
ىعيو هف يو ٍ ص ير ى
ٍىـ لىاي ٍـ ٍىود ىو ٍ ط ي ى
)ُ ) معايي الورف ُ.ٖٓ-ٕٓ/
)ِ ) رصؼ الم ايي ص ُٖٕ.ُٕٗ-
)ّ ) رح التساوؿ ّ. ِْٗ/
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كف
ٍىريج هؿ ىو ٍم ي ى
كف
ىذ ه
اف ىو ٍس ىم يع ى

ًاىا
ًاىا

كف فىّى تي ً
يظ ير ً
ود ً
كف) ذ الامزة لإليكار  ،فاي ميزلض
ية ًؿ ٍاد يعكٍا ي ىرىكاّ يك ٍـ ذيكـ ًك ي
)ُ)
اليعي كالمتصمض ج توع عده))
ؿ توع كةد كةعت في مكاإع كذورة  ،فما ادعاه ا ف مالؾ كتا عل

فول ا ف ه اـ كغوره)ِ) ج معي لل ؛ ك
وإا عد همزة
يف ) ـ) المتصمض كردت ن
اب حمتىعىلرةيكف ىخ ٍور ًىـ المٌل اٍلك ً
اة يد
لمتورور كا يكار كما تودـ كوكلل تعال ) :ى ٍىرى ه
ى ه
ي ى
اٍلوىاك يار){وكسؼ  }ّٗ :فاجستعااـ مجازم  ،كهك في ) ـ) المتصمض لمتورور ،
كهك في الامزة لإليكار  ،كالمراد ميل ةمؿ المخاطب عم

ا ةرار ك
اف

ر ك وض ا﵀ الكاةد الواار خور مف ر ك وض اير اب المتعرةوف  ،ككذلؾ اجستعااـ
ً
كف){الكاةعض :
في ) ـ) في ةكلل تعال ) :ىىيتي ٍـ ىي ى اٍتي ٍـ ى ىج ىرتىاىا ٍىـ ىي ٍة يف اٍل يمي يؤ ى
ِٕ})) لمتورور  ،كهك في الامزة لإليكار  ،كالم ارد ميل ةمؿ المخاط وف عم

ا ةرار ك
اف المي ح هك ا﵀ كلوسكا هـ .

ت
كمف ذلؾ ةكلل تعال  ) :ية ٍؿ كلذ ىك ىرٍو ًف ىة كرىـ ًىـ ايييذىىو ٍو ًف ى كما ا ٍ تى ىممى ٍ
عمى ٍو ًل ىرةاـ ايييذىو ٍو ًف ىيلؤكيًي ً ًعٍموـ ًف يكيتيـ ً ً
وف){اييعاـ  )ّ)))}ُّْ :فػ) ـ)
ى
ى
صادة ى
ٍ ى
ي
ٍى ي
في هذه ا وض متصمض كاجستعااـ فواا كفي الامزة لإليكار  ،فود كاف هؿ

الجاهموض وةرمكف ذككر اييعاـ تارة  ،عكاياذاا تارة خرل  ،ككّ الجيسوف تارة
ذالذض  ،فايكر ا﵀ س ةايل عمواـ ذلؾ كمل  ،فاجستعااـ يكارم رود ميل ةمؿ
الم ركوف عم

)ْ)

يكار هذه ايمكر الذّذض عم ةد سكاّ

)ُ ) مغيي الم وب ُ. ْْ/
)ِ ) ويظر  :ا تواف في عمكـ الورف لمسوكطي ص ِّّ .
)ّ ) ايتواف ص ِّّ .
)ْ ) ويظ ػػر  :مع ػػايي الة ػػركؼ لمرم ػػايي ص ُ كالك ػػاؼ ِ ُٕ/ك يػ ػكار التيزو ػػؿ ُِٖٔ/
كمدارؾ التيزوؿ ص ّْٔ كالدر المصكف ٓ. ُٗٓ/
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فػ) ـ) في الورف الكروـ متصمض كايت ـ ميوطعض لـ ترد ٌج إمف

اجستعااـ المجازم  ،كهك في كؿ مكإع وككف كما لمتورور ك ا يكار .

الفرؽ الرابع ( :أـ) المتصمة عاطفة ك(أـ) المنقطعة مير عاطفة :

هذا هك ال ائع في كتب اليةك كف ) ـ) عم
كميوطعض ميعصمض م  :غور عاطعض

)ُ )

ةسموف عاطعض متصمض ،

كالةوووض كف ) ـ) متصمض كايت ـ

ميوطعض كما سمكها فإكيل ج د مف ف تككف عاطعض  ،ك ك ر دلوؿ عم ذلؾ
جماعاـ عم

كف ) ـ) ج توع ٌج في كسط الكّـ اياا اف كاك العطؼ

صرح ل السورافي ارح كتاب سو كول وكلل )) :كالكجل الذايي مف
كهذا ما ك
كجاي اجستعااـ ػ) ـ) ف تككف ميوطعض مما ف ماا  ،كميزلتاا ميزلض ايلؼ ذا

اتصمت كّـ ة ماا ٌ ،ج كف ايلؼ تككف في ا تداّ  ،ك) ـ) ج تككف ا تداّ
اسما عم اسـ ،
؛ يكياا لمعطؼ  ،في الكجل ايكؿ )وعيي المتصمض) تعطؼ ن
فعّ عم فعؿ  ،كهما مف جممض كاةدة  ،كالكجل الذايي )وعيي الميوطعض)
ك ن
)ِ)

تعطؼ جممض عم جممض))

ك وكلل )) :كلك ذكرت في مكإع ) ـ) الميوطعض

لؼ اجستعااـ لجاز كلـ وتغور المعي

 ،كوكلؾ  :كياا

ؿ ـ

اّ ،

كلكف افتراه) فإذا كايت
ككذلؾ  :ووكلكف افتراه  ،مكاف ةكلل تعال ٍ ) :ـ ىووي ى
ػ) ـ) فاي معطكفض  ،عكاذا كايت ايلؼ فاي مستايعض غور معطكفض  ...عكاذا
)ّ)

م  :عّةض ،

كايت استعااـ مستايؼ لـ وكف وياما ك وف ايكؿ يعٍموىض))
كمذؿ هذا ةاؿ ايعمـ ال يتمرم )) :كالكجل الذايي  :ف تككف ميوطعض مما

ة ماا  ،كميزلتاا ميزلض ايلؼ ذا اتصمت كّـ ة ماا ٌج كف ايلؼ تككف
ا تداّ ك) ـ) ج تككف ا تداّ ؛ يكياا لمعطؼ  ،فعي الكجل ايكؿ )وعيي

)ُ ) ويظر عم س وؿ المذاؿ  :رصؼ الم ايي ص ُٕٗ كالجي الدايي ص َِٔ .
)ِ ) رح كتاب سو كول ّ. ُْٓ/
)ّ ) رح كتاب سو كول ّ. ُْٔ/
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المتصمض) تعطؼ نوئا عم

يّ كهما مف جممض كاةدة  ،كفي الكجل الذايي

)وعيي الميوطعض) تعطؼ جممض عم

جممض))

) ُ)

كةاؿ الجرجايي )) :كودلؾ

ةمت  :كياا
عم كف ) ـ) لوس كالامزة عم ا طّؽ كيؾ لك ى
ةمت  :كياا
؟ لـ تكف ةد عطعت ةكلؾ  :هي اّ ؟ الجممض التي ة ماا  ،عكاذا ى
كيت ةد عطعت هذه عم ايكل )))ِ) كةاؿ ا ف وعوش :
ؿ ـ هي اّ ٌ ،

ؿ هي اّ

))ك كما الإرب الذايي  :مف إر ي ) ـ) كهي الميوطعض  ،فإكيما ةوؿ لاا
استعااما ...كمذؿ ذلؾ ةكؿ
ميوطعض ؛ يكياا ايوطعت مما ة ماا خ نار كاف ك
ن
العرب  :كياا ؿ ـ اّ  ...فّ د مف إمار )هي) يكيل ج ووع عد ) ـ)

مستايؼ ؛ ذ كايت ) ـ) في هذا الكجل كيما تعطؼ
ٌج الجممض  ،يكيل كّـ
ى
جممض عم جممض)))ّ) فتككف ) ـ) ماما ى يع ىد ايوطاعاا عما ة ماا فإكياا تككف
كػػ)الكاك) التي سمكها ))كاك اجستئياؼ ك كاك اج تداّ  ...كذكر عإاـ كف

هذه الكاك ةسـ خر غور كاك العاطعض  ،كالظاهر كياا الكاك التي تعطؼ

الجمؿ التي ج مةؿ لاا مف ا عراب  ،لمجرد الر ط  ،عكاكيما يس لموت كاك
)ْ)
لئّ يوتكهـ كف ما عدها مف المعردات معطكؼ عم ما ة ماا))
اجستئياؼ ٌ
يةك  :سافر زود ك كر رجع  ،فالكاك هيا عاطعض ٌج كياا لوست لعطؼ ) كر)
عم )زود)  ،عكاكيما هي لعطؼ جممض  :كر رجع  ،عم جممض  :سافر زود ،
ككذلؾ ) ـ) التي سموت ميوطعض عاطعض ٌج كياا لوست لعطؼ معرد عم

معرد ؿ هي لعطؼ جممض عم جممض سكاّ كاف وياما لعظ م ترؾ ـ ج .

)ُ ) اليكت في تعسور كتاب سو كول ص ِّْ.
)ِ ) الموتصد ِ.ِْٗ-ِْٖ/
)ّ ) ويظر رح المعصؿ ٓ.ُٖ-ُٕ/
)ْ ) الجي الدايي ص ُّٔ.
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الفرؽ القامس  :جعؿ المتصمة مف دكف المنقطعة بتقدير (أم)

كف ) ـ) يع كدت متصمض عاطعض لصةض
اءستفىامية  :جمع اليةاة عم
) ُ)
تودورها ػ) مح) اجستعااموض  ،كجعمت ميوطعض لعدـ صةض هذا التودور فواا

ودا ـ ةتمتل ؟  ...كاكيؾ
ت زن
ةاؿ سو كول في اب المتصمض )) :كتوكؿ  :إر ى
)ِ)
ةمت  :سكاّ
ةمت  :ح
م ذاؾ كاف زود ؟)) كةاؿ الم رد  )) :ج ترل كيؾ ذا ى
ى

م ذاؾ كاف ؟ كما توكؿ  :ما
ت ـ
جئت ؟ فمعياه سكاّ عم كي ح
ى
عمي ذه ى
)ّ)
م ذاؾ كاف ؟))
ةمت ـ
الي
ةعدت ؟  ،م  :ما الي ح
ى
ى

تودور
م ذاؾ كاف ؟ عاـ  ،جاز جعمل نا
ك يت ترل كف هذا التودور  :ح
تودور لػ) ـ) المتصمض
لػ) ـ) الميوطعض ودر جكاز جعمل نا
ادا لػ) ـ) المتصمض )) :كمذؿ ذلؾ ةكؿ ال اعر
كةاؿ سو كول مست ن
ةساف )مف الخعوؼ) :

ما الي ىي ك
لئوـ
ب ى
الة ٍزًف تىٍو هس ـ لةايي ظار غوب ي
م الععموف كاف ؟)))ْ) ك يت ترل كيل ج وص ٌ عطؼ
كاكيل ةاؿ  :ما الي ح

الععؿ )لةايي) عم الععؿ ) ىي ك
ب) جختّؼ العاعموف ؛ لذلؾ ج ومكف جعمل
مف اب عطؼ فعؿ عم فعؿ  ،كج وص عطؼ )لئوـ) عم )توس)
جختّؼ الععموف  ،لذلؾ ج ومكف جعمل مف اب عطؼ اسـ عم اسـ ؛ مما
وتةتـ ف تككف ) ـ) كاةعض وف جممتوف فعموتوف  ،فإذا ص

جعؿ ) ـ)

)ُ ) ويظ ػػر عمػ ػ سػ ػ وؿ المذ ػػاؿ  :كت ػػاب س ػػو كول ّ ُٗٓ ، ُّٗ/كالموتإ ػػب ِ، َِْ/
ُِْ كايزهوض ص ُُّ .ُّٔ ،

)ِ ) كتاب سو كول ُّْٗ/
)ّ ) الموتإب ِ. ِْْ/
)ْ ) كتاب سػو كول ّ َِٓ/كويظػر  :ايزهوػض ص ُّّ كالة ٍػزف  :مػا غمػظ مػف ايرض ،
كلةايي  :تميي  ،كي وب التوس  :صكتل .
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تودور لكؿ
نا
الودر يعسل جعمل

م الععموف كاف ؟ ص
المتصمض هيا تودور  :ح
) ـ) ميوطعض كةعت وف جمموتوف فعموتوف

كةاؿ ا ف مالؾ )) :ك) ـ)  :متصمض كميوطعض فالمتصمض  :المس كةض

امزة صال مكإعاا لػ) مح)))

)ُ)

كةاؿ )) :ك) ـ) المعتمد عمواا في العطؼ

هي المتصمض  ...ك رط ذلؾ ف وككف مت كعاا مس كةنا امزة صال مكإعاا
لػ) مح)  ...كةد وككف مصةك اهما فعموف لعاعموف مت اويوف كوكؿ ةساف  :ما
الي ىي ك
ب  ...كةد وككف مصةك اهما جممتوف ا تدائوتوف كوكؿ ال اعر )متمـ
ف يكورة مف الطكوؿ) :
مكتي و
ياّ ـ هك ا ف كاةع
كلست الي عد فودم مال نكا
ي

وإا) :
كمذمل )ةكؿ ال اعر ايسكد ف وععر مف الطكوؿ ن
عوث ف ًميور
عوث ف ساـ ـ
ي
كيت دارنوا ي ي
لعمرؾ ما درم عكاف ي
فاذه اي وات كاهد عم كةكع ) ـ) المتصمض وف جممتوف ؛ ذ كاف المعي :
)ِ)

م  ،كا ف ساـ كا ف ميور خ راف ج صعتاف))
ح

ٌج كف هاتوف الجممتوف في ال اهد ايخور عيد غور ا ف مالؾ في
ةكـ المصدر المؤكؿ كتاكوؿ المعردوف )ّ ) ٌج كف ا ف ه اـ ككد كةكع ) ـ)

المتصمض في كاهد خرل وف جممتوف لوستا في تاكوؿ معردوف فواؿ  ))) :ـ)
عم

ر عض كجل  :ةدها ف تككف متصمض كهي ميةصرة في يكعوف  ،كذلؾ

ىج ًزٍع ىيا
)س ىكاّ ىعمى ٍو ىيآ ى
يكياا كما ف تتودـ عمواا همزة التسكوض يةك ةكلل تعال  :ى
ص ى ٍرىيا){ راهوـ  ... }ُِ :ك تتودـ عمواا همزة يوطمىب اا ك ػ) ـ) التعووف
ٍىـ ى
يةك  :زود في الدار ـ عمرك  ...ك) ـ) )هذه) توع وف معردوف  ،كذلؾ هك

)ُ ) رح التساوؿ ّ.ِْٓ/
)ِ ) رح التساوؿ ّ. ِْٖ-ِْٕ/
)ّ ) مغيي الم وب ُ. ُْ/
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ً
كماّ){اليازعات  }ِٕ :ك وف
الغالب يةك ةكلل تعال ) :ىىيتي ٍـ ى ى حد ىخٍمونا ىـ الس ى
وإا فعموتوف كوكلل :
جممتوف لوستا في تاكوؿ المعردوف كتككياف ن
رت ـ عاديي يةمي يـ
فارةيي
تاعا ك
فومت هي ىس ٍ
ي
ي
فومت لمطوؼ يمر ن
كاسموتوف كوكلل :

عوث ف ًميور
عوث ف ساـ ـ
ي
كيت دارنوا ي ي
لعمرؾ ما درم عكاف ي
)ُ)
اليس ىوف هك الصةو كمذمل وت زهور السا ؽ))
كالمعي  :ح
م ى

فإذا ص جعؿ ) ـ) المتصمض الكاةعض وف جممتوف فعموتوف كايت ـ

م اليس وف ،
م الععموف  ،ك ك
اسموتوف لوستا في تاكوؿ المعردوف تودور  :ح
جاز مذؿ هذا التودور في كؿ ) ـ) ميوطعض كةعت وف جممتوف فعموتوف  ،ك

م ايمروف
اسموتوف  ،ك كةعت وف كّموف ؛ كجاز يةكه كجعماا تودور  :ح

م ال وئوف  ،ك
يف هذا التودور عاـ ك ود اليةكم  ،وتصرؼ فول
 ،ك تودور  :ح

ما وّئـ التركوب فود ذكر ا ف مالؾ كف ) ـ) الميوطعض تعترؽ عف المتصمض

كف ًاىا ٍىـ
اف وككف ))صال مكإعاا لميعي كوكلل تعال ) :ىلىاي ٍـ ٍىريج هؿ ىو ٍم ي ى
ً
و ً
كف ًاىا ية ًؿ
كف ًاىا ٍىـ لىاي ٍـ ىذ ه
كف ًاىا ٍىـ لىاي ٍـ ٍ
اف ىو ٍس ىم يع ى
ىعيو هف يو ٍ ص ير ى
لىاي ٍـ ٍىود ىو ٍ ط ي ى
كف فىّى تي ً
يظ ير ً
ود ً
كف){ايعراؼ  }ُٗٓ :فػ) ـ) في هذه
ٍاد يعكٍا ي ىرىكاّ يك ٍـ ذيكـ ًك ي
المكاإع الذّذض ميوطعض ؛ يكياا ج تصم لػ) مح)  ،ككذا ذا كاف معي ما
فول تورور كوكلل تعال ً ) :ىفي يةميكً ًاـ كمر ه ً
وؼ
كف ىف ىو ًة ى
ض ىـ ٍارتىايكا ٍىـ ىو ىخافي ى
ى
)ِ)
كً
كف){التكر ))}َٓ :
المكلي ىعمى ٍو ًا ٍـ ىكىر يسكليلي ى ٍؿ ٍيكلىئً ى
ؾ يه يـ الظال يم ى

م
م) ك ف تككف ) ـ) في سكرة ايعراؼ تودور  :ح
ؿ تصم لػ) ٌ
م
اي واّ لاـ ذا ـ ذا ـ ذا ؟ ككذلؾ جاز جعماا في سكرة اليكر تودور  :ح

م ذاؾ كاف ؟
ايمروف كاف ؟ ك ح
)ُ ) مغيي الم وب ُ. ِْ-ُْ/

)ِ ) رح التساوؿ ّ ِْٗ/كويظر مغيي ال وب ُْْ/
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الفرؽ السادس  :جعؿ المنقطعة مف دكف المتصمة تجي بعد كوـ

يستدركه المتكمـ  :ذا ساكت المتصمض الميوطعض في كةكعاا وف جممتوف ،
م) ًفم ىـ ذف لـ وساككا
كساكت الميوطعض المتصمض في جكاز تودورها ػ) ٌ
الميوطعض المتصمض التسموض كوجعمكها مذماا عاطعض يةد ال وئوف كوراد اا
التعووف عد ف ذ ت تساكواما في هذوف ايمروف ايساسووف ؟ ! كهذا هك

الذم كاف وجب ف وككف ؛ ود كف الذم ظار لي كمف خّؿ كّماـ كما
صرةكا ل كياـ لـ وجعمكا المتصمض متصمض  ،كالميوطعض ميوطعض ك
يف ايكل
ك

م) كالذايوض تككف في جممتوف كج تككف
تككف في جممض كاةدة ك تودور ) ٌ
م)
تودور ) ٌ
ةاؿ سو كول في اب ) ـ) المتصمض  )) :كف ةكلؾ  :زود عيدؾ ـ

عمرك ؟ ميزلض ةكلؾ  :واما عيدؾ ؟))

) ُ)

كةاؿ في اب ) ـ) الميوطعض :

))كذلؾ ةكلؾ  :عمرك عيدؾ ـ عيدؾ زود ؟ فاك لوس ميزلض  :وحاما عيدؾ
ً
وإا ميزلض  :وحاما عيدؾ؟ جاب سو كول عف هذا
؟)) لماذا ؟ ل ىـ ج وككف ن
السؤاؿ في الصعةض يعساا وكلل )) :كذلؾ كيل ةوف ةاؿ  :عمرك عيدؾ ؟

فود ظف كيل عيده  ،ذ كـ دركل مذؿ ذلؾ الظف في زود عد ف استغي كّمل ،
كمذؿ ذلؾ  :كياا

الوووف))

)ِ)

ؿ ـ اّ ؟ كيما دركل ال ؾ ةوث مإ كّمل عم

ردت  :حواما
كةاؿ الم رد )) :توكؿ  :عيدؾ زود ـ عمرك ؟ فإذا
ى
ةمت :
عيدؾ ؟ فاذا عر ي ةسف  ...فإف ردت ف تجرول عم استعااموف ى
زود عيدؾ ـ عيدؾ عمرك وافت ؟))

)ُ ) ويظر  :كتاب سو كول ُّّٗ/
)ِ ) كتاب سو كول ُّٗٓ/
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لً ىـ ج يجعؿ المذاؿ الذايي كايكؿ تودور  :وحاما عيدؾ ؟ كلً ىـ ج
وإا المذاؿ ايكؿ كالذايي جارنوا عم استعااموف تودور )عيدؾ) عد
يجعؿ ن
) ـ) لوككف خ نار لمم تد المذككر ؟! كوككف التودور  :عيدؾ زود ـ عيدؾ
عمرك ؟! جاب الم رد عف ذلؾ في الصعةض يعساا وكلل )) :استعاـ ٌكنج عف
)زود) ذـ دركل ال ؾ في )عمرك) فاإرب عف )زود) كرجع ل )عمرك)

فكاكيل ةاؿ  :زود عيدؾ ؿ عيدؾ عمرك ؟))

)ُ)

وإا  :عيدؾ
كةاؿ سو كول في اب ) ـ) الميوطعض )) :كمف ذلؾ ن
زود ـ ج ؟)))ِ) لً ىـ جعؿ سو كول ) ـ) هيا ميوطعض كلـ وجعماا متصمض ؟ جاب
عف ذلؾ في الصعةض يعساا وكلل )) :كاكيل ةوث ةاؿ  :عيدؾ زود ؟ كاف

وظف يكل عيده  ،ذ كـ دركل مذؿ ذلؾ الظف في كيل لوس عيده  ،فواؿ  :ـ

ج))

)ّ)

كةاؿ الم رد في يةك هذا المذاؿ ))ك) ـ) الميوطعض توع عد اجستعااـ

كمكةعاا عد الخ ر  ،كمف ذلؾ ةكلؾ  :زود في الدار ـ ج ؟ لوس معي هذا
) وحاما))) كلماذا ج تككف اذا التودور جاب عف ذلؾ وكلل )) :لوس معي

ظييت كيل في الدار  ،ذ كـ دركؾ ال ؾ
استعامت عم كيؾ
هذا ) وحاما) كلكيؾ
ى
ى
ت عف السؤاؿ عف ككيل فواا كسالت عف صدارها
في كيل لوس فواا  ،فاإر ى
)ْ)
ميل))

كالةوووض كف ) ـ) في هذا التركوب هي لوست ميوطعض كما زعـ

سو كول كالم رد ؛ ك
يف )ج) ع ارة عف جممض ميعوض توا ؿ الجممض المذ تض
المذككرة  ،كالتودور  :زود في الدار ـ لوس زود فواا ؟ فاي ) ـ) المتصمض

)ُ ) الموتإب ِ. َِْ/
)ِ ) كتاب سو كول ّ. ُٗٔ/
)ّ ) كتاب سو كول ّ.ُٗٔ/
)ْ ) الموتإب ِ. ُِْ/
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عوياا  ،كةد رود مياا التعووف  ،لوككف الجكاب  :يعـ  ،زود في الدار  ،ك

لوككف الجكاب  :ج  ،لوس زود في الدار ؟ ؿ هي مذؿ ) ـ) المتصمض في
ت لىاي ٍـ ٍىـ لى ٍـ تى ٍستى ٍغ ًع ٍر لىاي ٍـ){الميافوكف :
ىستى ٍغعى ٍر ى
)س ىكاّ ىعمىٍو ًا ٍـ ٍ
يةك ةكلل تعال  :ى
ٔ} كهك معي  :ستغعرت لاـ ـ ج ؟
كما ةالل سو كول كالم رد عف ) ـ) الميوطعض اكياا تجيّ عد كهـ

كهـ كاختّؽ ج كجكد لل في كاةع المغض  ،ك يا رود في هذا
وستدركل المتكمـ ه
المواـ ف جعؿ الوارئ وممس هذه الةوووض يعسل ؛ ك
يف جعؿ ) ـ) ميوطعض

اذا المعي في المذاؿ الذم ذكره سو كول  :عيدؾ زود ـ ج ؟ كالذم ذكره

الم رد  :زود في الدار ـ ج ؟ كيةكهما تيع حد مف ايسالوب ال ائعض ج ًدا في
ةدوما كةدوذنا ةت كيل ج وخمك ةديا مف ف ووكؿ كؿ وكـ يةك ما
كّـ الياس ن
مذؿ سو كول كالم رد كوكلؾ  :سافر فّف ـ ج ؟ رجع فّف ـ ج ؟ فّف

فّيا ـ ج ؟ عدتل ـ ج ؟ يت
في كذا ـ ج ؟ يج فّف ـ ج ؟ زرت ن
عوؿ ف
راض كذ ـ ج ؟ سمعت كذا ـ ج ؟ فعمت كذا ـ ج ؟ فكوؼ يو ى
وككف المتكمـ ةصد ما ذكره سو كول كالم رد ؟! ك يت وحاا الوارئ ج د مف كيؾ

استعممت
جودا كيت ةد
ةد
كررت ةكنج ك كتا ض يةك هذا الع ارات  ،فتذكر ن
ى
ى
) ـ) فواا كلك مرة كاةدة عم يةك ما فسرها سو كول كالم رد ؟؟؟!!!
ك التعسور الذم ذكره سو كول كالم رد لػ) ـ) الميوطعض كةعت الطامض

الك رل ةوف كةؼ اليةاة عيد تعسورهما هذا كت يكه  ،ك يكا دراستاـ لػ) ـ) عم
هذا ايساس الم يي عم

ال ؾ كالكهـ  ،ةاؿ السورافي )) :كالكجل الذايي

)وعيي الميوطعض)  :تعطؼ جممض عم جممض  ...فوكلل  :كياا

تودورها  :ـ هي اّ ؛ ك
يف ةكلل  :كياا

ؿ ـ اّ ؟

ؿ  ،خ ار  ،كهك كّـ تاـ ،

كةكلل  :ـ اّ استعااـ عيد ؾ عرض لل عد ا خ ار  ،كج كد مف إمار
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)هي)))

)ُ)

كتا كمؿ كف السورافي وؤ ككد في كؿ مرة كف الميوطعض عاطعض فواؿ

الةوووض ٌ ،ج كيل فسدها ت يي كّـ سو كول في ياّ الميوطعض عم الظف .
كةاؿ ك عمي اليةكم )) :ك كما الميوطعض فإكياا تستعمؿ عد الخ ر

جموعا فمذاؿ استعمالاا عد الخ ر ةكلاـ  :كياا
كاجستعااـ
ن
خاصا فس ؽ ل يعسل يكل ؿ  ،ك خ ر عف ذلؾ  ،ذـ ؾ
كاكيل رل
ن
ؿ ـ اّ ،

فواؿ  :ـ اّ  ،فصار سؤالل ػ) ـ) مإرنا عما كاف خ ر ل  ،كمستايعنا
السؤاؿ  ،فكاكيل في التمذوؿ  :ؿ هي اّ ؟ ك
يف ) ـ) فواا دجلض عم
ا إراب  ،كما في ) ؿ) كفواا دجلض عم

اجستعااـ كما في الامزة ،

فترجمكا ) ـ) هذه ػ) ؿ) كالامزة ج تمالاا عم معيوواما))

)ِ)

كةاؿ الرمايي )) :كمياا ) ـ) تككف عدومض يلؼ التسكوض  ،كهي معاا

ميزلض ) مح) كذلؾ ةكلؾ  :زود عيدؾ ـ عمرك ؟ كالمعي

 :وحاما عيدؾ

كالجكاب وككف التعووف  ،كذلؾ ف توكؿ  :زود  ،ف كاف عيدؾ زود  ،كعمرك

ةطعا تو كدر ػ) ؿ) مع الامزة  ،كذلؾ ةكلؾ :
ف كاف عيدؾ عمرك  ...كتككف ن
)ّ)
زود عيدؾ ـ عمرك ؟ كالمعي  :ؿ عيدؾ زود ؟))
فود جاز الرمايي مجيّ ) ـ) متصمض كميوطعض في المذاؿ يعسل ،

كفرؽ وياما ةسب التودور كالمعي المراد مف كؿ مياما  ،فواؿ ) :كةد واتي
ك

في الخ ر  ،كذلؾ يةك ةكؿ العرب  :كياا

ؿ ـ اّ  ،كذلؾ يكل رل

متوويا  ،ذ كـ اف لل كياا لوست ػ) ؿ) فاإرب عف
اةا فواؿ  :كياا ؿ
ن
ن
)ْ)
ذلؾ فواؿ  :ـ اّ  ،عم معي  :ؿ هي اّ))
)ُ ) رح كتاب سو كول ّ.ُْٔ-ُْٓ/
)ِ ) الموتصد في رح رسالض ا وإاح ِ. ِْٕ/
)ّ ) معايي الةركؼ ص ْٔ.
)ْ ) معايي الةركؼ ص ْٔ.
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كةاؿ الاركم )) :تككف ) ـ) معي ) ؿ) كتسم الميوطعض ؛ يكياا

ميوطعض مما ة ماا  ،كما عدها ةائـ يعسل غور متعمؽ ما ة مل  ...كةد توع

) ـ) في هذا الكجل عد الخ ر  ،كما توع عد اجستعااـ  ...عكاكيما يجعمت ) ـ)
خصا
وت
ها هيا معي ) ؿ) يكياا معي الرجكع عف ايكؿ  ،كوكلؾ ذا ر ى
ن

فومت  :كيل زود  ،ذ كـ است اف لؾ كيل عمرك ،
فودرت كيل زود ،
مف عود ،
ى
ى
)ُ)
جعمت ) ـ) معي ) ؿ)))
فومت  :ـ عمرك  ،كرجعت عف ايكؿ  ،فمذلؾ
ى
ى
كةاؿ الذمايويي )) :كتودر هذه الميوطعض ػ) ؿ) كالامزة  ...كمذاؿ

خاصا تمكح فغمب في ظيل
هذا مف كّماـ  :كياا ؿ ـ اّ  ،كاكيل رل
ن
كياا ؿ  ،فاخ ر ةسب ما غمب في ظيل  ،ذـ ك
ؾ فرجع ل السؤاؿ

كاجستذ ات  ،كاكيل ةاؿ  :ؿ

)ِ)

اّ هي ؟))

كةاؿ ا ف وعوش )) :فإكيما ةوؿ لاا ميوطعض ؛ يكياا ايوطعت مما

استعااما ؛ ذ كايت مودرة ػ) ؿ) كالامزة عم معي  :ؿ
ة ماا خ نار كاف ك
ن
كذا ؟ كذلؾ يةك ةكلؾ فوما كاف خ نار  :كف هذا لزود ـ عمرك ؟ كاكيؾ يظرت
تكهمت  ،ذـ دركؾ الظف كيل
رت عم ما
ل خص  ،فتكهمتل ز ن
ى
ودا  ،فاخ ى
مستعاما عم جاض
فت عف ايكؿ  ،كةمت  :ـ عمرك ؟
عمرك  ،فايصر ى
ن
ا إراب عف ايكؿ  ،كمذؿ ذلؾ ةكؿ العرب  :كياا
هي اّ ؟ فوكلل  :كياا

ؿ ـ اّ ؟ م  :ؿ

ؿ  ،خ ار  ،كهك كّـ تاـ  ،كةكلل  :ـ اّ ،

استعااـ عف ظف ك ؾ عرض لل عد ا خ ار  ...مف ةوث كايت مودرة
ػ) ؿ) كالامزة عم ما تودـ))

)ّ)

م  :جعمتاا معي ) ؿ) كالامزة عم ما

تودـ مف الظف كال ؾ  ،هذه هي المغض العر وض عيد اليةاة م يوض ةكاعدها عم
)ُ ) ايزهوض صُّٔ .
)ِ ) العكائد كالوكاعد ص ّٖٓ.
)ّ ) رح المعصؿ ج ف وعوش ٓ. ُٕ/
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ايكهاـ ؟! ج اس مع ذلؾ ذا خذ اذه الوكاعد لتط وواا عم كّـ ال ر ،

لكف لوت عرم كوؼ وجكز تط وواا عم كّـ ا﵀ كوؤخذ اا في تعسوره ؟!
تدؿ عم

كةاؿ الرإي )) :ك كما في الميوطعض  ...فاي ذف معي ) ؿ) التي
كف ايكؿ كةع غمطنا في يةك ةكلاـ  :كياا

ؿ ـ اّ))

)ُ)

هذا ما جمع عمول اليةاة  ،كهك كف ) ـ) الميوطعض كما سمكها

ةدذاا كصيعاا الكهـ كال ؾ كالغمط  ،الذم جاّ عدها اجستدراؾ كالرجكع

عياا  ،صةو ما ةالكه ؟! ك
يف هذا الكهـ كال ؾ كالغمط  ،هك مما وعمـ ل

المتكمـ  ،كما السامع كالوارئ فكوؼ وعمـ كف هذا هك الذم ةصؿ ك لـ
وةصؿ ؛ لوعمـ فوما ذا كايت ) ـ) معي ) ؿ) كالامزة ك ج ؟!

كوؼ وتسي لمسامع ك الوارئ ف ودرؾ ما ةصده المتكمـ ؟! كما كف

هذه الةاجت مف الكهـ كالغمط التي كةعت في مذؿ ةكؿ العرب  :كياا
اّ  ،ج وككف جك م افاض  ،سرعاف ما وتداركل الوائؿ كة ؿ ف وعمـ ل
ؿ ـ

السامع  ،فكوؼ ص ٌ تسجوؿ هذا الغمط كتدكويل ؟! ككوؼ وص ٌ ف يجعؿ
كّما كيةتج ل ؟! ةاؿ ا ف الةاجب )) :ك كما ) ؿ) فمإلإراب
هذا الغمط
ن

عمرك  ،فود
ود ؿ
مطمونا مكجنا كاف ايكؿ ك ميعوًا  ،فإذا ةمت  :جاّيي ز ه
ه
ت عف يس ض المجيّ ل زود ك ذ تل لعمرك  ،فاك ذف مف اب الغمط
إر ى
فّ ووع مذمل في الورف كج في كّـ فصةو ))

)ِ)

صرح ل المالوي كهك وتكمـ عم ) ؿ) فود ةاؿ )) :اعمـ كف
كهذا ما ك

معي ) ؿ) في كّـ العرب ا إراب عف ايكؿ  ،كما ترنكا لل ك خ نذا في غوره
عمر  ،عكا كما
ودا ؿ نا
ت زن
لمعي وظار لل  ،عكا كما يكيل ىداّ  ،يةك ةكلؾ  :إر ى

ةمار  ،كهذا ج
نا
رجّ ؿ
وت ن
يت ترود غوره يةك  :ر ى
لغمطل ذكر لعظل  ،ك ى
)ُ ) رح كافوض ا ف الةاجب ّّْْ/
)ِ ) ا وإاح في رح المعصؿ ص ْٖٓ .
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وإا
ووع في الورف كج في فصو كّـ في ةاؿ ت مو ، ،عكا كما ليسواف  ،كهك ن
ج وص في الورف  ،كج في كّـ م مك ،عف ا﵀  ،كايمذمض في كمواما كاةدة ،

عكاكيما ووع العرؽ وف المكإعوف مف جاض المعي  ،كهك كف اليسواف كإعي
يّ عم غوره مف غور عمـ ل كج خطكر ال اؿ  ،كالغمط كإعي يّ عم

مإي الكهـ لول ذـ وظار الموصكد  ،ك كما ال ىداّ فاك كإعي يّ عم
غوره
ل
)ُ)
معي الوصد  ،ذـ وت وكف كف ايىكل غور ذلؾ))
هذه هي الةوووض التي ةالاا ا ف الةاجب كالمالوي كيل ج وص

ف

يجعؿ في الورف الكروـ ةرفنا معي ما  ،م يوٍّا عم ال ؾ كاليسواف كالغمط
كال ىداّ ؛ ؟ عكاذا ت وكف كما تودـ كف جعؿ ) ـ) الميوطعض غور عاطعض  ،كجعماا

معي ) ؿ) ك معي ) ؿ) كالامزة ييوت عم هذه ايكهاـ  ،فاذا وعيي كيل
ج كجكد لمذؿ ) ـ) هذه في كتاب ا﵀  ،كج في كّـ فصو  ،مما ووتإي ف

ج تككف في الورف الكروـ ٌج عاطعض  ،ك ف ج تككف معي ) ؿ)  ،ك معي

) ؿ) كالامزة .

فاذا التعسور الم يي في ايساس عم

اطؿ ك اطمض كؿ اليتائج التي يوت عم

ال ؾ كالكهـ كعم

ساسل التي مياا  :اختّؽ ) ـ)

الميوطعض كجعؿ ) ـ) الميوطعض هذه غور عاطعض  ،كجعماا
معي ) ؿ) كالامزة .

الغمط

معي ) ؿ) ك

فػ) ـ) المتصمض هي الميوطعض يعساا  ،ك) ـ) الميوطعض هي المتصمض

يعساا  ،كّهما استعااموض عاطعض يةد ال وئوف  ،كما ةإوض التعروؽ وياما

فّ كجكد لل في كاةع المغض ؛ ؿ هي متعموض إرادة معي ا إراب ك عدـ
رادتل  ،كهاتاف ا رادتاف معركإتاف عم المتكمـ مف لدف سو كول كاليةاة مف
عده  ،كهذا وعيي كف سو كول كاليةاة مف عده تجاكزكا ةدكد عمماـ في هذه

)ُ ) رصؼ الم ايي صَِّ.
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دج مف ف ووتصركا عم استوراّ المغض كما هي ككصعاا كما
الوإوض  ،فاـ ن

كووكلكف المتكمـ ما لـ وومل ،
هي  ،راةكا وعرإكف عم المغض ما لوس فواا  .ل

كووصلدكيل ما لـ ووصده .

كمما وجب التيكول ل مف جاض خرل كف هذه اليتائج ةامت جموعاا

عم دراسض ) ـ) إمف اجستعااـ الةوووي  ،ك) ـ) في الورف الكروـ متصمض

كايت ـ ميوطعض لـ ترد ٌج إمف اجستعااـ المجازم  ،كهذا ما يكل عمول
سو كول كالم رد

(أـ) المنفطعة في القرآف الكريـ  :جمع اليةاة كما تودـ عم

كف

) ـ) الميوطعض تجيّ لتدارؾ الغمط ة ماا  ،كهذا المعي ج وص ٌ كركده في
الورف الكروـ لس وف ساسووف  :ايكؿ  :كف ) ـ) اذا المعي ةد تككف في

ةاؿ اجستعااـ الةوووي ك) ـ) متصمض كايت ـ ميوطعض لـ ترد في الورف ٌج
إمف اجستعااـ المجازم  ،كالذايي  :كف تدارؾ الغمط ةد وةصؿ عيد ال ر
ميزه عيل كالورف الكروـ كّـ ا﵀ ؛ لذلؾ ج وص ٌ جعماا في
 ،كا﵀ عز كجؿ ٌ
ام معي
الورف الكروـ معي ) ؿ) كج معي ) ؿ) كالامزة كج وص جعماا ل
خر فول معي ا إراب

جعؿ (أـ) بمعنى (بؿ)  :جعؿ كذور مف اليةاة ) ـ) التي سمكها

الميوطعض معي
ل

) ؿ) ك
يف اجستدراؾ كاجستئياؼ وعيي ا إراب  ،كذه كا

كف العارؽ الدجلي ايساسي وف ) ـ) المتصمض ك) ـ) الميوطعض كيل ذا

رت اكياا عاطعض فاي متصمض  ،عكاذا ةي لدرت ػ) ؿ) فاي ميوطعض  ،ةاؿ
ةي لد ٍ
الع ارّ )) :كركما جعمت العرب ) ـ) ذا س واا استعااـ ج تصم ) مح) فول
عم جاض ) ؿ) فووكلكف  :هؿ لؾ ة ميا ةؽ ـ يت رجؿ معركؼ الظمـ ،
)ُ)

ورودكف  :ؿ يت رجؿ معركؼ الظمـ))
)ُ ) معايي الورف ُ.ٖٓ/
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كةاؿ ك ةواف )) :ذهب الكسائي

كه اـ ل

كياا ميزلض ) ؿ) كما عدها مذؿ ما ة ماا  ،فإذا ةمت  :ةاـ زود ـ
)ِ)

عمرك  ،فالمعي  :ؿ ةاـ)))ُ) كذكر ا ف ه اـ كف هذا هك مذهب الككفووف

كوؼ وص ذلؾ كةد صرةكا ك
اف ))ما ووع عد ) ؿ) وووف  ،كما ووع

عد ) ـ) مظيكف كم ككؾ فول))

)ّ)

كوؼ وص

ف يجعؿ الةرؼ معي إ لده

؛ ةاؿ السورافي )) :كالدلوؿ عم كياا لوست ميزلض ) ؿ) مجردة ةكلل عز
وف {ُٓ} ًىـ اتك ىخ ىذ
))ك ىج ىعميكا لىلي ًم ٍف ًع ى ًاد ًه يج ٍزنّا ً كف
كر حم ً ه
اييس ى
ى
اف لى ىكعي ه
كجؿ  :ى
ً
ًم كما و ٍخمي ي و
وف){الزخرؼ  }ُٔ-ُٓ :ج وجكز ف وككف
ى
ىصعىا يكـ ًاٍل ىي ى
ؽ ى ىيات ىك ٍ
المعي  :ؿ اتخذ مما وخمؽ يات  ،تعال ا﵀ عف ذلؾ  ،كتودوره في المعظ :

كف
تخذ ايلؼ لّستعااـ كالمعي  :ا يكار  ...كيةك ذلؾ ٍ ) :ىـ ىوويكلي ى
ا ٍفتىىراهي){وكيس{}ّٖ :هكد {}ّٓ ،ُّ :السجدة {}ّ :ايةواؼ  }ٖ :معي :
ووكلكف افتراه عم كجل ا يكار  ،كلك ةوؿ  :ؿ ووكلكف  ،صار ذلؾ مف

ةكلاـ عم كجاض ا خ ار مياـ ةسب  ،عكاذا كاف عم جاض  :ووكلكف افتراه
؟ فاكعم جاض التذ وت عمواـ التورور لاـ ذلؾ  ،كج وجعمل مكجنا لاـ
ا خ ار عياـ  ،فاذا العصؿ وف ) ـ) ك) ؿ)))

)ْ)

كةاؿ جامع العمكـ ال اةكلي )) :توكؿ  :هؿ عيدؾ زود ـ هؿ عيدؾ

عمرك ؟ كمعياه  :ؿ عيدؾ عمرك ؟ كج د مف ذلؾ ؛ يكيل عراض عف

ايكؿ كسؤاؿ عف الذايي  ،كالدلوؿ عم

كيل معي

) ؿ) مع الامزة ةكلل

)ُ ) ارت ػػاؼ ال ك
إػػرب مػػف لسػػاف العػػرب ِ ْٔٓ/كه ػػاـ هػػك ه ػػاـ ػػف معاكوػػض الإػرور ،

اكر صة تل لل  ،كلػل موالػض فػي اليةػك تيعػزل لوػل  .ويظػر :
خذ عف الكسائي  ،ككاف م نا
يزهض ايل اّ ص َُُِّٗ -ك غوض الكعاة لمسوكطي ِ. ِٕٓ/
)ِ ) مغيي الم وب ُْٓ/
)ّ ) الموتإب ِ ِّٓ/كويظر  :رح المعصؿ ج ف وعوش ٓ ُٖ/كال رهاف ص ٕٗٗ .
)ْ ) رح كتاب سو كول ّ.ُْٕ-ُْٔ/
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ؽ ىي و
ً
ً
ات){الزخرؼ  }ُٔ :كلك كايت متإميض لػ) ؿ)
تعال ) :ىـ اتك ىخ ىذ م كما ىو ٍخمي ي ى
كةدها لـ وجز ؛ يكيل وصور التودور  :ؿ اتخذ مما وخمؽ يات  ،فوككف خ نار
)ُ)

جخدا فوؤدم ل الكعر))
ج ن
كةاؿ ا ف وعوش )) :مف ةوث كايت مودرة ػ) ؿ) كالامزة عم ما
تودـ فػ) ؿ) لإلإراب عف ايكؿ  ،كالامزة لّستعااـ عف الذايي  ،كلوس

المراد كياا مودرة ػ) ؿ) كةدها  ،كج الامزة كةدها ؛ ك
يف ما عد ) ؿ) متةوؽ
 ،كما عد ) ـ) هذه م ككؾ فول كمظيكف  ،كلك كايت معدرة ايلؼ كةدها لـ

وكف وف ايكؿ كا خر يعٍموض  ،كالدلوؿ عم كياا لوست ميزلض ) ؿ) مجردة
و
ىصعىا يكـ
مف معي اجستعااـ ةكلل تعال ً ) :ىـ اتك ىخ ىذ ًم كما ىو ٍخمي ي
ؽ ى ىيات ىك ٍ
ً
كف){الطكر :
وف){الزخرؼ  }ُٔ :كةكلل تعال ٍ ) :ىـ لىلي اٍل ى ىي ي
ات ىكلى يك يـ اٍل ى يي ى
ًاٍل ىي ى

ّٗ} ذ وصور ذلؾ مةوكونا  ،تعال عف ذلؾ))
ات
ككذلؾ ج وص جعماا معي ) ؿ) في ةكلل تعال ٍ ) :ىـ لىلي اٍل ى ىي ي
) ّ)
كف){الطكر  )) }ّٗ :ذ لك ةي لدرت لإلإراب المةض لزـ المةاؿ))
ىكلى يك يـ اٍل ى يي ى
فّ وص جعؿ ا وض تودور  :ؿ لل ال يات كلكـ ال يكف ؛ يكيل خّؼ
)ِ)

الةوووض كالكاةع كالمعي المراد  ،كجاز استعماؿ ) ـ) في ا وض ك
يف اجستعااـ
ً
ً
ب
كص ًل ىرٍو ى
فواا لإليكار  ،كمذؿ ذلؾ ةكلل تعال ٍ ) :ىـ ىوويكلي ى
كف ى اعهر كيتىىر ي
ً
و
ً ً
اٍل ىميي ً
كف
كف){الطكر  }َّ :كةكلل تعال  :ى) ٍـ يخمويكا م ٍف ىغ ٍو ًر ى ٍيّ ٍىـ يه يـ اٍل ىخالوي ى
{ّٓ} ىـ ىخمىويكا الس ً
كف){الطكر  }ّٔ-ّٓ :كةكلل
اير ى
ض ى ؿ ج يوكًةيي ى
كم ىاكات ىك ٍ
ٍ
ى
ً
ً
ً
ك
كف {ّٕ} ٍىـ لىاي ٍـ يسم هـ
يد يه ٍـ ىخ ىزائ يف ىر ى
تعال ٍ ) :ىـ ع ى
ص ٍوط ير ى
لؾ ٍىـ يه يـ اٍل يم ى
ول ىفٍموا ً
وستى ًمعكف ًف ً
اف حم ً و
ٍت يم ٍستى ًم يعايـ ً يسٍمطى و
وف){الطكر  }ّٖ-ّٕ :كةكلل
ى
ىٍ ي ى
)ُ ) رح الممع ص ِٕٔ.ِٖٔ-
)ِ ) رح المعصؿ ٓ. ُٖ/
)ّ ) مغيي الم وب ُ.ْٓ/
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تعال :

ًلىله ىغ ٍو ير

كف){الطكر  }ُْ :كةكلل تعال ٍ ) :ىـ لىاي ٍـ
) ٍىـ ًع ى
يد يه يـ اٍل ىغ ٍو ي
ب فىاي ٍـ ىو ٍكتيي ى
المك ًل س ٍ ة ك ً
كف){الطكر }ّْ :
اف المل ىع كما يو ٍ ًريك ى
ي ى ى

فاجستعااـ في ) ـ) في هذه ا وات لإلتكار  ،كهك المعي المراد فّ

وص جعماا معي ) ؿ) ك
يف المراد يكار كيعي ما جاّ عدها كلوس ذ اتل

ي اى ىداّ ً ٍذ
ًلىػاى ىؾ ى عكًالىػلى

ككذلؾ ج وص جعماا معي ) ؿ) في ةكلل تعال ٍ ) :ىـ يكيتي ٍـ
ت ً ٍذ ةى ى ً ً ً
كف ًمف ى ٍعًدم ةىاليكٍا ىي ٍعي يد
كب اٍل ىم ٍك ي
إ ىر ىو ٍعوي ى
ىة ى
اؿ ل ىيول ىما تى ٍعي يد ى
ً
ً
اهوـ عكًاسم ً
ً ً ً
كف){ال ورة }ُّّ :
اع ى
وؿ ى عكًا ٍس ىة ى
ؽ ًلىػانا ىكاة ندا ىكىي ٍة يف لىلي يم ٍسم يم ى
ىائ ىؾ ٍ ىر ى ى ٍ ى
ظمى يـ ًم كم ًف ا ٍفتىىرل
كةكلل تعال ٍ ) :ىـ يكيتي ٍـ ياى ىداّ ً ٍذ ىكصكا يك يـ المٌلي ًاىػ ىذا فى ىم ٍف ى ٍ
ً ً ً ًك
اس ً ىغ ٍو ًر ًعٍموـ ً كف المٌلى جى ىو ٍاًدم اٍلوى ٍكىـ
ىعمى المٌل ىكذنا ليوإؿ الكي ى
ك ًً
وف){اييعاـ  }ُْْ :ك
يف المراد عدـ ةصكؿ هذه ال اادة كلوس ذ اتاا
الظالم ى
و ً
كف
كف ًاىا ٍىـ لىاي ٍـ ٍىود ىو ٍ ط ي ى
كمف ذلؾ ةكلل تعال ) :ىلىاي ٍـ ٍىريج هؿ ىو ٍم ي ى
ً
كف ًاىا ية ًؿ ٍاد يعكٍا ي ىرىكاّ يك ٍـ ذيكـ
كف ًاىا ٍىـ لىاي ٍـ ىذ ه
ًاىا ٍىـ لىاي ٍـ ٍ
اف ىو ٍس ىم يع ى
ىعيو هف يو ٍ ص ير ى
كف فىّى تي ً
يظ ير ً
ود ً
كف){ايعراؼ  }ُٗٓ :ك) ـ) في هذه المكاإع ميوطعض ،
ًك ي
كالإمور )هـ) عائد ل ايصياـ التي كايت تيع ىد مف دكف ا﵀  ،كاجستعااـ
في ) ـ) لإليكار  ،م :تيعي ف وككف لاذه ايصياـ رجؿ تم ي اا ك ود
ت طش اا ك عوف ت صر اا ك ذاف تسمع اا  ،كجعؿ ) ـ) معي ) ؿ)

وذ ت لاا ذلؾ كمل كهك خّؼ الكاةع كالمعي المراد .
ً
أيس ً
اف ىما
كمف ذلؾ ةكلل تعال ٍ ) :ىـ ل ى
فػاجستعااـ في ) ـ) لإليكار  ،كالمعي لوس لإليساف

تى ىمكي ){اليجـ }ِْ :
وعيي الكافر ما تمي
)ُ)

مف عاعض ايصياـ  ،كةوؿ هك تميي عإاـ ف وككف هك الي ي

فاذا هك

المعي المراد  ،كهك يعي ف وةوؽ الكافر ليعسل مذؿ هذا التميي كجعؿ ) ـ)
معي ) ؿ) وذ ت لاـ ذلؾ  ،فوككف خّؼ المعي المراد .

)ُ ) مدارؾ التيزوؿ  ،تعسور اليسعي ص َُُٖ.
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مجاج لم ؾ ك
اف ) ـ) ج وص ٌ جعماا
فما تودـ ذكره ودؿ ما ج ودع
ن
معي ) ؿ) ةت لك ص في مكاإع جعؿ ) ـ) معي ) ؿ) ك
فإف هياؾ فرةنا

مر ةكلل :
ساسوًا وف ) ـ) ك) ؿ) غور الذم تودـ ذكره يكه ل السورافي  ،فود ك

كف ا ٍفتىىراهي) معي  :ووكلكف افتراه عم كجل ا يكار ،
))كيةك ذلؾ ٍ ) :ىـ ىوويكلي ى
كلك ةوؿ  :ؿ ووكلكف  ،صار ذلؾ مف ةكلاـ عم كجاض ا خ ار مياـ ةسب
 ،عكاذا كاف عم

جاض  :ووكلكف افتراه ؟ فاك عم

جاض التذ وت عمواـ

التورور لاـ ذلؾ  ،كج وجعمل مكجنا لاـ ا خ ار عياـ  ،فاذا العصؿ وف
) ـ) ك) ؿ))) )ُ) فػ) ـ) متصمض كايت ـ ميوطعض تعود راؾ المخاطب ما
جاّ عدها ؛ لككياا م ر ض معي اجستعااـ  ،كما ) ؿ) فاي تعود تعرد ةائماا
الةكـ الذم وجيّ عدها ؛ فال ارئ عز كجؿ ذا راد

راؾ ع اده الةكـ

استعمؿ ) ـ) عكاذا راد ف وتعرد ل استعمؿ ) ؿ)  ،كهذا ما ةصؿ في ال كاهد

))ك ىج ىعميكا لىلي
المذككرة  ،فود استعمؿ ) ـ) ل كما راد معي ) ـ) كوكلل تعال  :ى
ؽ ىي و
ً
ً
ات
ًم ٍف ًع ى ًاد ًه يج ٍزنّا ً كف
كر حم ً ه
وف {ُٓ} ىـ اتك ىخ ىذ م كما ىو ٍخمي ي ى
اييس ى
ى
اف لى ىكعي ه
ً
لؾ
ىيت ًيً ٍع ىم ًت ىر ى
وف){الزخرؼ  }ُٔ :كةكلل تعال ) :فى ىذ لك ٍر فى ىما ى
ىصعىا يكـ ًاٍل ىي ى
ىك ٍ
ً
ً
ً ىك ً
ب اٍل ىميي ً
اه وف ىكج ىم ٍجيي و
كف {َّ} ية ٍؿ
كص ًل ىرٍو ى
كف {ِٗ} ٍىـ ىوويكلي ى
كف ى اعهر كيتىىر ي
ً
ّمايـ ًاى ىذا ٍىـ يه ٍـ ةى ٍكهـ
ٍم يريه ٍـ ٍ
كصكا فىًإليي ىم ىع يكـ لم ىف اٍل يمتىىرلص ى
تىىر ي
ىة ي
وف {ُّ} ٍىـ تىا ي
) ؿ) كوكلل

كف){الطكر  }ُّ-ِٗ :كاستعمؿ ) ؿ) ل كما راد معي
ى
طا يغ ى
كف){الطكر  }ّّ :كةكلل تعال ٍ ) :ىـ
كف تىوى ككلىلي ى ؿ ج يو ٍؤ ًميي ى
تعال ٍ ) :ىـ ىوويكلي ى
ىخمىويكا الس ً
كف){الطكر }ّٔ :
اير ى
ض ى ؿ ج يوكًةيي ى
كم ىاكات ىك ٍ
ى
هذا ما ةصؿ في كاهد ) ـ) الميوطعض  ،كةصؿ ال يّ يعسل في

كاهد ) ـ) المتصمض  ،فود استعمؿ ) ـ) ل كما راد معي ) ـ) كال كاهد التي
تودـ ذكرها في هذا ال اب  ،كوكلل تعال )ىىيتي ٍـ ى ى حد ىخٍمونا ًىـ
)ُ ) رح كتاب سو كول ّ.ُْٕ-ُْٔ/
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كع){الدخاف }ّٕ :
ىه ٍـ ىخ ٍوهر ٍىـ ةى ٍكيـ تي و
تعال  ) :ي
ٍىـ ىجكيضي اٍل يخٍمًد){العرةاف  }ُٓ :كةكلل تعال :

كماّ){اليازعات  }ِٕ :كةكلل
الس ى
كةكلل تعال  ) :ية ٍؿ ى ىذًل ىؾ ىخ ٍوهر
الزةح ً
)ى ىذلً ىؾ ىخ ٍوهر حي ينزج ٍىـ ى ىج ىرةي ك
كـ){الصافات  }ِٔ :كةكلل تعال ) :ىىيتي ٍـ
ً
كف){الكاةعض }ٓٗ :
تى ٍخميوي ى
كيلي ٍىـ ىي ٍة يف اٍل ىخالوي ى
كاستعمؿ ) ؿ) ل كما راد معي ) ؿ) كوكلل تعال ) :ىًلىله كم ىع المك ًل ى ٍؿ
ً
كف){اليمؿ  }َٔ :كةكلل تعال ) :ىًلىله كم ىع المك ًل ى ٍؿ ى ٍكذىيريه ٍـ ج
يه ٍـ ةى ٍكهـ ىو ٍعدلي ى
كف
كف){اليمؿ  }ُٔ :كةكلل تعال ) :ى ىفمى ٍـ ىو يك ي
كيكا ىو ىرٍكىياىا ى ٍؿ ىك يايكا ج ىو ٍريج ى
ىو ٍعمى يم ى
ايك ًؿ ى ٍؿ يه ٍـ ًفي لى ٍ و
كرا){العرةاف  }َْ :كةكلل تعال ) :ىفى ىعوً ىويا ًاٍل ىخٍم ً
س
ؽ ك
يي ي ن
لمف ىخٍم و ً و
اص ٍكا ً ًل ى ٍؿ يه ٍـ ةى ٍكهـ
ٍ
ؽ ىجدود){ؽ  }ُٓ :كةكلل تعال ) :ىتى ىك ى
كف){الذاروات  }ّٓ :كةكلل تعال  ) :يىؤٍل ًو ىي ال لذ ٍك ير ىعمى ٍو ًل ًمف ى ٍويًىيا ى ٍؿ يه ىك
طى ي
اغ ى
اب ى ً هر){الومر }ِٓ :
ىك كذ ه
ككذلؾ استعمؿ ) ؿ) ل كما راد معياها  ،كاستعمؿ ) ـ) ل كما راد معياها
كا جاّ هذا في ةكلل تعال ) :ى ً
ييز ىؿ ىعمى ٍو ًل ال لذ ٍك ير ًمف ى ٍويًىيا ى ٍؿ يه ٍـ ًفي ى ٍّؾ لمف
وز اٍلك كه ً
ًذ ٍك ًرم ى ٍؿ لى كما ىو يذكةيكا ىع ىذ ً
اب
يد يه ٍـ ىخ ىزائً يف ىر ٍة ىم ًض ىر ى
اب {ٖ} ٍىـ ًع ى
لؾ اٍل ىع ًز ً ى
ً
ؾ الس ً
ايس ى ً
اير ً
اب){ص :
{ٗ} ٍىـ لىايـ حمٍم ي
ض ىك ىما ى ٍو ىياي ىما ىفٍم ىو ٍرتىويكا في ٍ
كم ىاكات ىك ٍ
ى
ٖ}َُ-
جعؿ (أـ) المنقطعة بمعنى (بؿ) كالىمزة  :ذهب جماكر اليةاة ل

كف ) ـ) الميوطعض هي معي

) ؿ) كالامزة ةاؿ
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ك ةواف )) :كمذهب

ال صرووف كياا تتودر ػ) ؿ) كالامزة مطمونا)))ُ) كةاؿ ا ف ه اـ )) :يوؿ ا ف
جموعا))
ال جرم عف جموع ال صرووف كياا ندا معي ) ؿ) كالامزة
ن
هذا ما ةالل اليةاة مف دكف ف وخطر اؿ كذرهـ وص جعؿ ) ـ)
)ِ)

اذا المعي

في الورف الكروـ ؟ كهذا ما خطر اؿ الرإي فذكر كف ) ـ)

الميعطعض ج وص

تككف فول )) معي

لتدارؾ الغمط))

)ّ)

ف تككف معي ا إراب ا طالي في الورف الكروـ عكاكيما
) ؿ) التي تككف لّيتواؿ مف كّـ ل

كّـ خر  ،ج

كالةاصؿ كما تودـ مف كّـ اليةاة كف جعؿ ) ـ) ميوطعض

معي ) ؿ) كالامزة ةائـ عيدهـ في ايساس عم معي ا إراب ا طالي

ردت ف
الذم ج وص كةكعل في كتاب ا﵀  ،فود مر ةكؿ الم رد )) :فإف
ى
ةمت  :زود عيدؾ ـ عيدؾ عمرك وا فت ؟ استعاـ
تجعمل عم استعااموف ى

كجن عف زود ذـ دركل ال ؾ في عمرك  ،فاإرب عف زود كرجع ل عمرك
)ْ)
 ،فكاكيل ةاؿ  :زود عيدؾ ؿ عيدؾ عمرك ؟))
غمطت فول  ...كتككف
كةكؿ ا ف ةتو ض  ))) :ؿ) تاتي لتدارؾ كّـ
ى
)ٓ)
لترؾ يّ مف الكّـ ك ٍخوذ في غوره  ،كهي في الورف اذا المعي كذور))
)ُ ) ارت ػػاؼ ال ك
إػػرب مػػف لسػػاف العػػرب ِ ْٔٓ/كه ػػاـ هػػك ه ػػاـ ػػف معاكوػػض الإػرور ،

ػاكر صػ تل لػػل  ،كلػػل موالػػض فػي اليةػػك تيعػػزل لوػػل  .ويظػػر :
خػذ عػػف الكسػػائي  ،ككػػاف م نا
يزهض ايل اّ ص َُُِّٗ -ك غوض الكعاة لمسوكطي ِ. ِٕٓ/
)ِ ) مغيي الم وب ُ ْٓ/كويظر  :الموتإب ِ َِْ/كمعػايي الةػركؼ لمرمػايي ص ْٔ

 َِْ ،ك ػػرح المعصػػؿ ج ػػف وعػػوش ٓ ُٖ/كمغيػػي الم وػػب ُ ْٓ/كرصػػؼ الم ػػايي ص
ُٕٗ َُٖ-كالجيػ ػ ػ ػ ال ػ ػ ػػدايي ص َِٓ َِٔ-كال ره ػ ػ ػػاف ص ٕٗٗ كا تو ػ ػ ػػاف ص ِّّ

كالزوادة كا ةساف ٖ. ْٖ-ْٕ/
)ّ ) رح كافوض ا ف الةاجب ْ.ّّْ/
)ْ ) الموتإب ِ.َِْ/
)ٓ ) تاكوؿ م كؿ الورف ص ِٖٔ.
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كةكؿ الجرجايي في ةكؿ العرب كياا

ؿ ـ اّ )) :ةد إر ت

عف خ ارؾ ك
ت تستعاـ وكلؾ  :هي اّ ؟
اف تمؾ اي خاص ؿ  ،ك د ى
كّما مستايعنا ؛ ك
يف
فكذلؾ وككف  :هي اّ  ،في ةكلؾ  :ـ هي اّ ؟
ن

جموعا فوعود ا إراب عف ايكؿ كايخذ في
) ـ) ميزلض الامزة ك) ؿ)
ن
)ُ)
معا))
اجستعااـ ن

كةكؿ الذمايويي )) :كتو كدر هذه الميوطعض ػ) ؿ) كالامزة  ،عكاكيما ةي لدرت
يف فواا ترنكا لأكؿ كايص ارفنا عيل كما في ) ؿ) كة لدرت الامزة ك
ػ) ؿ) ك
يف ما

عد ) ؿ) متةوؽ كما عد ) ـ) هذه م ككؾ فول  ،فمذلؾ ة لدرت الامزة لوساؿ

عيل كجكا اا )يعـ) ك )ج)))

)ِ)

كةكؿ ا ف وعوش )) :ك كما الإرب الذايي مف إر ي ) ـ) كهي

الميوطعض  ،فإكيما ةوؿ لاا ميوطعض ؛ يكياا ايوطعت مما ة ماا خ نار كاف ك
استعااما ؛ ذ كايت مودرة ػ) ؿ) كالامزة عم معي  :ؿ كذا ؟ كذلؾ يةك
ن
خص ،
ةكلؾ فوما كاف خ نار  :كف هذا لزود ـ عمرك ؟ كاكيؾ يظرت ل

تكهمت  ،ذـ دركؾ الظف كيل عمرك ،
رت عم ما
فتكهمتل ز ن
ى
ودا  ،فاخ ى
مستعاما عم جاض ا إراب عف
فت عف ايكؿ  ،كةمت  :ـ عمرك ؟
فايصر ى
ن
ايكؿ  ،كمذؿ ذلؾ ةكؿ العرب  :كياا

فوكلل  :كياا

ؿ ـ اّ ؟ م  :ؿ هي اّ ؟

ؿ  ،خ ار  ،كهك كّـ تاـ  ،كةكلل  :ـ اّ  ،استعااـ عف

ظف ك ؾ عرض لل عد ا خ ار فّ د مف إمار )هي) ييكل ج ووع عد

) ـ) هذه ٌج الجممض ؛ يكيل كّـ مستايؼ ذ كايت ) ـ) في هذا الكجل كيما

)ُ ) الموتصدِ.ِْٖ/
)ِ ) العكائد كالوكاعد ص ّٖٓ .
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اجعا عيل مف ةوث
تعطؼ جممض عم جممض ٌج كف فواا
ن
طاج لأكؿ كتر ن
)ُ)
كايت مودرة ػ) ؿ) كالامزة عم ما تودـ))

اجعا عيل مف ةوث كايت
تا كمؿ ةكلل ٌ )) :ج كف فواا
ن
طاج لأكؿ كتر ن
مودرة ػ) ؿ) كالامزة عم ما تودـ)) كةاؿ )) :كاعمـ كف ا إراب لل معيواف :
ةدهما طاؿ ايكؿ كالرجكع عيل كما لغمط ك ليسواف عم

ما ذكريا))

)ِ )

فجعؿ ) ـ) ميوطعض ةائـ عم معي ا إراب ا طالي الذم ج وص كةكعل

في الورف الكروـ كما تودـ  ،ؿ هذا المعي لـ وكف في ايصؿ مر نادا ةت
في ةكؿ العرب  :كياا ؿ ـ اّ ؟ ةاؿ الجرجايي )) :كودلؾ عم كف ) ـ)
لوس كالامزة

عطعت ةكلؾ

ةمت  :كياا
عم ا طّؽ كيؾ لك ى
ةمت  :كياا ؿ ـ هي
 :هي اّ ؟ الجممض التي ة ماا  ،عكاذا ى
ةد عطعت هذه عم ايكل )) )ّ ) لود كاف وي غي يهؿ اليةك
ؿ هي اّ ؟ لـ تكف ةد

كيت
اّ ٌ ،
جموعا عيد هذه اليتوجض  ،لكف الذم جعماـ ج واخذكف اا
كالتعسور ف ووعكا
ن
هك تعسورهـ الذم جمعكا عمول عم كف ) ـ) الميوطعض مكإكعض لتدارؾ كّـ
غمط فول المتكمـ  ،كهذا المعي يوعكر عيل ػ) ؿ) كالامزة ٌ ،ج كف المتكمـ ما
راد هذا المعي  ،كلك راده لواؿ في ال دّ  :كياا ؿ ؿ هي اّ ؟ لكيل

لما ةاؿ  :كياا

ؿ ـ اّ ؟ فود راد مف ) ـ) المعي

استعااموض عاطعض يةد ال وئوف .

المكإكع لاا كياا

كيل عد ف ت وكف كيل ج وص جعؿ ) ـ) معي ) ؿ) كةدها لًما تو كدـ

ذكره  ،فإكيل كاف وي غي لميةاة ف ورجعكا عف ةكلاـ ػ) ـ) الميوطعض كوذه كا
ل

لغائاا ٌ ،ج كياـ راةكا ورةعكف ما ذه كا لول جعؿ ) ـ) تودور  ) :ؿ)

)ُ ) رح المعصؿ ج ف وعوش ٓ. ُٖ-ُٕ/
)ِ ) رح المعصؿ ج ف وعوش ٓ.ِٕ/
)ّ ) الموتصد ِ.ِْٗ-ِْٖ/
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كالامزة ظًيا مياـ كيل وطا ؽ دجلض ) ـ) الميوطعض ود كيل لـ وزؿ وف هذا

كف
التودور ك وف ) ـ) فرؽ ساس اي فجعؿ ةكلل تعال
ن
مذّ ٍ ) :ىـ ىوويكلي ى
ا ٍفتىىراهي){وكيس }ّٖ :تودور  :ؿ ووكلكف افتراه ؟ وككف المراد ةمؿ المخاطب

عم يكار ما جاّ عد الامزة فةسب  ،اياا في ذلؾ اف كؿ كّـ
كف ىعمى المٌ ًل ىما جى
وستايؼ امزة استعااـ يكارم كوكلل تعال ) :ىتىويكلي ى
كف){ايعراؼ  }ِٖ :لكيل استعماؿ ) ـ) وككف المراد ةمؿ المخاطب
تى ٍعمى يم ى
عم

ف ويظر يظرة تامؿ كاةدة وف ما جاّ عد الامزة كما جاّ ة ماا كوكازف

وياما ؛ لورل ٌواما ةؽ ا ةرار لووره  ،ك ٌواما ةؽ ا يكار لويكره ؛ ك
يف
) ـ) عاطعض يةد ال وئوف  ،كجعماا معي ) ؿ) كالامزة وجردها مف هذا
العطؼ .

وإاؼ ل ذلؾ كيل ةد كرد في المغض دخكؿ ) ؿ) عم )هؿ) لكيل لـ

ورد دخكؿ ) ؿ) عم همزة اجستعااـ فكوؼ وص

ف يجعؿ ) ـ) في الورف

الكروـ اذا التودور ؟!

حمؿ (أـ) المنقطعة عمى معنى اإلنكار كالتقرير  :ةاؿ سو كول في
ؽ ىي و
ً
ً
ات
اب ) ـ) الميوطعض )) :كمذؿ ذلؾ ةكلل تعال ) :ىـ اتك ىخ ىذ م كما ىو ٍخمي ي ى
ً
وف){الزخرؼ  }ُٔ :فود عمـ الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ
ىصعىا يكـ ًاٍل ىي ى
ىك ٍ

كلدا  ،كلكيل جاّ عم ةرؼ اجستعااـ
كالمسممكف كف ا﵀ عز كجؿ لـ وتخذ ن
لو صركا إّلتاـ  ،ج ترل كف الرجؿ ووكؿ لمرجؿ  :السعادة ةب لوؾ ـ

ال واّ  ،كةد عمـ كف السعادة ةب لول مف ال واّ  ،ك كف المسؤكؿ ووكؿ :

السعادة  ،كلككيل راد ف و صلر صاة ل  ،ك ف وعممل))

)ُ)

كةاؿ ايخعش في هذا ال اب )) :كلوس ةكلل تعال ٍ ) :ىـ
لست
ا ٍفتىىراهي) يكيل ؾ  ،كلكيل ةاؿ هذا لوول صيوعاـ  ،كما توكؿ :
ى
)ُ ) كتاب سو كول ّ. ُٗٔ-ُٗٓ/
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كف
ىوويكلي ى
العاعؿ

كذا ككذا ؟ لوس تستعاـ يكما تك خل  ...كمذؿ هذا في الورف كذور  ،ةاؿ
كف ىـ وويكليكف ى ً
ً
اعهر
ىيت ًيً ٍع ىم ًت ىر ى
تعال ) :فى ىذ لك ٍر فى ىما ى
لؾ ً ىكاه وف ىكج ىم ٍجيي و ٍ ى ى
ً
ب اٍل ىميي ً
كف){الطكر  ... َّ-ِٗ :لوو ما ةالكا عمول  ،يةك
كص ًل ىرٍو ى
كيتىىر ي
ح
ةب لوؾ ـ ال ر  ،ك يت تعمـ كيل ووكؿ  :الخور ،
ةكلؾ لمرجؿ  :الخور
كلكف اردت ف تو

عيده ما صيع))

)ُ)

وإا )) :فا كما ةكؿ ا﵀ عز كجؿ ) :الـ
كةاؿ الم رد في هذا ال اب ن
ً
اب ج رٍوب ًف ً
يزو يؿ اٍل ًكتى ً
{ُ} تى ً
ول ًمف كر ل
كف ا ٍفتىىراهي ى ٍؿ يه ىك
ى ى
وف {ِ} ٍىـ ىوويكلي ى
ب اٍل ىعالىم ى
اٍل ىة ح
ىج نار){الومـ :
ؽ ًمف كر ى
لؾ){السجدة  }ّ-ُ :كةكلل عز كجؿ ) :ى ٍـ تى ٍساىلياي ٍـ ٍ
ْٔ} كما كاف مذمل يةك ةكلل عز كجؿ ً ) :ىـ اتك ىخ ىذ ًم كما و ٍخمي ي و
ىصعىا يكـ
ى
ؽ ى ىيات ىك ٍ
ً
وف){الزخرؼ  }ُٔ :ك
فإف ذلؾ لوس عم جاض اجستعااـ  ...كا﵀ عز
ًاٍل ىي ى
كجؿ ميعي عيل ذلؾ  ،عكايكما تخرج هذه الةركؼ في الورف مخرج التك وه

كالتورور  ،كلكياا لتكرور تك وه عد تك وه عمواـ  ،ج تراه ووكؿ عز كجؿ
ً
ً ً
ً
ام ًض){فصمت  }َْ :كةد
)ىفى ىمف يوٍموى في الكي ًار ىخ ٍوهر ىـ كمف ىواٍتي منيا ىو ٍكىـ اٍلو ىو ى
عمـ المستمعكف كوؼ ذلؾ ؛ لوزجرهـ عف رككب ما وؤدم ل اليار كوكلؾ

لمرجؿ  :السعادة ةب لوؾ ـ ال واّ ؛ لوكةعل كيل عم خطا  ،كعم
وصوره ل ال واّ كمف ذلؾ ةكلل عز كجؿ ) :ىلى ٍو ىس ًفي ىجاىيك ىـ ىمذٍ نكل
ل
وف){الزمر  }َٔ :كما ةاؿ )جرور مف الكافر) :
ٍم يمتى ىك ًلر ى
ما

لستـ خور مف ركب المطاوا ك يدل العالموف طكف راح

ك يت تعمـ يكل لـ وستعاـ  ،كلكف ةررهـ اكياـ كذلؾ  ،ك كيل ةد ذ ت
لاـ ذلؾ  ،فمجاز هذه ا وات  ،كا﵀ عمـ  ،ووكلكف افتراه ؟ عم التك وه ،

ك كياـ ةالكا  ،فيكل الرسكؿ كالمسمموف عم

)ُ ) معايي الورف ص ّْ.
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فكاـ  ،كترؾ خ نار عم

خر ،ج

عم جاض ا إراب  ،كلكف عم جاض تكرور خ ر عد خ ر  ،كما ووع مر
عد زجر  ،ك مر عد مر لمترغوب كالترهوب كا﵀ عمـ))

)ُ)

فػاجستعااـ في ) ـ) في هذه ا وات لوست لإلإراب عكاكيما هي
لمتورور كةاؿ اجستعااـ في وت ال اعر جرور  ،كتا كمؿ ةكؿ الم رد هيا في

كاهد ) ـ) الميوطعض الوريوض )) عكاكيما تخرج هذه الةركؼ في الورف مخرج
التك وه كالتورور)) كةد تودـ ةكلل في كاهد ) ـ) المتصمض الوريوض )) :فخرج
هذا مخرج التكةوؼ كالتك وه))

)ِ )

فالغرض في الكجاوف كاةد  ،ككةدة

غرإواما في كتاب ا﵀ يوع حد مف ةكل ايدلض عم
ك خرل ميوطعض ك كياما ) ـ) كاةدة اسعتااموض عاطعض يةد ال وئوف  ،كهذا هك

كيل لوس ذمض ) ـ) متصمض

الغرض مف استعمالاا في كؿ مكاإع كركدها في الورف الكروـ .

شكاود (أـ) المنقطعة في القرآف الكريـ  :كاف صعكة ما تودـ

تعصومل ما واتي :

ُ-ج وص ٌ جعؿ ) ـ) الميوطعض كما اصطمةكا عم تسموتاا معي
ؿ كةدها ؛ ك
يف ما عد ) ؿ) مةوؽ كوووف  ،كما عد ) ـ) م ككؾ فول ؛

لذلؾ ك
فإف جعماا معي

) ؿ) وومب المعي

ل

الإد  ،ؿ ل

الكعر في

صرح ل جماكر اليةاة يعساـ .
كذور مف ال كاهد الوريوض  ،كهذا ما ك
ِ-ج وص جعماا معي

لؼ اجستعااـ كةدها ؛ ييكل وجعؿ ما

كّما مستايعنا كووطع عّةتاا ما ة ماا  ،ك) ـ) كما جمع اليةاة ج
عدها
ن
صرح ل جماكر
تستعمؿ ٌج في مكإع وس واا كّـ تتصؿ ل  ،كهذا ما ك

وإا .
اليةاة ن

)ُ ) الموتإب ِ.ِّٗ-ِّٖ/
)ِ ) الموتإب ِ. ِّّ/
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ّ-ذهب جماكر اليةاة ل جعؿ ) ـ) معي ) ؿ) كهمزة اجستعااـ

معا  ،عد ف عممكا است عادهـ لممعيووف السا ووف ٌ ،ج كيل ةد ت وكف كف هذا
ن
كتعصوّ عم جعؿ ) ـ) الميوطعض مكإكعض
التودور م يي في ايساس جممض
ن
لتدارؾ كهـ ك ؾ ك غمط كةع فول المتكمـ  ،كهذا ما ةاؿ ل اليةاة مف لدف

صرح
سو كول ةت وكميا هذا  ،كهذا ما ج وص كةكعل في الورف الكروـ كما ك
ذلؾ اليةاة يعساـ ؛ ك
يف هذه ايمكر ةد تةصؿ في ةاؿ اجستعااـ الةوووي

ك) ـ) متصمض كايت ـ ميوطعض لـ ترد في الورف ٌج إمف اجستعااـ

المجازم  ،كما كف الورف الكروـ كّـ ا﵀  ،كا﵀ س ةايل ميتؼ عيل الكهـ
كال ؾ كالغمط ك يّ مف هذا الو وؿ مما وعترم الةاؿ ال روض .

ك) ـ) في الةوووض في الورف الكروـ متصمض كايت ـ ميوطعض

استعااموض عاطعض يةد ال وئوف  ،تعطؼ ما عدها عم ما ة ماا خ نار كاف ـ
استعااما  ،ك اا وستعاـ عياما  ،كلكف ج وراد مف استعااماا التعووف  ،كف
ن
اجستعااـ فواا مجازم  ،م  :كف المستعاـ وعمـ الجكاب  ،كج وراد مياا

وإا استدراؾ كهـ ك غمط لما عممتىل  ،عكاكيما كما ةمت مف ة ؿ وككف المراد
ن
مياا ةمؿ المخاطب عم ف ويظر يظرة تامؿ كاةدة وف ما جاّ عدها كما
جاّ ة ماا كوكازف وياما ؛ لورل ٌواما ةؽ ا ةرار لووره  ،ك ٌواما ةؽ
ا يكار لويكره ؛ كعم ساس هذا المعي المراد وي غي ف تيعسكر كؿ ) ـ)
ويما كردت في كتاب ا﵀  ،كفوما واتي دراسض ل كاهد مختارة مف كاهد ) ـ)

الميوطعض كما س كماها هؿ اليةك كالتعسور مرت ض ةسب كركدها في الورف

الكروـ ؛ لي وف مف خّلاا كيل ج فرؽ وياا ك وف التي سمكها ) ـ) المتصمض .
كدةن ية ٍؿ
ُ-ةاؿ ا﵀ تعال  ) :ىكةىاليكٍا لىف تى ىمس ىكيا الكي يار ًجك ىوكامان كم ٍع يد ى
كف ىعمى المٌ ًل ىما جى
يد المٌ ًل ىع ٍا ندا ىفمىف يو ٍخمً ى
ىتك ىخ ٍذتي ٍـ ًع ى
ؼ المٌلي ىع ٍا ىدهي ٍىـ تىويكلي ى
كف){ال ورة }َٖ :
تى ٍعمى يم ى

1419

عّةض مإمكف الجممض عد ) ـ) مإمكف ما جاّ ة ماا كاإةض ،
يّ  ،كهذا هك الغرض مف استعماؿ ) ـ) ويما

كهي عّةض رد يّ عم

كردت ف تككف المعي الذم ع ركا عيل وكلاـ عاطعض متصمض  ،لكيل ةوؿ

ك
كف) معي ) ؿ) كةدها)ُ) كهك ةكؿ مردكد
اف ) ـ) في ةكلل تعال ٍ ) :ىـ تىويكلي ى
مر ذكره  ،كةاؿ الزمخ رم )) :ك) ـ) كما ف
مف لدف جماكر اليةاة لما ك
تككف معادلض معي  :م ايمروف كائف  ،عم س وؿ التورور ؛ ك
يف العمـ
كاةع ككف ةدهما  ،كوجكز ف تككف ميوطعض))
كياا متصمض ))لمعمـ

كةكع

ةدهما ،

)ِ)

كمذؿ هذا ةاؿ ال وإاكم

ك ميوطعض

معي

:

ؿ

توكلكف)) )ّ )))ككاكيل ووكؿ  :م هذوف كاةع ؟  :اتخاذكـ العاد عيد ا﵀ ـ
ا﵀ ما ج تعممكف ؟ ك خرج ذلؾ مخرج المتردد في تعوويل عم

ةكلكـ عم

ا﵀ ما ج

س وؿ التورور  ،عكاف كاف ةد عمـ كةكع ةدهما كهك ةكلاـ عم

وعممكف  ...كةوؿ ) ـ) هيا ميوطعض فتتودر ػ) ؿ) كالامزة  ،كاكيل ةاؿ  :ؿ
توكلكف عم

ا﵀ ما ج تعممكف  ،كهك استعااـ يكار ؛ يكيل ةد كةع مياـ

ةكلاـ عم ا﵀ ما ج وعممكف ؛ فايكر عمواـ صدكر هذا مياـ))

)ْ)

كةد عوكف

ا ف عا كر جعؿ ) ـ) هيا متصمض  ،كةاؿ )) :كج معي لّيوطاع هيا ؛ يكيل
وعسد ما فاده اجستعااـ مف ا لجاّ كالتورور))

)ٓ)

.

كالوكؿ ػ) ـ) الميوطعض هيا كفي كؿ مكإع ةكؿ مختمؽ  ،فموس

المراد ةسب هذا الوكؿ يكار ما جاّ عدها فةسب ؛ ك
يف ) ـ) اسستعااموض
)ُ ) الدر المصكف ُ.ْٓٓ/
)ِ ) الك اؼ ُ. ُٓٗ/
)ّ ) يكار التيزوؿ ُ. َٗ/
)ْ ) ال ةر المةوط ُ.َْٓ/
)ٓ ) التةرور كالتيكور ُ.ِٓٔ/
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عاطعض تعطؼ مإمكف ما عدها عم مإمكف ما ة ماا ك اا يوستىعاىـ عف
ط وف عم يكار ةكلاـ عم ا﵀ ما ج وعممكف
هذوف المإمكيوف لةمؿ المخا ى

 ،كهك يكار تك وخي كما سماه ا ف ه اـ ؛ يكيل يكار لما هك ةاصؿ ،

يكار اتخاذهـ العاد عيد ا﵀ س ةايل  ،كهك يكار طالي

وإا عم
كةمماـ ن
ييل غور ةاصؿ ؛ فوككف الغرض ميل يعول  ،كهذا هك
كما سماه ا ف ه اـ ؛ ٌ
المعي المراد مف ) ـ) في هذه ا وض كياا عطعت ما عدها عم ما ة ماا ،

ك اا استيع ًاـ عياما  ،لكيل ما رود ميل التعووف  ،عكاكيما رود ميل ةمؿ
المخاط وف عم يكار ايمروف المذككروف
يساا ىيا ً
ً
و
ً
ٍت ً ىخ ٍو ور لم ٍياىا ٍىك
)ما ىي ى
يس ٍه م ٍف ىوض ٍىك يي ى
ِ-ةاؿ ا﵀ تعال  :ى
ىف المٌلى ىعمى يك لؿ ى ٍي وّ ةىًد هور {َُٔ} ىلى ٍـ تى ٍعمى ٍـ ك
ًم ٍذمًاىا ىلى ٍـ تى ٍعمى ٍـ ك
ؾ
ىف المٌلى لىلي يمٍم ي
ى
كف المٌ ًل ًمف كلً ٍّي كجى ىي ً
الس ً
ات كاي ٍىر ً
صو
ض ىك ىما لى يكـ لمف يد ً
ور {َُٕ} ٍىـ
ى
ى ى
كم ىاك ى
ً
ً
ً
ً ً
وم ً
اف
تيًر ي
ود ى
كف ىف تى ٍساىليكٍا ىر يسكلى يك ٍـ ىك ىما يسئ ىؿ يم ى
كس مف ةىٍ يؿ ىك ىمف ىوتىى كدؿ اٍل يك ٍع ىر ا ى
إ كؿ سكاّ ال كس ً ً
وؿ){ال ورة }َُٖ :
فىوى ٍد ى ى ى
ةوؿ ك
كف ىف تى ٍساىليكٍا ىر يسكلى يك ٍـ) معي
اف ) ـ) في ةكلل تعال ٍ ) :ىـ تيًر ي
ود ى
لؼ اجستعااـ)ُ) كةاؿ ا ف عطوض )) :كةالت فرةض ) ـ) هيا معي ) ؿ) ك لؼ

اجستعااـ  ،كةاؿ مكي كغوره  :كهذا وإعؼ ؛ ي كف ) ـ) ج توع معي ) ؿ)
ٌج ذا اعترض المتكمـ ؾ فوما وكرده  ،ةاؿ الواإي ك مةمد  :كلوس كما

ةاؿ مكي رةمل ا﵀ ؛ ي كف ) ؿ) ةد تككف لإلإراب عف المعظ ج عف معياه ،

عكاكيما ومزـ ما ةاؿ عم
كالمعي )) )ِ ) كالوكؿ الميسكب ل

ةد معيوي ) ؿ) كهك ا إراب عف المعظ

مكي هك الصةو فود تودـ كف سو كول

)ُ ) ويظر  :معايي الورف لمعراّ ُ ٕٓ/كجامع ال واف لمط رم ُٖٓٓ/
)ِ ) المةػ ػ ػػرر الػ ػ ػػكجوز ُ ُٗٓ/كويظػ ػ ػػر  :الكسػ ػ ػػوط لمكاةػ ػ ػػدم ُ ُُٗ/كال ةػ ػ ػػر المةػ ػ ػػوط
ُ. ْٗٗ/
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كاليةاة مف عده جعمكا ) ـ) الميوطعض ميزلض ) ؿ) معياها ا طالي ج
معياها اجيتوالي  ،كفي ةاؿ اجستعااـ الةوووي ج المجازم .
كالصةو

كف ) ـ) متصمض كما سموت  ،مردكدة عم همزة اجستعااـ

ة ماا  ،كهذا ما جازه العراّ كغوره
س ةايل عم

)ُ )

كتعسور ا وض كف مف عممكا كف ا﵀

كؿ يّ ةدور ك كف لل ممؾ السمكات كايرض اةتإ

وسالكا رسكلاـ سؤاؿ مف جاؿ ذلؾ  ،كما فعؿ ةكـ مكس

مكس

ف ج
عمول

السّـ  ،كهذا المعي ومزـ ف وككف المراد مف استعااـ ) ـ) ةمؿ المخاط وف

عم يكار ما جاّ عدها  ،كا ةرار ما جاّ ة ماا .
ً
اه ً ً
ّ-ةاؿ ا﵀ تعال ) :كك ك ً ً ً
كب ىوا ىي كي ً كف المٌلى
وـ ىيول ىكىو ٍعوي ي
ص اىا ٍ ىر ي
ىى
ك
ً
ً
كف {ُِّ} ٍىـ يكيتي ٍـ ي اى ىداّ ٍذ
وف فىّى تى يمكتي كف ىج ىكىيتيـ حم ٍسم يم ى
اصطىعى لى يك يـ ال لد ى
ٍ
ً
ول ما تىع يد ً
ت ً ٍذ ةى ى ً ً ً
كب اٍل ىم ٍك ي
كف مف ى ٍعدم ةىاليكٍا ىي ٍعي يد ًلىػاى ىؾ ى عكًالىػلى
إ ىر ىو ٍعوي ى
ىة ى
اؿ ل ىي ى ٍ ي ى
ً
ً
اهوـ عكًاسم ً
ً ً ً
كف){ال ورة -ُِّ :
اع ى
وؿ ى عكًا ٍس ىة ى
ؽ ًلىػانا ىكاة ندا ىكىي ٍة يف لىلي يم ٍسم يم ى
ىائ ىؾ ٍ ىر ى ى ٍ ى
ُّّ}
ةوؿ كف ) ـ) في ةكلل تعال ٍ ) :ىـ يكيتي ٍـ ي اى ىداّ) ميوطعض معي
اجستعااـ ك معي ) ؿ) كةدها  ،ك معي ) ؿ) ك لؼ اجستعااـ معي

لؼ

ا إراب اجيتوالي ج ا طالي  ،كةوؿ كياا عاطعض متصمض مردكدة عم همزة

اجستعااـ ة ماا  ،كالتودور  :كيتـ غائ وف ـ كيتـ اهدوف ؟ ك  :تى كدعكف
عم ايي واّ الواكدوض ك اليصرايوض ـ كيتـ اداّ ؟ ك التودور  :م ايمروف

كةع ذا ـ ذا ؟

)ِ)

)ُ ) ويظػػر  :مع ػايي الوػػرف لمع ػراّ ُ ٕٓ/كالمةػػرر الػػكجوز ج ػػف عطوػػض ُ ُٗٓ/ك ي ػكار
التيزوػػؿ لم وإػػاكم ُ ََُ/كال ةػػر المةػػوط ي ػػي ةوػػاف اييدلسػػي ُ ْٗٗ/كالػػدر المصػػكف
ِ. ْٔ/
)ِ ) ويظ ػػر  :مج ػػاز الو ػػرف ي ػػي ع و ػػدة ص ّْ ّٓ-كج ػػامع ال و ػػاف لمط ػػرم َُٔٓ/

كالكس ػػوط لمكاة ػػدم ُ ُِٕ/كالك ػػاؼ لمزمخ ػػرم ُ ُُٗ/كالمة ػػرر ال ػػكجوز ج ػػف عطو ػػض
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ك وًا كايت التسموض ك وًا كاف التودور فالمعي

ايخور هك المعي

المراد في ا وض  ،كهي عم يةك ما ةالل ا ف عا كر  ،عكاف ع كدها ميوطعض
اهوـ يً ً
ً
ول) ك
ك
فإف
)كىك ك
ص ًاىا ً ٍ ىر ي ى
اف ))) ـ) عاطعض جممض ) يكيتي ٍـ ي اى ىداّ) عم ى
كةعت  ،كهي هيا ميوطعض لّيتواؿ مف الخ ر
) ـ) مف ةركؼ العطؼ كوعما
ٍ
عف راهوـ كوعوكب ل مجادلض مف اعتودكا خّؼ ذلؾ  ،كلما كايت ) ـ)

وّزماا اجستعااـ  ،فاجستعااـ هيا غور ةوووي لظاكر كف عدـ

اكدهـ

اةتإار وعوكب مةوؽ  ،فتعوكف كف اجستعااـ مجازم كمةممل عم ا يكار ؛
يكيل

ار مةامؿ اجستعااـ المجازم))

)ُ)

ذا ت وكف عيد ا ف عا كر كف ) ـ) في ا وض عاطعض كظارت عّةض ما

عدها ما ة ماا  ،فما الداعي عد ذلؾ ل تسموتاا الميوطعض ؟ كلوست هذه
التسموض خّؼ المعي كالتعسور الذم ككده ا ف عا كر يعسل ؟
فػ) ـ) عاطعض متصمض عطعت مإمكف ما جاّ عدها عم مإمكف

ما جاّ ف ماا  ،ك اا استع ًاـ عياما ج

رادة تعووف ةدهما  ،ؿ

المإمكف ال عدم كا ةرار المإمكف الو مي .

يكار

حكي ىيا ًفي المٌ ًل ىك يه ىك ىر ىحيا ىكىرح يك ٍـ ىكلىىيا
ْ-ةاؿ ا﵀ تعال  ) :ية ٍؿ ىتي ىةآج ى
ىعمالي يكـ كىي ٍةف لىل م ٍخمًصكف {ُّٗ} ىـ تىويكلي ً ً ً
وـ
ٍ
ى
ىع ىماليىيا ىكلى يك ٍـ ٍ ى ٍ ى ي ي ي ي ى
ٍ
كف كف ٍ ىراه ى
عكًاسم ً
ىعمى يـ ًىـ
ايس ىا ى
اع ى
ط ىك يايكٍا يه ن
وؿ ى عكًا ٍس ىة ى
ص ىارل ية ٍؿ ىىيتي ٍـ ٍ
ػؽ ىكىو ٍعوي ى
كب ىك ٍ
كدا ٍىك ىي ى
ى ٍى
يدهي ًم ىف المٌ ًل ىك ىما المٌلي ً ىغ ًاف وؿ ىع كما
المٌلي ىك ىم ٍف ى ٍ
ادةن ًع ى
ظمى يـ ًم كمف ىكتى ىـ ى اى ى
كف){ال ورة }َُْ-ُّٗ :
تى ٍع ىممي ى

ُ ُِْ-ُِّ/ك ي ػكار التيزوػػؿ لم وإػػاكم ُ َُٕ/كال ةػػر المةػػوط ي ػػي ةوػػاف اييدلسػػي
ُ ْٕٓ-ّٕٓ/كالدر المصكف ِ.ُِٖ-ُِٕ/
)ُ ) التةرور كالتيكور ُ. َُٕ/
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كف) كةر
ةر ا ف عامر كةمزة كالكسائي كةعص عف عاصـ ) ٍىـ تىويكلي ى
كف) الواّ ،
ا ف كذور كيافع ك ك عمرك كعاصـ في ركاوض ي كر ) ٍىـ وويكلي ى
كةوؿ ك
كف) ميوطعض معي ) ؿ) كةدها  ،ك
اف ) ـ) في ةكلل تعال ٍ ) :ىـ تىويكلي ى
معي لؼ اجستعااـ كةدها  ،ك معي ) ؿ) ك لؼ اجستعااـ معي

ا إ ارب اجيتوالي ج ا طالي  ،كةوؿ اكياا عاطعض متصمض في ةراّة مف ةر
التاّ كميوطعض في ةراّة مف ةر الواّ  ،كالصةو

ةكؿ مف ةاؿ  :هي

حكي ىيا) في كّ الوراّتوف كالتودور ك
عاطعض متصمض مردكدة عم )ىتي ىةآج ى
م هذوف ايمروف تععمكف  :تجادلكييا في ا﵀ فتزعمكف كيكـ كل
المعي  :ح

هكدا ك
ك هدل مكيا س ن
وّ ـ تزعمكف كف راهوـ كايي واّ مف عده كايكا ن
م
يصارل  ،كهـ ةد يرسمكا ة ؿ ي اة الواكدوض كاليصرايوض ؟ ك المعي  :ح
ايمروف تاتكف  :المةاججض في ةكـ ا﵀ ـ ادعاّ الواكدوض كاليصرايوض عم
)ُ)

معا
ايي واّ ؟ كالمراد اجستعااـ عياما ج لتعووف ةدهما ؿ يكارهما ن
ٓ-ةاؿ ا﵀ تعال  ) :ىكاف اليكاس ي كمضن ك ً
وف
اة ىدةن فىى ىع ى
لوف يم ى ل ًر ى
ث المٌلي اليك ًو ى
ى
ي
ى
اختىمىعيكٍا ًف ً
ؽ لًو ٍة يكـ ٍوف اليك ً ً
ً
ً
ول ىك ىما
وما ٍ
وف ىك ى
ىيز ىؿ ىم ىعاي يـ اٍلكتى ى
اب ًاٍل ىة ل ى ى ى ى
ىك يميذ ًر ى
اس ف ى
كً
اختىمى ى ً ً
ٍ
وف يكتيكهي ًمف ى ٍعًد ىما ىجاّتٍاي يـ اٍل ىو ىلي ي
ات ى ٍغنوا ى ٍو ىياي ٍـ فىاى ىدل المٌلي
ؼ فول ً ٌج الذ ى
صر و
ؽ ًًإ ٍذيً ًل كالمٌل واًدم مف و ى اّ ًلى ً
اختىمىعيكٍا ًف ً
كً
ول ًم ىف اٍل ىة ل
اط
وف ىمييكٍا لً ىما ٍ
ى ي ىٍ ى ى
الذ ى
ى
كً
ً
ً
ًو
وف ىخمى ٍكٍا ًمف
حم ٍستىووـ {ُِّ} ٍىـ ىةس ٍ تي ٍـ ىف تى ٍد يخميكٍا اٍل ىجكيضى ىكلى كما ىواٍت يكـ كمذى يؿ الذ ى
كً
ً
كؿ ك
ٍساّ ىكالإ ك
كراّ ىكيزٍل ًزليكٍا ىةتك ىووي ى
وف ىمييكٍا ىم ىعلي
الر يسك يؿ ىكالذ ى
ةىٍ م يكـ كمسكتٍاي يـ اٍل ىا ى
ً
ب){ال ورة }ُِْ-ُِّ :
ص ىر المٌ ًل ةى ًرو ه
ص ير المٌل ىج ً كف ىي ٍ
ىمتى ىي ٍ
)ُ ) ويظر  :مجاز الوػرف ي ػي ع وػدة ص ّٓ كجػامع ال وػاف لمط ػرم ُ ْٔٔ/عكاعػراب

الوػػرف لميةػػاس ص ٖٔ كالةجػػض ي ػػي عمػػي اليةػػكم ِ ِّْ/كالك ػػؼ عػػف كجػػكه الوػراّات

لمووسي ُ ِٔٔ/كالكسوط لمكاةدم ُ ِِّ/كالك اؼ لمزمخ ػرم ُ ُٗٔ/كالمةػرر الػكجوز
ج ػ ػػف عطوػ ػػض ُ ُِٕ-ُِٔ/كالجػ ػػامع يةكػ ػػاـ الوػ ػػرف ِ ُُّ/ك ي ػ ػكار التيزوػ ػػؿ لم وإػ ػػاكم
ُ.َُُ/
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ةوؿ ك
اف ) ـ) في ةكلل تعال ٍ ) :ىـ ىة ًس ٍ تي ٍـ) ميوطعض معي
اجستعااـ ك معي ) ؿ) كةدها ك معي ) ؿ) كالؼ اجستعااـ معي

لؼ

ا إراب اجيتوالي ج ا طالي  ،كةوؿ اكياا عاطعض متصمض كج وستووـ ذلؾ
ٌج تودور  :جممض مةذكفض ة ماا كالمعي

 :فادل ا﵀ الذوف ميكا فص ركا

عم استازاّ ةكماـ  ،تسمككف س وماـ ـ تةس كف ف تدخمكا الجيض مف غور

سمكؾ س وماـ

)ُ)

كج ةاجض ل هذا التودور  ،فػ) ـ) تستعمؿ لعطؼ ما عدها

اما كاف ـ خ نار  ،كاجستعااـ عياما  ،لكف ج لتعووف
عم ما ة ماا استعا ن
ةدهما  ،ك
يف اجستعااـ مجازم  ،عكاكيما يكار ما جاّ عدها  ،كهك اعتوادهـ
دخكؿ الجيض مف دكف اخت ارهـ ال دائد  ،كا ةرار ما جاّ ة ماا  ،كهك يكل
ج د مف اخت ار الياس التكالوؼ التي جاّت اا الرسؿ ك العتف ؛ لوموز

مؤمياـ مف كافرهـ .

ؾ
ةى ٍرهح لم ٍذميلي ىكتًٍم ى
ي اى ىداّ ىكالمٌلي جى

ٔ-ةاؿ ا﵀ تعال ً) :ف ىو ٍم ىس ٍس يك ٍـ ةى ٍرهح فىوى ٍد ىم كس اٍلوى ٍكىـ
كً
ايوكاـ يي ىد ًاكلياىا ى ٍو ىف الكي ً
وف ىمييكٍا ىكىوتك ًخ ىذ ًمي يك ٍـ
اس ىكلً ىو ٍعمى ىـ المٌلي الذ ى
ي
ك
ً
ً
ً
ً
ك
يو ًة ح
وف {ُُْ} ٍىـ
وف ىمييكٍا ىكىو ٍم ىة ى
ؽ اٍل ىكاف ًر ى
لص المٌلي الذ ى
ب الظالم ى
وف {َُْ} ىكلًيو ىمة ى
كً
ً
ً
اه يدكٍا ًمي يك ٍـ ىكىو ٍعمى ىـ الصكا ً ًروف){ ؿ
وف ىج ى
ىةس ٍ تي ٍـ ىف تى ٍد يخميكٍا اٍل ىجيكضى ىكلى كما ىو ٍعمىـ المٌلي الذ ى
عمراف }ُِْ-َُْ :
ةوؿ ك
اف ) ـ) في ةكلل تعال ٍ ) :ىـ ىة ًس ٍ تي ٍـ) ميوطعض معي ) ؿ)
كةدها ك معي ) ؿ) ك لؼ اجستعااـ معي ا إراب اجيتوالي ج ا طالي

 ،كةوؿ اكياا عاطعض متصمض معادلض لامزة استعااـ تتودر مف معي ما وتودماا
كاف تككف تودور  :تعممكف كيل ج كد مف اخت ار الياس التكالوؼ كال دائد

)ُ ) ويظر  :معايي الورف لمعراّ ُ ٗٔ/مجاز الورف ي ي ع وػدة ص َْ كجػامع ال وػاف
لمط ػ ػػرم ِ َُْ/كالكسػ ػػوط لمكاةػ ػػدم ُ ُّٕ/كالك ػ ػػاؼ لمزمخ ػ ػػرم ُ ِّٓ/كال وػ ػػاف فػ ػػي
غروػ ػػب ع ػ ػراب الو ػ ػػرف ُ َُٓ-ُْٗ/كالجػ ػػامع يةكػ ػػاـ الو ػ ػػرف ّ ُِٖ/ك ي ػ ػكار التيزو ػ ػػؿ

لم وإاكم ُ ُّٓ/كالدر المصكف ِ. َّٖ/
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لتمووز المؤمف الصادؽ مف المؤمف الكاذب ـ ةس تـ ف تدخمكا الجيض مف
دكف هذا اجخت ار ؟

) ُ)

كهذا دلوؿ عم

كف ) ـ) في ا وض عاطعض متصمض ؛

يكيل لك لـ تكف كذلؾ لما ةوؿ اذا التودور  ،عطعت مإمكف ما جاّ عدها

عم مإمكف ما جاّ ة ماا ٌ ،ج كيل ما رود مياا تعووف ةد هذوف
يكار المإمكف ال عدم كا ةرار
المإمكيوف  ،عكاكيما ةمؿ المخاطىب عم
المإمكف الو مي .

كً
كف ىيعي ىساي ٍـ ى ًؿ المٌلي يو ىزلكي
وف يو ىزحك ى
ٕ-ةاؿ ا﵀ تعم ) :ىلى ٍـ تىىر ًلى الذ ى
ً ً
ىمف ىو ى اّ ىكجى يو ٍ
ب ىك ىكعى
كف فىتًوّن {ْٗ} ايظي ٍر ىك ى
كف ىعمى المٌل ال ىكذ ى
وؼ ىو ٍعتىير ى
ظمى يم ى
ً ًل ًذٍما حم ً نويا {َٓ} ىلىـ تىر ًلى الكًذوف يكتيكٍا ىي ً
صونا لم ىف اٍل ًكتى ً
كف ًاٍل ًج ٍ ًت
اب يو ٍؤ ًميي ى
ى
ٍ ى
ن
ً كً
كت كوويكلي ًكً
اغ ً
وف ىمييكٍا ىس ًوّن {ُٓ}
ىكالطك ي
وف ىكعىيركٍا ىه يؤجّ ٍ
ىه ىدل م ىف الذ ى
كف لمذ ى
ىى ى
ور {ِٓ} ىـ لىاـ ىي ً
يكلىػئً ىؾ الكًذوف لىع ىياـ المٌل كمف وٍمع ًف المٌل ىفمىف تى ًج ىد لىل ىي ً
وب
ص نا
ص ه
ي
ي
ى ى يي ي ى ى ى ى
ٍ يٍ
ٍ
ك
ً
اس ىي ًو نورا){اليساّ }ّٓ-ْٗ :
لم ىف اٍل يمٍمؾ فىًإ نذا ج يو ٍؤتي ى
كف الكي ى
اف ) ـ) في ةكلل تعال ) :ىـ لىاـ ىي ً
ةوؿ ك
وب لم ىف اٍل يمٍم ًؾ) ميوطعض
ص ه
ٍ يٍ
معي لؼ اجستعااـ ك معي ) ؿ) كةدها ك معي ) ؿ) ك لؼ اجستعااـ
معي

ا إارب اجيتوالي ج ا طالي ؛ لعكات
)ِ)

س واا امزة استعااـ

رط اجتصاؿ كهك عدـ

كيت فوما تودـ كيل ج و ترط لػ) ـ) المتصمض ف تككف مس كةض
كةد و ي
امزة استعااـ  ،كما كف ) ـ) في ا وض في الةوووض مس كةض اذه الامزة  ،فاي

)ُ ) ويظر  :الك ػاؼ لمزمخ ػرم ُ ُِْ/كالمةػرر الػكجوز ج ػف عطوػض ُ ُٓٓ/كال وػاف
في غروب عراب الورف ُ ِِّ/كالجامع يةكاـ الورف ْ ُٔٓ/ك يػكار التيزوػؿ لم وإػاكم

ِ َْ/كال ةر المةوط ّ ٖٗ/كالدر المصكف ّ.َْٗ/
)ِ ) ويظػػر  :مجػػاز الوػػرف ي ػػي ع وػػدة ص َٔ كمعػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل لمزجػػاج َِٓ/

كالكس ػػوط لمكاة ػػدم ِ ٕٔ/كالك ػػاؼ لمزمخ ػػرم ُ ِّٓ/كالج ػػامع يةك ػػاـ الو ػػرف ُْٖٓ/
ك يكار التيزوؿ لم وإاكم ِ ٕٗ/كالدر المصكف ْ.ٔ/
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كمردكدا عمول  ،كما ة ماا
معادج لما ة ماا كمعطكفنا
مكإكعض لجعؿ ما عدها
ن
ن
و د وكلل تعال ) :ىلى ٍـ تىىر) جاّ في التعسور )) :ةكلل تعال ) :ىلى ٍـ تىىر ًلى
كً
كف ىيعي ىساي ٍـ) س ب يزكلاا كف مرةب ف زود ك ةرم ف عكف  ،كهما
وف يو ىزحك ى
الذ ى
مف الواكد توا الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ اطعالاما كمعاما طائعض مف الواكد
فوالكا  :وا مةمد  ،هؿ عم هؤجّ مف ذيب ؟ ةاؿ  :ج  ،ةالكا  :كا﵀ ما يةف
جٌ عم هوئتاـ  ،ما مف ذيب يعممل في الياار جك يكعلر عكيا الموؿ  ،كما مف
ذيب يعممل الموؿ جك يكعلر عكيا الياار  ...كفي الذم زككا ل يعساـ ر عض
ةكاؿ  :كياـ رؤكا يعساـ مف الذيكب  ...كالذايي  :كف الواكد ةالكا  :كف

ياّيا الذوف ماتكا ف ميا وزككييا عيد ا﵀  ...كالذالث  :كف الواكد كايكا وودمكف

ص واياـ في الصّة فوؤمكياـ  ،وزعمكف كيل ج ذيكب لاـ  ...كال ار ع  :كف
ص ىارل ىي ٍة يف ىٍ ىياّ المٌ ًل
)كةىالى ًت اٍل ىواي ي
كد ىكاليك ى
الواكد كاليصارل ةالكا  :ى
ً
اف يهكدان ٍىك
)كةىاليكٍا لىف ىو ٍد يخ ىؿ اٍل ىجكيضى ً ٌج ىمف ىك ى
ىكىة ي
كاؤهي){المائدة  }ُٖ :كةالكا  :ى
ىيصارل){ال ورة  ... }ُُُ :كةكلل تعال ) :ىلىـ تىر ًلى الكًذوف يكتيكٍا ىي ً
صونا لم ىف
ى
ٍ ى
ىى
اٍل ًكتى ً
اب) في س ب يزكلاا ر عض ةكاؿ  :ةدها  :كف جماعض مف الواكد ةدمكا
عم ةروش فسالكهـ  :دوييا خور ـ دوف مةمد ؟ فواؿ الواكد  :ؿ دويكـ ...

كة ىوي ف ةطب ةدما مكض فوالت لاما
كالذايي  :كف كعب ف اي رؼ ي
ةروش  :يةف خور ـ مةمد ؟ فواج  :يتـ  ...كالذالث  :كف كعب ف
اي رؼ هك الذم ةاؿ لكعار ةروش  :يتـ هدل مف مةمد  ...كال ار ع  :كف

ةوي ف ةطب ةاؿ لكعار ةروش  :يةف عكاواكـ خور مف مةمد  ...ةكلل
تعال ) :ىـ لىاـ ىي ً
وب لم ىف اٍل يمٍم ًؾ) هذا استعااـ معياه ا يكار فالتودور لوس
ص ه
ٍ يٍ
لاـ)) )ُ) فود زعمكا كف الممؾ سوصور لاـ

)ُ ) زاد المسور ِ.ٔٔ-ّٔ/
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فايت ترل كوؼ كف الواكد راةكا وزككف مف اؤكا  ،كوعتكف كوةكمكف

اذا كهذا مف تمواّ يعساـ كمف دكف سيد  ،فاخذكا ووكلكف كوععمكف ةكؿ
كفعؿ مف ممؾ الديوا كا خرة  ،لذلؾ جاّ الرد عمواـ وكلل تعال ٍ ) :ىـ لىاي ٍـ
ىي ً
وب لم ىف اٍل يمٍم ًؾ) لةمؿ المخاط وف عم يكار ما جاّ عد ) ـ) مف جؿ
ص ه

ةمماـ عم

يكار ما جاّ ة ماا .

ً
اج
كف ةى ٍك نما كي ىكذيكٍا ٍىو ىم ىاياي ٍـ ىك ىه حمكٍا ًًإ ٍخ ىر ً
ٖ -ةاؿ ا﵀ تعال ) :ىجى تيوىاتمي ى
ً
الرس ً
ىة ح
وف
كؿ ىك يهـ ى ىد يؤك يك ٍـ كىك ىؿ ىم ك ورة ىتى ٍخ ى ٍكىياي ٍـ فىالمٌلي ى
ؽ ىف تى ٍخ ى ٍكهي ًف يكيتيـ حم يؤ ًمي ى
كي
ً
ً
{ُّ} ةىاتًمي ي ل
كر ةى ٍكوـ
يص ٍريك ٍـ ىعمىٍو ًا ٍـ ىكىو ٍ ؼ ي
كه ٍـ يو ىعذ ٍ اي يـ المٌلي ًاى ٍودو يك ٍـ ىكيو ٍخ ًزًه ٍـ ىكىو ي
ص يد ى
ً
ً
ً
وـ
وف {ُْ} ىكيو ٍذ ًه ٍ
ب ىغ ٍوظى يةميكً ًا ٍـ ىكىوتي ي
حم ٍؤ ًمي ى
وـ ىةك ه
كب المٌلي ىعمى ىمف ىو ى اّ ىكالمٌلي ىعم ه
كً
ً
ً
اه يدكٍا ًمي يك ٍـ ىكلى ٍـ ىوتك ًخ يذكٍا ًمف
وف ىج ى
{ُٓ} ٍىـ ىةس ٍ تي ٍـ ىف تيتٍ ىريككٍا ىكلى كما ىو ٍعمىـ المٌلي الذ ى
ً
ً
يد ً ً
كف){التك ض -ُّ :
وف ىكلً ى
وجضن ىكالمٌلي ىخ ً هور ً ىما تى ٍع ىممي ى
كف المٌل ىكجى ىر يسكلًل ىكجى اٍل يم ٍؤ ًمي ى
ُٔ}

كف

ذهب جماكر المعسروف ت نعا لما ذهب لول جماكر اليةاة ل
) ـ) في ةكلل تعال ) ٍىـ ىة ًس ٍ تي ٍـ ىف تيتٍ ىريككٍا) ميوطعض معي لؼ اجستعااـ  ،ك
معي ) ؿ) ك لؼ اجستعااـ)ُ) كةاؿ ا ف عطوض  ))) :ـ) في هذه ا وض لوست
المعادلض  ،عكاكيما هي المتكسطض في الكّـ  ،كهي عيد سو كول التي تتإمف
استعااما تسد مسد ) ؿ) ك لؼ اجستعااـ ،
إ ارنا عف المعظ ج عف معياه  ،ك
ن
كهي التي في ةكلاـ  :كياا ؿ ـ اّ  ،التودور  :ؿ هي اّ)))ِ) كةد
تودـ كف المعسروف ةوف وجعمكف ) ـ) معي ) ؿ) ك لؼ اجستعااـ وذكركييا كف
المراد ف تككف ميزلض ) ؿ) معياها اجيتوالي ج معياها ا طالي  ،لعمماـ
)ُ ) ويظ ػػر  :مع ػػايي الو ػػرف لمعػ ػراّ ُ ِٖٔ/كج ػػامع ال و ػػاف لمط ػػرم َُ َُٕ/كالك ػػاؼ
لمزمخ رم ِِْٓ/
)ِ )المةرر الكجوز ّ. ُْ/
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كف المعي الذايي ج وص كةكعل في الورف الكروـ  ،هذا ةاؿ التا عوف عا كمض

دج مف ف وي اكا عم
 ،فاـ ن

خطا مف س وكهـ  ،كومغكا اليتائج التي يكها

عم هذا الخطا كج وعممكا اا في تعسور كتاب ا﵀ راةكا وسكغكف العمؿ ما

ترتب عمول ةت راةكا مف جؿ ذلؾ ويس كف ل اليةاة الودام خّؼ ما

صرةكا ل  ،؟! فود تودـ ةكؿ سو كول في اب ) ـ) الميوطعض )) :كذلؾ كيل
ك
ةوف ةاؿ  :عمرك عيدؾ ؟ فود ظف كيل عيده  ،ذ كـ دركل مذؿ ذلؾ الظف في
زود عد ف استغي
ال ؾ ةوث مإ

كّمل  ،كمذؿ ذلؾ  :كياا

كّمل عم

الوووف))

)ُ )

ؿ ـ اّ ؟ كيما دركل

كةاؿ الذمايويي )) :كتودر هذه

الميوطعض ػ) ؿ) كالامزة ...كمذاؿ هذا مف كّماـ  :كياا

ؿ ـ اّ  ،كاكيل

خاصا تمكح فغمب في ظيل كياا ؿ  ،فاخ ر ةسب ما غمب في ظيل
رل
ن
)ِ)
 ،ذـ ك
ؾ فرجع ل السؤاؿ كاجستذ ات  ،كايكل ةاؿ  :ؿ اّ هي ؟))
هذا هك تعسور ) ـ) الميوطعض كتودورها الذم جمع عمول اليةاة كةالكا

مذؿ ما ةاؿ سو كول كالذمايويي مست ادوف وكؿ العرب المذككر

)ّ )

كهك كف

) ـ) الميوطعض كما سمكها ةدذاا كصيعاا الكهـ كال ؾ كالغمط  ،الذم جاّ

عدها اجستدراؾ كالرجكع عياا  ،هذه هي المغض العر وض عيد اليةاة م يوض

ةكاعدها عم ايكهاـ ؟! ج اس مع ذلؾ ذا خذ اذه الوكاعد لتط وواا عم

كّـ ال ر  ،لكف لوت عرم كوؼ وجكز تط وواا عم كّـ ا﵀ كوؤخذ اا
عمدا كعف عمـ ـ
في تعسوره ؟! كما فعؿ المعسركف  ،ج درم وععمكف ذلؾ ن
)ُ ) كتاب سو كول ُّٗٓ/
)ِ ) العكائد كالوكاعد ص ّٖٓ.
)ّ ) ويظػػر  :ػػرح كتػػاب سػػو كول لمسػػورافي ّ ُْٔ-ُْٓ/كالموتصػػد لمجرجػػايي فػػي ػػرح
ا وإػػاح ي ػػي عمػػي اليةػػكم ِ ِْٕ/كمعػػايي الةػػركؼ لمرمػػايي ص ْٔ ك ػػرح المعصػػؿ

ج ف وعوش ٓ ُٕ/ك رح كافوض ا ف الةاجب لمرإي ْ.ّّْ/
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عف جاؿ؟ لـ ورجع ا ف عطوض ل

ما ةالل سو كول كاليةاة مف عده كهـ

وعرفكف ) ـ) الميوطعض في ايمذمض المصيكعض كفي ةكؿ العرب  :كياا
ل
اّ ؟

فاذا التعسور الم يي في ايساس عم

اطؿ ك اطمض كؿ اليتائج التي يوت عم

) ؿ) ك معي

ال ؾ كالكهـ كعم

ؿ ـ

الغمط

اساسل التي مياا  :اختّؽ ) ـ)
) ؿ) كالامزة كال اهد الوريي

الميوطعض كجعماا معي
المذككر ٍ ) :ىـ ىة ًس ٍ تي ٍـ ىف تيتٍىريككٍا) عم الرغـ مف ٌف معادلض ما عد ) ـ) هيا
لما ة ماا كاإةض ج تةتاج ل واف  ،فما ف ماا ةث المؤميوف عم الجااد ،
كالترغوب فول كالترهوب مف التواعس عيل  ،كما عدها تي وااـ عم

ف ج

وظيكا ك
اف ا﵀ س ةايل وتركاـ مف دكف ف وخت رهـ الجااد كت عاتل ،

كالمعي  :جاهدكا في س وؿ ا﵀ ـ تةس كف كيكـ تدخمكف الجيض مف دكف ف
وخت ركـ ا﵀ الجااد في س ومل ؟ هذا هك المعي

الذم ووتإي جعؿ ) ـ)

ط وف عم
عاطعض متصمض  ،كاجستعااـ مجازم  ،كالمراد ةمؿ المخا ى
جاّ عدها  ،كا ةرار ما جاّ ة ماا .

يكار ما

اف ىهػ ىذا اٍلوي ٍر يف ىف يو ٍعتىىرل ًمف يد ً
كف المٌ ًل
ٗ-ةاؿ ا﵀ تعال  ) :ىك ىما ىك ى
ً
اب جى رٍوب ًف ً
وؽ الكًذم ٍوف و ىد ٍو ًل كتى ٍع ً
ً
وؿ اٍل ًكتى ً
ول ًمف كر ل
وف
ص ى
صًد ى
ى ى
ب اٍل ىعالىم ى
ىكلىػكف تى ٍ
ى ى ى ى
{ّٕ} ىـ وويكليكف ا ٍفتىراه ية ٍؿ فىاٍتيكٍا ًس و ً ً
ط ٍعتيـ لمف يد ً
كف المٌ ًل
استى ى
كرة لم ٍذمل ىك ٍاد يعكٍا ىم ًف ٍ
ٍ ى ى ىي
ي ى
ًف يكيتيـ ً ً
وف){وكيس }ّٖ-ّٕ :
صادة ى
ٍ ى
ك
كف ا ٍفتىىراهي) غور متصمض يكياا
ةوؿ ا كف ) ـ) في ةكلل تعال ٍ ) :ىـ ىوويكلي ى
لوست معادلض لمامزة  ،ؿ هي ميوطعض معي لؼ اجستعااـ  ،ك معي
) ؿ) ك لؼ اجستعااـ  ،فاي مذؿ ) ـ) في ةكؿ العرب  :كياا

) ُ)

ؿ ـ اّ

)ُ ) ويظر  :معايي الورف عكاع ار ػل لمزجػاج ّ ُٖ/كالك ػاؼ لمزمخ ػرم ِ ّّٓ/كالمةػرر
الكجوز ّ َُِ/كال ةر المةوط ٓ َِٔ/كالدر المصكف ٔ. َِٓ/
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كةوؿ اكياا عاطعض ))متصمض كج د ةويئذ مف ةذؼ جممض لوص

التعادؿ

كالتودور ووركف ل ـ ووكلكف افتراه ؟)) )ُ )كهذا هك الصةو لكف مف دكف

ةاجض ل

ا تراط معادلتاا لمامزة  ،كمف دكف ةاجض ل

هذا التودور ،

فمإمكف ما عد ) ـ) كما ة ماا كاةد  ،كهك الةدوث عف الورف الكروـ ايكل

معترل ـ غور معترل  ،كهذه هي ةوووض اجتصاؿ كالمعادلض ؛ ك
يف ) ـ) هيا
كفي كؿ مكإع مكإكعض لّستعااـ عما عدها ذـ عطعل كرده عم ما ة ماا

لوككف معادجن لل خ نار كاف ـ ي اّ
ؽ ً ًل
َُ-ةاؿ ا﵀ تعال  ) :ىفمى ىعمك ىؾ تى ًار ه
إآئً ه
كة ًلى ٍو ىؾ ىك ى
ض ىما يو ى
ؾ ى ٍع ى
ؾ ًكيما ى ً
ً
ص ٍد ير ىؾ ىف ىوويكليكٍا لى ٍكجى ً
ىيت ىيذ هور ىكالمٌلي
ى
ييز ىؿ ىعمى ٍول ىك هيز ٍىك ىجاّ ىم ىعلي ىممى ه ى
و ً
كف ا ٍفتىىراهي){هكد }ُّ-ُِ :
ىعمى يك لؿ ى ٍيّ ىككو هؿ {ُِ} ٍىـ ىوويكلي ى
جاّ في الدر المصكف )) :في ) ـ) هذه كجااف  :ةدهما  :كياا
ميوطعض فتتو كدر ػ) ؿ) كالامزة  ،فالتودور  :ؿ توكلكف افتراه  ،كالإمور في

كة ) كالذايي كياا متصمض فو كدركها معي  :وكتعكف ما كةويا
ػ)ما يو ى
)ا ٍفتٌٌراهي) ل ى
)ِ)
لوؾ مف الورف ـ ووكلكف  :كيل لوس مف عيد ا﵀))
فػ) ـ) هيا غور مس كةض الامزة  ،كهذه هي ةجض ايوطاعاا عيد

اليةاة كالمعسروف  ،كلكف عم الرغـ مف ذلؾ ك
فإف اتصاؿ ما عدها ما ة ماا
ةاصؿ كالمعادلض وياما ةائمض  ،فما ة ؿ ) ـ) وعود كف رسكؿ ا﵀ صم ا﵀
عمول كسمـ إاؽ صدره ل دة كعر ةكمل ةت ترؾ ف و مغاـ عض ما وكة

لول مخافض ف ووترةكا عمول لإلوماف ل ف يو ىيزؿ عمول كيز ويتععكف ل  ،ك
ىممىؾ وص لدةل كو ولف لاـ صدؽ رسالتل  ،كما عدها وعود اتااماـ لل اكيل ةد
)ُ ) الدر المصكف ٔ. َِٓ/
)ِ ) الػ ػػدر المص ػػكف ٔ ِٗٓ/كويظػػػر  :مع ػػايي الو ػػرف عكاع ار ػػػل لمزج ػػاج ّ ّْ/كمػ ػػدارؾ
التيزوؿ ص ُْٗ .
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اختمؽ هذا الورف ف لـ يو ل
مب لاـ مذؿ هذه الموترةات  ،كمما وؤ لكد هذا
اجتصاؿ عكد الإمور المذككر عدها عم ما ة ماا  ،كهذه هي كظوعض ) ـ)
ويما كردت في كتاب ا﵀  ،هك اجستعااـ عما عدها ذـ عطعل كرده عم ما

ة ماا  ،كالمراد ميل ةمؿ المخاط وف عم

يكار ما جاّ عد ) ـ) كما جاّ

ف ماا .

ت ًج ىدالىىيا فىاٍتىيًا ً ىما
ُُ-ةاؿ ا﵀ تعال ) :ةىاليكٍا ىوا ييك يح ةى ٍد ىجا ىدٍلتىىيا فىاى ٍكذىٍر ى
ًً
تى ًع يد ىيا ًف يك ى ً
اؿ ًكي ىما ىواٍتًو يكـ ً ًل المٌلي ًف ى اّ ىك ىما ىيتيـ
وف {ِّ} ةى ى
يت م ىف الصكادة ى
ص ًةي ً ٍف ىىر ح
ود
اف المٌلي يو ًر ي
دت ٍ
ىيص ى لى يك ٍـ ًف ىك ى
ً يم ٍع ًج ًز ى
وف {ّّ} ىكجى ىويعى يع يك ٍـ يي ٍ
ىف ى
ً
كف ا ٍفتىىراهي ية ٍؿ ً ًف ا ٍفتىىرٍوتيلي فى ىعمى كي
كف {ّْ} ٍىـ ىوويكلي ى
ىف يو ٍغ ًكىو يك ٍـ يه ىك ىرح يك ٍـ ى عكًالى ٍول تيٍر ىج يع ى
ً
كف){هكد }ّٓ-ِّ :
مّ لم كما تي ٍج ىريم ى
ً ٍج ىرامي ىك ىىي ٍا ى ًر ه
كف ا ٍفتىىراهي) غور مس كةض الامزة
لككف ) ـ) في ةكلل تعال ٍ ) :ىـ ىوويكلي ى

يع كدت ميوطعض معي ) ؿ) ك لؼ اجستعااـ ك ) ؿ) ك لؼ اجستعااـ)ُ) ؿ
هي عاطعض متصمض ؛ ذلؾ كف المعي كما جاّ في تعسور الط رم كغوره  :ـ
ووكؿ كعار مكض افترل مةمد صم ا﵀ عمول كسمـ هذا الورف كهذه الوصض عف
يكح عمول السّـ ؟ فيزلت ا وض في ذلؾ

)ِ)

ك
فكاف المعي  :هذه هي ةصض

يكح مع ةكمل فاعت ركا اا واا الم رككف ـ توكلكف كف هذه الوصض افتراها

مةمد كما افترل الورف .

ُِ -ةاؿ ا﵀ تعال  ) :ىفمى ىعمك ىؾ
ً ً
ىسعنا {ٔ} ًيكا ىج ىعٍم ىيا ىما ىعمى
ًاى ىذا اٍل ىةدوث ى

ً
اخعه كي ٍع ىس ىؾ ىعمى ذى ًارًه ٍـ ًف لك ٍـ يو ٍؤ ًمييكا
ى
اير ً
ىة ىس يف
ض ًز ىويضن لكاىا لً ىيٍ مي ىك يه ٍـ ىوحاي ٍـ ٍ
ٍ

)ُ ) ويظػ ػػر  :معػ ػػايي الوػ ػػرف عكاع ار ػ ػػل لمزجػ ػػاج ّ ُٕٔ/كالمةػ ػػرر الػ ػػكجوز ّ ُٕٔ/كزاد
المسور ْٕٕ/

)ِ ) ويظر  :جامع ال واف ُِ َْ/كالمةرر الكجوز ّ ُٕٔ/كتعسور الوػرف العظػوـ ج ػف

كذورْ.ِِّ/
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ً
ت ك
اب
ص ًع ن
ودا يج يرناز {ٖ} ٍىـ ىة ًس ٍ ى
ىص ىة ى
ىع ىم نّ {ٕ} ى عكًايكا لى ىجاعمي ى
ىف ٍ
كف ىما ىعمى ٍواىا ى
اٍل ىكا ً
الرًة ًوـ ىك يايكا ًم ٍف ىواتًىيا ىع ىجنا){الكاؼ }ٗ-ٔ :
ؼ ىك ك
ٍ
ً
ت) ) ـ) هذه ميوطعض فتودر
جاّ في الدر المصكف ٍ ))) :ىـ ىةس ٍ ى
ػ) ؿ) التي لّيتواؿ ج لإل طاؿ ك امزة اجستعااـ عيد جماكر اليةاة  ،ك) ؿ)
كةدها  ،ك الامزة كةدها عيد غورهـ))

)ُ)

ؿ هي عيد سو كول كجماكر اليةاة اييكؿ مودرة ػ) ؿ) لإل طاؿ ؛

عرؼ اليةاة ) ـ) اكياا عاطعض يةد ال وئوف  ،ك كف معي اجستعااـ مّزـ
كةد ك

لاا  ،كعمول فإيكل وجب ايخذ اذا التعروؼ عيد تعسور ال اهد الوريي الذم
ةموّ مف معاف اليظر في تت ع
يوطعا ع كما ة مل  ،ك كف ن
ترد فول ةت لك دا م ن
الغرض مف استعمالاا كعوؿ ل ف وكصميا ل ةوووض صمتاا ما ة ماا ،
كهذا خور لؼ مرة مف ف يجعماا معي مف معايي اجيوطاع كجعماا مع

) ؿ) ك مع

ةتما
لؼ اجستعااـ  ،ك ما وجمع وياما ؛ يكيل سوككف ن

دخوّ عمواا  ،كفي ذلؾ تةروؼ لدجلتاا الةووووض الذم وعيي تةروعنا
معي
ن
ت)
لمغض الورف الكروـ ؛ فالورف ل كما استعمؿ ) ـ) في ةكلل تعال ٍ ) :ىـ ىة ًس ٍ ى
كّـ تودماا فػ))عف

الرد عم
فّ د مف ف وككف استعمالل لاا لمعطؼ ك ٌ
ت) كايكا ووكلكف هـ عجب  ...كعف ةتادة ةد كاف مف
مجاهد ةكلل ) ٍىـ ىة ًس ٍ ى
واتيا ما هك عجب مف ذلؾ  ...كةاؿ خركف  :ؿ معي ذلؾ  :ةس ت وا

مةمد كف صةاب الكاؼ كالرةوـ كايكا مف واتيا عجنا ك
فإف الذم توتؾ مف
العمـ كالةكمض فإؿ ميل)) )ِ) كةاؿ الزجاج )) :ذـ عمـ ا﵀ عز كجؿ كف

)ُ ) ٕ. ْْٓ/
)ِ ) جامع ال واف ُٓ.ِِٕ/
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ةصض صةاب الكاؼ لوست عجو ض ؛ يكيا ي اهد مف خمؽ السمكات كايرض
)ُ)
ت)))
ما هك عجب مف ةصض صةاب الكاؼ فواؿ عز كجؿ ٍ ) :ىـ ىة ًس ٍ ى
فالخطاب عكاف كاف مكجانا ل رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول كسمـ
وإا ةكمل ؛ فتككف ) ـ) ذف عطعنا كرًدا عم ةكؿ ةوؿ  ،ك
فالمراد ذلؾ ن
ٍّ
ت)
عم
ظف ظيكل المخاطب  ،وإاؼ ل ذلؾ كف ةكلل تعال ٍ ) :ىـ ىة ًس ٍ ى
اير ً
ىة ىس يف
تودمل ةكلل تعال ً) :كيا ىج ىعٍم ىيا ىما ىعمى
ض ًز ىويضن لكاىا لً ىيٍ مي ىك يه ٍـ ىوحاي ٍـ ٍ
ٍ
ً
ودا يج يرنزا) كالمراد الزويض ال جر كالي ات
ص ًع ن
ىع ىم نّ {ٕ} ى عكًاكيا لى ىجاعمي ى
كف ىما ىعمى ٍواىا ى
كايياار كهذه ا وض تعود تذكور الياس آوض مف وات ا﵀  ،كهي ةواّ ايرض

اذه الزويض ذـ ماتتاا تجرودها مف هذه الزويض  ،ةاؿ ا ف عا كر  ))) :ـ)

هذه هي ) ـ) الميوطعض معي ) ؿ) كهي مّزمض لتودور اجستعااـ معاا ...

كالتودور هيا  :ةس ت كف صةاب الكاؼ كايكا عجب مف ووض واتيا ك
فإف
ماتض ايةواّ عد ةواتاـ عظـ مف عجب يامض هؿ الكاؼ))

)ِ )

كةاؿ :

كف مياس ض اجيتواؿ لول ) م  :ل ةكلل تعال ٍ ) :ىـ
))عم
ت){الكاؼ  }ٔ :تتصؿ وكلل تعال  ) :ىفمىعمك ىؾ ً
اخعه كي ٍع ىس ىؾ ىعمى ذى ًارًه ٍـ
ىة ًس ٍ ى
ى ى
ً ً
ك
ىسعنا){الكاؼ  }ٗ :ذ كاف مما صرؼ الم ركوف
ًف ل ٍـ يو ٍؤ ًمييكا ًاى ىذا اٍل ىةدوث ى
مف ا وماف ةالتاـ ا ةواّ عد المكت فكاف ذكر هؿ الكاؼ ك عذاـ عد

مذاج مكاف ال عث))
خمكدهـ سيوف طكومض ن

)ّ)

لوس كؿ الذم ةالل المعسركف كا ف عا كر دلوؿ ةاطع عم اتصاؿ

) ـ) ما ة ماا اتصاؿ عطؼ ٍّ
كرد ؟ م  :دلوؿ عم

كياا مكإكعض لّستعااـ

)ُ ) معايي الورف عكاع ار ل ّ َِِ/كويظر  :الم اب في عمكـ الكتاب ُِ.َّْ/
)ِ ) التةرور كالتيكور ُٓ.ُٗ/
)ّ ) التةرور كالتيكور ُٓ.ُٗ-ُٖ/
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ع كما عدها ذـ عطعل كرحده عم
ال عث ؟! فوا لوت عرم ً :ل ىـ و وكف وصركف عم جعماا ميوطعض ؟!
الر ٍة ىم ًف ى ٍؿ
ُّ-ةاؿ ا﵀ تعال  ) :ية ٍؿ ىمف ىو ٍكمى يؤ يكـ ًالمكٍو ًؿ ىكالكياى ًار ًم ىف ك
ً
كف {ِْ} ٍىـ لىاي ٍـ لًاىضه تى ٍم ىي يعايـ لمف يدكيًىيا ج
يه ٍـ ىعف ذ ٍك ًر ىرل ًاـ حم ٍع ًر ي
إ ى
ً
ً
كف){ايي واّ }ّْ-ِْ :
ص ىةي ى
وع ى
ص ىر ىيعيس ًا ٍـ ىكج يهـ لمكيا يو ٍ
كف ىي ٍ
ىو ٍستىط ي
ةاؿ الزمخ رم )) :ذـ إرب عف ذلؾ ما في ) ـ) مف معي
معادج لل في مر مكاف
ما ة ماا لوككف
ن

) ؿ))

) ُ)

كةاؿ ك ةواف )) إرب ذـ استعاـ))

) ِ)

)ّ)

كما هي عيد اليةاة ميوطعض تودور لاـ لاض ؟

فػ) ـ) هيا عيد المعسروف

كاجستعااـ فواا لإليكار ،

ويعي كجكد لاض لاـ  ،كجعماا معي ) ؿ) كةدها  ،وذ ت لاـ هذه ا لاض ،

فتككف خّؼ الةوووض كالمعي

المراد  ،كلك استعمؿ ؿ كالامزة كةاؿ كما

ةدركا  :ؿ لاـ لاض  ،يفاد ا إراب عما ة ماا كاجستعااـ عما عدها ،

كالةوووض كيل ما راد ا إراب  ،ؿ اجستعااـ ع كما عدها ذـ عطعل كرده عم
ما ة ماا كهك ةكلل تعال  )) :ية ٍؿ ىمف ىو ٍكمى يؤ يكـ ًالمكٍو ًؿ ىكالكياى ًار) لتككف المعادلض
معا  ،م  :لوس لاـ ىمف
وياما كالمراد ةمؿ المخاطب عم يكارهما ن

وةعظاـ ك وميعاـ مف دكييا  ،كتا كمؿ كيل استعمؿ ) ؿ) ل كما راد التعرد الةكـ

معادج لوكلل تعال :
كعدـ م اركض المخاط وف فول  ،كعدـ جعؿ ما عدها
ن
) ية ٍؿ ىمف ىو ٍكمى يؤ يكـ ًالمكٍو ًؿ ىكالكياى ًار) كاستعمؿ ) ـ) ل كما راد ذلؾ
اب ج رٍوب ًف ً
يزو يؿ اٍل ًكتى ً
ُْ-ةاؿ ا﵀ تعال ) :الـ {ُ} تى ً
ول ًمف كر ل
ب
ى ى

ً
كف ا ٍفتىىراهي ى ٍؿ يهك اٍل ىة ح
لؾ){السجدة }ّ-ُ :
ؽ ًمف كر ى
وف {ِ} ٍىـ ىوويكلي ى
اٍل ىعالىم ى
ى

)ُ ) الك اؼ ّ. ُُٔ/
)ِ ) ال ةر المةوط ٔ. ّٖٕ/
)ّ ) ويظر  :الدر المصكف ٖ.ُُٔ/
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كف
جمع اليةاة كالمعسركف عم كف ) ـ) في ةكلل تعال ٍ ) :ىـ ىوويكلي ى
ا ٍفتىىراهي) ميوطعض تعود ا إراب  ،كهي تودور ) ؿ) ك لؼ اجستعااـ ك
جموعا  ،كايخور هك مذهب الجماكر مف العروووف )ُ).
تودورهما
ن
كالصةو

كياا عاطعض متصمض  ،عادلت ما عدها ما ة ماا  ،فود

كاف مإمكف ما ة ماا كف كتاب ا﵀ ة ا
ؽ ج ؾ فول ميزؿ مف عيد ا﵀ ،

ككاف مإمكف ما عدها ةكؿ الم ركوف كف هذا الكتاب كذب  ،كهك مف
اختّؽ مةمد صم ا﵀ عمول كسمكـ  ،فاي مذؿ ) ـ) في ةكلل تعال السا ؽ
اف ىهػ ىذا اٍلوي ٍر يف ىف يو ٍعتىىرل ًمف يد ً
كف المٌ ًل ىكلىػ ًكف
)ك ىما ىك ى
في ال اهد التاسع  :ى
ً
اب جى رٍوب ًف ً
وؽ الكًذم ٍوف و ىد ٍو ًل كتى ٍع ً
وؿ اٍل ًكتى ً
ول ًمف كر ل
وف {ّٕ}
ص ى
صًد ى
ى ى
ب اٍل ىعالىم ى
تى ٍ
ى ى ى ى
كف ا ٍفتىىراهي){وكيس  }ّٖ-ّٕ :التي ةوؿ فواا اكياا عاطعض ))متصمض ...
ٍىـ ىوويكلي ى
كالتودور ووركف ل ـ ووكلكف افتراه ؟)))ِ)كهي كذلؾ في هذا ال اهد عاطعض

متصمض كالمعي  :ووركف ك
اف هذا الكتاب ميزؿ مف رب العالموف ـ ووكلكف
افتراه  ،كاجستعااـ مجازم رود ميل ةمؿ المخاط وف عم

يكار ايمر الذايي

وإا ف وككف جكا اـ هك ا ةرار ايمر ايكؿ تعوويل ،
 ،كةد رود مياـ ن
كةد جاّ ةكلل تعال ) :ى ٍؿ يهك اٍل ىة ح
لؾ) لوككف هك الجكاب المطمكب
ؽ ًم ٍف ىر ى
ى
مياـ  ،كهذا هك ةاؿ كؿ ) ـ) جمعكا عم كياا معي ) ؿ) ك معي ) ؿ)
كالامزة  ،تستعمؿ عيدما وراد مياا م اركض المخاطب في الةكـ  ،كتستعمؿ

) ؿ) عيدما وراد مياا التعرد في الةكـ .
)ُ ) ويظػػر  :كتػػاب سػػو كول ّ ٗٓ/كمجػػاز الوػػرف ي ػػي ع وػػدة ص ُِٖ كمعػػايي الوػػرف
لأخع ػ ػػش ص ّْ كالموتإ ػ ػػب لمم ػ ػػرد ِ ِّٖ-ِّٓ/كمع ػ ػػايي الو ػ ػػرف عكاع ار ػ ػػل لمزج ػ ػػاج

ْ ُٓٓ/كالك ػاؼ لمزمخ ػػرم ّ ُْٗ/كالمةػرر الػػكجوز ج ػف عطوػػض ْ ّٕٓ/كزاد المسػػور

ج ف الجكزم ُٕٕٔ/كالجامع يةكاـ الوػرف لمورط ػي ُْ ّٔ/كال ةػر المةػوط ي ػي ةوػاف
اييدلسي ٕ ِٖٓ/كالتةرور كالتيكور ج ف عا كر ُِ. ُِْ/
)ِ ) الدر المصكف ٔ. َِٓ/
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ُٔ -ةاؿ ا﵀ تعال ) :كما ىخمى ٍو ىيا السكماّ كايرض كما ٍو ىياما ً
اط نّ
ى ى ٍ ى ى ى ى يى ى
ىى
كً
ً
لكً
ىذلً ىؾ ى كً
وف ىمييكا
وف ىكعىيركا م ىف الكي ًار {ِٕ} ٍىـ ىي ٍج ىع يؿ الذ ى
وف ىكعىيركا فى ىكٍو هؿ مذ ى
ظ حف الذ ى
ً
ات ىكاٍلم ٍع ًسًد ً
كع ًمميكا الصكالًة ً
اير ً
وف ىكاٍلعيج ً
كار){ص :
ى
ىى
ض ٍىـ ىي ٍج ىع يؿ اٍل يمتكو ى
ى
وف في ٍ
ي
ِٕ}ِٖ-

))ةاؿ كعار ةروش لممؤميوف كيا ييعط في ا خرة ما تيعطكف  ،فايزؿ
كً
وف ىمييكا))) )ُ) فػ) ـ) هيا ذف جاّت رًدا عم ةكؿ ةوؿ ،
ا﵀ ٍ ) :ىـ ىي ٍج ىع يؿ الذ ى
كةاؿ الزمخ رم  ))) :ـ) ميوطعض كمعي اجستعااـ فواا ا يكار  ،كالمراد كيل

لك طؿ الجزاّ كما ووكؿ الكافركف جستكت عيد ا﵀ ةكاؿ مف صم ك فسد
)ِ)

فتا كمؿ دة

ةكوما))
سكل وياما كاف سعوانا كلـ وكف
كاتو كفجر  ،كمف ك
ن
اتصاؿ مإمكف ما عد ) ـ) مإمكف ما ة ماا  ،كذكر ال وإاكم كف التسكوض
وف الصالةوف كالمعسدوف هي مف لكازـ خمؽ السمكات كايرض كما وياما

اطّن

)ّ)

فود جعؿ ما عد ) ـ) مف لكازـ ما ة ماا  ،كلوس ذمض اتصاؿ

د

مف هذا اجتصاؿ  ،كةاؿ ا ف عا كر  ))) :ـ) ميوطعض فادت إ ارنا
ايتوالوًا  ...كةد كاف هذا اجيتواؿ ياّ عم ما اةتإاه ةكلل تعال  ) :ىذلً ىؾ ظى حف
كً
وف ىكعىيركا) فأجؿ ذلؾ ييي عم استعااـ مو كدر عد ) ـ) كهك مف لكازـ
الذ ى
استعمالاا  ،كهك استعااـ يكارم  ،كالمعي  :لك ايتع ال عث كالجزاّ كما
تزعمكف جستكت عيد ا﵀ ةكاؿ الصالةوف ك ةكاؿ المعسدوف))

)ْ)

كوؼ تسي لممعسروف ف وجعمكا ) ـ) ميوطعض كةد ذ تكا هذا اجتصاؿ

وف ما جاّ عدها كما جاّ ة ماا  ،ةت

ص

)ُ ) الكسوط في تعسور الورف المجود لمكاةدم ّ.َٓٓ/
)ِ ) الك اؼ ْ.ٖٕ/
)ّ ) يكار التيزوؿ ٓ. ِٖ/
)ْ ) التةرور كالتيكور ِّ.ُْٕ-ُْٔ/
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ما عدها ج ودرؾ تعسوره

كالةكمض ميل ٌج ياّ عم ما جاّ ة ماا  ،كيل كاف وي غي لاـ ف وكعركا ما
جمع عمول اليةاة ةوف ذه كا ل

ف وجعمكا ) ـ) ميوطعض تعود ا إراب في

كؿ مكإع كةعت فول عد خ ر كػ) ـ) في هذه ا وض ـ كيل التومود ةاؿ وياـ
ك وف اليطؽ الةؽ كالةوووض  ،كةاؿ وياـ ك وف التةرر مف سره  ،فود اف

مما جاّ في كتب تعسور الودام كالمةدذوف كف المراد مف استعماؿ ) ـ) هيا
استعااما يكارنوا كرًدا كعطعنا عم
ف تككف
ن
ايمروف كاةع طّف الخمؽ ـ التسكوض وف الصالةوف كالمعسدوف ؟ ٌج كف هذا
اجستعااـ ما رود ميل تعووف ةد هذوف ايمروف يكيل استعااـ مجازم ؛
ك
ككاف المعي
ما ة ماا

 :م

جموعا ،
فوككف الغرض ميل ةمؿ المخاط وف عم يكار هذوف ايمروف
ن
كالمعادلض ةاصمض وياما عم ساس كيل ذا ذ ت عدـ ةصكؿ ايمر اجكؿ

ذ ت تموائوًا عدـ ةصكؿ ايمر الذايي ؛ ك
يف ةدهما ياتج عف ا خر
ُٕ-ةاؿ ا﵀ تعال ) :كالظكالًمكف ما لىاـ لمف كلً ٍّي كج ىي ً
صو
ور {ٖ} ًىـ
ي ى ى ي
ى ى
ى
ً
ك
ً
ًً ً
ً
ك
الم ٍكتى ىك يه ىك ىعمى يك لؿ ى ٍي وّ
ات ىخ يذكا مف يدكيل ٍىكل ىواّ فىالملي يه ىك اٍل ىكل حي ىك يه ىك يو ٍةوي ى
ةىًد هور){ال كرل }ٗ-ٖ :
ك) ـ) هيا عيد المعسروف ميوطعض تعود ا إراب  ،كهي معي ) ؿ)
كةدها ك لؼ اجستعااـ كةدها  ،ك معي ) ؿ) ك لؼ اجستعااـ

)ُ)

كو دك

كف المعسروف صعض عامض راةكا وجعمكف ) ـ) في مذؿ هذا المكإع ميوطعض

لإلإراب ك اةد هذه المعايي مف دكف ف وعكركا لةظض كاةدة في المعي

اةدا ؟ ٌج ليي لـ
المراد  ،لوس مإمكف ما جاّ عد ) ـ) كما جاّ ة ماا ك ن
جد مف المعسروف مف ار ل كةدة هذوف المإمكيوف التي توتإي اتصاؿ

) ـ) ما ة ماا ج ايوطاعاا  ،فػ) ـ) هيا كفي كؿ مكإع استعامت عما جاّ

)ُ ) ويظر  :الدر المصكف ٗ ِْٓ/كالمةرر الكجوز ٓ ِٕ/كزاد المسور ُُُٕ-َُُ/

كالتةرور كالتيكور ِٓ.َُٗ/
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معادج لل في مر  ،كهك كيل مف
عدها ذـ عطعتل كردتل عم ما ة ماا لوككف
ن
اتخذ كلوًا مف دكف ا﵀ وككف كمف ج كل كي لل كج ياصر ؛ ك
كلي كاف
يف م ٍّ

مف دكيل س ةايل ج ويعع كج وإر ٌج إذف ا﵀ فوككف كجكده كعدـ كجكده
)ُ)
سواف  ،كلاذا )) ذ ت الةكـ اكيل عز كجؿ هك الكلي الذم تيعع كجوتل))

ث ً
ايخ ىرًة ىي ًزٍد لىلي ًفي ىة ٍرذً ًل
ود ىة ٍر ى
اف يو ًر ي
)مف ىك ى
ُٖ-ةاؿ ا﵀ تعال  :ى
ايخرًة ًمف كي ً
ث ال حد ٍيوا ييؤتً ًل ًم ٍياا كما لىل ًفي ً
ص و
وب {َِ} ٍىـ
ود ىة ٍر ى
اف يو ًر ي
ى ىى ي
ى
ىك ىمف ىك ى
ى
وف ما لىـ و ٍا ىذف ً ًل المكل كلىكج ىكمًمضي اٍلعىص ًؿ لىوي ً
إ ىي
لىاي ٍـ ي ىرىكاّ ى ىريعكا لىايـ لم ىف ال لد ً ى ٍ ى
ٍ
ى
يىٍ
ٍو ىياـ عكًا كف الظكالً ًموف لىاـ ع ىذ ه ً
وـ){ال كرل }ُِ-َِ :
ى يٍ ى
اب ىل ه
ى يٍ ى
ةاؿ الزمخ رم )) :كمعي الامزة في ) ـ) التورور كالتوروع))

)ِ)

ك) ـ)

هيا عيد جماكر المعسروف ميوطعض لإلإراب اجيتوالي تودور  :ؿ لاـ
ركاّ

)ّ)

ككاف وي غي ف وجعمكا الغرض مف استعماؿ ) ـ) هك ايساس في

دج مف ف وجعمكها متصمض ما ة ماا اتصاؿ اإراب كايتواؿ
تعسور ا وض  ،ف ن
 ،وجعمكها متصمض ما ة ماا اتصاؿ رد كعطؼ يةد ال وئوف  ،كهذا ما ةوؿ

ل كالتودور )) :وو مكف ما رع ا﵀ ـ لاـ لاض رعكا لاـ مف الدوف ما لـ

واذف ل ا﵀ ؟))

)ْ)

كهذا اجستعااـ ج وراد ميل تعووف ةد هذوف ال رعوف ؛

يكيل استعااـ مجازم فوككف المراد ميل ةمؿ المخاط وف عم
عد ) ـ) كا ةرار ما جاّ ة ماا  ،كهذا هك المعي

يكار ما جاّ

كالتعسور المكافؽ لدجلض

) ـ) الذم راده الوائؿ  ،كما ما ةالل المعسركف فاك تعسور معركض عم
اليص  ،فمك راد ما ةالكا ل جستعمؿ ) ؿ) ك لؼ اجستعااـ كما ةدركا .

)ُ ) المةرر الكجوز ٓ. ِٕ/
)ِ ) الك اؼ ْ. ُِِ/
)ّ ) ويظر  :المةرر الكجوز ٓ ِّ/ك يكار التيزوؿ ٓ َٖ/كالتةرور كالتيكور ِٓ.َُْ/
)ْ ) مدارؾ التيزوؿ ص َُٖٔ.
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اؾ عمى ى ًر و
ايم ًر فىاتكً ٍعاىا ىكج
ُٗ-ةاؿ ا﵀ تعال ) :ذيكـ ىج ىعٍم ىي ى ى
ى
وعض لم ىف ٍ
كً
يؾ ًم ىف المك ًل ى نوئا عكًا كف
كف {ُٖ} ًكياي ٍـ لىف يو ٍغييكا ىع ى
تىتكً ٍع ٍ
وف ج ىو ٍعمى يم ى
ىه ىكاّ الذ ى
ً
الظكالً ًموف عإاـ ىكلًواّ ع و ك
صائًير لًمكي ً
اس
ض ىكالملي ىكلً حي اٍل يمتكو ى
ى ى ٍ ي يٍ ٍ ى ى ٍ
وف {ُٗ} ىه ىذا ى ى
اجتىرةكا ال كسو ىلئ ً
كه ندل كر ٍةمضه لوىكًـ وكًةييكف {َِ} نـ ة ًس كً
ات ٌف كي ٍج ىعمىاي ٍـ
وف ٍ ى ي
ٍ ى ى
ب الذ ى
ى ي ىى ى ٍ ي ى
ً ً
ً
كً
اهـ ىك ىم ىماتياي ٍـ ىساّ ىما
وف ىمييكا ىك ىعمميكا الصكال ىةات ىس ىكاّ كم ٍة ىو ي
ىكالذ ى
كف){الجاذوض }ُٗ-ُٖ :
ىو ٍة يك يم ى
استعااما يكاروًا كهك يكار ف
) ـ) هيا استعامت ع كما جاّ عدها
ن
روعض مف وت عكف الاكل
وساكم ا﵀ وف الصالةوف كالمعسدوف كهك راد عم
التي ج تموز وف الةؽ كال اطؿ التي يا ال ارئ عز كجؿ رسكلل الكروـ مف

ردا عم مف
ف وت عاا  ،كما كف مإمكف ما جاّ عدها ج كد مف ف وككف ٌ
ودعي ك وظف كف ا﵀ س ةايل وساكم مف وعمؿ الصالةات مف وعمؿ

السوئات  ،كةد جاّ في كتب التعسور كف هذه ا وض يزلت في يعر مف م ركي

ك
ليعإمف
مكض ةالكا لممؤميوف لئف كاف ما توكلكف ةوًا كف هياؾ خرة ك عذنا
عموكـ في ا خرة كما فإميا عموكـ في الديوا)ُ) فوككف المعي م ايمروف

كاةع  :المساكاة وف الصالةوف كالمعسدوف ـ عدـ المساكاة وياـ ؟ م  :واما

كاةع هذا ـ هذا ؟ كهذا اجستعااـ ج وراد ميل تعووف ةد هذوف ايمروف يكيل
استعااـ مجازم  ،فوككف المراد ميل ةمؿ المخاط وف عم

كا ةرار اجمر الذايي .

)كًا ىذا تيٍتمى
َِ-ةاؿ ا﵀ تعال  :ى ع
لًٍم ىة ل
وف {ٕ} ٍىـ
اّه ٍـ ىه ىذا ًس ٍةهر حم ً ه
ؽ لى كما ىج ي

يكار ايمر ايكؿ

كً
و
وف ىكعىيركا
ىعمىٍو ًا ٍـ ىواتيىيا ىو ىليات ةىا ىؿ الذ ى
كف ا ٍفتىىراهي){ايةواؼ }ٖ-ٕ :
ىوويكلي ى

)ُ ) ويظر  :الكسوط في تعسور الوػرف المجوػد ْٖٗ/كالمةػرر الػكجوز ٓ ٖٓ/كزاد المسػور
ٕ ُْٔ/كالجامع يةكاـ الورف ُٔ ُُٓ/كالتةرور كالتيكور ِٓ.َّٕ-ّٔٗ/
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كف ا ٍفتىىراهي) إراب عف ذكر تسموتاـ
ةاؿ الزمخ رم ٍ ))) :ىـ ىوويكلي ى
مةمدا افتراه  ،كالامزة في ) ـ) لإليكار
سةر ل ذكر ةكلاـ كف
نا
ا وات
ن
كالتعجب  ،كاكيل ةوؿ  :دع هذا كاسمع ةكلاـ المستيكر الموإي ميل

التعجب))

اجستعااـ))

)ُ )

)ِ )

كةاؿ ا ف عطوض  ))) :ـ) ميوطعض مودرة ػ) ؿ) ك لؼ

كةاؿ ك ةواف  )) :م  :ؿ ووكلكف اختمول  ،ايتومكا مف

ةكلاـ  :هذا سةر  ،ل هذه الموالض ايخرل  ،كالإمور في )ا ٍفتىىراهي) عائد
)ّ)
ل الةؽ))
كالةوووض كف ) ـ) عاطعض متصمض كمف دلض ذلؾ اتصاؿ ما عدها ما

ة ماا الإمور المذككر  ،فاي متصمض ما ة ماا اتصاؿ عطؼ يةد ال وئوف
كلوس اتصاؿ إراب  ،كلك كايت اذا الذم ةالكه جستعمؿ ) ؿ) كما ةدركا ،

عكاكيما هي عاطعض استعااموض استعامت ع كما عدها الذم وتإمف الوكؿ اجفتراّ
م
 ،ذـ عطعتل كردتل عم ما ة ماا الذم وتإمف الوكؿ السةر  ،كالمعي  :ح
ايمروف الورف المكصكؼ الةؽ كائف ؟ كيل سةر ـ يكل ةكؿ معترل ؟ ذا ـ
ذا ؟ كهذا اجستعااـ ما رود ميل تعووف ةد هذوف ايمروف ؛ يكيل استعااـ

مجازم ؛ فوككف المراد ميل ةمؿ المخاط وف عم

يكار هذوف ايمروف

جموعا  ،م  :كف هذا الورف لوس سةر  ،كلوس هك وكؿ يمعترل .
ن
لؾ ً ىك ً
اه وف ىكج ىم ٍجيي و
كف
ىيت ًيً ٍع ىم ًت ىر ى
ُِ-ةاؿ ا﵀ تعال ) :فى ىذ لك ٍر فى ىما ى
ً
ً
ب اٍل ىميي ً
كف){الطكر }َّ :
كص ًل ىرٍو ى
{ِٗ} ٍىـ ىوويكلي ى
كف ى اعهر كيتىىر ي
ةاؿ ك ع ودة في ) ٍىـ) في هذه ا وض ))مجازها  :ؿ ووكلكف ،
كلوست جكاب استعااـ  ،ةاؿ ايخطؿ :

)ُ ) الك اؼ ِ.ِٖٗ/
)ِ ) المةرر الكجوز ٓ.ّٗ/
)ّ ) ال ةر المةوط ٖ.ٕٗ/
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وت ك و
الر اب خواج
اسط
ىغمى ىس الظّـ مف ك
عوي ىؾ ـ ر ى
كذ تٍ ىؾ ي
) ِ)
لـ وستعاـ كيما كجب كيل رل كاسط غمس الظّـ مف الر اب خواجن))
كةد ككد كف الكاةع ما جاّ عد ) ـ) يكيل جعماا معي ) ؿ) كال اعر لـ ورد
)ُ)

المعي الذم ذكره ك ع ودة  ،كةد تودـ كف جماكر اليةاة است عدكا مجيّ
) ـ) معي

) ؿ) لكجكد فرؽ ساسي وياما كهك كف ما عد ) ؿ) متةوؽ

كوووف كما عد ) ـ) مظيكف كم ككؾ فول  ،كالةوووض كف ) ـ) ج وعارةاا

اجستعااـ  ،كهك في ا وض استعااـ مجازم  ،كالغرض ميل هيا ةمؿ
ط وف عم
المخا ى

يكار ما ودعكيل كهك ةكلاـ ك
اف رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول

كسمـ اعر  ،كجعؿ ) ـ) معي ) ؿ) وجردها مف معي اجستعااـ كغرإل

المذككر  ،كةاؿ سو كول )) :كزعـ الخموؿ كف وت ايخطؿ )مف الكامؿ) :
وت ك و
الر اب خواج
اسط
ىغمى ىس الظّـ مف ك
عوي ىؾ ـ ر ى
كذ تٍ ىؾ ي
كوكلؾ  :كياا ؿ ـ اّ  ،كمذؿ ذلؾ لكذولر ف عزة )مف الطكوؿ) :
هر
إر ـ لوس كالدم لكؿ يجوب مف خزاعض ز نا
لوس ي الكي ٍ
)ْ)
كوجكز في ال عر كيل ورود ػ)كذ تؾ) اجستعااـ كوةذؼ ايلؼ))

)ّ)

ؾ
كةاؿ الم رد في ال اهد ال عرم ايكؿ )) :كوجكز ف وككف ) كذ تٍ ى
عويؾ) فةذؼ اجلؼ  ،كوجكز ف وككف ا تد )كذ تؾ عويؾ) مخ نار ذـ دركل
ي
الر اب  :اسـ مة ك تل ،
)ُ ) كاسط  :مدويض عراةوض  ،كغمس الظّـ  :ظممض خر الموؿ  ،ك ك
كالمعي  :خدعتؾ عويؾ في رؤوض ر اب ـ كايت رؤوتؾ لاا في المياـ لوّن ؟

)ِ ) مجاز الورف ص ِِٔ. ِّٔ-
)ّ ) ايزهر  :الةسف الجموؿ مف الرجػاؿ  ،كةػد جػاّت هيػا معيػ الوػدكة ك المذػاؿ الػذم
إػػر ػف كيايػػض الػذم كػػاف
وةتػذل ػػل  ،كالمعيػ  :يػػي ػروؼ اليسػػب  ،فػا ي ػػك ةػروش الكي ٍ
مذاجن ووتدم ل الياس مف يي خزاعض التي تعكد يس اا ل اليإر ف كيايض .

)ْ ) كتاب سو كول ّ.ُٕٗ-ُٗٔ/
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ال ؾ في كيل ةد رل )وعيي في المياـ) فاستعاـ مستذ تنا) )ُ) فسوكول كالم رد لـ
وجعّ ) ـ) ميوطعض معي ) ؿ) كةدها كما ذهب ك ع ودة  ،ك معي
اجستعااـ كةدها  ،ؿ جعّها كجماكر اليةاة ميوطعض معي

لؼ

) ؿ) ك لؼ

اجستعااـ)ِ)كهي عيدهـ استدراؾ ل ؾ تودماا  ،ةاؿ السورافي )) :ك كما ةكلل :

كيل خكر كذب عويول ذيكـ دركل

وت كاسط  ،فإكيل وككف عم
عويؾ ـ ر ى
كذ تٍ ىؾ ي
ظف فواؿ :
وت ك و
الر اب خواج
اسط
ىغمى ىس الظّـ مف ك
عوي ىؾ ـ ر ى
كذ تٍ ىؾ ي
كةد وخ ر ال اعر ال يّ ذـ ورجع عيل كما تكذوب يعسل ك الت كوؾ فول
كوكؿ زهور :

ةؼ الدوار التي لـ وععاا ً
وـ
الودـ
م كغوكرها ايركاح كال لد ي
فوكلل  :م  ،تكذوب ميل لما يعاه  ،كوجكز ف وككف عم ةذؼ ايلؼ مف

وت  ،عم تودور  :وحاما كاف  ،كاكيل ةاؿ :
)كذ تٍؾ) كاكيل ةاؿ  :كذ تٍ ىؾ ـ ر ى
)ّ)
ت لؾ في الووظض لعكرؾ فواا عم غور ةوووض ـ روتاا في اليكـ))
تمذكمى ٍ
كالظاهر كف ال اعر راد المعي
معي

ايخور في الةالوف م  :كيل لـ ورد ال تض

ال ؾ ذـ الرجكع عيل كةكلل )) :كةد وخ ر ال اعر ال يّ ذـ ورجع

عيل كما تكذوب يعسل ك الت كوؾ فول كوكؿ زهور :
ةؼ الدوار التي لـ وععاا ً
وـ
الودـ
م كغوكرها ايركاح كال لد ي
فوكلل  :م  ،تكذوب ميل لما يعاه)) فإكيل ذمض فرؽ ساسي وف معي ال ؾ
كالرجكع عيل  ،كهك المعي

الذم كج ل سو كول كاليةاة عم

ةكؿ ايخطؿ

)ُ ) الموتإب ِ. ِّْ/
)ِ ) ويظ ػػر  :المةتس ػػب ج ػػف جي ػػي ِ ُّْ/كال و ػػاف ف ػػي غرو ػػب عػ ػراب الو ػػرف ِّٗٓ/
كالدر المصكف َُ.ٕٔ-ٕٓ/
)ّ ) رح كتاب سو كول ّ. ُْٗ-ُْٖ/
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كجعمكه تودور ) ؿ) ك لؼ اجستعااـ كالذم مكج ل جعمكا) ـ) فول ميوطعض ،

ك وف المعي الذم جاّ في وت زهور  ،فاليةاة ةد زعمكا كف ايخطؿ رجع
عف ؾ ك غمط كةع فول مف غور عمد عيدما ةاؿ  :ـ روت كاسط  ،ذـ
تداركل استعماؿ ) ـ) كهذا ما ج وص كةكعل في الورف الكروـ كج في كّـ

صرح ذلؾ عدد مف اليةاة كما تو كدـ  ،كزهور لـ وستعمؿ ةكلل :
فصو كما ك

م كغوكرها ايركاح  ،لتدارؾ ؾ ك غمط كةع فول ؿ ركد عم ما ةالل عف

عمـ كعمد مس ؽ كهذا جائز كةكعل في الورف الكروـ كفي ال عر العر ي ،

كما كف ال اعر في الةوووض لـ ويؼ ما ذ تل ؛ ك
يف التغوور غور ا ععاّ
فوكلؾ )) :ععت الرواح ا ذار  :ذا درستاا كمةتاا))

)ُ )

كهذا ما وؤكد ما

كياا

ات عمول غور مرة ك
اف جعؿ ) ـ) اذا التودور المزدكج م يي عم
ي ي
ميزلض ) ؿ) معياها ا طالي ج اجيتوالي  ،م  :طاؿ غمط كةع فول

المتكمـ  ،كةد ةر اليةاة عدـ صةض كةكع هذا المعي في الورف الكروـ  ،هذا

مف جاض كمف جاض خرل فإ كف استدراؾ ؾ ك كهـ ك غمط وةصؿ في ةاؿ
اجستعااـ الةوووي  ،كومتيع ةصكلل في ةاؿ اجستعااـ المجازم  ،كاجستعااـ

في ال اهد ايكؿ مجازم ؛ ك
يف ال اعر فول وخاطب يعسل  ،فاك لـ و ؾ

لول ،

كل لعممل مس ونا ما ا تد مف الكّـ ك ما ايتا
ةت وستدرؾ عم
فال اعر ورود ف ووكؿ ليا كيل ج ودرم هذا الخواؿ الذم ورل ة و تل عمول
هك خداع عوف ـ ةمـ مياـ ؟ فاك لـ ووطع اةدهما  ،لذلؾ خرجل مخرج

اجستعااـ كالغرض مف ذلؾ ةمؿ يعسل عم

ا ةرار تساكم هذوف ايمروف

إر ـ لوس
عيده  ،كهذا هك ةاؿ ) ـ) في ال اهد الذايي  :لوس ي الكي ٍ
كالدم  ،كةد است اد ل الم رد كةاؿ فول )) :ترؾ استعااـ ايكؿ كماؿ ل

)ُ ) لساف العرب َُ.َُِ/
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الذايي  ،عكاكيما خرجل مخرج التورور في المعظ كاجستخ ار))

)ُ )

كهذا هك

وإا كف ال اعر في هذا
غرض اجستعااـ المجازم  ،كالدلوؿ عم ذلؾ ن
ال وت وستعاـ عف مر وعممل ؛ يكيل وتعمؽ ا ول كيس ل ؛ فاك عمـ ل مف
غوره  ،كالغرض ميل ةمؿ المخاط وف عم

ا

ةرار ما جاّ عد ) ـ) ك ما
ىيت ًيً ٍع ىم ًت
) :فى ىذ لك ٍر فى ىما ى
ً
ب اٍل ىميي ً
كف) كةد
كص ًل ىرٍو ى
يكتىىر ي

جاّ ة ماا  ،كهذا هك معي ) ـ) في ةكلل تعال
كف {ِٗ} ىـ وويكليكف ى ً
لؾ ً ىك ً
اه وف ىكج ىم ٍجيي و
اعهر
ىر ى
ٍ ى ى
جاّ في كتب التعسور كف ةرو ن ا يس ت لول كيل كاهف ك ٌيل مجيكف  ،كركم كف
ةرو ن ا اجتمعت في دار اليدكة فكذرت ارؤهـ فول ةت ةاؿ ةائؿ مياـ :

تر صكا ل روب الميكف  :م  :ايتظركا ف تصو ل ةكادث الدهر فإكيل اعر
ذلؾ فيزلت

كغورهـ فافترةكا عم
سوامؾ كما همؾ زهور كاليا غض كايع
ا وض)ِ) عكاذا كاف ) ـ) وّزماا معي اجستعااـ كما ككد ذلؾ جماكر اليةاة

وإا معي العطؼ  ،ةاؿ ا ف عا كر :
كالمعسروف كما تودـ  ،فإكيل وّزماا ن
)) ف كايت ) ـ) مجردة عف عمؿ العطؼ فالجممض مستايعض استئيافنا ا تدائوًا ،
)ّ)
ك
ؾ ً ىك ً
اه وف ىكج ىم ٍجيي و
كف)))
ىيت ًيً ٍع ىم ًت ىرل ى
عكاج فاي عطؼ عم جممض ) :فى ىما ى
فاتصاؿ ما عدها ما ة ماا كاإ ج وةتاج ل واف  ،فػاستعااـ ) ـ) هيا

استعااما مستايعنا كالدلوؿ عم ذلؾ كيل ج تستعمؿ ٌج
كفي كؿ مكإع لوس
ن
يياا عاطعض  ،كل كما كاف ما عدها
في كسط الكّـ  ،كما كاف هذا ٌج ٌ
ما ة ماا وعيي دخاؿ ما ة ماا

مستعاما عيل ؛ فعطؼ هذا اجستعااـ عم
ن
م ايمروف كائف  :هك كاهف ك
إمف هذا اجستعااـ فوككف المعي  :ح
)ُ ) الموتإب ِ. ُِْ-َِْ/
)ِ ) ويظػ ػ ػ ػػر  :جػ ػ ػ ػػامع ال وػ ػ ػ ػػاف ِٕ ُْ-ّٗ/كالمةػ ػ ػ ػػرر كالػ ػ ػ ػػكجوز ٓ ُُٗ/كزاد المسػ ػ ػ ػػور
ٕ. ِٕٔ/
)ّ ) التةرور كالتيكور ِٕ. ِٕ/
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مجيكف ـ هك اعر وتر صكف ل روب الميكف ؟ كهذا اجستعااـ ج وراد ميل

استعااما ةووووًا لعمـ المستعاـ الجكاب  ،ؿ هك استعااـ
التعووف يكيل لوس
ن
مجازم كالمراد ميل ةمؿ المخاط وف عم يكار ما جاّ عد ) ـ) كما جاّ

سكغ م اركض ةروش في هذا ا يكار هك عمـ المستعاـ ك
اف
ة ماا  ،كالذم ك

مةمدا صم
ةرو ن ا وعممكف عمـ الوووف كف
ن
مجيكف كلوس هك اعر ٌج كياـ يس كا لول ما يس كا ؛ لصد الياس عيل كعف
ا﵀ عمول كسمـ لوس كاهف ك

الورف الذم ودعك الياس لول .

كصعكة ما تو كدـ ذكره كف ) ـ) ج تككف ج عاطعض يةد ال وئوف

متصمض ما ة ماا اذا العطؼ ويما كردت في كتاب ا﵀  ،ك كيل وجب ال ةث

عف هذا اجتصاؿ  ،يكيل ج كد مف كجكده عم
جمع اليةاة كالمعسركف عم

كؿ ةاؿ  ،ييكل ةت

ذا

كياا ميوطعض معي ) ؿ) كالامزة فّ كد مف ف

تككف متصمض ما ة ماا  ،كهذا ما وكج ل معي

إراب ) ؿ) يعسل ،

فا إراب ج وككف ٌج إ ارنا عف كّـ تو كدماا  ،فوككف هذا الكّـ يعسل هك
مذّ
الكّـ الذم اتصمت ل اتصاؿ عطؼ ج اتصاؿ إراب  ،مف ذلؾ ن
ت ًفي م ىي ً
ً
ك
اماىا
وف ىم ٍكتًاىا ىكالكتًي لى ٍـ تى يم ٍ
ةكلل تعال ) :الملي ىوتى ىكفك اييعي ىس ة ى
ى
فىوم ًس ي ك ً
ىج وؿ يم ىس ًم ً كف ًفي ىذلً ىؾ
ت ىكيو ٍرًس يؿ ٍ
إ ىعمى ٍواىا اٍل ىم ٍك ى
ايخ ىرل ًلى ى
ؾ التي ةى ى
يٍ
ى و ل
كف {ِْ} ًىـ اتك ىخ يذكا ًمف يد ً
كف المك ًل ي عى ىعاّ ية ٍؿ ىىكلى ٍك ىك يايكا ج
جوات وى ٍكوـ ىوتىعى كك ير ى
ً
ً
كف){الزمر  }ّْ-ِْ :فّ ةجض هيا ف وواؿ كف ) ـ)
كف ى ٍونئا ىكج ىو ٍعومي ى
ىو ٍمم يك ى
يف اتصالاا ما ة ماا غور ظاهر  ،ك
ميوطعض  ،ك
يف ذ ات عدـ اجتصاؿ ج
وإا ككياا ميوطعض ؛ ي كف
ومغي ككف ) ـ) متصمض عاطعض فةسب  ،ؿ ومغي ن
ايوطاعاا جاّ إجماع اليةاة كالمعسروف مف جعماا معي ) ؿ) كالامزة ؛

ك) ؿ) ج د مف ف تككف متصمض ما ف ماا اتصاؿ إراب طالي ك ايتوالي

ايتواج مف ت يوع
ةاؿ ا ف عا كر  ))) :ـ) ميوطعض كهي لإلإراب اجيتوالي
ن
راكاـ ل طاؿ معاذورهـ في ركاـ  ،ذلؾ كيل ل كما دمغتاـ ةجج الورف
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تاكوّ ل ركاـ
استةالض ف وككف ﵀ ركاّ تمةمكا
ن
كً
ً
وف اتك ىخ يذكا ًمف يدكيً ًل ٍىكلًىواّ ىما ىي ٍعي يد يه ٍـ
ص ىكالذ ى
اٍل ىخال ي
يزٍلعى ){الزمر  }ّ :كما ةك عياـ في كؿ السكرة ،
عم

طاؿ ال رؾ ة ؿ هيا عم

فوالكا )ىج لًمك ًل
كيا ًلى
ً ٌج ًليووىلري ى
فمما استكفوت الةجج

وف
ال لد ي
المك ًل

طاؿ تاكوماـ ميل كمعذرتاـ  ،كاجستعااـ

كف تاكوماـ

الذم تي عر ل ) ـ) في جموع مكاةعاا هك هيا لإليكار معي
)ُ)
كطرا))
كعذرهـ ميكر كما كاف المعتى ىذر عيل نا
ميكر فمـ ووإكا اذه المعذرة ن
فػ) ـ) هيا في ا وض ّْ مف سكرة الزمر عاطعض  ،متصمض اذا

العطؼ ما جاّ في ا وض الذالذض مف السكرة يعساا  ،كاجستعااـ في ) ـ)
يكارم كالمراد ميل يكار مإمكف ما جاّ في هاتوف ا وتوف كما ةاؿ ا ف

عا كر كهك يكار ركاـ عكايكار اعتذارهـ لل .
فػ) ـ) لوست مف ايلعاظ الم تركض  ،كهي في كؿ مكاإعاا

ك كاهدها الوريوض عاطعض متصمض  ،م  :مكإكعض لّستعااـ ع كما عدها ذـ
عطعل كرحده عم ما ة ماا  ،كلـ ترد ٌج إمف اجستعااـ المجازم ؛ كالغرض

ميل ةمؿ المخاطىب عم
ك ة ارره .

يكار ما جاّ عدها ك ة ارره  ،عكايكار ما جاّ ة ماا

ٖ-أف  :ذهب اليةاة ل

كف ) ف) المعتكةض الامزة الساكيض اليكف

ةرؼ م ترؾ جاّ في المغض كالورف الكروـ عم ذمايوض كجل هي  :مصدروض

 ،كمخععض مف الذوومض  ،كتعسوروض معي ) م)  ،كزائدة  ،ك رطوض  ،كيافوض ،
)لئّ) ك) ذ) )ِ).
ك معي ) ف) المخععض مف الذوومض  ،كتعموموض معي
ٌ

)ُ ) التةرور كالتيكور ِْ.َُِ/
)ِ ) ويظ ػ ػػر  :مع ػ ػػايي الة ػ ػػركؼ لمرم ػ ػػايي ص ْٕ ْٖ-كايزهو ػ ػػض ص ُٓ َٕ-كرص ػ ػػؼ
الم ػ ػػايي ص ُّٗ ُٖٗ-كالجيػ ػ ػ ال ػ ػػدايي ص ُِٔ ِِٔ-كمغي ػ ػػي الم و ػ ػػب ُّٔ-ِٕ/

كال رهاف ص ُٖٗ. ِِٖ-كا تواف ِّٔ ِّٕ-كالزوادة كا ةساف ٖ. ٓٗ-ٓٔ/
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كذور في دراسض هذا الةرؼ في كتا ي  :دراسات في
تكسعت نا
كةد
ي
اليةك الوريي  ،في دراستوف  ،ايكل تةت عيكاف  :يكاصب الععؿ المإارع
في الورف الكروـ /دراسض يةكوض  ،كالذايوض تةت عيكاف  ) :ف) المخععض مف

الذوومض في الورف الكروـ /دراسض يةكوض  ،كذ ت عيدم عد الدراسض كالتةووؽ كف

جموع هذه المعايي مختموض  ،ؿ هك ةرؼ لوس لل م معي كاف  ،عكاكيما

استعمؿ كصمض يوتكصؿ ل لمدخكؿ ل الععؿ المإارع  ،عكال الجممض وسمواا
الععموض كاجسموض )ُ).
ٗ-إف  :تيع حد ) ف) المكسكرة الامزة كالساكيض اليكف مف الةركؼ
الم تركض  ،كةد ذكر اليةاة كياا تجيّ في المغض كالعرف الكروـ عم ستض
معاف  :رطوض  ،كيافوض  ،كمخععض مف الذوومض  ،ك معي

)ةد)  ،كتعموموض

درسض هذا الةرؼ في كتا ي  :ج كجكه كج
معي ) ذ)  ،كزائدة )ِ)كةد تودمت ا

يظائر رةـ ُُٗ كلـ وذ ت هياؾ مف هذه المعايي عد التةووؽ ٌج ال رطوض

)كًا ٍف
كدكٍا ىي يع ٍد){اييعاؿ  }ُٗ :كاليافوض كوكلل تعال  :ى ع
كوكلل تعال  ) :ى عكًاف تى يع ي
كف){ايي واّ  }َُٗ :كالمؤكدة التي ع ر عياا
وب ىـ ى ًع ه
ٍىد ًرم ىةى ًر ه
ود كما تي ى
كع يد ى
)كًاف و ىك ي كً
ص ًارًه ٍـ لى كما
وف ىكعىيركا لىيو ٍزلًوي ى
اليةاة المخععض مف الذوومض  :ى ع ى
اد الذ ى
كي ىؾ ًاىٍ ى
ً
ل
كف){الومـ }ُٓ :
كف ًكيلي لى ىم ٍجيي ه
ىسم يعكا الذ ٍك ىر ىكىوويكلي ى
كما الوكؿ الزوادة فود ةوؿ ل في ةكلل تعال ) :كلىوى ٍد م ككيك ً
وما ًف
ى ى ي
اه ٍـ ف ى
كم كككيا يكـ ًف ً
ول) [اجةواؼ )ّ) ]ِٔ :ك) ف) هيا يافوض كالمعي  :كف ا﵀ عط
ٍ
)ُ ) ويظر  :كتا ي  :دراسات في اليةك الوريي ص ْ.ُِّ-
)ِ ) ويظ ػ ػػر  :مع ػ ػػايي الة ػ ػػركؼ لمرم ػ ػػايي ص ْٗ ِٓ-كايزهو ػ ػػض ص ِّ ِٓ-كرص ػ ػػؼ
الم ػ ػ ػ ػػايي ص ُٖٔ ُّٗ-كالجي ػ ػ ػ ػ الػ ػ ػ ػػدايي ص َِٕ ُِٓ-كمغيػ ػ ػ ػػي الم وػ ػ ػ ػػب ُ-ِِ/
ِٕكال رهاف ص ُٖٔ ُٖٗ-كا تواف ِّٓ ِّٔ-كالزوادة كا ةساف ٖ.ٓٓ-ِٓ/
)ّ ) ويظر  :الزوادة كا ةساف ٖ. ْٓ/
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الوكـ مف ة مكـ ما لـ وعطكـ  ،هذا ما ةاؿ ل العراّ

كغورهـ

)ْ )

)ُ)

)ِ)

كالط رم

) ّ)

كايخعش

كذكر الزجاج ف) ف) في اليعي مع )ما) التي في معي

)الذم)

ةسف في المعظ مف )ما) ج ترل يؾ لك ةمت  :رغ ت فوما ما رغ ت فول

لكاف ايةسف ف توكؿ  :رغ ت فوما ف رغ ت فول  ،جختّؼ المعظوف)ٓ)،

كمذؿ هذا ةاؿ الزمخ رم :كيل استعمؿ ) ف) دكف )ما) مخالعض ما ة ماا في
)ٔ)

التكرور المست ع

فػ) ف) ةرؼ م ترؾ لل ذّذض كجل  :رطوض  ،كيافوض  ،كمخعىعض مف
الذوومض  ،كما ايكجل الذّذض ال اةوض  :جعماا معي )ةد)  ،كتعموموض  ،كزائدة ،

فاي كجل مختموض .

إف  :ذكر اليةاة كف ) كف) المكسكرة الامزة كالم ددة اليكف
ٌَُ -
تجيّ في المغض كالورف الكروـ عم ذّذض معاف هي  :التككود  ،تككود الجممض
اف لىس ً
اة ىر ً
اف){طل }ّٔ :
اجسموض  ،ك معي )يعـ) كوراّة مف ةر )ً كف ىه ىذ ً ى
ؾ
صّىتى ى
ص لؿ ىعمى ٍو ًا ٍـ ً كف ى
)ك ى
كلمتعموؿ ذ تل ا ف جيي مف اليةاة كوكلل تعال  :ى
ك
لّ ىي ٍع ًسي ً كف الكي ٍع ىس يى كم ىارةه
)ك ىما يى لر ي
ىس ىك هف لاي ٍـ){التك ض  } َُّ :كةكلل تعال  :ى

)ُ) ويظر  :معايي الورف ِ. ّْْ/
)ِ) ويظر  :جامع ال وافِٔ. ّٓ /
)ّ) ويظر  :معايي الورف ص ٖٖ.
)ْ) ويظر  :معايي الةركؼ لمرمايي ص ُٓ كرصؼ الم ايي ص َُٗ .
)ٓ) معايي الورف كاعر ل ْ. َّْ /
)ٔ) الك اؼ ََّْ /
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) :ك ً
ك
ك
كر
ى ٍ
استى ٍغع يركا الملى ً كف الملى ىغعي ه

ًالسحكًّ){وكسؼ  }ّٓ :كةكلل تعال
)ُ)
ً
وـ){المزمؿ }َِ :
كرة ه
ك) كف) اس ػػتعمماا الع ػػرب لمتككو ػػد ج غو ػػر فا ػػي لوس ػػت م ػػف الة ػػركؼ
الم تركض  ،كما جعماا معيػ )يعػـ) فوػد ةوػؿ ػل فػي الوػرف الكػروـ فػي مكإػع
اف لىسػ ً
ػاة ىر ً
اف) ت ػػدود اليػػكف كرفػػع )هػػذاف)
كاةػػد كهػػك ة ػراّة مػػف ةػػر  ً) :كف ىه ػ ىذ ً ى
ػػايلؼ كهػػي ة ػراّة ا ػػف عػػامر كيػػافع كةم ػزة كالكسػػائي كةػػر ةعػػص تخعوػػؼ

كخلرجػػت
اليػػكف كرفػػع )هػػذاف) كةػػر ػػك عمػػرك ت ػػدود اليػػكف كيصػػب )هػػذوف) ي
الوراّة ايكل عم ذّذض كجل :

ايكؿ  :جع ػػؿ ) كف) عمػ ػ لغ ػػض ي ػػي الة ػػارث ػػف كع ػػب  ،كه ػػك لػ ػزاـ

التذيوػػض ػػايلؼ فػػي الةػػاجت الػػذّث  ،الرفػػع كاليصػػب كالجػػر  ،الذػػايي  :جعػػؿ

اسـ ) كف) إمور اف مةذكؼ  ،كالتودور  :كيل هذاف لساةراف  ،فتكػكف ) كف)
عم

ا اا في هذوف الكجاوف ةرؼ تككود مف ايةرؼ الم اض الععؿ .

الذالث  :جعؿ ) كف) معي

اج تداّ

)ِ)

)يعـ) ك ) جؿ)  ،كرفع )هذاف) عم

فجعؿ ) كف) معي )يعـ) كما تػرل كػاف فػي مكإػع كاةػد  ،كمػا كيػل

كػػاف فػػي ة ػراّة كاةػػدة إػػمف عػػدة ة ػراّات  ،ك ةػػد ذّذػػض ة ػكاؿ  ،وإػػاؼ ل ػ

ذلؾ كمٌل كف هياؾ مف است عد هذا الوكؿ ))لدخكؿ الّـ في )لساةراف) كالػّـ
كيم ػػا ةوا ػػا ف ت ػػدخؿ ف ػػي اج ت ػػداّ دكف الخ ػػر  ،عكاكيم ػػا ت ػػدخؿ ف ػػي الخ ػػر ذا
)ُ) ويظر  :رصؼ الم ايي ص ُٖٗ َِْ-كمغيي الم وب ُ ّٖ/كال رهاف ص ِِٖ
كا تواف ص ِّٕ. ِّٖ-
)ِ) ويظػ ػػر  :جػ ػػامع ال وػ ػػاف ُٔ ُُِ/كمعػ ػػايي الوػ ػػرف عكاع ار ػ ػػل لمزجػ ػػاج ِّٗٔ-ِْٗ/

كمعايي الوراّات ي ي ميصكر ايزهرم ص ِٓٗ ِٗٔ-كالةجض في الوراّات الس ع ي ي
عمي اليةكم ّ ِْٓ/كالك ؼ عف كجكه الوراّات الس ع لمووسي ِ. ٗٗ/
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عممت ) كف) في اجسـ))

)ُ)

كةاؿ ا ف ه اـ  )) :كف مجيّ ) كف) معي )يعػـ)

اذ ةت ةوؿ  :كيل لـ وذ ت))

)ِ)

ككذلؾ جعماا معي التعموػؿ  ،لػـ وذ ػت ػؿ

ػت عموػػل فػػي كتػػا ي  :ج كجػػكه كج يظػػائر وػػكلي :
هػػك ةػػكؿ مختمػػؽ  ،كةػػد عو ػ ي
))ة ػ ػػاؿ ال ػ ػػدكتكر فاإ ػ ػػؿ الس ػ ػػامرائي )) :ت ػ ػػاتي ) كف) لمع ػ ػػاف ع ػ ػػدة ػ ػػارها :
ػاغ كجى ع و
ػاد
التككود  ...كالر ط  ...كالتعموؿ  ،يةك ةكلل ) :فى ىم ًف ٍ
اإطيكر ىغ ٍو ىػر ى و ى ى
ً
ً
وـ){ال وػرة  ... }ُّٕ :فايػت تػرل كف ) كف) فػي
فىّ ًذٍ ىـ ىعمى ٍوػل ً كف المٌػلى ىغعي ه
ػكر كرة ه
هذه المكاطف تعود التعموؿ))

)ّ)

ف ص ٌ هذا المعي فاك ما ودؿ عمول السواؽ  ،كلوس مػا تػدؿ عموػل
) كف) فمػػك اسػػتيديا لػ السػػواؽ فػػي هػػذه ا وػػض  ،لجػػاز ف يجعػػؿ كػػؿ لعػػظ فوػػل
ذّ ل ػػ)ج) اليافوػػض لمجػػيس ،
وعوػػد معي ػ التعموػػؿ  ،يجزيػػا هػػذا المعي ػ يعسػػل م ػ ن

كيجزيػػاه لم ػكاك لػػك ةوػػؿ  :كا﵀ غعػػكر رةػػوـ  ،ػػؿ ةػػد كردت ال ػكاك فػػي مذػػؿ هػػذا
ً
ػؾ تىٍ تى ًغ ػػي
ىة ػ كؿ المكػػلي لىػ ى
)وػػا ىوحاىػػا الكي ً ػ حي لػ ىػـ تي ىة ػ لػريـ ىمػػا ى
السػػواؽ فػػي ةكل ػػل تعػػال  :ى
ً
ك
ات ٍىزك ً
وـ){التةروـ  }ُ :فود جاز الطرووػض يعسػاا ف
ىم ٍر ى
اج ىؾ ىكالملي ىغعي ه
كر كرة ه
إ ى ى
يجعؿ الكاك هيا تعوػد التعموػؿ  ،كمػا فادتػل ) كف) هيػاؾ  ،ػؿ لجػاز ػيعس هػذه

الطرووػػض ف يجعػػؿ لكػػؿ ةػػرؼ معػػايي ج ةصػػر لاػػا ؛ ك
يف معػػايي السػػواؽ ج
ةصػػر لاػػا  ،فكذوػػر مػػف كجػػكه الةػػركؼ كمعايواػػا فػػي كتػػب الكجػػكه كفػػي كتػػب

ػت ع ػف طروػػؽ جعػػؿ الةػػرؼ معػػايي السػػواؽ الػػذم كرد
ةػػركؼ المعػػايي اختموػ ٍ
)ْ)
فول))
)ُ) الك ؼ عف كجكه الوراّات الس ع لمووسي ِ ََُ/كويظر  :مغيي الم وب ُ. ّٖ/
)ِ) مغيي الم وب ُ. ّٖ/
)ّ ) معايي اليةك ُ. ِٔٔ-ُِٔ/
)ْ ) ج كجػ ػػكه كج يظػ ػػائر ص ِّّ ِّْ-تةػ ػػت عي ػ ػكاف  :العّةػ ػػض ػ ػػوف دجلػ ػػض الةػ ػػرؼ

كالسواؽ .
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فما عّةض ) كف) التعموؿ ؟! لكف الذم كهـ ا ف جيػي كغوػره عمػ

روػػد مياػػا معيػ التعموػػؿ كػػكف التركوػػب وصػػم

كيػل

رادة معيػ التعموػػؿ  ،لكيػل مػػا

مذّ في ال اهد ايكؿ  :كمػا
راد هذا المعي  ،كلك راده جستعمؿ لعظل كةاؿ ن
رئ يعسي ي كف اليعس كمارة السكّ ٌ ،ج كيل ما راد ف وعمؿ ؿ راد ف وؤكد
عػد ف مػر ي وػل صػم ا﵀ عموػل

في المكاإع جموعاا  ،فا﵀ س ةايل كتعػال
كس ػػمـ ػػاف وص ػػمي عمػ ػ ت اع ػػل كك ػػد ٌف ص ػػّتل س ػػكف لا ػػـ  ،فو ػػاؿ تع ػػال :
ص ػّىتى ىؾ ىس ػ ىك هف لكاي ٍـ){التك ػػض  } َُّ :ك عػػد ف يع ػ وكسػػؼ
صػ لػؿ ىعمىػ ٍػو ًا ٍـ ً كف ى
)ك ى
ى
عمول السّـ عف يعسل كياا ميزهض مف كؿ زلؿ  ،كد كف اليعس كمارة السػكّ ،
لّ ىي ٍع ًسي ً كف الكي ٍع ىس يى كم ىارةه ًالسحكًّ){وكسؼ  }ّٓ :ك عػد
)ك ىما يى لر ي
فواؿ تعال  :ى
ف م ػػر ا﵀ ع ػػاده ف وس ػػتغعركه كك ػػد لا ػػـ كي ػػل غع ػػكر رة ػػوـ  ،فو ػػاؿ تع ػػال :
ً
)ك ً
ك
ك
وـ){المزمػؿ  }َِ :ك عػد ف رفػع ا﵀ سػ ةايل
ى ٍ
استى ٍغع يركا الملى ً كف المػلى ىغعي ه
ػكر كرة ه
ةرمػػل ككػػد ٌيػػل غعػػكر كرةػػوـ ع ػػاده  ،فوػػاؿ
ػطر ل ػ كػػؿ مػػا ٌ
ا ذػػـ ع كمػػف اإػ ٌ
ً
و
ػكر
اإػ ػ ػطيكر ىغ ٍوػ ػ ىػر ى ػ ػ و
تعػ ػػال ) :فى ىمػ ػ ًػف ٍ
ػاغ ىكجى ىع ػ ػػاد فىػ ػػّ ًذٍػ ػ ىػـ ىعمى ٍو ػ ػػل ً كف المٌػ ػػلى ىغعيػ ػ ه
ً
وـ){ال و ػرة  }ُّٕ :فػػالمياج الصػػةو كالسػػموـ ف يوػػؼ عيػػد ةػػدكد مػػا راده
كرة ه
ووكلل ما لـ وومل كيوصلده ما لػـ ووصػده ،
الوائؿ كج وص تجاكزها فيككف ممف ل
فمػػوس مػػف ةويػػا ف يتػػدخؿ فومػػا راده  ،كيعمػػـ م ػراده مػػف المعػػظ الػػذم اسػػتعممل

المعمكـ في المغض معياه كغرإل .

أف  :ذك ػ ػػر الية ػ ػػاة كف ) كف) المعتكة ػ ػػض الامػ ػ ػزة كالم ػ ػػددة الي ػ ػػكف
ٌُُ -
تجيّ في المغض عم كجاوف  :الكجل ايكؿ  :ف تككف لمتككود .
كالكجػػل الذػػايي  :جعماػػا معي ػ )لع ػ كؿ) كهػػذا الكجػػل ةوػػؿ ػػل فػػي ةكلػػل

تعػػال  ) :ىكى ٍة ىسػ يػمكٍا ًالمٌػ ًػل ىج ٍاػ ىػد ٍىو ىمػػايً ًا ٍـ لىػػئًف ىجػػاّتٍاي ٍـ ىو ػضه لكيوػ ٍػؤ ًميي كف ًاىػػا يةػ ٍػؿ ًكي ىم ػػا
كف) [اجيعاـ]َُٗ :
يد المٌ ًل ىك ىما يو ٍ ًع يريك ٍـ ىكياىا ً ىذا ىج ٍ
ات ًع ى
ا ىو ي
اّت جى يو ٍؤ ًميي ى
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ةر ) ياا) الكسر ا ف كذور ك ك عمرك ،كةر العت يػافع كعاصػـ فػي

ركاوض ةعص كةمزة كالكسائي)ُ) فعيد ةراّتاا الكسر تككف ) ياا) مستايعض كةد
تـ الكّـ عيد )و عركـ) ك)ج) يافوػض كلػوس ذمػض

ػكاؿ  ،كعيػد ةراّتاػا ػالعت

تككف ) ياػا) هػي المععػكؿ ػل الذػايي فػي مةػؿ يصػب ،كالمعيػ  :كمػف وعممكػـ
عدـ وماياـ ذا جاّتاـ ا وض؟ فوككف تاخور ا وض عذ ار لاـ في تػرؾ ا ومػاف؛

لػػذلؾ اخت ػػار س ػػو كول ةػ ػراّة ) يا ػػا) الكس ػػر عمػػ اجس ػػتئياؼ كالمعع ػػكؿ الذ ػػايي
مةػػذكؼ كالتوػػدور :كمػػا و ػػعركـ ومػػاياـ ةتػ ذكػػر الزجػػاج ))كالكسػػر ةسػػياا
ك جكدها))

)ِ)

كمف ةرها العت جعؿ )ج) زائدة لوصػ المعيػ ؛ كرده الزجػاج ٌاياػا

يافوػػض فػػي ةػراّة الكسػػر فوجػػب ذلػػؾ فػػي ةػراّة العػػت )ّ) لػػذلؾ عػ كد عإػػاـ جعػػؿ

كاج  ،كةؿ هذا ا كاؿ اةد ايكجل ا توض .
)ج) زائدة
ن
ػتيادا لػ مػا يسػ ل سػو كول
ُ-جعؿ ) كياا) عت الامػزة معيػ لعػ كؿ اس ن
لػ الخموػػؿ ف تكػػكف ) كف) لغػػض فػػي )لعػ كؿ) كوػػكؿ عػػض العػػرب  :ئػػت السػػكؽ
ػوئا كجعػؿ ا وػض توػدور  :كمػا
كيؾ ت ترم ليا نوئا  ،م  :لعمكؾ ت ػترم ليػا ن
)ْ)
و عركـ وماياـ لعمكاا ذا جاّتاـ ج وؤميكف
ِ-جعؿ ))) كف) عم

ا اا ك)ج) غور زائدة  ،كالمعي  :كما ودروكـ

عدـ وماياـ  ،كهذا جكاب لمف ةكـ عمواـ الكعر ندا كوئس مف وماياـ

)ُ ) ويظر  :معايي الوراّات ي ي ميصكر ايزهرم ص ُٓٔ كالةجػض فػي عمػؿ الوػراّات
ي ػػي عمػػي اليةػػكم ِ ِٓٔ-ِِٓ/كالك ػػؼ عػػف كج ػػكه الوػ ػراّات لمووسػػي ُ-ْْْ/

ْْٔ عكاعراب الوراّات الس ع كعمماا ج ف خالكول ايص اايي ص َُْ.َُٓ-
)ِ ) معايي الورف عكاع ار ل ِ.ِِٖ/
)ّ ) ويظر  :معايي الورف عكاع ار ل ِ.ِِٖ/

)ْ ) ويظػػر  :رصػػؼ الم ػػايي ص َِٓ ِٕٓ-كمغيػػي الم وػػب ُ َْ-ّٗ/كال رهػػاف ص
ِّٖ كا تواف ص ِّٖ كالزوادة كا ةساف ٖ. ُٔ/
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ّ -كف الع ػ ػػت عمػ ػ ػ تو ػ ػػدور جـ العم ػ ػػض كالتو ػ ػػدور  :كيم ػ ػػا ا و ػ ػػات الت ػ ػػي

ووترةكياا عيد ا﵀ يكياا ذا جاّت ج وؤميكف )كما و عركـ) اعتراض .

ْ -كف فػػي الكػػّـ ةػػذؼ معطػػكؼ  ،كالمعيػ  :كمػػا و ػػعركـ كياػػا ذا

جػػاّت ج وؤميػػكف ك وؤميػػكف  ،فةػػذؼ هػػذا لعمػػـ السػػامع  ،كةػ كدره غوػره  :كمػػا
و عركـ ايتعاّ ا وماف ك كةكعل .
ٓ-جعؿ )ما) يافوض )ُ).

فايت ترل كف جعؿ ) كف) معي )لع كؿ) ةوؿ ل فػي مكإػع كاةػد فػي
الورف الكروـ  ،كمػا كػاف ةػد خمسػض ةػكاؿ  ،كةوػؿ ػل لةػؿ م ػكمض ؛ لػذا هػك

ذايوا لػ) كف) التي ما اع فواا غور معي
معي لـ وذ ت كج وص جعمل معي
ن

التككود الذم ج ومكف التخمي عيل في كؿ مكاإع كركدها في الورف الكروـ .
كالظػػاهر ف ) ياػػا) ػػالعت عم ػ

ا اػػا ،ك ف )ج) يافوػػض كةكلػػل تعػػال :

تعسور لما ة ماػا،
نا
كف) جممض مستايعض يرود اا ف تككف
)ىكياىا ً ىذا ىج ٍ
اّت جى يو ٍؤ ًميي ى
كالمعيػ  :كمػػا و ػػعركـ ومػػاياـ ،م :ياػػا ذا جػػاّت ج وؤميػػكف .كج فػػرؽ ػػوف
فت ) ياا) ككسرها مف ةوث صّةاا في الةالتوف ف تككف كما عدها جممػض
مسػػتايعض معسػرة لمػػا ة ماػػا سػػكل ف العػػت وكػػكف عيػػد جعػػؿ ا وػػض المعسػرة كذػػر

ارت اطا ما ة ماا كاياما جممض كاةدة ك سواؽ كاةد.
ُِ-أك :

ُٗ}

ار معايي ) ك) في كتب ةركؼ المعايي هي :

ض ىو ٍكوـ){الكاؼ :
ُ-ال ؾ  :كوكلل تعال ) :ةىاليكا لى ًذٍىيا ىو ٍك نما ٍىك ى ٍع ى

ً
إ و
ّؿ
ِ-ا ااـ  :كوكلل تعال  :ى ع
)كًاكيا ٍىك ًوكا يك ٍـ لى ىعمى يه ندل ٍىك في ى
حم ً و
وف){س ا  }ِْ :كال ؾ مف جاض المتكمـ  ،كا ااـ عم السامع .

)ُ ) الت واف في عراب الورف ُ ّٗٔ/كالدر المصكف ٓ. َُٔ-َُِ/
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ِْ}

ّ-ا اةض  :كوكلل تعال

ً
ً ً
كرا){الدهر :
)كج تيط ٍع م ٍياي ٍـ ذ نما ٍىك ىكعي ن
 :ى

ْ-التخوور  :كوكلل تعال ) :جى وؤ ً
اخ يذ يك يـ المٌلي ًالمك ٍغ ًك ًفي ٍىو ىمايً يك ٍـ ىكلى ًػكف
يى
ً
ً
وف ًم ٍف ٍىك ىس ًط ىما
اف فى ىكعك ىارتيلي ً ٍ
اـ ىع ى ى ًرة ىم ىساك ى
يو ىؤاخ يذ يكـ ً ىما ىعوكدتحيـ اي ٍىو ىم ى
ط ىع ي
تي ٍ ً
ىهمًو يك ٍـ ٍىك ًك ٍس ىكتياي ٍـ ٍىك تى ٍة ًر يور ىرةىى وض){المائدة }ٖٗ :
كف ٍ
طع يم ى
كالعرؽ وف التخوور كا اةض كف لممكمكؼ المخاطىب ف وجمع وف
ال وئوف في ا اةض  ،كلوس لل ذلؾ في التخوور  ،وععؿ ةد ال وئوف كوترؾ

ا خر  ،ف تركاما عكةب ك يذ كـ  ،ككذلؾ ف جمع وياما .
اف لً ى ى ور ىف يو ىكمل ىملي المكلي ً ٌج
)ك ىما ىك ى
ٓ-ت ووف اليكع  :كوكلل تعال  :ى
اب ىك ورًس ىؿ رسكنج فىو ً
ك ٍةنوا ىك ًمف كراّ ًة ىج و
ي
كة ىي ًًإ ٍذيً ًل ىما ىو ى اّ ًيكلي ىعمً ا
ي
ىي
ٍ يٍ
ىى
ٍ
ى
ً
وـ){ال كرل }ُٓ :
ىةك ه
ٔ -معي الكاك  :كوكلل تعال ) :فىويكج لىلي ةى ٍكنج لكونليا لك ىعمكلي ىوتى ىذ كك ير ٍىك
)ك ىك ىذًل ىؾ ى
ىيزٍل ىياهي
ىو ٍخ ى ){طل  }ْْ :وعيي لعمل وتذكر كوخ  ،كةكلل تعال  :ى
ةيرنيا عرًوًا كص كرٍف ىيا ًف ً
ث لىاي ٍـ ًذ ٍك نرا){طل :
ول ًم ىف اٍل ىك ًع ًود لى ىعمكاي ٍـ ىوتكويك ىف ٍىك يو ٍةًد ي
ٍ ىى ى ى
ُُّ} وعيي  :لعماـ وتذكركف كوةدث لاـ ذك ار  ،كةكلل تعال ) :فىاٍلمٍم ًوو ً
ات
ي ى
كيذر .
عذر نا
ًذ ٍك نار {ٓ} يع ٍذ نار ٍىك يي ٍذ نرا){المرسّت  }ٔ-ٓ :وعيي  :نا
ؿ  :كوكلل تعال ) :كىرسٍم ىياه ًلى ًم ىئ ًض ىٍل و
ؼ ٍىك
ٕ -معي
ىٍى ي
)ك ىما ٍىم ير
ىو ًز ي
ود ى
كف){الصافات  }ُْٕ :وعي  :ؿ وزودكف  ،كةكلل تعال  :ى
الس ً ك
ب){اليةؿ  }ٕٕ :وعيي  :ؿ هك ةرب ،
ص ًر ٍىك يه ىك ى ٍة ىر ي
ى
كاعض ًج ىكمى ٍم ً اٍل ى ى
اب ةى ٍك ىس ٍو ًف ٍىك ٍىد ىي ){اليجـ  }ٗ :وعيي  :ؿ دي
اف ةى ى
كةكلل تعال ) :فى ىك ى
ً
كب
ٖ -معي ) ٌج)  :كوكلل تعال ) :لى ٍو ىس لى ىؾ م ىف اي ٍىم ًر ى ٍي هّ ٍىك ىوتي ى
ك
ً
ك
اح
كف){ ؿ عمراف  }ُِٖ :كةكلل تعال ) :ج يج ىي ى
ىعمى ٍو ًا ٍـ ٍىك يو ىعذ ىاي ٍـ فىًإكياي ٍـ ظىال يم ى
وإضن){ال ورة }ِّٔ :
ىعمى ٍو يك ٍـ ًف ى
طمك ٍوتييـ اللي ىساّ ىما لى ٍـ تى ىمس ي
إكٍا لىاي كف فى ًر ى
حكه حف ٍىك تى ٍع ًر ي
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كيكٍا
)كةىاليكٍا يك ي
ٗ-الت عوض ك التعصوؿ ك التوسوـ  :كوكلل تعال  :ى
ً
ًك ً ً
اف ًم ىف
يه ن
وـ ىةيوعنا ىك ىما ىك ى
كدا ٍىك ىي ى
ص ىارل تى ٍاتى يدكٍا ية ٍؿ ى ٍؿ ممضى ٍ ىراه ى
)ُ)
ً
وف){ال ورة }ُّٓ :
اٍل يم ٍ ًرك ى
هذه المعايي جموعاا معايي السواؽ ٌ ،ما ) ك) فود استعممت في
ةمت  :ةاـ
الكّـ ))ةرؼ عطؼ ت رؾ في ا عراب ج في المعي ؛ يكيؾ ذا ى
)ِ)

كهذا هك المراد مف كؿ اهد

عمرك  ،فالععؿ كاةع مف ةدهما))
ود ك
زه
ه
مف كاهد المعايي المذككرة  ،كفوما واتي دراسض معايواا المذككره في عّه :
ُ-ال ؾ كوكلل تعال ) :ةىاليكا لى ًذٍىيا وكما ىك عض وكوـ)  :استي ً
عممىت
ىٍ ن ٍ ى ٍ ى ىٍ
ض ىو ٍكوـ)  ،ك وواعل عم
)و ٍك نما) مف دكف ) ى ٍع ى
) ك) وواع ةدكث الم ث عم ى

)و ٍك نما) عم ةد سكاّ  ،م  :مف دكف تعووف ةدهما ،
ض ىو ٍكوـ) مف دكف ى
) ى ٍع ى
ك ترجوةل  ،كمف دكف ا ارة ل جكاز الجمع وياما ك عدـ جكازه .
ً
إ و
ّؿ
ِ-ا ااـ كوكلل تعال  :ى ع
)كًاكيا ٍىك ًوكا يك ٍـ لى ىعمى يه ندل ٍىك في ى
حم ً و
وف) ةاؿ ك ع ودة )) :مجازه  :كيا لعم هدل عكاٌواكـ يكـ في إّؿ م وف
؛ ك
يف العرب تإع ) ك) في مكإع كاك المكجة)))ّ) ككذلؾ جعماا الاركم
)ْ)

معي الكاك

الكاك))

)ٓ)

كةاؿ ا ف الجكزم )) :مذهب المعسروف كف ) ك) ها هيا معي

)ُ ) ويظػػر  :ايزهوػػض ص ُُٓ َُّ-كرصػػؼ الم ػػايي ص َُِ ُِّ-كالجي ػ الػػدايي
ص ِِٕ ُِّ-كمغيػػي الم وػػب ُ ٕٔ-ُٔ/كال ره ػػاف فػػي عم ػػكـ الو ػػرف ص ُُّٖٖٔ-
كا تواف في عمكـ الورف ص ِّٖ َِْ-كالزوادة كا ةساف في عمكـ الورف ٖ.ٕٔ-ّٔ/

)ِ ) الجي الدايي ص ِِٕ .
)ّ ) مجاز الورف ص ِِٕ.
)ْ ) ايزهوض ص ُُٖ.
)ٓ ) زاد المسور ٔ.ِْْ/
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ا اا ك معي ا ااـ  ،كا ااـ  ،هك خعاّ

كهي عيد غورهـ عم

)ُ)
العراّ )) :ةاؿ المعسركف  :معياه  :عكاكيا
ايمر عم السامع مع العمـ ل ةاؿ ٌ
لعم هدل  ،ك يتـ في إّؿ م وف  ،معي ) ك) معي الكاك عيدهـ  ،ككذلؾ

هك في المعي  ،غور كف العر وض عم غور ذلؾ  ،ج تككف ) ك) ميزلض الكاك

هما ك
الم ك
ٌ ،
عكض  ،كما توكؿ  :ف ئت فخذ در ن
كلكياا تككف في ايمر ي
اةدا ك اذيوف  ،كلوس لل ف واخذ ذّذض  ،كفي ةكؿ مف
اذيوف  ،فمل ف واخذ ك ن
ج و صر العر وض  ،كوجعؿ ) ك) ميزلض الكاك  ،كوجكز لل ف واخذ ذّذض ؛

هما كاذيوف  ،كالمعي في ةكلل تعال :
يكيل في ةكلاـ ميزلض ةكلؾ  :خذ در ن
ً
إّ وؿ حم ً و
وف) كيا لإالكف ك ماتدكف ،
ىع
)كًاكيا ٍىك ًوكا يك ٍـ لى ىعمى يه ندل ٍىك في ى
وإا لإالكف ك ماتدكف  ،كهك وعمـ كف رسكلل الماتدم  ،ك كف غوره
عكاكيكـ ن
الإالكف  ،فايت توكؿ في الكّـ لمرجؿ  :كف ةديا لكاذب  ،فكذ تل تكذونا
غور مك كؼ  ،كهك في الورف كفي كّـ العرب كذور  ،ف وكجل الكّـ ل
ةسف مذاه ل))

كّـ العرب عم

)ِ)

كةاؿ ايخعش )) :فموس هذا يكيل ؾ  ،كلكف هذا في

كيل هك الماتدم))

فػ) ك) في ا وض عم

)ّ)

ا اا مكإكعض يةد ال وئوف عم ةد سكاّ ،

كهذا ظاهر مف المعي كالتودور  ،فود جعماا العراّ فوما تودـ معي  )) :كيا

وإا لإالكف ك ماتدكف)) كجعماا الزجاج
لإالكف ك ماتدكف  ،عكاكيكـ ن
تودور  )) :عكايكا لعم هدل ك في إّؿ م وف  ،ك كيكـ لعم هدل ك

)ُ ) ويظػػر  :الجيػ الػػدايي ص ِِٖ كمغيػػي الم وػػب ُ ُٔ/كال رهػػاف ص ُّٖ كا توػػاف
ص ِّٖ كالزوادة كا ةساف ٖ.ّٔ/
)ِ ) معايي الورف ِ ، ِْٖ/كويظر  :جامع ال واف ِِ. ُُّ-ُُِ/
)ّ ) معايي الورف ص َِٕ .
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)ُ)

إّؿ م وف))

ك
ك)يف المتكمـ كاذؽ مف صدؽ مذه ل ك طّف
فود استعمؿ )
ول الم اهمض  ،كفول

طب  ،كوككف الخطاب استعماؿ ) ك)
مذهب المخا ى
كوع حد مف دب الكّـ ك جمؿ ايسالوب في مخاط ض الخصكـ ك هؿ
تعروض  ،ي

الكعر كالإّؿ .

ً
ً ً
كرا) ةاؿ
)كج تيط ٍع م ٍياي ٍـ ذ نما ٍىك ىكعي ن
ّ-ا اةض كوكلل تعال  :ى
تمر  ،كاكيل ةاؿ :
لةما ك نا
سو كول  )) :عكاف يعوت هذا ةمت  :ج تاكؿ خ ناز ك ن
)كج تي ًط ٍع ًم ٍياي ٍـ ذً نما
ج تاكؿ نوئا مف هذه اي واّ  ،كيظور ذلؾ ةكلل تعال  :ى
)ِ)
ةدا مف هؤجّ))
كرا) م  :ج تطع ن
ٍىك ىكعي ن
ا اا عيد سو كول

كرا) ك  :ها هيا عم
كةاؿ العك رم ٍ ))) :ىك ىكعي ن
ةمت في ا اةض  :جالس الةسف
كتعود في الياي الميع مف الجموع ؛ يكيؾ ذا ى

ودا
ك ا ف سوروف  ،كاف التودور  :جالس ةدهما  ،فإذا يا ةاؿ  :ج تكمـ ز ن

عمر  ،فالتودور  :ج تكمـ ةدهما  ،فاواما كممل كاف ةدهما  ،فوككف
ك نا
مميكعا ميل  ،فكذلؾ في ا وض)) )ّ) فػ)) ك) في الياي يووإض ) ك) في ا اةض
ن
ً
ً ً
كرا) فّ
)كج تيط ٍع م ٍياي ٍـ ذ نما ٍىك ىكعي ن
؛ فوجب اجتياب ايمروف كوكلل تعال  :ى
وجكز فعؿ ةدهما  ،فمك جمع وياما كاف لممياي عيل مرتوف ؛ يف كؿ كاةد
مياما ةدهما))

)ْ )

كةاؿ ا ف الجكزم )) :كترد لإل اةض  ،توكؿ  :جالس

الةسف ك ا ف سوروف  ،م  :جالس ايخوار  ،فإف جالساما ك ةدهما فود

طاعؾ)) )ٓ )كةاؿ ا ف وعوش  :فاذه ) ك) هي التي توع في ا اةض ؛ ك
يف

)ُ ) معايي الورف عكاع ار ل ْ.ُُٗ/
)ِ ) كتاب سو كول ّ. َِٖ/
)ّ ) الت واف في عراب الورف ِ.ّْٖ/
)ْ ) ا تواف في عمكـ الورف ص َِْ.
)ٓ ) يزهض ايعوف ص ِٕ.
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الياي ةد كةع عم الجمع كالتعروؽ  ،كج وجكز طاعض ا ذـ عم اجيعراد كج

طاعض الكعكر عم اجيعراد كج جمعاما)))ُ)كةاؿ ا ف ه اـ )) :ا اةض  :كهي
الكاةعض عد الطمب يةك  :جالس العمماّ ك الزهاد  ،كتعمكـ العول ك اليةك ،
اص ً ٍر لً ية ٍكًـ
عكاذا دخمت ج الياهوض امتيع فعؿ الجموع يةك ةكلل تعال ) :فى ٍ
ً
ً ً
كرا) ذ المعي  :ج تطع ةدهما  ،فاواما فعمل
ىر ى
لؾ ىكج تيط ٍع م ٍياي ٍـ ذ نما ٍىك ىكعي ن

فاك ةدهما)) )ِ ) كةاؿ ا ك ال ركات ف ايي ارم ))ك كما ةكؿ ا﵀ تعال
ً
ً ً
كرا) فّ ةجض لاـ فول ؛ ك
يف ) ك)
اص ً ٍر لً ية ٍكًـ ىر ى
)فى ٍ
لؾ ىكج تيط ٍع م ٍياي ٍـ ذ نما ٍىك ىكعي ن
ئت  ،كما توكؿ في
فواا لإل اةض  ،م  :ةد ةتؾ كؿ كاةد مياما كوؼ
ى
:

ايمر  :جالس الةسف ك ا ف سوروف  ،م  :ةد ةتؾ مجالسض كؿ كاةد
)ّ)

ئت  ،كالميع ميزلض ا اةض))
مياما كوؼ ى
فػ) ك) ذف في معي ا اةض عم ا اا مكإكعض يةد ال وئوف
ْ-التخوور  :كوكلل تعال ) :جى وؤ ً
اخ يذ يك يـ المٌلي ًالمك ٍغ ًك ًفي ٍىو ىمايً يك ٍـ
يى
ً
ً
ً
وف ًم ٍف ٍىك ىس ًط ىما
اف فى ىكعك ىارتيلي ً ٍ
اـ ىع ى ى ًرة ىم ىساك ى
ىكلىػكف يو ىؤاخ يذ يكـ ً ىما ىعوكدتحيـ اي ٍىو ىم ى
ط ىع ي
تي ٍ ً
ىهمًو يك ٍـ ٍىك ًك ٍس ىكتياي ٍـ ٍىك تى ٍة ًر يور ىرةىى وض)
كف ٍ
طع يم ى
كج ك
ؾ كف معي التخوور ما كاف ا مكاف استةصالل مف السواؽ

لك لـ تكف ) ك) مستعممض يةد ال وئوف ك اي واّ .

اف لً ى ى ور ىف يو ىكمل ىملي المكلي ًج
)ك ىما ىك ى
ٓ -ت ووف اليكع  :كوكلل تعال  :ى
اب ىك ورًس ىؿ رسكنج فىو ً
ك ٍةنوا ىك ًمف كراّ ًة ىج و
ي
كة ىي ًًإ ٍذيً ًل ىما ىو ى اّ ًيكلي ىعمً ا
ي
ىي
ٍ يٍ
ىى
ٍ
ى
ً
وـ)
ىةك ه

)ُ ) رح المعصؿ ج ف وعوش ٓ. َِ/
)ِ ) مغيي الم وب ُ.ِٔ/
)ّ ) ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ِ َِ-ُٔ/مسالض ٕٔ .
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كمعي

و
متات مف ككف ) ك) مكإكعض
ت ووف اليكع كالمعي السا ؽ

ةد ال وئوف ك يةد اي واّ

ٔ -معي الكاك كوكلل تعال ) :فىويكج لىلي ةى ٍكنج لكونليا لك ىعمكلي ىوتى ىذ كك ير ٍىك
ىيزٍل ىياه ةيرنيا عرًوًا كص كرٍف ىيا ًف ً
ً
ول ًم ىف اٍل ىك ًع ًود
)ك ىك ىذل ىؾ ى ي ٍ ى ى ى ى
ىو ٍخ ى ) كةكلل تعال  :ى
ث لىاـ ًذ ٍكرا) كةكلل تعال ) :فىاٍلمٍم ًوو ً
ً
ك
ات ًذ ٍك نار {ٓ} يع ٍذ نار ٍىك
ي ى
لى ىعماي ٍـ ىوتكوي ى
كف ٍىك يو ٍةد ي ي ٍ ن
يي ٍذ نرا).

ةاؿ ا ف ةتو ض  ))) :ك) تاتي لم ؾ  ...كر ما كايت معي كاك اليسؽ
كوكلل تعال ) :فىاٍلمٍم ًوو ً
كيذر  ،كةكلل :
عذر نا
ات ًذ ٍك نار {ٓ} يع ٍذ نار ٍىك يي ٍذ نرا) ورود نا
ي ى
ك
كك
ث لىاي ٍـ ًذ ٍك نرا) م  :لعماـ
كف ٍىك يو ٍةًد ي
)ل ىعملي ىوتى ىذ كك ير ٍىك ىو ٍخ ى ) كةكلل ) :لى ىعماي ٍـ ىوتكوي ى
ذكر  ،هذا كمل عيد المعسروف معي كاك اليسؽ)))ُ) كمذؿ
وتوكف كوةدث لاـ نا
)ِ)

هذا ةاؿ ا ف فارس

:

ك) ك) لوست معي الكاك  ،كةد استعممىت في ةكلل تعال
)فىاٍلمٍم ًوو ً
ذكر
ات ًذ ٍك نار يع ٍذ نار ٍىك يي ٍذ نرا) يكيل رود ف وككف المعي )) كف الممووات نا
ي ى
)ّ )
تجمع وف ا عذار كا يذار  ،فتعذر في كةت كتيذر في كةت)) )) م :
)ْ)

كةاؿ ال وإاكم في تعسور ةكلل تعال :

يذر لمم طموف))
عذر لممةووف  ،ك نا
نا
)فىويكج لىلي ةى ٍكنج لكونليا لك ىعمكلي ىوتى ىذ كك ير ٍىك ىو ٍخ ى ) ){طل )) }ْْ :كالتذكر لممتةوؽ
كالخ وض لممتكهـ ؛ لذلؾ ة كدـ ايكؿ  ،م  :ف لـ وتةوؽ صدةكما  ،كلـ وتذ ككر

)ُ ) تاكوػ ػػؿ م ػ ػػكؿ الوػ ػػرف ص َِٗ ، ُِٗ-كويظػ ػػر  :تعسػ ػػور غروػ ػػب الوػ ػػرف لػ ػػل ص
ّٕٓ .
)ِ ) ويظر  :الصاة ي في فول المغض ص ٖٖ. َٗ-
)ّ ) الكجكه كاليظائر لمعسكرم ص ّٕ .
)ْ ) يكار التيزوؿ  ،تعسور ال وإاكم ٓ. ِْٕ/
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 ،فّ ةؿ مف ف وتكهمل فوخ

))

)ُ)

فػ) ك) هيا عم

ف لـ تتةوؽ التذكرة تةووت الخ وض  ،ككذلؾ هي عم

ا اا ؛ ك
يف المعي :

ا اا ويما كردت في

الورف الكروـ .

ٕ -معي ؿ كوكلل تعال ) :كىرسٍم ىياه ًلى ًم ىئ ًض ىٍل و
كف)
ؼ ٍىك ىو ًز ي
ود ى
ىٍى ي
كةكلل تعال ) :كما ىمر الس ً ك
ب) كةكلل
ص ًر ٍىك يه ىك ى ٍة ىر ي
ى
كاعض ًج ىكمى ٍم ً اٍل ى ى
ى ى ٍي
اب ةى ٍك ىس ٍو ًف ٍىك ٍىد ىي )
اف ةى ى
تعال ) :فى ىك ى
الكاك  ،كتككف معي

ةاؿ الخموؿ )) :كوواؿ  ) :ك) تككف معي
) ؿ) كتعسر هذه ) :كىرسٍم ىياه ًلى ًم ىئ ًض ىٍل و
كف) م  :ؿ وزودكف ،
ؼ ٍىك ىو ًز ي
ود ى
ىٍى ي
كمعياه  :كوزودكف)) )ِ) كهذا ما ةاؿ ل صرم خر  ،فود ةاؿ ك ع ودة :
ؾ  ،كهي في مكإع خر  :ؿ وزودكف  ،كفي

))) ك) ها هيا لوس
الورف ) :ةىاليكا س ً
كف){الذاروات  }ِٓ :لوس
اةهر ٍىك ىم ٍجيي ه
ى
)ّ)
فاي في مكإع الكاك التي لممكاجة))

جموعا ،
ؾ ةالكهما
ن

كف) ك  :ها هيا في معي
ةاؿ العراّ ٍ ))) :ىك ىو ًز ي
ود ى
)ْ)
:
ةكلل
ا
م
ك
))
:
ض
ةتو
ف
ا
كةاؿ
التعسور مع صةتل في العر وض))
ك
)ك ٍىر ىسٍم ىياهي
ى
ًلى ًم ىئ ًض ىٍل و
كف) ك
فإف عإاـ وذهب ل كياا معي  :ؿ وزودكف ،
ؼ ٍىك ىو ًز ي
ود ى
)ك ىما ٍىم ير
عم مذهب التدارؾ لكّـ
ى
غمطت فول  ،ككذلؾ ةكلل تعال  :ى
الس ً ك
اب ةى ٍك ىس ٍو ًف ٍىك
اف ةى ى
ص ًر ٍىك يه ىك ى ٍة ىر ي
ى
ب) كةكلل تعال ) :فى ىك ى
كاعض ًج ىكمى ٍم ً اٍل ى ى
ٍىد ىي ) كلوس هذا كما تاكلكا  ،عكاكيما هي معي الكاك في جموع هذه
ؿ  ،كذلؾ في

المكاإع  :ك رسمياه ل

مئض لؼ كوزودكف  ،كما مر الساعض ٌج كمم

)ُ ) يكار التيزوؿ  ،تعسور ال وإاكم ْ.ِٖ/
)ِ ) العوف ص ْٓ .
)ّ ) مجاز الورف ص ِّٗ.َِْ-
)ْ ) معايي الورف ِ.ِٕٓ/
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ال صر كهك ةرب  ،فكاف ةاب ةكسوف ك دي ))

)ُ)

كمذؿ هذا ةاؿ ا ف فارس

)ِ)

كف) ووكؿ  :كايكا كذلؾ عيدكـ))
كةاؿ ايخعش ٍ ))) :ىك ىو ًز ي
ود ى
) ك) معي ) ؿ) كالكاك مذهب يس ل اليةاة ل الككفووف  ،ك اع كف
)ّ)

كجعؿ

ال صرووف ميعكه  ،فود ركد الم رد هذا المذهب وكلل )) :فا كما ةكؿ ا﵀ عز
كجؿ ) :كىرسٍم ىياه ًلى ًم ىئ ًض ىٍل و
كف) ك
ةكما مف اليةكووف )وعيي
ؼ ٍىك ىو ًز ي
ود ى
ىٍى ي
فإف ن
الككفووف) وجعمكف ) ك) في هذا المكإع مزلض ) ؿ)  ،كهذا فاسد عيديا مف
كجاوف  ،ةدهما  :كف ) ك) لك كةعت في هذا المكإع مكةع ) ؿ) لجاز ف

عمر  ،كما
ودا ك نا
توع في غور هذا المكإع ،
ت زن
ككيت توكؿ  :إر ي
ى
عمر  ،عم غور ال ؾ  ،كلكف عم معي ) ؿ) فاذا مردكد
ودا ك نا
ت زن
إر ي
عيد جموعاـ  ،كالكجل ا خر  :كف ) ؿ) ج تاتي في الكاجب في كّـ كاةد
ٌج لإلإراب عد غمط ك يسواف ؛ كهذا ميعي مف ا﵀ عز كجؿ))

)ْ)

كةاؿ الزجاج في تعسور ا وض يعساا )) :كةاؿ ةكـ  :معياه معي الكاك

 ،ك) ك) ج تككف معي الكاك ؛ ك
يف الكاك معياها اججتماع  ،كلوس فواا دلوؿ
عم

كف ةد ال وئوف ة ؿ ا خر  ،ك) ك) معياها فراد وئوف ك
كةاؿ اليةاس )) :كةكؿ العراّ كياا معي

واّ))

)ٓ)

) ؿ) كةكؿ غوره كياا

معي الكاك  ،ك يكل ج وص هذاف الوكجف ؛ ك
يف ) ؿ) لوس هذا مف مكاإعاا

؛ يكياا لإلإراب مف ايكؿ  ،كا وجاب لما عده  ،كتعال ا﵀ جؿ كعز عف
)ُ ) تاكوػ ػػؿ م ػ ػػكؿ الوػ ػػرف ص َِٗ ، ُِٗ-كويظػ ػػر  :تعسػ ػػور غروػ ػػب الوػ ػػرف لػ ػػل ص
ّٕٓ .

)ِ ) ويظر  :الصاة ي في فول المغض ص ٖٖ. َٗ-
)ّ ) معايي الورف صِّٕ .
)ْ ) الموتإب تةووؽ هركف ّ ، َّٓ-َّْ/كتةووؽ دوع المجمد الذايي ص ُِٓ.
)ٓ ) معايي الورف عكاع ار ل ْ. ِّٔ/
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ذلؾ  ،ك الخركج مف يّ ل

يّ  ،كلوس هذا مكإع ذلؾ  ،كالكاك

 ،كلك جاز ذلؾ لكاف  :ك رسمياه ل

كذر مف مئض لؼ  ،خصر  ،كفي ا وض

معياها خّؼ معي ) ك) فمك كايت ةداهما معي ايخرل ل طمت المعايي
ةكجف سكل هذوف  ،ةدهما كف المعي  :ك رسمياه ل جماعض  ،لك روتمكهـ

لومتـ  :هـ مئض لؼ ك كذر  ،عكاكيما خكطب الع اد عم ما وعرفكف  ،كالوكؿ
عمرك  ،ك يت تعرؼ مف جاّؾ مياما ،
ود ك
ا خر  ،كما توكؿ  :جاّيي ز ه
ه
امت عم
ٌج كيؾ
ى
مرل الياظر  ،م  :ذا رها الرائي  ،ةاؿ  :هي مئض لؼ ك كذر ،
طب))
المخا ى

كالغرض الكصؼ الكذرة))

)ُ )

كةاؿ الزمخ رم  ))) :ك وزودكف) في

)ِ)

كفي ذلؾ ةاؿ ايي ارم )) :كذهب الككفوكف ل

الكاك ك معي ) ؿ) كذهب ال صروكف ل

كف ) ك) تككف معي

كياا ج تككف معي الكاك كج معي

) ؿ) كما الككفوكف فاةتجكا اف ةالكا  :كيما ةميا ذلؾ ؛ يكيل ةد جاّ ذلؾ كذور
في كتاب ا﵀ تعال ككّـ العرب  ،ةاؿ ا﵀ تعال ) :كىرسٍم ىياه ًلى ًم ىئ ًض ىٍل و
ؼ
ىٍى ي
كف) فووؿ في التعسور  :كياا معي ) ؿ) م  :ؿ وزودكف  ،كةوؿ :
ٍىك ىو ًز ي
ود ى
لؾ ىكج
اص ً ٍر لً ية ٍكًـ ىر ى
كياا معي الكاك  ،م  :كوزودكف  ...كةاؿ تعال ) :فى ٍ
ً
ً ً
ككعكر  ،ك كما ال صروكف
نا
كرا){الدهر  }ِْ :م :
تيط ٍع م ٍياي ٍـ ذ نما ٍىك ىكعي ن
فاةتجكا اف ةالكا  :ايصؿ في ) ك) ف تككف يةد ال وئوف عم
خّؼ الكاك ك) ؿ) ؛ ك
يف الكاك معياها الجمع وف

ا ااـ

وئوف ك) ؿ) معياها

ودؿ
ا إراب  ،ككّهما مخالؼ لمعي ) ك) كايصؿ في كؿ ةرؼ ف ج ٌ
تمسكيا
ٌج عم ما كإع لل  ،كج ود ٌؿ عم معي ةرؼ خر ؛ فيةف ٌ
تمسؾ ايصؿ استغي عف ةامض الدلوؿ ؛ كمف عدؿ عف
ايصؿ ؛ كمف ٌ
)ُ ) عراب الورف ص ّٖٓ .
)ِ ) الك اؼ ْ. َٔ/
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ايصؿ وي مرتىاىنيا إةامض الدلوؿ  ،كج دلوؿ لاـ ودؿ عم صةض ما ادعكه ،
)ك ٍىر ىسٍم ىياهي
ك كما الجكاب عف كممات الككفووف  ،كما اةتجاجاـ وكلل تعال  :ى
ًلى ًم ىئ ًض ىٍل و
كف) فّ ةجض لاـ فول  ،كذلؾ مف كجاوف  ،ةدهما :
ؼ ٍىك ىو ًز ي
ود ى
وودرهـ  :مئض
ف تككف لمتخوور  ،كالمعي  :كياـ ذا رهـ الرائي تةوكر في ف ٌ
لؼ  ،ك وزودكف عم ذلؾ  ،كالكجل الذايي  :ف تككف معي ال ؾ ،
كالمعي  :كف الرائي ذا رهـ ك
ؾ في عدتاـ لكذرتاـ  ،م  :كف ةالاـ ةاؿ
مف و ؾ في عدتاـ لكذرتاـ  ،فال ؾ ورجع ل الرائي  ،ج ل الةؽ تعال

الكي ًار){ال ورة  }ُٕٓ :صوغض

ىص ى ىريه ٍـ ىعمى
 ،كما ةاؿ ا﵀ تعال ) :فى ىمآ ٍ
التعجب  ،كالتعجب ورجع ل المخاط وف ج ل ا﵀ تعال

 ،م  :ةالاـ
)ُ)

ةاؿ مف يوتى ىعجكب ميل ؛ ك
ةؽ ا﵀ ج تتةوؽ))
يف ةوووض التعجب في ٌ
ً
كب
ٖ -معي ) ٌج)  :كوكلل تعال ) :لى ٍو ىس لى ىؾ م ىف اي ٍىم ًر ى ٍي هّ ٍىك ىوتي ى
ك
عمى ٍو ًاـ ىك وع كذ اـ فىًإكياـ ى ً
طمك ٍوتييـ
اح ىعمى ٍو يك ٍـ ًف ى
كف) كةكلل تعال ) :ج يج ىي ى
ظال يم ى
ى ٍ ٍ ي ى ى يٍ يٍ
وإضن)
اللي ىساّ ىما لى ٍـ تى ىمس ي
إكٍا لىاي كف فى ًر ى
حكه حف ٍىك تى ٍع ًر ي
ةمػػت فػػي ةػػث ل ػي تةػػت عي ػكاف  :يكاصػػب الععػػؿ المإػػارع ))وتإ ػ

ممػ ػػا توػ ػػدـ كف ) ك) ج ويصػ ػػب عػ ػػدها الععػ ػػؿ المإػ ػػارع ٌج ذا كايػ ػػت معي ػ ػ
)ِ)
ةمت اذا هيػاؾ يككػد كف ) ك) كغورهػا ج تيصػب
)ةت ) ك ) ٌج ف))) كةد ي
المإ ػػارع معظا ػػا  ،كج إإ ػػمار ) ف) ع ػػدها  ،عكاكيم ػػا تيصػ ػ ل ػػالمعي ال ػػذم
ويت
تةممل  ،ك كف ةرب المعايي الياص ض لواا هذاف المعيواف  ،كمع ذلؾ فود ي
هي ػػاؾ كف ) ك) الياصػ ػ ض لمعع ػػؿ المإ ػػارع ة ػػد ج ػػاّت عمػ ػ

ا ا ػػا كفوم ػػا و ػػاتي

عػػض مػػا ةمتػػل )) :كمػػف مكاإػػع كركدهػػا فػػي الو ػراف الك ػروـ ةكلػػل تعػػال ) :
ً
ً
كً
ً
ػؾ ًمػ ىػف
وف {ُِٕ} لىػ ٍػو ىس لىػ ى
وف ىكعىػ يػركٍا ٍىك ىو ٍك ًػػتىاي ٍـ فىىو ىيوميػكٍا ىخػػآئ ً ى
ػع طى ىرفنػػا لمػ ىػف الػػذ ى
ل ىو ٍوطىػ ى
)ُ ) ا يصاؼ في مسائؿ الخّؼ ِ َِ-ُٔ/مسالض ٕٔ .
)ِ ) دراسات في اليةك الوريي ص ِٔ .
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ً
ك
ً
كف){ ؿ عمػراف -ُِٕ :
ػي هّ ٍىك ىوتي ى
ػكب ىعمى ٍػو ًا ٍـ ٍىك يو ىعػذ ىاي ٍـ فىػًإكياي ٍـ ظىػال يم ى
اي ٍىمػر ى ٍ
ػكب) كجاػ ػػاف ٍ :ف ػ ػػئت جعمتػ ػػل
ُِٖ} ،كفػ ػػي يصػ ػػب المإػ ػػارع فػ ػػي ) ك وتػ ػ ى
كً
وف ىكعىػ يػركٍا ٍىك ىو ٍك ًػػتىاي ٍـ)  ،عكا ٍف
ػع ى
معطكفنػػا عم ػ ةكلػػل تعػػال ) :لً ىو ٍو ى
ط ىرفنػػا لمػ ىػف الػػذ ى
طػ ى
ئت جعمت يص ل عم مذهب )ةت ) معي  :ةت وتكب عمواـ ك معيػ :
وتكب عمواـ)ُ).
ٌج ٍف
ى
ك
حػكه حف ٍىك
اح ىعمى ٍو يك ٍـ ًف طىمك ٍوتييـ اللي ىساّ ىمػا لى ٍػـ تى ىمس ي
كةكؿ ا﵀ تعال ) :ج يج ىي ى
وإ ػضن) [ال وػرة .]ِّٔ :ةػػاؿ ػػك ةوػػاف ))) :ك) عم ػ ا اػػا مػػف
إػكٍا لىايػ كػف فى ًر ى
تى ٍع ًر ي

ككياا تاتي يةد ال وئوف ك اي واّ  ،كالععؿ عدها معطكؼ عم )تمسكهف)

 ،فاػ ػػك مجػ ػػزكـ  ،ك معطػ ػػكؼ عم ػ ػ مصػ ػػدر متػ ػػكهـ  ،فاػ ػػك ميصػ ػػكب عم ػ ػ

إػػمار ) ٍف) عػػد ) ك) معي ػ ) ٌج) كالتوػػدور :مػػا لػػـ تمسػػكهف ٌج ف تعرإ ػكا
لاػ ػػف فروإػ ػػض ،ك معطػ ػػكؼ عم ػ ػ جممػ ػػض مةذكفػ ػػض كالتوػ ػػدور :فرإػ ػػتـ ك لػ ػػـ
تعرإكا)))ِ).

ػاؿ الك ًػذوف ىكعىػركٍا لًرس ًػم ًاـ لىيي ٍخ ًرجكي ػ يكـ لمػف ىر ً
إ ىػيآ ٍىك
)كةى ى
ى
ٍ ٍ
ى ي يي ٍ
كةكؿ ا﵀ تعال  :ى
كد كف ًفي ًممكتًىيػا) [ ػراهوـ ]ُّ :ةػاؿ الع ٌػراّ )) :فوكػكف معيػاه معيػ )ةتػ ) ،
لىتى يع ي
ك ) ٌج) ٌج ٌيا ػػا ج ػػاّت ة ػػرؼ يس ػػؽ)))ّ) كة ػػاؿ ػػك ةو ػػاف)) :ك) ك) ية ػػد
ايمروف  :ةسمكا عم

كيل ج د مف خػراجاـ  ،ك عػكدهـ فػي ممٌػتاـ  ،كػاياـ
)ْ) )ٓ)

لوككي كف ةد هذوف)) ))
ةالكا:
ى

)ُ ) ويظ ػػر :مع ػػايي الو ػػرف لمعػ ػراّ ُ ُٔٓ/كمع ػػايي الو ػػرف عكاع ار ػػل لمزج ػػاج ُ، ّّٔ/
كال واف في غروب عراب الوراف ُ ،ُِِ /كالدر المصكف ّ.ِّٗ -ُّٗ /

)ِ ) ويظر :رح الرإي عمػ الكافوػض ْ ْٓ /كال ةػر المةػوط ِ ،ّٔٗ /كالػدر المصػكف
ِ.ْٖٕ /

)ّ ) معايي الورف لمعراّ.ٓ /ِ ،

)ْ ) ال ةر المةوط ٓ ،ِٓٔ /كويظر :الدر المصكف ٕٓٔ /
)ٓ ) دراسات في اليةك الوريي ص ٗٓ. ِٔ-
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فػ ػػ) ك) عي ػػد التةوو ػػؽ ل ػػـ وت ػ ك
ػات لا ػػا يص ػػب المإ ػػارع ٌج جس ػػتعمالاا

عاطعض يةد ال وئوف

ٗ -الت ع ػػوض

ص ىارل تى ٍاتى يدكٍا
يه ن
كدا ٍىك ىي ى
كمػػف الكاإ ػ

كيػ ػكٍا
)كةى ػػاليكٍا يك ي
ك التعص ػػوؿ ك التوس ػػوـ كوكل ػػل تع ػػال  :ى
ً
اهوـ ةيًوعنا كما ىك ً
ً
ًك
وف)
اف م ىف اٍل يم ٍ ًرك ى
ية ٍؿ ى ٍؿ ممضى ً ٍ ىر ى ى ى ى ى
كف هػػذه المعػػايي الذّذػػض كالمعػػايي السػػا وض التػػي ةومػػت

فواػا  ،كال ػػؾ كالتخووػر كا اةػػض كالتوروػب كالتعصػػوؿ عػد ا جمػػاؿ كا إػراب

كمطمػػؽ الجمػػع كاجسػػتذياّ كالت عػػوض كال ػػرط  ،هػػي جموعاػػا متاتوػػض مػػف كياػػا
تسػػتعمؿ يةػػد ال ػػوئوف ك اي ػػواّ  ،كهػػذا مػػا صػ كػرح ػػل اليةػػاة يعسػػاـ  ،ةػػاؿ

ا ف وعوش )) :ةد توػدـ الوػكؿ  :كف ال ػاب فػي ) ك) ف تكػكف يةػد ال ػوئوف ك

اي ػػواّ فػػي الخ ػػر كغوػره)) )ُ) كةػػاؿ الرإػػي )) :كوي غػػي ف يعػػرؼ كف ج ػكاز
الجمع ػوف ايمػروف فػي يةػك  :تعمكػـ العوػل ك اليةػك  ،لػـ يوعاػـ مػف مػف ) كمػا)
ك ) ك) ػؿ لوسػػتا ٌج يةػػد ال ػوئوف فػػي كػػؿ مكإػع  ،عكاكيمػػا اسػػتعودت ا اةػػض

ممػػا ة ػػؿ العاطعػػض كمػػا عػػدها ؛ ك
يف تعمػػـ العمػػـ خوػػر  ،كزوػػادة الخوػػر خوػػر ،

فدجلػػض ) ك) ك) كمػػا) فػػي اي اةػػض  ،كالتخووػػر  ،كال ػػؾ  ،كا اػػاـ  ،كالتعصػػوؿ

عم معي ةػد ال ػوئوف ك اي ػواّ عمػ السػكاّ  ،كهػذه المعػايي تيعػرض فػي
يخػػر  ،فال ػػؾ مػػف ة ػػؿ
الكػػّـ ج مػػف ة ػػؿ ) ك) ك) كمػػا)  ،ػػؿ مػػف ة ػػؿ ػػواّ ى
جاػػؿ المػػتكمـ كعػػدـ ةصػػده لػ التعصػػوؿ  ،ك ا اػػاـ  ،كالتعصػػوؿ مػػف ةوػػث

ةصػػػده ل ػ ػ ذلػػػؾ  ،كا اةػػػض مػػػف ةوػػػث ك ػػكف الجم ػػع وةصػ ػػؿ ػػل فإػ ػػومض ،
كالتخووػػر مػػف ةوػػث ج وةصػػؿ ػػل ذلػػؾ))

)ِ)

كةػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ )) :التةووػػؽ كف

) ك) مكإػػكعض يةػػد ال ػػوئوف ك اي ػػواّ كهػػك الػػذم ووكلػػل المتوػػدمكف  ،كةػػد

)ُ ) رح المعصؿ ٓ. ُٗ/

)ِ ) رح كافوض ا ف الةاجب لمرإي ْ. ِّْ/
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تخػػرج ل ػ معي ػ ) ػػؿ) عكال ػ معي ػ ال ػكاك  ،ك كمػػا ووػػض المعػػايي فمسػػتعادة مػػف

غورها))

)ُ)

فاذه المعايي كغورها فموست معايي ك  ،ؿ هي معايي السواؽ  ،ك

هي مستعادة مف الورائف كما ةالكا كايةرؼ المع رة عف هذه المعايي كػ) ؿ)
كالكاك  ،ك) ٌج) ك)ةت ) هي مما توار ت في تراكوب مع ك في العائدة ،

فوظف الإعوؼ العمـ المغض كياما معياها  ،كهي لوست معياها دجلض عدـ
ةصكؿ هذه العائدة في تراكوب خرل .

ُّ-البا  :ذكر اليةاة كف المعي

ايصمي لم اّ هك ا لصاؽ ،

يخر غور معي ا لصاؽ كهي  :الس وض ك التعموؿ
كزعمكا كياا تاتي لمعاف ى
 ،كالزوادة لمتككود  ،كالت عوض معي )مف)  ،كالمجاكزة معي )عف) ،
كالظرفوض معي

)في)  ،كالتعدوض  ،كالمصاة ض معي

كالموا مض كالعكض  ،كاجستعّّ معي

)مع) كالتعجب ،

)عم )  ،كالغاوض معي

)ل ) ،

كاجستعايض  ،ك معي الّـ  ،ك معي ً
)مف) )ِ)كفوما واتي دراسض ل كاهد هذا
المعايي المختموض .
كس
يم ى
تعال

ىكالمٌلي

اؿ
)كًا ٍذ ةى ى
ُ-جعؿ ال اّ معي الس وض ك التعموؿ  :كوكلل تعال  :ى ع
لًوى ٍك ًم ًل ىوا ةى ٍكًـ ًكي يك ٍـ ظىمى ٍمتي ٍـ ىيعي ىس يك ٍـ ًاتل ىخ ًاذ يك يـ اٍل ًع ٍج ىؿ){ال ورة  }ْٓ :كةكلل
كً
ً
 ) :ىك ىد ً
ىخ ىذ يه يـ المٌلي ً يذييكً ًا ٍـ
وف ًمف ةىٍ مً ًا ٍـ ىك كذيكٍا ً ىآواتًىيا فىا ى
ٍب ًؿ ف ٍرىع ٍك ىف ىكالذ ى
ود اٍل ًعوى ً
اب){ ؿ عمراف }ُُ :
ى ًد ي

)ُ ) مغيي الم وب ُ ٕٔ/كويظر ا تواف ص ِّٗ كالكموات لمكعكم ص ُٖٔ.ُُٕ-

)ِ ) ويظر  :الصاة ي في فول المغض ص ٔٔ َٕ-كايزهوض ص ِْٗ كرصػؼ الم ػايي
ص َِِ ِِٖ-كالجي الدايي ص ّٔ ٓٔ-كمغيي الم وػب ُُُُ-َُُ/كال رهػاف
ّّٖ ّٖٔ-كا تو ػ ػ ػ ػػاف ص ِِْ ِّْ-كهم ػ ػ ػ ػػع الاكام ػ ػ ػ ػػع ِ ِّْ-ُْٔ/كالزو ػ ػ ػ ػػادة

كا ةساف ٖٕٔ-ّٕ/
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ةوؿ في ال اهد الذايي )) :كال اّ في ) ً يذييكً ًا ٍـ) وجكز ف تككف
لمس وض  ،م  :خذهـ س ب ما اجترمكا  ،ك ف تككف لمةاؿ  ،م  :خذهـ
ممت سوف الذيكب غور تائ وف))
كج معي

)ُ)

لموكؿ جكاز مجوئاا لمعي

الس وض ك الةالوض ك

المصاة ض  ،كغورها مف المعايي التي ةومت فواا ؛ يكياا كاةدة مف ةوث كياا
جموعاا ج تمذؿ المعي الةوووي لم اّ  ،ؿ هي مف لكازـ صؿ معياها ،ك يت

ترل كف جموع المعايي التي ذكرت لم اّ متاتوض مف فادتاا لمعي ا لصاؽ

الذم يوع حد ةرب المعايي لواا .
كةد ذكر الدكتكر فاإؿ السامرائي كف التعموؿ يوؤكدل الّـ  ،ك)في)
ً
ك)مف) كال اّ  ،كوكلل تعال ) :كلىاـ ع ىذ ه ً
ً
كف){ال ورة :
ى ي ى
وـ ً ىما ىك يايكا ىو ٍكذي ى
اب ىل ه
ً
ك
ك
كف){ال ورة }ٖٖ :
َُ} كةكلل تعال ) :ى ؿ ل ىع ىياي يـ المل ً يك ٍع ًرًه ٍـ فى ىوموّن كما يو ٍؤ ًميي ى
كالةوووض كف ال اّ لإللصاؽ  ،كما فادتاا لمتعموؿ فاك م ٍّ
تات مف جاتوف  :مف
ا لصاؽ الذم ومذؿ صؿ معياها  ،كالسواؽ  ،كالدكتكر العاإؿ وؤكد ذلؾ

عيدما ووكؿ  )) :كف التعموؿ ال اّ كيما هك موا ؿ يّ ةصؿ  ،توكؿ عاة تل

ذي ل  ،فالعواب موا ؿ الذيب الذم اةترفل صاة ل  ،كهك كاكيل عكض عيل ك
ذمف لل جرل عمول س ل ةاؿ تعال ) :ى ؿ لك ىع ىياي يـ المكل ً يك ٍع ًرًه ٍـ) فالمعيض موا ؿ
ً
الكعر  ،كةاؿ تعال ) :كلىاـ ع ىذ ه ً
كف) فالعذاب موا ؿ
ى ي ى
وـ ً ىما ىك يايكا ىو ٍكذي ى
اب ىل ه
)ِ)
كذ اـ))
كهذه الموا مض التي ذكرها تعيي ا لصاؽ  ،كا لصاؽ ووتإي تعمؽ

يّ يّ كارت اطل ل  ،كهك لصاؽ المعيض كعرهـ  ،عكالصاؽ العذاب
كذ اـ  ،فالتعموؿ مف لكازـ معي ا لصاؽ ةت مكف اختّؽ معي التعموؿ
)ُ ) الدر المصكف ّ.َْ/
)ِ ) معايي اليةك ّ. ٕٕ-ٕٔ/
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الوكؿ زوادة ال اّ في ةكلل

مذّ عم
لم اّ في كؿ معايواا  ،فود جمعكا ن
ودا){اليساّ  }ٕٗ :كمف الكاإ كف ال اّ فادت
))ك ىكعى ًالمٌ ًل ى ًا ن
تعال  :ى
لصاؽ فعؿ الكعاوض ا﵀  ،م  :تعمواا ل س ةايل  ،م  :المراد كف الكعاوض ج

تةصؿ ٌج ل  ،فوككف ا﵀ عز كجؿ س نا لتةوؽ معياها .
ِ-الزوادة لمتككود  :كؿ اّ ةوؿ اكياا زائدة لمتككود كيما هي

مستعممض في الةوووض لمعي ا لصاؽ كلوس لمتككود  ،كمف مكاإع ال اّ
)ك ىكعى ًالمٌ ًل
الزائدة التي ذكركها دخكلاا عم العاعؿ كوكلل تعال  :ى
ودا){اليساّ  }ٕٗ :كمف المعمكـ كف اليةاة ةالكا اذه الزوادة ؛ ك
يف العاعؿ
ى ًا ن
عدكا هذا الةرؼ
نا
فكعا فإذا جاّ
مجركر ةرؼ الجر ٌ
عيدهـ ج وككف ٌج مر ن

ائدا كال اهد المذككر  ،فال اّ هيا في الةوووض زائدة مف الياةوض اليةكوض
زن
)ك ىكعى
كلوست زائدة مف الياةوض المعيكوض  ،ةاؿ الراغب )) :كةكلل تعال  :ى
ً
ك
وف
ودا) فووؿ  :كع ا﵀
ن
ًالمٌ ًل ى ًا ن
)ك ىكعى الملي اٍل يم ٍؤ ًمي ى
اودا يةك ةكلل تعال  :ى
اؿ){ايةزاب  }ِٓ :ال اّ زاذدة  ،كلك كاف ذلؾ كما ةوؿ لص ك ف وواؿ :
اٍل ًوتى ى
كع ا﵀ المؤميوف الوتاؿ  ،كذلؾ غور سائ ، ،عكاكيما وجيّ ذلؾ ةوث يوذكر

عده ميصكب في مكإع الةاؿ كما تودـ ذكره  ...كمعياه  :اكتؼ ا﵀
ؾ ه ًادوا كىي ً
ً
ص نورا){العرةاف }ُّ :
ن
اودا  ،كعم هذا ةكلل تعال  ) :ىك ىكعى ىرل ى ى ن ى
كةكلل تعال ) :ك ىكعى ًالمٌ ًل كلًوًا ك ىكعى ًالمٌ ًل ىي ً
ص نورا){اليساّ  }ْٓ :كةكلل
ى ى
ى
)ُ)
تعال ) :ىكلىـ و ٍك ً
ود){فصمت  ))}ّٓ :كهذا
ؼ ً ىر ى
لؾ ىيكلي ىعمى يك لؿ ى ٍي وّ ى ًا ه
ىٍ ى
ما وكيل الزرك ي عم الرغـ مف يكل دخماا في اب الةركؼ الزائدة فواؿ :
ودا)فػ)ا﵀)  ...كال اّ
)ك ىكعى ًالمٌ ًل ى ًا ن
))كةد تاتي زائدة  ...يةك ةكلل تعال  :ى
زائدة  ،دخمت لتاكود اجتصاؿ  ،م  :لتاكود دة ارت اط الععؿ العاعؿ ؛ ك
يف
الععؿ وطمب فاعمل ج د ميل  ،كال اّ تكصؿ ايكؿ ل الذايي  ،ك
فكاف الععؿ
)ُ ) المعردات في غروب الورف ص ٕٔ.
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اتصاج  ،ةاؿ ا ف ال جرم  :فعمكا ذلؾ ك
اف
وصؿ ل العاعؿ  ،كزادتل ال اّ
ن
الكعاوض مف ا﵀ لوست كالكعاوض مف غوره في عظـ الميزلض فإكعؼ لعظاا

لوإاعؼ معياها  ،كةوؿ  :دخمت ال اّ لتدؿ عم المعي ؛ ك
يف المعي :

اكتعكا ا﵀))

)ُ)

فإذا كايت ال اّ ةد كدت كؿ هذا المعي فكوؼ وص عدها

زائدة ؟!

حؾ
)ك ىما ىر ى
كةالكا زوادة ال اّ في خ ر )ما) ك)لوس) كوكلل تعال  :ى
ظ و
ّـ لٍم ىع ً ًود){فصمت  }ْٔ :فود استعمؿ ال اّ ليع ا لصاؽ الظمـ  ،كلك
ًى

يعي

ظّما لمع ود  ،لةذؼ معاا معي
ةذؼ ال اّ  ،كةوؿ  :كما ر ؾ
ن
ا لصاؽ الظمـ  ،كة ٌؿ مةمٌل معي استوعاب اليعي لمظمـ كا تمالل عمول ،
:

عدكها زائدة لمتككود في ةكلل تعال
كتتإ هذه الوإوض في ال اّ التي ٌ
)ىلى ٍوس المكل ً ىك و
اؼ ىع ٍ ىدهي) فود استعمؿ ال اّ في هذه ا وض لمعي ا لصاؽ ؛
ي
ى
لتد ٌؿ اذا المعي عم ةرب كعاوتل مف ع ده كاتصالاا ل  ،كلك ةذؼ ال اّ

كف

كافوا ع ده  ،لغا ت هذه الدجلض  ،كدلٌت ا وض عم
كةوؿ  :لوس ا﵀ ن
اجستعااـ ا يكارم ةد استكعب كعاوض ا﵀ لع ده كا تمؿ عمواا  ،ك
فكاف ا وض
استعماؿ ال اّ تيعد خطانا لمف ك
ظف كف كعاوض ا﵀ عودة عف ع ده ل عد ذاتل
ك
ككاف ا وض ةذؼ ال اّ تيع حد
عيا ؛ فاستعممت ال اّ لتدؿ عم ةر اا ميل ،

مكجاض لمف ظف كف كعاوض ا﵀ مةدكدة كإووض  ،كا يساف غالنا ما ح
وظف عد
ا﵀ عيل ؛ لذلؾ كاف الغالب في خ ر )ما) ك)لوس) ارت اطاا ال اّ .

ككذلؾ ةاؿ ال اّ التي ةالكا زوادتاا في خ ر ) كف) في ةكلل تعال
ؽ الس ً
)ىكلىـ وركا ك ك كً
ض ىكلى ٍـ ىو ٍع ىي ً ىخٍم ًو ًا كف ًوى ًاد ور ىعمى
اير ى
كم ىاكات ىك ٍ
ىف الملى الذم ىخمى ى ى
ى ٍ ىى ٍ
ىف يو ٍةوً ىي اٍل ىم ٍكتى ى مى ًكيلي ىعمى يك لؿ ى ٍي وّ ةىًد هور){ايةواؼ  }ّّ :فاستعمؿ
ٍ

:

ال اّ لوعي ةرب ا﵀ مف ةدرتل عم

ةواّ المكت  ،ك
فكاف ا وض مكجاض لمف

)ُ ) ال رهاف ص ّّٖ.
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ظف عدها  ،كلك ةذفت لدلت ا وض عم
ٌ
كتككف ةويئذ مكجاض لمف ظف كياا مةدكدة .

مكؿ هذه الودرة ككسع دائرتاا

)كجى تيٍمويكٍا ًاى ٍوًدو يك ٍـ ًلى التك ٍامي ىك ًض)
كةالكا زوادة ال اّ في ةكلل تعال  :ى
ةاؿ الةم ي )) :في هذه ال اّ ذّذض كجل  :كياا زائدة في المععكؿ ل ؛ ك
يف

) لو ) وتعدل يعسل  ...الذايي  :كياا متعموض الععؿ غور زائدة  ،كالمععكؿ

مةذكؼ  ،تودوره  :كج تموكا يعسكـ اودوكـ  ،كوككف معياها الس ب ...

فوع كدل تعدوتل  ،فوككف
الذالث  :ف وإ كمف ) لو ) معي ما وتعدل ال اّ ي
المععكؿ ل في الةوووض هك المجركر ال اّ  ،تودوره  :كج تعإكا اودوكـ ل
التامكض  ...كوككف ةد عكر ايودم عف اييعس ؛ ك
يف اا ال طش
كالةركض)))ُ)))كالصةو

كف معياه  :ج تموكا يعسكـ اودوكـ ل التامكض ،

كةصدا ل العمكـ ؛ فإكيل ج وجكز لواّ
ٌج كيل ةذؼ المععكؿ استغياّ عيل ،
ن
)ِ)
يعساـ كج غورهـ ل التامكض))

)ك ى ىج ىرةن
كةالكا زوادتاا في المععكؿ ل كما ةالكا في ةكلل تعال  :ى
ً ل ًً
تى ٍخ يريج ًمف طي ً
وف) كالتودور عيدهـ  :تي ت
كر ىس ٍو ىياّ تىيي ي
ت ًال حد ٍه ًف ىكص ٍ و ،أكم ى
الدهف  ،كهذا الوكؿ مردكد ك
ت في الةوووض لوس )الدهف)
يف مععكؿ تىي ي
ى
ات ك ذمرها كفول الدهف  ،كهك زوت الزوتكف  ،ةاؿ
كالمعي تي ت الي ى
الزجاج )) :تي ت كفواا دهف كمعاا دهف  ،كما توكؿ  :جاّيي زود السوؼ ،

ركد الراغب الوكؿ

)ّ )
استيادا ل
ترود  :جاّيي كمعل السوؼ)) ك ن
الدهف  ،كلوس ذلؾ الموصكد  ،ؿ
الزوادة فواؿ )) :ةوؿ معياه  :تي ت
ى

هذا المعي

ات كمعل الدهف  ،م  :كالدهف فول مكجكد الوكة))
الموصكد كياا تي ت الي ى

) ْ)

)ُ ) الدر المصكف ُ ُُّ-َُّ/كويظر  :الت واف ُ.َُّ/
)ِ ) المعردات في غروب الورف ص ٕٔ.
)ّ ) معايي الورف عكاع ار ل ْ. َُ/

)ْ ) المعردات في غروب الورف ص ٕٓ. ٕٔ-
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ت ًال حد ٍه ًف) عت
كةاؿ ال ككايي )) :كةر الجماكر )تىيي ي
ال اّ  ،كةر ا ف كذور ك ك عمرك إـ التاّ ككسر ال اّ  ،كالمعي
التاّ ايكل

كإـ
عم

الوراّة ايكل  :كياا تي ت في يعساا ممت سض الدهف  ،كعم الوراّة الذايوض :
)ُ)

ال اّ معي )مع) فاي لممصاة ض))

كاجلت اس ال ي كالمصاة ض مف لكازـ

معي ا لصاؽ .

كةاؿ الزرك ي في هذا ال اهد ك كاهد ال اّ الزائدة عامض :

))كالجماكر عم

كياا ج تجيّ زائدة  ،ك كيل كيما وجكز الةكـ زوادتاا ذا

تا كدل المعي الموصكد كجكدها كةالض عدـ كجكدها عم السكاّ  ...كمعي
)كامسةكٍا ًرؤ ً
كس يك ٍـ) اجعمكا المس مّصونا رؤكسكـ  ...ار ل م ا رة
ى ٍ ىي يي
العإك المس  ...كهذا كما تتعوف الم ا رة في ةكلؾ  :مسكت ل ،
)ِ )
)كجى تيٍمويكٍا ًا ٍىوًدو يك ٍـ ًلى
كتةتمماا في  :مسكتل)) ككذلؾ ةكلل تعال  :ى
التك ٍامي ىك ًض) فود تعوكف استعماؿ ال اّ معي الم ا رة كا لصاؽ  ،كج وتعوكف فواا
هذا المعي عيد ةذفاا كجعؿ الععؿ ) لو ) وتعدل ل ايودم يعسل  ،كهذه

هي كظوعض ال اّ في اةي ال كاهد كفي كؿ مكاإع كركدها في الورف

الكروـ .

)ك يهلزم ًلى ٍو ًؾ ً ًج ٍذ ًع الكي ٍخمى ًض
ككذلؾ ةالكا زوادتاا في ةكلل تعال  :ى
طنا ىجيًوًا) ك))كؿ خ ض في صؿ جرة فاي جذع  ،كمعي
تي ىس ًاة ٍ
ط ىعمى ٍو ًؾ ير ى
)ْ )
) لوؾ)  :ل جاتؾ)) )ّ ) فوككف المعي )) :خذم لوؾ جذع اليخمض))
كاستعمؿ ال اّ ييكل ةاؿ ) لوؾ) فياسب ف وككف المراد اةتإاف الجذع ودواا

لجذ ل لواا  ،فاستعماؿ ال اّ وعود م ا رة الععؿ لممععكؿ  ،فوككف المعي
)ُ ) فت الودور ّ.ْٓٗ-ّٓٗ/
)ِ ) ال رهاف ص ّّٖ.

)ّ ) فت الودور ّ.َْٔ/

)ْ ) تعسور الورف العظوـ ْ. ُٖٔ/
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هزها الجذع كاف م ا رة مياا  ،كلك ةوؿ  :هزم الجذع مف
استعمالاا  ،كف ٌ

هز الجذع كجل ما مف غور م ا رة  ،فمك لـ وستعمؿ ال اّ
دكف ال اّ يفاد ٌ
لما تعوكف ف وككف المراد هذا المعي  ،كةد رود تعوويل لجعمل كرامض لمروـ
عمواا السّـ تةووت مسكاا الجذع ودها

ً و ً
ط ٍع
كماّ ذيكـ لً ىو ٍو ى
كةالكا زوادتاا في ةكلل تعال  ) :ىفٍم ىو ٍم يد ٍد ىس ىب لى الس ى
ىفٍم ىويظي ٍر ىه ٍؿ يو ٍذ ًه ى كف ىك ٍو يدهي ىما ىو ًغوظي){الةج  }ُٓ :كال اّ هيا لإللصاؽ ؛ ك
يف
الصعكد ل السماّ ج وككف جى مسؾ الس ب الذم هك الة ؿ  ،كةالكا
زوادتاا في ةكلل تعال ) :كمف و ًرٍد ًف ً
ول ًًإٍل ىة واد ًظيٍموـ ييًذ ٍةلي ًم ٍف ىع ىذ و
اب
ىى ي
ىلً ووـ){الةج  }ِٓ :ةاؿ ا ف وعوش )) :كالّزـ لمعياها ا لصاؽ  ،كهك تعموؽ
ال يّ ال يّ فمف ذلؾ ةكلل تعال ) :كمف و ًرٍد ًف ً
ول ًًإٍل ىة واد ًظيٍموـ) فالمعي :
ىى ي
مر مف ايمكر إلةاد  ،م  :موؿ عيل  ،ذـ ةاؿ ً ) :ظيٍموـ) ف وكف ٌف
مف ورد نا

ذلؾ ا لةاد الذم ةد وككف ظمـ كغور ظمـ ذا كةع  ،هذا ةكمل  ،فال اّ

ايكل عم تودور  :عمؿ ال يّ ال يّ  ،كالذايوض عم تودور  :تخصوص
) ُ)

فال اّ لإللصاؽ  ،كجاّ في الدر المصكف )) :ةكلل :

ال يّ ال يّ))
و
ًً
)و ًرٍد) مةذكؼ
)ك ىمف يو ًرٍد فول ًًإٍل ىةاد) فول ر عض كجل  :ةدها  :كف مععكؿ ي
ى
كةكلل ًً ) :إٍل ىة واد ًظيٍموـ) ةاجف مترادفتاف  ،كالتودور  :كمف ورد فول مر نادا ما
ظالما  ،يذةل مف عذاب لوـ  ،عكايكما يةذؼ لوتياكؿ كؿ
عادج عف الوصد
ن
ن
وإا مةذكؼ تودوره  :كمف ورد فول تع لدنوا ،
متياكؿ  ،كالذايي  :كف المععكؿ ن
ك) ًًإٍل ىة واد) ةاؿ  ،م  :ممت نسا إلةاد ك) ًظيٍموـ) دؿ إعادة الجار  ،الذالث :
و
ػ)و ًرٍد) كال اّ لمس وض  ،م  :س ب الظمـ ك) ًًإٍل ىة واد)
ف وككف ) ًظيٍمـ) متعمونا ي
مععكؿ ل  ،كال اّ مزودة فول  ...كوؤوده ةراّة الةسف  :كمف ورد لةاده ظمـ

)ُ ) رح المعصؿ ْ.ْْٕ/
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)و ًرٍد) معي
ال ار ع  :ف يوإ كمف ي
)ُ)
ودا لل))
وتمكس إلةاد مر ن

وتمكس ؛ فمذلؾ تع كدل ال اّ  ،م  :كمف

كج ةاجض لمتإموف المذككر كما جاّ في الكجل ال ار ع ؛ ك
يف معياه

وتةوؽ ا لصاؽ الذم تعوده ال اّ  ،فعي ا لصاؽ معي المّ سض  ،كالزوادة
وإا
كما جاّ في الكجل الذالث وراد مياا التككود  ،كالتككود وتةوؽ معياه ن
معي ا لصاؽ  ،كما ةراّة الةسف فاي اذة  ،كمف جاض خرل فإ كف ا وض لـ

تور ةراّة ذايوض ٌج رادة معي ذاف  ،كالغرض مف ذلؾ الجمع وف معيوي
ى
)ِ)
ً
الوراّتوف  ،كهذا هك ةدل الة ىكـ مف تعدد الوراّات كالصةو الكجل ايكؿ
ك الذايي كال اّ لإللصاؽ .

كةاؿ ا ف وعوش )) :كمف ذلؾ ةكلل تعال ) :ىلىـ وعمىـ ًا ك ك
ىف الملى
ٍ ىٍ ٍ
ىف المكلى يهك اٍل ىة ح
كف ك
ؽ
)كىو ٍعمى يم ى
ى
ىو ىرل){العمؽ  }ُْ :ال اّ زائدة  ،لوكلل تعال  :ى
)ّ )
فرؽ الخطوب ا سكافي وف
وف){اليكر  }ِٓ :مف غور اّ))
كةد ك
اٍل يم ً ي
إ كؿ ىعف ىس ً ًوم ًل ىك يه ىك
استعماؿ ال اّ في ةكلل تعال )ً كف ىر ى
كؾ يه ىك ٍ
ىعمى يـ ً ىمف ى
ً
كؾ يه ىك
وف){الومـ  }ٕ :كعدـ استعمالاا في ةكلل تعال  ً) :كف ىر ى
ٍ
ىعمى يـ ًاٍل يم ٍاتىد ى
ً
ىعمىـ مف و ً
وف){اييعاـ }ُُٕ :وكلل :
إ حؿ ىعف ىس ًومً ًل ىك يه ىك ٍ
ٍي ى ى
ىعمى يـ ًاٍل يم ٍاتىد ى
ىعمىـ مف و ً
م المامكروف
إ حؿ ىعف ىس ًومً ًل) معياه  :ا﵀ وعمـ ك
)))ً كف ىر ى
كؾ يه ىك ٍ ي ى ى
ىعمى يـ
وإؿ عف س ومل  ،زود ـ عمرك  ...ك كما ةكلل تعال  ً) :كف ىر ى
كؾ يه ىك ٍ
إ كؿ ىعف ىس ًومً ًل) فمعياه  :ا﵀ عمـ اةكاؿ مف إؿ  ،كوؼ كاف ا تداّ
ً ىمف ى

ُ
)الدر المصكف َِٖٔ-ِٓٗ/
)
ٌ
)ِ ) ويظػػر  :كتػػا ي  :دركس سػػّموض  ،الػػدرس الذػػايي الػػذم عيكايػػل  :يػػزكؿ الوػػرف عم ػ

س عض ةرؼ .

)ّ ) رح المعصؿ ج ف وعوش ْ ْٕٗ/كويظر  :معايي اليةك ّ. ِٕ/
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اطمل  ،كورجع عيل ل ةول))

)ُ)

وصر عم
إّلل  ،كما وككف مف مآلل ،
ٌ
كةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي )) :كالصكاب كف هياؾ فرةنا وف ةكلؾ :
عممتل  ،كعممت ل  ،فوكلؾ  :عممتل  ،معي  :عممت ايمر يعسل  ،كما
عممت ةالل  ،فوكلل تعال ) :ىلى ٍـ ىو ٍعمى ٍـ ًا ك
ىف المكلى ىو ىرل)
عممت ل  ،فالمعي :
ي
ج وطا ؽ  :لـ وعمـ كف ا﵀ ورل  ،فمعي الذايوض  :لـ وعمـ رؤوض ا﵀ ،
كمعي ايكل  :لـ وعمـ اذا ايمر ؟ لـ يوخ ر ل ؟ لـ وسمع اذا ايمر
سماع عمـ  ،كيةك ذلؾ  ...ككذلؾ ةكلؾ  :سمعتل  ،ك سمعت ل  ،فوكلؾ :

سمعت ل ،
خالدا  ،وتعمؽ المسمكع مف صكتل كةركتل  ،ك كما
سمعت
ن
ي
ي
فمعياه  :كيؾ سمعت ةالل مف تودـ كتاخر  ،ك كسب ك خسارة  ،ك هدل
كإّؿ  ،كما ل ذلؾ))

)ِ)

كةد ت وكف لي مف دراسض )ما) في كتا ي ) :ما) في الورف

الكروـ/دراسض يةكوض  ،كف خ ر )ما) اليافوض العاممض الداخمض عم

الجممض

اجسموض غالنا ما ووترف ال اّ الزائدة لمتككود  ،ؿ لـ ورد غور موترف اا ٌج
ً ً
في مكإعوف هما  :ةكلل تعال ) :كةى ى ً ً
ام ىرىةي اٍل ىع ًز ً
وز تيىرًاكيد
اؿ ي ٍس ىكةه في اٍل ىمد ىويض ٍ
ى
ً
ً
ًً
و
ً
إّىؿ حم و
ت
وف {َّ} ىفمى كما ىسم ىع ٍ
اها ىعف كي ٍعسل ةى ٍد ى ىغعىاىا يةًا ًكيا لىىي ىر ى
فىتى ى
اها في ى
ت يك كؿ ك ً
اة ىد وة لم ٍياي كف ًس لك نويا ىكةىالى ًت
ت لىاي كف يمتك ىكان ىك تى ٍ
ىعتى ىد ٍ
ً ىم ٍك ًرًه كف ٍىر ىسمى ٍ
ت ًلى ٍو ًا كف ىك ٍ
ى
ك
اش ًلمٌ ًل ىما ىهػ ىذا ى ى نار ً ٍف
ٍ
اخ يرٍج ىعمى ٍو ًا كف ىفمى كما ىرٍىو ىيلي ى ٍك ى ٍرىيلي ىكةىط ٍع ىف ٍىوًد ىواي كف ىكيةٍم ىف ىة ى
ؾ ىك ًروـ){َّ }ُّ-كةكلل تعال ) :الكًذوف و ى ً
كف ًمي يكـ لمف
ىهػ ىذا ًجك ىممى ه
ى ي
ظاه ير ى
ه
لي ىسائً ًاـ كما يه كف ي كماىاتً ًا ٍـ ً ٍف ي كماىاتياي ٍـ ً ٌج الّئًي ىكلى ٍد ىياي ٍـ){المجادلض  }ِ :ذـ
إعت لواما فوما عد مكإعا ذالذنا هك ةكلل تعال ) :فىما ًمي يكـ لمف و
ىةد ىع ٍيلي
ٍ ى
ن
ى
ىة ً
وف){الومـ }ْٕ :
اج ًز ى
)ُ ) درة التيزو ػػؿ كغػ ػرة التاكو ػػؿ ص ُِٖ ُِٗ-كويظ ػػر  :مع ػػايي الية ػػك لم ػػدكتكر فاإ ػػؿ
السامرائي ّ. ِٖ/

)ِ ) معايي اليةك لمدكتكر ّ. ِٗ-ِٖ/
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اعا
كةد ي
ةمت ال اّ الزائدة في خ ر )ما) اليافوض في كتا ي المذككر ات ن
لما جمع عمول اليةاة  ،ك يا هيا رجعي عما ةمتل هياؾ ك
اف ال اّ لـ تستعمؿ

لمتككود  ،فر ط خ ر )ما) اليافوض ال اّ لـ وكف لتككود اليعي  ،ؿ لإللصاؽ ،

)ما ىهػ ىذا ى ى نرا)
ك وف استعمالاا كعدـ استعمالاا فرؽ كاإ  ،فوكلل تعال  :ى
وعود استوعاب اليعي ل روض وكسؼ عمول السّـ  ،كا تمالل عمول  ،م  :يعي
روتل الكموض  ،معي

خراجل مف جيس ال ر مف لدف اليسكة الّئي رويل

 ،ك كيل لوس لل مف ال ر مذوؿ

)ُ)

لذلؾ ع ركا عف هذا المعي

ك
اف ةصركه

وـ)
فومف ٍ ً) :ف ىهػ ىذا ًجك ىممى ه
عم يكل ممىؾ ػ) ف) اليافوض ك داة الةصر ) ٌج) ى
ؾ ىك ًر ه
كلك استعمؿ ال اّ كةوؿ  :ما هذا ر  ،جيتعت الدجلض المذككرة ك فادت فوط
لصاؽ اليعي

روتل مف دكف ف تيوي

روتل الكامؿ ؛ ي كف ا لصاؽ ج

وتةوؽ معياه ٌج كجكد الممصؽ ل فوككف المعي  :كيل

ر لككيل ج و ل
ر  ،لما

ال ر في جمالل كةسيل ؛ لذلؾ لك استعمؿ ال اّ كةاؿ  :ما هذا
وـ) يكيل استعماؿ ال اّ لـ وخرج
ياسب ف وعو ل وكلل ٍ ً) :ف ىهػ ىذا ًجك ىممى ه
ؾ ىك ًر ه
مف جيس ال ر لودخؿ في جيس المّئكض  ،عكاكيما خرج مف عض صعاتل ،
ك يت ترل كف معي عدـ استعماؿ ال اّ هك المّئـ لمسواؽ  ،المكافؽ ل دة
جمالاف ةت ككرف م ً :
ك
عجا ك
ص ٍة ىف  :ا﵀ ك ر كير ٍة ىف يووىطل ٍع ىف ودوا كف
اف
ٍى
تغالاف كاي اار ك
ك
هف جمالل ةوف رويل  ،كيوكؿ إوجاز يكل
كلـ و عرف ايلـ ج
لك استعمؿ ال اّ يفاد يعي الت ول  ،كجاّت ا وض عدـ استعمالاا يكيل راد
المذىمًوكض .
يعي ى
ككذلؾ ةكلل تعال  ) :كما يه كف ي كماىاتً ًا ٍـ) فمك استعمؿ ال اّ كةوؿ  :ما

ك
هف امااتاـ  ،يفاد يعي الت ول  ،كالمراد يعي المذموض  ،لذلؾ لـ وستعمؿ
ً
وإا ةصر مااتاـ الّئي
ال اّ كةاؿ  ) :كما يه كف ي كماىات ًا ٍـ) كالدلوؿ عم ذلؾ ن

)ُ ) ةاؿ العسكرم  )) :كف ال يّ يو ػكل ال ػيّ مػف كجػل كاةػد ج وكػكف مذمػل فػي الةوووػض
ٌج ذا ال مف جموع الكجكه لذاتل)) العركؽ المغكوض ص ُٕٔ .
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ك
كلدهف استعماؿ داتي ) ف) اليافوض ك) ٌج) في ةكلل تعال ٍ ً) :ف ي كماىاتياي ٍـ ً ٌج
الّئًي ىكلى ٍد ىياي ٍـ)
كةد وكيت مذؿ هذا العرؽ وف استعماؿ ال اّ كعدـ استعمالاا في لعظ

الكعر في كتا ي السا ؽ  :ج كجكه كج يظائر  ،رةـ ِ م  :العرؽ وف
ً كً
وف ىكعىيركٍا ً ىرل ًا ٍـ){الرعد }ٓ :
استعماؿ ال اّ ن
مذّ في ةكلل تعال ٍ ) :يكلىػئ ىؾ الذ ى
ادا ىكعىيركٍا ىركاي ٍـ ىجى ي ٍع ندا ل ىع واد ةى ٍكًـ
كعدـ استعمالاا في ةكلل تعال ) :ىج ً كف ىع ن
يه و
كد){هكد  }َٔ :كفوما واتي يص ما ذكرتل هياؾ )) :كايصؿ في الععؿ
)كعر) كيل وتعدل ل مععكؿ كاةد كوكؿ ال اعر الذم تودـ ذكره :

غماماا
اليجكـ
كعر
اتر
وعمك طرووض متياا متك نا
في لومض ى
ي
ى
اليجكـ  ،كجاز سياد الععؿ لػ ا﵀ ،
الغماـ
كالعاعؿ هيا الغماـ  ،م  :كعر
ى
ي
متعدوا ل مععكلػل يعسػل
اليجكـ الغماـ  ،كةد ة كؿ كركده
ن
ك ف يوكؿ  :ى
كعر ا﵀ي
ى

ػدوا ل ػ مععكلػػل ال ػػاّ كوكلػػل تعػػال :
فػػي الوػػرف الك ػروـ  ...كجػػاّ كذوػ نا
ػر متعػ ن
) ً ٍئ ىس ىما ا ٍ تىىرٍكٍا ً ًل ىيعي ىساي ٍـ ىف ىو ٍكعييركٍا ً ىما ىي ىز ىؿ المٌػلي){ل ورة  }ٍَٗ :كةكلػل تعػال :
)ً كف الكػ ػ ًػذوف ىكعىػ ػػركٍا ًآوػ ػ ً
ود ىكالمٌػ ػػلي ىع ًزوػ ػ هػز يذك ايتًوىػ ػ وػاـ){ ؿ
اب ى ػ ػ ًػد ه
ػات المٌػ ػ ًػل لىايػ ػ ٍػـ ىع ػ ػ ىذ ه
ى ي ى

)ك ىمػا ىم ىػي ىعاي ٍـ ىف تي ٍوى ػ ىؿ ًم ٍػياي ٍـ ىيعىوىػاتياي ٍـ ً ٌج ىكياي ٍػـ ىكعى يػركٍا
عمراف  }ْ :كةكلل تعػال  :ى
ك ً
ً
ً
وف ىكعىػ ػ ػ يػركٍا ًػ ػ ػ ىػرل ًاـ
ًالمٌػ ػ ػػل ىكً ىر يسػ ػ ػػكلًل){التك ض  }ْٓ :كةكلػ ػ ػػل تعػ ػ ػػال ) :ذيػ ػ ػ كـ الػ ػ ػػذ ى
ً كً
ً
وف ىكعىػ يػركٍا ً ىرل ًا ٍـ){الرعػػد }ٓ :
كف){اييعاـ  }ُ :كةكلػػل تعػػال ٍ ) :يكلى ػػئ ىؾ الػػذ ى
ىو ٍعػػدلي ى
ىعمػػالياـ ىكرمػ و
كً
ً ً
ػاد){ راهوـ  }ُٖ :ككمػػا
كةكلػػل تعػػال  ) :كمذىػ يؿ الػػذ ى
وف ىكعىػ يػركٍا ػ ىػرلا ٍـ ٍ ى ي ٍ ى ى
ػّح الة ك
ػب ػالتراب ،
فاد الكعر معي الستر كالتغطوض في يةك ةكليا  :كعر الع ي
ً كً
وف ىكعى ػ يػركٍا ً ػ ىػرل ًا ٍـ) ذ المعيػ ػ  :كع ػػركا ػػر اـ
فك ػػذلؾ ةكل ػػل تع ػػال ٍ ) :يكلىػ ػػئ ىؾ ال ػػذ ى
جةػػكدهـ ٌو ػاه  ،م  :غط ػكا كسػػتركا ةوػػل اػػذا الجةػػكد  ...كمػػا ةمتيػػل هيػػاؾ
ً
كً
كف)
وف ىكعى يػركٍا ً ىػرل ًاـ ىو ٍعػدلي ى
ةكلل هيا  ،فاسػتعماؿ ال ػاّ فػي ةكلػل تعػال ) :ذيػ كـ الػذ ى
وعود مجرد لصاؽ الكعر الرب ت ارؾ كتعػال  ،كمعيػ ا لصػاؽ كمػا ةمػت ج

وتةوؽ معياه ٌج كجكد الممصؽ ل  ،كهػذا وعيػي كف الكعػر اسػتعماؿ ال ػاّ ج
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و ػػمؿ الكعػػر ػػا﵀ الكمٌوػػض  ،ػػؿ ػ عض صػػعاتل كالتكةوػػد  ،كهكػػذا كػػاف ةػػاؿ

كذوػػر مػػف ايمػػـ  ،فوػػد كػػايكا وؤميػػكف كجػػكد ا﵀ ك اكيػػل خػػالواـ ك ارزةاػػـ  ،لكػػياـ
كػػايكا و ػػرككف ػػا﵀ فػػي هػػذا الخمػػؽ كالػػرزؽ  ،كعيػػد ةػػذؼ ال ػػاّ ويتصػػب الػػرب
ت ػػارؾ كتعػػال عم ػ معي ػ المععكلوػػض  ،كوعوػػد عيدئػ وػذ كف كعػػر الكػػافروف ا ػػتمؿ
ػر مػػف الجػػر ؛ لػػذلؾ اسػػتةؽ
عموػػل كاسػػتكع ل  ،فوكػػكف اليصػػب ػػد ك كسػػع كعػ نا
صػػةا ل ف وكػػكف عوػػا اـ عيػػد ا﵀ ػػد ك كسػػع  ،كهػػذا مػػا ةصػػؿ  ،فوػػد كػػاف

عواب مف كعركا ركاػـ  ،هػك استئصػالاـ مػف الكجػكد  ،كهػك العوػاب الػذم ةػؿ
ػادا ىكعىػػركٍا ركا ػػـ ىجى ع ػ نػدا لع ػ و
ً
ػاد ةى ػ ٍػكًـ
يٍ ى
ع ػػاد كذم ػػكد  ،ة ػػاؿ ا﵀ تع ػػال ) :ىج كف ىع ػ ن ي ى ي ٍ
يه و
ػكد ىكعػ ػ ػ ػ يػركٍا ىركايػ ػ ػ ػ ٍػـ ىجى ي ٍعػ ػ ػ ػ نػدا
كد){هػ ػ ػ ػػكد  }َٔ :كةػ ػ ػ ػػاؿ تعػ ػ ػ ػػال ) :ىجى ً كف ذى يمػ ػ ػ ػ ى
كد){هكد  }ٖٔ :كالجدور الػذكر كف الععػؿ )كعػر) لػـ وتعػ كد يعسػل لػ الػرب
لذى يم ى
ت ارؾ كتعال ٌج في هذوف المكإعوف  ،كفػي ةػؽ هػذوف الوػكموف  ،كلػك كياػـ
كعػػركا ػػر اـ لعكة ػكا مذػػؿ مػػا عكةػػب غوػػرهـ  ،لكػػياـ ل كمػػا كعػػركا ر اػػـ مةػػاهـ
عواب ا﵀ كمةا يسماـ ةت يسمكا العرب ال ائدة))
كالجدور الذكر كف اليةاة ر طكا وف زوادة ال اّ كالتككود  ،كالتككود لك

ص فاك متات مف معي ا لصاؽ الذم فادتل ال اّ .

كما تودـ ذكره يوع حد رًدا عم
كدلوّ عم طّيل ؛ ك
يف اليصب عم يزع
اليصب عم يزع الخافض ،
ن
خر عم كف الميصكب كالمجركر معي كاةد .
الخافض م ي اي كنج ك نا
ً
ب
)ع ٍونيا ىو ٍ ىر ي
ّ-جعؿ ال اّ ت عوإوض معي )مف)  :كوكلل تعال  :ى
كياىا تى ٍع ًج نورا){ا يساف  }ٔ :ذكر اليةاة كما تودـ كف ال اّ
ًاىا ًع ى ي
اد المك ًل يوعى لج ير ى
)ُ)
في هذه ا وض معي ً
)مف) كالتودور  :و رب مياا
ما جمع عمول اليةاة  ،كهك الوكؿ

)ُ ) ويظر  :ايزهوض في عمـ الةركؼ ص ِْٗ كمغيي الم وب َُُٓ/
1478

ج وص

ف تككف ال اّ معي

ً
)مف) يكيل لوس المراد التعامؿ مع

العوف م ا رة  ،فمـ ورد في التعسور كف كؿ هؿ الجيض ومتوكف كوجتمعكف عيد

كياىا
)وعى لج ير ى
هذه العوف لو ر كا مياا ؛ فعي تعسور ةكلل تعال  :ي
ً
العراّ  )) :ةوث ما ةب الرجؿ مف هؿ الجيض
تى ٍعج نورا){ا يساف  }ٔ :ةاؿ ٌ
)ُ)
كياىا تى ٍع ًج نورا) ووكؿ  ،تعال
لر ى
فجكرها ليعسل)) كةاؿ الط رم )) :ةكلل  :ي
)وعىج ي
ذكره  :وعجركف تمؾ العوف التي و ر كف اا كوؼ اؤكا  ،كةوث اؤكا مف
تعجور  ،كوعيي التعجور  :ا سالض  ،كا جراّ  ...وعدلكياا
نا
ميازلاـ كةصكرهـ
ةوث اؤكا  ...كوصرفكياا ةوث اؤكا)) )ِ) كةاؿ ك ةواف  )) :وعجركياا :

وذو كياا عكد ةصب كيةكه ةوث اؤكا  ،فاي تجرم عيد كؿ كاةد مياـ ،
هكذا كرد في ايذر  ،كةوؿ  :هي عوف في دار رسكؿ ا﵀  ،صمك ا﵀ عمول
)ّ)
كسمكـ  ،تيعجر ل دكر ايي واّ كالمؤميوف))

كةد ذكر اليةاة كف مف معايي ال اّ  :الس وض كاجستعايض  ،كهما مف
كس لًوى ٍك ًم ًل ىوا
)كًا ٍذ ةى ى
لكازـ معي ا لصاؽ كجعمكا مف ذلؾ ةكلل تعال  :ى ع
اؿ يم ى
ةى ٍكًـ ًيك يك ٍـ ظىمى ٍمتي ٍـ ىيعي ىس يك ٍـ ًاتل ىخ ًاذ يك يـ اٍل ًع ٍجؿ){ال ورة  }ْٓ :كةكلل تعال ) :فى ًظيٍموـ
كً
و ًك
ت لىاـ كًص لد ًهـ ىعف س ً ً
ً
وؿ المٌ ًل
وف ىه ي
لم ىف الذ ى
ى
ادكٍا ىة كرٍم ىيا ىعمى ٍوا ٍـ طىلو ىات يةم ٍ ي ٍ ى ى ٍ
ىكذًورا){اليساّ  }َُٔ :كةكلل تعال ) :ك ى ً
ىخ ىرىج ً ًل ًم ىف
كماّ ىماّ فىا ٍ
ن
ىيز ىؿ م ىف الس ى
ى
الذكمر ً
كةطعت المةـ
لووت زود ايسد ،
ات ًرٍزةان لك يك ٍـ){ال ورة  }ِِ :كيةك :
ي
ي
ىى
ت الومـ
وت الومـ الم راة  ،ككت ي
السكوف  ،ك ر ي

) ْ)

فود فادت ال اّ في هذه

)ُ ) معايي الورف ّ ، َُٕ/كويظر  :زاد المسور ج ف الجكزم ٖ. ُٕٔ/
)ِ ) جامع ال واف ِٗ. ِْٕ-ِْٔ/
)ّ ) ال ةر المةوط ِٖٓٓ/
)ْ ) ويظر  :ايزهوض في عمػـ الةػركؼ ص ِٕٗ  ،كرصػؼ الم ػايي ص ِِِ  ،كالجيػ
الدايي ص ّٗ  ،كمغيي الم وب ُ. َُّ/
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ا لصاؽ  ،كهذا ما
ًع ي ك ً
كياىا
لر ى
ى
اد المل يوعىج ي
كميازلاـ مف الجيض

ال كاهد معي الكسومض كالكاسطض الذم هك مف لكازـ معي
ك
ب ًاىا
)ع ٍونيا ىو ٍ ىر ي
فادتل كدلت عمول في ةكلل تعال  :ى
تى ٍع ًج نورا){ا يساف  }ٔ :فاهؿ الجيض  ،كهـ في مكاإعاـ
الورو وف مف العوف كال عودوف مياا  ،وتمتعكف  ،كؿ في مكايل  ،ال رب مف

المتعرعض مياا  ،كالممتدة ل كؿ
ماّ العوف  ،ذلؾ كساطض جداكلاا كسكاةواا
ل

وت مف وكتاا  ،الماـ اجعميا ك همويا كذرواتيا مف هماا .
ً
)وػا ىوحاىػا
ككذلؾ جعمػكا ال ػاّ ت عوإػوض معيػ )مػف) فػي ةكلػل تعػال  :ى
ػّة ٍ ً
صػ ػ ً
كً
ػكه يك ٍـ ك ٍىوػ ػ ًػد ىو يك ٍـ ًلى ػ ػ اٍل ىم ىرًاف ػ ػ ً
ؽ
وف ىميي ػ ػكٍا ً ىذا ةي ٍمػ ػػتي ٍـ ًلى ػ ػ ال ك
الػ ػػذ ى
فاغس ػ ػميكٍا يك يجػ ػ ى ى
كامسػػةكٍا ًرؤ ً
كس ػ يك ٍـ ىك ٍىريجمى يكػ ٍػـ ًلى ػ اٍل ىك ٍع ى ً
وف){المائػػدة  }ٔ :كهػػذا مػػا تطرةػػت لوػػل
ى ٍ ى ي يي
في كتا ي  :اليصب عم يزع الخاافض  ،كفوما واتي يص ما كت تل هياؾ
))ةاؿ ك ةواف اييدلسي )) :كاختمعػكا فػي مػدلكؿ ال ػاّ هيػا  ،فووػؿ :

كياػ ػػا لإللصػ ػػاؽ  ...كةوػ ػػؿ ال ػ ػػاّ لمت عػ ػػوض  ...كةوػ ػػؿ ال ػ ػػاّ ازئػ ػػدة  ...كةك ػ ػ
)ُ)

ذهب اليةاة كالمعسػركف

مسةت رسل ك رسل في معي كاةد))
سو كول ...
ي
ل الوكؿ ك
اف الجر كاليصب معيوواما كاةد  ،كةد كذر ما كػدكا هػذا المػذهب
 ،كصػ ػػرةكا ػ ػػل كالصػ ػػةو  ،كمػ ػػا هػ ػػك ظػ ػػاهر مػ ػػف سػ ػػواؽ ا وػ ػػض  ،كف ال ػ ػػاّ
لإللصاؽ  ،ةت

كيل وترتب عمول ةكـ  ،كهك ف ومس هذا المس الػرس  ،ج
ػالرس

ةددت فوط غرض لصاؽ المس
ف وككف مجرد لمس ل عره  ،فال اّ
ٍ
 ،كج عّةػػض لاػػا مس ػػاةض الممسػػكح مي ػػل  ،لػػذا جػػاز ف وك ػػكف المس ػ لجمو ػػع

ال ػػرس  ،ك لج ػػزّ مي ػػل ٌ ،ج كي ػػل وتعػ ػوكف ف وك ػػكف المسػ ػ لجمو ػػع ال ػػرس عي ػػد
ة ػػذؼ ال ػػاّ  ،كةكلي ػػا ف ػػي الك ػػّـ  :كامس ػػةكا رؤكس ػػكـ ؛ ك
يف )رؤكس ػػكـ) ،
تككف عيدئذ ميصك ض عم المععكلوض  ،كوككف المعي

اا ف وستكعب المسػ

)ُ ) ال ةر المةوط ّ ، َٔٗ/كويظر  :الدر المصكف ّ. ّٔٗ/
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)رؤكسكـ) مما ووتإي مكؿ الرس جموعل ععؿ المس  ،فالعرؽ ػوف الجػر

كاليصب جمي كك ور  ،ما كاف وي غي لميةاة كالمعسروف ف وساككا وياما)))ُ).

ْ-جعؿ ال اّ لممجاكزة معي )عف)  :كجعمكا مف ذلؾ ال اّ في ةكلل
ً ً
ً
كريهـ ى ٍو ىف ٍىوًدو ًا ٍـ
تعال  :ى
)و ٍكىـ تىىرل اٍل يم ٍؤ ًمي ى
وف ىكاٍل يم ٍؤم ىيات ىو ٍس ىع يي ي
كماّ
ىكًا ٍىو ىمايً ًاـ){الةدود  }ُِ :كةكلل تعال
)كىو ٍكىـ تى ى وك ي
ؽ الس ى
 :ى
ً
ىؿ ً ًل ىخ ً نورا){العرةاف  }ٓٗ :م :
اسا ٍ
ًاٍل ىغ ىماـ){العرةاف  }ِٓ :كةكلل تعال ) :فى ٍ
فاساؿ عيل .
كريهـ
ةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي )) :ك كما ةكلل تعال  :ى
)و ٍس ىع يي ي
ى ٍو ىف ٍىوًدو ًا ٍـ ىكًا ٍىو ىمايً ًاـ) فموس عم معي المجاكزة  ،كا﵀ عمـ ؛ ك
يف معي :
عف وماياـ  ،م تعد عف وماياـ كلوس هياؾ دلوؿ عمول في هذه ا وض  ،ؿ

ايةرب كف اليكر ةروب مف الوموف ك مختمط الوموف ج م تعد عياا  ،كما في
ًً
ً
كس ){طل  }ُٕ :ك كما ةكلل تعال :
)ك ىما تٍم ىؾ ًىوموي ىؾ ىوا يم ى
ةكلل تعال  :ى
ً
وإا كا﵀ عمـ ك
فإف هياؾ
)كىو ٍكىـ تى ى وك ي
كماّ ًاٍل ىغ ىماـ) فموس عم المجاكزة ن
ؽ الس ى
ى
فرةنا وف ةكلؾ  :ةكلؾ  :اي وت التر ض عف الي تض  ،كاي وت التر ض الي تض ،
فمعي ايكؿ  :كياا ايك عت عف الي تض  ،كمعي الذايي  :كياا اي وت
س اا))

)ِ)

ىؿ ىسائً هؿ ً ىع ىذ و
اب
)سا ى
ككذلؾ ةالكا كياا معي )عف) في ةكلل تعال  :ى
ل ً
ً
وف لى ٍو ىس لىلي ىد ًافعه){المعارج ُ }ِ-م  :ساؿ عف عذاب  ،كهذا
ىكاة وع {ُ} ٍم ىكافر ى
وإا معي المجاكزة .
ما يعكر عيل ن

)ُ ) اليصػػب عمػ يػػزع الخػػافض كالتإػػموف مػػف ػػدع اليةػػاة كالمعس ػروف  ،الم ةػػث الذالػػث
تةت عيكاف  :اليصب عم يزع الخافض ك
المطرد في الورف الكروـ رةـ ال اهد ُُ.
)ِ ) معايي اليةكّ. َِ/
1481

المياج الصةو كالسموـ ف ي وي الةرؼ عم معياه عكاف دا معي

ةرؼ خر  ،كةموؿ مف التامؿ كعوؿ ل

سر استعمالل مف
ف وكصميا ل
ل

مذّ معي )عف) في ةكؿ ))عمومض :
دكف سكاه  ،فود جعمكا ال اّ ن

خ ور ادكاّ اليساّ ط وب

فإف تسالكيي اليساّ فإييي
)ُ)
ذا اب رس المرّ ك ة كؿ مالل فموس لل في كلد ك
هف يصوب))

)) م  :عف اليساّ))

)ِ)

كالةوووض كف جعؿ ال اّ عم معياها الذم هك ا لصاؽ كذر مّّمض

ل سواؽ ال وت كمإمكيل ؛ فمك لـ وكف ال اعر ةرونا مف اليساّ كممتصونا
ك
ور اسرار ك
صرح ل  ،فاك ذف
ؤكياف
هف ك
اف لما ص خ نا
ٌ
كصرح ما ٌ
ٌ
ىؿ ً ًل ىخ ً نورا) ك
ك
جدور اف يوساؿ ك
فإف
اف ج
اسا ٍ
عياف  ،كما ةكلل تعال ) :فى ٍ
المعسروف جازكا جعؿ ال اّ معي )عف) كلـ وعوليكه ؿ فسركا ا وض ما
ىؿ ً ًل ىخ ً نورا)
اسا ٍ
وطا ؽ المعي ايصمي لم اّ فود فسكرها الط رم وكلل ))) :فى ٍ
ور خمول فإكيل خالؽ كؿ يّ ،
ور الرةمف  ،خ نا
ووكؿ  :فاساؿ وا مةمد خ نا
كج وخع عمول ما خمؽ))
ذلؾ))

)ْ)

)ّ)

فالتعسور ودؿ عم

كف ال اّ عم

كةاؿ الكاةدم )) :ةاؿ الكم ي  :فاساؿ الخ ور
كف ) ل) متعمؽ الخ ور ج السؤاؿ  ،فالصةو

ا اا ؛ ك
يف ))المراد الخ ور ا﵀ تعال  ،كوككف مف التجرود
 :فاساؿ ا﵀ الخ ور اي واّ))

)ٓ )

سدا  ،كالمعي
لووت ل ن
كوكلؾ  :ي
ال اّ معي )عف) )) يكره عمي ف سموماف كةاؿ  :هؿ اليظر ويكركف ف
)ُ ) الدر المصكف ُ. ُٓ/
)ِ ) الجامع يةكاـ الورف ُّ.ِٓ/
)ّ ) جامع ال واف ُٗ. ّٓ/
)ْ ) الكسوط ّ. ُِٖ/
)ٓ ) الدر المصكف ٖ ّْٗ/كويظر  :الك اؼ ّ. ُِٖ/
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كجعؿ

تككف معي )عف) ك
فسادا لمعايي ةكؿ العرب  ...ككذلؾ ةاؿ
يف في هذا
ن
)ُ)
ا ف ج ور  :الخ ور هك ا﵀ تعال ))
ىؿ ىسائً هؿ ً ىع ىذ و
اب
)سا ى
كما جعؿ ال اّ معي )عف) في ةكلل تعال  :ى
ل ً
ً
وف لىٍو ىس لىلي ىد ًافعه) فاذا ما سطت الوكؿ فول في كتا ي :
ىكاة وع {ُ} ٍم ىكافر ى
اليصب عم يزع الخاؼ كالتإموف مف دع اليةاة كالمعسروف  ،كفوما واتي
يص ما ةمتل هياؾ )) جمعت كتب الوراّات  ،ككتب معايي الورف كتعسوره

عم

كف ال اّ معي )عف)  ،كالتودور  :ساؿ سائؿ عف عذاب كاةع

ا ف خالكول ايص اايي )) :فواؿ اليةكوكف  :ال اّ ها هيا معي

)ِ)

ةاؿ

)عف)

،كالتودور  :ساؿ سائؿ عف عذاب كاةع)) )ّ ) كفي جماع هؿ المغض ،
)ساى ىؿ ىسائً هؿ ً ىع ىذ و
اب ىك ًاة وع) هي معي
كالتعسور عم كف ال اّ في ةكلل تعال  :ى
)عف) مآخذ خطرة ومكف ا فصاح عياا ما واتي :

ا-اجدعاّ ك
اف ال اّ في هذه ا وض معي )عف)  ،وعيي كف كّـ ا﵀

ل
الداؿ عمول ايصالض  ،ؿ
 ،س ةايل  ،عكر عف معي )عف) غور الةرؼ
ككاياـ اذا اجدعاّ ورودكف ف ووكلكا  :كاف مف ايكل عم
ما ياب عيل  ،ى
ا﵀  ،جؿ كعّ  ،استعماؿ ايصوؿ ج ال دوؿ  ،فمك استعمؿ ايصوؿ لما
اةتجيا ل هذا التودور .
)ُ ) الجػ ػػامع يةكػ ػػاـ الوػ ػػرف ُّ ِٓ/كعمػ ػػي ػ ػػف سػ ػػموماف هػ ػػك ايخعػ ػػش ايكسػ ػػط )ت :
ُّٓق) ويظر  :غوض الكعاة لمسوكطي ِ. ُُْ/
)ِ ) ويظػ ػػر  :معػ ػػايي الوػ ػػرف عكاع ار ػ ػػل لمزجػ ػػاج ٓ ، ُُٕ/ككتػ ػػاب معػ ػػايي الو ػ ػراّات ي ػ ػػي

ميصػػكر ايزهػػرم ص َّٓ  ،كايزهوػػض لماػػركم ص ِٓٗ  ،كالك ػػؼ عػػف كجػػكه الو ػراّات
الس ع كعمماا لمووسي ص ّّٓ  ،كم كؿ عراب الورف لمووسي ِ َْٔ/كالمةرر الكجوز
ج ػػف عطوػػض ٓ ُْٔ/كالت وػػاف فػػي ع ػراب الوػػرف لمعك ػػرم ِ ْٔٔ/كرصػػؼ الم ػػايي ص
ِِِ  ،كالجي الدايي لممرادم ص ُْ كال ةر المةوط ي ي ةواف ٖ. ْٔٓ/
)ّ ) عراب الوراّات الس ع كعمماا ص ْٗٓ .
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سافر في كّـ ا﵀  ،س ةايل  ،مف جاض
تدخّ نا
ب-هذا اجدعاّ وعي
ن
 ،كتةروعنا لدجلتل مف جاض خرل ؛ ك
يف ا﵀  ،س ةايل  ،ما استعمؿ ال اّ ٌج

صرح ذلؾ
رادة دجلتاا في ا لصاؽ التي ج تعارةاا في كؿ ةكالاا  ،كما ك

اليةاة

)ُ)

كهـ وزعمكف اكيل راد معي المجاكزة

)ِ)

وإا كدل ل الظف تساكم التركو وف  :ساؿ عف
ج-هذا اجدعاّ ن
عذاب  ،كساؿ عذاب  ،مما جعؿ هؿ المغض كالتعسور وعزفكف عف ذكر العرؽ

الدجلي وياما  ،ؿ لـ و وركا ال تض ل سر استعماؿ ال اّ مف دكف )عف) ،

عكاذا عمميا كف سر عجاز الورف ةائـ عم مذؿ هذه الوإاوا التع وروض  ،ك
فإف
هذا وعيي كياـ ما زعمكا ةد ماتكا ركح هذا ا عجاز  ،ك ة ركا ما في الورف

الكروـ مف ايكجل ال ّغوض .
ٌج ل

د -كف الغرض مف استعماؿ ال اّ هيا كاإ ج وةتاج لمتعرؼ لول
ةموؿ مف المّةظض وف ا وض كس ب يزكلاا  ،فود جمعكا عم

ال اّ معي )عف) عم الرغـ مف كياـ ةد جمعكا عم

كف

كف معي ا وض كس ب

داع عذاب كاةع  ،كهك اليإر ف الةارث ف كمدة ،
يزكلاا هك )) :دعا و

ةاؿ  :الم اـ ف كاف ما ووكلل مةمد  ،هك الةؽ مف عيدؾ  ،فامطر عمويا
ةجارة مف السماّ  ،ك ائتيا عذاب لوـ  ،فا ً
يسر وكـ در فويتًؿ هك ،
)ّ)
ك
اف ىهػ ىذا يهك اٍل ىة ك
ؽ
كعو ض)) كهك ارة ل ةكلل تعال  :ى ع
)كًا ٍذ ةىاليكٍا الماي كـ ًف ىك ى
ى
ًم ٍف ًع ًيد ىؾ فىاىم ًطر ىعمى ٍو ىيا ًة ىجارةن لم ىف السكماّ ًىك ا ٍئتًىيا ً ىع ىذ و
اب ىلً ووـ){اييعاؿ :
ٍ ٍ
ى
ى

)ُ ) ويظػػر  :رصػػؼ الم ػػايي ص ُِِ ِِِ-كالجي ػ الػػدايي ص ّٔ كمغيػػي الم وػػب
ُ. َُُ/
)ِ ) ويظر  :الجي الدايي ص ُْ كمغيي الم وب ُ. َُْ/
)ّ ) معايي الورف لمعراّ ّ. ُٖ/
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) ُ)
لت في
ِّ} كةاؿ ك ةوكاف في تعسور هذه ا وض )) :ةاؿ الجماكر  :يز ٍ
اليإر ف الةارث ةوف ةاؿ  :الماـ يزؿ)) )ِ) كعف هذه العّةض ))ةاؿ ك

)كًا ٍذ
 ،ةكاوض عف الم ركوف  :ى ع
ً
ً
كماّ
فىا ٍىمط ٍر ىعمىٍو ىيا ة ىج ىارةن لم ىف الس ى
ىؿ ىسائً هؿ
)سا ى
ا﵀ ةكلل تعال  :ى

ع د ا﵀  :كؿ هذه السكرة جكاب لوكلل تعال
ك
اف ىهػ ىذا يهك اٍل ىة ك
ؽ ًم ٍف ًع ًيد ىؾ
ةىاليكٍا الماي كـ ًف ىك ى
ى
ًىك ا ٍئتًىيا ً ىع ىذ و
اب ىلً ووـ){اييعاؿ  }ِّ :فايزؿ
)ّ)
ل ً
ًع ىذ و ً
وف لىٍو ىس لىلي ىد ًافعه){المعارج }ِ-ُ :
اب ىكاة وع {ُ} ٍم ىكافر ى
ى
فموس هياؾ تياسب وف )عف) كةاؿ سؤاؿ هذا الميكر المستازئ ؛

ك
يف استعماؿ )عف) وككف جكانا ع كمف ساؿ عف ال يّ لوعرؼ ما العمؿ
لتجيب العذاب  ،فمك كاف ايمر كذلؾ  ،لووؿ  :ساؿ سائؿ عف عذاب ا﵀ ،

لما كاف سؤاؿ الساذؿ عف يّ ويكره  ،كورود
فاتوكه وا ع اد ا﵀  ،كلكف ى
مستازنئا كمتة لدنوا كةكعل عمول  ،لـ تجح ا وض في سمكب جكاب  ،ؿ في
سمكب ٍّ
رد لاذا ا يكار ،فياسب استعماؿ ال اّ التي تعود ا لصاؽ ؛ لوتإ كمف

هذا الرد ك
اف هذا العذاب سووع عمول ج مةالض  ،كتا كمؿ كوؼ تطا ؽ ا يكار
كالرد عمول  ،كتياسوا وف ةكلل تعال  ً ) :ىع ىذ و
اب ىلً ووـ){اييعاؿ  }ِّ :كةكلل
تعال  ً ) :ىع ىذ و
دج مف ال اّ جختؿ
اب ىك ًاة وع){المعارج  }ُ :كلك استعمؿ )عف) ن
هذا التياسؽ وف اجستازاّ كالجكاب عيل  ،مف جاض المعظ  ،كمف جاض

المعي ))

)ْ)

)ُ ) ويظر  :المةرر الكجوز ج ف عطوض ٓ. ّْٔ/
)ِ ) ال ةر المةوط ٖ. ْٔٓ/
)ّ ) عراب الوراّات الس ع كعمماا  ،ج ف خالول ايص اايي ص ْٗٓ .
)ْ ) اليصػػب عم ػ يػػزع الخػػافض كالتإػػموف مػػف ػػدع اليةػػاة كالمعس ػروف  :تةػػت عي ػكاف :
كاهد التإموف في الورف الكروـ  ،ال اهد رةـ ٔ .
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ٓ-جعؿ ال اّ ظرفوض معي )في)  :فرؽ الدكتكر فاإؿ السامرائي

وف ظرفوض )في) كظرفوض ال اّ وكلل  )) :كف ظرفوض )في) ظرفوض تإمف
كاةتكاّ كظرفوض ال اّ ظرفوض مّصوض كاةتراف  ...كتوكؿ  :ةاـ ال صرة ،
عم معي المّصوض كاجةتراف  ،فإف ةمت  :ةاـ فواا فعم معي تإميتل

كاةتكتل  ...جاّ في ايصكؿ  :كاعمـ كف العرب تتسع فواا  ،م  :في

ةركؼ الجر فتووـ عإاا مواـ عض ذا توار ت المعايي  ،فمف ذلؾ ال اّ ،

معا ؛ يكيؾ ذا فمت  :فّف مكإع
توكؿ فّف مكض كفي مكض  ،عكاكيما جا از ن
)ُ)
ةمت في
كذا ككذا  ،فود خ رت عف اتصالل كالتصاةل ذلؾ المكإع عكاذا ى

مكإع كذا  ،فود خ رت ػ)في) عف اةتكائل ٌواه عكاةاطتل  ،فال اّ لممّصوض
ً
كً
كف ٍىم ىكالىايـ ًالمكٍو ًؿ
وف يويعوي ى
كاجةتراف ك)في) لّةتكاّ  ،ةاؿ تعال ) :الذ ى
ىكالكياىار){ال ورة  }ِْٕ :كةاؿ  ) :ىك يه ىك الكًذم ىوتى ىكفكا يكـ ًالمكٍو ًؿ ىكىو ٍعمى يـ ىما ىج ىر ٍةتيـ
ًً ً
ىج هؿ حم ىس ًم ذيكـ ًلىٍو ًل){اييعاـ  }َٔ :فجاّ
إ
ى
ًالكياى ًار ذيكـ ىو ٍ ىعذي يك ٍـ فول ليو ٍو ى
ال اًّ ك
يف ا يعاؽ موترف كةت الموؿ كالياار ككذلؾ التكفي  ،خّؼ ةكلل
)وكلً يج المكٍو ىؿ ًفي الكياى ًار ىكيوكلً يج الكياى ىار ًفي المكٍو ًؿ){الةج  }ُٔ :فإكيل جاّ
تعال  :ي
ػ)في) رادة التإمف كاجةتكاّ  ،فود جعؿ الياار ظرنفا لمكوؿ  ،كالموؿ ظرفنا
لمياار  ،كاكيل وةتكول  ،م  :ودخؿ فول  ،فمما كاف كذلؾ جاّ ػ)في) خّؼ
مر ك
فإف التكفي ج ودخؿ في الموؿ كج ا يعاؽ  ،عكاكيما ووترف الععؿ اذا
ما ك
الكةت  ،فجاّ ال اّ رادة المصاة ض كاجةتراف  ،كجاّ ػ)في) لمتإمف
كاجةتكاّ  ،كتوكؿ  :يزؿ ال ئر  ،كيزؿ في ال ئر  ،فايكل عم معي

يزؿ ور اا  ...فإف ردت اليزكؿ في داخماا فّ توكؿ ٌج  :يزؿ في ال ئر))

كيل

)ِ)

)ُ ) ايتاػ هيػػا الكػّـ الػػذم يومػل مػػف كتػاب ايصػػكؿ فػي اليةػػك ج ػف السػراج تةووػؽ ع ػػد
الةسوف العتمي َُٓٔ-َٓٓ/
)ِ ) معايي اليةك ّ.َٖ/
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ايساسي لم اّ هك ا لصاؽ  ،ةاؿ المالوي :

جعؿ اليةاة المعي

عره ،

مررت زود  ،كةدتيل عصاه  ،كجذ تل
)) ف تككف لإللصاؽ  ،يةك :
ي
معي ذلؾ كمل كيؾ لصوت المركر زود  ،كالوكد العصا  ،كالجذب

مسكت الة ؿ
ال عر)) )ُ ) كجعمكه عم إر وف )) :ةوووي  ،يةك :
ي
مررت زود)))ِ) كةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي :
ودم  ...كمجازم  ،يةك :
ي

م )) :لوس عم معي

كيؾ لصوت يعسؾ ل في مركرؾ))

)ّ)

فالمراد ذف

لصاؽ الععؿ ج العاعؿ عكالصاؽ المعي ج الذات  ،كمعي ا لصاؽ وتةدد
ً
الممتصؽ  ،فود وتةدد
كوتسع كوتصؿ الممصؽ ل ودر ما وسم ل معي

مررت زود  ،ك مّمستل  ،يةك :
اجةتراب ميل  ،يةك المذاؿ المذككر :
ي
ً
الممتصؽ
مسةت رسي  ،ك وتسع ل ةد اجمتزاج كاجختّط ةت وصور
ي

الممصؽ ل  ،لذلؾ كجب تعروؼ ال اّ اكياا تعود ا لصاؽ
جزنّا مف
ى
تكهـ مف الوكؿ المذككر  :فّف مكض  ،كيل لوس داخؿ مكض
ئّ يو ك
كاجختّط  ،لً ٌ
ف وككف المراد كيل

 ،ؿ هك ممتصؽ اا  ،م  :ةروب مياا  ،كالصةو

مذّ  :كيت
ةمت عف يعسي ن
داخؿ مكض  ،كال اّ تعود اختّط كجكده اا  ،فمك ي
في الدراسض اج تدائوض طالنا المدرسض الوةطايوض  ،فوجب ف ج وككف

كيت طالنا جكار المدرسض
الموصكد ليي في تمؾ المرةمض مف الد ارسض
ي
الوةطايوض  ،ؿ المراد يي كيت طالنا فواا كلوس في مكاف مّصؽ كمتصؿ
اا  ،كوككف العرؽ وف ال اّ ك)في) كيل استعماؿ ايكل

وككف المعي

كف

كيت امتزاج كجكدم

ممتزجا المدرسض  ،ةت
كجكدم طالنا يذاؾ كاف
ن
كجكدها جزنّا مياا  ،م  :التع ور عف ظرفوض ال اّ كياا ظرفوض امتزاج
)ُ ) رصؼ الم ايي ص ُِِ .
)ِ ) الجي الدايي ص ّٔ ّٕ-كويظر مغيي الم وب َُُُ/
)ّ ) معايي اليةك ّ. ُٕ/
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كاختّط  ،دؽ مف التع ور عياا ظرفوض مّصوض كاةتراف  ،لذلؾ كما جاز
))وكلً يج المكٍو ىؿ ًفي الكياى ًار ىكيوكلً يج الكياى ىار
استعماؿ )في) في ةكلل تعال
ن
مذّ  :ي
وإا
ًفي المكٍو ًؿ){الةج  }ُٔ :لما ذكره الدكتكر فاإؿ السامرائي جاز
ن
استعماؿ ال اّ ك ف وواؿ في الكّـ  :وكلج الموؿ الياار كوكلج الياار الموؿ

 ،كوككف الم ارد امتزاج الموؿ الياار ةت
لوّ .
الياار الموؿ  ،ةت وصوراف معا ن

ياار  ،كامتزاج
وصور كّهما نا

فعم الرغـ مف العرؽ الذم ذكره الدكتكر فاإؿ السامرائي وف ال اّ

اف ايكل تعود المّصوض كاجةتراف  ،كالذايوض تعود التإمف كاجةتكاّ
ك)في) ٌ
ك
ةمت  :ةاـ زود
فإف كمواما في الةوووض وعود معي التإمف كاجةتكاّ  ،فإذا ى
ال صرة  ،فإكيل ج وعيي يكل ةاـ في مكاف موترف ك مّصؽ لمدويض ال صرة ،

كما ذهب الدكتكر فاإؿ السامرائي ؛ ؿ راد كيل ةاـ داخؿ ال صرة  ،ك
يف

ا ةامض ج وتةوؽ معياها ٌج ف تككف في مكاف مف ايرض  ،كةد راد المتكمـ
ف وككف هذا المكاف هك رض ال صرة يعساا م  :كيل ل كما ةاؿ  :ةاـ
ال صرة  ،فود جعؿ ال صرة كسومض لكةكع فعؿ ا ةامض  ،م  :استعماؿ ال اّ

كةكليا  :ةاـ ال صرة  ،جعميا ال صرة ظرفنا لإلةامض  ،ك استعماؿ )في)
ٍّ
متات مف كف
كةكليا  :ةاـ في ال صرة  ،جعميا ال صرة ظرفنا لممووـ  ،كهذا كمل
ا لصاؽ ج وعيي كما تودـ لصاؽ المووـ ال صرة  ،ؿ لصاؽ ا ةامض اا

ككذلؾ ةكلؾ  :فّف مكض كفي مكض  ،ف استعماؿ )في) جعميا مكض ظرفنا

لعّف  ،ك استعماؿ ال اّ جعمياها ظرفنا لكجكده  ،كةد استعمؿ ال اّ في ةكلل
ً
كً
كف ٍىم ىكالىايـ ًالمكٍو ًؿ ىكالكياىار){ال ورة  }ِْٕ :يكيل كا﵀ عمـ
وف يويعوي ى
تعال ) :الذ ى
راد ف وجعؿ ً
كّ مف الموؿ كالياار ظرفنا لإليعاؽ  ،كجاز استعماؿ )في) لك

رود ف وككف ك اؿ مياما ظرفنا لمميعووف  ،ككذلؾ استعمؿ ال اّ في ةكلل
تعال ) :كهك الكًذم وتىكفكا يكـ ًالمكٍو ًؿ كوعمىـ ما جر ٍةتيـ ًالكيا ًار ذيكـ و ٍ عذي يكـ ًف ً
ول
ى ى ٍ
ى
ىىٍ ي ى ىى
ىى
ى يى
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ً
ىج هؿ حم ىس ًم ذيكـ ًلى ٍو ًل){اييعاـ  }َٔ :يكيل راد كا﵀ عمـ جعؿ الموؿ
إ ى
ليو ٍو ى
ظرفنا لمتكفي  ،كلك استعمؿ )في) لجعمل ظرفنا لممتكفك كلممتكفلي )ممؾ المكت)
ةمت  :يزؿ ال ئر  ،ج وعود كيل يزؿ ورب ال ئر كما ذكر
ككذلؾ ذا ى

وإا الدكتكر العاإؿ ؛ ك
يف ا لصاؽ ج وعيي لصاؽ اليازؿ ال ئر ،
هذا ن
ؿ لصاؽ يزكلل ل  ،كومزـ مف هذا المعي كيل يزؿ ال ئر ؛ ك
يف فعؿ اليزكؿ

ج وتةوؽ مدلكلل ٌج كجكد يّ يويزؿ فول  ،كةد جعؿ الوائؿ هذا ال يّ هك
ال ئر  ،ك
فكاف ال ئر ص كسومض لععؿ اليزكؿ  ،فيزؿ ال ئر  ،كيزؿ فول ،

كّهما وعيي يزكلل  ،كوككف العرؽ وياما كيل استعماؿ ال اّ يجعؿ ال ئر ظرفنا
وعرؼ
لميزكؿ  ،ك استعماؿ )في) وككف ظرفنا لميازؿ  ،كةد تودـ كف سو كول لـ ل
ال اّ اكياا تعود ا لزاؽ فةسب ؿ ا لزاؽ كاجختّط

)ُ)

ص ىريك يـ المٌلي ًى ٍد ور){ ؿ عمراف :
)كلىوى ٍد ىي ى
ككذلؾ ال اّ في ةكلل تعال  :ى
ِِّ} التي جعمكها لمظرفوض معي )في))ِ) فاي عم ا اا فموس المعي كف
وإا كيل س ةايل
ا﵀ س ةايل يصر المسمموف كهـ في در  ،كلوس المعي
ن
يصرهـ في مكاف ةروب ك ممتصؽ در ،ؿ المعي كف يصر ا﵀ س ةايل

در كايت ظرفنا ليصر ا﵀ لاـ
ممتزجا در كمختمطنا ل  ،م  :كف نا
لاـ كاف
ن
اهـ
 ،كلوس ظرفنا لمميتصروف  ،ككذلؾ ال اّ في ةكلل تعال ) :يكج ٍ
كو ىي ي
ً ىس ىة ور){الومر  }ّْ :فموس المراد كيل س ةايل يجاهـ ة وؿ السةر  ،ؿ يجاهـ
في السةر  ،كلـ وجح ػ)في) يكيل ما رود ف وككف كةت السةر ظرفنا لمذوف
يجاهـ  ،ؿ جاّ ال اّ يكيل راد اختّط كةت اليجاة كةت السةر  ،ككذلؾ
يد
ال اّ في ةكلل تعال  :ك
يت ًمف يذلروكتًي ً ىك واد ىغ ٍو ًر ًذم ىزٍروع ًع ى
)ر ىكيا ًليي ى ٍس ىك ي
ى ٍوتً ىؾ اٍل يم ىة كرًـ){ راهوـ  }ّٕ :لوس المراد مياا لصاؽ خاص ذروتل الكادم

ك
فكاف الكادم غور ذم الزرع صار كسومض ك
 ،ؿ لصاؽ سكاياـ ل ،
)ُ ) كتاب سو كول ْ.ّّٗ/

ِ
وإا في الدر المصكف ّ.ّّٖ/
) ) كما جاّ ن
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وإا
كاسطض لاذا ا سكاف  ،م  :كف لصاؽ الساكيوف ل مف ذروتل ج وعيي ن

كياـ ةائمكف جايب الكادم  ،ؿ وعيي كياـ ممت سكف كمختمطكف ل فعادكا
عإا ميل  ،كلك استعمؿ )في) لكاف المراد جعؿ الكادم ظرفنا تة حؿ فول ذروتل
ن
لمسكف فول  ،كاستعمؿ ال اّ يكيل راد المعي ايكؿ  ،كمف ذلؾ جعماـ ال اّ
ىس كر اٍلوى ٍك ىؿ ىك ىمف ىجاى ىر ً ًل ىك ىم ٍف
)س ىكاّ لمي يكـ كم ٍف ى
معي )في) في ةكلل تعال  :ى
هك مستى ٍخ و
ب ًالكياى ًار){الرعد  }َُ :كلوس ال اّ معي )في)
ؼ ًالمكٍو ًؿ ىك ىس ًار ه
يى ي ٍ
كما ةالكا ؛ يكيل لوس المراد جعؿ الموؿ ظرفنا لممستخعي ؿ ظرفنا لّستخعاّ ،
كهذه الظرفوض جاّت لككف ال اّ فادت لصاؽ اجستخعاّ الموؿ  ،معي
تعمول ل  ،فوككف الموؿ كسومض لمخعاّ ؛ يكيل ارت ط ل معي

ا لصاؽ ،

كمستخؼ مف استخع عم صوغض استععؿ  ،كهي تعود هيا معي الطمب ،
فوتةوؽ اا معي خر  ،فوككف معي )مستى ٍخ و
الب مف الموؿ ف
ؼ ًالمكٍو ًؿ)  :ط ه
يٍ
وخعول  ،م  :مستعوف ل لوختعي كوستتر  ،كلك استعمؿ )في) كةوؿ :
مستخؼ في الموؿ  ،يفادت معي الظرفوض مف دكف ف تعود جعؿ الموؿ كسومض
ياار .
لمخعاّ  ،كهك المعي المراد  ،ككذلؾ كاف الياار كسومض لظاكر الع د نا

كس
)كى ٍك ىة ٍو ىيا ًلى يم ى
ككذلؾ جعمكا ال اّ معي )في) في ةكلل تعال  :ى
ً
ً
ً
ص ىر ي يوكتنا){وكيس  }ٖٕ :م  :في مصر ،كجعؿ
ىكىخول ىف تىى كك ىّا لوى ٍك ًم يك ىما ًم ٍ
ال اّ معي )في) هيا ج مسكغ لل  ،ج مف ةوث المغض كج مف ةوث الدجلض ،

يليي لـ جد في معاجـ المغض مف ذكر كف ايصؿ في الععؿ )ت كك ) كيل وتع كدل

تعدول لول ال اّ كال اهد
ل مععكلل ػ)في)  ،كةد كرد في الورف الكروـ ٌ
ً ك ً
ؼ ًفي اي ٍىر ً
ض
كس ى
)ك ىك ىذل ىؾ ىمكليا ليو ي
المذككر  ،كتعدول لول ػ)مف) كوكلل تعال  :ى
كً
وف ىمييكا ىك ىع ًمميكا
ىوتىى ككي ًم ٍياىا ىة ٍو ي
ث ىو ى اّ){وكسؼ  }ٓٔ :كةكلل تعال  ) :ىكالذ ى
الصكالًة ً
ات لىيي ى لكىئكيايـ لم ىف اٍل ىجيك ًض يغ ىرفنا){العيك كت  }ٖٓ :ككذلؾ جاّ تعدول لول
ى
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متعمدا فموت كك موعده مف
ػ)مف) في الةدوث الم اكر  :مف كذب عمي
ن
)ُ)
اليار  .ركاه ال خارم كمسمـ ك ك داكد كالترمذم كا ف ماجض
ككذلؾ مف ةوث الدجلض  ،فود ))ةاؿ المعسركف ل كما يرسؿ مكس

مر

ت كمٌاا  ،كميعكا مف الصّة فايمركا ف
فخلرى ٍ
فرعكف مساجد يي سرائوؿ ي
وتخذكا مساجد في وكتاـ كوصمكا فواا خكفنا مف فرعكف)) )ِ) فواؿ  :مصر ،
كلـ ووؿ  :في مصر ؛ يكياـ لـ وككيكا عد متمكيوف فواا .

كف
ككذلؾ جعمكا ال اّ معي )في) في ةكلل تعال  :ى ع
)كًاكي يك ٍـ لىتى يم حر ى
ً
عمى ٍو ًاـ حم ً
ك
كف){الصافات  }ُّٖ-ُّٕ :م :
ى
وف {ُّٕ} ىكًالمٍو ًؿ ىفىّ تى ٍعومي ى
ص ًة ى
ٍ
كفي الموؿ  ،كفي التعسور كف في هذه ا وض خطانا مكجانا ل الم ركوف مف

مركا عم ةرل ةكـ لكط
هؿ مكض الذوف ))كايكا ذا ذه كا ل ال اـ كجاؤكا ٌ
)ّ)
)كًالمكٍو ًؿ) المساّ لووا ؿ ،
اةا
ص ن
ن
كمساّ)) فالمراد ذف مف ةكلل تعال  :ى
المعطكؼ عمول ) حمص ً ًةوف) ك) حم ً
وف) ةاؿ  ،كالذم وياسب الةاؿ ال اّ
ص ًة ى
ٍ ى
ٍ

كلوس )في)  ،هذا مف جاض كمف جاض خرل كيل لك ةاؿ  :كفي الموؿ  ،لكاف
المراد كؿ كةاتل التي مف إمياا كسط الموؿ كظّمل الدامس  ،كالمراد مف
سواؽ ا وض ف وعت ر الم رككف مف هؿ مكض ما وركيل في سعرهـ مف ذار

عواب ا﵀ التي ةمت الورل الظالمض  ،كفي الموؿ تيعدـ الرؤوض  ،لذلؾ ةاؿ :
)كًالمكٍو ًؿ) لوعيي ٌكلل ة ؿ ف و تد ظّمل فوغطي ظّمل كؿ يّ  ،ؿ
ى
العرب كايكا عادة ج وسافركف في الموؿ .

)ُ ) اليااوض في غروب الةدوث كايذر ُ.ُِٔ/
)ِ ) الكسػػوط فػػي تعسػػور الوػػرف المجوػػد ِ ٓٓٔ/كويظػػر  :مػػدارؾ التيزوػػؿ كةوػػائؽ التاكوػػؿ
ص ِْٖ. ّْٖ-
)ّ ) زاد المسور ٔ. ُِّ/
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ككذلؾ ةالكا كما تودـ ك
اف ال اّ معي )في) في ةكلل تعال
ً ً
ؼ تىتكويكف ًف ىكعىرتيـ وكما و ٍجع يؿ اٍل ًكٍل ىد ً
اف
)فى ىك ٍو ى
كماّ يميعىطهر ًل ىك ى
ى
ى
ٍ ٍ ىٍ ن ى ى
اف ونا {ُٕ} الس ى
ىك ٍع يدهي ىم ٍع يعكنج){المزمؿ  }ُٖ :م  :ميعطر فول  ،عود ك كرر كيل وجب ذـ
:

استيادا ل معياه
وجب ف ي وي الةرؼ عم ا ل  ،ذـ يعسر ال اهد الوريي
ن
المكإكع لل  ،كهذا ما فعمل الزمخ رم فعسر هذا ال اهد الوريي وكلل :
فطرت العكد الودكـ فايعطر ل  ،وعيي
))كال اّ في ) ً ًل) مذماا في ةكلؾ :
ي
كياا تيعطر

دة ذلؾ الوكـ كهكلل  ،كما ويعطر ال يّ ما وعطر ل  ،كوجكز

ذواج وؤدم ل ايعطارها لعظمل عمواا كخ وتاا مف
ف وراد السماّ مذومض ل ن

كةكعل)) )ُ )كةوؿ ال اّ فول لّستعايض ك لمس وض كالمعي
هكلل))

)ِ)

))مت ووض س ب

كاجستعايض كالس وض مف لكازـ معي ا لصاؽ .

فوككف العرؽ العاـ وف ال اّ ك)في) كف ال اّ ذا ةوؿ ايكاا تعود معي

ا لصاؽ فإكيل وراد ميل معي اجلت اس كاجختّط  ،كما )في) فإكيل وراد مياا

الظرفوض  ،فالمجركر ػ)في) وككف ظرفنا لم يّ  ،كج وككف جزنّا ميل  ،كما
المجركر ال اّ فوككف ممت نسا ال يّ  ،كاكيل صار جزنّا ميل  ،كلاذا ذر
كذور مف ايساتذة ف ووكلكا  :الدكتكر فّف ايستاذ جامعض كذا  ،عم
استيادا ل كف الجامعض تككف مؤلكعض مف م ي
ةكلاـ  :في جامعض كذا ،
ن
ك ساتذة كطّب  ،فاستعماؿ ال اّ وعيي جعؿ ايستاذ جزنّا مف الجامعض
ٔ -ف تككف ال اّ لمتعدوض  :ةاؿ المرادم )) :ك اّ التعدوض هي الوائمض

ب
مواـ الامزة في وصاؿ معي الععؿ ل المععكؿ يةك ةكلل تعال  ) :ىذ ىه ى
ً
المٌلي ًيي ً
ص ًارًه ٍـ){ال ورة :
كرًه ٍـ){ال ورة  }ُٕ :كةكلل تعال )لى ىذ ىه ى
ب ً ىس ٍمع ًا ٍـ ىكى ٍ ى

َِ} كمذهب الجماكر كف اّ التعدوض معي همزة التعدوض ج توتإي م اركض

)ُ ) الك اؼ ْ.ِٔٗ/
)ِ ) الدر المصكف َُ. ِٖٓ/
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العاعؿ لممععكؿ  ،كذهب الم رد كالساومي ل

كف اّ التعدوض توتإي

ةعدت ل ،
ةمت :
ي
مصاة ض العاعؿ لممععكؿ في الععؿ  ،ةاؿ الساومي  :ذا ى
ب المٌلي
كركد عمواما وكلل تعال  ) :ىذ ىه ى
فّ كد مف م اركض  ،كلك الود  ،ي
ًيي ً
كرًه ٍـ) ك
يف ا﵀ تعال ج وكصؼ الذهاب مع اليكر  ،ك جوب اكيل وجكز
تعال

 :كصؼ يعسل الذهاب عم

معي

وموؽ ل ،كما كصؼ يعسل

صعًا){العجر  }ِِ :كهذا
حؾ ىكاٍل ىممى ي
)ك ىجاّ ىر ى
صعًا ى
ؾ ى
المجيّ في ةكلل تعال  :ى
ظاهر ال عد  ،كوؤود كف اّ التعدوض معي الامزة ةراّة الومايي :
ى
ذهب ا﵀ي
يكرهـ))

)ُ)

كهذه الوراّة اذة  ،هذا مف جاض كمف جاض خرل فإكياا ةت

لك

دلوّ عم ما ةالل المرادم ؛ ك
يف ةراّة ا وض وراّة خرل ج
صةت ج تككف ن
تككف ٌج رادة معي

خر  ،كوككف الغرض مف الجمع وف الوراّتوف رادة

ك
))يف ا﵀ تعال ج وكصؼ الذهاب)) تعطوؿ
الجمع وف معيوواما  ،كةكلل
لصعات ال ارئ عز كجؿ  ،فصعات ا﵀ س ةايل كتعال  :كالذهاب كالمجيّ

كالصعكد كاليزكؿ كالسمع كال صر وجب ذ اتاا كما ذ تاا ا﵀ س ةايل ك ذ تتاا

السيض الصةوةض  ،مف دكف تعطوؿ كج تاكوؿ  ،كمف دكف ف يساؿ كي ةث

عف الكوووض  ،هذه هي عوودة هؿ السمؼ كعوودة هؿ التكةود  ،كةد وككيا

العرؽ وف استعماؿ ال اّ كعدـ استعمالاا  ،كةد استعممت ال اّ في ةكلل
ب المٌلي ًيي ً
كرًه ٍـ) ج لمصاة ض العاعؿ لممععكؿ  ،عكاكيما لصاؽ
تعال  ) :ىذ ىه ى
الععؿ المجركر  ،فمك ةوؿ  :ذهب ا﵀ يكرهـ  ،كما جاّ في ةراّة الومايي

ال اذة لكةع )يكرهـ) مععكنج ل لػ) ذهب) كلكاف الذهاب ةد كةع عم
كاستكع ل  ،كما رود هذا المعي

اليكر

ؿ رود لصاؽ الذهاب ل  ،كالعرؽ وف

)ُ ) الجي الدايي ص ّٕ ّٖ-كويظر  :مغيي الم وػب ُ َُِ/كالػدر المصػكف ُُِٔ/

كال رهاف ص ّْٖ كا تواف ص ِِْ كالزوادة كا ةساف ٖ.ٕٓ/
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المعيووف ك ور  ،ك
يف تسموط الذهاب عم

اليكر كاةتكائل وعيي مةؽ اليكر

كمةكه  ،كلوس كذلؾ لصاؽ الذهاب ل  ،فاك ج وعيي فياّ اليكر  ،عكاكيما

خطعل مف ماماـ كمف وف ودواـ عكا عاده عياـ  ،كهذا د ٌؿ عم ةرب ا﵀
الذاهب ليكرهـ مياـ  ،ك دؿ عم ةدرتل عمواـ  ،كهك كيل س ةايل ذهب يكرهـ
عف ةرب مياـ ج عف عد .

ٕ-جعؿ ال اّ لممصاة ض معي )مع)  :كمف كاهدهـ فول ةكلل
ً
تعال  :ى ع
آؤك يك ٍـ ةىالي ىكٍا ىمكيا ىكةىد كد ىخميكٍا ًاٍل يك ٍع ًر ىك يه ٍـ ةى ٍد ىخ ىريجكٍا ًل ىكالمٌلي
)كًا ىذا ىج ي
ىعمىـ ًما ىك يايكٍا و ٍكتيمكف){المائدة  }ُٔ :كةكلل تعال ً :
ط ً ىسّىوـ
اه ً ٍ
)ة ى
وؿ ىوا ييك يح ٍ
ى ي ى
ٍي ى
لمكيا){هكد  }ْٖ :كةكلل تعال ) :فىاىتٍى ىعاي ٍـ ًف ٍرىع ٍك يف ً يجييكًد ًه فى ىغ ً ىوايـ لم ىف اٍل ىو لـ ىما
ىغ ً ىواي ٍـ){طل }ٕٖ :
)كةىد كد ىخميكٍا ًاٍل يك ٍع ًر)
عمت ال اّ في ال اهد ايكؿ معي
فود يج ٍ
ى
))ممت سوف الكعر  ،م  :كمعاـ الكعر  ،كوكلاـ  :خرج زود ذوا ل  ،كةراّة

ت ًاٍل حد ٍه ًف){المؤميكف  }َِ :م  :كفواا الدهف))
مف ةر ) :تىٍيي ي
ط ً ىسّىوـ) ك
اف )) سّـ  :ةاؿ مف فاعؿ
)اه ً ٍ
ةالكه في ال اهد الذايي ٍ :
)اه ط) م  :ممت نسا سّـ)) )ِ) ككذلؾ ةالكا في ال اهد الذالث  ))) :جيكده :
)ُ )

كهذا ما

فول كجل  :ةدها  :ف تككف ال اّ لمةاؿ  ...كالذايي  :كف ال اّ زائدة في

المععكؿ الذايي  ...كالذالث  :كياا  ...معي )مع)))

)ّ)

كالزوادة تعيي التككود  ،كالتككود كالةاؿ كالمصاة ض كمعي اجلت اس

جموعاا مستكةاة مف ككف ال اّ فادت في هذه ال كاهد معي
فاي اذا المعي

ك مف لكازمل .

)ُ ) الدر المصكف ْ.َّْ/
)ِ ) الدر المصكف ٔ. ِّٗ/
)ّ ) الدر المصكف ٖ. ْٖ-ّٖ/
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ا لصاؽ ،

ٖ-جعؿ ال اّ لمتعجب  :كجعمكا مف كاهد ذلؾ ال اّ في ةكلل
ات كاير ً ً ً
ىعمىـ ًما لى ًذيكا لىل ىغ ٍوب الس ً
ً ك
ىس ًم ٍع
ي ي
ض ى ٍ ص ٍر ًل ىك ٍ
كم ىاك ى ٍ
ى
تعال  ) :يةؿ الملي ٍ ي ى
ًً
ما لىاـ لمف يدكيً ًل ًمف كلً ٍّي كج و ٍ ًر ي ً
ىة ندا){الكاؼ  }ِٔ :كال اهد :
ؾ في ية ٍكمل ى
ى ى ي
ى ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
كي ىيا لىك ًف
ىسم ٍع ً ًا ٍـ ىكى ٍ ص ٍر ىو ٍكىـ ىواٍتي ى
ىسم ٍع) كةكلل تعال ٍ ) :
)ى ٍ ص ٍر ًل ىك ٍ
ً
كً
إ و
ّؿ حم ً و
وف){مروـ }ّٖ :
كف اٍل ىو ٍكىـ في ى
الظال يم ى
ماعّةض ال اّ التعجب ؟ عكاف جمع اليةاة عم ذلؾ  ،ككوؼ وص

فواا هذا المعي كةد عدكها زائدة لمتككود ؟! كمف الكاإ كمما ج ؾ فول
ً
ىس ًم ٍع) في ال اهدوف فعؿ مر  ،ك كف ال اّ لإللصاؽ ،
كج ل س كف )ى ٍ ص ٍر) ىك) ٍ
هذه هي الةوووض  ،كالدلوؿ عم ذلؾ كف اليةاة لـ وستطوعكا ف وخعكا هذه
الةوووض عم الرغـ مف جماعاـ عم خّفاا  ،ةاؿ الزمخ رم في يةك :
و
وما  ،م  :اف
كرـ
مةمد  )) :كيل مر لكؿ ةد اف وجعؿ )ز ن
ٍ
ودا) كر ن
)ُ)
وصعل الكرـ  ،كال اّ مزودة  ...ك اف وصكوره ذا كرـ  ،كال اّ لمتعدوض))
كؿ

ؿ ال اّ لإللصاؽ كالعاعؿ إمور مسستر كجكنا وعكد عم
العراّ
وسمع هذا الخطاب  ،كةاؿ الرإي في يةك :
ٍ
ةسف زود )) :فواؿ ٌ
ةسيا
ةسيا  ،عكاكيما وجعمل
ودا)
كت عل الزمخ رم كا ف خركؼ اف وجعؿ )ز ن
ن
ن
كذلؾ اف وصعل الةسف  ،فكاكيل ةوؿ ً :
ص ٍعلي الةسف كوؼ ئت ؛ ك
فإف فول

كؿ ما ومكف ف وككف في خص))

خص

)ِ)

كجاّ في الدر المصكف )) :ةكلل )ى ٍ ً
ص ٍر ً ًل) صوغض تعجب
معي  :ما صره  ،عم س وؿ المجاز  ،كالااّ ﵀ تعال  ،كفي مذؿ هذا

ذّذض مذاهب  :ايص

يكل معظ ايمر كمعياه الخ ر  ،كال اّ مزودة في

صّةا لمعظ  .كالذايي  :كف العاعؿ إمور المصدر  .كالذالث  :يكل
العاعؿ
ن
)ُ ) المعصؿ في عمـ العر وض ص ّٕٓ ك رح الموصؿ ج ف وعوش ْ. ُْٖ/
)ِ ) رح كافوض ا ف الةاجب ْ.ِّٓ/
1495

إمور المخاطىب  ،م  :كةع واا المخاطىب  ،كةوؿ هك مر ةوووض ج
)ُ)

تعجب  ،ك كف الااّ تعكد عم الادل المعاكـ مف الكّـ))
كجاّ فول )))ىس ًمع ً ًاـ كى ٍ ً
ص ٍر) هذا لعظل مر  ،كمعياه التعجب ،
ٍ ٍ ٍ ى
ك ص ايعاروب كما تورر في عمـ اليةك  ،كف فاعمل هك المجركر ال اّ ،

صّةا لمعظ  ،ك
مر ج وككف فاعمل ٌج
يف ) فعؿ) نا
كال اّ زائدة كزوادتاا جزمض
ن
)ِ)
مستتر  ،كج وجكز ةذؼ هذه ال اّ))
نا
إمور
نا
ً
ىس ًم ٍع) في ال اهدوف فعؿ
فاليةاة ةد جمعكا عم كف )ى ٍ ص ٍر) ىك) ٍ
مجاز  ،ك جمعكا عم كف ال اّ  ،عكاف يع كدت زائدة فإكيل ج
نا
مر  ،ةوووض ك
وجكز ةذفاا  ،م  :كف زوادتاا جزمض  ،كهذا ك ر دلوؿ عم

كياا لوست

زائدة  ،ؿ هي عم معياها الذم هك ا لصاؽ  ،ك عد ف جمعكا عم

كف

ف وككف

) فعؿ) في  :فعؿ ل  ،فعؿ مر  ،اختمعكا في فاعمل الذم ج وص
جك
طب ،
نا
إمور
نا
مسستر كاجب اجستتار  ،كالصةو )) كيل إمور المخا ى
طب صعض السمع ك
طب)) كالمعي لصؽ واا المخا ى
م  :كةع واا المخا ى

كجكد هذه الصعض

مجركر اّ ا لصاؽ  ،لتي وال عم
نا
ال صر مف كةع
المعيي ل كعم كياا ةاصمض كةرو ض ميل .
ٌ
ك
اهـ
)كىدٍل ىي ي
ٗ-جعؿ ال اّ معي الموا مض كالعكض  :كوكلل تعال  :ى
ً ىجيكتىٍو ًاـ ىجكيتىٍو ًف ىذكاتى ي يك وؿ ىخم وط كى ٍذ وؿ ك ى ي وّ لمف ًس ٍد ور ىةًم و
وؿ){س ا }ُٔ :
ٍ
ى
ٍ ى ى ٍ
جاّ في الدر المصكف )) :ةكلل تعال  ً ) :ىجكيتىٍو ًا ٍـ) تودـ كف المجركر
ال اّ هك الخارج كالميصكب هك الداخؿ ؛ كلاذا غمط مف ةاؿ مف العوااّ :

الدر المصكف ٕ. ُْٕ/
)ُ ) ٌ
الدر المصكف ٕ.َِٔ/
)ِ ) ٌ
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فمك دؿ إا ندا ظاّ  ،طمت صّتل ،
)كجى
وعيي في العاتةض في ةكلل تعال  :ى
كال اّ هيا ج وص

ظاّ إاد))
ؿ الصكاب ف وواؿ ن
ل
وف)
الإكا ى

)ُ)

ف تككف لمعكض ؛ ك
يف العكض لوست ) ً ىجكيتىٍو ًا ٍـ)

)جكيتىٍو ًف) الميصك ض  ،كما كف الخارج مف الجيتوف جاّ مف
المجركرة ؿ هي ى
اهـ)
)كى كدٍل ىي ي
لصاؽ الت دوؿ اا  ،كما العكض فود جاّ مف دجلض ةكلل ى
)اد يخميكٍا اٍل ىجكيضى ً ىما
كجعمكها معي العكض كالموا مض في ةكلل تعال ٍ :
وإا متاتوض مف
كف){اليةؿ  }ِّ :كالموا مض التي ةوؿ اا هيا هي ن
يكيتي ٍـ تى ٍع ىممي ى
معي ا لصاؽ ؛ ك
اّ ل يّ ووا مل ،
يف فول ر ط يّ يّ كجعؿ يّ جز ن
عكاذا ةوؿ ك
اف جزاّ ا﵀ الذم هك الجيض ج ومكف ف ووا مل عمؿ ٌ ،ج كف ا﵀
س ةايل جعؿ جزاّه العظوـ وككف عمؿ ا يساف لكسع رةمتل كفإمل .

َُ-جعؿ ال اّ لّستعّّ معي )عم )  :جعمكا مف كاهد ال اّ
التي معي )عم ) ةكلل تعال ) :ك ًم ٍف ٍ ً ً ً
ً
ط وار يو ىؤلد ًه
ٍم ٍيلي ًًوي ى
ىهؿ اٍلكتىاب ىم ٍف ف تىا ى
ى
ك
ك
ً
ً
ً
ت ىعمى ٍو ًل ةىآئً نما ىذلً ىؾ
ٍم ٍيلي ًًد ىوي وار ج يو ىؤلد ًه ًلىٍو ىؾ ًج ىما يد ٍم ى
لى ٍو ىؾ ىكم ٍيايـ كم ٍف ف تىا ى
ً ً
ً
ب ىك يه ٍـ
كف ىعمى المٌل اٍل ىكذ ى
لوف ىس ًو هؿ ىكىوويكلي ى
ًاىكياي ٍـ ةىاليكٍا لى ٍو ىس ىعمى ٍو ىيا في ايي لمو ى
ً
ٍم ٍيلي ًًويطى وار) كةكلل
ىو ٍعمى يم ى
كف) ؿ عمراف  }ٕٓ :فال اّ في ةكلل تعال  ) :ف تىا ى
ً
ٍم ٍيلي ًًد ىوي وار) معي )عم ) دجلض استعمالاا في ةكلل تعال :
تعال  ) :ف تىا ى
ىخ ً
ىميتي يكـ عمى ً
اؿ ه ٍؿ ميي يكـ عمىٍو ًل ًجك ىكما ً
ول ًمف ةىٍ يؿ فىالمٌلي ىخ ٍوهر ىة ًافظنا ىك يه ىك
ٍ ى
)ةى ى ى ى ٍ ى
ى
ىرةـ ك ً ً
الةؽ كف
وف){وكسؼ  }ْٔ :ةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي )) :ك ٌ
الراةم ى
ٍ ىي
المعي

مختمؼ فوكلؾ  :ميتل ل  ،مختمؼ عف ةكلؾ  :ميتل عمول ،

فوكلؾ  :ج ميل عموؾ  ،معياه  :ج ميل ف وةوؼ عموؾ  ،ك ف واجـ

عموؾ  ،ك وتعدل عموؾ  ،كما ل

ذلؾ  ،فعول معي

اجستعّّ كالتسمط

كالعدكاف  ،ك كما ةكلؾ  :ج ميل درهـ  ،فمعياه  :ج ميل مف ف وتصرؼ ل
الدر المصكف ٗ.ُِٕ/
)ُ ) ٌ
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 ،ك وع ث ل ؛ ك
يف )عم ) تعود اجستعّّ  ،كال اّ تعود ا لصاؽ  ،كالمعي

كيل ج ومتصؽ ميل درهـ  ،ؿ ستعارةل مايتل كوتصرؼ ل  ،فاميل عمول

تستعمؿ لماجكـ كاجعتداّ  ،ك ميل ل تستعمؿ لمتصرؼ كما ذكريا  ،توكؿ :
ج مف عموؾ الذئاب  ،كج مف عموؾ غكائؿ الطروؽ  ،كج توكؿ  :ج مف
ؾ الذئاب))

)ُ)

ىة ىس ىف
ُُ-جعؿ ال اّ لمغاوض معي ) ل )  :كوكلل تعال  ) :ىكةى ٍد ٍ
ًي){وكسؼ  }ََُ :كالمعي عيدهـ  :كةد ةسف ل كي  ،ةاؿ الزرك ي :
ىة ىس ىف ًي) فإكيل وواؿ  :ةسف ي عكال كي كهي
))ككما في ةكلل تعال  ) :ىكةى ٍد ٍ
مختمعض المعايي  ،ك لوواا وكسؼ عمول السّـ ) ي) يكيل ةساف درج فول
)ِ)

دكف ف ووصد الغاوض التي صار لواا))

كةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي :

))كذمض فرؽ وف  :ةسف لول  ،ك ةسف ي  ،ك
فإف معي  :ةسف لول  ،ة كدـ
ةسايا  ،كما  :ةسف ل  ،فمعياه  :كإع ةسايل
ةسايا  ،ك صيع لل
لول
ن
ن
ةسيت عممؾ  ،م :
ةسيت اذا ايمر  ،ك
ل  ،كمف ذلؾ كيؾ توكؿ :
ي
ي
عممؾ  ،كج

ةسيت ل
لصوت ةسايؾ عممل ككإعتل ل  ،كج توكؿ :
ي
ى
ةسايا ،
ةدمت لول
ةسيت ل هذا ايمر  ،جك عم معي خر  ،كهك كيؾ
ن
ى
ي
كهك معي مجازم  ،ك
ةسف ل  ،لصؽ ؛ ذ كف فول
فإف ا ةساف في :
ى
ك
ىة ًسف ىك ىما ٍ
)ك ٍ
ىة ىس ىف الملي
معي الرعاوض كالمطؼ  ،ةاؿ تعال  :ى
ًلى ٍو ىؾ){الوصص  }ٕٕ :كةاؿ عم لساف سوديا وكسؼ عمول السّـ  ) ،ىكةى ٍد
ىة ىس ىف ًي) فعي الذايوض ةساف خاص وختمؼ عف ايكؿ  ،ك
فإف ايكل في
ٍ
عمكـ الخمؽ  ،عكاةساف ا﵀ ل الخمؽ ةساف عاـ و ترؾ فول سوديا وكسؼ

ىة ىس ىف ًي) ك
ةسايا
فإف فول
ن
عمول السّـ ك ووض الخمؽ  ،كما ةكلل تعال  ) :ىكةى ٍد ٍ

)ُ ) معايي اليةك ّ.ُِ/
)ِ ) ال رهاف ص ٖٕٗ .
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خاصًا لصؽ مف ايكؿ ؛ ذ خرجل مف السجف ك كك ه مكايض عالوض  ،كجاّ
لول اهمل كما ل ذلؾ مف العياوض الر ايوض كالمطؼ))
ُِ-جعؿ ال اّ معي

)ُ)

اجستعايض  :ةالكا مجيّ ال اّ لّستعايض

استعيت الومـ لمكتا ض  ،ؿ هي لإللصاؽ فود
ت الومـ  ،م :
ي
كوكلؾ :كت ي
يرود لصاؽ الكتا ض الومـ معي ر طاا ل فصار الومـ اذا الر ط كسومض ك

عويا لؾ في الكتا ض  ،كمف ال دواي كف الكتا ض كمف وكتب ج
كاسطض ك يم ن
تةصؿ في كؿ كةت ٌج ومـ فتككف الكتا ض كالكاتب كالومـ عياصر متصاة ض
ج تعترؽ عف عإاا ذا رود لمكتا ض ف تككف ؛ لذلؾ مكف ف تعد ال اّ
:

لممصاة ض ك ةالوض  ،كجعمكا مف كاهدهـ الوريوض في ذلؾ ةكلل تعال
ك
ًً
ص ٍ ًر كال ك ً
)ك ً
ً
وف){ال ورة }ْٓ :
صّىة ى عكًاكياىا لى ىك ً ىورةه ًج ىعمى اٍل ىخا ع ى
ى ٍ
استىع يويكٍا ال ك ى
كجموع المعايي المذككرة في المذاؿ ومكف الوكؿ اا في ال اهد الوريي ،
استى ًع يويكٍا
)ك ٍ
كالدلوؿ عم ذلؾ ما جاّ في الدر المصكف )) :ةكلل تعال  :ى
ص ٍ ًر) ...كال اّ لّستعايض ك الس وض  ...كوجكز ف تككف ال اّ لمةالوض ،
ًال ك
)ِ)

م  :ممت سوف الص ر))
)مف)  :ةاؿ ا ف ةتو ض )) :ال اّ مكاف ً
ُّ -معي ً
)مف)  ...كةاؿ
اعمى يمكٍا ىكي ىما ً
ييزًؿ ً ًعٍمًـ المٌ ًل){هكد }ُْ :
عز كجؿ ) :فىًإف لك ٍـ ىو ٍستى ًجويكٍا لى يك ٍـ فى ٍ
م  :مف عمـ ا﵀)))ّ) كالمراد معي ال اّ كلوس معي ً
)مف) ةاؿ الزجاج :
))كمعي ) ً
ييزًؿ ً ًعٍمًـ المٌ ًل) م  :ييزؿ كا﵀ عالـ إيزالل  ،كعالـ كيل ةؽ مف
عيده  ،كوجكز ف وككف كا﵀ عمـ ً ً ) :عٍمًـ المٌ ًل) م  :ما ي ا ا﵀ فول مف

غوب كد ٌؿ ما سوككف كما سمؼ  ،مما لـ وور ل الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ
)ُ ) معايي اليةك ّ.ِّ/
)ِ ) ُ. َّّ/
)ّ ) تاكوؿ م كؿ الورف ص َُّ. َِّ-
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كيل مف عيد ا﵀))

)ُ)

كتانا  ،كهذا دلوؿ عم
ممت نسا ما ج وعممل ٌج ا﵀ مف يظـ معجز لمخمؽ ك خ ار غوكب ج س وؿ

لاـ لول))

كةاؿ الزمخ رم  )) :م  :ييزؿ

)ِ)

ُْ -معي الّـ  :ةاؿ ا ف ةتو ض )) :ال اّ مكاف الّـ ةاؿ ا﵀
تعال ) :ما ىخمى ٍو ىياهما ً ٌج ًاٍلة ل ً
كف){الدخاف }ّٗ :
ى
ؽ ىكلىك كف ى ٍكذىىريه ٍـ ج ىو ٍعمى يم ى
يى
ى
)ّ)
م  :لمةؽ))

وإا معي ال اّ كلوس معي الّـ جاّ في الدر المصكف :
المراد ن
))ً ٌج ًاٍل ىة ل
ؽ) ةاؿ كما مف العاعؿ  ،عكا كما مف المععكؿ  ،م  :مةووف ك
)ْ)

ممت سوف الةؽ))

كالةاؿ مف لكازـ معي ا لصاؽ

اف ً
كمما وجب التي ول عمول في هذا المواـ كيل ذا ةوؿ ك
)مف) معي

الّـ ؛ يكيل جاز ف وواؿ  :ما خموياهما ٌج لمةؽ  ،ك
فإف هذا ج وعيي ندا
كف ال اّ هيا جاّت معي الّـ  ،عكاكيما وعيي جكاز رادة معيوواما :
ا لصاؽ كالتعموؿ  ،فالذم كهـ اليةاة مجيّ ةرؼ معي ةرؼ خر هك
جكاز معي كؿ مياما  ،كج سوما ذا لـ وكف معي

ةدهما إد معي ا خر

 ،كهذا ما عكر عيل الزجاج توار اما في العائدة

ئت ،

سماا عد ذلؾ ما
فال اّ في كؿ مكإع لإللصاؽ  ،ذـ ٌ
كاجعماا ما ئت مف المعايي  ،فإكياا ج تخرج مف ف تككف مف لكازـ معي

اةدا ؛ يكياا تدخؿ جموعاا
ا لصاؽ  ،ك مف مرادفاتل ؛ ؿ ٌ
معي ك ن
تعد ن
مجاز
نا
إمف معي ارت اط يّ يّ  ،ك تعمؽ يّ يّ ةوووض ك
)ُ ) معايي الورف عكاع ار ل ّ ّٓ/كويظر  :زاد المسور ْ. ْٔ/
)ِ ) الك اؼ ِ.ّٔٗ/
)ّ ) تاكوؿ م كؿ الورف ص َِّ .
)ْ ) ٗ.ِٔٔ/
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معنى البا الجارة  :ةاؿ سو كول )) :ك اّ الجر كيما هي لإللزاؽ
ةت
خرجت زود
كاجختّط  ،كذلؾ ةكلؾ :
كدخمت ل كإر تل السكط  ،لز ى
ي
ي
إر ؾ واه السكط  ،فما اتسع مف هذا في الكّـ فاذا صمل)) )ُ ) كةاؿ

المرادم )) :كركد كذور مف المةوووف سائر معايي ال اّ ل ا لصاؽ...كجعمكه
معي ج وعارةاا)))ِ)كةاؿ ا ف ه اـ )) :ذـ ا لصاؽ ةوووي كػ  :مسكت زود
 ،ذا ة إت عم

يّ مف جسمل ك عم ما وة سل مف ود ك ذكب كيةكه
)ّ)

ةمت  :مسكتل اةتمؿ ذلؾ ك ف وككف ميعتل مف التصرؼ))
 ،كلك ى
كعلرؼ
هك العرؽ وف تعدم الععؿ ل مععكلل يعسل  ،كتعدول لول ال اّ  ،ي
ا لصاؽ ك
اف ))معياه  :اختّط ال يّ ال يّ)) )ْ) ك اكيل ))هك تعمؽ ةد

المعيووف ا خر))

كهذا

)ٓ)

ذمض ةوووض طالما رددتاا في كتا ي السا ؽ  :ج كجكه كج يظائر  ،كف

المعظ كج سوما المعظ الوريي ج وطا ؽ معياه ٌج المعظ يعسل  ،فال اّ الجارة

مذّ  ،كهي في تركو اا المغكم ج ومكف التع ور عياا ما وطا ؽ دجلتاا ،
ن
كا لصاؽ الذم جعمل اليةاة المعي ايصمي لم اّ كج وعارةاا في كؿ مكاإع

كركدها في المغض كالورف الكروـ  ،ج ومذؿ المعي

الةوووي لم اّ  ،ككذلؾ

معايي المصاة ض كالس وض كالتعموؿ كالةالوض كالعكض كالت عوض كغورها ،

عكاكيما تمذؿ المعايي الورو ض مياا  ،كو دك كف ا لصاؽ ةرب المعايي لواا ،
مررت زود  ،كالمعي كما
مذّ ال اّ لإللصاؽ في يةك :
فود جعؿ اليةاة ن
ي

لصوت مركرؾ زود ك جعمتل ةرونا ميل  ،كهذا المعي وتطمب ف
ةالكا كيؾ
ى
)ُ ) كتاب سو كول ْ.ّّٗ/

)ِ ) الجي الدايي ص ْٔ كويظر  :مغيي الم وب ُ. َُُ/
)ّ ) مغيي الم وب ُ. َُُ/
)ْ ) ال رهاف ص ّّٖ.

)ٓ ) ا تواف ص ِِْ كويظر  :الزوادة كا ةساف ٖ. ّٕ/
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وككف مركرؾ زود مصاةنا لل  ،كجاز جعمل ما ووا ؿ الةاؿ  ،ك
يف الةاؿ
يف ةدكث
صعض مصاة ض لصاة اا  ،ك كيل لكج زود لما ةصؿ المركر ٌ ،

المركر ج وككف ٌج كجكد ممركر ل فوككف )زود) س نا ك كسومض ك كاسطض
عكإا عيل ؛ ك ك
مار ،
لةدكذل ك
وإا ج وككف ٌج كجكد ٍّ
يف ةدكث المركر ن
ن
فوككف ةدهما ووا ؿ ا خر في ةصكؿ ةدكث المركر  ،فتككف معايي
ا لصاؽ كالس وض كالتعموؿ كالمصاة ض كالةالوض كالعكض كالت عوض ككذلؾ

جموعا تدخؿ إمف معي
معي الكسومض ك الكاسطض معي كاةد ؛ يكياا
ن
ارت اط يّ يّ ك تعمؽ يّ يّ

فال اّ ذف لوست مف الةركؼ الم تركض  ،ك كياا لـ ترد ٌج لمعي
كاةد  ،اع اكيل ا لصاؽ يكيل ومذؿ ةرب المعايي لواا  .ككؿ المعايي
المذككرة كغورها تدخؿ جموعاا إمف هذا المعي

كاف مف لكازمل .

ك إمف مرادفاتل ك ما

كةد تودـ كف جماكر اليةاة زعمكا كف ال اّ في الورف الكروـ كردت
معاي الةركؼ ا توض  :معي ً
)مف) ك)عف) ك)في) ك)مع) ك)عم ) ك) ل )

ك معاف يخر لـ وكف لاا في المغض لعاظ تع ر عياا  ،كيةف يتساّؿ في
معايي الوسـ ايكؿ  :كيل ذا كايت لاا لعاظاا الخاصض المعٌرة عياا فمً ٌـ ذف
عكر عياا الورف الكروـ معظ ال اّ كلـ وعٌر عياا العاظاا ؟ كهذا ما ج

ظاور  ،الماـ ٌج ذا
نا
وستطوع اليةاة ا جا ض عيل كلك كاف عإاـ ل عض
كف الورف الكروـ ةد لةف فعكر عف المعايي غور
تجر عإاـ كادع
لعاظاا  ،ككإع ايلعاظ في غور مكاإعاا  ،كما جره عم هذا اجدعاّ ٌج

اجدعاّ مجيّ ةركؼ معايي ةركؼ يخر في الورف الكروـ  ،كهذا

ا كاؿ الذم فول يوؿ مف كتاب ا﵀ الذم ج واتول ال اطؿ مف وف ودول كج
مف خمعل الذم كإع كؿ لعظ في مكايل مف دكف زوادة كج يوصاف ج يوة حؿ ٌج
إلغاّ فكرة مجيّ الةركؼ عإاا معي
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عض في كتاب ا﵀  ،كما الوسـ

الذايي مف هذه المعايي التي لـ وكف لاا لعاظ خاصض تع ر عياا فاي ف
صةت معايي السواؽ كلوست معايي ال اّ ك هي ما كاف مف لكازـ معي

ا لصاؽ الذم تدؿ عمول ال اّ ايصالض .

ُْ-ثي ٌـ  :ةرؼ عطؼ تعود الترتوب مع التراخي  ،كهي لوست مف
الةركؼ الم تركض  ،م  :ج تعود ٌج معياها المذككر  ،ةاؿ المرادم )) :ذيكـ :

ةمت  :ةاـ زود ذيكـ
ةرؼ عطؼ و رؾ في الةكـ  ،كوعود الترتوب مامض  ،فإذا ى
ذيت ك
اف الذايي عد ايكؿ مامض  ،هذا مذهب الجماكر  ،كما كهـ
عمرك ،
ى
تاكلكه)) )ُ) ٌج ٌيل مع ذلؾ فود اختموكا لػ)ذيكـ) ذّذض معاف  ،فود
خّؼ ذلؾ ٌ

ةوؿ مجوئاا في الورف الكروـ زائدة  ،ك معي الكاك  ،كاستئيافوض  ،كفوما واتي
دراسض ل كاهد هذه المعايي

)ِ)

ُ-جعما ػػا ازئ ػػدة  :ةو ػػؿ مج ػػيّ )ذيػ ػ كـ) ازئ ػػدة ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال ) :كعمػ ػ
ً
ػاةت عمػواـ
عمواـ
إاةت
الذّذض الذوف يخملعكا ىةتك ذا
ػت كإ ٍ
ايرض مػا ىرية ى ٍ
ٍ
ي
ي
ك
ً
ً
ً
ػاب ىعمىػ ٍػو ًا ٍـ لً ىوتيكيكٍا){التك ػػض :
يعي يسػػاي ٍـ ىك ى
ظحي ػكٍا ىف ج ىمٍم ىج ػاى مػ ىػف المٌػػل ً ٌج ًلى ٍوػػل ذيػ كـ تىػ ى
استيادا لػ كف ) ذا) ػرطوض ج ػد مػف ف وكػكف لاػا
ُُٖ} كةوؿ اذه الزوادة
ن

ػاب ىعمى ٍػو ًا ٍـ) كج وصػم هػذا ف وكػكف
جكاب  ،كج جكاب لاا هيػا ٌج ةكلػل )ذيػ كـ تى ى
هك الجكاب ٌج عد جعؿ )ذيكـ) زائدة  ،كالةوووض كف جكاب ) ذا) هيػا مةػذكؼ ،
ككذور ما جاّ جكاب ) ذا) مةذكفنا في الورف الكروـ  ،كهذا ما وصػرح ػل هػؿ
نا
ػت ل ػ هػػذا الةػػذؼ فػػي كتػػا ي  :د ارسػػات فػػي اليةػػك
المغػػض يعسػػاـ كةػػد تطرةػ ي

ػرت ػ ك
اف جػكاب
الوريي
كذكرت لل كاهد كذورة مياا ال ػاهد المػذككر  ،كةػد ذك ي
ي
)ُ ) الجي الدايي ص ِْٔ.

)ِ ) ويظ ػػر  :رص ػػؼ الم ػػايي ص ِْٗ ُِٓ-كالجيػ ػ ال ػػدايي ص ِْٔ ِّْ-كمغي ػػي
الم وػػب ُ ُُٖ-ُُٕ/كال رهػػاف ص ّٖٗ ُْٖ-كا توػػاف ص ِْْ ِْٓ-كالزوػػادة
كا ةس ػػاف ٖ ٖٓ-ّٖ/كويظ ػػر م ػػف كت ػػب الكج ػػكه  :الكج ػػكه كاليظ ػػائر لم ػػدامغايي ص
وإا
ُُٓ كيزهض ايعوف ج ف الجكزم ص ٕٖ كميتخ ل ةرة العوكف ص ٕٖ ن
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ؼ لدجلػػض )ذػػـ تػػاب عمػػواـ) عموػػل ،
كة ػ ًذ ى
) ذا) مةػػذكؼ توػػدوره  :تػػاب عمػػواـ  ،ي
كك ػػاف ذل ػػؾ فوم ػػا وعا ػػـ م ػػف الس ػػواؽ لإل ػػارة لػ ػ كف التك ػػض عم ػػواـ  ،ت ػػاخرت
لمػف عػػدهـ فػػي الصػ ر كعػػدـ
جمتةػػاف هػػذه الصػػعكة المختػػارة  ،كلوككيػكا ةػػدكة ى
الواس مف رةمض ا﵀ س ةايل كتعال  ،ك إوؼ ل ما ذكرتل هيػاؾ كف جػكاب
) ذا) ةد وككف غور ما ةدرتل  ،ػؿ جػاز ف وكػكف  :استواسػكا  ،ك وئسػكا  ،ك
ةيطػكا  ،ك ةػػالكا فػػي يعسػػاـ لػػف وتػػكب ا﵀ عكيػػا  ،ك همكيػػا  ،ك غوػػر ذلػػؾ ،
فا﵀ س ةايل خع الجػكاب كلػـ وصػرح ػل لسػ ب كلةكمػض مػا  ،كلوػذهب المػرّ

في تودوره كؿ مذهب .

ِ-جعماا معي الكاك :
:

ةوؿ مجيّ )ذيكـ) ج تعود الترتوب  ،م :
ص ككٍرىيا يك ٍـ ذيكـ يةٍم ىيا لًٍم ىمآلئً ىك ًض
( ىكلىوى ٍد ىخمى ٍو ىيا يك ٍـ ذيكـ ى
و يكف لمف الس ً ً
وف){ايعراؼ  }ُُ :كةكلل
ى
كاجد ى
ى

تككف معي الكاك كوكلل تعال
ك ً
وس لى ٍـ
ٍ
اس يج يدكٍا ىد ىـ فى ىس ىج يدكٍا ًج ًٍ م ى
كف){وكيس  }ْٔ :معي :
تعال ) :فىًإلى ٍو ىيا ىم ٍرًج يعاي ٍـ ذيكـ المٌلي ى ًا ه
ود ىعمى ىما ىو ٍع ىعمي ى
ؽ الس ً
ض ًفي
كا﵀ اود  ،كةكلل تعال  ً) :كف ىرك يك يـ المٌلي الكًذم ىخمى ى
كم ىاكات ىكاي ٍىر ى
ى
ً كً و
استىكل ىعمى اٍل ىع ٍر ً
ش){ايعراؼ  }ْٓ :وعيي  :كاستكل عم
ستض ىوكاـ ذيكـ ٍ ى
سكً
و
اة ىد وة ذيكـ ىج ىع ىؿ ًم ٍياىا ىزٍك ىجاىا){الزمر :
العرش  ،كةكلل تعال  :ى
)خمىوى يكـ لمف يك ٍع ى
ٔ}

ةاؿ الرمايي )) :ذيكـ  :كهي مف الةركؼ الاكامؿ كمعياها العطؼ ،
كهي تدؿ عم التراخي كالمامض  ،كذلؾ يةك ةكلؾ  :ةاـ زود ذيكـ عمرك ،

عمر ةاـ عد زود  ،ك وياما مامض  ،ك كما ةكلل تعال  ( :ىكلىوى ٍد
كالمعي كف نا
ك ً
ً ً ً
وس لى ٍـ ىو يكف
ص ككٍرىيا يك ٍـ ذيكـ يةٍم ىيا لٍم ىمآلئ ىكض ٍ
اس يج يدكٍا ىد ىـ فى ىس ىج يدكٍا ًج ًٍ م ى
ىخمى ٍو ىيا يك ٍـ ذيكـ ى
لمف الس ً ً
وف) كايمر السجكد كاف ة ؿ خمويا  ،فعول ذّذض ةكاؿ لمعمماّ ،
كاجد ى
ى
كصكرياه  ،ذـ ةميا لممّئكض اسجدكا
ةدها  :كف التودور  :كلود خمويا اكـ دـ
ك
لل  ،فجاّ عم ةد كّـ العرب  ،كذلؾ كياـ ووكلكف  :يةف هزمياكـ وكـ كذا
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ككذا  ،م  :اؤيا هزمكا اّكـ  ...كالذايي  :كف الترتوب كةع ها هيا في

الخ ر  ...كالذالث  :كف )ذيكـ) كةع هيا مكةع الكاك ج تراكاما في العطؼ))

)ُ)

كةاؿ المرادم )) :كذهب العراّ  ...كالسورافي كايخعش كةطرب ...
سكً
و
اة ىد وة ذيكـ
ل كف )ذ كـ) ميزلض الكاك ج تيىرتلب كميل عيدهـ  :ى
)خمىوى يكـ لمف كي ٍع ى
ىج ىع ىؿ ًم ٍياىا ىزٍك ىجاىا){الزمر  }ٔ :كمعمكـ كف هذا الجعؿ كاف ة ؿ خمويا  ...كةد
ةمؿ عإاـ ةكلل تعال ) :ذيكـ ىج ىع ىؿ ًم ٍياىا ىزٍك ىجاىا) عم كف )ذـ) في ا وض
لترتوب ايخ ار  ،كةوؿ خرج ذروض دـ مف ظاره كال ىذلر  ،ذـ خمؽ عد ذلؾ
ةكاّ  ،فعم هذا تككف )ذ كـ) عم صماا مف الترتوب في الزماف)))ِ) كةد ركد
مؤكدا مجوئاا لمترتوب في
ا ف ه اـ المذهب المذككر الميسكب ل ايخعش
ن
)ّ)
كؿ كاهدها
ةمت ما كجل
كةاؿ الزمخ رم في تعسور ا وض التي في الزمر )) :فإف ى
ةمت  :هما
ةكلل ) :ذيكـ ىج ىع ىؿ ًم ٍياىا ىزٍك ىجاىا) كما وعطول مف معي التراخي  ،ي
وتاف مف جممض ا وات التي ع كددها ً
داج عم كةدايوتل كةدرتل  ،ت عوب هذا

الخمؽ العائت لمةصر مف يعس دـ  ،كخمؽ ةكاّ مف ةصوراه ٌ ،ج كف
ةداهما جعماا ا﵀ عادة مستمرة  ،كايخرل لـ تجر اا العادة  ،كلـ تيخمىؽ
يذ

غور ةكاّ مف ةصورم رجؿ  ،فكاف دخؿ في ككياا وض  ،ك جمب

لعجب السامع فعطعاا ػ)ذيكـ) عم ا وض ايكل ؛ لمدجلض عم

فإّ
م اويتاا
ن

كمزوض  ،كتراخواا عياا فوما ورجع ل زوادة ككياا وض  ،فاك مف التراخي في

الميزلض  ،ج مف التراخي في الكجكد  ،كةوؿ ) :ذـ) متعمؽ معي

)ُ ) معايي الةركؼ ص ُُٗ. َُِ-
)ِ ) الجي الدايي ص ِْٕ.َّْ-
)ّ ) ويظر  :مغيي الم وب ُ. ُُٖ-ُُٕ/
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كاةدة ،

كاكيل ةوؿ  :خموكـ مف يعس كاةدة  ،ذـ ععاا ا﵀ زكج  ،كةوؿ  :خرج ذروض
دـ مف ظاره كال ىذلر  ،ذـ خمؽ عد ذلؾ ةكاّ))

)ُ)

:

كةاؿ الزرك ي ))) :ذيكـ) لمترتوب مع التراخي  ،ك كما ةكلل تعال
ً
اهتى ىدل){طل  }ِٖ :كالاداوض
ىع
صالً نةا ذيكـ ٍ
)كًاليي لى ىغعك هار ل ىمف تى ى
اب ىك ىم ىف ىك ىعم ىؿ ى
ذلؾ  ،فالمراد  :ذـ داـ عم الاداوض  ...كةد تاتي لترتوب
سا وض عم
ايخ ار ج لترتوب المخ ىر عيل كوكلل تعال )) :فىًإلى ٍو ىيا ىم ٍرًج يعاي ٍـ ذيكـ المٌلي
استى ٍغ ًع يركٍا ىرك يك ٍـ ذيكـ
ىعمى ىما ىو ٍع ىعمي ى
)ك ٍ
كف){وكيس  }ْٔ :كةكلل تعال  :ى
ًلى ٍو ًل){هكد  }َٗ :كتوكؿ  :زود عالـ كروـ ذـ هك جاع  ،ةاؿ ا ف ى ٌرم  :ةد

ود
ى ًا ه
تيكيكٍا

كذور لتعاكت ما وف رت توف في ةصد المتكمـ  ...كوكلل تعال :
تجي )ذيكـ) نا
كً
ح ً
ؽ الس ً
وف
)اٍل ىة ٍم يد لًمٌ ًل الكًذم ىخمى ى
كم ىاكات ىكاي ٍىر ى
كر ذيكـ الذ ى
ض ىك ىج ىع ىؿ الظمي ىمات ىكالحي ى
ى
ً
كف){اييعاـ  }ُ :فػ)ذيكـ) هيا لتعاكت رت ض الخمؽ كالجعؿ مف
ىكعىيركٍا ً ىرل ًاـ ىو ٍعدلي ى

اؾ ىما
رت ض العدؿ  ...كمذمل ةكلل تعال ) :فىّ ا ٍةتى ىة ىـ اٍل ىعوىىضى {ُُ} ىك ىما ٍىد ىر ى
ً
و
و ً
طع ً
ح و
وما ىذا
اٍل ىعوىىضي {ُِ} فىؾ ىرةىىض {ُّ} ٍىك ً ٍ ى ه
اـ في ىو ٍكـ ذم ىم ٍس ىغ ىض {ُْ} ىوت ن
م ٍور وض {ُٓ} ىك ًمس ًك نويا ىذا متٍر وض {ُٔ} ذيكـ ىك ً كً
اص ٍكا
ى ىى
ى ىى
اف م ىف الذ ى
ى
ٍ ٍ
وف ىمييكا ىكتى ىك ى
ؾ
ًال ك
اص ٍكا ًاٍل ىم ٍر ىة ىم ًض){ال مد  }ُٕ-ُُ :دخمت ل واف تعاكت رت ض الع ٌ
ص ٍ ًر ىكتىىك ى
كً
وف ىكعىيركٍا
كا طعاـ مف رت ض ا وماف  ...كذكر غوره في ةكلل تعال ) :ذيكـ الذ ى
ً
كف){اييعاـ  }ُ :كف )ذيكـ) دخمت ل عد ما وف الكعر كخمؽ
ً ىرل ًاـ ىو ٍعدلي ى
السماكات كايرض  ...كعم ذلؾ جرل الزمخ رم في مكاإع كذورة مف
كً
ك
امكا){ايةواؼ :
الك اؼ  ...كةكلل تعال  ً) :كف الذ ى
وف ةىاليكا ىر ىحيا الملي ذيكـ ٍ
استىوى ي
ُّ} ةاؿ  :كممض التراخي دلت عم ت اوف الميزلتوف  ...عيي كف اجستوامض
عم الخور م اويض لميزلض الخور يعسل ؛ يكياا عم مياا ك فإؿ

)ُ ) الك اؼ ْ َُُ/كويظر  :الدر المصكف َُْٗ-َْٗ/
)ِ ) الك اؼ ّ. ٕٖ/
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)ِ)

كميل ةكلل

ؼ
ؼ ةى كد ىر {ُٗ} ذيكـ ةيتً ىؿ ىك ٍو ى
تعال ً) :كيلي فى كك ىر ىكةى كد ىر {ُٖ} فىويتً ىؿ ىك ٍو ى
ةمت  :ما معي )ذيكـ) الداخمض في تكرور الدعاّ؟
ةى كد ىر){المدذر  }َِ-ُٖ :ف ى
الكرة الذايوض مف الدعاّ م ،مف ايكل )ُ)  ...كاعمـ
ةمت  :الدجلض عم كف ك
ي
كيل اذا التودور ويدفع اجعتراض ك
اف )ذيكـ) ةد تخرج عف الترتوب كالمامض

كتصور كالكاك))

)ِ)

ّ-جعماا استئيافوض ك ا تدائوض  :ةاؿ المالوي )) :ذيكـ  :كلاا في الكّـ
و
معردا عم معرد ...
مكإعاف  ،المكإع ايكؿ  :ف تككف ةرؼ
عطؼ ن

الذايي  :ف تككف ةرؼ ا تداّ  ،كما ف تككف ةرؼ ا تداّ عم اجصطّح

 ،م  :وككف عدها الم تد كالخ ر  ،عكا كما ا تداّ كّـ  ،فايكؿ يةك ف
ودا ذـ يت تترؾ الإرب  ،كميل ةكلل تعال :
توكؿ  :ةكؿ لؾ  :اإرب ز ن
كف){اييعاـ  }ْٔ :عكا كما
) ية ًؿ المٌلي يو ىي لجو يكـ لم ٍياىا ىك ًمف يك لؿ ىك ٍر وب ذيكـ ىيتي ٍـ تي ٍ ًريك ى
ا تداّ كّـ كوكلؾ  :هذا زود ةد خرج  ،ذـ كيؾ تجمس  ،ةاؿ ا﵀ عز كجؿ :
ًً
وف){المؤميكف  }ُْ :ذـ ةاؿ عد ذلؾ )ذيكـ ًكي يك ٍـ ى ٍع ىد
)فىتىى ىار ىؾ المكلي ٍ
ىة ىس يف اٍل ىخالو ى
ىذلً ىؾ لىمولتيكف {ُٓ} ذيكـ ًكي يكـ وكـ اٍل ًوو ً
كف){المؤميكف  }ُٔ-ُٓ :كةد
امض تيٍ ىعذي ى
ى ى
ٍ ىٍ ى ى ى
ورجع هذا ل

عطؼ الجمؿ  ،ذا كاف الجممتاف في كّـ كاةد  ،كذلؾ

ةسب رادة المتكمـ  ،كايظار في الجمؿ اجيعصاؿ في المراد ٌج ةوث ودؿ
)ّ)
الدلوؿ عم كف موصكد الكّـ كاةد  ،فاعمـ ذلؾ كا﵀ المكفؽ مليل))

)ُ ) الك اؼ ْ.ّٕٔ/
)ِ ) ال رهاف في عمكـ الورف ص َّْٖٖٗ-
)ّ ) رصؼ الم ايي ص َِٓ. ُِٓ-
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كةد يوؿ المرادم كّـ المالوي يصل عد ف يس ل لول كةاؿ )) :كج

وص ككياا ةرؼ ا تداّ  ،عكاكيما هي ةرؼ عطؼ تعطؼ جممض عم جممض ،
)ُ)
معردا عم معرد))
كما تعطؼ ن

التي تودـ

كةد اختمؽ العوركز ادم ذّذض معايي ي ىخر إافاا ل
ذكرها  ،فود ةاؿ )) :ذيكـ  :ةرؼ عطؼ ووتإي تاخر ما عده عما ة مل  ،كما
تاخور الذات ك المرت ض ك الكإع  ،كذي كمت لغض فول  ،كةد كرد في الورف
نا
عم ستض كجل :
ايكؿ  :لمعطؼ .

ً
كً
كف){اييعاـ }ُ :
وف ىكعىيركٍا ً ىرل ًاـ ىو ٍعدلي ى
الذايي  :لمتعجب ) :ذيكـ الذ ى
الذالث  :لّ تداّ .
ال ار ع  :معي الكاك .

اف ًم ىف
الخامس  :معي )مع) ) :ذيكـ ىك ى
استى ىكل
السادس  :معي )ة ؿ) ) :ذيكـ ٍ
)ِ)
ً كف ىم ٍرًج ىعاي ٍـ جلى اٍل ىج ًة ًوـ){الصافات }ٖٔ :
كت عل الكعكم ٌج يكل جعماا معي )ة ؿ) في ةكلل تعال  ً) :كف ىرك يك يـ
ً ً
ً
ؽ الس ً
و
استى ىكل ىعمى
المٌلي الكًذم ىخمى ى
كم ىاكات ىكاي ٍىر ى
ض في ستكض ىوكاـ ذيكـ ٍ
ى
اٍل ىع ٍر ً
ش){ايعراؼ  }ْٓ :م  :فعؿ ذلؾ ة ؿ استكائل عم العرش  ،كما

ةاؿ

)ّ )

كةد تودـ الكّـ عم

كً
وف ىمييكا){ال مد }ُٕ :
الذ ى
ً
كماّ){ال ورة ) }ِٗ :ذيكـ
لى الس ى

معايي  :العطؼ  ،كاج تداّ  ،كالكاك  ،كفوما

واتي دراسض ل كاهد المعايي المذككرة ال اةوض .

)ُ ) الجي

الدايي ص ِّْ.

)ِ ) صائر ذكم التمووز ِ. ّْْ/
)ّ ) الكموات ص َِٕ.ُِٕ-
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ؽ
ُ-جعؿ )ذيكـ) معي التعجب في ةكلل تعال ) :اٍل ىة ٍم يد لًمٌ ًل الكًذم ىخمى ى
كً
ح ً
الس ً
وف ىكعىيركٍا ً ىرل ًاـ
كم ىاكات ىكاي ٍىر ى
كر ذيكـ الذ ى
ض ىك ىج ىع ىؿ الظمي ىمات ىكالحي ى
ى
ً
كف){اييعاـ  }ُ :ةاؿ الزمخ رم )) :فإف ةمت  :عّـ عطؼ ةكلل ) :ذيكـ
ىو ٍعدلي ى
ً
كً
ةمت  :كما عم ةكلل ) :اٍل ىة ٍم يد لًمٌ ًل){العاتةض }ِ :
كف) ي
وف ىكعىيركٍا ً ىرل ًاـ ىو ٍعدلي ى
الذ ى
كغورها عم

معي

كف ا﵀ ةووؽ الةمد عم

ما خمؽ ؛ يكيل ما خمول ٌج

ةكلل :

يعمض  ،ذـ الذوف كعركا ر اـ وعدلكف  ،فوكعركف يعمتل  ،عكا كما عم
ؽ السكماك ً
ات){ال ورة  }ُْٔ :كغورها عم معي كيل خمؽ ما خمؽ مما ج
ى
)خمى ى ى ى
يّ ميل  ،فإف
وودر عمول ةد سكاه ذـ هـ وعدلكف ل مما ج وودر عم

ةمت  :است عاد ف وعدلكا ل عد كإكح وات ةدرتل
ةمت  :فما معي )ذيكـ) ؟ ي
ى
 ،ككذلؾ ) :ذيكـ يتـ تمتركف){اييعاـ  }ِ :است عاد يف ومتركا فول عد ما
)ُ)
ذ ت كيل مةوواـ كمموتاـ ك اعذاـ))
كةاؿ ا ف عطوض )) :كةكلل تعال

) :ذيكـ) دالض عم

ة

فعؿ الذوف

كعركا ؛ ك
يف المعي  :كف خمول السمكت كايرض كغورهما ةد تورر  ،ك واتل

ةد سطعت  ،ك يعامل ذلؾ ةد ت وف  ،ذ كـ عد هذا كمل عدلكا ر اـ  ،كهذا كما

ةسيت لوؾ ذيكـ ت تميي  ،م  :عد
توكؿ  :وا فّف  ،عطوتؾ ك كرمتؾ ك
ي
كإكح هذا كمٌل  ،كلك كةع العطؼ في هذا كيةكه الكاك لـ ومزـ التك وه

كمزكمل ػ)ذيكـ)))

)ِ)

كيوؿ ك ةواف اييدلسي ةكؿ الزمخ رم كةكؿ ا ف عطوض ذيكـ ةاؿ :

))كهذا الذم ذهب لول ا ف عطوض مف ف )ذيكـ) لمتك وه كالزمخ رم مف كف
)ذيكـ) لّست عاد لوس صةو ؛ يكياا لـ تكإع لذلؾ  ،عكاكيما التك وه ك
ةدا مف
اجست عاد معاكـ مف سواؽ الكّـ ج مف مدلكؿ )ذيكـ)  ،كج عمـ ن

)ُ ) الك اؼ ِ.ْ/
)ِ ) المةرر الكجوز ِ. ِٔٔ/
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اليةكووف ذكر ذلؾ ؿ )ذيكـ) هيا لممامض في الزماف  ،كهي عاطعض جممض اسموض
عم جممض اسموض)) )ُ) وعيي عم ةكلل تعال )) :اٍل ىة ٍم يد ًلمٌ ًل)
كً
وف ىكعىيركا) )ذىكـ) هذه لوست لمترتوب
كةاؿ الةم ي )) :ةكلل ) :ذيكـ الذ ى
الزمايي  ،عكاكيما هي لمتراخي وف المرت توف)) )ِ) كما ةالل ك ةواف  )) :عكاكيما
التك وه ك اجست عاد معاكـ مف سواؽ الكّـ ج مف مدلكؿ )ذيكـ))) ومذؿ عوف

الةوووض كالصكاب  ،كالظاهر كف )ذيكـ) لمترتوب الزمايي كما ةاؿ ك ةواف ،
ك
يف الذوف كعركا ر اـ كعدلكا ل غوره كاف عد خمؽ السماكات كايرض ،

كسكاّ كايت لمتراخي في الزماف ك التراخي في المرت ض فاي في كّ الةالوف

عرؼ )ذيكـ) اكياا تككف
عاطعض لمترتوب عم ما تودماا  ،كالعوركز ادم يعسل ك
عاطعض لمترتوب كالتراخي في الزماف ك المرت ض .

ِ-جعؿ )ذيكـ) معي )مع) في ةكلل تعال ) :فىّ ا ٍةتى ىة ىـ اٍل ىعوىىضى {ُُ}
اؾ ما اٍلعوىىضي {ُِ} فى ح
اـ ًفي ىو ٍكوـ ًذم ىم ٍس ىغ ى وض {ُْ}
ؾ ىرةىى وض {ُّ} ٍىك ً ٍ
ىك ىما ٍىد ىر ى ى ى
ط ىع ه
وتًوما ىذا م ٍور وض {ُٓ} ىك ًمس ًك نويا ىذا متٍر وض {ُٔ} ذيكـ ىك ً كً
وف ىمييكا
ى ىى
ى ىى
اف م ىف الذ ى
ى
ٍ ٍ
ى ن
اص ٍكا ًاٍل ىم ٍر ىة ىم ًض){ال مد  }ُٕ-ُُ :ك)ذيكـ) هيا عاطعض
اص ٍكا ًال ك
ص ٍ ًر ىكتى ىك ى
ىكتىىك ى
اف ًم ىف
كلوست معي )مع) كما ةاؿ العوركز ادم  ،ةاؿ الزمخ رم ))) :ذيكـ ىك ى
كً
وف ىمييكا) جاّ ػ)ذيكـ) لتراخي ا وماف كت اعده في الرت ض كالعإومض عف العتؽ
الذ ى
كالصدةض ج في الكةت ؛ ك
المو كدـ عم غوره  ،كج وذ ت
يف ا وماف هك السا ؽ ي
عمؿ صال ٌج ل)) )ّ) كةاؿ ك ةواف ))) :ذيكـ ىك ً كً
وف ىمييكا) هذا
اف م ىف الذ ى
ى
معطكؼ عم ةكلل ) :فىّ ا ٍةتى ىة ىـ اٍل ىعوىىضى) كدخمت )ذيكـ) لتراخي ا وماف
كالعإومض ج لمتراخي لمزماف  ،يكيل ج د ف وس ؽ تمؾ ايعماؿ الةسيض

)ُ ) ال ةر المةوط ْ. ّٗ/
)ِ ) الدر المصكف ْ. ِْٓ/
)ّ ) الك اؼ ْ.ْٕٓ/
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ا وماف ؛ ذ هك رط في صةض كةكعاا مف الطائع  ،ك وككف المعي  :ذـ

كاف في عاة ض مره مف الذوف كافكا المكت عم

ا وماف ؛ ذ المكافاة عمول

رط في اجيتعاع الطاعات ك التراخي في الذكر كاكيل ةوؿ  :ذـ اذكر يكل

كاف مف الذوف ميكا))

)ُ)

ؽ لى يكـ
ّ-جعؿ )ذيكـ) معي )ة ؿ)  :في ةكلل تعال  ) :يه ىك الكًذم ىخمى ى
ض ج ًموعان ذيكـ استىكل ًلى السكماّ فىس ككاه كف س ٍ ع سماك و
ً
ات ىك يه ىك ً يك لؿ
كما في اي ٍىر ً ى
ى
ى ي ى ى ىى ى
ٍى
و ً
وـ){ال ورة  }ِٗ :وعيي  :كف خمؽ السماكات كايرض كاف ة ؿ
ى ٍيّ ىعم ه
اجستكاّ عم العرش  ،كهذا كجل مختىمىؽ درجض امتواز ؛ يكيل تةصوؿ
ةاصؿ ؛ ك
يف )ذٌكـ) لما كايت لمترتوب فمف ال دواي ف وككف ما ة ماا ةاصؿ
ة ؿ ما عدها في الزماف ك الرت ض  ،كهذا هك ةالاا في كؿ مكاإعاا  ،ةاؿ

ً
كماّ) صؿ )ذيكـ) ف توتإي
الةم ي )) :ةكلل تعال ) :ذيكـ ٍ
استى ىكل لى الس ى
زمايوا كج زماف هيا  ،فووؿ  :ارة ل التراخي وف رت تي خمؽ
اخوا
ن
تر ن
ايرض كالسماّ  ،كةوؿ لما كاف وف خمؽ ايرض كالسماّ عماؿ يخر مف
جعؿ الج اؿ كال ركض كتودور ايةكات  ،كما

ار لول في ا وض ايخرل عطؼ

ػ)ذيكـ) ذ وف خمؽ ايرض كاجستكاّ ل السماّ تراخ))

)ِ)

فػ)ذيكـ) ج تككف ٌج عاطعض كهي لمترتوب كالتراخي  ،كما التراخي في

الزماف ك التراخي في الرت ض

سطت الكّـ عم ةت في كتا ي  :ج كجكه كج يظائر
ُٓ-حتٌى :
ي
رةـ ُُّ كت وف مف دراستاا هياؾ كف )ةت ) لوست مف الةركؼ الم تركض

في الورف الكروـ  ،ك ىياا لـ ترد فول ٌج عاطعض .

)ُ ) ال ةر المةوط ٖ. ٔٔٗ/
)ِ ) الدر المصكف ُ.ِِْ/
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ُٔ-عمى  :ةاؿ المرادم  :كف صؿ معياها ))اجستعّّ ًةسًا كوكلل
تعال  ) :يك حؿ ىم ٍف ىعمى ٍواىا فى و
معي كوكلل تعال ) :تًٍم ىؾ
اف){الرةمف  }ِٔ :ك ن
إاي ٍـ ىعمى ى ٍع و
الر يس يؿ فى ك
ض)ال ورة  }ِّٓ :كلـ وذ ت لاا كذر
ح
إٍم ىيا ى ٍع ى
)ُ)

كةد ذكر لاا اليةاة

)ِ )

كفوما واتي دراسض

كتاكلكا ما كهـ خّفل))
ال صرووف غور هذا المعي ،
ٌ
استذياّ معي اجستعّّ المعايي ا توض  :المصاة ض معي )مع)  ،كالتعموؿ
 ،كالظرفوض معي )في) كتككف مكاف ال اّ  ،كمكاف ً
)مف)  ،ك معي )عيد)
كاختمعكا في دجلض )عم ) المإافض ل

ا﵀ س ةايل

لم كاهد الوريوض التي است ادكا اا لممعايي المذككرة :

ُ-المصاة ض معي )مع)  :جعمكا مف كاهد ذلؾ ةكلل تعال :
كه يك ٍـ ًةى ىؿ اٍل ىم ٍ ًر ً
ؽ ىكاٍل ىم ٍغ ًر ًب ىكلى ًػك كف اٍل ًكر ىم ٍف ىم ىف ًالمٌ ًل
)لكٍو ىس اٍل ًكر ىف تيىكلحكٍا يك يج ى
ً
كاٍل ىوكًـ ا ًخ ًر كاٍلمآلئً ىك ًض كاٍل ًكتى ً
لوف ىك تى اٍل ىم ى
اؿ ىعمى يةلل ىذ ًكم اٍلوي ٍرى
اب ىكاليك ًو ى
ى ى
ى ٍ
ى
ًً
ً
وف كا ٍ ىف ال كس ً ً
الرةى ً
اب){ال ورة }ُٕٕ :
وف ىكًفي ل
وؿ ىكالسكآئم ى
ىكاٍل ىوتى ى
ام ىكاٍل ىم ىساك ى ى
لك راد معي المصاة ض كما ةالكا لواؿ  :مع ة ل  ،ك)مع) تعود

المصاة ض كالمجاكرة  ،ك)عم ) تعود اجستعّّ عم

ال

يّ مع التصاةل
ةً
لل) كلـ ووؿ :
ي
المراد  ،ةاؿ ا ف

)عمى
سطةل العمكم  ،فاي د ن
تمكيا مف )مع) كلاذا ةاؿ ى
مع ة ل ؛ ك
يف معي التمكف مف ةب الماؿ هك المعي
ً
مستوّ مف معايي )عم ) ؿ هك استعّّ
عا كر )) :كلوس هذا معي

)ُ ) الجي

الدايي ص ْٕٔ.

)ِ ) ويظر  :تاكوػؿ م ػكؿ الوػرف ص ََّ  َِّ ،كمعػايي الةػركؼ لمرمػايي ص ُِِ
كايزهوػػض ص ِٖٓ ِٖٔ-كالجيػ الػػدايي ص ْٕٔ َْٖ-كمغيػػي الم وػػب ُ-ُِْ/
ُْٔ كال رهػ ػػاف ْٖٔ ْٖٕ-كا توػ ػػاف ص َِٓ كالكموػ ػػات لمكعػ ػػكم ص ِِّٗٓٓ-

كالزوادة كا ةساف ٖ.ٕ َُٔ-َُٓ/
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مجازم رود تةوؽ ذ كت مدلكؿ مدخكلاا لمعمكؿ متعمواا ؛ يكيل ل عد كةكعل
وةتاج ل تةووؽ))

)ُ)

كؾ لى يذك
)كًا كف ىر ى
ككذلؾ جعمكا )عم ) معي )مع) في ةكلل تعال  :ى ع
ود اٍل ًعوى ً
ىم ٍغ ًع ى ورة لمكي ً
اب){الرعد  }ٔ :ةاؿ الكعكم في
اس ىعمى ظيٍم ًم ًا ٍـ ى عكًا كف ىر ى
كؾ لى ى ًد ي
استعماؿ )عم ) مف دكف )مع) في هذا ال اهد )) :كلاا مزوض عم )مع)
فادتاا التمكف دكف )مع)))

)ِ)

وإا ؛ يكيل راد معي تمكف الياس مف الظمـ
كاستعمؿ )عم ) هيا ن
 ،لوككف المعي  :يكل س ةايل ذك مغعرة لمياس عم الرغـ مف دة ظمماـ

ِ-جعؿ )عم ) لمتعموؿ معي جـ العمض  :كوكلل تعال  ( :ى ٍا ير
اس ك و ىلي و
رمإاف الكًذم ً ً ً
ات لم ىف اٍلاي ىدل ىكاٍلعي ٍرةى ً
اف فى ىمف
ييز ىؿ فول اٍلوي ٍر يف يه ندل لمكي ً ى ى
ىى ى ى
ى
ً
يخ ىر
وإا ٍىك ىعمى ىسعى ور فى ًع كدةه لم ٍف ىوك واـ ى
اف ىم ًر ن
ص ٍملي ىك ىمف ىك ى
ى ًا ىد مي يك يـ ال ك ٍا ىر ىفٍم ىو ي
ود ً يك يـ اٍل يع ٍس ىر ىكلًتي ٍك ًمميكٍا اٍل ًع كدةى ىكلًتي ىك يلركٍا المٌلى ىعمى ىما
ود المٌلي ً يك يـ اٍليو ٍس ىر ىكجى يو ًر ي
يو ًر ي
ك
)كلًتي ىك يلركٍا المٌلى
ىه ىدا يك ٍـ ىكلى ىعم يك ٍـ تى ٍ يك ير ى
كف){ال ورة  }ُٖٓ :كال اهد ةكلل تعال  :ى
ىعمى ىما ىه ىدا يك ٍـ) كالتودور عيدهـ  :لتك ركا ا﵀ لما هداكـ  ،كلك راد ا﵀ س ةايل
معي جـ العمض كما زعمكا لواؿ كما ة كدركا  ،فوا كوماـ لً ٌـ يووى لكلكف ا﵀ ج ٌؿ كعّ
ما لـ وومل ! ةاؿ الزمخ رم  )) :عكاكيما ع كدل فعؿ التك ور ةرؼ اجستعّّ

)عم ) لككيل مإ كمنيا معي الةمد كاكيل ةوؿ  :كلتك ركا ا﵀ ةامدوف عم ما
هداكـ))

)ّ)

كالصةو

ف وواؿ كيل ع كداه ػ)عم ) يكيل راد معياه ج ييكل إ كمف
التإموف كماازلل في كتا ي :

تكممت عم
التك ور معي الةمد  ،كةد
ي
اليصب عم يزع الخافض كالتإموف مف دع اليةاة كالمعسروف  ،فّ ةاجض

لول  ،ؿ هك ةكؿ اطؿ  ،ك
ككاف الزمخ رم كاليةاة عزمكا عم تةروؼ دجلض

)ُ ) التةرور كالتيكور ِ. ُِٗ/
)ِ ) الكموات ص َّٓ.
)ّ ) الك اؼ ُ.ِِٔ/
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التركوب الوريي في ال اهد المذككر كيةكه  ،كما دجلض الععؿ ك دجلض الةرؼ

 ،كو دك كف ا ةواف اييدلسي عوكب عم كّـ الزمخ رم كّـ ةسف فواؿ
عد ف يوؿ كّمل )) :كةكلل  :كايكل ةوؿ  :كلتك ركا ا﵀ ةامدوف عم

ما

هداكـ  ،هك تعسور معي ج تعسور عراب ؛ ذ لك كاف تعسور عراب لـ

ػ))كلًتي ىك يلركٍا) المإميض معي
تكف )عم ) متعمونا ػ ى
متعموض ػ)ةامدوف) التي ة كدرها  ،كالتودور ا ع ار ي هك ف توكؿ  :كاكيل ةوؿ :

الةمد  ،كيما كايت تككف

كلتةمدكا ا﵀ التك ور عم ما هداكـ  ،كما ة كدر الياس في ةكلاـ  :ةتؿ ا﵀

وادا عيي الوتؿ  ،كفي ةكؿ ال اعر )كعب ف
وادا عيي  ،م  :صرؼ ا﵀ ز ن
زن
زهور) :
صوركف في طعف اي اهر كال يكم

ارس
كوركب وكـ ك
الركع فويا فك ه
)ُ)
م  :وةكمكف ال صورة في طعف اي اهر))

فتعدم التك ور ل مععكلل ػ)عم ) لـ وات مف تإمويل معي الةمد

ٍّ
متات مف ةذؼ ما ومكف اجستغياّ عيل  ،ك مف ةذؼ ما ج
 ،عكاكيما هك
وخ ٌؿ المعي المراد  ،فاياؾ ذف وجاز في التع ور الوريي  ،كلغض الورف

كذور اذا اليكع مف ا وجاز ال مو. ،
الكروـ تموكزت نا
)وػػا ىوحاىػػا
ككػػذلؾ جعم ػكا )عم ػ ) معي ػ جـ العمػػض فػػي ةكلػػل تعػػال  :ى
كً
حكيلي ًىذلك وض
وف ىمييكٍا ىمف ىو ٍرتى كد ًمي يك ٍـ ىعف ًدويً ًل فى ىس ٍك ى
ؼ ىواٍتًي المٌلي ًوى ٍكوـ يو ًةحاي ٍـ ىكيو ًة ى
الذ ى
ً
عمى ػ اٍلمػػؤ ًميًوف ً
ىعػ ك و
ػت هػػذا ال ػػاهد
وف){المائػػدة  } ْٓ:كة ػد تياكلػ ي
ى
ػزة ىعمى ػ اٍل ىكاف ًر ى
يٍ ى

الوريي الدراسض في كتا ي  :اليصب عم يزع الخافض  ،كفوما واتي يص ما

ةمتػػل هيػػاؾ )) :ةػػاؿ الزرك ػػي فػػي ػػاب التإػػموف )) :فإكيػػل ووػػاؿ  :ذ ٌؿ لػػل  ،ج
إ لمف مع التعطػؼ كالتةػيف)) )ِ) ةػاؿ )) :فإكيػل ووػاؿ  :ذؿ
عمول ؛ كلككيل هيا ي
)ُ ) ال ةر المةوط ِ.ْٕ/
)ِ ) ال رهاف  :ص ٓٓٔ .
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لػػل  ،ج عموػػل)) وعيػػي ووػػاؿ هػػذا ػػوف اليػػاس  ،لكػػف ا﵀ ةػػد ةػػاؿ ً ) :ىذلكػ وػض ىعمى ػ
ً
رب اليػػاس ؟! كالةوووػػض
وف) فممػػاذا يوعتػ ٌػد كػػّـ اليػػاس  ،كج وعتػػد كػػّـ ٌ
اٍل يمػ ٍػؤ ًمي ى
كيل لوس في ا وض تإموف ؛ كلػك راده لجػاّ معظػل  ،كةوػؿ  :عػاطعوف عمػواـ
ً
ًك و
وف) مػا وػد ٌؿ عموػل
 ،ك ةاليوف عمواـ  ،عكاكيما راد مف ةكلل ) :ىذلػض ىعمىػ اٍل يم ٍػؤ ًمي ى
هذا المعظ مف غور تإموف ؛ كهذا مػا فصػ عيػل المعسػركف يعسػاـ الوػائمكف
اذ التإػموف  .فوػد ةػاؿ الزجػاج  )) :م  :جػاي اـ لػولف عمػ المػؤميوف  ،لػوس

كياـ ذجّ ماايكف))

)ُ)

كةاؿ ا ف عطوض )) :معياه  :متذلموف مف ة ؿ يعساـ

 ،غوػ ػ ػػر متك ػ ػ ػروف)) )ِ)كةػ ػ ػػاؿ ال وإػ ػ ػػاكم )) :عػ ػ ػػاطعوف عمػ ػ ػػواـ متػ ػ ػػذلموف ...
كاستعمالل مع )عم ) كما لتإميل معي العطؼ كالةيك  ،ك لمتي ول عم

م ػػع عم ػػكل ط و ػػتاـ كفإ ػػماـ عمػ ػ الم ػػؤميوف خاإ ػػعكف لا ػػـ))

)ّ)

كياـ

كة ػػاؿ ػػك

ةواف )) :كع لدم ػ)عم )  ،عكاف كاف ايصؿ الّـ ؛ يكيل إ كميل معي الةيك
كالعطؼ كاكيل ةاؿ  :عاطعوف عم المؤميوف  ،عم كجل التذلؿ كالتكاإع))

)ْ)

تا كمؿ ةكؿ ي ةواف  ،كيل ما الةاجض ل هذا التإموف الذم ادعاه ،
ً
ًكو
وف) دجلتػل التػي جعماػا معيػ  :التػذلؿ
عد ف و لوكلل ) :ىذلض ىعمى اٍل يم ٍؤ ًمي ى
كالتكاإػػع  ،فمػػا ايتا ػ لوػػل كػػّـ ػػي ةوػػاف  ،هػػك االتعسػػور الصػػةو الػػذم
طػ ػػؿ ػ ػػل ةكلػػػل التإػ ػػموف مػ ػػف ةوػػػث لػ ػػـ و ػ ػػعر  ،كجػ ػػاّ فػ ػػي ركح المعػ ػػايي

لآللكسي)) :وعيي كف كػكياـ ذلػض  ،لػوس يجػؿ كػكياـ ذجّ فػي يعسػاـ ؛ ػؿ
رادة ف وإمكا ل عمك ميص اـ ك رفاـ فإومض التكاإع))
)ُ ) معايي الورف عكاع ار ل . ُْٖ/ِ :
)ِ ) المةرر . َِٖ /ِ :
)ّ ) يكار التيزوؿ .ُِّ/ِ :
)ْ ) ال ةر المةوط  ، َّٕ/ّ :كويظر  :الدر المصكف ْ. َّٗ/
)ٓ ) ّ.ُّّ/
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)ٓ)

فاذا المعي الذم ذكػره المعسػركف  ،لػك يروػد التع وػر عيػل ػا م ،ع ػارة
ك كجزها ك فصةاا ك دةاا  ،فاؿ ومكف ف وككف غور ةكلل تعال ً ) :ىذلك وض ىعمىػ
ً
اٍلمؤ ًميً ً
وف)
وف ىع ك وزة ىعمى اٍل ىكاف ًر ى
يٍ ى
وإػا  :ذ كؿ عموػل
يستيتج مما ك
مر ذكره كيل كما وواؿ  :ذ كؿ لل  ،ووػاؿ ن
 ، ،كما هك الةاؿ في )رغب) وواؿ  :رغب فػي كػذا  ،كووػاؿ  :رغػب عػف كػذا
 ،كك حؿ في مكإعل كسواةل كةسب المعي الموصكد  ،فالذ ٌؿ في الوكؿ ايكؿ

 ،هك ذ ٌؿ خإكع كاستكايض  ،كج وصػدر مػف صػاة ل ٌج كرنهػا  ،ك ػرغـ يعػل ،
طكعا ؛ يكيػل ذؿ و تغػي ػل صػاة ل التكاإػع
كالذ ٌؿ في الوكؿ الذايي  ،وجيّ
ن
 ،كخعػػض الجيػػاح خكايػػل المػػؤميوف ا تغػػاّ مرإػػاة ا﵀  ،فػػالعرؽ ػػوف الػػذلٌوف
كاإ

 ،كمف الإركرم ج كدا في هذا المواـ ف

ور ل ةإوض مامػض  ،لػـ

ويت ػػل عمواػػا اليةػػاة كالمعسػػركف  ،كهػػي كف ػػوكع تركوػػب معػوكف ،يمػػا وػػاتي مػػف
ػػوكع معيػػاه الػػذم وتطمػػب التع وػػر عيػػل اػػذا التركوػػب  ،فػػإذا يروػػد التع وػػر عػػف

معي

خر غور ائع  ،كجب التع ور عيل تركوب خر وكافؽ هذا المعي ،

عكاف يدر استعماؿ هذا التركوب  ،كةد تكػكف ذمػض معػاف اسػتعمماا الوػرف الكػروـ
 ،لكيل لـ وستعمماا العرب في عرهـ  ،كج في يذرهـ ؛ لذلؾ كرد هذا التركوب

فػػي كػػّـ ا﵀  ،كلػػـ وػػرد فػػي كّماػػـ  ،كمػػف المعػػايي التػػي لػػـ وتطػػرؽ لواػػا ٌج
الوػػرف الك ػروـ ؛ ممػػا اةتإ ػ ف وكػػكف التركوػػب المعلػػر عيػػل  ،لػػـ وػػرد ٌج فػػي
كتػ ػػاب ا﵀  ،هػ ػػك ةػ ػػكؿ ا﵀ تعػ ػػال الػ ػػذم توػ ػػدـ د ارسػ ػػض مدلكلػ ػػل ً ) :ىذلكػ ػ وػض ىعمى ػ ػ
ً
اٍلمؤ ًميً ً
وف)
وف ىع ك وزة ىعمى اٍل ىكاف ًر ى
يٍ ى
كوي غػ ػػي هيػ ػػا اسػ ػػتعماؿ طروػ ػػؽ التعسػ ػػور ج طروػ ػػؽ التإػ ػػموف  ،فمػ ػػف

المعركؼ ف التعسور وذكر المعي المراد مف غور تإموف  ،كهذا مر مو ػكؿ

 ،يف الوصد ميل فاـ المعي  ،ج ل اس المعػظ دجلػض تعػدؿ دجلتػل ايصػموض ،
ً
ًك و
وف) الػػذؿ يعسػػل
ك تةػ ٌؿ مةمٌاػػا  ،فػػالمراد مػػف ةكلػػل تعػػال ) :ىذلػػض ىعمىػ اٍل يم ػ ٍؤ ًمي ى
معظػػل كمعيػػاه المعجمػػي  ،اكيػػل وػػدؿ عمػ الخإػػكع كاجسػػتكايض كالملػوف  ،م :
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ما كاف إد )العز) )ُ) ٌج كف الورف الكروـ ّغػض تراكو ػل ك سػالو ل رسػـ ميػل
ً
كمػػف ةكلػػل ً ) :
ىعػ ك و
وف) صػػكرة جمومػػض مؤلعػػض مػػف إػػدوف ؛ لكيامػػا
ػزة ىعمى ػ اٍل ىكػػاف ًر ى
ظا ار في التع ور الوريي متآلعوف متعايووف ؛ عم خّؼ مػا يع ًػرؼ عيامػا فػي
كّـ ال ػر ؛ ذ جعمامػا كوط ػوف  ،عكاف تيػاف ار مػف جايػب  ،تجاذ ػا مػف جايػب
خػػر  ،فوػػد اسػػتعمؿ الوػػرف لعػػظ الػػذ ٌؿ دجلتػػل  ،كمػػف جػػؿ ف و ػولف ػ ك
ػاف هػػذا

طكع ػػا ج كرنه ػػا  ،عػ ػ كداه
ال ػػذم اتص ػػعت ػػل الص ػػعكة المخت ػػارة  ،ة ػػد ج ػػاّ م ػػياـ ن
ػػ)عم )  ،ذػػـ كصػؼ الوػػكـ يعسػاـ مػػا ويػػاةض معيػ الػػذؿ فوػاؿً ) :
ىعػ ك و
ػزة ىعمىػ
ً
وف) لوؤ لكد طكاعوض ذلاـ تجاه خكاياـ المؤميوف
اٍل ىكاف ًر ى
فاػػذه الصػػكرة الجمومػػض التػػي رسػػماا الوػػرف الكػروـ  ،وجػػب ف يعرإػػاا

لمياس كما هي  ،ج ف ي كهاا التإموف)) )ِ).

)ك ىمػا
ّ-جعماا معي ال اّ  :كجعمكها معي ال اّ في ةكلػل تعػال  :ى
يهػ ػػك ىعمى ػ ػ اٍل ىغ ٍوػ ػ ً
إػ ػػيً و
لرم ػ ػايي )) :كةػ ػػد كإػ ػػعكها
ػب ً ى
وف){التككور  }ِْ :ةػ ػػاؿ ا ٌ
ى
مكإع ال اّ  ،كعم ذلؾ تاكلكا ةراّة مف ةر ) :كما يهػك ىعمىػ اٍل ىغ ٍو ً
ظيً و
ػوف)
ػب ً ى
ىى ى
ػت عموػػل كػػذا  ،م  :اتامتػػل ،
الظػػاّ  ،م  :الغوػػب ؛ يكيػػل ج وو ػاؿ  :ظييػ ي

فا كما مف ةر ) :كما يهك ىعمى اٍل ىغ ٍو ً
إػيً و
وف) الإػاد فػػ)عم ) فػي مكإػعاا ؛
ػب ً ى
ىى ى
)ّ)
)عمىػ اٍل ىغ ٍو ً
ػب)
ػييت عموػل كػذا  ،م  :خم ي
يكيل ووػاؿ  :إ ي
ػت)) كالصػةو كف ى
متعمػ ػػؽ ػ ػػ)ظيوف) ك ) إػ ػػيوف)))

)ْ)

يكيػ ػػل روػ ػػد مياػ ػػا معي ػ ػ اجسػ ػػتعّّ فػ ػػي

الوػ ػراّتوف  ،ة ػػاؿ ا ػػف عا ػػكر )) :كة ػػرؼ )عمػ ػ ) ف ػػي ه ػػذا الكج ػػل لّس ػػتعّّ
)ُ ) ويظر  :مواووس المغض ص ُّٔ .
)ِ ) اليصب عم يزع الخافض كالتإموف مف دع اليةاة كالمعسروف  ،الم ةث السادس
 ،المطمب الذايي  :كاهد التإموف في الورف الكروـ  ،ال اهد ال ار ع .
)ّ ) معايي الةركؼ ص ُِِ.
الدر المصكف َُ.َٕٕ/
)ْ ) ٌ
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المجػ ػػازم الػ ػػذم معي ػ ػ الظرفوػ ػػض يةػ ػػك ةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :ىك ً
ىجػ ػ يػد ىعمى ػ ػ الكيػ ػ ً
ػار
ٍ
يه ندل){طػػل  }َُ :م  :مػػا ه ػػك مػػتاـ فػػي م ػػر الغوػػب  ،كهػػك ال ػػكةي ف ج
وككف كما مغػل  ،م  :كف مػا مكغػل هػك الغوػب ج روػب فوػل  ،كعكسػل ةػكلاـ :

ائتميل عم كذا))

)ُ)

ػؽ ىعمىػي ىف
)ة ًوو ه
ككذلؾ ةالكا مجوئاا معي ال اّ  :في ةكلل تعػال  :ى
كؿ ىعمىػ المٌ ًػل ً ٌج اٍل ىةػ ك
ؽ){ايعراؼ  }َُٓ :كالتوػدور ةووػؽ ػاف ج ةػكؿ ،
جك ىةي ى
ك سػػطت الوػػكؿ فػػي هػػذا ال ػػاهد فػػي كتػػا ي  :اليصػػب عم ػ يػػزع الخػػافض ،

كدكيؾ ما كت تػل هيػاؾ )) :ةػر يػافع )ةووػؽ عمػ كي) ت ػدود الوػاّ كفتةاػا  ،كةػر
)ِ)
ال اةكف )ةووؽ عم ) ايلؼ عم كياا ةرؼ جر دخمت عم ) ف)
ةػػاؿ الع ػراّ )) :كفػػي ة ػراّة ع ػػد ا﵀  :ةووػػؽ ػػاف ج ةػػكؿ عم ػ ا﵀ ،

ةجػػض مػػف ةػػر )عمػ ) كلػػـ وإػػؼ  ،كالعػػرب تجعػػؿ ال ػػاّ فػػي مكإػػع )عمػ ) ،
)ّ)

كجئت عم ةاؿ ةسيض  ،ك ةاؿ ةسيض))
رموت عم الوكس ك الوكس ،
ي
ي
كوعيػػي وكلػػل ))كلػػـ وإػػؼ))  :لػػـ وإػػؼ )عم ػ ) ل ػ وػػاّ المػػتكمـ ،

كت ػػع العػ ٌػراّ فػػي تاكومػػل هػػذا  :ايخعػػش )ْ) ،كالط ػػرم )ٓ) ،ك ػػك جععػػر اليةػػاس
)ٔ) ،ك ػػك عمػػي اليةػػكم )ٕ) ،كالكاةػػدم )ُ) ،كا ػػف عطوػػض )ِ) ،ك ػػك ال ركػػات ػػف
)ُ ) التةرور كالتيكور َّ.ُْٓ-ُْْ/
)ِ ) ويظر  :معايي الوراّات لأزهرم ص ُْٖ  ،كالك ؼ عف كجكه العراّات الس ع ُ/
َْٕ  ،كغوث اليعع ص ِْٔ .
)ّ ) معايي الورف ُ. ِٓٗ/
)ْ ) ويظر  :معايي الورف ص ُٕٗ .
)ٓ ) ويظر  :جامع ال واف ٗ. ُٗ/
)ٔ ) ويظر  :عراب الورف ص ُّٔ .
)ٕ ) ويظر  :الةجض ّ. ّٖ-ّٕ /
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ػػف ايي ػػارم )ّ) كةػػاؿ ا ػػف عا ػػكر )) ةسػػياا ةػػكؿ الع ػراّ  ...كف )عم ػ ) هيػػا
معي ال اّ))

)ْ)

كمػػا ةال ػػل الع ػراّ  ،كم ػػف ت عػػل و ػػدخؿ فػػي ػػاب تإػػموف ة ػػرؼ معيػ ػ

ة ػػرؼ خ ػػر  ،كة ػػاؿ ػػك ع و ػػدة )) :كم ػػف ة ػػر )ةوو ػػؽ عمػ ػ

وإؼ )عم ) لول  ،فإكيل وجعؿ مجازه مجاز  :ةروص عم
كهذا مف اب تإموف اسـ معي اسـ خر .

ف ج ة ػػكؿ) كل ػػـ
ف ج ةكؿ ))

م تإموف كاف  ،ك كيل ج وص
كالةوووض كيل لوس في ا وض ح

)ٓ)

ف تككف

)عم ػ ) معي ػ ال ػػاّ  ،كج )ةووػػؽ) معي ػ )ة ػروص) ػػؿ لكػػؿ ميامػػا دجلتاػػا
المسػػتومض مػػف دجلػػض غورهػػا  ،كذمػػض ةوووػػض لغكوػػض ومكػػف ف يسػػتورئاا مػػف كػػّـ

العػػرب  ،كهػػي كف ةػػركؼ الجػػر التػػي تتعػػدل اػػا ايفعػػاؿ  ،غالنػػا مػػا تص ػ
معايواا متوار ض  ،في كذور مف التراكوب  ،كلوست متطا وض  ،كمػا ادعػ ا ػف

ػر مػا ووصػد معػايي عامػض ،
جيي  ،كمػف المعمػكـ كف العر ػي فػي كّمػل  ،كذو نا
ٌ
ومكف ف وصؿ لواا استعماؿ عدة ةركؼ  ،مف ذلؾ ما است ػاد ػل العػراّ :
ػت ةػػاؿ ةسػػيض)) فاسػػتعماؿ
ػت عم ػ ةػػاؿ ةسػػيض  ،كجئػ ي
))كالعػػرب توػػكؿ  :جئػ ي
)عم ػ ) هيػػا م ػرة  ،كال ػػاّ م ػرة خػػرل  ،ج وعيػػي تطا وامػػا ال تػػض  ،عكاكيمػػا جػػاز
كإػػع ةػػدهما فػػي مكإػػع ا خػػر ؛ ك
يف كموامػػا وكصػػؿ المػػتكمـ العر ػػي ل ػ

ػذّ هػػك
المعي ػ العػػاـ الػػذم وػػركـ التع وػػر عيػػل  ،فكػػؿ مػػا وروػػده المػػتكمـ هيػػا مػ ن
التع ور عف ةسف ةالل عيد مجوئل  ،سكاّ تكصكؿ لول ال اّ التي تعوػد معيػ

)ُ ) ويظر  :الكسوط ِ. ِّٗ/
)ِ ) ويظر  :المةرر الكجوز ِ. ّْٓ /
)ّ ) ويظر  :ال واف في غروب عراب الورف ُ. ِٔٗ/
)ْ ) التةرور كالتيكور ِِٖٓ /
)ٓ ) مجاز الورف ص ُٗ  ،كويظر  :جامع ال واف لمط رم ٗ. ُٗ/
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صػػؿ لوػػل ػػ)عم ) التػػي تعوػػد
ػت ةػػاؿ ةسػػيض  ،ك تك ك
ا لصػػاؽ  ،كةػػاؿ  :جذػ ي
جئت عم ةاؿ ةسيض  ،ك تكصكؿ لول استعماؿ
معي اجستعّّ  ،كةاؿ  :ي
جئت في ةاؿ ةسيض
)في) التي تعود معي الدخكؿ في ال يّ  ،كةاؿ  :ي
كه ػػذا ج ػػائز كةاص ػػؿ ف ػػي ك ػػّـ ال ػػر  ،لكي ػػل غو ػػر ج ػػائز  ،كغو ػػر

ةاصػػؿ فػػي كػػّـ ا﵀  ،فػػالورف الك ػروـ لػػـ وسػػتعمؿ لعظنػػا معي ػ لعػػظ خػػر ،
ماما دا كيل ةد كإع في مكإع المعػظ ا خػر  :كمامػا مغػت درجػض توار امػا

ف ػػي يظ ػػر ال ػػاةذوف كالدارس ػػوف  ،كو ػػدك كف ال ػػذم دف ػػع الو ػػائموف التإ ػػموف
عجزهـ  ،ك تواعساـ عػف ك ٌػد ذهػياـ  ،كعػف معػاياـ اليظػر فػي التعػرؼ لػ
يخػر  ،مػف ذلػؾ مػا
الدجلض الموصكدة مف استعماؿ ايلعاظ في مكاإػع لعػاظ ى
ةوؿ مف تإموف )ةووؽ) معي )ةروص)

)ُ)

فمك كف الوػائموف التإػموف يعمػكا

في ال ةث في ةإوض تعدم )ةووؽ) ػ)عم ) لتكصمكا ل ما وغيواـ عف ت يي

ه ػػذا الو ػػكؿ المختم ػػؽ  ،فو ػػد ص ػ كػرح ػػك عم ػػي الية ػػكم جػ ػكاز تع ػػدم )ةوو ػػؽ)
ػ)عم ) كمتا الوراّتوف عم ةد سكاّ

معي )ةروص)

)ّ)

)ِ)

كاست عد ا ف عطوض تإموف )ةووؽ)

كةد ذكر الزمخ رم ر عض كجل فػي تاكوػؿ تعػدم )ةووػؽ)

ػ)عم )  ،كةاؿ عف الكجل اال ار ع )) :كهك ايكجل ايدخؿ في يكػت الوػرف ف

وغرؽ مكسػ فػي كصػؼ يعسػل الصػدؽ فػي ذلػؾ الموػاـ ج س ٌػوما كةػد ركم كف
ت،
عػػدك ا﵀ فرعػػكف ةػػاؿ لػػل  ،لمػػا ةػػاؿ ) يػػي رسػػكؿ مػػف رب العػػالموف) كػػذ ى

فووكؿ  :يا ةووؽ عم ةكؿ الةؽ  ،م  :ف ككف يا ةائمل  ،كالوائـ ل))

)ْ)

)ُ ) ويظر  :مجاز الورف ص ُٗ كجامع ال واف لمط رم ٗ ، ُٗ/كال رهاف لمزرك ي ص
ّٓٔ .
)ِ ) ويظر  :الةجض في عمؿ الوراّات الس ع ّّٖ-ّٕ /
)ّ ) ويظر  :المةرر ِ. ّْٓ/
)ْ ) الك اؼ ِ. ُّّ/
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ككوؼ وص ٌ تإموف )ةووؽ) معيػ )ةػروص) كالػدجلتاف مختمعتػاف ،
)ُ)
ك
ػؽ) كالة ػ ػػؽ  :ف ػ ػػي المغ ػ ػػض  )) :يوػ ػ ػوض ال اط ػ ػػؿ))
يف )ةوو ػ ػػؽ) م ػ ػػف )الة ػ ػ ٌ
ك))خّؼ ال اطؿ))

)ِ)

كلوس في لعظ )الةرص) يّ مػف هػذه الدجلػض  ،كمػا

ػؽ) فػي المغػض  ،هػك المعيػ الػذم راد ف وع ػر عيػل مكسػ
د ٌؿ عمول لعػظ )الة ٌ
ػتمكف ميػل
عمول السّـ  ،ك راد ف وعٌر كف هذا الةؽ كاةع عم ما ادعاه  ،كم ه
عداه ػ)عم ) ج ال ػاّ  ،كالجػدور الػذكر كيػل ةػد جػاّ
،ج
ه
ممتصؽ ل ؛ لذلؾ ٌ
ػيّ وة ػ ح
فػػي العػػوف لمعراهوػػدم )) :الةػػؽ  :يوػػوض ال اطػػؿ  ،ة ػ ك
ؽ ةوًػػا ،
ؽ ال ػ ي
ف

م  :كجب كجكنا  ،كتوكؿ  :وةؽ عموؾ ف تععؿ كذا  ،ك يت ةووػؽ عمػ
تععمػػل)) )ّ) فعػوكف تعػ ٌػدم )ةووػػؽ) ػػ)عم ) مػػع إػػافض )عمػ ) لػ ) ف)  ،كمػػا
ف ج ةكؿ )

تماما في ةراّة )ةووؽ عم
جاّ ن
فموس ذف في ا وض تإموف اسـ معي اسـ خر  ،كج تإموف ةػرؼ
معي ةرؼ خر)) )ْ).

)كاتكى يعكٍا ىما تىٍتميكٍا
ْ-جعؿ )عم ) معي )في)  :كوكلل تعال
ى
ً
ً
اف){ال ورة  }َُِ :كالتودور عيدهـ  :في ممؾ
وف ىعمى يمٍمؾ يسمى ٍو ىم ى
ال ك ىواط ي
ً
اف) فول ةكجف  :ةدهما :
سموماف  ،جاّ في الدر)) :ةكلل  :ى
)عمى يمٍمؾ يسمى ٍو ىم ى
كيل عم معي )في) م  :في زمف ممكل  ،كالممؾ هيا رعل  ،كالذايي  :ف

ك)تتوكؿ)
تتوكؿ عم ممؾ سموماف ،
يوإ كمف )تىٍتميكٍا) معي
ك
)تتوكؿ) م  :ك
ك
ض ايةى ًاك ً
ك
وؿ){الةاةض }ْْ :
)كلى ٍك تىوى كك ىؿ ىعمى ٍو ىيا ى ٍع ى
وتعدل ػ)عم ) ةاؿ تعال  :ى

)ُ ) العوف ص َُِ .
)ِ ) الصةاح ص ِْٗ
)ّ ) العوف ص َُِ .
)ْ ) اليصب عم يزع الخافض كالتإموف مف دع اليةاة كالمعسروف  ،الم ةث السادس
 ،المطمب الذايي  :كاهد التإموف في الورف الكروـ  ،ال اهد ايكؿ .
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كهذا الذايي كل ؛ ك
فإف التجكز في ايفعاؿ كل مف التجكز في الةركؼ ،

كهك مذهب ال صرووف))

)ُ)

ذا جاز في )عم ) معي )في) ك)عم ) فمً ىـ ج ي وي الةرؼ عم
ا ل ؟! كما يكل لك راد معي الظرفوض لواؿ  :في ممؾ سموماف  ،ؿ )عم )

هيا عم معياها  ،كمف دكف ةاجض ل التإموف المذككر  ،ك
يف )تّ) في
ت عمول تيّكة
وإا ل مععكلل ػ)عم ) جاّ في المساف )) :كتىمً ىو ٍ
المغض وتعدل ن
)ِ )
ً
وف) ةاؿ
كتىم ))
))كاتكى يعكٍا ىما تى ٍتميكٍا ال ك ىواط ي
كفي التاج )) :كةكلل تعال  :ى
عطاّ  :م  :ما تية لدث ل  ،كةوؿ  :ما تتكمـ ل  ،كوواؿ  :فّف وتمك عم
فّف كووكؿ عمول  ،م  :وكذب)) )ّ) كالجدور الذكر كف الععؿ )تّ) لـ ورد

متعدوا ل مععكلل ػ)في) ٌج في مكإع كاةد هك ةكلل
في الورف الكروـ
ن
ً كً ً ً
ً
ً
ك
اف
)كا ٍذ يك ٍرىف ىما يو ٍتمى في ي يوكتً يك كف م ٍف ىوات المل ىكاٍلة ٍك ىمض ً كف الملى ىك ى
تعال  :ى
لى ًطوعنا ىخ ً نورا){ايةزاب  }ّْ :ويما جاّ تعدول ل مععكلل ػ)عم ) في
ؾ
)ر ىكيا ىكا ٍ ىع ٍ
ث ًفو ًا ٍـ ىر يسكجن لم ٍياي ٍـ ىو ٍتميك ىعمى ٍو ًا ٍـ ىواتً ى
مكاإع كذورة كوكلل تعال  :ى
ً
ً
وـ){ال ورة }ُِٗ :
اب ىكاٍل ًة ٍك ىمضى ىكيو ىزلكو ًا ٍـ ًكي ىؾ ى
الع ًز يوز ى
ىكيو ىعمل يماي يـ اٍلكتى ى
ىيت ى
الةك ي
ً
اؾ ًفي ي كم وض ةى ٍد ىخمى ٍ ً
يم هـ لتى ٍتمي ىك ىعمىٍو ًا يـ
كةكلل تعال  ) :ىك ىذلً ىؾ ٍىر ىسٍم ىي ى
ت مف ةىٍ ماىا ى
كً
ك
م ٍىك ىة ٍو ىيا ًلىٍو ىؾ){الرعد  }َّ :كةكلل تعال  ) :يةؿ ل ٍك ى اّ المٌلي ىما تىمى ٍكتيلي
الذ ى
ً
ًً
عمى ٍو يكـ كجى ٍىد ار يكـ ً ًل فىوى ٍد لى ًذٍ ي ً
كف){وكيس }ُٔ :
ت فو يك ٍـ يع يم نار لمف ةىٍ مل ىفىّى تى ٍعومي ى
ى ٍ ى ى
)كىد ىخ ىؿ
كةالكا ن
وإا جعؿ )عم ) معيي )في) في ةكلل تعال  :ى
اٍل ىمًد ىويضى ىعمى ًة ً
ىهمًاىا){الوصص  }ُٓ :كالتودور عيدهـ  :في
وف ىغ ٍعمى وض لم ٍف ٍ
ةوف غعمض  ،لماذا كةد جاّ تعدم )دخؿ) ػ)عم ) في الورف الكروـ في
ً
ك
يد ىها
اب ىك ىج ىد ًع ى
مكاإع كذورة كوكلل تعال  ) :يكم ىما ىد ىخ ىؿ ىعمى ٍواىا ىزىك ًروكا اٍلم ٍة ىر ى
)ُ ) الدر المصكف ِ.ِٗ/
)ِ ) لساف العرب ِِّٔ/

)ّ ) تاج العركس ّٕ.ُِٔ/
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ؼ فى ىد ىخميكٍا ىعمى ٍو ًل
كس ى
ًرٍزةان){ ؿ عمراف  }ّٕ :كةكلل تعال  ) :ىك ىجاّ ً ٍخ ىكةي يو ي
يكركف){وكسؼ  }ٖٓ :كةكلل تعال ) :ك ً
ً
كف
المّىئ ىكضي ىو ٍد يخمي ى
فى ىع ىرفىاي ٍـ ىك يه ٍـ لىلي يم ي ى
ى ى
ىعمى ٍو ًاـ لمف يك لؿ ى و
اب){الرعد  }ِّ :فالةرؼ يوؤت ل لمةاجض ل دجلتل غض
مذّ عكاف ةوؿ  :ايصؿ
اليظر عف الععؿ الذم تعمؽ ل  ،فػالععؿ )دخؿ) ٌ
تعدول ل مععكلل ػ)في) فاك لكذرة ةاجتل ل معي الظرفوض  ،لكف ذا راد
ٌ
مف دكيل دجلض اجستعّّ ع كدل الععؿ لول ػ)عم ) كال كاهد الوريوض المذككرة

آؤك يك ٍـ ةىالي ىكٍا
 ،عكاذا راد دجلض ا لصاؽ ع كداه لول ال اّ كوكلل تعال  :ى ع
)كًا ىذا ىج ي
ىمكيا ىكةىد كد ىخميكٍا ًاٍل يك ٍع ًر){المائدة  }ُٔ :كةكلل تعال ) :الّكتًي ًفي ية يجكًريكـ لمف
ك
اح ىعمى ٍو يك ٍـ){اليساّ :
لي ىسآئً يك يـ الّتًي ىد ىخٍمتيـ ً ًا كف فىًإف لك ٍـ تى يك ي
كيكٍا ىد ىخٍمتيـ ً ًا كف فىّى يج ىي ى
ِّ} عكاذا اةتاج ل معي الظرفوض تع كدل لول ػ)في) كوكلل تعال
الكًذوف مييكٍا ٍاد يخميكٍا ًفي ال لسٍمًـ ىكآفكضن كجى تىتكًعكٍا يخطيك ً
ات ال ك ٍوطى ً
اف ًكيلي
ي
ى ى
ى
ى
وف){ال ورة  }َِٖ :عكاذا راد معي المععكلوض ع كدل الععؿ لول يعسل كوكلل
حم ً ه
ث ً ٍئتي ٍـ ىرىغدان ىك ٍاد يخميكٍا
)كًا ٍذ يةٍم ىيا ٍاد يخميكٍا ىه ًػذ ًه اٍلوى ٍرىوضى فى يكميكٍا ًم ٍياىا ىة ٍو ي
تعال  :ى ع
ًً
وف){ال ورة }ٖٓ :
اب يسجكدان ىكةيكليكٍا ًةطكضه كي ٍغ ًع ٍر لى يك ٍـ ىخطى ىاوا يك ٍـ ىك ىس ىي ًز ي
اٍل ى ى
ود اٍل يم ٍةسي ى
ؿ ذا راد دجلض ةرؼ الجر  ،كدجلض المععكلوض في يعس السواؽ ع كدل الععؿ
ل مععكلل الجار الذم راد معياه  ،كع كداه لول يعسل كك اؿ في مكإعل
)واىوحاىا
 :ى
لى يك ٍـ ىع يد اك

ً كً
وف
كوكلل تعال ) :ةى ى
اؿ ىريجّى ًف م ىف الذ ى
ً
كف ىك ىعمى
اٍل ى ى
اب فىًإ ىذا ىد ىخٍمتي يمكهي فىًإكي يك ٍـ ىغالي ى
اب) كةاؿ ) :فىًإ ىذا ىد ىخٍمتي يمكهي)
ِّ} ةاؿ ٍ :
)اد يخميكٍا ىعمىٍو ًا يـ اٍل ى ى
تا كمؿ يكل ع كدل الععؿ ل ال اب ػ)عم ) لإل ارة ل

كف ٍىي ىع ىـ المٌلي ىعمى ٍو ًا ىما ٍاد يخميكٍا ىعمى ٍو ًا يـ
ىو ىخافي ى
ً
ً
وف){المائدة :
المٌل فىتىىك ككميكٍا ًف يكيتيـ حم ٍؤ ًمي ى
يكل وةتاج ل

ةكة كاستعّّ لوتمكيكا ميل ة ؿ دخكلل  ،كع كداه لول يعسل عد ف وككيكا ةد

دخمكه كاستكع ل الععؿ كاةتكل عمول  ،فعيدئذ وص كصعاـ اكياـ غال كف
ً كً
ً
اسػػتى ىة ك
ؽ ىعمىػ ٍػو ًا يـ
ٓ-جعماػػا معي ػ )مػػف)  :كوكلػػل تعػػال ( :مػ ىػف الػػذ ى
وف ٍ
اي ٍىكلىىو ً
اف){المائػػدة  }َُٕ :كالتوػػدور  :مػػف الػػذوف اسػػتةؽ مػػياـ ايكلوػػاف  ،جػػاّ
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في الػدر المصػكف )) :كةكلػل  ) :ىعمى ٍػو ًا يـ) فػي )عمػ ) ذّذػض كجػل  :ةػدها كياػا
عم ا اا  ...كاستيةسف ذلؾ  ،كالذايي  :كياا معي )فػي  ...كالذالػث  :كياػا
معيػ ػ ً
)م ػػف))) )ُ) لً ػ ىػـ ج ي و ػػي الة ػػرؼ عمػ ػ معي ػػاه  ،كج س ػ ٌػوما ذا كػ ػاف ه ػػك
ػت فوػل  ،وػا سػ ةاف ا﵀
المعي الراج كالمستةسف عم ووض المعايي التػي ةوم ٍ
لًػػـ هػػذا الكلػػع فػػي اخػػتّؽ المعػػايي ؟! ككػػذلؾ جعمػكا )عمػ ) معيػ ً
)مػػف) فػػي
ى
كً
ل ً
وف ً ىذا ا ٍكتىػاليكٍا ىعمىػ الكي ً
كف {ِ}
ػاس ىو ٍسػتى ٍكفي ى
ػوف {ُ} الػذ ى
ةكلل تعال  ) :ىكٍوػ هؿ ٍم يمطىعلع ى
ً
كف){المطععوف  }ّ-ُ :كال ػاهد )ً ىذا ا ٍكتىػاليكٍا ىعمىػ
كه ٍـ ىك ككىزيي ي
ى عكًا ىذا ىكالي ي
كه ٍـ يو ٍخس ير ى
الكي ً
اس) التوػدور عيػدهـ  :ذا اكتػالكا مػف اليػاس  ،ةػاؿ العػراّ )) :وروػد  :اكتػالكا
مف الياس  ،كهما تعتو اف )عم ) ً
ةؽ عموػل ،
ك)مف) في هذا المكإع ؛ يكيل ٌ
ػذت مػػا عموػػؾ  ،عكاذا ةػػاؿ  :اكتمػػت
ػت عموػػؾ  ،فكاكيػػل ةػػاؿ  :خػ ي
فػػإذا ةػػاؿ  :اكتمػ ي
ػكفوت مي ػػؾ)) )ِ) فوكل ػػل تع ػػال ذف ) :ا ٍكتى ػػاليكٍا ىعمىػ ػ
مي ػػؾ  ،فا ػػك كوكل ػػؾ  :اس ػ ي
الكي ً
اس) لوس معي  :اكتالكا مػف اليػاس  ،كمػا ادعػ فػي ػدّ كّمػل  ،كةػاؿ

ػاج وإػ ٌػرهـ  ،كوتةامػػؿ فوػػل
الزمخ ػػرم )) :ل كمػػا كػػاف اكتوػػالاـ مػػف اليػػاس اكتوػ ٌ
عمواـ دؿ )عمػ ) مكػاف ً
)مػف) لمدجلػض عمػ ذلػؾ  ،كوجػكز ف وتعمػؽ )عمػ )
كف) كووػػدـ المععػػكؿ عمػ الععػػؿ فػػادة الخصكصػػوض  ،م  :وسػػتكفكف
ػ ى
ػ)و ٍستى ٍكفي ى
عم ػ اليػػاس خاصػػض  ،فا كمػػا يعسػػاـ فوسػػتكفكف لاػػا)) )ّ) كتعػػدم )اكتػػاؿ) ل ػ

مععكلػػل ػػ)عم ) اةتإػػاه تعػػدم )كػػاؿ) لػ مععكلػػل يعسػػل ؛ ك
يف المعي ػ  :كف
هػػؤجّ المطععػػوف  ،ذا اكتػػالكا عمػ اليػػاس وسػػتكفكف  ،م  :خػػذكا مػػا لاػػـ مػػف

افر ةس ما ورودكف  ،لككياـ ذا
ةؽ عم مف ا تركا مياـ  ،مف الكوؿ كالكزف ك نا
كالكهـ  ،ك كزيكهـ  ،معي  :اعكا لاـ يوصكا لاـ الكوؿ كالكزف  ،كوكلؾ :

)ُ ) الدر المصكف ْ.ْٕٗ-ْٕٖ/
)ِ ) معايي الورف ّ.ُّْ/
)ّ ) الك اؼ ْ. َٕٔ/
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ياةصػػا  ،كهػػي ع ػػارة ػػائعض فػػي
واخػػذ ةوكػػل مػػف اليػػاس تا ًمػػا  ،كوعطػػواـ ةوكاػػـ
ن
)ُ)
الذـ
فتا كمػػؿ كف فػػي جعػػؿ )عم ػ ) معي ػ ً
)مػػف) ماخػػذوف  :ايكؿ  :تةروػػؼ
دجل ػػض التركو ػػب الوري ػػي  ،كالذ ػػايي  :لغ ػػاّ كطم ػػس م ػػا ف ػػي ه ػػذا التركو ػػب م ػػف
ّغض تتمذؿ في ةسف التع ور عف المعي المراد المطػا ؽ لمكاةػع دةػض  ،كهػذا

مػػا ةصػػؿ كوةصػػؿ فػػي كػػؿ ةػػرؼ زعػػـ اليةػػاة كيػػل جػػاّ معي ػ ةػػرؼ كػػذا
ككذا .

ٔ-جعماا معي )عيد)  :جعؿ ا ف ةتو ػض كالاػركم كالزرك ػي )عمػ )

اؼ ىف ىو ٍوتيمي ً
كف){ال عراّ :
ىخ ي
يب فىا ى
)كلىاي ٍـ ىعمى كي ىذ ه
معي )عيد) في ةكلل تعال  :ى
ُْ}
لمػػاذا ؟! مػػا المسػػكغ الػػدجلي كالمغػػكم المػػذاف سػػكغا هػػذا اجسػػت داؿ ؟!

ػ ػؿ )عمػ ػ ) هي ػػا كف ػػي ك ػػؿ مكإ ػػع ل ػػـ ت ػػرد ٌج معياه ػػا ؛ يكي ػػل راد معيػ ػ م ػػا
اسػػتةؽ عموػػل ف ووإػػوض  ،هػػذا مػػف جاػػض كمػػف جاػػض خػػرل فإكيػػل لمػػا ةػػاؿ :

)كلىايػ ٍػـ) ياسػػب ف ووػػكؿ ) :عم ػ كي) م  :كف الػػذيب الػػذم ارتك ػػل هػػك ةػػؽ لاػػـ
ى
كةؽ عمول  ،كلك كاف هذا الذيب صدر مػياـ لياسػب ف ووػاؿ  :كلػي عمػواـ ،
فػ ػػ)عم ) ف ػػي ا و ػػض عمػ ػ

المعيكم

)ِ)

ا ا ػػا ؛ ل ػػذلؾ جعما ػػا ا ػػف ه ػػاـ معيػ ػ اجس ػػتعّّ

)كتى ىك كك ٍؿ ىعمى
(عمى) المضافة إلى ا﵀ تعالى  :كوكلل تعال  :ى
كت){العرة ػػاف  }ٖٓ :كةكل ػػل تع ػػال ) :فىًإكي ىم ػػا ىعمى ٍو ػ ى
ػؾ اٍلػ ػ ىّىغي
الك ػ ًػذم ج ىو يم ي
ً
ػاب){الرعد  }َْ :كةكلػل تعػال ) :ذيػ كـ ً كف ىعمى ٍو ىيػا ًة ىسا ىاي ٍـ){الغا ػػوض }ِٔ :
اٍلة ىس ي
فمياـ مف جعؿ )عم ) في ال اهد ايكؿ معي ال اّ  ،كالصةو ف )عم )
ػي
اٍل ىة ل
ىك ىعمى ٍو ىي ػػا

)ُ ) ويظر  :ركح المعايي لآللكسي ُٓ. ِٕٓ/
)ِ ) ويظر  :مغيي الم وب ُ.ُّْ/
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فػػي هػػذه ال ػكاهد كيةكهػػا تعوػػد معي ػ اجسػػتعّّ المجػػازم اك المعيػػكم)ُ) عكاكياػػا
لوس ػػت لإلوج ػػاب كاجس ػػتةواؽ  ،عكاكيم ػػا لتاكو ػػد تعإ ػػمل عمػ ػ ع ػػاده  ،ك لتاكو ػػد
المجازاة كتاكود كةكعل  ،فموس مف ةد لل ةؽ عمػ ا﵀ سػ ةايل  ،عكاكيمػا هػذا

مف اب ما كت ل ا﵀ عم يعسل  ،مف غور ف ومزمل ذلؾ ةد  ،جؿ جّلل ،
ًً
كما ةاؿ تعال  ) :يةؿ لمف كما ًفػي الس ً
ات كاي ٍىر ً
ػب ىعمىػ ىي ٍع ًس ًػل
ض يةػؿ لمٌػل ىكتى ى
ى
ى
كػم ىاك ى
الر ٍة ىمضى){اييعاـ }ُِ :
ك

أكجه (عمى) في كتب الكجكن  :ةاؿ الدامغايي )) :تعسور )عم )
)ِ)
عم خمسض كجل  :لل-ومزملً -مف -ل -رط))
الكجل ايكؿ  :لل  :كوكلل تعال ) :ىفىمف ى رح المكل ص ٍدره لًأس ً
ّـ
ى ى ي ى ىي ٍ
ى
كر لمف كر ً
فىاي ىك ىعمى يي و
لل){الزمر  }ِِ :كالتودور عيده  :فاك لل يكر مف ر ل ،
كج درم كوؼ استساغ ف وجعؿ ا وض اذا التودور عكارادة معي اجستعّّ

فواا جم اي  ،عكا واّ الةرؼ عم معياه ذـ دراستل إمف التركوب الذم كرد فول
فإؿ لؼ مرة مف جعمل معي ةرؼ خر ؛ ك
يف في دراستل في الةالض
سر استعمالل في الورف الكروـ  ،كويطمس هذا كمٌل عيد
ايكل وت وف ليا ٌ
فإّ عف كف فول تةروعنا لدجلض اليص الوريي ،
جعمل معي ةرؼ خر ،
ن
ؾ
ةاؿ الكعكم في )عم ) في ةكلل تعال ٍ ) :يكلىػئً ىؾ ىعمى يه ندل لمف كرل ًا ٍـ ىك ٍيكلىػئً ى
ً
كف){ال ورة )) }ٓ :تمذوؿ تمكياـ مف الادل كاستورارهـ عمول كةاؿ
يه يـ اٍل يم ٍعم ية ى
مف اعتم ال يّ كرك ل  ،كت ول الادل المرككب غور موصكد مف الكّـ ،
ؿ هك مر وت ع ت ول التمسؾ الادل اجستعّّ  ،كةاؿ السود ال روؼ

عمول الرةمض  :كممض )عم ) هذه استعارة ت عوض ٌل تمسؾ المتووف الادل
استعّّ الراكب عم مركك ل في التمكف كاجستورار  ،فاستعور لل الةرؼ
)ُ ) ويظر  :ال رهاف ص ْٖٔ.
)ِ ) الكجكه كاليظائر ص ّْٔ .
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المكإكع لّستعّّ  ،كما ي لل المصمكب عم

الجذع استورار المظركؼ
)ُ)

مف الظرؼ جامع الذ ات  ،فاستعور لل الةرؼ المكإكع لمظرفوض))

كةاؿ

ا ف عا كر )) :كاستعورت )عم ) استعارة ت عوض ك تمذوموض لمتمكف مف اليكر
 ،كما استعورت في ةكلل تعال ٍ ) :يكلىػئً ىؾ ىعمى يه ندل لمف كرل ًا ٍـ ىك ٍيكلىػئً ىؾ يه يـ
)ِ)
ً
كف){ال ورة ))}ٓ :
اٍل يم ٍعم ية ى

ؾ لى ىعم يخمي و
ؽ
)كًاكي ى
ككذلؾ جعماا معي الّـ في ةكلل تعال  :ى ع
ىع ًظ ووـ){الومـ  }ْ :كالتودور عيده  :عكاكيؾ لؾ الخمؽ العظوـ  ،كمف الكاإ ج ًدا

كيل استعمؿ )عم ) يكيل راد معي اجستعّّ المجازم  ،ةاؿ ا ف عا كر :
)))عم ) لّستعّّ المجازم المراد ل التمكف كوكلل تعال ) :فىتىىك كك ٍؿ ىعمى
ؽ اٍل يم ً ً
المك ًل ًكي ىؾ ىعمى اٍل ىة ل
وف){اليمؿ  ... }ٕٗ :كفي ةدوث عائ ض  :كياا

يسئمت عف خمؽ رسكؿ ا﵀  ،صم ا﵀ عمول كسمـ  ،فوالت  :كاف خمول الورف
كإكةا معي التمكف الذم فاده ةرؼ اجستعّّ في
الكروـ  ...ك اذا وزداد
ن
)كًاكي ىؾ لى ىعم يخمي و
ؽ ىع ًظ ووـ) فاك متمكف ميل الخمؽ العظوـ في
ةكلل تعال  :ى ع
)ّ)
يعسل  ،كمتمكف ميل في دعكتل))
جعؿ )عم ) معي ا لزاـ في ةكلل تعال  ) :ىما ىعمى
الكجل الذايي  :ى
ً
اٍلم ٍة ًسيً ً
و
وـ){التك ض  }ُٗ:كالتودور عيده  :ج ومزماـ
ى
وف مف ىس ًوؿ ىكالمٌلي ىغعي ه
كر كرة ه
ي
ا ذـ كج ومةؽ اـ  ،كا لزاـ ج وص
ا وجاب كاجستةواؽ التي تعوده )عم )

عده كجانا ؛ يكيل وع حد مف معي
ٌ

ً
)ك ىعمى
الكجل الذالث  :جعؿ )عم ) معي )مف) في ةكلل تعال  :ى
ً
ص يد ال كس ً ً
وؿ)راليةؿ  }ٗ :كالتودور عيده  :كميل ةصد الس وؿ  ،كالصةو
المٌل ةى ٍ
)ُ ) الكموات ص ِٗٓ.َّٓ-
)ِ ) التةرور كالتيكور ِْ.ّٔ/
)ّ ) التةرور كالتيكور ِٗ. ُٔ-َٔ/
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كف )عم ) عم

ا اا  ،كةد تودـ كف إافض )عم ) ل ا﵀ لوست لإلوجاب

كاجستةواؽ  ،عكاكيما لتاكود تعإمل عم
كةكعل

ع اده  ،ك لتاكود المجازاة كتاكود

المٌ ًل

)ك ىعمى
الكجل ال ار ع  :جعماا معي ال اّ في ةكلل تعال  :ى
ً
وف){المائدة  }ِّ :كةد تودـ يةكه  ،فاي معي ا إافض
فىتى ىك ككميكٍا ًف يكيتيـ حم ٍؤ ًمي ى
كا سياد  ،م  :إوعكا تككمكـ ك سيدكه لول)ُ) فػ)عم ) هيا عم ا اا ٌج
كياا كما تودـ لـ تعد معي اجستعّّ كاجستةواؽ  ،عكاكيما لتاكود تعإمل عم
ع اده  ،ك لتاكود المجازاة كتاكود كةكعل .

الكجل الخامس  :جعؿ )عم ) تعود معي ال رط في ةكلل تعال :
ود ىف ً
ؾ ً ٍة ىدل ا ٍ ىيتى كي ىهاتىٍو ًف ىعمى ىف تىٍا يج ىريًي ذى ىمايً ىي
ييك ىة ى
)ةى ى
اؿ ًليي ًير ي ٍ
ًة ىج وج){الوصص  }ِٕ :كالتودور عيده  :رط ف تاجريي  ،كال رط ج وص
عده كجانا ؛ يكيل مف معي ا وجاب كاجستةواؽ الذم تعوده )عم ) .
وإا ٌ
ن
كةاؿ ا ف الجكزم )) :ك)عم ) في الورف عم خمسض كجل  :ةدها

معي )فكؽ) كالذايي  :معي ال رط  ،كالذالث  :معي الإماف كاجلتزاـ ،
)ِ)
كال ار ع  :معي ً
)مف)  ،كالخامس  :معي )في)))
كةد است اد لأكجل اير عض ايخورة يعس ما است اد ل الدامغايي

كاليةاة مف ة مل  ،فود مرت هذه ايكجل جموعاا كاهدها ٌج الكجل ايكؿ
)الر ٍة ىم يف ىعمى اٍل ىع ٍر ً
ش
الذم جعؿ فول )عم ) معي )فكؽ) في ةكلل تعال  :ك

استى ىكل){طل  }ٓ :كةد جاّ استكاّ ا﵀ تعال عم العرش في الورف الكروـ
ٍ
في س عض مكاإع  ،مياا ال اهد المذككر  ،كةكلل تعال  ً( :كف ىرك يك يـ المٌلي الكًذم
ً
ات كايىر ً ً ك ً و
استىكل ىعمى اٍل ىع ٍر ً
ش){ايعراؼ :
ىخمى ى
ؽ ال كس ىم ىاك ى ٍ ى
ض في ستض ىوكاـ ذيكـ ٍ ى
)ُ ) ويظر  :ال رهاف ص ْٖٔ.
)ِ ) يزهض ايعوف اليكاظر ص َِْ َِٓ-كميتخب ةرة العوكف ص ُٕٕ.ُٕٖ-
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ؽ الس ً
كً
ات كايىرض ًفي ًستك ًض ىو و
ً
كاـ
كم ىاك ى ٍ ى
ْٓ} كةكلل تعال  ) :كف ىرك يك يـ المٌلي الذم ىخمى ى ى
ش){وكيس  }ّ :كةكلل تعال ) :المٌل الكًذم رفىع السكماك ً
استىكل ىعمى اٍل ىع ٍر ً
ات
ي
ى ى ىى
ذيكـ ٍ ى
و
ً
استىكل ىعمى اٍل ىع ٍر ً
ش){الرعد  }ّ :كةكلل تعال ) :الكًذم
ىغ ٍو ًر ىع ىمد تىىرٍكىياىا ذيكـ ٍ ى
ؽ الس ً
ً ً كً و
استىكل ىعمى اٍل ىع ٍر ً
ش
ىخمى ى
اير ى
كم ىاكات ىك ٍ
ى
ض ىك ىما ى ٍو ىياي ىما في ستض ىوكاـ ذيكـ ٍ ى
ؽ
ك
اسا ٍ
ىؿ ً ًل ىخ ً نورا){العرةاف  }ٓٗ :كةكلل تعال ) :المكلي الكًذم ىخمى ى
الر ٍة ىم يف فى ٍ
الس ً
ً ً كً و
استىكل ىعمى اٍل ىع ٍر ً
ش){السجدة :
اير ى
كم ىاكات ىك ٍ
ى
ض ىك ىما ى ٍو ىياي ىما في ستض ىوكاـ ذيكـ ٍ ى
ؽ الس ً
كً
ات كاير ً ً ً و
استى ىكل
ْ} كةكلل تعال  :ي
كم ىاك ى ٍ ى
ض في ستكض ىوكاـ ذيكـ ٍ
)ه ىك الذم ىخمى ى ى
ىعمى اٍل ىع ٍر ً
ش){الةدود }ْ :
كةد جعؿ المالوي )عم ) لّستعّّ المجازم في ةكلل تعال ) :عمى

اٍل ىع ٍر ً
العرش فما دكيل استوّّ ةكمل عمول كميل ةكؿ
ةار
ى
ش ٍ
استى ىكل) )) م  :ى
ال اعر :
ةد استكل ً ٍ هر عم العراؽ
م  :استكل كةار)) )ُ)كةاؿ ا لكسي )) :كذكر الراغب كف العرش مما ج
مف غور سوؼ ك دـ ماراؽ

وعممل ال ر ٌج اجسـ  ...كالياس في الكّـ عم

هذه ا وض مختمعكف ،

فمياـ مف فسكر اجستكاّ اجستورار  ،كركم ذلؾ عف الكم ي كمواتؿ  ...كما

ركم عف مالؾ رإي ا﵀ عيل كيل سئؿ  :كوؼ استكل ؟ فاطرؽ رسل مموًا
ةت

عمتل الرةإاّ ذـ رفع رسل فواؿ  :اجستكاّ غور مجاكؿ  ،كالكوؼ

غور معوكؿ كا وماف ل كاجب كالسؤاؿ عيل دعض  ،ذـ ةاؿ لمسائؿ  :كما
إاج ذـ ً
ً
يمر ل فا ً
يخرج  ...كودؿ عم ذلؾ في ركاوض خرل عف
ظيؾ ًج

ع د ا﵀ ف كهب كف مال نكا سئؿ عف اجستكاّ فاطرؽ ك خذه الرةإاّ ذـ

)الر ٍة ىم يف ىعمى اٍل ىع ٍر ً
استى ىكل) كما كصؼ يعسل  ،كج وواؿ لل  :كوؼ
ةاؿ  :ك
ش ٍ
ككوؼ  ...ك يت تعمـ كف الم اكر مف مذهب السمؼ في مذؿ ذلؾ تعكوض
)ُ ) رصؼ الم ايي ص ّّْ.ّْْ-
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المراد ميل ل

ا﵀ تعال

فاـ ووكلكف  :استكل عم

العرش  ،عم

الكجل

الذم عياه س ةايل ميزنها عف اجستورار كالتمكف  ،ك كف تعسور اجستكاّ
اجستوّّ مرذكؿ ؛ ذ الوائؿ ل ج وسعل ف ووكؿ كاستوّئيا  ،ؿ ج د ف
)ُ)

ووكؿ  :هك استوّّ جئؽ ل جؿ كعّ))

كةاؿ ا ف الجكزم يعسل )) :ك عإاـ ووكؿ  :استكل معي )استكل )

كوةتج وكؿ ال اعر :

ةد استكل ً ٍ هر عم العراؽ
وإا
كووكؿ ال اعر ن

جموعا
هما استكوا عإماما
ن

مف غور سوؼ ك دـ ماراؽ
عم عرش الممكؾ غور يزكر

كهذا ميكر عيد المغكووف  ،ةاؿ ا ف ايع ار ي  :العرب ج تعرؼ )استكل)
معي )استكل ) كمف ةاؿ ذلؾ فود عظـ  ،عكاكيما وواؿ  :استكل فّف عم

عودا عيل غور متمكف ميل  ،ذـ تمكف ميل  ،كا﵀ عز كجؿ لـ
كذا  :ذا كاف
ن
مستكلوا عم اي واّ  ،كال وتاف ج يوعرؼ ةائماما  ،كذا ةاؿ ا ف فارس
وزؿ
ن

مستكلوا ،
صةا فّ ةجض فواما لما كو كيا مف استوّّ مف لـ وكف
المغكم  ،كلك ٌ
ن
)ِ)
يعكذ ا﵀ مف تعطوؿ الممةدة كت ول المجسمض))
لذلؾ ةكؿ  :هؿ عرفيا كوؼ استكل ا﵀ عز كجؿ عم العرش ةت
ليا ف يدعي كف )عم ) معي

)فكؽ) في ةكلل تعال

كوتسي
ٌ
وص ٌ
)الر ٍة ىم يف ىعمى اٍل ىع ٍر ً
استى ىكل) كةد س ؽ ف ةمت كيل ج وجكز ةةاـ صعات
ك
ش ٍ
م ةرؼ كاف
م لعظ كاف  ،كج في معايي ل
ا﵀ في كجكه ل
ك ك
يف )عم ) تعود معي اجستعّّ كاجستةواؽ كا وجاب إوعت ل

:

الإمور لتعود ك
اف عمول ف وععؿ ما وي غي فعمل ك وجب كما جاّ في ةكلل
كً
وف ىمييكٍا ىعمى ٍو يك ٍـ ىيعي ىس يك ٍـ){المائدة }َُٓ :
تعال  :ى
)وا ىوحاىا الذ ى
)ُ ) ركح المعايي ْ.ّٕٓ-ّْٕ/
)ِ ) زاد المسور ّ.ُّٔ/
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فػ)عم ) لوست مف ايلعاظ الم تركض ))كهي عكاف اي ع ت راجعض ل

صؿ كاةد)) )ُ)كةد ةاؿ المرادم ))ك كذر هذه المعايي يكما ةاؿ ل الككفوكف
كمف كافواـ كالوت ي  ،كال صروكف وؤكلكف ذلؾ كا﵀ عمـ))

)ِ)

ُٕ-عف  :ذكر اليةاة كف )عف) ترد في المغض كالورف الكروـ

لممعايي ا توض  :المجاكزة  ،كال دؿ  ،كالتعموؿ  ،ك معي )عم )  ،ك معي
ً
)مف)  ،ك معي ) عد)  ،ك معي ال اّ )ّ) كفوما واتي دراسض لم كاهد الوريوض
التي جعمكها كاهد لممعايي المذككرة :

ُ-معي المجاكزة  :كهك المعي المكإكع في المغض لاذا الةرؼ ،

ةاؿ المرادم )) :كهك

ار معايواا  ،كلـ وذ ت ال صروكف غور هذا المعي ،

رموت عف العرس ؛ يكيل ووذؼ عياا الساـ كو عده ؛ كلككياا
فمف ذلؾ :
ي
لممجاكزة ع لدم اا  :ص كد  ،ك عرض  ،كيةكهما  ،كرغب  ،كماؿ  :ذا ةي ً
صد
ي
)ْ)
ت عيل)) كةد جعمكا مف
ت عف الماك  ،كمٍم ي
اما ترؾ المتعمؽ يةك  :رغ ي
ً
ً
كاهدها في الورف الكروـ ةكلل تعال ً) :ف تى ٍجتىييكٍا ىك ىآئ ىر ىما تيٍياى ٍك ىف ىع ٍيلي
يي ىكعل ٍر ىعي يك ٍـ ىسو ىلئاتً يك ٍـ){اليساّ }ُّ :
)كاتكويكٍا ىو ٍكمان جك تى ٍج ًزم ىي ٍع هس
ِ-جعماا معي ال دؿ  :كوكلل تعال  :ى
ىعف يك ٍع و
س ى ٍوئان){ال ورة  }ْٖ :كال دلوض مستكةاة مف معي المجاكزة التي تعوده
)ُ ) الصاة ي في فول المغض ج ف فارس ص ُُّ.
)ِ ) الجي الدايي ص َْٖ .

)ّ ) ويظر  :تاكوؿ م كؿ الورف ج ف ةتو ض ص ِٗٗ  َِّ ،كايزهوض ص ِٖٗ كيزهض
ايعوف اليكاظر في عمـ الكجكه كاليظاّر ج ف الجكزم ص َِّ كميتخب ةرة العوكف

وإ ػػا ص ُٕٔ كرص ػػؼ الم ػػايي ص ِْٗ ِّْ-كالجيػ ػ
اليػ ػكاظر ج ػػف الج ػػكزم ن
الػ ػػدايي ص ِْٓ ِْٕ-كمغيػ ػػي الم وػ ػػب ُ ُْٖ-ُْٕ/كال رهػ ػػاف ص ْْٕٖٖٖ-

كا توػ ػ ػػاف صَِٓ ُِٓ -كالكموػ ػ ػػات لمكعػ ػ ػػكم ص ّْٓ ّٓٓ-كالزوػ ػ ػػادة كا ةسػ ػ ػػاف
ٖ.َُٖ-َُٕ/

)ْ ) الجي الدايي ص ِْٓ كويظر  :مغيي الم وب ُ. ُْٕ/
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)عف) ك
يف معي ا وض ))ج ووإي كج وغيي ةد عف ةد في ذلؾ الوكـ ،
وواؿ  :جزل عيل كذا  :ذا ةإ عيل))

)ُ)

اهوـ ج ً ً
ً ً
ّ-جعماا لمتعموؿ  :كوكلل تعال ) :كما ىكاف ً
ول
ى ٍ
ىى
است ٍغعى يار ٍ ىر ى
ك
ً
ً
ً
ً
و
ً ً
وـ ك
يكاهه
ًج ىعف كم ٍك ًع ىدة ىك ىع ىد ىها ًوكاهي ىفمى كما تىىو ى
كف لىلي ىكيلي ىع يد اك لمٌل تىى كىر م ٍيلي كف ٍ ىراه ى
ً
وـ){التك ض  }ُُْ :كالتودور ٌج مف جؿ مكعدة كعدها  ،كالصةو كياا
ىةم ه
عم

ا اا كعم ذلؾ جاّ تعسورها  ،ةاؿ ايخعش )) :ورود ٌج مف عد مكعدة

 ،كما توكؿ )) :ما كاف هذا ال ر ٌج عف ةكؿ كاف ويكما  ،م  :عف ذلؾ

صار))

)ِ )

كةاؿ الورط ي )) :كالمعي

 :ج ةجض لكـ واا المؤميكف في

استغعار راهوـ الخموؿ عمول السّـ ي ول  ،ك
فإف ذلؾ لـ وكف ٌج عف
) ّ)
)ك ىما ىي ٍة يف ًتى ًارًكي لًاىتًىيا ىعف ةى ٍكلً ىؾ ىك ىما ىي ٍة يف لى ىؾ
مكعدة)) كةكلل تعال  :ى
ً
وف){هكد  }ّٓ :فسر الزمخ رم ا وض وكلل )) :كما يترؾ لاتيا
ً يم ٍؤ ًمي ى
صادروف عف ةكلؾ))

)ْ)

كهذا وعيي كيل جعؿ )عف) هيا عم

ا اا  ،كت ي

الةم ي الكجل الذم ةاؿ ل الزمخ رم  ،ك إاؼ كيل ))وجكز ف تككف )عف)

لمتعموؿ  ...م  :يجؿ مكعدة  ...كلكف المختار ايكؿ  ،كلـ وذكر
الزمخ رم غوره))

)ٓ)

كما وجب التي ول عمول في هذا المواـ كف مما ود ٌؿ عم
الكجكه كجكد مف ويكرها مف هؿ المغض ك التعسور كوؤكد كياا عم ا اا

اختّؽ

ت ية ك
ب
ْ-جعماا معي )عم )  :كوكلل تعال ) :فىوى ى
ىة ى ٍ ي
اؿ ًليي ٍ
ت ًاٍل ًة ىج ً
ؽ ىم ٍس نةا ًالسحك ً
ؽ
كها ىعمى كي فىطى ًع ى
اٍل ىخ ٍو ًر ىعف ًذ ٍك ًر ىرلي ىةتك تىىك ىار ٍ
اب يرحد ى
)ُ ) التعسور الكسوط لمكاةدم ُ.ُّّ/
)ِ ) معايي الورف ص ُِْ .

)ّ ) الجامع يةكاـ الورف ٖ.ُُٗ/

)ْ ) الك اؼ ِ ّٖٕ/كويظر  :مدارؾ التيزوؿ ص َِٓ .
)ٓ ) الدر المصكف ّ.ِّْ/
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ايع ىيا ً
ؽ){ص  }ّّ-ِّ :كالخور هك الماؿ ككاف مف مكاؿ سموماف عمول
ىك ٍ
ت ية ك
ب اٍل ىخ ٍو ًر
ىة ى ٍ ي
ةمت ما معي ٍ ) :
السّـ خومل  ،ةاؿ الزمخ رم )) :فإف ي
ت  :مإمف معي فعؿ وتعدل ػ)عف) كاكيل ةوؿ :
ةمت  :ة ي
ىعف ًذ ٍك ًر ىرلي) ي

مغيوا عف
ت ةب الخور عف ذكر ر ي  ،ك
ي
ىي ٍ ي
جعمت ةب الخور مجزنوا ك ن
ت) معي :
ىة ى ٍ ي
ذكر ر ي  ،كذكر ك العت الامدايي في كتاب الت واف كف ) ٍ
لزمت مف ةكلل ً :م ٍذ يؿ عور السحكّ ذ ىةكا  ،كلوس ذاؾ  ،كالخور  :الماؿ
ي
)كًاكيلي لً ية ل
ب
 ،كوكلل تعال ً) :ف تىىر ىؾ ىخ ٍو نرا){ال ورة  }َُٖ :كةكلل تعال  :ى ع
ود){العادوات  }ٖ :كالماؿ  :الخوؿ التي غمتل)) )ُ ) كا ف ه اـ
اٍل ىخ ٍو ًر لى ى ًد ه
يعسل الذم ةاؿ اذا الكجل ةاؿ فول )) :كةوؿ  :هي عم

ا اا كتعمواا ةاؿ

مةذكفض  ،م  :ميصرفنا عف ذكر ر ي  ،كةك الرمايي عف ي ع ودة كف
ك
طت عف
ت) مف
ةب ال عور ة انا  :ذا رؾ فمـ ىوذير  ...م  :تذ ي
) ٍة ى ٍ ي
)ّ)
ذكر ر ي)))ِ) ك  :تواعدت عف ذكر ر ي
ف غا ت

))فاؿ المعسركف  :كلـ تزؿ )وعيي الخوؿ) تيعرض عمول ل
ال مس فعاتتل صّة العصر  ،ةالل عمي كا ف مسعكد كةتادة  ،كةاؿ الزجاج :

ج درم هؿ كايت صّة العصر معركإض ـ ج ؟ ٌج كف اعتراإل الخوؿ
كها ىعمى كي) ةاؿ
)رحد ى
غمل عف كةت كاف وذكر ا﵀ فول  ...ةكلل تعال  :ي

المعسركف  :ل كما غمل عرض الخوؿ عمول عف الصّة فصّها عد خركج
كةتاا اغتـ كغإب))

) ْ)

فالمعي

ذف كف ة ل ال دود لمماؿ الذم ةصد ل

الخوؿ غمل عف ذكر ر ل  ،ك صرفل عيل  ،كهذا المعي

ووتإي استعماؿ )عف) ج )عم )
)ُ ) الك اؼ  ٖٗ/ْ :كويظر  :يكار التيزوؿ لم وإاكم ْ. ِٗ/
)ِ ) مغيي الم وب ُ.ُْٕ/

)ّ ) ويظر  :يكار التيزوؿ ْ.ِٗ/
)ْ ) مغيي الم وب ُ.ُْٕ/
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كهذا التعسور

)ك ىمف ىو ٍ ىخ ٍؿ فىًإكي ىما
ككذلؾ ةالكا ىياا معي )عم ) في ةكلل تعال  :ى
ىو ٍ ىخ يؿ ىعف يك ٍع ًس ًل){مةمد  }ّٖ :كالتودور  :و خؿ عم يعسل  ،كج معي لاذا
)))و ٍ ىخ يؿ ىعف
الكجل لجكاز تعدم ) خؿ) اذوف الةرفوف  ،ةاؿ الزمخ رم  :ى
إييت عمول كعيل)) )ُ )كةاؿ
خمت عمول كعيل  ،ككذلؾ :
كي ٍع ًس ًل) وواؿ :
ي
ي

ك
كإف وتعدواف ػ)عم ) تارة
)و ٍ ىخ يؿ ىعف كي ٍع ًس ًل) خؿ
الةم ي )) :ةكلل  :ى
)ِ)
ك ػ)عف) خرل))

كةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي )) :كذلؾ كف ذمض فرةنا وف ةكلؾ :
و خؿ عم يعسل  ،كو خؿ عف يعسل  ،فوكلؾ  :و خؿ عم يعسل  ،معياه كف

عاة ض خمل تعكد عمول  ...كوةتمؿ معي

خر  ،هك كيل ج ويعؽ عم يعسل ،

ك
فكاف ال خؿ ةمؿ وعمكه  ،ك كما خمل عف يعسل ،
م  :وذوماا ال خؿ ،

فمعياه  :كيل و خؿ ميصرفنا عف يعسل  ،م  :ميصرفنا عف مصمةض يعسل
تعدا عياا ؛ ك
فإف ال خؿ في الةوووض ا تعاد عف مصمةض اليعس  ،فكاكيل و تعد
م ن
)ّ)
عف يعسل ال خؿ  ،خّؼ ا يعاؽ فإيكل لاا))
ً
)مف)  :كجعمكا مف كاهد ذلؾ ةكلل تعال  ( :ىك يه ىك
ٓ-جعماا معي
ً
ً ًً
كً
كف){ال كرل :
الذم ىو ٍوى يؿ التكٍكىضى ىع ٍف ع ىاده ىكىو ٍععيك ىع ًف ال كسو ىلئات ىكىو ٍعمى يـ ىما تى ٍع ىعمي ى
ِٓ} كذكر ا ف ه اـ كالزرك ي كالسوكطي كا ف عوومض المكي كف )عف)
ً كً
ً
ىة ىس ىف ىما ىع ًمميكا
وف ىيتىوىك يؿ ىع ٍياي ٍـ ٍ
معي )مف) في ةكلل تعال ٍ ) :يكلىئ ىؾ الذ ى
كىيتىجاكيز عف سو ىلئاتً ًاـ)ايةواؼ  }ُٔ :دجلض ةكلل تعال ) :فىتيوي ى ً
ىةًد ًه ىما
لؿ مف ى
ى ى ى ى ٍ
)ْ)
ىكلى ٍـ يوتىوىك ٍؿ ًم ىف ا ىخ ًر){المائدة  }ِٕ :ما كاف وي غي ج ف ه اـ كمف ت عل
)ُ ) الك اؼ ْ. ِِّ/

)ِ ) الدر المصكف ٗ.َٕٖ/
)ّ ) معايي اليةك ّ. ْٖ/

)ْ ) ويظػ ػ ػػر  :مغيػ ػ ػػي الم وػ ػ ػػب ُ ُْٖ/كال رهػ ػ ػػاف ص ْٖٖ كا توػ ػ ػػاف ص ُّٓ كالزوػ ػ ػػادة
كا ةساف ٖ.َُٖ-َُٕ/
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ف و كدعكا ك
اف )عف) معي )مف) دجلض ما ذكركه  ،ككاف ا جدر اـ ف

سر استعماؿ )عف) مف
وذكركا العرؽ في الدجلض وف هذوف الةرفوف ذـ و ويكا ٌ
)مف) في سكرة ايةواؼ  ،كسر استعماؿ ً
دكف ً
)مف) مف دكف )عف) في سكرة

المائدة  ،ةاؿ ك ع ودة  :في ةكلل تعال ) :ىلى ٍـ ىو ٍعمى يمكٍا ك
ىف المٌلى يه ىك ىو ٍوى يؿ التكٍكىضى
ىع ٍف ًع ى ًاد ًه){التك ض  ))}َُْ :م  :مف ع وده  ،كوكلؾ  :خذتل ميؾ ك خذتل
عيؾ))

)ُ )

كةاؿ الزمخ رم في تعسور ال اهد الذم في سكرة ال كرل :

مت ميل ال يّ  ،كة متل عيل  ،فمعي  :ة متيل ميل  :خذتيل ميل
))وواؿ  :ة ي
)ِ)
كجعمتيل م د ة كلي كمي اه  ،كمعي  :ة متيل عيل  :عزلتيل عيل ك يتيل عيل))
كةاؿ ا ف عا كر )) :كفعؿ )ة ؿ) وتعدل ً
ػ)مف) اج تدائوض تارة كما في ةكلل

)ك ىما ىم ىي ىعاي ٍـ ىف تي ٍوى ىؿ ًم ٍياي ٍـ ىيعىوىاتياي ٍـ ً ٌج ىكياي ٍـ ىكعىيركٍا ًالمٌ ًل ىكً ىر يسكلً ًل ىكجى
تعال  :ى
ً
كف){التك ض  }ْٓ :كةكلل
كف ال ك
كف ً ٌج ىك يه ٍـ ىك ًاريه ى
صّىةى ً ٌج ىك يه ٍـ يك ىسالى ىكجى يويعوي ى
ىواٍتي ى
تعال  ً) :كف الكًذوف ىكعىركٍا كماتيكٍا كهـ يكعكار ىفمىف و ٍو ىؿ ًمف ً ً
اير ً
ض
ٍ ى
يى
ى ي ى ى ى يٍ ه
ىةدهـ لم ٍؿ يّ ٍ
ً
ىذه ا كلى ًك ا ٍفتى ىدل ً ًل يكلىػئً ىؾ لىاـ ع ىذ ه ً
وف){ ؿ عمراف :
يٍ ى
وـ ىك ىما لىايـ لمف كياص ًر ى
اب ىل ه
ٍ
ىن ى
كوعدل
صادر مف الماخكذ ميل ،
نا
ُٗ} فوعود معي ايخذ لم يّ المو كؿ
ٌ
ػ)عف) فوعود معي مجاكزة المو كؿ  ،ك ايعصالل عف معطول ك اذلل  ،كهك
د م الغض في معي الععؿ مف تعدوتل ةرؼ ً
)مف) ك
يف فول كياوض عف

اةت اس ال يّ الم ذكؿ عيد الم ذكؿ لول ةوث ج يو ىرحد عم
س ةايل لف وو ؿ مف الكعار يعواتاـ في الديوا كج افتداؤهـ وكـ الووامض عكاف
صدرت مياـ م ا رة  ،فإلرادة هذا المعي ع كدل الععؿ )ة ؿ) ً
ػ)مف)
اذلل))

)ّ)

فا﵀

)يتىوىك يؿ) ػ)عف) في سكرة ايةواؼ كاف إمف ةكلل تعال :
كتعدم ى
ً ً
كو ىيا
)كىكص ٍ
إ ىعتٍلي يك ٍرنها ىك ىة ٍمميلي
اف ً ىكال ىد ٍول ً ٍة ىس نايا ىة ىممىتٍلي ي حملي يك ٍرنها ىكىك ى
اييس ى
ى
ى
)ُ ) مجاز الورف ص َُٓ.
)ِ ) الك اؼ ْ.ُِٔ/

)ّ ) التةرور كالتيكور ِٓ.ُِٓ/
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ً
ً
اؿ ىر ل
ىف
وف ىس ىيضن ةى ى
ب ٍىكًزٍعيي ٍ
كف ى ٍا نار ىةتك ً ىذا ى مى ى ،ى ي كدهي ىكى مى،ى ٍىرىع ى
صاليلي ذىّذي ى
ىكًف ى
ىعم ىؿ ً
ت ىعمى كي ىك ىعمى ىكالً ىد ك
ىصمً ٍ
ى ٍ يك ىر يً ٍع ىمتى ىؾ الكتًي ٍىي ىع ٍم ى
م ىك ٍ
صال نةا تىٍر ى
إاهي ىك ٍ
ىف ٍ ى ى
ً كً
ًً
ً
وف ىيتىوىك يؿ
لًي ًفي يذلروكتًي ًليي تيٍ ي
وف {ُٓ} ٍيكلىئ ىؾ الذ ى
ت ًلى ٍو ىؾ ى عكًاليي م ىف اٍل يم ٍسمم ى
ً ً
ً
ىص ىة ً
لد ً
ؽ
اب اٍل ىجكي ًض ىك ٍع ىد الص ٍ
ىع ٍياي ٍـ ٍ
جاكيز ىعف ىسو ىلئات ًا ٍـ في ٍ
ىة ىس ىف ىما ىعمميكا ىكىيتى ى
كً
)يتىوىك يؿ)
كف){ايةواؼ  }ُٔ-ُٓ :ةاؿ ا ف عا كر ))كع لدم ى
الذم ىك يايكا يو ى
كع يد ى
ةرؼ )عف) كةول ف وع كدل ةرؼ ً
)مف) تغمونا لجايب المدعك لاـ  ،كهـ
ي

الكالداف كالذروض ؛ ك
يف دعاّ الكلد يكلئؾ ميزلض اليوا ض عياـ في ع ادة الدعاّ
 ،عكاذا كاف العمؿ اليوا ض متىوى ن ً
وإا ؛ فعي
كّ يعمـ كف عمؿ المرّ ليعسل متوٌكؿ ن
الكّـ اختصار  ،كايكل ةوؿ  :كلئؾ وتوكؿ مياـ كوتوكؿ عف كالدواـ كذروتاـ
ةسف ما عممكا))

)ُ )

وعيي كف الكلد كر يعمض ا﵀ يوا ض عف يعسل كعف

كالدول كدعا لذروتل ا صّح  ،فوككف المعي

التعدم ػ)عف) ك
كاف الكالدوف

ك
ككاف الذروض دعت ليعساا
ك ار يعمض ا﵀  ،كة ؿ ا﵀ جؿ كعّ كرهما ،

ا صّح كة ؿ ا﵀ س ةايل دعاّها  ،فإذا كاف ةد ة ؿ ا﵀ عمؿ هؤجّ

اليوا ض كاف ة كؿ عمؿ مف ياب عياما مف اب كل ك ةرب  ،فتا كمؿ العرؽ
في المعي وف التعدم ػ)عف) كالتعدم ً
مذّ ة كؿ صواـ
ػ)مف)  ،فمك رود ن
الكلد كصّتل لكاف مف اييسب تعدول ً
ػ)مف) كا﵀ عمـ .

ط ىونا ىعف
ٔ-جعماا معي ) عد)  :كوكلل تعال ) :لىتىٍرىكي كف ى
طى و
ؽ){اجي واؽ  }ُٗ :كالتودور  :ط ونا عد ط ؽ  ،جاّ في الدر المصكف :
ى
)عف طىى و
ؽ) في )عف) كجااف  ،كلاما  :كياا عم ا اا  ،كالذايي :
))ةكلل ى
)ِ)
ؤخذ الكجل
كياا معي ) عد))) ذا جاز في الةرؼ كجااف  ،فايىكل ف يو ى
الذم وتعؽ مع ايصؿ  ،كج سوما ذا كاف هك المو كدـ عم الكجل ا خر .

)ُ ) التةرور كالتيكور ِٔ.َّ/
)ِ ) َُ.َْٕ/
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اؿ ىع كما ىةمً و
وؿ
ككذلؾ جعمكها معي ) عد) في ةكلل تعال
) :ةى ى
ًً
وف){المؤميكف  }َْ :ك)ما) زائدة كالتودور  :عد ةموؿ  ،هذا ما
ص ً ية كف ىيادم ى
لىيو ٍ
هذا الكجل  ،ةاؿ الزجاج :

ادعكه  ،كلـ ت ر كتب التعسور كالمعايي ل
)ع كما ىةمً و
وؿ) معياه  :عف ةموؿ)))ُ) كةاؿ الزمخ رم )) :كفي
))كةكلل تعال  :ى
)ِ)
)))ع كما ىةمً و
وؿ) في
وإا
ى
معياه  :عف ةروب)) كةد جاّ في الدر المصكف ن
)ما) هذه كجااف  ،ةدهما  :كياا مزودة  ...ك) ىةمً و
وؿ) صعض لزمف مةذكؼ ،
م  :عف زمف ةموؿ  ،كالذايي  :كياا غور مزودة  ،ؿ هي يكرة معي
)ّ)
ك زمف  ،ك) ىةمً و
وؿ) صعتاا ك دؿ ميل))

يّ

كيوكؿ هيا ما ةمياه في الةرؼ السا ؽ كفي غور مكإع ٌايل ذا جاز
ؤخذ الكجل الذم وتعؽ مع ايصؿ  ،كج
في الةرؼ كجااف  ،فايىكل ف يو ى
سوما ذا كاف هك المركج

ك المو كدـ عم الكجل ا خر

كف اٍل ىكًم ىـ ىعف
ككذلؾ جعمكها معي ) عد) في ةكلل تعال  :ي
)و ىةلرفي ى
اإ ًع ًل){المائدة  }ُّ :كةالكا  :الدلوؿ عم ذلؾ استعماؿ ً
كمك ً
)مف) في ةكلل
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
كف اٍل ىكم ىـ مف ى ٍعد ىم ىكاإعل){المائدة  ، }ُْ :ككاف ايجدر
تعال  :ي
)و ىةلرفي ى
اصةاب كتب ةركؼ المعايي ف وذكركا العرؽ في المعي وف الةرفوف
)عف) ً
ك)مف) ذـ و ويكا عد ذلؾ سر استعماؿ الةرؼ ايكؿ مف دكف الذايي
في المكإع ايكؿ  ،كسر استعماؿ الةرؼ الذايي مف دكف ايكؿ في

المكإع الذايي كما فعؿ صةاب كتب مت ا ل الورف  ،ةاؿ ا سكافي :
ً
ً
كف
))ةكلل تعال ) :فى ً ىما ىي ٍوإ ًاـ لموذىاةىاي ٍـ لىعكي ي
اه ٍـ ىك ىج ىعٍم ىيا يةميكىاي ٍـ ةىاس ىوضن يو ىةلرفي ى
اٍل ىكمًـ عف كمك ً
اإ ًع ًل ىكىي يسكٍا ىةظًا لم كما يذ لك يركٍا ً ًل){المائدة  }ُّ :كةاؿ تعال عده
ى ى ى
في هذه السكرة ) :س كماعكف لًٍم ىكًذ ًب س كماع ً
كف
وف لى ٍـ ىواٍتي ى
كؾ يو ىةلرفي ى
كف لوى ٍكوـ ىخ ًر ى
ى ي ى
ى ي ى
)ُ ) معايي الورف عكاع ار ل ْ.ُِ/

)ِ ) الك اؼ ّ ُّٖ/كمدارؾ التيزوؿ ص ٕٕٓ.
)ّ ) الدر المصكف ٖ. ِّْ/

1537

اٍل ىكمًـ ًمف عًد مك ً
اإ ًع ًل){المائدة  }ُْ :لمسائؿ ف وساؿ فووكؿ  :لً ىـ ةاؿ في
ى
ى ٍ ىى
)مف عًد مك ً
اإ ًع ًل) كفي الذايوض ً :
ايكؿ ) :وةلرفيكف اٍل ىكمًـ عف كمك ً
اإ ًع ًل) كما
يى ى
ى ٍ ىى
ى ى ى
العرؽ وف المعظوف ك وف المكإعوف ةت اختص كؿ كاةد مياما المعظ الذم

خصل ؟ الجكاب ف وواؿ  :كف ا وض ايكل في الواكد الذوف ةرفكا ما يزؿ
تاكوّ لل ؛ فوككف هذا تةروعنا مف جاض التاكوؿ ،
ا﵀ مف كّمل عما عممكه
ن
وإا مف جاض التيزوؿ  ...فوكلؾ )عف) في كّـ العرب مكإكع لًما
كةرفكا ن

عدا ال يّ ووكؿ  :طعمل عف جكع ككساه عف عرم  ...ك)عف) في هذا

المكإع تورب مف معي

) عد) يكيؾ توكؿ  :طعمل عد جكع ككساه عد

عرم ٌ ،ج كف ايصؿ في هذا المكاف ف وستعمؿ )عف) ك
يف ) عد) ةد تككف
لما تاخر زمايل عف زمايل ازميض كذورة  ،ك)عف) لما جاكز ال يّ ل غوره

مّصونا زميل لزميل  ،كالمراد ذا ةاؿ  :طعمل عف جكع كسواه عف عطش ،
لوس وراد ل ٌج كيل ل كما عطش سواه  ،كل كما جاع طعمل  ،ك كما ا وض الذايوض
فاي في ةكـ مف الواكد  ...مف عد مكت الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ ازميض
)ِ)

كذورة)))ُ)))كهذا مكإع ) عد) ج مكإع )عف)))

كةاؿ الكرمايي )) :ةكلل ))وةلرفيكف اٍل ىكمًـ عف كمك ً
اإ ًع ًل) ك عده :
ى ى
يى ى
ى
)وةلرفيكف اٍل ىكمًـ ًمف عًد مك ً
اإ ًع ًل) ك
يف ايكل في كائؿ الواكد  ،كالذايوض فومف
يى ى
ى
ى ٍ ىى
كايكا في زمف الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ  ،م  :ةرفكها عد ف كإعاا ا﵀

زمايا))
مكاإعاا كعرفكها كعممكا اا ن

)ّ)

كف اٍل ىكمً ىـ ىعف
كةاؿ ا ف جماعض الكيايي )) :مسالض ةكلل تعال  :ي
)و ىةلرفي ى
اإ ًع ًل){اليساّ  }ْٔ :كةاؿ عد ذلؾ ) :وةلرفيكف اٍل ىكمًـ ًمف عًد مك ً
كمك ً
اإ ًع ًل)
يى ى
ى
ى ٍ ىى
ى
جكا ل كف ايكل رود اا التةروؼ ايكؿ عيد يزكؿ التكراة  ...فجاّت )عف)
)ُ ) درة التيزوؿ ص ُٗ.ِٗ-
)ِ ) درة التيزوؿ صِٗ.

)ّ ) ال رهاف في مت ا ل الورف ص ٔٓ.
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لذلؾ  ،كا وض الذايوض تةروعاـ في زمف الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ  ...كايكل
ةاؿ  :مف عد ما عممكا ل كاعتودكا كتدويكا  ...فػ)عف) لما ةرب مف

ايمرك) عد) لما عد))

)ُ)

هكذا كاف وجب عم

اليةاة في كتب ةركؼ المعايي ف وسمككا هذا

الطروؽ  ،كهك ف و ويكا سر استعماؿ الةركؼ في الورف الكروـ التي يو ح
ظف
كؿ كهمض كف عإاا جاّ معي

عض  ،كلك فعمكا ذلؾ لتكصمكا ل الك ؼ

هدما لاذه
عف ّغض التع ور الوريي  ،فجعؿ ةرؼ معي ةرؼ خر يوع كد ن
واف العرؽ وياما في الدجلض كاجستعماؿ  ،كةد س ؽ ف
ال ّغض  ،كتي ي
هدامض ؛ يكياا تادـ
ذكرت في كتا ي السا ؽ  ،كف كتب الكجكه كاليظائر كتب ٌ
ما يتل كتب مت ا ل الورف  ،كها هـ صةاب كتب ةركؼ المعايي وسمككف

الس وؿ يعسل الذم سمكل صةاب كتب الكجكه كاليظائر .

ٕ-جعماا معي ال اّ  :كوكلل تعال ) :كما و ً
ؽ ىع ًف
يط ي
ىى ى
اٍلاى ىكل){اليجـ  }ّ :كالتودور  :كما ويطؽ الاكل  ،ةاؿ الزرك ي يعسل الذم
ةاؿ اذا الكجل )) :كةوؿ  :عم ةوووتاا  ،م  :كما وصدر ةكلل عف هكل ،

كةوؿ لممجاكزة ؛ ك
يف يطول مت اعد عف الاكل كمتجاكز عيل))

)ِ )

كجاّ في

))ك)ع ًف اٍلاى ىكل) م  :ما وصدر عف الاكل يطول  ،فػ)عف)
الدر المصكف :
ى
عم ا اا  ،كةوؿ هي معي ال اّ)) )ّ) فػ)عف) هيا معي )عف) كما جعماا
معي ال اّ فود

ور لول صوغض التإعوؼ )ةوؿ) .

ٖ-جعؿ )عف) صمض  ،م  :زائدة  ،كهذا ما ادعاه ا ف الجكزم ك
اف

)عف) في الورف الكروـ عم خمسض كجل  :ةدها  :صمض في الكّـ مف ذلؾ
ًً
الرس ً
ً ً
ةكلل تعال
)و ٍساىلي ى
كؿ فىاتكويكٍا المٌلى
 :ى
كي ىؾ ىع ًف ايىيعىاؿ يةؿ ايىيعىا يؿ لمٌل ىك ك ي
)ُ ) ك ؼ المعايي في مت ا ل المذايي ص ْْ.
)ِ ) ال رهاف ص ْٖٖ.
)ّ )َُ. ّٖ/
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ً
ً
كىصمًةكٍا ىذ ى ً
وف){اييعاؿ }ُ :
ى ٍ ي
وعكٍا المٌلى ىكىر يسكلىلي ًف يكيتيـ حم ٍؤ ًمي ى
ات ً ٍوي يك ٍـ ىكىط ي
)ُ)
كالتودور وسالكيؾ اييعاؿ كالمراد اييعاؿ غيائـ الةرب .
ك)عف) لوست صمض ؛ جختّؼ دجلض ذكرها عف دجلض ةذفاا  ،كهذا

ما ٌويل ا ف الجكزم يعسل في تعسوره  ،فود ذكر كف في س ب يزكؿ ةكلل
ؾ ىع ًف ايىيعى ً
اؿ) ذّلض ةكاؿ  )) :ةدها  :كف رسكؿ ا﵀ ةاؿ
كي ى
)و ٍساىلي ى
تعال  :ى
سور فمل كذا ككذا  ،فا كما
ةتوّ فمل كذا ككذا  ،كمف سر نا
وكـ در  :مف ةتؿ ن
الم وخض فذ تكا تةت الراوات  ،ك كما ال اف فسارعكا ل الوتؿ كالغيائـ  ،فواؿ

ردّا  ،فا كا  ،فاختصمكا ل
الم وخض لم اف  :رككيا معكـ ؛ فإكيا كيا لكـ ن
رسكؿ ا﵀  ،فيزلت سكرة اييعاؿ  ،ركاه عكرمض عف ا ف ع اس ،

كالذايي  :كف سعد ف ي كةاص صاب سوعنا وكـ در  ...ةاؿ
ال حس لدم  :اختصـ سعد ك خركف في ذلؾ السوؼ  ،فسالكا الي ي صم ا﵀ عمول
كسمـ  ،فاخذه الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ مياـ فيزلت هذه ا وض .

كالذالث  :كف اييعاؿ كايت لرسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول كسمـ  ،لوس
)ِ)

يةد مياا يّ  ،فسالكه ف وعطواـ مياا نوئا  ،فيزلت هذه ا وض))
فاس اب اليزكؿ تإميت كف هياؾ مف ساؿ ف يوعط مف الغيائـ ،
كالتع ور عف هذا المعي ووتإي ةذؼ )عف) ك ف وواؿ  :وسالكيؾ اييعاؿ ،

كما جاّ في الوراّة ال اذة  ،كهياؾ مف ساؿ عف ةكاـ الغيائـ  ،كهذا
المعي ووتإي ذكر )عف) كما جاّ في ا وض  ،كهذا هك الغرض الراج مف
سؤالاـ ك هك الذم يغملب عم سؤاؿ العطوض  .ف عد ف ذكر ا ف الجكزم ما

ةوؿ في س ب يزكؿ وض اييعاؿ  ،وكف الغرض مف ذكر )عف) كمف ةذفاا
فواؿ )) :كفي )عف) ةكجف  :ةدهما  :كياا زائدة  ،كالمعي

)ُ ) ويظر  :يزهض ايعوف ص َِّ كميتخب ةرة العوكف ص ُٕٔ .
)ِ ) زاد المسور ّ.ِِْ-ُِْ/
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 :وسالكيؾ

اييعاؿ  ،ككذلؾ ةر سعد ف ي كةاص  ،كا ف مسعكد ك ي ف كعب ،

ك ك العالوض  :وسالكيؾ اييعاؿ  ،ةذؼ )عف) .

لمف هي ؟ ك
كالذايي  :كياا صؿ  ،كالمعي  :وسالكيؾ عف اييعاؿ ى
عف ةكـ اييعاؿ  ،كةد ذكريا في س ب يزكلاا ما وتعمؽ الوكلوف  ،كيذ ًكر كياـ

اما عم ايمـ ف ماـ))
كيما سالكا عف ةكماا ؛ يكياا كايت ةر ن
فايت ترل ف ا ف الجكزم اختار ك رج جعؿ )عف) غور زائدة ،
)ُ)

ك
يف السؤاؿ كاف عف ةكـ اييعاؿ ج عف العطوض  ،كما ةراّة مف ذكرهـ فاي
ةراّة اذة  ،كةد جاّ في الدر )) :كساؿ  :تارة تككف جةتإاّ معي في

يعس المسؤكؿ فتتعدل ػ)عف) كاذه ا وض  ،ككوكؿ ال اعر :
ً
كعياـ فموس سكاّ عالـ كجاكؿ
جامت الياس عكيا
سمي ف
ي
ماج ،
كةد تككف جةتإاّ ماؿ كيةكه فتتعدل جذيوف  ،يةك :
ودا ن
سالت ز ن
ي
كةد ا كدع عإاـ كف السؤاؿ هيا اذا المعي  ،كزعـ كف )عف) زائدة ،
كالتودور  :وسالكيؾ اييعاؿ  ،ك وكد ةكلل وراّة سعد ف ي كةاص كا ف

مسعكد  ...وسالكيؾ اييعاؿ  ،دكف )عف) كالصةو
ةرؼ الجر))

)ِ)

كف هذه الوراّة عم

رادة

ةمت كما كيل ةت لك كايت صةوةض متكاترة
كهذه الوراّة اذة كما ي
ور عف المعي
فإكياا ج تككف ةجض عم زوادة )عف) ييكل سوككف ذكرها تع نا
ا خر كهك معي العطوض  ،ك
يف ةراّة ا وض وراّة خرل ج تككف ٌج رادة

معي

كيت الةكمض مف تعدد الوراّات التي مف وياا الجمع وف
خر  ،كةد و ي

)ّ)

معايواا

)ُ ) زاد المسور ّ.ِِْ/

)ِ ) الدر المصكف ٓ.ٓٓٓ/

)ّ ) ويظر  :كتا ي  :دركس سّموض  ،الدرس الذايي  :يزكؿ الورف عم س عض ةرؼ .
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كةاؿ ا ف عا كر )) :كالسؤاؿ ةوووتل الطمب  ،فإذا يع لدم ػ)عف)
فاك طمب معرفض المجركر ػ)عف) عكاذا يع لدم يعسل فاك طمب عطاّ ال يّ
 ،فالمعي هيا وسالكيؾ معرفض اييعاؿَََ عكاكيما سالكا عف ةكماا صراةض
)ُ)
كإميا في إمف سؤالاـ ايذرة عإاا))
ن
كف معي المجركر غور معي الميصكب في كؿ

كما تودـ ىمذى هؿ عم
مكإع جاز فول اليصب كالجر  ،كهك راد عم مف زعـ الوكؿ زوادة الةركؼ

 ،كراد كذلؾ عم الوكؿ اليصب عم يزع الخافض ؛ ك
يف كّ هذوف الوكلوف
م يي عم

ساس كف الميصكب كالمجركر معي كاةد .

فػ)عف) لوست مف الةركؼ الم تركض كجموع المعايي التي ةومت فواا

مختموض كجعماا معي )عم ) ك ) عد) ك ال اّ  ...اله ةت ييسب ل
ال صرووف كياـ ةالكا  :كف )عف) ))هي لممجاكزة في الجموع  ،كلك كايت لاا
معايي هذه الةركؼ لجاز ف توع مكةعاا  :زود عف العرس  ،م  :عمول ،
)ِ)
كجئت عف العصر  ،م  :عد العصر  ،كتكمكـ عف خور  ،م  :ل))
ي

ُٖ-الفا  :العاّ عاطعض تعود الترتوب كالتعووب  ،كايخور كؿ يّ

ةس ل  ،كهي مف الةركؼ الم تركض  ،كمعايواا ايساسوض :

التعووب  :كوكلل تعال ) :ذيكـ ىخمى ٍو ىيا الحي ٍ
إ ىغضن
طعىضى ىعمىوىضن فى ىخمى ٍو ىيا اٍل ىعمىوىضى يم ٍ
فى ىخمى ٍو ىيا اٍلم ٍ ً
ك
اما فى ىك ىس ٍكىيا اٍل ًع ى
اـ لى ٍة نما ذيكـ ىي ى ا ىٍياهي ىخٍمونا ىخ ىر فىتىى ىار ىؾ الملي
إ ىغضى عظى ن
ي
ظى
ًً
وف){المؤميكف }ُْ :
ٍ
ىة ىس يف اٍل ىخالو ى
إ ىعمى ٍو ًل){الوصص :
كس فىوى ى
كالس وض  :كوكلل تعال ) :فى ىك ىك ىزهي يم ى
ُٓ} كتجيّ العاّ الس وض ياص ض لمععؿ المإارع اذا المعي  ،ج ػ) ف)
يت ىم ىعاي ٍـ
)وا لىوتىيًي يك ي
مإمرة عدها كما وزعـ جماكر اليةاة كوكلل تعال  :ى
ً
وما){اليساّ }ّٕ :
فىاىفي ى
كز فى ٍكناز ىعظ ن
)ُ ) التةرور كالتيكور ٗ.ٖ/
)ِ ) همع الاكامع ِ.ّْْ/
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كر ط الجزاّ رطل ك ما تإمف معياه  :كوكلل تعال  ) :ية ٍؿ ًف
ً
ً
كً ً
وـ فىّ
يكيتي ٍـ تية ى
حكف المٌلى فىات يعكيي){ ؿ عمراف  }ُّ :كةكلل تعال ) :فىاى كما اٍل ىوت ى
تى ٍواى ٍر){الإة }ٗ :
هذه هي معايي العاّ ايساسوض ٌج كف اليةاة اختموكا لاا معايي
غورها فزعمكا كياا تجيّ زائدة  ،ك معي )ذيكـ)  ،ك معي الكاك  ،كاجستيئافوض

 ،ك معي )ةت )  ،كةالكا العاّ العصوةض

)ُ)

ت
ُ-الزوادة  :فود ةالكا زوادة العاّ في ةكلل تعال  ) :ية ٍؿ ً كف اٍل ىم ٍك ى
ً
الكًذم تىًع حر ً
كف م ٍيلي فىًإكيلي يمّةو يك ٍـ){الجمعض  }ٖ :ةاؿ الةم ي )) :ةكلل ) :فىًإكيلي
ى
م ً
ّةو يك ٍـ) في العاّ كجااف  ،ةدهما  :كياا داخمض لًما تإميل اجسـ مف معي
ي
ال رط  ،كةكـ المكصكؼ المكصكؿ ةكـ المكصكؿ في ذلؾ  .كالذايي :
كياا مزودة مةإض ج لمتإموف المذككر  ،ك فسد هؤجّ الوكؿ ايكؿ كجاوف ،

ةدهما  :كف ذلؾ كيما وجكز ذا كاف الم تد ك اسـ ) كف) مكصكنج  ،كاسـ
) كف) هيا لوس مكصكؿ  ،ؿ مكصكؼ المكصكؿ  ،كالذايي  :كف العرار مف

المكت ج يويج

ميل  ،فمـ و ل ال رط وعيي كيل متةوؽ فمـ و ل ال رط

الذم هك مف ايل اجةتماؿ

اف المكصكؼ مع صعتل كال يّ الكاةد  ،ك ك
ك جوب عف ايكؿ  :ك
يف

)الذم) ج وككف ٌج صعض  ،فإذا لـ وذكر المكصكؼ دخمت العاّ كالمكصكؼ

)ُ ) ويظػػر  :معػػايي الةػػركؼ لمرمػػايي ص ُٕ ُٖ-كايزهوػػض ص َِٓ ِٕٓ-كرصػػؼ
الم ػػايي صَْْ َْٓ-كالجيػ الػػدايي ص ُٔ ٕٖ-كمغيػػي الم وػػب ُُٖٔ-ُُٔ/
كال رهػػاف ص َٖٓ ْٖٓ-ك صػػائر ذكم التمووػػز ْ َُٔ-ُٖٓ/كا توػػاف صِّٓ-
ِْٓ كهمػ ػ ػػع الاكامػ ػ ػػع ّ ُْٗ-ُِٗ/كالكموػ ػ ػػات لمكعػ ػ ػػكم ص َٕٓ ِٕٓ-كالزوػ ػ ػػادة

كا ةساف ٖ.ُُٕ-ُُٓ/
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صلرح اا  ،كعف الذايي  :ك
كذور وظيكف كف العرار
اف خمونا نا
مراد  ،فكذلؾ ذا ي
)ُ)
مف س اب المكت ويجواـ ل كةت خر))

ك يا جوب عف هؤجّ الذوف زعمكا كف المكصكؼ المكصكؿ لوس

كةكـ المكصكؿ  ،لذلؾ لـ و ل ال رط ٌ ،ج كف ال ارئ عز كجؿ هيا
فرىطى  ،ـ كيكـ ج تةتجكف مغض الورف الكروـ كةد زعمتـ وا هؤجّ كف
ال رط ى
مصدركـ ايكؿ في المغض هك الورف الكروـ .
)ك ىما ً يكـ لمف لي ٍع ىم وض فى ًم ىف
ككذلؾ ةالكا زوادتاا في ةكلل تعال  :ى
المٌ ًل){اليةؿ  }ّٓ :كةد جاز عيد اليةاة ف تككف )ما) هيا مكصكلض ك رطوض
ال

فتككف العاّ كاةعض في جكاب رط كج زوادة  ،كالتودور  :كما وكف ميكـ مف
يعمض فمف ا﵀

)ِ)

ككوؼ استساغكا زوادتاا ييكل كوؼ وستساغ ف تككف ا وض

تودور  :كما كـ مف يعمض مف ا﵀؟!

ً
كً
كف ٍىم ىكالىايـ ًالمكٍو ًؿ ىكالكياى ًار
وف يويعوي ى
كةالكا زوادتاا في ةكلل تعال ) :الذ ى
كف){ال ورة :
يد ىرل ًا ٍـ ىكجى ىخ ٍك ه
ىج يريه ٍـ ًع ى
ًس ًار ىك ىعّىيًىوضن ىفمىاي ٍـ ٍ
ؼ ىعمى ٍو ًا ٍـ ىكجى يه ٍـ ىو ٍة ىزيي ى
ِْٕ} كالصةو

كف العاّ كاةعض في جكاب اجسـ المكصكؿ لتإميل معي

ال رط  ،جاّ في ايزهوض لماركم )) :كةاؿ عإاـ  :كيما دخمت العاّ في

خ ر )الذم) ل ل الجزاّ ج ترل كيؾ توكؿ  :الذم ووكـ فمل درهـ  ،فمعياه :

هما مف جؿ ةوامل  ،كلك لـ وات العاّ لجاز ف وككف لل درهـ ج
كف لل در ن
)ّ)
فتامؿ ٌف هياؾ فرةنا في الدجلض وف ذ ات الؼّ ك وف
مف جؿ ةوامل))
ٌ
ةذفاا .

كام فى ٍارىهي ً
كف){ال ورة
كةالكا زوادتاا في ةكلل تعال  ) :ى عكًاو ى
كالصةو كياا غور زائدة كةد جاّ في الدر المصكف )) كياا جكاب مر مو كدر

}َْ :

)ُ ) الدر المصكف َُ. ِّٗ/
)ِ ) الدر المصكف ٕ. ِّٖ/
)ّ ) ص ِٔٓ.
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)ُ)

تودوره  :تيكاكا فاره كف))

كجاز ف تككف كاةعض في جكاب ) كما) مإمرة

كالتودور  :ك كما وام فاره كف .

ً
كاؽ){ص :
وـ ىك ىغس ه
كةالكا زوادتاا في ةكلل تعال  :ى
)ه ىذا ىفٍم ىو يذكةيكهي ىةم ه
ٕٓ} كةد ذكر المرادم كف مف مكاإع زوادة العاّ دخكلاا عم خ ر الم تد

)ه ىذا)
)ه ىذا ىفٍم ىو يذكةيكهي) ف وككف ى
كذكر كف الزجاج  )) :جاز في ةكلل تعال  :ى
) ِ)
)ه ىذا)
م تد ك) ىفٍم ىو يذكةيكهي) خ ره)) ود كف الزجاج جاز مع هذا الكجل جعؿ ى
في مكإع يصب عم اج تغاؿ  ،كالتودور  :فموذكةكا هذا فموذكةكه ،
)ّ)

)ه ىذا) كجل ،
كةاؿ الةم ي )) :في ى

كالمعي  :هذا ةموـ كغساؽ فموذكةكه
ةدها  :ف وككف م تد كخ ره ً
)ه ىذا)
وـ ىك ىغس ه
كاؽ)  ...كالذايي  :ف وككف ى
ى
)ةم ه
)ه ىذا) م تد كالخ ر مةذكؼ ،
ميصكنا عم اج تغاؿ  ...كالذالث  :ف وككف ٌ
م  :هذا كما يذ ًكر  ،ك هذا لمطاغوف  ...كال ار ع  :كيل خ ر م تد مإمر ،

م  :ايمر هذا  ...كالخامس  :ف وككف م تد كخ ره ) ىفٍم ىو يذكةيكهي) كهك رم
ايخعش)) )ْ)كلـ جد هذا المذهب لأخعش في معايول
ىفمً ىـ الوكؿ ذف الكجل الذم وجعؿ العاّ زائدة كذٌ كمض ر عض كجل جاز
ف تخرجاا مف الزوادة ؟!
كةالكا زوادتاا في ةكلل تعال ) :ىرٍىو ى كً
ب ًال لد ً
وف {ُ} فى ىذلً ىؾ
ت الذم يو ىك لذ ي
ى
ح ً
كً
وـ){الماعكف  }ِ-ُ :ةاؿ الةم ي )) :ةكلل )فى ىذلً ىؾ) فول كجااف ،
الذم ىو يدع اٍل ىوت ى
ةدهما كف العاّ جكاب رط مودر  ،م  :ف تا كممتل  ،ك ف طم ت عممل
)ٓ)
كً
ً
ب)))
فذلؾ  .كالذايي  :كياا عاطعض )فى ىذل ىؾ) عم )الذم يو ىك لذ ي
)ُ ) ُ. ُّْ/
)ِ ) الجي

الدايي ص ِٕ.

)ّ ) ويظر  :معايي الورف عكاع ار ل ْ. ِْٓ/
)ْ ) الدر المصكف ٗ.ّٖٖ/

)ٓ ) الدر المصكف ُُ.َُِ/
1545

ص لؿ
ىعطى ٍو ىي ى
كةالكا زوادتاا في ةكلل تعال ً) :كيا ٍ
اؾ اٍل ىك ٍكذىىر {ُ} فى ى
)ُ)
لؾ ىك ٍاي ىة ٍر){الككذر  }ِ-ُ :كالصةو كف العاّ هيا ))لمتعووب كالتس وب))
لً ىر ى
ػت لػ هػذه
كةالكا زوادة العاّ عيد اةتراياا ػ) ذا) العجائوض  ،كةػد تطرة ي
الوإػػوض فػػي كتػػا ي  :د ارسػػات فػػي اليةػػك الوريػػي فػػي الم ةػػث الذالػػث التػػا ع
لمكإػػكع  ) :ذا) فػػي الوػػرف الكروـ/د ارسػػض يةكوػػض تةػػت عيػكاف  :ارت ػػاط ) ذا)

العجائوػػض ػ ػ )العػػاّ) كفومػػا وػػاتي يػػص مػػا ةمتػػل هيػػاؾ )) :ذهػػب اليةػػاة ل ػ

كف

ايصػػؿ فػػي ) ذا) العجائوػػض ٍف ج ت ػرت ط العػػاّ  ،كةػػد جػػاّت مرت طػػض العػػاّ ،
يةك :خرجت فإذا ايسد ،كةد اختمؼ فواا ،فمياـ مف ةاؿ اكياا ازئػدة ،كمػياـ
مف ةاؿ اكياا عاطعض ،كمياـ مف ذهب ل

كياا فاّ الجزاّ)ِ).

كةد جاّت في الورف الكروـ مرت طض العاّ فػي مكاإػع كذوػرة  ،كغوػر

مرت طض في مكاإع ة ٌؿ  ،كو دك كف ) ذا) العجائوض ج تػرت ط العػاّ عيػدما وػراد
عػػدـ التاكوػػد عم ػ كف ةصػػكؿ مػػا عػػدها ا ػػر ةصػػكؿ مػػا ة ماػػا ،كوػػكؿ ا﵀
ػكف ًفػي اي ٍىر ً
ض ً ىغ ٍو ًػر اٍل ىةػ ل
ؽ) [وػكيس،]ِّ :
ىيج ي
تعػال  ) :ىفمى كمػا ى
ػاه ٍـ ً ىذا يه ٍػـ ىو ٍ يغ ى
فوظاػػر مػػف عػػدـ اسػػتعماؿ العػػاّ كف غػػواـ فػػي ايرض ةصػػؿ عػػد يجػػاتاـ ،
ػكف) [الزخػرؼ:
كمذػؿ ذلػؾ ةكلػل تعػال  ) :ىفمى كمػا ىك ى ػ ٍع ىيا ىع ٍػياي يـ اٍل ىعػ ىذ ى
اب ً ىذا يه ٍػـ ىوي يكذي ى
َٓ] .

كمػا عيػدما يوػراد التاكوػد عمػ كف ةصػكؿ مػا عػدها ا ػر ةصػكؿ مػػا
ً ً ً
ً
ب فىًإ ىذا الك ًػذم
ىص ى ى في اٍل ىمد ىويض ىخائعنا ىوتىىرةك ي
ة ماا استعممت العاّ كوكلل تعال ) :فىا ٍ
ايم ً
ص ًريخلي) [الوصص.]ُٖ :
س ىو ٍستى ٍ
ٍ
استى ى
يص ىرهي ً ٍ
فةالض خكؼ مكس ) )كةالض اجستيجاد ل ةصمتا في كةت كاةد

اهـ ى ٍغتى ػضن فى ػًإ ىذا يهػػـ
)ةتك ػ ً ىذا فى ًرية ػكٍا ً ىمػػا يكتي ػكٍا ى
ىخ ػ ٍذ ىي ي
 ،كمػػف ذلػػؾ ةكلػػل تعػػال  :ى
)ُ ) الدر المصكف ُُ.ُِٖ/
)ِ) ويظر :الجي الدايي ،صّٕ كمغيي الم وب.ِٕٔ /ُ ،
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ً
ػكف) [اييع ػاـ ]ْْ:كالػػذم وؤوػػد هػػذه ا رادة فػػي هػػذه ا وػػض لعػػظ ) غتػػض ) ،
حمٍ م يسػ ى
ً
إػاّ
وف * ىكىي ىز ى
اف حم ً ه
صاهي فىًإ ىذا ًه ىي ذي ٍع ى ه
ع ىو ىدهي فىًإ ىذا ه ىي ى ٍو ى
كةكلل تعال ) :فىاىٍلوى ىع ى
ً ً
وف) [ايعراؼ ، ]َُٖ-َُٕ :كالمعركؼ في كتب التعاسػور كف العصػا
لمكياظ ًر ى

ةوػض
ك
تةك ٍ
الةوض الذكر ،فتةكلػت ٌ
لت ل ذع اف ةاؿ لوائاا  ،كالذع اف الم وف ٌ :
عظومػػض فػػاغرة فاهػػا مسػػرعض ل ػ فرعػػكف ،فممػػا رهػػا ياػػا ةاصػػدة لوػػل  ،تةػػكؿ

عػػف سػروره كاسػػتغاث مكسػ ٍف وكعكاػػا عيػػل
كتةكلاا ل فع  ،كيزع وده ك واإػاا  ،فػي كةػت كاةػد كموػاـ كاةػد  ،كمذػؿ
ؽ عص ػ ى ً ً
ػؼ ىم ػػا
ػي تىٍموىػ ي
كسػ ػ ٍ
ىف ىٍل ػ ً ى ى
)ك ٍىك ىة ٍو ىي ػػا ًلى ػ يم ى
ذلػػؾ ةكل ػػل تعػػال  :ى
ػاؾ فى ػإ ىذا ه ػ ى
اؿ ٍؿ ىٍلويكا فىًإ ىذا ًة الياـ ك ًع ً
ً
صوحاي ٍـ
كف) [ايعراؼ  ، ]ُُٕ:كةكلل تعال ) :ةى ى ى
ىواٍف يك ى
ى يٍ ى
ً ً ً ً ً
)ك ىوػضه لكاي ٍػـ المكٍوػ يؿ
يو ىخوكػ يؿ لى ٍوػل مػف س ٍػة ًره ٍـ ىكياىػا تى ٍس ىػع ) [طػل ]ٔٔ :كةكلػل تعػال  :ى
ىيسمى يه ًم ٍيل الكياار فىًإ ىذا هـ حم ًٍ
ػكف) [وػس ، ]ّٕ:فالموػؿ وعوػب الياػار كمتصػؿ
ي
ظم يم ى
ٍ
ي ىى
ل.
)ُ)

 ،كةػػد تػػـ ةصػػكؿ لوػػاّ العصػػا

لػػذلؾ كذػػر اةت ػراف ) ذا) العجائوػػض العػػاّ فػػي م ػػاهد وػػكـ الووامػػض ل ػػدة
ح ً ً
ػي
)كا ٍةتىػ ػ ىػر ى
هكالاػ ػػا كاتصػ ػػاؿ كر اتاػ ػػا  ،كوكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
ب اٍل ىك ٍعػ ػ يػد اٍل ىة ػ ػؽ فى ػ ػإ ىذا هػ ػ ى
اخصػ ػضه ى ٍ ص ػ ك ً
ً
ػت ً ٌج
وف ىكعى ػ يػركا) [ايي و ػػاّ ]ٕٗ :كةكل ػػل تع ػػال ً) :ف ىك ىاي ػ ٍ
ػار ال ػػذ ى
ى ى
ى ي
ً
ً
)كيي ًع ىػه ًفػي الص ً
حػكر
ص ٍو ىةضن ىكاة ىػدةن فىػًإ ىذا يه ٍػـ ىخام يػد ى
ى
كف) [وػس ]ِٗ :كةكلػل تعػال  :ى
ً
فىًإ ىذا هـ لمف ٍ ً
)كيي ًع ىػه ًفػي
ايج ىػداث ًلىػ ىرل ًاػ ٍـ ىويسػمي ى
ي ى
كف) [وػس ]ُٓ :كةكلػل تعػال  :ى
ً
ً
ً
اير ً
صػ ً
ض ً ٌج ىمػػف ى ػػاّ المكػػلي ذيػ كـ يي ًعػ ىػه
ال ح
صػ ًػع ى
ػكر فى ى
ؽ ىمػػف فػػي ال كسػ ىػم ىاكات ىك ىمػػف فػػي ٍ
ًك ً
ً
ػي
ًفوػ ًػل ٍ
ػاـ ىويظيػ يػر ى
يخػ ىػرل فى ػًإ ىذا يهػػـ ة ىوػ ه
كف) [الزمػػر ، ]ٖٔ :كةكلػػل تعػػال ) :فىإي ىمػػا هػ ى
اة ىدةه * فىًإ ىذا هـ ًالس ً
ىز ٍجرةه ك ً
كاه ىرًة) [اليازعات))]ُْ-ُّ :
ي
ى ى
ِ-جعؿ العاّ معي )ذيكـ)  :ةالكا مجيّ العاّ معي )ذيكـ) في ةكلل
ىف المكل ى ً
تعال ) :ىلى ٍـ تىىر ك
ض
اير ي
صً ي
ى
كماّ ىماّ فىتي ٍ
ٍ
ىيز ىؿ م ىف الس ى
)ُ) ويظر :تعسور الورف العظوـ ج ف كذور ِ.ِّٔ /
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إ كرةن){الةج  }ّٔ :ةاؿ ا ف عطوض )) :كالعاّ عاطعض  ...ركم عف
يم ٍخ ى
عكرمض كيل ةاؿ  :هذا ج وككف ٌج مكض كتاامض  ،كمعي هذا كيل خذ ةكلل
موصكدا ل ص لومض المطر  ،كذهب ل كف ذلؾ اجخإرار في
صً ي )
ن
)فىتي ٍ

اهدت هذا في السكس ايةص  ،يزؿ المطر عد
سائر ال ّد وتا كخر ،كةد
ي
ةةط  ،ك ص ةت تمؾ ايرض التي تسعواا الرواح ةد اخإرت ي ات إعوؼ

)ُ)
ص ً ي ) استدؿ ل عإاـ عم
دةوؽ)) كةاؿ الةم ي )) :ةكلل ) :فىتي ٍ
ج توتإي التعووب ةاؿ  :ك
يف اخإرارها متراخ عف يزاؿ الماّ  ،هذا

كف العاّ

الم اهدة  ،كةد جوب عم ذلؾ ما يومل عكرمض مف كف رض مكض كتاامض

عم ما يذكر  ،ك كياا تمطر المومض فتص ايرض غدكة خإرة  ،ةاؿ ا ف
عطوض  ...كةوؿ  :تراخي كؿ يّ ةس ل  ،كةوؿ  :ذىكـ يج ىم اؿ مةذكفض ة ؿ
ا
)كتىىرل
العاّ تودوره  :فتاتز كتر ك كتي ت فتص  ،و وف ذلؾ ةكلل تعال  :ى
ايرض ه ً
ت ًمف يك لؿ ىزٍك وج
ت ىكىي ىتى ٍ
ت ىكىرى ٍ
اهتىكز ٍ
ام ىدةن فىًإ ىذا ى
ىيزٍل ىيا ىعمى ٍواىا اٍل ىماّ ٍ
ٍ ى ى
وج){الةج  }ٓ :كهذا مف الةذؼ الذم ود ٌؿ عمول فةكل الكّـ  ،كوكلل
ى ًا و
تعال ) :فىا ٍىرًسمي ً
وؽ){وكسؼ  )ِ)))}ْٔ-ْٓ :كةاؿ
ؼ ىوحاىا ل
الص لد ي
كس ي
كف {ْٓ} يو ي
الكعكم )) :كالتعووب في العاّ ةسب ما عد في العادة عووب ايكؿ  ،عكاف

كاف وياما زماف كذورة  ،كوكلل تعال ) :ذيكـ ىخمى ٍو ىيا اليح ٍ
طعىضى ىعمىوىضن فى ىخمى ٍو ىيا اٍل ىعمىوىضى
اـ لى ٍة نما ذيكـ ىي ى ا ىٍياهي ىخٍمونا ىخ ىر
اما فى ىك ىس ٍكىيا اٍل ًع ى
إ ىغضى ًع ى
إ ىغضن فى ىخمى ٍو ىيا اٍل يم ٍ
يم ٍ
ظن
ظى
)ّ)
ًً
وف){المؤميكف ))}ُْ :
فىتىى ىار ىؾ المكلي ٍ
ىة ىس يف اٍل ىخالو ى
ّ-جعماا معي الكاك  :ةالكا مجوئاا معي الكاك في ةكلل تعال :
ً
كف){ايعراؼ  }ْ :كهذا
)ك ىكـ لمف ةى ٍرىو وض ٍ
اها فى ىج ى
ىهمى ٍك ىي ى
ٍس ىيا ى ىواتنا ٍىك يه ٍـ ةىآئمي ى
اّها ىا ي
ى
)ُ ) المةرر الكجوز ْ.ُُّ/
)ِ ) الدر المصكف ٖ.َُّ/
)ّ ) الكموات ص ُٕٓ .

1548

ما ةاؿ ل العراّ

)ُ)

كالصةو

كف العاّ عم

ا اا كهي هيا مف اب عطؼ

)ِ)
كس ى ٍك ى ىر
المعصؿ عم المجمؿ كمف ذلؾ ن
وإا ةكلل تعال ) :فىوى ٍد ىساىليكٍا يم ى
ًمف ىذلً ىؾ فىوىاليكٍا ًىرىيا المٌ ًل ىج ٍا ىرةن){اليساّ  }ُّٓ :ك
يف ))الترتوب العاّ عم

إر وف  :ترتوب في المعي  ،كترتوب في الذكر  ،كالمراد الترتوب في
متصّ ّ مامض كوكلل تعال ) :الكًذم
المعي ف وككف المعطكؼ اا جةونا
ن

اؾ فى ىع ىدلى ىؾ){اجيعطار  }ٕ :ك كما الترتوب في الذكر فيكعاف  :ةدهما
ىخمىوى ىؾ فى ىس كك ى
عطؼ معصؿ عم مجمؿ  ،هك هك في المعي  ،كوكلؾ  :تكإا فغسؿ
اؿ
ادل ييكهح كركلي فىوى ى
)كىي ى
كجال كودول كمس رسل كرجمول  ،كميل ةكلل تعال  :ى
ًً
رل ً ً ً
ىهمًي عكًا كف ك ٍع ىد ىؾ اٍل ىة ح
وف){هكد }ْٓ :
ىيت ٍ
ؽ ىك ى
ىة ىك يـ اٍل ىةاكم ى
ى
ب كف اييي م ٍف ٍ ى ى
كالذايي  :عطؼ لمجرد الم اركض في الةكـ ةوث وةسف الكاك كوكؿ امرئ

الووس :

ً ًس ٍو ًط الملكل وف الدخكؿ فةكمؿ  ،كسم غوره هذا ترتونا في المعظ ،
اةدا عد
ةاؿ  :كمراد ال اعر كةكع الععؿ تمؾ المكاإع  ،كترتوب المعظ ك ن
)ّ)

خر العاّ ترتونا لعظوًا))
)كاتكى يعكٍا
ْ-العاّ اجستئيافوض  :جعمكا مف ذلؾ العاّ في ةكلل تعال  :ى
ً
ً
ً
ً
وف ىكعىيركٍا
اف ىكلىػك كف ال ك ٍواط ى
اف ىك ىما ىكعى ىر يسمى ٍو ىم ي
وف ىعمى يمٍمؾ يسمى ٍو ىم ى
ىما تىٍتميكٍا ال ك ىواط ي
ل
لة ىر ىك ىما ً
كت ىك ىما
كت ىك ىم يار ى
ييز ىؿ ىعمى اٍل ىممى ىك ٍو ًف ًىا ً ىؿ ىه يار ى
اس الس ٍ
يو ىعم يم ى
كف الكي ى
اف ًمف ىةود ةتك وويكجى ًيكما ىي ٍةف ًفتٍىيضه فىّى تى ٍكعير فىوتىعمكم ً
كف
يو ىعمل ىم ً ٍ ى ى ى
كف م ٍياي ىما ىما يوعىلرةي ى
ٍ ى ىي ى
ي
ى
ً
ً
ك
كف) في
ًل ى ٍو ىف اٍل ىم ٍرًّ ىكىزٍك ًجل){ال ورة  }َُِ :ةاؿ الةم ي )) :ةكلل ) :فىىوتى ىعم يم ى
)ك ىما يو ىعمل ىم ً
اف)
هذه الجممض س عض ةكاؿ  ،ظارها  :كياا معطكفض عم ةكلل  :ى
)ُ ) ويظر  :معايي الورف ُ.َِٓ/

)ِ ) ويظ ػ ػػر  :ػ ػػرح كافو ػ ػػض ا ػ ػػف الةاج ػ ػػب ْ َْٖ/كالجيػ ػ ػ ال ػ ػػدايي ِٔ كهم ػ ػػع الاكام ػ ػػع
ّ. ُِٗ/

)ّ ) الجي الدايي ّٔ. ْٔ-
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ك
ةمّ عم
ىةود) كجمع ن
كف) عائد عم ) ى
كالإمور في )فىىوتى ىعم يم ى
ً
ىةود ىع ٍيلي ىة ً
وف){الةاةض  ... }ْٕ :كالذايي :
ةكلل تعال ) :فى ىما مي يكـ لم ٍف ى
اج ًز ى
كيل معطكؼ عم ي ل
لة ىر)  ...كالذالث  :كيل عطؼ عم
اس الس ٍ
)و ىعم يم ى
كف الكي ى
المعي

يةك

) ىكعىيركٍا)  ...كال ار ع  :كيل خ ر م تد مةذكؼ  ،كالتودور فاـ وتعممكف ،
ؼ جممض اسموض عم جممض فعموض  ...كالخامس  :ف وككف معطكفنا عم
فعط ى
ك
)و ىعمل ىم ً
)و ىعمل ىم ً
اف) عم ما في الكّـ مف الدلوؿ
كف) فاستغي عف ذكر ي
ي
اف فىىوتى ىعم يم ى
عمول  ...كالسادس  :كيل عطؼ عم معي ما دؿ عمول كؿ الكّـ ،
)ُ)

كالتودور  :فواتكف فوتعممكف  ...كالسا ع  :ةوؿ هك مستايؼ))
فود يذ ًكرت س عض كجل يكجلات العاّ في جموعاا كياا عاطعض ٌ ،ج
الكجل السا ع يج ًعمت العاّ فول استئيافوض  ،ك ور لول صوغض التإعوؼ :

ةوؿ  ،كالةوووض كف كؿ فاّ ككاك ةوؿ اكياا استئيافوض  ،كيما هي في الةوووض

عاطعض ٌج كياا تعطؼ الجمؿ التي ج مةؿ لاا مف ا عراب  ،كسموت
)ِ)
ئّ يوتكهـ كف ما عدها مف المعردات معطكؼ عم ما ف ماا
استئيافوض لً ٌ
ٓ-جعماا معي )ةت )  :كوكلل تعال ) :فىاـ ًف ً
ول ي ىرىكاّ){اييعاـ :
يٍ
ُّٗ} كةد يوؿ المرادم هذا الكجل مع اهده لورده  ،فواؿ  )) :ؿ هذه العاّ

فاّ العطؼ))

)ّ)

ٔ-العاّ العصوةض

س وتل  ...كوكلل تعال :
ت ًم ٍيلي اذٍىيتىا
اٍل ىة ىج ىر فىايعى ىج ىر ٍ

 :كهي التي ))تعص عف المةذكؼ كتعود واف
عً
اؾ
ص ى
كس لًوى ٍك ًم ًل فى يوٍم ىيا ٍ
)كًاذ ٍ
لع ى
اإ ًرب ى
استى ٍسوى يم ى
ى
)ْ )
ىع ٍ ىرةى ىع ٍويان){ال ورة  ))}َٔ :كال اهد العاّ في

)ُ ) الدر المصكف ِ. ّٗ-ّٕ/

)ِ ) ويظػ ػػر  :الجي ػ ػ الػ ػػدايي ص ٕٔ كص ُّٔك كمغيػ ػػي الم وػ ػػب ُُٖٔ-ُٕٔ/كهمػ ػػع
الاكامع ُّْٗ/

)ّ ) الجي الدايي ص ٕٕ .

)ْ ) الكموات لمكعكم ص َٕٓ.
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ت) كهذه العاّ هي في الةوووض ))عاطعض عم مةذكؼ
ةكلل تعال ) :فىايعى ىج ىر ٍ
ج د ميل  ،تودوره  :فإرب فايعجرت  ...كهي عم هذا فاّ فصوةض ج توع
ٌج في كّـ مو ،فصو ))

)ُ)

فالعاّ ةرؼ م ترؾ لل ذّذض كجل  :عاطعض  ،كس وض  ،ك ار طض
)ذيكـ) ،

لجكاب ال رط ٌ :ما ايكجل الستض ال اةوض  :جعماا زائدة  ،ك معي
ك معي الكاك  ،كاجستيئافوض  ،ك معي )ةت )  ،كالعاّ العصوةض  ،فاي

مختموض .

ُٗ-في  :تودمت دراسض المعايي الميسك ض ل

هذا الةرؼ في

كتا ي  :ج كجكه كج يظائر رةـ ِٕ ككايت دراسض عامض غور اممض  ،كفوما

واتي التطرؽ ل كؿ معايواا الكاردة في الورف الكروـ .

ةاؿ ا ف الجكزم )) :في  :ةرؼ مكإكع في ايصؿ لمظرفوض ،

توكؿ  :زود في الدار  ،كةد وستعار في مكاإع تد ٌؿ عمواا الورويض  ،ةاؿ ك
زكروا  :كةكلاـ  :زود في العمـ  ،كعمرك في ال غؿ  ،مستعار غور ةوووض ،
كةد وتسع فواا ةت وواؿ  :في ود فّف إوعض يعوسض  ،كمف المةاؿ ف تككف

وده كعاّ لما هك كذر مياا  ،كلكف هذا اتساع كاكيل

دة تمكيل مف الإوعض

 ،كةكة تصرفل فواا ميزلض ال يّ الذم في وده  ،كهذا كمٌل اتساع في الكّـ ،
)ِ)

كةد كذر فول ك يس ل))

كةد اتعؽ صةاب كتب ةركؼ المعايي  ،ك صةاب كتب الكجكه

عم

كف )في) كردت في الورف الكروـ عم
ال اّ  ،ك معي

كجكه كذورة غور كجل الظرفوض

يةك  ،ك معي

ارها  :معي
ك معي ً
)مف)  ،ك معي )عيد)  ،ك معي )مع)  ،ك معي )عم )  ،ك معي
)ُ ) الدر المصكف ُ.ّٖٓ/
)ِ ) يزهض ايعوف ص ِِِ.
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) ل )  ،ك معي

)عف) ،

جـ التعموؿ  ،ك معي

المواوسض  ،كزائدة

المعايي في الورف الكروـ :

)ُ )

كفوما واتي دراسض ل كاهد هذه

كف ً ٌج ىف ىواٍتًىواي يـ
ُ-جعماا معي ال اّ  :كوكلل تعال  ) :ىه ٍؿ ىويظيير ى
المٌلي ًفي ظيمى وؿ لم ىف اٍل ىغ ىم ًاـ){ال ورة  }َُِ :ةاؿ ا ف عا كر )) :كةكلل تعال :
ً
كاج مف سياد ا تواف ل ا﵀ ؛ جةتإاّ
)في ظيمى وؿ لم ىف اٍل ىغ ىم ًاـ) د
ن

الظرفوض  ،كهي مستةومض عم ا﵀ تعال  ،كتاكومل كما ك
اف )في) معي ال اّ

 ،م  :واتواـ ظمؿ مف الغماـ  ،كهي ظمؿ تةمؿ العذاب مف الصكاعؽ  ،ك

ديوكوا  ،ك في ظمؿ مف الغماـ
الرو العاصعض  ،ك يةك ذلؾ ف كاف العذاب
ن
ت تمؿ عم ما ودؿ عم مر ا﵀ تعال ك عذا ل  ...كةوؿ كف في ا وض
كتاخور  ،ك صؿ الكّـ ف واتواـ ا﵀ كالمّئكض في ظمؿ مف الغماـ ،
نا
تودوما
ن
)ِ )
فود يكر ا ف عا كر جعؿ )في) عم
فالغماـ ظرؼ تواف المّئكض))

مستةوّ عم ا﵀  ،كهك اذا الوكؿ
ا اا ؛ جةتإاّ الظرفوض  ،كجعؿ ذلؾ
ن
وعطؿ صعات ا﵀ ؛ ك
يف غمب صعات ا﵀ س ةايل كتعال عم هذا اليةك ،

كلاذا ةكؿ ما س ؽ ف ذكرتل غور مرة  ،كيل ج وجكز ةةاـ صعات ا﵀ في

)ُ ) ويظػػر  :اي ػ اه كاليظػػائر لمواتػػؿ ص ُُُٖٗٗ-ك اسػػـ الكجػػكه كاليظػػائر ص ِٕ-
ّٕ كالكج ػػكه كاليظ ػػائر لا ػػركف ص ُُِِْٓ-كالكج ػػكه كاليظ ػػائر لمعس ػػكرم ص َِٔ-
ِِٔكايزهوػ ػػض لماػ ػػركم ص ِٕٕ ِِٖ-كالكجػ ػػكه كاليظػ ػػائر لمػ ػػدامغايي ص ِّٔ،ّّٔ-
كيزه ػ ػػض ايع ػ ػػوف ص ِِِ ِِّ-كميتخ ػ ػػب ةػ ػ ػرة العو ػ ػػكف ج ػ ػػف الجػ ػ ػكزم ص َُُِٗٗ-
كرصؼ الموايي لممالوي ص َْٓ ْْٓ-كالجي الدايي لممرادم ص َِٓ ِِٓ-كمغيػي
ال وب ج ف ه ػاـ ص ُٖٔ َُٕ-كال رهػاف فػي عمػكـ الوػررف لمزرك ػي ص ْٖٖٓٓٓ-

كا تواف فػي عمػكـ الوػرف ص ِْٓ ِٓٓ-كهمػع الاكامػع ِ ْْٔ-ْْٓ/كالكموػات لمكعػكم
ص ِٕٓ ّٕٓ-كالة ػػدوث  :دخمػػت امػػرة الي ػػار فػػي هػ ػرة ركاه ال خ ػػارم ويظ ػػر ص ػػةو
ال خارم ص ْٖٓ رةـ الةدوث ُّّٖ .
)ِ ) التةرور كالتيكور ِ. ِٔٗ/
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كجكه م ةرؼ كاف  ،ك ف ي وواا كما عكر عياا ال ارئ ج ٌؿ كعّ  ،مف دكف
ػتاكوؿ .
اف
)كىي ى
ادل ييكهح ا ٍ ىيلي ىك ىك ى
ككذلؾ جعمكها معي ال اّ في ةكلل تعال  :ى
ً
ً
وف){هكد  }ِْ :كج داعي
في ىم ٍع ًزوؿ ىوا ي ىي كي ٍارىكب كم ىع ىيا ىكجى تى يكف كم ىع اٍل ىكاف ًر ى
لجعؿ )في) معي ال اّ هيا لجكاز استعماؿ هذوف الةرفوف في هذا ال اهد
كيةكه  ،كةد تودـ التعروؽ وف ظرفوض ال اّ كظرفوض )في)

)ج ىع ىؿ لى يكـ لم ٍف ىيعي ًس يك ٍـ
ككذلؾ جعمكها معي ال اّ في ةكلل تعال  :ى
اييع ًاـ ٍىزكاجا و ٍذرؤ يكـ ًف ً
ول){ال كرل  }ُُ :ةاؿ الزمخ رم :
ٍىزىك ن
اجا ىك ًم ىف ٍ ى
ى ن ى ىي ٍ
)ف ً
ول) وكذركـ  ،وواؿ  :ذر ا﵀ الخمؽ  :ذاـ ككذرهـ ً ...
)))و ٍذرؤ يكـ ًف ً
ول) في
ى ىي ٍ
اجا  ،ةت كاف وف ذككرهـ
هذا التد ور  ،كهك ف جعؿ لمياس كاييعاـ زك ن
ةمت  :ما معي  :وذرؤكـ في هذا التد ور ؟
عكاياذاـ التكالد كالتياسؿ  ...فإف ى
ةمت  :جعؿ هذا التد ور كالمي ع كالمعدف لم ث
كهّ ةوؿ  :وذرؤكـ ل ؟ ي

كالتكذور  ،ج تراؾ توكؿ  :لمةوكاف في خمؽ ايزكاج تكذور  ،كما ةاؿ
)ُ)
ً ً
ص ً
اص ىة ىواةه){ال ورة ))}ُٕٗ :
)كلى يك ٍـ في اٍلو ى
تعال  :ى
كا ف ه اـ يعسل عد ف جعؿ )في) مف معايواا ال اّ يع ف تككف
اذا المعي في هذه ا وض فواؿ )) :كلوس ميل ةكلل تعال ) :و ٍذرؤ يكـ ًف ً
ول) ...
ى ىي ٍ
)ِ)
كايظار ةكؿ الزمخ رم كياا لمظرفوض المجازوض))
ح
ؾ
ب ىك ٍج ًا ى
ِ -جعؿ )في) معي يةك  :كوكلل تعال ) :ةى ٍد ىي ىرل تىىوم ى
ً
كماّ){ال ورة  }ُْْ :كج داعي لاذا الكجل ؛ يكيل مف المعايي المرادفض
في الس ى
لػ)في) ك) ل ) كايلعاظ المترادفض وجكز ف ووع عإاا مكاف عض لتوارب
معايواا  ،كةد ةاؿ الةم ي )) :كفي )في) كجااف  ،ةدهما  :كياا عم

)ُ ) الك اؼ  َِٔ/ْ :كويظر  :الدر المصكف ٗ.ّْٓ/
)ِ ) مغيي الم وب ُ. ُٔٗ/
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ا اا

مف الظرفوض  ،كهك الكاإ  ،كالذايي  :كياا معي ) ل ) م  :ل السماّ ،
كج ةاجض لذلؾ ؛ ك
تعدول ػ)في) ةاؿ تعال
فإف هذا المصدر ةد ذ ت ٌ
)ُ)
و يغ كركي ىؾ تىىومح كً
وف ىكعىيركٍا ًفي اٍل ًّىًد){ ؿ عمراف ))}ُٗٔ :
ي
ى
ب الذ ى
ض المٌ ًل
ّ -جعماا معي ل  :كوكلل تعال ) :ةىاٍل ىكٍا ىلى ٍـ تى يك ٍف ٍىر ي
كً
اس ىعضن فىتيا ً
اج يركٍا ًفواىا){اليساّ }ٕٗ :
ى
ى
لـ جد في كتب التعسور كالمغض مف ركد هذا الكجل في هذه ا وض

) :جى

)ِ )

كجاز استعماؿ

لكف ل كما ةاؿ  :رض ا﵀  ،فايرض كمٌاا رض ا﵀  ،كالصةو

كياا في ا وض

صرح ك
اف التودور  :فتااجركا لواا
اليعي ؿ هياؾ مف ٌ
مذّ في الكّـ  :لـ تكف رض ال اـ كاسعض فتااجركا لواا ،
) ل ) لك ةوؿ ن
عم ا اا  ،كجعماا معي ) ل ) خّؼ المعي المراد ؿ ج وص ٌ ؛ ييكل
ووتإي ف وككف المخاط كف وسكيكف كككنا غور ايرض  ،ود كف الخطاب
مكجل ل مف هـ في ايرض  ،كالمراد ف تككف هجرتاـ داخماا  ،م  :فواا
ٌ
مذّ وكلؾ  :لـ تكف رض العراؽ كاسعض
ياسا ن
ج لواا  ،فمك خاط ت ن
فتااجركا لواا  ،جةتإ ف وككف المخاط كف خارج العراؽ  ،ك يت تامرهـ
الاجرة لول  ،كلك خاط تاـ وكلؾ  :لـ تكف رض الع ارؽ كاسعض فتااجركا

فواا  ،جةتإ

ف وككف المخاط كف داخؿ العراؽ  ،ك يت تامرهـ ف تككف

هجرتاـ فول  ،ذلؾ اجيتواؿ مف مد عراةي غور مف ل

مد عراةي خر

مف .

ككذلؾ جعمكها معي ) ل ) في ةكلل تعال ) :فى ىرحدكٍا ٍىوًد ىواي ٍـ ًفي
ى ٍفك ً
اه ًا ٍـ){ راهوـ  }ٗ :ةاؿ ك ع ودة )) :وواؿ  :ركد وده في فمل  ،م :
ى
)ُ ) الدر المصكف ِ. َُٔ/
)ِ ) ويظػػر  :الكسػػوط فػػي تعسػػور الوػػرف المجوػػد ِ ، َُٓ/كزاد المسػػور ِ َُٔ/ك ي ػكار
التيزوؿ ِ.ِٗ/
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مسؾ ذا لـ وجب))

)ُ)

كةاؿ ا ف ةتو ض )) :كالمعي  :ردكا ودواـ في فكاهاـ

وعض
 ،م  :عإكا عمواا ةيونا كغوظنا  ،وعيي كياـ وغوإكف الةسكد ةت
ٌ
عم صا عل الع ر)) )ِ ) كةاؿ المالوي )) :فمف ذلؾ مجوئاا معي ) ل )
رددت ودم في ف كي ةاؿ ا﵀ تعال ) :فى ىرحدكٍا ٍىوًد ىواي ٍـ ًفي
كوكلؾ :
ي
ى ٍفك ً
اه ًا ٍـ){ راهوـ  }ٗ :م  :ل فكاهاـ ؛ ك
يف ركد وتع كدل ػ) ل )  ...لكف ذا
ى

تةووت هذا فالمعي
ى
)ّ)
فواا))

 :كياـ ذا ردكا ودواـ ل

ككذلؾ جعمكها

اير ً
ض ىي ىاتنا {ُٕ} ذيكـ
ٍ
كالصةو كف )في) عم

فكاهاـ  ،فود دخمكها

)كالمكلي ىي ىتى يكـ لم ىف
معي ) ل ) في ةكلل تعال  :ى
و ًع ي ً
اجا){يكح }ُٖ-ُٕ :
ود يك ٍـ فواىا ىكيو ٍخ ًريج يك ٍـ ً ٍخ ىر ن
ي
ا اا  ،ك
يف المعي  :تككيكف في ايرض ةوف

تمكتكف فتو ركف ذـ تصوركف ت ارنا .
ْ-جعماا معي عف  :كوكلل تعال

) :فىاي ىك ًفي ا ًخ ىرًة
ىع ىم ){ا سراّ  }ِٕ :هذا المعي الذم ةوؿ وجب ف يوتةوؽ ميل ؛ يكيل لك
ٍ
راده جستعمؿ )عف) لتعٌر عيل ج )في) هذا هك المياج الصةو كالسموـ في

عسر ال اهد
دراسض كتاب ا﵀ كتعسوره  ،كهك ف ي وي الةرؼ عم ا ل  ،ذـ ي ٌ
استيادا ل معياه مف دكف تاكومل معي ةرؼ خر  ،ةاؿ الط رم في تعسور
ن
هذه ا وض )) :اختمؼ هؿ التاكوؿ في المعي
فواؿ عإاـ :

الذم

ور لول وكلل )هذه)

ور ذلؾ ل اليعـ التي عددها تعال ذكره  : ...مف عمي

)ُ ) مجاز الورف ص ُِٗ .
)ِ ) تعسور غروب الورف ص َِّ.
)ّ ) رصؼ الم ايي ص ُْٓ.
1555

عف كر هذه اليعـ  ...كةاؿ خركف  :ؿ معي ذلؾ  :كمف كاف في هذه

الديوا عم عف ةدرة ا﵀ فواا كةججل فاك في ا خرة عم ))
كيوؿ التاكوؿ ايكؿ عف مةمد ف ي مكس

)ُ)

فةسب  ،ويما يوؿ

التاكوؿ الذايي عف ا ف ع اس كمجاهد كةتادة كا ف زود  ،ذـ ةاؿ )) :كىكل

ايةكاؿ في ذلؾ عيدل الصكاب ةكؿ مف ةاؿ  :معي ذلؾ  :كمف كاف في

هذه الديوا عم عف ةجج ا﵀ عم

كيل الميعرد خمواا كتد ورها كتصروؼ

ما فواا فاك في مر ا خرة التي لـ ورها كلـ وعاوياا  ...عم ك إ ٌؿ
س وّن)))ِ) فوككف المياج الصةو الذم وجب ات اعل هيا كفي كؿ مكإع ف
وواؿ  :كيل لك راد التاكوؿ ايكؿ جستعمؿ )عف) لكف ل كما استعمؿ )في) ك
دؿ
عم

كيل راد التاكوؿ الذايي .

كؾ
ىخ ى
ىيت ىك ي
ب ى
ككذلؾ جعمكها معي )عف) في ةكلل تعال ) :ا ٍذ ىه ٍ
ً ىآواتًي ىكج تىيًىوا ًفي ًذ ٍك ًرم){طل  }ِْ :كج معي لاذا الكجل ؛ ك
يف )تىيًىوا) مف
وت عف
كي ك))هذا الععؿ وتعدل تارة ػ)عف) كتارة ػ)في) وواؿ  :ما كي ي
لذلؾ ركد

ةاجتؾ ك في ةاجتؾ  ...كةد يع لدم في ا وض الكرومض ػ)في)))
))كركد ك
اف تعدوض )كي ) ػ)عف)
السوكطي هذا الكجل كةاؿ في اب )عف)  :ي
)ّ)

معركؼ  ،كفيلرؽ وف  :كي عيل  ،ككي فول  ،ك
اف معي ايكؿ جاكزه كلـ
)ْ)

ودخؿ فول  ،كالذايي دخؿ فول كفتر))

ككذلؾ جعمكها معي )عف) في ةكلل تعال ) :ىتيج ًادلي ى ً ً
ىسماّ
ى
كييي في ٍ
كها ىيتي ٍـ ىك ىآؤ يكـ كما ىي كز ىؿ المٌلي ًاىا ًمف يسٍمطى و
اف){ايعراؼ }ُٕ :
ىس كم ٍوتي يم ى
)ُ ) جامع ال واف ُٓ.ُْٖ-ُْٕ/
)ِ ) جامع ال واف ُٓ. ُْٗ-ُْٖ/
)ّ ) الدر المصكف ٖ.ُْ/
)ْ ) همع الاكامع ِ. ْْْ/
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كالتودور  :عف سماّ  ،كالصةو

كف )في) هيا عم

ا اا  ،ؿ )عف) لوس

جادلت عف زود  ،فود
ةمت :
ي
هذا مكاياا ؛ فػ)عف) تعود معي المجاكزة فإذا ى
جادلت عيل
جعمت المجادلض تتجاكزه ؛ فمـ وجادؿ هك عف يعسل  ،ؿ يت
ى

كيؾ

ةمت  :جادلت فول  ،كاف المعي
فوككف معي :
دافعت عيل  ،عكاذا ى
ي
جادلت في مره  ،ما لل كما عمول  ،كهذا هك المعي المراد في ةكلل تعال :
)ىتيج ًادلي ى ً ً
كها) م  :في ةوووض هذه ايسماّ التي هي
ىسماّ ىس كم ٍوتي يم ى
ى
كييي في ٍ
سماّ اطمض ج كاةع لاا كج سيد عم صةتاا  ،كةد كرد فعؿ المجادلض في
متعدوا ػ)في) في مكاإع ؛ رادة
متعدوا ػاذوف الةرفوف فجاّ
الورف الكروـ
ن
ن
كمتعدوا ػ)عف) في مكاإع ؛ رادة المعي الذايي  ،فمف
المعي ايكؿ ،
ن
كً
ً
كف ىيعي ىساي ٍـ ً كف المٌلى جى
وف ىو ٍختى ياي ى
)كجى تي ىجاد ٍؿ ىع ًف الذ ى
كاهد ايكؿ ةكلل تعال  :ى
ً
يو ًة ح
وما){اليساّ  }َُٕ :معي  :ج تدافع عف الخائيوف ،
ب ىمف ىك ى
اف ىخ كك نايا ىذ ن
ً
ً
ً
)هاىيتي ٍـ ىه يػؤجّ ىج ى
كةكلل تعال  :ى
ادٍلتي ٍـ ىع ٍياي ٍـ في اٍل ىة ىواة ال حد ٍي ىوا فى ىمف يو ىجاد يؿ المٌلى
ع ٍياـ وكـ اٍل ًوو ً
كف ىعمى ٍو ًا ٍـ ىك ًكوّن){اليساّ  }َُٗ :كج ؾ في كف
امض ىـ كمف ىو يك ي
ى يٍ ى ٍ ى ى ى
)و ٍكـ تىاٍتًي يك حؿ ىي ٍع و
س
المراد مف المجادلض عياـ الدفاع عياـ  ،كةكلل تعال  :ى ى
تي ىج ًاد يؿ ىعف كي ٍع ًساىا){اليةؿ  }ُُُ :كالمعي تدافع عف يعساا لتيجك ،
كاستعمؿ )في) اردة المعي الذايي ةت كيل ج وص جعماا معي )عف)
ً
حؾ ًمف ى ٍوتً ىؾ ًاٍل ىة ل
وف
ىخ ىر ىج ىؾ ىر ى
كوكلل تعال  ) :ىك ىما ٍ
ؽ ى عكًا كف فى ًرووان لم ىف اٍل يم ٍؤ ًمي ى
كي ىؾ ًفي اٍل ىة ل
كف ًلى اٍل ىم ٍك ًت ىك يه ٍـ
كف {ٓ} يو ىج ًادلي ى
كف ىكاىكي ىما يو ىساةي ى
ؽ ى ٍع ىد ىما تىىو ى
لى ىك ًاريه ى
كف){اييعاؿ  }ٔ-ٓ :كالسواؽ كما ترل سواؽ لكـ ؛ يكيل لوس المراد
ىويظيير ى
ً ً
وـ
الدفاع عف الةؽ  ،ؿ المجادلض فول  ،كةكلل تعال  ) :ىفمى كما ىذ ىه ى
ب ىع ٍف ٍ ىراه ى
الركعي كجاّتٍل اٍل ٍ رل وج ًادليىيا ًفي ةىكًـ لي و
كط){هكد  }ْٕ :فمـ وستعمؿ )عف)
كٍ ىى ي ي ى يى
ٍ
ك
يف ا راهوـ عمول السّـ لـ ودافع عف ةكـ لكط  ،عكاٌيما جادؿ الرسؿ في اياـ
ً
كف ًفي المٌ ًل ىك يه ىك
)ك يه ٍـ يو ىجادلي ى
ك مرهـ لعمٌل ف وجد كجانا لتاخور العذاب عياـ ى
ود اٍل ًم ىة ً
اؿ){الرعد  }ُّ :فمـ وستعمؿ )عف) يكيل لوس المعي الدفاع عف
ى ًد ي
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ا﵀ س ةايل كتعال  ،ؿ المعي المجادلض في ذات ا﵀ كصعاتل ك فعالل ،
كمف ذلؾ ةكلل تعال ) :ك ًم ىف الكي ً
اس ىمف يو ىج ًاد يؿ ًفي المك ًل ً ىغ ٍو ًر ًعٍموـ ىكىوتكًعي يك كؿ
ى
طو
اف كم ًر وود){الةج  }ّ :كالذم وت ع كؿ وطاف مرود ج وجادؿ عف ا﵀ ؿ
ى ٍو ى
كً
ً كً
ً ً
وف ىكعىيركا فىّ
)ما يو ىجاد يؿ في ىوات المل ً ٌج الذ ى
وجادؿ فول  ،كةكلل تعال  :ى
و ٍغرر ىؾ تىىومح اـ ًفي اٍل ً ً
ّد){غافر  }ْ :ككذلؾ الذوف كعركا ج وجادلكف عف
ى يٍ
ي يٍ

وات ا﵀ ؿ وجادلكف فواا الجداؿ ال اطؿ
ٓ-جعماا معي ًمف  :كوكلل تعال ) :ىج ىو ٍس يج يدكا لًمك ًل الكًذم يو ٍخ ًريج
ً
بّ ًفي الس ً
اير ً
كف){اليمؿ  }ِٓ :ةاؿ
كف ىك ىما تي ٍعميي ى
ض ىكىو ٍعمى يـ ىما تي ٍخعي ى
اٍل ىخ ٍ ى
كم ىاكات ىك ٍ
ى
العراّ )) :صمةت )في) مكاف ً
)مف) يكيؾ توكؿ  :يستخرجف العمـ فوكـ ميكـ
 ،ذـ تةذؼ واما ئت  ،عيي ً
ةائما عم
)مف) ك)في) فوككف المعي
ٌ
ن
)في السكماك ً
ةالل)) )ُ) كةاؿ الةم ي )) :ةكلل ً
ات) فول كجااف  :ةدهما كيل
ىى

ػ)و ٍخ ًريج)
متعمؽ ػ)اٍل ىخ ٍ
ب ىّ) م  :المخ كّ في السماكات  ،كالذايي  :كيل متعمؽ ي
عم كف معي )في) معي ً
)مف) م  :وخرجل مف السماكات  ،كهك ةكؿ

م مف الةرفوف  ،ككوؼ
العراّ)) )ِ) كةد تودـ ةكؿ العراّ الذم جاز استعماؿ ٍّ
ٌ
وص ف يدعي كف )في) معي ً
)مف) مع ة ارريا كتاكوديا كف معي ةدهما
ٌ
وختمؼ عف معي الذايي ةت

كدل هذا اجختّؼ المعيكم ل اختّؼ ما

صرح الةم ي ك
اف استعماؿ )في) اةتإي رادة الكجل ايكؿ
تعموا ل ؟! فود ك
فوا لوت عرم ًل ىـ جزيا معل رادة الكجل الذايي ؟! فإذا ص ما ةالل الةم ي
كاف الكجل ايكؿ هك الكجل المراد مف دكف الذايي  ،كالدلوؿ عم ذلؾ كيل
استعمؿ )في) كلـ وستعمؿ ً
)مف) .

)ُ ) معايي الورف ِ. ُٖٓ/
)ِ ) الدر المصكف ٖ.َٔٓ/
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ك رود في هذا المواـ كف خاطب العوّّ مف ال اةذوف كالدارسوف

ك سالاـ  :واما الطروؽ ايىكل كايةؽ كالكاجب ات اعل هيا ف ي وي الةرؼ

عم معياه ذـ يوكؿ الكجل الذم اةتإاه ـ يجعمل معي ةرؼ خر ذـ يوكؿ
الكجل الذم اةتإاه معي الةرؼ ا خر ؟! لً ىـ يوكؿ التاكوؿ الوائـ عم
معي ةرؼ غور مذككر كيترؾ التاكوؿ الوائـ عم معي ةرؼ مذككر ؟! وا
س ةاف ا﵀ لً ىـ يسمؾ الطروؽ ايعكج كاي عد  ،كيترؾ سمكؾ الطروؽ المستووـ
كايةرب ؟!
ً
ث ًفي يك لؿ
)كىو ٍكىـ ىي ٍ ىع ي
ككذلؾ جعمكها معي )مف) في ةكلل تعال  :ى
ودا ىعمى ٍو ًاـ لم ٍف ىيعي ًس ًا ٍـ){اليةؿ  }ٖٗ :كالصةو يكاا عم ا اا ؛ يكيل
ي كم وض ى ًا ن
رود معي الظرفوض الزمايوض كالمكايوض المجازوض ؛ كالمعي )) :ي وًا و اد لاـ

)ُ)
اف
)ك ىما ىك ى
كعمواـ التصدوؽ كالتكذوب كا وماف كالكعر)) كما ةاؿ تعال  :ى
ث فواـ
ىر ى
ث ًفي ي لماىا ىر يسكنج){الوصص  }ٓٗ :فكما ى ىع ى
حؾ يم ٍامً ىؾ اٍلويىرل ىةتك ىو ٍ ىع ى

في الديوا رسكنج لويذرهـ كو رهـ ى ىعذىلي فواـ في ا خرة لو اد لاـ كعمواـ
ت ًف ىويا ًم ٍف يع يم ًر ىؾ
)كلى ًذٍ ى
ٔ -جعماا معي )عيد)  :كوكلل تعال  :ى
ًً
وف){ال عراّ  }ُٖ :كاستعماؿ )في) مف دكف )عيد) هك المياسب لممواـ
سي ى

في هذه ا وض ؛ ك
يف فرعكف راد ف ووكؿ لمكس عمول السّـ  :كيؾ ي ات

كتمكيت مف العوش فول .
كترعرعت في وتيا كممكيا ،
ى
ب
)ةتك ً ىذا ى مى ى ،ىم ٍغ ًر ى
ككذلؾ جعمكها معي )عيد) في ةكلل تعال  :ى
ال ك ٍم ً
ب ًفي ىع ٍو وف ىة ًم ىئ وض){الكاؼ  }ٖٔ :كالمراد العوف المةوط
س ىك ىج ىد ىها تى ٍغ ير ي
وإا عم ا اا  ،فمعياها هك المعي المراد ؛ ك
يف هذا
ايطمسي فػ)في) هيا ن
ما ره في يظره كف ال مس دخمت عيد غرك اا في مواه هذا المةوط .

)ُ ) مدارؾ التيزوؿ ص َٓٔ.
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اف ً ىكالً ىد ٍو ًل
كو ىيا
)كىكص ٍ
اييس ى
ى
ٕ-جعماا معي ) عد)  :كوكلل تعال  :ى
ً
ام ٍو ًف ً
ؾ ًلى كي
ىف ا ٍ يك ٍر لًي ىكلً ىكالً ىد ٍو ى
ىة ىممىتٍلي ي حملي ىك ٍهنيا ىعمى ىك ٍه وف ىكًف ى
صاليلي في ىع ى
اٍلم ً
ص يور){لوماف  }ُْ :كالصةو كياا عم ا اا ؛ ك
يف المراد كياا لـ تزؿ
ى
معل ترعاه كتسار عم تر وتل خّؿ عاموف ةت فصمتل  ،كلك ةاؿ  :عد

عاموف لما تعوكف هذا المعي  ،ؿ جةتمؿ تركل مف دكف رعاوض ذـ جاّت لول
وتـ في
عد عاموف لتعصمل  ،كما كف في استعماؿ ) عد)
ن
تةدودا لممدة التي ٌ
يااوتاا فصؿ الرإوع  ،كا وض لوست في سواؽ تةدود هذه المدة  ،م  :هي

لوست ل واف ةإوض رعوض  ،فجعؿ )في) ذف معي ) عد) تةروؼ لمعي
ات
السواؽ  ،كما كف فول
)كاٍل ىكالً ىد ي
ن
تعارإا لما رعل ا﵀ في ةكلل تعال  :ى
إعف ىكجى ىده كف ةكلى ٍو ًف ىك ً
ً
اعضى){ال ورة }ِّّ :
اممى ٍو ًف لً ىم ٍف ىىر ىاد ىف يوتً كـ ك
إ ى
الر ى
يو ٍر ٍ ى ٍ ي ى ٍ
جاّ في الجامع يةكاـ الورف لمورط ي )) :كةكلل تعال ) :لً ىم ٍف ىىر ىاد ىف يوتً كـ
ةتما فإكيل وجكز العطاـ ة ؿ
ك
إ ى
الر ى
اعضى) دلوؿ عم كف رإاع الةكلوف لوس ن

الةكلوف))

)ُ )

فاستعمؿ )في) ذف مف دكف ) عد) ييكل راد فصالل في ذياّ

عاموف ج عد عاموف ةاؿ ا ف عا كر )) :كذكر لمدة فطامل ةصاها كهك
عاماف ؛ ك
يف ذلؾ يسب الترفوؽ عم ايـ  ،ك ور ل

كيل ةد وككف العطاـ

ف ؿ العاموف ةرؼ الظرفوض ؛ ك
يف الظرفوض تصدؽ مع استوعاب المظركؼ

جموع الظرؼ))

)ِ)

ٖ -جعماا معي )مع)  :كوكلل تعال  :كً
وف ىمييكا ىك ىع ًمميكا
)كالذ ى
ى
ًً
ً
ً
ً ً
وف){العيك كت  }ٗ :وعيي مع الصالةوف في
الصكال ىةات لىيي ٍدخمىكياي ٍـ في الصكالة ى
الجيض  ،كالصةو كياا عم ا اا في هذا المكإع  ،كلك راد معي المعوض
جستعمؿ )مع) كةاؿ  :ليدخمياـ مع الصالةوف  ،كما استعمماا في ةكلل

)ُ ) ّ.ُُٕ/
)ِ ) التةرور كالتيكور ُِ. َُْ/
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لج ىف){وكسؼ  }ّٔ :ك ك
يف الورف ما عكر عف المعاي
)كىد ىخ ىؿ ىم ىعلي الس ٍ
تعال  :ى
)ك ٍىد ًخٍميًي
ٌج العاظاا  ،فود وجمع وياا في التركوب يعسل كوكلل تعال  :ى
ًً
ً ً ً ً
وف){اليمؿ  }ُٗ :فػ)في) تعود معي الدخكؿ في
ً ىر ٍة ىمت ىؾ في ع ىاد ىؾ الصكالة ى
ال يّ  ،كال اّ تعود ا لصاؽ الذم مف لكازمل معي
فوككف المعي

عم

الكاسطض كالس وض ،

دخميي كساطض رةمتؾ في ع اد ا﵀ الصالةوف  ،كهذا ودؿ

كف مرت ض الصالةوف عم

مف مرت ض المرةكموف .

كالجدور الذكر كف المعايي المذككرة ) :عيد) ك)مع) ك) عد) ت ترؾ

جموعاا مع )في) في معي الظرفوض  ،كهذا وعيي كف هذه المكاإع جاز في
جموعاا معي )في) فإذا جاز فواا معي )في) فمً ىـ يجعماا معايي غورها  ،لك
وغاج كتم حكنيا مف
لـ تكف هياؾ يوض اختّؽ ايكجل كالمعايي ؟ ك)في) د
ن

الظرفوض مف تمؾ التي جعمت معايواا  ،كل كما كاف المراد هذا المعي استعممت

مف دكياا .

ٗ-جعماا معي

)عم )  :كوكلل تعال

جصملى كي يك ٍـ ًفي يج يذكًع
)ك ى
 :ى

الكي ٍخ ًؿ){طل  }ُٕ :م  :عم جذكع اليخؿ .
كاف ىج ٍع يؿ )في) معي )عم ) في ةكلل تعال

جصملى كي يك ٍـ ًفي
)ك ى
 :ى
كاهد التإموف التي درستاا في كتا ي :

يج يذكًع الكي ٍخ ًؿ){طل  }ُٕ :ةد
اليصب عم يزع الخافض  :عكالوؾ يص ما ةمتل هياؾ )) :ةاؿ مواتؿ ،
ك ك ع ودة  ،كا ف ةتو ض  ،كالم رد  )) :م  :عم جذكع اليخؿ)) )ُ )كةاؿ

الاركم  ) :اب دخكؿ ةركؼ الخعض عإاا مكاف عض  ،اعمـ كف

ةركؼ الخعض ةد ودخؿ عإاا مكاف عض  ،ةد جاّ ذلؾ في الورف

)ُ ) تعسور مواتؿ  ،تعسور ا وض ّٖ مف سكرة الطكر ّ ، ِٖٔ/كالكجكه كاليظػائر لػل ص
ِٕ كمجاز الورف صُُٖ كتعسور غروػب الوػرف ص ِٖٗ كتاكوػؿ م ػكؿ الوػرف ص
ِٖٗ كالموتإب تةووؽ هركف ِ َِّ-ُّٗ/كتةووؽ دوع ُ. ٖٕٓ-ٖٓٓ/
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الكروـ كال عر  ،فمياا )في)  ،كلاا ستض مكاإع  ،تككف مكاف )عم )  ،كما
جصملىيك يك ٍـ ًفي يج يذكًع الكي ٍخ ًؿ))))ُ) كةاؿ المرادم )) :في :
)ك ى
ةاؿ ا﵀ عز كجؿ  :ى
ةرؼ جر  ،كلل تسعض معاف  ...الخامس  :ف تككف معي )عم ) يةك
جصملى كي يك ٍـ ًفي يج يذكًع الكي ٍخ ًؿ))))ِ) كةاؿ ا ف ه اـ )) :في :
))ك ى
ةكلل تعال  :ى
ةرؼ جر  ،لل ع رة معاف  ...ال ار ع  :اجستعّّ  ،يةك ةكلل تعال :
(ّ)
جصملى كي يك ٍـ ًفي يج يذكًع الكي ٍخ ًؿ)))
)ك ى
ى
هذا الذم ةوؿ مف لدف ساطوف المغض كاليةك عف تإموف)في) ،
معي )عم )  ،لـ وذ ت عيد التةووؽ لدل خروف  ،ةاؿ الزجاج )) :معياه :

عم

جذكع اليخؿ  ،كلككيل جاز ف توع )في) هايا ؛ يكيل في الجذع عم

جاض الطكؿ  ،كالجذع م تمؿ عمول ،فود صار فول)) )ْ )كمذؿ هذا ةاؿ
)ٓ)
جصملى كي يك ٍـ
)ك ى
الت روزم كةاؿ ا ف فارس )) :ككاف عإاـ ووكؿ  :يكما ةاؿ  :ى
ًفي يج يذكًع اليك ٍخ ًؿ) ك
يف الجذع لممصمكب ميزلض الو ر لممو كر ؛ فمذلؾ جاز ف
وواؿ فول هذا  ،ك ي دكا :
)ٔ)
اج ىدعا))
م في جذع يخمض فّ
يه يـ صم كا الع ٍ ًد ك
ٍ
عطست و اف ٌج ٍ
كايجدع  :السجوف ك ايةطع ك ال وطاف  ،كةاؿ الزمخ رم  )) :كل تم حكف
المصمكب في الجذع تم حكف ال يّ المكع في كعائل ؛ فمذلؾ ةوؿ  :في

)ُ ) ايزهوض في عمـ الةركؼ ص ِٕٕ .
)ِ ) الجي الدايي ص ُِٓ .
)ّ ) مغيي الم وب ُ. ُٖٔ/
)ْ ) معايي الورف عكاع ار ل ّ. ِٗٗ/
)ٓ ) ويظر  :ممخص عراب الورف ص ُِٕ .
)ٔ ) الصاة ي في فول المغض ص ُُْ.
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جذكع اليخؿ)) )ُ)كةاؿ ا ف عطوض )) :اتساع مف ةوث هك مر كط في الجذع
)ِ)

كةاؿ العك رم )) :في :

ت عم العرس))
 ،كلوست عم ةد ةكلؾ  :رك ي
و
هيا عم ا اا ؛ ك
كمةتك عمول)) )ّ ) كةاؿ
يف الجذع مكاف لممصمكب ،
:

المالوي )) :كمف ذلؾ مجوئاا معي )عم )  ...كميل ةكلل تعال
كجدت فواا
جصملى كي يك ٍـ ًفي يج يذكًع الكي ٍخ ًؿ) ككؿ هذه المكاإع لك تاكلتاا
ى
)ك ى
ى
معي ) :في) الذم هك الكعاّ  ،ج ترل كف معي ً :
)في يج يذكًع الكي ٍخؿ)
الكعاّ  ،عكاف كاف فواا العمك  ،فالجذع كعاّ لممصمكب ؛ يكيل ج د مف
خاكوا مف كؿ جاض  ،ج
الةمكؿ في جزّ ميل  ،كج ومزـ في الكعاّ ف وككف ن
كً
ام ي كا ًفي
ترل كف ةكلل تعال  :ي
)ه ىك الذم ىج ىع ىؿ لى يك يـ اي ٍر ى
ض ىذليكنج فى ٍ
م ىي ً
اك ًاىا){الممؾ  }ُٓ :وعيي ايرض  ،كياا ج تةكم الما ي  ،عكاكيما وةمٌكف
ى
)ْ)
في جزّ مياا)) كةاؿ ك ةواف )) :ك راد التوطوع كالتصموب في الجذكع
مور لممصمكب  ،كا تمؿ عمول ا تماؿ الظرؼ
التمذوؿ اـ  ،كل كما كاف الجذع ًا

عم المظركؼ يع لدم الععؿ ػ)في) التي لمكعاّ  ،كةوؿ )في)  ،معي )عم )
 ،كةوؿ  :يور فرعكف الخ ب كصم اـ في داخمل  ،فصار ظرفنا لاـ  ،ةت
)ٓ)

جكعا كعط ن ا))
ومكتكا فول ن
فػ)في) ذف في ةكلل تعال

جصملى كي يك ٍـ ًفي يج يذكًع الكي ٍخ ًؿ) جاّت
)ك ى
 :ى
اعترت فرعكف  ،ك دة كعوده
ور عف دة الغإب التي
عم ا اا ؛ تع نا
ٍ
سةرتل الذوف ميكا مكس  ،عمول السّـ  ،اكيل سوصم اـ في جذكع اليخؿ

)ُ ) الك اؼ ّ. ْٕ/
)ِ ) المةرر الكجوز ْ. ّٓ/
)ّ ) الت واف في عراب العرف ِ. ُٖٖ/
)ْ ) رصؼ الم ايي ص ُْٓ. ِْٓ-
)ٓ ) ال ةر المةوط ٔ. ِِّ/
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 ،ج عم جذكع اليخؿ  ،فاك

تيكوّ  ،ك ع لغمومل)))ُ) فود )) ذر كممض
د
ن
)ِ) )ّ)

)في) لمدجلض عم استورارهـ كاستورار المظركؼ في الظرؼ)) ))

َُ-جعؿ )في) لمتعموؿ معي الّـ  :كوكلل تعال ) :كج ً
اه يدكا ًفي
ىى
المك ًل)){الةج  }ٕٖ :وعيي  :كجاهدكا ﵀  ،كالصةو كياا عم ا اا  ،فمك راد
معي الّـ جستعمؿ الّـ كةاؿ  :كجاهدكا ﵀  ،كما استعمماا في ةكلل
) :كمف جاه ىد فىًإكيما وج ً
ي ىع ًف
تعال
اه يد لًىي ٍع ًس ًل ً كف المكلى لى ىغيً ا
ى ى
ى يى
ىى
ً
وف){العيك كت }ٔ :
اٍل ىعالىم ى
ككذلؾ جعمكها لمتعموؿ معي الّـ في ةكلل تعال ) :لى ىم كس يك ٍـ ًفي ىما
هرة ة ستاا ،
إتي ٍـ){اليكر  }ُْ :كفي الةدوث  :كف امرة دخمت اليار في ك
ىفى ٍ
كاجدعاّ مجيّ )في) لمتعموؿ  ،جاّ مف سواط دجلض السواؽ عمواا  ،ةاؿ
ةإوت ف تعإؿ عموكـ في الديوا ...
الزمخ رم )) :كالمعي  :لكج يي
ي
لعاجمتكـ العواب عم ما خإتـ فول)))ْ) فػ)في) في ا وض لـ تستعمؿ لمتعموؿ

 ،عكاكيما هي عم
التعمومي كهـ هؿ المغض كالتعسور كياا جاّت لمعي التعموؿ  ،كالدلوؿ عم

ا اا لمكعاّ كالظرفوض  ،كلكف لكةكعاا في هذا السواؽ

عممت ةرؼ غورها لةصؿ الكهـ يعسل  ،كجختموكا هذا المعي
ذلؾ كيل لك استي ٍ
ل ً
ػ)مف) لك ةوؿ ً :م كما فإتـ  ،كلم اّ لك ةوؿ  :ما فإتـ  ،كلمّـ لك ةوؿ :
ًلما فإتـ  ،كلػ)عم ) لك ةوؿ  :عم ما فإتـ  ،كةد فسكرها الزمخ رم اذا
)ُ ) اليصب عم يزع الخافض كالتإموف  /الم ةػث السػادس  /المطمػب الذػايي  :ػكاهد
التإموف في الورف الكروـ  /ال اهد الخامس .

)ِ ) فت الودور لم ككايي ّ.ْٔٓ/
)ّ ) اليص ػ ػػب عم ػ ػ ػ يػ ػ ػػزع الخ ػ ػػافض كالتإػ ػ ػػموف مػ ػ ػػف ػػ ػػد ع اليةػ ػ ػػاة كالمعس ػ ػ ػروف/الم ةث
السادس/المطمب الذايي /كاهد التإموف في الورف الكروـ/ال اهد الخامس
)ْ ) الك اؼ ّ. ُِّ/
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ا﵀ عمول كسمـ  :دخمت امرة

المعي  ،ككذلؾ ةاؿ )في) في ةكلل صم
اليار في ًه كرة ة ستاا  ،فمك استعمؿ الّـ لكاف المعي  :مف جؿ هرة  ،كلك

استعمؿ ال اّ يفاد لصاؽ العمض الارة  ،كلك استعمؿ )عم ) يفاد تسموط
العمض عمواا  ،كلك استعمؿ ً
)مف) يفاد كف عمض دخكلاا اليار ا تد ت مياا ،

كلكف ل كما راد ا خ ار ك
الارة  ،كمتمكيض
اف عمض دخكلاا اليار كايت كاميض في ٌ
فواا استعمؿ )في) يكياا ةكل الةركؼ ك ةر اا لمتع ور عف هذا المعي المراد

؛ لككياا تعود معي

الدخكؿ في ال يّ

 ،فمكؿ ةرؼ في المغض معياه

المستوؿ عف غوره  ،كالورف الكروـ ما عكر عف المعايي ٌج العاظاا الخاصض
اا .

ُُ-المواوسض  :كهي الداخمض وف معإكؿ سا ؽ كفاإؿ جةؽ
كوكلل تعال ) :فى ىما ىمتىاعي اٍل ىة ىو ًاة ال حد ٍي ىوا ًفي ا ًخ ىرًة ًجك ىةمًو هؿ){التك ض }ّٖ :
كالمواوسض هي دجلض السواؽ كلوست دجلض )في) ك
يف ))المعي  :فما متاع
)ُ)

الةواة مةسكنا في ا خرة))
اؿ ٍارىكيكٍا ًفواىا ً ٍسًـ المٌ ًل
ُِ -زائدة لمتككود  :كوكلل تعال  ) :ىكةى ى
ً
وـ){هكد }ُْ :
اها ىك يم ٍر ىس ى
ىم ٍج ىر ى
اها ً كف ىرلي لى ىغعي ه
كر كرة ه
المياج الصةو كالسموـ ف يوعسكر الةرؼ جعمل عم ا ل ؛ ييكل لك

لـ وكف ةد رود ميل معياه المكإكع لل في المغض لما استعمؿ لعظل المعٌر

ائدا لمتككود  ،ك معي ةرؼ خر ٌ ،ج
عيل ؛ لذلؾ ةمٌما تجد ةرفنا يجعؿ ز ن
كرجةل عم
كهياؾ مف كجد عد التةووؽ كالدراسض لمعياه ايصمي كجانا ٌ ،
الكجل الدخوؿ كعم الوكؿ الزوادة  ،مف ذلؾ ما ةالل الةم ي في هذه ا وض :

ػ)ارىكيكا) كع لدم ػ)في) لتإميل معي  :ادخمكا فواا راك وف
))ك)فواا) متعمؽ ٍ
 ،ك سوركا فواا  ،كةوؿ تودوره  :ارك كا الماّ فواا  ،كةوؿ ) :في) زائدة
)ُ ) الدر المصكف ٔ.ُٓ/
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لمتككود))

)ُ )

فود وكف كف )في) عم

التإعوؼ  :ةوؿ  ،كج ةاجض ل

ا اا ك ار ل

التإموف عكال

كجل الزوادة صوغض

كؿ هذه التودورات ؛ فود

استعممت )في) في مكإعاا  ،كج و ؾ في ذلؾ كووكؿ زوادتاا ٌج جاهؿ
ت في الدا ض  ،ك
يف الدا ض
ت الدا ض  ،كج توكؿ  :رك ي
ييؾ توكؿ  :رك ي
كموملد  ،ى
ذ رك تاا ج تككف ظرفنا لؾ  ،ؿ تعتمواا كتةتكواا كج تةتكوؾ ؛ لذلؾ لـ وتع كد
ً ً
كها ىكًز ىويضن
)كاٍل ىخٍو ىؿ ىكاٍل ً ىغ ى
اؿ ىكاٍل ىةم ىور لتىٍرىكي ى
ركك اا ػ)في) في ةكلل تعال  :ى
ت في السوارة
ىكىو ٍخمي ي
كف){اليةؿ ٌ }ٖ :ج كيؾ جاز ف توكؿ  :رك ي
ؽ ىما جى تى ٍعمى يم ى

؛ ك
يف

ت
رك ي
المعي

السوارة ذا رك تاا تةتكوؾ كتككف ظرفنا لؾ  ،ككذلؾ جاز ف توكؿ :
)ارىكيكٍا ًفواىا) ك
يف
في السعويض  ،فاستعمؿ )في) في ةكلل تعال ٍ :
 :ارك كا السعويض لتةتكوكـ ؛ لتككيكا ميوف اةتكائاا لكـ مف الطكفاف ،

كلوس مف المياسب ف وواؿ  :ارك كها  ،ك
يف المرككب في هذا المواـ كاف

ك ر ك كسع مف ف و تمؿ عمول الراك كف  ،فالعمؾ تككف عادة ظرفنا لمف
ورك اا كتةتكول كج وةتكواا ؛ لذلؾ كاف مف اييسب تعدم ركك اا ػ)في)
كال اهد المذككر ككوكلل تعال ) :فىايطىمىوىا ىةتك ً ىذا ىرًك ىا ًفي الس ًكع ىوي ًض
ً
ً ً
ك
ىخ ىرةىاىا){الكاؼ  }ُٕ :كةكلل تعال ) :فىًإ ىذا ىركيكا في اٍل يعٍمؾ ىد ىع يكا الملى
ً ً
وف){العيك كت }ٔٓ :
وف لىلي ال لد ى
يم ٍخمص ى
َِ-قد الحرفية ) :ةد) ج تعود ٌج التةووؽ ٌج كف اليةاة اختموكا لاا

ر عض معاف  ،فود زعمكا مجوئاا في الورف الكروـ معي التوروب  ،كالتكةع ،
)ِ)

كالتوموؿ  ،كالتكذور

كفوما واتي دراسض ل كاهد هذه المعايي المختموض :

)ُ ) الدر المصكف ٔ.ِّْ/
)ِ ) ويظ ػػر  :مع ػػايي الة ػػركؼ لمرم ػػايي ص ٓٗ كرص ػػؼ الم ػػايي كرص ػػؼ الم ػػايي ص
ْٓٓ ْٓٔ-كالجي ػ ػ ػ الػ ػ ػػدايي ِّٓ َِٔ-كمغيػ ػ ػػي الم وػ ػ ػػب ُُٕٓ-َُٕ/كال رهػ ػ ػػاف ص
ٖٓٓ ٖٕٓ-كا تواف ص ِٓٓ ِٓٔ-كالزوادة كا ةساف ٖ. ُُِ-ُُٗ/
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ُ-جعؿ )ةد) لتوروب الماإي مف الةاإر  :كةد ةصركا ذلؾ في

ةاج  ،كجعمكه عم ةسموف  :ةاؿ مس كؽ ػ)ةد)
الععؿ الماإي عيد كةكعل ن
ظاهرة كوكلل تعال ) :كما لىىيا ٌىج ييوىاتً ىؿ ًفي س ً ً
يخ ًر ٍج ىيا ًمف
وؿ المٌ ًل ىكةى ٍد ٍ
ى
ىى
ً
كؿ لى يكـ كما ىة كرىـ ىعمى ٍو يك ٍـ){اييعاـ :
)كةى ٍد فىص ى
د ىو ًارىيا){ال ورة  }ِْٔ :كةكلل تعال  :ى
ُُٗ}  :كةاؿ مس كؽ ػ)ةد) مودرة كوكلل تعال ) :ىك جآؤك يكـ ة ً
ت
ص ىر ٍ
ٍ ى ي ٍ ى
كي يكـ){اليساّ  }َٗ :كةكلل تعال ً ً :
ً
ت
اعتيىيا يركد ٍ
ى
إ ى
)هػذه ً ى
ي
كريه ٍـ ىف يووىاتمي ى ٍ
ص يد ي
ًلى ٍو ىيا){وكسؼ }ٔٓ :
لسد ذغرة في ةاعدة يةكوض ةالكا اا  ،كهي
كهذا الكجل اختمول اليةاة ٌ
فعّ مإارنعا ؛ ك
يف مف ركط
ةاج ف وككف ن
كياـ ا ترطكا في كةكع الععؿ ن

الةاؿ عيدهـ دجلتل عم

الزمف الةالي  ،كالجدور الذكر كف ايمذمض التي

است ادكا اا عم اةتراف الةاؿ ػ)ةد) هي المرت طض الكاك كال اهدوف ايكلوف

ةاج  ،كهذه ةوووض
 ،كالمرت طض الكاك هي في الةوووض مععكؿ معل كلوست ن
وكيتاا في كتا ي  :الم اكمض  ،فكؿ كاك اصطم عم تسموتاا كاك الةاؿ كيما
هي في الةوووض كاك معوض داخمض عم الجممض  ،فّ وككف هياؾ اهد لدجلض

)ةد) عم التوروب ؛ ك
يف المععكؿ معل ج و ترط فول دجلتل عم
اؿ ىر ل
يت
الةاإر ؛ لذلؾ تجد مذؿ ةكلل تعال ) :ةى ى
ىع ىم ىكةى ٍد يك ي
ب لً ىـ ىة ى ٍرتىيًي ٍ
ً
م توروب فادتل )ةد) هيا مع كف اليةاة وعر كف الععؿ
ص نورا){طل  }ُِٓ :فا ح
ى
الزمف

الماإي الموترف اا جممض ةالوض ؟!)ُ) فععؿ ال صر زمايل الديوا كفعؿ العم

زمايل وكـ الووامض  ،كهذا ووع مع الععؿ الماإي الكاةع مععكنج معل  ،كج ووع

ةاج  ،كلاذا اةترف الععؿ ػ)ةد) في المرت طض الكاك
مع الععؿ الماإي الكاةع ن
مف دكف غور المرت طض  ،هذا مف جاض كمف جاض خرل ك
فإف المةوووف مف

ماإوا مف دكف اةترايل ػ)ةد) كمف دكف
فعّ
اليةاة كدكا صةض كةكع الةاؿ ن
ن
)ُ ) ويظر  :الدر المصكف ٖ. ُُٕ/
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)ُ )
ةت ل
ةاجض ل تودورها كةد تطر ي
ةاج غور )ةد) كالكاك في الورف الكروـ ،
كيت فول كيل ))كذر كةكع الماإي ن
كو ي
كفي كّـ العرب  ،كهذا ما صرح ل ك ةواف اييدلسي لذلؾ لـ و ترط

هذه الوإوض في كتا ي  :الم اكمض

ةاج ،
العراّ اةتراف الماإي ػ)ةد) عيد كةكعل ن
ايخعش كالككفوكف استذياّ ٌ
ماإوا كمإارنعا كمستو نّ مطمونا ،
كةد مر ف التعتازايي جاز كةكع الةاؿ
ن
وخل الكافوجي كما كيل كاف ةد
كةد يسب السوكطي هذا الجكاز وإا ل
)ِ)

اليتائج التي تكصؿ لواا عض الدارسوف المةدذوف))

ِ-جعؿ )ةد) معي التكةع  :كوكلل تعال ) :ةى ٍد ىس ًم ىع المكلي ةى ٍك ىؿ الكتًي
تي ىج ًادلي ىؾ ًفي ىزٍك ًجاىا ىكتى ٍ تى ًكي ًلى المك ًل){المجادلض  }ُ :ك فادت التكةع عيدهـ ؛
يكياا كايت تتكةع جا ض ا﵀ تعال لدعائاا)ّ) كهذا التكةع كاف ة ؿ يزكؿ ا وض
 ،كةد تةوؽ عيد يزكلاا  ،فػ)ةد) ذف في ا وض لمتةووؽ  ،كا ف ه اـ عد ف
يوؿ هذا الكجل است عده ك يكره فواؿ )) :التكةع  ،كذلؾ مع المإارع كاإ

كيت تتكةع ةدكمل  ،ك كما مع الماإي
كوكلؾ  :ةد وودـ الغائب الوكـ  ،ذا ى
فاذ تل ايكذركف  ...كفي التيزوؿ )) :ةى ٍد ىس ًم ىع المكلي ةى ٍك ىؿ الكتًي تي ىج ًادلي ىؾ ًفي
ىزٍك ًجاىا ىكتى ٍ تى ًكي ًلى المك ًل) ييكاا كايت تتكةع جا ض ا﵀ س ةايل كتعال لدعائاا
 ،ك يكر عإاـ ككياا لمتكةع مع الماإي  ،كةاؿ  :التكةع ايتظار الكةكع ،

كالماإي ةد كةع  ،كةد ت وف مما ذكريا كف مراد المذ توف لذلؾ كياا تدؿ عم

كف الععؿ الماإي كاف ة ؿ ا خ ار ل يمتىىكةك نعا  ،ج كيل ا ف متكةكع  ،كالذم

)ُ) ويظر  :الجي الدايي ص ِٔٓ كمغيي الم وب ُ. ُّٕ-ُِٕ/

)ِ) كتا ي  :الم اكمض وف كاك الةاؿ ككاك المصاة ض في اليةػك العر ػي  ،ويظػر مكإػكع
ر ط الجمؿ الةالوض الكاك
)ّ ) ويظ ػ ػػر  :مغي ػ ػػي الم و ػ ػػب ُ ُِٕ/كال ره ػ ػػاف ص ٖٓٓ كا تو ػ ػػاف ص ِٔٓ كالزو ػ ػػادة

كا ةساف ٖ. ُُِ/
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صّ  ،كما في المإارع ك
فأف
وظار لي ةكؿ ذالث  ،كهك كياا ج تعود التكةع ن
ةكلؾ  :وودـ الغائب  ،وعود التكةع دكف )ةد) ذ الظاهر مف ةاؿ المخ ر عف

مستو ؿ كيل متكةلع لل  ،ك كما في الماإي فأكيل لك ص

ذ ات التكةع لاا

رجؿ  ،العت :
معي كياا تدخؿ عم ما هك متكةع لص ف وواؿ في  :ج ى
كف )ج) لّستعااـ ؛ يكياا ج تدخؿ ) ٌج) جكانا لمف ةاؿ  :هؿ مف رجؿ ؟
كيةكه  ،فالذم عد )ج) مستعاـ عيل مف جاض خص خر  ،كما كف
الماإي عد )ةد) متكةكع كذلؾ  ،كع ارة ا ف مالؾ في ذلؾ ةسيض فإيكل ةاؿ :
كياا ج تدخؿ عم ماض متكةٌع  ،كلـ ووؿ  :كياا تعود التكةع  ،كلـ وتعرض
)ُ)
لمتكةع في الداخمض عم المإارع ال تض  ،كها هك الةؽ))

ةمت  :ما معي )ةد) في ةكلل تعال  ) :ىة ٍد
كةاؿ الزمخ رم )) :فإف ى
يف رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول كسمـ ك ً
ةمت معياها التكةع ؛ ك
المجادلض
ىس ًم ىع) ؟ ي
عرج
كايا وتكةعاف ف وسمع ا﵀ي مجادلتاا ك ككاها  ،كويزؿ في ذلؾ ما يو ل

مستيدا ل
عياا)))ِ)كيوؿ الةم ي ةكؿ الزمخ رم كت ياه )ّ)كةاؿ ا ف عا كر
ن
كّـ الزمخ رم )) :ةد  :صمل ةرؼ تةووؽ لمخ ر  ،فاك مف ةركؼ تككود
الخ ر  ،كلك كف الخطاب هيا لمي ي صم ا﵀ عمول كسمـ  ،كهك ج وخامره تردد

في كف ا﵀ وعمـ ما ةالتل المرة التي جادلت في زكجاا فتعوكف كف ةرؼ )ةد)
هيا مستعمؿ لمتكةع))

)ْ)

كج رود ف خعي عم الوارئ ٌيي لـ فاـ كلـ درؾ كيل كوؼ مكف
ً
المجادلض  ،ك وف جعؿ
الر ط وف ما تكةعل الرسكؿ صم ا﵀ عمول كسمـ ك

)ُ ) مغيي الم وب ُ.ُِٕ-ُُٕ/
)ِ ) الك اؼ ْ. ّْٕ/
)ّ ) ويظر  :الدر المصكف َُ. ُِٔ/
)ْ ) التةرور كالتيكور ِٖ.ٖ-ٕ/
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تكةعاما ؟! فػ)ةد) هيا لمتةووؽ كلوس لمتكةع ؛ ك
يف

استيادا ل
)ةد) لمتكةع
ن
الذم تكةع ةسب التعسور هك الرسكؿ صم ا﵀ عمول كالمجادلض كلوس ال ارئ

عز كجؿ  ،كا﵀ س ةايل سيد السمع ل يعسل ج ٌؿ كعّ  ،كلوس لواما ك
سمعت  ،كما
ةدهما فواؿ  ) :ىة ٍد ىس ًم ىع المكلي) كلـ ووؿ  :ةد سمع الي حي  ،ك ةد
ٍ
كيل كوؼ وص

ف يصؼ فعؿ ا﵀ التكةع؟! كالةم ي يعسل الذم جعؿ )ةد)

تعود التكةع في الدر المصكف ةاؿ في العمدة )) :كتككف )ةد) ةرؼ تكةع

كتوموؿ ةسب الورائف  ،عكاذا دخؿ عم
)ُ)
فعاؿ ال ارئ تعال  ،فتككف لمتةووؽ))

المإارع فاد التوموؿ غالنا ٌج في

ّ-جعؿ )ةد) معي التوموؿ  :اع وف الدارسوف كفي كتب اليةك

كف )ةد) ذا دخمت عم الععؿ الماإي فادت التةووؽ  ،عكاذا دخمت عم
الععؿ المإارع فادت التوموؿ  ،ةت يي وسب ل ي ةواف اييدلسي ةكلل :
))كالذم تموككياه مف فكاه ال وكخ اييدلس كياا ةرؼ تةووؽ ذا دخمت عم
الماإي  ،كةرؼ تكةع ذا دخمت عم المستو ؿ))

)ِ)

كالذم وظار لي كف )ةد) لمتةووؽ سكاّ دخمت عم

عم

المإارع ك

الماإي  ،ةاؿ المرادم )) :التوموؿ كترد لمدجلض عمول مع المإارع

يةك  :كف ال خوؿ ةد وجكد  ،كةاؿ ا ف واز وعود مع المستو ؿ التوموؿ في

كةكعل ك في متعمول كوكلؾ  :ةد وععؿ زود كذا  ،م  :لوس ذلؾ ميل الكذور
 ،كالذايي كوكلل تعال ) :ةى ٍد ىو ٍعمى يـ ىما ىيتي ٍـ ىعمىٍو ًل){اليكر  }ْٔ :كالمعي  ،كا﵀
ةمت  :كالظاهر كف )ةد) في
عز اسمل عمـ  :ةؿ معمكماتل ما يتـ عمول  ،ي

هذه ا وض لمتةووؽ  ،كما ذكر غوره  ،كيازع عإاـ في فادة )ةد) لمتوموؿ
فواؿ  :ةد تد حؿ عم تكةع الععؿ ممف يسيد لول  ،كتوموؿ المعي لـ يوستعىد مف

)ُ ) عمدة الةعاظ في تعسور

رؼ ايلعاظ ّ.ِٕٓ/

)ِ ) الجي الدايي ص ِٓٓ.
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)ةد) ؿ لك ةوؿ  :ال خوؿ وجكد  ،في ًاـ ميل التوموؿ ؛ ك
يف الةكـ عم مف ايل
ةموّ كاف الكّـ كذنا ؛ ك
يف
ال خؿ الجكد  ،ف لـ وةمؿ عم صدكر ذلؾ ن
خره ودفع كلل))

)ُ)

كةاؿ ا ف ه اـ )) :التوموؿ  :كهك إر اف  :توموؿ كةكع

الععؿ يةك  :ةد وصدؽ الكذكب  ،كةد وجكد ال خوؿ  ،كتوموؿ متعمول يةك :
ةكلل تعال ) :ةى ٍد ىو ٍعمى يـ ىما ىيتي ٍـ ىعمى ٍو ًل){اليكر  }ْٔ :م  :ما هـ عمول هك ةؿ
معمكماتل س ةايل  ،كزعـ عإاـ كياا في هذه ايمذمض كيةكها لمتةووؽ  ،ك كف

التوموؿ في المذالوف ايكلوف لـ يوستعىد مف )ةد) ؿ مف ةكلؾ  :ال خوؿ وجكد ،
ةمؿ عم كف صدكر ذلؾ مياما ةموؿ كاف
كالكذكب وصدؽ ؛ فإكيل ف لـ يو ى
)ِ)

سدا ؛ ذ خر الكّـ ويوض كلل))
فا ن
مذّ  :الكذكب لـ كلف وصدؽ ندا ،
ييل ذا ةوؿ ن
كهذه هي الةوووض ؛ ٌ
كال خوؿ لـ كلف وجكد ندا  ،فوجو ل هؿ العمـ ممف عا ركا الصيعوف كتعاممكا
معاما  ،كّ ؿ ةد وصدؽ الكذكب  ،كةد وجكد ال خوؿ  ،فػ)ةد) في المذالوف

هي لمتةووؽ معي

كف كةكع الصدؽ مف الكذكب مةوؽ ةصكلل  ،ك كف كةكع

وإا  ،م  :ج كد مف ف تككف في
الجكد مف ال خوؿ مةوؽ ةصكلل ن
صةؼ الكذكب صةوعض ك صةوعتاف ك إعض مياا هي صةؼ صدؽ ،
ككذلؾ ال خوؿ  ،فايت تستعمؿ )ةد) لتاكود كجكد هذه الصةؼ وف صةعل ،

ك كف معي التوموؿ كما ذكر جاّ مف معاكـ السواؽ ج مف دجلض )ةد) .

ْ-جعؿ )ةد) معي التكذور  :جعمكا مف ذلؾ )ةد) في ةكلل تعال :
ً ً
ح
كماّ){ال ورة  }ُْْ :ةاؿ الزمخ رم ))) :ةى ٍد
)ةى ٍد ىي ىرل تىىوم ى
ب ىك ٍجا ىؾ في الس ى
ىي ىرل) ركما يرل  ،كمعياه كذرة الرؤوض)) )ّ) ك)ةد) في ا وض لمتةووؽ كلوست
)ُ ) الجي الدايي ص ِٕٓ.ِٖٓ-
)ِ ) مغيي الم وب ُ. ُْٕ/
)ّ ) الك اؼ ُ.ََِ/
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لمكذرة  ،ك
متات مف معاكـ السواؽ كلوس مف )ةد) عوكب ك
يف معي الكذرة
ٌ
ةواف عم ةكؿ الزمخ رم فواؿ )) :ك رةل هذا عم معي التةووؽ متإا اد

ك
ك)رب) عم
؛ يكيل رح )ةى ٍد ىي ىرل) ػ)ركما يرل)
اليةكووف كيما تككف لوموؿ ال يّ في يعسل ك لتوموؿ يظوره  ،ذـ ةاؿ  :كمعياه

مذهب المةوووف مف

)ر ك
ب) عم
كذرة الرؤوض  ،فاك مإا اد لمدلكؿ ي
المعي الذم ادعاه  ،كهك كذور الرؤوض ج ودؿ عمول المعظ ؛ يكيل لـ وكإع
مذهب الجماكر  ،ذـ هذا

لمعي

الكذرة  ،هذا التركوب  ،عيي تركوب )ةد) مع المإارع المراد ميل

المإي ك غور المإي  ،عكاكيما في ًامت الكذرة مف متعمؽ الرؤوض  ،كهك التومب
؛ ك
يف مف رفع صره ل السماّ مرة كاةدة ج وواؿ فول  :ةمكب صره ل
)ُ)
السماّ  ،عكاكيما وواؿ  :ةمكب ذا ركدد  ،فالتكذور كيما فياـ مف التومب))

وإا معي التكذور في ةكلل ) :ةى ٍد ىو ٍعمى يـ ىما ىيتي ٍـ
كةد جعؿ )ةد) ن
ىعمى ٍو ًل){اليكر  }ْٔ :فواؿ  )) :دخؿ )ةد) لوؤكد عممل ما هـ عمول مف
المخالعض عف الدوف كاليعاؽ  ...كذلؾ كف )ةد) ذا دخمت عم المإارع كايت
معي

التكذور))

)ركما) في خركجاا ل
)ركما) فكافوت ي
معي ي
ةواف اييدلسي ةكلل  ،كةاؿ )) :كككف )ةد) ذا دخمت عم

)ِ )

كيوؿ ك

المإارع فادت

التكذور ةكؿ عض اليةاة  ،كلوس صةو  ،عكاكيما التكذور معاكـ مف سواةض
)ر ك
ب) كياا لتوموؿ ال يّ ك توموؿ يظوره ،
الكّـ في المدح  ،كالصةو في ي

ً
)ر ك
ب) كج )ةد) عكاكيما هك مف سواةض الكّـ))
فإف فياـ تكذور فموس ذلؾ مف ي

)ُ ) ال ةر المةوط ُ ُِٔ/كويظر الدر المصكف ِ. َُٔ-ُٓٗ/
)ِ ) الك اؼ ّ.ِٓٓ/
)ّ ) ال ةر المةوط ٔ ٕٖٓ/كويظر  :الدر المصكف ٖ.ُْٓ-َْٓ/
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)ّ)

فتا كمؿ كف المةوووف في المعايي الميسك ض ل )ةد) كدكا كياا اختموت

مف تسموط معايي السواؽ عمواا  ،م  :ف في ًاـ تكةع ك توموؿ ك تكذور ك
توروب فاك مف السواؽ ج مف )ةد)
ُِ-الكاؼ الجارة  :ج تككف الكاؼ الجارة ٌج لمت ول ٌ ،ج كف
)ُ)

اليةاة اختموكا لاا معيووف  :الزوادة  ،كالتعموؿ

ُ-جعؿ كاؼ الت ول زائدة  ،فود زعمكا مجيّ الكاؼ الجارة
كموع ال ً
ً
ً ًً
ص يور){ال كرل :
زائدة في ةكلل تعال ) :لى ٍو ىس ىكم ٍذمل ى ٍي هّ ىك يه ىك الس ي ى
وف {ِِ} ىكاىمذى ً
اؿ المح ٍؤلي ًؤ اٍل ىم ٍكيي ً
كف){الكاةعض :
كر ًع ه
ُُ} كفي ةكلل تعال  ) :ىك ية ه
ٍ
ِّ}
كةالكا زوادة الكاؼ في سكرة ال كرل ؛ ك
يف الكاؼ معي

)مذؿ)

كالةوووض خّؼ الةجض التي استيدكا لموكؿ اذه الزوادة فود ذكر العسكرم

كغوره كف ال ل يوستعمؿ فوما و اهد  ،كوككف في الكوعوض كالتساكم في الكموض
 ،كالمذؿ عاـ )ِ) ))ك كف ال يّ يو كل ال يّ مف كجل كاةد  ،ج وككف مذمل
ال مف جموع الكجكه لذاتل  ،ك
فكاف ا﵀ تعال ل كما ةاؿ :

في الةوووض ٌج ذا
)لى ٍو ىس ىك ًم ٍذمً ًل ى ٍي هّ){ال كرل  }ُُ :فاد كيل ج ل لل كج مذؿ  ...كةكليا :
لوس كمذؿ زود رجؿ  ،مياةإض ؛ ك
ودا مذؿ ىمف هك مذمل  ،كالت ول
يف ز ن
الكاؼ وعود ت ول الصعات  ،عإاا عض  ،كالمذؿ وعود ت ول الذكات

عإاا عض  ،توكؿ  :لوس كزود رجؿ  ،م  :في عض صعاتل ؛ ي كف كؿ

ةد مذمل في الذات  ،كفّف كايسد  ،م  :في ال جاعض دكف الاوئض كغورها

)ُ ) ويظ ػػر  :الجي ػ ػ ال ػػدايي ص ٕٗ ٗٓ-كمغيػ ػػي الم و ػػب ُ ُِٖ-ُٕٔ/كال رهػ ػػاف ص
ٕٖٓ كا تواف ص ِٔٓ كالزوادة كا ةساف ٖ. ُِّ-ُِِ/
)ِ ) ويظر  :العركؽ المغكوض ص ُٕٓ ،كفركؽ المغات  ،لمةسويي الجزائرم ص ُّٓ
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مف صعاتل  ،كتوكؿ  :السكاد عرض كال واض  ،كج توكؿ مذؿ ال واض))

)ُ)

فال ارئ عز كجؿ دخؿ الكاؼ عم )مذؿ) لويعي عف يعسل الت ول كالتمذوؿ
كةاؿ ا ف ةتو ض  )) :م  :لوس كاك يّ  ،كالعرب تووـ ً
الم ٍذؿ مواـ اليعس ،

فتوكؿ  :مذمي ج وواؿ لل كذا  ،م  :يا ج وواؿ لي)))ِ) ))فاك مف اب ةكؿ

العرب  :مذمؾ ج وععؿ كذا  ،فيعكا الععؿ عف مذمل  ،كهـ ورودكف يعول عف

ذاتل)) )ّ )كةاؿ ا ف عطوض )) :الكاؼ مؤكدة لمت ول فيعي الت ول ككد ما
وككف  ،كذلؾ كيؾ توكؿ  :زود كعمرك  ،كزود مذؿ عمرك  ،فإذا ردت الم الغض

ةمت  :زود كمذؿ عمرك  ،كمذؿ هذا ةكؿ كس ف ةجر)المتوارب) :
ى
ميامر
اهـ سو هؿ
ي
كةتم كمذؿ جذكع اليخوؿ وغ ي

كميل ةكؿ ا خر )ال سوط) :
كمذماـ في الياس مف ةد
فإماـ ما ف
صرت
سعد ف ز وود ذا
ي
ى
ي
ي
)ْ )
فجرت ا وض في هذا المكإع عم عرؼ كّـ العرب)) كةاؿ المرادم :
))كذهب ةكـ ل

كف الكاؼ في ا وض لوست زائدة  ،كلاـ في ذلؾ ةكاؿ :

مذّ معي الصعض ،
)مذّ) معي الذات  ،م  :لوس كذاتل يّ  -كف ن
كف ن
م  :لوس كصعتل يّ)))ٓ) كجاّ في الدر المصكف  )) :كف العرب توكؿ :

مذمؾ ج وععؿ كذا  ،فويعكياا في المعظ عف مذمل  ،فوذ ت ايتعاؤها عيل دلوماا

كميل ةكؿ ال اعر)مجيكف لوم ) :

طاكوا
عم مذؿ لوم ووتؿ المرّ يعسل عكاف ات مف لوم عم الواس
ن
)ُ ) العركؽ المغكوض لمعسكرم ص ُٕٓ .
)ِ ) تاكوؿ م كؿ الورف ص ُّٗ كويظر  :الجي الدايي ص ٖٖ .
)ّ ) الجي الدايي ص ٖٖ .
)ْ ) المةرر الكجوز ٓ.ِٖ/
)ٓ ) الجي الدايي ص ٖٗ .
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كةكؿ كس ف ةجر :

لوس كمذؿ العت ز و
ؽ وكازول في العإائؿ
هور
ىخٍم ه
الم ٍذؿ الصعض  ،كذلؾ كف ً
ف وراد ً
المذىؿ  :الصعض ،
الم ٍذؿ معي
المذىؿ  ،ك ى
ى
كوكلل تعال  ) :كمذى يؿ اٍل ىجكي ًض){الرعد  }ّٓ :فوككف المعي  :لوس مذؿ صعتل
)ُ)
ةمؿ ساؿ))
تعال يّ مف الصعات التي لغوره  ،ىم ى
فصعكة ما تودـ ذكره كيل لك ةوؿ  :لوس كا﵀ يّ  ،لكاف المراد كيل

ج يّ و ل ا﵀ في صعاتل  ،كلك ةوؿ  :لوس مذؿ ا﵀ يّ  ،لكاف المراد :
لوس يّ مذؿ ذاتل  ،لكف ل كما راد يعي الت ول في الصعات  ،كيعي التمذوؿ
ً ًً
وف
كر ًع ه
)ك ية ه
في الذات ةاؿ س ةايل ) :لى ٍو ىس ىكم ٍذمل ى ٍي هّ) ككذلؾ ةكلل تعال  :ى
{ِِ} ىكاىمذى ً
اؿ المح ٍؤلي ًؤ اٍل ىم ٍكيي ً
كف) راد الت ول كالتمذوؿ  ،كا﵀ عمـ .
ٍ
كف كاؼ

ِ-جعؿ كاؼ الت ول معي التعموؿ  :اتعؽ اليةاة عم
ً
اس){ال ورة :
)كًا ىذا ًة ى
)كما) لمت ول في كوكلل تعال  :ى ع
وؿ لىاي ٍـ مييكٍا ىك ىما ىم ىف الكي ي
ومايا كإوماف
ُّ} ٌج كياـ وجعمكف الت ول وف معردوف )) ،كالتودور  :ميكا ن
الياس)) )ِ) ككذلؾ ةكلل تعال ) :وا ىوحاا الكًذوف مييكٍا يكتً
اـ ىك ىما
و
الص
ـ
ك
و
م
ع
ب
ل
ى
ي
ٍ
ى
ى
ى
ى ى
ى ى
ي
ي
يكتًب عمى الكًذ ً ً
ك
كف){ال ورة  )ُّٖ :كالتودور  :يكتًب ىكتٍنا
ى ى
وف مف ةىٍ م يك ٍـ لى ىعم يك ٍـ تىتكوي ى
ى
مذؿ ما ىكتًب  ،ك تودور  :يكتًب عموكـ الصواـ ال ىكتٍب يم ٍ ًانا ما يكتًب  ،ك
صكما
مذؿ ما يكتًب  ،فػ)ما) عم هذا الكجل معي الذم  ،م :
صكما ى
ن
ن
ً )ّ )
مماذّ لمصكـ المكتكب عم مف ة مكـ ك يم ٍ ًانا الذم يكتب ككذلؾ ةكلل
ن
ىة ىس ىف المكلي ًلى ٍو ىؾ){الوصص  }ٕٕ :كالتودور  :ك ةسف
ىة ًسف ىك ىما ٍ
)ك ٍ
تعال  :ى

)ُ ) ٗ. ْٓٔ-ْٓٓ/
)ِ ) الدر المصكف ُ.ُُْ/
)ّ ) ويظر  :الدر المصكف ِ.ِٖٔ-ِٕٔ/
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ةسايا كإةسايل لوؾ)))ُ) فايصؿ في كاؼ )كما) ويما كردت هي لمت ول
))
ن
ٌ ،ج كياـ ةالكا مجوئاا لمتعموؿ ةي ةكلل تعال  ) :ىك ىما ٍىر ىسٍم ىيا ًفو يك ٍـ ىر يسكجن لمي يك ٍـ
ىو ٍتميك ىعمى ٍو يك ٍـ ىواتًىيا){ال ورة  }ُُٓ :ةاؿ الةم ي  ))) :ىك ىما ٍىر ىسٍم ىيا) في الكاؼ
ةكجف  :ظارهما  :كياا لمت ول  ،كالذايي  :كياا لمتعموؿ)))ِ) كايىكل ف ياخذ
المعي ايكؿ ؛ يكيل ايظار مف جاض  ،كيكيل ومذؿ معياها ايصمي مف جاض

)كا ٍذ يك يركهي ىك ىما ىه ىدا يك ٍـ){ال ورة :
خرل  ،كةالكا  :كالظاهر كياا لمتعموؿ في ةكلل  :ى
ُٖٗ} كةد ذكر الةم ي كف لوكلل تعال  ) :ىك ىما ىه ىدا يك ٍـ) خمسض ةكاؿ جعماا
لمت ول  ،ك معي

)عم ) كالتودور  :كاذكركه عم

ما هداكـ ك)) ف تككف

لمتعموؿ معي الّـ  ،م  :اذكركه يجؿ هداوتل لكـ))

)ّ)

فالتعموؿ ذف لوس

هك الظاهر كما ةوؿ  ،كلك راد معي )عم ) لجاّ اا كةوؿ  :عم ما هداكـ
 ،كلك راد التعموؿ معي الّـ لجاّ الّـ كةوؿ  :لًما هداكـ  ،لككيل ل كما راد

الت ول استعمؿ كاؼ الت ول كةاؿ  ) :ىك ىما ىه ىدا يك ٍـ) هذا هك الةؽ كما عد
الةؽ ٌج الإّؿ .
وإا كياا معي التعموؿ في ةكلل تعال  ) :ىكٍو ىكا ك
ىف المكلى ىو ٍ يسطي
كةالكا ن
ؼ ًىيا ىكٍو ىكاىكيلي ج
ل
ؽ لً ىمف ىو ى اّ ًم ٍف ًع ى ًاد ًه ىكىو ٍوًد ير لى ٍكج ىف كم كف المكلي ىعمىٍو ىيا لى ىخ ىس ى
الرٍز ى
ً
ً
كف){الوصص }ِٖ :
يو ٍعم ي اٍل ىكاف ير ى
ك
)كٍو ىكا ك
كلكف ا﵀  ،ككذلؾ
ىف المكلى) معي :
جعؿ مواتؿ ةكلل تعال  :ى
))كسالت الخموؿ ،
)كٍو ىكاىكيلي) معي  :كلككيل )ْ) ،كةاؿ سو كول :
ي
ةكلل تعال  :ى
ً
ً
كف) كعف ةكلل تعال :
)كٍو ىكاىكيلي ج يو ٍعم ي اٍل ىكاف ير ى
رةمل ا﵀  ،عف ةكلل تعال  :ى
)ُ ) الدر المصكف ٖ. ٔٗٓ/
)ِ ) الدر المصكف ِ. ُُٖ/
)ّ ) الدر المصكف ِ.ّّْ-ِّّ/
)ْ ) تعسور مواتؿ ِ. َٕٓ/
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ك
)كٍو ىكا ك
)كاف) كالمعي  :عم
ىف المكلى) فزعـ كياا معصكلض مف
ى
فتكممكا عم ةدر عمماـ  ،ك ييلاكا  ،فووؿ لاـ  ،ما و ل ف وككف ذا عيكـ

كف الوكـ ايت اكا

هكذا  ،كا﵀ تعال عمـ  ،ك كما المعسركف فوالكا  :لـ تر كف ا﵀  ،كةاؿ
الويىرً حي  ،كهك زود ف عمرك ف ييعىٍو وؿ {مف الخعوؼ} :
الطّؽ ف ىرىتايي ة كؿ مالي  ،ةد ًج ٍئتيمايي ًيي ٍك ًر
ىساىلىتايي
ى
)ُ)
إ ٌر ً))
كوكاف مف وكف لل ىي ى ه
ب كمف وعتور وعش عوش ي
ب يوة ى ي
فالخموؿ جعؿ الكاؼ لمت ول ؛ يكيل جعماا تودور  :ما يو ل  ،كةد جعؿ
)كٍو ىكا ك
ىف ا﵀) في كّـ
العراّ هذا الت ول معي التورور فواؿ )) :كةكلل  :ى

ص ٍي ًع ا﵀  ،ك ي ديي :
العرب تورور  ،كوكؿ الرجؿ ما ترل ل ي
إلر
كوكاف مف وكف لل ىي ى ه
ب كمف وعتور وعش عوش ي
ب يوة ى ي
سمعت ع ار وض توكؿ
العراّ  :ك خ ريي وه مف هؿ ال صرة  ،ةاؿ :
ي
ةاؿ ٌ
كوكاكيل كراّ ال وت  ،معياه  :ما ترويل كراّ
كومؾ ؟ فواؿ ٍ :
لزكجاا  :وف ا يؾ ٍ
كو ىؾ كيل  ،راد
ال وت  ،كةد وذهب عض اليةكووف ل كياما كممتاف  ،ورود ٍ

كومؾ فةذؼ الّـ كجعؿ ) كف) معتكةض ععؿ مإمر  ،كاكيل ةاؿ  :كومؾ اعمـ

)كو ىؾ) فود توكلل
)كو ى
مؾ) ةت تصور ٍ
كيل كراّ ال وت  ...ك كما ةذؼ الّـ مف ٍ
العرب لكذرتاا في الكّـ  ،ةاؿ عيترة :
ع يعسي ك ر يس ٍو ىماا ةك يؿ العك ً
ارس ىكٍو ىؾ عيتىىر ٍةًدًـ
ك
م ك
)كاف) كوكلؾ
م) ميعصمض مف
)ك ٍ
كةاؿ خركف  :كف معي  ) :ىك ٍ
كاف) كف ى

م  ،ذـ استايؼ ك
)كاف) وعيي :
م ما ترل ما وف ودوؾ  ،فواؿ  :ىك ٍ
لمرجؿ  :ىك ٍ
)كٍو ىكا ك
ؽ) كهي تعجب)))ِ) كةاؿ ك ع ودة )) :كمجازه  :لـ
ىف المكلى ىو ٍ يسطي ل
الرٍز ى
ى

)ُ ) كتاب سو كول ِ. ُٓٔ/
)ِ ) معايي الورف ِ.َِْ-َِّ/
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تر كف ا﵀ و سط الرزؽ)) )ُ) كةاؿ ايخعش )) :المعسركف وعسركياا  :لـ تر
)ِ)
))كو ك
كاف  :ةد اختيًمؼ فواا  ،فواؿ الكسائي :
كف ا﵀)) كةاؿ ا ف ةتو ض ٍ :
)كٍو ىكا ك
ؽ لً ىمف ىو ى اّ)
ىف المكلى ىو ٍ يسطي ل
الرٍز ى
معياها  :لـ ىتر  ،ةاؿ ا﵀ تعال  :ى
ً
ً
كف) ورود  :لـ ىتر  ،كركل ع د الرزاؽ عف
)كٍو ىكاىكيلي ج يو ٍعم ي اٍل ىكاف ير ى
كةاؿ  :ى
معمر عف ةتادة ةاؿ  :ىكٍو ىكا ك
ىف  :ىكج وعمـ كف ا﵀ و سط الرزؽ لمف و اّ ،

م  ،ذـ ت تدئ
كهذا اهد لوكؿ الكسائي  ،كذكر الخموؿ كياا معصكلض  :ىك ٍ
كاف ا﵀  ،كةاؿ ا ف ع اس في ركاوض ي صال هي  :ك
فتوكؿ  :ك
كاف ا﵀
م صمض في الكّـ ،
و سط الرزؽ لمف و اّ كاكيل ج وعم الكافركف  ،كةاؿ  :ىك ٍ
كهذا اهد لوكؿ الخموؿ  ،كمما ودؿ عم كياا ) ك
كاف) كياا ةد تيخعكؼ كما
تيخعكؼ كاف ةاؿ ال اعر :

إر
كمف وعتور وعش عوش ل
ىكوكاف مف وكف لل ي ى ه
ب هو ٍة ى ي
ب ى
كةاؿ عإاـ  :كوكاف  ،م  :رةمض مغض ًة ٍم ىور)) )ّ)كذكر الط رم كف ةكلل
)كٍو ىكا ك
ىف المكلى) عيد المعسروف هك معي  :لـ تر كيل  ،ك ج ترل يكل
تعال  :ى
 ،ك لـ وعمـ كف ا﵀  ،ىك ج وعمـ يكل )ْ) ))فتاكوؿ الكّـ  :ك ص الذوف تمكيكا
مكاف ةاركف كمكإعل مف الديوا ووكلكف ل كما عاويكا ما ة ٌؿ ا﵀ ل مف يومتل :
لـ تر وا هذا كف ا﵀ و سط الرزؽ لمف و اّ مف ع اده فوكسلع عمول ج لعإؿ

ميزلتل عيده  ،كج لكرامتل عمول كما كاف سط مف ذلؾ لواركف ج لعإمل كج
)كىو ٍوًد ير) ووكؿ  :كوإوؽ عم مف و اّ ج لاكايل كج لسخطل
لك ارمتل عمول ى

)ُ ) مجاز الورف ص َِٗ.
)ِ ) معايي الورف ص ِٓٔ
)ّ ) تاكوؿ م كؿ الورف ص ُِٖ .
)ْ ) جامع ال واف َِ. َُْ-ُّٗ/
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)ُ)
)كٍو ىكا ك
ىف المكلى) ذّذض ةكاؿ  :ةدها
عممل)) ))كةاؿ ك سعود السورافي  :في ى
م) كممض تىىي حدـ ووكلاا المتيدـ عيد ظاار
)ك ٍ
ةكؿ الخموؿ الذم ذكرياه تككف ى
)كٍو ىكا ك
ؽ لً ىمف
ىف المكلى ىو ٍ يسطي ل
الرٍز ى
يدمل  ،كووكلاا الميدـ لغوره كالميلل لل  ،كمعي ى
ىو ى اّ ًم ٍف ًع ى ًاد ًه ىكىو ٍوًدر) عكاف كاف لعظل لعظ الت ول فمعياه التةووؽ ةاؿ
ال اعر :

كص

ك
كاف ايرض لوس اا ه اـ
عر
طف مكض مو ًا

كمعياه  :ايرض لوس اا ه اـ ؛ ييكل مات  ،كهذا مف مراذول  ،كالوكؿ

م) ذـ عدها ك
)كاف)
الذايي ةكؿ العراّ  ...ك ٌ
)ك ٍ
اةتج ٌ
العراّ عم مف ةاؿ هي ى
ك
)كاف) مف
اكياا يكت ت مكصكلض غور معصكلض  ،كالةجض لمخموؿ في فصؿ

م) عكاف كايت مكصكلض في الخط كيل يكتب في المصةؼ مكصكنج كةول ف
)ك ٍ
ى
اعمى يمكٍا ىكي ىما ىغيً ٍمتيـ لمف ى ٍي وّ فىا ك
ىف لًمٌ ًل
)ك ٍ
يوكتب معصكنج كوكلل تعال  :ى
يخ يم ىسلي){اييعاؿ  }ُْ :ما  :معي الذم كةول ف يوكتب معصكنج ) كف ما
)ِ)
ىغيً ٍمتي ٍـ) ك يكت ت في المصةؼ مكصكلض))
فالودام مف هؿ المغض كالتعسور كما روت لـ و ر ةدهـ ل معي

التعموؿ  ،ؿ ذكركا كف الكاؼ لمت ول كالمراد مف هذا الت ول التةووؽ

م)  :ةرؼ تي ول معياها التي ول عم
كةاؿ المالوي )) :اعمـ كف ) ىك ٍ
الزجر  ،كما كف معياها التي ول عم الةض  ،كهي تواؿ لمرجكع عف المكركه

كالمةذكر  ،كذلؾ ذا يك ًجد رجؿ ح
ةدا وكةعل في مكركه ك وتمعل ك واخذ
وسب ن
كل
مالل ك يو ل
م  ،كمعياها تي ٍ
عرض ل ل يّ مف ذلؾ فوواؿ لذلؾ الرجؿ  :ىك ٍ

ازدجر عف فعمؾ  ،كوجكز ف تكصؿ اا كاؼ الخطاب كوؾ  ،كةوؿ في
ك ٍ
ً
ً
الرٍز ى ً
)كٍو ىكا ك
كف)
ىف المكلى ىو ٍ يسطي ل
)كٍو ىكاىكيلي ج يو ٍعم ي اٍل ىكاف ير ى
ؽ ل ىمف ىو ى اّ) ى
ةكلل تعال  :ى
)ُ ) جامع ال واف َِ. ُِْ/
)ِ ) رح كتاب سو كول ِ.ُْٖ/
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ك
ك)كاف) ةرؼ ت ول عاممض))
م) لمعي التي ول كما ذكريا ،
)ك ٍ
كياا ى
م) كةدها  ،كالكاؼ لمت ول ،
)ك ٍ
المرادم )) :كعيد الخموؿ كسو كول كف ى
) ُ)

كةاؿ

ك
))ك)كاف) لمتةووؽ
كاختّؼ الويٌراّ في الكةؼ م اكر)) )ِ)كةاؿ ا ف ه اـ :
كما ةاؿ :
كاكييي ةوف ي لمي ج تكمميي يمتىو هكـ و تاي ما لوس مكجكدا
)ّ)
م  :كييي ةوف يمسي عم هذه الةالض))

)كو ك
كاف) كةد جاز فواا معاف
كوؼ وص ٌ تعووف معي التعموؿ لكاؼ ٍ
ذايوا لاا ،
كذورة ؟! ككوؼ وص ٌ ف يعولف لمكاؼ معي التعموؿ كيجعمل معي
ن
كةد جاز لاا الودر يعسل ف تككف معي الت ول؟ فايىكل في كؿ مكإع
ايصمي لمةرؼ ما داـ ةد جاز معياه  ،كالزوادة كالتعموؿ

ف يوؤخذ المعي
معيواف مختمواف ةت تمةظ في كّـ اليةاة ما وؤكد هذه الةوووض  ،فود ذكر

المالوي كف الكاؼ الجارة ف لـ ترد زائدة فإكياا ))ج تككف ٌج لمت ول))
كصرح المرادم كف المعي
ك

ايكؿ لمكاؼ الجارة هك))الت ول  ...كلـ وذ ت

كذرهـ لاا غور هذا المعي ))

ذلؾ ةكـ كيعاه ايكذركف))

)ْ )

)ٔ)

)ٓ)

كةاؿ ا ف ه اـ في معي التعموؿ )) :ك ذ ت

فالكاؼ الجارة لوست مف الةركؼ الم تركض  ،كلـ ترد ٌج لمت ول .

)ُ ) رصؼ الم ايي ص َْٓ.
)ِ ) الجي الدايي ص ّّٓ .
)ّ ) مغيي الم وب ِ. ّٔٗ/
)ْ ) رصؼ الم ايي ص ِِٕ .
)ٓ ) الجي الدايي ص ص ْٖ.
)ٔ ) مغيي الم وب ُ. ُٕٔ/
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كف ل ك
ػ)كاف) ر عض معاف هي  :الت ول ،

كأف  :ذكر اليةاة
ٌِِ -
كالتةووؽ  ،كال ؾ  ،كالتوروب)ُ) كلـ وست ادكا لاذه المعايي

كمع ذلؾ فود رجعاا المرادم جموعاا ل

ك
)كاف) ر عض :

كاهد ةريوض ،

الت ول فواؿ )) :كجممض معايي

ايكؿ  :الت ول  ،كلـ وذ ت كذر ال صرووف غوره  ،كةؿ ا ف مالؾ :

هي لمت ول المؤكدة  ،ك
ودا كاجسد فودمت الكاؼ كفتةت
فإف ايصؿ  :كف ز ن
اةدا مدلكنج ل عم الت ول كالتككود .
) كف) كصار الةرفاف ةرفنا ك ن
الذايي  :التةووؽ  ،ذهب الككفوكف كالزجاجي ل

يكاا ةد تككف

لمتةووؽ دكف ت ول  ،كجعمكا ميل عمر ف ي ر وعض :

مكجكدا
ذك ً ٍغ ىوض و تاي ما لوس
كاكييي ةوف يمسي ج تكمميي
ن
كركد ك
وإا وكؿ ال اعر :
اف الت ول فول ولف ادي تا حمؿ  ،كاستدلكا ن
ي
ك
اـ
طف مكض يمو ًع ًار
فاص
ي
كاف ايرض لوس اا ه ي
اف المعي  :كف طف مكض كاف ةول ٌج وو عر ؛ ك
كيجوب ك
اما في
يف ه ن
عر صارت رإل كاكياا لوس اا
رإل  ،كهك ةائـ مواـ الغوث  ،فمما اة ك
ه اـ  ،فاي لمت ول

)ظييت) ذهب ل ذلؾ الككفوكف
الذالث  :ف تككف لم ؾ  ،ميزلض
ي
جامدا كايت لمت ول  ،عكاف كاف م توًا
اسما
ن
كالزجاجي  ،ةالكا ف كاف خ رها ن

)ظييت) عكال هذا ذهب ا ف الطراكة كا ف السود  ،ةاؿ
كايت لم ؾ ميزلض
ي
لمظف كالةس اف
فعّ ك جممض ك صعض فاي
ا ف السود  :ذا كاف خ رها ن
ٌ
ك
ك
ك
ودا ةائـ  ،كالصةو
ودا كه ةائـ ،
ودا ةاـ ،
يةك :
ككاف ز ن
ككاف ز ن
كاف ز ن
كياا لمت ول  ،فإذا ةمت  :ك
ودا  ،كهك غور
ودا ةائـ  ،كيت ةد
ات ز ن
كاف ز ن
ى

ةائما  ،كال يّ يو ى كل في ةالض ما  ،ل في ةالض يخرل  ،كةوؿ :
ةائـ  ،ل
ن
) ُ) ويظر  :الجي الدايي ص َٕٓ ْٕٓ-كمغيي الم وب ُُِٗ-ُُٗ/كال رهاف ص
ٖٖٓ كا تواف ص ِٖٓ كالكموات ص ّْٔ كالزوادة كا ةساف ٖ. ُِٕ/
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ك
كاف هوئضى زود هوئضي ةائـ  ،فةذؼ ةالل ك عمي  ،ةاؿ عإاـ  :كالتكجول

ايكؿ ظار .

ال ار ع  :التوروب  ،هذا مذهب الككفووف  ،ذه كا ل

كف ك
)كاف) تككف

ككايؾ العرح ت  ،كةكؿ
لمتوروب  ،كذلؾ في يةك  :كاكيؾ ال تاّ مو ؿ ٌ ،
الةسف ال صرم  :كاكيؾ الديوا لـ تكف  ،ككاكيؾ ا خرة لـ تزؿ  ،كالمعي
عم

توروب ة اؿ ال تاّ  ،عكاتواف العرج  ،كزكاؿ الديوا  ،ككجكد ا خرة ،

كف

كالصةو كف ك
المذيؿ عم
)كاف) في هذا كمٌل لمت ول  ،ك
كخرج العارسي هذه ي
الكاؼ في )كاكيؾ) لمخطاب  ،كال اّ زائدة  ،كال تاّ كالعرج كالديوا كا خرة اسـ

)كاف) كالتودور  :ك
ك
كخرجل عإاـ عم
كاف ال تاّ مو ؿ  ،ككذا في ال كاةي ،
ك

ك
ةذؼ مإاؼ  ،كالتودور  :ك
ككاف زمايؾ العرج
كاف زمايؾ ال تاّ مو ؿ ،
ك
)كاف) ك)لـ تكف) خ رها ،
كف الكاؼ اسـ

تاكؿ ةكؿ الةسف عم
ت ،ي
كو ٌ
ك) الديوا) متعمؽ الخ ر  ،كالتودور  :كاكيؾ لـ تكف الديوا  ،كالإمور في
)تكف) لممخاطب ك)تكف) تامض  ،كوةتمؿ ف تككف ياةصض  ،كالت ول في

كخرج عإاـ ةكؿ الةسف عم
الةوووض لمةالوف  ...ك

كف الكاؼ اسـ ك
)كاف)

كالمجركر هك الخ ر  ،كالجممض عده ةاؿ  ،عكاف لـ وستغف الكّـ عياا ؛ ك
يف
مف العإّت ما جوتـ الكّـ ٌج ل  ،كوكلل تعال ) :فى ىما لىاي ٍـ ىع ًف التك ٍذ ًك ىرًة
)ُ)
ً
وف){المدذر ))}ْٗ :
يم ٍع ًرإ ى
)كاف) لمت ول في جموع صوغاا  ،ةت ةاؿ :
فود ذ ت المرادم ٌف ٌ
))كلـ وذ ت كذر ال صرووف غوره)) .

(كأف)  :ةاؿ المالوي )) :اعمـ كيل ةد اختمؼ ئمض اليةاة في
َّ
أصؿ

ك
)كاف) هؿ هي ةرؼ مرك ض ك سوطض  ،فذهب الخموؿ ك عض ال صرووف

) ُ) الجي الدايي ص َْٕٕٓٓ-
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المتاخروف ل

كيل مركب  ،كذهب كذرهـ ل

يكل سوط)) )ُ) ،كةاؿ )) :فإذا

فإف ك
ذ تت ال ساطض ك
)كاف) تككف م ددة كتخعؼ)) )ِ).

كما المرادم فذكر كف ككياا مرك ض هك مذهب الخموؿ كسو كول

كايخعش كجماكر ال صرووف كالعراّ  ،ذـ ةاؿ )) :فاصؿ الكّـ عيدهـ  :كف

اما الت ول  ،فعتةت ) ٌف) ك
يف المكسكرة
زن
ودا كايسد  ،ذـ ةدمت الكاؼ اهتم ن
ج ودخؿ عمواا ةرؼ جر)))ّ) كةاؿ )) :كذهب عإاـ ل كف ك
)كاف) سوطض
غور مرك ض)) )ْ).

ك
خععت لـ و طؿ
)كاف) كياا ةد تخعؼ  ،عكاذا
كذكر كف مف ةكاـ
ٍ
فكعا
عمماا  ،كهي تعمؿ اليصب في اسـ ظاهر  ،فإذا جاّ اجسـ عدها مر ن
كايت عاممض في اسـ مإمر

)ٓ )

الم وب )ٔ).

كما جاّ في الجي

الدايي جاّ في مغيي

ك
ودا
ودا) هك
كاف ز ن
كاليةاة وجعمكف ياصب )ز ن
)كاف) في يةك ةكليا ٌ :
)كاف) مرك ض مف ةرفوف  :كاؼ الت ول  ،ك) ٌف) داة
سد  ،كالةوووض ٌف
ه
ٌ
سد  ،كالذم رود
ود ه
كصؿ اا إافض كاؼ الت ول ل الجممض اجسموض  :ز ه
تي ٌ

ٍف ذكره في هذه الوإوض كييا لك دركيا الغرض ايساسي لػ) ف) المعتكةض
الامزة  ،مذومض كايت ـ مخععض  ،كهك كياا ما استعممت ٌج لغرض الكصؿ ،
لما كاف ذمض داع ل هذا التاكوؿ ال عود كاجختّؼ الك ور وف ئمض اليةاة ،

فكاؼ ك
فتجره ٌ ،ج كف
)كاف) هي يعساا كاؼ الت ول التي تدخؿ عم المعرد ٌ
) ُ) رصؼ الم ايي  :ص ِْٖ .
) ِ) رصؼ الم ايي . ِٖٓ :

) ّ) الجي الدايي  :ص ٖٔٓ .
) ْ) الجي الدايي  :ص ٗٔٓ .
) ٓ) الجي الدايي . ٕٓٓ- ْٕٓ :
) ٔ) ويظر . ُُٗ/ُ :
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العرب كايكا وستعويكف اداة الكصؿ ) ف) ك) كف) عيد إافض هذه الكاؼ ل

الجممض  ،ف ك
ػ)كاف) لوست سوطض  ،كما كياا لوست مرك ض التاكوؿ الذم ذكركه
 ،كيصب اجسـ عدها جاّ مف ت دود يكف ) ٌف) فتككف ) ف) مخععض داة
كصؿ  ،كتككف م ددة داة كصؿ كتككود  ،ف ك
ػ)كاف) عيد اليةاة كممض كاةدة

ك
)كاف) ةرؼ ت ول كتككود ،
سد  ،عيدهـ :
ودا ه
كاف ز ن
فوككف عراب ٌ :
)كاف) مرك ض مف
سد) خ رها  ،كالةوووض ٌف
ودا) اسماا ميصكب  ،ك) ه
ك)ز ن
ٌ
جر كت ول  ،ك :كف  :ةرؼ
ةرفوف  ،كوككف ا عراب  :الكاؼ  :ةرؼ ٍّ
سد) خ ر ) كف) مرفكع
ودا  :اسـ ) كف) ميصكب  ،ك  ) :ه
كصؿ كتككود  ،ك  :ز ن
الجر
سد  ،في مة ٌؿ ٍّ
ودا ه
 ،كجممض كف كمعمكلواا  :كف ز ن
جر  ،كاؼ ٌ
ِّ-ال ـ المكسكرة  :ذكر اليةاة لً كّـ المكسكرة معايي كذورة في

المغض كالورف الكروـ كالمعايي التي است ادكا لاا

كاهد ةريوض  :اجختصاص

 ،كالتخصوص  ،كاجستةواؽ  ،كالكجوض  ،كالممؾ  ،كالتمموؾ  ،ك ل التمموؾ ،

ك معي
ك معي

ك معي

)في)

) ل ) كالتعموؿ  ،كالت ووف  ،كالصوركرة  ،كالت مو ، ،ك معي
)عف) ك معي )عيد) ك معي ) عد) ك معي ً
)مف) ك معي )عم )
الجةكد  ،ك معي

) ف)  ،كالتعدوض  ،كزائدة  ،كجـ الطمب)ُ) كفوما

واتي دراسض ل كاهد هذا المعايي الكاردة في كتاب ا﵀ :

ُ-اجختصاص ك اليسب  :كمعياها كياا تد ٌؿ عم
كالذايي يس ض اعت ار متعمول كوكلل تعال  ً) :كف لىلي ىنا ى ٍو نخا ىك ً نورا){وكسؼ :
اف لىلي ً ٍخ ىكةه){اليساّ }ُُ :
ٖٕ} كةكلل تعال ) :فىًإف ىك ى
كف وف ايكؿ

) ُ) ويظر  :ايزهوض ص ِٖٗ ََّ-كرصؼ الم ايي ِّٗ ِّٖ-كالجي الدايي  :ص
ٓٗ ُِّ-كمغيي الم وب ُ ِّٔ-َِٕ/كال رهاف ص ٖٖٔ ّٖٕ-ك صائر ذكم
التمووز ْ ُِْ-َْٖ/كا تواف ص ُِٔ ِِٔ-كهمع الاكامع ِْٓٔ-ُْٓ/

كالزوادة كا ةساف ُّٖٖ-ُّْ/
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ت ىي ٍع ىساىا
ام ىرىةن حم ٍؤ ًم ىيضن ًف ىك ىه ى ٍ
)ك ٍ
ِ-التخصوص  :كوكلل تعال  :ى
الةمد
لًمكي ً لي){ايةزاب  }َٓ :ةاؿ ا ف فارس )) :كتككف لمتخصوص  ،يةك :
ي
﵀  ،كفي الكّـ  :العصاةض لوروش  ،كالص اةض ل يي ها ـ))

الجماؿ :

)ُ )

وعيي

ً
ّ-اجستةواؽ  :كوكلل تعال ) :اٍل ىة ٍم يد لمٌ ًل ىر ل
وف){العاتةض :
ب اٍل ىعالىم ى
ل ً
وف){المطععوف  }ُ :كةكلل تعال ) :لاي ٍـ ًفي ال حد ٍي ىوا
)كٍو هؿ ٍم يمطىعلع ى
ِ} كةكلل تعال ى
ًخ ٍزم كلىاـ ًفي ا ًخ ًرة ع ىذ ه ً
وـ){ال ورة  }ُُْ :فمعي اجستةواؽ لـ وجح
ى ى
اب ىعظ ه
ه ى يٍ
مف مدلكؿ الّـ  ،ؿ جاّ مما وستةول المجركر اا مف المدح ك الذـ
كالعذاب

ًك ً
ايم ير ًمف ةىٍ يؿ ىك ًمف ى ٍع يد){الركـ }ْ :
ْ-الكجوض  :كوكلل تعال ) :لمل ٍ
كالكجوض مف لكازـ معي الممؾ كاجختصاص
ٓ-الممؾ  :كوكلل تعال ) :لكل ما ًفي السكماك ً
ات ىك ىما ًفي
ي ى
ىى
اي ٍىر ً
ض){ال ورة  }ِٓٓ :كالممؾ هك المعي العاـ لً كّـ  ،كةاؿ الم رد  :كالّـ
التي تسم جـ الممؾ يةك  :هذا لع د ا﵀ كلؾ  ،تككف مكسكرة مع الظاهر ،

كمعتكةض مع المإمر))

)ِ)

ً
ً
اف
)كىك ىه ٍ ىيا لىايـ لمف كر ٍة ىمت ىيا ىك ىج ىعٍم ىيا لىاي ٍـ ل ىس ى
ٔ-التمموؾ  :كوكلل تعال  :ى
ً
ص ٍد و
ل
وإا مف فعؿ الا ض كالجعؿ .
ؽ ىعمًوًا){مروـ  }َٓ :كمعي التمموؾ
متات ن
)كالمٌلي ىج ىع ىؿ لى يكـ لم ٍف ىيعي ًس يك ٍـ
ٕ -ل التمموؾ  :كوكلل تعال  :ى
كع كد وانا
وإا مف فعؿ الجعؿ  ،ي
اجا){اليةؿ  }ِٕ :كهذا المعي جاّ ن
ٍىزىك ن
التمموؾ  ،ك
يف ايزكاج ج يوممككف كما تيممؾ ايمكاؿ كاييعاـ
فالّـ في كاهد هذه المعايي الس عض ج ٌد مف ف تككف مكإكعض

لمعي  ،كهك معي ج ومكف التع ور عيل معظ وككف معي هذا المعظ ومذؿ
) ُ) الصاة ي في فول المغض ص ٕٓ.

) ِ) الموتإب المجمد ايكؿ ص َٖ .
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المعي الةوووي لً ٌّـ عويل  ،ك
يف المعظ ك الةرؼ ج وطا ؽ معياه ٌج المعظ

يعسل ك الةرؼ يعسل  ،فتككف جموع المعايي التي تواؿ فول  ،هي معايي

مرادفض لل ج مطا وض  ،كالمعايي الس عض المذككرة  ،كلاذا جاّت هذه المعايي
مترادفض  ،م  :غور مت اويض وجمعاا معي عاـ كاةد كمرادفض لً ٌّـ  ،فموس

كاةد مياا ومذؿ معي الّـ يعسل ؿ المعي الوروب مياا  ،فاي كاةدة مف

هذه الجاض ؛ كوكعي اختوار ةر اا لمعياها كاجستغياّ ل عف ال ووض ؛ لذلؾ
)ُ)

ةالكا  :كف اجختصاص صؿ معايواا

كةالكا  :كف اجستةواؽ ))هك معياها

العاـ ؛ يكيل ج وعارةاا)) )ِ) كةاؿ المرادم في المعي الخامس معي الممؾ :
))كةد جعمل عإاـ صؿ معايواا  ،كالظاهر كف صؿ معايواا اجختصاص
 ،ك كما الممؾ فاك يكع مف يكاع اجختصاص  ،كهك ةكل يكاعل  ،ككذلؾ

اجستةواؽ ؛ ك
يف مف استةؽ نوئا فود ةصؿ لل ل يكع اختصاص)))ّ)كةاؿ
ا ف ه اـ )) :ك عإاـ وستغيي ذكر اجختصاص عف ذكر المعيووف

ا خروف )وعيي اجستةواؽ كالممؾ) كومذؿ لل ايمذمض المذككرة كيةكها ،

توموّ لّ تراؾ  ،ك كيل ذا ةوؿ  :الماؿ لزود  ،لزـ الوكؿ اكياا
كورجةل كف فول ن
ئّ ومزـ استعماؿ الم ترؾ في
لّختصاص مع ككف زود ةا نّ لمممؾ ؛ لً ٌ
)ْ)
عماا ل الّـ
معيوول دفعض  ،ك كذرهـ وميعل)) ك رل كف ةرب المعايي ك ٌ
هك اجختصاص كالممؾ  ،كهذا هك الكجل ايكؿ مف كجل الّـ .

اه ٍـ ًلى
)ك ىه ىد ٍو ىي ي
ٖ -ف تككف معي ) ل )  :كوكلل تعال تعال  :ى
صر و
ً
اط حم ٍستىًو ووـ){اييعاـ  }ٖٕ :ةاؿ المالوي  )) :ف تككف معي ) ل ) كذلؾ
ى
ةواس ك
يف ) ل ) وورب معياها مف معي الّـ  ،ككذلؾ لعظاا  ،ج ترل
) ُ) ويظر  :الجي الدايي ص ٔٗ .
) ِ) الجي الدايي ص ٔٗ .
) ّ) الجي الدايي ص ٔٗ .

) ْ) مغيي الم وب ُ.َِٗ-َِٖ/
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)كةىاليكٍا اٍل ىة ٍم يد لًمٌ ًل الكًذم ىه ىد ىايا لًاىػ ىذا){ايعراؼ  }ّْ :ك)هدل) وتعدل
ةكلل  :ى
صر و
ً
اط حم ٍستىًو ووـ){اييعاـ }ٖٕ :
اه ٍـ ًلى
)ك ىه ىد ٍو ىي ي
ى
ػ) ل ) كما ةاؿ تعال  :ى
فالاداوض في المعي كصمت المادم ل الصراط المستووـ  ،كالكصمض مكجكدة
في معي ) ل ) كالّـ  ،كهي مكجكدة فواما ةوذما كايا  ،عكاف كاف وياما
فرؽ مف ةوث كف ) ل ) جيتااّ الغاوض كالّـ عاروض عياا  ،فالّـ ةرب
ل

) ل ) مف غورها  ،فمذلؾ ةميا  :كف دخكؿ كؿ

كمعي
الةركؼ لعظنا
ن
كاةدة مياما في مكإع ايخرل  ،ج ترل كف ةكلل تعال ) :فى ٍادفى يعكٍا ًلى ٍو ًا ٍـ
ٍىم ىكالىاي ٍـ){اليساّ  }ٔ :ك  :ادفعكا لاـ  ،وتوار اف  ،فاستعمؿ ةداهما في
حؾ ًلى
)ك ٍىك ىة ىر ى
مكإع ايخرل  ،كما يذكر  ،كميل ن
وإا ةكلل تعال  :ى
الكي ٍة ًؿ){اليةؿ  }ٖٔ :كةاؿ في مكإع خر ً ) :ا ك
ؾ ٍىك ىة لىاىا){الزلزلض :
ىف ىرك ى
ٓ})) )ُ ) كةاؿ الزرك ي ً ))) :ا ك
كؾ ٍىك ىة
ىف ىر ى
حؾ ًلى الكي ٍة ًؿ){اليةؿ  }ٖٔ :كةاؿ )) :ك معي ) ل ) كوكلل
)ك ٍىك ىة ىر ى
ى
ىج وؿ حم ىس ًم ){الرعد  }ِ :دلوؿ
)ك ىس كخ ىر ال ك ٍم ىس ىكاٍلوى ىم ىر يك اؿ ىو ٍج ًرم ي ى
تعال  :ى
)ِ)
ىج وؿ حم ىسػ ًم ){ راهوـ }َُ :
)كيو ىؤ لخ ىريك ٍـ ًلى ى
ةكلل تعال  :ى
كهذه ةإوض مامض ج ًدا وكياا المالوي كف تياكب الةركؼ لـ وكف ك
يف
لىاىا){الزلزلض  }ٓ :دلوؿ :

عإاا ةد وجيّ معي عض  ،عكاكيما جاز ف توع عإاا مكاف عض في
مكاإع لتوارب معايواا  ،فوظف الإعوؼ العمـ المغض كياا معياها  ،كما

ةاؿ الزجاج  ،كما وكف ةوووض خرل كياا عكاف توار ت معايواا ف وياا فركؽ ،
ةصدا ؛ لذلؾ ج وجكز ف
ك كف الورف الكروـ راع هذه العركؽ كةصدها
ن

ةرفيا المعي المراد  ،ةاؿ الخطوب
يجعؿ عإاا معي عض  ،عكا ٌج فود ٌ
ا سكافي )) :ةكلل تعال ) :ىلى ٍـ تىىر ك
ىف المكلى يوكلً يج المكٍو ىؿ ًفي الكياى ًار ىكيوكلً يج
الكياار ًفي المكٍو ًؿ كس كخر ال ك مس كاٍلوىمر يك اؿ و ٍج ًرم ًلى ىج وؿ حمس ًم ك ك ك
ىف الملى
ى
ى
ى
ٍ ى ى ىى
ىى ى
ىى
ى

) ُ) رصؼ الم ايي ص ِٕٗ.ِٖٗ-
) ِ) ويظر  :ال رهاف ص ٖٗٔ .
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ؽ السكماك ً
ات
)خمى ى
كف ىخ ً هور){لوماف  }ِٗ :كةاؿ في سكرة الزمر  :ى
ً ىما تى ٍع ىممي ى
ىى
ض ًاٍل ىة ل
ؽ يو ىك لكير المكٍو ىؿ ىعمى الكياى ًار ىكيو ىك لكير الكياى ىار ىعمى المكٍو ًؿ ىك ىس كخ ىر
اير ى
ىك ٍ
جج وؿ يم ىس ًم ىج يه ىك اٍل ىع ًز يوز اٍل ىغعك يار){الزمر }ٓ :
ال ك ٍم ىس ىكاٍلوى ىم ىر يك اؿ ىو ٍج ًرم ى
ىج وؿ
لمسائؿ ف وساؿ عف اختصاص ما في سكرة لوماف وكلل ) يك اؿ ىو ٍج ًرم ًلى ى
حم ىس ًم ) كما سكاه كيما وجرم يجؿ مسم  ،كالجكاب ف وواؿ  :كف معي
ىج وؿ)
جج وؿ يم ىس ًم ) وجرم ل مكغ جؿ مسم  ،كةكلل ) ىو ٍج ًرم ًلى ى
)و ٍج ًرم ى
ةكلل ى
معياه  :ج وزاؿ جارنوا ةت ويتاي ل خر كةت جرول المسم لل  ،عكاكيما
ص ما في سكرة لوماف ػ) ل ) التي لّيتااّ  ،كالّـ تؤدم يةك معياها ؛
ىخ ك
كف جرواا ل مكغ ايجؿ المسم ؛ ك
يف ا وات التي تكتيعاا
يكياا تد ٌؿ عم

وات مي اض عم اليااوض كالة ر كا عادة فو ماا  ) :كما ىخٍموي يك ٍـ ىكج ى ٍعذي يك ٍـ ًج
ً
ك ً
ىك ىي ٍع و ً و
اس
س ىكاة ىدة ً كف الملى ىسموعه ىص هور){لوماف  }ِٖ :ك عدها  :ى
)وا ىوحاىا الكي ي
كد يه ىك ىج واز ىعف ىك ًالًد ًه
اخ ى ٍكا ىو ٍك نما ج ىو ٍج ًزم ىكالً هد ىعف ىكلىًد ًه ىكج ىم ٍكلي ه
اتكويكا ىرك يك ٍـ ىك ٍ
ى ٍونئا){لوماف  }ّّ :فكاف المعي  :كؿ وجرم ل ذلؾ الكةت  ،كهك الكةت

الذم تي ىك ككر فول ال مس كتيكدر فول اليجكـ  ،كما خ ر ا﵀ تعال  ،كسائر
المكاإع التي ذكرت فواا الّـ كيما هي في ا خ ار عف ا تداّ الخمؽ كهك
ؽ الس ً
ض ًاٍل ىة ل
ؽ يو ىك لكير المكٍو ىؿ ىعمى الكياى ًار ىكيو ىك لكير
ةكلل تعال  :ى
اير ى
كم ىاكات ىك ٍ
)خمى ى ى
ك
جج وؿ يم ىس ًم ىج يه ىك
الكياى ىار ىعمى المٍو ًؿ ىك ىس كخ ىر ال ك ٍم ىس ىكاٍلوى ىم ىر يك اؿ ىو ٍج ًرم ى
سكً
ك
و
اة ىد وة ذيكـ ىج ىع ىؿ ًم ٍياىا ىزٍك ىجاىا ىكى){الزمر }ٔ-ٓ :
اٍل ىع ًز يوز اٍل ىغع يار ىخمىوى يكـ لمف كي ٍع ى
فا وات التي تكتيعاا في ذكر ا تداّ خمؽ السماكات كايرض  ،كا تداّ جرم

الككاكب  ،كهي ذ ذاؾ تجرم ل مكغ الغاوض  ،ككذلؾ ةكلل في سكرة المّئكض

)ك ىما ىو ٍستىًكم
كيما هك في ذكر اليعـ التي د اا في ال ر كال ةر ذ ووكؿ  :ى
ً
ب فير ه ً
اٍل ى ٍة ىر ً
كف لى ٍة نما
يج ه
ات ىسائ،ه ى ىاريلي ىك ىه ىذا مٍم ه ى
اج ىك ًمف يك ٍّؿ تىٍا يكمي ى
اف ىه ىذا ىع ٍذ ه ى
ول مك ً
ًً
إمً ًل
ى
اخ ىر لًتىٍ تى يغكا ًمف فى ٍ
كف ًةٍم ىوضن تىٍم ى يس ى
ط ًروًا ىكتى ٍستى ٍخ ًريج ى
كياىا ىكتىىرل اٍل يعٍم ىؾ ف ى ى
ك
كف {ُِ} يوكلً يج المكٍو ىؿ ًفي الكياى ًار ىكيوكلً يج اليكاى ىار ًفي المكٍو ًؿ ىك ىس كخ ىر
ىكلى ىعم يك ٍـ تى ٍ يك ير ى
1588

ال ك مس كاٍلوىمر يك اؿ و ٍج ًرم جج وؿ حمس ًم ىذلً يكـ المكل رح يكـ لىل اٍلمٍم ي كً
كف
ى
ى
وف تى ٍد يع ى
ؾ ىكالذ ى
ى
ٍ ى ى ىى
ي يى ٍ ي ي
ً
ً
ً
ط ًم و
ور){فاطر  }ُّ-ُِ :فاختص ما عيد ذكر
كف ًمف ًة ٍ
مف يدكيًل ىما ىو ٍمم يك ى
اليااوض ةرفاا  ،كاختص ما عيد اج تداّ الةرؼ الداؿ عم العمض التي ووع

الععؿ مف جماا))

)ُ)

فالّـ ج تجيّ معي ) ل ) عكايما تجيّ مذماا جيتااّ الغاوض ٌ ،ج
معا مع
كف الغاوض التي تعودها الّـ غور التي تعودها ) ل ) لذلؾ استيعمّ ن

الععؿ يعسل  ،كهذا ما ٌويتل في ةرؼ الّـ  ،الةرؼ ال ار ع ،
كهػػذا هػػك الكجػػل الذػػايي لًػ ٌػّـ مػػع العػػرؽ المػػذككر وياػػا ك ػػوف ) ل ػ )
فػػالّـ تجػػيّ جيتاػػاّ الغاوػػض الورو ػػض التػػي ةػػد تصػػؿ ل ػ درجػػض اتصػػاؿ زمػػف

المجركر زمف عاممل ك مكايل  ،لذلؾ ظي كف كياا تجيّ معي )في) ك )عيد)

ك ) عػػد) كمػػا سػػواتي  ،كةػػد يوعكػػر اػػا عػػف ال عوػػد  ،ذا كػػاف ةرونػػا فػػي يظػػر
عودا .
الوائؿ  ،ك عار المخاطب ورب ما وظيل ن
ش {ُ} ً ً
ً
وّؼ ةيىرٍو و
وّف ًا ٍـ ًر ٍةمىضى ال ل تىاّ
ٗ-التعموؿ  :كوكلل تعال ) :
كو ً
ؼ {ِ} ىفٍم ىو ٍعي يدكا ىر ك
ب ىه ىذا اٍل ى ٍو ًت){ةروش  }ّ-ُ :كةكلل تعال  :ى ع
ىكالص ٍ
)كًاكيلي
لً ية ل
ود){العادوات  }ٖ :كالمعي  :مف جؿ ةب الماؿ ل خوؿ ،
ب اٍل ىخ ٍو ًر لى ى ًد ه
كةكلل تعال ) :س ٍو ىياه لً مىود كمو و
ىيزٍل ىيا ً ًل اٍل ىماّ){ايعراؼ  )ٕٓ :ةاؿ
لت فىا ى
ي ي ى
ىيزٍل ىيا ً ًل اٍل ىماّ) هذا ةكؿ
الزرك ي  )) :م  :يجؿ مد مولت  ،دلوؿ ) :فىا ى
)ِ)
الزمخ رم كهك كل مف ةكؿ غوره كياا معي ) ل ))) كةكلل تعال  ) :ىكجى
ً
ل ًً
وما){اليساّ  }َُٓ :م ج تخاصـ الياس يجؿ الخائيوف
تى يكف ٍم ىخآئي ى
وف ىخص ن
 ،كمياا الّـ التي تدخؿ عم الععؿ المإارع فتيص ل  ،كوكلل تعال :
ل ً
لف لًميك ً
اس){اليةؿ  }ْْ :كةكلل تعال ) :لً ىو ٍعمى ىـ ىف ةى ٍد
)ك ى
ىيزٍل ىيا ًلى ٍو ىؾ الذ ٍك ىر لتيىو ى
ى
ىٍ مى يغكا ًرس ً
اجت ىرل ًا ٍـ){الجف  }ِٖ :كهذا هك الكجل الذايي لً ىّـ .
ى
) ُ) درة التيزوؿ ّْٕ.ّٕٓ-
) ِ) ال رهاف ص ٖٗٔ.
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كً
وف ىكعىيركا فىتى ٍع نسا
َُ-الت ووف لمعاعؿ ك المععكؿ  :كوكلل تعال  ) :ىكالذ ى
ك
ىع ىمالىاي ٍـ){مةمد  }ٖ :كجـ الت ووف هي الّـ الكةعض عد سماّ
ىإ كؿ ٍ
لاي ٍـ ىك ى
ايفعاؿ كالمصادر التي ت ااا  ،م ويض لصاةب معياها يةك ةكلل تعال :

ت لى ىؾ){وكسؼ  }ِّ :م  :ة ؿ كتعاؿ ةكؿ لؾ  ،ككذلؾ المعموض
)كةىالى ٍ
ت ىه ٍو ى
ى
ً
ك
ب في تعجب ك تعإوؿ يةك  :ما ك
ية ٍّ
وف
ةب ز ن
)كالذ ى
ودا لعمر كةكلل تعال  :ى
ىمييكٍا ى ى حد يةًا لمٌ ًل){ال ورة }ٔٓ :
كالّـ في ال كاهد المذككرة هي الّـ يعساا التي يجعمت معي
اجختصاص  ،كالت ووف تةصوؿ ةاصؿ ؛ ك
يف الّـ ذا فادت اجختصاص

فود وكيت  ،فوككف الت ووف مف لكازمل  ،ةاؿ السوكطي )) :كالت ووف  :كهي
ةساـ ما و ولف المععكؿ مف العاعؿ اف ووع عد فعؿ تعجب ك اسـ تعإوؿ

ب كي و
مف ية ٍّ
ةمت لعّف  ،فايت
غض  ،توكؿ  :ما ةكيي كما غإيي  ،فإف ى
ةمت  :ل فّف  ،فايمر
فاعؿ الةب كال غض كهك مععكؿ لاما  ،فإف ى
وإا في معي ) ل كي))) )ُ) فكما ويت
العكس  ،ذكره ا ف مالؾ  ،كلوكف ذلؾ ن

الّـ المععكؿ مف العاعؿ  ،ويت ) ل ) العاعؿ مف المععكؿ  ،فاستعممت
كً
وف ىمييكٍا ى ى حد يةًا لمٌ ًل) لوككف المعي كف المؤميوف
))كالذ ى
الّـ في ةكلل  :ى
وة كف ا﵀ د مف ل
ةب هؿ ايكذاف يكذاياـ)ِ) كلك ةوؿ  :ل ا﵀  ،جيعكس

المعي كما جاّ في همع الاكامع

)ّ)

ت لى ىؾ) )) م  :فاة ؿ كتعاؿ))
)كةىالى ٍ
ت ىه ٍو ى
ككذلؾ ةكلل تعال ى
كت فّف لعّف  ،ذا دعاه كصاح
ا ف ةتو ض  )) :م  :هم كـ لؾ وواؿ  :ىهو ى
ل))

)ْ)

كةاؿ

فاعّ مف مععكؿ  ،ك
ت) اسـ فعؿ
كالّـ هيا لـ تستعمؿ لت وك ىف ن
)ه ٍو ى
يف ى

) ُ) همع الاكامع ِ. ِْٓ/
) ِ) ويظر  :زاد المسور ُ.ُْٕ/
) ّ) زاد المسور ْ. ُٓٓ/

) ْ) تعسور غروب الورف ص ُِٓ.
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مر كهك فعؿ جزـ  ،كاستعممت لتعود اجختصاص كف الخطاب مكجل لوؾ ج

ويت كف المراد وكسؼ عمول السّـ مف كاؼ الخطاب ج مف
ل غورؾ  ،ف ٍ
الّـ .
ككذلؾ ةكلل تعال  :كً
ك
ىع ىمالىاي ٍـ)
ىإ كؿ ٍ
وف ىكعىيركا فىتى ٍع نسا لاي ٍـ ىك ى
)كالذ ى
ى
)ُ )
))كالتعس في المغض  :اجيةطاط كالعذكر)) ))كةوؿ  :التعس الاّؾ ،
الكجل))

)ِ )

فالّـ هيا فادت اجختصاص ك

الجر عم
كةوؿ  :التعس ٌ
اجستةواؽ  ،عكاذا فادت الت ووف فود كاف مف المجركر اا ج مياا  ،فمك
فتعسا لكـ  ،لكاف المراد
طب  ،كلك ةوؿ :
فتعسا لؾ  ،لكاف المراد المخا ى
ن
ةوؿ  :ن
المخاط وف  ،لكف ل كما ةاؿ س ةايل ) :فىتى ٍع نسا لكاي ٍـ) عي الذوف كعركا
فمعي الت ووف ج وص ف وككف كجانا لً ٌّـ ؛ يكيل غور موتصر
كف اا الموصكد مف غور
عمواا  ،ؿ العرب لـ وستعممكا الةركؼ ٌج يلو ىو ى
الموصكد  ،ةت عّمات ا عراب الةركؼ كالةركات  ،كوكلل تعال ً) :كي ىما
ك ً ً ًً
ك
كر){فاطر  }ِٖ :فجعمت
ىو ٍخ ى الملى م ٍف ع ىاده اٍل يعمى ىم ي
اّ ً كف الملى ىع ًز هوز ىغعي ه
العتةض عم خر لعظ الجّلض  ،كالإمض عم خر لعظ العمماّ ؛ يلو وكف
الوتةض المععكؿ مف العاعؿ  ،ك الإمض العاعؿ مف المععكؿ ،

وإا جـ العاة ض كجـ المآؿ)) )ّ) كوكلل
ُُ-الصوركرة )) :كتسم
ن
ً
إايـ ًى ٍع و
ىه يػؤجّ ىم كف المٌلي ىعمى ٍو ًاـ لمف
ض لىوويكلكٍا ى
تعال  ) :ىك ىك ىذل ىؾ فىتىكيا ى ٍع ى
ى ٍويًىيا){اييعاـ  }ّٓ :ةاؿ الةم ي )) :ةكلل  :في هذه الّـ كجااف ،
ظارهما  ،كعمول كذر المعر وف كالمعسروف  :كياا جـ )كي) كالتودور  :كمذؿ
ل
امتةايا  ،كالذايي :
تّّ ميا ك ن
ذلؾ العتكف فتيا لووكلكا هذه الموالض ) ىوويكلكٍا) ا ن
كياا جـ الصوركرة  ،م  :العاة ض كوكلل :

) ُ) معايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ٓ.ٕ/
) ِ) الدر المصكف ٗ.ٖٖٔ/

) ّ) الجي الدايي ص ٖٗ كمغيي الم وب ُ. ُِْ/
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كالصةو

لدكا لممكت كا يكا لمخراب

)فكمكـ وصور ل ذهاب)

)ُ)

كياا جـ العمض  ،كهك الذم ذهب لول كذر المعر وف كالمعسروف كما

وإا في ال وت
جاّ في الدر المصكف  ،كهذه العمض ظاهرة ن
كس ىر ىكيا
)كةى ى
كةالكا ن
اؿ يم ى
وإا مجوئاا لمصوركرة في ةكلل تعال  :ى
ت ًفرعكف كمأه ًز ىويضن كىمك ناج ًفي اٍلةو ًاة ال حد ٍيوا ر ىكيا لًو ً
إمحكٍا ىعف
ي
ىى
ًكي ىؾ تىٍو ى ٍ ى ٍ ى ى ى ي
ى ى
ى ٍى
س ًومً ىؾ){وكيس  }ٖٖ :ةاؿ الةم ي )) :ةكلل تعال ) :لًو ً
إمحكٍا) في هذه الّـ
ي
ى
ذّذض كجل  ،ةدها  :كياا جـ العمض  ،كالمعي  :كيؾ توتاـ ما توتاـ عم

س وؿ اجستدراج  ،فكاف ا وتاّ لاذه العمض  ،كالذايي  :كياا جـ الصوركرة
ً
ً
كف لىاي ٍـ ىع يد ًكا
كالعاة ض كوكلل تعال
) :فىاٍلتىوىطىلي يؿ ف ٍرىع ٍك ىف ل ىو يك ى
ىك ىة ىزنيا){الوصص  }ٖ :كةكلل  :لدكا لممكت كا يكا لمخراب  ،كالذالث  :كياا

لمدعاّ عمواـ ذلؾ))

)ِ)

كالصةو كالظاهر كياا لمتعموؿ في ا وتوف كال وت .

ككذلؾ ةالكا مجوئاا لمعاة ض ك الصوركرة كما تودـ في ةكلل تعال :
ً
ً
كف لىاي ٍـ ىع يد ًكا ىك ىة ىزنيا) ةاؿ الزمخ رم )) :الّـ في
)فىاٍلتىوى ى
طلي يؿ ف ٍرىع ٍك ىف ل ىو يك ى
ً
جئتؾ لتكرميي سكاّ
كف) هي جـ )كي) التي معياها التعموؿ كوكلؾ :
ى
)ل ىو يك ى
سكاّ  ،كلكف معي التعموؿ فواا كارد عم طروؽ المجاز دكف الةوووض ؛ ييكل
عدكا كةزنيا  ،كلكف المة ض كالت يي
لـ وكف داعواـ ل اجلتواط ف وككف لاـ ً
 ،غور كف ذلؾ ل كما كاف يتوجض التواطاـ لل كذمرتل  ،ي لل الداعي الذم وععؿ

الععؿ يجمل  ،كهك ا كراـ الذم يتوجض المجيّ  ،كالتادب الذم هك
العاع يؿ
ى
ذمرة الإرب في ةكلؾ  :إر تل لوتادب  ،كتةروره كف هذه الّـ ةكماا ةكـ
ايسد  ،ةوث استعورت لًما يو ل التعموؿ  ،كما وستعار ايسد لًمف و ل

) ُ ) كال وت لعمي ف ي طالب رإي ا﵀ عيل كعجزه  :فكمكـ وصور ل تراب  ،ويظر
الاامش السادس لممةوؽ ْ. ْٕٔ/

) ِ) الدر المصكف ٔ. َِٔ-ِٓٗ/
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ايسد))

)ُ )

كةاؿ الزرك ي )) :كهك ووتإي كياا جـ التعموؿ  ...كيوؿ ا ف

كرؾ عف اي عرم كف كؿ جـ يس ل ا﵀ ل
في ى
دكف التعموؿ ؛ جستةالض الغرض  ،ك ةكؿ  :ما جعمكه لمعاة ض هك راجع لمتعموؿ

فإ كف التواطاـ فإ

يعسل فاي لمعاة ض كالصوركرة

ل عداكتل  ،كذلؾ وكجب صدؽ ا خ ار ككف اجلتواط

لمعداكة ؛ ك
يف ما فإ ل ال يّ وككف عمٌض  ،كلوس مف رطل ف وككف
صادر عمف يي ًسب الععؿ لول لعظنا  ،ؿ جاز ف وككف ذلؾ
نا
يصب العمض

يسب الععؿ لول ىخٍمونا كما توكؿ  :جاّ الغوث خراج ايزهار
اجعا ل مف يو ى
ر ن
 ،كطمعت ال مس يإاج الذمار  ،ك
فإف الععؿ وإاؼ ل ال مس كالغوث
ك
ةدره لةكمتل كجعمل عمض لعداكتل
 ،ككذلؾ التواط ؿ فرعكف مكس
فإف ا﵀ ٌ
فإائل لول كاسطض ةعظل كصوايتل  ،عكالول و ور الزمخ رم  ،التةووؽ كياا

جـ العمض ك كف التعموؿ اا كارد عف طروؽ المجاز دكف الةوووض ؛ يكيل لـ وكف

عدكا  ،ؿ المة ض كالت يي  ،غور كف ذلؾ ل كما
داعواـ ل اجلتواط ككيل لاـ ً
كاف يتوجض التواطاـ لل كذمرتل ي لل الداعي الذم وععؿ العاعؿ يجمل فالّـ
مستعارة لما و ل التعموؿ)) )ِ) كجاّ في ا تواف )) :كةاؿ ك ةواف  :الذم
عدكا  ،كذلؾ عم ةذؼ
عيدم كياا لمتعموؿ ةوووض  ،ك كياـ التوطكه لوككف لاـ ً

مإاؼ تودوره  :لمخافض ف وككف  ،كوكلل تعال
تى ً
إمحكٍا){اليساّ }ُٕٔ :

لف المٌلي لى يك ٍـ ىف
 :ي
)و ىو ي

وت جـ الصوركرة  ،ك  ،جـ العاة ض  ،ك
فود ت وكف كف الّـ التي يس لم ٍ
 ،جـ المآؿ  ،جـ مختموض  ،كالصةو كياا جـ العمض  ،فمعي التعموؿ وجمعاا
ُِ-الت مو : ،كهي الجارة جسـ السامع لوكؿ ك ما في معياه كا ذف
ً
ً
ك ً
ص ٍ نرا){الكاؼ }ٕٓ :
وع ىمعي ى
كوكلل تعال ) :ةىا ىؿ ىلى ٍـ ى يةؿ ل ىؾ كي ىؾ لىف تى ٍستىط ى
اهـ){ايعراؼ  }ّٗ :كالّـ في هذوف
ت يكجى يه ٍـ ي ٍ
)كةىالى ٍ
يخ ىر ي
كةكلل تعال  :ى
) ُ) الك اؼ ّ ُّٖ/كويظر  :الدر المصكف ٖ. َٔٓ/
) ِ) ال رهاف ص ِٕٖ .
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ال اهدوف كيةكهما هي جـ اجختصاص  ،كما الت مو ،فود كاف كما ترل مف

فعؿ الوكؿ ج مف الّـ .

ُّ -ف تك ػػكف معيػ ػ )ف ػػي)  :لك ػػكف ال ػػّـ كم ػػا م ػ كػر تج ػػيّ جيتا ػػاّ

مجاز فوػد ظيػكا كياػا تجػيّ معيػ )فػي)
نا
الغاوض الورو ض ك المتصمض ةوووض ك
ت لً ىة ىوػػاتًي){العجر  }ِْ :م :
)وويػػك يؿ ىوػػا لى ٍوتىيًػػي ةىػ كد ٍم ي
الظرفوػػض  :كوكلػػل تعػػال  :ى
في ةواتي  ،هذا ما ةالكه  ،ككوؼ وص ٌ ف تككف لةواتي معي  :في ةواتي
 ،كالمػراد مػػف الةوػػاة هػػذه هػػي الةوػػاة ))ا خػرة التػػي ج مػػكت فواػػا؟!))

)ُ)

فاػػذه

مت ))يجػػؿ ةوػػاتي
الػػّـ كمػػا ف تكػػكف معيػ العمػػض  ،كالتوػػدور  :وػػا لوتيػػي ةػ كد ي
في ا خرة)) )ِ) ك جيتااّ الغاوض  ،كةد يعلر عف هذه الغاوض الّـ ج ػ) ل )
مجرد مكتل ،
لإل ارة ل كياا كايت ةواة ةرو ض مف ا يساف ؛ يكيل وة حؿ فواا
ٌ
كما ةرب المكت مكيا .

)كىي ى
إعي
ككذلؾ ةالكا مجي الّـ معي )في) في ةكلل تعال  :ى
اٍلمك ًازوف اٍل ًوس ى ً ً ً
ام ًض){ايي واّ  }ْٕ :ةاؿ الزمخ رم )) :كالّـ في
ىى ى
ٍ
ط ل ىو ٍكـ اٍلو ىو ى
ً ً ً
ام ًض) مذماا في ةكلؾ  :جئتل لخمس لواؿ خمكف مف
ةكلل تعال ) :ل ىو ٍكـ اٍلو ىو ى

ال ار  ،كةوؿ  :يهؿ وكـ الووامض  ،م  :يجماـ))
الزمخ رم  ،كيوؿ كف هياؾ مف ةاؿ  :كف الّـ عم
ذ ت كياا ةرؼ م ترؾ تجيّ معي

)ّ )

كيوؿ الةم ي ةكؿ
)ْ)

ا اا

ود كف الّـ

الممؾ كاجختصاص  ،كلمتعموؿ ،

فأم معي جاّت مف هذه المعايي فاي عم ا اا ككذلؾ
كجيتااّ الغاوض ،
ل
ةالكا مجوذاا معي )في) في ةكلل تعال ) :جى يو ىجملواىا لً ىكٍةتًاىا ً ٌج

) ُ) زاد المسور ٖ.ِّٔ/
) ِ) مغيي الم وب ُ.ُِّ/
) ّ) الك اؼ ّ. ُُٕ/

) ْ) ويظر  :الدر المصكف ٖ.ُٔٓ-ُْٔ/
1594

يه ىك){ايعراؼ  }ُٖٕ :كالصةو

لمتع ور عف ةرب كةكعاا .

كياا جيتااّ الغاوض  ،كةد استعمؿ الّـ

ةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي )) :كالراج

كياا لمتعموؿ  ،م  :يجؿ

ذلؾ الوكـ  ،ك لّختصاص  ،كيةك ةكلاـ  :مإ لس ومل  ،كو دك كف هياؾ

فرةنا وف ةكليا  :مإ لس ومل  ،كمإ في س ومل  ،ك
مإوت في
فإف ةكلؾ :
ي
س ومي  ،كامض في س ومؾ  ،معياه  :سر في الطروؽ التي سائر فواا  ،ك كما
ةكلؾ  :امض لس ومؾ  ،فمعياه  :امض لمطروؽ التي ترودها  ،كما توكؿ :

اذهب لل كامض لعممؾ  ،م  :يجمل))

)ُ)

كً
وف ىكعىيركا
)كةىا ىؿ الذ ى
ُْ -ف تككف معي )عف)  :كوكلل تعال  :ى
ًكً
كيا ًلى ٍو ًل){ايةواؼ  }ُُ :م  :عف الذوف
اف ىخ ٍو نار كما ىس ىوي ى
وف ىمييكا لى ٍك ىك ى
لمذ ى
التعت عف
ميكا ))كةاؿ ا ف مالؾ كغوره  :هي جـ التعموؿ كةوؿ جـ الت مو ،ك ى
الخطاب ل الغو ض))

 ،عكاذا ص
ا اا .

)ِ)

ك
متات مف فعؿ الوكؿ ج مف الّـ كما تودـ
كالت مو،

)) كياا لمعمض م  :يجماـ))

)ّ )

فاذا وعيي كياا جاّت عم

وإا تجيّ جيتااّ
ُٓ -ف تككف معي )عيد)  :كلككف الّـ
ن
الغاوض الورو ض ك المتصمض  ،ةالكا مجوئاا معي )عيد) في ةكلل تعال ) :ى ٍؿ
ىك كذيكا ًاٍل ىة ل
اّه ٍـ){ؽ  }ٓ :في ةراّة )لما) التخعوؼ  ،معي )عيد)
ؽ لى كما ىج ي
م  :عيد مجوئل واهـ  ،كالصةو كياا جيتااّ الغاوض  ،كما كف هذه الوراّة
مع ذلؾ اذة .

) عد)  :كوكلل تعال

ُٔ -ف تككف معي
س ًلى ىغ ىس ً
ال ك ٍم ً
ؽ المكٍو ًؿ ىكةي ٍر ىف اٍلعى ٍج ًر ً كف ةي ٍر ىف اٍلعى ٍج ًر
) ُ) معايي اليةك ّ. ٓٗ-ٖٓ/
) ِ) مغيي الم وب ُ ُِّ/كويظر  :ال رهاف ص َٕٖ
) ّ) الدر المصكف ٗ. ْٔٔ/
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صّىةى لً يدلي ً
كؾ
ً ) :ىةًـ ال ك
كدا){ا سراّ :
اف ىم ٍ اي ن
ىك ى

ٖٕ} كةوؿ  )) :كياا لمتعموؿ))

)ُ)

ةاؿ ايزهرم )) :دلكؾ ال مس  :زكالاا في

وإا  ...كالمعي
كةت الظار  ،ككذلؾ موماا لمغركب  ،كهك دلككاا ن
عمـ  :ةـ الصّة وا مةمد  ،م  :ىًد ٍماا في كةت زكاؿ ال مس ل غسؽ
الموؿ  ،فودخؿ فواا صّتا الع اّ))

كا﵀

)ِ)

كهما المغرب كالع اّ  ،كةاؿ الكاةدم

))معي الدلكؾ في كّـ العرب الزكاؿ ؛ لذلؾ ةوؿ لم مس ذا زالت يصؼ
ت دالكض ؛ يكياا في الةالتوف زائمض ...
الياار دالكض  ،كةوؿ لاا  :ذا ى ىفمى ٍ
كالمعي  :ةـ الصّة مف كةت زكاؿ ال مس ل غسؽ الموؿ  ،فتدخؿ فواا
ايكل

)الظار) كالعصر  ،كصّة غسؽ الموؿ  ،كهما الع اّاف )المغرب

)كةي ٍر ىف اٍلعى ٍج ًر) فاذه خمس صمكات))
كالع اّ) ذـ ةاؿ  :ى
استعمؿ الّـ جيتااّ الغاوض الورو ض  ،ك كيل استعمؿ ) ل ) جيتااّ الغاوض اي عد
ل كما راد اجيتواؿ مف كةت الياار ل كةت الموؿ  ،فواؿ تعال ً ) :ىةًـ ال ك
صّىةى
)ل يدلي ً
ؽ المكٍو ًؿ)  :كةاؿ الةم ي )) :ةكلل ً :
ًل يدلي ً
س ًلى ىغ ىس ً
كؾ ال ك ٍم ً
كؾ) في هذه
الّـ كجااف  ،ةدهما  :كياا معي ) عد) م  :عد دلكؾ ال مس  ،كمذمل
)ّ )

ةكلاـ  :كت تل لذّث خمكف  ،كالذايي  :كياا عم

كتا كمؿ كيل

ا اا  ،م  :يجؿ

دلكؾ)))ْ) ةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي )) :ك معي )عيد) كوكلاـ  :كت تل

لخمس خمكف م  :عيد خمس  ،كهي لوست كذلؾ ؛ ذ كيل لـ وكت اا عيد
هذه الخمس  ،ؿ عيد مإواا  ،كةوؿ  :هي معي ) عد) كهك كل  ،غور

كف هياؾ فرةنا وف ةكلؾ  :لخمس خمكف  ،ك عد خمس خمكف  ،فوكلؾ  :عد
خمس  ،ج وتعوكف فول كيل الوكـ السادس  ،ؿ ما عد الخمس وةتمؿ السادس
كالسا ع كالعا ر كغور ك
هف ؛ ي كف ذلؾ كمٌل عده  ،كما توكؿ  :تعاؿ عد

) ُ) ال رهاف ص َٕٖ .
) ِ) تاذوب المغض ّ. َُِِ/
) ّ) الكسوط ِ. ُُِ-َُِ/

) ْ) الدر المصكف ٕ.ّٗٔ-ّٗٓ/
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ميتصؼ ال ار  ،كتعاؿ عد العود  ،كتعاؿ عد رمإاف  ،كؿ ذلؾ وةتمؿ

الم ا رة كغورها  ،فيةف يوكؿ  :مةمد عد عوس  ،ك وياما ةركف  ،ك كما ةكلل

ك
عدهف ّ فاصؿ  ،م  :في الوكـ السادس
لخمس خمكف  ،فوتعوف كيل كتب
 ،كهي لّختصاص كما و دك))

) ُ)

ؿ ت دك مما ةالل الدكتكر العاإؿ كياا

جيتااّ الغاوض الورو ض ك المتصمض ك الم ا رة  ،كةاؿ ا ف فارس )) :كمياا
)ك ًىةًـ الصكّةى لًًذ ٍك ًرم){طل :
ف تككف معي )عيد) مذؿ ةكلل جؿ ذياؤه  :ى
صّىةى لً يدلي ً
كؾ ال ك ٍم ً
س) م  :عيده)))ِ) كفي ةكلل
ُْ} كةكلل تعال ً ) :ىةًـ ال ك
ذكرت كف
)ك ًىةًـ الصكّةى لًًذ ٍك ًرم) ))ةكجف  ،ةدهما  :ةـ الصّة مت
ي
تعال  :ى
كيت في كةتاا ك لـ تكف  ،هذا ةكؿ اجكذروف  ،كركل
عموؾ صّة  ،سكاّ ى
يس عف الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ  :مف يسي صّة فموصمكاا ذا ذكرها ،

)ك ًىةًـ الصكّةى لًًذ ٍك ًرم) كالذايي  :ةـ الصّة
ج كعارة لاا غور ذلؾ  ،كةر ى
لتذكريي فواا)) )ّ) فالمراد ذف ةامض الصّة عود تذكره لاا ج عده  ،كالمراد
وإا كف التذكر وككف الس ب كالعمض ةامض الصّة  ،هذا ما في ًاـ مف الوكؿ
ن
ايكؿ  ،كالمعاكـ مف الوكؿ الذايي العكس هك كف ةامض الصّة تككف س نا

لذكر ا﵀  ،كهذا المعي ج تؤدول ٌج الّـ فاستعمماا مف دكف ) عد) ك)عيد)
ي كياا مف دكياما تجمع وف العمض كايتااّ الغاوض الورو ض  ،كج وص ٌ ف تككف
صّىةى ًل يدلي ً
كؾ ال ك ٍم ً
س) كما ةاؿ
الّـ معي )عيد) في ةكلل تعال ً ) :ىةًـ ال ك
ا ف فارس  ،ك
يف الرسكؿ صم ا﵀ عمول كسمـ يا في الةدوث الصةو ف
وصمي المسمـ عيد زكاؿ ال مس كسط الياار كعيد الغركب .
كالصةو

كياا عم

ا اا  ،ك ا اا هيا ايتااّ الغاوض الورو ض كالعمض ،

لذلؾ استعمؿ الّـ  ،كلـ وستعمؿ )عيد) لما تودـ ذكره  ،كلـ وستعمؿ ) عد)
) ُ) معايي اليةك ّ.ٓٗ/
) ِ) الصاة ي في فول المغض ص ٕٓ.

) ّ) زاد المسور ٓ َِْ/كالةدوث ركاه ال خارم كمسمـ.
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ك
ةد لل  ،فاستعمؿ الّـ يكيل راد كف
يف ) عد) ظرؼ ومتد كةتل  ،ؿ ج ٌ
كةت الصّة و د عد دلكؾ ال مس م ا رة  ،كما كيل استعمؿ الّـ كلـ
جموعا ج تعود التعموؿ كالّـ
وستعمؿ ) ل ) كج )عيد) كج ) عد) يكياا
ن
ً
ب لًمكي ً
اس ًة ىساياي ٍـ
ُٕ -ف تككف معي )مف)  :كوكلل تعال ) :ا ٍةتىىر ى
و
ً
كف){ايي واّ  }ُ :كالصةو كياا جيتااّ الغاوض ع ر عيل
ىك يه ٍـ في ىغ ٍعمىض كم ٍع ًر ي
إ ى
الّـ لمتع ور عف ةرب ةسا اـ  ،ةاؿ الزمخ رم )) :هذه الّـ ج تخمك مف

زؼ
اكودا إافض الةساب لواـ  ،كوكلؾ  :ى
ب) ك ت ن
ف تككف صمض لػ)ا ٍةتىىر ى
لمةي الرةوؿ  ،ذـ :
الةي  ،ذ كـ  :زؼ
لمةي رةوماـ  ،ايصؿ  :زؼ رةوؿ
ل
ل
ل
)ُ)
ٍّ
متات مف دجلض الّـ عم ايتااّ
لمةي رةوماـ)) كما ةالل الزمخ رم
زؼ
ل

مجاز ك لمتع ور
نا
الغاوض الورو ض ك المتصمض  ،كةد دلت هيا عم هذا المعي
ىؿ ىسائً هؿ ً ىع ىذ و
اب ىك ًاة وع {ُ}
)سا ى
عف اةتراب ما ظيكه كيل عود كما ةاؿ تعال  :ى
ل ً
الرك يح
وف لى ٍو ىس لىلي ىد ًافعه {ِ} لم ىف المك ًل ًذم اٍل ىم ىع ًارًج {ّ} تى ٍع يريج اٍل ىمّئً ىكضي ىك ح
ٍم ىكافر ى
ًلى ٍو ًل ًفي وكوـ ىكاف ًم ٍو ىداره ىخم ًسوف ىٍل ى و
وّ {ٓ} ًكياي ٍـ
ص ٍ نار ىج ًم ن
يي ٍ ى
ى
ؼ ىس ىيض {ْ} فى ٍ
اص ً ٍر ى
ىٍ
ودا {ٔ} ىكىي ىراهي ةى ًرونا){المعارج }ٕ-ُ :
ىو ىرٍكىيلي ى ًع ن
ُٖ -ف تككف معي )عم )  :ةالكا مجيّ الّـ معي )عم ) في
كً
ً ً
وف يكتيكٍا اٍل ًعٍم ىـ ًمف ةىٍ مً ًل ً ىذا يو ٍتمى
ةكلل تعال  ) :ية ٍؿ مييكٍا ًل ٍىك جى تي ٍؤ ًمييكٍا ً كف الذ ى
ً
كف لًأى ٍذةى ً
اف ىك ٍع يد ىر ىليا
اف يسج ن
اف ىر ىليا ًف ىك ى
كف يس ٍ ىة ى
كدا {َُٕ} ىكىوويكلي ى
ىعمى ٍو ًا ٍـ ىوخ حر ى
ً
كف ًلأى ٍذةى ً
كعا){ا سراّ -َُٕ :
كف ىكىو ًز ي
ود يه ٍـ يخ ي ن
اف ىو ٍ يك ى
لى ىم ٍع يعكجن {َُٖ} ىكىوخ حر ى
ةمت :
ةمت  :ما معي الخركر لمذةف ؟ ي
َُٗ} ةاؿ الزمخ رم )) :فإف ى
السوكط عم الكجل  ،عكاكيما ذكر الذةف  ،كهك مجتمع المةووف ؛ ك
يف الساجد
ةمت  :ةرؼ اجستعّّ ظاهر
كؿ ما وموي ل ايرض مف كجال الذةف  .فإف ى
خر عم
المعي  ،ذا ى
ةمت ٌ :

خر
كجال كعم ذةيل  ،فما معي الّـ في ك

) ُ) الك اؼ ّ. ٖٗ/
1598

ةمت  :معياه جعؿ ذةيل ككجال لمخركر كاختص ل ؛ ك
يف
لذةيل كلكجال ؟ ي
الّـ لّختصاص  .فإف ى ً
ةمت  :جختّؼ
وخركف لأذةاف ؟ ي
ةمت  :ل ىـ كرر ٌ
الةالوف  ،كهما خركرهـ في ةاؿ ككياـ ساجدوف  ،كخركرهـ في ةاؿ ككياـ
)ُ )
ً
كف) كالّـ عم
اكوف))
كةاؿ العك رم )) :كالذايي  :كياا متعموض ى
ػ)وخ حر ى
ا اا)))ِ) كةاؿ الدكيكر فاإؿ السامرائي  )) :كما ةكلل ً :
كف لًأى ٍذةى ً
اف)
ى
)وخ حر ى

فموس المعي  ،كا﵀ عمـ  ،عم ايذةاف ؛ ك
خر
يف هياؾ فرةنا وف ةكلؾ  :ك
فخر عم كجال  ،معياه  :سوط عم كجال ،
عم كجال ،
كخر لكجل  ،ك
ك
خر ةت
ك كما خ كر لذةيل  ،فمعياه  :يكل ك
 ،م  :ةت خص ذةيل ذلؾ))

)ّ)

م ،في ذلؾ الذةف  ،ك اجختصاص

ٍّ
متات مف دجلض
كالمعي ايكؿ كما ترل

الّـ عم ايتااّ الغاوض الورو ض ك المتصمض ك الم ا رة .

ك
ىسمى ىما ىكتىملي
ككذلؾ ةالكا مجوئاا معي )عم ) في ةكلل تعال  ) :ىفمى كما ٍ
لًٍم ىج ً ً
وف){الصافات  }َُّ :م  :عم الج وف )) ،ك )تىمكلي) م  :صرعل
ول  ،كةوؿ  :هك الرمي وكة  ،ك صمل ً :مف رم ل عم
ك سوطل عم

الت ٌؿ  ،كهك المكاف المرتعع  ،ك مف التموؿ  ،كهك العيؽ  ،م  :رماه عم
عيول  ،ذـ ةوؿ لكؿ سواط  ،عكاف لـ وكف عم ٍّ
تؿ كج عم عيؽ  ،كالمت حؿ
الرم الذم يوتى حؿ ل)) )ْ) كوواؿ في هذه الّـ هيا ما ةالل الزمخ رم في
ال اهد السا ؽ  :كيل استعمؿ الّـ ؛ يكيل جعؿ ج ويل لمصرع عكا سواط كالذ
 ،كاختص ل ؛ ك
يف الّـ لّختصاص .
ىة ىسيتي ٍـ جيعي ًس يك ٍـ ى عكًا ٍف
ىة ىسيتي ٍـ ٍ
كةاؿ الزرك ي )) :كةكلل تعال ٍ ً) :ف ٍ
ىساٍتي ٍـ ىفمىاىا){ا سراّ  }ٕ :م  :فعمواا ؛ ك
يف السوئض عم ا يساف ج لل ،
ى
) ُ) الك اؼ ِ. ِٕٔ/
) ِ) الت واف ِ.ُّٗ/
) ّ) معايي اليةك ّ.ٕٓ/

) ْ) الدر المصكف ٗ.ِّْ/
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ً ًً
ً
ً
ىساّ فى ىعمى ٍواىا
صال نةا ىفم ىي ٍعسل ىك ىم ٍف ى
دلوؿ ةكلل تعال  ) :ىم ٍف ىعم ىؿ ى
ظ و
ّـ لٍم ىع ً ًود){فصمت  ) ُ) ))}ْٔ :ةاؿ الةم ي )) :ةكلل  ) :ىفمىاىا)
ًى
كجل  ،ةدها  :كياا معي )عم ) م  :فعمواا  ...كالذايي  :كياا معي

ؾ
ىك ىما ىرح ى
في الّـ

) ل ) الذالث  :كياا عم ا اا  ،عكاكيما ت
ً
اجا)) )ِ) كةاؿ الزمخ رم  )) :م  :ا ةساف
ةكلل ) :جيعيس يك ٍـ) فات اا ازدك ن

اا مف دكف )عم ) لمموا مض في

كا ساّة  ،كّهما مختص ايعسكـ ج وتع كدل اليعع كالإرر ل

غوركـ ،

ةد  ،كج سات لول ،

ةسيت ل
كعف عمي رإي ا﵀ عيل  :ما
ي
كتّها)) )ّ ) كذكر ا ف عا كر ك
اف ا وض في )فصمت) ةصد اا ما وإر
ا يساف كما ويععل ؛ لذلؾ ع كدل ا ةساف الّـ  ،كع كدل ا ساّة ػ)عم )
كما ا وض في سكرة ا سراّ جاّت عم طرووض التجرود  ،مف دكف اليظر ل

فعع يؿ  :ةسيتـ ك ساتـ
ةإوض الإرر كاليعع فواؿ )) :ك كما وض ا سراّ ٍ
الكاةعاف في الجكا وف موتإواف التجرود  ،فجاّا عم صؿ تعدوتاما الّـ ج
)ْ)
دائما ك ندا عم
لوصد يعع كج إر))
كايجدر كايىكل ف ي وي الةرؼ ن
الةؽ كما عد الةؽ
استيادا ل معياه  ،هذا هك المياج
ا ل  ،ذـ يعسر ا وض
ٌ
ن

ٌج الإّؿ

ُٗ -ف تككف معي الجةكد  :كهك اليعي كالّـ في ةكلل تعال :
ىيت ًفو ًا ٍـ){اييعاؿ  }ّّ :كس كم اليةاة كما ترل الّـ
اف المٌلي لًيو ىع لذ ىاي ٍـ ىك ى
)ك ىما ىك ى
ى
ّـ الجةكد لس واا ػ)كاف) ميعوض  ،فاذه التسموض ذف متاتلوض مف معاكـ

) ُ) ال رهاف ص ٖٗٔ.
) ِ) الدر المصكف ٕ. ُّٔ/
) ّ) الك اؼ ِ ِٔٓ/كويظر  :الدر المصكف ٕ. ُّٔ/
) ْ) التةرور كالتيكور ُْ.ِٗ/
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السواؽ  ،ج مف مدلكؿ الّـ  ،كالّـ في هذا ال اهد كيةكه كسا وتاا تعود

التعموؿ  ،ةاؿ المالوي )) :كهي جـ العمض المذككرة ة يؿ))

)ُ)

ػػـ فواػػا معيػ التعموػػؿ ،فوػػكؿ

فاػػذه الػػّـ التػػي سػػموت جـ الجةػػكد ،
ظمً ىماي ٍـ) [التك ػػض ]َٕ :معيػػاه :فمػػا كػػاف ا﵀
ػاف المٌػػلي لًػ ىػو ٍ
ا﵀ تعػػال مػ ن
ػذّ ) :فى ىمػػا ىكػ ى
ػج ىد لً ى ى وػر
مكجكدا مف جؿ ف وظمماـ  ،ككذلؾ ةكلل تعال ) :ةى ى
ن
يس ي
ػاؿ لى ٍػـ ى يكػف ٍ
ىخمى ٍوتىػػلي ًم ػػف صٍمص ػ و
ػاؿ لم ػ ٍػف ىة ىمػ ػوإ كم ٍس ػ يػي و
كف) [الةج ػػر ]ّّ :معي ػػاه :ل ػػـ ك ػػف ف ػػي
ى ى
الكجكد يسجد ل ر ،م :لـ يخمؽ لاذا الغػرض  ،كتجػد هػذا الغػرض كاإ نػةا

ػت يإػػرى ىؾ  ،فمعيػػاه  :مػػا
ػت  :مػػا كيػ ي
فػػي كػػّـ الم ػػرد  ،فػػي ةكلػػل )) :فػػإف ةمػ ى
ػت لاػػذا العمػػؿ )) )ِ) فاػػي كػ ػ ) جـ ) التعموػػؿ فػػي ةكلػػل تعػػال  ) :كمػػا ًج ٍئ ىيػػا
كيػ ي
لًيي ٍع ًس ىد ًفي اي ٍىر ً
ض) [وكسؼ. ]ّٕ :
ودكف لًو ٍ ً
كر المك ًل
)و ًر ي ى ي
َِ -ف تككف معي ) ف)  :كوكلل تعال  :ي
طع يؤكا يي ى
ً
ً
لف لى يك ٍـ){اليساّ }ِٔ :
)و ًر ي
ًاى ٍف ىكاه ًا ٍـ){الصؼ  }ٖ :كةكلل تعال  :ي
ود المٌلي ليو ىو ى
ً
كةكلل تعال ) :ك ً
يم ٍرىيا لًيي ٍسمً ىـ لً ىر ل
وف){اييعاـ  }ُٕ :كمياـ مف دخؿ
ب اٍل ىعالىم ى
ى
درست العّةض وف جـ التعموؿ
هذه ال كاهد في اب الزوادة كما سواتي  ،كةد
ي
ك) ف) في كتا ي  :دراسات في اليةك الوريي في مكإكع  :يكاصب الععؿ

المإارع  ،الم ةث الذايي تةت عيكاف  :جـ التعموؿ ك) ف) إمف المطمب

ود
)و ًر ي
الذايي مف هذا الم ةث كيصل )) :ةاؿ العراّ في تعسور ةكؿ ا﵀ تعال  :ي
ً
لف لى يك ٍـ) [اليساّ)) : ]ِٔ :كالعرب تجعؿ الّـ التي عم معي )كي)
المٌلي ليو ىو ى

ردت
ردت ٍف
مرت) فتوكؿ:
تذهب ،ك ي
ي
ردت) ك ) ي
في مكإع ) ف) في ) ي
ى
لتذهب ،ك مرتؾ ف توكـ  ،ك مرتؾ لتوكـ  ،ةاؿ ا﵀ تعال ) :ك ً
يم ٍرىيا لًيي ٍسمً ىـ لً ىر ل
ب
ى
ى
ٍ ى
ى
اٍلعالى ًموف) [اييعاـ ]ُٕ :كةاؿ تعال في مكإع خر ) :ية ٍؿ ًليي ً
ىف
يم ٍر ي
ت ٍ
ى ى
ى
ودكف ًلو ٍ ً
كر المك ًل
)و ًر ي ى ي
ىسمى ىـ) [اييعاـ ]ُْ :كةاؿ تعال  :ي
ى يك ى
كف كىك ىؿ ىم ٍف ٍ
طع يؤكا يي ى
) ُ) رصؼ الم ايي ص ََّ.
)ِ ) الموتإب ِ.ٕ/
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ودكف ىف و ٍ ً
ً
كر المٌ ًل) [التك ض:
)و ًر ي ى ٍ ي
ًاى ٍف ىكاه ًا ٍـ)[الصؼ ]ٖ :كةاؿ تعال  :ي
طع يؤكا يي ى
ردت) ؛ يكياما
ِّ] ،عكايما صم الّـ في مكإع ) ٍف) في ) مرتؾ) ك ) ي
وطم اف المستو ؿ)))ُ)كعوب الزجاج عم ةكؿ العراّ وكلل )) :كهذا غمط ٍف
)ِ).

وككف جـ الجر توكـ مواـ ) ف) كتؤدم معياها))

ً
لف لى يك ٍـ)[اليسػاّ:
كةػاؿ الزمخ ػرم :كف ةػكؿ ا﵀ تعػال  :ي
)و ًرو يػد المٌػلي ليو ىػو ى
ِٔ] )) صمل  :ورود ا﵀ ٍف و وف لكـ  ،فزوػدت الػّـ مؤكػدة)))ّ) ككػذلؾ ةػاؿ
ط ًع يػؤكا ييػكر المك ًل)[الصػؼ )) ]ٖ :صػمل وروػدكف ف
كف لًيو ٍ
فػي ةكلػل تعػال  :ي
)و ًرو يػد ى
وطعؤكا  ،كما جاّ في سكرة راّة ك
تاكودا
ككاف هذه الّـ زودت مع فعؿ ا رادة
ن
ًً
لػػل)))ْ) كهػػذا مػػا جػػازه فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ك ً
وف)
يمػ ٍػر ي
ت ًي ٍ
ػكف كىك ىؿ اٍل يم ٍسػػمم ى
ىف ى يكػ ى
ى
)ٓ)
[الزمر]ُِ :
ط ًع يػؤكا) [الصػؼ:
كت عل ا ف عطوض ،فواؿ)) :كالّـ في ةكلل تعال ) :لًيو ٍ
ٖ] جـ مؤكػػدة دخمػػت عمػ المععػػكؿ ،ك
يف التوػػدور :وروػػدكف ٍف وطعػػؤكا ،ك) ٍف)
مػػع الععػػؿ تاكوػػؿ المصػػدر فكايػػل ةػػاؿ :وروػػدكف طعػػاّ))

)ٔ)

كةػػاؿ العك ػػرم فػػي

ةكلػػل تعػػال ) :لو وف)[اليسػػاّ)) : ]ِٔ :كةوػػؿ الػػّـ ازئػػدة كالتوػػدور :وروػػد ا﵀ ف
و وف))

)ٕ)

ك عػد ف يوػػؿ ػك ةوػػاف اييدلسػػي ةػكؿ الزمخ ػػرم كا ػف عطوػػض زوػػادة

الػػّـ فػػي ةكلػػل تعػػال ) :لوطعػػؤكا) [الصػػؼ ]ٖ :ةػػاؿ)) :ك كمػػا ةكلامػػا :كف الػػّـ
) ُ) معايي الورف ُ.ُّٖ /
) ِ) معايي الورف عكاع ار ل ِ.ّْ /
) ّ) الك اؼ ُ.ُْٗ /
) ْ) الك اؼ ْ.ُِٓ /
) ٓ) الك اؼ ْ.ُُْ/
) ٔ) المةرر الكجوز ٓ.َّّ /

) ٕ) الت واف في عراب الوراف ُ.ُِٕ /
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لمتاكود ،عكاف التودورٍ :ف وطعػؤكا ،فا طعػاّ ،مععػكؿ )وروػدكف)  ،فمػوس مػذهب
سو كول كالجماكر)) )ُ) كذكر السموف الةم ي كف الوكؿ زوادة الّـ هك مذهب
الزمخ ػ ػػرم ك ػ ػػي ال وػ ػػاّ كرد عموامػ ػػا وكلػ ػػل)) :كهػ ػػذا ....خػ ػػارج عػ ػػف ة ػ ػكاؿ

ال صرووف كالككفووف ،كفول كف ) ٍف) تإمر عد الّـ ال ازئػدة  ،كهػي ج تإػمر
)ِ)
فوما يص اليةكوكف عد جـ ٌ ،ج كتمؾ الّـ لمتعموؿ ك لمجةكد))
كو ػػدك كيػػل ج فػػرؽ ػػوف مػػذهب العػراّ كمػػذهب الزمخ ػػرم كمػػف ت عػػل،
ك
يف كموام ػػا جع ػػؿ جـ العم ػػض كالعع ػػؿ ال ػػذم دخم ػػت عمو ػػل معع ػػكؿ فع ػػؿ ا رادة،

كالصػكاب كف مععػػكؿ ا رادة مةػػذكؼ كهػػذا مػػا عموػػل جماػػكر ال صػرووف  ،ةػػاؿ
ايخع ػػش ف ػػي عػ ػراب )لو ػػوف) [اليس ػػاّ)) ]ِٔ :كمعي ػػاه :ورو ػػد ك ػػذا كك ػػذا لو ػػوف

لكػػـ)))ّ) كالزمخ ػػرم كا ػػف عطوػػض يعسػػاما  ،عكا ٍف ذه ػػا لػ الوػػكؿ زوػػادة الػػّـ
ةتػ ػ يس ػػب لوام ػػا ه ػػذا الم ػػذهب فوم ػػا تو ػػدـ ذكػ ػره )ْ) ٌج ايام ػػا ت ع ػػا س ػػو كول
كجماكر اليةاة في تعسور ةكلل تعال ً ) :
ىع ىػد المكػل م ٍخًم ك
وف
يم ٍػر ي
ت ٍ
ىف ٍ ي
صػا لػلي الػ لد ى
ى ي ن
ًً
* كً
فسػرها الزمخ ػرم
يم ٍػر ي
ت ًي ٍ
ػكف كىك ىؿ اٍل يم ٍسػمم ى
ىف ى يك ى
وف) [الزمػر ]ُِ-ُُ :فوػد ٌ
ى
ػرت ػػذلؾ يجػػؿ ٍف كػػكف ككؿ
ػرت ػػإخّص الػػدوف ،كيمػ ي
وكلػػل )) :ةػػؿ يػػي يمػ ي

)ٓ)
ػرت ؛ لكػػي
ػرت اػػذا الػػذم ذكػ ي
المسػػمموف)) كفسػػرها ا ػػف عطوػػض وكلػػل )) :كيمػ ي
ػرت ػل ؛
ككف ككؿ مف سمـ مف هؿ عصرم كزميي)))ٔ) )).م:
يمرت ما يم ي
ي

يككف ككؿ مف سمـ))
؛
ى

)ٕ).

) ُ) ال ةر المةوط ٖ.ّٔٓ /
) ِ) الدر المصكف ّ.َٔٔ -ٔٓٗ /
) ّ) معايي الورف  ،صُٔٓ.

) ْ) ويظر :الك اؼ ُ ُِٓ /ْ ،ُْٗ /كالمةرر الكجوز ٓ.َّّ /
) ٓ) الك اؼ ْ.ُُْ /
) ٔ) المةرر الكجوز ْ.ِْٓ /

) ٕ) ال ةر المةوط ٕ ،ٖٓٓ /كويظر :الدر المصكف ٗ.ُْٖ -ُْٕ /
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ً
لف
ككػذلؾ ةػاؿ ا ػػف عطوػض فػػي تعسػور ةكلػػل تعػال  :ي
)و ًرو يػد المٌػلي ليو ىػو ى
لى يك ٍـ)[اليس ػػاّ)) : ]ِٔ :كاختم ػػؼ الية ػػاة ف ػػي ال ػػّـ م ػػف ةكل ػػل )لو ػػوف) فم ػػذهب
سػػو كول رةمػػل ا﵀  ،كف التوػػدورً ،يف و ػػوف  ،كالمععػػكؿ مإػػمر ،توػػدوره  ،وروػػد
ا﵀ هػػذا))

)ُ)

كفسػػرها العك ػػرم وكلػػل)) :كمععػػكؿ )وروػػد) مةػػذكؼ ،توػػدوره ،وروػػد

ا﵀ ذلػػؾ ،م :تة ػروـ مػػا ةػػرـ كتةموػػؿ مػػا ةمػػؿ لو ػػوف  ...كةوػػؿ الػػّـ ازئػػدة،
)ِ)

كالص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاب كف مععػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ )وروػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد)

كالتوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدور :وروػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ا﵀ ٍف و ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف))
مةػ ػػذكؼ))كالمعي  :وروػ ػػد ا﵀ تكموػ ػػؼ مػ ػػا كمػ ػػؼ ػ ػػل ع ػ ػػاده ممػ ػػا ذكػ ػػر يج ػ ػؿ
الت ووف))

)ّ).

كةػػد ػػوف الخطوػػب ا سػػكافي هػػذا العػػرؽ ويامػػا فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ةػػؿ
ًً
ىع ىػد المكػل م ٍخمًصػا لكػل الػ لدوف *ك ً
ًليي ً
وف)
يم ٍػر ي
يم ٍر ي
ت ًي ٍ
ت ٍ
ى ي ن ي
ىف ٍ ي
ػكف كىك ىؿ اٍل يم ٍسػمم ى
ىف ى يك ى
ى ى
[الزم ػػر ، ]ُِ-ُُ :ك كك ػػد )) كف الوص ػػد ف ػػي ايم ػػر الذ ػػايي غو ػػر الوص ػػد ف ػػي

ايم ػػر ايكؿ  ،كذل ػػؾ كف ايم ػػر ايكؿ وتع ػػدل لػ ػ الع ػػادة  ،كالذ ػػايي معي ػػاه :
ػرت ف ع ػ ػػد ا﵀ يف كػ ػػكف كؿ المسػ ػػمموف ،مٌ :يمػ ػػا ً
ت ػ ػػإخّص
يمػ ػ ٍػر ي
ٍ
كيمػ ػ ي ٍ
يف ك ػػكف كؿ م ػػف و ػػد طاع ػػض ا﵀ كع ادت ػػل،
الع ػػادة ﵀  ،كي ًعذٍ ػ ي
ػت رس ػػكنج ؛ ٍ
فالّـ لوست موةمض عم ما ذهب لول كذور مف اليةكووف))

)ْ).

ككػذلؾ ةػاؿ لمتعروػؽ ػوف ةكلػل تعػال ) :و ًرو يػدكف ىف و ٍ ً
ػكر المٌ ًػل)
ي
ي
ى
طع يػؤكٍا يي ى
[التك ض ]ِّ :كةكلػل تعػال ) :و ًرو يػدكف لًو ٍ ً
ػكر المك ًػل) [الصػؼ ، ]ٖ :فػذكر
ى ي
ي
طع يػؤكا يي ى
كف ةكلػػل تعػػال ٍ ) :ف وطعػػؤكا) مععػػكؿ )وروػػدكف) فػػي سػػكرة التك ػػض ،كمػػا المععػػكؿ

) ُ) المةرر الكجوز ِ.َْ /
) ِ) الت واف في عراب الوراف ُ.ُِٕ /
)ّ) ال ةػػر المةػػوط ّّ ، ُّٓ/كويظػػر  :الػػدر المصػػكف َُ ، ُّٖ-ُّٕ/كالم ػػاب فػػي
عمكـ الكتاب ُٗ. ٓٔ/

) ْ) درة التيزوؿ كغرة التاكوؿ ،صَْٓ.
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ف ػػي س ػػكرة الص ػػؼ ،فمة ػػذكؼ  ،ك كم ػػا ))ال ػػّـ الداخم ػػض عمػ ػ العع ػػؿ الميص ػػكب
تككف م ويض عف العمض  ...كالمراد :ورودكف ٍف وكذ كا لوطعؤكا يكر ا﵀)) )ُ).
ك) ٍف) كما ت وف لوست لاا معي ؛ ذ لـ تستعمؿ ٌج لغرض الكصؿ،

كالّـ تؤدم هذا الغرض مػع فادتاػا التعموػؿ ؛ لػذلؾ ج وصػ ٌ اجسػتغياّ عياػا
ذكر ) ف) يكياا ج تعود معياها ،لكيل وص اجستغياّ عف ) ف) الّـ ،يكياػا
توكـ مواماا في غرض الكصؿ ،فوجكز ف وواؿ في الكػّـ :ك ً
ت ...يكػكف
يم ٍػر ٍ
ٍ
كؿ المسمموف ،لذلؾ استغيي عياا فػي الوػرف الكػروـ ٌج فػي هػذا المكإػع لمػا

مر ذكره .
ك

يؾ ىكلًًوػػا){مروـ }ٓ :
ػب لًػػي ًمػػف لكػ يػد ى
ُِ-التعدوػػض  :كوكلػػل تعػػال ) :فىاىػ ٍ
ً
كف){وكسؼ  )ّْ :كمػياـ مػف جعػؿ هػذه
كةكلل تعال ً) :ف يكيتي ٍـ ل حمرٍؤىوا تى ٍعي ير ى

كه هػـ
وإا  ،كجعؿ الّـ لمتعدوػض فػي سػكرة مػروـ ٍ
التعدوض تدخؿ في اب الزوادة ن
ك
ػب) عيػػد اليةػػاة لوسػػت مػػف خػكات )ظػػف) التػػي تتعػػدل لػ مععػػكلوف ؛
)هػ ٍ
يف ى

عدها اليةاة مف فعاؿ التةكوؿ يةك))كه يي
فاي لوست معي )صوكر) التي ٌ
ا﵀ فػػداؾ)) )ِ) كالجػػدور الػػذكر ٌف الععػػؿ )كه ػػب) لػػـ وػػرد فػػي الوػػرف الكػ ػروـ

ؽ
متعدوا ل مععكلوف  ،ػؿ لػ مععػكؿ كاةػد كوكلػل تعػال  ) :ىكىك ىه ٍ ىيػا لىػلي ً ٍس ىػة ى
ن
كف
كب){اييعػػاـ  }ْٖ :كةكلػػل تعػػال  ) :ىكىك ىه ٍ ىيػػا لىػػلي ًمػػف كر ٍة ىمتًىيػػا ى
ىكىو ٍعوي ى
ػار ى
ىخػػاهي ىهػ ي
كد س ػ ػمى ٍوم ً
ً
ً
اف ي ٍعػ ػ ىػـ اٍل ىع ٍ ػ ػ يػد ًكيػ ػػلي
)كىك ىه ٍ ىيػ ػػا لػ ػ ىػد ياك ى ي ى ى
ىي ًوػ ػػا){مروـ  }ّٓ :كةكل ػ ػل تعػ ػػال  :ى
اب){ص  }َّ :كةكلػػل تعػػال ) :واػ ً
ػب لً ىمػػف ىو ى ػػاّ
كىك ه
ػب ل ىمػ ٍػف ىو ى ػػاّ ً ىياذنػػا ىكىواىػ ي
ىى ي
ح
اؿ ىر ل
ب لًػي ًمػف لك يػد ٍي ىؾ يذلركوػضن طىلو ىػضن
كر){ال كرل }ْٗ :كةكلل تعال ) :ةى ى
ب ىه ٍ
الذ يك ى
ًكي ػ ػ ػ ىؾ ىسػ ػ ػ ًػموعي ال ػ ػ ػ حد ىعاّ){ ؿ عم ػ ػ ػراف  }ّٖ :كالػ ػ ػػّـ فػ ػ ػػي هػ ػ ػػذه ال ػ ػ ػكاهد لمممػ ػ ػػؾ
كاجختصػػاص  ،فاػػي كػػالّـ التػػي يجعمػػت لمتخصػػوص كمػػا توػػدـ ذلػػؾ فػػي ةكلػػل
ت ىي ٍع ىساىا ًلمكي ً لي){ايةزاب }َٓ :
ام ىرىةن حم ٍؤ ًم ىيضن ًف ىك ىه ى ٍ
)ك ٍ
تعال  :ى
) ُ) درة التيزوؿ صُٓٗ.ُٗٔ -
) ِ)

رح ا ف عووؿ ُ.ِْٗ-ِْٖ/
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ِِ -ف تككف زائدة لمتككود كهي يكاع  :مياا الّـ المعترإض وف

 ) :ية ٍؿ

الععؿ المتعدم كمععكلل  ،ةاؿ ا ف ه اـ )) :كلوس ميل ةكلل تعال
كً
كف){اليمؿ  }ِٕ :خّفنا لمم رد
كف ىرًد ى
ؼ لى يكـ ى ٍع ي
ض الذم تى ٍستى ٍع ًجمي ى
ىع ىس ىف ىو يك ى
ب
كمف كافول  ،ؿ إ كمف )ردؼ) معي )اةترب) فاك مذؿ ةكلل تعال ) :ا ٍةتىىر ى
و
ً
لًمكيا ً ً
كف){اجي واّ  }ُ :كاختمؼ في الّـ مف
س ة ىساياي ٍـ ىك يه ٍـ في ىغ ٍعمىض كم ٍع ًر ي
إ ى
ود المٌل لًو ولف لى يكـ){اليساّ  }ِٔ :كةكلل تعال ) :ك ً
يم ٍرىيا
يةك ةكلل تعال  ) :يو ًر ي ي ي ى ى ٍ
ى
ً
ًليي ٍسًم ىـ ًل ىر ل
وف){اييعاـ  }ُٕ :فووؿ  :زائدة  ،كةوؿ  :لمتعموؿ  ...كمياا
ب اٍل ىعالىم ى
إعؼ يةك ةكلل
الّـ المسماة جـ التوكوض  ،كهي المزودة لتوكوض عامؿ
ي
ً
لك ً
كف){ايعراؼ  }ُْٓ :كةكلل
تعال  :ي
وف يه ٍـ ل ىرل ًا ٍـ ىو ٍرىهي ى
)ه ندل ىكىر ٍة ىمضه مذ ى
ً
كف){وكسؼ  }ّْ :كةكلل تعال ) :فىعكا هؿ ل ىما
تعال ً) :ف يكيتي ٍـ ل حمرٍؤىوا تى ٍعي ير ى
)ُ)
اعضن لم ك ىكل){المعارج ))}ُٔ :
يو ًر ي
ود){ال ركج  }ُٔ :كةكلل تعال  :ى
)ي كز ى
ً
لف لى يك ٍـ)
)و ًر ي
كةد تودمت دراسض الّـ التي في ةكلل تعال  :ي
ود المٌلي ليو ىو ى
ً
كةكلل تعال ) :ك ً
يم ٍرىيا لًيي ٍسمً ىـ لً ىر ل
وف) كالوكؿ زوادة الةركؼ وجب كف
ب اٍل ىعالىم ى
ى
سوما
وست عد في كؿ مكإع في الورف الكروـ  ،ؿ جعذر ال تض لموكؿ ل كج ٌ

الدر
ذا كاف ذمض كجل خر وصرفل عف معي الزوادة  ،فود جاّ في ٌ
إ لمف معي فعؿ
)رًد ى
ؼ لى يكـ) فول كجل كف )ردؼ) ي
المصكف )) :ةكلل  :ى

وتعدل الّـ  :ديا كةرب ك زؼ  ...كالذايي  :كف مععكلل مةذكؼ  ،كالّـ

ؽ يجمكـ كل ؤمكـ  ...كالذالث  :كياا مزودة))
الخٍم ي
لمعمض  ،م  :ردؼ ى
ً
ًك
كف) ذّذض كجل  ،مف وياا
كذكر العك رم كف لّـ في ةكلل )) :ل ىرل ًا ٍـ ىو ٍرىهي ى
كياا )) معي  :مف جؿ ر اـ  ،فمععكؿ )وره كف) عم هذا مةذكؼ  ،م :

)ِ )

وره كف عوا ل))

)ّ)

ككذلؾ ذكر الةم ي كف لاذه الّـ ر عض كجل مف وياا :

) ُ) مغيي الم وب ُ. ُِٕ-ُِٓ/
) ِ) ٖ.ّٔٗ/

) ّ) الت واف ُ.ْْٓ-ْْْ/
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)) كف الّـ جـ العمض))

)ُ)

فوجب عاد كجل الزوادة ما داـ معل ةكؿ ك كذر

وصرفل عف هذا الكجل .
ً
ً
كف) ر عض
كذكر الةم ي ل ٌّـ في ةكلل تعال ً) :ف يكيتي ٍـ ل حمرٍؤىوا تى ٍعي ير ى
كجل مف وياا )) ف وككف )لً حمرٍؤىوا) هك خ ر ) يكيتي ٍـ) كما توكؿ كاف فّف لاذا
ً
متمكيا ميل)))ِ) كهذا هك في الةوووض معي الممؾ
مستوّ ل
ايمر ذا كاف
ن
ود) كةكلل
كاجختصاص  ،كهي اذا المعي في ةكلل تعال ) :فىعكا هؿ ل ىما يو ًر ي
اع لٍم ىخ ٍو ًر م ٍعتىود حم ًر و
وب){الومـ :
اعضن لم ك ىكل) كما ةاؿ تعال  ) :كميك و
تعال  :ى
)ي كز ى
ي
ِٓ}

ِّ-جـ الطمب
تعال ) :لًيو ًيع ٍؽ يذك ىس ىع وض
في الورف  ،فالّـ الجارة

 :كتدخؿ عم الععؿ المإارع كتجزمل كوكلل
لمف ىس ىعتً ًل){الطّؽ  }ٕ :كهذا هك الكجل ال ار ع لً ٌّـ
ويما كردت في الورف الكروـ فإكياا ج تخرج مف هذه

المعايي اير عض  :الممؾ كاجختصاص  ،كالتعموؿ  ،كايتااّ الغاوض الورو ض ،
كالطمب  ،كالمعايي ال اةوض جموعاا معاف مختموض ةت

ةاؿ المرادم :

))التةووؽ كف معي الّـ في ايصؿ هك اجختصاص  ،كهك معي ج وعارةاا

دت راجعض
يخر  ،عكاذا تيؤ لممت سائر المعايي المذككرة يك ًج ٍ
 ،كةد وصة ل معاف ى
ل اجختصاص  ،ك يكاع اجختصاص متعددة  ،ج ترل كف مف معايواا
الم اكرة التعموؿ  ،ةاؿ عإاـ  :كهك راجع ل معي اجختصاص ؛ يكيؾ
كف مجوئؾ مختص ا كراـ ؛ ذ

ةمت  :جئتؾ لإلكراـ  ،دلت الّـ عم
ذا ى
)ّ)
كاف ا كراـ س ل  ،دكف غوره  ،فتا كمؿ ذلؾ  ،كا﵀ عمـ))

المٍمؾ كاجختصاص
فالّـ المكسكرة ةرؼ م ترؾ لل ر عض كجل  :ي
كاجستةواؽ  ،كايتااّ الغاوض الورو ض  ،كالتعموؿ  ،كالطمب ٌ ،ما ايكجل

) ُ) الدر المصكف ٓ. ّْٕ/
) ِ) الدر المصكف ٔ. َْٓ/

) ّ) الجي الدايي ص َُٗ.
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ال اةوض  :التخصوص  ،كالكجوض  ،كالتمموؾ  ،ك ل التمموؾ  ،ك معي ) ل ) ،

كالت ووف  ،كالصوركرة  ،كالت مو ، ،ك معي )في)  ،ك معي )عف)  ،ك معي
)عيد)  ،ك معي ) عد)  ،ك معي ً
)مف)  ،ك معي )عم )  ،ك معي الجةكد
 ،ك معي ) ف)  ،كالتعدوض  ،كزائدة  ،فاي جموعاا كجكه مختمٌوض .

ِْ-ال ـ المفتكحة  :ظار لي كف الّـ المعتكةض لـ ترد في الورف

ٌج لغرض التككود ٌج كف المرادم يوؿ كف هياؾ مف جعؿ مف ةساماا )) :جـ

)ُ)

جاهّ))
رجّ
رجّ
ن
صالةا  ،كجـ الذـ  :يةك وا لؾ ن
المدح  :يةك  :وا لؾ ن
ن
كةد جعؿ العوركز ادم مف ةساماا )) :جـ التمووز كوكلل تعال ) :جيتي ٍـ ى ى حد

)كي ىىمضه حم ٍؤ ًم ىيضه ىخ ٍوهر لمف
ىرٍه ىضن){الة ر  }ُّ :كجـ التعصوؿ كوكلل تعال  :ى
)كلىيً ٍع ىـ ىد يار
حم ٍ ًرىك وض ىكلى ٍك ٍ
ىع ىج ىتٍ يك ٍـ){ال ورة  }ُِِ :كجـ المدح كوكلل تعال  :ى
ً
وف){اليةؿ  }َّ :كجـ الذـ كوكلل تعال  ) :ىفمى ً ٍئ ىس ىمذٍ ىكل
اٍل يمتكو ى
)ِ)
وف){اليةؿ ))}ِٗ :
اٍل يمتى ىك ًلر ى
هذه معايي الّـ ـ معايي السواؽ كما دلت عمول التراكوب كايفعاؿ

التي دخمت عمواا ؟!

َِّٓ -
اسستعااما ك ًكا ،
لعؿ  :ةاؿ ا ف فارس )) :لعؿ  :تككف
ن
كتككف معي خموؽ  ...ك هؿ ال صرة ووكلكف  :لع كؿ  :ترٍّج  ،ك عإاـ ووكؿ :

طمعا ك
فإف
تكةحع)) )ّ) كةاؿ الراغب )) :لعؿ  :طمع عكا عاؽ  ...عكاف كايت
ن
ً
طب  ،كتارة
ذلؾ ووتإي في كّماـ تارة طمع
المخاطب  ،كتارة طمع المخا ى
ك
كة ىرةى ًف
طمع غورهما فوكلل تعال فوما ذكر عف ةكـ فرعكف ) :لى ىعم ىيا ىيتكًعي الس ى
ً
وف){ال عراّ  }َْ :فذلؾ طمع مياـ  ،كةكلل في فرعكف :
ىكا ييكا يه يـ اٍل ىغال ً ى
)فىويكج لىلي ةى ٍكنج لكونليا لك ىعمكلي ىوتى ىذ كك ير ٍىك ىو ٍخ ى ){طل  }ْْ :فإطماع لمكس عمول
) ُ) الجي الدايي ص َُْ.َُٓ-
) ِ) صائر ذكم التمووز ْ.َْٗ/

) ّ) الصاة ي في فول المغض ص ُِْ
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السّـ مع هركف  ،كمعياه  :فوكلل لل ةكجن لونليا راجووف ف وتذكر ك
وخ  ...كةاؿ ا﵀ تعال ) :كا ٍذ يكركٍا المٌل ىكذً ا ك ك
كف){اييعاؿ }ْٓ :
ور ل ىعم يك ٍـ تيٍعمى ية ى
ى ن
ى ي

كف
كف ىر ٍة ىمتىلي ىكىو ىخافي ى
م  :اذكركا ا﵀ راجوف العّح  ،كما ةاؿ تعال ) :كىو ٍريج ى
ىع ىذا ىلي){ا سراّ  ) ُ) ))}ٕٓ :كةاؿ )) :عس  :طمع كترٍّج  ،ككذور مف
فسركا )لع كؿ) ك)عس ) في الورف الّزـ  ،كةالكا  :كف الطمع
المعسروف ٌ
ٌ
كالرجاّ ج وص ٌ مف ا﵀  ،كفي هذا مياـ ةصكر يظر ؛ كذاؾ كف ا﵀ تعال
اجوا ج ف وككف هك تعال ورجك ،
ذا ذكر ذلؾ وذكره لوككف ا يساف ميل ر ن
)ع ىس ىرح يك ٍـ ىف يو ٍامً ىؾ ىع يد كك يك ٍـ){ايعراؼ  }ُِٗ :م  :ككيكا
فوكلل تعال  :ى
راجوف في ذلؾ)) )ِ ) كةاؿ المالوي )) :اعمـ كف )ع كؿ) معياه الترجي في
المة ك ات  ،كالتكةع في المةذكرات  ،فتوكؿ  :ادع ا﵀ ع كؿ ورةمؾ  ،فاذا

تدف مف ايسد عمكل واكمؾ  ،فاذا تكةع  ،كمف ايكؿ ةكلل
ترٍّج  ،كتوكؿ  :ج ي
ث ى ٍع ىد ىذًل ىؾ ٍىم نرا){الطّؽ  ) ّ) }ُ :كةاؿ
تعال ) :ج تى ٍد ًرم لى ىع كؿ المكلى يو ٍةًد ي
))لعؿ  :في ايصؿ ةرؼ ترٍّج عكا عاؽ كػ)عس )  ،كذلؾ في ة ل
ؽ
الةم ي :
ٌ
ص ًرؼ ل
ال ارم مةاؿ  ،فإذا كرد لعظ وكهـ ذلؾ ي
الكروموف ) :فىويكج لىلي ةى ٍكنج لكونليا لك ىعمكلي ىوتى ىذ كك ير ٍىك ىو ٍخ ى ) اذه ا في طمعكما في
)ْ )
)ع ىس ىرح يك ٍـ ىف
ذلؾ كرجائكما لل طامعوف)) كةاؿ )) :ةكلل تعال  :ى
المخاطىب فوكلل لمي ووف

ىو ٍر ىة ىم يك ٍـ){ا سراّ }ٖ :هذه عكاف كايت في ايصؿ لمترجي فاي هيا لإلوجاب ،
كاكيل ةوؿ  :ر كـ ورةمكـ  ...ك
يف ذلؾ مةاؿ في ةؽ ال ارم تعال  ،ك كما
ؿ

الةذاؽ فود ةالكا  :هما عم ا اما  ،كلكف لوس اليس ض ل ال ارم تعال
ل الياس فوالكا في ةكلل تعال  :فىويكج لىلي ةى ٍكنج لكونليا لك ىعمكلي ىوتى ىذ كك ير) م  :اذه ا

) ُ) المعردات ص َْٕ
) ِ) المعردات ص ّْٕ. ّْٖ-
) ّ) رصؼ الم ايي ص ّْْ.
) ْ) عمدة الةعاظ ْ. ِٔ/
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لول عم الرجاّ كالطمع ميكما في ذلؾ)) )ُ)كةاؿ الزرك ي )) :تجيّ لمعاف

 ،ايكؿ  :لمترجي في المة كب  ،يةك  :لعؿ ا﵀ وغعر ليا  ،كلإل عاؽ في

المكركه  ،يةك  :لعؿ ا﵀ وغعر لمعاصي  ،ذـ كردت في كّـ مف وستةوؿ

عمول الكصعاف ؛ ك
يف الترجي لمجاؿ العاة ض كهك مةاؿ عم

ا﵀  ،ككذلؾ

الخكؼ كا عاؽ  ،فمياـ مف صرفاا لممخاط وف ةاؿ سو كول في ةكلل
تعال ) :لك ىعمكلي ىوتى ىذ كك ير ٍىك ىو ٍخ ى ){طل  }ْْ :معياه  :ككيا عم رجائكما في
ذكرهما  ،وعيي  :كيل كّـ ميظكر ل جايب مكس كهركف عمواما السّـ ؛

يكياما لـ وككيا جازموف عدـ وماف فرعكف  ،ك كما استعمالاا في الخكؼ فعي
وب){ال كرل  }ُٕ :ك
فإف الساعض
)ك ىما يو ٍد ًر ى
كاعضى ةى ًر ه
وؾ لى ىع كؿ الس ى
ةكلل تعال  :ى
ً
ةؽ المؤميوف  ،دلوؿ ةكلل تعال  :كً
كف
مخكفض في ٌ
وف ىمييكا يم ٍ عوي ى
)كالذ ى
ى
ةمت  :ما معي ةكلاـ  :لعؿ  :مف ا﵀ كاج ض
ًم ٍياىا){ال كرل  ... }ُٖ :فإف ى
؟ هؿ ذلؾ مف اف المة كب ك مطمونا ؟ عكاذا كايت في المة كب فاؿ ذلؾ
اجا
خراج لاا عف كإع الترجي ل كإع الخ ر ـ ج ؟ ي
ةمت  :لوس خر ن
عف كإعاا  ،كذلؾ كياـ ركها مف الكروـ لممخاط وف في ذلؾ المة كب

وعرض اف وععؿ ٌج عد التصموـ
تعروض الكعد  ،كةد عمـ كف الكروـ ج ل

عمول  ،فجرل الخطاب ا لاي مجرل خطاب عظماّ الممكؾ مف الخمؽ ،
كً
كً
وف ًمف ةىٍ مً يك ٍـ لى ىعمك يك ٍـ
اس ٍ
كةكلل تعال  :ى
اعي يدكٍا ىرك يك يـ الذم ىخمىوى يك ٍـ ىكالذ ى
)وا ىوحاىا الكي ي
كف){ال ورة  }ُِ :طماع المؤمف اف و م ،إومايل درجض التوكل العالوض ؛
تىتكوي ى
يكيل ا وماف وعتتةاا ك ا وماف وختتماا  ،كمف ذىكـ ةاؿ مالؾ ك ك ةيوعض :
ال رع ممزـ  ،كةد ةاؿ الزمخ رم  :كةد جاّت عم

س وؿ ا طماع في

مكاإع مف الورف  ،لكيل كروـ رةوـ ذا طمع فعؿ ما يوطمع ج مةالض ،
فجرل طماعل مجرل كعده ؛ فماذا ةوؿ  :كياا مف ا﵀ كاج ض  ،كهذا فول
) ُ) عمدة الةعاظّ.ٕٓ/
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رائةض اجعتزاؿ في ا وجاب العومي  ،عكاكيما وةسف ا طماع دكف التةووؽ ؛
كوّ وتكؿ الع اد))

)ُ)

وعاـ مما تودـ ذكره كف )لعؿ) ترد لمترجي كالطمع كهذا هك معياها

في كؿ مكاإع كركدها في الورف الكروـ ٌج كيل ةد اختمؽ لاا اليةاة معايي :
التعموؿ  ،كالت ول  ،كاجستعااـ  ،كال ؾ

المعايي في الورف الكروـ

)ِ )

كفوما واتي دراسض ل كاهد هذا
)كي) في ةكلل تعال

:

ُ-التعموؿ  :ةالكا مجوئاا لمتعموؿ معي
)لك ىعمكلي ىوتى ىذ كك ير ٍىك ىو ٍخ ى ){طل  }ْْ :كةد تودـ كف )لعؿ) هيا لمترجي كالطمع
ض رك ً
ً
ً
ود
اس ىي ىف تى ًم ى
)كىٍلوى في اي ٍىر ى ى
كةالكا مجوئاا لمتعموؿ في ةكلل تعال  :ى
كك
كف){اليةؿ  }ُٓ :ورود  :لكي تاتدكا كةكلل
ً يك ٍـ ىك ٍىياى نا
ار ىك يسيّن ل ىعم يك ٍـ تى ٍاتى يد ى
ً
كً ً
ك
كف){المؤميكف :
كف لى ىعم يك ٍـ تيٍعم ية ى
وعا ىوحاىا اٍل يم ٍؤ ًميي ى
)كتيكيكا ًلى المل ىجم ن
تعال  :ى
ور لك ىعمك يك ٍـ
)كا ٍذ يك يركٍا المٌلى ىكذً نا
ُّ} كةاؿ الراغب )) :كةاؿ ا﵀ تعال  :ى
:

كف){اييعاؿ  }ْٓ :م  :اذكركا ا﵀ راجوف العّح كما ةاؿ تعال
تيٍعمى ية ى
كف ىع ىذا ىلي){ا سراّ  }ٕٓ :كةاؿ الةم ي )) :كةد زعـ
كف ىر ٍة ىمتىلي ىكىو ىخافي ى
)كىو ٍريج ى
ى
ً
ك
كف){الةج :
عإاـ كياا ترد
ن
تعموّ كوكلل تعال  ) :ىكا ٍف ىعميكا اٍل ىخ ٍو ىر لى ىعم يك ٍـ تيٍعم ية ى
ٕٕ} كيظائره ك
فإف المعي  :كي تعمةكا  ،كلوس كما زعـ  :ؿ معياه  :افعمكا

الخور راجوف العّح كطامعوف فول ج ةاطعوف ل ك
فإف الو كؿ ﵀ تعال  ،كهذا
كف ىع ىذا ىلي)))
كف ىر ٍة ىمتىلي ىكىو ىخافي ى
)كىو ٍريج ى
كوكلل تعال  :ى

)ّ)

) ُ) ال رهاف ص ِٖٗ.ّٖٗ-
) ِ) الصاة ي في فول المغض ص ُِْ كايزهوض ص ِِٔ ِِٕ-كالجي

الدايي ص

ٕٗٓ ِٖٓ-كمغيي الم وب ُ ِٖٖ-ِٖٔ/كال رهاف ص ِٖٗ ْٖٗ-كا تواف ِٓٔ
كالزوادة كا ةساف ٖ ُْٓ-ُْْ/كالكموات ص ٕٓٔ . َٕٔ-ٔٔٗ ،

) ّ) عمدة الةعاظ ْ.ِٔ/
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ال غكم في تعسوره

ِ-اف تككف لمت ول  :ةاؿ الزرك ي )) :كةك
عف الكاةدم كف جموع ما في الورف مف )لع كؿ) فإكياا لمتعموؿ ٌج ةكلل تعال :
)كتىتك ًخ يذكف م ً
ك
كف){ال عراّ ُِٗ} فإيكاا لمت ول  ،كككياا
صاي ىع لى ىعم يك ٍـ تى ٍخمي يد ى
ى ى ى
ى
لمت ول غروب لـ وذكره ةد مف اليةاة  ،كذكر غوره كياا لمرجاّ المةض كهك
اليس ض لواـ)))ُ)كالمعي كما تودـ  :تتخذكف مصايع راجوف الخمكد كطامعوف

فول .

)ك ىما
 :ى

ّ -ف تككف معي اجستعااـ  ،جعمكا مف ذلؾ ةكلل تعال
ث ى ٍع ىد
يو ٍد ًر ى
وؾ لى ىعمكلي ىو كزكك ){ع س  }ّ :كةكلل تعال ) :ج تى ٍد ًرم لى ىع كؿ المكلى يو ٍةًد ي
ىذلً ىؾ ٍىم نرا){الطّؽ  }ُ :كالصةو كف )لع كؿ) عم ا اا  ،كاجستعااـ معاكـ
)ِ)

ما ستؤكؿ لول

م يّ وجعمؾ دارنوا))
مما ة ماا  ،كالمعي في )ع س) )) ح
ايمكر فمع كؿ مف جاّؾ وسع كوزك  ،ككذلؾ المعي في )الطّؽ)  :ج

مر
تدرم ما عكاةب ايمكر  ،فمعؿ ا﵀ وةدث عد ذلؾ نا
ً
اؿ ًف ٍرىع ٍك يف ىوا
)كةى ى
ْ -ف تككف كا ميزلض عس  :كوكلل تعال  :ى
ً
كل
اب){هكد  }ّٔ :كالمعي  :عس م،
ايس ى ى
ام ي
ص ٍرنةا ل ىعمي ىٍ مي،ي ٍ
اف ا ٍ ًف لي ى
ىه ى
ةاؿ الزرك ي  :كزعـ عإاـ اكياا ج تككف لمترجي ٌج في الممكف ؛ يكيل
كل
اب)
ايس ى ى
ايتظار  ،كج ويتظر ٌج في ممكف ،فا كما ةكلل تعال ) :ل ىعمي ىٍ مي،ي ٍ
فاطّع فرعكف ل ا لل مستةوؿ  ،ك جامل اعتود مكايل ؛ يكيل وعتود في
ا لل الجسموض كالمكاف  ،تعال ا﵀ في ذلؾ)))ّ) كاليةاة لـ وذكركا كف )عس )
تجيّ لم ؾ  ،ةاؿ ا ف فارس )) :فا كما )عس ) فكممض ترٍّج  ...كهي تد حؿ عم

ةرب عكامكاف))

)ْ )

كةاؿ المرادم )) :كهك فعؿ ج وتصرؼ ورد لمرجاّ

) ُ) ال رهاف ص ّٖٗ.
) ِ) التةرور كالتيكور َّ.ّٗ/
) ّ) ال رهاف ص ّٖٗ.

) ْ) مواووس المغض ص ِٕٔ .
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ً
ب ىعمى ٍو يك يـ اٍل ًوتىا يؿ ىك يه ىك يك ٍرهه لك يك ٍـ
كا عاؽ كةد اجتمعا في ةكلل تعال  ) :يكت ى
ً
ك
ك
ىك ىع ىس ىف تى ٍك ىريهكٍا ى ٍونئا ىك يه ىك ىخ ٍوهر ل يك ٍـ ىك ىع ىس ىف تيةحكٍا ى ٍونئا ىك يه ىك ى ار ل يك ٍـ ىكالمٌلي
كف){ال ورة  ) ُ) ))}ُِٔ :فمـ وذكر اليةاة لػ)عس ) غور
ىو ٍعمى يـ ىكىيتي ٍـ جى تى ٍعمى يم ى
معي الترجي في المة كب كا

)ِ)

عاؽ في المكركه  ،كتاتي لمورب كالديك

ِٔ-ما  :لعظ م ترؾ كمعايول ايساسوض  :المكصكلوض كال رطوض

كاجستعااموض كاليعي كالتعجب  ،كةد إاؼ لواا اليةاة معايي مختموض مف
ارها )ما) اليكرة المكصكفض  ،تودمت دراسض هذا المعظ في كتا ي  :ج كجكه

كج يظائر رةـ َُِ كةد كايت طركةتي لمدكتكراه عيكاف ) :ما) في الورف
الكروـ /دراسض يةكوض .

ِٕ -ىمف (بفت الميـ)  :لعظ م ترؾ كمعايول ايساسوض  :المكصكلوض
كال رطوض كاجستعااموض  ،كةد إاؼ لواا اليةاة معايي مختموض مف ارها

)مف) اليكرة المكصكفض .
ى
ًِٖ -مف (بكسر الميـ)  :تودمت دراسض هذا الةرؼ كمعايول عيد
هؿ الكجكه في كتا ي  :ج كجكه كج يظائر  ،رةـ ّٕ  ،كةد سطت الوكؿ

في عض المعايي  ،ساعود هيا هـ ما ذكرتل هياؾ ك إوؼ لواا التكسع في
دراسض ما كجزت الكّـ فول في تمؾ الدراسض  ،كمف ا﵀ الادل كالتكفوؽ
كالسداد .

ذكر اليةاة كف ل ً
ػ)مف) في المغض كالورف الكروـ إعض ع ر معي ،

فذكركا كياا تجيّ لّ تدّ  ،كل واف الجيس  ،كالت عوض  ،كلممزاكلض معي
)عف)  ،ك معي ال اّ  ،ك معي )عم )  ،ك معي )في)  ،كلمتعموؿ  ،ك معي

) ُ) رصؼ الم ايي ص ِْٔ .
) ِ) ويظر  :مغيي الم وب ُ . ُُٓ/كال رهاف ص ْٖٖ كا تواف ص ُِٓ كالزوادة
كا ةساف ٖ. َُٖ/
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ال دؿ  ،كلمعصؿ  ،ك معي )عيد)  ،كزائدة

المعايي الكاردة في كتاب ا﵀ عز كجؿ .

)ُ)

كفوما واتي دراسض ل كاهد هذه

ُ -ف تككف ج تداّ الغاوض في المكاف فاي ميزلض )مذ) كوكلل
تعال ً :
كه كف
)مف ىكىرائً ًا ٍـ ىجاىكي يـ){الجاذوض  }َُ :كةكلل تعال  :ى ع
)كًا ىذا ىساىٍلتي يم ي
ً
ً و
)كالمكلي ًمف
اساىلي ي
ىمتى ن
اعا فى ٍ
كه كف مف ىكىراّ ة ىجاب){ايةزاب  }ّٓ :كةكلل تعال  :ى
ىكىرائً ًاـ حم ًةوطه){ال ركج  }َِ :كج تدخؿ عم الزماف ٌج عم تودور المصدر
ً
ك
ىة ح
ؽ
لس ىعمى التك ٍو ىكل م ٍف كىك ًؿ ىو ٍكوـ ى
كما ةاؿ المالوي كوكلل تعال ) :ل ىم ٍس ًج هد يس ى
ىف تىويكـ ًف ً
ول){التك ض  }َُٗ :كةاؿ المرادم )) :كصةةل ا ف مالؾ لكذرة
ى
كاهده  ،كتاكوؿ ال صرووف ما كرد مف ذلؾ تعسؼ))

)ِ)

ةاؿ الرإي كهك و رح كافوض ا ف الةاجب )) :ةكلل  :ف ً
ػ)مف) لّ تداّ
)ّ)
)مف) ج تداّ الغاوض  ...ف ً
كذور ما وجرم في كّماـ كف ً
ػ)مف) لّ تداّ))
نا
،
اف الصةو ف تككف ً
ورود ف ووكؿ ك
)مف) في ال كاهد المذككرة لّ تداّ  ،ج
ج تداّ الغاوض

اف الكًذم
)س ٍ ىة ى
ِ -ف تككف ج تداّ الغاوض كايتاائاا كوكلل تعال  :ي
كً
ً
ً
ًً
ً
ص الذم ى ىارٍك ىيا ىة ٍكلىلي
ٍ
ىس ىرل ً ىع ٍ ده لى ٍوّن لم ىف اٍل ىم ٍس ًجد اٍل ىة ىراـ ًلى اٍل ىم ٍس ًجد ايى ٍة ى
كموع ال ً
ً
ً
ً
ً
ص يور){ا سراّ  }ُ :كومكف دمج هذا الكجل
ليي ًرىولي م ٍف ىوات ىيا ًكيلي يه ىك الس ي ى

معا لّ تداّ
مع الكجل ايكؿ جعماما ن

) ُ) ويظر  :تاكوؿ م كؿ الورف ج ف ةتو ض ص ص َُّ َِّ-كالصاة ي في فول
المغض ج ف فارس ص ُُِِٕٔ -كايزهوض ص ِِٗ ِْٗ-كرصؼ الم ايي ص

ّٖٖ ُّٗ-كالجي الدايي ص َّٖ َِّ-كمغيي الم وب ُ ِّٕ-ُّٖ/كال رهاف
ص َُٗ َٕٗ-ك صائر ذكم التمووز ْ ّٓٓ-ُّٓ/كا تواف ص ِِِّٕٕ-
كهمع الاكامع ِ ْٖٔ-َْٔ/كالزوادة كا ةساف ُٖٔٓ-ُّٔ/
) ِ) الجي الدايي ص َّٖ

) ّ) رح كافوض ا ف الةاجب ْ. ِٔٔ/
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كذور ما تجيّ اذا المعي عيدهـ
ّ -ف تككف ل واف الجيس  :كهي نا
يساا ىيا ً
ً
و
ً
ٍت ً ىخ ٍو ور لم ٍياىا
)ما ىي ى
يس ٍه م ٍف ىوض ٍىك يي ى
عد )ما) ك)ماما) كوكلل تعال  :ى
ًً
)كةىاليكٍا ىم ٍا ىما تىاٍتًىيا ً ًل ًمف ىو وض لتى ٍس ىة ىرىيا
ٍىك م ٍذماىا){ال ورة  } }ٔ :كةكلل تعال  :ى
ً
وف){ايعراؼ  }ُِّ :كتجيّ في غورهما كوكلل
ًاىا فى ىما ىي ٍة يف لى ىؾ ً يم ٍؤ ًمي ى
ً
ايكذى ً
اف){الةج  }َّ :كةكلل تعال  ) :ىكيو ىيلزيؿ
اجتىيًيكا ل
تعال ) :فى ٍ
الر ٍج ىس م ىف ٍ
ًم ىف السكماّ ًمف ًج ى و
اؿ ًفواىا ًمف ى ىرود){اليكر  }ّْ :كةد اجتمعت في هذه ا وض
ى
كما ةالكا ذّذض معاف  ،ف ً
ػ)مف) ايكل ج تداّ الغاوض  ،م  :ا تداّ ا يزاؿ مف
السماّ  ،كالذايوض لمت عوض  ،م  :عض ج اؿ مياا  ،كالذالذض ل واف الجيس ؛

ك
يف الج اؿ تككف ىرندا كغور ى ىرد .
ةاؿ الزرك ي  )) :واف الجيس  ،كلاا عّمتاف  :ف وص كإع
)الذم) مكإعاا  ،ك ف وص كةكعاا صعض لما ة ماا  ،كةوؿ  :هي ف تذكر

اةدا مياا ويتل كوكلل
نوئا تةتل جياس  ،كالمراد ةدها  ،فإذا ردت ك ن
ً
ايكذى ً
اف) كغورها  ،فمما اةتصر عمول لـ وعمـ
اجتىيًيكا ل
تعال ) :فى ٍ
الر ٍج ىس م ىف ٍ
)ُ)
المراد  ،فمما صرح ذكر ايكذاف عمـ كياا المراد مف الجيس))
ٌج كف اليةاة ةالكا ً
يادا ل التعروؼ
ػ)مف) التي ل واف الجيس است ن

ايكؿ ةاؿ ا ف وعوش )) :كككياا لت ووف الجيس  ،كوكلؾ  :ذكب مف صكؼ ،

كخاتـ مف ةدود  ،كر ما كهـ هذا الإرب الت عوض ؛ كلاذا ةميا  :كف مرجعاا
ً
ايكذى ً
اف) كذلؾ ٌف
اجتىيًيكا ل
ل يّ كاةد  ،كميل ةكلل تعال ) :فى ٍ
الر ٍج ىس م ىف ٍ
م ايرجاس
سائر ايرجاس وجب ف تيجتيب  ،ك وكف الموصكد اججتياب مف ل
كاعت اره ف وككف صعض لما ة مل  ،ك ف ووع مكةعل )الذم) ج ترل كف معياه :

) ُ) ال رهاف ص َِٗ.
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فاجتي كا الرجس الذم هك كذف كةد ةمؿ عإاـ ا وض عم الومب)))ُ)كيةك

هذا ةاؿ الرإي

)ِ)

كةاؿ ا ف عصعكر )) :كالذم زعـ كف ً
)مف) لت ووف الجيس استدؿ
ً
ايكذى ً
اف) ج ترل كف ايكذاف
اجتىيًيكا ل
عم ذلؾ وكلل تعال ) :فى ٍ
الر ٍج ىس م ىف ٍ
كماا رجس  ،عكاكيما توت ػ ً
)مف) لو ٌوف ما عدها الجيس الذم ة ماا  ،فكاكيؾ

ةمت  :اجتي كا الرجس الذم هك ايكذاف  ،م  :اجتي كا الرجس الكذيي ،
ى
ك كً
وف ىمييكا ًمي يك ٍـ){اليكر  }ٓٓ :ك
يف
كاستدؿ ن
)ك ىع ىد الملي الذ ى
وإا وكلل تعال  :ى
المعي  :كعد ا﵀ الذوف ميكا الذوف هـ يتـ ؛ ك
يف الخطاب كيما هك لممؤميوف
؛ فمذلؾ لـ وتصكر ةد ف تككف ً
)مف) ت عوإوض  ،ككوكلل تعال  ) :ىكيو ىيلزيؿ
ً
كماّ ًمف ًج ىا وؿ ًفواىا ًمف ى ىرود){اليكر  }ّْ :م  :مف ج اؿ هي مف رد
م ىف الس ى

ةجض لاـ في يّ مف ذلؾ  ،كما
؛ ي كف الج اؿ هي ال ىرد ج عإاا  ،كج ٌ
ً
ايكذى ً
اف) فاك وتخرج عم ف وككف المراد
اجتىيًيكا ل
ةكلل تعال ) :فى ٍ
الر ٍج ىس م ىف ٍ
الرجس ع ادة الكذف  ،فكايكل ةاؿ  :فاجتي كا مف ايكذاف الرجس الذم هك

الع ادة ؛ ك
يف المةرـ مف ايكذاف كيما هك ع ادتاا ٌ ،ج كيل ةد وتصكر ف
وستعمؿ الكذف في ياّ ك غور ذلؾ مما لـ وةرمل ال ارع  ،كتككف ً
)مف)

غاوض  ،مذماا في ةكلل  :خذتل مف التا كت )ّ) ج ترل كف اجتياب ع ادة
ك كً
وف ىمييكا
)ك ىع ىد الملي الذ ى
ايكذاف ا تداؤه كايتااؤه في الكذف ؟ ككذلؾ ةكلل تعال  :ى
ً
ً
كوو كدر الخطاب عا ًما لممؤميوف كغورهـ  ،ككذلؾ
مي يك ٍـ) ةد تككف )مف) يم ىعكإض ى
ةكلل تعال ) :كيو ىيلزيؿ ًم ىف السكماّ ًمف ًج ى و
وتصكر ف تككف
اؿ ًفواىا ًمف ى ىرود) ةد
ك
ى
ى
ً
ً
)مف) فول يم ىعكإض  ،كوككف المعي مذمل ذا جعمت )مف) لت ووف الجيس ،
اؿ) ن ً
كذلؾ اف وككف ةكلل تعال ً ) :م ٍف ًج ى و
ك
اّ)يف السماّ
كم
دج )م ىف الس ى
) ُ) رح المعصؿ ْ. َْٔ/
) ِ) ويظر  :رح كافوض ا ف الةاجب ْ.ِٔٗ/

) ّ) كالتا كت  :الصيدكؽ الذم يوةرز فول المتاع  ،ويظر  :لساف العرب َُِِ/
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الج اؿ التي فواا كاكيل ةاؿ  :كويزؿ مف ج اؿ في السماّ ،

م تممض عم
كوككف ً
دج مف الج اؿ دؿ يّ مف يّ  ،كاكيل ةاؿ  :كويزؿ
)مف ى ىرود) ن
مف رد في السماّ  ،كوككف مف ة وؿ ما عود فول العامؿ مع ال دؿ مذؿ ةكلل
ً ًكً
ً
كً
إ ًععيكٍا لً ىم ٍف ىم ىف
تعال ) :ةى ى
استي ٍ
استى ٍك ى يركٍا مف ةى ٍك ًمل لمذ ى
اؿ اٍل ىمأي الذ ى
وف ٍ
وف ٍ
خرج جموع ما كردكه عم ما ذ ت
ًم ٍياي ٍـ){ايعراؼ  }ٕٓ :فإذا مكف ف يو ك
كاستور في ً
)مف) كاف كل مف ف يوذ ىت لاا معي لـ وستور فواا كهك
)ُ)
الت ووف))
ً
ايكذى ً
اف)
اجتىيًيكا ل
كةاؿ المرادم  )) :واف الجيس يةك ) :فى ٍ
الر ٍج ىس م ىف ٍ
ً
ك ً ً
إ نار لمف
كف ذًىوانا يخ ٍ
كةكلل تعال  :ي
ىس ًاكىر مف ىذ ىه وب ىكىوٍم ى يس ى
)و ىةم ٍك ىف فواىا م ٍف ى
س عكًا ٍستىٍ ىر و
يس ي و
ؽ){الكاؼ  }ُّ :ةالكا  :كعّمتاا ف وةسف جعؿ الذم
يد ى
مكاياا ؛ ك
يف المعي  :فاجت كا الرجس الذم هك كذف  ،كمجوئاا ل واف الجيس
م اكر في كتب المعر وف  ،كةاؿ ل ةكـ مف المتودموف  ،ك يكره كذر
ً
ايكذى ً
اف) ج تداّ الغاوض كايتاائاا ،
المغار ض كةالكا  :هي في ةكلل تعال ) :م ىف ٍ
ك ً
يد و
س) فعي مكإع
ػ)مف) في يةك  :خذتل مف التا كت  ،ك كما ةكلل ) لمف يس ي
الصعض فاي لمت عوض))

)ِ)

)و ىةمك ٍك ىف ًفواىا ًم ٍف
كةاؿ ا ف ه اـ  )) :واف الجيس يةك ةكلل تعال  :ي
ً
س عكًا ٍستىٍ ىر و
إ نار لمف يس ي و
ؽ) ال اهد في غور
كف ذًىوانا يخ ٍ
ىس ًاكىر مف ىذ ىه وب ىكىوٍم ى يس ى
ى
يد ى
ك
اجتىيًيكا
ايكل
فإف تمؾ )وعيي مف ساكر) لّ تداّ كةوؿ زائدة  ،كيةك ) :فى ٍ
اف) ك يكر مجيّ ً
ً
ايكذى ً
)مف) ل واف الجيس ةكـ كةالكا  :هي في
ل
الر ٍج ىس م ىف ٍ
ً
ً
يد و
ايكذى ً
اف) لّ تداّ  ،كالمعي :
)مف ىذ ىه وب) ك) لمف يس ي
س) لمت عوض كفي ))م ىف ٍ
)ّ)
فاجتي كا مف ايكذاف الرجس كهك ع ادتاا  ،كهذا تكمٌؼ))
) ُ) رح جمؿ الزجاجي ُ. ِٔٓ-ِْٔ/
) ِ) الجي الدايي ص َّٗ. َُّ-
) ّ) مغيي الم وب ُ.ُّٗ/
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ؿ هك الةؽ ف ً
ػ)مف) التي يجعمت ل واف الجيس كما ف تككف لّ تداّ
ك لمت عوض ً ،
ك)مف) التي لّ تداّ هي كما توكؿ )) :زود فإؿ مف عمرك
تد في تعإومل مف عمرك كوككف اجيتااّ في
ودا يو ى
 ،عكاكيما ردت ف تيعمًـ كف ز ن
دي ىمف فول فإؿ  ،ذ العادة و تدئ التعإوؿ مما وورب مف ال يّ كودايول
في الصعض التي توع فواا المعاإمض)) )ُ ) فوكؿ اليةاة مجيّ ً
)مف) ل واف
الر ٍج ىس ًم ىف
اجتىيًيكا ل
الجيس في ةكلل تعال ) :فى ٍ
هك الكذف يعسل  ،ةتي جعمكا ا وض كما تودـ

ايكذى ً
اف) م يي عم ٌف الرجس
ٍ
تودور  :فاجتي كا الرجس الذم

هك كذف  ،ك فاجتي كا الرجس الذم هك ايكذاف  ،كلوس الوكؿ ما ةالكا ،

عـ ميل كهك
فالكذف عكاف كاف اسـ جيس ٌج كيل داخؿ إمف معي جيس ٌ
الرجس  ،كهذا كاإ مف كّـ ا ف وعوش يعسل المذككر )) :كذلؾ ٌف سائر

م ايرجاس))
ايرجاس وجب ف تيجتيب  ،ك وكف الموصكد اججتياب مف ل
))فالكذف  :الصيـ سكاّ كاف مف خ ب ك ةجر ك غوره)) )ِ) ))كايكذاف
عيد العرب  :كؿ تمذاؿ مف خ ب ك ةجارة ك ذهب ك فإض ك يةاس
كيةكها  ،ككايت العرب تيص اا كتع دها))

)ّ)

))كالرجس  :الوذر))

)ْ)

))ككؿ

يّ يوستوذر ميل فاك رجس)) )ٓ) فالكذف رجس مف ايرجاس  ،م  :يكع ميل
 ،فموس المعي ك التودور  :فاجتي كا الرجس الذم هك كذف  ،ك فاجتي كا
الرجس الذم هك ايكذاف كما ةالكا  ،ف ً
ػ)مف) لّ تداّ كالمعي  :فاجتي كا

رجسا عد رجس  ،كاجعمكا اجتيا اا و د مف ايكذاف  ،كاكيل ع كد
ايرجاس  ،ن
ايكذاف مي ع ايرجاس  ،كجاز ف تككف ً
)مف) ت عوإوض  ،ذا كاف المراد
) ُ) رح جمؿ الزجاجي ُ.ِِٔ/
) ِ) المص اح الميور ص ْٕٔ .
) ّ) لساف العرب ُٓ. ُّٓ/
) ْ) مواووس المغض ص ِّٕ.

) ٓ) المص اح الميور ص ُِٗ.
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اجةتصار عم اجتياب ايكذاف  ،التي هي عض ايرجاس  ،ككذلؾ ةكلاـ
اف ً
ك
)مف) ل واف الجيس في المذاؿ  :ذكب مف صكؼ  ،م يي عم كف الذكب

هك الصكؼ  ،كالةوووض كيل ما رود جعؿ الذكب هك الصكؼ  ،ؿ هذا المذاؿ
كف المراد مف الذكب ما ويسج ميل الذكب  ،م :

ج ومكف فامل ٌج عم
ةما ل كيل مف صكؼ كلوس مف ةطف ك ك ر ك ةرور كغور ذلؾ  ،فتككف
ً
)مف) ت عوإوض ؛ ك
يف الصكؼ كاةد مما يويسج ميل الذكب  ،ككذلؾ المذاؿ :
خاتـ مف ةدود  ،فموس المراد الخاتـ كمل كصواغتل  ،كيل مف ةدود  ،ؿ
المراد معديل كيل مف ةدود  ،كالمعادف يكاع  :مياا الذهب كالعإض كايلماس
كالةدود  ،فتككف ً
)مف) ت عوإوض ؛ ك
يف الةدود عض المعادف  ،ككذلؾ ةكلل

ىس ًاكىر ًمف ىذ ىه وب) ك
فإف ايساكر تككف مف معادف مختمعض  ،كالذهب
تعال  ) :ى
س عكًا ٍستىٍ ىر و
إ نار لمف يس ي و
ؽ) كالذواب
عإاا  ،ككذلؾ ةكلل تعال ) :ذًىوانا يخ ٍ
يد ى
تككف مف ةم ض مختمعض كالسيدس كا ست رؽ عإاا .
كالمراد الج اؿ في ةكلل تعال ) :كيو ىيلزيؿ ًم ىف السكماّ ًمف ًج ى و
اؿ ًفواىا
ى
ى
ًمف ى ىرود) السةب التي ي لات الج اؿ)ُ) ٌج كف هذه الج اؿ لوست مف صخر
)مف رود) لمت عوض ً
ك مف معدف ؿ هي مف رد  ،فتككف ً
ك)مف) ايكل
ىى
ىى
لّ تداّ كالذايوض دؿ مف ايكل .
فكؿ ً
)مف) ةوؿ اكياا ل واف الجيس كيما هي لّ تداّ ك لمت عوض ،
كهذا ما ةالكا ل جاّ في الدر المصكف كف ً
)مف ذى ىم ى ورة) لّ تداّ في ةكلل
تعال  ) :يكمك ىما يرًزةيكٍا ًم ٍياىا ًمف ذى ىم ى ورة لرٍزةان ةىاليكٍا ىهػ ىذا الكًذم يرًزٍة ىيا ًمف ةىٍ يؿ){ال ورة :
ِٓ})ِ) كالمراد جيس الذمر ا تداّ مف كؿ ذمرة في هذا الجيس  ،كالمعي :
كمما رزةكا مف ذمرة وض ذمرة كايت ةالكا  ،كجاّ فول وإا كف ً
)))م ٍف ىغ ٍو ًر)
ٌ
ن
) ُ) ويظر  :التةرور كالتيكور ٖ.َُِ-َِٗ/
) ِ) ويظر  :الدر المصكف ُ.ُِٓ/
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يخمًويكا ًم ٍف ىغ ٍو ًر ى ٍي وّ ٍىـ يه يـ
ىو وض) لمت عوض في ةكلل تعال :

ج تداّ الغاوض)) )ُ )في ةكلل تعال ٍ ) :ىـ
اٍل ىخالًويكف){الطكر  }ّٓ :كجاّ فول كف ً
)م ٍف
ى
و )ِ)
ً
يس ٍه م ٍف ىوض) كالصةو كياا لّ تداّ  ،كالمراد جيس ا وات ا تداّ
)ما ىي ى
ى
وض كايت ي ٍاتً
مف كؿ وض في هذا الجيس  ،كالمعي  :ما ييسه مف وض وكض و
خور مياا  ،كةاؿ الةم ي في ةكلل تعال ) :كما وعملم ً ً
ىةود){ال ورة :
اف م ٍف ى
ى ى يى ى
َُِ} ً
))مف  :زائدة لتاكود اجستغراؽ ج لّستغراؽ ؛ ك
ىةود) وعوده
يف ) ى
خّؼ  :ما جاّيي مف رجؿ  ،فإكياا زائدة لمتككود)) )ّ) كهذا مف الكهـ الذم
كةع فول اليةاة كالمعسركف ي كف )رجؿ) تعود جيس الرجاؿ  ،ك) ةد) تعود

جيس الرجاؿ كاليساّ  ،ك)مف) لّ تداّ  ،كالمراد جيس ايةد الذم و مؿ
م رجؿ كاف  ،كما وعمماف مف
الجيسوف  ،كالمعي  :كما وعمماف مف رجؿ ك
امرة وكض امرة كايت  ،كجاّ فول وإا كف ً
)مف) ل واف الجيس في ةكلل
ن
)ْ)
ً
ص يد ً
كرًهـ لم ٍف ًغ ٍّؿ){ايعراؼ  }ّْ :كالصةو كياا
)كىي ىزٍع ىيا ىما في ي
تعال  :ى

لّ تداّ  ،كالمراد جيس الغؿ  ،ا تداّ مف كؿ غؿ في هذا الجيس ،
كالمعي  :كيزعيا ما في صدكرهـ مف ٍّ
م غؿ كاف .
غؿ ك

كةاؿ ا ف ه اـ )) :كفي كتاب المصاةؼ ج ف ايي ارم كف عض
الزيادةض تمسؾ وكلل تعال ) :كع ىد المكل الكًذوف مييكا كع ًمميكا الصكالًة ً
ات ًم ٍيايـ
ى
ى ى ىى
ي
ىى
ً
الةؽ
وما){العت  }ِٗ :في الطعف عم عض الصةا ض  ،ك ٌ
كم ٍغ ًع ىرةن ىك ٍ
ىج نار ىعظ ن
كف ً
)مف) فواا لمت ووف ج لمت عوض  ،م  :الذوف ميكا هـ هؤجّ  ،كمذمل ةكلل
ًكً
ً
تعال ) :الكًذوف استىجا كٍا لًمٌ ًل ك ك ً ً
ىة ىسييكٍا
وف ٍ
ى ٍ ىي
ىصا ىاي يـ اٍلوى ٍريح لمذ ى
الر يسكؿ مف ى ٍعد ىمآ ى
ى
ً
وـ { ؿ عمراف  }ُِٕ :ككماـ مةسف كمتك و
ؽ)) كةكلل
ًم ٍياي ٍـ ىكاتكوىكٍا ٍ
ىجهر ىعظ ه

) ُ) الدر المصكف َُ.ٕٕ/
) ِ) ويظر  :الدر المصكفِ.ٕٓ/
) ّ) الدر المصكفِ.ّٔ/

) ْ) الدر المصكفٓ.ِّّ/
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)كًاف لكـ ويتىاكٍا ع كما وويكليكف لىومس ك كً
اب
تعال  :ى ع
وف ىكعىيركٍا ًم ٍياي ٍـ ىع ىذ ه
كف الذ ى
ٍ ى ي ى ى ى ىى
)ُ)
ً
وـ){المائدة  }ّٕ :فالموكؿ فواـ ذلؾ كمٌاـ كعار))
ىل ه
ىة ىسييكٍا ًم ٍياي ٍـ) في التي في سكرة ؿ
ةاؿ الزمخ رم في تعسور ) ٍ
ك كً
وف ىمييكا ىك ىع ًمميكا
)ك ىع ىد الملي الذ ى
عمراف ))مف  :لمت ووف مذماا في ةكلل تعال  :ى
ً
الصكالًة ً
وما){العت  }ِٗ :ك
يف الذوف استجا كا ﵀
ات ًم ٍيايـ كم ٍغ ًع ىرةن ىك ٍ
ى
ىج نار ىعظ ن
)
ِ
)
اجتىيًيكا
كالرسكؿ ةد ةسيكا كماـ كاتوكا ج عإاـ)) فاي كوكلل تعال ) :فى ٍ
))ك)مف) في ةكلل تعال ) :لىومس ك كً
ً
ً
ايكذى ً
وف ىكعىيركٍا
اف) )ّ)كةاؿ :
ل
كف الذ ى
ىى
الر ٍج ىس م ىف ٍ
الر ٍج ىس ًم ىف
اجتىيًيكا ل
ًم ٍياي ٍـ){المائدة  }ّٕ :لم واف كالتي في ةكلل تعال ) :فى ٍ
ةمت ك
ايكذى ً
ةمت  :في ةامض الظاهر
فاّ ةوؿ :
ٌ
لومسياـ عذاب لوـ ؟ ي
اف) فإف ى
ٍ
مواـ المإمر فائدة  ،كهي تكرور ال اادة عمواـ الكعر في ةكلل تعال ) :لىوى ٍد
كً
وف ةىاليكٍا ً كف المٌلى يه ىك اٍل ىم ًسو ي ا ٍ يف ىم ٍرىو ىـ){المائدة  }ِٕ :كفي ال واف فائدة
ىكعى ىر الذ ى
كً
وف ىكعىيركٍا ًم ٍياي ٍـ) كياـ مكاف مف الكعر ،
خرل كهي ا عّـ في تعسور )الذ ى
ك
لومسف الذوف كعركا مف اليصارل خاصض عذاب لوـ  ،م  :يكع
كالمعي :
دود ايلـ مف العذاب كما توكؿ  :عطيي ع روف مف الذواب ترود مف الذواب

خاصض ج مف غورها مف ايجياس التي وجكز ف وتياكلاا )ع ركف) كوجكز

سف الذوف وكا عم الكعر مياـ ؛ ك
ف تككف لمت عوض عم معي  :لوم ك
يف
)ْ)

كذور مياـ تا كا مف اليصرايوض))
نا
كً
استى ىجايكٍا لًمٌ ًل
ةاؿ الط رم في تعسور ةكلل تعال ) :الذ ى
وف ٍ
الرس ً
كؿ)) ؿ عمراف )) }ُِٕ :وعيي ذلؾ جؿ ذياؤه  ،ك كف ا﵀ ج وإوع جر
ىك ك ي
المؤميوف المستجو وف ﵀ كالرسكؿ مف عد ما صا اـ الجركح كالكمكـ ) عد
) ُ) مغيي الم وب ُُّٗ/
) ِ) الك اؼ ُُّْ/
) ّ) ويظر  :الدر المصكف ٗ. ِٕٓ/
) ْ) الك اؼ ُ.ُٔٓ-َٔٓ/
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معركض ةد) عكاكيما عي ا﵀ تعال ذكره ذلؾ الذوف ات عكا رسكؿ ا﵀ ل ةمراّ
ايسد )اسـ مكإع) في طمب العدك ي سعواف كمف كاف معل مف م ركي
ةروش ميصرفاـ عف ةد  ،كذلؾ كف ا سعواف ل كما ايصرؼ عف ةد خرج
رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول كسمـ في ذره ةت

م ،ةمراّ ايسد  ،كهي عم

عد ذمايوض مواؿ مف المدويض  ،لورل الياس كف ل ك صةا ل ةكة))

)ُ)

))كعف

ه اـ ف عركة عف ول عف عائ ض رإي ا﵀ عياا كياا ةالت لع د ا﵀ ف

الز ور  :وا ا ف ختي  ،ما كا﵀ كف اؾ كجدؾ  ،تعيي ا كر كالز ور ممف
ً
ةاؿ ا﵀ تعال فواـ ) :الكًذوف استىجا كٍا لًمٌ ًل ك ك ً ً
ىصا ىاي يـ
ى ٍ ىي
الر يسكؿ مف ى ٍعد ىمآ ى
ى
اٍلوى ٍريح)) )ِ ) ك))ةاؿ المعسركف  :ل كما ايصرؼ ك سعواف ك صةا ل مف ةد
يدمكا  ،كةالكا  :ةتمتمكهـ ةت

ذا لـ و ؽ ٌج ةموؿ تركتمكهـ ارجعكا

فاستاصمكهـ  ،ف م ،ذلؾ رسكؿ ا﵀ صم

ا﵀ عمول كسمـ  ،فاراد ف ورهب

العدك كورواـ مف يعسل ك صةا ل ةكة  ،فيد اـ لمخركج في طمب ي سعواف ،

فايتدب عصا ض مياـ مع ما اـ مف الجركح)))ّ)ككاف مف وف الذوف استجا كا
﵀ كرسكلل ةوف ايتيًد كا فخرجكا  )) :ك كر كعمر كعذماف كعمي رإي ا﵀
عياـ كياس مف صةاب رسكؿ ا﵀ صم

ا﵀ عمول كسمـ))

)ْ )

ً
ك)مف) في

كً
استى ىجايكٍا
هذه ال كاهد هي لّ تداّ ن
وإا  ،كالمعي في ةكلل تعال ) :الذ ى
وف ٍ
ً
ًكً
ً
لًمٌ ًل ك ك ً ً
وـ
ىة ىسييكٍا ًم ٍياي ٍـ ىكاتكوىكٍا ٍ
وف ٍ
ىصا ىاي يـ اٍلوى ٍريح لمذ ى
الر يسكؿ مف ى ٍعد ىمآ ى
ىجهر ىعظ ه
ى
{ ؿ عمراف  }ُِٕ :كف الذوف ةسيكا كاتوكا وككف لاـ جر عظوـ عم ف
وككيكا ة ؿ ذلؾ مف الذوف استجا كا ﵀ كالرسكؿ  ،فود عاد الكّـ عمواـ
ً
ومر عم
وكلل ٍ ) :
ىة ىسييكٍا م ٍياي ٍـ) لوككف ايجر العظوـ و تدئ اـ ة ؿ ف ٌ

) ُ) جامع ال واف ْ. َِِ/
) ِ) جامع ال واف ْ. ِِِ/
) ّ) الكسوط في تعسور الورف المجود ُ.ِٓٓ/
) ْ) تعسور الورف العظوـ ج ف كذور ِ.ُُٗ/
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غورهـ  ،ك كف الياس في زماياـ ذا ةسيكا كاتوكا وككف لاـ ذلؾ الذكاب  ،ذا

كايكا مذؿ كلئؾ مستعدوف ف وستجو كا لك ايتد كا كما ايتد كا  ،ك كايكا
موتدوف اـ استجا كا ليةك ما استجا كا لل  ،عم مر العصكر كايجواؿ في

كؿ رض كزماف كجعؿ هذا ايمر جارنوا عمواـ ةت ةواـ الساعض  ،كفي هذا
ذياّ عظوـ لمذوف استجا كا كؿ مرة ةوف يد اـ رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول

كسمـ ؛ يكياـ جعماـ الطموعض في هذه الوإوض كالودكة في اجستجا ض كيوؿ

ايجر العظوـ .

ك ً كً
وف ىم ىعلي ى ً كداّ ىعمى
ككذلؾ ةكلل تعال  ) :حم ىة كم هد كر يسك يؿ المل ىكالذ ى
ً
اه ٍـ
اه ٍـ يركك نعا يسج ن
إ نّ لم ىف المك ًل ىكًر ٍ
كف فى ٍ
وم ي
اٍل يكعك ًار ير ىة ىماّ ى ٍو ىياي ٍـ تىىر ي
كدا ىو ٍ تى يغ ى
إ ىك نايا س ى
ً
اييج ً
ً
حج ً
وؿ ىك ىزٍروع
كد ىذلً ىؾ ىمذىمياي ٍـ ًفي التك ٍكىرًاة ىك ىمذىمياي ٍـ ًفي
في يك يجكًه ًاـ لم ٍف ىذىًر الس ي
ً
ب ح
اع لً ىو ًغوظى ً ًا يـ
ىخ ىرىج ى ٍ
ٍ
الزكر ى
استى ىكل ىعمى يسكًةل يو ٍع ًج ي
استى ٍغمىظى فى ٍ
طاىهي فى ىآزىرهي فى ٍ
اٍل يكعكار كع ىد المكل الكًذوف مييكا كع ًمميكا الصكالًة ً
ىج نار
ات ًم ٍيايـ كم ٍغ ًع ىرةن ىك ٍ
ى
ىى
ي
ى ىى
ى ى
ع ًظوما){العت  }ِٗ :ف ً
ػ)مف) لوست ل واف الجيس  ،كما ةالكا ؿ هي لّ تداّ
ى ن
كتعسورها عم يةك ما تودـ  ،كالمعي هيا  :كف الذوف ميكا كعممكا
ف وككيكا ة ؿ ذلؾ كما كصعكا في

الصالةات لاـ مغعرة ك جر عظوـ عم
داوض هذه ا وض )ى ً كداّ ىعمى اٍل يكعك ًار ير ىة ىماّ ى ٍو ىياي ٍـ) فود عاد الكّـ عمواـ
وكلل ) :كع ًمميكا الصكالًة ً
ات ًم ٍيايـ) ك كايكا عم اكمتاـ ةت ةواـ الساعض ،
ى
ىى

كعم هذا اليةك تعسكر اةي ال كاهد

ْ -ف تككف لمت عوض كوكلل تعال  ) :لم ٍيايـ كمف ىكمك ىـ المٌلي){ال ورة :
ً
ً ً
حكف ىك ىما تي ًيعويكٍا ًمف
ُّٓ} كةكلل تعال ) :لىف تىىياليكٍا اٍل ًكر ىةتك تييعويكٍا م كما تية ى
ى ي وّ فىًإ كف المٌل ً ًل عمًوـ){ ؿ عمراف  }ِٗ :كةاؿ المالوي )) :كتةتمؿ ً
)مف)
ى
ى ه
ٍ
طلونا){المائدة  }ٖٖ :ف وككف
)ك يكميكٍا ًم كما ىرىزةى يك يـ المٌلي ىةّىجن ى
في ةكلل تعال  :ى
ككذور ما تورب التي لمت عوض مف التي
نا
المعي  :عض ما رزةكـ ا﵀ ،
عرؽ وياما ٌج معي خعي  ،كهك كف التي لمت عوض
ل واف الجيس  ،ةت ج يو ك
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تيو كدر عض  ،كالتي ل واف الجيس تيوى كدر تخصوص ال يّ دكف غوره
فاعممل)) )ُ) كالصةو كالظاهر كياا لمت عوض  ،كةد وكيكا ف كؿ ً
)مف) ةوؿ
كياا ل واف الجيس فإكيما هي لّ تداّ ك لمت عوض .

ٓ -ف تككف لممزاكلض معي )عف)  :ةالكا مجيّ ً
)مف) معي
)عف) في ةكلل تعال ) :فىكٍو هؿ لٍموى ً
اس ىو ًض يةميكيايـ لمف ًذ ٍك ًر المك ًل){الزمر }ِِ :
ى
كالصةو كياا في ))هذه ا وض لّ تداّ لتعود كف ما عد ذلؾ مف العذاب د
لك ً
ك
وف ىكعىيركا
،
ككاف هذا الوائؿ وعمؽ معياها ػ)كوؿ) مذؿ ةكلل تعال ) :فى ىكٍو هؿ مذ ى
)ِ)
ً
وإا مجوئاا معي )عف) في ةكلل تعال :
م ىف الكي ًار){ص  ))}ِٕ :كةالكا ن

طعماـ لمف جكوع ك م ىياـ لمف ىخك و
كً
وإا كياا
ؼ){ةروش  }ْ :كالصةو
ن
)الذم ى ٍ ى ى ي
ي ىى ي ٍ ٍ
لّ تداّ  ،ةاؿ ا ف وعوش )) :كتوكؿ  :طعمل مف جكع  ،كعف جكع  ،فإذا
جئت ً
ػ)مف) كايت ج تداّ الغاوض ؛ ك
يف الجكع ا تداّ ا طعاـ  ،عكاذا جئت
ػ)عف) فالمعي

كف ا طعاـ صرؼ الجكع ؛ ك
يف )عف) لما عدا ال يّ))

)ّ)

جائعا
كةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي ))فمعي  :طعمل مف جكع  ،كيل كاف
ن

فاطعمل  ،كلوس معياه كيما عد الجكع عيل  ،فود وككف طعمل كلـ و عل ،
م  :لـ و عد الجكع عيل  ،كسواه كلـ وركه  ،م  :لـ و عد الظما عيل  ،ك
كلكف

ظامئا فسواه  ،م  :ا تداّ السوي كاف مف ةالض الظما،
المعي  :كيل كاف
ن
م  :كؿ ما يزؿ الماّ يزؿ عم ظما  ،فالظما كاف ا تداّ لمسوي  ،كلوس

معياه  :عد الظما عيل))

)ْ)

ٔ -ف تككف معي ال اّ :
ات لمف ى ٍو ًف ىو ىد ٍو ًل ىك ًم ٍف
تعال ) :لىلي يم ىعولى ه

ةالكا مجوئاا معي ال اّ في ةكلل
كيلي ًم ٍف ٍىم ًر المٌ ًل){الرعد :
ىخٍم ًع ًل ىو ٍةعىظي ى

) ُ) رصؼ الم ايي ص ّٖٗ .
) ِ) مغيي الم وب ُ.ُِّ/
) ّ) رح المعصؿ َِْٓ/
) ْ) معايي اليةك ّ. ْٕ/
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كيلي ًم ٍف ٍىم ًر المٌ ًل) كالتودور  :وةعظكيل امر ا﵀
)و ٍةعىظي ى
ُُ} كال اهد ى
كالةوووض كف ً
)مف) في هذا المكإع اةوض عم معياها  ،كةد تياكلت دراسض

)ُ )

هذا ال اهد في كتا ي  :ج كجكه كج يظائر رةـ ّٕ ك سطت الوكؿ فول
كيصل )) :ةاؿ العراّ )) :كالمعو ات مف مر ا﵀ عز كجؿ وةعظكيل  ،كلوس

وةعظ مف مره  ،كيما هك تودوـ كتاخور  ،كا﵀ عمـ  ،كوككف كوةعظكيل ذلؾ

الةعظ مف ا﵀ ك امره ك إذيل عز كجؿ))

)ِ)

كالتودور عيده  :لل معو ات مف

مر ا﵀ مف وف ودول كمف خمعل وةعظكيل  ،كةاؿ ك ع ودة )) م  :امر ا﵀

وةعظكيل مف مره)))ّ)كجاّ في جامع ال واف لمط رم )) :مع كؿ يساف ةعظض
وةعظكيل مف مر ا﵀  ...مّئكض وةعظكيل مف وف ودول كخمعل  ،فإذا جاّ

ةدره خمكا عيل  ...ؿ عي

المعو ات في هذا المكإع  :الةرس الذم

وتعاةب عم ايمور  ...المكاكب مف وف ودول كمف خمعل  ...هك السمطاف

المةركس مف مر ا﵀  ،كهـ هؿ ال رؾ  ...ك كف المعو ات مف وف ودول

كمف خمعل  ،هي ةرسل كجّكزتل  ...ذـ خ ر كف ا﵀  ،تعال ذكره  ،ذا راد
كيلي ًم ٍف ٍىم ًر المٌ ًل) اختمؼ
)و ٍةعىظي ى
سكّا لـ ويععاـ ةرساـ  ...كةكلل  :ى
وكـ ن
هؿ التاكوؿ في تاكوؿ هذا الةرؼ عم يةك اختّفاـ في تاكوؿ ةكلل تعال :

ات) فمف ةاؿ  :المعو ات هي المّئكض  ،ةاؿ  :الذوف وةعظكيل مف
)لىلي يم ىعولى ه
وإا المّئكض  ،كمف ةاؿ  :المعو ات هي الةرس كالجّكزة مف
مر ا﵀ هـ ن
يي دـ  ،ةاؿ  :الذوف وةعظكيل مف مر ا﵀ هـ كلئؾ الةرس  ،كاختمعكا

)ُ ) ويظػػر  :الموتإػػب لمم ػػرد تةووػػؽ هػػركف ِ ، َِّ-ُّٗ/كتةووػػؽ ػػدوع ُ-ٖٓٓ/
ٕٖٓ  ،كايزهوػ ػػض فػ ػػي عمػ ػػـ الةػ ػػركؼ لماػ ػػركم ص ِّٗ ،كالكموػ ػػات لمكعػ ػػكم ص َِٕ ،
كال رهاف في عمكـ الورف لمزرك ي ص َْٗ.
)ِ ) معايي الورف ُ. ّٔٗ/
)ّ ) مجاز الورف ص ُِٓ .
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كيلي ًم ٍف ٍىم ًر المٌ ًل) فواؿ عإاـ  :ةعظاـ
)و ٍةعىظي ى
وإا في معي ةكلل تعال  :ى
ن
ٌواه مف مره  ،كةاؿ عإاـ  :وةعظكيل مف مر ا﵀ امر ا﵀  ...فالمعو ات

هي مف مر ا﵀  ،كهي المّئكض  ...ووكؿ ا﵀ عز كجؿ  :وةعظكيل مف مرم

مرد لل  ،كما لاـ مف دكيل مف كاؿ  ،كةاؿ
 ،فإيي ذا
سكّا فّ ٌ
ي
ردت وكـ ن
ح
الجف  ،كمف و غي
خركف  :معي ذلؾ وةعظكيل مف مر ا﵀  ،ك مر ا﵀
ذاه كمكركهل ة ؿ مجيّ ةإاّ ا﵀  ،فإذا جاّ ةإاؤه خمككا ويل ك ويل ...
عف مجاهد كيل ةاؿ  :ما مف ع د ٌج لل ممؾ مككؿ وةعظل في يكمل كووظتل

مف الجف كا يس كالاكاـ  ،فما مياـ يّ واتول وروده ٌج ةاؿ  :كراّؾ ٌ ،ج
نوئا إذف ا﵀ فوصو ل  ...عف كعب اية ار ةاؿ  :لك تجمك ج ف دـ كؿ
كةزف  ،لرل عم كؿ يّ مف ذلؾ واطوف  ،لكج كف ا﵀ ك ككؿ كـ
ساؿ ٍ
مّئكض وذحكف عيكـ في مطعمكـ كم ر كـ كعكراتكـ ذف لىتي يخطل ٍعتيـ))
كةاؿ الزجاج )) :المعي  :ةعظاـ ٌواه مف مر ا﵀  ،م  :مما
)ُ)

مرهـ ا﵀ تعال

ل ج كياـ وودركف ف ودفعكا مر ا﵀))

)ِ)

كةاؿ الزمخ رم :

))كلوس )مف مر ا﵀) صمض لمةعظ  ،كاكيل ةوؿ لل معو ات مف مر ا﵀  ،ك
وةعظكيل مف جؿ مر ا﵀  ،م  :مف جؿ كف ا﵀ مرهـ ةعظل  ...ك

وةعظكيل مف اس ا﵀ كيومتل ذا ذيب دعائاـ لل كمسالتاـ ر اـ ف ومامل
رجاّ ف وتكب كويوب  ،كةوؿ  :المعو ات الةرس كالجّكزة ةكؿ السمطاف

وةعظكيل في تكهمل كتودوره مف مر ا﵀  ،م  :مف ةإاواه كيكازلل  ،ك عم
)ّ)
كيلي ًم ٍف ٍىم ًر المٌ ًل) وةتمؿ ف وككف
)))و ٍةعىظي ى
التاكـ ل)) كةاؿ ا ف عطوض ؛ ى

)ُ ) جامع ال واف ُّ.ُّْ-ُّٗ/
)ِ ) معايي الورف عكاع ار ل ّ. ُُٓ/
)ّ ) الك اؼ ِ. ْٖٗ-ْٕٗ/
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ات)  ،كوةتمؿ ف وككف المعي
ػ)م ىعولى ه
صعض ل ي
)ُ)
الودر ايدفاعل  ،فإذا جاّ المودكر الكاةع سمـ المرّ لول))
كا ف الجكزم الذم عوكف جعؿ ً
)مف) معي ال اّ في اليزهض كالميتخب
ً )ِ)
تومودا لمواتؿ في اي اه ةاؿ في
كيلي ًم ٍف ٍىم ًر المٌل)
ن
)و ٍةعىظي ى
في ةكلل تعال  :ى
كيلي ًم ٍف ٍىم ًر المٌ ًل) س عض ةكاؿ :
)و ٍةعىظي ى
تعسوره )) :كفي ةكلل تعال  :ى
 :وةعظكيل مف كؿ ما جرل

ةدها  :وةرسكيل مف مر ا﵀ .

كالذايي  :ةعظاـ لل مف مر ا﵀  ...فوككف التودور  :هذا الةعظ مما
مرهـ ا﵀ ل .
ً
)مف) .

كالذالث  :وةعظكيل امر ا﵀  ...ةاؿ المغكوكف  :كال اّ توكـ مواـ

كال ار ع  :وةعظكيل مف الجف .

كتاخور  ،كالمعي  :لل معو ات مف
نا
تودوما
كالخامس  :كف في الكّـ
ن
مر ا﵀ وةعظكيل.

كالسادس  .وةعظكيل يمر ا﵀ فول  ،ةت وسممكه ل ما ةدر لل ...

كركل عكرمض عف ا ف ع اس كيل ةاؿ  :وةعظكيل مف مر ا﵀  ،ةت

الودر خمكا عيل .

)ّ)

ذا جاّ

كالسا ع  :وةعظكف عمول الةسيات كالسوئات))
كيلي ًم ٍف ٍىم ًر المٌ ًل) كجااف :
)و ٍةعىظي ى
كةاؿ الورط ي )) :في تاكوؿ ى
ةدهما  :وةعظكيل مف المكت ما لـ وات جؿ  ،ةالل الإةاؾ  ،الذايي :

)ُ ) المةرر الكجوز ّ. َُّ/
)ِ ) ويظر  :يزهض ايعوف ص ِٖٕ كميتخب ةرة العوكف ص ِِْ.
)ّ ) زاد المسور ْ.ِّٗ-ِّٖ/
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وةعظكيل مف الجف كالاكاـ المؤذوض ما لـ وات ةدر ةالل ك مامض ككعب
)ُ)

اية ار  ،فإذا جاّ المودكر خمكا عيل))
اف ً
فوكؿ مف ةاؿ ك
)مف) جاّت معي ال اّ تةروؼ لمغض كلمتعسور،

كهك ةكؿ مف لـ وتةوؽ مف ةكلل  ،كلـ ومعف اليظر في تعسور ا وض كدراستاا
؛ف ً
ػ)مف) اةوض عم معياها ؛ فاي هيا لّ تداّ  ،يكيل س ةايل لك راد معي

ال اّ لجاّ معظاا كةاؿ  :امر ا﵀))

)ِ)

الرك ىح ًم ٍف
كةالكا مجوئاا معي ال اّ في ةكلل تعال ) :يوٍم ًوي ح
)ّ)
ٍىم ًرًه){غافر  }ُٓ :م  :امره  ،كالصةو كياا معياها كمعياها اج تداّ
الرك يح ًفواىا
وإا مجوئاا معي ال اّ في ةكلل تعال ) :تىىي كزيؿ اٍل ىمّئً ىكضي ىك ح
كةالكا ن
ل
طمى ًع اٍلعى ٍج ًر){الودر  }ٓ-ْ :ؿ
ّـ ًه ىي ىةتك ىم ٍ
ًًإ ٍذ ًف ىرل ًاـ لمف يكؿ ٍىم ور {ْ} ىس ه
وإا مجوئاا معي ال اّ في
هي معياها كال اهد السا ؽ لّ تداّ  ،كةالكا ن
طر و
ةكلل تعال ) :ويظير ً
ؼ ىخ ًع ٍّي){ال كرل  }ْٓ :كالصةو كياا عم
ى ي ى
كف مف ى ٍ
)ْ)
ا اا لّ تداّ ك ت عوإوض ةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي )) :كوترج عيدم
كياا لمت عوض م  :ويظركف عض طرفاـ  ،كهك المياسب لم اد الذؿ الذم

هـ فول))

)ٓ)

)عم ) في ةكلل تعال

ٕ-معي )عم )  :ةالكا مجوئاا معي
كً
ً
وف ىك كذيكا ً ىآواتًىيا){ايي واّ  }ٕٕ :م  :عم الوكـ  ،ةاؿ
ص ٍرىياهي م ىف اٍلوى ٍكًـ الذ ى
)كىي ى
ى
ً
ص ٍرىياهي)
الةم ي )) :ةكلل )م ىف اٍلوى ٍكًـ) فول كجل  ،ةدها  :ف يوإ كمف ى) ىي ى
)ُ ) الجامع يةكاـ الورف ٗ.ُُِ/
)ِ ) ج كجكه كج يظائر رةـ ّٕ.
)ّ ) ويظر  :الدر المصكف ٗ.ّْٔ/
)ْ ) ويظر  :الدر المصكف ٗ. ْٓٔ/
)ٓ ) معايي اليةك َّٕ/
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:

إ لمف معياه تعدل تعدوتل ػ كالذايي  :كف
معي  :ميعياه كعصمياه فم كما ي
)يصر) مطاكعل )ايتصر) فتعدل تعدوض ما طاكعل  ،كالذالث  :كف ً
)مف)
ى
معي

)عم )  ،م  :عم

الوكـ))

)ُ )

كةد ركج الدكتكر فاإؿ السامرائي
دلوؿ ةكلل

كجل التإموف فواؿ )) :كةوؿ  :هي عم التإموف  ،كهك رج
ً
ً
كف){هكد }َّ :
يص يريًي م ىف المٌل ًف طى ىردتحاي ٍـ ىفىّى تى ىذ كك ير ى
)كىوا ةى ٍكًـ ىمف ىو ي
تعال  :ى
يص يرىيا ًمف ىا ً
ٍس المك ًل){غافر  }ِٗ :كج وص ف تككيا
كةكلل تعال ) :فى ىمف ىو ي
معي )عم ))) )ِ) فود جاّ الدكتكر العاإؿ دلوؿ ةكم عم كف ً
)مف) ج
)كىوا
وص ف تككف معي )عم ) لعدـ صةض هذا المعي في ةكلل تعال ى
يص يريًي ًم ىف المٌ ًل) يكيل ج وص ٌ ف وككف  :مف ويصريي عم ا﵀ ،
ةى ٍكًـ ىمف ىو ي
ككاف ايىكل الدكتكر العاإؿ ف وستعود مف هذه الةجض الدامغض  ،كو وي
ً
)مف) عم ا اا ٌج كيل جاز ف تككف معي )عم ) التإموف  ،كما دراؾ

ما التإموف ؟! كما كاف وي غي يستاذيا العاإؿ ف ووكؿ ل ؛ ك
يف التإموف
مطوض العجزة كالمستسمموف  ،كالةوووض كف ً
)مف) عم ا اا  ،كلوس هياؾ
تإموف  ،كهذا ما استيتجياه مف كّـ الدكتكر العاإؿ يعسل  ،فود تياكلت
هذا ال اهد الدراسض في كتا ي  :اليصب عم يصب الخافض كالتإموف مف
دع اليةاة كالمعسروف  ،الم ةث السادس /المطمب الذالث  ،تةت عيكاف :

التإموف ك ّغض الورف الكروـ  ،فود ةمت هياؾ ما يصل )) :ةاؿ الدكتكر

فاإؿ السامرائي  :فممتإموف غرض ّغي لطوؼ  ،كهك الجمع وف معيووف

اخصر سمكب  ،كذلؾ ذكر فعؿ  ،كذكر ةرؼ جر وستعمؿ مع فعؿ خر

فتكسب ذلؾ معيووف  ،معي الععؿ ايكؿ كمعي الععؿ الذايي  ،كذلؾ يةك
كً
ً
وف ىك كذيكا){ايي واّ  }ٕٕ:فود ذهب ةكـ
ص ٍرىياهي م ىف اٍلوى ٍكًـ الذ ى
)كىي ى
ةكلل تعال  :ى
)ُ ) الدر المصكف ٖ. ُْٖ/
)ِ ) معايي اليةك ّ. َٕ/
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ل كف )مف) هايا معي )عم ) كهذا فول يظر ؛ ك
فإف هياؾ فرفنا في المعي
وف ةكلؾ  :يصره مف  ،كيصره عمول ؛ فاليصر عمول وعيي التمكف ميل

يص ٍريك ٍـ ىعمىٍو ًا ٍـ){التك ض  }ُْ :كةاؿ
)كيو ٍخ ًزًه ٍـ ىكىو ي
كاجستعّّ كالغم ض ةاؿ تعال  :ى
ً
وف){ال ورة  }ِٖٔ :م  :م ىكيكا مياـ
ايص ٍرىيا ىعمى اٍلوى ٍكًـ اٍل ىكاف ًر ى
تعال ) :فى ي
كلوس هذا معي يصره ميل  ،كما يصرياه مياـ  ،فإكيل معي يجكوياه مياـ ،
يص يريًي ًم ىف المٌ ًل ًف طى ىردتحاي ٍـ) {هكد  }َّ:فموس
)كىوا ةى ٍكًـ ىمف ىو ي
ةاؿ تعال  :ى
المعي  :مف ويصريي عم ا﵀  ،ؿ مف ويجويي كوميعيي ميل)) )ُ) تا كمؿ
ك
ت عم معياها الذم كإعت لل  ،ك كياا لوست معي
)مف) دلك ٍ
كوؼ كد كف ى
)عم ) ك ةكؿ ج ةاجض لتاكود هذه الةوووض ل ً
ػ)مف) اجستعايض إل اس )يصرياه)
معي الععؿ )يجكوياه) كالدلوؿ عم ذلؾ كف الدكتكر فاإؿ السامرائي عد ف

إ كمف )يصرياه) معي الععؿ )ي كجوياه) عاد سرعض فيزع ميل هذا التإموف ،

يص ةكلل )) :كةد توكؿ  :ما العرؽ وف ةكليا  :يجوياه مف
ك كّـ صرو  ،ك ٌ
الوكـ  ،كةكليا  :يصرياه مف الوكـ  ،كالجكاب كف التيجوض تتعمؽ الياجي فوط ؛
فعيدما توكؿ  :يجوتل مياـ  ،كاف المعي  :كيؾ خمكصتل مياـ  ،كلـ تذكر

إت لآلخروف
كيؾ ك
تعر ى
يصرتل مف الغرؽ ؛ ك
يف الغرؽ لوس نوئا يويتىصؼ ميل  ،كما اليصر ميل ،
فعول جاي اف في الغالب  ،جايب الياجي  ،كجايب الذوف يي لجي مياـ  ،فعيدما
خذت لل
ت كلئؾ ،ك
ى
توكؿ  :يصرتل مياـ  ،كاف المعي  :كيؾ ي كجوتل كعاة ى
يّ ؛ كما توكؿ  :يجوتل مف الغرؽ  ،كج توكؿ

ةوكل مياـ))
فػ ً
)مف) ذف هي معي
)ِ)

ً
)مف) كلوست معي

)عم )  ،ك)يصرياه)

هك معي )يصرياه) كلوس معي )يجكوياه)  ،فتا كمؿ كوؼ كيل يع تإموف

)ُ ) معاتي اليةك ُِّ/
)ِ ) معاتي اليةك ّ. ُّ-ُِ/
1631

)يصرياه) معي )يجوياه) عد ف يع ترادفاما

)ُ)

هذا ما ككده الدكتكر العاإؿ

عم الرغـ مف كيل ةر التإموف كاستةسيل كجعمل مف لطائؼ ال ّغض في
دّ كّمل ٌ ،ج كيل يسعل يسعنا في خر كّمل مف ةوث لـ و عر .
فال ػػدكتكر فاإ ػػؿ الس ػػامرائي  ،ة ػػوف ة ػػر التإ ػػموف كؿ مػ ػرة  ،ك ػػاف
كف )يصرياه) ك)يجوياه) مترادفاف  ،فاإطر ل الوكؿ ترادفاما ؛

استيادا ل
ن
ك
يف التإػػموف ةػػائـ عم ػ

سػػاس هػػذا الت ػرادؼ  ،لككيػػل لمػػا راد ف و ػولف ّغػػض

الوػػرف فػػي هػػذا الموػػاـ يعسػػل  ،اإػػطر لػ الوػػكؿ عػػدـ ترادفامػػا  ،ك
يف ّغػػض
الوػػرف ةائمػػض عم ػ

لغػػاّ هػػذا الت ػرادؼ  ،كمػػف هيػػا يؤكػػد مػػا ةميػػاه  :كف الوػػكؿ

التإموف  ،كالوكؿ ّغض الورف الكروـ ةػكجف متياةإػاف  ،كج ومكػف التكفوػؽ

وياما ال تض  ،ؿ ذ ات ةدهما  ،ج وت حـ ٌج عد ف وت كـ لغاّ ا خر
فاستيادا ل ما تو كدـ وككف الععؿ )يصر) كما وتعدل ل مععكلل
ن
ػ)عم ) وتعدل لول ً
ػ)مف)  ،ككؿ مف ةرفي الجر هذوف  ،يوؤت ل مف دكف
)ِ)
ا خر في موامل  ،كةسب المعي الذم وراد التع ور عيل))

ٖ-معي )في)  :ةالكا مجوئاا معي )في) في ةكلل تعال  ) :يىركيًي
ً
اير ً
ض){فاطر  }َْ :م  :في ايرض  ،ؿ هي عم ا اا
ىما ىذا ىخمىويكا م ىف ٍ
لّ تداّ مذؿ ةوكلؾ  :خذتل مف التا كت  ،الذم جعمت فول ً
)مف) ج تداّ
ي
الغاوض كايتاائاا  ،كالتا كت الصيدكؽ الذم وكإع فول المتاع  ،ك هي

لمت عوض ؛ ك
يف المعي

م يّ خموكا مف ايرض  ...كعف
 )) :ركيي ك

)ُ ) استعممت مصطم الترادؼ في كتا ي  :اليصب عم يزع الخافض معي التطا ؽ ،
ويت العرؽ وياما في مودمض كتا ي  :ج كجكه كج يظائر .
كةد ي
)ِ ) اليصب عم يزع الخافض كالتإموف مف دع اليةاة كالمعسروف /الم ةث السادس /
المطمب الذالث .
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)ُ)
وإا مجوئاا معي )في) عيد
ةتادة  :ج يّ كا﵀ خموكا مياا))  ،كةالكا ن
كدم لًمص ً
كً
وف مييكا ً ىذا يي ً
كّة ًمف
دخكلاا عم الظرؼ كوكلل تعال ) :ىوحاىا الذ ى ى
ً
اس ىع ٍكا ًلى ًذ ٍك ًر المك ًل){الجمعض  }ٗ :ةاؿ الزمخ رم )) :فإف
ىو ٍكًـ اٍل يج يم ىعض فى ٍ
)مف) في ةكلل تعال ً :
ةمت ً :
ةمت  :هي واف
)مف ىو ٍكًـ اٍل يج يم ىع ًض) ما هي ؟ ي
ى
)
ِ
)
ً
ك)مف) تككف كما كصعاا ذا كايت لّ تداّ  ،كةاؿ :
لػ) ذا) كتعسور لل))
ً
اب
)ك ًمف ى ٍويًىيا ىكى ٍويً ىؾ ًة ىج ه
))فإف ى
ةمت  :هؿ لزوادة )مف) في ةكلل تعال  :ى
ً
ةمت  :يعـ ؛ ييكل لك ةوؿ  :ك وييا
كف){فصمت  }ٓ :فائدة ؟ ي
فى ٍ
اع ىم ٍؿ ًيك ىيا ىعاممي ى
ك ويؾ ةجاب  ،لكاف المعي  :كف ةجانا ةاصؿ كسط الجاتوف  ،ك كما زوادة
)مف) فالمعي  :كف ةجا ا ا تد مكيا كا تد ميؾ)))ّ) ف ً
ً
ػ)مف) هيا التي جعماا
ن
)مف) في ةكلل تعال ً :
لّ تدّ هي مذؿ ً
)مف ىو ٍكًـ اٍل يج يم ىع ًض)

كف
التعموؿ في ةكلل تعال  :ى
)و ٍج ىعمي ى
اٍل ىم ٍك ًت){ال ورة  }ُٗ :كالصةو كياا

ٗ-التعموؿ  :ةالكا مجوذاا معي
ىصا ًعاـ ًفي ىذايً ًاـ لمف الصكك ً
اع ً
ؽ ىة ىذ ىر
ى
ٍ ى يٍ
ى
لّ تداّ ؛ يكيل جعؿ الصكاعؽ ا تداّ كإع صا عاـ في ذاياـ  ،ك ىج ٍع يؿ
ايصا ع في ذاياـ و تدئ مف سماعاـ لمصكاعؽ  ،فاي كوكلل ) :تعال
ً
ً ً
ً ً
كً
ً
إ ٍرنا ًفي اي ٍىر ً
ض ىو ٍة ىسياي يـ
كف ى
وع ى
لٍمعيوى ىراّ الذ ى
وف يةص يركٍا في ىس ًوؿ المٌل جى ىو ٍستىط ي
)مف التكععح ً
ؼ){ال ورة  }ِّٕ :فود جازكا في ةكلل ً
ىغيًواّ ًمف التكععح ً
ً
ؼ)
اٍل ىجاه يؿ ٍ ى
ى ى
ى ى
ف تككف))ج تداّ الغاوض كالمعي

 :كف مةس ض الجاهؿ غياهـ ي ات مف

تعععاـ ؛ يكيل ج وةسب غياهـ غي

تععؼ  ،كيما وةس ل غي

ماؿ  ،فود

ي ات مةس تل مف تعععاـ)))ْ) ككذلؾ ةالكا مجوئاا لمتعموؿ في ةكلل تعال :

)ُ ) جامع ال واف ُِ. ُٔٗ/
)ِ ) الك اؼ ْ. ُٓٗ/
)ّ ) الك اؼ ْ. َُٖ/
)ْ ) الدر المصكف ِ. َِٔ/
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ً
وإا كياا لّ تداّ كما ةاؿ ا ف
يغ ًرةيكا){يكح  }ِٓ :كالصةو
)م كما ىخ ًط ىوئاتً ًا ٍـ ٍ
ن
عطوض )) :فإغراةاـ م دؤه خطوئاتاـ)) )ُ ) كهذا المعي الذم وعوده اج تداّ
وكهـ كياا لمتعموؿ .

َُ-ال دؿ  :ةالكا مجوئاا معي ال دؿ في ةكلل تعال ) :ىر ً
إوتيـ
ى
ًاٍل ىة ىو ًاة ال حد ٍي ىوا ًم ىف ا ًخ ىرًة){التك ض  }ّٖ :م  :دؿ ا خرة  ،كمعي ال دلوض ةد
وككف معاكما مف السواؽ ج مف ً
)مف) ةاؿ ا ف ه اـ )) :ك يكر ةكـ مجيّ
ن
)مف) لم دؿ فوالكا  :التودور في ةكلل تعال ) :ىر ً
ً
إوتيـ ًاٍل ىة ىو ًاة ال حد ٍي ىوا ًم ىف
ى
ا ًخ ى ًرة) م  :دجن مياا فالمعود لم دلوض متعمواا المةذكؼ  ،ك كما هي فمّ تداّ

 ،ككذا ال اةي))

)ِ)

)كلى ٍك ىي ى اّ لى ىج ىعٍم ىيا ًمي يكـ
كةالكا مجوئاا لم دؿ ن
وإا في ةكلل تعال  :ى
ً ً
اير ً
وإا مف
كف){الزخرؼ  }َٔ :كمعي ال دلوض معاكـ ن
ض ىو ٍخميعي ى
كمّئ ىكضن في ٍ
دج ميكـ  ،كما ً
)مف)
السواؽ ك متعمواا كالتودور  :لجعميا مّئكض ن
فػ))فالم اكر كياا ت عوإوض  ،كتاكوؿ الكّـ  :لكلديا ميكـ وا رجاؿ في
ايرض وخمعكيكـ كما وخمعكـ كجدكـ  ،كما كلديا عوس مف يذ ))

)ّ)

ُُ-العصؿ  :ةالكا مجوئاا اذا المعي عيد كةكعاا وف متإادوف
ً ً
صمً ً ){ال ورة  }َِِ :كةكلل تعال :
)كالمٌلي ىو ٍعمى يـ اٍل يم ٍعس ىد م ىف اٍل يم ٍ
كوكلل تعال  :ى
وث ًم ىف الطكو ً
لب){ ؿ عمراف  }ُٕٗ :كمعي العصؿ معاكـ
)ةتك ى ىو ًم ىوز اٍل ىخ ً ى
ى
مف السواؽ ج مف مدلكؿ ً
)مف) ةاؿ ا ف ه اـ )) :ةالل ا ف مالؾ  ،كفول
يف العصؿ مستعاد مف العامؿ ؛ ك
يظر ؛ ك
فإف ماز كموكز معي فصؿ  ،كالعمـ
)ْ)
صعض تكجب التمووز  ،كالظاهر كف ً
)مف) في ا وتوف لّ تداّ))

)ُ ) المةرر الكجوز ٓ.ّٕٔ/
) ِ) مغيي الم وب ُُِّ-َِّ/
) ّ) الدر المصكف ٗ َّٔ-َِٔ/كويظر  :الك اؼ ْ. ِْٓ/
) ْ) مغيي الم وب ُ.ِِّ/
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ُِ-معي )عيد)  :ةوؿ مجوئاا معي )عيد) في ةكلل تعال ) :لىف
تي ٍغيً ىي ىع ٍياي ٍـ ٍىم ىكالياي ٍـ ىكجى ٍىكجى يد يهـ لم ىف المٌ ًل ى ٍونئا){ ؿ عمراف  }َُ :ةاؿ ا ف ه اـ
))ةالل ك ع ودة  ،كةد مإ الوكؿ اكياا في ذلؾ لم دؿ)) )ُ) كةد تودـ كف
كؿ ً
)مف) ةوؿ اكياا تعود معي ال دلوض فاي لّ تداّ  ،فالصةو كياا لّ تداّ
 ،كةد جعمل الةم ي كؿ ر عض كجل ذكرها ل ً
ػ)مف) في هذه ا وض
ُّ-الزو ػػادة  :تيعػ ػ حد ً
)م ػػف) الج ػػارة كذ ػػر الة ػػركؼ الت ػػي ادعػ ػ الية ػػاة
)ِ)

مجوئا ػػا ازئ ػػدة ف ػػي الو ػػرف الكػ ػروـ ةتػ ػ ةاسػ ػكا زوادتا ػػا ككإ ػػعكا لا ػػذه الزو ػػادة

طا  ،ةػػاؿ ا ػػف ه ػػاـ )) :ال ار ػػع ع ػػر  :التيصػػوص عم ػ العمػػكـ  ،كهػػي
ػػرك ن
الزائدة في يةك  :ما جاّيي مػف رجػؿ  ،فإكيػل ة ػؿ دخكلاػا وةتمػؿ يعػي الجػيس
كيعػػي الكةػػدة ؛ كلاػػذا وص ػ
ً
)مف) .

ف وو ػاؿ  :ػػؿ رجػػّف  ،كومتيػػع ذلػػؾ عػػد دخػػكؿ

الخػامس ع ػػر  :تككوػد العمػػكـ  :كهػي ال ازئػػدة فػي يةػػك  :مػا جػػاّيي

مػػف ةػػد ك مػػف دوػػار  ،فػ ك
ػار صػػوغتا عمػػكـ  ،ك ػػرط زوادتاػػا فػػي
ػإف ةػ نػدا كدوػ نا
اليػػكعوف ذّذػػض مػػكر  ،ةػػدها  :توػػدـ يعػػي ك ياػػي ك اسػػتعااـ ػػ)هؿ) يةػػك
)ك ىمػا تى ٍسػويطي ًمػػف ىكىرةى وػض ًجك ىو ٍعمى يماىا){اييعػاـ  }ٓٗ :كةكلػل تعػػال :
ةكلػل تعػال  :ى
ؽ ال ػ ػ كػر ٍةم ًف ًم ػ ػػف تىعى ػ ػ و
) كم ػ ػػا تى ػ ػ ىػرل ًف ػ ػػي ىخٍمػ ػ ػ ً
ص ػ ػ ىػر ىه ػ ػ ٍػؿ تى ػ ػ ىػرل ًم ػ ػػف
ػارًج ًع اٍل ى ى
ػاكت فى ػ ػ ٍ
ى
ي

فيطي و
ػاعّ ،
كر){الممػػؾ  ... }ّ :كالذػػايي  :تيكوػػر مجركرهػػا  ،كالذالػػث  :ككيػػل فػ ن
ك مععكجن  ،ك م تد  ،كةد اجتمعػت زوادتاػا فػي الميصػكب كالمرفػكع فػي ةكلػل
)ّ)
و
ك ً
اف ىم ىعلي ًم ٍف ًلى ول){المؤميكف ))}ُٗ :
)ما اتك ىخ ىذ الملي مف ىكلىد ىك ىما ىك ى
تعال  :ى
كاليةاة عم الرغـ مف ةكلاـ زوادة ً
)مف) في هذه المكاإع ك اذه

ال ركط جمعكا عم

كيل جيّ اا جستغراؽ يعي الجيس  ،ةاؿ الاركم :

) ُ) مغيي الم وب ُ.ُِّ/
) ِ) ويظر  :الدر المصكف ّ.ّٔ-ّٓ/
) ّ) مغيي الم وب ُ.-ِِّ/
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))كاعمـ كف ً
)مف) الزائدة لمتككود ج تدخؿ عم

المعرفض  ،كج تدخؿ في

ا وجاب  ،ج توكؿ  :ما جاّيي مف ع د ا﵀  ،كج توكؿ  :جاّيي مف

ةمت  :ما جاّيي مف رجؿ  ،ك
فإف فول فائدة  ،كمعي
رجؿ  ...كاعمـ كيؾ ذا ى
ةمت  :ما جاّيي رجؿ ،
زن
ائدا عم ةكلؾ  :ما جاّيي رجؿ  ،كذلؾ كيؾ ذا ى
يافوا لرجؿ كاةد  ،كةد جاّؾ كذر مف رجؿ  ،كاةتمؿ ف
اةتمؿ ف وككف ن
دخمت ً
فومت  :ما جاّيي مف
)مف)
يافوا لجموع جيس الرجاؿ  ،عكاذا
ى
ى
وككف ن
يافوا لجموع الجيس  ،فمف هيا تكجب استغراؽ الجيس  ،ككذلؾ
رجؿ  ،ى
كيت ن
ما

ال))

)ُ)

كةاؿ ا ف وعوش )) :فإذا ةمت  :ما جاّيي رجؿ  ،ك ردت اجستغراؽ
ةمت  :ما جاّيي مف رجؿ  ،كايت ً
ةمت  :ما
)مف) زائدة  ،فا كما ذا ى
 ،ذـ ى
يف ً
جاّيي مف ةد  ،ف ً
ػ)مف) زائدة ج مةالض لمتاكود ؛ ك
)مف) لـ تعد اجستغراؽ

؛ ك
ةاصّ مف ةكلؾ  :ما جاّيي ةد))
يف ذلؾ كاف
ن

)ِ)

كةاؿ ا ف عصعكر )) :فمذاؿ ككيل جستغراؽ الجيس  :ما جاّيي مف

رجؿ  ،ج ترل كيؾ ذا ةمت  :ما جاّيي رجؿ  ،اةتمؿ الكّـ ذّذض معاف ،

ةمت  :ما جاّيي كاةد ؿ كذر
ةدها  :ف تككف ردت ن
رجّ ك ن
اةدا  ،ككاكيؾ ى
 ،كا خر  :ف تككف ردت ما جاّيي رجؿ في يعاذه كةكتل ؿ جاّ الإععاّ

 ،كا خر  :ف تككف ردت ما جاّيي مف جيس الرجاؿ ةد  ،ج إعوؼ كج
ةكم  ،كج كاةد كج كذر  ،فإذا دخمت ً
)مف) زاؿ اجةتماؿ ككاف المعي :
)ّ)

ما جاّيي مف جيس الرجاؿ ةد  ،فاي هيا جستغراؽ الجيس))

)ُ ) ايزهوض في عمـ الةركؼ ص ِّٗ.
)ِ) رح المعصؿ ْ. ُْٔ/
)ّ ) رح جمؿ الزجاجي َُِٔ/
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كةاؿ المالوي )) :كتوكؿ في التي جستغراةل في العاعؿ  :ما جاّ مف

ةد  ،المعي  :ما جاّ ةد  ،كفي المععكؿ  :ما روت مف ةد  ،م  :ما
ةدا  ،كفي الم تد  :ما في الدار مف ةد  ،م  :ما في الدار ةد ،
وت ن
ر ي
كالعرؽ وف يعي الجيس كاستغراؽ يعول  ،كف التي ليعي الجيس وةتمؿ ما
عدها ف ويعي معرده المعظي ك جيسل المعيكم  ،فوةتمؿ ف يرود جيس

الرجاؿ  ،كوةتمؿ ف يرود الرجؿ الكاةد  ،كالتي جستغراةل ج تيعي ٌج الجيس
ةمت  :ما جاّيي مف ةد  ،كايت ً
)مف)
كموتل  ،كج ت وي ميل نوئا  ،فإذا ى

هيا لتاكود استغراؽ الجيس ؛ ك
يف ) ةد) ووتإي اجستغراؽ عكاف لـ تدخؿ عمول
)ُ)
ً
)مف)))
ك
))يف  :ما في الدار رجؿ  ،مةتمؿ ليعي الجيس
كةاؿ المرادم :

عم س وؿ العمكـ  ،كليعي كاةد مف هذا الجيس دكف ما فكؽ الكاةد ؛ كلذلؾ
وجكز ف وواؿ  :ما ةاـ رجؿ ؿ ةاـ رجّف  ،فمما زودت ً
)مف) صار يصًا
في العمكـ  ،كلـ و ؽ فول اةتماؿ  ،كةوؿ  :ما جاّيي مف رجؿ  ،زائدة عم
ةد زوادتاا في  :ما جاّيي مف ةد  ،فإكيما دخمت ً
)مف) عم اليكرة عيد
رادة اجستغراؽ  ،فصار )رجؿ) ل كما ردت ل اجستغراؽ مذؿ ) ةد))))ِ)كجاز

ف ووكـ مواـ )اليافوض) الياي كاجستعااـ في استغراؽ يعي الجيس كوكلل
)ه ٍؿ ًم ٍف ىخالً و
ؽ ىغ ٍو ير المك ًل){فاطر }ّ :
تعال  :ى
ورف زوادة الةرؼ
مما وجب التي ول عمول في هذا المواـ كف نا
كذور ما تي ى
التككود  ،كالةرؼ الذم يوؤت

ل لاذا الغرض هك الذم ج وإوؼ ل

الجممض ٌج تككود معياها كتوكوتل  ،مذؿ ) كف) كالّـ المعتكةض كيكف التككود
الذوومض ك الخعوعض  ،كما ذا فاد الةرؼ معي إوؼ ل معي الجممض ك
تككودا  ،كهذا ما ةصؿ في ً
)مف) التي اع عيد اليةاة
ة ٌؿ مةمٌل فّ وككف
ن
) ُ) رصؼ الم ايي ص ّٖٗ. َّٗ-
) ِ) الجي الدايي ص ُّٕ.
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مجوئاا زائدة لمتككود فكوؼ وص ف يعد ً
)مف) زائدة لمتككود في ايمذمض
ٌ
كالةاجت التي ذكركها كةد صرةكا اكياا فادت معي استغراؽ الجيس ؟!
ككوؼ وص ٌ ف يجعماا زائدة مؤكدة كةد ككد ساطوف اليةك كف ذمض فرةنا ونليا
وف ذكرها كعدـ ذكرها ؟ ! فاي ذف لوست زائدة كج مؤ لكدة  ،ةت ما ذكركه

ةمت  :ما
ةمت  :ما جاّيي مف رجؿ  ،فود يعوت جيس الرجاؿ  ،عكاذا ى
ٌايل ذا ى
جاّيي مف ةد  ،ك مف دوكار  ،فود ككدت فةسب ؛ ك
كار تعود كؿ
ةدا كدو نا
يف ن
مياما استغراؽ الجيس مف دكف ً
)مف) كلوس ايمر كما ادعكا ؛ يكيؾ ذا
ةمت  :ما جاّيي
ةمت  :ما جاّيي مف رجؿ  ،فود يعوت جيس الرجاؿ  ،عكاذا ى
مف ةد ك مف دوكار  ،فود يعوت جيس الرجاؿ كاليساّ ؛ ك
كار
ةدا كدو نا
يف ن
وطمؽ عم الجيسوف  ،ف ما كف ً
)مف) جيّ اا لمعي فّ وص ح ع حدها زائدة
فمست رل
كهذا ما يكل عمول الم رد وكلل )) :ك كما ةكلاـ  :كياا تككف زائدة
ي
هذا كما ةالكا  ،كذاؾ كف كؿ كممض ذا كةعت كةع معاا معي  ،فإكيما ةدذت

وت
لذلؾ المعي  ،كلوست زائدة  ،فذلؾ ةكلاـ  :ما جاّيي مف ةد  ،ما ر ي
رجّ  ،كما جاّيي ةد
وت ن
مف رجؿ  ،فذكركا كياا زائدة  ،ك كف المعي  :ما ر ي
 ،كلوس كما ةالكا ؛ كذلؾ يكياا ذا لـ تدخؿ جاز ف ووع اليعي كاةد دكف
سائر جيسل  ،توكؿ  :ما جاّيي رجؿ  ،ما جاّيي ع د ا﵀  ،كيما يعوت

ةمت  :ما جاّيي مف رجؿ  ،فود يعوت الجيس  ،ج ترل
مجيّ كاةد  ،عكاذا ى
ةمت  :ما جاّيي مف ع د ا﵀  ،لـ وجز ؛ ك
يف ع د ا﵀ معرفض  ،فإكيما
كيؾ ذا ى
)ُ)
مكإعل مكإع كاةد))
كالةوووض كف ً
)مف) في جموع ايمذمض كال كاهد الوريوض التي تودـ ذكرها

فػػي ػػاب الزوػػادة لوسػػت ازئػػدة كيمػػا هػػي لّ تػػداّ  ،كمػػا دجلتاػػا عم ػ اسػػتغراؽ
ٍّ
متات مف دخكلاا عم اسـ جػيس يكػرة
الجيس فمـ وجح مف مدلكلاا  ،ؿ هك

)ُ ) الموتإب تةووؽ هركف ُ ْْ/كتةووؽ دوع ُ. ٖٕ-ٖٔ/
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ً
)ك ىمػا تى ٍسػويطي
؛ لذا ص المراد ن
مذّ مما دخمت عمول )مف) فػي ةكلػل تعػال  :ى
ًمػػف ىكىرةىػ وػض ًجك ىو ٍعمى يماىػػا) جػػيس الػػكرؽ ا تػػداّ مػػف كؿ كرةػػض فػػي هػػذا الجػػيس ،
لوككف المعيػ  :كف وػض كرةػض كايػت تسػوط وعمماػا ا﵀  ،ككػذلؾ صػ المػراد
و
ك ً
ً
مما
ٍ
ػاف ىم ىعػلي
)مػا اتك ىخػ ىذ المػلي مػف ىكلىػد ىك ىمػا ىك ى
دخمت عمول )مف) في ةكلل تعػال  :ى
ًمػ ٍػف ًلىػ وػل) جػػيس ايكجد ا تػػداّ مػػف كؿ كلػػد فػػي هػػذا الجػػيس  ،كجػػيس ا لاػػض
ا تداّ مف كؿ لػل فػي هػذه الجػيس  ،لوكػكف المعيػ  :كف ا﵀ سػ ةايل كتعػال

م لػل كػاف  ،ككػذلؾ ةكلػل تعػال :
لـ وتخذ لل م كلد كػاف  ،كمػا كػاف معػل ح
)ه ٍؿ ًم ٍف ىخالً و
ؽ ىغ ٍو ير المك ًل) معياه يعي جيس الخالووف ما عدا ا﵀ ا تداّ مف كؿ
ى
خالؽ في هذا الجيس  ،ككذا ال اةي .
كجعؿ ً
)مف) الداخمض عم اسـ جػيس يكػرة لّ تػداّ ةػاؿ ػل اليةػاة فػي

ً
ً
ػكف ًمػف ى ىػج ور لمػف
كاهد كذوػرة مػف ذلػؾ )مػف) ايكلػ فػي ةكلػل تعػال  ) :كمي ى
حو
)كىوػ ٍػكىـ ىي ٍة ي ػ يػر ًمػػف يكػ لػؿ ي كمػ وػض فى ٍك نجػػا لم كمػػف
ىزةكـ){اجكاةعػػض  }ِٓ :كةكلػػل تعػػال  :ى
)ُ)
كف){اليمؿ }ّٖ :
ب ً ىآواتًىيا فىاي ٍـ يو ى
يو ىك لذ ي
كزيع ى
ً
وإػا
كلـ ووؿ اليةاة زوادة )مف) الجارة في الميعي ؿ ةالكا زوادتاػا ن
في المذ ت  ،ةاؿ ايخعش  :في)) اب زوػادة ً
)مػف)  ...عكاف ػئت جعمتػل عمػ

ػت ةػ نػدا  ،كهػػؿ جػػاّؾ مػػف رجػػؿ ،
ػت مػػف ةػػد  ،تروػػد  :مػػا روػ ي
ةكلػػؾ  :مػػا روػ ي
ةمت  :كيمػا وكػكف هػذا فػي اليعػي كاجسػتعااـ ،
ترود  :هؿ جاّؾ رجؿ  ،فإف ى
)كيو ىكعلػ يػر ىعػػي يكـ لمػػف ىس ػو ىلئاتً يك ٍـ){ال ورة :
فوػػد جػػاّ فػػي غوػػر ذلػػؾ  ،كةػػاؿ تعػػال  :ى
ُِٕ} فاذا لوس استعااـ كج يعي)))ِ) كةاؿ في تعسور ا وض ال ار عض مف سػكرة
المائدة )) :كةاؿ تعال ) :فى يكميكٍا ًم كما ىمس ٍكف عمى ٍو يكـ){المائدة  }ْ :فادخؿ ً
)مف)
ٍى ى ى ٍ
كما دخمل فػي ةكلػل  :كػاف مػف ةػدوث  ،كةػد كػاف مػف مطػر  ،كةكلػل تعػال :
)ُ ) ويظر  :مغيي الم وب ُ.ِّٕ/
)ِ ) معايي الورف ص ٕٗ.َٖ-
1638

)كيو ىكعلير ىعي يكـ لمف ىسو ىلئاتً يك ٍـ))) )ُ) ةاؿ ا ف وعوش )) :كةد جاز ايخعش زوادتاا
ى
ف ػػي الكاج ػػب فوو ػػكؿ  :ج ػػاّيي م ػػف رج ػػؿ  ،كاة ػػتج وكل ػػل تع ػػال ) :فى يكميػ ػكٍا ًم كم ػػا
)كيو ىكعلير ىعي يكـ لمػف
ٍىم ىس ٍك ىف ىعمى ٍو يك ٍـ) كالمراد  :ما مسكف عموكـ  ،ك وكلل تعال  :ى
ىسو ىلئاتً يك ٍـ) كالمعي  :سوئاتكـ  ،ودؿ عم ذلؾ ةكلل تعال ً) :ف تى ٍجتىيًيكٍا ىك ىآئً ىر
ىمػػا تيٍياىػ ٍػك ىف ىع ٍيػػلي يي ىكعلػ ٍػر ىعػػي يك ٍـ ىسو ىلئاتً يك ٍـ){اليسػػاّ  }ُّ :كالجػكاب ع كمػػا تعمػػؽ ػػل ،
كما ةكلل تعػال ) :فى يكميػكٍا ًم كمػا ىمسػ ٍكف عمى ٍػو يكـ) فػ ً
ػ)مف) هيػا غوػر ازئػدة  ،ػؿ هػي
ٍى ى ى ٍ
لمت عوض  ،م  :كمكا ميػل المةػـ دكف العػرث كالػدـ  ،فإكيػل مةػرـ عمػوكـ  ،ك كمػا
ةكلػػل تعػػال ) :كو ىكعلػر عػػي يكـ لمػػف سػو ىلئاتً يكـ) فػ ك ً
وإػػا ؛ ك
يف
ػإف )مػػف) لمت عػػوض ن
ىي ي ى
ى
ٍ
كع ىد عم عمؿ لوس فول التك ض كج اجتياب الك ػائر تكعوػر عػض
ا﵀ عز كجؿ ى
السػػوئات  ،كعم ػ عمػػؿ فوػػل تك ػػض كاجتيػػاب ك ػػائر تمةػػوص جموػػع السػػوئات ،
ودؿ عم ذلؾ ةكلل تعال في ا وض ايخرل ً) :ف تيٍ يدكٍا الص ى ً ً ً ً
ػي
كدةىات فىيع كمػا ه ى
كهػا اٍلعيوى ىػراّ فىاي ىػك ىخ ٍو هػر لح يك ٍػـ ىكيو ىكعل يػر ىعػي يكـ لمػف ىسػو ىلئاتً يك ٍـ ىكالمٌػلي ً ىمػا
كها ىكتي ٍؤتي ى
ى عكًاف تي ٍخعي ى
تىعمميػػكف ىخ ًور){ال و ػرة  }ُِٕ :فجػػيّ ػ ً
ػ)مف) هايػػا  ،كفػػي ةكلػػل تعػػال ً) :ف
ٍى ى ه
تى ٍجتىيً كٍا ىك آئًر ما تيٍياكف ع ٍيل يي ىكعلر عي يكـ سو ىلئاتً يكـ) لـ وات ً
ػ)مف) يكيػل سػ ةايل
ي ى ى ى ىٍ ى ى ي ٍ ى ٍ ى
ٍ
كعػد اجتيػاب الك ػػائر تكعوػر جموػع السػػوئات  ،ككعػد ػإخراج الصػػدةض عمػ مػػا
ة كد فواا تكعور عض السوئات فاعرفل))

)ِ)

كً
وف
كةكلل  ) :لم ٍف ىخ ٍو ور لمف كرل يك ٍـ) هي إمف ةكلل تعال  ) :كما ىو ىكحد الذ ى
ً
ىه ًؿ اٍل ًكتى ً
ىكعىيركٍا ًم ٍف ٍ
وف ىف يو ىي كز ىؿ ىعمى ٍو يكـ لم ٍف ىخ ٍو ور لمف كرل يك ٍـ ىكالمٌلي
اب ىكجى اٍل يم ٍ ًرك ى
إ ًؿ اٍل ىع ًظ ًوـ))ال ورة  }َُٓ :كالظاهر كف
ىو ٍختى ح
ص ً ىر ٍة ىمتً ًل ىمف ىو ى اّ ىكالمٌلي يذك اٍلعى ٍ

)ُ ) معايي الورف ص ُٕٔ .
)ِ ) رح جمؿ الزجاجي ْ.ُْٔ/
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ً
)مف) ايكل لمت عوض  )) :م  :ما وكدكف ف يو ىي كزؿ عموكـ مف الخور ةموؿ كج
)ِ)
كذور)) )ُ) كالذايوض لّ تداّ

كةاؿ ا ف فارس )) :كتككف صمض يةك ةكلل تعال  ) :لم ٍف ىخ ٍو ور لمف
)ك ىمف ىو ٍع ىم ٍؿ
كرل يك ٍـ){ال ورة  ... }َُٓ :ككاف ك ع ودة ووكؿ في ةكلل تعال  :ى
ً
ًمف الصكالًة ى ً
كف اٍل ىجيكضى ىكجى
ى
ات مف ىذ ىك ور ٍىك ييذى ىك يه ىك يم ٍؤ ًم هف فىا ٍيكلىػئ ىؾ ىو ٍد يخمي ى
ى
ظمىمكف ىي ًوورا){اليساّ  }ُِْ :كف ً
)مف) صمض  ،كةاؿ غوره  :ج تزاد مف مر
يو ٍ ي ى ن
كاجب  ،وواؿ  :ما عيدم مف

يّ  ،كما عيده مف خور  ،كهؿ عيدؾ مف

يّ  ،ج توكؿ  :عيدؾ مف

طعاـ  ،فإذا كاف كاجنا لـ وةسف مف هذا
)ّ)
خور))
)مف) ايكل في ةكلل تعال ً :
ك كما ً
ات ًمف ىذ ىك ور ٍىك
)م ىف الصكالً ىة ى
)ْ )
ك
))يف المكمكؼ ج وطوؽ عمؿ كؿ الصالةات))
ييذى ) فاي لمت عوض

كالذايوض ً
)مف ىذ ىك ور) ل واف الجيس كما جاّ في الدر المصكف  ،كالصةو
)ٓ)
لّ تداّ
)و ٍغ ًع ٍر لى يكـ لمف يذييكً يك ٍـ){يػكح }ْ :
كةد ةالكا زوادتاا في ةكلل تعال  :ى
ك ً ح
كب
ةاؿ الزرك ي )) :كالمراد اا الجموع دلوؿ ةكلل تعال  ً) :كف الملى ىو ٍغع ير الػذيي ى
ً
دفعػػا لمتعػػارض  ،كةػػد
ايكؿ عم ػ الزوػػادة ن
ىجم ن
وعػػا){الزمر  }ّٓ :فكجػػب ةمػػؿ ٌ
يػػكزع فػػي ذلػػؾ اكيػػل كيمػػا ووػػع التعػػارض لػػك كايتػػا فػػي ةػػؽ ة وػػؿ كاةػػد  ،كلػػوس
)ٔ)
ً
كذلؾ ك
ايمض))
فإف ا وض التي فواا )مف) لوكـ يكح  ،كايخرل لاذه ٌ
كياا

) ُ) الدر المصكف ِ. ْٓ/

) ِ) ويظر  :الدر المصكف ِ. ْٓ/
) ّ) الصاة ي في فول المغض ص ُِٔ. ُِٕ-
الدر المصكف ْ. ٕٗ/
) ْ) ٌ
الدر المصكف ْ. ٕٗ/
) ٓ) ويظر ٌ
)ٔ ) ال رهاف ص َٓٗ .
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كةػػاؿ )) :لطوعػػض  :كياػػا ةوػػث كةعػػت فػػي خطػػاب المػػؤميوف لػػـ تػػذكر
كً
يجػػو يكـ لمػ ٍػف ىعػ ىذ و
ػارة تي ً
وف ىمييػكا ىهػ ٍؿ يىدلح يكػػـ ىعمىػ تً ىجػ و
اب
كوكلػػل تعػػال  :ى
ى
ٍ
)وػػا ىوحاىػػا الػػذ ى ى
ً
ً
كً
ًو
كف ًفػػي س ػ ً ً
وؿ المكػ ًػل ً ػا ٍىم ىكالً يك ٍـ ىكىيعي ًس ػ يك ٍـ
ػكف ًالمػػل ىكىر يسػػكلًل ىكتي ىجاهػ يػد ى
ىلػػوـ {َُ} تي ٍؤ ًمييػ ى
ى
ً
ك
ػكف {ُُ} ىو ٍغ ًعػ ٍػر لى يكػ ٍػـ يذييكى يك ٍـ){الصػػؼ }ُّ-َُ :
ىذل يكػ ٍػـ ىخ ٍوػهػر ل يكػ ٍػـ ًف يكيػػتي ٍـ تى ٍعمى يمػ ى
كةكلل تعال ) :وا ىوحاا الكًذوف مييكا ج تى يك ي كً
كس فىى كرىهي المكلي ًم كما
كيكا ىكالذ ى
وف ىذ ٍكا يم ى
ى ى
ى ى
كً
كً
ةىػػاليكا ك ىكػ ً
وف ىميي ػكا اتكوي ػكا المكػػلى ىكةيكلي ػكا ةىػ ٍػكنج
ػاف عيػ ىػد المػػل ىك ًجوانػػا {ٗٔ} ىوػػا ىوحاىػػا الػػذ ى
ى ى
ىع ىم ػػالى يك ٍـ ىكىو ٍغ ًع ػ ٍػر لى يك ػ ٍػـ يذيي ػػكى يك ٍـ){ايةزاب }ُٕ-ٔٗ :
ىس ػ ًػد ن
ص ػ ًػم ٍ لى يكػ ػ ٍـ ٍ
ودا {َٕ} يو ٍ
ً
ػؾ ًمػف ةىٍ ًػؿ
ىف ىي ًػذ ٍر ةى ٍك ىم ى
كةػا ًلىػ ةى ٍك ًمػل ٍ
كةاؿ في خطاب الكعػار ً) :كيػا ٍىر ىسػٍم ىيا يي ن
ىف واٍتًواـ ع ىذ ه ً
ك
ػوف {ِ} ً
وـ {ُ} ةى ى
ىف ٍ
اؿ ىوػا ةى ٍػكًـ ًليػي لى يك ٍػـ ىي ًػذ هور حم ً ه
اعي يػدكا المػلى
ى ى يٍ ى
اب ىل ه
ً
ً
وعػ ً
)وػػا ةى ٍك ىم ىيػػا
ػكف {ّ} ىو ٍغعػ ٍػر لى يكػػـ لمػػف يذييكً يك ٍـ){يػػكح  }ْ-ُ :كةػػاؿ  :ى
ىكاتكويػػكهي ىكىط ي
ً
اعػ ػػي المكػ ػ ًػل ك ًميي ػ ػكا ًػ ػ ًػل ىو ٍغ ًعػ ػػر لى يكػ ػػـ لمػ ػػف يذييػ ػػكً يكـ كيو ًجػ ػػريكـ لمػ ػ ٍػف ىع ػ ػ ىذ و
ً
اب
ٍ ى ٍ
ٍ
ى
ىجوي ػ ػكا ىد ى
ػئّ وسػػكم ػػوف
ًىل ووـ){ايةوػػاؼ  }ُّ :كمػػا ذاؾ ٌج لمتعرةػػض ػػوف الخطػػا وف ؛ لػ ٌ
فإيػل فػي سػكرة يػكح كايةوػاؼ كعػدهـ مغعػرة عػض
العروووف في الكعػد ؛ كلاػذا ٌ
الػ ػػذيكب ػ ػػرط ا ومػ ػػاف ج مطمونػ ػػا  ،كهػ ػػك غع ػ ػراف مػ ػػا ويػ ػػل ك وػ ػػياـ ج مظػ ػػالـ

الع اد))

)ُ)

ً
ل
وف ىو يغ ح
إ ػ ػكا ًمػ ػ ٍػف
كةػػػد ةػ ػػالكا زوادتاػ ػػا فػ ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال  ) :يةػ ػػؿ ٍم يمػ ػ ٍػؤ ًمي ى
ك
صػ ً
كف {َّ}
كجاي ٍـ ىذلًػ ى
ػارًه ٍـ ىكىو ٍةعىظيػكا فيػ يػر ى
صػ ىػي يع ى
ػؾ ٍىزىكػ لىايػ ٍػـ ً كف المػػلى ىخ ًوػهػر ً ىمػػا ىو ٍ
ىٍ ى
ات و ٍغإ ٍ ً
ً
كجاي كف){اليكر }ُّ-َّ :
ص ًارًه كف ىكىو ٍةعى ٍ
ظ ىف فيير ى
ىكيةؿ لٍم يم ٍؤ ًم ىي ى ي
إ ىف م ٍف ى ٍ ى
كالغ ػ ػػض وعي ػ ػػي  :ط ػ ػػاؽ الجع ػ ػػف ةو ػ ػػث ومي ػ ػػع الرؤو ػ ػػض )ِ) فم ػ ػػك ة ػ ػػاؿ

س ػ ةايل  :ةػػؿ لممػػؤميوف وغإ ػكا صػػارهـ عمػػا ةػ كػرـ ا﵀  ،لكجػػب عمػػواـ ف
وةج كا عوياـ عف الرؤوػض  ،كم كمػا كةػع صػرهـ عمػ الةػراـ  ،فػّ وركيػل  ،كج

)ُ ) ال رهاف ص َٔٗ كويظر  :ا تواف ص ِّٕ كالزوادة كا ةساف ٖ. ُٔٓ/
)ِ ) ويظر  :الدر المصكف ٖ ، ّٕٗ/كالم اب في عمكـ الكتاب ُْ. ّْٗ/
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ػض ال صػر كمٌػل  ،ػؿ ةجػب
وركف ما ةكلػل  ،لػذلؾ لػـ وػامر ا﵀ المػؤميوف غ ٌ
عإػػل ؛ لكػػي ج وػػرل ػػل مػػا ةػػرـ ا﵀  ،كوطمػػؽ عإػػل ا خػػر ؛ لوػػرل ػػل مػػا
ً
ً
ل
وف
وةت ػػاج لػ ػ رؤوت ػػل فوكو ػػده جػ ػره ػ ػػ)مف) الت عوإ ػػوض  ،فو ػػاؿ  ) :ية ػػؿ ٍم يم ػ ٍػؤ ًمي ى
و يغ ح ً
صػ ً
ػض مػػف
ػارًه ٍـ) كلاػػذا يسػػب الط ػػرم لػ ا ػػف زوػػد ةكلػػل )) :وغػ ٌ
ى
إػكا مػ ٍػف ى ٍ ى

ص ػ ػره  ...ذا رل مػ ػػا ج وة ػ ػ ٌؿ لػ ػػل غػ ػ ك
ػض مػ ػػف ص ػ ػره  ،ج ويظػ ػػر لوػ ػػل  ،كج
ل ً
ك
وف ىو يغإحػكا ًم ٍػف
وستطوع ةد ف
ٌ
وغض صػره كمػل  ،كيمػا ةػاؿ ا﵀  ) :يةػؿ ٍم يم ٍػؤ ًمي ى
ػارًهـ))) )ُ) كه ػػذا م ػػا ة ػػاؿ ػػل المعس ػػركف ع ػػد ف جعمػ ػكا ً
)م ػػف) ت عوإ ػػوض
ىٍ ى
صػ ً ٍ

عمػا ج
كلوسػػت ازئػػدة ؛ يكياػػـ لػػـ وػػؤمركا ػػالغض مطمونػػا  ،عكاكيمػػا يمػػركا ػ ٌ
ػالغض ٌ
وة ٌؿ )ِ) .
ف ً
ػ)مف) ت عوإػوض روػد اػا ةجػب عػض ال صػر؛ لػذلؾ لػـ وسػتعمماا
كجاي كف) كلػػـ ووػػؿ
)كىو ٍةعى ٍ
ظػ ىػف فيػ يػر ى
)كىو ٍةعىظي ػكا فيػ يػر ى
كجاي ٍـ) كةػػاؿ  :ى
مػػع العػػركج فوػػاؿ  :ى
ك
ػركجاف ؛ يكيػػل
كمػػا ةػػاؿ فػػي ال صػػر  :كوةعظػكا مػػف فػػركجاـ  ،كوةعظػػف مػػف فػ
راد ةعظ العركج كماا

فصعكة الوكؿ فوما تودـ تعصومل كف ً
)مف) الجارة لـ ترد في الورف
الكروـ جك عم كجاوف  :الت عوض  ،كاج تداّ  ،كما اةي المعايي فجموعاا
مختموض .

ِٗ-وؿ  :لوست مف الةركؼ الم تركض  ،كلـ ترد ٌج لّستعااـ

كهذا ما ايتات لول دراستي لمعايواا في كتا ي  :ج كجكه كج يظائر رةـ ِْ

َّ-الكاك  :هي مف الةركؼ الم تركض كمعايواا ايساسوض م اكرة

 ،كهي  :كاك العطؼ  ،ككاك المعوض  ،ككاك الوسـ  ،ككاك ك
)رب) ٌج كيل ةد
)ُ ) جامع ال واف ِ.َُْ/
)ِ ) ويظػػر  :الك ػػاؼ ّ ِِّ/كالمةػػرر الػػكجوز ْ ، ُٕٕ/كزاد المسػػور ٓ ّٕٕ/كال ةػػر
المةوط ٔ، ْٓٔ/
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إوعت لواا معاف مختموض مف

كاج تداّ

)ُ)

ارها  :كاك الةاؿ  ،ككاك اجستتئياؼ

ككاك الذمايوض  ،كالزوادة  ،كهذا ما تإميل كتا ي  :الم اكمض وف

كاك الةاؿ ككاك المصاة ض في اليةك العر ي  ،ككتا ي  :دراسات في اليةك

الوريي .
القاتمة
واتي :

ختـ ةذي في هذا الكتاب ذكر هـ ما تإميل  ،جمماا فوما

ُ-ا تمؿ الكتاب عم ذّذوف ةرفنا  ،تمذٌؿ
جعؿ اليةاة لكؿ ةرؼ مياا عدة معاف .

كجزت الكّـ عم
ِ-
ي
مؤلعاتي السا وض .

ار الةركؼ التي

عدد مياا ؛ لككياا ةد درستاا في عض

ّ-كاف ذمايوض مف هذا الةركؼ ةركفنا م تركض  ،لكؿ ةرؼ مياا
معيواف فاكذر  ،كهي  :ذا  ،ك) ف)  ،كالعاّ  ،كالّـ المكسكرة  ،ك)ما) ،
ك)مف) ً ،
كذور
ك)مف)  ،كالكاك ٌ ،ج كف اليةاة إافكا ل معايواا ايصموض نا
ى
مف المعايي الدخومض  ،ذ ت عيد التةووؽ كياا ترجع جموعاا ل معايواا
ايصموض  ،كما اةي الةركؼ فموست مف الةركؼ الم تركض  ،كمع ذلؾ يسب
لواا اليةاة معايي مختموض مغت في عدد مياا كذر مف ع روف معني  ،كةد

)ُ ) وجمع اليةاة عم
الجي

الوكؿ كاك اجستئياؼ ك كاك اج تداّ  ،كالصةو ما جاّ في

الدايي لممرادم ))الذايي مف ةساـ الكاك كاك اجستئياؼ كوواؿ كاك

اج تداَََّكذكر عإاـ ٌف هذه الكاك ةسـ خر غور الكاك العاطعض  ،كالظاهر ٌياا
وت
الكاك التي تعطؼ الجمؿ التي ج مةؿ لاا مف ا عراب  ،لمجرد الر ط  ،عكاٌيما يس لم ٍ
لئّ يوتىك كهـ ٌف ما عدها مف المعردات معطكؼ عم ما ة ماا)) الجي
كاك اجستئياؼ ٌ
الدايي  :ص ُّٔ
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وإا عيد التةووؽ يكاا ترجع جموعاا ل
ذت
ن
الةرؼ ايصمي المكإكع لل .

معي

كاةد ومذؿ معي

كذور مف الةركؼ معايي ةركؼ خرل  ،كهذا ما
ْ-جعؿ اليةاة نا
سوما في
اصطمةكا عمول تياكب الةركؼ  ،كج تياكب في الةوووض وياا  ،كج ٌ

كتاب ا﵀ ٌ ،ج كف الذم كهـ اليةاة كالمعسروف كجكده في الورف الكروـ هك
جكاز كةكع عإاا مكةع عض  ،في تراكوب معويض ؛ لتوار اا في العائدة ،

فظيكا كف معايواا كاةدة  ،كهي لوست كذلؾ دجلض عدـ ةصكؿ هذه العائدة
صرح ل عدد مف اليةاة .
في ت اركوب خرل  ،كها ما ك

ت ل
ٓ-يكل عدد مف اليةاة عم كف كذو نار مف المعايي التي يي ًس ٍ
الةركؼ ج تمذؿ معايواا ؿ معايي السواؽ .
ت المصادر كالمراجع
ثىىب ي
-ا توػػاف فػػي عمػػكـ الوػػرف  ،لجػػّؿ الػػدوف ع ػػد الػػرةمف ػػف ػػي كػػر السػػوكطي

)ت  )ُُٗ :تةووؽ مةمد سالـ  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ََُِـ
اييزهوض في عمـ الةركؼ ،لعمي ف مةمد الاػركم )ت ُْٓ :هػػ) تةووػؽ :ع ػدالمعػػوف الممػػكةي ،مط كعػػات مجمػػع المغػػض العر وػػض ،مط عػػض الترةػػي  ،دم ػػؽ ُُّٗ ،هػ ػ-

ُُٕٗـ.

 س اب اليزكؿ ي ي الةسف عمي ف ةمػد الكاةػدم اليوسػا كرم )ت ْٖٔ :هػػ)الط عض ايكل  ،مكت ض التراث ا سّمي  ،الواهرة ُِْْ ،هػ ََِْـ .
-اي ػ اه كاليظػػائر فػػي الوػػرف الك ػروـ لمواتػػؿ ػػف سػػموماف )ت َُٓ :ه ػػ) تةووػػؽ

ع د ا﵀ مةمكد ةاتض

ا عجػػاز الصػػكتي فػػي الوػػرف الكػروـ  ،الػػدكتكر ع ػػد الةموػػد الايػػداكم  ،الط عػػضايكل  ،الدار الذوافوض لمي ر  ،الواهرة ُِْٓهػ ََِْـ .
 عػ ػراب الو ػػرف  ،ي ػػي جعع ػػر ةم ػػد ػػف مةم ػػد ػػف س ػػماعوؿ الية ػػاس )ت :ّّٖ هػػ) اعتيػ

ػل ال ػوه خالػد العمػي  ،الط عػض ايكلػ  ،دار المعرفػض  ،وػركت  ،ل يػػاف ،

ُِْٕهػ ََِٔـ .
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 ع ػراب الو ػراّات الس ػ ع كعمماػػا  ،ي ػػي جععػػر مةمػػد ػػف ةمػػد ػػف يصػػر ػػفخالكول ايص اايي )ت َّٔ :هػ) إ ط يصل كعمؽ عمول ػك مةمػد ايسػوكطي  ،الط عػض
ايكل  ،دار الكتب العمموض ػ وركت  ،ل ياف ُِْٕ ،هػ ََِٔـ .

ايعّـ لخور الدوف ًالزًرٍكمي ) كسرالزام كالراّ) ،الط عض السادسض ع رة  ،دار

العمـ لممّووف  ،وركت ََِٓ ،ـ.

ا يص ػػاؼ ف ػػي مس ػػائؿ الخ ػػّؼ لع ػػد ال ػػرةمف كم ػػاؿ ال ػػدوف  ،ػػي ال رك ػػات ػػفايي ارم )تٕٕٓ:هػ)  ،ةدـ لل ككإع هكام ل كفاارسل ةسف ةمػد إ ػراؼ الػدكتكر موػؿ
دوع وعوكب  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُُْٖ،هػ ُٖٗٗ ـ

 يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ  ،المعركؼ تعسور ال وإاكم  ،لياصػر الػدوف ػيالخوػػر  ،ع ػػد ا﵀ ػػف عمػػر ػػف مةمػػد ال ػػورازم ال ػػافعي ال وإػػاكم )ت ُٔٗ :ه ػػ) عػػداد
كتودوـ مةمد ع د الرةمف المرع ي  ،الط عض ايكلػ  ،دار ةوػاّ التػراث العر ػي  ،وػركت

 ،ل ياف )د-ت) .

ا وإاح في رح المعصؿ ج ف الةاجب )ت  }ْٔٔ :تةووؽ مةمد عذماف ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت َُُِـ
ال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي) ،ت ْٕٓ :هػ) ةوؽ يصكلل ،الدكتكر ع دالػ ػػرزاؽ الماوػ ػػدم ، ،الط عػ ػػض ايكل ػ ػ  ،دار ةوػ ػػاّ الت ػ ػراث العر ػ ػػي ،وػ ػػركتُِّْ،هػ ػ ػ-

ََِِـ.

ال رهػػاف فػػي تكجوػػل مت ػػا ل الوػػرف لمةمػػكد ػػف ةم ػزة الكرمػػايي )ت َٓٓ :ه ػػ)تةووؽ ع د الوادر عطا  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض وركت َُْٔهػ ُٖٔٗـ
 -ال رهاف فػي عمػكـ الوػرف لمزرك ػي )تْٕٗهػػ) ػدر الػدوف ػف مةمػد ،تةووػؽ:

مةمد ي العإؿ ،الط عض الذالذض ،وركت .

 صائر ذكم التمووز في لطائؼ الكتػاب العزوػز  ،لمجػد الػدوف مةمػد ػف وعوػكبالعوركز ادم )ت ُٖٕ :هػ) تةووؽ ايستاذ مةمد عمي اليجػار  ،المكت ػض العمموػض  ،وػركت
)د-ت)
 -غوػػض الكعػػاة فػػي ط وػػات المغػػكووف كاليةػػاة لمسػػوكطي ،الط عػػض ايكل ػ  ،المكت ػػض

العصروض  ،صودا  ،وركت ُِْٕ ،هػ

ََِٔـ

ال وػػاف فػػي غروػػب ع ػراب الو ػراف ،ي ػػي ال ركػػات ػػف ايي ػػارم) ،تٕٕٓ :ه ػػ)،تةووؽ الدكتكر طل ع د الةمود ،الواهرةُّٖٗ ،هػ_ ُٗٔٗـ.
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تاكوػػؿ م ػػكؿ الوػػرف  ،ي ػػي مةمػػد ع ػػد ا﵀ ػػف مسػػمـ ػػف ةتو ػػض الػ لد ىوي ىكرم )ت :ِٕٔهػ) الط عض الذايوض  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُِْٖهػ ََِٕـ
-الت وػ ػ ػػاف فػ ػ ػػي ع ػ ػ ػراب الو ػ ػ ػراف ي ػ ػ ػػي ال وػ ػ ػػاّ ع ػ ػ ػػد ا﵀ ػ ػ ػػف الةسػ ػ ػػوف العك ػ ػ ػػرم

)تُٔٔ:هػ) ،دار العكر ،وركتُِْٔ ،هػََِٓ-ـ.

تةروػر المعيػ السػػدود كتيػػكور العوػػؿ الجدوػػد مػػف تعسػػور الكتػػاب المجوػػد )تعسػػورا ػػف عا ػػكر) مةمػػد الطػػاهر ا ػػف عا ػػكر )ُّّٗه ػػ) مؤسسػػض التػػاروه العر ػػي  ،الط عػػض
ايكل  ،وركت َُِْهػ َََِـ

-تعسػػور غروػػب الوػػرف ي ػػي مةمػػد ع ػػد ا﵀ ػػف مسػػمـ ػػف ةتو ػػض الػػدويكرم)ت :

ِٕٔ) تةووؽ السود ةمد صعر  ،المكت ض العمموض  ،وركت ُِْٖهػ ََِٕ .
تعسور الورف العظوـ ج ف كذور )تْٕٕهػ) ،عماد الدوف ي العداّ اسماعوؿ
كخرج ةادوذل هايي الةاج  ،المكت ض التكفوووض  ،مصر  ،الواهرة )د-
الدمسوي ،عمؽ عمول ك

ت) .

تعسػور مواتػؿ ػف سػموماف )ت َُٓ :هػػ) تةووػؽ ةمػد فروػد  ،الط عػض ايكلػ ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْْهػ ََِّـ .
 جامع ال وػاف عػف تاكوػؿ م الوػراف ،لمةمػد ػف جروػر الط ػرم )تَُّ :هػػ) ،إ ط كتعموؽ مةمكد اكر ،دار ةواّ التراث العر ي ،وركتُِْٔ ،هػََِٔ -ـ.

 -الجػامع يةكػػاـ الوػرف  ،ي ػػي ع ػد ا﵀ مةمػػد ػف ةمػػد ػف ػػي كػر الورط ػػي

)ت ُٕٔ:هػػ) تةووػػؽ الػػدكتكر ةامػػد ةمػػد الطػػاهر  ،الط عػػض ايكلػ  ،دار العمػػـ الجدوػػد ،
الواهرة ُُّْقََُِ-ـ .
 -الجيػ الػػدايي فػػي ةػػركؼ المعػػايي  ،لمةسػػف ػػف ةاسػػـ المػرادم )تْٕٗ :هػػ)

تةووػػؽ الػػدكتكر فخػػر الػػدوف ة ػػاكة  ،كالػػدكتكر مةمػػد يػػدوـ فاإػػؿ  ،الط عػػض اييكلػػ  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت َُّْهػ ُِٗٗـ

الةجػػض فػػي عمػػؿ الوػراّات السػ ع  ،ي ػػي عمػػي الةسػػف ػػف ع ػػد الغعػػار العارسػػي)ت ّٕٕ :ه ػػ) تةووػػؽ ال ػػوه عػػادؿ ةمػػد ع ػػد المكجػػكد  ،كال ػػوه مةمػػد عم ػ عػػكض ،
ك ارؾ في تةووول الػدكتكر ةمػد عوسػ ةسػف المعصػراكم  ،الط عػض ايكلػ  ،دار الكتػب

العمموض  ،وركت ُِْٖهػ ََِٕـ .
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الخصائص  ،ي ي العت عذماف ف جي )تِّٗ :هػ) تةووؽ ع د الةمودالايداكم  ،الط عض الذايوض  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٗ ،هػ ََِٖـ .
-درة التاكوؿ كغرة التيزوؿ في واف ا وات المت ا اات في كتاب ا﵀ العزوز ،

لمخطوب اجسكافي )ت َِْ:هػ) الط عض الذايوض  ،دار ا فاؽ الةدوذض  ،وركت
ُٕٕٗـ .
الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكيػكف ،يةمػد ػف وكسػؼ المعػركؼ السػموفالةم ػ ػػي )تٕٓٔ:ه ػ ػػ)  ،تةووػ ػػؽ ايسػ ػػتاذ الػ ػػدكتكر ةمػ ػػد مةمػ ػػد الخ ػ ػراط ،الط عػ ػػض الذايوػ ػػض

ُِْْ،هػََِّ-ـ.

رص ػػؼ الم ػػايي ف ػػي ػػرح ة ػػركؼ المع ػػايي  ،يةم ػػد ػػف ع ػػد الي ػػكر الم ػػالوي)تَِٕ:ه ػػ) ،تةووػػؽ ايسػػتاذ ال ػػدكتكر ةمػػد مةمػػد الخػ ػراط ،الط عػػض الذالذػػض  ،دار الوم ػػـ،
دم ؽ ُِِْ ،هػََِِ-ـ.

-ركح المعػػايي فػػي تعسػػور الوػػرف العظػػوـ كالس ػ ع المذػػايي  ،ي ػػي العإػػؿ ػػااب

ال ػػدوف الس ػػود مةم ػػكد ا لكس ػػي ال غػ ػدادم )ت َُِٕ :هػ ػػ)  ،إػ ػ طل كص ػػةةل عم ػػي ع ػػد
ال ارم عطوض الط عض الذايوض  ،دار الكتب العمموض ،وركت ُِْٔهػ ََِٓـ .
زاد المسور في عمـ التعسور ي ػي العػرج جمػاؿ الػدوف ع ػد الػرةمف ػف عمػي ػفمةمػػد الجػػكزم )تٕٓٗ:ه ػػ) ،كإػػع ةكا ػػول ،ةمػػد ػػمس الػػدوف  ،الط عػػض الذايوػػض  ،دار
الكتب العمموض ،وركت ُِِْ ،هػََِِ-ـ.

الزوادة كا ةساف في عمكـ الورف  ،ي ي عوومض المكي )ت َُُٓ :هػ) الط عضايكل  ،جامعض ال ارةض ُِْٕق ََِٔـ .
 -رح ا ف عووؿ عم

لعوض ا ف مالؾ  ،ل اػاّ الػدوف ع ػد ا﵀ ػف عووػؿ الامػدايي

المصرم )ت ٕٔٗ :هػ)  :تةووؽ مةمد مةوي الػدوف ع ػد الةموػد ، ،الط عػض ال ار عػض ع ػرة
 ،مط عض السعادة ،مصرُّْٖ ،هػ

ُْٔٗـ.

 ػرح التسػاوؿ  ،تسػػاوؿ العكائػد كتكموػؿ الوصػػائد  ،لجمػاؿ الػدوف مةمػػد ػف ع ػػدا﵀ ػػف مال ػػؾ اييدلس ػػي )ت ِٕٔ :هػ ػػ) تةوو ػػؽ ةم ػػد الس ػػود س ػػود ةم ػػد عم ػػي  ،المكت ػػض
التكفوووض مصر  ،الواهرة

 -ػػرح جمػػؿ الزجػػاجي ج ػػف عصػػعكر ا

ػ ومي )ت ٔٔٗ :ه ػػ) عمػػي ػػف مػػؤمف

تةووؽ كإ ط يس دوكم  ،الط عض ايكل  ،دار ةواّ التراث العر ي  ،وػركت  ،ل يػاف ،
ُِْْهػ

ََِّـ .
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 ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب  ،لرإػػي الػػدوف مةمػػد ػػف الةسػػف ايسػػت ار اذم )ت :ٖٔٔهػ) ةدـ لل ككإع ةكا ول كفاارسل الدكتكر موؿ دوع وعوكب  ،الط عػض الذايوػض  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖهػ ََِٕـ .

 -رح المعصؿ  ،لمكفػؽ الػدوف وعػوش ػف عمػي ػف وعػوش اليةػكم )تّْٔ:هػػ)

كإع هكام ل كفاارسل الدكتكر موؿ ػدوع وعوػكب ،الط عػض اييكلػ  ،دار الكتػب العمموػض ،
وركت ُِِْ ،هػ ََُِ -ـ.
 -ػػرح كتػػاب سػػو كول ي ػػي سػػعود السػػورافي )ت ّٖٔ :ه ػػ) تةووػػؽ ةمػػد ةسػػف

مادلي  ،كعمي سود عمي  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض وركت ُِْٗهػ ََِٖـ

الصػػاة ي ف ػػي فوػػل المغػػض العر وػػض كمسػػائماا كسػػيف الع ػػرب فػػي كّماػػا  ،ي ػػيالةسػػوف ةمػػد ػػف فػػارس )ت ّٗٓ :ق) عمكػػؽ عموػػل ككإػػع ةك ػػول ةمػػد ةسػػف سػػج ،
الط عض الذايوض  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُِْٖق ََِٕـ .

-الصةاح لإلماـ سماعوؿ ف ةماد الجكهرم )ت ّّٗ :هػ ك ةكالي ََْهػ )

اعتي

ل خموؿ مامكف وةا  ،الط عض ايكل  ،دار المعرفض  ،ل ياف ُِْٖهػ ََِٕـ .
-عمدة الةعاظ في تعسور

رؼ ايلعاظ  ،لم وه ةمد ف وكسػؼ ػف ع ػد الػدائـ

 ،المعركؼ السموف الةم ػي )ت ٕٓٔ:هػػ) تةووػؽ ةمػد اسػؿ عوػكف السػكد  ،دار الكتػب
العمموض  ،وركت )د-ت)

-العػػوف لمخموػػؿ ػػف ةمػػد العراهوػػدم )ت ُٕٓ :ه ػػ) الط عػػض الذايوػػض  ،دار ةوػػاّ

التراث العر ي ُِْٔهػ

ََِٓـ

غوث اليعع في الوراّات الس ع  ،لم وه عمي اليكرم ف مةمػد السعاةسػي )ت :ُُُٖهػػ) تةووػػؽ مةمػػد ػػف ع ػػد السػػموع ال ػػافعي الةعوػػاف  ،الط عػػض ايكلػ  ،دار الكتػػب
العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٓ ،هػ ََِْـ .

فت الودور الجامع وف فيي الركاوػض كالد اروػض مػف عمػـ التعسػور ،لمةمػد ػف عمػيال ػػككايي )تَُِٓ :ه ػ ػ) إػ ػ طل كص ػػةةل ةم ػػد ع ػػد الس ػػّـ دار الكت ػػب العممو ػػض ،
وركت  ،ل ياف )د-ت).
-فركؽ المغات في التمووز وف معاد الكممات  ،ليكرالدوف ف يعمػض ا﵀ الج ازئػرم ،

ةووػ ػ ػػل ك ػ ػ ػػرةل الػ ػ ػػدكتكر مةم ػ ػ ػػد رإ ػ ػ ػكاف الداو ػ ػ ػػض  ،الط عػ ػ ػػض ايكلػ ػ ػ ػ  ،مكت ػ ػ ػػض الر ػ ػ ػػد
ُِْْهػ ََِّـ .
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العػػركؽ المغكوػػض  ،ي ػػي هػػّؿ ػػف سػػاؿ العسػػكرم )ت ّٗٓ:ه ػػ) تةووػػؽ مةمػػداسؿ عوكف السكد  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ََِٗ ،ـ .
-العكائػ ػػد كالوكاعػ ػػد  ،لعمػ ػػر ػ ػػف ذا ػ ػػت الذمػ ػػايويي )ت ِْْ :ق) د ارسػ ػػض كتةووػ ػػؽ

الدكتكر ع د الكهاب مةمكد الكةمض  ،الط عض ايكل  ،وركت ل ياف ُِْْق ََِّـ .
-الكتػػاب ،ك كتػػاب سػػو كول ،ي ػػي

ػػر عمػػرك ػػف عذمػػاف )تَُٖ:ه ػػ)  ،عمػػؽ

عمول ككإع ةكا ول كفاارسل  ،د موؿ دوع وعوكب  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموػض
 ،وركت  ،ل ياف َُِْ ،هػ

ُٗٗٗـ .

-الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوػكف ايةاكوػؿ فػي كجػكه التاكوػؿ  ،ي ػي

الواس ػػـ ج ػػار ا﵀ مةم ػػكد ػػف عم ػػر ػػف مةم ػػد الزمخ ػػرم )تّٖٓ:هػ ػػ)  ،رت ػػل كإػ ػ طل
كص ػػةةل  ،مةم ػػد ع ػػد الس ػػّـ ػػاهوف  ،الط ع ػػض الذالذ ػػض  ،دار الكت ػػب العممو ػػض ،و ػػركت،
ُِْْهػََِّ-ـ .

-ك ؼ المعايي في مت ا ل المذايي  ،ل ػدر الػدوف مةمػد ػف ػراهوـ ػف سػعد ا﵀

ػػف جماع ػػض الكي ػػايي الةم ػػكم ال ػػافعي )ت ّّٕ :ق) تةوو ػػؽ مةم ػػد ةس ػػف مةم ػػد ةس ػػف
سماعوؿ  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ل ياف ُِْٖق ََِٕـ .
ػكم )ت :
الكموػ ػػات  ،ي ػ ػػي ال وػ ػػاّ وػ ػػكب ػ ػػف مكس ػ ػ الةس ػ ػػويي الوىروم ػ ػ لي الكعػ ػ لَُْٗه ػ ػ ػ ػ ػػ) تةووػ ػ ػ ػ ػػؽ د-عػ ػ ػ ػ ػػدياف دركوػ ػ ػ ػ ػػش  ،كمةمػ ػ ػ ػ ػػد المصػ ػ ػ ػ ػػرم  ،الط عػ ػ ػ ػ ػػض الذايوػ ػ ػ ػ ػػض
ُِّْهػ َُُِـ .

 الم ػػاب ف ػػي عم ػػكـ الكت ػػاب  ،ي ػػي جعع ػػر عم ػػر ػػف ع ػػادؿ الدم ػػوي الةي م ػػيالمتػػكف

عػػد سػػيض َٖٖه ػػ ،تةووػػؽ ال ػػوه عػػادؿ ةمػػد ع ػػد المكجػػكد ،كال ػػوه عمػػي مةمػػد

معكض ،الط عض اييكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُُْٗ ،هػُٖٗٗ-ـ.

-لس ػػاف الع ػػرب ،ي ػػي العإ ػػؿ جم ػػاؿ ال ػػدوف مةم ػػد ػػف مك ػػرـ ػػف ميظ ػػكر )ت:

ُُٕهػ)  ،الط عض الذايوض ،دار صادر  ،وركت ََِّ ،ـ.
مج ػػاز الو ػػرف ج ػػي ع و ػػدة )تَُِهػ ػػ) معم ػػر ُْٓٗـمةمد فؤاد سركوف ،مط عض السعادة ،مصرُّْٕ ،هػ

ُُّٖ -هػ

ػػف مذيػ ػ  ،تةوو ػػؽ:
ُِٔٗـ،

-المةػػرر الػػكجوز فػػي تعسػػور الكتػػاب العزوػػز ،لمواإػػي ػػي مةمػػد ع ػػد الةػػؽ ػػف

غالػػب ػػف عطوػػض اييدلسػػي )تْٓٔ:ه ػػ) تةووػػؽ ع ػػد السػػّـ ع ػػد ال ػػافي مةمػػد ،الط عػػض
ايكل  ،دار الكتب العمموض ،وركتُِِْ ،هػََُِ-ـ.
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م ػ ػػدارؾ التيزو ػ ػػؿ كةو ػ ػػائؽ التاكو ػ ػػؿ لع ػ ػػد ا﵀ ػػ ػػف ةم ػ ػػد ػػ ػػف مةم ػ ػػكد اليسػػ ػػعي)تَُٕهػ) اعتي

ل ع د المجود طعمض ةم ي  ،الط عػض الذايوػض  ،دار المعرفػض  ،وػركت ،

ل ياف ُِْٗقََِٖ-ـ.

-م كؿ عراب الورف  ،لمكي ف ي طالب الووسي )ت ّْٕ :ق) تةووؽ وػس

مةمد السكاس  ،دم ؽ ُّْٗق ُْٕٗـ .
المص اح الميور في غروػب ال ػرح الك وػر لمرافعػي  ،تػالوؼ ةمػد ػف مةمػد ػفعمي العوكمي )ت َٕٕ :هػ) دار الكتب العمموك  ،وركت  ،ل ياف ُُْْ ،هػ ُْٗٗـ .

-معػػايي اليةػػك لمػػدكتكر فاإػػؿ صػػال السػػامرائي ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار ةوػػاّ

التراث العر ي  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖهػ ََِٕـ .
مع ػػايي الوػ ػراف ،ي ػػي الةس ػػف س ػػعود ػػف مس ػػعدة المع ػػركؼ ػػايخعش ايكس ػػط)تُِٓ:ه ػػ) كإػػع ةكا ػػول كفاارسػػل ػراهوـ ػػمس الػػدوف ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار الكتػػب
العمموض ،وركتُِّْ ،هػََِِ-ـ.

معايي الوراف  ،ي ي زكروا زواد ف ع د ا﵀ العراّ )تَِٕ:هػ) كإع ةكا ػولكفاارسل ،راهوـ مس الدوف ،دار الكتب العمموض ،وركت ُِّْهػََِِ-ـ.
 -معػايي الوػراف عكاع ار ػل  ،ي ػػي سػةاؽ الزجػاج ػراهوـ ػف السػرم )تُُّ:هػػ)

تةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع د م ي ،دار الةدوث ،الواهرة ُِْْهػََِْ-ـ.

-مع ػػايي الوػ ػراّات  ،ي ػػي ميص ػػكر مةم ػػد ػػف ةمػ ػػد ايزهػػػرم )ت َّٕ :هػ ػػ)

كةرظػل الػدكتكر فتةػي ع ػد الػرةمف ةجػازم ،
تةووؽ ال وه ةمد فرود المزودم  ،ة كدـ لل  ،ك

كموض المغض العر ض  ،جامعض الواهرة  ،الط عػض ايكلػ  ،دار الكتػب العمموػض  ،وػركت  ،ل يػاف

َُِْهػ

ُٗٗٗـ .

-مغيي الم وػب عػف كتػب اجعاروػب ج ػف ه ػاـ )تُٕٔهػػ) جمػاؿ الػدوف وكسػؼ

ف اةمد ف ع د ا﵀ اجيصارم ،تةووؽ :مةوي الدوف ع د الةمود ،الواهرة .
المعردات م غروب الورف  ،ي ي الواسـ الةسػوف ػف مةمػد المعػركؼ ال ارغػبايصػػعاايي )ت َِٓ :ه ػػ) إ ػ طل هوػػذـ الطعومػػي  ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار ةوػػاّ الت ػراث
العر ي  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖ ،هػ ََِٖـ .

-المعص ػػؿ ف ػػي عم ػػـ العر و ػػض ،ي ػػي الواس ػػـ مةم ػػكد ػػف عم ػػر الزمخ ػػػرم )ت:

ّٖٓهػ)  ،الط عض ايكل  ،دار الجوؿ ،وركت ُِْْ ،هػ ََِّ -ـ.
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مواووس المغض  ،ي ي الةسوف ةمػد ػف فػارس ػف زكروػا )ت ّٗٓ :هػػ) تةووػؽيس مةمد ال امي  ،دار الةدوث  ،الواهرة ُِْٗهػ َََِٖـ
-الموتصػػد فػػي ػػرح رسػػالض ا وإػػاح  ،ي ػػي كػػر ع ػػد الوػػاهر الجرجػػايي )ت :

ُْٕ كُْٕق) تةووؽ ال ر ويي رودة  ،دار الةدوث  ،الواهرة َُِْق ََِٗـ .

الموتإػػب  ،ي ػػي الع ػػاس مةمػػد ػػف زوػػد الم ػػرد )ت ِٖٓ :هػػ) تةووػػؽ ةسػػفةمػػد ،كمراجعػػض الػػدكتكر موػػؿ وعوػػكب  ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار الكتػػب العمموػػض  ،وػػركت ،
ل ياف َُِْق ُٗٗـ .

الممخػػص فػػي عػػراب الوػػرف  ،ي ػػي زكروػػا وةو ػ

ػػف عمػػي المعػػركؼ الخطوػػب

الت روزم )ت  )َِٓ :تةووؽ د-وةو مراد  ،دار الةدوث  ،الواهرة ُِْٓهػ ََِْـ .
ةرة العوكف اليكاظر في الكجكه كاليظائر في الورف الكروـ  ،ج ف
-ميتخب ك

الجكزم )ت ٕٓٗ :هػ) تةووؽ مةمد السود الصعطاكم  ،كالدكتكر فؤاد ع د الميعـ ةمد ،

ا سكيدروض )د-ت)

يزهػػض ايعػػوف فػػي عمػػـ الكجػػكه كاليظػػائر  ،لإلمػػاـ جمػػاؿ ػػي العػػرج ع ػػد الػػرةمفػػف عمػػي ػػف مةمػػد ػػف الجػػكزم )ت ٕٓٗ :ق) كإػػع ةكا ػػول خموػػؿ الميصػػكر  ،الط عػػض
ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُُِْق َََِـ .
-اليكػػت فػػي ػػرح كتػػاب سػػو كول  ،ي ػػي الةجػػاج وكسػػؼ ػػف سػػموماف ػػف عوس ػ

ايعمػ ػػـ ال ػ ػػيتمرم )ت ْٕٔ :ق) الط عػ ػػض ايكل ػ ػ  ،دار الكتػ ػػب العمموػ ػػض  ،وػ ػػركت ل يػ ػػاف
ُِْٓق ََِٓـ .
الكجػكه كاليظػائر فػػي الوػرف الكػروـ  ،لمواتػػؿ ػف سػموماف ال مخػػي )ت َُٓ :ق)تةوو ػ ػػؽ ةم ػ ػػد فرو ػ ػػد المزو ػ ػػدم  ،الط ع ػ ػػض ايكلػ ػ ػ  ،دار الكت ػ ػػب العممو ػ ػػض و ػ ػػركت  ،ل ي ػ ػػاف

ُِْٗق ََِٖـ .

الكجكه كاليظائر في الورف الكروـ  ،ي ي الاّؿ الةسف ف ع د ا﵀ العسكرم)ت  :عد ّٓٗهػ) تةووؽ ةمد السود  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ،
ل ياف ََُِـ .
-الكجكه كاليظائر في الورف الكروـ  ،لاركف ف مكس

الوارئ )ت َُٕ :هػ)

تةووؽ ايستاذ الدكتكر ةاتـ صال الإامف  ،الط عض ايكل  ،ع كماف ََِِـ .
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الكجكه كاليظائر يلعاظ كتاب ا﵀ العزوز  ،ي ي ع د ا﵀ الةسوف ف مةمدالدامغايي )ت ْٕٖ :هػ) تةووؽ عر ي ع د الةمود عمي  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب
العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْْهػ ََِّـ

-همع الاكامع في رح جمع الجكامع  ،لجّؿ الدوف ع د الرةمف ف ي كر

السوكطي )ت ُُٗ :ق) تةووؽ الدكتكر ع د الةمود هيداكم  ،المكت ض التكفوووض  ،مصر
الواهرة .
 -الكس ػػوط ف ػػي تعس ػػور الوػ ػراف المجو ػػد  ،ي ػػي الةس ػػف عم ػػي ػػف ةم ػػد الكاة ػػدم

اليوس ػػا كرم )تْٖٔ:هػ ػػ) تةوو ػػؽ ال ػػوه ع ػػادؿ ةم ػػد ع ػػد المكج ػػكد كال ػػوه عم ػػي مةم ػػد
معكض ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض ،وركتُُْٓ ،هػُْٗٗ/ـ.
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نحكياتي القرآنية  :الكتاب السابع

تقديـ الجكاب عمى شرطه في النحك العربي
كشكاودن في القرآف الكريـ

سـ ا﵀ كالةمد ﵀ كالصّة كالسّـ عم

كصة ل كمف كاجه  ،ك عد .

رسكؿ ا﵀ كعم

لل

رطل  ،كذه كا

فود ذهب اليةاة ل ٌيل ج وجكز تودوـ الجكاب عم
تودـ ال رط ما ود ٌؿ عمول  ،كهذا هك مذهب
ن
دج مف ذلؾ ل جكاز ةذفل ذا ٌ

ال صرووف  ،كهك السائد في كتب اليةك ٌ ،ما الككفوكف فود ذه كا ل جكاز
رطل مف دكف ركط كمف عّـ ال صرووف مف جاز
تودوـ الجكاب عم

وإا كا ي زود اييصارم  ،كايخعش  ،كالمازيي  ،ك ي العٌاس
ذلؾ
ن
)ُ )
تودـ عم داة ال رط ما هك جكاب مف
الم لرد ةاؿ الرإي ٌ )) :يل ذا ٌ
يف لم رط صدر الكّـ
ةوث المعي فموس عيد ال صرووف جكاب لل لع ن
ظا ؛ ٌ
 ،ؿ هك دا اؿ عمول ككالعكض عيل  ،كةاؿ الككفوكف  :ؿ هك جكاب في المعظ
)ِ)

وصدر العاّ لتودمل  ،فاك عيدهـ جكاب كاةع في مكةعل))
وإا  ،كلـ ٌ
ن
ككما اختمؼ اليةاة في ةإوض تودوـ الجكاب عم رطل  ،فكذلؾ

اختمؼ في هذه الوإوض هؿ التعسور ؛ ذلؾ كف المعسروف وعسركف ا وات

مدكف في كتب اليةك ،
الوريوض
استيادا ل ما ذهب لول اليةاة  ،عكال ما هك ك
ن

ٌج ٌف المعسروف في كتب التعسور لـ وظاركا هذا اجختّؼ ٌج عيد تعسور
ىل رهاف ر ً
ً
لل﴾{وكسؼ  }ِْ :فود ميع
﴿ك ىه كـ اىا لى ٍكىج ىف كر ٰ ي ٍ ى ى ى
ةكلل تعال  :ى

)ُ ) ويظر  :تساوؿ العكائد ج ف مالؾ ص ِّٖ ك ػرح التسػاوؿ ّ ْٓٗ/كال ةػر المةػوط
صرة في اختّؼ يةاة الككفػض كال صػرة ص َُُُّّ-كهمػع الاكامػع
ٓ ّْٖ/كائتّؼ الحي ٍ
لمسوكطي ِ َٓٔ-ٓٗٗ/كةا وض الص اف عم رح اي مكيي ِّْ/

)ِ ) رح كافوض ا ف الةاجب لمرإي ايست ار اذم َُْْ/
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﴿ك ىه كـ ًاىا لى ٍكىج ىف كر ٰ
ىل
الط رم تودوـ الجكاب عم
رطل في ةكلل تعال  :ى
رهاف ر ً
ةمت
لل﴾ كذكر )) ٌف العرب ج تو لدـ جكاب لكج ة ماا  ،ج توكؿ  :لود ي
يٍ ى ى ى

لومت))
لكج زود  ،كهي ترود  :لكج زود
ي

) ُ)

كذهب الزجاج ل ما ذهب لول

الط رم فواؿ )) :كلوس في الكّـ كذور ف توكؿ  :إر تؾ لكج زود  ،كج

لاممت ؾ  ،ك)لكج) تجاب الّـ
هممت ؾ لكج زود ٌ ،يما الكّـ  :لكج زود
ي
ي
كلاـ اا لكج ف رل رهاف رٌل  ،لكاف وجكز
 ،فمك كاف  :كلود ٌ
همت ل ٌ
عم عد)) )ِ) وعيي ٌيل و عد جعؿ ﴿ ىك ىه ٌـ ًاىا﴾ جكانا لػ)لكج) مف جاتوف :
ةداهما تودمل  ،كايخرل  :عدـ اةترايل الّـ .

رطل  ،فذكركا ٌف في ةكلل
كمياـ مف جاز تودوـ الجكاب عم
ىل رهاف ر ً
تعال ﴿ :كلىوى ٍد ه كم ٍ ً ً
ً
كتاخور ،
نا
تودوما
لل﴾
ى
ت ل ىك ىه ٌـ اىا لى ٍكىج ىف كر ٰ ي ٍ ى ى ى
ن
ى
لاـ اا  ،ك)لكج) ةرؼ رط  ،كتعود امتياع
كالتودور  :لكج ف رل رهاف رٌل ٌ

فت
الجكاب لكجكد ال رط ،
فالاـ ميعي لكجكد ال رهاف  ،كما توكؿ  :لود ةار ى
ٌ
فودـ جكاب )لكج)
الاـ ٌ ،
لكج ف عصمؾ ا﵀ ٌ ،
فمما رل ال رهاف لـ ووع ميل ٌ
فّيا خمٌصؾ  ،م  :لكج ٌف
كيت مف الاالكوف لكج ٌف ن
عمواا  ،كما وواؿ  :ةد ى
)ّ)

لكيت مف الاالكوف
فّيا خمٌصؾ
ى
ن
كةاؿ الورط ي )) :في الكّـ تودوـ كتاخور  ،م  :لكج ف رل

كيت ةر غروب الورف عم ي ع ودة
هـ اا  ،ةاؿ ك ةاتـ  :ي
رهاف رلل ٌ
ىل رهاف ر ً
توت عم ةكلل ﴿كلىوى ٍد ه كم ٍ ً ً
ً
لل﴾ ا وض
فمما ي
ى
ٌ
ت ل ىك ىه ٌـ اىا لى ٍكىج ىف كر ٰ ي ٍ ى ى ى
ى

)ُ ) جامع ال واف ُُِِِ/
)ِ ) معايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ِّٖ/
ةو ػ ػػاف
)ّ ) ويظ ػ ػػر  :زاد المس ػ ػػور ج ػ ػػف الج ػ ػػكزم ْ ُٖٓ-ُٕٓ/كال ة ػ ػػر المة ػ ػػوط ي ػ ػػي ٌ
اييدلسي ّْٖٓ-ّّٖ/
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همت ل كلكج
ةاؿ ك ع ودة  :هذا عم التودوـ كالتاخور ٌ ،
كايل راد  :كلود ٌ
)ُ)
لاـ اا))
ف رل رهاف رلل ٌ
ةواف اييدلسي )) :كج توكؿ ٌ :ف جكاب )لكج) متو لدـ عمواا
كةاؿ ك ٌ
 ،عكاف كاف ج ووكـ دلوؿ عم امتياع ذلؾ  ،ؿ صرو دكات ال رط العاممض
مختمؼ في جكاز تودوـ جك تاا عمواا  ،كةد ذهب ل ذلؾ الككفوكف  ،كمف
عّـ ال صرووف ك زود اييصارم  ،ك ك الع اس الم لردَََكج التعات ل

عودا فكوؼ مع سوكط الّـ
كلاـ اا  ،كاف ن
ةكؿ الزجاج  :كلك كاف الكّـ ٌ :
ييل وكهـ ٌف ةكلل  ﴿ :ىك ىه ٌـ ًاىا﴾ هك جكاب  ،كيةف لـ يوؿ ذلؾ  ،عكاٌيما
؟! ٌ
هك دلوؿ الجكاب  ،كعم تودور ف وككف يعس الجكاب فالّـ لوست ّزمض ؛

لجكاز ٌف ما واتي جكاب )لكج) ذا كايت صوغض الماإي الّـ  ،ك غور جـ
 ،توكؿ  :لكج زود يكرمتؾ  ،كلكج زود كرمتؾ  ،فمف ذهب ل ٌف ةكلل :

﴿ ىك ىه ٌـ ًاىا﴾ هك يعس الجكاب لـ و عدَََكةد استد ٌؿ مف ذهب ل جكاز ذلؾ
ط ىيا
ت لىتيٍ ًدم ً ًل لى ٍكىج ىف كرى ٍ
اد ٍ
كجكده في لساف العرب ةاؿ ا﵀ تعال ً﴿ :ف ىك ى
)ِ)
ً
عمى ٰ ىةٍم ًاا لًتى يك ً
وف﴾{الوصص ))}َُ :
ى
كف م ىف اٍل يم ٍؤ ًمي ى
ى
ى

لاـ اا ،
كةاؿ ا ف عا كر )) :فالتودور  :كلكج ف رل رهاف رلل ٌ
رطل لّهتماـ ل  ،كلـ وورف الجكاب الّـ التي وكذر
فودـ الجكاب عم
ٌ
لما ةي ٌدـ عم )لكج) يك ًره ةريل
جزما ؛ كييٌل ٌ
اةتراف جكاب )لكج) اا ؛ ييٌل لوس ن
ت ً ًل﴾
الّـ ة ؿ ذكر ةرؼ ال رط  ،فوةسف الكةؼ عم ةكلل ﴿ ىكلىوى ٍد ىه كم ٍ
كيت ةر غروب
لوظار معي اج تداّ جممض ﴿ ىك ىه ٌـ ًاىا﴾َََةاؿ ك ةاتـ  :ي
ت ً ًل ىك ىه ٌـ ًاىا لى ٍكىج ىف
توت عم ةكلل ﴿ ىكلىوى ٍد ىه كم ٍ
فمما ي
الورف عم ي ع ودة ٌ
ىل رهاف ر ً
كايل
لل﴾ ا وض ةاؿ ك ع ودة  :هذا عم التودوـ كالتاخور ٌ ،
كر ٰ ي ٍ ى ى ى
)ُ ) الجامع يةكاـ الورف ٗ ُُِ/كويظر  :تاج العركس ّْٕٔ/
)ِ ) ال ةر المةوط ّْٖٓ-ّّٖ/
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لاـ اا  ،كطعف في هذا التاكوؿ
راد  :كلود ٌ
همت ل كلكج ف رل رهاف رلل ٌ
لما
الط رم ٌ
اف جكاب )لكج) ج وتودـ عمواا  ،كودفع هذا الطعف ٌف ا ع ودة ٌ
)ُ)

ةاؿ ذلؾ عمميا ٌيل ج ورل ميع تودوـ جكاب )لكج)))
كةد كذير مجيّ الجكاب يمو كد نما عم رطل في ) ف) ال رطوض  ،كجاّ
كذلؾ في إعض مكاإع في ) ذا) ك)لكج) ال رطوتوف .

نكاقض مذوب البصرييف كتىافته  :مذهب ال صرووف  ،عكاف كاف هك

المذهب السائد  ،مذهب متاافت كذى كمضى ما ويوإل  ،كومكف استي اط هذه
اليكاةض مف ةكاؿ ت اع ال صرووف يعساـ  ،جمماا فوما واتي :

وإا تودوـ الجكاب عم
ُ-ت ٌوف لي ٌف ال صرووف يعساـ وجوزكف ن
وعدكيل جكاب ال رط  ،كج وعر كيل هذا ا عراب ٌج ذا
لكياـ ج ٌ
رطل ٌ ،

تكافرت فول ال ركط المعظوض التي مف وياا ظاكر عّمض الجزـ عمول ذا كاف
فعّ ً
داج عم
فعّ مإارنعا  ،كاجةتراف العاّ ذا كاف جممض اسموض  ،ك ى
ن
المعصؿ ج ف وعوش )) :ةاؿ صاةب الكتاب )وعيي
الطمب  ،جاّ في رح
ٌ

وتودمل  ،كيةك
الزمخ رم) كال رط كاجستعااـ في ٌف نوئا مما في ةلوزه ج ٌ
تودـ فول جزاّ ،
ةكلؾ  :توؾ ف تاتيي  ،كةد سالتؾ لك عطوتيي  ،لوس ما ٌ
س وؿ ا خ ار  ،كالجزاّ مةذكؼَََةاؿ ال ارح

اردا عم
كلكف
كّما ك ن
ن
وتودـ الجزاّ )وعيي الجكاب) عم داتل  ،فّ
)وعيي ا ف وعوش)َََكج ٌ
يف
توكؿ  :ى
تؾ ف توتيي  ،ك ٍ
ةسف لوؾ ف كرمتيي الجزـ عم الجكاب ؛ ٌ
كةمت  :توؾ ف توتيي ،
فعت ،
الجزاّ ج ٌ
ى
وتودـ عم ما ذكرياه  ،فإف ر ى
ً
ك ةسف لوؾ ف كرمتيي  ،جاز  ،كمذمل ً :
دخمت الدار  ،ك يا
يت طالؽ ف
ي
ب
ظالـ ف
فعمت  ،كلـ وكف ما ٌ
ي
تودـ جكانا  ،عكاٌيما هك كّـ مستوؿ يعول ى
تودـ جكاب  ،ج ترل ٌف الجكاب
ال رطَََكالجكاب مةذكؼ  ،كلوس ما ٌ

)ُ ) التةرور كالتيكور ج ف عا كر ُِْٖ-ْٕ/
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مجزكما  ،عكاف كاف جممض اسموض لزمتل العاّ  ،ككاف وجب
فعّ كاف
ذا كاف ن
ن
ً
ف وواؿ ً :
تاخر ؟ كهذا معي
فايت طالؽ ف
دخمت الداار  ،كما توكلل ذا ٌ

اردا عم س وؿ ا خ ار
ةكلل  :كلوس ما ٌ
كّما ك ن
تودـ فول جزاّ مو كد نما  ،كلكف ن
ييؾ
 ،كالجزاّ مةذكؼ  ،كاعمـ ٌيل ج وةسف ف توكؿ  :تؾ ف تاتيي ؛ ٌ
جزمت ػ) ف) عكاذا عممتاا لـ وكف اد مف الجكاب  ،كلـ تات جكاب  ،كلك
ى
يف ةرؼ ال رط لـ وجزـ فساغ ف ج تاتي
ةمت :
ى
ى
توتؾ ف توتيي جاز ؛ ٌ
)ُ)
جكاب))
تودـ الجكاب عم
كوعاـ مف هذا الكّـ ايخور كإكح ٌيل ذا ٌ
ماإوا
فعّ
) ف) ال رطوض  ،ككايا فعموف ماإووف كما مذٌؿ  ،ك كاف ال رط ن
ن
ييل ساغ جعؿ
 ،كالجكاب
المتودـ فعؿ مر ساغ ف ج تاتي جكاب ٌ
ٌ
مودر ؛ ٌ
تودـ هك الجكاب ؛ لعدـ ظاكر عّمض الجزـ  ،كعّمض الجزـ ج تظار
ما ٌ
عم

الععؿ الماإي  ،ككذلؾ ج تظار عم

فعؿ ايمر  ،لذا جاز كساغ

تودـ ال رط هك الجكاب عويل :
كةسب مذهب ال صرووف يعساـ ف يوجعؿ ما ٌ
ً
في ةكلل تعال ﴿ :ا ٍئتًىيا ًما تى ًع يد ىيا ًف يك ى ً
وف﴾{ايعراؼ }ٕٕ :
يت م ىف اٍل يم ٍر ىسم ى
ى
كةكلل تعال ﴿ :ا ٍئتيكا ًآ ائًىيا ًف يكيتيـ ً ً
وف ﴾{الجاذوض }ِٓ :
ى
صادة ى
ٍ ى
كةكلل تعال  ﴿ :ية ٍؿ هاتيكا ره ىاي يكـ ًف يكيتيـ ً ً
وف﴾{ال ورة }ُُُ :
صادة ى
ٍ ى
ى يٍ ى ٍ
ًك ً
كف﴾{ال ورة }ُِٕ :
﴿كا ٍ يك يركا لمػل ًف يكيتي ٍـ ًوكاهي تى ٍعي يد ى
كةكلل تعال  :ى
ً
وف﴾{ال ورة }ِٕٖ :
﴿كىذ يركا ىما ى ًو ىي ًم ىف ل
الرىا ًف يكيتيـ حم ٍؤ ًمي ى
كةكلل تعال  :ى
ً
ك
وف﴾{المائدة }ٕٓ :
﴿كاتكويكا المػلى ًف يكيتيـ حم ٍؤ ًمي ى
كةكلل تعال  :ى
تودـ جكانا  ،عكاٌيما هك كّـ
ِ-تودـ ةكؿ ا ف وعوش )) :كلـ وكف ما ٌ
تودـ جكاب  ،ج ترل
ب ال رطَََكالجكاب مةذكؼ  ،كلوس ما ٌ
مستوؿ يعول ى

المعصؿ ج ف وعوش ُُٖٓ-ُُٕ/
)ُ ) رح
ٌ
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مجزكما  ،عكاف كاف جممض اسموض لزمتل العاّ ،
فعّ كاف
ٌف الجكاب ذا كاف ن
ن
ً
ككاف وجب ف وواؿ ً :
تاخر ؟))
فايت طالؽ ف
دخمت الداار  ،كما توكلل ذا ٌ

تودـ ال رط ج وص جعمل هك الجكاب
وعيي كما هك كاإ ٌ :ف ما ٌ
هماا الجزـ ذا كاف
؛ ٌ
ييل ج تتكافر فول ةكاـ ال ركط المعظوض التي مف ٌ
فعّ ً
داج عم
فعّ مإارنعا  ،كاجةتراف العاّ ذا كاف جممض اسموض  ،ك ن
ن
الطمب كهذا وعيي ٌيل ذا تكافرت فول هذه ال ركط المعظوض ساغ كجاز كةسب
مذهب ال صرووف يعساـ جعمل هك الجكاب في ةكلل تعال :
﴿فىاٍتيكا ًالتككرًاة فى ٍاتميكها ًف يكيتيـ ً ً
وف﴾{ ؿ عمراف }ّٗ :
ى
صادة ى
ٍ ى
ٍى
ً
كه ٍـ ىك ىخافي ً
وف﴾{ ؿ عمراف }ُٕٓ :
كةكلل تعال ﴿ :فى ىّ تى ىخافي ي
كف ًف يكيتيـ حم ٍؤ ًمي ى
ًً
كةكلل تعال ﴿ :فىاٍتًىيا ًما تى ًع يد ىيا ًف يك ى ً
وف﴾{ايعراؼ }َٕ :
يت م ىف الصكادة ى
ى
﴿ك ىعمى المك ًػل فىتى ىك ككميكا ًف يكيتيـ حم ٍؤ ًميًو ىف﴾{المائدة }ِّ :
كةكلل تعال  :ى
ًً
ً
وف ﴾{وكيس }ْٖ :
كةكلل تعال ﴿ :فى ىعمى ٍول تىىك ككميكا ًف يكيتيـ حم ٍسمم ى
ًً
كةكلل تعال ﴿ :فىاٍتًىيا ًما تى ًع يد ىيا ًف يك ى ً
وف﴾{هكد }ِّ :
يت م ىف الصكادة ى
ى
ً
وف ﴿﴾{وكسؼ }ْٕ :
اؤهي ًف يكيتي ٍـ ىكاذ ً ى
كةكلل تعال ﴿ :ةىاليكا فى ىما ىج ىز ي
ً
كف﴾{ايي واّ }ّٔ :
اساىلي ي
كه ٍـ ًف ىك يايكا ىويطوي ى
كةكلل تعال ﴿ :فى ٍ
ًً
ٍت ً ًل ًف يك ى ً
اؿ فىا ً
وف﴾{ال عراّ }ُّ :
كةكلل تعال ﴿ :ةى ى
يت م ىف الصكادة ى
ًً
ٍت ًآو وض ًف يك ى ً
كةكلل تعال ﴿ :فىا ً
وف﴾{ال عراّ }ُْٓ :
ى
يت م ىف الصكادة ى
كةكلل تعال ﴿ :فىاٍتيكا ً ًكتىا ً يكـ ًف يكيتيـ ً ً
وف ﴾{الصافات }ُٕٓ :
صادة ى
ٍ ى
ٍ
ً
ً
ً
وف ﴾{الدخاف }ّٔ :
صادة ى
كةكلل تعال ﴿ :فىاٍتيكا ًآ ىائ ىيا ًف يكيتي ٍـ ى
ًً
كةكلل تعال ﴿ :فىاٍتًىيا ًما تى ًع يد ىيا ًف يك ى ً
وف﴾{ايةواؼ }ِِ :
يت م ىف الصكادة ى
ى
وث لم ٍذمً ًل ًف ىك يايكا ً ً
كةكلل تعال  ﴿ :ىفٍمواٍتيكا ًةًد و
وف﴾{الطكر }ّْ :
ى
ى
صادة ى
ى
كةكلل تعال ﴿ :فى ىذ لك ٍر ًف كيعى ىع ًت ال لذ ٍك ىر ٰل﴾{ايعم }ٗ :

تودـ ال رط في هذه ال كاهد الوريوض ما وصم
فود جاّ ما ٌ
جكانا لم رط كمكافونا ل ركطل التي كإعاا ال صروكف يعساـ
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ف وككف

تودـ مذؿ ةكلؾ ً :
يت طالؽ ف
ّ-ةاؿ ا ف الةاجب :
))فاما ذا ٌ
ٌ
ً
دخمت الدار  ،فاذا مما اختيمًؼ فول  ،فمياـ مف ووكؿ هك الجزاّ )كما ذهب

الككفوكف)  ،كمياـ مف ووكؿ  :هك جممض مستومٌض دلٌت عم الجزاّ )كما ذهب
ؼ لمعمـ ل ،
ال صروكف) َََكالكجل ٌف الجزاّ مو كدر مذمل ٌج ٌيل يةًذ ى
ار مطمىونا
المتودـ لك كاف خ نا
اف هذا الكّـ
ٌ
كوتمسؾ مف ذهب ل ايكؿ ٌ
ٌ
ك
ك
كلما لـ وكف
كلوس يمعمونا عم ال رط لكجب ف تيطمؽ عكاف لـ تدخؿ الدار ٌ ،
دخت الدار ً
ذلؾ  ،ككاف مذا ض ما لك ةاؿ  :ف ً
فايت طالؽ  ،ا جماع كجب
ؽ عم ال رط ،
ف ووإ عمول الجكاب ؛ ذ ج معي لمجكاب ٌج ما يعمٌ ى
)ُ)
ةكم ٌج ٌف ايةكاـ المعظوض تعارإل))
كهك معي
ٌ

تودـ فواا
كهذا المذاؿ وع حد ك ر دلوؿ عم ٌف ك ٌؿ جممض رطوض ٌ
رطل  ،كجب تعمؽ هذا الجكاب ال رط المتاخر عيل  ،كج
الجكاب عم

ار مطمونا  ،كهذا ج ويط ؽ عم ) ف)
وص ٌ ف وككف جممض مستومٌض  ،ك خ نا
وإا مف دكات ال رط الجازمض
ال رطوض الجازمض كةدها  ،ؿ عم غورها ن
كغور الجازمض  ،كػ) ذا) ال رطوض  ،كوكلل تعال :
ً ً
اهدتح ٍـ﴾{اليةؿ }ُٗ :
﴿ك ٍىكفيكا ً ىع ٍاد المكػل ً ىذا ىع ى
ى
﴿ك ٍىكفيكا اٍل ىكٍو ىؿ ً ىذا ًكٍمتيـ﴾{ا سراّ }ّٓ :
كةكلل تعال  :ى

﴿كى ٍ ًا يدكا ً ىذا تىى ىاو ٍعتي ٍـ﴾{ال ورة }ِِٖ :
كةكلل تعال  :ى
وت﴾{الكاؼ }ِْ :
﴿كا ٍذ يكر كر ى
كؾ ً ىذا ىي ًس ى
كةكلل تعال  :ى

ك)لكج) ال رطوض  ،كوكلل تعال :
ً ً
ىف ىه ىد ىايا المكػلي﴾{ايعراؼ }ّْ :
م لى ٍكىج ٍ
﴿ك ىما يككيا ل ىي ٍاتىد ى
ى
ً ً
كةكلل تعال ً﴿ :ف ىك ى ً ح
ص ى ٍرىيا ىعمىٍواىا﴾{العرةاف :
اد لىيوإم ىيا ىع ٍف لاىت ىيا لى ٍكىج ىف ى
ِْ}
المعصؿ ج ف الةاجب ص ٕٕٓٓٓٔ-
)ُ ) ا وإاح في رح
ك
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كةكلل تعال

ُُ}

ط ىيا ىعمى ٰ ىةٍم ًاىا﴾{الوصص :
ت لىتيٍ ًدم ً ًل لى ٍكىج ىف كرى ٍ
اد ٍ
ً﴿ :ف ىك ى

وإا عم )لكج) ال رطوض في ةكلل تعال  ﴿ :ىك ىه كـ ًاىا
م  :هذا ما ويط ؽ ن
لى ٍكىج ىف كر ٰ
اف ىرل ًل﴾{وكسؼ  }ِْ :فوةسـ الخّؼ كمٌل في هذه الوإوض
ىل ي ٍرىه ى
ييل عيد ذ كت تعمؽ ﴿ ًك ىه ىـ ًاىا﴾
واـ
ن
صّ ؛ ٌ
ٌ
اف وكسؼ عمول السّـ لـ ٌ
يف )لكج) ةرؼ امتياع لكجكد ،
الاـ لكجكد ال رهاف ؛ ٌ
ػ)لكج) وعود امتياع ٌ
م  :امتياع الجكاب لكجكد ال رط

:

مذّ في ةكلل تعال
تودـ يوكؿ ٌ :يل لك رود ن
ل ما ٌ
ً
وف﴾{ال ورة  }ِٕٖ :عدـ تعمؽ الجكاب
ل
الرىا ًف يكيتيـ حم ٍؤ ًمي ى

استيادا
ْ-
ن
﴿كىذ يركا ىما ى ًو ىي ًم ىف
ى
المتو لدـ ال رط الذم عده  ،ك رود ف وككف لم رط جكاب متاخر مةذكؼ ،
لع ًطؼ عمول ما عده  ،كةوؿ  :كذركا ما وي مف الر ا عكاف كيتـ مؤميوف ،
ي
ككذلؾ لك رود هذا في ةكلل تعال  ﴿ :ىك ىه كـ ًاىا لى ٍكىج ىف كر ٰ
اف
ىل ي ٍرىه ى
ً
كهـ اا كلكج ف رل رهاف رٌل  ،م  :جاز
ىرلل﴾{وكسؼ  }ِْ :لووؿ ٌ :
عدـ تعمؽ ال رط ما عده  ،كجاز ف وككف لم رط جكاب مو كدر مةذكؼ ،
لما جاّ غور معطكؼ د ٌؿ عم
لك جاّ ال رط معطكفنا عم ما ة مل  ،لكف ٌ
تودـ ال رط هك الجكاب عويل  ،كالجدور الذكر ٌف
تعمول ما ة مل  ،فوككف ما ٌ
تودـ فواا الجكاب عم
ال رط لـ ورد معطكفنا في ك ٌؿ ال كاهد الوريوض التي ٌ
رطل .

تودـ ال رط هك الجكاب ٌيل ج كد مف تودور
ٓ-مما ود ٌؿ عم ٌف ما ٌ
الجكاب المةذكؼ عد ال رط معظل المذككر ة مل في كاهد ) ذا) ال رطوض
﴿ك ٍىكفيكا ً ىع ٍاًد المك ًػل ً ىذا
الوريوض السا وض  ،فّ ٌد ن
مذّ مف جعؿ ةكلل تعال  :ى
اهدتح ٍـ﴾ تودور  :ك كفكا عاد ا﵀ ذا عاهدتـ فاكفكا عاد ا﵀  ،كةكلل
ىع ى
﴿ك ٍىكفيكا اٍل ىكٍو ىؿ ً ىذا ًكٍمتيـ﴾ تودور  :ك كفكا الكوؿ ذا كمتـ فاكفكا الكوؿ ،
تعال  :ى
ؿ ج ٌد مف تودور الجكاب المةذكؼ عد ال رط يعس لعظل المذككر ة مل ،
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مذّ مف جعؿ ةكلل تعال :
معر ن
في كاهد ) ف) ال رطوض السا وض  ،م  :ج ٌ
ً
كه ٍـ ىك ىخافي ً
وف﴾ تودور  :فّ تخافكهـ كخافكف ف
﴿فى ىّ تى ىخافي ي
كف ًف يكيتيـ حم ٍؤ ًمي ى
يت
كيتـ مؤميوف فّ تخافكهـ كخافكف  ،كةكلل تعال ﴿ :فىاٍتًىيا ً ىما تى ًع يد ىيا ًف يك ى
ًً
ً
وف﴾ تودور  :فاتيا ما تعديا ف كيت مف الصادةوف فاتيا ما تعديا
م ىف الصكادة ى
ًً
ً
وف ﴾ تودور  :فعمول تككمكا ف
 ،كةكلل تعال ﴿ :فى ىعمى ٍول تىىك ككميكا ًف يكيتيـ حم ٍسمم ى
ً
كف﴾
اساىلي ي
كه ٍـ ًف ىك يايكا ىويطوي ى
كيتـ مسمموف فعمول تككمكا  ،كةكلل تعال ﴿ :فى ٍ
تودور  :فاسالكهـ ف كايكا ويطوكف فسالكهـ  ،كةكلل تعال ﴿ :فىا ً
ٍت ً ىآو وض ًف
كاد ًةوف﴾ تودور ً :
ً
يك ى ً
كيت مف الصادةوف فات آوض ،
فات آوض ف ى
يت م ىف الص ى
ًً
ً و ًً
وف﴾ تودور  :فمواتكا
صادة ى
كةكلل تعال  ﴿ :ىفٍم ىواٍتيكا ً ىةدوث لم ٍذمل ًف ىك يايكا ى
ةدوث مذمل ف كايكا صادةوف فمواتكا ةدوث مذمل  ،كةكلل تعال ﴿ :فى ىذ لك ٍر ًف
كيعى ىع ًت ال لذ ٍك ىر ٰل﴾ تودور  :فذ لك ٍر ف يععت الذكرل فذ لك ٍر
كالوكؿ كجكب هذا التودور كاإ مف ةكلاـ ٌ :يل ))وجكز ةذؼ

الجكاب  ،عكا واّ فعؿ ال رط  ،ذا جاّ ال رط عووب كّـ ود ٌؿ عم
الجكاب)))ُ) كةكلاـ المذككر ٌ :ايل ))دا اؿ عمول ككالعكض عيل)) ةت ٌياـ
ةدركا الجكاب المةذكؼ عد ال رظ يعس لعظل المذككر ة مل  ،فود ذكر
ٌ
تودـ ٌيل ))وجكز ةذؼ جكاب ال رط كاجستغياّ
ال صروكف يعساـ  ،كما ٌ
فعمت ،
ال رط عيل  ،كذلؾ عيدما ود ٌؿ دلوؿ عم ةذفل يةك  :يت ظالـ ف
ى
يت ظالـ ف
فةذؼ جكاب ال رط  ،لدجلض ) يت ظالـ) عمول  ،كالتودور  :ى

المورب ج ف عصعكر ص ّّٓ
)ُ ) ل
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)ُ)
كيت مف الاالكوف
فايت ظالـ  ،كهك كذور في لساياـ))  :كيةك  :ةد ى
فعمت ى
ى
)ِ)
لكيت مف الاالكوف
فّيا خمٌصؾ
ى
فّيا خمٌصؾ  ،م  :لكج ٌف ن
لكج ٌف ن

ٔ-ةوف ذهػب ال صػروكف لػ ٌف مػا توػدـ ال ػرط لػوس هػك الجػكاب ،
ػػؿ هػػك مةػػذكؼ  ،اإػػطركا ل ػ توػػدوره  ،جػػاّ فػػي الػػدر المصػػكف )) :ةكلػػل

اؤ يك ٍـ﴾{العرةػاف  }ٕٕ :جكا اػا مةػذكؼ
تعال  ﴿ :ية ٍؿ ىمػا ىو ٍع ىػاي ً يك ٍػـ ىرلػي لى ٍػكىج يد ىع ي
لدجلػػض مػػا توػ ٌػدـ  ،م  :لػػكج دعػػاؤكـ مػػا عي ػ كػػـ كج اكتػػرثَََكووػػاؿ  :مػػا

ػات ػػؾ م  :م ػػا اهتمم ػػت كج اكترذ ػػت)) )ّ) ة ػ ٌػدر الجػ ػكاب المة ػػذكؼ ع ػػد
عػ ي
ال ػػرط مػػا و ػرادؼ معي ػ مػػا تودمػػل  ،عكاف ةػػدركه هيػػا مػػا ورادفػػل فوػػد ةػ ٌػدركه
ً ً
م
معظل في ال ػكاهد ايخػرل  ،فوػد جعمػكا م ن
﴿ك ىمػا يككيػا ل ىي ٍاتىػد ى
ػذّ ةكلػل تعػال  :ى
كيا لياتدم لػكج ف هػدايا ا﵀
ىف ىه ىد ىايا المكػلي﴾{ايعراؼ  }ّْ :تودور  :ما ٌ
لى ٍكىج ٍ
)ْ)
ما كيا لياتدم
ىل رهاف ر ً
ً
لل﴾{وكسؼ }ِْ :
﴿ك ىه كـ اىا لى ٍكىج ىف كر ٰ ي ٍ ى ى ى
كةكلل تعال  :ى
)ٓ)
لاـ اا
كهـ اا لكج ف رل رهاف رٌل ٌ
تودور ٌ :
ً ً
ًح
ص ى ٍرىيا
كةكلل تعال ً﴿ :ف ىك ى
اد لىيوإم ىيا ىع ٍف لاىت ىيا لى ٍكىج ىف ى
ىعمى ٍواىا﴾{العرةاف  }ِْ :تودور  :ف كاد لوإمٌيا عف لاتيا لكج ف ص ريا
)ٔ)

عمواا لكاد وإميا عف لاتيا

)ُ )

رح ا ػف عووػؿ ْ ّْ/كةا ػوض الخإػرم عمػ ا ػف عووػؿ ِ ُِٓ/كويظػر  :ال ةػر

المةوط ٓ ّْٖ/كالدر المصكف ْٕٔٔ/
)ِ ) ويظر  :زاد المسور ج ف الجكزم ُْٖٓ/
)ّ ) الدر المصكف َٖٕٓ/
)ْ ) ويظر  :الت واف في عراب الورف ُ ِْْ/كالدر المصكف لمةم ي ِّْٓ/
)ٓ ) ويظر  :الت واف في عراب الورف لمعك رم ِْٓ/
)ٔ ) ويظر  :الدر المصكف لمةم ي ْٖٖٓ/
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ت لىتيٍ ًدم ً ًل لى ٍكىج ىف كرى ٍ
ط ىيا ىعمى ٰ
اد ٍ
كةكلل تعال ً﴿ :ف ىك ى
ىةٍم ًاىا﴾{الوصص  }ُُ :تودور  :ف كادت لت دم ل لكج ف ر طيا عم ةم اا
لكادت ت دم ل

)ُ)

يت ظالـ
كةد جعمكا ةكؿ العرب  )) :يت ظالـ ف
فعمت  ،تودور  :ى
ى
)ِ)
فايت ظالـ))
ف
فعمت ى
ى

فإّ
فاذه التودورات كما تجدها غور مستساغض  ،كفواا تكرار المعظ
ٌ
ٍّ
المودر
عف التكرار المعي  ،كهذا
متات مف تكرار الجكاب مرتوف  :المذككر ك ٌ

 ،كلك ص ٌ ٌف الجكاب مةذكؼ جستسو ،تودوره كما استسو ،تودور الجكاب
في غور اب تودوـ الجكاب  ،جاّ في ال رهاف )) :ةذؼ ايجك ض  ،كوكذر

﴿كلى ٍك تىىر ٰل ً ٍذ يكًةعيكا ىعمى
ذلؾ في جكاب )لك) ك)لكج) كوكلل تعال  :ى
﴿كلى ٍك تىىر ٰل ً ٍذ يكًةعيكا ىعمى ٰ
الكي ًار﴾{اييعاـ  }ِٕ :كةكلل تعال  :ى
ً كً
ً
يد
كف ًع ى
كف ىم ٍكةيكفي ى
﴿كلى ٍك تىىر ٰل ًذ الظال يم ى
ىرلا ٍـ﴾{اييعاـ  }َّ :كةكلل تعال  :ى
كً
ً
وف ىكعىيركا ۚ اٍل ىم ىّئً ىكضي
﴿كلى ٍك تىىر ٰل ً ٍذ ىوتى ىكفك الذ ى
ىرلا ٍـ﴾{س ا  }ُّ :كةكلل تعال  :ى
ً
كف
ىو ٍ
كف يك يج ى
﴿كلى ٍك تىىر ٰل ًذ اٍل يم ٍج ًريم ى
إ ًري ى
كهاي ٍـ﴾{اييعاؿ  }َٓ:كةكلل تعال  :ى
ً
ً
كس ًاـ ًع ى ً
﴿كلى ٍك تىىر ٰل ًًذ
ىياك يسك يريّ ٍ
يد ىرلا ٍـ﴾{السجدة  }ُِ :كةكلل تعال  :ى
الظكالًمكف ًفي ىغمر ً
وت
ات اٍل ىم ٍك ًت﴾{اييعاـ  }ّٗ :تودوره في هذه المكاإع  :لر ى
ي ى
ىى
وت سكّ ميوم اـ  ،ك لروت سكّ ةكالاـ)))ّ)،
مر
عجنا  ،ك نا
عظوما  ،كلر ى
ن
﴿كلى ٍك تىىر ٰل ً ٍذ يكًةعيكا ىعمى اليك ًار﴾ تودور :
فود استسو ،ن
مذّ جعؿ ةكلل تعال  :ى
﴿كلى ٍك تىىر ٰل ً ٍذ يكًةعيكا
كلك ترل ذ كةعكا عم اليار لروت عجنا  ،كةكلل تعال  :ى

)ُ ) ويظر  :ال ةر المةوط ٓ ّْٖ-ّّٖ/كالدر المصكف لمةم ي ّٖٔٓ/
)ِ ) ػػرح ا ػػف عوو ػػؿ  ،كةا ػػوض الخإ ػػرم عمػ ػ ا ػػف عوو ػػؿ ِ ُِٓ/كويظ ػػر  :ال ة ػػر
المةوط ٓ ّْٖ/كالدر المصكف ْٕٔٔ/
)ّ ) ال رهاف في عمكـ الورف لمزرك ي ص ّٖٓ
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عظوما  ،كةكلل
مر
ىعمى ٰ ىرل ًا ٍـ﴾ تودور  :كلك ترل ذ كةعكا عم ر اـ لروت نا
ن
تعال ﴿ :كلىك تىر ٰل ًًذ الظكالًمكف ًفي ىغمر ً
ات اٍل ىم ٍك ًت﴾ تودور  :كلك ترل ذ
ي ى
ىى
ىٍ ى

﴿كلى ٍك تىىر ٰل
الظالمكف في غمرات المكت لروت سكّ ةكالاـ  ،كةكلل تعال  :ى
كً
كهاي ٍـ﴾ تودور  :كلك ترل ذ
وف ىكعىيركا ۚ اٍل ىم ىّئً ىكضي ىو ٍ
كف يك يج ى
إ ًري ى
ً ٍذ ىوتى ىكفك الذ ى
وتكفٌ الذوف كعركا المّئكض لروت سكّ ميوم اـ  ،ككما استسو ،تودوره في ةكلل
ىف المكػل تىكك ه ً
تعال ﴿ :كلىكىج فى ٍ ك ً
وـ﴾{اليكر }َُ :
إ يؿ المػل ىعمى ٍو يك ٍـ ىكىر ٍة ىمتيلي ىك ك ى
اب ىةك ه
ىٍ
)ُ)
كالتودور  :كلكج فإؿ ا﵀ عموكـ كرةمتل ك ٌف ا﵀ تكاب رةوـ لامكتـ
كهذه التودورات لمجكاب المةذكؼ هيا كمٌاا مستساغض ؛ كلوس في

ييل ةد ص ٌ ٌف الجكاب في ال كاهد المذككرة مةذكؼ
التودور تكرار ؛ ٌ
تودـ مذؿ ةكلؾ ً :
يت طالؽ ف
ٕ-تودـ ةكؿ ا ف الةاجب
))فاما ذا ٌ
ٌ
ً
دخمت الدار  ،فاذا مما اختيمًؼ فول  ،فمياـ مف ووكؿ هك الجزاّ )كما ذهب

الككفوكف)  ،كمياـ مف ووكؿ  :هك جممض مستومٌض دلٌت عم الجزاّ )كما ذهب
ؼ لمعمـ ل ،
ال صروكف) َََكالكجل ٌف الجزاّ مو كدر مذمل ٌج ٌيل يةًذ ى
ار مطمىونا
المتودـ لك كاف خ نا
اف هذا الكّـ
ٌ
كوتمسؾ مف ذهب ل ايكؿ ٌ
ٌ
)ِ)
كلوس يمعمكونا عم ال رط لكجب ف تيطمكؽ عكاف لـ تدخؿ الدار)
ار مطمونا كجممض مستومٌض ،
تودـ ال رط خ نا
ج وص ٌ ف يجعؿ ما ٌ
﴿ك ىما يكيكا
ييل لك جعمياه ن
كلوس معمٌونا ال رط ؛ ٌ
مذّ كذلؾ في ةكلل تعال  :ى
ً ً
ك
صرةت عدـ
م لى ٍكىج ٍ
ل ىي ٍاتىد ى
ىف ىه ىد ىايا المػلي﴾{ايعراؼ  }ّْ :لجعميا ا وض ةد ٌ
الاداوض  ،في ةوف ٌف المراد امتياع عدـ الاداوض  ،كامتياع عدـ الاداوض ج
تودـ ال رط ال رط  ،كاليةاة ةد ذه كا ل الوكؿ امتياع
وككف ٌج تعمٌؽ ما ٌ
عدـ الاداوض عف طروؽ تودور جكاب متاخر مةذكؼ لػ)لكج) ال رطوض ،

)ُ ) ويظر  :الدر المصكف ّٖٖٖ/
المعصؿ ج ف الةاجب ص ٕٕٓٓٓٔ-
)ِ ) ا وإاح في رح
ك
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فوةصؿ هياؾ تياةض مف ةوث اليعي كا ذ ات وف صرو ا وض كتودورها ،

كج ومكف تعادم كةكع التركوب الوريي اذا التياةض ٌج كجكب لغاّ هذا

تودـ ال رط هك الجكاب عويل كج جكاب
التودور  ،ك كجكب جعؿ ما ٌ
مةذكؼ .

ٖ-الغرض مف حذؼ جكاب الشػرط كتقديمػه  :ف مػا ٌف ايصػؿ فػي
ػإف ةذف ػػل ج ػػد م ػػف ف وك ػػكف لكج ػػل م ػػف كج ػػل
جػ ػكاب ال ػػرط ف و ػػذكر  ،ف ػ ٌ
مذّ ةذؼ جكاب )لك) في ال كاهد السا وض  ،فوػد ))ةػالكا :
ال ّغض  ،مف ذلؾ ن

كةػػػذؼ الج ػ ػكاب ووػ ػػع فػػػي مكاةػ ػػع التعخ ػػوـ كالتعظ ػػوـَََ عكاٌيمػ ػػا وةػ ػػذؼ لوصػ ػػد
يف السػامع مػػع ةصػ تخومػػل وػذهب ميػػل الػذهف كػ ٌؿ مػذهب  ،كلػػك
الم الغػض ؛ ٌ
)ُ)

صػ ٌػرح ػػالجكاب لكةػػؼ الػػذهف عيػػد المصػ ٌػرح ػػل فػػّ وكػػكف لػػل ذلػػؾ الكةػػع))
ػر  ،كةػد جػاّ ذلػؾ فػػي
وإػا كذوػ نا
كةػاؿ ا ػف وعػوش )) :كةػد وةػػذؼ جػكاب )لػك) ن
﴿كلىػ ٍػك ك
ت ًػ ًػل اٍل ًج ى ػػا يؿ ٍىك
ىف ةي ٍرنيػػا يس ػو ىلر ٍ
الوػػرف كال ػػعر  ،فػػالورف ةكلػػل تعػػال  :ى
ً
لك ً
ل ً
ةيطلعػ ٍ ً
وعا﴾{الرعػػد }ُّ :
ػت ًػػل ٍاي ٍىر ي
ض ٍىك يكمػ ىػـ ًػػل اٍل ىمػ ٍػكتى ٰ ۚ ى ػػؿ مػػل ٍاي ٍىمػ يػر ىجم ن
ى
فمػـ وػات لػػ)لك) جػكاب  ،فمػـ ووػؿ  :لكػاف هػػذا الوػرفَََكمػف ذلػؾ  :لػػك ذات

ػعت  ،كذل ػػؾ كم ػػل لمعم ػػـ
سػ ػكار لطمتي ػػي  ،ل ػػـ و ػػات جػ ػكاب  ،كالمػ ػراد  :جيتص ػ ي
مكإ ػػعل  ،كة ػػاؿ ص ػػةا يا ٌ :ف ة ػػذؼ الجػ ػكاب ف ػػي ه ػػذه اي ػػواّ م ػػ ،ف ػػي
ػت لوػػؾ ،
ػت لع ػػدؾ  :كا﵀ لػػئف ةمػ ي
المعي ػ مػػف ظاػػاره  ،ج تػػرل ٌيػػؾ ذا ةمػ ى
ك
واّ مػف يػكاع المكػركه  ،فمػـ وػدر ٌواػا
كسكت عف الجكاب  ،ذهب فكره ل
ػوئا غوػر الإػرب ،
ةمت  :يإر ٌيؾ  ،فاتوت الجكاب  ،لـ ت ػؽ ن
و و  ،كلك ى
ودا﴾{اليمؿ  }ُِ :كل ػػـ وع ػ ٌػوف العوك ػػض  ،ػػؿ
كمي ػػل ةكل ػػل ى
يع لذ ى كي ػػلي ىعػ ػ ىذانا ى ػ ًػد ن
﴿ي ى
يف ااماا كةع في اليعس))
اماا ؛ ٌ

)ِ)

)ُ ) ال رهاف في عمكـ الورف لمزرك ي ص ّٖٓ
المعصؿ ج ف وعوش َُِٓ-ُُٖ/
)ِ ) رح
ٌ
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ػر عا ًمػػا  ،كمػػا ةػػكؿ ا﵀ تعػػال :
كمػػف ذلػػؾ ةػػذؼ جػكاب ) ذا) لجعمػػل مػ نا
ػاؿ لىايػ ٍػـ ىخ ىزىيتياىػػا) [الزمػػر ]ّٕ :ةػػاؿ
ػت ى ٍ ىكاياىػػا ىكةىػ ى
كهػػا ك فيتً ىةػ ٍ
اؤ ى
ى
)ةتكػ ً ىذا ىج ي
ػت ى ٍ ىكاياىػا)
سو كول :
كهػا كفيتً ىة ٍ
ي
اؤ ى
))كسالت الخموؿ عف ةكلل تعال  :ى
)ةتكػ ً ىذا ىج ي
وػػف جكا اػػا ؟ فوػػاؿ  :كف العػػرب ةػػد تتػػرؾ فػػي مذػػؿ هػػذا الخ ػػر ،الج ػكاب فػػي
المخ ىر يم يّ كإع هذا الكّـ)))ُ).
الكّـ لعمـ ي
كذكر ايخعش كف الجكاب ) :كةاؿ لاػـ خزيتاػا ) ،كالػكاك ازئػدة

)ِ) كةػاؿ

كايػػل ج ج ػكاب لػػل ،
ا ػػف ةتو ػػض  )) :ككاك اليسػػؽ ةػػد ت ػزاد ةت ػ وكػػكف الكػػّـ ٌ
ػاؿ لىاي ٍػـ ىخ ىزىيتياىػا) [الزمػر:
ػت ى ٍ ىكاياىػا ىكةى ى
كهػا ك فيتً ىة ٍ
اؤ ى
كوكلػل تعػال  :ى
)ةتكػ ً ىذا ىج ي
ّٕ] كالمعي  :ةاؿ لاـ خزيتاا)))ّ) كذكر الط رم ف مف اليةاة مف ةاؿ اف

ػاؿ لىاي ٍػـ ىخ ىزىيتياىػا) كالػكاك ازئػدة ،كذكػر ك
ػاف ))اةػرب
)كةى ى
الجػكاب هػك ةكلػل تعػال  :ى
ايةكاؿ ل الصكاب ةكؿ مف ةاؿ ك
اف الجكاب متركؾ)))ْ).
كةوؿ  :ف الجكاب مةذكؼ ،تودوره :سػعدكا  ،ك صػاركا لػ السػعادة ،

كةوؿ تودوره :دخمكها

)ٓ)

 ،ك يسػكا ك ميػكا

)ٔ)

 ،كةوػؿ توػدوره  :كوػت ككوػت

كةوؿ  :كف ))) ذا) هيا لمجرد الزماف غور مإميض معي ال رط))

)ُ)

)ٕ)

،

) )1الكتاب تةووؽ هركف ّ َُّ /ك تةووؽ دوع َُِّ-ُُٗ/
) )2ويظر  :معايي الورف ص ِٕٓ .
) )3تاكوؿ م كؿ الورف ص ِّٓ ك تةووؽ راهوـ مس الدوف ص ُٖٓ
) )4جامع ال واف ِْ.ّْ /
) )5ويظػػر :الموتإػػب لمم ػػرد ِ ُٖ /ك تةووػػؽ ػػدوع ُ ِّٖ/كمعػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل/ْ ،

ِْٕ ِٕٓ -كالجامع يةكاـ الورف ٖٓ /ُٓ ،ك تةووؽ الدكتكر ةامد ةمد الطاهر
ُٓ ُِٓ/كفت الودور ْٕٓٗ /

) )6ويظر  :مّؾ التاكوؿ ج ف الز ور الغرياطي ِِْٗ/
) )7ويظر :مغيي الم وب ِ.ِّٔ /
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كمػ ػػذهب الكػ ػػكفووف كف الج ػ ػكاب ةكلػ ػػل تعػ ػػال ) :كفتةػ ػػت ا كا اػ ػػا) كال ػ ػكاك

عيدهـ زائدة

)ِ)

فالجكاب في هذه ا وض الكرومض ج وتعدل هذه اجةكاؿ)ّ).

كةػػاؿ الزمخ ػػرم )) :كف جػكاب ) ذا) مةػػذكؼ ؛ عكاكيمػػا ةػػذؼ يكيػػل صػػعض
ذكاب هؿ الجيض  ،فدؿ ةذفل عم كيػل ػيّ ج وةػوط ػل الكصػؼ)))ْ) كهػذه
هي ةوووض ةذؼ الجكاب في هذه ا وض الكرومض كيةكها.
تطرةكا ل
فاهؿ المغض كاليةك كالتعسور ٌ
كاب ةذفل ٌج في اب تودوـ الجكاب عم

سر ةذؼ الجكاب في ك ٌؿ
ييل ج ةذؼ في
رطل ؛ ٌ

الةوووض في هذا ال اب  ،ؿ الذم في هذا ال اب تودوـ الجكاب عم

رطل ج

يياـ ج ووكلكف جكازه
سر هذا التودوـ ؛ ٌ
وتطرةكا ل ٌ
ةذؼ الجكاب  ،كهـ لـ ٌ
 ،كهذا هك ةد المآخذ في ت ٌيي هذا المذهب  ،كهك ٌيل ٌدل ل هماؿ
دراسض هذا التودوـ  ،كمف المعركؼ في المغض كف تودوـ ماةول التاخور في
ايصؿ  ،لل دجلض ّغوض ،فتودوـ جكاب ال رط ج د مف ٍف وككف لل كجل
مف كجكه هذه الدجلض ؛ لذا وي غي ٍف تدرس هذه المكاإع في اب  :تودوـ
جكاب ال رط ج في اب  :ةذؼ جكاب ال رط  ،اياا في ذلؾ اف تودوـ

الخ ر عم الم تد  ،كتودوـ المععكؿ ل عم فعمل  ،كهياؾ ةاعدة تكاد تككف
ودـ ٌج لّهتماـ ل .
عامض ٌف ما ةوٌل التاخور ج يو ٌ
ٌ

) )1التةرور كالتيكور ج ف عا كر ِْ. ُّٖ/
) )2ويظر :رح الوصائد الس ع الطكاؿ ي ي كر ف ايي ارم ،صٓٓ.ٖٓٔ ،
) )3ويظػر :الكسػػوط فػي تعسػػور الوػرف المجوػػد ٓٗٓ /ّ ،كال وػاف فػػي غروػب عػراب الوػػرف،
ِ.ِّٕ /
) )4الك ػػاؼ ُِْ /ْ ،كويظػػر :ال ةػػر المةػػوط ، ٖٓٗ /ٕ ،كالػػدر المصػػكف، ْْٓ /ٗ ،
كالم اب في عمكـ الكتاب.ّٓٓ /ُٔ ،
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تقديـ الجكاب عمى شرطه ل وتماـ به  :ةي لدـ الجكاب عم
رطل المتإمف معي
لتإمف الجكاب معي ا تواف الدلوؿ الععمي عم

رطل

هـ مف الدلوؿ الوكلي ؛ لذلؾ ةي لدـ في ةكلل تعال :
اجدعاّ  ،كالدلوؿ الكاةعي ٌ
ًً
﴿فىاٍتًىيا ًما تى ًع يد ىيا ًف يك ى ً
وف﴾{هكد  }ِّ :كالمعي الظاهر ٌف
يت م ىف الصكادة ى
ى
ةكـ يكح ةالكا ليكح عمول السّـ  :فاتيا ما تعديا مف العذاب ف كيت مف
تودـ ذكره  ،كةد ةيًدـ لاذا
فودـ الجكاب لّهتماـ ل لما ٌ
الصادةوف في دعكاؾ ٌ ،
الغرض في مكاإع كذورة  ،كال كاهد الوريوض ا يعض الذكر كهي ةكلل تعال :
ً
﴿ا ٍئتًىيا ًما تى ًع يد ىيا ًف يك ى ً
وف﴾{ايعراؼ }ٕٕ :
يت م ىف اٍل يم ٍر ىسم ى
ى
ً
ً
ً
وف ﴾{الجاذوض }ِٓ :
صادة ى
كةكلل تعال ﴿ :ا ٍئتيكا ًآ ىائ ىيا ًف يكيتي ٍـ ى
كةكلل تعال  ﴿ :ية ٍؿ هاتيكا ره ىاي يكـ ًف يكيتيـ ً ً
وف﴾{ال ورة }ُُُ :
صادة ى
ٍ ى
ى يٍ ى ٍ
ًك ً
كف﴾{ال ورة }ُِٕ :
﴿كا ٍ يك يركا لمػل ًف يكيتي ٍـ ًوكاهي تى ٍعي يد ى
كةكلل تعال  :ى
ً
وف﴾{ال ورة }ِٕٖ :
﴿كىذ يركا ىما ى ًو ىي ًم ىف ل
الرىا ًف يكيتيـ حم ٍؤ ًمي ى
كةكلل تعال  :ى
ً
ك
وف﴾{المائدة }ٕٓ :
﴿كاتكويكا المػلى ًف يكيتيـ حم ٍؤ ًمي ى
كةكلل تعال  :ى
كةكلل تعال ﴿ :فىاٍتيكا ًالتككرًاة فى ٍاتميكها ًف يكيتيـ ً ً
وف﴾{ ؿ عمراف }ّٗ :
ى
صادة ى
ٍ ى
ٍى
ً
كه ٍـ ىك ىخافي ً
وف﴾{ ؿ عمراف }ُٕٓ :
كةكلل تعال ﴿ :فى ىّ تى ىخافي ي
كف ًف يكيتيـ حم ٍؤ ًمي ى
ًً
كةكلل تعال ﴿ :فىاٍتًىيا ًما تى ًع يد ىيا ًف يك ى ً
وف﴾{ايعراؼ }َٕ :
يت م ىف الصكادة ى
ى
ً
كً
وف﴾{المائدة }ِّ :
﴿ك ىعمى المػل فىتى ىك ككميكا ًف يكيتيـ حم ٍؤ ًمي ى
كةكلل تعال  :ى
ًً
ً
وف ﴾{وكيس }ْٖ :
كةكلل تعال ﴿ :فى ىعمى ٍول تىىك ككميكا ًف يكيتيـ حم ٍسمم ى
ً
كف﴾{ايي واّ }ّٔ :
اساىلي ي
كه ٍـ ًف ىك يايكا ىويطوي ى
كةكلل تعال ﴿ :فى ٍ
ًً
ٍت ً ًل ًف يك ى ً
اؿ فىا ً
وف﴾{ال عراّ }ُّ :
كةكلل تعال ﴿ :ةى ى
يت م ىف الصكادة ى
ًً
ٍت ًآو وض ًف يك ى ً
كةكلل تعال ﴿ :فىا ً
وف﴾{ال عراّ }ُْٓ :
ى
يت م ىف الصكادة ى
كةكلل تعال ﴿ :فىاٍتيكا ً ًكتىا ً يكـ ًف يكيتيـ ً ً
وف ﴾{الصافات }ُٕٓ :
صادة ى
ٍ ى
ٍ
كةكلل تعال ﴿ :فىاٍتيكا ًآ ائًىيا ًف يكيتيـ ً ً
وف ﴾{الدخاف }ّٔ :
ى
صادة ى
ٍ ى
ًً
كةكلل تعال ﴿ :فىاٍتًىيا ًما تى ًع يد ىيا ًف يك ى ً
وف﴾{ايةواؼ }ِِ :
يت م ىف الصكادة ى
ى
1669

وث لم ٍذمً ًل ًف ىك يايكا ً ً
كةكلل تعال  ﴿ :ىفٍمواٍتيكا ًةًد و
وف﴾{الطكر }ّْ :
ى
ى
صادة ى
ى
ييل رود تودوـ ذ ات
فود ةي لدـ الجكاب عم رطل في هذه ا وات ؛ ٌ
ال يّ الدلوؿ الععمي لّهتماـ ل عم

ذ اتل اجدعاّ كالوكؿ .

كلـ جد ةسب اطّعي تاخور الجكاب المتإمف معي الدلوؿ ٌج
ً
حكف المكػلى فىاتكً يعكيًي يو ٍة ً ٍ يك يـ المكػلي﴾{ ؿ
في ةكلل تعال  ﴿ :ية ٍؿ ًف يكيتي ٍـ تية ى
ييل ما
عمراف  }ُّ :كو دك ٌيل لـ يوو كدـ الجكاب المتإمف معي الدلوؿ ؛ ٌ

رود تودوـ ات اع الرسكؿ صم ا﵀ عمول كسمـ عم مة ض ا﵀  ،كجاّ عيد
﴿كًاف يكيتي ٍـ ًفي ىرٍو وب
تكسطل وف رطوف ة مل ك عده في يةك ةكلل تعال  :ى ع
ًً
ً
ً
اّ يكـ لمف يد ً
كف المك ًػل ًف
كروة لمف لم ٍذمل ىك ٍاد يعكا ي اى ىد ى
لم كما ىي كزٍل ىيا ىعمى ٰ ىع ٍ د ىيا فىاٍتيكا يس ى
يكيتيـ ً ً
وف﴾{ال ورة }ِّ :
صادة ى
ٍ ى

يكه الورف اهموض ا وعاّ العاد ؛ لذلؾ ة لدـ الجكاب المتإمف لل
كةد ٌ
ً ً
اهدتح ٍـ﴾{اليةؿ }ُٗ :
﴿ك ٍىكفيكا ً ىع ٍاد المكػل ً ىذا ىع ى
لّهتماـ ل في ةكلل تعال  :ى
ك ك
كذور مف اليوص في الكوؿ ةت ةاؿ ج كؿ كعّ في سكرة المطععوف :
ةذر نا
كً
ل ً
وف ً ىذا ا ٍكتىاليكٍا ىعمى اليك ً
كه ٍـ ىك
كف {ِ} ى عكًا ىذا ىكالي ي
اس ىو ٍستى ٍكفي ى
وف {ُ} الذ ى
)كٍو هؿ ٍم يمطىعلع ى
ى
ً
ً
ً
ً
و
كف {ْ} ل ىو ٍكوـ ىعظوـ {ٓ} ىو ٍكىـ
ككىزيي ي
كف {ّ} ىج ىوظي حف يكلىئ ىؾ ىكيايـ كم ٍ يعكذي ى
كه ٍـ يو ٍخس ير ى
اس لً ىر ل
المتإمف لإلوعاّ الكوؿ في
ةدـ الجكاب
ب العالموف﴾ ؛ لذلؾ ٌ
كـ اليك ي
ٌ
ىووي ي
﴿ك ٍىكفيكا اٍل ىكٍو ىؿ ً ىذا ًكٍمتيـ﴾{ا سراّ }ّٓ :
ةكلل تعال  :ى
قائمة المصادر كالمراجع :

 -ئتّؼ اليصرة في اختّؼ يةاة الككفض كال صرة  ،لع د المطوؼ ف ي كر

ال رجي ك
الز ودم )ت  )َِٖ :تةووؽ الدكتكر طارؽ الجيا ي  ،الط عض ايكل
َُْٕق ُٕٖٗـ

-ا وإاح في رح المعصؿ لمزمخ رم  ،تالوؼ ي عمرك عذماف ف عمر ػف

ػي كػػر جمػػاؿ الػدوف ػػف الةاجػػب المػالكي المتػػكف سػػيض ْٔٔق ،تةووػؽ مةمػػد عذمػػاف ،
الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف َُُِـ
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ال رهاف فػي عمػكـ الوػرف لمزرك ػي )تْٕٗهػػ) ػدر الػدوف ػف مةمػد ،تةووػؽ :مص ػ ػ ػ ػػطع ع ػ ػ ػ ػػد الو ػ ػ ػ ػػادر عط ػ ػ ػ ػػا  ،الط ع ػ ػ ػ ػػض ايكلػ ػ ػ ػ ػ  ،دار الكت ػ ػ ػ ػػب العممو ػ ػ ػ ػػض و ػ ػ ػ ػػركت
ُِْٖق ََِٕـ .

-ال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي) ،ت ْٕٓ :هػ) ةوؽ يصػكلل الػدكتكر ع ػد

الرزاؽ الماودم  ،الط عض ايكل  ،دار ةواّ التراث العر ي ،وركتُِّْ،هػََِِ-ـ.
ال واف في غروػب عػراب الوػرف  ،ي ػي ال ركػات ػف ايي ػارم ،تةووػؽ :الػدكتكرطػػل ع ػػد الةموػػد طػػل ،اليا ػػر :الاوئػػض المص ػروض العامػػض )دار الكاتػػب العر ػػي) ُّٖٗهػ ػ-

ُٗٔٗـ.

تاكوؿ م كؿ الورف ج ف ةتو ض )ت ِٕٔ :هػ) رةل كي ره السود ةمد صػور ،الط عض الذالذض  ،دار الكتب العمموض  ،وركت َُُْهػ

ُُٖٗـ .

-تاكوػػؿ م ػػكؿ الوػػرف  ،ي ػػي مةمػػد ع ػػد ا﵀ ػػف مسػػمـ ػػف ةتو ػػض الػػدوتكرم )ت :

ِٕٔهػ) تةووؽ راهوـ مس الدوف الط عض الذايوض  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ،
ُِْٖهػ ََِٕـ .
-ت ػػاج الع ػػركس م ػػف جػ ػكاهر الو ػػامكس لمس ػػود مةم ػػد مرتإػ ػ

ك
الز و ػػدم ) ت َُِٓ:هػ ػػ) اعتيػ ػ

ػػف مةم ػػد الةوي ػػي

ػػل ككإ ػػع ةكا ػػول ال ػػدكتكر ع ػػد الم ػػيعـ خمو ػػؿ ػ ػراهوـ

كايستاذ كروـ سود مةمد مةمكد  ،الط عض ايكل  ،دار الكتػب العمموػض  ،وػركت ُِْٕه ػ
ََِٕـ .

الت واف في عراب الوراف ي ي ال واّ ع د ا﵀ ف الةسوف العك ػرم )تُٔٔ:هػػ)،دار العكر ،وركت ُِْٔ ،هػ ََِٓـ.
-تةروػػر المعيػ السػػدود كتيػػكور العوػػؿ الجدوػػد مػػف تعسػػور الكتػػاب المجوػػد )تعسػػور

ا ػػف عا ػػكر) مةمػػد الط ػػاهر ا ػػف عا ػػكر )ُّّٗه ػػ) مؤسس ػػض الت ػػاروه العر ػػي  ،الط ع ػػض
ايكل  ،وركت َُِْهػ َََِـ.
تسػػاوؿ العكائػػد كتكموػػؿ المواصػػد ،ا ػػف مالػػؾ ،تةوو ػػؽ :مةمػػد كامػػؿ ركػػات ،دارالكتاب العر ي لمط اعض ،مصرُّٖٕ ،هػُٕٗٔ -ـ.
 -جامع ال واف عف تاكوؿ م الورف  ،لمةمد ػف جروػر الط ػرم )تَُّ :هػػ) ،

إػ ػ ط كتعمو ػػؽ مةم ػػكد ػػاكر ،دار ةو ػػاّ التػ ػراث العر ػػي ،و ػػركتُِْٔ ،ه ػ ػ ََِٔـ.
كط عض خرل تةووؽ مةمكد اكر الةرستايي  ،تصةو عم عا كر  ،دار ةوػاّ التػراث
العر ي
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الج ػػامع يةك ػػاـ الو ػػرف  ،لمةم ػػد ػػف ةم ػػد الورط ػػي )تُٕٔ :هػ ػػ) الط ع ػػضالذايوض ،دار الكتاب العر ي ،الواهرةُّٖٕ ،هػُٕٗٔ -ـ
 -الجػامع يةكػػاـ الوػرف  ،ي ػػي ع ػد ا﵀ مةمػػد ػف ةمػػد ػف ػػي كػر الورط ػػي

)ت ُٕٔ:هػػ) تةووػػؽ الػػدكتكر ةامػػد ةمػػد الطػػاهر  ،الط عػػض ايكلػ  ،دار العمػػـ الجدوػػد ،
الواهرة ُُّْق ََُِـ
-ةا وض الص اف )ت َُِٔ :هػ)عم

رح اي مكيي )ت  :يةكََٗهػ) عم

لعوض ا ف مالؾ ،تةووؽ :مةمكد ف الجموؿ ،الط عض اييكل  ،الواهرةُِّْ ،هػ -

ََِِـ،

الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكيكف  ،يةمد ف وكسؼ المعركؼ السػموفالةم ػ ػػي )تٕٓٔ:ه ػ ػػ) تةووػ ػػؽ ايسػ ػػتاذ الػ ػػدكتكر ةمػ ػػد مةمػ ػػد الخ ػ ػراط  ،الط عػ ػػض الذايوػ ػػض
ُِْْ،هػََِّ-ـ.

-زاد المسور في عمـ التعسور ،ي ي العرج جماؿ الدوف ع د الرةمف ف عمي ف

مةمػػد الجػػكزم )تٕٓٗ:ه ػػ) كإػػع ةكا ػػول  ،ةمػػد ػػمس الػػدوف  ،الط عػػض الذايوػػض  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت ُِِْ ،هػََِِ-ـ.
 ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب  ،لرإػػي الػػدوف مةمػػد ػػف الةسػػف ايسػػت ار اذم )ت :ٖٔٔهػ) ةدـ لل ككإع ةكا ول كفاارسل الدكتكر موؿ دوع وعوكب  ،الط عػض الذايوػض  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖهػ ََِٕـ .

 رح التساوؿ  ،تسػاوؿ العكائػد كتكموػؿ المواصػد  ،لجمػاؿ الػدوف مةمػد ػف ع ػدا﵀ ف مالؾ الطائي اييدلسي )ت ِٕٔ :هػػ) تةووػؽ ةمػد السػود عمػي  ،المكت ػض التكفوووػض
 ،الواهرة  ،مصر )د-ت) .

 -رح الوصائد الس ع الطكاؿ الجاهموات  ،ي ي كر مةمد ف الواسـ ايي ارم

)ت  ،.)ِّٕ:تةووؽ

ركات وكسؼ ه كد  ،المكت ض العصروض ،

وركت

ُِْٗهػ ََِٖـ .
 رح المعصؿ  ،لمكفػؽ الػدوف وعػوش ػف عمػي ػف وعػوش اليةػكم )تّْٔ:هػػ)كإع هكام ل كفاارسل الدكتكر موؿ دوع وعوكب  ،الط عض اييكل  ،دار الكتػب العمموػض ،
وركت ُِِْ ،هػ ََُِـ.
 -رح ا ف عووؿ عم

لعوض ا ف مالػؾ ،تةووػؽ :مةمػد مةوػي الػدوف ع ػد الةموػد،

الط عض )ُْ) ،مط عض السعادة ،مصرُّْٖ ،هػُْٗٔ -ـ.
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فت الودور الجامع وف فيي الركاوػض كالد اروػض مػف عمػـ التعسػور ،لمةمػد ػف عمػيال ػػككايي )تَُِٓ :هػ ػػ) إػ ػ طل كص ػػةةل ةم ػػد ع ػػد الس ػػّـ دار الكت ػػب العممو ػػض ،
وركت  ،ل ياف )د-ت).

ر عمرك ف عذماف )تَُٖ:هػ) تةووؽ ع د

-الكتاب ،ك كتاب سو كول ،ي ي

السّـ هركف ،دار الكاتب العر ي لمط اعض كالي ر ،الواهرة ُٔٔٗـُٖٗٔ-ـ.
-الكتػػاب ،ك كتػػاب سػػو كول ،ي ػػي

ػػر عمػػرك ػػف عذمػػاف )تَُٖ:ه ػػ)  ،عمػػؽ

عمو ػػل ككإ ػػع ةكا ػػول كفاارس ػػل  ،د مو ػػؿ ػػدوع وعو ػػكب  ،الط ع ػػض ايكلػ ػ  ،دار الكت ػػب

العمموض  ،وركت  ،ل ياف َُِْ ،هػ

ُٗٗٗـ .

الك اؼ عف ةوػائؽ غػكامض التيزوػؿ كعوػكف ايةاكوػؿ فػي كجػكه التاكوػؿ  ،ي ػيالواس ػػـ جػػػار ا﵀ مةم ػػكد ػػف عم ػػر ػػف مةمػ ػػد الزمخ ػػػرم )تّٖٓ:هػ ػػ) رت ػػل كإػ ػ طل
كصػػةةل  ،مةمػػد ع ػػد السػػّـ ػػاهوف  ،الط عػػض الذالذػػض  ،دار الكتػػب العمموػػض ،وػػركت،

ُِْْهػََِّ-ـ .

 الم ػػاب ف ػػي عم ػػكـ الكت ػػاب  ،ي ػػي جعع ػػر عم ػػر ػػف ع ػػادؿ الدم ػػوي الةي م ػػيالمتكف

عد سيض َٖٖهػ  ،تةووػؽ ال ػوه عػادؿ ةمػد ع ػد المكجػكد ،كال ػوه عمػي مةمػد

معكض ،الط عض اييكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُُْٗ ،هػُٖٗٗ-ـ.
-معػػايي الو ػػرف  ،ي ػػي الةس ػػف س ػػعود ػػف مس ػػعدة المع ػػركؼ ػػايخعش ايكس ػػط

)تُِٓ:ه ػػ) كإػػع ةكا ػػول كفاارسػػل ػراهوـ ػػمس الػػدوف ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار الكتػػب
العمموض ،وركتُِّْ ،هػََِِ-ـ.
 -معايي الوػرف عكاع ار ػل  ،ي ػي سػةاؽ الزجػاج ػراهوـ ػف السػرم )تُُّ:هػػ)

تةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع د م ي ،دار الةدوث  ،الواهرة ُِْْهػََِْ-ـ.

--مغيي الم وب عف كتب ايعاروب ج ف ه اـ )تُٕٔهػ) جمػاؿ الػدوف وكسػؼ

ف ةمد ف ع د ا﵀ اجيصارم ،تةووؽ :مةوي الدوف ع د الةمود ،الواهرة .
الموتإ ػػب :الم ػػرد )تِٖٓهػ ػػ) مةم ػػد ػػف وزو ػػد ،تةوو ػػؽ مةم ػػد ع ػػد الخ ػػالؽعإومض ،دار الكتب ،الواهرةُٗٔٓ ،ـ
.الموتإػػب  ،ي ػػي الع ػػاس مةمػػد ػػف زوػػد الم ػػرد )ت ِٖٓ :ه ػػ) تةووػػؽ ةسػػف

ةمػػد ،كمراجعػػض الػػدكتكر موػػؿ وعوػػكب  ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار الكتػػب العمموػػض  ،وػػركت ،
ل ياف َُِْق ُٗٗـ .
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المورب  ،ج ف عصعكر )تٓٔٗ:هػػ) تةووػؽ :عػادؿ ةمػد ع ػد المكجػكد كعمػي
 ٌمةمد معكض ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض ،وركتُٖٗٗ -ُُْٖ ،ـ.
-همع الاكامع في رح جمػع الجكامػع  ،لجػّؿ الػدوف ع ػد الػرةمف ػف ػي كػر

السػوكطي )ت ُُٗ :ق) تةووػػؽ الػػدكتكر ع ػػد الةموػػد هيػػداكم  ،المكت ػػض التكفوووػػض  ،مصػػر
الواهرة .
 الكس ػػوط ف ػػي تعس ػػور الوػ ػراف المجو ػػد  ،ي ػػي الةس ػػف عم ػػي ػػف ةم ػػد الكاة ػػدماليوس ػػا كرم )تْٖٔ:هػ ػػ) تةوو ػػؽ ال ػػوه ع ػػادؿ ةم ػػد ع ػػد المكج ػػكد كال ػػوه عم ػػي مةم ػػد

معكض ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض ،وركتُُْٓ ،هػ ُْٗٗـ.
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نحوياتي القرآنية  :الكتاب الثامن
داللة (كاد-يكاد) في القرآن الكريم
ً
الر ٍةمػى ًف ال كػرًة ًوـ  ،كاٍل ىة ٍم يػد لمٌ ًػل ىر ل
الر ٍةمػ ًػف ال كػرًة ًوـ
وف  ،ك
ً ٍسًـ المٌ ًل ك
ب اٍل ىعػالىم ى
وف  ،كالصكّةي كالسكّـ ىعمىػ م ىة كم وػد رس ً
 ،ىمػمً ًؾ ىو ٍكًـ ال لد ً
ػكؿ ا﵀  ،كخػاتىًـ الكي وػوف ،
ىي
ي
ي
ًً
صػػةا ً ًل ٍج ىم ًعػػوف  ،مػػف اييصػ ً
ػار كالماػػاجروف  ،كالػػذوف ات عػػكهـ
ى
كعمى ػ لػػل ك ٍ
ً
و
وكـ ال لدوف
إةساف ل
ك عد  ،فاذا ةث في  :دجلػض )كػاد-وكػاد) فػي الوػرف الكػروـ  .سػاؿ
ا﵀  ،ج ػ كؿ ػػايل  ،ف ويعػػع ػػل المسػػمموف  ،ك سػػالل س ػ ةايل  ،ف وتوك مػػل مليػػي
خالصا لكجال الكروـ  ،الما كـ موف .
عمّ
ن
ن
ييػػي ردت )كػػاد) التػػي هػػي مػػف فعػػاؿ الموار ػػض ،
ػت )كػػاد-وكػػاد) ٌ
كةمػ ي

تمووز مف )كاد-وكود) التي هي مف الكود معي الةومض .
نا
الغػػرض مػػف الكتاب ػة فػػي وػػذا المكضػػكع  :تطػػرؽ هػػؿ المغػػض كاليةػػك

ػدوما كة ػػدوذنا لػ ػ دجل ػػض )ك ػػاد-وك ػػاد) كل ػػوس م ػػف ع ػػادتي ف كت ػػب
كالتعس ػػور ة ػ ن
ك ةث فوما ةد يكتًب كي ًةث  ،لكف الذم دفعيي ل الكتا ػض فػي هػذا المكإػكع
مراف :
ايكؿ  :اخػػتّؼ اليةػػاة فػػي دجلػػض )كػػاد) الميعوػػض  ،فمػػياـ مػػف ذهػػب

ل ٌياا تعود يعي خ رها  ،كمياـ مػف ذهػب لػ ٌياػا تعوػد ذ ػات خ رهػا  ،كلػـ
ةسػػـ ايمػػر لةػ ٌػد ا ف فػػي هػػذا الوإػػوض  ،كالصػػةو عيػػدم المػػذهب ايكؿ ،
يو ى

رج ػ المػػذهب الذػػايي
مػػع ٌف سػػتاذم العاإػػؿ الػػدكتكر فاإػػؿ السػػامرائي ةػػد ٌ
))1
ك ٌكده

الذايي ٌ :ف مػف سػاطوف اليةػك كالمغػض كالتعسػور مػف ةػاؿ ٌايػل ج فػرؽ
ػاخر عياػا  ،م ٌ :ف
في المعيػ ػوف ف وتوػدـ ةػرؼ اليعػي عمػ )كػاد) ك وت ٌ
1
درسيي الدكتكر فاإؿ السامرائي اليةك في كموض التر وض الممغاة  /جامعض غػداد مػا ػوف
)) ٌ
سيض ُٖٔٗـُِٕٗ-ـ متعل ا﵀ الصةض كالعافوض
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مػػا كػػاد وععػػؿ  ،ككػػاد ج وععػػؿ  ،معياهمػػا كاةػػد  ،كهػػذا مػػا ةػ ٌػره مجمػػع المغػػض
يي ػػل وعيػ ػ المس ػػاكاة ػػوف خ ػػر )ك ػػاد)
العر و ػػض  ،كه ػػذا الو ػػكؿ عي ػػدم م ػػردكد ؛ ٌ
المذ ت  ،كخ ر )كاد) الميعي  ،كهذا وعيي المساكاة وف كا ذ ات كاليعي  ،كةد
ت عم هذه الوإوض في يااوض هذا ال ةث .
عوٌ ي
شكاود (كاد) في القرآف الكريـ :

مكإعا كهي :
كردت )كاد) مذ تض في ذمايوض ع ر
ن
ؼ﴾{ال ورة }ُٗ :
ؽ ىو ٍخ ى
ط ي
اد اٍل ى ٍر ي
﴿و ىك ي
ُ -ى
َُٓ}

ػكييًي﴾{ايعراؼ :
ِ﴿ -ةى ى
إ ىػععيكيًي ىك ىك ي
ػادكا ىو ٍوتيمي ى
استى ٍ
اؿ ا ٍ ىف ي كـ ً كف اٍلوى ٍكىـ ٍ

ًّ -
كب فى ًرو و
ؽ لم ٍياي ٍـ ذيكـ﴾{التك ض }ُُٕ :
﴿مف ى ٍعًد ىما ىك ى
اد ىو ًزو،ي يةمي ي
ػؾ عػ ػ ػ ًػف الكػ ػ ػ ًػذم ىكة ٍو ىيػ ػ ػػا ًلى ٍوػ ػ ػ ى ً
م ىعمى ٍو ىيػ ػ ػػا
ْ -ى ع
﴿كًا ٍف ىكػ ػ ػ ي
ػادكا لىىو ٍعتًيي ى
ٍى
كيػ ػ ػ ى ى
ػؾ لتى ٍعتىػ ػ ػ ًػر ى
ىغ ٍو ىرهي﴾{ا سراّ }ّٕ :
اؾ لىوى ٍد ًك ك
وّ﴾{ا سراّ }ْٕ :
دت تىٍرىك يف ًلى ٍو ًا ٍـ ى ٍونئا ىةًم ن
﴿كلى ٍكىج ىف ذىكتٍىي ى
ٓ -ى
كي ىؾ ًم ػ ىػف ٍاي ٍىر ً
ػكؾ ًم ٍياىا﴾{ا سػ ػراّ :
ض لًيو ٍخ ًريج ػ ى
ٔ -ى ع
﴿كًاف ىك ػ ي
ػادكا لىىو ٍس ػػتىًع حز ى
ٕٔ}
ات ىوتىعىطك ٍرىف ًم ٍيلي﴾{مروـ }َٗ :
ٕ﴿-تى ىك ي
كم ىاك ي
اد الس ى
يخ ًعواىا﴾{طل }ُٓ :
اد ٍ
كاعضى تًىوضه ى ىك ي
ٖ ً﴿-كف الس ى
كً
كف ىعمى ٍو ًا ٍـ ىواتًىيا﴾{الةج }ِٕ :
﴿و ىك ي
ٗ -ى
وف ىو ٍتمي ى
كف ًالذ ى
كف ىو ٍسطي ى
اد ى
ً
يّ ىكلى ٍك لى ٍـ تى ٍم ىس ٍسلي ىي هار﴾{اليكر }ّٓ :
﴿و ىك ي
َُ -ى
اد ىزٍوتياىا يوإ ي
ً
ص ًار﴾{اليكر }ّْ :
﴿و ىك ي
اد ىس ىيا ى ٍرًةل ىو ٍذ ىه ي
ُُ ى
ب ً ٍايىٍ ى
ً ً
ًُِ﴿-ف ىك ػ ى ً ح
صػ ػ ى ٍرىيا ىعمى ٍواىا﴾{العرة ػػاف :
ػاد لىيوإ ػػم ىيا ىع ػ ٍػف لاىت ىي ػػا لى ػ ٍػكىج ىف ى
ِْ}
ط ىي ػػا ىعمىػ ػ ٰ ىةٍم ًاىا﴾{الوص ػػص :
ت لىتيٍ ػ ًػدم ً ػ ًػل لى ػ ٍػكىج ىف كرى ٍ
ػاد ٍ
ًُّ﴿-ف ىك ػ ى
َُ}
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ُٗ}

َْ}
ِٓ}

دت لىتيٍرًد ً
اؿ تىالمك ًػل ًف ًك ك
وف﴾{الصافات }ٓٔ :
ُْ﴿-ةى ى
ات ىوتىعىطك ٍرىف ًمف فى ٍكًة ًا كف﴾{ال كرل }ٓ :
ُٓ﴿-تى ىك ي
كم ىاك ي
اد الس ى
اد تى ىمو يكز ًم ىف اٍل ىغ ٍو ًظ﴾{الممؾ }ٕ :
ُٔ﴿-تى ىك ي
﴿كًاف و ىك ي كً
ص ًارًه ٍـ﴾{الومـ }ُٓ :
وف ىكعىيركا لىيو ٍزلًوي ى
ُٕ -ى ع ى
اد الذ ى
كي ىؾ ًاى ٍ ى
ًً
لجف :
اـ ىع ٍ يد المكػ ًػل ىو ٍػد يعكهي ىك ي
ػادكا ىو يك ي
ػكف ىعمى ٍوػل ل ى نػدا﴾{ا ٌ
كي ى
﴿كىكيلي لى كما ةى ى
ُٖ -ى
ككردت ميعوض في ستض مكاإع كهي :
كف﴾{ال ورة }ُٕ :
كها ىك ىما ىك ي
ُ﴿-فى ىذ ى ية ى
ادكا ىو ٍع ىعمي ى
ِ﴿-فىم ً
كف ىةًدوذنا﴾{اليساّ }ٕٖ :
اؿ ىهػٰ يؤىج ًّ اٍلوى ٍكًـ ىج ىو ىك ي
كف ىو ٍعوىاي ى
اد ى
ى
وغلي﴾{ راهوـ }ُٕ :
اد يو ًس ي
﴿وتى ىج كريعلي ىكىج ىو ىك ي
ّ -ى
ْ -ك
كف ةى ٍكنج﴾{الكاؼ }ّٗ :
﴿ج ىو ىك ي
كف ىو ٍعوىاي ى
اد ى
ؽ ى ٍع و
اهػا﴾{اليكر :
ض ً ىذا ٍ
ٓ﴿-ظيمي ىم ه
إاىا فى ٍك ى
ىخ ىرىج ىو ىػدهي لى ٍػـ ىو ىك ٍػد ىو ىر ى
ات ى ٍع ي
وف﴾{الزخػػرؼ :
ػوف ىكىج ىو ىكػ ي
ٍٔ ﴿-ىـ ىىيػػا ىخ ٍوػ هػر لمػ ٍػف ىه ػٰ ىذا الكػ ًػذم يهػ ىػك ىم ًاػ ه
ػاد يو ً ي
مذاوب النحاة فػي (كػاد) المنفيػة  :اتعػؽ هػؿ المغػض كاليةػك كالتعسػور

في دجلض )كاد) المذ تض ٌ ،ياا تعود يعي خ رهػا  ،م  :يعػي الععػؿ الػذم دخمػت
عمول  ،فوكلؾ  :كاد زود وععػؿ  ،وعيػي  :ةػارب الععػؿ كلػـ وععػؿ  ،لكػف اختمعػكا
في دجلض )كاد) الميعوض عم عدة مذاهب :

أف (كػػاد) المنفيػػة تفيػػد نفػػي قبروػػا فػػي مكاضػػع ،
المػذوب األكؿ َّ :

ػاد
﴿وتى ىج كريعػ ػػلي ىكىج ىو ىكػ ػ ي
كاثباتػػػػػه فػػػػػي مكاضػػػػػع  :ةػ ػػاؿ الع ػ ػراّ فػ ػػي ةكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
ػوغلي﴾ فا ػػك وس ػػوغل ،
ػاد يو ًس ػ ي
﴿كىج ىو ىك ػ ي
يو ًس ػ ي
ػوغلي﴾{ راهوـ )) }ُٕ :كةكل ػػل تع ػػال  :ى
ً
فامػا مػا ةػد في ًع ىػؿ فاػك
كالعرب ةد تجعؿ )ج وكاد) فوما ةد فيع ىؿ كفوما لـ يو ى
ععػؿ ٌ ،
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))1
ػاد
﴿وتى ىج كريع ػ ػػلي ىكىج ىو ىك ػ ػ ي
ػ ػ ٌػوف هي ػ ػػا)) كة ػ ػػاؿ الط ػ ػػرم ف ػ ػػي تعس ػ ػػور ةكل ػ ػػل تع ػ ػػال ى
وغلي﴾{ راهوـ )) : }ُٕ :كالعرب تجعؿ )ج وكػاد) فومػا ةػد في ًعػؿ  ،كفومػا لػـ
يو ًس ي
ً
يف ا﵀ جػؿ ذيػاؤه جعػؿ لاػـ ذلػؾ ػ ارنا ،
فامػا مػا ةػد فيعػؿ فميػل هػذا ؛ ٌ
يو ى
ععؿ ٌ ،
ؽ
ك كما ما لـ يوععؿ  ،كةد دخمت فول )كاد) فوكلػل تعػال ﴿ :ظيمي ىم ه
إػاىا فى ٍػك ى
ػات ى ٍع ي
ى ٍع و
اها﴾{اليكر  }َْ :فاك ج و ارهػا)) )ِ) لػذلؾ جعػؿ
ض ً ىذا ٍ
ىخ ىرىج ىو ىدهي لى ٍـ ىو ىك ٍد ىو ىر ى
))3

ػكف﴾{ال ورة }ُٕ :
كها ىك ىمػػا ىكػ ي
يعواػػا ذ اتنػػا فػػي ةكلػػل تعػػال ﴿ :فى ػ ىذ ى ية ى
ػادكا ىو ٍع ىعميػ ى
)ْ)
كجعؿ يعواا يعوا في ةكلل تعال  :ك
كف ةى ٍكنج﴾{الكاؼ }ّٗ :
﴿ج ىو ىك ي
ن
كف ىو ٍعوىاي ى
اد ى

ؽ ى ٍع و
ػض ً ىذا
كةاؿ ايزهرم ) :كةاؿ ا﵀ تعال ﴿ :ظيمي ىم ه
إاىا فى ٍػك ى
ات ى ٍع ي
اها﴾{اليكر َََ}َْ :كةاؿ ا ف ايي ارم  :ةاؿ المغكوكف :
ٍ
ىخ ىرىج ىو ىدهي لى ٍـ ىو ىك ٍد ىو ىر ى
ػدت فعػؿ  ،معيػاه :
ػت الععػؿ كلػـ فعػؿ  ،كمػا ك ي
كدت فعػؿ عيػد العػرب  :ةار ي
ي
ػادكا
كها ىك ىم ػ ػ ػػا ىك ػ ػ ػ ي
فعم ػ ػ ػ ي
ػت ع ػ ػ ػػد ط ػ ػ ػػاّ  ،ك ػ ػ ػػاهده ة ػ ػ ػػكؿ ا﵀ تع ػ ػ ػػال ﴿ :فىػ ػ ػ ػ ىذ ى ية ى
كف﴾{ال ورة  }ُٕ :معياه  :فعمكا عد طاّ ؛ لتعذر كجداف ال وػرة عمػواـ ،
ىو ٍع ىعمي ى
))5

ت))
كدت فعؿ  ،معي  :ما
فعمت كج ةار ي
ي
كةد وككف  :ما ي
أف (كاد) المنفيػة تفيػد إثبػات قبروػا  ،أم  :إثبػات
المذوب الثاني ٌ :
)فامػا ةػكلاـ فػي الموار ػض )كػاد) فمعيػاه
الفعؿ الكاقع بعدوا  :ةػاؿ ا ػف فػارس ٌ :
يت جةػد فوػد
)فارب)  ،عكاذا كةعت )كاد) مجردة فمـ ووع ذلؾ ال يّ  ،عكاذا ةي ًر ٍ
كها ىك ىمػا
كةع  ،ذا ةم ى
ػت  :مػا كػاد وععمػل  ،فوػد فعمػل  ،ةػاؿ ا﵀ تعػال ﴿ :فىػ ىذ ى ية ى

ػكف﴾{ال ورة ))}ُٕ :
ىكػ ي
ػادكا ىو ٍع ىعميػ ى

))6

كةػػاؿ الجػػكهرم )) :ك)كػػاد) كإػػعت لموار ػػض

) )1معايي الورف ِٕ/

) )2ويظر جامع ال واف ُِّّّ/
) )3ويظر جامع ال واف ُ َْٖ/كويظر  :المةرر الكجوز ُُٔٓ/
) )4جامع ال واف ُِِٔ/
) )5تاذوب المغض َّْٕٕ-َّٕٔ/
) )6مواووس المغض ص ٕٔٗ
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الععػػؿَََفمجػ ٌػرده وي ػػح عػػف يعػػي الععػػؿ  ،كموركيػػل الجةػػد وي ػػح عػػف كةػػكع
الععؿ)) ). )1
كجػ ػػاّ فػ ػػي ػ ػػرح المعصػ ػػؿ ج ػ ػػف وعػ ػػوش  ،فصػ ػػؿ  :اسػ ػػتعماؿ )ك ػ ػاد)

ىخػ ىػرىج
ميعوػض )) :ةػػاؿ صػػاةب الكتػػاب )وعيػي الزمخ ػػرم) كةكلػػل تعػػال  ً﴿ :ىذا ٍ
اهػػا﴾{اليكر  }َْ :عم ػ يعػػي موار ػػض الرؤوػػض  ،كيظو ػره ةػػكؿ ذم
ىوػ ىػدهي لىػ ٍػـ ىو ىكػ ٍػد ىو ىر ى

الرمض :
ٌ

موضى و ريح
الاج ير المةٌوف لـ ىو ىك ٍد
غور ٍ
ةب ٌ
رسوس الاكل مف ٌ
ذا ٌ
ي
ةػػاؿ ال ػػارح )وعيػػي ا ػػف وعػػوش) ةػػد اإػػطر ت راّ الجماعػػض فػػي هػػذه

ا وػػض  ،فمػػياـ مػػف يظػػر لػ المعي ػ  ،ك عػػرض عػػف المعػػظ  ،كذلػػؾ ٌيػػل ةمػػؿ
يف )كػػاد) معياهػػا ةػػارب  ،فصػػار التوػػدور  :لػػـ
الكػػّـ عم ػ يعػػي الموار ػػض ؛ ٌ

ووارب رؤوتاا  ،كهك اختوار الزمخ رم  ،كالذم جعاـ عم ذلؾ ما تإميتل

ؽ ى ٍع و
ض﴾{اليػكر  }َْ :كمػياـ
ا وض مف الم الغض وكلل ﴿ :ظيمي ىم ه
إاىا فى ٍػك ى
ات ى ٍع ي
يف )لػػـ وكػػد) ف
مػػف ةػػاؿ  :التوػػدور  :لػػـ ورهػػا  ،كلػػـ وكػػد  ،كهػػك إػػعوؼ ؛ ٌ
ً
ػض كؿ كّم ػػل ػػآخره ؛ كذل ػػؾ ٌف ةكل ػػل )ل ػػـ وره ػػا)
كاي ػػت عمػ ػ ا ا ػػا فو ػػد ييو ػ ى
وتإػ ٌػمف يعػػي الرؤوػػض  ،كةكلػػل )لػػـ وكػػد) فوػػل دلوػػؿ عمػ ةصػػكؿ الرؤوػػض  ،كهمػػا

متياةإاف  ،كمياـ مػف ةػاؿ ٌ :ف )وكػد) ازئػدة كالمػراد  :لػـ ورهػا  ،كعموػل كذػر
الكػػكفووف  ،كالػػذم راه ٌف المعي ػ ٌيػػل و ارهػػا عػػد اجتاػػاد كوػػاس مػػف رؤوتاػػا ،
كالذم ود ٌؿ عم ذلؾ ةكؿ تاٌط كار )مف الطكوؿ) :
كيت ئنا
ت ل فى ٍاوـ كما ي
فايٍ ي
ػدت سػػمـ  ،ج
ػممت كمػػا كػ ي
ػدت ؤكب  ،كمػػا ووػػاؿ  :سػ ي
كالم ػراد  :مػػا كػ ي
ب ل ػ فى ٍاػػـ  ،كهػػي ة ومػػض  ،ذػػـ خ ػػر ف ذلػػؾ عػػد ف
تػػرل ٌف المعي ػ ٌ :يػػل ى

ػؤكب؟ كعمٌػػض ذلػػؾ ٌف )كػػاد) دخمػػت فػػادة معيػ الموار ػػض فػػي الخ ػػر ،
كػػاد ج وػ ي
) )1الصةاح ص ِٕٗ
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كما دخمت )كاف) فادة الزماف في الخ ر  ،فإذا دخؿ اليعػي عمػ )كػاد) ة ماػا

ػت  :ذا خػرج وػده وكػػاد ج
كػاف ك عػدها  ،لػـ وكػف ٌج ليعػي الخ ػر ٌ ،
كايػؾ ةم ى
وراها  ،فػ)كاد) هذه ذا استىعممت معظ ا وجػاب  ،كػاف الععػؿ غوػر كاةػع  ،عكاذا

اةتػػرف اػػا ةػػرؼ يعػػي  ،كػػاف الععػػؿ الػػذم عػػدها ةػػد كةػػع  ،هػػذا موتإػ المعػػظ

ػادكا
كها ىك ىمػػا ىكػ ي
فواػػا  ،كعموػػل المعي ػ  ،كالوػػاطع فػػي هػػذا ةكلػػل تعػػال ﴿ :فى ػ ىذ ى ية ى
الركمػػض  :ذا
ػكف﴾{ال ورة  }ُٕ :كةػػد فعمػكا الػػذ
فامػػا ةػػكؿ ذم ح
ىو ٍع ىعميػ ى
ػػّ روػػب ٌ ،
غور اليام المة وفَََاله فوػد ةوػؿ ٌ :يػل لمػا ي ػده ً
ييكػر عموػل  ،كةوػؿ لػل :
ٌ
ٌ
ٌ
فغوره ل ةكلل  :لـ جػد رسػوس الاػكل  ،كعموػل كذػر الػركاة ،
فود رح ةٌاا ٌ ،
عكاف صةت الركاوض ايكل فصةتاا مةمماا عم زوػادة )كػاد)  ،كالمعيػ  :لػـ
موػػض  ،فاػػذا عموػػل كذػػر الكػػكفووف  ،كال ػػاعر ج
ػب ٌ
و ػػرح رسػػوس الاػػكل مػػف ةػ ٌ

وتوو ػػد م ػػذهب دكف م ػػذهب  ،كمذم ػػل )م ػػف الكام ػػؿ)  :كتك ػػاد تكسػ ػ يؿ ف تج ػػيّ
ٌ
))1
ف ار اا ) ،تكاد) فول زائدة فاعرفل))
كفي ةكؿ ا ف وعوش المذككر إعؼ كذغرات ك واف ذلؾ فوما :

ُ-رده عم ػ الزمخ ػػرم وكلػػل )) :كذلػػؾ ٌيػػل ةمػػؿ الكػػّـ عم ػ يعػػي
يف )كاد) معياها ةارب  ،فصار التودور  :لـ ووػارب رؤوتاػا  ،كهػك
الموار ض ؛ ٌ

اختوار الزمخ رم))

كهػػذه ةوووػػض ةت ػ ةػػد جمػػع عمواػػا هػػؿ المغػػض ٌف )كػػاد) تعوػػد معي ػ
الموار ػػض ك ٌياػػا معي ػ  :ةػػارب  ،كهػػذا مػػا ةالػػل ا ػػف وعػػوش يعسػػل )) :ك)كػػاد)
لموار تػل عمػ سػ وؿ الكجػػكد كالةصػكؿ  ،توػػكؿ  :كػادت ال ػػمس تغػرب  ،تروػػد
))2

ٌف ةر اا مف الغركب ةد ةصؿ))
ِ -ةكلػػل )) :كمػػياـ مػػف ةػػاؿ  :التوػػدور  :لػػـ ورهػػا  ،كلػػـ وكػػد  ،كهػػك

إ ػػعوؼ)) راد كم ػػا ه ػػك كاإػ ػ

ذايو ػػا غو ػػر
وكل ػػل )كم ػػياـ) ٌف هي ػػاؾ م ػػذهنا ن

) )1رح المعصؿ ج ف وعوش ّْٖٓ-ّّٖ/
) )2رح المعصؿ ّّْٖ/
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المذهب الذم ت ياه الزمخ رم  ،ويما ما ةالل عد ةكلل ) :كمػياـ) لومذػؿ عػوف

المػػذهب الػػذم ةػػاؿ ػػل الزمخ ػػرم  ،كالتوػػدور عيػػده كػػذلؾ  :لػػـ ورهػػا كلػػـ وكػػد
وراها  ،م  ،لـ ورها كلـ ووارب رؤوتاا .

ّ-كج معيػ ػ لكص ػػعل لا ػػذا الم ػػذهب ٌاي ػػل إ ػػعوؼ  ،ػػؿ ه ػػك الة ػػؽ
الكاإ  ،كما عد هذا الةؽ ٌج الإّؿ .
ً
ػض كؿ كّمػػل
ْ-ةكلػػل
ٌ
))يف )لػػـ وكػػد) ف كايػػت عم ػ ا اػػا فوػػد ييوػ ى
ػػآخره ؛ كذلػػؾ ٌف ةكلػػل )لػػـ ورهػػا) وتإػ ٌػمف يعػػي الرؤوػػض  ،كةكلػػل )لػػـ وكػػد) فوػػل
يف ) :لػـ
دلوؿ عم ةصكؿ الرؤوض  ،كهما متياةإاف)) كهذا ةكؿ لـ وذ ػت ؛ ٌ
وكد) ج تعيي ةصكؿ الرؤوض كمػا زعػـ ا ػف وعػوش  ،ػؿ تعيػي  :عػدـ ةصػكؿ

وإػا تعوػد يعػي الرؤوػض  ،فمػوس هيػاؾ تيػاةض كمػا
اجةتراب مف الرؤوػض  ،فاػي ن
يف المعي ػ  :لػػـ ورهػػا كلػػـ ووتػػرب مػػف رؤوتاػػا  ،كمػػا سػػواتي تعصػػوؿ
ادع ػ ٌ ،
ذلؾ .
ٓ-ةكلػػل )) :ف ػػ)كاد) هػػذه ذا اسػػتىعممت معػػظ ا وجػػاب  ،كػػاف الععػػؿ
غور كاةع  ،عكاذا اةترف اا ةرؼ يعي  ،كاف الععؿ الػذم عػدها ةػد كةػع  ،هػذا

كها
موتإ المعظ فواا  ،كعمول المعي  ،كالواطع في هذا ةكلل تعال ﴿ :فى ىذ ى ية ى
ػّ روػب)) فػا ف وعػوش ٌكػد

كف﴾{ال ورة  }ُٕ :كةد فعمكا الػذ
ىك ىما ىك ي
ادكا ىو ٍع ىعمي ى
كف﴾ فاد لكةده ةصكؿ فعؿ الذ
﴿ك ىما ىك ي
ادكا ىو ٍع ىعمي ى
ٌف ةكلل تعال  :ى

مػػا توػػدماا كالصػػةو

ٌف الػػذ

مػف دكف

كها﴾ كلػػوس مػػف
في ًاػػـ مػػف ةكلػػل تعػػال ﴿ :فىػ ىذ ى ية ى

كف﴾
﴿ك ىما ىك ي
ادكا ىو ٍع ىعمي ى
ى
ككذلؾ وواؿ الكّـ يعسل في ةكلل )) :كالذم ود ٌؿ عم ذلؾ ةػكؿ تػاٌط
كار )مف الطكوؿ) :
كدت ئنا
ت ل فى ٍاوـ كما ي
فايٍ ي
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ػدت سػػمـ  ،ج تػػرل ٌف
ػممت كمػػا كػ ي
ػدت ؤكب  ،كمػػا ووػػاؿ  :سػ ي
كالم ػراد  :مػػا كػ ي
ت لػ فى ٍا وػـ) كلػوس مػف
ب ل فى ٍاـ)) عكاوا ل في ًا ىـ مف ةكلل ) :فايٍ ي
المعي ٌ :يل ى

كدت ئنا)
ةكلل ) :كما ي
ٔ -ةكلػػل )) :فػػإذا دخػػؿ اليعػػي عم ػ )كػػاد) ة ماػػا كػػاف ك عػػدها  ،لػػـ

فتامػػؿ ٌيػػل
وكػػف ٌج ليعػػي الخ ػػر ٌ ،
كايػػؾ ةمػ ى
ػت  :ذا خػػرج وػػده وكػػاد ج و ارهػػا)) ٌ
ساكل في المعي كالدجلض وف  :ج وكاد وراها  ،كوكاد ج و ارهػا  ،مػع العمػـ ٌف
العرؽ وياما ساسي  ،فوكليا  :ج وكػاد  ،وعوػد عػدـ ةصػكؿ الرؤوػض  ،كةكليػا :
وكاد ج وراها  ،وعود ةصكؿ الرؤوض  ،كسواتي تعصوؿ هذه الوإوض .

ٕ -هيػػاؾ تيػػاةض ظػػاهر فػػي ةكلػػل )) :فػػإذا دخػػؿ اليعػػي عم ػ )كػػاد)

ة ماا كاف ك عدها  ،لـ وكف ٌج ليعػي الخ ػرَََ عكاذا اةتػرف اػا ةػرؼ يعػي ،
كاف الععؿ الذم عدها ةد كةع)) فود ٌكد في كؿ كّمل ٌف دخػكؿ اليعػي عمػ
)كاد) وعود يعي الخ ر  ،كخ رها هك الععؿ الكاةع عدها  ،ك ٌكد عد ذلؾ م ا رة
ٌف دخكؿ اليعي عم )كاد) وعود كةكع الععؿ الذم عدها  ،كالععؿ الكاةع عدها
هك خ رها
ٖ-ةكلػػل زوػػادة )كػػاد) فػػي ال ػػعر كالوػػرف الكػروـ  ،مػػف جػػؿ ف وسػػكغ

مذه ل  ،كالوكؿ زوادة كممض ك ةرؼ في كتاب ا﵀ ةكؿ غور مو كؿ  ،ؿ هػك
ةكؿ العجػزة كالمياػزموف كإػعاؼ العكػر  ،ػؿ وجػب إػرب الوػكؿ الزوػادة فػي

ومس ّغض الورف الكروـ .
كائيا مف كاف ؛ ٌ
كجل ةائمل ن
ييل ةكؿ ٌ
كةاؿ الدكتكر فاإؿ السػامرائي فػي ػاب يعػي )كػاد) ))ذهػب ةسػـ مػف
اليةػػاة ل ػ ٌف )كػػاد) ذ ااتاػػا يعػػي  ،كيعواػػا ذ ػػات  ،فػػإف ةمػػت  :كػػاد وععػػؿ ،
ػت :م ػ ػػا ك ػ ػػاد وعع ػ ػػؿ  ،فمعي ػ ػػاه ٌي ػ ػػل فعم ػ ػػل ع ػ ػػد
فمعي ػ ػػاه  :ل ػ ػػـ وعع ػ ػػؿ  ،عكاف ةم ػ ػ ى

جا ػػدَََكةو ػػؿ ه ػػي ذ اتا ػػا ذ ػػات )وعي ػػي ذ ػػات الموار ػػض كيع ػػي العع ػػؿ) ف ػػإذا

فإيػػؾ ذ ػ ك
ػت  :مػػا كػػاد
ػت  :كػػاد وععػػؿ ٌ ،
ػت الموار ػػض كلػػـ تذ ػػت الععػػؿ  ،عكاذا ةمػ ى
ةمػ ى
فإيؾ تيعي موار ض الععػؿ  ،م  :لػـ ووػارب الععػؿ  ،م  :لػـ وععمػل كلػـ
وععؿ ٌ ،
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ووػػرب مػػف فعمػػل  ،فاػػـ متعوػػكف فػػي معي ػ ا ذ ػػات )وعيػػي ذ ػػات )كػػاد) كيعػػي

الععؿ عدها) مختمعكف في معي اليعي))

)ُ)

ػر م ػػا وك ػػرر اليةػ ػػاة ف ػػي )ك ػػاد) المذ تػ ػػض ع ػػارة  :ذ اتا ػػا ذ ػ ػػات ،
كذو ػ نا

كع ػػارة  :ذ اتاػ ػا يع ػػي  ،كمعيػ ػ الع ػػارتوف كاة ػػد  ،فمع ػػظ ) ذ ػػات) ف ػػي الع ػػارة
ايكل وعيي ذ ات معي الموار ض )كػاد) كلعػظ )يعػي) فػي الع ػارة الذايوػض وعيػي

يعػي الععػؿ عػدها كلاػذا ةػاؿ )) :فاػـ متعوػكف فػي معيػ ا ذ ػات مختمعػكف فػي

تإمف كّمل ٌف في )كاد) الميعوض مذه وف :
معي اليعي)) كةد
ٌ
ايكؿ ٌ :ف يعواا ذ ات  ،كممػف ةػاؿ اػذا المػذهب ا ػف وعػوش  ،كهػك
المذهب الذم ت ياه الدكتكر فاإؿ السامرائي .

الذػ ػػايي ٌ :ف يعواػ ػػا يعػ ػػي  ،كهػ ػػك المػ ػػذهب الػ ػػذم عٌػ ػػر عيػ ػػل الػ ػػدكتكر
السامرائي صوغض التإعوؼ  :ةوؿ  ،كةػد يوػؿ كػّـ مػف ذه ػكا هػذا المػذهب :

الزمخ ػػرم  ،كالم ػػرد  ،كاي ػ ػمكيي  ،كالجرج ػػايي  ،ك ع ػػد ف ع ػػرض ال ػػدكتكر

فاإؿ السامرائي ةكاؿ هؤجّ اليةاة الذوف ت ٌيكا هذا المذهب الػذم إػععل يوػؿ
عّتػل المػذككرة  ،كةػاؿ )) :كالػذم و ػدك
كّـ ا ف وعػوش المػذككر كت ٌيػاه عمػ
ٌ
لي ٌف الرم الذم ذكره ا ف وعوش رج دجلض ةكلل تعال ٍ ﴿ :ىـ ىىيا ىخ ٍوهر لم ٍف
وف﴾{الزخػػرؼ  }ِٓ :كهػػذا الكػػّـ عمػ لسػػاف
ػوف ىكىج ىو ىكػ ي
ىه ػٰ ىذا الكػ ًػذم يهػ ىػك ىم ًاػ ه
ػاد يو ً ي
ؾ ٌف مكس ػ ػ كػ ػػاف و ػ ػػوف دجلػ ػػض
فرعػ ػػكف فػ ػػي مكس ػ ػ عموػ ػػل السػ ػػّـ  ،كج ػ ػ ٌ
المةاجػات التػي وػذكرها الوػرف مػع فرعػػكف  ،كلػك ذه يػا لػ الػرم ايكؿ لكػػاف
ٌ
عمول السّـ كـ ج و وف كج ووارب ا ايض))

)ِ)

يعػػـ هػػذا هػػك المعي ػ الػػذم راده فرعػػكف  ،فوػػد راد ف وصػػعل ا ػػيع

الصعات  ،ف عد ف كصعل ٌايل ماوف كلوس هك الماوف كصعل ٌايل  :ج وكاد
و وف  ،كهك لوس كذلؾ كما كصعل ؿ هك و ػوف  ،كهػذا ممػا وػد ٌؿ دجلػض ةاطعػض
) )1معايي اليةك ُِِٓ/
) )2معايي اليةك ُِٓٓ/
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عمػ ف ةكلػػل  :ج وكػػاد و ػػوف ؛ وعو ػد اليعػػي  ،كلاػػذا عٌػػر عيػػل فرعػػكف ػ ػ  :كج
ييػػل راد ٌيػػل لػػـ و ػ ف  ،ػػؿ لػػـ ووتػػرب مػػف ا ايػػض فإػ نػّ عػػف ف
وكػػاد و ػػوف ؛ ٌ
و وف  ،م  :هك المعي الذم ذهب لول صةاب الرم ايكؿ

ػ ،ى ػ ٍػو ىف
﴿ةتكػ ػ ٰ ً ىذا ى مى ػ ى
وإ ػػا ةكل ػػل تع ػػال  :ى
كة ػػاؿ ))كو ػػد ٌؿ عمػ ػ ذل ػػؾ ن
كف ةى ٍكنج ﴿ّٗ﴾ ةىاليكا ىوا ىذا اٍلوى ٍرىي ٍو ًف
ال كس كد ٍو ًف ىك ىج ىد ًمف يدكيً ًا ىما ةى ٍك نما كج ىو ىك ي
كف ىو ٍعوىاي ى
اد ى
ً
كف ًفػي ٍاي ٍىر ً
ػؾ ىخ ٍرنجػا ىعمىػ ٰ ىف تى ٍج ىع ىػؿ
ض فىاى ٍػؿ ىي ٍج ىعػ يؿ لى ى
ٍجك ىج ىك ىما ي
ً كف ىوا ي
ٍجك ىج يم ٍعس يد ى
ػاؿ مػػا م ككليػػي ًفو ػ ًل رلػػي ىخ ٍوػػر فى ػا ً
ىج ىعػ ٍػؿ
ىع يويكيًي ًويػ كػكوة ٍ
ه
ى
ى ٍو ىي ىيػػا ىكى ٍوػ ىػياي ٍـ ىس ػ ًدا ﴿ْٗ﴾ ةىػ ى ى ى
ى ٍو ىي يك ٍـ ىكى ٍو ىياي ٍـ ىرٍد نمػا﴾الكاؼ  }ٗٓ-ّٗ :كهػذه المةػاكرة تػد ٌؿ عمػ ٌياػـ وعواػكف
 ،كلكػػف صػػعك ض  ،كلػػوس معي ػ ا وػػض  :ك
ػكف ةىػ ٍػكنج﴾ ٌياػػـ ج
﴿ج ىو ىكػ ي
كف ىو ٍعوىايػ ى
ػاد ى
)ُ)
وعواكف كج ووار كف العول) عكا ٌج فما هذا الكّـ كالمةاكرة وياما؟))
وإ ػػا ٌيا ػػـ ج وعوا ػػكف كج وو ػػار كف العو ػػل ٌ ،م ػػا المة ػػاكرة
ػػؿ المعيػ ػ
ن
تمت عف طروؽ ا ارة ك عف طروؽ الترجمض
وياـ ك وف ذم الوريوف فود ٌ

ػادكا
كها ىك ىمػ ػ ػػا ىكػ ػ ػ ي
كةػ ػ ػػاؿ ))كوػ ػ ػػد ٌؿ عم ػ ػ ػ ذلػ ػ ػػؾ ةكلػ ػ ػػل تعػ ػ ػػال ﴿ :فى ػ ػ ػ ىذ ى ية ى
)ِ)
فإياـ فعمكا الذ ))
كف﴾{ال ورة ٌ }ُٕ :
ىو ٍع ىعمي ى
فوػد فاػـ مػف ةكلػل :

وإا تعيػي اليعػي  ،مػا فعػؿ الػذ
ؿ هذه ا وض ن
كف﴾ كسواتي تعصوؿ ذلؾ .
﴿ك ىما ىك ي
﴿فى ىذ ى ية ى
ادكا ىو ٍع ىعمي ى
كها﴾ كلوس مف ةكلل ى

أف (كػػاد) المنفيػػة تفيػػد نفػػي الفعػػؿ بعػػدوا  ،أم :
المػػذوب الثالػػث ٌ :
تفيػػػد نفػػػي قبروػػػا  :كهػػذا هػػك الصػػةو  ،كةػػد ةطػػع صػػةاب هػػذا المػػذهب

ص ػكاب مػػا ذه ػكا لوػػل الةجػػض الكاإػػةض التػػي ج ل ػ س فواػػا  ،ك ٌوي ػكا طػػّف
الم ػػذهب ا خ ػػر كفس ػػاده كه ػػك الم ػػذهب ال ػػذم ذه ػػب لو ػػل ا ػػف وع ػػوش كت ٌي ػػاه
الػدكتكر فاإػؿ السػػامرائي كفومػا وػاتي د ارسػػض لم ػكاهد السػتض الػكاردة فػي الوػػرف

الكروـ :
) )1معايي اليةك ُِٓٓ/
) )2معايي اليةك ُِٓٓ/
1684

ةاؿ ا ف الةاجب )) :اختمؼ الياس في )كاد) فواؿ عإاـ  :هي في

ا ذ ػػات يعػػي  ،كفػػي اليعػػي ذ ػػات ) ،وعيػػي ٌف )كػػاد) المذ تػػض تعوػػد يعػػي الععػػؿ
ػر لاػػا) كتمسػػككا
ػر لاػػا  ،ك)كػػاد) الميعوػػض تعوػػد ذ ػػات الععػػؿ الكاةػػع خ ػ نا
الكاةػػع خ ػ نا

ػت  :كػػاد زوػػد وخػػرج  ،فػػالخركج غوػػر ةاصػػؿ  ،فاػػذا
فػػي ا ذ ػػات ٌايػػؾ ذا ةمػ ى
يعوػ ػػا فػ ػػي ا ذ ػ ػػات  ،كتمسػ ػػككا فػ ػػي اليعػ ػػي مذػ ػػؿ ةكلػ ػػل تعػ ػػال :
معي ػ ػ ككياػ ػػا ن
كف﴾{ال ورة  }ُٕ :كمعمكـ ٌياـ فعمكا  ،ك وكلل :
كها ىك ىما ىك ي
﴿فى ىذ ى ية ى
ادكا ىو ٍع ىعمي ى
)ُ)
ً
موض و ىريح
وكد
المةلوف لـ ٍ
ب ٌ
رسوس الاكل مف ية ٌ
ذا ٌ
ي
غو ىر اليا ي
ٍم ي
فإف ةكلل  :كاد زوػد وخػرج
كهذا معي ا ذ ات في اليعي  ،كهذا مذهب فاسد ٌ ،
 ،معياه ذ ات موار ض خركجل  ،كهػذا معيػ مذ ػت  ،ك خػذ اليعػي لمخػركج لػوس

مػ ػػف مكإػ ػػكعل  ،عكاٌيمػ ػػا هػ ػػك مػ ػػف ةإػ ػػوض عوموػ ػػض  ،كهػ ػػك ٌف ال ػ ػػيّ ذا كػ ػػاف
مةككما عموػل وػرب الكجػكد يعمً ىػـ ٌيػل غوػر مكجػكد ك ٌمػا مػدلكؿ )كػاد) فمذ ػت ،
ن

كهك ةرب الخركج  ،كلك ص ٌ ف وواؿ في مذؿ ذلؾ ٌ :يل يعػي لصػ ٌ ف ووػاؿ
ب خػػركج زوػػد ٌ ،يػػل مكإػػكع لميعػػي  ،كهػػذا غوػػر مسػػتووـ معمػػكـ
فػػي ةكلػػؾ  :ةىػ يػر ى

كها ىك ىمػا
فسادهَََكتمسؾ هؤجّ في اليعي في الماإػي وكلػل تعػال ﴿ :فىػ ىذ ى ية ى
ػتمر لاػػـ ف ووكل ػكا مذمػػل فػػي
ىكػ ي
ػادكا ىو ٍع ىعميػ ى
ػكف﴾{ال ورة  }ُٕ :كة ػد فعم ػكا  ،كلػػـ وسػ ٌ
ؽ ى ٍع و
ىخ ىرىج ىو ىػدهي لى ٍػـ
ض ً ىذا ٍ
اليعي لًما ركه مف ةكلل تعال ﴿ :ظيمي ىم ه
إاىا فى ٍك ى
ات ى ٍع ي
اهػػا﴾{اليكر  }َْ :كالمعي ػ فوػػل يعػػي موار ػػض الرؤوػػض  ،فمػػك ةػػالكا إذ ػػات
ىو ىكػ ٍػد ىو ىر ى
ييػػا يعمػػـ
الرؤوػض لعسػػد المعيػ  ،كمػػا ذكػركه فػػي يعػػي الماإػي فغوػػر مسػتووـ ؛ ٌ
ب
مػػف ةوػػاس لغػػتاـ ٌف المذ ػػت ذا دخػػؿ عموػػل اليعػػي ايتع ػ  ،فػػإذا ةمػ ى
ػت  :ةىػ يػر ى
ػت  :مػػا ةػ يػرب خػػركج
خػػركج زوػػد  ،كػػاف معيػػاه ذ ػػات ةػػرب خػػركج زوػػد  ،فػػإذا ةمػ ى

رد
زوػػد  ،كػػاف معيػػاه  :يعػػي ةػػرب الخػػركج  ،كهػػذا معمػػكـ مػػف لغػػتاـ  ،فوجػػب ٌ
ػكف﴾{ال ورة  }ُٕ :لوػػل فوكػػكف المعي ػ  :كمػػا
﴿ك ىمػػا ىك ػ ي
ادكا ىو ٍع ىعميػ ى
ةكلػػل تعػػال  :ى
) )1رسوس الاكل  :ذ اتل في الومب  ،كو رح  :وزكؿ
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ةار كا الععؿ ة ؿ ف وععمكا ؛ لًمػا د ٌؿ عموػل سػواؽ ا وػض مػف تعيػتاـ كاستعسػارهـ
ػادكا
﴿ك ىم ػػا ىك ػ ي
فوم ػػا ج يوةت ػػاج لػ ػ تعس ػػور  ،كج يو ى
ؤخ ػػذ كة ػػكع ال ػػذ م ػػف ةكل ػػل  :ى
كها﴾{ال ورة }ُٕ :
كف﴾{ال ورة  }ُٕ :عكاٌيما يو ى
ؤخذ مف ةكلل ﴿ :فى ىذ ى ية ى
ىو ٍع ىعمي ى
هذا هك الكجػل الذػايي الػذم وي غػي ةمػؿ ا وػض عموػل كمػا كػاف مذماػا ،

جرنوػػا عم ػ الواعػػدة المعمكمػػض مػػف كّماػػـ  ،كةػػد كافو ػكا فػػي دخػػكؿ اليعػػي عم ػ
المستو ؿ ٌيل وككف معياه يعي الورب عمػ ةوػاس ايفعػاؿ  ،كج فػرؽ فػي ةوػاس
لغض العرب في دخكؿ اليعي عم الماإي ك عم المسػتو ؿ  ،فذ ػت ػذلؾ ٌف
المذهب الصةو جرم )كاد) مجرل ايفعاؿ في ا ذ ػات كاليعػي  ،فػإذا ةوػؿ :

كاد زود وععؿ  ،فمعياه  :ذ ات ةرب ذلؾ الععؿ  ،عكاذا ةوؿ  :ما كػاد زوػد وععػؿ
الرمض الذم هك :
 ،كاف يعي ةرب ذلؾ الععؿَََك وت ذم ٌ
ً
موض و ىريح
وكد
المةلوف لـ ٍ
ب ٌ
رسوس الاكل مف ية ٌ
ذا ٌ
ي
غو ىر اليا ي
ٍم ي
عم يعي موار ض الزكاؿ  ،كهك م ،مف يعي الزكاؿ  ،كوكلػل تعػال ﴿ :لى ٍػـ ىو ىك ٍػد
اّ عمػ مػا يذ ًك ىػر  ،كالتمسػؾ ػل فػي ٌف معيػاه ا ذ ػػات
ىو ىر ى
اهػا﴾{اليكر  }َْ :سػك ن
لمػا ي ػد هػذا
رمػض ٌ
إعوؼ  ،كمسػتىىي يدهي لػ مػا ركاه عػض الػركاة مػف ٌف ذم ال ٌ
ػبَََفمػػكج ٌف معياهػػا فػػي اليعػػي ذ ػػات لػػـ
ال وػػت ةوػػؿ لػػل  :ةػ ى
ػررت ػػزكاؿ الةػ ٌ
عمػف يوؤ ػل
وكف يخذهـ عمول معي  ،كالصكاب ما ةدمياه  ،كهػذا غوػر م ٌ
ػركم ٌ
عمػػف وػػرل هػػذا
ػػل كجػػل صػػةو  ،ذػ ٌػـ كلػػك ةيػ لد ىر ركاوتػػل كجػػل صػػةو  ،فاػػك ٌ
)ُ)
كالرد عم ما وراه ايكؿ))
المذهب العاسد  ،كالرحد عمواـ
ٌ
موػض
الرمض ةد صػاب ؛ ٌ
ييػل عيػ عػدـ اةتػراب ةٌػل مػف ٌ
وعيي ٌف ذم ٌ
يعوا مف ةكلل  :كاد و رح .
مف الزكاؿ ،
ن
فإّ عف اةت ار ل  ،فاك ٌد ن
كةاؿ الرإي )) :ةكلل  :ذا دخػؿ اليعػي عمػ )كػاد)َََةػاؿ عإػاـ

في )كاد) ٌف يعول ذ ات عكاذ اتل يعي خّؼ سػائر ايفعػاؿ ٌ ،مػا كػكف ذ اتػل
) )1ا وإاح في رح المعصؿ ص ّْْْٕٕ-
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ةمت  :كاد زود ووػكـ  ،ك ذ ػت الكػكد  ،م  :الوػرب
يعوا  ،فإف رادكا ل ٌيؾ ذا ى
ن
 ،فاػػذا ا ذ ػػات يعػػي  ،فاػػذا غمػػط فػػاةش  ،ككوػػؼ وكػػكف ذ ػػات ال ػػيّ يعوػػل ،
ػػؿ فػػي  :كػػاد زوػػد ووػػكـ  ،ذ ػػات الوػػرب مػػف الووػػاـ ػػّ روػػب  ،عكاف رادكا ف
يف ةر ؾ مف
ذ ات )كاد) د ٌؿ عم يعي مإمكف خ ره  ،فاك صةو كةؽ ؛ ٌ

الععؿ ج وككف ٌج مع ايتعاّ الععؿ ميؾ ؛ ذ لك ةصؿ ميؾ الععؿ لكيت خ نذا

في الععؿ ج ةرونا ميل .
وإػػا  :ف ةصػػدكا ٌف يعػػي الكػػكد  ،م
ك ٌمػػا كػػكف يعوػػل ذ اتنػػا فيوػػكؿ ن
كدت ةكـ  ،ذ ات لذلؾ المإػمكف  ،فاػك مػف فةػش الغمػط ،
الورب في  :ما ي
ككوؼ وكػكف يعػي ال ػيّ ذ اتػل  ،ككػذا ف رادكا ٌف يعػي الوػرب مػف مإػمكف
يف يعػػي الوػػرب مػػف الععػػؿ
الخ ػػر ذ ػػات لػػذلؾ المإػػمكف  ،ػػؿ هػػك فةػػش ؛ ٌ
ػت مػف الإػرب
ػإف  :مػا ةر ي
م ،في ايتعاّ ذلؾ الععؿ مف يعي الععؿ يعسػل  ،ف ٌ
ت  ،مػ ةػد وجػيّ مػع ةكلػؾ  :مػا كػاد
 ،كد في يعي الإرب مػف  :مػا إػر ي
زود وخرج  ،ةرويض تد ٌؿ عم ذ كت الخركج عد ايتعائل ك عد ايتعاّ الورب ميل ،

فتككف تمؾ الورويض دالٌض عم ذ كت مإمكف خ ػر )كػاد) فػي كةػت  ،عػد كةػت
ايتعائل كايتعاّ الورب ميل  ،ج لعظ )كاد) .

كج تيافي وف ايتعاّ ال يّ في كةػت  ،كذ كتػل فػي كةػت خػر  ،عكاٌيمػا

التياةض وف ذ كت ال يّ كايتعائل في كةت كاةد  ،فّ وكػكف ذف يعػي )كػاد)

معودا لذ كت مإمكف خ ره  ،ؿ المعود لذ كتل تمؾ الورويض  ،فإف ةصمت ةرويض
ن
هكػػذا  ،ةميػػا ذ ػػكت مإػػمكف خ ػػر )كػػاد) عػػد ايتعائػػل  ،كمػػا فػػي ةكلػػل تعػػال :
كف﴾{ال ورة  }ُٕ :م  :ما كادكا وذ ةكف ة ؿ ذ ةاـ
كها ىك ىما ىك ي
﴿فى ىذ ى ية ى
ادكا ىو ٍع ىعمي ى
كمػػا ةر ػكا ميػػل  ،ػػارة ل ػ مػػا س ػ ؽ ذلػػؾ مػػف تعيػػتاـ فػػي ةػػكلاـ ﴿ :ىتىتك ًخ ػ يذ ىيا
ً
ك
ػؾ يو ى ػ ػولف لكىيػ ػػا ىمػ ػػا
ػيَََ ٍادعي لىىيػ ػػا ىركػ ػ ى
يهػ ػ يػزنكاَََ ٍادعي لىىيػ ػػا ىركػ ػ ى
ػؾ يو ى ػ ػولف ل ىيػ ػػا ىمػ ػػا هػ ػ ى
ً
ك
ب ىم ػػف ج وعع ػػؿ
لى ٍكيياى ػػاَََ ٍادعي لىىي ػػا ىرك ػ ى
ػي﴾ كه ػػذا التعي ػػت د ي
ػؾ يو ىػ ػولف ل ىي ػػا ىم ػػا ه ػ ى
وإػا  ،عكاف لػـ وذ ػت ةرويػض هكػذا  ،كوكلػؾ  :مػات زوػد كمػا كػاد
كووارب الععؿ ن
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وسافر  ،ةميا  :وي مإمكف خ ر )كػاد) عمػ ايتعائػل كعمػ ايتعػاّ الوػرب ميػل

اهػا﴾{اليكر  }َْ :كةكلػل مػف
 ،كما في ةكلل تعال  ً﴿ :ىذا ٍ
ىخ ىرىج ىو ىدهي لى ٍـ ىو ىك ٍػد ىو ىر ى
الطكوؿ :

موض و رح
ةب ٌ
ذا غوكر اليام المةٌوف لـ و ىك ٍد رسوس الاكل مف ٌ
ذ لػػوس فػػي هػػذه المكاإػػع مػػا وػػد ٌؿ عم ػ ةصػػكلل عػػد ايتعائػػل  ،كمذػػؿ هػػذه
)ُ)

الورويض هي ال اض لمف ةاؿ ٌ :ف يعي )كاد) ذ ات))
كيػ عػف الػذ
ةواف
))﴿ك ىما ىك ي
ػكف﴾ ٌ
كةاؿ ك ٌ
ػادكا ىو ٍع ىعمي ى
ى

يف
الععػؿ ؛ ٌ
كيػ ػػل عػػف كػ ٌؿ فعػػؿ  ،ك)كػػاد) فػػي الذ ػػكت تػػد ٌؿ عمػ الموار ػػض  ،فػػإذا
الععػػؿ يو ٌ
ةمت  :كاد زود ووكـ  ،فمعياه موار ض الوواـ كلـ وتم س ػل  ،فػإذا ةمػت  :مػا كػاد

كيعوػا  ،كةػد
زود ووكـ  ،فمعياه يعي الموار ػض  ،فاػي كغورهػا مػف ايفعػاؿ كجكنػا ن
ذهب عض الياس ل ٌياا ذا يذ تت دلٌت عم يعي الخ ػر  ،عكاذا ييعوػت دلٌػت
عم ذ ػات الخ ػر  ،مس ً
كها﴾ وػد ٌؿ
يف ةكلػل تعػال ﴿ :فىػ ىذ ى ية ى
ػتدج اػذه ا وػض ؛ ٌ
عم ذلؾ  ،كالصةو الوكؿ ايكؿ  ،ك ٌما ا وض فود اختمؼ زماف يعػي الموار ػض
 ،كالذ

؛ ذ المعي  :كمػا ةػار كا ذ ةاػا ة ػؿ ذلػؾ  ،م  :كةػع الػذ

عػد ف

تعسػػركا فػػي ذ ةاػػا ذػ ٌػـ ذ ةكهػػا عػػد ذلػػؾ  ،ةوػػؿ
يع ػ موار تػػل  ،فػػالمعي ٌياػػـ ٌ
كالس ػ ب الػػذم يجمػػل مػػا كػػادكا وػػذ ةكف  ،هػػك ٌمػػا لغػػّّ ذمياػػا  ،عكا ٌمػػا خػػكؼ

كتعيت عم ايي واّ عم ما يع ًاد مياـ))
فإوةض الواتؿ  ،عكا ٌما ةمٌض ايوواد ٌ
كة ػػاؿ ال وإ ػػاكم )) :ك)ك ػػاد) م ػػف فع ػػاؿ الموار ػػض ك ً
إ ػػع ل ػػديك الخ ػػر
ي
))2

ةصػػكنج  ،فػػإذا دخػػؿ عموػػل اليعػػي ةوػػؿ معيػػاه ا ذ ػػات مطمونػػا  ،كةوػػؿ ماإػ نػوا ،
ػكف﴾ ةكلػل :
﴿ك ىمػا ىك ي
ػادكا ىو ٍع ىعمي ى
كالصةو ٌيل كسائر ايفعاؿ  ،كج ويػافي ةكلػل  :ى

﴿فىػ ػ ىذ ى يةك ىها﴾ جخ ػػتّؼ كةتوام ػػا  ،ذ المعيػ ػ
) )1رح كافوض ا ف الةاجب ِِْٓ-ِِّ/
) )2ال ةرالمةوط ُّٕٓ/
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ٌيا ػػـ م ػػا ة ػػار كا ف وععمػ ػكا ةتػ ػ

ػطر الممجػا لػ الععػؿ))
ايتات سؤاجتاـ  ،كايوطعػت تعمّتاػـ  ،فععمػكا كالمإ ٌ

))1

يي ػػل ذا ايتع ػػت
كة ػػاؿ الزرك ػػي ٌ )) :م ػػا ذا كاي ػػت ميعو ػػض فكاإػ ػ ؛ ٌ
ىخ ىػرىج
موار ض الععؿ اةتإ عو نػّ عػدـ ةصػكلل  ،كوػد ٌؿ لػل ةكلػل تعػال  ً﴿ :ىذا ٍ

فامػػا
ىوػ ىػدهي لىػ ٍػـ ىو ىكػ ٍػد ىو ىر ى
اهػػا﴾{اليكر  }َْ :كلاػػذا كػػاف مػػ ،مػػف ةكلػػل  :لػػـ ورهػػاَََ ٌ
فإيا ػػا ميعو ػػض م ػػع
كها ىك ىم ػػا ىك ػ ي
ػكف﴾{ال ورة ٌ }ُٕ :
ةكل ػػل تع ػػال ﴿ :فىػ ػ ىذ ى ية ى
ػادكا ىو ٍع ىعمي ػ ى
وإػػا خ ػػار عػػف ةػػالاـ فػػي
ذ ػػات الععػػؿ لاػػـ فػػي ةكلػػل ﴿ :فىػ ىذ ى ية ى
كها﴾ ككجاػػل ن
ػإياـ كػػايكا كنج عػػداّ مػػف ذ ةاػػا ػػدلوؿ مػػا ذكػػر ا﵀ عػػياـ مػػف
كؿ ايمػػر  ،فػ ٌ

تعيػ ػ ػػتاـ  ،كةصػ ػ ػػكؿ الوعػ ػ ػػؿ ٌيمػ ػ ػػا فاميػ ػ ػػاه مػ ػ ػػف دلوػ ػ ػػؿ خػ ػ ػػر  ،كهػ ػ ػػك ةكلػ ػ ػػل :
))2
كها﴾َََكالمعي هيا  :كما كادكا وععمكف الذ ة ؿ ذلؾ))
﴿فى ىذ ى ية ى
كمذػػؿ هػػذا ةػػاؿ السػػوكطي )) :فمعي ػ  :كػػاد وععػػؿ  :ةػػارب الععػػؿ كلػػـ

وععػػؿ  ،كمػػا كػػاد وععػػؿ  :مػػا ةػػارب الععػػؿ فإػ نػّ عػػف ف وععػػؿ  ،ك ٌمػػا وػػض :
ػكف﴾{ال ورة  }ُٕ :فاػػك خ ػػار عػػف ةػػالاـ فػػي كؿ
كها ىك ىمػػا ىكػ ي
﴿فى ػ ىذ ى ية ى
ػادكا ىو ٍع ىعميػ ى

ػإياـ كػايكا كنج عػػداّ عػف ذ ةاػػا  ،عكاذ ػات الععػػؿ ٌيمػا في ًاػ ىػـ مػف دلوػػؿ
ايمػر  ،فػ ٌ
))3
كها﴾))
خر كهك ةكلل ﴿ :فى ىذ ى ية ى
كةاؿ اي مكيي )) :فإذا ةاؿ ةائؿ  :كاد زود و كي  ،فمعياه ةػارب زوػد

ال كاّ  ،فموار ض ال كاّ ذا تػض كيعػس ال كػاّ ميتػؼ  ،عكاذا ةػاؿ  :لػـ وكػد و كػي ،
ػاّ
فمعياه  :لـ ووارب ال كاّ  ،فموار ض ال كاّ ميتعوػض  ،كيعػس ال كػاّ ميتػؼ ايتع ن
الرمض :
عد مف ايتعائل عيد ذ كت الموار ض  ،كلاذا كاف ةكؿ ذم ٌ
ً
موضى و ىريح
وكد
المةلوف لـ ٍ
ب ٌ
رسوس الاكل مف ية ٌ
ذا ٌ
ي
غو ىر اليا ي
ٍم ي

) )1يكار التيزوؿ ُٖٕ/
) )2ال رهاف ص ٕٕٗ

) )3ا تواف  :ص ِٕٓ
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التغور ،
ةب كؿ
صةوةا ن
موغا ؛ ٌ
مةب لـ ووارب ةٌي ٌ
ٌ
تغور ٌ
ييل معياه  :ذا ٌ
ن
ييػػل ةػػد
عكاذا لػػـ ووار ػػل فاػػك عوػػد ميػػل  ،فاػػذا مػػ ،مػػف ف ووػػكؿ  :لػػـ و ػػرح ؛ ٌ

وكػكف غوػر ػارح  ،كهػك ةروػب مػػف ال ػراح  ،خػّؼ المخ ػر عيػل يعػي موار ػػض

اهػػا﴾{اليكر  }َْ :هػػك
ال ػراح  ،ككػػذا ةكلػػل تعػػال  ً﴿ :ىذا ٍ
ىخػ ىػرىج ىوػ ىػدهي لىػ ٍػـ ىو ىكػ ٍػد ىو ىر ى
يف مػف لػـ و ىػر ةػد ووػارب الرؤوػض
م ،في يعي الرؤوض مف ف وواؿ  :لػـ ورهػا ؛ ٌ
ػادكا
كها ىك ىم ػ ػ ػػا ىك ػ ػ ػ ي
خ ػ ػ ػػّؼ م ػ ػ ػػف ل ػ ػ ػػـ وو ػ ػ ػػارب  ،ك ٌم ػ ػ ػػا ةكل ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػػال ﴿ :فىػ ػ ػ ػ ىذ ى ية ى
ػكف﴾{ال ورة  }ُٕ :فكػػّـ تإ ػ كمف كّمػػوف مإػػمكف ك ػ ٌؿ كاةػػد ميامػػا فػػي
ىو ٍع ىعميػ ى
كةػػت غوػػر كةػػت ا خػػر  ،كالتوػػدور  :فػػذ ةكها عػػد ف كػػايكا عػػداّ مػػف ذ ةاػػا

غور موار وف لل  ،كهذا كاإ كا﵀ عمـ))

))1

كةاؿ الةم ي في تعسور ا وض َِ مف سكرة ال ورة )) :كاعمـ ٌف خ رها
ػت  :كػػاد
 ،ذا كايػت هػي مذ تػػض  ،ميعػي فػػي المعيػ ؛ ٌ
يياػػا لمموار ػض  ،فػػإذا ةم ى
ت ايتع خ رهػا
زود وععؿ  ،كاف معياه ةارب الععؿ ٌ ،ج ٌيل لـ وععؿ  ،فإذا يي ًع ىو ٍ
ييػػل ذا ايتعػػت موار ػػض الععػػؿ  ،ايتع ػ هػػك مػػف ػػاب كل ػ ،
طروػػؽ ايكل ػ ؛ ٌ
اهػا﴾{اليكر  }َْ :مػ ،مػف ف لػك ةوػؿ :
كلاذا كاف ةكلل تعال ﴿ :لى ٍـ ىو ىك ٍد ىو ىر ى
جيػي ،
ييل لـ ووارب الرؤوض فكوؼ لل اا؟ كزعػـ جماعػض مػياـ ا ػف ٌ
لـ ورها ؛ ٌ
لغػز عإػاـ

ك ك ال واّ  ،كا ف عطوػض ٌف يعواػا ذ ػات  ،عكاذ اتاػا يعػي  ،ةتػ
واا فواؿ :
ً
كذمكد
لساي ٍي يج ٍريهوـ
ىيً ٍة ًك ك
م هذا العصر ما هي لعظض ىج ىر ٍ
ت في ى
ت ةامت مواـ جةكد
ت
عكاف يذٍ ًتى ٍ
ت  ،كا﵀ عمـ  ،يذٍ ًتى ٍ
ذا يي ًع ىو ٍ
لما ي د :
كةككا عف ذم الرمض ٌيل ٌ
الم ًةٌوف لـ ىو ىك ٍد
ذا غوكر اليا ي
ٍم ي

) )1ةا وض الص اف عم

رسوس الاكل مف ية ل
ب ىمكوضى ىو ٍ ىريح
ي

رح اي مكيي َُِْ/

2
ت في الومب  ،كو رح  :وزكؿ كوذهب
) ) ىر كس الاكل  :ذىى ى
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))2

ً
فغوػره لػ ةكلػل  :لػـ
وب عمول ؛ ٌ
ييل ةػاؿ  :لػـ وكػد و ػرح  ،فوكػكف ةػد ػرح ٌ ،
ع ى
ػادكا
كها ىك ىمػا ىك ي
غر هؤجّ ةكلل تعػال ﴿ :فىػ ىذ ى ية ى
وزؿ  ،ك ما هك معياه  ،كالذم ٌ

يف
كف﴾{ال ورة  }ُٕ :ةالكا  :فاي هيا ميعوض كخ رهػا مذ ػت فػي المعيػ ؛ ٌ
ىو ٍع ىعمي ى
كها﴾ كالجكاب عف هذه ا وض مف كجاوف  ،ةدهما :
الذ كةع لوكلل ﴿ :فى ىذ ى ية ى
ةمػؿ عمػ اخػتّؼ كةتػوف  ،م  :ذ ةكهػا فػي كةػت  ،كمػا كػادكا وععمػكف
ٌيل يو ى
ف ػػي كة ػػت خ ػػر  ،كالذ ػػايي ٌ :ي ػػل عٌ ػػر يع ػػي موار ػػض العع ػػؿ ع ػػف ػػدة تعي ػػتاـ

الركمػض
ط الجماػكر ذا ح
كع ٍسرهـ في الععؿ  ،ك ٌما ما ةككه عػف ذم ح
الركمػض فوػد غمٌػ ى
ي
))1
في رجكعل عف ةكلل كةالكا  :هك م ،ك ةسف مما غكوره لول))
ػاياـ
ػٌ

ػكف﴾ خ ػػر س ػ ةايل كتعػػال
كةػػاؿ الكعػػكم :
))﴿ك ىمػػا ىكػ ي
ػادكا ىو ٍع ىعميػ ى
ى
كايكا في كؿ ايمر عداّ مف ذ ةاا  ،عكاذ ػات الععػؿ ٌيمػا في ًا ىػـ مػف دلوػؿ خػر

كها﴾))
كهك ﴿فى ىذ ى ية ى

))2

كجاّ في التاج )) :فمعي  :كػاد وععػؿ  ،ةػارب الععػؿ كلػـ وععػؿ  ،كمػا

كاد وععؿ  :ما ةػارب الععػؿ فإ نػّ عػف ف وععػؿ  ،فيعػي الععػؿ جزـ مػف يعػي
كف﴾ فاػك خ ػار عػف ةػالاـ
الموار ض ن
كها ىك ىما ىك ي
عوّ  ،ك ٌما وض ﴿فى ىذ ى ية ى
ادكا ىو ٍع ىعمي ى
فإياـ كايكا كنج عداّ مف ذ ةاا  ،عكاذ ات الععؿ ٌيما فياـ مف
في كؿ ايمر ؛ ٌ
))3
كها﴾))
دلوؿ خر  ،كهك ةكلل ﴿ :فى ىذ ى ية ى
ككػ ػ ػػذلؾ ةكلػ ػ ػػل تعػ ػ ػػال ﴿ :فىمػ ػ ػ ً
ػكف
ػاؿ ىهػ ػ ػػٰ يؤىج ًّ اٍلوىػ ػ ػ ٍػكًـ ىج ىو ىكػ ػ ػ ي
كف ىو ٍعوىايػ ػ ػ ى
ػاد ى
ى
ىةًدوذنا﴾{اليسػػاّ  }ٕٖ :فوػػد جمػػع المعسػػركف عم ػ ٌف الم ػراد مػػف ةكلػػل تعػػال
ػكف ىةػ ػ ًػدوذنا﴾ اليعػ ػػي) )4ةػ ػػاؿ الكاةػ ػػدم )) :ج وعام ػػكف الوػ ػػرف
ى
﴿ج ىو ىكػ ػ ي
كف ىو ٍعوىايػ ػ ى
ػاد ى
) )1الدر المصكف ُ ُٕٕ-ُٕٔ/كويظر  :عمدة الةعاظ ّّْْ/
) )2الكموات ص ُّٔ
) )3تاج العركس ٕٗٔ/
) )4ويظ ػػر  :ج ػػامع ال و ػػاف لمط ػػرمٓ َِٖ-َِٕ/كالم ػػاب ف ػػي عم ػػكـ الكت ػػاب ج ػػف ع ػػادؿ
الدم وي ٔ َُٓ—َٓٗ/كفت الودور ُُٖٔ/
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))1

كتاكومػ ػػل فوؤمي ػ ػكا فوعممػ ػػكف ٌف الةسػ ػػيض كالسػ ػػوئض مػ ػػف عيػ ػػد ا﵀))
))فكايػػل ةػػاؿ ج وعواػػكف الوػػرف فوؤميػػكف ػػل كوعممػػكف ٌف الك ػ ٌؿ مػػف
الجػػكزم :
ٌ
عيد ا﵀)) ) )2كةاؿ ك ةواف )) :ك ال ،تعال في ةمٌض فاماـ ةتػ يعػ موار ػض
العوػػل  ،كيعػػي الموار ػػض مػػ ،مػػف يعػػي الععػػؿ))

))3

كةػ ػػاؿ ا ػ ػػف

))كالجممػػض اعت ارإػػوض مسػػكةض

لتعووػػرهـ الجاػػؿ كتو ػػو ةػػالاـ  ،كالتعجػػب مػػف كمػػاؿ غ ػػاكتاـ ؛ ذ لػػك فوا ػكا

ػوئا لعمم ػكا ممػػا وكعظػػكف ػػل ٌف ا﵀ هػػك الوػػا ض ال اسػػط  ،ك ٌف اليعمػػض ميػػل
ػن
تعال طروؽ التعإؿ كا ةساف  ،كال موض طروؽ العوك ض عمػ ذيػكب الع ػاد))

))4

ػوغلي﴾{ راهوـ :
ككػذلؾ الةػػاؿ فػػي ةكلػػل تعػػال
ػاد يو ًسػ ي
﴿وتى ىج كريعػػلي ىكىج ىو ىكػ ي
ى
ُٕ})ٓ) كةػػاؿ الط ػػرم )) :كهػػك وسػػوغل مػػف ػػدة العطػػش  ،كالعػػرب تجعػػؿ )ج
ً
ً
يف ا﵀ جػ ٌؿ
ععػؿ ٌ ،مػا مػا ةػد فيعػؿ فميػل هػذا ؛ ٌ
وكاد) فوما ةد فيعؿ  ،كفوما لـ يو ى
﴿كىج
ذياؤه جعؿ لاـ ذلؾ ارناَََك يةك ما ةميػا مػف ٌف معيػ ةكلػل تعػال  :ى
وغلي﴾ كهك وسوغل جاّ الخ ر عف رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول كسمـ ذكر
اد يو ًس ي
ىو ىك ي
الركاوػػض ػػذلؾَََعػػف ػػي مامػػض عػػف الي ػػي صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ فػػي ةكلػػل
و
ً
ػوغلي﴾ فػإذا ػر ل
تعال
ػاد يو ًس ي
ص ًػد وود ﴿ُٔ﴾ ىوتى ىج كريعػلي ىكىج ىو ىك ي
﴿كيو ٍسػوى ٰ مػف كمػاّ ى
ى
ك
ً
ومػا
﴿ك يسػويكا ىم ن
ػاّ ىةم ن
ةطع معاّه ةت وخػرج مػف د ػره  ،ووػكؿ ا﵀ عػز كجػؿ  :ى
ك
﴿كًاف وس ػػتى ًغوذيكا و ىغ ػػاذيكا ًم ػ و
ػاّ
ي
اّ يه ٍـ﴾{مةم ػػد  }ُٓ :كوو ػػكؿ تع ػػال  :ى ع ى ٍ
ػع ٍىم ىع ى
ى
فىوىط ػ ى
ت يم ٍرتىعىونػػا﴾{الكاؼ : )ٔ)))}ِٗ :
ػاّ ٍ
ىكاٍل يم ٍاػ ًػؿ ىو ٍ ػ ًػكم اٍل يك يجػػكهى ۚ ًػ ٍئ ىس ال ك ػ ىػر ي
اب ىك ىسػ ى
) )1الكسوط ِّٖ/

) )2زاد المسور ج ف الجكزمِّٖ/
) )3ال ةر المةوط ِّْٕ/
) )4مةاسف التاكوؿ  /تعسور الواسمي َِّّ/
) )5يكار التيزوؿ ُّٗٔ-ُٗٓ/
) )6جامع ال واف ُِّّّ/
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ػادكا
﴿ك ىم ػ ػػا ىك ػ ػ ي
فو ػ ػػد ))ةو ػ ػػؿ ٌي ػ ػػل وس ػ ػػوغل ع ػ ػػد ػ ػػدة عكا ط ػ ػػاّ  ،كوكل ػ ػػل تع ػ ػػال  :ى
))﴿كىج
ػكف﴾{ال ورة  }ُٕ :م  :وععمكيػػل عػػد طػػاّ)) )ُ) كةػػاؿ الكاةػػدم :
ىو ٍع ىعميػ ى
ى
مرة كاةػدة لم اررتػل
وغلي﴾ ةاؿ المعسركف :
اد يو ًس ي
ىو ىك ي
ٌ
وتةساه كو ر ل الجرع  ،ج ٌ
 ،كج وسػ ػػوغل ٌج عػ ػػد طػ ػػاّ ؛ لكراهتػ ػػل لػ ػػذلؾ ال ػ ػراب)) )ِ) كةػ ػػاؿ الورط ػ ػػي :

ساّ ،
سمسا ن
)) م  :و تمعلَََكساغ ال راب في الةمؽ وسكغ ن
سكغا ذا كاف ن
ك س ػ ػػاغل ا﵀ س ػ ػػاغض ك)وك ػ ػػاد) ص ػ ػػمض  ،م  :وس ػ ػػوغل ع ػ ػػد ط ػ ػػاّ  ،ة ػ ػػاؿ ا﵀
)ّ)

كف﴾{ال ورة  }ُٕ :م  :فعمكا عد طاّ))
﴿ك ىما ىك ي
ادكا ىو ٍع ىعمي ى
تعال  :ى
فود كهـ الط رم ككؿ مف ت عل فوما ةالكه كذه ػكا لوػل فػي هػذه ا وػض ؛

يي ػػل كو ػػؼ وصػ ػ ٌ ف يذ ػػت س ػػكغل كالس ػػكغ وعي ػػي جػ ػكاز ال ػػرب عمػ ػ الةم ػػؽ
ٌ
)ٓ)
)ْ)
سػػاكلض كة ػػكؿ يعػػس )) م  :سػػاؿ اجيةػػدار كالػػدخكؿ)) ك))سػػاؿ مدخمػػل

في الةمؽ)))ٔ) ةت ٌف ا﵀ س ةايل جعؿ السػكغ كصػعنا لم ػراب الػذم يعػـ ا﵀
﴿كًا كف لى يكػ ٍػـ ًفػػي ٍاي ٍىي ىعػ ًػاـ لى ًع ٍ ػ ىػرةن ۚ حي ٍسػ ًػوو يكـ لم كمػػا ًفػػي
ػػل عم ػ ع ػػاده ةػػاؿ تعػػال  :ى ع
ً
ً ً
و و ك
صػػا ىسػػائً نغا لم ك ػ ً
وف﴾{اليةؿ  }ٔٔ :كةػػاؿ
ػارً ى
يطيكيًػػل مػػف ىػ ٍػو ًف فىػ ٍػرث ىكىدـ ل ى نيػػا ىخال ن
﴿ك ىم ػ ػػا ىو ٍس ػ ػػتىًكم اٍل ى ٍة ػ ػ ىػر ً
ات ىس ػ ػػائً،ه ى ػ ػ ىا
تع ػ ػػال
ب فيػ ػ ىػر ه
ػريلي ىك ىه ػ ػػٰ ىذا ًمٍمػ ػ ػ ه
اف ىه ػ ػػٰ ىذا ىعػ ػ ػ ٍذ ه
ى
اج﴾{فاطر }ُُ :
يج ه
ى
ػوغلي﴾ كلػـ ووػؿ  :كج وكػاد وتجرعػل ك
ػاد يو ًس ي
﴿كىج ىو ىك ي
فا﵀ س ةايل ةاؿ  :ى
 ،كج وكػػاد و ػػر ل  ،فػػالمراد يعػػي سػػكغاـ لم ػراب  ،ج يعػػي ػ ار اـ  ،كتجػػرعاـ
ىخػ ىػرىج ىوػ ىػدهي لىػ ٍػـ
ٌوػػاه ةػػاؿ مواتػػؿ :
ػوغلي﴾ ال تػػض  ،كيظورهػػا  ً﴿ :ىذا ٍ
ػاد يو ًسػ ي
))﴿كىج ىو ىكػ ي
ى
) )1فت الودور لم ككايي ُِّّ/

) )2الكسوط في تعسور الورف المجود ِّٕ/
) )3الجامع يةكاـ الورف ِْٗٓ/
) )4ويظر  :مواووس المغض ج ف فارس ص ِِْ كالمعردات لمراغب ص ِٕٓ
) )5عمدة الةعاظ ِِّٔ/
) )6لساف العرب َِّٕ/
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))﴿كىج
اه ػػا﴾{اليكر  }َْ :وو ػػكؿ  :ج و اره ػػا ال ت ػػض)) )ُ) كة ػػاؿ الزج ػػاج :
ىو ىك ػ ٍػد ىو ىر ى
ى
)ِ)
ػاد
﴿كىج ىو ىك ي
اد يو ًس ي
ىو ىك ي
وغلي﴾ م  :ج وودر عم ا تّعل)) كةاؿ الزمخ رم  )) :ى
وغلي﴾ دخؿ )كاد) لمم الغض  ،وعيي  :كج ووارب ف وسوغل  ،فكوؼ ف تكػكف
يو ًس ي
اهػ ػػا﴾ م  :ل ػػـ ووػ ػػرب مػػػف رؤوتاػ ػػا  ،فكوػػػؼ
ا س ػػاغض  ،كوكلػ ػػل ﴿ :لىػ ػ ٍػـ ىو ىكػ ػ ٍػد ىو ىر ى
)ّ)
ػوغلي﴾ م  :لػـ ووػارب سػاغتل فكوػؼ
ػاد يو ًس ي
)﴿كىج ىو ىك ي
وراها)) كةاؿ الةم ػي  ) :ى
)ْ)
اها﴾))
ةصكلاا كوكلل تعال ﴿ :لى ٍـ ىو ىك ٍد ىو ىر ى
ككػػذلؾ ةكلػػل تعػػال  :ك
ػكف ةى ٍكنج﴾{الكاػػؼ  }ّٗ :ةػػاؿ
﴿ج ىو ىكػ ي
كف ىو ٍعوىايػ ى
ػاد ى
يياػـ ج وعرفػكف غوػر لغػتاـَََةػاؿ ا ػف ع ػاس :
الكاةدم )) :ج وعممكيل ؛ ٌ
)ٓ)

ج وعام ػػكف ك ػػّـ ة ػػد  ،كج وعا ػػـ الي ػػاس كّما ػػـ))
)) ك
ػكف ةى ٍكنج﴾{الكا ػػؼ )) }ّٗ :ة ػػاؿ المعس ػػركف  :عكاٌيم ػػا ك ػػايكا
﴿ج ىو ىك ػ ي
كف ىو ٍعوىاي ػ ى
ػاد ى
ييا ػ ػػـ ج وعرف ػ ػػكف غو ػ ػػر لغ ػ ػػتاـَََكةو ػ ػػؿ  :كمٌػ ػػـ ذا الوػ ػ ػريوف ع ػ ػػياـ
ك ػ ػػذلؾ ؛ ٌ
مترجمكف ترجمكا))

كة ػػاؿ ا ػػف الج ػػكزم :

)ٔ)

ك
ػكف ةىػ ػ ٍػكنج﴾
كالص ػ ػكاب يعػ ػػي فاماػ ػػـ ةػ ػػاؿ مواتػ ػػؿ :
))﴿ج ىو ىكػ ػ ي
كف ىو ٍعوىايػ ػ ى
ػاد ى
وعيػ ػػي  :لػ ػػـ وكػ ػػف ةػ ػػد وعػ ػػرؼ لغػ ػػتاـ)) )ٕ)كةػ ػػاؿ الزمخ ػ ػػرم  )) :ك
كف
﴿ج ىو ىكػ ػ ي
ػاد ى
ارة كيةكها كمػا وعاػـ

كف ةى ٍكنج﴾ ج وكادكف وعامكيل ٌج جاد كم وض مف
ىو ٍعوىاي ى
يف لغ ػػتاـ غرو ػػض
الػ ػ كـَََ م  :ج وعام ػػكف الس ػػامع كّما ػػـ كج و ويكي ػػل ؛ ٌ
) )1تعسور مواتؿ ُِٖٔ/
) )2معايي الورف عكاع ار ل ُِٖ/ّ :

) )3الك ػػاؼ ِ ِٓٓ/كويظ ػػر  :ال ةػػر المة ػػوط ٓ ِٓٗ/ك ي ػكار التيزو ػػؿ تعسػػور ال وإ ػػاكم
ُّٗٓ/كمدارؾ التيزوؿ تعسور اليسعي ص ٔٔٓ كفت الودور ُِّّ/

) )4الدر المصكف ُٕٖ/
) )5الكسوط ُّٔٔ/
) )6زاد المسور َُْٓ/

) )7تعسور مواتؿ ََِّ/
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مجاكلػض)) )ُ) كالزمخ ػرم وكلػل المػػذككر وعيػي ٌيػل يعػ فاماػـ ال تػض ػػالوكؿ ،
ػتـ
عكاٌيمػػا ةصػػؿ التعػػاهـ ا ػػارة  ،كمػػف ال ػػدواي ٌف التعػػاهـ اػػذه الكسػػومض ج وػ ٌ
ٌج م وض  ،كةاؿ الكاةدم  )) :ك
يياػـ
﴿ج ىو ىك ي
ػكف ةى ٍػكنج﴾ ج وعممكيػل ؛ ٌ
كف ىو ٍعوىاي ى
ػاد ى
ج وعرفػكف غوػػر لغػػتاـَََفػاؿ ا ػػف ع ػػاس  :ج وعامػكف كػػّـ ةػػد  ،كج وعاػػـ
اليػػاس كّماػػـ)) )ِ) كةػػاؿ ا ػػف عطوػػض  :ك
ػكف ةىػ ٍػكنج﴾ ع ػػارة عػػف
﴿ج ىو ىكػ ي
كف ىو ٍعوىايػ ى
ػاد ى
)ّ)
عػػد لسػػاياـ عػػف لسػػيض اليػػاس  ،لكػػياـ فوا ػكا ك فام ػكا الترجمػػض كيةكهػػا))
كةاؿ ك ةواف اييدلسي )) :كيع موار ض فوااـ ةػكنج  ،كتإػمف يعػي فوااػـ ،
كايػػل فاػػـ مػػف يعػػي
كةػػاؿ الزمخ ػػرم  :ج وكػػادكف وعامكيػػل ٌج جاػػد كم ػػوض ٌ ،
وكػػاد ٌيػػل ووػػع مػػياـ العاػػـ عػػد عسػػر  ،كهػػك ةػػكؿ ل عإػػاـ ٌف يعواػػا ذ ػػات ،

عكاذ اتاػػا يعػػي كلػػوس المختػػار)) )ْ) ٌج ٌف الزمخ ػػرم ٌكػػد يعػػي فاماػػـ ػػالوكؿ
يف لغػػتاـ
وكلػػل المػػذككر  )) :م  :ج وعامػػكف السػػامع كّماػػـ كج و ويكيػػل ؛ ٌ

كّمػػاَََفػػّ هػػـ
غرو ػض مجاكلػػض)) كةػػاؿ الورط ػػي )) :م  :ج وعواػػكف غوػػرهـ ن
وعواكف مف غورهـ كج وعواكف غورهـ)) )ٓ)كةاؿ ال ككايي  )) :م  :ج وعامكف
)ٔ)

يياـ ج وعرفكف غور لغض يعساـ))
وعامكف كّـ غورهـَََ ٌ
كةػػاؿ الكعػػكم ))) :كػػاد) هػػك مػػف فعػػاؿ الموار ػػض  ،كإػػع لػػديك الخ ػػر

ةصكنج  ،كالععؿ الموركف ل موود  ،كاليعي الداخؿ عموػل ةػد وعت ػر سػا ونا عمػ
الوود  ،فوعود معيػ ا ذ ػات ػالتكموؼ  ،كةػد وعت ػر مسػ كةنا ػل فوعوػد ال عػد عػف
ا ذ ػات كالكةػكع  ،كمػػا فػي ةكلػػل تعػال  :ك
ػكف ةى ٍكنج﴾{الكاػػؼ :
﴿ج ىو ىكػ ي
كف ىو ٍعوىاي ى
ػاد ى
) )1الك اؼ ُِٕٕ/
) )2الكسوط ُّٔٔ/

) )3المةرر الكجوز ُّْٓ/
) )4ال ةر المةوط ََِِِّٔ-
) )5الجامع يةكاـ الورف ُُْٓ/
) )6فت الودور ّّٖٓ/
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ّٗ}َََفمعي ػ  :كػػاد وععػػؿ  ،ةػػارب الععػػؿ كلػػـ وععػػؿ  ،مػػا كػػاد وععػػؿ  ،مػػا

فإّ عف ف وععؿ))
ةارب الععؿ
ن

))1

ؽ ى ٍعػ و
ىخػ ىػرىج ىوػ ىػدهي لىػ ٍػـ
ػض ً ىذا ٍ
ككػػذلؾ ةكلػػل تعػػال ﴿ :ظيمي ىمػ ه
إػػاىا فىػ ٍػك ى
ػات ى ٍع ي
ععػؿ ،
ىو ىك ٍد ىو ىر ى
اها﴾{اليكر  }َْ :ةاؿ الع ٌػراّ )) :ك ٌمػا مػا دخمػت فوػل )كػاد) كلػـ يو ى
ػدت  ،كةػكؿ ا﵀ عػز كجػؿ فػي اليػػكر  ً﴿ :ىذا
فوكلػؾ فػي الكػّـ  :مػا توتػل كج كػ ي

اها﴾{اليكر  }َْ :فاذا عيديا كا﵀ عمـ ٌيػل ج و ارهػا  ،كةػد
ٍ
ىخ ىرىج ىو ىدهي لى ٍـ ىو ىك ٍد ىو ىر ى
يياػػا ج تيػػرل فومػػا هػػك دكف هػػذه الظممػػت  ،ككوػػؼ
ةػػاؿ ذلػػؾ عػػض العواػػاّ ؛ ٌ
ظممات ةد ك ً
صعت ا ٌد الكصؼ)) )ِ) كةاؿ ايخعش )) :كةكلل تعػال  ً﴿ :ىذا
ي
ً
اهػا﴾ يةمػؿ عمػ المعيػ  ،كذلػؾ ٌيػل ج و ارهػا  ،كذلػؾ ٌيػؾ
ٍ
ىخ ىرىج ىو ىدهي لى ٍـ ىو ىك ٍػد ىو ىر ى
فمت  :كاد وععؿ ٌ ،يما تعيي  :ةارب الععؿ كلـ وععؿ  ،فإذا ةمػت  :لػـ وكػد
ذا ى
)ّ)

وععؿ كاف المعي ٌيل لـ ووارب الععؿ كلـ وععؿ))
اها﴾ معياه لـ ورهػا كلػـ وكػد
كةاؿ الزجاج  ً﴿)) :ىذا ٍ
ىخ ىرىج ىو ىدهي لى ٍـ ىو ىك ٍد ىو ىر ى

 ،كةاؿ عإاـ وراها مف يعد ف كاف ج وراها مف دة الظممض  ،كالوكؿ ايكؿ
))4
الكؼ))
يف في دكف هذه الظممات ج يورل
ٌ
ل اذا المعي ؛ ٌ
الركمض الككفػض فكةػؼ
كةاؿ الجرجايي )) :كركم عف عي سض ٌيل ةدـ ذك ح
وي د الياس الكياسض ةصودتل الةائوض التي مياا :
الاـ
هي ال رّ كايسواـ ك ٌ
مة
ككاف الاكل اليام يو ى

الم ى كريح
كالمي
كمكت الاكل في الومب ي
فو كمةي كة ً
حؾ عيدم وستج حد كور

غور اليام المةٌوف لـ ىو ىك ٍد
ذا ٌ

) )1الكموات ص ُّٔ
) )2معايي الورف ِٕ/
) )3معايي الورف ص ُُٓٗٗٔ-
) )4معايي الورف عكاع ار ل ّْٖ/
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موض و رح
ةب ٌ
رسوس الاكل مف ٌ

فممػػا ايتاػ لػ هػػذا ال وػػت يػػاداه ا ػػف ي ػ ٍ يرمض  :وػػا غػػوّف راه ةػػد ػػرح ،
ةػػاؿ ٌ :
وتاخر اا كوتع ٌكر ذـ ةاؿ :
ةاؿ  :ف يؽ ياةتل كجعؿ ٌ
موض و رح
ةب ٌ
غور اليام المةٌوف لـ جد رسوس الاكل مف ٌ
ذا ٌ
ذت ػػي ةػػاؿ  :خطػػا ا ػػف ػ رمض ةػػوف يكػػر
فت ةػ ٌػد ي
فممػػا ايصػر ي
ةػػاؿ ٌ :
غوػر ػعره لوػكؿ ا ػف ػ رمض ،
عم ذم ح
الركمض مػا يكػر ك خطػا ذك الرمػض ةػوف ٌ

ىخ ىػرىج ىوػ ىػدهي لى ٍػـ
ٌيمػا هػػذا كوػكؿ ا﵀ تعػػال  ً﴿ :ىذا ٍ
هك  :لـ ورها كلـ وكدَََتكهـ ا ف رمض ٌيل

اهػا﴾{اليكر  }َْ :عكاٌيمػػا
ىو ىكػ ٍػد ىو ىر ى
ذا ةاؿ  :لـ ىو ىك ٍد رسػوس الاػكل

موػػض و ػػرح  ،فوػػد زعػػـ ٌف الاػػكل ةػػد ػػرح  ،ككةػػع لػػذم الرمػػض مذػػؿ هػػذا
ػب ٌ
مػػف ةػ ٌ
ػإف الػذم ووتإػول المعػظ ذا ةوػؿ  :لػـ وكػد
الظف  ،كلوس ايمر كالذم ٌ
ظياه  ،ف ٌ
ٌ

وععػػؿ  ،كمػػا كػػاد وععػػؿ  ،ف وكػػكف الم ػراد ٌف الععػػؿ ل ػـ وكػػف مػػف صػػمل  ،كج
ظف ٌيػل وكػكف  ،ككوػؼ ال ػؾ فػي ذلػؾ  ،كةػد عمميػا ٌف
ةارب ف وككف  ،كج ٌ
)كاد) مكإكع يف ود ٌؿ عمػ ػدة ةػرب الععػؿ مػف الكةػكع  ،كعمػ يػل ػارؼ
ييػل وػؤدم
الكجكد  ،عكاذا كاف كذلؾ كاف
ن
مةاج ف وكجب يعوػل كجػكد الععػؿ ؛ ٌ
ل ف وكجب يعي موار ض الععؿ الكجكد كجكده ك ف وككف ةكلؾ  :ما ةػارب ف
ذف فػػي وػػت ذم

ػت ػػل ك ٌيػػل ةػػد فعػػؿَََفػػالمعي
وععػػؿ  ،موتإػ نػوا عم ػ ال ػ ٌ
الرمػػض عمػ ٌف الاػػكل مػػف رسػػكخل فػػي الومػػب كذ كتػػل فوػػل كغم تػػل عمػ ط اعػػل
ةو ػػث ج يوت ػػك كهـ عمو ػػل ال ػ ػراح  ،ك ٌف ذل ػػؾ ج وو ػػارب ف وك ػػكف فإ ػ نػّ ع ػػف ف
)ُ)
وككف))
اهػػا﴾ م الغػػض فػػي لػػـ ورهػػا  ،م  :لػػـ
كةػػاؿ الزمخ ػػرم ﴿)) :لىػ ٍػـ ىو ىكػ ٍػد ىو ىر ى
فإّ عف ف وراها  ،كمذمل ةكؿ م الرمض :
وورب ف وراها
ن
رسوس الاكل مف ية ل
ب ىمكوضى ىو ٍ ىريح
الم ًةٌوف لـ ىو ىك ٍد
ي
ذا غوكر اليا ي
ٍم ي
)ِ)
م  :لـ وورب مف ال راح فما الل و رح))

) )1دجئؿ ا عجاز ص ِِْٕٕٔ-
) )2الك اؼ ِّّٖ-ِّٕ/
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ػاد
ػوف ىكىج ىو ىكػ ي
ككػػذلؾ ةكلػػل تعػال ٍ ﴿ :ىـ ىىيػػا ىخ ٍوػهػر لمػ ٍػف ىه ػٰ ىذا الكػ ًػذم يهػ ىػك ىم ًاػ ه
ػوف﴾ ػػار
﴿كىج ىو ىكػ ي
ػاد يو ًػ ي
يو ً ي
وف﴾{الزخػػرؼ  }ِٓ :ةػػاؿ ا ػػف الجػػكزم )) :ةكلػػل  :ى
عوػره ػػيّ ةػػد
لػ عوػػدة لسػػايل التػػي كايػػت ػػل  ،ذػ ٌػـ ذه اػػا ا﵀ عيػػل ٌ ،
فكايػػل ٌ

ػت يسػ ػ ٍػؤلى ىؾ ىوػ ػػا
كػ ػػاف كزاؿ  ،كوػ ػػد ٌؿ عم ػ ػ زكالػ ػػل ةكلػ ػػل تعػ ػػال ﴿ :ةىػ ػ ى
ػاؿ ةىػ ػ ٍػد يكتًوػ ػ ى
اةمي ٍؿ يع ٍو ىدةن لمػف ل ىسػايًي﴾{طل }ِٕ :
﴿ك ٍ
يم ى
كس ٰ ﴾{طل  }ّٔ :ككاف في سؤالل  :ى
))1
كةاؿ عض العمماّ  :كج وكاد يو وف الةجض كج واتي واف يوعاىـ))
وف﴾ جعؿ ايتعػاّ ا ايػض ٌايػل ج و ػوف
﴿كىج ىو ىك ي
اد يو ً ي
كةاؿ ك ةواف  )) :ى
ييػ ػػل ج ةػ ػػدرة لػ ػػل عمػ ػ وإػ ػػاح المعي ػ ػ يجػ ػػؿ
ةجت ػػل الدالػ ػػض عم ػ ػ ص ػػدةل ؛ ٌ

ػوف﴾ كػ ػػذب ةػ ػػت  ،ج تػ ػػرل ل ػ ػ
﴿كىج ىو ىكػ ػ ي
ػاد يو ًػ ػ ي
كّمػ ػػلَََكةػ ػػكؿ فرعػ ػػكف  :ى
كرده عمول عكاةةامل الةجض ؟ كايي واّ  ،عمػواـ الصػّة كالسػّـ ،
مياظرتل لل ٌ

كماـ مغاّ))

))2

))فإيمػػا وعيػػي فرعػػكف لعيػػل ا﵀ ػػذلؾ ٌيػػل خوػػر مػػف
كةػػاؿ ا ػػف كذوػػر ٌ :
مكس ػ عموػػل الصػػّة كالسػػّـ  ،كةػػد كػػذب فػػي ةكلػػل هػػذا كػػذنا ٌونيػػا كاإػ نػةا ،
فعموػػل لعػػائف ا﵀ المتتا عػػض ل ػ وػػكـ الووامػػض  ،كوعيػػي وكلػػل )ماػػوف) كمػػا ةػػاؿ

وف﴾ وعيي ج وكاد وعصػ عػف كّمػل فاػك عوػي
﴿كىج ىو ىك ي
اد يو ً ي
سعواف ةوورَََ ى
ك
ػوف﴾ج وك ػػاد وعا ػػـَََكه ػػذا ال ػػذم ةال ػػل
﴿كىج ىو ىك ػ ي
ػاد يو ً ػ ي
ةص ػػر  ،ة ػػاؿ السػ ػدم  :ى

فرعػػكف لعيػػل ا﵀ كػػذب كاخػػتّؽ  ،عكاٌيمػػا ةممػػل عم ػ هػػذا الكعػػر كالعيػػاد  ،كهػػك
ػوف﴾ كػذب ػؿ
﴿م ًا ه
ويظر ل مكس عمول السّـ عوف كافرة ػووضَََكةكلػل ى

كدويػا  ،كمكسػ هػك ال ػروؼ الػرئوس الصػادؽ
هك الماػوف الةووػر خموػض كخمونػا ن
وإػػاَََكفرعػػكف عكاف كػػاف
﴿كىج ىو ىكػ ي
ػوف﴾ افت ػراّ ن
ػاد يو ًػ ي
ال ػػار ال ار ػػد  ،كةكلػػل  :ى

) )1زاد المسور َُْٕ/

) )2ال ةر المةوط ّّٖ/
1698

وعاـ كلل عوؿ فاك ودرم هذا  ،عكاٌيما راد التركوج عم رعوتل ٌياـ كػايكا جامػض
))1
غ واّ))
ا ع اليعكت فوما وتعمؽ واف

لما راد ف ويعت مكس
فعرعكف ذف ٌ
يياػا مػ ،ك ٌػد
﴿كىج ىو ىك ي
ػوف﴾ ٌ
لسايل اسػتعمؿ مغاػا ك ػدها ن
ػاد يو ً ي
يعوػا ؛ فوػاؿ  :ى
يعوا مف ةكلل  :كج و وف .
ن
دقػػكؿ النفػػي عمػػى قبػػر (كػػاد)  :ةػػاؿ الط ػػرم )) :عػػف ا ػػف ع ػػاس

))2

ػكف﴾{ال ورة  }ُٕ :ووػ ػػكؿ  :كػ ػػادكا ج وععمػ ػػكف))
كها ىك ىمػ ػػا ىكػ ػ ي
﴿فى ػ ػ ىذ ى ية ى
ػادكا ىو ٍع ىعميػ ػ ى
كةاؿ ايصعاايي )) :كك ً
إع )كاد) لموار ض الععػؿ  ،ووػاؿ  :كػاد وععػؿ  ،ذا لػـ
ي
ػاخر
ػدما عموػػل ك متػ نا
وكػػف ةػػد فعػػؿَََكج فػػرؽ ػػوف ف وكػػكف ةػػرؼ اليعػػي متوػ ن
كف﴾{اليسػاّ :
كف﴾{ال ورة  }ُٕ :ى
﴿ج ىو ىك ي
﴿ك ىما ىك ي
كف ىو ٍعوىاي ى
اد ى
ادكا ىو ٍع ىعمي ى
عيل يةك  :ى
))3
ػدما عمو ػػل ك
ٖٕ})) كة ػػد ة ػػاؿ )) :كج ف ػػرؽ ػػوف ف وك ػػكف ة ػػرؼ اليع ػػي متو ػ ن

متاخر عيل)) كتوػدـ ةػكؿ ا ػف وعػوش ))فػإذا دخػؿ اليعػي عمػ )كػاد) ة ماػا كػاف
نا
ػت  :ذا خ ػػرج و ػػده وك ػػاد ج
ك ع ػػدها  ،ل ػػـ وك ػػف ٌج ليع ػػي الخ ػػر ٌ ،
كاي ػػؾ ةم ػ ى
و اره ػػا))

))4

كمذ ػػؿ ه ػػذا ة ػػاؿ الكع ػػكم )) :كج ف ػػرؽ ػػوف ف وك ػػكف ة ػػرؼ اليع ػػي

ػكف﴾{ال ورة  }ُٕ :معيػاه :
متودما عمول ك ٌ
﴿ك ىما ىك ي
ادكا ىو ٍع ىعمي ى
ن
متاخ ار عيل يةك  :ى
))5
كادكا ج وععمػكف)) كجػاّ فػي مكسػكعض عمػكـ المغػض العر وػض  )) :جػاز مجمػع

ػتـ  ،كيةػكه  ،كجػاّ فػي
المغض العر وض في الواهرة ةػكؿ الكتٌػاب  :كػاد ايمػر ج و ٌ
ةػ ارره  :و ػػوع هػػذا ايسػػمكب فػػي لغػػض المعاصػروف  ،كةػػد يوظػ حػف ٌيػػل مخػػالؼ لمػػا

) )1تعسور الورف العظوـ ُٕٕٕ-ُٕٔ/
) )2جامع ال واف َُْٗ-َْٖ/
) )3المعردات ص ِْٔ
) )4رح المعصؿ ج ف وعوش ّْٖٓ-ّّٖ/
) )5الكموات ص ُّٔ
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تعرف ػػل العر و ػػض م ػػف ٌف داة اليع ػػي تتو ػػدـ كج تت ػػاخر عيا ػػا  ،كت ػػرل المجي ػػض ٌي ػػل
صةو مو كؿ لما واتي :
كنج  :لجممض مف ةكاؿ العمماّ مياـ )كهـ الذوف تودـ ذكرهـ)

ذايوا  :لكركده في ةدل ركاوتوف ل وت زهور )مف الطكوؿ)
ن
صػ ػػةا الومػ ػػب عػ ػػف سػ ػػمم كةػ ػػد كػ ػػاد ج وسػ ػػمك ك ةعػ ػػر مػ ػػف سػ ػػمم التعػ ػػايوؽ

كالذوؿ))

))1

ما ةالل اليةاة في هذه الوإوض  ،كما جازه مجمع المغض العر وض مردكد

كغور مو كؿ يمروف :

ايكؿ  :كوؼ وص ةكؿ هؿ المغض كاليةك ا ٌيل ج فرؽ ػوف ف وكػكف
متاخر عياا  ،ك ٌف المعي كاةد فػي كموامػا
نا
متودما عم )كاد) اك
ةرؼ اليعي
ن
ييل ذا تودماا يعي فاذا وعي ٌف اليعي داخػؿ عمػ )كػاد)  ،فتػدخؿ )كػاد)
؟! ٌ
ػاخر عياػػا وكػػكف اليعػػي داخػ نػّ عم ػ
ةويئػػذ فػػي ةكػػاـ )كػػاد) الميعوػػض  ،عكاذا تػ ٌ

الععؿ  ،كلوس عم )كاد) فتككف )كاد) مذ تض  ،فتدخؿ ةويئذ في ةكاـ )كػاد)

المذ تض .
 ،ةت

الذايي  :جمع هؿ المغض كالتعسور عم ٌف )كاد) تعوػد معيػ الموار ػض
ب
ب) فوكليا ن
مذّ  :كاد زود ويج  ،معيػاه  :ةى يػر ى
ٌياـ وودركياا معظ )ةىير ى

زوػػد ف وػػيج  ،م ٌ :ف اليجػػاح لػػـ وةصػػؿ  ،كلكػػف ةصػػؿ اجةت ػراب ميػػل ،
فػػإذا دخميػػا اليعػػي عم ػ )كػػاد) كةميػػا  :مػػا كػػاد زوػػد وػػيج  ،كػػاف الم ػراد ٌييػػا لػػـ
يعوا مف ايكؿ
ييؼ يجاةل فةسب  ،ؿ يعويا ةت اجةتراب ميل ؛ فوككف ٌد ن
 ،كهاتاف هما الةالتاف الكاردتاف فػي الوػرف الكػروـ  ،كهيػاؾ ةالػض ذالذػض لػـ تػرد

في كتاب ا﵀  ،هي عدـ دخاؿ اليعي عم )كاد) ؿ عم الععػؿ الػذم دخمػت
عمو ػػل )ك ػػاد) كوكلي ػػا  :ك ػػاد زو ػػد ج و ػػيج  ،م  :ة ػػرب زو ػػد م ػػف ع ػػدـ اليج ػػاح

) )1مكسكعض عمكـ المغض العر وض ُّْٕ/
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لكيل كاف ةرونا مف عدمػل  ،م ٌ :يػل يجػاح ةروػب
معي ٌف اليجاح ةصؿ ٌ ،
مف الرسكب
ػذّ ٌ :يػ ػػل ذا عمميػ ػػا ٌف الةػ ػػد ايدي ػ ػ ليجػ ػػاح الطالػ ػػب
كمػ ػػف ذلػ ػػؾ مػ ػ ن
ةصكلل عم َٓ المئػض  ،فػإذا تسػمٌـ ذّذػض طػّب يتػائج امتةايػاتاـ  ،فكايػت

درجض ايكؿ َِ المئض  ،كالذايي ْٖ المئض  ،كالذالث ُٓ المئػض  ،فػإذا رديػا
التع وػػر عػػف هػػذه الةػػاجت الػػذّث كػ ًػّ التركوػػب الػػذم وطػػا ؽ ةالػػض درجتػػل ،
لوميا عف ايكؿ  :مػا كػاد الطالػب وػيج  ،كعػف الذػايي  :كػاد الطالػب وػيج ،

كعف الذالث  :كاد الطالب ج ويج .

ككػذلؾ ةػػكؿ زهوػر  :صػػةا الومػب عػػف سػمم كةػػد كػاد ج وسػػمك  ،فاػػك

كوكلػؾ  :ػعي زوػػد مػف مرإػػل ككػاد ج و ػػع  ،كالمعيػ كالتوػػدور  :ػعي زوػػد

مف عد ف كاف ةرونا مف عدـ ال عاّ  ،عكاذا ةميا  :عي زوػد كمػا كػاد و ػع ،
عودا عف ال عاّ
وككف المعي كالتودور  :عي مف عد ف كاف ن
ػاص اػػا ،
فتجػػد ٌف لكػػؿ ةالػػض مػػف هػػذه الةػػاجت الػػذّث معياهػػا الخػ ٌ
فمكػػؿ تركوػػب مياػػا دجلتػػل التػػي تختمػػؼ عػػف دجلػػض ا خػػر  ،فػػإذا دركيػػا هػػذه

فإيػػل ج وكػػكف لمػػا ةػ ٌػره ك جػػازه مجمػػع المغػػض العر وػػض مػػف معيػ  ،فػػيةف
الةوووػػض ٌ
ذا رديا عدـ اجةتراب مف تمػاـ ايمػر فإ نػّ عػف تمامػل  ،كجػب ف يوػكؿ :
ػتـ  ،عكاذا رديػػا يعػػي ا تمػػاـ مػػع تاكوػػد اجةتػراب مػػف تمامػػل ،
كمػػا كػػاد ايمػػر وػ ٌ
ػتـ  ،عكاذا رديػػا كةػػكع ا تمػػاـ مػػع تاكوػػد اجةتػراب
كجػػب ف يوػػكؿ  :كػػاد ايمػػر وػ ٌ
وتـ .
مف عدـ كةكعل  ،كجب ف يوكؿ  :كاد ايمر ج ٌ
القكؿ الفصؿ في كػؿ مػا تقػدـ ذكػرن  :ت ٌػوف ممػا توػدـ ذكػره ٌف اليةػاة
كالمغػػكووف كالمعس ػروف ةػػد جمع ػكا عم ػ ٌف )كػػاد) المذ تػػض ذا دخمػػت عم ػ فعػػؿ

مذ ت فادت يعي الععؿ عػدها  ،م  :فػادت يعػي خ رهػا  ،كمػف ال ػدواي ٌياػا
ذا دخمت عم فعؿ ميعي فػادت الإػد مػف ذلػؾ  ،م ٌ :يػل ذا جمعػكا عمػ
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ػإف  :كػػادكا ج وععمػػكف  ،وعوػػد كةػػكع
ٌف  :كػػادكا وععمػػكف  ،وعوػػد عػػدـ فعماػػـ  ،فػ ٌ
فعماـ .
كلتكإ ػػو ه ػػذه الوإ ػػوض ك هموتا ػػا يع ػػكد كيو ػػكؿ ٌ :ي ػػل ذا جم ػػع ه ػػؿ
فإيػل
المغض كاليةك كالتعسػور عمػ ٌف  :كػاد زوػد وػيج  ،وعوػد عػدـ يجػاح زوػد ٌ ،

استيادا ل هذا ا جمػاع وكػكف  :كػاد زوػد ج وػيج  ،وعوػد يجاةػل  ،كةػد جػاز
ن
فػػي الكاةػػع فػػي ػػاب )كػػاد) المذ تػػض كالميعوػػض ف يذ ػػت فػػي خػػر ايمػػر مػػا كػػاف

مذ تنا ك ميعوًا في كلل  ،فجاز ف يوكؿ  :يج زود ككاد ج ويج  ،كيج زود
ػادكا م
كها ىك ىمػ ػ ػ ػػا ىكػ ػ ػ ػ ي
كمػ ػ ػ ػػا كػ ػ ػ ػػاد وػ ػ ػ ػػيج  ،ككمػ ػ ػ ػػا ةػ ػ ػ ػػاؿ ا﵀ تعػ ػ ػ ػػال ﴿ :فى ػ ػ ػ ػ ىذ ى ية ى

ميتعوػا فػي
كف﴾{ال ورة  }ُٕ :ككذلؾ جاز ف ييعي في خر ايمر ما كاف ن
ىو ٍع ىعمي ى
لكيػل ج وجػكز ف ييعػي
كلل  ،فجاز ف يوكؿ  :لـ ويج زود كمػا كػاد وػيج ؛ ٌ

ييػػل خػػّؼ الميطػػؽ كالكاةػػع ؛ فوػػد
فػػي خػػر ايمػػر مػػا كػػاف مذ تنػػا فػػي كلػػل ؛ ٌ
ةسػػف كاسػػتواـ ف ووػػاؿ  :مػػا فعػػؿ كمػػا كػػاد وععػػؿ  ،مػػا يج ػ كمػػا كػػاد وػػيج ؛
يف  :مػػا كػػاد وععػػؿ  ،وعوػػد اليعػػي  ،كج ةسػػف ذلػػؾ كج فػػاد لػػك كػػاف  :مػػا كػػاد
ٌ
اةع ػػا
وعع ػػؿ  ،وعو ػػد ا ذ ػػات ٌ ،
يي ػػل ج ػػاز ف ييع ػػي م ػػا ذ ػػت يعو ػػل  ،كم ػػا ج ػػاز ك ن

كميطونا ف ييعي ما ةد ذ ت ؛ لذلؾ جاز ف وواؿ في الكّـ  :ما ذ ةكها كما
لكيػػل مػػا جػػاز ف ووػػاؿ  :مػػا ذ ةكهػػا ككػػادكا ج وععمػػكف ؛ كمػػا
كػػادكا وععمػػكف ٌ ،
ػكف﴾{ال ورة  }ُٕ :وعوػد اليعػي  ،ككػادكا ج
يف  ﴿ :ىك ىمػا ىك ي
كاف ذلػؾ ٌج ٌ
ػادكا ىو ٍع ىعمي ى
وععم ػػكف  :وعو ػػد ا ذ ػػات  ،فكو ػػؼ تس ػ ٌػي يه ػػؿ الية ػػك كالمغ ػػض  ،كمجم ػػع المغ ػػض
تسي لاـ ف وساككا وف اليعي
العر وض ف وساككا وياما كهما إداف ؟! كوؼ ٌ
كا ذ ات ؟!
المصادر كالمراجع :

-ا توػػاف فػػي عمػػكـ الوػػرف  ،لجػػّؿ الػػدوف ع ػػد الػػرةمف ػػف ػػي كػػر السػػوكطي

)ت  )ُُٗ :تةووؽ مةمد سالـ  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ََُِـ
 يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ  ،المعركؼ تعسور ال وإاكم  ،لياصػر الػدوف ػيالخوػػر  ،ع ػػد ا﵀ ػػف عمػػر ػػف مةمػػد ال ػػورازم ال ػػافعي ال وإػػاكم )ت ُٔٗ :ه ػػ) عػػداد
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كتودوـ مةمد ع د الرةمف المرع ي  ،الط عض ايكلػ  ،دار ةوػاّ التػراث العر ػي  ،وػركت
 ،ل ياف )د-ت) .
-ا وإاح في رح المعصؿ لمزمخ رم  ،تالوؼ ي عمرك عذماف ف عمر ػف

ػي كػػر جمػػاؿ الػدوف ػػف الةاجػػب المػالكي المتػػكف سػػيض ْٔٔق ،تةووػؽ مةمػػد عذمػػاف ،
الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف َُُِـ
ال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي) ،ت ْٕٓ :هػ) ةوؽ يصػكلل الػدكتكر ع ػدالرزاؽ الماودم  ،الط عض ايكل  ،دار ةواّ التراث العر ي ،وركتُِّْ،هػ ََِِـ.

 -ال رهاف في عمكـ الورف لمزرك ي )تْٕٗهػ) ػدر الػدوف ػف مةمػد ،تةووػؽ :

مةمد ي العإؿ  ،الط عض الذالذض ،وركت .
-ت ػػاج الع ػػركس م ػػف جػ ػكاهر الو ػػامكس لمس ػػود مةم ػػد مرتإػ ػ

ك
الز و ػػدم ) ت َُِٓ:هػ ػػ) اعتيػ ػ

ػػف مةم ػػد الةوي ػػي

ػػل ككإ ػػع ةكا ػػول ال ػػدكتكر ع ػػد الم ػػيعـ خمو ػػؿ ػ ػراهوـ

كايستاذ كروـ سػود مةمػد مةمػكد  ،الط عػض ايكلػ  ،دار الكتػب العمموػض  ،وػركت ُِْٕه ػ
ََِٕـ .
-تعسػػور الوػػرف العظػػوـ ج ػػف كذوػػر )تْٕٕهػػ) عمػػاد الػػدوف ػػي العػػداّ اسػػماعوؿ

الدمسػػوي  ،عمػػؽ عموػػل كخػ كػرج ةادوذػػل هػػايي الةػػاج  ،المكت ػػض التكفوووػػض  ،مصػػر  ،الوػػاهرة

)د-ت) .

-تعسػور مواتػؿ ػف سػموماف )ت َُٓ :هػػ) تةووػؽ ةمػد فروػد  ،الط عػض ايكلػ ،

دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْْهػ ََِّـ .
تاػػذوب المغػػض  ،ي ػػي ميصػػكر مةمػػد ػػف ةمػػد ايزهػػرم )ت َّٕ :هػػ) تةووػػؽد-رو ػ ػ ػ ػ ػػاض زكػ ػ ػ ػ ػ ػػي ةاس ػ ػ ػ ػ ػػـ  ،الط عػ ػ ػ ػ ػ ػػض ايكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ،دار المعرفػػ ػ ػ ػ ػػض  ،وػ ػ ػ ػ ػ ػػركت  ،ل يػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
ُِِْهػ ََُِـ .

 جامع ال واف عف تاكوؿ م الورف  ،لمةمد ػف جروػر الط ػرم )تَُّ :هػػ) ،إ ط كتعموؽ مةمكد اكر ،دار ةواّ التراث العر ي ،وركتُِْٔ ،هػ ََِٔـ.
 الجػامع يةكػػاـ الوػرف  ،ي ػػي ع ػد ا﵀ مةمػػد ػف ةمػػد ػف ػػي كػر الورط ػػي)ت ُٕٔ:هػػ) تةووػػؽ الػػدكتكر ةامػػد ةمػػد الطػػاهر  ،الط عػػض ايكلػ  ،دار العمػػـ الجدوػػد ،
الواهرة ُُّْق ََُِـ
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-ةا وض الص اف )ت َُِٔ :هػ)عم

رح اي مكيي )ت  :يةكََٗهػ) عم

لعوض ا ف مالؾ ،تةووؽ :مةمكد ف الجموؿ ،الط عض اييكل  ،الواهرةُِّْ ،هػ -
ََِِـ،

-الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكيػكف ،يةمػد ػف وكسػؼ المعػركؼ السػموف

الةم ػ ػػي )تٕٓٔ:هػ ػ ػػ) تةوو ػ ػػؽ ايس ػ ػػتاذ ال ػ ػػدكتكر ةم ػ ػػد مةم ػ ػػد الخػ ػ ػراط ،الط ع ػ ػػض الذايو ػ ػػض
ُِْْ،هػ ََِّـ.
دجئؿ ا عجاز لمجرجايي ةره كعمٌؽ عمول ك فار مةمكد مةمد ػاكر  ،اليا ػر

مكت ض الخايجي  ،الواهرة ََِْق

زاد المسور في عمـ التعسور ،ي ي العرج جماؿ الدوف ع د الرةمف ف عمي فمةمػػد الجػػكزم )تٕٓٗ:ه ػػ) كإػػع ةكا ػػول  ،ةمػػد ػػمس الػػدوف  ،الط عػػض الذايوػػض  ،دار
الكتب العمموض ،وركت ُِِْ ،هػ ََِِـ.

 -ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب  ،لرإػػي الػػدوف مةمػػد ػػف الةسػػف ايسػػت ار اذم )ت :

ٖٔٔهػ) ةدـ لل ككإع ةكا ول كفاارسل الدكتكر موؿ دوع وعوكب  ،الط عػض الذايوػض  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖهػ ََِٕـ .
 رح المعصؿ  ،لمكفػؽ الػدوف وعػوش ػف عمػي ػف وعػوش اليةػكم )تّْٔ:هػػ)كإع هكام ل كفاارسل الدكتكر موؿ دوع وعوكب  ،الط عض اييكل  ،دار الكتػب العمموػض ،
وركت ُِِْ ،هػ ََُِـ.

-الصةاح لإلماـ سماعوؿ ف ةماد الجكهرم )ت  :يةك ََْهػ ) اعتي

ل خموؿ

مامكف وةا  ،الط عض ايكل  ،دار المعرفض  ،ل ياف ُِْٖ ،هػ ََِٕـ
-عمدة الةعاظ في تعسور

رؼ ايلعاظ  ،لم وه ةمد ف وكسؼ ف ع ػد الػدائـ

 ،المعػػركؼ السػػموف الةم ػػي )ت ٕٓٔ:ه ػػ) تةووػػؽ ةمػػد اسػػؿ عوػػكف السػػكد  ،دار الكتػػب
العمموض  ،وركت )د-ت)
فت الودور الجامع وف فيي الركاوض كالدراوض مف عمػـ التعسػور ،لمةمػد ػف عمػيال ككايي )تَُِٓ :هػ) إ طل كصةةل ةمد ع د السػّـ دار الكتػب العمموػض  ،وػركت
 ،ل ياف )د-ت).

-الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوػكف ايةاكوػؿ فػي كجػكه التاكوػؿ  ،ي ػي

الواسـ جار ا﵀ مةمكد ف عمر ف مةمد الزمخ رم )تّٖٓ:هػ) رت ل كإ طل كصػةةل
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 ،مةمػػد ع ػػد السػػّـ ػػاهوف  ،الط عػػض الذالذػػض  ،دار الكتػػب العمموػػض ،وػػركتُِْْ ،هػ ػ-
ََِّـ .
ػكم )ت :
الكموػ ػػات  ،ي ػ ػػي ال وػ ػػاّ وػ ػػكب ػ ػػف مكسػػ ػ الةسػ ػػويي الوىروم ػ ػ لي الكعػ ػ لَُْٗه ػ ػ ػ ػ ػػ) تةووػ ػ ػ ػ ػػؽ د-عػ ػ ػ ػ ػػدياف دركوػ ػ ػ ػ ػػش  ،كمةمػ ػ ػ ػ ػػد المصػ ػ ػ ػ ػػرم  ،الط عػ ػ ػ ػ ػػض الذايوػ ػ ػ ػ ػػض
ُِّْهػ َُُِـ .
 الم ػػاب ف ػػي عم ػػكـ الكت ػػاب  ،ي ػػي جعع ػػر عم ػػر ػػف ع ػػادؿ الدم ػػوي الةي م ػػيالمتػػكف

عػػد سػػيض َٖٖه ػػ ،تةووػػؽ ال ػػوه عػػادؿ ةمػػد ع ػػد المكجػػكد ،كال ػػوه عمػػي مةمػػد

معكض ،الط عض اييكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُُْٗ ،هػ ُٖٗٗـ.

لس ػػاف الع ػػرب ،ي ػػي العإ ػػؿ جم ػػاؿ ال ػػدوف مةم ػػد ػػف مك ػػرـ ػػف ميظ ػػكر )ت:ُُٕهػ)  ،الط عض الذايوض  ،دار صادر  ،وركت ََِّ ،ـ.
-مةاسف التاكوؿ  ،لجماؿ الدم الواسمي )ت ُِّّ :ق ُُْٗـ تةووؽ مةمد

اسؿ عوكف السكد  ،الط عض الذايوض دار الكتب العمموض وركت ََِّـ ُِْْق

المةػػرر الػػكجوز فػي تعسػػور الكتػػاب العزوػػز ،لمواإػػي ػػي مةمػػد ع ػػد الةػػؽ ػػفغالػػب ػػف عطوػػض اييدلسػػي )تْٓٔ:هػػ) تةووػػؽ ع ػػد السػػّـ ع ػػد ال ػػافي مةمػػد  ،الط عػػض
ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُِِْ ،هػ ََُِـ.
-مػ ػػدارؾ التيزوػ ػػؿ كةوػ ػػائؽ التاكوػ ػػؿ  ،لع ػ ػػد ا﵀ ػ ػػف ةم ػ ػػد ػ ػػف مةمػ ػػكد اليس ػ ػػعي

)تَُٕهػ) اعتي

ل ع د المجود طعمض ةم ي  ،الط عػض الذايوػض  ،دار المعرفػض  ،وػركت ،

ل ياف ُِْٗقََِٖ-ـ.
معايي الوراف  ،ي ي زكروا زواد ػف ع ػد ا﵀ العػراّ )تَِٕ:هػػ) كإػع ةكا ػولكفاارسل ،راهوـ مس الدوف ،دار الكتب العمموض ،وركت ُِّْهػ ََِِـ.

 -معػايي الوػراف عكاع ار ػل  ،ي ػػي سػةاؽ الزجػاج ػراهوـ ػف السػرم )تُُّ:هػػ)

تةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع د م ي ،دار الةدوث ،الواهرة ُِْْهػ ََِْـ.

معػػايي اليةػػك لمػػدكتكر فاإػػؿ صػػال السػػامرائي ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار ةوػػاّالتراث العر ي  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖهػ ََِٕـ .
-المعردات في غروب الورف  ،ي ي الواسـ الةسوف ف مةمد المعػركؼ ال ارغػب

ايصػػعاايي )ت َِٓ :ه ػػ) إ ػ طل هوػػذـ الطعومػػي  ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار ةوػػاّ الت ػراث
العر ي  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖ ،هػ ََِٖـ .
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مواووس المغض  ،ي ي الةسوف ةمػد ػف فػارس ػف زكروػا )ت ّٗٓ :هػػ) تةووػؽيس مةمد ال امي  ،دار الةدوث  ،الواهرة ُِْٗهػ َََِٖـ
-مكس ػػكعض عم ػػكـ المغ ػػض العر و ػػض  ،ع ػػداد ايس ػػتاذ ال ػػدكتكر مو ػػؿ ػػدوع وعو ػػكب ،

الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض وركت  ،ل ياف ُِْٕقََِٔـ

 الكس ػػوط ف ػػي تعس ػػور الوػ ػراف المجو ػػد  ،ي ػػي الةس ػػف عم ػػي ػػف ةم ػػد الكاة ػػدماليوس ػػا كرم )تْٖٔ:هػ ػػ) تةوو ػػؽ ال ػػوه ع ػػادؿ ةم ػػد ع ػػد المكج ػػكد كال ػػوه عم ػػي مةم ػػد
معكض ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض ،وركتُُْٓ ،هػ ُْٗٗـ.
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نحكياتي القرآنية  :الكتاب التاسع

األضداد في القرآف الكريـ
ً
الر ٍةمػى ًف ال كػرًة ًوـ  ،كاٍل ىة ٍم يػد لمٌ ًػل ىر ل
الر ٍةمػ ًػف ال كػرًة ًوـ
وف  ،ك
ً ٍسًـ المٌ ًل ك
ب اٍل ىعػالىم ى
وف  ،كالصكّةي كالسكّـ ىعمىػ م ىة كم وػد رس ً
 ،ىمػمً ًؾ ىو ٍكًـ ال لد ً
ػكؿ ا﵀  ،كخػاتىًـ الكي وػوف ،
ىي
ي
ي
ًً
صػػةا ً ًل ٍج ىم ًعػػوف  ،مػػف اييصػ ً
ػار كالما ػاجروف  ،كالػػذوف ات عػػكهـ
ى
كعمى ػ لػػل ك ٍ
ً
و
وكـ ال لدوف
إةساف ل
ك عػػد  ،فاػػذا كتػػا ي  :ايإػػداد فػػي الوػػرف الك ػروـ  ،سػػاؿ ا﵀  ،ج ػ كؿ
ػػايل  ،ف ويع ػػع ػػل ال ػػاةذوف كالدارس ػػوف  ،ك س ػػالل سػ ػ ةايل  ،ف وتوك م ػػل ملي ػػي

خالصا لكجال الكروـ  ،الما كـ موف .
عمّ
ن
ن
ايإداد مصطم استعممل المغكوكف العػرب الوػدام فػي ايلعػاظ التػي
ػادوف  ،كػ ػػإطّؽ الركوػ ػػاف عم ػ ػ الركوػ ػػاف
يوطمىػ ػػؽ ك ػ ػ اؿ مياػ ػػا عم ػ ػ معيوػ ػػوف متإػ ػ ٌ
كالعط اف  ،كالسموـ عم السموـ كالممدكغ  ،كال صور عم ال صور كايعم ،

الجمىؿ لمك وػر  ،كالصػغور  ،كالمسػجكر
الجكف لأ وض  ،ك ى
ككالجكف لأسكد  ،ك ى
ى
لممػػآلف كالعػػارغ  ،كالويػ ٍػرّ لمطاػػر  ،كالةػػوض ))كالمةووػػكف مػػف عممػػاّ العر وػػض
ويكركف ايإداد كودفعكياا  ،ةػاؿ ذعمػب  :لػوس فػي الكػّـ إػ كد  ،ةػاؿ  :يكيػل
)ُ)

مةاج))
إد لكاف الكّـ
ن
لك كاف فول ٌ
ليس مف األضداد  :ةاؿ الدكتكر رمإاف ع د التكاب )) ،كما ي ترط

اتةاد الكممض كمتعمواتاا في المعيوػوف ؛ ك
يف م تغووػر فواػا  ،ك فػي متعمواتاػا
وخرجاا عف ككياا ذاتاا تةتمؿ المعيووف المتإادوف  ،فّ يع كد لذلؾ  :ظاهر
عيؾ معي زائؿ  ،كظاهر عموؾ معي جزـ مػف كممػات ايإػداد  ،كمػا كيػل
لوس مف ايإداد كذلؾ  :راغ عم  ،معي ة ؿ  ،كراغ عف  ،معيػ كلكػ

 ،كلوس مياا  :ترب الرج يؿ  ،معي افتور  ،ك ترب معي اسػتغي )كمػا جػاّ
)ُ ) فصكؿ في فول المغض لمدكتكر رمإاف ع د التكاب ص ّّٕ
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هذا في كتب ايإداد) كةد ةسػف ا ػف ايي ػارم  ،ذ ةػاؿ  :كهػذا عيػدم لػوس

مف ايإػداد ؛ ك
يف تػرب وخػالؼ تػرب  ،فػّ وكػكف تػرب مػف ايإػداد ؛ يكيػل
ج ووع عم معي كاةد

)ُ)

كما كييا ج يع حد مف ايإداد ما ترؾ المغكوكف العرب اجست ػااد عمػ

ةد معيوول...كذلؾ يست عد مف كممات ايإداد تمؾ التي صػةكعاا المغكوػكف ،

دت مػػف
ك ك
ةرفكهػػا  ،فعػػي ايإػػداد ج ػػف ايي ػػارم  :كةػػاؿ عػػض العػػرب  :ػ كػر ي
ػيّ :
ػيّ عم ػ المعي ػ المعػػركؼ  ،كووػػاؿ  :ػ كػرد ال ػ ى
ايإػػداد ووػػاؿ  :ػ كػرد ال ػ ى
ذا سخيل  ،كاةتجكا وكؿ ال اعر :
ً
سخويا
لردول تصادفول
رب في ال تاّ فوميا
ن
عافت ال ح ى
كج ػ ك
ؾ كف هػػذا تةروػػؼ لع ػػارة  :لردوػػل  ،فوػػد ةػػاؿ ا ػػف ايي ػػارم تعموونػػا عم ػ
ذلؾ  :ةاؿ ك كر  ،كةكػ

عػض صػةا يا عػف ػي الع ػاس كيػل كػاف ووػكؿ

في تعسور هذا ال وت  :ؿ رلدول مػف الػكركد  ،فػادغـ الػّـ فػي الػراّ  ،فصػارتا
راّ م ددة

)ِ)

كةاؿ ك الطوب في التعموػؽ عمػ ال وػت  ،ةػاؿ ةطػرب  :معيػ

ػخيول  ،كةػػاؿ ػػك ةػػاتـ  :هػػذا خطػػا  ،كيمػػا هػػك :ػػؿ
لردوػػل فػػي هػػذا ال وػػت  :سػ ٌ
رلدو ػػل  ،كلككي ػػل دغ ػػـ ال ػػّـ ف ػػي الػ ػراّ  ،ة ػػاؿ ػػك الطو ػػب  ،ك ػػل وس ػػتووـ معيػ ػ
)ّ) )ْ)

ال وت ))

ػر مػػف لعػػاظ التإػػاد ومكػػف تاكومػػل عم ػ كجػػل خػػر
))كالةوووػػض كف كذوػ نا
وخرجل مف هذا ال ػاب  ،فعػي عػض ايمذمػض اسػتعمؿ المعػظ فػي إ ٌػد مػا يكإػع

لػػل لمج ػػرد التع ػػاؤؿ كالس ػػموـ لمممػػدكغ  ،كالرٌو ػػاف كالياه ػػؿ لمعط ػػاف  ،ك لم ػػتاكـ
)ُ ) ايإداد ي ي كر ص ِِٖ رةـ المعظُِٗ
)ِ ) ايإداد ي ي كر ص َٓ رةـ المعظ ُّ
)ّ ) ايإداد في كّـ العرب  ،ي ي الطولب ص َٖ
)ْ ) فصكؿ في فول العر وض ص َِّّْْ-
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ك ػػإطّؽ لع ػػظ العاة ػػؿ عمػ ػ المعت ػػكه  ،كة ػػد وج ػػيّ التإ ػػاد ف ػػي الظ ػػاهر م ػػف
اختّؼ مؤدل المعي الكاةد اختّؼ المكاةع  ،كذلؾ مذؿ كممض )فكؽ) التي

ةالكا كياا ةد تستعمؿ في إد معياها ايصػمي  ،فتػاتي معيػ )دكف) كمػا فػي
كإ ػ ػ ػضن فى ىمػ ػ ػػا
ةكلػ ػ ػػل تعػ ػ ػػال  ً) :كف المكػ ػ ػػلى جى ىو ٍسػ ػ ػػتى ٍةوًي ىف ىو ٍ
ب ىم ػ ػ ػذى نّ كمػ ػ ػػا ى يع ى
إػ ػ ػ ًػر ى
فى ٍكةىاىػا){ال ورة  }ِٔ :م  :فمػػا دكياػا  ،كالةػػؽ كياػا فػػي هػذا المذػػاؿ  ،كمػا لوػػل
)ُ)

تد يؿ عم معياها ايصمي  ،ذ تعسور ا وض  :ما وعكؽ الذ ا ض ةوارة))
عكامؿ نشأة األضداد في المغة  :هيػاؾ عكامػؿ كذوػرة كدت لػ ي ػاة

ايإداد يجمماا فوما واتي :

ُ-دجلض المعظ في صؿ كإعل عم معي عاـ و ترؾ فوػل الإػداف

 ،ةاؿ ػك كػر )) :كةػاؿ خػركف  :ذا كةػع الةػرؼ عمػ معيوػوف متإػادوف ،

فايصػػؿ لمعيػ ػ كاةػػد  ،ذػ ػ كـ ت ػػداخؿ اجذيػػاف عمػ ػ جا ػػض اجتسػػاع  ،فم ػػف ذل ػػؾ
الص ػروـ ووػػاؿ ًلمكوػػؿ ص ػروـ  ،كلمياػػار ص ػروـ ؛ ك
يف المو ػؿ ويصػػرـ مػػف الياػػار ،
كالياػػار ويصػػرـ مػػف الموػػؿ  ،فاصػػؿ المعيوػػوف مػػف ػػاب كاةػػد  ،كهػػك الوطػػع ،

ككػػذلؾ الصػػارخ المغوػػث  ،كالصػػارخ المسػػتغوث  ،يس ػ كموا ػػذلؾ ؛ ك
يف المغوػػث
وصرخ ا غاذػض  ،كالمسػتغوث وصػرخ اجسػتغاذض  ،فاصػماما مػف ػاب كاةػد))

)ِ)

كم ػػف ذل ػػؾ كمم ػػض ال ػػذفر  ،ت ػػذكرها كت ػػب ايإ ػػداد معيػ ػ الػ ػرو الطو ػػض ،

ك معي ػ ػ ال ػ ػرو الخ وذػ ػػض  ،كالمعي ػ ػ ايصػ ػػمي لمكممػ ػػض هػ ػػك ال ػ ػرو مطمونػ ػػا  ،ذػ ػػـ

استعممت موودة معيػ الػرو الطو ػض  ،ك معيػ الػرو الميتكيػض  ،كهػذا مػا يكػل
)ّ)
جموعػػا))
عموػػل ػػك كػػر فوػػاؿ )) :كالػ كػذفىر ً :ة ػ كدة ال ػرو فػػي الطلوػػب كاليػػتف
ن
كمف ذلػؾ كممػض الطػرب معياهػا فػي كتػب ايإػداد  :العػرح كالةػزف  ،كايصػؿ
)ُ ) مكسكعض عمكـ المغض العر وض لمدكتكر موؿ دوع وعوكب َُْٓ-َٓٗ/
)ِ ) ايإداد ص ُٕ مودمض المصيؼ
)ّ ) ايإداد ص ْٔ رةـ المعظ َٓ
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في هػذا المعيػ ً :خعكػض تصػوب الرجػؿ ؛ ل ػدة السػركر  ،ك ل ػدة العػرح  ،كةػد
ةػػاؿ ا ػػف ايي ػػارم )) :الطػػرب لػػوس هػػك العػػرح  ،كج الةػػزف  ،عكاكيمػػا هػػك ًخعٌػػض
تمةؽ ا يساف في كةت فرةل كةزيل))

)ُ)

ِ-تػػداخؿ المغػػات  :ةػػاؿ ػػك كػػر ))كةػػاؿ خػػركف  :ذا كةػػع الةػػرؼ

عم معيووف متإػادوف  ،فمةػاؿ ف وكػكف العر ػي كةعػل عموامػا مسػاكاة ميػل
ويامػػا  ،كلكػػف ةػػد المعيوػػوف لةػػي مػػف العػػرب  ،كالمعيػ ا خػػر لةػػي غوػره ،

ذػػـ سػػمع عإػػاـ لغػػض عػػض  ،فاخػػذ هػػؤجّ عػػف هػػؤجّ  ،كهػػؤجّ عػػف هػػؤجّ ،

ةالكا  :فالجكف اي وض في لغض ةي مف العرب  ،كالجكف ايسكد في لغض ةي
خر  ،ذ كـ خذ ةد العروووف مف ا خر))

)ِ)

ّ-التع ػ ػ ػػاؤؿ  :كتس ػ ػ ػػموض ايعمػ ػ ػ ػ

ال ص ػ ػ ػػور  ،كالمم ػ ػ ػػدكغ الس ػ ػ ػػموـ ،

كالمامكػػض المعػػازة  ،كالعط ػػاف الرٌوػػاف  ،كمذػػؿ كممػػض المسػػجكر  ،تطمػػؽ هػػذه
كوطم ػػؽ
الكمم ػػض عمػ ػ الممم ػػكّ كالع ػػارغ  ،كالظ ػػاهر كف الممم ػػكّ ه ػػك ايص ػػؿ  ،ي
وإػا
المسجكر عم العػارغ تعػاؤج امتّئػل  ،ةػاؿ ػك كػر )) :كمػف ايإػداد ن
المعازة  ،توع عم الميجاة  ،كعم المامكض  ،كاختمؼ الياس في اجعػتّؿ لاػا

 ،ل ػ ىػـ س ػػموت مع ػػازة عمػ ػ معيػ ػ التامك ػػض  ،كه ػػي م ػػاخكذة م ػػف الع ػػكز ؟ فو ػػاؿ
ايصػػمعي ك ػػك ع وػػد كغورهمػػا  :سػػموت معػػازة عم ػ جاػػض التعػػاؤؿ لمػػف دخماػػا
ػالعكز ،كمػا ةوػؿ لأسػكد  :ػك ال وإػاّ  ،كةوػؿ لمعط ػاف  :روػاف)) )ّ)كةػػاؿ :

))كالسػػموـ ةػػرؼ مػػف ايإػػداد  ،ووػػاؿ  :سػػموـ لمسػػالـ  ،كسػػموـ لمممػػدكغ...كةاؿ

)ُ ) ايإداد ص ّٕ رةـ المعظ ٕٓ
)ِ ) ايإداد ص ُٖ ُٗ-مودمض المصيؼ
)ّ ) ايإداد ص ْٕ رةـ المعظ ٗٓ
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سموما عم جاض التعاؤؿ السّمض))
ايصمعي ك ك ع ود  :كيما سمي الممدكغ ن

)ُ)

ْ-الػػتا ٌكـ  :ج ػ ك
ؾ كف عامػػؿ الػػتا ٌكـ كالاػػزّ كالسػػخروض مػػف العكامػػؿ

إدها كتسػموض الػذلوؿ ػالعزوز
التي تؤدم ل ةمب المعي كتغوور الدجلض ل
ٌ
 ،فاصؿ كممض التعزور في العر وض  :التعظوـ كميل ةكلػل تعػال ) :لًتي ٍؤ ًمييػكا ًالمك ًػل
كرسكلً ًل كتيعلزركه كتيكةلركه كتيسلةكه ٍكرةن ك ً
وّ){العت  }ٗ :غور كياا تستعمؿ
ىص ن
ىى ي ى ى ي ي ى ى ي ي ى ى ي ي ي ى ى

اّ الذيب ،
تاكما كاستاز ن
في معي التادوب كالتعيوؼ كالمكـ ن
ٓ-الخكؼ مف الةسػد  ،ككممػض ال ػكهاّ وكصػؼ اػا العػرس الو ػو ،
كالجموؿ  ،فوواؿ  :مارة كهاّ  ،ذا كايت ة وةض  ،كمارة ػكهاّ  ،ذا كايػت
جمومض  ،كج ك
ؾ كف مادة ) كه) تعيي الت ػكول كالوػ  ،عكاطػّؽ الكممػض عمػ

المارة الجمومض  ،كيما هك مف اب درّ العوف كالةسد .

ػت الكتػػاب
ٔ-التطػػكر المغػػكم  :مػػف ذلػػؾ كف يػػي عووػػؿ ووكلػػكف  :لموػ ي
ػت الكتػاب  ،معيػ  :مةكتػل ،
معي كت تيل  ،كسائر يػي ةػوس ووكلػكف  :لمو ي

ػت  ،التػي
ػت عيػد يػي عووػؿ تطػكرت مػف كممػض يمو ي
كالذم ةصػؿ كف كممػض لمو ي
ػت الكت ػػاب  ،كايص ػػؿ :
جم ػػا  ،فو ػػالكا  :لمو ػ ي
معيػ ػ  :كت ػ ي
ػت  ،فا ػػدلكا الي ػػكف ن

يموت الكتاب

ٕ-المجاز كاجستعارة  :ك كإ مذاؿ لاذا العامؿ  ،هك طػّؽ كممػض

اي كمض عم الجماعض  ،كعم العرد  ،فإكيل ممػا ج ػ ك
ؾ فوػل كف العػرد ج ووػاؿ لػل
كمض ٌج عم الت ول الجماعض عم كجل الم الغض  ،فووػاؿ عػف هػذا العػالـ ك
ذاؾ  :كػػاف كم ػضن كةػػده  ،وعيػػي  :كيػػل كػػاف فػػي رجةػػاف عومػػل ً ،
كة ػ كدة ذكائػػل
جماعض اسرها .

)ُ ) ايإداد ص ْٕ ٕٓ-رةـ المعظ َٔ
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ػذّ  ،تسػتعمؿ
ٖ-اةتماؿ الصوغض العر وض لممعيووف  ،كصوغض فاعؿ م ن

ةوايا معي مععكؿ  ،ل جايب استعمالاا في معياها ايصمي .
ن
سر معيػ ظاػر  ،كهػك تصػةوؼ مػف
ٗ-التصةوؼ  :كجعؿ ك

ػر

كو ترط في ايإداد ف تككف الكممض الكاةدة تي ح عف معيووف متإادوف مػف
ػذّ
دكف تغوور ودخؿ عمواا  ،كج اختّؼ في تصرفاا  ،فمػوس مػف ايإػداد م ن
)ُ)

ترب الرج يؿ  ،معي  :افتور  ،ك ترب  ،معي  :استغي
ى
ك لكػػؼ فػػي ايإػػداد جماعػػض مػػف ئمػػض المغػػض ككتػػاب ايإػػداد لوطػػرب

المتكفٌ َِٔق  ،ككتاب ايإػداد لمع ٌػراّ المتػكف َِٕق  ،ككتػاب ايإػداد
ي
ي ػػي ع وػػدة المتػػكف َِٗق  ،ككتػػاب ايإػػداد لأصػػمعي المتػػكف ُِٔق ،
ككتػػاب ايإػػداد ي ػػي ع وػػد المتػػكف ِِْق  ،ككتػػاب ايإػػداد لع ػػد ا﵀ ػػف

مةمد التكككزم المتكف ِّٖق ككتاب ايإداد ج ف السكوت المتػكف ِْْق
 ،ككتػػاب ايإػػداد ي ػػي ةػػاتـ السجسػػتايي المتػػكف ِْٖق  ،ككتػػاب ايإػػداد
ج ػ ػػف ةتو ػ ػػض المتػ ػػكف ِٕٔق  ،ككتػ ػػاب ايإػ ػػداد لذعمػ ػػب المتػ ػػكف ُِٗق ،
ككتػػاب طػػاؿ ايإػػداد ج ػػف درسػػتكول المتػػكف ّْٕق  ،ك ػػار الكتػػب التػػي

ص ػليعت فػػي ايإػػداد ك كسػػعاا  :ايإػػداد  ،ي ػػي كػػر ػػف ايي ػػارم المتػػكف
ي
)ِ)
ِّٖق  ،فوػػد ت ػ عم ػ جموػػع مػػا يلػػؼ ة مػػل كزاد ةػػاؿ فػػي مودمتػػل )) :كةػػد
جمػػع ةػػكـ مػػف هػػؿ المغػػض الةػػركؼ المتإػػادة  ،كصػ ٌػيعكا فػػي ةصػػائاا كتنػػا ،
ػدت ك ػ كؿ كاةػػد مػػياـ ت ػ مػػف الةػػركؼ جػػزّ  ،ك سػػوط مياػػا
ػرت فواػػا فكجػ ي
يظػ ي
)ُ ) ويظػ ػػر  :فصػ ػػكؿ فػ ػػي فوػ ػػل العر وػ ػػض لمػ ػػدكتكر رمإػ ػػاف ع ػ ػػد الت ػ ػكاب صّّّٕٔٓ-
كمكسكعض عمكـ المغض العر وض ُُْٓ-َُٓ/

)ِ ) ويظر  :ايإداد ي ي كػر ايي ػارم  ،مودمػض المةوػؽ  ،كالمصػيؼ  ،كايإػداد فػي
كػػّـ العػػرب  ،ي ػػي الطلوػػب المغػػكم  ،مودمػػض المةوػػؽ  ،كالمصػػيؼ  ،كالمزهػػر فػػي عمػػكـ
المغض ك يكاعاا لمسػوكطي ُ ، َِْ-ّٖٕ/كمكسػكعض عمػكـ المغػض العر وػض ِ، َِٖ-ِٕٗ/

ُُْٓ-َٓٗ/
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ػت ف جمعاػا فػي كتا يػا هػذا عمػ
جزنّا  ،ك كذرهـ مسؾ عف اجعػتّؿ  ،فرو ي
ةسب معرفتي كم م ،عممي ؛ لوستغيي كات ػل كاليػاظر فوػل عػف الكتػب الودومػض
المؤلعض في مذػؿ معيػاه  ،ذ ا ػتمؿ عمػ جموػع مػا فواػا  ،كلػـ يوع ىػدـ ميػل زوػادة
العكائ ػػد  ،كةس ػػف ال و ػػاف  ،كاس ػػتوعاّ اجةتج ػػاج  ،كاستوص ػػاّ ال ػ ػكاهد)) )ُ) ذػ ػ كـ
وػػاتي مػػف عػػده  :ايإػػداد فػػي كػػّـ العػػرب  ،ي ػػي الطلوػػب المغػػكم المتػػكف

كردت في كّـ العرب  ،كلـ
ُّٓق  ،كةد ا تمؿ هذاف الكتا اف عم إداد
ٍ
ترد في كّـ ا﵀  ،ك كرد ةد الإػدوف فػي المغػض كلػـ وػرد فػي الوػرف الكػروـ ،
ك عم ػ

لعػػاظ لػػـ تتإ ػ

ايإداد  ،ك عمػ

فواػػا ظػػاهرة التإػػاد  ،ك التػػي عكػػر عياػػا ا ػ اه

إػداد كذوػرة ذكرهػا المصػيؼ لكيػل ركدهػا  ،ك عمػ

لعػاظ

في لسػػرت تعسػػوروف متإػػادوف فػػي ال ػػاهد يعسػػل  ،م  :كف التإػػاد لػػـ وػ ً
ػات مػػف
ذات المعظ  ،ؿ مف اختّؼ هؿ التاكوػؿ فوػل عمػ مػذه وف متإػادوف  ،فاػذا
ػت فػي التي وػل عموػل  ،ك عػد همػالي هػذا كمٌػل  ،لػـ
ما ساهممل كمكل ٌ ،ج مػا رغ ي
جد مػف ايلعػاظ الوريوػض التػي ذكرهػا المص ٌػيعاف فػي هػذوف الكتػا وف  ،كتكػررت
متإادوف  ،كتستةؽ الدراسض ٌج ما واتي :
في كاهد ةريوض عم معيووف
ٌ
ُ-إذ كاذا  :ةاؿ ك كر ػف ايي ػارم )) عكاذ عكاذا ةرفػاف مػف ايإػداد
 ،تكػ ػ ػػكف ذ لمماإػ ػ ػػي  ،عكاذا لممسػ ػ ػػتو ؿ  ،كهػ ػ ػػذا هػ ػ ػػك الم ػ ػ ػػاكر  ،كتكػ ػ ػػكف ذ

لممستو ؿ  ،عكاذا لمماإي ذا ي ار المعي  ،كلـ ووع فول لػ س  ،فا كمػا كػكف ذ
لمماإي  ،عكاذا لممستو ؿ ف ارتل تغيي عف ةامض ال كاهد عمول  ،ك كما ككف ذ
ً كً
ػكف ًعي ىػد ىرل ًاـ){سػ ا :
كف ىم ٍكةيكفي ى
)كلى ٍك تىىرل ًذ الظػال يم ى
لممستو ؿ فوكؿ ا﵀ تعال  :ى
ت){س ا :
)كلى ٍك تىىرل ً ٍذ فى ًزيعكا فىّ فى ٍك ى
ُّ} راد المستو ؿ  ،ككذلؾ ةكلل تعال  :ى
ً
وس ػ ا ٍ ػ ىػف
)كًا ٍذ ةىػ ى
ُٓ} معي ػاه  :ذا وعزعػػكف  ،كةػػاؿ ج ػ كؿ جّلػػل  :ى ع
ػاؿ المٌػػلي ىوػػا ع ى
ػت ًلمكيػ ً
ػاس اتك ًخ ػ يذكيًي ىكي لمػػي ًلى ػػاى ٍو ًف ًمػػف يد ً
كف المٌ ًل){المائػػدة }ُُٔ :
ػت يةمػ ى
ىمػ ٍػرىو ىـ ىىيػ ى
ى
)ُ ) ايإداد ص ُٗ مودمض المصيؼ
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معيػػاه  :عكاذا ووػػكؿ ...كةػػاؿ عػػض هػػؿ العمػػـ  :كيمػػا جػػاز ف تكػػكف ذ معيػ
اؿ المٌلي ىوا ًعوسػ ا ٍ ىػف ىم ٍرىو ىـ){مػروـ  }َُُ :يكيػل ل كمػا
ذا في ةكلل تعال ٍ ً) :ذ ةى ى
كةع في عمـ ا﵀ عز كجؿ كف هذا كائف ج مةالض كاف ميزلػض ال ػاهد المكجػكد
ً
اب
)كىيػ ى
ىصػ ىػة ى
ىصػ ىػة ي
اب اٍل ىجكيػػض ٍ
ػادل ٍ
 ،فخكػػر عيػػل المإػػي  ،كمػػا ةػػاؿ تعػػال  :ى
)ُ)
الكي ًار){ايعراؼ  }ْْ :كهك ورود  :كويادم))
ج وصػ ػ ٌ ف ي ػػدخؿ مج ػػيّ ذا ظرفن ػػا لم ػػزمف المس ػػتو ؿ ف ػػي مكاإ ػػع ،
يخ ػػر ف ػػي ػػاب ايإ ػػداد ؛ ك
يف المعيػ ػ
كظرفن ػػا لم ػػزمف الماإ ػػي ف ػػي مكاإ ػػع ى

ايساسي لػ) ذا) هك ال رط  ،كما ظرفوتاا الزمايوض فاك معي مػّزـ لاػا  ،هػذا

مػػف جاػػض كمػػف جاػػض خػػرل فػ ك
ػإف هػػذه الظرفوػػض المّزمػػض لاػػا غوػػر مووػػدة ػػزمف
المستو ؿ  ،ؿ هي ظرفوض عا كمض  ،ةت

كف اليةاة لـ وختمعكا في جكاز دجلتاػا

عرفكهػا اكياػا ظػرؼ لمػا وسػتو ؿ مػف الزمػاف فإكيمػا
عم المإي ،عكاذا كػايكا ةػد ك

رادكا دجلتاػػا عمػ اجسػػتو اؿ فػػي ايصػػؿ ؛ كالػػدلوؿ عمػ ذلػػؾ كف ذمػػض ػكاهد
ةريوػػض كذو ػرة كردت فواػػا ) ذا) ال ػػرطوض دالكػػض عم ػ الػػزمف الماإػػي  ،كلػػـ جػػد
ةدا مف المعسروف مف ةمب دجلتاػا لػ المسػتو ؿ التاكوػؿ  ،ػؿ جمعػكا عمػ
ن
ػ ،ى ٍػو ىف
تعسورها دجلض الزمف الماإي ،مف ذلؾ ن
)ةتك ً ىذا ى مى ى
مذّ ةكلل تعال  :ى
ػكف ةى ٍػكنج) [الكاػؼ ]ّٗ :كةكلػل
السكػ كد ٍو ًف ىك ىج ىػد ًمػف يدكيً ًا ىمػا ةى ٍك نمػا كج ىو ىك ي
كف ىو ٍعوىاي ى
ػاد ى
تعػال  :ى ك ً
ػاؿ ايعي يخػكا) [الكاػؼ ]ٗٔ :كةكلػل
كػدفى ٍو ًف ةى ى
ػاكل ى ٍػو ىف الص ى
)ةتػ ىذا ىس ى
)ِ)
ػر ) [الكاػؼ]ٗٔ :
ط نا
)ةتكػ ً ىذا ىج ىعمىػلي ىي نا
غ ىعمى ٍو ًػل ًة ٍ
ػاؿ تيػكيًي ي ٍف ًػر ٍ
ػار ةى ى
تعػال  :ى
كذك ػػر ا ػػف ه ػػاـ كف ) ذا) تخ ػػرج ع ػػف اجس ػػتو اؿ كتج ػػيّ لمماإ ػػي  ،كوكل ػػل
كً
ػت جى ً
ىة ًممي يك ٍػـ) [التك ػض:
ىج يػد ىمػا ٍ
وف ً ىذا ىما ىتى ٍك ىؾ لًػتى ٍة ًممىاي ٍـ يةٍم ى
)كجى ىعمى الذ ى
تعال  :ى

)ُ ) ايإداد ص ُٖ ِٖ-كويظر  :ايإداد في كّـ العرب ي ي الطوكب ص ْٖ
) )2ويظػػر :ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب لرإػػي الػػدوف ايسػػت ار اذم ّ ، َِٕ/كالجيػ الػػدايي
لممرادم صُٖٖ ُّٕ ،كا تواف في عمكـ الورف لمسوكطي ص ّّٔ .
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ً
ػارةن ٍىك لى ٍا نػكا ايعىإحػكا ًلى ٍواىػا) {الجمعػض }ُُ :
ِٗ] كةكلػل تعػال  :ى ع
)كًا ىذا ىر ٍىكا ت ىج ى
ظيحكٍا
ىس ح
الر يس يؿ ىك ى
وإا ةكلل تعال  :ى
كمف مذمض مجوئاا لمماإي ن
)ةتك ً ىذا ٍ
استىٍوا ى
ً
ىة يد يه ٍـ
ص يرىيا) [وكسؼ ]ُُُ :كةكلل تعال  :ى ع
ىكياي ٍـ ةى ٍد يكذيكٍا ىج ي
)كًا ىذا ي ل ىر ى
اّه ٍـ ىي ٍ
ً
ك
ػوـ) [اليةػؿ  }ٖٓ :كةكلػل تعػال  ً) :ىذا
ًػايييذى ظىػؿ ىك ٍجايػلي يم ٍس ىػكًدا ىك يه ىػك ىكظ ه
ات ال ل ػ ػػم ً
ات اٍل ىو ًمػ ػ ً
اؿ)
إػ ػػاي ٍـ ىذ ى
طىمى ىعػ ػػت تكػ ػ ىػزىاكير ىعػ ػػف ىك ٍا ًع ًاػ ػ ٍػـ ىذ ى
ػوف ى عكًا ىذا ىغ ىرىػ ػػت تك ٍو ًر ي
ى
)ةتك ً ىذا ىرًك ىا ًفي الس ًكع ىوي ًض ىخ ىرةىاىػا) [الكاػؼ]ُٕ :
[الكاؼ  ]ُٕ:كةكلل تعال  :ى
كةكلل تعال  :ك ً ً
ػت ىي ٍع نسػا ىزًككوػضن ً ىغ ٍو ًػر ىي ٍع و
ػس لكوى ٍػد
ّما فىوىتىمىػلي ةى ى
ػاؿ ىةىتىٍم ى
ى
)ةت ىذا لىو ىوا يغ ن
ىهػ ػ ىػؿ ةىروػ ػػضو
ًج ٍئػ ػ ى
)ةتك ػ ػ ً ىذا ىتىىوػ ػػا ٍ ٍ ى
ػت ى ػ ػ ٍػونئا حي ٍكػ ػ نػرا) [الكاػ ػػؼ ]ْٕ :كةكلػ ػػل تعػ ػػال  :ى
ب ال ك ػ ٍػم ً
س
اسػػتى ٍ
ط ىع ىما ٍ
)ةتكػ ً ىذا ى مىػ ى
ػ ،ىم ٍغػ ًػر ى
ىهمىاىػػا) [الكاػػؼ ]ٕٕ :كةكلػػل تعػػال  :ى
ٍ
ً و
كج ػ ىػدها تى ٍغ ػػر ً
ػ،
)ةتكػ ػ ً ىذا ى مى ػ ى
ب ف ػػي ىع ػ ٍػو وف ىةم ىئ ػػض) [الكا ػػؼ ]ٖٔ :كةكل ػػل تع ػػال  :ى
ىى ى ي ي
طمً ىع ال ك ٍم ً
طميعي ىعمى ةى ٍػكوـ لك ٍػـ ىي ٍج ىعػؿ لكايػـ لمػف يدكيًاىػا ًسػتٍنرا) [الكاػؼ:
س ىك ىج ىد ىها تى ٍ
ىم ٍ
ػت ىي ٍممىػضه) [اليمػػؿ]ُٖ :
)ةتكػ ً ىذا ىتىػ ٍػكا ىعمىػ ىك ًادم الكي ٍمػ ًػؿ ةىالىػ ٍ
َٗ] كةكلػػل تعػػال  :ى
ػؼ ًمػػف ةىٍ ػ يؿ ًاٍل و ىليػ ً
ػات فىمػػا ًزٍلػػتيـ ًفػػي ى ػ ٍّ
ػؾ لم كمػػا
كسػ ي
ى
)كلىوىػ ٍػد ىجػػاّ يك ٍـ يو ي
ٍ
ى
كةكلػػل تعػػال  :ى
ػث المكػػلي ًمػػف ى ٍعػ ًػد ًه ىر يسػػكنج) [غػػافر]ّْ :
ىجػػاّ يكـ ًػ ًػل ىةتك ػ ً ىذا ىهمىػ ى
ػؾ يةٍمػػتي ٍـ لىػػف ىو ٍ ىعػ ى
يت) [وكيس.]َٗ :
ؽ ةى ى
)ةتك ً ىذا ٍىد ىرىكلي اٍل ىغ ىر ي
اؿ ىم ي
كةكلل تعال  :ى
)ُ)

فػ ػػ) ذا) الت ػػي تك ػػكف لمماإ ػػي ػػرطوض  ،ك) ذا) الت ػػي تك ػػكف لممس ػػتو ؿ

ػػرطوض  ،فمعياهػػا فػػي كػػّ الزمػػايوف كاةػػد كج إػػداد  ،فاػػي ظرفوػػض مإ ػ كميض

معيػ ال ػػرط  ،كمػػا ) ذ) فاػػي ظرفوػػض غوػػر مإػ كميض معيػ ال ػػرط  ،كهػػذا فػػرؽ
ساسي وياما  ،كلـ ترد ٌج لما مإ مف الزماف

))2

كما جاّ مياػا لممسػتو ؿ

فاػػك مػػف ػػاب التع وػػر عػػف المسػػتو ؿ الماإػػي لتةوػػؽ كةكعػػل  ،كهػػذا مػػا يكػػل
)ُ) مغيي الم وب ُ ٗٓ /كويظر  :همع الاكامع لمسوكطي ِ.ُٕٗ /
) )2ويظر  :الجي الدايي ص ُُٖٖٓٔ-كمغيي الم وب ُ َٖ/كال رهػاف فػي عمػكـ الوػرف
لمزرك ي ص ُِٖ كا تواف في عمكـ الورف ص ِِِ
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عمو ػػل مص ػػيؼ ايإ ػػداد يعس ػػل وكل ػػل ال ػػذم تو ػػدـ ذكػ ػره )) :كة ػػاؿ ع ػػض ه ػػؿ

ػاؿ المٌػػلي ىوػػا
العمػػـ  :كيمػػا جػػاز ف تكػػكف ذ معي ػ ذا فػػي ةكلػػل تعػػال ٍ ً) :ذ ةىػ ى
ًعوسػ ا ٍ ػ ىػف ىم ٍرىو ىـ){مػروـ  }َُُ :يكيػػل ل كمػػا كةػػع فػػي عمػػـ ا﵀ عػػز كجػػؿ كف هػػذا

كائف ج مةالض كاف ميزلض ال اهد المكجكد  ،فخكر عيػل المإػي  ،كمػا ةػاؿ
ً
اب الكيػ ػ ً
ػار){ايعراؼ  ))}ْْ :ةػ ػػاؿ
)كىيػ ػ ى
ىصػ ػ ىػة ى
ىصػ ػ ىػة ي
اب اٍل ىجكيػ ػػض ٍ
ػادل ٍ
تعػ ػػال  :ى
المرادم  :كف يةاة جازكا ف تككف ) ذ) ))ظرفنا لما وستوى ؿ مف الزماف معي

) ذا) ذهػػب لػ ذلػػؾ ةػػكـ مػػف المتػػاخروف مػػياـ ا ػػف مالػػؾ  ،كاسػػتدلكا وػػكؿ ا﵀
ىع ىي ًاة ًا ٍـ){غػػافر }ُٕ-َٕ :
ػكف {َٕ} ًًذ ٍ
تعػػال ) :فى ىسػ ٍػك ى
ايغػػّ يؿ ًفػػي ٍ
ؼ ىو ٍعمى يمػ ى
يخر  ،كذهب كذر المةووػوف لػ كف ) ذ) ج توػع مكةػع ) ذا) كج ) ذا)
ك آوات ى
مكةع ) ذ)  ،كهك الذم صةةل المغار ض  ،ك جا كا عف هػذه ا وػض كيةكهػا ك
ػاف

موطكعا اا يع ىلر عياا
ايمكر المستو مض ل كما كايت في خ ار ا﵀ تعال متووكىيض
ن
))1
معظ الماإي  ،ك اذا جاب الزمخ رم كا ف عطوض كغورهما))
اسما لمزمف المستو ؿ يةك ةكلل تعال :
كةاؿ ا ف ه اـ  )) :ف تككف ن
ىخ ى ىارىها){الزلزلػ ػ ػػض  }ْ :كالجماػ ػ ػػكر ج وذ تػ ػ ػػكف هػ ػ ػػذا الوسػ ػ ػػـ ،
) ىو ٍك ىمئًػ ػ ػ وػذ تي ىة ػ ػ ػ لد ي
ث ٍ
صػػ ً
ػاه ٍـ
كوجعم ػ ػػكف ا و ػ ػػض م ػ ػػف ػ ػػاب ةكل ػ ػػل تع ػ ػػال  ) :ىكيي ًع ػ ػ ىػه ًف ػ ػػي ال ح
ػكر فى ىج ىم ٍع ىي ػ ػ ي
ىج ٍم نعػػا){الكاؼ  }ٗٗ :عيػػي مػػف تيزوػػؿ المسػػتو ؿ الكاجػػب الكةػػكع ميزلػػض مػػا ةػػد
كةع))

))2

ايغ ػػّ يؿ) كال ػػذم ة كس ػػف ه ػػذا ت ػػووف
كج ػػاّ ف ػػي ال ػػدر المص ػػكف ًً))) :ذ ٍ
ةمت  :كج ةاجض ل خراج ) ذ) عػف
كةكع الععؿ فايخرج في صكرة الماإي  ،ي

مكإكعاا  ،ؿ هي اةوض عم دجلتاا عم المإي))

) )1الجي الدايي ص ُٖٖ .
) )2مغيي الم وب ُ.ُٖ/
)ْْٗ/ٗ )3
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))3

فػ) ذ) في هذا الكجل جيّ اا لمتع ور عف المستو ؿ صػوغض الماإػي

لتةوؽ كةكعل عكايزالل ميزلض ما ةػد كةػع  ،فاػي كالكجػل السػا ؽ اسػتعممت لمػزمف
وإا .
الماإي  ،كج إداد ن
كةػػد تياكلػػت د ارسػػض ذ عكاذا فػػي مؤلعػػاتي السػػا وض  ،كمػػف اليتػػائج التػػي
ايتا ػػت لوا ػػا د ارس ػػتي فوام ػػا كف ))) ذا) ف ػػي كت ػػب الية ػػك كف ػػي كت ػػب ة ػػركؼ
المعػػايي تجػػيّ فػػي المغػػض كالوػػرف الك ػروـ عم ػ ذّذػػض كجػػل  :ظرفوػػض مإػػميض
معيػ ال ػػرط  ،كظرفوػػض مةإػػض غوػػر مإػػميض معيػ ال ػػرط  ،كفجائوػػض  ،هػذا

)ِ)

)ُ)
ػعت فػي د ارسػتاا فػي ةػد مؤلعػاتي
ما اتعوكا عمول كلـ وختمعكا فول كةػد تكس ي
كت وف لي )) كف ) ذا) التي ذكر اليةػاة كياػا ظرفوػض غوػر مإػميض معيػ ال ػرط

 ،تختمؼ عف الظركؼ  ،فاي لوست ظرفوض مجردة مػف كػؿ معيػ مػف معػايي

ال ػػرط  ،ػػؿ فواػػا مػػف ال ػػرط مػراف  ،ايكؿ  :كف الععػػؿ الماإػػي عػػدها وعوػػد

تكرار ةدكذل  ،كالذايي :كيل تتغور دجلتػل مػف الػزمف الماإػي لػ زمػف الةػاؿ
كاجستو اؿ  ،كلـ تعود مف ال رط ٌج الجكاب  ،فػ) ذا) ال ػرطوض ذف فػي الوػرف

كصلرح جكا اا  ،كةسـ ذكػر
الكروـ تاتي عم ذّذض ةساـ  :ةسـ ذكر رطاا ي
ػػرطاا كةػػذؼ جكا اػػا لكجػػكد مػػا وػػد ٌؿ عموػػل ك لككيػػل معاكمػػا مػػف السػػواؽ ،

كةسػػـ اكتيعػػي ػػرطاا كلػػـ يوػػذكر جكا اػػا لعػػدـ الةاجػػض لوػػل  ،كهػػذا وعيػػي كيػػل
لوسػ ػػت ذم ػ ػػض ) ذا) ظرفو ػ ػػض غوػ ػػر مإ ػ ػػميض معيػ ػ ػ ال ػ ػػرط  ،كم ػ ػػا زع ػ ػػـ الية ػ ػػاة
كالمعسركف)))ّ) فتككف ) ذا) في الورف الكروـ عم كجاوف  :ظرفوض
كفجائوض

رطوض ،

) )1ويظػػر  :ايزهوػػض فػػي ةػػركؼ المعػػايي ص ُُِ ُِِ-كرصػػؼ الم ػػايي ص ُْٗ-
َُٓ كالجيػ ػ ال ػػدايي ص ّٕٔ ّّٕ-كمغي ػػي الم و ػػب ُ ََُ ، ْٗ/كال ره ػػاف ف ػػي
عمكـ الورف ص َٕٖ كا تواف في عمكـ الورف ص ِِٔ.
) )2ويظر  :دراسات في اليةك الوريي ص َِِ. ِِٕ-
) )3دراسات في اليةك الوريي ص ِٓٓ. ِٓٔ-
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تو ػ كدـ فػػي ذكػػر العػػرؽ ػػوف ) ذ) ك) ذا) كف ) ذ) ج تكػػكف ٌج ظرفػػا لمػػا

مإػ  ،كمػػا د ٌؿ مياػػا عمػ اجسػػتو اؿ  ،فاػػك مػػف ػػاب التع وػػر عػػف المسػػتو ؿ
صػػوغض الماإػػي ؛ لتةوػػؽ كةكعػػل  ،كهػػك كذوػػر فػػي الوػػرف الك ػروـ  ،كمػػا ) ذا)

لكف
فتجيّ لما مإ كلما وستو ؿ عم ةد سكاّ  ،كج ع رة في هذا العرؽ ٍ ،
ذمػػض فػػرؽ ساسػػي ويامػػا لػػـ وتةػػدث عيػػل اليةػػاة كالمعسػػركف  ،كهػػـ وصػ لػرةكف
ػ ك
ػاف ) ذ) تجػػيّ مذػػؿ ) ذا) فومػػا وسػػتو ؿ  ،كهػػك كف ) ذا) اسػػتذياّ العجائوػػض ج
تجيّ جك يمإ كميض معي ال رط  ،كما ) ذ) فاػي ظرفوػض فةسػب  ،مجػردة مػف
معي ال رط كمف لكازمل .

ب عمول ةكـ صكلي ك ةاعدة ػرعوض ؛
فالكّـ استعماؿ ) ذ) ج يو ىرتك ي
ك
يف مػػا عػػدها وتعمػػؽ وإػػوض ةػػد مإػػت كايوإػػت ؛ لػػذلؾ ج وصػػم العمػػؿ
ك
كؾ
ػآؤ ى
))كلىػ ٍػك ىكيايػ ٍػـ ًذ ظمى يم ػكٍا ىيعي ىسػػاي ٍـ ىجػ ي
مكج اػػا فومػػا وسػػتو ؿ  ،كوكلػػل تعػػال  :ى
ً
وما){اليسػػاّ }ْٔ :
اسػػتى ٍغعى ىر لىايػ يػـ ك
اسػػتى ٍغعىيركٍا المٌػػلى ىك ٍ
فى ٍ
الر يسػػك يؿ لى ىك ىجػ يػدكٍا المٌػػلى تىككانػػا كرة ن
طػػا ػػامر ةػػد ايوإػ ج ومكػػف ف وسػػتمر ،
ف اسػػتعماؿ ) ذ) وكػػكف جكا اػػا مرت ن
جرت اطاػا زمػػاف كمكػػاف معويػوف  ،مػػف ذلػػؾ اسػتمرار كجػػكد الرسػػكؿ صػػم ا﵀

عموػل كسػمـ ةًوػػا ػوف ظا اريػي المسػػمموف  ،عكاكيمػا العمػؿ مكج اػػا كجعماػا صػ نػّ
مف صكؿ العوودة ا سّموض كةاعدة رعوض عا كمض في كؿ زماف كمكاف  ،كيما
وككف استعماؿ ) ذا) كهذا ما تجده في ةكلل تعال ) :كالك ًػذوف ً ىذا فىعميػكٍا فى ً
اة ى ػضن
ى ى
ى
ً
ً ح
كب ً ٌج المٌػلي ىكلى ٍػـ
ٍىك ى
استى ٍغعىيركٍا لػ يذييكً ًا ٍـ ىك ىمػف ىو ٍغع يػر الػذيي ى
ظمى يمكٍا ٍىيعي ىساي ٍـ ىذ ىك يركٍا المٌلى فى ٍ
ً
كف){ ؿ عمراف ُّٓ}
يوص حركٍا ىعمى ىما فى ىعميكٍا ىك يه ٍـ ىو ٍعمى يم ى
األمػػة  :ةػػاؿ ػػك كػػر )) :كاي كمػػض ةػػرؼ مػػف ايإػػداد  ،ووػػاؿ :
َِّ -
ً ً ً
ػاف ي كمػضن
وـ ىك ى
اي كمض لمكاةد الصال الػذم وػؤتـ ػل  ،كوكلػل عػز كجػ ٌؿ  ) :كف ٍ ىػراه ى
ً
ةىايًتنا لًمٌ ًل ةيًوعنا كلىـ و ي ً
وف){اليةؿ  }َُِ :كووػاؿ اي كمػض لمجماعػض ،
ى ىٍ ى
ؾ م ىف اٍل يم ٍ ًرك ى
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كوكلػػل عػػز كجػػؿ ) :ك ىجػ ىػد ىعمى ٍوػ ًػل ي كم ػضن لمػ ىػف الكيػ ً
كف){الوصػػص ))}ِّ :
ػاس ىو ٍسوي ى
ى
ةػػاؿ ا ػػف فتو ػػض  )) :صػػؿ اي كمػػض صػػيؼ مػػف اليػػاس...ذـ تصػػور اي كمػػض  :ا مػػاـ
ً ً ً ً
ً ً ً
مامػػا
وـ ىكػ ى
ػاف ي كمػضن ةىايتنػػا لمٌػػل ىةيوعنػػا) م  :ن
كالر ػػايي  ،كوكلػػل تعػػال  ) :كف ٍ ػ ىػراه ى
ووتػػدم ػػل اليػػاس ؛ فس ػ لمي كمػػض ؛ يكيػػل س ػ ب اججتمػػاع  ،كةػػد وجػػكز ف وكػػكف
))1

س لمي ٌمض ؛ يكيل اجتمع عيده مف خّؿ الخوػر مػا وكػكف مذمػل فػي كمػض  ،كمػف
هذا وواؿ  :فّف كمض كةده  ،م  :هك ووكـ مواـ كمض)) ) )2كةاؿ ا ف عطوض :

))ذ ػ كـ يو ػ ػكل الرجػػؿ الع ػػالـ ك المم ػػؾ ك الميعػػرد طروو ػػض كةػػده الي ػػاس الكذو ػػر
فوس كم كمض كعم هػذا الكجػل سػ لمي ػراهوـ عموػل السػّـ كمػض...كةاؿ مجاهػد :
سػ ػ لمي ػ ػراهوـ كم ػػض جيعػ ػراده ا وم ػػاف ف ػػي كةت ػػل م ػػدة))

))3

فاي كم ػػض لوس ػػت م ػػف

ايإػػداد ؛ ك
يف تسػػموض الكاةػػد اي كمػػض جػػاّ مػػف ػػاب الت ػ ول  ،فاػػك وػػدخؿ فػػي
ػػاب المجػػاز ج فػػي ػػاب الةوووػػض  ،م  :كف العػػرب ج ووكلػػكف  :فػػّف كمػػض ،
جك في اب المجاز .
ّ-إف  :ةػػاؿ ػػك كػػر )) :كةػػاؿ عػػض هػػؿ العمػػـ  :ف ةػػرؼ م ػػف

ايإػػداد  ،عيػػي المكسػػكرة الام ػزة السػػاكيض اليػػكف  ،ووػػاؿ  :ف ةػػاـ ع ػػد ا﵀ ،
ػر مػف ةػد
وراد ل  :ما ةاـ ع د ا﵀  ،ةك الكسائي عف العرب  :ف ةػد خو نا
ٌج العافوض  ،فمعياه  :ما ةد...ةاؿ جماعػض مػف العممػاّ فػي تعسػور ةكلػل عػز
كجؿ ) :فى ىذ لك ٍر ًف كيعى ىع ًت ال لذ ٍك ىرل){ايعم  }ٗ :معياه  :فذكر ةد يععت الػذكرل
 ،ككذلؾ ةالكا في ةكلػل ) :كلىوى ٍػد م كككي ً
ومػا ًف كم كككيػا يك ٍـ ًفو ًػل){ايةواؼ }ِٔ :
ى ى ي
ػاه ٍـ ف ى
معيػاه  :فػي الػذم ةػد مككيػاكـ فول...فالػػذم اةػت كج ػل صػةاب الوػكؿ ايكؿ مػػف

ً
ومػا ًف كم كككيػا يك ٍـ ًفو ًػل) لػوس ايمػر ؛ يكيػل راد  :فػي الػذم مػا
ةكلل عز كجؿ ) :ف ى
) )1ايإداد ص ُٕٔ
) )2تاكوؿ م كؿ الورف ص ِْٗ كويظر  :تعسور غروب الورف ص ِْٗ

) )3المةرر الكجوز في تعسور الكتاب العزوز ّ َّْ/كويظر  :ال ةر المةػوط ي ػي ةوػاف
اييدلسي ْٓٔٗ/
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مككياكـ فول  ،كفي الذم لـ يمكيكـ فول  ،ك
فإف معياها الجةد  ،كلوست وجانا ،
كج ةجػػض لاػػـ وإػػا فػػي ةكلػػل ) :فى ػ ىذ لكر ًف كيعىعػ ً
ػت ال ػ لذ ٍك ىرل) ك
يف ) ف) لوسػػت
ن
ى
ٍ
ل
ػذكورؾ  ،م  :ف
وجانا  ،عكاكيمػا معياهػا ال ػرط  ،كالتاكوػؿ  :فػذكر ف يععاػـ ت ي
ػت عمػ ػ ذل ػػؾ  ،كذ ػ ك
ػت  ،فكاكي ػػل تةإ ػػوض لمي ػػي ص ػػم ا﵀ عمو ػػل كس ػػمـ ،
دم ػ ى
كتككوػػد عموػػل ف وػػدوـ تػػذكورهـ  ،كتعمػػوماـ  ،كا﵀ عمػػـ ك ةكػػـ))

ايإداد التي ذكرها المصكيؼ كركدها

))1

ف ػػ) ف) مػػف

وإػػا الظلاػػارة
ْ-البطانػػة  :ةػػاؿ ػػك كػػر )) :كمػػف ةػػركؼ ايإػػاد ن
كال ًطاي ػض  ،ووػػاؿ لمظلاػػارة طايػػض  ،كلم طايػػض ظاػػارة ؛ ك
يف ك ػ كؿ كاةػػد ميامػػا ةػػد

وت طػف السػماّ  ،لمػذم تػراه ،
وت ظار السماّ  ،كر ي
وككف كجانا  ،كوواؿ  :ر ي
ككػػذلؾ طػػف الكككػػب كظاػػر الكككػػب  ،ةػػاؿ ا﵀ عػػز كجػػؿ ً ً :
ػوف ىعمى ػ
)متككئػ ى
ي
ش ىطىائًيياى ػػا ًم ػ ٍػف ً ٍس ػػتىٍ ىر و
في ػ يػر و
ؽ ىك ىج ىيػ ػ اٍل ىجكيتى ػ ٍػو ًف ىد و
اف){ال ػػرةمف  }ْٓ :فو ػػد تك ػػكف
ال طػػائف طػػائف  ،كةػػد تكػػكف ظاػػائر  ،كةػػد كػػاف عػػض المعسػروف ووػػكؿ  :هػػذه
ال طائف فكوؼ لك ك ً
صؼ لكـ الظاائر ؟ فوجعؿ الظاائر غور ال طائف  ،كةاؿ
ي
العراّ  :ةدذيي عػض العصػةاّ المة ٌػدذوف كف ا ػف الز وػر عػاب ةتمػض عذمػاف ،
ٌ
فواؿ  :خرجكا عمول كالمصكص مف كراّ الوروػض  ،فوػتماـ ا﵀ كػ كؿ ةتمػض  ،كيجػا
ػوّ  ،ةػػاؿ الع ٌػراّ  :فوػػد
مػف يجػا مػػياـ  ،تةػت طػػكف الككاكػب  ،وروػد  :هر ػكا ل ن
))2
طيا عم ما خ رتؾ))
وككف ال طف نا
ظار  ،كالظار ن
ةػ ػػاؿ ا ػ ػػف فػ ػػارس )) :فػ ػػال طف خػ ػػّؼ الظاػ ػػر))

))كال ػ طف خػػّؼ الظاػػر فػػي كػ لػؿ ػػيّ))
) )1ايإداد صُُُِِِ-

))4

))3

كةػ ػػاؿ ال ارغػ ػػب :

ةػػاؿ ا ػػف ةتو ػػض فػػي تعسػػور ةكلػػل

) )2ايإػ ػػداد ص َِٖ كويظػ ػػر  :ايإػ ػػداد فػ ػػي كػ ػػّـ العػ ػػرب  ،ي ػ ػػي الطلوػ ػػب ص َٕ
كويظر  :معايي الورف لمعراّ ِّٔ/
) )3مواووس المغض ص ٕٗ
) )4المعردات ص ٔٓ
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تع ػػال  ) :ىطىائًيياى ػػا ًم ػ ٍػف ً ٍس ػػتىٍ ىر و
ؽ){الرةمف )) : }ْٓ :ة ػػاؿ الع ػ كػراّ  :ة ػػد تك ػػكف
ال ًطايض ًظاارة  ،كالظلاارة طايض  ،كذلؾ كف كػ كؿ كاةػد ميامػا ةػد وكػكف كجانػا ،
توكؿ العرب  :هذا ظار السماّ  ،كهذا طف السماّ  ،ةاؿ  :كةاؿ ا ػف الز وػر
 ،كذكر ةتمض عذماف رإي ا﵀ عيل  ،فوتماـ ا﵀ ك كؿ ةتمض  ،كيجا مف يجا مياـ
وإػػا مػػف ىع ىجػػب
تةػػت طػػكف السػػماّ كالككاكػػب  ،وعيػػي  :هر ػكا لػ ن
ػوّ  ،كهػػذا ن
التعسػور  ،كوػؼ تكػكف ال طايػض ًظاػػارة  ،كالظلاػارة ًطايػض  ،كال طايػض  :مػا ىطىػ ىػف
مف الذكب  ،ككاف مف اف الياس خعاؤه  ،ك ل
ظاى ىر ميل  ،ككاف مف
الظاارة ما ى
اف الياس داؤه ؟! كهؿ وجكز ية وػد ف ووػكؿ لكجػل يمصػمك  :هػذا طايتػل ،
ً
عرفيػا مػف
كلي ايرض ميػل  :هػذا ًظاارتػل ؟! عكاكيمػا راد ا﵀ جػ كؿ كع كػز ف يو ل
كلما ى
ةوػػث يعاػػـ فإػ ىػؿ هػػذه العػػرش  ،ك كف مػػا كلػػي مياػػا سػػت رؽ  ،كهػػك الغمػػوظ مػػف
ال ػ لدو اج  ،عكاذا كاي ػػت ال طاي ػػض ك ػػذلؾ  ،فالظكا ػػارة عمػ ػ ك ػػرؼ  ،كك ػػذلؾ ة ػػاؿ

الي ي صم ا﵀ عمول كسمٌـ  :لىميادوؿ سعد ف معاذ في الجيض ةسػف مػف هػذه
الةمكض  ،فذكر الميادوؿ دكف غورها ؛ يكياا خ ف مف الذواب  ،ككذلؾ ال طائف
ي
خ ف مػف الظػكاهر  ،ك كمػا ةػكلاـ  :ظا يػر السػماّ ك ط يػف السػماّ  ،لًمػا كلويػا ،
ح
ك
ةكما
فإف هذا ةد وجكز في ذم الكجاوف المتساكووف  ،ذا كلي كؿ كاةد مياما ن
 ،توكؿ في ةائط ويؾ ك وف ةكـ  ،لًما كلوؾ ميل  :هذا ظار الةػائط  ،كووػكؿ
ا خركف لًما كلواـ  :هذا ظار الةائط  ،فك حؿ كاةد مػف الػكجاوف ظاػر ك طػف

لمػف فكةاػا مػف المّئكػض طػػف))
 ،كػذلؾ السػماّ  ،مػا كلويػا مياػا ظاػػر  ،كهػك ى
) )1كةاؿ الكاةدم ً ))) :م ٍػف ً ٍسػتىٍ ىر و
ؽ) كهػك كػ حؿ مػا غمػظ مػف الػدو اج  ،ةػاؿ ا ػف
مسػػعكد  :يخ ًػرتـ ال طػػائف فكوػػؼ الظكاػػائر؟! كةػػاؿ ػػك هروػرة  :هػػذه ال ىطػػائف
فكوؼ الظاائر ؟! كةوؿ لسعود ف ج وػر  :ال طػائف ًمػف سػت رؽ فمػا الظػكاهر
يخ ًعي لىاػـ لمػف ةي ك ً
ىع يػو وف
ػرة ٍ
؟ فواؿ  :هذا مما ةاؿ ا﵀ تعال ) :فىّ تى ٍعمى يـ ىي ٍع هس كما ٍ ى ي
) )1تعس ػػور غرو ػػب الو ػػرف ص ُْْ ِْْ-كويظ ػػر  :زاد المس ػػور ف ػػي عم ػػـ التعس ػػور ج ػػف
الجكزم ُّٕٓ-ُّْ/
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ػؼ ال طػػائف
كف){السػػجدة  }ُٕ :كةػػاؿ ا ػػف ع ػػاس  :كصػ ى
ىجػ ىػزاّ ً ىمػػا ىكػ ي
ػايكا ىو ٍع ىممي ى
ػرؾ الظ ػكاهر ؛ يكيػػل لػػوس فػػي ايرض ةػػد وعػػرؼ مػػا الظ ػكاهر)) ) )1كةػػاؿ
كتػ ى
طائًيياىا ًم ٍف ً ٍستىٍ ىر و
ؽ) ))مف دو اج ذخػوف  ،عكاذا كايػت ال طػائف
الزمخ رم  ))) :ى ى
مف ا ست رؽ فما ظحيؾ الظكاهر ؟! كةوؿ  :ظاائرها مف سيدس  ،كةوؿ  :مف
يكر)) ) )2كةاؿ ا ف عطوػض )) :كركم فػي الةػدوث كيػل ةوػؿ لرسػكؿ ا﵀  ،صػم
ا﵀ عمول كسمـ  :هذه ال طائف ً
)م ٍف ً ٍستىٍ ىر و
ؽ) فكوػؼ الظػكاهر ؟ ةػاؿ  :هػي مػف
رؽ ميػل))
يكر وتأي  ،كا ست رؽ ما خ ف كةسف مف الدو اج  ،كالسػيدس مػا ٌ

))3

ك عػ ػػد ف يوػ ػػؿ الورط ػ ػػي ةػ ػػكؿ مػ ػػف توػ ػػدـ مػ ػػف المعس ػ ػروف  ،ةػ ػػاؿ )) :كعػ ػػف

الةسػػف  :طائياػػا مػػف سػػت رؽ  ،كظكاهرهػػا مػػف يػػكر جامػػد  ،كعػػف الةسػػف
وإػػا  :ال طػػائف هػػي الظ ػكاهر  ،كهػػك ةػػكؿ العػ كػراّ  ،كركم عػػف ةتػػادة...ك يكر
ن
ا ػػف ةتو ػػض كغوػره هػػذا  ،كةػػالكا  :ج وكػػكف هػػذا ٌج فػػي الػػكجاوف المتسػػاكووف ذا

ةكم ػػا  ،كالة ػػائط وي ػػؾ ك ػػوف ة ػػكـ  ،كعمػ ػ ذل ػػؾ م ػػر
كل ػػي كػ ػ ٌؿ كاة ػػد ميام ػػا ن
السػػماّ)) ) )4ةػػاؿ ا لكسػػي )) :كالةػػؽ كف ال طػػائف هيػػا موا ػػؿ الظاػػائر عمػ
الكجل المعركؼ))

))5

كةاؿ ا ف عا ػكر )) :كال طػائف جمػع طايػض كسػر ال ػاّ

 ،كهػػي م ػػتوض مػػف ال ػ طف إػ ٌػد الظاػػر مػػف كػ لػؿ ػػيّ  ،كهػػك هيػػا مجػػاز عػػف
ايس ػػعؿ  ،وو ػػاؿ لمجا ػػض الس ػػعم ط ػػف  ،كلمجا ػػض العمو ػػا ظار...ف طاي ػػض الذ ػػكب
كإد ال طايض ً
الظاارة كسر الظاّ  ،كمػف كّماػـ :
داخمل كما ج و دك ميل ،
ٌ
ات العّيو ػػض ظا ػػر
طي ػػل  ،م  :عّيوت ػػل كس ػ كػره  ،ػ ػ ٍ
فر ػػيي ظا ػ ىػر مػ ػره ك ى

) )1الكسوط في تعسور الورف المجود ِِْٕ-ِِٔ/
) )2الك اؼ ُْْْ/

) )3المةػػرر الػػكجوز فػػي تعسػػور الكتػػاب العزوػػزٓ ِّّ/كويظػػر  :ي ػكار التيزوػػؿ لم وإػػاكم
ٓ ُْٕ/كمدارؾ التيزوؿ لميسعي صُُٔٗ
) )4الجامع يةكاـ الورف َُُْٕ/
) )5ركح المعايي ُُُْٕ/
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العػ ػراش  ،كالس ػ ٌػر ػ ػ طف العراش...فال طاي ػػض  :ه ػػي الذ ػػكب ال ػػذم يوجع ػػؿ عمػ ػ
العراش  ،كالظاارة  :الذكب الػذم يوجعػؿ فػكؽ ال طايػض ؛ لوظاػر لرؤوػض الػداخؿ
لم وت  ،فتككف الظاارة ةسف مف ال طايض فػي العػراش الكاةػد...فالمعي هيػا :

كف طػػائف فػػرش الجيػػض مػػف سػػت رؽ  ،فػػّ تسػػاؿ عػػف ظاائرهػػا فإكياػػا جػػكد مػػف

ذلؾ))

))1

فمصيؼ ايإداد استيد في جعؿ ال طائف كالظاائر مف ايإداد ل

ةػػكؿ العػ كػراّ  ،كةػػد ت ػوكف إػػعؼ ةكلػػل  ،كةػػد يك ػره جماػػكر المعس ػروف  ،ككوػػؼ

وصػ ػ ٌ ايخ ػػذ و ػػكؿ الع ػ ٌػراّ ؛ ك
يف ايخ ػػذ ػػل ووم ػػب التعس ػػور الص ػػةو كالمعيػ ػ
المػ ػراد ف ػػي ةكل ػػل تع ػػال  ) :ىطىائًيياى ػػا ًم ػ ٍػف ً ٍس ػػتىٍ ىر و
ؽ) ر نس ػػا عمػ ػ عو ػػب  ،كومغ ػػي
الةكمض التي جػاّت مػف ذكػر ال طػائف مػف دكف الظاػائر عمػ يةػك مػا كويػل
ا ف ةتو ل كغوره

ٓ-بعد  :ةاؿ ك كر )) :ك) عد) ةرؼ مف ايإداد  ،وككف معي

التاخور ،كهك الذم وعامل الياس  ،كج وةتاج مع ارتل ل ذكر ػكاهد لػل ،
كوككف معي ة ؿ  ،ةاؿ ا﵀ تعال ) :كلىوى ٍد ىكتىٍ ىيا ًفي ك
الزي ً
كر ًمف ى ٍعًد الػ لذ ٍك ًر ك
ىف
ى
ً
ً ً
كف){ايي واّ  }َُٓ :فمعياه عيد عض الياس :
اير ى
م الصكال ية ى
ض ىو ًرذياىا ع ىاد ى
ٍ
ػع
مػػف ة ؿ...كةػػاؿ ا﵀ عػ كػز كج ػ كؿ ) :ىىيػػتي ٍـ ى ى ػ حد ىخٍمونػػا ًىـ ال كسػ ىػماّ ى ىي ى
اهػػا {ِٕ} ىرفىػ ى
ػؾ
ض ى ٍعػ ىػد ىذلًػ ى
ػش لىٍومىاىػػا ىك ٍ
اها {ِٖ} ىك ٍ
ىغطىػ ى
إػ ىػة ى
ىسػ ٍػم ىكاىا فى ىسػ كػك ى
اير ى
ىخػ ىػرىج ي
اها {ِٗ} ىك ٍ

اها){اليازع ػػات  }َّ :فمعي ػػاه  :كايرض ة ػػؿ ذل ػػؾ دةاه ػػا ؛ ك
يف ا﵀ خم ػػؽ
ىد ىة ى
ايرض ة ؿ السماّ}))

))2

جػاّ فػي تعسػور ةكلػل تعػال ) :كلىوى ٍػد ىكتىٍ ىيػا ًفػي ك
الزي ً
ػكر ًمػف ى ٍع ًػد الػ لذ ٍك ًر
ى
ً
ً ً
ك
كف) ))عيػ ػالز كر كتػب ايي وػاّ كمٌاػا التػي
اير ى
م الصكػال ية ى
ض ىو ًرذياىا ع ىػاد ى
ىف ٍ

) )1التةرور كالتيكور ِِْٕٗ/

) )2ايإداد صٕٓ ٕٔ-كايإداد في كّـ العرب ي ي الطولب ص ٕٗ
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يزلاا ا﵀ عمواـ  ،كعي الذكر ٌـ الكتاب التي عيده في السماّ)) ))1كهذا هك
ةػػكؿ سػػعود ػػف ج وػػر  ،كمجاهػػد كغورهمػػا)) ) )2كهػػذا التعسػػور هػػك الػػذم اختػػاره
الط ػػرم فوػػاؿ )) :ك كلػ هػػذه ايةػكاؿ عيػػدم الصػكاب فػػي ذلػػؾ مػػا ةالػػل سػػعود

ف ج ور كمجاهد كمف ةاؿ وكلامػا فػي ذلػؾ  ،مػف كف معيػاه  :كلوػد كت يػا فػي

الكت ػػب م ػػف ع ػػد ٌـ الكت ػػاب ال ػػذم كت ػػب ا﵀ كػ ػ ٌؿ م ػػا ه ػػك ك ػػائف فو ػػل ة ػػؿ خم ػػؽ
ػرت
الس ػ ػػماكات كايرض  ،كذل ػ ػػؾ كف الز ػ ػػكر ه ػ ػػك الكت ػ ػػاب  ،وو ػ ػػاؿ مي ػ ػػل  :ز ػ ػ ي

الكتػ ػػاب  :ذا كت تػ ػػل))

))3

كةػ ػػاؿ الزجػ ػػاج )) :الز ػ ػػكر جموػ ػػع الكتػ ػػب  :التػ ػػكراة

كا يجوػؿ كالعرةػاف ؛ ك
يف الز ػػكر كالكتػاب معيػ كاةػد  ،كالمعيػ  :كلوػد كت يػػا

في الكتػب مػف عػد ذكريػا فػي السػماّ )) ) )4كةػاؿ الكاةػدم )) :كةكلػل تعػال :
الميزلض مف السماّ ً
كر) وعيي جموع الكتب ك
)كلىوى ٍد ىكتىٍ ىيا ًفي ك
الزي ً
)مف ى ٍعًد ال لذ ٍكر)
ى
))5
مف عد ذكريا في السماّ))
اهػػا {ِٕ}
كمػػا ) ى ٍعػ ىػد) فػػي ةكلػػل تعػػال ) :ىىيػػتي ٍـ ى ى ػ حد ىخٍمونػػا ًىـ ال كسػ ىػماّ ى ىي ى
ض ى ٍعػ ىػد
ىغ ى
ػش لىٍومىاىػػا ىك ٍ
اها {ِٖ} ىك ٍ
طػ ى
إػ ىػة ى
ػع ىسػ ٍػم ىكاىا فى ىسػ كػك ى
اير ى
ىخػ ىػرىج ي
اها {ِٗ} ىك ٍ
ىرفىػ ى
ً
اها) فاي عم ا اا  ،كما و دك هذا مف سواؽ هذه ا وات كظاهرها ،
ىذل ىؾ ىد ىة ى
ػؾ) فوػاؿ
ةاؿ الط رم )) :اختمؼ هؿ التاكوؿ فػي معيػ ةكلػل تعػال  ) :ى ٍع ىػد ىذلً ى
عإػػاـ  :يدةوػػت ايرض مػػف عػػد خمػػؽ السػػماّ...كذلؾ كف ا﵀ خمػػؽ ايرض
اةكاتاا مف غور ف ودةكها ة ؿ السماّ  ،ذ كـ استكل ل السماّ فسك ك
اهف س ع
ػؾ
ض ى ٍعػ ػ ىػد ىذًلػ ػ ى
اير ى
)ك ٍ
سػ ػػماكات  ،ذ ػ ػ كـ دةػ ػػا ايرض عػ ػػد ذلػ ػػؾ  ،فػ ػػذلؾ ةكلػ ػػل  :ى

) )1جامع ال واف عف تاكوؿ م الورف لمط رم ُُُِٕ/
) )2جامع ال واف ُُُِٕ/
) )3جامع ال واف ُُِِٕ/
) )4معايي الورف عكاع ار ل َّّّ/

) )5الكسوط في تعسور الورف المجود ِّْٓ/
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))1
اهػا)
ض ى ٍع ىد ىذلً ىؾ) عد خمؽ السماّ ى
)د ىة ى
ىد ىة ى
اير ى
)ك ٍ
اها))) كةاؿ الكاةدم  )) :ى
))2
ض ى ٍع ىد ىذًل ىؾ)
اير ى
)ك ٍ
سطاا مف الدةك)) كةاؿ ا ف عطوض )) :كةكلل تعال  :ى
متكجل عم كف ا﵀ تعال خمؽ ايرض كلـ ودةاا  ،ذـ استكل لػ السػماّ ،
ٌ

كهي دخاف فخمواا ك ياها  ،ذ كـ دةػا ايرض عػد ذلػؾ)) ))3كةػاؿ ا ػف الجػكزم :
ػض
ض ى ٍع ىد ىذلً ىؾ) م  :عد خمؽ السماّ ى
)د ىةا ىها) م  :سػطاا  ،ك ع ه
اير ى
)))ك ٍ
ى
ووػ ػػكؿ  :كف ايرض يخمًوػ ػػت ة ػ ػػؿ السػ ػػماّ  ،وػ ػػزعـ كف ) عػ ػػد) هػ ػػا هيػ ػػا معي ػ ػ
)ة ػػؿ) ...ك عإ ػػاـ وو ػػكؿ  :ه ػػي معيػ ػ )م ػػع)...كج ومتي ػػع ف تك ػػكف ايرض
))4

كةػاؿ الورط ػي )) :ةكلػل

يخموت ة ؿ السماّ  ،ذ كـ يدةوت عد كمػاؿ السػماّ))
اها) م  :ػػرز ياارهػػا كإػػكّها ك مسػػاا  ،ك إ ػػاؼ
)ك ٍ
إػ ىػة ى
ىخػ ىػرىج ي
تعػػال  :ى

الإ ػػة لػ ػ الس ػػماّ  ،كم ػػا إ ػػاؼ لوا ػػا المو ػػؿ ؛ ك
يف فوا ػػا سػ ػ ب الظ ػػّـ
اه ػػا) س ػػطاا ،
ض ى ٍع ػ ىػد ىذلً ػ ى
ػؾ ىد ىة ى
اير ى
)ك ٍ
كالإ ػػواّ ؛ غ ػػركب ال ػػمس كطمكعا ػػا ى
كهذا و ور ل ككف ايرض عد السماّ)) ) )5كةاؿ ا ف عا كر  )) :م  :عػد

عد خمؽ السماّ خمؽ ايرض مدةكة...كهذه ا وض ظاػر فػي الدجلػض عمػ
))6
ايرض يخمًوت عد السماكات))

كف

كالػػدلوؿ عم ػ خمػػؽ ايرض عػػد السػػماّ كيػػل س ػ ةايل ةػ ٌػدـ فػػي مكاإػػع
ػؽ
كذوػ ػرة خم ػػؽ الس ػػماّ عمػ ػ ايرض كوكل ػػل تع ػػال  ً) :كف ىرك يك ػ يػـ المٌ ػػلي الك ػ ًػذم ىخمى ػ ى
الس ً
ض ًفػي ًسػتك ًض ىكو وػاـ){ايعراؼ  }ْٓ :كةكلػل تعػػال ) :ىلى ٍػـ تىػ ىػر ك
ىف
كػم ىاكات ىكاي ٍىر ى
ى

) )1جامع ال واف َّٕٓ/

) )2الكسوط في تعسور الورف المجود ُِْْ/
) )3المةرر الكجوز في تعسور الكتاب العزوز ّْْٓ/
) )4زاد المسور في عمـ التعسور ُٖٕٗ/
) )5الجامع يةكاـ الورف ُُٕٗٓ/
) )6التةرور كالتيكور َّٕٕ/
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ؽ الس ً
ض ًاٍلة ل
ؽ){ راهوـ  }ُٗ :كةكلل تعػال ) :المكػلي الك ًػذم
كم ىاكات ىكاي ٍىر ى
المٌلى ىخمى ى ى
و
اير ً
ض ًم ٍذمىاي كف){الطّؽ }ُِ :
ىخمى ى
ؽ ىس ٍ ىع ىس ىم ىاكات ىك ًم ىف ٍ
فإذا كاف التعسور ايص كالمختػار مػف لػدف ك ػار المعسػروف فػي كػّ
ال اهدوف  ،ووإي جعؿ ) عد) فواما عمػ

ا اػا  ،فمػا الػداعي عػد ذلػؾ لػ

دراج ) عد) إمف ايإداد ؟!

ٔ-بعض )) :ةاؿ ك كر ف ايي ارم )) :ك) عض) ةرؼ مف

ايإداد وككف معي عض ال يّ  ،ك معي كمٌل  ،ةاؿ عض هؿ المغض
في ةكؿ ا﵀ تعال ) :كيي ولف لى يكـ عض الكًذم تى ٍختىمًعيكف ًف ً
ول){الزخرؼ }ّٔ :
ىٍ ى
ى
ى ى ى
معياه  :ك ٌؿ الذم تختمعكف فول  ،كاةتج وكؿ ل ود
ً
ماماا
وعتمؽ
رإاا ك
تىكار ي
ٍ
ى
ؾ مكيض ذا لـ ى
عض اليعكس ة ي
وعتمؽ ك كؿ اليعكس ًةماماا ؛ يكيل ج وسمـ مف ً
الةماـ ةد ،
معياه  :ك
ٍ
ي
ك ً
الةماـ هك الودر  ،كةاؿ ا ف ةوس :

ؽ
وف كفي عض م واا يخ ير ي
مف دكف صعراّ في معاصماا ًل ه
كةاؿ غوره  :عض لوس مف ايإداد  ،كج ووع عم الك ٌؿ ندا  ،كةاؿ في
ةكلل عز كجؿ ) :كيي ولف لى يكـ عض الكًذم تى ٍختىمًعيكف ًف ً
ةإ ير مف
ول) ما
ي
ىٍ ى
ى
ى ى ى
اختّفكـ ؛ ك
فكةعت ) عض) في ا وض عم
يف الذم غوب عيل ج عممل ،
ٍ
ً
ماماا)
وعتمؽ
الكجل الظاهر فواا  ،كةاؿ في ةكؿ ل ود  ) :ك
ٍ
ى
عض اليعكس ة ي
ً
ماماا ؛ ك
يف )يعسي) هي عض اليعكس  ،كلـ ووصد في
ك وعت ٍ
مؽ يعسي ة ي
ؽ)
هذا ال وت ةصد غوره  ،كةالكا في ةكؿ ا ف ةوس ) :كفي عض م واا يخ ير ي
ذا استيةسف مياا في عض ايةكاؿ هذا يك ًجد في م واا  ،كر ما كاف غور
هذا مف الم ي ةسف ميل فػ) عض) دخمت لمت عوض كالتخصوص  ،كلـ

ووصد اا ةصد العمكـ))

)ُ)

)ُ ) ايإداد في المغض ص ُُُُٕٖ-
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عوإا :
ةاؿ الخموؿ  )) :عض ك ٌؿ يّ  :طائعض ميل  ،ك عكإتل ت ن
اّ)))ُ)كةاؿ العا ار ي  )) :عض ال يّ  :يووض كملل)) )ِ) كةاؿ
ذا ك
فرةتل جز ن

الراغب  )) :عض ال يّ جزّ ميل  ،كوواؿ ذلؾ مراعاة ٍّ
كؿ ؛ كلذلؾ وواى ؿ
ا
)كيةٍم ىيا
ل كؿ  ،فوواؿ  :عإل ككمٌل  ،كجمعل عاض ةاؿ عز كجؿ  :ى
ً
اه ًطيكٍا ى ٍع ي ً و
ض
ٍ
)ك ىك ىذل ىؾ يي ىكلي ى ٍع ى
إ يك ٍـ ل ى ٍعض ىع يد اك){ال ورة  }ّٔ :كةاؿ تعال  :ى
ك ًً
إ يكـ
)كىوٍم ىع يف ى ٍع ي
وف ى ٍع ن
الظالم ى
إا){اييعاـ  }ُِٗ :كةاؿ تعال  :ى
إا){العيك كت ))}ِٓ :
ى ٍع ن

)ّ )

ك))ةاؿ ذعمب  :جمع هؿ اليةك عم

ال عض يّ مف يّ ك مف

طائعض مف ال يّ  ،كةوؿ جزّ ميل))

واّ))

)ٓ)

)ْ )

كف

كةاؿ الكعكم ) :ال عض  :هك

ً
ض الكًذم يةلرىـ ىعمى ٍو يك ٍـ)
)كيية كؿ لى يكـ ى ٍع ى
ةاؿ ك ع ودة في ةكلل تعال  :ى
)) عض  :وككف نوئا مف ال يّ  ،كوككف ك كؿ ال يّ  ،ةاؿ ل ود :
عض اليعكس ًةماماا
وعتمؽ
رإاا ك
تىكار ي
ٍ
ى
ؾ مكيض ذا لـ ى
ً
فوذهب ال عض  ،كلككيل واتي عم
فّ وككف الةماـ ويزؿ عض اليعكس  ،ي
الجموع)) )ٔ) كةاؿ في ةكلل تعال ) :كلى كما جاّ ًعوس ًاٍل و ىلي ً
اؿ ةى ٍد ًج ٍئتي يكـ
ات ةى ى
ى
ى
ى
ى
ً
كً
ً ً
كف){الزخرؼ )) }ّٔ :ال عض ها هيا
لف لى يكـ ى ٍع ى
ض الذم تى ٍختىمعي ى
ًاٍلة ٍك ىمض ىكييىو ى
الك ٌؿ  ،ةاؿ ل ود :
عض اليعكس ًةماماا
وعتمؽ
رإاا ك
تىكار ي
ٍ
ى
ؾ مكيض ذا لـ ى
)ُ ) العوف ص َٖ .
)ِ ) دوكاف ايدب ُ.َٔ/
)ّ ) المعردات ص ٗٓ.
)ْ ) المص اح الميور لمعوكمي ص ّْٓٓ-
)ٓ ) الكموات ص َِّ
)ٔ ) مجاز الورف ص ْٖ
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المكت ج وعتمؽ عض اليعكس دكف عض))

) ُ)

كةاؿ ك الطولب المغكم :

))كمف ايإداد ةاؿ ايصمعي  :عض ال يّ  :جزّ مف جزائل  ،كةد جاّ
عض ال يّ  ،معي كملل  ،ك ي د :
)ِ)
عض ما فوكما ذ ًع تما ىع ىكرم
عض ال وب ًع تيكما
لكج
الةواّ ك ي
ي
وب ؛ ك
كوركل  :لكج
يف ال وب ج وت عكض  ،ي
ةاؿ  :ورود  :لكج الةواّ كال ي

الةواّ ك عض ال لدوف  ،كالمراد ال لدوف كمٌل))

)ّ)

) :لكج الةواّ كال وب)

جع يؿ )لكج الةواّ ك عض ال وب) معي
وعي كيل جعؿ ) عض) في هذا ال اهد زائدة كلوس معي ك ٌؿ  ،ك) عض)
هيا كما هي عم معياها ؛ ك
يف المراد في الةوووض  :لكج الةواّ ك عض ما
وكج ل ال وب  ،كما وكج ل ال وب عم صاة ل مكر مياا  :الص ر  ،كالكةار
 ،كالةواّ  ،كالةمـ  ،فكايت ) عض) عم

ا اا  ،ككذلؾ الركاوض ايخرل :

لكج الةواّ ك عض ال لدوف  ،م  :لكج الةواّ ك عض ما وامر ل ال لدوف الذم
مف ويل  :الععك عف المسيّ  ،ككوؼ وص جعؿ ال عض معي الك ٌؿ في
ال اهد المذككر ؟ يكيل كوؼ وص ف وككف التودور  :لكج الةواّ كك حؿ ال وب
 ،كلكج الةواّ كك حؿ ال لدوف ؟! فاستعماؿ )ك ٌؿ) في ال وت ج معي لل  ،كما كيل

ذا ص ٌ ف وواؿ  :ك حؿ ال وب  ،كك حؿ ال لدوف  ،ص ك ف وواؿ  :عض ال وب
صةت ال عإوض .
صةت الكموض ٌ
 ،ك عض الدوف  ،فإذا ٌ
هذا ع كما ةالل ايصمعي  ،كما ما ةالل ك ع ودة فود ركد عمول ةكلل
ً
ض الكًذم
)كيية كؿ لى يكـ ى ٍع ى
كذوركف  ،ةاؿ الزجاج )) :ةاؿ ك ع ودة معي  :ى

)ُ ) مجاز الورف ص ُِٓ
)ِ ) ال وػػت لتمػػوـ ػػف ػػي ػػف مو ػػؿ  ،كهػػك وخاطػػب ا يتػػي عصػػر العوومػػي اػػذا الوػػكؿ  ،ذ
كع ىكىره  ،ككاف عكر ةوف استسواهما
هزئتا ل كذكرتا و ل ى
)ّ ) ايإداد في كّـ العرب ص ٕٖ
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يةلرىـ ىعمى ٍو يك ٍـ) ةاؿ معياه  :ك ٌؿ الذم يةلرـ عموكـ  ،كهذا مستةوؿ في المغض
كالتعسور  ،كما عمول العمؿ  ،فا كما استةالتل في المغض ك
فإف ال عض كالجزّ ج
يو ىك لكف الك كؿ  ،ك ي د في ذلؾ ك ع ودة وتنا غمط في معياه  ،كهك ةكؿ ل ود :

ً
ماماا
وعتمؽ
رإاا ك
تىكار ي
ٍ
ى
ؾ مكيض ذا لـ ى
عض اليعكس ة ي
وعتمؽ ك كؿ اليعكس ًةماماا  ،كهذا كّـ تستعممل الياس  ،ووكؿ
ةاؿ  :ك
ٍ

الوائؿ  :عإيا وعرفؾ  ،ورود  :يا عرفؾ  ،فاذا كيما هك ت عوض صةو ،
اما عمواـ  ،ةاؿ ا﵀ عز كجؿ ) :فى ًظيٍموـ
عكاكيما جاّهـ عوس تةموؿ ما كاف ةر ن
ات ً
طلو و
كً
ت){اليساّ  }َُٔ :كهي يةك
يةمك ٍ
وف ىه ي
ادكٍا ىة كرٍم ىيا ىعمىٍو ًا ٍـ ى ى
لم ىف الذ ى
ال ةكـ كما وت عاا في التةروـ  ،فا كما ف وككف ة كؿ لاـ الوتؿ  ،كالسرةض ،

)ِ )
)ُ )
ك
ط ،
مةرـ عمواـ))
كالزيا  ،فمةاؿ))
))يف ذلؾ ك
))كوركل  :ك ورت ٍ
ي
كوركل  :ف وعتوي  ،كمعي وعتوي  :وةت س  ،ككذلؾ ورت ط  ،وواؿ :
ي
ً
ماماا) راد يعسل
عتووتل عف ةاجتل  ،م  :ة ستل  ،كةكلل ) ى
عض اليعكس ة ي
؛ ك
يف يعسل عض يعس الياس)) )ّ ) كةاؿ ا ف سوده  )) :عض ال يّ :

عض اليعكس
وعتمؽ
طائعض ميل...كةوؿ  :عض ال يّ كمٌل ةاؿ ل ود  :ك
ٍ
ى
ً
ماماا  ،كلوس هذا عيدم عم ما ذهب لول هؿ المغض  ،مف ىف ال عض
ة ي

في معي الك ٌؿ  ،هذا يوض  ،كج دلوؿ في هذا ال وت ؛ يكيل كيما عي
اليعكس يعسل)))ْ) كةاؿ الت روزم )) :ووكؿ  :ترؾ ايمكيض ذا روت فواا ما

عض

)ُ ) معايي الورف عكاع ار ل ُ َّٓ-ّْٗ/كويظر  :الجامع يةكػاـ الوػرف لمورطػي ْٕٓ/
كال ةر المةوط لأيدلسي ِْٕٖ/

)ِ ) ال ةر المةوط لأيدلسي ِْٕٖ/
)ّ ) رح الوصائد الس ع الطكاؿ الجاهموات ص ِْٔ رةـ ال وت في المعموض ٔٓ
)ْ ) المةكـ كالمةوط ايعظـ ُُْْ/
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)ُ )

وكره ٌ ،ج ف ودركيي المكت فوة سيي...ك راد اليعكس يعسل))
ً
كً
كف){الزخرؼ :
لف لى يكـ ى ٍع ى
ض الذم تى ٍختىمعي ى
)كييىو ى
الراغب )) :ةاؿ ك ع ودة  :ى
ً
ماماا ،
ط
ّٔ} م  :ك حؿ الذم  ،كوكؿ ال اعر  :ك ورت ٍ
ى
عض اليعكس ة ي
كفي ةكلل هذا ةصكر يظر ميل  ،كذلؾ كف اي واّ عم

كةاؿ

ر عض إرب :

إرب في وايل معسدة  ،فّ وجكز لصاةب ال روعض ف و ويل  ،ككةت

الووامض ككةت المكت  ،كإرب معوكؿ ومكف لمياس دراكل مف غور
ي ي...كإرب وجب عمول وايل كاصكؿ ال رعوات المختصض

رع  ،كإرب

ومكف الكةكؼ عمول ما ويل صاةب ال رع  ،عكاذا اختمؼ الياس في مر غور
وختص الي ي وايل  ،فاك مخوكر وف ف و ولف  ،ك وف ف ج و ولف ،
الذم
ح
ض الكًذم
لف لى يكـ ى ٍع ى
)كييىو ى
ةس ما ووتإي اجتاادة كةكمتل  ،فإذف ةكلل تعال  :ى
ً
كف) لـ ورد ل ك ٌؿ ذلؾ  ،كهذا ظاهر لمف لو العص وض عف يعسل ،
تى ٍختىمعي ى
ً
ماماا  ،فإكيل وعيي ل يعسل ،
ط
ك كما ةكؿ ال اعر  :ك ورت ٍ
ى
عض اليعكس ة ي
وت
كالمعي ٌ :ج ف وتداركيي
المكت  ،لكف ك
عرض كلـ ل
وصرح  ،ةسب ما ييً ٍ
ي
عمول جممض ا يساف في اج تعاد مف ذكر مكتل)) )ِ) م  :كف الي ي كاف ةد
ةصد ف و ولف لاـ نوئا مف الذم وختمعكف فول  ،كتع كمد ف ج و ولف لاـ ذلؾ
ً
ض الكًذم يةلرىـ
)كيية كؿ لى يكـ ى ٍع ى
كمٌل  ،كةاؿ ا ف عطوض في ةكلل تعال  :ى
ىعمى ٍو يك ٍـ) )) :فمعظض ال عض عم هذا متمكيض  ،كةاؿ ك ع ودة  :ال عض في
هذه ا وض معي الك ٌؿ  ،كخطكاىه الياس في هذه الموالض  ،ك ي د ك ع ودة
اهدا عم ةكلل وت ل ود )الكامؿ) :
ن

)ُ ) رح الوصائد الع ر ص َُٗ
)ِ ) المعػ ػػردات ص ٗٓ كويظػ ػػر  :عمػ ػػدة الةعػ ػػاظ لمةم ػ ػػي ُ َِٗ-َِٖ/ك صػ ػػائر ذكم
دائمػ ػػا مػ ػػا وػ ػػيوّف كػ ػػّـ ال ارغػ ػػب  ،جك كف
التمووػ ػػز ِ ِٓٗ-ِٖٓ/كالةم ػ ػػي كالعوركز ػ ػػادم ن
العوركز ػػادم ويوػػؿ كّمػػل مػػف دكف ف ويسػ ل لوػػل اجسػػـ خػػّؼ الةم ػػي الػػذم ويسػػب لوػػل
كّمل في الغالب
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ً
ماماا
وخترـ
رإاا ك
تىكار ي
ى
ؾ مكيض ذا لـ ى
ٍ
عض اليعكس ة ي
)ُ)
كلوست في ال وت لل ةجض ؛ ك
ودا راد يعسل  ،فاك ت عوض صةو ))
يف ل ن

)ك ً
ىيز ىؿ
اة يكـ ى ٍو ىيايـ ً ىمآ ى
ىف ٍ
كةاؿ الزمخ رم في تعسور ةكلل تعال  :ى
كؾ ىعف ى ٍع ً
ىيز ىؿ المٌلي ًلى ٍو ىؾ فىًإف
اة ىذ ٍريه ٍـ ىف ىو ٍعتًيي ى
ض ىما ى
المٌلي ىكجى تىتكً ٍع ٍ
اّه ٍـ ىك ٍ
ىه ىك ي
ود المٌل ىف و ً
صو ىايـ ًى ٍع ً
ض يذييكً ًا ٍـ){المائدة )) }ْٗ :وعيي :
تى ىكلك ٍكٍا فى ٍ
اعمى ٍـ ىكي ىما يو ًر ي ي ي

ذيب التكلي عف ةكـ ا﵀  ،عكارادة خّفل فكإع ) ًى ٍع ً
ض يذييكً ًا ٍـ) مكإع
ذلؾ  ،ك راد كف لاـ ذيكنا ج كمض كذورة العدد  ،ك كف هذا الذيب مع عظمل
عإاا ككاةد مياا  ،كهذا ا وااـ لتعظوـ التكلي كاستسرافاـ في ارتكا ل ،

عض اليعكس
ط
كيةك ال عض في هذا الكّـ ما في ةكؿ ل ود  :ك ورت ٍ
ى
)ِ )
ً
اة ىذ ٍريه ٍـ ىف
ماماا  ،راد يعسل))
)ك ٍ
ة ي
ككذلؾ ال عض في ةكلل تعال  :ى
كؾ ىعف ى ٍع ً
ىيز ىؿ المٌلي ًلى ٍو ىؾ) لوست معي الك ٌؿ ))كالصةو كف
ىو ٍعتًيي ى
ض ىما ى
) عض) عم ةالاا في هذه ا وض  ،ك كف المراد الرجـ  ،ك الةكـ الذم كايكا
)ّ)
)عف ى ٍع ً
ىيز ىؿ
ض ىما ى
رادكه  ،كلـ ووصدكا ف وعتيكه عف الك ٌؿ)) ))فواؿ  :ى
المٌلي ًلى ٍو ىؾ) ك
يف الذم سالكه هك مر جزئي  ،سالكه ف ووإي لاـ فول عم

خصكماـ فا

ميل))

)ْ)

ً
ض الكًذم يةلرىـ ىعمى ٍو يك ٍـ)
)كيية كؿ لى يكـ ى ٍع ى
كةاؿ الةم ي )) :ةكلل تعال  :ى
المراد ػ) عض) مدلكلل ايصمي  ،كةاؿ ك ع ودة  :عكاكياا هيا معي )ك ٌؿ)
مستدجً وكؿ ل ود :
ً
ماماا
ط
رإاا ك ورت ٍ
تىكار ي
ى
ؾ مكيض ذا لـ ى
عض اليعكس ة ي
)ُ) المةرر الكجوز ُُُْ/
)ِ ) الك اؼ ُِٖٔ/
)ّ ) الجامع يةكاـ الورف لمورط ي ٔ ُْٗ/كويظر  :زاد المسور ِِِِ/
)ْ ) ال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي ّّٔٗ/
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كةد ركد الياس عمول اكيل كاف ومزـ ف وة كؿ لاـ الر ا كالسرةض كالوتؿ ؛ يكياا
كايت مةرمض عمواـ  ،فمك كاف المعي  :كي ً
ةرـ عموكـ ،
ية ٌؿ لكـ ك ٌؿ الذم ل
ك
عإا) معي )ك ٌؿ) وكؿ
ية كؿ لاـ ذلؾ كمل  ،كاستدؿ عإاـ عم كف ) ن
ى
عض ال لر
ةيايوؾ
عإيا
فيوت فاست ً ٍؽ
ا ميذر
ا خر )طرفض) :
ى
ى
ي
ى
هكف مف عض

م  :هكف مف ك ٌؿ ال ر  ،كاستدؿ خركف وكؿ ا خر :
كف ايمكر ذا ايةداث دكرها دكف ال وكخ ترل في عإاا خمى نّ
خمّ  ،كج ةاجض ل خراج المعظ عف مدلكلل مع مكاف صةض
م  :في كملاا ن

معياه ؛ ذ مراد ل ود عض اليعكس يعسل هك  ،كالت عوض في ال وتوف ا خروف
عض خر ج مف كملل  ،ككذلؾ لوس ح
و
كاإ  ،ك
كؿ
فإف ال كر عإل هكف مف

مر دكره ايةداث كاف فول خمؿ  ،ؿ ةد واتي تد وره ةسف مف تد ور

ال وه)))ُ) كةاؿ فومف جعؿ ) عض) معي )الك ٌؿ) في ال وت ايخور كةكؿ
ال اعر عمرك ف ي ىو ٍوـ :
عض ةاجتل كةد وككف مع المستعجؿ الزل يؿ
ةد ودرؾ المتاليي
ى
)ِ)
)) :كج درم كوؼ فامكا الك كؿ مف ال وتوف ايخوروف))
وت وكف مما تودـ ذكره كف جماهور هؿ المغض كالتعسور ككدكا كف

) عض) لوست مف ايإداد  ،ك كياا جاّت في كؿ كاهدها الوريوض عم
ا اا

وت ةػرؼ مػف ايإػداد ،
ٕ-البيع كالش ار  :ةاؿ ػك كػر )) :كا ػتر ي
ػت ذمي ػػل  ،كه ػػك المعيػ ػ
ػيّ عمػ ػ معيػ ػ ة إ ػػتل ك عطو ػ ي
وو ػػاؿ  :ا ػػتر ي
وت ال ػ ى
المعركؼ عيد الياس  ،كوواؿ  :ا ػتروتل  :ذا عتػل  ،ةػاؿ ا﵀ تعػال ٍ ) :يكلىػػئً ىؾ
)ُ ) الدر المصكف َِّْ/
)ِ ) الدر المصكف ْْٕٗ/
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كً
وف ا ٍ ػػتىيريكٍا ال ك
إػ ػّىلىضى ًاٍلاي ػ ىػدل){ال ورة  }ُٔ :ة ػػاؿ جماع ػػض م ػػف المعسػ ػروف :
ال ػػذ ى
ػوئا
معيػاه  :ػػاعكا الإػػّلض الاػػدل  ،كةػػاؿ عػػض هػؿ المغػػض  :كػ حؿ ىمػػف ذػػر ػ ن
وت
عمػ ػ ػ ػ ػػيّ  ،ف ػ ػػالعرب تجع ػ ػػؿ ا وذ ػ ػػار ل ػ ػػل ميزل ػ ػػض ػ ػ ػرائل...كوواؿ  :ػ ػ ػر ي
يّ  :ذا عتل  ،ةػاؿ ا﵀ عػز كجػؿ ) :ك ًم ىػف الكي ً
ػاس ىمػف ىو ٍ ًػرم ىي ٍع ىسػلي ا ٍ تً ىغػاّ
ال ى
ى
))1
مرإ ً
ات المٌ ًل){ال ورة ))}َِٕ :
ىٍ ى
ػت ال ػػيّ  ،عم ػ المعي ػ
ػت مػػف ايإػػداد  ،ووػػاؿ  :عػ ي
كةػػاؿ ) :ك عػ ي
عت ال يّ ذا ا تعتػل)) ) )2كةػاؿ ػك الطلوػب)):كمػف
المعركؼ عيد الياس  ،ك ي
))3

وإا ذا ا تروتل))
ايإداد ال وع  ،وواؿ  :ي
يّ ذا عتل...ك عتل ن
عت ال ى
عت ال يّ معي ا ػتروتل  ،كج ت ػع
ةاؿ الخموؿ )) :كالعرب توكؿ  :ي

)ْ)
معيػ ج ت ػ ً
ػيّ
ػتر  ،كاج توػػاع اج ػػتراّ)) كةػػاؿ ا ػػف فػػارس  )) :ػر ي
وت ال ػ ى
ػت ،
وت  :ذا عػ ي
كا ػػتروتل  :ذا خذتػػل مػػف صػػاة ل ذميػػل  ،كركمػػا ةػػالكا  :ػر ي
))5
س ىدر ً
ً
كد وة){وكسؼ ))}َِ :
اه ىـ ىم ٍع يد ى
)ك ى ىرٍكهي ذى ىم وف ى ٍخ و ى
ةاؿ ا﵀ تعال  :ى

ك)) كيما يس لمي الم ترم كال ائع اسـ كاةد ؛ ك
يف كؿ كاةد مياما

واخذ نوئا كوعطي نوئا ؛ فمتماذماما مف هذا الكجل ا تركا في اجسـ الكاةد))
)ٔ)
المذٍ ىمف كال ائع دافع
فػ))ال راّ كال وع وتّزماف فالم ترم دافع الذمف ك خذ ي
ٍّ
ياض كسمعض  ،فا كما ذا
المذٍ ىمف ك خذ الذمف  ،هذا ذا كايت الم اوعض كالم اراة
ي
ح
ائعا ،كمف هذا
ص ككر كؿ مياما م ترنوا ك ن
كايت ى ٍو ىع سمعض سمعض ص ف يوتى ى

) )1ايإداد ص ٓٓ كويظر  :ايإداد في كّـ العرب ص ِّٓ
) )2ايإداد ص ٓٓ

) )3ايإداد في كّـ العرب ص ٔٓ
)ْ ) العوف ص ٕٗ .
) )5مواووس المغض ص ْٕٕ كويظر ص ُُِ
)ٔ) الكجكه كاليظائر لمعسكرم ص ٔٓ. ٕٓ-
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الكجل صار لعظ ال وع كال راّ يوستعمؿ ك حؿ كاةد مياما في مكإع ا خر،
)ُ)
وت كذر))
وت معي
تعت معي ا تر ي
عت كذر  ،كا ي
ي
ك ر ي
ذا كاف هذا التداخؿ كالتإاد في دجلتػي ال وػع كال ػراّ ةػد ةصػؿ فػي

كّـ ال ر فإكيل لـ وةصؿ في كػّـ ا﵀  ،كةػكؿ مصػيؼ ايإػداد المػذككر :
ً كً
وف ا ٍ ػػتىيريكٍا ال ك
إػّىلىضى
كووػػاؿ  :ا ػػتروتل  :ذا عتػػل  ،ةػػاؿ ا﵀ تعػػال ٍ ) :يكلىػػئ ىؾ الػػذ ى
ًاٍلايػ ىػدل){ال ورة  }ُٔ :ة ػػاؿ جماع ػػض م ػػف المعسػ ػروف  :معي ػػاه  :ػػاعكا الإ ػػّلض
الادل))

))2

كهـ ك ور ككاإ ؛ ك
يف مف الكاإػ جػ ًدا كف المػراد مػف اج ػتراّ

هيا اج تراّ المعػركؼ  ،فػّ خػّؼ كج جػداؿ فػي كف المػراد  :ػاعكا الاػدل ،
ػر ة مػػل ةػػاؿ مػػا ادعػػاه كيس ػ ل
كلػػوس  :ػػاعكا الإػػّلض  ،كمػػا ليػػي لػػـ جػػد مع لسػ نا

لػػواـ  ،فوػػد ةػػاؿ مواتػؿ المتػػكف َُٓق فػػي تعسػػوره )) :ذػ كـ يعػػتاـ ا﵀  ،فوػػاؿ
ً كً
وف ا ٍ تىيريكٍا ال ك
إّىلىضى ًاٍلاي ىدل){ال ورة  }ُٔ :كذلؾ كف الواكد
س ةايل ٍ ) :يكلىػئ ىؾ الذ ى
كجدكا يعت مةمد صػم ا﵀ عموػل كسػمـ فػي التػكراة ة ػؿ ف يو عػث فػآميكا ػل ،
كظيػكا كيػػل مػػف كلػد سػػةاؽ عموػػل السػّـ  ،فم كمػػا يعػػث  ،مةمػد صػػم ا﵀ عموػػل
كسػػمـ  ،مػػف العػػرب مػػف كلػػد سػػماعوؿ عموػػل السػػّـ كعػػركا ػػل ةسػ نػدا  ،كا ػػتركا

الإّلض الادل  ،ووكؿ اعكا الادل الذم كايكا فول مف ا وماف مةمد صم
ا﵀ عموػػل كسػػمـ ة ػػؿ ف يو ىعػػث الإػػّلض التػػي دخم ػكا فواػػا عػػد مػػا ي ًعػػث مػػف
تكذو اـ مةمد صم ا﵀ عموػل كسػمـ  ،ف ػئس التجػارة  ،فػدلؾ ةكلػل سػ ةايل :
))3
ً
وف)))
)فى ىما ىرً ىةت تل ىج ىارتياي ٍـ ىك ىما ىك يايكٍا يم ٍاتىد ى
كهػػذا هػػك التػػداخؿ الػػذم وةصػػؿ ػػوف ال وػػع كال ػراّ  ،فػػالمعي كاةػػد
كاليتوجػض كاةػػدة سػكاّ ةوػػؿ  :ا ػتركا الإػػّلض الاػدل  ،ك ةوػػؿ  :ػاعكا الاػػدل
)ُ) المع ػػردات ص ِٗٔ  ،ك))الي ػ ح
عوي ػػا  ،عكالػ ػ ه ػػذا و ػػذهب
ػاض م ػػف الم ػػاؿَََم ػػا ك ػػاف ن
العوااّ في الياض)) مواووس المغض ص ّٕٖ .
) )2ايإداد ص ٓٓ

) )3تعسور مواتؿ ُّٓ-ّْ/
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الإ ػػّلض  ،ف ػػالمراد ف ػػي ك ػػّ التع وػ ػروف  :كيا ػػـ عطػ ػكا الا ػػدل ك خ ػػذكا مكاي ػػل

العراّ  ،ك ك
وتطرؽ ك
الإّلض  ،ك خذكا الإّلض ك عطكا مكاياا الادل  ،كلـ ك
ً كً
وف
ع ودة  ،كايخعػش لػ تعسػور هػذه ا وػض  ،كةػاؿ ا ػف ةتو ػض ٍ ))) :يكلىػػئ ىؾ الػذ ى
ا ٍ ػػتىيريكٍا ال ك
ػوئا
إػ ػّىلىضى ًاٍلاي ػ ىػدل) م  :اس ػػت دلكا  ،فاص ػػؿ ه ػػذا كف م ػػف ا ػػترل ػ ن
ػػيّ فوػػد اسػػت دؿ ميػػل))) )1م ٌ :ياػػـ اسػػت دلكا الإػػّلض الاػػدل  ،كمػػا ةػػاؿ
ً
كف الكًذم يه ىك ٍىد ىي ًالكًذم يه ىك ىخ ٍوهر){ال ورة }ُٔ :
تعال ) :ىتى ٍستىٍ دلي ى
كةد ذكر الط رم كف المعسروف جمعكا عم ف ةكلل تعال ٍ ) :يكلىػػئً ىؾ
كً
وف ا ٍ ػػتىيريكٍا ال ك
إػّىلىضى ًاٍلايػ ىػدل) وعيػػي كياػػـ  )) :ػػاعكا هػػداهـ الػػذم كػػايكا عموػػل
الػذ ى
إػػّلتاـ ةت ػ اسػػت دلكها ميػػل)) ) )2م  :جمع ػكا عم ػ كف المعي ػ  :ا ػػتركا
الإّلض الادل

ً كً
وف ا ٍ ػػتىيريكٍا ال ك
إ ػّىلىضى
كةػػاؿ الزجػػاج )) :كةكلػػل عػػز كج ػ كؿ ٍ ) :يكلى ػػئ ىؾ الػػذ ى
ًاٍلاي ىدل) كمعي الكّـ كف ك كؿ مف ترؾ نوئا كتمسكؾ غوره فػالعرب توػكؿ لمػذم

تم كسػػؾ ػػل ةػػد ا ػػتراه))

))3

فاػػؤجّ ةػػد تمسػػككا الإػػّلض ؛ كلاػػذا ةػػاؿ تعػػال :

)ا ٍ تىيريكٍا ال ك
إّىلىضى)
فاػػؤجّ سػػاطوف التعسػػور ة مػػل ةػػد جمعػكا عمػ

كف المػراد مػػف اج ػػتراّ

في ةكلل تعال ) :ا ٍ تىيريكٍا ال ك
إّىلىضى) اج ػتراّ المعػركؼ  ،كهػذا مػا جمػع عموػل
ً كً
وف ا ٍ تىيريكٍا
ن
وإا هؿ التعسور عده  ،ةاؿ الكاةدم )) :ةكلل تعال ٍ ) :يكلىػئ ىؾ الذ ى
ال ك
ػوئا
إ ػّىلىضى ًاٍلايػ ىػدل) ةوووػػض اج ػػتراّ اجسػػت داؿ  ،كالعػػرب تجعػػؿ مػػف ذػػر ػ ن

) )1تعسور غروب الورف ص ِْ
) )2جامع ال واف ُُٕٓ/

) )3معايي الورف عكاع ار ل ُٖٖ/
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ائع ػػا لآلخ ػػر  ،عكاف ل ػػـ وك ػػف ذىػ ػ كـ ػ ػراّ كج و ػػع
عمػ ػ
ػػيّ م ػػترنوا ل ػػل  ،ك ن
))1
ظاهر  :ةاؿ ا ف ع اس  :خذكا الإّلض كترككا الادل))
ً كً
وف ا ٍ تىيريكٍا الإكػّىلىضى ًاٍلاي ىػدل) يكياػـ ذػركا
فود ةاؿ س ةايل ٍ ) :يكلىػئ ىؾ الذ ى
الإّلض عم الادل كتمسكككا اا  ،كجاز ف وواؿ  :كلئؾ الذوف ركا الادل
الإػػّلض معي ػ  :ػػاعكا ؛ ك
يف الاػػدل هػػك ال ػػيّ الػػذم كذػػر عموػػل ك روػػد

ػردا فػي كتػاب ا﵀ كيػل اسػتعمؿ فعػؿ اج ػتراّ
تركل  ،كهذا هك الػذم كجدتػل مطٌ ن
لأكؿ معي اج تراّ المعركؼ  ،كفعؿ ال راّ معي ال وع لمذػايي  ،كةػد كرد
ػػاع  ،كهػػي

فعػػؿ ال ػراّ فػػي الوػػرف الكػروـ فػػي ر عػػض مكاإػػع جموعاػػا معي ػ
ػكف){ال ورة }َُِ :
)كلى ً ػ ٍئ ىس ىمػػا ى ػ ىػرٍكٍا ًػ ًػل ىيعي ىسػػاي ٍـ لىػ ٍػك ىكػ ي
ػايكٍا ىو ٍعمى يمػ ى
ةكلػػل تعػػال  :ى
)) م  :ئس يّ اعكا ل ةظ يعسػاـ ةوػث اختػاركا السػةر  ،كي ػذكا كتػاب
))2
ػاس م ػ ػػف و ٍ ػ ػ ًػرم ىي ٍعس ػ ػػل ا ٍ تً ىغ ػ ػػاّ مرإ ػ ػ ً
ػات
ىٍ ى
ى ي
)ك ًم ػ ػ ىػف الكي ػ ػ ً ى ى
ا﵀)) كةكل ػ ػػل تع ػ ػػال  :ى
المٌ ًل){ال ورة  }َِٕ :كالمعي  :و وع يعسل  ،ك وعاا وككف ذلاا في طاعػض ا﵀
ً كً
 ،كةكل ػ ػػل تعػ ػ ػػال  ) :ىفٍميووىاتًػ ػ ػ ٍػؿ ًفػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ً ً
كف اٍل ىة ىوػ ػ ػػاةى ال ػ ػ ػ حد ٍي ىوا
وف ىو ٍ ػ ػ ػ يػر ى
وؿ المٌػ ػ ػػل الػ ػ ػػذ ى
ى
ًا ًخ ىرًة){اليس ػػاّ  }ْٕ :م  :و وع ػػكف الةو ػػاة ال ػػديوا ػػا خرة  ،كةكل ػػل تع ػػال :
س ىدر ً
ً
كد وة){وكسؼ  }َِ :كالمعي  :اعكه .
اه ىـ ىم ٍع يد ى
)ك ى ىرٍكهي ذى ىم وف ى ٍخ و ى
ى
مكإعا  ،ككػاف فػي جموعاػا
كةد كرد فعؿ اج تراّ في كاةد كع روف
ن
ً كً
وف ا ٍ ػ ػػتىيريكٍا
معي ػ ػ اج ػ ػػتراّ  ،كوكلػ ػػل تعػ ػػال الػ ػػذم توػ ػػدـ ذك ػ ػره ٍ ) :يكلى ػ ػػئ ىؾ الػ ػػذ ى
ً ك ً
ال ك
وف ا ٍ ػ ػ ػػتىىريكٍا اٍل ىة ىوػ ػ ػػاةى ال ػ ػ ػ حد ٍي ىوا
إ ػ ػ ػّىلىضى ًاٍلايػ ػ ػ ىػدل) كةكلػ ػ ػػل تعػ ػ ػػال ) :يكلى ػ ػ ػػئ ىؾ الػ ػ ػػذ ى
ً كً
ً
وف ا ٍ ػػتىىريكٍا ال ك
إ ػّىلىضى ًاٍلايػ ىػدل
ًػػا ىخ ى ًرة){ال ورة  }ٖٔ :كةكلػػل تعػػال ) :يكلى ػػئ ىؾ الػػذ ى
ً
ىصػ ى ىريه ٍـ ىعمىػ الكيػ ً
ػار){ال ورة  }ُٕٓ :كةكلػػل تعػػال  ً) :كف
ىكاٍل ىعػ ىذ ى
اب ًػػاٍل ىم ٍغع ىرًة فى ىمػػآ ٍ
) )1الكسػػوط فػػي تعسػػور الوػػرف المجوػػد ُ ِٗ/كويظػػر  :المةػػرر الػػكجوز فػػي تعسػػور الكتػػاب
العزو ػػز ج ػػف عطو ػػض اييدلس ػػي ُ ٖٗ/كزاد المس ػػور ف ػػي عم ػػـ التعس ػػور ج ػػف الج ػػكزم
ُِّ/

) )2الكسوط في تعسور الورف المجود لمكاةدم ُُٖٔ/
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ػاف لى ػػف وإػ ػ حػركٍا المٌ ػػل ى ػ ٍػونئا كلاػ ػػـ عػ ػ ىذ ه ً
كً
ً ً
وم ػ ً
ػوـ){ ؿ
ى يٍ ى
ى
ى ي
ال ػػذ ى
اب ىلػ ػ ه
وف ا ٍ ػػتىىريكٍا اٍل يك ٍعػ ػ ىػر ا ى
عم ػراف  }ُٕٕ :كةكلػػل تعػػال ) :ىلىػػـ تىػػر ًلى ػ الكػ ًػذوف يكتيػكٍا ىي ً
صػػونا لمػ ىػف اٍل ًكتىػ ً
ػاب
ى
ٍ ى
إ ػّىلىضى كو ًروػ يػدكف ىف تى ً
كف ال ك
وؿ){اليسػػاّ  }ْْ :كةكلػػل تع ػال :
إػػمحكٍا ال كس ً ى
ىي
ى
ىو ٍ ػػتىير ى
وث لًو ً
ػاس مػ ػ ػػف و ٍ ػ ػ ػػتىًرم لىاػ ػ ػػك اٍلةػ ػ ػ ًػد ً
إ ػ ػ ػ كؿ ىعػ ػ ػػف س ػ ػ ػ ً ً
وؿ المكػ ػ ػ ًػل ً ىغ ٍوػ ػ ػ ًػر
ي
ٍ ى ى
)ك ًمػ ػ ػ ىػف الكيػ ػ ػ ً ى ى
ى
ى
ً
ً
ً
و
)كلىوى ٍػد ىعم يمػكٍا لى ىم ًػف ا ٍ ػتىىراهي ىمػا لىػلي فػي
عٍمـ){لوماف  }ٔ :كمف ذلػؾ ةكلػل تعػال  :ى
ا ًخػ ىػرًة ًمػ ٍػف ىخّى و
ؽ){ال وػرة  }َُِ :كالمعيػ  :كلوػػد عمػػـ الواػػكد كف مػف ا ػػترل
))1

)كًا ىذ
كةكلل تعػال  :ى ع

السةر كاختاره كترؾ الةؽ ما لل في ا خرة مف يصوب
ً
ىخػ ػ ىذ المٌ ػػل ًموذىػ ى ك ً
ػاب لىتيىويليكي ػػلي لًمكي ػ ً
كي ػػلي فىىي ىػ ػ يذكهي ىكىراّ
ى
ػاس ىكجى تى ٍكتي يم ى
وف يكتيػ ػكٍا اٍلكتى ػ ى
ي
ػاؽ ال ػػذ ى
ً
ً
ظيايػ ػ ً
كف){ ؿ عمػ ػ ػراف }ُٖٕ :
ػكرًه ٍـ ىكا ٍ ػ ػػتىىرٍكٍا ً ػ ػػل ذى ىميػ ػ ػان ىةم ػ ػػوّن فى ًػ ػ ػ ٍئ ىس ىم ػ ػػا ىو ٍ ػ ػػتىير ى
وسور  ،كهك ما كايكا واخذكيل مف
إا نا
عر ن
كالمعي  :كا تركا كتاب ا﵀ كعاده ى
))2
كيكٍا كىك ىؿ ىك ًاف ور ً ًػل ىكجى تى ٍ ػتىيركٍا ً ىآوػاتًي ذى ىميػان ىةمًػوّن
)كجى تى يك ي
سعمتاـ كةكلل تعال  :ى
ػام فى ػػاتكوي ً
كف){ال ورة  }ُْ :كالمعيػ ػ )) :كج ت ػػتركا  ،كج تس ػػت دلكا آو ػػاتي ،
ى عكًاكو ػ ى
وعيػػي  :مػػا فػػي التػػكراة مػػف وػػاف صػػعض مةمػػد صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ كيعتػػل ،
وسور مف الديوا  ،كذلؾ كف رؤساّ الواػكد كايػت لاػـ مآكػؿ
عرإا نا
موّ ،
ذميا ة ن
ن
ن
اماـ فخافكا ف هـ وكيكا صعض مةمد صم ا﵀ عمول
وصو كياا مف سعمتاـ كعك ٌ
كسمـ كتػا عكه ف تعػكتاـ تمػؾ المآكػؿ كالرواسػض  ،كاختػاركا الػديوا عمػ ا خػرة))

))3
وإػػا معي ػ ةكلػػل تعػػال ) :فى ىكٍو ػ هؿ
م  :ا ػػتركا الػػديوا ػػا خرة  ،كهػػذا ه ػك ن
ً
ً
لك ً
كف ىهػ ىذا ًم ٍف ًع ًيد المٌ ًل لً ىو ٍ تىيركٍا ً ًل ذى ىميان ىةًموّن
كف اٍلكتى ى
اب ًا ٍىودو ًا ٍـ ذيكـ ىوويكلي ى
وف ىو ٍكتيي ى
مذ ى
ً
فىكٍوػ ػ هؿ لكا ػػـ لم كم ػػا ىكتى ػ ٍ ً
ك
كف){ال ورة  }ٕٗ :كةكل ػػل
ى
ػت ٍىو ػػدو ًا ٍـ ىكىكٍوػ ػ هؿ لاي ػ ٍػـ لم كم ػػا ىو ٍكسػ ػي ى
ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ك
ً
ً
ً
كف ػػل ذى ىمنيػػا ىةمػػوّن
ػكف ىمػػا ىيػ ىػز ىؿ المٌػػلي مػ ىػف اٍلكتىػػاب ىكىو ٍ ػػتىير ى
وف ىو ٍكتي يمػ ى
تعػػال  ) :كف الػػذ ى
ً
يكلىػئً ىؾ مػا وػ ٍا يكمي ً
ل
ًً ً
ام ًػض ىكجى يو ىػزلكو ًا ٍـ
ى ى ى
كف فػي يطيػكيا ٍـ ٌج الكي ى
ػار ىكجى يو ىكم يماي يػـ المٌػلي ىو ٍػكىـ اٍلو ىو ى

) )1ويظر  :الكسوط في تعسور الورف المجود لمكاةدم ُُٖٔ/
) )2ويظر  :الكسوط في تعسور الورف المجود ُ ُّٓ/كمدارؾ التيزوؿ لميسعي ص َِِ
) )3الكسوط في تعسور الورف المجود ُُِٖ/
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كً
كلىاـ عػ ىذ ه ً
كف ً ىع ٍا ًػد المٌ ًػل
ى يٍ ى
وف ىو ٍ ػتىير ى
وـ){ال وػرة  }ُْٕ :كةكلػل تعػال  ً) :كف الػذ ى
اب ىل ه
ً
ً
ؽ لىاػػـ ًفػػي ا ًخػ ً
ًً
ػرة ىكجى يو ىكمل يمايػ يػـ المٌػػلي ىكجى ىويظيػ يػر
ى
ىك ٍىو ىمػػايا ٍـ ذى ىمنيػػا ىةمػػوّن ٍيكلىػػئ ىؾ جى ىخػّى ى ي ٍ
ًلىػ ػ ٍػو ًاـ وػ ػػكـ اٍل ًووامػ ػ ًػض كجى وػ ػ ىػزلكو ًاـ كلىاػ ػػـ ع ػ ػ ىذ ه ً
ػوـ){ ؿ عم ػ ػراف  }ٕٕ :كةكلػ ػػل
ٍ ى يٍ ى
ٍ ى ٍى ى ى ى ي
اب ىلػ ػ ه
ىه ًؿ اٍل ًكتى ً
اب لى ىمف يو ٍؤ ًم يف ًالمٌ ًل ىك ىمػا يي ًػز ىؿ ًلى ٍػو يك ٍـ ىك ىمػآ يي ًػز ىؿ ًلى ٍػو ًا ٍـ
تعال  :ى ع
)كًا كف ًم ٍف ٍ
ىخا ً ًعوف لًمٌ ًل جى و ٍ تىركف ًآو ً
ىج يػريه ٍـ ًعي ىػد ىرل ًا ٍػـ ً كف
ػات المٌ ًػل ذى ىمنيػا ىةمًػوّن ٍيكلىػػئً ىؾ لىاي ٍػـ ٍ
ى ي ى ى
ى
المٌلى ىس ًروع اٍل ًة ىس ً
اب){ ؿ عمرافُٗٗ} فوػد جػاّ فعػؿ اج ػتراّ معيػ اج ػتراّ
ي
فػػي كػػؿ مكاإػػع كركده فػػي الوػػرف الكػروـ  ،كلػػـ وختمػػؼ فواػػا هػػؿ التعسػػور ٌج
فػػي ةكلػػل تعػػال ٍ ً ) :ئ ىسػ ىػما ا ٍ ػػتىىرٍكٍا ًػ ًػل ىيعي ىسػػاي ٍـ ىف ىو ٍكعيػ يػركٍا ً ىمػػا ىيػ ىػز ىؿ المٌػػلي){ال ورة :
َٗ} فود ذكركا ف ا تركا هيا معي ػاعكا  ،كالصػةو كف )ا ٍ ػتىىرٍكٍا) فػي هػذا
وإػا معيػ اج ػػتراّ المعػركؼ  ،كالمعيػ  )) :كف المكمكػػؼ ذا
المكإػع هػػك ن
كاف وخػاؼ عمػ يعسػل مػف عوػاب ا﵀ تعػال وػاتي اعمػاؿ وظ حػف كياػا تخملصػل
مف العواب  ،فكاكيل ةد ا ترل يعسل تمؾ ايعماؿ  ،فاؤجّ الواػكد ل كمػا اعتوػدكا
فومػػا تػكا ػػل كيػػل وخملصػػاـ مػػف العوػػاب  ،كوكصػػماـ لػ الذػكاب فوػػد ظيػكا كياػػـ
ا تركا يعساـ ل  ،فذ كماـ ا﵀ تعال  ،كةاؿ ٍ ً ) :ئ ىس ىما ا ٍ تىىرٍكٍا ً ًل ىيعي ىساي ٍـ)))
كم ػػا ال و ػػع فم ػػـ وس ػػتعمؿ ف ػػي الو ػػرف الكػ ػروـ معيػ ػ ال و ػػع كة ػػده  ،كج
))1

معي اج تراّ كةده ))كةكلل صم ا﵀ عمول كسمـ  :ال لوعػاف الخوػار) )2وروػد

))3
ال ػػائع كالم ػػترم  ،وو ػػاؿ لك ػ ٍّػؿ ميام ػػا لو ػػع ك ػػائع)) كة ػػاؿ تع ػػال  ً) :كف المٌ ػػلى
ً
ً
ً
كف ًفػػي س ػ ً ً
وف ىيعي ىسػػاي ٍـ ىك ٍىمػ ىػكالىايـ ً ػا ك
وؿ المٌػ ًػل
ىف لىايػ يـ ى
الجكي ػضى يووىػػاتمي ى
ا ٍ ػػتىىرل مػ ىػف اٍل يمػ ٍػؤ ًمي ى
ى
كف ك ٍع ندا ىعمى ٍو ًل ىةوًا ًفي التكػكرًاة كا ً ً
يجو ًػؿ ىكاٍلوي ٍػر ًف ىك ىم ٍػف ٍىكفىػ ً ىع ٍا ًػد ًه
فىىو ٍوتيمي ى
ٍى ى
كف ىكيو ٍوتىمي ى ى
ً
ً كً
ًمػػف المٌػ ًػل فى ً
وـ){التك ػػض :
ػاو ٍعتيـ ًػ ًػل ىكىذلًػ ى
استىٍ ػ يػركٍا ًىػ ٍػوع يك يـ الػػذم ىػ ى
ى
ٍ
ػؾ يهػ ىػك اٍلعىػ ٍػكيز اٍل ىعظ ي
ُُُ} كالمعي ))فافرةكا واا المؤميكف  ،كهك كيكـ ذا ػذلتـ يعسػكـ ك مػكالكـ

) )1الم اب في عمكـ الكتاب َِِٖ/
) )2خرجل ال خارم كمسمـ في اب ال وكع
) )3عمدة الةعاظ في تعسور

رؼ ايلعاظ لمةم ي ُِْٗ/
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))1
كً
وف ىميي ػكا ً ىذا
فػػي الجاػػاد خػػذتـ مػػف ا﵀ الجيػػض)) كةػػاؿ تعػػال  :ى
)وػػا ىوحاىػػا الػػذ ى
ً
ً ً
يي ً ً
اس ىع ٍكا ًلى ًذ ٍك ًر المك ًل ىكىذ يركا اٍل ى ٍو ىع ىذلً يك ٍـ ىخ ٍو هػر لك يك ٍػـ
كدم لمصكّة مف ىو ٍكًـ اٍل يج يم ىعض فى ٍ

ػع)
ًف يكيػتي ٍـ تى ٍعمى يم ى
)كىذ يركا اٍل ى ٍوػ ى
كف){الجمعػػض  }ٗ :ةػػاؿ الط ػػرم )) :كةكلػػل تعػػال  :ى
ووكؿ  :دعكا ال وع كال راّ ذا يكدم لمصّة عيػد وػكـ الجمعػض...عف الإػةاؾ
ةػ ػػاؿ  :ذا ازلػ ػػت ال ػ ػػمس يةػ ػ لػرـ ال وػ ػػع كال ػ ػراّ))) )2ك))ةػ ػػاؿ الةسػ ػػف  :ذا كذف
المؤذف وكـ الجمعض لـ وة كؿ ال راّ كال وع)) ) )) )3م  :دعػكا التجػارة فػي ذلػؾ

الكةت))

))4

فّ تإا كد وف دجلتي ال وع كال راّ في الورف الكػروـ ؛ يكيػل اسػتعمؿ

ا ترل كو ترم معي اج تراّ  ،كلـ وستعمؿ اع كو وع  ،معيػ ال وػع  ،ػؿ
استعمؿ لاذا المعي

دج مياما رل كو رم  ،كما لعظ ال وع فود استعمؿ ميل
ن

المصػػدر كفعػػؿ الم اوعػػض  ،ك راد ميامػػا ال ػػائع كالم ػػترم  ،ك الصػػعوض كالميػػافع

المت ادلض التي تعود وياما .

البيف  :ةاؿ ك كر )) :كال وف مف ايإداد  ،وككف ال وف العراؽ
ٖ -ى
 ،كوككف ال وف الكصاؿ...كةاؿ ا﵀ ك
عز كج كؿ ) :لىوىد تكوىطك ىع ى ٍو ىي يك ٍـ){اييعاـ :
ْٗ} فمعياه  :كصمكـ كةاؿ ال اعر ةجض لاذا المذهب :
كعوياا
فرؽ الكا وف ويي ك يوياا
ك
لود ك
فور ٍ
ت ذاؾ الكصؿ عويي ي
كصمي ككصمياا  ،كةاؿ ا خر :
راد ك
فرؽ الكا وف ٍ

) )1الكسوط في تعسور الورف المجود لمكاةدم ِِٓٔ/
) )2جامع ال واف ُُِْٖ/
) )3الكسوط في تعسور الورف المجود لمكاةدم ََّْ/
) )4زاد المسور ْٖٓ/
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لؼ))
ي

)ُ)

وف جيوطع الاكل
لعمرؾ لكج ال ي

كلكج الاكل ما ك
ةف لم وف

العراّ  :ككاف مجاهد وور ) :لىوىد تكوىطك ىع
))ةاؿ ك
ئت
م  :كصمكـ  ،كهي ةراّة ةمزة  ،كةد ةي ًر ٍ
وف  :العرةض ،
كما فوما وتعمؽ معي ال وف فود ةاؿ الخموؿ )) :ال ي
وإا  ،كال وف  :الكصؿ)) )ّ )كةاؿ ا ف فارس )) :ال اّ كالواّ
كاجسـ ال وف ن
ى ٍويي يك ٍـ){اييعاـ  }ْٗ :الرفع ،
)ِ)
وإا))
العت
ن

كاليكف صؿ كاةد كهك ي ٍعد ال يّ كايك افل  ،فال وف العراؽ))
)ٓ)
متمكيا))
اسما كظرفنا
ن
ال وف ن

)ْ )

ك))وككف

كالةوووض كف ال وف لوس مف ايإداد  ،ك كيل ج وعيي الكصؿ  ،كج

العراؽ  ،كج الورب  ،كج ال عد  ،عكاكيما هك العراغ الذم وككف وف ال وئوف ،
جمست وف الدار  ،كهذا هك
جمست وف الداروف  ،كج توكؿ :
مذّ
توكؿ ن
ي
ي
معي ال وف الذم وككف وف الياس ك وف خصوف  ،عكا كف الذم كهـ هؿ

المغض كيل وعيي الكصؿ  ،كالعراؽ  ،كف هذا ال وف الذم وككف وف خصوف ،
مأ
كما ف يو ىترؾ عم ةالل  ،فومذؿ العّةض اجعتوادوض وف الياس  ،عكا كما ف يو ى
وجر لول  ،عكا كما ف
الكراهوض فوككف في ةالض سوئض تؤدم ل اجيوطاع كما ح

)ُ ) ايإػػداد ي ػػي كػػر ايي ػػارم ص ٕٓ رةػػـ المػػادة ّٖ كويظػػر  :ايإػػداد فػػي كػػّـ
العرب ي ي الطوب المغكم ص ٕٓ ٕٖ-كلساف العرب ُِٗٓ/
)ِ ) ايإداد في كّـ العرب ي ي الطوب المغكم ص ٖٕ كويظػر  :معػايي الوػرف لمعػراّ
ُِّٓ/
)ّ ) العوف لمخموؿ ص ٕٗ
)ْ ) مواووس المغض ص ُُِ
)ٓ ) لساف العرب ُِٗٔ/
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مأ المكدة فوككف في ةالض ةسيض  ،تؤدم ل
يو ى
مذّ في ةكؿ ال اعر المذككر:
فال وف ن

وجر لواا ،
الصمض كما ح

كعوياا
فرؽ الكا وف ويي ك يوياا
ك
لود ك
فور ٍ
ت ذاؾ الكصؿ عويي ي
يج وع ىؿ معي الكصؿ ؛ يكيل رود ميل ةالتل الةسيض  ،كوككف معي العرةض
مذّ
كاجيوطاع  ،لك رود ميل العكس مف ذلؾ كةوؿ ن

كعوياا
مت الكا وف ويي ك يوياا
لود
ٍ
فاامت ذاؾ ال عد عويي ي
ى
وف جيوطع الاكل  ،وعيي  :لكج ال وف الذم ور ط وييا
كةكؿ ال اعر  :لكج ال ي

؛ ك
يف ك ٌؿ يساف ورت ط غوره اذا ال وف الذم وياما  ،فاك مف جاض وعصؿ
وياما  ،كمف جاض خرل وكصؿ وياما  ،ك ك
يف ال وف فراغ وككف المعي

الذم يومأ ل  ،ك كيل معي مجرد ج عّةض لل العرةض  ،كالكصؿ  ،جاز ف
الوكـ ذات وياـ  ،عد ف فسدكها  ،كوككف الموصكد ال وف
وواؿ  :صم
ي

الصلّت كالركا ط التي وياـ  ،فاذا هك معي ال وف في ةكلل تعال ) :فىاتكويكٍا
ات ً ٍويً يك ٍـ)
ىصمً يةكٍا ىذ ى
المٌلى ىك ٍ
ات ً ٍويً يك ٍـ) ))فإف
ىصمً يةكٍا ىذ ى
)ك ٍ
ةاؿ الزمخ رم في تعسور ةكلل تعال  :ى
ةمت  :ةكاؿ ويكـ  ،وعيي ما ويكـ مف
ات ًٍويً يك ٍـ) ي
ةمت  :ما ةوووض ) ىذ ى
ى
ايةكاؿ  ،ةت تككف ةكاؿ لعض كمةكض كاتعاؽ...ل كما كايت ايةكاؿ مّ سض
)ُ)

لم وف ةوؿ لاا  :ذات ال وف))

خعوت مف ايإداد  ،وواؿ :
ٗ-قفي كأقفى  :ةاؿ ك كر )) :ك ي
يّ  :ذا سترتىل  ،ك خعوتيل  :ذا ظارتىل  ،ةاؿ ا﵀ عز كجؿ :
ي
خعوت ال ى
يخ ًعواىا){طل  }ُٓ :فمعياه  :كاد سترها...كوواؿ :
اد ٍ
كاعضى ىّاتًىوضه ىك ي
) كف الس ى
معي

يّ  :ذا
ا وض  :كف الساعض توض كاد يظارها  ،كوواؿ :
ي
خعوت ال ى

)ُ ) الك اؼ ُِٖٗ/
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كدت فعؿ كذا ككذا ،
)كدت) موار ض الععؿ ،
ظارتىل...كالم اكر  :في
ي
ي
ت الععؿ كل كما فعمل...ةاؿ ةوس ف الخطوـ
ةار ي
دوار التي كادت كيةف عم مي ن تة ٌؿ يا لكج يجاّ الركائب
معياه  :ةار ت الةمكؿ كلـ تة ٌؿ  ،كةاؿ ذك الركمض :
ك سوول ةت كاد ًم كـ ذحل تكمميي ةجاره كمّع ٍل

كدت مكت ،
معياه  :ةارب الكّـ كلـ وكف كّـ  ،كةاؿ ا خر  :كةد
ي
ت المكت كلـ مت  ،كوواؿ  :خعا ال رؽ وخعك  :ذا ظار  ،كهك
معياه  :ةار ي
)ُ)
خعوت ال يّ  :ذا ظارتل))
مف ةكلاـ :
ي

)اد يعكٍا
كةاؿ الراغب :
يّ يخ ٍعوض  :استتر  ،ةاؿ تعال ٍ :
))خعي ال ي
ى
ً
إ حرنعا ىك يخ ٍع ىوضن ًكيلي جى يو ًة ح
الخعاّ  :ما
وف){ايعراؼ  }ٓٓ :ك ى
ىرك يك ٍـ تى ى
ب اٍل يم ٍعتىد ى
ت ىخعاه  ،كذلؾ ذا ظارتىل  ،ك خعوتىل :
يوستىتىر ل كالغطاّ  ،كخعوتيل  :ىزٍل ي
كلوتىل ىخعاّ  ،كذلؾ ذا سترتىل  ،كوواى ؿ ل ا داّ كا عّف  ،ةاؿ تعال :
)ًف تيٍ يدكٍا الص ى ً ً ً ً
كها اٍلعيوى ىراّ فىاي ىك ىخ ٍوهر لح يك ٍـ
كها ىكتي ٍؤتي ى
كدةىات فىيع كما ه ىي ى عكًاف تي ٍخعي ى
)ِ)
ً
كف ىخ ً هور){ال ورة ))}ُِٕ :
ىكيو ىكعلير ىعي يكـ لمف ىسو ىلئات يك ٍـ ىكالمٌلي ً ىما تى ٍع ىممي ى
فايت ترل فوما تودـ ذكره اختّؼ هؿ المغض كالتعسور  ،في دجلض
يخ ًعواىا) وف اجستتار
اد ٍ
خعي ك خع  ،في المغض  ،كفي ةكلل تعال  ) :ىك ي
كالظاكر  ،كالذم راه كف خعي ك خع هما في الةوووض لوسا مف ةركؼ

ايإداد  ،ك كياما اةواف عم

ايإداد عامّف .

معياهما  ،كالذم كدل ل

الوكؿ اكياما مف

)ُ ) ايإػػداد ص ٖٔ َٕ-كايإػػداد فػػي كػػّـ العػػرب ،ي ػػي الطلوػػب المغػػكم صُٓٔ-
َُٕ
)ِ ) المعردات ص ُٗٓ
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فرةكا في الجذر كالمعي
ايكؿ  :كف هؿ المغض ك

وف  :خعا  ،كخعي ،

كمر ةكؿ المصيؼ )) :كوواؿ  :خعا ال رؽ وخعك  :ذا ظار  ،كهك مف
ك
)ُ )

كةاؿ ا ف فارس )) :الخاّ كالعاّ

خعوت ال يّ  :ذا ظارتل))
ةكلاـ :
ي
كالواّ صّف مت اوياف متإا كداف  ،فايكؿ  :الستر  ،كالذايي  :ا ظاار ،
كخعاّ  :ذا
فايكؿ :
يّ وخع  ،ك خعوتل  ،كهك في ًخ ٍعوض ى
خعي ال ي
ى
رؽ ىخ ٍع نكا  :ذا لمع  ،كوككف ذلؾ في دي
سترتل...كايصؿ ا خر  :خعا ال ي
المطر
يّ ) غور لؼ)  :ذا ظارتىل  ،كخعا
إعؼ  ،كوواؿ :
ي
خعوت ال ى
ي
ك
العار مف ًج ىة ىر ك
خرجاف  ،ةاؿ امرؤ الووس :
تاف :
ى
ك
و
ك
ك
ك
سةاب يم ىرك ًب
ؽ مف
يعاةاف كاكيما
خعاهف مف
خعاهف ىكٍد ه
ىخ ًعواىا){طل  }ُٓ :م :
اد ٍ
كاعضى ىّاتًىوضه ىك ي
كوور عم هذا التاكوؿ  ) :كف الس ى
يظ ًارها)))ِ) فود جعؿ ا ف فارس خعا الذم هك معي لمع كظار اهده ةكؿ

امرؤ الووس :

و
ك
ك
ك
سةاب يم ىركك ًب
ؽ مف
يعاةاف كاكيما
خعاهف مف
خعاهف ىكٍد ه
ىخ ًعواىا) ك هؿ المغض خمطكا وف جذر خعا وخعك الذم هك
اد ٍ
كةكلل تعال  ) :ىك ي
معي لمع كظار  ،كجذر خعي وخع الذم هك معي استتر  ،كلاذا اختمط

في مصيعاتاـ هذاف الجذراف كدجلتاهما المتإادتاف  ،ةاؿ ايزهرم )) :كجاّ

خعوت  ،فوما زعـ ك ع ودة  ،ككّـ
خعوت معيووف متإادوف  ،ككذلؾ
ي
ي
يّ ىخعول  ،م  :ظارتل  ،كةاؿ امرؤ
العرب الجولد ف وواؿ :
ي
خعوت ال ى

الووس ::

و
ك
ك
ك
سةاب يم ىركك ًب
ؽ مف
يعاةاف كاكيما
خعاهف مف
خعاهف ىكٍد ه

)ُ ) ايإداد ص َٕ
)ِ ) مواووس المغض ص ِْٔ كويظر  :لساف العرب ُُٓٔ/
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يّ سترتل)) )ُ )كةد تودـ كف ا ف فارس جعؿ وت امرئ الووس
ك ي
خعوت ال ى
المذككر مف كاهد خعا وخعك الذم معي لمع كظار  ،ككذلؾ خمط وياما
ا ف سوده عم

الرغـ مف كيل فصؿ وف جذرواا  ،فود ةاؿ في اب الخاّ
)ِ)

كةاؿ في

يّ  :ظار))
كالعاّ كالكاك ))خعا ال رؽ ىخ ٍع نكا  :لمع  ،كخعا ال ي
يّ  :ظاره  ،كاستخرجل  ،ةاؿ :
اب الخاّ كالعاّ كالواّ )) :خعي ال ى
و
ك
ك
ك
سةاب يم ىركك ًب...كةاؿ
ؽ مف
يعاةاف كاكيما
خعاهف مف
خعاهف ىكٍد ه
ت لل
ا ف جيي  :وككف )يخعواا) يزوؿ خعاّها  ،كما توكؿ  :كوتل  ،ذا يزٍل ى
ع كما و ككه)) )ّ) ككاف وي غي ج ف سوده ف وجعؿ وت امرئ الووس اهده
في اب الجذر ايكؿ  ،ج في اب الجذر الذايي

فموس مف المست عد كف وككف ةد كةع خمط  ،ك تصةوؼ وف جذر

خعا الذم معي

ظار  ،كجذر خعي الذم معي

استتر  ،فاكتسب الذايي

دجلض ايكؿ  ،كةد تودـ في المودمض كف مف العكامؿ التي كدت ل

ي اة

ايإداد التطكر المغكم كالتصةوؼ .

ايمر الذايي  :الم س في تعسور )كاد) وف ةصكؿ معي الععؿ الذم

تدخؿ عمول كعدـ ةصكلل  ،كهذا ما يكل عمول المصيؼ يعسل  ،كوكلل فوما

تودـ

))دوار التي كادت كيةف عم مي ن تة ٌؿ يا لكج يجاّ الركائب
معياه  :ةار ت الةمكؿ كلـ تة ٌؿ  ،كةاؿ ذك الركمض :
ك سوول ةت كاد ًم كـ ذحل تكمميي ةجاره كمّع ٍل

)ُ ) تاذوب المغض ََُُٕ/
)ِ ) المةكـ كالمةوط ايعظـ ٓ َّٓ/كويظر  :تاج العركس لمز ودم ُِّٕٖ/
)ّ ) المةكـ كالمةوط ايعظـِٓٔٓ-ِْٔ/
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كدت مكت ،
معياه  :ةارب الكّـ كلـ وكف كّـ  ،كةاؿ ا خر  :كةد
ي
ت المكت كلـ مت)) كةد ظار لي كف
ت المكت  ،معياه  :ةار ي
معياه  :ةار ي
يخ ًعواىا) عم هذا اليةك
اد ٍ
هؿ المعايي كالتعسور لـ وعسركا ةكلل تعال  ) :ىك ي
يخ ًعواىا) ))كفي ةراّة ىي  :كف
اد ٍ
العراّ في تعسور ةكلل تعال  ) :ىك ي
 ،ةاؿ ٌ
الساعض توض كاد يخعواا مف يعسي  ،فكوؼ ظاركـ عمواا)) )ُ ) كةاؿ
الط رم )) :ووكؿ تعال  :كف الساعض التي و عث ا﵀ فواا الخّئؽ مف ة كرهـ
ةراّ
يخ ًعواىا) جموع ك
يخ ًعواىا) فعم إـ ايلؼ مف ) ٍ
اد ٍ
لمكةؼ الووامض جاذوض ) ىك ي
لئّ وطلمع عمواا ةد ،
مصار ا سّـ معي  :كاد يخعواا مف يعسي ؛ ٌ
ك ذلؾ جاّ تاكوؿ كذر هؿ العمـ))

)ِ)

كةاؿ الكاةدم ))) :كهذا ةكؿ مجاهد

كاعضى)
ةاؿ  :ذا صم الع د ذكر ا﵀ى ذ كـ خ ره مجيّ الساعض فواؿ ) كف الس ى
يخ ًعواىا) ةاؿ  :كذر المعسروف  :يخعواا مف يعسي ،
اد ٍ
)ّاتًىوضه ىك ي
وعيي الووامض ى
كهك ةكؿ سعود ف ج ور  ،كمجاهد  ،كةتادة  ،ةاؿ ةطرب كالم رد  :هذا عم

عادة مخاط ض العرب  ،ووكلكف ذا الغكا في كتماف ال يّ  :كتمتل ةت مف

ةدا  ،كمعي ا وض  :كف ا﵀ ال ،في خعاّ
يعسي  ،م  :لـ يطمع عمول ن
الساعض فذكره ا م ،ما تعرفل العرب  ،ةاؿ ةتادة  :هي في عض الوراّة كاد
خعو اا مف يعسي  ،كلعمرم لود خعاها مف المّئكض المور وف  ،كايي واّ

المرسموف  ،ةاؿ ا ف ايي ارم  :كالمعي

في خعائاا  :التاكوؿ كالتخكوؼ ؛

)ُ ) معػػايي الو ػػرف ِ ْٗ/كويظ ػػر  :تعس ػػور غرو ػػب الو ػػرف ج ػػف ةتو ػػض ص ِٕٕ كتاكو ػػؿ

م كؿ الورف ص ِْ ِّ ،

)ِ ) ج ػ ػػامع ال و ػ ػػاف ُٔ ُّٕ/كويظ ػ ػػر  :الك ػ ػػاؼ ّ ْٓ/كالمة ػ ػػرر ال ػ ػػكجوز ْ َْ/كزاد
المسػ ػػور ٓ َِٓ-َِْ/ك ي ػ ػكار التيزوػ ػػؿ ْ ِْ/كتعسػ ػػور ا ػ ػػف كذوػ ػػر ٓ َِٓ/كفػ ػػت الوػ ػػدور
ّ ْْٓ-ْْٓ/كركح المعايي ْٖٖٕ-ْٖٔ/
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ك
يف الياس ذا لـ وعممكا مت

كةت))

توكـ الساعض  ،كايكا عم

)ُ)

ةذر مياا كؿ

يخ ًع ىي لىايـ لمف ةيكرًة
ىي ٍع هس كما ٍ
خعاّ  :الستر كالتغطوض ،

كةاؿ الةم ي )) :ةكلل تعال ) :فىّ تى ٍعمى يـ
كف){السجدة  }ُٕ :ا
ٍ
ىعيو وف ىج ىزاّ ً ىما ىك يايكا ىو ٍع ىممي ى
يّ ك خعوتل  :استتر كسترتل  ،كالخعاّ  :ما وستتر ل
وواؿ :
خعي ال ي
ى

اد
كالغطاّ  ،فوواؿ  :خعوتل  :ذا كلوتل خعاّ  ،م  :سترتل  ،كميل ) ىك ي
يخ ًعواىا){طل  }ُٓ :م  :سترها  ،فّ وطمع عمواا ةد  ،كفي التعسور  :كاد
ٍ

يخعواا مف يعسي  ،م الغض  ،كخعوتل  :زلت خعاه  :ذا ظارتل  ،كعمول ةر
)ِ)

الةسف )ىخعواا) عت الامزة))
العامض عم إ لـ الامزة  ،كفواا تاكوّت ،
يخ ًعواىا)
اد ٍ
كةاؿ  ))) :ىك ي
ٌ
يخ ًعواىا) لمسمب  ،كا زالض  ،م  :زوؿ خعاّها ،
ةدها  :كف الامزة في ) ٍ
عجمت الكتاب  ،م  :زلت عجمتل  ،ذـ في ذلؾ معيواف ،
يةك :
ي
ةدهما  :كف الخعاّ معي الستر  ،كمت زاؿ سترها  ،فود ظارها ،

كالمعي  :كياا لتةوؽ كةكعاا كةر اا كاد ظارها  ،لكج ما توتإول الةكمض

مف الػتاخور  ،كالذايي  :كف الخعاّ هك الظاكر  ،كالمعي  :زوؿ ظاكرها ،

عكاذا زاؿ ظاكرها فود استترت  ،كالمعي  :كف ل دة ااماا كاد خعواا فّ

ظارها ال تض  ،عكاف كاف ج كد مف ظاارها))
يخ ًعواىا) معي سترها  ،ك ظارها)ْ) فاذا ما ةالكه في معي الععؿ  ،كما
) ٍ
)ّ)

فود جاز هؿ التعسور جعؿ

)ُ ) الكسوط َِّّ/
)ِ ) عمدة الةعاظ ُُٖٓ-ُٕٓ/
)ّ ) الدر المصكف ُٖٗ/
)ْ ) ويظ ػػر  :يػ ػكار التيزو ػػؿ لم وإ ػػاكم ْ ِْ/كمػ ػػدارؾ التيزو ػػؿ لميس ػػعي صٖٖٔكال ة ػػر
المةوط ي ي ةواف اييدلسي ٔ ِٖٖ/كفت الودور لم ككايي ّْْْ/
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اد ٍ ً
صلرح ل في التعسور اكيل تودور  )) :ةرب
معي التركوب ) ىك ي
يخعواىا) فود ي
ف خعواا)) )ُ) ك)) ةرب ف خعي الساعض  ،كج ظارها)))ِ) كهذا وعيي عدـ
خعائاا ؛ ك
يف ))الم اكر في اجستعماؿ كف )كاد) تد حؿ عم موار ض كةكع
:

الععؿ المخ ر ل عياا  ،فالععؿ عدها في ةولز اجيتعاّ  ،فوكلل تعال
ا){الجف  }ُٗ :ود حؿ عم كف ككياـ لً ى ندا غور كاةع ،
كف ىعمى ٍو ًل لًى ند
) ىك ي
ادكا ىو يك ي
ٌ
كي ى
)ّ)
كلككيل اةترب مف الكةكع))
يخ ًعواىا) معي استرها  ،لكياـ فسركا
فود جعؿ العراّ كمف ت عل ) ٍ
يخ ًعواىا) جعمل معي كيل س ةايل خعاها كسترها  ،ككاف
اد ٍ
التركوب ) ىك ي
ووتإي ف وعسركه عم العكس مف ذلؾ  ،ذلؾ كيل ذا جعميا خع معي
ظار  ،تودور  :كاد ظارها  ،وككف المعي  :ةرب ف ظارها كلـ ظارها

 ،عكاذا وويا خع

عم

ا ل  ،وعيي اجستتار  ،وككف المعي

 :ةرب ف

خعواا كلـ خعاا  ،كهذا هك المعي المراد مف الععؿ كالتركوب  ،فود ))ةاؿ
) ْ)

ت الععؿ  ،كلـ فعؿ))
المغكوكف :
كدت فعؿ  ،معياه عيد العرب  :ةار ي
ي
يخ ًعواىا)  ،ةاؿ ا ف
اد ٍ
كاعضى ىّاتًىوضه ىك ي
كهذا ما وعيول ةكلل تعال  ) :كف الس ى
وعوش )) :مف فعاؿ الموار ض كاد  ،توكؿ  :كاد زود وععؿ  ،م  :ةارب الععؿ

 ،كلـ وععؿ)))ٓ) م  :هذا التركوب وعود عدـ كةكع الععؿ  ،ككذلؾ ةكؿ ا﵀
ك
))فإف
يخ ًعواىا) وعود عدـ كةكع ا خعاّ  ،كةاؿ ا ف الةاجب :
اد ٍ
تعال  ) :ىك ي
ةكلل  :كاد زود وخرج  ،معياه ذ ات موار ض الخركج  ،ك خذ اليعي لمخركج لوس
)ُ ) يكار التيزوؿ لم وإاكم ِْْ/
)ِ ) ركح المعايي لآللكسي ْٖٖٔ/
يخًعواىا)
اد ٍ
)ّ ) التةرور كالتيكور  ،ج ف عا كر َُُٕٔ/تعسور ةكلل تعال  ) :ىك ي
)ْ ) الجامع يةكاـ الورف ُُُّٗ-ُّٖ/
)ٓ ) رح المعصؿ ّْٕٔ/
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مةككما عمول ورب الكجكد يعمً ىـ كيل
مف مكإكعل  ،كهك كف ال يّ ذا كاف
ن
مةككما عمول ورب كةكعل
غور مكجكد)) )ُ ) وعيي  :كف الخركج ذا كاف
ن
كةصكلل في ةكلؾ  :كاد زود وخرج  ،يعمً ىـ كف هذا الخركج غور كاةع كغور
مةككما عمول ورب كةكعل كةصكلل في
ةاصؿ  ،ككذلؾ ا خعاّ ذا كاف
ن
يخ ًعواىا) يعمً ىـ كف هذا ا خعاّ غور كاةع كغور ةاصؿ .
اد ٍ
ةكلل تعال  ) :ىك ي
ككّـ المعسروف الذم تودـ ذكره )) :كلعمرم لود خعاها مف المّئكض

المور وف  ،كايي واّ المرسموف  ،ةاؿ ا ف ايي ارم  :كالمعي

في خعائاا :

التاكوؿ كالتخكوؼ ؛ ك
يف الياس ذا لـ وعممكا مت توكـ الساعض  ،كايكا عم

ةذر مياا كؿ كةت)))ِ)هك مّئـ ك
كي ىؾ
نا
يف وككف
)و ٍساىلي ى
تعسور لوكلل تعال  :ى
ع ًف الس ً
يد ىرلي جى يو ىجملواىا لً ىكٍةتًاىا ًجك يه ىك
اها ية ٍؿ ًكي ىما ًعٍم يماىا ًع ى
كاف يم ٍر ىس ى
ى
ى
كاعض ىو ى
ت ًفي الس ً
ات كاي ٍىر ً
ؾ ىكاىكي ىؾ ىة ًع اي ىع ٍياىا ية ٍؿ
كي ى
ذىيومى ٍ
ض جى تىاٍتًو يك ٍـ ً ٌج ى ٍغتىضن ىو ٍساىلي ى
ى
كم ىاك ى
يد المٌ ًل كلى ًػك كف ى ٍكذىىر الكي ً
كف){ايعراؼ  }ُٖٕ :كةكلل
ًكي ىما ًعٍم يماىا ًع ى
اس جى ىو ٍعمى يم ى
ى
ؾ ع ًف السكاع ًض ىوكاف مرساها {ِْ} ًفوـ ى ً ً
اها {ّْ}
)و ٍساىلي ى
ىيت مف ذ ٍك ىر ى
ى يٍ ى ى
ى
كي ى ى
تعال  :ى
ى
لؾ ميتىااها {ْْ} ًكيما ى ً
اها {ْٓ} ىكاىكياي ٍـ ىو ٍكىـ ىو ىرٍكىياىا لى ٍـ
ىيت يميذ ير ىمف ىو ٍخ ى ى
ًلى ىر ى ي ى ى
ى
ً
اها){اليازعات  }ْٔ-ِْ :ك
يف في هذه ا وات وكف
إ ىة ى
ىوٍم ىذيكا ًج ىع كوضن ى ٍك ي

ا﵀ س ةايل يكل ةد خع الساعض  ،كةجب عف الياس العمـ مكعدها  ،كما
يخ ًعواىا) فمـ وكف في هذا السواؽ  ،عكاكيما
اد ٍ
كاعضى ىّاتًىوضه ىك ي
ةكلل تعال  ) :كف الس ى
هك في سواؽ واف اةتراب الساعض مف الياس  ،كال يّ ذا ا تد اةت ار ل مف
يخ ًعواىا) معياه  :كف
اد ٍ
الياس ك ككا ف وةسكا ل  ،فوككف ةكلل تعال ) ىك ي
الساعض ةد اةتر ت  ،ك كاد خعواا ل دة اةت ار اا .

)ُ ) ا وإاح في رح المعصؿ ص ّْٕ
)ِ ) الكسوط َِّّ/
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معي

ظار هك خّؼ ما د كؿ عمول ةكلل تعال  ) :كف

فجع يؿ خع
يخ ًعواىا) كما كف الوكؿ اذا الكجل مف دكف رةل ذكر ما
اد ٍ
كاعضى ىّاتًىوضه ىك ي
الس ى
اما ج وعاـ ميل ال اةث كج الوارئ نوئا
تودـ وجعمل
ن
غامإا م ن
وتكوكف مما تو كدـ تعصومل كف فعؿ الخعاّ ك ا خعاّ في ةكلل تعال :
يخ ًعواىا) هك عم ا ل معي اجستتار .
اد ٍ
) ىك ي
َُ-المستقفي كالسارب  :ةاؿ ك كر )) :كالمستخعي مف
ايإداد  ،وككف الظاهر  ،كوككف المتكارم  ،فإذا كاف المتكارم فاك مف

ةكلاـ  :ةد استخع الرجؿ  :ذا تكارل  ،عكاذا كاف الظاهر فاك مف ةكلاـ :
وإا مف ايإداد  ،وككف السارب :
ي
يّ  :ذا ظارتل...كالسارب ن
خعوت ال ى
المتكارم  ،مف ةكلاـ  :ةد ايسرب الرجؿ  :ذا غاب عيؾ كتكارل  ،فكاكيل
دخؿ سر ا  ،كالسارب  :الظاهر  ،ةاؿ ا﵀ تعال ) :كمف هك مستى ٍخ و
ؼ ًالمكٍو ًؿ
ىىن
ى ى ٍ يى ي ٍ
ب ًالكياى ًار){الرعد  }َُ :فعي المستخعي ةكجف  :هك المتكارم في وتل ،
ىك ىس ًار ه

إا  ،وواؿ  :هك المتكارم
كوواؿ  :هك الظاهر  ،كفي تعسور السارب ةكجف و ن
 ،كوواؿ  :هك الظاهر ال ارز...كمف ةاؿ  :السارب الظاهر  ،ةاؿ  :سرب
)ُ)

سرب ىس ٍرنا  :ذا ظار))
الرج يؿ ي
ك))ةاؿ ةطرب  :كمف ايإداد اجستخعاّ  ،ةاؿ ا﵀ عز كجؿ :
)كمف هك مستى ٍخ و
ب ًالكياى ًار){الرعد  }َُ :خكره مف وذؽ ل كف
ؼ ًالمكٍو ًؿ ىك ىس ًار ه
ى ى ٍ يى ي ٍ
معياه  :ظاهر الموؿ  ،مف ةكلؾ  :خعوتل  ،م  :ظارتل  ،ةاؿ  :ك كما ا ف
ع اس فواؿ ) :كمستى ٍخ و
ؼ ًالمكٍو ًؿ) كاتـ لعممل في وتل  ،كةاؿ ايصمعي  :ج
يٍ
استترت  ،كما توكؿ العا كمض  ،كيما
اختعوت مف السمطاف  ،معي :
وواؿ :
ي
ي

)ُ ) ايإ ػػداد ص ٕٓ ٖٓ-كويظ ػػر  :ايإ ػػداد ف ػػي ك ػػّـ الع ػػرب
صِْٔ
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اختعوت معي كاةد  ،وراد
ت ميل  ،كغوره ووكؿ  :استخعوت  ،ك
ي
وواؿ  :استخعو ي
)ُ)
استترت))
ل
ي
ةاؿ ا ف فارس ))السوف كالراّ كال اّ صؿ مطرد  ،كهك ود حؿ عم

اجتساع كالذهاب في ايرض)) )ِ) كةاؿ الراغب )) :الس ىكرب  :الذهاب في
)ك ىم ٍف يه ىك
ةدكر...كالسارب  :الذاهب في ىس ىر ل ك
م طروؽ كاف  ،ةاؿ تعال  :ى
)ّ)
مستى ٍخ و
ب ًالكياى ًار){الرعد ))}َُ :
ؼ ًالمكٍو ًؿ ىك ىس ًار ه
يٍ
ةاؿ ايخعش )) :فوكلل ) :مستى ٍخ و
ؼ) ووكؿ  :ظاهر  ،كالسارب :
يٍ
ك
التعسور؟!يف اةتراف المستخعي الموؿ دلوؿ
المتكارم)) )ْ ) ككوؼ وص ح هذا
عم

كف المراد ميل المستتر  ،كاةتراف السارب الياار ؛ دلوؿ عم

كيل راد

معي الظاهر ؛ كهذا ما ةاؿ ل جماكر المعسروف  ،ةاؿ مواتؿ في تعسور
ةكلل تعال ) :كمف هك مستى ٍخ و
ب ًالكياى ًار) ووكؿ  :ىمف هك
ؼ ًالمكٍو ًؿ ىك ىس ًار ه
ى ى ٍ يى ي ٍ
و
مستخؼ المعصوض في ظممض الموؿ  ،كميت ر تمؾ المعصوض الياار  ،معمف
سكاّ))

)ٓ )

كمذؿ هذا ةاؿ العراّ

فعمـ ذلؾ كمٌل عيد ا﵀ تعال
اا  ،ي
كالط رم )ٕ ) كالكاةدم )ٖ ) كالزمخ رم )ُ ) كالةم ي )ِ ) كةاؿ ا ف ةتو ض
الطوب المغكم ص َُُُٕٕ-
)ُ ) ايإداد في كّـ العرب ي ي ٌ
)ِ ) مواووس المغض ص ّْٕ
)ّ ) المعردات ص ِّٔ
)ْ ) معايي الورف ص ِِٗ
)ٓ ) تعسور مواتؿ َُِٕ/
)ٔ ) معايي الورف ُّٔٗ/
)ٕ ) جامع ال واف ُُّّٔ/
)ٖ ) الكسوط ّٕ/
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)ٔ )

:

)ّ)
عميا  ،كةاؿ
ب ًالكياى ًار)
ل
)))ك ىس ًار ه
متصرؼ في ةكائجل)) كج وككف ذلؾ ٌج ن
ى
الزجاج )) :فواؿ عز كجؿ ) :كمف هك مستى ٍخ و
ؼ ًالمكٍو ًؿ) م  :هك مستتر
ى ى ٍ يى ي ٍ

ب ًاليكاى ًار) م  :مف هك
)س ًار ه
الموؿ  ،كالموؿ ستر مف الياار  ،كمف هك ى
ظاهر الياار في ىسر ل  ،وواؿ  :ل
خؿ لل ىس ىرىل  ،م  :طروول  ،فالمعي :
ى

الظاهر في الطرةات  ،كالمستخعي في الظممات...كذكر ةطرب كجانا خر ،
ذكر كيل وجكز ف وككف )مستى ٍخ و
ب ًالكياى ًار)
ؼ ًالمكٍو ًؿ) ظاهر
الموؿ)...ك ىس ًار ه
يٍ
ى
)ْ )

كةاؿ ا ف

م  :مستتر...كايكؿ ولف  ،هك م ،في كصؼ الغوب))
عطوض )) :كةكلل تعال ) :كمف هك مستى ٍخ و
ب ًالكياى ًار) معياه :
ؼ ًالمكٍو ًؿ ىك ىس ًار ه
ى ى ٍ يى ي ٍ
متصرؼ في الياار ذاهب لكجال
مف هك الموؿ في غاوض اجختعاّ  ،كمف هك
ل
الزجاج

 ،سكاّ في عمـ ا﵀ تعال عكاةاطتل اما...كةاؿ فطرب فوما ةك
و
ب) متكار في سرب  ،ةاؿ الواإي
ك)س ًار ه
)م ٍستى ٍخؼ) معياه  :الظاهر...ةاؿ ى
ي

ك مةمد  ،كهذا الوكؿ  ،عكاف كاف تعمول المغض ونليا  ،فإعوؼ ؛ ك
يف اةتراف
)ٓ)
وإا السواؽ
الموؿ المستخعي  ،كالياار السارب  ،ورحد هذا الوكؿ)) كورحده ن
 ،ةاؿ تعال ) :عالًـ اٍل ىغ ٍو ًب كال ك ا ى ً
ً
ىس كر
ادة اٍل ىك ً يور اٍل يمتى ىعاؿ {ٗ} ىس ىكاّ لمي يكـ كم ٍف ى
ى ى
ى ي
اٍلوىك ىؿ كمف جار ً ًل كمف هك مستى ٍخ و
ب ًالكياى ًار) فود د سواؽ
ؼ ًالمكٍو ًؿ ىك ىس ًار ه
ى ى ٍ يى ي ٍ
ٍ ى ى ى ىى
سر كجار ،
ا وتوف العمـ الغوب كال اادة  ،كال اادة ما و اهد  ،ذـ مف ك
ذـ المستخعي كالسارب  ،فجعؿ المستخعي معي المستتر  ،كالسارب معي

)ُ ) الك اؼ ِْٗٔ/
)ِ ) عمدة الةعاظ ُِٖٓ/
)ّ ) تعسور غروب الورف ص ِِْ
)ْ ) معايي الورف عكاع ار ل ُُّٓ/
)ٓ ) المةرر الكجوز ََّّ/
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الظاهر  ،عم مذهب الجماكر  ،وككف مكافوا لسواؽ ما ة مل كجارنوا عم
يسول  ،كج وككف كذلؾ عم مذهب ايخعش كةطرب .

ػت ةػرؼ مػف ايإػداد  ،وكػكف
ُُ-القكؼ  :ةاؿ ك كر )) :كخع ي
معي ال ػؾ  ،كوكػكف ج وةتػاج لػ ػؾ  ،ك كمػا ككيػل عمػ الووػوف  ،ف ػاهده
اإا){اليسػػاّ :
ػت ًمػػف ى ٍعمًاىػػا يي ي ػ نا
ةػػكؿ ا﵀ عػػز كجػػؿ  :ى ع
امػ ىػرىةه ىخافىػ ٍ
ػكز ٍىك ً ٍع ىر ن
)كًا ًف ٍ
عممت  ،كةػاؿ فػي ةكلػل تعػال ٌ ً) :ج
ُِٖ} ةاؿ ك ع ودة كةطرب  :معياه :
ٍ
))1
ك ً
كد المٌ ًل){ال ورة  }ِِٗ :معياه ٌ :ج ف وعمما))
وما ية يد ى
ىف ىو ىخافىا ىج يوو ى
يػ ػػك كػػر كػػكف الخػػكؼ مػػف ايإػػداد  ،مجوئػػل فػػي ػكاهد معيػ
العمـ يةك ال اهدوف المذككروف  ،كالخكؼ في هاتوف ا وتوف كيةكهما ج وعيي

العمػػـ  ،عكاكيمػػا هػػك ةػػد مس ػل اتل ؛ ك
ػذّ ةػػدكد ا﵀ كعكاةػػب مػػف
يف مػػف عمػػـ مػ ن
وتعداها خاؼ الكةكع فواا  ،فالمراد مف الخكؼ فوامػا الخػكؼ عويػل  ،فػالعرؽ
ف وكػػكف ةػػدهما معيػ ا خػػر  ،كهػػذا مػػا

ػوف الخػػكؼ كالعمػػـ كج وصػ
ػو ه
لف ػ ى
صرح ل العسكرم وكلل )) :الخكؼ  :خّؼ ايمف  ،كايمف  :سككف اليعس
ك
 ،كالخػػكؼ  :ايزعاجاػػا كةمواػػا  ،كهػػك معيػ غوػػر العمػػـ ؛ ك
يف العمػػـ و وػ

ذهاب الخكؼ))

)ِ)

عػػد

كةد دخؿ ا ف فارس الخ وض معي العمػـ فػي ػاب المجػاز
)ّ)

عممت))
وت معي :
ي
فواؿ )) :كالمجاز ةكلاـ  :خ ي
فػػالخكؼ ويم ػػا كرد ف ػي كت ػػاب ا﵀ وعي ػ الخ ػػكؼ عويػػل ٌ ،ج كف ه ػػذا
الخكؼ وةصؿ عيدما وعمـ صاة ل عمـ الوووف كةكع ما وخافل  ،فالعّةض وف

الخػػكؼ كالعمػػـ هػػي عّةػػض ال ػػيّ مػػا وّزمػػل  ،ك عّةػػض المس ػكب س ػ ل ،

فالخكؼ ج وعيي العمـ  ،ؿ هك المسكب عيل
) )1ايإداد ص ِٗ
( )2الوجوي والىظائر ص .146
( )3مقاييس اللغة ص 257
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ُِ-الرجا  :ةاؿ ك كر ف ايي ارم )) :كةاؿ عض هؿ المغػض :
رجػػكت  :ةػػرؼ مػػف ايإػػداد  ،وكػػكف معيػ ال ػػؾ كالطمػػع  ،كوكػػكف معي ػ

الووػػوف  ،فا كمػػا معي ػ ال ػػؾ كالطمػػع فكذوػػر  ،ج وةػػاط ػػل...ك كما معي ػ
ً
ً
صالً نةا ىكج يو ٍ ًر ٍؾ
فوكلل تعال ) :فى ىمف ىك ى
اف ىو ٍريجك لوىاّ ىرلل ىفٍم ىو ٍع ىم ٍؿ ىع ىم نّ ى
ً
ىة ػ نػدا){الكاؼ  }َُُ :معي ػػاه  :فم ػػف ك ػػاف وعم ػػـ لو ػػاّ ر ػػل فموعم ػػؿ
ىرل ػػل ى

العمػػـ
اد ًة
ً ًع ى ى
عم ػ نػّ

ػالةا  ،كةػػكلاـ عيػػدم غوػػر صػػةو ؛ ك
يف الرجػػاّ ج وخػػرج ػ نػدا مػػف معي ػ
صػ ن
ال ػػؾ...كا وض التػػي اةتج ػكا اػػا ج ةجػػض لاػػـ فواػػا ؛ ك
يف معياهػػا  :فمػػف كػػاف

ورج ػ ػػك لو ػ ػػاّ ذػ ػ ػكاب ر ػ ػػل  ،م  :وطم ػ ػػع ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ كج وتووي ػ ػػل  ،كة ػ ػػاؿ س ػ ػػاؿ
اف ىو ٍريجك لًوىاّ ىرل ًػل) فمػف كػاف وخػاؼ
السجستايي  :معي ةكلل تعال ) :فى ىمف ىك ى
لواّ ر ل  ،كهذا عيديا غمط ؛ ك
يف العرب ج تذهب الرجاّ مػذهب الخػكؼ ٌج

مع ةركؼ الجةد))

)ُ)

جعػػؿ عػػض هػػؿ المغػػض الرجػػاّ مػػف ايإػػداد  ،ككجاػػاه المتإػػاداف :
ؾ  ،كالوووف  ،كةد يكر ا ف ايي ارم ف وككف الرجاّ مف ايإػداد  ،ك ككػد
ال ٌ
ؾ.
كيل ج وخرج ندا مف معي ال ٌ
طمعػا
كةاؿ ك الطولب المغكم )) :كمف ايإداد ةاؿ ػك ةػاتـ وكػكف ن

ػت فوػل ،
ػكت كػذا ككػذا  ،رجػك رجػاّ  ،م  :طمع ي
 ،كوككف خكفنا  ،وواؿ  :رج ي
ػكف
)كىو ٍريج ػ ػ ػ ى
كرجكت ػ ػ ػػل رج ػ ػ ػػكه رج ػ ػ ػػاّ  ،م  :خعت ػ ػ ػػل  ،كف ػ ػ ػػي الو ػ ػ ػػرف الكػ ػ ػ ػروـ  :ى

ىر ٍة ىمتىلي){ا سراّ  }ٕٓ :فاذا في معي الطمع...ةاؿ  :كالرجاّ معيػ الخػكؼ
ً
ً
صػػالً نةا ىكج
كذوػػر  ،ةػػاؿ ا﵀ تعػػال ) :فى ىمػػف ىكػ ى
ػاف ىو ٍريجػػك لوىػػاّ ىرلػػل ىفٍم ىو ٍع ىمػ ٍػؿ ىع ىمػ نػّ ى
و ٍ ًػر ٍؾ ً ًع ػ ى ً ً
)ك ٍاريجػكا اٍل ىوػ ٍػكىـ
ػادة ىرلػػل ى
ى
ي
ىة نػدا){الكاؼ  }َُُ :م  :وخاؼ...كةػػاؿ  :ى
)ِ)
ً
ايخ ىر){العيك ػػكت  }ّٔ :م  :اةػػذركه...كةاؿ الخموػػؿ  :الرجػػاّ  :الم ػػاجة
)ُ ) ايإداد ص ُِِِ-
)ِ ) ويظر  :العوف ص ُّْ
1753

كج تكاد تجيّ معيػ الخػكؼ ٌج مػع ةػرؼ يعػي  ،كمػا ج تجػيّ الم ػاجة ٌج
مع ةرؼ يعي  ،ج وواؿ  :فّف و الي السمطاف  ،م  :وخافػل  ،كلكػف ووػاؿ :

ةدا  ،م  :ما وخافػل  ،ككػذلؾ ووػاؿ  :فػّف مػا ورجػك اليػار  ،م :
ما و الي ن
كً
اّيػا){وكيس ...}ٕ :ةػاؿ ػك
ػكف لًوى ى
وف جى ىو ٍريج ى
ما و الواا  ،كةاؿ تعال ) :ى كف الػذ ى
الطلوػػب  :كةػػد كجػػديا الرجػػاّ وكػػكف معي ػ الخػػكؼ غوػػر ةػػرؼ يعػػي فػػي ةكلػػل
تع ػ ػػال ) :كارج ػ ػػكا اٍلو ػ ػػكـ ً
ايخ ىر){العيك ػ ػػكت  }ّٔ :م  :اخ ػ ػػكه كاة ػ ػػذركه ،
ىٍي
ى ٍى
)ُ)
ككجدياه معي الم اجة  ،كما زعـ الخموؿ))
جعؿ ك الطوكب المغػكم الرجػاّ مػف ايإػداد  ،ككجاػاه المتإػاداف :

الطمع  ،كالخكؼ ٌ ،ج كيل جاز جعؿ الرجاّ معي الم اجة  ،كهذا وعيي كيل
جػػاز خ ارجػػل مػػف ايإػػداد ؛ كهػػذا مػػا جػػاّ فػػي كتػػب المغػػض فػ ك
ػإف صػػةا اا لػػـ

وجعم ػكا الرجػػاّ اػػذوف المعيوػػوف المتإػػادوف  ،ةػػاؿ الخموػػؿ )) :الرجػػاّ ممػػدكد

الرج يك  :الم اجة  ،وواؿ  :ما رجػك  ،م :
يووض الواس  ،رجا ورجك رجاّ...ك ٍ
ما الي  ،مػف ةػكؿ ا﵀ عػز كجػؿ  ) :كمػا لى يكػـ ج تىرج ًك ً
ػارا){يكح }ُّ :
ٍي ى
ػكف لمػل ىكةى ن
ٍ
م  :ج تخافكف كج ت الكف  ،كةاؿ ك ذؤوب )الاذلي) :
لس ىعاا كخالعاا في وت يي و
كب عكاسؿ
ذا لسعتل الية يؿ لـ ىو ٍريج ٍ
م  :لـ وكترث)) )ِ) كةاؿ ا ف فارس )) :الراّ كالجوـ كالةرؼ المعتؿ صّف
مت اويػاف  ،وػد حؿ ةػدهما عمػ ايمػػؿ  ،كا خػر عمػ ياةوػض ال ػيّ  ،فػػايكؿ :

ايمر رجػاّ  ،ذػـ وتسػع فػي ذلػؾ  ،فركمػا
رجكت
الرجاّ  ،كهك ايمؿ  ،وواؿ :
ي
ى
ػكف لًمك ػ ػ ًػل
يعل ػ ػػر ع ػ ػػف الخ ػ ػػكؼ الرج ػ ػػاّ  ،ة ػ ػػاؿ ا﵀ تع ػ ػػال  ) :كم ػ ػػا لى يك ػ ػ ٍػـ ج تىٍريج ػ ػ ى
ػارا){يكح  }ُّ :م  :ج تخػػافكف لػػل عظم ػضن  ،كيػػاس ووكلػػكف  :مػػا رجػػك ،
ىكةىػ ن
م  :ما الي  ،كفسكركا ا وض عم هذا  ،كذكركا ةكؿ الوائؿ :

)ُ ) ايإداد في كّـ العرب ص ُُٔٗٗٗ-
)ِ ) العوف ص ُّْ
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لس ىعاا كخالعاا في وت يي و
كب عكامؿ
ذا لسعتل الية يؿ لـ ىو ٍريج ٍ
)ُ)
ػكؿ
ةػػالكا معيػػاه  :لػػـ وكتػػرث)) كةػػاؿ ال ارغػػب )) :كالرجػػاّ ظػ حػف ووتإػػي ةصػ ى
مػػا فوػػل مسػ كػرة  ،كةكلػػل تعػػال  ) :كمػػا لى يكػػـ ج تىرجػ ًك ً
ػارا) ةوػػؿ  :مػػا لكػػـ ج
ٍي ى
ػكف لمػػل ىكةىػ ن
ٍ
تخافكف ك ي د :
ذا لسعتٍل الية يؿ لـ ىوريج لى ٍس ىعاا كخالعاا في وت يي و
كب عكامؿ
ٍ
)ِ)
ػرةا
ككجػػل ذلػػؾ كف الرجػػاّ كالخػػكؼ وتّزمػػاف)) ))ك ػػرح ا ػػف عرفػػض هػػذا ػ ن
ةسػ نػيا  ،فوػػاؿ  :ك ػ حؿ راج مؤ لمػ وػؿ مػػا ورجػػكه  ،خػ و
ػائؼ فكاتػػل)) )ّ) كجػػاّ فػػي تػػاج
العػػركس )) :كالرجػػاّ المػػد  :إػػد الوػػاس  ،ةػػاؿ ال ارغػػب  :هػػك ظػ اػف ووتإػػي

الي  :هػك ترةػب اجيتعػاع مػا توػ كدـ لػل سػ ب
ةصكؿ ما فوػل مسػرة  ،كةػاؿ الةػك ٌ
كعرفن ػػا تعم ػػؽ الوم ػػب ةص ػػكؿ مة ػػكب
م ػػا  ،كة ػػاؿ غوػ ػره  :ه ػػك لغ ػػض ايم ػػؿ  ،ي
مسػ ػػتو نّ  ،كػ ػػذا عكػ ػػر ا ػ ػػف الكمػ ػػاؿ  ،كةػ ػػاؿ ػ ػػوخيا  :هػ ػػك الطمػ ػػع فػ ػػي ممكػ ػػف
الةصػ ػ ػػكؿ  ،م  :خػ ػ ػػّؼ التميػ ػ ػػي فإكيػ ػ ػػل وكػ ػ ػػكف فػ ػ ػػي الممكػ ػ ػػف كالمسػ ػ ػػتةوؿ
)ْ)

كوتعارإاف كج وتعمواف ٌج المعايي))
عرفػػكه
ت ػوكف مػػف كػػّـ هػػؿ المغػػض كف الرجػػاّ لػػوس مػػف ايإػػداد  ،كةػػد ك

وسر  ،ك الم اجة كاجكتراث
ما ورادفل  ،فجعمكه معي ايمؿ  ،ك الظف فوما ٌ
 ،ك الطمع  ،كايلعػاظ المرادفػض لمرجػاّ جموعاػا كاةػدة مػف ةوػث كف ك ًػّ مياػا
ج وعيي الرجاّ عويل ؿ المعي الوروب ميل  ،م  :ج كد مف ف وككف وياػا

ػذّ فػي ))العػرؽ ػوف
ك وف الرجاّ فػركؽ معيكوػض خاصكػض  ،فوػد ةػاؿ العسػكرم م ن
ؾ
الظف كةكع الخور الذم وعترم صػاة ل ال ػ ٌ
الرجاّ كالطمع  ،كف الرجاّ هك ٌ
)ُ ) مواووس المغض ص ّْٕ
)ِ ) المعردات ص ُُٕٖٗٗ-
)ّ ) عمدة الةعاظ في تعسور

رؼ ايلعاظ لمةم ي ِٕٖ/

)ْ ) لمز ودم ّٖٔٗ/
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فوػػل ٌ ،ج كف ظكيػػل فوػػل غمػػب  ،كلػػوس هػػك مػػف ة وػػؿ العمػػـ  ،كال ػػاهد كيػػل ج

متوويػػا  ،كووػػاؿ  :رجػػك ف
ووػػاؿ  :رجػػك ف وػػدخؿ الي ػػي الجيػػض  ،لكػػكف ذلػػؾ ن
وػػدخؿ فػػّف الجيػػض ذا لػػـ وعمػػـ ذلػػؾ  ،كالرجػػاّ  :ايمػػؿ فػػي الخوػػر...كج وكػػكف

الرجػػاّ ٌج عػػف س ػ ب وػػدعك لوػػل مػػف كػػرـ المرجػ لػك ك مػػا ػػل لوػػل  ،كوتعػػدل
رجكت الخور مف زود ؛ ك
يف الرجػاّ ج
ودا  ،كالمراد :
يعسل  ،توكؿ :
رجكت ز ن
ي
ي
وتعدل ل عواف الرجاؿ  ،كالطمع ما وككف مف غور سػ ب وػدعك لوػل  ،فػإذا

ذت يعسػػؾ ػػل مػػف غوػػر ف وكػػكف هيػػاؾ س ػ ب
ػت فػػي ال ػػيّ فكاكيػػؾ ة ػ كد ى
طمعػ ى
ػذـ الرجػػاّ)))ُ)كةػػاؿ  )) :كف ايمػػؿ رجػػاّ
وػػدعك لوػػل  ،كلاػػذا ذـ الطمػػع  ،كلػػـ وػ ٌ
استمر كطػاؿ  :تا حمػ هؿ  ،ك صػمل
وستمر ؛ فأجؿ هذا ةوؿ لميظر في ال يّ ذا
ٌ
ٌ
)ِ)
مف ايموؿ  ،كهك الرمؿ المستطوؿ))
ُّ-السػػػاحر  :ة ػػاؿ ػػك ك ػػر )) :كالس ػػاةر م ػػف ايإ ػػداد  ،وو ػػاؿ :

ساةر لممذمكـ المعسد  ،كوواؿ  :سػاةر لمممػدكح العػالـ  ،ةػاؿ ا﵀ جػ ٌؿ كع كػز :
ً
)كةىاليكا وا ىوحاػا الس ً
كف){الزخرؼ :
كػاة ير ٍادعي لىىيػا ىرك ى
ػؾ ً ىمػا ىع ًا ىػد عي ىػد ىؾ ًكي ىيػا لى يم ٍاتى يػد ى
ى ى
ى
ْٗ} رادكا  :وػػا واػػا العػػالـ العاإػػؿ ؛ يكياػػـ ج وخاط كيػػل الػػذـ كالعوػػب فػػي
ةالض ةاجتاـ ل دعائل لاـ كاستيواذه واهـ مف العذاب كالامكض))
)ْ)

)ّ)

))خ ٍػدع ك ػ اض))
السةر كمػا ةػاؿ ا ػف فػارس  :ى
لةر  :اسـ لما لطؼ كخعي س ل)))ٓ) كهذه هي دجلتػل فػي المغػض ،
العمـ  :الس ٍ

)ُ ) العركؽ المغكوض ص ِِْٕٕٓ-
)ِ ) العركؽ المغكوض ص ِٕٓ
)ّ ) ايإداد ص َِٖ
( )4مقاييس اللغة ص  434ويىظر  :المفردات ص . 233
( )5وسٌة األعيه ص . 157
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))كةػاؿ عػض هػؿ

مذمكما في الورف الكػروـ  ،كمػا السػاةر فػي ةكلػل
كلـ ورد السةر ك صةا ل ٌج
ن
تعال ) :كةىاليكا وا ىوحاا الس ً
كاة ير) فود يك لجل عم ر عض كجل :
ى ى
ى
ايكؿ  :ةػػاؿ الزجػػاج  )) :ف ةػػاؿ ةائػػؿ  :كوػػؼ ووكلػػكف لمكس ػ عموػػل

السّـ  :وا واا الساةر  ،كهـ وزعمكف كياـ ماتدكف ؟ فالجكاب كياػـ خػاط كه
مػا توػدـ لػل عيػػدهـ مػف التسػموض السػةر))

مف ة ؿ  ،ذلؾ ةسب عادتاـ))

)ُ)

م )) :يػػادكه مػا كػايكا ويادكيػػل

الذػػايي  :كف المعي ػ ))وػػا واػػا الػػذم غم يػػا سػػةره  ،ووػػاؿ  :سػػاةرتل

فسػػةرتل  ،م  :غم تػػل السػػةر  ،كوػػكؿ العػػرب  :خاصػػمتل فخصػػمتل  ،م :
غم تل الخصكمض  ،كفاإمتل فعإمتل  ،كيةكها))

الذالث  )) :ف وككف راد السػاةر عمػ الةوووػض عمػ معيػ اجسػتعااـ

 ،فمـ ومماـ عم ذلؾ رجاّ ف وؤميكا))

ال ار ع  :كياـ ))كايكا وسػمكف العممػاّ سػةرة  ،فيػادكه ػذلؾ عمػ سػ وؿ
التعظػوـ  ،ةػػاؿ ا ػػف ع ػػاس ) :وػا ىحواػػا ال كسػ ً
ػاة ير) وػػا واػا العػػالـ  ،ككػػاف السػػاةر
ى ى
)ِ)
عظوما  ،وكةركيل  ،كلـ وكف السةر صعض ذـ))
فواـ
ن
فػ ػػالمراد مػ ػػف السػ ػػاةر فػ ػػي ايكجػ ػػل الذّذػ ػػض ايكل ػ ػ السػ ػػاةر صػ ػػعتل

المعركفػػض كالمذمكمػػض كمػػا هػػك ةالػػل فػػي الوػػرف الكػروـ  ،كمػػا الكجػػل ايخوػػر فمػػك

وإػػا مػػف ايإػػداد ؛ يكيػػل هػػك صػػعض
صػ ك كيػػل هػػك المعيػ الم ػراد فػػّ وكػػكف ن
العالـ الممدكح في عرؼ ةكـ مكس كلوس في رع ا﵀ ككتا ل .
ُْ-السجر-المسجكر  :ةاؿ ك كر )) :كالمسجكر مف ايإداد

ك
ك
)كاٍل ى ٍة ًر
 ،وواؿ  :المسجكر لممممكّ  ،كالمسجكر لمعارغ  ،ةاؿ ا﵀ عز كجؿ  :ى
اٍل ىم ٍس يج ً
كر){الطكر  }ٔ:ورود المممكّ...كةاؿ ا ف ال لس ككوت  :ةاؿ ك عمرك ،
الغدور كالمصيعضى  :ذا مأها...كةاؿ
سجر
وواؿ  :ةد
الماّ العر ى
ي
اليار ك ى
ات ك ى
ى
( )1معاوي القرآن وإعرابً 315/4
( )2الجامع ألحكام القرآن  74-66/16ويىظر  :زاد المسير 136/7
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ا﵀ ك
)كًا ىذا اٍل ً ىة يار
عز كج كؿ  :ى ع
ةر
ل عض  ،فصارت نا

ت){التككور  }ٔ :فمعياه  :فإ
يس لج ىر ٍ
اةدا  ،كةاؿ ا ف السكوت  :وجكز ف وككف
ك ن

عإاا

فرغ عإاا في عض  ،كةالت  :امرة مف هؿ
غت  ،م  :ل
المعي  :فيلر ٍ
الةجاز  :كف ةكإكـ لمسجكر  ،كما كايت فول ةطرة  ،فعول كجااف :
ةدهما ف وككف معياه  :كف ةكإكـ لعارغ  ،كا خر  :كف ةكإكـ لمآلف

 ،عم جاض التعاؤؿ  ،كما ةالكا لمعط اف  :كيل لروكاف  ،كلممامكض معازة))

) ُ)

م  :المسجكر  :المممكّ ،
كةاؿ ك الطولب )) :كمف ايإداد ةاؿ التكككز ى
ت)
كالمسجكر  :العارغ...كةاؿ ةكـ في ةكلل ج كؿ اسمل  :ى ع
)كًا ىذا اٍل ً ىة يار يس لج ىر ٍ

ات
سجر السو يؿ العر ى
م  :فيلرغ عإاا في عض  ،كةاؿ ك عمرك  ،وواؿ  :ى
)ِ)
كعوف مسجكرة
سج نار  :ذا مأها ،
الغدور ك
اليار ك
ه
المصيعضى وسجرها ٍ
ٍ
ى
ك ى
ماّ  ،ةاؿ ك ةاتـ  :المسجكر  :المممكّ...ةاؿ  :ك كما
 ،م  :يم ٍ
مئت ن

كلست ةكؿ في ةكلل تعال :
المسجكر العارغ  ،فود مغيي ذلؾ كج ستوويل ،
ي
)كاٍل ى ٍة ًر اٍل ىم ٍس يج ً
كر) نوئا ؛ يكيل
ىع
)كًا ىذا اٍل ً ىة يار يس لج ىر ٍ
ت) كج في ةكلل تعال  :ى
ةرف  ،فاتىاىىويل  ،كما ةكؿ الجاروض  :كف ةكإكـ لمسجكر  ،كلـ وكف فول
ةطرة  ،فومكف ف وككف هذا الكّـ عم التعاؤؿ  ،فار ً
العاؿ  ،كما وواؿ
ادت ى
ك
غدا ،
كسوسمـ  ،عكاكيل لمسجكر ن
لمعط اف روكاف  ،كلمدو ،سموـ  ،م  :ىسوركل ى
التيكر  ،فاك
سجرت
م  :سوككف ذلؾ...ةاؿ ك ةاتـ  :ك كما ةكلؾ :
ي
ى
التيكر  ،كيما معياه :
سجرت
مسجكر  ،فمذهب خر فوما يرل...كةاؿ غوره :
ي
ى
)ّ)
كيارا))
مأتل ةطنا ن

)ُ ) ايإداد ص ْْ ْٓ-كويظر  :ايإداد في كّـ العرب ي ي الطولب ص ِّْ-
ِّٕ
)ِ ) المصيعض  :الةكض  ،ك

ل الصاروج يوجمع فول ماّ المطر

)ّ ) ايإداد في كّـ العرب ص ِِّّْٕ-
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ةاؿ ا ف فارس )) :السوف كالجوـ كالراّ صكؿ ذّذض  :المؿّ ،

كالمخالطض  ،كا وواد  ،فا كما المؿّ فميل ال ةر المسجكر  ،م  :المممكّ ،

كوواؿ لممكإع الذم واتي عمول السوؿ فومأه ساجر  ،ك كما المخالطض

فالسجور...كميل عوف سجراّ  ،ذا خالط واإاا ةمرة  ،ك كما ا وواد فوكلاـ :
سجرت التيكر  :ذا كةدتل...كمما ووارب هذا اس ً
تجرت ا ؿ عم يجائاا :
ي
ً
ةيويا
اتوادا  ،كميل
ذا ج كدت ؛ يكياا تتود في سورها ن
سجرت الياةضي  ،ذا ةكيت ن
)ُ)
دودا))
ن

سجرت اليار ،
كجر  :تاووج اليار  ،وواؿ :
ي
كةاؿ الراغب )) :الس ى
)كاٍل ى ٍة ًر اٍل ىم ٍس يج ً
)كًا ىذا اٍل ً ىة يار
كر){الطكر ...}ٔ:كةكلل  :ى ع
كميل  :ى
يار  ،كةوؿ  :غوإت مواهاا  ،عكاكيما
إرمت نا
ت){التككور  }ٔ :م :
ٍ
يس لج ىر ٍ
ً
كف){غافر :
وككف كذلؾ لتسجور اليار فول ) ،ذيكـ في الكي ًار يو ٍس ىج ير ى
ً
}...كسجرت الياةض  ،استعارة جلتاا اا في العدك ،يةك  :ا تعمت الياةض ،
ِٕ

ةرؽ في مككدة
كالسكجور الخموؿ الذم يو ى
سج ير في مككدة خمومل  ،كوكلاـ  :فّف يم ى
)ِ)
فّف))
)كاٍل ى ٍة ًر اٍل ىم ٍس يج ً
كر) اختمؼ هؿ التاكوؿ
ةاؿ الط رم  :كةكلل تعال  :ى
كتاكؿ ذلؾ  :كال ةر
في معي ال ةر المسجكر  ،فواؿ عإاـ  :المكةىد  ،ك

المكةد المة كم ...كةاؿ خركف  :المسجكر  :المممكّ...كةاؿ خركف  :ؿ

المسجكر  :الذم ةد ذهب ماؤه))

) ّ)

)))كاٍل ى ٍة ًر اٍل ىم ٍس يج ً
كر)
كةاؿ الكاةدم  :ى

)ُ ) مواووس المغض ص َِّْْٗ-
)ِ ) المعردات ص ُِِِّّ-
)ّ ) جامع ال واف ِِٕٓ/
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)كاٍل ى ٍة ًر اٍل ىم ٍس يج ً
كر)
المممكّ  ،وواؿ :
ي
سجرت ا ى
ياّ ذا مأتل...كةاؿ مجاهد  :ى
)ُ)
المكةد))
كةاؿ ا ف الجكزم )) :كفي المسجكر ر عض ةكاؿ :
ةدها  :المممكّ  ،ةالل الةسف  ،ك ك صال

 ،كا ف السائب ،

كجموع المغكووف .

كالذايي  :كيل المكةد  ،ةالل مجاهد .

كالذالث  :كيل الوا س الذم ةد ذهب ماؤه كيإب  ،كركم عف الةسف
وذهب ماؤها  ،فّ و و

سجر  ،وعيي ال ةار  ،ةت
ةاؿ  :تي ى
كةكؿ هذوف ورجع ل معي ةكؿ مجاهد  ،كةد يوؿ في الةدوث كف ا﵀ تعال
يار  ،فتزاد في يار جايكـ .
وجعؿ ال ةار كمٌاا نا
كال ار ع  :كف المسجكر  :المختمط عذ ل ممةل))

فواا ةطرة ،

)ِ)

ت) في معياه ))ذّذض ةكاؿ :
ككذلؾ ةكلل تعال  :ى ع
)كًا ىذا اٍل ً ىة يار يس لج ىر ٍ
يار .
ةدها :كةدت فا تعمت نا

كالذايي  :و ست .

اةدا))
كالذالث  :ممئت اف صارت نا
ةر ك ن
كةاؿ الط رم )) :ك كل

)ّ)

ايةكاؿ في ذلؾ الصكاب ةكؿ مف ةاؿ :

فاإت كسالت  ،كما كصعاا ا﵀ في المكإع

معي ذلؾ  :يممئت ةت
ً
ت){اجيعطار  }ّ :كالعرب توكؿ لميار  ،ك
ا خر  :ى ع
لر ٍ
)كًا ىذا اٍل ىة يار فيج ى

كي  :ماّ مسجكر))
ك
لمر ٌ

)ْ)

)ُ ) الكسوط ُْٖٓ/
)ِ ) زاد المسور ِّٕٔ-ِِٔ/
)ّ ) زاد المسور ٖ َِٗ-َِٖ/كويظر  :جامع ال واف لمط رم َّٖٕ-ٖٔ/
)ْ ) جامع ال واف َّٖٔ/
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فالصةو

كف المسجكر لوس مف ايإداد ج في المغض  ،كج في

الورف الكروـ  ،فود ت وكف كما روت كف المسجكر في المغض كالورف جاّ عم
معيووف  :المكةد  ،كالمممكّ  ،كما العارغ فود ةوؿ ل عم

كيل ةكؿ إعوؼ

كمردكد  ،كالجدور الذكر كف ا ف فارس لـ وجعؿ معي العارغ إمف ايصكؿ

الذّذض التي ذكرها لمعظ السجر .

ػررت مػ ػػف
ػػػر-أسػ َّ
ُٓ-سػ َّ
ػػػر  :ةػ ػػاؿ ػ ػػك كػ ػػر ػ ػػف ايي ػ ػػارم )) :ك سػ ػ ي
ػت  ،كهػػك الغالػػب عمػ الةػػرؼ ،
ػررت معيػ كتمػ ي
وإػػا  ،وكػػكف سػ ي
ايإػػداد ن
كً
ك
ك
وف
كوكػ ػ ػػكف معي ػ ػ ػ ظاػ ػ ػ ي
ىسػ ػ ػ حػركٍا الكي ٍجػ ػ ػ ىػكل الػ ػ ػػذ ى
)ك ى
ػرت  ،ةػ ػ ػػاؿ ا﵀ عػ ػ ػػز كج ػ ػ ػؿ  :ى
ىسػ حػركٍا) هػػا هيػػا كتم ػكا  ،كةػػاؿ ت ػػارؾ كتعػػال فػػي
ظىمى يمكٍا){ايي وػػاّ  }ّ :وعيػػي ) ى
اب){وكيس  }ْٓ :فو ػػاؿ
امػ ػضى لى كم ػػا ىريىكٍا اٍل ىعػ ػ ىذ ى
)ك ى
ىس ػ حػركٍا الكي ىد ى
غو ػػر ه ػػذا المكإ ػػع  :ى
العراّ كالمعسػركف  :معيػاه  :كػتـ الرؤسػاّ اليدامػض مػف السػعمض الػذوف إػمكهـ ،
كةاؿ ك ع ودة  ،كةطرب  :معياه  :ك ظاركا اليدامض عيد معاويض العذاب))

)ُ)

ةػػاؿ ا ػػف فػػارس )) :السػػوف كالػراّ وجمػػع فركعػػل خعػػاّ ال ػػيّ  ،كمػػا

كػػاف مػػف خالصػػل كمسػػتوره  ،ج وخػػرج ػػيّ ميػػل عػػف هػػذا  ،فالسػ حػر  :خػػّؼ

ار  ،خػّؼ عميتل...كةػ كدذيي مةمػد ػف
سررت ال يّ سػرنا
ا عّف  ،وواؿ :
ي
هػػركف الذوعػػي عػػف عمػػي ػػف ع ػػد العزوػػز  ،عػػف ػػي الةسػػف ايذػػرـ عػػف ػػي

ىسػ حػركٍا
ع وػػدة  ،ةػػاؿ  :سػ ي
)ك ى
ػررت ال ػػيّ خعوتػػل  ،ك سػػررتيل  :عميتػػل  ،كةػػر  :ى
اب){وكيس  }ْٓ :ة ػػاؿ  :ظاركه ػػا  ،ك ي ػػد ة ػػكؿ ام ػػرئ
امػ ػضى لى كم ػػا ىريىكٍا اٍل ىعػ ػ ىذ ى
الكي ىد ى
سركف موتمي  ،م  :لك وظاركف  ،ذـ ةدذيي عض هؿ العمـ ،
الووس  :لك يو ٌ
عػػف ػػي الةسػػف ع ػػد ا﵀ ػػف سػػعواف اليةػػكم  ،ةػػاؿ  :ةػػاؿ الع ػراّ  :خطػػا ػػك

ىس ػ حػركٍا
ع و ػػدة التعس ػػور  ،كصػ ػةكؼ ف ػػي اجست ػػااد  ،كم ػػا التعس ػػور  ،فو ػػاؿ  :ىك ى

امػ ػضى  ،م  :كتمكه ػػا خ ػػكؼ ال ػػماتض ) م  :ه ػػي معيػ ػ  :كتمكه ػػا كل ػػوس
الكي ىد ى
)ُ ) ايإداد صّٖ كويظر  :ايإداد في كّـ العرب ي ي الطولب ص َِّ
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معي ػ  :ظاركه ػػا  ،كمػػا ةػ ػاؿ ػػك ع و ػػدة) ك كمػػا التص ػػةوؼ فإكيمػػا ة ػػاؿ ام ػػرؤ

الووس  :لك و ٌركف موتمي  ،م  :لك وظاػركف  ،ووػاؿ :
)ُ)
المةـ لم مس))
ررت
رزتل  ،كمف ذلؾ :
ي
ى
ىس حػركٍا) عمػ
كةد و جماػكر المعسػروف ) ى

ػيّ  :ذا
ي
ػررت ال ى

ا اػا معيػ  :كتمػكا  ،فػي

اب)
امػ ػ ػضى لى كم ػ ػػا ىريىكٍا اٍل ىعػ ػ ػ ىذ ى
)ك ى
ىس ػ ػ حػركٍا الكي ىد ى
ةكل ػ ػػل تع ػ ػػال  :ى
ىسػ حػركٍا) لعظػػض تجػػيّ معي ػ  :خع ػكا  ،كهػػي ةويئػػذ مػػف السػ لػر  ،كتجػػيّ
))ك) ى
معي ػ ػ  :ظاػ ػػركا  ،كهػ ػػي ةويئػ ػػذ مػ ػػف سػ ػػارور الكجػ ػػل)) )ّ) كةػ ػػاؿ الورط ػ ػػي :
)ِ)

كة ػ ػػاؿ ا ػ ػػف عطو ػ ػػض :

ىسػ حػركٍا) ظا ػػركا  ،كالكممػػض مػػف ايإ ػػداد))
ىسػ حػركٍا) م  :خعكها...كةوػػؿ ) ى
))ك) ى

)ْ)كالصػػةو

ىسػ حػركٍا) عم ػ
كف ) ى

ا اػػا معي ػ  :كتم ػكا ك خع ػكا  ،ةػػاؿ الكاةػػدم :

اب) م  :خع الرؤسػاّ فػي الكعػر اليدامػض مػف
امضى لى كما ىريىكٍا اٍل ىع ىذ ى
)))ك ى
ىس حركٍا الكي ىد ى
ى
الػػذوف إػػمكهـ كسػػتركها عػػياـ  ،هػػذا ةػػكؿ عا كمػػض المعس ػروف  ،ك هػػؿ التاكوػػؿ ،
ػررت ال ػػيّ  :خعوتػػل ،
كةػػاؿ ػػك ع وػػدة  :ا سػرار مػػف ايإػػداد  ،ووػػاؿ  :سػ ي
امػضى لى كمػػا
)ك ى
ىسػ حػركٍا الكي ىد ى
ك سػررتيل  :عميتػػل  ،ةػػاؿ  :كمػف ا عػػّف  ،ةكلػػل تعػال  :ى

اب) م  :ظاركها  ،كاختار المعإؿ هػذا الوػكؿ  ،كةػاؿ  :لػوس ذلػؾ
ىريىكٍا اٍل ىع ىذ ى
)ٓ)
صيع))
الوكـ وكـ تصٌر  ،كج ت ٌ
كمف راد ف وتوي ا﵀ في تعسور كتػاب ا﵀ عموػل ف و وػي المعػظ عمػ

معي ػػاه ج ف وة ػ كػرؼ دجل ػػض المع ػػظ لػ ػ الإ ػ ٌػد  ،ذ ػػـ وس ػ لػكغ ه ػػذا التةرو ػػؼ عم ػ وػؿ
)ُ ) مواووس المغض ص ََّْْْ-
)ِ ) ويظػػر  :تعسػػور مواتػػؿ ِ ٗٓ/كمعػػايي الوػػرف لمع ػراّ ُ ُّٓ/كجػػامع ال وػػاف لمط ػػرم
ُُ ُِْ/كمعايي الورف عكاع ار ل لمزجاج ُِّ/
)ّ ) المةرر الكجوز ج ف عطوض ُِّٓ/
)ْ ) الجامع يةكاـ الورط ي ُِْٖ/
)ٓ ) الكسوط في تعسور الورف المجود َِٓٓ/
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مختموػػض  ،فوكعػػي لػػرلد هػػذا التةروػػؼ كمػػا اسػػتيد لوػػل مػػف ةجػػج كيػػل سػ ةايل لػػك
راد معيػ ػ ا ظا ػػار جس ػػتعمؿ لعظ ػػل  ،كم ػػا ك ػػاف وعجػ ػزه ف وو ػػكؿ  :ك ظا ػػركا

اليدامػػض  ،كمػػا د اريػػا كيػػل لػػوس فػػي وػػكـ الووامػػض تص ػٌر كج تصػ ٌػيع ؟ لػػـ ووػػؿ
ىصػ ػ ى ىريه ٍـ ىعمىػ ػ الكي ػ ً
ػار){ال ورة  }ُٕٓ :كل ػػـ وو ػػؿ جػ ػ كؿ ذي ػػاؤه :
سػ ػ ةايل ) :فى ىم ػػآ ٍ
ص ػ ػ ػ ًيركا ىسػ ػ ػ ىػكاّ ىعمىػ ػ ػ ٍػو يك ٍـ ًكي ىمػ ػ ػػا تي ٍجػ ػ ػ ىػزٍك ىف ىمػ ػ ػػا يكيػ ػ ػػتي ٍـ
اص ػ ػ ػ ًيركا ٍىك ج تى ٍ
)اص ػ ػ ػمى ٍك ىها فى ٍ
ٍ

كف){الطكر  }ُٔ :فالكاجػب ف ي وػي المعػظ عمػ معيػاه  ،ذػـ ج مػايع عػد
تى ٍع ىممي ى
ىس حػركٍا
)))ك ى
ذلؾ مف ف ي ةػث عػف معرفػض سػ اب ةصػكلل  ،ةػاؿ الزمخ ػرم  :ى

امضى لى كما ىريىكٍا
الكي ىد ى
 ،كعاويكا مف

اب) يكياـ ياتكا لرؤوتاـ ما لـ وةتس كه  ،كلـ وخطر الاـ
اٍل ىع ىذ ى
دة ايمر  ،كتعاةمل ما سم اـ ةكاهـ ك اػرهـ  ،فمػـ وطووػكا عيػده

اخا  ،كج مػػا وععمػػل الجػػازع  ،سػػكل س ػرار اليػػدـ ةت ػ ج وي ػ س
كػػاّ كج ص ػر ن
سر رؤساؤهـ اليدامض مف سعمتاـ الذوف
كممض  ،كو و
جامدا م اكتنا  ،كةوؿ  :ك
ن
)ُ)

كة ػػاؿ ال ػػككايي )) :ةكل ػػل

إ ػػمكهـ  ،ةو ػػاّ م ػػياـ  ،كخكفن ػػا م ػػف ت ػػك وخاـ))
ىسػ حػركٍا  :خعػكا  ،م  :لػػـ
امػضى لى كمػػا ىريىكٍا اٍل ىعػ ىذ ى
اب) كمعيػ  :ى
)ك ى
ىسػ حػركٍا الكي ىد ى
تعػػال  :ى
وظا ػػركا اليدام ػػض  ،ػػؿ خعكه ػػا لم ػػا ة ػػد ػػاهدكه ف ػػي ذل ػػؾ الم ػػكطف مم ػػا س ػػمب
عوكلاـ  ،كذهب تجمدهـ  ،كومكف كيل وي فواـ كهػـ عمػ تمػؾ الةالػض عػرؽ

ػئّ و ػمت
ويزعاـ ل العص وض التي كايكا عمواػا فػي الػديوا  ،فاسػركا اليدامػض ل ٌ
اػػـ المؤمي ػػكف  ،كةوػػؿ  :س ػ كػرها الرؤسػػاّ فوم ػػا وػػياـ دكف ت ػػاعاـ خكفنػػا م ػػف
تك وخاـ لاـ ؛ لككياـ هػـ الػذوف إػمكهـ كةػالكا وػياـ ك ػوف ا سػّـ  ،ككةػكع

هػػذا مػػياـ كػػاف عيػػد رؤوػػض العػػذاب  ،ك كمػػا عػػد الػػدخكؿ فوػػل فاػػـ الػػذوف ةػػالكا :
)ِ)
ت ىعمى ٍو ىيا ً ٍوكتيىيا ك يككيا ةىكما ى ل
وف){المؤميكف ))}َُٔ :
)ةىاليكا ىر ىكيا ىغمىى ٍ
إا ى
ٍن
ى ى

)ُ ) الك اؼ َِّْ/
)ِ ) فت الودور ِ ٕٕٓ/كويظر  :ركح المعايي لآللكسي َُّٔ/
1763

اب) عمػ
امضى لى كما ىريىكٍا اٍل ىع ىذ ى
)ك ى
فػ) ى
ىس حركٍا الكي ىد ى
ىس حركٍا) ذف في ةكلل تعال  :ى
كً
ظمى يمػكٍا) ككمػا جػاّ
وف ى
ىس حػركٍا الكي ٍج ىػكل الػذ ى
)ك ى
ا اا  ،كهي كذلؾ في ةكلل تعال  :ى

ف ػػي كت ػػاب ايإ ػػداد يعس ػػل ٌ ،ج كف ػػا ع و ػػدة ة ػػاؿ ف ػػي تعس ػػور ه ػػذه ا و ػػض :
)ُ)

ةػ ػػاؿ ا ػ ػػف ف ػ ػػارس :

ىسػ ػ حػركٍا) مػ ػػف ةػ ػػركؼ ايإػ ػػداد  ،م  :ظاػ ػػركا))
ى
))ك) ى
))اليػػكف كالجػػوـ كالةػػرؼ المعتػ ٌؿ صػػّف  :وػػد حؿ ةػػدهما عمػ ك ػػط كك ػؼ ،

ػكت الجمػػد  :ذا ك طتىل...كايصػػؿ
كا خػػر عم ػ سػػتر عكاخعػػاّ  ،فػػايكؿ  :يجػ ي
السر ػوف اذيػوف)))ِ) فاػذا هػك معيػ اليجػكل فكوػؼ
ا خر  :اليجك كاليجكل  :ح
وص جعؿ ا سػرار فوػل معيػ ا ظاػار ؟! كلاػذا ةػاؿ الزمخ ػرم فػي تعسػور

ػت  :اليجػػكل  ،كهػي اسػػـ مػف التيػػاجي ج تكػكف ٌج خعوػػض فمػػا
ا وػض )) :فػػإف ةم ى
كً
ػت  :معيػاه  :ك ػالغكا فػي
وف ظىمى يمػكٍا) ةم ي
ىس حػركٍا الكي ٍج ىػكل الػذ ى
)ك ى
معي ةكلل تعال  :ى
خعائاا  ،ك جعمكها ةوث ج وعطف ةد لتياجواـ  ،كج وعمػـ كياػـ متيػاجكف))

)ّ)

سر  :لوس مف ايإداد في الوػرف الكػروـ ،
ت وكف فوما تودـ ذكره كف ٌ
كهي لـ ترد فول ٌج معي ا خعاّ .

ُٔ-صار  :ةاؿ ك كر )) :كصار ةرؼ مف ايإداد  ،وواؿ :
كصرتل  :ذا ةطكعتل  ،كفسكر الياس ةكلل
صرت ال يّ  :ذا جمعتل  ،ي
ي
ك
ص ٍريه كف ًلى ٍو ىؾ){ال ورة  }َِٔ :عم إر وف ،
تعال ) :فى يخ ٍذ ٍىرى ىعضن لم ىف الط ٍو ًر فى ي
)ْ)
إم ك
فواؿ ا ف ع اس  :معياه  :ةطل ٍع ك
اف لوؾ))
اف  ،كةاؿ غوره  :معياه ٌ :
)ُ ) مجاز الورف ص ُّٕ
)ِ ) مواووس المغض ص ٕٖٖٖٖٖ-
)ّ ) الك اؼ ّ ٗٗ/كويظر  :يكار التيزوؿ ْ ْٓ/كمدارؾ التيزوؿ ص َٕٗ كفت الودور
لم ككايي ّ ِْٗ/كركح المعايي لآللكسي ٗٗٗ/
)ْ ) ايإداد ص ِّ كويظر  :ايإداد في كّـ العرب ص ِٖٔ
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ةر ةمزة )فى ً
ص ٍريه كف) كسر الصاد كةر ال اةكف الإـ )) ،كهك
اجختوار)))ُ) كةجض مف ةر الكسر جعمل مف صار وصور  ،كةجض مف ةر
ك
مماف
الإـ جعمل مف صار وصكر  ،فاما لغتاف كالمعي في الوراّتوف :

ك
ك
وواف)ِ)كالصكاب كف المراد مف الوراّتوف هك المعي
ةطعاف ك
اجمعاف  ،ك
ك
ٌ

ايكؿ ٌ ،ج كف المعسروف إافكا المعي الذايي ؛ ك
يف السواؽ ووتإول  ،كج

))الص ىكير  :الموؿ  ،وواؿ :
كجكد لمعظل فول  ،كالدلوؿ عم ذلؾ ةكؿ الخموؿ :
ى
ص ىكر
فّف وصكر عيول ل كذا  ،م  :ماؿ عيول ككجكال يةكه  ،كاليعت ٍ :

ةاؿ ال اعر :

فومت لاا يغ ل
ص ىكًر
ي
إي فإيي ل التي ترودوف ف ص ك لواا غور ٍ
صر ك
ك
هف  ،م :
ص ٍريه كف) م  :ف
وواف لوؾ  ،وواؿ  :ي
كةكلل تعال ) :فى ي

ك
ك
ةطعاف))
إماف  ،كوواؿ :

)ّ )

كال اهد كف الخموؿ عوكف معي

الموؿ في

ص ٍريه كف) جاز معي الإـ
المغض  ،لكف ل كما جاّ ل تعسور ةكلل تعال ) :فى ي
ًً
يّ لوؾ ،
كالتوطوع  ،كالدلوؿ عم ذلؾ ن
وإا )ًلى ٍو ىؾ) ذ وواؿ  :مؿ ال ى
كإ كمل لوؾ  ،كج وواؿ  :ةطل ٍعاي كف لوؾ  ،ك ول ٍواي كف لوؾ  ،كةد ةاؿ ا ف فارس
ي
))الصاد كالكاك كالراّ  ،كممات كذورة مت اويض ايصكؿ...كمما ويواس ميل

صرتيل  :ذا ممتل
كص ي
يّ ي
رت ال ى
صكر  :ذا ماؿ  ،ي
ص ىكىر ىو ي
ةكلاـ  :ى
صكره ك ٍ
)ْ )
صر ) إـ الصاد) كةاؿ )) :الصاد كالواّ
لوؾ)) كفعؿ ايمر ميل  :ي
)ُ ) عراب الوراّات الس ع كعمماا ج ف خالكول ايص اايي ص ُٔ
)ِ ) ويظػر  :جػػامع ال وػػاف لمط ػػرم ّ ٔٗ-ٔٔ/كمعػػايي الوػػرف عكاع ار ػػل لمزجػػاج ُِْٗ/
كالك ؼ عف كجكه الوراّات لمكي ف ػي طالػب الووسػي ُ ُّّ/عكاعػراب الوػراّات السػ ع

كعمماا ج ف خالكول ايص اايي ص ُٔ كلساف العرب ٖ.َّْ/
)ّ ) ويظر  :العوف ص ّٓٓ .
)ْ ) مواووس المغض ص ْٕٗ.
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صور
نا
كالراّ  :صؿ صةو كهك المآؿ كالمرجع  ،مف ذلؾ صار وصور
كصوركرة)))ُ) كفعؿ ايمر ميل ً :
صر ) كسر الصاد) ككّ الجذروف  :وعود
الصاد العا كمضي  ،ككاف صةاب ع ود
الموؿ كالإـ  ،لذلؾ ةاؿ العراّ )) :إ كـ
ى
ا﵀ وكسركف  ،كهما لغتاف )ِ ) فا كما الإـ فكذور  ،ك كما الكسر فعي يه ىذوؿ

ك
ك
ك
ةطعاف معركفض
كجااف  ،كلـ يجد
ةطعاف  ،كوواؿ :
وـ...كوعىسكر معياه :
كسمى
ي
ي
)ّ)
ك
ك
ةطعاف
))إماف لوؾ ذـ
مف هذوف الكجاوف)) كالمعي عيد ي ع ودة :
اج ىع ٍؿ ىعمى يك لؿ ىجى وؿ لم ٍياي كف يج ٍزنّا))))ْ)كهذا هك الصكاب كهك الجمع وف
)ذيكـ ٍ
ص ٍريه كف
المعيووف إإمار الوطع  ،ك كإ ا ف ةتو ض هذه الةوووض وكلل ))) :فى ي
ك
صرت ال يّ فايصار  ،م  :ممتيل فماؿ
فإماف لوؾ  ،وواؿ :
ًلى ٍو ىؾ) م :
ي
اج ىع ٍؿ
)ذيكـ ٍ
)فوطعاف)
ٌ

ك
فوطعاف ؛

ىعمى يك لؿ ىجى وؿ لم ٍياي كف يج ٍزنّا) م  :ير نعا مف كؿ طور فاإمر
اج ىع ٍؿ ىعمى يك لؿ ىجى وؿ لم ٍياي كف يج ٍزنّا) عف ةكلل :
كاكتع وكلل )ذيكـ ٍ
يكيل ودؿ عمول  ،كهذا كما توكؿ  :خذ هذا الذكب كاجعؿ عم ك ٌؿ

عمما))
رم عيدؾ ميل ن

)ٓ)

ص ٍريه كف ًلى ٍو ىؾ) ةر الجماكر
كةاؿ ا ف الجكزم )) :ةكلل تعال ) :فى ي
ك
يّ فايصار  ،م :
مماف لوؾ  ،وواؿ :
إـ الصاد  ،كالمعي :
ي
صرت ال ى

ممتل فماؿ  ،كةر ك جععر كةمزة كسر الصاد  ،ةاؿ الوزودم  :هما

كاةد))

)ٔ)

)ُ ) مواووس المغض ص ْٗٗ.
)ِ ) كويظر  :لساف العرب َّْٖ/
)ّ ) معايي الورف ُ. ُِٔ/
)ْ ) مجاز الورف ص ّْ .
)ٓ ) تعسور غروب الورف ص ٔٗ  ،كويظر  :زاد المسور ُ. َِٔ-ِٓٗ/
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:

فػ)صار) ذف لوس مف ايإداد  ،كهك لـ ورد في ةكلل تعال

ص ٍريه كف ًلى ٍو ىؾ) ٌج معي الموؿ كالإـ  ،كالمعي كما ةاؿ الةذاؽ مف هؿ
)فى ي
ةاف كةطل ك
كإماف لوؾ مدة  ،ذـ اذ ك
ك
ك
عاف ٌ ،ج يكل
مماف
المغض كالتعسور :
إمر لعظ الذ كالتوطوع  ،لككيل
اج ىع ٍؿ ىعمى
معاكما مف ةكلل تعال ) :ذيكـ ٍ
ن
يك لؿ ىجى وؿ لم ٍياي كف يج ٍزنّا) ةاؿ ا ف كذور ))كةاؿ العكفي عف ا ف ع اس :
ك
كذواف ذ ك
ك
ك
مياف جزنّا
ةاف  ،ذـ جعؿ عم كؿ ج ؿ
كذواف  ،فم كما
ص ٍريه كف)
)فى ي
 ،فذكركا كيل عمد ل

ةطعاف كيتؼ رو ك
ك
ر عض مف الطور فذ ك
اف
ةاف ذـ

عإاف في عض  ،ذـ ك
ك
جز ك
ك
كمز ك
هف جزاّ  ،كجعؿ عم
ةاف  ،كخمط

كؿ

ك
مياف جزنّا  ،ةوؿ ر عض ج ؿ  ،كةوؿ س عض  ،ةاؿ ا ف ع اس  :ك خذ
جؿ
ك
ك
ك
فدعاهف كما مره ا﵀ تعال
ودعكهف ،
رؤكساف وده  ،ذـ مره ا﵀ تعال ف
 ،فجعؿ ويظر ل

الروش وطور ل

الروش  ،كالدـ ل

الدـ  ،كالمةـ ل

المةـ  ،كايجزاّ مف كؿ طائر وتصؿ عإاا عض  ،ةت ةاـ كؿ طائر
سعوا  ،لوككف م ،لل في الرؤوض التي سالاا ،
عم ةدة  ،ك تويل وم وف ن
كجعؿ كؿ طائر وجيّ لواخذ رسل الذم في ود راهوـ عمول السّـ  ،فإذا
ة كدـ لل غور رسل وا اه  ،فإذا ة كدـ لل رسل ترككب مع ووض جذتل ةكؿ ا﵀
كةكتل))

)ُ)

ص ٍريه كف ًلى ٍو ىؾ) هك التعرؼ ل
كعيدم كف المراد مف ةكلل ) :فى ي
ك
ك
فوالعاف كوالعيل ةت تصؿ هذه المعرفض ل درجض التمكف مف
كالاف دةض

ك
جياساف ذا اختمطف ك
ك
تمووز ك
لوطمئف ةمب
اف  ،كالسر في ذلؾ هك
هف مف وف

اف ا﵀ عز كجؿ عاد لول الطوكر يعساا التي ذ ك
راهوـ عمول السّـ  ،ك
ةاف

ك
طوكر خرل
نا
كةطعاف  ،ج

)ُ ) تعسور الورف العظوـ ُ.ُّْ/
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ُٕ-صرخ-الصريخ كالصارخ  :ةاؿ ك كر )) :كالصروه كالصارخ
مف ايإداد  ،وواؿ  :صارخ كصروه لممغوث  ،كصارخ كصروه

وه لىاي ٍـ ىكج يه ٍـ
ص ًر ى
لممستغوث...ةاؿ ا﵀ تعال ) :فىّ ى
فمعياه  :فّ مغوث لاـ  ،كةاؿ تعال  ) :كما ىىي ٍا
ص ًرًخ كي){ راهوـ  }ِِ :فمعياه  :ما يا مغوذكـ)) )ُ) كةاؿ ك الطوكب :
ً يم ٍ
))كمف ايإداد الصارخ كالصروه  ،ةاؿ ك ةاتـ  :الصروه المستغوث ،

كف){وس }ّْ :
يويوى يذ ى
ص ًرًخ يك ٍـ ىك ىما ىيتي ٍـ
ً يم ٍ

عرؼ الصارخ ٌج معي المستغوث...كفي التيزوؿ :
كالصروه المغوث  ،كلـ يو ى
كف){وس  }ّْ :م  :ج
ىع
ص ًر ى
وه لىاي ٍـ ىكج يه ٍـ يويوى يذ ى
)كًاف كي ى ٍا يي ٍغ ًرٍةاي ٍـ فىّ ى

اخا  ،م  :عيتل  ،كميل ةكلل
ى
الرجؿ يصرخل صر ن
)ِ)
ص ًرًخ كي){ راهوـ ))}ِِ :
ىك ىما ىيتي ٍـ ً يم ٍ

صرخت
مغوث...كوواؿ :
ي
ص ًرًخ يك ٍـ
تعال  ) :كما ىىي ٍا ً يم ٍ
ةاؿ ا ف فارس )) :الصاد كالراّ كالخاّ صوؿ ود يؿ عم صكت رفوع
صكت  ،كوواؿ :
صرخ
وصريخ  ،كهك ذا ك
ي
 ،مف ذلؾ الصراخ  ،وواؿ  :ى
ص ًرخ ،
الصارخ  :المستغوث  ،كالصارخ  :المغوث  ،كوواؿ  :ؿ المغوث يم ٍ
ص ًرًخ يك ٍـ ىك ىما ىيتي ٍـ
لوكلل تعال في ةصض مف ةاؿ  ) :كما ىىي ٍا ً يم ٍ
)ّ)
ص ًرًخ كي){ راهوـ ))}ِِ :
ً يم ٍ

وه لىاي ٍـ){وس }ّْ :
ص ًر ى
ةاؿ ا ف عطوض في تعسور ةكلل تعال ) :فىّ ى
الم ً
صرخ  ،كذلؾ كيؾ توكؿ  :صارخ
))كالصروه هيا ياّ العاعؿ معي
ي
كم ً
صرخ معي مغوث  ،كوجيّ صروه مرة معي هذا ،
معي مستغوث  ،ي

كمرة معي هذا ؛ ك
فعوّ مف يوض اسـ العاعؿ  ،فمرة وجيّ مف صرخ ،
يف ن

)ُ) ايإداد ص َٔ
)ِ) ايإداد في كّـ العرب ص ِْٕ
)ّ) مواووس المغض ص َٖٓ
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)ُ)
وه لىاي ٍـ)
ص ًر ى
ص ىرىخ ذا استغاث)) ةاؿ الورط ي ))) :فىّ ى
كمرة وجيّ مف ى
وه) معي يم ً
صرخ)) )ِ ) كةاؿ ك ةواف
م  :ج مغوث
لاـ...ك)ص ًر ى
ى

اييدلسي )) :كالصروه فعوؿ  ،معي

صارخ  ،م  :مستغوث  ،ك معي

يم ً
صرخ  ،م  :يمغوث  ،كهذا معياه هيا  ،م  :فّ يمغوث لاـ كج يمعوف))
لـ ورد الصارخ في الورف الكروـ  ،كما الصروه فّ يو ىع حد مف ايإداد
)ّ)

؛ يكيل لـ ورد ٌج في مكإع كاةد  ،ك معي كاةد

ُٖ-الص ة  :ةاؿ ك كر )) :كالصّة مف ايإداد  ،وواؿ

لممصمك مف مساجد المسمموف صّة  ،كوواؿ لكيوسض الواكد صّة  ،ةاؿ ا﵀
كً
ك
صّىةى ىكىيتي ٍـ يس ىك ىارل ىةتك ى تى ٍعمى يمكٍا ىما
وف ىمييكٍا جى تى ٍو ىريكٍا ال ك
عز كج كؿ  :ى
)وا ىوحاىا الذ ى
كف){اليساّ  }ّْ :راد  :ج تور كا المصمك  ،هذا تعسور ي ع ودة
تىويكلي ى
كً
ك
إايـ ًى ٍع و
ك
ت
ض لكاي لد ىم ٍ
اس ى ٍع ى
)كلى ٍكج ىد ٍفعي المل الكي ى
كغوره  ،كةاؿ عز كجؿ  :ى
ً
ً
ات كم ىس ً
اس يـ المك ًل ىكذً نورا){الةج }َْ :
اج يد يو ٍذ ىك ير فواىا ٍ
ص ىكامعي ىكًىوعه ىك ى
ى
صمى ىك ه ى ى
كالصمكات يعيًي اا كيائس الواكد  ،كاةدتاا صّة...كةاؿ عض المعسروف :
فعر تاا العرب  ،فوالت  :صّة...كةاؿ
الكيوسض الع رايوض وواؿ لاا صمكذا  ،ك
عض المعسروف  :لـ ورد ا﵀ الصمكات كيائس الواكد  ،كلكيل راد الصمكات

المعركفض  ،فووؿ لل  :كوؼ تا كدـ الصمكات ؟ فواؿ  :تادوماا تعطوماا ،
ك خرجل مف اب المجاز))

)ْ)

ساس كف

ي المصيؼ كما ترل جعؿ الصّة مف ايإداد عم
صرح المصيؼ يعسل
الصّة في سكرة اليساّ تعي مصمك المسمموف  ،كةد ك
)ُ) المةرر الكجوز ْْٓٓ/
)ِ) الجامع يةكاـ الورف ُِّٓ/
)ّ) ال ةر المةوط ْْٕٗ/
)ْ) ايإداد ص َِٔ
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كف هذا التاكوؿ لوس مذهب ك ٌؿ هؿ التعسور  ،ؿ هك مذهب ي ع ودة
كغوره
صّىةى ىكىيتي ٍـ
جاّ في التعسور )) :كفي معي ةكلل تعال ) :جى تى ٍو ىريكٍا ال ك
تتعرإكا السكر في كةات الصّة  ،كالذايي :
يس ىك ىارل) ةكجف  :ةدهما  :ج ك
ج تدخمكا في الصّة في ةاؿ السكر  ،كايكؿ ص ح ؛ ك
يف السكراف ج وعوؿ

صّىةى) اختمؼ العمماّ
ما وخاطب ل)) )ُ) كجاّ ))ةكلل تعال ) :جى تى ٍو ىريكٍا ال ك
في المراد الصّة هيا  ،فوالت طائعض  :هي الع ادة المعركفض يعساا  ،كهك

كف) كةالت طائعض  :المراد
ةكؿ ي ةيوعض  ،كلذلؾ ةاؿ  :ى
)ةتك ى تى ٍعمى يمكٍا ىما تىويكلي ى
)ِ)
مكاإع الصّة  ،كهك ةكؿ ال افعي  ،فةذؼ المإاؼ))
كلك ص كف الصّة في سكرة اليساّ تعيي مصمك المسمموف  ،لما
ص جعؿ الصّة مف ايإداد  ،ك وف هك التإاد؟! ؛ ك
يف المراد مف تسموض
المصمك مصمك ككف الصّة تؤكدل فول مف ة ؿ المسمموف  ،ككذلؾ يس لموت
الكيائس صمكات ؛ ييكل تؤدل فواا الصّة مف ة ؿ الواكد  ،فعي كمواما

اتخذت ماكف لمصّة كالع ادة  ،فاصؿ التسموض كاةد  ،كس ب التسموض كاةد
كً
ك
اس
)كلى ٍكج ىد ٍفعي المل الكي ى
 ،فالدجلض كاةدة كج إداد  ،ذـ تامؿ سواؽ ا وض  :ى
ً
ً
ات كم ىس ً
إايـ ًى ٍع و
اس يـ المك ًل
ض لكاي لد ىم ٍ
ى ٍع ى
اج يد يو ٍذ ىك ير فواىا ٍ
ص ىكامعي ىكًىوعه ىك ى
ت ى
صمى ىك ه ى ى
ىكذً نورا) فود جاّت الصكامع كال ىوع كالصمكات كالمساجد في سواؽ كاةد  ،ك اف
كاةد  ،فجعماا في سواؽ ايماكف التي ً
اتخذت لمع ادة كالصّة  ،ةت سيد
ل جموعاا الععؿ يعسل  ،كةت جاز اةتماؿ عكد الااّ في ً
)فواىا) لواا
جموعاا  ،فود جاّ في التعسور  )) :م  :لكج ظااره كتسموطل المسمموف عم
الكافروف المجاهدة جستكل الم رككف عم

)ُ) زاد المسور ج ف الجكزم ِٓٓ/
)ِ) الجامع يةكاـ الورفُُٓٓ/
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هؿ الممؿ المختمعض في زميتاـ

 ،كعم متع داتاـ فادمكها كلـ وترككا لميصارل ًىو نعا  ،كج لره اياـ صكامع ،
كج لمواكد صمكات  ،م  :كيائس  ،كسموت الكيوسض صّة ؛ يكيل وصمك
ي
فواا  ،كج لممسمموف مساجد  ،ك لغمب الم رككف في كمض مةمد صم ا﵀
عمول كسمـ  ،عم المسمموف  ،كعم

هؿ الكتاب الذوف في ذمتاـ  ،كه كدمكا

كجكدا  ،ك لور اا مف
متع دات العروووف  ،كة كدـ غور المساجد عمواا لتودماا
ن
)ُ)
ً
اس يـ المك ًل ىكذً نورا) في المساجد  ،ك في جموع ما تودـ))
التادوـ ي
)و ٍذ ىك ير فواىا ٍ
معاف

الظف ووع عم
))فاكؿ ذلؾ
ُٗ-الظف  :ةاؿ ك كر :
ك
ٌ
ؾ  ،كا خر الوووف الذم ج ك
ؾ فول
ر عض  :معيواف متإاداف  :ةدهما  :ال ٌ

كاهده  ،ك كما معي الوووف فميل
ً ك ً
اير ً
ض ىكلىف حي ٍع ًج ىزهي
حيعج ىز الملى في ٍ
ك
كف الكي ىار
)كىرىل اٍل يم ٍج ًريم ى
جؿ اسمل  :ى

 ،فا كما معي ال ؾ فاكذر مف ف تيةص
ك
ك
)كىيكا ظى ىي كيا ىف لكف
ةكؿ ا﵀ عز كجؿ  :ى
ا){الجف  }ُِ:معياه  :عمميا  ،كةاؿ
ٌ
ىه ىرن
)ِ)
ً
كها){الكاؼ  }ّٓ :معياه  :فعممكا غور ؾ))
فى ى
ظحيكا ىكيايـ حم ىكاة يع ى
ك
الظف جاّ في الورف الكروـ معي ال ؾ
جمع هؿ المغض عم كف
ك معي

الوووف

)ّ )

كهذا الذم جمعكا عمول مردكد عيدم ذلؾ كيل ج وص

مجيّ الظف في الورف الكروـ معي ال ؾ في مكاإع  ،ك معي الوووف في

يخر ؛ ك
يف لعاظ هذه المعايي الذّذض  :الظف كال ؾ  ،كالوووف  ،ةد
مكاإع ى
ةطعا عم كف لكؿ مياا
استعمماا الورف الكروـ عم ةد سكاّ  ،مما ودؿ ن
معياه الخاص ل  ،الذم وموزه مف معي المعظوف ا خروف  ،كالذم راه كف

الظف ج وجيّ معي ال ؾ  ،كج معي الوووف  ،ك هؿ المغض يعساـ  ،عكاف
جمعكا عم كف الظف  ،كما ا
ؾ  ،عكا كما وووف  ،ذكركا مف جاض خرل كف
)ُ) مدارؾ التيزوؿ لميسعي ص ُْٕ
)ِ ) ايإداد ص َِ كويظر  :ايإداد في كّـ العرب ي ي الطولب المغكم ص ِٔٗ
)ّ ) ويظر  :العوف ص ٖٗٓ كمواووس المغض ص ُٓٓ كلساف العرب ُٗٗٔ/
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الظف ج هك ا
ك
ةدواما  ،فالعسكرم عكاف
ؾ  ،كج هك وووف  ،عكاكيما وجيّ وف ٌ
ةاؿ في كتا ل الكجكه كاليظائر )) :الظف في العر وض عم كجاوف  :ال ؾ ،
كالوووف  ،كةد جاّ في الورف كذلؾ))

)ُ)

فود ذكر في كتا ل العركؽ المغكوض :

))العرؽ وف الظف  ،كال ؾ كف ال ؾ استكاّ طرفي التجكوز  ،كالظف رجةاف
ةد طرفي التجكوز...كوجكز ف وواؿ  :الظف  :ةكة المعي

في اليعس مف

غور مكغ ةاؿ الذوض الذا تض  ،كلوس كذلؾ ال ؾ الذم هك كةكؼ وف

اليووإوف مف غور توكوض ةدهما عم ا خر))

)ِ)

فػ))ال ؾ خّؼ الوووف  ،ك صمل اإطراب اليعس  ،ذ كـ استعمؿ في

التردد وف ال وئوف سكاّ استكل طرفاه ك ترج

ةدهما عم ا خر...كةاؿ

ايصكلوكف  :هك تردد الذهف وف مروف عم

سكاّ  ،ةالكا  :التردد وف

ا
ظف  ،كالمرجكح كهـ))
الطرفوف ف كاف عم السكاّ فاك ال ؾ  ،عكا ٌج فالراج
))الظف  :ؾ كوووف ٌ ،ج كيل لوس وووف عواف  ،كيما
)ّ) كةاؿ ا ف سوده :
ٌ
هك وووف تدٌر  ،فا كما وووف العواف فّ وواؿ فول ٌج عمـ)) )ْ) كةاؿ الراغب :
))الظف  :اسـ لًما وةصؿ عف مارة  ،كمت ةكوت كدت ل العمـ  ،كمت
ٌ
إععت ج ًدا لـ وتجاكز ة كد الكهـ))

)ٓ )

كةاؿ ا ف الجكزم ) :الظف

في

ايصؿ  :ةكة ةد ال وئوف عم يووإل في اليعس  ،كالعرؽ ويل ك وف ال ؾ

)ُ ) ص ِّٓ.
)ِ ) ص ُُّ .
)ّ ) فركؽ المغات  ،ليكر الدوف الةسويي ص ُِٓ .
)ْ ) المةكػ ػػـ كالمةػ ػػوط ايعظػ ػػـ َُ ٖ/كويظػ ػػر  :لسػ ػػاف العػ ػػرب ٗ ُٗٔ/كتػ ػػاج العػ ػػركس
ُّٖٓٓ/
)ٓ ) المعردات ص ِّٗ
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كف ال ؾ  :التردد في مروف ج مزوض يةدهما عم

ا خر))

)ُ )

وف طرفي اجعتواد غور الجازـ))

كةاؿ

)ِ)

))الظف  :التردد الراج
العوركز ادم :
ٌ
كةاؿ الدكتكر فاإؿ السامرائي في الظف )) :كالذم و دك لي كف
واّها عم معياها ما مكف كل  ،كما يذ ًكر مف معايي الوووف ومكف تاكومل

فوكلل تعال ) :ةى ى كً
ت ًف ىئضن
كف ىكيايـ حمّىةيك المٌ ًل ىكـ لمف ًف ىئ وض ىةمًومى وض ىغمىى ٍ
وف ىوظييح ى
اؿ الذ ى
ً
ً
وف){ال ورة  }ِْٗ :ومكف ف وككف معياه :
ىكذ ىورةن ًًإ ٍذ ًف المٌل ىكالمٌلي ىم ىع الصكا ً ًر ى
الذوف كطكيكا يعساـ عم الذ ات في ساةض الوتاؿ  ،كظيكا كياـ سوّةكف ر اـ
يت ىليي يمّ و
ول) وعيي ليي
في هذه الكةعض  ،كةكلل تعال ً) :ليي ى
ؽ ًة ىسا ً ٍ
ظ ىي ي
الظف ج العمـ ،
مّةول عم هذه الةاؿ  ،كهي ةاؿ السعادة  ،كهذا مكطف
ٌ
ً
كها) معي كياـ لـ
كف الكي ىار فىظىيحكا ىكيايـ حم ىكاة يع ى
)كىرىل اٍل يم ٍج ًريم ى
كةكلل تعال  :ى
الظف الراج يكاـ سوكاةعكف اليار ،
وواسكا مف ف وخعؼ ا﵀ عياـ  ،كلكف
ٌ
)كظىحيكٍا ىف جك ىمٍم ىجاى ًم ىف المٌ ًل ً ٌج ًلى ٍو ًل){التك ض  }ُُٖ :معي
كةكلل تعال  :ى
ظف ج وووف  ،كيةكه
كياـ وطمعكف في رةمض ا﵀ كالتك ض عمواـ  ،كهذا مكطف ٌ
تةس العرؽ وف كممتي ك
كعمـ
ما ذكر في ووض ا وات كغورها  ،ك ظيؾ ٌ
ظف ى
)ّ)
في مذؿ هذه المكاطف))
فاذه هي الةوووض كف ح
الظف ج هك وووف  ،كج هك ؾ عم خّؼ ما

جمعكا  ،كج هك ةالض وياما  ،ؿ هك معي مةاود  ،ك رل كف ةرب المعايي

لول اجعتواد  ،كالجدور الذكر كف الورف الكروـ لـ وستعمؿ لعظ )اعتود) كةد

ك
)ظف) دج ميل  ،كا﵀ عمـ  ،فالظف معي
وككف استعمؿ

ووع وف ال ؾ

كالوووف مكةع الةواد  ،فاذه هي ةوووض الظف التي وي غي عم
)ُ ) يزهض ايعوف ص ُٔٗ .
)ِ ) تاج العركس ُّٖٓٓ/
)ّ ) معايي اليةك َِِ/
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ساساا ف

)كىكيا
تيعىسكر كاهده في الورف الكروـ في كتب المغض كالتعسور  ،فوكلل تعال  :ى
ً ك ً
ك
اير ً
ض ىكلىف حي ٍع ًج ىزهي ىه ىرنا) م  :اعتوديا ذلؾ ،
ى
ظ ىيكيا ىف لف حيعج ىز الملى في ٍ
ً
كها) معياه  :كاعتودكا
كف الكي ىار فى ى
ظحيكا ىكيايـ حم ىكاة يع ى
)كىىرل اٍل يم ٍج ًريم ى
كةكلل تعال  :ى
 ،كما وعتوده ا يساف ةد وككف في مكايل  ،كةد وككف في غور مةملل ،
)وا ىوحاىا
كاعتواد المسمـ في خول المسمـ الذم ارتاب ل  ،لذلؾ ةاؿ س ةايل  :ى
ك
الكًذوف مييكا ٍ ً ً
ض الظك لف ًذٍهـ){الةجرات }ُِ :
اجتىييكا ىكذو نار لم ىف الظ لف ً كف ى ٍع ى
ى ى
كمصطم العوودة استعمؿ يهؿ ل
كؿ ممكض  ،فوواؿ  :عوودة الواكد ،
كعوودة اليصارل  ،كعوودة المسمموف  ،فك اؿ مياـ وعتود ما مف ل  ،كسوعمـ
وكـ الووامض ىمف إ كؿ فوما اعتوده  ،كمف صاب  ،مف ذلؾ ةكلل تعال ) :فىاى كما
ً ًً
ً
يت ىليي يمّ و
ؽ
ول {ُٗ} ًليي ظىىي ي
اؤيـ ا ٍة ىريؤكا ًكتىا ً ٍ
ىم ٍف يكتً ىي كتىا ىلي ًىومويل فىىوويك يؿ ىه ي
ول){الةاةض  }َِ-ُٗ :كالمعي  :كف ما كيت اعتوده في الديوا ،
ًة ىسا ً ٍ

عوايا .
كجدتل الوكـ ن
ك
رت ةرؼ مف ايإداد ،
َِ-عزر-التعزير  :ةاؿ ك كر :
))كعز ي
وواؿ  :ك
رت الرجؿ  ،ذا كد تىل  ،كعكيعتىل  ،كلمتىل  ،كميل ةكؿ العوااّ :
عز ي
وجب عمول التعزور  ،كوواؿ  :ك
ككرمتىل  ،ةاؿ ا﵀
رت الرجؿ  ،ذا عظكمتىل ك
عز ي
ً
كً
ً
لةكهي ي ٍك ىرةن
عز كجؿ ) :لتي ٍؤ ًمييكا ًالمل ىكىر يسكلًل ىكتي ىعلزيركهي ىكتيىكةليركهي ىكتي ىس ي
ل
ك ً
كتعظمكيل)) )ُ) ككرد التعزور في
تكرمكيل
وّ){العت  }ٗ :راد ػ)تي ىعلزيركهي) ل
ىص ن
ى
الورف الكروـ في ذّذض مكاإع جموعاا معي التكروـ كالتعظوـ  ،مياا
اؿ المٌلي ًليي ىم ىع يك ٍـ لىئً ٍف ىةى ٍمتييـ ال ك
)كةى ى
صّىةى
المكإع المذككر  ،كةكلل تعال  :ى
ً
ك تىٍوتيـ ك
إا ىة ىسنيا ج ىكعل ىركف ىعي يك ٍـ
كه ٍـ ىكى ٍة ىر ٍ
الزىكاةى ىك ىميتيـ ًير يسمي ىك ىع كزٍرتي يم ي
إتييـ المٌلى ةى ٍر ن
ى ي
سو ىلئاتً يكـ كي ٍيد ًخمىكي يكـ جكي و
ات تى ٍج ًرم ًمف تى ٍةتًاىا اي ٍىياى يار){المائدة  }ُِ :كةكلل
ٍ ى
ى ٍ ى
)ُ ) ايإػػداد ص ٖٗ رةػػـ المعػػظ ٖٖ كويظػػر  :ايإػػداد فػػي كػػّـ العػػرب ،ي ػػي الطلوػػب
ص ُّٗ
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تعال ) :فىالكًذوف مييكٍا ً ًل كع كزركه كىيصركه كاتك عكٍا الحي كً
م ً
ييز ىؿ ىم ىعلي ٍيكلىػئً ىؾ
كر الذ ى
ى ى ي ي ى ىي ي ى ى ي
ى
ى ى
ً
كف){ايعراؼ  }ُٕٓ :لذلؾ ك
فإف التعزور ج يوع حد مف ايإداد في
يه يـ اٍل يم ٍعم ية ى

الورف الكروـ ؛ يكيل لـ ورد فول ٌج معي التعظوـ كالتكروـ  ،كما معي المكـ
كالتعيوؼ كالتادوب فود كرد في كّـ الياس  ،كلـ ورد في كّـ ا﵀
ُِ-عسى  :ةاؿ ك كر ف ايي ارم )) :كعس

لاا معيواف

متإاداف  ،ةدهما  :ال ؾ كالطمع  ،كا خر  :الوووف  ،ةاؿ ا﵀ عز كجؿ :
)ك ىع ىس ىف تى ٍك ىريهكٍا ى ٍونئا ىك يه ىك ىخ ٍوهر لك يك ٍـ){ال ورة  }ُِٔ :معياه  :كوووف كف ذاؾ
ى
وككف  ،كةاؿ عض المعسروف  :عس في جموع كتاب ا﵀ ج كؿ ك
كعز كاج ض ،
كةاؿ غوره  :عس في الورف كاج ض ٌج في مكإعوف  :في سكرة يي
)ع ىس ىرح يك ٍـ ىف ىو ٍر ىة ىم يك ٍـ ى عكًا ٍف يعدتح ٍـ يع ٍد ىيا){ا سراّ  }ٖ :وعيي يي
سرائوؿ  :ى
اليإور  ،فما رةماـ ر اـ  ،ؿ ةاتماـ رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول كسمـ ،
ً
ك كةع العوك ض اـ  ،كفي سكرة التةروـ ) :عس رحل ًف ىك
طموى يك كف ىف يو ٍ دلىلي
ىى ى ي
اجا ىخ ٍو نار لمي يك كف){التةروـ  }ٓ :فما دلل ا﵀ ك
اجا  ،كج ً كف ميل ،
اف زك ن
ٍىزىك ن
ةت ةي ًض عمول السّـ  ،كةاؿ تموـ ف يى ىي في ككف عس وجانا :
ا
ظف اـ كعس كهـ ًتىييكفى وض وتيازعكف جكائز ايمذاؿ
راد  :ا
ظف اـ كوووف...ك ي د ك الع اس :

وب
الكرب الذم
عس
ى
مسوت فول وككف كراّه فرج ةر ي
ي
)ُ)
فػػ)عس ) في هذا ال وت عم معي ال ؾ))
فود ذهب ا ف ايي ارم ل

 ،كفي كّـ العرب  ،كالصةو

كف )عس ) مف ايإداد في الورف الكروـ

كف )عس ) لوست مف ايإداد في كّـ ا﵀

)ع ىس
؛ كةكلل )) :كةاؿ غوره  :عس في الورف كاج ض ٌج في مكإعوف  :ى
ً
رح يكـ ىف ورةم يكـ ) ) :عس رحل ًف ىك
اجا ىخ ٍو نار لمي يك كف)))
طموى يك كف ىف يو ٍ دلىلي ٍىزىك ن
ىى ى ي
ىٍ ى ى ٍ
ى ٍ
)ُ ) ايإداد ص ِِْٓ-
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خّؼ ما جاّ في كتب التعسور  ،كما ةالل في ال اهد ايكؿ ))فما رةماـ
ر اـ  ،ؿ ةاتماـ رسكؿ ا﵀ صم ا﵀ عمول كسمـ  ،ك كةع العوك ض اـ)) كاف

)ع ىس ىرح يك ٍـ
ذلؾ عد العكد ج عد عس  ،ةاؿ مواتؿ في تعسور ةكلل تعال  :ى
ىف ىو ٍر ىة ىم يك ٍـ ) ))فّ وسمط عموكـ الوتؿ كالس ي  ،ذ كـ كف ا﵀ ك
عز كج كؿ استيوذهـ
عم ود الموواس  ،فردهـ ل وت المودس فعمركه  ،كركد ا﵀ ك
عز كج كؿ لواـ
)كًا ٍف يعدتح ٍـ يع ٍد ىيا) ووكؿ  :عكاف عدتـ ل
لعتاـ  ،ك عث فواـ ي واّ  ،ذـ ةاؿ  :ى ع
المعاصي عديا لوكـ ا ٌد مما صا كـ)) )ُ) كةاؿ الط رم )) :ك)عس ) مف
ا﵀ كاجب  ،كفعؿ ا﵀ ذلؾ اـ  ،فكذر عددهـ عد ذلؾ  ،كرفع خساستاـ ،
كجعؿ مياـ الممكؾ كايي واّ...فعادكا فعاد ا﵀ عمواـ

عوا ل))

)ِ )

كةاؿ

)ع ىس ىرح يك ٍـ ىف ىو ٍر ىة ىم يك ٍـ ) هذا ما خ ر ا﵀ ل يي
الكاةدم )) :ةكلل  :ى
سرائوؿ في كتا اـ  ،كالمعي  :ك
لعؿ ر كـ ف ورةمكـ كوععك عيكـ عد ايتوامل
ميكـ وا يي سرائوؿ  ،ذـ عاد ا﵀ عمواـ رةمتل ةت كذركا كايت ركا  ،ذـ

)كًا ٍف يعدتح ٍـ يع ٍد ىيا) ةاؿ الةسف  :عكاف عدتـ المعصوض عديا العوك ض ،
ةاؿ  :ى ع
ةاؿ راهوـ  :ذـ عادكا فاعاد ا﵀ العرب)))ّ) كةاؿ ا ف الجكزم )) :ةكلل :
)ع ىس ىرح يك ٍـ ىف ىو ٍر ىة ىم يك ٍـ) هذا مما يكعدكا ل في التكراة  ،ك)عس ) مف ا﵀
ى
كاج ض  ،فرةماـ ا﵀ عد ايتواماـ مياـ  ،كع كمر ّدهـ ك عاد يعماـ عد

)ع ٍد ىيا) ل
)كًا ٍف يعدتحـ) ل معصوتيا
س عوف سيض ى ع
ي
المعسركف  :ذـ كياـ عادكا ل المعصوض  ،ف عث ا﵀ عمواـ ممك نكا مف ممكؾ
مةمدا صم
فارس كالركـ  ،ةاؿ ةتادة  :ذـ كاف خر ذلؾ ف عث ا﵀ عمواـ
ن
عوك تكـ  ،ةاؿ

ا﵀ عمول كسمـ  ،فاـ في عذاب ل وكـ الووامض  ،فوعطكف الجزوض عف ود كهـ

)ُ ) تعسور مواتؿ ُُِٓ-َِٓ/
)ِ ) جامع ال وافُِٓٓ/
)ّ ) الكسوط في تعسور الورف المجود ّٖٗ/
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)ُ )
ً
ك
صاغركف))
)ع ىس ىرحلي ًف طىموى يك كف ىف يو ٍ دلىلي
كما ةكلل في ةكلل تعال  :ى
اجا ىخ ٍو نار لمي يك كف) ))فما دلل ا﵀ ك
اجا  ،كج ً كف ميل  ،ةت ةي ًض
اف زك ن
ٍىزىك ن
عمول السّـ)) فموس في مةملل ؛ ك
يف كجكب عس كاف رط طّؽ الرسكؿ

طمواف ي دلل ا﵀ ك
ك
 ،صم ا﵀ عمول كسمـ  ،ك
اجا  ،كلككيل لـ
لاف  ،فمك
اف زك ن
ً
ك
ك
اجا ىخ ٍو نار
وطمواف ))كالمعي  :كاجب مف ا﵀ )ًف طىموى يك كف) رسكلل )ىف يو ٍ دلىلي ٍىزىك ن
)ِ)

لمي يك كف)))

كةاؿ ك الطولب )) :كمف ايإداد عس  ،ةاؿ ك ةاتـ كةطرب :
كووويا خرل  ،ةاؿ ا﵀ ك
)ع ىس ىرح يك ٍـ ىف
عس تككف ًكا مرة ،
ن
عز كج كؿ  :ى
ىو ٍر ىة ىم يك ٍـ ){ا سراّ  }ٖ :كعس في الورف كاج ض  ،ةاؿ ا ف ع اس رةمل ا﵀ :
كب
)ع ىس المٌلي ىف ىوتي ى
هي كاج ض مف ا﵀  ،ككذلؾ ةكلل تعال  :ى
ىعمى ٍو ًا ٍـ){التك ض  }َُِ :كك ٌؿ ما في الورف مف ذلؾ فاك كاجب مف ا﵀ ك
عز
كج كؿ  ،ةاؿ ك ع ودة  :كميل ةكؿ ا ف يمو ًؿ :
)ّ)
ظيي اـ كعس كهـ ًتىييكفى وض وتيازعكف جكائز ايمذاؿ
ٌ
ك
ظيي اـ كوووف  ،ةاؿ ك ةاتـ  :كمما جاّ في ال ك
لعؿ
ؾ في معي
مٌ :

ةكؿ ال اعر :

)ْ)

مسوت فول وككف كراّه فرج ةروب))
الكرب الذم
عس
ى
ي
فا ك الطولب  ،عكاف جعؿ عس مف ايإداد في كّـ العرب  ،لكيل
لـ وجعمل مف ايإداد في كّـ ا﵀  ،كةاؿ ) :كعس في الورف كاج ض...كك ٌؿ
ما في الورف مف ذلؾ فاك كاجب مف ا﵀ ك
عز كج كؿ)) وإاؼ ل ما تودـ

)ُ ) زاد المسور في عمـ التعسور ٓٗ/
)ِ ) زاد المسور في عمـ التعسور ِٖ
)ّ ) التيكفض  :الوعر مف ايرض ج ماّ اا كج يوس
)ْ ) ايإداد في كّـ العرب ص َّٕ
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طمع كتركج  ،ككذور مف المعسروف فسكركا
ذكره ما ةالل الراغب )) :عس :
ى
)لعؿ) ك)عس ) في الورف الّزـ  ،كةالكا  :كف الطمع كالرجاّ ج وص ح مف
ا﵀  ،كفي هذا مياـ ةصكر يظر ؛ كذاؾ كف ا﵀ تعال  :ذا ذكر ذلؾ وذكره

)ع ىس
اجوا ج ف وككف هك تعال ورجك  ،فوكلل تعال  :ى
؛ لوككف ا يساف ر ن
)ُ )
ىرح يك ٍـ ىف يو ٍامً ىؾ ىع يد كك يك ٍـ){ايعراؼ  }ُِٗ :م  :ككيكا راجوف في ذلؾ))
))كةاؿ سو كول ) :عس ) ك)لع كؿ) مف ا﵀ وجاب  ،م  :ج وراد اما
الترجي  ،كج ا

عاؽ ؛ ك
يف ذلؾ مةاؿ في ةؽ ال ارم تعال  ،ك كما الةذاؽ

غوره  ،فود ةالكا  :هما عم ا اما  ،كلكف لوس ل ال ارم تعال
ك كك
الياس  ،فوالكا في ةكلل تعال ) :فىويكج لىلي ةى ٍكنج لونليا ل ىعملي
ىو ٍخ ى ){طل  }ْْ :م  :اذه ا لول عم الرجاّ كالطمع ميكما في
ت  ،فوما ةر الإـ في ةكلل تعال
ةوؿ في عج ي
)ِ)
كف){الصافات ))}ُِ :
ىكىو ٍس ىخ ير ى

 ،ؿ ل
ىوتى ىذ كك ير ٍىك
ذلؾ  ،كما

ت
) :ى ٍؿ ىع ًج ٍ ي

يخمص مما س ؽ ذكره كف )عس ) لوست مف ايإداد في الورف

الكروـ  ،ؿ هي لـ تخرج عف ا اا كدجلتاا ايصموض في كؿ مكاإع كركدها
في كتاب ا﵀ .

عسعس  :ةاؿ ك كر )) :كعسعس  :ةرؼ مف ايإداد ،
ِِ-
ى
وواؿ  :عسعس الموؿ  :ذا د ر  ،كعسعس  :ذا ة ؿ...ةاؿ يافع ف ايزرؽ
ك
ك
)كالمكٍو ًؿ ً ىذا
وت ى
لع د ا﵀ ف الع اس  :ر ى
ةوؿ ا﵀ عز كجؿ  :ى
ىع ٍس ىع ىس){التككور  }ُٕ :ما معياه ؟ فواؿ  :عسعس  :ة مت ظممتل...كةاؿ
جموعا))
ك ع ودة  :عسعس  :د ر ك ة ؿ
ن

)ُ ) المعردات ص ّّْْٕٖ-
)ِ ) عمدة الةعاظ في تعسور

رؼ ايلعاظ ّٕٓ/

)ّ ) ايإداد ص َُّّ-
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)ّ )

كةاؿ ك الطولب المغكم :

))كمف ايإداد عسعس  ،ةاؿ ك ع ودة  :وواؿ  :عسعس الموؿ  :ذا ة ؿ ،
)كالمكٍو ًؿ ً ىذا
كعسعس المو يؿ  :ذا د ر...كةاؿ ا ف ع اس في ةكلل تعال  :ى
ىع ٍس ىع ىس){التككور  }ُٕ :ةاؿ  :د ر  ،كةاؿ غوره  :ظمـ  ،كةاؿ خركف :
)ُ)
)))كالمكٍو ًؿ ً ىذا ىع ٍس ىع ىس) وواؿ  :عسعس
:
الزجاج
كةاؿ
ة ؿ  ،كا﵀ عمـ))
ى
يّ
المو يؿ  :ذا ة ؿ  ،كعسعس الموؿ  :ذا د ر  ،كالمعيواف ورجعاف ل
)ِ )

كةاؿ الراغب :

كاةد  ،كهك ا تداّ الظّـ في كلل  ،عكاد اره في خره))
)))كالمكٍو ًؿ ً ىذا ىع ٍس ىع ىس) م  :ة ؿ ك د ر  ،كذلؾ في م د الموؿ كميتااه ،
ى
)ّ )
ً
فالعسعسض كالعساس رةض الظّـ  ،كذلؾ في طرفي الموؿ)) لذلؾ ))ةاؿ
عإاـ  :كيل لوس مف ايإداد ؛ ك
ةدر م ترنكا  ،عكالول يةا الاركم
يف وياما نا
كغوره  ،كةاؿ  :كالمعيواف ورجعاف ل معي كاةد  ،كهك ا تداّ الظّـ في
كلل  ،عكاد اره في خره))

)ْ)

ك))عف ا ف ايع ار ي  :العسعسض  :ظممض الموؿ

كمٌل)) )ٓ ) ))كالعسكاس  :الخعوؼ مف ل
كؿ
)كالمكٍو ًؿ ً ىذا ىع ٍس ىع ىس) ))كعسعس الموؿ في المغض  :ذا
عطوض في تعسور ا وض  :ى
كاف غور مستةكـ ا ظّـ  ،كةاؿ الةسف ف الةسف  ،كذلؾ في كةت ة الل
يّ  ،كالعسعس))

)ٔ )

كةاؿ ا ف

 ،ك ل كةع الوسـ  ،كةاؿ زود ف سمـ كا ف ع اس  ،كمجاهد  ،كةتادة  :ذلؾ

عيد د اره  ،ك ل كةع الوسـ...كةاؿ الم رد ك الع اس  :ةسـ إة الل عكاد اره ،
)ُ ) ايإداد في كّـ العرب ص ََّّٖٗ-
)ِ ) معايي الورف عكاع ار ل ِِٓٔ/
)ّ ) المعردات ص ّْٕ
)ْ ) عمدة الةعاظ ّّٕ-ِٕ/
)ٓ ) تاذوب المغض ي ي ميصكر ايزهرم ِّّْْ/
)ٔ ) تاج العركس لمز ودم ُُّّٔ/
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ة ؿ ك د ر))

)ُ )

م :

ةاؿ الخموؿ  :وواؿ  :عسعس المو يؿ كسعسع  :ذا
معا  ،ك ذلؾ وككف وذار هذا الععؿ فادتل كّ
)) ةسـ ا﵀ إة اؿ الموؿ عكاد اره ن

الظّـ
ةالوف صالةوف لموسـ ل ؛ ييكاما مف مظاهر الودرة ؛ ذ وعوب
ي
)ِ)
دج مف ف ووكؿ
الإواّ
الإواّ  ،ذـ وعوب
الظّـ  ،كهذا وجاز)) م ٌ :
ي
ى
ى

ا﵀ س ةايل  :كالموؿ ذا د ر  ،عكاذا ة ؿ  ،كجز الكّـ  ،فواؿ  :كالموؿ ذا
عسعس

كصعكة الوكؿ كف )عسعس) لوس مف ايإداد في الورف الكروـ ،
ك
)كالمكٍو ًؿ ً ىذا ىع ٍس ىع ىس) ج وعيي  :كالموؿ ذا ة ؿ  ،كج وعيي :
يف ةكلل تعال  :ى
ت ظممتل  ،كهذا وككف في كؿ
كالموؿ ذا د ر  ،عكاكيما وعيي  :كالموؿ ذا رةك ٍ
الموؿ ك خره
ِّ-عصـ-العاصـ  :ةاؿ ك كر )) :كالعاصـ مف ايإداد ،

وواؿ  :ا﵀ عاصـ لمف طاعل  ،كوواؿ رجؿ عاصـ  ،م  :معصكـ  ،ذا في ًاـ
اؿ س ًآكم ًلى ج وؿ وع ً
اؿ جى
ص يميًي ًم ىف اٍل ىماّ ةى ى
ىى ى ٍ
المعي  ،ةاؿ ا﵀ تعال ) :ةى ى ى
ع ً
اف ًم ىف
اص ىـ اٍل ىو ٍكىـ ًم ٍف ٍىم ًر المٌ ًل ً ٌج ىمف كرًة ىـ ىك ىة ى
ى
اؿ ى ٍو ىياي ىما اٍل ىم ٍك يج فى ىك ى
وف){هكد  }ّْ :فمعياه  :ج معصكـ الوكـ مف ا﵀ ٌج المرةكـ  ،كتككف
اٍل يم ٍغ ىرًة ى
)ّ)

)مف) في مكإع يصب كرفع عم اجستذياّ الميوطع))
ى
جعمت العاصـ في تاكوؿ معصكـ  ،كاكيؾ
العراّ )) :كلكف لك
ةاؿ ك
ى

)مف) كج تيكرف ف وخرج
ى
ةمت  :ج معصكـ الوكـ مف مر ا﵀ لجاز رفع ى
ؽ ًمف كماّ ىد ًاف و
ؽ ){الطارؽ :
)خمً ى
المععكؿ عم فاعؿ  ،ج ترل ةكلل تعال  :ي

)ُ ) المةرر الكجوز في تعسور الكتاب العزوز ْْْٓ/
)ِ ) التةرور كالتيكور ج ف عا كر َُّّٔ/
)ّ ) ايإداد صٕٖ كويظر  :ايإداد في كّـ العرب ُُّّٖٗ-
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ٔ} فمعياه  ،كا﵀ عمـ  ،مدفكؽ  ،كةكلل تعال ) :فىاي ىك ًفي ًعو ى وض
كر ً
اإ ىو وض){الةاةض  }ُِ :معياها  :مرإوض  ،كةاؿ ال اعر )الةطوئض) :

ترةؿ ل غوتاا كاةعد فإكيؾ يت الطاعـ الكاسي
المكارـ ج
دع
ً
ٍ
ى
معياه  :المكسك  ،تستد حؿ عم ذلؾ كيؾ توكؿ  :ر ً
وت هذه المعو ضي  ،كج
إ ٍ
ي
ؽ  ،كتوكؿ  :يك ًس ىي
ؽ
الماّ  ،كج توكؿ  :ىدفى ى
كد ًف ى
إوت هذه المعو ضي  ،ي
توكؿ  :ىر ٍ
ي
)ُ)
العرواف  ،كج توكؿ  :كسا))
ك يا ج ؤمف ايإداد التي مف وياا مجيّ العاعؿ معي المععكؿ

 ،ك المععكؿ معي العاعؿ  ،كال اعر ل كما استعمؿ العاعؿ كةاؿ  :الطاعـ
الكاسي  ،فّ كد ف وككف راد مياما معي العاعؿ  ،ج معي المععكؿ  ،كج
كد ف وككيا ً :مف طى ًع ىـ  ،ك ًمف ىكسا  ،ك ىك ًس ىي ) ،الم يوض لممعمكـ) كلوسا مف
طي ًع ىـ ك يك ًس ىي ) ،الم يوض لممجاكؿ) كالعاعؿ كما فامتيل مف خّؿ دراستي لميةك
كتدروسل  ،كتعروؼ هؿ المغض  ،ك هؿ اليةك لل كف العاعؿ هك ما ةاـ الععؿ ،
الدرس  ،فاك فاهـ  ،كعاد
ك ما اتكصؼ ل  ،فايكؿ  ،يةك  :فاـ التمموذ
ى
الط وب المروض  ،فاك عائد  ،كزار زود صدوول  ،فاك زائر  ،فما جاّ عم

فاعؿ مف هذه ايمذمض كيةكها وككف ممف ةاـ الععؿ  ،كالذايي  :يةك  :سوط

الزجاج  ،فمما هك كاإ كمعمكـ كف الجدار
الجدار  ،كمات الرج يؿ  ،كايكسر
ي
ي
الجدار  ،مع كيل لـ ووـ ععؿ السوكط  ،ؿ
ط
يوعرب
فاعّ في المذاؿ  :ىسو ى
ن
ي
فاعّ في المذاؿ  :مات الرج يؿ  ،عم
وعرب
ن
السوكط كةع عمول  ،كالرجؿ ى
الرغـ مف كيل لـ ووـ ععؿ المكت  ،ؿ هك ممف كةع المكت عمول  ،ككذلؾ

الزجاج  ،كهك لـ ووـ ععؿ الكسر ،
فاعّ في المذاؿ  :ايكسر
عرب ن
ي
الزجاج يو ى
ييل ةاـ
ؿ الكسر كةع عمول  ،فاعرب المرفكع في هذه ايمذمض ن
فاعّ  ،لوس ٌ
)ُ ) معػػايي الوػػرف ُ ّّْ/كتعسػػور غروػػب الوػػرف ج ػػف ةتو ػػض ص َِْ كمعػػايي الوػػرف

عكاع ار ل لمزجاج ّ ْٓ/كالصةاح لمجكهرم ص ُُٗ
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الععؿ  ،ؿ ييكل اتصؼ ل  ،ككذلؾ كؿ ما جاّ عم

فاعؿ يةك ايمذمض

المذككرة  ،كالطاعـ كالكاسي في وت الةطوئض  ،ةاؿ الخموؿ )) :كرجؿ

طاعـ  :ةسف الةاؿ في المطعـ  ،ةاؿ مف ال سوط  :فاةعد فإكيؾ يت الطاعـ
)ُ)
ط ىع يـ طي ٍع نما فاك
عاما  ،هذا ةواسل)) ))كةد طى ًع ىـ ىو ٍ
الكاسي  ،كطى ًع ىـ ىو ٍ
ط ىع يـ طى ن
طاعـ  :ذا كؿ  ،ك ذاؽ  ،مذاؿ  :ىغيً ىـ ىو ٍغ ىي يـ  ،فاك غايـ)) )ِ) كةاؿ ا ف
سوده )) :كرجؿ طاعـ  :ةسف الةاؿ في المطعـ عم اليسب  ،ةاؿ

الةطوئض :

ترةؿ ل غوتاا كاةعد فإكيؾ يت الطاعـ الكاسي
المكارـ ج
دع
ً
ٍ
ى
كما ةالكا  :ىي ًا هـ)) )ّ) ))كرجؿ طاعـ  ،كطى ًع هـ  ،عم اليسب  ،كما ةالكا :
ىي ًاهر)))ْ) فود جعمكا الطاعـ في وت الةطوئض عم ا ل وعي معي العاعؿ ،
لكف معي الذم اتصؼ الععؿ  ،ج معي الذم ةاـ الععؿ  ،ككذلؾ جعمكا
الكاسي اذا المعي  ،ةاؿ ايزهرم )) :كوواؿ  :ىك ًسي فّف ىوكس  ،فاك
و
كاس  :ذا اكتس ...كةكؿ الةطوئض :
كاةعد فايت لعمرم الطاعـ الكاسي

ترةؿ ل غوتاا
المكارـ ج
دع
ً
ٍ
ى
)ٓ)
العراّ )) :كةاؿ الخموؿ :
م  :المكتسي)) كةاؿ الاركم عد ف يوؿ ةكؿ ك

و
كاس  ،م  :ذات رإا  ،كذك طعاـ ،
معي  :عو ض راإوض  ،كطاعـ
ك يكسكة)) )ٔ ) كةاؿ ا ف سوده )) :ك ىك ًس ىي  :ل س ال يك ٍسكة...كاكتس كػ) ىك ًس ىي)
)ُ ) العوف ص ٗٔٓ
)ِ ) الصةاح لمجكهرم ص ُْٔ كويظر  :تاج العركس لمز ودم َُّّ/
)ّ ) المةكـ كالمةوط ايعظـ ُٖٓٓ/
)ْ ) لساف العرب َُِٗ/
)ٓ ) تاذوب المغضَُّْْ/
)ٔ ) ايزهوض في عمـ الةركؼ ص ُُْٖٖٓ-
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كرجؿ و
كاس  :ذك يك ٍسكة  ،ةممل سو كول عم اليسب  ،كجعمل كػ)طاعـ)))
كجاّ في المساف )) :كةوؿ  :ىك ًس ىي  :ذا ل س ال يك ٍسكة...كاكتس كػ) ىك ًس ىي)
)ِ )
كج ٍع يؿ هؿ المغض الطاعـ كالكاسي  ،في ةكؿ
ككساه ٌواها ىك ٍس نكا))
ى
يت الطاعـ الكاسي  ،معي  :ذك طعاـ  ،كذك يكسكة  ،كجعؿ
الةطوئض  :ى
اإو وض) في ةكلل تعال ) :فىاك ًفي ًعو ى وض كر ً
ً
اإ ىو وض) معي  :ذات رإا  ،جاّ
)ر ى
ى
يى
ًمف جعؿ ما كاف عم فاعؿ في هذه ال كاهد معي العاعؿ الذم اتصؼ
) ُ)

الععؿ  ،ج معي الذم ةاـ الععؿ  ،ك وت الةطوئض المذككر هك في هجاّ

ً
لدا في ةكمل  ،فاك ذف لوس مف العوراّ  ،ك
الزٍ ًرةاف ف در الذم كاف سو ن
تتصدؽ عمول ،
اف الياس
ٌ
ال ةاذوف  ،فموس مف المعوكؿ ف ٌ
وعوره الةطوئض ٌ
ؿ عكوره الترؼ  ،فوككف ةكؿ ال اعر  :كاةعد فإكيؾ يت الطاعـ الكاسي ،

طعـ كالمكسك  ،ك الذم وطعمؾ الياس
الم ى
لوس معياه  :كاةعد فإكيؾ يت ي
عي طعامؾ  ،ك ار ؾ ،
كوكسكيؾ  ،ؿ المعي  :كاةعد فإكيؾ يت الذم تي ى
ت ذلؾ عف طمب المعالي كالمكارـ  ،كهذا ول وكؿ
كل اسؾ  ،ك ي ًغٍم ى

ال اعر :

كف ال جاعضى ف تمكت مف الظما لوس ال جاعضي ف تى يع ك
الماّ
ب
ى
ؽ ًمف كماّ ىد ًاف و
)د ًاف و
ؽ ) ةاؿ
)خمً ى
ؽ) في ةكلل تعال  :ي
ككذلؾ جعمكا ى
ايصب ك و
ك
مرة...كايدفؽ الككز :
كد ٍفونا  :ذا
ؽ
الماّ دفكنةا  ،ى
))دفى ى
الخموؿ  :ى
ي
ايصب ك و
ك
ماؤه)) )ّ) كةاؿ ا ف فارس )) :الداؿ  ،كالعاّ  ،كالواؼ
كدفى ى
مرة  ،ى
ؽ ي
الماّ ،
ؽ
صؿ كاةد مطكرد ةواسل  ،كهك دفع ال يّ ةي يد نما  ،مف ذلؾ  :ىدفى ى
ي

)ُ ) المةكـ ُِِ ُِّ-كويظر  :لساف العرب ُّ ٔٗ/كتاج العركس ُّٗٗٗ/
)ِ ) لساف العرب ُّٔٗ/
)ّ ) العوف ص ِٕٗ
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ركةل  :ذا يدعي عمول المكت)) )ُ ) كجاّ في
كهك ماّ
دافؽ...كدفى ى
ى
ؽ ا﵀ي ى
ؽ كدفكةنا  ،كايدفؽ  ،كتدفكؽ ،
ؽ
كو ٍدفي ي
الماّ كالدمعي ىو ٍد ًف ي
))دفى ى
المساف  :ى
ؽ  ،ى
ي
ايصب و
كودفيويل ىد ٍفونا)) )ِ) فالدافؽ مف
كاستدفؽ :
ود ًفويل ٍ ،
مرة...كةد ىدفىوىل ٍ ،
ك ى
ؽ) الم يي لممجاكؿ  ،كما ةاؿ
)د ًف ى
ؽ) الم يي لممعمكـ  ،ج مف الععؿ ي
)دفى ى
الععؿ ى

العراّ  ،فاك معي العاعؿ  ،ج معي المععكؿ  ،كةاؿ الزجاج ً :
)))مف كماّ
ك
ىد ًاف و
ؽ) كمذهب سو كول ك صةا ل كف معياه اليسب ل اجيدفاؽ  ،المعي :
مف ماّ ذم ايدفاؽ))

)ّ)

صرح جعؿ الدافؽ في ا وض معي
كهذا وعيي كيل ك

العاعؿ الذم اتصؼ الععؿ  ،يةك يج الطالب  ،كفاض اليار  ،كةاؿ
ؽ ) معياه ً :مف ماّ ذم ًد ٍف و
ؽ ًمف كماّ ىد ًاف و
ؽ
)خمً ى
ايزهرم )) :كةاؿ الزجاج  :ي
 ،كهك مذهب سو كول كالخموؿ  ،ككذلؾ ًسار كاتـ  :ذك كتماف  ،كةاؿ ك

ك
مروة ،
كد ٍفونا  :ذا
ؽ
ايصب ك
الماّ يدفكةنا ي
يةكا ميل  ،كةاؿ الموث  :ىدفى ى
ي
الاوذـ ن
ب ً
صح
الماّ ،
كايدفؽ
ةمت  :ال كد ٍف ي
الككز  :ذا ىدفى ى
ي
ماؤه  ،ي
ؽ في كّـ العرب  :ى
ؽ ي
ٍّ
الككز فايدفؽ  ،كهك مدفكؽ  ،كلـ
ت
كهك مجاكز )فعؿ
ى
متعد) وواؿ  :دف ٍو ي

ؽ  ،لغور الموث  ،ك ةس ل ذهب ل ةكؿ ا﵀ تعال :
دفوت
سمع :
الماّ ىف ىدفى ى
ي
ى
ً
)مف كماّ ىد ًاف و
ؽ){الطارؽ  }ٔ :كهذا جائز في اليعكت)) )ْ) كةاؿ  :ةاؿ الموث

يف ايزهرم وعتود كف العوف مف تالوؼ الموث ف المظعر ج مف تالوؼ
؛ ٌ
الخموؿ  ،عكاذا كاف الخموؿ  ،كما ةاؿ ايزهرم  ،ةد ذهب فوما ةالل ل ةكؿ
ا﵀  ،فيعـ ما ذهب لول  ،لوس كتاب ا﵀ ة ك
ؽ ف يوتكىع ؟ ك لوس كتاب ا﵀
ج واتول ال اطؿ مف وف ودول كج مف خمعل  ،ج في لغتل كتعا وره  ،كج في

)ُ ) مواووس المغض ص ِٓٗ
)ِ ) لساف العرب ِٕٓٔ/
)ّ ) معايي الورف عكاع ار ل ُِٓٗ/
)ْ ) تاذوب المغض َُِِٔ/
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ةكامل كمعايول ؟ كتعووب ايزهرم المذككر عم الخموؿ ود حؿ عم
ؽ) في ةكلل تعال ً :
)مف كماّ ىد ًاف و
)د ًاف و
ؽ) معي العاعؿ ج
عم كف المراد مف ى
الماّ  ،كالورف الكروـ
ؽ
ؽ
الماّ  ،ج ًمف  :يد ًف ى
معي المععكؿ  ،ك يكل ًمف  :ىدفى ى
ي
ي
مصدر ساسوًا مف مصادر المغض  ،ؿ هك في مجاؿ المغض مو كدـ عم
نا
يوع حد
ةر
كيل ك

متعدوا في كّـ
كّـ العرب  ،فإذا ص ك ما ةالل ايزهرم مجيّ فعؿ ال كد ٍفؽ
ن
ل
ايةؿ ف يجمع وف ما
جزما في كّـ ا﵀  ،فوجب في
العرب  ،كاستعمالل ن
متعدوا
جاّ في المغض  ،كما جاّ في الورف الكروـ  ،فيوكؿ جكاز استعمالل
ن
الماّ ،
ؽ
دفوت
م يوًا لممعمكـ  ،يةك :
الماّ  ،كم يًوا لممجاكؿ  ،يةك  :يد ًف ى
ي
ي
ى
الماّ  ،كما كةع عم الماّ في هذه التراكوب الذّذض
ؽ
كجزما  ،يةك  :ىدفى ى
ي
كاةد  ،كهك صحل  ،لكف عّةتل عاعمل لوست كاةدة  ،ؿ تختمؼ وف تركوب

الماّ  ،فاد دفكؽ الماّ عاعؿ
ت
كتركوب  ،فعي التركوب ايكؿ  :دف ٍو ي
ى
خارجي معمكـ  ،كهك إمور المتكمـ  ،كهذا هك ةاؿ المععكؿ ل  ،كفي
الماّ  ،فاد دفكؽ الماّ عاعؿ خارجي غور معمكـ ؛
ؽ
التركوب الذايي  :يد ًف ى
ي
لذلؾ ييً ىي الععؿ لممجاكؿ  ،كياب عف العاعؿ المععكؿ ك خذ مكايل في
الماّ  ،فاد دفكؽ الماّ
ؽ
ا عراب ج في الدجلض  ،كفي التركوب الذالث  :ىدفى ى
ي
عامؿ داخمي ذاتي  ،كهذا هك العاعؿ الذم و مؿ الوسـ الذايي مف تعروعيا لل

الماّ  ،فاك دافؽ  ،كما توكؿ  :سوط
ؽ
اكيل ما اتصؼ الععؿ  ،فتوكؿ  :ىدفى ى
ي
اليار  ،فاك فائض  ،كم الص حي  ،فاك و
ماش
الجدار فاك ساةط  ،كفاض ي
ي
مص فاك هارب
 ،كطار
الطور فاك طائر  ،كهرب ال ح
ي
كةد جعؿ العراّ كغوره العاصـ في ةكلل ) :جى ع ً
اص ىـ اٍل ىو ٍكىـ) معي
ى
ٌ
المعصكـ كالصةو كف عاصـ عم ا ل  ،ةاؿ الط رم )) :ةكلل تعال ) :جى
ع ً
اص ىـ اٍل ىو ٍكىـ ًم ٍف ٍىم ًر المٌ ًل) ووكؿ  :ج مايع الوكـ مف مر ا﵀ الذم ةد يزؿ
ى
الخمؽ مف الغرؽ كالاّؾ ٌج ىمف رةميا فايوذيا ميل  ،فإكيل الذم وميع ىمف
ػ)مف) في مكإع رفع ؛ ك
يف معي الكّـ  :ج
اّ مف خمول كوعصـ  ،ف ى
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)ُ)

كةاؿ الزمخ رم )) :كذلؾ كيل

عاصـ وعصـ الوكـ مف مر ا﵀ ٌج ا﵀ي))
عاصما مف الماّ ةاؿ لل  :ج وعصمؾ الوكـ معتصـ ةطٌ مف
ل كما جعؿ الج ؿ
ن
كيجاهـ  ،وعيي
ج ؿ كيةكه سكل معتصـ كاةد  ،كهك مكاف ىمف رةماـ ا﵀ ٌ

)ِ )
ً
)مف) في
السعويض)) كةاؿ اليةاس )) :كمف ةسف ما ةوؿ فول ف وككف ى
اةـ  ،م ٌ :ج ا﵀ي
مكإع رفع  ،كالمعي  :ج وعصـ الوكـ مف مر ا﵀ ٌج الر ي
ج كؿ ك
عاصما معي معصكـ فتخرجل مف
كعز  ،كوةسف هذا ؛ يكيؾ لـ تجعؿ
ن
ا ل)))ّ) كةاؿ ك ةواف اييدلسي )) :ةوؿ  :كالج ؿ الذم عياه طكر زوتا فمـ

وميعل  ،كالظاهر واّ عاصـ عم ةوووتل  ،ك كيل يع كؿ عاصـ مف مر

ا﵀ في ذلؾ الكةت))

)ْ)

فاك ))يعي لجيس العاصـ الميتظـ ليعي جموع فراده

عاصما)) )ٓ) فالصةو واّ عاصـ
ذاتنا كصعض لمم الغض في يعي ككف الج ؿ
ن
عم ا ل  ،ك كف المراد معي العاعؿ ج معي المععكؿ كهذا هك الذم ود حؿ
عمول ظاهر المعظ كالظاهر مف سواؽ ا وض  ،ةت كف الراغب ايصعاايي ككد
كف هذا هك المعي الذم عياه العروواف فواؿ )) :ةاؿ تعال ) :جى ع ً
اص ىـ اٍل ىو ٍكىـ
ى
ًم ٍف ٍىم ًر المٌ ًل) م  :ج يّ وعصـ ميل  ،كمف ةاؿ  :معياه ج معصكـ فموس
وعيي كف العاصـ معي المعصكـ  ،عكاكيما ذلؾ تي ول ميل عم المعي

)ُ ) ج ػػامع ال و ػػاف ُِ ٓٓ/كويظ ػػر  :الكس ػػوط لمكاة ػػدم ِ ْٕٓ/كالج ػػامع يةك ػػاـ الو ػػرف
لمورط ي ِّٗ/
)ِ ) الك ػػاؼ ِ ِّٖ/كويظ ػػر :المة ػػرر ال ػػكجوز ج ػػف عطو ػػضّ ُْٕ/كزاد المس ػػور ج ػػف
الجكزم ْ ٖٓ/ك يكار التيزوؿ لم وإاكم ّ ُّٔ/كمدارؾ التيزوؿ ص ْٖٗ
)ّ ) عراب الورف ص ُْٗ
)ْ ) ال ةر المةوط ِٓٗٔ/
)ٓ ) ركح المعايي لآللكسي ِٖٔٓ/
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فاواما ةصؿ
الموصكد ذلؾ  ،كذلؾ كف العاصـ كالمعصكـ وتّزماف ٌ ،
)ُ)
ةصؿ معل ا خر))

ِْ-فكهَّ -
وإا :
متفكه  :ةاؿ ك كر )) :كةاؿ عض هؿ المغض ن
ل
ل
مسركر  ،كرجؿ
نا
لما
المتعكل مف ايإداد  ،وواؿ  :رجؿ متعكل  ،ذا كاف متيع ن
ل
اما
متعكل  :ذا كاف ةز نويا متي لد نما  ،ةاؿ ا﵀ تعال ) :لى ٍك ىي ى اّ لى ىج ىعٍم ىياهي يةطى ن
كع ٍكؿ توكؿ  :تع ككيكف اليكف
كف){الكاةعض  }ٔٓ :فمعياه تي كدمكف  ،ي
فىظىٍمتي ٍـ تىعى ككاي ى
 ،كوواؿ معي ةكلل ج كؿ ك
كف) تعج كف مما كةع كـ في زرعكـ ،
كعز )تىعى ككاي ى
وواؿ  :ةد فكل الرجؿ وعكل  :ذا عجب  ،ي د المةوايي ك الةسف :
كلود ً
ات مف الذوف تواتمكا وكـ الخموس ّ سّح ظاهر
فك ي
ت  ،كوواؿ  :رجؿ ً
فكل  :ذا كاف واكؿ العاكاض  ،كفاكل  :ذا
راد  :عج ي
كذرت عيده العاكاض...كوواؿ  :رجؿ ً
فكله كفاكله  :ذا كاف معجنا ال يّ ،
)ِ)
ً
ةاؿ ا﵀ ك
اه ٍـ ىرحاي ٍـ){الطكر ))}ُٖ :
وف ً ىما تى ي
عز كج كؿ ) :فىاك ًا ى

فا ك كر عد ف يسب ل عض هؿ المغض كف المتع ٌكل مف ايإداد
كف) معي
كف) معي تي كدمكف  ،عاد فيوؿ ةكؿ مف جعؿ )تىعى ككاي ى
 ،ك كف )تىعى ككاي ى
ً
وف) معي معج وف  ،كج إداد  ،كةاؿ ك الطوكب :
تعج كف  ،ك)فىاك ًا ى
))كمف ايإداد التع ٌكل  ،وواؿ  :الوكـ وتع ككاكف تع ٌكانا  ،م  :وتي كدمكف  ،كالوكـ
وتع ككاكف تع ككانا وتمذذكف  ،كةاؿ ك ةاتـ  :هـ وتع ككاكف )وتععكمكف) كهك
وإا واكمكف العاكاض  ،كةاؿ ك
الإةؾ كالمزاح...كةاؿ التكككزم  :وتع ككاكف ن
كف) م  :تي كدمكف  ،كةاؿ ك
ع ودة في ةكلل تعال عز كجؿ ) :فىظىٍمتي ٍـ تىعى ككاي ى

)ُ ) المعردات ص ّْٗ
)ِ ) ايإداد صَُٓٓ-
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يكف) م  :تي كدمكف ،
عمرك ال و ايي  :كاف ك ك
مي وور )فىظىٍمتي ٍـ تىعى كك ى
جراح ي
الع ٍك ٌ
)ُ)
ككاف ووكؿ  :تع ككاكف  ،كيما هك العاكاض))
كةاؿ ا ف فارس في اب ف ىك ىف )) :العاّ كالكاؼ كاليكف كممض كاةدة ،
كهي التي حدـ  ،وواؿ  :تي كدـ كتع ككف معي ن )) )ِ ) كةاؿ في اب فكل )) :العاّ
كالكاؼ كالااّ صؿ صةو ود حؿ عم طوب كاستطا ض...فا كما التع حكل في ةكلل

كف) فموس مف هذا  ،كهك مف اب ا داؿ  ،كايصؿ :
تعال ) :فىظىٍمتي ٍـ تىعى ككاي ى
)ّ)
كف)
تع ككيكف  ،كهك مف التي حدـ  ،كةد مإ ذكره)) كا﵀ س ةايل ةاؿ ) :تىعى ككاي ى
كلـ ووؿ  :تع ككيكف  ،فاراد معي ما ةاؿ  ،كهك تعج كف  ،كالصةو كف
ً
وف) معي كاةد  ،كج إداد  ،ةاؿ الخموؿ في اب فكل :
كف) ك)فىاك ًا ى
)تىعى ككاي ى
كف) م :
))كتع ككايا مف كذا  ،م  :تع كج يا  ،كميل ةكلل تعال )) :فىظىٍمتي ٍـ تىعى ككاي ى
ً
تعج كف  ،كةكلل ك
اه ٍـ ىرحاي ٍـ) م  :ياعموف يمعج وف
وف ً ىما تى ي
عز كج كؿ ) :فىاك ًا ى
ما هـ فول)))ْ) كةاؿ في اب فكف )) :التع حكف  :التماحؼ عم ةاجض كيل وظعر
اا فعاتتل))

)ٓ)

كف)))وعيي :
ةاؿ مواتؿ في تعسور ةكلل تعال ) :فىظىٍمتي ٍـ تىعى ككاي ى
)ٔ)
كف) تتعج كف مما يزؿ كـ
تعج كف)) كةاؿ ك
العراّ )) :كةكلل ) :فى ى
ظٍمتي ٍـ تىعى ككاي ى
في زرعكـ  ،كوواؿ  :معي تع ككاكف  :تي كدمكف)))ٕ) كةاؿ ا ف ةتو ض ))) :فىظىٍمتي ٍـ
)ُ ) ايإداد في كّـ العرب ص ّّْ
)ِ ) مواووس المغض ص ُٖٕ
)ّ ) مواووس المغض ص ُٖٕ
)ْ ) العوف ص ُٕٓ
)ٓ ) العوف ص ُٕٓ
)ٔ ) تعسور مواتؿ ص ُّّٔ/
)ٕ ) معايي الورف ّّٓ/
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ةطاما  ،كوواؿ
كف) تتعج كف مما يزؿ كـ في زرعكـ ذا صار
تىعى ككاي ى
ن
ك
لع ٍك وؿ)) )ُ) كةاؿ الط رم )) :كةكلل
)تىعى ككاي ى
كف) تي كدمكف مذؿ تعكيكف  ،كهي لغض ي
كف) اختمؼ هؿ التاكوؿ في ذلؾ  ،فواؿ عإاـ  :معي
تعال ) :فى ى
ظٍمتي ٍـ تىعى ككاي ى
ذلؾ  :فظمتـ تتعج كف مما يزؿ كـ في زرعكـ مف المصو ض اةتراةل
كهّكل...كةاؿ خركف  :معي ذلؾ  :فظمتـ متّكمكف ويكـ في تعروطكـ في

طا عض ا﵀ ر كـ جؿ ذياؤه  ،ةت

يالكـ ما يالكـ مف هّؾ زرعكـ...كةاؿ

خركف  :ؿ معي ذلؾ  :فظمتـ تي كدمكف عم ما سمؼ ميكـ مف معصوض ا﵀

التي كجب لكـ عوك تل  ،ةت يالكـ في زرعكـ ما يالكـ...كةاؿ خركف  :ؿ

معي ذلؾ  :فظمتـ تعج كف...ك كل ايةكاؿ في ذلؾ الصكاب ةكؿ مف ةاؿ :
كف) فاةمتـ تعج كف مما يزؿ زرعكـ  ،ك صمل مف التع حكل
معي )فىظىٍمتي ٍـ تىعى ككاي ى
جؿ الةدوث وعجب ميل  ،كوما ل  ،فكذلؾ
الةدوث ذا ة كدث الرج يؿ ك
الر ى

ك
عإا مما يزؿ
عإكـ
ككاف معي الكّـ  :فاةمتـ تتعج كف يوعجب
ذلؾ ،
ن
ي
)ِ)
كـ))
ً
وف) معي
كف) معي تعج كف ك)فىاك ًا ى
كهذا هك الصكاب كف )تىعى ككاي ى
معج وف )ّ ) فالمعي كاةد ؛ ك
يف ا يساف وعجب مف يعمض ك ورة ذا فكجح
زكالاا عيل  ،ك وعاجا مجوئاا لول  ،كما اليدـ فاك ما وصاةب العجب

ايكؿ  ،كما وصاةب السركر العجب الذايي  ،فاصؿ المعي كاةد كج إداد

ِٓ-فكؽ  :ةاؿ ك كر )) :كفكؽ ةرؼ مف ايإداد  ،وككف

فّيا لوصور  ،كفكؽ
معي عظـ...كوككف فكؽ معي دكف  ،كوكلؾ  :كف ن
الوصور  ،عكايكل يةمؽ كفكؽ ايةمؽ...كمف هذا المعي ةكؿ ا﵀ عز كجؿ :
)ُ ) تعسور غروب الورف ص َْٓ
)ِ ) جامع ال واف ِِّّٕ-ِِّ/
)ّ ) ويظر  :ايإداد ي ي كر ص ُٓ كالكسوط لمكاةدم ُْٖٔ/
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كإضن فى ىما فى ٍكةىاىا){ال ورة }ِٔ :
)ً كف المكلى جى ىو ٍستى ٍةوًي ىف ىو ٍ
ب ىمذى نّ كما ى يع ى
إ ًر ى
وواؿ  :معي )فى ىما فى ٍكةىاىا) فما دكياا  ،كوواؿ  :معياه  :فما هك عظـ

مياا))

)ُ)

ةاؿ ا ف فارس )) :العاّ كالكاك كالواؼ صّف صةوةاف  ،ح
ودؿ
ك ض كرجكع  ،فايكؿ  :العكؽ  :كهك

ةدهما عم يعمي ٌك  ،كا خر عم
العميك...ك كما ا خر فىعيكاؽ الياةض  ،كهك رجكع الم ف في إرعاا عد
ي

)ِ)
العميك كإد تةت  ،كهي اةوض عم
الةمب)) فدجلض فكؽ هي ي
كإضن فى ىما فى ٍكةىاىا) عكاف
كردت في كتاب ا﵀  ،كهي كذلؾ في ةكلل تعال  ) :ى يع ى
جعماا عض المعسروف معي دكف  ،ةاؿ العراّ في تعسور هذه ا وض :

ا اا ويما

فّيا ل روؼ  ،فووكؿ السامع  :كفكؽ ذاؾ  ،ورود المدح ،
))ووكؿ الوائؿ ٌ :ف ن
ك ووكؿ  :كيل ل خوؿ  ،فووكؿ ا خر  :كفكؽ ذاؾ  ،ورود كمواما معي

ك ر)))ّ) كةاؿ ايخعش )) :كةكلل تعال ) :فى ىما فى ٍكةىاىا) ةاؿ عإاـ  :عظـ
مياا  ،كةاؿ عإاـ  :كما توكؿ  :فّف صغور  ،كفكؽ ذلؾ  ،ورود :

صغر  ،كةاؿ الزجاج )) :كةالكا في معي
نا
ك صغر مف ذلؾ)))ْ) م  :ك د
ةكلل تعال ) :فى ىما فى ٍكةىاىا) ةالكا في ذلؾ ةكلوف  :ةالكا فما فكةاا  :ك ر مياا ،
كةالكا  :فما فكةاا في الصغر)))ٓ) م  :لوس المعي  :فما دكياا في الصغر

 ،ؿ المعي  :ما فكةاا في الصغر  ،كةاؿ الراغب )) :ةوؿ :

ار وكلل :

)فى ىما فى ٍكةىاىا){ال ورة  }ِٔ :ل العيك كت  ،كةوؿ معياه  :ما فكةاا في الصغر
)ُ ) ايإداد ص ُٕٓ كويظر  :ايإداد في كّـ العرب ص ّّٕ
)ِ ) مواووس المغض ص ِّٕ
)ّ ) معايي الورف ُِٔ/
)ْ ) معايي الورف صْٗ
)ٓ ) معايي الورف عكاع ار ل ُٖٗ/
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 ،كمف ةاؿ  :راد ما دكياا فإكيما ةصد هذا المعي

المغض كف فكؽ وستعمؿ معي

كتصكر عض هؿ
،
ك

دكف  ،فاخرج ذلؾ في جممض ما صكيعل مف

)ُ)
كإضن فى ىما فى ٍكةىاىا)
ايإداد)) كةاؿ ا ف عا كر  :كفكؽ في ةكلل تعال  ) :ى يع ى
))صال لممعيووف  ،م  :ما هك ٌد مف ال عكإض في الةوارة  ،كما هك
ةجما)) )ِ ) فػ)فكؽ) لوست مف ايإداد كهي اةوض عم معياها ويما
كر
ن

كردت في كتاب ا﵀

القر  :ةاؿ ك كر )) :كالوي ٍرّ ةرؼ مف ايإداد  ،وواؿ :
ٍِٔ -
الوي ٍرّ لمطار  ،كهك مذهب هؿ الةجاز  ،كالوي ٍرّ لمةوض  ،كهك مذهب هؿ
العراؽ  ،كوواؿ في جمعل ةراّ كةركّ  ،كةاؿ ايصمعي  ،ك ك ع ودة ،

وواؿ  :ةد ةرت المرة  :ذا ديا ةوإاا  ،ك ةرت  :ذا ديا طارها  ،ةاؿ ك

ت:
ت  :ذا ةاإت  ،ك ةر ٍ
كر  ،هذه ركاوض ي ع ودة  ،كركل غوره  :ةر ٍ
جموعا ،
ذا طارت  ،كةك عإاـ  :ةرت  ،غور لؼ في المعيووف
ن
كالصةو عيدم ما ركاه ك ع ودة)))ّ) ))كةاؿ ةطرب  :ةر ًت المرة  :ذا

ت  :ذا طارت  ،ةاؿ  :كهك مف ةكؿ ا﵀ ك
عز كج كؿ :
ةاإت  ،كةر ٍ
)ْ)
كص ىف ًاىيعي ًس ًا كف ذىّىذىضى ةييرىكوّ){ال ورة  }ِِٖ :كالكاةدة  :ةي ٍرهّ))
)كاٍل يمطىمكوى ي
ات ىوتىىر ٍ
ى
ةاؿ ا ف فارس)) :الواؼ كالراّ كالةرؼ المعتؿ صؿ صةو ود حؿ
عم جمع كاجتماع  ،مف ذلؾ الوروض  ،يس لموت ةروض ججتماع الياس فواا ،
وت الماّ في الموراة  :جمعتل  ،كذلؾ الماّ المجمكع ةىرما...كمف
كووكلكف  :ةر ي
كس لمي ةى ىرل لًما اجتمع فول مف العظاـ ...عكاذا يه ًمز
ال اب  :الوى ىرل :
الظار  ،ي
ي

)ُ ) المعردات ص َْْ
)ِ ) التةرور كالتيكور ُّٕٓ/
)ّ ) ايإداد ص ِِٖٗ-
)ْ ) ايإداد في كّـ العرب ي ي الطولب ص ّٗٓ
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هذا ال اب كاف هك كايكؿ سكاّ  ،ةالكا  ،كميل الورف  ،كاكيل يس لمي ذلؾ
لجمعل ما فول مف ايةكاـ كالوصص  ،كغور ذلؾ  ،فا كما ةر ًت المرة ،

وإا  ،كذكركا كياا تككف كذا في ةاؿ طارها  ،كاكياا
فوواؿ  :كياا مف هذا ن
ةد جمعت دماا في جكفاا فمـ تيٍرخل  ،كياس ووكلكف  :يكما ةراؤها  :خركجاا
مف طار ل

ةوض  ،ك ةوض ل

لمطار مرة  ،كلمةوض مرة))

)ُ)

طار  ،ةالكا  :كالوي ٍرّ  :كةت وككف

كةاؿ الراغب )) :كالوي ٍرّ في الةوووض اسـ لمدخكؿ في الةوض عف
جامعا لأمروف الطار كالةوض المتعولب لل يطمًؽ
اسما
ن
طار  ،كل كما كاف ن
ً
ل
ذـ ةد يوس كم ك حؿ
عم كؿ كاةد مياما ذا ايعرد  ،كالمائدة لمخكاف كالطعاـ  ،ى

مجرندا ؛
مجرندا  ،كج لمةوض ك
كاةد مياما ايعراده  ،كلوس الوي ٍرّ اس نما لمطار ك
دجلض كف الطاهر التي لـ تر ذر الدـ  ،ج وواؿ لاا ذات ةي ٍرّ  ،ككذا الةائض
كص ىف ًاىيعي ًس ًا كف
التي
ك
)كاٍل يم ى
طمكوى ي
ات ىوتىىر ٍ
استمر اا الدـ كاليعساّ  ،كةكلل تعال  :ى
)ِ)
ذىّىذىضى ةييرىكوّ){ال ورة  }ِِٖ :م  :ذّذض دخكؿ مف الطار في الةوض))

فمما كاف
ك))ةاؿ ال افعي رإي ا﵀ عيل  :الورّ  :اسـ لمكةت ٌ ،
ً
إا
الةوض وجيّ لكةت  ،كالطار وجيّ لكةت جاز ف تككف ايةراّ ة ىو ن
طاار  ،كدلكت سيض رسكؿ ا﵀  ،صم ا﵀ عمول كسمـ  ،كف ا﵀ ك
عز كج كؿ
ك نا
كص ىف ًاىيعي ًس ًا كف ذىّىذىضى ةييرىكوّ) ايطاار ؛ كذلؾ كف
)كاٍل يم ى
طمكوى ي
ات ىوتىىر ٍ
راد وكلل  :ى
ا ف عمر ل كما طمكؽ امرتل  ،كهي ةائض  ،كاستعت عمر رإي ا﵀ عيل

طارت
اجعاا  ،فإذا
ٍ
الي كي  ،صم ا﵀ عمول كسمـ  ،فوما فعؿ  ،ةاؿ  :يم ٍره فٍمور ٍ
)ّ)
فٍميوطمل ٍواا  ،فتمؾ العدة التي مر ا﵀ ف يوطمكؽ لاا اليساّ))
)ُ ) مواووس المغض ص َُٕٕٕٕ-
)ِ ) المعردات ص ُْٖ
)ّ ) تاج العركس ُِِٓ/
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كالصةو

كف الورّ ج وعيي الطار كةده  ،كما ذهب هؿ الةجاز ،

كج وعيي الةوض كةده  ،كما ذهب هؿ العراؽ  ،ؿ وعيي الجمع وياما ،

كهذا هك معي الوي ٍرّ في المغض  ،كيل وعيي الجمع كاججتماع  ،كهذه ةوووض
ككدها الراغب وكلل المذككر )) :كالوي ٍرّ في الةوووض اسـ لمدخكؿ في الةوض
مجرندا ؛ دجلض كف
مجرندا  ،كج لمةوض ك
اسما لمطار ك
عف طار...كلوس الوي ٍرّ ن

الطاهر التي لـ تر ذر الدـ  ،ج وواؿ لاا ذات ةي ٍرّ  ،ككذا الةائض التي
ك
)كاٍل يم ى
كص ىف ًاىيعي ًس ًا كف ذىّىذىضى
طمكوىا ي
ت ىوتىىر ٍ
استمر اا الدـ كاليعساّ  ،كةكلل تعال  :ى
)ُ)
ةييرىكوّ){ال ورة  }ِِٖ :م  :ذّذض دخكؿ مف الطار في الةوض))
كةد ةسف الط رم ما ةالل في ةوووض الورّ  ،كلك كف هؿ المغض ،

ك هؿ التعسور عده يومكا ككعكا ما ةالل  ،ل كما ترددكا في يكار مذهب ايإداد
كص ىف
)كاٍل يمطىمكوى ي
ات ىوتىىر ٍ
في الورّ  ،فود ةاؿ رةمل ا﵀ في تعسور ةكلل تعال  :ى
ًاىيعي ًس ًا كف ذىّىذىضى ةييرىكوّ) ))وواؿ  :ةر ًت المرة  :ذا صارت ذات ةوض كطار ،
ك صؿ الورّ في كّـ العرب  :الكةت لمجيّ ال يّ المعتاد مجوئل لكةت

معمكـ  ،ك د ار ال يّ المعتاد د اره لكةت معمكـ ؛ كلذلؾ ةالت العرب :
ةرت ةاجض فّف عيدم  ،معي ديا ةإاؤها  ،كجاّ كةت ةإائاا  ،ك ةر
اليجـ  :ذا جاّ كةت فكلل  ،ك ةر  :ذا جاّ كةت طمكعل...كةوؿ  :ةر ًت

الرو  :ذا هكت لكةتاا ؛ كلذلؾ س كم

عض العرب كةت مجيّ الةوض

دما وعتاد ظاكره مف فرج المرة في كةت  ،ككمكيل في خر ،
ةرنّا  :ذا كاف ن
فس لمي كةت مجوئل ةرنّا  ،كما س كم الذوف س كمكا كةت مجيّ الرو لكةتاا ةرنّا
؛ كلذلؾ ةاؿ الي ي صم

ا﵀ عمول كسمـ لعاطمض يت ي ة وش  :دعي

الصّة وكاـ ةرائؾ  ،معي دعي الصّة واـ ة اؿ ةوإؾ  ،كس كم

خركف

مف العرب كةت مجيّ الطار ةرنّا ؛ ذ كاف كةت مجوئل كةتنا د ار الدـ دـ

)ُ ) المعردات ص ُْٖ
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الةوض  ،عكاة اؿ الطار المعتاد مجوئل لكةت معمكـ...كلًما كصعيا مف معي
كص ىف ًاىيعي ًس ًا كف ذىّىذىضى ةييرىكوّ) عم
)كاٍل يم ى
طمكوى ي
ات ىوتىىر ٍ
الورّ كؿ تاكوؿ ةكؿ ا﵀  :ى
هؿ التاكوؿ  ،فرل عإاـ كف الذم مرت ل المرة المطموض ذات ايةراّ

ةراّ الةوض  ،كذلؾ كةت مجوئل لعادتل التي تجيّ فول  ،فاكجب عمواا
ذّث ًة ىوض يعساا مف خط ض ايزكاج  ،كرل خركف كف الذم مرت ل مف
ذلؾ كيما هك ةراّ الطار ؛ كذلؾ كةت مجوئل لعادتل التي تجيّ فول ،

فاكجب عمواا تر ص ذّث طاار...فود ت وكف ذف ذ كاف ايمر عم

ما

كصعيا كف الورّ الذالث مف ةرائاا عم ما وككيا الطار الذالث  ،ك كف ايوإائل
)ُ)

كمجي ةرّ الةوض الذم وتمكه ايوإاّ عدتاا))

كةد تودـ كف الوكؿ جعؿ الورّ مف ايإداد م ي اي عم جعؿ الورّ
وعيي الطار كةده  ،ك وعيي الةوض كةده  ،كةد يكر الط رم هذا كيوإل ،

ةت كصؼ الوائموف ايإداد الغ اّ  ،فواؿ )) :فإف ك
ظف ذك غ اكة ذ كيكا

ةد يسمي كةت مجيّ الطار ةرنّا  ،ككةت مجيّ الةوض ةرنّا  ،كيل ومزميا
ف يجعؿ عدة المرة ميوإوض ايوإاّ الطار الذايي  ،ذ كاف الطار الذم
)ِ)

طمواا فول))

فالورّ ذف ج وعيي الةوض كةده  ،كج وعيي الطار كةده ،

عكاكيما وعيي الجمع وياما  ،كةد جعؿ ال رع الورّ و د الطار  ،كويتاي
الةوض  ،كةد تودـ ما جاّ في ايإداد ي ي كر  ،كايإداد في كّـ

العرب ي ي الطوب  )) :ةرت  :ذا ةاإت  ،ك ةرت  :ذا طارت))
))كةاؿ ةطرب  :ةرت المرة  :ذا ةاإت  ،كةرت  :ذا طارت))

)ُ ) جامع ال واف ِّْٓ-ّّٓ/
)ِ ) جامع ال واف ِّْٓ/
)ّ ) ايإداد ص ِِٖٗ-
)ْ ) ايإداد في كّـ العرب ي ي الطولب ص ّٗٓ
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)ْ)

)ّ )

فج ٍع يؿ
ى

ةكؿ العرب  :ةرت المرة  ،معي  :ةاإت  ،وككف عيد جعؿ الورّ و د

طارت  ،وككف عيد جعؿ الورّ
كجعميل معي :
ٍ
الطار كويتاي الةوض ٍ ،
و د الةوض  ،كويتاي الطار  ،كالمعي ايكؿ هك الوكؿ الصةو كهك
المراد في ال رع  ،كالورف الكروـ  ،كوجب ف وككف هك المراد في المغض ،

كالمعي الذايي كف ص ك الوكؿ ل عف عض العرب  ،فاك كهـ كغمط صدر
مف ةائمل  ،كةكؿ الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ لعاطمض يت ي ة وش كما جاّ

في تعسور الط رم  :دعي الصّة وكاـ ةرائؾ  ،معي دعي الصّة واـ
ة اؿ ةوإؾ  ،هك مف ة وؿ جعؿ الورّ و د الطار كويتاي الةوض .

هذا مف جاض كمف جاض خرل ك
فإف الورّ غور مختص الةوض

اسما لاما  ،ؿ هك اسـ لكةت مجوئاما ،
كالطار  ،فاك لـ وكف في ايصؿ ن
فاك لعظ عاـ وعيي الكةت لمجيّ ال يّ المعتاد مجوئل لكةت معمكـ ،
ك د ار ال يّ المعتاد د اره لكةت معمكـ كما ةاؿ الط رم ؛ لذلؾ جاز

استعمالل في غور المرة  ،يةك المذاؿ المذككر  )) :ةر اليجـ  :ذا جاّ كةت

فكلل  ،ك ةر  :ذا جاّ كةت طمكعل)) ككذلؾ في هذا المذاؿ وككف المراد

مف  :ةر ا ليجـ  ،معي  :فؿ  ،ج معي  :طمع  ،ككذلؾ لك ةوؿ  :ةرت
رةت ؛ ك
يف المعتاد مف مكر

ت  ،كلوس :
مس  ،وككف المعي  :غر ٍ
ال ي
الديوا كياا ت د ال ركز كالظاكر كالةواة  ،كتيتاي اجختعاّ كاجإمةّؿ
كالعياّ

فود ص

مف الكاإ

كف المراد مف الورّ الجمع وف طار كةوض

 ،كهذا مكافؽ لدجلض الورّ كيل وعيي الجمع  ،فالورّ ج وعيي الطار كةده  ،ك
الةوض كةده  ،ؿ الجمع وياما  ،فالورّ هك طار وعو ل ةوض  ،كفي

ال رع كف المرة ذا راد زكجاا ف وطمواا  ،وطمواا في طار  ،فّ يوس كم هذا
طارت فّ يوس كم ةرنّا
الطار ةيرنّا ةت تةوض  ،فاذا هك الورّ ايكؿ  ،فإذا
ٍ
ةت

طارت فّ يوس كم
تةوض  ،كهذا هك الورّ الذايي  ،فإذا
ٍ
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ةرنّا ةت

تةوض  ،كهذا هك الورّ الذالث  ،فالوركّ الذّذض ت د الطار ايكؿ  ،كتيتاي
وإا ةاؿ مف طمكؽ زكجتل في ةوض
ايوإاّ الةوض الذالث  ،كهذا هك ن
فإكيل ج يوعت حد الةوض الذم طيملوت فول  ،ؿ ت د العدة الطار الذم وتمكه .
فصعكة الوكؿ كف الورّ لوس مف ايإداد  ،ؿ لـ ورد ٌج معي كاةد

 ،كهك المعي الذم تودـ تعصومل .

ِٕ-القسط  :ةاؿ ك كر )) :كةسط ةرؼ مف ايإداد  ،ةاؿ ا﵀
ً
كف فى ىك يايكا ًل ىجاىيك ىـ ىةطىنا){الجف  }ُٓ :راد
)كى كما اٍلوىاسطي ى
عز كجؿ  :ى
الجائركف...كوواؿ  :ةسط الرجؿ  ،ايلؼ ذا عدؿ ج غور  ،ةاؿ ا﵀ عز
ًً
اة يكـ ى ٍو ىياي ٍـ ًاٍل ًو ٍس ًط ً كف المٌلى يو ًة ح
وف){المائدة :
كجؿ  :ى ع
ت فى ٍ
)كًا ٍف ىة ىك ٍم ى
ب اٍل يم ٍوسط ى
)ُ)
ِْ}))
ةاؿ ا ف فارس )) :الواؼ كالسوف كالطاّ صؿ صةو ود كؿ عم

معيووف متإادوف  ،كال ياّ كاةد ً ،
فالوسط كسر الواؼ  :العدؿ  ،كوواؿ
ًً
ميل  :ةسط و ً
وسطي  ،ةاؿ ا﵀ تعال  ً) :كف المٌلى يو ًة ح
وف){المائدة :
ي
ب اٍل يم ٍوسط ى
الجكر...وواؿ  :ةى ىسط  :ذا جار  ،ىوو ًسط
ِْ} كالوىسط عت الواؼ  :ى
ً
يّ وييا ،
ةىسطنا...كمف ال اب ايكؿ  :الوسط  :اليصوب  ،كتوسكطيا ال ى
الوسطاس  :الموزاف)))ِ) كةاؿ الراغب ً :
كً
))الوسط  :هك اليصوب العدؿ ،

كالكيصؼ  ،كالكيصعض ةاؿ تعال ً :
ومكا اٍل ىكٍزىف ًاٍل ًو ٍس ًط ىكج تي ٍخ ًس يركا
)كىة ي
ى
اٍل ًم ىوزاف){الرةمف  }ٗ :ك ً
الوسط هك ف واخذ ًةسط غوره  ،كذلؾ ىجكر ،
ى
كا ةساط ف وعطي ًةسط غوره  ،كذلؾ يصاؼ  ،كلذلؾ ةوؿ  :ةى ىسط الرج يؿ :
ً
كف فى ىك يايكا لً ىجاىيك ىـ
)كى كما اٍلوىاسطي ى
ذا جار  ،ك ةسط  :ذا عدؿ  ،ةاؿ ا﵀ تعال  :ى

)ُ ) ايإداد صْٔ كويظر  :ايإداد في كّـ العرب ُّٕ
)ِ ) مواووس المغض ص ْٕٕ
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ُٓ} كةاؿ

ىةطىنا){الجف :
)ُ)
ًً
وف){الةجرات ))}ٗ :
اٍل يم ٍوسط ى

تعال

)كى ٍة ًسطيكا
 :ى

ً كف المٌلى يو ًة ح
ب

ً
))فالوسط كسر الوػاؼ  :العػدؿ  ،كووػاؿ ميػل :
تودـ ةكؿ ا ف فارس :
وسطي...كالوىسط عت الواؼ  :الجكر...ووػاؿ  :ةىسػط  :ذا جػار  ،و ً
ةسط و ً
وسػط
ى
ى
ي
ى
ةىس ػطنا...كمف ال ػػاب ايكؿ ً :
الوسػػط  :اليصػػوب)) كلػػوس مػػف التإػػاد ذا كػػاف

المتإاداف ورجعاف لػ صػوغتوف مختمعتػوف الةركػض  ،كالوػرف الكػروـ اسػتعمؿ
ً
الوس ػػط كس ػػر الو ػػاؼ  ،كل ػػـ وس ػػتعمؿ الوىس ػػط ع ػػت الو ػػاؼ  ،كاس ػػتعمؿ العع ػػؿ
الر اعي ) ةسط) كاسػـ فاعمػل معيػ العػدؿ  ،كاسػتعمؿ اسػـ العاعػؿ مػف الععػؿ

وإػػا ذا كػػاف المتإػاداف ورجعػػاف
الذّذػي معيػ الظمػػـ  ،كلػػوس مػػف التإػاد ن
ػر مػ ػػا اختمعػ ػػت فػ ػػي الوػ ػػرف الك ػ ػروـ المعػ ػػايي
ل ػ ػ صػ ػػوغتوف مختمعتػ ػػوف  ،ككذوػ ػ نا

ػذّ ال ًػ ٌػر كسػػر ال ػػاّ معيػ ا ةسػػاف فػػي
جخػػتّؼ الصػػوغض  ،فوػػد اسػػتعمؿ مػ ن
ػكف
يس ٍك ىف ىيعي ىس يك ٍـ ىكىيتي ٍـ تى ٍتمي ى
ٍم ير ى
اس ًاٍل ًلر ىكتى ى
كف الكي ى
عدة مكاإع كوكلل تعال ) :ىتىا ي
ً
ً
ػكف){ال ورة  }ْْ :كاسػػتعمؿ ال ى ػ ٌػر عػػت ال ػػاّ معي ػ ايرض
اٍلكتى ػ ى
اب ىفى ػّى تى ٍعوميػ ى
الوا سػػض  ،م  :مػػا كػػاف خػػّؼ ال ةػػر فػػي عػػدة مكاإػػع كوكلػػل تعػػال ً ) :
يةػ كؿ
ص ٍو يد اٍل ى ٍة ًر كطى ىعامػلي متى ن ك ً
ص ٍػو يد اٍل ى لػر ىمػا يد ٍمػتي ٍـ
كارًة ىك ية لػرىـ ىعمى ٍػو يك ٍـ ى
لى يك ٍـ ى
اعػا ل يك ٍػـ ىكلمسكػو ى
ى ي ى
الخٍم ػ ػػؽ ع ػ ػػت الخ ػ ػػاّ كس ػ ػػككف ال ػ ػػّـ معيػ ػ ػ
ية يرنما){المائػ ػػدة  }ٗٔ :كاس ػ ػػتعمؿ ى
ػار ىؾ المٌػلي ىر ح
ب
المخمكؽ في عدة مكاإع كوكلل تعال ) :ىجى لىلي اٍل ىخٍم ي
ؽ ىكاي ٍىم ير تىى ى
ً
الخميػؽ إػـ الخػاّ كالػّـ معيػ السػجاوا
وف){ايعراؼ  }ْٓ :كاستعمؿ ي
اٍل ىعالىم ى
)كًاكي ىؾ لى ىعم
كالعإائؿ  ،م  :معي ايخّؽ في عدة مكاإع كوكلل تعال  :ى ع
ؽ ع ًظ و
ػوـ){الومـ  }ْ :كيةػك هػذا كذوػر فػي لغػض العػرب كلغػض الوػرف الكػروـ ،
يخميػ و ى
فجعػ يؿ صػوغض معيػ
كالورف الكروـ لـ وستعمؿ صػوغض معيػ صػوغض خػرل ٍ ،
صوغض خرل تةروػؼ لػدجلتاا  ،كمػا كيػل وعيػي تكةوػد معايواػا  ،م  :لغاّهػا

)ُ ) المعردات ص َِْ
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ذلؾ اجكتعاّ صوغض كاةدة  ،ك خمط معايي عإاا عض  ،كفػي ذلػؾ هػدـ
ك ور لمغض الورف الكروـ  ،وإاؼ ل ما توػدـ ذكػره كيػل ))ووػاؿ  :ةسػط و ً
وسػط
ي
 ،فاػك يموسػط  :ذا عػػدؿ  ،كةى ىسػط ىووسػػط فاػك ةاسػط  :ذا جػػار  ،فك ك
ػاف الامػزة
في ةسط لمسمب  ،كما وواؿ  :ػكا لوػل فا ػكاه))
عم ػ

(ُ)

فوػد دخػؿ العػرب الامػزة

صػػؿ الععػػؿ الذّذػػي يغ ػراض عػػدة  ،مياػػا الام ػزة ت ػزاد لمتعدوػػض  ،م :

ػت زو نػدا  ،ك تػزاد لجعػؿ
ػدوا  ،يةػك  :خػرج زو هػد  ،ك خرج ي
جعؿ الععؿ الّزـ متع ن
ػوّ  ،ك
ػت زوػ نػدا  ،م  :كجدتػػل خػ ن
ال ػػيّ عم ػ صػػعض معويػػض  ،يةػػك  :خمػ ي

لمػ ػػدخكؿ فػ ػػي الزمػ ػػاف  ،يةػ ػػك  :ص ػ ػ زوػ ػ هػد  ،م  :دخػ ػػؿ فػ ػػي الص ػ ػ اح  ،ك
لمدخكؿ في المكاف  ،ةر فّف  ،م  :دخػؿ فػي ال ةػر  ،كمياػا التػي تػدخؿ
ػت ػكاوتل
عم الععؿ فتيوؿ معياه ل إده  ،يةػك :
ػكوت زو نػدا  ،م  :زل ي
ي
لت عجمتل  ،كسماها هػؿ المغػض امػزة السػمب ،يكياػا
عجمت
،ك
الكتاب  ،ز ي
ي
ى
تدخؿ عم الععؿ فتسمب ميل معياه  ،يةك ةسط زود  :ذا ظمػـ  ،ك ةسػط  :ذا
عدؿ

ِٖ-ء  :ةاؿ ك كر )) :ك)ج) ةرؼ مف ايإداد  ،تككف معي

الجةد  ،كهك اي ار فواا  ،كتككف معي ا ذ ات  ،كهك المستغرب عيد

عكاـ الياس  ،فككياا معي الجةد ج يوةتاج فول ل اهد  ،كككياا معي
اها ىكياي ٍـ ج
)ك ىة ىرهاـ ىعمى ةى ٍرىو وض ٍ
ىهمى ٍك ىي ى
ا ذ ات اهده ةكؿ ا﵀ عز كجؿ  :ى
)ما
ىو ٍرًج يع ى
كف){ايي واّ  }ٗٓ :معياه  :كياـ ورجعكف  ،ككذلؾ ةكلل عز كجؿ  :ى

ىم ىي ىع ىؾ ٌىج تى ٍس يج ىد){ايعراؼ  }ُِ :معياه  :ف تسجد  ،كمذمل ةكلل تعال :
وإا
)ك ىما يو ٍ ًع يريك ٍـ ىكياىا ً ىذا ىج ٍ
كف){اييعاـ ...}َُٗ :كةاؿ العراّ ن
اّت جى يو ٍؤ ًميي ى
ى
)ما ىم ىي ىع ىؾ ىجك تى ٍس يج ىد) الميع ورجع ل معي الوكؿ  ،كالتاكوؿ  :ىمف
في ةكلل  :ى
ةاؿ لؾ  :ج تسجد  ،فػ)ج) جةد مةض...ككذلؾ تاكوؿ ا وتوف ايخرووف :
)ُ ) لساف العرب ََُُِ/
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})ك ىما يو ٍ ًع يريك ٍـ ىكياىا
)ك ىة ىرهاـ ىعمى ةى ٍرىو وض ٍ
ىهمى ٍك ىي ى
اها ىكياي ٍـ ج ىو ٍرًج يع ى
كف){ايي واّ  ٗٓ :ى
ى
)ُ)
كف){اييعاـ ))}َُٗ :
ً ىذا ىج ٍ
اّت جى يو ٍؤ ًميي ى
فا ك كر عد ف ذكر كف )ج) مف ايإداد  ،ك كياا جاّت معي

ا ذ ات في ال كاهد المذككرة  ،يوؿ ةكؿ العراّ الذم ذ ت مجوئاا عم

ا اا

يافوض في ال كاهد يعساا  ،كةد كاف ةد ال ةكث التي تإمياا كتا ي مف

مزاعـ اليةاة ةذنا عيكاف ) :ج) الزائدة في الورف الكروـ/دراسض يةكوض  ،ككاف
مما ةمتل في مودمض هذا ال ةث )) :وذ ت اليةاة كالمعسركف مجيّ )ج) زائدة
في ال ورف الكروـ  ،ج تعود اليعي كج تككوده  ،كوتياكؿ ال ةث )ج) هذه
الدراسض كوذ ت ياا جاّت عم

كتاب ا﵀))

ا اا يافوض ك يل لوس ذمض )ج) زائدة في

))وسػػتيتج مػػف هػػذا ال ةػػث كف )ج) التػػي عػ كدها
كممػػا ةمتػػل فػػي خاتمتػػل ي
الية ػػاة كالمعس ػػركف ازئ ػػدة ج ػػيّ ا ػػا لتككو ػػد المعيػ ػ المذ ػػت  ،كيم ػػا ه ػػي ف ػػي
الةوووض )ج) اليافوض جيّ اا ليعي المعي  ،ج ذ اتل فموس في الورف الكروـ

)ج) زائدة))

ِٗ-المحف  :ةػاؿ ػك كػر )) :كالمةػف ةػرؼ مػف ايإػداد  ،ووػاؿ :

لمخطا لةف  ،كلمصكاب لةف  ،فا كما ككف المةف عم معي الخطا فػّ وةتػاج

فول ل ػاهد  ،ك كمػا ككيػل عمػ معيػ الصػكاب ف ػاهده ةػكؿ ا﵀ عػز كجػؿ :
)كلىتى ٍع ػ ػ ػ ًػرفىكياي ٍـ ًف ػ ػ ػػي لى ٍة ػ ػ ػ ًػف اٍلوى ٍك ًؿ){مةم ػ ػ ػػد }َّ :معي ػ ػ ػػاه  :ف ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػكاب الو ػ ػ ػػكؿ
ى
(ِ)
كصةتل))

ةاؿ ا ف فارس )) :الّـ كالةاّ كاليكف ياّاف ود حؿ ةدهما عم
المةػػف سػػككف
ػػيّ مػػف جاتػػل  ،كوػػد حؿ ا خػػر عم ػ العطيػػض كالػػذكاّ  ،فا كمػػا ٍ
مالض

)ُ ) ايإداد ص ُُّّْٖ-
)ِ )ايإداد ص َُٓ
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لةػ ىػف
الةػػاّ  ،فإمالػػض الكػػّـ عػػف جاتػػل الصػػةوةض فػػي المغػػض العر وػػض  ،ووػػاؿ  :ى
الم ىكلكػد ؛ ك
يف المةػف يمة ىػدث لػـ وكػف فػي العػرب
لى ٍةنيا  ،كهذا عيديا مف الكػّـ ي
العار ػػض الػػذوف تكمم ػكا ط ػػاعاـ السػػمومض  ،كمػػف هػػذا ال ػػاب ةػػكلاـ  :هػػك طلوػػب
المةػػف  ،كهػػك ووػػر ايلة ػاف  ،كذلػػؾ كيػػل ذا ةػػر كػػذلؾ زاؿ ال ػػيّ عػػف جاتػػل

المةػػف  :فةػػكل الكػػّـ
وإػػا ٍ
الصػػةوةض الزوػػادة كاليوصػػاف فػػي ترٌيمػػل  ،كميػػل ن
)كلىتى ٍع ًرفىكياي ٍـ ًفػي لى ٍة ًػف اٍلوى ٍك ًؿ){مةمػد...}َّ :كايصػؿ
كمعياه  ،ةاؿ ا﵀ تعال  :ى
المةػػف  ،كهػي العطيػػض...كفي الةػدوث  :لعػ كؿ عإػكـ ف وكػػكف لةػػف
ا خػر  :ى
))المةػػف  :صػػرؼ الكػػّـ عػػف سػػييل
ةجتػػل مػػف عػػض))(ُ) كةػػاؿ ال ارغػػب :
ٍ
الجػػارم عموػػل  ،كمػػا إ ازلػػض ا ع ػراب  ،ك التصػػةوؼ  ،كهػػك المػػذمكـ  ،كذلػػؾ
ػتعماج  ،عكا كم ػػا إزالت ػػل ع ػػف التصػ ػرو  ،كصػ ػرفل معي ػػاه لػ ػ تعػ ػروض
كذ ػػر اس ػ ن
كفة ػػكل  ،كه ػػك مةم ػػكد عي ػػد كذ ػػر ايد ػػاّ م ػػف ةو ػػث ال ّغ ػػض  ،عكاكو ػػاه ةص ػػد
ال ػػاعر وكل ػػل  :كخو ػػر الة ػػدوث م ػػا ك ػػاف لى ٍةني ػػا  ،عكاكو ػػاه ةي ً
ص ػ ىػد وكل ػػل تع ػػال :

)كلىتى ٍع ًػرفىكياي ٍـ ًفػي لى ٍةػ ًػف اٍلوى ٍك ًؿ){مةمػد }َّ :كميػػل ةوػؿ لمعطػف مػػا ووتإػي فةػػكل
ى
ً
الكّـ  :لىة هف  ،كفي الةدوث  :لع كؿ عإكـ ف وككف لةف ةجتل مف عض
(ِ)

كّما  ،ك ةدر عم الةجض))
 ،م  :لسف ك فص ك وف ن
فالمةف فػي الوػرف الكػروـ لػوس مػف ايإػداد ؛ يكيػل لػـ وػرد فػي الوػرف
الكػروـ ٌج معيػ كاةػػد  ،كهػػك الصػكاب  ،ككرد فػػي ػػاهد كاةػػد  ،هػػك ال ػػاهد

المذككر  ،كما ةكؿ مصيؼ ايإداد ))فا كما ككف المةف عم معي الخطا فّ
وةتاج فول ل

اهد)) راد ػكاهده اػذا المعيػ فػي كػّـ العػرب ؛ لػذلؾ ةػاؿ

ا ف فػارس  ،كمػا توػدـ  ،عػف المةػف معيػ الخطػا )) :كهػذا عيػديا مػف الكػّـ

)ُ ) مواووس المغض ص َُّّٖٖ-
)ِ ) المعردات ص ْٖٔ
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الم ىكلكد ؛ ك
ةدث لـ وكف فػي العػرب العار ػض الػذوف تكممػكا ط ػاعاـ
يف المةف يم ى
ي
السمومض))

َّ-مػػا  :ةػػاؿ ػػك كػػر )) :ك)مػػا) ةػػرؼ مػػف ايإػػداد تكػػكف اسػ نػما

ػت  ،كه ػػك ورو ػػد
لم ػػيّ  ،كتك ػػكف جةػ نػدا ل ػػل  ،فوو ػػكؿ الوائػػؿ  :طعام ػػؾ م ػػا كمػ ي
ػت  ،كهػك
اسما لمطعػاـ  ،كتوػكؿ  :طعامػؾ مػا كم ي
طعامؾ الذم كمتيل  ،فتككف ن

ورود  :طعامؾ لـ كؿ))

(ُ)

صةو

كف )ما) اليافوض إدها )ما) المكصكلض ؟

ؿ ك كر يوؿ كما تودـ كف ) ف) اليافوض مف ايإداد  ،كإػدها )ةػد) فكػذلؾ

لػػك جعميػػا )مػػا) مػػف ايإػػداد لكجػػب ف وكػػكف إػػدها )ةػػد) كلػػـ تػػرد )مػػا) اػػذا
المعي  ،ؿ هي مف ايلعاظ الم تركض  ،كلاا خمسض معاف ساسػوض  :اليعػي ،

كالمكصكلوض  ،كاجستعااموض  ،كال رطوض  ،كالتعجب .
ً
))ك)م ػػف) ة ػػرؼ م ػػف ايإ ػػداد  ،تك ػػكف
ًُّ -مػػػف  :ة ػػاؿ ػػك ك ػػر :
ل ػ عض ال ػػيّ  ،كتكػػكف لكملػػل  ،فككياػػا لمت عػػوض ج يوةتػػاج فوػػل ل ػ ػػاهد ،
ك
ك
)كلىايػ ػ ٍػـ ًفواىػ ػػا ًمػ ػػف يكػ ػ لػؿ
كككياػ ػػا معي ػ ػ )ك ػ ػ ٌؿ) ػ ػػاهده ةػ ػػكؿ ا﵀ عػ ػػز كج ػ ػؿ  :ى
ً
)و ٍغ ًعػ ٍػر لى يكػػـ
الذك ىم ىرات){مةمػػد  }ُٓ :معيػػاه  :ك ػ ٌؿ الذم ػرات  ،كةكلػػل عػػز كجػػؿ  :ى
لمػػف يذييكً يك ٍـ){ايةوػػاؼ  }ُّ:معيػػاه  :وغعػػر لكػػـ ذيػػك كـ  ،كةكلػػل عػػز كجػػؿ :
ىجػ ا ً
ً
)كعػ ىػد المكػػل الكػ ًػذوف ميي ػكا كع ًمميػكا ال ك ً ً ً
ومػػا){العت :
ى ى ىى
ي
ىى
صػػال ىةات مػ ٍػيايـ كم ٍغعػ ىػرةن ىك ٍ ن
ػر ىعظ ن
)كٍلتى يكف لمػي يك ٍـ ي كمػضه
ِٗ} معياه  :كعدهـ ا﵀ كمٌاـ مغعرة...كةكؿ ا﵀ عز كجؿ  :ى
وػ ػ ٍػدعكف ًلى ػ ػ اٍل ىخ ٍوػ ػ ًػر كو ػ ػاٍمركف ًػ ػػاٍلمعر ً
كؼ ىكىو ٍياىػ ػ ٍػك ىف ىعػ ػ ًػف اٍل يمي ىكػ ػ ًػر ىك ٍيكلى ػ ػػئً ىؾ يهػ ػ يػـ
ى ى يي ى
ى ي ى
ى ٍي
ً
ػكف){ ؿ عم ػ ػ ػراف  }َُْ :معيػ ػ ػػاه  :كلتككي ػ ػ ػكا كمٌكػ ػ ػػـ كمػ ػ ػػض تػ ػ ػػدعك ل ػ ػ ػ
اٍل يم ٍعم يةػ ػ ػ ى
ةموص ػ ػػا  ،كه ػ ػػـ ج وي ػ ػػككف كف
ػت م ػ ػػف الذ ػ ػػكب
الخور...كالع ػ ػػرب تو ػ ػػكؿ  :ةطع ػ ػ ي
ن
الومػ ػػوص ةي ًطػ ػػع مػ ػػف عػ ػػض الذػ ػػكب دكف عػ ػػض  ،كيمػ ػػا وػ ػ يػدليكف ػ ػ ً
ػ)مف) عم ػ ػ
ى
ى
ً
التجي ػػوس  ،كوكل ػػل ع ػػز كج ػػؿ ) :فى ػ ٍ ً
ايكذىػ ً
ػاف){الةج }َّ :
ػاجتىييكا ال ػ لػر ٍج ىس م ػ ىػف ٍ
)ُ ) ايإداد ص ُِٓ
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معياه  :فاجتي كا ايكذاف التي هي رجس  ،كاجتي كا الرجس مػف جػيس ايكذػاف

 ،ذ كػػاف وكػػكف مػػف هػػذا الجػػيس  ،كمػػف غو ػره مػػف ايجيػػاس  ،كةػػاؿ ا﵀ عػػز
كجؿ ) :كييلزيؿ ًمف اٍلوير ًف ما هػك ً ػعىاّ كرةمػضه لٍممػؤ ًميًوف كجى و ًزو يػد الظكػالً ًموف ىجك
ى يى
ىى ٍ ى ي ٍ ى ى ى
ى
ى ٍ ى يى
ً
عوإ ػػا ؛ يكي ػػل ج وك ػػكف عػػػض
ىخ ىس نارا){ا سػ ػراّ  }ِٖ :فػ ػػ)مف) هي ػػا لوس ػػت ت ن

الورف عاّ  ،ك عإل غور عاّ  ،ف ً
ػ)مف) تةتمؿ تاكوموف  :ةػدهما التجيػوس
 ،م  :ييػزؿ ال ػػعاّ مػػف جاػػض الوػػرف  ،كالتاكوػػؿ ا خػػر ف تكػػكف ً
)مػػف) مزوػػدة
لمتككوػػد  ،كوكلػػل تعػػال  ) :يةػػؿ لٍممػػؤ ًميًوف و يغ ح ً
صػ ً
ػارًه ٍـ){اليكر }َّ :
يٍ ى ى
إ ػكا مػ ٍػف ى ٍ ى
ً
كهك ورود وغإكا صارهـ...كةاؿ عض صةا يا )مف) لوسػت ازئػدة فػي ةكلػل
ات){مةمػد  }ُٓ :كفػػي ةكلػل تعػػال ً :
تعػال ) :كلىاػػـ ًفواػا ًمػػف يكػ لػؿ الذكمر ً
)مػ ٍػف
ىى
ى يٍ ى
صػػػػػػ ً
)و ٍغ ًع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػر لى يك ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ لم ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
ػارًه ٍـ){اليكر  }َّ :كف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ةكل ػ ػ ػ ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػ ػ ػ ػػال  :ى
ىٍ ى
ػإف ً
)م ػػف يك ػ لػؿ الذكم ػػر ً
يذييكً يكـ){ايةو ػػاؼ  }ُّ:كة ػػاؿ  :كم ػػا ةكل ػػل ً :
ات) ف ػ ك
)م ػػف)
ىى
ٍ
ت عػػوض ؛ ك
يف العمػػكـ فػػي جموػػع الذم ػرات ج وجتمػػع لاػػـ فػػي كةػػت كاةػػد  ،ذ
كػػاف ةػػد توػ كدـ مياػػا مػػا ةػػد ً
يكػ ىػؿ  ،كزاؿ  ،ك وػػي مياػػا مػػا وسػػتو ؿ كج ويعػػد ػ نػدا ،

فكةػػع الت عػػوض لاػػذا المعي ػ  ،ةػػاؿ ) :و يغ ح ً
صػ ً
ػارًه ٍـ) معيػػاه  :وغإ ػكا
ى
إػكا مػ ٍػف ى ٍ ى
ً
عإل
عض صارهـ  ،كةاؿ  :لـ يوةظىر عمويا ك حؿ اليظر  ،كيما يةظر عمويا ي
)و ٍغ ًع ػ ٍػر لى يك ػػـ لم ػػف
 ،فكج ػػب الت ع ػػوض م ػػف ج ػػؿ ه ػػذا التاكو ػػؿ  ،ة ػػاؿ  :كةكل ػػل  :ى
يذييػػكً يكـ) ً
)مػػف) هيػػا يمجكيسػػض  ،كتاكوػػؿ ا وػػض  :وغعػػر لكػػـ مػػف ذيػػا كـ  ،كعم ػ
ٍ
ذيػػا كـ  ،م  :وغعػػر لكػػـ مػػف جػػؿ كةػػكع الػػذيكب مػػيكـ  ،كمػػا ووػػكؿ الرجػػؿ :

ا ػػتكوت مػػف دكاّ ػروتل  ،م  :مػػف جػػؿ الػػدكاّ  ،كةػػاؿ عػػض المعس ػروف :
صػػالًة ً
ً
ك كً
ً
ػر
ىجػ نا
ات ًمػ ٍػيايـ كم ٍغ ًعػ ىػرةن ىك ٍ
وف ىمييػكا ىك ىعمميػكا ال ك ى
)ك ىعػ ىػد المػػلي الػػذ ى
)مػػف) فػػي ةكلػػل  :ى
ً
وما){العت  }ِٗ :م عكإض ؛ يكيل ذكر صةاب ي ول صم ا﵀ عموػل كسػمـ
ىعظ ن
كً
وف ىكعى يػركا ًفػي يةميػكً ًا يـ
 ،ككاف ةد ذكػر ةػ ماـ الػذوف كعػركا  ،فوػاؿ ٍ ً) :ذ ىج ىع ىػؿ الػذ ى
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ػاهمً كي) كة ػػاؿ ع ػ يػد ً :
اٍلة ًمكوػ ػضى ة ًمكوػ ػضى اٍلج ػ ً
)م ٍيايـ){الع ػػت  }ِٗ :م  :م ػػف ه ػػذوف
ى
ى
ى
(ُ)
العروووف  ،كمف هذوف الجيسوف))
فتا كمؿ كف ا كر عد ف جعػؿ ً
)مػف) مػف ايإػداد )) ،تكػكف لػ عض
ال يّ  ،كتككف لكملل)) عػاد فا طػؿ جعماػا مػف ايإػداد  ،يوػؿ ةػكاؿ الةػذاؽ
مػػف هػػؿ المغػػض كف ك ػ كؿ ً
)مػػف) ةوػػؿ اكياػػا جػػاّت مزوػػدة تعوػػد معي ػ الكػػؿ فاػػي

ت عوإ ػػوض  ، ،ك لّ ت ػػداّ  ،ك ل و ػػاف الج ػػيس  ،كتا كم ػػؿ مػ ػرة خ ػػرل كي ػػل جع ػػؿ
ً
)مػ ػػف) معي ػ ػ ال ػ ػ عض  ،كعيػ ػػد لغائاػ ػػا جعماػ ػػا معي ػ ػ الك ػ ػ ٌؿ  ،كهػ ػػذا خػ ػػّؼ

الميطؽ كالمعوكؿ ،

كةد تودـ ةكلل )) :كةكلل ) :و ٍغ ًعر لى يكـ لمف يذييكً يكـ) ً
)مف) هيا يمجكيسض ،
ى ٍ
ٍ
كتاكوؿ ا وض  :وغعر لكـ مف ذيا كـ  ،كعم ذيا كـ م  :وغعػر لكػـ مػف جػؿ

كةكع الذيكب مػيكـ  ،كمػا ووػكؿ الرجػؿ  :ا ػتكوت مػف دكاّ ػروتل  ،م  :مػف
ج ػػؿ ال ػػدكاّ)) كالص ػػةو كف ً
)م ػػف) ف ػػي ه ػػذه ا و ػػض كيةكه ػػا لمت ع ػػوض  ،كه ػػك

معيػ ػ موص ػػكد  ،ة ػػاؿ الزرك ػػي )) :لطوع ػػض  :كيا ػػا ةو ػػث كةع ػػت ف ػػي خط ػػاب
كً
وف ىمييػكا ىهػ ٍؿ يىدلح يكػػـ ىعمىػ تً ىجػ و
ػارة
المػػؤميوف لػػـ تػػذكر كوكلػػل تعػػال  :ى
ى
ٍ
)وػػا ىوحاىػػا الػػذ ى ى
ً
ً
كً
يجو يكـ لم ٍػف عػ ىذ و ً و
كف ًفػي سػ ً ً
تي ً
وؿ المك ًػل
ى
ػكف ًالمػل ىكىر يسػكلًل ىكتي ىجاه يػد ى
اب ىلػوـ {َُ} تي ٍؤ ًميي ى
ى
ً
ً
ً
ك
ػكف {ُُ} ىو ٍغ ًع ػ ػ ػ ٍػر لى يك ػ ػ ػ ٍػـ
ًػ ػ ػ ػا ٍىم ىكال يك ٍـ ىكىيعيسػ ػ ػ ػ يك ٍـ ىذل يك ػ ػ ػ ٍػـ ىخ ٍو ػ ػ ػ هػر ل يك ػ ػ ػ ٍػـ ًف يكي ػ ػ ػػتي ٍـ تى ٍعمى يم ػ ػ ػ ى
كً
كي ػكا
وف ىميي ػكا ج تى يك ي
يذييكى يك ٍـ){الصػػؼ  }ُّ-َُ :كةكلػػل تعػػال  :ى
)وػػا ىوحاىػػا الػػذ ى
ك ً
كً
ػاف ًعيػ ىػد المكػ ًػل ىك ًجوانػػا {ٗٔ} ىوػػا ىوحاىػػا
كس ػ فىىػ كػرىهي المػػلي م كمػػا ةىػػاليكا ىك ىكػ ى
ىكالػػذ ى
وف ىذ ٍكا يم ى
كً
ىع ىمػالى يك ٍـ ىكىو ٍغ ًع ٍػر لى يكػ ٍػـ
وف ىمييػكا اتكويػكا المكػػلى ىكةيكليػكا ةى ٍػكنج ىس ًػد ن
صػػمً ٍ لى يكػ ٍـ ٍ
الػذ ى
ودا {َٕ} يو ٍ
كةػا ًلىػ
يذييكى يك ٍـ){ايةزاب  }ُٕ-ٔٗ :كةاؿ في خطاب الكعػار ً) :كيػا ٍىر ىسػٍم ىيا يي ن
ػؾ ًمػػف ةىٍ ػ ًػؿ ىف وػاٍتًواـ عػ ىذ ه ً
ً
ػاؿ ىوػػا ةىػ ٍػكًـ ًليػػي لى يكػ ٍػـ
ػوـ {ُ} ةىػ ى
ىف ىيػ ًػذ ٍر ةى ٍك ىمػ ى
ةى ٍك ًمػػل ٍ
ى ى يٍ ى
اب ىلػ ه
ً
ك
وع ػ ػ ػ ً
ػوف {ِ} ً
ػكف {ّ} ىو ٍغ ًع ػ ػ ػ ٍػر لى يك ػ ػ ػػـ لم ػ ػ ػػف
ىف ٍ
ىي ػ ػ ػ ًػذ هور حم ً ػ ػ ػ ه
اعي ػ ػ ػ يػدكا الم ػ ػ ػػلى ىكاتكويػ ػ ػػكهي ىكىط ي
)ُ ) ايإداد صُُٖٓٓٗ-
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ً
ً
ػي المك ًػل ىك ًمييػكا ً ًػل ىو ٍغ ًع ٍػر لى يكػـ
يذييكً يك ٍـ){يكح  }ْ-ُ :كةاؿ  :ى
)وػا ةى ٍك ىم ىيػا ىجويػكا ىداع ى
لمف يذييكً يكـ كيو ًجريكـ لم ٍف ىع ىذ و
اب ىلً ووـ){ايةوػاؼ  }ُّ :كمػا ذاؾ ٌج لمتعرةػض ػوف
ٍ ى ٍ
فإيػػل فػػي سػػكرة يػػكح
الخطػػا وف ؛ لػ ٌ
ػئّ وسػػكم ػػوف الع ػروووف فػػي الكعػػد ؛ كلاػػذا ٌ
كايةواؼ كعدهـ مغعػرة عػض الػذيكب ػرط ا ومػاف ج مطمونػا  ،كهػك غعػراف
مػػا ويػػل ك وػػياـ ج مظػػالـ الع ػػاد))

)ُ)

ككاكيمػػا ذاؾ فإػػومض كمزوػػض كمػػض مةمػػد

صػػم ا﵀ عموػػل كسػػمـ كيػػل س ػ ةايل كعػػدهـ ف وغعػػر لاػػـ جموػػع ذيػػك اـ  ،كلػػـ
وكف ذلؾ لأمـ السا وض .

ت ػوكف ممػػا تو ػ كدـ ذك ػره كف جعػػؿ ً
)مػػف) مػػف ايإػػداد م يػػي عم ػ الوػػكؿ

زوادتاػػا  ،فػػي ال ػكاهد التػػي است ػػاد اػػا  ،كةػػد يكػػر المصػػيؼ يعسػػل مجػػيّ
ً
كخ كرجا ػػا عمػ ػ كيا ػػا لمت ع ػػوض  ،ك ل و ػػاف
)م ػػف) ازئ ػػدة  ،ف ػػي ه ػػذه ال ػ ػكاهد  ،ى

الجيس

ِّ-الناس  :ةاؿ ك كػر )) :كاليػاس ةػرؼ مػف ايإػداد  ،ووػاؿ :

ب الكيػ ً
ىعػػكيذ ًػ ىػر ل
ػاس
يػػاس لميػػاس  ،كيػػاس مػػف الجػػف  ،ةػػاؿ ا﵀ عػػز كجػػؿ  ) :يةػ ٍػؿ ي
اس اٍل ىخكي ػ ً
ػاس {ّ} ًم ػػف ى ػ لػر اٍلك ٍس ػػك ً
ػاس {ِ} ًلى ػ ًػل الكي ػ ً
{ُ} ىممً ػ ًػؾ الكي ػ ً
ػاس {ْ} الك ػ ًػذم
ى ى
ً
اس {ٓ} ًمػ ىػف اٍل ًجكي ًػض ك الكي ً
كر الكيػ ً
ص يػد ً
ػاس) م  :الػذم وكسػكس فػػي
يو ىك ٍس ًػك يس فػي ي
ى

ةكم ػػا ،
صػػدكر اليػػاس  ،جيػػتاـ كياسػػاـ  ،ة ػػاؿ العػ كػراّ  :ة ػ كدث عػػض العػػرب ن
فواؿ  :جاّ ةكـ مف ل
الجف  ،فكةعكا  ،فووؿ لاـ  :ىمف يتـ ؟ فوالكا  :يةػف يػاس
ً
اسػ ػػتى ىم ىع ىيعىػ ػ هػر لمػ ػ ىػف
ػي ًلى ػ ػ كي ىكي ػ ػلي ٍ
مػ ػػف الجػ ػ ٌػف  ،كةػ ػػاؿ ا﵀ عػ ػػز كجػ ػػؿ  ) :يةػ ػ ٍػؿ يكةػ ػ ى
اف ًر ىجا هؿ لم ىف
اٍل ًج لف){الجف  }ُ :فاكةع اليعر عم
ٌ
الجف  ،كةاؿ ن
)كىكيلي ىك ى
وإا  :ى
كف ً ًر ىجػ و
اييػ ً
ػا){الجف  }ٔ :فجعػػؿ مػػف الجػػف
كه ٍـ ىرىهونػ
ػاؿ لمػ ىػف اٍل ًجػ لػف فىػ ىػز ياد ي
ٌ
ػس ىو يعػػكيذ ى
رجاجن وستةوكف التسموض رجاؿ  ،كما وستةؽ الياس))

)ِ)

)ُ ) ال رهاف ص َٔٗ كويظر  :ا تواف ص ِّٕ كالزوادة كا ةساف ٖ. ُٔٓ/
)ِ ) ايإداد ص ََِ كويظر  :معايي الورف لمعراّ ُّٖٗ/
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ةػػاؿ ا ػػف فػػارس )) :الام ػزة كاليػػكف كالسػػوف صػػؿ كاةػػد  ،كهػػك ظاػػكر

ال ػػيّ  ،كك ػ ٌؿ ػػيّ خػػالؼ طرووػػض التػػكةش  ،ةػػالكا  :ا يػػس خػػّؼ الجػ ٌػف ،
كسمكا لظاكرهـ)))ُ) كةاؿ الراغب )) :ا يػس خػّؼ الجػف  ،كا يػس خػّؼ

اليعػكر  ،كا يسػي ميسػكب لػ ا يػس  ،ووػاؿ ذلػؾ لمػف كذػر يسػل  ،كلك لػؿ مػػا
وؤيس ل ؛ كلاذا ةوؿ يس اي
الذم يوو ؿ عم الرامي  ،كا
مػػا ومػػي الجايػػب ا خر...كا

يسي الوكس لمجايب
لمجايب الذم ومي الراكب  ،عكا ي
يسػ حي مػف ك لػؿ ػيّ مػا ومػي ا يسػاف  ،كالكة ػ حي
يسػػاف  ،ةوػػؿ  :يس ػ لمي ػػذلؾ ؛ يكيػػل يخًمػػؽ خموػػض ج
عض...كةوػػؿ  :هػػك فعػػّف ك صػػمل يسػػواف يسػ لمي

ةػكاـ لػػل ٌج ػػإيس عإػػاـ
)ِ)
فيسي))
ذلؾ ؛ يكيل يعاد لول
ى
ما يومل العراّ )) :جاّ ةكـ مف ل
الجف  ،فكةعػكا  ،فووػؿ لاػـ  :ىمػف يػتـ
الجف)) كيما كاف مف اب ت ول الجف يعساـ الياس
؟ فوالكا  :يةف ياس مف ٌ
 ،كياـ مذماـ مما وؤيس ظاكرهـ  ،كةد ةالكا ذلؾ كهـ ةد ظاركا يعساـ  ،ؿ

الجف  ،ةد ذ تكا كياػـ ج اػف كلوسػكا يػاس مػف ةوػث
هـ وكلاـ  :يةف ياس مف ٌ
التسػػموض ؛ يكياػػـ ةػػالكا  :يةػػف يػػاس مػػف الجػ ٌػف  ،كلػػـ ووكل ػكا  :يةػػف يػػاس مػػف
رجاج ؛ يكياـ
سمكا ن
ا يس  ،ك  :يةف ياس مف الياس  ،كالرجاؿ مف الياس ٌ
ػص ػذلؾ الػذكر مػف دكف اييذػ ؛ يكيػل ةػدر عمػ
وم كف عمػ رجماػـ  ،كخ ك
الجف يس ٌمكا الجف جستتارهـ  ،كهـ اذا وختمعكف
الم ي مياا  ،كالمعركؼ كف ٌ
عف الياس  ،كفوما عػدا ذلػؾ فاػـ كاليػاس  ،وػاكمكف كو ػر كف كويطوػكف  ،كهػـ
كالياس وتياكةكف كوتياسمكف  ،كهـ كالياس مكمٌعكف طاعض ا﵀  ،كهػـ كاليػاس
مػ ػػياـ المػ ػػؤمف كمػ ػػياـ الكػ ػػافر  ،كهػ ػػـ كاليػ ػػاس لاػ ػػـ رجػ ػػؿ وم ػ ػػكف عمواػ ػػا ،

كوككيكف فر نادا كجماعات  ،لذلؾ جػاز التع وػر عػياـ الرجػاؿ  ،ك ػاليعىر  ،ةػاؿ
)ُ ) مواووس المغض ص ٔٓ
)ِ ) المعردات ص ّّ
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الزجػػاج فػػي تعسػػور ةكلػػل تعػػال ً :
)مػ ىػف اٍل ًجكيػ ًػض كالكيػ ً
ػاس) ))كذكػػر الجيػػض كاليػػاس
ى
)ُ)
ل
ػي))
لّستعاذة كؿ ما وكسكس سكّ  ،سكاّ كاف مف ال وطاف  ،ك ايياس ٌ
فالزجاج لـ وجعؿ ً
دج مف )الكي ً
)م ىف اٍل ًجكي ًض كالكي ً
اس) ؿ جعمػل متعمونػا وكلػل
اس) ن
ى
ً
اس) كالمعي ػ  :مػػف ػ لػر الكس ػكاس فػػي ةػػاؿ ككيػػل مػػف ً
)مػػف ى ػ لػر اٍلك ٍسػػك ً
الجٌيػػض
ى ى
كالياس  ،الػذم وكسػكس فػي صػدكر اليػاس  ،كهػذا التاكوػؿ كيةػكه هػك التعسػور
الصةو الذم ةاؿ ل جماكر المعسروف  ،ةاؿ مكػي ػف ػي طالػب الووسػي :

)))كالكي ً
ػؼ عمػ اليػاس  ،م  :مػف لػر الكسػكاس كاليػاس))
عض عط ه
اس) ىخ ه
ى
كةاؿ الكاةدم )) :ذػ كـ ذكػر كف هػذا ال ػوطاف الػذم وكسػكس فػي صػدكر اليػاس
ً
)م ػ ػ ىػف اٍل ًجكي ػ ػ ًػض) كه ػ ػػـ ال ػ ػػواطوف  ،كعط ػ ػػؼ ةكل ػ ػػل )كالكي ػ ػ ً
ػاس) عمػ ػ ػ الكسػ ػ ػكاس ،
ى
المعي  :مف لر الكسكاس  ،كمف لر الياس  ،كاكيل ً
يمر ف وسػتعوذ مػف لػر
الجػ ػ لػف كا يػ ػػس)) )ّ) كةػ ػػاؿ الزمخ ػ ػػرم ً :
)))مػ ػ ىػف اٍل ًجكيػ ػ ًػض كالكيػ ػ ً
ػاس) وػ ػػاف لمػ ػػذم
ى
ل
ػي عكايس ػ ػ اي  ،كمػ ػػا ةػ ػػاؿ تعػ ػػال :
وكس ػػكس  ،عم ػ ػ كف ال ػ ػػوطاف إػ ػػر اف  :جيػ ػ ه
ً
ً
إػ ػ ػ ػػاي ٍـ ًلىػ ػ ػ ػ ى ٍعػ ػ ػ ػ و
وف ا ً يػ ػ ػ ػ ً
ؼ اٍلوىػ ػ ػ ػ ٍػك ًؿ
ػض يز ٍخػ ػ ػ ػ يػر ى
ػس ىكاٍل ًجػ ػ ػ ػ لػف يوػ ػ ػ ػػكةي ى ٍع ي
) ى ػ ػ ػ ػ ىػواط ى
ذت
ذر رإي ا﵀ عيل ةاؿ لرجؿ  :هؿ تعػ كك ى
كرا){اييغاـ  }ُُِ :كعف ي ٌ
يغ ير ن
ً
ػ)و ىك ٍس ًك يس) كمعيػاه :
ا﵀ مف وطاف ا يس ؟ كوجكز ف وكػكف )مػف) متعمونػا ػ ي
)ِ)

الجف  ،كمػف جاػض اليػاس
ا تداّ الغاوض  ،م  :وكسكس في صدكرهـ مف جاض ٌ
 ،كةوؿ ً :
ً
)م ىف اٍل ًجكي ًض كالكي ً
الجكيػض
اس) واف لمياس  ،ك كف اسـ الياس ويطمؽ عم
ى
 ،كاسػػتدلكا يعػػر كرجػػاؿ فػػي سػػكرة الجػ ٌػف  ،كمػػا يةوحػػل ؛ ك
يف الجػ ٌػف يسػ ٌػمكا جًيػػا
ياسا لظاكرهـ  ،مف ا وياس  ،كهك ا صار  ،كمػا يس ٌػمكا
ججتياياـ  ،كالياس ن
ت  ،لػـ وكػف مياسػنا
نار  ،كلك كاف ووع الياس عم الو وموف  ،كص ك ذلؾ كذ ى

)ُ ) معايي الورف عكاع ار ل ِْٓٗ/
)ِ ) م كؿ عراب الورفُِِٓ/
)ّ ) الكسوط ْٕٓٓ/
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لعصػػاةض الوػػرف ك عػػده عػػف التصػػيع  ،ك جػػكد ميػػل ف وػراد اليػػاس  :الياسػػي ،
)وػػكـ ىوػ ٍػدعي ال ػ كد ً ً
ػي وّ حي يك ور){الومػػر  ...))ٔ :ك
يف الذومػػوف
كوكلػػل تعػػال  :ى ٍ ى
اع لى ػ ى ػ ٍ
همػػا اليكعػػاف المكصػػكفاف يسػػواف ةػػؽ ا﵀ عػػز كجػػؿ)) )ُ) كةػػاؿ ال ػػككايي :
يس ػ اي  ،فوػػاؿ ً :
))ذ ػ كـ ػوكف س ػ ةايل الػػذم وكسػػكس اكيػػل إػػر اف  :جلي ػ اي عكا ً
)مػ ىػف
اٍل ًجكيػ ًض كالكيػ ً
ػاس) كمػػا ػػوطاف الجػ ٌػف فوكسػػكس فػػي صػػدكر اليػػاس  ،ك كمػػا ػػوطاف
ى
ا يػس فكسكسػتل فػػي صػدكر اليػػاس كيػل وػػرم يعسػل كالياصػ الم ػعؽ  ،فوكةػػع
فػػي الصػػدر مػػف كّمػػل الػػذم خرجػػل مخػػرج اليصػػوةض مػػا وكةػػع ال ػػوطاف فوػػل
)ِ)
ً
وف ا ً يػ ً
ػس ىكاٍل ًج لف){اييغػػاـ ))}ُُِ :
كسكسػػتل كمػػا ةػػاؿ س ػ ةايل  ) :ى ػ ىػواط ى
كةػػاؿ ا لكسػػي ً :
)))مػ ىػف اٍل ًجكيػ ًػض كالكيػ ً
ػاس) وػػاف لمػػذم وكسػػكس عمػ كيػػل إػػر اف
ى
ً
وف ا ً يػ ػ ػ ً
ػس ىكاٍل ًجػ ػ ػ لػف) ك متعمػ ػ ػػؽ
جليػ ػ ػػي عكايس ػ ػ ػ اي  ،كمػ ػ ػػا ةػ ػ ػػاؿ تعػ ػ ػػال  ) :ى ػ ػ ػ ىػواط ى
ػػ)وكس ًكس) ً
ك)مػػف) ج تػػداّ الغاوػػض  ،م  :وكسػػكس فػػي صػػدكرهـ مػػف جاػػض
يى ٍ ي

الجػف مذػؿ ف وموػي فػػي ةمػب المػرّ مػف جاػػتاـ كياػـ ويععػكف كوإػركف  ،كمػػف
جاض الياس مذؿ ف وموي في ةم ل مف جاض الميجموف كالكااف  ،ك كياـ وعممػكف

)و ىك ٍسػ ًػك يس) ...كةػػاؿ العػ كػراّ كجماعػػض :
كجػ لػكز فوػػل الةالوػػض مػػف إػػمور ي
الغوػػب  ،ي
وإػا  ،فووػاؿ كمػا يوػؿ عػف
ػاّ عمػ كيػل يوطمىػؽ عمػ الج لػف ن
هك واف لمياس ي ن

الكم ػػي  :يػػاس مػػف الجػ لػف  ،كمػػا ووػػاؿ يعػػر كرجػػاؿ مػػياـ  ،كفوػػل كف المعػػركؼ

ػوما لػػل ،
عيػػد اليػػاس خّفػػل  ،مػػع مػػا فػػي ذلػػؾ مػػف ػ ل جعػػؿ ةسػػـ ال ػػيّ ةسػ ن
كمذمػػل ج وياسػػب ّغػػض الوػػرف  ،عكاف سػػمـ صػػةتل  ،كتيعولػػب اكيػػل ومػػزـ عموػػل
الوكؿ ك
اف ال وطاف وكسكس في صدكر ل
الجف كمػا وكسػكس فػي صػدكر اليػاس

)ُ ) الك اؼ ُْٖٗ/
)ِ ) فت الودور ْٓٔٔ/
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ػوّ لمػػا ج وخع ػ ))
 ،كلػػـ ووػػـ دلوػػؿ عموػػل  ،كج وجػػكز جعػػؿ ا وػػض دلػ ن
الةم ي )) :كةكلل ً :
)م ىف اٍل ًجكي ًض) فول كجل :

)ُ)

كةػػاؿ

ةدها  :كيل دؿ مف ) ى لر) إعادة العامؿ  ،م  :مف لر الجيض .
الذػ ػػايي  :كيػ ػػل ػ ػػدؿ مػ ػػف ذم الكس ػ ػكاس ؛ ك
يف المكسػ ػػكس مػ ػػف الجػ ػ لػف

كا يس .

)و ىك ٍسػ ًػك يس) م  :وكسػػكس ةػػاؿ
الذالػػث  :كيػػل ةػػاؿ مػػف الإػػمور فػػي ي
ككيل مف هذوف الجيسوف .
ال ار ع  :كيل دؿ مف الياس .

الخ ػػامس  :كي ػػل و ػػاف لم ػػذم وكس ػػكس  ،عمػ ػ

كف ال ػػوطاف إ ػػر اف :

كجي اي .
يس اي ٌ
الس ػ ػػادس  :كي ػ ػػل وتعمك ػ ػػؽ ػ ػ ػػ)وكس ًكس) ً
ك)م ػ ػػف) ج ت ػ ػػداّ الغاو ػ ػػض  ،م :
يى ٍ ي
وكسكس في صدكرهـ مف جاض ل
الجف كمف جاض ا يس .

السػ ػ ػػا ع  :كف )كالكيػ ػ ػ ً
ػاس) عطػ ػ ػػؼ عم ػ ػ ػ الكس ػ ػ ػكاس  ،م  :مػ ػ ػػف ػ ػ ػ لػر
ى

الكسكاس كالياس .

الذ ػ ػػامف  :كف ً
)مػ ػ ػ ىػف اٍل ًجكيػ ػ ػ ًػض) ةػ ػ ػػاؿ م ػ ػػف اليػ ػ ػػاس  ،م  :كػ ػ ػػائيوف مػ ػ ػػف
)ِ)
الو وموف))
فوػػد ذكػػر ذمايوػػض كجػػل جموعاػػا تجعػػؿ اليػػاس فػػي ةكلػػل تعػػال ً :
)فػػي
كر الكي ً
ص يد ً
اس) اةوض عم ا اا تعي الياس كةدهـ ٌ ،ج الوكؿ ال ار ع
ي
فاليػػاس لػػوس مػػف ايإػػداد  ،ك ك ػػر دلوػػؿ عم ػ ذلػػؾ كيػػل لػػـ وػػرد فػػي

الجف  ،فود كرد لعػظ اليػاس فػي الوػرف الكػروـ
الورف الكروـ طّؽ الياس عم
ٌ
معسر ةد ذكر ك يوؿ كف اليػاس فػي وػض كػذا روػد
نا
في مكاإع كذورة  ،كلـ جد
)ُ ) ركح المعايي ُِٓٓٔ/
)ِ ) الدر المصكف ُُُْٔ-ُِٔ/
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الجف  ،كال اهد الكةود يعسل الذم ذكره مصيؼ ايإداد  ،لك ص ك فإكيل
اـ ٌ
ج وص ػ اجسػػتياد لوػػل لجعػػؿ اليػػاس مػػف ايإػػداد ؛ يكيػػل مػػا روػػد اػػـ الجػ ٌػف

معا  ،كعم الرغـ مف ذلػؾ فالتعسػور الصػةو كمػا
كةدهـ  ،ؿ الياس ك ٌ
الجف ن
الجف .
تودـ كيل راد الياس كةدهـ  ،مف دكف ٌ

ػػد  :ةػػاؿ ػػك كػػر ػػف ايي ػػارم )) :كالي ػ حد ووػػع عم ػ معيوػػوف
ّّ-النػ ٌ
إده  ،كفّف يً ٌده  :ذا كاف مذمل
متإادوف  ،وواؿ  :فّف يً حد فّف  :ذا كاف ٌ
 ،كف كس ػ ػ ػػر الي ػ ػ ػػاس ة ػ ػ ػػكؿ ا﵀ ع ػ ػ ػ كػز كجػ ػ ػ ػ كؿ ) :فىػ ػ ػ ػّى تى ٍج ىعميػ ػ ػ ػكٍا ًلمٌ ػ ػ ػ ًػل ىي ػ ػ ػ ىػدادان ىكىي ػ ػ ػػتي ٍـ
كف){ال ورة  }ِِ :عم جاتوف  :ةاؿ الكم ي  ،عف ي صال  ،عػف ا ػف
تى ٍعمى يم ى
ػداج  ،ك ً
الع ػ ٍػدؿ  :المذ ػػؿ  ،كة ػػاؿ ػػك
ع ػػاس  :معي ػػاه  : :ف ػػّ تجعمػ ػكا ﵀ ع ػ ن

ػدادا))
الع ػػاس  ،ع ػػف ايذ ػػرـ ع ػػف ػػي ع و ػػدة ) :فىػ ػّى تى ٍج ىعميػ ػكٍا لًمٌ ػ ًػل ىي ػ ىػدادان) إ ػ ن
)ُ)كةاؿ ك الطولب )) :كمػف ايإػداد اليًػ حد  ،ةػاؿ ػك ةػاتـ  :اجتمعػت العػرب

عم ػ ػ كف ي ػ ػ كد ال ػ ػػيّ مذمػ ػػل ك ػ ػ ال...كزعـ عػ ػػض اليػ ػػاس كف عػ ػػض العػ ػػرب
)ِ)
وإا))
وجعمكف اليً كد معي
ٌ
الإد ن
كةاؿ الراغب )) :كيدود ال يّ  ،م اركل في جكهره  ،كذلؾ إرب
مف المماذمض  ،ك ً
م م اركض كايت  ،فكؿ يً ٍّد ًم ٍذؿ  ،كلوس
فإف الم ٍذؿ وواؿ في ٌ
)ّ)
ىيدادان
كؿ مذؿ ٌ
يد)) كةاؿ الط رم في تعسور ةكلل تعال ) :فىّى تى ٍج ىعميكٍا لًمٌ ًل ى
الع ٍد يؿ ك ً
اليدً :
الم ٍذ يؿ  ،كما
كف){ال ورة )) }ِِ :كاييداد جمع يً ٍّد  ،ك ٌ
ىكىيتي ٍـ تى ٍعمى يم ى
ةاؿ ةساف ف ذا ت :
ف حركما لخوركما العداّ
كلست لل يً ٍّد
تاجكه
ى

)ُ ) ايإداد ص ِٓ
)ِ ) ايإداد في كّـ العرب ص َُُْْٗ-
)ّ ) المعردات ص َٖٓ
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ىيدادان) م ً :ع ٍد نج...عف مجاهد ) :فىّى تى ٍج ىعميكٍا لًمٌ ًل
عف ةتادة ) :فىّى تى ٍج ىعميكٍا لًمٌ ًل ى
ً
مرة عف ا ف
ى
ىيد نادا) م  :ع ٍد نج...كعف ي صال عف ا ف ع اس  ،كعف ٌ

مسعكد  ،كعف ياس مف صةاب الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ ) :فىّى تى ٍج ىعميكٍا
ىيدادان) ةاؿ  :كعكاّ مف الرجاؿ تطوعكياـ في معصوض ا﵀...ةاؿ ا ف زود
لًمٌ ًل ى
ىيدادان) ةاؿ  :اييداد  :ا لاض التي
في ةكؿ ا﵀ تعال ) :فىّى تى ٍج ىعميكٍا لًمٌ ًل ى
جعمكها معل  ،كجعمكا لاا مذؿ ما جعمكا لل...عف ا ف ع اس في ةكلل
اها)) )ُ ) كةاؿ الزمخ رم :
ىيدادان) ةاؿ :
تعال ) :فىّى تى ٍج ىعميكٍا ًلمٌ ًل ى
ن
))كاللي حد ً :
المذ يؿ  ،كج وواؿ ٌج لممذؿ المخالؼ المياكئ...كمعي ةكلاـ  :لوس
﵀ يً اد  ،كج إ اد  ،يعي ما وس حد مس كده  ،كيعي ما ويافول)) )ِ) كةاؿ ا ف عطوض :
))ككاةد اييداد يً حد  ،كهك المواكـ كالمإاهي كاف ًمذٍ نّ  ،ك خّفنا  ،ك إ ًدا
 ،كمف ةوث ةاكـ  ،كإاه  ،فود ةصمت مماذمض ما))

)ّ)

كةاؿ الةم ي :

إدادا  ،ةالل ك ع ودة  ،كةاؿ غوره :
يدادا  :يظراّ  ،كةوؿ :
ن
))كةوؿ  :ن
لوس كذلؾ  ،دلوؿ ةكلاـ  :لوس ﵀ يً اد كج إ اد  ،كةالكا في تعسوره  :كيل يع
)ْ)
ما وس حد مس كده  ،كيع ما ويافول  ،فد كؿ عم ياما غوراف))

وت وكف مما تودـ ذكره كف الي كد في الورف الكروـ لوس مف ايإداد ،
ك كيل جاّ معي ً
الم ٍذؿ المياكئ المإاهي في كؿ مكاإع كركده في كتاب ا﵀

)ُ ) جامع ال واف ُ ُٖٖ-ُٖٕ/كويظر  :معايي الورف عكاع ار ػل لمزجػاج صْٗ كالكسػوط

فػي تعسػػور الوػػرف المجوػػد ََُُ-ٗٗ/كزادالمسػػور فػي عمػػـ التعسػػور ج ػػف الجػػكزم ُ-ُْ/

ِْ
)ِ ) الك اؼ ُ َُُ/كويظر :عمدة الةعاظ لمةم ي ُْٓٔ/
)ّ ) المةرر الكجوزَُُٔ/
)ْ ) عمدة الةعاظ ُْٓٔ/
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ّْ-وؿ  :ةاؿ ك كر )) :ك)هؿ) ةرؼ مف ايإداد  ،تككف
)ةد)  ،فا كما

استعااما ع كما وجامل ا يساف كج وعممل...كتككف )هؿ) معي
ن
ككياا عم معي اجستعااـ فّ يوةتاج فول ل اهد  ،ك كما ككياا عم معي
يس ً
وف لم ىف ال كد ٍه ًر لى ٍـ
اف ًة ه
)ةد) ف اهده ةكؿ ا﵀ عز كجؿ  :ى
)ه ٍؿ ىتى ىعمى ا ى
كرا){ا يساف  }ُ :ةاؿ جماعض مف هؿ العمـ  :معياه  :ةد ت
ىو يكف ى ٍونئا كم ٍذ يك ن
عم ا يساف  ،كا يساف في هذا المكإع دـ عمول السّـ  ،كالةوف ر عكف

سيض  ،كاف ا﵀ جؿ كعز خمؽ صكرة دـ كلـ ويعه فول الركح ر عوف
سيض...كةكؿ ا﵀ عز كجؿ ) :وكـ ىيويك يؿ لًجايكـ ه ًؿ امتى ً
ّت ىكتىويك يؿ ىه ٍؿ ًمف
ىىى ى ٍ
ىٍ ى
كم ًز وود){ؽ  }َّ :معي )هؿ) )ةد) عيد عض الياس  ،كالتاكوؿ  :ةد امتأت
)ه ٍؿ ًمف كم ًز وود) م  :ما مف مزود
 ،فوالت جايـ مؤكدة لوكؿ ا﵀ عز كجؿ  :ى
رب  ،فػ)هؿ) الذايوض معياه الجةد ،كهك معي لاا معركؼ وخالؼ المعيووف
وا ٌ
كاعضى ىف تىاٍتًىوايـ){الزخرؼ :
ك
ايكلوف  ،ةاؿ ا﵀ عز كجؿ  :ى
كف ً ٌج الس ى
)ه ٍؿ ىويظيير ى
)ُ)
ٔٔ} معياه  :ما ويظركف))
جاّ في كتب المغض كالتعسور كف )هؿ) التي هي ةرؼ استعااـ ةد

تخرج عف معي اجستعااـ ل معاف خرل  ،فتجيّ معي )ما) اليافوض ،

)ه ٍؿ ىج ىزاّ ا ٍة ىس ً
اف){الرةمف  }َٔ :كالمعي :
كوكلل تعال  :ى
اف ً ٌج ا ٍة ىس ي
)ه ٍؿ ىتى ىعمى
ما جزاّ ا ةساف ٌج ا ةساف  ،ك معي )ةد) كوكلل تعال  :ى
يس ً
وف لم ىف ال كد ٍه ًر){ا يساف  }ُ :كالمعي  :ةد ت  ،كةكلل تعال :
اف ًة ه
ا ى
وث اٍل ىغا ً ىو ًض){الغا وض  }ُ :وعيي  :ةد تاؾ  ،ك معي ) ج)
)ه ٍؿ ىتى ى
اؾ ىةًد ي
ى
اج){الكاؼ  }َُّ :م  :ج
ىع ىم ن
كوكلل تعال  ) :ية ٍؿ ىه ٍؿ يي ىي يلئ يك ٍـ ً ٍ
وف ٍ
ايخ ىس ًر ى
)ه ٍؿ ًمف ي ىرىكائً يكـ كمف ىو ٍع ىع يؿ ًمف
ي ئكـ  ،ك معي التك وه  ،كوكلل تعال  :ى
و
ً
)ه ٍؿ ًفي ىذلً ىؾ
ىذل يكـ لمف ى ٍيّ){الركـ  }َْ :ك معي ) لوس)  ،كوكلل تعال  :ى
)ُ ) ايإداد ص ُُِِّْ-
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ةى ىس هـ لًذم ًة ٍج ور){العجر  }ٓ :م  :لوس في ذلؾ  ،ك معي
كً
)و ٍكىـ
تعال ) :ةى ى
كف){الصافات  }ْٓ:كالسؤاؿ كوكلل تعال  :ى
اؿ ىه ٍؿ ىيتيـ حمطم يع ى
)ُ)
ىيويك يؿ لًجايكـ ه ًؿ امتى ً
ّت ىكتىويك يؿ ىه ٍؿ ًمف كم ًز وود){ؽ }َّ :
ىىى ى ٍ
رود في هذا المواـ ف ذكر ةوووض طالما ذكرتاا مف ة ؿ  ،هي كيل
ايمر كوكلل

سوما في الورف الكروـ مف لعظوف متطا ووف في المعي ،
لوس في المغض كج ٌ
فالوكؿ ك
اف )هؿ) ترد في الورف الكروـ معي )ما) اليافوض  ،ك معي )ةد) ك
معي كذا ككذا ورده كاةع المغض  ،ةت

تعرؼ م لعظ كاف
كف المعاجـ عيدما ل

ت رح دجلتل  ،ك تعرفل اةرب المعايي لول  ،كج تعرفل ما وطا ؽ معياه ؛
ك
يف المعظ ج وطا ؽ معياه ٌج المعظ يعسل  ،هذه ةوووض وجب ف يسملـ اا
تسموما  ،كلاذا ةكؿ  :كف )هؿ) لـ ترد ٌج معي )هؿ) المكإكعض لّستعااـ
التي فواا معي

الطمب عف الجكاب  ،ك لجعؿ ما وتإميل استعااـ )هؿ)

ميزلض الةوووض التي ج

ؾ فواا كج اختّؼ ؛ لذلؾ يوستغي

فواا عف

التصرو الجكاب ؛ ك
يف جكا اا كاةد متعؽ عمول  ،كةد يع كرفت )هؿ) اكياا
)ِ )
))لّستعااـ  ،كج وككف المستعاـ عيل ٌج فوما ج ك
ظف لل فول ال تض))

)ه ٍؿ ىج ىزاّ ا ٍة ىس ً
اف) هك استعااـ
فػ)هؿ) ن
مذّ في ةكلل تعال  :ى
اف ً ٌج ا ٍة ىس ي

)ُ ) ويظ ػ ػ ػػر  :تعس ػ ػ ػػور موات ػ ػ ػػؿ ّ ْٕٖ ، ِْٓ/كاي ػ ػ ػ ػ اه كاليظ ػ ػ ػػائر لموات ػ ػ ػػؿ صُُٓ-
ُّٓك اسػػـ الكجػػكه كاليظػػائر ص ْٗ َٓ-كالكجػػكه كاليظػػائر لاػػركف صْٗ ٗٔ-كتاكوػػؿ
م ػػكؿ الو ػػرف ص ِٖٖ كايزهو ػػض ف ػػي عم ػػـ الة ػػركؼ لما ػػركم ص ُِٖكالكج ػػكه كاليظ ػػائر
لمعس ػػكرم ص ّّْ كيزهػ ػػض الومػ ػػكب ي ػ ػػي ك ػػر السجسػ ػػتايي ص ْٕٕ كالكجػ ػػكه كاليظػ ػػائر
لم ػػدامغايي ص َْٔ ُْٔ-كيزه ػػض ايع ػػوف ج ػػف الج ػػكزم ص َّٓ َّٔ-كميتخ ػػب ةػ ػرة
العوػػكف ج ػػف الجػػكزم ِّٗ ُِْ-كالجيػ الػػدايي لمم ػرادم ص ِّْ كمغيػػي الم وػػب ج ػػف
ه ػ ػػاـ ِ َّٓ/كال ره ػ ػػاف ف ػ ػػي عم ػ ػػكـ الو ػ ػػرف لمزرك ػ ػػي ص َٗٗ ك ص ػ ػػائر ذكم التموو ػ ػػز
ٓ. ّّٕ-ّّٔ/
)ِ ) ال رهاف في عمكـ الورف ص َٗٗ.
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ةوووي مكجل ل

لوور مإمكيل  ،كهك جعؿ ا ةساف جزاؤه
كؿ يساف ك

ا ةساف  ،كهك مف ايمكر الذا تض الكاميض في عوؿ كؿ عاةؿ كةم ل  ،كوككف

المراد مف استعماؿ )هؿ) هيا ةمؿ المخاط وف عم

ا ةرار اذا ايمر

ا جا ض عيل في يعسل  :يعـ جزاّ ا ةساف هك ا ةساف  ،لكف ل كما جعمكا

ا جا ض تودور  :ما جزاّ ا ةساف ٌج ا ةساف  ،تك كهمكا كف )هؿ) معي

)ما) اليافوض

)ه ٍؿ ىتى ىعمى
ككذلؾ جع يؿ )هؿ) معي )ةد) في ةكلل تعال  :ى
اييس ً
كرا) كهذا ما ةاؿ ل جماعض مف
اف ًة ه
ى
وف لم ىف ال كد ٍه ًر لى ٍـ ىو يكف ى ٍونئا كم ٍذ يك ن
)ُ )
اليةاة كالمعسروف ك
اف )هؿ) في هذه ا وض معي )ةد) كلوست استعااـ
ك))ةاؿ المعسركف ك هؿ المعايي  :ةد ت

 ،فػ)هؿ) ها هيا خ ر كلوس

استعااـ)) )ِ )كالةوووض كف )هؿ) فوما تودـ كيةكه استعااـ كسؤاؿ مكجكل ل

المخاطب  :وور ما وتإميل هذا اجستعااـ كالسؤاؿ ـ ويكره ؟ كا جا ض

توتإي ا ةرار  ،يكيل سؤاؿ عف ةوووض ج وستطوع المسؤكؿ ف ويكرها  ،ةاؿ

اييس ً
اف) )) :معياه  :ةد ت
)ه ٍؿ ىتى ىعمى
العراّ في تعسور ةكلل تعال  :ى
ى
جةدا كتككف خ نار فاذا مف
عم ا يساف ةوف مف الدهر  ،ك)هؿ) تككف
ن

الخ ر ؛ يكيؾ توكؿ  :فاؿ كعظتؾ؟ فاؿ عطوتؾ؟ تورره اكيؾ ةد عطوتل
ككعظتل  ،كالجةد ف توكؿ  :هؿ وودر كاةد عم مذؿ هذا؟))

)ّ)

ك يت ترل

)ُ ) ويظػ ػػر  :مجػ ػػاز الوػ ػػرف ي ػ ػػي ع وػ ػػدة ص ِِٖ ،كالموتإػ ػػب لمم ػ ػػرد تةووػ ػػؽ هػ ػػركف
ُ ، ْْ-ّْ/ك تةوو ػػؽ ػ ػػدوع ُ ٖٓ/كج ػػامع ال وػػػاف لمط ػػرم ِٗ ، َِْ/كمعػػػايي الوػػػرف

عكاع ار ػػل لمزجػػاج ٓ ، ََِ/كايزهوػػض لماػػركم ص ُِٕ  ،كالك ػػاؼ لمزمخ ػػرم ْ، ّٔٓ/
كرصؼ الم ايي لممالوي ص َْٕ. ُْٕ-

)ِ ) الكسوط ْ. ّٖٗ/
)ّ ) معايي الورف ّ.َُٓ/
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كف كّ المذالوف استعااـ تورورم  ،كةاؿ ا ف ةتو ض  )) :كالمعسركف وجعمكياا
اييس ً
وف
)ه ٍؿ ىتى ىعمى
اف ًة ه
في عض المكاإع معي )ةد) كوكلل تعال  :ى
ى
وإا معي )ما) ...كهك كايكؿ عيد هؿ المغض
لم ىف ال كد ٍه ًر)...كوجعمكياا ن
تورور)))ُ)كةاؿ ال ككايي )) :هؿ  :هيا معي )ةد)  ،كلوس استعااـ...ةوؿ :
هي عكاف كايت معي
)ِ)
كالتوروب))
كالصةو

عم

ةد فعواا معي

اجستعااـ...كاجستعااـ لمتورور

كف هؿ في ا وض جاّت عم

ذلؾ كف الذوف ةالكا اكياا جاّت معي

ا اا استعااموض  ،كالدلوؿ

)ةد) ك كياا خرجت عف ةد

اجستعااـ  ،كف هؤجّ يعساـ  ،ةد ةركا مف جايب خر استعااموض )هؿ)
فود ةاؿ الط رم في تعسور ا وض )) :وعيي جؿ ذياؤه  :ةد ت عم ا يساف

 ،ك)هؿ) في هذا المكإع خ ر ج جةد ؛ ذلؾ كوكؿ الوائؿ خر وورره  :هؿ
)ّ)

كرمتيؾ ؟ كةد كرمل  ،كهؿ زرتيؾ ؟ كةد ازره))
كف )هؿ) في ا وض خ ر ج استعااـ ك كياا معي

فالط رم مع كيل ذهب ل

)ةد) ذ ت ايمذمض كياا

اييس ً
اف) ةد ت
استعااـ تورورم  ،كةاؿ الزجاج )) :كمعي
)ه ٍؿ ىتى ىعمى
ى
ى
عم ا يساف  ،م  :لـ وات عم ا يساف ةوف مف الدهر)) )ْ ) كةاؿ

الزمخ رم )) :هؿ  :معي )ةد) في اجستعااـ خاصض  ،كايصؿ  :هؿ ،

فالمعي

 :ةد ت

 ،عم

جموعا))
التورور كالتوروب
ن

)ٓ )

م  :كف )هؿ)

)ُ ) تاكوؿ م كؿ الورف ص ِٖٖ. ِٖٗ-
)ِ ) فت الودور ٓ.ِْٖ/
)ّ ) جامع ال واف ِٗ. َِْ/
)ْ ) معايي الورف عكاع ار ل ََِٓ/
)ٓ ) الك اؼ ْ ، ّٔٓ/كويظػر  :المةػرر الػكجوز ج ػف عطوػض اييدلسػي ٓ َْٖ/كال ةػر
المةوط ي ي ةواف اييدلسي ْٓٗ/ٖ :
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جمعت وف معي

اجستعااـ الذم وعود التورور ك)ةد) التي تعود التوروب ،

تودور  :ةد ت

مف تودور

كف )هؿ) معي

فالزجاج كالزمخ رم عكاف ذه ا ل
استعااموض عيدما جعؿ ايكؿ ا وض تودور  :لـ وات عم ا يساف؟ كالذايي
عم

)ةد)

فود ذ تا كياا

ا يساف؟ كتودور الزجاج دؽ ك ص

صّ ،
الزمخ رم  ،ةاؿ ا ف ه اـ )) :فزعمكا كف )هؿ) ج تاتي معي )ةد) ن
كهذا هك الصكاب عيدم))

)ُ)

ؿ هي استعااـ ةوووي ةاؿ ا ف جيي )) :ومكف

عيدم ف تككف م واة في هذا المكإع عم

ا اا مف اجستعااـ  ،فكايكل ةاؿ

ظا
 ،كا﵀ عمـ  :كهؿ ت عم ا يساف هذا ؟ فّ د في جكا اـ مف يعـ ممعك ن
اا ك مودرة))

)ِ)

السر كالغرض مف استعماؿ
كةد وكف مكي ف ي طالب الووسي ٌ
)هؿ) فواؿ )) :ةوؿ  :هؿ معي )ةد) كايةسف ف تككف )هؿ) عم ا اا

لّستعااـ الذم معياه التورور  ،عكايما هك تورور لمف يكر ال عث  ،فّ ٌد ف
ووكؿ  :يعـ ةد مإ دهر طكوؿ ج يساف فول  ،فوواؿ لل  :مف ةدذل عد

كككيل عد عدمل  ،كوؼ ومتيع عمول عذل عكاةواؤه عد مكتل ،
ف لـ وكف  ،ك
ً
كف){الكاةعض }ِٔ :
)كلىوى ٍد ىعم ٍمتييـ الكي ٍ اىةى ايكلى ىفمى ٍكج تىذ كك ير ى
كهك معي ةكلل  :ى
م  :فاّ تذكركف  ،فتعممكف كف مف ي ا نوئا عد ف لـ وكف عم غور

مذاؿ ةادر عم

عادتل عد مكتل كعدمل))

)ّ)

فتا كمؿ كف كؿ هذه المعاي المتةركض المتتالوض  ،التي تؤلؼ جزنّا مف
ّغض الورف  ،جاّ مف جعؿ )هؿ) عم ا اا استعااموض  ،كتامؿ مرة خرل

)ُ ) مغيي الم وب ِ.ِّٓ/
)ِ ) لساف العرب ُٓ. ٖٕ/
)ّ ) م كؿ عراب الورف ِ ، ّْْ/كويظػر  :مغيػي ال وػب ِ ، ِّٓ/كالم ػاب فػي عمػكـ
الكتاب َِْ-ّ/
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كف جعماا معي )ةد) طعا ما في هذه ا وض مف كمإات  ،ك مات ما فواا

مف ي ض كةواة .

كال اهد الذايي الذم ذكره اليةاة كالمعسروف كما تودـ في هذا ال اب
وث اٍل ىغا ً ىو ًض) كالمعي عيدهـ ةد تاؾ ةدوث
)ه ٍؿ ىتى ى
اؾ ىةًد ي
ةكلل تعال  :ى
الياس ايهكاؿ  ،كةوؿ اليار يكياا
الغا وض  ،كالغا وض هي الووامض تغ

كجكه الكعار )ُ ) كالصةو كف )هؿ) في هذه ا وض كا وض السا وض
تغ
وث اٍل ىغا ً ىو ًض) م :
لّستعااـ التورورم ةاؿ الزجاج )) :كمعي
)ه ٍؿ ىتى ى
اؾ ىةًد ي
ى
هذا لـ وكف مف عممؾ كج مف عمـ ةكمؾ  ،ككذلؾ ايةاصوص التي يخ ر اا
الي ي صم ا﵀ عمول كسمـ  ،ةاؿ ا﵀ عز كجؿ ) :تًٍم ىؾ ًم ٍف ىي ىاّ اٍل ىغ ٍو ًب
ً
يي ً
اص ً ٍر ً كف اٍل ىع ًاة ىضى
يت تى ٍعمى يماىا ى
كةواىا ًلى ٍو ىؾ ىما يك ى
ىيت ىكجى ةى ٍك يم ىؾ مف ةىٍ ًؿ ىهػ ىذا فى ٍ
ً ً
وف){هكد  ) ِ) }ْٗ :كةاؿ ا ف عطوض )) :ةاؿ عض المعسروف  :هؿ
لٍم يمتكو ى
تاؾ  :معي ةد تاؾ  ،كةاؿ الةذاؽ  :هي عم ا اا تكةوؼ  ،فائدتل
تةروؾ يعس السامع ل تموي الخ ر  ،كةوؿ المعي  :هؿ كاف هذا مف عممؾ

لكج ما عممياؾ)))ّ) كةاؿ ا ف كذور )) :عف ي سةاؽ  ،عف عمرك ف
اؾ
مومكف  ،ةاؿ  :ك
)ه ٍؿ ىتى ى
مر الي ي صم ا﵀ عمول كسمكـ عم امرة تور  :ى
وث اٍل ىغا ً ىو ًض) فواـ وستمع كووكؿ  :يعـ ةد جاّيي)) )ْ) كلاذا))ةوؿ  :كف
ىةًد ي
واّ )هؿ) عم معياها اجستعاامي المتإمف لمتعجب مما في خ ره ،
كالت كوؽ ل استماعل كل ))

)ٓ)

كةاؿ ا لكسي )) :كالمختار يكل لّستعااـ

)ُ ) ويظر  :جامع ال واف َّ ، ُْٗ/كمعايي الورف عكاع ار ل ٓ. ِّْ/
)ِ ) معايي الورف عكاع ار ل ٓ ، ِّْ/كويظر  :زاد المسور ٖ.ِْٗ/
)ّ ) المةرر الكجوز ٓ ، ِْٕ/كويظر  :ال ةر المةوط ٖ. ْٔٗ/
)ْ ) تعسور الورف العظوـ ٖ.ََّ/
)ٓ ) فت الودور ٓ. ّٓٓ/
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يرود ل التعجب كالت كوؽ ل استماعل  ،كا

عار يكل مف ايةادوث ال دوعض
)ُ)

التي ةواا ف تتياةماا الركاة كوتيافس في تموياا الكعاة))

)ه ٍؿ
وت وف مف هذا كف في جعؿ )هؿ) معي )ةد) في ةكلل تعال  :ى
وث اٍل ىغا ً ىو ًض) تةروعنا لمعي ا وض كتعسورها عكاماتض لمجايب ال ّغي
ىتى ى
اؾ ىةًد ي
فواا
وإا التي يجعمت معي ) ج) في ةكلل تعال :
كهذا هك ةاؿ هؿ ن
اج) كالغرض مف هذا اجستعااـ هك التي ول
ىع ىم ن
) ية ٍؿ ىه ٍؿ يي ىي يلئ يك ٍـ ً ٍ
وف ٍ
ايخ ىس ًر ى
عم كف الجكاب عيل واماـ  ،كمف الإركرم كالمعود التعرؼ لول  ،ك كف في
معرفتل ميععتاـ  ،فارود اذا اجستعااـ ةمماـ عم ا جا ض عيل ا ذ ات ،

عماج ؛
ككاكيل رود ف ووكلكا في يعساـ  :يعـ يرود ف تي ئيا عف ايخسروف
ن
مف جؿ ف يتجيب عمالاـ  ،كج يككف خسر الياس مذماـ .

)ه ٍؿ ًمف
ككذلؾ )هؿ) التي ىجعمكها معي التك وه في ةكلل تعال  :ى
ي ىرىكائً يكـ كمف ىو ٍع ىع يؿ ًمف ىذلً يكـ لمف ى ٍي وّ) ك
يف الغرض مف استعماؿ هؿ هيا هك

ةمؿ المخاط وف عم

ا جا ض ع كما استور عيدهـ مف ايمكر الميكرة

كالمعتودات ال اطمض التي ج وستطوعكف ف ويكركا طّياا  ،كفي ذلؾ تك وه

لاـ

)ه ٍؿ ًفي
ككذلؾ هؿ التي جعمكها معي ) لوس) في ةكلل تعال  :ى
)ِ )
وإا استعااموض  ،كالدلوؿ عم ذلؾ
ىذلً ىؾ ةى ىس هـ لًذم ًة ٍج ور)
ك)هؿ) هيا ن
جعماا معي ) لوس) التي هي كوكلل تعال ) :ىلى ٍو ىس ىذلً ىؾ ًوى ًاد ور ىعمى ىف
ىة ىكًـ
يو ٍةوً ىي اٍل ىم ٍكتى ){الووايض  }َْ :كةكلل تعال ) :ىلى ٍو ىس المكلي ًا ٍ
ًً
وف){التوف  }ٖ :كةد جاّ في الةدوث الصةو كف مف ةر هذه ا وض في
اٍل ىةاكم ى
)ُ ) ركح المعايي ُِّْٓ/
)ِ ) ويظر  :ميتخب ةرة العوكف ص ُِْ
1817

)ُ)

السكرتوف فمووؿ  :م ك يا عم ذلؾ مف ال اهدوف

وإا
كالدلوؿ عم ذلؾ ن

كف ا ف الجكزم فسكرها معي اجستعااـ فواؿ )) :هؿ في ذلؾ المذككر مف
ايمكر التي ةسميا اا )ةى ىس هـ لًذم ًة ٍج ور) م  :لذم عوؿ...كمعي الكّـ :
كف مف كاف ذا لب ىعمً ىـ كف ما ةسـ ا﵀ ل مف هذه اي واّ فول دجئؿ عم
تكةود ا﵀ كةدرتل  ،فاك ةووؽ ف ووسـ ل لدجلتل)) )ِ) فود رود مف اجستعااـ
ةمؿ المخاط وف عم ا جا ض عيل ا ذ ات ؛ ييكل استعااـ عف ةوووض وجب
ةسما لذم
ف تككف معمكمض  ،لذا وجب ف وككف الجكاب  :يعـ كف في ذلؾ ن
ةجر  ،كالجدور الذكر كف الاركم جعؿ )هؿ) في هذه ا وض معي ) كف)
)ّ)

ك التودور يعسل

اؿ ىه ٍؿ ىيتيـ
ككذلؾ )هؿ) التي جعمكها معي ايمر في ةكلل ) :ةى ى
كً
كف){الصافات  ) ْ) }ْٓ:استعااموض رود اا ةمؿ المخاط وف عم
حمطم يع ى
ا جا ض عياا ا ذ ات ؛ ك
يف اطّع المؤمف كهك في الجيض عم

هؿ اليار

إا كف ا ف
تجعؿ المؤمف و عر عظـ يعمض ا﵀ عمول  ،كالدلوؿ عم ذلؾ و ن
الجكزم فسكر ا وض معي اجستعااـ فواؿ  )) :م  :هؿ تةٌكف اجطّع ل
)ٓ)
اليار لتعممكا وف ميزلتكـ مف ميزلض هماا))

)و ٍكىـ ىيويك يؿ
ككذلؾ )هؿ) التي جعمكها معي السؤاؿ في ةكلل تعال  :ى
لًجاكيـ ه ًؿ امتى ً
ّت ىكتىويك يؿ ىه ٍؿ ًمف كم ًز وود) )ٔ ) كالسؤاؿ مرادؼ لّستعااـ ،
ىىى ى ٍ
)ُ ) تعسور الورف العظوـ ج ف كذور ٖ.َّْ ، ِِّ/
)ِ ) زاد المسورٖ.ِٕٓ/
)ّ ) ويظر  :ايزهوض في عمـ الةركؼ ص ُِٕ.
)ْ ) ويظر  :ميتخب ةرة العوكف ص ُِْ
)ٓ ) زاد المسور ٔ.َّٕ/
)ٔ ) ويظر  :ميتخب ةرة العوكف ص ُِْ .
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كالدلوؿ عم استعااموتاا كياا جاّت جكانا عف )هؿ) ايكل
 ،ةاؿ ا ف الجكزم )) :فا كما فائدة سؤالل ٌواها  ،كةد عمـ امتأت ـ ج  ،فإكيل
ً
)ه ٍؿ ًمف كم ًز وود) ةكجف عيد هؿ المغض :
تك و لمف دخماا...كفي ةكلاا  :ى
ةدهما  :كياا توكؿ ذلؾ عد امتّئاا فالمعي  :هؿ وي ف كي مكإع لـ
ايسمكب يعسل

امتأت  ،كالذايي  :كياا توكؿ تغوظنا عم مف عص ا﵀))
ومتمح ؟ ةد
ي
فػ)هؿ) لوست مف ايإداد  ،كج مف ايلعاظ الم تركض  ،ك كياا لـ
)ُ)

تخرج عف ةد اجستعااـ في الورف الكروـ كلـ ترد فول ٌج معي )هؿ) م :
لّستعااـ  ،كلوتخ كؿ كؿ هؿ المغض كاليةك كالتعسور عد الوكـ عف ةكلاـ ك
اف
لعظ كذا في الورف الكروـ جاّ معي كذا .

كهذا ةاؿ كؿ استعااـ كجال ا﵀ س ةايل ل ع اده ام داة كايت

مف دكات اجستعااـ  ،فإكيل استعااـ رود ميل ةمؿ المخاطىب عم

ا جا ض

صةا ل  ،فور عمواـ سكرة الرةمف مف كلاا ل

خرها ،

ةره ا﵀  ،ك إيكار ما يكره ا﵀ فػ)عف جا ر ةاؿ خرج
عيل كما إةرار ما ك
رسكؿ ا﵀ عم

مردكدا ميكـ
الجف  ،فكايكا ةسف
فسكتكا  ،فواؿ  :فود ةرتاا عم
ن
الجف لومض ٌ
ٌ
ىم جّ ىرل يك ىما تي ىك لذ ى ً
اف) ةالكا  :ج يّ مف
توت عم ةكلل ) :فى ًا ل
 ،كيت كمما ي
يعمؾ ر يا ي ٌكذب  ،فمؾ الةمد)))ِ)ََ

ّٓ-ك ار  :ةاؿ ك كر )) :ككراّ مف ايإداد  ،وواؿ لمرجؿ :
عز كج كؿ ً :
كراّؾ  ،م  :خمعؾ  ،ككراّؾ  ،م  :مامؾ  ،ةاؿ ا﵀ ك
)مف
ًً
اّهـ
اف ىكىر ي
)ك ىك ى
ىكىرائا ٍـ ىجاىيك يـ){الجاذوض  }َُ :فمعياه مف ماماـ  ،كةاؿ تعال  :ى
)ّ)
ً و
صنا){الكاؼ ))}ٕٗ :
كممً ه
ؾ ىوا ي
ٍخ يذ يك كؿ ىسع ىويض ىغ ٍ
)ُ ) زاد المسور ٕ.ِّْ-ِِْ/
)ِ ) تعسور ا ف كذور ٕ ّٕٓ/كالةدوث في صةو الجامع ُّٖٓ ةسيل ايل ايي
)ّ ) ايإداد ص ِٓ ّٓ-كويظر  :ايإداد في كّـ العرب ي ي الطوب صُِْ
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))ككراّ  :وككف معي خٍمؼ  ،كةد وككف معي ةداـ  ،فاك إد ،

ك ج  ،م  :لوس إد ؛ يكيل معي

كاةد  ،كهك ما تكارل عيؾ وككف
)ُ)

خمؼ  ،كوككف ةداـ  ،عكالول ذهب الزجاج كا مدم))
كالمذهب الذايي هك الصةو  ،كهك الذم ذهب لول جماكر
المعسروف  ،ةاؿ ايخعش في تعسور ةكلل تعال  ) :لمف ىكىرئً ًل ىجاىيك يـ ىكيو ٍسوى ًمف
صًد وود){ راهوـ  }ُٔ :م  :مف مامل  ،عكاكيما ةاؿ )كراّ) م  :كيل كراّ
كماّ ى
ما هك فول  ،كما توكؿ لمرجؿ  :هذا مف كرائؾ  ،م  :سواتي عموؾ  ،كهك

مف كراّ ما يت فول ؛ ك
يف ما يت فول ةد كاف مذؿ ذلؾ فاك كراؤه  ،كةاؿ
ؾ){الكاؼ  }ٕٗ :في هذا المعي  ،م  :كاف كراّ
اّهـ كممً ه
اف ىكىر ي
)ك ىك ى
تعال  :ى
ما هـ فول)) )ِ) كةاؿ الزجاج  ))) :لمف ىكىرئً ًل ىجاىيك يـ) م  :جايكـ وف ودول ،
ك)كراّ) وككف لخٍمؼ كة كداـ  ،عكاكيما معياه  :ما تكارل عيؾ  ،م  :ما استتر
)ّ)
)))ك ًمف ىكىرئً ًل
عيؾ  ،كلوس مف ايإداد  ،كما ووكؿ عض هؿ المغض))
ى
اب ىغمًوظه){ راهوـ  }ُٕ :م  :مف عد ذلؾ)))ْ)كةاؿ ا ف سوده )) :كالكراّ
ىع ىذ ه

كةداـ  ،كةاؿ ذعمب  :الكراّ  :الخمؼ  ،كلكف ذا كاف مما
جموعا وككف خٍمؼ ٌ
ن
)ٓ)
ةداـ  ،هكذا ةكاه)) كةاؿ ا ف عطوض )) :كتمخوص هذا ف
تمر عمول فاك ٌ
ٌ

يو كل الزماف طروؽ تاتي الةكادث مف جاتل الكاةدة متتا عض  ،فما تو كدـ فاك
ك
اّهـ
اف ىكىر ي
)ك ىك ى
ماـ  ،كما تاخر فاك كراّ المتودـ  ،ككذلؾ ةكلل تعال  :ى

)ُ ) تاج العركس ََْٗ/
)ِ ) معايي الورف ص ِِّ كويظر  :جامع ال واف لمط رم ُِِّّ/
)ّ ) معايي الورف عكاع ار ل ُِّٖ/
)ْ ) معايي الورف عكاع ار ل ُِّٖ/
)ٓ ) المةكـ كالمةوط ايعظـ ََُّٓ/
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ؾ){الكاؼ  }ٕٗ :م  :غص ل كتغم ل واتي عد ةذرهـ كتةعظاـ))
كممً ه
كةاؿ الورط ي )) :ةكلل تعال  ) :لمف ىكىرئً ًل ىجاىكي يـ) م  :مف كراّ ذلؾ الكافر
)ك ًمف ىكىرئً ًل
اّ معي
ي
 ،م  :مف عد هّكل  ،ككر ي
عد  ،ككذلؾ ةكلل تعال  :ى
ع ىذ ه ً
ركف ً ىما
ى
)كىو ٍكعي ى
اب ىغموظه){ راهوـ  }ُٕ :م  :مف عده  ،كةكلل تعال  :ى
)ُ )

ىكىراّهي){ال ورة  }ُٗ :م  :ما سكاه)) )ِ) ))كسئؿ ذعمب  :ىلـ ةوؿ  :الكراّ
لأماـ ؟ فواؿ  :الكراّ  :اسـ لما تكارل عف عويوؾ  ،سكاّ كاف مامؾ ك

خمعؾ))

)ّ)

))كةاؿ ا ف ايي ارم  :كراّ معي

كةداـ  ،كمعياه  :ما تكارل عيؾ كاستتر))

)ٓ)

)ْ)

عد))

ك))كراّ معي خمؼ

فػ)كراّ) لوست مف ايإداد ،

يكياا ويما كردت في كتاب ا﵀  ،كما ف تككف عم

ا اا معي

عد  ،ك

معي  :ما تكارل عيؾ .

ً
كً
اب
نا
كاستعمؿ )كراّ)
)ي ى ىذ فى ًر ه
مجاز كوكلل تعال  :ى
وف يكتيكٍا اٍلكتى ى
وؽ لم ىف الذ ى
ً
اب المٌ ًل ىكىراّ ظياي ً
كف){ال ورة )) }َُُ :كي ذكه كراّ
كتى ى
كرًه ٍـ ىكاىكياي ٍـ جى ىو ٍعمى يم ى
ظاكرهـ  ،مذ هؿ لتركاـ عكاعراإاـ عيل  ،مذؿ ما ورم اا كراّ الظار
استغياّ عيل  ،كةمكض التعات لول  ،كعف ال ع ي  :هك وف ودواـ وورؤكيل ،
كلكياـ ي ذكا العمؿ ل  ،كعف سعواف  :درجكه في الدو اج كالةرور كةمٌكه
ٌ

)ُ ) المةرر الكجوز ُّّّ/
)ِ ) الجامع يةكاـ الورف ِّٗٓ/
)ّ ) زاد المسور ج ف الجكزم ْ ِٔٗ/كويظر  :الدر المصكف لمةم ي َٕٖ/
)ْ ) الم اب في عمكـ الكتاب ج ف عادؿ الدم وي ُُّٖٓ/
)ٓ ) عمدة الةعاظ لمةم ي َّْْ/
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وةرمكا ةرامل))
الذهب  ،كلـ وةمٌكا ةّلل  ،كلـ ٌ
)ِ)
هذا ايمر كراّ ظاره كد ر ذيل))

)ُ)

))كالعرب توكؿ  :جعؿ

القاتمة كالنتائج

ومكف جماؿ هذه اليتائج ما واتي :

ُ-ت وكف كف جموع ايإداد التي ةوؿ كجكدها في الورف الكروـ ةد
اختمؼ هؿ التاكوؿ في تاكوؿ معايواا  ،وف تاكوّت تدخماا في اب

ايإداد  ،ك خرل تخرجاا مف هذا ال اب  ،كايإداد ج وص ح طّؽ هذا

المصم عمواا ٌج ذا كايت معايواا المتإا كدة ةوائؽ ذا تض ج يوختىمىؼ فواا ؛
لذلؾ فإيي ج ؤمف كجكد ايإداد في كتاب ا﵀ .
ِ -ذكر هؿ المغض كف ذمض عكامؿ كذورة دت ل ي كّ ايإداد في

المغض  ،كومب المعظ ل إده  ،س ب التصةوؼ  ،ك جختّؼ الصوغض ،

ك لإواع المعي ايصمي لل  ،ك ةم ل ل إده تعاؤنج  ،ك خكفنا مف الةسد
 ،فاذه العكامؿ كغورها جاز كةكعاا في لغض العرب ؛ يكياـ ر  ،كج وجكز
كةكعاا في كتاب ا﵀ ؛ ييكل كّـ ا﵀ ؛ لذلؾ خمت لغض الورف مف ظاهرة

التإاد
ٌ

ّ-ت وكف كف جموع ايإداد التي ةوؿ كجكدها في الورف الكروـ اسػتيد

الوػػائمكف اػػا كمػػا ل ػ تعسػػور غمػػط  ،عكا كمػػا ل ػ تعسػػور عوػػد كمرجػػكح  ،كهػػذا

الإد ج وككف ذ اتل ٌج إلغاّ التعسور الذم ص ك كتعووف مػا
وعيي كف الوكؿ
ٌ
لـ وص ح .
ْ-الػدلوؿ الوػاطع عمػ كيػل سػ ةايل راد مػف ايلعػاظ المػذككرة معايواػػا
ايص ػػموض  ،ك كي ػػل راد ف تك ػػكف عمػ ػ ا ا ػػا  ،ه ػػك كي ػػل جػ ػ كؿ ذي ػػاؤه عك ػػر عيا ػػا

)ُ ) الك اؼ لمزمخ رم ُ ُُٕ/كويظر  :جامع ال واف لمط رم َُُٓ/
)ِ ) المةرر الكجوز ج ف عطوض ُُٖٓ/
1822

العاظاا  ،فوككف الدلوؿ عم عدـ صةض ايإداد التي ةوؿ اا في كتاب ا﵀

كيل لك راد معايي ايإداد لعكر عياا العاظاا  ،فما الػداعي كمػا المسػكغ فػي
ظا كهك ورود معي إ لده  ،فمك راد معي إ كده لعكر عيل معظل .
ف وذكر لع ن

ت المصادر كالمراجع
ثىىب ي
ا توػػاف فػػي عمػػكـ الوػػرف  ،لجػػّؿ الػػدوف ع ػػد الػػرةمف ػػف ػػي كػػر السػػوكطي)ت  )ُُٗ :تةووؽ مةمد سالـ  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ََُِـ
ايزهوػػض فػػي عمػػـ الةػػركؼ  ،لعمػػي ػػف مةمػػد اليةػػكم الا ػػركم )ت ُْٓ :ق)تةووؽ ع د المعوف الممكةي ُُّٗق ُُٕٗـ
-اي ػ اه كاليظػػائر فػػي الوػػرف الكػروـ  ،لمواتػػؿ ػػف سػػموماف )ت َُٓ :ق) د ارسػػض

كتةووؽ الدكتكر ع د ا﵀ مةمكد ةاتل

ايإ ػػداد  ،لمةم ػػد ػػف الواس ػػـ ايي ػػارم )ت ِّٖ :ه ػ ػػ) تةوو ػػؽ  :مةم ػػد ػػػكالعإؿ راهوـ  ،الط عض ايكل  ،المكت ض العصروض  ،صودا  ،وركت ُِْٕهػ ََِٔـ .
-ايإػػداد فػػي كػػّـ العػػرب  ،ي ػػي الطوػػب ع ػػد الكاةػػد ػػف عمػػي المغػػكم الةم ػػي

)ت ُّٓ :هػ) تةووؽ الدكتكر عزة ةسف  ،الط عض الذايوض ُٔٗٗـ .

 عػ ػراب الو ػػرف  ،ي ػػي جعع ػػر ةم ػػد ػػف مةم ػػد ػػف س ػػماعوؿ الية ػػاس )ت :ّّٖ هػػ) اعتيػ

ػل ال ػوه خالػد العمػي  ،الط عػض ايكلػ  ،دار المعرفػض  ،وػركت  ،ل يػػاف ،

ُِْٕهػ ََِٔـ .

 -ع ػراب الو ػراّات الس ػ ع كعمماػػا  ،ي ػػي جععػػر مةمػػد ػػف ةمػػد ػػف يصػػر ػػف

خالكول ايص اايي )ت َّٔ :هػ) إ ط يصل كعمؽ عمول ػك مةمػد ايسػوكطي  ،الط عػض
ايكل  ،دار الكتب العمموض ػ وركت  ،ل ياف ُِْٕ ،هػ ََِٔـ .
 يكار التيزوؿ ك سرار التاكوؿ  ،المعركؼ تعسور ال وإاكم  ،لياصػر الػدوف ػيالخوػػر  ،ع ػػد ا﵀ ػػف عمػػر ػػف مةمػػد ال ػػورازم ال ػػافعي ال وإػػاكم )ت ُٔٗ :ه ػػ) عػػداد

كتودوـ مةمد ع د الرةمف المرع ي  ،الط عض ايكلػ  ،دار ةوػاّ التػراث العر ػي  ،وػركت
 ،ل ياف )د-ت) .
ا وإاح في رح المعصؿ لمزمخ رم  ،تالوؼ ي عمرك عذماف ف عمر ػفػي كػػر جمػػاؿ الػدوف ػػف الةاجػػب المػالكي المتػػكف سػػيض ْٔٔق ،تةووػؽ مةمػػد عذمػػاف ،

الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف َُُِـ
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ال ةر المةوط ي ي ةواف اييدلسي) ،ت ْٕٓ :هػ) ةوؽ يصػكلل الػدكتكر ع ػدالرزاؽ الماودم  ،الط عض ايكل  ،دار ةواّ التراث العر ي ،وركتُِّْ،هػ ََِِـ.
 -ال رهاف في عمكـ الورف لمزرك ي )تْٕٗهػ) ػدر الػدوف ػف مةمػد ،تةووػؽ :

مةمد ي العإؿ  ،الط عض الذالذض ،وركت .

 صائر ذكم التمووز في لطائؼ الكتاب العزوز  ،لمجػد الػدوف مةمػد ػف وعوػكبالعوركز ػادم )ت ُٖٕ :هػػ) تةووػػؽ ايسػػتاذ مةمػػد عمػػي اليجػػار  ،المكت ػػض العمموػػض  ،وػػركت
)د-ت)

تاكوػػؿ م ػػكؿ الوػػرف  ،ي ػػي مةمػػد ع ػػد ا﵀ ػػف مسػػمـ ػػف ةتو ػػض الػ لد ىوي ىكرم )ت :ِٕٔهػ) الط عض الذايوض  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُِْٖهػ ََِٕـ
-ت ػػاج الع ػػركس م ػػف جػ ػكاهر الو ػػامكس لمس ػػود مةم ػػد مرتإػ ػ

ك
الز و ػػدم ) ت َُِٓ:هػ ػػ) اعتيػ ػ

ػػف مةم ػػد الةوي ػػي

ػػل ككإ ػػع ةكا ػػول ال ػػدكتكر ع ػػد الم ػػيعـ خمو ػػؿ ػ ػراهوـ

كايستاذ كروـ سػود مةمػد مةمػكد  ،الط عػض ايكلػ  ،دار الكتػب العمموػض  ،وػركت ُِْٕه ػ
ََِٕـ .
-تةرور المعيػ السػدود كتيػكور العوػؿ الجدوػد مػف تعسػور الكتػاب المجوػد )تعسػور

ا ػػف عا ػػكر) مةمػػد الط ػػاهر ا ػػف عا ػػكر )ُّّٗه ػػ) مؤسس ػػض الت ػػاروه العر ػػي  ،الط ع ػػض
ايكل  ،وركت َُِْهػ َََِـ

-تعسػػور غروػػب الوػػرف ي ػػي مةمػػد ع ػػد ا﵀ ػػف مسػػمـ ػػف ةتو ػػض الػػدويكرم)ت :

ِٕٔ) تةووؽ السود ةمد صعر  ،المكت ض العمموض  ،وركت ُِْٖهػ ََِٕـ .
تعسػػور الوػػرف العظػػوـ ج ػػف كذوػػر )تْٕٕهػػ) عمػػاد الػػدوف ػػي العػػداّ اسػػماعوؿالدمسػػوي  ،عمػػؽ عموػػل كخػ كػرج ةادوذػػل هػػايي الةػػاج  ،المكت ػػض التكفوووػػض  ،مصػػر  ،الوػػاهرة

)د-ت) .

تعسػور مواتػؿ ػف سػموماف )ت َُٓ :هػػ) تةووػؽ ةمػد فروػد  ،الط عػض ايكلػ ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْْهػ ََِّـ .
تاػػذوب المغػػض  ،ي ػػي ميصػػكر مةمػػد ػػف ةمػػد ايزهػػرم )ت َّٕ :هػػ) تةووػػؽد-رو ػ ػ ػ ػ ػػاض زكػ ػ ػ ػ ػ ػػي ةاس ػ ػ ػ ػ ػػـ  ،الط عػ ػ ػ ػ ػ ػػض ايكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ،دار المعرفػػ ػ ػ ػ ػػض  ،وػ ػ ػ ػ ػ ػػركت  ،ل يػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
ُِِْهػ ََُِـ .

 جامع ال واف عف تاكوؿ م الورف  ،لمةمد ػف جروػر الط ػرم )تَُّ :هػػ) ،إ ط كتعموؽ مةمكد اكر ،دار ةواّ التراث العر ي ،وركتُِْٔ ،هػ ََِٔـ.
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 الجػامع يةكػػاـ الوػرف  ،ي ػػي ع ػد ا﵀ مةمػػد ػف ةمػػد ػف ػػي كػر الورط ػػي)ت ُٕٔ:هػػ) تةووػػؽ الػػدكتكر ةامػػد ةمػػد الطػػاهر  ،الط عػػض ايكلػ  ،دار العمػػـ الجدوػػد ،
الواهرة ُُّْق ََُِـ .

 -الجيػ الػػدايي فػػي ةػػركؼ المعػػايي  ،لمةسػػف ػػف ةاسػػـ المػرادم )تْٕٗ :هػػ)

تةووػػؽ الػػدكتكر فخػػر الػػدوف ة ػػاكة  ،كالػػدكتكر مةمػػد يػػدوـ فاإػػؿ  ،الط عػػض اييكلػػ  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت َُّْهػ ُِٗٗـ
-الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكيػكف ،يةمػد ػف وكسػؼ المعػركؼ السػموف

الةم ػ ػػي )تٕٓٔ:هػ ػ ػػ) تةوو ػ ػػؽ ايس ػ ػػتاذ ال ػ ػػدكتكر ةم ػ ػػد مةم ػ ػػد الخػ ػ ػراط ،الط ع ػ ػػض الذايو ػ ػػض
ُِْْ،هػ ََِّـ.
دو ػكاف ايدب  ،موػ ػزاف المغػػض كمعو ػػار الكػػّـ س ػػةاؽ ػػف ػ ػراهوـ ػػف الةس ػػوفالعػا ار ي)ت َّٓ :ق) تةووػؽ مةمػد السػود عذمػاف  ،الط عػض ايكلػ دار الكتػب العمموػػض ،
وركت ل ياف َُُِـ

رصػػؼ الم ػػايي فػػي ػػرح ةػػركؼ المعػػايي لإلمػػاـ ةمػػد ػػف ع ػػد اليػػكر المػػالوي)ت  )َِٕ :تةوو ػ ػػؽ .د .ةم ػ ػػد مةم ػ ػػد الخ ػ ػ كػراط  ،الط ع ػ ػػض الذالذ ػ ػػض  ،دار الوم ػ ػػـ  ،دم ػ ػػؽ
ُِِْق ََِِـ

-ركح المعػػايي فػػي تعسػػور الوػػرف العظػػوـ كالس ػ ع المذػػايي  ،ي ػػي العإػػؿ ػػااب

ال ػػدوف الس ػػود مةم ػػكد ا لكس ػػي ال غ ػػدادم )ت َُِٕ :هػ ػػ)  ،إػ ػ طل كص ػػةةل عم ػػي ع ػػد
ال ارم عطوض الط عض الذايوض  ،دار الكتب العمموض ،وركت ُِْٔهػ ََِٓـ .
زاد المسور في عمـ التعسور ،ي ي العرج جماؿ الدوف ع د الرةمف ف عمي فمةمػػد الجػػكزم )تٕٓٗ:ه ػػ) كإػػع ةكا ػػول  ،ةمػػد ػػمس الػػدوف  ،الط عػػض الذايوػػض  ،دار
الكتب العمموض ،وركت ُِِْ ،هػ ََِِـ.

الزوادة كا ةساف في عمكـ الورف  ،ي ي عوومض المكي )ت َُُٓ :هػ) الط عضايكل  ،جامعض ال ارةض ُِْٕق ََِٔـ .
 -ػػرح الوص ػػائد الع ػػر  ،ي ػػي زكرو ػػا وةوػ ػ

ػػف عم ػػي الت رو ػػزم )ت َِٓ:هػ ػػ)

تةووػ ػ ػ ػػؽ ايس ػ ػ ػ ػػتاذ ع ػ ػ ػ ػػد الس ػ ػ ػ ػػّـ الة ػ ػ ػ ػػكفي  ،دار الكت ػ ػ ػ ػػب العممو ػ ػ ػ ػػض  ،و ػ ػ ػ ػػركت  ،ل ي ػ ػ ػ ػػاف
ُُْٖهػ ُٕٗٗـ .
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 ػرح الوصػائد السػ ع الطػكاؿ الجاهموػات  ،ي ػػي كػر مةمػد ػف الواسػـ ايي ػػارم)،ت ِّٖ :ق) تةووػ ػ ػػؽ ركػ ػ ػػات وكسػ ػ ػػؼ هٌػ ػ ػػكد ،المكت ػ ػ ػػض العص ػ ػ ػروض  ،صػ ػ ػػودا  ،وػ ػ ػػركت
ُِْٗق ََِٖـ

 -ػػرح كافوػػض ا ػػف الةاجػػب  ،لرإػػي الػػدوف مةمػػد ػػف الةسػػف ايسػػت ار اذم )ت :

ٖٔٔهػ) ةدـ لل ككإع ةكا ول كفاارسل الدكتكر موؿ دوع وعوكب  ،الط عػض الذايوػض  ،دار
الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖهػ ََِٕـ .
 -رح المعصؿ  ،لمكفػؽ الػدوف وعػوش ػف عمػي ػف وعػوش اليةػكم )تّْٔ:هػػ)

كإع هكام ل كفاارسل الدكتكر موؿ دوع وعوكب  ،الط عض اييكل  ،دار الكتػب العمموػض ،
وركت ُِِْ ،هػ ََُِـ.
-عمدة الةعاظ في تعسور

رؼ ايلعاظ  ،لم وه ةمد ف وكسؼ ف ع ػد الػدائـ

 ،المعػػركؼ السػػموف الةم ػػي )ت ٕٓٔ:ه ػػ) تةووػػؽ ةمػػد اسػػؿ عوػػكف السػػكد  ،دار الكتػػب

العمموض  ،وركت )د-ت)

العػػوف لمخموػػؿ ػػف ةمػػد العراهوػػدم )ت ُٕٓ :ه ػػ) الط عػػض الذايوػػض  ،دار ةوػػاّالتراث العر ي ُِْٔهػ

ََِٓـ

فت الودور الجامع وف فيي الركاوض كالدراوض مف عمػـ التعسػور ،لمةمػد ػف عمػيال ككايي )تَُِٓ :هػ) إ طل كصةةل ةمد ع د السػّـ دار الكتػب العمموػض  ،وػركت

 ،ل ياف )د-ت).

فركؽ المغات في التمووز وف معاد الكممات  ،ليكر الدوف ف يعمض ا﵀ الج ازئػرم ،ةووػ ػ ػػل ك ػ ػ ػػرةل الػ ػ ػػدكتكر مةمػ ػ ػػد رإ ػ ػ ػكاف الداوػ ػ ػػض  ،الط عػ ػ ػػض ايكل ػ ػ ػ  ،مكت ػ ػ ػػض الر ػ ػ ػػد
ُِْْهػ ََِّـ .

-العػػركؽ المغكوػػض  ،ي ػػي هػػّؿ ػػف سػػاؿ العسػػكرم )ت ّٗٓ:ه ػػ) تةووػػؽ مةمػػد

اسؿ عوكف السكد  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ََِٗ ،ـ .
فصػػكؿ فػػي فوػػل العر وػػض  ،لمػػدكتكر رمإػػاف ع ػػد الت ػكاب  ،الط عػػض السادسػػض ،َُّْق ََِٗـ
-الك ػػؼ عػػف كجػػكه الو ػراّات الس ػ ع كعمماػػا  ،ي ػػي مةمػػد مكػػي ػػف ػػي طالػػب

الووسػػي )ت ّْٕ :ه ػػ) تةووػػؽ الػػدكتكر مةوػػي الػػدوف رمإػػاف  ،الط عػػض ال ار عػػض  ،مؤسسػػض
الرسالض  ،وركت  ،ل ياف َُْٕهػ ُٕٖٗـ .
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الك اؼ عف ةوائؽ غكامض التيزوؿ كعوػكف ايةاكوػؿ فػي كجػكه التاكوػؿ  ،ي ػيالواسـ جار ا﵀ مةمكد ف عمر ف مةمد الزمخ رم )تّٖٓ:هػ) رت ل كإ طل كصػةةل
 ،مةمػػد ع ػػد السػػّـ ػػاهوف  ،الط عػػض الذالذػػض  ،دار الكتػػب العمموػػض ،وػػركتُِْْ ،هػ ػ-

ََِّـ .

ػكم )ت :
الكموػ ػػات  ،ي ػ ػػي ال وػ ػػاّ وػ ػػكب ػ ػػف مكسػػ ػ الةسػ ػػويي الوىروم ػ ػ لي الكعػ ػ لَُْٗه ػ ػ ػ ػ ػػ) تةووػ ػ ػ ػ ػػؽ د-عػ ػ ػ ػ ػػدياف دركوػ ػ ػ ػ ػػش  ،كمةمػ ػ ػ ػ ػػد المصػ ػ ػ ػ ػػرم  ،الط عػ ػ ػ ػ ػػض الذايوػ ػ ػ ػ ػػض
ُِّْهػ َُُِـ .

 -الم ػػاب ف ػػي عم ػػكـ الكت ػػاب  ،ي ػػي جعع ػػر عم ػػر ػػف ع ػػادؿ الدم ػػوي الةي م ػػي

المتػػكف

عػػد سػػيض َٖٖه ػػ ،تةووػػؽ ال ػػوه عػػادؿ ةمػػد ع ػػد المكجػػكد ،كال ػػوه عمػػي مةمػػد

معكض ،الط عض اييكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُُْٗ ،هػ ُٖٗٗـ.
-لس ػػاف الع ػػرب ،ي ػػي العإ ػػؿ جم ػػاؿ ال ػػدوف مةم ػػد ػػف مك ػػرـ ػػف ميظ ػػكر )ت:

ُُٕهػ)  ،الط عض الذايوض  ،دار صادر  ،وركت ََِّ ،ـ.

مجػػاز الو ػػرف  ،ي ػػي ع و ػػدة ىم ٍع ىمػػر ػػف المذكيػػ التوم ػػي )ت ُُِ :ق) تةوو ػػؽكتعموػ ػػؽ ةمػ ػػد فروػ ػػد المزوػ ػػدم  ،الط عػ ػػض ايكل ػ ػ  ،دار الكتػ ػػب العمموػ ػػض  ،وػ ػػركت  ،ل يػ ػػاف

ُِْٕق ََِٔـ
-المةػػرر الػػكجوز فػػي تعسػػور الكتػػاب العزوػػز ،لمواإػػي ػػي مةمػػد ع ػػد الةػػؽ ػػف

غالػػب ػػف عطوػػض اييدلسػػي )تْٓٔ:هػػ) تةووػػؽ ع ػػد السػػّـ ع ػػد ال ػػافي مةمػػد  ،الط عػػض
ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت ُِِْ ،هػ ََُِـ.
المةكـ كالمةوط ايعظـ  ،ي ي الةسف عمي ف سماعوؿ ػف سػوده المرسػي ،المعركؼ ا ف سوده )ت ْٖٓ :هػ) تةووؽ الدكتكر ع ػد الةموػد هيػداكم  ،الط عػض ايكلػ
 ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُُِْهػ َََِـ

مػ ػػدارؾ التيزوػ ػػؿ كةوػ ػػائؽ التاكوػ ػػؿ  ،لع ػ ػػد ا﵀ ػ ػػف ةم ػ ػػد ػ ػػف مةمػ ػػكد اليس ػ ػػعي)تَُٕهػ) اعتي

ل ع د المجود طعمض ةم ي  ،الط عػض الذايوػض  ،دار المعرفػض  ،وػركت ،

ل ياف ُِْٗقََِٖ-ـ.
-المزهػر فػي عمػكـ المغػض ك يكاعاػا  ،لع ػػد الػرةمف جػّؿ الػدوف السػوكطي  ،ةووػػل

مةمد ةمد جاد المكل  ،كعمي مةمد ال جاكم  ،كمةمػد ػك العإػؿ ػراهوـ  ،دار الجوػؿ
وركت )د-ت) .
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م كؿ عراب الورف  ،لمكي ف ي طالب الووسي )ت ّْٕ :ق) تةووؽ وػسمةمد السكاس  ،دم ؽ ُّْٗق ُْٕٗـ .
-المص اح الميور في غروػب ال ػرح الك وػر لمرافعػي  ،تػالوؼ ةمػد ػف مةمػد ػف

عمي العوكمي )ت َٕٕ :هػ) دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُُْْ ،هػ ُْٗٗـ .

مع ػػايي الوػ ػراف ،ي ػػي الةس ػػف س ػػعود ػػف مس ػػعدة المع ػػركؼ ػػايخعش ايكس ػػط)تُِٓ:ه ػػ) كإػػع ةكا ػػول كفاارسػػل ػراهوـ ػػمس الػػدوف ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار الكتػػب
العمموض ،وركتُِّْ ،هػ ََِِـ.

-معايي الوراف  ،ي ي زكروا زواد ػف ع ػد ا﵀ العػراّ )تَِٕ:هػػ) كإػع ةكا ػول

كفاارسل ،راهوـ مس الدوف ،دار الكتب العمموض ،وركت ُِّْهػ ََِِـ.
 -معػايي الوػراف عكاع ار ػل  ،ي ػػي سػةاؽ الزجػاج ػراهوـ ػف السػرم )تُُّ:هػػ)

تةووؽ الدكتكر ع د الجموؿ ع د م ي ،دار الةدوث ،الواهرة ُِْْهػ ََِْـ.

-معػػايي اليةػػك لمػػدكتكر فاإػػؿ صػػال السػػامرائي ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار ةوػػاّ

التراث العر ي  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖهػ ََِٕـ .
مغيي الم وػب عػف كتػب اجعاروػب ج ػف ه ػاـ )تُٕٔهػػ) جمػاؿ الػدوف وكسػؼف اةمد ف ع د ا﵀ اجيصارم  ،تةووؽ :مةوي الدوف ع د الةمود ،الواهرة .
-المعردات في غروب الورف  ،ي ي الواسـ الةسوف ف مةمد المعػركؼ ال ارغػب

ايصػػعاايي )ت َِٓ :ه ػػ) إ ػ طل هوػػذـ الطعومػػي  ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار ةوػػاّ الت ػراث
العر ي  ،وركت  ،ل ياف ُِْٖ ،هػ ََِٖـ .
مواووس المغض  ،ي ي الةسوف ةمػد ػف فػارس ػف زكروػا )ت ّٗٓ :هػػ) تةووػؽيس مةمد ال امي  ،دار الةدوث  ،الواهرة ُِْٗهػ َََِٖـ

-الموتإػػب  ،لمةمػػد ػػف وزوػػد الم ػػرد )تِٖٓ :ه ػػ) تةووػػؽ ايسػػتاذ مةمػػد ع ػػد

الخالؽ عإومض ،دار الكتاب ،وركت )د-ت)
الموتإػػب  ،ي ػػي الع ػػاس مةمػػد ػػف زوػػد الم ػػرد )ت ِٖٓ :هػػ) تةووػػؽ ةسػػفةمد كمراجعض الدكتكر موؿ وعوكب  ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف
َُِْق ُٗٗٗـ .

-ميتخ ػػب ة ػ كػرة العو ػػكف اليػ ػكاظر ف ػػي الكج ػػكه كاليظ ػػائر ف ػػي الو ػػرف الكػ ػروـ  ،ج ػػف

الجكزم )ت ٕٓٗ :هػ) تةووؽ مةمد السود الصعطاكم  ،كالدكتكر فؤاد ع ػد المػيعـ ةمػد ،
ا سكيدروض )د-ت)
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مكس ػػكعض عم ػػكـ المغ ػػض العر و ػػض  ،ع ػػداد ايس ػػتاذ ال ػػدكتكر مو ػػؿ ػػدوع وعو ػػكب ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض وركت  ،ل ياف ُِْٕقََِٔـ
-يزهػػض ايعػػوف فػػي عمػػـ الكجػػكه كاليظػػائر  ،لإلمػػاـ جمػػاؿ ػػي العػػرج ع ػػد الػػرةمف

ػػف عمػػي ػػف مةمػػد ػػف الجػػكزم )ت ٕٓٗ :ق) كإػػع ةكا ػػول خموػػؿ الميصػػكر  ،الط عػػض
ايكل  ،دار الكتب العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُُِْق َََِـ .
يزهض الومكب في تعسور غروب الورف العزوز  ،لإلماـ ي كػر مةمػد ػف عزوػزالسجستايي )ت َِّ :ق) تةووؽ الدكتكر وكسػؼ ع ػد الػرةمف المرع ػي  ،الط عػض الذايوػض
 ،دار المعرفض  ،وركت ُِّْق ََُِـ

همع الاكامع في رح جمع الجكامع  ،لجّؿ الدوف السوكطي ) ،ت ُُٗ :هػ)تةووؽ الدكتكر ع د الةمود هيداكم  ،المكت ض التكفوووض  ،الواهرة  ،مصر.
-كجكه الورف  ،ي ػي ع ػد الػرةمف سػماعوؿ ػف ةمػد الةوػرم اليوسػا كرم )ت :

َّْق) تةووؽ جّؿ السوكطي  ،الط عض ايكل  ،ل ياف ُِّْق َُُِِ

الكجػكه كاليظػائر فػػي الوػرف الكػروـ  ،لمواتػػؿ ػف سػموماف ال مخػػي )ت َُٓ :ق)تةوو ػ ػػؽ ةم ػ ػػد فرو ػ ػػد المزو ػ ػػدم  ،الط ع ػ ػػض ايكلػ ػ ػ  ،دار الكت ػ ػػب العممو ػ ػػض و ػ ػػركت  ،ل ي ػ ػػاف
ُِْٗق ََِٖـ .
-الكجكه كاليظائر في الوػرف الكػروـ  ،ي ػي الاػّؿ الةسػف ػف ع ػد ا﵀ العسػكرم

)ت  :عػػد ّٓٗهػػ) تةووػػؽ ةمػػد السػػود  ،الط عػػض ايكلػ  ،دار الكتػػب العمموػػض  ،وػػركت ،
ل ياف ََُِـ .
الكجػػكه كاليظػػائر فػػي الوػػرف الك ػروـ  ،لاػػركف ػػف مكس ػ الوػػارئ )ت َُٕ :ه ػػ)تةووؽ ايستاذ الدكتكر ةاتـ صال الإامف  ،الط عض ايكل  ،ع كماف ََِِـ .

-الكجػػكه كاليظػػائر يلعػػاظ كتػػاب ا﵀ العزوػػز  ،ي ػػي ع ػػد ا﵀ الةسػػوف ػػف مةمػػد

الػػدامغايي )ت ْٕٖ :ه ػػ) تةووػػؽ عر ػػي ع ػػد الةموػػد عمػػي  ،الط عػػض ايكل ػ  ،دار الكتػػب
العمموض  ،وركت  ،ل ياف ُِْْهػ ََِّـ
 الكس ػػوط ف ػػي تعس ػػور الوػ ػراف المجو ػػد  ،ي ػػي الةس ػػف عم ػػي ػػف ةم ػػد الكاة ػػدماليوس ػػا كرم )تْٖٔ:هػ ػػ) تةوو ػػؽ ال ػػوه ع ػػادؿ ةم ػػد ع ػػد المكج ػػكد كال ػػوه عم ػػي مةم ػػد
معكض ،الط عض ايكل  ،دار الكتب العمموض ،وركتُُْٓ ،هػ ُْٗٗـ.
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فىرس المكاضيع في الكتب التسعة
الكتاب األكؿ ص ٓ

المشاكمة بيف كاك الحاؿ ككاك المصاحبة في النحك العربي
الصعةض

المكاإوع
ةصض هذا الكتاب

ٔ

مودمض

ٖ

العصؿ ايكؿ /كاك الةاؿ عيد اليةكووف

َُ

العصؿ الذايي /كاك الةاؿ ككاك المصاة ض في الموزاف

ِٖ

في موزاف التودور

ّٖ

في موزاف التعروؼ

ُٗ

في موزاف الر ط الكاك كالإمور

ِٗ

في موزاف التاكوؿ

َُٓ

في موزاف الوواس عم اليظور

ُُُ

في موزاف المعي

ُّٔ

كاك الةاؿ ككاك المصاة ض في موزاف العصؿ كالكصؿ

ُِٓ

الكاك هي الموزاف العصؿ وف الةاؿ كالمعوض

ُُٔ

العصؿ الذالث /المععكؿ معل وف المعرد كالجممض

ُٓٔ

العصؿ ال ار ع  /المععكؿ معل الجممض كمآخذ الوكؿ كاك الةاؿ

َِّ

الخاتمض

ِٔٓ

المصادر كالمراجع

َِٕ

1831

الكتاب الثاني ص ُِٗ

(ما) في القرآف الكريـ /دراسة نحكية
المكاإوع

الصعةض

مودمض

ُِٗ

ال اب ايكؿ ) :ما) اجسموض

ِْٗ

العصؿ ايكؿ ):ما) المكصكلض

ِْٗ

الم ةث ايكؿ ) :ما) المكصكلض وف التعروؼ كالتيكور

ِْٗ

الم ةث الذايي ) :ما) المكصكلض وف جكاز عكدها عم

كامتياعل

يخر
الم ةث الذالث  :معي )ما) المكصكلض كمعايي )ما) اي ى

العصؿ الذايي ):ما) اليكرة المجردة

العاةؿ َُّ
ِّٕ
ّّٖ

الم ةث ايكؿ :اليكرة الياةصض المكصكفض

ّّٗ

الم ةث الذايي :اليكرة التامض )التعج وض)

ّٔٓ

العصؿ الذالث ) :ما) اليكرة المإميض معي الةرؼ

ّٕٔ

الم ةث ايكؿ ):ما) اجستعااموض

ّٖٔ

الم ةث الذايي ):مػػا) ال رطوض

َّٖ

ال اب الذايي ) :ما) الةرفوض

ّٖٗ

العصؿ ايكؿ ) :ما) المصدروض

ّٖٗ

الم ةث ايكؿ ) :ما) المصدروض كالمكصكجت الةرفوض

ّٖٗ

يخر
الم ةث الذايي  :معي )ما) المصدروض كمعايي )ما) اي ى

َُْ

العصؿ الذايي ) :ما) اليافوض

ُّْ

الم ةث ايكؿ ) :ما) العاممض

ُّْ

الم ةث الذايي ) :ما) غور العاممض

ِِْ
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يخر
الم ةث الذالث  :معي )ما) اليافوض كمعايي )ما) اي ى

العصؿ الذالث ) :ما) الزائدة

َّْ
ّْٓ

الم ةث ايكؿ ) :ما) التي معي صمتاا

ّْٗ

الم ةث الذايي ) :ما) المةذكفض الصمض

ْْٓ

الم ةث الذالث ) :ما) المعردة الصمض

ِْٕ

الخاتمض

ِْٖ

المصادر كالمراجع

ْٖٗ
الجز الثاني َْٓ

الكتاب الثالث ص َٓٓ

دراسات في النحك القرآني
المكاإوع

الصعةض

الدراسة األكلى  :نكاصب الفعؿ المضارع في القرآف الكريـ

َٓٓ

التماود  :يظروض العامؿ في اليةك

َٕٓ

الم ةث ايكؿ  :ايةرؼ الياص ض يعساا

َُٓ

المطمب ايكؿ  :ف

َُٓ

المطمب الذايي  :لف

ِٗٓ

المطمب الذالث  :كي

ّٔٓ

الم ةث الذايي  :ايةرؼ الياص ض إإمار ) ف)

ْٕٓ

المطمب ايكؿ  :جـ التعموؿ

ْٕٓ

المطمب الذايي  :جـ الجةكد

ّٓٓ

المطمب الذالث  :ةت

ٓٓٓ

المطمب ال ار ع  :ك

ٕٓٓ

/دراسة نحكية

1832

المطمب الخامس  :العاّ

َٔٓ

المطمب السادس  :الكاك

ٓٔٓ

الم ةث الذالث  :الوكؿ العصؿ في تعووف الياصب لمععؿ

ِٖٓ

المإارع
الخاتمض كيتائج الدراسض

ٕٖٓ

الدراسة الثانية ً :
(أف) المقفَّفىة مف الثقيمة المفتكحة الىمزة في

ٖٖٓ

الم ةث ايكؿ  :عمؿ ) ف) المخععض ك ركط معمكلواا

َٗٓ

المطمب ايكؿ  :اسـ ) ف) ك ركطل

َٗٓ

استيادا ل يظروض العامؿ
المطمب الذايي  :عمٌض عمؿ ) ف)
ن
استيادا ل صماا
المطمب الذالث  :عمٌض عمؿ ) ف)
ن

ٓٗٓ

القرآف الكريـ/دراسة نحكية

المطمب ال ار ع  :خ ر ) ف) ك ركطل

ٕٗٓ
ٗٗٓ

ايساسي مف استعماؿ ) ف)
الم ةث الذايي  :الغرض
ٌ
المطمب ايكؿ  ) :ف) المصدروض

َِٔ

المطمب الذايي  ) :ف) كالمكصكلوض

َّٔ

المطمب الذالث  :عراب ) ف) وف مذهب اليةاة كمذهب الكصؿ

َٔٔ

يخر
الم ةث الذالث  ) :ف) المخععض كمعايي ) ف) اي ى

ُُٔ

المطمب ايكؿ  ) :ف) المخععض ك) ف) المصدروض

َِٔ

ُِٔ

المطمب الذايي  ) :ف) المخععض ك) ف) التعسوروض كالزائدة

ُٖٔ

المطمب الذالث  ) :ف) ك)كاف) المخععتاف

ُِٔ

الخاتمض كيتائج الدراسض كمكاإع ) ف) المخععض في الورف الكروـ

ِِٔ

الدراسة الثالثة ً :
(إف) المقففة مف الثقيمة المكسكرة الىمزة في

القرآف الكريـ/دراسة نحكية
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ِٕٔ

الم ةث ايكؿ  ) :ف) المخععض وف ا هماؿ كا عماؿ

ِٗٔ

المطمب ايكؿ  ) :ف) وف ا هماؿ كا عماؿ في كتب اليةك

ِٗٔ

المطمب الذايي  ) :ف) وف ا هماؿ كا عماؿ في كتب التعسور

ّٔٔ

المطمب الذالث  :عمٌض هماؿ ) ف)

ْٓٔ

المطمب ال ار ع  :الغرض مف تخعوؼ ) ف)

ْٔٔ

المطمب الخامس  :الّـ العارةض

َٓٔ

الم ةث الذايي  ) :ف) المخععض وف ا ذ ات كاليعي

ِٓٔ

المطمب ايكؿ  :اجتماع ) ف) كالّـ

ِٓٔ

ُ -ع ار اما في كتب اليةك

ِٓٔ

ِ -ع ار اما في كتب التعسور

ِٔٔ

ك)لما)
المطمب الذايي  :اجتماع ) ف) ٌ

ٔٔٔ

ُ -ع ار اما في كتب اليةك

ٔٔٔ

ِ -ع ار اما في كتب التعسور

ْٕٔ

الم ةث الذالث  :مآخذ الوكؿ اليعي كاجستذياّ ك دلض طّيل

ْٖٔ

الخاتمض كيتائج الدراسض

ٕٖٔ

الدراسة الرابعة ( :إذا) في القرآف الكريـ/دراسة نحكية

ُٗٔ

الم ةث ايكؿ  ) :ذا) الظرفوض المإ كميض معي ال رط

ِٗٔ

المطمب ايكؿ  :دجلض ) ذا) ال رطوض

ِٗٔ

المطمب الذايي  :دخكؿ ) ذا) ال رطوض عم الجممض اجسموض

ُُٕ

المطمب الذالث  :ارت اط جكاب ) ذا) العاّ

ُّٕ

المطمب ال ار ع  :ةذؼ جكاب ) ذا) ال رطوض

ُٕٗ

المطمب الخامس  ) :ذا) ك) ف) ال رطوتاف

ّّٕ

المطمب السادس  :العّةض وف صوغض ال رط كجكا ل

ّٕٕ
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الم ةث الذايي  ) :ذا) الظرفوض غور المإ كميض معي ال رط

الم ةث الذالث  ) :ذا) العجائوض

ّٖٕ
ّْٕ

تعروعاا  ،كعامماا  ،كالمسالض الزي كروض  ،كارت اطاا العاّ ككةكعاا ّْٕ-
ِٕٓ

جكانا لم رط  ،كالعرؽ وياا ك وف ال رطوض .
الخاتمض كيتائج الدراسض

ِٕٓ

المصادر كالمراجع

ٕٕٓ
الكتاب الرابع ص َٕٕ
مف مزاعـ النحاة

المكاضيع

الصفقة

التماود  :لغض الورف فكؽ يةك اليةاة

َٕٕ

المودمض

ّٖٕ

)ج) الزائدة في الورف الكروـ /دراسض يةكوض

ْٖٕ

الجمؿ عد التكرات في الورف الكروـ  /ع ار اا وف الصعض كالةاؿ

َِٖ

التا ع الموطكع في الورف الكروـ  /وف اليةك كال ّغض

ِِٖ

اليمصكب الذايي ل ك
ػ)ظف) ك خكاتاا  /ع ار ل وف المععكلوض كالةالوض

ْٖٖ

)م ًف) المكصكلض في الورف الكروـ  /وف التعروؼ كالتيكور
ى
كجر
فعا ًا
المععكؿ معل في اليةك العر ي /يصنا كر ن

المصادر كالمراجع

ِٖٔ
ِٖٗ
َََُ

الجز الثالث َُُْ

الكتاب القامس ص َُُٓ

النصب عمى نزع القافض كالتضميف مف بدع النحاة كالمفسريف
المكاضيع

الصفحة

العصؿ ايكؿ  :اليصب عم يزع الخافض في الورف الكروـ

َُُٔ

1835

الم ةث ايكؿ  :تع لدم الععؿ في الورف الكروـ ل مععكلل يعسل َُُٔ
يخ ىر
الجر في مكاإع ى
في مكاإع ك ةرؼ ٌ
الم ةث الذايي  :اليصب عم يزع الخافض في كتب اليةك .

َُّْ

المطمب ايكؿ  :التعروؼ اليصب عم يزع الخافض

َُّْ

المطمب الذايي  :مآخذ الوكؿ اليصب عم يزع الخافض

َُّٖ

المطمب الذالث  :اليصب عم يزع الخافض وف الجكاز كال ذكذ

َُْْ

الم ةث الذالث  :اليصب عم

يزع الخافض الوواسي في الورف َُْٕ

الكروـ
المطمب ايكؿ  :مذهب ايخعش

َُْٕ

المطمب الذايي  :ةوووض الخّؼ وف الخموؿ كسو كول

َُُٓ

المطمب الذالث :

الكروـ

كاهد اليصب عم

يزع الخافض في الورف َُْٔ

المطك ىرد في َُٕٔ
الم ةث ال ار ع  :اليصب عم يزع الخافض السماعي ي
الورف الكروـ .
يزع الخافض السماعي غور َُُٓ

الم ةث الخامس  :اليصب عم
المطك ىرد في الورف الكروـ .
ي
الم ةث السادس  :المععكؿ يجمل كاليصب عم يزع الخالعض

ُُّٓ

العصؿ الذايي  :التإموف في الورف الكروـ

ُُْْ

اصطّةا .
التعروؼ التإموف لغض ك
ن
الم ةث ايكؿ  :كاهد التإموف في الورف الكروـ .

ُُْْ

الم ةث الذايي  :التإموف ك ّغض الورف الكروـ

ُُْٗ
ُُِٕ

الم ةث الذالث  :التإموف وف كتب اليةك ككتب الكجكه

ُُٕٔ

الم ةث ال ار ع  :التإموف كالترادؼ

ُُٕٗ
1836

المترادفاف  :السيض كالعاـ

ُُّٖ

المترادفاف  :الك ٌؿ كالجمع

ُُٖٖ
َُُٗ

المترادفاف  :ت كجاّ

المترادفاف  :الي ا كالخ ر

َُُٗ

المترادفاف  :الة كر كالسركر

ُُِٗ

المترادفاف  :الم وئض كا رادة

ُُْٗ
َُِِ

ظف كاخكاتاا
الم ةث الخامس  :التإموف في اب ٌ
الم ةث السادس  :اليصب عم يزع الخافض كالتإموف وف َُِٓ
ال عر كالورف الكروـ
الخاتمض كاليتائج

ُِٕٓ

المصادر كالمراجع

َُِٖ
الكتاب السادس ص ُِٓٗ

اقت ؽ األكجه كالمعاني في كتب حركؼ المعاني
الصفحة

المكاضيع

التماود  :وتإمف ذكر مياجي في كتا ض ةكذي  ،كذكر العّةض ُِٓٗ
وف معي الةرؼ كمعايي السواؽ
ُ-همزة اجستعااـ

ََُّ

ِ -ذ

ُُّٖ

ّ -ذا

ُِّٖ

ْ -ل

ُِّٗ

ٓ -ج

ُِّْ

ٌٔ -ج

ُّْٔ
ُُّٓ

ٕ -ـ
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ٖ -ف

ُْْٕ

ٗ -ف

ُْْٖ

َُ -كف

ُْْٗ

ُُ -كف

ُِْٓ

ُِ -ك

ُْْٓ

ُّ-ال اّ

ُْٕٔ

ُْ-ذيكـ

َُّٓ

ُٓ-ةت

ُُُٓ

ُٔ-عم

ُُِٓ

ُٕ-عف

ُُّٓ

ُٖ-العاّ

ُِْٓ

ُٗ-في

ُُٓٓ

َِ-ةد

ُٔٔٓ

ُِ-الكاؼ الجارة

ُّٕٓ

ِِ -ك
كاف

ُُٖٓ

ِّ-الّـ المكسكرة

ُْٖٓ

ِْ-الّـ المعتكةض

َُٖٔ

ِٓ-لع كؿ

َُٖٔ

ِٔ-ما

ُُّٔ

ِٕ -ىمف
ًِٖ -مف

ُُّٔ
ُُّٔ

ِٗ-هؿ

ُِْٔ

َّ-الكاك

ُِْٔ
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الخاتمض

ُّْٔ

المصادر كالمراجع

ُْْٔ
الجز الرابع ُّٓٔ

الكتاب السابعُْٓٔ

تقديـ الجكاب عمى شرطه في النحك العربي
الكتاب الثامف ُٕٓٔ

دءلة (كاد-يكاد) في القرآف الكريـ
المحتكيات

المكضكع

الصفحة

الغرض مف الكتا ض في هذا المكإكع

ُٕٓٔ

كاهد )كاد) المذ تض كالميعوض

ُٕٔٔ

مذاهب اليةاة في )كاد) الميعوض

ُٕٕٔ

المػػذهب ايكؿ ٌ :يا ػػا تعو ػػد يعػػي خ ره ػػا ف ػػي مكاإػػع عكاذ ات ػػل ف ػػي ُٕٕٔ
مكاإع
المذهب الذايي ٌ :ياا تعود ذ ات خ رها
المذهب الذالث ٌ :ياا تعود يعي خ رها
دخكؿ اليعي عم خ ر)كاد)

المصادر كالمراجع

ُٖٕٔ
ُْٖٔ
ُٗٗٔ
َُِٕ

الكتاب التاسع َُٕٕ

األضداد في القرآف الكريـ
المودمض

َُٕٕ

لوس مف ايإداد

َُٕٕ

عكامؿ ي اة ايإداد

َُٕٗ
1839

ُُّٕ

ُ -ذ عكاذا

ُُٖٕ

ِ -كمض

ُُٕٗ

ّ -ف

ْ-ال طايض

َُِٕ

ٓ -عد

ُِّٕ

ٔ -عض

ُِٕٔ

ٕ-ال وع كال راّ

ُِّٕ

ٖ-الٌوف

ُّٕٗ

ٗ-خعي – خع

ُُْٕ

َُ-المستخعي كالسارب

ُْٕٗ

ُُ-الخكؼ

ُِٕٓ

ُِ-الرجاّ

ُّٕٓ

ُّ-الساةر

ُٕٔٓ

ُْ-سجر-المسجكر

ُٕٕٓ

سر
سر -ك
ُٓ -ك

ُُٕٔ
ُْٕٔ

ُٔ-صار

ُٕ-الصراخ كالصروه

ُٖٕٔ

ُٖ-الصّة

ُٕٗٔ

ُٗ -ح
الظف

ُُٕٕ

َِ-عزر-التعزور

ُْٕٕ

ُِ-عس

ُٕٕٓ

ِِ-عسعس

ُٖٕٕ

ِّ-عصـ-عاصـ

َُٖٕ
1841

ِْ-فكل-متع لكل

ُٕٖٕ

ِٓ-فكؽ

ُٖٕٗ

ِٔ-الوي ٍرّ
ًِٕ -
الو ٍسط
ِٖ-ج

ُُٕٗ
ُٖٕٗ

ِٗ-المةف

ُٕٗٗ

َّ-ما
ًُّ -مف

َُُٖ

ُٕٔٗ

َُُٖ
َُْٖ

ِّ-الياس
ّّ-اليً حد

َُٖٗ

ّْ-هؿ

ُُُٖ

ّٓ-كراّ

ُُٖٗ

الخاتمض

ُِِٖ

ذ ت المصادر كالمراجع

ُِّٖ

السيرة العممية
-اجسـ  :ع د الج ار فتةي زوداف ذيكف صكفي عمي الةمدايي.

مةػػؿ كتػػاروه الػػكجدة  :المكصػػؿُْٕٗ/ـ  ،مةمػػض ال ػػعاّ  ،ةػػرب دكرة ةاسػػـالخواط .

ياوت دراستي اج تدائوض  ،في المدرسض الوةطايوض  ،سيض ُِٔٗ .
 يياوت دراستي المتكسطض  ،في متكسطض الةروض  ،سيض ُٓٔٗـ .
 ي1841

ػت د ارسػػتي ا عدادوػػض  ،فػػي ا عدادوػػض المركزوػػض  ،الوسػػـ العممػػي  ،سػػيض
 ياوػ ئُٕٗـ
ػمت
خ ػروج كموػػض التر وػػض الممغػػاة  /ةسػػـ المغػػض العر وػػض /جامعػػض غػػداد  ،ةصػ يعم اادة ال كالكروكس في هذه الكموض درجض جود ج ًدا  ،سيض ُِٕٗـ .

ػت عػػدها ل ػ
ػت
ةوػػارة فػػي ُّٕٗٗ/َُ/ـ  ،ذػػـ ييومػ ي
 يعلويػ يمدرسػػا فػػي ذايكوػػض ٌ
ن
ً
وس  ،ذـ ذايكوض ةره ةكش  ،ذـ متكسطض المذيػ  ،فمتكسػطض ػي
متكسطض ىك ىرٍمم ٍ
كػػر الصػػدوؽ  ،ك عػػد ةصػػكلي عم ػ

ػػاادة الماجسػػتور ،تػػـ يومػػي ل ػ معاػػد

عداد المعممات سيض ُٖٗٗـ .

ػػاادة الماجسػػتور فػػي المغػػض العر وػػض  ،درجػػض جوػػد جػ ًدا عػ و
ػاؿ

ػمت عمػ
ةصػ يورسػ ػػالتي المكسػ ػػكمض )الم ػ ػػاكمض ػ ػػوف كاك الةػ ػػاؿ ككاك المصػ ػػاة ض فػ ػػي اليةػ ػػك

العر ػػي) تػػاروه َُِٖٖٗ/ُِ/ـ جامعػػض المكصػػؿ  /كموػػض ا داب  ،مكجػػب
ايمر الجامعي المرةـ ّ ُّٗ/ُُ/في ُٖٗٗٗ/ُ/ـ
-ةصمت عم

اادة الدكتكراه في المغض العر وض  ،درجض امتواز  ،ػاطركةتي

المكسػ ػػكمض ))مػ ػػا) فػ ػػي الوػ ػػرف الك ػ ػروـ /د ارسػ ػػض يةكوػ ػػض) فػ ػػي ُِٕٔٗٗ/ٖ/ـ ،
مكجب ايمر الجامعي العدد ِّ/ُُ/عِٕ تاروه ُُٕٔٗٗ/ٗ/ـ

ػرت التػدروس كموػض المعممػوف
تـ يوؿ خدماتي ل ك ازرة التعمػوـ العػالي  ،ك ا يفي ُُٕٗٗٗ/ّ/ـ  ،التي هي كموض التر وض ايساسوض ةالوا
ػعدت
ػت الخطا ػػض مػػف لػػدف ك ازرة ايكةػػاؼ  ،ككػاف عػػدد الجكامػػع التػػي صػ ي
 -يكملع ي

جامعػػا  ،ك كؿ خط ػػض خط تاػػا كاي ػػت ف ػػي
فواػػا عمػ ػ ميا رهػػا  ،خمس ػػض ع ػػر
ن
جامع الطالب/ةي الرفاعي  ،في ايسا وع ايكل مف افتتاةل  ،سيض ُٕٖٗـ

 ،ك كذر خط ي كايت في جامع وكيس اليةكم المعػركؼ جػامع ػوه ال ػط ،

تركت المي ر سيض َََِـ
ك خرها كايت في جامع العطاش/كككجمي  ،ذـ
ي
ػر
 -ووت عمؿ تدروسوًا كموض التر وػض ايساسػوض  ،جامعػض المكصػؿ  ،كمةاإ نا

في الدراسات العموا  ،كمياة ن ا كم ػرفنا لرسػائؿ الماجسػتور ك طػارو الػدكتكراه .
1842

ػت ل ػ التواعػػد تػػاروه
فػػي ةسػػـ المغػػض العر وػػض فػػي الكموػػض المػػذككرة  ،ةت ػ يةمػ ي
َُِِٓ/ٔ/ـ .
ةوت ل ايستاذوض تاروه َُِِّ/ٔ/ـ
تر يمك اوؿ ََََََِٕٕٓٓ
فاو رََََََِٕٕٓٓ

فوس كؾ  :ال ركؼ اليةكم

لممؤلؼ

ُ-ا﵀ كالتودـ المادم عيد ا يساف سيض ُٕٕٗ  .رةـ ا وداع في
المكت ض الكطيوض غداد ُْٔ لسيض ُٕٕٗـ
ِ-اغتيـ

َُْٓهػ

ُٖٓٗـ .

ا ؾ في طاعض ا﵀  ،الط عض ايكل  ،مط عض سعد غداد

ُٖٓٗـ  ،رةـ ا وداع في المكت ض الكطيوض غدادِٗٗ لسيض

ّ-فإؿ الصّة كةكـ تاركاا في الكتاب كالسيض  ،ك رسالض

تارؾ الصّة  ،الط عض ايكل

ل

 ،مط عض سعد  ،غداد ُٖٓٗـ رةـ ا وداع

في المكت ض الكطيوض غداد ٔٔٓ لسيض ُٖٔٗـ .

كهذه الكتب الذّذض يعدت يسخاا كلـ يعد ط عاا ؛ ييكاا لـ تكف كةتئذ

مسجمض عم ةرص  ،ك مخزكيض في ةاس ض .

ْ -عج ػ ػػاز الو ػ ػػرف الكػ ػ ػروـ  .رة ػ ػػـ ا و ػ ػػداع ف ػ ػػي دار الكت ػ ػػب كالكذ ػ ػػائؽ

درسػػل لطػػّب المرةمػػض
ػت ل
غػػدادَِٖ /لسػػيض ََِٗـ كهػػك كتػػاب مياجػػي كيػ ي
ال ار عض في ةسـ التر وض ا سّموض  /كموض التر وض ايساسوض  /جامعض المكصؿ /
ةررتٍل عمادة الكموض المذككرة .
عددتيل ةسب المياج الذم ٌ
ٓ-مكاعظ سّموض  .رةـ ا وداع في دار الكتػب كالكذػائؽ غػدادَّٖ/

لسيض ََِٗـ

ٔ-دركس سّموض  .رةـ ا وداع فػي دار الكتػب كالكذػائؽ غػدادَْٖ/
1843

لسيض ََِٗـ

ٕ -ػ ػػوف الماإػ ػػي كالةاإػ ػػر  /ةصػ ػػائد سػ ػػّموض  .كهػ ػػي مػ ػػف يظمػ ػػي

ك ػ ػػعرم  ،وإ ػ ػ ٌػـ ذم ػ ػػايي ةص ػ ػػائد  ،رة ػ ػػـ ا و ػ ػػداع ف ػ ػػي دار الكت ػ ػػب كالكذ ػ ػػائؽ
ػرت عيكايػػل لػ  :صػػوةاتي ػاي كمتي ال كسػ وكض
غوػ ي
غػداد َٖٓ/لسػػيض ََِٗـ كةػػد ٌ

في ذمايي ةصائد سّموض

ٖ-الم ػػاكمض ػػوف كاك الةػػاؿ ككاك المصػػاة ض فػػي اليةػػك العر ػػي  .رةػػـ

ا وداع في دار الكتب كالكذائؽ غداد َٖٔ/لسيض ََِٗـ

ٗ)-ما) في الورف الكروـ  /دراسض يةكوػض  .رةػـ ا وػداع فػي دار الكتػب

كالكذائؽ غداد َٖٕ/لسيض ََِٗـ

َُ-د ارسػػات فػػي اليةػػك الوريػػي  . .رةػػـ ا وػػداع ػػدار الكتػػب كالكذػػائؽ

غداد ُُٖ/لسيض ََِٗـ

ُُ-مػ ػ ػػف م ػ ػ ػزاعـ اليةػ ػ ػػاة  .رةػ ػ ػػـ ا وػ ػ ػػداع فػ ػ ػػي دار الكتػ ػ ػػب كالكذػ ػ ػػائؽ

غداد َٖٖ/لسيض ََِٗـ

ُِ-اليصب عم يزع الخافض كالتإموف مف دع اليةاة كالمعسروف ،

رةـ ا وداع دار الكتب كالكذائؽ غداد/

ُِّٕ لسيض ََُِـ .

ػت ه ػػذا
ُّ)-ظػ ٌػف) ك خكاتاػػا كالتإػػموف فػػي الو ػػرف الك ػروـ  .كةػػد دمجػ ي
الكتاب في الكتاب السا ؽ .
يمكذجػا
ُْ -الكجكه الدخومػض فػي كتػب الكجػكه كاليظػائر  ،لعػظ )الػذكر)
ن

 ،مع ةث صغور عيكاف  :لغػض الوػرف فػكؽ يةػك اليةػاة رةػـ ا وػداع فػي دار
الكتب كالكذائؽ غداد ُٕٖٗ /لسيض َُُِـ

جعمت المكإكع ايكؿ مف هذا الكتاب إمف ةد مكاإوع التماود
كةد
ي
ػت
ف ػػي كت ػػا ي  :ج كج ػػكه كج يظ ػػائر  ،تة ػػت عيػ ػكاف د ارس ػػض يمكذجو ػػض  ،كجعم ػ ي
كّمي في المكإكع الذايي إمف التماود في كتا ي  :مف مزاعـ اليةاة .

ُٓ-ج كجػػكه كج يظػػائر فػػي كتػػب الكجػػكه كاليظػػائر  .رةػػـ ا وػػداع فػػي
1844

دار الكتب كالكذائؽ غداد ِّٖ /لسيض َُِْـ

ُٔ-اختّؽ ايكجل كالمعػايي فػي كتػب ةػركؼ المعػايي  .رةػـ ا وػداع

في دار الكتب كالكذائؽ غداد ّّٖ /لسيض َُِْـ

ُٕ-ط ارئػػؽ اخػػتّؽ الكجػػكه فػػي كتػػب الكجػػكه  . .رةػػـ ا وػػداع فػػي دار

الكتب كالكذائؽ غداد ّْٖ /لسيض َُِْـ
ُٖ -ايإداد في الورف الكروـ.

م حظة  :هيػاؾ خطػا ػائع جػ ًدا  ،وتعمٌػؽ رسػـ الكممػض  ،كهػك كإػع

تيػػكوف العػػت كاليصػػب عمػ ايلػػؼ  ،كالصػػةو كإػػعاا عمػ الةػػرؼ ة ماػػا ،
ػذّ-
ػذّ رس ػػـ الكمم ػػات  :م ػػذّن-س ػػموعان-كتا ػ ػان  ،كالص ػػةو  :م ػ ن
فم ػػف ذل ػػؾ م ػ ن

وإا كإع رسـ ال ػدة عمػ ايلػؼ يةػك :
سموعا-كتانا  ،كمف الخطا ال ائع ن
ن
ػتدركت فػػي مؤلعػػاتي هػػذا الخطػػا
جٌ -جٌ-كػٌّ كالصػػةو ٌجٌ -ج-كػ ٌػّ  ،كةػػد اسػ
ي

الذم وتعمٌؽ الرسـ في كذور مف المكاإع  ،كفاتييي مكاإع كذورة خرل

1845

