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ادلعىن اننحىي نهعطف تـ(أو) يف انقرآٌ انكرٌى
ويعطٍاته انتفسريٌح

األستاذ ادلساعد اندكتىر
ُ
رٌاض كرٌى عثد اهلل انثدٌري
جايعح انكىفح  /كهٍح اَداب

أوال  /ادلقديح:
ًإزظ الخٗبحر ًٖ اإلاٗاوي ؤق٩اال مخٗضصة ومخىىٖت في الى٢ذ هٟؿه ،وبدؿب ٢هض اإلاخ٩لم
والٓغو ٝاملخُُت بالخُاب وحٗضص اإلاٗنى وجٟغٖه ومؿخىي اإلاخ٩لم واملخاَب وز٣اٞتهما اإلاٗبرة ًٖ
ال٣ضعة اللٛىٍت وال٣ىة في الخهىٍغ .جل ٪التي جد٨يها ُُٟ٦ت بىاء ؾُا ١الخُاب وعن ٠ؤلٟاْه.
والُٗ ٠واخض مً ؤؾالُب البُان ًٖ اإلاٗاوي اإلا٣هىصة التي جخىاٞغ ٖلى ؤلاًجاػ وجغابِ ال٨الم ختى
ًٓهغ بهىعجه الٟىُت الٟهخى مً زال ٫ازخُاع الخغ ٝاإلاىاؾب في حملت اليؿ ٤وما ج٣خًُه
َبُٗت الٗال٢اث الؿُاُ٢ت للترُ٦ب اللٛىي واإلاٗنى.
وبطا ٧ان طل ٪في ال٨الم الٟني ألاصبي الظي ًخمثل مً زالله الظو ١اللٛىي والث٣اٞت الصخهُت
للمسلى ١وَى م٘ طل٢ ٪ض ًًُغ بلى بىاء الجملت في ٦المه بغنٟها ؤلٟاْا ال ً٣هض مٗىاَا الؿُاقي
وبهما الخاحت والايُغاع َما ما ًٟغيها ٖلى اإلاخ٩لم وَظا ما ٌٗني َّ
ؤن بٌٗ ٧لماث الىاؽ التي في
ؾُا ١زُابهم ألاصبي جىحض مً ٚحرخ٨مت.
ومً َىا ٢ض هجض في الكٗغ ٧لماث ه٣ى ٫بةػائها لى ٧ان الكاٖغ ٢ا٦ ٫ظا ل٩ان اإلاٗنى ؤعوٕ وؤوؾ٘
البرَان ٖلى َّ
.وال ُ
ؤحضوي بداحت بلى ُ
ؤن بٌٗ ٦الم الىاؽ والؾُما الكٗغ ما َى خكى مبخظً ٫سلى
مً ال٣هض والخ٨مت ٞالظي ًغٍض اإلاضح الً٣ى ٫لىا الجٟىاث وَى حم٘ ٢لت ٚحر َّ
ؤن خكى البِذ
بدؿب ٢ىاهحن ٖلم الٗغوى َى ما ًًُغ مٗه اإلايص ئ بلى اؾخٗما ٫ؤلٟاّ ٚحر م٣هىصة بظاتها
وٚحرمخىا٣ٞت في الهض ٝالٗام للىو وبهما لخخىا ٤ٞم٘ ٢ضعة الكاٖغٖلى ؤلابضإ الٟني .
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ٞةطا ٖلمىا َظا ٖلمىا في ٧ل لخٓت مً الخإمل والخ٨ٟحر ؤن خ٣ُ٣ت هٓم الجمل في الخُاب
ال٣غآوي بهما ج٣ىم ٖلى خ٨مت و م٣خط ى ًخٗاصالن م٘ بىائها ٦ما وُٟ٦ا مً حهت جغابُها بالٗال٢اث
الٗامت هدىا ؤو نغٞا ؤو بالٚت ؤونىجا .بطا ٖلمىا طل ٪في ٧ل لخٓت لم هيـ في ؤي لخٓت مً حغٍان
ّ
البدث ؤن وُْٟت الٗال٢اث الىدىٍت بحن ألالٟاّ ج٣ىم ٖلى وي٘ الغمىػ الضالت ٖلى خ٨مت اإلاٗنى
وم٣خط ى الخُاب  ،ولم هيـ ؤزغَا الىٟس ي في بزاعة بخؿاؾىا ال٨ٟغي واهٟٗالىا في الخإمل الجمالي
(الاؾخُُ٣ي) الخام الظي جخمثل به خالوة الٗباعة ال٣غآهُت وَالوتها ولم َ
هيـ الاهُ٣اص بلى ما ًغٍضٍ
ّ
َّ
الىو ال٣غآوي َى الظي ًغؾم َظٍ
الىو ال بلى ما ج٣خًُه الهىاٖت الىدىٍت وجإمالتها ؛ طل ٪بإن
الهىاٖت وال جخد٨م ُٞه.
ّ
ّ
الٟني للجملت ال٣غآهُت ًبضؤ ٖىضما هيس ى الؿااٖ ٫نها بـ ( ما َى الصخُذ؟ و٠ُ٦
بن الخدلُل
ً٨ىن؟) وٖىضما ً٨ىن الؿاا٦ ٫م َى اإلاٗنى الظي ؤصجه َظٍ الجملت؟ .و٠ُ٦؟ وما َى ؤؾلىب ألاصاء
الىدىي ٞيها؟ ٞهظٍ هُ٣ت ػمىُت الهُال ١الخدلُل الٟني للجملت ال٣غآهُت و٢غاءتها جٟؿحرًا.
ّ
ومً َىا ًخمحز الخإمل بإهه جىُٟظ ٌ لٗملُت زل ٤اإلاٗاوي مً زال ٫حملها اإلا٨خىبت ال مً زال٫
حملها اإلاٟغويت وَظا ما وُٞ ٘٢ه ٦ثحر مً الٗلماء هداة ومٟؿغًٍ؛ ألنهم ًهىبىن ٞغويهم هدى
الجمل ال٣غآهُت (وألاصبُت ) ومٗىاَا ٣ُٞخلىنها ج٣ضًغا وجإوٍالٞ .ىجض الىدىي ّواإلاٗغب لل٣غان ال٨غٍم
واإلاٟؿغ له ٌِٗكىن ؤخُاها ٞغويهم وال ٌِٗكىن مٗنى الجملت ال٣غآهُت ٞىجضَم ٌِٗكىن
ّ
الىو التي َاإلاا
مىؾُ٣اَم التي ًٟغيىنها ٞدؿب ،وَم ًٟغيىنها مً زال ٫حٗكُ٣ها م٘ ؾلُت
ًداولىن الخٛلب ٖليها.
ًجب ؤن ًُىٓغ بلى اإلاىٟظ الخ٣ُ٣ي إلاٗاوي ال٣غان ال٨غٍم ؤال وَى الجملت ًجب ؤن هىٓغ بليها مً
ّ
بِذ ًإجِىا ؤَله مً صازله ال مً زاعحه وَ٨ظا ًإجِىا اإلاٗنى مً صازل
صازلها ٞةها خحن هُغ ١باب ٍ
الجملت ومُُٗاتها الٟىُت والغمؼٍت ولِـ مً ٞغيُاث الىدى وج٣ضًغاجه التي حِٗل زاعج ؤ٢ىاؽ
الجملت وؤؾىاعَاٞ.ما ًجب الالخٟاث بلُه َى ٦ىن الجملت هاًَت بدُثُاث ٦ىنها ٦الما ًدؿً
٩ٞل ٦الم ً٨ىن حملت ٞإ٦ثر ولِـ ّ
الؿ٨ىث ٖلُه ّ
٧ل حملت ب٨الم لٗىػَا ما جخٗل ٤به مما ج٨خٟي
مٗه بىٟؿها في ؤصاء اإلاٗنى اإلا٣هىص ومً َىا ؾخ٨ىن ّ
هها في طل ٪اإلاٗنى .
وخغو ٝالُٗ ،٠هي مما ًخأل ٠بؿببها ال٨الم ،ومنها خغ ٝالُٗ(٠ؤو) ِٞؿمُه الىدىٍىن
بدغ ٝالخسُحر بحن ؤمغًٍ ً٨ىن ؤخضَما مىيىٖا للخ٨م هدى (ؾاٞغ الُىم ؤو ٚضا)وهدى(:ؤَٗم
يُ ٪ٟزبزا وؾم٩ا ؤو جمغا ولبىا).
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وبطا ٧اهذ ألالٟاّ جمثل الىخضاث البىاثُت لل٨الم وال ٌؿخُ٣م بىاء ؾُا٢ه اللٟٓي بى٣هانها
وبؼٍاصتها وٍدبٗه اإلاٗنى باإلاالػمتْ ،
ؤيٖ :ىضما هى٣و ٧لمت مً ؾُا ١ال٨الم ًاصي بلى ه٣و اإلاٗنى
َّ
ّ
و٦ظلٖ ٪ىضما ّ
ُٞخٛحر مٗىاٍٞ ،ةطا ٧ان طلٞ ٪ةهه ًجغي ٖلى
وٛحر ٧لمت ؤو هؼٍض ٧لمت في ؾُا ١ال٨الم
مىا ٘٢خغو ٝالُٗٞ. ٠ال ج٣ىم الىاو م٣ام الٟاء م٘ بعاصة الترجِب بخُٗ٣ب وال الٗ٨ـ م٘ بعاصة
ّ
مُل ٤الجم٘ وَ٨ظا بُ٣ت خغو ٝالُٗ ٠بال باصٖاء جإوٍل ومجاػ؛ طل ٪بإن لهظٍ الخغو ٝوحىصا
ُ
ًازغفي اإلاٗنى مً ٚحرهٓغٍبلى ٦ىنها مً ٖىامل ؤلاٖغاب ؤو ال.
ّ
ٞخض( ٫الىاو) في ٢هض اإلاخ٩لم بجملت (حاء ػٍض وب٨غ)ٖلى بعاصة الخبر بمجُئهما بىدى الاحخمإ
مً صون ٢هض ؤمغ آزغ ولى حٗلذ (الٟاء) م٩ان (الىاو) لخٛحرث حهت اإلاٗنى بلى الترجِب والخٗا٢ب ،
ّ
جغار ػمني ٞاع ١بحن املجُئحن .وَى ما
و٦ظل ٪لى حٗلذ (زم) لخٛحر اإلاٗنى ججاٍ الضاللت ٖلى وحىص ٍ
٧اهذ صعاؾخه وبُاهه في بدىر ؾاب٣ت ٖلى َظا البدث

( ) 54

2015 لسنة

)75(  العدد/ جملة آداب البصرة

The Grammatical Meaning of the
Conjunction " or " in The Holy Quran
and its Interpretations
Asst.Prof
Riyadh Kareem Abudulla
College of arts / University of Kufa
Abstract:
Expressions may take a variety of shapes at the same time according
to the speaker's intention, surrounding circumstances, sub- meaning, the
speaker's and the addressee's cultural level and power of imagination .
All these factors help to build the context properly.
Conjunction is one of the rhetorical styles that help to carry the
intended meaning so as to show its coherence by using the proper
coordinating conjunction.
Organizing the sentences in the Quran is based stands on significance
and a need which are equal with their construction as far as their
connection with the general relationships rhetorically and syntactically .If
we know all these things, we shall not forget that the function of the
grammatical relations between expressions stands on using the functional
symbols that point to the significance of the meaning and the requirement
of the speech. We should not forget its psychological effect in evoking
our feelings and emotions in order to grasp the beauty of the Quranic
speech and its intended in earning not to run after the syntactic need
totally because the Quranic context portrays this aim.
The artistic analysis of the Quranic sentence starts when we forget
the question about (what's right? How to be?).but when the question be
about (what meaning does the sentence have? ).
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ثانٍا (/فكرج انثحث وخالصته)
حغي الىدىٍىن ٖلى حؿمُت خغ ٝالُٗ( ٠ؤو)بدغ ٝالخسُحر بحن ؤمغًٍ ً٨ىن ؤخضَما
مىيىٖا للخ٨م هدى( :ؾاٞغالُىم ؤو ٚضا)وهدى ( :ؤَٗم يُ ٪ٟزبزا وؾم٩ا ؤو جمغا ولبىا).
ّ
َ
َ َ
َّ
بن مٗنى الخسُحر لم ًُغص ٖلُه الاؾخٗما ٫في الخُاب ال٣غآوي هدى ٢:ىله حٗالى{:ال ز ْح َر ِفي ِ ٦ث ٍحر
َ ْ ْ َ َ ْ َ َّ
ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
اؽ}(اليؿاءٞ)111لِـ للخسُحر َىا مىي٘
ِمً هجىاَ ْم ِبال مً ؤم َغ ِبهضٍ ٢ت ؤو مٗ ُغ ٍ
و ٝؤو ِبنال ٍح بحن الى ِ
َّ
ألن الخسُحر ماو٘ ًٖ الجم٘ ٞاإلاإمىع مسحر بحن اإلاىيىٖحن مً الخ٨م بدؿب اإلاٗنى اإلا٣هىص مً
ال٨الم ولِـ للك ٪في طل ٪اإلاىي٘.
و٢ض ًخلمـ مً ْاَغ الىو وصاللخه ألاولُت َّ
ّ
ٞلُخسحر
ؤن اإلاٗنى مً ؤعاص ؤن ًىا ٫الخحر في هجىاٍ
واخضا مً َظٍ ألامىع الثالزت مً ألامغ بالهض٢ت ؤو اإلاٗغو ٝؤو ؤلانالح.ل ً٨طل ٪ال ًيسجم م٘ ؾٗت
آلاًت ٞلى ؤعاص اإلا٩ل ٠بةػاء َظا اإلاًمىن مً الخُاب ؤن ًجم٘ ألامىع الثالزت إلاا ٧ان َىا ٥ماو٘ ًٖ
الجم٘ .ولى جِؿغ للم٩ل ٠بمًمىن الخُاب الجم٘ م٘ ال٣ضعة ٞامخثل واخضا مً ألامىع الثالزت
َّ
ْ
اإلاظ٦ىعة في آلاًت اإلاباع٦ت وجغ ٥ازىحن ؤً٨ىن ممخثال مُُٗا ؟ ٞةن ُ٢ل في حىابه :ؤهه ممخثل حٗحن
ال٣ى ٫بالخسُحر ،وبال ٞال ًصر مٗنى الخسُحرفي َظا وهدىٍ.
ومً َىا ًجض الباخث هٟؿه ججاٍ َظا وهدىٍ ؤمام الاٖتراَّ ٝ
بإن (ؤو)٢ض جُٟض الجم٘ اإلاُل ٤مً
مٗنى(الىاو) بدؿب م٣خط ى مٗنى الؿُا ١وؾٗخه ٖىض بعاصة الخسُحر وبم٩ان الجم٘،م٘ اهخٟاء
مٗنى الترجِب اإلا٣هىص بدغ ٝالٟاء مً مٗنى الُٗٞ.٠لى ؤعاص اإلا٩ل ٠ججاٍ َظا الخُاب ؤن ًإمغ
باإلنالح ٢بل ؤن ًإمغ بالهض٢ت واإلاٗغو ٝل٩ان ممخثال ٚحر م٣هغ٦،ما لى ؤمغ بها حمُٗا ل٩ان ٖمله
ٖلى ؾىت ال٣غان في الخؿنى والخحر ٨ُٞىن مٗنى الخُاب َىا ٖلى ؾُا ١الُٗ ٠بالخغ - ٝؤو َ -ى:
ْ
مً ؤعاص ؤن ً٨ىن الخحر في هجىاٍ ٞلُإمغ بىاخض مً ؤمىع زالزت  ،بالهض٢ت بن وحض لها مىيىٖها ،ؤو
ْ
باإلاٗغو ٝوؤلانالح ،ؤو ًإمغ بها حمُٗا بن ٧ان لها مىي٘ مً الخىاصر والى٢اج٘ الجاعٍت في مٗغى
ؾلى ٥الىاؽ.
َ َ َ َ ُ ْ َْ ٌ َ َْ
ألا ْمً َؤو ْال َخ ْىَ ٝؤ َط ُ
اٖىا ِب ِه}(اليؿاءٞ)58ةطاٖت
ِ
و٦ظل ٪ال٣ى ٫في ٢ىله حٗالى{:و ِبطا حاءَم ؤمغ ِمً ِ ِ
ٌ
ؾىاء ٖلُىا ؤ٧ان الىا ٘٢ؤمغا مً الخى ٝؤو ألامً ؤم ٧ان منهما مجخمٗحن .
الخبرخانلت
وٍظ٦غ الىدىٍىن لـ(ؤو)في الُٗ ٠زالزت مٗان هي(الك ٪والخسُحر وؤلاباخت)والؿُا ١اإلاظ٦ىع في
٦المهم ًٖ َظٍ اإلاٗاوي مًُغب.
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ومً اإلاالخٔ َّ
ؤن الخغ – ٝؤو – ٢ض ًإحي بمٗنى الايغاب مما ًإحي بُاهه بن قاء هللا حٗالى في هدى
ُ
ىب ُْ ٨م م ًْ َب ْٗض َطل ََٞ ٪ه َِي َْ ٧الد َج َ ة َؤ ْو َؤ َق ُّض َْ ٢ؿ َى ًة}(الب٣غة َّ )41
حٗالى{:ز َّم ََ ٢ؿ ْذ ُُ ٢ل ُ
ٞةن مٗنى الُٗ٠
٢ىله
ِ ِ
ِ اع ِ
ِ
َّ
بـ(ؤو)َىا ؤلايغاب ولِـ مً الهىاب ؤن ً٣ا ٫ؤن (ؤو) َىا حاءث بمٗنى (بل) بالخمل لها ٖلى
ّ
مٗىاَا ٞلِـ طل ٪بمؿخدؿً ٖىضي؛ لٗضم الخاحت بلى الخمل بالىي٘ الجضًض؛ وؤن(ؤو)ٌؿخٗمل
في ؾُاً ١ضُٞ ٫ه ٖلى ؤلايغاب بدؿب ال٣هض وَى مً مٗاهُه الؿُاُ٢ت ،وال٣ىّ ٫
:بنها
ْ
بمٗنى(بل)ًلؼم مىه ؤن جغاص(ٝبل)في مٗنى ؤلايغاب وطلٌٗ ٪ني الىي٘ لها بةػاء مٗنى ؤلايغاب
ومٗاوي(ؤو)ألازغي الٓاَغة في اؾخٗمالها ٧االباخت والخسُحر والك ،٪وال خاحت بالٗغبُت بلى
ه٣ل(ؤو)ًٖ ؤنل بابها.
وٖىض الىٓغ في مٗنى الخسُحر وٖال٢خه بمٗنى ؤلاباخت ؤال جغي َّ
ؤن الخسُحر بباخت زانت في خضوص
ؤٞغاص مىيىٕ الؿُاٞ ١لِـ له ؤن ًإ٧ل الخمغ في م٣ابل ؤمغ اإلاخ٩لم مً ٢ىله٧(:ل الؿم ٪ؤو اقغب
اللبن).والؾُما بطا ٧ان اإلاخ٩لم َبِبا ٌٗحن هىٕ الُٗام للمغٌٍ مثال .ؤو ٧ان ٌٗحن الضواء.
ومً َىا ًدخاج في حُٗحن اإلاٗنى اإلا٣هىص مً ال٨الم بلى ال٣غاثً الخاعحُت في خا ٫الخُاب .وَى
ما ً٨ىن في الخُاب ال٣غآوي في مثل ٢ىله حٗالى اإلاخ٣ضم مً ؾىعة الب٣غةٞ ،هل ً٨ىن اإلاٗنى ل ٪ؤيها
املخاَب ؤن جخهىع ٢ؿىتهم ٖلى الخسُحر بحن الدجاعة وألاقض منها ؤو ٖلى الجم٘ بُنهما وَما
مخٟاوجان؟ والؾُما ؤن جهىع ألاقض مكخمل ٖلى جهىع ألا٢ل.
والجىاب ؤهه ال ًم ً٨ؤن ً٨ىن الخُاب في زهىم َظٍ آلاًت ٖلى َظا الىدى مً الخٟؿحر بل
ال٣هض –وهللا ؤٖلم -بدؿب اإلاٗنى الىدىي ومُُٗاجه الخٟؿحرًت َّ
ؤن الخُاب حٗل ًغؾم في جهىٍغ
٢ؿىتهم هُ٣ت بُاهُت لُىُل ٤منها الٗ٣ل في ؾبُل بصعا٦ها ٞجٗل الدجاعة ،وهي ماصة ،هُ٣ت ًلخهىع
ال٣ؿىة وهي ٌ
ؤمغ مٗىىي َّزم ؤيغب ًٖ اإلااصي (الدجاعة) ألنها ٚحر م٣هىصة بظاتها في بُان ٢ؿىتهم
إلاا ط٦غ لها مً الهٟاث الضالت ٖلى ٖ٨ـ ال٣ؿىة مً اللحن بظ٦غ اإلااء وألانهاع والخكُت ٠ُ٨ٞ
ج٨ىن م٣هىصة في البُان ًٖ ال٣ؿىة م٘ ٧ل َظٍ الهٟاث الىاً٢ت لل٣ؿىة؟ ..ول ً٨ال٣غآن ط٦غ
الدجاعة هُ٣ت ماصًت في الخهىٍغ البُاوي مً َغٍ ٤الدكبُه ،وهي ؤ٢س ى ما في اإلااصي ،لُخدى ٫بلى
جهىٍغ اإلاٗىىي الىاؾ٘ باإلاٗىىي وَى ألاقض الظي لِـ له ٌّ
خض ٌُٗلم ٢لُله مً ٦ثحرٍ وؤ٢هاٍ مً
ؤصهاٍ .ولظل ٪ججض الخُاب ٢ض جغ ٥الدجاعة ًٖ جهىع ٢ؿىتها بظ٦غ نٟاتها التي جىا٦ ٌ٢ىنها
٢اؾُت ٞمنها جخٟجغألانهاعومنها جسغج ُٖىن اإلااء ومنها ما يهبِ مً زكُت هللا.
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ومً َىا ًضع ٥الباخث َّ
ؤن ج٣غٍغ مٗاوي الىدى ٖىض اللٛىٍحن لِؿذ مُغصة ،وٍيبػي بوٗام الىٓغ
وجد ٤ُ٣ألا٢ىا ٫و ٤ٞمُُٗاث الىهىم٣ٞ .ض ٞاث الىدىٍحن َّ
ؤن ٖملُت بىاء ال٩لماث وعنٟها في
جغُ٦ب هدىي يمً ؤؾلىب زام بُٗىه ولِـ ٚحرٍ هي بخضي يغوعاث جمثُل اإلاٗنى بدؿب
ٟ٦اءجىا اللٛىٍت ومٗالم شخهِخىا ألاؾلىبُت في بىاء الخ٣ُ٣ت الخجغٍضًت وجغحمتها بلى الىا ٘٢ب٣ضع
الىماطج اإلاٟخىخت ؤمامىا مىٓىع مً زاللها بلى ال٣ضعة الخهىٍغٍت اإلاخىىٖت في الاهخ٣ا ٫مً اإلاٗنى
الخضس ي(الظَني)ال٩امً في الىٟـ بلى اإلاٗنى الخس ي الخهىٍغي(اإلااصي) في الىا. ٘٢
وَظا ألامغ ًخد ٤٣بٟ٨اءة جامت باليؿبت للخُاب ال٣غآوي ،ومً َىا لم ً ً٨الىدىٍىن ٖلى زِ
الخمُحز بحن مؿخىٍحن مً مٗاوي جغُ٦ب ال٨الم مؿخىي اإلاٟهىم اإلااصي(مؿخىي ألالٟاّ) ومؿخىي
اإلاٟهىم الٗالقي  -اإلاؿخىي الخجغٍضي للمٗاوي بل مؿخىي ما جغمؼبلُه ٖال٢ت ألالٟاّ  -مما ًغبِ بحن
ؤلٟاّ الجملت وَى ٢ض ًبخٗض ٢لُال ؤو ٦ثحرا ًٖ اإلاؿخىي اإلااصي(صاللت ألالٟاّ ٖلى مٗاهيها
اإلاعجمُت)وطل ٪بدؿب ؤؾلىب جغُ٦ب ال٨الم وهمِ ال٣هض.
وٗم  ..زمت مؿخىٍان مً ال٣هضًت للٛت وجغاُ٦بها ونُٛها اإلاٟغصة َما اإلاؿخىي اإلاعجمي
واإلاؿخىي الىدىي ُٞم ً٨ؤن ً٨ىن جٟؿحر الخُاب مً مُُٗاث اإلاؿخىي الىدىي جماما ٦ما ًمً٨
ؤن ٌؿاٖض اإلاؿخىي اإلاعجمي ٖلى ال٨ك ٠الابخضاجي ًٖ عمىػ اإلاٗنى الىدىي في ؾبُل الىنى ٫بلى
جٟؿحرالخُاب .
ْ
وَظا ٌٗني ٖىض الباخث َّ
ؤن الضعاؾت اللٛىٍت مٗىُت ٖلى ٢ضع ٦بحر مً الجضًت ؤن حؿخسلو
ألاهماٍ اللٛىٍت الغثِؿت التي جهلر مغحٗا أل٢ؿام الخُاب مً خُثُاث مخٗضصة ًلخٔ ٞيها الخٗبحر
اللٛىي في ؤلاؾىاص الاؾمي والٟٗلي وهىٕ ألاخضار اإلاٗبر ٖنها بدؿب الُُٟ٨اث اإلاخٗضصة واإلاخىىٖت
للمىحىصاث ونٟاتها الخضزُت اإلاٗبر ٖنها في الترُ٦ب اللٛىي بىاؾُت الهٟت والخا ٫وهدىَما .
٩ٞان ّ
البض ؤن ًىٓغ الضعؽ اللٛىي بهىعة ٖامت بلى الٟغو ١الاؾخٗمالُت في بىاء ؾُا ١الخُاب
َََ َ
ْ
الٟني ٖامت ،والؾُما الخُاب ال٣غآوي لُضع ٥الٟغ ١في الاؾخٗما ٫بحن ٢ىله حٗالى{ؤٞإ ِم ًَ ؤ َْ ُل ال َُ ٣غي
ُْ َ
َ َ َ
َ ْ
ً
َ
َ
ْ َ
ؤن ًَإ ِج َي ُه ْم َبإ ُؾىا َب َُاجا َو َُ ْم هأ ِث ُمىن))( ألاٖغا)64ٝو٢ىله في ؾُا ١الؿىعة هٟؿها((ؤ َو ؤ ِم ًَ ؤ َْ ُل الَ ٣غي ؤن
ْ َ
ًَ ْإج َي ُه ْم َب ْإ ُؾ َىا ُ
ي ًخى َو َُ ْم ًَل َٗ ُبىن))( ألاٖغا )65ٝوَظا هٓحر ٢ىله حٗالى في الؿُا ١هٟؿه مً ٢ىله حٗالى
ِ
(( َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ّ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
ون ))( ألاٖغا)66ٝوَى بمٗنى ٢ىله حٗالى(( َؤ ََ ٞإمًَ
اؾغ
اّلل ٞال ًإمً م٨غ ِ
ؤٞإ ِمىىا م٨غ ِ
اّلل ِبال ال٣ىم الخ ِ
ِ
َّ َ َ َ ُ ْ َّ ّ َ َ َ ْ َ ّ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ
َ َ ْ ُ ُ َ })(
اث ؤن ًس ِؿ ٠اّلل ِب ِهم ألاعى ؤو ًإ ِجيهم الٗظاب ِمً خُث ال ٌكٗغون
ال ِظًً م٨غوا الؿ ِِئ ِ
الىدل)12وَظٍ آلاًت ألازحرة التي في ؾىعة الىدل ٢ض ؤحملذ ما وعص مً آلاًاث في ؾىعة ألاٖغاٞ ٝلى
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ؾإلخني ًٖ جٟهُلها ل٣غؤث ٖلُ ٪جل ٪التي في ؾىعة ألاٖغاٞ ٝاإلاٗنى وهللا ؤٖلم ؤٞإمً ؤَل ال٣غي
ؤن ًإجيهم بإؾىا بُاجا وَم هاثمىن ؤو ًإجيهم وَم ًلٗبىن ٞال ًإمً م٨غ هللا ٚحر ال٣ىم الخاؾغًٍٞ .هظا
٧له بمٗنى (وَم الٌكٗغون) الظي ٖبرٖىه ال٣غآن في ؾىعة الىدل.
و(ؤو)َىا ٖاَٟت بحن حملخحن ٗٞلُخحن مً ٚحر ج٨غاع الىخضاث اللُٟٓت الغثِؿت في بىاء ؾُا١
الُٗ ٠في الخُاب ال٣غآوي وَظا في هٟؿه ٌ
صاٖ ٫لى مٗنى زام لم ٌٗغى له الىدىٍىن
وحاءث (ؤو)ؤًًا في نضع ؾُا ١ؤلاحما ٫ما ّ
ًضٖ ٫لى مٗىاَا الخام الظي ًخهضع البُان ًٖ
ال٣هض في ؾُا ١الخُاب مما ًإحي في مدله مً البدث ٖىض اؾخ٣غاء مٗنى الُٗ ٠في الخُاب
ال٣غآوي بن قاء هللا حٗالى.
٧ان ٖلى الباخث الىدىي ؤن ًدؿاء ،٫ما مٗنى صزىَ ٫مؼة الاؾخٟهام ٖلى خغفي الُٗ( ٠الىاو
والٟاء)؟ومٗنى(ؤو)في ؾُا٢ها؟لم ًظ٦غ الىدىٍىن ؤ٦ثر مً ٢ى ٫اإلابرص(ثَ552ـ)(( :بطا ٢ا ٫ال٣اثل:
َّ
ٖمغو:ؤو َى ممً ًجالؿه؟اؾخٟهمذ ٖلى ّ
َ
حُٗ٧.٠إن ٢اثال ٢ا :٫وَى
خض ما ٦ىذ
عؤًذ ػٍضا ٖىض
ِ
))()1
ممً ًجالؿه٣ٞ،اَ ٫ؤوَظا ٦ظا؟ زم ًظ٦غون َظٍ آلاًاث وؤقباَها صلُال ٖلى مىعص الاؾخٗما ٫مً
ْ
ّ
ؤخـ ؤخضَم بظل ٪لم
ٚحر َغح الؿاا ٫الغثِـ في َظٍ اإلاؿإلت في الٟغ ١بحن اإلاٗنى؟ و٦م َى؟ وبن
ّ
ّ
ً ً٨بال لُى٣ل ًٖ قُش الىداة ؾِبىٍه(ثَ153ـ)،ولم ً٣ل ؤ٦ثر مً ٢ى ٫اإلابرص((:وبهما مجاػ َظٍ
آلاًاث  -وهللا ؤٖلم  -بًجاب الص يء )1()).و٢ض ؤ٦ثر ألاؾخاط ٖبض الخالًُٖ ٤مت في ؤلاقاعة بلى طل ٪مً
جد٣ُ٣اجه.
وؤًً َظا مما هدً ُٞه ٞلِـ ٧ل مٗنى ً٣غعٍ الىدىٍىن في الخُاب ال٣غآوي َى مً اإلاٗنى
الخٟؿحري ؤو َى مً اإلاٗنى ال٣غآوي ٢ا(٫ؤبى صئاص ألاًاصي خاعزت بً الدجاج مً ؤًاص بً هؼاع) (مً
اإلاخ٣اعب).
َّ
َ
َ
ُّ
ؤ٧ل امغ ٍت جدؿبحن امغءا وهاعٍ جى٢ض باللُل هاعا
َّ
بن طل ٪الٟغ ١هاب٘ ًٖ الىُْٟت اإلاُٗاعٍت التي جبىاَا الىدىٍىن والتي حٗلىَا ؤمغا يغوعٍا وكإ
بؿببه الخال ٝالىدىي وَى ما جؼزغ به ٢ىاٖض الىدى الٗغبي ٞجٗلخه ًىاحه مك٩لت حضًت:بنها
مك٩لت جًاعب الٗال٢اث بحن الُ٣مت اإلاغحُٗت للٛت وبحن الُ٣مت اإلاٗغُٞت للترُ٦ب اللٛىي مً حهت
ّ
وبحن اإلاُٗاعٍت التي جسُئ اللؿان الظي بىِذ ٖلُه ٞهي مخإزغة ٖىه مً حهت ؤزغي.ومً َىا ِ٣ٞ
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ًم٨ىىا جٟؿحر ؾٗت الىدى ال٨ىفي ويُ ٤الىدى البهغي ،ومً َىا ًم٨ىىا جٟؿحر خ٨م الىدىٍحن
بالكظوط والًغوعة وال٣لت والىضعة وهدىَا .
ْ
ولى ٢ضع لىا ؤن وؿإٖ ٫لماء الىدى َل ًىحض في الظًَ الالقٗىعي ٖىض اؾخٗما ٫اللٛت ٖلى
مؿخىي اإلاٟغصة ونُٛها اإلاخٗضصة والترُ٦ب وؤؾالُبه اإلاخىىٖت مؿلماث هدىٍت مُٗاعٍت مكا٧لت
لل٣ىاٖض اإلاٗغويت في الىا ٘٢اإلاٗغفي لٗلم الىدى لهُ٣ت بها ؟ وبلى ّ
ؤي مضي ًم ً٨ؤن ًىاحه ال٨ٟغ
الٗلمي الخدلُلي ي ِٛالىماطج الىدىٍت؟ ومهما ٧ان الجىاب ٞةهني ؤ٧اص ؤحؼم بىحىص مجا ٫واؾ٘
للٟٗالُاث ال٨المُت التي ج٨دؿب ٢ىاٖضَا مً املجمىٕ الىدىي الىُْٟي في الخهيُ ٠والكمى.٫
مً طل ٪لم ًلخٔ الىدىٍىن مً الٗال٢اث الىدىٍت في الٟغ ١بحن حملتي(٦خب ب٨غ صعؾه ،
ُو٦خ َب الضعؽ)ٚحر مٟهىم البىاء للمجهى ٫والبىاء للمٗلىم َّ
وؤن اإلاٟٗى ٫به ٌ
هاثب ًٖ الٟاٖل وَم
ٍ
َّ
ًٗ٣ىن ٖىض الخدُ٨م الخدلُلي لل٨الم في َىة الٟغِٞ ١كحر ابً حني بلى ؤن طل ٪ملخىّ ُٞه اإلاى٘٢
اإلا٩اوي وألازغؤلاٖغابي ٞدؿب.
لم ًضع ٥الىدىٍىن طل ٪البخت ولم ًضزل مجا ٫ج٨ٟحرَم الىدىي ولظل ٪لم ؤحضَم ٖىضما
ً٣غعون مٗاوي الىدى ٌٗخمضون ٖلى الضاللت الؿُاُ٢ت و٢ض ؤزغطلٖ ٪نهم ختى في الضعاؾاث الؿُاُ٢ت
الٗغبُت الخضًثت ٞهي لم جىٟلذ مً عب٣ت ٢ىاٖضَم وجسُالتهم اإلاٟغويت ٖلى الؿُا ١وؤلٟاْه .
ومً َىا لم ؤحضَم ً٣غعون مٗاوي ألالٟاّ الىُُْٟت بلخاّ الؿُا ١اهُال٢ا مً مٗاهيها
الىيُٗت بدؿب ٢ىاٖض الىدى مً ج٣غٍغ َظا ٞاٖل وطا ٥مٟٗى ٫به وجل ٪خا ٫وَظا جمُحز وهدى
طلٞ.٪لم ًم٨نهم،وَم ًضعؾىن خغو ٝالُٗ، ٠في هدى ؾُا ١آلاًاث اإلاظ٦ىعة ٢بل ٢لُل ؤن ً٣ىلىا
:بنها جُٟض ج٣غٍغ الخا. ٫وبهما ججضَم ًضوعون خى ٫مٗاهيها الخ٣لُضًت مً الخسُحر والجم٘ وهدى طل٪
مما ًإحي بُاهه في نٟداث َظٍ الضعاؾت بن قاء هللا حٗالى.
ولم ًجضوا الٟغ ١بحن حٗبحرًً حغٍا في الخُاب ال٣غآوي ٖلى ؾُا ١الُٗ ٠بالىاو مغة وؤزغي
ُ ْ َ َ
اْ ٫اَ ٢ت َر ُْ ٞخ ُم َ
ان َآب ُائ ُْ ٦م َو َؤ ْب َى ُأئ ُْ ٦م َوب ْز َى ُاه ُْ ٨م َو َؤ ْػ َو ُ
اح ُْ ٨م َو َٖ ِك َحرُج ُْ ٨م َو َؤ ْم َى ٌ
ىَا
بـ(ؤو)مً ٢ىله حٗالى{٢ل ِبن ٧
َ ِ
َ
َ َ َ َّ ُ ْ
ُ
َ
ّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ َ ٌ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ ََ
ْ ّ
َ
اّلل وعؾ ِىل ِه و ِح َه ٍاص ِفي ؾ ِب ُِل ِه ٞتربهىا
و ِجج َاعة جسكىن ٦ؿاصَا ومؿ ِا ً٦ج ْغيىنها ؤخ َّب ِبلُ٨م ِمً ِ
َ َّ َ ْ
َْ ْ َ َْ
َ َ ُ َ ْ ً ُ ْ ُ َ َّ
َ (الخىبت)51
ُّ َْ َ ُّ َ َْ
اّلل
اؾ ِ٣حن }
و٢ىله حٗالى{:ال ج ِجض ٢ىما ًا ِمىىن ِب ِ
ختى ًإ ِح َي اّلل ِبإم ِغ ٍِ واّلل ال يه ِضي ال٣ىم الِ ٟ
َ ْ َ ْ ْ ُ َ ُّ َ َ ْ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ
َ ُ َ
اءَ ْم ؤ ْو ِبز َىان ُه ْم ؤ ْو َٖ ِك َحرت ُه ْم ؤ ْول ِئ َ٪
والُى ِم آلا ِز ِغ ًىاصون مً خاص اّلل وعؾىله ولى ٧اهىا آباءَم ؤو ؤبى
ُُ
ََ
ُ ْ َ َ (املجاصلت)55
٦خ َب ِفي ٢ل ِىب ِهم ِؤلاًمان}
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حغث ٖاصة ٚحر واخض مً الىدىٍحن ٖلى حٗغٍ ٠ال٨الم بإهه ًخ٨ىن مً زالزت ؤقُاء(اؾم،
ْ
وٗٞل،وخغ)ٝوخ٣ُ٣خه ؤن ج ٘٣ألالٟت بُنها ألصاء اإلاٗنى اإلا٣هىص ٧امال ٚحرمى٣ىم ؤو مؼٍض .
ومً َىا ًترشر ؤن َّ
٧ل ل ٟٔفي ال٨الم الٗغبي الؿلُم ًمثل بىحىصٍ ٢هضا ًغٍضٍ اإلاخ٩لم.و٢ض
ازترث ل( ٟٔالبىاء،والبيُت)في ون ٠الترُ٦ب الىدىي للجمل عٚبت في بخُاء َظا اإلاهُلر الظي
ً
اؾخٗمله ؾِبىٍه(ثَ153ـ)وبقاعة بلى مضلىله الٗلمي في طل ٪مما ؾحرص جٟهُله .
حغي البدث في ؤؾلىب الُٗ ٠في ال٣غآن ال٨غٍم ٖلى ؾمذ واخض في حٗغٍ ٠الُٗ٠
واؾخ٨كا ٝالٗال٢ت الخُ٣ُ٣ت بحن الخىٓحرالىدىي والاؾخٗما ٫الىا٢عي لخغ ٝالُٗ ٠اإلابدىر في
ؾُا ١الخُاب ال٣غآوي للى٢ىٖ ٝلى اإلاٗاوي الخُ٣ُ٣ت له،ومً ٞغوى اإلاىهج الٗلمي الؿلُم حٗغٍ٠
الٗال٢ت بحن مٟهىم الُٖٗ ٠ىض ؤَل ال ًٟوبحن اؾخٗما ٫خغ ٝالُٗ٩ٞ ٠ان م٣خط ى طل ٪ؤن
ًجغي البدث ٖلى حٗغٍٖ ٠ال٢ت الخغ(ٝؤو)بمهُلر الُٗ ٠ومٗاهُه الىدىٍت لل٨كًٖ ٠
خ٣اث ٤الخُاب التي ٌؿىذ بها ؾُا ١الُٗ ٠بـ(ؤو)مما ًٟخخذ به الُغٍ ٤بلى اإلاٗنى الخٟؿحري
َ
للخُاب ال٣غآوي ختى ً٨ىن طل ٪مً حملخه ومُُٗاتها.وطل ٪ما ًخطر بن قاء هللا في َظٍ
الضعاؾت،مً زال ٫حٗغٍٟه وبُان مٗاوي الخغ(ٝؤو)واؾخ٣غاء اؾخٗماله في الخُاب ال٣غآوي م٘
ٖغى آعاء الىدىٍحن في طل ٪ابخٛاء ه٣ضَا،وبُان اإلاؿخىي الؿلُم ٞيها ٖىض اؾدبٗاص الخٗهب
لىٓغٍت الٗامل والخ٣ضًغوالخإوٍل الىدىي .
ثانثا  -يف تعرٌف انعطف و يعىن احلرف(أو):

 - 1تعرٌف انعطف :جغح٘ صاللت ٧لمت الُٖٗ ٠ىض ٖلماء الىدى واللٛت بلى مٗىاَا اإلاعجمي
َ َ َ
ٌُُٟٖٗ ٠ا)بمٗنى عح٘ ٖلُه بما
بدؿب اؾخٗما ٫الٗغب لها وهي حٗني الغحىٕ ٣ُٞاِ ٠ُٖ(:٫
ً٨غٍ ؤو له بما ًغٍض وَى في الىدى عحىٕ اإلاُٗى ٝبلى اإلاُٗىٖ ٝلُه في الل ٟٔواإلاٗنى للمكاع٦ت في
ٖامل هدىي واخض وَظا ما ٖلُه الىدىٍىن.
ط٦غ ؾِبىٍه(ثَ153ـ)ومً حاء بٗضٍ مٗنى اإلاكاع٦ت بحن اإلاخٗاَٟحن،ؤو بصزا ٫الثاوي في بٖغاب
ٌ
حٗغٍّ ٠
ٖلمي بالىٓغبلى الٗامل الىدىي ٞدؿب(.)5
ألاو ٫بدؿب ٧لماث ابً حني(ثَ865ـ)وَى
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وبلٛذ ٖىاًتهم بىٓغٍت الٗامل مبلٛا ٦بحرا ختى ؤه٣ٟىا الجهض وال٣غَاؽ في قغح الخالت
ؤلاٖغابُت للمُٗى ٝبـ(ؤو)ً٨ىن ٖلى الىهب وٖلى الغ ٘ٞمً ٚحر ٖىاًت باإلاٗنى الؿُاقي للُٗ٠
واؾدىُا ١صالالجه في ؾبُل جٟؿحرالىو .
ً
ومً َىا ٧ان مبدث الُٖٗ ٠ىض الىدىٍحن جبٗا لىٓغٍت الٗامل الٟلؿُٟت بما ًدُٖ ٠لى حهت
اإلاٗنى وٍجىع ٖلى الىو و٢هضٍ وم٘ طل ٪هدً الوٗضم بقاعة بٌٗ اإلاخإزغًٍ بلى اإلاٗنى وبن ٧ان
طل ٪بهىعة ٚحر عثِؿت ٣ٞض ٖغٞه ابً ٞالح الُمني(ثَ353ـ)مً زال ٫حٗغٍ ٠الخغ ٝالغابِ بحن
اإلاخٗاَٟحن بما ًُٟض الٗمىم ب٣ىله((الغابِ الضازل ٖلى الص يء لخٗل٣ه بٛحرٍ ))()8وَى حٗغٍ ٠مُل٤
ًىحي َّ
بإن َظا الخٗل ٤بٛحرٍ ٢ض ً٨ىن بؿبب اإلاٗنى ،وَى ما نغح به ٚحر واخض مً الىدىٍحن ٧ابً
مال( ٪ثَ345ـ)و٧ابً َكام(ثَ431ـ)ب٣ىلهما ((اهه ما ً٣خط ي الدكغٍ ٪في الل ٟٔواإلاٗنى))()1وم٘
ً
طلَ ٪ما حٗغٍٟان ٖامان ٌكمالن ما ًُٟض ؤلايغاب وٚحرٍ مما ال ٌٗض حٗغٍٟا ألن ؤلايغاب ال ً٨ىن
ّ
مكاع٦ت في اإلاٗنى وٖغٞه ابً ُٖ٣ل(ثَ436ـ)((اهه الخاب٘ اإلاخىؾِ بِىه وبحن مخبىٖه اخض الخغوٝ
التي ؾىظ٦غَا ٦ـ(ازهو ّ
بىص وزىاء مً نض).2()))١وَى حٗغٍ٢ ٠ض ًم ً٨في يىثه بزغاج مثل مٗنى
ؤلايغاب وٞهله ًٖ الُٗ ٠بط ال ًىحض مخابٗت بُنهما في ؤلايغاب بال مً حهت الٗامل الىدىي ٖلى
جٟهُل ًإحي في مدله بن قاء هللا حٗالى ،وبزغاج الهٟت والبض ٫والبُان الخاب٘ لٗضم وحىص خغٝ
مخىؾِ بُنهما.
وٖلى الغٚم مً ٦ىهه -ابً ُٖ٣ل ٢ -هض بالخغو ٝخغو ٝالُٗ ٠وقغخها بل ٟٔالدكغٍ٪
ّ
ل ً٨حٗغٍٟه َظا ّ
ًٓل حٗغٍٟا للمُٗى ٝوبُان مىٗ٢ه مً ال٨الم ولِـ حٗغٍٟا للُٗ ٠هٟؿه بما
َى ؤؾلىب مً ال٨الم له ما ّ
ًمحزٍ ًٖ ٚحرٍ مً زهاثو جإلُ ٠الجملت في الٗغبُت .ػٍاصة في ؤن
جمثُله للخغو ٝبجملت ابً مال ٪هٟؿه ٞيها لبـ لىحىص الباء و٧ان ٖلُه الخمثُل بـ(ازهو مً
نضّ ١
وصا و ً
زىاء)ٞخسلو الجملت مً اللبـ وجسلو لبُان الخغ ٝالٗاَ ٠وَى الىاو .وٖلى َظا
الىدى مً الخٗغٍٟاث حغث ٦خب مهُلخاث الٗلىم ،و٦ظل ٪بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاٗانغة
٦ضعاؾت الض٦خىع مهُٟى خمُضٍ التي لم جىٟلذ مً عب٣ت ال٣ى ٫بالخ٣ضًغ ومؿاع الٗمل الىدىي
ّ
ّ
لٟٓي
ٖلى الغٚم مً مداولت الخجضًض بجٗل الُٗ ٠مً ؤؾالُب الغبِ في الٗغبُت(ٞ)3ةهه ججضًض
لم ٌكمل ٚحرالٗىىان ،ولم ٌكمل مىيىٕ الُٗ ٠ومٗاهُت وؾُا٢ه.
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ّؤما حٗغٍٟاث اإلاخ٣ضمحن ٩ٞلها حٗغٍٟاث ؤٟٚلذ بخضي حهاث اإلاضلى ٫الٗلمي للمهُلر؛ ٣ٞىلهم
اخض الخغوٌٗ ٝنيّ :ؤيها قئذ٩ٞ ،ان الالػم ٢ىلهم بدؿب م٣خًُاث اإلاٗنى مً الؿُا ١لُا٦ض
خ٣ُ٣ت اإلاٗنى اإلاىيىعي الظي ًخبىاٍ ؤؾلىب الُٗ ٠في بىاء الجملت الٗغبُت.
ْ
ؤن ّ
ٖغ ٝالباخث الُٗ ٠بما ًد ٤٣الىٓغ بلى حهت اإلاٗنى الىدىي لغنض مُُٗاجه
و٢ض ؾب٤
ْ ((
الخٟؿحرًت في الخُاب ال٣غآوي بط َى ؤؾلىب مً ٦الم الٗغب جيخٓم ُٞه ألالٟاّ بغحىٕ بًٗها بلى
بٌٗ القترا٦هما في ؤلاٖغاب الظي ً٣خًُه اإلاٗنى مً مكاع٦ت اإلاخٗاَٟحن في الخ٨م واإلاىيىٕ ؤو في
اخضَما ب٣غٍىت الؿُا ،١وٍاصًه اخض خغو ٝاليؿ ٤التي هي ؤصواجه ،والظي ًد٨مه اإلاٗنى بدؿب ما
ًالثم الخُاب وخاله)4()).وَظا الخٗغٍ٢ ٠ض ط٦غؤع٧ان الُٗ ٠الثالزت مً الخغ ٝواإلاخٗاَٟحن.
ومً َىا ًغي الباخث َّ
ؤن الٌُٗ ٠ؿخُ٣م في ؾُا ١الخُاب الٟني ؾىاء ؤ٧ان ٢غآها ؤم قٗغا ؤم
هثرا مً زال ٫مٗاوي ال٨الم وجد ٤٣الٟاثضة مىه وطل ٪ما ً٣خًُه اإلاٗنى مً مكاع٦ت اإلاخٗاَٟحن
بغابِ ًاقغ ازخالٞهما واجداصَما في الخ٨م وفي اإلاىيىٕ الظي ٌٗغى له ؾُا ١الخُاب .وطل ٪ما
ًخطر ٖىض ٖغى اإلاٗنى الىدىي في ؾُا ١الُٗ ٠بـ(ؤو).
ّ
 - 2يعىن حرف انعطف(أو) يف سٍاق انكالو :وعص في حٗغٍ ٠الُٖٗ ٠ىض الىدىٍحن ؤهه
للدكغٍ ٪بحن اإلاخٗاَٟحن في الخغ٦ت ؤلاٖغابُت وطَب دمحم بً ٖلي الهبان(ثَ1533ـ)ً٣غع ؤزغ خغٝ
الُٗ(٠ؤو)٦ىهه مً خغو ٝالدكغٍ ٪ما ٌٗني ّؤهه ٌ
هاْغ بلى مٗنى الؿُا ١الظي جغص ُٞه ٣ٞا ٫في
ؾبُل ج٣ؿُم خغو ٝالُٗ ٠بالىٓغ بلى ؤزغَا الؿُاقي ٖلى اإلاٗنى((...وما ٌكغ ٥لٟٓا  ِ٣ٞجاعة،
ولٟٓا ومٗنى جاعة ؤزغي وَى ؤم ،وؤو))()5وَظا الخٗغٍ ٠ال ًٟ٨ي في ؤلاخاَت بمٗنى(ؤو)في الترُ٦ب
اللٛىي مً الخُاب وطل ٪مً حهت اقخماله ٖلى مٗاوي (ؤو)في ؾُا ١الُٗ ٠في الخُاب ال٣غآوي
ُٞإحي الُٗ ٠م٘ ازخال ٝالٗامل ٖلى عواًت الغ ٘ٞو ُ٘٢ؾُا ١الىهب في ألاٗٞا ٫اإلاىهىبت
ْ
بٗض(ؤو)باصٖاء بيماع ؤن ما ًظَب بالخضًث الىدىي بلى البدث في هٓغٍت الٗامل وجغ ٥الخضًث في
زهاثو الؿُا ١في ؾبُل ال٨ك ًٖ ٠مٗاوي الُٗ ٠بـ(ؤو) وؾُإحي الخضًث في َظا الكإن في
مدله مً البدث بن قاء هللا حٗالى .
وٍغي ابً حني(ثَ865ـ) وٚحرٍ َّ
ؤن الكَ ٪ى مٗىاَا ألانلي ٣ٞا((٫بهما ؤنل ويٗها ؤن ج٨ىن
ْ
ألخض الكِئحن ؤًً ٧اهذ و ٠ُ٦جهغٞذٞ .هي ٖىضها ٖلى طل ،٪وبن ٧ان بًٗهم ٢ض زٟي ٖلُه َظا
ً
مً خالها في بٌٗ ألاخىا ٫ختى صٖاٍ بلى ه٣لها ًٖ ؤنل بابها))(َّ )6
بن صعاؾت في ؾبُل ه٣ض َظا الىو
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َّ
ْ
ؤن َ
ًإحي
حكحر بلى ؤهه ٢ى ٫بخذجُم ٢ضعة اللٛت ٖلى اإلاغوهت في الاؾخٗماٞ ٫ـالخغ(ٝؤو) ٛ٦حرٍ ًمً٨
إلاٗان ٖضة ومخىىٖت ،ولظل ٪إلاا حاء في ؾُاٚ ١حر الك ٪ايُغب الؿهُلي(ثَ251ـ)في بُان ؾُا١
ٍ
((
ٚحر الك٣ٞ ٪ا ٫ؤو :ويٗذ للضاللت ٖلى ؤخض الكِئحن اإلاظ٦ىعًٍ مٗها ،ولظل ٪وٗ٢ذ في الخبر
اإلاك٨ىُٞ ٥ه مً خُث ٧ان الك ٪جغصصا بحن ؤمغًٍ مً ٚحر جغحُذ ألخضَما ٖلى آلازغ ،ال ؤنها
َ
ويٗذ للك٣ٞ ،٪ض ج٨ىن في الخبر والقُٞ ٪ه بطا ؤبهمذ ٖلى املخاَب ولم ج٣هض ؤن جبحن له،
ََْ َ َْ ُ َ َ َْ َ
َ
 ٠ؤ ْو ًَ ِؼ ٍُضون) ؤي :بنهم مً ال٨ثرة بدُث
٣٦ىله ؾبداهه في ؾىعة الهاٞاث(وؤعؾلىاٍ ِبلى ِماث ِت ؤل ٍ
ً٣اٞ ٫يهمَ :م ماثت ؤل ٠ؤو ًؼٍضونٞ .إو ٖلى بابها صاٖ ٫لى ؤخض الكِئحن .بما ماثت ؤل ٠بمجغصَا،
وؤما ماثت ؤل ٠م٘ ػٍاصة ،واملخبرفي ٧ل َظا الٌك)13())٪وفي َظا ما ُٞه مً الايُغاب مً حهاث ٖضة :
منها الىي٘ ٞىيٗها للضاللت ٖلى ؤخض الكِئحن ٌٗني ّؤنها مىيىٖت للترصص في وؿبت ؤلاؾىاص في
ؾُا ١الُٗ ٠بـ(ؤو)والك ٪في اليؿبت الخُ٣ُ٣ت بحن اإلاؿىض واإلاؿىض بلُه .وَظا اإلاٗنى َى ؤقهغ
اإلاٗاوي اؾخٗماال ولِـ َى الىخُض اإلاُغص بل ٌكاع٦ه مٗنى ؤلاباخت والخٟهُل وؤلايغاب وهدىَا
وَظا ٌٗني َّ
ؤن ال٣ى ٫بدهغ الىي٘ ٞيها ٖلى مٗنى الك ٪والترصص ٦ىنها ألخض الكِئحن ٢ىٚ ٫حر ص٤ُ٢
؛طلَّ ٪
بإن الخغو ٝويٗذ بةػاء اإلاٗاوي التي جضٖ ٫ليها صاللت جباصع ٖىض ؤلاَال ١ومٗاوي (ؤو) ؤٚلبها
مخباصعة ُٞم ً٨ال٣ى ٫ؤن اإلاخباصع منها ًم ً٨ؤن ً٨ىن مً مٗىاَا الىيعي .ومً َىا مى٘ الىدىٍىن
خظٞها وج٣ضًغَا ٖلى زال ٝبُنهم.
وٍغح٘ في مٗاهيها ألازغي بلى ال٣غاثً اإلاخىٞغة في ؾُا ١الُٗ ٠بدؿب ٢هض اإلاخ٩لم وعمىػٍ
اللُٟٓت الضالت ٖلُه .وَى ؤمغ حُض ُٞما ؤعاٍ هٓغا بلى َّ
ؤن اإلاٗخمض في ال٨ك ًٖ ٠مٗاوي الخغوٝ
وحىصَا في الؿُا ١وهي ٢ض ويٗذ ويٗا حؼثُا ًخد ٤٣مٗىاَا مً زال ٫جغابُها في ال٨الم ما حٗل
بٌٗ الىدىٍحن ً٣ى ٫بإن الخغو ٝجىحض مٗاهيها في ٚحرَا مما ًغجبِ بها مً ؤحؼاء ال٨الم وَى ما
ٌكتهغبحن ٖلماء الٗغبُت.
ّ
ؤن(ؤو)مىيىٖت بضاللت الخباصع إلاٗنى الك ٪والخسُحر والاباخت ٖلى ّ
خض
ومٗنى َظا ٖىض الباخث
ْ
الاقترا ٥لخضازل َظٍ اإلاٗاوي في صاللتها ٣ٞض ؤقمذ (ؤو)في ٦ىنها للخسُحر مٗنى الاباخت وبالٗ٨ـ
ُ
ٖلى ما ّ
مغ مً بُان طل ،٪وؾُإحي جٟهُله مً البدثُٞ .م ً٨ؤن ججٗل صاللتها ٖليها بالىي٘ ،وجض٫
ّ
ٖلى ٚحر َظٍ اإلاٗاوي باالؾخٗما. ٫وبٗباعة ؤزغي :بن مٗىاٍ ٦ظل ٪بالىي٘ ولها مٗان ؾُاُ٢ت هي
الايغاب والدؿىٍت والجم٘ وهدى طل. ٪
( ) 84

لسنة 2015

جملة آداب البصرة  /العدد ()75

َْ َ ُ َ ْ
َّ ْ
َّ
 ،٠وللك ِّ ،٪والخس ُِ ِحر،
ومً َىا ؤزظ الٟحروػآباصي(ثَ514ـ)ٌؿغص مٗاوي(ؤو)٣ٞا:٫ؤو خ ْغٍ ُٖ ٝ
ُ َْ
َّ ْ
َّ
ؤؾ َّل َم ؤو َو َّص َٕ)،وبمٗنى بلى ،ولئل َ
والخ ْ٣غٍب هدى(:ما ْؤصعي َ
باخ ِت،
،
ُم
ؿ
٣
والخ
الجم٘،
٤
ل
وؤلا ْب َه ِام ،ومُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ُ
ْ َْ
َّ
ْ
ََْ ُ ُ َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ماع ؤن هدى٦(:ؿغث ٗ٦ىبها ؤو
وبمٗنى بال في الاؾ ِخثىاء ،وَظٍ ًيخ ِهب اإلا
ً ِاعٕ بٗضَا ِبةي ِ
َ َ
ُ ُ ً
ً
َ ْ َ َ ََ ُ َ
َ
َ
َ ْ َّ
ىصا ؤوْ
ْ
ي ِغَبى ُه ٖاف ؤو ماث ،وللخب ٌُِٗ٣٦ ،ىله حٗالى٦ {:ىهىا َ
يء ق ْغ َِ َُّت ،هدى :أل
حؿخ ُِ٣ما).وج ِج
ْ
َه َ
هاعي}،وبمٗنى بل ،وبمٗنى ختى)11(.وؾُجي ء جٟهُل طل ٪بن قاء هللا حٗالى.
ّ
و٦ىن َظا اإلاٗنى مغاصا للىاي٘ خحن الىي٘ صٖىي ٌٗىػَا الضلُل  ..بال مً خُث الخباصع الٗغفي
 . ِ٣ٞمً حهت ؤزغي ،وَى لِـ بإنل مٗخمض في ج٣غٍغ مٗاوي ألالٟاّ ٞ.ال ؤعي ؾبُال للخهغ في
ي ْ
ؤن ً٣اّ ٫ؤهه وي٘ للضاللت ٖلى ّ
ألاٖم مً َظا
٦ىن(ؤو) مىيىٖا للضاللت ٖلى ؤخض الكِئحن  ،وؤع
اإلاٗنى ولٚ ً٨لب اؾخٗماله ُٞه ٞهاعٖلما ٖلُه ،واإلاغح٘ في حصخُو مٗاهُه َى الؿُا ١الظي جغص ُٞه .
وال خاحت بٗض طل ٪بلى اصٖاء املجاػ في بٌٗ اؾخٗمالها ؤو الى٣ل ُٞم ً٨ألازظ ب٨الم ابً حني،
وابً الصجغي (ثَ123ـ)،وابً َكام(ثَ431ـ)في َظا الكإن ّ
بإنها ٢ض جسغج إلاٗان ؤزغ ً٨كٖ ٠نها
()15
ؾُا ١الُٗ ٠بها بدؿب هىُٖت البىاء اللٛىي في الخُاب الظي جغص ُٞه
وعبما ًخىَم بٌٗ الباخثحن ؤن الخغوج الظي ه٣ى ٫به َى املجاػ ٌ ٠ُ٨ٞؿخُ٣م به٩اع املجاػ؟
ّ
وحىابه ؤٌؿغ مً ال٣ى :٫بن صاللتها ٖلى اإلاٗاوي ألازغي صاللت ؾُاُ٢ت ٞا٢ضة لٗال٢اث املجاػ ؛وطل٪
٦ىن (ؤو)خغٞا ًخد ٤٣جمام مٗىاٍ ٖىض حٗل٣ه بٗال٢اث ؤلاؾىاص ٖلى ّ
خض ما حاء في ٖلم اإلاٗاوي وَى
مسخل ًٖ ٠مُالب البالٚت الٗغبُت وٞىىنها مً املجاػ وٖال٢اجه اإلاكهىعة ٖلى الغٚم مً وحىصٍ
يمً ٞهىلها.
َّ
ومما ًازظ ٖلى الؿهُلي في الىو اإلاخ٣ضم ؤهه حٗل مٗنى (ؤو)في ٢ىله حٗالى(ؤو ًؼٍضون) ؤلابهام
وَى لِـ ٦ظلٖ ٪ىضي بهما َى مٗنى ؤلايغاب وَى ما ٖلُه الخلُل(ثَ142ـ) ( )18إلاا اَغص ٖىضي
باالؾخ٣غاء ؤهه ًإحي في ؾُا ١الخدى ٫مً يُ ٤و٢لت وزٟت وهدىَا بلى قضة و٦ثرة وؾٗت وبالٗ٨ـ
مً حهت زالثت وؾُإحي بُاهه في مدله بن قاء هللا حٗالى.
وه٣ل ابً َكام ًٖ البهغٍحن ؤنها ج٨ىن في آلاًت(ؤو ًؼٍضون)للخسُحر واإلاٗنى بطا عآَم الغاجي جسحر
ْ
ؤن ً٣ى ٫في ٖضصَم ماثت ؤل ٠ؤو ًؼٍضون،وُٞه ٌ
هٓغهدُجخه ع ٌٞمٗنى الخسُحرفي آلاًت وؤٌؿغما ً٣ا٫
ّ
ُٞه :بهه ال ًصر الخسُحر بحن قِئحن الىا ٘٢ؤخضَما()11مما ًغجر ٖىض الباخث في مٗغى حُٗحن
ْ
الىا ٘٢ؤن ج٨ىن بمٗنى ؤلايغاب وهللا الٗالم.
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ّ
ؤما ما ًغاٍ بٌٗ الضاعؾحن لهظا الٗلم اإلاٗانغًٍ مً ألاصخاب :ؤهه بطا ٧ان ؤخض الازخُاعًٍ
ّ
صازال في الثاوي ٞال ماو٘ مً طلٞ .٪ماثت ال ٠صازل ٞيها ،وما ػاص ٖليها .وحىابه ٖىض الباخث :بن
الىٓغ في ؾُا ١آلاًت بمالخٓت صزى ٫ؤخض الازخُاعًٍ في الثاوي ًمى٘ مً جهىع مٗنى الازخُاع وٍخدى٫
ّ
بلى مٗنى الاباخت ،وج٨ىن صاللخه ؤلاباخت ،وخُنها ال ًب٣ى ٌ
ؤزغ إلاٗنى الخسُحر ،ؤو ال٣ى ٫به٦ .ما ؤن
الاباخت جمخى٘ في ؾُا ١آلاًت؛ الزخال ٝاإلاًمىن.
وؤه٨غ ابً َكام مً مٗاهيها ؤلاباخت والخسُحر ٣ٞا((٫ومً العجب ؤنهم ط٦غوا َّ
ؤن مً مٗاوي
نُٛت (اٗٞل) الخسُحر وؤلاباخت ،ومثلىٍ بىدى(:زظ مً مالي صعَما ؤو صًىاعا)ؤو(حالـ الخؿً ؤو
ْ
ؤن ً٣اَّ ٫
ابً ؾحرًً)زم ط٦غوا َّ
بن نُٛت ؤٗٞل ويٗذ للىحىب
ؤن(ؤو) جُٟضَما))( )12ومً الهىاب
٦ما َى م٣غع ٖىض ألانىلُحن ،وجسغج بدؿب ال٣غاثً بلى الخسُحر وؤلاباخت ٨ُٞ.ىن مٟاصَا في ؾُا١
الُٗ ٠الىحىب ٖلى الخسُحر وجسغج ًٖ مٗنى الىحىب ٖلى ؤلاباخت وطل ٪القخما ٫مٗنى الخسُحر
ٖلى ٖضم الترٞ ٥املخحر بحن ؤمغًٍ وؤلاباخت جسُحر بُنهما وبحن الٟٗل والتر ٥ومً َىا لى حم٘ املخحر
ٖها ،و٦ظل ٪لىجغ، ٥ولى حم٘ ؤو جغ ٥ؤو ؤٞغص في ؤلاباخت ل٩ان في طل٧ ٪له مُُٗا ،وؾحرص جٟهُل
اإلاثالحن في مدله مً البدث بن قاء هللا.
ْ
ؤن ً٣ا ٫ؤوالَّ ،
بن نُٛت اٗٞل ويٗذ
وٍغي الباخث في َظٍ اإلاؿإلت لخىُ٣ذ ٢ى ٫ابً َكام
ّ
لؤلٖم مً الىحىب وؤلاباخت والخسُحر ول ً٨إلاا ٚلب ألامغ بالىحىب ٖلى اؾخٗمالها ناع َى اإلاٗنى
ّ
اإلاخباصعالظي حٗغ ٝبه وزاهُاّ :ؤنها إلاا ويٗذ لؤلٖم حؿلُذ ال٣غاثً الؿُاُ٢ت ٖلى ال٨ك ًٖ ٠ؤخض
مٗاهيها بدؿب مُُٗاث هىٕ الخُاب الظي وعصث ُٞه ٞةطا حاءث مجغصة ًٖ (ؤو)اججه ال٣ى٫
بمٗنى الىحىب وبطا وعص في ؾُا٢ها (ؤو)هٓغبلى خا ٫الخُاب إلٞاصة اإلاٗاوي ألازغ.
وصلُل الباخث في طل٨ٖ ٪ـ اإلاؿإلت ٞلى ٧ان الىحىب َى اإلاٗنى الظي وي٘ بةػاء(اٗٞل) إلاا
صر الخٗبحر ٖىه بهُٛت الىهي والخبر .وال٣ىٖ ٫ىض الباخث في َظا َّ
َّ
ؤن الىحىب مٗنى وي٘ بةػاء
ألاٖم مً نُٛت(اٗٞل)مً ألالٟاّ ٨ُٞىن الخٗبحر ًٖ الىحىب بؿُا ١الخبر في هدى ٢ىله
َ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ َّ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُّ َ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ّ ُ َ
اّلل ِفي ؤ ْع َخ ِام ِه ًَّ ِبن
حٗالى{واإلاُل٣اث ًتربهً ِبإهِ ٟؿ ِهً زالزت ٢غو ٍء وال ً ِدل لهً ؤن ً٨خمً ما زل٤
ُْ ًُ ًَّ ٦ام ًَّ ب ّ َ ْ َ ْ
آلاز ِغ}(الب٣غةٞ)555اآلًت بُان ًٖ خ٨م قغعي واحب ولم ًغص ٞيها نُٛت اٗٞل ما
اّلل والُى ِم ِ
ِ ِ ِ
ًضٖ ٫لى َّ
ّ
ؤن الىحىب مٗنى وي٘ إلاا َى ؤٖم مً نُٛت اٗٞل؛ ول ً٨إلاا اقتهغ اؾخٗماله ٖلى َظٍ
الهُٛت ناعث حٗغ ٝبه .وبهما ًغح٘ ُٞه وفي ٚحرٍ بلى ال٣غاثً بدؿب الؿُا ١لخ٣غٍغمٗىاَا .وٍغحى
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ْ
ؤن ًُ َ
لخٔ في ؾبُل ٞهم َظٍ ال٨ٟغة الٟغ ١بحن الىي٘ اللٟٓي والىي٘ اإلابدىر َىا وَى
الباخث
الىي٘ بةػاء الهُٛت الهغُٞت.
وؤما ٢ى ٫ابً َكام في به٩اع مٗنى ؤلاباخت في(ؤو)ٛٞحر ؾضًض؛ طل ٪بإ َّن الخسُحر وؤلاباخت ٦الَما
مً اإلاٗاوي البالُٚت مً حهت الؿُا ،١جخهضي(ؤو)لل٨كٖ ٠نها في ؾُا ١الُٗ ٠به ،جماما ٦ما
ًخهضي الٟاء لل٨ك ًٖ ٠مٗنى ؾُا ١الُٗ ٠به ،في الخُٗ٣ب والترجِب ،وَظا ٌٗني ؤنهما مً
مُُٗاث اإلاٗنى الىدىي للُٗ. ٠
َّ
ولٗل جٟغٍ ٤الهبان في ؤلاباخت بحن مٗىاَا الكغعي ومٗىاَا الٗغفي حاع في ؾبُل بُان اإلاٗنى
الىيعي ْبط ٢ا((٫لِـ اإلاغاص بها  -ؤلاباخت -الكغُٖت َّ
؛ألن ال٨الم في مٗنى(ؤو)بدؿب اللٛت ٢بل
ْهىعالكغٕ ،بل اإلاغاص ؤلاباخت بدؿب الٗ٣ل ؤو بدؿب الٗغ )13())...ٝومً َىا ً٨ىن الؿُاَ ١ى
اإلاغح٘ في ال٨ك ًٖ ٠اإلاٗنى بدؿب عمىػٍ اللُٟٓت .بط ًبنى الخُاب مً ٖضص هىعي مً ألالٟاّ
التي ج٨ىن عمؼا ٌكحر بلى اإلاٗنى اإلاىيىعي للخُاب وفي ؾُا ١الُٗ٨ً ٠ىن(ؤو)ٖالمت ٞاع٢ت بحن
اإلاٗنى اإلاغاص واإلاٗاوي املخخملت ألازغ .ومً َىا ٌكخمل الخُاب ٖلى هىٖحن مً ال٣غاثً ٖامت في
ال٨ك ًٖ ٠مىيىٕ الخُاب وزانت بدؿب ؾُا ١الُٗ ٠ؤو الخبرؤو الىهي وهدى طل.٪
وبالىٓغ بلى مٗنى الخسُحر وؤلاباخت مً خُث َما مٗنى مخدهل مً الخغ(ٝؤو)ؤو مً ؾُا١
ْ
الُٗ ٠به ّ
البض مً جإمل الىي٘ ُٞه بط ما ًضٖ ٫لُه (ؤو)مً اإلاٗاوي ؾُ٨ىن مً املجاػ بٗض ؤن ُخ ّضص
مٗىاٍ في الك ٪ؤو ٦ىنها ألخض ألامغًٍ ،و ٠ُ٦جضٖ ٫لُه صاللت وي٘ ؤو مُاب٣ت ؤو جًمً ؤو لؼوم
جٟهُل لِـ َظا مىيٗه(. )14
٣ٞض حغث ٖاصة الباخثحن في ؤ٢ؿام ال٩لمت الٗغبُت ٖلى ؤن الخغو ٝلِـ لها مٗان وبهما ً٨ىن
مٗان ٖضة ٖلى زال ٝبحن البهغٍحن وال٨ىُٞحن
مٗىاَا في ٚحرَا ،و(ؤو) َىا خغًُٟ ٠ُٖ ٝض
ٍ
ولؿىا َىا في مٗغى الخ٨م في َظا الخال٢ ٝبل حُٗحن اإلاٗنى .ؤَى لها مً خُث هي صالت ٖلُه صاللت
الٟٗل والاؾم ٖلى مٗىُيهما ؤم ؤنها صالت ٖلُه مً حهت ؤن مٗىاَا في ٚحرَا؟((ٞال٩لم اؾم وٗٞل
وخغ ٝحاء إلاٗنى لِـ باؾم وال ٗٞل))(ٞ)15ما َى َظا اإلاٗنى.
ّ
ؤحاب الٗ٨بري(َ313ـ)بـ(( بن ال٩لم وي٘ للخٗبحر ًٖ اإلاٗاوي واإلاٗاوي زالزت :مٗنى ًسبر به ومٗنى
ًسبر ٖىه ،ومٗنى ًغبِ اخضَما باآلزغ)16())...ومً َىا هُٟض َّ
ؤن لـ(ؤو) مٗنى زانا وَى اإلاٗنى
الىيعي ال٣اثم ُٞه مً خُث َى ب٣غٍىت الخباصع ٖىض ؤلاَال٣ٞ ،١ىلىا  :خغ ٝالُٗ( ٠ؤو) ًدباصع بلى
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الظًَ مٗىاٍ في الك ٪والخسُحر ب٣غٍىت الخباصع وَى صلُل في حُٗحن اإلاٗنى الىيعي ما ًضٖ ٫لى َّ
ؤن
وُْٟت خغ ٝالُٗ ٠عبِ ؤحؼاء ال٨الم ٖلى هدى الجم٘ في (الىاو)والخُٗ٣ب في(الٟاء)والترادي في
(زم)مً زال ٫الخٗبحرًٖ الٗال٢اث الؿُاُ٢ت(.)53
٨ٞظل(٪ؤو) ًٓهغ مٗىاَا مً زال ٫الخٗبحر ًٖ جل ٪الٗال٢اث والؾُما بطا ؤزظ بالىٓغ َبُٗت
الخٗبحر بهظٍ الخغوَّ ٝ
ؤن مٗنى ال٨الم ٢بلها مؿخ ًٛفي البُان ًٖ مٗىاٍ ومؿخ٣ل ٖما بٗضَا.
ٗٞىضما ج٣ى( ٫حاء ب٨غ وػٍض ٞ،ؼٍض ،زم ػٍض ،ؤو ػٍض ) ٞـ(حاء ب٨غ)مٗنى مؿخ٣ل ل٨ىه ُػ ٍَض بالخغٝ
الغابِ وما بٗضٍ ألهىا هغٍض مٗنى ػاثضا ٖلى ما ٢بلها ٞازخلٟذ حهت اإلاٗنى مً وؿبت الثبىث والُ٣حن
بلى ػٍاصة مٗنى الجم٘ والترجِب والترادي والك ٪بدؿب الخغ ٝاإلاؿخٗمل في ؾُا ١الُٗ.٠
ّ
ّ
وٍغي الخغٍغي(ثَ213ـ)ؤن(ؤو)ج٨ىن بمٗنى الخ٣غٍب في ؾُا ١الُٗ ٠بها هدى(ما ؤصعي ؤؾلم
ّ
ؤو ّ
وصٕ)()51وعصٍ ابً َكام بإهه مً مُُٗاث الؿُا ١بدؿب بُاهه .وط٦غ ابً الصجغي ،وابً َكام
َّؤنها حؿخٗمل في مٗنى الخبٌُٗ في هدى(٦ىهىا َىصا ؤو ههاعي)،ومٗنى الىاو وَى الجم٘ اإلاُل٤
،وجب٘ في طل ٪بٌٗ املخضزحن وػاص ٖلُه مٗنى بُان الىىٕ ٞجٗل مىه ٢ىله حٗالى مً
الهاٞاث(وؤعؾلىاٍ بلى ماثت ؤل ٠ؤو ًؼٍضون)ٞهي َىا ٖىضٍ لبُان هىٕ الٗضص ولِـ لخدضًضٍ وَى ٌ
ؤمغ
ٌ
بُٗض حٗل ابً َكام ًهٟه بالٟؿاص ٞـ(ؤو) ٖىضٍ للك ،٪والخحر ٧له ُٞما ٢اله الؿُىَي مً جٟؿحر
ّ
اليؿ ٤في آلاًت ؤهه ٖلى الخٟهُل.)55(.
ٞإما الخبٌُٗ ٣ٞض جغصص في هً٣ه وَى ٢ىّ ٫بحن الٟؿاص ،و٢ض اؾخٓهغ مً َظٍ آلاًت مٗنى
الخٟهُل بط حٗل اإلاُٗىٞحن بـ(ؤو)مبيُحن ٖلى مجمل وَى(٦ىهىا)ٞجاء بٗضٍ جٟهُل ولم ًغص ؤنها
ط٦غث لخُٟض مجغص مٗنى الخبٌُٗ وَظا زلِ في اإلاٗاوي مبني ٖلى جىَم خغ ٝم٣ضع َى(مً) وَى
ٌ
ْاَغ في اإلاٗنى(٦ىهىا مً اليهىص ؤو مً الىهاعي)وخ٣ُ٣ت الٗباعة ؤنها م٨خُٟت بىٟؿها وٚحر مدخاحت
ّ
للخبٌُٗ ٞاإلاٗنى (٦ىهىا َىصا ؤو ههاعي)والخُاب حاع ٖلى الخسُحر لٛغى الترُٚب بةخضي اإلالخحن
،وما حٗله ابً َكام مجمال ًدخاج بلى الخٟهُل لِـ ُٞه م٣ىماث املجمل لٗضم ٦ىهه ٦الما
لؿبب عثِـ َى َّ
ؤن ٧ان َظٍ الىا٢هت ال ج٨ىن ٦الما بال م٘ اؾمها وزبرَا ٞلى ٢ا٧(٫ان ػٍض)وؾ٨ذ
ل٣لىا ما ٧ان؟ ٞال ًٟهم مٗىاٍ ختى ً٣ى( ٫مجتهضا)وَى جمام ٦ىهه ٦الما ومً نٟاث املجمل ؤهه ًُٟض
مٗنى مجمال ولِـ زبر ٧ان جٟهُال لها .ولظل ٪مٗىاَا في َظا اإلاىي٘ ٖىضي الخسُحر ولىال َّ
ؤن اإلاغاص
ؤخضَما في جد ٤٣الامخثاَّ ،٫
وؤن الجم٘ ممخى٘ ل٩ان صخُدا مٗنى ؤلاباخت إلعاصة ألامغًٍ في ٢هض
ال٣اثلحن ٞلى صر الجم٘ لم ًٚ ً٨حرمٗنى ؤلاباخت البخت.
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وؤما مٗنى الجم٘ اإلاُل٣ٞ ٤ض ٢ا ٫به حماٖت ال٨ىُٞحن ،وزالٟهم ُٞه البهغٍىن ،وجاب٘ ابً
٢خِبت(ثَ543ـ)ال٨ىٞت ُٞه واصعى َّ
ؤن الظي ٢ا ٫بإنها لئليغاب ٖلى الٛلِ واليؿُان ولم ؤٖ ٠٢لى
هدى َظا ال٣ىُٞ ٫ما عاحٗذ مً اإلاهاصع وَى لم ًيؿبه ألخض(.)58و٢ض ٖغيه ابً َكام ٩ٞاص ًى٨غٍ
مىضخا َّ
ٌ
اخخما ٫بُل به
ؤن ؤخض الكىاَض ُٞه ٢ى ًٌ ٫دخمل ؤنها بمٗنى ؤلابهام ،وبطا جُغ ١للضلُل
الاؾخضال ،٫والكاَض آلازغمغوي مً ٚحرالُٗ ٠بـ(ؤو)وَى ٢ى ٫حغٍغ(ٖلى البؿُِ) :
حاء الخالٞت ؤو ٧اهذ له ٢ضعا ٦ما ؤحى ّعبه مىس ى ٖلى ٢ضع
٢ا ٫ابً َكام ،والظي عؤًخه في صًىان حغٍغ(بط ٧اهذ)بض(٫ؤو ٧اهذ)٦،ما ؤه٨غٍ الض٦خىع ٞايل
(. )51
الؿامغاجي في ٦الم َىٍل ؾلُم بما ٌٛني ًٖ ٖغيه وبٖاصجه َىا.
ْ
وؤما بُان الىىٕ مً ٢ىله حٗالى(وؤعؾلىاٍ بلى ماثت ؤل ٠ؤو ًؼٍضون) ٞممخى٘ في آلاًت إلاا ج٣خًُه ؤن
ج٨ىن ٖلى مٗنى الخٟهُل وال ًجض الباخث في آلاًت جٟهُال وال ازخالٞا بحن ألاهىإ لخبِىه آلاًت  ،و٢ض
ٖغى الباخث في اإلا٣ام مما ؾب ٤ؤنها ٖلى مٗنى ؤلايغاب مما َى لِـ بٛلِ وال وؿُان وَى ما ٖلُه
الٟغاء(ثَ534ـ) وصدخه ابً َكام مً حهت الٗغبُت ،وَى ما ٖلُه الخٟؿحر(،)52وه٣ل ابً َكام
الخال ٝبحن البهغٍحن ٖلى ّؤنها لئلبهام وَى ممخى٘ ٖ٣ال ،وُ٢ل للخسُحر ميؿىبا لؿِبىٍه ولم ؤحضٍ،
وَى ممخى٘ ال٢خًاء الازخُاع جغ ٥ؤخض اإلاٗىُحن وَظا ال ًصر باليؿبت للخُاب ال٣غآوي ٞال ًىحض
ش يء مىه مترو ٥اإلاٗنى ،وُ٢ل للك ٪وَى ٢ى ٫ابً حني وٚحرٍ وَى ممخى٘ ج٣ضم بُاهه ،وُ٢ل بمٗنى
الىاو وَى ٢ى ٫دمحم بً اإلاؿدىحرُ٢غب (ثَ533ـ)ه٣له ابً حني عاصا ٖلُه.
ولْ ً٨اَغَا ؤلايغاب بط ال ّ
ّ
ق٦ ٪ما ًسغج
ٞاآلًت ؤزغحذ مسغج الك ٪في بىائها اللٟٓي
ٌ
(اإلااثضة)113
وطل٪
الاؾخٟهام مسغج َلب الاؾخسباعلٟٓا واإلاٗنى جبُ٨ذ ٣٦ىله حٗالى(ؤؤهذ ٢لذ للىاؽ)
٦ثحرفي ال٣غآن ال٨غٍم .و٢ض حٗلها ابً حني(ثَ865ـ)وجبٗه الٗ٨بري(ثَ313ـ)في ٦ىنها للك ٪خ٩اًت
ٖلى لؿان الخلِٞ ٤ك ٪الغاجي لهم في م٣ضاع ٖضصَم()53وَظا بُٗض إلزغاحه ًٖ حهت مٗىاَا مً
٦ىهه زبرا ٖىه حٗالى بلى ٦ىهه زبرا وق٩ا ٖلى لؿان زل٣ه وَى اإلاغؾل وال قإن للمسلى ١بص يء مً
طل .٪والظي ٖلُه الباخث في طل٧ ٪له الغحىٕ بلى ؾُا ١ال٨الم ومٗغٞت عمىػٍ اللُٟٓت وم٣ضاع
مٗىاَا وجىاؾبه م٘ اإلاٗنى اإلاىيىعي الٗام في الخُاب ٧له .
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راتعا  -يعىن انعطف تـ(أو)يف اخلطاب انقرآنً (قراءج تفسريٌح):
ًخٗل ٤اإلاٗنى ب٣ضع ٦بحر بإؾلىب ألاصاء الٟني في بىاء الؿُاٖ ١ىض الباخثحن في حمالُاث الىو
.وَظا ألاؾلىب في الىو ال٣غآوي ًجضٍ الباخث َىا مخىىٖا ُٞهُلر ٖلُه بـ(ؤهماٍ ألاؾلىب
ّ
الٟني)في الخُاب ال٣غآوي بك٩ل زام ومخٟغص معجؼ ،طل ٪بإن الل٨ً ٟٔىن في ؾُا ١ال٨الم مً
الخُاب ال٣غآن مد٨ما وطا وحىص خُ٨م ٞال ً٣ىم م٣امه ٚحرٍ ،والٌؿخُ٣م مٗنى ؾُا٢ه ٖىض خظٞه
بال بخُٛحر حهت ال٨الم واهدغا ٝمٗىاٍ ًٖ حهت ٢انضٍ ٞ.مً طل ٪ما ؾب ٤بُاهه جٟهُال مً
ازخال ٝمٗنى ال٨الم بازخال ٝهمِ بىاثه مً ج٨غاع ما ٌؿمُه الىدىٍىن الٗامل وٖضم ج٨غاعٍ وطل٪
ًغح٘ بلى َبُٗت ألاصاء الٟني الظي جىْ ٠مً زالله ألالٟاّ في الخٗبحرًٖ اإلاٗنى .
وَكحر مٟهىم ألاصاء بمٗىاٍ الٗام ٖىض ؤلاوؿان بدؿب ٢ابلُاجه الثىاثُت مً اإلاٗغٞت وال٣هض
ٌكحر بلى خالت مً اليكاٍ الٗام الظي ًمحز الؿلى ٥ؤلاوؿاوي ،وٍجٗل مخل٣ي زُابه ٖلى ٢ضع مً
ّ
ؤن ؤلاوؿان ً٨ىن
مكاع٦خه بالخماؽ ؤو الكٗىع مً حهت الخ٨م ؤو اإلاىيىٕ ،واإلاغح٘ في طل٪
منهم٩ا في ػمً جلبؿه بٟٗل ألاصاء اإلاٗغفي والكٗىعي ٖىض نُاٚت ال٨الم وبىاء ؾُا٢ه اللٟٓي
ّ
ّ
ٌ
مدمل بمهاعاث اإلاخ٩لم اإلايص يء وزهاثهه اإلاٗغُٞت والٗ٣لُت
لِكض مخلُ٣ه بلُه ألهه
ُٞسغج ال٨الم
واهٟٗاالجه في ؾبُل جىُٟظ وكاٍ لٟٓي ؤمثل .
وإلاا ٧ان الىاؽ مخٟاوجحن في ٢ضع ألاصاء ّ
ب٩ل َظٍ الخهاثو هجض الى٣اص ًد٨مىن بٟىُت وٖلى
َظا الىو ٖلى ٚحرٍ وطلً ٪غح٘ بلى خ٣ُ٣ت َظا الخٟاوث.وَظا عاح٘ باإلاغجبت ألاولى وألازحرة بلى ٢ضع
الىعي ب٣ضعة اللٛت وعمؼٍتها ػٍاصة في مٗغٞت حهت الىي٘ ٞيها.
وبطا ؤزظها َظا ال٨الم بىٓغ الاٖخباع ٖغٞىا الؿبب الغثِـ والؿغ الخ٣ُ٣ي في ٢ى ٫ال٣اثل الظي
ّ
ؾم٘ ال٣غآن( :بن له لخالوة وٖلُه لُالوة)وطل ٪لجهت نضوعٍ ًٖ الخُ٨م الخال ٤وَى عؤؽ الٗ٣ل
ومضبغ ّ
٧ل ش يء وَى زال ٤ؤلاوؿان ومل٩اجه ولٛخه ومىاَبه وٚغاثؼٍ.
ومً َىا  ِ٣ٞالججض جٟاوجا في الىو ال٣غآوي البخت وطل ٪لهضوعٍ ًٖ زال ٤خُ٨م واخض
ٌؿخٗمل ألالٟاّ في بىاء ؾُا ١الخُاب ًٖ خ٨مت في ؤصاء وُْٟتها الغمؼٍت والىيُٗت ٞلِـ في
٦الم ال٣غآن ش يء مً اللٛت اؾخٗمل بك٩ل خكىي اٖخباَي ّ
ٞل٩ل خغُٞ ٝه خ٨مت ووُْٟت وعمؼ
في ألاصاء ٖىض الخٗبحر ًٖ اإلاٗاوي اإلا٣هىصة وبدؿب م٣خًُاث الخ٨مت اإلاىحبت ٖغى اإلاىيىٕ
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بُغ ١مخٗضصة وؤهماٍ مسخلٟت مً ؤؾلىب بىاء الؿُا ١في الخُاب مما جخأػع ُٞه ٧لها لخ٨ىًٍ
ّ
الىو ال٣غآوي .
ْ
ؤن ًجض ٢اعت َظٍ الضعاؾت ما ّ
ًضٖ ٫لى الؿغ في ج٣ؿُم ؤؾلىب ال٣غآن ال٨غٍم في
وؤعحى َهىا
َظٍ الضعاؾت ٖلى ؤهماٍ في ؾُا ١الُٗ ٠بمالخٓت ج٨غاع الىخضاث اللُٟٓت الٟاٖلت في بىاء
ؾُا٢ه ،وٍٖ ٠٣لى الؿبب الخ٣ُ٣ي في حٗضص الىمِ في الخٗبحر ًٖ اإلاىيىٕ الىاخض وخضور
الخ٣ضًم والخإزحروهدى طل. ٪
ْ
لم ٌٟٛل الىدىٍىن اإلاخ٣ضمىن حاهب اإلاٗنى وبن قٛلتهم ٖىه هٓغٍت الٗامل ومباخث الخظٝ
والخ٣ضًغ ٞمغاٖاة اإلاٗنى ججضَا في ّ
٧ل باب مً ٦خاب ؾِبىٍه ،وجبٗه ُٞه مً حاء بٗضٍ ٧اإلابرص الظي
ّ ّ
٧ل ما نلر به اإلاٗنى ٞهى ٌ
ٌ ))()54
ً٣ىّ ((٫
والق ٪ؤن اإلاخإزغًٍ
حُض ،و٧ل ما ٞؿض به اإلاٗنى ٞمغصوص
واملخضزحن مً ٖلماء الٗغبُت ٢ض ؤخؿىا باٞترا ١اإلاٗاوي ٖىض ازخال ٝالترُ٦ب والهُ ٜوؾُغوا
ال٣ىاٖض الٗامت لًبِ نٟت ال٨الم البلُ ٜالظي ٌٗاه ٤لٟٓه مٗىاٍ()55وما ٢ىاٖض الهُاٚت
الهغُٞت للمٟغصاث،وعؾم يىابِ بىاء الترُ٦ب بٗال٢اث ؤلاؾىاص وؤلاياٞت مما َى مً ٢ىاٖض هٓم
ال٨الم بال ملخىّ في وعي الىدىٍحن بهظا الاٞترا ١في مٗاوي الترُ٦ب اللٛىي للجملت الٗغبُت .
وفي الى٢ذ الظي حكٗغ بدؿً نيُ٘ ؤوالث ٪الٗلماء ججض بزٟا٢ا ٦بحرا في جدضًض نىعة اإلاٗنى
ومٗاإلاها الض٣ُ٢ت مما ٌكٗغ ب٣ضعة اللٛت ٖلى جمثُل الغمىػ التي حكحر بلى اإلاٗنى ٦ىنها ٖالماث جاقغ
حهت اإلاٗنى وَى طُ٦ت ختى حٛحر َظٍ الجهت ٖىض خضور حُٛحر في مىاٗ٢ها ؤو بخضار ػٍاصة ٞيها ؤو
خظ ٝمنها ٞلم ًضعٖ ٥لمائها َظا الىمِ مً حٗغٍ ٠اإلاٗنى ٚحر ال٣ى ٫اإلاإزىع في حٗغٍٟه مً زال٫
عؾم ّ
خض البالٚت بلخاّ الل ٟٔواإلاٗنى وطلٖ ٪لى مثا ٫ما ٢اله الٗؿ٨غي في حٗغٍ ٠البالٚت
ؤنها((الخ٣غب مً اإلاٗنى البُٗض ُٟٞهمه الؿام٘ مً ٚحر ٨ٞغ ُٞه وجضبغ له))()56وَظا ٌ
٦الم ال ًدٟؼ
اإلال٨ت ججاٍ ا٦دؿاب الخظو ١البُاوي وٍظ٦يها ججاٍ اإلاالخٓت الض٣ُ٢ت في جإمل الخهاثو الٟىُت
ّ
وجدلُل ٖىانغَا التي حٗىص ٖلى الترُ٦ب بمٟاجذ جٟؿحرًت  .وَى بهظا ،ؤًًاٌ،كحر بلى ؤن اللٟٔ
ًهغح باإلاٗنى مً ٚحر ج٨ٟغ وجضبغ مً الؿام٘ و٧إهه ٌكحر بلى خ ّض بالٚت ال٨الم بإهه ما الخاحت به بلى
جٟؿحر ،ولى ّ
اٖخض ٌ
ؤخض بهظا ال٣ىٖ ٫ىض الىٓغ بلى الخُاب ال٣غآوي وُٞه وَى ٦الم ٖال قإهه وؤعجؼ
ّ
اَغاح ّ
٧ل جٟؿحرُٞه وناع٦الما الًىُبٖ ٤لُه ون ٠البالٚت البخت .
ملى ٥ال٨الم وؤمغاءٍ ألوحب
ّ
بهني ؤعي ؤن خاحت ألاحُا ٫الُىم بلى ٖ٣لىت اإلاٗنى بك٩ل هٓغٍت ٖلمُت مً زال ٫صعاؾت البالٚت
الٗغبُت وَظٍ الضعاؾت جخمغ٦ؼ في ؾبُل جدٚ ٤ُ٣غيها في ؤمغًٍ :ؤخضَما قغح اإلاًامحن البالُٚت
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في جغازىا الٗغبي للى٢ىٖ ٝلى مُُٗاتها الىٓغٍت التي ؤؾـ في يىئها ٖلمائها هٓغٍت البالٚت الٗغبُت
والؾُما (ٖلى اإلاٗاوي)بإنله الىدىي وجاعٍسه البالغي.
والثاوي /ؤن ج٨ىن صعاؾخه ٢اصعة ٖلى جدَ ٤ُ٣ضٞحن عثِؿحن َما) -1(:جدٟحز اإلاىَبت ٖلى
ْ
ا٦دكاٖ ٝىانغ الجما ٫الٟني و٢ىاٖضٍ ال٩لُت ومالمده مما ًترشر ٖىه ؤن جخ٣ىي مل٨خه ٖلى
اؾدكغا ٝآٞا ١الجما ٫وم٣اًِؿه اإلاٗغُٞت)-5(.ؤن ج٨ىن صعاؾت ٢اصعة ٖلى جغبُت الضاعؽ ٖلى
ال٣ضعة ٖلى جدؿـ ٖىانغالجما ٫ألاصبي الٟني والىعي بإؾغاعٖىانغٍ وا٦دكاٞها ،ولِـ ازتراٖها
،مً زال ٫جمُ٨ىه بدؿب الثىاثُاث اإلاٗغُٞت في مىهج ٞهم الىو والخٟغٍ ٤بحن ما ٌؿمُه الباخث
َىا مىيىٕ الخُاب ومٗنى الؿُا. ١
ّ
بن ٞهم الىو آلت ؤولى جد٨مها الثىاثُاث اإلاٗغُٞت اإلاخىىٖت في ؾبُل ا٦دكا ٝاإلاٗنى ،ولِـ
٢غاءجه ٦ما ؾب ٤في ٦الم ؤبي َال ٫الٗؿ٨غي ،ل٨نها آلت طاث ُ٢مت ٖالُت ألاَمُت في الىنى ٫بلى
ْال ٫اإلاٗنى وؤحىاثه.
ّ
وٍبضو للباخث ؤن الٗلماء اإلاخ٣ضمحن ٢ض ؤخؿىا باإلاٗنى ٚحر ؤنهم قٛلتهم اإلاٗاوي الخاعحُت
لهُ٣ت الل ًٖ ٟٔاإلاٗنى الضازلي ولُض الؿُا ١الظي ًمثل هاٞظة ٖلى اإلاٗنى اإلاىيىعي للخُاب
بهىعة ّ
ّ
ًىهب ٖلى خؿً الهُاٚت اللُٟٓت
٧لُت،ومً َىا ٧ان ٦المهم حمُٗا
وجد٨ُ٨ها(الك٩ل)وَى ٖىضَم ٌ
ؤمغ ٌٗىص ٖلى اإلاٗنى بالخحر والىيىح ٞلى هٓغث بلى الجاخٔ
ْ
(ثَ522ـ)وَى ً٣غؤ ٖلُىا ؤ٢ىا ٫مٗانغٍه في ّ
جسحر ألالٟاّ لتزًحن ال٨الم،وبن جغ ٥جىُ٣دها وجض٤ُ٢
ّ
مٗاهيها ٞظل ٪مً البالٚت ،وطل ٪ؤهه لِـ في ألاعى ٌؿ ِ٣البخت،وال مٗنى ًبىع ،وٍغوي لىا خضًثا
َىٍال في وحىب جؼٍحن ال٨الم بل ٟٔخؿً وال ٖال٢ت له باإلاٗنى وؤوكض ٢ى ٫زل(:٠وبٌٗ ٢غٌٍ
ال٣ىم ؤوالص ٖلت)٣ٞا ٫الجاخٔ في قغخه((بطا ٧ان الكٗغ مؿخ٨غَا و٧اهذ الٟاّ البِذ مىه الً٘٣
بًٗها ممازال لبٌٗ ٧ان بُنها مً الخىاٞغ ما بحن ؤوالص الٗالث...وؤحىص الكٗغ ما عؤًخه مخالخم
ألاحؼاء ؾهل املخاعج ً...جغي ٖلى اللؿان ٦ما ًجغي الضَان))( )83وَى ال٣اثل في الاٖخظاع للٗغب في
ّ
ألن اإلاٗنى مبخظ٦ ٫ثحر مبؿىٍ بلى ٚحر ٚاًت وممخضة بلى ٚحر نهاًت وؤؾماء اإلاٗاوي م٣هىعة
ٖىاًتها بإلٟاْها
ّ
()81
مٗضوصة ومدهلت مدضوصة وَى ٌٗنى بإؾماء اإلاٗاوي ألالٟاّ الضالت ٖليها والٗىاًت بها خ ٤ولً٨
لِـ ٖلى خؿاب اإلاٗنى ٨ٞم قاٖغٚحرمٗىاٍ مً زال ٫جد ٪ُ٨ؤلٟاْه والٗىاًت بهُاٚتها .
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ّ
ْ
ًغي الباخث هٟؿه ً ٠٣بلى ن ٠الجاخٔ في الٗىاًت بإلٟاّ ال٨الم قغٍ ؤن ج٨ىن طل ٪في
ؾبُل البُان ًٖ اإلاٗاوي بدؿً اهخ٣اء الل ٟٔختى ٌٗىص عمىػا ٌكحر بلى اإلاٗنى ال٨ثحر مً زال٫
ؾُا ١مٗضوص ألالٟاّ.
ؤما ابً حني(ثَ865ـ)ٞحري ٚلبت اإلاٗنى ٖلى الل، ٟٔو٦ىن الل ٟٔزاصما له مكُضا به وطل٪
ّ
ؤهه ؤ٢هض  -اإلاٗنى٢ -ض جم ً٨في ؤهٟـ الٗغب وؤزظ ال٣ضع ألا٢ىي وألا٦غم وألاٞسم مً ٦المهم وما
ٖىاًتها بإلٟاْها بال ل٨ىنها ٖىىان مٗاهيها وَغٍ٣ا بلى بْهاع ؤٚغايها ومغاميها ٞإنلخىَا وبالٛىا في
ّ
َ
ؤطَب بها في الضاللت ٖلى ال٣هض ((،و٢ض ُٖلم بهظا ؤن ػٍىت ألالٟاّ وخلُتها لم
جدؿُنها لُ٨ىن طل٪
ً
ً٣هض بها بال جدهحن اإلاٗاوي وخُاَتهاٞ ،اإلاٗنى بطا َى اإلا٨غم املخضوم واللَ ٟٔى اإلابخظ٫
الخاصم))()85وَظا الظي ٖلُه ابً حني َى ما ٖلُه الباخث ٞالل ٟٔالظي ًُ َّ
دؿ ًُ لُ٨ىن صلُال ٖلى
ال٣هض َى ؤنل في هٓغٍت اإلاٗنى ٖىض املخضزحن ،وال٣ى ٫بمٗنى الؿُا ، ١وَى ما ً٣ىم ٖلُه ،في عؤي
ّ
الباخث ،ؤن جيخ٣ى ألالٟاّ لخ٨ىن عمىػا ٖلى مٗاوي الؿُا ١مً زالٖ ٫ال٢اث جغابُها في الؿُا١
ومٗاهُه الىُُْٟت بمؿخىي الثىاثُاث اإلاٗغُٞت اإلاخاخت في الضعاؾت اللٛىٍت والبالُٚت.
ٞلى هٓغها ُٞما ٖلُه الجاخٔ ومً جبٗه ٖغٞىا مضازل الٟغ ١بحن ٦المهم وبحن م٣انض الٗهغ
الٗلمُت في الاهُال ًٖ ١هٓغٍاتهم بلى ًٞاءاث ؤوؾ٘ مً ًُ٢ت الل ٟٔواإلاٗنى وٖال٢تهما بالىي٘
وج٣ؿُماجه ٦.ما ؾىٗغ ٝمضازل الالخ٣اء والاهُال ١بلى َظٍ الًٟاءاث مً زال ٫الىٓغ في ٨ٞغ
ٖلماء ال٣غن الغاب٘ الهجغي ٧ابً حني ومً جبٗه ،وفي الخ٣ُ٣ت لم ً ً٨ابً حني بضٖا مً ػماهه بل
اهُل ًٖ ٤هٓغالخلُل وؾِبىٍه في حصخُو اإلاٗنى مً زال ٫محزؤؾالُب ال٣ى. ٫
و٢ض ؤٞلر ابً َكام في الٗىاًت باإلاٗنى ختى ٧اص ًاؾـ هٓغٍت في اؾخيباٍ اإلاٗنى وٖال٢خه
بخإلُ ٠ال٨الم وٖال٢اث ؤلاؾىاص بدؿب هٓغٍت الىدى الٗغبي ٞمً طل ٪ما ؤزظٍ ٖلى الىدىٍحن مً
ٞؿاص ال٣ىُٞ ٫ما ًاصي بلى جغ ٥اإلاٗنى ُٞما ًغاعي ُٞه الىدىي ْاَغ الهىاٖت والًغاعي اإلاٗنى ؤو
ْ
ًهى٘ الٗ٨ـ()88وْاَغ مىهجه ؤن ًخلمـ الىدى ّي َغٍ٣ه بلى اإلاٗنى بمالخٓت بىاء الؿُا ١اللٟٓي
مً زال ٫جٟؿحرٍ الٗال٢اث الىدىٍت الغابُت بُنها والؾُما طل ٪في الىٓغ الخدلُلي ؤو الخٟؿحري
للخُاب ال٣غآوي بط جخدى ٫اإلاٟغصاث بما جدمل مً صاللتها الىيُٗت (اإلاعجم)ومٗىاَا الىُْٟي
ومغاجب خغو ٝبيُتها الهىجُت .
وهسلو مً ٢غاءة ال٨ٟغ الىدىي في للترُ٦ب اللٛىي في الخٗبحر ًٖ اإلاٗنى ٖىض زالزت مً ؤٖالم
ّ
ّ
الضعاؾت اللٛىٍت ؤهه ٖلُىا في البدث اللٛىي اإلاٗانغ ؤن هاؾـ هٓغٍت اإلاٗنى اهُال٢ا مً جغازىا
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ّ
الٗلمي واؾخئىاؾا بال٨ٟغ اللٛىي لضي الٛغبُحن ولِـ اهُال٢ا مىه ،وطل ٪ؤن ج٨ىن ٢غاءة الىو
جبدث ًٖ مٗنى الىو بط جمثل مماعؾت ٗٞل ال٣غاءة ؤمام الىو جخلىن بإَُاٞه وجخٗاَى زالنخه
وجىُل ٤مً مُُٗاجه في ؾبُل ّ
 ٪ٞعمىػ زىاثُاجه التي حٗك٣ذ في ؾبُل بزغاحه بالهىعة
اإلا٣غوءة،وطل ٪في عؤي الباخث ّ
ًخم مً زال ٫الدؿائ ًٖ ٫ؾبب وحىص ّ
٧ل خغ ٝو٧لمت وٖال٢اتها
بٗض اؾدبٗاص ال٣ى ٫بالثىاثُت الخ٣لُضًت اإلا٨ىهت مً ٞغيُت الىدى في الخظ ٝوالخ٣ضًغ وٞغيُت
الخإوٍل الؿاهضة لىٓغٍت الٗامل
ومً َىا ؾى ٝه٣ترب بإٖلى مغجبت مً الىو مً زال ٫بهجاػ ال٣غاءة الىهُت ٞةطا ٧ان الىو
ّ
ٞالبض ؤن ج٨ىن ٢غاءجه ٞىُت ختى جخ٨ىن لىا زىاثُت م٣ابلت ( ًٞالىوّ /
هو ال)ًٟجماما (٢غاءة
ٞىُا
ال/ ًٟو ًٞال٣غاءة) ٣ٞغاءة ال ًٟهي ؤخاصًت مٗغُٞت في ّ
 ًٞالىو ؤما الىو الٟني ٨ُٞىن ؤخاصًت
م٣ابلت ّ
ل ًٟال٣غاءة ومً زالَ ٫ظٍ الثىاثُت الٗمال٢ت جهبذ مهمت ال٣اعت ج٣ابل مهمت اإلايص ئ وهي
مهمت حمالُت زالهت حٗمل ٖلى الا٦دكا ٝوالاؾخد٩ام الجمالي ٞال٣غاءة التي ج٨دكّ ٠
 ًٞالىو
ّ
الٟني ٢ض ا٦دكٟها واؾخدىط ٖليها .
ً٨ىن الىو
ومً زاللهما جخمثل الٟاٖلُت الٟىُت في الدكُ٨ل الىص ي وَى ما ًهُلر ٖلُه املخضزىن
في(ٖلم الىو)( )81بالٟٗل الٟني في الخًاص وٍغي الباخث ؤن ًهُلر ٖلُه الٟٗل الٟني اإلا٣ابل في
ّ
الجظب والٟاٖلُت جماما ٧إلىان ٞغقاة الغؾام ؛طل ٪بإن الىو ًدمل في انُالح ألانىلُحن بٗضًً
ؤخضَما اإلاىُى ١وَى مٗبإ بمىيىٕ الخُاب ،وزاهيهما اإلاٟهىم وَى ٌٗبر ًٖ مٗنى الؿُاُٞ ١تر٦ؼ
 ًٞال٣غاءة في ا٦دكا(ٝمٗنى الؿُا)١اإلاٟهىم ٦ما جهلىا ٢غاءة ال ًٟبمىيىٕ الخُاب مً زال٫
ٞهم ؤولي لٗال٢اث الترُ٦ب اللٛىي التي ًم ً٨الخٗغٖ ٝليها مً زال ٫مٗغٞت ٢ىاٖض الىدى والهغٝ
بُٗضا ًٖ اصٖاء اإلاٗغٞت الترا٦مُت الؿاهضة لٟٗل ال٣غاءة ٞاإلاُلىب مٗها الىعي الخام بٟٗل ال٣غاءة
ٖلى ٢ضع الؿاا ٫الٗمُ ٤ماطا ؤ٢غؤ؟وإلااطا؟ و٠ُ٦؟ ٞاؾخدًاع اإلاٗغٞت الترا٦مُت مً صون الىعي
بٟٗل ال٣غاءة ٖلى ّ
خض َظا الدؿائ ٫ؾُاصي بلى يُإ الىو وال٣اعت الظي ًضوع في صوامت
()82
الاؾترحإ الؿُ٣م .
ّ
بهني ؤعي الٗال٢ت بحن اإلاىُى ١واإلاٟهىم ٢اثمت ٖلى  ًٞالجما ٫في اهخ٣اء خُ٨م لؤللٟاّ في بىاء
ؾُا ١ال٨الم مما ّ
ً٨ىن ٖ٣ضة الىو .والؿبب في ُٚاب َظٍ الىٓغة ًٖ ٖلىم اإلاخ٣ضمحن ؤنهم صعؾىا
٦الم املخلى ١في ج٣ىحن ٢ىاٖض  ًٞال٨الم واملخلىٚ ١حر خُ٨م في اهخ٣اء الل ٟٔبط جد٨مه يغوعة
الىػن الٗغوض ي ووٛمت ال٣اُٞت وهدى طل ٪ولِـ للٛغى في ؤلٟاْه جد٨م مً طل ٪ما ٌكتهغ بحن
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الباخثحن ط٦غٍ في ٢هت طي الغمت الظي صزل ٖلى ٖبض اإلالً ٪باع ٥له في الُٗض وٍمضخه ٣ٞا(:٫ما
ّ
باُٖ ٫يُ ٪منها اإلااء ًيؿ٨ب ٞ .)....إحابه :بل ُٖيُ، ٪ؤو ٢ا :٫بهما صَا. ٥
في خحن ال هجض في ال٣غآن مثل َظٍ الهٟىاث البخت في جدغي اإلاىاؾبت بحن بىاء الؿُا ١واهخ٣اء
ُ ْ ْ َ
ؤلٟاْه وبحن مىيىٕ الخُاب وٚغيه ٞهىا ٥نىع واضخت مً طل٢ ٪ىله حٗالىَ {:وآجىا ال َُخ َامى
َ َُُْ ْ َ َ َ َ
َ َ
َّ
َََ ُ ْ ْ َ َ
ً َ ً ْ ْ ُ َ َّ
ُ َّ َ َ
ؤ ْم َىال ُه ْم َوال جد َب َّضلىا الخ ِبِث ِبالُ ُِّ ِب َوال جإ٧لىا ؤ ْم َىال ُه ْم ِبلى ؤ ْم َى ِالْ ٨م ِبه ُه ٧ان ُخىبا ِ ٦بحرا َو ِبن ِزٟخ ْم ؤال
ُْ ُ ْ ََْ َ َ ُ ْ َ َ َ َُ ّ َ ّ
الي َؿاء َم ْث َنى َو ُز َال َر َو ُع َب َ
إ}(اليؿاء ٞ)8-5اآلًت جدىلذ مً
اه٨دىا ما َاب ل٨م ِمً ِ
جِ ٣ؿُىا ِفي الُخامى ِ ٞ
الخضًث ًٖ الُخامى بلى ؤخ٩ام اليؿاء وحٗضص الؼوحت ومً زم ؾىً ٝغح٘ في آلاًت الغابٗت بلى
الخضًث في ؤخ٩ام الُخامى .
ولِـ في خ٣ُ٣ت ألامغ مً اهُ٣إ مىيىعي في الالخٟاث مً ؤخ٩ام الُخامى بلى ؤخ٩ام اليؿاء بل
في الؿُا ١جغابِ ًدىاؾب م٘ اإلا٣ضمت مً َلب الخ٣ىي ٩ٞان مىيىٕ الُخامى وؤخ٩امه ،زم مىيىٕ
الؼوحت وحٗضصَا واإلاىاؾبت اإلالخىْت في َظا الخدى ٫مً الُخامى بلى الى٩اح ميسجمت م٘ مىيىٕ
ّ
الخُاب مً زالر حهاث (ألاولى) بن اإلاىيىٕ واخض مً حهت اقترا ٥الُدُم والؼوحت بالًٗ٠
(والثاهُت) اقترا٦هما في الخ٨م مً ؤصاء خ٣ى٢هما اإلاالُت اإلاترجبت ٖلى الىلي (والثالثت) ؤنهما ًسغحان
مً الىلي ؤنالت بلى الىلي ٖغيا ٞاإلاىث(الُخم)ًسغج الُدُم مً والًت ؤبىٍه بلى ٚحرَما والؼوحت
ًسغحها ٖ٣ض الى٩اح مً والًت ؤبىَا وحضَا بلى والًت الؼوج وَظٍ مىاؾبت ُٖٓمت في اقترا٦هما .
ومً َىا لم ً٨غع واإلاٗنى(ٞةن زٟخم ؤال ج٣ؿُىا في الُخامى وفي اليؿاء)ؤو(ٞإولى ؤن جساٞىا في
والًخ٨م ٖلى اليؿاء)بقاعة بلى الٗغ ٝالجاَلي مً حٗضص الؼوحاث ختى ً٨ىن طلٖ ٪بئا ٖلى الغحل
ّ
يهمل بؿببه بٌٗ ػوحاجه وُٖاله.ومً اإلاىاؾب ؤن هظ٦غ َىا ؤن اإلاىاؾبت الكضًضة في اجداص
مىيىٕ الؼوحت الظي ًسلى مً الغٖاًت والخ٨غٍم ختى ؤنهم ًتزوحىنها باإلاحرار وهدى طل ٪وَى ٌكبه
َ َّ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ
ايىن َٖلى َ َٗ ِام
ٖضم ج٨غٍم الُخامى بُٛاب ؤولُائهم ٢ا ٫حٗالى{٦ال بل ال جِ ٨غمىن الُ ِدُم وال جد
ْ
اإلا ْؿ ِِ ٨حن}(الٟجغ)15 -14ومً َىا حاء الدكضًض في مىيىٕ الخُاب ٖلى وحىب عٖاًت الُخامى في ؤمىالهم
ِ
زم الؼوحت وَى ٚغى بالغي مً الالخٟاث في اإلاٗاوي ججزًال للؼوحت في الًٗ ٠وفي وحىب الغٖاًت
والخماًت مجزلت الُدُم.
ّ
وفي َظا الًىء ًم ً٨ال٣ى :٫بن البىاء اللٟٓي في ؾُا ١الخُاب ال٣غآوي ًبنى ٖلى اهخ٣اء
خُ٨م لؤللٟاّ ب٣ضع ٖا ٫وٗضمه في بىاء الؿُا ١في الخُاب الٟني مً ٦الم املخلى(١هثرا
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وقٗغا).ولٗل طل٨ً ٪ىن ٢ض اجطر بهىعة حلُت في مباخث َظٍ الضعاؾت وهي جلمـ اإلاٗنى الىدىي
للؿُا ١واؾخيباٍ مُُٗاجه الخٟؿحرًت للخُاب ال٣غآوي .
ْ
ؤن ًخطر مً زال ٫الٗال٢اث ال٣اثمت بحن الىخضاث اللُٟٓت املخخلٟت التي ج٨ىن
وطلً ٪مً٨
في ّ
٧ل ؤؾلىب هدىي جغجبِ به ًم ً٨ؤن ٌؿمى هٓاما ختى ًبضو للىَلت ألاولى َى الىخضة طاتها بط
ًدباًً م٘ ازخال ٝالٗال٢اث التي جضزل بحن الىخضاث صازل الىٓام الىدىي ،ول ً٨ما ؤن هإحي بلى
جٟؿحر ٖىانغ الىٓام(ألاؾلىب)ًخطر جباًً َظٍ الىخضاث في ٦ىنها عمىػا ٖلى مٗان مسخلٟت ًمثل
ّ
ؤن ((الغمىػ
مجمىٖها مٗنى الؿُا. ١ول ً٨ما ًغصصٍ اإلاٗانغون جبٗا للٛغبُحن في صعاؾاتهم اللٛىٍت
٦مُاث زابخت جسً٘ خُثما وعصث بلى جٟؿحر واخض))(ٞ )83صخُذ ٖىض الباخث بطا اؾدبضلىا الثابخت
ّ
ب٣ىلىا ٦مُاث مخٟاوجت ٞى٣ى ٫في يىء لٛخىا اإلاضعوؾت :بن الىخضاث اللُٟٓت طاث ٦مُاث مخٟاوجت
ل٨نها جسً٘ خُثما وعصث بلى جٟؿحر واخض .وطل ٪بؿبب ٦ىن ألاؾلىب الترُ٦بي ؤن ً٨ىن ٞاٖال في
()84
جدىٍل الىخضاث اللُٟٓت مً الاٖخباَُت(خالت الىي٘) بلى الغمؼٍت في ال٣هض بلى اإلاٗنى الؿُاقي
وطلً ٪خطر ٖىض الىٓغ في اللٛت الٗغبُت بط جمثل الهُإة الهغُٞت عمؼا ًدمل بقاعاجه بلى اإلاٗنى
هٟؿه الظي حكحر بلُه اإلاٟغصة في هٓام الخىانل في الٗال٢اث الىدىٍت ،و٢ل مثل َظا باليؿبت للغمىػ
اللُٟٓت مً حهت صالالتها الهىجُت ومً َىا ًدؿ٘ البدث وٍخسهو ٞالبدث الىدىي ٚحر الهغفي
وٚحرَما الهىحي والبالغي واللَ ٟٔى الل ٟٔعمؼ ٖلى اإلاٗنى ل٦ ً٨مُخه مخٟاوجت ب٣ضع خاحت ّ
٧ل
خ٣ل مً الٗلىم بلُه ٞداحت الىدى ؤ٦ثر في جٟؿحر الؿُا ١مً خاحت الهغ ٝالحؿإ ما جدمله
اإلاٟغصة في الىٓام الىدىي مما ًغمؼ بلى اإلاٗنى وج٣ل جل ٪الخمىلت باليؿبت بلى خاحت الهغ ٝولً٨
٧لها جاصي بلى جٟؿحر واخض مثاله حُٗحن الٟاٖل في ٖلم الىدى جاقغٍ ٖال٢ت الل ٟٔبالٟٗل مً زال٫
مخابٗت هىٕ ؤلاؾىاص وجدؿ٘ ٦مُاث الل ٟٔالغمؼٍت ٧لما همُل بلى الخجغٍض ٞخدضًض الٗال٢ت في جٟؿحر
الخغ٦ت ؤلاٖغابُت (الًمت ؤو الٟخدت)ٞاألولى ٖلم ٖلى الغ ٘ٞوَى ٧اثً ُٞما ًضٖ ٫لى الٟاٖل وهاثبه
مً حهت جدضًض ؤخض َغفي ؤلاؾىاص في البىاء للٟاٖل ؤو للمٟٗى ٫وهدى طل ٪و٦ظل ٪في جدضًض َغفي
الجملت املجغصة (ٚحر اإلايؿىزت)الاؾمُت(اإلابخضؤ وزبرٍ)وَظٍ ٦مُت جخٟاوث ٦ثحرا ٖما جدمله
الهُٛت الهغُٞت العجباَها بىٟؿها ٞدؿب .
ّ
اإلاٗني هٟؿه مً
و٢ض جخد ٤الضاللت مً زال ٫جم٨حن الل ٟٔفي ٢ضع مً الاهؼٍاح ججاٍ الهضٝ
زال ٫جىُْ ٠وخضاث الؿُا ١بؼٍاصة خغ ٝؤو حُٛحر حهت الٟٗل مثال بخٗضًخه بدغٚ ٝحر الخغٝ
الظي ًخٗضي به وطل ٪مً زهاثو الىٓم ال٣غآوي ٦ما في ٢ىله حٗالى(ؤو جغقى في الؿماء)واإلاٗنى بلى
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الؿماء لخًمً الاعج٣اء الهٗىص بالؿلم وٍ٣ا ٫نٗض بلى وٖلى وٍ٣ا(: ٫اعج٣ى في الٗلم صعحت) اعجٟ٘
ٞال٣هض مً الخُاب اعجٟاٖه في صعحاث الؿماء لتزُ٦خه وؤلاجُان ب٨خاب ًُ٣غؤ وؾُإحي بن قاء هللا .
ْ
ومً َىا ًجب ؤن جمُل الضعاؾاث هدى جسهو ؤص٦ ، ١ضعاؾت الُٗ ٠بالخغ( ٝؤو)في
الخُاب ال٣غآوي و٢غاءة مُُٗاجه الخٟؿحرًت وطل ٪ما ؤعحى ؤن ًخجلى مً زال ٫الخٟهُل آلاحي:
ََ ْ َ َْ
ن َّغٞىا
 . 1انعطف يف سٍاق انتفصٍم ادلسثىق مبمجًم  :وطل ٪هدى ٢ىله حٗالىَ {:ل٣ض
َّ ُ ُ ً َ َ ُ ْ
َ ُْ
ُ ّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ
َّ
ىا َلً ُّه ْام ًَ َل ََ ٪خ َّتى َج ُْ ٟج َغ َل َىا مًَ
اؽ ِبال ٟ٦ىعا و٢ال
الى
اؽ ِفي ََـظا الْ ٣غ ِآن ِمً ِ ٧ل مث ٍل ٞإبى ؤ٦ثر
ِللى
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ ُ َ ّ َ ََْ َ َ َ َ ْ ً َ ْ ُ ْ َ
ً َ َُ َ َ
َ
َّ ٌ
َّ
ِ َّ
الؿ َماء َ ٦ما
ُل و ِٖى ٍب ٞخِ ٟجغ ألانهاع ِزاللها جِ ٟجحرا ؤو حؿ ِ٣
ى ًَ ُيبىٖا ؤ ْو ج٨ىن ل ََ ٪حىت ِّمً ه ِس
ألا ْع
ٍ
ِ
َ
َ َ ْ َ ََ ْ َ َ ً َ ْ َْ َ ّ َ َْ َ َ ً
ُال َؤ ْو ًَ ُ٨ى َن َل ََ ٪ب ِْ ٌذ ّمً ُػ ْز ُغ ٍَ ٝؤ ْو َج ْغ َقى في َّ
الؿ َماء َولً
اّلل واإلاآل ِثِ ٨ت ٢ب
ػٖمذ ٖلُىا ِ٦ؿٟا ؤو جإ ِحي ب ِ
ِ
ِ
ُّ ْ َ ُ ّ َ َ َّ ُ َ ّ َ َ َ ْ َ ِ َ ً َّ ْ َ ُ ُ ُ ْ ِ ُ ْ َ َ َ ّ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ً َّ ُ ً َ َ َ َ َ َّ َ َ
ها ِمً ِلغ ِ ٪ُِ ٢ختى جج ِزٖ ٫لُىا ِ٦خابا ه٣غئٍ ٢ل ؾبدان عِبي َل ٦ىذ بال بكغا عؾىال وما مى٘ الىاؽ ؤن
ُ َ ْ ّ َ
َّ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ّ ُ َ َ ً َّ ُ ً ُ َّ ْ َ َ
ُْ ُ ْ ْ َ ُ ُ ُْ َ
َْ
ى مالث٨ت ًَ ْمكىن ُمُ َم ِئ ِىحن
ًا ِمىىا ِبط حاءَم الهضي ِبال ؤن ٢الىا ؤبٗث اّلل بكغا عؾىال ٢ل لى ٧ان ِفي ألاع ِ
َ ً
ّ َ ً
َ َ َّ ْ َ َ َ ّ َ َّ َ َ َ ً ُ ً ُ َ َ
َ ُ َّ َ َ
ً (الاؾغاء)63-63
اّلل ق ِهُضا َب ُْ ِني َو َب ِْىْ ٨م ِبه ُه ٧ان ِب ِٗ َب ِاص ٍِ ز ِبحرا َب ِهحرا}
لجزلىا ٖل ْي ِهم ِمً الؿم ِاء مل٩ا َّعؾىال ْ ٢ل ٟ٦ى ِب ِ
َّ ُ ُ ً
َ َ َ َ ْ َ ُ َّ
اؽ ِبال ٟ٦ىعا) ٞخٟهُل
حغي الُٗ ٠في ؾُا ١الخٟهُل اإلاؿبى ١بمجمل ٢ىله(ٞإبى ؤ٦ثر الى ِ
حهاث ٟ٦غَم ؤنهم اقترَىا إلًمانهم ؤن ًإجيهم بٗالماث صالت ومً َىا ً٨ىن ّعص هللا حٗالى ٖلى
ُ َ
َ ُْ
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َّ
اؽ ِفي ََـظا الْ ٣غ ِآن ِمً ّ ِ ٧ل َمث ٍل)و٢ى ٫الغؾى(٫نلى هللا ٖلُه وآله) في عصٍ
مُالبهم ٢ىله (ل٣ض نغٞىا ِللى ِ
ُ ُ َ َّ َ ً
ُ
ً
َ
ٖليهم(ْ ٢ل ُؾ ْب َدان َعِّبي ََ ْل ٦ىذ بال َبكغا َّع ُؾىال) ومً َىا ًدبحن و٢ىٕ اليؿ ٤في خحز(ختى)الٛاثُت
واعجباَه بهض ٝواخض وَى جد ٤٣الكغٍ لُ٨ىن بًمانهم ٞلم ً٨غع ؤصاة الٛاًت حٗبحرا ًٖ وخضة
اإلا٣ى ٫في جدٚ ٤ُ٣غى ؤلاًمان ،ووخضة اإلايؿى ١مً ٦ىهه ٚحر م٣ضوع للىبي اإلابٗىر ،ووخضجه مً
٦ىهه في مؿاع ج٨ظًب الىبىة والضٖىة بلى هللا وطلً ٪خطر مً خ٣ُ٣ت الخُاب الهُىاثه ٖلى
مًامحن جغُٚب الىبي لل٣ىم مً زال ٫ط٦غٍ الجىت وألانهاع  ،واهُىاثه ٖلى مًامحن جغَُبهم مً ط٦غ
الٗظاب وؤلىاهه ،ووخضجه ٦ىهه مخًمىا الاؾتهؼاء والاؾخسٟا ٝبما صٖاَم بلُه والاؾخ٨باع في
()85
ٖىاصَم .وَى ما ٖلُه الخٟؿحر
وٍغي الباخث َّ
ؤن الخُاب ناصع ًٖ ؤ٢ىام حم٘ مً الغؾل ٖليهم الؿالم وفي خهغٍ بمكغ٧ي
٢غَل جغ ٥للضلُل ٖلى ٖمىمه واحؿاٖه .وبهما حمٗهم في َظا الخُاب للخٟهُل وبهه زُاب صا٫
ٖلى الٗمىم ل٣ىله(ؤ٦ثر الىاؽ)ولى ٢ا ٫ؤ٦ثرَم الههغ ٝالخُاب بلى ٟ٦اع ٢غَل مً ؤمت دمحم
ُ َ
َ ُْ
َ َ ْ َ َّ ْ َ َّ
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)
اؽ ِفي ََـظا الْ ٣غ ِآن ِمً ّ ِ ٧ل َمث ٍل)ألن
لٗىص الًمحر اإلاٟترى ٖلى(الىاؽ)مً ٢ىله(ل٣ض نغٞىا ِللى ِ
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ّ
ّ
الىاؽ)صٖ ٫لى ألاٖم مً ؤمت دمحم(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ّزم بن
ال٣غآن مجزٖ ٫لى هبيهم ول ً٨إلاا ٢ا ٫بٗض طل( ٪ؤ٦ثر
ال٣غآن ط٦غ ٢ىم مىس ى بالىاؽ و٦خابه بالىىع والهضي ما ٌكبه حؿمُت ال٣غآن بالىىع والهضي و٢ىمه
بالىاؽ و٢ض حم٘ مكغ٧ي ؤمت دمحم(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)ومٗاهضي مىس ى ٖلُه الؿالم ب٣ىله(ؤ٦ثر الىاؽ)وطل ٪في ٢ىله
ً ُ َ
َ
َ ُ ُ َ َ ً
َ َ َ َ َ َ َ َ ّ َ ّ َّ ّ َ َ ْ ُ ُ َ
ْ
ىس ى ب َماما َو َع ْخ َمت ؤ ْولـ ِئ َ٪
ىٍ ق ِاَ ٌض ِّمى ُه َو ِمً ْ ٢ب ِل ِه ِ٦خاب م
حٗالى{ؤٞمً ٧ان ٖلى ب ِِى ٍت ِمً عِب ِه وٍخل
َّ ّ َ َ َ َّ َ ْ ََ
َ
َ َْ َ َ
ْ
ْ ُ َ
َ
َ
ُْ
ْ
َّ
َّ
اب ٞالى ُاع َم ْى ِٖ ُض ٍُ ٞال ج ُِ ٪في ِم ْغٍَ ٍت ِّمى ُه ِبه ُه ال َخ ُِّ ٤مً عِب ٪ول ِـ ً٨ؤ٦ثر
ًُا ِمىىن ِب ِه َو َمً ًَْ ٟ٨غ ِب ِه ِمً ألاخؼ
ِ
َ
َ َ َ َ ُ ْ ّ َ َ َّ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ّ ُ َ َ
َ
َّ
اؽ ال ًُ ْا ِم ُىىن}(َىص)14ومثله ٢ىله حٗالى{وما ٢ضعوا اّلل خ٢ ٤ض ِع ٍِ ِبط ٢الىا ما ؤهؼ٫
اّلل َٖلى َبك ٍغ ِّمً
الى
ِ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ
ُ َ ُ ً َ ُ ً ّ َّ
(ألاوٗام 61وّ)121:
َ
اؽ}
ش ي ٍء ٢ل مً ؤهؼ ٫ال ِ٨خاب ال ِظي حاء ِب ِه مىس ى هىعا وَضي ِللى ِ
وبهما حمٗهم لدكابههم في الجخىص والٗىاص والخ٨ظًب والاؾخ٨باع والاؾتهؼاء بالغؾل وَى نغٍذ
َ
َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ّ ُ َ ّ ُ َ ْ َ ْ َ َ ٌ َ َ َ َ
ْ
اَّ ٫الظ َ
ًً ِمً ْ ٢ب ِل ِهم ِّمث َل
٢ىله حٗالى{و٢
ا ٫ال ِظًً ال ٌٗلمىن لىال ًِ ٩لمىا اّلل ؤو جإ ِجِىا آًت ٦ظ ِلِ َ ٢ ٪
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
َْ َ َ َ ْ
ْ َ َّ َ
اث ِلْ ٣ى ٍم ًُى ِ٢ىىن}(الب٣غة.)115
٢ى ِل ِه ْم حكاب َهذ ٢ل ُىب ُه ْم ٢ض بِىا آلاً ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ
اب َوُْ ٟ٢ىا ِمً َب ْٗ ِض ٍِ
وفي حكابه ألامم في الاؾخ٨باع ٖلى عؾلها ٢ا ٫حٗالى{ول٣ض آجِىا مىس ى ال ِ٨خ
ْ ُ ُ َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ َ َ
َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ّ َ
َ َ
َ
َ
ْ
اث َو َؤ ًَّ ْض َه ُاٍ ب ُ
ب ُّ
ؽ ؤ٩ٞلما حاء٦م عؾىِ ٫بما ال تهىي
وح ال٣ض
غ
ى
الغ ُؾ ِل َوآج ِْىا ِِٖس ى ابً مغٍم الب ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ً َ َّ ْ ُ ْ َ َ
َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َُ ْ
ً َ ْ ُ ُ َ (الب٣غةً، 54ىوـ )42
و٢ىله{ؤم ج ِغٍضون ؤن حؿإلىا
ؤهٟؿ٨م اؾخ٨برجم ِ ٟٞغٍ٣ا ٦ظبخم وِ ٞغٍ٣ا ج٣خلىن}
َ
َ ُ َ
َ
ْ
(الب٣غة)135
ْ َ َّ َ َ
ىل ُْ ٨م ََ ٦ما ُؾئ َل ُم َ
َّ
ىس ى مً َْ ٢ب ُل َو َمً ًَ َد َب َّضْ ٫ال َُ ٟ٨غ ب َ
ُل}
عؾ
ِ
ِ
اإلًم ِان ٣ٞض يل ؾىاء الؿ ِب ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ُْ
وٍ٨ىن ٢ىله(ؤم ج ِغٍضون ؤن حؿإلىا عؾىل٨م)مٗىاٍ ؤحؿإلىن و٢ض ؾإلىٍ ٗٞال مما ًضٖ ٫ىض الباخث
ٖلى جىحه الخُاب لبُان خا ٫الٟ٨اعمً ّ
٧ل ؤمت مً ؤمم الغؾل في الجخىص والخ٨ظًب .
ومً َىا لم ً ً٨الهض ٝمً اليؿ ٤بـ(ؤو) بُان حهاث الازخال ٝفي اإلااَُت والخهاثو بحن
ّ
وبهما الؿُاٌ ١كحر بلى مٗنى جخىصَم واؾخ٨باعَم وَٗغى ٖضم بًمانهم لخ٨ىن
ألامىع اإلاُٗىٞت
الدجت ٖليهم  ،وحكابه ال٩اٞغًٍ في َظا الخ٨م ٧ان مىحبا لٗضم ج٨غاع ما و ٘٢اليؿ ٤في خحزٍ
وَى(ختى) ُٞجٗل الؿُاٌ ١كحر بلى ازخال ٝال٣اثلحن وَم ؤ٢ىام ؤمم مخٗضصة ومً حٗله مً
ّ
اإلاٟؿغًٍ ؤهه زُاب مكغ٧ي ؤمت دمحم (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)٣ٞض جىَمه ٦ظل ٪وبهما َى زُاب ألامم لغؾلهم في
الخ٨ظًب ٟٞي ؾُا ١آلاًت خكض لٟٓي في ؾبُل جهىٍغ بلُ ٜوواؾ٘ في اؾخ٨باع ال٩اٞغًٍ وجخىصَم
واؾتهؼائهم بالغؾل .
َ ْ ُُْ ْ َ ُ َ َ
ىس ى لً
ومً صالثل ٦ىهه زُاب ٖمىم ٢ىله حٗالى في ؾاا ٫الىاؽ مىس ى عئٍت هللا{و ِبط ٢لخم ًا م
ُّ ْ َ َ َ َ َّ َ
َّ َ ُ َ ُ َ ُ َ
َّ َ َ ً َ َ َ َ ْ ُ ُ
اٖ٣ت َوؤهخ ْم جىٓ ُغون} (الب٣غة ،22اليؿاء )128وَى قبُه
ها ِمً ل ٪ختى ه َغي اّلل ح ْه َغة ٞإزظج٨م اله ِ
َْ َْ
َ ً
ّ
اّلل واإلاالث٨ت ِ ٢بُال).
٢ىلهم(ؤو جإ ِح َي ِب ِ
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وفي اليؿ ٤ما ً٨ىن في مٗىاٍ مً حهت نضوعٍ ًٖ الغؾى ٫جغُٚب ومً حهت نضوعٍ ًٖ
َ ُّ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
ً َ ُ َ
ألا ْ
ى ًَ ُيبىٖا ؤ ْو َج٨ىن
ال٩اٞغًٍ حعجحز واؾخ٨باع في الُلب و٢ىلهم(لً ها ِمً ل ٪ختى جٟجغ لىا ِمً
ع
ِ
َ
َ َْ ً
َ ََُ
َْ
َ َ َ َّ ٌ ّ َّ
حٗالى{٧لخا
ُل َو ِٖى ٍب ٞخّ ِ ٟج َغ ألا ْن َه َاع ِزالل َها جِ ٟجحرا) ج٨غاع إلاًامحن الترُٚب في ٢ىله
ِ
ل ٪حىت ِمً ه ُ ِس ٍ
ْ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َ ً َ َ
َ َ ََْ
َ َّ
َ َ ُ َ َ َ ً (ال٨ه)88٠
اث ِمً
ال َجىخ ْح ِن آجذ ؤ٧ل َها َول ْم جٓ ِل ْم ِمى ُه ق ِْئا َوَّ ٞج ْغها ِزاللهما نهغا}
و٢ىله{وحٗلىا َِ ٞيها حى ٍ
ْ
َ َ
ََ َْ
َّ
اب َوَّ ٞج ْغها َِ ٞيها ِم ًْ ال ُٗ ُُى ِن}(ٌـ٨ُٞ.)81ىن مٗنى(ؤو)مً ٢ى ٫ال٩اٞغًٍ الايغاب بتزاًض
ه ِس ٍ
ُل وؤٖى ٍ
َلبهم مً ٢لُل بلى ٦ثحرػٍاصة في الاؾخ٨باع ،والخعجحز.
(نلى هللا ٖلُه وآله)

وفي اليؿ ٤بحن آلاًاث التي ًمثل مًمىنها الترَُب مً حهت نضوعٍ ًٖ الىبي
َ
٢ىله(ؤوْ
ومً حهت نضوعٍ ًٖ اإلاٗاهضًً والجاخضًً حعجحز واؾخ٨باع واؾتهؼاء في الُلب وَى
ُ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ً َ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ َ َ ً َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ٌ ّ ُ ْ ُ َْ
اّلل واإلاآل ِثِ ٨ت ِ ٢بُال ؤو ً٨ىن ل ٪بِذ ِمً ػزغ ٍ ٝؤو
حؿ ِ ِ٣الؿماء ٦ما ػٖمذ ٖلُىا ِ٦ؿٟا ؤو جإ ِحي ِب ِ
َ َ
َّ َ َ َ ُّ ْ َ ُ ّ َ َ َّ ُ َ ّ َُُ َ ْ َّ ً َ َ ْ َ َ ٫
ج ْغقى ِفي الؿماء ولً ها ِمً ِلغ ِ ٪ُِ ٢ختى جج ِز ٖلُىا ِ٦خابا ه٣غئٍ)ٞمجغاَا الخ٨ظًب وهي ٣٦ىله حٗالى
ُ َ
ىذ م ًَ َّ
َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ً ّ َ َّ َ
اله ِاص َِ ٢حن}(الكٗغاء)154ومًمىن
ٖلى لؿان اإلا٨ظبحن{ٞإؾ ِٖ ِ٣لُىا ِ٦ؿٟا ِمً الؿم ِاء ِبن ِ ٦
الؿُا ١في بٖاصة ؤلٟاّ آلاًاث التي حاءث ٖلى لؿان الغؾى( ٫نلى هللا ٖلُه وآله)للترَُب ٟٞي بٖاصة
٦المهم ٖليهم بمًمىن الُلب في اليؿ ٤بحن الجمل مسخت مً الخ٨ظًب والسخغٍت وَى مً حهت
َ َ
َ
َََ
ؤزغي هٟي لٗبىصًت ٢اثلُه ومىيٗه مً ٢ىله حٗالى في الترَُب{:ؤٞل ْم ًَ َغ ْوا ِبلى َما َب ْحن ؤ ًْ ِض ِيه ْم َو َما
َ ْ َ ُ ّ َ َّ َ َ ْ َ
َّ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ً
َ
ٟا ّم ًَ َّ
ألا ْ
الؿ َم ِاء ِب َّن ِفي ط ِل َ٪
ع
ى ِبن وكإ هس ِؿِ ٠ب ِهم ألا ْعى ؤو وؿ ِٖ ِ٣لي ِهم ِ٦ؿ ِ
زلٟهم ِمً الؿم ِاء و ِ
(ؾبإ ،6الُىع)11
َ َ ً ّ ُ ّ َ ْ ُّ
ِب}
آلًت ِلِ ٩ل ٖب ٍض م ِى ٍ
ّ
بإن ال٣اثلحن ٧اهىا مكبهت(ْ )86
،ؤي:ال٣ى ٫بدكبُه
وما اؾخٓهغٍ الكُش الُىس ي(عخمه هللا)(ثَ133ـ)
الخالٞ ،٤لِـ مً مُُٗاث الؿُا ١بل َى مً ٢بلُاث الُٗ٣ضة اإلاازغة في مىهج الخٟؿحر ٖىضٍ وبهما
ؾُا ١آلاًت بُان ًٖ ٖمٟ٦ ٤غَم ولى ٦غع بٌٗ الىخضاث اللُٟٓت في بىاء ؾُا ١الُٗ ٠ل٩ان طل٪
ّ
عمؼا ٖلى بعاصة ش يء آزغ وبن ما اؾخٓهغٍ الُىس ي مً ْال ٫آلاًت ويٟاٞها وما جدخمله ولِـ ٞيها
صلُل ًجٗل َظا ال٣ى ٫مٗنى جٟؿحرًا مً مٗىاَا ال٣غآوي.
ّ
ؤما ٢ىله(ؤو جغقي في الؿماء)ٞاإلاٗنى مً حهت الخٟؿحرؤهه((جهٗض بليها ؤمامىا بدظاثىا بؿلم٢ ،ا٫
ّ
ّ
الٟغاء :بهما ٢ا ٫في الؿماء ،ولم ً٣ل(بلى)؛ألن اإلاغاص ؤو جغقى في ؾلم بلى الؿماءٞ ،إحى بـالخغ(ٝفي)
لُضٖ ٫لى ما٢لىاٍ ً٣ا :٫عُ٢ذ في الؿلم ؤعقى عُ٢ا ،وعُ٢ذ مً الغُ٢ا ؤع٢ىٍ عُ٢ا وعُ٢ت(ولً هامً
ّ
ْ
لغ)٪ُ٢ؤي :لهٗىص)13())٥ومٗىاٍ ؤن الٟغاء خمل(في)ٖلى مٗنى(بلى) ٖلى خض ٢ى ٫ال٨ىُٞحن بدىاوب
الخغو ٝوَى قُسهم.
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وٖلى َظا لم ٌٗض م٣ىٗا ما ط٦غٍ الغاٚب في مٗنى(لً هامً لغٖ)٪ُ٢لى ّؤهه مً الغُ٢تْ ،
ؤي:
الخمُمت ٖلى ّ
خض اإلاٗنى مً جمثله ب٣ى ٫ؤبي طئٍب الهظلي (:مً ال٩امل)
٧ل جمُمت ال ُ
وبطا اإلاىُت ؤوكبذ ؤْٟاعَا ؤلُٟذ َّ
جىٟ٘
وطل ٪لخغوحه ٖلى م٣الت حمهىع اللٛىٍحن ومسالٟخه إلاُُٗاث اإلاٗنى الؿُاقي مً آلاًت
ٞ.الغحىٕ بلى مٗنى ٗٞل(الهٗىص)ًم ً٨ؤن ًخٗضي بإ٦ثر مً خغً ٝخٗضي بـ(بلى ،وٖلى ،وفي) ٣ُٞا٫
ّ
ؤن(نٗض ُٞه)لم ٌؿمّ٘ ..
ول ً٨ابً مىٓىع ط٦غ
ٖلُه(عق َي ٦غض ي)وعقي بلُه وط٦غ الٟحروػآباصي
نٗض
ِ
َ
َّ
َ
ُّ َّ َ ْ ً ُ ّ ً
َ
َ
ُ
ٌ
ؤهه ًخٗضي بـ(في)٣ُٞا: ٫ما ػاٞ ٫الن ًترقى به ألا ُ
مغ ختى َبلٚ ٜاًخه َوع ُِ٢ذ في الؿلم عُ٢ا وع ُِ٢ا بطا
َ َ
ن ِٗ ْضث()11ومً َىا ً٨ىن اإلاٗنى (ؤو جغقى في الؿماء) جهٗض بليها لترقى بها صعحت الىبىة اإلا٩ان الٗلي
ّ
ألن الهٗىص ٚحر مهم ٖىضَم ب٣ضع عُ٢ه بضعحت الىبىة التي ً٨ىن
ٞخإجِىا ب٨خاب ه٣غئٍ ولم ًظ٦غ بلى
ٞيها وَى اإلا٣هىصة بالُلب في ٚغى بزباث اهخٟائها ولِـ الٛغى بُان الهٗىص بل ال ٚغى
ّ
للخُاب بُُٟ٨ت الهٗىص وبن ٖىاًخه بالخضور هٟؿه ٗٞبر باجها ٫الٟٗل بـ(في)لخمثل ٢ضع اهؼٍاح
الضاللت مً الُُٟ٨ت في الخضور ججاٍ الخضور هٟؿه في جد ٤ُ٣الهض ٝمً الُلب في عجؼ الغؾى٫
ًٖ الاعج٣اء صعحت في الؿماء وزبىث الخ٨ظًب و٢ض ؾب ٤بُاهه .
ّ
وججضع ؤلاقاعة ؤن اليؿ ٤حاع بحن الجمل الٟٗلُت الىاٗ٢ت في خحز(ختى) ٗٞبر ًٖ مٗنى الخغ٦ت
والخجضص بهُٛت الٟٗل ٧الخٟجحر والاعج٣اء /الهٗىص وؾ٣ىٍ ٦ؿ ٠مً الؿماء وبجُان اإلاالث٨ت
و٧لها مٗان مً الؿلى ٥الخغ٧ي للٟاٖل وَظا الؿُا ١الٟٗلي ًىاؾب ما ًلخج في هٟىؾهم مً
الايُغاب في َظٍ اإلاُالب وهي ٖلى حاهب مً الى٨غان والجخىص وٖضم الخبهغ والٗىاص ّ
و٧ل َظٍ
اإلاٗاوي مما جًُغب له الىٟـ ما ًخالءم ومٗنى الضاللت ٖلى الخغ٦ت وَى اؾخٗماًُ ٫غص في
الخُاب ال٣غآوي.
ّ
ول ً٨الؿُاٖ ١بر ًٖ مٗاوي الامخال ٥بىمِ الجملت الاؾمُت اإلاهضعة بإصاة ال٨ىن الؼمني التي
ال جسغج الجملت ًٖ ٦ىنها اؾمُت ل٣ٟضانها(ؤ٢هض الٟٗل الىا٢و)الضاللت ٖلى الخضر وطل٪
َ ُ َ َ
ْ
َ
َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ٌ ّ َّ
ُل َو ِٖى ٍب ...ؤ ْو ًَ٨ىن ل ََ ٪ب ِْ ٌذ ِّمً ُػز ُغ ٍ)ٝوالضلُل اللٟٓي ٖلى مٗنى
٢ىله(ؤو ج٨ىن ل ٪حىت ِمً ه ِس ٍ
ّ
ٌ
واؾمها(حىت،وبِذ)وٍبضو للباخث ؤن الخٗبحر ًٖ َظا
الامخال ٥خغ ٝالالم في(ل)٪زبر ٧ان اإلا٣ضم
اإلاًمىن حاء ٖلى َظا الىدى وَى مما ًدىاؾب ومٗنى البِذ والجىت وَما مما ًمخل ٪بىدى الثابذ
الضهُىي وَؿخٗمل للؿ٨ىن ًٖ الخغ٦ت الُىمُت والجىت ٦ظل ٪التي ًيخهي ؤلاوؿان بليها لُسلض
ّ
للغاخت وَى ؾُاٌٗ ١بر ًٖ ٖغ ٝال٣ىم بإن مً ًمخل ٪ػمام ؤمىعَم ً٨ىن ناخب بِذ واؾ٘ ومل٪
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ُٖٓم واإلال ٪الكاج٘ في جل ٪الٗهىع َى البؿاجحن  .وَى مًمىن ًضٖ ٫لى قضة حكبث ال٣ىم
ّ
بالضهُا مما ٌكحر بلى ؤن ؤلاًمان بضٖىة ألاهبُاء م٣غون بالؼَض في َظٍ الضهُا وَى ألامغ الٟاٖل في
خمل ال٣ىم ٖلى الاؾخ٨باع والاؾتهخاع بضٖىة الغؾل.وَى مٗنى مً حهت مُُٗاث البىاء الىدىي
للؿُاً ١هلر جٟؿحرا لآلًت وما ً٣ىله اإلاٟؿغون في َظٍ آلاًت لِـ بص يء ٞهى جٟؿحر للماء بٗض جغ٥
الؿُاٖ ١امل ٖلى ٞخذ مىاٞظ للخٟؿحر مً مٗنى الخغ٦ت ومٗنى الثباث ؤو اوكٛالهم في بُان الٗامل
ؤمغ ٌ
وؤزغٍ وَى ٖلى َظا الىدى في ه٣ل الالخ ًٖ ٤الؿاب ٤وَى ٌ
ْاَغمًٟىح .
وؤًً َظا مً حغٍان الخُاب في جدغي مىاؾبت اليؿ ٤بحن هىٕ الجملت واإلاٗنى اإلاىيىعي
للخُاب  ٠ُٗ٦الجملت الاؾمُت ٖلى الٟٗلُت م٘ اإلاٗنى الظي ًاقغٍ ؾُا ١الُٗ ٠بـ(ؤو)في
الخُاب ال٣غآوي مً حٗضص اإلاٗنى ُٞإحي الخٗبحر ٖلى همِ اإلاىاؾبت بحن مٗنى الثباث الظي في مىيىٕ
الخُاب وبحن مٗنى الخٗبحر بالجملت الاؾمُت مً صاللتها ٖلى الثباث وٖضم الخغ٦ت مما ّ
ًضٖ ّّ ٫لى
جؼلؼ ٫ال٣ىم مً ال٩اٞغًٍ ٖلى ّ
خض حٗبحرآلاًت في َلباث الٟ٨اعمً الغؾل.
َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ّ َ َ َ ْ َ
ُّ ٠
اّلل
اث ؤن ًس ِؿ
 .2يف عطف اجلًم انفعهٍح :مً ٢ىله حٗالى{ؤٞإ ِمً ال ِظًً م٨غوا الؿ ِِئ ِ
ُ َ
َ
ْ
َ َ ُّ َ
َ
َ َ ْ ُ َ
ُ َ ْ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ألا ْع َ
ى َؤ ْو ًَ ْإج َي ُه ُم ْال َٗ َظ ُ
اب ِم ًْ َخ ُْث ال ٌَك ُٗ ُغون ؤ ْو ًَإزظ َُ ْم ِفي ج٣ل ِب ِه ْم َ ٞما َُم ِب ُم ْع ِج ِؼًٍ ؤو ًإزظَ ْم
ِب ِهم
ِ
َ
َ
َ
ٌ
ُ
ُ
َ
َ
َّ
ٌ (الىدل)14 -12
َّ
ُّ
ْ
حاءث( ؤو) ٖاَٟت بحن حملخحن ٗٞلُخحن مً صون
َٖلى جسى ٍِ ٞ ٝةن َعب٨م لغئوَّ ٝع ِخُم }
ْ
ج٨غاع(ؤن)لىخضة مىيىٕ اإلايؿى٢حن ٞسؿ ٠ألاعى َى الٗظاب ٩ٞان الُٗ ٠مً حهت ُٖ٠
الؿبب ٖلى الىدُجت ٞالخؿ ٠ؾبب في خضور الٗظاب وماص بلُه ولٖ ً٨ىضما ازخل ٠ألامغ ٦غع
َ
الىخضة اللُٟٓت الٟاٖلت في بىاء الؿُا ١وَى الٟٗل(ًإزظَم) ولى ٢هض اجداصَما ل٩اهذ الٗباعة(ؤ ْو
َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُّ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ
ًٍ ؤ ْو َٖلى جس ُّى ٍ )ٝول ً٨إلاا ٧ان ألازظ في خا ٫ج٣لبهم في وٗم هللا
ًإزظَم ِفي ج٣ل ِب ِهم ٞما َم ِبمع ِج ِؼ
َ
َ
ٌ
ُ
ُ
َّ
حٗالى ٚحرٍ وَم ٖلى خا ٫الخسى ٝومً َىا ًم ً٨جٟؿحر ا٢تران حملت(ٞةن َعَّبْ ٨م لغئوَّ ٝع ِخ ٌ
ُم)بنهاًت
ِ
حملت الخسىَّ ٝ
ألن الظي ًخ٣لب في الىٗم ٞهى في ٟٚلت ًٖ هللا وفي اؾخ٨باعبؿبب جىٗمه .وَى ؤبل ٜفي
()15
بْهاع٢ضعجه ٖلى حٗظًبهم وؤزظَم ٖلى ازخال ٝخاالتهم وَى ما ٖلُه الخٟؿحر
ْ
ََ َ ُ
َ
َ َّ
َ
حٗالى{وب َطا َم َّؿ ُُ ٨م ْال ُّ
َ
ً ُّغ ِفي ال َب ْد ِغ ي َّل َمً ج ْض ُٖىن ِبال ِب ًَّ ُاٍ ٞل َّما ه َّجاْ ٦م
وبمالخٓت طلٖ ٪لى ٢ىله
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ً َُّ
َ
ْ
ً
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ َّْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
ْ َ
انبا زم
ِبلى الب ِر ؤٖغيخم و٧ان ِؤلاوؿان ٟ٦ىعا ؤٞإ ِمىخم ؤن ًس ِؿِ ٠ب٨م حا ِهب الب ِر ؤو ًغ ِؾل ٖلُ٨م خ ِ
َ ًَ ُ ْ َ َُْ َ ََْ ُ ْ َ
ّ َ ّ َ ْ َُ
ََ ُ ْ َُ ْ َ ًَْ َ ُْ َ ُ َ ُ ْ
الغ ٍِذ ِ ُُٛ ٞغ٨٢م ِب َما
ال ج ِجضوا ل٨م و ُِ٦ال ؤم ؤ ِمىخم ؤن ٌ ُِٗض٦م ُِِ ٞه جاعة ؤزغي ٞحر ِؾل ٖلُ٨م ِ ٢
انٟا ِمً ِ
َُْ َ َ َ
َ َ ُ ُ ََ
ً (ؤلاؾغاء )36 -34
ْ ٟ٦غج ْم ز َّم ال ج ِج ُضوا لْ ٨م َٖل ُْىا ِب ِه ج ِبُٗا}
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ٞالخؿ ٠وعص في ألاعى ول ً٨جدغي اإلاىاؾبت َىا مً الىجاة بلى البر وؤلاٖغاى بٗضَا اؾخضعى
ْ
ؤن ً٨ىن الخؿ ٠واٗ٢ا في(البر)ولِـ ألاعى و٧اهذ الىجاة مً البدغ ط٦غ الخانب وهي الغٍذ
الكضًضة التي جغميهم بالبرص في البدغ ٞخٛغ٢هم وَى مىاؾب للبدغ الُغ ٝآلازغ مً الؿُا٦ ١ما َى
نغٍذ آلاًت الخاؾٗت والؿخحن مً الؿىعة هٟؿها وَى اإلاٗنى ألاو ٫للخانب،
ؤو ج٨ىن في البر جغميهم عٍذ الٗظاب والاهخ٣ام بالدجاعة وفي َظا اإلاٗنى وعصث آلاًت الغابٗت والثالزحن مً
ؾىعة ال٣مغ ،والؿابٗت ٖكغمً ؾىعة اإلال، ٪وَى اإلاٗنى الثاوي وما ٖلُه ٦الم اللٛىٍحن(. )18

وبطا ٧ان اإلاٗنى ٖلى ألاوٞ ٫اليؿ ٤للخٟهُل وبُان الىىٕ وبطا ٧ان اإلاٗنى ٖلى الثاوي ٞهى مً
ُٖ ٠الجؼء ٖلى ال٩ل ٞسؿ ٠الجاهب ؤمغ ّ
٦لي وبعؾا ٫الخانب حؼء مىه ؤن ٌٗظب٨م في اإلاىي٘
الظي ؤمىخم ُٞه ؤو ًتر٨٦م ٞخٛغ٢ىن و٢ض وعص ما ًضٖ ٫لى ٦ىن الٛغ ١هىٖا مً الٗظاب وبهظا ً٨ىن
الؿُا٢ ١ض يمً البُان ًٖ الخىىَ٘ ؤو الجؼثُت في الُٗ ٠وَىا ٥حؼءان مخ٣ابالن(البدغ +
ٌ
جٟؿحر في آلاًت مً
خانبا)ً٣ابله(البر +الخؿ.)٠وَى م٣ابلت بحن الص يء وْغٞه وَظا اإلاٗنى
مُُٗاث اإلاٗنى الىدىي .
ّ
وما طَب بلُه اإلاٟؿغون ًى٣ل الالخ ًٖ ٤ؾاب٣ه قىاَضٍ في جٟؿحر الخانب بإهه الدجاعة
ٞالخهب الغمي بالدجاعة ٨ُٞىن اإلاٗنى ٖلى ّ
خض ٢ىله(جغميهم بذجاعة)٢ا ٫الُبري(ثَ813ـ) في
جٟؿحرالخانب بمٗنى((ؤو ًمُغ٦م حجاعة مً الؿماء ج٣خل٨م ٦ما ٗٞل ب٣ىم لىٍ))(ٞ)11لِـ بؿضًض.
ّ
بإن الؿُا ١الً٣بل َظا اإلاٗنى بط ُ
نُٛذ ٖلى هدى اإلا٣ابلت بحن الخضر وما ًىاؾبه مً
طل٪
الٓغٞ ٝالخؿً ٠ىاؾب البر ٣ٞاً ٫سؿ ٠حاهب ّ
البر  ،والبدغ ًىاؾبه الغٍذ التي جغميهم بالبرص
ّ
بقاعة بلى ؤن الغٍذ في البدغ حٛغ٢هم ٞاآلًت مجملت حاء جٟهُلها في آلاًت الخالُت لها مً ٢ىله حٗالى في
ط٦غ الغٍذ نغٍدا ؤن ج٣هٟهم ٞخٛغ٢هم ٞؿماَا ٢انٟا بُان لئلحما ٫في ٢ىله خانبا وٍ٨ىن
البر والبدغ ط٦غ ٖظابه لهم ٞيهما ّ
الؿُا٢ ١ض اقخمل ٖلى ما ط٦غٍ هللا مً وٗمه ٖليهم في ّ
٧ل بما
ًىاؾبه ،وٍم ً٨ؤلاٞاصة مً ؤلاحما ٫ؤن ٌكخمل ٢ىله خانبا ٖلى الغٍذ التي جهُبهم بٗظاب هللا في
البر وفي البدغ وإلاا ٧ان الخهب ٌٗني نٛاع الدجاعة بحن ال٣ان ٠في البدغ والخانب في البر وَى
يُٗ ٠إلم٩ان ؤن ج٨ىن الغٍذ ال٣انٟت جدمل مٗها البرص مً نٛاع الثلج في البدغ ٞخ٣خلهم بما
جغميهم به وج٨ؿغٞل٨هم الظي ًخدهىىن به وهللا حٗالى ؤٖلم بمغاصٍ .
َّ َ َ ْ
َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ
َ ْ
اءَ ُم ال ُه َضي َو ََ ْؿخُ ِٟ ٛغوا َعَّب ُه ْم ِبال ؤن جإ ِج َي ُه ْم
ولٗل مىه ٢ىله حٗالى{وما مى٘ الىاؽ ؤن ًا ِمىىا ِبط ح
ُ َّ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ً
ّ
اب ُ ٢بال}(ال٨ه٣ٞ )22 ٠ض ٦غع بقاعة للٟغ ١الظي ٌٗض مٟخخدا في جٟؿحر آلاًت
ؾىت ألاو ِلحن ؤو ًإ ِجيهم الٗظ
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َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ ُ ْ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ُ ُ ً
ولى الٟغ ١ألم ً٨ؤن ج٨ىن
اب ُ ٢بال)ول٦ ً٨غع الىخضة
الٗباعة(بال ؤن جإ ِجيهم ؾىت ألاو ِلحن ؤو الٗظ
ِ
َْ
ْ
َ
ُ
اللُٟٓت الغثِؿت في بىاء ؾُا ١الُٗ ٠وهي(جإ ِجيهم)ٖلى الغٚم مً اجداص اإلايؿى٢حن ٦ىنهما ًهضعان
ٖىه جباع ٥وحٗالى وَى واخض في طاجه ٖلى ّ
خض واخض مً ٢ضعجه حٗالى وطل ٪للخٟهُل في ماَُت
ٍ
الٗظاب وُُٟ٦خه ؛وازخالٞه مً حهت ػمً الخضور ٞؿىت ألاولحن في ٖظاب هللا حٗالى مسخلٟت ٞمنهم
مً ٧ان باإلاسخ ومنهم مً ٧ان ٖظابه بالغٍذ وهدى طل ٪بط حاءث (ؤو)في ؾُا ١املجمل وهي جاصي مً
زال ٫مٗىاَا الىدىي مً الُٗ ٠صاللت الترَُب وهي جبٗث ٖلى الخ٨ٟغ والخ٣لب في ٢ضعة هللا ٖلى
طل ٪الخىىٕ مً الٗظاب ٧له ما ٢ض ًى ٘٢الخكىٕ والخظ٦غفي ٢لىب اإلاٗىُحن بهظا الخُاب.
ؤما (الٗظاب ٢بال)ٞهى جهغٍذ بُاوي الزخال ٝاإلا٣ام مما ًىحب الخ٨غاع بط ٧ان ٖظاب ألاولحن
وَم الٌكٗغون وَم هاثمىن وَم ٢اثلىن ونهاع وبُاجا وَم في ٟٚلت مً الٗمل بالنهاع والىىم باللُل
ول ً٨اليؿ ٤حاء ٖلى هدى البُان ًٖ مجيء الٗظاب م٣ابال لهم ًىٓغون بلُه وُٞه ازخال٦ ٝبحر وَى
ما ٖلُه الخٟؿحر(.)12
ََ َ َ
اَّ ٫الظ َ
الؿ َ
اٖ ُت َب َْ ٛخ ًت َؤ ْو ًَ ْإج َي ُه ْم َٖ َظ ُ
ًً َُ َٟ ٦غوا في م ْغٍَ ٍت ّم ْى ُه َخ َّتى َج ْإج َي ُه ُم َّ
اب ًَ ْى ٍم
ِ
ِ
ومثله ٢ىله حٗالى{وال ًؼ ُ ِ
ِ ِ ِ
َٖ ٍُِ ٣م}(الدج٣ٞ)22ض ٦غع الزخال ٝم٣ام الخُاب في الخدى ٫بُغٍ٣ت اليؿ ٤مً بُان ٖالماث الؿاٖت
صإ بلى جهىع الخٛحراث التي
وهي ٦ىنها(بٛخت)وٞيها بقاعة بلى خضور م٣ضمت ُ٢ام الؿاٖت وَظا ٍ
جدضر في ُ٢امها بدؿب اإلاغوي في طل ٪مً صخُذ ألازغ .زم خضور ٖظاب ًىم ُٖ٣م بٗض خهى٫
جمام ٖالماث الؿاٖت والٟغ ١واضر بحن م٣ضمت الص يء والص يء هٟؿه ٗٞالماث الؿاٖت التي ط٦غ
ؤخضاَا ٦ىنها بٛخت وجغ ٥لىا جهىعَا بدؿب الترار الغواجي هي م٣ضمت للى٢ىٕ في الُىم الُٗ٣م
َ َّ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ُ ْ َ ً
اٖت َبٛخت
الظي ً٨ىن ُٞه ٖظاب ال٩اٞغ وزىاب اإلاامً ولىال َظا الٟغ ١ل٩اهذ الٗباعة(ختى جإ ِجيهم الؿ
َؤ ْو َٖ َظ ُ
اب ًَ ْى ٍم َٖ ٍُِ ٣م)وَظا الىىٕ مً الىٓم بخ٨غاع الل ٟٔالٟاٖل في بىاء الؿُاً ١دضر بػاخت حؿاوي
صاللت الجمل اإلايؿى٢ت مً حهت اؾخ٣اللها في البُان ًٖ مٗنى وَى مً همِ اليؿ ٤بحن الص يء
وم٣ضمخه ٦ما ؾب ٤بُان الُٗ ٠بحن الص يء وؾببه .
 .3عطف ادلفرد عهى ادلفرد تصىرتني هًا :
انصىرج األوىل :ج٨غاع الل ٟٔفي اليؿ ٤بحن اإلاٟاُٖل الزخال ٝاإلايؿى ١بقاعة بلى جهىع الازخالٝ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ّ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ
ّ
ىح ؤ ْو
َوزهاثو َ٧ل َ٢ىم ٢ىله حٗالى{وٍا َ٢ى ِم ُال ًج ِغمى ُ٨م ِقِ ٣اقي ؤن ً ِهِب٨م ِمثل ما ؤناب ٢ىم ه ٍ
ْ َ ُ
ْ ْ َ َ
َ
ْ ُ
ََ
ّ
ُض}(َىصٞ)56الُٗ ٠حاع مً ٚحر ج٨غاع
ىٍ ِمى٨م ِبب ِٗ ٍ
ىص ؤو ٢ىم ن ِال ٍر وما ٢ىم ل ٍ
٢ىم َ ٍ
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الٟٗل(ؤناب)م٘ ازخال ٝالظي ؤناب َظٍ ألا٢ىام وبهما َظٍ الخهاثو ٚحر م٣هىصة واإلا٣هىص
وخضة الٛاًت مً بُان خ٨مت الخُاب في الترَُب بما ؤنابهم مً الهالٞ ٥جز ٫ؤهىإ الٗظاب مجزلت
واخضة مً حهت ؤهه مهل ٪لىخضة الىدُجت ول٨ىه ٦غع ٧لمت(٢ىم) لُ٨ىن طل ٪عمؼا ٌكحر بلى خ٣ُ٣ت
الازخال ٝبحن ألا٢ىام مً حهخحن:
َ ًُّ
اجلهح األوىل /ازخال ٝلىن الٗظاب وَى مخىىٕ ّ
ل٩ل ٢ىم بدؿبهم و٢ض وعص في ٢ىله حٗالى {٨ٞال
َْ
ً َ ْ ُ َّ ْ َ َ َ ْ ُ َّ ُ
َ َ َْ َ
َ َْ
َ ْ ُ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
ألا ْع َ
ى
اله ُْ َدت َو ِم ْن ُهم َّم ًْ ز َؿٟىا ِب ِه
انبا و ِمنهم مً ؤزظجه
ؤزظها ِبظ ِهب ِه ِ ٞمنهم مً ؤ ْعؾلىا ٖلُ ِه خ ِ
َ ْ ُ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ ْ
ْ َ
َ َ ُ َ ُ
اّلل ِل َُٓ ِل َم ُه ْم َول ِ٧ ً٨اهىا ؤهَ ٟؿ ُه ْم ًَٓ ِل ُمىن}(الٗى٨بىث )13وهدى طل٪
و ِمنهم مً ؤٚغ٢ىا وما ٧ان
اجلهح انثانٍح /ازخالَ ٝباج٘ ّ
٧ل مً ألا٢ىام الظًً ط٦غَم في مٗانيهم ومٗاهضة ؤهبُائهم وَظا
ّ
ًُغص في ال٣غآن و٢ض صؤبذ َظٍ الضعاؾت ٖلى ؤلا٦ثاع مً ط٦غ مىاعص جُبُ ٤طلٞ . ٪ةن ج٨غاع
ل٢(ٟٔىم) َى الخُثُت اإلاخٛاًغة في ال٣ىمُت هٟؿها،والتي جخٗل ٤ب٩ل ّ
هبي مً ألاهبُاء،ولهظا ج٨غعث
َظٍ الىخضة اللُٟٓت عمؼا ٖلى َظا اإلاٗنى،في خحن ٧ان الٟٗل(ؤناب)َى َى واخض في ماصاٍ.
َ َ َ َ ُ ٌ ُ َ ُ َ
ىعر ؤو
انصىرج انثانٍح  :مً صون ج٨غاع لًغب مً اجداصَما ٢ا ٫حٗالى{ و ِبن ٧ان عحل ً
ٌَ
ْام َغؤة}(اليؿاء  ٠ُٗٞ)15ل(ٟٔامغؤة ٖلى عحل)الجداصَما في الخا ٫مً ٦ىنهما ًىعزان ٦اللت بمالخٓت
ْ
ؤن ج٨ىن ٦اللت خا ٫مً الًمحر في(ًىعر)الٗاثض ٖلى ل(ٟٔعحل) و٧ان ها٢هت واليؿ ٤حاء ٖلى
ّ
اؾم ٧ان والخبر(ًىعر ٦اللت) وَى في ٚاًت الىيىح ٚحر ؤن للىدىٍحن ٦الما َىٍال في جٟؿحر بٖغاب
ّ
٦اللت ٞمً ٢ا ٫ؤهه الخمُحز ٞهى ٚلِ حؿُم ،و٦ظل ٪ال٣ى ٫بإن (٦اللت)مٟٗى ٫ألحله وفي جىحه
الخا ٫بلى الىاعر بخ٣ضًغ (طا ٦اللت)لِـ مما ًخاح في همِ َظا الؿُا ١بل َى مً جهىع زاعجي
الججاٍ ال٨الم في جىنُ ٠اإلاىعور/اإلاُذ بدؿب مىيىٕ الخُاب مً ج٣ؿُم جغ٦خه
َ ََ ْ َُ ْْ َ َ ْ ُُ ُْ َ ً َ َ ً َ َ َ َ ُ ْ َْ َ ُ َ ّ
اّلل َو َؤ ُْ ٢
ىم
وينه أٌضا ٢ىله حٗالى{ وال حؿإمىا ؤن ج٨خبىٍ ن ِٛحرا ؤو ِ ٦بحرا ِبلى ؤح ِل ِه ط ِل٨م ؤ٢ؿِ ِٖىض ِ
َّ
لك َه َاص ِة}(الب٣غة ٣ٞ)555ض ُٖ ٠الخاٖ ٫لى هٓحرٍ واإلاٗنى مً حهت الخٟؿحر ٖلى ّ
ؤي خا٧ ٫ان الضًً
ِل
٢لُال ؤو ٦ثحرا وٖلى ؤي خا٧ ٫ان ال٨خاب مسخهغا ؤو مكبٗا .وفي خ٣ُ٣خه خا ٫مً الًمحر في
(ج٨خبىٍ)ولم ً٨غع ناخب الخا ٫في(ج٨خبىٍ)الجداص َغفي الُٗ ٠في ٦ىنهما خاال مً مىيىٕ واخض
(. )13
م٘ وخضة ناخب الخا ٫وَى ال٨خاب اإلا٨ني ٖىه بالهاء في ج٨خبىٍ.
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 . 4عطف اجلًهح االمسٍح عهى انفعهٍح :

ُ ُ ً َ
َ َ َ َ
َ
ا ٫ل ْى ؤ َّن ِلي ِبْ ٨م َّ ٢ىة ؤ ْو ِآوي ِبلى
ومً اليؿ ٤بحن حملخحن بخضاَما اؾمُت وألازغي ٗٞلُت ٢ىله حٗالى{ ٢
ْ َ
ُع ًٍ ٦ق ِض ًٍض}(َىص ٠ُٖ )53الجملت الٟٗلُت ٖلى الاؾمُت في ٚغى للخُاب في بُان جثبُذ ال٣ىة له وَى ؤن
ً٨ىن ٢ىٍا بىٟؿه وَظا اإلاٗنى ً٨ىن بخثبُتها في هٟؿه بىدى اإلال٨ت ٗٞبر ٖىه باالؾمُت مما ًىاؾب في مٗىاٍ
الثباث والؾُما ٖىض الىٓغ بلى ٢ىله(لي)والالم للمل،٪ول٨ىه في ٦ىهه ًإوي بلى الغ ً٦الكضًض وَى ما ً٨ىن
ُ ّ ّ
بالخدغ ٥ججاٍ اإلاخمنى ألهه َلب للىجضة وَى خغ٦ت ُٞما ًضٖ ٫لُه الخٗبحر بالجملت الٟٗلُت بط جسخلج ؤقُاء
وجخالَم مساو ٝواي ُغاباث في هٟـ اإلاؿدىجض والؿُا ١بني لبُان طل ٪بالغمؼ اللٟٓي مً زال ٫اؾخ٣ال٫
الجمل في صاللتها بىدى زام مً الىٓم بخدغي اإلاىاؾبت بحن ؾُا ١الجملت ومٗىاٍ مً الثباث والخغ٦ت .
و٢ض ٖ٣ض ابً حني(ثَ865ـ)لهظا الىىٕ مً الُٗ ٠خضًثا في جٟؿحرالٗامل وجإنُل ال٨الم في ّ
الغص ٖلى
ّ
ّ
ْ
مً ؤه٨غ جسغٍج ال٨الم ٖلى الُٗ ٠بحن آوي و٢ىة ٣ٞا((:٫حاثؼ ؤن حُٗ(٠آوي) ٖلى(٢ىة)٩ٞ ،إهه ٢ا:٫لى ؤن
ْ
))()14
لي ب٨م ٢ىة ؤو ؤوٍا بلى ع ً٦قضًضٞ.ةطا نغث بلى اٖخ٣اص اإلاهضع ٣ٞض وحب بيماع ؤن وههب الٟٗل بها
ومثله اإلاكهىع بِذ ال٨خاب مً ٢ى ٫مِؿىن بيذ َب ْذ ّْ َص َ ٫ال٩لُبُت(:الىاٞغ):
ّ ّ ُ
ُّ
ْ
للب ُ
ـ ٖباءة َّ
بلي مً ل ْبـ الكٟىٝ
وج٣غُٖني ؤخب
ْ ْ
ْ
ّ
وج٣غ ُٖني ّ
:ألن ؤلبـ ٖباءة ّ
وؤن ّ
ؤخب ّ
بلي مً ٦ظا،وٖلُه بِذ
ج٣غ ُٖني،ؤي
٩ٞإنها ٢الذ :للبـ ٖباءة
ال٨خاب ؤًًا(،الُىٍل):
ٌّ
ُ
ٞلىال ٌ
وآُ ٫ؾبُ٘ ؤو ؤؾىءٖ ٥ل٣ما
ؤٖؼة
عحا ٫مً عػام
ّ
ّ
ْ
ؤن لي ب٨م ٢ىة ؤو ّ
ؤوٍ ْ
ْ
ا،ؤي:ؤو ؤن
ؤي :ؤو ؤن ؤؾىء٩ٞ،٥إهه ٢ا:٫ؤو مؿاءحي بًا٨ٞ،٥ظل٢ ٪ىله حٗالى:لى
آوي بلى ع ً٦قضًض.
و٢ض ج٩ل ٠الٗ٨بري(ثَ313ـ) جإوٍال لُخم له ؤن ً٨ىن ُٖ ٠الاؾمُت ٖلى مثلها بخ٣ضًغ(ؤو ؤوي آوي)
وبىحىٍ ؤزغ(ّ )15
جٟىث ٖلى الؿُا ١مٗىاٍ الظي ُب َني ألحله ،ولى هٓغها بلى اليؿ ٤لىحضهاٍ واٗ٢ا في خحز الخمني
َ
َ
َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ
َْ َ
ًً ؤق َغ٦ىا ًَ َى ُّص ؤ َخ ُض َُ ْم ل ْى ٌُ َٗ َّم ُغ ؤل٠
بـ(لى) وهي ما ً ٘٣في خحزَا الاؾم والٟٗل ٢ا ٫حٗالى {و ِمً ال ِظ
َ
َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ َّ
ىب ٌت ّم ًْ ٖىض َّ
َ ْ ٌ َّ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ (الب٣غة)138
واج َْ ٣ىا َإلاَ ُث َ
والظي ٞاث
اّلل زحر لى ٧اهىا ٌٗلمىن}
َؾى ٍت}(الب٣غة)63و٢ا{٫ولى ؤنهم آمىىا
ِ ِ ِ
الٗ٨بري َىا ؤن ًخهىع ؤهه مً الُٗ ٠بحن الجمل ٣ٞض ّ
يٗ ٠ؤن ً٨ىن الٟٗل(آوي)ٌُٖٗ ٠لى
ّ
ل٢(ٟٔىة)اؾم بن ٞال ً٨ىن الُٖٗ ٠لُه بالٟٗل،ومً َىا ٞهى مً اليؿ ٤بحن الجمل.وَظا مما ًازظ ٖلى
الىدىٍحن ٖىاًتهم بالٗامل وجغ٦هم اإلاٗنى .وؾُإحي بُاهه بن قاء هللا .
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 . 5انعطف تني يرفىع وينصىب تاختالف انعايم:
َ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ َُ َْ
َ َّ ْ
ُ َ َ َ َّ ْ
َ َ َ َ َّ َ َ َ
نالج َ ٪جإ ُم ُغ َ ٥ؤن هت ُر ََ ٥ما ٌَ ْٗ ُب ُض َآبائها ؤ ْو ؤن هَ َٗ ٟل ِفي ؤ ْم َى ِالىا َما وكاء ِبه َ ٪ألهذ
{٢الىا ًا قُٗب ؤ
الغق ُ
ْ َ ُ
ُض}(َىص٣ٞ)54ض حغي الُٗ ٠بحن مغٞىٕ ومىهىب بازخال ٝالٗامل في انُالح
الخ ِلُم َّ ِ
ُ
ٖلى(ماٌٗبض)و٢ض خظع ابً َكام مً الىَم ُٞه بإن ً٨ىن الُٗ٠
الىدىٍحن ٞ،ـ(ؤن هٟٗل)مُٗىٝ
ْ
ٖلى(ؤن هتر )٥وبهما َى ٖىضٍ ٖلى(ما)ال٢خًاثه ؤن ً٨ىن ؤمغَم بإن ًٟٗلىا بإمىالهم ما ٌكائون
وَى مى٣ىى بإخ٩ام ألامىا ٫مً الخمـ والؼ٧اة وهدىَما وحٗل الٗ٨بري الُٖٗ ٠لى(ما ٌٗبض)
وما ؤصاة ونل مبهمت وهي مٗمى ٫الٟٗل(هتر)٥وجبٗه ٚحر واخض مً الىدىٍحن واإلاٟؿغًٍ( )16وٍ٨ىن
ّ
اإلاٗنى بخإوٍل مهضع(ؤن هترٖ ٥باصة آباثىا ؤوٗٞلىا بإمىالىا ما وكاء)ألن اليؿ ٤وا ٘٢في خحز(ؤن
هتر)٥واإلاٗنى (ؤن هتر ٥ما ٌٗبض آبائها ؤو ؤن هتر ٥ؤن هٟٗل بإمىالىا)والؿبب ُٞما ؤعي في َظا الُٗ٠
ّؤهه ُٖٖ ٠لى(ما) وهي ؤصاة ونل مبهمت بمٗنى الظي ٞال ً٣ا( ٫حاء الظي ؤو ٌ
ػٍض) ٞالُٖٗ ٠لى ما
ونلتها بما ً٨ىن بمٗنى اإلاهضع وَى ل ٟٔمبهم صاٖ ٫لى الخضر مٟغ ٙمً الؼمً ومً َىا ً٨ىن
اإلاٗنى ولِـ الخ٣ضًغ ؤن هترٖ ٥باصة ما ٌٗبض آبائها ؤو ؤن هترٗٞ ٥لىا بإمىالىا وَى مً ُٖ ٠اإلاهضع
ٖلى ما ً٨ىن بمٗىاٍ .
وٞاثضة الُٗ ٠بـ(ؤن والٟٗل)ؤن ّ
جإو ٫باإلاهضع الضا ٫صاللت بَال ١لتر ٥ؤهىإ الٗباصة مً
ألاوزان والهىي والكُُان ٦ما َى نغٍذ آلاًت والغواًت.وَى ًخالءم م٘ مٗنى الخٟهُل في الؿُا ١وما
حٗله الؿمحن الخلبي في الضع اإلاهىن مٗنى لـ(ؤو)بإنها للخىىَ٘ ؤو بمٗنى الىاو ٛٞحر ؾضًض البخت بل
اليؿ ٤بها حاع ٖلى الخٟهُل إلاا َى ج٩لُ٣ٖ ٠ضي في ؤنى ٫الضًً وما َى ج٩لُٞ ٠غعي مً الؿلى٥
الخ٩لُٟي للٗباص مما ًخٗل ٤باألمىا ٫وَى مخًمً ألاخ٩ام الكغُٖت في الخ٩لُ ٠في الخ٣ى ١اإلاالُت
اإلاخٗضصة حمُٗا.
خايسا -يعىن انعطف تـ(أو)وانتقدٌر اننحىي /
ًل٣ى اإلاٗنى في مباخث الىدىٍحن حىعا ٦بحرا مً حغاء ٖىاًتهم بىٓغٍت الٗامل والخ٣ؿُم
والخ٣ضًغ بٗض اصٖاء الخظ ٝوما ًخلىٍ مً مباخث الخإوٍل الىدىي وفي طل ٪ما ُٞه مً الخُٖ ٠لى
ال٣هض مً الخُاب وؾىاء في طل ٪الخُاب ال٣غآوي و٦الم الٗغب مً الىثروالكٗغ.
ْ
ل٣ض ؾب ٤ؤن حٗغيذ بلى ٞلؿٟت ؤلاٖغاب وزغوحها ًٖ الُغٍ ٤اللٛىي ال٣ىي وؤزغ طلٖ ٪لى
مؿاعاث اإلاٗنى في ٖغى الخُاب إلاىيىٕ ما  ،وخضور ؤهىإ الاهؼٍاح ججاٍ اإلاٗنى اإلا٣هىص بىدى
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الخًمحن ؤو الدؿاوي واإلا٣ابلت مما ؾب ٤بُاهه ب٣ضع ٖضو ٫الىٓم بالل ًٖ ٟٔمؿاعٍ اإلاعجمي بلى
مؿاع الضاللت الؿُاُ٢ت اإلاغجبُت بٗال٢اث الىٓم اإلاخٗضصة واإلاخىىٖت  .وبُان طل٨ً ٪ىن في ٖغى
بٌٗ ؤمثلخه في ؾبُل جبُان طل ٪ألازغ ٖلى ؾُا ١الُٗ ٠بـ(ؤو)في الخُاب ال٣غآوي وؤزغٍ ٖلى
خضور الاهؼٍاح الضاللي بخُٛحر حهت اإلاٗنى ؤو جًُِ٣ه ؤو الاحؿإ به ُٞما لِـ مً شخىاجه
اإلاىيىُٖت بؿبب الخإوٍل وطل ٪ؾُ٨ىن بدؿب يىابِ الاؾخ٣غاء الٗلمي الىا٢و مً الكمى٫
والًبِ .وُٞما ًإحي جٟهُله :
َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ ّ َ ً َ ْ َ َ ُ
َ
ا ٫ؤ ْو ِح َي ِبل َّي}(ألاوٗام )68ط٦غ
اّلل ِ ٦ظبا ؤو ٢
ً . 1غي الىدىٍىن في ٢ىله حٗالى{ومً ؤْلم ِمم ًِ اٞتري ٖلى ِ
الٗ٨بري ُٞه ؤعبٗت ؤوحه()23بإن ً٨ىن(٦ظبا)مٟٗىال به لالٞتراء وَى ما اؾخدؿىه الؿمحن الخلبي
وحٗله ألاولى وَى مىا ٝإلا٣ام اإلاٗنى ٞلم ً ٘٣الاٞتراء ٖلى ال٨ظب وبهما خضر بُغٍ٣ت ال٨ظب و٢ض
ّ
مهضع ٌ
ٌ
ما٦ض لٗامله ٖلى اإلاٗنى اإلاغاص ٝللٗٞ ٟٔله
ؤه٨غ الخلبي الىحه الثاوي مً ٢ى ٫الٗ٨بري به ُه
ّ
ان اإلاٗهىص ُٞه بهما َى ُٞما ٧ان اإلاهضع ُٞه هىٖا مً الٟٗل اإلاظ٦ىع
(اٞتري اٞتراء) واصعى
ْ
هدى(ٗ٢ض ال٣غٞهاء)ؤو ٧ان مغاصٞا لٟٗله هدى(ٗ٢ض حلىؾا)وهٟى ؤن ً٨ىن زمت ٞاثضة في هدى(اٞتري
ّ
٦ظبا ،وج٣غٞو ٗ٢ىصا)( )21وٍغي الباخث في َظا ال٨الم هٓغا مً حهخحن:بخضاَما:ؤن اإلاثل التي
ؾا٢ها الخلبي ال جنهٌ صلُال لىٟي ٦ىن (٦ظبا)مهضعا ما٦ضا إلاٗنى ٗٞله للٟغ ١بُنهما بط ً٣اٗ٢(٫ض
ال٣غٞهاء)في جىُ٦ض الٟٗل مً حهت خضوزه ٖلى الخا ٫مً الٟاٖل(ٞال٣غٞهاء)بُان لهُإة خضور
الٟٗل وَى ٚحر ما ٖلُه اإلاٗنى في آلاًت مدل البدث ٞةنها في مٗغى بُان بنغاعَم ٖلى ال٨ظب
َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ َ ّ َ ً
ّ
اّلل ِ ٦ظبا)والؾُما ؤن
والاٞتراء ختى اؾخد٣ىا ٖىىان الٓلم مً ٢ىله(ومً ؤْلم ِمم ًِ اٞتري ٖلى ِ
الؿُا ١بني للخٟهُل في ٟ٦غَم وَى ما ًخالءم ومٗنى اإلاهضع اإلاا٦ض لٟٗله.والثاهُت٢:ىله بٗمىم
الاٞتراء ٖلى ال٨ظب الًخىٞغ ٖلى الض٢ت في جد ٤ُ٣اإلاٗنى ٞاالٞتراء خ٨م بالٗىىان ألاولي ٞاإلاخباصع مىه
ّ
ال٨ظب وبالٗ٨ـ ُٞخهىع الباخث ؤن الٗال٢ت بُنهما ٖال٢ت الٗىىان مً حهت الخ٨م ولِؿذ ٖال٢ت
ّ
الٗمىم ٦ما ًُضعى ؛طل ٪بإن ال٨ظب ازخال ١الخبروالٟغٍت ٦ظل ٪و٢ض ؾب ٤بُاهه.
ّ
٧ل ّ
٦ظب َى اٞتراء ولِـ ّ
ؾلمىا بٗال٢ت الٗمىم ٞهل ًم ً٨ؤن ً٣اّ ٫
٧ل اٞتراء َى ٦ظب بىاء
ولى
ّ
ٖلى ؤن الٗام بد٨م الٗ٣ل والًُ٣ت اإلاىُُ٣ت الًخجؿض ٧له في الخام ول ً٨الخام ًخجؿض ٧له في
الٗام ،وبطا ٧ان ألامغ٦ظلٞ ٪ما ؤٞغاص الٗام(الاٞتراء)الظي ؤخضَا ال٨ظب؟
ومً َىا خهل اهؼٍاح اإلاٗنى ججاٍ جًُِ ٤ؤحىاء آلاًت مً الخىُ٦ض لُ٨ىن اهُبا ١الخ٨م
بالٓلم ٖلى مىيىٖه اهُبا ١اإلاهضاٖ ١لى الظاث بلى ٦ىن اإلاٗنى خضزا متزلؼال بةٖغاب (
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٦ظبا)مٟٗىال به في عؤي الخلبي.والىٓغ في خالهم ؤنهم ٚحر متزلؼلحن وال متزخؼخحن ًٖ الٟ٨غ والكغ٥
ْ
والخ٨ظًب.ؤما الىحىٍ ألازغي ٧اإلاٟٗى ٫ألحله ٞلِـ بىحُه البخت لخًمىه مٗنى ؤن ً٨ىن الاٞتراء
ألحل ال٨ظب وَى َض ٝؾاطج بل(اٞتروا)ألحل َضم صٖىة الغؾى(٫نلى هللا ٖلُه وآله).
ّ
ّ
ٌ
ْ
ٌ
الخا،٫ؤي:اٞتري
مهضع وا ٘٢مى٘٢
(٦ظبا)خا ٫ما٦ضة ٢الىا:ؤهه
ؤما الىحه الغاب٘ ٞىحُه بإن
خا٦ ٫ىهه ٧اطبا.ووحاَخه ّؤهه ّ
جًمً مٗنى و٢ىٕ ال٨ظب منهم ؤؾب ٤مً جد ٤٣الٗىىان بط ٧اهىا
٧اطبحن و٧ان الاٞتراء منهم في خا ٫الخلبـ به وبط ً٨ىن اإلاٟتري مخلبؿا بال٨ظب وٍ٨ىن ال٩اطب مخلبؿا
باالٞتراء في مىُى ١آلاًت ومٟهىمها ؤوال.والهٟخاح اإلاٗنى ُٞه ججاٍ جهىٍغ خالهم الىٟس ي في ازخال١
ال٨ظب وجظبظبهم في ال٨الم وْهىع يٟٗهم و٢ل٣هم وهدى طل ٪مما ًخلبـ ال٩اطب خا٦ ٫ظبه زاهُا.
ومً َىا ٧ان جٟؿحر بٖغاب آلاًت مٟخخدا لخٟؿحرَا ول ً٨الخمدل ُٞه ًاصي بلى جًُِ ٤مٗىاَا
ّ
وَى مسال ٠لٟلؿٟت الٗغب في بٖغاب لٛتهم ٞةهما جيء به صالا ٖلى ازخال ٝاإلاٗاوي ولٗله للضاللت
ّ
ّ
ًهب في مٗنى آلاًت ال٣غآوي
،ول ً٨جدلُله بما ًاصي بلى جإل ٤اإلاٗنى َى جٟؿحر
ٖلى حٗضصَا ؤًًا
()25
وَظا ما ٧ان ابً حني ًضٖى ُٞه بلى مخابٗت اإلاٗنى وحٛلُبه ٖلى خ٨م نىٗت ؤلاٖغاب
ْ
َ ُ
َ
ْ َ ْ ََ
ُُ
حٗالى{و َٖ َلى َّالظ َ
َ
ًً ََ ُاصوا َخ َّغ ْمىا َّ ٧ل ِطي ٍْ ٟغ َو ِم ًَ ال َبِ ٣غ َوالٛى ِم َخ َّغ ْمىا
 .5وٍغي الىدىٍىن في ٢ىله
ِ
َ َ ْ ْ ُ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ ُُ
ىع ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َّ
ُ
ٖلي ِهم شخىمهما ِبال ما خملذ ْه َما ؤ ِو الخىاًا ؤو ما ازخلِ ِبٗٓ ٍم ط ِل ٪حؼٍىاَم ِببِ ٛي ِهم ِو ِبها
هاص ُ٢ى َن}(ألاوٗام)113و ٘٢اليؿ ٤بـ(ؤو)في ّ
َ َ
خحز الاؾخثىاء مً خ٨م الخدغٍم و(ؤو)ُٞه للخٟهُل ٦ما
ل ِ
ٞؿغٍ الىدىٍىن في قغح بٖغاب آلاًت .
ّ
وإلاا ٧ان الخدغٍم حؼثُا وَى مسخل ًٖ ٠الخدغٍم ال٨لي ٦غع
الٟٗل(خغمىا)م٘ الصخىم وما حاء
بٗضَا للٟغ ١في الخدغٍم بحن ما له ْٟغ وبحن ٚحرٍ مً الىٗم و٧ان طل ٪في الُٗ ٠بالىاو والٗباعة
ٖلى جغجِب اإلاٗنى (وخغمىا مً الب٣غ...شخىمهما)وإلاا ٧ان اليؿ ٤بـ(ؤو)بحن ما لم ًُٞ ً٨ه جدغٍم وهي
واٗ٢ت في ؾُا ١الاؾخثىاء ٖلى مغجبت واخضة مً قمىلها بٗضم الخدغٍم حاء ؾُا ١الُٗ ٠مً ٚحر
ج٨غاع في ؾبُل الغمؼ بلى اجداصَما في الخ٨م بط ً٨ىن الغمؼ اللٟٓي حجت ْاَغة ٖلى اإلاٗنى وهللا
حٗالى ؤٖلم.
ْ
ْهىعَما}،ؤي:بال الصخم الظي خملخه
و٢ض ازخل ٠في جٟؿحر بٖغاب ٢ىله{بال ما خملذ
ْهىعَما مما ٖل ٤بالٓهغ مً الصخم وبالجىب مً صازل بُىنهما.ؤو ما ٧ان ؾمحن الٓهغ وهي
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ّ
الكغاثذ التي ٖلى الٓهغمً الصخم ٞةن طل ٪لم ًدغم ٖليهم .وٞؿغٍ بًٗهم ؤهه ألالُاث مما خملذ
ْهىعَما .
و٢ىله{ؤو الخىاًا}مُٗىٖ ٝلى{ْهىعَما}بدؿب الٓاَغ ؤي:والصخم الظي خملخه{الخىاًا}
ّ
ومً ٞؿغ الخىاًا باإلاباٖغ ال ًخهل مٗنى آلاًت بخٟؿحر بٖغابه مً الُٖٗ ٠لى الٓهىع ألن الخىاًا
جخًمً الصخم ولِـ جدمله وؤًًا بطا ٧ان مٗىاَا ّ
٧ل ما جدىٍه البًُ ٞاحخم٘ واؾخضاع،ؤو ٧ان
ّ
مٗىاَا ألامٗاء واإلاهاعًٍ التي ٖليها الصخم .ألن اإلاٗنى ؾُ٨ىن ؤو ما خملخه الخىاًا(مً ألالُاث
واإلاباٖغوألامٗاء)وهي ما ً٨ىن ٞيها الصخم وهي ْغ ٝله ولِؿذ جدمله .
ّ
ّ
ٞاإلاٗنى مسخل ٠والؾُما ؤن الؿُا ١جٟهُلي بما ازخلِ بٗٓم والٓاَغ للباخث ؤن اإلاغاص بها ما
ط٦غ مً ٦ىن(الخىاًا) حمُ٘ ما ط٦غ مً ألامٗاء وهدىَا .وجٟؿحر ُٖٟها ٖلى الٓهىع ٚلِ وبهما ؤعاٍ
مُٗىٞا ٖلى ؾُا ١الاؾخثىاء واإلاٗنى وال ؤ٢ى ٫الخ٣ضًغ ؤو بال الخىاًا ٞهى اؾخثىاء مؿخ٣ل اؾخٛنى
الؿُاُٞ ١ه ًٖ ج٨غاع بال لىخضة الخ٨م مً اإلاؿدثنى وَى ٖضم الخدغٍم .و٦ظل{٪ؤو ما ازخلِ
بٗٓم}مُٗىٖ ٝلى{ما خملذ ْهىعَما}ُٖٟا مؿخ٣ال بمٗنى(ؤو بال ما ازخلِ بٗٓم) وفي جٟؿحر
الٗٓم زال ٝبال َاثل .
ّ
وُ٢ل :بن حملتي الاؾخثىاء( ؤو الخىاًا ؤو ما ازخلِ بٗٓم )مُٗىٞخان ٖلى ٢ىله{شخىمهما}
ٞخ٨ىن صازلت في املخغم ؤي خغمىا ٖليهم شخىمهما ؤوالخىاًا ؤو ما ازخلِ بٗٓم بال ما خملذ
ْهىعَما وج٨ىن ؤو خُيئظ بمٗنى الىاو .وَى م٣خٌ الٟهل بال خاحت ٩ٞان ًم ً٨ؤن ج٨ىن الٗباعة
بخ٣ضًم املخغم ومً ّزم بزغاج اإلاؿدثنى لخد ٤ُ٣ألامً مً اللبـ في مٗغى بُان خ٨م الخدغٍم .
وبؿبب ؾىء جٟؿحر حٗل ٤ؤلاٖغاب في ؾُا ١الاؾخثىاء مً خ٨م الخدغٍم ازخل ٠اإلاٟؿغون
والىدىٍىن في بُان مٗنى اليؿٞ ٤حري حماٖت ؤهه ٖلى ؤلاباخت ومثلىا له ب٣ىله حٗالى{وال جُ٘ منهم
ً
ً ْ
آزما ؤو ٟ٦ىعا} بإن ًُغاص بها هٟي ما ًضزل ٖلُه بُغٍ ٤الاهٟغاص ٦ ،ما ج٣ىَ : ٫االء ؤَل ؤن ٌٗهىا
ٞاٖو َظا ؤو َظا ٞاإلاٗنى خغم ٖليهم َظا وَظا .وَى مسال ٠إلاٗنى ؤلاباخت ٦ما بِىاٍ في مىيٗه
مً البدث.
ْ
وألاولى بل ألاخؿً في آلاًت ٖلى ْ
عؤي مً حٗل الُٖٗ ٠لى(شخىمهما)ؤن ج٨ىن(ؤو)ُٞه
للخٟهُل بط ّ
ٞهل بها ما خغم ٖليهم مً الب٣غوالٛىم وُ٢ل هي للدؿىٍت وَى بُٗض .
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وٖلى اليؿٖ ٤لى الصخىم ًضزل(الخىاًا)في الخدغٍم وَى ٢ى ٫ال ٌؿاٖضٍ الل ٟٔوال اإلاٗنى بل
ّ
ًضٗٞاهه؛ طل ٪ؤن (الخىاًا)و(ما ازخلِ بٗٓم) حملخان واٗ٢خان في خحز الاؾخثىاء وَى ألانل الظي
وي٘ له الترُ٦ب اللٟٓي وبزغاحه ٖىه ًدخاج بلى صلُل مً البىاء اللٟٓي هٟؿه ًىحب الٟهل ،ولم
ّ
ًظ٦غ الىدىٍىن واإلاٟؿغون مثل َظا الضلُل ما ًجب مٗه اَغاح حمُ٘ جل ٪ألا٢ىا ٫ألنالت الخباصع
()28
ٖىض اللبـ .
وجٟؿحرؤلاٖغاب ٖلى َظا الىدى ال ًجؼم بٗىىان الاؾخثىاء ؤَى مخهل ؤم مى ُ٘٣ولظل ٪ؤزغٍ ٖلى
اؾخيباٍ الخ٨م وحصخُو اإلاٗنى ( ٠ُٗٞالخىاًا)ٖلى اإلاؿدثنى مً الصخىم وهي لِؿذ بصخم
ّ
اللهم بال باصٖاء الُٖٗ ٠لى ج٣ضًغ مًا ٝؤي شخىم الخىاًا ؤو ًاو ٫بما خمله الخىاًا مً شخم
ٖلى ؤهه ًجىػ ؤن ًٟؿغ الخىاًا بما اقخملذ ٖلُه ألامٗاء ألهه مً خىاٍ بمٗنى اقخمل ٖلُه ُُٞل٤
ٖلى الصخم اإلالخٖ ٠لى ألامٗاء وَى باٖخباع مٗنى الل ٟٔاؾخثىاء مخهل.وما ًغاٍ الباخث ٖلى ؤحىص
ْ
ألا٢ىا ٫ؤن ً٨ىن الاؾخثىاء مخهال والخىاًا مُٗىٖ ٝلى اإلاؿدثنى وَى ٚحر صازل في الخدغٍم وطل٪
بدؿب مُُٗاث الؿُا ١مما ً٨ىن جٟؿحرا لآلًت وهللا الٗالم .
ُ َّ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ً َ َ َ
ْ
َّ َ ُ َ َ ً َ ً ُ ً
اٖ ٍم ًَُ َٗ ُم ُه ِبال ؤن ًَ٨ىن َم ُْخت ؤ ْو َصما َّم ْؿٟىخا
٢ .8ا ٫حٗالى {٢ل ال ؤ ِحض ِفي ما ؤو ِح َي ِبل َّي مد َّغما ٖلى َ ِ
َ َّ ُ ْ ٌ َ ْ ْ ً ُ
َ َ
َْ ّ
اّلل ِب ِه}(ألاوٗامً )112غي الىدىٍىن في جٟؿحر ؤلاٖغاب بدؿب
ؤ ْو ل ْخ َم ِز ِجز ًٍغ ِ ٞةهه ِعح
ـ ؤو ِٞؿ٣ا ؤ َِ َّل ِلٛح ِر ِ
ما حغث ال٣غاءة ٞيها()21وحهحن ؤخضَما ههب(مُخت)واؾم(ً٨ىن) مًمغ مظ٦غ ٌٗىص ٖلى
ً
٢ىله(:مدغما)،واإلاٗنى(بال ؤن ً٨ىن)املخغم(مُخت)والثاوي بغ( ٘ٞمُخت) وحٗل ٧ان جامت.وٍ٨ىن
الاؾخثىاء مً الجيـ ٖلى الىحهحن وَى مخهل .
ً
ً
و٢ىله(:ؤو صما)مُٗىٖ ٝلى مىي٘(ؤن ً٨ىن)ؤو ً٨ىن مُٗىٞا ٖلى ٢ىله(مُخت)ومٗنى
ً
ً
(مؿٟىخا)مً حهت الخٟؿحرؾاثال ٦ضم الٗغو ١ال ٧الُدا ٫وال٨بض.
ً
ً
ٞؿ٣ا) الٓاَغ ؤهه مُٗىٖ ٝلى اإلاىهىب ٢بله ؾمى ما ّ
ؤَل لٛحر هللا به ٞؿ٣ا لخىٚله
و٢ىله(ؤو
َ َ َ ْ ُ ُ ْ َّ َ ْ ُ ْ َ
ْ ُ ّ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ٌ (ألاوٗام)151
وٍ٨ىن
اّلل ٖلُ ِه و ِبهه ل ِٟؿ}٤
في باب الٟؿ ٤ومىه ٢ىله حٗالى {وال جإ٧لىا ِمما لم ًظِ ٦غ اؾم ِ
ً
(ؤَل)نٟت له مىهىبت املخل وؤحاػ الؼمسكغي(ثَ 285ـ)ؤن ًيخهب (ٞؿ٣ا)ٖلى ؤهه مٟٗى ٫مً
ُ
ً
)ؤي ّ
وَى(ؤَ ّل ْ
:ؤَل لٛحر هللا به ٞؿ٣ا  .وٖلُه البِذ اإلاكهىع في ٢ى٫
ؤحله م٣ضم ٖلى الٗامل ُٞه
ِ
ال٨مُذٖ(:لى الُىٍل) .
ً
(َغبذ وما قى٢ا بلى البٌُ ؤَغب وما لٗبا مني وطو الكِب ًلٗب)
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ً
بحن(ؤو)و(ؤَل) باإلاٟٗى ٫له وٍ٨ىن(ؤو ّ
ّ
ؤَل) مُٗىٞا
وٍ٨ىن الؿُا ١بني ٖلى الٟهل
َ ُ َ ًَ
ٖلى(ً٨ىن) مً ٢ىله (ؤن ًَ٨ىن َم ُْخت) وٍ٨ىن الًمحر في( به)ٌٗىص ٖلى ما ٖاص ٖلُه في (ً٨ىن)وَظا
ً
بٖغاب مخ٩ل ٠حضا وجغُ٦ب ٖلى َظا ؤلاٖغاب زاعج ًٖ الٟهاخت وٚحر حاثؼ وال ؾُما ٖلى ٢غاءة
ْ
ع(٘ٞمُخت)بط ًب٣ى الًمحر في(به) ال ٌٗىص ٖلى ش يء  ،ولِـ مً الخظ ١الىدىي وال مً الخ٨مت ؤن
ّ َ
ًُخ٩ل ٠مدظوٌٗ ٝىص ٖلُه الًمحر بخ٣ضًغ(ؤو ش يء ؤَل لٛحر هللا به)ألن مثل َظا ال ًجىػ بال في
يغوعة الكٗغولِـ في ال٣غآن منها ش يء.)22(.
َ ْ َ َ َ َ ً ّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
َ َ
ـ ل َِ ٪م ًَ ألا ْم ِغ ش ْي ٌء
لى...{:لَُ ُ٘٣غٞا ِمً ال ِظًً ٟ٦غوا ؤو ًِ ٨بتهم ُٞىِ ٣لبىا زأ ِث ِبحن لِ
٢ . 1ىله حٗا
ِ
َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ َ
َّ
(آٖ ٫مغان)155 -158
ًغي اإلاٟؿغون ؤن( ؤو)بمٗنى(ختى)ًخىب
ؤو ًخىب ٖلي ِهم ؤو ٌٗظبهم ِ ٞةنهم ْ ِاإلاىن}...
وهي الهتهاء الٛاًت وَظا اإلاٗنى ٚحرالث ٤بؿُا ١الخُاب ال٣غآوي البخت؛ وطل ٪لخٟاء ابخضاء الٛاًت ُٞه.
وحٗل( ًخىب)مُٗىٞا ٖلى(لُ)ُ٘٣ؤلُ ٤بالؿُا ١الجهاله،و٢ض ط٦غ الؿمحن الخلبي وحىَا ال
()23
َاثل مً ؾغصَا
ّ
وٍغي الباخث ؤن مٗىاَا الخٟهُل بدؿب م٣خط ى الخا ٫مً ٢هض ال٨الم وَى ؤبل ٜمً حٗلها
بمٗنى(ختى)لخٗضص الٗظاب ما ّ
ًضٖ ٫لى احؿإ ٢ضعجه وَى ؤبل ٜفي الترَُب والىُٖض إلاٗنى الاؾخمغاع
والضًمىمت ،في زؼي ال٩اٞغًٍ وههغ اإلاامىحن ،وَظا اإلاٗنى ًًُٗه الىدىٍىن في مداولت جٟؿحر
اليؿ ٤بـ(ؤو)ٖلى مٗنى(ختى)بى٣لها ًٖ مٗىاَا ألانلي.
ّ
ومً حهت ؤزغي ؤن اإلاٗنى ال ٌؿاٖض ٞال٨بذ ؤلانابت بم٨غوٍ وال٦ ُ٘٣ظلٞ ٪لِـ مً الخ٨مت
ّ
حٗلها ٖلى مٗنى ختى ؛طل ٪بإن الؿُا ١ؾُاصي مٗنى (لُهُبهم ختى ًهُبهم) ،وال ًلُ٤
م٘(ًخىب)للٟغٞ ١اإلاُ٣ىٕ اإلا٨بىث لِـ له الخىبت الهخٟاء مٗنى الازخُاعفي الخىبت والخٗظًب ػٍاصة في
مؿاٖضة الؿُاٖ ١لى مٗنى الُٖٗ ٠لى (لُ)ُ٘٣اإلاىهىب بالم الخٗلُل(الم ٧ي).
و٦ظل٢ ٪ىله(ؤو ٓ٦لماث)(الىىع )13بخ٣ضًغ (٦ظي ْلماث) وَى ج٣ضًغ ال ٌؿ٘ اإلاٗنى بال بخ٣ضًغ
الخغ( ٝفي) واإلاٗنى ٧الظي في ْلماث وَى ج٣ضًغ ّ
ٌٛحر حهت اإلاٗنى ٞالدكبُه ٢اثم ٖلى الؿغاب هٟؿه
والٓلماث هٟؿها والدكبُه بالص يء هٟؿه ؤبل ٜمً الدكبُه بهاخبه اإلاخه ٠به ؤو ال٩اثً ُٞه
ّ
ٞاألٖما٧ ٫الؿغاب و٧الٓلماث في لجج البدغ وٍبضو للباخث ؤن َظا الخ٣ضًغ حاء بؿبب ٢ىله حٗالى
َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ً َ َ
ّ
ُّ
اّلل ل ُه هىعا َ ٞما ل ُه ِمً هىع}وَظا عاح٘ بلى ؾىت ال٣غآن في
ِ{بطا ؤزغج ًضٍ لم ً٨ض ًغاَا ومً لم ًجٗ ِل
ُٗت ًَ ْد َؿ ُبهُ
٢ىله{و َّالظ َ
ًً َُ َٟ ٦غوا َؤ ْٖ َم ُال ُه ْم ََ ٦ؿ َغاب بَ ٣
َ
الالخٟاث مً الجماٖت بلى زُاب اإلاٟغص .مً
ٍ ِِ ٍ
ِ
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َّ ْ ُ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ً َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ
اب ؤ ْو
الٓمأن ماء ختى ِبطا حاءٍ لم ً ِجضٍ قِئا ووحض اّلل ِٖىضٍ ٞىٞاٍ ِخؿابه واّلل ؾ ِغَ٘ ال ِخؿ ِ
َ ُُ
َ
َ ْ ُّ ّ ّ َ ْ َ ُ َ ْ ٌ ّ َ ْ َ ْ ٌ ّ َ ْ َ َ ٌ ُ ُ َ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ
ٌ ِبطا
ٓ٦ل َم ٍ
اث ِفي بد ٍغ ل ِج ٍي ٌٛكاٍ مىج ِمً ٞى ِِ ٢ه مىج ِمً ٞى ِِ ٢ه سخاب ْلماث بًٗها ٞى ١ب َٗ ٍ
ُ
َ َّ َ َ َ
ُّ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ُ ً َ َ َ ُ
ًً ُ ٟ٦غوا ؤ ْٖ َمال ُه ْم
ىع}واإلاٗنى (وال ِظ
ؤزغج ًضٍ لم ً٨ض ًغاَا َومً لم ًجٗ ِل اّلل له هىعا ٞما له ِمً ه ٍ
َ َ
َُ ُٓ ٦ل َماث في َب ْدغ ُّل ّج ّي ب َطا ؤ ْز َغ َج ُ
ؤخضَم ًَ َض ٍُ ل ْم ًَْ ٨ض ًَ َغ َاَا)وطل ٪ون ٠لكضة الٓالم وَظا اإلاٗنى مً
ٍ ِ
ٍ ِ ٍِ
ّ
اإلابالٛت في جهىٍغ قضة الٓالم مً ًظَب به الخ٣ضًغ الىدىي م٘ ؤن الٗباعة ال٣غآهُت ُٞه وعصث في
ّ
ؾُا ١م٨خ ٠بىٟؿه في الخٗبحر ٖىه وٍخهىع الباخث ؤن الخ٣ضًغ ٌٛحر حهت اإلاٗنى مما ٢ض ً٨ىن مً
()24
الخدغٍ ٠في اإلاٗاوي بدؿب ما ًغاٍ ؤلامام الخىجي(عخمه هللا حٗالى).
ُ
َ َ َ ُ ْ
ْ َ َّ ُ
اب َؤ َهؼْل َى ُاٍ ُم َب َاع ٌَّ َٞ ٥اجب ُٗ ُ
َ
حٗالى{:و ََ َـظا َ ٦خ ٌ
ىٍ َو َّاج ُ٣ىا ل َٗلْ ٨م ُج ْغ َخ ُمىن ؤن ج ُ٣ىلىا ِب َّه َما ؤ ِهؼ َ٫
وفي ٢ىله
ِ
ِ
َ
ْ َ ُ َ
َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َُّ
َ
َ
اب َٖلى َأ ِثٟخ ْح ِن ِمً ٢ب ِلىا و ِبن ٦ىا ًٖ ِصعاؾ ِت ِهم لٛا ِِ ٞلحن ؤو ج٣ىلىا لى ؤها ؤ ِهؼٖ ٫لُىا ال ِ٨خاب ل٨ىا
ال ِ٨خ
َ
ّ
ؤ َْ َضي ِم ْن ُه ْم}(ألاوٗام )124 -122حغي الىدىٍىن ٗ٦اصتهم في جٟؿحر بٖغاب آلاًت بمالخٓت الٗامل وطل ٪ؤهه
ٖىضَم في (ؤن/وهي مهضعٍت هانبت) ٢ىله (ؤهؼلىاٍ) مً آلاًت الؿاب٣ت ٖليها وج٣ضًغٍ(لئال
ٌ
ج٣ىلىا)ٞدظ(ٝال) لٓهىع اإلاٗنى في اهه ؤهؼله لئال ً٨ىن لهم حجت بهظا ،وخظ( ٝال)ٖلى ج٣ضًغ
ْ
(٦غاَت ؤن ج٣ىلىا).
وَظا الخ٣ضًغ في آلاًت ٖلى جٟؿحر الُّٗ ٠ؤهه ٌ
وؿ ٤بحن حملخحن ٗٞلُخحن واإلاٗنى(:بها ؤهؼلىا ال٣غآن
اإلاباع ٥لئال ً٣ىلىا :اهه ما اهؼٖ ٫لُىا ال٨خاب٦ ،ما ؤهؼٖ ٫لى مً ٢بلىا ،ؤو ً٣ىلىا :لى ؤهؼٖ ٫لُىا ال٨خاب ل٨ىا
ؤَضي منهم في اإلاباصعة بلى ٢بىله والخمؿ ٪به)٦،ما ً٣ى ٫ال٣اثل :لى ؤجِذ بضلُل ل٣بلخه مى.٪

ُ
وبط ٖغى الىدىٍىن واإلاٟؿغون آلاعاء ُٞه ٞبًٗها ؤؾب ٤بلى الىٟـ مً بٌٗ)25(.وَ٨ظا قٛل
الىدىٍىن بخٟؿحرالٗامل وجغ ٥مٗنى اليؿ ٤الظي ً٨ىن مٟخخدا لخٟؿحرآلاًت وبُان ال٣هض مً بىاء
الؿُاٞ ١يها بما َى ّ
اإلا٨ىن الغثِـ في مٗنى الىو.
ّ
ّ
ٞةن ؾُا ١الؿىعة مخهل ٣ٞىله(وَظا ٦خاب)وؿٖ ٤لى(وؤن َظا نغاَي مؿخُ٣ما
ّ
ّ
٦خاب)...ول ً٨ما طَب بلُه الؿمحن الخلبي مً ج٣ضًغ
ٞاجبٗىٍ)وَى نغٍذ بمٗنى(وؤن َظا
ّ
ّ
الالم(وألن َظا نغاَي مؿخُ٣ما ٞاجبٗىٍ)ُ٢اؾا ٖلى ٢ىله حٗالى(وؤن اإلاؿاحض هلل ٞال جضٖىا)في
ّ ْ
ّ
جٟؿحر ؾِبىٍه ّؤنها ٖلى ج٣ضًغ (وألن اإلاؿاحض)ٞلِـ بؿضًض بال ؤن ً٣ىٖ ٫لى مٗنى الالم مً ٚحر
جغجِب ألازغؤلاٖغابي لها.
ّ
و٢ض ٞؿغ ؾِبىٍه ٢ى ٫الخلُل بخ٣ضًغ الالم ٖلى ؤهه مٗنى الالم ولِـ ٖلى الخظ ٝوما ط٦غ في
ّ ّ
اإلا٣ام مً ٦المهما مً ج٣ضًغ الالم ٞظل ٪لخدلُل ؾُا( ١ؤن وبن) ٞدؿب واصٖاء الخظ ٝفي وؿبخه
( ) 32
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ٌ
بصٖاء ال ُ٢مت له ٞالجغ بخ٣ضًغ الالم ؤو الىهب ٖلى خظٞها
بلى الخلُل وؾِبىٍه بترجب ألازغ ؤلاٖغابي
()26
وبهما ٞؿغٍ ٦ظل ٪الؿحرافي(ثَ835ـ)بىاء ٖلى ٦الم مً ؾب٣ه مً الىدىٍحن ٦ما ط٦غطل٪
هٓغ لِـ له ٌ
وَى ٌ
ؤزغ ٞني مً حهت الهىاٖت و٢ض الخٔ الباخث ؤنها جإحي في الخُاب ال٣غآوي
وؿ٣ا ٖلى ما ٢بلها وٍم ً٨بٖغابها بخإوٍل مهضع مبخضؤ بن حاءث ابخضاء مً ٚحر وؿ ٤وخانل ألامغ
ؤن ً٨ىن لها همُان الاجها ٫بالالم والخٟغ ٙمنها وجإزظ مىٗ٢ها ؤلاٖغابي مً ال٨الم .
ّ
ّ
زًم اوكٛا ٫الىدىٍحن بالخ٣ضًغ ؤن(ؤو)في ؾُا ١الخٟهُل ما ًترجر مٗه ؤن
وٍغي الباخث في
ً٨ىن مٗىاَا الخٟهُل في َلب الخ٣ىي مً صون اصٖاء خظ ٝم٣ضع واإلاٗنى،ولِـ الخ٣ضًغ،بدؿب
ْ
الؿُا ١اإلاخهل(اج٣ىا ؤن ج٣ىلىا...ؤو ؤن ج٣ىلىاٞ)...الٟٗل وا ٘٢بىاؾُت خغ ٝالُٗ(٠ؤو)في خحز
ْ
(ؤن)مً ٚحر خاحت لخ٣ضًغَا،وَى ؾُا ١ال جهلر ُٞه الالم البخت لغوه ٤اجهاله ٞهى آزظ بإٖىا١
بٌٗ وما ط٦غٍ الؿمحن الخلبي ٌ
وَم باعص ال ًاٍضٍ الؿُا ١وَظا الظي ٖلُه الباخث ًاٍضٍ جٟؿحر
ّ
املخ٣٣حن(ٞ)33ةن الخ٣ضًغ واصٖاء الخظً ٝظَبان بغوه ٤الٗباعة ال٣غآهُت وٍضزالن ٖلى اإلاٗنى ما
لِـ مىه .
َّ
حٗالى{الُ َال َُ ١م َّغَجان َٞة ْم َؿ ٌ
ا٥
وللىدىٍحن واإلاٟؿغًٍ في بٖغاب (بمؿا ٥وحؿغٍذ) مً ٢ىله
ِ ِ
ب َم ْٗ ُغوَ ٝؤ ْو َح ْؿغ ٌ
ٍذ ِب ِة ْخ َؿ ٍان}(الب٣غة  )556ؤ٢ىا٦ ٫جٗلها مبخضؤ والخبر ٧اثً و٢ىله بمٗغو ٝمخٗل ٤الخبر
ٍ
ِ
ِ
ي
نٟت ،وحٗل الٗ٨بر الخ٣ضًغ ٗٞلُ٨م بمؿا ٥بمٗغو ٝوٞؿغٍ بًٗهم بمٗنى ٞالىاحب بمؿا٥
بمٗغو ٝؤو حؿغٍذ ٖلى الغ)31(٘ٞوالؿُا ١ال ًخدمل َظا الخ٣ضًغ بط اإلاٗنى ٌ
جام في الٗباعة اإلاٗغويت
ٖلى الخٟهُل في مٗغى بُان الخ٨م ؤلاعقاصي وَى ما ً٨ىن في جد ٤ُ٣الهالح في هىاة املجخم٘ مً
ٞاملخحر ٌ
مغٍض ألخض ألامغًٍ ّ
ّ
ل ً٨مىيىٖه َىا
بىاء ألاؾغة.ولِـ ُٞه ٚحر الخٟهُل ش يء مً الخسُحر
ٞغى وَى ٌ
ؤمغُٞه ٦غاَت وٖىذ ٞالخٟهُل ؤلُ ٤بمٗىاٍ مً الخسُحر
ّ
وؤعي الغا ٘ٞلـ(حؿغٍذ وبمؿا )٥ما ٢اله الُبري،ؤهه مدظو ٝا٦خٟى بضاللت ما ْهغ مً ال٨الم
مً ط٦غٍ(.)35ولم ًدخج بلى ج٣ضًغٍٞ.الٗباعة م٨خُٟت هاًَه بمٗىاَا.
والخ٣ضًغ ًمثل اهؼٍاح اإلاٗنى ججاٍ الىحىب والؿُا ١ال ٌٗغى مىه قِئاٞ،األمغ اإلاىلىي ٦ما ٌٗبر
ألانىلُىن ً٨ىن بهُٛت(اٗٞل)وٍ٨ىن بهُٛت الخبر ٖلى ّ
خض الجملت الاؾمُت مما ً٨ىن ؤمغا
بالىحىب ًد٨م به الُ٣ٟه مً زال ٫مُُٗاث الؿُا ١ؤو ال٣غاثً الخاعحُت ٧الغواًت مما َى ؾىت
َ ََ َ ُ
َ
َ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ َّ ْ َ ُ
َ َ ُْ
ه ًَ ِبإهِ ٟؿ ِه ًَّ زالزت ُ ٢غ َو ٍء َوال ًَ ِد ُّل ل ُه ًَّ ؤن ًَ٨خ ْم ًَ َما
اإلاٗهىم ٖلُه الؿالم ٣٦ىله{واإلاُل٣اث ًترب
( ) 33
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َ ُ ُ َ ُ ُ َّ َ َ ُّ َ ّ َّ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ً
ََ َ ُّ
اّلل في َؤ ْع َخامه ًَّ بن ُْ ًُ ًَّ ٦ام ًَّ ب ّ َ ْ َ ْ
نالخا
آلاز ِغ وبٗىلتهً ؤخِ ٤بغ ِص ًَِ ِفي ط ِلِ ٪بن ؤعاصوا ِب
اّلل والُى ِم ِ
ِ ِ ِ
زل ِ ٤
ِِ ِ
َو َل ُه ًَّ م ْث ُل َّالظي َٖ َل ْيه ًَّ ب ْاإلاَ ْٗ ُغوَ ٝولل ّغ َحاَ َٖ ٫ل ْيه ًَّ َص َ َح ٌت َو ّ ُ
اّلل َٖؼ ٌٍؼ َخ ٌُ ٨
ُم }(الب٣غة )555ؤو ً٨ىن بعقاصًا
ِ ِ ِ ِ ِ ع
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َْ َ ُ
ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ (الب٣غة) 38()588
ُ
ْ
٣٦ىله حٗالى{والى ِالضاث ًغ ِيًٗ ؤوالصًَ خىلح ِن ِ ٧املح ِن}
ومً الخ٣ضًغ الظي ال ًخالءم ومٗنى الؿُا ١في جٟؿحر ؤلاٖغاب ُٞه بدؿب الٗال٢اث الىدىٍت ما
ْ ً
َ ُْ ُ ْ َّ َ ْ ُ
ُ َ َ َ
اّلل ِ ٦ظِ ٦غْ ٦م َآباءْ ٦م ؤ ْو ؤق َّض ِط٦غا}(الب٣غةٞ)533ظ٦غ
ط٦غٍ اإلاٟؿغون في ٢ىله حٗالى{ٞاط٦غوا
ّ َ ْ َ َ َّ ْ ً
ُ
الؼمسكغي(ثَ285ـ)في بٖغابها ؤن(ؤو ؤقض ِط٦غا)في مدل حغ لِـ بال٩ا ٝبل وؿٖ ٤لى يمحر
حماٖت املخاَبحن اإلاًا ٝبلى اإلاهضع مً(ط٦غ٦م)وٍ٣ضعون ال٨الم ٖلى(٦ظ٦غ ٢غَل آباءَم ؤو ٢ىم
ٌ
ؤقض ط٦غا)وَى ٌ
ٖخُض الٌؿاٖضٍ اإلاٗنى و٢ض اؾخدؿىه الؿمحن الخلبي ٖلى الغٚم مً ٢اٖضة
وَم
البهغٍحن في اإلاى٘ ال٢خًاثه الُٖٗ ٠لى الًمحراملجغوعمً ٚحربٖاصة الجاع.
والظي خمل الخلبي ٖلى اؾخدؿاهه ؤهه ّ
ٞغ مً حٗل الظ٦غ مٗمىال للظ٦غ ُٞما جىَمه َى هٟؿه
ّ
مً جٟؿحر ٚحر الؼمسكغي ٧ابً ُُٖت وؤبي الب٣اء الٗ٨بري وٚحرَما إلاىي٘(ؤقض ط٦غا)ٖلى الجغ ؤهه
باليؿٖ ٤لى(ط٦غ٦م)٨ُٞىن(ؤقض ط٦غا)في خحز ال٩ا ٝوج٣ضًغٍ ٖىضَما(ؤو ٧إقض ط٦غا)و٢ض وَم
الخلبي في ٞهم َظا الؿُا ١و٢ضع مهضعا(ؤو ٦ظ٦غ ؤقض ط٦غا) وَى م٣خٌ ؤن ًُجٗل للظ٦غ ط٦غا
مجاػا و٢ض وؿبه لهما ولم ً٣ىال به.
ً
ط٦غابً ُُٖت(ثَ211ـ)في جٟؿحرٍ ((وؤقض في مىي٘ زُٟٖ ٌٟا ٖلى(ط٦غ٦م)وٍجىػ ؤن ً٨ىن
ً
في مىي٘ ههب  ،الخ٣ضًغ ؤو اط٦غوٍ ؤقض ط٦غا))و٦المه ْاَغ في ٦ىن اليؿ ٤وا ٘٢في خحز ال٩اٝ
ومٗىاٍ(٧إقض) ؤما الٗ٨بري ٣ٞض جى ٠٢مىه وؤق٩ل ُٞه ملخالٟخه ال٣اٖضة الىدىٍت في ههب جمُحز
ّ
ؤٗٞل الخًُٟل و٢ا(( ٫وٖىضي ؤن ال٨الم مدمىٖ ٫لى اإلاٗنى،والخ٣ضًغ :ؤو ٦ىهىا ؤقض ط٦غا هلل مى٨م
آلباث٨م ّ
وصٖ ٫لى َظا اإلاٗنى ٢ىله حٗالى(ٞاط٦غوا هللا)ؤي ٦ىهىا طا٦غٍه ،وَظا ؤؾهل مً خمله ٖلى
ُ
َ ْ ُ
املجاػ))(ّ )31
ٞةنها وؿٖ ٤لى ٢ىله(ِ ٦ظِ ٦غْ ٦م َآباءْ ٦م)
ّ
وَىٖ،ىض الباخث،مىاؾب ل٣غب ال٩ا ٝو٦ىن اليؿ ٤في خحزَا لىال ؤن الىدىٍحن ً٣ضعون(ؤو
٦ىهىا ٧الظي ً٨ىن ؤقض ط٦غا) ألهه بمٗنى(اط٦غوٍ ط٦غ٦م آباء٦م ؤو ط٦غا ّ
ؤقض/ؤو بمٗنى ٦ظ٦غ٦م ...ؤو
ّ
٦ظ٦غ ّ
(ؤقض ط٦غا)ؤي:ط٦غا قضًضا)ٞاليؿٖ ٤ىض الباخث في خحز الٟٗل(اط٦غوا) وَى
ؤقض /ؤو اط٦غوٍ
ً
َ َ َّ ُ
ّ َ َ ً ُ ُّ َ ُ ْ َ ُ ّ ّ َ َّ َ ُ ْ َ َ
َ َ َّ
ُ
ًً َآمىىا ؤق ُّض ُخ ّبا
اّلل وال ِظ
اّلل ؤهضاصا ً ِدبىنهم ٦د ِب ِ
اؽ مً ًخ ِسظ ِمً صو ِن ِ
٣٦ىله{و ِمً الى ِ
ّ ّّلل}(الب٣غةٞ)132اإلاٗنى ًدبىنهم ّ
خب هللا واإلاٗنى ٖلى َظا بدؿب مُُٗاث ؾُا ١اليؿ( ٤ؤو اط٦غوٍ
ِ ِ
ؤقض مً ط٦غ٦م آلباث٨م )وال ٖال٢ت لل٩ا ٝفي اليؿ ٤بل هي مً ٖىانغ الدكبُه في ُُٟ٦ت الظ٦غ مً
( ) 34
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ُ
َ ُْ ُ ْ َّ َ ْ ُ
اّلل ِ ٦ظِ ٦غْ ٦م َآباءْ ٦م)(ؤو اط٦غوٍ ؤقض مً طلٞ)٪لما ٧ان الٛغى الدكبُه جيء بال٩اٝ
٢ىله(ٞاط٦غوا
ّ
ّ
في اإلاىيٗحن مً(الخب والظ٦غ)٢بل الىاو وَى مخٗل ٤بالٟٗل (اط٦غوا ً،دبىنهم)
ؤما ج٣ضًغ الىدىٍحن في جٟؿحر بٖغاب (ط٦غا)وجإوٍلهم ٞبُٗض ٣ٞض ٞؿغٍ ابً ُُٖت والٗ٨بري وؤبى
ّ
خُان ب٨الم َىٍل وجإوٍل ٚحر ؾضًض ٖلى الخا ٫والخمُحز وؤق٩ل ٖليهم ؤن ما بٗض الخًُٟل مً
حيـ ما ٢بله وَى مسال ٠ل٣ىاٖض الهىاٖت الىدىٍت .
ّ
ؤن اوكٛالهم بالخ٣ضًغ والخإوٍل والخماؽ اإلاىاؾبت لىٓغٍت الٗامل ّ
٧ل طل ٪قٛلهم ًٖ
وٍبضو
ال٣اٖضة الًابُت الخؿىت التي ّ
٢ل ما ججضٍ مً ٢ىاٖضَم ٌٗخمض ما مثلها ٖلى اإلاٗنى في جٟؿحر
بٖغاب الاؾم الىا ٘٢بٗض الخًُٟل ؤهه جمُحز مىهىب بطا ٧ان بمٗنى الٟاٖل هدى(ؤ٦ثر
ماال)واإلاٗنى(٦ثرماله)ومىه آلاًت اقخض ط٦غَم هلل،وخبهم ،وٖلُه بِذ ألالُٟت :
(والٟاٖل اإلاٗنى اههبن بإٗٞال مًٟال٧ :إهذ ؤٖلى مجزال)
واإلاٗنى ٖال مجزل. ٪وَظٍ ال٣اٖضة الىدىٍت يابُت لخٟؿحر الىهب وما لم ً٦ ً٨ظلُٞ ٪جغ
باإلياٞت(. )32
ومً َىا ٞال٣غٍب في بٖغاب(ط٦غا)ُٞما ًغي الباخث َى جمُحز إلا٣امه في مٗنى الٟاٖلُت وٍُغص
طل ٪في ال٣غآن(.)33
وبٗضما ُق َ
ٛل الىدىٍىن واإلاٟؿغون بظل٧ ٪له ًٖ بُان مٗنى اليؿٞ ٤جٗله الٗ٨بري والؿمحن
ّ
الخلبي ًى٣ل ٖىه َبٗا ؤهه ٖلى ؤلاباخت ؤو الخسُحر وط٦غوا ؤهه ُ٢ل بمٗنى (بل) و٢ض ؾب ٤في مىيٗه
ّ
مً َظٍ الضعاؾت جىا ٌ٢مٗنى ؤلاباخت والخسُحر في ؾُا ١ألامغ مً الىو ال٣غآوي طل ٪ؤن الخسُحر
جغ٦هم في ازخُاع ؤخض ألامغًٍ ٞمً ًسخاع الظ٦غ ب٣ضع ط٦غ آلاباء ٞهى مُُ٘ ٚحر ٖام وال م٣هغ وَظا
اإلاٗنى بدؿب ما ًغاٍ الباخث مسال ٠ل٣هض الخُاب مً حٗله ؤقض ط٦غا مً ٢ضع ط٦غ آلاباء
وجظا٦غ اإلاٟازغ وهدى طل ٪وَى ما ً٨ىن بمٗنى اقترا ٥آلاباء وألاؾال ٝفي ط٦غ هللا حٗالى واإلاغاص ؤن
ً٨ىن هىٕ الظ٦غله وخضٍ.
ؤما ؤلاباخت ٞم٣خًاَا الٟٗل والتر ٥والجم٘ وؤلاٞغاص ومً َىا ً٨ىن مٗىاَا باَال في خمل
ؾُاٖ ١لُه الخخما ٫ؤن ًسخاع اإلاإمىع التر ٥وَى ٚحر ٖام بدؿب مٗنى ؤلاباخت وطل ٪ممخى٘
لخًمىه الخ٨م بجىاػ جغ ٥اإلاإمىع به مً مٗاوي ال٣غآن .وٚحر مؿخُ٣م مٗنى الخٟهُل لخًمىه ؤن
ّ
ً٨ىن الظ٦غ بمغخلت مىه ب٣ضع ما ً٨ىن لآلباء وبهما ط٦غ آلاباء لِـ لهظا الٛغى بل للخمثُل ٞدؿب
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في الخها ١آلاباء في ألاطَان وٗٞالهم في الىٟىؽ واإلاٗنى احٗلىا طل ٪لخظا٦غ وٗم هللا حٗالى وَى ما
ٖلُه الخٟؿحر في حٗل الظ٦غ اإلاُلىب بضًال ًٖ جظا٦غ ؤٗٞا ٫آلاباء بخظا٦غ وٗم هللا حٗالى( )34وهي
ُ
َ َ ُُ َ َ ُُ
الٌؿاويها ش يء مً ألاوؿاب بل هللا مخ٣ضم ٖليها وعؾىله ٢ا ٫حٗالى{ْ ٢ل ِبن ٧ان َآبائْ ٦م َوؤ ْبىأئْ ٦م
ٌ َ ْ َ َ َ
َ َ َ
اْ ٫اَ ٢ت َر ُْ ٞخ ُم َ
َوب ْز َى ُاه ُْ ٨م َو َؤ ْػ َو ُ
اح ُْ ٨م َو َٖ ِك َحرُج ُْ ٨م َو َؤ ْم َى ٌ
ىَا َو ِج َج َاعة جسك ْىن َ ٦ؿ َاص ََا َو َم َؿ ِا ًُ ٦ج ْغي ْىن َها
ِ
َ َ َ َّ ُ ْ
َ َ َّ َ ْ ُ
ّ
اّلل ب َإ ْمغٍ َو ّ ُ
ىا َخ َّتى ًَ ْإح َي ّ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
اّلل َال َي ْهضي ْال َْ ٣ىمَ
ُ
ّ
َ
اّلل وعؾ ِىل ِه و ِحه ٍاص ِفي ؾ ِب ُِل ِه ٞتربه
ِ
ِ
ؤخب ِبلُ٨م ِمً ِ
ِ ِِ
َْ
َ (الخىبت)51
اؾ ِ٣حن}
الِ ٟ
ّ
ؤن ٦ثرة الخ٣ضًغ الىدىي ٢ض ؤصي بلى اهؼٍاح اإلاٗنى ججاٍ حُٛحر حهخه والؾُما ال٣ى٫
وٍغي الباخث
ّ
بالخسُحر وهدىٍ ،وؤن اإلاٗنى الالث ٤بؿُا ١الُٗ ٠في آلاًت مدل البدث َى مٗنى ؤلايغاب ٖلى هدى
ّ
ما بُيخه َظٍ الضعاؾت ُٞما ؾب ٤منها في آًت ال٣ؿىة ؤهه لِـ مٗنى بل في الٛلِ واليؿُان وبهما َى
مٗنى الخدىٖ ٫مىصًا ججاٍ الكضة وال٣ىة في الظ٦غ و٢ض ؾغص الؿُا ١ط٦غ آلاباء لخ٣غٍب م٣ام ط٦غ
ّ
ألا٢ل لىىعٍ مثال مً اإلاك٩اة والىبراؽ.وهللا حٗالى ؤٖلم
هللا حٗالى مً ألاطَان ٦ما يغب
َ ََ ْ ُ ْ ُُ َ ُ
وٖلى َظا الىدى مً الخٟغٍِ ًٟؿغ الىدىٍىن بٖغاب اليؿ ٤في ٢ىله حٗالى{وال جد ِل٣ىا عئ
وؾْ ٨م
َ َ ْ َ َ َ َْ
ً َ
ْ
َُ ْ
َ ٌ
ًَ
َّ َ َ َ ُ
َخ َّتى ًَ ْبل ٜال َه ْض ُي َم ِدل ُه َ ٞمً ٧ان ِمى٨م َّم ِغًٍا ؤ ْو ِب ِه ؤطي ِّمً َّعؤ ِؾ ِه ْ ِٟ ٞض ًَت ِّمً ِنُ ٍام ؤو نضٍ ٢ت ؤو
ُ
و ُؿ ٍ( }٪الب٣غةٞ)163ىٓغ الىدىٍىن واإلاٟؿغون بلى هىٕ الُٗ ٠مما َى ٖىاًتهم بالخ٣ؿُم اإلاىُ٣ي
لل٨الم مً حهت الهىاٖت الىدىٍت ولم ًلخٟذ ؤخض منهم بلى همِ الؿُاّ ١
وحل اَخمامهم بمؿاو٢ت
ْ
ال٨الم ٖلى ؾمذ ٢ىاٖضَم ٞظ٦غوا ؤهه مً هىٕ ُٖ ٠اإلاٟغصاث ؤم الجمل مما ؤصي بهم ال٣ى ٫ؤن
حٗلىا الجاع واملجغوع ٖامال ٖلى الٟاٖلُت مُٗىٞا ٖلى (مغًٍا) في مدل ههب وؤطي مغٞىٖه ٖلى
ج٣ضًغ(ٞمً ٧ان ٧اثىا به ؤطي مً عؤؾه)ؤو ً٨ىن(به)قبه حملت زبر وؤطي اإلابخضؤ وَى مً اليؿ ٤بحن
الجمل وج٨ىن في مدل ههب ُٖٟا ٖلى مغًٍا وهي في مدل مٟغص وبن ٧اهذ حملت وٚحر طل ٪مً
ّ
مخاَاث الخإوٍل ٣٦ىلهم بن (ؤطي)مُٗىٖ ٝلى بيماع ٧ان لضاللت اإلاظ٦ىع ٖليها مً ٢ىله(ٞمً ٧ان
ْ
مى٨م)وفي اؾم املخظوٞت اخخماالن ؤخضَما ؤن ً٨ىن يمحر(مً/اإلاىنىلت)في(به)وقبه الجملت
ٌ
زبر م٣ضم وؤطي اإلابخضؤ والجملت في مدل ههب زبرا ل٩ان املخظوٞت،والثاوي ؤن ً٨ىن(ؤطي)اؾمها
()35
و(به)زبرَا اهخهى ٦المهم ولم ًخطر مٗنى اليؿ.٤
ّ
ل ً٨الىٓغ في ؾُا ١الخُاب ًٟصر ًٖ جىحه الٗال٢اث اللُٟٓت مً صون َظا الخُٗ٣ض ٞمٗنى
ّ
ال٨الم( مً ٧ان مى٨م مغًٍا ؤو مخإطًا) وبن (به)مخٗل ٤بما حٗل ٤به(مى٨م)وَى مٗمى٧ ٫ان ،وؤطي
مُٗىٖ ٝلى (مغًٍا) وطل ٪لى٢ىٕ اليؿٖ ٤لى مٗنى الخٟهُل في خحز(٧ان)والخاحت بٗض َظا بلى
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الخمدل في الخماؽ الخبر واإلابخضؤ و٧ان املخظوٞت وهدى طل. ٪وبهما جغ ٥ج٨غاع ٧ان لىخضة الخا ٫مً
حصخُو الخ٨م ٞهى الخٟ٨حر باإلاظ٦ىع مً الهض٢ت والهُام واليؿ ٪وَى ألامغ الجام٘ للمُٗىٞحن
مما ؾب ٤بُاهه بدمض هللا وٖىهه .
وٖلى َظا الىدى ٌؿخمغ ٖلماء الٗغبُت ممً جهضي بلى جٟؿحرال٣غآن في مداولت جإُ٦ض ٢ىاٖضَم
التي حاءث بٗضٍ وفي َظا الكإن مً البدث ٌكٛلهم جإُ٦ض الُٗ ٠بحن الجمل واإلاٟغصاث وازخالٝ
ََ َ َْ ُ َ َ َْ
َ ْ َ ُ َ (الهاٞاث)114
 ٠ؤو ً ِؼٍضون}
اإلاخٗاَٟحن بحن الٟٗل والاؾم مً طل٢ ٪ىله حٗالى{وؤ ْعؾلىاٍ ِبلى ِمئ ِت ؤل ٍ
ٞالبدث حاع في ُُٟ٦ت الُٖٗ ٠لى املجغوع بما لِـ ُٞه ّ
حغ وَى الٟٗل ولظل ٪ال ًجىػ(:مغعث
ّ
ب٣اثم وٍٗ٣ض)ٖلى جإوٍل(٢اثم و٢اٖض)و٢ض ّ
جإو ٫ابً حني طلٖ ٪لى ؤن( ًؼٍضون) زبر مبخضؤ مدظوٝ
في مدل ع ٘ٞوالخ٣ضًغ (ؤو َم ًؼٍضون)(٨ُٞ)36ىن الؿُا٢ ١ض حغي ٖلى وؿ ٤الجملت الاؾمُت(ؤو َم
ًؼٍضون)ٖلى مٗمى ٫الٟٗل(ؤعؾلىاٍ)وَى الجاعواملجغوعاإلاخٗل ٤بمٗنى الٟٗل اإلاخٗضي بالخغ. ٝ
ّ
والىاْغ في ؾُا ١الًُٗ ٠جض ؤهه ً ٘٣في خحز الٟٗل(ؤعؾلىاٍ)ولِـ في خحز خغ ٝالجغ ٞاإلاٗنى
ؤعؾلىاٍ بلى ماثت ؤو ؤعؾلىاٍ بلى ؤ٦ثر والٟٗل ًؼٍضون بمٗنى (ؤو ػٍاصة)واإلاالخٔ مً ٢هت ًىوـ
اإلاغؾل و٢ىمه ؤنها بدؿب ما حاء منها في ال٣غآن هٟؿه جضٖ ٫لى الخغ٦ت والخجضص بط ؤعؾله بلى ٚحر
٢ىمه ٞهى بعؾا ٫حضًض ؤو ؤعؾله بلى ٢ىمه الظًً جغ٦هم وفي َظا خغ٦ت وججضص في الٟٗل ًالثمه مٗنى
الؿُا ١الٟٗلي مً حهت ،والؿُا ١بٗض طلّ ٪
مبني ٖلى مٗنى(ؤعؾلىاٍ بلى ٢ىم ٖضصَم مئت ؤل ٠ؤو بلى
َ
ُ
َ
٢ىم ًؼٍضون ٖلى َظا الٗضص)وّ ٞؿغ{ؤ ْو ًَ ِؼ ٍُضون}ؤي:في مغؤي الىاْغ ٞةطا عآَم الغاجي ٢اَ:٫م ماثت
ؤل ٠ؤو ؤ٦ثر؛ والٛغى:الىن ٠بال٨ثرة.
ّ
ومً َىا ؤه٨غ ابً حني ٦ىن ؤو بمٗنى الايغاب في(بل)،والهي بمٗنى الىاو؛وطل ٪ؤهه ًغي مٗىاٍ
ّ
ّ
الك ٪وال٨الم مؿىٖ ١لى الخ٩اًت مً هللا حٗالى ل٣ى٫
املخلى٢حن،وجإوله :وؤعؾلىاٍ بلى حم٘ لى
عؤًخمىَم ل٣لخم ؤهخم ٞيهمَ :االء ماثت ؤل ٠ؤو ًؼٍضون )43(.والىٓغفي الؿُاٌ ١كحربلى ال٣غٍت مً ٢ىله
َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ ُ
ىو َ َ َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ
الخ ْؼ ِي ِفي
حٗالى{ٞلىال ٧اهذ ٢غٍت آمىذ ٞىٟٗها ِبًمانها ِبال ٢ىم ً
ـ إلاا آمىىا ٦كٟىا ٖن ُهم ٖظاب ِ
َ
َّ َ
ْ َ َ َ ُّ ْ
الضه َُا َو َمخ ْٗى ُاَ ْم ِبلى ِخ ٍحن}(ًىوـٞ)65اإلاٗنى وال ؤ٢ى ٫الخ٣ضًغ(بال ٢غٍت ٢ىم ًىوـ)ومً َىا
الخُاة
ً٨ىن مٗنى آلاًت مدل البدث(بلى ٢ىم ٖضصَم مئت ؤل ٠ؤو ٢ىم ًؼٍضون)ٞةهه ؤعؾل بلى اإلاٗضوص
ولِـ الٗضص .
وٖلى ج٣ضًغ الىدىٍحن واإلاٟؿغًٍ ً٨ىن ُٖ ٠الاؾمُت ٖلى الٟٗلُت بـ(ؤو)القترا٦هما في مُل ٤الجملت
و٧إهه ٢ا( ٫ؤو ؤ٦ثر)وٍدؿً طل ٪لؿببحن ؤولهما ؤهه مدٟؼ للخ٨ٟغ وزاهيهما ؤهه حملت واٗ٢ت في خحز الٟٗل
( ) 43
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الظي لم ً٨غع لىخضة اإلاغؾل وعؾالخه ومخٗل٣ها مً ألاخ٩ام الٗامت وَظا اإلاٗنى بدؿبما طَب بلُه ابً حني
مً الخ٣ضًغ .والظي قٛل الىدىٍحن الضٞإ ًٖ ٢ىاٖضَم في ٖضم حىاػ ُٖ ٠الٟٗل ٖلى مجغوع بالخغٝ
لٗضم حىاػالجغفي الٟٗل .ولى هٓغوا بلى مٗنى اليؿ ٤إلاا اخخاج ألامغبلى الخ٣ضًغ.

جغصص الؼع٦ص ي(ثَ 461ـ)في جٟؿحر وؿ ٤آلاًت ٖلى حهخحن /ؤخضاَما بمٗنى ؤلايغاب ٖلى ّ
خض ما
في(بل)ولم ًىضر ما اإلااو٘ مً اؾخٗما(٫بل)بطا ٧ان ال٣هض مً الؿُا ١مٗىاَا ،وً ٠ُ٦صر
ؤلايغاب وَى ما ً٨ىن بمٗنى الٛلِ واليؿُان مىه حٗالى؟ وجبٗه الؿُىَي في ال٣ى ٫بمٗنى ؤلايغاب
ٖلى ّ
خض(بل).
ّ
والثاهُت بمٗنى الك ٪وَى ال ً٨ىن في خ٣ه حٗالى ّ
ٞخإولىا اإلاؿإلت ٖلى ؤن مً ًغاَم ً٣ىٞ ٫يهم
َم مئت ؤل ٠ؤو ًؼٍضون ٞجٗلىا مٗنى الٛلِ واليؿُان مً حهت الغاجي املخلى ١ولِـ مً حهخه
حٗالى وَى ٌ
ؤمغ ًدخاج بلى ج٣ضًغ بطا عؤًخمىَم ٢لخم ماثت ال ٠ؤو ًؼٍضون ولِـ في الٗباعة ما ًضٖ ٫لى
ّ
اإلا٣ضع ؤو ما ً٨ىن بمٗىاٍ؛ طل ٪بإن الٗباعة مؿى٢ت في ؾبُل الخبر مىه بما و ٘٢للىبُحن ومنهم ًىوـ
()41
ٖلُه الؿالم ٞال مى ٘٢للخ٣ضًغفي مٗنى الٗباعة ػٍاصة في ٦ىهه ٌٛحرحهت اإلاٗنى مً الؿُا. ١
ً
ً
وزمت مً حٗل(ؤو)لئلبهام ٖلى املخاَب٦ ،ما ج٣ى(٫ما ٖلُ ٪ؤهذ ؤها ؤُٖي ٞالها صًىاعا ؤو
ؤل )٠وهدى ٢ىله حٗالى{:لِـ ل ٪مً ألامغ ش يء ؤو ًخىب ٖليهم ؤو ٌٗظبهم ٞةنهم ْاإلاىن}(آٖ ٫مغان .)155 :
وخ٣ُ٣ت الخمثُل ال جىُبٖ ٤لى جٟؿحر(ؤو)في آلاًت مدل البدث مً الهاٞاث ٞهي في آٖ ٫مغان
للخٟهُل و٢ض ؾب ٤بُانها ،ولبٗض ؤلابهام ٢ا ٫ابً ُُٖت :وَظا اإلاٗنى ُ
٢لُل الخم ً٨في مٗنى{ؤو
ّ
ًؼٍضون}( )45؛ وال ؤق ٪في ؤن ؾبب بٗضٍ و٢لخه وعوص الاخخماُٞ ٫ه ٖلى الخ٣غٍب بإن ً٨ىن الٗضص
ؤ٢ل ؤو ؤ٦ثروَى مسال ٠ل٣هض ال٣غآن مً ٚغى الىن ٠بال٨ثرة مما ٖلُه الخٟؿحر.
ّ
وهي في الهاٞاث بمٗنى ؤلايغاب لِـ ٖلى ما ٢غعٍ الؼع٦ص ي وبهما هي بدؿب ما ج٣غع في َظا البدث
ٌ
ّ
بيغاب للخدى ٫مً ٢لُل بلى ٦ثحر ومً يُ ٤بلى واؾ٘ ومً ز ٠ُٟبلى قضًض ٖلى
واؾخ٣غ ٖلُه الباخث ّؤنها
خض الخدى ٫في آًت ٢ؿىة ال٣لىب مً ٢ىله ؤو ّ
ّ
ؤقض ٢ؿىة .وطل ٪لخ٨مت في البُان مً ّ
٧ل وبدؿبه .

ّ
ٞالخ٨مت مً ؤلايغاب في وؿ ٤آلاًت مدل البدث ؤن ًىوـ ٖلُه الؿالم ٢ض ؤعؾل بلى ؤمت ٢ض
ٖهخه وسخغث مىه ٞهجغَا وخضر له ما ٧ان مً قإهه بدؿب ال٣هت في ال٣غآن زم ؤعؾله بلى ؤمت
ّ
ؤزغي و٢ض صٖاٍ ٢ىمه ٞإبى بدؿب ما ٖلُه الخٟؿحر(٩ٞ )48اهذ آلاًت عصا ٖليهم ؤهه ٢ض ؤعؾله بلى ؤ٦ثر
منهم وَى الٗضص اإلاظ٦ىع بل ًؼٍضون وَظا إلاٗنى الخبُ٨ذ والخدؿحر ٖلى ما ٧ان مً جٟغٍُهم مٗه
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ٌ
جٟؿحر لآلًت وَى مً ؤزغ اإلاٗنى الىدىي للُٗ ٠ومُُٗاجه
ٞالٛغى الىن ٠بال٨ثرة،وَظا اإلاٗنى
وهللا حٗالى ؤٖلم .
انعطف(تأو)وانعًم اننحىي يف اننصة تأٌ يضًرج:
ل٣ض اقخٛل الىدىٍىن بىٓغٍت الٗامل الٟلؿُٟت وجٟؿحربٖغاب اإلاٟغصاث في الترُ٦ب مما َى مً
اإلاٗنى الىُْٟي ُٞدخاحىن لظل ٪الخ٣ضًغ باصٖاء مدظو ٝوَى ٢ض ًٟؿض الٗباعة ال٣غآهُت وٍ٣دمها
ٖلى مٗنى ٚحرم٣هىص.
ومً َىا ٣ٞض ٧ان إلاباخث الخظ ٝوالخ٣ضًغ وهٓغٍت الٗامل ؤزغ ٖلى اإلاٗنى مً طل ٪اصٖائَم
ْ
بيماع (ؤن)بٗض(ؤو)والىهب بها()41ومداولت ؾى٢ها ٖلى ؾمذ ٢ىاٖضَم وجىىٕ الؿُا ١ب٣هض
الاؾخئىا ٝؤو الاقترا ٥ولظل ٪ؤمثلخه ال٨ثحرة ٣ٞض ً٨ىن ٖلى الغ ٘ٞإلاٗنى ٚحر ما ً٨ىن ٖلُه في
الىهب وبُان طل ٪في الخٟهُل آلاحي :
ْ
تفسري حانح اننصة(عرض ورأي) :ما ؤوعصٍ ؾِبىٍه في باب اقترا ٥الٟٗل في (ؤن)
ْ
واهُ٣إ آلازغ مً ّ
ألاو ٫الظي ٖمل ُٞه (ؤن)ٞالخغو ٝالتي حكغ( ٥الىاو ،والٟاء ،وزم ،وؤو) و٧اهذ
ٖىاًخه في جٟؿحر خغ٦ت ؤلاٖغاب والخماؽ الٗامل اإلااصي بليها()42وجبٗه في طل ٪اإلابرص(ث َ552ـ)
ْ
((
بسحر ؤو حؿ٨ذٞ.الىهب ٖلى وحهحن:ؤخضَما :ؤعٍض طا ؤو طا،والىحه
وٚحرٍ ج٣ى :٫ؤعٍض ؤن جخ٩لم ٍ
ْ
))()43
َّ
ؤن ً٨ىن ختى حؿ٨ذ٦،ما ج٣ى٫
:ألحلؿً مٗ ٪ؤو جىهغٖ.ٝلى ٢ىل:٪ختى جىهغ.ٝ
آلازغ:
ٌ
وْاَغؤهه ًٟؿغالىهب ٖلى وحهحن َما :
انىجه األول ًٟ /هم مً جٟؿحر الىهب ٖلى مٗنى حملت (ؤعٍض طا ؤو طا) ؤي:ؤعٍض الخ٩لم ؤو الؿ٨ىث
واإلاٟٗى ٫به م٨ىن مً (ؤن والٟٗل)وما بٗض (ؤو)مىهىب ٖلى هُت ج٨غاع الٗامل وَى الٟٗل(ؤعٍض)
َّ
لى٢ىٕ اليؿ ٤في ّ
خحزٍ ؤي( :ؤو ؤعٍض ؤن حؿ٨ذ)ٞماطا ؾُ٨ىن مٗنى (ؤو)؟الق ٪ؤهه الخسُحر وَظا
اإلاٗنى ٚحر ص ٤ُ٢باإلاٗنى الىدىي وطل ٪لخٟاء مٗنى (ؤو)في َظا الؿُاَ، ١ىا ،بحن الخُٗحن والخسُحر
ٞاإلاخ٩لم ًغٍض ؤخضَما ٖلى الخسُحر بدؿب ما ًدؿً املخاَب في ازخُاع ما ًسخاعٍ َّ
وبن الخسُحر َىا
ْ
مكغوٍ بالىن ٠ؤن ً٨ىن زحرا ٞهى مغٍض لهما مٗا ول ً٨بكغٍ جد ٤٣الخحر.وبٗباعة ؤزغي بهه
ًغٍض ال٨الم ٖلى الخُٗحن بكغٍ وبال ٞالؿ٨ىث وَى ما ًمٖ ً٨ىض الباخث ؤن ٌؿمى الخسُحر بترجِب
ٞلِـ للمساَب ؤن ًسخاع الؿ٨ىث م٘ ؤهه ًدؿً ال٨الم بسحر ٞةن ٗٞل ٧ان مظمىما ولم ًً٨
ممخثال ٦،ما ًظم ٖلى ٖضم الامخثا ٫بالؿ٨ىث خحن ال ًدؿً الخ٩لم بدؿب الكغٍ .
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ْ
ّ
وط٦غ الؿُىَي(ثَ611ـ)ؤن في ههب ما بٗض(ؤو)بةيماع(ؤن) ًم ً٨ؤن ً٨ىن بـ(ؤو)هٟؿها مً
ّ
ّ
ْ
ٚحر ج٣ضًغ(ؤن)() 44وٍبضو ؤن َظا ال٣ى ٫مبىاٍ ؤن خغو ٝالُٗ ٠مً حهت الٗمل الىدىي ج٩اص جىىب
ًٖ الٗامل الظي و ٘٢الؿُا ١في خحزٍ .وٖىض طل ٪ؾُ٨ىن مٗنى الؿُا ١الخسُحر بكغٍ مً ٚحر
ّ
ّ
ج٣ضًغ ٖامل ،وٍغي الباخث ؤن ال٣ى ٫بٗمل(ؤو)الىهب ٚحر ؾلُم ؛طل ٪بإهه لخًمىه ألازغ ؤلاٖغابي
ْ
باإلقاعة بلى ؾُا ١الُٖٗ ٠لى مٗمى(٫ؤن)،وال٢خًاثه ال٣ى ٫بٗملها الغ ٘ٞفي ؾُا ١الُٖٗ ٠لى
اإلاغٞىٕ،وَى ػٍاصة في ال٣ى ٫مً صون خاحت .
ّ
ٞسٟي جماما جخٛحر مٗه حهت اإلاٗنى مً الخسُحر بحن
وانىجه انثانً  :في جٟؿحر الىهب بـ(ختى)
ْ
خالخحن بلى ؤن ً٨ىن مٗنى(ؤو)اهتهاء الٛاًت ما ال ًخجه مٗه جٟؿحر الىهب ٖلى الىحه ألاو ٫مً
٢ىله(ؤعٍض طا ؤو طا)ٞ .اهخٟاء مٗنى الخسُحر في ؾُا ١الُٗ ٠بـ(ؤو)ْاَغ م٘ جٟؿحر الىهب ٖلى مٗنى
الٛاًت بط لِـ مً جسُحربل اإلاغاص الخ٩لم ٞدؿب باهتهاء الٛاًت ٖىض الؿ٨ىث وال مٗنى للَُٗ ٠ىا .
َّ
ْ
ْ
والظي ؤعاٍ ؤهه ًم ً٨ؤن ً٨ىن جٟؿحر بٖغاب ما بٗض(ؤو)بالُٖٗ ٠لى ما ٢بلها(ؤن جخ٩لم)ؤي ( :ؤو ؤن
حؿ٨ذ )مً ٚحر َظا الخسلُِ وٍ٨ىن اإلاٗنى َلب الازخُاع مى ٪بال٨الم اإلاكغوٍ بالخحر ؤو الؿ٨ىث
وَى مًغب مً جد ٤ُ٣الخحر ؤًًا في خالت العجؼ ًٖ ال٨الم بسحرٖ،لى الغٚم مً ّؤنهما خالخان
مسخلٟخان وَى مً ُٖ ٠الٟٗل ٖلى الٟٗل في خالت اإلاًاعٕ الؾخىاء الهض ٝمنهما في جد ٤٣الخحر
اإلايكىص بازخُاعؤخضَما.
وجٟؿحرَم (ؤو)بمٗنى ختى ٚحر مى ٤ٞالبخت وَى مً آزاع هٓغٍت الٗامل ال ٌؿاٖض اإلاٗنى .و٢ض
()45
اؾخضلىا ب٣ى ٫الخهحن بً الخمام(ٖلى الُىٍل)
ٌ
ؤٖؼة وآُ ٫ؾبُ٘ ؤو َ
ولىال ٌ
ؤؾىءٖ ٥ل٣ما
عحا ٫مً عػام
ٍ
ْ
ْ
والىهب ٖىضَم بخ٣ضًغ ؤن بٗض(ؤو)ؤي :ؤو ؤن ؤؾىء٩ٞ، ٥إهه ٢ا /٫بخإوٍل :ؤو مؿاءحي بًا٥
ً
ّ
وحٗل ابً حني٦،ما ؾب ٤بُاهه٢،غاءة الىهب في ٢ىله حٗالى(لى ؤن لي ب٨م ٢ىة ؤو آو َي بلى عً٦
ُ
ّ
ّ
قضًضَ/ىص  )53بخ٣ضًغ( ؤو ؤن آوي) ؤي /بخإوٍل(:لى ؤن لي ب٨م ٢ىة ؤو ؤ ّوٍا )ٖلى ؤن اإلا٣هىص بـ(آوي)
ّ
اإلاهضع(ٞ)46الظي ايُغَم بلى اٖخ٣اص اإلاهضعمداولت جٟؿحرالىهب وال ؤق ٪في ؤن الخٗبحر بالٟٗل
ٚحرالخٗبحرباإلاهضع.
ْ
ّ
وازخلٟىاٞ ..البهغٍىن ٖلى ؤن الىهب بإن مًمغة ولظل ٪اقترَىا ؤال ًخ٣ضم مٗمى ٫الٟٗل
ْ
بالخال،ٝؤي:
ٖلى(ؤو)وؤال ًُٟهل بُنها وبحن الٟٗل؛ألنها خغ، ٠ُٖ ٝوال٨ىُٞىن ٖلى الىهب
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مسالٟت الثاوي لؤلو ٫مً خُث لم ً ً٨قغٍ٩ا له في اإلاٗنى وال مُٗىٞا ٖلُه ،وال٨ؿاجي وحماٖت
ّ
ّ
َ
الىهب َىا بمٗنى ما و ٘٢مىٗ٢ه وَى مٗنى(بلى
ؤن(ؤو)هي الىانب بىٟؿها في اإلا٣ام ،و٢ا٢ ٫ىم ؤن
ّ ْ
ؤن /بال ؤن)وط٦غ الؿُىَي(ثَ611ـ)جًُٗ ٠ؤبي خُان(ثَ412ـ) للىهب ولم ؤحضٍ في البدغ ،
()53
والظي يٟٗه ؤبى الب٣اء في بٖغابه.
ومً حمُل ما ًظ٦غ للؿمحن الخلبي ؤهه حٗل(آوي)مغٞىٕ بالُٖٗ ٠لى اإلاٗنى ل٨ىه بخ٣ضًغ:ؤو
ْ
ْ
ّ
ؤوي آوي
،وحىػ ؤن ً٨ىن مُٗىٞا ٖلى(٢ىة)ألهه مىهىب في ألانل بةيماع ؤن ٞلما خظٞذ (ؤن)ع٘ٞ
َ
ْ
َ
ً
ً
َ
حٗالى{:وم ًْ َآًاجه ًُغ ٍُُ ٨م ال َب ْر ََ ١ز ْىٞا َوَ َمٗا َو ٍُج ّز ُ ٫م ًَ َّ
الؿ َم ِاء َم ًاء} (الغومُٟٖ)51ا ٖلى
الٟٗل ٣٦ىله
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ْ ََ َ َُ ّ ْ َ ُ ُ ْ ََْ ً َّ ْ ُُ
َ ْ َ (الغوم)51
٢ىله الؿاب{:٤و ِمً آًا ِج ِه ؤن زل ٤ل٨م ِمً ؤهِ ٟؿ٨م ؤػواحا ِلدؿ٨ىىا ِبليها}
ّ
وحٗله في ٢غاءة الىهب ٖلى ج٣ضًغ الُٖٗ ٠لى حملت ٗٞلُت ًغ ٘ٞبها(ؤن +مٗمىليها)
ّ
والخ٣ضًغ(لى ٌؿخ٣غً/ثبذ اؾخ٣غاع ال٣ىة ؤو آوي)وجإوٍل الٟٗلحن اإلاٟتريحن بمٗنى اإلاط ي ألن
(لى)ج٣لبهما() 51وَى ج٣ضًغؤو جإوٍل ٦ثحرلِـ بالؿُا ١خاحت بلُه.
و٢ض ؤحغي َظا الخٟؿحر ؤلاٖغابي مثاال في بُان بٖغاب آلاًاث ال٣غآهُت مً طل٢ ٪ىله حٗالى{َ :و َما
ْ
َ َّ
َ َ
ان ل َب َكغ َؤن ًُ َّ ٩ل َم ُه َّ ُ
اّلل ب َّال َو ْخ ًُا َؤ ْو مً َو َعاء ح َج َ ْ ُ
ُ ً َُ
ىح َي ِب ِةط ِه ِه َما ٌَك ُاء ِبه ُه َٖ ِل ٌّي
اب ؤو ً ْغ ِؾ َل َعؾىال ِ ُٞ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ ِ ٧
ْ
ٞةن الىدىٍحن ًؼٖمىن َّ
ُم}(الكىعي َّ )21
َخ ٌِ ٨
َ
ًغؾل) لِـ مدمىال ٖلى حملت(ؤن ً٩لمه
ؤن ٢ىله (ؤو
ْ
هللا)لى ٌ٣اإلاٗنى وبُالهه بط ً٨ىن مٗنى ال٨الم ٖلى َظا (ما ٧ان لبكغ ؤن ً٩لمه هللا ؤو ًغؾل بلُه
َ ْ ْ
ْ
َّ
َ
)،ؤي:ؤن
ًىحي،ؤو ًغؾل
عؾىال)ول ً٨اإلاٗنى ٖىضَم (ما ٧ان لبكغ ؤن ً٩لمه هللا بال وخُا،ؤي :بال ؤن
()55
َ
ْ
وخُا،ؤي(:بال وخُا ؤو بعؾاال).وَى عؤي الخلُل،نغح به ؾِبىٍه.
ًغؾل ٞ.هى مدمىٖ ٫لى ٢ىله
والظي ؤوٗ٢هم في َظا الخُىٍل واللبـ الىٓغ بلى الٗامل الىدىي في جٟؿحر خغ٦ت ههب
الٟٗل(ًغؾل).و٧ان ًم ً٨الىٓغفي جٟؿحرَا بلى اإلاٗنى،اإلاٗنى وخضٍ .
َّ
وٍغي الباخث ؤهه ًم ً٨ؤن ًدمل الٟٗل( ًغؾل)ٖلى الىهب ُٖٟا ٖلى الٟٗل اإلاىهىب
الٛغى،وخُيئظ ً٨ىن اإلاٗنىٖ،لى الخ٣ضًم والخإزحر،ولِـ
(ً٩لم)مً ٚحر ه ٌ٣اإلاٗنى وبُالن
ٍ
ْ
ؤن ً٩لمه هللا ؤو ً َ
غؾل عؾىال بال وخُا ؤو مً وعاء حجاب)مً ٚحر خاحت بلى
الخ٣ضًغ(ما ٧ان لبكغ
خُيئظ ٖلى زالزت ؤهداء وهي (ال٨الم بالىحي للىبي بةل٣اء
جإوٍل الٟٗل(ًغؾل) بـ(بعؾاال).وٍ٨ىن اإلاٗنى
ٍ
اإلاٗنى في ٢لبه في زهاثو الىبىة وؤلاٖضاص الىٟس ي لُخدمل ؤٖباءَا،ؤو ً٩لمه مً وعاء حجاب ٦ما
خهل م٘ مىس ى(ٕ)للٛغى هٟؿه،ؤو بالىحي بخٟانُل الغؾالت)ٞاإلا٣هىص بالىحي ؤوال ٚحراإلا٣هىص
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َ
َ ْ َ ْ ْ َ َ
َ
ُ ََُ َ
حٗالى{:و َل َْ ٣ض ُؤوح َي ب َل ُْ ََ ٪وب َلى َّالظ َ
َ
ًً ِم ًْ ْ ٢ب ِل َ ٪ل ِئن ؤق َغ٦ذ ل َُ ْد َبُ ًَّ َٖ َمل ََ ٪ولخ٨ىه ًَّ
بالىحي زاهُا ٢ا٫
ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ َ
َ (الؼمغ)32
ومً َىا حاء الؿُا ١بخ٨غاع ٧لمت الىحي بٗض الُٗ ٠عمؼا ٌكحر بلى ازخالٝ
اؾ ِغًٍ}
ِمً الخ ِ
مٗحن وؤٌؿغما ً٣اُٞ ٫ه ازخال ٝؤخ٩ام الخ٩لُ ٠بحن ألاصًان مً ٞغى الٗباصاث وهدىَا.
و٧ان بىاء الٗباعة ٖلى َظا الىدى مً ج٨غاع لٟٓت(الىحي)في ؾُا ١الُٗ ٠بـ(ؤو) لُ٨ىن طل ٪عمؼا ٌكحر
بلى زهاثو الازخال ٝبحن الخ٩لُم وؤلاعؾا ٫وَما ٗٞال خالخان مخباًيخان جماما ٧الٟغ ١بحن ال٨الم
والؿ٨ىث في اإلاثا ٫الؿاب٤؛بط لم ً ً٨الُٗ ٠لُصر بٛحر(ؤو)لؿٗت الٟغ ١بحن اإلاُٗىٞحن.

ومً َىا ج٨غعث ٧لمت الىحي ٞمغة بل ٟٔاإلاهضع في ما ًسو الىبي طاجه ،ومغة بل ٟٔالٟٗل ُٞما
ًسو جٟانُل الغؾالت والٗمل بها.وإلاا ٧ان الىحي للىبي في م٣ابل بُان َغٍ٣ت الخ٩لُم في بٖضاص
شخهُت الىبي اإلاغؾل ٚحر مُ٣ضة بؼمً وٚحر مخاخت للؿلى ٥الٗام حاء الل ٟٔللضاللت ٖلى الخضر
ٚحر اإلاُ٣ض وَى اإلاهضع ؛ول ً٨إلاا ٧ان الىحي بالغؾالت ً٣خط ي الؿلى ٥وَى خغ٦ت حاء الخٗبحر
بهُٛت الٟٗل إلاىاؾبخه للخغ٦ت والؿلى ٥مً جىُٟظ ٣ٞغاث الغؾالت،وللضاللت ٖلى ما ً ٘٣في ػمً
الىحي (ػمً آلان) وَى الٟٗل اإلاًاعٕ الؾابٖ ٤لُه وال مخإزغٖىه.
ُ ََ َ َ َ َْ
َ َ
َ َ
َ ُ
ولٗل بُان طل ٪في ٢ىله حٗالى (ال ج َد ِّغ ِْ ٥ب ِه ِل َؿاه َِ ٪لخ ْع َج َل ِب ِه ِب َّن َٖل ُْىا َح ْم َٗ ُه َوْ ٢غآه ُه ِ ٞةطا َ ٢غؤه ُاٍ
َ َّ ْ ُ ْ َ َ ُ (الُ٣امت )15 - 13
ٞاج ِب٘ ٢غآهه)
وٍم ً٨ؤًًا ؤلاقاعة بلى َظا اإلاٗنى مً خمل ًغؾل ٖلى ٢ىله وخُا وٍ٨ىن مً ُٖ ٠الٟٗل
َّ
ول ً٨اإلاٗنى ًًُ ٤و٢ض جخٛحر حهخه وبُان طلٖ ٪ىض
ٖلى اإلاهضع وٖلى الٓغ ٝمً وعاء حجاب.
الخضًث ًٖ آزاعالخ٣ضًغوالخإوٍل ٖلى خ٣اث ٤اإلاٗاوي في ال٣ٟغة الالخ٣ت مً َظٍ الضعاؾت.
انىجه انثانث  /اننصة عهى اخلالف:

وزمت وحه آزغ خ٨م به الٟغاء(ثَ534ـ)وحغي ٖلُه ال٨ىُٞىن وَى الخالٖ ٝامل الىهب في
الٟٗل اإلاًاعٕ بٗض(ؤو)وبٗض الٟاء ُٞما ه٣له الؿُىَي(ثَ611ـ)((ًغٍضون بظل ٪مسالٟت الثاوي
لؤلو ٫مً خُث لم ً ً٨قغٍ٩ا له في اإلاٗنى وال مُٗىٞا ٖلُه))()58و٦ما ه٣ل ًٖ ابً ٌِٗل(ث
()51
َ318ـ)جٟؿحرٍ مهُلر الخال ٝبٗضم اإلامازلت ؤو اإلاكا٧لت.
وٍبضو ؤهه ً٣هض ازخال ٝحهت اإلاٗنى بدؿب ما ً٣هضٍ اإلاخ٩لم في ؾُا ١الخُاب وَى واضر
ََ َ َ
ان ل َب َكغ َؤن ًُ َّ ٩ل َم ُه َّ ُ
اّلل ب َّال َو ْخ ًُا َؤ ْو مً َو َعاء ح َج َ ْ ُ
ُ ً َُ
ىح َي
اب ؤو ً ْغ ِؾ َل َعؾىال ِ ُٞ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
٦ما في ٢ىله حٗالى{:وما ٍ ِ ٧
ْ
َ َ َ ُ (الكىعي )21
ِب ِةط ِه ِه ما ٌكاء}
( ) 42

لسنة 2015

جملة آداب البصرة  /العدد ()75

ْ
ُٞم ً٨ؤن ً٨ىن الٟٗل (ًغؾل) مىهىبا ٖلى الخال ٝوَى واضر في الٟغ ١بحن الخ٩لُم وبعؾا٫
الغؾل وواضر الٟغ ١بحن الىحي ٖىض الخ٩لُم وٖىض بعؾا ٫الغؾل ٞالىحي بالخ٩لُم مً ٚحر واؾُت
َّ
ول ً٨الىحي بالغؾالت ً٨ىن ًٖ َغٍ ٤عؾى ٫ؤمحن.
َ َ َ
( َّ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ
ُ َّ ْ َ
ْ َْ
ف َم ٍِ ٨حن ُمُ ٍإ ز َّم ؤ ِم ٍحن)(الخ٨ىٍغ ٟٞ)55 - 53ي
٢ا ٫حٗالى ِبهه ل٣ى ٫عؾى ٍِ ٦ ٫غ ٍٍم ِطي ٢ى ٍة ِٖىض ِطي الٗغ ِ
ّ
الخٟؿحرؤهه حبرًل ألامحن ٖلُه الؿالم.
٦ما ًسغج الىدىٍىن الىهب ٖلى بيماع(ؤن)ُٖٟا ٖلى(وخُا)ٖلى ؤهه خاٖ ٫لى مٗنى (بال
مىخُا ؤو مغؾال)ؤو َما بمٗنى اإلاهضعًٍ في مىي٘ الخا ٫بخإوٍل(ؤن ًغؾل)بمٗنى بعؾاال و٢ض ٦خبىا
في هدى َظا ال٣ى ٫مً اصٖاء هُابت بٌٗ الهُ ٜالهغُٞت م٩ان بٌٗ في بدث ؾاب )52(٤مما ٌٛني
ّ ٫
ؤن الخىحُه بخإوٍل اإلاهضع ٌٛحر حهت اإلاٗنى وَى ؤن ً٨ىن
ًٖ بٖاصجه َىا،بال ب٣ضع الخاحت مً ال٣ى
ّ
ال٣هض مُل ٤ؤلاعؾا٦ ٫ما ٧ان مُل ٤الىحي ،ول ً٨الؿُاٞ ١يها ٖلى ٚحرَظا وَى ٖلى الخٟهُل آلاحي :
ّ
 بن ٢ىله (ً٩لمه)بقاعة لُٟٓت جغمؼ بلى ج٩لُم مىس ى(ٖلُه الؿالم) مما ٧ان خضزا ًىاؾبه الخٗبحر
بلً ٟٔضٖ ٫لى الخضر مً نُٛت الٟٗل اإلاًاعٕ الضاٖ ٫لى ما ٧ان في اإلااض ي لىعوص ٌ في ؾُا١
ْ
الٟٗل اإلااض ي وَى(ؤن+الٟٗل وٞاٖله ومٟٗىله)اؾم ٧ان في مىي٘ الابخضاء ،ؤما ٢ىله(وخُا) ٞهى
الخبر الخ٣ُ٣ي الظي ًمثل ٚغى الؿُا ١واإلاٗنى اإلاٟهىم مً ؾُا ١الخهغ بالىٟي والاؾخثىاء َى
ّ ْ
ٖلى همِ الخبر(٧ان ج٩لُم هللا للبكغ مً الغؾل وخُا)وما ٢ا ٫به اإلاٟؿغون والىدىٍىن بإن (ؤن)
ومىهىبها اؾم ٧ان وما ٢بله الخبر ؤي(لبكغ)وج٣ضًغ(بال وخُا)بـ(بال ٦الم وحي)ؤو ً٨ىن (وخُا)
خاال(ٛٞ )53لِ حؿُم .
 إلاا ٧ان الىحي نٟت لغؾاالث ؤ٦ثر ألاهبُاء بل حمُٗهم ٚحر مىس ى ٢ضم (وخُا)الىا ٘٢زبر ال٨ىن
اإلاىٟي ما ًضٖ ٫لى الٗمىم وَظا ما ًىاؾبت الخٗبحر بهُٛت اإلاهضع لٗمىم الضاللت ٖلى الخضر ُٞه
ٚحراإلاُ٣ض بؼمً .
٢ ىله (ؤو مً وعاء حجاب)وَى نٟت ج٩لُم مىس ى مُٗىٖ ٝلى زبر ٧ان في مىي٘ ههب
واإلاٗنى(ؤو ما ٧ان لبكغؤن ً٩لمه هللا بال مً وعاء حجاب)ٞاليؿ ٤حاعٖلى الخٟهُل ُٞما زبرٖلُه الخبر.
 ؤما ٢ىله(ؤو ًغؾل)ٖلى ال٣غاءة اإلاكهىعة التي ه٣غؤ بها ٞظل ٪لجغٍان اليؿ ٤بحن حملخحن
ً
ًغؾل ُ)وحىص ٢غاءة الغٖ ٘ٞلى ُ٘٢
ٗٞلُخحن مؿخ٣لخحن وما ٌؿخض ٫به الباخث َىا ٖلى اؾخ٣ال(٫ؤو
الؿُا ١والاؾخئىا. ٝواإلاٗنى لِـ ٦ما طَب بلُه الىاؽ مً بُالن اإلاٗنى بخ٣ضًغ(ما ٧ان لبكغ ؤن
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ً٩لمه هللا وال ؤن ًغؾل بلُه عؾىال)ٞال ّ
ؤق ٪في ٦ىن طل ٪مداال( )54وَى لِـ مً الؿُا ١في ش يء وال
ُ ً
ْ َُ
ىح َي َما
مً ْالله بل اإلاٗنى ولِـ الخ٣ضًغ(ؤو ما ٧ان لبكغ ؤن ًغؾلهً/جٗله هللا َعؾىال بال ِب ِةط ِه ِه ِ ُٞ
َ
ٌَك ُاء ِب َّه ُه َٖ ِل ٌّي َخ ٌِ ُ٨م)وٍ٨ىن مٗنى البكغ اإلا٣هىص في الخُاب َى مجمىٖت الغؾل وألاهبُاء،وٍجغي
الُٗ ٠بحن الجمل ٖلى ّ
خض الدؿاوي في ٦ىهه وخُا وًٍمً(ًغؾله)مٗنى ًجٗله .وٍم ً٨مٗنى آزغ
ْ
ٖلى اجها ٫اليؿ ٤بإن ً٨ىن (ًغؾل) مُٗىٞا ٖلى ً٩لم ومٗنى الغؾى ٫لِـ ألاهبُاء وبهما اإلاالث٨ت
وُ٢ل حبرًل ٖلُه الؿالم وَى ما ٖلُه الخٟؿحر(٨ُٞ . )55ىن ؤلاعؾا ٫مً حيـ الخ٩لُم واليؿ ٤في
ْ
خحز(ؤن)مً صون بخالت اإلاٗنى.ومجغي الؿُاٖ ١لى الخٟهُل .
 وإلاا ٧ان الؿُا ١في الخُاب ٖلى ج٩لُم مىس ى والىحي للىبي ألامي دمحم بً ٖبض هللا(نلى هللا ٖلُه
وآله وؾلم)زخم الؿُا ١بالترجِب الٟٗلي مً ًغؾلً /جٗل ً ،ىحي ،لُىاؾب الؿُا ١مٗنى جلبـ
الىبي بالىحي والغؾالت في ػمً الخُاب ٞؿُا ١الُٗ ٠حغي ٖلى اليؿ ٤الجؼجي بحن زبري
٧ان،واليؿ ٤ال٨لي بحن حملت ٧ان ومٗمىليها وحملت مؿخ٣لت ٖلى هدى ال٩لُت ٞهى مً ُٖ ٠ال٨لي
ٖلى الجؼجي ٞالىحي حؼء مً الغؾالت والٗ٨ـ لِـ صخُدا .ؤما ٖلى مٗنى الغؾىَ ٫ى حبرًل ٞهى
مؿاو إلاا ٢بله واليؿ ٤بحن ؤحؼاء الخ٩لُم وٍ٨ىن ٢ىله (بال وخُا)مجمل بُاهه في (ؤو ًغؾل عؾىال
ْ
ُٞىحي بةطهه ما ٌكاء)ٌٗني مل٩ا ٨ُٞىن الىهب في (ًغؾل)ٖلى مٗنى(ؤن ًغؾل)وؿ٣ا ٖلى مٗنى (بال
ؤن ًىحي وخُا )ٖلى عؤي ؾِبىٍه ًٖ الخلُل وَى في ٚاًت الجىصة (.)56
({ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ
ّ
ىس ى َول َُ ْض ُٕ َعَّب ُه ِب ِوي
ومما ً٨ىن ٢ض ههب ٖلى الخال٢ ٝىله حٗالى و٢اِٞ ٫غٖىن طعو ِوي ؤ٢خل م
َْ
َ َ ُ َ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َْ
ى الَ ٟؿ َاص ))(ٚاٞغ )53في خالت لى ٧ان الٟٗل(ًٓهغ)في آلاًت ٚحر
ؤزا ٝؤن ًب ِضِ ٫صًى٨م ؤو ؤن ًٓ ِهغ ِفي ألاع ِ
ْ
م٣ترن بـ(ؤن)ول ً٨إلاا ٧ان الخبضًل وْهىع الٟؿاص ٦الَما مىي٘ زىٞ ٝغٖىن ٖلى مغجبت واخضة
ْ
بإنهما يهضصان وحىصٍ ٞاجداصَما في طل ٪حٗلهما ٖلى الىهب بخ٨غاع(ؤن)الحخماٖهما في طلٖ ٪لى
ٌ َ َ ُ َ
َُ َ ْ
ؤخض (ؤزا ٝؤن ًُ َب ِّض َِ ٫صًىْ ٨م ؤ ْو ًُٓ ِه َغ ِفي
الغٚم مً ازخالٞهما مً خُث اإلااَُت والخهاثو ،ولى ٢غؤ
َْ
َْ
ْ
ألا ْ
ى الَ ٟؿ َاص) لم ً ً٨نىابا لخٛحر حهت اإلاٗنى وبن ٧ان نىابا بدؿب ٢ىاٖض هدى الٗغبُت.وَظا
ع
ِ
(( َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ
(( َ َّ ْ َ ْ َ
َ ْ َ ْ َ ُ َ )) (ألاوٗام )64
َ
َ
اث ِل٣ى ٍم ٌٗلمىن
اث
و٢ىله ٢ض ٞهلىا آلاً ِ
مٟهل ص ٤ُ٢مً بُان ٢ىله حٗالى ٞهلىا آلاً ِ
َ ْ َ ْ َ ُ َ ))(ألاوٗام )65
ِل٣ى ٍم ً٣ٟهىن
َْ
َ َ ُ َ ُ َ ّ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ َْ
ى الَ ٟؿ َاص )و٢ض ؤزُإ ابً
ومً َىا ج٣غؤ آلاًت بـ(الىاو /ؤزا ٝؤن ًب ِضِ ٫صًى٨م وؤن ًٓ ِهغ ِفي ألاع ِ
زالىٍه(ثَ843ـ) في جٟؿحر الدجت لل٣غاءجحن ٢اٞ((٫الدجت إلاً ٢غؤ بـ(ؤو)ؤهه حٗل الخغ ٝفي ؤخض
الخالحن ٖلى َغٍ ٤الك ٪ؤو ؤلاباخت...والدجت إلاً ٢غؤ بالىاو :ؤهه حٗل الخغ ٝللخالحن مٗا ٞازخاع
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الىاو ألنها حامٗت بحن الكِئحن ،ألهه حم٘ بها َهىا بحن الخبضًل وْهىع الٟؿاص))( )63؛طلَّ ٪
بإن ؾُا١
الُٗ ٠الٌؿاٖض ٖلى حٗاَي مٗنى الكَّ ٪
ٞةن مىس ى ٖلُه الؿالم ًُ٣ىا حاء لُبض ٫صًً ٞغٖىن مً
الًال ٫والكغ ٥و٢ض وَ ٘٢ظا الُ٣حن في هٟـ ٞغٖىن ولظل ٪ؤزظ ٌٗض له ما ًهضٍ ًٖ ؤمغ الىبىة
وَى ال٣خل ،وال ٌؿاٖض ؤًًا ٖلى حٗاَي مٗنى ؤلاباخت بط ال ًخهىع ؤن ً٨ىن ال٣هض ٖلُهَّ ،
وبن
ؤن ؾُا ١الَُٗ ٠ىا ٖلى مٗنى الخ٣غٍغ مً حهت َّ
الباخث لُ٩اص ًجؼم َّ
ؤن الٟغٖىن ًخهضي إلعقاص
قٗبه ٞهى في مٗغى بُان الخُغ املخض ١بهم وبضًنهم ٞهى ً٣غع لهم ما و ٘٢له مً طلٖ ٪لى هدى
الُ٣حن ولِـ ٖلى هدى الك ٪وهللا ؤٖلم .
وطلُٖ ٪ىه مبنى الىدىٍحن في ج٣غٍغ مٗنى(ؤو)في ؾُا ١الُٗ٢ ٠ا ٫اإلابرص في مٗغى بُان مٗاوي
(ؤو)((وخ٣ها ؤن ج٨ىن في الك ٪والُ٣حن ألخض الكِئحنٞ ...إما الظي ج٨ىن ُٞه ألخض ألامغًٍ ًُ٣ىا ؤو
ؤن الًغب ٢ض و ٘٢بإخضَماَّ )61()).
ق٩ا ٣ٞىل :٪يغبذ ػٍضا ؤو ٖمغاٖ ،لمذ َّ
ٞةن ٞغٖىن ٢ض ٖلم في
ّ
ٌ
ومٟؿض ٖلُه ؾلُاهه ّ
ٌ
وججبرٍ ،وَظا ما ًهض٢ه الىا ٘٢الخاعٍذي ل٣هت
مبض ٫صًنهم
هٟؿه ًُ٣ىا ؤهه
مىس ى ٖلُه الؿالم
تفسري حانح انرفع:
طَب اإلاٟؿغون في جٟؿحر خالت الغ ٘ٞبلى َغاثٖ ٤ضة منها الاؾخئىا ٝفي ٢ىله (ؤو آوي بلى عً٦
ّ
قضًض)وَى ما ه٣ل ًٖ ؾِبىٍه()65وألاحىص مً َظا ٧له ؤن ج٨ىن(ؤو)بمٗنى بل ٖلى ؤلايغاب باإلاٗنى
الظي ج٣غع في َظا البدث مً الخدى ٫مً ٢لُل وقضًض بلى ؤ٦ثر وؤقض ؤو بالٗ٨ـ بدؿب مٗنى
الؿُا ١مً صون ؤن ً٨ىن اإلايؿى٢ان مدؿاوٍحن ٣ٞض جدى ٫الؿُا ١مً ال٣ىة الىٟؿُت بلى الغً٦
آلامً الظي ًم٨ىه ؤن ًإويً/لجإ بلُه.
ومً َىا ٢ا ٫الؿُىَي في جٟؿحر خالت الغٖ ٘ٞلى مٗنى الاؾخئىا ٝفي ؾُا ١الُٗ ٠بـ (ؤو) ؤهه
ّ
ً٨ىن ٖلى مٗنى((هىٕ ما مً ؤلايغاب ؛أله ٪بطا ٢لذ :الغم ػٍضا ؤو ً ٪ًُ٣خ، ٪٣وحٗلخه مؿخإهٟا
ٞ.اإلاٗنى :ؤو َى ً ٪ًُ٣خ، ٪٣ؤي ً٨ًُ٣ه ٖلى ٧ل خا ٫ؾىاء لؼمخه ؤم لم جلؼمه٩ٞ،إهه ٢ا: ٫بل
ّ
ً ٪ًُ٣خ)68()) ٪٣وَظا ٌٗني ٖلى ؤن مٗنى (ؤو)٢بل ال٣ى ٫باالؾخئىا ٝبمٗنى(بلى ؤن)ٞالٟٗل
ْ
بٗضَا مىهىب بإن مًمغة .ولى حٗل الاؾخئىا ٝبـ(ؤو)ٖلى مثا ٫الاؾخئىا ٝفي ؾُا ١الىاو والٟاء
ّ
بإهه ٌ
حؼم في ؤلازباع ل٩ان ؤحىص إلاىاؾبخه م٘ ؤلايغاب ؤهه جدى ٫بلى مٗنى آ٦ض ،و٢ىله(هىٕ ما مً
ؤلايغاب)لٗله ً٣هض ما الً٨ىن ُٞه ٚلِ وال وؿُان وجىَم وَى ما ج٣غع في َظٍ الضعاؾت مما ؾب٤
بُاهه بدمض هللا حٗالى .
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ولى حٗله مً ٚحر ج٣ضًغ الًمحر(َى)في مثاله الظي ًجحز بالُ٣اؽ ٖلُه ؤن ً٨ىن الخ٣ضًغ في
آلاًخحن(ؤو َى ًغؾل ٖ/لى ٢غاءة الغ)٘ٞو(ؤو ؤوي آوي ٖ/لى ال٣غاءة اإلاثبخت في اإلاصخ ٠والتي ه٣غؤ
بها)وٖلى َظا ًم ً٨جىحُه اإلاثل الىاعصة في الخُاب ال٣غآوي .
ظ٦غ َّ
ُوٍ ُ
ؤن ٢غاءة ؤَل اإلاضًىت في اإلاثا ٫اإلاٗغوى مً آلاًت الؿاب٣ت بغً( ٘ٞغؾل)ٖلى الاؾخئىاٝ
ُ
ًغؾل
٦ما ٞؿغٍ ؾِبىٍه بط ٢ا٩ٞ((٫إهه وهللا ؤٖلم ٢ا... ٫ال ً٩لم هللا البكغ بال وخُا ؤو
عؾىال)61())...و٢ض ؤوضر لظل٢ ٪اٖضة هدىٍت بدؿب الكىاَض اإلاٗغويت ٢ا((٫ولى عٗٞذ ل٩ان ٖغبُا
حاثؼا ٖلى وحهحن ٖ:لى ؤن حكغ ٥بحن ألاو ٫وآلازغ ،وٖلى ؤن ً٨ىن مبخضؤ مُ٣ىٖا مً ألاوٌٗ ٫ني ؤو
هدً ممً ًمىث...ؤو َم ٌؿلمىن))مً ٢ى ٫امغت الِ٣ـ آلاحي،ومً آلاًت الؿاصؾت ٖكغ مً ؾىعة
الٟخذ،و٢ا ٫في مىي٘ آزغ((وٍجىػ الغ ٘ٞفي حمُ٘ َظٍ الخغو ٝالتي حكغٖ ٥لى َظا اإلاثا )62( ))٫وٖبر
()63
ابً زالىٍه في اخخجاحه ًٖ ٢غاءة الغ ٘ٞؤنها للخغوج مً الىهب بلى الغ ٘ٞوالٓاَغؤهه ً٣هض الُ٘٣
ُ
الباخث َّ
ّ
وٍغي
جخًمً جًُِ٣ا إلاٗنى آلاًت وبزالال
ؤن َظٍ ال٣غاءة ٖلى  ُ٘٢ؾُا ١الُٗ٠
ْ
بمىيىٕ الخُاب بال ؤن ً٣ا ٫بخإوٍله بالُٖٗ ٠لى ً٩لمه ٢بل صزى ٫ؤن ٖلُه وَى الُٖٗ ٠لى
ْ
ُ
ًغؾل)
اإلاىي٘ ٞهى مغٞىٕ ٖلى ألانل زم ٖغيذ له(ؤن)اإلاهضعٍت.ومً َىا ٞال خاحت لخ٣ضًغ(ؤو َى
و٢ض ٖ٣ض الىدىٍىن لهظا الًغب مً جٟؿحر الٗامل ٖلى هدى الخ٣ضًغ والخإوٍل اإلاخ٣ضمحن بابا
َُ ُ َ َ
ُ ّ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
ؽ ق ِض ًٍض ج٣ا ِجلىن ُه ْم ؤ ْو
اب ؾخضٖىن ِبلى ٢ى ٍم ؤو ِلي بإ ٍ
وحٗلىا مىه ٢ىله حٗالى{ ٢ل ِللمسل ِٟحن ِمً ألاٖغ ِ
َ
ٌُ ْؿ ِل ُمىن}(الٟخذ ٖ)13لى مٗنى ً٨ىن َظا ؤو ً٨ىن َظا ،وطَب ؾِبىٍه ٖلى مٗنى الُٗ ٠ؤو الاؾخئىاٝ
ٖلى الخ٣ضًغ اإلاخ٣ضم(ؤو َم ٌؿلمىن)وحغي ؤزغ الٗامل الىدىي لخخٗضص بؿببه ال٣غاءة ٞاإلاغوي ًٖ
ّ
ؤبي ؤهه ً٣غؤ(ج٣اجلىنهم ؤو ٌؿلمىا)ٖلى مٗنى(ختى ٌؿلمىا)وج٨ىن(ؤو)َىا الهتهاء الٛاًت ،ؤو ٖلى مٗنى
ْ
()64
(بال ؤن ٌؿلمىا) .
وَظا اإلاٗنى ٌؿخٟاص مً ؾُا ١الخُاب ولِـ مً مٗنى (ؤو)في ش يء والظي ؤصي بالىدىٍحن بلى
َظا ال٣ى ٫البدث ًٖ جٟؿحر مىاؾب لخغ٦ت بٖغاب ما بٗض (ؤو)ومً العجب ؤن ً٨ىن طلَّ ٪
.ألن
ؾُا ١الُٗ ٠في الخُاب ال٣غآوي مخٟ٨ل بالبُان وم٨خ ٠بىٟؿه في بًًاح خغ٦ت بٖغاب اإلاُٗىٝ
وطلَّ ٪
ؤن جٟؿحر خغ٦ت بٖغاب ما بٗض(ؤو)في آلاًت مدل البدث َى في عؤي الباخث ؤن
ً٨ىن(ٌؿلمىن)مُٗىٖ ٝلى ج٣اجلىنهم ٖلى مٗنى جٟهُل ال٣هت ٦ما َى واضر مً الؿُا٧ ١له
ْ
حاع ٖلى
.وٖلى ٢غاءة(ؤو ٌؿلمىا)ً٨ىن ٖلى مٗنى الخٟهُل مً ههب الٟٗل بـ(ؤن)مًمغة وَظا ٍ
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ْ
ؾىت الىدىٍحن في بيماع(ؤن)في َظا وهدىٍ .وٖلُه ًسغج ٢ى ٫امغت الِ٣ـ ٖلى اإلاكهىع بحن
()65
الضاعؾحن مً قىاَض الىدىٍحن ٖلى عواًت الىهب (الُىٍل)
ُ
َ
ُ َّ
٣ٞلذ له :ال جبُٖ ِ ٪ى ٪بهما هداو ُُ ٫مل٩ا ؤو همىث ُ ٞىٗظعا
ْ
ْ
و٢ض ٖغى الخلُل(ثَ142ـ)َظا الكاَض ٖلى الىهب بةيماع ؤن ٖلى ج٣ضًغ(ؤو ؤن
ْ
همىث).بِىما ّ
٢ضعٍ ؾِبىٍه (ثَ153ـ)بـ(بال ؤن)وَى ج٣ضًغ الًسلى مً حىع ٖلى الٗباعة
َ
ّ
ومٗىاَا،و٢ضٖلل ج٣ضًغ بٌٗ الىدىٍحن(ختى همىث) ب٣ىله:ألن (ؤو)في مىي٘(ختى).وَى
ٌ
ّ
ج٣ضًغٍ.وٞؿغ ابً حني(ثَ865ـ) الىهب في البِذ ٖلى
بُٗض؛ٞدتى هي مٗنى ال٨الم ولِـ
ْ
مٗها(عب)ٚحر َّ
َّ
الجغ َّ
َّ
ؤن َّ
لغب ولِـ
ؤن(ؤو)ناعث ُٞه ٖىيا مً(ؤن)خمال ٖلى الىاو التي َاإلاا جدظٝ
ْ
َّ
َ
الىهب في الٟٗل ألن اإلاًمغة ولِـ لـ(ؤو)ومً طل ٪ما خظ ٝمً ألاٗٞا ٫وؤهِب ٖىه
للىاو،وبن
مهضعٍ هدى يغبا وؾُ٣ا(.)66
ومً حهت ؤزغي َّ
:بن اإلاٗنى ٌؿاٖض ٖلى بصٖاء ؤلايماع ٖلى اإلاٗنى ولِـ ٖلى الخ٣ضًغ ٞاإلاٗنى
ْ
ْ
لِـ لؼاما لُ٨ىن الخ٣ضًغ(بال ؤن)ؤو(ختى)التي الهتهاء الٛاًت.ومً َىا ال وحه الخخما ٫ؤن
ْ
(ؤو)للٛاًت،وبن نغخىا بدؿب مجمىٖت مً الكىاَض وألامثلت ؤنها للٛاًت(َّ )133
ج٨ىن
؛ألن الكاٖغ
ْ
ط٦غاملخاولت في الخهىٖ ٫لى اإلالٞ ٪ىدً هداو ٫اإلالٞ ٪ةما ؤن هدهل ٖلُه ؤو همىث في ؾبُله ٞىٗظعا.
ْ
ّ
وباليؿبت ل٣ى ٫ؾِبىٍه ؤن ال٣اُٞت مىهىبت ُٞدؿاء ٫الباخث َىا ما اإلااو٘ مً بً٣إ(ؤن)ٖلى
الٟٗل بٗض(ؤو)وط٦غ لٟٓها في ؤنل البىاء اللٟٓي للبِذ ٦ما حاءث بٗضَا في قىاَض ٦ثحرة منها
َ ُ َ ُ َْ ُ َ ََ ُ َْ
َ ْ َْ
َ َ َ َ
َ َُ َ َ ْ َْ
نالج َ ٪جإ ُم ُغ َ ٥ؤن هت ُر ََ ٥ما ٌَ ْٗ ُب ُض آ َبائها ؤ ْو ؤن هَ َٗ ٟل ِفي ؤ ْم َى ِالىا َما وك ُاء
٢ىله حٗالى٢{:الىا ًا قُٗب ؤ
ُ (َىص)54
ب َّه ََ َ ٪أل ْه َذ ْال َخل ُ
ُم َّ
ولِؿذ هي ٦خل ٪اإلاًمغة صاثما بٗض(ختى).
الغ ِقُض}
ِ
ِ
ْ
وَظا اإلاٗنى ال ًدُذ ؤن ه٣ضع ػٍاصة ؤلٟاّ َّ
ألن الل ٟٔالظي ًداو ٫الىدىٍىن ج٣ضًغٍ في ؾبُل
جٟؿحرخغ٦ت بٖغاب الٟٗل لِـ بص يء وبهما اإلاٗنى َى الظي ً٣خط ي الخغ٦ت ؤلاٖغابُت بدؿب ؾُا١
ْ
وحىص(ؤن)والخاحت لخ٣ضًغَا َّ
ألن الٗباعة جامت
ال٨الم مً ا٢خًاء خغ٦ت الىهب ال٢خًاء اإلاٗنى
َّ
وم٨خُٟت بىٟؿها في مٗغى البُان ًٖ ٢هض اإلاخ٩لم؛طل ٪بإن الخ٣ضًغ ُّ
ًسل بٟىُت الخُاب
()131
ٌ
وخؿً حضا ْؤن هغ ً٦بلى مىهج ؾِبىٍه في جغحُذ عواًت الغ ٘ٞمما ؾُإحي ط٦غٍ في مدله جٟهُال.
وعوه٣ه
ػٍاصة في طل٧ ٪له َّ
ؤن ؤٚلب الكىاَض مً َظا الىىٕ مغوٍت ًٖ الجمهىع بالغَّ ٘ٞ
ول ً٨الىدىٍحن
ؾا٢ىَا قاَضا لخالت بٖغابُت ٞجغث ٖليها الغواًت ٦ما خهل م٘ بِذ ًغوي لؼٍاص ألاعجم بالىهب
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ٖلى عواًت الىدىٍحن قاَضا لىهب الٟٗل بٗض(ؤو)مدل البدث واإلاكهىع بحن اللٛىٍحن ؤهه بالغ٘ٞ
و٢ض ٖلٖ ٤لُه ألاؾخاط ٖبض الخالًُٖ ٤مت في جد٣ُ٣ه ٖلى اإلا٣خًب وعص عواًخه ٖلى الغ٘ٞ
َّ
للمكهىع،وبن الىدىٍحن ؾا٢ىٍ قاَضا ٞخبٗهم الىاؽ في عواًخه ٖلى الىهب،وٖلٖ ٤لُه ألاؾخاط
()135
ؤخمض ٖبض الٟٛىع ُٖاعفي جد٣ُ٣ه ٖلى صخاح الجىَغي و٢ض ؤوعص ألابُاث حمُٗها ٖلى ٢اُٞت الغ٘ٞ
ُ
ًجىع الخ٣ضًغ الىدىي ٖلى ٢ضعة الٗباعة في البُان ًٖ اإلاٗنى وٍإزظ ماوهت ٦بحرة في الضعؽ
()138

الىدىي وجٟغَ٘ ٖىىاهاجه منها الُٗ ٠بـ(ؤو)ٖلى املخل لىخضة اإلا٣ام ٢ا ٫حغٍغ( :البؿُِ)
حئني بمثل ِبني بضعل٣ىمهم ؤو َ
مثل ؤؾغة مىٓىع بً ؾُاع
ِ
ّ
٧إهه ٢ا: ٫ؤو َاث مثل ؤؾغة مىٓىع َّ
ألن حئني بمثل بني بضع ًضٖ ٫لى َاث ؤو اُٖني وما ؤقبه
َظا( )131وَظا اإلاثا ٫ؤزغ مً آزاع الخ٣ضًغ والخإوٍل الىدىٍحن ٣ٞض ّؤو(٫حئني) بـ(َاث) وهٓغ بلى ج٣ضًغ
الباء في (بمثل) وحٗل ههب ما بٗض( ؤو) ٖلى مدل ما ٢بلها وال ًدخاج ألامغ َظٍ ال٩لٟت في ماوهت
البُان ًٖ اإلاٗنى ُٞم ً٨ؤن ً٣ا ٫واإلاٗنى في ههب ما بٗض (ؤو) َى ؤو َاث ؤو لُ ً٨ما ججئني به مثل
ّ
ؤؾغة ابً ؾُاع في خحن ؤن الىٓغ بلى الغابِ ؤلاٖغابي ٌكٗغ بمٗنى الجم٘ ؤي حئني بمثلهما حمُٗا
ٖلى ج٣ضًغالباء ومً َىا جدخاج بلى جٟؿحرالىهب ؤهه ٖلى املخل.
ّ
ؤن الكاٖغ َىا ّ
ٚحر الخغ٦ت ؤلاٖغابُت
وٍغي الباخث في جٟؿحر الىهب ٖلى املخل في َظا اإلاىي٘
لئال ًُ ّ
خهىع مٗنى الجم٘ ٞهى ًغٍض ؤلايغاب وال ً٨ىن اإلاٗنى ٖلى الخسُحر البخت ٞهى ٗٞل ؤمغًٍ ؤقاص
ًمضح بني بضع ل٣ىمهم زم ؤيغب ٖنهم بلى ؤؾغة بني ؾُاع ٞهى مإمىع بإن ًإجُه مثل بني ؾُاع وٍ٨ىن
اإلاٗنى ولِـ الخ٣ضًغ حئني بمثل بني بضع بل لُ ً٨ما جإجُني به في َظٍ الكماثل مثل بني ؾُاع ُ٘٣ٞ
الؿُا ١في الُٗ ٠مً الجغبلى الىهب بُان الزخال ٝقماثلهما َّ
وؤن اإلاُلىب َى ما بٗض (ؤو).
ُ
ومىه ؤًًا في حٛلُب هٓغٍت الٗامل وما ًدبٗها مً الخ٣ضًغ والخإوٍل ٢ىله حٗالىْ ٢ { :ل َمً
َ
َ ْ ُ ُ ُ ّ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ ُ َّ َ
ََ
ُ َ َ
اّلل َو ِبها ؤ ْو ِب ًَّاْ ٦م ل َٗلى َُ ًضي ؤ ْو ِفي يال ٍُّ ٫م ِب ٍحن }(ؾبإ ٢)51ا ٫ابً
ى ِ ٢ل
ًغػ٨٢م ِمً الؿماو ِ
اث وألاع ِ
َّ
الؿغاج في جدلُل َظا الكاَض ٖلى ؾبُل الُٖٗ ٠لى ٖاملحن ؤهه ُٖٖ ٠لى زبر (بن) وٖلى
(ال٩ل)٣ٞض ُٖ( ٠في يال ٫مبحن) ٖلى ٢ىله (لٗلى َضي )وَما زبر ل َّ
ـ(بن)وُٖ (٠في يال ٫مبحن)
ّ
ٖلى ٢ىله (بوي وبًا٦م لٗلى َضي) والخ٣ضًغ ٖىضَم (ؤو بها وبًا٦م في يال ٫مبحن)( )132والىٓغ في َظٍ
آلاًت ال ٌؿىذ بهظا ال٣ضع مً الخ٣ضًغ والخإوٍل َّ
ٞةن (ؤو)ألاولى بمٗنى الجم٘ ول ً٨إلاا ٧اهذ الخالت
مسخلٟت بحن ما َى ٖلُه مً خُث م٣ام الىبىة وبحن ما َم ٖلُه مً خُث الترصص في هللا وفي الغؾالت
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وفي ٦ىنهم ٖلى الك ٪والكغٞ ٥غ ١بُنهما بالُٗ ٠بـ(ؤو) لخ٨ىن بمٗىاَا الىدىي عمؼا ٌكحر بلى
جٟؿحرآلاًت ٖلى َظا اإلاٗنى مً الٟغ ١بحن اإلا٣امحن وعٖاًتهما ٌّ
٧ل بدؿبه.
و٧ان الُٗ ٠الثاوي في زبر َّ
بن ًغاص به الخٟهُل ٖلى مٗنى الىُٖض وٍ٨ىن اإلاٗنى ولِـ الخ٣ضًغ
٢ل هللا وؾخٗلمىن مً مىا ٖلى الهضي ومً مىا في الًال ٫اإلابحن ومٗنى (ؤو)الىدىي في الخٟهُل
ّ
ٌُٗي جٟؿحرا لآلًت مً خُث اإلا٣ابلت بحن مىا ٘٢الجمل اإلاخٗاَٟت ٣ٞض ج٣ضم الًمحر في (بها)اؾما
لها وحاء بٗضٍ زبرَا (لٗلى َضي) زم حاء (بًا٦م) وبٗضٍ الخبر (في يال ٫مبحن) وَظا الخٟؿحر
الىدىي ٌُُٗىا جٟؿحرا ُ٢ما ًدؿ٘ له ّ
حى آلاًت بإهه ؾخٗلمىن ٚضا بوي لٗلى َضي(الخبر ما٦ض
ِ
َ َ ُ ََ َ
َّ َ
اخ ًضا
بالالم) ؤو ؾخٗلمىن (به٨م في يال ٫مبحن)وَظا اإلاٗنى قبُه ٢ىله حٗالى (٣ٞالىا ؤبك ًغا ِمىا و ِ
َ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ّ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َّ ٌ َ
َ َّ ُ ُ َّ ً َ
َ َ َ
اب ؤ ِق ٌغ َؾ َُ ْٗل ُمىن ً ٚضا َم ًِ
الظ٦غ ٖلُ ِه ِمً بُ ِيىا بل َى ٦ظ
هد ِبٗه ِبها ِبطا ل ِٟي يال ٍ ٫وؾٗ ٍغ ؤئل ِ٣ي ِ
ْ َ َّ ُ ْ َ
اب ألا ِق ُغ)(ال٣مغ.)53 -51
ال٨ظ
ٟٞي الخٟؿحر (ؾُٗلمىن ٚضا) في آلازغة (مً ال٨ظاب ألاقغ) َى ؤو َم بإن ٌٗظبىا ٖلى ج٨ظًبهم
وبن الظي ٌكٗغوي بهظا الخ٣اعب َّ
هبيهم نالخا َّ
ؤن (ؤو)جهلر َىا م٩ان(بل)واإلاٗنى واخض ولى ٧ان
الٗ٨ـ ل٩ان بالٗ٨ـ ٞاإلاٗنى ؾخٗلمىن ٚضا ّؤًىا ٖلى َضي ؤو في يال ٫مبحن واإلاٗنى بل ّؤًىا في
َّ
َّ
مبحن؛ألن الٗلم بإهه ٖلى َضي لً ًى ٟ٘ؤخضا مً الًالحن في مىً ٠٢ىم الُ٣امت.
يال٫
ّ
وما ٢اله ابً َكام وٚحرٍ في مٗنى اليؿ ٤في آلاًت ؤهه ٖلى ؤلابهام()133ال ًغاٍ الباخث نىابا
ّ
ملخالٟخه البُان وَى ٚغى الؿُا ١في الخُاب ال٣غآوي مً آلاًت،بإهه ٖلى الهضي وَم ٖلى الًال٫
ّ
ّ
اإلابحن ً ٠ُ٨ٞخ٤ٟ؟بهه الًخ ٤ٟمً حهت الخٟؿحرٞهى ٌٗلم ؤهه َى اإلاهخضي وَم ٖلى يال ٫مبحن(.)134
ّ
ّ
ؤما ال٣ى ٫بإن(ؤو)بمٗنى الىاو ٖلى الجم٘ ٛٞلِ حؿُم؛طل ٪ؤن اإلاٗنى ً٨ىن ٖىضَا ؤها وبًا٦م
ّ
ٖلى َضي وفي يال ٫مبحن،وَى ما ٌٗني ؤن ً٨ىن الىبي ٖلى َضي وفي يال ٫مبحن ًٞال ًٖ ٦ىنهم
٦ظل ٪وَى ٢ى ٫ممخى٘ المخىإ مٗىاٍ.
وؾُا ١الخُاب ال٣غآوي ٌٗغى خىاعا ٢ههُا بُنهما ًا٦ض َظا اإلاٗنى بضاللت الغمؼ اللٟٓي مً
ُ
اإلاٗنى الىدىي للُٗ ٠وطل ٪في ٢ىله حٗالى الؿابٖ ٤لى آلاًت مدل البدث والالخ ٤لها {ِ ٢ل ْاص ُٖىا
َْ
َ
َ
َّ َ َ َ ْ ُ ّ ُ ن َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ
اَ ٫ط َّعة في َّ َ
ألا ْ
ى َو َما ل ُه ْم ِِ ٞيه َما ِمً ِق ْغ ٍ٥
اث َوال ِفي
ع
الؿ َماو ِ
اّلل ال ًم ِل٨ىن ِمثٍ َ ٣
ال ِظًً ػٖمخم ِمً صو ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ ْ ُ ّ َ َ َ َ َ ُ َّ
اٖ ُت ٖ َ
الك ََ ٟ
ىض ٍُ ب َّال إلاَ ًْ َؤ ِط َن َل ُه َخ َّتى ب َطا ُّ ٞؼ َٕ ًَٖ ُُ ٢لىبه ْم َُ ٢الىا َم َاطا َ٢اَ٫
وما له ِمنهم ِمً ْ ِه ٍحر وال جىٟ٘
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
َ ُّ ُ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُّ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ّ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ َّ َ ْ َّ ُ ْ َ َ َ
ى ِ ٢ل اّلل و ِبها ؤو ِبًا٦م لٗلى
عب٨م ٢الىا الخ ٤وَى الٗ ِلي الِ ٨بحر ٢ل مً ًغػ٨٢م ِمً الؿماو ِ
اث وألاع ِ
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َ َ َ ُ َ
َ
ََ
َ ُ َ ُ
ُ َّ ُ َ ُ َ
ََ َ ُ َْ
َُ ًضي ؤ ْو ِفي يال ٍُّ ٫م ِب ٍحن ٢ل ال ح ْؿإلىن َٖ َّما ؤ ْح َغ ْمىا َوال و ْؿإ َُّ َٖ ٫ما ح ْٗ َملىن ْ ٢ل ًَ ْج َم ُ٘ َب ُْيىا َعُّبىا ز َّم ًَٟخ ُذ
َب ُْ َي َىا ب ْال َخ َّ ٤و َُ َى ْال ََّ ٟخ ُ
اح ْال َٗل ُ
ُم}(ؾبإ)53-51وَظا اإلاٗنى الخٟؿحري َى مً مُُٗاث اإلاٗنى الىدىي
ِ
ِ ِ
للُٗ ٠بالخغ(ٝؤو)في صاللخه ٖلى الخٟهُل م٘ م٣ابلت مخىاػهت في الجمل اإلاُٗىٞت مً اؾم بنَّ
وزبرَا وطل ٪بالهىعة آلاجُت:
ّ
َّ
ًٖ(بن  +اؾمها) مغجبُت بسبرَا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (لٗلى َضي )
أ -بها التي هي ٖباعة
ب -ؤو بًا٦م (خغ + ٠ُٖ ٝمُٗىٖ ٝلى اؾم َّ
بن) مغجبِ بسبرٍ (ؤو في يال ٫مبحن)

بن واؾمها وزبرَا) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اإلاُٗىٖ ٝلى اؾم َّ
ت -ج٣ابل( َّ
بن(بًا٦م)وزبرٍ.

ْ
ؤن ً٨ىن اؾم َّ
بن ومُٗىٞه نضع ال٨الم وٍ٨ىن زبرَا ومُٗىٞه عجؼ
ث -حغي بىاء الجملت ٖلى

ّ
ال٨الم ٩ٞان ؤوَ ٫غ ٝمً نضع آلاًت م٘ ؤوَ ٫غ ٝمً عجؼَا وآلازغ م٘ آلازغ وطل ٪بدؿب
م٣خط ى الخ٨مت مً البُان ًٖ م٣ام الغؾى(٫ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وم٣ام اإلاكغ٦حن للٟغ ١بُنهما في بٗض اإلا٣امحن
بمؿاٞت مٗىىٍت في بٗض الُغ ٝألاو ٫مً نضعَا ًٖ الُغ ٝآلازغ مً عجؼَا وَظا البٗض اإلا٩اوي
ًد٣٣ه الُٗ ٠بالخغ( ٝؤو)الظي ًاقغ الٟغ ١اإلا٩اوي وازخال ٝالخهاثو اإلاىيىُٖت وؤخ٩امها
بحن َغفي الُٗ ٠بـ(ؤو)في آلاًت مىيىٕ البدث و٢ض ججضع ؤلاقاعة بلى َّ
ؤن الُٗ ٠في َظٍ آلاًت حاء
ٖلى جغجِب اإلاخٗاَٟحن مً حهت قغٞهما والبضاءة بما َى مدل الخىاػٕ وَى جثبُذ هبىجه ونض٢ه وؤهه
ٖلى الهضي وجدظًغَم مً م٣ام الًاللت التي َم ٞيها .ومً َىا اؾخد ٤ؤن ًخ٣ضم ونٟه الظي َى
زبر َّ
بن اإلاا٦ض بالم الخىُ٦ض .
ج -وبُان َّ
ؤن الُغ ٝألاو ٫مً عجؼَا م٣ام الُغ ٝألاو ٫مً نضعَا ؤهه حاء ما٦ضا بالالم.

ح٩ٞ -اهذ الم الخىُ٦ض عمؼا ٌكحر بلى َّ
ؤن مًمىنها اإلاا٦ض َى م٣ام الىبي(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) م٣ام جثبُذ هبىجه ٖىض

َّ
َّ
ُّ
مً ٌك ٪بها وجإُ٦ضَا؛طل ٪بإن الخبر ون ٠للمبخضؤ ومً َىا ٧ان الخ٧ ٤له ؤن ً٣ا ٫ؤن َّ
٧ل خغ٦ت
وخغ٨ً ٝىن في الخُاب ال٣غآوي ً٨ىن ل٣هض وخ٨مت ج٣خًُه بدؿب م٣ام البُان اإلاىيىعي مً
٢هت الؿُا. ١
خ -وٍمٖ ً٨لى مٗنى الجم٘ ؤن ً٨ىن الخغ(ٝؤو)ألاوٖ ٫لى مٗنى الىاو الٗاَٟت طلّ ٪ؤنها ((ج٨ىن

ّ
والُ٣حن...زم ًدؿ٘ بها الباب ُٞ،ضزلها اإلاٗنى الظي في الىاو مً ؤلاقغاٖ ٥لى ؤنها
للك ٪في الك٪
ًّ
))()135
ّ
ولٗله ً٣هض بهظا ؤن الُٗ ٠بها ًخجه هدى اإلاٗنى اإلا٣هىص اإلاٗحن
جسو ما الجسهه الىاو
ولِـ ٧الىاو التي هي إلاُل ٤الجم٘ .
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ْ
وٍم ً٨ؤن ً٨ىن الىُٖض بدؿب ؾُا٢ها في الخٟهُل اإلاخ٣ضم َى اإلاٗنى الخٟؿحري لآلًت ٧لها
وَى مً مُُٗاث اإلاٗنى الىدىي في ؾُا ١الُٗ ٠وج٨ىن (ؤو) الثاهُت بمٗنى الخٟهُل ٖلى ّ
خض ما
ِ
ج٨ىن ٖلُه (بما)مً ٚحرخاحت بلى خملها ٖليها واصٖاء الىُابت.
ومً َىا الًسٟى ؤزغ الخ٣ضًغ والخإوٍل الىدىٍحن ٖلى جٟؿحر ال٣غآن في ؾُا ١الُٗ ٠بـ(ؤو)مً
ْ
ََ َ َ
ان ل َب َكغ َؤن ًُ َّ ٩ل َم ُه َّ ُ
اّلل ب َّال َو ْخ ًُا َؤ ْو مً َو َعاء ح َج َ ْ ُ
ُ ً َُ
ىح َي ِب ِةط ِه ِه
اب ؤو ً ْغ ِؾ َل َعؾىال ِ ُٞ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
طل٢ ٪ىله حٗالى{وما ٍ ِ ٧
َما ٌَ َك ُاء ب َّه ُه َٖل ٌّي َخ ٌِ ٨
ُم}(الكىعي  )21حغي الخإوٍل في جٟؿحر بٖغاب الٟٗل ًغؾل مما ؾب ٤بُاهه ٞجٗل
ِ ِ
الىدىٍىن الٟٗل( ًغؾل ) بخإوٍل مهضعٍ بالُٖٗ ٠لى ٢ىله (وخُا) وٍ٨ىن مً ُٖ ٠الٟٗل
اإلااو ٫باإلاهضع ٖلى اإلاهضع .ؤو بخإوٍل اإلاهضع وخُا ٖلى ج٣ضًغ(بال ؤن ًىحي وخُا ؤو ًغؾل
عؾىال)(َّ )136
ول ً٨اإلاٗنى ًًُ ٤و٢ض جخٛحر حهخه طل ٪لدؿاوي ؤلاعؾا ٫والخ٩لُم وَما مسخلٟان في
ْ
حمُ٘ زهاثههما وبن ٧ان الىحي َغٍ٣هما مٗا.
ٞال٨الم وخُا ومً وعاء حجاب ُٞما ًسو الىبي هٟؿه في بىاء شخهِخه ٧الظي خهل مً
٢هت ج٩لُم مىس ى ٖلُه الؿالم والىحي بالغؾالت ُٞما ًسو الىبي ومخبُٗه وزهاثو عؾالخه
والٟغ ١واضر ول ً٨لى ب٣ي الٟٗل ٖلى بابه مً ُٖ ٠الٟٗل ٖلى اإلاهضع ب٣ي اإلاٗنى ٖلى احؿاٖه
مً بُان الٟغ ١بحن الىحي ٖىض الخ٩لُم والىحي ٖىض ؤلاعؾا . ٫وجًُِ ٤مٗنى آلاًت ؤزغ مً آزاع هٓغٍت
الخ٣ضًغوالخإوٍل الىدىٍحن .وَى ًدخاج اصٖاء ج٣ضًغًُٖ ٠غؾل ٖلى ج٣ضًغبال ؤن ًىحي ؤو ؤن ًغؾل
وٍ٨ىن َغٍ ٤جٟؿحرؤلاٖغاب ٖىضَم مً َغٍ ٤جإوٍل الٟٗل باإلاهضعؤو بالٗ٨ـ .وَى عؤي مدترم لىال
َّ
ؤهه حاء ٖلى ؾمذ الخ٣ضًغ والخإوٍل الىدىٍحن ٞال يغوعة لؤلزظ به ما صام ٚحرٍ ؤٌؿغ وٍسلى مً
الخ٣ضًغٖلى ّ
خض ما ؾب ٤بُاهه.
ِ
و٢ض جخٗضص ال٣غاءة باليؿبت لآلًت الىاخضة بؿبب الخ٣ضًغ وجٟؿحر خغ٦ت بٖغاب اإلاُٗى٣ٞ ٝض
ُ
(ًغؾل)( )113وطل ٪بخإوٍل (ؤو)ٖلى الاؾخئىا ٝوالخ٣ضًغ ٖىضَم
ط٦غ لآلًت ٢غاءة ؤزغي بغ ٘ٞالٟٗل
()111
(ؤو َى ًغؾل عؾىال :ؤي ٞهظا ٦المه بًاَم ٖلى ما ًاصًه الىحي والغؾى)٫
َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُْ َْ َ
ؽ ق ِض ًٍض
ومىه َؤًًا جإوٍلهم (ؤو) ٖلى مٗنى الاؾخئىا ٝفي ٢ىله حٗالى (ؾخضٖىن ِبلى ٢ى ٍم ؤو ِلي بإ ٍ
َ
َُ ُ َ
ج٣ا ِجلىن ُه ْم ؤ ْو ٌُ ْؿ ِل ُمىن)(الٟخذ ٖ)13لى ج٣ضًغ َم ٌؿلمىن٢.ا ٫ؾِبىٍه ((بن قئذ ٧ان ٖلى ؤلاقغا- ٥
ْ
الُٗ -٠وبن قئذ ٧ان ٖلى ؤو َم ٌؿلمىن))()115والاؾخئىا ٝمٗنى مٟخٗل الٖال٢ت له بإحىاء آلاًت
بل الؿُاً ١دى٨غ له َّ
ألن ال٨الم ؾُ٨ىن ٖلى مٗنى الجملت الاؾمُت والٟغ ١واضر بُنهما ٞاإلاٗنى
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بدؿب مُُٗاث الُٗ ٠بـ(ؤو)مً مٗنى الخسُحر بحن بً٣إ ال٣خا ٫ؤو ؤلاؾالم وفي آلاًت بُان ألخ٩ام
٢خا ٫اإلاكغ٦حن .
وٖلى َظا الىدى مً ج٣ضًغ مبخضؤ وحٗل(ؤو)ٖلى مٗنى الاؾخئىا ٝزغج ؾِبىٍه ٢ى ٫امغت الِ٣ـ
َ
اإلاخ٣ضم ٖلى ع (٘ٞهمىث)مً ٢ىله(بهما هداو ٫مل٩ا ؤو همىث ٞىٗظعا)٢ا((٫ولى عٗٞذ – ً٣هض همىث
ْ
:ؤن حكغ ٥بحن ألاو ٫وآلازغ،وٖلى ؤن ً٨ىن مبخضؤ مُ٣ىٖا مً ألاو٫
– ل٩ان ٖغبُا حاثؼا ٖلى وحهحن
ُ
ٌٗ،ني ؤو هدً ممً ًمىث))()118وَظا الخٟؿحرؤ٢غب بلى وا ٘٢اللٛت ومؿخىي جىنُٟها .
ومً الخ٣ضًغ الظي ٌٛحر حهت اإلاٗنى ٖلى هدى الاحؿإ ُٞه بما جدخمله آلاًت ٨ٞىن ال٨اللت خاال مً
ْ
اإلاىعور ؤو الىاعر ٞالخىنُ ٠اإلاظ٦ىع في ؾُا ١آلاًت وبن ٧ان في ؾُا ١البُان ًٖ اإلاىعور ل٨ىه
الٌٛحر مً خ٣ُ٣ت اإلاىيىٕ قِئا وطل ٪ج٣ضًغ(طا ٦اللت)بجٗل ٦اللت خاال مً الىاعر ولِـ
َ َ َ َ ُ ٌ ُ َ ُ َ ََ ً َ
ٌَ
ىعر ٦اللت ؤو ْام َغؤة}(اليؿاء  )15في الى٢ذ الظي ًمً٨
اإلاىعور/اإلاُذ مً ٢ىله حٗالى{ و ِبن ٧ان عحل ً
ٖضم الخ٣ضًغ مما ًا٦ض اإلاىاؾبت بِىه وبحن مىيىٕ الخُاب و٢ض ؾب ٤بدمض هللا بُاهه.ومً الخ٣ضًغ
ُ ُ َ
َ َ ُ ْ ُ ْ َّ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َّ ْ ُ َ ُ َ ّ َ ْ َ َ
ْ
اّلل ؤن ًُاحى ؤ َخ ٌض ِّمث َل َما ؤو ِجِخ ْم ؤ ْو
في ٢ىله حٗالى{:وال جا ِمىىا ِبال ِإلاً ج ِب٘ ِصًى٨م ٢ل ِبن الهضي َضي ِ
ُ َ ُّ ُ ْ َ ُ
ىض َعِّبْ ٨م}(آٖ ٫مغان)48و٢ض طَب ال٣ىم مً الىدىٍحن واإلاٟؿغًٍ مظاَب قتى في الخ٣ضًغ
ًدأحى٦م ِٖ
َ
والخإوٍل و٧لها ٖىض الباخث ٢انغة ًٖ جىيُذ مٗنى الخُاب البخت ٣٦ىلهم ؤن(ؤو ًداحى٦م)وؿ٤
()111
ٖلى(ؤن ًاحى)وَى جٟؿحرٚحرخؿً الزخال ٝحهت ال٣اثل
ّ
ّ
ول ً٨ؾُا ١آلاًت واضر بالغحىٕ بلى ما ٢بل آلاًت مدل البدث بإن زمت مداوعة ججغي بحن َاثٟخحن
مً اليهىص ٖلى ما ٢اله اإلاٟؿغون ؤهه ٢ى ٫بٌٗ اليهىص لبٌٗ( .الجامىىاٞ)...جاء الخُاب باألمغ
ّ َ َْ َ
ْ
ُ ُ
َّ ْ َ ُ َ
للىبي ؤن ً٣ى٫
اّلل ؤن ًُاحى ؤ َخ ٌض ِّمث َل َما ؤو ِجِخ ْم)ؤيها اليهىص وطل ٪جهضً٤
لليهىص(بن ال ُهضي َضي ِ
ِ
بيبىة مىس ى وِٖس ى ٖليهما الؿالم واٖترا ٝبيبىتهما ول ً٨هللا قاء وسخ صًنهما باإلؾالم و٢ىله (ؤو
ٌ
ًداحى٦م)مخهل ب٣ىله(الجامىىا)وَى مً ٢ى ٫اليهىص ومٗنى اليؿ ٤بـ(ؤو)ؤلايغاب واإلاٗنى (بل
ْ
الجامىىا ؤن ًداحى٦م ٖىض عب٨م)وطل٢ ٪ى ٫اليهىص ج٨ظًبا بما صٖاَم بلُه عؾى ٫هللا(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) في ٗٞل
ّ
ْ
الضهُا ووٖض آلازغة الجامىىا ؤن ًداحى٦م ٖىض هللا جىُ٣ها لضًً اإلاؿلمحن وؤهه الش يء ٖىض هللا ومً
َّ ّ َ َ ّ
اّلل
َىا حاء ٢ىله حٗالى عصا ٖلى َظا ال٨الم الجافي في الؿىعة هٟؿها مً ٢ىله
الضًً ِٖىض ِ
حٗالى{بن ِ
ِ
ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ ُ َ ْ ً َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ
ّ
َ
ْ
اّلل
ِؤلاؾالم وما ازخل ٠ال ِظًً ؤوجىا ال ِ٨خاب ِبال ِمً بٗ ِض ما حاءَم ال ِٗلم بُٛا بُنهم ومً ًٟ٨غ ِبأً ِ
اث ِ
ّ
َٞة َّن ّ َ ُ ْ َ
ؤن اليهىص ٢الىا َظا ال٣ى٫
اب}(آٖ ٫مغان)16وطَب الكُش الُىس ي(ثَ133ـ)بلى
ِ
ِ
اّلل ؾ ِغَ٘ ال ِخؿ ِ
ّ
()112
الٖخ٣اصَم ؤن اإلاؿلمحن الحجت لهم في طل. ٪
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ّ
ّ
ؤن الخ٣ضًغ والخإوٍل في آلاًت ّ
ٌُٛب مٗنى الخُاب.وججضع ؤلاقاعة ؤن ٢ى ٫الباخث
ومً اإلاالخٔ
بمٗنى ؤلايغاب َىا بهما َى ٖلى هدى ما ج٣غع في َظٍ الضعاؾت مما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلُه مغاث
ُ َ
الؿ َماء ُٞه ُْ ُل َم ٌ
َْ َ َ
ه ِّب ّم ًَ َّ
اث َو َع ْٖ ٌض َو َب ْغ ٌْ ًَ ١ج َٗلىن
ِ ِ ِ
ٖضة.و٦ظل ٪ما ؾب ٤بُاهه مً ٢ىله حٗالى{ؤو ِ ٍ ِ ٦
ٌ
َ
ُِ ب ْال٩اٞغ َ
ّ َ
َّ َ
َ َ َ َْْ
ُّ ُ
َ ْ َ ْ
ًٍ}(الب٣غةٖ)16لى ج٣ضًغ(٧إصخاب
ؤن ِابٗ ُهم ِفي آط ِان ِهم ِمً الهى ِ
اٖ ِ ٤خظع اإلاى ِث واّلل م ِد ِ ِ ِ
ّ
ألهه ٌ
وؿٖ ٤لى ٢ىله(٦مثل الظي اؾخى٢ض هاعا)
نِب) خظ ٝاإلاًا ٝو ؤُ٢م اإلاًا ٝبلُه م٣امه
وحجتهم َّ
ؤن الهِب لِـ بٗا٢ل ٞال ٌُٖٗ ٠لى الٗا٢ل و(ًجٗلىن) في مىي٘ الخا ٫مً ؤصخاب
ّ
الهِب وازخلٟىا ؤن (ؤو)للخٟهُل ؤو للخسُحر وؤلاباخت وؤلابهام والك ٪وبمٗنى الىاو وبمٗنى بل
/ؤلايغاب .والخ٣ضًغ ٖلى َظٍ اإلاٗاوي ًظَب ببٌٗ مٗنى الخُاب ولى هٓغها بلى اإلاٗنى مً صون
ّ
ج٣ضًغ لىحضها ؤن(ؤو ٦هِب )ؤبل ٜمً الخ٣ضًغ ٧الٟغ ١في بالٚت (َى ٧األؾض) وبالٚت(َى ٦صجاٖت
ألاؾض) ٣ٞض ط٦غ وحه الكبه في ؤلاقاعة بلُه مً زالَ ٫ظا الىمِ مً الترُ٦ب ٦هِب في بقاعة إلاا في
()113
الهِب مً الًال ٫إلاا ُٞه مً ال٣غب الظي في الٓالم
َ ْ َ ُُ َ
اث في َب ْدغ ُّل ّج ّي ٌَ َْ ٛك ُاٍ َم ْى ٌج ّمً َْ ٞى٢ه َم ْى ٌج ّمً َْ ٞى٢ه َس َخ ٌ
اب
ِِ
ِِ
ِ
ِ
و٦ظل ٪الخ٣ضًغ في ٢ىله حٗالى{ؤ َو ٓ٦لم ٍ ِ
ٍ ِ
ٍ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ُ ً َ َ
ُُ َ ٌ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ
اّلل ل ُه هىعا َ ٞما ل ُه ِمً
ٌ ِبطا ؤزغج ًضٍ لم ً٨ض ًغاَا ومً لم ًجٗ ِل
ْلماث بًٗها ٞى ١بٗ ٍ
ُّ
ىع}(الىىعٞ)13خ٣ضًغٍ ٖىض ابً مال٦(٪ظي ْلماث)وٖىض الٗ٨بري(ؤو ٧إٖما ٫طي ْلماث)وهدى
ه ٍ
طل)114(٪وَظا ج٣ضًغ ًًُْ ٤ال ٫آلاًت ،وًٍٗ ٠بالٚتها وطلً ٪خطر بالغحىٕ بلى ؾُا٢ها بط قبه
ّ
هللا ؤٖما ٫ال٩اٞغًٍ بالؿغاب زم يغب مثال لدكبُه ؤٖمالهم بالٓلماث وطل ٪ألن ألاٖما ٫هىع ال٣بر
ويُاء آلازغة والؿغاب والُٗ٣ت مما ًالثم الضهُا وهي خا٣ٞ ٫ضم ما َى في خا ٫الضهُا مً الخاحت بلى
اإلااء ّزم ؤٖ٣به بدا ٫آلازغة مما َى بداحت بلى الىىع وما ًاوـ وٍظَب الىخكت ًىم الٟؼٕ ألا٦بر
ّ
ٞإزبر هللا حٗالى بإن ؤٗٞاله مثل ْلماثٌٗ ،ني ْلمت البدغ وْلمت السخاب ،وْلمت اللُل ،الن
ال٩اٞغ خاله ْلمت ،واٖخ٣اصٍ ْلمت ،ومهحرٍ بلى ْلمت ،وَى في الىاع ًىم الُ٣امت وٗىط باهلل منها.وَى
ما ٖلُه الخٟؿحر(. )115
ومً َىا ًد٨م الباخث ٖلى هٓغٍت الخ٣ضًغ الىدىي بمالخٓت الٗامل ؤنها ّ
جًُ ٤اإلاٗنى ؤو جدؿ٘ به
ججاٍ ما ال ًمثل ٢هض الخُاب و٢ض ٌٛحرٍ .ومً اإلاالخٔ ٖلى الىدىٍحن في ج٣ضًغاتهم الىدىٍت ال
ًىٓغون بلى وخضة الؿُا ١ال٣غآوي وجغابُه .
َ َّ
َ ْ َ
ُ َ
ََ َ ُ ََ
َ ََ
ُ َّ
مً طل ٪ما حاء في ٢ىله حٗالىَ ٞ{:ه ْل لىا ِم ًْ قَ َٗ ٟاء َِ ٞكُٗ ٟىا لىا ؤ ْو ه َغ ُّص ٞى ْٗ َم َل ْ ٚح َر ال ِظي ٦ىا
َ
و ْٗ َم ُل}(الاٖغاٞ )28ٝجٗل الُٗ ٠بإو ٖلى حملت الاؾخٟهام ولِـ ٖلى الٟٗل  ًٗٞالٟغاء
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ّ
ّ
(ثَ534ـ)٢ىله ؤن(هغص)مً آلاًت((:لِـ بمُٗىٖ ٝلى(ِٞكٟٗىا)،بهما اإلاٗنى -وهللا ؤٖلم  : -ؤو َل
ّ
ُّ
هغص ٞىٗمل ٚحر الظي ٦ىا وٗملُ.ولى ههبذ(هغص)ٖلى ؤن ججٗل(ؤو)بمجزلت ختى٧ ،إهه ٢اِٞ :٫كٟٗىا
لىا ؤبضا ختى ّ
َ
ههب(هغص
هغص ٞىٗمل .والوٗلم ٢اعثا ٢غؤ بها)) ()116ل ً٨الؼحاج(ثَ811ـ)ؤحاػ
ْ ْ
ٞىٗمل)،ؤي :بن عصصها اؾخٛىِىا ًٖ الكٟاٖت(٨ُٞ.)153ىن مٗنى(ؤو)ٖلى ما ؾب ٤بُاهه ٦ىنها ألخض
ْ
آلاًت،ؤي:ؤو َل لىا مً مغص
الكِئحن وَى ابل ٜفي الخدؿحر وجًُِ ٤اإلاىٟظ ٖليهم وٍ٨ىن اإلاٗنى في
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َّ
َ
ََ ْ ُ ْ
ًلل َّ ُ
اّلل ََ ٞما َل ُه م ًْ َول ّي م ًْ َب ْٗضٍ َوج َغي الٓاإلاحن إلاا َعؤ ُوا ال َٗظ َ
اب
ِِ
ِِ
ِ ٍِ ِ
ٞىٗملٖ،لى خض ٢ىله حٗالى{:ومً ً ِ ِ
َُ ُ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ
ُل}(الكىعي)11ومٗنى الىو في الخؿغة مخدٖ ٤٣لى الغ ٘ٞوالىهب م٘
ً٣ىلىن َل ِبلى مغ ٍص ِمً ؾ ِب ٍ
مالخٓت ازخال ٝالضاللت ٖلى الؼمً ٞؼمً الٟٗل(هغص)ٖلى الغ ٘ٞالخا ٫والاؾخ٣با،٫وٖلى الىهب
جسلو لُ٨ىن الخد ٤٣اإلاخمنى واٗ٢ا في اإلاؿخ٣بل ب٣غٍىت وٗمل.
ّ
والظي ًغاٍ الباخث ؤن مٗنى(ؤو) ؤلايغاب ٞال ً٨ىن اإلاُٗىٞان م٣هىصًً بالخُاب بخمني
الخهى ٫بل ؤخضَما م٘ الايغاب ًٖ آلازغ بٗض الُإؽ مىه ٖلى ٢ضع جهاٖض اإلاٗنى اإلاخمنى في
حُِٗل الىٟـ وجلهُٟها لبُان خالهم في الٗظاب،والاؾخٟهام ٚحر خ٣ُ٣ي ٞمٗىاٍ الىٟي ْ
ؤي:لِـ لىا
مً قٟٗاء،بل لِـ لىا ؤن هغص ٞىٗمل.
ومً َىا ً٨ىن مٗىاٍ ألخض الكِئحن ٖلى الايغاب ًٖ ألاو ٫بٗض الُإؽ مً جد٣٣ه وجمني الىٟـ
ّ ٫
؛ألن الاؾخٟهام املجاػي ْ
،ؤي:الىٟي ؤزغحها ًٖ الخسُحر
خهى ٫الثاوي م٘ الاههغا ًٖ ٝألاو
ّ
وؤلاباخت والخٟهُل وؤلابهام ٖلى ما ٢اله ابً الصجغي(ثَ123ـ):بن وعوصَا في ؾُا ١الاؾخٟهام
ًسغحها ًٖ طل.)151(٪وطل ٪للخهاٖض في جمني الىٟـ ٌٗض الُإؽ مً الكٟاٖه .وهللا حٗالى الٗالم.
وَؿخٛغب الباخث مً جإوٍل الىداؽ(ثَ885ـ)بط ًجٗل(ؤو)لئلباخت ُٞما ؾب ٤بدثه مً ٢ىله
ْ َ ً َ
َ َ ََْ َ
ََ
َ ُ َ
حٗالى{:وْ ٦م ِم ًْ ْ ٢غٍَ ٍت ؤ َْل٨ى َاَا َ ٞج َاء ََا َبإ ُؾىا َب َُاجا ؤ ْو َُ ْم ٢ا ِثلىن}(الاٖغا)1ٝوؤعي  -وهللا ؤٖلم ّ -ؤنها في
مٗىاَا ال٣غآوي ألخض الكِئحن .
ُ
الٗظاب
وٍبضو الخٗاعى ٦بحرا ٖىض الخض ٤ُ٢في ٢ى ٫الىداؽ في ًٟؿغ آلاًت ب٣ىله ((:اإلاٗنىٞ:جاءَم
ٖلى ٟٚلت باللُل وَم هاثمىن،ؤو هه ٠النهاع وَم ٢اثلىن  ،ومٗنى(ؤو)َهىا:الخهغ ٝمغة ٦ظا،ومغة
٦ظا .وهي بمجزلت(ؤو)التي ج٨ىن لئلباخت في ألامغ)) ( )155وَظا الخٟؿحر ً٣خط ي ؤن ً٨ىن الٗظاب ٢ض ؤحى
في خاٟٚ ٫لتهم ؾىاء ؤ٧ان في اللُل  ،ؤم ٧ان في النهاع.
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ّ
ومٗنى الٟٛلت َى الخا ٫مً اإلاٟٗى ٫به في آلاًت ٞال٣هض وهللا الٗالم ًغٍض ؤهه ًإجيهم ٖلى خا ٫الىىم
ّ
الىو،ل ً٨في ٦المه ألازحرمً مٗنى(ؤو)جًاعب بحن نضعٍ وعجؼٍ ٨ٞىنها
باللُل ؤو بالنهاع.وَى مٗنى
ّ
للخهغْ ، ٝ
ؤي ٦ :ىنها ألخض الكِئحن وَى ٚحر ٦ىنها لئلباخت.طل ٪ؤن الؿُا ١صاٖ ٫لى ال٨ثرة لضاللت
جمُحز ٦م الخبرًت ٞال٣غي التي ؤَل٨ها هللا بالٗظاب ٦ثحرة ٞبًٗها لُال وبًٗها نهاعا.وال٣ضع اإلاكتر٥
الجام٘ بُنها ٦ىن ؤَلها في خا ٫واخضة مً الٗظاب ومً الىىم.
ومً َىا ٞهي لِؿذ لئلباخت ولى ٢ا ٫للخٟهُل لخؿً لضاللت ال٨ثرة ٩ٞإهه ٢ا ٫ال٣غي التي
ؤَل٨ىاَا ٦ثحرة وؤَلها هُام ؤما في اللُل وؤما في النهاع.وهللا حٗالى الٗالم بمغاصٍ
سادسا/نتائج انثحث وختايه:
ًبنى ال٨الم،بدؿب الٗاصة الٗغُٞت في اؾخٗما ٫الٗغب للٛتٖ،لى ؤهماٍ مخٗضصة ًٓهغ مً زاللها
ال٣هض بلى اإلاٗنى،ومً َىا ًم ً٨جٟؿحر مجيء ال٨الم ٖلى هدى ما مً جل ٪ألاهماٍٞ .مجيء ال٨الم
بىدى الاؾخٟهام الاؾدى٩اعي للخبُ٨ذ وهدىٍ ولِـ ٖلى هدى آزغ،وٍإحي ٖلى همِ الُٗ ٠بالىاو
وؤزغي ٖلى الكغٍ وعابٗت ٖلى اليؿ ٤بـ(ؤو).وَ٨ظا ج٣ب٘ وعاء ّ
٧ل همِ مً جإلُ ٠ال٨الم ٚاًت
و٢هض.وجخإ٦ض َظٍ الخ٨مت بل جُغص في اجبإ الخُاب ال٣غآوي همُا مُٗىا في الخٗبحر ًٖ ال٣هض
ّ
ٌ
وزضم للمٗنى ُٞبنى له بالُُٟ٨ت التي ججٗله
الؿُاقي في مىيىٕ الخُاب؛طل ٪بإن الؿُا ١خما٫
٢اصعا ٖلى الخٗبحر ًٖ اإلاٗنى وبدؿب ٢ضعة اإلايص ئ وخ٨مخه .وَظا ألامغ بطا ٖغى ٖلُه ٦الم الٗغب
ًٓهغ اٖخباَُا في ؤخُان ٦ثحرة بال ما هضع وطل ٪لخد٨م الىػن الٗغوض ي وال٣اُٞت بال٣هض مً اإلاٗنى
ّ
ٞل٩ل خغً ٝىحض في ال٨الم ال٣غآوي بهما ًىحض ل٣هض خُ٨م وَؿخٗمل ٖلى همِ خُ٨م مً
الخًمحن والخ٣ضًم وهدى طل. ٪
والُٗ ٠بـ(ؤو)ؤخض ؤهماٍ الخٗبحر في ؤؾلىب الُٗ ٠في الخُاب ال٣غآوي و٢ض ًِ٢ذ ؾبٗت ؤقهغ
اؾخ٣غي همُه وؤجاب٘ مًامُىه ومسالٟاث اإلاٟؿغًٍ والىدىٍحن في جٟؿحرٍ جبٗا ل٣ىاهحن الىدى
الاٞترايُت في ال٣ى ٫بالخظ ٝوالخ٣ضًغ والخإوٍل الىدىي وٚحر طل ٪مما ً٨ىن في ؤخُان ٦ثحرة حىعا
ٖلى اإلاٗنى ومُال ًٖ ال٣هض.
ؾٗذ َظٍ الضعاؾت بلى بدث الُٗ ٠بـ(ؤو) ُٞه ٖلى ججىب الخ٣ضًغ والخظ ٝما ؤم ً٨لظل٪
الؿبُل ٞسلهذ بلى الىخاثج آلاجُت :

( ) 55

لسنة 2015

جملة آداب البصرة  /العدد ()75

ّ
 بن اليؿ ٤في ؾُا ١الخُاب ال٣غآوي ًجغي جبٗا إلاا جخد٨م به َبُٗت اإلاٗنى اإلا٣هىص بُاهه ومً
َىا ؾمي ال٣غآن بُاها وَى بُان خ٣ا خ٣ا الجبإ اإلاٗنى في بىاء ؾُا٢ه اللٟٓي .
ّ
 وْهغؤن الثىاثُاث اإلاٗغُٞت ٚالبا ما ج٨ىن عمىػا حكحربلى اإلاٗنى .
ّ
 وْهغ ؤن ٦ثرة اإلابنى اللٟٓي و٢لخه وخضور الخ٨غاع وٖضمه ُٞه بهما ً٨ىن جبٗا إلا٣خًُاث اإلاٗنى
اإلا٣هىص في مىيىٕ الخُاب .
ّ
 وْهغ ؤن الخُاب ال٣غآوي ًخدغي اإلاىاؾبت وباَغاص في بىاء الؿُا ١واإلاٗنى ٠ُُٗٞ،بحن
الٓغو ٝواإلاهاصع والجمل لِـ لغٚبت الخىىَ٘ وبهما ال٢خًاء ال٣هض وجد ٤ُ٣اإلاىاؾبت بحن اللٟٔ
واإلاٗنى .
ّ
 وْهغ ؤن حغٍان اليؿُٞ ٤ه بخ٨غاع الىخضاث اللُٟٓت الٟاٖلت واإلاازغة في بىاء ؾُا٢ه للبُان ًٖ
ازخال ٝاإلاخٗاَٟحن وٖضم الخ٨غاعً٨ىن لٗضم َظا ال٣هض .
ً الخٔ ٖلى الؿُا ١ال٣غآوي في بىاثه الىخضة اإلاىيىُٖت وجغابُه واجهاله .
ٌٗ مض الؿُا ١ال٣غآوي بلى جدُ٨م زىاثُت املخ٨م واإلادكابه والٗمىم والخهىم لترابِ
مىيىٖاجه وخ٨مت جضعحه في البُان م٘ مالخٓت اإلاًامحن واإلاازغاث الىٟؿُت ٖىض الخل٣ي .
ّ
 وْهغ ؤن زىاثُت الخ٣ضًغ والخإوٍل جخد٨م في جٟؿحر الىو ال٣غآوي وَظا ما ؾٗذ َظا الضعاؾت
ُٞه بلى اؾدىُا ١الىو هٟؿه ومً زال ٫ؾُا٢ه اللٟٓي لخد ٤ُ٣مٗاهُه وجإُ٦ض صخت جٟؿحراث
الٗلماء ُٞه ؤو زلُها وزُئها .
ل٣ض ٖمضث َظٍ الضعاؾت بلى اؾخ٣غاء همِ الُٗ ٠بـ(ؤو) وعنضث هخاثجه ٦ما هي مىضخت في َي
ْ
نٟداتهاٞ .ةن ؤناب َظا البدث ٞظل ٪بًٟل هللا حٗالى وٖىهه وان ؤزُإ ٞظل ٪مً عجؼي ًٖ
ٞهم مٗاوي ال٣غآن الىدىٍت والخٟؿحرًت وبصعا ٥ؤؾغاعَا وؤلاخاَت ب٣ىاٖض الىدى وبهما:
ًغٍض اإلاغء ؤن ٌُٗى مىاٍ

وٍإبى هللا بال ما ٌكاء
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ساتعا /يكتثح انثحث وهىايشه

 - 1هىايش انثحث
 .1اإلا٣خًب  : ّ ،834 :8ال٨خاب 161 :1
 :ّ .5ال٨خاب ( 183 : 1بىال ،)١واإلا٣خًب ،54 :123،5 :1ألانى ، 33 :5 ٫وقغح الؿحرافي  ،883 :5اللم٘ في الٗغبُت
 ، 141وقغح الدؿهُل  ،814 : 8مٛني اللبِب  ،22لؿان الٗغب  ،511 :5قمـ الٗلىم .565 : 1
 .8اإلاٛني في الىدى 146 : 1
 .1ؤوضر اإلاؿال :ّ، 84 :8 ٪قغح الدؿهُل  ، 815 :8وقغح ألاقمىوي  ،185 :8صعاؾاث ألؾلىب ال٣غآن ال٨غٍم : 1
. 311
 .2قغح ابً ُٖ٣ل  :ّ ،551 :8خاقُت الخًغي 33 :5
 :ّ .3ال٩لُاث  ،518الخٗغٍٟاث ٦ ،181كا ٝانُالخاث الٟىىن  ،1334 :1ؤؾالُب الُٗ ٠في ال٣غآن ال٨غٍم
مهُٟى خمُضٍ 18 ،82 ،6
 .4الُٗ ٠بدغ ٝالىاو في ال٣غآن ال٨غٍم (بدث) . . 5334
 .5خاقُت الهبان 185 :8
 .6الخهاثو  :ّ،516 :5مٛني اللبِب  ، 62هخاثج ال٨ٟغ. 165
هخاثج ال٨ٟغ ،165وّ :خاقُت الهبان ،133 :8ومً الجضًغ بالظ٦غ ما ًازظ ٖلى املخ ٤٣ؤهه لم ٌكغ بلى
.13
ٖضم ٞهاخت الخٗلُل بـ(خُث)ولم ًهلر الٗباعة مً جإهِثه الخغ(ٝؤو)زم الخٗبحر ٖىه باإلاظ٦غ ٩ٞان ٖلُه ؤن ً٣ى٫
ٖلى بابها صالت  ،ؤو ٖلى بابه صا ٫وَى في طل ٪هاْغبلى ؤهه خغ. ٝ
 :ّ .11ال٣امىؽ املخُِ  ،1133هخاثج ال٨ٟغ  ،534،26اإلاعجب في الىدى  ، 6صعاؾاث ألؾلىب ال٣غآن ال٨غٍم : 1
.311
 : ّ .15الخهاثو  ، 516 :5ؤمالي ابً الصجغي  ، 41 - 43 : 8ومٛني اللبِب 62
 .18الجمل،الخلُل568،
 :ّ .11مٛني اللبِب 61
 .12مٛني اللبِب 62
 .13خاقُت الهبان 122 :8
 :ّ .14ؤلاًًاح في ٖلىم البالٚت . 853
 .15ال٨خاب  ،5 :1بىال. ١
 .16اللباب في ٖلل البىاء وؤلاٖغاب . 81 :1
 :ّ .53ؤ٢ؿام ال٨الم الٗغبي. 535 -534
 :ّ .51ملخت ؤلاٖغاب . 165
 :ّ .55ؤمالي ابً الصجغي  ،46 ،44 : 8مٛني اللبِب ، 62الهم٘ ،148 :8اإلاعجب في الىدى.153
 :ّ .58جإوٍل مك٩ل ال٣غآن  ،218وؤلاهها ٝفي مؿاثل الخال. 858 ٝ
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 :ّ .51مٛني اللبِب  ، 236 ، 65 ،55قغح ال٩اُٞت للغض ي ،113 :5ومٗاوي الىدى . 522 -521 : 8
 ّ .52حام٘ البُان ،131 :58مٛني اللبِب  ، 61قغح اإلا٨ىصي ٖلى ألالُٟت . 236 :5
 :ّ .53الخهاثو  ، 551 :5الهاخبي ،831 -556بمالء الٗ٨بري  ، 534 :5 ،51 :1مٛني اللبِب .61
 .54اإلا٣خًب ، 811 :1وّ :الهىاٖخحن  ،14،61والٗمضة البً عقُ524 :1 ٤
 :ّ .55مً ً٢اًا اللٛت ،مهُٟى الىداؽٞ ،533،لؿٟت البالٚت ،عحاء ُٖض13 -18،
 .56الهىاٖخحن 15
 .83البُان والخبُحن ، 34 -33 :1و ّ68 -32 :
 :ّ .81البُان والخبُحن 43 :1
 .85الخهاثو ، 155 :1وؤًًاَ،528 ،511 ،584 : 1 :ّ ،ىضاوي.
 :ّ .88مٛني اللبِب365 ،351
 :ّ .81بالٚت الخُاب وٖلم الىو،نالح ًٞل11،18،511،
 .82في الخُاب والىو وال٣غاءة والخل٣ي ًم ً٨مغاحٗت اإلاٗنى ألاصبي ،ولُم عاي  ،وجغوٌٍ الىو خاجم
اله٨غ،بالٚت الخُاب وٖلم الىو.
 .83البيُىٍت وما بٗضَا،حىن ؾترو13 ، ٥
 .84في جٟؿحر مٗنى الاٖخباٍ اللٛىي والغمؼ ّ :مىهج البدث اللٛىي بحن الترار وٖلم اللٛت الخضًث ٖ،لي ػوًٍ،
،112الىٓغٍت البىاثُت ،نالح ًٞل،13-86،منهاج البلٛاء وؾغاج ألاصباء 28
 : ّ .85حام٘ البُان  ،138 :12جبُان الُىس ي 215 :3
 .86جبُان الُىس ي . 218 - 215 :3
 .13جبُان الُىس ي  : ّ ،218 :3مٗاوي ال٣غآن،الٟغاء ،181 : 5 ،حام٘ البُان .138 :12
 :ّ .11جاج اللٛت  ، 5831 : 3مٟغصاث الغاٚب ،534ال٣امىؽ  ،1152،546واللؿان ماصة( ع٢ا) باب الُاء ٞهل
الغاء .
:ّ .15حام٘ البُان  ،111 :11جبُان الُىس ي 853 :3
 :ّ .18ال٣امىؽ املخُِ  ، 58وجاج الٗغوؽ باب الباء ٞهل الخاء ماصة(خهب)
 .11حام٘ البُان .158 : 12
:ّ .12حام٘ البُان  ،533 :12جبُان الُىس ي 25 :4
 :ّ .13مٛني اللبِب  ،352الضعاإلاهىن .335 :8 ، 335 :5
 .14املخدؿب . 854 – 853 : 1
 :ّ .15بمالء الٗ٨بري  ،18 :5والضعاإلاهىن 838 :3
 :ّ .16بمالء الٗ٨بري 11 :5مٛني اللبِب  ،353والضعاإلاهىن845 :3
 :ّ .23بمالء الٗ٨بري 528 :1
:ّ .21الضعاإلاهىن 13 :2
 :ّ .25الخهاثو565 ،538 :1
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:ّ .28حام٘ البُان،43 -42 :5جبُان الُىس ي،832 :1بمالء الٗ٨بري،531 :1البدغ املخُِ،558 -553 :2عوح
اإلاٗاوي ،24 :3الضعاإلاهىن531 -535 :2
 :ّ .21هدى ال٣غاء ال٨ىُٞحن 133
 :ّ .22مٗاوي ال٣غآن  ،الؼحاج  ،135 : 1،مٗاوي ال٣غآن ،الىداؽ  ، 141 : 1 ،جبُان الُىس ي  ،835 :1ال٨كاٝ
 ،152 :5بمالء الٗ٨بري  ،538 :1البدغاملخُِ  ، 551 -553 :2عوح اإلاٗاوي . 25 :3
:ّ .23بمالء الٗ٨بري ،116 :1الضعاإلاهىن 868 -863 :8
 :ّ .24البُان في جٟؿحرال٣غآن /اإلاضزل 512
 :ّ .25مٗاوي ال٣غآن ،الٟغاء ، 833 : 1 ،حام٘ البُان،الُبري ، 68 : 5 ،ال٨كا،111 : 5 ٝ
 :ّ .26ال٨خاب(131 :1بىال،)١قغح ال٨خاب  ، 813 -812 :8الضعاإلاهىن 551 :2
 :ّ .33البدغاملخُِ 524 : 1
 :ّ .31جبُان الُىس ي  ،515 :5ال٨كا ، 118 : 1 ٝبمالء الٗ٨بري ،63 :1،البدغ املخُِ  ، 864 : 5الضع اإلاهىن
112 :5
 :ّ .35حام٘ البُان للُبري .133 :5
 :ّ .38بمالء الٗ٨بري 64 ، 62 :1
 :ّ .31ال٨كا ،118 - 115 :1 ٝاملخغع الىححز البً ُُٖت  ،551 :1بمالء الٗ٨بري ،55 -54 :1الضع اإلاهىن :5
885
 :ّ .32ألانى ٫في الىدى  ،552 :1وقغح الدؿهُل،851 :5قغح ابً ُٖ٣ل َ،156 :5م٘ الهىام٘ 533 :5
،86،21،55،مغٍمَ،36ه،41الهاٞاث
،33،44،51الخىبت،36،51،64ال٨ه81٠
اليؿاء
:ّ .33
،5دمحم،83١،18الخكغ،18اإلاؼمل،3الىاػٖاث
ٚ،11اٞغٞ،55هلذ،12الؼزغٝ
،54الاؾغاء،3ال٣هو،45ؾبإ،82الجً 51
 :ّ .34حام٘ البُان،562 :5وجبُان الُىس ي136 :5
 :ّ .35الضعاإلاهىن812 :5
 :ّ .36املخدؿب ،554 :5الخهاثو ،551 :5البرَان في ٖلىم ال٣غآن للؼع٦ص ي 536 :1
 :ّ .43الخهاثو ،555 -551 :5ال٨كا154 :2 ٝ
:ّ .41مٛني اللبِب ،61ؤلاهها ٝفي مؿاثل الخال ،815 :1 ٝالبرَان في ٖلىم ال٣غآن  ، 536،513، 22 :1املخغع
الىححز، 185 :2الهم٘ 148 :8
 :ّ .45املخغع الىححز. 155 -154 : 1
 :ّ .48جبُان الُىس ي  ، 213 :5الخدغٍغ والخىىٍغ132 :15
 :ّ .41مٗاوي ال٣غآن  ،للٟغاء  ، 53 : 8 ،ال٨كا ، 151 :2 ٝقغح ابً ُٖ٣ل 58 :1
 :ّ .42ال٨خاب  183 - 154 :1بىال١
 .43اإلا٣خًب  ،88 :5وّ  :ال٨خاب  155 -154 :1بىال ،١الهم٘ 811 ،538 :5
 :ّ .44الهم٘838 :5
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 .45البِذ مً قىاَض ؾِبىٍه(156 : 1بىال،)١وابً حني في املخدؿب  853 :1والؿُىَي في الهم٘838 :5
ّ
 :ّ .46املخدؿب ٖ 853 :1لما ؤن ال٣غاءة اإلاثبخت في اإلاصخ ٠هي الغ٘ٞ
 :ّ .53املخدؿب ،853 :1الهاخبي ،136بمالء الٗ٨بري ،18 :5والهم٘831 :5
 :ّ .51الضعاإلاهىن 838 :3
 :ّ .55ال٨خاب 183 :1
 .58الاقباٍ والىٓاثغ565 :1
 :ّ .51قغح اإلاٟهل  ، 51 : 4الاقباٍ والىٓاثغ. 568 :5
 :ّ .52بمالء الٗ٨بري،553 :5الضع،234 :6املخغع الىححز،33 :3وفي هُابت الهُ :ّ( ٜالاؾخٗما ٫الهغفي
وْاَغة الخإوٍل في الخُاب ال٣غآوي،للباخث)584،
 :ّ .53الضعاإلاهىن ، 234 :6مٛني اللبِب453
 :ّ .54بمالء الٗ٨بري 553 :5
:ّ .55حام٘ البُان  ،12 :52جبُان الُىس ي 145 :6
 :ّ .56ال٨خاب 156 :1
 .63الدجت في ال٣غاءاث الؿب٘ 818
 .61اإلا٣خًب  831 :8وألاٞصر وٖ ٘٢لى ؤخضَما
:ّ .65ال٨خاب(156 :1بىال،)١الضعاإلاهىن 831 :3
 .68الهم٘148 :811،8: 5
 .61ال٨خاب 156 :1
 .62ال٨خاب 183 ،154 :1
 :ّ .63الدجت في ال٣غاءاث الؿب٘ 816
 :ّ .64ال٨خاب  ،154 :1اإلا٣خًب  ،54 :5وألانى123 : 5 ٫
 .65البِذ مً قىاَض ال٨خاب (154 :1بىال،)١اإلا٣خًب ،54 : 5وألانى، 123 :5 ٫والخهاثو :1
َ(514ىضاوي)،والخؼاهت 336 :8
:ّ .66الجمل في الىدى،الخلُل٦،118،خاب ؾِبىٍه،154 :1الخهاثوَ524 – 514 : 1ىضاوي،ؤمالي الصجغي8
 ،45 :صعاؾاث ألؾلىب ال٣غآن ال٨غٍم 311 :1
 :ّ .133زؼاهت ألاصب 336 :8
 :ّ .131الاحتهاص في الىدى الٗغبي ،128
 ّ .135ال٨خاب  ،1:155اإلا٣خًب  ،55 :5وصخاح الجىَغي  ، 556 : 8ولؿان الٗغب ماصة(ٚمؼ)،
 .138البِذ مً قىاَض ال٨خاب ، 15 :1املخدؿب . 45 :5
 .131ؤنى ٫ابً الؿغاج  33 :5الٟخلي .
 :ّ .132ؤنى ٫ابً الؿغاج ، 48 : 5وّ  42مىه  ،ؤمالي ابً الصجغي .48 -45 : 8
:ّ .133مٛني اللبِب ،54الهم٘ 148 :8
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ّ:حام٘ البُان  ،62 -68 :58جبُان الُىس ي 853 :8
اإلا٣خًب 831 :8
ّ :ال٨خاب  ،155 :1اإلا٣خًب 88 : 5
ّ :الدجت في ال٣غاءاث الؿب٘  ،816اليكغفي ال٣غاءاث الٗكغ535 :5
ّ :ال٨خاب  ، 155 :1اإلا٣خًب  ، 88 : 5والدجت في ال٣غاءاث الؿب٘ 816
ال٨خاب . 154 : 1
اإلاهضعهٟؿه .
ّ :جبُان الُىس ي . 116 :5
ّ:جبُان الُىس ي ، 63 :1مجم٘ البُان  ،115 :1الضعاإلاهىن 134 :1
ّ :بمالء الٗ٨بري 55 -51 : 1
ّ :بمالء الٗ٨بري  ،124 : 5قغح الدؿهُل .533 : 8
ّ :جبُان الُىس ي. 183 :4
مٗاوي ال٣غآن،الٟغاء.853 : 1 ،
ّ :الؼحاج .815 :5
ّ :ؤمالي ابً الصجغي . 46 : 8
مٗاوي ال٣غآن،الىداؽ :ّ ، 6 : 8 ،مٗاوي ال٣غآن للؼحاج .815 -814 : 5
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 -2ادلصادر
 .1ال٣غآن ال٨غٍم (زحرما هبضؤ به)
 .5الاحتهاص في الىدى الٗغبي /عٍاى ٦غٍم ٖبض هللا(.ؤَغوخت ص٦خىعاٍ/حامٗت بٛضاص٧:لُت التربُت ـ ابً
عقض.5333،
 .8ؤؾالُب الُٗ ٠في ال٣غآن ال٨غٍم  /مهُٟى خمُضة  - .لبىان  :هاقغون 1666 ،م
 .1الاؾخٗما ٫الهغفي وْاَغة الخإوٍل في الخُاب ال٣غآوي،للباخث /ص .عٍاى ٦غٍم ٖبض هللا
البضًغي(بدث) - .حامٗت ال٨ىٞت:مجلت مغ٦ؼصعاؾاث ال٨ىٞت5336،
 .2اؾغاعالبالٚت ،الكغٍٖ ٠بض ال٣اَغالجغحاوي ،حٗلُ ٤مدمىص دمحم قا٦غ،صاعاإلاضوي بجضة .1661،
 .3ؤ٢ؿام ال٨الم الٗغبي مً خُث الك٩ل والىُْٟت /صٞ .ايل مهُٟى الؿاقي .ـ ال٣اَغة :اإلاُبٗت
.
الٗاإلاُت1644 ،م
 .4ؤمالي ابً الصجغي َ /بت هللا ٖلي بً دمحم الخؿني الٗلىي ؛ جذ.مدمىص دمحم الُىاحي  – .ال٣اَغة:
م٨خبت الخاهجي
 .5بمالء ما مً به الغخمً مً وحىٍ ؤلاٖغاب وال٣غاءاث في حمُ٘ ال٣غآن /ؤبى الب٣اء الٗ٨بري؛ جذ
ببغاَُم ُٖىة وٖىى .ـ مهغ :مُبٗت مهُٟى البابي الخلبي.1ٍ ،1631 ،
 .6ؤلاهها ٝفي مؿاثل الخال ٝبحن الىدىٍحن البهغٍحن وال٨ىُٞحن /ؤبى البر٧اث الاهباعي؛ جذ دمحم مديي
الضًً ٖبض الخمُض .ـ مهغ؛ صاعالؿٗاصة1631 ،م.1ٍ ،
 .13ؤوضر اإلاؿال ٪بلى الُٟت ابً مال /٪ؤبى دمحم بً َكام؛ جذ /دمحم مديي الضًً ٖبض الخمُض .ـ مهغ:
مُبٗت الؿٗاصة.1ٍ ،1623 ،
 .11ؤلاًًاح في ٖلىم البالٚت /حال ٫الضًً الخُُب ال٣ؼ وٍني؛ جذ لجىت مً ألاؾاجظة مهغ ،مُبٗت
الؿىت املخمضًت.
 .15البدغاملخُِ /ابى خُان ألاهضلس ي ،صاعال٨ٟغ.5ٍ ،1645 ،
 .18البرَان في ٖلىم ال٣غآن/بضع الضًً الؼع٦ص ي؛جذ.دمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم.ـبحروث:اإلا٨خبت
الٗهغٍتَ1861،ـ.
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 .11البيُىٍت وما بٗضَا مً لُٟي قتراوؽ بلى صًغٍضا /حىن ؾترو، ٥جغحمت دمحم ٖهٟىع  – .ال٨ىٍذ :
.
املجلـ الىَني للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب.1663،
 .12البُان في جٟؿحر ال٣غآن /اإلاضزل ،ؤبى ال٣اؾم الخىجي(مغح٘ صًني مٗانغ)؛الىج ٠ألاقغ:ٝمُبٗت
آلاصاب 5ٍ1633
 .13البُان والخبُحن /ابى ٖثمان الجاخٔ ،جذ ٖبض الؿالم دمحم َاعون .ـ ال٣اَغة م٨خبت الخاهجي
.2ٍ1652
 .14جاج اللٛت وصخاح الٗغبُت /اؾماُٖل بً خماص الجىَغي؛ جذ اخمض ٖبض الٟٛىع .ـ بحروث :صاع الٗلم
للمالًحن؛ .1ٍ ،1654
 .15جإوٍل مك٩ل ال٣غآن/ؤبً ٢خِبت؛قغح ؤخمض ن٣غ.ـبحروث:صاعال٨خب الٗلمُت.8 ٍ،1651،
 .16جغوٌٍ الىو  /خاجم اله٨غ – .الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب .1665
 .53الخٗغٍٟاث /الكغٍ ٠الجغحاوي .ـ مهغ :مهُٟى البابي الخلبي.1685 ،
 .51جٟؿحر (ابً ٦ثحر) /جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم /ؤبى الٟضاء بؾماُٖل بً ٦ثحر الضمك٣ي ؛جذ .ؾامي بً دمحم
ؾالمت  ،صاعَُبت لليكغوالخىػَ٘ 5ٍ1666
 .55حام٘ البُان ًٖ جإوٍل آي ال٣غآن /ابً حغٍغالُبري .ـ مهغ :مهُٟى البابي الخلبي .5ٍ ،1621
 .58الجمل في الىدى/الخلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي؛جذ ٞ:سغ الضًً ٢باوة ،بحروث  :ماؾؿت الغؾالت
1ٍ 1652،
 .51خاقُت الخًغي ٖلى قغح ابً ُٖ٣ل /دمحم الخًغي - .لبىان  :صاعال٨ٟغ.
 .52الدجت في ال٣غاءاث الؿب٘ /ابً زالىٍه؛ جذ صٖ .بض الٗا ٫ؾالم م٨غم .ـ ال٨ىٍذ :صاعالكغو.5ٍ ،١
 .53الخهاثو /ابى الٟخذ ٖثمان بً حني؛ جذٖ ،بض الخمُض َىضاوي .ـ بحروث :صاعال٨خب الٗلمُت .5ٍ ،5338
 .54الضع اإلاهىن في ٖلىم ال٨خاب اإلا٨ىىن/ؤخمض بً ًىؾ( ٠الؿمحن الخلبي)؛جذ  -،ؤخمض دمحم الخغاٍ
.
،صمك: ٤صاعال٣لم
 .55صالثل الاعجاػٖ /بض ال٣اَغالجغحاوي؛ جذ مدمىص دمحم قا٦غ .ـ ال٣اَغة 1651م.
 .56صلُل الؿال ٪قغح ؤلُٟت ابً مالٖ / ٪بض هللا الٟىػان  - .صاعاإلاؿلم .1ٍ ،1665 ،
 .83عوح اإلاٗاوي  /قهاب الضًً البٛضاصي ؛ جذ دمحم ؤخمض – .بحروث  :صاع بخُاء الترار الٗغبي .
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 .81قغح ابً ُٖ٣ل ٖلى الُٟت بً مال /٪بهاء الضًً بً ُٖ٣ل؛ جذ .دمحم مديي الضًً ٖبض الخمُض .ـ بحروث:
صاعال٨ٟغ1646 ،م.13ٍ ،
 .85قغح الدؿهُل(حؿهُل الٟىاثض وج٨مُل اإلا٣انض)/حما ٫الضًً بً مال٪؛جذ.دمحم ٖبض ال٣اصع
وػمُله.ـبحروث:صاعال٨خب الٗلمُتَ1155،ـ.1 ٍ،
 .88قغح ٧اُٞت ابً الخاحب/الغض ي ألاؾترباصي؛جذ.ؤمُل بضٌ٘؛ بحروث:صاعال٨خب الٗلمُت.1 ٍ،1665،
 .81قغح ٦خاب ؾِبىٍه /ؤبى ؾُٗض الؿحرافي ؛جذ .ؤخمض خؿً مهضليٖ+لي ؾُض ٖلي  -.لبىان  :صاع ال٨خب
الٗلمُت 1ٍ ،5335
 .82الهىاٖخحن  /ؤبى َال ٫الٗؿ٨غي ؛ مخاح ٖلى ألاهترث To PDF: www.al-mostafa.com
 .83الٗمضة في مداؾً الكٗغ /ابً عقُ ٤ال٣حرواوي ؛ جذ  :دمحم مخي الضًً ،صاعالجُل 2ٍ،1651 ،
ٞ .84لؿٟت البالٚت  /عحاء ُٖض ؛ ال٣اَغة  :ميكإة اإلاٗاع5ٍ ٝ
 .85ال٣امىؽ املخُِ/دمحم بً ٌٗ٣ىب الٟحروػ آباصي؛بٖضاص وج٣ضًم دمحم ٖبض الغخمً
اإلاغٖكلي.ـبحروث:صاعبخُاء الترار الٗغبي 5ٍ،5338،مصدخت ومؼٍضة.
 .86ال٨خاب /ؤبى بكغٖمغو (ؾِبىٍه) .ـ مهغ :اإلاُبٗت ألامحرًت ال٨بري.1ٍ ،1813 ،
 .13ال٨كا ًٖ ٝخ٣اث ٤الخجزًل /ابى ال٣اؾم الؼمسكغي؛ جذ ٖبض الغػا ١اإلاهضي .ـ بحروث :صاع اخُاء
الترار الٗغبي.5ٍ5331 ،
 .11اللباب في ٖلل البىاء وؤلاٖغاب /ابى الب٣اء الٗ٨بري؛ جذ ٚاػي َلُماث .ـ صمك:٤صاعال٨ٟغ.1ٍ ،1662
 .15اإلاثل الؿاثغ في ؤصب ال٩اجب والكاٖغ/يُاء الضًً بً ألازحر اإلاىنلي؛جذ.دمحم مخي ٖبض الخمُض.ـ
بحروث:اإلا٨خبت الٗهغٍت.1666،
 .18مجم٘ البدغًٍ /للُغٍخي  ،اإلا٨خبت الكاملت

.

 .11املخدؿب(في ًبُحن وحىٍ قىاط ال٣غاءاث)/ؤبى الٟخذ بً حني ،جذ ٖ :لي الجىضي هان ٠ووػمُلُه ؛
ال٣اَغة :وػاعة ألاو٢ا ٝاإلاهغٍت 1661،
 .12اإلاعجب في ٖلم الىدى  /عئو ٝحما ٫الضًً ،اًغان :صاعالهجغة
 .13مٛني اللبِب ًٖ ٦خب الاٖاعٍب/البً َكام؛ جذ ص .ماػن اإلاباع .٥ـ بحروث :صاعال٨ٟغ.3ٍ ،1652 ،
 .14اإلاٛني في الىدى /ج٣ي الضًً بً ٞالح؛ جذ ٖبض الغػا ١الؿٗضي .ـ بٛضاص :وػاعة الث٣اٞت.1ٍ ،1666 ،
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 .15مٟغصاث في ٚغٍب ال٣غآن/الغاٚب ألانٟهاوي؛جذ.دمحم زلُل.ـ بحروث:صاعاإلاٗغٞت.2 ٍ،5332،
 .16اإلا٣خًب/ؤبى الٗباؽ اإلابرص؛جذ.دمحم ٖبض الخالُٖٓ ٤مت.ـ ال٣اَغة:صاعال٨خاب اإلاهغيَ1866،ـ.
 .23مً ً٢اًا اللٛت  /مهُٟى الىداؽ – .ال٨ىٍذ  :حامٗت ال٨ىٍذ 1ٍ ،1662
 .21منهاج البلٛاء وؾغاج ألاصباء  /خاػم ال٣غَاجي،جذ دمحم الخضًب  - .جىوـ :صاعال٨خب الكغُ٢ت1633 ،
 .25مىهج البدث اللٛىي بحن الترار وٖلم اللٛت الخضًث ٖ /لي ػوًٍ – .بٛضاص  :آٞا ١ؾلؿلت ٦خب
قهغٍت 1653 ،
 .28هخاثج ال٨ٟغفي الىدى /ؤبى ال٣اؾم الؿهُلي ،جذ ٖ:اص ٫ؤخمض ٖبض اإلاىحىص ،مغاحٗت ٖ:لي دمحم مٗىى
 -.لبىان :صاعال٨خب الٗلمُت 1ٍ،1665
 .21هدى ال٣غاء ال٨ىُٞحن /زضًجت اخمض مٟتي .ـ م٨ت اإلا٨غمت :م٨خبت الُٟهلُت.1ٍ ،1652 .
 .22الىٓغٍت البىاثُت ،نالح ًٞل،صاعالكاون الث٣اُٞت 1654
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