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 .ىـ( ُأْنُسهَذًجا"936"اْبن الَخبَّاز)ت َظاِىرة اَلتْعِميل ِفي الَّشْحه الَعَرِبي
 .السجد سالمة مشال أبه

 .السسمكة العربية الدعؾدية، جامعة السجسعة، كمية التربية ،قدؼ المغة العربية
 m.salama@mu.edu.saالبريد اإللكتروني: 

 السمخص:

أجؾاء الحياة العربية األثر األكبر فيي اسديا  لقد كان لدخؾل السشظق والفمدفة 
رقعة التعميل وسفّرعو وخروجو عؽ بدياطتو إليغ ياهتيو األوليغ التيي ميؽ أجمييا 

يا   اسيو يا قابسا إلقياء  التحي  سشياول، وقيد كان، حتيغ أبيتحا العمية الشحؾيية عمسا
مشيييا  لشحيياة، ومراحييل سظؾرىييا، ومؾقيي  الشحيياةالزييؾء عمييغ مفيييؾة العميية عشييد ا

يا، فقيد تخ اا "ا ؽ الختاز في كتابو "سؾجيو الُمسع" ُأنسُ ، مُ ّيد ومعارض يؽ مؤ  ؾذجا
ييا، وبييرك ليييا الك ييير مييؽ بييا ييؽ الختيياز اىييتؼ  ييا بالغا التعميالت الشحؾييية اىتساما

عشاهتو، فال يكياد هيدرس مدي لة إي ويعميل ألحكامييا حتيغ يمي  مقيدار ميا فيي 
ىيي ا الكتييا  مييؽ العمييل عمييغ مييا ؼيييو مييؽ األحكيياة الشحؾييية،  ييل قييد سرييل عممييو 
في بعض األحيان إلغ العمية الجدليية الشغريية، كسيا اختمفيا العميل السديتخدمة 
فييي كتييا " سؾجيييو المسييع " وسشؾعييا، فجيياءت ك يييرة وامييحة يييير يامزيية مييع 

ن عمميو شيسما  إاختالك مدسياسيا، وشسما جسيع أ ؾا  الشحؾ والررك،  ل 
 جسيع جؾان  المغة .

 ، العمل التعميسية، العمل ال ؾاني، العمل ال ؾال .: العمةالكمسات السفتاحية
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The causative phenomenon in the Arabic syntax 

Ibn Elkhabaz as a model 

Manal Aboelmagd Salama. 

the department of Arabic language - Faculty of Education 

- Majmaah  

  University  - Saudi Arabia 

Email: m.salama@mu.edu.sa 

Abstract: 

The emerging of logic and philosophy into the Arabic life 

has a great influence on the Arabic syntax as the syntactic 

cause become complex and independent science that has 

ts own objectives. The research sheds light on the concept 

of cause according to the syntacticians, as it deals with its 

development and the attitude of the syntacticians towards 

it as "pros" and "cons." 

Ibn El khabaz was interested in the syntactic cause as he 

can't study a problematic case unless he examines it's 

cause even the number of causes became more than the 

cases of syntax. 

It can be seen that the diversity of the causes in "Tawjeeh 

Alomaaa", but it is exposed clearly without any 

ambiguity. 

Keywords: cause, educational cause, secondary cause. 
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 السقدمة
 دمحم سييدنا عميغ والديالة والريالة، الريالحات سيتؼ  شعستيو ال ي هلل الحسد

 . الدهؽ هؾة إلغ  يداه  اىتدى ومؽ وبحتو آلو وعمغ، الخمق والسرسميؽ أشرك

 ...وبعيد

ييييا  قييييدراا، المغييييات أسييييسغ ُسعييييدُ  العربييييية المغيييية فيييي ن  - هللا كرميييييا وليييي ا ونفعا
يي ، العزييز كتابيو لغية جعميا حيؽ فياوشر   -وسعالغ ستحانو  وسيابل ميؽ لييا ـو
 سييييتحانو سكفييييل إذ، المغييييات مييييؽ غيرىييييال هتيييييي  لييييؼ مييييا ايكتسييييال وسييييبل الحفيييي 

 .لغتو ألنيا  الكريؼ كتابو بحف  سكفل حيؽ بحفغيا

 عيؽ رواشس   العمساء مؽ جسمة ليا ؾيض أن المغة سمػ حف  مغاىر ومؽ 
 شيييتغ فيييي وقؾاعيييدىا أبيييؾليا وميييع فيييي والشؽييييس اليييشفس وبييي لؾا ،الجيييد سييياعد

 مشيؼ رغتة الشحؾ عمؼ فؾمعؾا، وك ر شا  أن بعد عشيا المحؽ ودفع، فروعيا
 . العجسة رطانة مؽ وسخميرو ،العربي المدان سقؾيؼ في

 فيي اليؾافر الفزل األف اذ العمساء مؽ وييره الدؤلي األسؾد أل غ كان وقد
 إلييغ الالحييق ب مييافة الزمييان كييرِّ  عمييغ وازدىيير وسرعيير  نسييا اليي ي الغييرس  ييدء

 كدابر األياة ميوع سظل لؼ العمؼ ى ا أن يير، ا تدعو وما استدركو ما الدا ق
 وىيييؾ إي هبيييدأ العتاسيييي العرييير يكيييد ليييؼ حتيييغ، قبمييييا وميييعو فاكتسيييل، الفشيييؾن 
 التظيؾر ىي ا وميع ،(والكؾفية التريرة) العيراقيؽ فيي الشظاق واسعة دراسة هدرس

 ونذيي ت،  الغيييؾر فييي الشحييؾي  الخييالك  ييدأ الشحييؾ عمييؼ اعتييرى  اليي ي الدييريع
 اينترييار إلييغ لسدرسييتيؽا أبييحا  مييؽ كييل وذىيي ، والكؾفيية الترييرة مدرسييتا

 فيي  يشيسيا الخيالك ةواحتيد، مشيجيو وفيق عميغ ونقميية عقميية ب دلية م ـتو إلغ
، وي نرييل إلييغ نياييية الشحيياة  يييؽ التشييافس درجيية إلييغ وبييل حتييغ طييؾيالا  ذلييػ
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القرن ال ال  حتغ ستقار  السدرستان الستشافدتان،  ل حتغ سشدمجا في مدرسة 
ي ُح اق الشحاة فييا بانتخا  مزايا كل ميؽ جدهدة، وىي مدرسة بغداد التي عش

السدرسيييتيؽ ، وسؾحييييدىا فيييي مييي ى  جدهيييد ، وسيييدرج ىييي ا السييي ى  فيييي أطيييؾار 
 متعاؾتة حتغ أوفغ عمغ ياهتو.

يييا بسبيييدأ العمييية ، سييييراا عميييغ نيييي  الخمييييل  يييؽ  وأخييي ت ىييي ه السيييدارس جسيعا
نحييؾي  أحسييد اليي ي فييتا بييا  العميية الشحؾييية أميياة الشحيياة والمغييؾييؽ ، فكييل حكييؼ

ُيعم ل ، وكل عاىرة نحؾية كمية أو جزبية ي د ليا مؽ علِّ عقمية ، وليؼ يكتفيؾا 
بالعمل القريتة ،  ل أخ وا  يغؾبيؾن  عميغ كيؾامؽ العميل وخؿيِّاسييا ودفابشييا ، 
وكيييل نحيييؾي بريييري أو كيييؾفي أو بغيييدادي ُيجيييرِّ  ممكاسيييو ال ىشيييية ، ويديييتشت  

 ؽ قؾة البرىان.عمالا جدهدة بحد  ما اسُتْخِزن عقمو م

ا أميياة الشحيياة ، وأخيي وا هتتييارون فييي العميية  وبيي لػ انفييتا بييا  العمييل واسييعا
حتغ أبتحا مرباا مؽ الريامة ال ىشية الذخرية ، وكيان ميؽ أ يرز ىيؤيء 
ييا بييو، وكييان كتابييو  ييا بالتعميييل الشحييؾي ميتسا العمسيياء :ا ييؽ الختيياز" ، فكييان مؾلعا

ا ييؽ جشييي قييد  ميي  الغاييية فييي العميية  السؾسييؾة بكتييا  "سؾجيييو المسييع " لذييرح لسييع
حتغ أبتحا العمة سمفا اينتتاه، وسدعؾ لمتح  والتدقيق ، فاخترت مؾمؾ  

 التح  :
 ىـ( ُأْنُسهَذًجا"936ظاىرة التعميل في الشحه العربي" ابن الخباز)

وقييد مييسشا التحيي  سسييييد يذييسل التعريييز بييا ؽ الختيياز وكتابييو " سؾجيييو 
 المسع" ، ومتح يؽ:

األول: العمييية الشحؾيييية عشيييد الشحييياة. ويتزيييسؽ : مفييييؾة العمييية ،  الستحييي  
 نذ ة العمة وسظؾرىا، ومؾق  الشحاة مشيا ، دوافع التعميل ،  شروط العمة.



 

5741 
 

 والعشرون التاشعالعدد      ــــــراءـجمـلـة الـسهــــ

1479 

 الختيياز ا ييؽ الستحيي  ال يياني : العميية الشحؾييية عشييد ا ييؽ الختيياز. ويتزييسؽ:
 ".المسع سؾجيو" كتا  في العمل  ،الختاز ا ؽ عشد التعميل خرابص ،والعمل

 مييؽ  يييا خرجييا التييي الشتيياب  أىييؼ فييييا سييجماثييؼ استعييا ذلييػ بالخاسسيية، 
 . التح  ى ا خالل

 ىييي ا فيييي عميييييا اعتسيييدت التيييي والسراجيييع بالسريييادر قابسييية ذكيييرت ثيييؼ    
 التزما وقد، التح 

 السؾمؾعات. فيرس  ثؼ أبجدياا، سرسيتاا  ترسيبيا    
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 تسييد
 ابن الخباز وكتابو "المسع"

  اسسو وندبو:
 يييؽ مشريييؾر  يييؽ عميييغ شيييسس اليييدهؽ ٔ ىيييؾ أحسيييد  يييؽ الحدييييؽ  يييؽ معيييالي

 ٕالشحؾي اإلربمغ السؾبمي الزرير السعروك با ؽ الختاز.

ألنيو جياء   ، واألول أرجاٗ، وقيل: كشيتو أ ؾ عبد هللاٖيكشغ ب  ي العتاس
 في مقدمة كتابو "سؾجيو المسع":

حسيييد  ييييؽ )قيييال الذييييم اإلميييياة حجييية العييير  شييييسس اليييدهؽ أ يييؾ العتيييياس أ
 .ٔ(از أداة هللا سؾؼيقو وأطال بقاءهالحديؽ  ؽ أحسد الشحؾي السعرك با ؽ الخت

                                                           

أ غ السعالي، ولعل الرحيا ما أثبتو ألن أنو ا ؽ  ٜٕي ذكر اليسان في إشارة التعييؽ صٔ
 كل مؽ سرجؼ ي ؽ الختاز ذكر أنو ا ؽ معالي.

، البداية والشياية ٖٕٗ/ٖ، العبر ٕٕٓ/٘، ش رات ال ى ٖٗٗ/ٙي هشغر: الشجؾة الزاىرة  ٕ
.ط: ٜٙ، نكييا الييسييان صٕ٘ٚ/ٔ، الكشييغ واأللقييا  ٔٓٔ/ٗ، مييرآة الجشييان ٚ٘ٔ/ٖٔ

. الظتعية األوليغ ٜٜٗ/ٔ،طتقات الذافعية لألسيشؾى ٜٕدار السدهشة، إشارة التعييؽ ص
يؼ شييسس الييدهؽ. ط: ٖٗٓ/ٔ(، ذهييل الرومييتيؽ لمسقدسييغ ٜٓٚٔ-ٜٖٓٔ) . ت: إ ييرـا

(، كذييييي  الغشيييييؾن ٕٕٓٓ-ٕٕٗٔ ييييييروت. الظتعييييية األوليييييغ ) –دار الكتييييي  العمسيييييية 
، ٚٔٔ/ٔ، األعييالة ٖٗٓ/ٔ، بػييية الؾعيياة ٜ٘/ٔ، ىدييية العييارفيؽ ٜٗٙٔ/ٕ، ٘٘ٔ/ٔ

-ٚٓٗٔت: دمحم السرييييييري.ط: األوليييييييغ ) ٘٘، البمغيييييية صٕٓٓ/ٔلفيؽ معجييييييؼ السييييييؤ 
ٜٔٛٚ.) 

 .ٜ٘/ٔ، ىدية العارفيؽ ٜٗٙٔ، ٓٓٛٔ/ٕي كذ  الغشؾن  ٖ
 .ٚٔٔ/ٔ، األعالة ٜٙ، نكا الييسان صٕٕٓ/٘ي ش رات ال ى   ٗ
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أما سب  سدسيتو با ؽ الختاز فيرجع إلغ أ يو ال ي كان رجالا عامياا هبيع 
 ، ٕالخبز مؽ أىل "أربل"

 مهلده:
لؼ يذر أحد مسؽ سيرجؼ ي يؽ الختياز إليغ الديشة التيي وليد فيييا إي        

فشقيل عشيو:  أنيو وليد فيي الييؾة ال يامؽ عذير  –سمسي  ا ؽ الختاز – ا ؽ الذعار
 ٖىي(.ٜٛ٘مؽ جسادى األولغ سشة سدع وثسانيؽ وخسدسابة)

العبييير "أنيييو سيييؾفي وليييو خسديييؾن وىييي ا هؾافيييق ميييا قاليييو الييي ىبي فيييي "     
، واسفقييا عمييغ أنييو سييؾفي ٘، ونقمييو ا ييؽ العسيياد فييي "الذيي رات "عييؽ اليي ىبيٗعاميياا 

 ىي(.ٜٛ٘عشغ ذلػ أنو ولد سشة )وم،ىي( ٜٖٙسشة )

 نذأتو:
ربل إحيدى ميدن العيراق ، وسيكؽ السؾبيل ونذي  ُولد ا ؽ الختاز ب        

 يا عميغ محتية العميؼ وايشيتغال بيو، والشغير فيي فشؾنيو والعكيؾك عمييو، فتيردد 

                                                                                                                                    

-ٖٕٗٔت: فييياهز زكيييغ دييييا .ط: دار الديييالة. الظتعييية األوليييغ )ٔٙييييي سؾجييييو المسيييع صٔ
ٕٕٓٓ.) 

مد األول مؽ كتيا  " الشيايية فيي شيرح الكفايية. ي يؽ الختياز إليغ نيايية بيا  ي سحقيق السجٕ
"عششا" وأخؾاسيا مع دراسة السدابل الشحؾية والررؼية. رسالة دكتؾراة مقدمية ميؽ: عبيد 

 .ٔٔالجميل دمحم عبد الجميل الجزء األول ص
 ٕٔ/ٔي سحقيق السجمد األول مؽ كتابة الشياية في شرح الكفاية  ٖ
 .ٖٕٗ/ٖ ي العبرٗ
 .ٕٕٓ/٘ي. ش رات ال ى   ٘
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، ثيؼ قيِدة إليغ مرير في قرأ الشياس  ييا ٔعمغ جساعة مؽ عمساء وأدباء السؾبيل
 ٕبل حتغ مات  يا.مدة، ثؼ عاد إلغ السؾ 

ويبدو أن ا ؽ الختاز نذ  بالسؾبل ،ولؼ يكؽ مؽ ال هؽ يقؾا اىتساماا مؽ 
األمييراء والحكيياة وأبييحا  الدييمظان، عمييغ الييريؼ مييؽ مكانتييو العمسييية، ويييدل 

 عمغ فقره وقمة حال، قؾلو:

 ٖ(أن يرؾن ألدشتشا عؽ الدؤال لغيرهف س ل هللا...... )

ز فييي بييؾرة شييكؾى مييؽ الزمييان وأىمييو وقييد عييير أثيير ذلييػ عييؽ ا ييؽ الختييا
 في بدر كتتو ونياهتيا، فشجده يقؾل:

ا، هشفيييرون ميييؽ  ) وأنيييا ميييع ذليييػ  ييييؽ أىيييل  ميييدة سجعيييل رؤييييتيؼ الييي كي  مييييدا
الفزييابل وأىميييا نفييؾر الزيي ِّ مييؽ التحييار، والشييؾن مييؽ البيييد القفييار، كمسييا زاد 

ا.(  ٗالسرء  يشيؼ فزالا زاد عشدىؼ نقرا

ي ىي ا اإلميالء عميغ ع يرة  فمييكؽ العياثر عياذراا، ) وميؽ ع ير ليي فيوقؾلو:
ا لخممييا  في ن الديعيد ميؽ ُعي و..... ويسييد عي ري ت سيقظاسُ د  يافراا لزليا ،وسادا

في التقرير أنغ لسا فتحا با  س ليفو فاجي ني ميرض يذييشي بيو ميؽ الغسياء 
 ٘ما يغذغ الغريق مؽ الساء(

                                                           

 ٜٕي إشارة التعييؽ ص1
 .ٜٜٗ/ٔي طتقات الذافعية  ٕ
 .ٙٔٙي  سؾجيو المسع 3
 السرجع الدا ق. 
 السرجع الدا ق٘



 

5741 
 

 والعشرون التاشعالعدد      ــــــراءـجمـلـة الـسهــــ

1483 

و لييؼ همييق مييا لؿيييو فييي أنيي ال فقيير ا ييؽ الختيياز ومرمييو كييان سييبتا ولعيي     
عمساء عرره مؽ الرعايية والتكيريؼ واإلنرياك، وييدل عميغ ذليػ أنيو ليؼ هتيرجؼ 

 لو مؽ عابروه مؽ السؤرخيؽ كالقفظي، والحسؾي، وا ؽ خمكان.

 وفاتو:
 األول: اختمفا كت  التراجؼ في سحدهد زمؽ وفاسيو إليغ ثالثية أقيؾال:     

، وىي ا ميا ثيؽ وستسابة ىي( سدع وثالٜٖٙأنو سؾفي بالسؾبل في رج  سشة )
العاشير ميؽ ذي الحجية سيشة فيي  أنيو سيؾفي الثـاني: ،1جؼعميو أك ر كت  التيرا

: أنيو سيؾفي فيي الديابع الثالـ  ،2ة( ستع وثالثييؽ وسيتسابة  ميؽ اليجير ىيٖٚٙ)
 .ٖةىي( إحدى وثالثيؽ وستسابٖٔٙشة )مؽ ذي الحجة س

 ع"تهجيو المس"كتاب 
روح التييي عشييا بذييرح كتييا  "المسييع" عييد كتييا  " سؾجيييو المسييع" أحييد الذيييُ 

وعسييق ي ييؽ جشييي، واليي ي سستييع بيياحتو بدالسيية العتييارات وسيييؾلة األسييمؾ  
وقييد ذكييرت كتيي  التييراجؼ أن ا ييؽ الختيياز شييرح  ،ال قافيية فييي شييتغ فييرو  المغيية

"المسع" ي ؽ جشي، ولكشيا لؼ س كر اسسو ماعدا الزركمي فقد نص عميو بقؾلو: 
 ٗمسع )خ( شرح لكتا  المسع ي ؽ جشي(.)لو سرانيز مشيا: سؾجيو ال

                                                           

، إشيييييارة التعيييييييؽ ٖٕٗ/ٖ، العبييييير ٚ٘ٔ/ٖٔ،البدايييييية والشيايييييية ٖٕٓ/٘شييييي رات الييييي ى  ٔ
 ٜٙ،نكا اليسيان ص ٜٕص

، نذيييي ة الشحييييؾ ٕ٘ٚ/ٔ، الكشييييغ واأللقييييا  ٖٗٓ/ٔ، بػييييية الؾعيييياة ٜ٘/ٔىدييييية العييييارفيؽ ٕ
 ٕٗٔص

 .ٜٜٗ/ٔطتقات الذافعية ٖ
 .ٚٔٔ/ٔي األعالة 4
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كسيييا بيييرح ا يييؽ الختييياز باسيييؼ الكتيييا  فيييي شيييرحو ليييو، فقيييال: )وقيييد      
 .ٔسسيتو " سؾجيو المسع"، وعمما ؼيو السدابل ُجَسع(

ا أن ك يارا مؽ الشرؾص واآلراء التيي نقمييا عشيو      ويدل عمغ ذلػ أيزا
" ، وى ا دليل قاطع عمغ الست خرون في كتبيؼ مؾجؾدة في كتا " سؾجيو المسع

 ،ومؽ ذلػ: ٕإثتات الكتا  لو

 في كتابو "الجشي الداني":  يقؾل السراد

)قييال ا ييؽ الختيياز: إذا دخييل "قييد" عمييغ السامييي أثيير ؼيييو معشييييؽ: سقريتييو 
 .ٖمؽ زمؽ الحال، وجعمو خبراا مشتغراا(

وىؾ ما نيص عمييو ا يؽ الختياز فيي "سؾجييو المسيع"، حيي  قيال:) "قيد" سميي 
 .ٗار  ، والسامي، فسعشاىا في السامي: سقريتو مؽ الحال(السز

وقييال الديييؾطي:)قال ا ييؽ الختيياز: إنسييا لييؼ هْبُشييؾا " اْثَشييي َعْذيير "  ألنييو ي 
وىيي ا اليييشص بعيشييو ذكييره ا يييؽ  ، ٘نغييير لييو إذ لييييس ليييؼ مركيي  بيييدره م شييغ(

 الختاز في با  "العدد"، فقال:

نيؼ لؾ َ ُشؾه لمتركي  لؼ يكؽ لو )أما اْثشا َعْذر ف ن شظره األول معر   أل
 ٙفي كالميؼ نغير  ألنو ليس في كالميؼ مرك  أول شظريو م شغ(

                                                           

 .ٖٖي سؾجيو المسع ص1
 .ٖٙ، ٖ٘ي مقدمة سؾجيو المسع ص2
 .ٕٚ٘يي الجشي الداني ص3
 . ٖٙسؾجيو المسع ص 4
 . ت : عبد اإللو نبيان . ط : مجسع المغة العربية . ٓٓٔ/ٔاألشتاه والشغابر  5

 . ٖٚٗؾجيو المسع صس 6
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 سبب تأليفو:

واليي ي حييدا ا يييؽ الختيياز إليييغ سيي ليز ىييي ا الكتييا  كسيييا ذكيير فيييي          
السقدمييية، ىيييؾ ميييا رآه ميييؽ ك يييرة الكتييي  السؤلفييية فيييي ىييي ا العميييؼ ولكيييؽ بعزييييا 

يا مظؾل مسل، وبعزيا متؾس   يشيسا إما مخترر في الحجؼ والعمؼ، وبعز
 يفقد وإما يقل، فشراه يقؾل:

) أمييا بعييد: فيي ن جساعيية مييؽ حفغييية كتييا  المسييع فييي الشحييؾ أل ييغ الفيييتا 
أطسعييؼ ؼييو بيغر حجسيو ، وآيدييؼ مشيو عيدة  -رحسيو هللا -ع سيان  يؽ جشيي

فيسو  وذلػ ألن الكت  السرشؾعة لتفديره مشيا الكبير السسل، ومشيا الرغير 
را  يفقد وإما يقل، فزسشا ليؼ إمالءا السخل، ومشيا الستؾس   يشيسا إما  مخترا

أقتريير بيييو عميييغ سؾجييييو مديييابمو، وسبميييي  وسيييابمو، وكمسيييا ميييررت  بييييا ذكيييرت 
 .ٔإعرابو، أو  مف  لغؾى جميتو سجمية سزيل استغرابو(

 مذلبو الشحهي:
ة عمييغ ا ييؽ الختيياز عمييغ مييشي  السدرسيية التغدادييية التييي سقييؾ  سييار       

أنييييو يسيييييل إلييييغ أبييييحا  الجسييييع  يييييؽ آراء السدرسيييية الترييييرية والكؾؼييييية، إي 
، حتييغ أنشييا نييراه يعييد نفدييو برييرياا، فشييراه يذييير إلييغ السيي ى  ري السيي ى  التريي

 الترري بقؾلو: "وعشدنا"، وقؾلو "وم ى  أبحا شا".

ىييؼ بقؾلييو:" وىيي ا فاسييد"، وكيي لػ إذا ءمييا نييراه هتعقيي  الكييؾفييؽ وآرا راوك يايي
 والزيييسير، كالسشرييرك، بريييرية مرييظمحات نجييدىارنييا إلييغ مريييظمحاسو نغ

 والجر

                                                           

 .٘ٓ٘ي سؾجيو المسع صٔ
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 مشيجو في الكتاب:
انيييتي  ا يييؽ الختيييياز فيييي شيييرحو مييييشي  ا يييؽ جشيييي فييييي سرسيييي  أ ييييؾا      

الكتا ، فا تدأ بسا ا تدأ بو ا ؽ جشي، واختتؼ بسا اختتؼ بو مع الذرح والتحمييل 
خالؼيييية عرمييياا ميييؾجزاا، أل يييؾا  الكتيييا ، وعيييرض آراء الشحييياة فيييي القزيييايا ال

ونديييي  ىيييي ه اآلراء إلييييغ أبييييحا يا فييييي الغاليييي  وحجيييية كييييل رأى مييييع التحميييييل 
والتعميييل، معؿتيياا عمييغ ا ييؽ جشييي وييييره، ومرجحيياا أحييد ىيي ه اآلراء، معبييراا عييؽ 

 اختياره ب لفاظ، ىي :

، (٘)  أو الجيييد(ٗ)  أو القييؾل (ٖ)،  أو السشرييؾرٕ  أو الرييحيأالرييؾا  
 .ٚفوأو ووجو مع ،ٙاآلخر بقؾلو: ذلػ فاسد  أيومعبراا عؽ رده لمر 

  

                                                           

 ٜٛٔي  السرجع الدا ق ص 1
 ٖٕٗي السرجع الدا ق ص 2
 ٕٓٓ،ٕٙٗي  السرجع الدا ق ص3
 ٕٙٓي السرجع الدا ق ص4
 ٕٔٓي  السرجع الدا ق ص5
 ٓٗٔالسرجع الدا ق ص 6

 ٜٜالسرجع الدا ق ص 7
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 هيَّة عشد الشحاةحْ ة الشَّ مَّ العِ السبح  األول:

 ة:مَّ أوًًل: مفيهم العِ 
فزيالا عيؽ أنيو ، سحدهد السرظما أمر بال  األىسيية ليس مؽ شػ في أن

، ولعييل مييؽ السفيييد أن نتعييرك عمييغ السعشييغ السعجسييي مييرورة عمسييية مشيجييية
 د السعشغ ايبظالحي.قبل أن نتؾق  عش

   :ة في المغةمَّ العِ 
يذيغل بياحتو عيؽ )لعييؽ وسزيعيز اليالة بسعشيغ الحيدث  ِعل" بكدير ا"

 .ٔك ن سمػ الِعّمة بارت ُشْغالا ثانياا مشعو عؽ ُشْغمو األول( ،حاجتو

، وفييي حييده  عابذيية أي: سييب  )وىيي ا ِعم ييوذ لييي ا  ،وسيي سي بسعشييغ الدييب 
 .ٕأي: بدببيا( سؽ يزر  ِرْجِمي بِعّمة" عبدالرحرمي هللا عشيا " فكان 

وسيي سي بسعشييغ السييرض  )ألن بحمؾلييو هتغييير حييال الذييخص مييؽ القييؾة إلييغ 
والسعشغ األول وال ياني أقير  لسيا نحيؽ بريدد الحيده  عشيو، وىيؾ ، ٖالزع (

 العمة عشد الشحاة.

 العمة في اًلصطالح:
 ز ى ه التعريفات: أ ر  ،ؾية الك ير مؽ العمساءحة الشسشاول سعريز الِعم      

                                                           

  يروت. -،ط:دار بادرٜٖٚٓي  لدان العر  ي ؽ مشغؾر ص ٔ
،ط:دار ٕٗٓخرجيييو مديييمؼ، هشغييير: الحجييياج بحاشيييية الحيييل السفييييؼ لريييحيا مديييمؼ صيييي أ2

يييييييي لبشيييييييان ،شيييييييرح الشيييييييؾوي عميييييييغ بيييييييحيا مديييييييمؼ  األرقيييييييؼ  يييييييؽ أ يييييييي األرقيييييييؼ  ييييييييروت
 ة.ٜٜٙٔىييٙٔٗٔط:ٖٛٔص

 ٜٖٚٓي  لدان العر  ص ٖ
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ج خيرو  ، أي:ٔسعريز الُرماني ليا ب نيا : )سغيير السعمؾل عسا كان عميو(
إذ أَن لمعمية ارستاطايا باألبيل  ألن ميا جياء عميغ أبيمو ي ُيدي ل  ،عؽ األبل

عييؽ عمتييو، وألن مييا عييدل عييؽ األبييل افتقيير إلييغ إقاميية الييّدليل  لعدولييو عييؽ 
ػ كانا العم ة ىيي اليرنكؽ الر ابيع األبل، وىؾ أمرذ مروري في كل ؾياس، ل ل

مؽ أركان الؿياس  ألن الؿياس ىؾ "حسل يير السشقؾل عمغ السشقيؾل إذا كيان 
 ٕفي معشاه "، وؾياس العم ة  معسؾل بو باإلجسا  عشد ك ير مؽ العمساء.

بالعمق التي ُعمِّق عمييا بحسل الفر  عمغ األبل )وعر فيا ا ؽ األنتاري : 
 ٖ.(الحكؼ في األبل

ييا  وعرفيييا الجرجيياني ب نيييا:) مييا هتؾقيي  عميييو وجييؾد الذيييء ويكييؾن خارجا
  .ٗمؤثراا ؼيو(

ىا الديييؾطي ب نيييا: )دليييل عمييغ الحكييؼ الشحييؾي  ؾبييفيا أ حييد أركييان وحييد 
 .٘، والحكؼ (الؿياس األربعة : األبل، والفر ، والعمة

                                                           

،ت: تييؾل قاسييؼ نابيير، مجميية السييؾرد، كمييية اآلدا  ٖٚييي  الحييدود فييي الشحييؾ لمرميياني ص1
 ،جامعة بغداد.

،بيالا مظميق السيالكي ٗٙ_ التعميل الشحؾي عشد الرماني في شيرحو لكتيا  سييبؾيو ص ٕ
 ىي(.ٜٖٗٔي ٖٛٗٔ، رسالة دكتؾراه ، الجامعة اإلسالمية بالمدهشة السشؾرة )

،ت: سييييعيد األفغيييياني، ط:دار  ٘ٓٔ_ اإليييييرا  فييييي جييييدل اإلعييييرا  ولسييييع األدليييية ص ٖ
  الفكر.

ؽ(،ط: دار الكتيي  العمسييية ي  يييروت، األولييغ )بييا  العيييٗٓٓٔ_التعريفييات لمجرجيياني ص4
 ة(ٖٜٛٔىييٖٓٗٔ)

، ت:محسييؾد سييميسان ييياقؾت ،ط: دار ٕٕٛي ايقتييراح فييي أبييؾل الشحييؾ لمديييؾطي ص ٘
 السعرفة الجامعية.
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ألمير  نييا:) ىيي ابميازن الستيار  /ا اليدكتؾرأما عشد السحدثيؽ ، فقد عرفي
يا معيشايا  ال ي هزعؼ الشحؾيؾن أن العر  يحغتو حيؽ اختارت في كالمييا وجيا

وقيد َعَرفيييا بالؾبيي  اليي ي يكيؾن مغشيية وجييو الحكسيية  ،التغيييير والرييياية ميؽ
 ٔفي اسخاذ الحكؼ(

)سفديير الغياىرة المغؾيية، والشفيؾد   :دمحم الحمؾاني ب نيا/كسا عرفيا الدكتؾر
مييا ، وك يييراا التييي جعمتيييا عمييغ مييا ىييي عميييو سييتا ، وشييرح األإلييغ مييا وراءىييا

رك(هتجاوز األمر الحقابق المغؾية   ٕ، ويرل إلغ السحاكسة ال ىشية الزِّ

غ العمييييية المغيييييؾي ونمحييييي  ميييييؽ التعريفيييييات الديييييابقة أن العالقييييية  ييييييؽ معشييييي
نغيره، وكيد  فكيره ميرة  م ية الشحيؾ سذيغل بياحبيا ب عسيالفعِ   وايبظالحي  يشة

وأن ، ٖإلييغ بييحتيا وال قيية  يييا واعتسادىييا ايطسئشييان ، حتييغ يسكييؽبعييد أخييرى 
، وشرح األستا  التي جعمتييا عميغ سفدير الغاىرة المغؾيةالعمة الشحؾية سعشي 

 ماىي عميو، وبسعشغ آخر الدب  ال ي أدى إلغ الحكؼ وأوجتو.

 ومهقف الشحاة مشيا: ،وتطهرىا، ةمَّ ثانًيا : نذأة العِ 
ت الشحؾييية عمييغ مشيي  أن نذيي ت الدراسييا ة الشحؾييية  وسرعرعييام يينذيي ت العِ 

، فبدأ التعميل عفؾياا فظرياا مختمظا بغيره مؽ العمؾة إلغ أن أهدي الرعيل األول
س بتا ج وره واسيتقل عيؽ يييره وأبيتا قابسيا   اسيو  وذليػ لحاجية العير  إليي 

                                                           

، دمحم حدييؽ عيارك ، رسيالة  ٓٛي العميل الشحؾيية عشيد أ يي الربييع فيي كتابيو التديي  ص ٔ
 ىي(.ٖٙٗٔيٖ٘ٗٔ) لشيل درجة الساجدتير ،جامعة أة القرى 

 ،دمحم الحمؾاني، ط:أفريؿيا الذرق ، السغر  ، ال انية.٘ٓٔي أبؾل الشحؾ العربي ص ٕ
، ٜٗٔي العميل الشحؾيية  ييؽ القيدماء والسحيدثيؽ ، وأثرىيا فيي سجدهيد الشحيؾ وسيدييره  ص  ٖ

 الجيمي عبدالعال إدريس عسر ، السؤسسر الدولي الرابع لمغة العربية
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سعميؼ أ شابيؼ أبؾل لغتيؼ وقؾاعدىا، فكان مؽ الظبيعي أن ُيد ل عيؽ الديب  
 راء كل حكؼ مؽ األحكاة وكل قاعدة مؽ القؾاعد .ال ي يق  و 

يؼ مرظفي الفقي   الدب  الي ي أدى  ؾ"في كتابو "إحياء الشحوي كر إ رـا
، وكييان حييؽ فييي القييرآن كييان أثييره عمييييؼ أشييد)لسييا وقييع الم ىييؾإلييغ نذييؾء العميية 

عشييد إلييييؼ أبغييض ، ؼتييادروا إلييغ إعييرا  القييرآن ومييت  كمساسييو  ييشق  يكتبؾنيييا 
، ؾوكييان ذلييػ عسييل أ ييؾ األسييؾد فييي الشحيي، ت سييدل عمييغ حركاسييياآخيير الكمسييا

أي: يزيييتظؾن أواخييير  ،يعربيييؾن السريييح  ،وعسيييل طتقتييييؽ ميييؽ الشحييياة بعيييده
يا، ويرسمؾن السراح  في الشكمساسو بالشق  ، اس هيتيدون  ييا وسكيؾن لييؼ إماما

، ، وسجادلؾا عشدىا ر الكمسات، وربسا اختمفؾا  فيياوقد أطالؾا   لػ مراؾتة أواخ
لييغ كذيي  سيير مييؽ أسييرار العربييية وطييؾل ىيي ه السراؾتيية ودأ يييؼ عمييييا ىييداىؼ إ

عميييل وأسيييتا  يظيييرد حكسييييا فيييي   وىيييؾ أن ىييي ه الحركيييات سرجيييع إليييغ عغييييؼ
 ، ويسكؽ الرجؾ  إلييا وايحتجاج  يا.الكالة

يييا فييي ل حؾا فيييي اليييدرس، وفيييي ستتيييع وقييد أعجبيييؾا  يييي ا الكذييي  إعجابايييا عغيسا
سيسؾا ميا كذيفؾا _عميل اإلعيرا  _أو سبيدهميا ، و ، والكذ  عيؽ أسيرار األواخر

 .ٔعمل الشحؾ(

، فييا مالمحيا في نذ سيا وسظؾرىا ب ربعة مراحل وقد مرت العمة الشحؾية
 ، وى ه السراحل ىي :ة التي سحدد ايمتداد الزمشي لياالسسيز 

  

                                                           

يؼ مرظفغ ،ط: مؤسدة ىشداوي لمتعميؼ وال قافة ٕٔ،ٕٕي حياء الشحؾ  ص  ٔ  ، إ رـا
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 السرحمة األولى )مرحمة الشذأة(:
يييا لمعربيييي        يييا ، وو ومغتيييكانيييا العمييية فيييي بيييادً األمييير إحداسا عيايييا ساما

ييا إي أنيييؼ يُعييؾن   فقييد كييان العيير  هتكمسييؾن لغييتيؼ سييميقة وطتبسؾاقييع كالمييو عا
 ، وسقؾة في عقؾليؼ عممو.مؾاقع كالميؼ

، ىييي(ٚٔٔ  ييؽ أ ييي إسييحاق الحزييرمي )توسبييدأ ىيي ه السرحميية بعبييدهللا    
 ه(.٘ٚٔوسشتيي بالخميل  ؽ أحسد )ت 

ىييؾ ا ييؽ أ ييي نيي _ عمييغ األرجييا _سشدييؾ  إلييييؼ العشاييية  ييي ا الجافيي ول ال
، : )أول ميييؽ بعييي  الشحيييؾ، وميييد  الؿيييياسإسيييحاق الحزيييرمي ، حتيييغ قييييل عشيييو

  ٔوشرح العمل(.

، كسا عشو هؾنس فقال: )ىؾ والشحؾ سؾاء، كان أول مؽ عمل الشحؾ وُسئل
 ٕكان شدهد التجريد لمؿياس والعسل بو(.

، وأ ؾ ه(ٜٗٔم ال عيدغ  ؽ عسر ال قفي )تولكشو ونحاة عرره أ     
ا عييؽٗ٘ٔعسييرو  يييؽ العيييالء )ت سفديييير الغيييؾاىر المغؾيييية  ه( لييؼ هييي ىبؾا بعييييدا

 ، فكانا ستدؼ بالتداطة والؿياس الفظري.وسحميميا

يا  يا، ونتي  فيي العربيية ُنبؾيا ا بالغا حتغ ي سي الخميل ال ي أْولغ العمة اىتساما
ىيؾ اليي ي )و  ليؼ ُيدييبق إلييو ، وبميي  الغايية فييي سريحيا الؿييياس ، قيال الزبيييدي:

  ٖبد  الشحؾ ، ومّد أطشابو ، وسب   عممو(.
                                                           

يؼ، ط: دار ٖٔيييييي طتقيييييات الشحييييييؾييؽ والمغيييييؾييؽ لمزبيييييييدي صٔ ،ت: دمحم أ ؾالفزيييييل  إ ييييييرـا
 السعارك، ال انية.

 ، دمحم الظشظاوي ، ت:سعيد دمحم المحاة ، ط: عالؼ الكت . ٖٗي ند ة الشحؾ ص ٕ
 .ٚٗي  طتقات المغؾييؽ والشحؾييؽ ص  ٖ



 

 هـ( ُأِنُموَذّجا"639َظاِهرة اَلتِعِليل ِفي الَّنِحو الَعَرِبي "اِبن اخَلبَّاز)ت

1492 

، أأخي ىا عيؽ العير  أة عؽ عممو ال ي يعتيل  ييا فيي الشحيؾ وقد ُسئل    
 اخترعيا ، فقال:

ا مؾاقع كالمييا ، وقياة )إن العر  نظقا عمغ سجيتيا وطتاعيا ، وعرف
عممتييو بسييا عشييدي أنييو عميية لسييا  ، ولييؼ ُهشقييل ذلييػ عشيييا، واعتممييا أنييافييي عقؾليييا

في ن سيشا لغييري عمية لسيا  ا العمية فييؾ الي ي التسديا ...، ف ن أكؽ أببمشو
 ٔعممتو مؽ الشحؾ ىؾ أليق مسا ذكرسو بالسعمؾل فمي ت بو(.

مشيو معرفية  اليدك ،ميل كان في  داهتو عربياا أبيالا فكالمو ه با أن التع
مييييع ، وو اسييييرار المغيييية وطبيعتيييييا، وسفدييييير سراكيبيييييا، والؿييييياس عمييييغ مدييييابميا

 الزؾاب  والقؾاعد السالبسة لو.
 ، ىي :ميل في ىذه السرحمة بدسات رئيدةوقد اتدم التع

: سشيييياول القزييييايا الجزبييييية والسدييييابل الفرعييييية   إذ أن الجزبييييية كانييييا  أويا
، وىييي مرحميية سرييل بعييد إلييغ مفيييؾة الييدرس الشحييؾي  ٍن لغؾييية لييؼااسييتجابة لسعيي

 أولغ في سظؾر الرشاعة.

نحياة ىي ه  ؽ التعمييل والقؾاعيد الشحؾيية التيي سؾبيل إلييياثانياا: ايسداق  يي
 ، فسا التعميل عشدىؼ إي السرحمة

ا لبؾاع يا وأىدافيا. ،سبرير لمقؾاعد  ثؼ شرحا

                                                           

، ت: ميازن الستيار  ، ط: دار الشفيابس ٘ٙ،ٙٙي اإليزاح في عمل الشحؾ لمزجياجي ص ٔ
 ة(.ٜٜٚٔه_ ٜٜٖٔ،  يروت ، ال ال ة )
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ؼ معشاه ، بسعشغ سؾجيو الكالة ليدتؿيل اا: الؾقؾك عشد الشرؾص المغؾيةثا
 ، ودون أن هتح ييييييؾا عشييييييا  مسييييييا جعميييييو متدييييييساادون أن يقريييييدوا سمييييييػ العميييييل

  ٔبالتداطة.

يييا : كانيييا العميييل بعييييدة عييي ، وكيييان يك يييرن  ميييؽ ؽ الفيييرض أو التخسييييؽرابعا
وكييان أسييمؾ  الشحيياة فييي  ،، والؿييياس  يييؽ األشييتاه والشغييابرالذييؾاىد السدييسؾعة

 ٕالتعميل عدة اإلشارة إلغ أنيؼ يعممؾن أو يقؾلؾن.

 السرحمة الثانية )مرحمة الشسه(:
إليشيييا ميييؽ آثيييار نحؾيييية ميييؽ عييييد  وستس يييل ىييي ه السرحمييية بسيييا وبيييل      

، فقيد طيؾ ر سييبؾيو السيشي  د حتيغ نيايية القيرن ال الي  اليجيري الخميل  يؽ أحسي
السعشغ، والعشاييية  تعميييل الؿييياس، و حسييل اليي ي رسييسو الخميييل فييي ايىتسيياة بيي

، وفي ايعتساد عمغ التي وق العربيي كظمي  الخفية والفيرار الشغير عمغ الشغير
 مؽ ال قل. 

اا وانتذيييرت ال سيييعياا مشيييو لت بييييل قؾاعيييد  تعمييييالت فيييي كتابيييو انتذييياراا واسيييعا
)ولييييس شييييء :ومشيييو قؾليييواه ميييؽ أحكييياة وقؾاعيييد ، ، إذ عميييل لكيييل ميييا هييير المغييية

ا (  ٖيزظرون إليو إي وىؼ يحاولؾن بو وجيا

ا أو ايختيار متخي ا ، ميؼ سؾاء أكان في حالة ايمظرارفشجده يعمل كال 
ييا مييؽ وىيي ا مييا هؤكييد أنييو كيي ،كييالة العيير  ميزاناييا لتعميالسييو ان سعميييالا فظرياييا نابعا

،  ييدليل أنييو أبعييد ا وفييق مييا سسميييو الدييميقة المغؾييية، وجارياييالبييدوي األبيييل حييس

                                                           

 ٛٗالتعميل الشحؾي عشد الرماني في شرحو لكتا  سيبؾي صي  ٔ
 ٜٗٔ_ العمل الشحؾية  يؽ القدماء والسحدثيؽ ص  ٕ
  ٕٖ/ٔ_ الكتا   ٖ
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نفديييو عيييؽ متاىيييات التعريفيييات واألحكييياة والقزيييايا التيييي سفيييرض عمييييو بيييتغة 
 فمدؽية أو مشظؿية.

ا كبييراا ذيغل حييزا ومؽ ذليػ الحييؽ ازدادت عشايية الشحياة بالعمية ، وأخي ت س
، كؾفييؾن وبريريؾن اعتشيؾا بالتعمييل ، فجياء بعيد سييبؾيو نحياةمؽ عقؾل الشحاة

 "، فقيد ألي  كتيا ( فيي  يدايات القيرن ال الي  اليجيري هٕٚٓمشيؼ  الفراء )ت 
، ويبدو أن انذغال الفراء بسحاجة عمساء ، وقّؾاه بالحجة والتعميل"معاني القرآن

، فشيييراه يقيييؾل فيييي عمييييالت فيييي كتابيييوو لإلك يييار ميييؽ التعريييره ومشييياعراسيؼ دفعييي
قذ { ِ ُمَردِّ  :ٔإعرابو لقؾلو سعالغ  }َوَلس ا َجاَءُىْؼ ِكَتا ذ ِمْؽ ِعْشِد َّللا 

، وليؾ أن يكيؾن نعتايا لمكتيا   ألنيو نكيرة)إن شئا رفعا السردق ونؾيا 
، وفيي قيراءة عبيدهللا السردق فعالا لمكتيا  لكيان بيؾاباانربتو عمغ أن سجعل 

قا " في آل عسران وإذا كانيا الشكيرة قيد ، فجعمو فعيالا  ٕ"ٍ ُثؼ  َجاَءُكْؼ َرُسؾلذ ُمَردِّ
كيؽ مشيو إذا ، فالشر  عمغ الفعيل أمبما بذيء سؾى نعتيا ثؼ جاء الشعاو 

 ٖ  وذلػ ألن بمة الشكرة سرير كالسؤقتة ليا(كانا نكرة يير مؾبؾلة

كتديي  ومييا أن يذييارك القييرن ال اليي  اليجييري عمييغ اينتييياء حتييغ س     
، حتييغ قييؾل نحيياة ىيي ا العريير حيييزاا كبيييرااالعميية ؾيسيية وامييحة أخيي ت سذييغل ع

، فكانيييا العمييية ليييدى ؾيييية ردييييز لمحكيييؼ الشحيييؾي ي سفارقيييوأبيييتحا العمييية الشح

                                                           

 ٜٛ_ سؾرة التقرة  ٔ
 ٔٛعسران  _ سؾرة آل ٕ
، ت:أحسيد هؾسيي  نجيياسي، دمحم عميي الشجييار ، عبييدالفتاح  ٘٘/ٔ_ معياني القييرآن لمفييراء  ٖ

 اسساعيل ،ط: دار السررية ، مرر ، األولغ. 
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ر بييييييو خرييييييؾمو فييييييي مشاقذييييييتو ه(ىييييييي الدييييييالح اليييييي ي يقيييييييٕ٘ٛالسبييييييرد )ت
  ٔ.ومشاعراسو

 ييؽ األحكياة فجاءت عممو في كتابو "السقتز " قابسة عمغ الرب  العقمي 
 الشحؾية والترؾر الشغري ليا، فشراه يقؾل:

 ذلػ لؼ ، ولؾيلسزارعتيا األسساء  ؼ أن األفعال إنسا دخميا اإلعرا )اعم
يجيي  أن ُيعيير  مشيييا شيييء، وذلييػ أن األسييساء ىييي السعربيية، ومييا كييان يييير 

، وإنسا مار  األسساء ميؽ األفعيال وىي األفعال والحروك ،األسساء فسآلو ليا
، ي سؾجي  الفعيل ييير ماميي ...دخميا عمييو زابيدة ميؽ الزوابيد األربيع التي ما

 ٕ  ألنيا سقع مؾاقع األسساء في السعشغ(.وإنسا قيل ليا مزارعة

 وأبرز سسات التعميل في ىذه السرحمة:
: أنيا عمل سعميسية ، فكيان التعمييل مبشيي الغاية مشيا فيؼ كالة العر  ،أويا
 عمغ استقراء ونقد كالميؼ.

دون فيييال نكييياد نجيييد جزبيييية ميييؽ جزبياسيييو  ،تذيييار التعمييييل وشيييسؾلوانيايييا: انث
، إذ الغاية مؽ سعميالسيؼ ايستزادة  تؾميا السقابيد واألحكياة التيي ميؽ سعميل

 أجميا جاء الكالة عمغ ى ا الشدق الستعارك عميو مش  القدة.

 ، ؼيغميييي  عمييييغ سعميييييالسيؼ أسييييمؾ  الدييييؤالثال اييييا: ارستيييياط التعميييييل بييييالتعمؼ
 ، قال سيبؾيو:ا والجؾ 

                                                           

 ٖٖ،ٖٗ_ نذ ة الشحؾ ص ٔ
 ،ت: دمحم عبدالخالق عغيسة ، ط: عالؼ الكت ،  يروت.ٔ/ٕ_ السقتز  لمسبرد  ٕ
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الظؾيَل" عالة  نربؾا الظؾيل؟، قال: ُنري   )قما : أرأها قؾليؼ " يا زيدُ 
 .ٔ: وإن شئا كان نرتاا عمغ "أعشي"(ألنو بفة لسشرؾ ، قال

ا: إفراد ، ؼتعد أن كانا مب ؾثة في العمل الشحؾية بسؤلفات خابة  يا رابعا
قياة  ، عميغ ييرار ميالييا بالتي ليز ثشايا كت  الشحؾ نجدىا في ى ه الحؿتة سفيرد  

(" ٜٕٗ، والسيييازني)ت ٕ"العمييل فيييي الشحيييؾ"ه( فيييي كتابيييو ٕٙٓبييو قظييير  ) ت
، وا يييييؽ كيديييييان ٗه( "اخيييييتالك الشحيييييؾييؽ" ٜٕٔ، وثعمييييي  )تٖعيييييل الشحيييييؾ" 

 ٘السختار في عمل الشحؾ"." ه(  ٜٜٕت)

 السرحمة الثالثة) الشزج واًلزدىار( :
، ومسيا القرنيؽ ال ال  والرابيع اليجيرييؽ استفحل أمر العمة والتعميل في   

، وكييان مييؽ نتيياج سؾسييعيؼ فييي ذلييػ امتييزاج الشحييؾ بييالسشظق آنيي ا  سيياعد عمييغ
 بح  العمة وسقري دقابقيا وأسرارىا أن أحاطؾا بجسيع جؾانبيا.

 :ل إليغ قديسيؽه( أول ميؽ قديؼ العميٖٙٔويعد أ يؾ بكير  يؽ الديراج ) ت
  غاية مشو أن سؤدي إليغ كيالة العير ال  ،هؤدي إلغ كالة العر  ؼ األول:القد

قيييال ا يييؽ  ،غاهتيييو  ييييان الحكسييية ميييؽ ىييي ا الكيييالة، فوالقديييؼ ال ييياني: عمييية العمييية
يا ىؾ السؤدي إلغ كالة شمر  م :ج:)واعتاليت الشحؾييؽ عمغ مربيؽالدرا

                                                           

 ٖٛٔ/ٕ_ الكتا   ٔ
 ٘ٙ_ نذ ة الشحؾ ص ٕ
 ٙٙ_ السرجع الدا ق ص  ٖ
 ٖٚ_ السرجع الدا ق ص ٗ
 ٗٓٔ_ السرجع الدا ق ص  ٘
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، م ييل أن رفييؾ   وميير  آخيير ُيدييسغ عميية العمييةالعيير  ، كقؾلشييا: كييل فاعييل م
 ٔل مرفؾعاا ، والسفعؾل بو مشرؾباا (.يقؾلؾا : ِلؼا بار الفاع

ثيؼ قييال : ) ويرميي فييي ىيي ا الكتيا  ذكيير العميية التيي إذا اط ييردت ُوِبييل 
 ٕ يا إلغ كالميؼ فق ( .

فيييرد ليييو كتابايييا سيييساه ، وأه( بالتعمييييلٖٙٔوليييع ا يييؽ اليييؾراق)ت كسيييا أ     
يالسيو عشيد ، وليؼ سقي  سعمسيتؾفغ ؼييو كيل أ يؾا  الشحيؾ والريركا" "عمل الشحؾ

،  ييل لييؼ يكتيي   تعميييل مييا ىييؾ ان الؾجييو الؾاحييد، وإنسييا ستعييدد األوجييو وسك يير ييي
ا، ؼيعمل ما قالؾهمؾجؾد في المغة وإنس وميا  ا يار إلغ ما ىؾ يير مؾجؾد أيزا
 ٖاستعسمؾه وما سجشبؾه.

 تي ليز " اإليزياح فيي  ه( جييؾد سيابؿيوٖٖٚج الزجياجي )تثؼ سيؾ       
، ميير : عمييل سعميسيييية، وعمييل ؾياسييييةأ، وقديييؼ العمييل إلييغ ثالثييية عمييل الشحييؾ"

 ٗوعمل جدلية .

ت العمية التيي وكان يالتايا ميا يقرير اىتساميو عميغ مديابل ومؾميؾعا    
، وذلػ   كر ؾجبيا الحكؼ عمغ الغاىرة الشحؾية، وسحدد بس شيا عمييا القاعدة

مدييي لة معيشييية وميييا هيييرست   ييييا ميييؽ آراء الشحييياة واختالفييياسيؼ ميييع ذكييير األدلييية 

                                                           

 ٚٙ/ٔ_ األبؾل ي ؽ الدراج  ٔ
 _ السرجع الدا ق ٕ
، ت: دمحم جاسؼ اليدرويش ، ط: مكتتية الرشيد ،  ٚ٘، ٛ٘عمل الشحؾ ي ؽ الؾراق ص  ي ٖ

 ة(ٜٜٜٔىي ٕٓٗٔالرياض ، األولغ )
، ت: ميييازن الستيييار  ، ط: دار التفيييابس ، ٛي صاإليزييياح فيييي عميييل الشحيييؾ لمزجييياج يييي ٗ

 ة(ٜٜٚٔىي ٜٜٖٔ يروت ، ال ال ة )
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اعسة لسا رآه وعممؾه مسا يريل أحيانايا إليغ الشيؾ  ال ياني ميؽ العميل " الشحؾية الد
 ٔالجدلية الشغرية".

، األميير ه( وأك يير مييؽ التعميييلٖٚٚلفارسييي )تثييؼ جيياء أ ييؾ عمييي ا     
ال ي دفع سمسي ه ا ؽ جشي لمقؾل : )أحد  أن أبيا عميي قيد خظير ليو ، وانتيز  

 ٕمؽ عمل ى ا العمؼ ثم  ما وقع ألبحا شا(. 

بعشاهتيييييو الفابقييييية بالعمييييية  ه( فيييييي سعميالسيييييوٖٗٛوامتييييياز الرمييييياني)ت     
يييا نحؾيايييا دون أن ُيعميييل ليييو، فيييال يكييياد هييي الشحؾيييية ، وسشؾعيييا سعميالسيييو كر حكسا

يا ميؽ أنيؾا  العميل الشحؾييةفزادت عميغ ثالثي ، باإلميافة إليغ عيزو العميل يؽ نؾعا
، العمييية عمييية ، وكيييان يديييسي وبييي بيييحا يا دون التعرييي  لسييي ى  أو رأيأل

العمة الرحيحة أو العمة الفاسيدة، أو العمية الشيادرة، أو العمية الالزمية،  ؼيقؾل :
 ٖ، أو العمة السجؾزة.أو العمة السؾجتة

ل أىيييل ( فعميييل الشحيييؾ عشيييده أقييير  إليييغ عميييٕٜٖأميييا ا يييؽ جشيييي)ت      
عمة  األول: أنو يسكؽ إدرا الكالة مشيا إلغ عمل الفقو، ووجو رأيو ذلػ أمران:

ال ياني :  ،وليس ك لػ عمل الفقو، فك ير ميؽ أحكاميو سعبيدي لكل حكؼ نحؾي،
عمييل الشحييؾ سرجييع إلييغ الظتييع والحييس، بخييالك  أن، وىييؾ مترسيي  عمييغ األول

                                                           

، عسييير عبيييداليادي ٜٕٗالعمييية الشحؾيييية فيييي كتيييا  األختيييار أل يييي القاسيييؼ الزجييياجي ص يييئ
 ة.ٕٙٔٓ(، ٕٕالزىير ، مجمة دراسات التريرة )

 ط: الييئة السررية لمكتا  ، الرابعة.،ٕٛٓ/ٔجشي الخرابص ي ؽ  ي ٕ
، بالا مظمق السيالكي ، رسيالة ٕٗٛعميل عشد الرماني في شرحو لكتا  سيبؾيو صالت يٖ

 ىي(ٜٖٗٔىييٖٛٗٔدكتؾراه، الجامعة اإلسالمية بالسدهشة السشؾرة )
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الشحييييؾ فياسييييان الدييييستان فييييي عمييييل ، ف نيييييا إمييييارات لألحكيييياة فقيييي ، عمييييل الفقييييو
 ٔ، ويتعدانيا مؽ عمل الفقياء.يقربانيا مؽ عمل الستكمسيؽ

، وعمييل مجييؾزة ، فقييال:) اعمييؼ ييية إلييغ عمييل مؾجتييةقدييؼ العمييل الشحؾ و      
فزيمة أو ميا شيابو ، كشري  الميل عشيدنا مبشاىيا عميغ اإليجيا   يياأن أك ر الع

، ويييير عييل، وجيير السزيياك إليييوورفييع السبتييدأ والخبيير والفا ،فييي المفيي  الفزييمة
ؾيزىييا، ، يييير مقترييرة  يييا عمييغ سجعمييل ىيي ه الداعييية إلييييا مؾجتيية لييياف ،ذلييػ

فيي الحؿيقية  ، وإنسيا ىيؾومر  آخر ُيدسغ عمية ،اد كالة العر وعمغ ى ا مف
، مؽ ذلػ األستا  الديتة الداعيية إليغ اإلمالية ىيي عمية سب  ُيجؾز وي ُهؾج 

 ٕالجؾاز ي عمة الؾجؾ (.

( بالعمييية الشحؾيييية ، وألييي  كتابيييو " ٚٚ٘وأوليييع ا يييؽ األنتييياري )ت         
ل الشحؾية" فتشاول ى ا الفؽ اإليرا  في جدل اإلعرا  ولسع األدلة في األبؾ 

، لكيؽ الديسة األ يرز سيتمخص مديتقل رسيؼ حيدوده وبيي ؽ مديابمو  في ىيئة عمؼ
   ٖ في أىسية سقديؼ التعميل وفق السشاى  التي استعيا العمساء في دراستو .

فييييي ىيييي ا الجانيييي    ىييييي"( ٙٔٙأ ييييؾ التقيييياء العكبييييري )تكسييييا أسيييييؼ       
فكيييان  لمتيييا  فيييي عميييل البشييياء واإلعيييرا "فريييّش  فيييي ذليييػ كتابيييو "ابالتييي ليز، 

                                                           

بؾل الشحييؾ العربييي فييي نغيير الشحيياة ورأي ا ييؽ مزيياء ومييؾء عمييؼ المغيية الحييده  ص ييي ٔ
ة(، ؼيييييض ٜٜٛٔىييييي ي ٓٔٗٔ، شييييؾقي ميييييز ، ط: عييييالؼ الكتيييي  ، الرابعيييية )٘ٔٔ

 ىي.ٓٚٔٔ،ت: دمحم هؾس  فجال ،ط:ٚٗٛاينذراح أل ي عبدهللا الفاسي  ص
 ٘ٙٔ/ٔالخرابص ي  ٕ
_ أبؾل الشحؾ العربي في نغر الشحاة ورأي ا ؽ مزاء ومؾء عمؼ المغية الحيده  ص  ٖ

ة(، ؼيييييض ٜٜٛٔىييييي ي ٓٔٗٔ، شييييؾقي ميييييز ، ط: عييييالؼ الكتيييي  ، الرابعيييية )٘ٔٔ
 ىي.ٓٚٔٔ،ت: دمحم هؾس  فجال ،ط:ٚٗٛصاينذراح أل ي عبدهللا الفاسي  
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فكييل شيييء معمييؾل بعّميية أو  ،السؤليي  األولييغ مييؽ س ليفييو الكتييا  التعميييل ياييية
 بزع عمل، وعمغ الشحؾي أن يفّتق عرا الكالة عؽ ى ه العمل.

، لمعميل آخيريؽ سقدييسيؽ هي كر  "حاايقتير كتابو "  في الديؾطي ونجد     
 التيييي وىيييي:  السظيييردة العميييل: قديييسيؽ وسحتييي وذكييير،  الذييييؾ  باعتتيييار فييياألول
 مييؽ أك يير سحتيييا وجعييل، لغييتيؼ قييانؾن  إلييغ وسشديياق، العيير  كييالة عمييغ سقيياس
 العميية وىييي، سؾكيييد وعميية سذييبيو وعميية سييسا  عميية: مشيييا نؾعييا وعذييريؽ أربعيية

 عيييؽ وسكذييي ، العييير  حكسييية سغيييير التيييي وىيييي: الِحْكسيييية والعميييل  التعميسيييية
 .ال ؾاني العمل وىي، عاسيؼمؾمؾ  في ومقابدىؼ أيراميؼ بحة

: التدييييظة العمييية: أقدييياة ثالثييية وسحتيييو، العميييل طبيعييية باعتتيييار:  وال ييياني 
 السركتية والعمية ،والسذيا ية كيالجؾار، واحيد وجو مؽ  يا التعميل يقع التي وىي

 فيييييا الحكيييؼ ويكيييؾن ، ميييا ؾيييياس سعمييييل فيييي عمييية ميييؽ أك ييير سفييييد التيييي وىيييي: 
 .لعمتيؽ ركالر مؽ كالسشع، األمريؽ بسجسؾ 

 دون  معيشة مؾامع عمغ  يا التعميل يقترر التي وىي:  القابرة والعمة 
 سعيرك وليؼ، بار مجرى  عدغ جرت حي "  أ ؤسا الغؾيرُ  عدغ" كي،  ييرىا

 هيراه  ؼيسيا فديادىا وبييؽ العمية ىي ه جشيي ا ؽ أنكر وقد،  السؾمع ى ا يير في
 . الخرابص في ل لػ بابا وعقد ،

 ،بالتعمييلسيبق أن نحياة فيي ىي ه الحؿتية قيد اىتسيؾا ندتخمص مسيا        
يا  :أحيدىسا :إي أنيؼ انقدسؾا إلغ قديسيؽ ،وطرقو اىتساما فابقاا وقي  مشييا مؾقفا

، يييل فييي التعميييل والتفدييير كالزجيياجي، ولييؼ هؾ معتييديا بديييظاا، فمييؼ يدييرك فييييا
يييا :وثانييسيييا  أخييي  مشحيييغ اإلسيييراك حتيييغ عييياد يعميييل عيييؾاىر يفترمييييا افتراما

، مسيا دعيا بعيض الشحياة كالفارسي، والرمياني، وا يؽ اليؾراق، وا يؽ جشيي ،يااجدل
ا ييؽ  :لمييرد عمييييؼ وانتقييادىؼ فييي محاوليية لييرفض العمييل ال ييؾاني وال ؾاليي  أم ييال
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، معميييالا إلسيييقاط ه( فيييي كتابيييو " اليييرد عميييغ الشحييياة"ٕٜ٘مزييياء القرطبيييي )ت
 العمل ال ؾاني وال ؾال  مؽ الشحؾ ب مريؽ:

،  ذا قييييال قابييييل : ِلييييَؼ ُرفييييع الفاعييييل، فيييية العيييير  إليييييياأوليسييييا: عييييدة حاجيييي
ثبييا ذلييػ بايسييتقراء مييؽ الكييالة  ،  أن يقييال لييو: كيي ا نظقييا العيير فالرييؾا

 الستؾاسر.

، فيييي إمييا أن سقظييع ل ساييِرد ألمييؾر ي شيي ن ليييا بالمغييةوثانييسييا: ىيي ه العميي
ي  ، أو سفديظةع الدابل بعد العمية األوليغ، أو لديد ميرورة ذىشيية مفتعميةسظم

 ٔؾيسة ليا إطالقاا.

، ومييياي عالقييية ليييو لُيفدييير الشظيييق مقبيييؾ  ميييا أنف سييياس رأييييو فيييي التعمييييل 
 والتقدهر.، فال داعي إلغ اإليراق في التفدير بالشظق مرفؾض

أمييييا العمييييل اأُلول السقبؾليييية عشييييده فيييييي التييييي بسعرفتيييييا سحرييييل السعرفيييية 
  لسعرفييية ؾي الشظق بكيييالة العييير  السيييدر  بيييالشغر، فييييي لخدمييية اليييشص المغيييبييي

ىسييييا أسيييياس العمييييل نغسييييو وطريقيييية نظقييييو ، فشظييييق العيييير  واسييييتقراء كالميييييؼ 
، كسييا أن الشرييؾص الدهشييية أسيياس األحكيياة الفقيييية التييي ي الشحؾييية السقبؾليية

  ٕسحتاج إلغ استشتاط شيء وراءىا.

( سييابقاا ي ييؽ مزيياء فييي مؾقفييو ٙ٘ٗالغيياىري )ت  ويعييد ا ييؽ حييزة      
ات سيرد ،  ل العمل عشيده بيفمل عقمية هبتدعيا ال ىؽيعترك بع ، فمؼمؽ العمل

                                                           

 .ٖ٘ٔ،ٕ٘ٔي الرد عمغ الشحاة ص  ٔ
 ٖ٘ٔي أبؾل الشحؾ العر  ورأي ا ؽ مزاء ص  ٕ
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، ف ي عاىرة لغؾية ىي مؽ هللا وي حاجة إليغ في الشرؾص هترس  عميو حكؼ
 ٔاستشتاط العمل .

وقييد جييشا أ ييؾ حيييان األندلدييي إلييغ مدييمػ ا ييؽ مزيياء بيي طراح العمييل     
ييرغيية والشحييؾفييي الم يي فييدعا، ، ونَفييَر مشيييا ونف  ، ا مشييياإلييغ سيير  مييا ي ُيجييدي نفعا

وعمؼ المغة والشحؾ ي يحتاجان إلغ سعميل، فيسا عمسان ومعيان، والؾمعيات 
  ي ُسعّمل.

يييل فيييي أهيييدي الدارسييييؽ أي ي سُ  بحجييية أنيييياسعمييييالت الشحييياة  ىييياجؼ و  حرِّ
كانؾا يزعؾن مكان التعميل فابدة عمسية، في "الشحاة مؾلعؾن بك رة التعميل، ولؾ 

 .الرحيا لكان أجدى وأنفعنحؾية مدتشدة لمدسا   اأحكاما 

فجسيييع مييسابر الجيير ىييي )ارز: قييال أ ييؾ حيييان فييي متحيي  الزييسير التيي
مسابر الشر  السترمة، وك لػ أشركؾا في الياء، جعمؾىا مؽ مسابر الرفع 
السترييمة فييي خظييا  السؤنيي ، وجعمؾىييا مييؽ مييسابر الشريي  والجييّر لمسييتكمؼ، 

 ٕوى ه كّميا أوما ذ ي سعميل ليا(

  بيو ، ولكشيو هيرى األخيحيان ي همغي التعميل جسمة واحيدةبا ن أأوالحؿيقة 
 ٖ، وى ا هؤكد إلحاحو عمغ الدسا .بعد سّقرر الدسا  عشد العر 

  

                                                           

 ٗ٘،٘٘ي السرجع الدا ق  ٔ
،ت:حديؽ ىشيداوي ، ط: ٓٙٔ،ٔٙٔ/ٕي الت هيل والتكسيل قي شيرح التديييل أل يي حييان  ٕ

 ة(ٜٜٛٔه،ئٜٗٔدار القمؼ ،دمذق، األولغ )
 ٙعميل الشحؾي صي مغاىر الت ٖ
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 السرحمة الرابعة )السراجعة واًلستقرار(:

ا فيي  سس ل التعميالت مش  القرن الدادس اليجري في مجسميا مؾقفاا وامحا
 لسرحمة :اسجاىيؽ يمتا عمغ أعسال الشحاة في ى ه ا

جيا  يشيسيييا فيييي والتييير  ،أحيييدىسا: نيييز  إليييغ جسيييع ميييا يديييتظيع ميييؽ العميييل
رمييي ، و"شيرح الكاؼيية" لممظيؾيت نحؾيية عامية، كذيرح السفريل ي يؽ يعييش

لمديييؾطي، و"سؾجيييو المسييع" ي ييؽ الختيياز اليي ي  "، و"ىسييع اليؾامييعايسييتراباذي
 ىؾ مؾمع دراستشا. 

، والديكؾت عيؽ العميل األخيرى : نز  إلغ اختيار مشاسيتة أو أك يرواآلخر 
و"قظيير الشييدى" ي ييؽ  ،"الكاؼييية" ي ييؽ الحاجيي  :كسييا فييي السخترييرات ، نحييؾ

 ىذاة .

وقيد وقيع ىيي ان ايسجاىيان فيي أسيير عميل الشحياة الدييابقيؽ ، فسيال التعميييل 
يا  ييؽ  الشحؾي إلغ ايستقرار عميغ الشغيري والتظبيقيي ، وأبيتا التعمييل سرجيحا

 ٔ العمل.
  وذليػ أن سييسات درسيييؼ : اإلك يار مييؽ العمييللسرحمــةومــن ســسات ىــذه ا

عمييل فيي ، فبيرز اعتيدادىؼ بالؿيياس والتالشحؾي قيد يمبيا عمييو بيتغة السشظيق
اة الحيدود ، فعمبا شيئاا فذياا أسيمؾ  السشاطقية فيي التيز استشتاط القؾاعد الشحؾية

                                                           

،فؾزييييية عمييييي القزيييياء، جامعيييية البمقيييياء ٜ٘_ التعميييييل الشحييييؾي مفيؾمييييا وابييييظالحا ص ٔ
 الشظبيؿية.
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تيييدرج فيييي  شييياء قؾاعيييد ، والتعمييييالت فيييي مؤلفييياسيؼ التيييي امتيييازت بالوالتقدييييسات
 ٔ ، وسفريعاسيا.الشحؾ الكمية، ومدابميا

 ثالًثا : دوافع التعميل: 
ي اسييتسد التعميييل فييي الشحييؾ العربييي وجييؾده مييؽ مجسؾعيية مييؽ الييدوافع التيي

 ىي:دعا إلغ وجؾده وسظؾره ، و 

قال  ،سة هللا في الرشع  وأوما  الكالة: التعميل الشحؾي يكذ  حك أوًًل 
 باح  السدتؾفي :

، وإذا رييشاعة عمسييا أنيييا فييي ياييية الؾثاقييةه ال)إذا اسييتقريا أبييؾل ىيي 
، فيييشحؽ إذا بيييادفشا أنييييا ييييير مدخؾلييية وي متديييسا فيييييا س مميييا عممييييا عرفيييا

وعمسشيا أنييا كمييا أو بعزييا  ،دتعسمة واألوما  بحال مؽ األحؾالالري  الس
حكسية لتميػ الحيال ميؽ مؽ ومع وامع حكيؼ _جل سعالغ_ سظمبشا بيو وجيو ال

 ٕ ، ف لػ ياية السظمؾ (حرمشا عميوف ذا  ، يؽ أخؾاسيا
شيييية وراء أي : طبيعيييية العقييييل التذييييري أن يديييي ل عييييؽ األسييييتا  الكامثانًيــــا

، ؼيظسييييع إلييييغ سفديييييرىا وإخزيييياعيا لألحكيييياة التييييي عيييياىرة ميسييييا كييييان نؾعيييييا
 ٖهرسزييا.

                                                           

،مجميية ٕٜٚ، سعميييؼ الشحييؾ العربييي لسييازن متييار  صٕٗٔي أبييؾل الشحييؾ العربييي ص ٔ
 ىي(.ٕٔٓٓمجسع المغة العربية ،دمذق)

 .ٜٕٗ،ٕٓ٘ي ايقتراح في الشحؾ ص ٕ
 .ٗٚ،٘ٚي نغرية التعميل ص ٖ
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مييل وبيييؽ عمييل قييال عؽيييز دمذييؿية: ) وأمييا عييؽ العالقيية  يييؽ نغرييية العا
، ىيؾ العقيل التذيري نيسا نابعتان مؽ معييؽ واحيدشقؾل أ، فالشحؾ والفرق  يشيسا

 ال ي مؽ طبيعتو التداؤل عؽ األستا  الكامشة وراء أية عاىرة

، وبالتيييالي طسؾحييييا إليييغ سفدييييرىا وإخزييياعيا ألحكييياة ميسيييا كيييان نؾعييييا
 ٔمشظؿية( .

فييي سذييكيمو عمييغ  ، فقييد قيياة الشحييؾ العربييي: طبيعيية الشحييؾ ايجتياديييةثالًثــا
   وقيد سس يل الؾبي   تجرييد قؾاعيد ميؽالؾب ، والتفدييرركيزسيؽ أساسيتيؽ: 

، أما التفدير فيؾ اجتياد ميؽ الشحيؾي فيي استقراء نرؾص ايحتجاج السقبؾلة
ق مييؤثرات مختمفيية، مشيييا: سعميييل القاعييدة السدتخمريية مييؽ الؾبيي  يفدييرىا وفيي

 ، وخبرسو المغؾية .قدرسو العقمية ، وثقافتو، وم ـتو الدهشي

الشحؾيييية مبشيييية عميييغ اسيييتقرار  التعمييييل بييي ن القاعيييدة وقيييد دفيييع الشحييياة إليييغ
ىشييية عميييغ بيييحة ، فالتعمييييل  سعيييؾيض عيييؽ ايسيييتقرار ميييؽ جيييية ، وبر جزبيييي

  ألن لييتعض قؾاعييد الشحييؾ سييسة القؾاعييد الرياميية مييؽ القاعييدة مييؽ جييية أخييرى 
، أو الييتالزة فييي ييي  ، كزييرورة سيي خر الفاعييل عييؽ فعمييوحييي  الييتالزة فييي الترس

، والقاعييدة الريامييية سبييرىؽ قبييل الؿييياس لسبتييدأ إلييغ خبييرهحتييياج كاحتييياج ااي
 ٕعميو.

                                                           

 ة(.ٜٔٛٔ،عؽيز دمذؿية ، ط:معيد اإلنساء العربي ، يروت)ٜ٘ٔي سجدهد الشحؾ ص ٔ
 .ٓٚي نغرية التعميل ص ٕ
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، والشحياة يعمميؾن قد قاما فيي عقيؾل العير  ونيياسيؼ  : أن ى ه العملرابًعا
، ويؤيييد  ا ييؽ األنتيياري ىيي ه الفكييرة فييي حده ييو عييؽ ؾللسييا قيياة فييي الشيييات والعقيي

 ٔسخريص العمة بقؾلو: ) العمة دليل عمغ الحكؼ بجعل جاعل (

، وىيييؾ باحييي  الشحيييؾ   لت هييييد الحكيييؼ ميييل_ فيييي رأييييو _ بجعيييل جاعيييلفالع
 ٕالسؾجؾد بالشص.
ـــا : األول: \التعمييييؼ بظبيعتيييو هيييرست  بسعيييياريؽ   ألن: سعمييييؼ الشحيييؾ خامًد
 ، وىي سدسغ بالقاعدة. لمتراكي  واأل شية بؾرة مجردة

ا مؽ مقاهيس الرؾا  يدتشد إلييا السعمؼ.وال اني  ٖ: اعتساد القاعدة مؿياسا
ؼ نحييؾي سييؤايا كييفكييان مييؽ السيي لؾك أن يديي ل طييال  العمييؼ عييؽ عميية ح(

هتخ ون مشيا وسيمة لذرح ، ة عمغ التفكير بعمة مشاستة مقشعةيح  ذىؽ الشحا
 ٗ.، أو إقشا  الستعمسيؽ بوقريره، أو سحكؼ نحؾي 

 شروط العمة :
ىي السؾجتة  ل سكؾن ، أن سكؾن عاىرة مؤثرة في الحكؼمؽ شروط العمة 

  ول لػ خظ  ا ؽ مالػ التررييؽ في قؾليؼ : إن عمة في السؿيس عميو لمحكؼ
إعييرا  الفعييل السزييار  مذييا يتو لالسييؼ فييي حركاسييو وسييكشاسو، وإ يامييو بكؾنييو 

، ، وسخريريو  ب حيد الزميانيؽ بقريشيةيحتسل الديلة عمغ الحيال أو ايسيتؿتال
قبؾلييييو  ، وإنسييييا السؾجييي  ليييوميييؾر ليدييييا السؾجتييية إلعيييرا  ايسيييؼفييي ن ىييي ه األ

                                                           

 .ٖٔٔي اإليرا  في جدل اإلعرا  ص ٔ
 .ٕٗٔ،ٕ٘ٔي أبؾل الشحؾ ص ٕ
 .ٓٚي نغرية التعميل ص ٖ
 .ٕٓٔي التعميل الشحؾي مفيؾما وابظالحا ص ٗ
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" مييا أْحَدييؽ َزْيييْد" :سقييؾل ،مختمفيية وي يسيزىييا إي اإلعييرا  بريييغة واحييدة معيياني
ا"، فييي ن أردت األول رفعيييا، سيييل الشفيييي ، والتعجييي  ، وايسيييتفياةؼيحت أو  "َزييييدا

 ٔال اني نربتو، أو ال ال  جررسو.

ا أن سكؾن العمة مظردة،و        أي: كمسا وجدت الحكؼ ُوجيد  يذترط أيزا
ا ، بسعشييغ دور كمسييا فقييدت الحكييؼ فقييد الحكييؼالحكييؼ، و  ان الحكييؼ مييع العميية وجييؾدا

، ونري  كيل مفعيؾل دد إليو الفعل لؾجؾد عمية اإلسيشاكرفع كل ما أسش ،وعدماا
جيي  أن يكيؾن الظيرد شييرطاا ، وإنسيا و فزيمة لؾجييؾد عمية وقيؾ  الفعييل عمييو وقيع

العقمييية ي  ، وي خييالك أن العمييةن العميية الشحؾييية كالعميية العقمييية  ألفييي العميية
 سكؾن إي مظردة .

متعديييية ييييير قابيييرة عميييغ مؾقيييع كسيييا يذيييترط فيييي العمييية أن سكيييؾن      
ف ذا كان الؾب  مقرؾراا عمغ  ،سفي الؿيا، فتعدي العمة ىؾ األساس الحكؼ

، وقد عقد ا ؽ جشي باباا مدتقالا يا، فعمة ي يسكؽ سعده ي ُيعمل بومؾبؾفو ال
، وؼييو فيي أن العمية إذا ليؼ ستعيد ليؼ سريا" في كتابو الخرابص عشؾانو " با 

 يقؾل:

و"إذا"، ونحييؾ  "مييا" ، "مييْؽ"، و )ومييؽ ذلييػ قييؾل مييؽ اعتييل لبشيياء :كييْؼ"، و
 ي لػ ميا جياء ميؽ الحيروك ذلػ بي ن األسيساء لسيا كانيا عميغ حيرفيؽ شيا يا 

فمسيييا شيييا يا الحيييرك ميييؽ ىييي ا  "قيييْد"،  " يييْل" و و نحيييؾ: "ىيييْل" ، ،عميييغ حيييرفيؽ
 ٕكسا أن الحروك مبشية( ، السؾمع وج   شاؤىا

                                                           

، ٜٗٓروض طيي ايقتيراح  لمفاسيي ص  ، ؼييض اينذيراح ميؽ ٘ٔٔي لسيع األدلية ص ٔ
، ن: محسييييييؾد هؾسيييييي  فجييييييال ، دار التحييييييؾث اإلسييييييالمية ، اإلمييييييارات ،ال انييييييية  ٜ٘ٓ

(ٕٖٔٗ_ٕٕٓٓ) 
 .ٕ٘،ٖ٘/ٔي الخرابص  ٕ
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 ة الشحهية عشد ابن الخبازمَّ العِ : السبح  الثاني
و حتيغ نيايية القيرن ستتعشا ؼيسا سبق مدار التعميل مش   داهتيو ونذي س    

ا  وسظؾرىييا العميية لتقرييي –عريير ايسييتقرار والسراجعيية –الدييادس اليجييري   ييدءا
 از ي إسحاق الحزرمي حتغ ا ؽ الختب 

لسيييا سستييياز بيييو الدراسيييات الشحؾيييية ميييؽ سيييالزة جييييؾد الديييم    (ٖٛٙ)ت 
والخم  فييا، باإلمافة إلغ أن الؾقؾك عمغ سسات التعميل عشد الشحاة ال هؽ 
سيييتقؾا ا يييؽ الختييياز سيؾميييا لشيييا سيييسات السرحمييية التيييي ستس يييل فيييي جييييؾد ا يييؽ 

 ع ميييا ُيديييتظا  ميييؽسيييو، والتيييي امتيييازت فيييي أيمبييييا عميييغ جالختييياز ومعابيييري
أو شيييروح لكتييي  الديييابقيؽ ميييؽ  ،والتيييرجيا  يشييييا فيييي مظيييؾيت نحؾيييية ،العميييل

 الشحاة كذرح المسع ي ؽ الختاز السدسغ "سؾجيو المسع".
 :والعمل ابن الخباز

يييا، وبيييرك لييييا       يييا بالغا اىيييتؼ ا يييؽ الختييياز بيييالتعميالت الشحؾيييية اىتساما
يييا حتييغ يمييي  الك ييير مييؽ عشاهتييو، فييال يكيياد هييدرس مديي لة إي ويعمييل ألحكام

مقدار ما في ى ا الكتا  مؽ العمل عمغ ما ؼيو مؽ األحكاة الشحؾيية،  يل نيراه 
 يؽ الي الث  ايحذد لمحكؼ الؾاحد في أك ر السؾامع مؽ العمل ما هتراوح عددى

 واألربع، وقد يكؾن ىشا  سؾليد لعمل في الحكؼ الؾاحد.

ىيؾ مؾجيؾد  وميا كسا أنو لؼ يكتِ   تعميل األحكاة الشحؾية والريرؼية     
عمل ما قالؾه وما لؼ يقؾلؾه، وما استعسمؾه وما سجشبؾه، سا في المغة بحد ، وإن

 فشراه يقؾل: 
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)وقييؾل العاميية: ُفييالنذ قاعييد خظيي  فيياحش  ألن العيير  ي سقؾلييو وي سسيمييو، 
ا" ، فقمييا لييو:  وقييال لييي بعييض التغييدادهيؽ: "انييتؼ سمحشييؾن ألنكييؼ سسيمييؾن َقاِعييدا

ويقيؾل فيي  ، ٔألنشا نحؽ ُنسيل َألفُو وأنتؼ سقمبؾنيا ساءا(  شا""لحشكؼ أؾتا مؽ لحش
 با  خبر السبتدأ :

ال ميَميِة في  الم يَمة الِياَلُل" ي يذَقالُ )وال ي سؾغ ح ك السزاك: أن قؾليؼ: "
الت اسعِة والِعْذِريؽ  ألن الذير ي يكؾن ثسانية وعذريؽ، وي في الميمة الحادية 

د مييؽ طمؾعييو، وإنسييا يقييال فييي الميميية ال الثيييؽ  ألنييو يجييؾز وال الثيييؽ  ألن ي يي
 .ٕطمؾعو وعدة طمؾعو، ففي اإلختار بو فابدة(

ن سعميالسيو  ليؼ سقترير عميغ سعمييل الغيؾاىر المغؾيية فحدي  يبل  يل إ    
حييدوثيا، ولسيياذا سغييير  ييي ا الذييكل، ولسيياذا لييؼ سغييير بذييكل ذىيي  إلييغ سييب  

كييان دافعييو مييؽ ذلييػ  لتعميييالت،  وإنا، ومييؽ خييالل ىيي ه التديياؤيت يك يير آخ
يقيشاا مشو ب نيا سستاز بالدقة والبشاء السحكؼ، فشراه يعمل إلعيرا  اعتزازه  مغتو، و 

 السشقؾص بعالمات مقدرة في حالتي الرفع والجر بقؾلو:

ألن الحركيييييات مجاندييييية   اسيييييت قما الزيييييسة والكديييييرة عميييييغ اليييييياء)وإنسيييييا 
مييؽ مخييرج ، خييرج ، والكدييرة والييياء   ألن الفتحيية واألليي  مييؽ ملحييروك العميية

، والييياء بسشزليية كدييرسيؽ  ،، واألليي  بسشزليية فتحتيييؽوالزييسة والييؾاو مييؽ مخييرج
ييا  يييؽ ثييالث شقييؾص س، فمييؾ مييسسا ييياء البسشزليية مييستيؽوالييؾاو  لكشييا جامعا

يييا  ييييؽ أربيييع كديييرات، وليييؾ كديييكديييرات وميييسة سيييكشا ، فمسيييا أُ رسيا لكشيييا جامعا
أحييدىسا: أن قبميييا كدييرة شييؾيؽ لييؾجييؽ :، وكانييا أولييغ بالحيي ك مييؽ التُحيي فا

                                                           

 ٙٓٙسؾجيو المسع ص  - ٔ
 ٖٔٔالسرجع الدا ق ص  - ٕ
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، فكييييان أولييييغ التشييييؾيؽ هييييدل عمييييغ الخفيييية والسكانيييية ، وال يييياني: أنسييييدل عمييييييا
 .ٔبالتقاء(

ا لبشاء "َحْيُ "، ولساذا البشاء عمغ حركة  لسياذا كانيا حركية ، و ويعمل أيزا
 ، فقال:البشاء عمغ الزؼ

، فجييرت ؼ معشاىيياسفتقيير إلييغ اإلمييافة فييي فييي)وإنسييا ُ شيييا "َحْيييُ "  ألنيييا 
، وُحييير  آخرىيييا   يلتقييياء الدييياكشيؽ ،مجيييرى الحيييرك الييي ي ي يييد ليييو ميييؽ يييييره

ا   ٕ  ألنيا سمزة اإلمافة("َبْعدُ بَقْبُل و "وُمسا سذبييا

وعمييل لبشيياء "أويء" ، ثييؼ عمييل لبشابيييا عمييغ حركيية ، ثييؼ عمييل لبشابيييا      
 عمغ الكدر ، فقال:

قييياء ، وُحركيييا  يلتحيييرك اإلشيييارةمعشيييغ  ا)وُبشييييا "ُأَيِء"  ألنييييا سزيييسش
  ٖوليدا مؽ ايسؼ( ،، و"ىا" حرك سشبيوالداكشيؽ، وُكدرت  عمغ أبميا

ُحر  آخره، ولساذا حركة البشياء  وعمل لبشاء الفعل السامي، ثؼ لساذا     
 الفتحة، فقال:

، قييياَة ، وقعيييَد، وبشييياؤه  ألنيييو فعييييل :ؾ)وميييؽ األفعيييال الفعيييل الساميييي نحييي
  السختمفيييية عمييييغ السعيييياني البشيييياء  ألنيييييا سييييدل بالرييييي واألبييييل فييييي األفعييييال

، وُحييير  آخيييره  ألنيييو ميييار  األسيييساء مزيييارعة ناقرييية، حيييي  وقيييع السختمفييية
اَة"، و"إْن َذَىييَ  َزيييدذ َجَمييَس رك الذييرط كقؾلييػ: "مييررُت  رجييٍل قيي، وْبعييَد حييبييفة

، فمسييا ا األبييل ؼيييو أن ُهبشييغ عمييغ الدييكؾن َعْسييرو"، وُبشييي عمييغ الفتحيية  ألنييي
                                                           

 .ٔٛي سؾجيو المسع ص ٔ
 .ٜٙي السرجع الدا ق ص  ٕ
 .ٔٚي السرجع الدا ق ص ٖ
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ر لسزييييارعة األسييييساء ُ شييييي عمييييغ أقيييير  الحركييييات إلييييغ الدييييكؾن، وسمييييػ سعيييي   
 ٔالفتحة(

وعمل لشر  جسع الس كر الدالؼ بالياء بالحسل عمغ الجر، ثؼ عمل      
َؼ ألحقا الياء   شؾن، ولَؼ ُحركا ، ثؼ لِ غ ايسؼ السجرور أولغلساذا الحسل عم

 ال:، فقالحركة فتحة ولْؼ سكؽ كدرة كانا ولؼَ  ،نؾن الجسع

ؼ هبيييق لمشرييي  عالمييية فُحسيييل   ألنيييو ليييشريييؾباا فعالمتيييو اليييياء)وإن كيييان م
، وسمحقو غ  يشتراكيسا في وقؾعيسا فزمتيؽ، وكان حسمو عميو أولعمغ الجر

نيؾن مفتؾحيية، وىيي عيؾض عييؽ الحركية والتشييؾيؽ المي هؽ كانييا بعيد اليؾاو والييياء 
كشيؽ، وفتحيييييا  فييييي الؾاحييييد كسييييا ذكرنييييا فييييي الت شييييية، وسحريكيييييا  يلتقيييياء الدييييا

، فميؾ ُكديرت ل قيل اواا قبمييا ميسة، ويياء قبمييا كديرةلسعادلة المف   ألن قبميا و 
 ٕالمف (

ييييا لعسييييل "إن        ، ولسيييياذا " وأخؾاسيييييا، وِلييييَؼ وجيييي  أن سعسييييلويعمييييل أيزا
 . ُيعكس ذلػ  َؼ لؼْ ، ولِ ا الخ نربا السبتدأ ورفع

 كسا شسما سعميالسو عيؾ  القاؼية، فقال:    

 وي َيُػ مَؾِق ذ ِمْشَػ الَؾَداَعا .       في َقْبَل الت فرنِق يا ُمَتَعاا      قِ    )

 َتاَعو فيرخؼ، واأللي  لإلطيالق، و"مؾقيي " اسيؼ "كيان" وىيؾ نكييرة،ُميأراد:  
ي "الؾَداَ " خبرىا وىؾ معرفة، ولؾ أعظياه حقيو فيي الكيالةو " ورفيع الشري  "مؾقفا

                                                           

 جع الدا ق.ي  السر  ٔ
 .ٜٗص ي السرجع الدا ق ٕ
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ليييػ  ألنيييو َعْيييي ذ فيييي القاؼيييية شيييدهد الؿيييتا، وىيييؾ ولكشيييو نكييي  عيييؽ ذ، "اليييؾدا " 
 ٔاجتسا  الرفع والشر  في قريدة(

 بييييا  فيييي فقيييال وبييييفاسيا، الكمسييية مخيييارج سعميالسييييو سزيييسشا كسيييا      
يييياُد،: فالسدييييتعمية):اإلماليييية يييياُد، الر  يييياُء، والغ يييياُء، والظ يييياُء، والز   والَعيييييُؽ، والخ 
 ٕ(األعمغ الحشػ إلغ معيؽ يرعد انالمد ألن مدتعمية  سسيا وإنسا والَقاُك 

 عمغ قؾل الذاعر: ايقا  ل سعدى  تعميالسو إلغ يير المغة، فقال سعم  

 َليَا الحَساة َليو                     إلغ َحَسا َمشَيو

 ويَسؼ  الَحَساة مِ              وِنْرَفو َقِدَيو           

وىيؾ أن يقيال: أي عيدد إذا زدنيا  ،)وى ه مد لة حديا ية سخيرج بيالسجيؾل 
ا  ميي  مابيية ؟، فييالجؾا : أن نجعييل العييدد شيييئاا، ويييزاد عميييو  عمييو ِنْرييَفو َوَواِحييدا

ا مييييؽ ئييييةؼيرييييير شيييييء وواحييييد يعييييدل منريييي  شيييييء وواحييييد،  ، َفييييَ ْلَق َواِحييييدا
، وسدييييعيؽغ شيييييء ونريييي  شيييييء يعييييدل سدييييعة الجييييانبيؽ  ألنييييو مذييييتر  هتقيييي

   ٖفالذيء يعدل ستة وستيؽ، وى ا كان عدد الحساة(

ييا قؾلييو: ) فيي ن قمييا فسييا الفييرق  يييؽ قؾلشييا: "زيييدذ أخييؾ "،       ومشييو أيزا
"؟،قما: الفيرق  يشيسيا ميؽ وجيييؽ: أحيدىسا: أن ق ؾلشيا: "زييدذ وقؾلشا: "أخؾ  زيدذ

" سعريييز لالسييؼ ،أخييؾ " سعريييز لمقرابيية ا: "زيييدذ ، ال يياني: أن قؾلشييو"أخييؾ  زيييدذ
، ييدذ  ألنيػ أخبيرت بالعياة عيؽ الخياصأخؾ " ي هشفيي أن يكيؾن ليو أخذ ييير ز 

                                                           

 .ٖٚٔسؾجيو المسع ص - ٔ
 .٘ٓٙيالسرجع الدا ق ص ٕ
 .ٛٛ٘السرجع الدا ق، ص  - ٖ
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وقيييؾليؼ "بيييديقي  ،ويذيييير إلييييو الفقيييياء ميييؽ الفيييرق  ييييؽ قيييؾليؼ "زييييدذ بيييديقي"
)"  ٔزيدذ

وبمغا عشاهتو بالعمل أنو لؼ يكت   تعميل األحكاة فحد  لكشو عمل      
جشي باألسساء بقؾلو : )إنسا  دأ  ألسمؾ  ا ؽ جشي في الكتا ، فَعمل لبدء ا ؽ

باألسييساء   ألنيييا األبييل فييي اإلعييرا ، وكانييا األبييل فييي اإلعييرا   ألنيييا 
 ٕسدل بريغة واحدة عمغ معاٍن مختمفة.(

)وبييدأ  تعريييز السعيير  لييؾجييؽ  وعمييل لبدبييو  تعريييز السعيير  فقييال:     
  وال ياني: أن أحدىسا: أنو قديسان، والسبشيي ثالثية أقدياة، وايثشيان قبيل ال الثية

 ٖ.ايسؼ مقدة عمغ الفعل والحرك، واإلعرا  أبل ؼيو(

  ألنييو فريل بقؾليو: ) وإنسييا  يدأ بالسشفريلوعميل لبدبيو بالزييسير السش     
أشييتو بالغيياىر اليي ي ىييؾ األبييل(، ثييؼ عمييل لبدبييو بالسزييسر مشييو ب نييو:) أقييؾى 

ىيؾ األبيل،  سعريفاا مؽ ييره (، ثؼ عمل لبدبيو بيالسرفؾ  مشيو بقؾليو: ) السرفيؾ 
 .ٗحي  ُيدتغشغ عشو (

كسييا عييا  عمييغ ا ييؽ جشييي فييي نفييس التييا  سقييديؼ السعيير  والسبشييي        
)ألن السعير  والسبشيي  مذيَتق ان  عيرا  والبشياء، معميالا ذليػ بقؾليو:عمغ بيا  اإل

 .٘(ذتق مشو متقدمة عمغ معرفة السذتقمشيسا، ومعرفة الس

                                                           

 .ٚٓٔي السرجع الدا ق ص  ٔ
 ٖٓٔص السرجع الدا ق  - ٕ
 ٘ٙص  السرجع الدا ق - ٖ
 .ٕٖٓي السرجع الدا ق ص  ٗ
 ٗٙسؾجيو المسع - ٘
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دييو، وسعييٍد بحييرك لييغ متعييٍد  شفوعييا  عميييو سقديييؼ الفعييل الستعييدي إ      
 بقؾلو: ،الجر ُمعمالا ذلػ

الستعييدي ألييغ السفعييؾل بيو إلييغ متعييٍد  شفدييو، وإلييغ متعييٍد ) وسقدييسو الفعييل 
بحرك الجر يير مدتؿيؼ  ألن ما سعدى إليو الفعل بحرك الجر، نحؾ قؾليػ: 
مييررُت  زيييٍد، ي ُيدييس غ مفعييؾيا بييو عمييغ حييد سدييسية "زيييد" فييي قؾلييػ: مييربُا 

ا(زي  ٔدا

كسييا اىييتؼ  تعمييييل السدييسيات، فقييال معميييالا لتدييسية السقرييؾر بقؾليييو       
:)السقرييييؾر، وسييييسي  يييي لػ لييييؾجييؽ: أحييييدىسا أن إعرابييييو مقييييدر فييييي آخييييره ي 
يغير، فيؾ كالسحبؾس ؼييو، ومعشيغ القرير الحيتس  وال ياني: أنيو قرير عيؽ 

 ٕياية السسدود  ألن  شاءه أطؾل مؽ  شابو.(

ييا  ألن ايسييؼ لتدييسيو عظيي  اوعمييل    لبيييان بقؾلييو: )إنسييا ُسييسِّي ىيي ا عظفا
ي عظي   ييان  ألن ايسيؼ ال اني فيي معشيغ األول، فك نيو ُعظي  عمييو، وُسيسِّ 

 ٖلألول( ال اني مبيؽ

عميغ سعمييل أسيمؾبو  ولؼ يقترر ا ؽ الختياز فيي شيرحو لمُسيع ا يؽ جشيي   
جسيع  كالة ا ؽ جشي حتغ شسما سعميالسو عشغ  تعميل ل  ،ومدسياسو فحد 

أ يؾا  الكتييا  ومدييابمو بقريد سؾمييا األحكيياة وسفريييميا ، وىيؾ مييا بييرح بييو 
:) فزيسشا لييؼ إميالءا مختريراا أقترير بيو عميغ سؾجييو  في مقدمة كتابو قيابالا

                                                           

 .ٗٚٔي السرجع الدا ق ص  ٔ
 ٗٗالدا ق، ص السرجع  - ٕ
 .ٕٔٛي السرجع الدا ق ص ٖ
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مدابمو وسبمي  وسابمو، وكمسا مررت  بيا ذكرت إعرابو، أو  مفي  لغيؾي جميتيو 
 ٔسجمية ُسزيل استغرابو، وعمما ؼيو السدابل ُجَسع(.

قيؾل ا يؽ جشيي فيي بيا  "السعير  والسبشيي":) الكيالة  :ومؽ أم مة ذليػ    
فييي السعيير  والسبشييي عمييغ مييربيؽ: معيير  ومبشييي، والسعيير  عمييغ مييربيؽ: 

الفعييل السزييار  ، ومييا عييداىسا مييؽ سييابر  :أحييدىسا: ايسييؼ السييتسكؽ ، واآلخيير
 الكالة فسبشي يير معر (.

لكل جزء مؽ  نجده قد عمل وبالرجؾ  إلغ شرح ا ؽ الختاز لقؾل ا ؽ جشي
حييي  عمييل لزييرورة سقديييؼ الكمييؼ إلييغ معيير  ومبشييي جزبيييات نييص ا ييؽ جشييي، 

) ألنيييو دابييير  ييييؽ الشفيييي واإلثتيييات  ألن السعييير  ميييا سغيييير آخيييره لتغيييير :قيييابالا 
 العؾامل، والسبشي ما ثبا آخره عمغ بؾرة واحدة، وإن اختمفا العؾامل(.

حيييدىسا: أنيييو قديييسان، والسبشيييي ثيييؼ عميييل لبدبيييو  تعرييييز العييير  بعمتييييؽ: )أ
ن ايسييييؼ مقييييدة عمييييغ الفعييييل أ، وال يييياني: ثالثيييية أقديييياة، وايثشييييان قبييييل ال الثيييية

 والحرك، واإلعرا  أبل ؼيو(.

ثييؼ عمييل لعييدة ذكييره السبشييي فييي ىيي ا التييا  ب نييو :)ذكييره ؼيييو عمييغ سييبيل 
 اإلجسال ، وفي التا  ال ي هتمؾه عمغ سبيل التفريل(.

شحيييؾ "ييييير معييير ": )ألن قؾليييو "مبشيييي" ُيغشيييي ثيييؼ عميييل لتؾكييييده الكيييالة  
: ) األبيل فيي األسيساء فقيالستسكؽ السيؼ السعير  بيعشو(، ثؼ عميل لتديسية اي

كؽ(، اإلعييرا ، فسييا كييان مشيييا معرباييا فيييؾ بيياٍق عمييغ أبييمو، وذلييػ ىييؾ السييتس

                                                           

 .ٔٙي السرجع الدا ق ص ٔ
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وعمل لبدبو   تعريز ايسؼ  ب نو )األبل في اإلعرا (، ثؼ أخي  يعميل ألوجيو 
 ٔ  الث عمل.السزار  لألسساء معمالا ذلػ  فعلال يؽ  الذتو

لييييؼ يقتريييير عمييييغ ا ييييؽ الختيييياز فييييي شييييرحو لمكتييييا  ب نييييو كسيييا سسيييييز      
سعميالت ا ؽ جشي  ل راح هزييد فيي العميل ويفرعييا، ميؽ ذليػ سعمييل ا يؽ جشيي 
لح ك ياء السشقؾص في حالتي الرفع والجر بي ن: )األبيل ؼييو: ىي ا قاميي، 

است قايا لمزيسة والكديرة عميييا، وكيان التشيؾيؽ ومررت بقاميؽ ف سكشا الياء 
 ٕبعدىا ساكشاا، فُح فا الياء لاللتقاء الداكشيؽ(.

 يؽ الختياز  تعمييل ا يؽ جشيي  يل عميل لديب  اسيت قال الزيسة افمؼ يكت   
نسييا اسييت قما الزييسة والكدييرة عمييغ الييياء  ألن وإوالكدييرة عمييغ الييياء، فقييال: )

لفتحيية و األليي  مييؽ مخييرج، والكدييرة الحركييات مجانديية لحييروك العميية  ألن ا
والييياء مييؽ مخييرج، والزييسة والييؾاو مييؽ مخييرج، واألليي  بسشزليية فتحتيييؽ، والييياء 
بسشزلييية كديييرسيؽ، واليييؾاو بسشزلييية ميييستيؽ، فميييؾ ميييسسا يييياء السشقيييؾص لكشيييا 

ا   ا  يؽ أربع كديرات، يجامعا ؽ ثالث كدرات ومسة، ولؾ كدرسيا لكشا جامعا
 فمسا ُأسكشا ُح فا(.

كؾنيييا أولييغ بالحيي ك مييؽ التشييؾيؽ بعمتيييؽ: ) أحييدىسا: أن قبميييا ثييؼ عمييل ل
كدييرة سييدل عميييو، وال يياني: أن التشييؾيؽ هييدل عمييغ الخفيية والسكانيية، فكييان أولييغ 

 ٖبالتقاء( .

الشحؾيييية، ومشييييا سعميميييو  كسيييا اىيييتؼ  تعمييييل اختييييارات ا يييؽ جشيييي وآرابيييو    
 جشي: لقؾل ا ؽ جشي ب ن األسساء الدتة معربة بالحروك، قال ا ؽ

                                                           

 .ٗٙ،٘ٙ،ٙٙي سؾجيو المسع ص  ٔ
 .ٜٚي السرجع الدا ق ص  ٕ
 .ٓٛ،ٔٛي السرجع الدا ق ص ٖ
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)فالؾاو حرك اإلعرا ، وىي عالمة الرفيع، واأللي  حيرك اإلعيرا  وىيي 
 عالمة الشر ، والياء عالمؾ اإلعرا  وىي عالمة الجر(

: ) وإنسيييا حكسيييؾا  ييي لػ  ألن  فعميييل ا يييؽ الختييياز لسييي ى  ا يييؽ جشيييي قيييابالا
حييييروك العميييية لييييؾ سييييقظا يختمفييييا معيييياني ىيييي ه ايسييييساء، فيييييي كحييييروك 

 غفييي كعالماسيو، وىي ا معشي ،العامل، وسيزول  يزواليؽ  اإلعرا ، وسؾجد  ؾجؾد 
 ٔقؾلو: "فالؾاو حرك اإلعرا ، وىي عالمة الرفع"(

يا ميؽ سعميمو لس ى  ا ؽ جشي  اومشو أيزا       فيي أن نيؾن الس شيغ عؾما
الحركة والتشؾيؽ ، حي  قال: ) وم ى  ا يؽ جشيي، وىيؾ مي ى  سييبؾيو: أنييا 

ا مؽ الحركة والتشؾيؽ ال ّمي هؽ كانيا فيي السفيرد  ألن السفيرد يديتحق زيدت عؾما
، واأللييي  واليييياء فيييي   والتشيييؾيؽ  ألنيييو مشريييرك فيييي األبيييلالحركييية لإلعيييرا

الت شية يسشعان لحاقيسا، فعؾض الشؾن، وسحريكيا   يلتقاء الداكشيؽ، وكديرىا 
عمييغ أبييمو، وىيي ه الشييؾن س بييا مييع األليي  والييالة ثبييؾت الحركيية، وسدييق  مييع 

 ٕيؽ، ولي ا حكؼ ب نيا عؾض مشيا(اإلمافة سقؾط التشؾ 

السفييرد يدييتحق الحركيية  فقييد عمييل ا ييؽ الختيياز لزيييادة نييؾن الت شييية بيي ن
لإلعيييرا ، والتشيييؾيؽ  ألنيييو مشريييرك فييييي األبيييل، وألييي  الت شيييية والييييياء 
يسشعان لحاق الحركة والتشؾيؽ بايسؼ فعؾض عشيسا بيالشؾن، وىي ه الشيؾن 

مع اإلمافة سقؾط التشؾيؽ،  س با مع األل  والالة ثبؾت الحركة وسدق 
ٖ، وندتو إلغ سيبؾيو.ولي ا ُحكؼ ب نيا عؾض مشيسا

 

                                                           

 .ٜٛص  السرجع الدا قي  ٔ
 .ٜٔص سؾجيو المسعي  ٕ
 .ٚٔ،ٛٔ/ٔي الكتا   ٖ
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كسا عمل لتقدهره لمستعمق الشاب  لمغيرك الؾاقيع خبيراا باسيؼ فاعيل،       
بقؾلييييو:) واختميييي  الشحؾيييييؾن فييييي قؾلشييييا: "زيييييدذ خمَفػ"...واليييي هؽ قييييدروا نابييييتاا 

، هر: زيييدذ ُمدييتقرذ خمَفييػوا ييؽ جشييي إلييغ أن التقييد ،اختمفييؾا: فيي ى  ا ييؽ الدييراج
فقيييدروا اسيييؼ فاعيييل  وذليييػ ألن السفيييرد أبيييل لمجسمييية، وألن فيييي سقيييدهره سقمييييالا 

 ٔلمح ك( .

شيي فحدي ،  يل اىيتؼ ولؼ يكتي  ا يؽ الختياز  تعمييل اختييارات ا يؽ ج     
الفارسيي  مي ى ، وسعميل آرابييؼ، حيي  اسيتعرض بعرض آراء ييره مؽ الشحاة

) وذىييي  أ يييؾ عميييي غيييرك ، معميييالا ليييو بقؾليييو:الشابييي  لم الستعميييقسقيييدهر فيييي 
الفارسيييي إليييغ أن التقيييدهر: زييييدذ اسيييتقر  خمَفيييػ، فقيييدر الفعيييل  ألنيييو األبيييل فيييي 

نيص عمييو أ يؾعمي فيي كتابيو "اإليزياح" دون أن يعميل  ىؾ ماو ، ٕالعسل(
أمير :... )وأما الجسمية التيي سكيؾن خبير السبتيدأ، فعميغ أربعية لو، فقال:

 .ٗوبو قال الزمخذرى ٖ،الرابع: أن سكؾن عرفاا(
مؾزعة عمغ  في كتابو "سؾجيو المسع"ا ؽ الختاز  كسا جاءت سعميالت       

 :نؾعيؽ 

األول : مييا يدييسغ بالعمييل التديييظة، وىييي التييي سعمييل عيياىرة واحييدة الشييؾ  
 مؽ جية واحدة، وى ا الشؾ  مؽ العمل ىؾ الغال  في الذرح، ومشيا قؾلو:

                                                           

 .ٕٔٔص  سؾجيو المسعي  ٔ
 .ٕٔٔ،ٖٔٔي السرجع الدا ق ص  ٕ
 . ٖٕٚ/ٔبذرح السقترد ي اإليزاح  ٖ
 ٛٛ/ٔالسفرل بذرح ا ؽ يعيش ي  ٗ
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يجييز سقييديؼ الحييال عميييو  ألنييو َبُعييد مييؽ )وإن لييؼ يكييؽ العامييل مترييرفاا لييؼ  
 ٔالفعل أَيَسا ُبْعد لفقد التررك(

وىيييي السركتييية ميييؽ عيييدة  والشيييؾ  ال ييياني: ىيييؾ ميييا يديييسغ بالعميييل السركتييية،
ا،  وذلػ نحؾ قؾلو : أوباك اثشيؽ فراعدا

)وسدسية اليسزة والشؾن والتاء والياء زوابد  ألنييا ليديا ميؽ أبيل الفعيل، 
والترييييريز شيييياىد َعييييْدِل، وزيييييدت دون ييرىييييا مييييؽ ألن ايشييييتقاق يدييييقظيا، 

الحييروك  ألن أولييغ الحييروك العذييرة بالزيييادة فييي ميي ى  الترييريز حييروك 
 ٕالعمة.(

ا ييؽ الختيياز  تعميييل األحكيياة الشحؾييية  مييدى اىتسيياةمسييا سييبق  هتزييا     
والغؾاىر المغؾية ، وأن كل عياىرة لغؾيية أو ييير ُلغؾيية ُيسكيؽ سعميمييا ، وكيل 

كبيييراا عمييغ  ي ييد لييو مييؽ سييب  ، وأن عيياىرة الذييسؾل أثييرت سيي ثيرااحكييؼ نحييؾي 
سعميالسو ، وذلػ لسا كان هتستع بو ا ؽ الختاز مؽ ثقافة واسعة شيسما الشحيؾ، 

 والررك، والمغة، والعروض، والحدا ، والفقو.

 

  

                                                           

 .ٕ٘ٓي سؾجيو المسع ص  ٔ
 .ٙٙي السرجع الدا ق ص  ٕ
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 خرائص التعميل عشد ابن الخباز
 :الشحاة  الدابقين عمل تأثره ب_ 1
العمل التي وردت بكتا  "سؾجيو المسع" ي ؽ الختاز يزيرة ومتشؾعة،      

ومعغسيا سعال  عؾاىر نحؾية، وىي عمغ ى ا عمل قريتة مؽ عمل الستكمسيؽ، 
وىيي كيي لػ سكييرار وإعييادة لمعمييل التيي جيياءت عمييغ  ألدييشة الشحييؾييؽ الدييابقيؽ، 

 معظي  عميغومشيؼ أ ؾ عسرو عيدغ ا ؽ عسير، فقيال فيي بيا  الشيداء معميالا ل
  السشادى السقترن باألل  والالة:

)أ ؾ عسرو وعيدغ ا ؽ عسر يختاران الشر   ألنو سع ر  شاؤه فعيدل بيو 
 ٔإلغ األبل.(

ا ومشيؼ       الخميل  ؽ أحسد، فقال: أيزا

)واختميييي  الخميييييل وسيييييبؾيو فييييي األليييي  والييييالة، فيييي ى  سيييييبؾيو إلييييغ أن 
واحييت  الخميييل  بيي نيؼ قييالؾا "أل"  التعريييز بييالالة واليسييزة قبميييا زابييدة لمؾبييل،

  ٕففتحؾا اليسزة كسا في قاك "َقْد"" وحق ىسزة الؾبل الكدر(

  كسا عمل ليؾنس  ؽ حبي  بقؾلو:     

يييا أو مجيييروراا، فممعييير  ؼييييو مييي ـتان:  )فييي ن وقفيييا عميييغ السشقيييؾص مرفؾعا
ال ييياني وىيييؾ اختييييار ، ر سييييبؾيو حييي ك اليييياءاألول: وىيييؾ أك ييير وأؾييييس واختييييا

                                                           

 ٕٖٙ، ٕٖ٘سؾجيو المسع ص   - ٔ
 ٖٚٔالسرجع الدا ق، ص  - ٕ
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أن س بيييا اليييياء، كقؾليييػ: "ىييي ا قاميييي  وحجتيييو: أن اليييياء حييي فا فيييي هيييؾنس 
 ٔ(التشؾيؽ، وقد زال في الؾقا فعادتالؾبل لسالقاسيا 

، ٖ، واألخفييييشٕفييييي أك يييير مييييؽ مؾمييييع كسييييا نديييي  عممييييو لديييييبؾيو      
، وا ييييؽ ٛ، وا ييييؽ الديييراجٚ، والزجييياجٜوالفييييراء ،ٙ، والجرميييي٘، والسبييييردٗوالسيييازني

 .ٜالؾراق

  :، حي  قالا هشدبيا إلغ التررييؽ والكؾفييؽأسغ  ي ومؽ العمل      

فسيي ى  الترييرييؽ: أنييو ي يجييؾز  ،) وأمييا "مييازال، ومييا  ييرح ، ومييا انفييػ"
، ا، وميا فيي حيزىيا ي هتقيدميا  ألن فيي أوابمييا "ميا" الشاؼييةسقديؼ أختارىيا عمييي

ىيي ه األفعييال الشفييي قبييل دخييؾل   ألن معيياني وميي ى  الكييؾفييؽ: جييؾاز التقييديؼ
 ٓٔ ( ، فمسا دخما "ما" قمبا السعشغ إيجاباا"ما"

 الشحييؾييؽ ألدييشة عمييغ بعمييل اإلسيييان سعميالسييو فييي الختيياز ا ييؽ يقتريير ولييؼ
 ى ا امتد  ل الستقدميؽ،

                                                           

 .ٜٔٗ، ٖٔٗ، ٕٙٓ، ٕٓٓ، ٘ٙٔ، ٖٙٔ، ٖٕٔي السرجع الدا ق ص  ٔ
 .ٖٔ٘، ٘ٔٗ، ٕٕٙ، ٕٕ٘، ٕٔ٘السرجع الدا ق ص  ٕ
 ٖٕٔي السرجع الدا ق ص  ٖ
 ٜٕٗ، ٕ٘ٔي السرجع الدا ق ص ٗ
 .ئٜٕ، ٕٔٔالسرجع الدا ق ص  ٘
 ٜٔٗي السرجع الدا ق ص  ٙ
، ٕٓٗ، ٖٕٛ، ٕٕٓ، ٕٕٔ، ٕ٘ٔرجيييع الديييا ق ص ٕٙ٘يييي اليييؼ السرجيييع الديييا ق ص  ٚ

ٕٗٔ ،ٕٔٗ ،ٕٕ٘ ،ٕ٘ٙ ،ٕ٘ٚ. 
 .ٕٗٗ، ٖٖٕ، ٖٕٔالسرجع الدا ق ص  ي ٛ
 ٖ٘ٛ،  ٖٗٛي السرجع الدا ق، ص  ٜ

 يٖ٘ٔ،ٖٗٔالسرجع الدا ق ص  ٓٔ
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: لديييادس اليجيييري الييي ي عييياش ؼييييو أم يييالفيييي األخييي  عيييؽ عمسييياء القيييرن ا
 . ٗ، والجرجانيٖوالزمخذري  ،ٕ، والفارسئالديرافي

يل ا ؽ الختاز إلغ التؾسع وايستقراء في التحقييق وربسا دل ى ا عمغ م
 والتح  دون التعر  لعرر بعيشو.

اجتياد ا ؽ الختاز في سعميالسو مقترراا عميغ اسيتدعاء عميل  ولؼ يػ     
يميية عمييغ الدييابقيؽ فحديي ، وإنسييا امتييد بييو األميير إلييغ أن سييجل عمييالا يييير قم

ي جسعيييو  ألن الغيييرض )وي يجييؾز س شيييية السريييدر و لدييانو نفديييو، مشييييا قؾليييو :
 .٘(ير في الؾاحد، وذلػ حابل  دونيسامشيا التك 

ييا سعميمييو        لعييدة جييؾاز نيابيية يييير السفعييؾل مييع وجييؾد ومييؽ ذلييػ أيزا
 الفاعل مقاة باإلقامة األولغ أن إلغ ه ىبؾن  الشحؾييؽ فجسيؾرييره ، بقؾلو :)

ا  رِ ُم : "فتقؾل بو، السفعؾل  قيال كسيا ،" شيدهداا  مرباا  خمفػَ  اليؾةَ  بالدؾط زيدا
يَياةُ  َعَمْيُكؼُ  ُكِت َ " وٙ"اْلِقَراُص  َعَمْيُكؼُ  ُكِت َ "  سعالغ : أوجيو ل الثية وذليػ  ٚ"الرِّ
 سعسيل كسيا واسيظة بغيير بيو السفعيؾل فيي يعسيل الفعيل أن: األول الؾجيو: أوجو
 فيييي فييياعالا  يكيييؾن  بيييو السفعيييؾل أن: ال ييياني والؾجيييو، واسيييظة بغيييير الفاعيييل فيييي

 ،"عسييراا زيييدذ  مييار : "كقؾلييػ، السعشييغ فييي بييو مفعييؾيا  ؾن يكيي والفاعييل السعشييغ،

                                                           

 .٘ٛ،ٙٛي  سؾجيو المسع ٔ
 .ٙٓٔالسرجع الدا ق ص  ٕ
 ٕٗٛ،ٕ٘ٛ.  السرجع الدا ق ص ٖ
 .ٕٚٗي السرجع الدا ق ٗ
 .ٜٙٔي السرجع الدا ق  ٘
 .ٛٚٔي سؾرة التقرة  ٙ
 .ٖٛٔي سؾرة التقرة  ٚ
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 أفعيال عشيؼ جاءت قد أنو: ال ال  الؾجو، ومزرو  مار  مشيسا واحد فكل
 مجييرى  عشييدىؼ فجييرى  بييو السفعييؾل بغييير فييييا يدييتغؽ ولييؼ فاعميييا، ُىجيير ك يييرة

 ٕ(وُحؼ   َوُوِردَ  وُجؽ   َوُزِكؼَ  وسل ،ٔ"بحاجتػ ُعشيا:" كقؾلػ الفاعل

: غاألولي لسي ى  التريرييؽ بعميل ثيالث عميل: العمية مل  ا ؽ الختازفقد ع
 أن: ةال انييييالعميية و ، كالفاعييل واسيييظة بغييير بييو السفعيييؾل فييي يعسييل الفاعييل أن

، والعمية السعشيغ فيي مفعؾيا  الفاعل أن كسا السعشغ في فاعالا  يكؾن  بو السفعؾل
 يديتعؽ وليؼ مييا،فاع ُىجير ك ييرة أفعيال العير  ألديشة عميغ جياء قيد أنو: ةال ال 
 ".بحاجتػ ُعشيا: "كقؾلػ الفاعل، مجرى  عشدىؼ فجرى  بو السفعؾل بغير فييا

وبييالرجؾ  إلييغ كتييا  سيييبؾيو نجييده قييد نييص عمييغ عييدة جييؾاز نيابيية يييير 
 ا بيييا  السفعيييؾل الييي ي سعيييداه فعميييو يييييرالسفعيييؾل دون سعمييييل، حيييي  قال:)ىييي 

"، رفعيا هللا السيالَ عبيدُ  يو"أُعظي ،"هللا ال يؾ َ السفعؾل ، وذليػ قؾليػ "ُكديغ عبيدُ 
   عبيدهللا"، وشيغما بيو"ُميرِ  حيؽ قما:  "ىيشا كسا رفعتو في "ُمرِ  "عبدهللا"
 ٖ "(و"أعظغ" كسا شغما بو "ُمرِ  "كدغ"

 أو"  درىيييؼ مابيية زيييداا  أعظييييا: "قمييا إذا وأنييا) وقييال أ ؾالعتيياس السبيييرد:
 فم لػ وال يا ، الدراىؼ مؽ بعيشو القدر ى ا إليو أوبما ف نسا ،"ثؾبيؽ كدؾسو"

 الحؿيقيية، عمييغ مفعييؾل معييو كييان إذا الفاعييل مقيياة السرييدر سؿيييؼ أن يجييز لييؼ
 الفاعيل مقاة واألزمشة األمكشة مؽ والغروك السرادر سؿيؼ أن يجؾز قد ولكشو

                                                           

عمييي  ، ت:عيياط  ميييدكؾر، ط:دار السعيييارك، شييرح فرييييا ثٜٕٙي فرييييا ثعمييي  ص ٔ
 ة(.ٜٜٗٔىي ي ٖٛٙٔ، ط:األولغ)ٚٔلميروي ص

 ٖٔٔ،ٕٖٔي سؾجيو المسع ص. ٕ
 .ٜٔ،ٕٓ/ٔي الكتا  ص  ٖ
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: قؾلييػ نحيؾ وذليػ الفاعيل مقياة يسشعيو ميا الجير حيروك ميؽ السفعيؾل دخيل إذا
 .ٔ(شدهداا  سيراا   زيد يرسِ 

ُميير  زيييدذ الزييرُ " لييؼ يدييتقؼ أن سرفييع ") لييؾ قمييا: وقييال الفارسييي :
  .ٕألن الزر  مردر وليس بسفعؾل بو(  "زيداا "وسشر   "الزر "

ييير السفعيؾل ميع  رسي بعدة جؾازه إقامية، والسبرد، والفافقد برح سيبؾيو
 . وجؾده في الكالة دون أن يعممؾا ل لػ

ييا ومشييو      حييد فييي مفييؾاواخت) :الختيياز فييي حييد السشرييرك ا ييؽ قييؾل أيزا
: وجيييؽ ميؽ ذليػ عميغ واحتجيؾا، التشيؾيؽ دخميو ميا ىيؾ: قيؾة فقال، السشررك

 الجيير مؾمييع فييي هشرييرك ي مييا سشييؾيؽ إلييغ اُمييظر إذا الذيياعر أن: أحييدىسا
 مقييدار عمييغ هييزاد ي ألنييو، يجييز لييؼ الرييرك مييؽ الجيير كييان ولييؾ، وجيير نييؾن 

  ٖ(ؼيو جر ي نوأ مع مشررفاا والشر  الرفع في ُيدسغ أنو: ،ال اني الزرورة

 ايسيييييؼ أن: األول :قيييييؾليؽ السشريييييرك حيييييد فيييييي الختييييياز ا يييييؽ ذكييييير فقيييييد
 فديقؾطو، ليو فتيابع بالكديرة الجير وأميا، وحيده التشيؾيؽ دخميو ميا ىؾ السشررك

 : بعمتيؽ ذلػ وعمل التشؾيؽ،  تتعية

 فييييي َجييييّره هشرييييرك ي مييييا بييييرك إلييييغ اُمييييظر إذا الذيييياعر أن :األولييييغ
 وذليػ إلييو  ميرورة ييير ميؽ بيو أسغ لسا ركالر مؽ كان ولؾ، الجر مؾمع

 ميا َكدير سيؾاء بيو يقيؾة واليؾزن ، اليؾزن  إلقامية إلييو الزيرورة دعيا التشؾيؽ أن
ييا، فتحييو أو، قبمييو  السييانع ألن الرييرك  مييؽ ليييس أنييو ُعمييؼ نييؾن  حيييؽ ُكديير فمس 

                                                           

  .ٔ٘/ٗي السقتز   ٔ
 .ٗٗٔي اإليزاح العزدي ص ٕ
 ٗٓٗي سؾجيو المسع ص ٖ
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، الييؾزن  إقاميية إلييغ الحاجيية السييانع لييي ا السخييال  ومؾمييع، قييابؼ الرييرك مييؽ
 السرفيييؾ  سشيييؾيؽ إليييغ اميييظر إذا الذييياعر أن: ال انيييية و،بييي يخيييتص أن ؼيجييي 

 لييي ا عمييل مييؽ أجييد ولييؼ فييسييا، جيير وي لمزييرورة ُبييرك قييد: قيييل والسشرييؾ 
 .الشحاة مؽ ستقو مسؽ القؾل

 : _أسمهب التداؤل واًلفتراضٕ
ما كان يدتخدة ا ؽ الختياز أسيمؾ  الديؤال والجيؾا  فيي سعميميو  اك يرا     

يي ا مشييو لسييا عديياه هييدور فييي ذىييؽ القيياًر مييؽ أسييئمة يقييؾة لألحكيياة الشحؾييية سشبييا
ب  رازىيييا والجيييؾا  عشييييا، وسيييعياا مشيييو لت بييييا السعمؾميييات فيييي ذىيييؽ الظالييي ، 

ؽ سريييؾر عقميييي مييي ه التدييياؤيت وايفتراميييات نابعييية وجيي   انتتاىيييو، وكيييل ىييي
مؾييل فيي التعمييل، ومييا ىيي إي انعكياس لجييد عقييل يحياول إيجياد العميل لكييل 

فمؼ يكتِ  بيالشغر فيي المغية وكيالة العير  ،  يل ذىي  بخياليو  شيء في المغة،
يفتراض سداؤيت والتعميل ليا ، وسشاول مدابل جانبية يير حابمة في المغة 

ؼ كانييا عالمييات وِليي، ت شييية وجسييع األسييساء دون األفعييال والحييروك، كتعميمييو ل
، وميا  ولسيا خريؾىا بيالرفع ،بياألل ، ولساذا خرؾا الت شية الت شية حروك عمة

، السفعيؾل ر الفاعل  ونُ فع رُ نؾن الت شية، ولساذا العمة التي زيدت مؽ أجميا 
الس شييغ بيياألل   فييع، ولييؼ رُ الفتحيية عالميية لبشيياء الفعييل السامييي عميياولسيياذا جُ 

ػ ميييييؽ التدييييياؤيت  ، إليييييغ ييييييير ذليييييوالسييييي كر بيييييالؾاو ، وَليييييَؼ ليييييؼ يكيييييؽ العكيييييس
 ىييي افترامييات  اسيييا، وإنسيياي نجييد ليييا إجابيية فييي المغيية ذ وايفترامييات التييي

سدييتشد إلييغ العقييل السجييرد ، والتييي أويييل فييييا ا ييؽ الختيياز  نغرييية وسرييؾرات 
 ولعمو في ذلػ كان مت ثراا ب ماة الشحاة سيبؾيو، إذ كان وأك ر مشيا في كتابو ،

 .الدسة الغالتة في كتابو تالتعميال ى ا الشؾ  مؽ
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" وأخؾاسيييا سييالسعميييل ا ييؽ الختيياز إلعذلييػ : ومييؽ أم ميية        ، فعمييل "إن 
) وإنسييييا أُعسمييييا "إن "وأخؾاسيييييا   ألنيييييا أشييييبيا  فقييييال: ،عيييية أوجييييوب رب لعسميييييا

األفعييال ميييؽ أربعييية أوجيييو: األول: أنييييا مخترييية باألسيييساء كاألفعيييال، ال ييياني: 
أنيا سدخل عمغ السبتدأ واخبر ككان وعؽ وأخؾاسيا، ال ال : أنيا مبشيات عمغ 

، الرابييع: أن نييؾن الؾقاييية سترييل  يييا كقؾلييػ:  "إنشييي" الفييتا كاألفعييال السامييية
 كسا سقؾل: مربشي(.

فقيييال:) وإنسيييا عسميييا فيييي السبتيييدأ  ،لعسمييييا فيييي السبتيييدأ والخبيييرعميييل ثيييؼ   
 والخبر  ألنيا ي سدخل إي عمييسا فال سعسل إي فييسا(.

: ثيييؼ عميييل إلعسالييييا الشرييي  فيييي السبتيييدأ والرفيييع فيييي الخبييير، وإنسيييا  قيييابالا
رفييع والشريي   ألنيييا أشييبيا الفعييل وىييؾ يعسييل الرفييع والشريي ، وإذا عسمييا ال

ثبييا أنييييا مذيييبية بالفعيييل فاسيييسيا مذييتو بيييالسفعؾل  ألنيييو نريييتو عاميييل مذيييتو 
 بالفعل، وخبرىا مذتو بالفاعل  ألنو رفعو عامل مذتو بالفعل(.

" وخبيييييره، فقيييييال:) ويديييييسغ السشريييييؾ  اسيييييؼ إن  وعميييييل لتديييييسية اسيييييؼ "إن 
 نيسا معسؾيىا ف ميفا إلييا لمسالبدة(والسرفؾ  خبر إن، أل

ثؼ أردك بدؤال عؽ عمة عدة نربيا لمسبتدأ والخبر ، وعمية عيدة رفعييا  
في ن قميا: )ليسا، وِلَؼ ُقدة السشرؾ  عمغ السرفؾ  معميالا ذليػ بعمتييؽ ، فقيال: 

نريبتيسا لخيال الكيالة ميؽ السرفيؾ ،  قما: إن يير فعل، ولؾ، فيال نربتيسا؟
قمييا: لييؾ رفعتيسييا لييزادت عمييغ الفعييل بذيييء ي ،   رفعتيسييا؟ فيي ن قمييا: فيييال

ن، فكيييز يكييؾن ألن مذييبيان يكييؾن ؼيييو، وذلييػ أن الفعييل ي يكييؾن لييو فيياعال
 بالفاعل(
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 ف جييا :) ،دة السشرييؾ  عمييغ السرفييؾ ؟ُقيي ؼَ ِلييثييؼ أردفييو بدييؤال آخيير، وىييؾ 
 ،دة يسرييل بيي ن  قمييا: لييؾجييؽ: أحييدىسا: أن الخبيير قييد يكييؾن مزييسراا، فمييؾ قذيي

، أنيتؼ الكيراةَ دة السرفؾ  لقميا: إن  فمؾ قُ أنتؼ،  وسغيرت بيغتيا سقؾل: إن الكراةَ 
" حييرك، وىييي أمييع  مييؽ الفعييل، ف عظيييا أمييع  أحؾالييو "إن   أن   وال يياني:

 ٔ( وىؾ لزوة سقديؼ السشرؾ ، ألن األبل في الفعل سقديؼ السرفؾ .

ا معييرك بييالالة "و" ييئس" الغيياىر إميي ومشييو سعميمييو لكييؾن فاعييل "نعييؼ      
ىسا معيييرك ) وفاعميسيييا قديييسان :أحيييد ،أو مزيياك إليييغ معرفييية بعمتييييؽ، فقيييال:

ييييا جشدييييياا ان ، وال ييياني: مزيييياك إلييييغ السعيييرك الجشدييييي، وإنسييييا كييييبيييالالة سعريفا
، وإذا معشاىسييا الستالغيية فييي السييدح واليي ةأن فاعميسييا كيي لػ لييؾجييؽ: أحييدىسا: 

يا كان السعرك جشدياا بار السخرؾص بالسدح وال ة  كالس كؾر مرسيؽ معسؾما
يا، وال ياني: أنيػ إذا ذكيرت السعيرك الجشديي وأردفتيو بالسخرييؾص  ومخرؾبا

سعيا ؼييو، وآذنيا فيي ب ن كل فزيمة افترقا فيي الجيشس اجتآذنا في السدح 
يكيؾن إي  والسزيسر ي ؿيزة افترقا في الجيشس اجتسعيا ؼييو،ال ة ب ن كل ن

 .(مفدرة مشرؾبة عمغ التسييز ، والشكرةعمغ شريظة التفدير، والفاعل مزسر

ثييؼ أردفييو بدييؤال مييؽ أي وجييو هرسفييع السخرييؾص بالسييدح واليي ة ، فقييال:) 
قمييا: هرسفييع مييؽ جييو هرسفييع السخرييؾص بالسييدح واليي ة ؟، فيي ن قمييا: مييؽ أي و 

 . أحدىسا: أن يكؾن مبتدأ وجييؽ:

إذا قميا: ): قيابالا  ثؼ سداءل إذا كان الخبير جسمية أهيؽ العابيد ؼييو، ف جيا 
وييييره، فقيياة عسؾمييو مقيياة "، فالر ُجييُل جييشس يذييسل عبييدهللا  الر ُجييلُ  هللا ِنْعييؼَ "عبييدُ 

                                                           

 .ٜٗٔي سؾجيو المسع ص ٔ
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 ،ال ييياني: أن يكيييؾن خبييير مبتيييدأ محييي وك، فيييالكالة عميييغ ىييي ا جسمتيييان، و العابيييد
 ٔفعمية وال انية اسسية( األولغ

 ومشو سداؤلو عؽ الفرق  يؽ معشغ التسشي ومعشغ الترجي ، فقال:       

ا التسشيييي، وأميييا "لعيييل" فسعشاىيييا التؾقيييع، وذليييػ: إميييا )وأميييا "لييييا" فسعشاىييي 
ا ُيكرُمَشا "وإما لسخؾك كقؾلو: "لعل األ مير َيْذِتُسػ" ف ن لسرجؾ كقؾلػ "لعل زيدا

 رق  يؽ التسشي والرجاء؟فقما: فسا ال

قمييييا الفييييرق  يشيسييييا: أن التسشييييي يكييييؾن السسكييييؽ والسستشييييع، وليييي لػ يكييييؾن 
 ٕكؾن إي لمسسكؽ.(التسشي في السامي، أما الرجاء فال ي

يييا سعميميييو لسشيييع ايسيييؼ ميييؽ الريييرك لعمتييييؽ  لذيييبيو             ومشيييو أيزا
بالفعيييل ، حيييي  قيييال:) وفيييي العربيييية عميييل سديييع ىيييؽ فيييرو  عميييغ أبيييؾل ، إذا 
اجتسع في الدؼ ميا عمتان مشعتاه مؽ الررك  وذلػ ألنو يرير بحريؾليسا 

ا لمفعيل فيي الفرعيية، وذليػ ألن الفعيل فير   : سيؼ ميؽ وجيييؽعميغ ايؼيو مذبيا
، والسذيتق فير  عميغ السذيتق ؽ السردر، والسردر اسيؼمأحدىسا: أنو مذتق 

 ٖمشو، وال اني: أن الفعل ي يفيد مع الفعل، وي د لو مؽ الفابدة مؽ ايسؼ(

ثؼ ذكر سؤايا هتعميق بالسدي لة، وىيؾ ِليَؼ َليْؼ سكيؽ العمية الؾاحيدة مانعية      
( : الجيؾا  عيؽ ذليػ ميؽ ثالثية أوجيو: األول: أن مؽ الررك؟ ، وأجيا  قيابالا

األبييل فييي األسيييساء أن سكييؾن مشريييرفة ، فميييس لمعمييية الؾاحييدة ميييؽ القييؾة ميييا 
سج بييو عييؽ األبييل، والعميية ال انييية: أن األسييساء التييي سذييتو األفعييال مييؽ وجييو 

                                                           

 .ٜٖٓ،ٜٖٔي السرجع الدا ق ص ٔ
  تررك. ٔ٘ٔي السرجع الدا ق ص  ٕ
 .ٗٓٗي السرجع الدا ق ص ٖ
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واحد ك يرة، فمؾ راعيشا الؾجيو الؾاحيد، وجعمشيا ليو أثيراا لكيان أك ير األسيساء ييير 
 يييرت السخالفييية، العمييية ال ال ييية: أن الفعيييل فييير  عميييغ األسيييساء فيييي مشريييرك، فك

 ٔ(إي بدب  قؾي  اإلعرا ، فال هشتغي أن يج   األبل حيز الفر 

ا قؾلو     : )مد لة: ليؾ بيغرت "هزييد" عميغ لفغيو ليؼ هشريرفؽ ومشو أيزا
 يد، ف ن قما: فسا وزنو في الترغير؟زِ كقؾلػ: هُ 

يييل فقيييد أخظييي   ألن اليييياء األوليييغ زابيييدة قميييا: ُيَؽيِعيييل: وميييؽ قيييال: إن يييو ُيفَ  ع 
 ٕلمترغير، وال انية عيؽ الفعل.(

فييي التخيييل  شييا مييؽ الشرييؾص السيي كؾرة مييدى إيغييال ا ييؽ الختييازهتزييا ل
، وسعياا مشو لت بيا السعمؾمية ، والترؾر  يدك اإلسيان ب كبر عدد مؽ العمل 

 لشغر.سسيز بو ا ؽ الختاز مؽ سعة ايطال  وحدؽ اباإلمافة إلغ ما 

 تعدد العمل: _ٖ    
ا مؽ عمساء عرره ال هؽ ساروا عمغ ني  مؽ        يعد ا ؽ الختاز واحدا

سييتقيؼ فييي ايىتسيياة بالتعميييل، إذ كييان التعميييل فييي ىيي ه الحؿتيية ستحييدد بسؾجتييو 
مشزلة الشحؾي، وُيعرك بو مقدار عمسو وسعة ثقافتو، وليي ا بيار التديا ق فيي 

لعرر مغيراا عاماا  يؽ الشحاة، نت  عشو ؼيض ابظشا  العمل  يؽ نحاة ى ا ا
 زاخر مؽ التعميالت التي يّرا  يا كت  الشحؾ.

وإن كان الشحاة عمغ خالك في مؾقفيؼ مؽ سعدد العميل لحكيؼ واحيد عميغ 
إذا كييان لييو أك يير مييؽ  حكييؼبحجيية أن ال ،ميي ىبيؽ، فسييشيؼ مييؽ مشييع سعييدد العمييل

  ييل قييد سشتفييي العميية ويتقييغ الحكييؼ انتفيياء العميية إلييغ انتفيياء الحكييؼ، عميية لييؼ هييؤدِّ 
                                                           

 .٘ٓٗي سؾجيو المسع ص ٔ
 .ٓٔٗي السرجع الدا ق  ٕ
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، والعمية ة الشحؾية  مذيبية بالعمية العقمييةيفتراض وجؾد عمة أخرى  وب ن العم
ا  ياالعقمية ي ه با الحكؼ معيا إي بعمة واحدة  .، فك لػ ما كان مذبيا

نسيييا ىيييي أميييارة ، وإحجييية أن ىييي ه العمييية ليديييا مؾجتيييةوأجيييازه بعزييييؼ ب 
كييؼ بيي نؾا  مييؽ اإلمييارات ؾز أن ُيدييتدل عمييغ الحوديليية عمييغ الحكييؼ ، فكسييا يجيي

 ٔ  فك لػ يجؾز أن ُيدتدل عميو ب نؾا  العمل.والدييت

فمؼ يكد ه كر  ،ولقد كان ا ؽ الختاز ميايا إلغ التعميل واإلسراك ؼيو     
عمل لو،  يل كيان همحيق الحكيؼ الشحيؾي الي ي هتشاوليو بظابفية يحكساا نحؾياا إي و 

يعميل إلعسييال "ي"  فشيراه ، عميل أربيعثييالث عميل و  األيمي ي ميؽ العميل ستيراوح في
" الشاسخة ب ربع عمل،  : حي  قال الشاؼية لمجشس عسل" إن 

يد )وأما شتو " ي " ب ن  " ميسؽ أربعية أوجيو أحيدىسا: أن " ي" لمشفيي السؤك 
يِد ، ال ياني: أنييا مخترية باألسيساء م مييا، ال الي :  " لإلثتات السؤك  َكَسا أن  "إن 

وإنسييا ، بييدر الكييالة م ميييا أنيييا سييدخل عمييغ السبتييدأ والخبيير م ميييا، الرابييع: ليييا
التييا  ىيي ا أمياك الذييتو إلييغ إن  السكديؾرة  ألنيييا أبييل الحييروك الؾاقعية فييي 

 ٕمؽ حي  إنيا لمتؾكيد، والجسمة معيا باؾية عمغ معشاىا.(

ل، الث عمييؽ اسييؼ "ي" فييي الشكييرة السفتؾحيية  يي ويعمييل لتيير  التشييؾيؽ ميي    
 ؼيقؾل:

"ي" ي ُيفرييل  يشيييا وبيييؽ  )وأمييا سيير  التشييؾيؽ فم الثيية أوجييو: أحييدىا: أن
ييا، ال يياني: أن "ي"  معسؾليييا فجريييا مجييرى ايسييؼ السركيي  فتيير  التشييؾيؽ سخؽيفا

                                                           

 .ٖٕٜ/ ٕ، ؼيض اينذراح  ٕٜٕ، ايقتراح ص  ٚٔٔي  لسع األدلة ص  ٔ
 .ٙ٘ٔي سؾجيو المسع  ٕ
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ا  ألنيا فر  الفر  فمؼ ُهشؾن اسيسيا، ال الي : أن سير  التشيؾيؽ إهي اناا  معيفة جدا
 ٔاز أن هتؾىؼ أن الشر  بفعل مح وك(بالتركي  مع "ي"  ألنو لؾ أثبا لج

كسييا عمييل إلبظييال القييؾل بيي ن الفاعييل مرسفييع بالفاعمييية  يي الث            
) وذىيي  قييؾة إلييغ أن رافعييو الفاعمييية، وىيي ا باطييل ل الثيية أوجييو:  عمييل، فقييال:

يْعر  فاعمية، وال اني: سقؾل: َرَخَص األول: أنو هرسفع في الشفي وي َقيض  ، وانْ الدِّ
ييا بيال خيالك ، وىيي فعيل ، وال ال : أن اسيؼ كيان مرسفيع  ، وَماَت َزيدذ الِجَدارُ 

، وي فيييرق  ييييؽ الفعيييل الفعيييل الحؿيقيييي عشييييا فاعيييل، فيييال يقترييير ييييير حؿيقيييي
 ٕالسزار  والسامي واألمر في اقتزاء الفاعل وعسميسا ؼيو.(

، إذ هتؾلييد فييي سعميالسييو  تفريييع العميية وحذييدىاكسييا سسيييز ا ييؽ الختيياز      
وس بيتييو أو سفديييره فتييراه  عميية الؾاحييدة عمييل أخييرى لتؾميييا الحكييؼ الشحييؾي مييؽ ال
، كُسْديييِمَسة دييياة: القديييؼ األول: السؤنييي  بالتييياءثالثييية أقبالتييياء ) والسؤنييي  يقيييؾل:

، فييييي جسعييييو: ُمْدييييِمسات، وَقاِبَسييييات، وكييييان أبييييمو: ُمْدييييِمَسَتات وَقاِبَسيييية ، سقييييؾل
سييع فييي ايسييؼ الؾاحييد عالمتييا  يجتلييئال    وإنسييا ُحيي فا إحييدى التييابيؽاتوَقاِبَستَيي
الظياًر هزييل حكيؼ ، و ألولغ بالح ك  ألن ال انية طاربيةرا ا، وإنسا خُ س ني 

الت نيييي ، وقييييل: ألن التييياء ال انيييية واأللييي  سيييدين عميييغ الجسيييع والت نيييي  فيييال 
 ٖسح ك.(

يييا مشيييوو      وذليييػ  ،ال الييي : السؤنييي  بييياألل  السسيييدودة القديييؼ:)قؾليييو أيزا
، وإنسييا لييؼ سعيييا َبييْحراَوات و َخْشِفَديياَوات، سقييؾل فييي جَخْشِفَديياءنحييؾ: َبييْحَراء و 

وا اليسييزة  ليئال  سقيع عالمية الت نييي  حذيؾاا  فيي الكمسيية، يقؾليؾا: َبيْحَراَوات َؼُيقيرن
                                                           

 .ٛ٘ٔي السرجع الدا ق ص ٔ
 ٕٓٔ،ٕٔٔي السرجع الدا ق . ٕ
 .ٜٚي السرجع الدا ق  ص  ٖ
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ك يييراا ، فقمبؾىييا   ألن حييروك العميية سقميي  إلييغ اليسييز وإنسييا قمبؾىييا حييرك عميية
 ٔلؾاو سقم  إلغ اليسز ك يراا.(ألن ا  إلييا ُمَعاومة، وكانا الؾاو أولغ   لػ

 الث عمل لتفدير الحكؼ وسؾمييحو  فشراه قد عمل لجسع ايسؼ السسدود   
س العميية ال انييية ولكييؽ  تعبييير ، فييي حيييؽ أنشييا نجييد العميية ال ال يية إنسييا ىييي نفيي

   ثييؼ عمييل ثانياييا بيي ن  بيي ن قمي  حييروك العميية ىسييز ك ييا ، إذ أنييو عمييل أويا رآخي
، فيي كر العميية ال انييية إلييغ اليسييز ك ييير العميية حييروكقميي  الييؾاو التييي ىييي مييؽ 

، وىي ا إن دل ف نسيا هيدل عميغ ميميو ذكر ال ال ة فال فابيدة ميؽ ذكرىيا ُيغشي عؽ
 لإلك ار مؽ العمل وسعددىا.

ويعمل لس ى  التررييؽ في أن الفعل مذتق مؽ السريدر بقؾليو:        
عميغ ذليػ ميؽ  يؾن إلغ أن الفعل مذتق ميؽ السريدر، واحتجيؾاف ى  الترر (

، والسظمييق ان السرييدر مظمييق وزمييان الفعييل مقيييد: األول : أن زمييثالثيية أوجييو
ىييؾ الحييدث، والفعييل قبييل السقيييد. ال يياني: أن السرييدر هييدل عمييغ معشييغ واحييد و 

والؾاحييد قبييل ايثشيييؽ، وال اليي : أن لحييدث والزميان، ا وىسييا: :هيدل عمييغ معشييييؽ
 ٕمشو ب ن يكؾن أبالا لو(، وىؾ أولغ ب ن يكؾن أبالا لمفعل السردر اسؼ

: مل ألبالو السردر   الث عملقد ع هوبالشغر في قؾل ا ؽ الختاز نجد
، فكسيا أن السظميق أبيل ان السردر مظمق وزمان الفعل مقيداألولغ : أن زم

 وجييدوه السريدر اسييتعسال أرادوا لسيا أنيييؼ: ، وبيييان ذليػفكيي لػ السريدر لمسقييد
 ليؼ هتعيؽ لؼ فمسا زمان، دون   زمان لو اختراص ي كميا األزمشة في يذتر 
 األزمشية، سعييؽ عميغ سيدل أم مة لفغو مؽ اشتقؾا اخترابو لعدة حدوثو زمان

                                                           

 . ٜٛي السرجع الدا ق ص  ٔ
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  زميان مشييا فعيل كيل ليخيتص ثيالث األزمشية ألن  ثيالث األفعيال كانيا وليي ا
 .لمفعل أبل السردر أن عمغ فدل ،ال الث األزمشة مؽ

 هيييدل والفعيييل الحيييدث، ؾوىيي واحيييد معشيييغ عمييغ هيييدل السريييدر أن: ةال انييي 
 فكيي لػ لالثشيييؽ، أبييل الؾاحييد أن وكسييا والزمييان، الحييدث وىسييا: معشييييؽ عمييغ

 .الفعل أبل السردر

 وأمييا الفعيل، عييؽ ويديتغشغ  شفديو يقييؾة وايسيؼ اسييؼ، السريدر أن: ةال ال ي
 بيي ن أولييغ  شفدييو يدييتغشغ ومييا ،ايسييؼ إلييغ ويفتقيير  شفدييو يقييؾة ي ف نييو الفعييل
 . ييره إلغ ويفتقر  شفدو يقؾة ي مسا أبالا  يكؾن 

 العمييةأن  ناجييدفييي سعميييالت ا ييؽ الختيياز التييي ذكرىييا لؾ الشغيير ولييؾ أمعييؽ 
 أنو بسعشغ السظمق، الزمان عمغ السردر فديلة األولغ، لمعمة انعكاس ال انية

،  الفعيييييل بخييييالك ؼيييييو الؾاقييييع بيييييالزمؽ التقييييييد دون  الحييييدث مجييييرد عمييييغ دايا 
 حيي جده قد عمل ألبالة السردر بعمة واحيدة ،وبالرجؾ  إلغ كتا  سيبؾيو ن

 :قال

 مزييغ، لسييا وبشيييا األسييساء، أحييداث لفيي  مييؽ أخيي ت ف م ميية الفعييل وأمييا)
 ميا األسيساء ب حيداث فيالسراد ، ٔ(هشقظيع ليؼ كيابؽ ىيؾ وميا يقيع، ولؼ يكؾن  ولسا
 لحدوثيو، زميان لمسريدر هتعييؽ ليؼ فمسيا السريدر، الحدث عؽ عتارة مشيا كان

: ثييالث األفعييال كانييا ولييي ا األزمشيية سعيييؽ عمييغ سييدل أم ميية ولفغيي مييؽ اشييتقؾا
 .ومدتقبل وحامر، ،ماضٍ 

يا  فشرى ا ؽ الختاز قد ذكر سعميل سيبؾيو ، وأردك سمػ العمة بعمتيؽ سحؿيقا
 لسا يْرُبؾا إليو مؽ سعدد العمل.

                                                           

 .ٕٔٔ/ٔي الكتا   ٔ
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يييا سعمييييل سييييبؾيو لبشيياء اسيييؼ      "  ي" بييي ن "ي" الشاؼيييية لمجيييشس ومشييو أيزا
 بيييا  ىييي ا:)، فقيييال عذييير كخسدييية البشييياء هؾجييي  والتركيييي  ،سيييؼاي ميييع مركتييية
 بعييدىا لسيا ونريبيا سشييؾيؽ بغيير فتشريتو بعيدىا ؼيسييا سعسيل" ي"و... بيال الشفيي

 ومييا جعمييا ألنييا  يزة ؼيييو سعسييل لسيا التشييؾيؽ وسيير . بعيدىا لسييا" إن" كشري 
 ٔ(رذَ عَ  دةسْ خَ : نحؾ واحد اسؼ بسشزلة ؼيو عسما

سييؼ مييع "ي" الشاؼييية لمجييشس بعميية واحييدة ،أمييا ا ييؽ فديييبؾيو عمييل لبشيياء اي
 الختاز فزاد عمغ عمة سيبؾيو عمة أخرى ،حي  قال: 

 أنييا: ذليػ فيي وحجيتيؼ مبشيية، الشكيرة أن إلغ: التررييؽ جسيؾر وذى )
 فييي رجييلَ  ي": قمييا إذا أنييػ: وبيانييو س،مْ كيي َ  فبشيييا الحييرك، معشييغ سزييسشا

 معشاىييا، الشكيرة سشاوُمي" ميؽ" فحي فا الييدار، فيي رجيلٍ  ؽَ ِمي ي: ف بيمو "اليدار
 مييؽ ىييل" :قييال لسييؽ جييؾا  وىييؾ عيياة، نفييي ىيي ا ألن ذلييػ  قمشييا وإنسييا شيييا،فبُ 

 أن يرييا إختييار فكييل إختيار، ألنييو لييو  جيؾا  أنييو قمشييا وإنسيا ،"الييدار فييي رجيل
 وإنسيا عيارض، ىيا شاء ألن الحركية  عميغ شييا ُ  وإنسيا مد لة، عؽ جؾاباا  يكؾن 
 ويسذيييبي وأميييا، بالتركيييي  الكيييالة ولظيييؾل الحركيييات  أخييي ألنييييا فتحييية  كانيييا

" رَذييعَ  ةَدييسْ خَ " مييؽ ال يياني ايسييؼ  شيياء أن: إحييداىسا: فمعمتيييؽ عذيير  بخسديية
 ةَ َدييييسْ خَ " بييييلأ أن: وال يييياني ،"ي" مييييع السركتيييية الشكييييرة كبشيييياء بالتركييييي  حييييدث

 سزييسؽ وقييد ال ياني، ايسييؼ مييع العظي  حييرك فحيي ك" ةذ رَ َذيوعَ  ةُ َدييسْ خَ "": رَ َذيعَ 
 ٕ(معشاه سزسشا وقد الشكرة مع مقدرة" ؽْ مِ " أن كسا شاه،مع

وليييع ا يييؽ الختييياز  تعيييدد العميييل لتفديييير األحكييياة  هتزيييا مسيييا سيييبق ميييدى
يا وسفدييره بحكيؼ واحيد كيؼ الشحيؾي مؼ يكت   تعمييل الح، فالشحؾية وسعميميا  متتعا
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ؼ وس بيا الحكؼ ني  سيبؾيو ال ي جعل التعميل في كتابو أساسو التعمْ في ذلػ 
،  يييل راح ُيعميييل لمحكيييؼ بييي ك ر ميييؽ عمييية بقريييد حذيييد العميييل  الشحيييؾي فحدييي 

وسشؾعيا شي نو فيي ذليػ شي ن عمسياء عريره الي هؽ سفششيؾا فيي حذيد العميل حتيغ 
 بارت العمة ياية وليدا وسيمة.

 _ اًلىتسام بالعمل الثهاني والثهال :ٗ
فظرياييا إلييغ أن  ااستعرمييشا فسييا سييبق كيييز كييان التعميييل فييي  داهتييو عفؾيايي

 .ره مؽ العمؾة وأبتا عمساا   اسو واستقل عؽ يي، هج ور س با 

العميل إليغ ، حيي  قديؼ أول مؽ قديؼ العميل وبيشفياا ؽ الدراج  عدويُ     
وبيييييا  ،السؤديييية إليييغ كيييالة العييير وىيييي ل: العميييل اأُلوَ القديييؼ األول:  :قديييسيؽ

، فييي ذا سيييسعشا بعيييض مشييييا ؾييييس عميييغ نغييييره، ُهتؾبيييل إليييغ سعميييؼ لغييية العييير 
رفعا ؟، وِلَؼ نربا ؟ ، في ا وميا  ، ِلؼَ كالتح  عؽ عمة رفع كمسة أو نربيا

، ولييي ا أطمييق الزجيياجي عمييغ أشييبيو مييؽ نييؾ  التعميييؼ، وبييو مييت  كييالة العيير 
العمييل ال ييؾاني: والتييي  والقدييؼ ال يياني: ىيي ا الشييؾ  مييؽ العمييل بالعمييل التعميسييية  

يي، وىييي التييي كييان الحكييؼ فييييا سييساىا بعميية العميية عييؽ ؾييياس شيييء عمييغ  اناسجا
بعزو عميغ بعيض لذيتو لفغيي أو معشيؾي، كسيا ، بسعشغ : سعميل الكالة شيء

سميييا عميييييو ، فحُ فيييي سعمييييل نرييي  اسيييؼ "إن" ب نيييييا ميييارعا الفعيييل الستعيييدي
، وىييي ا الشيييؾ  جيييامع  ييييؽ السؿييييس والسؿييييس عمييييو فيييي عسميييية عسميييا عسميييووأُ 

 الؿياس الشحؾي. 

ييا ثال اييا وىيي      ي مييا يدييسغ بالعمييل ال ؾاليي  أو العمييل ثييؼ زاد الزجيياجي نؾعا
نغرياييا يقبييل سي بح اييا  ، فتييي كييل عميية بعييد العمييل ال ييؾانيالشغرييية، وىييالجدلييية 

 ، كالتح  في وجو الذتو  يؽ "إن" والفعل .الجدل عؽ أوجو الذتو
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ا ب هراد العمل ال ؾانيا ؽ الخ وقد كان    ، عمغ الريؼ مؽ أنيو ليؼ تاز مؾلعا
إي أنيو قيد أوييل فيييا، ويسكششيا أن نعميل ذليػ ب نيو يررح بسرظمحيا الشحؾي 

وا ييؽ الدييراج، والزجيياجي فييي  ،السبييرد :و مييؽ الشحيياة أم يياليقييد أفيياد مييؽ سييابؿ
 العشاية بالعمل ال ؾاني وال ؾال .

سعميميو إلعييرا  األسييساء  ،نعيده فييي نظيياق العميل ال ييؾانيسيا يسكييؽ أن مو   
 ، فقال: لجسعالدتة بالحسل عمغ الس شي وا

ك   ألنييييا أشيييبيا الس شيييغ والسجسيييؾ ، وذليييػ أن نسيييا أعربيييا بيييالحرو ) وإ
اإلمييافة  وو"ذو مييال" ، ومشيييا سغميي  عمييي ؾ "فيي "مشيييا مييا همييزة اإلمييافة، وىييؾ

كسييييا أن الت شييييية والجسييييع فرعييييان  ،، واإلمييييافة فيييير  عمييييغ اإلفييييراديييييياوىييييؾ باق
 ٔعميو.(

لزيادسيييا  ، ثييؼ عمييل"ليييس" لزيييادة التيياء دون ييرىييا فييي خبيير وميييعمسو       
وإنيييا زييييدت التييياء دون ييرىيييا  ألن  بقؾليييو:)لسذيييا يتيا  بيييالسفعؾل،  فيييي الخبييير

  ٕ  ألنو مذتو بالسفعؾل (معشاىا اإللراق، وإنسا زيدت في الخبر

" ميييع اسيييؼ اإلشيييارة     ا ومشيييو سعميميييو جعيييل "َحييي   ، ولسييياذا "ذا" اسيييساا واحيييدا
" بالتركي  مع "ذا" دون ييرىا مؽ األسسا ُخص"  .ٖءَح  

    " وسعميميييو لعسيييل حيييروك الشرييي  فيييي األفعيييال، وعمييية حسمييييا عميييغ "إن 
 ٗ" أبل الشؾاب .، وِلَؼ كانا "أن  ال قيمة  في الشر 

                                                           

 . ٜٛي سؾجيو المسع ص  ٔ
 .ٗٗٔي السرجع الدا ق ص ٕ
 .ٕٜٖي السرجع الدا ق ص  ٖ
 .ٖٚ٘ي السرجع الدا ق ص  ٗ
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ؽ أن ، ومسا يسكالعمل ال ؾال  في س ليفو لمكتا  كسا اىتؼ ك يرا   كر     
 ثييؼ لتديسية حيروك السزيارعة بالزوابيد،، سعميمييو نعيده فيي نظياق العميل ال ؾالي 

 قال: حي   لزيادسيا دون ييرىا مؽ الحروك، اح يعملر 

ليدا أبيل الفعيل  ألن  وسدسية اليسزة والشؾن والتاء والياء زوابد  ألنيا)
ايشيييتقاق ُيديييقظيا بالزييييادة فيييي مييي ى  التريييريز حيييروك العمييية، فييياألل  ي 

ثقيييل ُيسكيييؽ زيادسييييا أويا   لديييكؾنيا ف  يييدلا اليسيييزة، واليييؾاو ي سُيييزاد أويا  ألنييييا أ
حييروك العميية، فُ  ييدلا مشيييا التيياء، والييياء قرييي  فييي الخفيية مييؽ األليي  فزيييدت 

ا فزيدت ، والشؾن سذتو حروك العمة  ألن فييا يشة، كسا أن فييؽ مدا  ٔ( أويا

ييييا سعميمييييو لعييييدة جييييؾاز حيييي ك حييييرك الجيييير مييييؽ الفعييييل         ومشييييو أيزا
 أخييرى، ، حييي  عمييل لييو بعمتيييؽ، وكييل عميية سشقمييو إلييغ عمييةالستعييدي بييالحرك

 :فقال

)واعمؼ أن فابدة حروك الجر سعدية معاني األفعال القابيرة إليغ األسيساء 
عمييغ حديي  معانييييا الداليية عمييييا، وي يجييؾز حيي ك حييرك الجيير، فييال سقييؾل: 
ِسيييرُت التريييرة، وذليييػ ليييؾجييؽ: أحيييدىسا: أن حيييرك الجييير ِبعْبيييرة كيييالجزء ميييؽ 

رة كيالجزء ميؽ الفعيل   ايسؼ  ألنو مترل بو، وي يجيؾز الفريل  يشيسيا، وِبعْبي
 : أنيوبالفعيل وايسيؼ، ال ياني ألن بو سعدى إلغ ايسؼ، فمؾ ُحي ك لكيان إجحافايا

عييدى الفعييل إلييغ ايسييؼ، فمييؾ ُحيي ك وُنريي  مييا بعييده لييؼ هييْدِر أي حييرك جيير 
 ُٕسريد، ولؾ جر ما بعده لؼ يجز  ألنو ليس مؽ القؾة ما يعسل معو مح وفاا(

                                                           

 .ٙٙ،ٚٙي سؾجيو المسع ص ٔ
 .ٗٚٔ،٘ٚٔي السرجع الدا ق ص  ٕ
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ز اىييتؼ ا ييؽ الختياز  ييي هؽ الشييؾعيؽ هتزيا لشييا ميؽ الشرييؾص الدييابقة كيي
 مؽ العمل ، والتي أسيسا في سعميل قؾاعد المغة، وسرسيم أحكاميا.
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 اب "تهجيو المسع"ة في كتمَّ العِ 
اختمفييا العمييل السدييتخدمة فييي كتييا  " سؾجيييو المسييع " وسشؾعييا ، فجيياءت 

وزت عممييو بالكتييا  ، سجيياييير يامزيية مييع اخييتالك مدييسياسياك يييرة وامييحة ي
أن عمميو شيسما  جسييع  ،  يلرك، شسما جسييع أ يؾا  الشحيؾ والريعمة السابة

يييا لسديييسيات ىييي ه العميييل ، ودراسييية بعزييييا، جؾانييي  المغييية   وؼيسيييا هميييي عرما
 : لسعرفة مؾق  ا ؽ الختاز مؽ عمل الشحاة الدابقيؽ

 ماو  ،فتئ وما  رح، وما زال، ما" وأما) قال ا ؽ الختاز::  عمة الردارة
 قابسيياا : "نقيؾل فيال عميييا أختارىيا سقييديؼ يجيؾز ي أنيو التريرييؽ فسي ى ": انفيػ
 . ٔ(هتقدمو ي حيزىا في وما الشاؼية،" ما" أوليا في ألن  "زيد مازال

 خبير سقيديؼ جيؾاز فيي عيدة ؽالتريريي  ى فقد نيص ا يؽ الختياز عميغ مي 
 بيييدر ليييو لشفييييوا الشاؼيييية،" ميييا" أولييييا فيييي بييي ن: وعميييل ذليييػ وأخؾاسييييا" ميييازال"

 الحييرك نوذلييػ أل الكييالة، بييدر لييو أن فييي ايسييتفياة مجييرى  فجييرى  الكييالة،
 بعيدىسا، ي قبميسيا يي سي أن فيشتغيي والفعل، ايسؼ في السعشغ إلفادة جاء إنسا

 ، وبي ا عملىاىشا فك لػ قبمو ؼيسا بعده ما يعسل ي ايستفياة حرك أن وكسا
 التقيديؼ امتشيا  فيي السشزلية فبي ه" زال ما" و"  رح ما"  وأما ) فقال: الجرجاني،

" زال ميا" فيي العمية وأميا "،عسيرو  يرح مياخارجيا "و ،"زييد زال ميا مشظمقياا : "نحيؾ
 وأخؾاسيو " زال ميا" عميغ السشريؾ  سقيديؼ امتشيع وإنسيا ،"داة ميا" في العمة فغير

 بييدر اقتزييابو فييي ايسييتفياة حييرك مجييرى  جييار وىييؾ لمشفييي" مييا" أن ألجييل

                                                           

 ٜٖٔيتؾجيو المسع ص ٔ
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  ٕ رىيييان ا ييؽ وىييؾ مييانص عميييو ،ٔ(قبمييو ؼيسييا بعييده مييا يعسييل ي وأن الكييالة،
 ٙوالعكبري.  ٘والريسري   ٗاألنتاري  وا ؽ  ٖوالتبريزي 

 يقيؾل وال ي )، فقال: باي تداء السبتدأ سعميمو يرسفا : عمة اًلختراص
 مجسيؾ  كيان وليؼَ : قميا في ن ال الثية، األوبياك بسجسيؾ  ارسفيع أنيو: جشيي ا ؽ
ا ى ه  .ٚ( عامل مختص وكل، باألسساء اختص مجسؾعيا ألن: قما ؟،رافعا

 ىيييو  ،ال الثيية األوبيياك مجسييؾ ا ييؽ جشييي  السبتييدأ عشييد فييي فييععامييل الر ف
إلييييو، وعميييل ا يييؽ  الخبييير وإسيييشاد لييييا، وسعريزيييو المفغيييية، العؾاميييل ميييؽ سعريتييو

 وكييل باألسييساء، اخييتص وبيي  األوبيياك ىيي ه مجسييؾ  بيي ن الختيياز لس ـتييو
 وىيييؾ،  معشييؾي  عاميييل السبتييدأ فيييي فالعامييل القيييؾل ىيي ا وعميييغ عامييل، مخييتص
، ٛ، وىؾمييييا نييييص عميييييو ا ييييؽ جشيييييالزابييييدة يييييير المفغييييية العؾامييييل مييييؽ التجييييرد

 .دون أن يعممؾا لو ٓٔوالسبرد ،ٜوسيبؾيو

                                                           

،ت: كيياعؼ بحيير السرجييان، ط: الجسيؾرييية العراؾييية، وزارة ال قافيية واإلعييالة،  ٚٓٗ/ٔييي  السقترييد ٔ
 دار الرشيد لمشذر.

(، ٜٗٛٔييي ٗٓٗٔ،ت: فييابز فييارس، ط: الدمدييمة التراثييية، ) ٗ٘/ٔي شييرح المسييع ي ييؽ  رىييان  ٕ
 األولغ.

 ، األولغ..ٜٜٔٔئٔٗٔ،ت:الديد سقي عبد الديد، ط: ٚٓٔي شرح المسع لمتبريزى ص ٖ
ت:  ٚٙٔ/،ٔت: عبدالرحسؽ  ؽ سميسان الع يسيؽ، ط: مكتتية العبيكيان.، المتيا   ٕٖٓلتبييؽ ي ا ٗ

 عبداإللو نبيان،ط: دار الفكر، دمذق.
 ، ت: حدؽ حسد، ط: دار الكت  العمسية.ٚٗٔ/ٔي اإلنراك  ٘
 ، ت: محسؾد دمحم، ط: السدني، األولغ.ٚٛٔ/ٔي التتررة والت كرة  ٙ
 ٜ٘ٗ، ٚٛٔ، ٚٔٔ،٘ٔٔ، ٚٙغر ويش ٗٓٔسؾجيو المسع ص  - ٚ
 ٗٓٔي سؾجيو المسع ص  ٛ
 ٕٚٔ/ٔي  الكتا  ٜ

 ٕٔٔ/ٗي السقتز   ٓٔ
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 أن عمييغ هييدل ومسييا: سعميمييو لفعمييية فعييل التعجيي  بقؾلييو: )عمــة التهحيــد
 ؽِدييحْ أَ  زيييدان يييا: " ػكقؾليي، والت شييية الجسييع فييي سؾحيييده بيي مر ليييس"  بييو أْفِعييل"

 ىشيييد ييييا" :كقؾليييػ السؤنييي  ميييع وسييي كيره"، بعسيييرو ؽِديييحْ أَ  زييييدون  ييييا"و"، بعسيييرو
ا  أميييييراا كيييييان وليييييؾ، "بعسيييييرو ؽِديييييأحْ   و "،أحديييييشؾا"و"،  أحديييييشا": لقميييييابيييييريحا

 .ٖ، وا ؽ خروكٕ، وبي ا عمل ا ؽ جشئ("أحدشي

 السزياك الشكيرة نابي  وفيي)قيال ا يؽ الختياز:  : عمة مراعـاة األصـل
 لألفعيال، األبيل فيي العسيل ألن مقيدر  فعيل أنيو: أحدىسا: قؾين لو والسذابو

 .ٗ(ادعؾا أو أنادى: قما ك نػ

 الشييداء "يييا" فعييل مقييدر، بيي ن السشرييؾ  السشييادى بيي انمقييؾل بيي ن ل فعمييل 
 بالفعل، لذبييا لكان عسما لؾ وألنيا سعسل، أي الحروك في واألبل حرك،

يييا يسيييسا اليسييزة التييي ىييي عمييغ حييرك وشييبييا بالفعييل مييعيز  لقميية حروف
،  وإفادسيو عميو" يا" لديلة إعياره عؽ استغشغ لكشو واحد، فتعيؽ أن يكؾن فعالا

 :فقال سيبؾيو، بو  برح ما وىؾ ،ايستعسال ولك رة فابدسو،

: قؾليػ إعييار السترو  الفعل عمغ والشيي األمر يير في هشتر  ومسا)
 روبيا الكيالة فيي ىي ا استعساليؼ لك رة الفعل اح فؾ  كمو، والشداء"  هللا عبد يا"
" أريييييد"  كفُحيييي هللا، عبييييد :أريييييد يييييا،: قييييال ك نييييو بالفعييييل، المفيييي  مييييؽ  ييييديا " يييييا"

 هيدلػ ومسيا سرييده، أنيػ ُعمؼ ،"فالن يا" :قما إذا ألنػ مشيا،  ديا " يا" وبارت

                                                           

 ٜٛٔي سؾجيو المسع ص ٔ
 ٖٔٛي السرجع الدا ق ص ٕ
 ، ت: سمؾى دمحم، ط: جامعة أة القرى.ٗٛ٘/ٕي شرح الجسل  ٖ
 .٘ٓٗ،  ٜٖٔ،ٚٚ، ٘ٙ، ٖٚويشغر ٜٖٔالسرجع الدا ق ص  - ٗ
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، وبييو ٔبالفعييل( المفيي  مييؽ بييدلس بييار" يييا"  وأن الفعييل عمييغ هشتريي  أنييو عمييغ
 .ٖ، والزمخذري ٕل السبردقا

ــــة التزــــسين  الس شييييغ فييييي الشحؾيييييؾن  واختميييي )قييييال ا ييييؽ الختيييياز: :عم
 ألن مبشييييان  أنيسيييا إليييغ: وسييييبؾيو الخمييييل فييي ى  ،"بيييال" السشفيييييؽ والسجسيييؾ 

 .ٗ(السفرد في ؾيامو  يسا قابؼ الحرك معشغ سزسؽ

 لبشاءا "ي " الشاؼية لمجشس الس شغ والسجسؾ  ب ن عمةفقد عمل لبشاء اسؼ   
 لسيا اإلفيراد فيي  شيغ أنيسيا: ذليػ وبييان والجسيع، الت شية بعد مؾجؾدة السفرد في

 ي" :قؾلػ في التقدهر أن سرى  أي ىشا، مؾجؾد وى ا" ِمؽْ " معشغ وسزسؽ رك 
، معشاىييا الكييالة وسزييسؽ، "ِمييؽْ "  فاُحيي ثييؼ يالميييؽ، مييؽ ي: أي" لييػ يالميييؽ

 فقال: ما ذكره ا ؽ الختاز ىؾ عاىر كالة سيبؾيو،و 

 خبييييراا "  لييييػ"  جعمييييا إذا لييييػ، جيييياريتيؽ وي يالميييييؽ ي: قمييييا شييييئا إن)
 السزيياك ألن خبير  وىييؾ إميافة يكيؾن  ي وألنييو عسيرو  أ يي قييؾل وىيؾ ،ليسيا

 ٘(ومغيراا مزسراا الخبر إلغ يحتاج

ــرة اًلســتعسال ــة كث " بييركفييي  والخميييل سيييبؾيو  ى سعميمييو لسيي  : عم
 وىييؾ" َقَتييلَ "  "َمييَر َ "  ييي سييسيتو لييؾ: مديي لة) ، حييي  قييال:بييو يسِّ ُسيي إذا" َمييَر َ 

                                                           

 ٜٕٔ/ٔي الكتا   ٔ
 ٕٕٓ/ٗز  يالسقت ٕ
 ط: مكتتة الستشبي ، القاىرة. ٕٚٔ/ٔيالسفرل بذرح ا ؽ يعيش  ٖ
 ٙٛٔ، ٜ٘ٔ، ٔٚويشغر ٖٙٔسؾجيو المسع ص  - ٗ
 ٕٕٛ/ٔي الكتا   ٘
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 القبيمييؽ فيي يك ير" َفَعيل" م ال ألن يررفانو  والخميل فديبؾيو ،الفاعل مدسغ
ا  .ٔ(سؼاي مؽ بو أولغ الفعل وي، الفعل مؽ بو أولغ سؼاي يكؾن  فال ،جسيعا

 ك رسيو األسيساء فيي يك ير" َفَعيل" م يالفعمل لس ى  سيبؾيو والخميل ب ن:  
 و" َجَبيل" األسيساء ميؽ األفعال في" َمَر َ " فشغير، يمتة يير مؽ ألفعالا في

 فميؼ بو أولغ الفعل يكؽ فمؼ، اآلخر في مشو أيم  أحدىسا في ذلػ وليس" َقَمؼ"
  ، حي  قال:سيبؾيو سبتاا، وىؾ ما عمل بو يكؽ

 سيسيتو إن وكي لػ ،رجالا  بو سسيا إذا األفعال مؽ هشررك ما با  ى ا)
 حييي  ألنيييا وذلييػ والخميييل  عسييرو أ ييغ قييؾل وىييؾ" َمييَر َ "  لػوكيي ،" ميار "

 وليؼ، والسرفيؾ  والسشريؾ  السجيرور سؼاي مؾمع في وبارتاسساا،  بارت
 أوابيييل فيييي سكيييؾن  أن عشيييدىؼ األبيييل فيييي لييييس التيييي الزوابيييد أوابمييييا فيييي سجيييئ

 فيييي أشيييبيتيا إذا عميييييا األسيييساء يمبيييا الفعيييل  شييياء عميييغ كانيييا إذا األسيييساء
، وبيي ا عمييل ٕ(لألسيساء األبييل فيي ىيي التيي األوابييل أوابمييا بيارتو ، البشياء

 ٙ.جشي وا ؽ  ٘الدراجوا ؽ   ٗوالزجاج  ٖالسبردلررفيا 

                                                           

 .ٗٚٗ،  ٖٚٗ، ٓٚويشغر: ٓٔٗسؾجيو المسع ص  ٔ -
 ٕٙٓ/ٖي الكتا  ٕ
 ٖٗٔ/ٖي السقتز   ٖ
نجي، القييياىرة، ،ت:ىيييدى دمحم، ط: مكتتييية الخيييا ٚي ميييا هشريييرك وميييا ي هشريييرك ص ٗ

 (ٜٜٗٔي ٗٔٗٔال انية)
 .ٓٛ/ٕي األبؾل  ٘
 ٓٔٗي سؾجيو المسع ص ٙ
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) وبييؽ الشحيؾييؽ خيالك فيي العمية قيال ا يؽ الختياز::  عمة اًلسـتحقا 
يا ميؽ الحركيةأومي ى  سييبؾيو:  ،جميا الشؾن مؽ أ التي زيدت  نييا زييدت عؾما

 .ٔ(ن السفرد يدتحق الحركة لإلعرا    ألا في السفردوالتشؾيؽ الم هؽ كان

 الحركيية ميؽ كييل عيؽ عيؾض الشييؾن فقيد عميل لزيييادة نيؾن الس شيغ بيي ن ىي ه 
 الحركيييية يدييييتحق السفييييرد ألن الت شييييية  قبييييل السفييييرد فييييي كانييييا الميييي هؽ والتشييييؾيؽ

 يسشعييان والييياء الت شييية وأليي  األبييل، فييي مشرييرك ألنييو والتشييؾيؽ  لإلعييرا ،
 مييع س بييا الشييؾن  وىيي ه، بييالشؾن  عشيسييا فعييؾض بايسييؼ والتشييؾيؽ الحركيية لحيياق
 ُحكييؼ ولييي ا، التشييؾيؽ سييقؾط اإلمييافة مييع وسدييق  الحركيية ثبييؾت والييالة األليي 
 :قال حي . سيبؾيو الشحاة إماة قؾل ذلػ في واألبل، مشيسا عؾض ب نيا

 السيييد حيييرك مشيسيييا األوليييغ: زيادسيييان لحقتيييو الؾاحيييد ثشييييا إذا أنيييػ واعميييؼ)
 مشيع لسيا عيؾض ك نييا نؾنايا ال انيية الزييادة وسكيؾن  اإلعيرا ، حيرك وىؾ والميؽ

 ىسييييا: "قؾلييييػ وذلييييػ الكديييير، وحركتيييييا ،الشييييؾن  وىييييي والتشييييؾيؽ، الحركيييية مييييؽ
 عمييييييو نيييييص ميييييا وىيييييؾ، ٕ".(بيييييالرجميؽ ميييييررت"و" اليييييرجميؽ رأهيييييا"و ،"الييييرجالن

 :ب ن ذلػ معمالا  الؾراق وا ؽ  ٗوالفارسي  ٖالسبرد

 لفييي  عميييغ مزييييدة عالمييية ليييو يكيييؾن  أن مع الجييي وىييي ا الت شيييية شيييرط ميييؽ) 
 التشييؾيؽ هييدخل أن وجيي  فمسييا، والتشييؾيؽ الحركيية سمحقييو أن يجيي  فكييان، الؾاحييد

                                                           

 .ٗٓٔ، ويشغر :  ٜٔي سؾجيو المسع ص  ٔ
 ٛٔ، ٚٔ/ٔي الكتا   ٕ
 .٘٘ٔ/ٕ، ٘/ٔي السقتز   ٖ
  ٖٜٔ، ٕٜٔ/ٔي اإليزاح بذرح السقترد  ٗ
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 ليئال، مشيسيا يعيؾض أن وجي ، دخؾليسيا ميؽ يسشيع ما وُعّؾض الت شية والحركة
 ، ٕ المسع باح  وبي ا عمل، ٔ(المف  سرسي  هؾجتو بسا ُسخل

 .٘لزمخذري وا  ٗوالجرجاني  ٖ رىان ا ؽو 

 الت نيي  سياء ؼييو باسيؼ مي كراا سسيا إذا) قال ا ؽ الختاز:: عمة الكياس
"  الكؾفييييؾن  وأجييياز ،"الَظَمحيييات َطْمحييية: " قيييالؾا، والتييياء بييياألل  إي سجسعيييو ليييؼ

ا  الالة بفتا" َطَمحؾن   9("َطَمحات" عمغؾياسا

 سييؼاي سجييرد والشييؾن  بييالؾاو السيي كرايسييؼ   جسييعل الختيياز ا ييؽ اشييترط فقييد
 بيياألل  يجسييع  ييل والشييؾن  بييالؾاو"  َطْمحيية"  نحييؾ يجسييع فييال، الت نييي  سيياء مييؽ

 بدييكؾن "  َطْمحييؾن "  ف جييازوا، ذلييػ يذييترطؾن  ي فيي نيؼ لمكييؾفييؽ خالفيياا ، والتيياء
ا، العيؽ  الشحيؾييؽ إمياة قؾل ذلػ في واألبل، والتاء باألل  الجسع عمغ ؾياسا

 زعييؼ، الت نييي  ىيياء رهآخيي فييي اليي ي ايسييؼ جسييع بييا ):قييال حييي  -سيييبؾيو –
 أن أردت ثيؼ، ميةبْ جَ  أو، سةمْ َسي أو، اميرأة  أو، َطْمحة رجالا  سسيا إذا أنػ هؾنس
 عميغ اميرأة  أو لرجيل اسيساا يكيؾن  أن قبيل جامعية كشا كسا بالتاء جسعتو سجسع

 وجسعؾىيييا"  رْبعييية رجيييل" :قيييالؾا، بالسؤنييي  السييي كر وبيييفؾا سيييراىؼ أي األبيييل،
 وليييؼ"، الَظْمحيييات َطْمحييية" قيييالؾا"،  رْبعيييؾن : "يقؾليييؾا ليييؼو "، رْبعيييات: "فقيييالؾا بالتييياء

                                                           

 الرياض. –. ت: محسؾد جاسؼ. ط: الرشيد ٖٙٔي عمل الشحؾ ص  ٔ
عميل الت شيية ي يؽ جشيي  ،٘ٗٔ/ٕ، ويشغر: سر بشاعة اإلعرا  ٜٔلمسع ص ي سؾجيو ا ٕ

 مرر. –. ت: جسيا التسيسغ. ط: مكتتة ال قافة الدهشية ٓٙ/ٔ
 .ٕٔٔٗي شرح المسع اي ؽ  رىان  ٖ
 .ٖٜٔ/ٔي السقترد  ٗ
 .ٖٚٔ/ٗي السفرل بذرح ا ؽ يعيش  ٘
 . ٖٚٗي سؾجيو المسع ص ٙ
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 أنيو كسيا، ذليػ عيؽ هتغيير ي األبيل عمغ يجسع في ا. الَظْمحيؽ َطْمحة: يقؾلؾا
 ا يؽو ، ٕالسبيرد عميي نيص ميا وىيؾ، ٔ(اليياء سي ى  ليؼ لمسي كر وبيفاا بار إذا

 ٖ.الدراج

 ومييؽ)ز فييي سعميييل  شيياء "أي" السؾبييؾلة:: قييؾل ا ييؽ الختيياعمــة الــشقص
 عميييغ  شييييا بيييمتيا شيييظر  كوُحييي، والخبييير بالسبتيييدأ وبيييما إذا أنييييا حكسييييا
 بييمتيا شييظر حيي ك ألن أفزييل  ؼُيييهْ أَ  مييربؽأل:كقؾلييػ، سيييبؾيو عشييد الزييؼ

 ٗ(نقريا يسحض

 ووبيييما ،الييي ي بسعشيييغ كيييان إذا" ؼُييييأهْ " أنإليييغ  الختييياز ا يييؽ فقيييد أشيييار
فييؾ " أفزيل ييؼأه ألميربؽ" :نحيؾ الرمة مؽ العابد  كحُ  ثؼ، والخبر بالسبتدأ

 كيل فيي مبشيية سكيؾن  أن يقتزيغ الؿياسب ن  ، معمالا ذلػلديبؾيو وعزاه ، مبشي
  كُحيي مسييا، ف السؾبييؾل سييؼواي وايسييتفياة الجييزاء حييرك مؾقييع لؾقؾعيييا حييال
"  أهييؼ"  أن عميغ واسيتدل، البشاء مؽ الؿياس يقتزيو ما إلغ ردت العابد مشيا

: سقييؾل، معيييا السبتييدأ حيي ك مييؽ سييياأخؾا عميييو سدييتعسل لييؼ اسييتعسايا  اسييتعسما
 ؽْ َمييي مييير  ميييا: "قميييا وليييؾ، أفزيييل ىيييؾ ؼُييييأهْ : سرييييد" أفزيييل أهييييؼ ؽ  ميييربأل"

 ذكرنيياه ؼيسييا أخؾاسيييا "أي" خالفييا فمسييا، يجييز لييؼ، أفزييل ىييؾ مييؽ:سريييد" أفزييل
 إذا سبشيييغ أن فؾجييي ، سسكشييييا زال بابيييو عيييؽ خيييرج شييييء كيييل ألن، سسكشييييا زال

سييبؾيو  نيص عمييووىيؾ ميا أخؾاسييا،  ييوعم اسيتعسل ميا خيالك عميغ اسيتعسما
يا أن ىيارون  وحيدثشا)كسا ذكر ا يؽ الختياز، قيال سييبؾيو:  –الكؾفييؾن  وىيؼ –ناسا

                                                           

 ٖٜٖ/ٖي الكتا   ٔ
 ٚ/ٗي السقتز   ٕ
 ٕٓٗ/ٕي األبؾل  ٖ
 .ٜٚٗي سؾجيو المسع ص  ٗ
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 لغية وىيي،ٔ" ِعِتّيياا  الير ْحَسؽِ  َعَميغ َأَشيدن  َأهنُيؼْ  ِشيَعةٍ  ُكلِّ  ِمؽ َلَششِزَعؽ   ُثؼ  "  يقرؤونيا
، وبييي ا عمييل ٕ("أفزييل أهيييؼ عمييغ امييرر"قييال حيييؽ جروىييا كسييا نرييبؾىا جيييدة

 ٖلبشابيا ا ؽ الؾراق.

يبؾيو فيي أن :  قيال ا يؽ الختياز فيي سعميميو لسي ى  سيعمة طـهل البشيـة
 ميييؽ السحيي وك األخييير الحييرك ؽعيي عييؾض التشييؾيؽ الالحييق لجييؾاٍر، ويييؾاشٍ 

 اليياء أن: سييبؾيو فسي ى : التشيؾيؽ فيي الشحؾييؾن  واختمي ): اليياء وىيؾ الكمسة
، جيير أو رفييع مؾمييع فييي البشياء طؾيييل جسييع فييي كديرة قبميييا ييياء ألنيييا حي فا

 فيي لحق" َدَجيياج" و" ِجَشيياح" كييي بييارت الييياء حيي فا فمسييا، وجييؾده مييؽ ثقييل فيييؾ
 .ٗ(لمررك عالمة التشؾيؽ

ييا كييان لسييا بأأ ا سم أأم سوص  أأ    فقييد عمييل لسيي ى  سيييبؾيو  والجسييع، جسعا
 فييي ذلييػ مييع ووقعييا، الك ييرة إليييو هشتيييي اليي ي الجسييعوىييؾ ، الؾاحييد مييؽ أثقييل
 وىسيييا فييسيييا مقييدرسيؽ والكديييرة الزيييسة وكانييا، قبمييييا ميييا مكدييؾر  اليييياء رهآخيي

 اليياء حي فا فمسيا، يابيو بحي ك خففيؾه األشيياء ىي ه ؼيو اجتسعا فمسا، م قمتان
"، َدَجيياج"و" ِجَشيياح"  ييؾزن " اشؾَ َييي"و" ارؾَ ِجيي" وبييار، مفاعييل م ييال عييؽ نقييص
 والي ي"،  ييؾاشٍ " و" جيؾارٍ " :فقميا، مفاعيل م يال عيؽ لشقريانو التشيؾيؽ فدخمو

 التشيؾيؽ لحقيو مفاعيل م يال عيؽ والجير الرفيع حيال في نقص لسا أنو عمغ هدل
 ىييؾ كسييا الرييحيا مجييرى  فجييرى  الشريي  حييال إلييغ بييرت إذا أنييػ لشقرييانو

                                                           

 .ٜٙي سؾرة مريؼ  ٔ
 .ٜٖٛ/ٕي الكتا  ٕ
 ٕٗٗي عمل الشحؾ  ٖ
 .ٔٗ٘، ٕٗ٘، ٗٛ، ويشغر:ٕٚٗي سؾجيو المسع ص  ٗ
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" و ،"جييييؾاري  رأهييييا: "فقمييييا سرييييرفو لييييؼ ف سسستييييو نريييي  إذا السشقييييؾص عييييادة
 ". يؾاشي

 اسؼ" قاضٍ " عؽ __الخميل وس لتو) وىؾ ما برح بو سيبؾيو، حي  قال:
 كانييا إذا بسشزلتييا ىيشييا سريير، والجيير الرفيع حييال فيي مرييروفة: فقيال، اميرأة 
 اختييارت العيير  ألن عشييده  رجييل اسييؼ" أْدلٍ " وكيي لػ"، وفؾاعييل" و" مفاعييل" فييي
 وكانيا، والرفع الجر في سشؾيؽ يير مؾمع في كانا إذا الياء ح ك ى ا في

 ٔ(.ويح فؾنيا الياء مؽ اعؾما  التشؾيؽ يجعمؾا وأن، هشررك ي ؼيسا

 في ن): رخيؼ ايسيؼ ال الثيي ييير السؤني سعميمو لسشع س: عمة خفة البشية
 وىييؾ الت نييي ، سيياء مييؽ الخييالي: األول: قدييسان فيييؾ أحييرك ثالثيية عمييغ كييان

 يسشعيؾن : فالتريريؾن " َعْسيرو"كيي العيؽ وساكؽ،" ُعسرَ ي"ك العيؽ متحر : قدسان
 ثالثييية الستسكشييية األسيييساء عمييييو كيييؾن س عيييدد أقيييل ألن حيييال، كيييل عميييغ سرخيسيييو
 قميييل حييرفيؽ عمييغ جيياء ومييا  يشيسييا، ووبييل عميييو، ومؾقيي  بييو، مبتييدأ أحييرك

ا ، وبي ا عمل لو ٕ(.الشادر األقل إلغ الغال  األك ر عؽ بو لعدل ُرخؼ فمؾ ،جدا
 .ٙ، وا ؽ الخذا ٘، والفارسيٗ، وا ؽ الدراجٖسيبؾيو 

 وفيي) بأر باوصبتأ، ح ثيأا :أا   ص ه تعليله مرتفاع سوخ  :عمة اًلقتزاء
 ىييؾ الخبيير رافييع أن جشييي وا ييؽ عمييغ، أ ييغ وميي ى  :أقييؾال خسديية الخبيير رافييع

                                                           

 ٖٔٔ/ٖي الكتا  ٔ
 .٘ٔٗ، ٖٛٗويشغر:  ٖٖٙي سؾجيو المسع ص  ٕ
  ٕٙ٘، ٕ٘٘/ٕي الكتا   ٖ
 ٕ٘ٙ/ٔي األبؾل  ٗ
 ٜٔٚ/ٕ ي اإليزاح بذرح السقترد ٘
 ، ت:هؾس  أحسد السظاو ، ط: دار التراث العربي، القاىرة.    ٜٕٗي  التؾطئة ٙ
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 السبتييدأ فييي عسييل لسييا اي تييداء ألن وذلييػ اي تييداء  السبتييدأ رفييع أن بعييد السبتييدأ
يا بار  .ٔ( ؼيو عسل اقتزاه فمسا لمخبر، مقتزا

 كييان لسييا  تييداءاي نلسيي ى  الفارسييي وا ييؽ جشييي بيي  ا ييؽ الختيياز فقييد عمييل
 نديي  الخبيير رفييع سييب  السبتييدأ كييان ولسييا إليييو، الرفييع ُنديي  السبتييدأ رفييع سييب 
 والسبتيدأ السبتيدأ عميغ العاميل  يدخؾل هتظيل اي تيداء معشغ أن كسا ،إليو العسل

، واألبيييل فيييي ذليييػ قيييؾل  بالعسيييل أوليييغ هتظيييل ومييياي  ييي لػ، معشييياه هتظيييل ي
 ارسفيع كسيا بيو هرفيع السبشيغ في ن ،ىيؾ ىؾ شيء عميو هبشغ ال ي ف ما) سيبؾيو:

 ليبشيغ ذكير ألنيو"  هللا عبد" ارسفع ،"مشظمق هللا عبد" قيؾلػ وذلػ باي تداء، ىؾ
 .ٕ(بسشزلتو السبتدأ عمغ السبشغ ألن  السشظمق  وارسفع،  السشظمق عميو

: الفيراء وذىي في عامل الرفع فيي الفعيل السزيار : ) قؾلو :عمة التجرد
 يديتدعغ ب نيو: القيؾل ىي ا وميعفؾا والجيازة، الشابي  عيؽ لخمؾه رفعو أن إلغ

" والجيييازة الشابييي  عيييؽ لخميييؾه" قؾليييو ألن الرفيييع  عميييغ والشرييي  الجيييزة سقيييدة
 َوِإذْ ،حيي  قيال فيي إعيرا  قؾليو سعيالغ "، وبي ا عمل الفيراء ٖ(سقدميسا يدتدعغ

ُرفييع "سعبييدون"  لعييدة دخييؾل :) ٗ"َّللا َ  ِإي   َسْعُبييُدونَ  َي  ِإْسييَراِبيلَ  َ ِشييي ِمي َيياقَ  َأَخييْ َنا
"، فمسا ُح ك الشاب  ُرفع(  .ٙالزجاجي، وبو عمل ٘"أن 

                                                           

 ٙٓٔي سؾجيو المسع ص  ٔ
 ٕٚٔ/ٔي الكتا   ٕ
 ٖٔ٘يي  سؾجيو المسع ص ٖ
 ٖٛي سؾرة التقرة  ٗ
 ٖٕٚ/ٔي معاني القرآن لمفراء ٘
 ٜٕٕ/ٔيالجسل  بذرح ا ؽ الربيع  ٙ
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ا فتحيييؾه _ السشريييرك_ فيييي ) وإنسيييقييال ا يييؽ الختييياز: : عمـــة اًلشـــترا  
، فاسييتعيرت لييو نيسييا فزييمتيؽ  ألن الجيير يذييار  الشريي   فييي كؾ حاليية الجيير

 .ٔ(حركتو

فيييي س شيييية  وا يييؽ اليييؾراق بحسيييل الشرييي  عميييغ الجييير ،ٕليييو الزجييياج لوعمييي 
ا سالساا فك لػ ىشا، فقال:)  ولسا ُحسيل الجير عميغ الشري   ايسؼ وجسعو جسعا
فييي س شييية األسييساء وجسعيييا لسييا  يشيسييا مييؽ السذييا ية، ُحسييل الجيير فييسييا عمييغ 

 ، وبي ا يكؾن ا ؽ الختاز قد انفرد  ي ه العمة.ٖالشر (

 لسردروا الفعل في الشحؾيؾن  واختم ): قال ا ؽ الختاز: عمة اإلطال 
 السرييدر، مييؽ مذييتق الفعييل أن إلييغ: الترييريؾن  فيي ى  ايشييتقاق، جييية مييؽ

 الفعل وزمان مظمق السردر زمان أن: األول: أوجو   الثة ذلػ عمغ واحتجؾا
 وىييؾ واحييد معشييغ عمييغ هييدل السرييدر أن: ال يياني. السقيييد قبييل والسظمييق مقيييد،

 قبييييل احييييدوالؾ  والزمييييان، الحييييدث: وىسييييا معشييييييؽ، عمييييغ هييييدل والفعييييل الحييييدث،
، ٛ، والزجيياجيٚ، وا ييؽ جشيييٙ، وا ييؽ الدييراج٘، وبييي ا عمييل لييو سيييبؾيوٗ(ايثشيييؽ

 .ٖ، والدييميٕ، والزمخذري ٔ، وا ؽ الؾراقٛوالزجاجي

                                                           

 ٕٛ٘، ٕٕٓ، ٚٚويشغر  ٜٙسؾجيو المسع ص  - ٔ
 ٕ،ٔي ما هشررك وماي هشررك ص  ٕ
 ٗٚٔي عمل الشحؾ ص ٖ
 ٚٙٔي سؾجيو المسع ص  ٗ
 ٕٔٔ/ٔي الكتا   ٘
 ٜ٘ٔ/ٔي األبؾل  ٙ
 ٕٔٔ، ٜٔٔ، ٖٔٔ/ٔي الخرابص  ٚ
 ٜٙٗ/ٔي الجسل بذرح ا ؽ أ غ الربيع  ٛ
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 اسيؼ،" ر " أن إليغ الكؾفييؾن  وذىي قيال ا يؽ الختاز:):  عمة السدـاواة
 سفيييارق " ر " أن: دلييييميؼ وحابيييل السييي كؾرة، بخرابرييييا ذليييػ عميييغ واسيييتدلؾا
 أن سييرى  أي اإلسييسية، عالميات مييؽ لييس الجيير حييروك يياوفراق الجيير، حيروك

 ونرييي  ايسيييؼ ورفيييع إياىيييا الحجييياز أىيييل ب عسيييال الشفيييي حيييروك سفيييارق " ميييا"
 .ٗ( اسسيتيا ذلػ هؾج  وي الخبر،

" ب  فييييي معشاىييييا عمييييغ الديليييية فييييي الحييييروك سديييياواسيافعمييييل لحرؼييييية "ُر  
وا يييؽ  ٙوالسبيييرد،، ٘، وبيييي ا عميييل سييييبؾيوأخؾاسييييا كديييابرحرفايييا  فكانيييا ييرىيييا،
 .ٚالدراج

ــة ــة الدًلل  لسعشييغ مؾمييؾعيؽ الفعييالن كييان وإذا)قييال ا ييؽ الختيياز::  عم
 إليييغ أحيييدىسا هتعيييدى أن جييياز وأبغزيييتو، وشيييش سو، وأحببتيييو ،كييي عجبشي واحيييد

يا وشيش س"و ،"إعجابايا أحببتو: كقؾلػ اآلخر، مردر يية أبغزيتو"و ،"بغزا   "كرـا
 .ٜي ا عمل السبردوب ،ٛ( واحد معشغ عمغ داين ألنيسا وذلػ

                                                                                                                                    

 ٖٙ٘ي عمل الشحؾ ص  ٔ
 ٜٓٔ/ٔي السفرل بذرح ا ؽ يعيش  ٕ
يؼ البشا، ط: دار الرياض. ، ت: دمحمٚٙي نتاب  الفكر ص  ٖ  إ رـا
 .ٓٙ٘،  ٜٕٕ، ٚٚ، ويشغرٕٖٕسؾجيو المسع ص  - ٗ
 ٔٙٔ/ٔي الكتا  ٘
 ٘ٙٔ/ٕ/ٖٙٔ/ٗي السقتز  ٙ
 ٙٔٗ/ٔي األبؾل  ٚ
 . ٜٛٔ، ٜ٘ٔ،  ٜٛٔ،ٜٓ، ويشغر: ٚٙٔي سؾجيو المسع ص  ٛ
  ٖٚ/ٔي السقتز  ٜ
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ــة  الترييرييؽ مييؽ والستيي خرون )قييال ا ييؽ الختيياز: :  عــدم الترــر  عم
 جيرى  متريرك يير فعل ب نيا واحتجؾا عمييا، الخبر سقديؼ يسشعؾن  والكؾفييؽ

فقد عمل لسشع سقديؼ خبر "لييس" ب نييا ييير متريرفة، ومياي ، ٔ(الحرك مجرى 
 وا ييؽ  ٕالزجيياج نييص عميييوا وىييؾ ميي هترييرك فييي نفدييو ي هترييرك فييي ييييره،

" كيان" كسرير   ُسريرك ليؼ ألنييا قبميا" ليس"  خبر هتقدة وي) : فقال ، الدراج
 .ٗالفارسي وبو قال ،ٖ(فاعل وي ،" يفعل" :مشيا سقؾل ألنػ

ا ؼييييو األلييي  واليييالة : ) فييي ن عظفيييا عميييغعمـــة التعـــذر ، السشيييادى اسيييسا
سعييي ر  شييياؤه مشيييادى    ألنيييو معرفيييةل وسييييبؾيو والجرميييي يختيييارون الرفيييعفالخميييي

 ٘(لألل  والالة 

 رفقييد عميييل لرفييع السحميييغ بييياألل  والييالة عشيييد عظفيييو عمييغ السشيييادى  تعييي 
الزؼ، وبي ا عمل ليو  عمغ التقاء في األول مجرى  جرى ف ُ  ،والالة لألل  و شاب

 ؼييييو مييا أن وذلييػ قؾييية  الرفيييع اختييار لسييؽ والحجيية)ا ييؽ الييؾراق ، حييي  قيييال:
 واليالة بياألل  ؼييو التعرييز فرار معرفة ىؾو  السفرد، لف  لفغو والالة األل 

 قرييده قرييدت إذا ،"رجييل يييا: "قؾلييػ أن سييرى  أي ،"يييا" مييع بالقرييد كييالتعريز
 وليييؾ العميييؼ، السفيييرد بسشزلييية واليييالة األلييي  ؼييييو ميييا مجيييرى  التعرييييز فيييي يجيييرى 

                                                           

 .ٜٓ، ويشغر:ٜٖٔي سؾجيو المسع ص ٔ
يؼ اإل يييياري، ط: دار الكتيييا ، ٕٜٔ/ٔزجييياج ي إعيييرا  القيييرآن السشديييؾ  لم ٕ ، ت: إ يييرـا

 ، األولغ.\ٜٛٛٔيٜٓٗٔ
 ٜٛ/ٔي األبؾل ٖ
، ت: حديييييييؽ ىشيييييييداوي، ط: دار القميييييييؼ،  ييييييييروت، ٕٓٛي السديييييييابل الحمبييييييييات ص ٗ

 (.ٜٚٛٔي ٚٓٗٔاألولغ)
 .ٔٚ٘ويشغر:  ٕٖ٘ي سؾجيو المسع ص ٘
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 الزييؼ، إي ؼيييو يجييز لييؼ -والييالة األليي  ؼيييو اليي ي أعشييغ –األول عمييغ عظفييا
 .ٔ(الرفع وىؾ اكمو،يذ ما يختار أن ووج 

 وقفييا فيي ذا)قييال ا ييؽ الختيياز:) : عمــة إجــراء الهقــف مجــر  الهصــل
ييا السشقييؾص عمييغ  أك يير وىييؾ: األول: ميي ـتان ؼيييو فممعيير  ،مجييروراا أو مرفؾعا

"، بقييياضٍ  ميييررت"و" قييياضٍ  ىييي ا" كقؾليييػ اليييياء، حييي ك سييييبؾيو واختييييار وأؾييييس
 مؾمييع الؾبييلو  ،حيي ك مؾمييع الؾقيي  أن: وحجتييو القييراء، أك يير روى  وإييياه

 .(الؾق  في سح ك أن فاألولغ الؾبل في الياء ح فا ف ذا ،إثتات

 أجيييل ميييؽ وبيييالا  ثا تييية ييييير السشقيييؾص يييياءعميييل لسييي ى  سييييبؾيو بييي ن ف
 الؾقييي  ألن الؾقييي   فيييي سحييي ك أن وجييي  الؾبيييل فيييي حييي فا وإذا التشيييؾيؽ،
" قيييياضٍ  ىييي ا: "سقييييؾل ىييي ا عمييييغو  ،األبيييل حكييييؼ يغيييير ي والعييييارض عيييارض،

 الحيي ك أن عميييو هييدل ،" زيييدٍ  مييررت"و" زيييدذ  ىيي ا" سقييؾل كسييا ،"ضٍ بقييا مييررت"و
 التشبيييو إلييغ يحتياج أبييل والؾبيل الؾبييل، فييي الحي ك عمييغ هشتيو الؾقيي  فيي

 مييا بييا  ىيي ا) ،ومييا عمييل بييو ا ييؽ الختيياز ىييؾ الغيياىر مييؽ قييؾل سيييبؾيو: عميييو
 ،"قياْض  ىي ا" قؾليػ وذلػ الياءات، وىي الؾق  في األسساء أواخر مؽ يح ك

 فيييي ذىبييا كسيييا الؾقيي  فيييي أذىبؾىييا الَعِسييغ، سرييييد ،"عييؼْ  ىييي ا"و ،"ييياْز  اىيي "و
 فيي ا الؾبيل فيي ه بيا ميا يغيير كسيا الؾق  في سغير أن هريدوا ولؼ الؾبل
 ٖ، وبو قال ا ؽ الدراج.ٕ(األك ر الجيد الكالة

                                                           

 .ٖٔٗعمل الشحؾ ص ٔ
 ٖٛٔ/ٗي الكتا   ٕ
 ٗٚ/ٕي األبؾل  ٖ
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"ُمييِر " إذا ُسييِسي بييو  قييال ا ييؽ الختيياز معمييالا لرييرك: العمــة العار ــة
  توسسي لؾ)تخؽيز: بعد ال

 واليؾزن  التعرييز يجتسيا  سريرفو  لؼ فاعمو يدؼ لؼ فعل وىؾ" ُمِر َ "ييي  ي
 اإلسيييكان ألن يريييرفو  ي فدييييبؾيو التديييسية بعيييد راءه أسيييكشا فييي ن، الخييياص
 .ٔ( عارض

 خفيييي  إذا ونحييييؾه" ُمييييِر " أنفقييييد أشييييار ا ييييؽ الختيييياز فييييي نرييييو إلييييغ  
عييل عييارض، وعمييل ذلييػ بيي ن سدييكيؽ عيييؽ الف، يرييرك التدييسية بعييد بالتدييكيؽ

، الريرك واألبيل، زال قيد اليؾزن  ألن  مداوياا  يؽ التديكيؽ العيارض واليالزة
 ، وبي ا عمل لررفو سيبؾيو، فقال:إليو ُرجع مشو سب  سغير فستغ

 قيييد ألنيييػ، بيييرفتو اليييراء وأسيييكشا خففتيييو ثيييؼ" ُميييِر َ " رجيييالا  سيييسيا وإن)
 ُميِر َ  "ليي سخؽيفيػ وبار"،  قيل"  برفا كسا هشررك ما م ال إلغأخرجتو 

 ٕ(األسساء م ال إلغ سخرجو ألنػ إياه  كتحقير " 

 قيد ألنيو ُبيرك  عيشيو خففيا ثيؼ بيو سيسي إذا" ُفِعيلْ " أن سييبؾيو ذكير فقد
 ٖ.الدراج ا ؽ ، وىؾ ما نص عميوعيشو لدكؾن  هشررك ما م ال إلغ خرج

، فعيييالن ألنيسيييا" ُكيييلْ " و "،ُخييي ْ " وُبشيييغ):قيييال ا يييؽ الختييياز: عمـــة التعريـــة
 بيييالة مجيييزوة معييير  األمييير أن إليييغ: الكؾفييييؾن  وذىييي  األبيييل، نيييوأل كشاوُسييي

، والتيياء الييالة فحيي فا"، لَتْ ُكييلْ " و" لَتْ ُخيي ْ : "عشييدىؼ فاألبييل، السح وفيية األميير
 حيييييرك مشيييييو ُحييييي ك لسيييييا ألنيييييو فاسيييييد  عشيييييدنا وىييييي ا. وقييييي  ي جيييييزة والديييييكؾن 

                                                           

 ٘ٓٗ، ويشغر:ٓٔٗجيو المسع ص ي سؾ  ٔ
 ٕٕٚ/ٖي الكتا   ٕ
 .ٜٕٗ/ٕي األبؾل  ٖ
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وبييي ا  ،ٔالبشيياء( إلييغ فعيياد مشييو التعييري  فييي السامييي مجييرى  جييرى  السزييارعة
 زع  م ى  الكؾفييؽ.ل ٖ، والعكبري ٕل ا ؽ األنتاري عم

ــة اًلمتــزا   األليي  فييي وسيييبؾيو الخميييل واختميي )قييال ا ييؽ الختيياز: :عم
 لمؾبييل  زابييدة قبميييا واليسييزة بييالالة، التعريييز أن إلييغ سيييبؾيو فيي ى  :والييالة
 أن:وال ياني، الح ك مدتسرة اليسزة أن: أحدىسا: وجييؽ مؽ ذلػ عمغ والدليل
يا أشيد كيان سياكشاا  كيان في ذا، يعرفيو بسيا مستزج يزالتعر  حرك ، وبيي ا ٗ(امتزاجا

 .ٙ، والعكبري  ٘عمل ا ؽ  رىان

فتقير إليغ ) وإنسيا  شييا "حيي "   ألنييا سقيال ا يؽ الختياز:: عمة اًلفتقار
 .ٜ، وا ؽ الؾراقٛ، وبي ا عمل السبردٚ(اإلمافة في فيؼ معشاىا

 مجييروراا  عميييو ظييؾكالسع كييان وإن)قييال ا ييؽ الختيياز:: عمــة السذــابية
" عسيييرو وإليييغ إلييييػ سيييرت"و" وبزييييد بيييػ ميييررت" :كقؾليييػ الجيييار إعيييادة وجبيييا
 قيال ،"درىيؼ زييد وبيؽ  يشػ" كقؾلػ باإلمافة السجرور عمغ السعظؾك وك لػ

 واحيد، حيرك عميغ كيان حيي  التشيؾيؽ أشيتو السجيرور السزسر ألن: عمغ أ ؾ

                                                           

 ٖٚي سؾجيو المسع ص  ٔ
 ٗٚ/ٔي اإلنراك  ٕ
 ٜٔ/ٕي المتا   ٖ
 .ٖٜ،ويشغر:ٖٚٔي سؾجيو المسع ص  ٗ
 ٖٔٔ/ٔي شرح المسع  ٘
 ٜٓٗ/ٔي المتا  ٙ
 ٖٔٓ، ٖٚويشغر  ٜٙسؾجيو المسع ص  - ٚ
 ٙٚٔ،٘ٚٔ/ٖي السقتز  ٛ
 ٕٕٚي عمل الشحؾ ص ٜ
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، ٕ،وبيي ا سييبؾيؤ(لجيارا أعييد فمي لػ معيو، ىيؾ ميا وبيؽ  يشو الفرل يجز ولؼ
 .٘، والجرجانيٗ، وا ؽ الدراجٖ، والسبردٕسيبؾيو

: ) وقؾليو " وليؼ يذيابو الحيرك" ييير محتياج إلييو  عمة عدم السذـابية
 ٙفي حد الستسكؽ   ألنو متغ ثبا لو سغير العؾامل لزة عدة مذا ية الحرك(

 ٙالحرك(
 واسيييؼ" َحييي   " ميييؽ مركتييية وىيييي، السيييدح معشاىيييا"َحَبيييَ ا" : )عمـــة التغميـــب

: وال يياني الجييزأهؽ  ألول سغميتاييا فعييل أنيييا: أحييدىا: أقييؾال ثالثيية وفييييا، رةاإلشييا
 ٚ( الجزأهؽ ل اني سغميتا اسؼ أنيا

: قييؾين الخييالك وأبييل، أقييؾال ثالثيية"  حبيي ا"  فييي الخبييياز ا ييؽ ذكيير فقييد
، وعمييل اسييسيتو أو، "حبيي ا" فعمييية: قييؾين التركييي  عييؽ ويشذيي  ،وعدمييو التركييي 

 تغميييي  جانييي   وعميييل لمقيييؾل ب سيييسيتيا، الفعميييية جانييي    تغمييييلمقييؾل بفعميتييييا 
 ٛالفعمية ، وبي ا عمل لو ا ؽ الؾراق.

يجيييييؾز وبييييي  السشيييييادى السفيييييرد و ) قييييال ا يييييؽ الختييييياز: :اًلطـــــراد عمـــــة
ػ الرفيع  بالحسيل عميغ لفي  السشيادى  ، ف ن وبفتو بفرد م مو جياز ليالسزسؾة

                                                           

 ٖٕٓ، ٕٜٔ، ٜٛٔ، ٛٗٔ، ٖٗٔ، ٜٛ، ٙٙويشغرٜٖٚسؾجيو المسع  ص  - ٔ
 ٖٔٛ/ٕي الكتا   ٕ
  ٕ٘ٔ/ٗيالسقتز  ٖ
 ٜٚ/ٕي األبؾل  ٗ
 ٜٓٙ/ٕي السقترد ٘
            ٙٙسؾجيو المسع ص  - ٙ
 .ٛٙ٘،٘ٙ٘.  تررك، ويشغر:  ٕٜٖي السرجع الدا ق ص ٚ
 ٜٕٙي عمل الشحؾ ص ٛ
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ة فيييي كابشييي، وجييياز حسيييل ميييسة اإلعيييرا  عميييغ ميييسة البشييياء الألنيييو مزيييسؾة
، ألن كييل اسييؼ نادهتييو جيياز لييػ أن سزييسو، فيييي كزييسة الشييداء، ألنيييا مظييردة

 .ٔاإلعرا  في ايطراد (

: ) وسديييسية اليسيييزة والشيييؾن والتييياء واليييياء زوابيييد   ألنييييا عمـــة اًلشـــتقا 
 .ٕ(أبل الفعل   أن ايشتقاق يدقظيا ليدا مؽ

ييا ومجييرورا عمــة الفــر   ممعيير  ا ف: ) وإذا وقفييا عمييغ يييير السشييؾن مرفؾعا
وال يياني: وىييؾ قميييل حيي ك الييياء  ألنيييؼ قرييدوا الفييرق  يييؽ  ؼيييو ميي ـتان ....
 .ٗ، وبي ا عمل ا ؽ الؾراقٖالؾبل والؾق (

) وبيييؽ :الت شيييةقييال ا ييؽ الختيياز فييي سعميمييو لزيييادة نييؾن :  عمــة العــهض
نييا أ: دت مؽ أجميا الشيؾن: ومي ى  سييبؾيوالعمة التي زيالشحؾييؽ خالك في 

ييا ، وبييي ا عمييل ا ييؽ ٘(والتشييؾيؽ الميي هؽ كانييا فييي السفييرد مييؽ الحركيية زيييدت عؾما
 ٙالؾراق.

 ىي ه: قميا األشيياء،  يي ه الفعيل نربا ىال: قما ف ن: )السخالفةعمة 
 واألفعييييال، األسييييساء همييييغ ألنييييو يعسييييل  ي العظيييي  وحييييروك عظيييي ، حييييروك

                                                           

 ٖٕٙ، ٚٚويشغر  ٖٕٖسؾجيو المسع ص  - ٔ
  ٙٙسؾجيو المسع ص  - ٕ
 ٕٔٛويشغر  ٖٛالسرجع الدا ق ص  - ٖ
 ٘ٚٔي عمل الشحؾ ص ٗ
 .ٜٔي سؾجيو المسع ص  ٘
 .ٖٙٔي  عمل الشحؾ  ٙ
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 نيال ا ألن بالخالك  والؾاو الفاء بعد هشتر  الفعل أن إلغ: الكؾفيؾن  وذى 
 .ٖ، والجرجانيٕ، وبي ا عمل ا ؽ خروكٔ(السعشغ في األول مخال 

: ) وأمييا سيير  التشييؾيؽ _فييي الشكييرة السفتؾحيية الؾاقعيية بعييد عمــة التخفيــف
فجرييا  ، "ي"_ فم الثة أوجو : أحدىسا: أن "ي" ي ُيفرل  يشيا وبييؽ معسؾليييا

يييييا ، سيييييؼ السركييييي مجيييييرى اي ، ٘ؾيو، وبيييييي ا عميييييل سييييييبٗ(فتييييير  التشيييييؾيؽ سخؽيفا
 .ٙوالتبريزي في شرح المسع
، سعميمو إلعرا  األسيساء الديتة بيالحروك :وذلػ نحؾ :عمة وجهد العامل

 ىي ه معياني يختمفيا سيقظا ليؾ العمية حيروك ألن  ي لػ  حكسؾا وإنسابقؾلو:)
 فيييي ، زوالييو وسييزول العامييل  ؾجييؾد وسؾجييد ،اإلعييرا  كحييروك فيييي ،األسييساء
 .ٚ(كعالماسو

 يختمفيييا سيييقظا ليييؾ العمييية حيييروك الحروك بييي ن:فقيييد عميييل إلعرا ييييا بييي
 وسيييزول العاميييل  ؾجيييؾد وسؾجيييد اإلعيييرا  كحيييروك فييييي األسيييساء ىييي ه معييياني
 حييرك فييالؾاو، وىييؾ مييا نييص عميييو ا ييؽ جشييي بيياح  المسييع، بقؾلييو: ) زوالييو

 اإلعيييرا  حيييروك ىيييي الحيييروك ىييي ه أن(، أي: الرفيييع عالمييية وىيييي اإلعيييرا 

                                                           

 ٖٚٙي سؾجيو المسع ص ٔ
 ٖٜٚ/ٕي شرح الجسل  ٕ
 ٜٜٚ/ٕي السقترد ٖ
 .ٖٚ٘،  ٕٔٗ، ويشغر: ٛ٘ٔي سؾجيو المسع ص  ٗ
 ٖٕٛ/ٕي الكتا   ٘
 ٜٕٔي شرح المسع ص  ٙ
 .ٜٛي سؾجيو المسع ص ٚ
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 والزييسة الييدال بسشزليية" أ ييؾ  جيياءني" :قؾلييػ فييي فييالؾاو اإلعييرا ، عمييغ ودوال
 :قؾلػ في

 األلييي  وكييي لػ اإلعيييرا ، وعالمييية اإلعيييرا  حيييرك فيييالؾاو ،"زييييدذ  جييياءني"
  .والياء

: أحييدىسا : مييا يكييؾن بعييد سسيياة : ) والسسيييز نؾعييان العامــل قــهة عمــة
، ميييا يكيييؾن بعيييد سسييياة ايسيييؼ وال ييياني: ،كيييالة، وىيييؾ الييي ي يجيييئ بعيييد الجسميييةال

 .ٔ(، ألن العامل ؼيو فعل ؾة العامل  لقبعد سساة الكالة أولغ والبداءة بسا ي سي

سعميمو لكؾن عامل الشر  فيي السفعيؾل ليو الفعيل : عمة  عف العامل
 َيْجَعُمؾنَ "  سعالغ قؾلو لو السفعؾل مؽ التشزيل في جاء ومسا)ال ي فبمو، فقال: 

يؽَ  آَذاِنِييؼ ِفيي َأْباِبَعُيؼْ  يَؾاِعقِ  مِّ  لحي ر يجعميؾن : واألبيل ،ٕ" تِ اْلَسيؾْ  َحيَ رَ  الر 
 سجييئ أن الييالة فحييق ِلييَؼ  عشييو يديي ل ألنييو وذلييػ التييا ، سييابر وكيي لػ السييؾت،

 ذىبييا: أي الذيياة، ذىبيا: قييالؾا كسيا السعشييغ ألن الييالة  فحي فا الجييؾا ، فيي
 القيؾة مؽ الجر لحرك ليس ألنو إعساليا، يجز لؼ الالة ح فا فمسا الذاة، إلغ
 عيامالا  كيان الي ي الفعل فتعدى مشزور، ذلػ مؽ ءجا وال ي مزسراا، يعسل ما
، ٗوىيؾ عياىر كيالة سييبؾيو، ٖ(فشرتو ايسؼ إلغ والسجرور الجار مؾمع في

 .٘، وبو عمل ا ؽ األنتاري ٗسيبؾيو

                                                           

 .ٕٙٔ، ٕٔٔ، ويشغر : ٜٕٓي سؾجيو المسع ص  ٔ
 ٖٕٗي سؾرة التقرة  ٕ
 ٜٚٔي سؾجيو المسع ص  ٖ
 ٖٚٙ/ٔي الكتا   ٗ
 ، ت:فخر الدهؽ بالا، ط: دار الجيل،  يروت، األولغ .ٕٚٔ/ٔي أسرار العربية  ٘
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: ) إنسا  يدأ بيالسشقؾص   ألنيو يحتسيل حركيات اإلعيرا  ، إي عمة الثقل
 .ٕ، وبي ا عمل ا ؽ الؾراقٔ(ن الزسة والكدرة سركتا لالست قالأ

: سعميميو لعيدة جيؾاز عظي  ايسيؼ الغياىر عميغ الزيسير مة اًلترـالع
ييييا كييييان فيييي ن ،مترييييالا  عميييييو السعظييييؾك كييييان وإن السرفييييؾ  بقؾلييييو: )  لييييؼ مرفؾعا

 َوَزْوُجييػَ  َأنيياَ  اْسييُكؽْ : "سعييالغ كقؾلييو مشفرييل بسرفييؾ  هؤكييد حتييغ عميييو عظيي يُ 
 اسرييالو اشييتد السرفييؾ  السترييل أن: وعمتييو ،ٗ" َوَربنييػَ  َأنيياَ  َفاْذَىييْ  "  ٖ" اْلَجش ييةَ 
 .6وا ؽ  رىان، ٛوا ؽ الدراج،  ٚ، والسبردٙل سيبؾيوموبي ا ع ،٘( بالفعل

:) ولر  خسس خرابص : األولغ :أن مجرورىا ي يكيؾن عمة التعيين
 .ٓٔ(ل ، والسعرفة ي سحتسمو لتعييشياإي نكرة ، وذلػ ألن معشاىا التقمي

 بيو يذيير بي ن بيالا نيوأل السيبيؼ  نيد  يجيؾز وي) :عمة عدم التعيـين
يييا وميييعو أبيييل فيييي فمييييس يحزييير ، ميييؽ جسييييع إليييغ  وكييي لػ  ؾاحيييد، مخترا

: سقيييؾل فيييال سخرريييو، الريييمة وإنسيييا لسعييييؽ مؾميييؾ  ييييير ألنيييو السؾبيييؾل 

                                                           

 .ٜٙٗ،  ٜٖ٘، ٓٛ، ويشغر  ٜٕٔي سؾجيو المسع ص   ٔ
 ٘ٚٔؾي عمل الشح ٕ
 ٕٗي سؾرة األعراك  ٖ
 ٕٗي سؾرة السابدة  ٗ
 .ٖٔٗ، ٗ،ٕٖٛٚٔ، ويشغر : ٖٜٕي سؾجيو المسع ص  ٘
 ٖٚٚ/ٕيالكتا  ٙ
 ٕٓٔ/ٖي السقتز  ٚ
  ٛٚ/ٕي األبؾلٛ
  ٕٔٙ/ٕي شرح المسعٜ

 .ٕٖٕي سؾجيو المسع ص  ٓٔ
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، وا ييييؽ ٖ، والسبييييردٕعمييييل سييييبؾيو وبييييي ا، 1("الجيذييياه ىييييزة مييييؽ وا" وي" واىييي اه "
 .ٚ، وا ؽ خروكٙ، والزمخذري ٘، وا ؽ جشيٗالدراج

 السييييتكمؼ مييييسيري  مييييؽ الغيييياىر إ ييييدال يجييييؾز ي وقييييالؾا):  ــــهحعمــــة اله 
 أنقيييص ىيييؾ الييي ي الغييياىر هبيشيسيييا فيييال البييييان يايييية فيييي ألنيسيييا والسخاطييي  

، وبييي ا عمييل ٛ("سسيييؼ  شييغ بكييؼ مييررت" وي ،"زيييداا  أكرمتشييي:" سقييؾل فييال مشيسييا،
 .ٜعبدالقاىر الجرجاني

 السؾبيؾك لحقاأ مؾبؾفاا أند ا ف ذا )قال ا ؽ الختاز: : عمة الفرل
 ىيي ا: كقؾلييػ بييفتو، وبيييؽ  يشييو الفرييل يجييؾز السؾبييؾك ألن الشدبيية  عالميية
، وىيييييؾ عييييياىر كيييييالة ٓٔ(" الفزيييييل ذا وازييييييدا: "فتقيييييؾل ،"ميييييار  زييييييداا  رجيييييل

 .ٕٔ، والسبردٔٔسيبؾيو

                                                           

 ٖ٘ٗي السرجع الدا ق ص ٔ
 ٕٕٛ/ٕي الكتا   ٕ
 ٕ٘ٚ/ٗي السقتز   ٖ
 ٕٛ٘/ٔي األبؾل  ٗ
 ٖ٘ٗي سؾجيو المسع ص ٘
 ٖٔ/ٕالسفرل بذرح ا ؽ يعيش، ي  ٙ
 ٕٛٚ/ٕي شرح الجسل ي ؽ خروك  ٚ
 ٕٛٚي سؾجيو المسع ص ٛ
 ٖٜٓ/ٕي السقترد ٜ

 .ٔٓٗ،ٖٙٗ، ٙٙٔ، ويشغر :   ٖٙٗي سؾجيو المسع صٓٔ
 ٕٕ٘/ٕي الكتا   ٔٔ
 ٕ٘ٚ/ٗي السقتز  ٕٔ
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" و "ثييييؼ "   ألنيسييييا حرفييييان ، : عمــــة التقــــاء الدــــاكشين ) وبشيييييا "إن 
 ٔوحركتيسا   يلتقاء الداكشيؽ (

ألن التشييؾيؽ هييدل  ،) وإنسييا ُحيي ك التشييؾيؽ مييؽ اإلمييافة :شــاق عمــة الت
 .ٕ(اإلمافة سدل عمغ اييرال فتشاقزاو  ،عمغ اينفرال

، لشكرة" ىؾ يعيؾد إليغ األخي  األمكيؽ) وقؾلو "وىؾ الؾاحد ا :عمة الخفة
وإنسا كان ك لػ  ألن الؾاحد أخ  مؽ الجسع ومؽ السرك ، والشكرة أخ  مؽ 

 .ٖالسعرفة(

ــة اًل ــ  فقييال، السشرييرك حييد فييي واختمفييؾا:)الختيياز ا ييؽ قييال: طرارعم
 أن: أحيييدىسا: وجيييييؽ ميييؽ ذليييػ عميييغ واحتجيييؾا، التشيييؾيؽ دخميييو ميييا ىيييؾ: قيييؾة

، وجيير نييؾن  الجيير مؾمييع فييي هشرييرك ي مييا سشييؾيؽ إلييغ اُمييظر إذا الذيياعر
 الزيييرورة مقيييدار عميييغ هيييزاد ي ألنيييو، يجيييز ليييؼ الريييرك ميييؽ الجييير كيييان وليييؾ

، وبييي ا ٗ(ؼيييو جيير ي أنييو مييع مشرييرفاا والشريي  الرفييع فييي ُيدييسغ أنييو: ال ييانيح
 ٘عمل العكبري 

                                                           

 ٕٔٗ، ٖٚ، ٕٚ، ٓٚويشغر  ٔٚسؾجيو المسع ص  - ٔ
 ٙٚق ص السرجع الدا  - ٕ
 ٜٚ، ٖٛ، ٔٛويشغر  ٙٚسؾجيو المسع ص  - ٖ
  ٖٚٔ، ويشغر:ٗٓٗي السرجع الدا ق ص  ٗ
 ٗٙٔي التبييؽ ص ٘
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يا عمة الحسل عمى الشعير : ) وي يخمؾ ى ا الجسع مؽ أن يكؾن مرفؾعا
، أو مشريييؾباا ، أو مجيييروراا. وإن كيييان مشريييؾباا فعالمتيييو اليييياء  ألنيييو ليييؼ هبيييق 

 . ٔلمشر  عالمة فُحسل عمغ الجر(

ثانييسيا ىيؾ األول فيي السعشيغ  )  ميا هشري  مفعيؾليؽعمة أمن المبس:
ييييا  ا قابسا ونرييييبا  "ازيييييدا "فيييي ذا  شيتييييو لمسفعييييؾل رفعييييا ‘ : كقؾلييييػ : عششييييا زيييييدا

ييا" ييا ، فقمييا: ُعييؽذ زيييدذ "قابسا ا: ُعييويجييؾز أن سقميي  فتقييؾل ،قابسا   ألن ؽ قييابؼذ زيييدا
 .ٕ(المتس م مؾن 

و سياكؽ  سجيري عمييو حركيات ) وميا آخيره حيرك عمية قبمي:عمة الزعف
ل   ألن مييا قبييل آخييره سيياكؽ فمييؼ يدييت قا جييرت عميييو الحركيياتاإلعييرا ، وإنسيي

 .ٖ(لزع  ما قبمو بالدكؾن   َجْرُييا

حكسيسا    ألنا قدؼ السبتدأ إلغ ى هؽ مع الغرك) وإنس:عمة اًلختال 
 .ٗ(مختم  مع اإلختار بالغرك

ؾاعيو_ السريدر_ جيازت س شيتيو : ) في ن اختمفيا أنعمة عدم اًلخـتال 
 .٘(لسفرد ي هدل عمغ اختالك األنؾا ا   ألن اسؼ السردروجسعو

                                                           

  ٕٜويشغر  ٜٗسؾجيو المسع ص  - ٔ
  .ٖٛٗ،  ٜٚ،  ٛٚ، ويشغر :  ٕٜٔي السرجع الدا ق ص ٕ
 .ٛٛي السرجع الدا ق ص  ٖ
 .ٕٔٔ،   ٚٙ، ويشغر:  ٕٔٔي السرجع الدا ق ص  ٗ
 .ٜٔ.، ويشغر ٜٙٔالدا ق ص  ي السرجع ٘
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، وي خفياء و حيرك اإلعيرا  ، وىيي عالمية الرفيع: ) فالؾاعمة اًلعتالل
حيييرك   ألن آخرىيييا َبيييِبي" واألسيييساء لمسعيييتالت"و  "ْبييييفيييي مذيييا ية بيييا  "عَ 

 .ٔ(عمة

ــادة ــة الزي نيييا زيييادة نسييا سييقظا نييؾن الت شييية فييي اإلمييافة   ألإ:) و  عم
 .ٕ(سفرل الس شغ عسا بعده 

: عيييو، سقيييؾل فيييي جس) السؤنييي  بالتييياء  كسديييمسة وقابسيية :العمـــة الطارئـــة
ابستيات، وإنسيا حي فا إحيدى وق، : مديمستات، وكيان أبيمووقابسيات، مديمسات 

األوليغ بالحي ك  ، وإنسيا ُخريا ئال يجتسع فيي ايسيؼ عالمتيا س نيي   لالتابيؽ
 .ٖ(، والظاًر هزيل حكؼ ال ا اال انية طاربةألن 

ُيدييتغشغ بييو عييؽ   ألن السرفييؾ  سييا  ييدأ بييالسرفؾ إن: ) و ءعمــة اًلســتغشا
 .ٗ(السشرؾ  والسجرور

  

                                                           

 .ٜٛي السرجع الدا ق ص  ٔ
 ٜٔي سؾجيو المسع ص  ٕ
 .ٕٗ٘، ويشغر:  ٜٚي السرجع الدا ق ص  ٖ
 .ٕٕٔ، ويشغر : ٖٓٔي السرجع الدا ق ص  ٗ
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اإلختييييار بالسعرفييية عييييؽ  : ) فييي ن قميييا: فسييييا الفابيييدة فيييي عمـــة الشدــــبة
، وكييييان ذلييييػ مجيييييؾيا قبييييل قمييييا: ىييييي ندييييتة الخبيييير إلييييغ السبتييييدأ ،السعرفيييية؟

 .ٔ(اإلختار

لؼ  ؽ محزتيؽ: ) ومتغ كانا _ السبتدأ والخبر_ نكرسيعمة عدم الفائدة
 .ٕ(  ألنو ي فابدة ؼيويجز ذلػ

ا: : أحيييدىسأخبييير عيييؽ السبتيييدأ بالجسمييية ليييؾجييؽ : ) وإنسييياعمـــة التهســـع
ة ستزيسؽ ميسيراا يعيؾد عميغ السبتيدأ، والزيسير   ألن الجسميالتؾسع في العتارة

ؼيكيييؾن اإلختيييار بالجسمييية   ،ؽ، ؼيكيييؾن قيييد ُذكييير ميييرسيىيييؾ السبتيييدأ فيييي السعشيييغ
 . ٖ(سؾكيد

نسييا وجيي  أن يكييؾن فييي كييل واحييدة مييؽ الجسمتيييؽ إ) و  :قاللعمــة اًلســت
ير لؼ سيرست  ، فمؾي الزسيامسير يعؾد عمغ السبتدأ  ألن الجسمة مدتقمة  شفد

 .ٗ(بالسبتدأ

: ) وإنسييا اسييتكؽ فييي "قيياة" مييسير   إلحاطيية العمييؼ بيي ن  عمــة اإلحاطــة
 .٘(الفعل ي يخمؾ مؽ الفاعل الؾاحد 

  

                                                           

 .ٚٓٔي السرجع الدا ق ص  ٔ
 .ٚٓٔي السرجع الدا ق ص  ٕ
 .ٖٓٚ، ويشغر:  ٜٓٔي السرجع الدا ق ص  ٖ
  ٜٓٔي السرجع الدا ق ص  ٗ
 .ٕٕٔي السرجع الدا ق ص  ٘
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 وؾ  اسيييؼ كييان   ألنييو اسييؼ عسمييا ؼييييرفيي: ) ويدييسغ السعمــة السالبدــة
 .ٔ(ف ميز إلييا لمسالبدة 

  ألنييا سؾميععمغ كيان فيي ىي ا الوي يجؾز سقديؼ الخبر ) :عمة التفدير
 .ٕ(مفدرة لزسير الذ ن 

) ومؾميع التياء وميا بعيدىا الشري    ألنييا  :عمة الحسل عمـى المفـ 
الا عمييغ ساا لجيياز جييره   حسييلييؾ سييقظا لكييان مشرييؾباا ، ولييؾ عظفييا عميييو اسيي

 .ٖ(المف  

: ) وِبالَرييييييريَسة ِمييييييْشُيؼ َمْشييييييزلذ َخَمييييييقذ           عمــــــة الحســــــل عمــــــى السعشــــــى
 َعاَك َسَغي َر ِإي  النشنؤى والَؾِسدُ 

  ألنو حسمو عمغ السعشغ   ألنو لسا است شاه مؽ مسير السشزل ف نسا رفعو
 . ٗ(لشؤى والؾسد نو قال : لؼ هتغير افي "َسَغي ر" دل عمغ أنو لؼ هتغير ، فك

اإل ييدال فييي السؾجيي ،  : ) فيي ن قمييا: فِمييَؼ ي يجييؾزعمــة فدــاد السعشــى
؟: قاَة الفشقؾل  ٘(: لفداد السعشغقما ،قؾُة إي زيدذ

  

                                                           

 .ٖ٘ٔي السرجع الدا ق ص  ٔ
 .ٔٗٔي سؾجيو المسع ص  ٕ
 .ٖٕٚ،ٜٓٗ،  ٕٙٔ، ويشغر:  ٗٗٔي السرجع الدا ق ص  ٖ
 .ٗٗٔ، ويشغر: ٕٙٔي السرجع الدا ق ص ٗ
 .ٜٜٔ، ويشغر: ٕٙٔي السرجع الدا ق ص  ٘
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  مترييرفاا لييؼ يجييز سقييديؼ الحييال عميييو: ) وإن لييؼ يكييؽ العامييل عمــة الُبعــد
 .ٕاق، وبو عمل ا ؽ الؾر  ٔ(ؽ الفعل أَيسا ُبْعد لفقد الترركألنو َبُعد م

: ) واإل يدال أجيؾد ميؽ الشري  ليؾجييؽ : أحيدىسا : أن  عمة السذاكمة
ا  السديت شغ السعشغ واحد في الشر  والبيدل ، وفيي اإل يدال مذياكمة  ييؽ إعير 

 .ٖ(وإعرا  السدت شغ مشو

  ألنييا سؾسيظا  ييؽ ) وإنسا عسميا ىي ه الحيروك الجير : عمة التهسط
إلييييغ األسييييساء فعسمييييا عسييييالا األسييييساء واألفعييييال فييييي إمييييافة معيييياني األفعييييال 

 .ٗ(ؾسظاامت

) وإذا دخميا عميغ السعرفية "ي" ي سعسيل   ألنييا ي يريا :عمة التقدير
ييا لخرؾبيييتوأن سشفيي ييي نؽياييا عاما ا   ألنييو جييؾا  لدييؤال ، ويجيي  التكرييير أيزا

 .٘(عسروذ  ، سقؾل : ي زيذد فييا ويفي التقدهر

يييا)وإنسيييا سيييس :عمـــة  عـــدم التقيـــد ، قييييد بحيييرك جييير  ألنيييو ليييؼ يي مظمقا
 .ٙ(وييره ُيقيد في التدسية  ،فعؾيا وحؿيقة ذلػ أنػ سدسيو م

  

                                                           

 .ٓٙ٘، ويشغر :ٕ٘ٓي السرجع الدا ق  ٔ
 ٕٖٚي عمل الشحؾ  ٕ
 ٕٚٔجيو المسع صي سؾ  ٖ
 . ٕٕٚي السرجع الدا ق ص  ٗ
 .ٖٓٛ، ويشغر:  ٜ٘ٔي السرجع الدا ق ص  ٘
 .ٙٙٔي السرجع الدا ق ص  ٙ
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  ر ميييع فعميييو ألحيييد ثالثييية أشيييياء: ) وإنسيييا ُهييي كر السريييد عمـــة الفزـــمة
 .ٔ(، وي د لمفزمة مؽ فابدة ؾ فزمةوذلػ ألن السردر مفعؾل وى

ر السفييؾة زييادة : ) وفيي السريدعمة الخرو  من العام إلي الخاص
، وي مؽ الجشس العاة إلغ الشؾ  الخاص   ألنو خرج بالرفةالفعلعمغ مفيؾة 

 .ٕ(فيؼ مؽ الفعل إي السردر السظمقيُ 

  ألن الغيرض مشيسيا وي يجؾز س شية السريدر وي جسعيو : )عمة التكثير
 .ٖ(، وذلػ حابل  دونيسار في الؾاحدالتك ي

بعد "ي"_  ) وأما سر  التشؾيؽ _في الشكرة السفتؾحة الؾاقعة:عمة التركيب
، ٗ(التشيييؾيؽ إهييي انذ بالتركيييي  ميييع "ي"فم الثييية أوجيييو :...... ال الييي  : أن سييير  

 .٘وبي ا عمل سيبؾيو
جشياس كسيا جيازت بيفة أسيسا : ) ويجؾز بفة أسيساء األعمة التفريل

 ٙ(اجة سدعؾ إلغ سفريل أنؾاعياحن ال  ألالسرادر
ل ك الجييير ، وي يجيييؾز الفرييي) وي يجيييؾز حييي ك حييير : عمـــة اإلجحـــا 

 ك ؾ ُحييفميي َوِبِعْبييَرٍة  كييالجزء مييؽ الفعييل   ألن بييو سعييدى إلييغ ايسييؼ ،،  يشيسييا
 .ٚ(عل وايسؼفلكان إجحافاا بال

                                                           

 .ٚٙٔي سؾجيو المسع ص  ٔ
 .ٛٙٔي السرجع الدا ق ص  ٕ
 .ٜٙٔي السرجع الدا ق ص ٖ
 .ٛ٘ٔي السرجع الدا ق ص  ٗ
 ٕٗٚ/ٕي الكتا  ٘
 .ٜٙٔي سؾجيو المسع ص  ٙ
 .ٖٛ٘، ويشغر :  ٘ٚٔ، ٗٚٔق صي السرجع الدا  ٚ
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أن يكيييييؾن زمانايييييا ومكانايييييا،  _ الغيييييرك_: ) وإنسيييييا لزميييييو عمـــــة العســـــهم
 .ٔ(مان لألشياء مؽ األعيان واألحداث: أحدىسا : أنيسا عالؾجيتيؽ

َفِميييَؼ ي يجيييؾز اإل يييدال فيييي : )فييي ن قميييا: عمـــة الجســـع بـــين الزـــدين
السؾجيي  فشقييؾل: قيياَة القييؾُة إي زيييدذ ؟. قمييا لفديياد السعشييغ   ألن قؾلييػ : "قيياة 
" ، والشفييي هييدل عمييغ نفييي  " نؿيييض قؾلييػ: "مييا قيياة القييؾة إي زيييدذ القييؾة إي زيييدذ
الؿياة عؽ القؾة مجتسعيؽ ومفترقيؽ ، فيشتغيي أن يكيؾن نؿيزيو إثتاسايا لؿيياميؼ 

 .ٕ(حال   ألنو جسع  يؽ مدهؽقيؽ ، وىؾ ممجتسعيؽ ومتفر 
:) ف ن أميفا_ كال وكمتا_ إلغ الغاىر كانيا بياألل  واليالة  عمة المزوم

تا إليغ   ألنيسيا أشيبيركانا ذلػ فيي اإلميافة إليغ السزيس في كل حال ، وإنسا
 .ٖ(وعمغ ولدى  مزوة اإلمافة 

  فايياسكييؾن حر  : ) واأليميي  عمييغ "ُمْشييُ " أن عمــة الدــالمة مــن الحــذ 
 .ٗ(لدالمتيا مؽ الح ك
 .٘(  ألن ايسؼ ال اني مبيؽ لألولن: ) وُسسي عظ   ياعمة التبيين
، ولسيا كيان التيابع  وىيؾ السشغيؾة ،: ) الشدق بسعشغ السشدؾق عمة الشيابة

  ألن الحيروك غ، وكيان الحيرك أوليالتا  ييير الستبيؾ  احتاجيا ليراب  في ى ا
 . ٙ(نؾاب  عؽ األفعال

                                                           

 ٘ٛٔي السرجع الدا ق ص ٔ
 .ٕٙٔي السرجع الدا ق ص  ٕ
 .ٙٓٗ،ويشغر: ٖٕٚي السرجع الدا ق  ص ٖ
 .ٕٓٗي سؾجيو المسع ص  ٗ
 .ٕٓٛي السرجع الدا ق ص  ٘
 .ٖٕٛي السرجع الدا ق ص ٙ
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ـــة اًلخترـــار يييا ميييؽ السشفريييل: عم ، ) واعميييؼ أن الستريييل أخرييير لفغا
 .ٔ(بو لالخترار جيءوالسزسر إنسا 

داء_ عمغ قدسيؽ : : ) واألسساء في ح فو_ حرك الشعمة دًللة الحال
حييي ك أن السعشيييغ معميييؾة ، وسيييؾغ الوىيييؾ العميييؼ والسزييياك، قديييؼ ُيحييي ك معييييا

 .ٕ( دليل الحال

لييي  ؼييييو عميييغ عتيييل_ فتتقيييغ األ: )  وأميييا الشرييي  _السعمـــة اًلمتشـــا 
  ألنيييا فييي نفديييا ي الرفييع، كسييا سييكشا فييسييكؾنيا  ألنييو ي سييبيل إلييغ حركتيييا

 .ٖ(مستشعة

ــة الهقــف: ا َنت خيي  ُخْرِديَقيياز) وأمييا قييؾل الراجيي عم ف نسييا  ،: واْشييتر ُسييَحيسا
 . ٗ(  ألنو نؾى الؾق ُأسكؽ

لفعييل فييي معيييا  ألنيييا وا"أْن"  : ) وأمييا حت ييغ فجيياز إعيييارعمــة التأويــل
 .٘(ل ايسؼس وي

) وجزمييا "ي" فييي الشيييي   ألن الشيييي  :عمــة الحســل عمــى الشكــي 
 .ٙ(، وىؼ يحسمؾن الذيء عمغ نؿيزومرمد األ

                                                           

 ٖٙٗ، ٖٔٓ، ويشغر:  ٖٛٓي السرجع الدا ق ص ٔ
  تررك.ٕٕٖي السرجع الدا ق ص ٕ
 .ٕٖ٘السرجع الدا ق ص  ي ٖ
 .ٖٚ٘ي السرجع الدا ق ص  ٗ
 .ٜٖٙ،ٖٛٙي السرجع الدا ق ص ٘
 .ٖٓٚي السرجع الدا ق ص ٙ
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  ألن معشاىيا اختاروا الفاء دون ييرىيا لمجيؾا  : ) وإنسا عمة السشاسبة
 .ٔ(فيي سشاس  الذرط، لترسي  والتعقي ا

ْرَسِشييي  ")وأمييا قؾلييو :عمــة اإلحــالل َق َوَأُكييْؽ َلييْؾَي َأخ  ييد  ِإَلييغأ َأَجييٍل َقِريييٍ  َفَ ب 
اِلِحيؽَ مِ    ألنيسيا قيد و عظفو عمغ مؾمع الفياء وميا بعيدىاومؽ جزم ،ٕ"َؽ الر 

 .ٖ(: إنو جزمو عمغ سؾىؼ إسقاط الفاء، وقيل  محل فعل مجزوةحال  

ــهىم ــة الت ــة إزال قمييا: لييو فابييدسان: ،: ) فيي ن قمييا فسييا فابييدة العييدل؟ عم
، يكؾن بيفة"عامراا ": إزالة سؾىؼ الفعل   ألن  انيةللمف ، واإحداىسا: سخؽيز ا

 .ٗ(ؾ بقي عمغ لفغو لتؾىسا الِعَسارةفم

، : )ي يجيؾز أن سقيؾل :  زييٍد َأحِديؽْ عمـة إجـراء القـهل مجـر  السثـل
ا مييا ا أحَدييَؽ  ألن فعييل التعجيي  يييير مترييرك وي  زيييدا   َأْحَدييَؽ ، وي مييا زيييدا

 .٘(، واألم ال ي ُسغيرمغ الستالغةي  دل عألنو جرى عشدىؼ مجرى الس ل ح

ول أن يكيؾن فعيالا : األل ي يستشع  شاؤه مشو أربعة أنؾا )وا :عمة السعشى
ا ، ي يجييييؾز  شيييياء فعييييل اْسييييَتغَفر واْنَظَمييييق و سكْديييير :، وذلييييػ نحييييؾثالثياييييا مزيييييدا

 .ٙ(  ألن ى ه الزوابد لسعانٍ ج  مشوالتع

                                                           

 .ٜٖٚي السرجع الدا ق ص ٔ
 ٖٕٗي سؾرة التقرة  ٕ
  تررك. ٖٔٛي سؾجيو المسع ص  ٖ
 .ٕٔٗي سؾجيو المسع ص ٗ
 .ٖ٘ٛي السرجع الدا ق ص ٘
 .ٖٙٛي السرجع الدا ق ص ٙ
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يا : )عمة الفرعيةال ، وحريل فيي ايسيؼ عميغ ايسيؼ فمسا كيان الفعيل فرعا
 .ٔ(ل األسساء العارية مؽ ى ه العملعمتان فرعيتان بار فرعاا عمغ أبؾ 

: س نييي  الفعييل سيي لا شيييخشا عييؽ سحقيييق ذلييػ فقييال لييي:) و عمــة الفــر  
 .ٕ(  ألنو لمفرق  يؽ الس كر والسؤن زةييير 

مشيا سيبتان : ) واألستا  التي إذا اجتسع في اسؼ واحد عمة السزارعة
الشييؾن السزييارعتان أللفييي الت نييي ، : األليي  و .الرابييعشعيياه الرييرك سدييعة ...م

  وذلييػ ألنيسييا ذلييػ نحييؾ األليي  والشييؾن فييي "سييكران"، و وىسييا السزيييدسان أخيييراا
 .ٖ("" حسراءارعتا األلفيؽ المتيؽ فيم

شيييا سييبتان )واألسييتا  التييي إذا اجتسييع فييي اسييؼ واحييد م :عمــة اًلحتيــا 
ا لالؾب  :خامسال مشعاه الررك سدعة... : ؾجييؽ: أحدىسا، وإنسا كان فرعا

ال ييياني: أنيييو ي ُهييي كر إي بعيييد  ،لييية الفعيييل فيييي ايشيييتقاق ميييؽ السريييدرأنيييو بسشز 
 .ٗ(ج إليو كاحتياج الفعل إلغ الفاعلالسؾبؾك ، فيؾ محتا

ا سيبتان مشعياه )واألستا  التي إذا اجتسع في اسيؼ واحيد مشيي:عمة الرتبة
  ألنييو يذييتسل عمييغ وي خفيياء فييي فرعيتييو ،ركييي الت :التاسييعالرييرك سدعة...

 .٘(وايثشان بعد الؾاحد في الرستة ،ؽاسسي

                                                           

 .ٗٓٗا ق صي السرجع الد ٔ
 .ٙٓٗي سؾجيو المسع ص ٕ
 .ٙٓٗي السرجع الدا ق ص  ٖ
 .ٙٓٗي السرجع الدا ق ص  ٗ
  .ٜ٘ٗ، ويشغر: ٚٓٗي  السرجع الدا ق ص ٘
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با اآلحاد مؽ واحيد إليغ سديعة : ) ف ذا سجاوزت العذرة رك عمة التسكن
معيييا، وايثشييان مبشيييان عمييغ الفييتا، وأمييا  شاؤىسييا عمييغ الحركيية، فييألن  شاؤىسييا 

 الحركة مراعاة لتسكشيسا، فبشيا عمغ عارض

 ٔ(ي األبلف 

فيييي َذيييرُة أَْعُبيييٍد ، فُتحييير  الذييييؽ ) مدييي لة : سقيييؾل : ع : عمـــة السعادلـــة
 .ٕ(فاختاروا لمفغو اإلسكان معادلة    ألن الت ني  فر  ،سدكشياأة  "رُ َعذَ "

لساليػ كقؾليػ: ىيي ه : ) ويجييؾز إميافة ىي ه األعيداد إلييغ اعمـة السعاقبـة
ؼيو بسشزلة الشؾن في  "رذَ عَ "ن   ألَخَسَدة َعْذري، وي يجؾز إمافة اْثشغ َعَذر

 .ٖ(لسعاقبتيا ليا  "اثشيؽ"

معرفيية  "خسييس"، ومعرفيية باإلمييافة إلييغ األليي  "مابيية": ) وعمــة القــرب
باإلمييافة إلييغ السابيية ، وكمسييا قيير  السزيياك مييؽ األليي  والييالة كييان سعريفييو 

 .ٗ(و  ألنو هتشزل مشزلتو لقربو مششدأ

ُيقريد بيو سير    ألنيو الشفيي وإنسا جاز دخؾليا_ ىل_ فيي: ) عمة التْر 
 .٘(الفعل ف شتو الشيي 

                                                           

 .ٜٛٗ تررك ،  ٖٛٗي سؾجيو المسع ص ٔ
 .ٖٙٗي السرجع الدا ق ص ٕ
 .ٜٖٗي السرجع الدا ق ص ٖ
 .ٙٗٗي السرجع الدا ق ص ٗ
 .ٕٛ٘ي السرجع الدا ق ص  ٘
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: ) سقيييؾل فييي الشدييي  إليييغ: ُعمِتظييّي و ُىَدِ يييدّي، فتتقيييي  عمـــة السقاومـــة
 .ٔ(فرار بسشزلة كمستيؽ ،يقاوة العجز ، ألنو سقدة مؽ الردر ماالكدرة

  ألن ُياَلِميييي ي : ِرَجيييال وِيْمَسيييان: َرُجِميييي و : ) سقيييؾل فيييعمـــة السالبدـــة
 .ٕ(الشد  السالبدةالسقرؾد مؽ 

  لتجيييييانس ه الحيييييروك اإلمالييييية) وإنسيييييا ُمشعيييييا ىييييي  :عمـــــة السجاندـــــة
 .ٖ(الرؾت

  

                                                           

 .ٖٚ٘لسرجع الدا ق صي ا ٔ
 .ٚٗ٘ي السرجع الدا ق ص ٕ
 .٘ٓٙي السرجع الدا ق ص  ٖ
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 الخاتسة
 الكبييير ؼَمييالعَ  ىيي ا مييع الساسعيية السدييرة ىيي ه وبعييد وف ييق، مييا عمييغ هلل الحسيد

 الشتيياب  أىييؼ إلييغ أخمييص" المسييع سؾجيييو" كتابييو فيييو وسعميالسيي الشحييؾ، أعييالة مييؽ
 :  وىي

 الشحؾيييية الدراسيييات نذييي ت أن مشييي  وسرعرعيييا  لشحؾييييةا العمييية نذييي ت_ ٔ
 العميؾة ميؽ بغييره مختمظيا فظريايا عفؾيايا التعمييل فبيدأ األول، الرعييل أهيدي عمغ
 .  اسو قابسا وأبتا ييره عؽ واستقل ج وره س بتا أن إلغ

 ُيدييتظا  مييا جسييع عمييغ الحؿتيية التييي عيياش فييييا ا ييؽ الختيياز امتييازت_ ٕ
 ميؽ الديابقيؽ لكتي  شيروح أو نحؾيية، مظيؾيت فيي  يشييا والتيرجيا العمل، مؽ

 ".المسع سؾجيو" السدسغ الختاز ي ؽ المسع كذرح الشحاة

ييا،  اةاىتسيي_ ٖ ييا بالغا بييرك حييي  ا ييؽ الختيياز بييالتعميالت الشحؾييية اىتساما
ليا الك ير مؽ عشاهتو، فال يكاد هدرس مدي لة إي ويعميل ألحكامييا حتيغ يمي  

 .لعمل عمغ ما ؼيو مؽ األحكاة الشحؾيةمقدار ما في ى ا الكتا  مؽ ا
 الشحؾييييية األحكيييياة سعميييييل عمييييغ سعميمييييو فييييي ا ييييؽ الختيييياز يقتريييير لييييؼ -ٗ

 والعؾامييل، الحييدود ليذييسل عشييده التعميييل اسدييع  ييل والجييؾاز، والسشييع كييالؾجؾ 
 وكيالة ،الشحؾيية السريظمحات وسعمييل، والتيرجيا الخيالك ومديابل، وقزاياىا

 . التعميميِّ  الفكر لسسارسة سدفعو دوافع السدابل ى ه شكما إذ ،الشحاة

 فيييي والجييؾا  الدييؤال أسييمؾ  الختيياز ا يييؽ يدييتخدة كييان مييا ك يييراا    _٘
ا الشحؾية لألحكاة سعميمو  أسيئمة ميؽ القيارً  ذىيؽ فيي هيدور عدياه لسيا مشو سشبييا
 السعمؾمات لت بيا مشو وسعياا عشيا، والجؾا  ب  رازىا يقؾة
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 ليي لػ   عميية مييؽ بيي ك ر الحكييؼ لتعميييل زيؽالسجييؾ  مييؽ ُيعييد ا ييؽ الختيياز-ٙ
 .واحد لحكؼ عمة مؽ ب ك ر كتابو مؾامع مؽ ك ير في عمل

 إلييغ  شدييبتيا  سعميالسييو بسرييادرالختيياز  ا ييؽ رييرحيالتاييا مييا كييان ي  -ٚ
 مييع وىييؾ الشحؾييية، ميي اىبيؼ اخييتالك عمييغ والستيي خريؽ الستقييدميؽ مييؽ العمسيياء

 .الشحاة  يؽ شيرسيا عمغ اعتساداا  التعميالت بعض ندتة هيسل قد ذلػ

 سرجييع ،الختيياز ا ييؽ ومييشيؼ الشحيياة، سعميييالت أيميي  أن   التحيي  كذيي  -ٛ
 ا يييؽ عميييل فقيييد سييييبؾيو، سيييي سا ي الستقيييدميؽ الشحييياة سعمييييالت إليييغ الحؿيقييية فيييي

يييا سييييبؾيو  تعمييييالت ك يايييرا الختييياز   شقيييلا وإمييي ،عميييييا بيييالتفريع وإميييا بذيييرحيا إم 
 . سغيير دون  مزسؾنيا

 ألدييييشة عمييييغ بعمييييل اإلسيييييان سعميالسييييو فييييي الختيييياز ا ييييؽ يقتريييير ؼوليييي_ ٜ
 الدييييادس القييييرن  عمسيييياء عييييؽ األخيييي  فييييي ىيييي ا امتييييد  ييييل الستقييييدميؽ، الشحييييؾييؽ
 التؾسييع إلييغ الختيياز ا ييؽ ميييل عمييغ ىيي ا دل وربسييا، ؼيييو عيياش اليي ي اليجييري 

 .بعيشو لعرر التعر  دون  والتح  التحقيق في وايستقراء

 وؾياسيية سعميسيية عميل  ييؽ الختيازٍ  ا يؽ  ييا ل  اعتي التيي العمل سشؾعا-ٓٔ
 التدييييييظة بالعميييييل اعتييييل   إذ والتركيييييي   التدييييياطة حييييي  ميييييؽ وكييييي لػ وجدلييييية،
 . والسركتة

 التعميسيية العميل ىيي الختياز ا يؽ  ييا اعتيل   التيي العميل عمغ الغال  -ٔٔ
 وايخترييييار، وايسييييت قال، وايسييييتخفاك، والفييييرق، المييييتس، أمييييؽ كعميييية األول

 الذييتو، ؾييياس عمييييا يقييؾة التييي السذييا ية كعميية الؿياسييية العمييل سمييييا ا،وييرىيي
 إليييغ اليييردِّ  كعمييية العاميييل وبشغريييية ،والفييير  األبيييل بفكيييرة ستعميييق التيييي والعميييل
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 العميييل نسييي  ميييؽ ىيييي عميييل إليييغ إميييافة وييرىيييا، وايخترييياص، و األبيييل،
 .ال ؾال  الجدلية

 عيييؽ نقيييل قيييدف آخييير عميييغ نحيييؾيٍّ  لسييي ى  الختييياز ا يييؽ هتعرييي  ليييؼ -ٕٔ
 سييي خر يسشيييع وليييؼ ،أوميييا كيييان لمتريييرييؽ ميميييو أن   إي والتريييرييؽ، الكيييؾفييؽ

، التعمييالت  يتعض هشفيرد أن ميؽ الديابقيؽ لمشحياة ومتابعتيو الختياز ا يؽ عرر
كتعميمو يرسفا  السبتدأ بعامل معشؾي، وسعميمو لفتا ايسؼ السشررك في حالة 

 . ييره وجؾد مع لالسفعؾ  يير نيابة جؾاز لعدة سعميموالجر، 
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 فيرس السه هعات                            

 السؾمؾ  

 الفرل األول :ا ؽ الختاز وكتابو "سؾجيو المسع"

 سسييد:ا ؽ الختاز حياسو ونذ سو.

 اسسو وندتو

 مؾلده

 نذ سو

 وفاسو

 الستح  ال اني: كتا  سؾجيو المسع

 سب  س ليفو

 م ـتو الشحؾي 

 ا مشيجو في الكت

 الستح  األول :العمة الشحؾية عشد الشحاة

 مفيؾة العمة

 مشيا الشحاة ومؾق  وسظؾرىا العمة نذ ة
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 التعميل دوافع

 العمة شروط

 الختاز ا ؽ عشد الشحؾية العمة: ال اني الستح 

 والعمل الختاز ا ؽ

 الختاز ا ؽ عشد التعميل خرابص

 "المسع سؾجيو" كتا  في العمة
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 السراجع فيرس
 ت:فخير اليدهؽ بيالا، ط: دار الجييل، أسرار العربية ي يؽ األنتياري، -ٔ

 .  يروت، األولغ
األشتاه والشغابر لمديؾطي، ت : عبد اإلليو نبييان، ط : مجسيع المغية  -ٕ
 العربية
األبؾل في الشحؾ ي ؽ الدراج، ت:عبد الحديؽ الفتمي، ط: مؤسدة  -ٖ

 ة( .ٜٛٛٔىيي يٚٓٗٔالرسالة ،  يروت )
لشحييؾ العربييي ،،دمحم الحمييؾاني، ط:أفريؿيييا الذييرق ، السغيير  ، أبييؾل ا -ٗ
 ال انية.
أبييؾل الشحييؾ العربييي فييي نغيير الشحيياة ورأي ا ييؽ مزيياء ومييؾء عمييؼ  -٘

ىيييي ي ٓٔٗٔالمغييية الحيييده  ، شيييؾقي مييييز ، ط: عيييالؼ الكتييي  ، الرابعييية )
 ة(ٜٜٛٔ
األعالة لخير الدهؽ الزركمي، ط:دار العمؼ السالهيؽ ، ييروت ،الظتعية  -ٙ
 ة(.ٜٗٛٔسة)الداد

يؼ اإل ييييييياري، ط: دار الكتييييييا ،  -ٚ إعييييييرا  القييييييرآن لمزجيييييياج ، ت: إ ييييييرـا
 ، األولغ.\ٜٛٛٔيٜٓٗٔ
اإلييييرا  فيييي جيييدل اإلعيييرا  ولسيييع األدلييية ،ت: سيييعيد األفغييياني، ط:  -ٛ

 دار الفكر.
يؼ مرظفغ، ط: مؤسدة ىشداوي لمتعميؼ وال قافة. -ٜ  إحياء الشحؾ ، إ رـا

ؾييؽ أل ي السحاسؽ عبد التاقي إشارة التعييؽ إلغ سراجؼ الشحاة والمغ -ٓٔ
 ة(ٜٙٛٔيٙٓٗٔاليسشي ،ت: عبد السجيد ديا ، الظتعة األولغ )
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 سيميسان محسيؾد:ت ،ٕٕٛص لمدييؾطي الشحيؾ أبيؾل في ايقتراح -ٔٔ
 الجامعية السعرفة دار: ط ياقؾت،

اإلنرياك فييي مدييابل الخييالك ي يؽ األنتيياري،ت: حدييؽ حسييد، ط:  -ٕٔ
 دار الكت  العمسية.

فارسيييييي ت:حديييييؽ شييييياذلي فرىيييييؾد، ط: دار اإليزييييياح العزيييييدي لم -ٖٔ
 ة(ٜٛٛٔ/ٛٓٗٔالعمؾة ال انية   )

 البداية والشياية ي ؽ ك ير، ط: السكتتة ال قاؼية الدهشية._ٗٔ

التدييي  فييي شييرح جسييل الزجيياجي ي ييؽ أ ييي الربيييع، ت: عتييادة  ييؽ  -ٗٔ
 عبدهللا ال بيتي، ط: دار الغر  اإلسالمي.

 ل ، ط:السكتتيية العرييرية ،بػييية الؾعيياة لمديييؾطي، ت:دمحم أ ؾالفزيي -٘ٔ
  يروت.
 (.ٜٚٛٔ-ٚٓٗٔالبمغة. ت: دمحم السرري. ط: األولغ ) -ٙٔ
ال انيية  -. ط: دار السعارك ٚٗ/ٙساريم األد  العربي لبروكمسان  -ٚٔ

 ة(ٜٚٚٔ)
 التتررة والت كرة لمجرجاني، ت: محسؾد دمحم، ط: السدني، األولغ. -ٛٔ
: مكتتيية التبييييؽ لمعكبييري،ت: عبييدالرحسؽ  ييؽ سييميسان الع يسيييؽ، ط -ٜٔ

 العبيكان.
سجدهيييييييد الشحيييييييؾ، عؽييييييييز دمذيييييييؿية ، ط: معييييييييد اإلنسييييييياء العربيييييييي  -ٕٓ
 ة(.ٜٔٛٔ، يروت)
الت هيل والتكسيل في شرح التدييل أل ي حيان، ت:حدؽ ىشداوي ،  -ٕٔ

 ة(.ٜٜٛٔه،ئٜٗٔط: دار القمؼ، دمذق، األولغ )
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التعريفييات لمجرجيياني ، ط: دار الكتيي  العمسييية ي  يييروت، األولييغ  -ٕٕ
 .ة(ٖٜٛٔىييٖٓٗٔ)

سعميييؼ الشحييؾ العربييي ، مييازن متييار  ، مجميية مجسييع المغيية العربييية ،  -ٖٕ
 ىي(.ٕٔٓٓدمذق)

، ٗٙالتعمييييل الشحيييؾي عشيييد الرمييياني فيييي شيييرحو لكتيييا  سييييبؾيو ص -ٕٗ
بييالا مظمييق السييالكي ، رسييالة دكتييؾراه ، الجامعيية اإلسييالمية بالمدهشيية السشييؾرة 

 ىي(.ٜٖٗٔي ٖٛٗٔ)
ي القزيياء، جامعيية التعميييل الشحييؾي مفيؾمييا وابييظالحا، فؾزييية عميي -ٕ٘

 البمقاء التظبيؿية.
سؾجيييو المسييع ي ييؽ الختيياز، ت: فيياهز زكييغ ديييا . ط: دار الدييالة.  -ٕٙ

 (.ٕٕٓٓ-ٖٕٗٔالظتعة األولغ )
التؾطئيييييية لمذييييييمؾبيؽ، ت:هؾسيييييي  أحسييييييد السظيييييياو ،ط: دار التييييييراث  -ٕٚ

 العربي، القاىرة.
الحدود فيي الشحيؾ لمرمياني ، ت:  تيؾل قاسيؼ نابير، مجمية السيؾرد،  -ٕٛ
 ا  ،جامعة بغداد.كمية اآلد
الحجيياج بحاشيييية الحيييل السفييييؼ لرييحيا مديييمؼ، ط: دار األرقيييؼ  يييؽ  -ٜٕ

 أ ي األرقؼ  يروت ي لبشان.
 الخرابص ي ؽ جشي، ط: الييئة السررية لمكتا  ، الرابعة. -ٖٓ
يؼ شيييييسس اليييييدهؽ. ط: دار  -ٖٔ ذهيييييل الروميييييتيؽ لمسقدسيييييي . ت: إ يييييرـا

 (.ٕٕٓٓ-ٕٕٗٔ يروت. الظتعة األولغ ) –الكت  العمسية 
سييييد دمحم. ط: دار   –ؽ الترمييي ي ، ت: عبيييد القييادر عبيييد الخييييرسييش -ٕٖ

 (.ٜٜٜٔ-ٕٓٗٔالحده  القاىرة )
 سشؽ الشدابي ، ت: عبد الفتاح أ ؾ يدة. ط: ال انية . -ٖٖ
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 ت: سمؾى دمحم، ط: جامعة أة القرى. شرح الجسل ي ؽ خروك، -ٖٗ
 ة(.ٜٜٗٔىي ي ٖٛٙٔشرح فريا ثعم  لميروي، ط: األولغ) -ٖ٘
، ت: فيييابز فيييارس، ط: الدمديييمة التراثيييية، شيييرح المسيييع ي يييؽ  رىيييان -ٖٙ

 (، األولغ.ٜٗٛٔي ٗٓٗٔ)
، ٜٜٔٔيئٔٗٔت:الدييد سقيي عبيد الدييد، ط: شرح المسع لمتبريزي، -ٖٚ
 األولغ.
 ة.ٜٜٙٔىييٙٔٗٔشرح الشؾوي عمغ بحيا مدمؼ، ط: -ٖٛ
ييييييييي  يييييييييروت،  شيييييييي رات اليييييييي ى  ي ييييييييؽ العسيييييييياد ، ط: دار السديييييييييرة -ٜٖ
 ة(.ٜٜٚٔال انية)

 (ٜٓٚٔ-ٜٖٓٔالظتعة األولغ )طتقات الذافعية لألسشؾي .  -ٓٗ
يؼ،  -ٔٗ طتقيييات الشحيييؾييؽ والمغيييؾييؽ لمزبييييدي ،ت: دمحم أ ؾالفزيييل  إ يييرـا

 ط: دار السعارك، ال انية.
العبير ودهييؾان السبتييدأ والخبير فييي أييياة العير  والعجييؼ والبربيير، ومييؽ  -ٕٗ

عابرىؼ مؽ ذوي الدمظان األكبر لمعالمة عبد الرحسؽ ا يؽ خميدون، ط: دار 
  يروت.الكت  العمسية ، 

_ عميييل الت شيييية ي يييؽ جشيييي ، ت: جسييييا التسيسيييغ، ط: مكتتييية ال قافييية ٕٗ
 مرر. –الدهشية 

عمييييل الشحييييؾ ي ييييؽ الييييؾراق ، ت: دمحم جاسييييؼ الييييدرويش، ط: مكتتيييية  -ٖٗ
 ة(.ٜٜٜٔىي ٕٓٗٔالرشد ، الرياض ، األولغ )

العميييل الشحؾيييية  ييييؽ القيييدماء والسحيييدثيؽ ، وأثرىيييا فيييي سجدهيييد الشحيييؾ  -ٗٗ
بيييييدالعال إدرييييييس عسييييير ، السيييييؤسسر اليييييدولي الرابيييييع لمغييييية وسيدييييييره ، الجيميييييي ع

 العربية.



 

 هـ( ُأِنُموَذّجا"639َظاِهرة اَلتِعِليل ِفي الَّنِحو الَعَرِبي "اِبن اخَلبَّاز)ت

1584 

فييييي كتابييييو التدييييي ، دمحم حديييييؽ العمييييل الشحؾييييية عشييييد أ ييييي الربيييييع  -٘ٗ
 ىي(.ٖٙٗٔيٖ٘ٗٔ، رسالة  لشيل درجة الساجدتير ،جامعة أة القرى )عارك

العمييية الشحؾيييية فيييي كتيييا  األختيييار أل يييي القاسيييؼ الزجييياجي ، عسييير  -ٙٗ
 ة.ٕٙٔٓ(، ٕٕدراسات التريرة ) عبداليادي الزىير ، مجمة

 فريا ثعم  ، ت:عاط  مدكؾر، ط:دار السعارك -ٚٗ
ؼييييييض اينذيييييراح أل يييييي عبيييييدهللا الفاسيييييي، ت: دمحم هؾسييييي  فجيييييال،  -ٛٗ

 (.ٕٕٓٓ_ٖٕٗٔىي، دار التحؾث اإلسالمية ، اإلمارات، ال انية )ٓٚٔٔط:
الكتا  لدييبؾيو، ت: عبدالديالة ىيارون، ط: دار الجييل ييي  ييروت،  -ٜٗ
 ة(ٜٜٔٔىي/ئٖٔٔاألولغ )
الكشييغ واأللقييا  لمذيييم عتيياس القسييي، ط: مؤسديية الؾفيياء ، يييروت،  -ٓ٘
 ة( .ٖٜٛٔىي/ٖٓٗٔال انية )
 كذ  الغشؾن لجاجي خميفة، ط: دار الكت  العمسية ،  يروت. -ٔ٘
 لدان العر  ي ؽ مشغؾر، ط: دار بادري  يروت. -ٕ٘
المتا  فيي عميل اإلعيرا  والبشياء لمعكبيري، ت: عبداإلليو نبييان،ط:  -ٖ٘

 لفكر، دمذق، األولغ.دار ا
ميييييا هشريييييرك ومييييياي هشريييييرك لمزجييييياج، ت:ىيييييدى دمحم، ط: مكتتييييية  -ٗ٘

 (ٜٜٗٔي ٗٔٗٔالخانجي، القاىرة، ال انية)
يؼ، ط. ٖٓٔ/ٖمجسع  األم ال السيداني  -٘٘ . ت: دمحم أ ؾ الفزل إ رـا

 عيدغ التا ي الحمبغ.
مييييرآة الجشييييان وعبييييرة اليقغييييان لميييييافعي، ط: دار الكتييييا  اإلسييييالمي  -ٙ٘

 (.ٖٜٚٔييي ٖٜٖٔالظتعة األولغ) ،القاىرة ،
السدييييابل الحمبيييييات لمفارسييييي، ت: حدييييؽ ىشييييداوي، ط: دار القمييييؼ،  -ٚ٘

 (.ٜٚٛٔي ٚٓٗٔ يروت، األولغ)
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جل ي ؽ الخذا ، ت: عمي حيدر، ط: مجسيع المغية العربيية، سالسر  -ٛ٘
 دمذق.

مغاىر التعميل الشحؾي في كتا  الت هيل والتكسييل  ولييد الديراقبي،  -ٜ٘
 ة(.ٕٕٓٓ)ٙٛ، دمذق ، العدد مجمة التراث العربي 

معييياني القيييرآن لمفيييراء، ت:أحسيييد هؾسييي  نجييياسي، دمحم عميييي الشجيييار،  -ٓٙ
 عبدالفتاح اسساعيل، ط: دار السررية، مرر، األولغ.

معجؼ السؤلفيؽ لعسر رما كحالة ، ط: دار إحياء التراث العربيي ،  -ٔٙ
  يروت.
 السفرل بذرح ا ؽ يعيش، ط: مكتتة الستشبي ، القاىرة. -ٕٙ
لمجرجييييياني، ت: كييييياعؼ بحييييير السرجيييييان، ط: الجسيؾريييييية السقتريييييد  -ٖٙ

 العراؾية، وزارة ال قافة واإلعالة، دار الرشيد لمشذر.
السقتزيي  لمسبييرد، ت: دمحم عبييدالخالق عزيييسة، ط: عييالؼ الكتيي ،  -ٗٙ
  يروت.
يؼ البشا، ط: دار الرياض. -٘ٙ  نتاب  الفكر لمدييمي، ت: دمحم إ رـا
 يؽ سغيري  يردي، ط: دار الشجؾة الزاىرة في أختار مرر والقاىرة ي -ٙٙ

 الكت  العمسية ي  يروت
نذيييي ة الشحييييؾ، دمحم الظشظيييياوي ، ت: سييييعيد دمحم المحيييياة ، ط: عييييالؼ  -ٚٙ
 الكت .

نكيييا الييسيييان فيييي نكييييا العسييييان لريييالح الييييدهؽ خمييييل  يييؽ أ يييييػ  -ٛٙ
 الرفدي، ت: أحسد زكي، ط: دار السدهشة.

الشياييييية فييييي شييييرح الكفاييييية ي ييييؽ الختيييياز إلييييغ نياييييية بييييا  "عششييييا"  -ٜٙ
خؾاسيا مع دراسة السدابل الشحؾية والررؼية، رسالة دكتؾراه مقدمة مؽ: عبد وأ

 الجميل دمحم عبد الجميل الجزء األول.
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ىديييييييييية العيييييييييارفيؽ إلسيييييييييساعيل باشيييييييييا التغيييييييييدادي : ط: اسيييييييييظشبؾل  -ٓٚ
 ة(.ٜٔ٘ٔ)
 


