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 اإلاؿخسلو

إلاسالٟتها ؤنل لٛىي ؤو , يهخم َظا البدض بضعاؾت وجدلُل الكىاَض ال٣غآهُت التي نغح الىداة واإلاٟؿغون بإنها مك٩لت 

 
ً
ُا  ؤو قٖغ

ً
 ٣ٞهُا

ً
ا ؤنها حٗاعى خ٨ما ٟي ؤو ٢اٖضة هدىٍت, ؤو ًىَم ْاََغ و٢ض ظاء َظا البدض ل٠٣ُ ٖلى خ٣ُ٣ت . جهٍغ

ج الىذ( اإلاك٩ل) حر طل٪ مً ألاؾالُب في جل٪ الكىاَض و٦ُُٟت جسٍغ ل ؤو الخ٣ضًغ ٚو ٘ ؤلاق٩ا٫ , وطل٪ بالخإٍو اة له لٞغ

 
ً
 مهما

ً
ٗض عاٞضا ٌُ لضٞ٘ ؤلايهام والايُغاب ًٖ جل٪ الكىاَض , وجٓهغ ؤَمُت َظا اإلاىيٕى في الضعاؾاث الىدىٍت ٦ىهه 

 ٩ٞاهذ مدل ازخالٝ بحن الىداة
ً
ٖلى ازخالٝ مظاَبهم ,  لهظٍ الضعاؾاث ؛ألهه ؤٚنى الضعؽ الىدىي بماصة واؾٗت ظضا

 مىا٢كتها بئؾلىب ٖلمي 
ً
وظاءث آعائهم مخٗضصة هدُجت لهظٍ الازخالٞاث, و٢ض بُيذ ظمُ٘ َظٍ آلاعاء واإلاظاَب مداوال

.     وج٣ىٍت وجغظُذ ؤ٢ىاَا بالدجت والضلُل م٘ ط٦غ ؤؾماء الٗلماء اإلاؤٍضًً ل٩ل مظَب

 

م, الىدى: ال٩لماث الغبِؿُت  ال٣غاهُت الكىاَض, ال٣غان ال٨ٍغ

  

Abstract 

This study deals with the analysis of the Quranic evidences which were declared by 

grammarians and interpreters that they are diversified due to their differences of a 

grammatical rule or linguistic origin or morphology or those whose appearance would 

pretend to be in opposition of a juristic rule or legal or dogmatic rule. This research 

comes to ascertain the diversified in these evidences and the ways of the grammarians 

in dealing with them The importance of this subject comes in the grammatical studies 

because it is considered the corner stone for these studies for it enriches the 

grammatical study with a wide material. This was in disagreement among 

grammarians . Their views were many due to such differences. The approach of this 

study is concerned with the texts declared by the grammarians and interpreters as 

regards the diversified and to point out the faces of diversification together with the 

survey of the scientists and their approaches in the   elimination of this diversification. 

 

Key Words: Grammar, Glorious Quran, Quranic evidences                                                                  
 

اإلاــ٣ـــضمــت                   

لى آله وؤصخابه ؤظمٗحن , والهالة والؿالم ٖلى ؾُضها مدمض , الخمض هلل عب الٗاإلاحن  ؤما , إلى ًىم الخكغ والضًً , ٖو

:  بٗض 

٩ٞان ٖلم اللٛت مً ؤقٝغ الٗلىم , ل٣ض قغَّٝ هللا ؾبداهه وحٗالى َظٍ ألامت وازخهها لخ٨ىن ناخبت لؿاٍن ٖغبي مبحن 

هغث ,وؤٖالَا   ختى ونل إلُىا ٦خاب ؾِبىٍه ٞٓهغ ٖلماء اللٛت ْو
ً
 ٞكِئا

ً
, مٗهم الضعاؾاث الىدىٍت وجُىعث قِئا

وجب٘ طل٪ ْهىع مهُلخاث ٦شحرة في الضعؽ الىدىي منها , وصزل في زىاًاَا ٖلم اإلاى٤ُ والٟلؿٟت وما جبٗه مً ح٣ُٗضاث 

وَى باب ألاؾماء وما ًخٟٕغ مىه  و٢ض ظاء َظا البدض لُضعؽ اإلاك٩ل الىدىي في باب مهم مً ؤبىاب الىدى ؤال, ( اإلاك٩ل )

ا  حَر وجإحي ؤَمُت َظا البدض مً زال٫ بُاهه إلاٟهىم , مً مباخض هدىٍت مهمت ٧اؾم الخًُٟل والخا٫ والاؾخصىاء ٚو

اإلاك٩ل وجىيُده ومداولت إػالت ما ًىَم ؤهه مك٩ل في َظٍ الكىاَض إط ال إق٩ا٫ في الىو ال٣غآوي وإهما ؤلاق٩ا٫ ٧ان 

 مً ٢هىع 
ً
ا  مخإجُا ٞهمىا ألؾالُب ال٣غآن وبالٚخه وإعجاٍػ وبُاهه, لظل٪ ؤق٩لذ ٖلُىا بٌٗ الكىاَض التي ًىَم ْاََغ

ا وظىص إق٩الُت في اإلاٗنى  و٢ض ٧ان منهجي في صعاؾت َظٍ الكىاَض , مسالٟت ؤنل لٛىي ؤو هدىي ؤو ٣ٞهي ؤو ًىَم ْاََغ

ص٤ُ٢ وصٞ٘ ؤلايهام والايُغاب ًٖ جل٪ الكىاَض بالدجت  وجدلُلها َى الغظٕى إلى آعاء الٗلماء ومىا٢كتها بئؾلىب ٖلمي
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و٢ض اٖخمضث الىهىم التي نغح بها الىداة بىظىص اإلاك٩ل في الكاَض ال٣غآوي ومً زم بُان وظه ؤلاق٩ا٫ , والضلُل 

ٍغ  ط٦غ وبٗضَا مىا٢كت جل٪ اإلاظاَب وآلاعاء و, م٘ ٖغى ؤ٢ىا٫ الٗلماء ومظاَبهم في صٞ٘ َظا ؤلاق٩ا٫ وعٞٗه , وجدٍغ

وؤزحرا جغظُذ ؤ٢ىي َظٍ , م٘ ط٦غ الاٖتراياث وؤلاًغاصاث والغصوص ٖليها إن وظضث, ؤؾماء الٗلماء اإلاؤٍضًً ل٩ل مظَب 

و٢ض اٖخمضث ٦خب الىدى والخٟؿحر في بُان آعاء الٗلماء , اإلاظاَب في صٞ٘ ؤلاق٩ا٫ م٘ ط٦غ الدجت التي ج٣ىٍه وحًٗضٍ 

ل ومنهم مً ٢ا٫ بالخ٣ضًغ ؤو الخمل وال٣ُاؽ ٖلى , ظيهه الظًً ؤقاعوا إلى َظا اإلاك٩ل و٦ُُٟت جى ٞمنهم مً ٢ا٫ بالخإٍو

. ؤخ٩ام هدىٍت ؤزغي 

م   لىظهه ال٨ٍغ
ً
إهه , وؤن ٣ًٟهىا في لٛخىا , وفي الخخام ؤؾإله ؾبداهه وحٗالى ؤن ًخ٣بل َظا الٗمل مىا وؤن ٨ًىن زالها

. وٗم اإلاجُب 

  .الخمض هلل عب الٗاإلاحنوآزغ صٖىاها ؤن                           

 

 
ً
اصة اإلاٗنى في اؾم الخًُٟل :  ؤوال : ٍػ

ل)َى الاؾم اإلابني ٖلى : اؾم الخًُٟل َٗ ْ
اصة ناخبه ٖلى ٚحٍر في الٟٗل, ؤي ( ؤٞ , (1)في الٟٗل اإلاكخ٤ مىه: لٍؼ

ه
َّ
ٞه ابً َكام بإه غَّ اصة, هدى, ؤًٞل, وؤٖلم, وؤ٦ثر: ٖو هاٙ مً ألاٞٗا٫ التي . (2)الهٟت الضالت ٖلى اإلاكاع٦ت والٍؼ ٍو

إحي للمٟايلت بحن قِئحن ؤو ؤ٦ثر اقتر٦ىا في نٟت واخضة و٢ض ػاص اإلاًٟل (3)ًجىػ ٞيها الخعجب للضاللت ٖلى الخًُٟل , ٍو

 (4)في َظٍ الهٟت ٖلى اإلاًٟل ٖلُه
ً
اصة في ؤنل الٟٗل ٚالبا ض٫ اؾم الخًُٟل ٖلى الٍؼ اصة اإلاًٟل  (5), ٍو ٣خض ي ٍػ , ٍو

ض, : , هدى ٢ىلىا(6)ٖلى اإلاًٟل ٖلُه   ػاص في ألاًٞلُت ٖلى ٍػ
ً
ٍض, ٣ٞض اقتر٧ا في الًٟل , إال ؤنَّ مدمضا مدمٌض ؤًُٞل مً ٍػ

اصة لهما وهٟيها ٖنهما في الى٢ذ هٟؿه وهدى طل٪ . (7)ٞال ًصح ؤْن ٨ًىن ٧لٌّ منهما ؤًٞل مً آلازغ ال٢خًابه إزباث الٍؼ

دىٞال٨ؿاةي مكاع٥ ))ؾِبىٍه ؤهخى مً ال٨ؿاةي: ٢ىلىا
َّ
دى, وإن ٧ان ؾِبىٍه ٢ض ػاص ٖلُه في الى

َّ
ا ولمَّ   . (8)((لؿِبىٍه في الى

حٍر(9)٧اهذ صاللت اؾم الخًُٟل حُٗي َظا اإلاٗنى؛ اؾدك٩ل الؼع٦ش ي َبُر  : ٢ىله حٗالى (10), ٚو
ْ
٦

َ
 ِهَي ؤ

َّ
ٍت ِإال ًَ ًْ آ ِغيِهْم ِم

ُ
َوَما ه

ِتَها
ْ
ز

ُ
ًْ ؤ ه ًؤصي ؤهه ًلؼم ؤْن ج٨ىن : ووظه ؤلاق٩ا٫,(11) ِم

َّ
, وَظا مدا٫؛أله

ً
٧ل واخضة مً َظٍ آلاًاث ٞايلت ومًٟىلت مٗا

: ٢ا٫ الؼع٦ش ي ًٖ اؾم الخًُٟل. , ٞال ُبضَّ ؤْن ج٨ىن إخضاَم ؤ٦بر مً ألازغي ؤي ٞايلت ٖلى ب٣ُت آلاًاث(12)إلى الخىا٢ٌ

ي٠ُ إلُه, وؤق٩ل ٖلى طل٪ ٢ىله حٗالى))
ُ
ِغٍِه  : ألانل ُٞه ألاًٞلُت ٖلى ما ؤ

ُ
ِتَهاَوَما ه

ْ
ز

ُ
ًْ ؤ َبُر ِم

ْ
٦

َ
 ِهَي ؤ

َّ
ٍت ِإال ًَ ًْ آ ألن ؛ ْم ِم

و٢ا٫ .(13)((في خالت واخضة ٞايلت ومًٟىلتمنها, ما مً آًت مً الدؿ٘ إال وهي ؤ٦بر مً ٧ل واخضة:مٗىاٍ

ه ًلؼم ٧ل واخضة مً آلاًاث ٞايلت ومًٟىلت)):آلالىس ي
َّ
ك٩ل بإه

ُ
 , وَى ًؤصي إلى الخىا٢ٌ  واؾد

ً
 لظل٪ طَب(14)(( مٗا

ل مٗنى آلاًت ٖلى ٖضة ؤوظه للخغوط مً َظا ؤلاق٩ا٫ داة ومنهم ابً الخاظب إلى جإٍو
ُّ
: الى

                             
فاث للجشحاوي 3/447: ششح الشض ي على اليافيت: ًىظش ( ) . 20: ، والخعٍش
 . 280: ششح كطش الىذي: ًىظش (2)
 .35 /2: ششح ابً عليل: ًىظش (3)
 .332: ششح الىافيت هظم اليافيت: ًىظش (4)

 .  2/46: ، وحاشيت الخظشي  2 8/3: سوح اإلاعاوي : ًىظش ( (5
.   05 /3: حاشيت الصبان : ًىظش( (6

 .اإلاصذس هفعه: ًىظش (7)
ىظش3/98: همع الهىامع (8) حى: ، ٍو  .4/267: معاوي الىَّ
 .  69 /4: البرهان في علىم اللشآن : ًىظش (9)

.  3/87 : سوح اإلاعاوي : ًىظش( (0 
 .48: الضخشف (  )
 .3/87 : سوح اإلاعاوي: ًىظش (2 )
 .  69 /4: البرهان في علىم اللشآن  (3 )

. 3/87 : سوح اإلاعاوي( (4 
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ِتَها : ؤن ٢ىله: ألاو٫ 
ْ
ز

ُ
ًْ ؤ ت, ؤي  ِم ٨ىن ٞيها نٟت مدظٞو مً ؤزتها : ٌٗني مً ؤزتها اإلاخ٣ضمت ٖليها, ٍو

الؿاب٣ت ٖليها, ٞال إق٩ا٫ خُيئظ, وال ٨ًىن َظا الخ٨م في آلاًت ألاولى ؛ ألهه لم ٌؿب٣ها ش يء مً َظٍ آلاًاث ٞخ٨ىن ؤ٦بر 

ً, منهم(1)مىه داة واإلاٟؿٍغ
ُّ
, (6), وم٩ي(5), والشٗلبي(4), والؿمغ٢ىضي(3), والُبري (2)الٟغاء: , و٢ا٫ بهظا الىظه ؤ٦ثر الى

مو ,(8), والؿمٗاوي(7)والىاخضي  (9)ٚحَر
ً
 مدؿٗا

ً
غي الباخض ؤهه وظه ٢ىي إلاجيء خظٝ الهٟت في الٗغبُت مجُئا . ,ٍو

زتها مً وظه: ؤْن ج٨ىن صاللت الخًُٟل: الشاوي
ُ
 , ؤي ؤنها مسخهت بًغب مً ؤلاعجاػ مًٟلت  إال هي ؤ٦بر مً ؤ

اـب  باٖخباعي ـ, وال يحر في ٦ىن الش يء الىاح(10)ٌ ٖلى ٚحَر
ً
 ومًٟىال

ً
, (12)اظبـن الحـي طل٪ طَب ابـ, وإ٫ (11)نـص ٞايال

. (14)و الؿٗىصــوؤب –في ؤخض ٢ىلُه  -(13)اوي ــوالبٌُ

 لِـ للٛابب : ؤن ٨ًىن اإلاغاص: الشالض
ً
 ُٖٓما

ً
زتها في و٢ذ خهىلها؛ألنَّ إلاكاَضة آلاًت في الىٟـ ؤزغا

ُ
ؤ٦بر مً ؤ

ا وخضوزه, وطل٪ ؤنَّ : ))٢ا٫ ابً ُُٖت,(15)ٖنها ؤو٫ آًت ٖغى مىس ى  ٖباعة ًٖ قضة مى٢ٗها في هٟىؾهم بدضة ؤمَغ

آًت بٗض طل٪ ٧اهذ ج٣٘ ُٞٗٓم ٖىضَم لخُنها وج٨بر, ألنهم ٢ض ٧اهىا ؤوؿىا       الٗها والُض و٧اهذ ؤ٦بر آًاجه, زم ٧ل :هي

: التي ٢بلها , ٞهظا ٦ما ٢ا٫ الكاٖغ

ها ح٘ مـٞى ال٩لٖلى ؤنَّ
َّ
 (17)(((16)ًمض ي جى٧ل باألصوى وإن ظلَّ ماا ـوم وإه

 

إال وهي بالٛت ؤ٢ص ى مغاجب ؤلاعجاػ, بدُض ًدؿب الىاْغ إليها إنها ؤ٦بر مً ٧ل آلاًاث : ؤْن ٨ًىن اإلاٗنى: الغاب٘        

ًٓ (18)ألازغي  الىاْغ ؤنَّ ٧ل واخضة منها ؤًٞل ,واإلاغاص ون٠ ال٩ل بٛاًت ال٨بر وال٨ما٫, بدُض ال ًٓهغ الخٟاوث بُنها ٍو

ٞئن :))وَى مظَب الؼمسكغي إط ٢ا٫.,وبظل٪ ًىضٞ٘ ؤلاق٩ا٫(1)الؾخ٣اللها بئٞاصة اإلا٣هىص ٖلى الخمام(19)مً البىاقي

                             
 .9/380: البحش اإلاحيط: ًىظش ( )
 .3/35: معاوي اللشآن للفشاء: ًىظش (2)
 .9/380: ، والبحش اإلاحيط4 6/ 2: حامع البيان: ًىظش (3)
 .3/260: بحش العلىم: ًىظش (4)
 .8/338: الىشف والبيان: ًىظش (5)
 .0/6672 : الهذاًت إلى بلىغ النهاًت: ًىظش (6)
. 76-4/75:الخفعير الىظيط: ًىظش (7)
 .06 /5: جفعير اللشآن للعمعاوي: ًىظش (8)
ل68/ : اإلافشداث في ػٍشب اللشآن: ًىظش (9) ، والدعهيل لعلىم    4/80:، وصاد اإلاعير64 /4:، ومعالم الخنًز

ل     .4 4/ :، وجىىٍش اإلالباط7/274 :، واللباب في علىم الىخاب9 8-8 8:، ومؼني اللبيب2/260:الخنًز
 .3/87 : سوح اإلاعاوي: ًىظش (0 )
 .2 8/3،  3/87 : اإلاصذس هفعه:ًىظش (  )
وكذ حاء إطالق أفعل الخفظيل واإلاشاد مىه الخفظيل مً وحٍه على ما رهشه الشيخ ابً الخاحب في أمالي : ))كاٌ آلالىس ي  (2 )

 ِهيَ َوَما : اللشآن طمً عذاد ألاوحه في حل ؤلاشياٌ اإلاشهىس في كىله حعالى
َّ

ٍت ِإال ًَ ًْ آَ ِغيِهْم ِم
ُ
ِتَها ه

ْ
ز

ُ
ًْ ؤ َبُر ِم

ْ
٦

َ
إال : مً أنَّ اإلاشاد ؤ

-2 8/3: سوح اإلاعاوي((وكذ ًيىن الشيئان ول واحذ منهما أفظل  مً آلاخش مً وحه:هي أهبر مً أختها مً وحه،ثم كاٌ

 ،ولم أهخِذ إلى كٌى ابً الخاحب فيما وكفذ عليه مً مؤلفاجه 3 3
لأهى: ًىظش (3 )  .5/92: اس الخنًز
 .8/49: إسشاد العلل العليم: ًىظش (4 )
 .69 /4: البرهان في علىم اللشآن : ًىظش (5 )
ششح الشض ي على       : ، وبال وعبت في5/405: ، وخضاهت ألادب72 /2: الخصائص: البيذ للهزلي في (6 )

. 93 : ، ومؼني اللبيب96/ : ، وششح اليافيت الشافيت2/467: اليافيت   
ىظش5/58: اإلاحشس الىحيز (7 ) س اإلاصىن 390-9/389: البحش اإلاحيط: ، ٍو . 9/595: ، والذُّد
 .5/254: ، والبحش اإلاذًذ8/49: إسشاد العلل العليم: ًىظش (8 )
 .4/87: جفعير ؤلاًجي: ًىظش (9 )
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زتها التي ًٞلذ ٖليها في ال٨بر مً ب٣ُت آلاًاث؟ ٢لذ:٢لذ
ُ
ؤزتها التي هي آًت :إطا ظاءتهم آًت واخضة مً ظملت الدؿ٘ ٞما ؤ

طٍ نٟت ٧ل واخضة منها, ٩ٞان اإلاٗنى ٖلى ؤنها ؤ٦بر مً ب٣ُت آلاًاث ٖلى ؾبُل الخٟهُل والاؾخ٣غاء واخضة بٗض مشلها,ٍو

ض:واخضة, ٦ما ج٣ى٫  ,ٞئن ٢لذ(2)جًُٟله ٖلى ؤمت الغظا٫ الظًً عؤًتهم إطا ٢غوتهم: َى ؤًٞل عظل عؤًخه, جٍغ
ً
 عظال

ً
َى : عظال

ما مً آًت مً الدؿ٘ إال هي ؤ٦بر مً ٧ل واخضة منها, ٞخ٨ىن واخضة منها ٞايلت ومًٟىلت في :٦الم مخىا٢ٌ؛ ألن مٗىاٍ

ْضَن ًخٟاوجً ُٞه,و٦ظل٪ الٗاصة في ألاقُاء التي جخالقى : خالت واخضة,٢لذ
َ
٨ ًَ ًَّ مىنىٞاث بال٨بر ال  الٛغى بهظا ال٨الم إنه

جخٟاوث مىاػلها ُٞه الخٟاوث الِؿحر ؤن جسخل٠ آعاء الىاؽ في جًُٟلها, ًُٟٞل بًٗهم َظا وبًٗهم طا٥, في الًٟل و

 بًٗهم ؤًٞل مً بٌٗ, وعبما ازخلٟذ آعاء الغظل الىاخض ٞيها ٞخاعة :ٞٗلى طل٪ بنى الىاؽ ٦المهم ٣ٞالىا
ً
عؤًذ عظاال

:  ًًٟل َظا وجاعة ًًٟل طا٥, ومىه بِذ الخماؾت

 ٤َ
ْ
ل
َ
ًْ ج م َم َُ ض ُّ ْل ال٢ُذ ؾ

ُ
٣

َ
 (3)مشل الىجىِم التي ٌؿغي بها الؿاعي منهم ج

ا ؤبهغث مغاجبهم مخضاهُت ٢لُلت الخٟاوث
َّ
َملت مً بىيها زم ٢الذ إلا

َ
ت بحن ال٨ ُتهم: و٢ض ٞايلذ ألاهماٍع

ْ
ل
َ
٩

َ
إْن ٦ىذ  ز

اَا ضعي ؤًً َٞغ ًُ ت ال  ص ؤنَّ الؼمسكغي ٢ض ؤقاع إلى ٞمً زال٫ َظا الىو هج. (4)((ؤٖلم ؤيهم ؤًٞل, َم ٧الخل٣ت اإلاٟٚغ

اصة ٣ِٞ , لظل٪ ؤّولها بهظا الىظه الظي  الخىا٢ٌ في آلاًت وما ًدبٗه مً إق٩ا٫ في اإلاٗنى إْن خملىا آلاًت ٖلى مٗنى الٍؼ

ً, منهم و٢ض جبٗه ظم٘  ًىضٞ٘ به ؤلاق٩ا٫,  داة واإلاٟؿٍغ
ُّ
, (6), ومدمض بً ؤبي ب٨غ الغاػي (5)الٟسغ الغاػي : مً الى

. (10), وآلالىس ي(9)الهبان: , ومً اإلاخإزٍغً(8)واليؿٟي -في ؤخض ٢ىلُه  -(7)والبًُاوي 

 , ٞخًم الشاهُت إلى ألاولى ٞحزصاص الىيىح: الخامـ
ً
 والشاهُت ج٣خض ي ٖلما

ً
.  (11)٢ُل إنَّ ألاولى ج٣خض ي ٖلما

ًاث ٧لها ٦بحرة معجؼة , و٢ض ؤظمل والظي ًغاٍ الباخض ؤنَّ ما طَب إلُه الؼمسكغي َى ؤ٢ىي الىظىٍ وؤعجخها ؛ ألن آلا

ٗلم ؤيهم ؤًٞل, وهي  ٌُ  ختى ال 
ً
ج َظٍ آلاًت, إط ظٗل الخًُٟل بحن ألاقُاء ٢ض ٨ًىن مخ٣اعبا الؼمسكغي وؤظاص في جسٍغ

ا ٦ٟاًت لهظا اإلاٗنى, ولِـ طل٪ بٍٛغب ٖلى ٣ٖلٍُت  زغي مً صالالث الخًُٟل بحن ألاقُاء , وفي الكىاَض التي ط٦َغ
ُ
صاللت ؤ

. لُت الؼمسكغي الشا٢بت, وهللا حٗالى ؤٖلم بالهىاب٤ٗ٦

 

 
ً
:  هٟي نُٜ اإلابالٛت ال ًض٫ ٖلى هٟي ؤنل الٟٗل:  زاهُا

ؤظٍغذ مجغي الٟٗل الظي ُٞه , ٖغَّٝ بًٗهم نُٜ اإلابالٛت بإنها يغٌب مً ؤؾماء الٟاٖلحن مما ُٞه مٗنى اإلابالٛت          

ها ابً َكام بإنها (12).مٗنى اإلابالٛت في الٗمل ٞغ وخ٨مها , ما ُخّى٫ِ ًٖ نُٛت ٞاٖل ل٣هض إٞاصة اإلابالٛت والخ٨شحر: ٖو

ا٫ الغظا٫: , وال حؿخسضم نُٜ اإلابالٛت إال خُض ج٨مً ال٨ثرة هدى(13)خ٨م اؾم الٟاٖل في الٗمل والكغوٍ ٌض ٢خَّ , ٍػ

                                                                                
. 3/87 : سوح اإلاعاوي: ًىظش ( )

 بعذ هاط : )) كاٌ ألاصمعي ( (2
ً
 .   9/207: هزًب اللؼت ث(( كشوث ألاسض إرا جدبعذ هاظا

: ، وخضاهت ألادب  4/2: ، وصبح ألاعص ى7   / : ، وششح دًىان الخماظت للمشصوقي23/ : دًىان اإلاعاوي: البيذ بال وعبت في (3)

 .239/ : ، وأمالي اللالي68-67/ : اليامل: ، ولعبيذ بً العشهذط الىالبي في20 /0 
 .256-4/255: الىشاف(4)
. 27/636: الىبيرالخفعير : ًىظش (5)
ل: ًىظش (6) همىرج حليل في أظئلت وأحىبت عً ػشائب آي الخنًز

ُ
 .466-465: أ

ل: ًىظش (7) ل وأظشاس الخأٍو  .5/92: أهىاس الخنًز
ل : ًىظش  (8) ل وحلائم الخأٍو  .  3/275: مذاسن الخنًز
 .05 /3: حاشيت الصبان: ًىظش (9)
 .3/87 : سوح اإلاعاوي: ًىظش (0 )
:   ، وسوح اإلاعاوي4/639: ، وفخح اللذًش9/380: ، والبحش اإلاحيط6/97 : امع ألحيام اللشآنالج: ًىظش (  )

. 360-2/359 : ، وفخح البيان في ملاصذ اللشآن3/87    
. 6/70: ششح اإلافصل: ًىظش (2 )
. 504-503: ششح شزوس الزهب: ًىظش (3 )
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ض: بسالٝ ٢ىلىا اث ٍػ ؤظغوا اؾم الٟاٖل إطا ؤعاصوا ؤن ًبالٛىا : ))بىٍه ب٣ىلهوإلى َظا اإلاٗنى ؤقاع س ي (1),إط ال ٦ثرة ُٞه, مىَّ

ض به ما ؤعاص بٟاٖل مً إ٣ًإ الٟٗل, ًبالٛىا في ألامغ مجغاٍ إطا ٧ان ٖلى بىاء ٞاٖل ض ؤن ًدضر ًٖ , ألهه ًٍغ إال ؤهه ًٍغ

ى٫ : ٞمما َى ألانل الظي ٖلُه ؤ٦ثر َظا اإلاٗنى, اإلابالٛت ُٗ َ
ا٫,ٞ َّٗ َ

ل, وِمٟٗا٫, ٞو ِٗ
َ
ا٫)ٌ الهُٜ وؤ٢ىي َظ (2)((.ٞو َّٗ ٞ),(3) 

والظي خملهم , في آي مً الظ٦غ الخ٨ُم( ظل ظالله)و٢ض اؾدك٩ل الىداة مجيء بٌٗ َظٍ الهُٜ مىُٟت ًٖ عب الٗؼة 

 اثــ, ومً َظٍ آلاي ي مجٍز ًٖ طل٪ـوهللا حٗا٫, ُٞشبذ بظل٪ ؤنل الٟٗل,  ؤنَّ الىٟي ُمىهب ٖلى اإلابالٛت: ٖلى َظا ؤلاق٩ا٫

 :

ِبُِض چ : ٢ىله حٗالى َٗ ْ
ٍم  ِلل

َّ
ال

َ
َ٪  ِبٓ  (4):چ َوَما  َعبُّ

مت نُٛت           م)وعصث في آلاًت ال٨ٍغ
َّ

ا٫)وهي نُٛت مبالٛت ٖلى ػهت( ْال َّٗ و٢ض اؾدك٩ل , ج٣خض ي الخ٨شحر واإلابالٛت( ٞ

الٓلم ال٨شحر ؤن هٟي : ؤي, , وال ًلؼم مً هٟي ألازو هٟي ألاٖم(ْالم)ألنها ؤزو مً , بٌٗ الٗلماء مجيء َظٍ الهُٛت

ٞاإلاىٟي َى ال٨ثرة وخضَا صون الٓلم وبظل٪ ًشبذ , وما عب٪ ب٨شحر الٓلم: ٨ُٞىن اإلاٗنى , ال ًلؼم مىه هٟي الٓلم ال٣لُل

م: ٞلى ٢ُل (5),وَظا مٗنى ٞاؾض, ؤنل الٟٗل وَى الٓلم
َّ

ٌض لِـ بٓال لم ًلؼم مىه هٟي ؤنل الٓلم ؛لجىاػ ؤن ٨ًىن , ٍػ

 
ً
بٓالم ل٩ان ؤبلٜ : ولى ٢ا٫: )), لظل٪ ٢ا٫ ال٨ٗبري (6) اهخٟى الٓلم مً ؤنله ٢لُله و٦شحٍر, بٓالم لِـ: ٢ُل ؤما إطا, ْاإلاا

َوَما   مجچ:ومً اإلاك٩ل ٢ىله حٗالى)):وممً اؾدك٩ل طل٪ الؼع٦ش ي إط ٢ا٫ (7)((.وؤص٫ ٖلى هٟي الٓلم ٢لُله و٦شحٍر

ِبُِض  َٗ ْ
ٍم  ِلل

َّ
ال

َ
َ٪  ِبٓ ٍغچَعبُّ و٢ا٫  (8)((.والىا٢٘ هُٟه, الٓلم بهُٛت اإلابالٛت هٟي ؤنل الٓلمؤهه ال ًلؼم مً هٟي : وج٣ٍغ

َ٪  چ:٢ىله حٗالى :ق٩ل ٖلى َظا آًخانو٢ض ؤ ,نل الٟٗلفي الٟٗل ال ٌؿخلؼم هٟي ؤ   إن هٟي اإلابالٛت )):الؿُىَي َوَما  َعبُّ

ِبُِض  َٗ ْ
ٍم      ِلل

َّ
ال

َ
ا  چ: و٢ىله(9)چِبٓ ًُّ ِؿ

َ
َ٪ و اَن َعبُّ

َ
 َظٍ ؤلاق٩الُت (11). (((10)چَوَما ٧

ً
في َظٍ آلاًت : ))و٢ا٫ الكى٣ُُي مؤ٦ضا

ضوع ُٞه ؾؤا٫ٌ مكهىٌع ٖلى ؤ , ٍو
ٌ

مت وآلاًاث اإلامازلت لها مً ال٣غآن إق٩ا٫ٌ ٖغبٌي مٗغوٝ لبت الٗلم لؿىتال٨ٍغ , الٗلماء َو

٣ا٫  ًُ ال-هللا: وَى ؤن  مت  -ظل ٖو عبُت التي بها هؼ٫ ال٣غآن ؤن هٟي واإلا٣غع في ٖلم اللٛت ال٘,  هٟى اإلابالٛت في َظٍ آلاًت ال٨ٍغ

ه هٟي ؤنل الٟٗل مً خُض َى اإلابالٛت ال ٣ًخض ي  واب ـوالجع ِٞلَم ٖبَّ   , وهٟي ألاصوى ؤبلٜ مً هٟي ألاٖلى,  اإلا٣ام م٣ام ججًز

, (12)ال٨ٗبري  اءــو الب٤ـؤب و٢ض ط٦غ , اءـا الٗلمــط٦ٍغ ٖـضة ٍوــطا ؤلاق٩ا٫ مً وطًٌٖ 

 منها هي (13)وؤبى خُان 
ً
:  ٢ؿما

ت: ألاو٫  غاص بها ال٨ثرة ٣٦ى٫ َٞغ ًُ :  ؤن نُٛت اإلابالٛت في آلاًت ال 

 
َّ

 بدال
ُ

   ولؿذ
ً
ض٫ الخإل مساٞت ض ال٣ىُم ؤٞع ِٞ ؿتر ٌَ  (14)ول٨ً متى 

                             
 .3/75: وهمع الهىامع، 6/70: ششح اإلافصل: ًىظش ( )
 .0  / (: عبذ العالم هاسون: جحليم)الىخاب (2)
 . 56-560/ : ششح حمل الضحاجي : ًىظش (3)
ِبيِذ : )وهحىها هلىله حعالى ، 46: فصلذ (4) عَو

ْي
ٍم ِلل

َّ
ال

َو
غَو ِبظ يْي

َو
هَو ل

َّ
نَّ الل

َو
أ ،   0 : الدج،  5: ألاهفاٌ، 82 : آٌ عمشان(وَو

ِبيِذ ) :وكىله     عَو
ْي
ٍم ِلل

َّ
ال

َو
ا ِبظ هَو

َو
ا أ مَو  .29 :قظىسة (وَو

 .8/35 : واللباب ، 5 3/5: والذس اإلاصىن ، 6 3/ : الخبيان في إعشاب اللشآن : ًىظش (5)
 .5 3/5: الذس اإلاصىن : ًىظش (6)
 .6 3/ : الخبيان في إعشاب اللشآن  (7)
 .  2/5: البرهان (8)
 . 46: فصلذ (9)
م  (0 ) .   64: مٍش
 .326/ : وكذ رهش هزا الىص أًظا في معترن ألاكشان ، ًىظش، 3/265: ؤلاجلان (  )
.   6/9: واللباب، 6 5-5 3/5: والذس اإلاصىن ، 6 3/ : الخبيان في إعشاب اللشآن : ًىظش (2 )
 .457-3/456: البحش اإلاحيط: ًىظش (3 )
وخضاهت ،2/295: وصبح ألاعص ى، 409/ : لىبيرواإلاعاوي ا، 322: وحمهشة أشعاس العشب، 24: البيذ للشاعش في دًىاهه(4 )

  435: ،وششح شزوس الزهب 03 /4:ششح الشض ي على اليافيت :،وبال وعبت في9/66:ألادب
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 ؛ ألن طل٪ مضٕٞى بعجؼ البِذ
ً
ض ؤهه ٢ض ًدل الخإل ٢لُال اإلاضح وألن جمام , َظا ًض٫ ٖلى هٟي البسل في ٧ل خا٫, ٞهى ال ًٍغ

 (1).ال ًدهل بئعاصة ال٨ثرة

م)ؤنَّ : الشاوي
َّ

 , َىا للخ٨شحر ألظل الٗبُض ؛ ألهه م٣ابل لهم وَم في ٚاًت ال٨ثرة( ْال
ً
ؿخلؼم هٟي الٓلم ٖنهم ؤن ٨ًىن ٦شحرا َو

 
ً
٣ىي َظا الىظه ؤهه ؾبداهه وحٗالى ٢ا٫ في مىي٘,ة اإلابالٛت ل٣ُابل الجم٘ بالجم٘ٞجاء بهُٜ ؤًًا ُم ا چ:ٍو

َّ
ال ىِب َٖ ُُ ُٛ

ْ
 چل

وؤبى ,خض ٢ىلُهفي ؤ(4)الؼمسكغي : الىظه ومً ال٣ابلحن بهظا(3).الضالت ٖلى ؤنل الٟٗل بالىاخض(ٞاٖل)نُٛت  ٣ٞابل (2)

م (7),واليؿٟي (6),والبًُاوي  (5),ٖبض هللا الغاػي  حَر . (8)ٚو

ٞئطا جغ٥ الٓلم , الهخٟاٖه بالٓلم ألن الظي ًٓلم إهما ًٟٗل طل٪, إطا هٟى الٓلم ال٨شحر اهخٟى ال٣لُل مىه يغوعة: الشالض

اصة هٟٗه في خ٤ مً ًجىػ ٖلُه الىٟ٘ والًغ؛ ٞؤلن ًتر٥ الٓلم ال٣لُل الظي هٟٗه ٢لُل ؤولى . ال٨شحر م٘ ٍػ

:  مىه ٢ى٫ امغا ال٣ِـ وظٗل, وه٣له ًٖ اإلاد٣٣حن (9)وازخاٍع ابً مال٪, لِـ بظي ْلم: ؤي , ؤن ٨ًىن لليؿب: الغاب٘

 (10)ولِـ بظي ؾ٠ٍُ ولِـ بيبا٫ِ ي به   ولِـ بظي عمٍذ ُُٞٗجن

ا٫)ألن , ولِـ بظي هبل: ؤي         َّٗ  في  (12), و٢ض ؤٞغص له ؾِبىٍه(11) ناخب ٦ظا: جإحي في الٗغبُت لليؿب بمٗنى( ٞ
ً
بابا

إط ظٗله ؤخؿً ما ٢ُل في  (16)والشٗالبي (15),وابً ٣ُٖل (14),ابً َكام: ومً ال٣ابلحن بهظا الىظه (13),وجبٗه اإلابرص, ٦خابه

. َظٍ آلاًت 

 : الٗظاب الظي جىٖض ؤن ًٟٗله بهم: )) ه٣ل ؤبى خُان ًٖ ال٣اا ي ؤنَّ : الخامـ
ً
 ل٩ان ُٖٓما

ً
ٞىٟاٍ ٖلى خض , لى ٧ان ْاإلاا

 
ً
.   (17)((ٖٓمه لى ٧ان زابخا

 ؤزغي في الجىاب ًٖ َظا ؤلاق٩ا٫ 
ً
:   (18)وؤياٝ الؼع٦ش ي وظىَا

ه ًٖ ٢بده ؤن ؤ٢ل ال٣لُل مً: ألاو٫   الؾخٛىابه ٖىه وججَز
ً
و٢ض ط٦ٍغ , الٓلم لى وعص مىه ؾبداهه و٢ض ظلَّ ٖىه ل٩ان ٦شحرا

غي  . ًٖ بٌٗ ؤَل اللٛت (19)الخٍغ

                             
 .6 3/ : الخبيان في إعشاب اللشآن : ًىظش ( )

 .  48: ، ظبأ  78: ، الخىبت  6  ،  09 : اإلاائذة ( 4)
.   3/5: البرهان: ًىظش (3)
. 4/388: الىشاف: ًىظش (4)
ل : ًىظش (5) . 55: أهمىرج حليل في أظئلت وأحىبت عً آي الخنًز
ل: ًىظش  (6)  .3/4,63/660: أهىاس الخنًز
ل: ًىظش (7)  .3/367، 2/430: مذاسن الخنًز
 .6/60: ، وإسشاد العلل العليم  2/32،  320/ : حامع البيان في جفعير اللشآن : ًىظش (8)
 .467 -466 /3: وجىطيح اإلالاصذ بششح ألفيه ابً مالً، 6 2/3: ششح اليافيت الشافيت: ًىظش (9)
، وبال 2/402: وششح أبياث ظيبىٍه للعيرافي، 3/383( : عبذ العالم هاسون: جحليم)والىخاب ، 37 : البيذ للشاعش في دًىاهه (0 )

 .24 /5: وإعشاب اللشآن  للىحاط، 62 /3: وعبت في اإلالخظب
 .6 2/3: ششح اليافيت الشافيت: ًىظش (  )
هزا باب مً ؤلاطافت جحزف فيه ًاءي ؤلاطافت؛ورلً إرا حعلخه صاحب ش يء ًضاوله،أو را ش يء،أما ما :))كاٌ ظيبىٍه (2 )

، ورلً كىلً لصاحب الثياب
ً
اال اب، ولصاحب العاج: ًيىن صاحب ش يء ٌعالجه فئهه مما ًيىن فعَّ اج: ثىَّ ،الىخاب ...(( عىَّ

 . 3/38(: عبذ العالم هاسون: كيمجح)
  6 /3: اإلالخظب(( هزا باب ما ًبنى عليه الاظم إلاعنى الصىاعت لخذٌ مً اليعب على ما جذٌ عليه الياء: ))كاٌ اإلابرد (3 )
 50 : مؼنى اللبيب: ًىظش (4 )
 .34 /2: ششح ابً عليل: ًىظش (5 )
 .45 /2: الجىاهش الخعان: ًىظش (6 )
ىظش، 3/457:البحش اإلاحيط  (7 )  . 2/32: وػشائب اللشآن ،  6/9: واللباب، 6 3/5: الذس اإلاصىن : ٍو
 .3 5-2 3/5: البرهان: ًىظش (8 )
 06 : دسة الؼىاص: ًىظش (9 )
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هض١ بىٟي ٧ل واخض, ؤنَّ هٟي اإلاجمٕى ًهض١ بىٟي واخض: الشاوي  ٗحن الشاوي في آلاًت للضلُل الخاعجي وَى ٢ىله , ٍو َو

هَ   ِإنَّ  ٹ ٹ چ: حٗالى
َّ
ِلُم   الل

ْ
ٓ ًَ  

َ
ا٫َ  ال

َ
٣

ْ
ٍة   ِمش عَّ

َ
 (1).چچط

 للىٟي ٞاؾخٛنى ًٖ طل٪ ب٣ىله, لِـ بٓالم لِـ بٓالم: ؤهه ؤعاص: الشالض
ً
ٍم   چ:جإ٦ُضا

َّ
ال

َ
َ٪  ِبٓ  .چَوَما  َعبُّ

م: )ؤهه ظىاب إلاً ٢ا٫: الغاب٘
َّ

 ل٨الم زام؛ لم ٨ًً له مٟهىم ٦ما إطا زغط مسغط ( ْال
ً
. الٛالبوالخ٨غاع إطا وعص ظىابا

م: )ؤهه ٢ا٫ : الخامـ
َّ

م ٢بل البدض ًٖ ظغم الظهب( بٓال
َّ

 ْال
ً
 قضًضا

ً
. ألهه ٢ض ًًٓ ؤن مً ٌٗظب ٚحٍر ٖظابا

حر اإلابالٛت ؾىاء في ؤلازباث؛ ظغي الىٟي ٖلى طل٪: الؿاصؽ .  ؤهه إلاا ٧اهذ نٟاث هللا حٗالى ٞيها نُٛت اإلابالٛت ٚو

 م: الؿاب٘
ً
.  ن والة الجىع ؤهه ٢هض الخٍٗغ٠ بإن زمت ْالما

  (2)وؤظاب الؿُىَي
ً
 آزغ ًٖ بٌٗ الٗلماء, بإ٦ثر َظٍ ألاظىبت ؤًًا

ً
ؤن الٗظاب الظي : ))وَى, وط٦غ الكى٣ُُي وظها

 في ٚاًت الٓلم مبالٛت , وال ًمازل مشله, ٌٗظبهم هللا به َى ٖظاب ُٞٓ٘ َابل ال ٣ًاصع ٢ضٍع
ً
ٞلى و٢٘ مىه ْلٌم ل٩ان مبالٛا

وَظا ....وهي ه٨خت خؿىت: ))٢ا٫ الكى٣ُُي (3),((ومٗىاَا هٟي الٟٗل مً ؤنله, َظا الاٖخباعٞىٟى اإلابالٛت ب, ُٖٓمت

 
ً
 (4)((.إال ؤن ُٞه ص٢ت, الىظه خؿً ظضا

غي الباخض ؤهه ال ًمخى٘ في جىظُه آلاًت الؿاب٣ت وهدىَا ما ط٦غ الىداة ٞيها مً وظىٍ, ٣ٞض ظاءث نُٜ اإلابالٛت في  ٍو

م بإعوٕ وؤبلٜ ما ٨ًىن  و٢ض آزغ الخ٤ حٗالى بٌٗ َظٍ الهُٜ ٖلى بٌٗ لى٨خٍت ظلُلت ؤو إلاغاٖاة م٣خض ى , ال٣غآن ال٨ٍغ

يْ چ: هدى ٢ىله حٗالى, الخا٫
َ

ش 
َ
ا ل

َ
ظ ََ ا ٖلى  (5) چٌء ُعَجاٌب ِإنَّ  ونهاًت ال٣ى٫ في َظٍ اإلاؿإلت ؤهه مى٦ى٫  (6),(عجُب)٣ٞض آزَغ

حَن  چ: وظمُ٘ ال٣غابً حكحر إلى هٟي الٓلم مً ؤنله هدى ٢ىله حٗالى, مى٦ى٫ إلى ال٣غابً ِ
َ
ٗاإلا

ْ
ًما ِلل

ْ
ل
ُ
ِغٍُض ْ ًُ ُه 

َّ
 (7)چَوَما الل

َباِص  چ: و٢ىله ِٗ
ْ
ًما    ِلل

ْ
ل
ُ
ِغٍُض ْ ًُ ُه    

َّ
َخًضا چ: و٢ىله (8)چَوَما     الل

َ
٪  َ ؤ ِلُم      َعبُّ

ْ
ٓ ًَ       

َ
      چ: و٢ىله  (9)چَوال

َ
َه     ال

َّ
ِإنَّ   الل

ٍة  عَّ
َ
ا٫َ   ط

َ
٣

ْ
ِلُم    ِمش

ْ
ٓ ًئا  چ: و٢ىله (10)چًَ ِْ َ

اَؽ ق
َّ
ِلُم الى

ْ
ٓ ًَ   

َ
َه  ال

َّ
ا (11)چِإنَّ  الل حَر  وهٟي نُٛت اإلابالٛت: ))٢ا٫ الكى٣ُُي, ٚو

عوي ًٖ الغب  و٢ض .(12)((ل٣ُام الضلُل ٖلى اإلاغاص, ؤصلت مىٟهلت ٖلى ؤن ًغاص به هٟي ؤنل الٟٗل ٞال إق٩ا٫ إطا صلذ 

 : ))ظل ظالله
ً
لى طل٪ ٞال إق٩ا٫ ٝ (13)((ٞال جٓاإلاىا, ًا ٖباصي إوي خغمذ الٓلم ٖلى هٟف ي وظٗلخه بِى٨م مدغما ي , ٖو

مت مجيء نُٛت اإلابالٛت .  , وهللا حٗالى ؤٖلم بالهىاب  في آلاًاث ال٨ٍغ

 
ً
ٟغَّٙ في اإلاهضع اإلاؤ٦ض : زالشا

ُ
 : الاؾخصىاء اإلا

, ٞمً ؤخ٩امه  داة بالخٟهُل, ومً جل٪ ألاخ٩ام ما ًخٗل٤ باالؾخصىاء اإلاٟٙغ
ُّ
لالؾخصىاء ؤخ٩ام ٦شحرة وضخها الى

(( . (14)م٘ الىٟي ؤو الىهي ؤو اإلاؤو٫ بهما, ٞئن ظاء ما ْاٍَغ زالٝ طل٪ ًؤو٫ال ٨ًىن في الىاظب, وإهما ٨ًىن : ))ؤهه

, هدى ٢ىله حٗالى(15)ابً مال٪
ً
حن : ٖلى ؤهه ًإحي م٘ قبه الىٟي ؤًًا ِٗ اِق

َ
خ

ْ
ى ال

َ
ل َٖ  

َّ
 ِإال

ٌ
ِبحَرة

َ
٨

َ
َها ل  . (1) َوِإنَّ

ً
: ومً ؤخ٩امه ؤًًا

                             
 .  40: اليعاء  ( )
 .327-326/ : ومعترن ألاكشان، 266-3/265: ؤلاجلان: ًىظش (2)
 .8  /5: العزب الىمير (3)
 .اإلاصذس هفعه (4)
 .  5: ظىسة ص  (5)
 .3/345: ؤلاجلان: ًىظش (6)
 .08 : آٌ عمشان (7)
.   3: ػافش  (8)
.  49: الىهف  (9)
. 40: اليعاء  (0 )
. 44: ًىوغ  (  )
 .7/32: أطىاء البيان (2 )
، العنن الىبري ( 9 6: حذًث سكم )  2/385: ، صخيح ابً حبان (  2577: حذًث سكم )  994 /4: صخيح معلم : ًىظش  (3 )

( . 503  : حذًث سكم )  54 /6: للبيهلي 
ىظش032 / : هخاب اليلياث (4 ) . 247: ، وششح كطش الىذي554/ : اإلاعاعذ على حعهيل الفىائذ: ، ٍو
. 8 3/ : ششح اليافيت الشافيت: ًىظش (5 )
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ً
ؿدشنى مً مخٗضص م٣ضع, وال بض مً : ؤًًا ٌُ  للمؿدشنى في ظيؿه, مشل ؤنؤهه ًجب ؤْن 

ً
: ًىا٣ٞه في إٖغابه, وؤن ٨ًىن مىاؾبا

ٌض  ما ٢امَ ) ُٖي ما بٗض . (2)ؤخض: ؤي( إال ٍػ
ُ
 وؤ

ً
ا ي ُمٟٚغ الخغ٦ت التي ًُلبها الٗامل ( إال)ٞٗىضما لم ًإزظ الٗامل مُلىبه؛ ُؾّمِ

٘  ٧اهذ ؤو ٚحر ٞع
ً
ٗا ٜ ٨ًىن في ظمُ٘ اإلاٗمىالث مً ٞاٖل ومٟ٘. ٢بلها ٞع , و٢ض وعص َظا (3)و٫ به إال اإلاهضع اإلاؤ٦ضوالخَٟغ

ا : الىٕى مً الاؾخصىاء في ٢ىله حٗالى
ًّ
ى
َ
ْ 

َّ
ًُّ ِإال ُ

ٓ
َ
 ِإْن ه

ُ
ت َٖ ا ْضِعي َما الؿَّ

َ
ْم َما ه

ُ
خ
ْ
ل
ُ
٢ (4) .اؽ دَّ

َّ
داة ومنهم الى

ُّ
, (5)واؾدك٩له الى

ما (6)والغا ي حَر ٜ الٗامل إلى  ٦شحر, ووظه ؤلاق٩ا٫ (7)ٚو ما يغبذ إال : اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ اإلاؤ٦ض, ٞال ٣ًا٫ؤهه ال ًجىػ جَٟغ

, وما
ً
 إال يغبا

ُ
؛ ألن مٗنى اإلاهضع في َظٍ ألامشلت ٦مٗنى الٟٗل, ُٞهحر اإلاٗنى ْىيذ

ً
 : ْىا

ُ
  ما يغبذ

ُ
, وما ْىيذ

ُ
إال يغبذ

 
ُ

ًسغط ال ًدخمل م٘ الًغب مٗنى آزغ ختى ( يغبذ)وَظا مً ٢بُل اؾخصىاء الش يء مً هٟؿه, ألن مهضع, (8)إال ْىيذ

اؽ في ٢ىله حٗالى . (9)مىه دَّ
َّ
ا : ٢ا٫ الى

ًّ
ى
َ
ْ 

َّ
ًُّ ِإال ُ

ٓ
َ
 ِإْن ه

ُ
ت َٖ ا ْضِعي َما الؿَّ

َ
ْم َما ه

ُ
خ
ْ
ل
ُ
٢ (10) ,         (( وَظا مً مك٩ل ؤلاٖغاب

امًه  ؛ ألهه ال ٞابضة ُٞه ؤْن ٣ً٘ بٗض خٝغ ؤلاًجاب؛  ؛ ٚو
ً
 إال ْىا

ُ
, وما ْىيذ

ً
 إال يغبا

ُ
ه ما ٣ًا٫ ما يغبذ

َّ
ألّن مٗنى أله

 . (11)((اإلاهضع ٦مٗنى الٟٗل
ً
اؽ ؤلاق٩الُت و٢ا٫ الغا ي مؤ٦ضا دَّ

َّ
ا الى غوٖهما)):التي ط٦َغ ٜ في اإلابخضؤ والخبر ٞو ... وؤما الخَٟغ

 )جإ٦ُض,وو٢٘ بٗضاإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ إطا ٧ان لل وفي
ّ
ا: ٣٦ىله حٗالىإق٩ا٫ (إال

ًّ
ى
َ
ْ 

َّ
ًُّ ِإال ُ

ٓ
َ
وطل٪ ؤنَّ اإلاؿدشنى اإلاٟغَّٙ,      ِإْن ه

ؿدشنى مً مخٗضص م٣ضع, مٗغب بئٖغاب اإلاؿدشنى, مؿخٛغ١ لظل٪ الجيـ ٦ما ج٣ضم, ختى ًضزل ُٞه اإلاؿدشنى  ٌُ ًجب ؤْن 

 م٘ الًٓ ٚحٍر ختى ًسغط الًٓ مً بِىه( هًٓ)ب٣ُحن, زم ًسغط باالؾخصىاء, ولِـ مهضع 
ً
و٢ا٫ آلالىس ي . (12)((مدخمال

 َظا اإلاٗنى 
ً
 مؤ٦ضا

ً
ا :))ؤًًا

ًّ
ى
َ
ْ 

َّ
ًُّ ِإال ُ

ٓ
َ
ٜ الٗامل إلى  ِإْن ه ك٩ل طل٪؛ إلاا ؤهه اؾخصىاء ُمٟٙغ , و٢ض ٢الىا ال ًجىػ جَٟغ

ُ
اؾد

لُه ًضوع ؤلاق٩ا٫ في آلاًت بدؿب َظٍ ألا٢ىا٫ في مدٓىعًٍ  (13)((اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ اإلاؤ٦ض اؾخصىاء الش يء مً : ألاو٫ : , ٖو

مت ٖلى : هٟؿه , والشاوي  دىٍىن آلاًت ال٨ٍغ
َّ
٫ الى  و٦الَما ال ًجىػ ؛ لظل٪ جإوَّ

ً
زبذ زاهُا

ُ
 َى الظي ؤ

ً
ٟي ؤوال

ُ
إّن الًٓ الظي ه

:  ٖضة ؤوظه

ؿب إلُه إلى : ألاو٫ 
ُ
, ؤيطَب اإلابرص ُٞما و

ً
 وجإزحرا

ً
 لغؤًه بما : ؤنَّ في آلاًت ج٣ضًما

ً
, مؿخضال

ً
ًُّ ْىا ًُ إال هٓ إْن هد

لِـ إال الُُُب اإلاؿ٪ : , ؤي  إال اإلاؿَ٪  لِـ الُُُب : مً ٦الم الٗغب ٢ىلهم(14)خ٩اٍ ؤبى ٖمغو بً الٗالء, وؾِبىٍه

٘, ل٨ُىن اؾم  , و٢ض خمل آلاًت (لِـ)في مىي٘ الخبر لـ  ظملت مً اإلابخضؤ والخبر( إال)يمحر الكإن وما بٗض ( لِـ)بالٞغ

: في ٚحر مىيٗها, ٦ما في ٢ى٫ الكاٖغ( إال)٣ٞض جىي٘ . (15)ٖلى َظا ال٣ى٫ 

ُِب ـ٫َّ بـؤح
َّ

ِب إالٌ ــا٫ـؤز٤ ٌ الك
َّ

ٍُ الك  (16)اٚتراعا وما اٚتّر

                                                                                
 45: البلشة  ( )
. 3/68: ، وؤلاجلان03 : /، وششح الشض ي على اليافيت8 3/ :ششح اليافيت الشافيت:ًىظش (2)
. 502 /3: اسحشاف الظشب: ًىظش (3)
. 32: الجاثيت (4)
 .02 /4: إعشاب اللشآن للىحاط: ًىظش (5)
 .03 /2: ششح الشض ي على اليافيت: ًىظش (6)

 : ًىظش ( (7
ً
 .  55 /3 : سوح اإلاعاوي : مثال

 . 2/22: ، وحاشيت الصبان9/426: ، والبحش اإلاحيط02 /4:إعشاب اللشآن للىحاط: ًىظش (8)
 .55 /3 : ، وسوح اإلاعاوي9/426: البحش اإلاحيط: ًىظش (9)
 .32: الجاثيت (0 )
 .02 /4: إعشاب اللشآن للىحاط (  )
 .03 /2: ششح الشض ي على اليافيت (2 )
 .55 /3 : سوح اإلاعاوي (3 )
 .47 / ( : عبذ العالم هاسون: جحليم)الىخاب : ًىظش (4 )
، والبحش 77 /6 : ،  والجامع ألحيام اللشآن664، 2/663: ، ومشيل إعشاب اللشآن02 /4: إعشاب اللشآن للىحاط: ًىظش (5 )

 .مل هزه آلاًت وما وعب للمبرد مً آساء، ولم أحذ في اإلالخظب واليا9/426: اإلاحيط
ششح الشض ي : ، وبال وعبت في9/426: ، والبحش اإلاحيط5 2: ، واجفاق اإلاباوي وافتراق اإلاعاوي88/ : البيذ لألعص ى في دًىاهه (6 )

 .55 /3 : ، وسوح اإلاعاوي 389: ، ومؼني اللبيب 04 /2: على اليافيت
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 :ؤعاص
ً
اإلاٟٙغ ال ٨ًىن في اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤  ؛ ألن الاؾخصىاء(2), وإلى طل٪ طَب ؤبى ٖلي الٟاعس ي(1)إال الكِب وما اٚتٍر اٚتراعا

٠ ِإلاا ُٞه مً الخ٣ُٗض اإلاسل 
َّ
ل ُمخ٩ل ه جإٍو

َّ
 مً الغا ي, وعصٍ ؛أله

ً
ل اإلابرص ٢بىال الخى٦ُضي وطل٪ لٗضم الٟابضة , ولم ًل٤ جإٍو

له. (3)بالٟهاخت . (5)وؤبى الب٣اء,(4)ابً ٌِٗل: وممً وا٤ٞ اإلابرص في جإٍو

 )إلى ؤنَّ : الشاوي اإلايؿىب إلُه طَب اإلابرص في ال٣ى٫ : الشاوي
ً
,  , واإلاؿدشنى مدظٝو مٟٗى٫ مُل٤ لٟٗل مدظٝو( ْىا

  إْن هًٓ إال: والخ٣ضًغ
ً
٨م جٓىىن ْىا

َّ
 ـ١ َظا الذـولم ًل. (6)ؤه

ً
ل ٢بىال ضم الصخت,  ؤٍو  ٦ؿاب٣ه؛ إلاا ُٞه مً الخ٣ُٗض ٖو

ً
ؤًًا

ل  َظا الخإٍو
ً
ج وَى مد٩ي ًٖ اإلابرص, ولٗله ال اَخضي إلى ال٣اٖضة : ))٢ا٫ ؤبى خُان عاصا دىٍت, وازُإ في الخسٍغ

َّ
الى

 ًٖ ٣ٖلُت اإلابرص الشا٢بت مً البٗض بم٩ان, ٣ٞض اقتهغ بخمُحٍز وقضة . (7)((ًصح
ً
ل هجضٍ بُٗضا ىض الىٓغ إلى َظا الخإٍو ٖو

ل دىٍت والابخٗاص ًٖ الخ٩ل٠ في الخإٍو
َّ
وال ؤًْ صخت : ))لىس ي٢ا٫ آلا. جمدُهه لؤلمىع, وجمؿ٨ه بال٣ىاٖض وألانى٫ الى

. (8)((خ٩اًخه ًٖ اإلابرص لٛاًت بغوصجه

   (: ))طَب الؼمسكغي إلى ؤنَّ ؤنل آلاًت: الشالض
ً
ا الىٟي ( هًٓ ْىا ومٗىاٍ إزباث الًٓ ٞدؿب, ٞإصزل خٞغ

 ب٣ىله
ً
ٟاص إزباث الًٓ م٘ هٟي ما ؾىاٍ, وِػٍَض هٟي ما ؾىي الًٓ جى٦ُضا ُُ ًُ : والاؾخصىاء ل ْد

َ
٣ِِىحَن َوَما ه ُْ َوَبَضا ( 32)ِبُمْؿدَ

ىا
ُ
ِمل َٖ  َما 

ُ
اث

َ
ئ ِ
ِّ ُهْم َؾ

َ
َها : ٢بابذ ؤٖمالهم ؤو ٣ٖىباث ؤٖمالهم الؿِئاث, ٣٦ىله حٗالى: ؤي (9)ل

ُ
ل
ْ
 ِمش

ٌ
ت

َ
ئ ِ
ِّ ٍت َؾ

َ
ئ ِ
ِّ  َوَظَؼاُء َؾ

(10)))(11) . ل ب٣ىله(13), واليؿٟي(12)وإلى طل٪ طَب البًُاوي ال٨الم ممً ال قٗىع له وَظا : )), وعص ؤبى خُان َظا الخإٍو

حٍر إال اإلاهضع اإلاؤ٦ض ٞئهه ال ٨ًىن  ٜ ٨ًىن في ظمُ٘ اإلاٗمىالث مً ٞاٖل ومٟٗى٫ ٚو دىٍت, مً ؤنَّ الخَٟغ
َّ
بال٣اٖضة الى

. (14)((ُٞه

٣ا٫: ))طَب الغا ي إلى ؤن خل ؤلاق٩ا٫ ٨ًىن في جسٍغج آلاًت ٖلى جىَم اإلاساَب ٢ا٫: الغاب٘ ًُ ه ؤن 
َّ
إهه : وَخل

 ٚحر الًغب مما ًجغي مجغاٍ, ٧التهضًض : ر جىَم اإلاساَب, إط عبما ج٣ى٫ مدخمل مً حي
َ

, و٢ض ٞٗلذ
ً
, مشال

ُ
يغبذ

٘ طل٪ الخىَم : والكغوٕ في م٣ضماث الًغب ٞخ٣ى٫   لٞغ
ً
 يغبا

ُ
ا ٧ان ٢ىل٪ ... يغبذ حٍر : ٞلمَّ  للًغب ٚو

ً
 مدخمال

ُ
يغبذ

 : مً خُض الخىَم, ناع اإلاؿدشنى مىه في
ُ

, ٧الم ما يغبذ
ً
حٍر مً خُض الخىَم ٨ٞإه٪ إال يغبا حٗضص الكامل للًغب ٚو

 إال الًغب: ٢لذ
ً
 قِئا

ُ
ال ًسٟى ؤن ما ط٦ٍغ مً الاخخما٫ مما : )) , وعص الؿُض الكٍغ٠ ٦الم الغا ي ب٣ىله (15)((ما ٞٗلذ

 
ً
ال قبهت ُٞه , وؤهه ًٓهغ به ٞابضة الخإ٦ُض , وؤما الاؾخصىاء ٞال بض ُٞه مً الكمى٫ , وال ٨ًٟي ُٞه الاخخما٫ اإلاد٤٣ ًٞال

 ؛ ألهه ٖىض ججغ (16)(( ًٖ اإلاخىَم 
ً
م بهظا ال٨الم ؤًًا

َّ
ؿل ٌُ  , ولم 

ً
.  (17)ص الٟٗل إلاٗنًى ٖام , ناع الكمى٫ ُٞه مد٣٣ا

                             
 .389: ومؼني اللبيب،04 /2: ششح الشض ي على اليافيت: ًىظش ( )
 496: .، والجنى الذاوي389: مؼني اللبيب: ًىظش (2)
. 55 /3 : ، وسوح اإلاعاوي04 /2: ششح الشض ي على اليافيت: ًىظش (3)
. 04 /2: ، وششح الشض ي على اليافيت2/86: ششح اإلافصل: ًىظش (4)
. 55 /3 : ، وسوح اإلاعاوي53  /2: الخبيان في إعشاب اللشآن: ًىظش (5)
 .9/427: ، والبحش اإلاحيط2/664: ، ومشيل إعشاب اللشآن02 /4: إعشاب اللشآن للىحاط: ًىظش (6)
. 9/427: البحش اإلاحيط (7)
. 55 /3 : سوح اإلاعاوي (8)
. 32: الجاثيت (9)
. 40: الشىسي (0 )
. 4/293: الىشاف (  )
ل: ًىظش (2 ) ل وأظشاس الخأٍو  .09 /5: أهىاس الخنًز
ل: ًىظش (3 ) ل وحلائم الخأٍو  .3/305: مذاسن الخنًز
. 9/427: البحش اإلاحيط (4 )
 .04 / : ششح الشض ي على اليافيت (5 )

 .  236/ : حاشيت العيذ الشٍشف على ششح الشض ي : ًىظش ( (6 
.   55 /3 : سوح اإلاعاوي : ًىظش ( (7 
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ل آلاًت َى  (1)طَبذ َابٟت مً الٗلماء ًخ٣ضمهم الؿ٩ا٧ي: الخامـ   , : إلى ؤن جإٍو
ً
 يُٟٗا

ً
ًُّ إال ْىا إن هٓ

( الإ)وهٓحر طل٪ ؤٖني في صزى٫ : )) واإلاهضع في آلاًت مبحن للىٕى ُخظٞذ نٟخه ولِـ للخإ٦ُض , ومنهم ابً ٖهٟىع إط ٢ا٫ 

 : ) في ٚحر مىيٗها  ٢ىله حٗالى 
ً
ًُّ إال ْىا :  , و٢ى٫ الكاٖغ ( إن هٓ

 ٌ   ــا٫ـ٫َّ به الكِب ؤز٤ـؤح      
ً
وما اٚتٍر الكِب إال اٚتراعا

 ؛ ألهه مٗلىم ؤهه ال
ً
 , وَظا ٖىضي  ؤال جغي إهه إطا ُخمل ٖلى ْاٍَغ ٧ان ٞاؾضا

ً
ًٓ ٚحر الًٓ , وال ٌٛتر الكُِب إال اٚتراعا ًُ

خهىع ؤن ج٨ىن ٢ض  ٨ىن مما ُخظٞذ ُٞه الهٟت لٟهم الم( إال)ًُ ًُّ إال ّ: ٖنى , ٦إهه ٢ا٫ ُٞه في مىيٗها , ٍو  إن هٓ
ً
 ها

 , و٦إهه ٢ا٫ 
ً
 وما اٚتر: يُٟٗا

ً
 بِىا

ً
: وجب٘ الؿ٩ا٧ي في مظَبه َظا هسبت مً الٗلماء , منهم .   (2)((ٌ الكِب إال اٚتراعا

وؤظُب بإنَّ اإلاهضع في آلاًت : )) , وابً َكام إط ٢ا٫  (5)في ؤخض ٢ىلُه, واإلاغاصي (4), وؤبى خُان (3)الخُُب ال٣ؼوٍني

 : والبِذ هىعي ٖلى خظٝ الهٟت , ؤي 
ً
 ُٖٓما

ً
 , وإال اٚتراعا

ً
 يُٟٗا

ً
وللخد٤ُ٣ : )) ,والؿٗض الخٟخاػاوي إط ٢ا٫  (6)((إال ْىا

ا : وللخد٤ُ٣ هدى 
ًّ
ى
َ
ْ 

َّ
ًُّ ِإال ُ

ٓ
َ
 : , ؤي  ِإْن ه

ً
 خ٣حرا

ً
 ؛ إط الًٓ مما ٣ًبل الكضة وال٠ًٗ , ٞاإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ ْىا

ً
يُٟٗا

دمل الخى٨حر ٖلى ما ًُٟض الخىٕى ٧الخُٗٓم , والخد٣حر, والخ٨شحر, وهدى طل٪ في ٧ل ما  ًُ َهىا للىىُٖت ال للخإ٦ُض , و٨َظا 

ٌ ؤلامام الؿ٩ا٧ي مً ؤن اإلاهضع ألاولى ما ؤٞاص: )), وجبٗهم الؿُض الكٍغ٠ إط ظٗل ,(7)((مً اإلاٟٗى٫ اإلاُل٤ ( إال)و٢٘ بٗض 

اإلاهضع في ؤمشا٫ َظٍ اإلاىايُ٘ مدمى٫ ٖلى الىٕى بجٗل الخىىًٍ للخد٣حر , ؤو للخُٗٓم ؤو ٚحر طل٪ مما ًىاؾب 

 بإن اإلاغاص ,(9), ووا٣ٞهم ألاقمىوي(8)((اإلا٣ام
ً
ٗبإ به وإال الجبٗىٍ ؛ ألن طل٪ صًضنهم :))والؿُىَي مهغخا ٌُ  ال 

ً
 خ٣حرا

ً
ْىا

ًَّ  بـــضلــُـل
َّ
 الٓ

َّ
ىَن ِإال ُٗ ِب

َّ
د ًَ غِ       (10)))(11)ِإْن  ًَ ؤن الخى٨حر ًُٟض الخد٣حر ؤو الخُٗٓم ؤو : ص ٖلى َظا الغؤي ٢ى٫ بًٗهم وال 

 إلُه) اإلاٗاوي التي ط٦غث له إطا و٢٘ ٖمضة 
ً
 ؤو مؿىضا

ً
٣ِٞ , والخى٨حر الىا٢٘ في آلاًت إهما َى ًٞلت , وال ًؤصي ( مؿىضا

حر طل٪ مٗنى الخد٣حر الظي ط ٦ٍغ الؿ٩ا٧ي ؛ وطل٪ ألّن ٦الم الؿ٩ا٧ي مً ؤّن إٞاصة الخى٨حر للخُٗٓم ؤو الخد٣حر ؤو الىٕى ٚو

مما ط٦غ له مً ٞىابض إطا و٢٘ اإلاؿىض إلُه ه٨ٍغ ؛ ال ًسخو باإلاؿىض إلُه ؤو اإلاؿىض , بل ًجغي طل٪ ٖلى ٧ل ه٨غة ؾىاء 

 إلُه ؤو ًٞلت , ٢ا٫ الخُُب ال٣ؼ
ً
 ؤو مؿىضا

ً
ني ٧اهذ مؿىضا ْيِهْم  : ومً جى٨حر ٚحر اإلاؿىض إلُه للىىُٖت: )) ٍو

َ
ل َٖ ا 

َ
ْغه

َ
ْمُ

َ
َوؤ

ًغا
َ
ا  :وللخد٣حر ...  (12) َمُ

ًّ
ى
َ
ْ 

َّ
ًُّ ِإال ُ

ٓ
َ
ٞئن الخالت التي ج٣خض ي جى٨حر : ؤ٢ى٫ : )) , و٢ا٫ الؿُض الكٍغ٠   ))(13) ِإْن ه

 , ٞىبه الؿ٩ا٧ي ٖلى طل٪ بئًغاص اإلاشا٫ مً ٚحر باب اإلاؿىض إلُه , 
ً
اإلاؿىض إلُه عبما جخد٤٣ في ٚحٍر , وج٣خض ي جى٨حٍر ؤًًا

َه ٖلى مشل طل٪ في خاالث ؤزغ بئًغاص ؤمشلت مً ٚحر الباب اإلابدىر ٖىه , وَظا وظٌه وظُه ًسله٪ ًٖ الخٗؿٟاث  و٢ض هبَّ

.   (14)((التي ًغج٨بها بًٗهم في جىظُه ٦المه 

ل يٟٗها بّحٌن واضٌح إلاا ٞيها مً الخ٩ل٠   مً الخإٍو
ً
والظي ًغاٍ الباخض مً زال٫ الىٓغ في آلاعاء الؿاب٣ت , ؤّن َىا٥ ؤوظها

٣ل ًٖ اإلابرص : والبٗض ًٖ اإلاٗنى الخ٣ُ٣ي لآلًت , ومً َظٍ ألاوظه 
ُ
ن , ألن ال٣ى٫ الظي ما ه له لآلًت , ٞئنَّ يٟٗه بِحّ في جإٍو

                             
.   93 : مفخاح العلىم : ًىظش ( ( 
.   230/ : ششح حمل الضحاجي البً عصفىس ( (2
.   2/39: ؤلاًظاح في علىم البالػت : ًىظش ( (3
.   9/426: البحش اإلاحيط : ًىظش ( (4
  49: الجنى الذاوي : ًىظش ( (5
.   389: مؼني اللبيب ( (6
ىظش  90: اإلاطٌى ( (7 .   8/456: حاشيت الشهاب على جفعير البيظاوي : ، ٍو
.   236/ : د الشٍشف على ششح الشض ي حاشيت الس ي( (8
.    2/22: ششح ألاشمىوي : ًىظش ( (9

.   23: الىجم ( (0 
ىظش  2/347: ؤلاجلان ( (   .   2/252: الهمع : ، ٍو
.   58: ،  الىمل  73 : ،  الشعشاء  84: ألاعشاف ( (2 
 .  2/39: ؤلاًظاح في علىم البالػت ( (3 
 4) ) ٌ .   90:  حاشيت العيذ الشٍشف على اإلاطى



 2014الؿىت  الٗضص الخامـ ٖكغ                       مجلت ظامٗت الاهباع للٛاث والاصاب

144 

 

ولم )) , (1)( إال), ٞإَملىَا الهخ٣اى الىٟي بـ ( ما)مٗاملت ( لِـ) اؾخض٫ به ٢ض ظاء ٖلى لٛت بني جمُم , ٞئنهم ٖاملىا 

م٩انها, ولِـ في ألاعى  ٞلم ٌٗملىَا إال با٢ُت( ما)في مشل َظا التر٦ُب ٖاملتها بىى جمُم مٗاملت ( لِـ)ٌٗٝغ اإلابرص ؤّن 

٘  إال اإلاؿَ٪  لِـ الُُُب : حجاػي إال وَى ًىهب في هدى  ل الؼمسكغي ُٟٞه  (2)((, وال جمُمي إال وَى ًٞغ , ؤما جإٍو

ٜ ٨ًىن في ظمُ٘ اإلاٗمىالث إال اإلاهضع اإلاؤ٦ض ٦ما  0 (3)ًغي ؤبى خُان مسالٟت واضخت لل٣ىاٖض الىدىٍت  ٦ما إط إّن الخَٟغ

 
ً
غاص : , لظل٪ ًغي الباخض  بِىا طل٪ ؾاب٣ا

ُ
 , : ؤّن الغاجح َى ما طَب إلُه الؿ٩ا٧ي ومً وا٣ٞه مً ؤّن اإلا

ً
 يُٟٗا

ً
إال ْىا

حٍر , ِٞؿدشنى ال٠ًُٗ مىه وبظل٪  ؿدشنى مىه في آلاًت ُمُل٤ الًٓ , ؤي ال٠ًُٗ ٚو
ُ
لُه ٨ًىن اإلا  , ٖو

ً
 ُٖٓما

ً
وإال اٚتراعا

في ( إال)ألهه ٢ض زبذ خظٝ الهٟت لٟهم اإلاٗنى , ولم ًشبذ وي٘ )) ًالث ؛ًغجٟ٘ الخىا٢و , وَظا ؤولى مً ٚحٍر مً الخإو

ؿدشنى اإلاٟٙغ ًجب ؤن ٌؿدشنى )) , (4)(( ٚحر مىيٗها 
ُ
دل ؤلاق٩ا٫ الظي ًىعص ٖلى مشل َظا التر٦ُب , وَى ؤّن اإلا ًُ وبهظا 

 ٚحر الًٓ م٘ الًٓ ( هًٓ)مً مخٗضص مؿخٛغ١ ختى ًضزل ُٞه اإلاؿدشنى ب٣ُحن , ُٞسغط باالؾخصىاء ولِـ مهضع 
ً
مدخمال

ه مدمى٫ ٖلى الخ٣ضًم والخإزحر ؤي 
ّ
إن هدً : ختى ًسغط الًٓ مً بِىه , وخُيئٍظ ال خاظت إلى ما ط٦ٍغ بٌٗ الىداة مً ؤه

 , ومشله ٢ىله 
ً
ًّ ْىا  , ؤي : إال هٓ

ً
 , وال إلى ما ط٦ٍغ بًٗهم مً: وما اٚتٍر الكِب إال اٚتراعا

ً
ؤّن  ما اٚتٍر إال الكِب اٚتراعا

 ًدخمل مً خُض جىَم اإلاساَب ؤن ٨ًىن ٢ض ٞٗلذ ٚحر الًغب مما ًجغي مجغاٍ ٧التهضًض  ما: ٢ىل٪ 
ً
 مشال

ً
ضا  ٍػ

ُ
يغبذ

غجٟ٘ ؤلاق٩ا٫ مً ؤنله , وهللا حٗالى ؤٖلم  (5)(( والكغوٕ في م٣ضماتها  , وبظل٪ ٨ًىن اإلاهضع في آلاًت ُمبّحن للىٕى , ٍو

. بالهىاب 

 

 عاب٘
ً
: لٗاملها الخا٫ ٢ُض : ا

ت ٢ض جم ٖليها , ون٠ َُئت الٟاٖل ؤو اإلاٟٗى٫ به:)) ٖٝغ ابً ظني الخا٫ بإهه           وؤما لٟٓها ٞئنها ه٨ٍغ جإحي بٗض مٗٞغ

ت في اإلاٗنى, ال٨الم وهي , وجؤؾـ إلاٗنى ظضًض وَى الخالُت, ٞالخا٫ إطن جض٫ ٖلى َُئت ناخبها.(6)((وجل٪ الى٨غة هي اإلاٗٞغ

 : ٣ٞىل٪,  (7)ناخبهاوهي ٢ُض لٗاملها وون٠ ٫
ً
ج٣ُُض إلاجيء مدمض باإلاش ي؛ أله٪ لى ؤزبرث بإن مجُئه , ظاء مدمض ماقُا

الخا٫ صون ؾىاَا؛ ألن ٦الم٪ لم ًضلل ٖلى ما َى ُٞه ٢بل َظٍ الخالت ؤو  ٞهى إزباث له في َظٍ, و٢٘ في َظٍ الخا٫

ت ٖلُه وؾمت له , ياإلاٗغوٝ باإلال: ظاءوي مدمض اإلااش ي؛ ألن مٗىاٍ: وَى بسالٝ ٢ىل٪, بٗضَا ٞخ٨ىن نٟت اإلاش ي ظاٍع

لى َظا اإلاٗنى اؾدك٩ل ؤبى خُان .  (8)ول٨نها لِؿذ م٣ُضة له, ٢بل اإلاجيء وبٗضٍ ٖلى الخا٫ وطل٪ في ( َضي)ههب (9)ٖو

ٌ حٗالى ٢ى٫ 

٣ِحَن ( 1)الم چ : ُمخَّ
ْ
ًضي ِلل َُ ُِه  ِٞ َب 

 َعٍْ
َ
اُب ال

َ
٨ِخ

ْ
ِلَ٪ ال

َ
 إٖغابُتٞيها (11)٣ٞض ط٦غ الىداة (10)چ( 2)ط

ً
بًٗها , مخٗضصة ؤوظها

٘ ما الٟغاء, وما ٌٗىِىا منها َى الىهب,وبًٗها آلازغ بالىهب, بالٞغ : (12)٨ُٞىن ٖلى ؤخض وظهحن ط٦َغ

ً مٗنى ؤلاقاعة , (ال٨خاب)ؤو مً ( طل٪)مىهىبا ٖلى الخا٫ مً ( َضي)ؤن ٨ًىن : ؤخضَما  والٗامل ُٞه ٖلى ٦ال الخ٣ضًٍغ

  .

                             
.   55 /3 : ، وسوح اإلاعاوي  8/426: البحش اإلاحيط : ًىظش ( ( 
.  55 /3 :، وسوح اإلاعاوي  8/426:البحش اإلاحيط : ًىظش ( (2
.   9/427: البحش اإلاحيط : ًىظش ( (3
.   230/ : ششح حمل الضحاجي البً عصفىس ( (4
ىظش  90: اإلاطٌى ( (5 .   8/456: حاشيت الشهاب على جفعير البيظاوي : ، ٍو

ىظش ،  62:اللمع  (6) .  375/ : واللمحت في ششح اإلالخت،  9: اإلافصل : ٍو
  286/ 3:وحاشيت العيىطي على جفعير البيظاوي ، 3/76: والذس اإلاصىن ، 3/64:البحش اإلاحيط : ًىظش (7)
 .4/300: اإلالخظب : ًىظش  (8)
.   64/ : البحش اإلاحيط : ًىظش  (9)
. 2- :البلشة  (0 )
، 25: وإعشاب اللشآن        للىحاط ، 70/  : ومعاوي اللشآن وإعشابه للضحاج ،    ,2 /  : معاوي اللشآن  للفشاء : ًىظش  (  )

 .  87 -86/  : والذس اإلاصىن ، 6 / : والخبيان في إعشاب اللشآن  
 . 2 / : لفشاء معاوي اللشآن  ٌ: ًىظش  (2 )
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 م: الشاوي 
ً
 : ؤي ( ُٞه)ن الًمحر في ؤن ٨ًىن خاال

ً
 نــن الىظهيــع َظيــوط٥. عاعــمٗنى الاؾخ٤: والٗامل ُٞه, ال ٍعب ُٞه َاصًا

ــًـ , منهم  ٌ٘ مـًـ الىدـــاة واإلاٟؿٍغ ,  (1)عي ــالُب : ظمــ

وؤبى , (8)الخلبيوالؿمحن  ,(7)وال٨ٗبري  , (6)وؤبى ال٣اؾم الىِؿابىعي, (5)وابً ُُٖت, (4)وم٩ي, (3)والىداؽ,  (2)والؼظاط

٨ُٞىن , ن الخا٫ م٣ُضة لٗاملهاؤ: ؤما وظه ؤلاق٩ا٫ الظي ط٦ٍغ ؤبى خُان ٞهى. (10)و٢ض يٟٗه ابً ُُٖت ,(9)وؤبى الؿٗىص

٨ُٞىن اهخ٣ا٫ الٍغب , وَى مك٩ل ؛ألن الخا٫ ج٣ُُض: )) ٢ا٫ ؤبى خُان , ؤهه ال ٍعب ُٞه خا٫ ٦ىهه َاصًا ٣ِٞ: مٗنى آلاًت

 بالخا٫ إط 
ً
 َعْي  چم٣ُضا

َ
ُِه ال ِٞ , وبظل٪ ًيخٟي الٍغب ٖىه في خا٫ ٦ىهه (11)((ٌؿخ٣غ ُٞه في خا٫ ٦ىهه َضي للمخ٣حن چ َب 

ِ٣ٞ 
ً
 , ؤنل الخا٫ اإلاٟغصة ؤن جض٫ ٖلى خهى٫ نٟت ٚحر زابخت : )) ٢ا٫ الخُُب ال٣ؼوٍني , َاصًا

ً
م٣اعن إلاا ظٗلذ ٢ُضا

لى طل٪  ٨ًىن الخا٫ ٢ُض للٗامل؛ ألن ػمان و٢ٕى طل٪ (12)((له  بى٢ذ خهى٫ مًمىن , ٖو
ً
ال٣ُض وظب ؤن ٨ًىن م٣ترها

َى ؤولى وَى ؤن  ول٨ىه ط٦غ ما. (13)((ل٨ً ًٍؼل ؤلاق٩ا٫ ؤنها خا٫ الػمت : )) الٗامل, و٢ض وظه ؤبى خُان َظا ؤلاق٩ا٫ ب٣ىله 

 ـع١ والظي َى ؤعسخ ٕ:))ن ط٦غ َظٍ ألاوظه ؤلاٖغابُت وَى ٢ى٫ الؼمسكغي إط ٢ا٫ بٗض ؤ,  (14)ج٨ىن ٧ل ظملت مؿخ٣لت
ً
في   ا

 ـالبالٚت ؤن ًًغب ًٖ َظٍ اإلاذ
ً
اُب  چ و,      ظملـت بغؤؾها چ الم چوله ـؤن ٫:١اـوؤن ٤ً,  ا٫ نٟدا

َ
٨ِخ

ْ
ِلَ٪ ال

َ
, ظملت زاهُت چ ط

ُِه  چو  ِٞ َب 
 َعٍْ

َ
٣ِحَن  چ و, زالشت چ ال ُمخَّ

ْ
ًضي ِلل خُض جيء , و٢ض ؤنِب بترجُبها مٟهل البالٚت ومىظب خؿً الىٓم, عابٗت چ َُ

 بًٗها بٗى٤ بٌٗ , بها مخىاؾ٣ت ٨َظا مً ٚحر خٝغ وؿ٤
ً
ٞالشاهُت مخدضة باألولى مٗخى٣ت ,وطل٪ إلاجُئها مخأزُت آزظا

 إلى الشالشت والغابٗت, لها
ً
 ؤهه ال٨الم اإلاخدضي به: بُان طل٪, وَلمَّ ظغا

ً
م ؤقحر إلُه بإهه ال٨خاب اإلاىٗىث بٛاًت ر, ؤهه هبه ؤوال

 مً ؤًٖاصٍ, ال٨ما٫
ً
 لجهت الخدضي وقضا

ً
غا  , زم هٟى ٖىه ؤن ًدكبض به َغ١ مً الٍغب, ٩ٞان ج٣ٍغ

ً
٩ٞان قهاصة وحسجُال

 ال ًدىم الك٪ خىله, زم ؤزبر ٖىه بإهه َضي للمخ٣حن, ب٨ماله
ً
زم لم جسل ٧ل واخضة مً ألاعب٘ , ٣ٞغع بظل٪ ٦ىهه ٣ًُىا

وفي , الخظٝ والغمؼ إلى الٛغى بإل٠ُ وظه وؤعق٣ه: ٟٞي ألاولى, ؤن عجبذ َظا الترجِب ألاه٤ُ مً ه٨خت طاث ظؼالت بٗض

الخظٝ ووي٘ اإلاهضع : وفي الغابٗت, ما في ج٣ضًم الترجِب ٖلى الٓٝغ: وفي الشالشت, ما في الخٍٗغ٠ مً الٟسامت: الشاهُت

 وإي( َاص)مىي٘ الىن٠ الظي َى ( َضي)الظي َى 
ً
. (15)((وؤلاًجاػ في ط٦غ اإلاخ٣حن, عاصٍ مى٨غا

غي الباخض ؤن ما طَب (18)وؤبى الؿٗىص, (17)واليؿٟي , (16)البًُاوي : منهم, وجبٗه في جىظيهه َظا هسبت مً الٗلماء , ٍو

ج الىهب ٖلى الخا٫ مهِب ؤما جىظُه ؤلاق٩ا٫ , و٦ظا ؤبى خُان في ونٟه إًاٍ باإلاك٩ل, إلُه ابً ُُٖت في جًُٟٗه جسٍغ

                             
 .  23، 230/  : حامع البيان: ًىظش ( )
 .79/ : والخفعير الىظيط للىاحذي، 70/ : معاوي اللشآن وإعشابه للضحاج : ًىظش  (2)
 .25/ :إعشاب اللشآن  للىحاط:ًىظش  (3)
 .74/ : مشيل إعشاب اللشآن : ًىظش (4)
 .84/ : اإلاحشس الىحيز : ًىظش  (5)
 .65/ : إًجاص البيان عً معاوي اللشآن  : ًىظش  (6)
 .6 / : الخبيان في إعشاب اللشآن : ًىظش  (7)
 .87/ : الذس اإلاصىن : ًىظش  (8)
 . 29,28/ : إسشاد العلل العليم : ًىظش  (9)
 .84/  : اإلاحشس الىحيز : ًىظش  (0 )
ىظش حاشيت العيىطي على جفعير البيظاو، 64/ : البحش اإلاحيط (  )  . 274/ : ي ٍو
 . 46 -45 /3: ؤلاًظاح في علىم البالػت  (2 )
 .64/ : البحش اإلاحيط (3 )

 .  اإلاصذس هفعه ( (4 
ىظش الخفعير الىبير(بخصشف)، 37-36/ : الىشاف  (5 )  .269/ 2: ، ٍو
ل : ًىظش  (6 )  . 37/ : أهىاس الخنًز
ل : ًىظش  (7 )  . 40/ : مذاسن الخنًز
.  29/  : إسشاد العلل العليم : ًىظش  (8 )
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 , ٞال ًسٟى ما في ٦الم الؼمسكغي مً ون٠ بلُٜ ص٤ُ٢ لهظٍ آلاًاث
ً
ٗىى قإها  َو

ً
دل ؤلاق٩ا٫ , مما ًجٗله ٌٗلى قإوا ًُ ٞبه 

ؼا٫ . وهللا حٗالى ؤٖلم بالهىاب, ٍو

 

 زامـ
ً
ت : ا

ّ
ت مجزلت الٗل

ّ
ت الٗل

ّ
ل ٖل َما:في ٢ىله حٗالىإق٩الُت ججًز َُ َغ ِإْخَضا ِ

ّ
٦

َ
ظ

ُ
خ
َ
َما ٞ َُ لَّ ِإْخَضا ًِ

َ
ْن ج

َ
َغي  ؤ

ْ
ز

ُ ْ
: (1)ألا

مت   :  (2)زالر ٢غاءاث: وعصث في آلاًت ال٨ٍغ

ُت و( إن)ب٨ؿغ ( إن جًلَّ )٢غؤ خمؼة  ُغ )و, ظؼم بها( جًلَّ )ٖلى ؤنها قَغ ِ
ّ
ظ٦

ُ
, بدكضًض ال٩اٝ وعٞ٘ الغاء ظىاب الكٍغ( ج

 (3).ووا٣ٞه ألاٖمل

٣ٗىب بٟخذ  ٦َِغ )وههب( ؤن)و٢غؤ ابً ٦شحر وؤبى ٖمغ َو
ْ
ظ

ُ
 .و٦ؿغوا ال٩اٝ, الظا٫ٞإؾ٨ىىا ( ج

ت الىانبت للٟٗل ( ؤن)بٟخذ ( ؤن جًلَّ )و٢غؤ البا٢ىن  ها اإلاهضٍع مٟٗى٫ مً ؤظله والٗامل ُٞه ( ؤن)و( جًلَّ )ٖلى ؤنَّ

:  واإلاٗنى, (5)ألن جًل: ؤو في مدل ظغ بٗض خظٝ خٝغ الجغ وَى الم الٗلت والخ٣ضًغ, (4)إعاصة ؤن جًل: مدظٝو والخ٣ضًغ

زغي إن يلذ      ٧ي جظ٦غ , ٞغظل وامغؤجان  ٞئن لم ٨ًىها عظلحن
ُ
٨ىن ٢ىلـه , إخضاَما ألا مُٗىٝ ٖلى ٢ىله ( ٞخظ٦غ)ٍو

: ٢ا٫ الىداؽ , وؤقب٘ الىدـاة واإلاٟؿغون ال٣ى٫ ٞيها , واؾدك٩ل الىداؽ َظٍ ال٣غاءة  م٘ اؾخدؿاهه لها . (6)(جًلَّ )

٠ُ٦ : ووظه ؤلاق٩ا٫ َى. ط٦غ بٌٗ ؤ٢ىا٫ الىداة ٞيهاو.(7)...((قضًض وفي َظٍ ال٣غاءة ٖلى خؿنها مً الىدى إق٩ا٫ٌ ()

 هلل حٗالى
ً
ب ؤلاقهاص ؤو مغاصا

ُّ
ولِـ ألامغ , ؟ ٨ٞإنَّ الٗلت في الٓاَغ هي يال٫ إخضاَما (8)ظٗل يال٫ إخضاَما ٖلت لخُل

ذ ؤن: ؤي, ٦ظل٪ وإهما الٗلت في ألانل هي الخظ٦حر
َّ
و٢ض ؤظاب الىداة ٖلى َظا ؤلاق٩ا٫ .(9)جظ٦غ إخضاَما ألازغي إن يل

 : بىظهحن

حن: ألاو٫         لئلط٧اع: ٢ى٫ ؾِبىٍه والبهٍغ
ً
ه إلاا ٧ان الًال٫ ؾببا

َّ
 ٖىه, ؤه

ً
و٢ض ظغث ٖاصة الٗغب في , وؤلاط٧اع ُمؿببا

ب ٖىه ٦المهم ؤن ًجّزِلىا ٧ل واخض مً الؿبب واإلاؿبب مجزلت آلازغ اللخباؾهما واجهالهما ؛ ٧اهذ إعاصة الًال٫ الُم  ؾبَّ

وال٨الم في آلاًت مدمى٫ ٖلى , إعاصة ؤن جظ٦غ إخضاَما ألازغي إن يلذ: ٨ٞإهه ٢ُل, ؤلاط٧اع هي هٟؿها إعاصة لئلط٧اع

َغي چ: ٢ا٫ ٖؼ وظل: ))٢ا٫ ؾِبىٍه (10),اإلاٗنى
ْ
ز

ُ ْ
َما ألا َُ َغ ِإْخَضا ِ

ّ
٦

َ
ظ

ُ
خ
َ
َما ٞ َُ لَّ ِإْخَضا ًِ

َ
َ ْن ج

َ
ٞاهخهب ؛ ألهه ؤمغ باإلقهاص ألن  چؤ

ظ٥ِّ 
ُ
ظ٥ّ ـن ؤطـعي ومـع إخضاَما ألارج

ُ
ٗض َظا للًال٫ ( ؤن جًلَّ :( و٫ ــؤن ج٤  اػـا٫ إوؿان ٠ُ٦ طـٞئن ١. عِــ ٫ ؤن ج ٌُ ولم 

وَى ال ًُلب , ؤٖضصجه ؤن ًمُل الخابِ ٞإصٖمه: ٦ما ٣ًى٫ الغظل, ؛ ألهه ؾبب ؤلاط٧اع( ؤن جًلَّ )ولاللخباؽ؟ ٞئهما ط٦غ

, ؤٖضصث َظا ألن إن ما٫ الخابِ صٖمخه:  , واإلاٗنى(11)((بٗلت الضٖم وبؿببهول٨ىه ؤزبر , بئٖضاص طل٪ مُالن الخابِ

 َظا ا٫ـو٢ا٫ الؼط, في طل٪ (13)ٖه اإلابرصــوجاب (12),ٞإزبر بالٗلت التي صٖذ إلى إٖضاص الخكبت
ً
وط٦غ ؾِبىٍه : )) عؤيــاط مؤٍضا

غ إخضاَما ألازغي ـاؾدكهضوا ام: وىـاإلا٘ ٫ وظمُ٘ الىدىٍحن اإلاىزى١ بٗلمهم ؤنَّ ـوالخلي ِ
ّ
ظ٦

ُ
َ ن ج

َ
غ ـومً ؤط, عؤجحن؛ أل ِ

ّ
ظ٦

ُ
٫ ؤن ج

                             
. 282:  البلشة ( )
واإلابعىط      في اللشاءاث 2/234: والدجت ألبي علي،234/ :معاوي اللشاءاث،93 :العبعت في اللشاءاث البً مجاهذ:ًىظش(2)

 3 2/ : ، وإجحاف فظالء البشش50 -49 / : وحجت اللشاءاث البً صهجلت،55 / : العشش
. 3 2/ : إجحاف فظالء البشش: ًىظش (3)
 .3/397: والجامع ألحيام اللشآن ،229/ : والخبيان في إعشاب اللشآن ،  38/ : اإلاحشس الىحيز: ًىظش (4)
 . 2/660: والذس اإلاصىن ، 7/95: الخفعير الىبير: ًىظش (5)
ل، 6/62: حامع البيان: ًىظش (6)  . 395/ : ومعالم الخنًز
.  37 / : إعشاب اللشآن  للىحاط (7)
 . 2/660: الذس اإلاصىن : ًىظش (8)
ش والخىىٍش، 3/97: والبرهان، 7/95: الخفعير الىبير:  ًىظش (9)  .09 /3: والخحٍش
ل،229/ :والخبيان في إعشاب اللشآن،326/ :الىشاف:ًىظش (0 )    733/ 2: البحش اإلاحيط،64 / :أهىاس الخنًز
3/53ً(: عبذ العالم هاسون: جحليم )الىخاب (  )  . 54 /3:ظش ، ٍو
 .2/90: ششح أبياث ظيبىٍه للعيرافي : ًىظش (2 )
 .5 3/2: اإلالخظب: ًىظش (3 )
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حن ــع الىذــٕ ؤ٦ضــوجاب .(2)(( اء هللاـالبحن إن ف طا َىـٞه : )) زم ٢ا٫ ,وط٦غ ٢ى٫ ؾِبىٍه (1)((صاَما ألازغي ـإح  ا ـمـفي ٌ ـــؾِبىي  ٍو

,  ٌ ـــب إليـطٍ ا ـمـفي

 

م (7),والشٗالبي ,    (6)وؤبى خُان (5),اوي ـــــوالبٌُ (4),عي ــال٨ٗبوؤبى الب٣ــــاء ,(3) قغي ـــالؼمش:مــــٌـمً           حَر وطَب ,(8)ٚو

: واؾخض٫ ب٣ى٫ الكاٖغ, مساٞت ؤن جًل: الجغظاوي إلى ؤن الخ٣ضًغ

 (9)ٞعجلىا ال٣غي ؤن حكخمىها                               

حن وه٣ل الىداؽ ًٖ ٖلي بً ؾلُمان ما خ٩اٍ ًٖ ؤبي الٗباؽ  (10)حكخمىها,مساٞت ؤن : والخ٣ضًغ ٖلى مظَب البهٍغ

ض ؤن الخ٣ضًغ غي الباخض ؤّن َظا ال٣ى٫ (11)إخضاَما ألازغي  و٦غاَت ؤن جظ٦غ, ٦غاَت ؤن جًل: مدمض بً ًٍؼ إن صحَّ  -,ٍو

زغي إن: ٢ى٫ٌ مك٩ٌل وال وظه له ؛ ألّن اإلاٗنى ؾ٨ُىن  -ه٣له
ُ
غ إخضاَما ألا ِ

ّ
ظ٦

ُ
ذ , وَى زالٝ اإلاُلىب إط  ٦غاَت ؤن ج

َّ
يل

غ إخضاَما ألازغي : اإلاُلىب ٨ٖـ طل٪ , وَى  ِ
ّ
ظ٦

ُ
 َظا ال٣ى٫ . ؤْن ج

ً
وؤبى الٗباؽ , وَظا ال٣ى٫ ٚلِ: ))٢ا٫ الىداؽ عاصا

و٦غاَت ؤن جظ٦غ إخضاَما , ٦غاَت ؤن جًل إخضاَما:  وطل٪ ؤهه ًهحر اإلاٗنى, ًجل ًٖ ٢ى٫ مشله ؛ ألن اإلاٗنى ٖلى زالٞه

لُه ال ًسلى ج٣ضًغ الجغظاوي ومً ٢ضٍع بهظا الخ٣ضًغ وهدىٍ مً إق٩ا٫ آزغ وَى .(12)((َظا مدا٫ألازغي و ؤن اإلاٗنى : ٖو

, وَى ؤلاعاصة , وال٨غاَت, والخظع , وهدىَا, و٢ضٍع البهٍغىن بمهضع مدظٝو(: )٢ا٫ ابً ال٣ُم. ؾ٨ُىن زالٝ اإلاُلىب

ك٩ل ٖليهم َظا الخ٣ضًغ في ٢ىله, ... َ ْن چ َو
َ
َماؤ َُ لَّ ِإْخَضا ًِ

َ
٧ان خ٨م , ؤن جًل إخضاَما ٦غاَت: ؛ ٞئنهم إن ٢ضعوٍ چج

 , خ٨مه( ٞخظ٦غ)اإلاُٗىٝ وَى 
ً
 , إعاصة ؤن جًل إخضاَما:  وإن ٢ضعوَا, ٨ُٞىن م٨غوَا

ً
٦ما ؤه٨غ . (13)((٧ان الًال٫ مغاصا

مساٞت ؤن جًل؛ ألظل ٠ُٖ : ج٣ضًغال ًجىػ ؤن ٨ًىن ا٫: ))و٢ا٫ ؤبى خُان , (14)؛ألهه ٨ٖـ اإلاغاص ال٨ٗبري َظا الخسٍغج

جظ٦غ إخضاَما  مساٞت ؤن: الخ٣ضًغ الخلبي, إط ًهحر (16), مما ًؤصي إلى ٞؿاص اإلاٗنى ٦ما ٢غعٍ الؿمحن(15)((ٖلُه(ٞخظ٦غ)

زغي 
ُ
 مىه بل َى اإلا٣هىص, ألا

ً
مت ٖلى اإلاٗنى ٞٗىض ويىح . وَظا لِـ مسىٞا غي الباخض ؤن مضاع ألامغ في آلاًت ال٨ٍغ ٍو

ان . اإلاٗنى ًم٨ً جىظُه آلاًت بما ًؼو٫ به ؤلاق٩ا٫ ٞئن اإلا٣هىص إط٧اع , بٓهىع اإلاٗنى ًؼو٫ ؤلاق٩ا٫: )) ظاء في البَر

ذ و
ّ
 لئلط٧اع ظٗل مىي٘ الٗلتإخضاَما ألازغي إطا يل

ً
.   (17)(( وؿِذ , ٞلما ٧ان الًال٫ ؾببا

                             
 .364/ : معاوي اللشآن وإعشابه للضحاج ( )
 .اإلاصذس هفعه (2)
 .326/ : الىشاف: ًىظش (3)
 .229/ : الخبيان في إعشاب اللشآن : ًىظش (4)
ل: ًىظش (5)  .64 / : أهىاس الخنًز
 .2/733: البحش اإلاحيط: ًىظش (6)
 .548/ : الجىاهش الخعان: ًىظش (7)
 .2/57: وسوح اإلاعاوي، 346/ : وفخح اللذًش، 270/ : إسشاد العلل العليم: ًىظش (8)
وششح اإلاعللاث العبع ، 296: حمهشة أشعاس العشب:وهى لعمشو بً ولثىم في( هضلخم منٌز ألاطياف مىا:)هزا عجض البيذ وصذسه(9)

ت،222:صويللضو   . 3/232: وششح دًىان اإلاخىني للعىبري ،38:وما لم ًيششمً ألامالي الشجٍش
.  4/49: واللباب في علىم الىخاب،  2/66: الذس اإلاصىن : ًىظش (0 )
وما هلل عً اإلابرد فيه هظش، والصخيح ما رهشهاه مً . 2/733: والبحش اإلاحيط ، 38 / : إعشاب اللشآن للىحاط: ًىظش (  )

ل الشاهذ الشعشي بىشاهت أن حشخمىها. مخابعخه للٌى ظيبىٍه ما لم ًيشش مً ألامالي :  ًىظش، هما وعب إليه ابً الشجشي جأٍو

ت .   38: الشجٍش
.   38 / : إعشاب اللشآن للىحاط (2 )
 .56 -55 : الخفعير الليم (3 )
 .229/ : الخبيان في إعشاب اللشآن :  ًىظش (4 )
. 2/733: البحش اإلاحيط (5 )
 .   2/66: الذس اإلاصىن : ًىظش (6 )
 .3/98: البرهان في علىم اللشآن  (7 )
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ىي ؤن ٨ًىن ُٞه ج٣ضًم وجإزحر, ٖلى ؾبُل الجؼاء: ))٢ى٫ الٟغاء وال٨ىُٞحن إنها: الشاوي
ُ
ٞهاع الجؼاء وظىابه , إال ؤهه ه

ٞلما ج٣ضم , الىاؾُت إن وؿِذ اؾدكهضوا امغؤجحن م٩ان الغظل؛ ٦ُما جظ٦غ الظا٦غة-وهللا ؤٖلم –٧ال٩لمت الىاخضة, ومٗىاٍ 

 ٖلُه, الجؼاء اجهل بما ٢بله
ً
ل لها الٟغاء ب٣ىله(1)((وناع ظىابه مغصوصا

َّ
ُٗى: , ومش ُُ ٞال , إهه لُعجبني ؤن ٌؿإ٫ الؿابل ٞ

, (2)واؾخض٫ بظل٪ ٖلى ظىاػ الخ٣ضًم والخإزحر, وإهما ٌعجب٪ ؤلاُٖاء إن ؾإ٫ الؿابل, ٌعجب٪ الؿؤا٫ وال الاٞخ٣اع

ا ج٣ضم اجهل بما ٢بله وَى ( ؤن ٌؿإ٫:) ٣ٞىله
َّ
ُٗى)زم ههب ٢ىله , وههب بها( ؤن)ٞخذ ( ٌعجبني)إلا بُٟٗه ٖلى ٢ىله ( ٌُ

ُت( ؤن)و٢ض ؤظاػ ال٨ىُٞىن مجيء . (5)والشٗلبي (4),,وجابٗه الُبري (3)(لُعجبني ؤن ٌؿإ٫) , اإلاٟخىخت بمٗنى اإلا٨ؿىعة الكَغ

ُت ٦ؿىعة ٖلى اإلادل الىاخض هدى آلاًت الؿاب٣ت ٣ٞض ٢غبذ واؾخضلىا ٖلى ظىاػ طل٪ بخىاعص اإلاٟخىخت والم, الكَغ

ا بمٗنى واخض وَى الكٍغ حن إط ٢ا٫ الؼظاط. (6)بالىظهحن ؤي ٞخذ الهمؼة و٦ؿَغ  لضي البهٍغ
ً
: ولم ًل٤ ٢ى٫ الٟغاء ٢بىال

  ,و٢ا٫(7)((مٗه؟(ؤن)وظب ؤن ًٟخذ -وَى في م٩اهه ؤو في ٚحر م٩اهه  –ولؿذ ؤٖٝغ لم ناع الجؼاء إطا ج٣ضم ))
ً
الىداؽ عاصا

 ٢ى٫ الٟغاء
ً
نَّ : ))عاصا

َ
حن؛أل خدذ اه٣لب اإلاٗنى( إْن )وَظا ال٣ى٫ زُإ ٖىض البهٍغ

ُ
, و٢ا٫ ؤبى ٖلي الٟاعس ي (8)((اإلاجاػاة لى ٞ

 
ً
 عؤي الٟغاء ؤًًا

ً
ؤال جغي ؤها هجض الخٝغ , وال٣ُاؽ ٖلى ما ٖلُه ٦المهم ًٟؿضَا, إن َظٍ صٖىي ال صاللت ٖليها(: )مى٨غا

 في ٖمله وال مٗىاٍ؟ الٗامل إطا حٛحرث
ً
والظي ًغجخه , والغاجح ٖىض الباخض ٢ى٫ ؾِبىٍه.(9)((خغ٦خه لم ًىظب طل٪ حُٛحرا

:  ًغجخه ؤمىع 

هجغ, ؤنَّ ال٨الم مدمى٫ ٖلى اإلاٗنى: ألاو٫           ٗخمض ُٞه اإلاٗنى وٍُ ٌُ , ٢ا٫ ابً َكام في  (10) ُٞه ظاهب اللٟٔ وَظا مما 

ؤن ًغاعي ما ٣ًخًُه ْاَغ الهىاٖت وال ًغاعي اإلاٗنى , : )) ي اإلاٗغب مً ظهتها ط٦غ الجهاث التي ًضزل الاٖتراى ٖل: باب 

 ما جؼ٫ُّ ألا٢ضام بؿبب طل٪ 
ً
.   (11)(( و٦شحرا

وظٗلىا الٗلت ,٢ضمىا ط٦غ ٖلت الٗلت, ط٦غ ابً الخاظب ؤن مً قإن لٛت الٗغب إطا ط٦غوا ٖلت و٧ان لها ٖلت: الشاوي

 بٗباعة واخضةمُٗىٞت ٖليها بالٟاء لخدهل الضاللخا
ً
. (12)ن مٗا

ت ٖلت :الشالض  لئلَالت ,والٗغب جمُل إلى ؤلاًجاػ في ال٨الم إلاٗٞغ
ٌ
إن ج٣ضًم ٖلت الٗلت في ٦المهم ُٞه ازخهاٌع ومجاهبت

ت: ))الخىاصر , ٢ا٫ ابً ُُٖت ا ٧اهذ الىٟىؽ مؿدكٞغ
َّ
ت ؤؾباب الخىاصر؛ ٢ضم في َظٍ الٗباعة ط٦غ ؾبب  إلا إلى مٗٞغ

سبر بهألامغ اإلا٣هىص ؤن  : إط لى ٢ا٫ عظل ل٪, وَظا مً ؤبٕغ ؤهىإ الٟهاخت, وفي طل٪ ؾب٤ الىٟىؽ إلى ؤلاٖالم بمغاصَا, ًُ

٣ا٫:  ل٣ا٫ الؿام٘, ؤٖضص َظٍ الخكبت ؤن ؤصٖم بها الخابِ ُُ  ٢ابما؟ ُٞجُب ط٦غ الؿبب ٞ
ً
إطا ما٫, : ولم جضٖم خابُا

.  (13)((نغ مً َظٍ اإلاداوعة ٞجاء ٦المهم ج٣ضًم الؿبب ؤر

٠ُ الؿبب ألانلي ٖلُه ؤمغان : لغاب٘ ا  , ٖو
ً
ب ؾببا :  ؤّن الؿغَّ في ظٗل اإلاؿّبِ

ض الٗىاًت ًىظب الخ٣ضًم , وَظا َى الؿغ الظي ؤبضاٍ ؾِبىٍه : ؤخضَما ))  .  ؤنَّ مٍؼ

 ٖلى ؾببُت ٧ل واخٍض منهما : الشاوي 
ً
 , وؤّما الشاوي ( ؤْن )ؤما ألاو٫ ٞال٢تراهه بدٝغ الخٗلُل , وَى : ؤّن في َظا الىٓم جيبيها

َغ چ                         : ول٪ ــمً ١ ًخٗاَى َظا اإلاٗنى إال ٌ بٟاء الؿبب , والـٞال٢تران ِ
ّ
٦

َ
ظ

ُ
خ
َ
َما ٞ َُ لَّ ِإْخَضا ًِ

َ
َ ْن ج

َ
مً ٢ى٫  , ال چؤ

                             
ىظش معاوي اللشآن وإعشابه للضحاج، 84 / : معاوي اللشآن  للفشاء ( )  .364/ : ٍو
 .84 / : معاوي اللشآن  للفشاء:  ظشًً (2)
 . 6/63:حامع البيان: ًىظش (3)
 . 6/65: اإلاصذس هفعه : ًىظش (4)
 .2/294: الىشف والبيان: ًىظش (5)
 205-2/204:وؤلاجلان،53:ومؼني اللبيب،223:والجنى الذاوي،49 /2: ششح الشض ي على اليافيت:ًىظش (6)
 364/ : معاوي اللشآن وإعشابه للضحاج (7)
 .37 / : إعشاب اللشآن  للىحاط (8)
 .2/434:الدجت ألبي على الفاسس ي  (9)
 .2/660: الذس اإلاصىن :  ًىظش (0 )

.   684: مؼني اللبيب  ((  
ش والخىىٍش : ًىظش (2 )  .0  /3: الخحٍش
 .382/ : اإلاحشس الىحيز (3 )
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 ـعجح إلىطٍ الدجج حكحر ـ٩ٞل ٌ ,(1)(( ؤن جظ٦غ ؤخضاَما ألازغي إن يلذ: ال٣ابل 
ً
إطا   ان عؤي ؾِبىٍـه وصخخه زهىنا

.بالهىاب وهللا حٗالى ؤٖلم,  ؾجن ٦الم الٗغب   ٖلى ظاء  مما  ٌ ـــا ؤنــٖلمً

                             
.   8 3/4( : مطبىع بحاشيت الىشاف ) الاهخصاف فيما جظمىه الىشاف مً الاعتزاٌ ( ( 

 



 2014الؿىت  الٗضص الخامـ ٖكغ                       مجلت ظامٗت الاهباع للٛاث والاصاب

150 

 

الخـــــاجـــمـــت                                               

: َمها ؤ, هتهاء مً ٦خابت َظا البدض جىنلذ إلى هخابج بٗض الا

ك٩ِل مً اإلاىايُ٘ اإلاهمت في الضعؽ الىدىي  -1
ُ
ٗضُّ مىيٕى اإلا ٞٗلى خل إق٩اله ًخى٠٢ ٞهِم وجٟؿحِر ٦شحٍر مً آلاًاث , ٌُ

ٍُت ٦شحرةٍ والخغوط منها   .بإخ٩اٍم قٖغ

ٍت بإؾالُب الٗغب ولٛتهم الىاْغ في جٟؿحر آلاًاث ال٣غآهُت ٖلى الضاعؽ ؤو -2 ًّ ؤنَّ ,  ؤن ٨ًىن طا مٗٞغ في   ختى ال ًٓ

 مً ٢هىع ـوإهما ٥, الىو مًٗنى ُمك٩ِل 
ً
ُا ِ

ّ
 .ٞهمه بإؾالُب الٗغب ولٛتهم ال بؿبب الىو  ان ؤلاق٩ا٫ ُمخإج

ؤنَّ ؤلاٖغاب مغجبِ بصخت اإلاٗنى  مؤ٦ضًً ٖلى, ؤلاٖغابق٨الث الٗال٢ت بحن اإلاٗنى وٖالج الىداة مً زال٫ خل الم -3

م ٖلى ؤلاٖغاب , وؾضاصٍ  ٣ضَّ ًُ  .ُٞجب ؤن ٨ًىن ؤلاٖغاب ٖلى ؾمذ جٟؿحر اإلاٗنى , وؤنَّ اإلاٗنى 

ل في مٗالجتهم للمك٨الث الىدىٍت  -4 ً ٖلى الخإٍو ص ٖليها الىدىي ٞهى وؾُلت مهمت ٌٗخم, اٖخمض ؤ٦ثر الىداة واإلاٟؿٍغ

ُٞم٨ىه ؤن ًخسلو بىؾاَخه مً مك٨الث هدىٍت ٦شحرة زاعظت ًٖ ال٣ُاؽ , ٖىض حٗامله م٘ الكىاَض اإلاك٩لت 

 .لٗضم ظىاػ خمل ال٣غآن ٖليها, وابخٗضوا ًٖ الخمل ٖلى الًغوعة , الىدىي 

اصة  -5  ختى ال َى ؤن ٨ًىن الخًُٟل بحن , ؤزبذ الؼمسكغي مٗنى آزغ الؾم الخًُٟل ٚحر مٗنى الٍؼ
ً
ألاقُاء مخ٣اعبا

ٗلم ؤيهم ؤًٞل مً آلازغ  اصة في ٢ىله حٗالى , ٌُ لى طل٪ َخمل الٍؼ  :)ٖو
ْ
ِتها

ْ
ز

ُ
ًْ ؤ َبُر ِم

ْ
٦

َ
َي ؤ

َ
 ه

َ ّ
ًْ آًٍت ِإال ِغيهم ِم

ُ
 (.َوَما ه

 :)طَب الؿ٩ا٧ي إلى ؤنَّ اإلاهضع في ٢ىله حٗالى  -6
ً
ا
َّ
ى
َ
ْ 

َّ
ًُّ إال ُ

ٓ
َ
بٗه في طل٪ هسبت وث,وإهما َى للىٕى, لِـ للخى٦ُض , ( ِإن ه

. ابً َكام والؿٗض الخٟخاػاوي:مً الٗلماء منهم

 

                           

               

 

اإلاــهـــــاصع                                                  

 

قهاب  ألخمض بً مدمض بً ؤخمض بً ٖبض الٛني الضمُاَي, إجداٝ ًٞالء البكغ في ال٣غاءاث ألاعبٗت ٖكغ  -1

 م 2006 –ٌ 1427,  3ٍ, لبىان ,صاع ال٨خب الٗلمُت , ة ؤوـ مهغ: جد٤ُ٣, ( 1117ٌ:ث)الضًً الكهحر بالبىاء 

مدمض :جد٤ُ٣, ( 911ٌ:ث)ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن, لٗبض الغخمً بً ؤبي ب٨غ ظال٫ الضًً الؿُىَي  -2

ت الٗا,ؤبىالًٟل إبغاَُم  م 1974 –1394ٌ, 4ٍ,مت لل٨خابالهُئت اإلاهٍغ

عظب ٖشمان . ص: جد٤ُ٣( 745ٌ:ث)خمض بً ًىؾ٠ ألاهضلف ي ألبي خُان م, اعحكاٝ الًغب مً لؿان الٗغب  -3

  م 1998 –ٌ  1418, 1ٍ, ال٣اَغة  –م٨خبت الخاهجي, مدمض 

م  -4 ألبي الؿٗىص الٗماصي مدمض بً مدمض بً مهُٟى , إعقاص ال٣ٗل الؿلُم إلى مؼاًا ال٨خاب ال٨ٍغ

 . بحروث  –ر الٗغبي صاع إخُاء الترا, ( 982ٌ:ث)

ٖبض :جد٤ُ٣,(316ٌ: ث)ألبي ب٨غ مدمض بً الؿغي بً ؾهل الىدىي اإلاٗغوٝ بابً الؿغاط,ألانى٫ في الىدى -5

 بحروث,مؤؾؿت الغؾالت,الخؿحن الٟخلي

وي٘ ,(338ٌ:ث)ؤخمض بً مدمض إؾماُٖل بً ًىوـ اإلاغاصي الىدىي ,ألبي ظٟٗغ الىداؽ,إٖغاب ال٣غآن -6

ل٤ ٖلُه  ,صاعال٨خب الٗلمُت ,بًُىن  ٖلي ميكىعاث مدمض,وٗم زلُل إبغاَُمالم ٖبض:خىاقُه ٖو

 1,1421ٌٍ,بحروث

ٖني   (356ٌ:ث)ل٣اؾم بً ُٖظون بً َاعون  ألبي ٖلي ال٣الي إؾماُٖل بً ا,ألامالي-7   

ت صاع ال٨ذ, مدمض ٖبض الجىاص ألانمعي: بترجُبها         م1926 –ٌ 1344,  2ٍ, ب اإلاهٍغ

ل -8    ً الضًً ؤبى ٖبض هللا مدمض , ؤهمىطط ظلُل في ؤؾئلت وؤظىبت ًٖ ٚغابب آي الخجًز   ٍػ

ٖبض الغخمً بً  . ص: ٤ًــجد٤, ( 666ٌ:ث)بً ؤبي ب٨غ بً ٖبض ال٣اصع الخىٟي الغاػي       

. م 1991 -1431ٌ,  1ٍ, الؿٗىصًت ,صاع ٖالم ال٨خب, إبغاَُم اإلاُغوصي       
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ل وؤؾغ-9    ل ؤهىاع الخجًز هانغ الضًً ؤبى ؾُٗض ٖبض هللا بً ٖمغ بً مدمض  , اع الخإٍو

كلي : جد٤ُ٣, ( 685ٌ:ث)الكحراػي البًُاوي          صاع إخُاء , مدمض ٖبض الغخمً اإلاٖغ

. ٌ 1418,  1ٍ, بحروث  –الترار الٗغبي      

مدمض بً ٖبض الغخمً بً ٖمغ ؤبى اإلاٗالي ظال٫ الضًً  , ؤلاًًاح في ٖلىم البالٚت -10  

,  مدمض ٖبض اإلاىٗم زٟاجي : جد٤ُ٣ , ( 739ٌ: ث)ال٣ؼوٍني اإلاٗغوٝ بسُُب صمك٤       

. ث .ص,  3ٍ –بحروث , صاع الجُل     

(  373ٌ: ث )ي ر ههغ بً مدمض الؿمغ٢ىضألبي اللي, جٟؿحر الؿمغ٢ىضي :بدغ الٗلىم-11  

(   745ٌ :ث) صلف يـألبي خُان مدمض بً ًىؾ٠ بً ٖلي بً خُان ألان,البدغ اإلادُِ -12 

ٌ  1420, بحروث –صاع ال٨ٟغ ,مدمض ظمُل  :جد٤ُ٣,    

ان في ٖلىم ال٣غآن-13  ؤبى  مدمض :جد٤ُ٣, (794ٌ:ث)الضًً الؼع٦ش يهللا بضع ألبي ٖبض ,البَر

. م1957 –1376ٌ, 1ٍ, ال٨خب الٗغبُتصاع إخُاء , الًٟل إبغاَُم     

ٖلي مدمض :جد٤ُ٣ (616ٌ:ث)     ألبي الب٣اء ٖبض هللا بً الخؿحن بً ٖبض هللا ال٨ٗبري , الخبُان في إٖغاب ال٣غآن -14 

. ِٖف ى البابي الخلبي وقغ٧اٍ: الىاقغ, البجاوي 

غ والخىىٍغ  -15  س ي ــالخىن اقىع ـإلادمض الُاَغ بً مدمض بً مدمض الُاَغ بً ٕ, الخدٍغ

. م 1984, جىوـ  –الضاع الخىوؿُت لليكغ , ( 1393ٌ: ث)     

ل  -16    ( 741ٌ:ث)اَي ـالٛغن  ػي ـابً طص بً ؤخمض ألبي ال٣اؾم مدم,الدؿهُل لٗلىم الخجًز

ٌ  1416,  1ٍ, بحروث  –ألاع٢م قغ٦ت صاع ألاع٢م بً ؤبي , ٖبض هللا الخالضي . ص: جد٤ُ٣     

ٟاث-17  َٟى  مو: ٌ ـاٖخنى ب ,(816ٌ: ث)بً مدمض الؿُض الكٍغ٠ الجغظاويلٗلي , الخٍٗغ

م   2006 –ٌ 1427, 1ٍ, اإلاٛغب -الضاع البًُاء,مؤؾؿت الخؿنى,ؤبى ٣ٌٗىب     

الخىٟي الؿمٗاوي               ألبي اإلآٟغ مىهىع بً مدمض بً ٖبض الجباع بً ؤخمض اإلاؼعوي ,جٟؿحر ال٣غآن-18 

ىُم بً ٖباؽ ب, ًاؾغ بً إبغاَُم: جد٤ُ٣, (489ٌ:ث)الكاٞعي ,  ن ٚىُم ـٚو

. م1997 –ٌ 1418, 1ٍ, الؿٗىصًت , صاع الىًَ    

لضًً مجضا:ظمٗه(68ٌ:ث)  ( عا ي هللا ٖنهما)هللا بً ٖباؽ اإلايؿىب إلى ٖبض,جىىٍغ اإلا٣باؽ مً جٟؿحرابً ٖباؽ –19

 صاعال٨خب الٗلمُت لبىان (817ٌ:ث)مدمض بً ٣ٌٗىب الٟحروػآباصي

ألبي مدمض بضع الضًً خؿً بً ٢اؾم  , جىيُذ اإلا٣انض واإلاؿال٪ بكغح ؤلُٟت بً مال٪  -20

ٖبض الغخمً ٖلي  : قغح وجد٤ُ٣, ( 749ٌ:ث)بً ٖبض هللا بً ٖلي اإلاغاصي اإلاهغي      

. م  2008 –ٌ 1428,  1ٍ, صاع ال٨ٟغ الٗغبي , ؾلُمان      

بي بً ؤخمض بً ؤبألبي ٖبض هللا مدمض , الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن -21 ,  ( 617ٌ:ث)ي ب٨غ ال٣َغ

ت,َِٟلوإبغاَُم ا, ؤخمض البرصووي:جد٤ُ٣ م   1964 -1384ٌ, 2ٍ, ال٣اَغة–صاع ال٨خب اإلاهٍغ

ل ال٣غآن-22 ض , ظام٘ البُان في جإٍو غ بً ًٍؼ ؤخمض مدمض : جد٤ُ٣, (311ٌ: ث)ؤبى ظٟٗغ الُبري ,مدمض بً ظٍغ

. م2000 –ٌ 1420, 1ٍ, مؤؾؿت الغؾالت,قا٦غ

صاع ال٨خب , (905ٌ: ث)ؤلاًجي  إلادمض بً ٖبض الغخمً بً مدمض بً ٖبض هللا الخؿني , ظام٘ البُان في جٟؿحر ال٣غآن-23

م 2004 –ٌ 1424, 1ٍ, بحروث-الٗلمُت

  ,ٞسغ الضًً ٢باوة: جد٤ُ٣, (749ٌ:ث)للمغاصي, الجنى الضاوي في خغوٝ اإلاٗاوي -24 

م 1992 -1413ٌ, 1ٍ, بحروث , الٗلمُت صاع ال٨خب ,ومدمض هضًم ٞايل     

ض,الجىاَغ الخؿان في جٟؿحر ال٣غآن-25 , مدمض ٖلي مٗىى:جد٤ُ٣(  875ٌ:ث)  بي الشٗا٫ مدمضالغخمً بً ٖبض  ألبي ٍػ

اص٫ ؤخمض  ٌ 1418, 1صاع إخُاء الترار الٗغبي,بحروث ,ٍ,ٖو

ٖل٤  ( 1288ٌ:ث)خاقُت الخًغي ٖلى قغح ابً ٣ُٖل, مدمض الخًغي الكاٞعي -26

. م1998-1419ٌ, صاع ال٨خب الٗلمُت, بحروث,1جغ٧ي ٞغخان اإلاهُٟى,ٍ:ٖليها    

خاقُت الؿُض الكٍغ٠ الجغظاوي ٖلى قغح الغا ي ٖلى ال٩اُٞت, للؿُض الكٍغ٠   -27 

.  ث.ص.ث صاع ال٨خب الٗلمُت ,بحرو( 816ٌ:ث)الجغظاوي    
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ظامٗت ؤم  , ( 911ٌ:ث)لجال٫ الضًً الؿُىَي ,خاقُت الؿُىَي ٖلى جٟؿحر البًُاوي -28 

م 2005-1424ٌ, الؿٗىصًت , ٧لُت الضٖىة وؤنى٫ الضًً  –ال٣غي    

خاقُت الكهاب ٖلى جٟؿحر البًُاوي , لكهاب الضًً ؤخمض بً مدمض بً ٖمغ الخٟاجي  -29

. بحروث  –صاع ناصع , ( 1069ٌ: ث)اإلاهغي الخىٟي   

إلادمض بً ٖلي الهبان  , خاقُت الهبان ٖلى قغح ألاقمىوي أللُٟت ابً مال٪  -30 

. م1997-ٌ 1417,  1ٍ, بحروث , صاع ال٨خب الٗلمُت , (1206ٌ:ث)   

خ٤٣ ال٨خاب  , ( 403ٌ:ث)ٖبض الغخمً بً مدمض ؤبى ػعٖت ابً ػهجلت, حجت ال٣غاءاث -31 

٤ ٖلى خىاقُه     
َّ
ل . ؾُٗض ألاٞٛاوي  :ٖو

(  377ٌ:ث)ؤبى ٖلي , الخؿً بً ؤخمض بً ٖبض الٟٛاع الٟاعس ي , الدجت لل٣غاء الؿبٗت  -32 

,  بحروث  -صمك٤, صاع اإلاإمىن للترار , وبكحر ظىٍجابي , بضع الضًً ٢هىجي : جد٤ُ٣,   

. م 1993-ٌ 1413,  2ٍ   

  (1093ٌ:ث)مغ البٛضاصي لٗبض ال٣اصع بً ٕ,زؼاهت ألاصب ولب لباب لؿان الٗغب-33 

. م1997-ٌ 1418, 4ٍ, م٨خبت الخاهجي, ال٣اَغة, ٖبض الؿالم مدمض َاعون: جد٤ُ٣,   

ت الٗامت  , ( 392ٌ:ث)ألبي الٟخذ ٖشمان بً ظني اإلاىنلي, الخهابو -34 الهُئت اإلاهٍغ

. ث .ص, 4ٍ, لل٨خاب      

غي البهغي لل٣اؾم بً ٖلي بً مدمض ب, صعة الٛىام في ؤوَام الخىام -35 اث : جد٤ُ٣,(516ٌ:ث)ن ٖشمان الخٍغ ٖٞغ

ألبي , الضع اإلاهىن في ٖلىم ال٨خاب اإلا٨ىىن -36م 1998 –ٌ 1418, 1ٍ,بحروث–مؤؾؿت ال٨خاب الش٣اُٞت,مُغجي

ؤخمض مدمض .ص:جد٤ُ٣(756ٌ:ث)اإلاٗغوٝ بالؿمحن الخلبيالٗباؽ قهاب الضًً ؤخمض بً ًىؾ٠ بً ٖبض الضابم 

ق٤  صم –صاع ال٣لم ,الخغاٍ

: ث)لكهاب الضًً مدمىص بً ٖبض هللا الخؿُني آلالىس ي, عوح اإلاٗاوي في جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم والؿب٘ اإلاشاوي -37

. ٌ 1415,  1ٍ, بحروث  –صاع ال٨خب الٗلمُت , ٖلي ٖبض الباعي ُُٖت : جد٤ُ٣, ( 1270ٌ

ٖبض :جد٤ُ٣,(597ٌ:ث)بً مدمض الجىػيظما٫ الضًً ؤبى الٟغط ٖبض الغخمً بً ٖلي , ػاص اإلاؿحر في ٖلم الخٟؿحر -38

.  1422ٌ, 1ٍ, بحروث-جاب الٗغبيصاع ال٪,الغػا١ اإلاهضي

 قىقي.ص: جد٤ُ٣, (324ٌ:ث)ؤخمض بً مىس ى بً الٗباؽ الخمُمي ؤبى ب٨غ بً مجاَض البٛضاصي, الؿبٗت في ال٣غاءاث  -39

. 1400ٌ, 2ٍ, مهغ –صاع اإلاٗاٝع , ي٠ُ

مدمض مديي الضًً ٖبض : جد٤ُ٣,( 769ٌ:ث)لبهاء الضًً ٖبض هللا بً ٣ُٖل , قغح ابً ٣ُٖل ٖلى ؤلُٟت بً مال٪-40

. م 2005-1426ٌ, م٨خبت صاع الترار, مهغ, الخمُض

ذ َاقم : جد٤ُ٣,( 385ٌ:ث)ألبي مدمض ًىؾ٠ بً اإلاغػبان الؿحرافي, قغح ؤبُاث ؾِبىٍه -41 صاع الجُل , مدمض الٍغ

. م1996 –ٌ 1416,  1ٍ, بحروث  –

صاع ال٨خب , ( 900ٌ:ث)لٗلي بً مدمض بً ِٖف ى هىع الضًً ألاقمىوي , قغح ألاقمىوي ٖلى ؤلُٟت بً مال٪ -42

م  1998 -1419ٌ,  1ٍ, بحروث, الٗلمُت 

بض , وإبغاَُم  ألابُاعي ,ي الؿ٣ا مه٠ُ: جد٤ُ٣, ( 616ٌ: ث)ألبي الب٣اء ال٨ٗبري , قغح صًىان اإلاخىبي -43 ٖو

ت ,الخُٟٔ قلبي  . لبىان–بحروث , صاع اإلاٗٞغ

ظامٗت , ًىؾ٠ خؿً ٖمغ : جصخُذ وحٗل٤ُ , ( 686ٌ:ث)لغا ي الضًً الاؾتراباطي, قغح الغا ي ٖلى ال٩اُٞت -44

. م 1978 -1398ٌ, ٢اع ًىوـ 

 –الكغ٦ت اإلاخدضة للخىػَ٘ , ٖبض الٛني الض٢غ : جد٤ُ٣, ( 761ٌ: ث)البً َكام ألاههاعي , قغح قظوع الظَب -45

. ؾىعٍا 

, مدمض مديي الضًً ٖبض الخمُض : جد٤ُ٣, ( 761ٌ:ث)البً َكام ألاههاعي , قغح ٢ُغ الىضي وبل الهضي  -46

. ٌ 1383,  11ٍ, ال٣اَغة 

لي مدمض مٗىى, ٖاص٫ ؤخمض ٖبض اإلاىظىص :جد٤ُ٣,(672ٌ:ث)البً مال٪,قغح ال٩اُٞت الكاُٞت-47 صاع ال٨خب , ٖو

م 2000 –ٌ 1420, 1ٍ, بحروث –الٗلمُت 
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ت , ( 643ٌ:ث)للكُش مى٤ٞ الضًً ٌِٗل بً ٖلي بً ٌِٗل الىدىي , قغح اإلاٟهل-48 . مهغ  –إصاعة الُباٖت اإلاىحًر

مُبٗت آلاصاب , مىس ى بىاي الٗلُلي : صعاؾت وجد٤ُ٣,(646ٌ:ث)البً الخاظب الىدىي ,قغح الىاُٞت هٓم ال٩اُٞت-49

. م 1980 –ٌ 1400, ألاقٝغ في الىج٠

بترجِب , ( 354ٌ:ث)مدمض بً خبان بً ؤخمض بً خبان بً مٗاط بً مٗبض الخمُمي البؿتي , صخُذ ابً خبان  -50

. م 1988 –ٌ 1408, 1ٍ, بحروث  –مؤؾؿت الغؾالت , قُٗب ألاعهؤوٍ : جد٤ُ٣, ( 739ٌ:ث)بً بلبان الٟاعس ي

مدمض ٞؤاص ٖبض : جد٤ُ٣, (261ٌ:ث)ال٣كحري الىِؿابىعي مؿلم بً الدجاط ؤبى الخؿً , صخُذ مؿلم-51

بحروث  –صاع إخُاء الترار الٗغبي ,الباقي

, ( 1393ٌ:ث)إلادمض ألامحن بً مدمض اإلاسخاع الكى٣ُُي, الٗظب الىمحر مً مجالـ الكى٣ُُي في الخٟؿحر -52

. ٌ 1426,  2ٍ, عمت م٨ت اإلا٪, صاع ٖالم الٟىابض لليكغ والخىػَ٘ , زالض بً ٖشمان الؿبذ : جد٤ُ٣

صاع ال٨خب , ؤخمض ن٣غ : جد٤ُ٣, ( 276ٌ:ث)ألبي مدمض ٖبض هللا بً مؿلم بً ٢خِبت الضًىىعي , ٍٚغب ال٣غآن -53

. م 1978 –ٌ 1398, الٗلمُت 

–صاع ال٩لم الُُب, صاع ابً ٦شحر, (1250ٌ:ث)إلادمض بً ٖلي بً مدمض بً ٖبض هللا الكى٧اوي الُمني , ٞخذ ال٣ضًغ -54

.  1414ٌ,  1ٍ, بحروث, صمك٤

ض ؤبى الٗباؽ اإلابرص, ال٩امل في اللٛت وألاصب -55 مدمض ؤبى  :جد٤ُ٣, ( 285ٌ:ث)مدمض بً ًٍؼ

م 1997 -1417ٌ, 3ٍ, عةال٣اٍ -صاع ال٨ٟغ الٗغبي, الًٟل إبغاَُم   

ٖبض الؿالم مدمض : جد٤ُ٣, ( 180ٌ:ث)ؤبى بكغ اإلال٣ب بؿِبىٍه ,ٖمغو بً ٖشمان بً ٢ىبر الخاعسي بالىالء , ال٨خاب -56

  .م1988 -1408ٌ,  3ٍ, ال٣اَغة  –م٨خبت الخاهجي, َاعون 

, بحروث  –صاع ال٨خاب الٗغبي  ,( 538ٌ:ث)ألبي ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغو بً ؤخمض الؼمسكغي ظاع هللا , ال٨كاٝ -57

ٍ3  ,1407 ٌ .

: جد٤ُ٣, ( 427ٌ: ث)ؤبى إسخا١ , ؤخمض بً مدمض بً إبغاَُم الشٗلبي : جإل٠ُ ,ال٨ك٠ والبُان ًٖ جٟؿحر ال٣غآن -58

,  1ٍ, لبىان  -بحروث, صاع إخُاء الترار الٗغبي , ألاؾخاط هٓحر الؿاٖضي : مغاظٗت وجض٤ُ٢ , ؤلامام ؤبي مدمض بً ٖاقىع 

. م 2002 –ٌ 1422

مي ال٨ٟىي ؤبى الب٣اء , ال٩لُاث  -59 ومدمض , ٖضهان صعوَل : جد٤ُ٣ , ( 1094ٌ: ث)ؤًىب بً مىس ى الخؿُني ال٣ٍغ

.  لبىان -بحروث, مؤؾؿت الغؾالت , اإلاهغي 

, ( 775ٌ:ث)الىٗماويألبي خٟو ؾغاط الضًً ٖمغ بً ٖلي بً ٖاص٫ الخىبلي الضمك٣ي ,اللباب في ٖلىم ال٨خاب  -60

لي مدمض مٗىى , ٖاص٫ ؤخمض ٖبض اإلاىظىص : جد٤ُ٣ . م 1998 -1419ٌ, 1ٍ, لبىان  –بحروث , صاع ال٨خب الٗلمُت , ٖو

ت  -61 يكغ مً ألامالي الشجٍغ ًُ يُاء الضًً ؤبى الؿٗاصاث َبت هللا بً ٖلي بً خمؼة اإلاٗغوٝ بابً الشجغي , ما لم 

. م 1984 –ٌ 1405, 1ٍ, لبىان  –بحروث , مؤؾؿت الغؾالت , الًامً  خاجم نالح. ص:جد٤ُ٣, ( 542ٌ:ث)

ؼ  -62 ألبي مدمض ٖبض الخ٤ بً ٚالب بً ٖبض الغخمً بً جمام بً ُُٖت ألاهضلف ي , اإلادغع الىظحز في جٟؿحر ال٨خاب الٍٗؼ

.  ٌ 1422, 1ٍ, بحروث –صاع ال٨خب الٗلمُت , ٖبض الؿالم ٖبض الكافي مدمض : جد٤ُ٣, ( 542ٌ:ث)اإلاداعبي 

ل-63 ل وخ٣اب٤ الخإٍو ًىؾ٠ ٖلي : جد٤ُ٣,(710ٌ:ث)خمض خاٞٔ الضًً اليؿٟي ألبي البر٧اث ٖبض هللا بً ؤ,مضاع٥ الخجًز

م  1998 –1419ٌ, 1ٍ, بحروث –صاع ال٩لم الُُب ,  بضًىي 

َُل البً ٖلى ٦خاب الدـ, ( 769ٌ:ث)لئلمام الجلُل بهاء الضًً بً ٣ُٖل , اإلاؿاٖض ٖلى حؿهُل الٟىابض  -64

. م 2001-ٌ 1422, 2ٍ, م٨ت اإلا٨غمت  –ظامٗت ؤم ال٣غي , مدمض ٧امل بغ٧اث . ص: جد٤ُ٣, ( 672ٌ:ث)مال٪

زم ألاهضلف ي , ألبي مدمض م٩ي بً ؤبي َالب خّمىف بً مدمض بً مسخاع ال٣ِف ي ال٣حرواوي , مك٩ل إٖغاب ال٣غآن  -65
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. ٌ 1420,  3ٍ, بحروث  -صاع إخُاء الترار الٗغبي, (606ٌ:ث)الغاػي 
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