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البُان فُما وسد مً ِذم مىابلت الجيغ والّذد في فىاـل اللشآن
ظُّذ مدمذ مجُذ
كعم اللغت الّشبُت /ولُت التربُت ألاظاظُت /حامّت هشمُان

خالصة البحث
بن اللشآن الىشٍم هى آخش الىخاب اإلاجزٌ ِلى البؽشٍت حمّاء ،فلذ اؼخمل ِلى مجمىِت
مً ـىس ؤلاعجاص ،ومً بعجاصه اللغىي وحىد فىاـل في آخش آلاي في الزهش الحىُم ،بر
هجذ فيها اظخّماله للفىاـل ؤغجى الّشب ًِ ولّهم باللىافي وألاسجاُ ،وِؽلهم
ً
إلاىظُلى ألالفاً ،فهزه الفىاـل ؤِىذ اللشآن ً
مدببا للىفىط ،جلز له ألاظماُ،
وغما
وجىبهش بها الللىب ،هما ؤن لها ؤغش ً
الا بالغُت ؤخشي جشمي بلى بخيام اإلاّجى و ببشاص اإلاّاوي
اإلالفىدة خعب اإلالام الزي ًشد فُه ،ووان هُيل البدث ً
مالفا مً ملذمت وجمهُذ
ِشفذ فُه الفىاـل لغت واـىالخا ،زم ًلُه اإلاىالب الدعّت التي وسدث فيها الفاـلت
مخالفت للّذد والجيغ ،وؤنهُذ البدث بخاجمت ِشلذ فيها ؤهم الىخائج التي جىـلذ
بليها ،فلائمت اإلافادس واإلاشاحْ.

Article Info
Received: June , 2020
Revised:July,2020
Accepted: July ,2020

Keywords
البُان ،الجيغ والّذدفي اللشآن ،الّذوٌ
في اللشآن ،فىاـل اللشآن.

Corresponding Author
saeed.mohammed@garmian.edu.krd

المقدمة
الحمذ هلل سب الّاإلاحن ،والفالة والعالم ِلى ؤفمل
الشظل الزي ؤسظل سخمت للّاإلاحن ،ؤما بّذ:
فةن اللشآن الىشٍم آخش هخاب معجض ؤهضٌ ِلى البؽشٍت
حمّاء ،وهى الىخاب اإلادىم بىائه ،ومففل فُه آًاجه،
وفُه آلليء وحىاهش إلاً غاؿ فُه وجذبشه ،وال جيخهي
معجضاجه بلى ًىم الذًً ،فهى هالم سب ألاسباب ،وفُه
ففل الخىاب ،وٍخخلف هالم الخالم ًِ هالم
اإلاخلىكحن ،بر ال ًماهُه هالم ،فهى غاًت في الذكت
والجماٌ ،بر ولّذ ألالفاً في مىلّها الالئم بها ،فهى
لِغ بىالم مىٍىم ،وال هثر مسجىُ ،بل هى مىخه

بفىاـل في نهاًت آلاًاث ،بر مىدخه حمالُت وِزوبت،
ؼهذ لها ألاِذاء والخفىم ،هما كاٌ الىلُذ بً اإلاغحرة:
ً
((وهللا للذ ظمّذ مً مدمذ هالما ما هى مً هالم
ؤلاوغ وال مً هالم الجً بن له لحالوة ،وبن ِلُه
ّ
لىالوة ،وبن ؤِاله إلاثمشّ ،
وبن ؤظفله إلاغذق ،وبهه ٌّلى
وما ٌُّلى))( ،)1وما رهشه ألاـمعي مً ؤهه كشؤ ((والعاس ُق
ُ
ً
والعاسكت فاكىّىا ؤًذيهما حضاء بما هعبا هياال مً هللا
وهللا غفىس سخُم ،وبجىبي ؤِشابي فلاٌُ :
هالم َم ًْ هزا؟
هالم هللا ،كاٌ :لِغ هزا هالم هللا ،فاهخبهذُ
ُ
كلذ:
فلشؤث :وهللا ِضٍض خىُم (اإلاائذة ،)38 :فلاٌ :ؤـبذَ
هزا هالم هللا ،فللذ :ؤجلشؤ اللشآن؟ كاٌ :الُ ،
كلذ :مً
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َ َ
َ
َ
فلىْ ،ولى غفش
ؤًً ِلمذ؟ كاًٌ :ا هزا َِ َّض ف َدىم
ََ َ َ
َوسخم إلاا كىْ))( ،)2فاللشآن الىشٍم كذ اخخىي ِلى
معجضاث هثحرة ،ومً ـىس هزه اإلاعجضاث الفىاـل
اللشآهُت التي جثري العُاق وجبرص حمالُت اللشآن ،فهي
حضء مً آلاًاث اللشآهُت ججمْ بحن مداظً اللفَ
والفُاغت وحىدة اإلاّجى والبالغت.
ّؤما هُيل البدث فُخإلف مً ملذمت ،وجمهُذ جدذزذ
ً
واـىالخا ،وٍليهما اإلاىالب
فُه ًِ الفاـلت لغت
((العبّت)) التي حّذ مً ـلب اإلاىلىُ ،ووكفذ ِلى
الفىاـل التي ِذٌ فيها اللفَ غحر مىافم للجيغ ؤو
الّذد ،زم جليها الخاجمت ً
مبرصا ؤهم الىخائج التي جىـل
بليها البدث ،فلائمت اإلافادس واإلاشاحْ.
َّؤما ؤهم اإلافادس التي اِخمذث ِليها في بدثي هزا هخاب
((الىؽاف)) للضمخؽشي ،والبدش اإلادُي ألبي خُان
ألاهذلسخي.
واإلاّمالث التي واحهخجي في هخابت هزا البدث ،إلاا وان
ً
مخّللا باللشآن الىشٍم اكخضخى مجي ؤن ؤكف
اإلاىلىُ
ِلى هخب الخفعحر ،وال ظُما الخفاظحر التي وكفذ ِلى
ً
ً
بُاهُا ،هما ؤن الىكىف ِلى
جفعحرا
آلاًاث وفعشتها
الفىاـل اللشآهُت اخخاج بلى هثحر مً الخإمل بغُت
الىكىف ِلى آلاًاث التي لم ًخىابم فيها الجيغ والّذد،
حهذا ً
فإخز هزان ألامشان مجي ً
ووكخا ً
هثحرا.
ً
خخاما ؤظإٌ هللا الٍُّم ؤن ًجّل هزا الّمل اإلاخىالْ
ً
رخشا لي ًىم اإلاُّاد بهه ولي رلً واللادس ِلُه.
الخمهُذ
تعريف الفاصلة لغة واصطالحاً
الفاـلت لغت مإخىرة مً مادة (الفاء والفاد والالم)
التي جذٌ ِلى ((جمُحز الصخيء مً الصخيء وبباهخه ِىه))(،)3
فالففل ((اللماء بحن الحم والباول)) ( ،) 4وهى
َ ْ ً
((الحاحض بحن الؽِئحن َف َ
فال،
ًففل ف
فل بُنهما
ِ
ِ
َ
َ َْ
َ
َ
فاهفل ؤي :كىّخه
فلذ الصخيء،
فاهففل وف
َ َ
اِلت ،وحمّها
فاهلىْ))( ،)5فالفاـلت برا ِلى وصن ف ِ
َ َُ
ُ َ َ َ صَ
جحن في
فىاـل ،وهي(( :الخ َشصة التي ِ
جففل بحن الخش ِ
ّ
ٍام))(.)6
ِ
الى ِ
ً
َّ
َّؤما الفاـلت اـىالخا فلذ ِشفها الشماوي بلىله(( :هي
خشوف مدؽاولت في اإلالاوًْ ،لْ بها بفهام اإلاّاوي وفيها
بالغت ،وألاسجاُ ُِب؛ ألن السجْ ًدبّه اإلاّجى،
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والفىاـل جابّت للمّاوي))( )7ووافله الباكالوي( )8وؤحى
بهزا الخّشٍف مً غحر حغُحر ،ومً ؤحى بّذه لم ًخشج ًِ
ًّ
ً
مّشفا
حّشٍفه مىافلا له في اإلاّجى ،فُلىٌ الضسهصخي ِ
بًاها(( :هي ولمت آخش آلاًت هلافُت الؽّش وكشٍىت
السجْ))( ،)9واإلادذزىن وافلىا اللذامى في حّشٍفهم لها،
واهخفُذ بىلل حّشٍفحن ؤخذهما للحعىاوي بر ًلىٌ:
((هي ولمت آخش آلاًت هلافُت الؽّش وسجّه الىثر ـ ـ
والخففُل ـ جىافم ؤواخش آلاي في خشوف الشوي ؤو في
الىصن مما ًلخمُه اإلاّجى ،وحعترًذ بله الىفىط)) (،)10
والخّشٍف آلاخش لفمل ِباط بر ًشي ؤهه ((ًلفذ
بالفاـلت اللشآهُت رلً اللفَ الزي خخمذ به
آلاًت))(.)11
والفائذة مً الفاـلت اللشآهُت ؤنها ((جلْ الفاـلت ِىذ
الاظتراخت فى الخىاب لخدعحن الىالم بها ،وهي الىشٍلت
التى ًباًً اللشآن بها ظائش الىالم وحعمى فىاـل؛ ألهه
ًىففل ِىذها الىالمان ،ورلً ؤن آخش آلاًت ففل بُنها
وبحن ما بّذها ،ولم ٌعمىها ؤسجاِا))(.)12
بغُت
ألاول:
املطلب
ًّ
بغُا
َ َ َ
َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ
((كال ْخإوى ًَيىن ِلي غالم َول ْم ًَ ْم َع ْع ِجي َبؽش َول ْم ؤ ُن َب ِغ ًُّا))

مشٍم ،20:اخخلف ؤهل الّلم في وصن (بغُا) ،فزهب
اإلابرد( )13بلى ؤهه ِلى وصن (فّىٌ) بمّجى (فاِل)،
فاحخمّذ فُه الىاو والُاء ،وظبلذ بخذاهما بالعيىن،
فللبذ الىاو ًاء ،وؤدغمذ في الُاء ،وهعش ما كبلها
ً
إلاىاظبت الُاء ،وحجخه في رلً ؤن ؤـله لى وان (فُّال)
للحلخه الخاء هما في (سخُمت وهشٍمت) ،برا وان بمّجى
(فاِل) ،و(الىىُدت) برا وان بمّجى (مفّىٌ).
َ ْ
وِلى هزا اللىٌ فةن "بغُا" ((مبالغت في البػي ،وهى
ْ
واخخاسث ـُغت اإلابالغت َ"ب ِػ ّي" ولم ُجل ْل باغُت؛
الٍلم،
الّ ْشكَّ ،ؤما الاِخذاء
ألن "باغُت" جخّلم بدلىق ما خىٌ ِ
ِلى ال ِّ ْشك راجه فُىاظبه اإلابالغت في هزا الفّل))(،)14
َّؤما ابً حجي( )15فلذ رهب بلى ؤن (بغُا) ِلى وصن
َ
(فُّل) ،وحجخه في رلً ؤهه لى وان ِلى وصن (ف ُّىٌ)
ُ
للُلَ :بغ ّى ،مثل :فالن َن ُه ّى ًِ اإلاىىش ،ووافله
الضمخؽشي(.)16
وِلى اللىٌ بهه بمّجى (فاِل)(( :فاحشة جبػي الشحاٌ وؤًا
ما وان فهى للؽُىُ في الضاهُت ـاس خلُلت ـشٍدت فُه،
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فال ًشد ؤن اِخباس اإلابالغت فُه ال ًىاظب اإلالام؛ ألن هفي
ألابلغ ال ٌعخلضم هفي ؤـل الفّل ،وال ًدخاج بلى الجىاب
بالتزام ؤن رلً مً باب اليعب ؤو بإن اإلاشاد هفي اللُذ،
واإلالُذ مّا ؤو اإلابالغت في الىفي ال هفي اإلابالغت))(.) 17
وكذ ِلل ابً ألاهباسي ِذم اكتراهه بالخاء؛ ألهه وـف
مخخق باليعاء بر كاٌ ((:وبهما لم ًلل بغُت ألهه وـف
ٌغلب ِلى اليعاء ،فللما جلىٌ الّشب سحل بػي فُجشي
مجشي خائن وِاكش))(.)18
ووافله الؽُخ ؤلاظخاهبىلي ((ولم ًلل بغُت ألهه وـف
غالب ِلى اإلااهث هدائن ؤي  :فاحشة جبػي
الشحاٌ))(.)19
هما ؤًذ هزا الشؤي كبله ؤبى خُان ألاهذلسخي( )20ورهش ؤن
ألاوـاف التي جخخق باإلهار ال جذخل ِليها الخاء ِلى
مّجى اليعب ،وبلُه ؤؼاس ابً مالً ـ ـ سخمه هللا حّالى ـ ـ
في اليافُت بلىله:
وما مً الففاث باألهثى ًخق ًِ جاء اظخغجى ألن
اللفَ هق()21
ً
ً
ً
وكذ وحذ البلاعي في آلاًت ملمدا بُاهُا دكُلا بر رهش ؤن
الىىن كذ خزفذ مً الفّل (ؤن) ،ألنها ((إلاا هالها هزا
ألامش ،ؤداها الحاٌ بلى غاًت ؤلاظشاُ في بللاء ما جشٍذ مً
اإلاّاوي لها لّلها حعترًذ مما جفىسجه ،فماق ِليها
اإلالام ،فإوحضث ختى بدزف الىىن مً (وان) ولخفهم ؤن
هزا اإلاّجى مىفي وىهه ِلى ؤبلغ وحىهه فلالذ" :ولم ؤن"
وإلاا وان اإلاىلىد ظش مً ًلذه ،ووان الخّبحر ِىه بما هى
ً
مً مادة الغلمت دالا ِلى غاًت الىماٌ في الشحىلُت
اإلالخضخي لغاًت اللىة في ؤمش الىياح هفذ ؤن ًيىن فيها
ً
شخيء مً رلً فلالذ" :بغُا" ،ؤي :لُيىن دؤبي الفجىس،
ولم ًإث "بغُت" لغلبت بًلاِه ِلى اليعاء ،فيان مثل:
خائن وِاكش ،في ِذم ؤلالباط وألن "بغُت" ال ًلاٌ بال
للمخلبعت به)) (.)22
ً
ً
وكذ ؤهذث آلاًت جىهُذا لمىُا ِلى ِفت مشٍم ـ ِليها
العالم ـ بلىله( :ولم ًمععجي بؽش) ،وجيء للفذ
الخىهُذ كىله( :ولم ؤن ً
بغُا) ،وهى ما رهب الشاصي(.)23
ولىً الضمخؽشي وكف مىكف اإلاخإمل ،ووحذ فُه لفخت
بالغُت ؤدق وؤـىب مىه ،بر سؤي ؤن مىلْ آلاًت( :ولم
ًمععجي بؽش) هىاًت ًِ الىياح الحالٌ واإلاؽشوَُّ ،ؤما
رًلها( :ولم ؤن ً
بغُا) فىىاًت ًِ الضها والّالكت
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وال ؼً ؤن مشاِاة
اإلادشمت(.)24
الفاـلت لها ؤزش هبحر في الّذوٌ ِنها بلى ً
(بغُا)؛ ألن
الىاٌش في العىسة ًجذ ؤنها مً آلاًت الثاهُت بلى آلاًت
الثالثت والثالزحن حاءث اليلماث التي وكّذ في الفاـلت
مىتهُت بالُاء اإلامّفت مخبىِت بفىث الفخدت الىىٍلت،
مثل( :صهشٍا ،خفُا ،ؼلُا ،ولُا ،سلُاِ ،خُا ،ظشٍا،
ـبُا) ،مما ؤخذر ً
ً
مىظُلُا لشئوط آلاي وهى
وعلا
((ؤمش ٌععى بلُه الىق اللشآوي ً
ظُّا ،ختى لى ؤدي هزا
بلى بحشاء بّن الخّذًل للترهُب ؤو اليلمت في بواس مً
ظّت اللغت ومشوهتها))(.)25
كشٍب
املطلب الثاني :كشٍبت
((وما ًذسًٍ لّل العاِت كشٍب)) الؽىسي17 :
ألاـل في اإلابخذؤ والخبر ؤو ما ؤـلهما اإلابخذؤ والخبر
اإلاىابلت بُنهما في الخزهحر والخإهِث ،مثل :بن ً
صٍذا هاجح،
وبن ً
هىذا هاجحت ،والؽاهذ في آلاًت لفَ (كشٍب) ،لم
جدفل اإلاىابلت بِىه وبحن (العاِت) التي وكْ في ألاـل
مبخذؤ ،واخخلف ؤهل الّلم واإلافعشون في جىحُه آلاًت
ِلى آساء منها:
ًشي حمْ مً ؤهل الّلم واإلافعشون ؤن لفَ (كشٍب) في
الىُت ـفت إلاىـىف مدزوف جلذًشه :شخيء كشٍب ،ؤو ؤمش
كشٍب ،ؤو وكذ كشٍب ،ؤو ًىم كشٍب( ،)26وفُه ((وفُه
تهذًذ للمعخعجلحن وجبىُذ للمخّىخحن والاٌهاس في خحز
الالماس للتهىٍل)) ( ،)27ؤو هى مً باب اهدعاب اإلاماف
بلُه اإلادزوف خىم اإلاماف ،وكذسوه :بـ ائدُان العاِت
كشٍب ،ؤو مجيء العاِت كشٍب( ،)28وهزا زابذ في هالم
الّشب هٍحر كىله حّالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﭼ ًىظف ،82 :ؤي:
ؤهل اللشٍت ،غحر ؤن ابً اللُم كذ لّف هزا اإلاعلً
ورهش ؤن هزا ألامش خاؿ بالمشوسة الؽّشٍت وال ًشد في
ً
حّلُال ً
لىُفا
اخخُاس الىالم( ،)29والخمغ الفشاء( )30له
بإن الّشب جفشق بحن كشابت اليعب وكشابت اإلاعافت ،ففي
كشابت اليعب جثبذ الخاء ،فخلىٌ :هزه اإلاشؤة كشٍبت مجي،
ؤي :في اليعب ،وبن واهذ كشابت اإلاعافت حاص فيها الخزهحر
والخإهِث ،فخلىٌ :داسه كشٍبت مجي ،وكشٍب مجي ،وٍاٍذ
رلً ما وسد في هالم امشيء اللِغ:
َ
ُ
ُ
كشٍب وال البعبابت
هاؼم
الىٍل ْبن ؤمسخى وال ؤم
ل ُه
ِ
ُ
ابىت ٌؽىشا()31
ً
وكذ حمْ بحن الخزهحر والخإهِث ِشوة بً خضام كائال:
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َ
ِؽُت ال ِفش ُاء ِم ْى ًَ كشٍبت
َبّ ُ
ُذ()32
ِ
واِترك ِلُه الضحاج ورهش ؤن(( :خىإ؛ ألن ظبُل اإلازهش
واإلااهث ؤن ًجشٍا ِلى ؤفّالهما)) (.)33
والخّبحر بـ (لّل) ((ؤنها بدُث ًشحى كشبها مً ًشحىه
ً
وٍخؽاه مً ٌصخاه ،فهل ؤِذ مً ًخؽاها ؼِئا
للمذافّت برا حاءث ؤو الىجاة منها برا ؤكبلذ))(.)34
وآزش بّمهم (كشٍب) ِلى (كشٍبت)؛ ألن لفَ (كشٍب) ِلى
وصن (فُّل)( ،)35فِعخىي فُه الخزهحر والخإهِث ،وهٍحر
رلً في الزهش الحىُم كىله حّالى(( :م َع َّى َم ًت ِ َ
ىذ َسِّب ًَ ۖ
ِ
َّ
َو َما ِه َي ِم ًَ الٍ ِ ِاإلا َحن ِب َب ُِّذ)) ٌغ ،78 :ولّف هزا الشؤي
ً
ؤًما؛ بإن هزا ًلْ برا جلذمه اظم ،مثل :مشسث بامشؤة
كخُل ،وؤهذ جشٍذ ملخىلت ،فةن خزف الاظم اإلاىـىف
لم ًجض رلً ؤن ًلاٌ :مشسث بلخُل؛ ألاهه خُيئز ًادي
بلى الالخباط ،فال ٌّشف ؤن اللخُل مزهش ؤو ماهث(،)36
ورهب حمهىس اللغىٍحن واظخدعىه حمْ مً اإلافعشًٍ
ً
ِلى جإوٍل (العاِت) بمزهش خمال ِلى مّجى
(البّث)( ،)37ولّل هزا الشؤي ؤكشب بلى الفىاب،
ؼّشا ً
ً
وهثرا ،فمثاٌ الؽّش
لثبىتها في هالم الّشب بىثرة
كىٌ وفُل بً ِىف الغىىي:
والّحن باألزمذ
بر هي ؤخىي مً الشبعي خارلت
الحاسي مىدىٌ()38
ّ
فزهش الّحن؛ ألنها بمّجى الىشف.
ًَ
ومىه كىله حّالىَ (( :ف َل َّما َ َؤي َّ
الؽ ْم َ
غ َب ِاصغت )) ألاوّام:
س
ً
 ،78ولم ًلل :هزه ،ومّشوف ؤن الؽمغ ماهثت ،خمال
ِلى مّجى (الجشم) ؤو (الصخيء).
سفُم
املطلب الثالث :سفلاء
َّ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ
اللهُ
(( َو َمً ًُ ِى ِْ الله والشظىٌ فإول ِئً مْ ال ِزًً ؤوّم
َ َ ْ ّ َ َّ
الىب ُّ َحن َو ّ
الف ِّذ ًِل َحن َوالؽ َه َذ ِاء َو َّ
الف ِال ِح َحن ۚ
ِ
ِلي ِهم ُِمً ِ ِ
َ
َو َخ ُع ًَ ؤول ِئ ًَ َس ِف ًُلا )) اليعاء69 :
ً
ً
مفشدا ،وؤؼحر بلُه
(سفُلا)
الؽاهذ في آلاًت وسود لفَ
ب ــ(ؤولئً) ،ومّلىم ؤن هزا اللفَ ٌؽاس به بلى الجمْ،
فخلىٌ :ؤولئً سحاٌ مخلفىن ،ومىه كىله حّالى)( :
َّ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ
َ َّ َ ُ َ َ ُ
اب ال َج َّى ِت ۖ
اث ؤول ِئً ؤصح
وال ِزًً َآمىىا وِ ِملىا الف ِالح ِ
ً
َ
َ
ُه ْم ِف َيها خ ِال ُذون)) البلشة ،82 :برا ما العش مً وكىِه
ً
مفشدا ،فزهب الفشاء بلى ؤهه مً باب بًلاُ اإلافشد مىلْ
ً
َ
(({وخ ُع ًَ ؤولئً سفُلا} بهما وخذ الشفُم
الجمْ كائال:
َ
ف َخذهى وال ِفش ُاء ِم ْى ًَ
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وهى ـفت لجمْ؛ ألن الشفُم والبرًذ والشظىٌ جزهب به
الّشب بلى الىاخذ وبلى الجمْ ،فلزلً كاٌ َ
{وخ ُعً
ؤولئً سفُلا} ،وال ًجىص فى مثله مً الىالم ؤن جلىٌ:
ِ
ؤولئً سحال ،بهما ًجىص ؤن
خعً ؤولئً سحال ،وال كبذ ِ
جىخذ ـفت الجمْ برا وان اظما مإخىرا مً فّل ولم
ًىً اظما مفشخا؛ مثل سحل وامشؤة))( ،)39وخعً رلً
ً
(ٍُِما،
لىكىِه فاـلت؛ ألن آلاًاث التي كبلها
ً
ً
ً
ً
ؼهُذا) ،ووافله
حمُّا،
(ِلُما،
معخلُما) ،وما بّذها:
ً
ً
كذًما وخذًثا
هثحر مً اللغىٍحن( )40واإلافعشًٍ()41
منهم الؽىلُىي بر رهش ؤهه ٌهش له مً خالٌ(( :اظخلشاء
اللغت الّشبُت التي هضٌ بها اللشآن ،هى ؤن مً ؤظالُبها ؤن
ً
اإلافشد برا وان اظم حيغ ًىثر بوالكه مشادا به الجمْ
مْ جىىحره هما في هزه آلاًت)) ( ،)42ووان هزا ألاظلىب
ً
مؽهىسا في هالم الّشب ،فلذ زبذ في هالمهم ً
ً
وؼّشا،
هثرا
ْ
ًً به َظام ًشا َج ْه ُج ُش َ
ُ َْ َ
ون ))
فمثاٌ الىثر كىله حّالى(( :معخى ِب ِر ِ ِ ِ
َ ُ ّ
ُ
الي َع َاء
اإلاامىىن ،67 :ؤي :ظ َّم ًاسا ،وكىله ظبداهه(( :وآجىا ِ
ًَ َ
َ َ
َُ
َ
َ
ـ ُذك ِات ِه ًَّ ِه ْدلت ۚ ف ِةن ِو ْب َن لى ْم ًَِ شخ ْيء ِّم ْى ُه ه ْف ًعا
َ ُُ ُ
ىه َهى ًِئا َّمش ًٍئا)) اليعاء ،4 :ؤيً :
ؤهفعا ،ومثاٌ الؽّش
ف يل ِ
ِ
كىٌ الؽاِش:
فةن صماهىم صمً
فللىا ؤظلمىا بها ؤخىهم
خمُق()43
ؤي :بخىاهىم ،ومنهم مً لجإ بلى الخلذًش ،فلذسوه ب ـ :
خعً ول واخذ منهم( .)44وِلل العهُلي الىىخت في
((الائدُان بهزه اليلمت باإلفشاد ،ؤلاؼاسة بلى ؤن ؤهل الجىت
ًذخلىنها ِلى كلب سحل واخذ))( .)45وكُل :بهما ؤفشد
ألن ((الحعً في راث الشفلت ،وألن اإلافاخبت بفشادًت،
فيل واخذ ًفاخب ألاخاد والجمُْ ،فهم حمُّا في مّجى
سفُم واخذ ،لدؽاول الىفىط وجىافلها)) .) 46
ومً الّلماء مً سؤي ؤن لفَ (سفُم) ِلى وصن
َ
(ف ُِّل)( )47بمّجى :مفاِل ،ؤي :مىافم ،ومثاٌ هزا
الىصن ٌعخىي فُه الخزهحر والخإهِث وؤلافشاد والخثيُت
والجمْ ،وهزا مً ؤخعً آلاساء وؤكشبها بلى الفىاب
لبّذها ًِ الخيلف والخلذًش ،وٍاٍذه ما زبذ في هالم
َ
َ
الّشب ً
ً
وؼّشا ،فمً الىثر كىله حّالىِ (( :بن ج ُخ َىبا ِبلى
هثرا
َ
َ
ُ
َّ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
الله َف َل ْذ َ
ـغ ْذ كل ُىبى َما ۖ َوِبن جٍ َاه َشا َِل ُْ ِه ف ِة َّن الل َه ُه َى
ِ
َ
َ
َْ َ ُ
ُْ
ًل َو َ
َم ْىَال ُه َوح ْبر ُ
ـ ِال ُح اإلا ْا ِم ِى َحن ۖ َواإلاال ِئىت َب ّْ َذ ر ِل ًَ ٌ ِهحر
ِ ِ
ُ
))الخدشٍم ،4 :ؤيَ ٌ :ه َشاء ،ومما وكفذ ِلُه في ألامثاٌ
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الّشبُت كىلهم(( :هفى ً
كىما بفاخبهم ً
خبحرا))( ،)48ؤي:
ُ
خ َب َراء ومً الؽّش كىٌ حشٍش:
هفبن الهىي زم اسجمُىا كلىبىا بإِحن ؤِذاء وهً
ـذًم( )49ؤي :ـذًلاث.
بماماً
املطلب الرابع :ؤئمت
َ َّ َ َ ُ ُ َن َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ
(( وال ِزًً ًلىلى سبىا هب لىا ِمً ؤصو ِاحىا ور ِسٍ ِاجىا كشة
َ ُْ َ ْ ْ ْ
اح َّل َىا ِلل ُم َّخ ِل َحن ِب َم ًاما)) الفشكان.74 :
ؤِحن و
بن اإلاىابلت بحن اإلابخذؤ والخبر ؤو ما ؤـله اإلابخذؤ والخبر
في الجيغ والّذد واحب ِىذ الىدىٍحن ،جلىٌ :صٍذ
كائم ،وفاومت كائمت ،والضٍذان كائمان ،والضٍذون
كائمىن ،والهىذاث كائماث.
ومّلىم ؤن (حّل) في آلاًت الىشٍمت مً ألافّاٌ التي
جخّذي بلى مفّىلحن ؤـلهما اإلابخذؤ والخبر ،وهى مً باب
ؤفّاٌ الخدىٍل بمّجىْ :
ـحرها ،ف ـ (ها) اإلاخيلمحن مفّىٌ به
ؤوٌ ،و(بماما) مفّىٌ به زان ،واللُاط ًلخضخي ؤن ًيىن
حمّا وي ًىابم اإلابخذؤ ،ومً زم اخخلف الىدىٍىن
واإلافعشون في جىحُه لفَ (بماما) ،فزهب الفشاء بلى ؤن
ً
الغشك مً بفشاد ؤلامام ((ولم ًلل :ؤ ِئ َّمت وهى واخذ ًجىص
ُ
فى الىالم ؤن جلىٌْ :
ُ
وبمام
الىاط
ؤصحاب ُمدمذ ؤ ِئ َّمت
ِ
{بها َ ُظى ٌُ َ ّب الّا َ
الىاط َه َما َك َ َّ
إلاحن} لالزىحن َو َم ّْ َىاه:
اٌ س
سِ
ِ
احّىا ؤئ ّم ًت ًُ ْل َخ َ
هلخذي بمً
احّلىا
مجاهذ:
وكاٌ
،
بىا
ي
ذ
ِ
ِ
كبلىا ختى ًَ ْلخذي َبىا َمً بّذها))( ،)50ورهش ألاخفؾ ؤن
َ
(("ؤلامام" ها هىا حماِت هما كاٌ {ف ِة َّن ُه ْم َِ ُذ ٌّو ِلي} وٍيىن
ِ
َ ْ ُُ
ِلى الحياًت هما ًلىٌ الشحل ارا كُل له" :مً ؤمحرهم"
َ
"هاالء ؤ ِم ُحرها" وكاٌ الؽاِش:
[155ء] كاٌ:
ِ
َّ َ َ َ
َ َ َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ىارٌ لِغ ِلي
ًا ِ ِارال ِحي ال ج ِشدن مالمتي * ِبن الّ ِ
َ
ِبإ ِمحر(.)52()))51
وكذ هلل ابً اللُم سؤي الفشاء العابم وخعىه ،وِلب
ِلُه بإهه ًدخاج بلى مضٍذ مً الخىلُذ والبُان ورلً ؤن
((اإلاخلحن ولهم ِلى وشٍم واخذ ومّبىدهم واخذ وؤجباُ
هخاب واخذ وهبي واخذ وِبُذ سب واخذ فذًنهم واخذ
وهبيهم واخذ وهخابهم واخذ ومّبىدهم واخذ فىإنهم ولهم
بمام واخذ إلاً بّذهم لِعى واألئمت اإلاخخلفحن الزًً كذ
اخخلفذ وشائلهم ومزاهبهم وِلائذهم فاالئخمام بهما هى
بماهم ِلُه وهى شخيء واخذ وهى ؤلامام في
الحلُلت))( ،)53ومنهم مً سؤي ؤن (بماما) مفشد كفذ به
الجيغ( ،)54فدُيئز حائض بوالكه ِلى الجمْ ،ألمً
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اللبغ ،وكذ وكْ هثحرا مً رلً في هالم الّشب هثرا
َّ
ََ ُ
وؼّشا ،فمثاٌ الىثر كىله حّالىُ (( :ه َى ال ِزي خل َلىم ِّمً
ً
ْ ُ
ُ
َ ُ ْ ُ
ُ
ج َشاب ز َّم ِمً هى َفت ز َّم ِم ًْ َِل َلت ز َّم ًُخ ِش ُحى ْم ِو ْفال))
ّ
َ ُ
الي َع َاء
غافش ،67 :ؤي :ؤوفاال ،وكىله ظبداهه(( :وآجىا ِ
ًَ َ
َ َ
َُ
َ
َ
ـ ُذك ِات ِه ًَّ ِه ْدلت ۚ ف ِةن ِو ْب َن لى ْم ًَِ شخ ْيء ِّم ْى ُه ه ْف ًعا
َف ُي ُل ُ
ىه َه ِى ًِئا َّم ِش ًٍئا))اليعاء ،4 :ؤي :ؤهفعا ،ومثاٌ الؽّش
كىٌ ِلُل بً ِلفت اإلاشي:
فىىذ لهم هؽش ابً
ووان بىى فضاسة ؼش ِم
ألاخُىا()55
ؤي :ؼش ؤِمام.
وهى ما ؤحاصه الضمخؽشي كائال(( :ؤساد :ؤئمت ،فاهخفى
بالىاخذ لذاللخه ِلى الجيغ ولّذم اللبغ)) (،)56
وهىان جىحُه آخش لجإ بلى جلذًش مدزوف ،وهى :احّل
ول واخذ مىا بماما ،ووعب هزا الشؤي بلى ابً
المائْ( ،)57وجابّه الضسهصخي وخمله ( ِلى اإلاّجى
هلىلهم دخلىا ِلى ألامحر وهعاها خلت ،واإلاشاد :ول واخذ
مىا خلت ،وهزلً هى واحّل ول واخذ مىا بماما)(.)58
والخىحُه ألاخحر ًشي حمْ مً الّلماء ؤهه ؤفشد مشاِاة
للفاـلت()59؛ ألن آلاًاث التي كبلها وبّذها ميسجمت
ومخفلت مّها في الفاـلت بر واهذ مىتهُت باأللف اإلاىىهت
ً
(ا) مً ؤوٌ العىسة بلى آخشها ،وهى ما ؤهذه ابً بادٌغ
ً
كائال( :ؤلامام) هى اإلاخبْ اإلالخذي به ،وؤفشد ألن اإلاشاد به
الجيغ ،وخعً ؤلافشاد مً حهت اللفَ لىكىِه فاـلت
ِلى وصان ما كبلها وما بّذها ،ومً حهت اإلاّجى ؤن ؤئمت
الهذي هىفغ واخذة ،الجداد وشٍلهم بالعحر ِلى
الفشاه اإلاعخلُم ،واجداد وحهتهم باللفذ بلى هللا حّالى
وخذه)) ( ،)60والزي ؤسجحه في هزه اإلاعإلت ؤن لفَ
(بماما) كذ ؤفشد مشاِاة للفاـلت ،وال ًخلى مً هىخت
ّ
اإلاىخ ِذًً واخذ ،ووشٍلتهم
حّبحرًت ،وهي ؤن بمام
ِ
وؼشَّتهم واخذة ،وهٍحر رلً في اإلاّجى كىله حّالى:
َ ُ
ُْ
َ َّ
((هز َب ْذ ك ْى ُم لىه اإلا ْش َظ ِل َحن)) الؽّشاء ،160 :ومّلىم ؤن
كىم لىه لم ًشظل بليهم غحر لىه ـ ِلُه الفالة والعالم
ـ ـ ولىً جىزًب سظىٌ واخذ بمثابت الشظل ولهم.
نهش
املطلب الخامس :ؤنهاس
ُْ
َ
(( ِب َّن اإلا َّخ ِل َحن ِفي َح َّىاث َو َنهش)) اللمش55 - 54 :
الؽاهذ في آلاًت وسود لفَ َ(ن َهش) ً
مفشدا ،وهى مً ألالفاً
التي لها دالالث مخّذدة ،واخخلف الّلماء في جىحيهها،

Journal of the University of Garmian 7 (3), 2020

فزهب الفشاء بلى ؤهه اظم حيغ مفشد ؤسٍذ به
الجمْ( ،)61بذلُل ملاسهخه للجمْ ،وهى كىله ظبداهه:
(وٍىلىن الذبش) ،ؤي :ألادباس ،هما ؤن مشاِاة الفاـلت له
ؤزش هبحر في جىخُذه ،وِبر ِىه باإلفشاد؛ ألن الخّبحر ب ـ
(("في" مفهم لّمىمهم به ِمىم ما هإهه ٌشف وهم
مٍشوفىن له ،ولىثرة ألانهاس وٍِمها ختى ؤنها للشب
بّمها مً بّن واجفاٌ مىابّها وجيهئ حمُْ ألاسك
لجشي ألانهاس منها هإنها شخيء واخذ ،وما وِذ به اإلاخلىن
مً الىُّم في جلً الذاس فشكائله معجلت لهم في هزه
الذاس ،فلهم الُىم حىاث الّلىم وؤنهاس اإلاّاسف ،وفي
آلاخشة ألانهاس الجاسٍت والشٍاك وألاشجاس واللفىس
والضخاسف))( ،)62وبًلاُ اإلافشد مىلْ الجمْ معإلت
ؼائّت ومؽهىسة في هالم الّشب ،ؼإنها في رلً ؼإن
َ َّ
ُ
كىله حّالىَ (( :وِب ْن ه ْى ُخ ْم ُح ُى ًبا فاو َّه ُشوا )) اإلاائذة ،6 :ؤي:
ُ َ
ُْ ََ
حىبحن ؤو ً
ؤحىابا ،وكىله ظبداهه(( :ؤول ِئ ًَ ًُ ْج َض ْو َن الغ ْشفت
َ ً َ
َ َ
ب َما َ
ـ َب ُروا َو ٍُل َّل ْىن ِف َيها ج ِد َُّت َو َظال ًما))الفشكان ،75 :ؤي:
ِ
الغشفاث ،ومما ًاٍذ هزا اإلاعلً كىله حّالىَّ (( :م َثلُ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ُْ َ
ال َج َّى ِت ال ِتي ُو ِِ َذ اإلا َّخ ُلىن ۖ ِف َيها ؤ ْن َهاس ّ ِمً َّماء غ ْح ِر ِآظً َوؤ ْن َهاس
ّمً َّل َبن َّل ْم ًَ َخ َغ َّح ْر َو ّْ ُم ُه َو َؤ ْن َهاس ّم ًْ َخ ْمش َّل َّزة ّل َّ
لؽ ِاسِب َحن
ِ
ِ
ِ
ف ًّفى ))مدمذ ،15 :هما ٌّمذه ؤًماً
َو َؤ ْن َهاس ّم ًْ َِ َعل م َ
ِ
كشاءة ألاِشج وولحت بً مفشف وكخادة بر كشئوها ب ـ
ُ(ن ُهش) بممخحن ( ،) 63وهي حمْ َن َهاس ،مثلَ :س َحاب
ُ
وس ُحب ،ووافله حمْ مً اللغىٍحن( )64واإلافعشًٍ(.)65
وكذ سظمذ هاجان آلاًخان ((ـىسة للىُّم بىشفُه وُّم
ّ
الحغ والجىاسح في حّبحر حامْ ؼامل (في حىاث ونهش)
ًللي ٌالٌ الىّماء والِعش ّ
ختى في لفٍه الىاِم
ُ
ججيء ولمت ( َن َهش)
اإلايعاب ،ولِغ إلاجشد بًلاُ اللافُت
بفخذ (الهاء) بل هزلً إلللاء ّ
ٌل الِعش ،والىّىمت في
حشط اللفَ ،وبًلاُ الخّبحر))( ،)66وبن اإلاخلحن في
((حىاث الىُّم التي فيها ما ال ِحن سؤث ،وال ؤرن ظمّذ،
وال خىش ِلى كلب بؽش ،مً ألاشجاس الُاوّت ،وألانهاس
الجاسٍت ،واللفىس الشفُّت ،واإلاىاصٌ ألاهُلت ،واإلاأول
واإلاؽاسب اللزًزة ،والحىس الحعان ،والشولاث البهُت في
الجىان ،وسلىان اإلالً الذًان ،والفىص بلشبه ،ولهزا
َ ْ
َّ َ ُ
َْ
اِت َواوؽ َّم ال َل َم ُش )) اللمش ،55 :فال
كاٌ (( :اكت َرَب ِذ الع
حعإٌ بّذ هزا ِما ٌّىيهم سبهم مً هشامخه وحىده،
وٍمذهم به مً بخعاهه ومىخه)) ( ،)67واإلاخإمل في آلاًت
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ًجذ ((في اللشآن ّوله ؤهه خُثما حمْ ّ
الجىاث حمْ ألانهاس
بال في هزه آلاًت ،فلذ وسد في اللشآن كىله حّالى( :حىاث
ججشي مً جدتها ألانهاس) وحىد ولمت ججشي هىا جذٌ ِلى
ؤن اإلاّجى اإلاىلىب هى مجشي اإلااء ،وفي آًت ؤخشي كاٌ
حّالى (فيها ؤنهاس مً ماء غحر آظً) وحىد (غحر آظً) في
آلاًت جفُذ حشٍان اإلااء ألن اإلااء ال ًإظً بال برا في خالت
الشوىد وغحر آظً كشٍىت الجشٍان ،ؤما في آًت ظىسة اللمش
حاءث ولمت (نهش) بذون كشٍىت (في حىاث ونهش) وهي
وسدث في اإلاخلحن وهم اإلاامىىن وصٍادة لزا حاء
ً
حؽبيها بنهش
بالنهش))( ،)68وكُل :بهه ًشاد به العّت(،)69
اإلااء ،ومىه كىلهم :ؤنهشث الذم ،ؤي :ؤظلخه بظالت ،ومىه
كىله ِلُه الفالة والعالم(( :ما ؤنهش الذم ورهش اظم هللا
ِلُه فيل لِغ العً والٍفش))( ،)70واإلاادة اللغىٍت
حعاِذ رلً ،وٍاٍذه كىٌ كِغ بً الخىُم:
ً
َ ّ ََ َ ُ َ
َ
َم َل ُ
َ
كائما ِمً خ ِلفها
شث ف َخلها
ىذ ِبها هفي فإنه
ًشي ِ
ما َو َ
ساءها()71
ؤي :ؼذدث بهزه الىّىت هفي ووظّذ خشكها ختى ًشي
اللائم مً دونها وساءها.
ؤو ؤن لفَ (نهش) ؤسٍذ به المُاء( ،)72ومىه النهاس ،وال
ً
ًضاًلىهه ؤـال بمذ ما ِلُه اإلاجشم مً الّمى الىاشخئ ًِ
الٍالم ،وهاالء ِللىه بإن الجىت لِغ فيها لُل،
معخذلحن بلىله ِلُه الفالة والعالم(( :ؤال َه ْل ِم ًْ
َ
ُم َؽ ّمش للجىتَّ ،
فةن الجىت ال
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ ّ َ ْ َ ُ َ ََ َْ ُ
خىش لها ِهي وس ِب الىّب ِت هىس ًخَلأل))( ،)73وَّمذه
كىٌ
الؽاِش:
َ
َ
َُ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
الثرًذان إلاخىا ِبالممش ز ِشٍذ لُل وز ِشٍذ ِبالنهش(74
لىال
ِ
واإلاخخاس في هزه اإلاعإلت ؤن هزه اإلاّاوي ولها((مشادة
مىلىبت ،فةن اإلاخلحن في حىاث وؤنهاس هثحرة حاسٍت ،وفي
ظّت مً الِّؾ والشصق والعىً وِمىم ما ًلخضخي
العّت ،وفي لُاء وهىس ًخَلأل لِغ ِىذهم لُل وال
ٌلمت ،فاهٍش هُف حمّذ هزه اليلمت هزه اإلاّاوي ولها،
بلافت بلى ما جلخمُه مىظُلى فىاـل آلاًاث بخالف ما
ً
ً
لى كاٌ (ؤنهاس) ،فةنها ال حّجي بال ؼِئا واخذا))(.)75
وائّخحن
السادس:
املطلب
وائّحن
َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ُ َّ ْ َ َ َ
ْ
ك
((زم اظخى َي ِبلى العم ِاء َ و ِهي دخان فلاٌ لها وِلَلس ِ
َ َ َ َ
ْ َ
َ
ائ ِد َُا و ْى ًِا ؤ ْو ه ْش ًها كال َخا ؤج ِْ َىا وا ِئ ِّ َحن)) ففلذ11 :
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ً
ألاـل في الحاٌ برا وان مؽخاكا ؤن ًيىن مىافلا
لفاخبها في الخزهحر والخاهِث وؤلافشاد والخثيُت والجمْ،
ً
ً
ماؼُا ،وؤجذ هىذ ماؼُت ،وسؤًذ الىالبحن
مثل :حاء صٍذ
معشوسًٍ ،وسؤًذ الىالبخحن معشوسجحن ،الؽاهذ في آلاًت
لفَ (وائّحن) بفُغت حمْ اإلازهش العالم ،ولم ًلل
(وائّخحن) مْ ؤن العماواث وألاسك ولخيهما ماهثان،
ورلً ؤهه لم ًشد ِلى ملخضخى اللفَ ؤو ملخضخى اإلاّجى،
والعبب في رلً ؤنهما وـفخا بإوـاف الّلالء ّ
فىحه
ّ
الخىاب بليهما فغلب حاهبهم ،فإحشي مجشاهم ،وبن مً
ؼان الّشب برا وـف الصخيء بففت غحره ((اظخّاسث له
ؤلفاٌه ،وؤحشجه في الّباسة مجشاه ،وبن وان لى اهفشد
اهفشد ِىه بففخهّ ،
وجمحز دوهه بّباسجه؛ فمً رلً كىٌ
ّ
هللا حّالى :ﭽ ﯬ ﯬ ﯬ ﯬ ﯬ ﭼ ًىظف ،4 :إلاا
وـفهما بالسجىد حمّهما بالُاء والىىن ،وال ًُجمْ بهما
بال حيغ َمً ٌّلل ،ؤما َ
خشج ِلى بابه لّلل مزوىسة في
مىالّها ،لىىه إلاا ؤحشي ِلى اليىاهب ـفت مً ٌّلل
ً
ؤلحلها في الّباسة بهم ،وهزلً كىله خاهُا ًِ العمىاث
َ
ْ
وائّحن) إلاا خيى ِنهما الىىم
وألاسك( :كالخا ؤجِىا ِ
واللىٌ والىاِت والائخماس ؤحشي الىالم ِلى رلً فلاٌ:
ّ
فلماهً))( ،) 76وألامثلت ِلى رلً هثحرة في الزهش
الحىُم منها كىله حّالى :ﭽ ﯬ ﯬ ﯬ ﯬ ﭼ ٌغ،40 :
فةن الممحر الغائب (واو الجماِت) لجماِت الزوىس
الّلالء ٌّىد بلى الؽمغ واللمش واليىاهب وهً غحر
ِاكالث إلاا ؤظىذ بليهً فّل الدعبُذ ،وهى مً ؤفّاٌ
الّلالء ،كاٌ الفشاء ((ولم ًلل :وائّخحن وال وائُّاث،
ُ
رهب به بلى العماواث ومً فيهً ،وكذ ًجىص :ؤن جلىٌ،
َ
ّ
وبن واهخا ازيخحن :ؤجِىا وائّحن ،فُيىهان والشحاٌ إلاا
جيلمخا))( ،)77وؤؼاس الضسهصخي بلى وحىه الخىاب في
اللشآن الىشٍمّ ،
ً
كعما ،منها خىاب
وكعمه ِلى ؤسبّحن
الجماداث خىاب الّلالء ،ومثل له بأًت الباب(،)78
ّ
وِذ ابً ألازحر خىاب الجماداث ووعبت الىالم بليها مً
باب اإلاجاص بـ ((الخىظْ فةهه ًشد ِلى غحر وحه ؤلالافت
وهى خعً ال ُِب فُه وكذ وسد في اللشآن الىشٍم هلىله
حّالى " :زم اظخىي بلى العماء وهي دخان فلاٌ لها
ً
ً
ولَلسك ائدُا وىِا ؤو هشها كالخا ؤجِىا وائّحن" فيعبت
اللىٌ بلى العماء وألاسك مً باب الخىظْ ألنهما حماد
والىىم بهما هى لإلوعان ال للجماد وال مؽاسهت ههىا بحن
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اإلاىلىٌ واإلاىلىٌ بلُه))( ،)79وممً خمله ِلى اإلاجاص
الضمخؽشي فشؤي ؤن مّىاه ((ؤمش العماء وألاسك باإلجُان
وامخثالهما :ؤهه ؤساد جيىٍنهما فلما ًمخىّا ِلُه ،ووحذجا
هما ؤسادهما ،وواهخا في رلً واإلاإمىس اإلاىُْ برا وسد ِلُه
فّل ألامش اإلاىاُ ،وهى مً اإلاجاص الزي ٌعمى الخمثُل،
ً
وٍجىص ؤن ًيىن جخُُال وٍبجى ألامش فُه ِلى ؤن هللا حّالى
ولم العماء وألاسك وكاٌ لهما :ائدُا ؼئخما رلً ؤو
ؤبِخماه ،فلالخا :ؤجِىا ِلى الىىُ ال ِلى الىشه)) (،)80
ّ
ووحه البلاعي آلاًت بإنها ((إلاا حّلهما مىلْ اإلاخاوبت
ً
للتي هي للّلالء والخيلم ،كاٌ حامّا لهما باِخباس
ؤفشادهما وما فيهما حمْ مً ٌّلل( :وائّحن) ،ؤي :في ول
ً
ما سظمخه فُىا ال هدمل مً رلً ؼِئا بل هبزله ِلى ما
ؤمشث به ال وغحر وال هبذٌ ،ورلً هى بزلهما لَلماهت،
وِذم خملها ،وحمْ ألامش لهما في ؤلاخباس ال ًذٌ ِلى
حمّه في الضمان ،بل كذ ًيىن اللىٌ لهما
ً
مخّاكبا))( ،)81وسؤي بّن الىداة ؤن لفَ العماواث
وألاسك إلاا واهخا ماهثحن غحر خلُلُحن ،وؤنهما اظما حيغ
كفذ بهما الجمْ ،حاء لفَ حاء وائّحن ً
حمّا مشاِاة
للمّجى ،وغلب فُه حمْ الزوىس ألهه كفذ به ؤهل
ألاسك؛ؤي:مافيهما.
وؤهل
العماواث
ً
ً
ووحذ في آلاًت ملمدا بُاهُا آخش ،وهى اهخلاٌ الخىاب
مً الغُبت في ـذس آلاًت بلى الخيلم في نهاًتها ،وهى
الالخفاث ،والفائذة مً هزا الالخفاث ((ؤن وائفت مً
الىاط غحر اإلادؽشِحن ٌّخلذون ؤن الىجىم لِعذ في
ظماء الذهُا ،وؤنها لِعذ خفٍا وال سحىما ،فلما ـاس
الىالم بلى ههىا ِذٌ به ًِ خىاب الغائب بلى خىاب
الىفغ ألهه مهمت مً مهماث الاِخلاد ،وفُه جىزًب
للفشكت اإلاىزبت اإلاّخلذة بىالهه))(.)82
فدؽلى
املطلب السابع :فدؽلُا
(( َف ُل ْل َىا ًَا َآد ُم ب َّن َه َزا َِ ُذ ٌّو َّل ًَ َو ِل َض ْوح ًَ َف َال ًُ ْخش َح َّى ُىماَ
ِ
ِ
ِ
ْ
ََ ْ
ِم ًَ ال َج َّى ِت فدؽ َلى )) وه117 :
وكْ ؤلاؼياٌ في آلاًت ،بر وحه الخىاب في ـذس آلاًت بلى
آدم وخىاء (فال ًخشحىىما) ،وفي النهاًت اكخفش ألامش ِلى
رهش آدم ِلُه العالم وخذه ،واللُاط ًلخضخي ؤن ًلاٌ:
(فدؽلُا) ،فلذ سؤي ؼُخ اإلافعشًٍ ؤلامام الىبري ؤن
الؽلاء ؤظىذ بلى آدم دون خىاء؛ ألن ابخذاء الخىاب مً
هللا ِض وحل له ،فيان فُه بِالمه الّلىبت ِلى مّفِخه
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بًاه ،وحّل الحزف مً باب الحزف بالىخفاء ،بر
احتزيء بمّشفت العابلحن مّىاه مً رهش فّل
ـاخبه( ،)83وهزا المشب هثحر في اللشآن الىشٍم منها
ّ
َ َ
ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ّ َ َ ْ َ
الؽ َم ِاٌ
كىله حّالىِ (( :بر ًخللى اإلاخل ِلُ ِان ِ ًِ الُ ِم ِحن وِ ًِ ِ
َ
ك ُِّذ)) ق ، 17 :والخلذًش ًِ :الُمحن كُّذ وًِ
الؽماٌ كُّذ ،فلما رهش في الثاهُت اظخغجي ًِ بِادجه
َ ْ
َّ
في ألاولى ،ومىه كىله ظبداههَّ (( :مث ُل ال َج َّى ِت ال ِتي ُو ِِ َذ
َْ
ْ
ُُُ
َ
ُْ َ َ
اإلا َّخ ُلىن ۖ ج ْج ِشي ِمً ج ْد ِت َها ألا ْن َه ُاس ۖ ؤول َها َدا ِئم َو ٌِل َها ۚ ِجل ًَ
ًٍ َّ
ًً َّاج َلىا ۖ َّو ُِ ْل َبى ْال َيافش َ
ُِ ْل َبى َّالز َ
الى ُاس )) الشِذ،35 :
ِ
ِِ
ومنهم مً خق الؽلاوة بالحُاة الذهُا؛ ألن الشحل هى
ّ
والياد ،وهى اإلاُّل ِلى ؤوالده واإلاىفم
الياظب
ِليهم( ،)84كاٌ الضمخؽشي(( :وبهما ؤظىذ بلى آدم وخذه
خىاء بّذ بؼشاههما في الخشوج؛ ّ
فّل الؽلاء دون ّ
ألن في
لمً ؼلاء الشحل وهى كُم ؤهله وؤمحرهم ؼلاءهم ،هما
ّؤن في لمً ظّادجه ظّادتهم ،فاخخفش الىالم بةظىاده
بلُه دونها ،مْ اإلادافٍت ِلى الفاـلت ،ؤو ؤسٍذ بالؽلاء
الخّب في ولب اللىث ،ورلً مّفىب بشؤط الشحل وهى
ساحْ بلُه))( ،)85وهزا الشؤي ؤكشب بلى الفىاب ،وٍاٍذه
َ َ
َ َ
كىله حّالى(( :ب َّن َل ًَ َؤ َّال َج ُج َ
ىُ ِف َيها َوال ح ّْ َشي َ وؤ َّه ًَ ال
ِ
َج ٍْ َم ُإ ف َيها َوَال َج ْ
ض َح )) وه ،119 – 118 :فةهه بُان
ِ
وجزهحر إلاا له في الجىت مً ؤظباب الىفاًت وؤكىاب
الىفاف التي هي الؽبْ والشي والىعىة والعىً معخغىُا
ًِ اهدعابها والععي في جدفُل ؤغشاك ما ِسخى
ًىلىْ وٍضوٌ منها بزهش هلائمها لُىشق ظمّه بإـىاف
الؽلىة اإلادزس ِنها ،وهلل الؽشبُجي اللىٌ ًِ ظفُان
بً ُِِىت ؤهه كاٌ(( :لم ًلل :فدؽلُا؛ ألنها داخلت مّه،
َّ
ً
حمُّا))( ،)86زم مثل بمجمىِت مً
فىكْ اإلاّجى ِليهما
َ ََ
َ
َّ
آي الزهش الحىُم منها كىله حّالىً (( :ا ؤيها الى ِبي ِبرا
َ َّ ْ ُ ُ ّ َ َ َ َ ّ ُ ُ َّ َّ َّ َ َ ْ ُ ْ َ
فىا ال ِّ َّذة ۖ َو َّاج ُلىا
اليعاء فى ِللىهً ِل ِّذ ِت ِهً وؤخ
وللخم ِ
َّ
الل َه َسَّب ُى ْم ))الىالق ،1 :ومىه كىله ظبداههًَ (( :ا َؤيهاَ
َّ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
اث ؤ ْص َو ِاح ًَ ۚ
الى ِبي ِلم جد ِشم ما ؤخل الله لً ۖ جبخ ِػي مشل
َ ْ َ َ َ َّ
َّ َ
الل ُه َل ُى ْم َج ِد َّل َت َؤ ًْ َما ِه ُىم ْۚ
َوالل ُه غ ُفىس َّس ِخُم كذ فشك
َ َّ
ُم ْال َح ِى ُ
الل ُه َم ْ َىال ُه ْم ۖ َو ُه َى ْال َّ ِل ُ
ُم ))الخدشٍم،2 – 1 :
و
فذخلىا في اإلاّجى مّه ،والخىاب مىحه بلى الىبي ـ ـ ِلُه
الفالة والعالم وخذه ـ وِلله ابً ِىُت بلىله(( :ؤفشده
بالؽلاء ألهه اإلاخاوب ؤوال واإلالفىد في الىالم وكُل ألهه
هللا حّل الؽلاء في مِّؽت الذهُا في حاهب الشحاٌ،
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وكُل :بغماء ًِ رهش اإلاشؤة هما كُل مً الىشم ظتر
الحشم))( ،)87واظخيبي الفلهاء مً هزه آلاًت ً
خىما
ً
ؼشُِا ،وهى ؤن الىفلت واحب ِلى الشحل هما ًخجلى
رلً في كىٌ اللشوبي ـ سخمه هللا حّالى ـ ((وبهما خفه
بزهش الؽلاء ولم ًلل فدؽلُانٌّ :لمىا ؤن هفلت الضوحت
ِلى الضوج؛ فمً ًىمئز حشث هفلت اليعاء ِلى ألاصواج،
فلما واهذ هفلت خىاء ِلى آدم هزلً هفلاث بىاتها ِلى
الضوحُت)) (.) 88
بدم
آدم
بجي
ورهب حمْ مً اللغىٍحن بلى ؤهه لشب مً الالخفاث،
وهى مً باب خىاب الازىحن بخىاب الىاخذ ،وهٍحر رلً
اٌ َف َمً َّسب ُى َما ًَا ُم َ
كىله حّالىَ (( :ك َ
ىسخى ))وه ،49 :وكىله
َْ
ُ َ
ظبداهه(( :ؤل ِل َُا ِفي َح َه َّى َم و َّل ه َّفاس َِ ِىُذ )) ق ،24 :وبهما
الخىاب إلاالً خضهت حهىم .وكُل :ؤفشد بظىاد الفّل بلى
آدم ـ ِلُه الفالة والعالم ـ ـ مً دون خىاء مشاِاة
للفاـلت اللشآهُت؛ ألن الفىاـل اللشآهُت في هزه العىسة
ؤغلبها مىتهُت باأللف اإلافىسة (ي)(.)89
الخاتمة
َّ
َ
الحمذ هلل الزي مً ِلي ؤن وفلجي بلى هخابت هزا البدث
والاهتهاء مىه ،وبّذ بهماٌ البدث جىـلذ بلى مجمىِت
مً الىخائج ؤحملها فُما ًإحي:
ـ ـ بن الفاـلت لها ؤزش هبحر وبالغ ِلى ألاظماُ ،ولها وكّت
ٍُِمت ِلى الللىب ،فّذلذ الّشب ًِ الؽّش
وألاسجاُ ومىظُلى ألالفاً التي وشبذ بهما ؤظماِهم
وِؽلذ لهما كلىبهم.
ً
ً
ـ ـ بن الفاـلت جخخلف ًِ ألاسجاُ اخخالفا هبحرا ،ورلً
ؤن ألاسجاُ جدبّها اإلاّاوي ،وؤنها جخدذ خشوفها في
اإلالاوْ ،بخالف الفاـلت فةنها جابّت للمّاوي ،وال
ً
وهثحرا ما ًلترن
ٌؽتره فيها اجداد الحشوف في اإلالاوْ،
لفٍت ألاسجاُ بالىهىت واإلاؽّىرًً ،وال ًلُم اظخّماٌ
ً
ً
ووججزيها لشفّخه.
حؽشٍفا إلاجزلخه
هزه اللفٍت بدم اللشآن
ً
ً
ـ ـ بن اللشآن لم ًىً مسجىِا ،فلى وان سجّا الظخىاُ
الّشب ؤن ًإجىا بمثله؛ ألن الّشب واهىا ً
ؤسبابا في ألاسجاُ
والبالغت.
ـ ـ بًثاس الجمْ ِلى اإلاثجى في بّن الفىاـل اللشآهُت لم
ًدفل بال لغشك بالغي ،وهى بهضاٌ غحر الّلالء (العماء
وألاسك) ،مجزلت الّلالء (آلادمُحن) ،ومً زم حاء الحاٌ
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منهما بلفَ (وائّحن) ،ومّلىم ؤن هزه الففت مً
ـفاث آلادمُحن ،ومً زم خفل هزا الّذوٌ في اللفَ.
ـ ـ ًلحَ بًثاس ؤلافشاد ِلى الخثيُت إلالمذ بُاوي هما خفل
في (ال ًخشحىىما مً الجىت فدؽلى)؛ ألن ؼلاوة اإلاشؤة
مشبىوت بؽلاوة صوحها.
ـ ـ بن بًثاس ؤلافشاد ِلى الجمْ لبُان كشآوي ،هما خفل في:
ً
(واحّلىا للمخلحن بماما) ،فُلحَ فُه ؤن وشٍلت اإلاامىحن
وظبُلهم واخذ ،هما ؤن بمامهم واخذ.
ـ ـ بن بًثاس الخزهحر ِلى الخإهِث ،ؤو ؤلافشاد ِلى الجمْ في
بّن الفىاـل اللشآهُت ٌّىد بلى وبُّت الفُغت
اإلاعخّملت في الفىاـل بر هجذ بّن الفُغ ٌعخىي فيها
الخزهحر والخإهِث وؤلافشاد والخثيُت والجمْ ،مثل( :سفُم)
و(كشٍب)ِلى وصن (فُّل) ،وهزلً ً
(بغُا).

الهوامش:
( )

 1الكشف والبيان.27/11

()7

التحرير والتنوير.781/7

()3معجم ملاًِغ اللغت .403 /4
()4الّحن.126/7
( )5لعان الّشب .521 /11
()6جاج الّشوط.163/30
( )7الىىذ في بعجاص اللشآن .97
(ً)8ىٍش :بعجاص اللشآن 270ـ.271
( )9البرهان في ِلىم اللشآن.53/1
()10الفاـلت في اللشآن.29
()11بعجاص اللشآن الىشٍم.225
()12البرهان في ِلىم اللشآن.54/1
( )13وعب بلُه هزا الشؤي ولم ؤحذه في مالفاجهً ،ىٍش:
الىؽاف ،11/3والبُان في ملاـذ اللشآن.148/8
( )14جفعحر الؽّشاوي.2254
( )15وعب بلُه هزا الشؤي ولم ؤحذه في مالفاجهً ،ىٍش:
جفعحر ؤبي العّىد ،260/5الذس اإلافىن.52/12
(ً )16ىٍش :الىؽاف.11/3
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( )17سوح اإلاّاوي.78/16
(  ) 18وعبه بلُه ـاخب صاد اإلاعحر في ِلم
الخفعحر.217/5
( )19جفعحر سوح البُان.248/5
(ً )20ىٍش :البدش اإلادُي.170/6
(ً )21ىٍش :ؼشح اليافُت الؽافُت.1732/4
( )22هٍم الذسس.528/4
(ً )23ىٍش :مفاجُذ الغُب.170/21
(ً )24ىٍش :الىؽاف .11/3
( )25الخىحُه اللغىي إلاؽيل اللشآن الىشٍم.415
(ً )26ىٍش :البرهان في ِلىم اللشآن ،361/3البدش
اإلاذًذ.550/6
( )27جفعحر ؤبي العّىد.116/7
( ً )28ىٍش:مؽيل بِشاب اللشآن ،645/2مّالم
الخجزًل.233/1
(ً )29ىٍش الخفعحر اللُم.405/1
(ً )30ىٍش :مّاوي اللشآن 380/1ـ .381
( )31دًىاهه.97
(  )32بال وعبت في ؼمغ الّلىم ،5440/8ولعان
الّشب ،89/3ولىً البِذ مىحىد في دًىاهه بلفَ:
ُ
كشٍب،
ِؽُت ال ِفشاء دان مض ُاسها فترجى وال ِفشاء مىً
ًىٍش :دًىاهه.155
( )33وعب بلُه هزا الشؤي ولم ؤحذه في مّاوي اللشآن
وبِشابهً ،ىٍش :جفعحر اللشوبي.228/7
( )34هٍم الذسس.138/6
(ً )35ىٍش :مجاص اللشآن ،216/1الىخاب الفشٍذ في
بِشاب اللشآن اإلاجُذ.526/5
(ً )36ىٍش :بذائْ الفىائذ ،874/3و فخذ الىبحر اإلاخّاٌ
بِشاب اإلاّللاث الّؽش الىىاٌ (.)237 /1
(ً )37ىٍش :الخبُان في بِشاب اللشآن.224/2
( )38دًىاهه.75
( )39مّاوي اللشآن.268/1
(ً )40ىٍش :الصحاح  ،175/6مجاص اللشآن،131/1
اليلُاث.196/1
( ً )41ىٍش :حامْ البُان ألخيام اللشآن،192/18
الىؽف والبُان ًِ جفعحر اللشآن.342/3
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( )42ؤلىاء البُان.272/4
( )43الؽاهذ بال وعبت ًىٍش :اإلاعجم اإلاففل في ؼىاهذ
الّشبُت.125/4
( ً )44ىٍش :جفعحر الخاصن ،397/1الخزًُل
والخىمُل ،25/4فخذ البُان في ملاـذ اللشآن.172/3
( )45اإلاىاهب اللذهُت باإلاىذ اإلادمذًت.561/3
( )46صهشة الخفاظحر.1753
( ً )47ىٍش :الحجت لللشاء العبّت ،226/1مفاجُذ
الغُب ،97/10غشائب اللشآن وسغائب الفشكان.423/2
( )48مجمْ ألامثاٌ.159/2
( )49دًىاهه .372/1
( )50مّاوي اللشآن.274/2
( )51الؽاهذ بال وعبت في ؼشح ؼىاهذ اإلاغجي،561/2
واإلاعجم اإلاففل في ؼىاهذ الّشبُت.576/3
( )52مّاوي اللشآن.459/2
( )53سظالت ابً اللُم بلى ؤخذ بخىاهه.15
(ً )54ىٍش :البدش اإلاذًذ.231/5
(ً )55ىٍش :لعان الّشب.19/14
( )56الىؽاف.302/3
(ً )57ىٍش :البرهان في ِلىم اللشآن.239/2
( )58اإلافذس هفعه.239/2
(ً )59ىٍش :البدش اإلادُي ،404/6واللباب في ِلىم
الىخاب.576/14
( )60في مجالغ الخزهحر مً هالم الحىُم الخبحر.236/1
(ً )61ىٍش :مّاوي اللشآن.111/3
( )62هٍم الذسس.369/7
( )63بِشاب اللشاءاث الؽىار.535/2
( ً )64ىٍش :مجاص اللشآن ،241/2ؤمالي ابً
الصجشي ،48/2الصحاح في اللغت.391/1
(ً )65ىٍش :الىؽف والبُان ،173/9بدش الّلىم،356/3
الخدشٍش والخىىٍش.225/27
( )66في ٌالٌ اللشآن.3442/27
( )67جِعحر الىشٍم الشخمً.828
( )68ؤظشاس البُان في الخّبحر اللشآوي.103
(ً )69ىٍش :الىؽاف ،441/4جفعحر اإلااجشٍذي.459/9
( )70صحُذ البخاسي.281/2
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( )71دًىاهه.46
( ً )72ىٍش :الىىذ والُّىن ،420/5جفعحر
البُماوي.271/5
( )73فُن اللذًش.113/9
( )74الؽاهذ مجهىٌ اللائلً ،ىٍش :اإلاعجم اإلاففل في
ؼىاهذ الّشبُت.50/10
( )75ؤلاعجاص اللغىي والبُاوي في اللشآن الىشٍم.309
( )76الىظاوت بحن اإلاخىبي وخفىمه.439
( )77مّاوي اللشآن.13/3
(ً )78ىٍش :البرهان في ِلىم اللشآن.246/2
( )79اإلاثل العائش في ؤدب الياجب والؽاِش.350
( )80الىؽاف.194/4
( )81هٍم الذسس.557/6
(ِ )82لم البذٌْ.149
(ً )83ىٍش :حامْ البُان في جإوٍل اللشآن.385/18
(ً )84ىٍش :بذائْ الفىائذ ،1210/3بجداف الحثِث في
بِشاب ما ٌؽيل في ؤلفاً الحذًث ،48اللىاِذ
وألاـىٌ وجىبُلاث الخذبش.131
( )85جفعحر الىؽاف.92/3
( )86جفعحر ظشاج اإلاىحر.383/2
( )87وعب بلُه هزا اللىٌ ولم ؤحذه في اإلادشس الىححز،
ًىٍش :ؤلاجلان في ِلىم اللشآن.152/2
( )88الجامْ ألخيام اللشآن.253/11
(ً )89ىٍش :الخبُان في بِشاب اللشآن ،128/2الىخاب
الفشٍذ في بِشاب اللشآن اإلاجُذ ،461/4البدش
اإلاذًذ ،458/4الخدشٍش والخىىٍش.321/16
قائمة املصادر واملراجع
ـ ؤلاجلان في ِلىم اللشآن :حالٌ الذًً ِبذ الشخمً
العُىوي (ث911هـ) ،جدلُم :ظُّذ اإلاىذوب ،داس الفىشـ
لبىان ،ه1416 ،1هـ ـ 1996م.
ـ بسؼاد الّلل العلُم بلى مضاًا اللشآن الىشٍم :مدمذ بً
مدمذ الّمادي ؤبى العّىد (ث982هـ) ،داس بخُاء الترار
الّشبي ـ بحروث.
ـ ـ ؤظشاس البُان في الخّبحر اللشآوي :د .فالل ـالح
العامشائي ،اإلاىخبت الؽاملت ،ؤلاـذاس الثالث.
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ـ ـ ؤلىاء البُان في بًماح اللشآن باللشآن :مدمذ ألامحن
بً مدمذ بً اإلاخخاس الجىجي الؽىلُىي(ث1393هـ)،
جدلُم :مىخب البدىر والذساظاث ،داس الفىش للىباِت
واليؽش ـ بحروث1415 ،هـ ـ 1995م.
ـ بعجاص اللشآن :ؤبى بىش مدمذ بً الىُب الباكالوي،
مىابْ داس اإلاّاسف ـ مفش.
ـ بعجاص اللشآن الىشٍم :د .فمل خعً ِباط ،حامّت
اللذط اإلافخىخت.
ـ بِشاب اللشاءاث الؽىار ،ؤبى البلاء الّىبري(ث616هـ)،
دساظت وجدلُم :مدمذ العُذ ؤخمذ ِضوصِ ،الم الىخب
ـ بحروث ،ه1431 ،2هـ ـ2010م.
ـ ـ ؤمالي ابً الصجشي :لُاء الذًً ؤبى العّاداث هبت هللا
بً ِلي بً خمضة ،اإلاّشوف بابً الصجشي (ث542هـ)،
جدلُم :الذهخىس مدمىد مدمذ الىىاحي ،مىخبت
الخاهجي ،اللاهشة ،ه 1413 ،1هـ  1991 -م.
ـ ؤهىاس الخجزًل وؤظشاس الخإوٍل :مدمذ ِبذهللا ِمش بً
مدمذ هاـش الذًً البُماوي(ث691هـ) ،داس الفىش –
بحروث.
ـ بدش الّلىم :ؤبى اللُث هفش بً مدمذ بً ببشاهُم
العمشكىذي الفلُه الحىفي (ث393هـ) ،جدلُم:
د.مدمىد مىشجي ،داس الفىش – بحروث.
ـ البدش اإلادُي :مدمذ بً ًىظف بً ِلي الؽهحر بإبي
خُان ألاهذلسخي(ث745هـ) ،جدلُم :الؽُخ ِادٌ ؤخمذ
ِبذ اإلاىحىد  -الؽُخ ِلي مدمذ مّىك ،ؼاسن في
جدلُله د .صهشٍا ِبذ اإلاجُذ الىىقي ،د.ؤخمذ الىجىلي
الجمل ،داس الىخب الّلمُت –بحروث ،ه 1422 ،1هـ -
 2001م.
ـ البدش اإلاذًذ :ؤخمذ بً مدمذ بً اإلاهذي بً عجُبت
الحعجي ؤلادسَسخي الؽارلي الفاسخي ؤبى الّباط
(ث1224هـ) ،داس الىخب الّلمُت ـ بحروث ،ه 2002 ،2م
ـ  1423هـ.
ـ بذائْ الفىائذ :مدمذ بً ؤبي بىش ؤًىب الضسعي ؤبى ِبذ
هللا الؽهحر بـ (ابً اللُم الجىصٍت) (ث752هـ) ،جدلُم:
هؽام ِبذ الّضٍض ِىا ـ ِادٌ ِبذ الحمُذ الّذوي ـ
ؤؼشف ؤخمذ ،مىخبت هضاس مفىفى الباص ـ مىت اإلاىشمت،
ه1416 ،1هـ – 1996م.
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ـ ـ البرهان في ِلىم اللشآن :مدمذ بً بهادس بً ِبذ هللا
الضسهصخي ؤبى ِبذ هللا (ث794هـ) ،جدلُم :مدمذ ؤبي
الفمل ببشاهُم ،داس اإلاّشفت  -بحروث1391 ،هـ.
ّ
ـ ـ جاج الّشوط مً حىاهش اللامىطّ :
مدمذ بً مدمذ بً
ِبذ ّ
الشصاق الحعُجي ،ؤبى الفُن ّ
اإلاللب بمشجضخى
َّ
الضبُذي (ث1205هـ) ،جدلُم مجمىِت مً اإلادللحن،
الىاؼش داس الهذاًت.
ـ ـ الخبُان في بِشاب اللشآن :مدب الذًً ِبذهللا بً
الحعحن بً ؤبى البلاء ِبذهللا بً الحعحن الّىبري
(ث616هـ) ،جدلُمِ :لي مدمذ البجاوي ،بخُاء الىخب
الّشبُت.
ـ ـ الخدشٍش والخىىٍش :الؽُخ مدمذ الىاهش بً ِاؼىس
(ث1393هـ) ،داس سحىىن لليؽش والخىصَْ -جىوغ1997 ،
م.
ـ ـ الخزًُل والخىمُل في ؼشح هخاب الدعهُل :مدمذ بً
ًىظف بً ِلي الؽهحر بإبي خُان ألاهذلسخي (ث745هـ)،
جدلُم :د .خعً هىذاوي ،داس الللم  -دمؽم (مً  1بلى
 ،)5وباقي ألاحضاء :داس هىىص بؼبُلُا ،ه.1
ـ ـ جفعحر سوح البُان ،بظماُِل خلي بً مفىفى
ؤلاظخاهبىلي الحىفي الخلىحي
داس اليؽش :داس بخُاء الترار الّشبي.
ـ ـ جفعحر الؽّشاوي ،ساحْ ؤـله وخشج ؤخادًثه :د .ؤخمذ
ِمش هاؼم ،مىابْ داس ؤخباس الُىم1411 ،هـ.
ـ ـ الخفعحر اللُم :مدمذ بً ؤبي بىش ؤًىب الضسعي ؤبى ِبذ
هللا الؽهحر بـ (ابً اللُم الجىصٍت) (ث752هـ) ،حمّه:
مدمذ ؤوَغ الىذوي ،خلله :مدمذ خامذ الفلي ،داس
الىخب الّلمُت ـ بحروث.
ـ ـ جفعحر اإلااجشٍذي (جإوٍالث ؤهل العىت) :مدمذ بً مدمذ
بً مدمىد ؤبى مىفىس اإلااجشٍذي (ث333هـ) ،جدلُم :د.
مجذي باظلىم ،داس الىخب الّلمُت  -بحروث ،لبىان،
ه 1426 ،1هـ  2005 -م.
ـ الخىحُه اللغىي إلاؽيل اللشآن الىشٍم ،د .مجذي
خعحن ،ماظعت خىسط الذولُت ـ ألاظىىذسٍت ،ه،3
2013م.
ـ جِعحر الىشٍم الشخمً في جفعحر هالم اإلاىانِ :بذ
الشخمً بً هاـش بً العّذي،
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جدلُمِ :بذ الشخمً بً مّال اللىٍدم ،ماظعت
الشظالت ،ه1420 ،1هـ 2000-م.
ـ زالر سظائل في بعجاص اللشآن ،للشماوي والخىابي
وِبذاللاهش الجشحاوي ،خللها وِلم ِليها :مدمذ خلف
هللا ؤخمذ ومدمذ صغلىٌ ظالم ،داس اإلاّاسف ـ مفش،
ه.3
ـ ـ حامْ البُان في جإوٍل اللشآن :مدمذ بً حشٍش بً ًضٍذ
بً هثحر بً غالب آلاملي ،ؤبى حّفش الىبري( ،ث 310
هـ) ،اإلادلم  :ؤخمذ مدمذ ؼاهش ،ماظعت الشظالت،
ه 1420 ، 1هـ  2000 -م.
َ ُ َ ْ َّ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ
َ
ْ
ْ
َ
ـ ـ الجامْ ألخيام اللشآن :ؤبى ِب ِذ الل ِه مدمذ بً ؤخمذ ب ًِ
ؤبي بىش بً فشح ألاهفاسي الخضسجي ؼمغ الذًً
اللشوبي (ث671هـ) ،جدلُم :ؤخمذ البردووي وببشاهُم
ؤوفِؾ ،داس الىخب اإلافشٍت – اللاهشة ،ه1384 ،2هـ -
 1964م.
ـ ـ الجامْ اإلاعىذ الصحُذ اإلاخخفش مً ؤمىس سظىٌ هللا
ـلى هللا ِلُه وظلم وظيىه وؤًامه = صحُذ البخاسي:
مدمذ بً بظماُِل ؤبى ِبذهللا البخاسي الجّفي،
اإلادلم :مدمذ صهحر بً هاـش الىاـش ،الىاؼش :داس وىق
الىجاة (مفىسة ًِ العلىاهُت بةلافت جشكُم جشكُم
مدمذ فااد ِبذ الباقي) ،ه1422 ،1هـ.
ـ ـ الحجت لللشاء العبّت :الحعً بً ؤخمذ بً ِبذ الغفاس
الؽهحر بإبي ِلي الفاسسخي (ث377هـ) ،جدلُم :بذس الذًً
كهىجي وبؽحر حىٍجابي ،ساحّه ودكلهِ :بذ الّضٍض سباح
و ؤخمذ ًىظف الذكاق ،داس اإلاإمىن للترار – دمؽم،
ه 1413 ،2هـ 1993 -م.
ـ دًىان ْامشيء َ
الل ِْغ بً حجش بً الحاسر الىىذي
(ث 545م) ،اِخجى بهِ :بذ الشخمً اإلافىاوي ،داس
اإلاّشفت – بحروث ،ه 1425 ،2هـ  2004 -م.
ـ دًىان ِشوة بً خضام ،دساظت وجدلُم :ؤخمذ ِىُذي،
ميؽىساث الهُإة الّامت العىسٍت للىخاب ،وصاسة الثلافت ـ
دمؽم2014 ،م.
ـ دًىان وفُل الغىىي ،ؼشح ألاـمعي ،خلله :خعان
فالح ؤوغلي ،داس ـادس ـ بحروث ،ه1997 ،1م.
ـ دًىان الّباط بً مشداط :حمّه وخلله :دً .دحى
الجبىسي ،ماظعت الشظالت ،ه1412 ،1هـ ـ 1991م.
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دًىان كِغ بً الخىُم ،جدلُم :الذهخىس هاـش الذًً
ألاظذ ،داس ـادس – بحروثِ ،ام اليؽش1967:م.
ـ سظالت ابً اللُم بلى ؤخذ بخىاهه ،ؤبى بىش ِبذهللا
مدمذ بً ؤبي بىش بً ؤًىب بً ظّذ بً خشٍض الضسعي زم
الذمؽلي ،جدلُم ِ :بذهللا بً مدمذ اإلاذًفش ،الىاؼش:
فهشظت مىخبت اإلالً فهذ الىوىُت  -الشٍاك ،الىبّت
ألاولى  1420 ،هــ.
ـ ـ سوح اإلاّاوي في جفعحر اللشآن الٍُّم والعبْ اإلاثاوي:
مدمىد ألالىسخي ؤبى الفمل(ث1270هـ) ،داس بخُاء
الترار الّشبي – بحروث.
ـ ـ صاد اإلاعحر في ِلم الخفعحرِ :بذ الشخمً بً ِلي بً
مدمذ الجىصي (ث597هـ) ،اإلاىخب ؤلاظالمي – بحروث،
ه1404 ،3هـ.
ـ ـ صهشة الخفاظحر :مدمذ بً ؤخمذ بً مفىفى بً ؤخمذ
اإلاّشوف بإبي صهشة (ث 1394هـ) ،داس الفىش الّشبي.
ـ ـ العشاج اإلاىحر في ؤلاِاهت ِلى مّشفت بّن مّاوي هالم
سبىا الحىُم الخبحر :مدمذ بً ؤخمذ الؽشبُجي
(ث977هـ) ،داس الىخب الّلمُت ـ بحروث ـ لبىان ،ه.1
ـ ـ ؼشح ؼىاهذ اإلاغجيِ ،بذ الشخمً بً ؤبي بىش ،حالٌ
الذًً العُىوي (اإلاخىفى 911 :هـ) ،وكف ِلى وبّه
وِلم خىاؼُه :ؤخمذ ٌافش وىحان ،مزًل وحّلُلاث:
الؽُخ مدمذ مدمىد ابً الخالمُذ الترهضي الؽىلُىي،
الىاؼش :لجىت الترار الّشبي ،الىبّت :بذون 1386 ،هـ -
 1966م.
ـ ـ ؼشح اليافُت الؽافُت :حماٌ الذًً ؤبى ِبذ هللا مدمذ
بً ِبذ هللا بً مالً الىائي الجُاوي (ث672هـ) ،خلله:
دِ .بذ اإلاىّم ؤخمذ هشٍذي ،داس اإلاإمىن للترار ،ه،1
1402هـ ـ 1982م.
ـ ـ ؼمغ الّلىم ودواء هالم الّشب مً اليلىم :وؽىان بً
ظُّذ الحمحري الُمجي (ث 573هـ) ،اإلادلم :د .خعحن بً
ِبذ هللا الّمشي وآخشون ،داس الفىش اإلاّاـش (بحروث -
لبىان) ،داس الفىش (دمؽم  -ظىسٍت) ،ه 1420 ،1هـ -
 1999م.
ـ ـ الصحاح جاج اللغت وصحاح الّشبُت :بظماُِل بً
خماد الجىهشي ،جدلُم :ؤخمذ ِبذ الغفىس ِىاس ،داس
الّلم للمالًحن ،ه 1407 ،4ه  1987 -م.

Journal of the University of Garmian 7 (3), 2020

ـ ـ الّحن :ؤبى ِبذ الشخمً الخلُل بً ؤخمذ
الفشاهُذي(ث175هـ) ،جدلُم :د.مهذي اإلاخضومي
ود.ببشاهُم العامشائي ،داس ومىخبت الهالٌ.
ـ ـ غشائب اللشآن وسغائب الفشكان :هٍام الذًً الحعً
بً مدمذ بً خعحن اللمي الىِعابىسي (ث728هـ)،
جدلُم :الؽُخ صهشٍا ِمحران ،داس الىخب الّلمُت ـ
بحروث ،ه1416 ،1هـ ـ 1996م.
ـ ـ الفاـلت في اللشآن :مدمذ الحعىاوي ،داس ِماس ـ ِمان،
ه1421 ،2هـ ـ 2000م.
ـ ـ فخذ البُان في ملاـذ اللشآن :ؤبى الىُب مدمذ ـذًم
بً خعً خان بً ِلي بً لىف هللا الحعُجي البخاسي
الل َّىىجي (ث1307هـ)ِ ،جي بىبّه ّ
وكذم له وساحّهَِ :بذ
ِ
ِ
َ ي َ
َ
َّ
هللا بً ببشاهُم ألاهفاس  ،اإلاىخبت الّفشٍت للىباِت
ّ
ـ َ
والي ْؽشَ ،
ُذا – َبحروث 1412 ،هـ ـ  1992م.
ـ فُن اللذًش ؼشح الجامْ الفغحر مً ؤخادًث البؽحر
الىزًش :للّالمت مدمذ ِبذ الشئوف اإلاىاوي لبىه
وصححه ؤخمذ ِبذ العالم ،داس الىخب الّلمُت بحروث
– لبىان ،ه 1415 ،1ه  1994 -م.
ـ ـ في ٌالٌ اللشآن :ظُذ كىب ،داس الؽشوق ،ه،32
1423ه ـ ـ2003م.
ـ ـ في مجالغ الخزهحر مً هالم الحىُم الخبحرِ ،بذ
الحمُذ مدمذ بً بادٌغ الفنهاجي (اإلاخىفى1359 :هـ)،
ِلم ِلُه وخشج آًاجه وؤخادًثه ؤخمذ ؼمغ الذًً ،داس
الىخب الّلمُت بحروث -لبىان ،الىبّت :ألاولى1416 ،هـ -
1995م.
ـ ـ الىخاب الفشٍذ في بِشاب اللشآن اإلاجُذ :اإلاىخجب
الهمزاوي (اإلاخىفى 643 :هـ)
خلم هفىـه وخشحه وِلم ِلُه :مدمذ هٍام الذًً
الفخُذ ،داس الضمان لليؽش والخىصَْ ،اإلاذًىت اإلاىىسة -
اإلاملىت الّشبُت العّىدًت ،ه 1427 ،1هـ  2006 -م.
ـ ـ الىؽاف ًِ خلائم الخجزًل وُِىن ألاكاوٍل في وحىه
الخإوٍل :ؤبى اللاظم مدمىد بً ِمش الضمخؽشي
الخىاسصمي ،جدلُمِ :بذ الشصاق اإلاهذي ،داس بخُاء
الترار الّشبي – بحروث.
ـ ـ الىؽف والبُان :ؤبى بسحاق ؤخمذ بً مدمذ بً
ببشاهُم الثّلبي الىِعابىسي (ث427هـ) ،جدلُم :ؤلامام
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ؤبي مدمذ بً ِاؼىس ،مشاحّت وجذكُم ألاظخار هٍحر
العاِذي ،داس بخُاء الترار الّشبي ـ بحروث ،ه1422 ،1
هـ ـ 2002م.
ـ ـ اليلُاث :ؤبى البلاء ؤًىب بً مىسخى الحعُجي الىفىي،
جدلُمِ :ذهان دسوَؾ  -مدمذ اإلافشي ماظعت
الشظالت – بحروث1419 ،هـ ـ 1998م.
ـ ـ لباب الخإوٍل في مّاوي الخجزًلِ ،الء الذًً ِلي بً
مدمذ بً ببشاهُم بً ِمش الؽُخي ؤبى الحعً ،اإلاّشوف
بالخاصن (اإلاخىفى741 :هـ) ،جصحُذ :مدمذ ِلي ؼاهحن،
داس الىخب الّلمُت – بحروث ،الىبّت ألاولى 1415 ،هـ.
ـ ـ اللباب في ِلىم الىخاب :ؤبى خفق ِمش بً ِلي ابً
ِادٌ الذمؽلي الحىبلي (ث880هـ) ،جدلُم  :الؽُخ
ِادٌ ؤخمذ ِبذ اإلاىحىد والؽُخ ِلي مدمذ مّىك،
داس الىخب الّلمُت – بحروث ـ لبىان ،ه 1419 ،1هـ -
 1998م
ـ لعان الّشب :مدمذ بً مىشم بً مىٍىس ألافشٍلي
اإلافشي (ث711هـ) ،داس ـادس– بحروث ،ه.1
ـ ـ اإلاثل العائش في ؤدب الياجب والؽاِش :ؤبى الفخذ لُاء
الذًً هفشهللا بً مدمذ بً مدمذ بً ِبذالىشٍم
اإلاىـلي (ث637هـ) ،جدلُم :مدمذ مدحي الذًً ِبذ
الحمُذ ،اإلاىخبت الّفشٍت  -بحروث1995 ،م.
ـ ـ مجاص اللشآن :ؤبى ِبُذة مّمش بً اإلاثجى الخُمي
(ث210هـ)ِ ،اسله بإـىله وِلم ِلُه :د .مدمذ فااد
ظضهحن ،مىخبت الخاهجي باللاهشة1988 ،م.
ـ ـ مجمْ ألامثاٌ :ؤبى الفمل ؤخمذ بً مدمذ اإلاُذاوي
الىِعابىسي ،جدلُم :مدمذ مدحي الذًً ِبذ الحمُذ،
داس اإلاّشفت – بحروث.
ـ ـ مؽيل بِشاب اللشآن :ميي بً ؤبي والب اللِسخي ؤبى
مدمذ ،الىاؼش  :ماظعت الشظالت – بحروث،ه،2
1405ه ـ.
ـ ـ مّالم الخجزًل :مدحي العىت ؤبى مدمذ الحعحن بً
معّىد البغىي (ث516هـ) ،خلله وخشج ؤخادًثه :مدمذ
ِبذ هللا الىمش ِ -ثمان حمّت لمحرًت  -ظلُمان معلم
الحشػ ،داس وُبت لليؽش والخىصَْ ،ه 1417 ،4هـ ـ
 1997م.
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ـ ـ مّاوي اللشآن :ؤبى صهشٍا ًدحى بً صٍاد ّ
الفشاء(ث207هـ)،
جدلُم :ؤخمذ ًىظف هجاحي و مدمذ ِلي الىجاس ،داس
العشوس.
ـ ـ مّاوي اللشآن :ؤبى الحعً ظُّذ بً معّذة (ألاخفؾ
ألاوظي) (ث215هـ) ،جدلُم :د .هذي مدمىد كشاغت،
مىخبت الخاهجي باللاهشة ،ه1411 ،1هـ ـ 1990م.
ـ ـ اإلاعجم اإلاففل في ؼىاهذ الّشبُت :د .بمُل بذٌْ
ٌّلىب ،داس الىخب الّلمُت ،ه1417 ،1هـ 1996 -م
ـ ـ مفاجُذ الغُب :فخش الذًً مدمذ بً ِمش الخمُمي
الشاصي الؽافعي(ث606هـ) ،داس الىخب الّلمُت – بحروث،
ه1421 ،1هـ ـ 2000م.
فاسط بً
ـ ـ ملاًِغ اللغت :ؤبى الحعحن ؤخمذ بً ِ
َ
َصهشٍّا(ث395هـ) ،جدلُمِ :بذ َّ
ُ
العالم مدمذ هاسون،
ِ
اجداد الىخاب الّشب 1423 ،هـ ـ 2002م.
ـ ـ اإلاىاهب اللذهُت باإلاىذ اإلادمذًت ،ؤخمذ بً مدمذ بً
ؤبى بىش بً ِبذ اإلالً اللعىالوي اللخُبي اإلافشي ،ؤبى
الّباط ،ؼهاب الذًً (اإلاخىفى923 :هـ) ،الىاؼش :اإلاىخبت
الخىفُلُت ،اللاهشة -مفش.
ـ هٍم الذسس :بشهان الذًً ؤبى الحعً ببشاهُم بً ِمش
البلاعي(ث885هـ) ،جدلُمِ :بذ الشصاق غالب اإلاهذي،
داس الىخب الّلمُت ـ بحروث1415 ،هـ ـ  1995م.
ـ ـ الىىذ في بعجاص اللشآن ،مىبىُ لمً :زالر سظائل في
بعجاص اللشآنِ :لي بً ِِسخى بً ِلي بً ِبذ هللا ،ؤبى
الحعً الشماوي اإلاّتزلي (ث384هـ) ،اإلادلم :مدمذ خلف
هللا ،د .مدمذ صغلىٌ ظالم ،داس اإلاّاسف بمفش ،ه،3
1976م.
ـ ـ الىىذ والُّىن :ؤبى الحعً ِلي بً مدمذ بً خبِب
اإلااوسدي البفشي(ث450هـ) ،جدلُم :العُذ بً ِبذ
اإلالفىد بً ِبذ الشخُم ،داس الىخب الّلمُت  -بحروث ـ
لبىان.
ـ ـ الىححز في جفعحر الىخاب الّضٍضِ :لي بً ؤخمذ الىاخذي
ؤبى الحعً(ث468هـ) ،جدلُم :ـفىان ِذهان داودي،
داس الللم ـ دمؽم ،ه1415 ،1هـ.
ـ الىظاوت بحن اإلاخىبي وخفىمه ،اللاضخي ِلي بً
ِبذالّضٍض الجشحاوي ،جدلُم وؼشح :مدمذ ؤبى الفمل
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ببشاهُم وِلي مدمذ البجاوي ،وبْ بمىبّت ِِسخى
البابي الحلبي وؼشواه.
الؽبىت الّىىبىجُت
ـ ؤلاعجاص اللغىي والبُاوي في اللشآن :حمّهِ :لي بً
هاًف الصحىد ،وهزا الىخاب كذ حمْ فُه ما جىازش مً
بعجاص لغىي وبُاوي ،مما هخب ِلى الىذ وكذ بلغ هدى
مئت وؤسبّحن بدثا لّلماء ؤحالء مّاـشًٍ ،اإلاىكْ :ؼبىت
اإلاؽياة ؤلاظالمُت.

