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 :ملخصال

االت يدرس البحث أحد األحكام التقىيسية التي تخص لغة الخطاب، واالستتمس
اللغىيتتة والشحىيتتة وكتتى حكتته الو"تتو ال تتبلمال، وتلتتن وتتي أو   تتتاب  حتتى   رتت  

لغتتتتتة األحكتتتتتام الشحىيتتتتتة، ب السقرتتتتتى  وكتتتتتى  تتتتتتاب ستتتتتيوىيو، ويتشتتتتتاو  أوالا  إليشتتتتتا
اواصتت  ستتا  متت ض ة الو"تتو ال تتبلمال باألحكتتام الشحىيتتة، عبلقتت ، ثتته يى تت طبلحا

البحث السدائ  التتي صت ح وي تا ستيوىيو   تحا الحكته، ويرتشا الستذتابو  ش تا 
سثلتتتتة وتتتتي   اعتتتتاة السمشتتتتا والسقتتتتام، و  اعتتتتاة التشاستتتت  ،  ستتتتبمة  طالتتتت وتتتتي 

واأل"تتتتتتى ،  األولتتتتتتا   اعتتتتتتاة تتتتتتا  قتزتتتتتتيو و  ،والسذتتتتتتاملة، و ا قتزتتتتتتيو ال يتتتتتتاس
 قتزيو الف ار  و ال  اهية وال ب  و و  جيء ال بلم علا غي  و"و، و ا  او 

"اء لسقتزا التماق ، ثه  ا ور  علا غي  و"و ال تبلم  ووتي الخاتستة  ذتي  
 البحث إلا أكه الشتائج التي ته التىص  إلي ا 

 ال تاب  سيوىيو،: و"و ال بلم، أحكام  حىية، الكلسات السفتاحية
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Summary: 

The research examines one of the orthotic provisions 

concerning the language of speech, and the linguistic and 

grammatical uses of the "face of speech", in the first 

grammatical book that reaches us, the Book of Sibuye, 

first deals with grammatical provisions, language and 

terminology, and then explains the relationship of "the 

face of speech" to the grammar. The research also 

presents the issues in which Sibuye stated this provision, 

and categorizes the same in seven demands, represented in 

the consideration of meaning and place, taking into 

account proportionality and problems, what is required of 

measurement, and what is required to take into account 

the first and the best, and what is required to escape from 

hatred and ugliness and the coming of speech in a non-

faceted way, and what came for the necessity of 

succession, and then what was said otherwise. In 

conclusion, the research refers to the most important 

findings. 

Keywords: The Face of Speech, Grammatical Judgments, 

Sibuye, The Book 

.



 

 

427 

 

 الرحيم بسم اهلل الرمحن
 املقدمــة

، أنعـــػ عل شـــا باللغـــة العربيـــة الستفزـــا بـــالإلؽد واإلحدـــان الحســـد ه
واختريا بحدؼ ترريف الكالم، واإلبانة عؼ السعاني بأحدؼ وجؽه األداء، 

ػ سـ دنا ك  والرالة والدالم على مؼ أتاه هللا جؽامع الكلػ، وخرو ببدائع الح  
 ى يؽم الديؼ.دمحم وعلى آلو وصحبو ومؼ تبعيػ بإحدان إل

 وبعــد،،  
شُز   ميُشو علا  ث ة سيوىيو  ان و ا زا  السىر  الح  ال ي    تاب وإن

توت ز عمستتو،  ث فيتو بتبل  تن  قتا علتا  رر و"تىاك االغت اف  شو، والباحت
وعلى  شزلتتو، وتتجلتا لد تو هتىاك   حىيتة، وأحكتام ُ شيت  علي تا  عتائه التدرس 

 ال موجو الكالالشحى ، و و تلن األحكام ال

ور  وتتتتي عذتتتت يو قتتتتد وقتتتتد لفتتتت   متتتت   قلتتتتة استتتتتمسالو عشتتتتد ستتتتيوىيو، و
ا، وله  دتتمسلو الملستاء بمتد   باستتثشاء الفت اء إال  تا راا،  -فيستا بحثت  – ى ما

تتتا –وال  لسحتتتو  ، ووتتتي ال وتتتي  فتتتا السىا تتتد التتتتي ور ت عشتتتد ستتتيوىيوإ -أ زا
 األ ثلة تات ا التي ت  كا 

تسقرى  وكى ال –ولم   مشا  اللغى    د تو ال تبلم أو الدتوي  التح  ُ قر 
قتتتتد عغتتتا عليتتتتو، وتتتت ث  الملستتتاء عتتتتدم استتتتتخدا و، وتتتتىّر  البتتتتاحثىن عتتتتو  -بتتتو

  راستو 

وجــو لتتحلن أتتتحت علتتا عتتاتقي حرتت  السىا تتد التتتي ور  وي تتا حكتته ال
التفرتتتي  وتتتي  حاولتتتة الستتتتجبلء ستتتيوىيو، و راستتتت ا بذتتتيء  تتتو  عشتتتدال الكـــالم
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 ي إلي تا  تو استتخدا و، وو تد صتىر   ف ى و عشد ، وبيان السقاصد التي ي  
  وي سسات عا ة تح   دسًّا واحد  سيزكا عو بمز االسذت  ة 

علا  تو تشتاو   ى تى  البحتث بالدراستة،  –حد  علسي  –وله أعث  
علتتا التت غه  تتو أن األحكتتام الشحىيتتة قتتد حميتت  باكتستتام البتتاحثيو والدارستتيو، 

لة،  ثتتتت : األحكتتتتام وستتتتش ه  تتتتو  رس  ى تتتتى  األحكتتتتام الشحىيتتتتة برتتتتىرة  تتتتا 
للتتد تىر  تتزار  شيتتان  تتسكلي  تتسد الحسيتتداو ،  (ٔ)التقىيسيتتة وتتي الشحتتى الم بتتي

للتتتتتد تىر صتتتتتباح عتتتتتبلو   (ٕ)واألحكتتتتتام الشىايتتتتتة وال سيتتتتتة وتتتتتي الشحتتتتتى الم بتتتتتي
الدا  ائي، و ش ه  و اقتر  وي  راست ا علا عتاله  تو الملستاء،  ثت : إ ت ام 

ى عطتا ستليه "تّ ار، أو وتي   لتا للباحثة  تح (ٖ)الحكه الشحى  عشد ا و "شي
 تتتتو الس لفتتتتات،  ثتتتت : األحكتتتتام الشحىيتتتتة وتتتتي  تتتت ح السفرتتتت   تتتتيو االستتتتتق اء 

 للباحثة سليسة  حي    (ٗ)والتملي 

وترتص ختتت ون بمتتن "ىا و تتا بالدراستتة  ون أن  قرتت كا علتتا عتتاله 
 راستتتة  – تتتو الملستتتاء  ثتتت : الى"تتتىب والجتتتىاز واال تشتتتا  وتتتي الشحتتتى الم بتتتي 

للباحتتتث   تزتتتا وتتت ح علتتتا و اعتتتة، وهتتتاك ة الغلتتت  وتتتي  (٘)-ةوصتتت ية تحليليتتت
للباحتتتث أحستتتد رحستتتان ثا تتت  الز تتتي، وتتتتبلف األولتتتا وتتتي  (ٙ)التتتدرس الشحتتتى  

ي، ت  الدلستتتقتتتتد هللا عىيتللتتتد تىر عوتتت (ٚ)التتتدرس الشحتتتى   تتتيو التشميتتت  والتطويتتت 
                                                 

 م ٕٔٔٓعبمة  ار ال ت  الملسية، لوشان، عبمة أولا  (ٔ)
 م ٕٕٔٓ -ٕٔٔٓعبمة  ار  جدوال ، عسان، عبمة أولا  (ٕ)
 م ٕ٘ٓٓرسالة   تىرا ، "ا مة الي  ىك،  (ٖ)
 م ٕ٘ٔٓ -كتٖٙٗٔرسالة  ا"دتي ، "ا مة دمحم تز ، بدك ة،  (ٗ)
 م ٕٗٓٓ -كتٕ٘ٗٔرسالة   تىرا ، "ا مة الشيليو، الدى ان،  (٘)
 م ٖٕٔٓرسالة  ا"دتي ، "ا مة   تة،  (ٙ)
 م ٕٓٔٓ -كتٖٔٗٔ، ٕ،  ٖ جلة الملىم الم بية واإل دا ية، "ا مة القريه، م (ٚ)
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أبمتتتا    –و تتتش ه  تتتو قرتتت كا علتتتا عتتتاله،  ثتتت :  ف تتتىم اإلحالتتتة عشتتتد ستتتيوىيو 
  تللتتتد تىر لطيفتتتة إ تتت اهيه الشجتتتار، و تتتو  متتتاك  الحكتتته بالغلتتت - (ٔ)و تتتىابطو

 ق اء فللد تىر سيف الديو عو ال (ٕ)د السو   وي  تاب )السقتز (تعش

ألستتتات ا  (ٖ)وأ تتا  تتتاب: ال تتا ُو تته علتتا غيتت  و" تتو  تتو  تتتاب ستتيوىيوال
وإ تتتو يبمتتتد  -رحستتتة هللا عليتتتو -التتتد تىر صتتتبحي عوتتتد الحسيتتتد دمحم عوتتتد ال تتت يه

ا  عتو  ى تى  بحثتين أل تو تشتاو  فيتو السدتائ  التىار ة وتي  تتاب ستيوىيو تسا ا
ولتته تف تته علتتا الى"تتو التتح  أرا  ، لويتتان  تت ا    تتو ابارتتتو وتتي تلتتن السدتتائ ، 

 وتجلية  حهبو إحقاقاا للح  

علتتا السىا تتد التتتي صتت ح وي تتا  وقتتد خثتت ت االقترتتار وتتي كتتحا البحتتث
  وتتي االعتبتتار أ  تمويتت  أو ت تتتو  ون أن أُ تال  تتوجــو الكــالم  التو  تمويتتتسيوىيتت

حتتتتا أتسكتتتو  تتتو  (ٗ) رتتتطل  ختتتت  قتتتد  قتتتت ب  شتتتو وتتتي الداللتتتة  ثتتت  الالى"تتتوال
 حر  السى ى  وتتبمو، وإعطاء الف صة لغي    و الدراسات واألبحاث 

 : أتي ا  ساس بحثيو وتاتسة، وبيا  د البحث بمد كح  السقد ة وي ويق

 حاة، وعالقة "وجو الكالم" بيا. األحكام الشحؽية عشد الش :  السبحث األول

 وفيو  طلبان:  
                                                 

 م ٕٚٓٓ -كتٕٚٗٔ، ٔ،  ٖالسجلة األر  ية وي اللغة الم بية وخ ا  ا، م (ٔ)
 -كتتتتتتتٖٚٗٔ، ٕ،  ٕٔلتتتتتتة "ا متتتتتتة الذتتتتتتارقة للملتتتتتتىم اإل دتتتتتتا ية واال"تساايتتتتتتة، م ج (ٕ)

 م ٕ٘ٔٓ
 م ٜٙٛٔ -كتٙٓٗٔعبمة  ار الطباعة السحسد ة، عبمة أولا،  (ٖ)
، ٖٙ، ٖ٘/ٔور  كتتحا التمويتت  وتتي ال تتتاب فيستتا يزيتتد عتتو ستتبميو  تت ة، يشمتت   تتثبلا  (ٗ)

ٙٚ ،ٛٙ ،ٕٚ ،ٜٚ ،ٛٙ ،ٕ/ٕ٘ ،ٕٙ ،ٕٜ ،٘ٓ ،٘ٔ ،ٖ/ٖٔ ،ٗٔ ،ٖٗ ،
ٗ/ٖٗٛ ،ٖٛٗ  
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ا  : السطل  األو   السقرى  باألحكام الشحىية لغة واصطبلحا

 عبلقة الو"و ال بلمال باألحكام الشحىية  : السطل  اآلت 

ستبمة وتسثلت  وتي سـ بؽيو،  عشـد" حكػ "وجـو الكـالممؽاضع : اآلخـر السبحث
 : طال 

 م فيسا  قتزيو   اعاة السمشا والسقام استمسا  و"و ال بل : السطل  األو 

  اعتتتتتتاة التشاستتتتتتت    قتزتتتتتتي استتتتتتتمسا  و"تتتتتتو ال تتتتتتبلم فيستتتتتتتا : السطل  الثا ي
 والسذاملة 

 استمسا  و"و ال بلم فيسا  قتزيو ال ياس  : السطل  الثالث

استتتمسا  و"تتو ال تتبلم فيستتا  قتزتتيو   اعتتاة األولتتا واأل"تتى   : السطل  ال ابد
 والسختار 

 تتتتو ال  اهيتتتتة  استتتتتمسا  و"تتتتو ال تتتتبلم فيستتتتا  قتزتتتتيو الفتتتت ار ا:السطل  الخا 
 وال ب ، و و  جيء ال بلم علا غي  و"و 

 استمسا  و"و ال بلم فيسا  قتزيو التماق   السطل  الدا س:

  ا "اء علا غي  و"و ال بلم  : السطل  الدابد
أعقوت تا  تو  تتائج، وقتد  البحتث  ا تىص  إليو تزسش  أكه:  ةــــالخاتس

ثوتتت   لق خ يتتتة واأل تتتمار وأقتتتىا  المتتت ب، ثتتته س اآل تتتات ابف تتت
ستتتما ة   تتا وتتي الدراستتة، ثتته السرتتا ر والس ا"تتد التتتي تتته اال

 سى ىعات ال و  س
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 وبعــد،، 
فقد اجتيدت في ىذا البحث قدر طاقتي رغبة فـي تقـد ػ دراسـة أرجـؽ 

، ومـا كـان مـؼ وتعالى فسؼ هللا سبحانو أن تكؽن جادة، فسا كان مؼ تؽف ق  
ّزر وجو كا مـؼ ش  طأ أو نقص فحدبي أني بذر، وأسأل هللا عزوجا أن ي  خ

ـــا، وأن  إلعـــا عسلـــي كلـــو  أســـدل إلـــّي نرـــح ا، وقـــّؽم معؽج ـــا، وأيســـا نقر 
ــا، وح  إلعــا ألحــد نيــو  ــ   ا، إنــو ولــي ذلــغ  صــالح ا، ولؽجيــو الكــريػ خالر 

 والقادر عليو.
 وصاَّ الليػ على س دنا دمحم وعلى آلو وصحبو أجسع ؼ.
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 المبحث األول

 األحكام الهحوية عهد الهحاة، وعالقة وجٌ الكالم بًا

 ونيو مطلبان:
 المطلب األول

 الهحوية لغة واصطالًحاألحكام با املقصود

ـــػ فـــي اللغـــة: ْك تتته  يتتتش ه   ْحُ تتته، أ : قزتتتا الح    (ٔ) رتتتدر قىلتتتن: ح   
ه لتت ألز تت   غيتت ك أم أن تقزتتي بأ تتو  تتحا أو لتتيا بكتتحا، ستتىاء ءوتتالحكه بالذتتي

  (ٕ)تلز و

تتا: الملتته والفقتتو، قتتا  تمتتالا:  ــب ي اوالحكتته أ زا ْكــػ  ص  ــاه  اْلح  و آ ت ْ ش 
(ٖ) ،

ُم وأ ْح  ْستت تتا، والمتت ب تقتتى : ح   ْستت   تتا ووق ا ُ  وح  َّْستتُ ، بسمشتتا:  شمتت  أ : علسا
ور  ت، و و كحا القوي  قيت  للحتامه  تيو الشتاس حتامهن أل تو  سشتد المتاله  تو 

  (ٗ)الدابة  َّ  ُ جامن أل  ا تُ ُة اللَّ س     ح    ي  سَّ سُ  والمله، و ش

إلتتتتا ختتتتت  إ جاباتتتتا أو  أ تتتت    وقتتتتد عتتتتّ ف الج "تتتتا ي الحكتتتته البأ تتتتو إستتتتشا ُ 
سلبااال
(٘)  

                                                 

 يشم : الرحاح باب السيه ور  الحاء  (ٔ)
  ٕٙٔيشم : السف  ات ص (ٕ)
  و سىرة   يه  ٕٔ و خ ة  (ٖ)
 ، واللدان )حكه( ٔٔٔ/ٗيشم : ت حي  اللغة  (ٗ)
  ٔٛالتم يفات ص (٘)



 

 

433 

 

ا علتتتتا  -(ٔ)فيستتتتا تىصتتتتل  إليتتتتو -وتطلتتتت  األحكتتتتام الشحىيتتتتة اصتتتتطبلحا
  ىعيو:

األحكام الما تة أو الثا تتة، وكتى  تا عوت  عشتو ال فتى   تتالالحكه أحدىسا: 
، ويتىاوتت   تتد السمشتتتا (ٖ)، الوكتتى  تتا تتتشص عليتتتو قاعتتدة  تتاال(ٕ)ىليالالمتتا   القتت

أن  - سا  تصَّ ال اغت  األصتف ا ي –اللغى  وي القزاءن ألن الحكه بالذيء 
، وقتتد استتتمسلو الشحتتاة فيستتا يلتتزم  تتو األ تتىر (ٗ)تقزتتي بأ تتو  تتحا، أو لتتيا بكتتحا

 ، و تتتتتى(٘)لتتتتزوم الحكتتتته السقزتتتتتي بتتتتو والتتتتح  ال  جتتتتتىز أن يتخلتتتتا أو يتتتتتأت ال
 اتقزي بو القاعدة المأن  قا   ثبلا: السوتتدأ استه   وتى ،  قتد وتي أو  الجسلتة 

غالباتتا،  جتت    تتو المىا تت  اللفميتتة، و حكتتىم عليتتو بتتأ    تتاال
، أو  قتتا : أن (ٙ)

تا  ش تا ال وتد، و ى تو عستدة، وأ تو  جت  تتأتي   عتو الفمت  أو  تا  للفاع  أحكا ا
  (ٚ)وي قىتو

حىية عشد الشحاة ر شاا  تو أر تان ال يتاس وُيم د كحا الشى   و األحكام الش
 األربمة وكي:

                                                 

علا كحا التقديه، و ان الحديث وي تا  -حد  اعبلعي -تشص الدراسات الدابقةله  (ٔ)
 حى  عا اا، وله تفر   يو كحيو الشىعيو عو الحكه الش

  ٖٔٛال ليات ص (ٕ)
  ٜٚٗ/ٔالسمجه السفر  وي الشحى الم بي للد تىرة عزيزة وىا  بابدتي  (ٖ)
  ٕٙٔالسف  ات ص (ٗ)
  ٘ٙ مجه السرطلحات الشحىية والر فية للد تىر دمحم سسي  اللود  ص (٘)
  ٜٚٗ/ٔالسمجه السفر  وي الشحى الم بي  (ٙ)
  ٘ٙم :  مجه السرطلحات الشحىية والر فية صيش (ٚ)
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وكتتى األصتت  التتح  اليثوتت  حكستتو  شفدتتو، ويوشتتا عليتتو  السقــيس عليــو، -ٔ
، ويطلتتت  علتتتا الشرتتتىص اللغىيتتتة السشقىلتتتة عتتتو المتتت ب التتتحيو (ٔ)غيتتت  ال

  (ٕ)ُ حتج بكبل  ه، سىاء  ان الشق  سساعاا أو روا ة،  ذاو ة أم تدويشاا

، أ : (ٖ)م ف بأ و الاسه لذتيء يوشتي علتا غيت  الوي ،السقيس وىؽ الفرع -ٕ
تا ، الوستا يتيا علتا  تبلم المت ب و تى (ٗ)علا  بلم المت ب ت  يباتا أو حكسا

  (٘) و  بلم الم بال

  (ٙ)وكى  ا  د   علا الس يا  سا كى وي الس يا عليو الحكػ، -ٖ

  (ٚ)، وكي ال ا يتىقا عليو الذيء ويج  بو الحكهالالعلة -ٗ

تتتا وتتتي الداللتتتة علتتتا روتتتد  تتتا لتتته ُ دتتته واعلتتتو  الوتلتتتن  ثتتت  أن ت  تتت  يياسا
تتتا علتتتا  تتتا يياسا وتقتتتى : الاستتته أستتتشد الفمتتت  إليتتتو  قتتتد اا، وى"تتت  أن  كتتتىن   وىعا
الفاعتت ال، واألصتت  كتتى الفاعتت ، والفتت   كتتى  تتا لتته ُ دتته واعلتتو، والملتتة الجا متتة 
كي اإلسشا ، والحكه كى ال ود، واألص  وي ال ود أن  كىن لؤلص  التح  كتى 

                                                 

  ٜٖٔالتم يفات ص (ٔ)
، وال ياس وي الشحى ٜ٘يشم : أصى  التف ي  الشحى  للد تىر علي أ ى السكارم ص (ٕ)

  ٕٓالم بي للد تىر سميد الزبيد ، ص
  ٜٖٔالتم يفات ص (ٖ)
  ٕ٘يشم : ال ياس وي الشحى الم بي ص (ٗ)
  ٓٛٔ/ٔسشرا   ح تر يف الساز ي ، ال٘ٔٔ/ٔيشم : الخرائص  (٘)
، ٖٖٕيشم : الذاكد وأصى  الشحى وي  تتاب ستيوىيو للتد تىرة تد جتة الحتديثي ص (ٙ)

ٕٚٚ  
  ٕٓٙال ليات ص (ٚ)
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أ"ت   علتا الفت   التح  كتى لته ُ دته واعلتو بالملتة الجا متة التتي الفاع ، وإ سا 
  (ٔ)كي اإلسشا ال

 اتتلا الملساء وي الح  يثو  بو الحكه إلا و يقيو:قد و 

تكتتت  األمثتتت ون إلتتتا أ تتتو يثوتتت  بالملتتتة ال بتتتالشصن أل تتتو لتتتى  تتتان ثا تاتتتا  -ٔ
بالشص ال بالملة أل ى تلن إلا إبطتا  اإللحتاو وستد بتاب ال يتاسن ألن 

حستتتت  وتتتت   علتتتتا أصتتتت  بملتتتتة "ا متتتتة، وإتا وقتتتتدت الملتتتتة بطتتتت   ال يتتتتاس
ال يتاس، ولتتى قلشتتا: إن ال وتتد والشرتت  وتي ) تت ب زيتتد  عستت اا( بتتالشص ال 
بالملتتتتة، لبطتتتت  اإللحتتتتاو بالفاعتتتت  والسفمتتتتى  وال يتتتتاس علي ستتتتا، وتلتتتتن ال 

  جىز 

تك  بمز ه إلا أ و يثو  وتي  حت  التشص بتالشص، ويثوت  فيستا عتدا   -ٕ
لشرتىص السقوىلتة عتو المت ب الس تيا علي تا بالملتة بالملة، وتلن  حى ا

الجا مة وي "سيد أ ىاب الم بية، واستدلىا علا تلن بأن التشص  قطتى  
بتتو، والملتتة  مشى تتة، وإحالتتة الحكتته علتتا السقطتتى  بتتو أولتتا  تتو إحالتتتو 
تان أل تو  علا السمشىن  وال  جىز أن  كىن الحكه ثا تاا بتالشص والملتة  ما

تتا بتتو  مشى اتتا، و تتىن الذتتيء الىاحتتد يتت    إلتتا أن  كتتىن الح كتته  قطىعا
  قطىعاا بو  مشى اا وي حالة واحدة  حا  

ت ت  األ بتار  رأ  الفت يقيو، وعّقت  علتا تمليت  الف يت  الثتا ي بأ تو وقد 
غي  صحي   ملبلا تلن بأن الالحكه إ سا يثو  بط ي   قطى  بو وكتى التشص، 

 قطتد علتا الحكته بكتبلم  ول و الملة كي التي  ع  إلا إثبتات الحكته  وتشحو

                                                 

  ٖٜلسد األ لة ص (ٔ)
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الم ب، و مو أن الملتة كتي التتي  عت  الىا تد إلتا الحكته  وتالمو لته ي "تد 
  (ٔ)إلا  اي "د إليو القطد،    كسا  تغاي ان وبل تشاقن  يش ساال

وبل تتتد للحكتتته  تتتو و"تتتى   رتتتىص ثا تتتتة االستتتتمسا  عتتتو المتتت ب، و ور 
تسكتيو اإللحتاو التملي   كسو وتي إثبتات كتحا الحكته السدتتشب   تو الشرتىص ل

   ا وال ياس علي ا 

 الشؽع اآلخر مؼ األحكام الشحؽية: األحكام التقؽيسية أو الؽصفية.

وكي  ا ُ حكه بو علا المتاك ة الشحىيتة  تو حيتث ورتاحت ا و تيىع ا، 
  (ٕ)أو قلت ا أو  مف ا و حى تلن

 طالمشتتا  وتتي  ىا تتد  ثيتت ة، وأو   تتا  كتتح  األحكتتام عشتتد ستتيوىيو وتم تت
ابتو  تا ت ت   وتي بتاب االستتقا ة  تو ال تبلم واإلحالتة، حيتث  قتى : تلن وتي  ت

الوسشو  دت يه حدو، و حتا ، و دتت يه  تحب، و دتت يه قوتي ، و تا كتى  حتا  
 محب 

ا   وأ ا السدت يه الحدو وقىلن: أتيُتن أ ِا وس تين غدا

ا، وستأتين  وأ ا السحا  وأن تشقن أوَّ   بلِ ن ب ت  ، وتقى : أتيتن غتدا
 أ ا 

 السدت يه ال حب وقىلن: حسلُ  الجو ، و  ب   اء البح ، و حى   وأ ا

وأ ا السدت يه القوي  وأن تزد اللفظ وي غي   ى مو،  حتى قىلتن: قتد 
ا  ا  أتين، وأ با  كحا زيدا  رأي ، و ي زيدا

                                                 

  ٕٕٔ -ٕٔٔالس "د الدا   ص (ٔ)
  ٜٕٛيشم : السدارس الشحىية للد تىرة تد جة الحديثي ص (ٕ)



 

 

437 

 

  (ٔ)وأ ا السحا  ال حب وأن تقى : سىف أ  ب  اء البح  أ ا
 ستة أقدام ىي:قّدػ الد ؽطي ىذا الشؽع مؼ األحكام قد و 

  وتتتتد الفاعتتتت ، وتتتتتأت   عتتتتو الفمتتتت ، و رتتتت  التسييتتتتز، و"تتتت   الؽاجــــ : -ٔ
 السزاف إليو، وتش ي  الحا  والتسييز، وغي  تلن 

  أ دا  تلن،  مشي  ا كى  ح ىر وي الىا"   السسشؽع: -ٕ

   ود السزار  الىاقد "زاءا بمد   ط  اض   الحدؼ: -ٖ

   ود السزار  بمد   ط  زار   القبيح: -ٗ

ا  ولى:خالف األ  -٘   تقد ه الفاع  وي  حى:   ب غبلُ و زيدا

 حتحف السوتتدأ، أو الخوت ، وإثباتتون حيتث ال  تا د  الإلائز على الدـؽاء: -ٙ
  (ٕ) و الححف، وال  قتزي لو

ويبلحتتتظ كشتتتا التذتتتابو  تتتيو أقدتتتام الحكتتته الشحتتتى  التتتح  ت تتت   الدتتتيىعي 
لت لي يتتتة وأقدتتتام الحكتتته الت ليفتتتي التتتح  ت تتت   علستتتاء أصتتتى  الفقتتتو، واألحكتتتام ا

تسدة أ ىا ، تلن أن عل  الفم  إ ا أن  كىن "از اا أو غي  "تازم، وتاألو : 
اإل جتتتاب، والثتتتا ي: الشتتتدب، وعلتتت  ال تتتا إ تتتا "تتتازم أو غيتتت  "تتتازم، األو : 

  (ٖ)التح يه، والثا ي: ال  اكة، وإن ور  الخطاب بالتخيي  و ى السباح

                                                 

  ٕٙ -ٕ٘/ٔال تاب  (ٔ)
  ٜٗ -ٛٗشم : االقت اح صي (ٕ)
، وأصتى  الفقتو اإلستبل ي ٕٔٔ -ٕٓٔ/ٔيشم : السدترفا  و علته أصتى  الفقتو  (ٖ)

  ٘ٗ -ٗٗللد تىر وهبة الزحيلي ص
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ى  ت "د إلا ثبلثتة الشح   األقدام للحكه سىاء الت ليفي أموالح  أن كح
والتي تشحرت   ،أقدام رئيدة كي أقدام الحكه المقلي التي   ّص علي ا ال فى  

، وستتا السشتتدوب والسبتتاح والسكتت و  (ٔ)وتتي اإل جتتاب واإلحالتتة )السحتتا (، والجتتىاز
 إال أصشاف تشدرج تح  حكه الجائز 

وكشتتتتاك  رتتتتطلحات أتتتتت ى للحكتتتته تتتتتت    وتتتتي التتتتت اث الشحتتتتى ،  ثتتتت : 
طتتت  ، والغالتتت ، وال ثيتتت ، والذتتتائد، والقليتتت ، والشتتتا ر، والسدتتتسى ، ال يتتتاس والس

  (ٕ)وغي كا
و قتت  الدتتيىعي عتتو ا تتو كذتتام: أ  تته  دتتتمسلىن )غالباتتا، و ثيتت اا و تتا راا 
ا(، وتتالسط   ال يتخلتتا، والغالتت  أمثتت  األ تتياء ول شتتو يتخلتتا،  وقلتتيبلا، و طتت  ا

القليت ، والمذت ون بالشدتبة وال ثي   و و، والقلي   ون ال ثي ، والشتا ر أقت   تو 
إلتتتا ثبلثتتتة وعذتتت يو غالُو تتتا، والخسدتتتة عذتتت  بالشدتتتبة إلي تتتا  ثيتتت  ال غالتتت ، 

  (ٖ)والثبلثة قلي ، والىاحد  ا ر، ومله   حا   ات   ا ُ قا  فيو تلن
 األحكام التقؽيسية إلى: د/ نزار بشيان  سكليصّشف قد و 

لتتتي ارتزتتاكا وكتتي تذتتس  "سيتتد أقدتتام الحكتته ا أحكــام نحؽيــة مقبؽلــة، -ٔ
 ، وتتسث  وي:(ٗ)الشحاة، وقارب  اللغة السثلا التي  دمىن إلي ا

ال يتتتتاس و تتتتتا "تتتت ى  جتتتتت ا ،  ثتتتت : الى"تتتتتو، والحتتتتد، والبتتتتتاب، والىا"تتتتت ،  -
  (٘)واألص ، والسختار، والم بي، والفري 

                                                 

  ٖٔٛيشم : ال ليات ص (ٔ)
  ٙٚيشم : أصى  الشحى الم بي للد تىر دمحم عيد ص (ٕ)
  ٗٔٔ -ٖٔٔ، واالقت اح صٖٕٗ/ٔيشم : السزك  وي علىم اللغة  (ٖ)
  ٕٓ -ٜٔيشم : األحكام التقىيسية وي الشحى الم بي ص (ٗ)
  ٛ٘ -ٖٕيشم : الدا   ص (٘)
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ال ثيتتت  و تتتا "تتت ى  جتتت ا ،  ثتتت : السطتتت  ، والغالتتت ، والذتتتائد، والفا تتتي،  -
  (ٔ)وفواألولا، والسذ ىر، والسم  

والحدتتتتو و تتتتا "تتتت ى  جتتتت ا ،  ثتتتت : الجيتتتتد، واألقتتتتىى، والحتتتت ، والق يتتتت ،  -
واأل ثتتتتتت ، واأل تتتتتتيو، والىا تتتتتت ، واألعجتتتتتت ، واألحتتتتتت  إلتتتتتتّي، واألستتتتتت  ، 

  (ٕ)والجائز، والرال ، والرىاب، والرحي ، والسدت يه

ا غيتت  قطمتتي، وإ تتا  تت  و ة وكتي إ تتا  تت  و  أحكــام نحؽيــة مــردودة، -ٕ ة ر ا
ا قطعياتتا وتتاألو   تت القوي ، والزتتعيف، والقليتت ، والسكتت و ، والزتت ورة، ر ا

، واألحكتتتتام (ٖ)والذتتتتات، والشتتتتا ر، والغ يتتتت ، والبميتتتتد، والتتتت   ء، والخويتتتتث
ا قطعياتتتتا  تتتتالسش  ، والخطتتتتأ، والسحتتتتا ، والغلتتتت ، والسسشتتتتى ،  الستتتت  و ة ر ا

  (ٗ)والفاسد، واللحو، والباع 
 سية.األحكام التقؽيسية إلى نؽعية، وك د/ صباح عالوي وصّشف 

ويقرتتتتتد بالشىايتتتتتة: القتتتتتىّ ، والزتتتتتعيف، والجيتتتتتد، والحدتتتتتو، والتتتتت   ء، 
والىا" ، والسسشتى ، والبميتد، والخويتث، والست تو ، والىا ت ، والوتّيو، والى"تتو، 

 وو"تو ال بلم، والفري ، والجلّي، والغا ن، والسذك ، والغ ي  

 ر، وأ تتتتا ال سيتتتتة وتمشتتتتي: ال ثيتتتت ، والسّطتتتت  ، والغالتتتت ، والذتتتتائد، والشتتتتا
  (٘)والذات

                                                 

  ٜٔ -ٖٙيشم : األحكام التقىيسية وي الشحى الم بي ص (ٔ)
  ٖٓٔ -ٜ٘ص األحكام التقىيسية وي الشحى الم بييشم :  (ٕ)
  ٗٛٔ -ٖٖٔص الدا  يشم :  (ٖ)
  ٕٗٔ -ٚٛٔص ياألحكام التقىيسية وي الشحى الم بيشم :  (ٗ)
  ٔٔيشم : األحكام الشىاية وال سية وي الشحى الم بي ص (٘)



 

 

 

444 

وبتتالشم  وتتي كتتح  السرتتطلحات الستمتتد ة لؤلحكتتام التقىيسيتتة ُ بلحتتظ أن 
ا، وقتد تختلتا قلتيبلا وتي  ر"تة عتو أتت ىن ألن  البمزت ا قتد يت     مشاتا واحتدا
ك تتتّه الشحتتتاة  تتتان  قرتتتىراا علتتتا  تتتا واوتتت  أييدتتتت ه واستتتتمسلىكا ل تتتي توتتتيو كتتتحا 

ة الحتتتدو  والسمتتتاله، الجا تتت  ولتتته يىحتتتدوكا، ولتتته  ق روكتتتا  رتتتطلحات وا تتتح
وزتتبلا عتتو أن  تت   حتتىّ  يتفتتاوت علتتا اآلتتت  وتتي  م اتتتو، و قتتتو، و ىروثتتو 

  (ٔ)اللغى ، وتوقوال

وتمد  ألفاظ األحكام الشحىية، وتشى  التموي  عش ا، وعدم تىحيدكا ي "د 
إلتتتا اتتتتتبلف عقليتتتة  تتت   حتتتى  عتتتو اآلتتتت ، وتفتتتاوت عتتت ائق ه وتتتي التمويتتت ، 

تستتام الشحتتاة  تتان  شرتتبًّا علتتا وصتتا المتتىاك  ويزتتاف إلتتا تلتتن أّن ُ"تتّ  اك
الشحىية إلرساء  ماله كحا المله، و ب   دائلو، وتقميتد قىاعتد  ووت  أييدتت ه 

 و ا سسمى  عو الم ب 

، (ٕ)و تتتتحلن  سكتتتتو أن  قتتتت ر بتتتتأن األحكتتتتام التقىيسيتتتتة الأحكتتتتام ا"ت ا  تتتتةال
 وال قترتتت  تلتتتن علتتتا األحكتتتام الشحىيتتتة الذتتتائمة وتتتي  تتتت  الشحتتتى، ولتتته تتتتح  
 – سو  رتطلحات الحكته الشحتى  الدتتة التتي  ك ركتا علستاء أصتى  الشحتى 

ن وتإن  تا (ٖ) / حشان  ش  أحسد را"حتيعلا  ا تكو  إليو  -و ش ه الديىعي
تتتا،  قيتتت  فيتتتو بتتتالى"ىب وكتتتى أحتتتد السرتتتطلحات الدتتتتة  خزتتتد لبل"ت تتتا  أ زا
الوتتالى"ىب الشحتتى  حكتته  حكتته بتتو السجت تتد وتتي الشحتتى بحدتت   تتا تتتأتي لتتو  تتو 

                                                 

  ٖٚٔال ياس وي الشحى الم بي ص (ٔ)
يشمتت : تتتبلف األولتتا وتتي التتدرس الشحتتى   تتيو التشميتت  والتطويتت  للتتد تىر عوتتد هللا  (ٕ)

  ٕٛٙعىيق  الدلسي ص
 تتتو كذتتتام،  راستتتة األحكتتتام السعياريتتتة وتتتي التقميتتتد الشحتتتى   تتتيو ا تتتو "شتتتي وايشمتتت :  (ٖ)

ا(، صأ م ية تطوي ية )حكه ال ا"     ٖٜٔ سىت"ا
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لة  يو يد و تجم  األ ت  عشتد   تالف ض، وكتى عشتد غيت   قا ت  للبحتث، وتإتا أ 
ثو   ا  خالفو بالحجة والدلي  ت ج  و حيز الى"ىب إلا حيتز السختلتا فيتو 

،  تتتتو تلتتتتن  تتتتا تكتتتت  إليتتتتو (ٔ)ليتتتتدت  بمتتتتد تلتتتتن وتتتتي بتتتتاب التتتت ا"  والس "تتتتىحال
البرتتت يىن  تتتو و"تتتىب إعتتتا ة الجتتتار وتتتي المطتتتا علتتتا الزتتتسي  السجتتت ور، 

 ، إلا غي  تلن  و السدائ  الخبلفية وي الشحى (ٕ)ز  عشد ال ىوييوو"ىا

 المطلب اآلخر
 عالقة وجٌ الكالم باألحكام الهحوية

ْجــــو  و"تتتتو  تتتت   تتتتيء ُ ْدتتتتت ْقو ُلو، ووتتتتي التشزيتتتت :  ــــ  ػَّ و  ــــؽا ف  لف ــــا ت ؽ  ف أ ْيش س 
  (ٗ)(ٖ)ّللاَّ  

وتدن استُتمس  أو    ا  دتقوُلن، وأ ت ف   تا وتي هتاك  ال ولسا  ان الى"وُ 
 (٘)وتتي  دتتتقو   تت   تتيء ووتتي أ تت وو و ودئتتو، وقيتت : و"تتو  تتحا، وو"تتو الش تتار

  (ٙ)وو"ى  القىم سا ت ه
تتا ،  ستتا يتشتتاو  الرتتفات،  قتتا : (ٚ)الستتحك  والط يتت  ويتت ا  بالى"تتو أ زا

  (ٛ)الذيء علا و"ى : أ : علا صفات
                                                 

هتتتتاك ة الى"تتتتىب الشحتتتتى   تتتتيو ستتتتيوىيو والفتتتت اء للتتتتد تىر صتتتتباح عتتتتبلو  الدتتتتا  ائي  (ٔ)
  ٘ٗ، ويشم  األحكام الشىاية وال سية وي الشحى صٕٕص

  ٕٙٗ/ ٕج ٘ٙيشم : اإل راف وي  دائ  الخبلف م (ٕ)
 ة  و سىرة البق   ٘ٔٔ و اآل ة  (ٖ)
 ، واللدان )و"و( ٜٖٓ/ٗيشم : السحكه والسحي  األعمه  (ٗ)
  ٖٔ٘يشم : السف  ات: ص (٘)
 ، واللدان )و"و( ٜٖٓ/ ٗيشم : السحكه والسحي  األعمه  (ٙ)
  ٗٔ٘يشم : السف  ات ص (ٚ)
  ٗٙٔ -ٖٙٔيشم : الف وو اللغىية ص (ٛ)
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و" تتتة، وكتتتي حيثستتتا تتى"تتتو مستتتا  قتتتا  للقرتتتد و"تتتو، وللسقِرتتتد " تتتة و 
  (ٔ)ءللذي

، أو كتى الدتتوي  السقرتى  بتتو، (ٕ)قرتتد بتو: الدتوي  التح   ُ وجـو الكــالمو 
  (ٖ) قا : الى"و أن  كىن  حا، أ  القرد الماك 

تا وجو الكالمال ُيمدو  ال أحتد  رتطلحات التقتىيه الشحتى ، و تى  مطتي حكسا
 ختتص لغتتة الخطتتاب واالستتتمساالت اللغىيتتة والشحىيتتة، لتتحلن و تتى حكتته علتتا 

سيتتتة، وربستتتا تفتتتي وقتتتّ  استتتتمسالو  حكتتته  تتتو األحكتتتام "ا تتت   ويتتت   تتتو األك
 الشحىية، ولم  الدو  وي تلن:

كتى أو   ، وإن السمشتا اللغتى  لى"تو ال تبلم(ٗ)الوجو الكالمال ا  مشيو لفظ  -ٔ
 ا يتبا ر إلا الحكو، وأمث   ا  دتمس  عشد إعبلقو علا السقرى   تو 

ح  يشبغتي ال بلم، والدتوي  التح   قرتد  بتو،  ستا ُ طلت  علتا األصت  الت
ا  ويتان أن ُ دتمس  وي ال تبلم، لتحلن تت     ثيت اا وتي الس لفتات التتي ُتمش ت

اظ والعبتارات،  تو تلتن  تا ور  أو"و الرىاب والخطأ وي استمسا  األلفت
  رة الغتتىاص وتتي أوكتتام الختتىاص: الويقىلتتىن: وتتبلن  دتتتأك  اإلمتت اموتتي 

ب سا أحتد  تو وكى  دتأك  لئل مام، وله ُتدسد كاتتان اللفمتتان، وال صتىَّ 

                                                 

 ، واللدان )و"و( ٗٔ٘يشم : السف  ات ص (ٔ)
 ، واللدان )و"و( ٜٔٗ/ٗ، والسحكه والسحي  األعمه ٛ٘ٗ/ٔللغة يشم : "س  ة ا (ٕ)
  ٜ٘ٔيشم :  مجه السرطلحات والت امي  للد تىر دمحم  و حدو الذ يف، ص (ٖ)
  ٗٓٔاألحكام الشىاية وال سية ص (ٗ)
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  كتت تتة، وكتتى أ أن  قتتا : وتتبلن  دتتتح  الت    لكــالمووجــو اأعتتبلم األ ب، 
  (ٔ)للسك  ةال

أن أصتتى  الشحتتى  دتتتسدة  تتو أصتتى  الفقتتو، ي  تتد تلتتن قتتى  ا تتو "شتتي:  -ٕ
ا  و علساء الولديو تم َّض لمست  أصتى  الشحتى علتا  تحك   الله    أحدا

ه فيتو بستا  حتو أصى  ال بلم والفقتو  وأ تا  تتاب أصتى  أ تي بكت  ولته يلت
ال  تتتو وجـــو الكـــالم، ولتتته ُ متوتتت  ال(ٕ)عليتتتو، إال ح واتتتا أو حتتت ويو وتتتي أولتتتوال

 رطلحات الحكه الذت اية، وإ ستا استتمسلو الفق تاء بسمشتا  اللغتى  علتا 
، وإن عث ت علتا  ى تد وتي (ٖ) قتزا هاك   ا يد  عليو السرطل 

كته ال علتا حوجـو الكـالمالالو كان وي أصتى  الفقتوال ُأعلت  فيتو  رتطل  ال
تا، وتقتى :   هششت  لته  قتد ومت  حى ، وكى: الوإتا تقدم  فمىال المتو  ىقما

زيد عاله هشش ، ال يتجو غي  ، وإن وّسط  الفم  تخي ت  يو اإلعسا  
ا هششت  واإللغاء،  وإتا  ئ  قل : زيد هشش  عاله، وإن  تئ  قلت : زيتدا

مت  اإلعستا  لم تىر االعتشتاء بالف فؽجـو الكـالم عالساا، وإن قد   الفمت 
  (ٗ)إتا قدمال

                                                 

، ٓٛ، ٜٚ، ٘ٙ، ٜٕ، ٕٕ، ويشمتتتت  صٚٔ رة الغتتتتىاص وتتتتي أوكتتتتام الختتتتىاص ص (ٔ)
ترتتتتتتتتتتحي  الترتتتتتتتتتتحيف وتح يتتتتتتتتتت   ، ويشمتتتتتتتتتت :ٖٛٔ، ٖٙٔ، ٖ٘ٔ، ٜٚ، ٜٔ، ٛٛ

 وغي كا  ٓ٘ٔ، ٜٜ، ٛٛ، ٙٛالتح يف للرفد  ص
  ٕ/ٔالخرائص  (ٕ)
، ٔٗٛ، ٖٔٚ، ٜٕٚ، ٖٖ٘/ٕ، ٖٓٙ، ٖٙ٘/ٔيشمتتت : الو كتتتان وتتتي أصتتتى  الفقتتتو  (ٖ)

، واإلحكام وي أصى  األحكام ٖٙٗ، ٚٔٔ/ٕ، ٕٕٓ/ٔوالتلخيص وي أصى  الفقو 
 وغي كا  ٕ٘ٗ/ٖ، ٖٖ، ٚٛٔ/ٕ، ٕٕٔ، ٖٔٔ/ٔ

(ٗ) ٔ/ٖٕٙ  
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 حكه  حى  إال عشد الستقد يو  "وجو الكالم"لحلن له  دتمس   رطل  
ا   تو الشحتتاة  دتيوىيو والفتت اء واألتفت ، وتتىر  عشتد ستتيوىيو وتي عذتت يو  ى تتما

 سيأتي تفري  القى  وي ا 

ا  ش تا قىلتو: الوتإتا "ئت  إلتا  وور  عشد الف اء وتي اثشتيو وأربمتيو  ى تما
الجتتزاء وقتتد أ"وتتتو بالفتتاء  تتان لتتن وتتي المطتتا ثبلثتتة الُمُطتتىف التتتي ت تتىن وتتي 

ُ  ن  ثت  قىلتن: إن تتأتشي وتإ ي أكت  تاأو"ون إن  ئ  روم  المطا ك، وتُت  " 
، وإن  تئ  "ز ت ، وتجملتو  تالس  و  علتا  ى تد وجـو الكـالموتحسُد، وكتى 

تشرت  عليتو ُعُطتىف  االفاء  وال ود علتا  تا بمتد الفتاء    ولتى  رتو  علتا 
، وكتتى  فتتا السى تتد التتح  حكتته فيتتو ستتيوىيو (ٔ)ستتتغشي ألصتتو الالجتتزاء إتا اُ 

  (ٕ)وجو الكالمعلا ال ود بأ و 

وور  عشتتد األتفتت  وتتي تسدتتة  ىا تتد،  ش تتا قىلتتو: ال كتتىن التاال بسشزلتتة 
ان إن  ئ  بسشزلة ال تاالن  ستا قتا   الالح ال ل  ويكىن ال اتاال اسساا واحدا ـاذ ا أ ْنـز  م 

ْ ر ا بفك ْػ ق ال ؽا خ  ر 
ال، ول تان ال وتد   التاال بسشزلتة الالتح ال لقتالىا: التيت ا ت، ولى (ٖ)   

: وجــو الكــالم.  وقتتد  جتتىز فيتتو الشرتت ن أل تتو لتتى قتتا : ال تتا التتح  قلتت  ال لقلتت  

                                                 

تتتتتتا صٚٛ -ٙٛ/ٔ متتتتتتا ي القتتتتتت خن (ٔ) ، ٔٗٔ، ٜٔٔ، ٜٓٔ، ٓٓٔ، ٜٚ، ويشمتتتتتت  أ زا
ٔ٘ٗ ،ٜٔ٘ ،ٖٔٙ ،ٜٕٔ ،ٕٕ٘ ،ٔ/ٕٗٔ (ٖ ،)ٕٕٗ ،ٕ٘٘ ،ٖٓٙ ،ٖٖٗ ،
ٖٗ٘ ،ٖٗٚ ،ٖٖٚ ،ٖٗٔ ،ٕٗٛ ،ٜٗٗ ،ٗ٘ٗ ،ٗٙٔ،ٕ/ٔٓٚ ،ٔٚ٘ ،ٕٖٔ ،
ٕٗٔ (ٕ ،)ٕٛٓ ،ٕٜٓ ،ٖٖٖ ،ٖٕٙ ،ٖٙٙ ،ٖٛٙ (ٕ ،)ٖ/ٗٚ ،ٚٓ ،

ٕٔٗ،ٕٔٙ  
  ٜٓ/ٖال تاب  (ٕ)
  و سىرة الشح   ٖٓ و خ ة  (ٖ)
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ال، أ :  التيتت ااال، أ : قلتت : التيتت ااالن لجتتاز  ولتتى قلتت : ال تتاتا قلتت  ال وقلتت : التيتت  
ن لجاز، غي  أ و ليا علا اللفظ األو ال   (ٔ)الح  قل  تي  

سوتت   وتتي تسدتتة  ىا تتد،  ش تتا قىلتتو: الولتتى قلتت : أ تتا التتح  وور  عشتتد ال
 وجـو الكـالم:   وإ ستا-ل تان "تائزاا ولته  كتو الى"تو –قس ، وأ   التح  تكوت  

تتتتا إلتتتتا  أ تتتتا التتتتتح  قتتتتام، وأ تتتت  التتتتح  تكتتتت ن ليكتتتتىن الزتتتتسي  وتتتتي الفمتتتت  را"ما
  (ٕ)الح ال

وإتا أر  تتتتا أن  تتبتتتتد السرتتتتطل  بمتتتتد تلتتتتن  جتتتتد أ تتتتو لتتتته  تتتتأت إال  تتتتا راا 
ترتتتتت  ورو   وتتتتتي  ثيتتتتت   تتتتتو األحيتتتتتان علتتتتتا السىا تتتتتد التتتتتتي ور ت عشتتتتتد ويق

 الستقد يو ووي األ ثلة تات ا التي ُتم ت وي  تو ه 
 تتو تلتتن  تتا ت تت   ا تتو الدتت اج وتتي قىلتتو: التقتتى :  تتا  تت رت بأحتتد  قتتى  

ا، كتحا  ا  قتى  تاك إال زيتدا ، وقتد ور  (ٖ)وجـو الكـالمتاك إال زيد  و ا رأي  أحتدا
، وكتتحا (ٗ)وتتي  فتتا السى تتد التتح  ت تت   ستتيوىيو وتتي  تابتتو الحكتته  ى"تتو ال تتبلم

تتا عشتتد الدتتي اوي تتا  ، (ٛ)، وا تتو  التتن(ٚ)، وا تتو  عتتي (ٙ)، وا تتو ستتيد (٘)  ا  أ زا

                                                 

ا صٓٙ/ٔ ما ي الق خن  (ٔ)   ٜٕٚ، ٖٕٕ، ٜٓ، ٗٛ، ويشم  أ زا
ا صٖٔٔ/ٗالسقتز   (ٕ)   ٛ٘/ٕ، ٕ٘ٙ، ٚٛٔ، ٔٔٔ، ويشم  أ زا
  ٜٓٗ -ٛٓٗ/ٗ، ويقا لو وي  تاب سيوىيو ٖٚٛ/ٖ، ويشم  ٜٕ٘/ٔاألصى   (ٖ)
  ٕٖٔ/ٔال تاب  (ٗ)
 وغي    ثي   ٗٚ/ٔيقا لو وي ال تاب ، و ٖٗٙ/ٔيشم :   ح  تاب سيوىيو  (٘)
، ٕٔٓ/٘، والسخرتتتص ٕٓٔ/ٓ، ويقا لتتتو وتتتي ال تتتتاب ٖٖٗ/ٔيشمتتت : السخرتتتص  (ٙ)

  ٙٙ٘/ٖويقا لو وي ال تاب 
  ٙٓٔ -٘ٓٔ/ٖ، ويقا لو وي ال تاب ٜ٘/ٕيشم :   ح السفر   (ٚ)
، ٖٔ/ٗ، و  ح التد ي  ٕٕٔ/ٕ، ويقا لو وي ال تاب ٖٖٖ/ٕيشم :   ح التد ي   (ٛ)

  ٚٙٔ/ٖا لو وي ال تاب ويق
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  (ٔ)و اه  الجي 

وتذتتتتتتي  الشرتتتتتتىص التتتتتتىار ة   تتتتتتحا التمويتتتتتت   ثيتتتتتت اا إلتتتتتتا أن  تتتتتتا  طلتتتتتت  
"تتتتت  ، والىا(ٕ)ال كتتتتتى بسشزلتتتتتة التتتتت ا" ، واألقتتتتتىى، واأل"تتتتتى وجـــــو الكـــــالمعليتتتتو ال
ا   (ٖ)أ زا

أ تو  دتاو  لسرتطل  ال يتاس حيتث  قتى : الو"تو   / سميد الزبيتد وي ى 
ال بلم، الى"و، الباب، الحد: لقد استخدم الشحاة كح  السرطلحات، وزبلا عو 
 رطل  )ال ياس(  داوية لو وي السمشتا تستام السدتاواة، ولته أ"تد  يش تا تبايشاتا 

  (ٗ)يح   غي  اتتبلف وي األلفاظال

   جا بو الرىابن أل و  تتبد السىا د التتي ور  وي تا التمويت  وكحا ال أ
 :ال وي  تاب سيوىيو تويو  ا  أتيوجو الكالم تال

إ ستتا حكتته عليتتو  تتحلن حدتت   وجــو الكــالمأن  ستتا ور  عتتو ستتيوىيو أ تتو  -ٔ
 ، وبل و"و لل ياس وي تلن (٘)السمشا والسقام

قلت  والدتمة قتد "تاء علتا ال وجو الكـالمأ و  سا حكه عليو سيوىيو بأ تو  -ٕ
حتتتا ال  فرتت   تتيو السزتتاف والسزتتاف إليتتو، وتلتتن وتتي  حتتى قتتىل ه: 

                                                 

، وتس يتتتتد القىاعتتتتتد ٕٕٔ/ٕ، ويقا لتتتتو وتتتتي ال تتتتتتاب ٜٕٕٚ/٘يشمتتتت : تس يتتتتد القىاعتتتتتد  (ٔ)
، ويقا لتو ٖٗٔٗ/ٛ، وتس يتد القىاعتد ٙٓٔ -٘ٓٔ/ٖ، ويقا لو وتي ال تتاب ٖٗٚٓ/ٙ

  ٚٙٔ/ٖوي ال تاب 
  ٘ٓٔيشم : األحكام الشىاية وال سية ص (ٕ)
  ٗٗ، وٖٕيشم  كحا البحث ص  (ٖ)
  ٖٙ، ويشم  األحكام التقىيسية صٕٗٔ ياس وي الشحى صال (ٗ)
  ٕٔ، وكحا البحث صٔٚٔ، ٜٙ/ٔيشم : ال تاب  (٘)
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تت    ج  ُأ ِتتت  ُوتتىُ  الح 
"ملتتو ا تتو الدتت اج  تتو أ تتىا   تتا "تتاء  الذتتات  وقتتد ،(ٔ)
  (ٕ)الح  ال  قاس عليو

 وجـو الكـالمأ تو بأن سيوىيو عوَّ  عو تأتي  الحا  عو صتاحو ا الش ت ة  -ٖ
تتوتت ارا  ر"تت ، ثتته أور  عتتدة أ يتتات وعّقتت  ا ا  تتو ال تتب  وتتي  حتتى: وي تتا قائسا

علي تتا بقىلتتو: الوكتتحا  تتبلم أمثتت   تتا  كتتىن وتتي الذتتم  وأقتت   تتا  كتتىن وتتي 
  (ٖ)ال بلمال

لتتحلن أرى أ تتو  تتو األولتتا  راستتة  تت  حكتته علتتا حتتدة، وتتبتتد  ىا تتمو 
 بسزيد  و التفري ، حتا يتز   ف ى و، ويتويو السقرى   شو 

 

                                                 

  ٓٗص، ويشم  كحا البحث ٔٛٔ/ٔال تاب  (ٔ)
  ٖٙٗ/ٖاألصى   (ٕ)
  ٘ٗ-ٖٗ، ويشم  كحا البحث صٕٕٔ/ٕال تاب  (ٖ)
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 يالثان المبحث

 سيبويٌ عهد" الم"وجٌ الك مواضع استعنال

" فــي وجــو الكــالم" حكــػ السؽاضــع التــي جــاء ف يــا سكــؼ أن نرــشف 
 اآلتية: يتاب س بؽيو في السطال 

 المطلب األول

 فينا يقتضيٌ مراعاة املعهى واملقامالكالم،  وجٌاستعنال 

 ونيو مدألتان:

 إحداىسا: العطف بالشر  على السعطؽف عليو السإلرور:

تتا المطتتا يتبتتد السمطتتىُف السمطتتىف  عل يتتو وتتي اإلعتت اب، ويجتتىز أ زا
 ستا عوَّت   وجـو الكـالمعلا  ح  السج ور إتا  ان السمشا  قتزتي تلتن وكتى 

و  خالتد  وال سيوىيو وي قىلو:  ا بتو، و تا عست   الوتقى :  تا زيتد   مست و وال  توي ا
ا، الشر ُ  تا  كتحا وي كحا "يد    فِلحا ، أل ن إ سا ت يد  ا كى  ث   وتبلن  وال  فِلحا

، وتلتن قىلتن: لكالموجو ا   وإن أر ت أن تقتى : وال بسشزلتة  تو ُ ْذتوُ و "ت رت 
  (ٔ)بوال ذويو   ا أ    زيد  وال  ويو  بو، وإ سا أر ت وال    

ا بتو كتتى   تو  حتى: والشرت  فيستا ت ت   ستيوىيو و وال  توي ا  تا زيتد   مست  
 ،(ٕ)أو  مشا ال بلم  سا ور  وي  دخة أت ى  تو ال تتاب ووجو الكالمالجيد، 

و، أ  (ٖ)ووي   حو للدي اوي ا بمست   و، و تا زيتد  توي ا ، والسمشا:  ا زيد   مست  
                                                 

  ٜٙ/ٔال تاب  (ٔ)
  ٖ٘عبمة  ىالو ص (ٕ)
(ٖ) ٔ/ٖٗٚ  
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ا و ولتته (ٔ)لتتيا  ستتاثبلا لتتو وال  ذتتو ا ا لمستت   تتا عتتو زيتتد أن  كتتىن  تتوي ا ، وقتتد   ف 
ا و  وي ا   (ٕ)يثو  لمس  

تتتتتا، وسمشتتتتتا : وال عستتتتت و  و تتتتتحلن الإتا قلتتتتت :  تتتتتا عستتتتت و  خالتتتتتد   وال  فلحا
اال  فلحا
(ٖ)  

ال للتذتتتويو وغيتتتت  زائتتتتدة وال تتتاف علتتتتا تلتتتتن ِموال والمخالتتتتد  ، (ٗ)وتتتي الممستتتت  
 وتحتس  أ  يو: 
، فيكتتتىن (٘)، وكتتتى  تتتا اقترتتت  عليتتتو الدتتتي اويأن ت تتتىن ح واتتتا أحـــدىسا:

 رت ، وال تاال "تاءت علتا  المطا علي ا وعلا  ا " تتو، أل  ستا وتي  ى تد
لغتتتتتة أكتتتتت  الحجتتتتتاز، ألن  رتتتتت  ال تتتتتويوال يتتتتتد  علتتتتتا أن األو  وتتتتتي  ى تتتتتد 

  (ٙ) ر 
اأ واآلخــر: اال بالشرتت   ،  ستتا أن  تتثبلا ن ت تتىن استتسا استته، ويكتتىن ال تتوي ا

لتت :  تتا أ تت   مطىواتتا علي تتا  ستتا  تتان  مطتتا علتتا ال ثتت ال لتتى  ا تت  كشتتاك، وق
و ا  ث   عس   و وال  وي ا وال "اراا لو بو،  قىلن:  ا أ   غبلم  عس  

(ٚ)  

،   َّ أ تتتا إتا ُ"تتت ِمو وال  تتتويو  بتتتو، الوسمشتتتا :  تتتا زيتتتد  وقيتتت :  تتتا زيتتتد   مستتت  
ا، ثتته  فيتت  عتتو الزيتتدال  تتبو م و وال  ذتتويو بمستت و، وقتتد أثوتت  لمستت و  تتوي ا مستت  

                                                 

  ٗٓٔ/ٔ، التمليقة علا  تاب سيوىيو ٖٚٗ/ٔاب سيوىيو للدي اوي يشم :   ح  ت (ٔ)
  ٖٜٕ/ٔيشم : س  صشاعة اإلع اب  (ٕ)
  ٖٚٗ/ٔ  ح  تاب سيوىيو للدي اوي  (ٖ)
  ٔٓٗيشم : السدائ  السذكلة السم ووة بالبغدا  ات ص (ٗ)
  ٖٚٗ/ٔ   ح  تاب سيوىيويشم :  (٘)
  ٖٜٕ/ٔيشم : س  صشاعة اإلع اب (ٙ)
 الس "د الدا    فا الجزء والرفحة  يشم : (ٚ)
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السمشتتتا ت تتتىن ال تتتاف للتذتتتويو وال ُتمتتتد  وعلتتتا كتتتحا ،(ٔ)عستتت و، و تتتبو  تتتوي وال
ا أن  كىن السمشا  د الج  علا  فتي الذتويو وتي  حتى:  تا  زائدة، ويجىز أ زا

ا   ويو  بو، وتلن علا "م  ال اف زائدة، و أ و أ    زيد  وال قا :  ا أ   زيدا
ا بال تتاف  تتد اعتقتتا   زيا ت تتا عطتتا الذتتويو علتتا  ا بتتو، ولستتا "تت  زيتتدا وال  تتوي ا

  (ٖ)، وصححو ا و "شي(ٕ)زيد، وكحا  ا تك  إليو الفارسي

 األخرل: إضافة اسػ الفاعا إلى ما بعده إذا كان بسعشى الساضي:

ا  تتو الأ ال وإ تتو  مستت  عستت  وملتتو  تتو  ال وتتد استته الفاعتت  إتا  تتان  جتت  ا
ا اآلن أو تى: كتتتا   حتتتوالشرتت  إن  تتان بسمشتتا الحتتا  واالستقوتت حا  تتارب  زيتتدا

ا  وتتإ ، (ٗ)و  ويزتتاف إلتتا  تتا بمتتد ن  تتان بسمشتتا السا تتي وتتبل  مستت  عسلتتغتتدا
ــالموكتتى  أّن الفمتت  قتتد وقتتد     الوتتإتا أ ْتو تت  ستتا ت تت  ستتيوىيو وتتي قىلتتو: وجــو الك

 ى الفم  السزار  لو،  سا جْ    ُ أل و إ سا ُأ"   ةنوتَّ وا قطد و ى بغي  تشىيو ألْ 
حتتد  ش ستتا  تتت  علتتا صتتاحبو، او  و تت َّ  وتتي اإلعتت اب، السزتتار ُ   و الفمتت ُ أ تتو  

ىى تلتتن السمشتتا "تت ى  جتت ى األستساء التتتي  تتو غيتت  تلتتن الفمتت ، ولستا أرا  ِستت
إلعت اب، وتلتن قىلتن:  تو الفمت   ستا ُ تبَّو بتو وتي ا وُ ع  أل و إ سا ُ بَّو بسا  ار  

ا   الجتتت   وحتتتد  الكـــالم  وجـــو   وأتيتتتو، هللا كتتتحا  تتتارُب عوتتتدِ  ن أل تتتو لتتتيا  ى تتتما
  (٘)للتشىيوال

                                                 

 -ٖٜٕ/ٔ، ويشمتتت : ستتت  صتتتشاعة اإلعتتت اب ٖٙٗ/ٔ تتت ح  تتتتاب ستتتيوىيو للدتتتي اوي  (ٔ)
ٕٜٗ  

  ٔٓٗالسدائ  البغدا  ات ص (ٕ)
  ٜٕ٘/ٔس  صشاعة اإلع اب  (ٖ)
  ٛٛ/ٖيشم :   ح ا و عقي   (ٗ)
  ٔٚٔ/ٔال تاب  (٘)
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واستتته الفاعتتت  السجتتت    تتتو الأ ال إ ستتتا  مستتت  إتا  تتتان حتتتاالا أو  دتتتت ببلا 
لج يا و علا الفم  الح  كى بسمشا  وكى السزار ، و مشا " يا تو عليتو: أ تو 

و تتتى  ذتتتبو بال،  ِ ْز  ىاوتتت  لتتتو وتتتي الح  تتتات والدتتتكشات لسىاوقتتتة ال تتتاربال لتتتتال   
 للفم  الح  كى بسمشا  لفماا و مشا 

  لمتتدم " يا تتو علتتا الفمتت  التتح  كتتى بسمشتتا ، وإن  تتان بسمشتتا لتته  مستت
ا أ ا   (ٔ)و ى  ذبو لو  مشاا ال لفماا، وبل  قا : كحا  ارب  زيدا

وقتتد عوتت  ستتيوىيو  ى"تتو ال تتبلم وحتتّد  عتتو و"تتىب إ تتاوة استته الفاعتت  
أن  كتتتىن بسمشتتتا السا تتتي  حتتتى: كتتتحا وعتتدم تشىيشتتتو إتا  تتتان السمشتتتا  قتزتتتي 

، (ٕ)وتح   السوت   ارُب عود هللا وأتيو، وله أعث  علا  و عو   تحلن غيت  ،  
و الله  جز فيتو إال كتحاال  مشتي اإل تاوة وعتدم التشتىيون تبأ  (ٖ)وتبمو ا و الد اج

ى عوتتد هللان و ستتا أ تتو  حتتا   أن  قتتا : الكتتحا تد، وأتتتيتتتبلُم ز تأل تتو استته بسشزلتتة: غتت
ا، و تحلن استه الفاعت  إتا  تان  ا تياا ال يشتىن، أل تو استه ولتيا فيتو غبلم  ز  يدا

  زارعة الفم  

  (ٙ)وا و عقي  (٘)وأ ى حيان (ٗ)وصّ ح بالى"ىب ا و الحا" 

                                                 

  ٕٔ/ٕ ، وا م :   ح التر ي ٛٛ/ٖ  ح ا و عقي   (ٔ)
  ٛٗٔ/ٗيشم : السقتز   (ٕ)
  ٕ٘ٔ/ٔيشم : األصى   (ٖ)
  ٙٔٗ/ٖيشم : ال افية بذ ح ال  ي  (ٗ)
  ٖٖٚ/ٓٔيشم : التحيي  والت سي   (٘)
  ٛٛ/ٖ  ح ا و عقي  علا أل ية ا و  الن  (ٙ)
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ْيـو  وأ"از ال دائي إعسالو و"م   شو قىلو تمتالا:  ر اع  ٌ  ذ  ـ ْػ ب اس  ْلب ي  ك  و 
ص  د   ب اْلؽ 

، وت "تو غيت   علتا أ تو اضوحراايتو  شرتىب  تتالباس ال وكتى  ت ،(ٔ)
  (ٕ)حكا ة حا    ا يو

 المطلب الثاني

مراعاة التهاسب فينا يقتضي وجٌ الكالم، استعنال 
 ملصاكلةوا

 ونيو أربع مدائا:

السدـألة األولــى: العطـف بــالإلر علـى لفــ، السإلـرور، ولــيس بالشرـ  حســال  
 على محلو.

لسحت ،  جىز الج  بالمطا علا لفظ السج ور وبالشرت  حستبلا علتا ا
 سا  وجو الكالمول و الحس  علا اللفظ   اعاة للتشاس  والسذاملة أولا، وكى 

سيوىيو وي  م ض حديثتو عتو علتة إعستا  الثتا ي وتي بتاب التشتاز   عو   حلن
، و ت بشي و ت ب ُ  ا،  حى:   ب  و  بشي زيد  الوإ ستا  تان التح   :وقتا  زيتدا

تتتىار  وأ تتتو ال يتتتشُقُن  مشاتتتا، و ِ"تتت  بِ ولتتتا لُقتتتيليتتتو أ   تتتقتتتد     أّن السخاع   أنَّ  ف     ع 
ش ُ  ،  سا  اند  يْ قد  ز  د و    ق  األوّ  ذَّ حيتث  ،الكـالم  وجو    وصدِر زيد بردرِ  (ٖ)ت 

                                                 

  و سىرة ال  ا  ٛٔ و خ ة  (ٔ)
ة وتتتي ، واللسحتتٙٔٗ/ٖ، و تت ح ال  تتتي علتتا ال افيتتة ٚٚ/ٙيشمتت :  تت ح السفرتت   (ٕ)

، والسقاصتتتد ٛٛ/ٖ، و تتت ح ا تتو عقيتتت  علتتتا أل يتتة ا تتتو  التتتن ٕٖٗ/ٔ تت ح السلحتتتة 
  ٖٕٙ/ٗالذافية 

  مشا تذش  بردر ، أ : أوغ ت صدر )يشم  اللدان تذو(  (ٖ)
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شقن إلتتتا االستتته  تتتو الفمتتت  وال ت تتت أقتتت ب   وتتتي األو  و ا تتت  البتتتاءُ  متتتان الجتتت   
ْوا  يش سا وي الج ّ  ىَّ   (ٔ) الْر ىيان وي الشَّ ت  دْ  سا      مشاا، س 

ا أن  مشا  بل و كى: أن الج    ح الدي اوقد و  ي  ص سيوىيو  ى حا
وي تذتش  برتدر  وصتدِر زيتد أ"تى   تو الشرت ، و بلكستا "تائزن الأل تن إتا 
تتا، وإتا  رتتو  حسلتتتو علتتا السمشتتا،  "تت رت حسلتتتو علتتا  جتت ور  جتتاور  لفما

ر  وصتتدر  زيتتد،  وحسلتتو علتتا اللفتتظ أ"تتى ن أل تتو  متتو مأ تتن قلتت : تذتتش  صتتد 
حسلتتو علتتا  تتا  قاربتتو ويجتتاور  أ"تتى ، وال وتت و  تتيو  وإلتتا "شبتتو، و تتحلن األو 

الشرتتت  والجتتت  وتتتي التذتتتش ال  ولستتتا لتتته  كتتتو وتتت و  تتتان  طابقتتتة اللفتتتظ أولتتتا 
ْوا  تتيو األو  والثتتتا ي وتتتي الشرتتت ،  باالتتيتتار،  ستتتا أ  تتته لتتى  زعتتتىا البتتتاء لدتتتىَّ

  (ٕ)وقالىا: التذش  صدر  وصدر زيدال

، و  دتت  الذتتاعوي (ٖ)وتتتابد السوتت   ستتيوىيو ورتتّ ح بتتأن الجتت  كتتى الى"تتو
تّ  عتو  ا، أ  األ"ى  واألول(ٗ)لديوىيو الحكه بأ و و"و ال بلم باالتتيار  سا   

 الدي اوي 
في احست شاء التـام السترـا سدت شى مشو تباع السدت شى السدألة ال انية: إال

 :السشفي

تتا  ش ياتتا و تتان  ترتتبلا وإ تتو  جتتىز وتتي السدتتتثشا  إتا  تتان االستتتثشاء تا ا
وجــو تبتتا  السدتتتثشا  شتتو وتتي إع ابتتو للسذتتاملة وكتتى االستتتثشاء وإالشرتت  علتتا 

وتي بتاب  تا  كتىن السدتتثشا فيتو  تدالا  ستا  ستيوىيوتلتن  علتا  سا  تص الكالم
                                                 

  ٗٚ/ٔال تاب  (ٔ)
  ٖٗٙ/ٔ  ح  تاب سيوىيو  (ٕ)
  ٖٚ/ٗالسقتز   (ٖ)
  ٛٛٔ/ٖالسقاصد الذافية  (ٗ)
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، و تا  ت رت  ، وقا : في عشو  ا ُأ ت  فيو الوتلن قىلن:  ا أتا ي أحد  إال زيتد 
ا، "ملتتت    ا إال زيتتتدا ، و تتتا رأيتتت  أحتتتدا الا  تتتو األو ، السدتتتتثشا  تتتد بأحتتتد  إال زيتتتد 

، و تتا لقيتت ُ  و أ تتن قلتت :  تتا  تت رتُ  ، و تتا أتتتا ي إال زيتتد  ا،  ستتا  إال  زيتتد  إال زيتتدا
، و أ ن قلت :  ت رتُ ن إتا قل   أ َّ  ، و تحا  :   رت   "   زيد   مِ الكـالم وجـو   زيتد 

 شتتتتو  لتتتتو فيستتتتا أت "تتتت   تِ دْ السدتتتتتثشا  تتتتدالا  تتتتو التتتتح  قولتتتتو، أل تتتتن تُ  أن تجمتتتت   
  (ٔ) الاألوَّ 

تبتتا  السدتتتثشا للسدتتتثشا  شتتتو إتا إ وجــو الكــالموىيو بتتأن وقتتد حكتته ستتي
 ُسو   شفي أو  و و علا أ و  د  

 تتا بمتتد إال  تتا  بإتبتتا وصتت ح الفتت اء بأ تتو: اللتته  تتأت كتتحا عتتو المتت ب إال 
ن ألن الإالال عشتتتتتد (ٖ)علتتتتتا المطتتتتتا واإلتبتتتتتا  عشتتتتتد  وعشتتتتتد ال دتتتتتائي، (ٕ)قول تتتتتاال

  (ٗ)ةال ىوييو  و ح وف المطا وي باب االستثشاء تاص

 (٘)الحكتته وتتي كتتح  السدتتألة عشتتد الملستتاء، ورتتّ ح السوتت   وتمتتد ت ألفتتاظ
تتتتا بأ تتتتو (ٙ)كتتتتى الى"تتتتو اإلتبتتتتا وتبمتتتتو ا تتتتو  عتتتتي  بتتتتأن  ، وزا  ا تتتتو  عتتتتي  أ زا

  (ٚ)األولا

                                                 

  ٖٔٔ/ٕال تاب  (ٔ)
  ٙٙٔ/ٔالق خن   ما ي (ٕ)
، و تتتت ح ٓ٘/ٖ تتتت ح  تتتتتاب ستتتتيوىيو للدتتتتي اوي ، و ٚٙٔ/ٔالس "تتتتد الدتتتتا   يشمتتتت :  (ٖ)

  ٕٙ/ٕ، وأو   السدالن ٕٛ/ٕالسفر  
  ٜٖٗ/ٔالتر ي  ، و ٕٛ/ٕ، وٜٛ/ٔ ما ي الق خن للف اء  يشم : (ٗ)
  ٜٖٙ، ٜٖٗ/ٗالسقتز   (٘)
  ٕٛ/ٕ  ح السفر   (ٙ)
 الدا    فا الجزء والرفحة الس "د  (ٚ)
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بأ تتتتتتو األ"تتتتتتى ، وقتتتتتتا   (ٕ)، وتبمتتتتتتو ا تتتتتتو الرتتتتتتائ (ٔ)وت تتتتتت  ا تتتتتتو التتتتتتىراو
ختتتتار، وعّوتتت  ا تتتو ، بأ تتتو الس(٘)، والدتتتيىعي(ٗ)، وتبمتتتو ا تتتو  التتتن(ٖ)الز خذتتت   

  (ٙ)كذام بأ و األر" 

وإ ستتا حكتته الملستتاء  تتحلنن ألن الوتتد  والشرتت  وتتي االستتتثشاء  تتو حيتتث 
  (ٚ)وي السمشا، ووي الود  وز   ذاملة  ا بمد إال لسا قول ا كى إت اج واحد  

  (ٚ)قول ا
 :اتباع السدت شى لالسػ العاىر أو للسزسر في الفعاالسدألة ال ال ة: 

سزتس  وتي الفمت  وتي  حتتى: بلسته المتتاك  أو للتبتا  السدتتثشا ل جتىز ا
السه الماك  علا الودليتة ود هللا، ول و إتباعو ا ا  رت بأحد   قى  تاك إال ع

 ستا ت ت  ستيوىيو وتي قىلتو الوتقتى :  وجـو الكـالموكتى  ،حسبلا علا اللفتظ أولتا
ا  قتى  تاك إال عوتد  هللا، رأيت ُ   قتى  تاك إال عوتِد هللا، و تا   رت بأحتد   ا  أحتدا

ا  كتتتتحا  ا  قتتتتى  تاك إال زيتتتتدا ــــالم.  وجــــو  و تتتتا رأيتتتت  أحتتتتدا و علتتتتا وإن حسلت تتتتالك
، ورومتتت  أ   رأيتت ُ  اإل تتسار التتح  وتتي الفمتتت  وقلتت :  تتا ا  قتتى  تاك إال زيتتد  حتتتدا

ا، وإن  تتتئ  رومتتت   وجتتائز   ا  قتتتى  تاك إال زيتتتدا حدتتتو  و تتتحلن  تتتا علستتت  أحتتدا
 وم بي   قا  الذاع ، وكى عدّ   و زيد:

                                                 

  ٜٖ٘عل  الشحى ص (ٔ)
  ٘ٙٗ/ٔاللسحة وي   ح السلحة  (ٕ)
  ٕٛ/ٕالسفر  بذ ح ا و  عي   (ٖ)
  ٕٕٛ/ٕ  ح التد ي   (ٗ)
  ٜٛٔ/ٕكسد ال ىا د  (٘)
  ٕٙ/ٕأو   السدالن  (ٙ)
  ٕٛ/ٕيشم :   ح السفر   (ٚ)
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ا ـا أ ح  ـر ل ب ي  ة  ح ن  ـي ل لـف   ب ي  ـعل ش يـ  حك   د   ِ ؽاك   (ٕ) "(ٔ) اـا إح ك 

اوالسدتتتتثشا  تتتتالإالال    و زتتتس   متتتى  استتته هتتتاك تبتتتا إل قتتتد  كتتتىن صتتتالحا
عشتتد ستتيوىيون ألن الوتتد   شتتو  حستتى   وجــو الكــالمكتتى  متتاك   إتباعتتو الإليتتو، و 

علتتا اللفتتظ، واآلتتت   حستتى  علتتا السمشتتا، والحستت  علتتا اللفتتظ  كتتى المتتاك  
  (ٗ)ن وألن الشفي أق ب إليو  و السزس (ٖ)و ال بلم 

، و دتتتتبو ا تتتتو (٘)وقتتتتد ت تتتت  ا تتتتو الدتتتت اج  تتتتص ستتتتيوىيو ولتتتته يشدتتتتبو إليتتتتو
السته إتبا  السدتتثشا اإلا أن  (ٛ)، وتبمو الدي اوي(ٚ)، وتك  السو  (ٙ)الذج   

                                                 

، وُيشدتت  ٜٗٔالويتت   تتو البحتت  السشدتت ح، وكتتى وتتي  لحتت   يتتىان عتتد   تتو زيتتد ص (ٔ)
تتتا  ، وكتتتى  تتتو  تتتىاكد ال تتتتاب ٕٚ/٘ٔألحيحتتتة ا تتتو الجتتتبلح  ستتتا وتتتي األغتتتا ي أ زا

، ٜٓٔ/ٔ، وأ تتالي ا تتو الذتتج   ٜٕ٘/ٔ، واألصتتى  ٕٓٗ/ٗ، والسقتزتت  ٕٖٔ/ٕ
، ٖٜٔ/ٕ، وكستتتتد ال ىا تتتتد ٘ٔ٘ٔ/ٖ، وارتذتتتتاف الزتتتت ب ٜٕٛ/ٕو تتت ح التدتتتت ي  
 ، وقد استذ د بو علتا إ تدا  المىامو تاال  تو الزتسي  السدتتت ٖٛٗ/ٖوتزا ة األ ب 

وي ال حكيال، أل و  شفتي وتي السمشتا، ولتى ُ رت  علتا الوتد   تو أحتد ل تان أحدتون 
ا  شفي وي اللفظ والسمشا   ألن أحدا

  ٕٖٔ/ٕال تاب  (ٕ)
  ٖ٘/ٖيشم :   ح  تاب سيوىيو للدي اوي  (ٖ)
  ٜٕٛ/ٕيشم :   ح التد ي   (ٗ)
  ٜٕ٘/ٔاألصى   (٘)
  ٜٓٔ/ٔاأل الي (ٙ)
  ٖٓٗ/ٗالسقتز   (ٚ)
  ٖ٘/ٖاب سيوىيو   ح  ت (ٛ)
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وقتتا  ا تتو عرتتفىر:  ،الستته المتتاك  كتتى األ"تتى ، وزا  الدتتي اوي أ تتو السختتتارا
  (ٔ)المبلكسا حدوال

 السدألة الرابعة: العطف بالرفع على جؽاب الذرط:

إتا  تتتان السمطتتتىف عليتتتو - جتتتىز وتتتي السمطتتتىف علتتتا "تتتىاب الذتتت ط 
ال وتد والجتتزم والشرتت   حتى: إن تتتأتشي و تتى تيت   لتتن وأم ُ تتن،  -"سلتة استتسية

 وقتا : وجـو الكـالموقد اقتر  سيوىيو علا "تىاز ال وتد والجتزم، و"مت  ال وتد 
حدتُو إليتتن  تيت   لتتن وأم ُ تن، وإن تتتْأتشي وأ تا ختيتتن وأُ الوتقتى : إن تتأتشي و تتى 

ْ ر  ل ك ْػ و وقا  عزو" :  ؽ  خ  ر اء  ف ي  ق  ت ْؤت ؽى ا اْلف  ـْؼ  نكفَّر  و إ ْن ت ْخف ؽى ا و  ـْشك ْػ م  ع 
ــ ّ   ات ك ػْ  س 

ال تتبلم التتح  بمتتد  دن ألنَّ ، وكتتى الجيَّتتمِ الكــالم وجــو    وال وتتد ك شتتا (ٕ)
كشتا  ستا  تان  جت   وتي غيت   الجتزاء وجت ى الفمت ُ  الفاء " ى  جت ا  وتي غيت 

 الجزاء 
ــْؼ   ْزـل ا  ّللاَّ  اء قت أ:  َّ بمتتن الُقت وقتد  لغشتا أنَّ  ــذ رْ م  ي  ي  ل ــو  و  ى ْػ  ف ــال ى ـاد 

ؽن   ْػ   ْعس ي  ف ي ط ْغي ان ي 
علتا  ى تد ال تبلمن ألن  الفمت    ست     وتلتن أل تو ح  (ٖ)

                                                 

  ٕ٘٘/ٕ  ح "س  الز"ا"ي  (ٔ)
 تتو ستتىرة البقتت ة، وقتت اءة )  فتتُ ( بتتال ود والشتتىن وتتي  تتص ستتيوىيو كتتي  ٕٔٚ تتو خ تتة  (ٕ)

ق اءة ا و  ثي  وأ ي عس و وأ تي بكت  عتو عاصته، وأ تا قت اءة ) كفتُ ( بتال ود واليتاء 
بتتالجزم و تتي قتت اءة عتتا   وحفتتص عتتو عاصتته، وقتت أ  تتاود وحستتزة وال دتتائي )  فتت ( 

، والبحتت  ٓٓٗ/ٕ، والحجتتة للفارستتي ٜٔٔوالشتتىن  )يشمتت  الدتتبمة وتتي القتت اءات ص
 ( ٕٖ٘/ٕالسحي  

 تتو ستتىرة األعتت اف، و)يتتحْركه( بتتالجزم واليتتاء قتت اءة حستتزة وال دتتائي،  ٙٛٔ تتو خ تتة  (ٖ)
وأ ا )يحُركه( بال ود والياء و ي ق اءة عاصه وأ ي عس و، وق أ  تاود وا تو  ثيت  وا تو 

، والحجتتتتتتة للفارستتتتتتي ُٜٜٕركه( بتتتتتتال ود والشتتتتتتىن، )يشمتتتتتت : الدتتتتتتبمة صعتتتتتتا   )و  تتتتتتح  
 ( ٖٖٗ/ٗ، والبح  السحي  ٜٓٔ/ٗ
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مستتت  ، وفيتتتو ت  أصتتت  الجتتتزاء الفمتتت ُ "ىاباتتتان ألن  كتتتحا ال تتتبلم وتتتي  ى تتتد  كتتتىنُ 
  (ٔ)زمىن وي  ى د الجزاء غي  ال ه قد    الجزاء ول شَّ  ح وفُ 

وي السمطىف علا "ىاب الذ ط إتا  تان السمطتىف عليتو "سلتة   جىز
 ثبلث أو"و كي: اسسية

والجيتد  ستا عّوت  ستيوىيو، وتبمتو وتي وجو الكـالم أو  ،ال ود وكى األر"  -ٔ
، (ٗ)وأ ى حيان ،(ٖ)والدي اوي، (ٕ)الف اء كالموجو الالحكه علا ال ود بأ و 

  (٘)و ّص األتف  علا أ و الأ"ى ال

يكتىن قتد عطتا "سلتة فلسوتدأ  حتحوف، ا أن  كىن تو ا  علا وال ود إ ا
 تتو  وتتتدأ وتوتت  علتتا "سلتتة  تتو  وتتتدأ وتوتت ، أو  كتتىن المطتتا علتتا القطتتد 

 واالستئشاف 

  (ٙ)لجزمالجزم علا  ى د الفاء، وعليو ق اءة )ويحْركه( با -ٕ

الشرتتت  بتتتأن  زتتتس ة و"ىباتتتان ألن  زتتتسىن الجتتتزاء لتتته يتحقتتت  وقىعتتتو،  -ٖ
وأ بو الىاقُد بمد  الىاقد  بمد االستف ام
(ٚ)  

                                                 

  ٜٔ -ٜٓ/ٖال تاب  (ٔ)
  ٙٛ/ٔ ما ي الق خن  (ٕ)
  ٜٕٗ/ٖ  ح  تاب سيوىيو  (ٖ)
  ٙٛٙٔ/ٗارتذاف الز ب  (ٗ)
  ٜٙ/ٔ ما ي الق خن  (٘)
، ٕٖٛ/ٔأ تتتي  تتت يه  ، والسى تتت  ال تتتوٜٓٔ/ٗ، وٓٓٗ/ٕيشمتتت : الحجتتتة للفارستتتي  (ٙ)

، رستتتالة   تتتتىرا  ٗ٘٘/ٕ، وتى"ي تتتات القزتتتا ا الشحىيتتتة وتتتي  تتتتاب الحجتتتة ٚٙ٘/ٕ
 للباحثة كالة دمحم زك ان بسكتبة  لية الدراسات اإلسبل ية والم بية للوشات بالقاك ة 

  ٗٓٙٔ/ٖيشم :   ح ال افية الذافية  (ٚ)
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، وت   ا و عرتفىر (ٔ)وله يح   سيوىيو الشر ، ووصفو السو   بال ب 
ز ال  تتا ي األو"تتو ، (ٖ)، وقتتا  ا تتو كذتتام: إ تتو قليتت (ٕ)أ تتو أ تتما الى"تتى  و"تتىَّ

  (ٗ)فزي الثبلثة  ون ت

 المطلب الثالث

 نا يقتضيٌ القياساستعنال وجٌ الكالم في

 :مدألتانونيو 

 ل" باسػ الفاعا السقترن بيا:بـ"أ : نر  احسػ السقترن إحداىسا

استته الفاعتت  إتا  تتان  قت  اتتا  تتتالأ ال وإ تتو  كتتىن بسمشتتا التتح ،  حتتى: كتتحا 
ا، ويمستت  عسلتتون ألن األلتت ا، أ  كتتحا التتح   تت ب زيتتدا ا والتتبلم الزتتارب زيتتدا

 شمتا اإل اوة، وصارتا بسشزلة التشىيو  كحا  ا ت    سيوىيو ثه قا : الو حلن: 
، وكى    وجو الكالمكحا الزارُب ال "  

تا عت بيَّتُ ه: كتحا الزتاربُ  ال "تِ ،  تو ى   وقد قا  قتىم  تو المت ب ُت   
تتبالح    ،، وإن  تتان لتتيا  ثل تتو وتتي السمشتتا وال وتتي أحىالتتو إال أ تتو استته  و الى"تتوِ د 

  (٘)و وي "سيد أحىالوالبالذيء وليا  ثل    ىن الذيء  ذوَّ     وقد  ُ 

                                                 

  ٕٔ/ٕالسقتز   (ٔ)
  ٕٕٓ/ٕ  ح "س  الز"ا"ي  (ٕ)
  ٜ٘ٔ/ٖالسدالن  أو   (ٖ)
  ٕٕٓٔ/ٔ  ح  تاب سيوىيو  (ٗ)
   بححف  دي  ٕٛٔ -ٔٛٔ/ٔال تاب  (٘)
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تتت   كتتتى كتتتحا والشرتتت  وتتتي  حتتتى:   ستتتا قتتتا   وجـــو الكـــالمالزتتتارب ال " 
وي أن األلا  ان أل و  ث : الزارب زيدا (ٔ)سيوىيو، وت   الدي اوي أ و ال ياس

 والبلم بسشزلة الح ، واسه الفاع  الستر  بو بسمشا الفم  

لج  عو قىم  و الم ب، وتلتن علتا التذتويو بالحدتو الى"تون وقد ور  ا
حيث إن السزاف وي الرىرتيو صفة  ق و ة  تتالأ ال، والسزتاف إليتو  قت ون 

  (ٕ)  ا

 -صار الج  وي  حى: الزارب ال " ، والذاته الغبلم، والقات  البط و 
 أ تو أصت  وتي بابتو، وإن  تان إ ستا ستت ى  -لتسكشتو فيتو و تياعو وتي استتمسالو

و لتذتوي و بالحدتو الى"تو، ولستا  تان  تحلن قتىى وتي بابتو حتتا صتار لقىتتو إلي
ا وسساعاا  أ و أص  للج  وي الكحا الح     (ٖ)الوِ "ْ الى   وُ د  يياسا

  :ل  على الطَّ  لَّ ا د  م   دػ اب ق  ؽ  ج  وجو الكالم في : األخرل 

الفمت  الأقدتس ال وتي  حتى: أقدتس  عليتن إال وملت   فيتو  مشتا الطلت ، 
أن  (ٗ) تتتتالإالال واللستتتتّاال، وأ"تتت    جتتت ى ال ذتتتدتن هللاال، وال يتتتاس لتتتحلن "تتتاء "ىابتتتو

 كتتىن "ىابتتو بتتالبلم والشتتىن، وكتتى  تتا عوتت  عشتتو ستتيوىيو  قتتبلا عتتو الخليتت  بتتأن 
، وتلتتن وتتي قىلتتو: ال تتبلموجــو  ل وَّ يتت  عتتو لالوستتأل  الخ أن  كتتىن الجتتىاب الل تتت ْفم 

، لتته  "تتاز كتتحا  وتتي كتتحا السى تتد، قتتىل ه: أقدتتسُ  عليتتن إال وملتت   ولتتتّسا وملتت  

                                                 

  ٜٖ -ٖٛ/ٕ  ح  تاب سيوىيو (ٔ)
، والترتت ي  بسزتتسىن التى تتي  ٕٙٔ/ٔيشمتت : ال شتتاش وتتي وشتتي الشحتتى والرتت ف  (ٕ)

  ٖٖٙ/ٕ، وحا ية الربان علا   ح األ سى ي ٘ٛٙ/ٔ
  ٘ٛٔ -ٗٛٔ/ٔيشم : الخرائص  (ٖ)
  ٜ٘/ٕم :   ح السفر  يش (ٗ)
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تتْسُ  كاكشتا  قىلتتن: اهللا  وقتتا :  لّو كاكشتتا، ول تتش ه الكــالم وجــو  وإ ستا أ ْقد  : ل تت ْفم 
دُتن هللا ، إت  ان فيو  مشا الطال ال   (ٔ)إ سا أ"ازوا كحا أل َّ ه  وَّ ى   ش ذ 

،  تتص ستتيوىيو (ٗ)، و تتاه  الجتتي (ٖ)، وا تتو  عتتي (ٕ)وقتتد  قتت  الدتتي اوي
  و دوى  إليو 

 و وي السمشا  يو أن  كىن الجىاب  تاللت ْفملوال وأن  كىن  تالإالال ووكشاك 
، و تى  خوت  عتو ومت   وكى: أناال، واللسَّ  الست له إتا قا : أقدتسُ  عليتن ل تت ْفمل وَّ

السخاع  أ و  فم  و قده عليو، وإتا له  فم  و ى  اتب، أل و له يى"د توت   
، و تتى عالتت  علتتا  تتا أتوتت  بتتو، وإتا قتتا : أقدتته عليتتن إال وملتت ، و  لّستتا وملتت  

 شتتو ستتائ ، وال يلز تتو فيتتو ترتتدي  والت تتحي ، وللفتت و  تتيو السمشيتتيو ُوتت َّو  تتيو 
  (٘)اللفميوال

وقتتتتىل ه: ال ذتتتتدتن هللا إال وملتتتت ال  حستتتتى  علتتتتا السمشتتتتا،  تتتتأ  ه قتتتتالىا: 
تت   أك تتّ  ت ا   تتاب  ألن إال ومل تتْستتن، أ :  تتا أ  مل تتإال وِ  دُ ُذتت ْ  اأ   ، (ٙ)ن، و ثتت  تلتتن:   

قى  الومل ال بمتد الإالال  تو حيتث  تان  االا علتا  رتدر  الوملتنال، وتأوقد و"از و 
الفم  علا  ردر  لداللتو عليو، وإتا ساغ أن ُ حست  ال ت  أكت  تا  تابال علتا 

                                                 

  ٙٓٔ -٘ٓٔ/ٖال تاب  (ٔ)
  ٖٖٔ/ٖ  ح  تاب سيوىيو  (ٕ)
  ٜ٘/ٕ  ح السفر   (ٖ)
  ٖٗٚٓ/ٙتس يد القىاعد  (ٗ)
  ٖٛٔ/ٖ  ح  تاب سيوىيو للدي اوي  (٘)
 ث   ز ب فيسا  دتتد  بتو علتا الذت ،  تأ  ه ستسمىا ك يت   لت  وتي وقت  ال ي ت   (ٙ)

ل  إ سا حسلو علا ال  ي   تّ   )يشمت  السدتقرتي وي  ثلو، وقالىا تلن، أ  أن ال 
 ( ٖٓٔ/ٕوي أ ثا  الم ب 
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 مشا السشفي،  ان  مشا الشفي وي ال ذدتن هللا إال ومل ال أه ت ن لقتىة الداللتة 
  (ٔ)، لداللت ا عليوالإالالعلا الشفي لدتىُ  

 عالمطلب الراب
 لكالم فينا يقتضيٌ مراعاة األوىلاستعنال وجٌ ا

 واألجود واملختار
 ونيو أربع مدائا:

األولـى: نرـ  احسـػ السذـغؽل عشـو إذا كـان الفعـا السذـغؽل مسـا السدألة 
 يتعدل بحرف الإلر:

البلزم عتو الفمت  الستمتد  وتي  رت  االسته السذتغى   ال  ختلا الفم 
د عتاعا  دتوىو بفمت ،  حتى:  ت رت عشو، وإتا وقد االسته السذتغى  عشتو بمت

ا  تت رت بتتو، وتتإن   زيتتد  وعستت اا  تت رت بتتو، أو بمتتد كستتزة االستتتف ام،  حتتى: أزيتتدا
  علتا  تا ت ت  ستيوىيو وتي قىلتو: الكالم وجو   ربو كى األولا واأل"ى  أو كى 

ن أل تتن  تتدأت و تتان الى"تتو   بتتو،  رتتو     زيتتد وعستت اا  تت رتُ  :  تت رتُ الوإتا قلتت   
ا ت  تدئ وْ بالفم  وله ت   عليو السفمتى   شي   وشيو عليو، ول شن قل : وملُ  ثه    اسسا

ا   ن قلتت :  تت رتُ إليتتو إال بحتت ف اإل تتاوة، و أ َّتت رتت ُ ال     وإن  تتان الفمتت ُ  زيتتدا
ا  الكـالم وجـو  و  حلن  ا  ان  ّ ولىال أ  وعست اا  ت رتُ   ت رت  بتو، وقست  (ٕ)]أزيتدا

  (ٖ)بوال
                                                 

  ٜٗ/ٕيشم :   ح السفر   (ٔ)
اال  تتتدون كستتتزة ٕٜ/ٔعوتتتد الدتتتبلم كتتتارون الذتتتي  وتتتي التتتشص السحقتتت  تحقيتتت   (ٕ) : الزيتتتدا

، حيتتتتتث إن روم تتتتتا  تتتتتدون كستتتتتزة ٚٗ/ٔاالستتتتتتف ام، وترتتتتتحيح ا  تتتتتو عبمتتتتتة  تتتتتىالو 
ق  إلتا إ تسار وال تقتدي   حتحوف، والشرت   فتقت  إلتا االستف ام أ"ى ن أل و ال  فت

  ٕٖ/ٕ، و  ح السفر  ٕٖٙ/ٔإ سار وم  وواع  )يشم :   ح "س  الز"ا"ي 
  ٕٜ/ٔال تاب  (ٖ)
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ان ألن :  تتتتأن  حتتتتى:  تتتت رت  زيتتتتد بسشزلتتتتةكتتتتى:  و مشتتتتا تلتتتتن  ب  زيتتتتدا
وم ،  سا أن ال  ب ال وم ، وإن  تان ال ت رتال ال يتمتدى إال بحت ف،  ال  رتال

وتتي:   رت  االستته -علتتا حدتت  تمويت  ستتيوىيو – وتإتا  تتان  تحلن وتتإن الى"تو
، ألن وتي الشرت   كتىن قتد عطتا "سلتة ومليتة ال  رت  زيد وعس اا  ت رت بتوال

  (ٔ)علا "سلة وملية، والسذاملة وي عطا الجس  را"حة

ا  تت رت بتتو، ويكتتىن علتتا  الكــالم وجــوستتا أن م  رتت  االستته وتتي: أزيتتدا
اال قتتد تمتتدى إلتتا  تتسي   بحتت ف،  ال تت رتالوإن  تتان  ،إ تتسار ومتت   شرتت  الزيتتدا

ا  مستتا يشرتت  االستته إتا تمتتتدى الفمتت  إلتتا  تتسي   بغيتتت  حتت ف،  قىلتتن: أزيتتتدا
ا (ٕ) تت بتو ا  تت رت بتتو: أ"تتزت زيتتدا يتت  لق  ، أو أ  (ٖ) تت رت بتتو والتقتتدي  وتتي: أزيتتدا

ا   رت بو   (ٗ)زيدا
عّوتت  عشتتو وتتي  ى تتد ختتت   وجــو الكــالم وو تتا عوتت  بتتو ستتيوىيو كشتتا بأ تت
، وتابمتتتتتو وتتتتتي أ تتتتتو السختتتتتتار (٘)ال تتتتتبلم حتتتتتد بأ تتتتتو كتتتتتى التتتتتح  ُ ختتتتتتار وأ تتتتتو كتتتتتى

، وزا  الدتتي اوي بأ تتو كتتى األولتتا وتتي (ٛ)، وأ تتى حيتتان(ٚ)، وا تتو  التتن(ٙ)الدتتي اوي
ف ه ال  ذتتتن وتتتي ألن السدتتتتاأللتتتاالن أل  تتتا "تتتيء   تتتا لبلستتتتف ام عتتتو الفمتتت ، 

                                                 

  ٕٗٔ/ٕيشم :   ح التد ي   (ٔ)
  ٕٜٖ/ٔيشم :   ح  تاب سيوىيو للدي اوي  (ٕ)
  ٓٗٔ/ٕيشم :   ح التد ي   (ٖ)
  ٖٙٚ/ٔدي اوي يشم :   ح  تاب سيوىيو لل (ٗ)
  ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٔيشم : ال تاب  (٘)
  ٕٜٖ/ٔيشم :   ح  تاب سيوىيو  (ٙ)
  ٓٗٔ/ٕ  ح التد ي   (ٚ)
  ٕٛٙٔ -ٕٚٙٔ/ٗارتذاف الز ب  (ٛ)
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و تتتان تلتتتن  وأولىكتتتا السمشتتتا التتتح  لتتتو  تلتتت ،  ، تتتكو وتتتي الفمتتتاالستتته، وإ ستتتا 
  (ٔ)االتتيار عشدكهال

ة: نرــ  الؽصـــف علــى الحــال، وعـــدم جــؽاز الرفــع لحـــذف السدــألة ال انيــ
 السؽصؽف:

 ، إتا ححف السردر وتبل تقتام صتفتو  قا تو، وتبل  قتا : ستي  عليتو  تديد 
، وتلن لححف السىصىف، بال ود علا  مشا:   شد فيو ع ووجو الكالمدٌّ  ديد 

: الإن ستائبلا لتى ستألن وقتا : كت  ستي  سيوىيو الشر  علا الحتا  حيتث  قتى 
ا، وسي  عليو حدشاا، والشر ُ عليو  لقل :     وي كحا علتا  مه سي  عليو  ديدا

تي ِ ، أل َّ مِ الكالم وجو  و حا   وكى أ َّ  أل تو ال    وال  كتىن فيتو ال وتدُ و وصُا الدَّ
، أل تو لتيا بحتيو   قتد فيتو األ ت ، إال  ا  ان استساا  ولته  كتو ه واتا  قد  ىقد  

، أو سي   عليو سي    ديدال أن تقى : سي  عليو سي   حدو 
(ٕ)  

 مشتتتتا تلتتتتن أ تتتتو ال ُ قتتتتام وصتتتتا السرتتتتدر  قتتتتام السرتتتتدر السىصتتتتىف 
 ، ، وال ستتتي  عليتتتو حدتتتو  بتتتال ود وتتتي السحتتتحوف، وتتتبل ُ قتتتا : ستتتي  عليتتتو  تتتديد 

 سا قتا  ستيوىيو فيو  وجو الكالموإ سا  ،ال ديدال، والحدوال علا أ و  ائ  واع 
ا، وستي  عليتو حدتشاا،  أو األولا الشر  علا الحتا ، فيقتا : ستي  عليتو  تديدا

ا وحدشااال حا   و الدتي ، و  زتس ، قتد أيتيه  قتام الفاعت ، و أ تو  الكتىالوتال ديدا
ا أو حدشاا قي : سي  عليو الدي ُ    (ٖ) ديدا

                                                 

  ٔٔٗ/ٔ  ح  تاب سيوىيو  (ٔ)
  ٕٕٛ/ٔال تاب  (ٕ)
  ٕ٘ٔ/ٕيشم :   ح  تاب سيوىيو للدي اوي  (ٖ)
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 ستتو تشتتاو  كتتح  السدتتألة  الوجــو الكــالمال حكتته ثتت  علتتا  تتو ت تت ولتته أع
إال الدي اوي الح   ق   ص ستيوىيو، ثته اقترت  وتي  (ٔ)رأ  سيوىيو وي ا أور و 

 أعشا الشر  علا الحا   (ٕ)الى"و و  حو علا أ 

 ف ا  ستتيوىيو بإقا تتة صتتفة القتتى  بتتا (ٖ)و  دتت  أ تتى حيتتان ال تتو عرتتفىر
 عليو سيوىيو  ، وكى  خالا لسا  صَّ (ٗ)السردر

علتتتا أ تتتو أييستتت  فيتتتو الرتتتفة  قتتتام   تتتا  شمتتتو ستتتيوىيووأ"تتتاز ال ىويتتتىن 
، وُ تت َّ بتو ستت يد ، أ :  ، أ : ستتي   حدتو  السىصتىف، وتقتتى : ستي  عليتتو حدتو 

،   تتتتت ور  ستتتتت يد، إال وتتتتتي  تتتتتديد وبتتتتتيَّو، وتتتتتإ  ه ال  جيتتتتتزون وي ستتتتتا إال الشرتتتتت
بيَّشاان ألن السمشا عش ا و    (٘)دكه: سي  عليو حقاافيقىلىن: ِسي  عليو  ديدا

ا، وبيَّشاا( عشد ال ىوييو علتا الحتا   ثت  ا ترتا  ا عشتد  وا تراب ) ديدا
تي  ان علي ا صاح  الحا  سيوىيتون ألن غ ض الست له   سا:  يان ال يئة ال

 حيو وقد الفم   - سي  الدي وكى  -

، و تتت َّ بتتتو ستتت يد ، وقتتتد ُحتتتِحف السرتتتدر السش تتت   وأ تتتا ستتتي  عليتتتو حدتتتو 
صىف، وأييس  صفتو  قا و وي الشيابتة عتو الفاعت ن أل  تا صتفة  ذتو ة السى 

 وقم   ىقد األسساء 

                                                 

، وتس يتتتتد القىاعتتتتد ٖٖٖٔ/ٖف الزتتتت ب ، وارتذتتتتاٖٕٛ/ٙيشمتتتت : التتتتتحيي  والت سيتتتت   (ٔ)
ٗ/ٕٔٙ٘  

  ٕ٘ٔ/ٕ  ح  تاب سيوىيو  (ٕ)
 بحث  عو كحا القى  ال و عرفىر قدر استطاعتي وله أ"د   (ٖ)
، وتس يتتتتد القىاعتتتتد ٖٖٖٔ/ٖ، وارتذتتتتاف الزتتتت ب ٖٕٛ/ٙيشمتتتت : التتتتتحيي  والت سيتتتت   (ٗ)

ٗ/ٕٔٙ٘  
 يشم : الس ا"د الدابقة  (٘)
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اســـتعسال وجـــو الكـــالم فـــي رفـــع مـــا  ستشـــع الؽصـــف بـــو ة: السدـــألة ال ال ـــ
 :لإلسؽده

الىصتتا باألستتساء الجا تتدة التتتي وتتي  مشتتا السذتتت   حتتى: تتتّز وعتتيو 
 وتتد وتتتي  حتتتى: لتتتحلن  تتصَّ ستتتيوىيو علتتتا أن ال ،ووّزتتة  ىقتتتىف علتتا الدتتتسا 
وتتي بتتاب ال وتتد فيتتو ، وتلتتن والحدتتو وجــو  الكــالم ت رت بدتتْ ج  تتتزٌّ صتتفَُّتو كتتى 

تتتتزٌّ  الوتلتتتتن قىلتتتتن:  تتتت رتُ  ، وكتتتتى قتتتتى  الما تتتتة، وقتتتتا :وجــــو الكــــالم بدتتتتْ ج  ت 
تتة  ِحْليتتُة ستتيفو   ، و تت رُت برتتحيفة  عتتيو  تاتُس تتا، و تت رتُ (ٔ)ُصتتفَُّتو   "تت   ِوزَّ

: لتتو تتتاته  و لتتيا برتتفة  لتتى قلتت   قوتت  أ َّتتوتتي كتتحا أحدتتو  تتو  وإ ستتا  تتان ال وتتدُ 
تتا، إ َّ  ،  تان قويحا ، أو كتحا تتتاته  عتيو  ستا ال تبلم أن تقتتى : كتحا تتاتُه حديتتد  حديتد 

، و حلن كحا و ا أ و وال ، وصفَّة  ِ و تزًّ ، وتاته   و حديد  زًّ   (ٕ)وُصفَُّة ت 
–وي تا  ووجـو الكـالمةال أسساء "ا دة، ال، والعيوال، والوزَّ زّ وال لسات الت  

  تت رتُ  :وتتي ال وتتد - ستتا عوَّتت  بمتتد تلتتن -أو األحدتتو -مستتا عوتت  ستتيوىيو أوالا 
ت زَّ ت   ج  بد ْ  وزتة  حليتة     "ت     تا، و ت رتُ تاتسُ  عتيو   و، و ت رت برتحيفة  فتُ صَّ

  " كا علا الشم ، أل  تا ليدت  صتفات بسشزلتة حدتو و ت يه،  ر ، والسيفوِ 
، وال  جتىز أن  قتا : ُتو،  ت رت بختزًّ صتفَّ  فيجىز أن  قا :   رت   "   حدو 

  (ٖ)بطيو تاتُسووال

  وإن ور  الج  علا الشم   كىن  دت  كاا، وقد "اء  ثلو عو الم ب

                                                 

تتفَّة:  تتا يى تتد علتتا الدتت ج )يشمتتت  الختتز: ثيتتاب تشدتتج  تتو صتتىف و  (ٔ) تته، والر  ْيد  اْ   
 تزز وصفا(  -اللدان

  ٖٕ/ٕال تاب  (ٕ)
  ٕٗ -ٖٕ/ٕيشم : الس "د الدا    (ٖ)
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، وُصتتت تتتاته  عتتتيو  ،  فَّة   قتتتى  ستتتيوىيو: الوقتتتد  كتتتىن وتتتي الذتتتم : كتتتحا ت  تتتزٌّ ت 
  دت  كاا  والج   كىن وي:   رُت برحيفة  عيو  تاتُس ا علا كحا الى"و 

تتتتْ و ج  و تتتتو المتتتت ب  تتتتو  قتتتتى :  تتتت ر   ل تتتتو،  جملى تتتتو  أ تتتتو  (ٔ)ت بقتتتتا   ع 
  (ٕ)وصاال

يو أن ال وتتتد كتتتى عتتتو ستتتيوى  (ٗ)وتبمتتتو ا تتتو  شمتتتىر، (ٖ)وحكتتتا ا تتتو ستتتيد 
  (٘)الى"و، و ق  ال  ي عشو أن الج   دت   

تز ُصفَُّتو، وبرحيفة  عيو  الدي اوي إلا أن  حى:   رت بد جوتك  
ح  تح يقتتة كتت   تتا، إتا ُأريتتدبا ستتاج حليتتة ستتيفو، وبتتدار   تاتُس تتا، وب "تت  وزتتة م  

األ تتياء، لتته  جتتز وي تتا غيتت  ال وتتد، ويرتتي  بسشزلتتة:  تت رت  دابتتة أستتد  أ تتى ، 
باألستتد الدتتتبدن ألن كتتح  "تتىاك  وال  جتتتىز الشمتت    تتا  أ تتتا إتا  ويكتتىن الستت ا 

  ا  ا بمتدكا، وستو الشحتىييو  تو يتحك  إلتا أ تو  ُ"م   يء  ش ا صفة وُرود
تُتوإتا  ر ال ث ال وححوو،، تقد  و، تقي :   رت  دار  ستاج  باُ  تا، وست ج  تتزًّ ُصفَّ

  :  ث  ساج، و ث  تز، وكى  حك  السو   وي  ث  كحا تمان التقدي

الجىك  وي  ث  كحا واعبلا، وي ود بو، و أن الىصتا  و ش ه  و  جم 
، وتإتا قيت :  ت رت  تدار  ستاج  باُ  تا، وُ"مت  الدتاج (ٙ)عتو أصتلو بو قد أت "تو

                                                 

 الم وج:   ب  و الشبات ُسْ لي س يد االتقا  )يشم  اللدان ع وج(  (ٔ)
  ٕٗ/ٕال تاب  (ٕ)
  ٓٓ٘/ٗالسحكه والسحي  األعمه  (ٖ)
 لدان الم ب )تزز(  (ٗ)
  ٜٕٚ/ٕ  ح ال  ي علا ال افية  (٘)
  ٖٖ٘ٚ/ ٚيشم : تس يد القىاعد  (ٙ)
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وصتتتل  و حتتتى ، و أ تتتو قيتتت :  تتت رت  تتتدار وثيتتت   با  تتتا أو  وتتتي تقتتتدي : وثيتتت 
  (ٔ)صل ، ويتأو  وي تز: ليو صفتو، ووي     يء  شو  ا يلي  بسمشا 

فـع علـى الشعـا إلجرائـو مإلـرل ة: السدألة الرابع استعسال وجو الكـالم نيسـا ر 
 :السردر

وعتتتتتد  وغي كستتتتتا  تتتتتو  (ٕ)مثُتتتتت  إ"تتتتت اء ال حتتتتتنال والقلتتتتت ال  جتتتتت ى   يتتتتتا
وي ستتتتا ال وتتتتد علتتتتا الشمتتتت  عشتتتتد يتتتتى ا  وجــــو الكــــالم تتتتان  السرتتتتا ر، ولتتتتحلن

وتتي بتتاب  تتا يشترتت  علتتا أ تتو لتتيا  تتو األو  وال كتتى  وستتيوىيو حيتتث  قتتى 
تا، وكتحا ع بتيٌّ قلباتا، ورتار بسشزلتة ِ ْ ياتا (ٖ)كى : الوتلن قىلن: كحا ع بتيٌّ   ْحزا

 و ا أ و و  و السرا ر وغي كا 

                                                 

  ٖٗ٘ -ٖٖ٘/ٕيشم :   ح  تاب سيوىيو  (ٔ)
  ىا، أل تو  تو التد ى، وقلوت  التىاو التتي كتي الم  تاءا  تد ورت  الدتامو  يش تا  أصلو (ٕ)

تتا و تتىن الدتتامووبتتيو ال دتت ة  المتتدم )يشمتت   تتافية ا تتو  ، وو"تتو تلتتن  تتىن التتىاو ال ا
 ( ٛٙٔ -ٚٙٔ/ٖالحا"  

االسه الح  كى كى: الاالسه الح  لو اسسان أحدكسا كى اآلتت ، ولتى عو  تا عتو  ت   (ٖ)
واحتتتد  ش ستتتا بتتتاآلت   تتتان لتتتو استتتساا، والتتتح  كتتتى  تتتو استتتسو أن  كتتتىن  حستتتىالا علتتتا 
إع ابتتو، وتلتتن الشمتت ، و تتا  تتان  تتو الحتتا   تتو أستتسائو الفتتاعليو،  قىلشتتا: كتتحا زيتتد  

ن كى تاك ، وتاك  كتى زيتد  و تا  تان  رتدراا لته تقت  كتى كتىن تاهباا، و ى كى، أل
مقىلتتتن: كتتتى ا تتتو عستتتي   ياتتتا،   يتتتا  رتتتدر وتتتي األصتتت ، وال تخوتتت  عشتتتو وال  كتتتىن 

عستتي،  توت اا    و  يتا وتي  مشتا  ا ياتا  شرتىباا علتتا الحتا ، والما ت  فيتو  مشتا ا تو
  ٚٗٗ/ٕ  ح  تاب سيوىيو للدي اوي مأ و قا : يشاسوشي  ا يااال  يشم  
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تلتتتن قىلتتتن: كتتتحا ع بتتتيٌّ وزعتتته يتتتى ا تلتتتن  و الكـــالم،  وجـــو  فيتتتو  وال وتتتدُ 
، وال  كتتتىن الُقتتتت   إال  ،  ستتتتا قلتتت : كتتتتحا ع بتتتي  ُقتتتت   ْلتتت   ، وكتتتحا ع بتتتتيٌّ ق  ْحتتتن    

  (ٔ)صفةاال
ا، وقلباتتاال ليدتتا بتتالم بّي أل  ستتا  رتتدران، ولتته يتبمتتا ع بتتي وتتي  وتتتال حزا

  (ٕ)إع ابو، ورارا بسشزلة   يا و ا أ و و  و السرا ر الس  دة لسا قول ا
 ستتا قتتا  ستتيوىيو، و دتتبو ليتتى ا، وت تت   وجــو الكــالموال وتتد وي ستتا كتتى 

  (ٗ)، و ق  ا و سيد   ص سيوىيو و دبو إليو(ٖ)السو   أ و األ"ى 
أو األ"تى ، أل تو  ثت  وتي  بل  ته أن  وجـو الكـالموإ ستا  تان ال وتد كتى 

، فيقتا : كتحا ر"ت  (٘) جت ى عتد ، والسرتدر ُيشمت  بتو ( حن وقلت ) ج وا 
ت:     حن وتي  مشتا  تاحنن أل تو  قتا  حلن عد  وي  مشا عا  ، و   ن  ح 

دتتتتتمس  الفمتتتت   تتتتو القلتتتت ال أ تتتتا، و مشتتتتا : تتتتتالص  ولتتتته  ُ  وا تحزتتتت ُ  ن  ِحتتتسْ    
 ااستتتمس   تتو  حتتن، و مشتتا : قتتد تقلتت  وتتي المتت ب، أ   ائتت  وتتي أ دتتا  ا، 

ْلباا،  أ و وّت  وُ قَّي  و المي    (ٙ)ويجىز أن  كىن ُأتح  و ُقل  ق 
ال وتتبل  تتان أل تو لتتيا بسرتدروأ تا الكتحا ع بتتيٌّ قت    كتىن إال روما

، ولتتيا (ٚ)
  (ٛ)لو وم  يتر ف

                                                 

  ٕٓٔ/ٕال تاب  (ٔ)
  ٛٗٗ/ٕ، و  ح  تاب سيوىيو للدي اوي ٖ٘ٓ/ٗيشم : السقتز   (ٕ)
  ٖ٘ٓ/ٗالسقتز   (ٖ)
  ٖٖٗ/ٔالسخرص  (ٗ)
  ٖٙٓ/ٗيشم : السقتز   (٘)
  ٛٗٗ/ٕيشم :   ح  تاب سيوىيو للدي اوي  (ٙ)
  ٖٙٓ/ٗيشم : السقتز   (ٚ)
  ٛٗٗ/ٕيشم :   ح  تاب سيوىيو للدي اوي  (ٛ)
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 المطلب الخامس

يقتضيٌ الفرار مو الكرايية،  استعنال وجٌ الكالم، فينا
 والقبح، ومو جميء الكالم على غري وجًٌ.

 نيو خسس مدائا:و 

ـــى: السدـــألة   ـــ ؼاألول ـــى ح  فرـــا ب ـــ  حت ـــى القل ـــا جـــاء عل السزـــاف  م
 والسزاف إليو:

 مدخـا:
  (ٔ)لقل  وي اللغة: تحىي  الذيء عو و" وا

 ووي االصطبلح: ُ طل  علا  ىعيو:
صتتتتتت وي  حتتتتتتدث وتتتتتتي  شيتتتتتتة ال لستتتتتتة، وُيطلتتتتتت  علتتتتتتا القلتتتتتت  أحــــــدىسا: 

  (ٖ)، واإلعبل  بالقل (ٕ)السكا ي

 حتتتتتتى   حتتتتتتدث وتتتتتتي  شيتتتتتتة الجسلتتتتتتة، وُيطلتتتتتت  علتتتتتتا التقتتتتتتد ه  واآلخــــــر:
  (ٙ()٘)با، وقل  اإلع  (ٗ)والتأتي 

                                                 

 يشم : اللدان )قل (  (ٔ)
  ٕٔ/ٔ، و  ح الذافية ٖٓٛ، ٖٚٚ/ٗيشم : ال تاب  (ٕ)
  ٚٙ/ٖ، و  ح الذافية ٘ٙٗ/ٖالدا   الس "د يشم :  (ٖ)
  ٕٛٗ/ٔ، والتمليقة علا  تاب سيوىيو ٖٛ/ٖ، وٓ٘/ٕيشم : ال تاب  (ٗ)
  ٔٛٔ/ٕ، و  ح "س  الز"ا"ي ٖٙٗ/ٖيشم : األصى   (٘)
، بحتتتتث ٙٔعتتتت اب للتتتد تىر علتتتا أحستتتتد ال ويدتتتي صيشمتتت : هتتتاك ة القلتتتت  وتتتي اإل (ٙ)

 م ٜٜ٘ٔات اإل دا ية، المد  الدابد  شذىر وي  جلة    ز الىثائ  والدراس



 

 

474 

 

لسقرتتتى  وتتتي كتتتح  السدتتتألة، وُيمتتت ف بأ تتتو و تتتد وقلتتت  اإلعتتت اب كتتتى ا
 جمتت  الفاعتت   فمتتىالا، والسفمتتى  ، (ٔ)ال تتبلم وتتي غيتت   ى تتمو، وتغييتت   دتتقو

، أو  جمت  السفمتى  الثتا ي  كتان األو ، (ٕ)واعبلا  حى: ت و الثتىُب السدتسار  
 ، وتلتن وتي قىلتو:وجو الكـالمواألو   كان الثا ي،  حى  ا ت    سيوىيو وعّد  

تمة ال تبلم، والجيتد ُأ تت  وتا  الوأ ا قى  ، و تحا "ت ى علتا س  ج    لو: ُأ ِت   وىُ  الح 
ل ْشدتتتىِة  يوتتتي رأستتت  تلتتت ُ الحجتتتُ ،  ستتتا قتتتا : أ   ل ْشُدتتتى ة ، والجيتتتد ُأ تلتتتُ  وتتتي الق  الق 

 سا ه وان، و ى  خالا لو وي كحا،  ىاوت  رأسي  وليا  ث   اليىم والليلة أل َّ 
 لو وي الدمة، قا  الذاع :

ا  العَّاَّ ر ل الت   و    َّؽر  ف يا م ْدخ  ـع   ر ْأس  ْسس  أ ْجس  ائ ر ه باد  إلى الذَّ س   (ٖ)و 

 اال فرا   وى"و ال بلم فيو كحا،   اهية  

ا بوال ال بلم أن  كىن الشاص ُ  وحد    َّ وإتا له  كو وي الج  ودوءا
(ٗ)  

                                                 

  ٖٙٗ/ٖيشم : األصى   (ٔ)
  ٜٚٔ، و غشي اللوي  ٜٕٔ/ٕيشم :   ح التد ي   (ٕ)
الطىيتتت ، ولتتته  متتت ف قائلتتتو، وُيتتت وى الأمتتتتدال  كتتتان الأ"ستتتدال والذتتتاكد فيتتتو:  الويتتت   تتتو (ٖ)

 تتاوة ال تتدت ال إلتتا المتت ، و رتت  الالتت أسال علتتا االتدتتا  والقلتت ، و تتان الى"تتو: إ
، ألن ال أس كى التدات  وتي المت  وكتى  تو  ىاكتتد  ما تتي القت خن   دت  رأِسو الم َّ

، و تتتت ح  تتتتتاب ٗٙٗ/ٖ، واألصتتتتى  ٕٕٔ/ٔ، وتأويتتتت   ذتتتتك  القتتتت خن ٓٛ/ٕللفتتتت اء 
، والوتتد د وتتي ٕٚٙ/ٔز"تتا"ي ، و تت ح "ستت  الٖٙ/ ٕ، وٕٓٗ/ٔستتيوىيو للدتتي اوي 

  ٜٕٖ٘/ٚ، وتس يد القىاعد ٖٓٚ/ٕ، وٖٖٚ/ٔعله الم بية 
  ٔٛٔ/ٔال تاب  (ٗ)
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وي الوي  إ اوة ال دت ال إلا المت ن أل تو  وجو الكالم مشي سيوىيو أن 
 يف إلا ال أس ل ان قد ُور   يش سا  تالالم ال، و أن إ اوتو إلتا المت  لى أُ 

 علا الدمة أحدو  و الفر   يو السزاف والسزاف إليو 

أن  كتىن السفمتى  األو  الرأستوال كتى السوتدوء بتون  وإتا لته ُ زتا والى"تو
  و تتتتحا  ستتتتا ور  علتتتتا القلتتتت  (ٔ)ألن السفمتتتتى  األو  كتتتتى الفاعتتتت  وتتتتي السمشتتتتا

 دمة لوا

ال وقل ن ألن الم  التبا   أسو ا و قتيبة: الأرا  ال دت  رأسِ  قى   و المَّ َّ
  (ٕ)ورار     ش سا  اتبلا وي صاحبوال

وقتتد استتتمس  القلتت  وتتي غيتت  الذتتم ،  حتتى  تتا ت تت   ستتيوىيو  تتو قتتىل ه: 
تُ ، و تحلن قتىل ه: أ تلتُ   ج  ، والجيتد أن  قتا : ُأْ ِتت  وتاُ  الح  ت   ج  ُأ ِتت   وتى  الح 

ل شْ  ل ْشُدىِة رأسي وي رأ  الق   ُدى ة، والجيد أن  قا  أ تلُ  وي الق 

، و تتا "تتاء  شتتو وتتي ال تتبلم قليتت  والرتتحي  أ تتو ال  جتتىز إال وتتي الذتتم 
  (ٖ) قاس عليوال

وقل  اإلع اب إتن ال  ختلا عو الفر   يو السزاف والسزاف إليو 
التتتح  ال  جتتتىز إال وتتتي  تتت ورة الذتتتم ، و تتتا "تتتاء  شتتتو وتتتي ال تتتبلم ال  قتتتاس 

واتتتتتار    اهيتتتة  وجـــو الكـــالم، و تتتد تلتتتن عتتتد  ستتتيوىيو قلتتت  اإلعتتت اب (ٗ)عليتتتو
                                                 

  ٖٚ/ٕيشم :   ح  تاب سيوىيو للدي اوي  (ٔ)
  ٕٕٔ/ٔتأوي   ذك  الق خن  (ٕ)
وارتذتاف ، ٕٓٙ/ٕ، و  ح "ست  الز"تا"ي ٗٙٗ -ٖٙٗ، ٓ٘ٗ/ٖيشم : األصى   (ٖ)

  ٜٔٔوالسغشي ص ،ٕٛٗٗ/٘الز ب 
، ٜٖٛ/ٔ، واألصتى  ٖٙٚ/ٗ، والسقتزت  ٕٓٛ/ٕيشم  كح  السدألة وتي: ال تتاب  (ٗ)

  ٕٚٗ/ٕج ٓٙواإل راف م
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حدتت   –الفرتت   تتيو السزتتاف والسزتتاف إليتتو، ولتته أعثتت  علتتا كتتحا التمليتت  
 عشد غي    و الملساء  -علسي

 ما جاء على تقد ػ الشكرة وإعرابيا حاح :السدألة ال انية: 

   أن ُتمت ب حتاالا وتي الش ت ة إتا تقتد  وجو الكالم صَّ سيوىيو علا أن 
 أل تتو قوتتي  أن يىصتتا بستتا بمتتد  ويوشتتا علتتا  تتا قولتتو نوتتي بتتاب  تتا يشترتت 

، لسَّ وقا  ، ووي ا قائساا ر"   تا : الوتلن قىلن: كحا قائساا ر"   ا له  جز أن تىص 
تتتُب  أن تقتتتى : وي تتتا قتتتائهُ  ، وت زتتتد الرتتتفة   ى تتتد االستتته،  ستتتا يتتتب  الرتتتفُة وي 

علا ال بلم األو   ا  القائه حاالا و ان السوشي   ، "مل   وأتا ي قائه   بقائه     رتُ 
 بمد    

 وجـو  قائساا، وصار حتيو ُأّتت   وي ا ر"    وُحس  كحا الشر  علا "ىازِ 
  ال و ال ب  او ارا مِ الكالم، 

  ة:عدة أ يات  ش ا قى  ت  ال    ثه ت  

لَّـة   شا م دتع  باء  أ   وت ْحا  الع ؽال ي ف ي الق  ر  ارْتيا الع  ؽن  الإل  ع  ظ   (ٔ)ـآذ 

                                                 

الوي   و الطىي ، والقشا: ال  اح، وعىالي ا: صدوركا، والم ب تذبو الشدتاء بالمبتاء  (ٔ)
وتتي عتتى  األعشتتاو، والجتت تر: "ستتد "تت تر، وكتتى ولتتد البقتت ة الىحذتتية، والذتتاكد فيتتو: 

ال علا الحا  بمد أن  ا   صفة للمبتاء  تتأت ة، ولستا تقتد   ا تشتد  ر  ال دتملة
أن ت ىن  متاان ألن الشم  ال يتقدم علا السشمىت، والوي  وي  يىان ت  ال  ة   ح 

، و تتت ح التدتتت ي  ٖٕٔ/ٕ، وكتتتى  تتتو  تتتىاكد ال تتتتاب ٕٗٓٔ/ٕأ تتتي  رتتت  البتتتاكلي
متتتتت  السمجتتتتته ، ويشٜٕٕٚ/٘، وتس يتتتتتد القىاعتتتتتد ٗٙ/ٜ، والتتتتتتحيي  والت سيتتتتت  ٖٖٖ/ٕ

، و تتت ح الذتتتىاكد الذتتتم ية وتتتي أ تتتات ال تتتت  ٕٙٗ٘/ٖالسفرتتت  وتتتي  تتتىاكد الم بيتتتة 
  ٛٛٗ/ٔالشحىية 



 

 

 

474 

 تتتا  أمثتتت   تتتا  كتتتىن وتتتي الذتتتم ، وأقتتت    وعلتتت  علي تتتا بقىلتتتو: الوكتتتحا  تتتبلم  
  (ٔ) كىن وي ال بلمال

 ، ووي تتا ر"تت   قتتائه    مشتتا تلتتن أ تتو  جتتىز وتتي القتتائهال  تتو  حتتى: كتتحا ر"تت   
وكى قلي   ،و" انن ال ود علا الشم  وكى السختار، والشر  علا الحا  قائه  

ا التشويتو ألن صاح  الحا     ة، ويكىن الم ا   وي الحا  وي: كحا ر"  قائسا
اال أو اإل ارة، وأ ا وي:   والما   الم ف الوي ا ر"  قائسا

ثه قد تتقدم الرفة وكي القائهال علا االسه الش ت ة لزت ورة ع  ت  إلتا 
تقتتد ه تلتتن الرتتفة، فيكتتىن االتتيتتار وتتي لفتتظ تلتتن الرتتفة أن تشرتت  وتحستت  

  (ٕ) تتقدم علا السىصىفعلا الحا ، وال  جىز ال ود ألن الرفة ال

اال  وقد أ ار سيوىيو بقىلو: الُحس  كحا الشر  علا "ىاز وي ا ر"  قائسا
  ت ة  ون  دتىغ، ول شتو غيت   دتحدتو  ستا  الحتا  قتد  كتىن  إلا أن صتاح 

  (ٗ)، أو  عيف  سا أ ار ا و  النن إل كان اإلتبا (ٖ)قا  الفارسي

ت وت اراا  وجـو الكـالم  و مشا قى  سيوىيو: الوصار ]أ  الشر   حيو ُأتَّ
وجــو   تتو ال تتب ال أن الشرتت  علتتا الحتتا  إتا تتتأت  االستته الش تت ة عليتتو  رتتي  

، أ  أ تتتو (ٙ)، وتبمتتتو ال  تتتا ي(٘)التتتح  ال  جتتتىز غيتتت    ستتتا  تتتّص السوتتت   الكـــالم

                                                 

  ٕٗٔ -ٕٕٔ/ٕال تاب  (ٔ)
  ٔ٘ٗ/ٕيشم :   ح  تاب سيوىيو للدي اوي  (ٕ)
  ٙٙ/ٕيشم : التمليقة علا  تاب سيوىيو  (ٖ)
  ٖٖٖ/ٕيشم :   ح التد ي   (ٗ)
  ٜٖٚ/ٗيشم : السقتز   (٘)
  ٙٔ٘/ٔيشم :   ح  تاب سيوىيو  (ٙ)
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علتتا  تتا و تتحو ستتيوىيو وتتي  ى تتد  صتتفةا  وتت اراا  تتو أن  كتتىن االستتهُ  وا"تت   
  (ٕ)تاا، وإن ر"بلا ال  كىن  م(ٔ)خت   و  تابو

وت   تلن ا تو "شتي علتا أ تو  تو بتاب الحست  علتا أحدتو األيبحتيو، 
تتا وتقتتدم الرتتفة علتتا السىصتتىف أل تتو اللستتا  شتت    وكتتحا ال  - تتيو أن ت وتتد قائسا

حسلتت   -وكتتحا علتتا قلتتتو "تتائز –الحتتا   تتو الش تت ة  وبتتيو أن تشرتت    - كتتىن 
  (ٖ)السدألة علا الحا  وشرو ال

 على السدت شى مشو:تقد ػ السدت شى  -السدألة ال ال ة

إتا تقتتتدم السدتتتتثشا علتتتا السدتتتتثشا  شتتتو وتتتإن و"تتتو ال تتتبلم فيتتتو الشرتتت   
مُ  علتتا االستتتثشاء وقتتد  تتصَّ ستتيوىيو علتتا تلتتن  فيتتو السدتتتثشا وتتي بتتاب  تتا  قتتدَّ

، و تتتالي إال أبتتتاك صتتتدي    وزعتتته  ك: الوتلتتتن قىلتتتن:  تتتا وي تتتا إال أبتتتاوقتتتا  أحتتتد 
 رتت  كتتحا أن السدتتتثشا إ ستتا و" تتو  ستتا حسل تته علتتا تته إ َّ الخليتت  رحستتو هللا أ َّ 

تتتو  م  ار  عشتتتدكه أن  كتتتىن  تتتدالا وال  كتتتىن  وتتتدالا  شتتتون ألن االستتتتثشاء حتتتد   أن ت د 
كحا حسلى  علا و"و قد  جىز إتا  الكالم وجو  ت شفا وُتْوِدل و، ولسا له  كو   ابمد

وتي قتتىل ه:  صتتفةا   بحىا أن  كتتىن االستهُ ا،  ستتا أ  ته حيتتث استت  السدتتثش   أتت ت  
كحا الى"ُو  الرفة، و ان   قد  جىز لى أت ت   ، حسلى  علا و"و   ا قائساا ر"   وي

 حسلىا ال بلم علا غي  و" و  قا   م   و  الن:أ ث   عشدكه  و أن    

                                                 

  ٖٖ٘/ٕيشم : ال تاب  (ٔ)
  ٙٙ/ٕ، والتمليقة علا  تاب سيوىيو ٜٖٚ/ٗيشم : السقتز   (ٕ)
  ٕٗٔ/ٔالخرائص  (ٖ)
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، ل ْيس  ل شا ل ْ ش ا ن يغ  ر   إح الدف ؽف  وأ ْطـر اف   الشَّاس  أ ْل   ع  ز  ش ا و   (ٔ)الق 

أن  جملتىا  تا حتد   ة  يتثتىو   ته،   اه ويو عو الم ب السى سسمشا   سو ي  
لي إال أبتتاك  تتاا  و ثتت  تلتتن: الا أن  كتتىن  تتدالا  شتتو  تتدالا  تتو السدتتتثش  السدتتتثش  
ال   (ٕ)صدي  

و مشا تلن أ و إتا تقدم السدتثشا علا السدتثشا  شو وي  حى:  ا وي ا 
، و"   ربو علا االستثشاء، وال جىز  ا أحد  إال أباك أحد، و ا "اء ي إال زيدا

وكتتى الى"تتو السختتتار إتا تتتأت  السدتتتثشا علتتا السدتتتثشا  شتتو، وإ ستتا لتته  ،الوتتد 
، وبل  رت  (ٖ)األعه  و األتص  جز ال ود علا الود ن ألن وي تلن استثشاء  

، وألن السدتثشا إ سا  كىن  دالا  و السدتثشا  شو، ولسا   ا "اء ي إال زيد  أحد 
ـــالملتتته  كتتتو   تتتان "تتتائزاا لتتتى تتتتأت  لتتتح  تلتتتن ُحستتت  علتتتا الشرتتت  ا وجـــو الك

وال  جتتتىز  ،وأصتتتب  الى"تتتو التتتح   تتتان  رتتتل  علتتتا السجتتتاز وا"باتتتا السدتتتتثشا 

                                                 

البدي ، واألل  بفت  ال سزة و د كا: القىم  جتسمتىن علتا عتداوة إ دتان،  الوي   و (ٔ)
يتتتتو: تقتتتتد ه السدتتتتتثشا علتتتتا والقشتتتتا: ال  تتتتاح، والتتتتىزر: السلجتتتتأ والحرتتتتو  والذتتتتاكد ف

السدتتتتثشا  شتتتو، والتقتتتدي :  الشتتتا وزر إال الدتتتيىف بتتتال ود أو إال الدتتتيىف بالشرتتت ، 
 ولسا تقدم علا السدتثشا و"   ربو علا االستثشاء وا تشد اإل دا  

، ووتتتي  يتتتىان حدتتتان  تتتو ثا تتت  ٜٕٓص ()والويتتت  وتتتي  يتتتىان  متتت   تتتو  التتتن 
() ٔ/ٕٙ٘ و  ح  تاب ٜٖٚ/ٗ، والسقتز  ٖٖٙ/ٕ، وكى  و  ىاكد ال تاب ،

، و تتت ح  تتتتاب ٚٙٔ/ٕ،  و تتت ح أ يتتتات ستتتيوىيو للدتتتي اوي ٓٛ/ٖستتتيوىيو للدتتتي اوي 
، والتتحيي  ٕٙ٘، ٔٔ٘/ٔسيوىيو لل  ا ي ) و باب الشدبتة إلتا   ا تة بتاب األومتا ( 

، ويشمتت  السمجتته السفرتت  وتتي  تتىاكد ٖٕٙٔ/٘، وتس يتتد القىاعتتد ٕٓ٘/ٛوالت سيتت  
  ٖٜٗ/ٔالذىاكد الذم ية وي أ ات ال ت  الشحىية  ، و  حٖٕ٘/ٖالم بية 

  ٖٖٙ -ٖٖ٘/ٕال تاب  (ٕ)
  ٘ٔ٘/ٔيشم :   ح  تاب سيوىيو لل  ا ي  (ٖ)
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، علا  حى  تا قيت  وتي السدتألة الدتابقة إتا تقتدم (ٔ)كاكشا غي    سا قا  السو  
  (ٕ)الحا  علا صاحبو الش  ة

، وقد حكا ستيوىيو كتح  اللغتة وتي قىلتو: علا أ و  جىز وي لغة  اإلتبا ُ 
، الوحتتدثشا  يتتى ا أن بمتتن المتت ب السىثتتىو   تته  قىلتتىن:  تتالي إال أ تتىك أحتتد 

، وجملى   دالا  ا  دالا  سا قالىا:  ا   رت بسثِلو أحد    (ٖ)فيجملىن أحدا

وكه ال ىويىن  ،، و"ىزكا بمز ه(ٗ)وكي لغة  عيفة  سا قا  ا و "شي
فيكىن  ،، وتلن علا و د المام  ى د الخاص(ٙ)وا و  الن ،(٘)والبغدا يىن 

، وإ ستا ألجتتأكه إلتتا  عتىى أن الستت ت  عتام أريتتد بتتو (ٚ)د  الذتتيء  تو الذتتيء ت
، وال  جتىز (ٛ)تاص، وله يبقى  علا عسى ون ألن األعه ال يود   تو األتتص

  (ٜ) جىز تلن إال   ورة

                                                 

  ٜٖٚ/ٗالسقتز   (ٔ)
  و كحا البحث  ٖٗصيشم :  (ٕ)
  ٖٖٚ/ٕال تاب  (ٖ)
  ٙٛ/ٖالخرائص (ٗ)
  ٜٗ٘/ٔ، والتر ي  ٜٔٔ/ٕيشم : ال سد  (٘)
  ٜٕٓ/ٕ  ح التد ي   (ٙ)
  ٖٕٙ/ٕيشم :   ح "س  الز"ا"ي (ٚ)
  ٓ٘٘/ٔيشم : التر ي   (ٛ)
  ٖٕٙ/ٕيشم :   ح "س  الز"ا"ي  (ٜ)
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ح  ــرطية لؽقؽعيــا فــي السدــألة الرابعــة: جعــا "مــؼ" و"مــا" و"أي" مؽصــؽلة 
 :وسٌ الكالم

ْوال: وال تاال والأّ ال م علي تا  تا  رتل   إتا وقم  ال   وتي وست  ال تبلم، وتقتدَّ
ا وتتتإن  وأحدتتتشو أن  وجـــو الكـــالمأن  كتتتىن "ىاباتتتا، و تتتان الفمتتت  بمتتتدكا  زتتتارعا

أ اة الجزاء إتا "ز    تا بمتدكا، وكتحا  أتي ت ىن  ىصىلة ال   عيةن ل ب  ت
تتو  تتأتيشي، وأقتتىُ   تتا تقتتى ، وأُعطيتتن الوتقتتى : خِتتت  تات    ستتيوىيو وتتي قىلتتو: ي   

الجتتزاء    حت ف  ، وتلتن أ تتو قوتي  أن تتت تَّ وُ وأحدتتش  وجــو الكـالم   كتتحا أيَّ تا تذتاءُ 
ُدتو أن ا يُب  تلن حسلى  علا الَّ  ا بمد  ولسّ  م  ز  إتا "   ح ، ولى "ز ى  كاكشتا لح 

شي  وتتإتا قلتت : أتتتي  تتو أتتتا ي، وأ تت  بالخيتتار، إن  تتئ  تقتتى : ختيتتن إن تتتأتِ 
  اللت ا وي الإنْ وإن  ئ   ا   بسشز  ،ما   أتا ي صلةا 

 ، وقا  الُ ح لي:ي و  أِتش وقد  جىز وي الذم : ختي  
سَّْا ف ؽْ  ْلا  ت ح  م ْؼ  أت يــا ح   ز  ر ىا م ط بَّع ة   ق  ط ْؽق غ إنَّيــاف ق 

(ٔ) 

                                                 

الوي   و الطىي ، وقائلو أ ى تؤي ، و طبمة أ :  سلىءة وأصلو  و الطبد بسمشتا  (ٔ)
الختتته بالختتاته ، وعىقتتن أ : عاقتتتن، ويزتتي كا أ : يلحتت    تتا الزتت ر، والذتتاكد: 

التقتد ه،  أ تو قتا : ال  زتي كا  تو  أت تا  ستا قتدر  ستيوىيو،  رود ) زتي كا( وُ تىى بتو
ا أن  قدر فيو الفاء،  أ تو قتا :  تو  أت تا و تى ال  زتي كا، وحتحف الفتاء  وأ"از أ زا

، ٓٚ/ٖ، وكتتتتى  تتتتو  تتتتىاكد ال تتتتتاب ٗ٘ٔ/ٔوالسوتتتتتدأ، والويتتتت  وتتتتي  يتتتتىان ال تتتتحلييو 
لدتتتي اوي ، و تتت ح  تتتتاب ستتتيوىيو لٕٙٗ/ٖ، ؤٖٜ/ٕ، واألصتتتى  ٓٚ/ٕوالسقتزتتت  

و تتت ح  ،ٛٚ/ٗ، و تتت ح التد يتتتتت  ٔٛٔ/ٕ، و تت ح أ يتتتات ستتتيوىيو للدتتي اوي ٕٚٙ/ٖ
، وتس يتتتتتد القىاعتتتتتد ٜٕٔٗ/٘، وارتذتتتتتاف الزتتتتت ب ٓٓٔ/ٗال  تتتتتي علتتتتتا ال افيتتتتتة 

، ويشمتتتتت  السمجتتتتته السفرتتتتت  وتتتتتي  تتتتتىاكد الم بيتتتتتة ٕ٘/ٜ، وتزا تتتتتة األ ب ٕٖٗٗ/ٜ
ٖ/ٖٚٓ  
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 تتا    ولتتى أريتتد بتتو كا  تتو  أتِ ي ُ ِزتت ذتتد ا  يتتى ا،  أ تتو قتتا : ال  ُ ككتتحا أ  
  (ٔ) إْنال الفاء "از وُجملْ   ححفُ 

قتتدم  تتا كتتى "تتىاب وتتي السمشتتا علتتا  تتا  رتتل  أن  مشتتا تلتتن أ تتو إتا ت
و ان الذ ط  زتارعاا  ستا أو   عاا  حى: ال وال وال اال، والأ ال،  كىن  ىصىالا 

وجــو  تتا تذتتاء، وتتإن  تتا تقتتى ، وأعطيتتن أيَّ  وتتي  حتتى: ختتتي  تتو  تتأتيشي، وأقتتى ُ 
 ىصتىلة، و تا بمتدكا  ( و و ا وأ )وأحدشو  سا قا  سيوىيو أن ت ىن  الكالم

أل تتو  ستشتتد وتتي الدتتمة تتتأتي  أ اة الجتتزاء إتا  نصتتلةن وي تتب  أن ت تتىن  تت عية
"ز    ا بمدكا، حتا ال تمس  األ اة وي الذ ط لفماا،  سا ال تمس  فيسا كى 

، وقد "اء وتي الذتم  (ٕ)مالجزاء عشد البر ييو، أو  ا كى "زاء عشد ال ىوييو
 قوي  وي ال بلم الفم  بمد الذ ط  جزو اا، وكى 

ـــالمو تتتا عوَّتتت  عشتتتو ستتتيوىيو أ تتتو  وأحدتتتشو، ت تتت  ال  تتتي أ تتتو  وجـــو الك
  (ٗ)، وأو"بو ا و  الن(ٖ)الى"و

ومتبلا  ا تياا  حتى: ختتي  تو أتتتا ي،  وتإتا  تان  تا بمتد ال توال وال تاال والأ ال 
وتتتتتإن  ا تتتتت   ىصتتتتتىلة،   ىصتتتتتىلة، و تتتتت عية احتستتتتت  عشتتتتتد ستتتتتيوىيو أن ت تتتتتىن 

قيتتت : ختتتتي التتتح  أتتتتا ي، وإن  ا تتت   تتت عية وسشرتتتىبة بالفمتتت  الستقتتتدم،  أ تتتو 
 (ٚ)، وتبمو ا و الد اج(ٙ)، وتك  السو  (٘)دتوسوتدأ،  أ و قي : ختي إن أتا ي أح
                                                 

  ٔٚ -ٓٚ/ٖال تاب  (ٔ)
  ٓٓٔ/ٗعلا ال افية يشم :   ح ال  ي  (ٕ)
  ٔٓٔ/ٗالس "د الدا    (ٖ)
  ٘ٛ/ٗ  ح التد ي   (ٗ)
  ٔٓٔ/ٗ، و  ح ال  ي علا ال افية ٜٜ٘/ٔيشم :   ح  تاب سيوىيو لل  ا ي  (٘)
  ٙٙ/ٕالسقتز   (ٙ)
  ٔٓٔ/ٗ، ويشم    ح ال  ي علا ال افية ٜٗٔ/ٕاألصى    (ٚ)
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ألن ح وف الجزاء ال  مس  وي ا ، (ٔ)ا لزوم  ى  ا  ىصىلة، عسبلا بالماك تإل
 قول ا  ا

ا –السدألة الخامدة: إتباع السعدود  د   -إذا كان وصف   راب:في اإلع الع د 

ا المتتد     وجــو الكــالمتكتت  ستتيوىيو إلتتا أن  إتبتتا  السمتتدو  إتا  تتان وصتتفا
وتتي بتتاب  تتا ال  حدتتو أن  م اهيتتة أن ُتجمتت  الرتتفُة  االستته، وتلتتن وتتي قىلتتو

تتاالثشتتيو إلتتا الم   إتا "تتاوزت      تزتتيف إليتتو األستتساء التتتي توتتيو   تتا المتتد    ة: ذ 
تتتتتي ىن، وثبل  الوتلتتتتتن الىصتتتتتاُ  ىن، وثبلثتتتتتة  سُ لِ ْدتتتتتثتتتتتة   ُ تقتتتتتى : كتتتتت الء ثبلثتتتتتة  ُق   

 زتط ّ ُة  االسته، إال أن  ف  الرتم  أن ُتجْ  ،   اهية  الكالم وجو  الحىن  و حا ص  
ابات  إ سا  جتيء  أ تو  ن علا أنَّ  اع   وكحا يدلّ  ابات إتا قل : ثبلثُة   دَّ الشدَّ

ا ت حدو فيو الرفة،  سا     ن أل َّ ا السح َّ ْص و   حدو االسه، ولستا و ليا  ى ما
ِ م  ه  أ َّ د إال وصفاا صار الست لَّ له  ق وصتف ه   تا  وقتا   يو ثتهَّ و قد ل ِفظ بستح َّ

اهللا "  ثشاؤ :  ش ة  ف ل و  ع ْذر  أ ْم  ال ي  د  اء  ب اْلح  م ْؼ ج 
(ٕ)،(ٖ)  

 ذ ة  زاف إلا األسساء ال الرفات والمد   و ثبلثة إلا ع

ة المتد  إليتو  قى  السو  : الاعلته أن  ت   تا  تان استساا غيت   مت  وإ تاو
  (ٗ)"يدة، وتلن قىلن: عشد  ثبلثة أ"سا   

                                                 

  ٔٓٔ/ٗيشم :   ح ال  ي علا ال افية  (ٔ)
  و سىرة األ مام  ٓٙٔ ة  و خ (ٕ)
  ٚٙ٘ -ٙٙ٘/ٖال تاب  (ٖ)
  ٖٛٔ/ٕالسقتز   (ٗ)
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 (ٔ)فيتو  ستا قتا  ستيوىيو وتبمتو ا تو ستيد  وجو الكـالم متاا وإن  وإتا  ان
أن يتبتد السمتتدو  وتي إع ابتتو فيقتتا : كت الء ثبلثتتة  ق ِ تتي ىن، وت ت  الدتتي اوي أ تتو 

  (ٖ)، و ص ا و عرفىر علا أ و األحدو(ٕ)كى  ا يشبغي

  إلتتا الرتتفة وتتبل  قتتا : ثبلثتتة ق  تتييو إال وتتي  تت ورة وال  زتتاف المتتد
الذتتتم ن   اهيتتتة أن ُتجمتتت  الرتتتفة  االستتته  ستتتا  تتتص ستتتيوىيو وتبمتتتو فيتتتو ا تتتو 

، وت ت  (ٙ)، وقتا  ا تو الدت اج: أ تو ال  حدتو(٘)، وت   السو   أ تو قوتي (ٗ)سيد 
ا تتو عرتتفىر أ تتو أ تتما  تتو اإلتبتتا ، و تتو الشرتت  علتتا الحتتا  وتتي  حتتى: 

و، وأن ستتو  الزتتما أن الرتتفة ال تدتتتمس  استتتمسا  األستتساء تثبلثتتة  ق  ييتت
  (ٚ)ب ياس

ويتتد  ا تشتتاع ه إ تتاوة ثبلثتتة إلتتا ق  تتييو علتتا أن  دتتابات وتتي  حتتى: 
)ثبلثة  دابات( صفة لسح    ححوف،  أ و قي : ثبلثة ر"تا    دتابات، وت ت  

ابات  قوتي  ا ، واستتثش(ٛ)سويىيو وي  ى د خت   و ال تاب أن  حى: ثبلثة  دَّ
ا السوتت    تتو يتتب  إ تتاوة المتتد  إلتتا الشمتت   تتا  تتان  زتتارعاا لبلستته، واستتتثش

تا  ىقمتتو،  حتتى: "تتاء ي ثبلثتتُة أ ثاِلتتن، وأربمتة أ تتباِ  زيتتد، و ستتا وتتي قىلتتو  وواقما

                                                 

  ٕٓٔ/٘السخرص  (ٔ)
  ٕٖٓ/ٗ  ح  تاب سيوىيو  (ٕ)
  ٜٕٓٗ/٘، ويشم : تس يد القىاعد ٕٖ/ٕ  ح "س  الز"ا"ي  (ٖ)
  ٕٓٔ/٘السخرص  (ٗ)
  ٖٛٔ/ٕالسقتز   (٘)
  ٜٕٗ/ٕاألصى   (ٙ)
  ٜٕٓٗ/٘يد القىاعد ، ويشم : تس ٕٖ/ٕ  ح "س  الز"جي  (ٚ)
  ٕٙ٘/ٖال تاب  (ٛ)
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ـاتمالا:  ـش ة  ف ل ـو  ع ْذـر  أ ْم  ال ي  د  اء  ب اْلح  م ْؼ ج 
والتقتدي  وتي اآل تة:  (ٕ)،(ٔ)

  (ٖ)عذ  حدشات  أ ثال ا

ــئ )وقتتد قتت   ل  ــاأ ْم  ال   و  ع ْذــر  ف  ، و تتّص السوتت   علتتا أن كتتح  القتت اءة (ٗ)(ي 
  (٘)السختارة عشد أك  اللغة، وأن الق اءة الدابقة حدشة "سيلة

 المطلب الدادس

 وجٌ الكالم فينا يقتضى التعاقب بني َفْيِعل وَفْيَعل استعنال

 مدخــا:

تتتتيء  ُ ْمِقتتتتُ   تتتت(ٙ)لغتتتتة علتتتتا التتتتتداو  التماقتتتت   طلتتتت  يئاا، و تتتتى ، وُ تتتت     
ِقتت   ، بسشزلتتة الليتت  والش تتار، إتا قزتتا أحتتُدكسا ع  ل تتا   ْخُلتتا  قيُبتتو،  قىلتتن: ت  ع 
اآلت ، و سا عقيبان ُ    واحد  ش سا ع قيُ  صاحِبو، ويمت بتان ويتمايبتان: إتا 

  (ٚ)"اء أحدكسا تك  اآلت 

                                                 

  و سىرة األ مام  ٓٙٔ و خ ة  (ٔ)
  ٖٛٔ/ٕيشم : السقتز   (ٕ)
، و تتتت ح  تتتتتاب ستتتتيوىيو للدتتتتي اوي ٜٖٓ/ٕيشمتتتت :  متتتتا ي القتتتت خن وإع ابتتتتو للز"تتتتاج  (ٖ)

  ٛٙ/ٗ، والتمليقة علا  تاب سيوىيو ٕٖٓ/ٗ
يمقىب، يشم  الشذ  وي الق اءات ق اءة العذ ال بالتشىيو، ورود أ ثال ا ق اءة عذ ية ل (ٗ)

  ٕٙٙ/ٕالمذ  
  ٖٛٔ/ٕيشم : السقتز  (٘)
 يشم : اللدان )عق (  (ٙ)
 ، واللدان )عق ( ٜٚٔ/ٔيشم :  تاب الميو  (ٚ)
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و مشا التماق  عشد علساء الم بية يت تب  بتالسمشا اللغتى ، وتالس ا   شتو 
متقتت   تتيئان، ويخلتتتا أحتتدكسا اآلتتت ، وإتا "تتتاء أحتتدكسا تكتت  اآلتتتت ، أن  

  وقرتت   بمزتتت ه علتتا التماقتت   تتيو صتتىتي التتتىاو (ٔ)وال رتت  الجستتد  يش ستتا
  (ٕ)والياء، والزسة وال د ة

تيًّ وق تيًّ كتى  وجـو وقد "م  سيوىيو التماق  تمليبلا علا أن ف ْيِم  وتي ح 
ْيت مالكال ى  يًّتا وقتا : الوتقتى  وتي فْيمت    تو ح  يتُ : ح  وي يًّتا: قلوت  التتي كتي ُ  وق ى 

تا للفتحتة قول تا، أل  تا  ياء التي قول ا سامو، وقلو  التتيلعيو  اء ل كتي الم ألفا
ِذيُ   ِقيُ ،  سا ُأ" يْ  حييُ   ج ى ت   ُتج ى  ج ى الم   

يًّ وقيًّ  وتقى   ش ا فيِم   ]ح 
   سا كي وي قل ُ  ، ألن الميو  ش ا واو  (ٖ)

لتتن   تتا وصتتف ُ  يتت ُ ىِ وتتي  ثتت  ق   تدتتكو  و التتىاو  م ه  تتو أن تمتتت َّ ا  تتشستت  وإ َّ قلتت ُ 
ْيِمتت   كتتى يتت ُ يِ وتتي ح   تتْيِمبلا عاقوتتْ   ، ألنَّ فيتتوالكــالم  وجــو    ويشبغتتي أن  كتتىن ف  ف 

                                                 

 ٜٕ٘، وصٕ٘ٛيشم : التماق  وأث   وتي  حتى الم بيتة للتد تىر حستد  الجولتي ص (ٔ)
ة، الجا متتتة األر  يتتتة، )بحتتتث  ذتتت  وتتتي  جلتتتة  راستتتات الملتتتىم اإل دتتتا ية واال"تساايتتت

 م( ٕٗٓٓ، ٕ،  ٖٔم
، والتماقتت  والسمايبتتة  تتو الجا تت  الرتتىتي ٜٔ/ ٗٔيشمتت : السخرتتص ال تتو ستتيد   (ٕ)

)بحث  ذ  بسجلة  جستد اللغتة  ٖٓٔالر وي للد تىر أحسد عله الديو الجشد  ص
م(، وهاك ة السمايبة وي اللغة الم بيتة،  راستة لغىيتة ٜٚٚٔ، ٓٗالم بية بالقاك ة، ج

، بحتتث ُ ذتت  وتتي  جلتتة القا ستتية وتتي اآل اب والملتتىم الت بىيتتة، إعتتداج  تته ٛٔٔص
 م ٕٛٓٓ، ٚ، مٗ -ٖعلا عود رو ي، المد ان 

ن أل  ستتا  تتو الُحتتىَّة والُقتتىَّة، وقلوتت  التتىاو األولتتا  تتاء  تتو  (ٖ) ْيتتِىو  وق ْيتتِىو  األصتت  وي ستتا: ح 
،  أ"تت  اليتتاء التتتي قول تتا وستتكى  ا، وُأ غستت  وي تتا، ثتته قلوتت  التتىاو التتتي كتتي الم  تتاءا

ِيتتّيال وا"تسمتت  ثتتبلث  تتاءات، وحتتحوْ   ستتا  ال  دتتار  تتا قول تتان أل  تتا الم، ورتتار الح 
يٌّ  )يشم  األصى :   ( ٖ٘ٛ/ٖتححف  و ترغي  أحىى، حيو  قا : ُأح 
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تتْيم بلا فيستتا التتىاو واليتتاء فيتتو عتتيو  وال يشبغتتي أن  كتتىن وتتي قتتى  ال تتىويَّ  يو إال ف 
 ، وأ و  حدو  عو أصلو ف ْيم     ه يزعسىن أ و الميو، أل َّ  ف ْيِمبلا  كدىر  

ت   وأ ا الخلي  و ان  قى :   ىاو فيتو عتيو  اء والتف تْيِمبل فيستا اليت عاقوتْ  ف ْيم 
  (ٔ)الفيسا الياء والىاو فيو الم   جسد و ْمل و  لُوْمل ة  ل   بو،  سا عاقو رَّ واتتُ 

وتتتي  تتص ستتتيوىيو وقتتتا : ال مشتتتي أن  وجـــو الكـــالم تت ح الدتتتي اوي  مشتتتا 
تت   ستتا عيشتتو  تتو الحتت وف الرتتحيحة ستتىى التتتىاو البتتاب ال ثيتت  أ ن ُيوشتتا فيم 

تتْي  ف، و تتا أ تتبو تلتتن، وإتا ُ شتتي  ستتا عيشتتو  تتْيق   وص  ر وص  ْيتتد  واليتاء،  قىلتتن: ح 
ْيِمتت ،  حتتى: ستتيَّد و يَّت ، ولتتحلن أثتت  أن  كتتىن   تاء ]أو واو  كتتحا الوشتتاء ُ"مت : ف 

  (ٕ)و أو  اءال ن ألن عيو الفم   شو واالوشاء  و حيي  وقىي  علا ف ْيمِ 
 قتتى  البرتت ييو وتتي اتتيتتار فيِمتت   (ٖ)وقتتى  ال تتىوييو و تتحلن البغتتدا ييو

كه يزعسىن أن األص : فيم   فيسا حكا  سيوىيو  وي قىي  وحىي ، وإن  ا ىا
  (ٗ)عش ه، والح  حكا أ و ف ْيم   كى ال ؤاسي أستات ال دائي

تت   تتو حىيتت  وقىيتت  كتتى قتتد و  ، الكــالموجــو   تتصَّ ستتيوىيو علتتا أن ف ْيم 
لسمايبة ف ْيِم  ف ْيم بل فيسا الىاو والياء فيو عيو، وتبمو وي تلن ا و "شي
(٘)  

و مشا عاقو   سا قا  الدي اوي: الي يد أن ف ْيِم  وي السمت   سشد ف ْيم   
فيو،  سا أن ف ْيم   وي الرحي   سشد ف ْيِمبلا فيو، و أ  سا يتمايبانال
(ٙ)  

                                                 

  ٜٓٗ -ٛٓٗ/ٗال تاب  (ٔ)
  ٖٖٚ/٘  ح  تاب سيوىيو  (ٕ)
  ٕٖٔ، والسستد ال وي  صٙٔ/ٕيشم : السشرا ال و "شي  (ٖ)
، وُي ا"د الخبلف وي وزن السيد و يت ال ٖٖٚ/٘يشم :   ح  تاب سيوىيو للدي اوي  (ٗ)

  ٜ٘/ٓٔ، و  ح السفر  ٜ٘ٚ/ٕج  ٘ٔٔوي اإل راف م 
  ٙٔ/ٕالسشرا  (٘)
  ٖٖٚ/٘  ح  تاب سيوىيو  (ٙ)
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ل تة(،  حتى:  اتتت  و ميت  تلتن قتىل ه وتي "ستد واعتت   ت و الرتحي : )و م 
ل تتتة(  زتتتسىم الفتتتاء،  حتتتى: قتتتاض   تتتة، و تتتو السمتتتت : )ُوم  ف م  ت بتتتة، وحتتتاوظ وح  و  

اة، ور ام  وُر اة، وغ از  وُغز اة    (ٔ)وُقز 

 تتبلا  ش ستتا  تتى  علتتا حيالتتو، و تته وأرى أ تتو ال و"تتو للتماقتت  كشتتان ألن 
، و مشتتتتا (ٕ) وشتتتتاء ال  خرتتتتىن بتتتتو غيتتتت    تتتتو غيتتتت  السمتتتتت  رتتتتىن السمتتتتت  خ

التماقتت   ستتا ستتو  أن  متقتت  الذتتيئان، ويخلتتا أحتتدكسا اآلتتت ، وأ تتو إتا "تتاء 
 أحدكسا تك  اآلت ، وال  ر  الجسد  يش سا 

 المطلب الدابع

 ما جاء على غري وجٌ الكالم

 ونيو مدألتان:

 :رإحداىسا: الإلر على الإلؽا

، و  رور  الجتت  علتتا الجتتىا تت َّ تتت ب  كتتى وتتي قتتى  المتت ب: كتتحا ُحْجتتُ    
وجـو  متاتا علتا غيت   الو سا " ى   سا ت   سيوىيو وي قىلو: وجو الكالمليا 

ال، والى"تتتتوُ الكــــالم تتتتِ ب  تتت َّ ت   المتتتت بِ  أمثتتتت ِ  ، وكتتتتى  تتتتبلمُ ال وتتتتدُ  : الكتتتتحا ُ"ْحتتتتُ    
بمن  ُ  رود ، ول وَّ ب  مُ  الجحِ ، والجح ِ الخ   ن ألنّ  ه  وكى ال ياُس وأورحِ 
  (ٖ)الللح  أ يف إليو الز ّ  م   و    شَّ للزّ ، ول    وليا  شم    ُ    جُ الم ب    

                                                 

، والسشرتتتا ٖٖٚ/٘، و تتت ح  تتتتاب ستتتيوىيو للدتتتي اوي ٕٖٕٙ/ٔيشمتتت : السقتزتتت   (ٔ)
  ٖٖٚ، والسستد ال وي  صٙٔ/ٕ

، والسستتتتد ال ويتتت  ٙٔ/ٕ، والسشرتتتا ٕٕٙ/ٔ، والسقتزتتت  ٖ٘ٙ/ٗيشمتتت : ال تتتتاب  (ٕ)
  ٕٖٔص

  ٖٙٗ/ٔال تاب  (ٖ)
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تت  ُ ْحتتو وتتد التتت بال وتتي: )كتتحا "ُ  تت  ًّ    ، و تتا ور  وجــو الكــالم( كتتى ب   ِ ت 
عتتو أمثتت  المتت ب، وكتتى ال يتتاس  ستتا ت تت  ستتيوىيون أل تتو  متت  للجحتت  ولتتيا 

 ال يىصا بالخ اب  ، وإن الز َّ للز َّ 

ث  علا له أع سا  ّص سيوىيو، و  وجو الكالموإ و علا غي   وأ ا الج ّ 
غي  ، علا ال غه  و  ثت ة تت    كتحا األستلىب  تيو الشحتاة   و ت   كحا الحكه

 والحكه عليو بالذحوت 

، وتتا   عتو  تاض  علتا أ تو  : الكحا يتشاولو خت   عتو قى  ا و "شي أو  
المتتت ب، ال  ختلفتتتىن فيتتتو وال يتىقفتتتىن عشتتتو، وأ تتتو  تتتو الذتتتات التتتح   وغلتتت   تتت

  (ٔ)إليوال الُ حس  عليو، وال  جىز رّ  غي  

وليا     ا ُح تي عتش ه  قتاس عليتو  ستا قتا  األ بتار ، وتإن اللحيتا ي 
ت حكا أن  و الم ب  و  جزم  تاللوال ويشر   تاللهال، إلا غيت  تلتن  تو الذتىا

  (ٕ)علي ا التي ال ُيلتف  إلي ا، وال  قاس

 وإ سا "از الج  وي الت بال أل  يو ت  كسا سيوىيو عو الخي ، وكسا:

، و تتى وتتي  ى تتد  رتت  فيتتو الشمتت ، وأل تتو صتتار كتتى أ تتو   تت ة  الزتت ّ  -ٔ
، حيتث  جتىز أن  َّتوالجح  بسشزلة اسه واحتد، و ثت  تلتن: كتحا حت   رُ  ان 

إ ستا لتن  انُ ان إلين، وليا لتن ال  َّتا ي، وأ ف  ال  َّ  قا : كحا ح   ر َّ 
، تقى : كحا ان   َّ رُ   َّ  ا  قد علا ح     ًّ   ِ حْ ، و حلن  قد علا "ُ الح ّ 

ت  ُ ْحتستا لتن "ُ ، إ َّ ي، ولتيا لتن الزت   وَّ      ُ حْ "ُ  ، ولته  سشمتن تلتن  ًّ   
 بسشزلة اسه  ف    والز     ُ حْ    وّي، والجُ : "حُ  و أن قل   

                                                 

  ٖٜٔٔ/ٗ، ويشم  االرتذاف ٖٜٔ -ٕٜٔ/ٔالخرائص  (ٔ)
  ٘ٔٙ/ٕج ٗٛاإل راف م (ٕ)



 

 

487 

 

ك شتتا،  ستتا أتبمتتىا  الجتت َّ   تتو عتتا ة المتت ب، وقتتد أتبمتتىا الجتت َّ  اإلتبتتا أن  -ٕ
ه ِ تتت(،  دتت وا ال تتتاء وتتي  ِ كهْ وبتتدارِ  هْ ِ تتتستتتا وتتي قتتىل ه: ) ِ ،  ال دتت    ال دتت   
 ه إتباعاا ل د  الباء كِ وبدارِ 

واحتد  ش ستا عشتد     الخلي  بقىلو: الو ان     وعّق  سيوىيو علا تفدي  
ا  و التفدي ال و" ا
(ٔ)  

للزتّ  وكتى وتي  وتك  الدي اوي وا و "شي إلا أن التت بال وقتد وصتفاا
 الح يقة وصا للجح  

والسمشا عشد الدي اوي: كحا "ح     ت ب الجحُ ، وصار  و باب 
و الى"تتتو، ووتتتي تتتت ب  تتتسي  الجحتتت    وتتتى ن ألن التقتتتدي :  تتتان تتتت ب  حدتتت

ُ"ُحتتت  ، و ثلتتتو  تتتا قالتتتو الشحىيتتتىن:  تتت رت   "تتت  حدتتتو األ تتتىيو ال قويحتتتيو، 
  وتي: قوتي   تسي اا تأ تىا ، ثته ُ"مت والتقدي : ال قوتي  األ تىيو، وأصتلو: ال قوتي   

وله ىيو، ، وامتفا بزسي  األ ن"   علا األو  وخفأل ىيو، وثشا لحلن، وأُ 
  (ٕ)د هاك كسا لسا تقدم ل سا  و الح  ُ مِ 

 وأ ا ا و "شي وي ى أ و علا ححف  زتاف، وأصتلو: كتحا "حت   ت 
تتتتت ب ُ"حتتتتُ  ، وحتتتتحف الجحتتتت  السزتتتتاف إلتتتتا ال تتتتاء، وأييستتتت  ال تتتتاء  قا تتتتو 

تا، ولستا ارتفمت  استتتوارتفم ن ألن السزاف السحح   الزتسي  وف  تان   وىعا
وصفاا علا ال ت ال وإن  تان الخت اب للجحت   الس وى  وي  فا الت بال، وج ى 

  (ٖ)ال للز 

                                                 

  ٖٚٗ -ٖٙٗ/ٔال تاب  (ٔ)
  ٕٖٛ/ٕيشم :   ح  تاب سيوىيو  (ٕ)
  ٖٜٔ/ٔيشم : الخرائص  (ٖ)
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، وال يتدتد السجتا  لتح    (ٔ)وال بلم وي الج  علتا الجتىار  طتى   ت حو
 كشا، أل و ليا  ى ى  كحا البحث 

 ْن" السخففة مؼ ال ق لة بعد أفعال الطسع والرجاء:األخرل: وقؽع "أ  

قتتيو، وقتتد وقمتت  بمتتد تقتتد الأْنال السخففتتة  تتو الثقيلتتة بمتتد أومتتا  الملتته والي
 ستا   تصَّ علتا تلتن ستيوىيو وتي  وجـو الكـالمأوما  الطسد وال "اء علا غيت  

إتا أر ت   ُ ْستتتلِ وع    ُ ْشتتتش  وه    ُ ْلتتتيُ  أن ت تتتىن بسشزلتتتة تِ ِذتتتت   د  ش تتتستتتا    : الوإ َّ قىلتتتو
ول شتتو  قىلتتن:  ،عشتتدك    و تتخذتتا  تتيئاا قتتد ث    أ تتن ت  ِوتتخْ ال وتتد أ تتن ال ت يتتد أن تُ 

تت، وع  أر"تتى، وأعستتدُ   تتيئاا  تتو كتتح  الحتت وف،  ُ  إتا ت تت ت  ا  وأ تت  ال تىِ"تتد 
  ن واع   ُما أر"ى أ َّن تفمُ ، وأعسُد أ َّ ولحلن    

ولتتى قتتا  ر"تت : أتذتتا أْن ال تفمتتُ ، ي يتتد أن  خوتت  أ تتو  خذتتا أ تت اا قتتد 
  (ٕ)الوجو الكالماستق  عشد  أ و  ائو، "از، وليا 

اء علتتا  تتا  قتتد لتى تتي   تتص ستتيوىيو ال تتد  تتو  م وتتة  مشتتا الأْنال  شتت
  و ثبلثة أقدام:  ابل تخلى األوما  قولوقول ا  و األوما ، 

إن  ا تت  أومتتا  عستتد وإ تتفاو،  ا تت  الشاصتتبة للفمتت ،  حتتى: أعستتد أن  -ٔ
ر  ن  فتى وأر"تى أن ي ت   لتي، وأتتاف أ لتي،  غف    م  تشي، وأ تف  أن يتغتيًّ
 علّي 

                                                 

، ٜٗٔٔ -ٕٜٔٔ/ٗ، وارتذتاف الزت ب ٕٖٛ/ٕ:   ح ال  ي علا ال افية يشم  (ٔ)
، ٖٖٔ -ٖٖٓ، و تتتتتتت ح  تتتتتتتحور التتتتتتتحك  صٕ٘٘ -ٕٔ٘/ٕٔوالتتتتتتتتحيي  والت سيتتتتتتت  
  ٜٚٛ -ٜٗٛو غشي اللوي  ص

  ٚٙٔ/ٖال تاب  (ٕ)
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رتتت   ا تتت  أومتتتا  علتتته ويقتتتيو  ا تتت  السخففتتتة  تتتو الثقيلتتتة، ولتتته تشوإن  -ٕ
 سيفلُ   نْ أ   سيكىُن، وأتحق ُ  نْ أ   الفم ،  حى: أعلهُ 

وإن ص  وي ا األ  ان "از وي ا الى" ان،  حتى أومتا  الحدتبان والمتون  -ٖ
ع واتتا  تتو الملتته، وع واتتا  تتو الذتتن، فيجتتىز أن  ألن وتتي الحدتتبان والمتتو

ألستتتتتساء وكتتتتي السخففتتتتتة  تتتتتو بمتتتتتدكا الشاصتتتتتبة األومتتتتا  والشاصتتتتتبة ا  قتتتتد  
ـــب ؽاُ حستتت  قىلتتتو ستتتبحا و:  السذتتتد ة، وعلتتتا تلتتتن د  ح  ت ك ـــؽن   أْن ح و 

ا ف ْتش ة   علا الق اءتيو "سيما
(ٔ) (ٕ)  

وأومتتتا  الطستتتد واإل تتتفاو  حتتتى: أعستتتد وأتذتتتا وأتتتتاف ال ت تتتىن الأنال 
 ىن السذد ة  سا ت   سيوىيو،  حى: ويزما أن تبمدكا إال الشاصبة للفم ، 

  (ٖ)تف  أ و له  قداأل أر"ى أّ ن تفمُ ، وأعسد أ َّن واعُ ، و  صَّ 

وإتا ُروتتتتتد  تتتتتا بمتتتتتد الأْنال الىاقمتتتتتة بمتتتتتد أومتتتتتا  الطستتتتتد واإل تتتتتفاو،  حتتتتتى: 
 ، (ٗ)أتذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أن ال تفمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُ ، وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد أ"تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاز  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيوىيو

                                                 

قتت اءة الت تتىنال بتتال ود أل تتي عستت و وحستتزة وال دتتائي، وبالشرتت  ال تتو  ثيتت ، و تتاود،  (ٔ)
رود "م  الأنال السخففة  و الثقيلة، و تو ا  شفرلةن ألن  وعاصه، وا و عا  ، وسو

تا  التقدي : وحدوىا أ و ال ت تىن وتشتة، حتحف االسته، وُتففت  الأّن، و تلت : الال عى ا
تتتا وورتتتل  وتتتي الختتت   عستتتا لحتتت  الأنال، وا"تسمتتت   تتتد  تتتىن الأنال وأ غستتت  وي تتتا لفما

جتتة للقتت اء والتقتتدي ، و تتو  رتت  "مل تتا الشاصتتبة للفمتت  و تو تتا  ترتتلة  )يشمتت : الح
 ( ٘ٚٔ/ٕ، و  ح السقد ة الشحىية ٕٚٗ/ٖالدبمة 

  ٘ٚٔ -ٗٚٔ/ٕيشم :   ح السقد ة الشحىية  (ٕ)
  ٖٓٔ/ٔيشم :  ما ي الق خن  (ٖ)
  ٚٙٔ/ٖيشم : ال تاب  (ٗ)
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، وزا  ستتتتيوىيو أ تتتتو لتتتتيا و"تتتتو ال تتتتبلم، و  تتتتّص السوتتتت   علتتتتا أ تتتتو (ٔ)واألتفتتتت 
  (ٕ)بميد

، (ٖ)وو"تتو "تتىاز : إ"تت اء الختتىف والخذتتية  جتت ى الملتته لتتتيقو وقىع ستتا
وكتتى  تتا عوتت  عشتتو ستتيوىيو بقىلتتو: الي يتتد أن  خوتت  أ تتو  خذتتا أ تت اا قتتد استتتق  

 عشد  أ و  ائوال 

                                                 

، وارتذتتتتتتتاف الزتتتتتتت ب ٖٔ/ٗ، و تتتتتتت ح التدتتتتتتت ي  ٖٓٔ/ٔيشمتتتتتتت :  متتتتتتتا ي القتتتتتتت خن  (ٔ)
ٗ/ٔٙٗٓ  

  ٖٔ/ٗ، و  ح التد ي  ٛ/ٖيشم : السقتز   (ٕ)
  ٓٗٙٔ/ٗيشم : ارتذاف الز ب  (ٖ)



 

 

494 

 

 امتـــةاخل

 :جـالشتائ
الحسد هلل الح   شمستو تته الرالحات، والذك  لو أن ا توَّ علتّي بك  تو 
وإحدتتا و، وتفزتت  علتتّي بإتستتام كتتحا البحتتتث التتح  ه تت  لتتي  تتو تبللتتو عتتتدة 

  تائج،  و أكس ا:

حكتتتتام الشحىيتتتتة تطلتتتت  علتتتتا  تتتتىعيون األحكتتتتام الما تتتتة أو الثا تتتتتة، أن األ -ٔ
 واألحكام التقىيسية أو الىص ية 

توتتتتيو أن تمتتتتد  ألفتتتتاظ األحكتتتتام الشحىيتتتتة، وتشتتتتى  التمويتتتت  عش تتتتا، وعتتتتدم  -ٕ
تىحيدكا ي "د إلا اتتبلف عقلية     حى  عو اآلت ،  سا أن اكتسام 

ستتتاء  متتتاله كتتتحا الشحتتتاة  تتتان  شرتتتبًّا علتتتا وصتتتا المتتتىاك  الشحىيتتتة إلر 
 المله، و ب  قىاعد  

تقتتتت ر أن األحكتتتتام  التقىيسيتتتتة أحكتتتتام  ا"ت ا  تتتتة، وال  قترتتتت  تلتتتتن علتتتتا  -ٖ
الحكتتته الشحتتتى  الدتتتتة التتتتي  األحكتتام التتتتي لتتته تُتتتح    تتتسو  رتتتطلحات

ا ،  ك ركا علساء أصى  الشحى  والى"ىب  خزد لبل"ت ا  أ زا

تا  ختص لوجـو الكـالمتويو أكسيتة حكته ال -ٗ غتة الخطتاب، ال و تى  مطتي حكسا
 واالستمساالت اللغىية والشحىية 

ا، ولته ُ دتتمس  -٘  -ور  حكه الو"و ال بلمال عشد سيوىيو وتي عذت يو  ى تما
يو ، وقتتد ور  عشتتد الفتت اء وتتي اثشتتعشتتد غيتت   باستتتثشاء الفتت اء -بحثتت  فيستتا

ا  عشتد عشد األتف  وتي تسدتة  ىا تد، و ور  و إال  ا راا، وأربميو  ى ما
، واقتر  ورو   بمتد تلتن وتي  ثيت   تو ا ىا د أ زا  السو   وي تسدة
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األحيتتان علتتا السىا تتد التتتي ور ت عشتتد الستقتتد يو، ووتتي األ ثلتتة تات تتا 
 التي ُتم ت وي  تو ه 

إلتتتا أن  تتتا عشتتتد ستتتيوىيو ال وجـــو الكـــالمتذتتتي  الشرتتتىص التتتىار ة بحكتتته ال -ٙ
لىا" ، واأل"ى  وا واألولا  طل  عليو كحا الحكه بسشزلة ال ا"  واألقىى 

  ياس وق  علا  ا ق ر بمن السحدثيو ليا  داوياا للوال ياس، و

 ال وتي  تتاب ستيوىيو وتي ستبمةوجـو الكـالمأ و  سكو حر  صىر حكته ال -ٚ
،  سثلة وي   اعتاة السمشتا والسقتام، و  اعتاة التشاست  والسذتاملة، ال ط 

األ"تى ، و تا  قتزتيو و  األولتا   اعتاةن و ا  قتزتيو و ا  قتزيو ال ياس
ل تتب  و تتو  جتتيء ال تتبلم علتتا غيتت  و" تتو، و تتا  اهيتتة واالفتت ار  تتو ال 

 "اء لسقتزا التماق ، ثه  ا ور  علا غي  و"و ال بلم 

ال، وعّوت  عش تا وجـو الكـالمأن  و السىا د  ا ا ف   وي ا ستيوىيو بحكته ال -ٛ
غيت   بأحكتام أتت ى  ثتت  الى"تىب وعتدم الجتىاز،  ستتا أن  ش تا  تا تالفتتو 

 ال ىويىن فيو 

علا حدة، وأن ُيتتبد  ىا مو بسزيد  تو  أ و  و األولا  راسة    حكه -ٜ
 التفري  حتا يتز   ف ى و، ويتويو السقرى   شو 

ال أ بتتتتأ عتتتتو تشتتتتى   تتتتحاك  الشحتتتتاة، وتمتتتتد  وجــــو الكــــالمأن  راستتتة حكتتتته ال -ٓٔ
 ع ائق ه وي التموي  عو األحكام وتشىع ا 

 وآخر دعؽانا أن الحسد ه رب العالس ؼ
 والرالة والدالم على أ رف السرسل ؼ

 دمحم وعلى آلو وصحبو أجسع ؼ س دنا
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 الفًارس

 فًرس اآليات القرآنية

اســػ  رقسيا اآليـــــة
 الدؽرة

رقــػ 
 الرفحة

   َّْجو  ّللا لفؽا ف   ػَّ و    ف أ ْيش س ا ت ؽ 

  ر  ل ك ـْػ ْ ؽ  خ  ر اء  ف ي  ق  ت ْؤت ؽى ا اْلف  و إ ْن ت ْخف ؽى ا و 
ْشك ْػ م ْؼ س  ّ   ات ك   ي ك فّ ر  ع    ػْ و 

ا ش ة  ف ل و  ع ْذر  أ ْم  ال ي  د  اء  ب اْلح    م ْؼ ج 

  ــي ــذ ر ى ْػ ف  ي  ــو  و  ي  ل  ــاد  ــال ى  ــْؼ   ْزــل ا  ّللاَّ  ف  م 
ؽن   ْػ   ْعس ي    ط ْغي ان ي 

ر ا ْ بفك ْػ ق ال ؽا خ  ل  ر    م اذ ا أ ْنز 

  ص  د ْيو  ب اْلؽ  ر اع  ٌ  ذ  ْػ ب اس  ْلب ي  ك   و 

ب ي او آ ت ْ ش اه  ا ْكػ  ص    ْلح 

ٔٔ٘ 

 

ٕٚٔ 

ٔٙٓ 

 

ٔٛٙ 

ٖٓ 

ٔٛ 

ٕٔ 

 البق ة

 

 البق ة

 األ مام

 

 األع اف

 الشح 

 ال  ا

   يه

ٗٗٔ 

 

ٗ٘ٚ 

ٗٛٓ 

 

ٗ٘ٚ 

ٗٗٗ 

ٕٗ٘ 

ٖٕٗ 

 فًرس أقوال العرب واألمجال

 الرفحة الس ـــا

ال  ال      أك ّ  ت ا   اب 

ِ ب   كحا ُ"ْحُ     ًّ ال  الت 

ٗٙٔ 

ٗٛٙ 
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 األشعار فًرس 

 الرفحة ائاالق البحر الب ـــــا

ا  دا ا أ ح   ِوي ليلة  ال     ى ِ   

ا ىاِكِمُ    ا عليشا إال       حك 

شتا ُ دتتِملَّةا  ىاِلي ِوي الق  وت ْح   الم 
 ِهباء  أعارْت ا الُميىن  الج  ِترُ 

سَّْ  و ْىو  ع ْىِقن إ َّ ا  و ُقْلُ  ت ح 

ْو  أِت ا ال   ِزيُ كا ُ ط بَّم ة      

ل ْيش ا  ، ل ْيا  ل شاالشَّاُس أ ْل   ع   ِفين 

رُ  ز  يىف  وأ ْع  اف الق ش ا و   إال الد 
وُ   ت   ى الثَّىر  وي ا ُ ْدِت   المَّ َّ ر ْأس 

ْسِا أ ْ"س دُ  اُئِمُر  با   إلا الذَّ س    و 

 السشد ح

 

 الطىي 

 

 الطىي 

 

 البدي 

 

 الطىي 

 عد   و زيد

 أو أحيحة  و الجبلح

 تو ال  ة

 

 أ ى تؤي 

 

 مم   و  الن

  و ثا  أو حدان 

- 

 

ٗ٘ٙ 

 

ٖٗٚ 

 

ٗٚٛ 

 

ٗٚٙ 

 

ٗٚٔ 

 



 

 

495 

 

 ثبت املصادر واملراجع

 الق خن ال  يه  -

إ تتت ام الحكتتته الشحتتتى  عشتتتد ا تتتو "شتتتي، للباحثتتتة  تتتحى عطتتتا ستتتليه "تتتّ ار،  -
 م ٕ٘ٓٓرسالة   تىرا ، "ا مة الي  ىك 

ار  شيتتتتان  تتتتسكلي  تتتتسد ز األحكتتتتام التقىيسيتتتتة وتتتتي الشحتتتتى الم بتتتتي،  /  تتتت -
 م ٕٔٔٓشان، ط: أولا الحسيداو ،  ار ال ت  الملسية، لو

األحكام السعيارية وي التقميد الشحتى   تيو ا تو "شتي وا تو كذتام،  راستة  -
تتا(،  / حشتتان  شتت  أحستتد را"حتتي، أ م يتتة تطوي يتتة )حكتته التت ا"    سىت"ا

 -كتتتتتتتٖٗٗٔ جلتتتتتتة "ا متتتتتتة الذتتتتتتارقة للملتتتتتتىم اإل دتتتتتتا ية واال"تساايتتتتتتة، 
 م ٖٕٔٓ

لتمليتتت ، للباحثتتتة األحكتتتام الشحىيتتتة وتتتي  تتت ح السفرتتت   تتتيو االستتتتق اء وا -
ستتتتليسة  حيتتتت  ، رستتتتالة  ا"دتتتتتي ، "ا متتتتة دمحم تيزتتتت ، بدتتتتك ة،  ليتتتتة 

 م ٕ٘ٔٓ -كتٖٙٗٔاللغات واآل اب، 

األحكتتتتتتام الشىايتتتتتتة وال سيتتتتتتة وتتتتتتي الشحتتتتتتى الم بتتتتتتي،  / صتتتتتتباح عتتتتتتتبلو   -
 م ٕٕٔٓ -ٕٔٔٓالدا  ائي،  ار  جدالو ، عسان، ط: أولا 

ود ال ازو ع يفي، اإلحكام وي أصى  األحكام لآل د ، تحقي : الذي  ع -
 السكت  اإلسبل ي،  ي وت،   ذ  

ارتذتتتتاف الزتتتت ب  تتتتو لدتتتتان المتتتت ب أل تتتتي حيتتتتان األ دلدتتتتي، تحقتتتت :  -
 م ٜٜٛٔ -كتٛٔٗٔ /ر"  عثسان دمحم،  طبمة السد ي، ط: أولا 
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أصتتتتى  التف يتتتت  الشحتتتتى ،  / علتتتتي أ تتتتى السكتتتتارم،  ار غ يتتتت  للطباعتتتتة  -
 م ٕٚٓٓ، ٕٙٓٓ

 ار الف تتتت ،   ذتتتت ، ط:  لزحيلتتتتي،وهبتتتتة اأصتتتتى  الفقتتتتو اإلستتتتبل ي،  /  -
 م ٜٙٛٔ -كتٙٓٗٔأولا، 

تحقيتتتت :  / عوتتتتد الحدتتتتيو الفتلتتتتي، األصتتتتى  وتتتتي الشحتتتتى ال تتتتو الدتتتت اج،  -
 م ٜٚٛٔ -كتٚٓٗٔ  سدة ال سالة، ط: ثا ية 

، ورأ  ا تتتو  زتتتاء و تتتىء علتتته أصتتتى  الشحتتتى الم بتتتي وتتتي  متتت  الشحتتتاة -
 م ٜٜٛٔ-كتٓٔٗٔد عيد، عاله ال ت ، ط:رابمةت،  /  حساللغة الحديث

األغا ي أل ي الف ج األصف ا ي، تحقي :  / إحدان اباس، و / إ  اهيه  -
الدتتتتتتماويو، واألستتتتتتتات بكتتتتتت  ابتتتتتتاس،  ار صتتتتتتا ر،  يتتتتتت وت، ط: ثالثتتتتتتة 

 م ٕٛٓٓ -كتٜٕٗٔ

االقتتتتتت اح وتتتتتي علتتتتته أصتتتتتى  الشحتتتتتى لجتتتتتبل  التتتتتديو الدتتتتتيىعي، تحقيتتتتت :  -
 م ٕٙٓٓ -كتٕٙٗٔ / حسى  سليسان  اقىت،  ار السم وة الجا عية، 

 تالي ا تتو الذتتج  ، تحقيتت :  /  حستتى  دمحم الطشتتاحي،  كتبتتة الختتا جي أ -
 م ٕٜٜٔ -كتٕٔٗٔ

اإل راف وي  دائ  الخبلف  يو الشحىييو البرت ييو وال تىوييو ل ستا   -
التتتديو أ تتتي الو  تتتات األ بتتتار ، و متتتو  تتتتاب اال ترتتتاف  تتتو اإل رتتتاف 

 م ٕٜٛٔ :للذي  دمحم  حيا الديو عود الحسيد، ط

و كذتتتام، و متتتو  تتتتاب كدا تتتة الدتتتالن إلتتتا تحقيتتت  ال تتت أو تتت  السدتتتالن -
أو تتتتت  السدتتتتتالن للذتتتتتي  دمحم  حيتتتتتا التتتتتديو عوتتتتتد الحسيتتتتتد،  ار الشتتتتتدوة، 

  ي وت 



 

 

497 

 

الو كتتتتان وتتتتي أصتتتتى  الفقتتتتو للجتتتتىيشي السلقتتتت  بإ تتتتام الحتتتت  يو، تحقيتتتت :  -
 م ٛٔٗٔ /عودالمميه  حسى  الدي ،  ر ، ط: رابمة 

 -كتتتٖٓٗٔط: ثا يتتة  ار الف تت ،  حتت  السحتتي  أل تتي حيتتان األ دلدتتي،الب -
 م ٖٜٛٔ

الوتتد د وتتي علتته الم بيتتة ال تتو األثيتت ، تحقيتت :  / وتحتتي أحستتد  رتتطفا  -
 كت ٜٔٗٔعلي الديو، "ا مة أم الق ى، 

 ار التت اث،  قتيبة، تحقي : الديد أحسد صق ،تأوي   ذك  الق خن ال و  -
 م ٖٜٚٔ -كتٖٜٖٔط: ثا ية، 

دلدتتتتي، تحقيتتتت : التتتتتحيي  والت سيتتتت  وتتتتي  تتتت ح التدتتتت ي  أل تتتتي حيتتتتان األ  -
م، ٕ٘ٓٓ -كتٕٙٗٔ، ٘إلا ج  ٔ /حدو كشداو ، ط:  ار القله  و ج

 م ٕٛٔٓ -كتٜٖٗٔ، ٗٔإلا ج  ٙوط:  ار  شىز إ ويليا  و ج 

تحقيتت : دمحم باستت   الترتت ي  بسزتتسىن التى تتي  للذتتي  تالتتد األزكتت  ، -
 -كتتتتتتتٕٔٗٔ عيتتتتتتىن الدتتتتتتى ،  ار ال تتتتتتت  الملسيتتتتتتة،  يتتتتتت وت، ط: أولتتتتتتا

 م ٕٓٓٓ

ف وتح يتتتتتتت  التح يتتتتتتتف للرتتتتتتتفد ، تحقيتتتتتتت : الدتتتتتتتيد ترتتتتتتتحي  الترتتتتتتتحي -
الذتت قاو ،   ا"متتة  / ر زتتان عوتتد التتتىاب،  كتبتتة الختتا جي، القتتاك ة، 

 م ٜٚٛٔ -كتٚٓٗٔط: أولا

التماقتت  والسمايبتتة  تتو الجا تت  الرتتىتي الرتت وي،  / أحستتد علتته التتديو  -
 م ٜٚٚٔ، ٓٗر زان الجشد ،  جلة  جسد اللغة الم بية، ج

لم بيتتة للتتد تىر حستتد  الجبتتالي،  جلتتة  راستتات التماقتت  وأثتت   وتتي  حتتى ا -
 م ٕٗٓٓ، ٕ،  ٖٔالملىم اإل دا ية واال"تسااية، الجا مة األر  ية، م
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التم يفتتتتتات للذتتتتت يف الج "تتتتتا ي، تحقيتتتتت : دمحم صتتتتتدي  السشذتتتتتاو ،  ار  -
 الفزيلة 

التمليقة علا  تاب سيوىيو أل تي علتا الفارستي، تحقيت :  / عتىض  تو  -
 م ٜٜٓٔ -كتٓٔٗٔأولا حسد القىز ، القاك ة، ط: 

التلختتيص وتتي أصتتى  الفقتتو لموتتد السلتتن  تتو عوتتد هللا الجتتىيشي، تحقيتت :  -
هللا "تتتىله الشبتتتالي، وبذتتتي  أحستتتد المستتت  ،  ار البذتتتائ  اإلستتتبل ية، عوتتتد

  ي وت 

 : أ / دمحم علتي تس يد القىاعد بذ ح تد ي  الفىائد لشتاه  الجتي ، تحقيت -
 م ٕٚٓٓ -تكٕٛٗٔ ار الدبلم، ط: أولا وات ، وخت يو،

ت تتتتحي  اللغتتتتتة أل تتتتتي  شرتتتتتىر األزكتتتت  ، تحقيتتتتت : الذتتتتتي  عوتتتتتد الدتتتتتبلم  -
 م ٜٗٙٔ -كتٖٗٛٔكارون، القاك ة،

تى"ي تتات القزتتا ا الشحىيتتة وتتي  تتتاب الحجتتة وتتي علتت  القتت اءات الدتتبد،  -
أل ي علي الفارستي، رستالة   تتىرا  إعتدا  كالتة دمحم الدتيد زكت ان،  كتبتة 

 م ٕٓٓٓ -كتٕٔٗٔللوشات بالقاك ة ملية الدراسات اإلسبل ية والم بية

"س  ة اللغة ال و  ريد األز  ، تحقيت : ر تز   شيت  بملبكتي،  ار الملته  -
 م ٜٚٛٔللسبلييو،  ي وت، ط: أولا 

حا ية الربان علا   ح األ سى ي علا أل ية ا و  الن، تحقيت : عتو  -
 عود ال ؤوف سمد، السكتبة التىفي ية 

ر التتديو ق تتى"ي، رستتي، تحقيتت :  تتدالحجتتة للقتت اء الدتتبمة أل تتي علتتا الفا -
 -مٜٗٛٔكتتتتتتتت،ٖٔٗٔ -كتتتتتتتتٔٓٗٔ ار الستتتتتتتأ ىن،  وبذتتتتتتتي  "ىيجتتتتتتتا ي،

 م ٖٜٜٔ
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تزا ة األ ب لمود القا ر البغتدا  ، تحقيت : الذتي  عوتد الدتبلم كتارون،  -
 م ٜٜٚٔ -كتٛٔٗٔ طبمة السد ي، ط: رابمة، 

"شتتتتتتتتي، تحقيتتتتتتتت : دمحم علتتتتتتتتي الخرتتتتتتتتائص أل تتتتتتتتي الفتتتتتتتتت  عثستتتتتتتتان  تتتتتتتتو  -
 م ٜٙٛٔ -كتٙٓٗٔر ية الما ة لل تاب، ال يئة السالشجار،

تتتتبلف األولتتتا وتتتي التتتدرس الشحتتتى   تتتيو التشميتتت  والتطويتتت ،  /عوتتتد هللا  -
 ٖعىيقتت  الدتتلسي،  جلتتة الملتتىم الم بيتتة واإل دتتا ية، "ا متتة القرتتيه، م

 م ٕٓٔٓ -كتٖٔٗٔ، ٕ 

، تحقيتتت :    رة الغتتتىاص وتتتي أوكتتتام الختتتىاص للقاستتته  تتتو علتتتي الح يتتت   -
 -مٜٜٛٔ تت  الثقافيتة،  يت وت، ط: أولتا ع وتات  ط "تي،   سدتة ال

 كت ٛٔٗٔ

 يتىان حدتان  تو ثا ت ، تحقيتت :  / وليتد ع وتات،  ار صتا ر،  يتت وت،  -
 م ٕٙٓٓ

 يتتتتتىان ت  ال  تتتتتة بذتتتتت ح أ تتتتتي  رتتتتت  البتتتتتاكلي روا تتتتتة ثملتتتتت ، تحقيتتتتت :  -
 -كتتتتٕٓٗٔعودالقتتتدوس أ تتتى صتتتال ،   سدتتتة اإل ستتتان، "تتتد ، ط: أولتتتا 

 م ٕٜٛٔ

قيت  و"ستد: دمحم "بتار السميوتد، بغتدا ،  يىان عد   تو زيتد العبتا  ، تح -
 م ٜ٘ٙٔ -كتٖ٘ٛٔ

 يتتىان  متت   تتو  التتن، تحقيتت : ستتا ي  كتتي المتتا ي، بغتتدا ، ط: أولتتا  -
 م ٜٙٙٔ -كتٖٙٛٔ

 م ٜٜ٘ٔ ار ال ت  السر ية، ط: ثا ية و،  يىان ال حليي -
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الدتتتتبمة وتتتتي القتتتت اءات ال تتتتو  جاكتتتتد، تحقيتتتت :  /  تتتتىقي  تتتتيف،  ار  -
 السمارف، ط: ثالثة 

ة اإلعتت اب أل تتي الفتتت  عثستتان  تتو "شتتي، تحقيتت :  / حدتتو ستت  صتتشاع -
 م ٖٜٜٔ -كتٖٔٗٔكشداو ،  ار القله،   ذ ، ط: ثا ية: 

الذاكد وأصى  الشحى وتي  تتاب ستيوىيو،  / تد جتة الحتديثي، ال ىيت ،  -
 م ٜٗٚٔ -كتٜٖٗٔ

ي  كا ه، القاك ة، لدي اوي، تحقي :  / دمحم علي ال    ح أ يات سيوىيو ل -
 م ٜٗٚٔ -كتٜٖٗٔ

  ح التد ي  ال و  الن، تحقي :  / عود ال حسو الديد، و / دمحم  دو   -
 م ٜٜٓٔ -كتٓٔٗٔالسختىن، القاك ة، ط: أولا 

 تتتتت ح ال  تتتتتي علتتتتتا ال افيتتتتتة، تحقيتتتتت : يىستتتتتا حدتتتتتو عستتتتت ، "ا متتتتتة  -
 م ٜٜٙٔقاريى ا،  شغاز  ط: ثا ية، 

 تتتتت ح  تتتتتافية ا تتتتتو الحا"تتتتت  لل  تتتتتي، تحقيتتتتت  دمحم  تتتتتىر الحدتتتتتو، ادمحم  -
 دمحم  حي الديو عود الحسيد،  ار ال ت  الملسية،  ي وت الزوزاف، ا

  ح  حور التحك  وتي  م وتة  تبلم المت ب ال تو كذتام، تحقيت : الذتي   -
دمحم  حتتتي التتتديو عوتتتد الحسيتتتتد، السكتبتتتة المرتتت ية،  يتتت وت، ط: أولتتتتا، 

 م ٜٙٛٔ

 تتت ح الذتتتىاكد الذتتتتم ية وتتتي أ تتتتات ال تتتت  الشحىيتتتتة، دمحم حدتتتو  تتتت اب،  -
 م ٕٚٓٓ -كتٕٚٗٔولا   سدة ال سالة، ط: أ
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  ح ا تو عقيت  علتا أل يتة ا تو  التن، و متو  تتاب  شحتة الجليت  بذت ح  -
 ا و عقي ، للذي  دمحم  حيا الديو عود الحسيد، ط:  ار الطبلئد 

 ت ح  تتاب ستيوىيو أل تي ستتميد الدتي اوي، تحقيت : أحستد حدتو   تتدلي،  -
 -كتتتتتٜٕٗٔوعلتتتتي ستتتتيد علتتتتي،  ار ال تتتتت  الملسيتتتتة، لوشتتتتان، ط: أولتتتتا 

 م ٕٛٓٓ

 تت ح  تتتاب ستتيوىيو أل تتي الحدتتو علتتي  تتو ايدتتا ال  تتا ي،  تتو بتتتاب  -
الشدبة إلا   ا ة باب األوما  وي القده، رسالة   تىرا ، إعدا  ستيف  تو 
عودال حسو  و  اصت  الم يفتي، "ا متة اإل تام دمحم  تو ستمى ، ال يتاض، 

 م ٜٜٛٔ -كتٛٔٗٔ

  ة   ح السفر  لسىو  الديو  و  عي ،  كتبة الستشوي، القاك -

 :  / دمحم أ تتى الفتتتىح  تت يف، يتت تت ح السقد تتة الشحىيتتة ال تتو بابذتتات، تحق -
 م ٜٚٛٔ

الرتتحاح )تتتاج اللغتتة وصتتحاح الم بيتتة( إلستتساعي   تتو حستتا  الجتتىك  ،  -
تحقي  أحسد عود الغفىر عطار،  ار المله للسبلييو،  ي وت، ط: ثا ية، 

 م ٜٜٚٔكت ٜٜٖٔ

حستتان ثا تت  الز تتي، هتتاك ة الغلتت  وتتي التتدرس الشحتتى ، للباحتتث أحستتد ر  -
 م ٖٕٔٓرسالة  ا"دتي ، "ا مة   تة، 

هتتاك ة القلتت  وتتي اإلعتت اب للتتد تىر علتتا أحستتد ال ويدتتي،  جلتتة    تتز  -
 م ٜٜ٘ٔالىثائ  والدراسات اإل دا ية، المد  الدابد 

رو تي  هاك ة السمايبة وي اللغة الم بية،  راستة لغىيتة، م  م  علتا عوتد -
 م ٕٛٓٓ، ٚ، مٖٓٗالمد ان   جلة القا سية وي اآل اب والملىم،
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والفتتتتتت اء، أ / صتتتتتتباح عتتتتتتبلو  هتتتتتتاك ة الى"تتتتتتىب الشحتتتتتتى   تتتتتتيو ستتتتتتيوىيو  -
 م ٖٕٓٓ ار  جدوال ،  الدا  ئي،

عل  الشحى ال و الىراو، تحقي :  حسى  "استه دمحم التدروي ، ال يتاض،  -
 م ٜٜٜٔ -كتٕٓٗٔط  أولا، 

 ار  يتتت : دمحم إ تتت اهيه ستتتليه،الفتتت وو اللغىيتتتة أل تتتي كتتتبل  المدتتتك  ، تحق -
 ه والثقاوة المل

 م ٜٜٗٔ -كتٗٔٗٔوي أصى  الشحى،  / سميد األوغا ي،  -

ال ياس وي الشحى الم بي،  ذتأتو وتطتىر ،  / ستميد "استه الزبيتد ،  ار  -
 م ٜٜٚٔالذ وو، عسان، ط  أولا، 

متاب سيوىيو، تحقي : الذي  عود الدبلم كارون، عاله ال ت ،  يتىرت،  -
 كت ٖٙٔٔوعبمة أت ى  وىالو 

الميو للخلي   تو أحستد الف اكيتد ، تحقيت :  /   تد  السخزو تي،  متاب -
 الدا  ائي،  ار ال بل   و / إ  اهيه

ال ليات ) مجه وي السرطلحات والف وو اللغىيتة( أل تي البقتاء ال فتى ،  -
تحقيتتتتتت :  / عتتتتتتد ان  رويتتتتتت ، ادمحم السرتتتتتت  ،   سدتتتتتتة ال ستتتتتتالة، ط: 

 م ٜٜٛٔ -كتٜٔٗٔثا ية،

لرتت ف أل تتي الفتتداء عستتا  التتديو  تتو أيتتىب، ال شا تتي وتتي وشتتي الشحتتى وا -
تحقيتتتتت :  / ريتتتتتاض  تتتتتو حدتتتتتو الختتتتتىام، السكتبتتتتتة المرتتتتت ية،  يتتتتت وت، 

 م ٕٓٓٓ

 لدان الم ب ال و  شمىر، عبمة:  ار السمارف  -
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 تتتتتو ستتتتتاله  لحتتتتتة ال تتتتتو الرتتتتائ ، تحقيتتتتت : إ تتتت اهيهاللَّسحتتتتة وتتتتتي  تتتت ح السُ  -
-كتتتٕٗٗٔالرتتاعد ، الجا متتة اإلستتبل ية، السديشتتة السشتتىرة، ط: أولتتا 

 م ٕٗٓٓ

لستتتد األ لتتتة وتتتي أصتتتى  الشحتتتى أل تتتي الو  تتتات األ بتتتار ، تحقيتتت : ستتتميد  -
 م ٜٚ٘ٔ -كتٖٚٚٔاألوغا ي،  طبمة الجا مة الدىرية، 

السحكتته والسحتتي  األعمتته ال تتو ستتيد ، تحقيتت :  / عوتتد الحسيتتد كشتتداو ،  -
 م ٕٓٓٓ -كتٕٔٗٔ ار ال ت  الملسية،  ي وت، ط: أولا، 

م  تتتو  تتتتاب ستتتيوىيو، لؤلستتتتات التتتد تىر  تتتا ُو تتته علتتتا غيتتت  و"تتتو ال تتتبل -
صتتتتتتتتبحي عوتتتتتتتتد الحسيتتتتتتتتد دمحم عوتتتتتتتتد ال تتتتتتتت يه،  ار الطباعتتتتتتتتة السحسد تتتتتتتتة، 

 م ٜٙٛٔ -كتٙٓٗٔ

 السخرص ال و سيد ،  ار ال ت  الملسية،  ي وت  -

 -كتتتتٕٕٗٔالستتدارس الشحىيتتتة،  / تد جتتة الحتتتديثي، األر ن، ط  ثالثتتة،  -
 م ٕٔٓٓ

و الدتتتيىعي، تحقيتتت : دمحم السزكتت  وتتتي علتتتىم اللغتتتة وأ ىاع تتتا لجتتتبل  التتتدي -
أحسد "ا  السىلا، ادمحم أ ى الفز  إ ت اهيه، وعلتا دمحم البجتاو ،  كتبتة 

 الت اث، القاك ة 

السدتتتائ  السذتتتكلة السم ووتتتة بالبغتتتدا  ات أل تتتي علتتتي الفارستتتي، تحقيتتت   -
  /صبلح الديو عود هللا الدش او ،  طبمة الما ي، بغدا  

يتتتت :  / حستتتتزة  تتتتو زكيتتتت  ا  تتتتو علتتتته األصتتتتى  للغزالتتتتي، تحقالسدتقرتتتت -
 كت ٖٔٗٔحاوظ، السديشة السشىرة، 
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السدترتتفا وتتي أ ثتتا  المتت ب للز خذتت  ،  ار ال تتت  الملسيتتة،  يتت وت،  -
 م ٜٚٛٔط: ثا ية، 

 ي، ط: تحقيتتت :  / كتتتدى ق اعتتتة،  طبمتتتة الستتتد  متتتا ي القتتت خن لؤلتفتتت ، -
 م ٜٜٓٔ -كتٔٔٗٔأولا، 

وأ/ دمحم علتتتتي  متتتتا ي القتتتت خن للفتتتت اء، تحقيتتتت : أ/ أحستتتتد يىستتتتا  جتتتتاتي،  -
 الشجار، ط:  ار الد ور 

عوتتتتد   تتتتلوي،  ابتتتتو للز"تتتاج، تحقيتتتت :  / بمتتتتد الجليتتت  متتتا ي القتتتت خن وإع   -
 م ٜٜٗٔ -كتٗٔٗٔالقاك ة، ط: أولا 

 مجتتته السرتتتطلحات الشحىيتتتة والرتتت فية،  / دمحم ستتتسي   جيتتت  اللوتتتد ،  -
 م ٜ٘ٛٔ -كت٘ٓٗٔ  سدة ال سالة، ط: أولا 

دمحم  تو حدتو  تو  ثتا  الستداولتة،  / مجه السرتطلحات والت اميت  واأل  -
 م ٜٜٜٔ -كتٜٔٗٔ، ط: أولا عقي  الذ يف، "دة

السمجتته السفرتت  وتتي  تتىاكد الم بيتتة،  / إ يتت   تتد د  مقتتىب،  ار ال تتت   -
 م ٜٜٙٔ -كتٚٔٗٔالملسية، ط: أولا 

السمجه السفر  وتي الشحتى الم بتي،  / عزيتزة وتىا  بابدتتي،  ار ال تت   -
 م ٕٜٜٔ -كتٖٔٗٔالملسية،  ي وت، ط: أولا 

 غشي اللوي  ال و كذام، تحقي :  /  ازن  بارك، ادمحم علي حسد هللا،  -
 م ٜ٘ٛٔ ار الف  ،   ذ ، ط: سا سة 

السف  ات وي غ يت  القت خن لؤلصتف ا ي، تحقيت : دمحم ستيد  يبل تي،  ار  -
 ت و السم وة،  ي  



 

 

545 

 

للتد تىرة لطيفتة إ تت اهيه  -أبمتا   و تتىابطو - ف تىم اإلحالتة عشتتد ستيوىيو -
-كتتٕٚٗٔ، ٔ،  ٖالشجار، السجلة األر  ية وي اللغة الم بية وخ ا  ا، م

 م ٕٚٓٓ

ية وتي  ت ح الخبلصتة ال افيتة للذتاعوي، تحقيت :  /ايتا  السقاصد الذاف -
 م ٕٚٓٓ -كتٕٛٗٔا و عيد الثويتي،  كة السك  ة، ط: أولا 

السقتز  أل تي العبتاس دمحم  تو يزيتد السوت  ، تحقيت : أ/ دمحم عوتدالخال   -
 ية، ط: السجلا األعلا للذئىن اإلسبل ية عزس

السستد ال ويت  وتي الترت يف ال تو عرتفىر اإل تويلي، تحقيت :  / وخت   -
 م ٜٜٙٔالديو يباوة، لوشان، ط : أولا 

 تتو  متتاك  الحكتته بتتالغل  عشتتد السوتت   وتتي  تابتتو )السقتزتت (، للتتد تىر  -
ستتتتتيف التتتتتديو عتتتتتو الفقتتتتت اء،  جلتتتتتة "ا متتتتتة الذتتتتتارقة للملتتتتتىم اإل دتتتتتا ية 

 م ٕ٘ٔٓ -كتٖٚٗٔ، ٕ،  ٕٔال"تسااية، موا

السشرا   ح تر يف الساز ي، أل ي الفتت  عثستان  تو "شتي، تحقيت :  -
 م ٜٗ٘ٔ -كتٖٖٚٔإ  اهيه  رطفا، وعود هللا أ يو، ط: أولا 

السى تتتت  ال تتتتو أ تتتتي  تتتت يه، تحقيتتتت :  / عستتتت  حستتتتدان ال ويدتتتتي،  كتتتتة  -
 م ٖٜٜٔ -كتٗٔٗٔالسك  ة، ط: أولا، 

ذتت  ال تتو الجتتزر ،   ا"متتة: علتتا دمحم الزتتبا ، الشذتت  وتتي القتت اءات الم -
  ار ال ت  الملسية،  ي وت، لوشان 

كستد ال ىا تتد لجتتبل  التتديو الدتتيىعي، تحقيتت : أحستتد  تتسا التتديو،  ار  -
 م ٜٜٛٔ -كتٛٔٗٔال ت  الملسية،  ي وت، ط: أولا 
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الى"تتىب والجتتىاز واال تشتتا  وتتي الشحتتى الم بتتي،  راستتة وصتت ية تحليليتتة،  -
 ح علتتتتا و اعتتتتة، رستتتتالة   تتتتتىرا ، "ا متتتتة الشيلتتتتيو، للباحتتتتث   تزتتتتا وتتتت

 م ٕٗٓٓكت، ٕ٘ٗٔالدى ان، 
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 فًرس املوضوعات

 الرفحة السؽضــــؽع
 ٕٚٗ السقدمــــة.

ــة عشــد الشحــاة، وعالقــة "وجــو السبحــث األول:  األحكــام الشحؽي
 الكالم" بيا. 

 وفيو  طلبان: 

ٖٕٗ 
 
 

ا. :السطل  األول  ٕٖٗ السقرؽد باألحكام الشحؽية لغة واصطالح 

 ٔٗٗ  عالقة "وجو الكالم" باألحكام الشحؽية :طل  اآلخرالس

ر: مؽاضع حكػ "وجو الكـالم" فـي كتـاب سـ بؽيو، اآلخ السبحث
  طال : وفيو سبمة

ٗٗٛ 
 

ســـا  قتزـــيو مراعـــاة اســـتعسال وجـــو الكـــالم ني :السطلـــ  األول
 السعشى والسقام.

 وفيو  دألتان: 
 إحداكسا: المطا بالشر  علا السمطىف عليو السج ور 

إ تتتتاوة استتتته الفاعتتتت  إلتتتتا  تتتتا بمتتتتد  إتا  تتتتان بسمشتتتتا  األتتتتت ى:
 السا ي 

ٗٗٛ 
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 الرفحة السؽضــــؽع
ــاني ــ  ال  اســتعسال وجــو الكــالم نيســا  قتزــي مراعــاة  :السطل

 التشاس  والسذايلة.
 وفيو أربمة  دائ : 

السدتتتتألة األولتتتتا: المطتتتتا بتتتتالج  علتتتتا لفتتتتظ السجتتتت ور، ولتتتتيا 
 بالشر  حسبلا علا  حلو 

 شتتتو وتتتي االستتتتثشاء السدتتتألة الثا يتتتة: اتبتتتا  السدتتتتثشا السدتتتتثشا 
 التام الستر  السشفي 

السدألة الثالثة: اتبتا  السدتتثشا لبلسته المتاك  أو للسزتس  وتي 
 الفم  

 السدألة ال ابمة: المطا بال ود علا "ىاب الذ ط 

ٕٗ٘ 

  استعسال وجو الكالم نيسا  قتزيو القياس : الثالسطل  ال
 وفيو  دألتان: 

 الفاع  السقت ن   ا  إحداكسا:  ر  االسه السقت ن  تالأ ال باسه
ى اب ق دِه   ا    َّ علا الطَّل     األت ى: و"و ال بلم وي " 

ٜٗ٘ 
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 الرفحة السؽضــــؽع
ــع ــ  الراب ــا  قتزــيو مراعــاة  :السطل ــالم نيس اســتعسال وجــو الك

 األولى واألجؽد والسختار.
 وفيو أربمة  دائ : 

السدتتتألة األولتتتا:  رتتت  االستتته السذتتتغى  عشتتتو إتا  تتتان الفمتتت  
  السذغى   سا يتمدى بح ف الج 

السدألة الثا ية:  ر  الىصا علتا الحتا ، وعتدم "تىاز ال وتد 
 لححف السىصىف 

السدألة الثالثة: استمسا  و"و ال بلم وي رود  ا  ستشد الىصتا 
 بو لجسى   

السدتتتألة ال ابمتتتة: استتتتمسا  و"تتتو ال تتتبلم فيستتتا ُروتتتد علتتتا الشمتتت  
 إل" ائو  ج ى السردر 

ٕٗٙ 
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قتزــيو الفــرار اســتعسال وجــو الكــالم نيســا   السطلــ  الخــامس:

مـــؼ الكرا يـــة والقـــبح، ومـــؼ مإلـــيء الكـــالم علـــى   ـــر 
 و.يوج

 وفيو تسدة  دائ : 
السدتتتتألة األولتتتتا:  تتتتا "تتتتاء علتتتتا القلتتتت  حتتتتتا ال  فرتتتت   تتتتيو 

 السزاف والسزاف إليو 
 السدألة الثا ية:  ا "اء علا تقد ه الش  ة وإع ا  ا حاالا 

  تقد ه السدتثشا علا السدتثشا  شو السدألة الثالثة:
السدتتتألة ال ابمتتتة: "متتت  ال تتتوال وال تتتاال والأ ال  ىصتتتىلة ال  تتت عية 

 لىقىع ا وي وس  ال بلم 
تتد    وتتي  -إتا  تتان وصتتفاا –السدتتألة الخا دتتة: إتبتتا  السمتتدو   الم 

 اإلع اب 

ٗٚٓ 

استعسال وجو الكـالم نيسـا  قتزـى التعاقـ   السطل  الدادس:
ْيع ا. ْيع ا ون   ٕٛٗ ب ؼ ن 

 الكالم. ما جاء على   ر وجو السطل  الدابع:
 وفيو  دألتان: 

 إحداكسا: الج  علا الجىار  
األتتتتت ى: وقتتتتتى  الأ ْنال السخففتتتتة  تتتتتو الثقيلتتتتة بمتتتتتد أومتتتتا  الطستتتتتد 

 .وال "اء

ٗٛ٘ 

 ٜٔٗ .ـةــالخاتس
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 ٜٔٗ ج.ـــالشتائ
 ٖٜٗ ارس.ــالفي

 ٜ٘ٗ ثبا السرادر والسراجع.
 ٚٓ٘ ات.ـفيرس السؽضؽعـ
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