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 ( مؽ خالل كتابه  هـٚٔٙخرائص التعميل الشحؾي عشد الخؾارزمي تـ) 

 دراسة تحميمية ترشيح العمل في شرح الجسل

 بقمم الدكتورة /

 إيسان أحسد إسساعيل حسؾدة

 والعربية أستاذ المغويات السداعد بكمية الدراسات اإلسالمية

  :سمخصال

لسعرفة كالالم العالرو ومالا ه لال  أهسية التعميل الشحوي  توضيحيهدف البحث إلي 
مالالال  ونذالالال ت  و ، مالال  لالالالالل التعالالالرف عمالالال  م ه ونسالالالو العمسالالام مالالال  تهالالالد لت الالالوير  

عشالالالالالد الخالالالالالوارزمي فالالالالالي تررالالالالاليح  ، ومالالالالالد  تالالالالال  ر الخالالالالالوارزمي وأهالالالالالم لرا رالالالالال  
تسهيالالد ، و ال الالة الدراسالالة عمالالي مقدمالالة ، و  ، وتحتالالوي هالال  بسؤل الات عمسالالام العمالالل 

أقدالالالالام ، أمالالالالا السقدمالالالالة فتذالالالالتسل عمالالالال  أهسيالالالالة السوضالالالالو  وسالالالال   التيالالالالاري لالالالال  ، 
حالالالث ا ول ل التعريالالالو بالالالالخوارزمي بحثالالالي  ل السبالتسهيالالالد  تيذالالالتسل عمالالال  مأماو 
حياتالال  وا الالار  و ، والسبحالالث الثالالاني ل  م هالالوم التعميالالل الشحالالوي ونذالال ت     القدالالم )

ا ولل لرالالا ا التعميالالل الشحالالوي عشالالد الخالالوارزمي   القدالالم الثالالانيل  السوازنالالالة 
التعميمية هالي  مالا ذكالر  الخالوارزمي فالي ترراليح العمالل وبالي  مالا ذكالر  فالي التخسيالر 

رالالرح الس رالالالل ، والقدالالم الثالالالالث ل تالال  ر الخالالوارزمي فالالالي التررالاليح بسؤل الالالات  فالالي
العمسالالالالام فالالالالي العمالالالالل ، وفالالالالي نهاشالالالالة البحالالالالث لاتسالالالالة تذالالالالتسل عمالالالال  أهالالالالم الشتالالالالا   

 والتوصيات  

 وهللا ند ل  التوفيق                                                 

ررح  -رريح العمل ت -الخوارزمي  -التعميل الشحوي الكمسات السفتاحية: 
  .كالم العرو - الجسل
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The characteristics of the grammatical explanation of 

the algorithm (617H) through his book Filtering ills in 

the explanation of sentences analytical study 

By Dr. / 

Iman Ahmed Ismail Hamouda 

Assistant Professor of Linguistics, Faculty of Islamic and Arabic 

Studies 

Summary:  

The research aims to clarify the importance of grammatical 

explanation to know the words of the Arabs and the effort sought by 

the scientists to develop it and its growth, by identifying its concept 

and its origin and its most important characteristics when the 

algorithm in its nomination, and the extent to which the algorithm is 

affected by the writings of the scientists of ills, and this study 

contains Introduction, preface, and three sections, while the 

introduction includes the importance of the topic and the reason for 

its choice, and the introduction includes two topics: the first topic: 

the definition of the algorithm (his life and its effects), and the 

second topic: the concept of grammatical reasoning and its origin.  

Section 1: The characteristics of the grammatical explanation of the 

algorithm. Section 2: The explanatory balance between what al-

Khwarizmi mentioned in the nomination of ills and what he 

mentioned in fermentation in the explanation of the joint, and the 

third section: the effect of the algorithm in the nomination by the 

writings of the scholars in the illnesses, and at the end of the 

research a conclusion includes the most important results and 

recommendations. 

God ask him to reconcile. 

Keywords: Grammatical Explanation - Al-Khwarizmi - Filtering 

Of Ills - Explanation of Sentences - Words of The Arabs.  



 

466 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 السقدمة

الحســـد   ل خمـــا اإل دـــان ل وعمســـه الةيـــان ل والرـــالة والدـــال  عمـــ  
الهــادا ايمــيؽ ســيد الخمــا ل والسرســميؽ ل الشةــي ايمــي الــ ي  ــا  بــالشؾر 

 السةيؽ ل والدال  عم  مؽ اتبعه بإخالص إل  يؾ  الديؽ ل وبعد ل

مؤل الالات الشحالالو العربالالي تتجمالال  لكتالال  التالالراث وتالالدت  فإنالال  مالال  لالالالل م الالالعتي
فالالي  تررالاليح العمالالل) وقالالد وقالالخ االتيالالار عمالال  كتالالاو ، فيهالالا العمالالة بكالالل أنواعهالالا 

، مالالالال  الكتالالالال  القميمالالالالة السخترالالالالة بالتعميالالالالل  ؛  نالالالال لمخالالالالوارزمي  رالالالالرح الجسالالالالل و
ويدالالالالالتسد   الدراسالالالالالة التحميميالالالالالة ، ردت إلقالالالالالام الزالالالالالوم عميالالالالال  مالالالالال  لالالالالالالل تمالالالالال فالالالالال 

و ترراليح العماللحيالث إن كتالاو )، حب  السوضو  أهسيت  م  أهسية الكتاو وصا
 ، وهالالال174)لع الالد القالالاهر الجرتالالانيو فالالي الشحالالوالجسالالل )شقالالوم عمالال  رالالرح كتالالاو 

ومالال  هالال   الذالالروح وأهسهالالا  ،كتالالاو الجسالالل  أحالالد الذالالروح التالالي قامالال  عمالال  ووهالال
، والسرتجالالالل فالالالي رالالالرح الجسالالالل الق رالالالرح الجسالالالل لع الالالد القالالالاهر ن دالالال  عمالال  اا الالال

 رالالالرح تسالالالالل ع الالالد القالالالاهر لمبعمالالالاليهالالالال و ، وال الالالالالر فالالالي  767اهالالال  الخذالالالاو ) 
ولكالال  مالالا شسيالالا رالالرح الخالالوارزمي أنالال  قالالا م عمالال  الذالالرح  ،هالالال و      إلالال   704)

فقالالالد حالالالو  الكتالالالاو تسيالالالخ العمالالالل مسالالالا تعالالالل لمكتالالالاو أهسيالالالة ،  التحميمالالالي يالتعميمالال
، ولعالالل مالالا وتهشالالي إلالال  ا صالالولية ، والدراسالالات ويالالةالشحوا حكالالام  واعالالدالق تثالالري 

عمالال  تشالالو  بحالالالو ي فالالي كالالالل مجالالاات البحالالالث  تمالال  الدراسالالة هالالالو حرصالالي الالالالدا م
وتالدت التعميالل مجالاا صولية ، وم   الم المغوي وم  أهسهسا عسقا الدراسات ا 

، والغالالرض مالال  هالال ا البحالالث إلقالالام الزالالوم عمالال  ال كالالر لرالالبا لمبحالالث والدراسالالة 
التعميمالالي لالالد  الخالالوارزمي باعتبالالار  أحالالد الذالالراح الستسيالالايي  فالالي مجالالال التعميالالالل 

فه مؽ كل السدمسات الشحؾيـة ل هـل وافقهـا أو أ ـه تسـرد وبيان مؾقالشحوي ، 
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بـيؽ كالمـه فـي الترشـيح التعميميـة وذلػ مؽ خالل السؾاز ـة  ؟ عميها وخالفها
ــر ــيؽ كالمــه فــي التخسي ــة إلــ  أي  وب ــؼ يكــؽ الهــدل مــؽ الدراســة معرف ل ول

فقـــد قامـــا دراســـات ســـابقة عمـــ  هـــ ا ل فرـــيل يشتســـي الخـــؾارزمي  حؾيـــا 
ــكـــ )السؾضــؾ   ــؽ الحدــيؽ الخــؾارزم  فــ  كتابه)ترشــيح اختي ارات القاســؼ ب

( رسـالة  مـا  عةـد القـاهر الجر ا  ع سعـا ودراسـةلإل العمل ف  شرح الجسـل(
 "  حدؽ عةد السشعؼ عربؾد (  امعة ايزهرلـ ) ما دتير

أن  البحــت تقتزــيطةيعــة ل و ــدت أن وبعــد اتســتقرا  لكتــاش الترشــيح 
 هيد ل وثالثة أقدا  :تستي : مقدمة ل و كاآلتكؾن الخظة 

 السقدمة : وفيها ذكرت أهسية السؾضؾ  وأسباش اختياري له ل

ــــيؽ التسهيــــد أمــــا و  يــــ  التعر ايول : السبحــــت :  فيذــــتسل عمــــ  مبحث
الشحــؾي التعميــل مفهــؾ   السبحــت الثــا ي : و ل ( بــالخؾارزمي ) حياتــه وهثــار  

القدـؼ  لزمي عشـد الخـؾار  التعميل الشحؾي القدؼ ايول: خرائص  ل  و ذأته
وبيؽ مـا  العمل ترشيحميمية بيؽ ما ذكر  الخؾارزمي في التع ؾاز ةسالالثا ي:  

تـأثر الخـؾارزمي فـي :  القدـؼ الثالـتل و ذكر  في التخسير في شـرح السفرـل 
ل وفـي خاتسـة البحـت تؾ ـما الدراسـة  الترشيح بسؤلفـات العمسـا  فـي العمـل

التـــي ترشـــد  الفهـــارسل مذـــفؾعة بـــبعض  إلـــي بعـــض الشتـــائا والتؾ ـــيات
 ل القاري  لسعالؼ البحت 
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 ]التمهيد [ 
 (ٔ) ) الخؾارزمي حياته وهثار  ( : السبحت ايول
ــد عــادل محدــؽ فــإن محقــا الكتــاش ايســتاذ الــدكتؾر     بــادي  ذي ب
ــســالؼ العسيــري ل  ــد تحقيقــه ل ــاش ترشــيح العمــل ـ) عش  –فــي شــرح الجســل كت

ومـا سـأذكر  هشـا مـا هـؾ أفـاض ل و ( تحدث عؽ حياة الخـؾارزمي لمخؾارزمي 
إت ومـيض مخترــر عــؽ حياتــه يذكــر القـاري  بهــ ا العــالؼ الفــ  الــ ي أثــرا 

 السكتبة العربية بشفائس ودرر غالية مؽ السؤلفات العربية الستشؾعة ل
  ذأته مؾلد  و و دبه و ولقبه اسسه   : 

القاسؼ بـؽ الحدـيؽ بـؽ د  ـدر ايفاضـل مجـد الـديؽ الظرائقـي ل ولـد 
ل ولـؼ تــ كر لشـا كتــ  فـي خــؾارز   هــ (٘٘٘ي التاسـ  مــؽ شـ بان ســشة ) فـ

  لو ذأته ل أوأسرته ل أالترا ؼ شيئا عؽ حياته 
  :   شيؾخه وتالمي 

 مشهؼ : أوت : شيؾخه ل و 
هـ ( ولق  بخميفـة الممخذـري  ٖٛ٘السظرزي الخؾارزمي ولد عا  )  -ٔ

  لالمغة ومؽ أشهر مؤلفاته : السرباح في الشحؾ ل واإلقشا  في 
ـــــؽ الحدـــــيؽ  -ٕ ـــــؽ عســـــر ب ـــــد   د ب ـــــديؽ الـــــرازي : أبؾعة فخـــــر ال

 هــــ ( ٙٓٙتـــؾفي عــا  )  الظةرســتا ي الــرازي السمقــ  بفخـــر الــديؽ
  (ٕ)  اح  التفدير السذهؾر ) مفاتيح الغي  (ل

                                                
    369/ 7، وتيات ا عيان 838/ 46معجم ا دبام  لو يشظر  4
  818/ 1و يشظر ل وتيات ا عيان   8
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ــي بــؽ أبــي بكــر بــؽ عةــد  -ٖ برهــان الــديؽ الرشــتا ي :أبــؾ الحدــؽ عم
لفقيه الحشفي تؾفي عـا  ) الجميل بؽ الخميل الرشتا ي السرغشا ي ل ا

هـ ( مؽ مؤلفاته : بداية السةتدي  في الفرو  وشـرح الجـام   ٖٜ٘
 ل(ٔ)الكةير لمذيبا ي 

 :ل ومشهؼ ثا يا :تالمي   

مؾفا الديؽ أبؾ السفاخر بؽ طاهر بؽ أبي سهل بؽ عرـا  بـؽ د  -ٔ
تـؾفي السفدري الغريـا ي ل  اسـك كتـاش الخـؾارزمي ) بـدي  السمـح ( 

هـ ( ولؼ أعثر له عم  تر سـة فيسـا تيدـر لـي اتطـال   ٜ٘٘عا  ) 
 ل  (ٕ)عميه مؽ كت  الترا ؼ

ابــؽ السدــتؾفي اإلربمــي اإلمــا  أبــؾ الةركــات السبــار  بــؽ أبــي الفــتح  -ٕ
أحسدبؽ السبار  ل  اح  ) تاريك إربل ( وكان عالسـا بفشـؾن ايدش 

  (ٖ) هـ ( ل ٖٚٙوالمغة والشحؾ ل تؾفي عا  ) 

  : مؤلفاته(ٗ) 

ا مؤلفات الخؾارزمي ما بيؽ الشحؾ والمغة وايدش والفقه مشهاعم  تشؾع
 سةيل السثال : 

                                                
  708/ 4و يشظر ل هدشة العارفي    4
  وما بعدها   44ص  ترريح العملمقدمة ، و  88/ 4و يشظر ل مقدمة كتاو التخسير   8
  417/ 1يات ا عيان و يشظر ل وت  3
/ 4، والتخسيالر  84 -80مقدمالة الترراليح ص ، و  873/  46معجالم ا دبالام و يشظر ل   1

33  



 

466 

 

مظةـؾ   ( فـي شـرح الجسـلترشـيح العمـل ) ل و  -مظةؾ   (التخسير) -
والدــر   ل(ٔ) ( مخظــؾ  والتؾضــيح فــي شــرح مقامــات الحريــري  ل -

وشــرح ل فــي اإلعــراش ل وزوايــا الخبايــا فــي الشحــؾ ل وشــرح ايبشيــة 
ل وشرح ايحا ي الشحؾية ل وعجائ  الشحؾ ل والذر  فـي  اي سؾذج

 (ٕ)ل شرح ألفاظ الفقه للل إلك 

رأيتـه مقة فقـال : ))فه الحسؾي في كتابه مؽ  احية الخو   فاته : -
شيخا بهي السشغر ل حدؽ الذيبة كةيرها ل سسيشا بديشا عـا ما عـؽ 

   ل(ٖ) الحركة ل وكان له في حمقه ُحؾيرمة كةيرة ((

 احية الُخما والظبا  : فقـد كـان الخـؾارزمي شـديد التع ـ  أما مؽ 
ل ويتدـؼ بعـمة الــشفس والتؾاضـ  ل وكـان بعيــدا عـؽ طمـ  السشا ــ  
والذــهرة والتقــرش مــؽ ايمــرا  ل وُيــ كر أ ــه حــيؽ عــرض عميــه أحــد 
ــه عذــرة  ــ  أن يعظي ــه عم ــ   ا ب أمــرا  خــؾارز  مشرــبا ومجمدــا إل

ولســا ُســئل مــؽ أيــؽ ل  (ٗ)ػ د ــا ير شــهريا ليقــرأ ايدش فمــؼ يقةــل ذلــ
ُتشفــا عمــ   فدــػ ؟ قــال : )) خّمــ  لــي والــدي قــدرا يدــيرا ت يقشــ  
بسثمه إت أ حاش الموايا ل فأ ا أ فـا بالسيدـؾر وأتمـ ذ بـالغش  عـؽ 

                                                
تالالاري   -حسالالد هالال  عمالالي الاهالالري الشاسالال  ل أ -و مخ الالوف فالالي السكتبالالة السمكيالالة هتوريشالالو  4

   في ا درو العربي  – 849عدد أوراقها  –هجرية  778ل الشد 
/ 1، وقال الد الجسالان فالي فرا الد رالعرام هال ا الامالان  8497/ 7معجالم ا دبالام  و يشظالر ل  8

378   
   839/ 46معجم ا دبام  و يشظر ل  3
   90/ 81، والوافي بالوتيات  874/ 46السردر الداهق  و يشظر ل   1
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قميــل والرضــ  بفقــد كــان الخــؾارزمي يــشعؼ بالمهــد  ل (ٔ) الجسهــؾر ((
 ل ال يش 

 ل(ٕ)أدبه وشعر  : 

تخظتهـا  بـلل عم  تفؾقه فـي عمـؾ  المغـة والفقـه ق  مؾهبة الخؾارزمي لؼ ت
 إل  عالؼ ايدش والذعر ل ومؽ شعر  : 

 َسشا  ةيشِػ مهسا تح في الغمؼ *** ِبْتَشا ُ ظالُ  مشه ُ دخَة الكر ِ 

 إن يمر  الشاُس في أخالقهؼ َكَرمًا *** فالِةْ ُر مؽ ُ ؾدَ  الّغشان بالديؼ

 بحرًا ُيالَطُؼ أمؾا ًا عم  َضَر تةدو عم  أْشَقِر ُخزٍر حؾاِفُر  *** 

  : وفاته 

تـؾفي فـي خـؾارز  عمــ  يـد التتـار فـي الثــا ي عذـر مـؽ ربيــ  ايول 
  ل(ٖ)هـ (  ٚٔٙعا  ) 

  ومكا ته العمسية :( في شرح الجسل العمل ترشيح ) قيسة 

إن كتاش ترشيح العمل في شرح الجسل كتاش مخترـر يعتسـد فـي شـرحه  
فهـؾ  مسيـة مهسـة فـي مجـال التعميـلقيسـة عكتـاش  غا  التعميل الشحـؾي ل ولم

ُيعتةر مـؽ السؤلفـات الستخررـة فـي ) العمـة ( والتـي تعتسـد مـشها القيـاس 
 حـؾ السدرسـة  العربـي لشحؾالسؾاض  مسا  عمـه يتجـه بـا في أغم وتعميالته 

                                                
 السردر الداهق ن د   و يشظر ل   4
   870/ 46معجم ا دبام و يشظر ل   8
، ومقدمالالالالالة التخسيالالالالالر  87ص تررالالالالاليح العمالالالالالل ، و  71/  43ال داشالالالالالة والشهاشالالالالالة و يشظالالالالالر ل  3
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ـــرغؼ مـــؽ  ـــ  ال ـــل فيـــه إت أ هـــا واضـــحة و البرـــرية ل وعم ـــرة العم ظة يبدـــكث
والتـي تقـد  العمـؼ لمسةتـدئيؽ وهـدفها ل الجر ا ية ومتشاسبة م  مشها الجسل 

السترــفح لكتــاش ) ترشــيح ل و وقــد  عمهــا الخــؾارزمي بذــرحه لمستخررــيؽ 
يتبـ  مـشها عةـد القـاهر الجر ـا ي العمل في شرح الجسل ( لمخؾارزمي يجد  

كأقدـا  الكـال ل  سيعها ل أبؾاش الشحؾ السعروفة  في تقديؼ الكتاش ل فتشاول
وحــد  والفعــل والحــرلل ومعرفــة حــّد اتســؼ والفعــل والحــرل لوتحديــد اتســؼ 

 ائبـــــه ل والشؾاســـــك مـــــؽ أفعـــــال اإلعــــراش ل والسةتـــــدأ والخةـــــر ل والفاعـــــل و 
 لو ـؾاش لللل وهّمؼ  رًا مـؽ السدـائل التـي عرضـها فـي شـكل سـؤال وحرول

ــاش ــل ( هــؾ تقريــ  الشحــؾ مــؽ الفهــؼ ل  إذ إن الهــدل مــؽ كت ) ترشــيح العم
ليدـــاير  يـــةالشحؾ  تـــهوتةيـــان قيس ل ســـبابهأعممـــه و   وتيدـــير الؾقـــؾل عمـــ

 ل معا في هٍن واحد السةتدئيؽ والستخرريؽ

********** 
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 (ل و ذأته الشحؾي  لتعميلامفهؾ  ) :  يالسبحت الثا

 ل(ٔ)تــأتي تــارة بفــتح العــيؽ:  العمــة فــي المغــة : التعميــلالعمــة و مفهــؾ  أوت : 
ؽ الفعل ) عـل ( يِعـل  ل واعتـل ل تأتي م -:  ولها عدة معانٍ  لوتارة بكدرها 

أعمـــػ   أي : ت أ ـــابػ بعمـــة ل  بسعشـــ  الســـرض : فتقـــؾل : أعّمـــه   وت
 عـؽ حا تـه وُيعمـه  أي الحـدث الـ ي ُيذـغل  ـاحبه تأتي بسعش  ات ذغال ل 

وتـأتي بسعشـ  م  مفتؾحة العيؽ في هـ ا السعشـ  ل  ل وهي تتفا  بعمة أخرا 
  ا ل أي : الدة  ل عمَّه لهالدة  ل فيقال : 

 ات ظالح: في  العمة 

: ات ذـغال عمـ  عـدة معـان مشهـا فـي المغـة وكسا رأيشا تـدل العمـة   
ولكـؽ ات ـظالحي ومـؽ هـ ا السـدلؾل المغـؾي أخـ  الشحـاة السـدلؾل   الدـة و 

إنسا هالي أعالالم وأمالارات  ))فعرفها ابؽ  شي عم  أ ها : بسرظمحات مختمفة 
سة فيها لفيالة عشالا ريالر بادشالة الرال حة لشالا؛ أا تالر  لوقو  ا حكام ووتو  الحك

أن ترتيالال  مشاسالال  الحالال  وفالالرا   ال هالالور والرالالالة وال الالالق وريالالر ذلالال  إنسالالا 

                                                

 ال تح ، ولها عدة معان ل و4)

تالال تي مالال  ال عالالل ) عالاللى و بسعشالال  الذالالربة الثانيالالة ، شقالالال ل عالاللى القالالوم إهمهالالم شعمونهالالا عالالال  ،  
وت تي م  ال عل ا مر ) تعمل و و ) اعتلى و بسعش  تذارل ، شقال ل تعممال  بالالكالم ، أي ل 

َل صالالالاحبغ  عالالال  وتهالالال م   ارالالالغم  بالالالالكال الالالغغ بالالالاو العالالالي   4/88يشظالالالرل العالالالي       حالالالدَث شغذل
 والالم 
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يرتالالخ فالالي وتوبالال  إلالال  ورود ا مالالر بعسمالال  وا تعالالرف عمالالة تعالالل الرالالموات فالالي 
ا دون ريرها م  العدد  ل  (ٔ) (( اليوم والميمة لسد 

 بيشسـا يـرا ل  (ٕ) سعمـؾل عسـا كـان عميـه (()) تغيير ال:وعرفها الرما ي بأ ها 
 ؛ ي ـهبـال اختيـار حـلِّ السَ  معش  يحل بالسحل فيتغير به حـالُ  :الجر ا   أ ها 

هـــي مـــا :  أول  (ٖ)بحمؾلـــه يتغيـــر حـــال الذـــخص مـــؽ القـــؾة إلـــ  الزـــ   
    ل (ٗ)ويكؾن خار ًا مؤثرًا فيه يتؾق  عميه و ؾد الذي 

 ليؽ عمـة اإلعـراش أو الةشـا  عمـ  اإلطـال ب يااقترا  اتفدير ُتعد ه  ومؽ ثؼ ف
 لر لمحكؼوه  السفدِّ أ ل(٘)وعم  الخرؾص وفا أ ؾله العامة 

ــدة  ؛فــي حكــؼ واحــدوقيــاس العمــة:أن ُيجســ  بــيؽ اي ــل والفــر    لتــتؼ الفائ
 محكؼلل

ــة ل أن ر تقريــر ثةــؾت الســؤثِّ هــؾ  :التعميــل  ويتزــح مــؽ تعريــ  الشحــاة لمعم
يكـؾن الحكـؼ  فحيشئـ  ليكـؾن فـ  معـرض الـشص أكثـر مـا هـؾو  إلثبات ايثـرل

ــشص ــا لم ــة مخالف ــػ العم ــل :  بسؾ ــ  تم ــال مــؽ الســؤثر إلــ  ل وقي هــؾ ات تق
ــة الذــي ل ســؾا  كا ــا تامــة أو  اقرــةهــؾ ل وقيــل : ايثــر ل (ٙ) إعهــار عم

تسدـػ ال التعميل هؾ وذكر الفارابي أن ل الحكؼ يدور م  العمة و ؾدا وعدماو 

                                                

   19/ 4الخرا ا يشظرل و 4)
  67و مشازل الحروف لمرماني ص 8)
  471يشظرل التعري ات صو 3)
    804يشظر ل السردر الداهق ص و 1)
    89يشظرل نظرية التعميل ف  الشحو العرب  صو 7)
  64يشظرل التعري ات صو 6)
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يمة ا تهاديــــة تقـــّر الدــــسا  العمــــل مـــاهي إت وســـوقيـــل : إن  ل(ٔ) حجـــةالب
ل  ل وت تؾ ـــد  ؛ ين الدـــسا  هـــؾ العمـــة ايولـــ  فـــي الشحـــؾ العربـــيالسقعـــد

فتدتخرج مشه العمل بعد إطرادها في اتستعسال لتؾ ـل إلـ  الشظـا بـه عمـ  
 شغـري وكأن التعميل  در يـرب  بـيؽ اي ـل الل حد  ما  ظا به أهل المغة 

 ل (ٕ)دتعسمة في المغة العربية و ؾرته العسمية الس

: الفر  بيؽ العمة والدة 

لـؼ يــرد فــي كتــ  اي ــؾل القديســة أو السعا ــرة مــا يــدل دتلــة مباشــرة عمــ  
ل ولكـؽ ا تهـد لغؾيـا ومعشؾيـامؽ تقـارش شـديد  االفر  بيشهسا  غرا لسا بيشهس

إلــ  أن الفــر  بيشهســا فــي فــ ه     البــاحثيؽ فــي تؾضــيح هــ ا الفــربعــض 
فالحكم يدور مخ العمة وتودا وعالدما ولكشال  ا يالدور مالخ )) ل  ر حيت قالالتأثي

ل  كـالربح وهـؾ عمـة التجـارة هـالعـؽ معمؾل قد تتـأخرأن العمة و   (ٖ) وو الد  
ــ  و ــه مــؽ الؾ ــؾ ال يفــالدــة  أما تؾ ــ   والعمــة ل   تــأخر عــؽ مدــةبه عم

را أن العمــة أ وبشـا  عميــهل  (ٗ) ) ــؾَهَرًا( والدــة  يؾ ـ  ذاتــاً  )عَرَضــا(  ـفة
ـــ ي أدا إلـــ   ـــر  و ـــؾش الحكـــؼ أو  ـــؾاز  الشحؾيـــة هـــي الدـــة  ال ل وت ف

 بيشهسال 

                                                

 .2/77المصباح المنير: يشظرل و 4)
   447 -447صنظرية التعميل ف  الشحو ، و  887السدا ل الحم يات ص  يشظرل و 8)
 ، لتسام حدان   488ا صول ص و 3)
  4/307معجم ال روق المغويةو ، 477-471يشظرل التعري ات صو 1)
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  ذأة التعميل:  ثا يا :

عمــؼ الشحــؾ ايولــ   ثــؼ تؾالــا العمــل مــ  كثــرة  ذــأ التعميــل مــ  بدايــة  ذــأة 
عةـــد   بـــؽ أبـــي ك القـــدامي عمســـا  المغـــةالسرـــشفات الشحؾيـــة عشـــد تـــألي  

ــْؽ بعَّــا الشحــؾ ومــدَّ القيــاس فهــؾ  (هـــ ٚٔٔت ) إســحا  الحزــرمي أول َم
ــــؽ عســــر الثقفــــي و والعمــــل ل  ـــــعيدــــ  ب ــــؽ العــــال ٜٗٔ)ت  هـــــ(ل وعســــرو ب

  (ٕ)ويخةر ا عشه ابؽ  شي أ ه أول مؽ  قل التعميل عشد العـرشل  (ٔ)هـ(ٗ٘ٔ)تـ
تفــّرد  دــةي ـاح  عمــ اه  وأقكــان هـــ( ٕٛٔ )تـــل وكـ لػ يــؾ س بــؽ حةيـ  

يبحثؾن في الغؾاهر المغؾيـة كا ؾا  دائسا ماوالشحؾ  عمسا  المغة؛ ين (ٖ)بهاع
 عمل لكالمهـا ل ون سـا عممـه الشحـاة عمـ  حدـ  ترـؾرهؼعشد العرش التي لؼ ت

قؾاعــدهؼ  يةشــؾن عميــهثــؼ  المغـؾي  بــؾاقعهؼ ه ــيربظؾ لــه ل و ــاروا  ورؤيـتهؼ 
سا  الدـك –اي ـؾل الشحؾيـة وأدلتهـا ؛ ل ا اختمفؾا في الكثير مـؽ وأحكامهؼ 

ــةل والق ــكل والحكــؼ  يــاس ل والعم ــ  لمذــاذ مشهــا ل  –لللل إل ــؾا لهــا حت وتعمم
لكـل مشهـا كـان و السدرسـة البرـرية والكؾفيـة عهؾر وكان  تاج ذلـػ اتخـتالل 

 ل أدلتها وعممها في إثبات  حة الحكؼ

القيـاس وحـدد السدـائل  قعَّـدالـ ي الخميـل عشـد الحقيقـي التعميـل  أن بـدأإل  
المبيدي : )) استشب  مؽ العمل مـالؼ يدـتشبظه شه عقال ل الشحؾية وتعمل لها 

 اسـتشبظه ومـا -ما اعتسد  الخميـل مـؽ التعميـل -سيةؾيه اعتسد و ل (ٗ) أحد ((
: وهـ ا مــا دائسـايقــؾل كـان مـؽ كـال  العـرش وهــي العمـة الغالبـة عمــ  كتابـه ف

                                                

   34/ 4ي  ، و بقات الشحويي  والمغوي 41/ 4يشظر ل بقات فحول الذعرام و 4)
   819/ 4يشظر لالخرا ا و 8)
   19ا لبام في  بقات ا دبام ص  ناهةيشظر ل و 3)
   43يشظرل  بقات الشحويي  المغويي  ص و 1)
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ــه العــرش ل أو هــ ا مــؽ كــال  العــرش للللل ــك ل وتبعــه عمســا  القــرن  قالت إل
والفارسـي الـ ي اعتشـ  ل وابـؽ الدـراج ل والسةـرد  ل كـالفرا  بعـد  مـاالثالت و 

بالتعميل عشاية شديدة  دا حت  قال عشه ابؽ  شي : )) أحدـ  أن أبـا عمـ  
فيعمـل ل (ٔ) قد خظر له وا تم  مـؽ عمـل هـ ا العمـؼ ثمـت مـا وقـ  ي ـحابشا ((

هؼ ل بالعمة السيدا ية وهي التي تدر  إل  ذهشـه حـال ورود الدـؤال مـؽ أحـد
 ولكشه يعاود الشغر فيها بعد فكر وروية فيجد العمة ايكثر دقـة فيخةـر بهـا ل 

 ل تعميـلفـي ال يفمدـفالسـشها ال أيزـا مسـؽ اعتسـدوالم ـا ي ل وابـؽ الـؾرا  
لتقؾيــة العمــة ايولــ   ا خــر عمــل ألتؾليــد ؛ واتســتشبا  ل ل والتؾضــيح التفشيــدو 

ل وابــؽ اي بــاري ل - شــيابــؽ   ــا   ل إلــ  أن  ــحة الحكــؼ الســراد لتؾكيــد 
 فـرد معهـؼ بسؤلفـات والديؾطي بعدهؼ ؛ ليعمزوا دور التعميل اي ؾلي وقـد ا

كالخرائصل و لس  ايدلة ل واإلغراش فـي  ـدل اإلعـراش ل واتقتـراح خا ة 
وضــ  أســس التعميــل قامــا هــ   السرــشفات عمــ  ل فقــد  فــي أ ــؾل الشحــؾ

السرـظمحات مفـاهيؼ ديـد بذكل أ ؾلي تقعيدي يعتسد عم  التقديسات  وتح
ل ووض  حدود وضؾاب  لهـا فيسـا يتعمـا بالقيـاس والدـسا  والعمـة والحكـؼ  

ليتخـ وا التعميـل مشهجـا فجا  أ ـحابها  تؾالا السؤلفات في شروح العمل ثؼ 
ل كــالعكةري فـي المبــاش فــي عمــل وعشؾا ــا لسؤلفــاتهؼ فـي شــرح الشحــؾ العربـي 

وتؾالــا  هــؾد   يح العمــل  لللإلــكالخؾارزمي فــي ترشــالةشــا  واإلعــراش ل وكــ
ــاحثيؽ فــي التــألي  فــي التعميــل مــا بــيؽ التؾســ  واتخترــارل ومــا بــيؽ  الب

 ل  القةؾل لمعمل ورفزها

                                                

   809/ 4يشظرل الخرا ا و 4)
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عهـؾر مخالفـة  ل  قد دعا إل   ذـأة التعميـل لـدا الشحـاة ومؽ الدواف  التي
خـ  عـشهؼ مـؽ بعـد سـؽ أُ مخا ـة ل  بعـض مـؽ كـال  العـرشالفر  لأل ل فـي 

جعمهـــؼ فل إلـــ  عهـــؾر مـــا يخـــال  القيـــاس ذلـــػ أدا فـــ جحتجـــااتعرـــؾر 
ل ومــؽ هشــا  القيــاس عــؽخرو ــه  البحــت عــؽ عمــةفــي ويجتهــدون يفكــرون 

 ــا  ) عمــؼ التعميــل ( ليفــرض  فدــه عمــ  الدــاحة الشحؾيــة بذــكل ت يسكــؽ 
 ل  اتستغشا  عشه 

 موقف النحاة من التعليل : 
ـــريقيؽ فـــي مـــؾقفهؼ مـــؽ التعميـــل فســـشهؼ السؤيـــد ل ومـــشهؼ  ا قدـــؼ الشحـــاة ف

ابــؽ  شــي  هؼأغمــ  الشحـاة القــدام  ومــشلمتعميــل السعـارض ل ومــؽ السؤيــديؽ 
بالالاو فالالي أن العالالرو قالالد أرادت مالال  الــ ي عقــد بابــا فــي الخرــائص بعشــؾان ))

فـي  وعقـد بابـًا هخـر،  (ٔ) العمل وا رراض ما ند شا  إليها ، وحسمشا  عميهالا وو
عفه هـؾ فـي  فدـه عـؽ أحكـا  الرد عم  مؽ اعتقد بفداد عمل الشحـؾييؽ لزـ

  (ٕ)أن  عالالشهم فالالالي العمالالة وقالالولهم ب دالالادها هالالوس ولغالالو وتهالالل العمَّــة ل مفــادا  
الــ ي  حــا بــالشحؾ  هـــ(ٕٜ٘السعارضــيؽ ابــؽ مزــا  القرطةــي تـــ) أبــرز ومــؽ 

  بــل تميــد الشحــؾ العربــي  يّ هــا فــي رأيــه ت تفيــد ؛العربــي بعيــدا عــؽ العمــل 
ـــةلســـا ُتفيـــد  فـــي لل ائـــايو  العمـــل أبقـــ  عمـــ ولكشـــه ل تعقيـــدا   بشـــا  السرحم

رفـض العمـل الثـؾا ي و  لالتعميسية السةشيـة عمـ  مـا ُيدـتشب  مـؽ كـال  العـرش 
)) ومسالالالالا شجالالالال  أن شدالالالالقل مالالالال  الشحالالالالو العمالالالالل الثالالالالواني   قــــال: ســــاوالثؾالــــت حيش

                                                

  487/ 4الخرا ا و 4)
  838/ 4الخرا ا و 8)
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)) والشحويالون مولعالون  :قـائالل يـعمتر ال كـأ قدأبؾحيان ف أماو ل  (ٔ)ووالثوالالث و 
ولو كالانوا شزالعون مكالان التعاليالل أحكامالا  نحويالة مدالشدة لمدالسا   ،بكثرة التعميل

وأرا أ ه مؽ السهؼ و ـؾد العمـل لمدارسـيؽ  ل(ٕ) وو الرحيح لكان أتد  وأن خ
 غيــر الستخررــيؽلعمــؼ الشحــؾ وأ ــؾله خا ــة الستخررــيؽ مــشهؼ ل أمــا 

لعمــل افمــيس بالزــرورة معــرفتهؼ بالعمــل الثــؾا ي والثؾالــت فيكفــي معــرفتهؼ ب
 والتي تعيشهؼ عم  فهؼ الشحؾ العربي بذكل  يد ل –التعميسية  –وائل اي 

  :العمل عشد الشحاة أقدا 

العمة في مجسمهـا ثالثـة أ ـؾا  : العمـل ل و مسشظا التعميل لتقديؼ ير   أ ل 
هـــي أقـــرش لعمـــل السشظقيـــة والكالميـــة ل والعمـــل الفقهيـــة ل والعمـــل الشحؾيـــة 

وذلال  أنهالم إنسالا قـال ابـؽ  شـي معمـال : )) الستكمسيؽ مشها مؽ العمل الفقهيـة 
شحيمالالالون عمالالال  الحالالالو ، ويحتجالالالون تيالالال  هثقالالالل الحالالالال أو ل تهالالالا عمالالال  الالالالش و ، 

 فـــياختمـــ  الشحـــاة  عمـــل الشحؾيـــةوال ل(ٖ) (( ولالالاليو كالالال ل  حالالالديث عمالالالل ال قالالال 
 : كاآلتي ل وهؾها تقديس

وهــ ا [  ثؾالــتالثــؾا ي ل و الل و  ايوائــل]  :أ ــؾا  ةثالثــ العمــل  ايول: التقدـيؼ
العمـــل  فــي ) ترشـــيح العمـــل ( ل أمـــا  الخـــؾارزميشـــرح عميـــه   ـــا التقدــيؼ 

 لوه  ما تعرل بالعمة التعميسية مثل: إن زيدًا قائؼل و حـؾ: قـا  زيـد :لوائاي 
 فإذا سأل سائل لساذا  ر  زيد ف  السثال ايولل ورف  ف  الثا   ؟

                                                

  470رد عم  الشحاة اه  مزام ص الو 4)
  830ص عم  ألفية اه  مال   مشه  الدال  في الكالمو 8)
  18/ 4الخرا ا و 3)
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الثـا   وقــ  فــاعاًل لمفعــل (ل و نَّ إفيكـؾن الجــؾاش بعمــِة َأنَّ اَيَول وقـ  اســسا لـــ)
ومعش  ذلػ أن ه ا الشؾ  مؽ العمل يـأت  لتؾضـيح بعـض الغـؾاهر  ل(ٔ) قةمهل

أو المغؾيةل وهـؾ الشـؾ  الـ ا اسـتخدمه المغؾيـؾن القـدام  لوايحكا  الشحؾية 
  للسعرفة كال  العرش

عمــة  عـؽتتؾلـد  عمــة  هـي  :ل والسقرـؾد بـالثؾا  العمـل الثــؾا   الثـا  :الشـؾ  
  ِرــوذلــػ كــأن يقــال: لســاذا  ُ ل ويدــس  هــ ا الشــؾ  بالعمــل القياســية أخــرال 

قـــائؼ ؟ قمشـــا: )إن وأخؾاتهـــا( شـــابها الفعـــل  إن داً فـــ   حـــؾ:  ( بـــإنّ د)
وأعسمــــا إعسالـــه لســــا  لوضـــارعتهل فحسمــــا عميـــه لإلـــ  مفعــــؾل اَ الستعـــدِّ 

قـؾل ي ثؼ تـأتي العمـة الثا يـة فـل و فه  بسعش  عأكَّدع وك لػ أخؾاتهاضارعتهل 
؟ رابها به   الحرول مـؽ دون سـائرهاالخؾارزمي : )) فإن قيل : لؼ ُ عل إع

 لقال ابؽ الدـراج :ع (ٕ) قيل : ين ه   الحرول  تائا الحركات وأبعاضها ((
واعتالتت الشحؾييؽ عم  ضربيؽ: ضرش مشهـا هـؾ السـؤدي إلـ  كـال  العـرش 

ل أن يقؾلـؾا: ِلـَؼ كقؾلشا: كـل فاعـل مرفـؾ  وضـرش هخـر يدـس  عمـة العمـة مثـ
سـا وه ا لـيس يكدـةشا أن  ـتكمؼ كل عل مرفؾًعا والسفعؾل به مشرؾًبا ار الفا

ون ســا تدــتخرج مشــه حكستهــا فــي اي ــؾل التــي وضـــعتهال  لتكمســا العــرش
 وعق  ابؽ  ش  عم  كـال  ابـؽ الدـراج قـائال (ٖ)ع وتةيؽ بها فزل ه   المغة

ــ  أنَّ فــ  بــاش ســسا :) العمــة وعمةالعمــة( :  ي ســسا  عمــة العمــة إ ســا هــؾ ال
تجؾز في المفظ وهؾ في الحقيقة شرح وتفدير وتتسيؼ لمعمة أت تـرا أ ـه إذا 

                                                

الالالرد عمالال   – 4/71ا صالالول فالال  الشحالالو  – 61يشظالالرل اإلشزالالاح فالال  عمالالل الشحالالو صو 4)
  487الشحاة ص

   87ترريح العمل لمخوارزمي ص و 8)
  4/37ا صول ف  الشحو و 3)
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لقـال فـي رفـ   قيل له: فمؼ ارتف  الفاعـل؟ قـال: إلسـشاد الفعـل إليـه ولـؾ شـا 
زيد مؽ قؾلشا قا  زيد: إ سا ارتفـ  إلسـشاد الفعـل إليـه فكـان مغشًيـا عـؽ قؾلـه: 

وكـان يجـ  عمـ  مـا رتبـه أبـؾ بكـر أن  ثؼ أتب  فقـال :ع (ٔ)ع إ سا ارتف  بفعمه
والسقرــؾد بــايخير الشــؾ  ل(ٕ)تكــؾن هشــا عمــة وعمــة العمــة وعمــة عمــة العمــةع

 الثالت مؽ العملل

عمــل تتؾلــد مــؽ  :دليــةل وهــ : العمــل الثؾالــت وتعــرل بالعمــل الجَ الثالــتالشـؾ  
وبـأا  فعـال ؟اي العمل الثؾا   كأن يقال: مؽ أا  هة شابها هـ   الحـرولُ 

ــ  ــة السترتبــة بعزــها عم ــػ مــؽ ايســئمة واي ؾب  ايفعــال شــةها ؟ وغيــر ذل
والشؾعـــان ايخيــــران غيــــر   - هوهــــي ســـسة الخــــؾارزمي فـــي كتابــــ -بعـــض

بـا: ع وكـل شـي  اعتـل بـه السدـؤول  ؾابـًا قال الم ا   معقّ ل حيت مقةؾليؽ
د  مـــ  مراعـــاة عـــل(ٖ)دل والشغـــر ع عـــؽ هـــ   السدـــائل فهـــؾ داخـــل فـــ  الَجـــ

ومــؽ بعــد فالعمـــة ذلــػ حيــت قــال :ععمــ  ســرال فيهســال وأكــد ابــؽ  شــ  اإل
الحقيقية عشد أهل الشغر ت تكؾن معمؾلة أت تـرا أن الدـؾاد الـ ي هـؾ عمـة 

ين  ــاعاًل  عمــه عمــ  هــ    تل مــا يحمــه إ ســا  ــار كــ لػ لشفدــه  لتدــؾيد
 ل(ٗ)القزيةع

                                                

  4/471الخرا ا و 4)
  4/471يشظرل الخرا ا و 8)
 – 4/37ا صالالول فالال  الشحالالو و ومالالا بعالالدها ،  61الشحالالو صيشظالرل اإلشزالالاح فالال  عمالالل و 3)

  487الرد عم  الشحاة ص
  4/477الخرا ا و 1)
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إليزــاح فـــي عمـــل ا: هــؾ الـــ ي ذكـــر  الم ــا ي فـــي كتابـــه  ا يالتقدــيؼ الثـــ
ـــــؾا  هـــــي :الشحـــــؾل  ـــــة أ  ، والعمالالالالالل الكياسالالالالالية ، والعمالالالالالل العمالالالالالل التعميسيالالالالالةثالث

   ل(ٔ)الشظرية

 الـ ي  عــل العمـة عمـ  سـتة أو ــه  وهـؾ مــا ذكـر  الرمـا ي  :  لـتالتقدـيؼ الثا
،   العمالالة الوضالال يةو ،  العمالالة الزالالروريةو  ،العمالالة الحكسيىالالة، و  العمالالة الكياسالالية :  (ٕ)
  لعمة ال اسدةاو ،  العمة الرحيحةو 

: هــ (ٜٔٔتــ)  الديؾط  التقديؼ العددي وهؾ ما ذكر  :  راب التقديؼ ال
تذال ي ، وعمةاسالالتغشام، وعمالة اسالتثقال، وعمالة فالرق، وعمالالة  سالسا ، وعمالة عمالة

توكيالالالالد، وعمالالالالة تعالالالالوي ، وعمالالالالة نظيالالالالر، وعمالالالالة نكالالالالي ، وعمالالالالة حسالالالالل عمالالالال  
، وتالوو وعمالة ة قرو مجالاورة ،، وعم السعش ، وعمة مذاكمة، وعمة معادلة

 دالة حال، وعمة تخفيو،وعمة وعمة الترار، تغمي ، تواز، وعمة وعمة
وعمالالالالالالالالة  وعمالالالالالالالالة تزالالالالالالالالاد، وعمالالالالالالالالة إرالالالالالالالالعار، وعمالالالالالالالالة تحميالالالالالالالالل، وعمالالالالالالالالة أصالالالالالالالالل،

هــ( لؼ يحررها ف  هـ ا العـدد بـل ٕٙٚالحقيقة أن الديشؾرا تـ)و ل(ٖ)أول 
ـــع لإت أن السذـــهؾر مشهـــا عمـــ  أربعـــة وعذـــريؽ  ذكرأ هـــا عواســـعة الذ 

     ل(ٗ) ؾعًاع

                                                

   61اإلشزاح في عمل الشحو ص و 4)
/ 4، ورالالالالرح كتالالالالاو سالالالالي وي  لمرمالالالالاني  81 - 87 – 70الحالالالالدود فالالالالي الشحالالالالول يشظالالالالرل و 8)

    87عمل الشحو اه  الوراقل و ، 113
 – 443فالالالال  أصالالالالول الشحالالالالو ص 81 – 83ص فالالالالي أصالالالالول الشحالالالالول ااقتالالالالراح راتالالالالخيو 3)

    389، الذاهد وأصول الشحو ص 800 – 499، ا صول لتسام حدان ص441
  74ص في أصول الشحو يشظرل ااقتراح و 1)
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إلـــ  خسدـــة فقدـــسها  (ٔ)باحـــت هخـــربـــه وقـــد قـــا   : الخـــامسالتقدـــيؼ 
 وبيا ها كاآلتي :  أ شال 

العمالالالالالل ، و  العمالالالالل الكياسالالالالية، و  العمالالالالل التحويميالالالالة، و  العمالالالالل ااسالالالالتعسالية -4
 العمل الست رتحة هي  ااستعسالية والتحويمية   ، و  الدالية

ــلوال ــة عشــد بعــض ا سيعــ عم العمســا   تشــدرج تحــا مدــس  العمــل الغائي
 ل (ٕ)السعا ريؽ 

تعريزـــا ت  فـــي ترشـــيحه ـــا  كســـا العمـــل عشـــد الخـــؾارزمي  تقدـــيؼأمـــا 
مــؽ  ذكــرت ســابقا أ ــه اعتســد فــي ترشــيحه القدــؼ ايولفقــد  ترــريحال 

ــل  ــؾا ي و الوائــل و اي  –تقدــيؼ العم ــل لكــؽ و    -ثؾالــتالث ــا أن العم إذا قمش
العمـل و ل  زـللكـان أفعمل مفردة وعمل مركبـة  عم   ؾرة ت ا  عشد  

حـدة وهـؾ الشـؾ  هـي التـي تعمـل لحكـؼ واحـد مـؽ  هـة وا: عشد  السفردة 
  :أمثمتهاومؽ  لالغال  في ترشيحه 

 اتكتفا :و عمة اتستغشا   -ٔ

 :إذا قـا  بــايمرل وهـؾ بسعشــ  اكتفــ  يكتفـ  اكتفــا ً مرـدر  : اتكتفـا 
 ما يأتي :في عالترشيح عومؽ أمثمتها ل (ٖ)اتستغشا 

عمـة تقدـيؼ الكمسـة إلـ  ) اسـؼ وفعـل وحـرل ( فقـ   : عـؽ ي الخؾارزمقال  
فالالالي أدام السعالالالاني  لالســـتغشا  بهـــا واتكتفـــا  بهـــاوإنسالالالا َحكالالالم ب نهالالالا  الالالالث )) 

                                                

    344-816 -94يشظرلالتعميل المغوي عشد سي وي  ص و4)
   498يشظرل ا صول لتسام حدان صو 8)
 المدان مادة )ك ف  و   و3)
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السختم الة ولالو كالان  المء راليم رابالخ احتالي  إليال  فالي موضالخ مالا كسالا شحتالاج إليهالا 
((  ثفمسا تم الغرض م  الستكمم مال  ريالر احتيالاج إلال  رابالخ لهالا َعمالم ب نهالا  الال

لتقدـيؼ الكمسـة   -اتسـتغشا  واتكتفـا   -ومـا ذكـر  الخـؾارزمي مـؽ عمـة و 4)
ذكـر  غيـر  مـؽ الشحـاة ولكـؽ بظريقـة مختمفـة فقـد إل  ه ا التقدـيؼ الثالثـيل 

و ــاعر ،  و2)عمــ  الــرغؼ مــؽ أ ــه يحســل السزــسؾن  فدــه كســا ذكــر الجــؾ ري 
معشال  فالي ن دالها أو الكمسالة إمالا أن تالدل عمال    نمعمال: و الجيش بعد   قائال 

إمالالا أن يالالدل عمالال  ااقتالالران ب حالالد ا زمشالالة الثال الالة ل ا  والثالالاني الحالالرف، وا ول 
ــؼ  ل : مــا ذكــر  السرــش ومشهــا ، أو ا  والثالالاني ااسالالم وهــؾ أن الكمســة إن ل

الــ ي أشــار بهــ ا و    و 3) لتكــؽ ركشــا لإلســشاد فهــي الحــرل ونن كا ــا ركشــا لــه
  عشــه عمــ  أبــي ايســؾد الــدؤلي التقدــيؼ هــؾ عمــي بــؽ أبــي طالــ  رضــي 

ولكؽ ربسا ليس به ا التقديؼ السشظقي وقد  ا  كل عالؼ بعد  ليزـي  إليـه 
ل وأرا أن عمة تقديؼ الكمسـة إلـ  ثالثـة أ هـؼ  غـروا إلـ  السعـا ي السختمفـة 

في الجسمة اسـؼ مـ  اسـؼ ل واسـؼ مـ  فعـل ل أن التي يحتؾيها الكال  فؾ دوا 
 ا دون وض  حد لكل قدؼ مؽ ه   ايقدـا  إلـ  فقدسؾها هك لوحرل واسؼ 

أن  ا ت مرحمة اتستقرا  الستأمل لتز  لشا حـدا لكـل قدـؼ مـؽ أقدـامها ؛ 
ي شا كثيرا مـا  جـد فـي كتـ  بعـض الشحـاة التقدـيؼ الكمـي إلـ  أ ـما  رئيدـة 

 حدودها للدون تعري  

                                                

   1مل ص ترريح العو 4)
  418/ 4يشظر ل ررح ر ور ال ه  لمجوتري و8)
    436/ 4تسهيد القواعد بذرح تدهيل ال وا د و 3)
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 عمة الدتلة: -ٕ

بذاليم الالر،  عمالم بال  العمالمَ يمالام مال  ال ل ه  كالون الذاليم بحالالة  والسراد بالدتلة
السالالالدلول، وكيفيالالالة دالالالالة الم الالال  عمالالال   ل، والثالالالان  هالالالوالالالالدال   لوالذالالاليم ا ول هالالالو

عبالالالالارة الالالالالالشا، وإرالالالالالارة  لالسعشالالالال  باصالالالالال الح عمسالالالالام ا صالالالالالول محرالالالالورة فالالالالال 
عشالالد الخالالوارزمي مالالا  مالال  أمثمتهالالا  و و4)ودالالالة الالالشا، واقتزالالام الالالشا  ،الالالشا
 ش تي ل

ــة اخترــاص عــؽ  الخــؾارزمي قــال ــ  ر الجســ  ع  حــؽ ع ضــسيعم بالةشــا  عم
وقـــال فـــي مؾضـــ  هخـــر :   و 8) ((دالالالالة عمالالال  القالالالوةوَلالالالا بالزالالالم ل ))الزـــؼ

  و3)((  التقالالام الدالالاكشي وهالالو تسالالخ ا واحالالد لالال  مالال  ل ظالال  ، وتحريالال  الالالر  ؛ ))
فــيفهؼ مــؽ الشرــيؽ  – ضــسير لجساعــة الحاضــريؽ-يقرــد )  حــؽُ ( بالزــؼ 

ــه عمــ  حركــة  ــل لةشائ ــيؽ :  -وهــي الزــؼ  -أن الخــؾارزمي تعم أولهســا بعمت
ــا  الدــاكشيؽ ل  ــ    وذهــ لمدتلــة عمــ  القــؾة ل وثا يهســا : تلتق الفــرا  وثعم

ــه ُبشــي ؛ ي  ــ  أ  ــ  التثشيــةإل ــه عم ــػ القــؾة مــؽ  دتلت ــ  تم ــه قــد حغــي عم   
 ؛ ي ــه إلــ  أن عمــة بشائــهالم ــاج  ذهــ ، و قــؾي بــأقؾا الحركــاتفالجســ  و

والزــسة مـؽ  شدــهال وعشـد ايخفــش جسـ  ومــؽ عالمـة الجســ  الـؾاو  ـا  لم
 تعمـلوهـؾ الزـؼ ل و  لمسرفؾ ل فحر  بسا يذبه الرفـ  ( حؽين )   ؛الرغير 
بـ) قةل وبعد ( ؛ ي ها متعمقة باإلخبار عـؽ اثشـيؽ فـأكثر ل  بأ ه شةيهالسةرد 

ي ل في  حؽ بزؼ الحا  وسكؾن الشؾن فشقما حركـة تعمل ابؽ هذا  ؛ باو 
                                                

وتح يالالالالالالالالالالر رالالالالالالالالالالرح  -4/387والكوكالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالدر   – 401يشظالالالالالالالالالالرل التعري الالالالالالالالالالات ص  و4)
  6/8867التحرير

   331ترريح العمل ص و8)
   331ترريح العمل ص و3)
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وفيســا  قمــه ل  الحــا  ولــؼ يــ كر ســة  عمــة الشقــلالحــا  إلــ  الشــؾن وأســكشا 
بشـــؾا  قـــدالتقــا  الدـــاكشيؽ حيـــت إ هــؼ  :الرــبان عـــؽ ايشــسؾ ي مـــؽ عمـــة 

اختــاروا و   -ســكؾن الحــا  والشــؾن  -عمــ  حركــة تلتقــا  الدــاكشيؽ(  حــؽ)
ضـسير لجساعـة الغـائةيؽ  -)هسـؾ ( فـي  غيرتهـا  كسـا الزسة لتشاس  الـؾاو

لعــدد أقمــه ثالثــة كا ــا  (هســؾ) قمــه اثشــان ولعــدد أ(  حــؽ ) ولســا كا ــا  -
الزــؼ عشــد فقــد  أقــؾا فاســتحقا واوهــا أن تكــؾن أ ــاًل يحســل عميــه (هســؾ)

وكــل العمــل  ــائمة مــ  تــر يح عمتــي الفــرا  ومــؽ تبعــه  و 1) لســة  هخــر لــه 
 والم اج ؛ ي ها بعيدة عؽ التكم  وتؾافا السعش  والمفظ ل

 عمة اتستعسال : -ٖ

ين الال  لمعهد فـي  حـؾ :  عـؼ الر ـل زيـد: )) جي  قال الخؾارزمي عؽ م  
،  معهود وا مخ الور هبالالل السخا ال تيس  هو رير م كور وا اتستعسال قائؼ

عمال  أنال  لالالو كالان لسالا احتالالي  إلال  ذكالالر ) زيالدل و بعالد  ب نالال  السخرالوص بالسالالدح 
مغ الرتالَل و   وو تمـ  اخ  و 8) واستقام أن نقول ل نعم أن  ه ا أو زيَد موقخ ) نلعل

فكـا ؾا مثـل )  عـؼ الر ـل أحسـد ( الشحاة في  ؾ  ) ال ( في فاعل  عؼ وبئس 
 لمعهـــدأ هـــا اآلخـــر : والـــرأي ايول  : أ هـــا لمجـــشس ل الـــرأي عمـــ  رأيـــيؽ : 

ػ حفسـدثؼ اختم  أ حاش الرأي ايول في كؾ ها لمجـشس حقيقيـة  ل ال هشي
فتكؾن قـد  بال كر( أحسد )  اررثؼ خَ  (أحسد) مجشس كمه مؽ أ ل ل يكؾن 

ــ   ــه مــرتيؽ وكــ لػ فــي حــال ال وهــؾ مــا  دــ  لدــيةؾيه ل أو  شدــية  مدحت

                                                

، وحارالالالية  497/ 8والتالالال ييل والتكسيالالالل ،  901/ 8يشظالالالر ل السمحالالالة فالالالي رالالالرح السمحالالالة و4)
   839/ 4، وهسخ الهوامخ  99/ 4الربان 
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 وقـد اسـتعسمؾا الجشدـية مجـاًزا فـي الدتلـة عمـ  الكسـال مـدًحال وذًمـامجازية 
ـــئس الر ـــل حدـــا  ل وهـــ ا مـــا ر حـــه  ـــي مثـــل :  عـــؼ الر ـــل أحســـد ل وب ف

أ ـحاش زـا أيواختمـ  ل الخؾارزمي وتعمل له بقؾله ع ين اتستعسال قائؼ ع 
 هـا لمعهـد الـ هشيل إ :خـر الـ يؽ قـالؾا أ هـا لمعهـد  فسـشهؼ مـؽ قـال الرأي اآل

 فهــي مذــار بهــا إلــ  مــا فــي ايذهــان مــؽ حقيقــة ر ــلل كســا تقــؾل: اشــترِ 
 القساشل وت تريد الجشس وت معهؾًدا تقد ل

والثا ي: أ ها لمعهد في الذخص السسدوحل كأ ػ قما: زيـد  عـؼ هـؾ 
مـــؽ أ ـــل أحســـد ثـــؼ خررـــا أحســـد بالـــ كر فســـدحا الجـــشس كمـــه 

وقـد  ـا   ل رتيؽ وك لػ في حال ال   هـي لمعهـدفتكؾن قد مدحته م
تعميل الخؾارزمي مةشيا عمـ  اتخـتالل فـي  ـؾ  الـال  مر حـا كؾ هـا 

 و 4) لمجشس مجازا 

العمــل السركبــة وهــي التــي تعمــل حكســا واحــدا مــؽ عــدة :  والقدــؼ الثــا ي
ل أو لتجيم أكثـر مـؽ حكـؼ وذلـػ حكؼ وتؾكيد   هات مترابظة لسعرفة أ ل ال

مؽ أمثمة العمل الثشائية والثالثيـة التـي بشـ  عميهـا مؽ خالل تدوير العمة ل و 
 أحكامه : 

 وكثرة اتستعسال :ل السذاكمة محافغة عمتا  -ٔ

أثشا  حديثه عؽ إضافة العدد ثالثة فسا فؾ  ومخالفتـه لمسعـدود فـي  
ــال : ))  ــ كير والتأ يــت ق هالالي  التسييالالا والسسيالالا إا إذا  غــة السذــاكمةلسحافالت

أو ُيتؾس  في اسـتعسال الكثـرة  أعوز فيؤت  بجسخ الكثرة نحو ل  ال َة ردالو  ،
                                                

، و رالالالرح اهالالال   383/ 4، ورالالالرح الكاتيالالالة الذالالالاتية  484/ 3يشظالالالر ل رالالالرح التدالالالهيل و 4)
  3/18، وحارية الربان  77/ 8ضيح الترريح بسزسون التو ، و  464/ 3عقيل 
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نحالو قولال  تعالال  ل )  ال الة قالروم و ؛ ارالتراكهسا فالي الجس يالة أو مكان القميل 
فســـا ( العذـــرة ) إن حـــا مسيـــم    (لٔ) (( لكونالال  أكثالالالر اسالالالتعساا مالالال  ل اإلقالالالرام

وخسدــة أثــؾاشل قمــة فتقــؾل : ثالثــة كتــ  ل ل تكدــير أن يكــؾن  ســ  دو هــا
ــةل وعذــرة غمســة  ــة أ رب ــيؽ العــدد والسعــدود مــؽ وثسا ي ــػ لمسشاســبة ب ؛ وذل

 احيــة السعشــ  ؛ ين العــدد مــؽ ثالثــة إلــ  عذــرة يــدل عمــ  القميــل فيشاســبه 
أن يكــؾن  سـ  القمــة قميـل اتســتعسال أو مخـال  لمقيــاسل ل إت  سـ  القمـة 

 ســـــ  هـــــؾ اتســـــتعسال فســـــؽ ايول قميـــــل كثـــــرة ل ال عميـــــه  ســـــ  ثر يـــــؤ ف
ــ قمــةل؛و  )أشدــ  ( ل و القمة)أشدــا  (  (شدــؾ  ـ) الدــسا  اســتغشؾا عشــه ب

وقــد ُفزــل شدــؾ  عمــ  أشدــا  لكثــرة اســتعساله ل  (ٕ)فقــالؾا : أربعــة شدــؾ 
وهــؾ  ســ   –؛ ين ) ُقـُرو  ( ( ٖ)ومـؽ الثــا ي : قؾلــه تعـال  ةَثالَثــَة ُقــُروٍ   

أن ُيجسـ  عمـ  ) أقـرا  (  ه سعا لـ) َقْرٍ  ( بالفتح وكان حقـاستعسمؾ   –ثرة ك
 ( فمــسـ) كــ (  قــر )  سـ  قمــة  ل ولكــؽ أوثــر قــرو  عمـ  أقــرا ؛ ين واحــد  

 سعـا ) ُقرو  ( و س  مثمه عم  أفعال مخال  لمقياس ل والقياس أن يكؾن 
ميـل الشحـاة مسـؽ تع اوكـان هـ  –بسعش  الظهر والحيض  -لـ) ُقر  ( بالزؼ  

 (ٗ)لوابؽ الدراج ل والفارسي وغيرهؼ لوالسةردل سبقؾا الخؾارزمي كديةؾيه 

                                                

    813ترريح العمل ص و 4)
ردو  ل تسخ كثرة لال) ردخ و وهو ل  وقد أ    ا ل ش ) أردعا و يشظر ل الس رل و 8)

    896في عمم العربية ص 
 و  888البقرة م  اآلشة ) و 3)
، 130/ 8، وا صالول فالي عمالم الشحالو 460/ 8، والسقتز  777/ 3يشظر ل الكتاو و 1)

،  4388/ 3د ، وتوضالالالالالاليح السقاصالالالالالال 396/ 8، ورالالالالالالرح التدالالالالالهيل 78/ 1والتعميقالالالالالة 
    8144/ 7وتسهيد القواعد بذرح تدهيل ال وا د 
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 :والحسل عم  الشغير ل ل  وْ وايَ  لالفرعيةمحافغة  عمل:-ٗ

ذكر أثشا  حديثه عؽ راف  الفعل كؾ ه وق  مؾق  اتسؼ وهؾ عامـل  
تجـرد معشؾي كسا أن اتسؼ إذا وق  مةتدًأ ُرفـ  بعامـل معشـؾي وهـؾ ال

فإذا كان التجرد أو   الرف  عمـ  الـرغؼ مـؽ ل عؽ العؾامل المفغية 
ل الخـؾارزمي به أخ  الحركات وهؾ الشر  ل قـا احأخ  ثقمه فقد 
فمالالالم يتهيالالال  لمدالالالا ل أن شقالالالول ل هالالالالى َسالالالم  حركالالالة ريالالالر : ))   مـــتعمال 
، ويسكالالال  أن شقالالالال ل إذا كالالالان ال عالالالل   تالالالل محافظالالالة ال رعيالالالةالجالالالر   

شرال  فالي ا سالسام سالوام أكالان ازمالا  أو متعالدشا  ، فمسالا شعسل الرفخ وال
احتاج السزار  إل  اإلعالراو أَعالرو بسثالل عسمال  وهالو الرفالخ والشرال  
دون الجر ؛  ن ا فعال ا تعسل الجالر ، وقالد هغشغيالَ  هال ا التعميالل     
عم  ما رأيت  ل شام ) البام و الجارة عم  الكدر ، قالال ل َكدالرت البالام 

ن حركتها م  تالشو عسمهالا فالإذا سالام لهالم أن شكيدالوا في ) بلدم و لكو 
ال شا ية عم  اإلعراهية فألن شدوم لي قيالاس اإلعراهيالة عمال  اإلعراهيالة 

ل  و   وهال ا شسشالخ الدالا ل مال  أن شقالول هالالى أعالرو ال عالَل  بالالرفخ  ) أغول
رفـ  وُيفهؼ مـؽ قؾلـه أن العمـة فـي    و4) (( والجر أو الشر  والجر

هته اتسـؼ فـي التجـرد مـؽ العؾامـل المفغيـة ل السزار  لسذاب الفعل
ــة ؛  وعمــة عسمــه الرفــ  والشرــ  دون الجــر السحافغــة عمــ  الفرعي
ين السزار  فـي اإلعـراش فـر  عـؽ اتسـؼ ل وعمـة  ممـه دون  ـر  

لكــؾن حركتهــا مــؽ ؛ كدــرعمــ  ال ) البــا  (بشــا  أولــ  حســال عمــ  
مةشـي   شس عسمها فك لػ الجم  مؽ  شس الفعل إذ هؾ فـي اي ـل
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ل وقـــد واي ــل فـــي الةشـــا  الدـــكؾن وهـــؾ العالمـــة اي ـــمية لمجـــم  
بالحسل عم  البـا  فـي مشاسـبة الجـم  لمفعـل  عمته أردل الخؾارزمي

؛ ي ــه مــؽ  ــشس عسمهــا ل    ( بدــؼ) كسشاســبة كدــر البــا  فــي 
إنَّ  ـــم  السزـــارَ  دون خفزـــه ؛ ي ـــه فـــر  عمـــ  اتســـؼ وقيـــل : 

ــشقص عــؽ اي ــؾل  ــؼ خــال  فوالفــرو  ت ــشح  عشهــا در ــة فســؽ ث ت
 لاتسؼ  بالجم  

 :   يف ترشيح العلل خصائص التعليل:  األول  القسم
كان الخؾارزمي مؾلعا بالتعميل ل فا ظما ُيعمل لكل مدألة بل لكل  مئية مؽ 

بعدة  في ) ترشيح العمل ( وقد اتدؼ التعميل عشد السدألة الؾاحدة ل 
 خرائص أذكرها فيسا يأتي : 

ـــة:  ـــحة أوت  الخالالالوارزمي فالالالي  عشالالالدلقالالالد تالالالوافرت رالالالروف صالالالحة العمالالالة :  العم
  لو4)م  لالل ريئي ررح  " ترريح العمل " 

                  :التأثيرأوت : 

ويتسثـل ذلـػ فـي ُيراد بالتأثير : و ؾد الحكـؼ لؾ ـؾد العمـةل وزوالـه لموالهـال  
 – ل وخمـ  للل إلـكوأمـا   وبعـد ل قةـلكـــ  -ةشا  الغايات تعميل الخؾارزمي ل

احتياتهالا  لسذـابهتها الحـرول: )) في أثشا   حديثـه عـؽ الغايـاتحيت قال 
إلالالال  السزالالالاف إليهالالالا فالالالي الشيالالالة كاحتيالالالاج الحالالالروف إلالالال  مالالالا دلمالالال  عميهالالالا فالالالي 

معـــربيؽ أن ُيدـــتعسال (  قةـــل وبعـــد ) إن اي ـــل فـــي اســـتعسال  و 8) ((أوقاتهالالالا

                                                

  406ص  41لسخ ا دلة ال رل يشظر ل  و4)
   78ترريح العمل ص و 8)
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قؾلــه كسـا فــي  ؽ اإلضــافةعــ اتـُقظع قــدولكشهســا ل  مزـافيؽ إلــ  مــا بعـدهساو 
ِ اْيَْمُر ِمْؽ َقْةُل َوِمْؽ َبْعـدُ  ة تعال  :  ل أي : مـؽ قةـل ذلـػ ومـؽ بعـد  (ٔ)  ّلِلَّ

السزـال مـ  السزـال اي ـل فـي حـال كـان ل و  ذلػ ل عم  ح ل السزال
تشـمت مشملـة بعـض فمسـا ُقظعتـا عـؽ اإلضـافة بسشملة كمسـة واحـدةل أ هسا إليه 

عمــ   ةمةشيــ هــا إ : و8)لــ ا قــال ابــؽ الدــراج؛   شــيالكمســة وبعــض الكمســة مة
بالعمة  فدها ولؼ يمدل   (ٖ)وتعمل العكةري ل  عؽ اإلضافة اقظع االزؼ؛ ي ه

 َّهسـا تزـّسشا معشـ  ت  إالتزـسيؽ ل إذ ة بعمـ (ٗ)فـي مؾضـ  هخـر تعمـلولكشه 
 شةها معشؾيالالحرل ُبشي ؽ معش  ِإذا تزس اتسؼو وهي مقدرة  اإلضافة

إذ  - الخــؾارزميبهــا تعمــل  التــيو  -عمــة السذــابهة فــي اتفتقـارب وقـال أيزــا
بهســا  يــتؼ وتشهســا ع وتهســا بعــد قظعهســا عــؽ اإلضــافة ل َت ُيخةــر بهســا  إ

 –ولـؾ كـان عمـ   يـة ل ما يؾضح معشـا   يفتقرل ال ي ة فأشةهتا الحر الرم
ــار  إلــ  مــا يؾضــح  -احتيــاج  ــد أشــبه الحــرل فــي افتق معشــ  السزــالل فق

                                                

القالالرامات ا لالالر  الالالواردة فالالي اآلشالالة ل قالالرأ الجحالالدري والعقيمالاليل و   1الالالروم مالال  اآلشالالة ) و 4)
وي ؛ وقالرأ الجسهالورل "مال  ق الَل ومال  بعالَد" بالزالم؛ "م  ق ل وم  بعالد" بالالخ   مال  ريالر تشال

" بالخ   والتشوي     وقرأ بعزهمل "م  ق ل  وم  بعد 
مال  ق الل  لأي ، ، وقد تالامت  قالرامة الخ ال  مال  ريالر تشالوي  عمال  نيالة ل ال  السزالاف إليال 

؛ وقالرامة الخ ال  مالخ التشالوي  عمال  نيالة حال ف السزالاف إليال  وعالدم نيالة  ، ومال  بعالد  القمال 
، والكامالالالل فالالالي القالالالرامات وا ربعالالالي  الاا الالالدة  338/  4يشظالالالر ل السحتدالالال     ل ظالالال  أو معشالالالا

  749/ 4الترريحل ، و  646عميها ص 
   34، ويشظر ل أسرار العربية ص  74/ 4يشظر ل ا صول في الشحو و 8)
، و رالالرح رالال ور الالال ه  اهالال   476 -77إعالالراو مالالا َشذالالكل مالال  أل الالا  الحالالديث ص و 3)

     878/ 4 ه  لمجوتري ، وررح ر ور ال 433هذام ص 
     88/ 8المباو في عمل ال شام واإلعراو و 1)
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وهــي العمــة ايوفــا لؾ ــؾش ويكسمــه ؛ لــ ا اســتحا الةشــا  عمــ  الزــؼ  معشــا 
ـــأثيرومـــؽ ثـــؼ كـــان  لحكـــؼ الةشـــا   ـــدليل عمـــ   ـــحتها الت  ـــؾد الحكـــؼ بؾ  ال

و ــؾش وقظعهــا عــؽ اإلضــافة دليــل عمــ   ــحة  ؛لؾ ؾدهــال وعدمــه لعــدمها
ا تفـا   ل ونعرابها دليـل عمـ بشا   ضسةالحكؼ وهؾ الةشا  ؛ ين الزسة هشا 

 ل  ا  وهي اإلضافةعمة الةش

فــي وعشهــا يقــؾل ابــؽ  شــي   -برــحة العمــة  -شــهادة اي ــؾل   ثا يــا : -
ــرد عمــ  مــؽ اعتقــد فدــاد عمــل الشحــؾييؽ ؛ لزــعفه هــؾ  فدــه عــؽ  بــاش ال

ولـؾ بــدأ ايمـر بإحكــا  اي ـل لدــق  عشـه هــ ا الهــؾس وذا  )): أحكـا  العمــة
ا ل وأ ـا ل وهـؾ للل كــ ) أ ـ بشـا   الزـسائرعمـة أن يدل عم  كل  و4) المغؾ((

ل وأســـسا  اتســـتفها  كـــ ) كيـــ ل وأيـــؽل وأيــانل ومتـــ  للل إلـــك ( ؛ (  إلــك
لتزسشها معش  الحرلل فإذا ُطؾل  السدـتِدل برـحة هـ   العمـة قـال: الـدليل 
عمــ   ــحة هــ   العمـــة أن اي ــؾل تــدل عمــ  أن كـــل اســؼ تزــسؽ معشـــ  

ؼ أن اي ـؾل تذـهد الحرل؛ و   أن يكؾن مةشيًّال فإن قيل: ومؽ أيؽ زعسـت
ــا ) أن كــل اسـؼ تزــسؽ معشــ  الحـرل و ــ  أن ُيةشــ ؟ وقـد أعربــؾا عمـ   ( أيًّ

مـ  تزـسؽ معشــ  حـرل اتســتفها  كسـا تزــسشا كيـ  وأخؾاتهــا؟ قيـل: إ ســا 
ن وحدها عم  إعرابها مـ  تزـسؽ معشـ  الحـرل؛ تشةيًهـا عمـ  أ( أيًّا ) بقؾا أ

   و8)لاي ل في ايسسا  اإلعراش

                                                

  487/ 4الخرا ا و4)
  481يشظر ل أصول الشحو ص  و8)
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  جدت مؽ ترشيحه في بعض السؾاض  : واخترارها ز العمةثا يا : إيجا
قال : حيؽ ةشا  أمس ل هكتعميممشه ل يؤدي الغرض  تعميال مؾ ما مفيداُيعمل 
ل وتعميمه لسش  ا تسا   (ٔ) ((لتزسش  الحرف وهي ) ام و التعريو )) 

)) لتأكيد مزسؾن الجسمة دون فرل قائال عم  كمسة واحدة  تعري  أداتي
في ل وتعميمه في  عل ) ت (  و8) (( تسخ كمستا ت كيد في كمسة واحدةلئال شج

ل  َوت اْلَحُرورُ قؾله تعال  : ة   زائدة  و 3)  َوت الغ ُمَساُت َوت الش ؾُرل َوت الغِّ
عشد حديثه عؽ  ل و ((  ن الحرف ا يدلل عم  الحرف)) بقؾله :  لمتأكيد

ؽ أسسا  الممان مشرؾش بالغرفية ) لسا ( وأ ها قد تكؾن في حكؼ اسؼ م
َه ِتْمقاَ  َمْدَيؽَ تعال  : ة  كقؾله  ن )) قائال : و  1) َقاَل َعَد  َربِّي َولسا َتَؾ َّ

   و7)((  ه ا حكم الظرتية

 :  ) العمل ايوائل ( الشغريةالتعميسية ثالثا :اتعتساد عم  التعميالت 

غييـــر الغـــؾاهر وايحكـــا  ويــراد بهـــا عشـــد الخــؾارزمي الشغـــر فـــي محاولــة ت  
؛ ين الشحؾييؽ سسعؾا بعزا مؽ كـال  العـرش وقاسـؾا بسداعدة المغة  فدها 

ل يدخل تحا عمة القيـاس السظـرد يعمتوه ا الشؾ  مؽ الل مالؼ يدسعؾا عميه 
كثــرة الدــسا  القــائؼ عمــ  عمــ   أو ل وأحيا ــا يحســل عمــ   غيــر  أو  قيزــه

فـي  -وغيرها مؽ العمل  -ة للل إلك ل أو التخ ي  ل أو السذابهاتستعسال 
 – العمــل مــؽ الشــؾ  بهــ ا الخــؾارزمي عشــي وقــد ل اعتســاد الرــيأل وايحكــا 

                                                

    473/ 3، والسقتز   883/ 3  يشظر ل الكتاو 69ترريح العمل ص و 4)
   847ترريح العمل صو 8)
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466 

 

 ترشـيح مـؽ - السدـتهدفة الفئـة طةيعـة ين ؛ ترشـيحه فـي بكثرة  - ايوائل
 العمــل تكــؾن  أن فالبــد السةتــدئيؽ فئــة هــي – الجســل شــرح عمــ  القــائؼ العمــل

جعـــل اإلعـــراش فـــي هخـــر ل تعميمـــه لخـــؾارزميأمثمتهـــا عشـــد ا  ومـــؽ لتعميسيـــة
 ن أول الكمسالة اهالد مال  أن َي شال  عمال  الحركالة ليرالح : ))  حيت قـالالكمسة 

ااهتدام ب      وأمالا وسال   تبال  َشعالرف وزنهالا مال  ا هشيالة السختم الة فمالم ي الق إا 
الستعـارل عميهـا عشـد الشحــاة  شغريـةوهـي مـؽ العمـل ال و4) (( أن شكالون الرهالا

فالعمالة فيهالا : ))  قـائالعيـؾش الالتعج  مؽ ايلؾان و تعميمه لسش  كو ل القدام  
أكثالالالالر مالالالال   ال الالالالة أحالالالالرف ، والحالالالال ف شخالالالالل   أن ا صالالالالل فيهالالالالا أن تكالالالالون عمالالالال

ش  نحالول أحسالر ، وأصال ر ، وألزالر ، وفالي العيالوو ل احالورء واعالورء فالإذا عالسب
الولرغ و فإنال  َشعامالل معاممالة ا صال ل تام راليم مشهالا عمال   ال الة أحالرف نحالو ) عغ

ين   (( :عـد  وقـؾ  ع كـؼ ع الخةريـة فاعمـة قـال وتعميمـه لل (8) ((  غالرد لمبالاو
في أثشـا  حديثـه  ل (3) (( وا شقخ ال اعل عم  صدر الكالمل  لها  در الكال 

عؽ ) ت ( التي تحسل تارة عم  ) ليس ( فترف  وتشر  ل وتارة أخـرا عمـ  
سالالا نكيزالالان َيش الال  هالالال)او مالالا أنه) إنَّ ( فتشرــ  وترفــ  معمــال ذلــػ بقؾلــه : )) 

َيث الالال  هالالالال) إنء و ، ومالالال  رالالال نهم حسالالالل الشكالالالي  عمالالال  الشكالالالي  ، كالالالالشظير عمالالال  
 (ل ٗ)((  الشظير ، أا تر  أنهم حسموا ) كم و الخ رية في ال شام عم  ) َروء و

 يغهـران مرـظمحان هسـا : والسجؾزة السؾ بة العّمة بيؽ الفر   : رابعا
ــل ترشــيح ) فــي ــة ل ترــريحا ت تمسيحــا ( العم ــة والعم  ابــؽ ذكــر كســا السؾ ب
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الفـر  بـيؽ العمـة السؾ بـة وبـيؽ العمـة فيـه  بـيَّؽ بابـاً  لهـا عقـد حيؽ  (ٔ) شي
 مدــتشبظة وهــي عشــهل لمخــروج ســةيل وت  حكــؼال تؾ ــ  :فــايول  ل السجــؾزة

 الـال  فـيزيادة عمة قؾله في عشد الخؾارزمي ل ومؽ أمثمتها  شالعر  كال  مؽ
تَ مثل :)  ن ه   ا سسام معارف كالال ) مشالاة ، ويغالوث ،  قال:)) ( َواْلُعمَّا  الالَّ
أ هــا أعــال  عمــ   عمــة القيــاسو ــؾش والــدليل عمــ   ــحة    و 8) (( (ويعالالوق 

قؾلـه كو  ل أ شا  كا ا ُتعةد في الجاهمية ل وايعال  ت تدخمها الـال  السعرفـة
ـــة عـــؽ  ـــياي ـــل عم ـــ ف " ام  فمالالالدلول: ))  ع عـــؽ وأخؾاتهـــا ع عســـل هتعميق

ااهتالدام " ؛  نهالالا موضالالوعة لالهتالالدام ، فإيرادهالالا فالي الجسمالالة إنسالالا شجالالوز لسعشالال  
عمـة و ل   (ٖ) (( َوضع  ل  في ا صل وهو ت كيد مزسون الجسمة فالي ااهتالدام

ــة لحكــؼ تعميــا هــ   ايفعــال عــؽ العســلاي ــل  ــة مؾ ب ــه ل  هــي عم وكتعميم
 ن حكالالالم : ))  ئالاتســـؼ الثالثـــي الستحـــر  الؾســـ  قـــا  ـــرل لؾ ـــؾش مشـــ 

 همـيتعمل وك  و1) (( كالم مالازاد عمال   ال الة أحالرف نحالو ل سالعادمتحرك ا وسل ح
 ن العامالل شجال  : ))  بقؾلـه دون بعزـها اآلخـرالحـرول بعـض  عسلعد  ل

تيالال  أن شخالالتا لق يالالل دون ق يالالل حتالال  شكالالون عالالامال ، لالال ل  لسالالا كانالال  حالالروف 
تعسالالل لالالم شعالالل لهالالا الع الالد دالمالالة عمالال  الق يمالالي  وكالالل سالالا ر الحالالروف التالالي ا 

ن عمــة عســل يتزــح مــؽ كالمــه أ و  5) (( لق يالالل واحالالد لعالالدم االترالالاصعسالالل 
فهـ    اتخترـاصعمـة ير ـ  إلـ  والجم  ل والشر   لبعض الحرول كالجر
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ل كاخترـــاص  تخترا ـــها بســـا دخمـــا عميـــه ؛ باي ـــالة تعســـل  الحــرول
ـــل : حـــرول الجـــر ب   والشرـــالجـــم  ل و حـــرول ) بدـــؼ   ( ايســـسا  مث

يفمـــْح الكدـــؾل ل ولـــؽ  ةـــرَح ايفعـــال فحـــا لهـــا العســـل مثــل : لـــؼ بمخترــة 
 لعــد ؛  و1)فهــي ت تعســل  بخــالل حــرول العظــ ل السحاضــرة حتــ  تشتهــي 

داخمــة بايفعــال بــل هــي  ت تخــتص بايســسا  وت فهــيبسعــيؽ ل  اخترا ــها
أو عــدمها عمــة اتخترــاص وبشــا  عميــه فــإن ل  عــد  عسمهــا فؾ ــ  عميهسـا

 الحكؼ ل تؾ   العمل التيهي مؽ 

 بالدر ـــة الحكســـيؽ  ـــؾاز إلـــ  تــؤدي التـــي هـــي : السجـــّؾزة العمـــة وأمــا     
ــد الخــؾارزمي فــي  أمثمتهــا ومــؽ ل لألفزــمية أحــدهسا بتــر يح أو  فدــها عش

)) إنسالا َفالتح السشـادا السؾ ـؾل بـابؽ فـتح عـؽ  عشد حديثه قال  ترشيحه : 
العمالالم إتباعالالا لحركالالة ا ول حركالالة  السشالالاد  إذا وقالالخ ااهالال  صالال ة لالال  مزالالافة إلالال 

، وإنسا الالتا هال ا بالالتخفيو  تالل أنال  مالا مال  أحالد إا  الثاني  مبا  لمتخفيو
ول  اسم عمم ، ك ل  الكش  فكثالر اسالتعسال  فالي الشالدام فالي بالاو التخفيالو      

كالون هال   الكثالرة تيسالا ا شقالخ تمالة فغيروهالا إلال  ال التح لال ل  ، واوالزم حركة  قي
الخــؾارزمي حــدث وهشــا يت ( ل ٕ)(( ل عمسالالي  فتركالالو  عمالال  حالالال   ) ااهالال  و هالالي 

ل ففـي أ ـل الشـدا   عثسـانيامحسـَد بـَؽ ل حركـة السشـادا فـي مثـل عمـة عـؽ 
و ـ  إذا يكؾن السشادا السفرد مةشيا عم  الزـؼ فتقـؾل : يامحسـُد ل ولكشـه 
 -الفـتح  –بـ)  ابؽ ( مزافا إل  عمؼ هخر فاتب  العمؼ ايول حركة ) ابـؽ ( 

يكـؾن ذلـػ شـريظة وقـؾ  و  لاي ـل بـ لػ لمتخ ي   غرا لثقـل الزـؼ مخالفـا 
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بيؽ عمسـيؽ ل فـإن لـؼ يقـ  بـيؽ عمسـيؽ يبقـ  عمـ  حالـه كــ : يامحسـُد ( ابؽ)
ابؽ همشة ل والثقل دائسا مـا يكـؾن عمـة التخ يـ  ل ومـؽ ثـؼ  دـتظي  القـؾل 

  الثقل لمجؾزة وهي عمة  سةبهبأن التخ ي  

مـة دخـؾل حـرل الشـدا  عمـ  اسـؼ )   ( وفي معرض حديثه عؽ ع -
ذكالالروا أن ا لالالد والالالالم ليدالالتا لمتعريالالو وفيــه ايلــ  والــال  قــال : )) 

السجرد هل مخ ذلال  هسالا هالدل مال  الهسالاة السح وفالة فالي ) إلال  و فمال ل  
فسـؽ  (ل1)((  سام دلول حرف الشدام تي  لاصالة دون سالا ر ا سالسام

( لــئال تجتســ  أداتــا  ) أل ا عــد   ــؾاز  ــدا  مــا فيــهالسظــرد قياســ
لدخؾل عم  اسؼ واحد فال يقـال : يـا السحسـدان ل ويالر ـل تعري  با

فالبد مؽ اإلتيان بـ أي: فتقـؾل : ياأيهـا السحسـدان وياأيهـا الر ـل ل 
يـا  ( وهشــا تعمـل الشحــاة بــأن ولكـؽ قــد تـدخل عمــ  لفـظ الجاللــة ) 

اي ــل بــدل الهســمة السح وفــة إذ  ال ( ليدــا لمتعريــ  ون ســا هــي)
 ؛ ي هـات تفارقها أن ) أل ( ال ي تعمل بـاإلله ( تبعا لرأي سيةؾيه )

 ل فرارت بـ لػ كأ هـا مـؽ  الكمسـة و2)( إلهفي ) هسمة عؽ العؾض 

ــدخؾل حــرل الشــدا  ،   فدــها ــة السجــؾزة ل ــه تكــؾن العم ــا  عمي وبش
 ؽ) أل ( بــدل مــؽ الهســمة حــي كــؾن  عمــ  لفــظ الجاللــة خا ــة هــي

ما معاممتها ه ا ما أراد الخؾارزمي التشةيه عميه مؾ قاما مقامها فعُ 
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وهال ا التعميالل ))الـد ايزهـري قـائال : والذـيك خل   و1)وتبعه ابؽ هذا 
   و 2) ((يشاس  إ بات ألد الجاللة في الشدام

؟ ا ) ُرشَّ ( إذا دخمـا عميهـ(أحسـد) كــ ايعـال   شررل تلؼ  دا لوت -
ا عمالال  الشكالالالرة فالالإذا قمالالال  ل  ن " َروء " ا تالالدلل إ: ))  فقــال مـــتعمال

ُيظــــرد   (لٖ)((  َروء أحسالالالالد  ، فك نالالالال  قمالالالال  ل َروء إندالالالالان اسالالالالس  أحسالالالالدَ 
ال ترــرفه فــي معرفـــة فــو ـــفال  إذا كــانع أفعــل ع ن أ القيــاس فــي

( رشَّ أحسـدٍ وقـد  ـا  )في الشكـرةل  اسسا تررفه ونذا كان كرةل  أوفي
 ( شَّ ) رُ ـبــا مجــرورً وقــ  ؛ ي ــه فــي مؾضــ  يؾ ــ  لــه التشكيــراســسا 

؛ وي ه لؼ يةـا  يكؾن  كرةتبد أن ومؽ السعمؾ  أن مجرور ) رشَّ ( 
فيــه إت عمــة وزن الفعــل وهــي عمــة واحــدة ت تقــؾا لدر ــة العمتــيؽ 

كســـا ذكـــر ســـيةؾيه  -وزن الفعـــل والرـــفة  -كســـا فـــي ) أحســـر ( 
والعمــة  ؛ لــ ا  ــاز  ــر  وتشؾيشــه لوتــبعهؼ الخــؾارزمي  و1)والدــيرافي

 ل  خالفة اي ل وهؾ  رل العمؼ السسشؾ  مؽ الررل هشا مجؾزة لس

 ل  ايحكا  الشحؾية حة : استيفا  العمة تعتساد خامدا

وهـــؾ ســـسة مــــؽ الدـــسات البــــارزة فـــي ) ترشـــيح العمــــل ( فقـــد كــــان 
ــ ــامــؽ  ؾا ــ  السدــألة  االخــؾارزمي ت يتــر   ا ب أ   ســؾا  أكــان خ ي
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للل ل أو قـالؾا : كـ ا  عاهرا إت ويعمل له عشدما يقؾل : ونذا قيل : كـ ا
للل ل ولسـاذا كا ــا كــ ا ولــؼ تكــؽ كــ ا للللإلــك ؛ ليرــل بالقــاري  إلــ  

تعميمــه فتجــد  يــؤمؽ عمــ   ــحة الحكــؼ ب لإبـراز  ــحة الحكــؼ وتؾكيــد 
الرـــفات التـــي تخـــتص بالسؤ ـــت كــــ) طـــالا عـــؽ عـــد  احتيـــاج عـــؽ 

ل ))ا تحتالالالاج إلالالال  عالمالالالة  قـــالإلـــ  عالمـــة تأ يـــت حيـــت  وحـــائض (
؛  نهالالالالالا لم الالالالالرق هالالالالالي  السالالالالال كر والسؤنالالالالالث وا شذالالالالالتركان فالالالالالي هالالالالال ا الت نيالالالالالث 

ــة التــي أو ةــا  (ٔ) الوصالالد حتالال  ش الالرق هيشهسالالا بالعالمالالة وو أي أن العم
ــه و ــ  غيــر مذــتر  بــيؽ  عــد  إلحــا  تــا  التأ يــت بالؾ ــ  ؛ أ 
ل الس كر والسؤ ت بل إ ه خاص بالسؤ ت فال يحتاج إل  عالمة تؤ ثـه 

ـــه )) سفتؾحـــة السفـــردة مـــ  ) ت ( فقـــال: ةشـــا  الشكـــرة الل وأيزـــا تعميم
الال " ؛  ن التقالالدير   ل لتزالالسشها حالالرف اسالالتيعاو الجالالشو فالالي الش الالي وهالالو " مل

ال ل " فالي الجالواو  عشدهم أن  تواو ل هل م  رتل  في الدار   فم ظة " مل
وأمالالالا ال الالالتح ل وقـــد قـــاس عميهـــا حالـــة تكرارهــا فقـــال : ))   و8) مقالالدرة وو

    تزالالالالس  الكالالالالالم معشالالالال  الحالالالالرف فعمالالالال  ل هالالالالل مالالالال  هيالالالالخ  تيالالالال  وَلمءالالالالة   
ــ يعمــل بعمــل وتــارةل   و3)((فَ شالالي الــ ي  –فيهــا  - لعــد  الظعــؽ؛  ةمركب
تدــكيؽ هخــر الساضــي تعميمه بكــــل فدــاد الحكــؼ أو بظال ــه إلــ   يــؤدي

ل )) َ الردا  لمبالاو وفرقالا هالي  ضالسير  م   ؾن العساد  مثل : ضـرْبشا قـال
ا لالالالالد فالالالالي الساضالالالالي ال اعالالالالل والس عالالالالول ؛  ن سالالالالكون مالالالالا ق الالالالل الشالالالالون و 
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الرحيح الالم يدل عم  أن الزسير لم اعالل ، وفتحال  تيال  يالدل عمال  أن 
  ل (ٔ) ووالزسير  لمس عول 

 متعميل :: اعتساد التسثيل كؾسيمة لسادسا 

التسثيــــل قــــد اعتســــدت فــــي ايســــاس عمــــ   التعمــــيالتوهشـــا  بعــــض 
أيهـؼ أ ــل السرــدر أو ومشهـا مدــألة ل   ـحة الحكــؼإلقــرار والتذـةيه 

كالون ال عالل داا عمال  الحالدث مالخ الامالان ، ودالالة ))  فعل ؟ فيقـؾل :ال
السرالالالدر عمالالال  الحالالالدث دون الامالالالان ، فرالالالار مثالالالال ال عالالالل مثالالالال الخالالالاتم 

فكسالالالا أن ال زالالالة السرالالالوم مالالال  ال زالالالة ومثالالالال السرالالالدر مثالالالال ال زالالالة ، 
 و 8) (( أصالالل الخالالاتم فكالال ل  السرالالدر أصالالل ال عالالل لدالتالال  عمالال  ا مالالري 

 لذةيه الحدي اعتسادا عم  عمة الت

عـدَّ فـي المغـة : مـؽ    :تـدويرها مـؽ خـالل العمـل  : تعـدد سابعاً 
ــْي  َأْحَرــاُ  ) يــدل مــا  : مغــة( وهــؾ فــي الالــدور ل والتــدوير مــؽ ) عــدد( الذَّ

 ل (ٖ) دار يدور دورا اً عم  ِإحدا  الذيِ  باِلَذيِ  مؽ حؾاليه: يقال 

ا حكــا  الشحؾيــة ليدــ ــحة اي مــؽ خــالل تــدويرها إلثبــاتإن تعــدد العمــل   
مجهـؾد وردهـا فـي كتابـه ل ون سـا هـي زبـدة  سيعها مؽ وض  الشحؾي ال ي أ

ثبـات الحكـؼ مـؽ خـالل شحاة حيؽ أدلـ  كـل مـشهؼ بـدلؾ  فـي إمؽ سبقه مؽ ال
 هإلــ  أن و ــمشا إلــ  الخــؾارزمي فؾ دتــ ــالحة إلثبــات الحكــؼ عمــة ارتأهــا 

كـان و السؾاضـ  عمل الستقدميؽ فـي بعـض  يتب  في مشهجه  عرض محرؾل
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مـؽ خـالل العمـل  في ميمه إلـ  تعـددوالدهيمي الخؾارزمي متأثرا بابؽ الؾرا  
احــدة عمتــيؽ أو فشجــد  فــي بعــض السؾاضــ  يدــتخرج مــؽ العمــة الؾ تــدويرها 

كســا فــي تعميمــه لةشــا  الفعــل السزــار  عمــ  الدــكؾن عشــد ثــالث أو أكثــر ل 
رْبؽ ضـــحـــؾ : اترـــاله بشـــؾن الشدـــؾة حســـال لـــه عمـــ  الفعـــل الساضـــي فـــ   

لحركــة مـا بعـد  مــؽ الزـسير يعشــي مـ  حركــة وضـرْبا بؾ ـؾش إســكان تمـه 
 عمــة ر أثــر الحكــؼ الــ ي أ تجتــه العمــة ايولــ  ليكــؾن دوَّ  ــؾن الشدــؾة  ل ثــؼ 

فقـد و ـ   – ؾن الشدـؾة وهؾ  –السترل بالفعل  فده حركة الزسير ثا ية ل
يعمـــل أي :  ل فتـــارة اعتـــّل لهـــ ا بهـــ ا والعكـــس لدـــكؾن مـــا قةمـــه ل تحريكـــه

ــــة الزــــسير)الفتحة( لكــــي ل ــــا  بحرك ــــات دــــكؾن الب ــــ  متحرك ــــؾال  أرب ت يت
فقـد  عـل كـال مشهسـا  هخـر الفعـل تدـكيؽحركة الزـسير بلثّؼ يعمل  لمتؾاليات

السةتدأ حسال عمـ  الفاعـل لسذـابهته لـه فـي  رف تعميمه أيزا لو ل عمة لآلخر
ها ولسذـابهته لمفعـل أ ه مدشد إليه ومحكؾ  عميه ل وحسل الخةـر لمعمـة  فدـ

ل وقــد ســبقه إليهــا وين اي ــل فــي اإلخبــار ايفعــال  ؛ فــي كؾ ــه محكــؾ  بــه
وقد مّثل ل لػ برف  الفاعل في الدؤال عؽ عّمة رفعـه لفيقـال  ل(ٔ)ابؽ الدراج

 ةلالعمـة لفاعل مرفؾعًا ؟ فه ا سؤال عـؽ عمـارتف  بفعمه فإن قيل:وِلَؼ  ار ا
تدـــسية ابـــؽ  ردَّ دـــيرًا وتتسيســـًا لمعمـــةل و ا ابـــؽ  شـــي فيدـــسيها شـــرحًا وتفأمـــ

َؼ ز فـي المفـظل وكـان يجـ  عمـ  السجيـ  عشـد مـا ُسـِئَل ِلـجـؾ ت بأ هاالدراجل 
إنىسالالا ارت الالخ إلسالالشاد ال عالالل إليالال  فكالالان مغشيالالا   )): ارتفــ  الفاعــل أن يجيــ  بقؾلــه

                                                

   4/37ا صول في الشحو يشظر ل  و4)
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عال  قولالال لإنىسا ارت الالخ ب عمال    وكان شجالال  عمالال  مالا رتبالال  أهالالو بكالر أنل تكالالون هشالالا 
ل( ٔ) (( ةة العمة وعمة عمة العمة وعمعم

 

توقالد كالل واحالد مال  الذاليئي   وه ا ما ُيعرل بتدوير العمة ويسكؽ تعريفـه بـــ))
  ل (ٕ) ((عم  اآللر

                                                

   4/473 االخرايشظر ل  و4)
  117الكميات ص يشظر ل  و8)
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 القدؼ الثا ي  : 
 بيؽ  دراسة مؾاز ة

  ماذكر  الخؾارزمي في الترشيح وما ذكر  في التخسير

  السشها :أوت : 

شها مـالترشـيح والتخسيـر ( عمـ  الخؾارزمي مـؽ خـالل كتابيـه )   حافظ
فــي   - الممخذــري و عةــد القــاهر الجر ــا ي  – ل والسفرــل   ــاحةي الجســل

عم  مشهجهسـا فـي دـار فل كسـا هـؾ  إلبقا  عم  تةؾيـ  الكتـابيؽ لرـاحةيهساا
فـي ا الحـديت عشـه ل وأمـا ةأما في الترشيح فقد ستقديؼ ايبؾاش والفرؾل 

يفعـــال ل والحـــرول ل والسذـــتر  ( أربعـــة ) ايســـسا  ل وا هأقدـــامفالتخسيـــر 
وكــل قدــؼ يشقدــؼ إلــ  أبــؾاش وفرــؾل ثــؼ أخــ  يذــرح ويحمــل عبــارات الجســل 

ــ   ــرد ويعتــرض محافغــا عم ــوالسفرــل وي ــال العــالسيؽ مذــيرا لكــال ال امشص ك
: ) قـــال الذـــيك ( ل وفـــي  - بقؾلـــه فـــي الجســـل -احترامـــا ون ـــالت  ســـاإليه

ؾافقهســا وأحيا ــا ل وأحيا ــا كــان ي (ل أو قــال الذــيك التخسيــر ) قــال  ــار   
ــه  أخــرا يخالفهســا ل ونن كــان قــد اعتســد التعميــل مشهجــا لذــرح الجســل ولكش
خال  ذلػ في التخسير فقد  ا  الذرح مقتزـبا فـي بعـض السؾاضـ  وخاليـا 

 مؽ التعميل ل ومظشبا في بعزها اآلخر ل 

 يؾافــا فــيترشــيحه فــي الخــؾارزمي  تعمــل بــهما ومــؽ الجــدير بالــ كر أن
ــهمــا أغمــ  مؾاضــعه الجر ــا ي والبرــرييؽ ل و  ــل ب ــر  يخــال   تعم فــي تخسي

 ل  يؾافا الكؾفييؽالممخذري و 
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  :التعميل عرض في  أسمؾبه

و ـدت فـي )ترشـيح العمـل ( مسا تحغته أثشا  تتبعي لمتعميالت الشحؾيـة 
السدــت يض لةيا هـــا ل يــعمتالالسدــائل بالذـــرح الؾاســ  و عــرض الخــؾارزمي ي
 هــا بــ لػ  وهـؾؼ يـد  حكســا مـؽ أحكــا  الشحــؾ بـال تعميــل ل فمــل وتؾضـيحها 

 أسـمؾش الخـؾارزمي  اعتسـدلجر ا ي في إيراد العمل بـل وزاد عميـه ل و امشها 
ل عتراضـاتاتل أو  تتاؤ دتمشاقذة تعتسد عم  العم  هيئة والتحميل الذرح 

ل أوفــإن   لل أ ةــا : كــ ا لفتراضــات فيقــؾل فــي الترشــيح ) فــإن قمــا اتأو 
يجي  عشه بالتعميل البدي  يظرح الدؤال ثؼ  : ك ا  ( فترا : لللل  قما  قيل
 لعمتيؽ أو أكثر في السؾض  الؾاحد بأو  -بعمة واحدة  -

فقـد كـان السـشها فـي التعميـل مختمفـا ؛ ين شـرحه  ( التخسيـر) أما في 
 المسفرـــل لـــؼ يكـــؽ أساســـه التعميـــل ل بـــل كـــان الذـــرح فـــي أغمبـــه تؾضـــيح

ل وأحيا ـا يدـتظرد فـي عم  م ه  الممخذري  راضات واضحةواعتأل اوتفدير 
وكــان يسيــل التعميــل فيفتــرض اعتراضــا أو ســؤات ل ولكــؽ فــي مؾاضــ  قميمــة 

فيها إل  التعميل ال ي يشحـؾ السشحـ  الفمدـفي مسـا يـدل عمـ  أ ـه كـان عمـ  
لؼ يررح بمفظ التعميـل أو العمـة أيزا مؽ السالحظ أ ه و  لدراية بعمؾ  الكال  

  ل لكتابيؽ ل ون سا عةر عؽ التعميل بـ) ين للل ل أو لـ ك ا ( للل إلكفي ا

 :  ساذج مؽ العمل الخؾارزمية بيؽ الترشيح والتخسير-
) الترشـيح  في كتابيه التي بش  عميها الخؾارزمي أحكامهالسفردة ومؽ العمل 

 والتخسير (: 

مجـي    اعتراضـه عمـل تعمـل الخـؾارزمي فـي الترشـيح عشـد  عمة القياس* 
وأمالا  ال سا الة إلال  : )) مفردا قائال  –مؽ ثالثسائة إل  أل   -اد عدتسييم اي
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ويقرــد بالذــ وذ فعــؽ ل  و4)(( والكيالالاس ل  الالالث مئالالات  أو مئالالي  ، فذالالاذ ألالالد
القيــاس ل أمــا اتســتعسال فكثيــر مظــرد فيســا يتعمــا بإضــافة العــدد إليهــا كـــ) 

اتتالالا ا فالالي  ال سا الالة إلالال  ))  ثالثسائــة إلــ  تدــعسائة ( ل وقــال فــي التخسيــر :
رام السسيالا و ومالا  ، تدعسا ة هم   الس رد ؛  ن ا عداد احالاد وعذالرات ومئيالون 

؛ حكسهالالا حكالالم السرتبالالة ا ولالال  وتالالرك تسالالخ السا الالة تيسالالا إذا أضالاليو إليهالالا العالالدد 
    و8) ((لئال ُيؾهؼ أ ه قد عاد بعيشه حكؼ السرتبة ايول  وذلػ استحدان 

اإلضــافة ؛ ين اي ــل  يهــفــي التخسيــر عشــد  ة ايولــ  إن الســراد بالسرتبــ  
اإلضــافة بسعشــ  ) مـــؽ ( وهــ ا يقتزــي أن يكـــؾن ل و فــي التسييــم اإلضـــافة 

ل السزال إليه  سعا فتقؾل : ثالثة مؽ الر ال ل وت تقـل : ثالثـة مـؽ ر ـل 
ل ل وبشـا  بـدون تشـؾيؽ مفـرد وهـؾ اإلضافة تمحـا اتسـؼ السرتبة الثا ية أن و 

ـــ   أخـــ  تدـــعسائة إلـــ  ثالثسائـــة  مـــؽالعـــدد عميـــه فـــإن  مـــؽ السرتبـــة ايول
وه ا ما استحدشه الخؾارزمي فـي    و3) ل ومؽ السرتبة الثا ية اإلفراداإلضافة
وكــان حقــه أن ل لسجـي  مائــة تسييــم بمفـظ السفــرد  -فــي التخسيــر  –تعميمـه 

 إل قـد عـادأ ـه يكؾن  سعا ل ولكؽ حت  ت يتؾهؼ حيؽ ُيزـال إليهـا العـدد  
  -مـؽ الثالثـة إلـ  التدـعة  –ايعـداد  مسيم ين ؛كامال  حكؼ السرتبة ايول 

ل مثل قؾلػ : عشدي ثالثة روايات ل ومؽ ثؼ  يكؾن القيـاس فـي  سعا يأتي 
مائة أن يكؾن  سعا أيزا إذا ُأضي  إليها ايعـداد فتقـؾل : مئـات أو مئـيؽ 

ـتسييم) أحدعذـر ( شـةهه بـلدـيةؾيه الـ ي  خالفـاونذا  ا  مفردا فهؾ شاذ ل 
)وأما  مثسا ة إل  تدعسا ة فكان يشبغالي أن تكالون فالي الكيالاس )مئالي و قال : ))ف

                                                

   811ترريح العمل ص و4)
   19/  3التخسير  و8)
   18/ 3يشظر ل التخسير  و3)
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أو )مئاتو ولكشهم رال ىهو  بعذالري  وأحالد عذالر، حيالث تعمالوا مالا ي الي  بال  العالدد 
ل ونن كان القيـاس كسـا قـال سـيةؾيه أن يكـؾن التسييـم مفـردا إت (ٔ) وو واحالدا  

بـــل شـــةهه بالعـــدد  –فعـــل الخـــؾارزمي كســـا -أ ـــه لـــؼ يخر ـــه عمـــ  الذـــ وذ 
فكسـا  ــا  تسييـم  مفـردا كـ لػ ) مائـة ( إذا أضــي   –أحـد عذـر  -السركـ  

 بــ) مئــيؽ (  سعـا كسـا فــي  الدـسا  و  ـا  ل (ٕ)العكةــري  يـد أو إليهـا العـدد ل 

 :  فرزد ل الؾق

 و3) ِردائي وَ ّمْا عْؽ ُو ؾِ  ايهاِتِؼ **ثالث مئني ِلْلُمُلوِك َوََف ِِبا
ه   الرواية استذهد بها الشحاة عم  أن القياس ) مئيؽ (  س  )ِمئة( مـ  و 

وقـد حكـ  الفـرا  لغـة ل  لذـاعرلـؼ تـرد فـي ديـؾان اأ ها تسييم لكمسة )ثـالث( 

الخــــؾارزمي  والجـــدير بالـــ كر أن تعميـــل .(ٗ)يقـــؾل أ ـــحابها: عذـــر مئـــيؽ
 بـــيؽ ســـيةؾيه والسةـــرد ومـــؽير ـــ  إلـــ  الخـــالل  ؛ بالقيـــاس فـــي الترشـــيح 

                                                

  809/ 4الكتاو  و4)
  387/ 4المباو في عمل اإلعراو  و8)
ا هاتمل واحالدها أهالتمل السكدالر ا سالشان أو السالرادل هشالو ا هالتم  ، ال ي  م  ال ويل ،  و3)

ئالالةو مالالخ أنهالالا تسييالالا لكمسالالة  وهالال   الرواشالالة استذالالهد ههالالا الشحالالاة عمالال  أن  ) مئالالي  و تسالالخ )مل
 كسا ش تيل 8/340) الثو وه ا هو الكياس، وقد وردت الرواشة في ديوان  

                ***فد  لديوف م  تسيم وف  هها                 
رواهد اإلشزاح  ،  وإشزاح 470/ 8يشظر ل السقتز   وعم  ه ا فال راهد تي  لمسد لة 

  171/ 8، والترريح بسزسون التوضيح  617/ 8
لم أهتد إليها تيسا تيدر لي م  مؤل ات ال رام إا ما ندالب  إليال  أهالو حيالان فالي ارتذالاف  و1)

   878/ 8ررح ر ور ال ه  لمجوتري ما تام في ، و  437/ 4الزرو 
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إفراد السائة أو  سعها ؟ فإن كان اإلفراد هـؾ أإل  أيهسا اي ل ؟   -تبعهسا 
رد  َّها عـدد مفـي  -باعتبار الساضي  –اي ل فمذةهه بـ ) عذرون درهسا ( 

 ة أقــرشن السائــ؛ ي م مفــردا سسيــون ســا كــان الل م  كالعذــرة مسيــ  فأضــي  إلــ
فقد  سعـا ( ن  شيها تدعؾ) عشدما تقؾل : تدعؾن  ؾبالسفرد وه تؼا ِإل  م
 لحاد والعذراتاآل شبه

وتعمل لـه السةـرد بالسذـابهة  لبهتستعسال  ا  ونن كان الجس  هؾ اي ل فا
ـــال : ))  ـــت ق  الالالالث مئالالالي  و الالالالث مئالالالات مالالال  أتالالالل أغنالالال  ل ن تقالالالول شجالالالوز أغ حي

ث و الالالالال ال الالالة أغ الالالالواو ل  قالالالالولهمضالالالالافة ا ريالالالر بَمزالالالاف فذالالالال هت  مالالال  تهالالالالة اإل
ــد ونذا عتســ ل  و4)(( رتالالوغا ــ  -اي ــل فــي القيــاس-د ا فــي تحدي أيهســا  عم

 –أسـةا فـي أبـؾاش الشحـؾ فـراد اإل أسةا في العسؾ  هلسفرد أو الجسـ  ؟  جـد
ــه )  -السفــرد والسثشــ  والجســ   ــة وُيحســل عمي ــم ؛ ي ــه ت ( السائ فــي التسيي

وهؾ مظرد لكثـرة اتسـتعسال إفرادهال  حة يكؾن التسييم كمسة )السائة( فإ ها ي
ــات أو مئــيؽ( إت فــي ضــرورة)ثال  : حــؾ ونن  – ثسائــة( وت يجــؾز )ثــالث مئ

وأما كؾ هـا لغـة كسـا  -كا ا الزرورة التي استذهدوا بها لؼ تتفا والديؾان 
ومـؽ ل وت يقاس عميها تحفظ  -قميمة  -ُ د  إل  الفرا  حكايتها فهي لغة 

ل وقــد ثـؼ يجــؾز عشـدي اتثشــان ) اإلفـراد والجســ  ( لمعمـل التــي ُذكـرت ســابقا 
مظــردا فـي القيـاس ل غيــر فرـيح فــي  - سعـا -يجـؾز أن يكـؾن ) مئــيؽ ( 

                                                

   470/ 8يشظرل السقتز   و4)
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اتستعسال ل بخالل السفرد ) مائة ( فريح في اتستعسال شـاذ فـي القيـاس 
 ل  (ٔ)كسا ذكر الخؾارزمي في الترشيح ل والعمة مجؾزة لمحكؼ 

  السذابهةعمة(ٕ) : 

الشحـاة حـيؽ  مجـأي مهـولؾ في و ه مـؽ الؾ ـؾ  ل و  ثميةالس والسراد بالسذابه
هؼ يخرج كال  العرش عؽ اي ؾل التي وضعؾها ل وهي كثيرة الؾرود في كتـة

ومالال  كالمهالالم أن شذالال هوا الذالاليم بالذالاليم وإن لالالم شكالال  مثمالال  : )) ســيةؾيه قــال 
ــد تحغــا أنو  ل  (ٖ) (( فالالي تسيالالخ ا رالاليام ــدما كــان يعــالا الخــؾارزمي  ق عش

 كــان  -أو التخسيــر  مــؽ خــالل الترشــيح –مؾضــؾعات مختمفــة فــي الشحــؾ 
ل ولـــيس شـــرطا أن يكـــؾن ســـ  الستفرقـــات مشهـــا بخـــي  السذـــابهة يدـــع  لج

ــل يكفــي أد ــ  در ــة مــؽ در ــات السذــابهة ــة  لالذــبه فــي كــل شــي  ب وعم
التــي و  ومــؽ أمثمتهــا السذــابهة مــؽ أكثــر العمــل السؾ ــؾدة فــي الترشــيح ل 

 ما يأتي :   في الكتابيؽعشدتؾافقا 

ديت عــؽ ســة  بشــا  الفعــل السزــار  إذا عشــد الحــفــي الترشــيح قــال  -ٔ
وأمالالا الدالال   فالالي هشا الال  فهالالو أن هالال   " اترــما بــه  ــؾن الشدــؾة  : )) 

رالالاهه  ألالالد الزالالسير وواو  فالالي اترالالال  بالساضالالي والسزالالار  الشالالون " 
، كسا أنهسا ك ل  ،     ولسا لام سالكون مالا ق الل " الشالون " فالي  وا مر

                                                

، ورالالرح رالال ور الالال ه  لمجالالوتري  387/ 4واإلعالالراو يشظالالر ل المبالالاو فالالي عمالالل ال شالالام  و4)
    801/ 8، وحارية العدوي  878/ 8

باَ  و8) ثلَل، والجسخ أغرل بغَ  والذء ليَ ل السل بلَ  والذء بغ  الذيَم الذيمغ ما م   ،الذىل يشظرل المدالان وأغرل
 مادة )ش و هالالو 

    878/ 3و الكتاو 3)
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ا هالالو فالالي حكالالم كمسالالة الساضالالي لالالئال شجتسالالخ أربالالخ حركالالات متواليالالات تيسالال
واحدة لالام ذلال  لاومالا حتال  تعالد  إلال  مالا يالؤدي صالورة اتتساعهالا تيال  
نغ ، فقالد َعالدي هال ا الحكالالم  رل نغ ، وفغالالرغ دل دغ مال  السزالاعد  الردا  لمبالاو ل رغ

 -التخسيـر وقال فـي  ل(ٔ) (( إل  السزار  أشزا وإن َعدم تي  الد  
 ـاح   شـارحا قـؾل - خترـرةب بـارة ممؾافقا لتعميمـه فـي الترشـيح 

 ن نالون الجساعالة والسؤنالث  ؛ نهالا مشهالا ، يريالد  قول  لالسفرل : )) 
عمـ  الدـكؾن ُبشـي السزـار  ومقرد  أن الفعل  (ٕ)((  م  الزسا ر
ـــالظالبـــات  :فـــي  حـــؾ شـــؾن الشدـــؾة ب عشـــد اترـــاله  هـــا؛ ي  ؽَ أُكمْ َي

أشةها ضسائر الرف  في أ ها تدخل عم  الفعـل الساضـي والسزـار  
ــئال ولســا ل وايمــر ــم  ســكؾن هخــر الفعــل ؛ ل ــا عمــ  الساضــي ل دخم

رــارت  ــم ا فيجتسـ  أربــ  متحركـات متتاليــات فمممـا هــ   الرـؾرة 
لـ ا أخـ  الفعـل السزـار  الحكـؼ  كالزـسائر فـي مثـل :  جحـُا ؛مشه 

ــا  عمــ  الدــكؾن؛ لذــةهه بالفعــل الساضــي  (ٖ) فدــه  فــي وهــؾ الةش
والسظمقـــات ة قؾلـــه تعـــال  : ســـا فـــي ك مشـــه جـــم ٍ ك ـــيرورة الشـــؾن 

 ( يتربرـؽ ويرضـعؽـ) ل فـ (٘)ل ةوالؾالـدات يرضـعؽ   (ٗ)َيَتَربَّْرَؽ  
ـــ فـــي مؾضـــ -فعـــالن مزـــارعان  ـــ  الدـــكؾن ؛  -  رف مةشيـــان عم

                                                

  77ترريح العمل صو 4)
   847/ 3تخسير ال و8)
بالالإعراو مقالالدر مشالالخ مالال  ههالالور  رالال ه  بالساضالالي فالالي صالاليرورة الشالالون وقيالاللل إنالال  معالالرو  و3)

   10/ 4تاما مش   يشظر ل ررح اه  عقيل 
   و888البقرة م  اآلشة )  و1)
 و  833البقرة م  اآلشة )  و7)



 

466 

 

وهـؾ بـ لػ التعميـل كـان تابعـا لمممخذـري  تترالهسا بشؾن الشدـؾة ل
وإذا اترم  ب  نالون تساعالة السؤنالث رتالخ  : ))في مفرمه حيت قال 

ل تيالال  العوامالالل ل ظالالا ، ولالالم تدالالقل كسالالا ا تدالالقل ا لالالد م شيالالا ، فمالالم تعسالال
قولال ل لالم شزالرب  كوذلال    نهالا مشهالا؛ والواو واليام التي هي ضالسا ر 

  (ل ٔ)  ابؽ ي يش ووافقه وو ول  شزرب  

 السزالسرات م شيالة ،: ))  في الترشـيح بشا  السزسرات قال عمةوعؽ  -ٕ
ود إليال  أو احتياتهالا إلال  مال كور شعال وسة  بشائها مذـابهتها الحـرل

وقـال أيزـا  ل(ٕ) (( في حكم الس كور كالالحرف فالي احتياتال  إلال  ريالر 
السعرو إذا َهشي فالهد تيال  مال  سال   ، وسال   هشا ال  في التخسير : )) 

و وهالالالالالي ل إمالالالالا تريالالالال  مجالالالالالر  مالالالالااتسك  لالالالال  ، ومشاسالالالالال ت   حالالالالد أسالالالالبا
 السذــابهةلحيــت تعمــل بعمــة (ٖ)((  ، كالزالالسا ر واسالالم اإلرالالارةالحالالرف

فــي  (  ــاري  مجــرا الحــرلل وعةــر عشهــا ب بــارة )  فــي الترشــيح
 ــد  الخـؾارزمي فيســا  قمــه التخسيـر ل وت فــر  فـي السعشــ  ل وقـد 

ــ يؽعــؽ الشحــاة  ــالحرل فــي  ال ــا  السزــسر إمــا لذــةهه ب تعممــؾا لةش
ل با ل واضربي ل واضـربؽ ( ل و) حـؽالؾض  مثل : التا  في ) ضر 
( رل ل و ) هـؾ ل وهـيه عم  ثالثة أحـوأ ا ( يذبه ) إل  ( أي : أ 

تذـــبه ) فـــي ل وعـــؽ ( للل إلـــك ل أو لذـــةهه فـــي اتفتقـــار إلـــ  مـــا 
أو يكــؾن ســة  بشائــه وضــعه فــي اي ــل عمــ  يؾضــحها ويةيشهــا ل 

                                                

رالالرح رالال ور الالال ه  اهالال  ، و  847/ 1، ورالالرح الس رالالل  384الس رالالل ص يشظالالر ل و 4)
   90هذام ص 

  333ترريح العمل صو 8)
   433/ 8التخسير و 3)
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معشـا  ين  ؛ اتفتقار إل  ما يفدر   ويؾضـحه كسـا أن الحـرل كـ لػ
فـي  (  و حـؽل أ ا ـ)كـ ت ُيفهؼ إت بغهؾر معشا  مؽ خالل ما يفدر  

الـتكمؼ والخظــاش ت  ل فزـسير فــي الخظـاش (  أ ـا وأ ـتؼ) ؼل والـتكم
ل وذا الغيبة مفتقـر يعرل إت بحزؾر الستكمؼ والُسخاِط  والُسَخاط  

ــ  مــ ــحا إل ــؼ مــؽ افــي  يــهل عمي لــ كر أو فــي العمــؼل وهــ   العمــة أت
ايولـــ ل تطرادهـــا وو ؾدهـــا فـــي الزـــسائر كمهـــال مـــؽ غيـــر حســـل 

ــ  شــبه الحــرل بعزــها عمــ  بعــضل فهــي بهــ ا اتع تبــار تر ــ  إل
 كسا ذكر الخؾارزمي ل   (ٔ)  اتفتقارا 

ل  فـي الترشـيح قـالبهـ ا اتسـؼ وعؽ سة  تدسية الرـفة السذـةهة  -ٖ
فالالي التثشيالالة  مذــابهة أ هــا تذــابه اســؼ الفاعــل)) السعشالال  فالالي كونهالالا 

والجسالالالخ والتالالال كير والت نيالالالث     وإذا كانالالال  الرالالال ة ا تَثشالالال  وا تجسالالالخ 
اسالالم ال اعالالل ، وهالالي تالالدل  لعــد  مذــابهتهال عالالل فهالالي ا تعسالالل عسالالل ا

عم  معش   اه  فإن أردت حاد ا هها تئ  هوزن اسالم ال اعالل الكيالاس 
وقـال   ل (ٕ) فتقول ل حاس  أو كالارم اآلن أو رالدا فالي حدال  وكالريم وو

َسالالسي  مذالال هة ؛  نهالالا تقالالوم مقالالام اسالالم ال اعالالل فالالي فــي التخسيــر : )) 
جسالالخ ، وإذا كانالال  الرالال ة ا السعشالال  وفالالي أنهالالا تالال كر وتؤنالالث وتثشالال  وت

    ل (ٖ) (( تثش  وا تجسخ ا تعسل عسل ال عل إا عم  قبح

                                                

،  81، وتدالهيل ال وا الد ص886/ 4يشظر ل السرتجل فالي رالرح الجسالل اهال  الخذالاو و 4)
  867/ 4والسقاصد الذاتية عم  ررح ا لفية لمذا  ي 

   887ترريح العمل صو 8)
   447/ 3التخسير و 3)



 

466 

 

مـراد واحـد فـي إفـادة عمـة التدـسية ل و  -في الكتـابيؽ  -فكال التعريفيؽ 
حدـؽل : فيـه مثـل  عسمـاالرفة السذـةَّهة بالفاعـل فيسـا أن الخؾارزمي 

ها تثشـ  وتجسـ  ي أ ف لهومذابهتها ل وشديد تقؾل: الحدؽ و ه محسد  
حدــشه وحدــشتان وحدــشات( و  )حدــؽ وحدــشان وحدــشؾن  مثــل :وتؤ ــت 

)ضــــارش وضـــــاربان وضــــاربؾن وضــــاربة وضـــــاربتان  كاســــؼ الفاعــــل :
عمــ  غيــر ز ــة  اهــأ فــي  الفاعــلؼ ؽ اســعــ للل إلــك وتــشقصوضــاربات( 

  (ٔ)ل عميها ا  معسؾلهؽ عسمه فال يتقدشقص عت فم ال فعال

عمـ  لفا  في إفادة الرب  عشـد دخؾلهـا عؽ ا( إذا  )  يابةوعؽ عمة  -ٗ
 فتذـابه ) الفـا  (لسا فيها م  الس اتال ة : )) في الترشيح الجما  قال 

يعشـ   (ٕ) (( ل ؛  ن ال ام لمتعقي  ، والس ات ة والتعقي  م  واد  واحالد
بــيؽ : أن ) إذا ( السفا ــأة قــد تقــؾ  مقــا  الفــا  وتخمفهــا فــي الــرب  

ي التــي تذــبه ) إذا ( التــي لمسفا ــأة الذــر  و ؾابــه ؛ ين الفــا  هــ
في كؾ ها لمذر  الـ ي يظمـ  الجـؾاش ويترتـ  عميـه ويعقبـه ويـرتب  

شسكال  أن به كسا هؾ الحال م  الفا  وه ا ما قاله في التخسيـر : )) 
شكالون ذلال  تذال يها لهالا هالال) إذا و التالي لمس اتال ة نحالو ل لرتال  فالإذا زيالد 

فك نالال  يهجالالالم عميالالال      عمالال  البالالالاو ؛  ن الذالالرف يالالالؤدي إلالال  الجالالالواو 
ل هالالي تجالالري مجالالر  ال الالام فالالي ربالالل الجسمالالة و3) قالالال اإلمالالام ع الالد القالالاهر

                                                

، والمبالالالاو فالالالي عمالالالل ال شالالالام  76/ 4، وا صالالالول فالالالي الشحالالالو 491/ 4يشظالالالر ل الكتالالالاو و 4)
   817/ 4، والسقاصد الشحوية  113/ 4واإلعراو

  498ترريح العمل صو 8)
   4404/ 8السقتردو 3)
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ــػ إت(ٔ) (( بسالالا ق مهالالا ــال ابــؽ  -فــي الجسمــة اتســسية  وت يكــؾن ذل ق
 : مالػ

   (ٕ)وَتْخُمُ  الفا  إذا السفا أ *** كإْن َتُجْد إذا لشا ُمكافأ  

إذا ( ل وأن يكـــؾن الجـــؾاش بذـــرطيؽ : أن تكـــؾن ايداة الجازمـــة ) إن ل أو 
ـــ) إن ( التؾكيديــة كقؾلــه   سمــة اســسية مؾ بــة غيــر طمةيــة وغيــر مقرو ــة بـ

ـــِديِهْؼ ِإَذا ُهـــْؼ َيْقَشُظـــؾنَ تعـــال  ة  َمْا َأْي ـــدَّ ـــا َق َئة  ِبَس  -  (ٖ)  َوِنْن ُتِرـــْةُهْؼ َســـيِّ
فـي  ( هة ) إذا ( ) الفـا وذلـػ لسذـاب -والسعش : إْن أ ـابتُهؼ سـيئة  َقشظـؾا 

كسا ذكر العكةري ومؽ قةمه الخميـل ل والسةـرد ينَّ السفا أة تعقي  لسعش   ؛ ا
وإنسالا قامال  مقامهالا؛  نهالا مثمهالا ل وتعمـل ابـؽ مالـػ قـائال )) (ٗ) وابؽ الدـراج 

 (( في عدم ااهتدام هها، فوتودها شحرل ما شحرل بال الام مال  هيالان اارتبالاف

ـــدُأ بهـــال وت تقـــ  إتّ (٘) ـــدهال  لأي : أ هـــا ت ُيةت ـــ  بســـا بع ـــد مـــا هـــؾ معّق بع
مــؽ  هــا ل وهــؾ مــا تعمــل بــه الخــؾارزميفجــاز أن تقــؾ  مقام  فأشــةها الفــا 

  قةلل

                                                

   418/ 1التخسير و 4)
  443ا لفية ص و 8)
 و  36الروم اآلشة ) و 3)
، والتعميقالالة عمالال  كتالالالاو  464/ 8، وا صالالول فالالالي الشحالالو  78/ 8ل السقتزالال   يشظالالرو 1)

    477/ 8سي وي  
  887/ 8، ويشظر ل المسحة في ررح السمحة  4798/ 3ررح الكاتية الذاتية و 7)
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 :  في الكتابيؽالتي خال  فيها تعميمه  العملومؽ أمثمة 

ــــال -ٔ ــــة إعــــراش السزــــار  دون ســــائر ايفع : الترشــــيح فقــــال   عم
ي  لسذالالالالاههة السزالالالالار  ااسالالالالم      ، ولالالالالم تقالالالالخ هالالالال   السذالالالالاههة هالالالال))

ل (4) ((  مالا رالاهه  أولال ااسم وبي  سا ر ا فعال فرار حسم  عم 
فــــي الحركــــات  سذــــابهته اتســــؼعــــرش الفعــــل السزــــار  لأُ  حيــــت

أمالالا ال عالالل فإنالال  لسالالا رالالاب  فــي مؾضــ  هخــر: ))  وقــال والدــكشات ل
ااسالالم وهالالو السزالالار  الالال ي ذكرنالالا وتالالو  السذالالاههة لالال  أَعالالرو حسالالال 

 و ـا ل تأييـدا لسـ ه  البرـرييؽ  ا ت  والعمة هشا ل و8)((  عميال 
ـــ  الممخذـــري حيـــت قـــال تعميمـــه فـــي التخسيـــر  إا أن : )) رداعم

ل ) فالال عرو و رديم وهالال ا ؛  ن إعالالراو السزالالار  ريالالر معمالالالل قولالال 
مالالال  إعالالالراو ااسالالالم ، هالالالدليل أن إعالالالراو ال عالالالل السزالالالار  مقالالالدم عمالالال  
إعالراو ااسالالم ويدالالتحيل أن شكالالون الستالال لر عمالالة الستقالالدم ، وهالال ا  ن 

ل السزار  قد ه ر باإلعراو حالالة اإلفالراد وااسالم لالم شظ الر بال  ال ع
  و3) ((إا حالالة التركيال  ، وحالالة اإلفالراد مقدمالة عمال  حالالة التركيالال  

وهـ ا الـرأي  أن الفعل هـؾ اي ـل فـي اإلعـراش ولـيس اتسـؼأي : 
ن إعـــراش إمؾافقـــا لهــؼ ل ومــؽ ثــؼ فــبتعميمــه وقــد  ــا  مكــؾفييؽ ل

 ل و1) ســل عمــ  اتســؼ ومزــارعته إيــا بالح السزــار  باي ــالة ت
                                                

  41ترريح العمل ص و4)
   80ترريح العمل ص و8)
   843/ 3التخسير  و3)
، والمبالالاو فالي عمالالل ال شالالام واإلعالالراو  116/ 8يشظالر ل اإلنرالالاف فالالي مدالا ل الخالالالف  و1)

  108/ 3وحارية الربان ،  377/ 8، والترريح بسزون التوضيح  46/ 8
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 أن عمــة إعــراش السزــار   الكتــابيؽفــي  خــالل كالمــه يتزــح مــؽو 
ـــه أو باي ـــالة  كـــان فمـــؾ ل تتؾقـــ  عمـــ  كـــؾن إعرابـــه بالفرعي

فــي الحركــات والدــكشات وتبــادل لسذــابهته اتســؼ بالفرعيــة فعمتــه 
 لـؾ باي ـالةأمـا  كسا ذكر في الترشيح ل  ا ي السختمفة عميهالسع
  فال حا ة إل  عمةل -كسا ذكر في التخسير  -

: حســـل خةـــر ) إنَّ ( عمـــ  الفاعـــل عمـــة رشـــيح عـــؽ تالقـــال فـــي  -ٕ
وإن كالان معسالول ال عالل فالاعال أو  مذابهة هـ   الحـرول ايفعـال))

م عوا لام في معسول ما َشحسالل عمال  ال عالل أن شكالون محسالوا عمال  
لمفـظ والسعشـ  السذابهة مـؽ  هـة اأي أن  (ل1) (( ال اعل والس عول

السذابهة المفغية فهي أ ها مركبة مؽ ثالثـة أحـرل أو أكثـر أما ف
ــ  الفــتح كالساضــي مــؽ شكســا أن ايفعــال كــ لػ ل وهــي مة يــة عم

ــــة فـــــ) إنَّ  ــــدت ل  ايفعــــال ل وأمــــا السعشؾي ــــ  : أك ( و) أنَّ ( بسعش
شـــةها ل و) لكــؽَّ ( بسعش :اســـتدركا للل إلـــك أكــأنَّ ( بسعشـــ  و)

رـؾل سسيؽ لميادة مميتها عم  سـائر الحـرول بحفُأعسما في ات
لســ ه   ل ومــا تعمــل بــه هشــا كــان السذــابهة بيشهــا وبــيؽ ايفعــال

ــلالبرــرييؽ  ــة عســل الب القائ ه فــي هفعــل ؛ ي هــا تذــةأ هــا عامم
مسا يـدل عمـ  أ ـه  ـا  ل كسا أ ه راف  لمفاعل  لمخةررافعة كؾ ها 

هالال   قــائال : ))  رد هــ   العمــةل أمــا فــي التخسيــر فقــد مؾافقــا لهــؼ 
بهـــ ا القـــؾل ل لهـــؼ مخالفـــا   (ل2) (( عمالالة مدالالالترذلة ورزالتهالالالا هالالالاهرة

                                                

    349 -439ترريح العمل ص و 4)
     888/ 4التخسير و 8)
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ومؤيــدا لســ ه  الكــؾفييؽ القائــل بــأن هــ   الحــرول عاممــة فـــي 
لهـا دخؾ  –قةـل  رتفعا به مؽاتسؼ فق  ل والخةر مرفؾ  بسا كان م

ــه  ــدا  وهــؾ  –عمي ـــأن اتبت ــل بـ إنء مالالخ اسالالسها بسشالالالة )) لللل وتعم
، هدليل أن  يدلل عمي  ام ااهتدام ، وام ااهتدام ا تالدلل  الس تدأ

إا عمالالال  الس تالالالدأ      وهالالال ا شقتزالالالي أا شكالالالون ارت الالالا  ل الالالر ) إنء و 
لالالالالالالالام أن ا شكالالالالالالالون ارت الالالالالالالا  ل الالالالالالالر سالالالالالالالا ر الحالالالالالالالروف لالالالالالالال ا بالالالالالالالالحرف 

ومــا تعمــل بــه الخــؾارزمي لمســ ه  الكــؾفي هشــا فــي   (ل1)((بالالحرف
؛ ين معشـ  اتبتـدا  قـد  (2) حـاةخسير مردود عميه مـؽ قةـل الشتال

ونذا زال السعشـــ  لـــؼ يةـــا إت ل بـــدخؾل هـــ   الحـــرول عميهـــا زال 
أنهالالا  ))قــال ابـؽ الخبــاز معمـال :   - ( إنَّ وهـؾ )  –الرفـ  لمعامــل 

ذالالالب  نرالالب  عامالالالل م  ن؛  هة بال عالالالل فاسالالسها مذالالالب  بالالالالس عولمذالال 
 ، ل عالالل نالال  رفعالال  عامالالل مذالالب  با ؛ ول رهالالا مذالالب  بال اعالالل ،بال عالالل

 نهسالالالا معسواهالالالا ؛  ويدالالالس  السشرالالالوو اسالالالم إن والسرفالالالو  ل الالالر إن
وما ذه  إليه الشحـاة مـؽ عمـة هـؾ    (ل3)((  ف ضي ا إليها لمسالبدة

 ما ذه  إليه الخؾارزمي في الترشيح وهؾ الرا ح ل 

عمة  ر  الشكرة فـي بـاش  عـؼ وبـئس مثـل :  عـؼ  د حديثه عؽعش -ٖ
 مالا الشكالرة فانترالاب  عمال  التذال ي  ف: )) فـي ترشـيحه ر اًل زيد  قال 

                                                

     883 -888/ 4التخسير و 4)
، وعمالالل الشحالالو  838 -384/ 4، وا صالالول فالالي الشحالالو  440/ 1يشظالالر ل السقتزالال  و 8)

/ 4، ورالرح الس رالل  360 – 370، والت يي  ع  م اه  الشحالويي  ص  810ص 
408     

     418لمسخ ص توتي  او 3)
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 (ع مجالالر  " عذالالرون درهسالالا  بالالالس عول هيانالالا وتسييالالاا لمسزالالسر تاريالالا

ي عذـــرون درهســـال فـــالشؾن مشعـــا عشـــدقمـــا: إذا  أي : أ ـــػ (لٔ)
ل فرـارت  مـؽ الرفـ السفعـؾل ل كسـا مشـ  الفاعـل الجـر مؽ الدرهؼ

ـــــؾن كالفاعـــــلل    (  عـــــؼ وبـــــئس) فـــــي بـــــاش  التسِييـــــم و ـــــارالش 
 سروبــئس ( مؾضــعهسا َأن يقعــا عمــ  مزــين )  عــؼ ؛ فعؾلكــالس

وقـال فـي التخسيـر: ل  (ٕ) ممـؽ تسييـ يفدـر  مـا بعـد  وهؾ الفاعل 
 (ٗ)سـيةؾيه والبرـرييؽ ه  وهؾ م ل(ٖ) ((مشروو عم  التسييا)) 

سا قالته العرش :  عؼ ر ال زيد ل عم  أن الفاعـل ضـسير استشادا ل
التسييم في بـاش مشرؾبة عم   كرة مدتكؽ في  عؼ ل و) ر ال  ( 

 (٘)الل وُحكــي عــؽ الكدــائي أ ــه مشرــؾش عمــ  الحــ عــؼ وبــئس 
واي ـل :  محـؾل عـؽ الفاعـلل وعشد الفـرا  تسييـم  ويجؾز تأخير 

عشـد  كؾ ه تسييما حوالرا   (ٙ)  عؼ الر ل زيد ل ويقبح عشد  تأخير 
؛ ي ـه يفدـر ويؾضـح السـةهؼ السدـتكؽ وهـؾ عسـل  (ٚ) ابؽ ي يش

السفعؾل ل فمسـا شر  الين اي ل في يم وليس السفعؾل ؛ و التسي
 وهـ ا مـا قالـهل  ُ ر   في وقؾعه بعد تسا  الكال  التسييم شابهه

                                                

/ 4، والسقترالالد  407   ويشظالالر ل أسالرار العربيالالة ص 440 -409ترراليح العمالالل ص و 4)
    434/ 7، وررح الس رل اه  ش يش  361

  890، وعمل الشحو ص419/ 8يشظر ل السقتز  و 8)
   384/ 3التخسير و 3)
  8018/ 1، وارتذاف الزرو   391/ 1يشظر ل ررح الس رل و 1)
  8018/ 1تذاف الزرو يشظر ل ار و 7)
   30/ 3، وهسخ الهوامخ 8018/ 1يشظر ل السردر الداهق ن د  و 6)
   391/ 1يشظر ل ررح الس رل و 7)
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ــم   الخــؾارزمي ــم قــالفــي بــاش التسيي ــة  رــ  التسيي فــي  عــؽ عم
وإنسالا نرال   التسييالا ؛  نال  مذالب  بالالس عول ، وذلال  : ))  الترشيح

مة فالي الكالالم ، فكال ل  التسييالا أن الس عول في ضرو زيَد عسرا  فز
إن الذــــبه بــــيؽ    (ٔ)(( فالالالالي  الالالالاو زيالالالالَد ن دالالالالا  فزالالالالمة فالالالالي الكالالالالالم 

التسييـم والسفعـؾل أن كميهســا يقعـان فــي تسـا  الكــال  مثـل : طــاش 
 حـؾ : فـي    زيد  فدا ل ل فالتسييم )  فدا ( شـةيه بـالسفعؾل بـه

أشـــبه مســـا ف ل فجـــا  اتثشـــيؽ بعـــد إتســـا  الكـــال  ل داً  رـــر   
ــه حيــت إن  ؛ُ رــ  مثمــه ووقــ  مؾقعــه السفعــؾل التسييــم  مــا قةم

ل (ٕ)وهؾ ما عميه أغم  الشحـاة  ِةيهيا التَّذرِ تقدير الفاعل عم  ط
ين الحــــال أيزــــا ؛  وهــــؾ ضــــ ي   (ٖ)وقيــــل : لذــــةهه بالحــــال

محسؾل عم  السفعؾل في الشر  لكؾ ه فزمة ؛ ل ا فإن ما تعمـل 
؛ ي ــه حســل عمــ  اي ــل فــي أولــ   فــي ترشــيحه بــه الخــؾارزمي

ل بيد أ ه خال  رأيه فـي التخسيـر فقـال  -أي السفعؾل  –الشر  
 الالاو زيالالد ن دالالا بسشالالالة ضالالرو زيالالد عسالالرا        ل تقالالولمعمــال : )) 

وهالالال   تسحالالالالت الشحالالالويي       والحكيقالالالة أن هالالال   ا رالالاليام مشرالالالوبة 
ين  م  الخافض مقرؾر عمـ  وهؾ مردود ؛  (ٗ) (( هشا  الخاف 

                                                

  388، و 483ترريح العمل صو 4)
المسحالة فالي رالرح ، و  176الحالدود فالي عمالم الشحالو ص ،  398يشظر ل عمل الشحالو صو 8)

  104/ 4السمحة 
  104/ 4لمسحة في ررح السمحة او ،  398يشظر ل عمل الشحو صو 3)
   177/ 4التخسير و 1)
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 ل (ٔ)د مـؽ الدـسا  فـي ألفـاظ معيشـة ليدـا هـ   مشهـاعم  مـا ور 
كــؾن ســقؾ  الخــافض وحــد  هــؾ الشا ــ  والدــقؾ  وقيــل : ين 

 ل(ٕ)عد  والعد  ت يعسل 

وعشــدي فــالتسييم مشرــؾش لسذــابهته السفعــؾل إذ هــؾ اي ــل فــي 
  لالحسل عميه في الشر 

                                                

ي غ رغَتالال  كقول  تعال  " م  ه   ا ل ا  ) التار و ، و 4) البلعل مغَ  سغ تغارغ َموسغ  قغول " ، و )  وغالل
الالدغ َ "  صالالدق و  كقولالال  تعالالال  ل  قغَكَم وءَ وغعل الالدغ الالدل صغ لغقغ " ، و) أمالالر و كقالالول الذالالاعر ل    وغ

ما أمرت ب  * ، و) استغ ر و كقول الذاعر ل * اسالتغ ر هللا  * أمرت  الخير فافعل
، وتوضالاليح السقاصالالد  478/ 4يشظالالر ل ا صالالول فالالي الشحالالو   ذنبالالا لدالال  محرالالي  *

   183، وررح ر ور ال ه  ص  786/ 8
   119/ 4يشظر ل حارية التخسير و 8)
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 العمل السركبة عشد الخؾارزمي :  مؽ  ساذج *

 : ل أو التجرد لإلسشاد غير والسذابهة الحسل عم  الش عمل:

فالإن قيالالل ل لالالم عشـد حديثــه عــؽ عمــة رفــ  السةتـدأ والخةــر قــال : )) -ٔ
  فالالإن  حسالالال لهسالالا عمالال  ال اعالاللوتالال  ارت اعهسالالا لهالال ا السعشالال    قيالالل ل 

قيالالل ل مالالا الوتالال  فالالي حسمهسالالا عميالال    قيالالل ل أمالالا الس تالالدأ فإنالال  شسا مالال  فالالي 
  شسا مالال  فالالي كونالال  تالالاما  انيالالا عالال  فألنالال ؛كونالال  مخ الالرا عشالال  ، وأمالالا الخ الالر

 ( لٔ)((  أو  ن الخ ر هو الس تدأ فحسل عم  ال اعالل هواسال ت  ؛الجسمة 
والخةـر يذـبه ل يقرد  سمة الفاعل عم  اعتبـار أ ـه مدـشد إليـه فعـل 

لسةتدأ عم  الفاعل فـي الرفـ  احسل الفعل ويحسل عميه ل ثؼ ذكر و ه 
فالالي  مذــابهته إيــا   ال اعالالل الس تالالدأ فالوتالال  فالالي حسمالال  عمالال أمالالا قــال:))ف

ع فه ا مـؽ  الخ ر هو الس تدأأن قؾله : ع  أي : (لٕ) (( مخ را عش  كون 
 احيــة السعشــ  ل أمــا مــؽ  احيــة الرــشعة فــالخةر محكــؾ  بــه والفاعــل 
والسةتـدأ  محكؾمـان عميهسـا ل وقـد ذكـر فـي مؾضـ  هخـر مـتعمال بعمــة 

هو ال عالل ، فسالا   ن ا صل في اإللبار: ))  الحسل عم  اي ل فقال
أي : أن الفعـل أ ـل اإلخبـار ل  (لٖ)((  كان ل را عشال  لالام كونال  أصالال

والخةـر كالفعــل محكــؾ  بــه عمــ  السةتـدأ ل ومــؽ ثــؼ ُرفــ  السةتــدأ حســال 
عم  اي ل في الرفـ  وهـؾ الفاعـل لسزـارعته لـه  فـي أن كـال مشهسـا 
ــر عشــه ومحكــؾ  عميــه ل والخةــر ُحســل عمــ  الفعــل ؛ لسذــابهته  مخة

                                                

ترافعالالا، أي ل ، لالفالالا لمكالالوفيي  الالال ي  قالالالوا بالال ن الس تالالدأ والخ الالر 480تررالاليح العمالالل صو 4)
 رفخ كل مشهسا اآللر  

    348ترريح العمل ص و 8)
  480ترريح العمل ص و 3)
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خبــار ؛ ي هــا تــدل إن ايفعــال ومــا أشــةهها أ ــل فــي اإلالفعــل حيــت 
وفـي مؾضـ  هخـر مـؽ ترشـيحه  عم  ايحداث التي يشتا عشها الحكؼل

الرافالخ لمس تالدأ ول الر  هالو  ))قال :  ذكر عمة أخرا لؾ ؾش رفعهسا أيزا
تجردهسالالالالا لدسالالالالشاد وهالالالال ا معشالالالال  يرفعهسالالالالا لتشاولالالالال  إشاهسالالالالا ؛  ن اإلسالالالالشاد 

ــــا  و 1) (( شقتزالالالالي ال الالالالرفي  ــــة  ه اعتســــدأ ــــ وهــــ ا معش تجردهســــا )عم
أ ـه اسـتدر  عمــ  مــؽ عمـ  الـرغؼ  -لرفـ  السةتـدأ والخةــر -( لإلسـشاد

الــ ي اتخــ  عمــة التجــرد لإلســشاد أن تكــؾن العمــة السؾ بــة الممخذــري 
 فأخــ  عميــه فــي ) التخسيــر (ل و    و2)تبعــا لمجرمــي والدــيرافي – لمرفــ 

شاد عمــة مؾ بــة لمرفــ  فقـــال : )) ســـقؾلــه: أن التجــرد لإلالخــؾارزمي 
 الكالم مدتدرك عم  الذي  م  وتهي  ل 

عشالالالال  أن أحالالالالدهسا ل قولالالالال  ل وكونهسالالالالا مجالالالالردي  لدسالالالالشاد هالالالالو رافعهسالالالالا وم
مالالخ أنهسالالا لالالم يالالدلل عميهسالالا سالالا ر العوامالالل ااسالالسي  تالالر  هيشهسالالا إسالالشاد 

هالال ا ا شقتزالالي سالالو  أن شكالالون لالسالالسي  مالال  اإلعالالراو حالال  ، و الم ظيالالة 
 ن حظهسا عم  الخروص الرفخ فال   وأما أن شكو 

الوت  الثاني م  ااستدراك ل أنال  إذا كالان رافعهسالا هالو كونهسالا مجالردي  
       لدسشاد ف ي حاتة هشا إل  كون كل مشهسا ر يها بال اعل   

وتقريالالالر الكالالالالم عمالالال  تهالالالة الرالالالواو مالالال  السدالالال لة أن شقالالالول ل السوتالالال  
اإلعالالالراو فيهسالالالا لالالالش و اإلعالالالراو فيهسالالالا موتالالالود ، والسوتالالال  لخرالالالوص 

أشزا موتود ، والسانخ لسوت  الخروص معدوم ، فوتال  أن يرت عالا   

                                                

   80ترريح العمل صو 4)
    876/ 8، وتسهيد القواعد  868/  3يشظر ل الت ييل والتكسيل و 8)



 

666 

 

أما السوت  لالش و إعراههسالا فوقالو  العقالد والتركيال  هيشهسالا ؛  نهسالا متال  
وقالالخ هيشهسالالالا ذلالالال  تولالالد مشالالال  معشالالال   الالالالث ، واإلعالالراو وضالالالخ ليالالالدل عمالالال  
نحو ذل  السعش  ، أمالا السوتال  لخرالوص اإلعالراو فيهسالا ) فذالب  كالل 

نال  شذالب  ال اعالل مال  فأل؛ احد مشهسا لمسرفو  ، أما رب  الس تالدأ بسرفالو  و 
إليال  ، كسالا أن ال اعالل كال ل  ، وأمالا رالب  الخ الر لمسرفالو   حيث إن  مدالشد

مال  حيالث إنال  ل الر عال   السزالار  نحالو ل شزالرو زيالد فألن  شذب  ال عل
ريالالر  ، وهومتشالالاول لمحالالال وااسالالالتكبال كسالالا أن ال عالالل السزالالار  كالالال ل  ، 

 (( دم السالانخ لسوتال  الخرالوص فتجردهسالا عال  العوامالل الم ظيالةوأما ع

هك ا فشد الخـؾارزمي عمـة التجـرد لإلسـشاد وكـان قـد تعمـل بهـا فـي   (ٔ)
 ترشيحه ؛ ليؤكد  حة عمة السذابهة والحسل عم  الشغير ل 

ومســـا يؤكـــد عمـــ  عـــد   ـــحة عمـــة اإلســـشاد أن تكـــؾن مؾ بـــة لرفـــ  
ت يذسل ابتدا  الؾ ـ   اإلسشاد نبأابؽ  شي  السةتدأ والخةر ما ذكر 

ي ــه مدــشد ؛ السدــتغش  بسرفؾعــه عــؽ الخةــر لعــد  إســشاد شــي  إليــه 
  د ( باطمة ِلسا شابها مؽ اعتراضات لسشاومؽ ثؼ فـ) عمة اإل    (ٕ)

 مؽ ثالثة أو ه:أيزا  عمة التجرد لإلسشادوقد رد ابؽ مالػ   

 ــحة عســل اتبتــدا ل أحــدها: أ ــه  عــل التجــرد عــاماًلل ون ســا هــؾ شــر  فــي 
 واتبتدا  هؾ العامل عشد سيةؾيه وغير  مؽ السحققيؽل

                                                

   877ل 877/ 4التخسير و 4)
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هـؾ السةتـدأ إسـشاد تجرد  ين؛ الثا ي: أ ه  عل تجردهسا واحًدال وليس ك لػ 
إلـ   أن يدـشد هـؾد مدـد مدـشد إليـهل وتجـرد الخةـر تجرد اإلسشاد إل  ما يد

 ل فكي  يتحدان؟؟دعالسةتدأل فةيؽ التجريديؽ ب

قيـد  فمـم  مـؽ ذلـػ أت يكـؾن مةتـدأ وت خةـًرا ي ه أطما التجـردل ولـؼ الثالت: أ
عمــا فيهــا مــؽ أحــدع وعهــل أخــؾ عــيش ل يــ  : مــا  ــر مشهســا بحــرل  حــؾ 

  (ٔ)بدائؼعل

السةتـــدأ  أن إلـــ  ســـيةؾيه يـــ ه أن بعـــد الر ـــؾ  إلـــ  هرا  الشحـــاة و ـــدت  و
ســؾل  مـؽ السرفؾعـات مح غيرهسـا؛ و  اي ـل فـي اسـتحقا  الرفـ هسـا  والخةـر
 ل وحسـل عميـه السةتـدأأوًت ذكـر الفاعـل فقـد  و3) وأمـا الممخذـري ل  و8) عميهسـا
ل مســا يترتــ  عميــه أن العمــة التــي أطمقهــا الخــؾارزمي هشــا محسؾلــة  والخةــر

 نعمــ  رأي الممخذــري فــي أن الفاعــل هــؾ اي ــل والسةتــدأ والخةــر محســؾت 
 ســـا ل فالسةتـــدأدأ والفاعـــل _ مخةـــر عشه_ السةتـــوبشـــا  عميـــه فـــإن عميـــه ل 

مشهسـا مدـشد إليـه ل  محسؾل في رفعه عم  الفاعل لسذابهته لـه فـي أن كـال
ومحكــؾ  عميــه ل والخةــر محســؾل عمــ  الفعــل فــي أ ــه مدــشد ومحكــؾ  بــه  ل 

 ل والسذابهةالحسل عم  الشغير  فإن العمتيؽ السعتسدتيؽ عشد ومؽ ثؼ 

 والدةا : ل والتخ ي ل الثقل  ل :عم -

 ن فالالالالي رفــــ  الفاعــــل و رــــ  السفعــــؾل : )) عمــــة عــــؽ  د حديثــــهعشــــ
الس عالالالالوات كثالالالالرة وال اعالالالالل واحالالالالد فالالالال ع ي الرفالالالالخ ؛  نالالالال  أ قالالالالل الحركالالالالات ، 

                                                

    336/ 4ررح الكاتية الذاتية و  ، 874ررح التدهيل ص و يشظر ل 4)
    81/ 4يشظر ل الكتاو و8)
   499 -498/ 4يشظر ل ررح الس رل و 3)
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سالالالالاهق فالالالالي الرتبالالالالة ف لالالالال  أقالالالالو  والكثيالالالالر الشرالالالال  تخفي الالالالا ؛ وأشزالالالالا ال اعالالالالل 
يتعـدا الفعل قـد  أي : أن (ل ٔ) (( الحركات وبقي الشر  عم  الس عوات

طمبــا السفعــؾل شرــ  ل فواحــدا فــاعال ل وت يظمــ  إت مفاعيــل كثيــرة إلـ  
ثقــل كثــرة  – الثقــل عميــه لمتخ يــ  ولــؼ يرفــ  ولــؼ يخفــض؛ لــئال يتــؾال 
فمســا اســتحا السفعــؾل   -التعــدد وثقــل الحركــة مــؽ رفــ  أو خفــض معــا 

أو الخفض فكان الرفـ  بـه أولـ  مـؽ  -الشر  لؼ يةا لمفاعل إت الرف  
والفاعل أولـ  مـؽ حيـت حيت كان الرف  أوت والخفض ثا يا ل  -الخفض
 مشاسـبة الرفـ  لمفاعـل الستقـد  خصتقد  عم  السفعؾلل فوهي المرتةته 
ل  ل والزــؼ أقــؾا مــؽ الفــتح ين الفاعــل أقــؾا والسفعــؾل أضــ  لــه ؛ و 

فجعل ايقؾا لألقؾا وايض   لألض   تشةيهًا ومشاسبة بيؽ السـدلؾتت 
فقـــد  التخسيـــرفـــي  أمـــاو فـــي الترشـــيح ل هـــ ا تعميـــل الخـــؾارزمي  وأدلتهـــا

وحالق : )) اخترر العمة في ) ايهسية ( وذلػ حيؽ قال في باش الفاعل 
ال اعالالل الرفالالخ ؛  ن الواضالالخ مالالدى عيشالال  لالال  ، وهالال ا كسالالا تقالالول ل حالالق الجالالدة 
الددس ؛  ن هللا أوتب  لها ، ال اعل يرت الخ بال عالل ؛  نال  دار مالخ وتالود  

التــي أو ةهــا لــه أي أ ــه اســتحا الرفــ  يهسيتــه  ل(ٕ)((  وتالالودا وعالالدما
ابــؽ الفعــل ؛ ي ــه يــدور معــه و ــؾدا وعــدما كســا ذكــر ل فــي حــيؽ ذهــ  

؛  شــي ل والدــيرافي ل وابــؽ الخذــاش ل  وابــؽ عرــفؾر و ــاعر الجــيش 

                                                

   93ترريح العمل ص و 4)
    833/ 4التخسير و 8)
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فـــي  -وكـــأن الخـــؾارزمي  ســـ  العمـــل الـــثالث  ل(ٔ)لفـــر  بيشهســـا عمـــة ال
مــؽ ســبقه مــؽ  هــي زبــدة  هــؾدوالتــي  -مدــألة واحــدة فــي الترشــيح 

 ل الشحاة

 الحسل عم  الشغير:عد  التؾهؼ ل و اي  ل ل و السذابهة ل و :  عمل -

وأمالا ) لكالا  و )): ايلفاظ السعدولـة عمة بشا  عشد حديثه عؽ  قاللقد 
بغالالالاث ،  الالالاق ، ويالغ وتسيالالالخ مالالالا هالالالو معالالالدول عالالال  الرالالال ة فالالالي الشالالالدام نحالالالو ل شافغدغ

بغالالان ق وتغ الالالالغ أمالالالا ) و ل  فمسذـــابهته لســـا اســـتعسل لألمـــر وريالالر الشالالالدام نحالالو ل حغ
تالالال ام و وتسيالالالخ مالالالا هالالالو معالالالدول عالالال  ) فاعمالالالة و فالالالي ا سالالالسام ا عالالالالم نحالالالو ل 

الالالاف   الالالام ، وريرهالالالا نحالالالو ل تكالالالاو، ولغرغ فمسذــــابهته كـــ لػ لســـا هـــؾ اســــؼ قغ غ
وو ــه السذــابهة أ هــا عمــ  وزن  كـــ) َ ــمال ( بسعشــ  ) ا ــمل ( ل (ٕ) ((الفعــل

ل  ش  بسشملتهاواحد وطريا العدل فيها واحد ل والتأ يت قائؼ فرارت في السع
وقيـل : إ هـا معربـة مظمقـا ه ا عم  رأي أهل الحجاز أ هـا مةشيـة مظمقـا ل 

مـا هخـر  را  كــ) حزـار ( ل وأمـا  يةشي كـلعشد بشي تسيؼ ل والجسهؾر 
ما ليس مختؾما بالرا  مشعؾ  الررل ل وبعزهؼ أعرش الشؾعيؽ إعراش 

 ل(ٖ)السسشؾ  مؽ الررل
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 -لفــاظ السعدولـــة عمــ  الكدـــربشـــا  اي عـــؽ عمــة ثــؼ  ـــا ت السذــاكمة 
عمــ  وزن هــؾ اي ــل لتحريـػ الدــاكؽ فــي ايلفـاظ السعدولــة و  -خا ـة

معـدول ولكـا   ل معدول عـؽ حاذمـة -عمسا لسؤ ت  -ع ا   َ كـ ع حَ ال عَ فَ 
قــــال كســــا  حركــــةوعمــــة بشائهــــا عمــــ   للسؤ ــــت  ــــفة  -ألكــــ  –عــــؽ 

تق  لدالالالكون فالالالالا ن ا صالالالل فالالالي ال شالالالام  : ))الخـــؾارزمي فـــي الترشـــيح 
أي : ل (ٔ)((  سالالالاكشان فحالالالرك أحالالالدهسا إلالالال  الكدالالالر عمالالال  مالالالا هالالالو ا صالالالل

 عمـة بشائـه عمـ  الكدـر خا ـة الخـؾارزمي فرـل ثؼ تلتقا  الداكشيؽ ل 
 ن الكدالالالالر ا شكالالالالون إعرابالالالالا إا بالالالالاقتران التشالالالالوي  أو مالالالالا شقالالالالوم ))  : قــــائال

راهيالة إعمقام  ، فإذا احتي  إل  تحري  الداك  َحرىلك بحركة ا يتوهم أنهالا 
؛  نال  نظيالر الدالكون ؛  ن الجالام فالي ا فعالال ، وقيل ل َحرك إل  الكدالر

لالال بسشالالالة الجالالر فالالي ا سالالسام فالتحريالال  إلالال  نظيالالر  أغ  ُيفهــؼ مــؽ    (لٕ) (( ول
كالمــه أ ــه وقــ  اتختيــار عمــ  الكدــر كعالمــة بشــا  فــي هــ   ايلفــاظ ؛ 

ي ـه و  ؛عالمـة إعـراش  –دون تشـؾيؽ  -الكدـرأن يكـؾن لعمة عد  تؾهؼ 
عالمــة الجــم  فــي ايفعــال  ؛ ين الدــكؾن عمــ   غيــر  الدــكؾن  محســؾل

هـ ا  هميتعموأعاد الخؾارزمي الكدرل   وعالمته فك لػ الجر في ايسسا 
هشالي عمال  الحركالة ذهابالا عال  التقالام : ))  ب بارة مؾ مة فقال في التخسير 

هالالو  الدالالاكشي  وعمالال  الكدالالر عشالالد أهالالل الحجالالاز لالالئال يتالالوهم أنهالالا معربالالة كسالالا
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   ) َحــ ا  ( عمــ  الكدــر بشــاوقيــل : إن عمــة ل  (ٔ) (( مالال ه  هشالالي تسالاليم
 معالدول  بأ ـه )) تعمل السةـرد و ل  (2) وكؾ ه بسعشا  لؾقؾعه مؾق  السةشي

ن الكدالر مال   ؛ ما تي  تمال  العالمالة  إل عالمة التء لنليث، فعدل  عسا تي 
، فعمالالال ل  نالال ل وأاعمالالة، ف مسؤنالالثل إلنءالالال ل   تغقالالول لأنالالالأغا تالالر    نيالالثات التى عالمالال

 و 3)وو  ألامتالالال  الكدالالالرة فمالالال ل ام؛ ن الكدالالالرة مالالال  نالالالو  اليالالال ت عمالالالي ؛  نالالال ل وأغ 
 لوعميه فالعمة لمعدول عؽ اي ل وهؾ التأ يت  

                                                

     819/  8التخسير و 4)
     68/ 8، وهسخ الهوامخ  871/ 4يشظر ل ررح ر ور ال ه  لمجوتري و 8)
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 : العمسا  في العمل بسؤلفاتفي الترشيح تأثر الخؾارزمي : الثالثلقسم ا

وســأذكرهؼ ل فــي العمــل  العمســا الترشــيح ( بسؤلفــات ) فــي تــأثر الخــؾارزمي 
 :  عم  حد  در ة التأثر

د  ـا  الخـؾارزمي مقت يـا أثـر  قف  : بؽ الؾرا ت( عمل الشحؾ تأثر بـ)  : أوت
يجيــ  افتراض ســؤال أو اعتـراض والتــألي  ل بـالسـشها وطريقــة العـرض فـي 

لـؼ يشدـ  إليـه لكشـه و  العمـلوقـد  قـل عشـه بعـض ل  عشه أو يرد  بعمة أخـرا 
   : ل لبعض العمومؽ ه   الشقؾل 

فالإن : ))  بـالحرولايسـسا  الدـتة  عمـة إعـراش قال الخؾارزمي عؽ -
قيالل ل هالالالء قالالال ل إنالال  إعالالراو بالالحروف صالالريحا ، هالالل قالالال ل الحالالروف 
تشالالالوو عالالال  الحركالالالات وعالمالالالة اإلعالالالراو   قيالالالل ل  ن أصالالالل اإلعالالالراو 
بالحركات والدليل عم  ذل  أن ا سسام التي شكالون إعراههالا بالحركالات 

وهالال ا  ههالال   الحالالروف فهالالي الدالالتة ،إعراههالالا مالالا كالالان ريالالر محرالالورة ، و 
أن شكالالالالون بالحركالالالالات ؛  ن الحركالالالالة تغيالالالالر الالالالالر الكمسالالالالة  هالالالالو الكيالالالالاس

والحالالالالرف زيالالالالادة فالالالالي هشالالالالام الكمسالالالالة وإذا حرالالالالل الس مالالالالوو هالالالالدون زيالالالالادة 
ابـــؽ  مـــأخؾذ مــؽل يــوهـــؾ تعم  (ٔ) (( التعالال  فالالال شحدالال  اإلقالالالدام إليهالالا

الارغت هغال ل  فغالإلن قغال )):  حيت قال في عمل الشحؾالؾرا   الغ قغا لاللل لالم صغ
رغأغيلالالال   الالالامغنلي أغَلالالالوك، وغ لالالال ل تغ الالالو قغول تغمالالالد أوالرهالالالا، نغحل الالالتءة تخل الالالسغام الدىل غسل ا ل
تغمالالالد أوالرهالالالا  الالالا تخل الالالسغام إلنءسغ غسل الالالاك، ومالالالررت ب ليالالال ، وغرغيرهغالالالا مالالال  ا ل أغلغ

 بالحركات 
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  سالسام مختم الة  اوا هال ل أغن شكالون تعمالأحالدهسا لفي ذلال  مال  وتهالي  فالجواو
 تو ئة لسا ش تي م  التثشية والجسخ ر، ا وال

، تيرالالير إعراههالالا بالحركالالات،  م ت الالرد فالالي الم الالسالالساا    ل أغن هالال والوتالال  الثالالاني
يلال  أغبغالا، ومالررت بال و  فقالد لامال  أوسالا ها الحركالات، رغأغ نحو قول ل ه ا أو، و 

قد كان  أوسا ها تدلمهسفم ضافة، وغ   و  4) ((لاا ردوها إلل  أغصمها في اإللل

والدليل عم   حة ما تعمل به الخؾازمي أن شر  اإلعـراش كؾ ـه زيـادة عمـ  
بشــا  اتســؼل وت يجــؾز َأن يكــؾن مــا تحتــاج إليــه الكمســة مــؽ  ــيغة بشائهــا 

فيهــا كســا ُيقــدر فــي اتســؼ  مقــدرإعرابــا ل ونذا كــان ايمــر كــ لػ ل فــاإلعراش 
  ال :  ـاقـيف  -عمـ  لغـة مـؽ عاممهـا معاممـة اتسـؼ السقرـؾر -السقرؾر

فألممها ايل  فـي  سيـ  ايحـؾال ويـدل  - اأبا  ل ورأيا أبا  ل ومررت بأب
عم  ذلػ أن ه   ايسـسا  عشـدما تفـرد فـي المفـظ وت تزـال يرـير إعرابهـا 

ل ورأيـا َأًبـال ومـررت بـأٍش  وهـؾ القيـاس كسـا ذكـر  ل بالحركاتل مثل: ه ا َأش 
  لمشقؾت عؽ ابؽ الؾرا  الخؾارزمي 

: الخـؾارزميية حـرول الجـر مـ  مجروراتهـا عروفـا قـال عؽ عمـة تدـس -
مة معالاني ا فعالال هالي  ا فعالال وبالي  ا سالسام ، موصال  نها وسا ل)) 

ل ابــؽ يــعمتعميــل الخــؾارزمي يحســل مزــسؾن تو   (لٕ) إلال  ا سالالسام وو
ــؾرا  أن الــؾرا   ــؽ ال ــه ل ويــرا اب ــه مخترــر عش حالالروف  : )) ولكش

الرى مقالالدرة ف الجالالر ههالر حالالرف  عشهالالاف إلذا كشالي ا هالالدليل أن الظالالرو هالياللجغ
ال  إلذ، فالقسال  يالوم الجسعالة  ل كقول، مخ السزسر ا أضالسرت، قمال ل َقسل
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ــ  ايســسا  ت عمــ   تــدخلحــرول الجــر وقيــل : إن   (ٔ)((  يالال ت عم
الغــرول فكـــل مشجـــر بجـــار عامـــل فيــه فهـــؾ اســـؼ ل ومـــؽ ثـــؼ فـــإن 

 ؛ ي هـا وسـائ  بـيؽ ايفعـالايشيا  التي يدسيها البرريؾن عروًفا 
كســـــا عمـــــل  -وايســــسا  مؾ ـــــمة معــــا ي ايفعـــــال إلـــــ  ايســــسا  

الفــرا  محــال ل يدــسيها  يدــسيها الكدــائي  ــفةل وو  -الخــؾارزمي 
ل فيخمظــؾن ايســـسا  بـــالحرول فيقؾلــؾن: حـــرول الخفـــض: أمـــا  

ومـــ  ل وورا  ل وتجــا  ل وتمقــا  ل وبعــد ل وقةــل ل وخمــ  ل وقــدا  
ــد لللل ل ودون  لوبــيؽ ل ونلــ  ل ومــؽ ل وعمــ  ل وفــي ل وعــؽ  وعش
أ ــه ِإذا :  (ٖ)قــد ذكــر السةــردف ل وهــ ا مــؽ الخظــأ الذــائ  ل  (ٕ)إلــك  

حــ فها حدــشا لظــؾل  وكــانل فعســل فعــو ــل ال حــرول الجــرحــ فا 
ــال   تعــال  الرــمة الال ة :كســا ق الال  قومغ تغالالارغ َموسغ َأي: مــؽ  (ٗ)    وغالل
ن فــإ وبشــاً  عميــه  لوالسؾ ــؾل حدــؽ  ــدا  فهــؾ مــ  الرــمةقؾمــه 
ل ومعسؾتتهــــا كســــا تعمــــل ل الجــــر هــــي الؾســــي  بــــيؽ ايفعــــاحــــرو 

   الخؾارزمي ل وُيظما عميها م  مجرورها ) عروفا ( تؾسعا ل 

ــة - ــه ايلــ  والــال  مثــل ضــافة اســؼ الفإ ســة   ــؾاز عم : اعــل لســا في
 (5) ((الحد  الوت   لسذاههةفإنسا توزو  الزارُش الر ِل ل قال : )) 

ــؾرا  وقــال ــؽ ال ــائال  اب ــه ق الال ليها مالال  اإلتالالازت  : ))فــي عمم ضالالافة تغذل
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الالة  هغ  ، وتالالالحدالال  الوتالال ، وكسالالا قالالالوال الحدالال  الل زيالالد الم الال  كقولالال  تل
الالارلو الرتالالل بقو  ليها تغذالال متــأثرا  –الخــؾارزمي  وتعميــلل و4)(( للالال ل الزء

لسـا  السشـؾن غيـر مؽ إضافة اسؼ الفاعـل  -ابؽ الؾرا   يلعمفيه بت
فقـد ) الحدـؽ الؾ ـه ( بــفـظ لذةهه مـؽ  هـة الم؛ فيه ايل  والال  

ما تعمـل بـه الشحـاة  هؾو ل ضافة  اإلوهؾ  ؾاز  فده أ از له الحكؼ 
وقالالد قالالال قالالوَم مالال  العالالرو َترضالال غ عالالربيءَتهمل ))مــؽ قةــل قــال ســيةؾيه: 

الال ل الوتال ل، وإن كالالان لالاليو مثمغالال  فالال   دغ ، رالال ىهو  بالحغ هال ا الزالالارَو الرتالاللل
الَ  أشزالا   شجالر  إاى أنى  اسَم، وقد السعش  وا ف  أغحوال يغشلرل كسالا شجالر وغ

الالَ       وقالد شذالال هون الذاليم بالذالاليم ولاليو مثمغالال  فال  تسيالالخ  كسالا يغشلرل
كسـا ذكـر سـيةؾيه مـؽ و   و 2) ل((أحوال ، وستر  ذل  ف  كالمهالم كثيالرا  

أن السذابهة بيشـه وبـيؽ الرـفة السذـةهة مـؽ  هـة كؾ هسـا اسـسيؽ 
السشـؾن لسـا  لفاعـل غيـركا ا هي العمة السجؾزة لحكؼ إضافة اسـؼ ا

وقــد زاد ابــؽ  شـــي ل و 3)السةــردل وابــؽ الدـــراج بـــه قــال  فيــه ) ال (
ــل لهــ ا  ــيؽ عمتــي الذــيؾ  والسذــابهة لمتعمي فجســ  فــي خرائرــه ب

ـــال :  الزالالالارو  لن الجالالالر لسالالالا فذالالالا واتدالالالخ فالالالي نحالالالوللل إ))الحكـــؼ فق
لتسكشالالالالال  تيالالالالال   - صالالالالالار، والقاتالالالالالل الب الالالالالل ، والذالالالالالاتم الغالالالالالالم ، الرتالالالالالل 

وإن كالان إنسالالا سالالر  إليالال   ك نال  أصالالل فالالي بابالال  -ل ورالياع  فالالي اسالالتعسا
لتذالال يه  بالحدالال  الوتالالال   فمسالالا كالالالان كالال ل  قالالالوي فالالي بابالالال  حتالال  صالالالار 
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فيســا  –عمــة الذــيؾ  وكثــرة اتســتعسال فــي لغــة العــرش ف  و 4) ((لقوتالال 
إضافة اسـؼ الفاعـل لسـا فيـه ) أل (  أ ازت –أشار سيةؾيه مؽ قةل 

ويقؾيــه ويعزــد  عمــة مـؽ ايســسا  حتــ   ــار كأ ــه أ ــل فــي بابــه 
 (ل  السذابهة بـ قؾلهؼ ) الحدؽ الؾ ه

    ن هالالالالال )) عـــــؽ عمـــــة إضـــــسار ) أن ( مـــــ  أدوات الشرـــــ  قـــــال :  -
حتالالالال  إن مالالالالشهم مالالالال  يالالالالر   مقامهــــا و ائبــــة مشابهــــا ةالحــــرول قائســــ

ن أن شكالالون بإضالالسار ) أن و ، وإذا كالالان و انترالاو ال عالالل بعالالدها ههالالا د
ا تعمـل بـه ابـؽ الـؾرا  مـؽ وهـؾ مـ ل(ٕ) (( إضالسارهام لالاو ك ل  فث   
  مشال  ووصارت عوضالا  - ن ه   الحروف والعوامل ))   :قةل قائال 

ي مـــتعمال بالعمـــة  فدـــها ولكـــؽ تحـــا مدـــس  الدـــهيم ساأيـــدهو ل  و 3)
ف ضسرت " أن " واكت ي ب  رها وعسمهالا عال  ههالور  ))العؾض فقال : 

 هــ   الحــرول عؾضــا ني  (ٗ)((  ل ظهالالا، وكانالال  " الالالواو " كالالالعوض
 قائسة مقامها فتشؾش عشها في العسل ل  عشها ؛ وي ها

يزـافان أن ايعـداد ) الؾاحـد ل واتثشـان ( وعؽ عمة مش  القيـاس فـي  -
:  ـــا  ي واحــــد ر ـــاٍل ل واثشـــا ر ـــاٍل ل قــــال  كقؾلـــػإلـــ  الجـــشس 
))  ن ذكالر الس الرد والسثشال  مال  الجالشو َشغشالي عال  ذلال   الخؾارزمي :
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ابـؽ الـؾرا   وهـ   عمـة ذكرهـا مـؽ قةـل  و 4) (( كال " رتل ، ورتالالن "
مغالالم أغن الكيالالاس كالالان فالالي  )) اد أغن شزالالافا، ا عالالدواا شالالي  مالال  الواحالالد اعل

شالالدي واحالالد رتالالال، وا شالالا رتالالال، كسالال ، إلاء ا َشقغالالالل  غالغ غالالة رتالالالتغَيقالالالل عل
ضالالالاف   َيش الالال  عالالال واحالالالدال  ن ؛   الواحالالالد واا شالالالي ة مالالالأغنهالالالم أسالالالق وا اإللل

 فمسالالاي رتالالل، ورتالالالن، ل تالالامنكقولالال شغالالان، ا ا وكالال ل نغوعالال  وعالالدد ، 
 هم الال  الواحالالد ، اسالالتغشي والشالالو د كالالان ل الال  رتالالل ورتمالالي  َيش الال  عالال  العالالد

: هحـادل  العـدد أربـ سؽ السعمؾ  أن مرات  ايعداد ف و8)((   ل ظي ع
،  وعذراتل ومئاتل وألؾلل وضعا؛ لتدل عمـ  اي شـاس ومقاديرهـا

احــد واتثشـيؽ مــؽ ؾ ال -فـي  كــانَأن القيـاس  أيزــا  والجـدير بالـ كر
كسا يقال اثشا ر الل ر الل و  لديَّ واحدل: فيقاَأن يزافال  - ايعداد
ُيشةـ   ين الؾاحـد ؛ هسـامش إلضـافةأسـقظؾا ا إت أ هـؼر ـالل  : ثالثـة

ر ـلل ور ـالنل   ـا  ي: كقؾلػ ل وك لػ اتثشان عؽ  ؾعه وعدد ل 
عـؽ  بمفـظ واحـدي ؾ ل اسـتغششـُيشةـ  عـؽ العـدد والهسـا لفغ فمسـا كـان

 ر لبعض الدعديِّيؽ:في الذع  ا َوقد  لو3)لفغيؽ

 و 1) ثشتا حشغلعرل َعُجؾز ِفيِه *** َكَأن خرييه مؽ التدلدل 
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، ف ضالاف  شتالا إللغال  أراد  شتالان   شتالا حشظالل وي  م  الرتا ، والذاهد تي  قول  ل )  ال و 1)

وكالالان الكيالالاس أن شقالالولل ) تيالال  حشظمتالالان و ولكشالال  اضالال ر إلالال  الجسالالخ هالالي  ، نالالو  الحشظالالل 
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غيـر وكان يج  أن يقؾل : حشغمتـان ل ولكشـه بشـ  الةيـا عمـ  القيـاس 
   ل وقد خر ه الشحاة عم  الزرورة  السظرد

عمـة سـقؾ   قل عشـه الخـؾارزمي : اإليزاح في عمل الشحؾ لمم ا ي  ثا يا: 
ي ـــه وإنسالالالا شدالالالقل التشالالالوي  مالالال  السزالالالاف ؛ التشـــؾيؽ مـــؽ السزـــال قـــال : )) 

عمـة ُيفهـؼ مـؽ كالمـه أن  . و4)  (( ، وك ل  اإلضافة كيال َشجسخ هيشهسا زيادة
وســــبقه إليهــــا ل وعــــد  الفرــــل  ميــــادة لم؛ التشــــؾيؽ مــــؽ السزــــال ســـقؾ  

  شقالالالوم مقالالالام التشالالالوي ، وهالالالو زيالالالادة فالالالي  ن السزالالالاف إليالالال ))قـــائال :  الم ـــا ي
العمسـا  إلــ  غيرهسـا مــؽ ؛ وقـد ذهــ    (ٕ) ((السزالاف كسالا أن التشالوي  زيالالادة 

السزـــال إليـــه مـــؽ ل وفشـــم أن العمـــة فـــي ســـقؾ  التشـــؾيؽ هـــي اإلضـــافة ؛ 
ل بسثابة العؾض عشه أو قائؼ مقامه و ائـ  عشـه و  ل مشملَة التشؾيؽالسزال 

فرــل بكمســة بــيؽ السزــال والسزــال إليــهل اليحتســل أن تكــؾن العمــة عــد  و 
إت فـي مؾاضـ  معيشـة ل وت يرـح  الفرـل بيشهسـا  هسا شيئان متالزمـاننذ و 

يتـرا ا لـي أن هـ ا هـؾ مـؽ ثـؼ و ل  (ٖ)ُذكرت في كت  الشحـاة يسباش محددة 
مقرــد الخــؾارزمي عمــ  اعتبــار اي ــل فــي التشــؾيؽ أ ــه  ــؾن ســاكشة زائــدة 

                                                                                                           

== 

  يشظالر ل الس رالل فالي صالشعة اإلعالراو ص  العدد والسعدود ورير مثش  ليكون لمعدد فا الدة
  887 /9، والت ييل والتكسيل  867
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،  وفالالالتح رو ال ريالالالة فالالالي رالالالرح نظالالالم اآلتروميالالالة ص  433الشحالالالو ف/ ال يروتالالالي ص 
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ن التشـؾيؽ زيـادة دالـة عمـ  خفـة إفـأيزـا و ل  تمحا هخـر اتسـؼ لفغـا ت خظـا
 ةلزائد ها ؛ ي هال ومؽ ثؼ َسُهل ح ف (ٔ) اتسؼ ومكا ته

عمـة فـي أثشـا  حديثـه عـؽ  تأثر به الخؾارزمي عمل التثشية تبؽ  شي: ثالثا:
 ن كالل تسالالخ والــؾاو عالمـة لمجســ  فقــال : ))  سثشــ  لعالمـة لم ايلــ   عـل

تتزالالس  الجسالخ ؛ و ن كثيالالرا مالال  ا سالالسام َيثشالال  يتزالس  التثشيالالة وليدالال  التثشيالالة 
فـي عممـه : قال بها ابـؽ  شـي قد  اوالعمة  فده (ل ٕ) ((وا شجاوز إل  الجسالخ 

الالا شجالالوز تليالال ل التءثلشليغالالة ))  يالالخ مغ سل إن التءثلشليغالالة أغكثالالر مالال  اللجسالالخ بلالالاللوغاو أغا تالالر  أغن تغ
ة  يحغ حل سغام فتثشيت  صغ غسل حالرف  وإنسالا زيالد عميال  وتالود ن ل ال  واحالدها م؛ م  ا ل

زاد ابـؽ ي ـيش قـد و ل  (ٖ) (( وبالالواا شجالوز تسعال  شجسالخ كالل مال ولاليو،  لتثشيةا
ــيؽ عميهســا  ــل اليــا  فــي التثشيــة مفتــؾح ُمذــاكل إحــداهسا : : عمت ين مــا قة
ينَّ الــؾاو أثقــل مــؽ اليــا ل فمســا و ــ  إبــدال إحــداهسا  : هخرهســاو  ل لأللــ  

هؾا أن يقؾلـؾا: عالميـَدْونع؛ ي ـه هؼ كر هال م  أ بايل ل كا ا الؾاو أول  لثقم
: عالُسْرـــَظَفْؾَنع ُيذـــبه لفـــظ مـــا ُ ســـ  مـــؽ السقرـــؾر  ســـ  الدـــالمةل  حـــؾ

ــْؾَنعل ــثالث  ل(ٗ)َوعالُسَعمَّ ــل ال ــؼ فا تســا  العم ــان قياســيتان ل ومــؽ ث وهســا عمت
 الحكؼ ل تؾ   ُسدة

شـــؾ  مـــؽ فـــي بـــاش السس ل قـــال الخـــؾارزميمخميـــل ل) الجســـل فـــي الشحـــؾ ( *
)) فالالالإن الجريتبالالالخ الشرالالال  لخ الالالة حركالالالة الشرالالال  وهالالالو فالالالي موضالالالخ  الرـــرل :

                                                

  71/ 4، وتوتي  المسخ  777/ 8يشظر ل حد التشوي  في ل أمالي اه  الحات  و 4)
  30ترريح العمل ص و 8)
   74عمل التثشية ص و يشظر ل 3)
    487/ 3ررح الس رل اه  ش يش و يشظر ل 1)
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ين  ( ٔ) شحتالالالالاج إلالالالال  التخفيالالالالو فالهالالالالد مالالالال  أن يشرالالالال  فالالالالي موضالالالالخ الجالالالالر وو
  (لٕ)(())الفتحـة أخـ  الحركـاتالخميـل :  عمـلأخ  الحركات كسا  هيالفتحة 

  لفي أخ  العمة عشه مؽ قةل (ٖ) الؾرا  وابؽل والسةرد ل  سيةؾيه سبقهو 

حيشسا كـان  في الترشيح  قل عشه بعض العمل حيتل ديةؾيه ) الكتاش ( ل* 
)) وأمالالا "  قــال :  -  ــؾاٍر وغــؾاشٍ  –فــي  العــؾض تشــؾيؽعمــة عــؽ يتحــدث 

ذلبالالا إلالال  أن هشالالا ااسالالم اتتسالالخ تيالال   قالالل وهالالو  (4)تالالوار  " فالالإن الخميالالل وسالالي وي 
ا اتتسعالال  تيالال  الجسالخ وكونالال  عمال  زلنالالة تسالخ الجسالالخ و) اليالالام و فالي الالالر  ، فمسال

ل ( 5)وو  ي ــــل التخ يــــ هالالالال   ا رالالالاليام حالالالال فوا ) اليالالالالام و حالالالالالة الرفالالالالخ والجالالالالر 
تــاب   متخ يــ  وهــؾحــرل العمــة ل وعمــة ح فــه لفــالتشؾيؽ عــؾض عــؽ حــ ل 

واعمالم أن كالل راليم مال  هشالات اليالام والالواو ))لدـيةؾيه الـ ي قـال : به   العمة 
  أنءهالم حال فوا اليالام وذلءالكان عم  الر ة فإن  يشرالرف فالي حالال الجالر والرفالخ  

ل  (7)أبــؾ  عفــر الشحــاس وأيــد ل ( 6) (( فخالالد عمالاليهم، فرالالار التشالالوي  عوضالالا  
التشـؾيؽ حيـت ذكـر أن  – السؾضـ   فدـه-فـي  (8)خالفا لسا تعمل بـه الم ـاج

ثـؼ وأبدل مشها التشؾيؽ ل  - هاثقمالتي ُح فا ل–ضسة اليا   ا  عؾضا عؽ 

                                                

   37ترريح العمل ص و4)
   474الجسل في الشحو ص يشظرل و 8)
  166الشحو ص في عمل وال، 481/ 4، والسقتز   477/  1يشظرل الكتاو و 3)
   344-340/ 3كتاو الو يشظرل 1)
   78ترريح العمل ص و7)
   308/ 3الكتاو و6)
  869يشظر ل عسدة الكتاو صو7)
    448يشظر ل ما يشررف وماا يشررف ص و8)
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ل ورد  متخ يـ  لولـيس –شـؾيؽ واليـا  اليا  ؛ تلتقا  الدـاكشيؽ _ الت اح ف
قا ــرة غيــر أي : عمــة   (ل1) وهالال   عمالالة ريالالر تاريالالة وو))ابــؽ  شــي قــائال : 

أن تعـؾض مـؽ ضـسة  لؾ كا ـا متعديـة لؾ ـ ؛ ي ها  متعديةل فكأ ها واقفة
وأمالالر   يــا  يرمــي ل ويسذــي ل ويقزــي ل فتقــؾل: هــ ا يــر ل ويســش ويقــضل

ال فالقد عاق   شاماتهالا ضالساتها؛  -اش  توار  ورو  –ه   ا سسام  أن الر وهو
تجتسخ معهالا فمسالا عاق تهالا تالرت مجراهالا فكسالا أنال  ا تعالوض مال  الذاليم وهالو 

الا شجال  أا تعالوض مشال  وهشالاك مالا شعاقبال  ويجالري مجالرا    ، موتالود، فكال ل  أشز 
ريالر أن الغالرض إنسالا هالو اإللالاام ا ول؛  ن بال  مالا شرالح ترالور العمالة، وأنهالا 

يدل عم  أن التشؾيؽ  ا  عؾضا عؽ اليا  السح وفـة ل مسا  (2) رير متعدشالة 
السح وفة التي عاقةا الزـسة والتـي حـ فا مـؽ أ ـل التخ يـ  ؛ لـ ا فـإ شي 
أرا أن حكـؼ إلـما  هخـر  ـيغة مشتهـ  الجسـؾ  إذا كا ـا اسـسا مشقؾ ـا كـــ ) 

ـــة واحـــدة ل وهســـا )  – ـــؾاٍر  ـــيس لعم ـــيؽ ول وغـــؾاٍش ( تشـــؾيؽ العـــؾض لعمت
ل فـايول   ـا ت عمـة لحـ ل ثقـل الزـسة ل التخ ي  ل والتقا  الدـاكشيؽ ( 

ـــا  الدـــاكشيؽ (  ـــة ) التق ـــة الثا ي ـــا  أي :  –ثـــؼ  ـــا ت العم ـــؾيؽ والي  –التش
 فح فا اليا  و ي  بالتشؾيؽ عؾضا عشه ل 

)) فرقالا   : الخـؾارزمي عؽ عمة كدر  ؾن السثش  وفتح  ؾن الجس  قـال -
ــل لكدــر الشــؾو   (ل3)هيشهسالالا وو  ن كســا هــؾ واضــح مــؽ  رــه أ ــه تعم

هــ   العمــة مشقؾلــة و لمفــر  بيشهســا  -وفتحهــا فــي الجســ   -السثشــ  
و ؾ ها مفتؾحةل فرقؾا بيشهـا وبـيؽ  ))حيت قال  هيلديةؾ عؽ الكتاش 

                                                

   478/ 4الخرا ا و 4)
   السردر الداهق ن د  و يشظر ل 8)
    34ترريح العمل ص و 3)
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التقـا  الدـاكشيؽ ل وحـا ب ل في حيؽ تعمل غيـر   (ٔ)  ؾن اتثشيؽ ((
وهـــ ا التعميـــل  لالدـــاكشيؽ إذا التقيـــا أن يحـــر  أحـــدهسا إلـــي الكدـــر

العمـة الثا يـة أقـرش لمقيـاس ل وت مـا   مـؽ و ل ةـرد لمسبعزهؼ  ه دب
 :  حسيد بؽ ثؾر الهاللي كقؾلقد ُتفتح بعد اليا  لغة الثا ية ل و 

 (لٕ) َفَسا ِهَي ِإتَّ َلْسَحة  َوَتِغْي ُ  ***َعَم  َأْحَؾِذيَّْيَؽ اْسَتَقمَّْا َعِذيًَّة 

ا وإنسالالل عــؽ عمــة بشــا  عذــرة فــي العــدد ) اثشــا عذــر ( قــال : )) -
والحسالالالالل عمالالالال    ــــؾنع التثشيـــة هــــا مقــــا  عملقياَهشيالالال  العذالالالالرة معالالال  ؛ 

إلعــراش ع اثشــا عذــر ع ؛  -ومــا تعمــل بــه الخــؾارزمي  لو3) (( ألواتهالا
 نء عذالالر )):  حيــت قـال ســيةؾيهتعمــل بـه  -ين فيـه حــرل إعـراش 

 (( بسشالالالة الشالالون، والحالالرف الالال ي ق الالل الشالالون فالالي اا شالالي  حالالرف إعالالراو

اإلعراش يقـ  عمـ  و  ي قةل العذرة حرل إعراش ل الحرل الن ي  لو1)
فــي الشرــ  والجــرل ( اثشــي ) فــي الرفــ ل و( اثشــا ) الرــدر فيرــير 

ــي ُحــ فا مــؽ أ ــل بسشملــة الشــؾن  -عذــر–بشــا  العجــم وهــؾ و  والت
مخافـــة أن يمتــبس بــاتثشيؽ فيكـــؾن  ع عذــرع وت تحــ ل اإلضــافة ل

                                                

،  837/ 4كتالالالاو التدالالالهيل التالالال ييل والتكسيالالالل فالالالي رالالالرح ، و  48/ 4و يشظالالالر ل الكتالالالاو 4)
  473/ 4والسقاصد الذاتية 

الذالاهد تيال  قولال ل "أحالوذيي " حيالث روي ب التح الشالون عمال  لغالة، ، و  ال وياللال ي  م   و 8)
، والمسحة في ررح السمحالة  88/ 4وهو معرو باليام؛  ن  مثش   يشظر ل أوضح السدال  

   78/ 4، والترريح بسزسون التوضيح  490/ 4
   813عمل ص ترريح الو3)
   778/ 3الكتاو  و1)
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كيدـان أ ـه  ل في حيؽ ذهـ  ابـؽ درسـتؾيه وابـؽ عمؼ العدد قد ذه 
 لو4)ليس معربا بل مةشي مثمه مثل تدعة عذر 

فــي قــال حــيؽ الخــؾارزمي :  قــل عشــه الشحــاس  عفــر  عســدة الكتــاش يبــي* 
 في حالة الرفـ  والجـر بحـ ل اليـا أثشا  حديثه عؽ إعراش اتسؼ السشقؾص 

عمـة عـؽ مثل :  ـا  ي قـاٍض ل ومـررت بقـاٍض ل و  والتعؾيض عشه بالتشؾيؽ
)) ويتحالرك  حالالة الشرال   :وتحريكهـا بالفتحـةحالـة الشرـ  في  هاعد  ح ف

إنال  يتحالرك فالالي فتقالول ل      رأيال  قاضاليا  ، وإن كالان مالا ق الالل ) اليالام و سالاكشا  
مشكالرا  ، والدالال   فالي ذلالال  الخ الة ؛  تالالل  مالالثالث سالالوام أكالان معرفالالا  أا حالوال 

أيــا قمــا: ر )):  وعمــة الخفــة قــال بهــا الشحــاس  (ٕ)سالالكون مالالا ق الالل اليالالام وو 
   ل (ٖ)((  حركا اليا  في مؾض  الشر  لخفته لقاضياً 

و قـل عشـه ابؽ الدـراج بـأيزـا تـأثر فقـد : اي ؾل في الشحؾ تبؽ الدـراج *
اخترــاص الساضــي بالتعجــ  دون  مشهــا مــا تعمــل بــه مــؽ فــي عــدة مؾاضــ 
 ن السزالالالار  شحتسالالالالل الحالالالالال وااسالالالتكبال ، فالالالالالتير الساضالالالالي السزــــار  : )) 

، وا  دَ أمالالر  اهالال  َشذالالاهغ   ر مالالا وقالالخ التعجالال  مشالال  ، وعمالال  أنالالليالالدل عمالال  اسالالتقرا
وهــ ا  ل(ٗ)((  شسكالال  أن َشعتالالرض عميالال  بالالإيراد الرالاليغة الثانيالالة فالالي بالالاو التعجالال 

ــؽ الدــراج  ــه اب ــل ب ــالســابقا مــا تعم وإنسالالا لامالال  ال عالالل الساضالالي  )):  حيــت ق
لالالاليو مسالالالا شسكالالال  أن شكالالالون ،  ن التعجالالال  إنسالالالا شكالالالون مسالالالا وقالالالخ و  الالال  ؛ وحالالد 

                                                

، وعمالالالالل الشحالالالالو ص  60/ 3 – 181/ 8 – 348/ 4، وا صالالالالول  307/ 3الكتالالالالاو  و4)
  4386/ 3، وتوضيح السقاصد 808/ 8، والمسحة في ررح السمحة  198

  84ترريح العمل صو 8)
  484يشظر ل عسدة الكتاو ص و 3)
  443ترريح العمل ص و 1)
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فعمـــــة عـــــد  اتحتساليـــــة والتـــــي أشـــــار إليهـــــا  ل(ٔ) ((   أن ا شكالالالالالون ويسكالالالالال
وت يحتســـل أن  لالساضـــي يـــدل عمــ  الثةـــؾت واتســـتقرارأن  هـــيالخــؾارزمي 

 يكؾن أو مسا سيكؾن هي الدة  ورا   عل اختراص التعج  بالساضي ل 

 الخـؾارزمي وتبعه في عمة القياس حيـت قـال: مفارسيلالسدائل الحمةيات  *
َت فــي قؾلــه تعــال  : ة  فــي ايعــال  كســاالــال  يــادة ز عمــة  عــؽ ــالَّ ــَرَأْيُتُؼ ال َأَف

 ن هال   ا سالسام معالارف كالال ) مشالاة ،  :))و  2)  َواْلُعمَّا  َوَمَشاَة الثَّاِلَثَة اْيُْخَرا 
ـــاب  لمفارســـي   و 3) (((ويغالالالوث ، ويعالالالوق  وتـــأول أبـــؾ ) )الـــ ي قـــال :  وهـــؾ ت

َت َواْلُعـــمَّا  ة :عـــال فـــي قـــؾل   ت ( الـــالت)  و4)الحدـــؽ ـــَرَأْيُتُؼ الـــالَّ أن    َأَف
أ ـه اسـؼ عمـؼل  -عشـدي-ايل  والال  فيه زائدتانل والدليل عم   حة ذلـػ 

ــــدخمها ت  السعرفــــة ــــ   ــــحة أي : أن   و5) للل(( وايعــــال  ت ت ــــدليل عم ال
ــد فــي الجاهميــة ل  -معــارل  –أ هــا  ســاعمته أعــال  عمــ  أ ــشا  كا ــا ُتعة

إت عمــ  حــد مــا دخمــا فــي عالحــارثع و دخمها الــال  السعرفــة وايعــال  ت تــ
ل فـإذا لـؼ تكـؽ مشهـال ولـؼ هـا مش اعال باسع و عالفزـلعل ولـيس عالـالتع واحـد

                                                

   99/ 4شحو يشظر ل ا صول في الو 4)
والالالالتل عمالالالم مؤنالالث لرالالشم كالالان لثكيالالو بال الالالا د، و،  49 -48الالالشجم مالال  اآليتالالان )و 8)

  والعا ل كان  رجرة تع دها ر  ان  
   49ترريح العمل ص و 3)
 وو ن كانتالا زا الدتي إلالد والالالم التالي فالي"الالت" ا تدالق ان و ن ا   ))قال ا ل ش ل و 1)

    44/ 4معاني القران لألل ش يشظرل 
    890يشظرل السدا ل الحم يات صو 7)
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الذـيك خالـد وتبعهسا ائـدة لز  اتدخل ايعال  الال  إت عم  ه ا الحدل ثةا أ ه
 ل و1)ايزهري 

فاعــل و رــ  عمــة رفــ  ال فــي (ٕ)السرتجــل فــي شــرح الجســل تبــؽ الخذــاش*
فالالإن قيالل ل لالالم رفالخ ال اعالالل ونرال  الس عالالول   قيالالل ل ل ))  قــالحيــت السفعـؾل 

  فالالإن قيالالل ل هالالال َتعالالال عمالال  العكالالو   قيالالل ل  ن فالالي الس عالالوات فرقالالا هيشهسالالا
كثرة وال اعل واحد فَ ع ي الرفخ ؛  ن  أ قالل الحركالات والكثيالر الشرال  تخفي الا 

  الحركالالات وبقالالي الشرالال  عمالال  وأشزالالا فالالإن ال اعالالل سالالاهق فالالي الرتبالالة ف لالال  أقالالو 
وإنسالالا رفالالخ )): فقــالابــؽ الخذــاش وســبقه إلــ  هــ   العمــل   (لٖ)وو  الس عالالوات

، ولالالالالالا ال اعالالالالالل بالالالالالالرفخ والس عالالالالالول الس عالالالالالول لم الالالالالرق هيشهسالالالالالاال اعالالالالالل ونرالالالالال  
 ن ال اعل أقو  والس عول أضعد، والزم أقو  م  ال تح، فجعالل ؛ بالشر  

ومشاسالالبة هالالي  السالالدلوات وأدلتهالالالا،  ا قالالو  لألقالالو  وا ضالالعد لألضالالعد تش يهالالا  
و ن ال اعالالل أقالالل فالالي الكالالالم، والس عالالول أكثالالر،  ن ال عالالل إنسالالا شكالالون لالال  فاعالالل 
واحالالد يرت الالخ بالال  وقالالد شكالالون لالال  م عالالوان و ال الالة  وأكثالالر مالال  ذلالال  عمالال  الالالتالف 
أنالالوا  الس عالالوات، والزالالم أ قالالل مالال  ال الالتح، فجعالالل الزالالم الالال ي هالالو أ قالالل لم اعالالل 

ليكثالر فالي كالمهالم -وهالو ا كثالر-لمس عالول -هالو ا لالد و -وهو ا قالل، وال التح 
ما شدتخ ون ويقل ما شدالتثقمون، و ن الزالم أول الحركالات وال اعالل هالو ا ول، 
فجعالالل ا ول لالالألول لمسذالالاكمة، وال الالتح مالال  ا لالالد، وا لالالد مالال  الالالر السخالالارج 

                                                

   483/ 4الترريح بسزسون التوضيح و يشظر ل 4)
قالالال ))، وقالالد نقمالال  اهالال  حشالالي عالال  الاتالالاج  فقالالال ل  488/ 4السرتجالل فالالي رالالرح الجسالالل  و8)

يشظالر ل أهو إسحاق في رفخ ال اعل ونرال  الس عالولل إنسالا فعالل ذلال  لم الرق هيشهسالاوو 
  474 – 70/ 4الخرا ا 

   93ريح العمل ص تر و 3)
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فهالالالي ال الالالرف اآللالالالر، فكانالالال  أحالالالق بالالال ن تكالالالون لاصالالالة بالالالالس عول مالالال  ريرهالالالا، 
ين ؛  (ٕ)الفر  أمــر معشــؾي أ ــمح المفــظ لــه بــ الســرادو  و4) وو أعشالالي ال تحالالة 

ين ؛الفعل ت يظم  إت فاعال واحـدا ل ومفعـؾتت كثيـرة فـاختير الرفـ  لمؾاحـد 
وين الفاعـل عسـدة فكـان لـه  ؛ختير لمكثيـر الرف  ثقيـل ل والشرـ  خ يـ  فـاُ 

 تمـػ العمـل هـيومؽ ثؼ يجؾز أن يكؾن مجسؾ  الرف  وهؾ أشرل الحركات ل 
أي :   -و رــ  السفعـــؾل -أي : لقؾتــه وقمتــه وأوليتــه –رفــ  الفاعــل عمــة 

فــإن تعــدد العمــل هشــا  ــا  لتأكيــد حــال وعمــ  أيــة  ل  لكثرتــه وضــعفه وتــأخر 
 لومؽ ثؼ تكؾن العمة هشا مؾ بة  استعساتو  اقياس حة الحكؼ 

   تائا الفكر لمدهيمي  : 

 سزار  قـالزيادة حرول الميؽ في أول الفعل العمة اختراص عؽ  -
ل )) فإن قيل ل لم َلالا السزالار  هايالادة هال   الحالروف    الخؾارزمي

لالالال قيالالالل ل  مالالالا َيالالالااد حالالالروف المالالالي  ؛  ن الكمسالالالة ا تخمالالالو مشهالالالا   ن أغول
إنء وه   عمة الدهيمي وقد زاد عميها قـائال : )) (ٖ)وم  أبعاضها وو 

وا الالالد اليالالالام، هالالالدليل كونهالالالا فالالالي السوضالالالخ الالالال ي ا  ا صالالالل فالالالي هالالال   الاى
ر ومؤنىالالالالالالث، وهالالالالالو فعالالالالالل تساعالالالالالالة  شحتالالالالالاج تيالالالالال  إلالالالالال  ال الالالالالالرق هالالالالالي  مالالالالال كى

 -وقميــل مــؽ الشحــاة مــؽ تعمــل لهــ   السدــألة فمــؼ أ ــد  (ٗ)((الشىلدالالام

                                                

   448/ 4السرتجل  و4)
ص  فالالي أصالالول الشحالالو ، وااقتالالراح 113/ 3يشظالالر ل ، ورالالرح الس رالالل اهالال  ش الاليش و 8)

834    
   47ترريح العمل ص و 3)
  94يشظر ل نتا   ال كر صو 1)
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بهـــا غيـــر الدـــهيمي الـــ ي تعمـــل  -فيســـا تيدـــر لـــي اتطـــال  عميـــه 
عــؽ عمــة ل فوالـدليل عمــ  ذلــػ أن الخـؾارزمي قــد  قــل عشــه ولـؼ يــمد 

)) فالإن  :الخـؾارزمي قـال الخسدة لألفعال  عل الشؾن عالمة إعراش 
قيل ل لم َتعل هال   ) الشالون و عالمالة اإلعالراو دون سالا ر الحالروف   

وفــي      (ٔ) وو مالال  حالالروف المالالي  ؛ لسالالا فيهالالا مالال  الغشالالة لقربهالالا قيالالل ل 
أرالالب  بحالالالروف السالالد والمالالالي  " الشالالالون "  )) لدـــهيمي تــائا الفكـــر قـــال ا

ادة، وأنهالم قالد تعموهالا الداكشة لخ ا ها وسكونها، وأنها م  حالروف الايال
ل أي : ي هــــا   (ٕ) ((  مالالالال  عالمالالالالات اإلعالالالالراو فالالالالي ا مثمالالالالة الخسدالالالالة

 لخفائهـا وســكؾ هال وأ هـا مـؽ حـرول الميــادةحـرول المـيؽ ا أشـةه
؛ وين سـقؾطها فـي  (ٖ)إعراش فـي ايفعـال الخسدـة فاختيرت عالمة 

فكســا تدــق  الشرــ  والجــم  دليــل عمــ   ــحة كؾ هــا عالمــة فرعيــة 
  يهسا تدق  الشؾن الحركة ف

                                                

   36ترريح العمل صو 4)
   70يشظر ل نتا   ال كر ص و 8)
   874ساة بالمية ا فعال ص فتح الستعال عم  القريدة السديشظر ل و 3)
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 اخلامتة
ل فقد ا تهـ  البحـت إلـ  مجسؾعـة الحسد  ال ي بشعسته تتؼ الرالحات 

 مؽ الشتائا مشها : 

المغـة عمـ  لـ  محاولـة العمسـا  الحفـاظ  ذأ التعميـل لـدواف  تر ـ  إ  -ٔ
أحكامهـا السدـتشبظة زـب  قؾاعـدها و لو ل مسا خال  القياس العربية 

 لمؽ كال  العرش

التفكير س التــي بشـــ  عميهـــا الشحـــاة  ســـؾ اعـــدة ايســـاكــان التعميـــل ق -ٕ
 المغؾي بإعسال العقل في كال  العرش لةشا  التقعيد الشحؾي  ل

ـــ يؽ  -ٖ ـــأخريؽ ال ـــل  اعتســـدواكـــان الخـــؾارزمي مـــؽ العمســـا  الست التعمي
كتابــه الجســل ( لمجر ــا ي مــؽ خــالل شــرح كتــاش ) ل كذــرحالشحــؾي 

 في طريقة العرض لترشيح العمل ( متأثرا بسؽ سبقه مؽ الشحاة )

عم  دراية بعمؾ  الكـال  والتـي تغهـر ( ترشيح العمل كان  اح  )   -ٗ
 بؾضؾح في تعميالته ل

بمفـــظ العمـــة بـــل يـــ كر التعميـــل ضـــسؽ الخـــؾارزمي لـــؼ يكـــؽ يرـــرح  -٘
 لالسدألة الشحؾية 

التعميـــل الشحـــؾي عشـــد الخـــؾارزمي يترـــ  أحيا ـــا باإليجـــاز وأحيا ـــا  -ٙ
 ل   ؾا ةها تعميال وتفريال أخرا باإلطشاش في السدألة مؽ كل

كا ــا تعميالتــه متزــسشة تعمــيالت َمــؽ ســبقه ِمــؽ الشحــاة ل فأحيا ــا   -ٚ
  لكان يررح بشدبة التعميل إل  مردر  ل وأحيا ا أخرا لؼ ُيررح 



 

 

 

664 

الفمدـ ية أكثر مـؽ التعمـيالت  التعميالت الشغرية الخؾارزمي عتسد ا  -ٛ
 لالجدلية السركبة 

ــه عــمز فــي بعــض السدــائل تعمي -ٜ ــل بالت ــ  التسثي ــائؼ عم ايســمؾش الق
لتقري  وتؾضيح العمة كسا في مدألة الفعل والسرـدر أيهسـا مذـتا 

  ل مؽ اآلخر

تعميالتــــه فــــي كتابيــــه   -السؾاضــــ  فــــي بعــــض -تؾافقــــا  -ٓٔ
 الترشيح والتخسير ( ل وفي بعض السؾاض  ايخرا لؼ تتؾافال)

مؾقــ  الخـــؾارزمي قـــد اختمــ  مـــؽ خـــالل التعميــل بـــيؽ الترشـــيح  -ٔٔ
يـــر حيـــت اختـــار الخـــؾارزمي الســـ ه  البرـــري فـــي الترشـــيح والتخس

ــه لهــؼ ل  فــي التخسيــر فــي أغمــ   ومــالوا ترــر فــي أغمــ  تعميالت
إلــ  مشا ــرة الســ ه  الكــؾفي ل  -مــؽ خــالل تعميالتــه  –السؾاضــ  
 ل الممخذري  ومخالفة

 التؾ يات : 

التركيم عم  التعميل السفيد و ة  كل ما هؾ معقـد لتيدـير الشحـؾ  -ٔ
 عم  كل مؽ أراد  مؽ الدارسيؽ لالعربي 

دريده كسادة دراسية لمظالش الستخررـيؽ تو اتهتسا  بالتعميل   -ٕ
 ل له   السادة ترشيح العمل لمخؾارزمي ل وخير كتاش 

تذجي  الباحثيؽ السعا ريؽ لمتألي  في الشحؾ والرـرل  بهـ    -ٖ
الظريقة التي تقؾ  عم  إعسال العقل بالتحميل والتعميـل والتفشيـد 

إطشــاش مخــل وت اخترــار مزــل ل لســا فيهــا مــؽ تؾضــيح دون 
 ل سريديؽالشحؾ والررل وتبديظه لم
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 [ الفهارس الفشية]  
 :فهرس اآليات القره ية

 ص رقسها اآليالالالالالالالالالالة م
 بقرةسؾرة ال

 668 888 َثالَثَة ُقُروٍ    ة 
 690 888 والسظمقات َيَتَربَّْرَؽ  ة 
 690 833 ةوالؾالدات يرضعؽ   

 سؾرة ايعرال 

 699 477 ة َواْخَتاَر ُمؾَس  َقْؾَمُه   

  سؾرة الذعرا 

َه ِتْمقاَ  َمْدَيؽَ ة    673 88  َقاَل َعَد  َربِّي َولسا َتَؾ َّ

 سورة الروم

َمْا َأْيِديِهْؼ ِإَذا ة   َئة  ِبَسا َقدَّ َوِنْن ُتِرْةُهْؼ َسيِّ
   ُهْؼ َيْقَشُظؾنَ 

36 693 

 سورة فا ر

ل  َوت  َوت الغ ُمَساتُ ة   َوت الش ؾُرل َوت الغِّ
   اْلَحُرورُ 

84 673 

  سورة الشجم

َت َواْلُعمَّا  َوَمَشاَة الثَّاِلَثَة اْيُْخَرا ة   780 49  َأَفَرَأْيُتُؼ الالَّ
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 رس القؾافيثالثا : فه
 ص القائل البحر القافية

 ٛٔٚ حسيد بؽ ثؾر الهاللي الظؾيل َوَتِغْي ُ 

 ٙٛٙ الفرزد  الظؾيل ايهاِتؼِ 

 ٖٔٚ لبعض الدعدييؽ الر م حشغلِ 
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 [ ثةا السرادر والسرا  ] 
 ٔ  –دار ايرقؼ بؽ أب  ايرقؼ  -تح بركات يؾس  هةؾد–لأل بارا  –أسرار العربية   -

  لٜٜٜٔ -هـ ٕٓٗٔ –

دار  –تـح   أ ـس مهـرة  –لمةشـا   –إتحال فزال  البذر ف  القرا ات ايربعة عذر  -
   لٕٙٓٓ -هـ ٕٚٗٔ – ٖ  –بيروت  –الكت  العمسية 

إعـراش مـا ُيذــكل مـؽ ألفـاظ الحــديت ا إتحـال الحثيــت بـإعراش مـا يذــكل مـؽ ألفــاظ  -
 ل يؼا زكي عةد الدةد الّدال  بال ل دوثقه وعما عميه: وحيد ع -الحديت لمعكةري 

 الدار الةيزا  ل –دار الثقافة  –لتسا  حدان  –اي ؾل  -

مؤسدـة الرسـالة  –تح   عةد الحدـيؽ الفتمـ   –تبؽ الدراج  –اي ؾل ف   الشحؾ  -
 بيروت ل –

تح   د ل محسؾد سميسان ياقؾت  –دار الفكر  –لمديؾط   –اتقتراح ف  أ ؾل الشحؾ  -
   دار روس برس ل و   –ٜٛٛٔ – ٔ   –يؼ الحرص وهخر ل و تح   د ل أحسد سم

 الةيروتيل 

 مكتبة أوتد الذيك لمتراث ل –تبؽ مالػ  -ايل ية -

الشاشـر: دار  -دراسة وتحقيـا: دل فخـر  ـالح سـميسان قـدارة  -أمالي ابؽ الحا    -
  ل ٜٜٛٔ -هـ  ٜٓٗٔعا  الشذر:  -بيروت  –ايردنل دار الجيل  -عسار 

 –تـح   ر ـ  عثسـان  –يبـ  حيـان اي دلدـ   –الزـَرش مـؽ لدـان العـرش ارتذال  -
ــا د مرــظف  الشســاسل مظبعــة الســد ي  و -  ٜٜٛٔ – ٔ  –مكتبــة الخــا ج   تحقي

 هـ ل ٛٓٗٔبالقاهرة الظبعة ايول  

 –  ٜٕٓٓ – ٔ  –تـح   خالـد سـعد شـ بان  –أ ؾل الشحؾ العرب  عشـد ابـؽ مالـػ -
 مكتاشلدار الهيئة السررية العامة ل



 

 

 

666 

 – ٕ   –بيــروت  –تــح   ســعيد ايفغــا    –لأل بــارا  –اإلغــراش فــ   ــدل اإلعــراش  -
 هـ ٜٖٔٔ

 تح - حدؽ عمي بؽ يؾس  القفظي سال الديؽ أبؾ ال -إ با  الرواة في أ با  الشحاة  -
القـاهرةل ومؤسدــة الكتــ   -الشاشـر: دار الفكــر العربــي  - د أبـؾ الفزــل إبــراهيؼ  

  لٕٜٛٔ -هـ  ٙٓٗٔ  -ٔ  – بيروت –الثقافية 

السكتبة  -لأل بارا  –اإل رال ف  مدائل الخالل بيؽ الشحؾييؽ البررييؽ والكؾفييؽ  -
   لٖٕٓٓ -هـ ٕٗٗٔ – ٔ  –العررية 

تـح   يؾسـ  الذـيك  –تبؽ هذـا  اي رـارا  –أوضح السدالػ إل  أل ية ابؽ مالػ  -
 دار الفكر ل –د البقاع  

دار الغرش  –تح   دل د بؽ ُحُسؾد الدعجا    –د  لمقي –إيزاح شؾاهد اإليزاح   -
   لٜٚٛٔ -هـ ٛٓٗٔ – ٔ  –بيروت  –اإلسالم  

دار  – ٜٜٙٔ  –تـــح   دل مـــازن السبـــار   –اإليزـــاح فـــ  عمـــل الشحـــؾ لمم ـــا    -
 بيروت ل –الشفائس 

 امعـة أ    -تح   دل فتحي أحسد عمي الـديؽ –ابؽ ايثير  -الةدي  في عمؼ العربية  -
 هـل ٕٓٗٔل ٔ  -السسمكة العربية الدعؾدية  -مكة السكرمة  القرال

تح  دل عةد الرحسؽ  –لمعكةري  –التةييؽ عؽ م اه  االشحؾييؽ البررييؽ والكؾفييؽ  -
   ل ٜٙٛٔ -هـٙٓٗٔ – ٔ  –العثيسيؽ ل دار الغرش اإلسالمي 

رش    دار الغـ –تح  دل عةد الرحسؽ بؽ سـميسان العثيسـيؽ  –لمخؾارزم   –التخسير  -
  لٜٜٓٔ -ٔ -اإلسالم ل

تـح   دل حدــؽ -يبـي حيـان اي دلدـي  -التـ ييل والتكسيـل فـي شـرح كتـاش التدــهيل -
(ل وبــاقي اي ــما : دار كشــؾز ٘إلــ   ٔدمذــا )مــؽ  -الشاشــر: دار القمــؼ  -هشـداوي 
 لٔ  -إشةيميا
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لرـدر ايفاضـل القاسـؼ بـؽ الحدـيؽ الخـؾارزمي ل  –في شرح الجسل ترشيح العمل  -
 -هـ ٜٔٗٔ -مكة السكرمة  –ل محدؽ سالؼ العسيري ل  امعة أ  القرا تح : عاد
 لٜٜٛٔ

 ٖٚٛٔ –دار الكات  العربـي  –تح : د كامل بركات  –تبؽ مالػ تدهيل الفؾائد  -
   ل ٜٚٙٔ –

-دار الكتــ  العمسيـــة  -لمذـــيك : خالــد ايزهـــري  –الترــريح بسزـــسؾن التؾضــيح  -
  لٕٓٓٓ -هـٕٔٗٔل  ٔ  -لةشان -بيروت

-الشاشر:دار الكت  العمسيـة-تح مجسؾعة مؽ العمسا -لمذري  الجر ا  -تعريفاتال -
 لةشانل–بيروت 

 –تـح  عـؾض بـؽ حسـد القـؾزا  -يب  عمي الفارس  –التعميقة  عم  كتاش سيةؾيه  -
  لٜٜٓٔ -هـ ٓٔٗٔ -ٔ 

د بـؽ عةـد الـرحسؽ بـؽ د تـح    –لمـدماميشي  – عميا الفرائد عم  تدهيل الفؾائد -
 ل  ٖٜٛٔ -هـ  ٖٓٗٔ - ٔ  -االسفد

 امعــة قــار يـــؾ س  – العةيــدي عــؾض د شــ بان–التعميــل المغــؾي عشــد ســيةؾيه  -
 ليةيا ل -بشغازي  -ٜٜٜٔ

تــح  أل دل عمــي د فــاخر  –لشــاعر الجــيش  –تسهيــد القؾاعــد شــرح تدــهيل الفؾائــد  -
 دار الدــال  لمظباعــة والشذــر والتؾزيــ  والتر ســةل -هـــ ٕٛٗٔ – ٔ   –وهخــرون 

 القاهرةل

دراسـة وتحقيـا: أل دل فـايم زكـي د ديـاشل أسـتاذ  -تؾ يه المسـ  ل تبـؽ الخبـاز  -
كميـة  -أ ل الكتاش: رسالة دكتـؾراة  -المغؾيات بكمية المغة العربية  امعة ايزهر 

الشاشــر: دار الدـــال  لمظباعـــة والشذـــر والتؾزيـــ   -المغــة العربيـــة  امعـــة ايزهـــر 
  ل ٕٚٓٓ -هـ  ٕٛٗٔ : الثا يةل  -العربية  سهؾرية مرر  -والتر سة 

تح   عةد الـرحسؽ عمـ   –لمسرادا-تؾضيح السقا د والسدالػ بذرح أل ية ابؽ مالػ -
 هـلٕٛٗٔ –  ٕٛٓٓ – ٔ  –دار الفكر العرب   –سميسان 
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تـح   د ل فخـر الـديؽ  –لمخميل ابـؽ أحسـد الفراهيـدا   –الجسل ف  الشحؾ )السشدؾش( -
   لٜٜ٘ٔ – ٘  –قباوة 

حاشـية العـدوي عمــ  شـ ور الــ ه ل تبـؽ عبــادة العـدويل مظبعــة دار إحيـا  الكتــ   -
 العربيةل

 ضسؽ رسالتيؽ في المغة ل  –لمرما ي  –الحدود في الشحؾ  -

 ل ٗ  –الهيئة العامة لمكتاش -تح د عم  الشجار –تبؽ  ش   –الخرائص  -

 ديؾان الفرزد ل طبعة دار  ادر بيروتل-

ـــ  الشحـــاة  - ـــرد عم ـــؽ مزـــا   –ال ـــا  -تب ـــراهيؼ الةش ـــح   دل د إب لشاشـــر: دار  -ت
  ل ٜٜٚٔ -هـ  ٜٜٖٔل ٔ  -اتعترا  

ــاش ســيةؾيه  الذــاهد وأ ــؾل الشحــؾ - ــألي  : دز  خديجــة الحــديثي  –فــي كت    –ت
 ل   ٜٗٚٔ -هـ ٜٖٗٔ

دار التراث القـاهرة  –تح  محد محي الديؽ عةدالحسيد  –تبؽ عقيل  -شرح ايل ية -
  لٜٓٛٔ -هـٓٓٗٔ – ٕ   –

ــؽ مالــػشــرح ايل يــة لألشــسؾ   ا   - دار الكتــ   -مــشها الدــالػ لذــرح أل يــة اب
  لٜٜٛٔ -هـٜٔٗٔ ٔ   –بيروت –العمسية 

دار  –تح   دل عةدالرحسؽ الديد ود بدوا السختؾن  –تبؽ مالػ  –شرح التدهيل  -
 هجرل

جل أ   –دا تــح  ألد  عةــدالسشعؼ أحســد هريــ –تبــؽ مالــػ  –شــرح الكافيــة الذــافية  -
 ل ٔ  -ونحيا  التراث اإلسالمي –مركم البحت العمسي  –القرا 

 –الكتــ  العمسيــة  –  ٕٔٓٓ –تــح  إميــل يعقــؾش  –تبــؽ ي ــيش  –شــرح السفرــل  -
 بيروت وعالؼ الكت  بيروت ل

الذـــركة  –تــح  عةـــدالغش  الـــدقر  –تبــؽ هذـــا  اي رـــاري  –شــرح شـــ ور الـــ ه   -
 الستحدةل
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 -عسادة البحت العمسي –تح   ؾال بؽ  ما  الحارثي  -ا شرح ش ور ال ه  لمجؾهر  -
  لٕٗٓٓ -هـٖٕٗٔ ٔ   –السديشة السشؾرة  –بالجامعة اإلسالمية 

 دكتؾراة لـ: سي  بؽ عةد الرحسؽ بؽ  ا ر العريفي -لمرما ي  – شرح كتاش سيةؾيه -

إشرال: د تركي بؽ سهؾ العتيةـيل ايسـتاذ السذـار  فـي قدـؼ الشحـؾ والرـرل وفقـه  -
ــةل الم  -الريــاض  -اإلمــا  د بــؽ ســعؾد اإلســالمية  امعــة كميــة المغــة العربيــةل غ

 ل   ٜٜٛٔ -هـ  ٛٔٗٔعا :  - السسمكة العربية الدعؾدية

الشاشر: -تح: أحسد حدؽ مهدليل عمي سيد عمي  -لمديرافي  –شرح كتاش سيةؾيه  -
   ل ٕٛٓٓل ٔ  -لةشان  –دار الكت  العمسيةل بيروت 

الشاشر: دار السد ي  - محسؾد د شاكرتح    –تبؽ سال   –ا  طبقات فحؾل الذعر  -
 ل دة –

ــؾييؽ  - ــات الشحــؾييؽ والمغ ــدي  –طبق ــح    –لممبي ــراهيؼت ــؾ الفزــل إب  - ٕ   – د أب
   لٜٗٛٔ -ٕ  –القاهرة  -الشاشر: دار السعارل

الشاشر: مكتبـة الثقافـة  -تح : الدكتؾر  ةيح التسيسي –تبؽ  شي  -عمل التثشية  -
  مررل –الديشية 

الشاشر: مكتبة الرشـد  –تح محسؾد  اسؼ د الدرويش  –تبؽ الؾرا   –عمل الشحؾ  -
  لٜٜٜٔ -هـٕٓٗٔ -ٔ  –

 –دار ابؽ حم   –تح  بدا  عةد الؾهاش الجابي  –عسدة الكتاش يبي  عفر الشحاس  -
   لٕٗٓٓ -هـ  ٕ٘ٗٔ   ٔ 

)مؤلـ  الذـرح(: أحسـد بـؽ  -لمذـشقيظي  -فتح رش الةرية في شـرح  غـؼ اآل روميـة -
هـ  ٖٔٗٔ: ٔ  –الشاشر: مكتبة ايسديل مكة السكرمة  -عسر بؽ مداعد الحازمي 

   ل ٕٓٔٓ -
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 إبـراهيؼ: تـح -الرعيدي مرائقيل ل فتح الستعال عم  القريدة السدساة بالمية ايفعال -
:    -السشــؾرة  بالسديشــة اإلســالمية الجامعــة مجمــة: الشاشــر - الب يســي ســميسان بـؽ

  ه لٛٔٗٔ - هـٚٔٗٔ

تــح  حدــؽ مؾســ   –تبــؽ كيكمــدا الدمذــقي  –الفرــؾل السفيــدة فــ  الــؾاو السميــدة  -
   لٜٜٓٔ -هـ ٓٔٗٔ – ٔ –عسان  –دار البذير  -الذاعر

الشاشـر: دار  - كامـل سـمسان الجةـؾري  -قالئد الجسان في فرائد شعرا   هـ ا الممـان  -
 ل  ٕ٘ٓٓ - ٔ  – لةشان –الكت  العمسية بيروت 

 -تــح    دل   ــالح عةـد العغــيؼ الذــاعر  -ابــؽ الحا ـ   -كافيـة فــي عمـؼ الشحــؾال -
   ل ٕٓٔٓل  ٔ  –القاهرة  –مكتبة اآلداش 

الكامل في القـرا ات ايربعـيؽ والمائـدة عميهـا ل لميذـكري ل تـح   سـال بـؽ الدـيد بـؽ  -
 ل  ٕٚٓٓ -هـ ٕٛٗٔمؤسدة سسا لمتؾزي  والشذر  –الرفاعي الذاي  

  ٖ  –القـاهرة  –الخـا ج   مكتبـة –تـح  عةدالدـال  هـارون  –يه لدـيةؾ  -الكتاش  -
-ٜٔٛٛ  

 –دار الفكر  –تح   دل عةداإلله الشةهان  –لمعكةري  -المباش ف  عمل الةشا  واإلعراش -
  لٜٜ٘ٔ -هـٙٔٗٔ- ٔ  –دمذا 

 بيروتل–دار  ادر  -هـٗٔٗٔ – ٖ  –تبؽ مشغؾر  –لدان العرش  -

 –تــح   إبــراهيؼ بــؽ ســالؼ الرــاعدا  –لرــائأل تبــؽ ا –المسحــة فــ   شــرح السمحــة  -
 -هـــٕٗٗٔ – ٔ –السديشـة السشــؾرة  –الجامعــة اإلســالمية  –عسـادة البحــت العمسـ  

    لٕٗٓٓ

 -هـ ٜٖٔٔ ٕ  –دار الفكر  –ُعشي به سعيد ايفغا ي  –تبؽ ي باري  –لس  ايدلة  -
   لٜٔٚٔ

 -القـــاهرة -دا محســـؾد قراعـــةهـــ: تـــح - لمم ـــاجمـــا يشرـــرل ومـــات يشرـــرل ل  -
 ل ٜٔٚٔ-هٜٖٔٔ
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وزارة  –السحتدــ  فــي تةيــيؽ و ــؾ  شــؾاذ القــرا ات واإليزــاح عشهــا ل تبــؽ  شــي  -
 ل ٜٜٜٔ -هـ ٕٓٗٔايوقال والسجمس ايعم  لمذئؾن اإلسالمية 

تحقيـا ودراسـة: عمـي حيـدر )أمـيؽ مكتبـة  -السرتجل في شرح الجسل تبؽ الخذاش  -
  ل ٕٜٚٔ -هـ  ٕٜٖٔال   : دمذ –مجس  المغة العربية بدمذا( 

الشاشــر: دار القمــؼ لمظباعــة  -دل حدــؽ هشــداوي  -السدــائل الحمةيــات ل لمفارســي  -
: ٔ  -دار السشارة لمظباعة والشذـر والتؾزيـ ل بيـروت  -والشذر والتؾزي ل دمذا 

  ل ٜٚٛٔ -هـ  ٚٓٗٔ

ـــد  - ـــح  د كامـــل بركـــات –تبـــؽ عقيـــل  –السدـــاعد عمـــ  تدـــهيل الفؾائ  – ٕ  -ت
 معهد البحؾث  امعة أ  القرال - ٕٔٓٓ -هـٕٕٗٔ

 –لشاشـر: السكتبـة العمسيـة ا -لمفيـؾمي  –السرباح السشير في غريـ  الذـرح الكةيـر  -
 ل بيروت

القـاهرة  –مكتبة الخا ج   –تح   دل هدا محسؾد قراعة  –لألخفش  –معا   القرهن  -
  لٜٜٓٔ -هـٔٔٗٔ – ٔ  –

 مررل –لسررية لمـتألي  والتر سة دار ا –تح  مجسؾعة  –لمفرا   –معا   القرهن  -

الشاشــر: عــالؼ  -تــح: عةــد الجميــل عةــد  شــمةي  –معــا ي القــرهن ونعرابــه ل لمم ــاج  -
 ل  ٜٛٛٔ -هـ  ٛٓٗٔبيروت ل   : ايول   –الكت  

 لتح : إحدان عباس –معجؼ ايدبا  ا إرشاد ايري  إل  معرفة ايدي ل لمحسؾي  -

حاحمعجؼ  - تح  أحسد عةدالغفؾر عظار  -ربية ( لمجؾهرا )تاج المغة و حاح الع :الرَّ
  لٜٚٛٔ -هـٚٓٗٔ -ٗبيروت   –دار العمؼ لمسالييؽ  –

تح  دل مهدا السخموم  ل ودل إبراهيؼ الدـامرائي  –لمخميل بؽ أحسد  –معجؼ العيؽ  -
 دار الهاللل –

ــؼ  -تــح: د إبــراهيؼ ســميؼ  -معجــؼ الفــرو  المغؾيــة ل لمعدــكري  - الشاشــر: دار العم
 مررل –فة لمشذر والتؾزي ل القاهرة والثقا
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أحسد بؽ فارس ل تح: عةد الدال  د هـارون ل الشاشـر: دار  -معجؼ مقاييس المغة  -
  لٜٜٚٔ -هـ ٜٜٖٔعا  الشذر:  -الفكر 

 )إبراهيؼ مرظف    أحسد الميات   حامد عةـد القـادر   د الشجـار( - معجؼ الؾسي  -
 لشاشر: دار الدعؾةال - مجس  المغة العربية بالقاهرة -

د عمـ   –تح  د  مـازن السبـار   –تبؽ هذا   –مغش  المةي  عؽ كتاش ايعاري   -
  لٜ٘ٛٔ- ٙدمذا   –دار الفكر  –حسد   

مكتبـة الهـالل  –تح   دل عم  بؾ ممحـؼ  –لمممخذري  –السفرل ف   شعة اإلعراش  -
  لٖٜٜٔ – ٔ  –بيروت –

 -الكافيــة )شــرح أل يــة ابــؽ مالــػ( لمذــاطةي السقا ــد الذــافية فــي شــرح الخال ــة  -
السحقــا: مجسؾعــة مــؽ السحققــيؽ ل الشاشــر: معهــد البحــؾث العمسيــة ونحيــا  التــراث 

  ل ٕٚٓٓ -هـ  ٕٛٗٔل ٔ  –مكة السكرمة  -اإلسالمي بجامعة أ  القرا 

تـح   ألد   عمـ  د  –لمعيشـي  –السقا د الشحؾية فـي شـرح شـؾاهد شـروح ايل يـة  -
دار الدــال  لمظباعــة  –  أحســد الدــؾدا ي ل ود   عةــد العميــم د فــاخر  فــاخر ل ألد

   ل ٕٓٔٓ -هـ ٖٖٔٔ – ٔمرر ل  –والشذر 

 – تحقيـا: دل كـاعؼ السر ـان - فـي شـرح اإليزـاح لعةـد القـاهر الجر ـا يالسقترد  -
   لٕٜٛٔبغداد  -دار الرشيد  -ٔ 

  بيروتل –عالؼ الكت   –تح   ألد  د عةدالخالا عزيسة  –لمسةرد  –السقتز   -

يبـي حيـان اي دلدـي  –مشها الدالػ في الكـال  عمـ  أل يـة ابـؽ مالـػ  -
  ل ٜٚٗٔتحقيا : سد ي  ميشم ل الؾتيات الستحدة ل  يؾهافؽ ل  -

الظبعــة ايولــ :  بيــروت –ار الكتــ  العمسيــة د -لمدــهيم  – تــائا الفكــر فــ  الشحــؾ  -
 ل  ٕٜٜٔ - ٕٔٗٔ

الشاشــر:  - : إبــراهيؼ الدــامرائيتــح -لأل بــاري  -دبــا    مهــة ايلبــا  فــي طبقــات اي -
 ل  ٜ٘ٛٔ -هـ  ٘ٓٗٔل ٖ  – ايردن –مكتبة السشارل المرقا  
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دار الذـرو   –حدـيؽ خسـيس سـعيد السمـك د  الشحـؾ العربـ  ل  غرية التعميل ف   -
 .مكتبة طريا العمؼ  ل ٕٓٓٓ –لمشذر والتؾزي  

  لٜٔ٘ٔ  استا ةؾل  –لمبغدادا  –سرشفيؽ هدية العارفيؽ أسسا  السؤلفيؽ وهثار ال -

السكتبـة  –تح  عةدالحسيد هشـدواا  –هس  الهؾام  ف  شرح  س  الجؾام  لمديؾط   -
 مررل –التؾفيقية 

الشاشــر: دار  - أحســد اير ــاؤو  وتركــي مرــظف  -لمرــفدي  –الــؾافي بالؾفيــات  -
 ل ٕٓٓٓ -هـٕٓٗٔ - بيروت –إحيا  التراث 

الشاشـر:  - تبؽ خمكان تـح : إحدـان عبـاس -ا  الممان وفيات ايعيان أ با  أبش -
 بيروتل –دار  ادر 

 –دمذــا  –الحديثــة الشحؾيــة  ذــأتها وتظؾرهــا لســازن السبــار  ل السكتبــة العمــة  -
 ل  ٜ٘ٙٔ

الدــراقةي ل مجمــة وليــد الشحــؾي فــي كتــاش التــ ييل والتكسيــل(ل دل  التعميــلمغــاهر  -
-هـٖٕٗٔربي  اآلخر ل  ٚٛ-ٙٛا ية والعذرون ل العدد التراث العربيل الدشة الث

 دمذال -  ٕٕٓٓ
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 :محتؾيات البحت -

 ص السوضالالالالالالالالالالو 

 ٘ٗٙ ممخصل

 ٛٗٙ السقدمة : وفيها ذكرت أهسية السؾضؾ  وأسباش اختياري له ل

 ٜٗٙ *التسهيد : ويذتسل عم  مبحثيؽ :

 ٜٗٙ : الخؾارزمي حياته وهثار  ل السبحت ايول 

 ٜٗٙ اسسه ولقبه و دبه ومؾلد  و ذأته ل -

 ٜٗٙ شيؾخه وتالمي   ل -

 ٓ٘ٙ مؤلفاته ل  -

 ٔ٘ٙ  فاته ل -

 ٕ٘ٙ أدبه وشعر  ل -

 ٕ٘ٙ وفاته ل -

 ٕ٘ٙ قيسة ) ترشيح العمل في شرح الجسل ( ومكا ته العمسية ل -

 ٗ٘ٙ ل مفهؾ  التعميل و ذأتهالسبحت الثا ي :  

 ٗ٘ٙ لمغة وات ظالح لأوت : مفهؾ  التعميل : العمة في ا

 ٙ٘ٙ الفر  بيؽ العمة والدة  ل 
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 ٚ٘ٙ ثا يا :  ذأة التعميل ل

 ٜ٘ٙ مؾق  الشحاة مؽ التعميل ل

 ٓٙٙ أقدا  العمل عشد الشحاة ل

 ٔٚٙ وهي :  [ خرائص التعميل في ترشيح العمل ]  القدؼ ايول : 

 ٔٚٙ التأثير ل -ٔ

 ٗٚٙ إيجاز العمة ل -ٕ

 ٗٚٙ ت الشغرية لاتعتساد عم  التعميال -ٖ

 ٘ٚٙ والسجؾزة السؾ بة العّمة بيؽ الفر   -ٗ

 ٜٚٙ استيفا  العمة تعتساد  حة ايحكا  الشحؾية -٘

 ٔٛٙ اعتساد التسثيل كؾسيمة لمتعميل ل -ٙ

 ٔٛٙ تعدد العمل مؽ خالل تدويرها ل -ٚ

دراسة مؾاز ة بيؽ ماذكر  الخؾارزمي في القدؼ الثا ي : 
 لالترشيح وما ذكر  في التخسير

ٙٛٗ 

 ٗٛٙ مشهجه في التعميل ل  -ٔ

 ٘ٛٙ أسمؾبه في عرض التعميل ل -ٕ



 

 

 

666 

 ٘ٛٙ  ساذج مؽ العمل الخؾارزمية بيؽ الترشيح والتخسير ل

 ٘ٛٙ عمة القياس ل -

 ٜٛٙ عمة السذابهة  -

 ٔٓٚ عمل : الحسل عم  الشغير ل والسذابهة ل أو التجرد لإلسشاد ل 

 ٗٓٚ عمل: الثقل ل والتخ ي  ل والدةا ل

 ٙٓٚ السذابهة ل واي ل ل وعد  التؾهؼ ل والحسل عم  الشغيرلعمل: 

تـأثر الخـؾارزمي فـي الترشـيح بسؤلفـات العمسـا  فـي القدؼ الثالـت : 
 :العمل

ٜٚٓ 

 ٜٓٚ عمل الشحؾ تبؽ الؾرا  ل

 ٘ٔٚ اإليزاح في عمل الشحؾ لمم ا ي ل

 ٙٔٚ عمل التثشية تبؽ  شي ل

 ٙٔٚ الجسل في الشحؾ لمخميل ل

 ٛٔٚ اش لديةؾيه لالكت

 ٕٓٚ عسدة الكتاش يبي  عفر الشحاس ل

 ٕٓٚ اي ؾل في الشحؾ تبؽ الدراج ل

 ٕٔٚ السدائل الحمةيات لمفارسي ل
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 ٕٕٚ السرتجل في شرح الجسل تبؽ الخذاش ل

 ٖٕٚ  تائا الفكر لمدهيمي ل

 ٕ٘ٚ لالخاتسة:  وفيها أهؼ الشتائا

 ٕٚٚ الفهارس الفشية:

 ٜٕٚ والسرا  لثةا  السرادر  -ٔ

 ٖٛٚ محتؾيات البحتل -ٙ
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