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ً
 ودغىا إلى، الزًً ثاسوا غلى هظشٍت الػامل الىحىي،ٌػذ الذكخىس مهذي اإلاخضومي واحذا مً الىحاة اإلاحذثين
حعب- إغادة الىظش في القىاغذ الىحىٍت؛ لغشبلتها وجخلُصها مً القُىد اإلاىطقُت وألاحكام الفلعفُت التي قُذث بها
ً
ً
ً
 وَػذ كخابه (في الىحى الػشبي هقذ وجىجُه) واحذا مً الكخب التي حاولت ؤن جضؼ مىهجا جذًذا إلغادة صُاغت-ؤقىالهم
 بل غلى ؤظاط هىع الػالقت التي جشبط بين، ال جقىم غلى ؤظاط هظشٍت الػامل الىحىي،الىحى الػشبي صُاغت جذًذة
. وألاهمُت الذاللُت التي ًؤديها اللفظ في الجملت،ألالفاظ في الجملت
ً
 إال إهه قذ خص البصشٍين،وغلى الشغم مً ؤن البصشٍين والكىفُين قذ ؤقشوا جمُػا بفكشة الػامل الىحىي
ً
 ووافقهم، في حين ؤهه ؤكثر مً الثىاء غلى الكىفُين جمُػا. ولم ٌعخثن منهم ظىي الخلُل بً ؤحمذ،باهخقاداجه الالرغت
ً وؤحى بأساء لم ٌعبقه إليها ؤحذ م، بل خالف جمُؼ الىحاة في بػض آلاساء، وخالفهم في بػضها،في كثير مً آلاساء الىحىٍت
ً
ً
 ومخالفا إلاا ؤجمؼ، ـ الظُما اإلاخػلقت باألفػال ـ بػُذا غً الصىاب، وقذ كان في ؤغلب آلاساء التي ركشها في كخابه،الىحاة
. وقذ بذث آساؤه مضطشبت ومخىاقضت في كثير مً القضاًا،غلُه الىحاة
; مهذدي مخضومي; في الىحى الػشبي هقذ وجىجُه; هظشٍت الػامل; ؤقعام الفػل;القىاغذ الىحىي:الكلماث اإلافخاحُت
Abstract:
Dr. Mahdi Al-Makhzoumi is considered one of the modernist grammarians who revolted against the
‘Grammatical Factor Theory’ and called for renewing the grammatical rules and the need for filtering
and freeing them from the logical constraints and philosophical judgments which, as they assume,
constrain them. His book On Arabic Grammar: Criticism and Guidance is one of these books which
attempted a new approach to reformulate Arabic grammar into a modern form which is not built on the
grammatical Factor Theory but on the relationship between utterances in the sentence and the semantic
role of the utterance in the sentence. Although ‘al-Basreein’ and ‘al-Kufeein’ schools of grammar both
admitted the concept of the ‘Grammatical Factor Theory’, he just criticized all the scholars of the first
school (al-Basreein) except Al-Khalil Bin Ahmed. On the contrary, he intensively praised ‘al-Kufeein’
scholars and agreed with them in most of their ideas and disagreed with them in few cases. In fact, he
disagreed with all the grammarians in some views and sometimes stated unprecedented ideas. However,
most of the ideas mentioned in his book, particularly those regarding the verbs, were not correct and far
from what have been agreed on by the common grammarians. Moreover, his ideas appeared confused and
contradictory in most of the issues.
The present study will discuss Al-Makhzoumi's views on verbs in following sections:
Section One: Base of the word
Section Two: Parts of the verb in Arabic
Section Three: 'being' verbs (kana and its sisters)
Section Four: 'approaching' verbs (kada and its sisters)
Key-words: Mahdi Al-Makhzoumi; Arabic Grammar: Criticism and Guidance; Grammatical Factor
Theory; Parts of the verb; grammatical rules;
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مذخل:
زالف الضهخىع مهضي اإلاسؼومي الىداة في هثحر مً اللًاًا الىدىٍت اإلاخػللت باألفػاٌ ،وواهذ ؤهثر جلً
اإلاسالفاث آلعاء البهغٍحن ،ولم ًىخف بمسالفتهم فدؿب ،بل َّ
وحه بليهم اهخلاصاث الطغت ،بط ونفهم بالخمدل
والخػؿف؛ إلزًاغهم الىدى للمىُم الىالمي والاخخجاج الفلؿفي .وعؤي ؤجهم كض َّ
غلضوا الىدىّ ،
وخملىه ما
اال ًدخمل مً الخلضًغاث والخإوٍالث ،فسغحىا بالىدى غً َبُػخه الؿهلت اإلاِؿغة ،وؤعحؼ ؾبب طلً بلى
ً
جمؿً الىداة بفىغة الػامل الىدىي ،مخإزغا بظلً بأعاء ؤؾخاطه الضهخىع ببغاهُم مهُفى .ا
وغلى الغغم مً ؤن اليىفُحن ًلغون بىظغٍت الػامل والبهغٍحن ،فةهه لم ّ
ًىحه بليهم مثل جلً الاهخلاصاث
الالطغت التي وحهها بلى البهغٍحن ،بل هغاه ًثني غليهم ،وٍىافلهم في بػٌ اللًاًا الىدىٍت ،وٍهفهم بإجهم
ً
ً
ؤهثر فهما للمىهج الظي ًلخًُه الضعؽ الىدىي ،وؤهثر فهما للىاكؼ اللغىي .ا
ً
وبطا وان اإلاسؼومي كض وافم اليىفُحن ،في بػٌ اللًاًا الىدىٍت اإلاخػللت باألفػاٌ ،فةهه ؤًًا كض
زالفهم في بػًها ،بط حاء بأعاء مسالفت لهم ،بل ُمسالفت إلاا ؤحمؼ غلُه الىداة اللضماء واإلادضزىن .وؤوٌ ما
ًالخظ غلى آلاعاء التي طهغها -في هخابه اإلاظوىعا -هى الخىاكٌ والايُغاب ،ومسالفت اإلاىُم اللغىي ،ؾىاء
ؤواهذ آعائه التي ؤًض بها اليىفُحن ،ؤم ا لتي اهفغص بها مً بحن ؾاثغ الىداة .وؾُلىم الباخث بػغى بػٌ جلً
آلاعاء ومىاككتها في اإلاباخث آلاجُت :ا
ا

اإلابحث ألاول :ؤصل اإلاشخقاث
غىىن اإلاسؼومي هظا اإلاىيىع بـ«مهضع الاقخلاق» ،وطهغ الخالف الخانل بحن البهغٍحن واليىفُحن في
هظا اإلاىيىع ،بط كاٌ" :فالبهغٍىن ًغون ؤن الاؾم هى ألانل والفػل فغع غلُه ،واليىفُىن ًسالفىجهم في
هظا وٍغون ؤن الفػل هى ألانل والاؾم فغع غلُه ،وكض َ
ؤوض َخذ اإلاؿإلت الثامىت والػكغون مً هخاب
ؤلاههاف هظا الخالف"( .)1وطهغ زالنت اخخجاج ول فغٍم ،ولىىه اكخهغ غلى زالنت حجخحن مً حجج
( )2ا
البهغٍحن الدؿؼ ،وغلى ز االنت حجت واخضة مً حجج اليىفُحن ألاعبؼ ،التي طهغها ابً ألاهباعي في هخابه .
وغلى الغغم مً ؤهه هاحم الفغٍلحن غلى جلً الدجج التي جىم غً حهل باإلاىهج اللغىي ـ خؿب كىله ـ
فةهه كض غاص لِكىً فُما وؿبه ؤبى البرواث بً ألاهباعي بلى اليىفُحن ،بط كاٌ" :ووان اليىفُىن في عؤحهم هظا ـ
ولم ؤكف غلى كىٌ ألخض قُىزهم ألاكضمحن فُه ـ ًهضعون غً مإزظ ٌكبه مإزظ البهغٍحن ،ولػل ؤبا
البرواث بً ألاهباعي كض وؿب بليهم مثل هظا الاخخجاج وهى حهضف بلى ؤن ًيخهي بترحُذ عؤي ؤصخابه وقُىزه،
فلض وان مً ؤقض اإلاخدمؿحن لهم وإلاظهبهم في الىدى غلى الخم والباَل" )3(.فهى ٌكىً فُما وؿبه ابً
ألاهباعي بلى اليىفُحن مً اخخجاج ،غلى الغغم مً ؤهه لم ًظهغ بال الدجت ألاولى التي طهغها ؤبى البرواث بً
ً
غاما )4(.بلى
ألاهباعي ،ولم ًىً ؤوٌ مً طهغ هظه الدجت ،فلض طهغها ؤبى اللاؾم الؼحاجي كبله بماثخحن وؤعبػحن ا
حاهب غلت ؤزغي غؼاها بلى ؤبي بىغ بً ألاهباعي (ث 327هـ) وهى ؤخض ؤغالم هداة اليىفت بط كاٌ" :صلُل آزغ
لليىفُحن :كاٌ ؤبى بىغ بً ألاهباعي ًظهغ ؤهه هى اؾخسغحه وٍدخج به ،وَػخمض غلُه ،وٍغصص طهغه في هخبه ،كاٌ:
ً
الضلُل ؤن اإلاهاصع بػض ألافػاٌ ،وؤجها مإزىطة منها ؤن اإلاهاصع جيىن جىهُضا ل الفػاٌ ،والخىهُض جابؼ للماهض
سبُؼ ألاول/سبُؼ الثاوي 0441هـ
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زان بػضه واإلااهض ؾابم له ،فضٌ طلً غلى ؤن اإلاهضع جابؼ للفػل مإزىط مىه ،وؤن الفػل هى ألانل الظي
ؤزظ مىه"( .)5ا
ؤما الػلخان ألازغٍان اللخان طهغهما ؤبى البرواث بً ألاهباعي فهما :ا
ً
ً
ألاولى :ؤن الفػل ٌػمل في اإلاهضع هدى (يغبذ يغبا) فىحب ؤن ًيىن اإلاهضع فغغا للفػل؛ ألن عجبت الػامل
َ
كبل عجبت اإلاػمىٌ .الثاهُت :ؤن اإلاهضع ال ًمىً جهىعه ما لم ًىً ِف ْػ َل فاغل ،والفػل ويؼ له (ف َػ َل وٍفػل)
ً
فُجب ؤن ًيىن الفػل الظي ٌػغف به اإلاهضع ؤنال للمهضع( .)6فهاجان الػلخان لم ٌكغ بليهما اإلاسؼومي،
وهإهه كض جدغج منهما؛ ألجهما جلىمان غلى مبضؤ الػامل الىدىي ،الظي ٌػاعيه بكضة ،وٍدمل غلى البهغٍحن
خمالث قػىاء غىضما ًىفغصون بظهغه ؤو ًلضعوهه .ا
ؤما الدجج التي طهغها البهغٍىن مؿخضلحن بها غلى ؤن اإلاهضع ؤنل اإلاكخلاث ،فلم ًظهغ منها ؾىي غلخحن
هما :ألاولى :صاللت اإلاهضع غلى الؼمان اإلاُلم ،والفػل غلى الؼمان اإلالُض ،وماصام ؤن اإلاُلم ؤنل للملُض،
فاإلاهضع ؤنل للفػل .والثاهُت :ؤن اإلاهضع هى الخضر الظي ًدضزه الفاغل زم ُخ ِّضر غىه ،والفػل خضًث
غىه ،والخضر ؾابم للخضًث غىه( .)7ا
ؤما بلُت حجج البهغٍحن التي طهغها ؤبى البرواث بً ألاهباعي ،فلم ًخُغق بليها ،وٍمىً بًجاػها غلى الىدى
آلاحي :ا
ؤن الفػل ًضٌ غلى قِئحن هما :الخضر ،والؼمان .واإلاهضع ًضٌ غلى ش يء واخض ،هى الخضر ا
والىاخض ؤنل الازىحن.
ؤن اإلاهضع له مثاٌ واخض ،هدى :الًغب واللخل ،والفػل له ؤمثلت هثحرة.
ؤن الفػل بهُغخه ًضٌ غلى ما ًضٌ غلُه اإلاهضع ،واإلاهضع ال ًضٌ غلى ما ًضٌ غلُه الفػل،والفغع ال
بض ؤن ًيىن فُه ألانل ،واآلهُت اإلاهىىغت مً الفًت فةجها جضٌ غلى الفًت،والفًت ال جضٌ غلى آلاهُت.
َ
غضم حغٍان اإلاهضع غلى َؾجن واخض في اللُاؽ هإؾماء الفاغلحن واإلافػىلحن.
ً
لى وان مكخلا مً الفػل لىحب ؤن ًضٌ غلى ما في الفػل مً الخضر والؼمان ،وغلى مػنى زالث هما
صلذ ؤؾماء الفاغلحن واإلافػىلحن.
ً
ً
كىلهم :ؤهغم بهغاما بةزباث الهمؼة ،ولى وان مكخلا مً الفػل لىحب ؤن جدظف الهمؼة هما جدظف مً
اؾم الفاغل واإلافػىٌ ،هدىُ :مىغم ُوم َ
ىغم.
ِ
ً
َ
ُ
حؿمُخه مهضعا؛ ألن اإلاهضع هى اإلاىيؼ الظي ًهضع غىه.
ً
وكض عص اليىفُىن غلى هظه الدجت ألازحرة بإن اإلاهضع ؾمي مهضعا؛ ألهه مهضوع غً الفػل ،هما كالىا:
()8
(مغهب فاعه ،ومكغب غظب) ؤي مغوىب فاعه ومكغوب غظب.
ً
ً
وٍخطر مما ؾبم ؤن اإلاسؼومي كض جىاوٌ هظا اإلاىيىع جىاوال ؾُدُا ،قابه الايُغاب والخىاكٌ،
وغضم ؤلاههاف في خىمه الظي ؤًض به اليىفُحن .وٍمىً جىيُذ طلً مً زالٌ آلاحي :ا
1ـ ؤهه لم ًظهغ ول الدجج التي طهغها ول فغٍم؛ لُىاككها ،فُضخٌ ما ًضخٌ ،وٍثبذ ما ًثبذ؛ لُيىن
ً
خىمه كاثما غلى ؤؾاؽ غلمي عنحن ،بل لم ًىاكل ختى الدجج التي طهغها .ا
سبُؼ ألاول/سبُؼ الثاوي 0441هـ
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2ـ ؤهه قىً في وؿبت هظا الغؤي بلى اليىفُحن ،بط كاٌ" :ولم ؤكف غلى كىٌ ألخض قُىزهم ألاكضمحن فُه".
غلى الغغم مً ؤن هظا الغؤي ميؿىب بلى الفغاء ،وهى مً عواص اإلاضعؾت اليىفُت ،ولم ًيؿبه بلُه ؤبى البرواث
ألاهباعي بظلً ،وهى
بً ألاهباعي فلِ ،بل وؿبه بلُه ؤبى اللاؾم الؼحاجي (ث 337هـ) .وكض ؤكغ ؤبى بىغ بً ا
ؤخض قُىر اإلاضعؾت اليىفُت .كاٌ الؼحاجي في اإلاؿإلت التي حغث بِىه وبحن ؤبي بىغ بً ألاهباعي" :كلذ له مغة
ما اإلاهضع في هالم الػغب مً َغٍم اللغت؟ فلاٌ :اإلاهضع اإلايان الظي ًُهضع غىه ،هلىلىا مهضع ؤلابل ،وما
ً
ً
ً
حكبيها ،واإلاهضع ؤًًا هى الظي ٌُؿمُه الىدىٍىن مهضعا ،هلىلىا يغب
ا
ؤقبهه ،زم هلىٌ مهضع ألامغ والغؤي
ً
ً
ً
َ
ً
َ
ػٍض يغبا ومًغبا ...واإلا ْفػل ًيىن مياها ومهضعا .كلذ له :فةطا وان هظلً ف ِل َم ػغم الفغاء ؤن اإلاهضع مهضع
الفػل؟ وبإي كُاؽ حػله بمػنى الفاغل ...وهل ٌُػغف في هالم الػغب َمفػل بمػنى الفاغل ،فُيىن اإلاهضع
ً
ملخلا به؟ فلاٌ :لِـ هى هظلً غىض الفغاء ،بهما هى غىضه بمػنى مفػىٌ ،هما كُل هظا مغهب فاعه ،ومػىاه
مغوىب فاعه ،ومكغب غظب ،ومػىاه مكغوب غظب" )10(.فإبى بىغ بً ألاهباعي ًلغ بإن هظا هى عؤي الفغاء،
ً
ّ
ووضر ؤهه غىضه بمػنى اإلافػىٌ (مهضوع) ولِـ بمػنى الفاغل (ناصع) .وكض وؿب ابً اإلااصب ـ ؤًًا ـ هظا
الغؤي بلى الفغاء )11(.فهل ؾِكىً اإلاسؼومي بالؼحاجي وابً اإلااصب فُما هلال غً الفغاء ،هما قىً بإبي
ً
البرواث بً ألاهباعي في هثحر مً اللًاًا التي وؿبها بلى اليىفُحن ،ومنها اخخجاحهم غلى وىن الفػل ؤنال
ً
ً
ُ
واإلاهضع فغغا ،غلى الغغم مً ؤن طلً كض هلل غً اليىفُحن كبل هلل ؤبي البرواث بماثخحن وؤعبػحن غاما.
ً
3ـ ؤهه لم ًىً صكُلا في اؾخسضام اإلاهُلخاث الىدىٍت ،بط غبر غً اإلاهضع باالؾم ،بط طهغ في الىو الؿابم
ؤن البهغٍحن ًغون ؤن الاؾم هى ألانل ،واليىفُحن ًغون ؤن الفػل هى ألانل ،والاؾم فغع غلُه .صخُذ ؤن
اإلاهضع اؾم ،ولىىه اؾم زام بىىع واخض مً ألاؾماء .ؤما مفهىم الاؾم فهى مفهىم غام ٌكمل َاثفت
ألاؾماء ولها ،و ال ًمىً الاغخماص غلى صاللت الؿُاق هىا؛ ألن الىالم في الجىاهب الػلمُت بداحت بلى جدضًض
ً
صكُم للمهُلخاث .زم بهه بىهه غلى مهُلر الاؾم كض ّ
مهض ؤؾاؾا إلكامت الدجت غلُه؛ ألن الاؾم
ً
بمفهىمه الػام ؾابم غلى الفػل هما ؾُىضر الباخث طلً الخلا.
4ـ بػض ؤن قىً في وؿبت هظا الغؤي بلى اليىفُحن ،وقىً في حجتهم التي طهغها ،ووؾم اخخجاج الفغٍلحن
بإهه بػُض وال نلت له بالضعاؾت اللغىٍت ،وؤهه ًىم غً حهل باإلاىهج اللغىي الظي ًجب ؤن ًدبػه ول صاعؽ
لغىي .بػض ول طلً غاص لحرجر عؤي اليىفُحن في ؤن الفػل هى ألانل ،واإلاهضع فغع غىه ،بط كاٌ" :وبالغغم مً
ؤن اليىفُحن لم ًىً لهم عؤي واضر في ؤنل الاقخلاق ،فُما ؤغلم ،وان عؤحهم هظا الظي ؤزبخه ابً ألاهباعي
ً
لهم في هخابه ؤلاههاف هى الغؤي الظي ًمُل بلُه اإلادضزىن" )12(.وكض طهغ الباخث ـ ؾابلاـ ؤن هظا الغؤي زابذ
ً
غً اليىفُحن كبل ؤن ًظهغه ؤبى البرواث بً ألاهباعي بماثخحن وؤعبػحن غاما .والغغٍب ؤن اإلاسؼومي ٌػلم طلً،
فىخاب ؤلاًًاح في غلل الىدى للؼحاجي ؤخض مغاحػه في هظه اإلاؿإلت.
وكض اغخمض في جغحُده عؤي اليىفُحن غلى ما طهغه ولفيؿىن في هخابه جاعٍش اللغاث الؿامُت ،بط طهغ في
مػغى خضًثه غً زهاثو اللغاث الؿامُت ،ؤن مػظم ولماتها مكخلت مً ؤنل طي زالزت ؤخغف ،وهظا
ألانل فػل ،وكض اهخلض ولفيؿىن ؾِبىٍه ومً جابػه مً البهغٍحن غلى كىلهم:بن اإلاهضع هى ؤنل الاقخلاق،
وطهغ ؤن هظا الغؤي كض حؿغب بلى البهغٍحن مً الفغؽ؛ ألن اإلاهضع الاؾمي في اللغاث آلاعٍت هى مهضع
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الاقخلاق ،وفي طلً صلُل غلى ؤجهم كض صعؾىا الىدى الػغبي بػللُتهم آلاعٍت )13(.وكض ؤًض الضهخىع اإلاسؼومي
طلً؛ وىن هظا الغؤي هى ما طهب بلُه ؤهثر اإلادضزحن مؿخإوؿحن بيخاثج الضعؽ اللغىي اإلالاعن الظي ًبدث
غً غالكت اللغاث بػًها ببػٌ ،وٍخدبؼ ؤنىلها غبر الخإعٍش .وعؤي ؤن الخػبحر باإلاهاصع غً ألاخضار التي
ؤخضثها الفاغلىن ،مغخلت مخإزغة غً اؾخػماٌ ألافػاٌ بهُغها الؼمىُت اإلاسخلفت زم هغاه بػض ول طلً ًلغ
ً
باوػضام الضلُل اللاَؼ غلى جغحُذ ؤخض الغؤًحن بط ًلىٌ":ومً الػؿحر حضا ؤن هظفغ بالضلُل اللاَؼ غلى
جغحُذ ؤخض الغؤًحن غلى آلازغ؛ ألن طلً ٌؿخلؼم ؤلاإلاام اليافي بخاعٍش الفػل في لغت مً اللغاث ،ؤو بخاعٍسه في
ً
الػغبُت وهى مُلب غؿحر حضا ،فلم ًبم ؤمام الضاعؽ بال اللغاثً ،واللغاثً مما طهغهاه ،ومما لم هظهغه بهما
جضٌ غلى ؤن الفػل هى مهضع اقخلاق ؤغلب اليلماث" )14(.فالخىاكٌ في هالمه واضر فلض ؤكغ ؤهه مً الػؿحر
ً
وحىص الضلُل اللاَؼ غلى جغحُذ ؤخض الغؤًحن ،زم غاص لحرجر عؤي اليىفُحن اغخماصا غلى كغاثً لم ًظهغ منها
ؾىي كغٍىت واخضة ،هي ؤن ألانل في اللغاث الؿامُت هى الفػل ،هما طهغ ولفيؿىن ،وهي كغٍىت لِؿذ ؤهُضة.
زم هغاه في هالمه ًلىٌ بن الفػل هى مهضع اقخلاق ؤغلب اليلماث ،ولم ًىو غلى ؤهه مهضع اقخلاق اإلاهضع
الظي الخالف كاثم غلُه.
ؤما وىن الفػل مهضع اقخلاق ؤغلب اليلماث فهظا صخُذ ،ولىً هل اإلاهضع منها ؤم ال؟ هظا ما
ً
ؾُىضخه الباخث الخلا .ا
ً
5ـ لم ًسالف اإلاسؼومي الىداة في حػغٍف الفػل بإهه خضر ملترن بؼمان ،بط طهغ غضصا مً حػغٍفاث الىداة
للفػل ،زم غلب غلى طلً بلىله" :وزالنت هظه الخػغٍفاث :ؤن ألافػاٌ ؤبيُت جضٌ غلى ألاخضار ملترهت
بالؼمان ،وهى صخُذ بطا ؤزظث اإلاغخلت الخُىعٍت ألازحرة للفػل بىظغ الاغخباع ،اإلاغخلت التي اؾدىض بليها
الضاعؾىن ألاولىن في اؾخيباٍ ألانىٌ واللىاغض"(ً .)15لهض باإلاغخلت الخُىعٍت ألازحرة للفػل وحىص نُغت
َ
(ف ِػ ٍل) التي ٌؿميها اليىفُىن الفػل الضاثم ،بط ًلىًٌ" :غي بػٌ فلهاء اللغت اإلادضزحن مً اإلاؿدكغكحن
ً
ً
واإلاػىُحن بالضعاؾاث اإلالاعهت ،ؤن الؼمان لِـ قِئا ؤنُال ،وؤن اكتران الفػل الػغبي به خضًث اليكإة ،بػض
ً
َ
َ
ؤن وحضث نُغت (ف َػل) اإلاخُىعة غً نُغت (ف ِػل) ...التي ٌػضوجها ؤكضم وحىصا مً الفػل اإلااض ي"( )16وكىله
هظا ٌػني ؤهه ملغ بإن اكتران الفػل الػغبي بالؼمان خضًث اليكإة ،وؤن نُغت اؾم الفاغل هي ؤكضم مً
الفػل اإلااض ي؛ ألهه لم ًغص غلى ولفيؿىن ،ولم ًىف عؤًه ،بل هفى ؤن ًيىن طلً مما احؿمذ به الػغبُت
وخضها ،بل هى ؾمت لبػٌ اللغاث الخُت التي ال ًسخلف كضًمها غً كضًم الػغبُت )17(.وهظا ٌػنى ؤهه ًىاكٌ
ً
هفؿه في هظه اإلاؿإلت ،وال ٌػض كىله بفػلُت اؾم الفاغل مسغحا له مً هظا الخىاكٌ؛ ألهه لى وان اؾم
ً
الفاغل ؤكضم وحىصا مً الفػل اإلااض ي ـ هما ًغي ـ ليان مً باب ؤولى ؤن ًيىن اإلاهضع ؤكضم مً اؾم الفاغل .ا
وٍغي الباخث ؤن كىٌ البهغٍحن بن اإلاهضع هى ألانل ،والفػل فغع غىه ،هى اللىٌ الصخُذ ،ولِـ طلً
بؿبب الدجج التي طهغها البهغٍىن ،التي لم ًغى بها اإلاسؼومي ،غلى الغغم مً وحاهتها ،بل إلاا ًلخًُه
اإلاىُم الػللي البؿُِ ،والىاكؼ اللغىي اإلاؿخػمل ،وٍمىً بزباث طلً غلى الىدى آلاحي:
بن مما ال ًسخلف غلُه ازىان ،هى ؤهه ال ًىحض ِف ٌ
ػل بضون وحىص فاغل له اللضعة غلى بًجاص الفػل .فالفاغل
َ
ً
ؾىاء ؤوان غاكال ،ؤم غحر غاكل،
مىحىص كبل وحىص الفػل ،وهظا الفاغل ال بض ؤن ًيىن له اؾم ًضٌ غلُه
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ً
ً
مدؿىؾا ،ؤم غحر مدؿىؽ .وهظا ًىحب ؤن ًيىن الاؾم ؾابلا للفػل؛ األن الاؾم هى عمؼ لظاث الفاغل الظي
ً
جيىن لضًه اللضعة غلى بخضار الخضر ،وهظا ٌػني ؤًًا وحىب ويؼ اؾم ألي خغهت ،ؤو خضر ،ؤو بحغاء ،ؤو
ً
مػنى ًظهغ للىحىص .وماصام ؤن الاؾم مالػما للمؿمى غحر مىفً غىه فهى ال ًضٌ غلى ػمً مػحن .ا
ً
غلما ؤن مً ألاخضار ما ًيىن غباعة غً مجمىغت مً ألاخضار اإلاخخابػت ،ؤي ؤن مجمىغت مً ألاخضار
ً
ً
جاصي خضزا واخضا ،فدؿمى جلً ألاخضار به .ا
ومما ججضع ؤلاقاعة بلُه ،والخإهُض غلُه ،ؤن لفظ (الخضر) هى اؾم غامٌ ،كمل ول ألاخضار ،فالىخابت
ُ ّ
(الف ْػل) فالىخابت فػل ،واإلاص ي فػل،
خضر ،واإلاص ي خضر ،والًغب خضر...بلخ ،وكض ٌػبر غىه بلفظ ِ
والًغب فػل )18(.وهظا ٌػني ؤن هظه ألاخضار ،ؤو ألافػاٌ هي في الخلُلت ؤؾماء لخغواث ،ؤو بحغاءاث ،ؤو
ً
مػاوي ظهغث بلى الىحىص ،وهي زالُت مً ؤي صاللت ػماهُت ـ هما طهغ ؾابلاـ وهي غحر مسخهت بفاغل مدضص ،بل
ًمىً ؤن ًلىم بها ؤي فاغل لضًه اللضعة غلى بخضاثها .ا
فةطا ؤعٍض جسهُو ؤي خضر بؼمً مػحن ،فال بض مً بيافت الؼمً بلى طلً الخضر ،وطلً باإلجُان
ً
َ
بهُغت مىه جضٌ غل الؼمً اإلاغاص (ف َػل ،ؤو ًفػل ،ؤو افػل) وهظه الهُغ جلخض ي ؤًًا جسهُو الخضر
بفاغل مػحن .وٍمىً جىيُذ طلً باألمثلت آلاجُت :ا

ا

ا
بن ؤوٌ ؾااٌ ًخىكػه الباخث بػض هظه اإلاسُُاث هى :إلااطا غبر باإلاهضع؟ بط كاٌ :جدغًٍ ش يء بلى ألاغلى،
بمؿان الللمَ ،و ْ
يؼ الللم غلى الىعكت ...والجىاب غلى طلً ًلىم غلى ؾببحن هما :ا
1ـ ؤهه مً اإلاؿلماث ؤن ؤي خضر ًظهغ بلى الىحىص ال بض له مً اؾم ًضٌ غلُه ،وٍالػمه مالػمت مُللت غحر
()19
ملُضة بؼمً مدضص ،ؤو بفاغل مػحن .وؤلاحماع مىػلض بحن الىداة غلى ؤن الاؾم كبل الفػل في الىحىص.
وبهما الخالف خىٌ اإلاهضع ،واإلاسُُاث الؿابلت جثبذ ؤن اإلاهضع (الخضر) هى اؾم للخغهت ،ؤو الخغواث
التي ظهغث بلى الىحىص ،فخدغًٍ ش يء بلى ألاغلى ٌؿمى الغفؼ ،ومػنى الغفؼ هى جدغًٍ ش يء بلى ألاغلى .وهىظا
ول اإلاهاصع .وهظا ما كهضه الؼحاجي بلىله بن اإلاهضع اؾم للفػل )20(.ؤي للخضر .ا
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2ـ لى افتريىا ؤهه جم الخػبحر بالهُغت الفػلُت فلُلَ :ج َّ
دغن ش يء بلى ألاغلى ،ؤمؿً عحل بالللم فىيػه غلى
الىعكت ،فدغهه بُضه غلى الىعكت .زم جم الخػبحر غً طلً بالهُغت الفػلُت فلُل :اعجفؼ ش ي ،هخب عحل ،للؼم
ً
ّ
ؤن ًيىن
اإلاػبر غً طلً كض غغف مػنى الاعجفاع ،ومػنى الىخابت ؤوال ،بط ال ًمىً اللىٌ :ؤمُغث الؿماء ،وال
ِ
ؤػهغث ألاشجاع ،وال ؤغكب الخلل ،كبل وحىص اإلاُغ ،والؼهغ ،والػكب ،ومػغفخىا بخلً ألاقُاء وما وان
باإلميان ؤن جلىٌ (ًفؿبً ،وٍاهتر ،وٍخلفً) كبل وحىص الفِؿبىن والاهترهذ والخلفىن.
ً
فاألفػاٌ في الخلُلت هما طهغ الؼحاجي هي":غباعة غً خغواث الفاغلحن ،ولِؿذ في الخلُلت ؤفػاال
َ
للفاغلحن ،بهما هي غباعة غً ؤفػالهم ،وؤفػاٌ اإلاػبرًً غً جلً ألافػاٌ" )21(.ؤي ؤن الهُغت الفػلُت (ف َػل)
هي غباعة ؤَللها الفاغلىن غلى خغواتهم التي ؤخضزىها ،ؤو ؤَللها اإلاػبرون غً جلً ألاخضار.
ؤما الؿااٌ الثاوي الظي ًخىكػه الباخث بػض جلً اإلاسُُاث فهى :ما الفغق بحن الخضر ( )1والخضر ()2
اللظًً ظهغا في جلً اإلاسُُاث؟ وهل ٌػني طلً ؤن الفغٍلحن واها غلى خم .ا
والجىاب غً طلً ًمىً جىيُده باآلحي :ا
1ـ ؤن الخضر ( )1هى اؾم غام للخغهت ؤو إلاجمىع خغواث ظهغث بلى الىحىص ،فهى ال ًدمل ؤي صاللت ػماهُت
ً
مدضصة ،ولِـ مسخها بفاغل مػحن؛ ولىىه كابل ألن ًخسهو بظلً مً زالٌ اقخلاق نُغت مىه جدمل
ً
صاللت ػماهُت ،وجلخض ي بؾىاصها بلى فاغل مػحن ،وفًال غً طلً ال ًمىً ؤن ٌُؿخػنى غىه وال ًدل مياهه
اؾم آزغ .ا
2ـ ؤن الخضر ( )2هى اؾم زام بدغهت فاغل مػحن ،خهلذ في ػمً مدضص ،فلى كُل :هخب ػٍض هخابت،
ً
فالىخابت هىا ال ًمىً ؤن جيىن اؾما إلاجمىع خغواث ػٍض؛ ألن طلً كض جًمىه لفظ الفػل (هخب) الضاٌ غلى
الخضر (الىخابت) وغلى الؼمً اإلااض ي ،ولىنهاـ الىخابت ـ اإلادهلت النهاثُت لخغواث ػٍض ،فهي اؾم إلاا فػله ػٍض.
ً
ً
ولظلً ًظهغ الىداة ؤن اإلاهضع غىضما ًإحي مفػىال مُللا هى اإلافػىٌ الخلُلي للفػل )22(.كاٌ غبضاللاهغ
ً
الجغحاوي" :ؤال جغي ؤهً بطا كلذ :كمذ كُاما هىذ كض ؤزغحذ اللُام مً الػضم بلى الىحىص ،وفػلخه غلى
ً
الخلُلت ،ولِـ هظلً ؾاثغ اإلافػىالث .ؤال جغي ؤهً بطا كلذ :يغبذ ػٍضا لم جىً كض ؤزغحذ مً الػضم بلى
ً
ً
الىحىص قِئا مً ػٍض ،وبهما هى مً زلم هللا حػالى البخت ،وبهما ؤوكػذ به ؤمغا ،ولظلً كُل اإلافػىٌ به...
()23
وَػلم يغوعة ؤن اإلافػىٌ غلى الخلُلت ما ؤزغحه الفاغل مً الػضم بلى الىحىص واإلاهضع بهظه الهفت".
وهظا الىالم ال ٌػني ؤن الفػل ه اى ألانل وىن اإلاهضع (اإلافػىٌ اإلاُلم) كض نضع غىه وٍمىً جىيُذ طلً مً
ً
زالٌ اإلاصجغ آلاحي لجملت (كمذ كُاما).
فاللُام ( ) 1في اإلاصجغ الؿابم هى اؾم إلاجمىع الخغواث التي اكترهذ بالؼمان اإلااض ي ،فدهل غىه
اللفظ (كام) اللابل إلؾىاصه ألي فاغل ،وكض ؤؾىض في الجملت الؿابلت بلى اإلاخيلم .ا
ؤما اللُام ( )2فهى اإلادهلت النهاثُت إلاجمىع خغواث اإلاخيلم ،فهى كُام زام به ال بغحره ،ولظلً ًمىً ؤن
ًىنف ،وؤن ًثنى ؤو ًجمؼ ،وٍمىً الاؾخغىاء غىه ،ؤو ًدل مدله مغاصفه ؤو ونفه ،ؤو غضصه .ا
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ً
ً
ً
ً
غلما ؤن مً الىداة مً ٌكترٍ إلغغاب اإلاهضع مفػىال مُللا ،ؤن ًيىن مىنىفا ،ؤو في خىم اإلاىنىف،
ً
ً
ؤما بطا لم ًىً هظلً فهى ٌػضه" جىهُضا للفػل؛ ألن الفػل ًضٌ غلُه صاللت مُللت ،و ال ًضٌ غلُه مدضصا و
ً
ً
ال مىػىجا" )24(.وهظا ًاهض هالم الباخث بإن اللُام (ً )2يىن ؤهثر جسهُها .ا
وبظلً ًخطر ؤن اللُام ( )1هى مهضع الفػل (كام) الظي نضع غىه اللُام ( ،)2وهظا ال ٌػني ؤن كىٌ
اليىفُحن صخُذ؛ ألهه ال ًمىً ؤن هلىٌ بن اللُام ( )2هى اللُام ( )1هفؿه ـ هما اجطر طلً مما ؾبم ـ
فالخالف كاثم غلى اللُام ( .)1ؤما اللُام ( )2فال يحر ؤن هلىٌ بهه مكخم مً الفػل هما حكخم بلُت
اإلاكخلاث مً الفػل (اؾم الفاغل ،واؾم اإلافػىٌ ،والهفت اإلاكبهت ،واؾمي الؼمان واإلايان ،واؾم آلالت) .بط
ٌ
ؤنل للفػل الظي
ال ًمىً الدؿلُم بإن اإلاهضع هى ؤنل ول اإلاكخلاث بال غلى هظا ألاؾاؽ ،ؤي ؤن وىهه
ً
حكخم مىه بلُت اإلاكخلاث ُاغ َّض ؤنال للمكخلاث .وكض نغح بػٌ الىداة بظلً بط عؤي ؤن اإلاهضع ؤنل للفػل،
ٌ
ؤنل للمكخلاث ألازغي ،وهظا ما ًخفم مؼ الىاكؼ اللغىي اإلاؿخػمل بط ال ًمىً ؤن ٌُكخم اؾم
والفػل
ً
الفاغل مً اإلاهضع فُلاٌ ـ مثال ـ ػٍض كاجل إلاجغص ؤن لضًه اللضعة غلى فػل اللخل ،فال ًمىً ونف اللاصع غلى
الفػل بظلً الفػل بال بػض ؤن ًلىم به وٍدضزه ،ولظلً ؤحمؼ الىداة غلى ؤن اؾم الفاغل غىضما ًُ ّىىن ًضٌ
غلى الخاٌ ؤو الاؾخلباٌ ،بمػنى ًفػل ؤو ؾُفػل ،وهظا ما ؾِخطر في اإلابدث اللاصم غىض الخضًث غلى اؾم
الفاغل الظي جابؼ اإلاسؼومي اليىفُحن في حؿمُخه بالفػل الضاثم .ا
اإلابحث الثاوي :ؤقعام الفػل في الػشبُت  :كؿم الىداة الفػل في اللغت ،مً خُث صاللخه الؼماهُت غلى زالزت
()25
ماى ومًاعع وؤمغ.
ؤكؿام ،ولىنهم ازخلفىا في حؿمُت هظه ألاكؿام .فالبهغٍىن ًغون ؤن الفػل
ٍ
واليىفُىن ًغون ؤن الفػل ًىلؿم بلى ماى ومًاعع وصاثم ،وٍلهضون بالفػل الضاثم اؾم الفاغل واؾم
اإلافػىٌ .ؤما فػل ألامغ فهى ملخُؼ ـ خؿب كىلهم ـ مً الفػل اإلاًاعع ،فإنل (افػل) غىضهم هى (لخفػل)
فدظفذ مىه الم ألامغ وجاء الخُاب ،وؤحي بهمؼة الىنل في ؤوله للخىنل للىُم بالؿاهً ،وغللىا هظا الخغُحر
()26
بىثرة الاؾخػماٌ.
وكض هاكل الضهخىع اإلاسؼومي هظا اإلاىيىع في غكغ نفداث مً هخابه ،وكض بظٌ في طلً الىلاف ما في
وؾػه لخإًُض اليىفُحن في حػلهم اللؿُم الثالث للماض ي واإلاًاعع هى الفػل الضاثم ،وبن وان كض زالفهم في
ً
ً
فػلُت فػل ألامغ الظي ٌػضوهه فػال ملخُػا مً الفػل اإلاًاعع ،بط وان له فُه عؤي آزغ ،وؾِىاككه الباخث
في طلً غلى الىدى آلاحي :ا
ً
ؤوال :سؤًه في فػل ألامش :عؤي اإلاسؼومي ؤن نُغت (افػل) لِؿذ بفػل ،بط كاٌ " :ؤهبر الظً ؤن بىاء (افػل)
لِـ بفػل ،هما ًفهم مً هظه اليلمت؛ ألن الفػل ًخمحز بكِئحن :ؤولهما :ؤهه ملترن بالضاللت غلى الؼمان،
وزاهيهما :ؤهه ًبنى غلى اإلاؿىض بلُه ...وبىاء (افػل) زلى مً هاجحن اإلاحزجحن ...ؤما وىهه زلى مً الؼمان فلن
اإلاضلىٌ غلُه بالفػل هى الؼمً الظي ًخلبـ فُه الفاغل بالفػل ،وال صاللت غلى ش يء مً هظا .بن الظي ًضٌ
غلُه هى َلب الفػل خؿب ،وؤما وىهه زلى مً ؤلاؾىاص ،فةن بؾىاصه اإلاؼغىم بهما ًلخهغ غلى ؤلف الازىحن،
ؤو واو الجماغت ،ؤو ًاء اإلاساَبت ،ؤو الًمحر اإلاؿختر في (افػل) اإلالضع بإهذ هما ًؼغمىن .وال بؾىاص في عؤًىا بلى
سبُؼ ألاول/سبُؼ الثاوي 0441هـ
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مثل هظه الىىاًاث؛ ألجها لِؿذ ؤؾماء وال يماثغ هما ًؼغم الىداة ،بل هي هىاًاث ؤو بقاعاث حكحر بلى حيـ
()27
اإلاساَب ؤو غضصه.
ً
ً
فهى ًغي ؤن الفػل ال ٌػض فػال ،بال بطا واهذ له صاللت ػماهُت ،ووان مؿىضا ،وهظا صخُذ ،ولىىه عؤي ؤن
الفػل ال جيىن له صاللت ػماهُت بال غىضما ًخلبـ به الفاغل ،ؤي غىضما ًلىم به ؤو ًدضزه .وهى بهظا الغؤي
ً ً
ً
ً
ًسالف الىاكؼ اللغىي مسالفت هبحرة ؤوال ،وٍدىاكٌ مؼ هفؿه جىاكًا غغٍبا زاهُا .بط بهه مً الثابذ غىض
ُ
الىداة ؤن فػل ألامغ ًضٌ غلى اإلاؿخلبل؛ ألهه ال ًمىً ؤن ًفػل اإلاإمىع ما ؤمغ به كبل جىحُه ألامغ بلُه ،وال في
آلامغ مً الىُم باألمغ ،وهى ػمً مؿخلبل ،فال غالكت لخلبـ الفاغل
خاٌ جىحُه ألامغ ،وبهما غىضما ًيخهي ا
بالفػل بخدضًض ػمً الفػل ،ولى وان هما كاٌ لىحب بزغاج الفػل اإلاًاعع الضاٌ غلى اإلاؿخلبل ،غىضما
ً
ً
ٌُؿبم بالؿحن ،ؤو ؾىف ،وغىضما ًإحي مىهىبا؛ ألهه ال ًضٌ غلى جلبـ الفاغل بالفػل ،هدى :ؾإػوعن غضا ،ؤو
ٌؿغوي ؤن ًفهم الُالب الضعؽ ...وهظلً غىضما ًغص في ؾُاق الكغٍ ،هدى :بن ججتهض جىجر .بل ختى الفػل
اإلااض ي كض ًغص في ؾُاق الكغٍ ،هدى :بن احتهضث هجخذ .فاألفػاٌ الؿابلت ،ال جسخلف غً فػل ألامغ في
ً
غضم جلبـ الفاغلحن بها .فهل ًلبل اإلاسؼومي بةزغاحها مً هُاق ألافػاٌ؟! َبػا ال؛ ألهه كض نغح بإن الفػل
اإلااض ي ًضٌ غلى اإلاؿخلبل بػض (بطا) و (لى) في الكغٍ هدى كىله حػالى" :إرا جاء هصش هللا والفخح" الىصش،1:
وكىلىا :لى وان ألامغ هظا ليان هظا(*) ،وكض ًضٌ غلى ؤن الخضر الظي ٌػبر به غً وكىغه ال ًلؼ في ػمان بػُىه،
ً
ألاػمان ،اإلااض ي والخايغ واإلاؿخلبل" )28(.وطهغ ؤًًا ؤن الفػل اإلاًاعع اإلاغفىع
ولىىه ماهل للىكىع في حمُؼ ا
ً
ّ
هفغ شِئا ًً" البلغة،48:
كض ًضٌ غلى اإلاؿخلبل ،ومثل لظلً بلىله حػالى" :واجقىا ًىما ال ججضي هفغ غً ٍ
ً
وكىله حػالى" :فاهلل ًحكم بُنهم ًىم القُامت" البلغة ،113 :وكض نغح ؤًًا ؤن ؤفػاٌ الغحاء جضٌ غلى ؤن
الفػل لم ًدضر ،ولم ًُبضؤ به غلى الغغم مً جىكؼ خضوزه .وهظلً ؤفػاٌ اإلالاعبت التي عؤي ؤجها جضٌ غلى
ً
ً
بميان كغب وكىع الفػل ،ولىىه إلاا ًدضر )29(.وغلى الغغم مً طلً فلض ؾماها ؤفػاال .وطهغ ؤًًا ؤن اؾم
الفاغل ـ الفػل الضاثم غىض اليىفُحن وغىضه ـ غىضما ً ّىىن ًضٌ غلى اإلاؿخلبل ،هدى" :ؤها ٌ
واجب عؾالت ،وؤها
()30
ٌ
ا
ناثم ًىم الخمِـ ،ؤي :ؾإهخب عؾالت ،وؾإنىم ًىم الخمِـ".
افاألفػاٌ التي طهغها في ألامثلت الؿابلت ،بما فيها الفػل الضاثم ـ خؿب عؤًه ـ لم ًخلبـ بها الفاغلىن،
ؤي ؤجها لم جخم بػض ،فمً ؤًً اهدؿبذ الضاللت الؼماهُت؟ ماصام ؤن الضاللت الؼماهُت للفػل ـ هما ًغي ـ ال جظهغ
بال غىضما ًخلبـ الفاغل بالفػل ،ولظلً ؤزغج فػل ألامغ مً هُاق ألافػاٌ .وألاغغب مً طلً ؤهه كض وافم
اليىفُحن بفػلُت ؤؾماء ألافػاٌ )31(.بط كاٌ بػض ؤن ّ
غضص مجمىغت منها وفيها ما ًضٌ غلى ألامغ ":وؤهبر الظً ؤن
ً
اليىفُحن واهىا غلى خم في ّ
غضها ؤفػاال خلُلت؛ ألجها ؤفػاٌ خلُلت في صالالتها واؾخػماالتها ،فلض ًليها
الفاغل فحرجفؼ ،ؤي ؤجها حؿىض بلى الفاغل بؾىاص ألافػاٌ بلُه"( )32ولم ٌؿخثن ّ
ماصٌ منها غلى ألامغ :بل صغا بلى
ً
َّ
غض ما نُغ منها غلى وػن ( ِفػاٌ) هـ (خظاع) و(هؼاٌ) ؤفػاال كُاؾُت ،بط كاٌ" :وفػاٌ مً ألابيُت التي جضٌ غلى
ً
ما جضٌ غلُه نُغت (افػل) مً َلب بًلاع الفػل فىعا ،وال ًضزل الخىىًٍ الظي جظعع البهغٍىن به بلى
َ ُ
ً
حؿمُت هظه ألافػاٌ بإؾماء ألافػاٌ ،فهي بػُضة ول البػض غً ؤن جيىن اؾما (هظا)* ف َػ ْؼلها مً ألافػاٌ
سبُؼ ألاول/سبُؼ الثاوي 0441هـ
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َ ّ
اللُاؾُت وحػلها مما ٌؿمى بإؾماء ألافػاٌ ج َدى ٌم (هظا)** لِـ له ما ًصدخه" )33(.وهظا جىاكٌ واضر ،بط
ً
ً
ً
ٌػض اؾم فػل ألامغ فػال كُاؾُا و ال ٌػض فػل ألامغ فػال .ا
ؤما الػلت الثاهُت التي طهغها الؾدبػاص فػل ألامغ مً هُاق ألافػاٌ فهي :ؤهه لم ٌؿىض بلى فاغل؛ ّ
لػضه
الًماثغ غالماث وبقاعاث غلى هىع الفاغل وغضصه ،ولِؿذ بًماثغ و ال ؤؾماء .فهي غلت بػُضة ول البػض غً
ّ
ًيىن الفػل حملت مً غحر وحىص مؿىض بلُه،
الهىاب؛ إلاىاكًتها للىاكؼ اللغىي ،بط ال ًمىً جهىع ؤن ِ
ً
واإلاسؼومي هفؿه كض ؤهض طلً في بضاًت هخابه ،فةطا كُل له ـ مثال ـ ؤًً الفاغل في الجملخحن اللخحن طهغتهما
ً
ؾابلا (ؾإهخب عؾالت) و(ؾإنىم ًىم الخمِـ)؟ فبماطا ؾحرص؟ فةن كاٌ يمحر مؿختر جلضًغه ؤها ،كُل له:
وإلااطا جمىؼ جلضًغ مؿىض بلُه بلى فػل ألامغ جلضًغه ؤهذ .وبن كاٌ الفاغل هى اإلاخيلم هفؿه كُل له وإلااطا لم
ً
ً
ججػل فاغل (اهخب) ـ مثال ـ هى اإلاساَب هفؿه .زم بن الفػل اإلاًاعع ؤًًا كض ٌُؿىض بلى جلً الًماثغ في ألامغ
والىهي ،هدى :لخىخب الضعؽ ،ال جلهغوا في َلب الػلم ،لخظهبا بلى اإلاىخبت وغحر طلً .فهل هسغج هظه ألافػاٌ
مً هُاق ألافػاٌ ،وهي جاصي مػاوي جامت .ا
ً
ً
ً
ومما ؾبم ًخطر ؤن الضهخىع اإلاسؼومي في عؤًه هظا كض حػؿف حػؿفا هبحرا ،وجىاكٌ في ؤكىاله جىاكًا
ً
واضخا ،وزالف اإلاىُم اللغىي مسالفت زاَئت .والغغٍب ؤهه لم ًلضم لبىاء (افػل) ـ فػل ألامغ ـ ّ
ؤي حؿمُت
ؤزغي ،فلم ًلل واليىفُحن بإهه فػل ملخُؼ مً الفػل اإلاًاعع ،واهخفى باللىٌ غً هظا البىاء بإهه لِـ
بفػل ،وؤن الظي ًضٌ غلُه هى َلب الفػل خؿب ،ولم ًدضص ؤهى اؾم ؤم خغف غىضه؟ ألن ؤي بىاء ال ًسغج
غً هظه ألاكؿام الثالزت .ا
ً
ثاهُا :سؤًه في اظم الفاغل واظم اإلافػىل
َّؤًض اإلاسؼومي اليىفُحن في كىلهم بمهُلر الفػل الضاثم ،وٍلهضون به اؾم الفاغل واؾم اإلافػىٌ،
ً
الظي حػلىه كؿُما زالثا للماض ي واإلاًاعع )34(.وكض ع ّص هثحر مً الىداة غلى اليىفُحن ،وؤبُلىا عؤحهم هظا بىثحر
مً الدجج ،منها كبىٌ هظه الهُغ (ؤؾماء الفاغلحن وؤؾماء اإلافػىلحن) ليل غالماث الاؾم ،وبإن ألافػاٌ هي
غباعة غً خغواث الفاغلحن ،والخغهت ال جبلى وكخحن ،وبإهه مً اإلاؿخدُل ؤن ًيىن هىان خضر صاثم ال
ً
اهلُاع فُه ،وغحر طلً مً الدجج )35(.التي ؾُلخهها الباخث الخلا؛ ألن ما حهم الباخث آلان هى مىاككت
الضهخىع اإلاسؼومي فُما طهغه في هظا اإلاىيىع ،بط بن الخًاعب واضر في َغخه ،فلض طهغ غىض جىاوله ؤكؿام
الفػل في الػغبُت ؤن اؾم الفاغل واؾم اإلافػىٌ غىض اليىفُحن كض حمػا جدذ مهُلر الفػل الضاثم،
ّ
وؤًضهم في طلً بط كاٌ" :وٍاٍض اليىفُحن في طهابهم بلى فػلُت (فاغل) و(مفػىٌ) :ا
1ـ اؾخػماٌ البىاءًً اؾخػماٌ ألافػاٌ في بلخاكهما بالفاغل واإلافػىٌ وبالىاثب غً الفاغل .ا
ً
ً
2ـ وجًمنهما مػنى الفػل جًمىا وامال3 .ـ صاللتهما غلى الؼمان 4ـ ووحىص مثل هظا الفػل في لغت ؾامُت كغٍبت
الهلت بالػغبُت وهي ألاهضًت")36(.ولىىه طهغ في مىيؼ آزغ مً هخابه جدذ غىىان(اؾخػماٌ ألافػاٌ في
الػغبُت) ؤن اؾم الفاغل كض ًإحي واالؾم الجامض ،بط كاٌ" :وٍغي الضاعؽ ؤن هظا البىاء في اؾخػماالجه بهما
ًضٌ غلى الثبىث والضوام ،بطا اؾخػمل وخضه ،غحر مخهل بص يء بػضه ،هدى (زالض كاثم) وهى مً ؤحل هظا
ً
ٌُؿخػمل اؾخػماٌ ألاؾماء الجامضة التي ال جلترن بؼمان مػحن ؤبضا ،والجملت مً ؤحل هظا مػضوصة في الجمل
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الاؾمُت )37(."...والؿااٌ اإلاخباصع هىا ،ما هى مفهىم الضوام لضًه؟ بط ًلىٌ فػل صاثم ،زم ًلىٌ بهه بطا صٌ غلى
الضوام فةهه اؾم حامض .فةن وان ًلهض ؤن الفػل الضاثم هى ما صٌ غلى ػمً صاثم فهى ًىاكٌ هفؿه مً
هاخُخحن :الىاخُت ألاولى ؤهه كض طهغ ؤن الفػل الضاثم ًضٌ غلى اإلااض ي واإلاؿخلبل ،وؤن ؤهثر صاللخه غلى
اإلاؿخلبل )38(.والىاخُت الثاهُت ؤهه طهغ ؤن اؾم الفاغل بطا ّ
صٌ غلى الثبىث والضوام فةهه واالؾم الجامض الظي
ً
ال ًلترن بؼمان ـ هما عؤًىا في كىله الؿابم ـ ولظلً حػل الجملت التي وان زبرا فيها حملت اؾمُت ،زم غاص
وهاكٌ هظا اللىٌ في مىيؼ آزغ مً هخابه جدذ غىىان( :الهُغ الؼمىُت في الػغبُت) ،بط طهغ ؤوٌ صاللت
ػماهُت للفػل الضاثم بلىله" :نُغت (فاغل) اإلاجغصة مً الؿىابم واللىاخم حؿخػمل للخػبحر غً اؾخمغاع
ً
الخضر هدى :ػٍض كاثم وغمغو ياخً" )39(.فلم ٌكغ هىا هما ؤقاع ؾابلا بلى ؤهه واالؾم الجامض ،بل حػل هظا
الىالم جدذ غىىان( :الضاللت الؼمىُت للفػل الضاثم) ،واإلاثاٌ هى هفؿه ،فىُف ًلىٌ بن (كاثم) واالؾم
الجامض الظي ال ًلترن بؼمان ،زم ًلىٌ هىا ؤهه فػل ًضٌ غلى اؾخمغاع الخضر؟!
ً
زم بن اللىٌ بضاللت اؾم الفاغل غلى الثبىث والضوام ًىاكٌ الىاكؼ ،بط ال ًُخهىع ؤن (ػٍضا) مؿخمغ في
ً
كُامه ،وؤن (غمغا) مؿخمغ في ضخىه بلى ما ال جهاًت ،ولظلً عؤًىا الهغفُحن ًفغكىن بحن اؾم الفاغل والهفت
()40
اإلاكبهت بلىلهم :بن اؾم الفاغل ًضٌ غلى الخجضص والخضور ،وبن الهفت اإلاكبهت جضٌ غلى الثبىث والضوام.
وغلى الغغم مً ؤن هظا الخفغٍم ٌ
بػُض غً الصخت )41(.فةن الكاهض فُه ؤن الهغفُحن كض جىبهىا بلى ؤن هظه
الهُغت ،ال ًمىً ؤن جضٌ غلى اؾخمغاع الخضر في الفاغل .وٍمىً ؤن ٌؿدثني منها ما حػلم بهفاجه ؾبداهه
وحػالى ،هـ(:الخالم ،اوالغاػق ،والخافظ ،واإلاديي ،واإلامُذ ...بلخ) ،فؼٍض في هدى( :ػٍض كاثم) ال ًمىً ؤن ًبلى
ً
كاثما َىاٌ خُاجه .ا
ولػل اليىفُحن ـ هما ًغي الباخث ـ كض ؤؾمىا (اؾم الفاغل) بالفػل الضاثم؛ ألهه كض ٌػمل غمل الفػل في
ألاػمىت الثالزت ،اإلااض ي والخايغ واإلاؿخلبل ،مً صون ؤن جخغحر نىعجه .ولم ًلف الباخث غلى كىٌ لليىفُحن،
ًضٌ غلى ؤجهم كض طهغوا ؤن نُغت (فاغل) كض جغص بمػنى الاؾم الجامض .وٍبضو ؤن هظا الغؤي الظي ؤوعصه
ّ
زام به ،ولىىه كض هاكٌ هفؿه مً هاخُت ؤزغي بط
اإلاسؼومي جدذ غىىان( :اؾخػماٌ ألافػاٌ في الػغبُت)
طهغ ؤن حملت (زالض كاثم ) حملت اؾمُت؛ ألهه كض جابؼ اليىفُحن في ججىٍؼهم جلضًم الفاغل غلى الفػل،
فلماطا لم ًلل هىا ؤن (زالضا) فاغل للفػل الضاثم ،وؤهه كض جلضم غلى الفػل ،وؤن الجملت هي فػلُت؟! ولِـ
ؤمامه ـ هىا ـ ؾىي ع ّص واخض هى :ؤن هظه الجملت جضٌ غلى الثبىث والضوام ،وهى مػُاع الجملت الاؾمُت غىضه.
ً
ٌ
ناثم ًىم
وحىابه هظا ًمهض لؿااٌ آزغ هى :ؤًً الضاللت غلى الخجضص في مثالً الظي طهغجه ؾابلا (ؤها
الخمِـ) وكض طهغث ؤجها حملت فػلُت بمػنى (ؾإنىم ًىم الخمِـ)؟ وهل بطا ؤيفىا (ًىم الخمِـ) بلى
ً
حملت (زالض كاثم) ؾخضٌ غلى الخجضص ،وجيىن حملت فػلُت؟ و ال ٌػخلض الباخث ؤن لضي اإلاسؼومي عصوصا
ملىػت جغفؼ هظا الخىاكٌ .ا
ً
ً
ؤما جفؿحره إلغغاب اؾم الفاغل بػض ؤن طهغ ؤهه فػل ،ووان مً خله ؤن ًبنى ،فلض وان جفؿحرا مخػؿفا،
ال ًلىم غلى ؤي ؤؾاؽ غلمي .فلض طهغ ؤن كبىٌ اؾم الفاغل لللف وألام ،والخىىًٍ ،كض َخ َم َل الػغبُت غلى
ؤن ججػله واألؾماء في جدغًٍ آزغه ،وػغم ؤن حغه وههبه ًيىن غلى الجىاع "في مثل كىلىا :عجبذ له مً
سبُؼ ألاول/سبُؼ الثاوي 0441هـ
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ماهغ في نىػخه ،فلض ُح ّغ باإليافت بػض (مً) وبن وان اإلاجغوع الخلُلي هى الظاث ،ولى نغخذ بالظاث فللذ:
ٍ
ً
عجبذ له مً عحل ماهغ في نىػخه؛ ليان حغه غلى الجىاع ملبىال ،وكض وكؼ مىكؼ اإلافػىٌ في مثل كىلىا :عؤًذ
ً
ً
ً
ماهغا في نىػخه ،فلض ههب ألهه مفػىٌ في الظاهغ ،ولى كلىا :عؤًذ عحال ماهغا في نىػخه ليان ههبه غلى
ً
ً
الجىاع ال غلى اإلافػىلُه"( )42وٍمىً للباخث ؤن ًلىٌ غلى لؿاهه ؤًًا ـ كُاؾا غلى ما كاٌ ـ وكض ًغفؼ غلى
الجىاع في مثل كىلىا :حاء ماهغ في نىػخه ،ؤي حاء عحل ماهغ في نىػخه؛ ألن اإلاؿإلت لِؿذ مؿإلت عفؼ ؤو
ههب ؤو حغ بالجىاع ـ غلى الغغم ؤهه ال ًىحض ههب و ال عفؼ بالجىاع ـ وبهما اإلاؿإلت مؿإلت وكىغه مىكؼ الاؾم
ً
فلض وكؼ مىكؼ اإلاًاف ،ومىكؼ اإلافػىٌ ،ومىكؼ الفاغل في ألامثلت الؿابلت ،فًال غً ؤهه كض كبل الجغ،
ُ
الجغ ،ولم ًلبل َ
ُ
الضاثم َ
الجؼم هما
الفػل
والفػل بةحماع الىداة اللضماء واإلادضزحن ال ًجغ )43(.فىُف كبل
ِ
كبله الفػل اإلاًاعع وهما ًدمالن اإلاػنى هفؿه هما ًلىٌ؟! ا
ً
ً
ؤما عفػه في خاٌ وىهه مبخضؤ فلض طهغ ؤهه ال ٌػني قِئا ،مسالفا البهغٍحن واليىفُحن )44(.ولىً هجىمه
ً
ّ
اههب غلى البهغٍحن بط كاٌ " :ؤما كىلىا :ؤكاثم ػٍض؟ ؤو كاثم الغحالن ،فغفػه ال ٌػني قِئا ،وال صاللت له غلى
مػنى بغغابي ًلخض ي الغفؼ ،ولهظا وان مً السخف اللىٌ بإهه مغفىع غلى الابخضاء هما ػغم البهغٍىن ،وؤهه
ً
مبخضؤ ؾض فاغله مؿض زبره ،ألهه ال ًيىن مبخضؤ بداٌ؛ ألهه بطا وان مبخضؤ وان مؿىضا بلُه ،و ال ًصر اللىٌ
ً
ؤبضا واإلاؿىض بلُه هى ما بػضه مً مغفىع"( )45ف ٌ
ـ(كاثم) غىضه بمػنى ؾُلىم ،هما
بهه مؿىض بلُه ،ألهه مؿىض
طهغ في ؤمثلخه الؿابلت ،وهظا ًخػاعى مؼ مػنى الجملت؛ ألن الؿاثل في خاٌ قً بحن كُام الؼٍضًً وكػىصهما
في خاٌ الخيلم .ؤما الؿااٌ بالجملت الفػلُت (ؤًلىم الؼٍضان ،ؤو هل ؾُلىم الؼٍضان؟) فالكً في خضور
اللُام في اإلاؿخلبل فلِ ،ؤما اللػىص فهى زابذ لهما خاٌ الخيلم؛ ولظلً ال ًجىػ اللىٌ :ؤًلىم الؼٍضان ؤم
ًلػضان؛ ألن هظا ًلخض ي ؤن ًيىها في خاٌ بحن اللُام واللػىص ،وهظا غحر ملهىص في الجملت .هظا مً هاخُت
اإلاػنى .ا
ً
ً
ؤما مً هاخُت ؤلاغغاب فلِـ صخُدا ما كاله مً ؤن اؾم الفاغل ـ الفػل الضاثم غىضه ـ ال ًيىن مؿىضا
ً
بلُه بداٌ ،وؤهه ال ًإحي بال مؿىضا .فماطا ؾُػغبه في هدى( :اللاصم عحل ،والخايغ َالب) وهظلً في
الاؾخفهام هدى( :مً اللاصم) .ففي اإلاثالحن ألاولحن ال ًمىً ؤن ًيىن (عحل ،وَالب) مبخضآن؛ ليىجهما هىغجحن
هما ًلىٌ حمُؼ الىداة )46(.ؤو ألن اإلاساَب ٌػغف ؤن زمت كاصم وزمت خايغ ،ولىً ال ٌػغف مً هما فإزبر
بإن اللاصم عحل ،والخايغ َالب ،هما ًلىٌ غبض اللاهغ الجغحاوي )47(،وهثحر مً الىداة الظًً ًغون ؤن
ً
الص يء اإلاجهىٌ غىض اإلاساَب هى الخبر )48(.واإلاثاٌ الثالث ًىضر طلً .فالؿاثل ٌػغف ؤن هىان كاصما ،ولىىه
ً
ً
ال ٌػغف مً هى ،ولظلً فإصر بغغاب لهظه الجملت ـ هما ًغي الباخث ـ ؤن ًيىن اؾم الاؾخفهام زبرا ملضما،
ً
واللاصم مبخضؤ مازغا ،وٍبلى الخاٌ هظلً في الجىاب (اللاصم ػٍض) فؼٍض زبر؛ ألهه خل مدل اؾم الاؾخفهام؛
ألهه وان الص يء اإلاجهىٌ غىض الؿاثل .ؤما في الاؾخفهام الخهضًلي ،هدى :ؤكاثم ػٍض ـ غىضما ًيىن اؾم الفاغل
هىغة ـ فالؿاثل ًجهل اليؿبت بحن عهني الجملت ،ؤي :هل كُام ػٍض خانل ؤم ال؟ فهى ال ًجهل مفهىم اللُام،
ً
وال ًجهل طاث ػٍض ،ولظلً فالجىاب ًيىن بـ (وػم) ؤو (ال)؛ ولظلً ًغي الباخث ؤهه ًجىػ غض (كاثما) مبخضؤ
و(ػٍض) فاغل ؾض مؿض الخبر .ولى جدىٌ الىالم هىا بلى اؾخفهام جهىعي فلُل :ؤكاصم ػٍض ؤم غمغو ،لضٌ غلى
سبُؼ ألاول/سبُؼ الثاوي 0441هـ
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ً
ؤن الؿاثل ٌػلم ؤن هىان كاصما،ولىىه ًجهل مً هى ،وفي هظه الخاٌ ًخىحب ؤن ًيىن (كاصم) مبخضؤ ،و(ػٍض)
ً
ؤو (غمغو) فاغال ؾض مؿض الخبر ،ألهه ؾُدضص ؤخضهما فحزوٌ حهل الؿاثل باللاصم .وهظلً الخاٌ بطا ُغ ّ ِغف
ً
ً
اؾم الفاغل ،ؤي ؤن الىالم ؾُضٌ غلى ؤن الؿاثل ٌػغف ؤن زمذ كاصما ،ؾىاء ؤوان الاؾخفهام جهىعٍا ،هدى:
ً
هل اللاصم ػٍض ؤم غمغو؟ ؤم جهضًلُا ،هدى :هل اللاصم ػٍض؟ ا
ً
وفُما ؾبم صلُل واضر ،غلى ؤن عؤي اإلاسؼومي اللاثل بإن اؾم الفاغل ،ال ًمىً ؤن ًيىن مؿىضا بلُه
ً
ً
بداٌ ،لِـ له ؤؾاؽ مً الصخت .غلما ؤن اليىفُحن كض ؤحاػوا مجيء اؾم الفاغل مؿىضا بلُه (مبخضؤ) ولم
ٌكترَىا ؾبله بالىفي ؤو الُلب هما اقترٍ البهغٍىن )49(.ا
ؤما َك ْ
ه ُغ اإلاسؼومي صاللت الخىىًٍ في اؾم الفاغل غلى الؼمً اإلاؿخلبل فغحر صخُذ؛ ألهه كض ًضٌ غلى
ً
ً
ً
الخاٌ ؤًًا ،وكض مثل الىداة لظلً بلىلهم :ؤها ياع ٌب ػٍضا آلان ؤوغضا ،وهدى طلً )50(.وصلُل آزغ غلى طلً
كىله حػالى غلى لؿان آػع" :ؤساغب ؤهت غً آلتهي ًا إبشاهُم" مغٍم .46:بط ال ًمىً اللىٌ بهه ٌؿإله غً
عغىبه غنها في اإلاؿخلبل ،وكض عؤي هفغه بها كبل ؾااله .ومما ٌؿخغغب له الباخث غضم مػغفت اإلاسؼومي
ً
بإهىاع الخىىًٍ ،بط كهغ الخىىًٍ الخام باألؾماء غلى جىىًٍ الخىىحر ،بط كاٌ مهاحما البهغٍحن غلى غ ّضهم
ٌ
(ؤكاثم الؼٍضان) مبخضؤ" :ولػل الظي صفػهم بلى طلً ما في (كاثم) مً جىىًٍ هى غىضهم مً غالماث
(كاثم) في
ألاؾماء ،ولىنهم وؿىا هما وؿىا ؤقُاء هثحرة ؤن الخىىًٍ الظي جسخو به ألاؾماء بهما هى جىىًٍ الخىىحر ،و
(كاثم) في طلً اإلاثاٌ ال ًيىن هىغة هما ال ًيىن مػغفت؛ ألهه بمجزلت الفػل اإلاًاعع" )51(.وكاٌ في مىيؼ آزغ:
"وكض بِىا ؤن هظا الخىىًٍ لِـ هى جىىًٍ الخىىحر ،الظي هى مً غالماث ألاؾماء" )52(.وكض جىغع هظا الخىم
ً
هثحرا في هخابه )53(.وهظا الخىغاع ًضٌ صاللت كاَػت غلى ؤهه ال ًلهض جىىًٍ الخمىحن الظي طهغ الىداة ؤهه
زام باألؾماء )54(.وهى ًلخم باألؾماء غامت الىىغة واإلاػغفت ـ ما غضا اإلامىىع مً الهغف ـ وطهغوا ؤن فاثضجه
الضاللت غلى زفت الاؾم وجمىىه في باب الاؾمُت؛ ألهه ال ٌكبه الخغف فُبني ،و اال الفػل فُمىؼ مً الهغف.
ؤما جىىًٍ الخىىحر الظي طهغه فهى كؿم مً ؤكؿام الخىىًٍ ًلخم باإلاػاعف اإلامىىغت مً الهغف؛ لُضٌ غلى
وؾِبىٍه آزغ )55(.وهىان مً ًجػله في اإلاػاعف غامت ،وٍمثل
بؿِبىٍه
ؤجها هىغة ،وٍمثلىن لظلً بلىلهم :مغعث
ٍ
ِ
بؼٍض وػ ٍٍض آزغ )56(.وكض وضر الباخث في بدثه اإلاىؾىم بـ( :ما ؤغفله الىداة غىض جغجُبهم
لظلً بلىله :مغعث ٍ
ً
اإلاػاعف ،والترجِب اإلاىُلي لها) ،ؤن الخىىحر والؾُما في اإلاثاٌ الثاوي لِـ مؿخفاصا مً الخىىًٍ ،وبهما مً
ً
ونف (ػٍض) الثاوي بالىىغة (آزغ)؛ ألن الػلمحن اإلاظوىعًٍ في اإلاثاٌ مىىهان مػا )57(.ا
وؤما وىن مجُئه مؼ الىىغاث ؤهثر مً مجُئه مؼ اإلاػاعف )58(.هما طهغ الؿهُلي ،فظلً ؤمغ َبُعي بغؤي
الباخث؛ ألن ؤهثر اإلاػاعف ال ًمىً جىىٍنها؛ وىجها بما مً اإلابيُاث ؤو اإلامىىغت مً الهغف ؤو اإلاُ ّ
ػغفت بـ (ؤٌ) ؤو
باإليافت ,ؤما ما ؾىاها مً اإلاػاعف اإلاػغبت فيلها ًلخلها الخىىًٍ وال ًمىً اللىٌ بن جىىٍنها ًضٌ غلى الخىىحر،
ً
ً
ً
بط لم ًلل ؤخض مً الىداة بن (ػٍضا) و (غمغا) في مثالهم اإلاكهىع (يغب ػ ٌٍض غمغا) هىغجان .ا
وٍمىً بحماٌ الدجج غلى اؾمُت اؾم الفاغل باآلحي :ا
ؤن ألافػاٌ هي غباعة غً خغواث الفاغلحن في ألاػمىت اإلاسخلفت ،وال ًمىً ؤن جىحض خغهت واخضة جضوم
في ول ألاػمىت ،فال وحىص لفػل صاثم .ا
سبُؼ ألاول/سبُؼ الثاوي 0441هـ
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ؤن اؾم الفاغل ًخػغف بـ (ؤٌ) ؤو باإليافت ،و ال ًىحض فػل ًلبل الخػغٍف.
ؤن اؾم الفاغل مػغب ،وألانل في ألافػاٌ البىاء ـ غىض اإلاسؼومي ـ هما هى عؤي البهغٍحن .وكض زالف
ؤلاغغاب ؤنل في ألاؾماء وألافػاٌ )59(.ولم ًيخلضهم غلى طلً.
اليىفُحن في هظا ،ألجهم ًغون ؤن ا
ً
ً
ؤن اؾم الفاغل ٌكغل مىاكؼ بغغابُت مسخلفت ،فلض ًإحي مؿىضا ،ؤو مؿىضا بلُه ،ؤومفػىال ،ؤو
ً
ً
ً
مًافا ؤو مًافا بلُه ،ؤو خاال مفغصة ...بلخ.
ؤن اؾم الفاغل ًجغ وألافػاٌ ال ججغ بةحماع الىداة.
ؤن اؾم الفاغل ال ًجؼم هما ًجؼم الفػل اإلاًاعع الظي ٌػضه مؿاوٍا له في اإلاػنى والضاللت الؼماهُت.
ؤن اؾم الفاغل ًثنى وٍجمؼ ،والفػل ال ًثنى و ال ًجمؼ.
ً
بن اللىٌ بفػلُت اؾم الفاغل وحؿمُخه بالفػل الضاثم بػض ول جلً الدجج ٌػض يغبا مً الخػؿف
ً
ُ
والخمدل ،وزغوحا غً الػغف اللغىي الؿاثض ،وغً اإلاىُم الػللي البؿُِ ،الظي ال ًلبل ؤن حغفل ؾبؼ
ً
ً
ً
حجج كىٍت جضٌ غلى اؾمُخه ،وهخمؿً بذجت واخضة هي :ؤهه ًغفؼ فاغال .ولى وان ول ما ًغفؼ فاغال ٌػض فػال
فلماطا لم ًلل اليىفُىن وال اإلاسؼومي ،بن بلُت اإلاكخلاث التي حػمل غمل الفػل ؤفػاٌ صاثمت هـ (اإلاهضع،
والهفت اإلاكبهت ونُغ اإلابالغت) ؟!
اإلابحث الثالث :ؤفػال الكُىىهت (كان وؤخىاتها)
ّ
وان مً الُبُعي ؤال ًُلم الضهخىع مهضي اإلاسؼومي غلى (وان وؤزىاتها) وهظلً غلى (واص وؤزىاتها)
مهُلر ألافػاٌ الىاسخت؛ ألهه ال ًامً بفىغة الػامل الىدىي ،وألهه كض حػل الهضف ألاوٌ لىخابه اإلاظوىع
هى هضم هظه الفىغة؛ ولظلً فلض جىاوٌ هظا اإلاىيىع جدذ غىىاهحن مسخلفحن كاثمحن غلى صاللت هظه
ألافػاٌ ،ال غلى غملها ،فخدضر غً (وان وؤزىاتها) جدذ غىىان( :ؤفػاٌ الىُىىهت ،ؤو الىحىص( ،وان وؤزىاتها)
وغً (واص وؤزىاتها) جدذ غىىان( :ما ٌؿمى"ؤفػاٌ اإلالاعبت") .غلى الغغم مً ؤن الىداة كض فغكىا بُنهما مً
خُث الضاللت ،وهىع الخبر ،بط بجهم ًلؿمىن ألافػاٌ الىاسخت غلى كؿمحن ،هما :وان وؤزىاتها ،وواص وؤزىاتها.
ً
فما فػله اإلاسؼومي هى بلغاء الػىىان الػام الظي ًجمؼ هظه ألافػاٌ ،مىخلضا الىداة غلى بلخاكهم ؤفػاٌ
اإلالاعبت بإفػاٌ الىُىىهت .وكض كضم بػٌ آلاعاء الىدىٍت فُما ًخػلم بهظه ألافػاٌ .وؾِىاكل الباخث في هظا
اإلابدث آلاعاء التي طهغها في ؤفػاٌ الىُىىهت (وان وؤزىاتها) .ا
بضؤ اإلاسؼومي بظهغ هظه ألافػاٌ ،وطهغ الػلت التي حػلذ الىداة ٌؿمىجها باألفػاٌ الىاكهت ،وهي وىجها ال
ُ
جىخفي بمغفىغها لخيىًٍ الجملت ،وطهغ ؤجها غىضهم كض ه ّؼلذ مجزلت الخغوف فيؿبذ مػاهيها بلى الجمل ،ووان
مً خلها ؤن جيؿب مػاهيها بلى اإلافغصاث ،وكض زلو بػض طلً بلى ؤن هظه ألابيُت ـ ؤبيُت وان وؤزىاتها ـ هي
ً
ً
جاما( .)60وؤوٌ
ؤبيُت ؤفػاٌ ،مؿخضال غلى طلً باجهالها بخاء الخإهِذ ،وبًماثغ الغفؼ ،وبإن بػًها كض ٌؿخػمل ا
اهخلاص وحهه بلى الىداة هى حمػهم لهظه ألافػاٌ في باب واخض ،وهي مسخلفت الضاللت والاؾخػماٌ ،بط كاٌ" :
بن مً ٌؿخػغى هظه ألابيُت واؾخػماالتها ٌعجب مً حمػها ولها في بَاع واخض ،واهخظامها في باب واخض،
فلِؿذ هظه ألافػاٌ بمجزلت واخضة ،ال في الضاللت ،وال في الاؾخػماٌ ،وال حامؼ لها بال ما الخظىه مً قبه فُما
ًإحي بػضها ،فهي حكترن في ؤن ًليها مغفىع ومىهىب ،هدى )61(."...زم طهغ ؤن منها ما هى حامض ،وما هى
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مخهغف .واإلاخهغف منها ما كض ًيىن جام الخهغف ،ومنها ما هى حؼجي الخهغف .ولظلً عؤي ؤهه لِـ مً
الُبُعي ؤن جيىن ولها بمجزلت واخضة ،ؤو ججمؼ جدذ باب واخض )62(.غلى الغغم مً ؤهه لم ًسغج مً الثالزت
ً
ً
ً
غكغ فػال ؾىي فػلحن ،في خحن ؤياف غضصا مً ألافػاٌ طاهغا ؤن الىداة كض ؤغفلىها .وؾِبحن الباخث ول
ما ؾبم غلى الىدى آلاحي :ا
ً
ؤوال :ألافػال التي دغا إلى إخشاجها مً ؤفػال الكُىىهت (كان وؤخىاتها).
صغا اإلاسؼومي بلى بزغاج الفػلحن (ناع) و(لِـ) مً ؤفػاٌ الىُىىهت ،وكض غلل وحىب بزغاج (ناع) بلىله:
ً
ً
ً
"ألجها بهما جضزل في الغالب غلى ما لِـ ؤنله مبخضؤ وزبرا؛ ألهً جلىٌ :ناع الُحن ببغٍلا ،وناع الخم باَال.
ولى خظفذ (ناع) مً هظًً اإلاثالحن ليان الىالم :الُحن ؤبغٍم ،والفلحر غني ،والخم باَل والباَل خم،
ً
ً
ولِـ هظا باإلالبىٌ ،فلِـ الُحن ببغٍلا وال الفلحر غىُا ،و ال الخم باَال ،وال الباَل خلا" )63(.وهظا الخىم
ً
بغؤي الباخث لِـ صخُدا للؾباب آلاجُت :ا
1ـ ؤن الىداة كض جدضزىا غً مػنى ول فػل مً هظه ألافػاٌ فظهغوا ؤن (ناع) جفُض الخدىٌ ،ؤي جدىٌ خاٌ
اؾمها بلى خاٌ زبرها )64(.فةطا ؤعصها خظف ناع فال بض ؤن هلغي صاللت الخدىٌ في الجملت الاؾمُت ،فُػىص الخبر
ً
مبخضؤ واإلابخضؤ زبرا في بػٌ الجمل ،وفي بػًها آلازغ ًلخض ي ألامغ بيافت قبه حملت بلى الجملت الاؾمُت،
ً
ففي كىلىا :ناع الُحن ببغٍلا ،بطا خظف الفػل (ناع) جيىن الجملت :ؤلابغٍم َحن ،وؾُفهم اإلاساَب ؤن
اإلالهىص ؤن ؤلابغٍم ؤنله َحن ،ؤو مهىىع مً الُحن ،هما ًفهم بطا كُل :ؤلاوؿان جغاب ،ؤهه زلم مً التراب.
ؤما في الجملت الثاهُت التي طهغها (ناع الخم باَال) فةطا خظف (ناع) ؤنبدذ الجملت :الخم باَل ،وهي مً
الىاخُت الترهُبُت صخُدت ولىً مً هاخُت اإلاػنى غحر صخُدت ،فال بض لهظه الجملت مً جسهُو لخيىن
ؾلُمت اإلابنى واإلاػنى ،والخسهُو كض ًيىن بالظغف ؤو الجاع واإلاجغوع ،هدى :الخم باَل غىض الظالم .ا
2ـ طهغ اإلاسؼومي ؤن (ناع) جضزل في الغالب غلى ما لِـ ؤنله اإلابخضؤ والخبر ،وهظا ٌػني ؤجها كض جضزل غلى
ً
ً
ما ؤنله اإلابخضؤ والخبر ،وكض ؤزبذ الباخث ؤن ما غضه اإلاسؼومي لِـ مبخضؤ وزبرا ،هى مبخضؤ وزبر ،غلى ألاكل
مً الىاخُت الترهُبُت .والفلغة آلاجُت جاهض طلً.
 3ـ ًمىً بخالٌ ؤي فػل مً ألافػاٌ الىاسخت (وان وؤزىاتها) مدل الفػل (ناع) في الجمل التي طهغها فُلاٌ:
ً
ً
ً
ً
َُىا ،ووان الباَل خلا كبل ؤلاؾالم .ؤو ؤنبذ الُحن ببغٍلا ؤو ؤنبذ الخم باَال ،ؤو وان الفلحر
وان ؤلابغٍم ا
ً
ً
ً
غىُا ،ووان الىحىص غضما ،ووان اإلاُذ خُا ...بلخ.
ً
وكض طهغ الىداة ؤن غضصا مً هظه ألافػاٌ وغلى عؤؾها (وان ،وؤنبذ ،وؤمس ى ،وباث ،وظل) جضٌ غلى مػنى
كغٍب مً مػنى ناع )65(.وهظا ما ًاهضه الىاكؼ اللغىي؛ ألن مػاهيها جضٌ غلى الخدىٌ والخغحر مً خاٌ بلى
ؤزغي ،وبالظاث منها ؤنبذ وؤمس ى.
ومً زالٌ ما ؾبم ًغي الباخث ؤن (وان وؤزىاتها) .ما غضا (لِـ) .لها غالكت بالخدىٌ فةطا وان الفػل
ً
ألافػاٌ ألازغي كض جًمىذ هظا اإلاػنى جًمىا ،فلى كُل :وان
(ناع) كض صٌ نغاخت غلى الخدىٌ ،فةن ا
ً
ً
الُالب مهمال؛ الكخًذ هظه الجملت صاللت غىؿُت ؤزغي هي ؤن الُالب لم ٌػض مهمال ،ؤي ؤهه كض ناع
ً
ً
مجتهضا ،وهظلً لى كُل( :ظل ،ؤو ؤمس ى ،ؤو ؤيحى ،ؤو باث الُالب مهمال) لضٌ غلى ؤهه كض جدىٌ مً نفت
سبُؼ ألاول/سبُؼ الثاوي 0441هـ

][21

دٌعمبر 8102م

جعىس اإلاػشفت)(ISSN : 2437-086X

اإلاجلذ04 :

الػذد)16(04 :

ً
الاحتهاص بلى نفت ؤلاهماٌ .ؤما بطا كُل( :ماػاٌ ،ؤو ما بغح ،ؤو ما اهفً ،ؤو مافتىء البرص قضًضا ،ؤو الُالب
ً
مهمال) فةن هظه ألافػاٌ جضٌ غلى اهخظاع الخدىٌ مً نفت بلى نفت ؤما (ماصام) فةجها جضٌ غلى ؾبب الخدىٌ
ً
ؤو قغَه فةن كُل (ًىجر الُالب ماصام مجتهضا) فةن مضاومت الاحتهاص هى ؾبب الخدىٌ مً الغؾىب بلى
الىجاح .ا
فةطا واهذ هظه ألافػاٌ جضٌ غلى اجهاف ؤؾمائها بإزباعها في ألاػمىت التي جضٌ غليها جلً ألافػاٌ ـ هما
ًلىٌ الىداةــ )66(.صاللت مباقغة ،فةجها جضٌ غلى اجهاف ؤؾمائها بهفاث مىاكًت لخلً الهفاث في ألاػمىت
ألازغي صاللت غىؿُت ،ؤي صاللت غحر مباقغة ،هما وضر الباخث مً زالٌ ألامثلت الؿابلت .وماصام ؤن الاؾم
كابل للخدىٌ مً نفت بلى نفت مىاكًت لها غىض جغهُبه مؼ هظه ألافػاٌ ،فباإلميان اللىٌا بن هظه ألافػاٌ
جضٌ غلى الخدىٌ الًمني .ا
ؤما (لِـ) فهي ال جضٌ غلى الخدىٌ الًمني ،وبن وان لها صاللت يمىُت غىؿُت ،فلى كُل( :لِـ الُالب
ً
ً
خايغا) فال صاللت في هظه الجملت غلى ؤن الُالب وان خايغا فغاب ،وال ؤن خًىعه مىخظغ ،والضاللت
الػىؿُت لها هي (الُالب غاثب) وهي جدمل اإلاػنى هفؿه .ا
ولظلً ًمىً اللىٌ بن صغىة اإلاسؼومي بلى بزغاحها مً يمً هظه ألافػاٌ واهذ صخُدت .وكض ؾبله بلى
ً
طلً ؤؾخاطه ببغاهُم مهُفى .)67(.ولىً ما ًازظ غلُه ؤهه لم ًدضص لها مياها آزغ ـ هىا ـ بط اهخفى باللىٌ
بةزغاحها فلِ ،غلى الغغم مً ؤهه كض طهغها في ؤؾلىب الىفي مؼ ؤصواث الىفي ألازغي ،ولىىه لم ًجمػها مؼ
الخغوف التي غضها الىداة ُم ّ
كبهت بها ،وهي( :ما ،وبن ،وال ،و الث) التي جسخو بىفي الجملت الاؾمُت ،بغٌ
ً
ً
الىظغ غً وىجها فػال واإلاكبهاث بها خغوفا .وهى ما كام به الضهخىع فايل الؿامغاجي في هخابه مػاوي الىدى ،بط
()68
ا
لم ًظهغ (لِـ) مؼ ؤفػاٌ الىُىىهه ،وطهغها مؼ هظه الخغوف جدذ غىىان( :لِـ واإلاكبهاث بها).
ً
ثاهُا :ألافػال إلتى صادها غلى ؤفػال الكُىىهت (كان وؤخىاتها).
طهغ اإلاسؼومي ؤهه ًيبغي ؤن جهىف هظه ألافػاٌ ـ بػض بزغاج (ناع) و(لِـ) منها ـ بدؿب صاللتها غلى
مػاهيها وكاٌ" :وهي بهما جضٌ غلى الىُىىهت ،ؤو الىحىص ،وهي بدؿب هظه الضالالث زالزت ؤكؿام :ا
1ـ ًضٌ غلى الىُىىهت الػامت ،وهى (وان) وٍيبغي ؤن ًلخم بها :اؾخلغ ،وخهلَ ،و ُوحض ،وخضر .ا
2ـ ًضٌ غلى الىُىىهت الخانت ،وهى ؤنبذ ،وؤمس ى ،وؤيحى ،وظل ،وباث...وٍيبغي ؤن ًلخم بهظه ألافػاٌ...
ً
(غضا) فهى ًضٌ غلى الىحىص في الغضاة و ال ًىخفي باإلاغفىع هدى :غضا النهاع حمُال.
3ـ ًضٌ غلى الىُىىهت اإلاؿخمغة ،وهى ما ػاٌ ،وما اهفً ،وما بغح ،وما فتىء ،وٍيبغي ؤن ًيىن منها :اؾخمغ ،وما
ً
صام ،وما ُوحض ،وما اؾخلغ ،وما خهل ،ألجهً وؤمثالهً مما ًضٌ غلى الىحىص اإلاؿخمغ" )69(.ولِـ صخُدا ما
ً
ً
ً
ً
كاله .فالىداة الظًً حابىا الجؼٍغة الػغبُت قغكا وغغبا ،قماال وحىىبا؛ لجمؼ هالم الػغب ،زم كامىا
ً
باؾخلغاثه اؾخلغاء صكُلا ٌؿخدُل ؤن ًي اىهىا كض ؤغفلىا جلً ألافػاٌ فُما لى واهذ جدمل صاللت (وان
وؤزىاتها) ،وحؿخػمل في الغالب اؾخػمالها.
وٍبضو ؤن اإلاسؼومي لم ٌؿخىغب ول ما كاله الىداة في هظه ألافػاٌ و الؾُما فُما ًخػلم بىلهاجها ،فلض
ظً ؤجهم لم ًلهضوا بىلهاجها بال ؤجها لم جىخف بمغفىغها لخيىًٍ حملت بط كاٌ" :هظه ألافػاٌ حؿمى غىضهم
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باألفػاٌ الىاكهت ،ألجها ال جىخفي باإلاغفىع ،فال بض لها مً مىهىب مػه" )70(.بط لى وان ألامغ هما جىهم ّ
لػضث
ول ألافػاٌ اإلاخػضًت هاكهت؛ ألجها جدخاج بلى اإلافػىٌ .فالىداة لم ٌؿمىها هاكهت بال ألجها ملخهغة غلى
الضاللت الؼماهُت فلِ  .فهي غىض الغالبُت الػظمى مً الىداة ؤفػاٌ غحر مدًت؛ ألجها ال جضٌ غلى ؤخضار
()71
ًلىم بها الفاغلىن ،ؤو ًخهفىن بها.
ً
ً
ففي كىلىا( :وان ػٍض خايغا) ،وػلم ؤن ػٍضا لم ًخهف بالىُىىهت ،وبهما بالخًىع في الؼمً اإلااض ي .وكض
ً
جيىن ؤفػاال مدًت غىضما حؿخػمل جامت ،ؤي غىضما جخًمً مػاوي ؤفػاٌ ؤزغي .فػىضما ًلاٌ( :باث الُفل)
فـ (باث) كض جًمً مػنى (هام) ،وغىضما ًلاًٌ( :ىثر الػكب خُث ًيىن اإلااء) فـ (ًيىن) كض جًمً مػنى
ً
ً
(ًىحض) ،وهىظا فاألنل في هظه ألافػاٌ ؤن حؿخػمل هاكهت ،واؾخػماٌ بػًها جاما مخًمىا مػنى فػل آزغ،
ال ًمىً ؤن ًسغحها غً ؤنلها .ا
ؤما ألافػاٌ التي ؤيافها فهي ؤفػاٌ مدًت ،جضٌ غلى ؤخضار ًلىم بها الفاغلىن ،فلى كُل( :اؾخلغ ػٍض في
ً
وَىه) فةن (ػٍضا) هى الظي ؤخضر الاؾخلغاع فهى فاغل ،و الًمىً ؤن ًلاٌ بهه اؾم اؾخلغ ،ولى كُل( :خهل
الُالب غلى الىخاب ؤو غلى اإلاغهؼ ألاوٌ) فةن الُالب هى الظي ؤخضر الخضر ،وهىظا ألافػاٌ ألازغي التي
ػاصها .وما ًاهض طلً ؤهه ال ًمىً ؤن جدل (وان) ؤو بخضي ؤزىاتها مدل هظه ألافػاٌ ،وٍبلى اإلاػنى هفؿه ،بل
ً
كض ال ٌؿخلُم الترهُب ،فال ًمىً ؤن جلىٌ( :وان الُالب غلى الىخاب ،ؤو غلى اإلاغهؼ ألاوٌ) بضال مً (خهل
الُالب غلى .)...ا
ً
ؤما الفػل ُ(وحض) فهى الفػل َ(و َح َض)الظي ٌػضه الىداة مً ؤزىاث (ظً) )72(.وكض ؤحى به مبيُا للمجهىٌ ،فلى
ً
ً
كُل(ُ :وحض ألامغ ؾهال) فاألمغ هاثب فاغل ولِـ اؾم (وحض)؛ ألن ألانل (وحضث ألامغ ؾهال) .ا
ً
وؤما الفػل (غضا) فهى ؤًًا ًضٌ غلى الخضر ،وَؿىض بلُه الفاغل مً صون يغوعة؛ لخًمىه مػنى فػل
آزغ ،والخضر الظي ًضٌ غلُه هظا الفػل هى الخغوج اإلابىغ هدى كىله نلى هللا غلُه وؾلم" :لى جىولخم غلى
ً
ً
هللا خم جىوله لغػكىم هما ًغػق الُحر حغضو زمانا وجغوح بُاها" )73(.وهلىٌ ؤمغت اللِـ( :)74ا
ا ْ
جغص كُض ألاوابض هُيل ا
بمى
ا
ا
وكض ؤغخضي اوالُحر في وهىاتها
ِ
ً
ً
غلما ؤن هظا الفػل كض ٌؿخػمل بمػنى (ناع) ؤي صالا غلى الخدىٌ ،ولِـ هما طهغ اإلاسؼومي بإهه ًفُض
ً
اجهاف الاؾم بالخبر في وكذ الغضاة .فلض طهغ بػٌ الىدىٍحن ؤن زمذ ؤفػاال كض حؿخػمل بمػنى ناع هدى:
آى ،وعحؼ ،وغاص ،واؾخداٌ ،واعجض ،وجدىٌ ،وغضا ،وعاح ،واهللب ،وجبضٌ )75(.واؾدكهض غلى (غضا) بلىٌ
الكاغغ( )76ا
ً
افاخىم غلى ملىه بالىٍل والخغب ا
ا
ا
بطا غضا ،ملً باللهى مكخغال
ضع هظا الىدىي بلى ّ
ولم ًَ ُ
غض هظه ألافػاٌ مً ؤزىاث (وان) ،بل اهخفى باللىٌ بجها كض جإحي بمػنى (ناع)؛
األهه ٌػلم ؤن هظه ألافػاٌ جضٌ غلى ؤخضار ًلىم بها فاغلىها .واؾخسضامها في بػٌ الؿُاكاث بمػنى (ناع)
ال ًسغحها غً ؤنلها ،هما ؤن اؾخػماٌ بػٌ ألافػاٌ الىاكهت جامت في بػٌ الؿُاكاث ال ًسغحها غً
ؤنلها .ا
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ً
ثالثا :سؤًه في إغشاب ؤخباس (كان وؤخىاتها).
ؤًض اإلاسؼومي اليىفُحن في ؤن ؤزباع هظه ألافػاٌ مىهىبت غلى الخاٌ )77(.وغلل طلً بإن ؤزباع هظه ألافػاٌ
غضه زبر (ناع) جمُح ًزاّ ،
بهما جإحي لبُان هُئت زانت للمىحىص اإلاخدضر غىه )78(.ولىىه زالفهم في ّ
وغضه زبر
ِ
ِ
ً
(لِـ) مىهىبا غلى الخالف )79( .ا
وٍغي الباخث ؤن ما طهب بلُه اليىفُىن وجابػهم فُه اإلاسؼومي ،وما ػاصه غليهم فُما ًخػلم بسبر (ناع)
و(لِـ) غحر صخُذ؛ للؾباب آلاجُت :ا
1ـ ؤن الىداة كض ؤحمػىا غلى ؤن هظه ألافػاٌ مسخهت بالضزىٌ غلى الجمل الاؾمُت ،ومنهم اإلاسؼومي هفؿه،
ً
ألافػاٌ؛ ألجها جضزل في الغالب غلى ما لِـ ؤنله اإلابخضؤ
وكض صغا ـ هما طهغ ؾابلا ـ بلى بزغاج (ناع) مً هظه ا
ً
والخبر ،وكض هاكل الباخث طلً ؾابلا ـ والجملت الاؾمُت هما هى مػغوف جخيىن مً عهىُحن ؤؾاؾُحن هما
اإلاؿىض واإلاؿىض بلُه ،وؤلاؾىاص خانل بُنهما ،و ال ًمىً ؤن جلغُه جلً ألافػاٌ غىض صزىلها غلى الجملت؛ ألجها
ؤفػاٌ غحر مدًت ،ؤي ؤجها ال جضٌ غلى ؤخضار؛ ولظلً ال ًمىً ؤن ٌؿىض بليها .فلم ًلل الىداة و ال اإلاسؼومي
هفؿه ؤجها مؿىضة ،وؤن ألاؾماء التي جليها مؿىضة بليها؛ ألن حػغٍف الفاغل غىض الىدىٍحن هى (الاؾم اإلاغفىع
ً
ٍض كاثما) فؼٍض لم ًدضر الخضر ،ولم
الظي ًضٌ غلى مً كام بالفػل ،ؤو اجهف به) )80(.ولى كُل( :وان ػ ٌا
ًخهف به ،بل هى مخهف باللُام ،ولم ًضٌ الفػل (وان) بال غلى ػمان هظا الاجهاف ،وهظا ٌػني ؤن (ػ ًٍضا)
ً
ً
ً
ً
لِـ فاغال ،فةطا وان (كاثما) لِـ زبرا ،بل خاال ـ هما كالىا ـ فةن الجملت لِـ فيها بؾىاص؛ ألن ؤلاؾىاص ـ هما
ًلىٌ الىداة ،ومنهم اإلاسؼومي ـ ال ًيىن بال بحن الفػل والفاغل ،ؤو بحن اإلابخضؤ والخبر )81(.و ال ًىحض بؾىاص
مُللا بحن الاؾم والؼمان ،و ال بحن الاؾم والخاٌ .ا
2ـ ؤن الخاٌ هما طهغ الىداة فًلت ًمىً الاؾخغىاء غنها )82(.وٍيبغي ؤن ًفهم كهضهم بالفًلت بإجها ما ػاص
ً
غلى الترهُب ألاؾاس ي للجملت ،ؤي ما ػاص غلى اإلاؿىض واإلاؿىض بلُه ،وٍجب ؤًًا ؤن ًفهم كىلهم (ًمىً
الاؾخغىاء غنها) بإهه ًجىػ الاؾخغىاء في الغالب ،بطا لم ًخىكف مػنى الجملت غليها ،ؤما بطا جىكف مػنى الجملت
ً
غليها فةجهم ًىحبىن طهغها )83(،هدى كىله حػالى غلى لؿان للمان" :و ال جمش في ألاسض مشحا" ؤلاظشاء،37 :
وللمان.18 ::وهلىله حػالى" :وما خلقىا العمىاث وألاسض وما بُنهما الغبين" الضزان.38 :
ً
اؤما الخبر فال ًمىً الاؾخغىاء غىه بداٌ ،بط ال ًمىً ؤن جدظف ؤزباع هظه ألافػاٌ مُللا؛ ألن اإلاػنى
مخىكف غليها.فما مػنى كىلىا( :وان ػٍض ،ؤو ناع الُحن ،ؤو ماػاٌ الُالب....بلخ).
ً
3ـ ؤن ؤزباع هظه ألافػاٌ كض جإحي ؤؾماء حامضة ،ال ًمىً جإوٍلها بمكخلاث جهلر ؤن جيىن ؤخىالا ،هدى( :وان
ً
ً
ً
اللاصم عحال ،ؤو هل وان اللاصم ػٍضا ،ؤو ؤنبذ الصخغ جغابا...بلخ) وهلىله حػالى" :ما كان محمذ ؤبا ؤحذ مً
ً
سجالكم" ألاخؼاب ،40 :وغحر طلً .فىُف حػض هظه ألازباع الجامضة ؤخىالا ،وهي ال جاوٌ بمكخلاث؟ ؤما بطا
ا
حػؿف في جإوٍلها فةهه ؾِىاكٌ هفؿه؛ ألهه يض الخإوٍالث والخلضًغاث.
4ـ الدجج التي هللها ؤبى البرواث بً ألاهباعي غً البهغٍحن ،التي صخًىا بها الدجج التي كضمها اليىفُىن؛
ً
ً
ً
خاال؛ ألن البهغٍحن كض زالفىهم في طلً ُّ
وغضوه مفػىال ؤو مكبها
لُثبخىا ؤن زبر (وان وؤزىاتها) ٌػغب
باإلافػىٌ )84(.مخذججحن باآلحي:
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ً
ب -ؤهه ًإحي يمحرا هدى( :هىاهم وبطا لم هىنهم فمً طا
ؤ -ؤهه ًإحي مػغفت هدى( :وان ػٍض ؤزان).
ًيىجهم) .وكض عص غلى حجج اليىفُحن .فظهغ ؤن مفػىٌ (وان) هى الفاغل في اإلاػنى؛ ألجها جضزل غلى اإلابخضؤ
والخبر ،فُيىن اإلابخضؤ بمجزلت الفاغل ،والخبر بمجزلت اإلافػىٌ ،وإلاا وان مً الىاحب ؤن ًيىن الخبر هى اإلابخضؤ في
اإلاػنى ،هدى (ػٍض كاثم) فىظلً ًيىن اإلافػىٌ في مػنى الفاغل ،ولظلً فال حجت في كىلهم بن (وان) لِـ
ً
مخػضًا.
وؤما كىلهم بإهه ًدؿً ؤن ًلاٌ( :وان ػٍض في خالت هظا) فغص غليهم بإن طلً ال ًيىن بال بػض جمام الىالم؛
ألن طلً مً قغوٍ الخاٌ .وعص غلى كىلهم بن الخاٌ كض حاءث مػغفت في هدى( :فإعؾلها الػغان) بإن طلً
ً
()85
مؼ قظوطه وكلخه لم ًغص خاال ،وبهما هي مهاصع صلذ غلى ؤفػاٌ في مىيؼ الخاٌ.
ً
ً
وال ًىافم الباخث البهغٍحن ـ ؤًًا ـ في غضهم زبر (وان وؤزىاتها) مفػىال ؤو قبيها باإلافػىٌ؛ ألن حػغٍف
الىداة للمفػىٌ نغٍذ وواضر بإهه (ما وكؼ غلُه فػل الفاغل) )86(.ؤي وكؼ غلُه الخضر ،وكض اجفم ؤغلب
الىداة غلى ؤن ألافػاٌ الىاكهت ال جضٌ غلى ؤخضار البخت .ا
ً
وٍغي الباخث ؤن ؤزباع هظه ألافػاٌ ال ًمىً غضها ؤخىالا ،وال مفاغُل ،بل هي ؤزباع خلُلُت ألؾمائها،
ولِـ لخلً ألافػاٌ .ا
ؤما غلت ههبها فلض طهغها الضهخىع زلُل الػماًغة ،بط عؤي ؤن ههب زبر (وان وؤزىاتها) هي خغواث
اكخًاء ،ؤي اكخًاها الخدىٍل الخانل في مػنى الجملت ألانلُت ،بػض صزىٌ غىهغ الخدىٍل (وان ؤو بخضي
ؤزىاتها) غليها ،فجملت (غلي مجتهض) حملت ؤنلُت (بيُت غمُلت) فةطا صزل غليها غىهغ الخدىٍل (وان) فؿىف
ً
ً
صلُال غلُه ،فيان حغُحر خاٌ الخبر مً الغفؼ بلى الىهب
ًيىن اإلاػنى مسخلفا ،وهظا الازخالف في اإلاػنى اكخض ى ا
طلً الضلُل )87(.ا
ومما ًاهض طلً ؤهه بطا ؤمىً بلغاء صاللت غىهغ الخدىٍلٌ ،ػىص الخبر بلى خالخه ألاولى ،ؤي الغفؼ وٍخطر
طلً في (ما) الدجاػٍت الػاملت غمل (لِـ) ،بط ًظهغ الىداة ؤجها ال حػمل بطا ؤلغي هفيها بـ (بال) )88(.فلى كُل:
ً
ُ
(الُالب خايغ) فالىالم مثبذ ،فةطا صزلذ غلى هظه الجملت (ما) فلُل( :ما الُالب خايغا) حغحر اإلاػنى مً
ً
ؤلازباث بلى الىفي ،فاكخض ى طلً حغُحر خغهت الخبر ،فةطا كُل(:ما الُالب بال خايغ) غاص اإلاػنى صالا غلى
ؤلازباث ،فػاص الغفؼ بلى الخبر .وكض ًضٌ هظا غلى ؤن لغت الدجاػ واهذ ؤهثر فهاخت الهخمامها بخغُحر الػالمت
ً
ؤلاغغابُت جبػا لخغحر اإلاػنى .ا
اوٍغي الباخث ؤن ما طهب بلُه الضهخىع زلُل الػماًغة مً جفؿحر لخغحر الخغواث ؤلاغغابُت في الجملت
الاؾمُت ؾىاء في اإلابخضؤ ،ؤم الخبر غىض صزىٌ غىانغ الخدىٍل غليها (الى اىاسخ الخغفُت بن وؤزىاتها،
ً
ً
والخغوف اإلاكبهت بـ (لِـ) ،و(ال) الىافُت للجيـ وألافػاٌ الىاسخت وان وؤزىاتها) ٌػض جفؿحرا ملبىال .ا
اإلابحث الشابؼ :كاد وؤخىاتها.
ابضؤ اإلاسؼومي الخضًث غً "ما ٌؿمى ؤفػاٌ اإلالاعبت" ـ خؿب حػبحره ـ باهخلاص الىداة غلى بلخاكهم هظه
ألافػاٌ بإفػاٌ الىُىىهت )89(.غلى الغغم مً ؤن طلً ًخفم مؼ مىهجهم الظي اجبػىه ،وهى جغجِب الػىامل
بدؿب غملها في غحرها ـ بغٌ الىظغ غً مضي صخت طلً ـ بط بجهم بػض ؤن ّ
كؿمىا اليلماث الػغبُت بلى اؾم
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وفػل وخغف ،وجدضزىا غً ؤكؿام ول هىع وؤخيامه ،بضئوا بالخضًث غً الجملت الاؾمُت ،التي جخيىن مً
مبخضؤ وزبر ،وهما مغفىغان ،فيان مً الُبُعي ؤن ًخدضزىا بػض طلً غً الػىامل الىاسخت للخىم ؤلاغغابي
للجملت الاؾمُت ،كبل ؤن ًيخللىا بلى الجملت الفػلُت ،فغجبىا جلً الىىاسخ بدؿب الىىع بلى ؤفػاٌ وخغوف،
فجػلىا ألافػاٌ في ؤبىاب مخخابػت والخغوف هظلً ،وهظا ما ونل بلُه احتهاصهم واكخًاه الهضف الظي
ويػىا غلم الىدى مً ؤحله ،وهى اإلادافظت غلى اللؿان الػغبي مً اللخً ،وؤهثر ما ًظهغ هظا اللخً في
غالماث ؤلاغغاب ،وهي مً ؤهم اللغاثً اللفظُت التي جدضص اإلاػنى الىدىي ،هما هى زابذ غىض الىداة اللضماء
( )90ا
واإلادضزحن،غضا بػٌ الىداة اإلاػضوصًً الظًً ًىىغون وحىص الػالكت بحن الػالمت ؤلاغغابُت واإلاػنى.
ً
ً
واخض ،وهي مسخلفت الضاللت ،وؾمىها حمُػا
اهما وحه بليهم اهخلاصا آزغ غلى حمػهم هظه ألافػاٌ في باب
ٍ
بإفػاٌ اإلالاعبت .وٍغي الباخث ؤن حؿمُتها بـ (ؤفػاٌ اإلالاعبت) حؿمُت صخُدت ،بما غلى الخغلُب؛ ألن ؤغلب
هظه ألافػاٌ جضٌ غلى اإلالاعبت فاألفػاٌ (واص ،وهغب ،وؤوقً) جضٌ غلى كغب وكىع الخضر ،ولىىه لم ًدضر
هدى( :واص الُالب ًىجر) .وألافػاٌ (قغع ،وبضؤ ،وؤوكإ...بلخ) جضٌ غلى كغب خهىٌ الخضر مً ػمً الخيلم،
هدى( :بضؤ ػٍض ًىخب الضعؽ) .فاإلالاعبت ال جضٌ غلى مجغص الاكتراب مً الخضر الظي لم ًدضر فلِ ،بل جضٌ
غلى كغب خهىٌ الخضر مً ػمً الخيلم .وؤما ؤفػاٌ الغحاء ،فلض طهغ بػٌ الىداة ؤن (غس ى) كض جإحي صالت
غلى اإلالاعبت ،و الؾُما غىضما ًإحي بػضها اإلاهضع اإلااوٌ مباقغة ،هدى( :غس ى ؤن ًسغج ػٍض) ؤي كغب
زغوحه )91(.وؤما الفػالن (خغي) و(ازلىلم) فلض ًدمالن صاللت اإلالاعبت ،ولىنها صاللت التزامُت هما ؾُىضر
ً
الخلاّ .
وبما ؤن جيىن هظه الدؿمُت غلى ؤؾاؽ صاللت الفػل ألاوٌ مً هظه ألافػاٌ ،وهى (واص)
الباخث طلً
الضاٌ غلى اإلالاعبت ،وهى ما فػله اإلاسؼومي هفؿه غىضما ؤَلم غلى (وان وؤزىاتها) حؿمُت (ؤفػاٌ
الىُىىهت) )92(.وهي مسخلفت الضاللت ،والضلُل غلى طلً ؤهه كؿمها غلى زالزت ؤكؿام ـ هما ّ
مغ في اإلابدث الثالث ـ
فلماطا لم ًلؿم ؤفػاٌ اإلالاعبت غلى زالزت ؤكؿام فُلىٌ :ملاعبت خاصزت ،وملاعبت مغحىة الخضور ،وملاعبت غحر
خاصزت .وهظا ما ًغاه الباخث.
ؤما آ اعائه في هظه ألافػاٌ فؿِىاككها الباخث غلى الىدى آلاحي :ا
ً
ؤوال :إهكاسه ؤن جكىن (غس ى) دالت غلى اإلاقاسبت.
اجابؼ اإلاسؼومي الغض ي في كىله بن (غس ى) ال جضٌ غلى اإلالاعبت ،وهلل كىله الظي طهغ فُه ؤن (غس ى) جفُض
ً
الُمؼ .والُامؼ ال ًيىن وازلا مً خهىٌ مُمىغه ،ولظلً ال ًمىً الخىم بضهى ما الًىزم بدهىله ،وطهغ
ؤهه ال ًجىػ ؤن ًلاٌ بن اإلاػنى هى :عحاء صهى الخبر .في خحن طهب هثحر مً الىداة بلى اللىٌ بن (غس ى) جضٌ
غلى اإلالاعبت )93(.فلض طهغ الؼمسكغي ؤجها جإحي غلى مظهبحن" :ؤخضهما :ؤن جيىن بمجزلت كاعب ،فُيىن لها
ً
مغفىع ومىهىب ،بال ؤن مىهىبها مكغوٍ فُه ؤن ًيىن ؤن مؼ الفػل مخإوال باإلاهضع هلىلً :غس ى ػٍض ؤن
ًسغج ،في مػنى كاعب ػٍض الخغوج ....والثاوي :ؤن جيىن بمجزلت كغب ،فال ًيىن لها بال مغفىع ،بال ؤن مغفىغها
واإلاالخظ ؤن اإلاظهبحن
(ؤن والفػل) في جإوٍل اإلاهضع ،هلىلً غس ى ؤن ًسغج ػٍض ،في مػنى كغب زغوحه" )94(.ا
ً
ً
اإلاظوىعًٍ زانان في غملها ،ولِـ في صاللتها .فاإلاظهب ألاوٌ جلخض ي فُه مغفىغا ومىهىبا ،واإلاظهب الثاوي
ً
جلخض ي فُه مغفىغا فلِ .ؤما مً خُث صاللتها فهي جضٌ غلى اإلالاعبت في اإلاظهبحن هما هى واضر .ا
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اوكض ّ
نغح بظلً غبض اللاهغ الجغحاوي بط كاٌ" :اغلم ؤن غس ى مً ؤفػاٌ اإلالاعبت ،فةطا كلذ :غس ى ػٍض ؤن
ً
ًسغج ،وان ػٍض فاغال ووان (ؤن) في مىيؼ ههب؛ ألن اإلاػنى :كاعب ؤن ًسغج بال ؤجهم ًلتزمىن (ؤن) هىا ،فال
ًلىلىن غس ى ػٍض الخغوج ،هما ًلىلىن كاعب ػٍض الخغوج؛ ألحل َّؤن (ؤن) بطا صزلذ غلى (ًفػل) لم ًهلر بال
لالؾخلباٌ ،فلما وان غغيهم في (غس ى) جلغٍب اإلاؿخلبل لم ًفاعكىا الظي هى غلم الاؾخلباٌ )95(."...وكاٌ
ُ
غىض خضًثه غً (واص)":اغلم ؤن واص مجاوـ لػس ى في بفاصة اإلالاعبت بال ؤن واص ؤحي به إلفغاٍ جلغٍب الص ي مً
الخاٌ ،وغس ى ؤطهب في الاؾخلباٌ مً واص" )96(.ا
افةطا وان هظا الفغق مً خُث الضاللت الؼماهُت للفػلحن ،فثمذ فغق آزغ مً خُث اإلاػنى زام بـ (غس ى)
طهغه الؼمسكغي بلىله" :والفهل بحن مػىيي غس ى وواص ؤن غس ى إلالاعبت ألامغ غلى ؾبُل الغحاء والُمؼ جلىٌ:
غس ى هللا ؤن ٌكفي مغٍض ي ،جغٍض ؤن كغب قفاثه مغحى مً غىض هللا حػالى ،مُمىع فُه ،وواص إلالاعبخه غلى
ؾبُل الىحىص والخهىٌ جلىٌ :واصث الكمـ حغغب جغٍض ؤن كغبها مً الغغوب كض خهل" )97(.ا
ً
ا اوفُما ؾبم صلُل غلى ؤن (غس ى) جضٌ غلى اإلالاعبت وؾُىضر الباخث طلً الخلا .ا
ً
ثاهُا :سؤًه في (حشي) و(اخلىلق).
اعؤي اإلاسؼومي ؤن الفػلحن (خغي) و(ازلىلم) ال ًضالن غلى الغحاء صاللت مباقغة بط كاٌ" :وٍياص (غس ى) ًيىن
الفػل الىخُض الظي ًضٌ غلى الغحاء في هظا الباب ،ؤما خغي ،وازلىلم هدى :خغي ػٍض ؤن ًفػل هظا،
ً
ً
وازلىلم غمغو ؤن ًلىم ،فمػىاهما ناع ػٍض خغٍا ؤن ًفػل هظا وغمغو زلُلا ؤن ًلىم ،ؤي :حضًغ" )98(.وهلل
كىٌ الغض ي :بإن ؤنلهما "خغي بإن ًفػل ،وازلىلم بإن ًلىم ،فدظف خغف الجغ ،هما هى اللُاؽ مؼ ْؤن
َّ
وؤن" )99(.زم كاٌ بػض طلً" :وبطا ؤعٍض لهما ؤن ًضال غلى ما ًضٌ غلُه (غس ى) فال بض مً اؾخػمالهما بلفظ
ً
اإلااض ي فلِ ،وصاللتهما غلى الغحاء مؿخفاصة مً صاللتهما غلى الجضاعة ،فيىن ػٍض حضًغا بالىفاء ـ مثال ـ ًضٌ
ً
التزاما غلى ؤن الىفاء مما ًُمؼ فُه ،ؤو ًخىكؼ مىه" )100(.وهى بهظا الىالم ًلغ بإن هظًً الفػلحن ًضالن غلى
الغحاء غىضما ٌؿخػمالن بلفظ اإلااض ي ،وؤن صاللتهما غلى الغحاء صاللت التزامُت .ا
اوٍبضو ؤهه لم ًُلؼ غلى ما كاله الىداة في هظًً الفػلحن ،بط طهغوا ؤجهما ال ٌؿخػمالن في هظا الباب بال
ً
حامضًً ؤي بهىعة اإلااض ي فلِ )101(.هما ًبض او ؤًًا ؤهه كض جيلف في جدبػه للضاللت ألانلُت لهظًً الفػلحن
التي طهغتها اإلاعجماث الػغبُت )102(.غلى الغغم مً ؤهه ًضغى بلى الدؿلُم بما وعص غً الػغب مً صون البدث
غً ألانل ،ؤو اللجىء بلى الخلضًغاث والخإوٍالث غىض خضًثه غً ألاؾالُب الىدىٍت ،بط اتهم الىداة ؤجهم كض
كهغوا في صعاؾتها وؤجهم لجاوا بلى الخلضًغاث والخإوٍالث اإلاخػؿفت التي ؤملتها غليهم هظغٍت الػامل )103(.ووان
غلُه هىا الاهخفاء باللىٌ بن الػغب كض اؾخػملىا (غس ى) و(خغي) و(ازلىلم) للضاللت غلى الغحاء .ا
اوكض ًفهم مً هالمه الؿابم الظي طهغ فُه ؤن (غس ى) جياص جيىن الفػل الىخُض الضاٌ غلى الغحاء ،ؤن
غس ى بمػنى (عحا) وؤهه ال ًىحض له صاللت ؤزغي .وهظا غحر صخُذ فلض طهغ ابً اللىَُت مػنى غس ى بلىله" :
وغس َى بالص يء :لؼمه َ
َ
غؿىا ُ
َّ
وغ ًّ
وغس َى ؤن ًفػل:
وغس ى الكُش غؿاء ،وغؿا
ؿُا .هبر واقخض ،والػىص غؿاءِ ...
فػل غحر مخهغف" )104(.وطهغ ابً مىظىع لهظا الفػل (غس ى) اإلاػنى الظي طهغه اإلاسؼومي لـ(خغي) و(ازلىلم)
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وغـ ؤي زلُم".
بط كاٌ" :وهى غس ّي ؤن ًفػل هظا
ٍ
(غس ى) ؟ ا
اوؤما كىله بن صاللت (خغي) و(ازلىلم) غلى الغحاء مؿخفاصة مً صاللتهما غلى الجضاعة ،فبػُض غً الهىاب؛
ً
ألهه لى جمؿىىا بالضاللت ألانلُت لهظه ألافػاٌ ـ هما عؤي ـ ليان الغحاء واكػا غلى جلً اإلاػاوي ألانلُت ،فلى
كُل :خغي ػٍض ؤن ًىجر ؤو ازلىلم ػٍض ؤن ًىجر ،ؤوغس ى ػٍض ؤن ًىجر ،ليان اإلاػنى غلى طلً :عحىث ؤن ًيىن
ً
ً
ً
ًّ
ػٍض خغٍا ؤو زلُلا ،ؤو غؿُا ؤي :زلُلا بالىجاح .وهظا جفؿحر بػُض إلاػاوي هظه الجمل .واإلاػنى اإلاغاص مً هظه
الجمل ـ هما ًغي الباخث ـ هى :عحىث لؼٍض الىجاح .وهإن هظه ألافػاٌ كض صلذ غلى عحاء اإلاخيلم خهىٌ
مًمىن ؤزباعها ألؾمائها ،ألن الفاغل الخلُلي للغحاء هى الغاجي ،ؤي :اإلاخيلم بهظه الجمل ،ولِـ ؤؾماء
هظه ألافػاٌ؛ بط ال ًمىً اللىٌ بن مػنى حملت (غس ى ػٍض ؤن ًىجر) هى :عحا ػٍض الىجاح .ا
ً
ً
وؤما كىله( :فيىن ػٍض حضًغا بالىفاء مثال ًضٌ غلى ؤن الىفاء مما ًُمؼ فُه ؤو ًخىكؼ مىه) فلم ًىضر مً
ؤًً اهدؿب ػٍض نفت الجضاعة بالىفاء؟ فةن وان ًلهض ؤن حملت (خغي ػٍض ؤن ًفي) مػىاها :ػٍض حضًغ
بالىفاء ،وؤعحى ؤو ؤَمؼ ؤن ًفي ،فةهه ًدمل الجملت ما ال جدخمل ،بط ال صاللت غلى الغحاء ؤو الُمؼ فيها ،هظا
ً
ً
ً
ً
ؤوال ،وؾُاصي هظا بلى جىاكٌ الىالم زاهُا ،فماصام ػ ٌٍض حضًغا بالىفاء ،فلماطا ؤعحى ؤن ًيىن وفُا .ا
وزالنت اللىٌ بن (غس ى) و(خغي) و(ازلىلم) ؤفػاٌ جضٌ غلى عحاء اإلاخيلم خهىٌ ؤزباعها ألؾمائها ،مً
ً
صون الىظغ بلى مػاهيها ألانلُت .وٍبضو للباخث ؤن الفػل (غس ى) هى ؤهثر هظه ألافػاٌ اؾخػماال ،بط لم ًغص
ً
ؾابلا ـ ؤهثر مً
ا
غحره مً ؤفػاٌ الغحاء في اللغآن الىغٍم ،ولػل طلً عاحؼ بلى صاللخه غلى اإلالاعبت ـ هما طهغ
ً
الفػلحن آلازغًٍ ،والضلُل غلى طلً ؤهه ًجىػ خظف (ؤن) مً زبره حكبيها له بـ (واص) لُضٌ غلى عحاء خهىٌ
ً
ً
الخبر كغٍبا ،هما طهغ طلً غبض اللاهغ الجغحاوي بط كاٌ" :بال ؤجهم ًدظفىن في الكػغ (ؤن) مً غس ى حكبيها له
بـ (واص) والبِذ الظي ؤوكضه :غس ى الىغب الظي ؤمؿِذ فُه ًيىن ،هإهه كاٌ :واص طلً ًيىن" )106(.ا
اوٍغي الباخث ؤن اإلالاعبت مالػمت إلاػنى الغحاء ،ألن الغحاء ال ًيىن بال في الخحر ،والغاجي للخبر ًخمنى خهىله
في ؤكغب وكذ ،فالعجل غغٍؼة َبػذ غليها الىفـ البكغٍت هما كاٌ ؾبداهه " خلق ؤلاوعان مً عجل "
ألاهبُاء ،37 :وكىله ؾبداهه"ولى ٌعجل هللا للىاط الشش اظخعجالهم بالخير لقض ي إليهم ؤجلهم" ًىوـ .11 :ا
ا اوهما غبر غً طلً حغٍغ بلىله( )107ا
ً
ً
والىفـ مىلػت بدب الػاحل ا
وبوي ألعحى مىً زحرا غاحال
ً
ثالثا :سؤًه في غمل (كاد وؤخىاتها) .ا
اعؤي اإلاسؼومي ؤن هظه ألافػاٌ حؿخػمل ألصاء وظاثف صاللُت ،ولِـ لها ؤي غمل فُما ًليها مً اؾم وزبر،
بط كاٌ " :ووظاثف هظه ألافػاٌ هي الضاللت غلى اإلالاعبت والضاللت غلى الغحاء ،والضاللت غلى الكغوع ،ولِـ
لهظه ألافػاٌ وظاثف ؤزغي والتي جهىعها الىداة مً اكخًاء للمغفىع واإلاىهىب وغمل لها فيهما .اوٍبضو ؤن
الجمل التي جليها حمل فػلُت جخإلف مً فػل وفاغلً ،خإزغ الفاغل فيها غً الفػل في مىيؼ ،وٍخلضم في
مىيؼ آزغ ،هدى :واص ًلىم ػٍض ،وواص ػٍض ًلىم" )108(.وٍغي الباخث ؤن هظا اللىٌ بػُض ول البػض غً
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الهىاب؛ إلاسالفخه للمىُم اللغىي ،وإلاا حغي غلُه الاؾخػماٌ الػغبي الظي ؤزبخه حمُؼ الىداة ،وٍمىً
جىيُذ طلً غلى الىدى آلاحي :ا
1ـ ؤن حمُؼ الىداة ،ومنهم اإلاسؼومي هفؿه ،كض ؤحمػىا غلى ؤن (واص وؤزىاتها) ؤفػاٌ غضا (غس ى) الظي ّ
غضه
ً
ألامغ هظلً ،فىُف ًغص الفػل في الىالم مً صون ؤن ٌؿىض بلُه ،وٍاحى
كلُل مً الىداة خغفا )109(.وبطا وان ا
بمفػىله الظي ًخم اإلاػنى به؟ فال ًمىً ؤن جبلى صاللت الفػل غلى الخضر والؼمان ،وهى مجغص مما ًلخًُه
مً بؾىاص غىضما ًترهب في الجملت .ا
2ـ ؤن ؤهثر ؤفػاٌ هظا الباب جضٌ غلى ؤخضار ًلىم بها الفاغلىن (ألاؾماء اإلاؿىضة بلى هظه ألافػاٌ) غلى وحه
الخلُلت ،وهي ؤفػاٌ اإلالاعبت وؤفػاٌ الكغوع ،فلى كُل( :واص ػٍض ًلىم) ؤو (ؤزظ ػٍض ًىخب) فةن (ػٍض) هى
الظي ؤخضر اإلالاعبت مً اللُام ،وهى الظي بضؤ بالىخابت ،فهى الفاغل الخلُلي لهظًً الفػلحن وؤمثالهما ،وهما
ً
ًلخًُان ـ ؤًًا ـ مفػىلحن ،لُخم بهما مػنى الجملخحن .ولى كاٌ اإلاسؼومي ؤن هظه ألافػاٌ جلخض ي فاغلحن
ً
ومفػىلحن ،وؤن مفػىالتها كض وعصث حمال فػلُت ليان ؤفًل مما طهب بلُه.
بط ًغي الباخث ؤهه ال ًمىً الدؿلُم بما كاله الىداة بإن هظه ألافػاٌ جضزل غلى الجمل الاؾمُت؛ ألن
طلً ًاصي بلى حػاعى في مػنى الجملخحن ،فلى كُل( :ػٍض ًلىم) ؤزبدىا اللُام لؼٍض ،وغىض صزىٌ (واص ؤو بخضي
ؤزىاتها) جهبذ الجملت (واص ػٍض ًلىم) واإلاػنى كاعب اللُام ،ولم ًدضزه ،فىُف ًمىً اللىٌ بن (ػٍض) كاعب
ً
اللُام بػض اللىٌ بهه في خاٌ اللُام ،والػىـ هى الصخُذّ ،
فػض هظه ألافػاٌ ؤفػاال مدًت ،ؤي لِؿذ
ً
هاكهت وغض ؤؾمائها فاغلحن والجمل التي ؤؾماها الىداة ؤزباعا مفاغُل لها ،هى ما ًظهب بلُه الباخث ،وهظا
كض ًسغج الىداة مً مإػق ؤلازباع غً الظاث باإلاهضع ،وَػفيهم مً الخلضًغاث التي طهبىا بليها .وطلً ٌػنى ؤهه
ال ًمىً ّ
غض هظه ألافػاٌ غىانغ جدىٍل هما هى خاٌ (وان وؤزىاتها) التي جضزل غلى الجملت الاؾمُت ،مً
ً
ً
صون ؤن جلغي مػىاها ألانلي ،وبهما جلُضه ػماهُا ،فلى كُل( :ػٍض كاثم) فةن اللُام زابذ لؼٍض مُللا ،ؤي غحر
مدضص بؼمً مػحن ،فلى صزل غلى الجملت (وان ،ؤو ؤنبذ ،ؤو ؤمس ى ،ؤو ظل ....بلخ) فةن اللُام زابذ لؼٍض
ولىىه كُض بالؼمان الظي ًضٌ غلُه الفػل الضازل غلى الجملت؛ ألن هظه ألافػاٌ زالُت مً الضاللت غلى
ً
ألاخضار ـ هما طهغ ـ ؾابلا ـ ؤما ؤفػاٌ اإلالاعبت ،فهي جضٌ غلى خضر الاكتراب مً الص ي ،وؤفػاٌ الكغوع جضٌ
غلى البضء بالخضر.
ؤما ألافػاٌ الضالت غلى الغحاء ،فالباخث ًغي ؤهه ال ًمىً ؤن جلىم ألاؾماء الظاهغة ،التي ؤؾىضث بليها،
ملام الفاغلحن الخلُلُحن؛ ألن الغاجي هى الفاغل الخلُلي ،وهى اإلاخيلم بهظه الجمل ،ولِـ الاؾم الظاهغ
الظي حؿىض بلُه هظه ألافػاٌ ،فلى كُل( :غس ى ػٍض ًىجر) ،فال ًمىً اللىٌ بن اإلاػنى عحا ػٍض الىجاح.
فالفاغل إلاػنى الغحاء الظي جًمىخه هظه ألافػاٌ هى اإلاخيلم ،وؤكغب جإوٍل لهظه الجملت هى :عحىث لؼٍض
ً
الىجاح .وٍمىً اللىٌ بن ألاؾماء الظاهغة كض ؤؾىضث بلى هظه ألافػاٌ مجاػا ،هما ؤؾىض بلى ألافػاٌ
اإلاُاوغت ،هدى( :اهىؿغ الؼحاج) ،فالؼحاج هى اإلافػىٌ في الخلُلت .وهظلً هظه ألاؾماء هي مفاغُل حػضي
بليها مػنى الغحاء الظي جًمىخه جلً ألافػاٌ بىاؾُت خغف الجغ (مً) ؤو (الالم) وما ًاهض طلً ؤن (غس ى)
ً
كض اجهلذ بها يماثغ الىهب ،هدى( :غؿاوي ،وغؿان ،وغؿاه) وكض ّ
غضه ؾِبىٍه في هظه الخاٌ خغفا بمجزلت
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ً
ً
ً
(لػل) )110(.وٍغي الباخث ؤن هظا لِـ صخُدا ،بط ال ًىحض لفظ ًيىن مغة فػال ،ومغة خغفا ،وهى ًدمل
ً
الضاللت هفؿها.ولِـ صخُدا ـ هما ًغي الباخث ـ ما طهب بلُه بػٌ الىداة مً جسغٍجاث إلاجيء اؾمها يمحر
ههب ،بط طهب بػًهم بلى ؤجها باكُت غلى فػلُتها ،ولىً خل يمحر الىهب ميان يمحر الغفؼ .وطهب بػًهم
ً
آلازغ بلى ؤجها باكُت غلى غملها غمل (وان) ،ولىً كلب الىالم فجػل اإلاسبر غىه زبرا وبالػىـ )111(.فال خاحت
إلاثل هظه الخسغٍجاث البػُضة ،فاإلاػنى في هدى( :غؿان ؤن جفػل هظا) هى عحىجً فػل هظا ،ؤو ؤن جفػل هظا.
وكض ًاهض هظا ؤن (غس ى) كض حؿىض بلى يماثغ الغفؼ ،وفي هظه الخاٌ جي اىن هظه الًماثغ في ملام الفاغلحن
َ
ُ
غؿِذ ؤن جىجر؟ بمػنى هل عحىث
(غؿِذ ؤن ؤهجر) بمػنى عحىث الىجاح ،وهدى :هل
الخلُلُحن ،هدى:
الىجاح؟ وغلى هظا ًيىن مػنى كىله حػالى" :قال هل غعِخم إن كخب غلُكم القخال ؤال جقاجلىا" البلغة.246 :
ً
هى :هل عحىجم ،ؤو َمػخم بن هخب غلُىم اللخاٌ ؤال جلاجلىا بػض ؤن ًهبذ طلً واحبا ،ولِـ هما طهغ
الؼمسكغي بط كاٌ" :واإلاػنى هل كاعبخم ؤال جلاجلىا"؟ ٌػني هل ألامغ هما ؤجىكػه ؤهىم ال جلاجلىن؟ ؤعاص ؤن ًلىٌ:
ً
غؿِخم ؤال جلاجلىا ،بمػنى ؤجىكؼ حبىىم غً اللخاٌ فإصزل هل مؿخفها غما هى مخىكؼ غىضه ومظىىن")112(.؛
ألهه كض ّ
يمً (غس ى) مػنى الخىكؼ وهظا بػُض وال جلخًُه الضاللت الىدىٍت للجملت .ا
 3ـ اكخهغ في الخمثُل إلاا طهب بلُه غلى فػل واخض هى (واص) ،وغلى الغغم مً طلً فلض حػؿف ؤقض الخػؿف
ً
غىضما عؤي ؤن (ػٍضا) في كىله( :واص ًلىم ػٍض) و(واص ػٍض ًلىم) هى فاغل للفػل (ًلىم) مغة حاء بػض فػله،
ومغة جلضم غلُه ،ؤما (واص) ـ هما طهغ ـ فهى صاٌ غلى اإلالاعبت و الًدخاج بلى مؿىض بلُه ،وال بلى مفػىٌ ،ؤو زبر
ً
هما طهغ الىداة .وهظا الىالم غحر صخُذ ً
بىاء غلى ما طهغ في الفلغجحن الؿابلخحن ،وهظغا إلاسالفخه ما ؤحمؼ
غلُه الىداة بػض اؾخلغائهم لىالم الػغب .بط ؤوحبىا ؤن ًيىن ليل فػل مؿىض بلُه ـ بغٌ الىظغ غً حؿمُخه
فاغل ؤو اؾم ـ وٍاهض طلً ما طهغوه في باب الخىاػع ،بط ؤوحبىا ؤن ًًمغ الفاغل ؾىاء ؤوان الُالب له الفػل
ألاوٌ
ألاوٌ ،ؤم الثاوي ،هدىً( :دؿً وَس يء ابىان) .كاٌ ابً غلُل" :فةن ؤغملذ الثاوي وحب ؤن جًمغ في ا
فاغله ،فخلىًٌ" :دؿىان وَس يء ابىان" ،وهظلً بن ؤغملذ ألاوٌ وحب ؤلايماع في الثاوي فخلىًٌ" :دؿً
وَؿِئان ابىان" )113(.ا
ً
وبطا وان اإلاسؼومي كض خىم ببُالن باب الخىاػع؛ فةهه كض ؤحاػ حػضص ؤلاؾىاص بلى الفاغل ،كُاؾا بخػضص
ؤلاؾىاص بلى اإلابخضؤ بط كاٌ" :فلىلىا :صزل وحلـ زالض :حملت فػلُت فيها فػالن وفاغل واخض ،ووان هظا
ً
ً
الفاغل كض ؤخضر الفػلحن حمُػا" )114(.فةطا وان (زالض) في الجملت التي طهغها هىا فاغال للفػلحن ،فلماطا لم
ً
ًلل بن (ػٍض) في الجملت التي طهغها ؾابلا فاغل للفػلحن؟ وحىاب طلً واضر ،ألن طلً ؾُظهغ الخىاكٌ في
مػنى الجملت فًُُغ بلى الغحىع غما طهب بلُه.
ً
اغلما ؤن الىداة لم ًجحزوا هظا الترهُب (واص ًلىم ػٍض)مؼ ؤفػاٌ هظا الباب بال بطا جلضمذ (ؤن) غلى الفػل
الثاوي ،كاٌ غبض اللاهغ الجغحاوي ..." :والىىخت في هظا ؤهً بطا حػلذ (ؤن) فاغلت في غس ى ،هلىلً :غس ى ؤن
ًسغج ػٍض ،لم ًجؼ خظفها ...وؤهذ بطا كلذ :غس ى ًسغج الؼٍضان ،حػلذ الىالم بمجزلت :ضخً زغج ،في بًالء
َ
الفػل وطلً بػُض في اللُاؽ ،وغحر مىحىص في الاؾخػماٌ" )115(.ا
الفػل
ِ
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 4ـ ؤن هظا الغؤي ًاصي بلى بهماٌ صاللت الخلضًم والخإزحر في هظم الجملت .فمما ال قً فُه ؤن صاللت كىلىا:
(غس ى ػٍض ؤن ًىجر) جسخلف غً صاللت حملت (غس ى ؤن ًىجر ػٍض) .بط ًغي الباخث ؤن مػنى الجملت ألاولى:
عحىث لؼٍض الىجاح .ومػنى الثاهُت :عحىث هجاح ػٍض .والفغق الضاللي بحن الجملخحن واضر .وهظلً لى كُل( :واص
ػٍض ًلىم) و(واص ؤن ًلىم ػٍض) فةن مػنى الجملت ألاولى :كاعب ػٍض اللُام ،ومػنى الثاهُت :كغب كُام ػٍض .ففي
الجملت ألاولى وان الاهخمام بؼٍض فإؾىض بلُه خضر اإلالاعبت ،وفي الثاهُت وان الاهخمام بلُام ػٍض فإؾىض بلُه
خضر اإلالاعبت .ا
خاجمت البحث وؤهم هخائجه:
ا بػض هظا البدث اإلاىؾىم بـ( :مىاككت الضهخىع مهضي اإلاسؼومي في آعاثه الىدىٍت اإلاخػللت باألفػاٌ الىاعصة في
هخابه "في الىدى الػغبي هلض وجىحُه") ًىص الباخث ؤلاقاعة بلى ؤهه كض خغم ول الخغم غلى ؤلاًجاػ غحر
ً
اإلاسل ،بط وان باإلميان الخىؾؼ باإلاىاككت؛ لخىيُذ اللًاًا التي جىاولها البدث ،والخىؾؼ ؤًًا باألمثلت
ً
والكىاهض ،ولىً الباخث آزغ الازخهاع؛ وي ال ًيىن البدث ممال .وهظلً ؾُلتزم الُغٍلت هفؿها في جضوًٍ
الىخاثج التي جىنل بليها ،بط ؾُىخفي بخضوًٍ ؤهم الىخاثج وهي غلى الىدى آلاحي :ا
ً ً
ً
ً
جدامال هبحرا غلى البهغٍحن ،في كًاًا اجفلىا فيها مؼ اليىفُحن ،مثل
ا
ؤوال :وان الضهخىع اإلاسؼومي مخدامال ًً
فىغة الػامل الىدىي ،ومجيء اؾم الفاغل مبخضؤ ،وجهيُف ألافػاٌ الىاسخت ،وفػلُت فػل ألامغ ،وغحرها،
ولىىه نب هلضه الالطع غلى البهغٍحن .ا
ً
ً
ثاهُا :لم ًىً اإلاسؼومي مدلا في الدكىًُ فُما هلله ؤبى البرواث بً ألاهباعي غً اليىفُحن ،مً كىلهم بن
الفػل هى ألانل ،واإلاهضع فغع مىه؛ ألن عؤي اليىفُحن هظا ميؿىب بليهم مً كبل ابً الاهباعي بىدى ماثخحن
ً
وؤعبػحن غاما ،وكض ؤكغ طلً ؤبى بىغ بً الاهباعي جـ (327هـ) وهى مً ؤغالم اإلاظهب اليىفي ،هما وعص في هخاب
ؤلاًًاح في غلل الىدى للؼحاجي .وهظلً وؿبه ابً اإلااصب بلى الفغاء كبل ابً الاهباعي بإهثر مً كغن .ا
ً
لم ًىً اإلاسؼومي مىفلا في جغحُذ عؤي اليىفُحن اللاثل بن الفػل ؤنل واإلاهضع فغع غىه وطلً للؾباب
آلاجُت :ا
 1ـ ؤهه قىً في وؿبت هظا الغؤي بلى اليىفُحن ،وقىً في الدجج التي هللها ؤبى البرواث ابً آلاهباعي غً
ً
اليىفُحن ،ولم ًىً طلً الدكىًُ صخُدا ،فلض ؤزبذ الباخث ؤن طلً الغؤي زابذ غً اليىفُحن وهظلً
الدجج التي طهغوها كبل ؤبى البرواث بً ألاهباعي بإعبػحن ومئتي غام .ا
 2ـ ؤهه طهغ ؤن مً اإلاؿخدُل الخىنل بلى ؤصلت كُػُت جثبذ صخت ؤخض الغؤًحن في هظه اإلاؿإلت ختى اللغاثً
ً
التي اغخمض غليها في جغحُده ـ الىخاثج التي ؤظهغتها الضعاؾاث اللغىٍت اإلالاعهت ـ لم ًىً وازلا بها ،وبال إلاا صغا بلى
صعاؾت جدبؼ جاعٍش الفػل في بخضي اللغاث الؿامُت.
 3ـ ؤهه لم ًىاكل الدجج التي ؤحى بها الفغٍلان ،والؾُما حجج البهغٍحن؛ لُلىم بدىفُظها .بل لم ًظهغ ؾىي
حجخحن مً حجج البهغٍحن الدؿؼ ،مً صون ؤي هلاف لها.
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4ـ ؤن اإلاىُم الػللي البؿُِ ،و الاؾخػماٌ اللغىي اإلاخجضص ًضالن صاللت كاَػت غلى ؤن اإلاهضع هى ؤنل
والفػل فغع غىه .وكض ؤزبذ الباخث طلً مً زالٌ اإلاسُُاث واإلاصجغ وألامثلت التي طهغها في متن البدث،
مً صون الىظغ في حجج البهغٍحن.
ُ
ثالثا :بضا الخىاكٌ والايُغاب واضخحن في آعاثه اإلاخػللت بإكؿام الفػل في الػغبُت وكض اجطر طلً مً
زالٌ آلاحي:
1ـ بزغاحه فػل ألامغ مً هُاق ألافػاٌ ،بضغىي ؤهه ال ًدمل صاللت ماهُت ،وال ٌؿىض بلُه ـ وكض ّ
فىض الباخث
ػ
جلً الضغىي في ؤزىاء البدث ـ زم صغا بلى غض ؤؾماء فػل ألامغ اإلاهاغت بُغٍلت كُاؾُت غلى وػن ( ِفػاٌ)
ً
ؤفػاال خلُلُت ،فىُف ًمىً بهياع فػلُت فػل ألامغ وبزباث فػلُت اؾم فػل ألامغ...؟!! ا
ً
2ـ ؤَلم غلى نُغتي اؾم الفاغل واؾم اإلافػىٌ مهُلر الفػل الضاثم ـ مىافلا اليىفُحن في طلً ـ وحػله
اللؿُم الثالث للفػلحن اإلااض ي واإلاًاعع .وصغا الىداة بلى الاجهاف بالجغؤة والصجاغت في اغخماص هظا
اللؿُم ،ولىىه كض زالف اإلاىُم الػللي الظي ال ًلبل بىحىص خضر صاثم ٌؿخغغق ألاػمىت اإلاسخلفت (اإلااض ي،
والخايغ ،واإلاؿخلبل) مً صون اهلُاع ،زم بهه كض هاكٌ هفؿه فُما طهب بلُه مً ؤن الجملت الفػلُت جضٌ
ً
غلى الخجضص ،وفًال غً طلً فلض غاص وطهغ ؤن نُغت (فاغل) كض حؿخػمل اؾخػماٌ الاؾم الجامض.
ً
سابػاً :بضو ؤهه لم ًُلؼ غلى ول ما كاله الىداة في ألافػاٌ الىاسخت (وان وؤزىاتها) ولظلً واهذ آعائه التي
ؤبضاها اعججالُت ال جلىم غلى ؤي ؤؾاؽ غلمي ،وٍخطر طلً مً زالٌ آلاحي:
1ـ ؤهه صغا بلى بزغاج (لِـ) ألجها جفُض الىفي ،و(ناع) ـ ألجها جفُض الخدىٌ ـ مً هظه ألافػاٌ ،وبطا وان مػه
بػٌ الخم في بزغاج (لِـ) فلم ًىً مػه ؤي خم في بزغاج (ناع)؛ ألن ول جلً ألافػاٌ لها غالكت بالخدىٌ ـ
ً
هما هى مىضر في ؤزىاء البدث ـ وفًال غً طلً فلض طهغ الىداة ؤن بػٌ جلً ألافػاٌ كض جغص بمػنى (ناع)
وغلى عؤؾها (وان) .ا
2ـ ؤهه صغا بلى ػٍاصة بػٌ ألافػاٌ غلى ألافػاٌ الىاسخت (وان وؤزىاتها) ،وكض صٌ طلً غلى ؤهه لم ٌؿخىغب
فىغة الىلو التي اجهفذ بها (وان وؤزىاتها) وهي اكخهاعها غلى الضاللت الؼماهُت فلِ .ؤما ألافػاٌ التي ػاصها
ً
فلض واهذ ؤفػاال مدًت ،جضٌ غلى الخضر والؼمان وألاخضار التي صلذ غليها ًلىم بها الفاغلىن غلى وحه
الخلُلت ،واؾخػمالها في بػٌ الؿُاكاث ـ بن وحض ـ بمػنى (وان) ال ًسغحها غىض ؤنلها ،هما ؤن اؾخػماٌ
(وان) وبػٌ ؤزىاتها في بػٌ الؿُاكاث جامت ال ًسغحها غً ؤنلها.
3ـ مً ألافػاٌ التي صغا بلى ػٍاصتها غلى (وان وؤزىاتها) الفػل ُ(و ِح َض) وهظا الفػل ؤنله َ(و َح َض) الظي طهغه
ً
الىداة في باب (ظً) ،ولىىه ؤحى به مبيُا للمجهىٌ ،والبىاء للمجهىٌ ال ًمىً ؤن ًسغج الفػل غً ؤنل
اؾخػماله.
4ـ طهغ ؤن الفػل (غضا) كض ؤهمله الىداة ،وهى ًضٌ غلى اجهاف الاؾم بالخبر وكذ الغضاة .والخلُلت ؤن هظا
الفػل كض ٌؿخػمل بمػنى (ناع) هما طهغ الىداة.
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ً
ً
خامعا :لم ًىفم اإلاسؼومي ،وال اليىفُىن مً كبله في غض ؤزباع (وان وؤزىاتها) ؤخىالا ،وهظلً لم ًىفم
البهغٍىن في غضها مفاغُل ؤو مكبهت باإلافاغُل؛ ألجها ؤزباع خلُلُت ،هما ًغي الباخث وكض وضر طلً في
ؤزىاء البدث.
ً
ظادظا :زالف اإلاسؼومي اإلاىُم اللغىي ،وهاكٌ هفؿه غىضما طهغ ؤن ؤفػاٌ اإلالاعبت (واص وؤزىاتها) غحر
مدخاحت بلى بؾىاص؛ ألجها ـ هما ػغم ـ حؿخػمل ألصاء وظاثف صاللُت فلِ ،وكض عص الباخث غلى هظا الؼغم
ّ
وفىضه باألصلت اللاَػت ،وكض وان للباخث عؤي مسالف للمسؼومي وللىداة في هظه ألافػاٌ ،بط عؤي ؤن هظه
ألافػاٌ ال ًمىً غضها مً ألافػاٌ الىاسخت ،ألجها جضٌ غلى ؤخضار ًلىم بها الفاغلىن غلى وحه الخلُلت ،اوال
ًمىً اللىٌ بجها جضزل غلى الجمل الاؾمُت؛ ألن طلً ًاصي بلى جىاكٌ اإلاػنى ،هما هى مىضر في ؤزىاء
البدث .ا
ا
جلً ؤهم الىخاثج التي جىنل بليها الباخث.
والخمض هلل عب الػاإلاحن والهالة والؿالم غلى ؾُض ألاولحن وآلازغًٍ مدمض بً غبض هللا عؾىٌ عب الػاإلاحن.
هىامش البحث:
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه ،ص .مهضي اإلاسؼومي ،صاع الغاثض الػغبي ،بحروث ،لبىان1406 ،2ٍ ،هـ1986 ،م .103 .ا
.1
ًىظغ :ؤلاههاف في مؿاثل الخالف ،ؤبى البرواث بً الاهباعي ،جلضًم مدمض مديي الضًً غبض الخمُض ،صاع الجُل،
.2
بحروث1982 ،م 235/1 :ـ .245
في الىدى الػغبي هلض وج اىحُه.104 :
.3
ًىظغ :ؤلاًًاح في غلل الىدى ،ؤبى اللاؾم الؼحاجي ،ث.ص.ماػن اإلاباعن ،صاع الىفاجـ ،بحروث1402 ،4ٍ ،هـ،
.4
1982م.60 .
ؤلاًًاح في غلل الىدى 60 :ـ .61
.5
ًىظغ :ؤلاههاف.236/1 :
.6
ًىظغ :ؤلاًًاح في غلل الىدى 57 :ـ  ،95وؤلاههاف ،137/1 :وفي الىدى الػغبي هلض وجىحُه.103 :
.7
ًىظغ :ؤلاًًاح في غلل الىدى ،62 :وؤلاههاف.236/1 :
.8
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.104 :
.9
ؤلاًًاح في غلل الىدى 61 :ـ .62
.10
ًىظغ :صكاثم الخهغٍف ،ابً اإلااصب ،مُبىغاث اإلاجمؼ الػلمي الػغاقي ،ث ،ص.ؤخمض هاجي اللِس ي ،وص .خاجم
.11
الًامً ،وص .خؿحن جىعاٌ1987 ،م44 .
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.104 :
.12
ًىظغ :جإعٍش اللغاث الؿامُت ،ؤ .ولفيؿىن ،صاع الللم ،بحروث ،لبىان1980 ،1ٍ ،م14 .
.13
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.106 :
.14
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.102 :
.15
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه 144 :ـ  ،145وٍىظغ :جإعٍش اللغاث الؿامُت.16 :
.16
ًىظغ :في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.145 :
.17
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ًىظغ :اإلالخهض في قغح ؤلاًًاح ،غبض اللاهغ الجغحاوي ،ث.ص .واظم بدغ اإلاغحان ،صاع الغقُض ،بغضاص1982 ،م.

.18
.580
ًىظغ :ؤلاًًاح في غلل الىدى 56 :ـ .58
.19
ًىظغ :ؤلاًًاح في غلل الىدى.56 :
.20
ؤلاًًاح في غلل الىدى.53 :
.21
ًىظغ :ألانىٌ في الىدى ،ؤبىبىغ مدمض بً ؾهل بً الؿغاج ،ص :غبض الخؿحن الفخلي ،ماؾؿت الغؾالت3ٍ ،؛
.22
بحروث1408 ،هـ،159/1988.1 ،و ؤوضر اإلاؿالً بلى ؤلفُت ابً مالً ،ابً هكام ألاههاعي ،جـ مدمض مديي الضًً غبض
الخمُض ،صاع الجُل ،5ٍ ،بحروث1399 ،هـ1979 ،م ،205/2 .و همؼ الهىامؼ في قغح حمؼ الجىامؼ ،حالٌ الضًً غبض
الغخمً الؿُىَي ،ث .غبض الخمُض هىضاوي ،اإلاىخبت الخىفُلُت ،مهغ ،ص .ث.94/2 .
اإلالخهض في قغح ؤلاًًاح.580/1 :
.23
هخاثج الفىغ ،ؤبى اللاؾم الؿهُلي ،ث ،مدمض ببغاهُم البىاء ،صاع الغٍاى لليكغ والخىػَؼ ،الغٍاى ،ص.ث.357 .
.24
ًىظغ :ؤلاًًاح في غلل الىدى.85 :
.25
ًىظغ :ؤلاًًاح في غلل الىدى ،86 :وؤلاههاف ،524/2 :وفي الىدى الػغبي هلض وجىحُه 115 :ـ .116
.26
ًىظغ :في الىدى الػغبي هلض وجىحُه120 :
.27
ً
(*)ؤزُإ في غضه الفػل اإلااض ي في اإلاثاٌ الظي طهغه صالا غلى اإلاؿخلبل ،ألهه بػض ؤصاة قغٍ ،وهإهه ال ٌػلم ؤن ؤصاة الكغٍ
ً
(لى) غالبا ما ًيىن فػل الكغٍ وحىابه مايُحن ،ولظلً حػغف بإجها جفُض ما وان ؾُلؼ في اإلااض ي لىكىع غحره في اإلااض ي
ً
ً
ؤًًا ،وال جضٌ غلى اإلاؿخلبل بال بطا وان فػل الكغٍ مًاعغا.
.28
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه153 :
ًىظغ :في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.185 :
.29
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.159 :
.30
ًىظغ :ألاههاف.535/2 :
.31
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه202 :
.32
اإلافغوى ؤن ًلىٌ( :ؤؾماء)
**
اإلافغوى ؤن ًلىٌ (خىم) ولػله زُإ َباعي
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.206 :
.33
ًىظغ :ألانىٌ في الىدى ،244/2 :وؤلاًًاح في غلل الىدى ،86 :وؤلاههاف:
.34
ًىظغ :قغح الؿحرافي لىخاب ؾِبىٍه ،ؤبى ؾػُض الؿحرافي ،ث.ص .عمًان غبض الخىاب ،الهُئت الػامت للىخاب ،اللاهغة
.35
1990م.493/1 .
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه 118 :ـ .119
.36
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.125 :
.37
ًىظغ :في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.158 ،116 :
.38
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.158 :
.39
ًىظغ :قغح اإلافهل ،ابً ٌػِل الىدىي ،اإلاىخبت الخىفُلُت ،اللاهغةـ ص .ث ،124/3 .قظا الػغف في فً الهغف،
.40
ؤخمض الخمالوي ،مىخبت النهًت الػغبُت ،بغضاص ،ص .ث ،66 .جهغٍف ألاؾماء في الػغبُت ،ص .قػبان نالح ،صاع غغٍب
للُباغت ،اللاهغة2005 ،م.49 .
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ًىظغ الخفغٍم بحن اؾم الفاغل والهفت اإلاكبهت ،بدث ميكىع في مجلت حامػت طماع للضعاؾاث والبدىر ،ع ،7ماعؽ
.41
2008م .م 155ـ 160
في الىد اى الػغبي هلض وجىحُه.139 :
.42
ًىظغ :ؤلاًًاح في غلل الىدى.107 :
.43
ًىظغ :ؤلاههاف.44/1 :
.44
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه 138 :ـ .140
.45
ًىظغ :هخاب ؾِبىٍه ،ؤبى بكغ غثمان بً كىبر ،ث .غبض الؿالم هاعون ،صاع الجُل ،بحروث ،1ٍ ،ص.ث،329/1 .
.46
وألانىٌ في الىدى ،59/1 :والخهاثو ،نىػت ؤبي الفخذ غثمان بً حني،ث .مدمض غلي الىجاع ،صاع الىخاب الػغبي ،ص .ث.
 ،317/1وقغح كُغ الىضي.118/1 :
ًىظغ :صالثل ؤلاعجاػ ،غبض اللاهغ الجغحاوي ،قغح.صً .اؾحن ألاًىبي ،اإلاىخبت الػهغٍت ،بحروث1420 ،هـ1999،م:
.47
 148ـ  ،149وهمؼ الهىامؼ 380/1 :ـ .383
ًىظغ :همؼ الهىامؼ 380/1 :ـ .383
.48
ًىظغ :ؤلاههاف ،54 /1 :قغح ابً غلُل غلى ؤلفُت ابً مالً ،ابً غلُل ،ث.ص .هاصي خؿً ّ
خمىي ،صاع الىخاب
.49
الػغبي1410 ،1ٍ ،هـ1990 ،م.109/1:
ًىظغ :اإلالخًب ،ؤبى الػباؽ مدمض بً ًؼٍض اإلابرص ،ث.مدمض غبض الخالم غظُمت ،غالم الىخب ،بحروث ،ص.ث:
.50
 ،87/4وألانىٌ في الىدى ،126/1 :وؤوضر اإلاؿالً.172/2 :
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.118 :
.51
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.126 :
.52
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.203 :
.53
ًىظغ :مغني اللبِب ،ابً هكام ألاههاعي ،صاع بخُاء الترار الػغبي ،بحروث ،لبىان1421 ،1ٍ ،هـ2001 ،م،6/2 :
.54
وؤوضر اإلاؿالً ،14/1 :وقغح ابً غلُل ،7/1 :وهمؼ الهىامؼ.28/1 :
ًىظغ :ؾغ نىاغت ؤلاغغاب ،ؤبى الفخذ غثمان ابً حني ،ث .خؿحن هىضاوي ،صاع الللم ،صمكم1405 ،1ٍ ،هـ،
.55
1985م ،495/2 :وؤوضر اإلاؿالً ،14/1 :وقغح ابً غلُل:
ًىظغ:ألانىٌ في الىدى.496/1 :
.56
البدث ملضم لليكغ.
.57
ًىظغ :هخاثج الفىغ.195:
.58
ًىظغ :ؤلاًًاح في غلل الىدى.78 :
.59
ًىظغ :في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.1776 :
.60
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.178 :
.61
ًىظغ :في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.178 :
.62
ًىظغ :في الىدى الػغبي هلض وجىحُه 178 :ـ 179
.63
ًىظغ :قغح ابً غلُل ،139/1 :و مػاوي الىدى ،ص .فايل الؿامغاجي ،مُبػت الخػلُم الػالي ،اإلاىنل ،الػغاق،
.64
1989م.253/1 :
فسغ الضًً كضاعه ،صاع
ًىظغ :اإلالخهض في قغح ؤلاًًاح "  ،399/1و ؤؾغاعالػغبُت ،ؤبى البرواث بً الاهباعي ،ث .ا
.65
الجُل ،1ٍ ،بحروث1415 ،هـ1995،م.134 :
ًىظغ :قغح ابً غلُل ،139/1 :مػاوي الىدى 225/1 :ـ .265
.66
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ًىظغ :بخُاء الىدى ،ص .ببغاهُم مهُفى ،صاع الىخاب ؤلاؾالمي ،2ٍ ،اللاهغة1413 ،هـ1992 ،م.4:
.67
ًىظغ :مػاوي الىدى.269/1 :
.68
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.180 :
.69
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.167 :
.70
ًىظغ اإلالخهض في قغح ؤلاًًاح ،398/1 :وهخاثج الفىغ.404 ،345 :
.71
ًىظغ :ؤوضر اإلاؿالً ،48 /2 :وقغح كُغ الىضي ،165 :وقغح ابً غلُل .205/1 :/
.72
ؾجن الترمظي ،مدمض بً غِس ى الترمظي الؿلمي ،ث.ؤخمض مدمض قاهغ وآزغًٍ ،صاع بخُاء الترار الػغبي ،بحروث،
.73
ص.ث .كم الخضًث (.)2344
صًىان امغت اللِـ ،صاع بحروث للُباغت واليكغ1404 ،هـ.51 :1983،
.74
ًىظغ :اليامل في الىدى والهغف وؤلاغغاب ،ؤخمض كبل ،صاع الجُل ،بحروث ،لبىان ،ص.ث.48 :.
.75
الظزحرة في مداؾً ؤهل الجؼٍغة ،ؤبى الخؿً الؿىترًني ،بخؿان غباؽ ـ صاع الثلافتـ بحروث823/7:
.76
ًىظغ :ؤلاههاف.823/2 :
.77
ًىظغ :في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.182 :
.78
ًىظغ :في الىدى الػغبي هلض وجىحُه ،179 :وصعاؾاث في هظغٍت الىدى الػغبي ،ص .ناخب ؤبى حىاح ،صاع الفىغ،
.79
ألاعصن1419 ،1ٍ ،هـ1998 ،م.51 :
ًىظغ :قغح كُغ الىضي ،176 :قغح ابً غلُل.2261 :
.80
ًىظغ :اإلالخهض في قغح ؤلاًًاح ،325 ،213/1 :صعاؾاث في هظغٍت الىدى الػغبي وجُبُلاتها ،24 ،23 :و الجملت
.81
الػغبُت جإلُفها وؤكؿامها ،ص .فايل الؿامغاوي ،صاع الفىغ ،بحروث1427 ،2ٍ ،هـ2007 ،م.13 :
ًىظغ :اإلالخًب ،68 /3 :و اإلافهل في غلم الػغبُت ،ؤبى اللاؾم الؼمسكغي ،اإلاىخبت الػهغٍت ،بحروث ،لبىان،1ٍ ،
.82
1427هـ2006 ،م ،53 :همؼ الهىامؼ.293/2 :
ًىظغ :قغح ابً غلُل :وهمؼ الهىامؼ ،294 /2 :ومػاوي الىدى:
.83
ًىظغ :ؤلاههاف.823/2 :
.84
ًىظغ :اإلالخهض في قغح ؤلاًًاح ،677/1 :وؤلاههاف.827 /2 :
.85
ًىظغ :قغح قظوع الظهب ،ابً هكام ألاههاعي ،جلضًم ،مدمض مديي الضًً غبض الخمُض ،صاع الفىغ ،بحروث ،ص.
.86
ث ،213 :.قغح ابً غلُل ،211/1 :ومػاوي الىدى:
ًىظغ :الػامل الىدىي بحن ماٍضًه ومػاعيُه 29 :ـ .43
.87
ًىظغ :اإلالخهض في قغح ؤلاًًاح ،430 /1 :وقغح ابً غلُل.153/1 :
.88
ًىظغ :في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.185 :
.89
ًىظغ :ؤلاًًاح في غلل الىدى ،70 :وبخُاء الىدى ،51 :و مً ؤؾغاع اللغت ،ص .ببغاهُم ؤهِـ ،مىخبت ألاهجلى اإلاهغٍت،
.90
ٍ1994 ،7م.202 :
ًىظغ :اإلافهل.232 :
.91
ًىظغ :في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.328 ،176 :
.92
ًىظغ :اإلالخًب ،68 /3 :وألانىٌ في الىدى ،193/1 :واللمؼ في الػغبُت ،ؤبى الفخذ غثمان بً حني ،ث .فاثؼ فاعؽ،
.93
صاع الىخب الثلافُت ،اليىٍذ ،ص.ث ،144 /1 :وؤؾغاع الػغبُت،125/1 :
و اللباب في غلل البىاء وؤلاغغاب ،ؤبى البلاء الػىبري ،ث .غبض هللا الىبهان ،صاع الفىغ ،صمكم1416 ،1ٍ ،هـ،
.94
1995م .193/1 :ا
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اإلافهل .231 :وٍىظغ :اإلالخهض في قغح ؤلاًًاح 356/1 :ـ .359
.95
اإلالخهض في قغح ؤلاًًاح 356 :ـ .357
.96
اإلالخهض في قغح ؤلاًًاح 360 :ـ .361
.97
اإلافهل.233 :
.98
في الىدى الػغبي هلض وجىحُه .186
.99
 .100قغح اليافُت ،عض ي الضًً الاؾتراباطي ،ثً .ىؾف خؿً غمغ ،ميكىعاث ،حامػت كاعٍىوـ بىغاػي1398 ،هـ،
1978م.337/2 :
 .101في الىدى الػغبي هلض وجىحُه.186 :
ً .102ىظغ :ؤوضر اإلاؿلً ،318 /1 :قغح ابً غلُل.1667 /1 :
ً .103ىظغ :لؿان الػغب ،ابً مىظىع ،صاع الخضًث ،اللاهغة1423 ،هـ2003 ،م 257/6 :ـ .258
ً .104ىظغ :في الىدى الػغبي هلض وجىحُه 225 :ـ .312
 .105هخاب ألافػاٌ ،ابً اللىَُت ،ث .غلي فىصه ،مىخبت الخاهجي ،اللاهغة1421 ،3ٍ ،هـ2001،م ،194 :وٍىظغ :لؿان
الػغب 257/6 :ـ .258
 .106لؿان الػغب 257 /6 :ـ .258
 .107اإلالخهض في قغح ؤلاًًاح.361/1 :
 .108صًىان حغٍغ ،صاع ناصع للُباغت واليكغ ،لبىان1087 ،م.187 :
 .109في الىدى الػغبي هلض وجىحُه ،189 :وٍىظغ :صعاؾاث في هظغٍت الىدى الػغبي.355 :
ً .110ىظغ :اإلافهل ،231 :وؤوضر اإلاؿالً ،301/1 :قغح ابً غلُل.162/1 :
ً .111ىظغ :الىخاب.375/2 :
ً .112ىظغ :مغني اللبِب.134/1 :
 .113الىكاف ،الؼمسكغي ،ث.غبض الغػاق اإلاهضي ،صاع بخُاء الترار الػغبي ،بحروث1421 2ٍ ،هـ2001 ،م.319/1 :
 .114قغح ابً غلُل.270 ،269/1 :
 .115في الىدى الػغبي هلض وجىحُه ،136 :وٍىظغ :هفؿه.162 :
 .116اإلالخهض في قغح ؤلاًًاح.361/1 :

ا
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