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 الخالصة 

يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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Nahiv Ve Delalet Açısından Aslî Ve Zâid Harf-İ Cerler 

Harf-i cer, zâid harf-i cer ve şebîh biʼz-zaid harf-i cer nahivciler arasında tartışılan bir konudur. 
Bu üç kavramın ne ifade ettiği ve sadece harf-i cer şeklinde kullanıldığında – ki bundan 
maksat aslî harfi cerdir- ortaya çıkan iʿrâb durumunun belirlenmesi gerekmektedir.  

Aslî harf, cümleden atılamayan ve atılması durumunda sözdiziminde bozukluğun 
ortaya çıkmasına yol açan harfdir. Zâid harf, cümle içerisinde özel bir anlamı olmayan ve 
cümleden atılması da mümkün olan harfdir. Zâid harf-i cer, sadece cümleyi pekiştirmek ve 
vurgulamak için kullanılır. Zâid harf-i cerlerin, âmil olarak fiil ya da şibih fiile ihtiyaçları 
yoktur. 

Zâid harf-i cer, ismi kesra ya da onun yerine geçen bir irab alametiyle lafzen mecrur 
kılar. Ancak bu isim, sanki harf-i cer yokmuş gibi,  takdiren çeşitli gramatikal fonksiyonları 
icra eder. Her bir fonksiyon için zâid . Zâid harf-i cer,  Arapça cümle yapısının karakteristik 
özelliklerinden biridir. Geçmiş ve günümüz dilcileri, bu hususa işaret edip zâid harf-i cer 
olarak min, bâ, kâf ve lâm harflerini ele almışlar ve bunlarla alakalı çeşitli şevahidler 
sunmuşlardır. 

Şebîh biʼz-zaid harf-i cer, cümlenin bağlamından anlaşılan özel bir anlamı olmayan 
ancak fiil ya da şibih fiil bir kelime ile bağlantısı olamayan harfdir. İsmi lafzen mecrur kılar; 
ancak bu isim cümlenin bağlamının gerektirdiği duruma göre takdiren başka gramatikal 
fonksiyonlar icra eder. 

Şebîh biʼz-zaid harf-i cer, bir anlama sahip olması bakımından aslî harf-i cere; bir 
müteallaka ihtiyacı olmama ve ismi lafzen ya da takdiren ismi mecrur kılması bakımından da 
zâid harf-i cere benzer. Daha ziyade, zâid harf-i cere benzemesinden dolayı şebîh biʼz-zâid 
harf-i cer olarak isimlendirilmiştir. Şebîh biʼz-zaid olarak kabul edilen tek harf-i cer 
“rubbe”dir.  

Temel kural, harf-i cerlerin hazfedilmemesidir; ancak harf-i cerlerin çoğu zaman 
hazfedilebilmektedir. Harf-i cerler, isimleri ve fiilleri bir kelimeye bağladığı için müteallaka 
ihtiyaçları vardır. Tealluk, fiil ya da şibih fiilin ifade ettiği olayın şibih cümle ile irtibat kurması 
demektir.  
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يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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Maın And Addıtıonal Use Of Arabıc Preposıtıons In Framework Of Arabıc G  And 
Semantıcs 

Abstract   
The main, additional and semi-additional use of Arabic preposition had been discussed by 
Arabic linguists long since.  At first, the three terms have to be defined correctly and the 
grammatical condition which appears as a result of main use of an Arabic preposition must 
be desciribed. The main preposition is one of atomic particulars of a sentence so it is 
impossible to drop it from the sentence. If it is dropped a grammatical and syntactic error will 
be occur about the sentence. But the additional preposition is an unit in a sentence, which 
has no specific meaning so it is possible to throw it from the sentence. The additional 
prepositions are only used in a sentence to rainforce the total meaning of the sentence or to 
emphasize a word. So the do not need a verb bor semi-verb in the sentence. An additional 
preposition make a noun which follows it in the sentence genetive with genetive„s special 
sign named kesra or another sign instead of it. But it is accepted that this noun works in the 
sentence grammatically as if it is not a genetive noun. The additional prepositons are added 
characteristic features of Arabic Sentence Structure. Both the old and modern Arabic linguists 
noticed this fact and bought some statements and explanations about it an they study min, 
ba, kaf and lam amongst Arabic prepositions. 

  The semi-additional preposition is a particular of the sentence, it has no spescific 
meaning and it is noticed in context of the sentence.  It makes the following word genetive 
figuratively and acts some other grammatical roles inside the sentence hypotetically. It seems 
as a main preposition because of its contextual meaning and as an additional preposition 
because it has no realtionship with a verb, on the other hand because of it„s figurative and 
hypotetical effect on the following noun. These kinds of prepositions look functionally like 
additional ones more than the others, so they are named semi-additional preposition. But 
Rubbe is the only semi-additional preposition in Arabic syntax. Although there is a main rule 
in Arabic which does not allow to drop additional prepositions from the sentence, most of 
time they can be dropped. The function prepositons in Arabic is to create relationships both 
among nouns and between a verb and noun.  So they need revelants in a sentence. The 
revelance term means relationship of a verb or a semi-verb with a noun in Arabic sentences 
by prepositions. 
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يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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 املقدمة

ر البدُض نً   ٔ بدشوٍ الجّشِ التًخدذَّ هلَّ ت جخَّ ت مهمَّ ت ،  يقاَشة لًىٍَّ َُّ حهذُّ مً أَمَّ الشوابـ في الجملت الهشب
ى جخمَّ الُائذة ها  التى جٙاد ال جخلى ظملت مً جىقُِ خٍش أو أٖثر ختَّ هامل مو خشوٍ الجّشِ نلى أنَّ ، والخَّ

ت ، لً٘ َىإ خشوٍ صائذة لها أزش دالليُّ  َُّ ًْ ؛ وهى : أضل ٍِ ، والالِم  ) ِم ا
َٙ ، ٖما أنَّ َىإ  ( ، والَباِء ، وال

ٓت بهزا اآلاىغىم مً خُض الحزٍ أو  ت اآلاخهّلِ دىٍَّ ىإ بهؼ اآلاباخض الىَّ ائذ َى ) سبَّ ( ، َو ا شبُه بالضَّ ًَ خش
الي : دى الخَّ ًما ئلى أسبهت مباخض نلى الىَّ ٗان البدض مٓعَّ ٔ ؛ لزا  هلَّ  الخَّ

ٛ اآلابدض �  اآلآطىد   –بارن هللا  –َزا اآلابدض ظىٍ أبحن  يوف :ائذة الضَّ  لجّشِ : خشوٍ اوَّ
ٍِ ، والالِم ؛ ائذضَّ الجّشِ الخٍش ، و  ضلي� جّشِ الٍش بد ا

َٙ ًْ ، والَباِء ، وال  يفالاخخالٍ بُنها وما ًترجب نلى (  ) ِم
اللت  �نشاب  . والّذِ

اوياآلابدض ال ائذة  خشوٍ الجّشِ :  شَّ اآلآطىد   –بارن هللا  –َزا اآلابدض ظىٍ أبحن  يوف :شبه الضَّ
ائذشَّ الجّشِ الدٍش بـ ى ) ُسبَّ (  بُه بالضَّ اللت  �نشاب يفالاخخالٍ بُنها وما ًترجب نلى  ،؛ َو  . والّذِ

الض اآلابدض ال ٍُ  :شَّ ر َزا اآلابدض أ يوف :  خشوٍ الجّشِ  يف الحز الحزٍ :  نً –بارن هللا  –جدذَّ
 ودوانُه و�خٙام الخاضت به .،  خشوٍ الجّشِ  يف

ابو اآلابدض ال ُٔ  :شَّ هلُّ ر َزا اآلابدض أ يوف :  خشوٍ الجّشِ  يفالخَّ هلُّ  نً –بارن هللا  –جدذَّ  ئ ف: الخَّ
؛ خُض ئنَّ خشوٍ الجشَّ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ  ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ. ٔ بهخشوٍ الجّشِ  ؛ ألنَّ

ل املبحث  ِّ  حزوف:  ألاوَّ
ائدة  الجز   : الزَّ

ائذ –خٍش ظّشِ صائذ  –خٍش ظّشِ  ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) يبغ،  ( خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ جدذًذ  يٍو
الزت وما ًىؿبٔ نلُه مً خشوٍ الجّشِ   ي�نشاب مو أخزها ف ي، وما ًترجب نلى رلٚ ف اآلآطىد بهزٍ الشَّ

( َٓـ ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ  .   1 ؛ َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( الانخباس أهَّ

  الحزف ألاصلي

ُب وئال ل يال ًمً٘ ئظٓاؾه ف يَى الحٍش الز ٖر ٛ ؛  الخلّل نلى معخىي الّىدى كهشالتَّ ٌذ مدمَّ  : " ٖما هٓى
ِٛ  يف ُب ؛ ألنَّ ئظٓاؾه ًخلُّ  ي( أضلي ف ؛ َدٍش الجّشِ ) " اآلاَْجِز ٖر ونلُه ؛  2 ُٛ زِ جْ ٌذ اآلاَ مَّ َد : َم  ، ئر الباقي بالتَّ

ه  ، بدُض ال ًم٘ـً الاظخًىاء نىه َيها ظُاّ الجملت يَى ما له مهنى خاص ف يَالحٍش �ضل ، ٖما أهَّ
َُّ ،  الجملت بهامل مً َهل أو شبه َهل يًشجبـ ف ترجب نليها ظّشِ الاظم لًُكا  تومهكم خشوٍ الجّشِ أضل ؛ ٍو

 . جٓذًًشاأو 

 

                                                           
باب ، الٓاَشة ،   1  ذ نُذ ، الّىدى اآلاطُى ، م٘خبت الشَّ  .  142،  145م ، ص.  5791مدمَّ

َشاء ، الٓاَشة ، ط  2  دلُل الّىدىي للٙلمت وال٘الم ، م٘خبت الضَّ  .  521، ص. 2أخمذ ٖشٚ ، مً الخَّ
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 الخالصة 

يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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ائد الحزف   الزَّ

ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم  ظُاّ الجملت بدُض ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها يما لِغ له مهنى خاص ف ، وئهَّ
ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به مً َهل أو شبه َهل َٓـ  . ، ٖما أهَّ

ىا ملحىقت مهمَّ  ائذ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما  يت وهَو أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ
ما خٍش الجّشِ يحر مىظىد،  ًىىب ننها ٗأهَّ ت املخخلُت،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ، ل٘

ت اآلاىاظبت لها التَخٓذَّ  ت خٍش الجّشِ الضَّ  يس لّٙلِ وقُُت الحٖش ال ًمشل  ي، الز 3 ائذًمىو مً قهىسَا خٖش
ا ئظٓاؾه خلالً  ذ أشاس ئليها الٓذماء واملحذزىن، ، 4هدىًٍّ ت، ْو َُّ وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

 َّْ ادة )وجى ًْ  ُىا أمام ٍص َٙ  اِء ، والبَ  ِم ٍِ ، وال ذَّ  ، والالِم  ا ىاَذ املخخلُت( ْو ، والجمل والهباساث  مىا الشَّ
 َُّ  : 5 ؛ ٖما ًلى ح رلٚجىض يت التالاَتراغ

ائذة الً أوَّ   : : الباء الجاسة الضَّ

 : اآلاىاغو �جُت يوجضاد ف

ماِء" ؛ هدى مو الُانل -5 ْظِمْل بالعَّ
َ
 . : "أ

ماء ماء نلى ال٘عش ال مدل له مً �نشاب ي  : خٍش ظّشٍ صائذ مبن الباء ؛ بالعَّ مت  ، والعَّ ىم بالػَّ : َانل مَش
ائذ اآلآذسة الشخًاٛ املحّلِ  ت خٍش الجّشِ الضَّ  . بدٖش

ى : ) 6 ؛ ٖٓىله حهالى ( ُٖى ومو َانل ) -2 َُ  . ( َشِهًُذا ِبالّلِ  َٖ

مت اآلآذسة الشخًاٛ املحّلِ  ، وهللِا  : خٍش ظّشٍ صائذ الباء ؛ بالِل 
ىم بالػَّ ت  : لُل الجاللت َانل مَش بدٖش

ائذ  . خٍش الجّشِ الضَّ

ٗاهذ )ُٖى( بمهنى )أظضأ( ا ئرا    7و)أينى( أو بمهنى )وقى( َال جضاد الباء مو الُانل؛ ٖٓىله حهالى أمَّ
ى ) َُ َٖ ُ  َو ُْإِمِىحَن  اللَّ

ْ
َٛ  اآلا َخا ِٓ  . ( اْل

مت هللاُ  ىم بالػَّ ٛ مىطىب بالُاء اآلاإمىحن،  : َانل مَش ه ظمو مزٖش ظالم : مُهٛى به أوَّ ،  ؛ ألهَّ
 َٛ  . : مُهٛى به زان مىطىب بالُخدت الٓخا

                                                           
ذ نُذ ، الّىدى اآلاطُى ، ص.    3   .   142مدمَّ
دلُل الّىدىي للٙلمت وال٘الم ، ط  4   .  521، ص. 2أخمذ ٖشٚ ،  مً الخَّ
بهت   5  ت ، الؿَّ ت ، �ظ٘ىذسٍَّ َُّ ت الجامه م ، داس اآلاهَش ؿبُٔ نلى الٓشآن الٍ٘ش هلُمي والخَّ مدمىد ظلُمان  ًاْىث ، الّىدى الخَّ

 .  181ئلى ص.  185م ، مً ص. 5772�ولى، 
عاء . 97  6   / الّيِ
 / �خضاب . 21  7 
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Mohamed Rızk Elshahhat Abdelhamıt Shoeır 

 الخالصة 

يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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ه  ى )و: " 8(م971–م911/  َـ580 - َـ548)ًٓٛى ظِبٍى َُ ِنى َشِهًُذا ِبالّلِ  َٖ ُْ ْم  َب ُ٘ َى ِْ  ُٖى يه ئّهما ( وَب
ٚ ، هللاُ  دخلَذ  آلاّا ول٘ىَّ

َ
زا ، طبالىَّ  مهنى يوف هطب مىغُو  واآلاىُغو ، َنِمَلْذ  الباءَ  أ ُٛ  َو  سخمه الخلُل ْى

 .9هللا

ر ابً َشام خدذَّ ِّ الباء  ينً مهاو 10م (5110 – 5107َـ / 915 – 908) ٍو ها جأحي " مب ًىا أنَّ
ُذل اِئَذة َوِهي لخٖى ت ِفي وصٍادتها الضَّ ا؛  َمَىاِغو ِظخَّ ََ خذ

َ
اِنل أ َُ ُِه  وصٍادتها اْل ؛  وغشوسة ويالبت َواِظَبت َِ

 "  َهْدى ِفي َالىاظبت
َ
ٛ  ِفي"  ٍذ ٍْ ضَ بِ  ًْ ِع ْخ أ ى ْضل ِئن اْلُجْمُهىس  َْ

َ
ذ أخعً"  �  رثيحَّ  زمَّ ،  خعً َرا َضاس:  ِبَمْهنى" ٍص

ت ًَ ى اْلَخَبر ِضُ
َ
هُ  ُْل ِئرا اَوأمَّ  ، للُل ائضالًخ  اْلَباء وصٍذث الّؿلب ِئل هَّ

َ
مش ِبأ

َ
ُِه  َوِئن َومهنى الُكً  أ  غمحر َِ

َخاؾب ُ ًَّ  َالباء امعخترً  املْ ذ امشس "  ِفي مشلَها تمهذ  . " بٍض

انل ِفي والًالبت ى)  : َهْدى ُٖى ََ َُ َٛ (  َشِهًُذا ِبالّلِ  َٖ ا َْ  اٖخِ مهنى ُٖى لخػمً دخلذ الّضظاط َو
َى  َُ ان اْلحعً مً َو َٙ صححه بَم ْىلهم ٍو ِه  ًصب اخحرً  َهل اْمُشؤ  هللا أجٓى"  َْ ُْ ي" ؛  َنَل

َ
 ِبَذِلُل؛  ولُُهل لُخٔ أ

ىظبه ًصب ظضم ْىلهم ٍو اء بتٕر" ذىْ هِ بِ  ىَُ َٖ "  َْ ِان الخَّ ُهَى  بالُاضل اْخخج ََ   مجىص  ََ
َ

 َوَما)  :11ِبَذِلُل ُمىظب ال
ـُ  ُٓ ٍت  ِمً َحْع َْ ْهَلُمَها ِئالَّ  َوَس ِان ( َزَمَشاث مً جخشط َوَما)  ( ،ٌَ ْىِلٚ نىسع ََ َٓ   اءَالخَّ "  بهىذ أخعً"  ِب

َ
 جْلحٔ ال

مش ِضٌُ
َ
اَن  َوِئن ْ� ا َٗ ََ َٛ ،  اْلَخَبر َمْهَىا ا َْ اِنل شاطالعَّ  اْبً َو َُ اء غمحر اْل َُ ِخ ْٖ ت الِا ْىله َوِصحَّ ت َْ ََ ى ُْ  نلى َمْى

طذس بػمحر اْلَجاس ٔحهلُّ  َظَىاص
ْ
َى  اآلا َُ ٛ  َو ى ي َْ اِسس ِ

َُ ذ مشوسي " أظاصا ماويوالشُّ  اْل َى  خعً بٍض َُ ِبُذ ِبَهْمشو  َو َْ ، "
َظاَص 

َ
ىَن  َوأ ُُّ َِ ى

ُٙ ا ئنماله اْلَبطِشٍحن ُظْمُهىس  َومىو،  َوَيحٍر الّكْشٍ ِفي ئنماله اْل ًٓ اُلىا ُمؿل انل َمِجيء َومً َْ ََ 
ِزٍ ُٖى ٛ  اْلَباء َنً اُمَجشدً  ََ ى  .12سحُم َْ

بحن اآلاشاد ادة الباء ْائاًل : يٍو ت ٍص خشط ، مهىاَا ًُعذ لئال ؛ صائذة الباء َزٍ جٙىن "  نلَّ  ال٘الم ٍو
 َهي إاٛالعُّ  بهذ التي الباء اأمَّ : ْلذ . الهالٛ به وواظهذ ، �ظذ به لُٓذ:  هدى؛  شبُهوالدَّ  عجبالخَّ  نً

ً نىذ وللعببُت ، ْىم نىذ نً بمهنى  . منها ال ، الُهل مً معخُاد إاٛوالعُّ  ، آخٍش

ما:  مزَبان َُيها عجبالخَّ  باء اوأمَّ  زا ، صائذة هاأنَّ  أشهَش حنالىَّ  أٖثر مزَب َو  اخخلِ زمَّ ،  دٍى
ه َزَب ؛ َإالء حن وظمهىس  ظِبٍى ى : ) في مشلها ؛ الُانل مو صائذة هاأنَّ  ئلى البطٍش َُ  ورَب ( ، َشِهًُذا ِبالّلِ  َٖ

                                                           
ه  ؛ َى نمشو بً نشمان بً ْىبر الحاسسي بالىالء   8  ٛ مً بّعـ نلم ظِبٍى داة ، وأوَّ ه : ئمام الىُّ ٘نى أبى بشش ، اآلالٓب ظِبٍى ًُ  ،

ىوغ بً خبِب وأبي الخؿاب �خُش ونِس ى بً نمش ، مً آزاٍس :  دى و�دب نً الخلُل بً أخمذ ٍو دى ، أخز الىَّ الىَّ
دى . ه في الىَّ  ٖخاب ظِبٍى

الم َاسون ، داس ا ه ، ال٘خاب ، ح : نبذالعَّ ْىَكش: ظِبٍى بهت �ولى ، ًُ  . 1، ص. 5م  ط 5775َـ/5455لجُل ، الؿَّ

ابٔ ،  ط   9   .72، ص  5اآلاشظو العَّ
ًً بً ًىظِ بً أخمذ بً نبذهللا بً َشام �هطاسي اآلاطشي ،  ابً َشام �هطاسي : 10  ذ نبذهللا ظماٛ الّذِ َى أبى مدمَّ

دى الهشبي مً أئمت ٔ  له يباس في ظهت  الىَّ حن وأنُا مً أحى بهذٍ ، ال ٌش دٍى ، َاّ أْشاهه شهشة وشأي مً جٓذمه مً الىَّ
هلُل ، ضالح وسم ُىؾي ، بًُت الىناة في ؾبٓاث اللُّ   .الاؾالم وخعً الهباسة وظماٛ الخَّ ْىَكش : العُّ داة ، ح : ًُ حن والىُّ ًٍى

ت ،  َُّ اه بهت الشَّ ذ أبي الُػل ئبشاَُم ، داس الُ٘ش ، بحروث ، الؿَّ  .18، ص.  2م ، ط5797َـ/5177مدمَّ
 / �وهام . 17 11 
بهت  12 ذ نلي خمذ هللا ، داس الُ٘ش ، دمشٔ ، الؿَّ بِب نً ٖخب �ناٍسب ، ح : ماصن اآلابإس ، مدمَّ ابً َشام ، مًني اللَّ

ادظت ،   .544م ، ص. 5781العَّ



ِّيادة ف135
ِّ حزوف ال يألاصالة والز 

اللة جز  ِّ
حى والد   بين النَّ

Mohamed Rızk Elshahhat Abdelhamıt Shoeır 

 الخالصة 

يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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ٛ  مو صائذة هاأنَّ  ئلى بٓىلهما ْاٛ ومً ظاطوالضَّ  الُشاء زلٚ ، املخاؾب غمحر أخعً َانل وظهلىا ، اآلاُهى  ٖو
ذ خعً ًا أخعً:  ْاٛ ٗأهه الحعً غمحر الُانل ظهل هل٘ىَّ  ، ِٖعان ابً ْاٛ  واآلازَب.  به دم: أي ؛بٍض

ًَّ  هاأنَّ  اويالشَّ  ى ، للطحروسة أخعً في والهمضة ، بضائذة ولِعذ تللخهذ  .13"للعبب أمش َو

ائذة ادجه َو ُّٛ  َالباء ؛ بالل اٖخُىا أي ؛ الخبر ضىسة في �مش مهنى جبحن ٍص  ،رلٚ مً اآلاشاد نلى جذ
ٛ  ، الُانل طاٛاجِّ  طلًخَّ  ٗان هألهَّ  ( بالل ُٖى)  في الباء دخلذ ماوئهَّ   ، اآلاػاٍ طاٛاجِّ  طلاجَّ  الباء وبذخى
 .14مهىاَا آلاػانُت لُكها َػىنِ ، يحٍر مً ٗالُ٘اًت لِعذ مىه الُ٘اًت ألنَّ  ؛ الُانل طاٛواجِّ 

1-  ٛ ّضِي : )15؛ ٖٓىله حهالى جضاد الباء مو اآلاُهى
َُ ِٚ  َو ُْ

َ
ْخَلِت  ِبِجْزِم  ِئل  (.الىَّ

: مُهٛى به  ، ظزم نلى ال٘عش ال مدل له مً �نشاب : خٍش ظّشٍ صائذ مبنى   الباء ؛ بجزم
ائذ مىطىب بالُخدت اآلآذسة الشخًاٛ املحّلِ  ت خٍش الجّشِ الضَّ  . بدٖش

ًَ  �ًت َزٍ فيو  مػمىمت بخاء أو مػمىمت بباء ٌعاْـ ْشأ َمً ؛ و�نشاب الٓشاءاث مً اوظى
 َُّ عش حنالّعِ  ِوخ  َُه لِغ الٓشآن أنَّ  ًشي  مً يسأ نلى ، لإللطاّ أو ، صائذة ْشاءجه نلى َالباء ، الٓاٍ ٖو
ى ، صائذ ش يء َُه لِغ والشأًحن الٓشاءجحن َاجحن بدعب والهضُّ  ؛ صائذ ش يء ىله ، الجزم نلى واْو َو  ْو

ٛ :  (اسؾبً )  ئلى انائًذ  محرالػَّ  ٗان ، َزٖش ، ٌعاْـ ْشأ َمً ، َانل غمحر حعاْـ وفي ، حعاْـ مُهى
ذ ، خلتالىَّ  ئلى انائًذ  محرالػَّ  ٗان ، ضَأهَّ  حعاْـ ْشأ ومً ، الجزم  ضوأهَّ  ، الجزم نلى نائذ هئهَّ :  ُْل ْو
ًَ  ٗان ئر الجزم  ، نلُٚ ٌعاْـ ْشأ ومً ، أضابهه بهؼ رَبذ ْالىا ٖما ، بهػه َى مإهض نلى امػا
خذ حنالّعِ  دوشذَّ  ، الُاء َُخذ  ،الجزم نلى انائًذ  ئال ْشاءجه نلى محرالػَّ  ًٙىن  َال ، محرالػَّ  ورٖش الٓاٍ َو
ٙىن  ، الجزم نلى أو ، خلتالىَّ  نلى انائًذ  الُانل محرالػَّ  ٗان ، محرالػَّ  ضوأهَّ  دوشذَّ  َخذ ومً  في الهضُّ  ٍو

 .16الٓشاءجحن في ٗان ٖما ، لإللطاّ أو ، صائذة والباء ، الجزم نلى اأًػً  اواْهً  الٓشاجحن َاجحن

ٛ  الباء َُه جضاد اوممَّ  : َشام بًا ْاٛ   ): 17حهالى ْىله هدى ؛ اآلاُهى
َ

ىا َوال ُٓ ْم  ُجْل ُ٘ ِذً ًْ ى ِبأَ
َ
ِت  ِئل َ٘ ْهُل  ( التَّ

زلٚ ّضِي  ): 18حهالى ْىله ٖو
َُ ِٚ  َو ُْ

َ
ْخَلِت  ِبِجْزِم  ِئل ْمُذدْ  ): 19حهالى ْىله ومىه ( ، الىَّ َُ ْل ى ِبَعَبٍب  ََ

َ
َماِء  ِئل  ومىه ( ، العَّ

ًْ  ):  20حهالى ْىله ِشدْ  َوَم ُِه  ًُ ىله حهالى،  ( ِبُكْلٍم  ِبِاْلَحاٍد  َِ َٔ : ) 21 ْو ُِ
َ
ؿ ِّ  َمْسًحا ََ ى ِّ  ِبالعُّ ْنَىا

َ
 .22(َوْ�

                                                           
اوي في خشوٍ اآلاهاوي ، ح : َخش الذًً ْباوة   13 ت  -اآلاشادي ، الجنى الذَّ َُّ ذ هذًم َاغل ، داس ال٘خب الهلم ، بحروث �ظخار مدمَّ

بهت �ولى ،  –  .49م ، ص.  5772َـ /  5451لبىان ، الؿَّ
ت ، الهذد   14 َُّ ساظاث الاظخمان ت ، مجلت الّذِ َُّ ت دالل داة : دساظت هدىٍَّ ذ ظمهت خعً ، مهاوي خشوٍ الّضٍِادة نىذ الىُّ مدمَّ

 .55م ، ص. 2001الخامغ نشش ، ًىاًش ، ًىهُى ، 
م . 21  15   / مٍش
ٓا البؿلُىس ي ،   16 ت ، الٓاَشة ،  -الاْخػاب في ششح أدب ال٘خاب ، ح : مطؿُى العَّ خامذ نبذ املجُذ ، داس ال٘خاب اآلاطشٍَّ

 .102ص.   2ط
 / البٓشة . 571  17 
م . 21  18   / مٍش
 / الحج . 51  19 
 / الحج . 21  20 
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 الخالصة 

يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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 أبى َٓاٛ:  خُان أبى ْاٛ ، أًذً٘م جلٓىا وال:  ٓذًشوالخَّ  ، صائذة أًذً٘م في الباء:  الٓشؾبي ْاٛ
ىم نبُذة  .23هل٘تالتَّ  ئلى أًذً٘م جلٓىا وال : ٓذًشوالخَّ  صائذة الباء:  ْو

ٛ  مو جٙىن  التي ائذةالضَّ والباء   مِٓعت يحر مهه وصٍادتها: 24اآلاشادي ْاٛ؛  أُٖذالخَّ  وقُُتها اآلاُهى
ادتها أن مالٚ ابً نً وهٓل  ، ٖثرتها مو لذ ، وشبه( نٍش) مو ٖثرث ٍص اٛ ، اآلاُهىلحن ري مو ْو  ئنَّ :  ْو

جه أمً٘ ما أنَّ  املخخاس ج ٍادةبالضِّ  نلُه ًد٘م ال ٍادةالضِّ  يحر نلى جخٍش  نلى ممً٘ ىاَذالشَّ  مً ٖشحر وجخٍش
ٛ  خزٍ أو ػمحنالخَّ  ذ اآلاُهى ىا َوالَ  ): 25حهالى ْىله نليهما خشط ْو ُٓ ْم  ُجْل ُٖ ِذ ًْ ِت  ِئلى ِبأَ َ٘ ْهُل  جلٓىا وال:  َُٓل ( التَّ

ُل،  جُػىا ال مهنى مػمً ٛ  خزٍ:  ْو َُّ  والباء اآلاُهى  ٍادةالضِّ  ؛ أًذً٘م بعبب أهُع٘م جلٓىا ال أي تظبب
 . اَشةالكَّ  جُعحر وظائل مً وظُلت هاول٘نَّ  الحٍش مهاوي مً مهنى لِعذ

ىإ ذ عجبوالخَّ  الٓعم مشل خاضت تلًىٍَّ  جشاُٖب مو جٙىن  باءاث َو  عجبالخَّ  مهنى أوسد ْو
اٛ ،26اآلاالٓي اٛ ، َُه جدُٓٔ ال اآلاهنى َزا ئنَّ :  اآلاشادي ْو  ، صائذة َانذَّ :  أخذَما ؛ مزَبحن َيها ئنَّ : ْو
ًَّ  َانذَّ :  و�خش  . 27تللخهذ

 * ًَّ ادتها فى مُهٛى )ُٖى( اآلاخهذ بى ملسو هيلع هللا ىلص ت ئلى مُهٛى واخذومىه ٍص ى : "28 ؛ ٖٓٛى الىَّ َُ َْشِء  َٖ
ْ

ِزًبا ِباآلا َٖ 
ْن 

َ
َر  أ َدّذِ ّلِ  ًُ ُٙ  . َظِمَو" َما ِب

 : مُهٛى به مىطىب بالُخدت اآلآذسة الشخًاٛ املحّلِ  ، اآلاشء : خٍش ظّشٍ صائذ الباء ؛ باآلاشِء                       
ائذ. ت خٍش الجّشِ الضَّ  بدٖش

ٗان ٗلمت )خعب( -4 َٚ ؛ مشل  وجضاد الباء مو اآلابخذأ ئرا  ْى  : "ِبَدْعب ُٛ العُّ ْى  ِء".َْ

مت اآلآذسة الشخًاٛ ، خعب : خٍش ظّشٍ صائذ الباء ؛ بدعبٚ                       ىم بالػَّ ت  املحّلِ  : مبخذأ مَش بدٖش
ائذ  . خٍش الجّشِ الضَّ

ىم أمبخذ اظم مىغو في سظَل  ال أن نلى ًذلٚ:  هللا سخمه الخلُل ْاٛ                         سظلَ  ال:  ْىلٚ ، مَش
ٌذ :  ْلذ ٗأهٚ ، مىٚ أَػُل  ٛ  بَدعبٚ:  رلٚ ومشل ، مىٚ أَػل ٍص ُٛ  خعبٚ:  ْلذ ٚٗأهَّ  ، الّعْىء ْى  ْى
اٛ . الّعْىِء   مشل خعبٚ في ائذةالضَّ  الباءَ؛ 29مشله خحن مىٚ، أَػل سظلٌ : ْلذ ٚٗأهَّ :  -أًًػا  – الخلُل ْو

                                                                                                                                        
 / ص . 11  21 
دا  22  ذ ظمهت خعً ، مهاوي خشوٍ الّضٍِادة نىذ الىُّ ْىَكش : مدمَّ ت ، ص. ًُ َُّ ت دالل  . 55ة : دساظت هدىٍَّ
ابٔ ، ص.   23   . 52اآلاشظو العَّ
اوي في خشوٍ اآلاهاوي ، ح : َخش الذًً ْباوة ، ص.   24   .15اآلاشادي ، الجنى الذَّ
 / البٓشة . 571  25 
ت ،اآلاالٓي ، سضِ اآلاباوي في ششح خشوٍ اآلاهاوي ، ح : أخمذ الخشَّاؽ )ؾبهت مطىسة نً مؿبىناث مجمو  26  َُّ ًت الهشب  اللُّ

 .81دمشٔ ، د.ث ، ص 
ة ،   27  معان ، خشوٍ الجّشِ دالالتها ونالْاتها ، مؿبهت اآلاذوي ، ظذَّ  . 51م ، ص. 5789أبى أوط ئبشاَُم الشَّ
رار الهشبي ، بحروث ، ط  28  ذ َإاد نبذ الباقي ، داس ئخُاء التُّ  .50، ص  5معلم بً الحجاط ، صحُذ معلم ، ح : مدمَّ
الم َاسون ، ط  29  ه ، ال٘خاب ، ح : نبذالعَّ  .271، ص  2ظِبٍى
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 الخالصة 

يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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ُٛ  بدعبٚ: ْىلهم ٛ  ، ىءالعُّ  ْى ٛ  خعُبٚ:  ْالىا همٗأنَّ :  ًٓى ما، 30ىءالعُّ  ْى ,  خعبٚ نلى الباء جذخل ٖو
 بمجزلت َىا َبه ،31سظل مً به خعبٚ بشظل مشسث:  مشل؛  اًم مٓذَّ  اخبرً  ْذسث ئْن  بهذَا اآلابخذأ نلى جذخل
 .32الخلُل أظخارٍ وسأي سأًه في َى

ٗان واًْها بهذ لُكت )َهاَُٚ( -1  . "َهاَُٚ بهلّىٍ مجتهًذا"؛ مشل :  أو 

مت اآلآذسة للشٓل ي هاه ؛ َهاَُٚ ىم بالػَّ ى مػاٍ : خبر مٓذم مَش طل : غمحر مخَّ  والٙاٍ ، ، َو
 . ظّشِ مػاٍ ئلُه فى مدّلِ 

مت اآلآذسة الشخًاٛ املحّلِ  ، نلّىٍ  : خٍش ظّشٍ صائذ الباء ؛ بهلّىٍ  ىم بالػَّ ت  : مبخذأ مإخش مَش بدٖش
ائذ  . خٍش الجّشِ الضَّ

1 -  َُّ ََ ْظ شَ "َخ  ؛ مشل  ت(أو بهذ )ئرا الُجائ  ا اآلاَ رَ اِ ُذ 
َ
 . ُش"ؿ

َٖ ؛ مشل  أو بهذ )ُِٖ( -9 َٚ نَ ُْ : "  . " ؟اِن َد خِ الاْم  َذ ىْ َِ ِب

و خبر مٓذم. مدّلِ  ينلى الُخذ ف ي  اظم اظخُهام مبن : ُِٖ  َس

 َٚ و مبخذأ مإخش مدّلِ  ينلى الُخذ ف ي  طل مبن: غمحر مخَّ  ، والٙاٍ : خٍش ظّشٍ صائذ الباء ؛  ِب  . َس

انش ناملها يوجضاد الباء مو الحاٛ اآلاىُ - 8  : ؛ ٖٓٛى الشَّ

اٌب                              َٗ ما َسَظَهْذ ِبَخاِئَبٍت ِس ِب ُمْىَتَهاَا           ََ َِّ ًُ اآلاَُع ُُم ب ِ٘  َخ

ت  : خاٛ مىطىب بالُخدت اآلآذسة الشخًاٛ املحّلِ  ، وخائبت : خٍش ظّشٍ صائذ الباء ؛ بخائبت بدٖش
ائذ  . خٍش الجّشِ الضَّ

َُّ  ذوالُهل "سظو" واْو به اَ ى نامل الىَّطب ف ت"ما" الىَّ ٗاهذ الباء صائذة الحاٛ ي، َو  . ؛ لزلٚ 

 : خبر )لِغ( و)ما( يجضاد الباء فو  -7

ذ وسد ٖشحًرا ف م يْو َغ : ) 33 ومً شىاَذٍ ْىله حهالى ؛ الٓشآن الٍ٘ش ِْ لَ
َ
ُ  أ ِم  اللَّ َ٘ ْخ

َ
ِمحَن  ِبأ ِٖ  . (اْلَحا

: خبر لِغ مىطىب بالُخدت اآلآذسة مىو مً قهىسَا  ، وأخ٘م : خٍش ظّشٍ صائذ الباء ؛ بأخ٘م                      
ائذ اشخًاٛ املحّلِ  ت خٍش الجّشِ الضَّ  . بدٖش

                                                           
ابٔ ، ط  30   . 111، ص  5اآلاشظو العَّ
ابٔ ، ط  31   . 210، ص  5اآلاشظو العَّ
ابهت ، ص.  32  بهت العَّ ت ، داس اآلاهاٍس ، مطش ، الؿَّ دىٍَّ  . 97شىقي غُِ ، اآلاذاسط الىَّ
حن. 8  33   / الّخِ
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 الخالصة 

يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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ىله حهالى                     َغ : ) 34 ْو ِْ لَ
َ
ُ  أ ٍٍ  اللَّ ا

َٙ ٍُ  ِب ىله حهالى،  (َنْبَذ ٍل  الّلُ  َوَما: ) 35 ْو َِ ا
ًَ ا ِب  . (َحْهَمُلىَن  َنمَّ

مىطىب بالُخدت : خبر "ما" الهاملت نمل "لِغ"  ، وياَل : خٍش ظّشٍ صائذ الباء ؛ بًاَل                      
ائذ اآلآذسة الشخًاٛ املحّلِ  ت خٍش الجّشِ الضَّ  . بدٖش

َٚ  َوَما: ) 36 ومنها ْىله حهالى                    ٍم  َسبُّ الَّ
َ
ْلَهِبُِذ  ِبك  . (ّلِ

ا ًُّ ائذة زاه ًْ الجاسة الضَّ  : : ِم

ه أنَّ :   َل:  أي ؟ ؾهام مً َل:  مشل؛  الُانل أو اآلابخذأ في يُوالىَّ  الاظخُهام مو ائذةالضَّ " مً"رٖش ظِبٍى
 . 37سظل أجاوي ما: أي ؛ سظل مً أجاوي ما:  ومشل ، ؾهام وما:  أي؛  ؾهام مً وما ؟ ؾهام

                       ًْ ُئرن ِم ت بالىَّ ه يجشد صائذة نلى أن جٙىن معبْى أو الاظخُهام بىاظؿت )َل( وأن  يأو الىَّ
ا ه٘شة ٙىن  ًٙىن مجشوَس ـُ  َوَما: ) 38 ْىله حهالى ي؛ ٖما ف َاناًل أو مُهىاًل به أو مبخذأ، ٍو ُٓ ٍت  ِمً َحْع َْ  ِئالَّ  َوَس

ْهَلُمَها ٌَ.) 

ٙىن ال مدلَّ  ي  مبن ي: خٍش هُ ما                      . له مً �نشاب نلى العُّ

مت حعٓـ                     ىم بالػَّ  . : َهل مػاسم مَش

ٙىن ال مدلَّ  ي  : خٍش ظّشٍ صائذ مبن ًْ مِ                       . له مً �نشاب نلى العُّ

مت اآلآذسة الشخًاٛ املحّلِ  وسْت                    ىم بالػَّ ائذ : َانل مَش ت خٍش الجّشِ الضَّ  . بدٖش

ىله حهالى (َبِشحرٍ  ِمً َظاءَها َما: ) 39 ومنها ْىله حهالى                    م َما: ) 40 ، ْو ُ٘ َٓ ًْ  ِبَها َظَب َخٍذ  ِم
َ
ً أ حَن  ّمِ ِ

َ
 . (اْلَهاآلا

( مو اآلاُهٛى به*  ًْ ادة )ِم ِٔ  ِفي َجَشي  اَم : ) 41 ؛ ْىله حهالى ومً ٍص ًِ  َخْل ْخَم اُوٍث  ِمً الشَّ َُ  . (َج

                     ًْ ٙىن ال مدلَّ  ي  : خٍش ظّشٍ صائذ مبن ِم  . له مً �نشاب نلى العُّ

                                                           
مش . 11  34   / الضُّ
 / البٓشة . 94  35 
 / َطلذ . 41  36 
الم َاسون ، ط  37  ه ، ال٘خاب ، ح : نبذالعَّ  . 297، ص  5ظِبٍى

ت ، داس اآلاهاٍس ، مطش ، ص.  دىٍَّ ْىَكش : شىقي غُِ ، اآلاذاسط الىَّ ًُ97 . 
 / �وهام . 17  38 
 / اآلاائذة . 57  39 
 / �نشاٍ . 80  40 
 / اآلالٚ . 1  41 
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يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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ائذ : مُهٛى به مىطىب بالُخدت اآلآذسة الشخًاٛ املحّلِ  جُاوث                     ت خٍش الجّشِ الضَّ  . بدٖش

ِسٍُذ  َما: ) 42 ومنها ْىله حهالى                    
ُ
ً ِمْنُهم أ ٍّ  ّمِ ْص ىله حهالى (ّسِ َخَز  َما: ) 43 ، ْو ُ  اجَّ ٍذ  ِمً اللَّ

َ
 . (َول

ادة )مً( مو  ْل : ) 44 اآلابخذأ ْىله حهالىومً ٍص ََ  ًْ ٍٔ  ِم ِ  َيْحُر  َخاِل
م اللَّ ُ٘ ُْ ْشُص ًَ.) 

ٙىن ال مدلَّ  ي  : خٍش اظخُهام مبن َل                      . له مً �نشاب نلى العُّ

ٙىن ال مدلَّ  ي  : خٍش ظّشٍ صائذ مبن مً                      . له مً �نشاب نلى العُّ

مت اآلآذسة الشخًاٛ املحّلِ  خالٔ                     ىم بالػَّ ائذ : مبخذأ مَش ت خٍش الجّشِ الضَّ  . بدٖش

ائذة زالًشا  : : الالم الجاسة الضَّ

ذ وسدث صائذة بحن الُهل ومُهىله انش ، وهى ْلُلت وال ًجىص الُٓاط نليها ْو  : ؛ ٖٓٛى الشَّ

ِّ شَ الهِ  َن حْ ا بَ َذ َم ْ٘ لَ َم وَ                                  ثرب   ا ا أظاس آلاعلٍم ومهاَـٍذ       ٍو ًٙ  مل

ٙىن ال مدلَّ  ي  : خٍش ظّشٍ صائذ مبن الالم ؛ آلاعلم : مُهٛى به  ، ومعلم له مً �نشاب نلى العُّ
ائذ. مىطىب بالُخدت اآلآذسة الشخًاٛ املحّلِ  ت خٍش الجّشِ الضَّ  بدٖش

ٓىٍَّ  ىإ )الم الخَّ ذ ظّمِ َو ت نامل غهِ لخأخٍش نً مهمىله؛ ت( ْو ه ًٓطذ بها جٍٓى ُذ بزلٚ؛ ألهَّ
ًذي: ) 45 ٖٓىله حهالى ًَ  َوَسْخَمتٌ  َُ ِزً لَّ ْم  ّلِ ِهْم  َُ ُبىَن  ِلَشّبِ ََ ْش ًَ.) 

هم بىن( مىطىب بالُخدت اآلآذسة  ، وسّبِ  الالم: خٍش ظّشٍ صائذ ؛ لشّبِ : مُهٛى به للُهل )ًَش
ت خٍش الجّشِ  ائذالشخًاٛ املحل بدٖش ى مػاٍ و)َم( غمحر مخَّ  الضَّ  . ظّشِ مػاٍ ئلُه مدّلِ  يطل ف، َو

ٓىله حهالى ىُخْم  ِئن: ) 46 ٖو ا ُٖ ٍَ ْؤ  (.َحْهُبُروَن  ِللشُّ

ٓىٍَّ  ْاً : ) 47 ؛ ٖٓىله حهالى ت( ٖزلٚ مو اآلاُهٛى آلاا لِغ َهالً وجأحى )الم الخَّ َا ُمَطّذِ ِ
ّ
 (.َمَهُهْم  آلا

ىله حهالى ٌٛ : ) 48 ْو ا هَّ َا ََ ِ
ّ
ا( اظم َانل؛ ( ِشٍُذ ًُ  آلا ًْ اٛ( ضًُت مبالًت ألنَّ )مطذ  . ، و)َهَّ

                                                           
اث . 19  42  اٍس  / الزَّ
 / اآلاإمىىن . 75  43 
 / َاؾش . 1  44 
 / �نشاٍ . 514  45 
 / ًىظِ . 41  46 
 / البٓشة . 75  47 
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يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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ائذة سابًها  : : الٙاٍ الجاسة الضَّ

َغ : ) 49 ، وظهلىا منها ْىله حهالى وصٍادتها ْلُلت ِْ ِمْشِلِه  لَ ْيءٌ  َٖ  (.ش َ

: خبر )لِغ(  ، و)مشل( نلى الُخح ال مدل له مً �نشاب ي  : خٍش ظّشٍ صائذ مبن الٙاٍ ؛ ٖمشله
ائذ مٓذم مىطىب بُخدت مٓذسة الشخًاٛ املحّلِ  ت خٍش الجّشِ الضَّ ، وهى مػاٍ و)الهاء( غمحر فى  بدٖش

 . مدل ظّشِ مػاٍ ئلُه

مت ىء :ش  ىم بالػَّ  . اظم )لِغ( مإخش مَش

ااملبحث  ِّ  شبه:  نيالثَّ
 : ائدالزَّ  حزف الجز 

جشُّ  به مً َهل أو شبه َهل، لً٘ لِغ له نامل ًشجبـ  خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الممهنى ما له  ، ٍو
ت �خشي جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم الاظم لًُكا دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ  . ، ل٘

ائذ ف أنَّ له مهنى يف يَى ئرن �شبه الحٍش �ضل شبه الحٍش الضَّ نذم خاظخه ئلى نامل  ي، َو
ه ًجشُّ الاظم لُكً  ي، وف ًشجبـ به ائذ ظّمِ  50 اا وجٓذًشً أهَّ ائذ( ، ولًلبت شبهه بالضَّ ؛ ى )خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ

توالحٍش الىخُذ الشَّ  ٗاهذ مدزَو ( وئن  ائذ )ُسبَّ ًْ َيِنٍى" بُه بالضَّ ْحٍر َخْحٌر ِنْىَذ هللِا ِم ِٓ
ََ  . 51 ؛ ٖٓىلٚ: "ُسبَّ 

ادة الحٍش )ما( مووما دمىا بطذد الحذًض نً �ضالت والّضٍِادة هخؿشَّ  بهؼ خشوٍ  ّ ئلى ٍص
 : 52 ؛ َلحشوٍ الجّشِ مو املجشوس بهذَا الخاضِخان �جِخان الجّشِ 

ها ججشُّ الاظم بهذَا بال٘عشة أو ما ًىىب ننها -5  . أنَّ

 . بهذَا َى اآلاُشد ال الجملت يًأح يأنَّ الز -2

ائذة  ئرا نلم رلٚ مو بهؼ خشوٍ الجّشِ  ىءجج –ت ال اآلاىضىلت وال اآلاطذسٍَّ  –؛ َانَّ )ما( الضَّ
ا ادتها جأزحر ف مخىظؿت بُنها وبحن مجشوَس ، بل جبٓى الخاضِخان  ضىسة الجاس واملجشوس ي، َال ًٙىن لٍض

ابٓخان ظمًُها ُىؾ؛ نلى هدى ما ًٓٛى  العَّ  : 53م( 5101 - 5441/ َـ 755 - 847)ي العُّ

                                                                                                                                        
 / البروط . 51  48 
ىسي . 55  49   / الشُّ

دلُل الّىدىي للٙلمت وال٘الم ، ط  50   .  528، ص.  2أخمذ ٖشٚ ، مً الخَّ
ذ نُذ ، الّىدى اآلاطُى ، ص.    51   . 141مدمَّ

اب  52   .117ٔ ، ص. اآلاشظو العَّ
ُىؾي وعبت ئلى أظُىؽ مذًىت ف  53  ًً ، والعُّ ُىؾي : نبذ الشَّخمً بً أبي ب٘ش، ظالٛ الّذِ ى  يالعُّ نالم  ضهُذ مطش ، َو

ا مً الهلىم ،  خ و�دب والُٓه ويحَر اٍس ًت والخَّ ُعحر واللُّ ُولذ في الٓاَشة ووشأ َيها ، وسخل ئلى  مىظىعي في الحذًض والخَّ
ام والحج ًحر  الجامو ال٘بحر ،  :اص والُمً والهىذ واآلاًشب زمَّ ناد ئلى مطش َاظخٓش بها ، مً أشهش ٖخبه الشَّ الجامو الطَّ

زًش البشحر ، �جٓان في نلىم الٓشآن ،  ُعحر باآلاأزىس ،  في أخادًض الىَّ ش الحىالٚ في ششح مىؾأ  الّذس اآلاىشىس في الخَّ جىٍى
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يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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 54الًالب سب الٙاٍ ِٖ ي، وف والبا        مً ونً لِغ ًِ٘  يوصٍذ "ما" ف

ال دى الخَّ  : 55 يوجُطُل رلٚ نلى الىَّ

الزت ) الً أوَّ *  ًْ  : جضاد "ما" بهذ خشوٍ الجّشِ الشَّ ًْ  –ِم ُِّ  الباء –َن َزٍ الحشوٍ نً ظّشِ  ( َال ج٘
بٓى لها اخخطاضها بهزا الاظم املجشوس ا: )57ومً رلٚ ْىله حهالى ؛ 56 الاظم بهذَا، ٍو ىا َخِؿَُئاِتِهْم  ِممَّ ُْ ْيِش

ُ
 أ

ْدِخُلىا
ُ
أ ىله حهالىَهاًسا ََ َٛ : ) 58 (، ْو ا ا َْ ِلٍُل  َنمَّ َْ  ًَّ ْطِبُد ُُ ىله حهالى (َهاِدِمحَن  لَ ِبَما: ) 59 ، ْو ِػِهم ََ ْٓ ُهمْ  َه َْ َُشا  ّمِ

ْم  َُ ا هىَّ
َ
 (.ل

ا*  ًُّ حن " زاه ُُّ  ، والٙاٍ ُسبَّ  : جضاد "ما" بهذ الحَش ، ٖما ًضوٛ  ها نً ظّشِ ما بهذَما" َخ٘
َُّ  اخخطاضهما باالظم اآلاُشد ت، َُذخالن نلى الجملت الاظم َُّ َبَما: ) 61 ومً رلٚ ْىله حهالى ؛ 60 ت والُهل َىدُّ  سُّ ًَ 

 ًَ ِزً ُشواْ  الَّ َُ ْى  َٖ
َ
اُهىاْ  ل  . (ُمْعِلِمحَن  َٗ

حن يَزا َى �ضل ف ىاَذ الت َزًً الحَش ظاءث  ي، لً٘ وسد نلى يحر �ضل مههما بهؼ الشَّ
زا ْلُل ف، لها اخخطاضهما  ي، وبٓ ذة بهذَما"ما" َيها صائ ًت يَو  :ي ؛ ومىه ْٛى نمشو بً بشاْت الهمذاو اللُّ

ُه  هَّ
َ
ِه َوَظاِسمُ           َوَهْىُطُش َمْىاَلَها َوَوْهَلُم أ ُْ اُط َمْجُشوٌم َنَل َما الىَّ َٖ 

اَذ ف اُط  : "ي والشَّ َما الىَّ ، ئر ظاء  لها خىاضهاخُض دخلذ "ما" نلى "الٙاٍ"، َبُٓذ ؛ " َٖ
زا ْلُل ف اط" َو ًتي بهذَا الاظم املجشوس بها "الىَّ  . اللُّ

ااملبحث  ِّ  يف حذف  ال:  لثالثَّ
 : حزوف الجز 

ه 62 مً اآلاألٍى أنَّ خٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح : جىذ نً  :  "ال ًجىص أن جػمش ، خُض ًٓٛى ظِبٍى
ٔ ٍش ه ش  الجاس يحر مىُطل ياملجشوس داخل فورلٚ أّن ؛  ؛ ألنَّ الجاس ال ًػمش الؿَّ ٗأهَّ ؛  مً الاظم ىء، َطاس 

                                                                                                                                        
ت ، ؾبٓاث الحُاف ،  �مام مالٚ ، بىٍَّ ً ،  الخطائظ واآلاعجضاث الىَّ ما ٖخابان  -�شباٍ والىكائش  ؾبٓاث اآلاُعٍش َو

ت  يباظم واخذ أخذَما ف َُّ اَه ًت ، و�خش في َشوم الشَّ داة ،   -اللُّ حن والىُّ ًٍى ذة  بًُت الىناة في ؾبٓاث اللُّ وهي  -الٍُش
دى  ت في الىَّ َُّ ت أخشي   -ألُ َُّ  َمو الهىامو . الآلل� اآلاطىىنت في �خادًض اآلاىضىنت ،  في مطؿلح الحذًض ، وله ألُ

ت ،  ت ، �ظ٘ىذسٍَّ َُّ اس الجامه هُذة ، ح : ؾاَش خمىدة ، الذَّ ُىؾي ،  اآلاؿالو العَّ  .1م ، مٓذمت املحٓٔ ، ص 5785العُّ
ابٔ ، ص.   54   .452اآلاشظو العَّ
دى اآلاطُى ، ص.    55  ذ نُذ ، الىَّ  .117،140مدمَّ
م ، ص.    56  ؿبُٔ نلى الٓشآن الٍ٘ش هلُمى والخَّ دى الخَّ ْىَكش : مدمىد ظلُمان ًاْىث ، الىَّ ًُ181،189. 
 / هىح . 21  57 
 / اآلاإمىىن . 40  58 
 / اآلاائذة . 51  59 
هُذة ، ح : ؾاَش خمىدة ، ص.   60  ُىؾى ، اآلاؿالو العَّ  .451العُّ
 / الحجش . 2  61 

ٗاث ،  هضم الخاَؼ ، ص.    62   .  19ئبشاَُم بش
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يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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ً ىٍى ه مهاْب الخَّ ٚ ئن أغمشث أغمشث ممَّ  ألهَّ  . 63 ا ًطل بًحر خٍش ئغاَت"مهىاٍ ممَّ  يا َى ف، ول٘ىَّ

شد مو ) ؿَّ ٘ثر خزٍ خٍش الجّشِ ٍو ىَن  : ) 65 ْىله حهالى يٖما ف؛  64 ( ئنَّ وأنَّ  ٍو ُمىُّ ًَ  َٚ ُْ ْن  َنَل
َ
 أ

ْظَلُمىا
َ
ىله حهالى،  ( أ ْم  : ) 66 ْو ُٖ ِهُذ ٌَ ْم  أَ ُ٘ هَّ

َ
ْم  ِئَرا أ ىُخْم  ِمخُّ ُٖ اًما ُجَشاًبا َو

َ
م َوِنك ُ٘ هَّ

َ
ْخَشُظىَن  أ  . ( مُّ

ما "ضاس خزٍ الجاس مو  ؛ َال٘الم آلاَّا ؾاٛ  67 ٖشحًرا ُْاًظا الظخؿالتهما بطلتهما" ( ئنَّ و أنَّ ) وئهَّ
ٗأشُاء ججىص  واخخمل رلٚ ي "ْى   . 68 ال٘الم ئرا ؾاٛ خعًىا" يف، 

ه ْذ ًجشُّ بدٍش  مىْو ئنشابى َهى خاَؼ له ّيِ أ ياظم ف يَّ والجاس ئن ظبٔ أ داة أهَّ زٖش الىَّ ، ٍو
زٖشون مً رلٚ؛ 69مدزٍو ( ٍو ه ًىىب ننها بالُاء : الجشُّ بالحٍش )ُسبَّ ، َهما دلُالن نلى  ، أو الىاو ، ول٘ىَّ

) دالَّ  )ُسبَّ ُل يها فن مدلَّ ، ٍو هما الٌهؿُان مذلىاًل ظىي رلٚ اللَّ ذ ًجشُّ بها بهذ )بل( ْلُالً  ، ؛ ألنَّ  . 70 ْو

 :   71يرلٚ ًٓٛى الّعُىؾ يوف

ى بًحر ُسبَّ  ْل       وأغمشث ُسبَّ َجشث بهذ )بل(     وواو َا َو

ٓلُّ  ا مً خشوٍ الجّشِ مو ئبٓاء نملها ٖٓىلهم ٍو ٍح اِل ْن ال ضَ ٍح ئِ اِل ٍل ضَ ُظ شَ ُث بِ ْس شَ : "َم  خزٍ يحَر
 ََ 

َ
 . 72 ئْن ال أمش بطالٍح َٓذ مشسُث بؿالٍح  ي؛ أ ٍح"اِل ؿ

جشُّ  ًَ  ٍو ٍذ"  هدى؛ ً مشله ظىاب ما جػمَّ  يف ابالحٍش ٖزلٚ مدزو ظىاب مً  يف –بالجّشِ  –: "ٍص
ًْ َم ْاٛ : بِ  مٓشون بهذ  يأو ف . ، أو مىُطل بال أو لى طلىه بدٍش مخَّ مهؿىٍ نلى ما جػمَّ  يف يَث ؟ أْس شَ َم

ٛ  ؛ هدى ، أو ئن أو الُاء الجضائِخحن ، أو َال ىه بالهمضةما جػمَّ  ٍذ"؛ َخٓى ٍذ بً نمشو   : "مشسُث بٍض  –: أٍص
 .    -بالجّشِ 

ذ ًجشُّ بًحر ما رٖش  - م145) ْٛى الُشصدّ ي؛ ٖما ف 73 ، وال خالٍ فى شزور بٓاء الجّشِ خُيئز ْو

                                                           
ه ، ال٘خاب ، ح : َاسون ، ط  63   .  214،211، ص. 5ظِبٍى
بهت �ولى ،   64  ت وجٓهُذَا  ، داسالبشحر ، نمان ، الؿَّ اَشة الّىدىٍَّ ت في وضِ الكَّ َُّ َش جاس ، دوس البيُت الطَّ م 5774لؿُُت الىَّ

 . 204، ص. 
 / الحجشاث .  59  65 
 / اآلاإمىىن .  11  66 

ت ، بحروث ،  67  َُّ ًً الاظتراباري ، داس ال٘خب الهلم دى ، ششح سض ى الّذِ ت فى الىَّ َُّ ،  2م ، ط5401/5781ابً الحاظب ، الٙاَ
 .  291ص.

ه ، ال٘خاب ، ح: َاسون ، ط  68   . 159، ص. 2ظِبٍى
ت ابً مالٚ ، ح :  َادي خمىدي 69  َُّ بهت �ولى ،  ابً نُٓل ، ششح ابً نُٓل نلى ألُ ، داس ال٘خاب الهشبى ، بحروث ، الؿَّ

 .  20، ص.  2م ، ط5775َـ/5455
ٗاث، هضم الخاَؼ، ص.   70  م، ص.  19ئبشاَُم بش ؿبُٔ نلى الٓشآن الٍ٘ش هلُمي والخَّ دى الخَّ ْىَكش : مدمىد ًاْىث، الىَّ  .188. وٍُ
هُذة ، ح : ؾاَش خمىدة ، ص.   71   .  454الّعُىؾي ، اآلاؿالو العَّ
ابٔ ،   72   .  451اآلاشظو العَّ
بهت �ولى ،  73  ٗاث، ظامهت أّمِ الٓشي ، الؿَّ ٗامل بش ذ  ْىَكش: ابً نُٓل، اآلاعانذ نلى حعهُل الُىائذ، ح: مدمَّ ًُ
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يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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 : 74 (م912

ِْ رَ ئِ                                   َْ َل أيُّ الىاِط َش ُْ ا            تٌ لَ ُْ بِ ش  
َ
ُٗ اسَ َش أ  ا بِ بً ُْ لَ ْث 

َ
 ُٖ األ

َ
 ُو ابِ ضَ ِِ �

 . 75 : ئلى ٗلٍُب ي أ

ال   بٓاء الجّشِ مو خزٍ الجاس ال ًخأحى ئال بذلُلٍو
، وئن اَترغىا أنَّ الىاو والُاء وبل هائبه  خل أنَّ

 ) مً٘ نذادَا خُيئز خٍش ظّشِ  ت الجاسجزلبم يَهمىاب )ُسبَّ ا ف،  ، ٍو ه  ظىاب نً ظإاٛ أو اله٘غ يأمَّ ، َاهَّ
ٙىن بم طالً ًمً٘ أن هددعب ال٘الم مخَّ  ا يحر رلٚ َهى شار بال خالٍ ت الهؿِ أو البذٛجزل، ٍو ؛  ، أمَّ

بٓى نمله ه ال ًجىص أن ًػمش خٍش الجّشِ ٍو ه ال ًٙىن خُيئز ى ئرا ما أغمش ا، ختَّ  ونلُه َاهَّ لجاس َاهَّ
ما ًٙىن معًٓؿا مػمًشا لضم هطب ما بهذٍ ، وئهَّ  . 76، ٍو

ىاَذ الت ىإ بهؼ الشَّ ٙىن الاظم مىطىًبا نلى خزٍ  خزٍ َيها خٍش الجّشِ ظماًنا يَو ، ٍو
ى َواْخَخاَس : ) 77 ْىله حهالى ي؛ ٖما ف الخاَؼ ْىَمهُ  ُمىس َ زا ما هلمعه ،  78 : مً ْىمه ي؛ أ (َسُظالً  َظْبِهحَن  َْ  -َو

اء، الباء  : يجشد للٓعم وه يخشوٍ الجّشِ الت يف –ب٘ثرة  ؛ ب٘عش اآلاُم  ، وُمً أو ِمً م، والالَّ  ، والىاو والخَّ
ه؛  هاوغّمِ  ٚ ئرا خزَذ مً املحلٍى به خٍش الجِشّ  79 خُض ًٓٛى ظِبٍى هلل لزلٚ  : "وانلم أهَّ هطبخه"؛ َو
"  َُهمل : "ألنَّ الُهل ًطلُّ  بٓىله  80م(877 –م 821َـ/281 -َـ 250) اآلابرد ًَّ  . 81 ، َخٓٛى : هللا ألَهل

                                                                                                                                        
 . 277، ص.  2، ط415، ص.  5م، ط5782ٌ/5402

ت ، ششح:  74 َُّ ْىَكش : الّعُىؾي ، َمو الهىامو ششح ظمو الجىامو في نلم الهشب هادة، ًُ ًً الّىهعاوى ، مؿبهت العَّ ذ بذس الّذِ مدمَّ
ت  11، ص.  2ٌ ،  ط5129الٓاَشة ،  َُّ ت ابً مالٚ ، خاش َُّ الٚ ئلى ألُ ى مىهج العَّ . �شمىوي ، ششح �شمىوي اآلاعمَّ

ًً نبذالحمُذ ، الٓاَشة ،   ذ مديي الّذِ بان ، ح : مدمَّ  .  70، ص 2م ، ط5711الطَّ
مُمي الزي اشتهش باَخذاء �هار  18الُشصدّ : ولذ نام  ى خُُذ ضهطهت بً هاظُت الخَّ ا(، َو ًُّ ٗاقمت )الجهشاء خال للهجشة في 

هذُّ مً  ت ، َو َْ َشْصَد ََ يُِ وواخذجه  ي بالُشصدّ لطخامت وججهم وظهه ؛ ومهنى الُشصدّ ، َى الشَّ ذ ظّمِ مً الىأد ، ْو
ى وأبٍى مً هبالء ْىمه وظ بٓت �ولى ، َو ٗان ٖشحر شهشاء الؿَّ ٗان ًجحر مً اظخجاس بٓبر أبُه ، و ادتهم بىى جمُم ، و

ى جىفي  ش ؾُلت هطِ ْشن ختَّ انش خُض جبادٛ الهجاء َى وظٍش ش الشَّ ٓائؼ التي بِىه وبحن ظٍش ه اشتهش بالىَّ الهجاء؛ ئر ئهَّ
ش   .وسزاٍ ظٍش

ي طٍشِ ، ح : ٗص دى والخَّ ًت و�دب والىَّ ىكش : اآلابرد ، الٙامل فى اللُّ بهت  ًُ مبإس ، مؿبهت مطؿُى البابي الحلبي ، مطش ، الؿَّ
 . 424، ص  2م ، ط 5719َـ/5111�ولى ، 

بهت �ولى ،    ت ، لبىان ، الؿَّ َُّ م له : نلي ْانىد ، داس ال٘خب الهلم ذَّ الُشصدّ ، دًىان الُشصدّ ، ششخه وغبؿه ْو
 .1م ، ص 5789َـ/5409

ْىَكش: مدمىد ظلُمان ًاْىث ، ال  75 هلُمًُ دى الخَّ م ، ص.   يىَّ ؿبُٔ نلى الٓشآن الٍ٘ش  .188والخَّ
ٗاث ، هضم الخاَؼ ، ص.   76  .  19،18ئبشاَُم بش
 / �نشاٍ .     511  77
م ، ص.    78 ؿبُٔ نلى الٓشآن الٍ٘ش هلُمي والخَّ دى الخَّ ْىَكش : مدمىد ظلُمان ًاْىث ، الىَّ ًُ188. 
ه ، ال٘خاب ، ح : َاسون ، ط  79  .  479، ص.  1ظِبٍى
دى 80 ذ بً نبذ �ٖبر �صدي ، اآلابرد : َى ئمام الىَّ ذ بً ًٍض البطشي ، الىدىي ، �خباسي ، ضاخب  أبى الهباط ، مدمَّ

ا ضاخب هىادس وؾٍش ًٓ ا ، مىز ًَ ٗان ئماًما ، نالمت ، ظمُاًل ، وظًُما ، َطًُدا ، مُىَّ ابً خماد  ْاٛ،  "الٙامل"،  و
دىي  دى مً سهلب ٗان : الىَّ ًت ، وبىُغ الىَّ ٗان اآلابرد أنلم باللُّ ، ْلذ : له  سهلب أٖثر جُىًىا في ظمُو الهلىم مً اآلابرد ، و

ِ ، زمَّ يلب نلُه : بُخذ  اآلابرد أعجبه ظىابه ، َٓاٛ له : ْم َأهذ اآلااصوي جطاهُِ ٖشحرة ، ًٓاٛ : ئن
ّٔ ، أي : اآلاشبذ للح
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 الخالصة 

يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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، َارا خزَخه  َٙل  مٓعم به وضل الُهل ئلُه بدٍش الجّشِ لٚ أن جدزٍ مىه خٍش الجّشِ
هم ًخخلُىن ف،  82 هطبخه داة ئال أنَّ ٗاهذ َزٍ الُ٘شة مؿشدة لذي الىُّ جٓذًش وضٛى َهل الٓعم  يوئن 

َمنهم مً ًشي أنَّ مً أْعام الٓعم أن جٙىن الجملت ؛  83 بىُعه ئلى اآلآعم به فى بهؼ ألُاف الٓعم
ت َُّ ى قاَش، ومدزٍو َهل جهلىن مً رلٚ؛  ، والُهل ْذ وضل بىُعه ئلى اآلآعم به، َو : أشهذ هللَا  ٍو

 ًَّ ًَّ  ألَهل محن هللا ألَهل ًَّ : ألضم هُس  ، وجٓذًٍش ، ٍو  . 84 : أماهَت هللا ، ومً �خحر ٖزلٚ ى ًمحَن هللِا ألَهل

ٓذًش نىذَم ومنهم مً ًشي أنَّ الُهل ًطل ئلى اآلآعم به بىاظؿت خٍش الجّشِ  ُِ  ، والخَّ : أخل
ُِ هللَا  ًمحَن هللِا  ما…، وأخل ٓذًش بدزٍ خٍش الجّشِ  أو يحَر ُِ بُمحِن هللِا   ؛ والخَّ ُِ بالل : أخل ،  85 ، وأخل

ٓحن  ي، وما ًجشي مجشاَا الىاْهت ف اآلاطادس زلٚ ٗلُّ ٖو نلى �ٖثر شهشة  –الٓعم جٙىن مىطىبت بأخذ ؾٍش
داة  ما –لذي الىُّ ٛ  : َو ٗان نلى ْىلٚ، و  86 : بأَهالها �وَّ ا  ، ما أشبهه : ًمحن هللا �خش: "وئن ش�ذ  ؛ َلمَّ

املحلٍى  رٖش أنَّ  ؛ َبهذ أْن  مً ظِبىٍه و�خحر َى اآلاُهىم . 87 "خزَذ خٍش �غاَت وضل الُهل َهمل
 :88م(911-م171َـ/559-َـ99) متري الشُّ ، اظدشهذ بٓٛى  به ًىطب ئرا خزٍ خٍش الجّشِ 

ىاهذ         أال سبَّ مً ْلبى له هللا هاصح   باء العَّ  ومً ْلبه لى فى الّكِ

ٛى �خش  : ْو

َٕ َز ََ           ٍم ْح َل ُز جأدُمه بِ بْ ا الُخ ا َم رَ ئِ   ا
َ
ُذ َم أ ًر  اَهت هللِا الثَّ

شبـ بحن اآلآعم به  اخُض خزٍ خٍش الجّشِ مً "لُل الجاللت" ومً "أماهت هللا" َىطبً  ؛ ٍو
ًّٓ  اآلاىطىب، وبحن هطب ًّٓ "خ ٚ راَب خ ِ  ؛  ا"ا" ئرا ْلذ: "ئهَّ

ّٖ ِ  ذ به الحذًضَاملحلٍى به مإ
ّٖ ذ ، ٖما جإ

 ِ
ّٔ ّٔ  بالح جشُّ بدشوٍ �غاَت ٖما ًجشُّ "خ ٍ  " ئرا، ٍو

ّٔ ٚ راَب بد ًَّ  ، ورلٚ ْىلٚ "ْلذ: "ئهَّ  . 89 ": هللا ألَهل

ه ئرا خزٍ خٍش الجّشِ مً اآلآعم به َالىَّطب أولى  . 90 وهِٓ مً رلٚ نلى أهَّ

                                                                                                                                        
اء دى .  الشَّ ٗان آًت في الىَّ  ، و

بالء ، مإظعت الّشِظالت ،  َبي ، ظحر أنالم الىُّ   .198،  199، ص  51م ، ط 2005َـ/5422الزَّ
 .  120، ص.  2اآلابرد ، اآلآخػب ، ح : نػُمت ، نالم ال٘خب ، بحروث ، ط 81
بُو ، البعُـ فى ششح ظمل الضَّظاجى ، داس الًشب �ظالمي ،   82  . 727،710، ص.  2م ، ط5781َـ/5408ابً أبى الشَّ
ٗاث ،  هضم الخاَؼ ، ص.    83  .  10،15ئبشاَُم بش
بُو ، البعُـ فى ششح ظمل الضَّظاجى ، ط  84  . 710، ص.  2ابً أبى الشَّ
ٗاث ، ط  85 ٗامل بش ذ   .    101، ص.  2ابً نُٓل ، اآلاعانذ نلى حعهُل الُىائذ ، ح : مدمَّ
ه ، ال٘خاب ،  86 ْىَكش: ظِبٍى  . 121،121، ص.  2، اآلابرد ، اآلآخػب ، ح : نػُمت ، ط122، ص.  5ح : َاسون ، ط ًُ
 ، وبهامشه جُطُل لزلٚ. 121، ص 2اآلابرد ،  اآلآخػب  ، ح : نبذالخالٔ نػُمت ، ط  87
ت 88 مُمييُالن بً نٓبت  : َى ُرو الُشمَّ باب مً جمُم ، مً  نشبي شانشورو الّشّمت ،  أبى الحاسر ، ٖىِخه الخَّ مً الشَّ

ت في الهطش �مىي  شهشاء َُّ اه بٓت الشَّ مت ، ح : أخمذ خعً بسج،  ، مً َدٛى الؿَّ مت ، دًىان ري الشُّ ْىَكش : رو الشُّ ًُ نطٍش . 
ت ،  َُّ  .9م ، ص 5771َـ/5451داس ال٘خب الهلم

ه ، ال٘خاب ، ح : َاسون ، ط  89   . 479،478، ص.  1ظِبٍى
ٗاث ، هضم الخاَؼ ، ص.   90   . 11ئبشاَُم بش
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 الخالصة 

يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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ابعالاملبحث  ق الجار واملجزور:  زَّ   : جعلُّ

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ ٔ بهجخهلَّ  ىءخشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش  ًْ  ٖٓىلٚ ؛ ألنَّ : "َعِجْبُذ ِم
ٍذ" ْشُث ئلى َنْمشٍو" َصٍْ

َ
ذ ، ولى ْلذ ، و "َهك ٔ ى جٓذس لحٍش الجّشِ شًِئا ًخهلَّ ، لم ًجض ختَّ  : ئلى نمشو   ، أو : مً ٍص

 . 91 به

هلٔ ؟   ئرن َما مهنى الخَّ

اظحًٓٛى الذُّ  ٍش والجاس واملجشوس ًذالن نلى مهنى َشع يٖخىس نبذٍ الشَّ ًخمم هٓطان اآلاهنى  ، ي: "ئنَّ الكَّ
ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه يالز والُهل ،  ٔ بهًخهلَّ  يأ ؛ ًشجبـ بمهنى الُهل يئنَّ َزا اآلاهنى الُشع يأ ؛ ًذ

ُّٛ نلى خذر ما ًدذر ف الُشاىي ، والحذر ال ًدذر ف وما ٌشبهه ًذ ولِغ رلٚ ؛  صمان أو مٙان ي، وئهَّ
ا ًَ ا ضش ًُّ ما َى جدل جدلُاًل َلعُ [ ، َلى ْلذ مشالً  أًًػا ي ُل لًى ، وئهَّ َٔ َشِة ئلى ِدَمْش َِ ا

َٓ ًْ ال ٌذ ِم َش َصٍْ ََ ،  : ]َظا
ُّٛ نلى مهنى ظذًذ [ ًذ ًْ ُّٛ نلُه الُهل ْذ  ي، باإلغاَت ئلى داللخه نلى أنَّ الحذر الز َانَّ خٍش الجّشِ ]ِم ًذ

زلٚ الحٍش �خش [ئلى] ،  بذأ خذوزه مً َزا اآلاٙان ٘زا يئنَّ الحذر ًيخه يأ؛ ٖو ؛  نىذ َزا اآلاٙان َو
هلُّ  ٍش والجاس واملجشوس[  -ٔ ئرن َى نباسة نً اسجباؽ شبه الجملت َالخَّ ُّٛ  يبالحذر الز -بىىنيها ]الكَّ ًذ

 .      92 ًٓو َُه الُهل" ي، باإلغاَت ئلى داللخه نلى الححز الز نلُه الُهل أو ما ٌشبهه

الصمومً مهاوى الجزس اآلاعجمى )م ٛ  رابـ و الخَّ زا ساظو ئلى اسجباؽ شبه الجملت بما  93 ّ( التَّ ؛ َو
اِس" وخذَا ي، َلى ْلىا: "ف ْبلها وانخمادَا نلُه َّٛ نلى ش  الذَّ ا ،  ا جشجبـ به، أو لً ججذ شِئً ىء ، َلً جذ أمَّ

ٌذ ف اِس"؛ َاّن "ف يْىلىا: "َصٍْ " أمذها به  يالذَّ ًٌ ٗائ ذ" بهذ جٓذًش مدزٍو َى "معخٌٓش" أو " اِس" خبر لٙلمت "ٍص الذَّ
 . 94 الجاس واملجشوس

هلُّ  ا ظبٔ أنَّ الخَّ ها ظضء مىه،  لشبه الجملت بالحذر، وجمع٘ها به ي ٔ اسجباؽ مهىى وهُهم ممَّ ٗأنَّ  ،
 جُٓذٍ َُخمُّ  يلجملت جشد ج٘ملت للحذر الزرلٚ ألنَّ شبه ابه وال ً٘خمل مهىاٍ ئالَّ بها ؛  ال ًكهش مهىاَا ئالَّ 
هلُّ  َُّ مهىاَما بهزا الخَّ ٛ  ذٔ اآلآ ُّٛ نلى  " َٔ مْش ِد  يًذا فِ ُم يَ ُْ ِٓ هُ  : " ؛ جٓى ، َتري أّن الُهل "هُٓم" وخذٍ ال ًذ

، أو بهذ  َٓذ جٙىن َزٍ �ْامت �ن؛  ت يحر مدذدة بضمان واضح أو مٙان مهلىمخذر �ْامت داللت نامَّ 
ذ جٙىن ف ، أو أنىام ، أو ظاناث ثلحكا ا ، أو دمشٔ خلب ي؛ ْو مً ًذا" خّذد ا، ولً٘ ْىلىا "يَ  ، أو يحَر لضَّ
ىلىاجٓو َُه جلٚ �ْامت ،  يالز ؛ ولىال َزان  �ْامت وجٙىن َُه ًػمُّ  يدمشٔ" خّذد اآلاٙان الز ي: "ف ْو

اللت ام ي، ال ًُ الُٓذان لبٓى الحذر هاْظ الذَّ مام باآلاهنى الخَّ  . 95 ، أو الٍٓشب مً الخَّ

لَّ  ُّّ ٗو ،  : "ظاَْشَها مىُز شهشٍ  هدى ؛ ٗان أْشب ئلى ال٘ماٛ والّذْت ما أغُذ ئلى الحذر ُْىًدا أد

                                                           
ٓذًش الّىدىي بحن   91   .  81م ، ص.  5781الٓذماء واملحذزحن ، داس اآلاهاٍس ، مدمىد ظلُمان ًاْىث ، ْػاًا الخَّ
ت ، بحروث ،   92  َُّ هػت الهشب ؿبُٔ الّىدىي ، داس النَّ  .  112م ، ص.  5781نبذٍ الشَّاظحي ، الخَّ
الشت ،  93  بهت الشَّ ت لل٘خاب ، الؿَّ ُّ اس الهشب اوي ، جشجِب الٓامىط املحُـ ، الذَّ اَش أخمذ الضَّ   1) م ٛ ّ ( ، ط م ، مادة 5780الؿَّ

 . 271ص. 
م ، ص.    94  ؿبُٔ نلى الٓشآن الٍ٘ش هلُمي والخَّ  .  144مدمىد ًاْىث ، الّىدى الخَّ
ابهت ،   95  بهت الشَّ م ، ص.  5781َـ/5401َخش الذًً ْباوة ، ئنشاب الجمل وأشباٍ الجمل ، داس �وصاعي ، بحروث ، الؿَّ

291 . 
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Mohamed Rızk Elshahhat Abdelhamıt Shoeır 

 الخالصة 

يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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انِت الهاششةِ  ، غحىً  ًىَم الجمهِت  ًْ خلٍب ئلى الٓاَشة ، مو أظخاِرَها ، فى العَّ ، جدَذ أشهِت  ، بالؿائشةِ  ، ِم
ْم  َٓ هَ امِ ِة َظ اسَ ٍَ ضِ ؛ لِ  ِت َْ شِ ْح ِغ املُ الشَّ َِ ِت ال ٍش والجاس ؛ ِة"شَ ا ومً َزا هلمغ أَمُت الهالْت بحن ّٗلٍ مً الكَّ

خهّلٓان به ًُّٓذاهه ي، وبحن الحذر الز واملجشوس  ؛ ومهنى َزٍ الهالْت أنَّ بحن الجاهبحن جأزحًرا مخباداًل. ، ٍو

ا ظبٔ نلى أنَّ خشوٍ الجّشِ ًجب أْن  ٔ بص  وهِٓ ممَّ ٙىن َزا ختَّ  ىءجخهلَّ ى ً٘خمل اآلاهنى ٍو
هلُّ  ا أو هاًْطا ختَّ  –ٔ بالُهل الخَّ ًَ ٗان مدزو أو ما ٌشبه الُهل أو ما َُه سائدت الُهل أو بمدزٍو  –ى ولى 

)  . 96 )ضُت أو خاٛ أو خبر أو ضلت اآلاىضٛى

ٔ مشل ائذة : 97وججذس �شاسة ئلى أنَّ َىإ خشوٍ ظّشِ ال جخهلَّ ألنَّ مهنى ؛ ورلٚ  خشوٍ الجّشِ الضَّ
هلُّ  ما دخل ف ي ٔ الاسجباؽ اآلاهىى الخَّ ائذ ئهَّ ًُذا ي، والضَّ ت له وجٖى زلٚ  . ، ولم ًذخل للشَّبـ ال٘الم جٍٓى بهؼ ٖو

( ف يلِعذ مىغىنت للجّشِ ف يالحشوٍ الت ًت مشل )لهلَّ ( و ، لًت نُٓل ياللُّ )َخال( و )َنَذا( و)َخاَشا( و، )ُسبَّ
 ئر ؛ مخهاسغان ٍادةوالضِّ  هلٔالخَّ  ألنَّ  ؛ بهامل مجشوٍس مو ائذالضَّ  الجاس ًٔخهلَّ  لم ماوئهَّ  . ئرا ظشسن الاظم

 ًطل وال ، ٓظالىَّ  َزا ً٘مل واظم - اآلاهنى هاْظ - ناظض نامل بحن اآلاهىىي  الاسجباؽ َى ٔللخهلُّ  ياعالذَّ 
 نلى لُهحن ال٘الم ًذخل َال ، ائذالضَّ  اأمَّ ؛  وشبهه يأضل ظش خٍش بمعانذة ئال الهامل رلٚ أزش ئلُه

 ، الٓائم مهىاٍ لخأُٖذ ال٘الم ًذخل ماوئهَّ  ، املجشوس الاظم ئلى الهاظض الهامل مً �زش و�ًطاٛ ، �ٖماٛ
خه  .98للشبـ ال ، هٗلّ  وجٍٓى

ٓت  : ائذالضَّ  بالحٍش املجشوس ئنشاب ؾٍش

ً مً البذَّ   يف رلٚ مو ًٙىن  وأن ، ُلاللَّ  يف مجشوًسا ًٙىن  أن ؛ ائذالضَّ  بالحٍش املجشوس الاظم في مًها أمٍش
و مدل  َُي مدلي، آخش مهه ، يلُك ئنشاب َله ، الهىامل مٓخػُاث خعب نلى ؛ ظّشٍ  أو هطب، أو ، َس
و مدّلِ  يف ، بها مجشوس" هللا" صائًذا ظّشٍ  خٍش" الباء" حهشب (شهًُذا بالل ُٖى: ) مشل  ئر ؛ َانل هألهَّ  ؛ َس

 . هللا ُٖى:  �ضل

و مدّلِ  في ، بها مجشوس" خعب" ، صائذ ظّشٍ  خٍش": الباء" ،"�دب بدعبٚ: " مشل وفي  هاألنَّ  ؛ َس
٘زا...  �دب خعبٚ: �ضل ئر ؛ مبخذأ جطلح ٗان ائذوالضَّ  �ضلي الجّشِ  َدٍش ؛ َو : َى واخذ، أمش في ٌشتر

خخلُان ، بهذٍ الاظم ًجشَّ  أْن  البذَّ  منهما ٗل أن  : أمىس  زالزت في ٍو

 اأمَّ  مجُئه، ْبل الجملت في ًً٘ لم ظذًذ َشعي بمهنى ًأحي أن بذ ال �ضلي الحٍش أنَّ  في -5
ذ ماوئهَّ  ظذًذ، بمهنى ًأحي َال ائذالضَّ  الحٍش ٓىي  ًٖإ  .مجُئه ْبل ٗلها الجملت ىهجخػمَّ  الزي الهام اآلاهنى ٍو

 أزٍش وئًطاٛ مهىاٍ جٙلمت في ئليهما مدخاط بهامل ٓاًخهلَّ  أْن  البذَّ  مجشوٍس مو �ضلي والحٍش -2
 . ٓانًخهلَّ  َال ومجشوٍس ائذالضَّ  الحٍش اأمَّ  املجشوس، الاظم ئلى

                                                           
ابٔ،   96  ْىكَ  211اآلاشظو العَّ ؿبُٔ الّىدىي ، ص.  ، وٍُ اظحي ، الّخِ وما بهذَا ، مدمىد ظلُمان ًاْىث ،  111ش: نبذٍ الشَّ

ٓذًش الّىدىي بحن الٓذماء واملحذزحن ، ص.  م ، ص.  89ْػاًا الخَّ ؿبُٔ نلى الٓشآن الٍ٘ش هلُمي والخَّ  . 141،  الّىدى الخَّ
ابٔ ،   97   وما بهذَا.  149اآلاشظو العَّ
دى  98  بهت الخامعت نششة ، ط  نباط خعً ، الىَّ  .415، ص.  2الىافي ، داس اآلاهاٍس ، مطش ، الؿَّ
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 الخالصة 

يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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 ، �نشاب مً آخش مدّلٍ  الاظم لهزا ًٙىن  أن دون  لًُكا بهذٍ الاظم ًجشُّ  �ضلي والحٍش -1
، وأن ًٙىن له مو رلٚ  ًجش الاظم لًُكاأن  َالبذَّ  ائذالضَّ  اأمَّ  ، لها مدلَّ  وال ، مشله ُلاللَّ  مجشوسة وجىابهه

ا ، وئمَّ  مشاناة للُل اآلاخبىم ا الجشُّ ؛ ئمَّ  ، وئرا ظاء جابو لهزا الاظم املجشوس ظاص َُه أمشان مدل مً �نشاب
ت أخشي ًشاعى َيها مدل اآلاخبىم ال لُكه َٖ  ؛ َُي مشل خٖش َٓ  ى بالِل َُ : "  : "الٓادس" ٗلمت يف ًُذا" ًصحُّ هِ َش  سِ اِد ال

جى  جبًها للُل "هللا" املجشوس لًُكا الجّش  ، ومشل َزا ًجشي في ظائش  ه بانخباٍس َاناًل َو جبًها ملحلِّ الشَّ  ص ، ٍو
 99 ُكي مو �نشاب املحلي.ابو �نشاب اللَّ ؛ خُض ًجمو في الخَّ  ىابوالخَّ 

 الخـاثمـة

ُٓه جمَّ البدض  ؛ َبهىن  وبهــذ، اًل وآخًشا الحمذ لل أوَّ   خشوٍ يف والّضٍِادة �ضالت ):  مىغىم يفهللا وجَى
دى بحن الجّشِ  اللت الىَّ ذ ؛ ( والّذِ خائججىضَّ  ْو  : يأبشصَا ما ًل لذ ئلى نذد مً الىَّ

ُب في ئظٓاؾه ًمً٘ ال الزي الحٍش َى:  ي�ضل الجّشِ  خٍش ٖر  نلى الخلّل  لكهش وئال التَّ
ه ٖما ، َيها نىه الاظخًىاء ًم٘ـً ال بدُض ، الجملت ظُاّ في خاص مهنى له ما َهى ؛ الّىدى معخىي   أهَّ
ت الجّشِ  خشوٍ ومهكم ، َهل شبه أو َهل مً بهامل الجملت في ًشجبـ َُّ ترجَّ  ؛ أضل  لًُكا الاظم ظّشِ  نليها بٍو

 . جٓذًًشا أو

ائذ الحٍش  ، َيها نىه الاظخًىاء ًمً٘ بدُض الجملت ظُاّ في خاص مهنى له لِغ ما َى:  الضَّ
ما ه ٖما ، َٓـ ال٘الم جأُٖذ ملجشد به ًإحى وئهَّ  ، َهل شبه أو َهل مً به ًشجبـ نامل ئلى ًدخاط ال أهَّ
ائذ الجّشِ  وخٍش ًَّ  ، ننها ًىىب ما أو بال٘عشة َٓـ الّلُل خُض مً الاظم ًجشُّ  الضَّ  خُض مً الاظم ل٘

ٓذًش ت الىقائِ ًأخز الخَّ دىٍَّ ما ، املخخلُت الىَّ س ، مىظىد يحر الجّشِ  خٍش ٗأهَّ ت وقُُت لّٙلِ  َخٓذَّ  الحٖش
ت قهىسَا مً ًمىو التي لها اآلاىاظبت ائذ الجّشِ  خٍش خٖش ا خلالً  ئظٓاؾه ًمشل ال الزي ،  الضَّ  وصٍادة ، هدىًٍّ

ت، الجملت جؿبو قاَشة الجّشِ  خٍش َُّ ذ الهشب ُىا واملحذزىن، الٓذماء ئليها أشاس ْو َّْ ادة أمام وجى ًْ )  ٍص  ، ِم
ٍِ  ، والَباِء  ا

َٙ مىا(  والالِم  ، وال ذَّ ىاَذ ْو ت والهباساث والجمل ، املخخلُت الشَّ َُّ  . رلٚ جىضح التي الاَتراغ

ائذة الجاسة الباء ٛ  مو ،(  ُٖى)  َانل ومو ، الُانل مو:  �جُت اآلاىاغو في وجضاد : الضَّ  - اآلاُهى
ادتها ومىه ٛ  فى ٍص ت( ُٖى) مُهى ًَّ ٛ  ئلى اآلاخهذ  واًْها ٗان أو ،( خعب) ٗلمت ٗان ئرا اآلابخذأ مو  - واخذ مُهى
ت ئرا) بهذ أو ،( َهاَُٚ) لُكت بهذ َُّ (  لِغ)  خبر وفي ، ناملها اآلاىُي الحاٛ ومو ،( ُِٖ) بهذ أو ،( الُجائ

 ( . ما) و

 ًْ ائذة الجاسة ِم ًْ  ؛ الضَّ ت جٙىن  أن نلى صائذة جشد ِم ُي معبْى هي أو بالىَّ  بىاظؿت الاظخُهام أو الىَّ
ا ًٙىن  وأن( َل) ٙىن  ، ه٘شة مجشوَس  .  مبخذأ أو به مُهىالً  أو َانالً  ٍو

ائذة الجاسة الالم ذ:  الضَّ  . نليها الُٓاط ًجىص  وال ْلُلت وهى ، ومُهىله الُهل بحن صائذة وسدث ْو

ائذة الجاسة الٙاٍ َغ  : )  حهالى ْىله منها وظهلىا ، ْلُلت وصٍادتها:  الضَّ ِْ ِمْشِلِه  لَ ْيءٌ  َٖ  . ( ش َ
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ِّيادة ف
ِّ حزوف ال يألاصالة والز 

اللة جز  ِّ
حى والد   بين النَّ

Mohamed Rızk Elshahhat Abdelhamıt Shoeır 

 الخالصة 

يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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ائذ شبه  الجّشِ  خٍش  نامل له لِغ لً٘ ، ال٘الم ظُاّ مً ًُهم خاص مهنى له ما َى:  الضَّ
جشُّ  ، َهل شبه أو َهل مً به ًشجبـ ًَّ  ، لًُكا الاظم ٍو ت الىقائِ ًأخز الاظم ل٘ دىٍَّ  جٓذًًشا �خشي  الىَّ
شبه ، مهنى له أنَّ  في �ضلي الحٍش ٌشبه ئرن َى.  ال٘الم ظُاّ ًٓخػُه ما بدعب ائذ الحٍش َو  في الضَّ

ه وفي ، به ًشجبـ نامل ئلى خاظخه نذم ائذ شبهه ولًلبت ،  وجٓذًًشا لًُكا الاظم ًجشُّ  أهَّ ى بالضَّ  ظّشِ  خٍش) ظّمِ
ائذ شبُه بُه الىخُذ والحٍش ؛( بالضَّ ائذ الشَّ ت ٗاهذ وئن( ُسبَّ ) بالضَّ  . مدزَو

ه ئال ، ��� نلى ًػمش ال الجّشِ  خٍش أنَّ  اآلاألٍى مً شد الجّشِ  خٍش خزٍ ً٘ثر أهَّ ؿَّ  ئنَّ )  مو ٍو
ما ؛(  وأنَّ   ْىي " ؾاٛ آلاَّا َال٘الم ؛  بطلتهما الظخؿالتهما ُْاًظا ٖشحًرا(  أنَّ  و ئنَّ )  مو الجاس خزٍ ضاس وئهَّ

 .  خعًىا ؾاٛ ئرا ال٘الم في ججىص  ٗأشُاء ، رلٚ واخخمل

زٖش ، له خاَؼ َهى ئنشابى مىْو أّيِ  في اظم أيَّ  ظبٔ ئن الجاسُّ  داة ٍو ه الىَّ  بدٍش ًجشُّ  ْذ أهَّ
زٖشون ؛ مدزٍو ه ،( ُسبَّ ) بالحٍش الجشُّ :  رلٚ مً ٍو  نلى دلُالن َهما ، الىاو أو ، بالُاء ننها ًىىب ول٘ىَّ

ن ،( ُسبَّ ) دالَّ ها ٍو ُل في مدلَّ هما ؛ اللَّ ذ ، رلٚ ظىي  مذلىالً  الٌهؿُان ألنَّ  .  ْلُالً ( بل) بهذ بها ًجشُّ  ْو

( ُسبَّ ) مىاب هائبه وبل والُاء الىاو أنَّ  اَترغىا وئن ، بذلُل ئال ًخأحى ال الجاس خزٍ مو الجّشِ  بٓاء
مً٘ ، الجاس بمجزلت َهي ا ، ظّشِ  خٍش خُيئز نذادَا ٍو ه ، اله٘غ أو ظإاٛ نً ظىاب في أمَّ  أن ًمً٘ َاهَّ

طالً  ال٘الم هددعب ٙىن  ، مخَّ ا ، البذٛ أو الهؿِ بمجزلت ٍو ه ونلُه ؛ خالٍ بال شار َهى رلٚ يحر أمَّ  ال َاهَّ
بٓى الجّشِ  خٍش ًػمش أن ًجىص  ى ، نمله ٍو ه الجاس أغمش ما ئرا ختَّ ما ، مػمًشا خُيئز ًٙىن  ال َاهَّ  ًٙىن  وئهَّ

لضم ، معًٓؿا  . بهذٍ ما هطب ٍو

ٔ ش ىء مً لها البذَّ  الجّشِ  خشوٍ ها ؛ به جخهلَّ ٔ ؛ باألَهاٛ �ظماء جشبـ سابؿت دخلذ ألنَّ هلُّ  والخَّ
ها ، به وجمع٘ها بالحذر، الجملت لشبه مهىىي  اسجباؽ  ً٘خمل وال به ئالَّ  مهىاَا ًكهش ال ، مىه ظضء ٗأنَّ
ٔ بهزا مهىاَما َُخمُّ  جُٓذٍ الزي للحذر ج٘ملت جشد الجملت شبه ألنَّ  رلٚ ؛ بها ئالَّ  مهىاٍ هلُّ ذ الخَّ َُّ  ئرن.  اآلآ

ٔ أْن  ًجب الجّشِ  خشوٍ ى بص ىء جخهلَّ ٙىن  اآلاهنى ً٘خمل ختَّ ٔ َزا ٍو هلُّ ى – بالُهل الخَّ ا ٗان ولى ختَّ ًَ  أو مدزو
ٛ  ضلت أو خبر أو خاٛ أو ضُت) بمدزٍو أو الُهل سائدت َُه ما أو الُهل ٌشبه ما أو – هاًْطا  ( .اآلاىضى

ٔ ال ظّشِ  خشوٍ َىإ ائذة الجّشِ  خشوٍ: مشل جخهلَّ ٔ مهنى ألنَّ  ورلٚ ؛ الضَّ هلُّ  اآلاهىىي، الاسجباؽ الخَّ
ائذ ما والضَّ ت ال٘الم في دخل ئهَّ ًُذا له جٍٓى بـ ًذخل ولم ، وجٖى زلٚ.  للشَّ  لِعذ التي الحشوٍ بهؼ ٖو

ًت في للجّشِ  مىغىنت  ؛ الاظم ظشسن ئرا( َخاَشا)و( َنَذا) و( َخال)و ،( ُسبَّ )و ، نُٓل لًت في( لهلَّ ) مشل اللُّ
ما ٔ لم وئهَّ ائذ الجاس ًخهلَّ هلٔ ألنَّ  ؛ بهامل مجشوٍس مو الضَّ اعي ئر ؛ مخهاسغان والّضٍِادة الخَّ ٔ الذَّ  َى للخهلُّ

ٓظ َزا ً٘مل واظم - اآلاهنى هاْظ - ناظض نامل بحن اآلاهىىي  الاسجباؽ  الهامل رلٚ أزش ئلُه ًطل وال ، الىَّ
ا ؛ وشبهه أضلي ظش خٍش بمعانذة ئال ائذ أمَّ  �زش و�ًطاٛ ، �ٖماٛ نلى لُهحن ال٘الم ًذخل َال ، الضَّ
ما ، املجشوس الاظم ئلى الهاظض الهامل مً خه ، الٓائم مهىاٍ لخأُٖذ ال٘الم ًذخل وئهَّ  . للشبـ ال ، ّٗله وجٍٓى

  املصادر واملزاجـع

م .  الٓشآن الٍ٘ش

ٗاث دى  :،  هضم الخاَؼ  ئبشاَُم بش رار الىَّ اء، ي دساظت نىامل الىَّطب فى التُّ  .م1986، اآلاىطىسة ،  داس الَى
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يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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معان ، خشوٍ الجّشِ دالالتها ونالْاتها ، مؿبهت اآلاذوي ، ظذَّ   م .1987ة ، أبى أوط ئبشاَُم الشَّ

دلُل الىَّ أخمذ ٖشٚ ، أخمذ نبذ الذَّ   . َشاء ، الٓاَشةللٙلمت وال٘الم ، م٘خبت الضَّ  ي دى اًم ، مً الخَّ

َُّ مىهج العَّ ى اآلاعمَّ  ي، ششح �شمىو ي�شمىو ذ مديَُّ ت ابً مالٚ ، خاشالٚ ئلى ألُ بان ، ح : مدمَّ  يت الطَّ
 م .1955ًً نبذالحمُذ ، الٓاَشة ،  الّذِ 

ٓا  خامذ نبذ املجُذ ، داس ال٘خاب  -البؿلُىس ي ، الاْخػاب في ششح أدب ال٘خاب ، ح : مطؿُى العَّ
ت ، الٓاَشة .  اآلاطشٍَّ

دى ت فى الىَّ َُّ َُّ  يًً الاظترابار، ششح سض ى الّذِ  ابً الحاظب ، الٙاَ ت ، بحروث ، ، داس ال٘خب الهلم
 م .1405/1985

بالء ، مإظعت الّشِظالت ،  َبي ، ظحر أنالم الىُّ  م .2001َـ/1422الزَّ

ت ،  َُّ مت ، ح : أخمذ خعً بسج ، داس ال٘خب الهلم مت ، دًىان ري الشُّ  م .1995َـ/1415رو الشُّ

بُو ، البعُـ فى ششح ظمل الضَّظاجى ، داس الًشب �ظالمي ،    م .1986َـ/1408ابً أبى الشَّ

الم َاسون ، داس الجُل ه ،   ال٘خاب ،   ح : نبذالعَّ بهت �  ظِبٍى  .  م1991َـ/1411،  ولى، الؿَّ

ذ بذس الّذِ  ت ، ششح : مدمَّ َُّ ًً الّىهعاوى ، مؿبهت الّعُىؾى ، َمو الهىامو ششح ظمو الجىامو فى نلم الهشب
هادة ، الٓاَشة ،   َـ .1327العَّ

ُىؾي ، بًُت الىناة داة العُّ حن والىُّ ًٍى ذ أبي الُػل ئبشاَُم ، داس الُ٘ش ، بحروث ،  في ؾبٓاث اللُّ ، ح : مدمَّ
ت ،  َُّ اه بهت الشَّ  م .1979َـ/1399الؿَّ

اس هُذة ، ح : ؾاَش خمىدة ، الذَّ ُىؾى ،  اآلاؿالو العَّ ت العُّ َُّ ت الجامه  م .1981،  ، �ظ٘ىذسٍَّ

ابهت . بهت العَّ ت ، داس اآلاهاٍس ، مطش ، الؿَّ دىٍَّ   شىقي غُِ ، اآلاذاسط الىَّ

الشت ،  بهت الشَّ ت لل٘خاب ، الؿَّ ُّ اس الهشب اوي ، جشجِب الٓامىط املحُـ ، الذَّ اَش أخمذ الضَّ  م .1980الؿَّ

دى الىافي ، داس اآلاهاٍس ، بهت الخامعت نششة . نباط خعً ، الىَّ  مطش ، الؿَّ

ؿبُٔ الّىدى  ينبذٍ الشَّاظح ت ، بحروث ،  ي ، الخَّ َُّ هػت الهشب  م .1983، داس النَّ

بهت �ولى ،  ٗاث ، ظامهت أّمِ الٓشي ، الؿَّ ٗامل بش ذ  ابً نُٓل ، اآلاعانذ نلى حعهُل الُىائذ  ، ح : مدمَّ
1402/ٌ1982 . 
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يبغي جدذًذ  –خٍش ظّشِ صائذ  –ًتردد نلى ألعىت اآلاهشبحن ْىلهم ) خٍش ظّشِ  ائذ ( ، ٍو خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ
( َٓـ ؛  ه ئرا ُْل )خٍش ظّشِ الزت وما ًترجب نلى رلٚ في �نشاب مو أخزها في الانخباس أهَّ اآلآطىد بهزٍ الشَّ

ُب وئال ؛ و  َاآلآطىد بزلٚ )خٍش الجّشِ �ضلي( ٖر الحٍش �ضلي : َى الحٍش الزي ال ًمً٘ ئظٓاؾه في التَّ
ائذ َهى ما لِغ له مهنى خاص في ظُاّ الجملت بدُض  لكهش الخلّل  ا الحٍش الضَّ نلى معخىي الّىدى ، أمَّ

ه ال ًدخاط ئلى نامل ًشجبـ به  ما ًإحى به ملجشد جأُٖذ ال٘الم َٓـ ، ٖما أهَّ ًمً٘ الاظخًىاء نىه َيها ، وئهَّ
 مً َهل أو شبه َهل .

ائذ  ت وهي أنَّ خٍش الجّشِ الضَّ ىا ملحىقت مهمَّ ًجشُّ الاظم مً خُض الّلُل َٓـ بال٘عشة أو ما َو
ما خٍش الجّشِ يحر  ٗأهَّ ت املخخلُت ،  دىٍَّ ٓذًش ًأخز الىقائِ الىَّ ًَّ الاظم مً خُض الخَّ ًىىب ننها ، ل٘

ائذ ت خٍش الجّشِ الضَّ ت اآلاىاظبت لها التي ًمىو مً قهىسَا خٖش س لّٙلِ وقُُت الحٖش ، الزي ال   مىظىد، َخٓذَّ
اًمشل ئظٓا ذ أشاس ئليها الٓذماء  ؾه خلاًل هدىًٍّ ت ، ْو َُّ ، وصٍادة خٍش الجّشِ قاَشة جؿبو الجملت الهشب

ٍِ ، والالِم  ا
َٙ ًْ ، والَباِء ، وال ادة ) ِم ُىا أمام ٍص َّْ ىاَذ املخخلُت لزلٚ . واملحذزىن ، وجى مىا الشَّ ذَّ  ( ْو

ائذة : وهى ما لها مهنى خاص ًُهم مً ظُاّ ال٘الم ، لً٘ لِغ لها  ىإ خشوٍ الجّشِ  شبه الضَّ َو
ت �خشي  دىٍَّ ًَّ الاظم ًأخز الىقائِ الىَّ نامل ًشجبـ بها مً َهل أو شبه َهل ، وججشُّ الاظم لًُكا ، ل٘

ائذ َهي حشبه الحٍش �ضلي في أنَّ ؛ جٓذًًشا بدعب ما ًٓخػُه ظُاّ ال٘الم  لها مهنى ، وحشبه الحٍش الضَّ
ها ججشُّ الاظم لًُكا وجٓذًًشا ى )خٍش   في نذم خاظتها ئلى نامل ًشجبـ بها ، وفي أنَّ ائذ ظّمِ ، ولًلبت شبهه بالضَّ

ائذ(  ( .؛ ظّشِ شبُه بالضَّ ائذ )ُسبَّ بُه بالضَّ  والحٍش الىخُذ الشَّ

٘ثر خزٍ خٍش الج شد مو ) ئنَّ وأنَّ (وخٍش الجّشِ ال ًػمش نلى �صح ، ٍو ؿَّ ّشِ ٍو
، ٖما أنَّ  

ها دخلذ سابؿت جشبـ �ظماء باألَهاٛ  ٔ به ؛ ألنَّ ٔ نباسة نً ؛ خشوٍ الجّشِ البذَّ لها مً ش ىء جخهلَّ هلُّ والخَّ
ٍش والجاس واملجشوس[  -اسجباؽ شبه الجملت  ُّٛ نلُه الُهل أو ما ٌشبهه ،  -بىىنيها ]الكَّ بالحذر الزي ًذ

 .      ئلى داللخه نلى الححز الزي ًٓو َُه الُهلباإلغاَت 

 حاتلطصامل

ائذ، خٍش ظّشِ صائذ  أضلي ،خٍش ظّشِ  ٔ . خٍش ظّشِ شبُه بالضَّ هلُّ  ، الحزٍ ، الخَّ
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 َُّ ،  ، بحروث داس ال٘خاب الهشبى ، يخمىد يت ابً مالٚ ، ح :  َادابً نُٓل ، ششح ابً نُٓل نلى ألُ
بهت �ولى  م .1991َـ/1411،  الؿَّ

ابهت ، يَخش الذًً ْباوة، ئنشاب الجمل وأشباٍ الجمل، داس �وصاع بهت الشَّ  م.1986َـ/1406، بحروث ، الؿَّ

م له : نلي ْانىد ، دا ذَّ بهت الُشصدّ ، دًىان الُشصدّ ، ششخه وغبؿه ْو ت ، لبىان ، الؿَّ َُّ س ال٘خب الهلم
 م .1987َـ/1407�ولى ، 

 َُّ َش جاس ، دوس البيُت الطَّ اَشة الّىدىٍَّ ي ت فلؿُُت الىَّ بهت  ، نمان ت وجٓهُذَا ، داسالبشحروضِ الكَّ ، الؿَّ
 . م1994،  �ولى

، ح : أخمذ الخشَّاؽ )ؾبهت مطىسة نً مؿبىناث مجمو  ياآلاالٓي ، سضِ اآلاباوي في ششح خشوٍ اآلاهاو
ت ، َُّ ًت الهشب  دمشٔ ، د.ث . اللُّ

 . ، بحروث اآلابرد ،  اآلآخػب  ، ح : نبذالخالٔ نػُمت ، نالم ال٘خب

ي مبإس ، مؿبهت مطؿُى البابي الحلبي ، مطش،  ياآلابرد ، الٙامل ف ِ ، ح: ٗص طٍش دى والخَّ ًت و�دب والىَّ اللُّ
ب  م .1937َـ/1356هت �ولى ، الؿَّ

باب ، الٓاَشة ،  ذ نُذ ، الّىدى اآلاطُى ، م٘خبت الشَّ  م .1975مدمَّ

هلُم لُمان ًاْىثمدمىد ظ دى الخَّ ت ي، الىَّ َُّ ت الجامه م ، داس اآلاهَش ؿبُٔ نلى الٓشآن الٍ٘ش ،  والخَّ
ت بهت �ولى ،  �ظ٘ىذسٍَّ   .م1992، الؿَّ

ٓذًش الّىدى مدمىد ظلُمان ًاْىث ، ْػاًا   .، مطش  بحن الٓذماء واملحذزحن ، داس اآلاهاٍس ي الخَّ

اوي الجنى ، اآلاشادي ًً َخش:  ح ، اآلاهاوي خشوٍ في الذَّ ذ - ْباوة الّذِ ت ال٘خب داس ، َاغل هذًم مدمَّ َُّ  ، الهلم
بهت ، لبىان ، بحروث  . م 1992/َــ 1413 ، �ولى الؿَّ

ذ: معلم ، ح  ، صحُذ الحجاط بً معلم رار ئخُاء الباقي ، داس نبذ َإاد مدمَّ  . بحروث  ، الهشبي التُّ

ب ٖخب نً بِباللَّ  مًني، ابً َشام  ، داس الُ٘ش ،  ذ نلي خمذ هللامدمَّ ، : د. ماصن اآلابإس  ح،  �ناٍس
 .م 1985ادظت، بهت العَّ الؿَّ ،  دمشٔ

ة   املجالت العلميَّ

ذ ظمهت خعً ،  َُّ  تهدىٍَّ  دساظت:  داةالىُّ  نىذ ٍادةالضِّ  خشوٍ مهاويمدمَّ ساظاث  ، تدالل مجلت الّذِ
ت ، الهذد الخامغ نشش ، ًىاًش ، ًىهُى ،  َُّ  م .2003الاظخمان


