
 العربية، كلية الجامعةاللغة قسم 

 ، كيرالا، الهند430596 -ثروننتبرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN (Print) : 2277-9914    ISSN (Online) : 2321-2756     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاصمة مجلة

مة
ّ
 مجلة بحثية سنوية محك

 م 6504،  الثامناملجلد 



 

 

      __________________________________________6102    – الثامًػاـمت : اإلاجلذ مجلت ال 603

___________________________ 

214 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 

 الفىش ؤلاظالميالبذل ولشوبه في جشار 

 د/بدسيغ بً خىيا

 الجؼاثغ، ظامٗت ؤخمض صعاًت ؤصعاع ؤؾخاط 

 ملخق:

ت بهٟت ٖامت، 751الٗالمت ابً ال٣ُم )ثٗض ٌ َـ( مً الٗلماء ألاٞظاط الظًً ؤؾهمىا في الضعاؾاث اللٍٛى
ت ب إل الىاؾ٘ ٖلى مسخل٠ والضعاؾاث الىدٍى هٟت ؤزو، واإلاخدب٘ في جل٪ ؤلاؾهاماث البض ٖلُه مً الَا

٠ُ في  ما جْى ًّ ٠ ٢ًاًا الىدى ؤ ت؛ ألهه خاو٫ ؤن ًْى مالٟاجه؛ ال٣ٟهُت، وألانىلُت، والغوخُت، والخٟؿحًر
ُت، وألن  ٠ ُٞه الٗغب في مجا٫ البدض حٗامله م٘ الىهىم الكٖغ

ّ
ت مً ؤَم ما ؤل الضعاؾاث الىدٍى

، زضمت لل٣غآن ال ٞإجهماللٛىي؛ 
 
 وجإلُٟا

 
، وللٛت الٗغبُت زاهُاجىؾٗىا ُٞه بدشا

 
م ؤوال مً ٢ًاًا الىدى و  .٨ٍغ

ت َامت، ؤال وهي ٢ًُت البض٫ وؤهىاٖه في  التي خاولىا مٗالجتها ٖىض ابً ال٣ُم هجض جىاولها ل٣ًُت هدٍى
ظمٗها في مبدض زام، مدترمحن ُٞه مالٟاجه اإلاخٗضصة اإلاٗاٝع والٗلىم، خاولىا اؾخسغاظها مجها و 

 .الخ٣ؿُماث التي ؤٞغصَا الىداة لهظا الًغب الىدىي 

 البذل: 

ى ٦ما ؤقاع بلُه ابً َكام )ث ت اإلاٗغوٞت، َو َـ( بإهه الخاب٘ اإلا٣هىص 761ٌٗض البض٫ مً الخىاب٘ الىدٍى
ه ،بالخ٨م بال واؾُت دمض" ٞاإلا٣هىص ُٞه ؛ ومٗجی طل٪ ؤهه بطا ٢ُل: "ؤ٢بل ؤزى٥ م(1)بِىه وبحن مخبٖى

م ٣ِٞ، ٞالبض٫ُ َى 
َ
 في َظا ال٨الم ِلظ٦غ الٗل

 
ى اإلاهم. وؤما "ؤزى٥" ٣ٞض ط٦غ جمهُضا بالخ٨م َى "مدمض"، َو

ئت ِلظ٦غ البض٫  وجَى
 
ى اإلا٣هىص بالخ٨م. وؤما اإلابض٫ مىه ٞةهما ًظ٦غ جمهُضا ىا خ٣ُ٣ت  .(2)اإلاهم، َو وبطا ٖٞغ

ت السالٝ ا حن في الؿ٣ٍى ؤو هُت الُغح السانت باإلابض٫ البض٫، ٞةهىا ؾى٠٣ ٖلى مٗٞغ لىا٢٘ بحن الىدٍى
مىه، ٖلى ؤن ًدل مدله البض٫. وبطا عظٗىا بلى اإلابرص لىظضهاٍ ًا٦ض وظىص اإلابض٫ واإلابض٫ مىه في التر٦ُب، 

ولى ٧ان البض٫ ًبُل اإلابض٫ مىه لم ًجؼ «صون بم٩اهُت ؾ٣ٍى اإلابض٫ مىه ؤو ٣ٖض هُت الُغح، خُض ٣ًى٫: 
 ؤن ج٣ى 

 
ض مغعث بإبي ٖبض هللا" ٧ان زلٟا ض مغعث به ؤبي ٖبض هللا"؛ أله٪ لى لم حٗخض بالهاء ٣ٞلذ "ٍػ ٫ "ٍػ

، ٞاإلابض٫ مىه مشبذ في ال٨الم
 
ضا" ابخضاء، ولم جغّص بلُه قِئا   .(3)»أله٪ ظٗلذ "ٍػ

 
 -زم بهىا هجضٍ ٠ًًُ ٢اثال

 لضزى٫ إلاا ٖمل ُٞه ما ٢بله وبهما ُؾم «مً ؤظل جإ٦ُضٍ ؤ٦ثر ٖلى خ٣ُ٣ت َظا الًغب الىدىي: 
 
ي البض٫ بضال

، لم ًىيٗا ٖلى ؤن ٌؿ٣ِ 
 
ٖلى ٚحر ظهت الكغ٦ت...واإلاٗجی الصخُذ ؤن البض٫ واإلابض٫ مىه مىظىصان مٗا

 في بض٫ الٛلِ
ّ
وبطا نّغح اإلابّرص بٗضم بم٩اهُت  .(5)»، ٞةن اإلابض٫ مىه بمجزلت ما لِـ في ال٨الم (4)ؤخضَما بال

َـ( ًظَب ٚحر َظا 368هُت الُغح في طل٪، ٞةهىا هجض ناخب قغح الؿحرافي )ثؾ٣ٍى اإلابض٫ مىه ؤو 
حن بن  «اإلاظَب، بل هجضٍ ًا٦ض ٖلى ؤن طل٪ الؿ٣ٍى ظاء لضاللت م٣هىصة، خُض ٣ًى٫:  و٢ى٫ الىدٍى

الخ٣ضًغ ُٞه جىجُت اإلابض٫ مىه ووي٘ البض٫ م٩اهه لِـ ٖلى مٗجی بلٛاثه وبػالت ٞاثضجه، بل ٖلى ؤن البض٫ 
ض عؤًذ  ٢اثم بىٟؿه ٚحر مبحن للمبض٫ مىه جبُحن الىٗذ للمىٗىث، بط لى ٧ان ٖلى ؤلالٛاء ل٩ان هدى ٢ىل٪ "ٍػ

                                                           

 .ٚٙ٘صـ، كشرح شذكر الذىب، ٕٔٓٓ-ىػٕٔٗٔ، دار الفكر، ٖٔٗشرح قطر الندل كبل الصدل، عبد اهلل بن ىشاـ، صينظر  - ٔ
 .ٙٚٔ/ٖ، كمعاين النحو، ٖٕٙ/ٖينظر جامع الدركس العربية،  - ٕ
 .ٜٜٖ/ٗادلقتضب،  - ٖ
 سنقف عند مفهومو ُب أنواع البدؿ عند ابن القيم. - ٗ
 .ٓٓٗ/ٗادلقتضب،  - ٘
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ظا ٞاؾض مدا٫ " َو
 
ض عؤًذ ٖمغا " في ج٣ضًغ "ٍػ

 
٣ه ابً ال٣ُم خُىما خاو٫ (1)»ؤباٍ ٖمغا ظا اججاٍ ؾاع ٞو ؛ َو

، ؤلاقاعة بلى بم٩اهُت ؾ٣ٍى اإلابض٫ مىه في التر٦ُب لٗىص الًمحر ٖلُه ، ول٨ىه لم ًىؾ٘ مً صاثغة الؿ٣ٍى
لدكمل "بض٫ البٌٗ مً ال٩ل، وبض٫ الاقخما٫"، وؤهه مً زال٫ ٖغيىا  -٣ِٞ-وبهما زهو جل٪ الضاثغة 

 ألهىإ البض٫ ٖىضٍ ؾىداو٫ ؤلاقاعة ؤو الالخٟاث إلاا ٢لىاٍ مً ؤظل جإ٦ُض عؤًه في َظا الجاهب.

 ومً ؤهىاع البذل غىذ ابً الليم هجذ: 

ى ما ٌؿمی ب ل مً اليل:بذل الي -ؤ ى الظي ٌؿاوي اإلابض٫ ـَو "بض٫ اإلاُاب٣ت"، ؤو "بض٫ اإلاُاب٤ مً مُاب٣ه"، َو
بن طل٪ الخُاب٤ بهما َى  .(2)مىه مؿاواة جامت مً خُض اإلاٗجی؛ ٦مشل "ٖمغ َى السلُٟت، والسلُٟت َى ٖمغ"

، بل ّٖبر ٖىه ابً ال٣ُم بدؿمُخه هدُجت اجداص البض٫ واإلابض٫ مىه، وؤجهما ال بض مً ؤن ًخدضا في اإلاٟهىم ؤ
 
وال

"بض٫ الٗحن مً الٗحن" لكضة جُاب٣ه، وؤن َظٍ الدؿمُت ؤبلٜ مً الدؿمُت اإلاٗغوٞت ٖىض الىداة خؿب عؤًه، 
، ٞةن اجدضا ٞهى اإلاؿمی  «خُض ٣ًى٫ في ٞاثضة البض٫ واإلابض٫: 

 
البض٫ واإلابض٫ بما ؤن ًخدضا في اإلاٟهىم ؤوال

مً َظٍ الدؿمُت ؤن ٣ًا٫ "بض٫ الٗحن مً الٗحن"، وبًٗهم ٣ًى٫: "بض٫  بض٫ ال٩ل مً ال٩ل، وؤخؿً
ِؼٍِؼ  اإلاىا٤ٞ مً اإلاىا٤ٞ"؛ ألن َظا البض٫ ًجغي ُٞما ال ٣ًبل الخبٌُٗ وال٩ل، ٣٦ىله حٗالى:  َٗ ٍِ ال ى ِنَغا

َ
ِبل

 هللاِ  ، و٢ىله: (3) الَخِمُِض 
َ
ْؿِخ٣ٍُِم، ِنَغاٍ ٍٍ مُّ ى ِنَغا

َ
َتْهِضي ِبل

َ
َ٪ ل  .(5)»، وهدٍى (4) َوِبهَّ

ْمَذ  و٢ٝى ابً ال٣ُم ٖىض ٢ىله حٗالى:  -ؤًًا-ومً َظا الجاهب  َٗ و
َ
ًَ ؤ ً ِ

ّ
 الظ

َ
ْؿَخ٣َُِم، ِنَغاٍ

ُ
 اإلا

َ
َغاٍ ا الهَّ

َ
ِضه َْ ا

اِلحَن  ًَّ  ال
َ
ْحِهم َوال

َ
ل َٖ ىِب  ًُ ْ

ٛ
َ
ْحِر اإلا

َ
ْحِهم ٚ

َ
ل َٖ

(6)ٖلى ؤن ٞاثضة البض٫ الخى٦ُض وؤلاقٗاع ؤو الخظ٦حر، وؤ 
 
هه ، ما٦ضا

 ٖلى ؤن الُغح ٩ًىن في بض٫ الاقخما٫ 
 
مىا ؤن البض٫ في آلاًت في هُت الُغح، مجُبا خاو٫ الغص ٖلى الظًً ٖػ

وبض٫ البٌٗ مً ال٩ل، بِىما بض٫ ال٩ل مً ال٩ل ال ًىظض ُٞه َغح لكضة الخُاب٤ الخانل بحن البض٫ 
ال ًصّر ؤن ًازظ ٖلى بَال٢ه، بل  بن ٢ىلهم ألاو٫ في البض٫ في هُت الُغح ٦الم«واإلابض٫ مىه، خُض ٣ًى٫: 

ى بض٫ البٌٗ مً ال٩ل وبض٫ الاقخما٫؛ ألن اإلا٣هىص  ان: هٕى ٩ًىن ألاو٫ ُٞه في هُت الُغح؛ َو البض٫ هٖى
؛ ؤي ؤن الشاوي اإلا٣هىص َى بض٫ ال٩ل مً ال٩ل الظي لِـ ُٞه هُت الُغح، خُض (7)»َى الشاوي ال ألاو٫ 

 :
 
ى بض٫ ال٩ل مً ال٩ل، بل ٩ًىن الشاوي بمجزلت الخظ٦حر وهٕى ال ًىىي ُٞه َغح ألا «٠ًًُ ٢اثال و٫، َو

ت اليؿبت م٘ ما حُُٗه اليؿبت ؤلاؾىاصًت بلُه مً الٟاثضة اإلاخجضصة الؼاثضة ٖلى ألاو٫،  والخى٦ُض، وج٣ٍى
، وبظل٪ ٠ًًُ مً ؤظل (8)»٩ُٞىن ٞاثضة البض٫ الخى٦ُض وؤلاقٗاع بدهى٫ ون٠ اإلابض٫ للمبض٫ مىه

: الخىيُذ ؤ٦ثر ٢ا
 
ْؿَخ٣َُِم ٞةهه إلاا ٢ا٫:  «ثال

ُ
 اإلا

َ
َغاٍ ا الهَّ

َ
ِضه َْ ت ما بطا ٧ان َظا  ا ٨ٞإن الظًَ َلب مٗٞغ

 ِبَىا ؤم ؾل٨ه ٚحرها ممً َضاٍ هللا، ٣ٞا٫: 
 
ْحِهمالهغاٍ مسخها

َ
ل َٖ ْمَذ  َٗ و

َ
ًَ ؤ ً ِ

ّ
 الظ

َ
ظا ٦ما بطا صللذ  ِنَغاٍ َو

ها، وؤعصث جى٦ُض الضاللت وجدغ  ٤ ال ٌٗٞغ  ٖلى ٍَغ
 
ًٍه ٖلى لؼومها وؤن ال ًٟاع٢ها، ٞإهذ ج٣ى٫: َظٍ عظال

٤ التي ؾل٨ها الىاؽ  ت، ٞخ٣ى٫: وهي الٍُغ ض طل٪ ٖىضٍ جى٦ُضا وج٣ٍى ٤ اإلاىنلت بلى م٣هىص٥، زم جٍؼ الٍُغ
؛ ؤي ؤن َظا الىٕى مً البض٫ ٌكخمل ٖلى الخظ٦حر والخإ٦ُض مً ؤظل بًًاح (9)»واإلاؿاٞغون وؤَل الىجاة

                                                           

 .ـٜٜٓٔ، حققو كعلق عليو: د.رمضاف عبد التواب، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، ٘ٚ/ٔ كتاب سييويو، أبو سعيد السرياُب،شرح   - ٔ
 .ٚٚٔ/ٖ، كمعاين النحو، ٜٖٗ، كالتطبيق النحوم، ص)د.ط(، )د.ت(، ٖٜٗ/ٖالنحو الواُب، حسن عباس،  ينظر - ٕ
 .ٔٓسورة إبراىيم، اآلية  - ٖ
 .ٖ٘-ٕ٘ورل، اآليتاف سورة الش - ٗ
 .ٖٙٔ/ٗبدائع الفوائد،  - ٘
 .ٚ-ٙسورة الفاحتة، اآليتاف  - ٙ
 .ٕٗ/ٕبدائع الفوائد،  - ٚ
 ٕ٘-ٕٗ/ٕادلصدر نفسو،  - ٛ
 .ٕ٘/ٕادلصدر نفسو،  - ٜ
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م، وؤن زلٍى مً هُت الُغح لهى جإ٦ُض الضاللت ولؼوم بجبإ الُ ٤ اإلاؿخ٣ُم ٦ما ظاء في الىو ال٣غآوي ال٨ٍغ ٍغ
ٖلى مىانلت ال٨الم، وؤن الظ٦غ ؤبلٜ مً خظٝ ال٨الم ؤو الُغح في مشل َظا الىٕى مً البض٫؛ ألهىا بطا عظٗىا 

-هي خ٣ُ٣ت ؤ٦ضَا بلى الىو ال٣غآوي لىظضها خهى٫ الخُاب٤ والدؿاوي بحن نغاٍ الشاهُت، ونغاٍ ألاولى، و 
٠ًُ الٛالًُجي حٗلُال آزغ ؤ٦ثر (1)»ٞالهغاٍ الشاوي َى هٟـ الهغاٍ ألاو٫  «ابً َكام ب٣ىله:  -ؤًًا ، ٍو

؛ ألجهما ٧لحهما ًضالن ٖلى مٗجی  «ويىح ب٣ىله:  ٞالهغاٍ اإلاؿخ٣ُم ونغاٍ اإلاىٗم ٖلحهم مخُاب٣ان مٗجی 
  .(2)»واخض

ؿمی  بذل البػن مً اليل: -ب ى الظي ٩ًىن ظؼءا خ٣ُ٣ُا مً اإلابض٫ مىه؛ ببض -ؤًًا-َو ٫ الجؼء مً ال٩ل، َو
 بلى يمحر ٌٗىص بلُه؛ 

 
 للىه٠، ؤو ؤ٦ثر مىه، وال بض مً ؤن ٩ًىن مًاٞا

 
ا  ٧ان طل٪ الجؼء، ؤو مؿاٍو

 
٢لُال

بن َظا الىٕى ًسخل٠ ًٖ الىٕى ألاو٫؛ بدُض بن ألاو٫ َى هدُجت الاجداص . (3)٦ـ"اٖخىِذ بىظه الُٟل، ُٖيُه"
كتٍر ُٞه َظا الاجداص، خُض ٣ًى٫ ابً ال٣ُم: ف ٌُ ي اإلاٟهىم، بِىما الشاوي الظي هدً بهضص الخضًض ٖىه ال 
 مىه ٞهى بض٫ البٌٗ «

 
 مً ألاو٫ ؤو ال، ٞةن ٧ان ظؼءا

 
وبن لم ًخدضا في اإلاٟهىم، ٞةما ؤن ٩ًىن الشاوي ظؼءا

ى ما ًا٦ض ٖلى ؤن َظا الىٕى َى هدُجت ٧ىن البض٫(4)»مً ال٩ل كتٍر  ؛ َو ٌُ  مً اإلابض٫ مىه، بل 
 
ظؼءا

بياٞخه بلى يمحر اإلابض٫ مىه، خُض ٣ًى٫ ابً ال٣ُم:  في بض٫ البٌٗ مً ال٩ل، وبض٫ اإلاهضع مً الاؾم 
 ؤن البض٫ في 

ّ
ما لٗحن واخضة. بال  ًغظٗان في اإلاٗجی والخدهُل بلى بض٫ الصخيء مً الصخيء، َو

 
ما ظمُٗا َو

ما لٗحن َظًً اإلاىيٗحن ال بض مً بياٞخه بلى يم حر اإلابض٫ مىه، بسالٝ بض٫ الصخيء مً الصخيء َو
ًغب لىا (5)»واخضة ؛ واإلا٣هىص بـ"بض٫ الصخيء مً الصخيء" بض٫ ال٩ل مً ال٩ل الظي ال ًىىب ٖىه الًمحر، ٍو

 ب٣ىله: 
 
ى «ابً ال٣ُم مشاال ض السهىم؛ َو م ؤو ههٟهم؛ ٞةهما ج٩لمذ بالٗمىم وؤهذ جٍغ عؤًذ ال٣ىم ؤ٦ثَر

 لظل٪ البٌٗ، وؤيٟخه بلى يمحر ال٣ىم ٦ما  ٦شحر قاج٘؛ ٞإعصث
 
ُىا ِّ م ؤو ههٟهم جب بٌٗ ال٣ىم وظٗلذ ؤ٦ثَر

 بلى ال٣ىم
 
ومً َظا الجاهب  ؛ ؤي ؤهه ال بض مً وظىص الًمحر لضاللت ال٨الم ٖلُه.(6)»٧ان الاؾم اإلابض٫ مًاٞا

اِؽ َحجُّ اما هجضٍ في بٖغاب "مً" في ٢ىله حٗالى:  -ؤًًا- ى الىَّ
َ
ل َٖ  َوهللِ 

 
ِه َؾِبُال ُْ َٕ ِبلَ ا

َ
ًِ اْؾَخُ ِذ َم ِْ ، ٞةن (7)لَب

ا ٖلى  حن، وؤولَى  للمهضع "حج" ٦ما ًغي بٌٗ الىدٍى
 
، ولِؿذ ٞاٖال

 
ابً ال٣ُم ًغي ؤن "مً" وا٢ٗت بضال

ُهم" ُٗ ُ ُِ ، مجها(8)ظملت "وهلل ٖلى الىاؽ ؤن ًُذجَّ َمْؿَخ ٟه ابً ال٣ُم مً وظٍى ّٗ ى ٢ى٫ ي  :  (9)، َو

حن، ولى ٧ان مٗجی آلاًت ما ط٦غوٍ ألٞهم ٞغى ال٨ٟاًت؛ ؤي ؤهه بطا حّج اإلاؿخُُٗىن بّن الدج ٞغى ٖ -
 ؾ٣ِ ًٖ ٚحر اإلاؿخُُٗحن؛ ألن اإلاٗجی ًاو٫ بلى: "وهلل ٖلى الىاؽ ؤن ًذج البِذ مؿخُُٗهم".

الٟاٖل  بّن بياٞت اإلاهضع "حج" بلى الٟاٖل بطا ُوظض ؤولى مً بياٞخه بلى اإلاٟٗى٫، وبالخالي لى ٧ان "مً" َى  -
 ألي٠ُ اإلاهضع بلُه، و٧ان ٣ًا٫: "وهلل ٖلى الىاؽ حج مً اؾخُإ".

بطا زبذ  «وؤما مً خُض َظان الىظهان ٞىجض ؤن ابً ال٣ُم ٌٗخبر ؤن "مً" هي بض٫ البٌٗ مً ال٩ل؛ ؤي 
ؤن "مً" بض٫ بٌٗ مً ٧ل وظب ؤن ٩ًىن في ال٨الم يمحر ٌٗىص بلى "الىاؽ"، ٦إهه ٢ُل: "مً اؾخُإ 

                                                           

 .ٜٙ٘شرح شذكر الذىب، ص - ٔ
 .ٜٖٗ، كينظر التطبيق النحوم، صٖٕٙ/ٖجامع الدركس العربية،  - ٕ
 .ٜٗٗ/ٖ، ينظر النحو الواُب - ٖ
 . ٖٙٔ/ٗبدائع الفوائد،  - ٗ
 .ٖ٘/ٕادلصدر نفسو،  - ٘
 ادلصدر كالصفحة نفسهما. - ٙ
 .ٜٚسورة آؿ عمراف، اآلية  - ٚ
 .٘ٔٗينظر شرح قطر الندل، ص - ٛ
 .ٖٚ-ٖٙ/ٕينظر بدائع الفوائد،  - ٜ
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وَخظٝ َظا الًمحر في ؤ٦ثر ال٨الم ال ًدؿً، وخؿىه َاَىا ؤمىع. مجها: ؤن "مً" وا٢ٗت ٖلى مً ٣ٌٗل مجهم"، 
؛ ؤي ؤن اإلابض٫ َى "الىاؽ"، وؤن الًمحر الٗاثض ٖلى اإلابض٫ مىه َى (1)»٧االؾم اإلابض٫ مىه ٞاعجبُذ به
؛ ؤي "اؾخُإ مجهم"؛  ظا الخظٝ (2)»ٞـ"مً اؾخُإ" بض٫ مً الىاؽ «مدظٝو خّؿىه و٢ٕى "مً" ٖلى ، َو

:
 
بجها مىنىلت بما َى ؤزو مً الاؾم ألاو٫، ولى «مً ٣ٌٗل، ٞدهل الاعجباٍ به. زم ٠ًًُ ابً ال٣ُم ٢اثال

؛ ؤي ؤن َظا الازخهام َى الظي مّحز خؿً خظٝ الًمحر. (3)»٧اهذ الهلت ؤٖم ل٣بذ خظٝ الًمحر الٗاثض
؛ ألن الظاَب بطا ٢لذ عؤًذ بزىج٪ مً طَب بلى ال« ومً ؤمشلت طل٪: 

 
ض مً طَب مجهم، ل٩ان ٢بُدا ؿى١ جٍغ

بلى الؿى١ ؤٖم مً ؤلازىة...وباب بض٫ البٌٗ مً ال٩ل ؤن ٩ًىن ؤزو مً اإلابض٫ مىه، ٞةطا ٧ان ؤٖم 
وؤيٟخه بلى يمحر ؤو ٢ُضجه بًمحر ٌٗىص بلى ألاو٫ اعجٟ٘ الٗمىم وب٣ي السهىم، ومما خؿً خظٝ الًمحر 

ى جإ٦ُض ٖلى ؤن خظٝ الًمحر في (4)»م َى٫ ال٨الم بالهلت واإلاىنى٫ م٘ ما ج٣ض -ؤًًا-في َظٍ آلاًت  ، َو
خباع ؤن "مً" وا٢ٗت ٖلى مً ٣ٌٗل؛ ؤي للٗا٢ل، وؤجها  ؤ٦ثر ال٨الم ٚحر م٣بى٫، ول٨ىه ُخظٝ في َظا اإلاىي٘ اٖل

ظا ما خّؿً مً خظٝ الًمحر. ومً زال٫ طل٪، ًدبحن ؤن بض٫  مىنىلت بما َى ؤزو مً الاؾم ألاو٫، َو
بٌٗ مً ال٩ل ٌكتٍر وظىص الًمحر لُٗىص بلُه، وال اجداص في اإلاٟهىم بحن البض٫ واإلابض٫ مىه، ٦مشل ال

 اجداصَما في بض٫ ال٩ل مً ال٩ل مً وظهت هٓغ ابً ال٣ُم.

 مً اإلابض٫ مىه، وبهما َى ٧الجؼء مىه ؤو  بذل الاؼخمال: -ج
 
ى بض٫ الصخيء مما ٌكخمل ٖلُه، ولِـ ظؼءا َو

 م
 
 ٌكخمل ٖلى الصجاٖتمخهل به اجهاال

 
 شجاٖخه؛ ؤي ؤن زالضا

 
بن بض٫  .(5)ً هٕى ما، هدى: ؤخببُذ زالضا

وبن لم ًخدضا في  «الاقخما٫ َى هدُجت ٖضم اجداص البض٫ واإلابض٫ مىه في اإلاٟهىم، خُض ٣ًى٫ ابً ال٣ُم: 
الاؾخٛىاء باألو٫ ًٖ اإلاٟهىم، ٞةما ؤن ٩ًىن الشاوي ظؼءا مً ألاو٫ ؤو ال،... وبن لم ٨ًً ظؼئٍ ٞةما ؤن ًصر 

، ؤو مجاوع، ؤو م٣هىص مً  الشاوي ؤو ال، ٞةن صر ٞهى بض٫ الاقخما٫ بمالبـ بما ون٠، ؤو ٞٗل، ؤو ْٝغ
 لؤلو٫ 

 
ى ما ًٟهم مً ٦المه ؤن بض٫ الاقخما٫ لِـ ظؼءا مً اإلابض٫ مىه، (6)»الٗحن، ؤو ٩ًىن مٓغوٞا ؛ َو

ا ابً ال٣ُم ًٖ وؤهه ًصر في َظا الىٕى اؾخٛىاء البض٫ ًٖ اإلابض٫ مىه ، وؤهه ًإحي في نىع ٖضًضة ط٦َغ
ض  ض خؿىه"، والٟٗل "ؤعجبجي ٍػ ٤ اإلاالبؿت الخانلت بحن البض٫ واإلابض٫ مىه في مشل الىن٠"ؤعجبجي ٍػ ٍَغ
ض  ض زُابه"، واإلا٣هىص مً الٗحن ٦ـ"صعى ٍػ "، واإلاجاوع ٦ـ"ؤعجبجي ٍػ ض صاٍع نالجه"، والٓٝغ ٦ــ"ؤعجبجي ٍػ

 لؤلو٫ ٣٦ىله حٗالى: للُٗام ؤ٧له"، و٧ىهه م
 
ُِه ٓغوٞا ِٞ ْهِغ الَخَغاِم ٢َِخا٫ٍ 

َّ
ًِ الك

َٖ  ٪َ
َ
ىه

ُ
ل
َ
ْؿئ ٌَ

(7) 
 
؛ ؤي ؤن ٢خاال

مُ ٢ىله حٗالى:  -ؤًًا-ومً َظا الجاهب  .(8)بض٫ مً "الكهغ الخغام"
َ
ىَض هللِا ؤلِاْؾال ِٖ  

ًَ ً ؛ خُض (9)ِبنَّ الّضِ
ـُ ألاو٫، ٞةن  «اٖخبر ابً ال٣ُم ؤجها مً باب بض٫ الاقخما٫ ب٣ىله:  ٩ىن َظا مً البض٫ الظي الشاوي ُٞه هٟ ٍو

"الضًً" الظي َى هٟـ "ؤلاؾالم ٖىض هللا" َى "قهاصة ؤن ال بله بال هللا" وال٣ُام بد٣ها. ول٪ ؤن ججٗله ٖلى 
َظا الىظه مً باب بض٫ الاقخما٫؛ ألن ؤلاؾالم ٌكخمل ٖلى الخىخُض؛ ؤي ؤن الضًً اقخمل ٖلى ؤلاؾالم، 

جه. ومىه اؾخمض  ابً ال٣ُم جسٍغ

                                                           

 .ٖٚ/ٕادلصدر نفسو،  - ٔ
 .٘ٔٗشرح قطر الندل، ص - ٕ
 .ٖٚ/ٕبدائع الفوائد،  - ٖ
 .ادلصدر كالصفحة نفسهما - ٗ
 .ٓٗٗ، كينظر التطبيق النحوم، صٖٕٚ/ٖينظر جامع الدركس العربية،  - ٘
 .ٖٕٙ/ٗبدائع الفوائد،  - ٙ
 .ٕٚٔسورة البقرة، اآلية  - ٚ
 .ٓٗ/ٕ، كٖٕٙ/ٗينظر بدائع الفوائد،  - ٛ
 .ٜٔسورة آؿ عمراف، اآلية  - ٜ
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ِخَل   َـ( في ٢ىله حٗالى: 377ول٨ىىا هجض ابً ال٣ُم َظٍ اإلاغة لم ًّى٤ٞ في ح٣ُٗبه ٖلى ؤبي ٖلي الٟاعسخي )ث
ُ
٢

ىِص 
ٌ
اِث الَى٢

َ
اِع ط ُضوِص، الىَّ

ْ
ز

ُ
ْصَخاُب ألا

َ
٤ الهخهاٍع البً  (2)، و٦ظل٪ ؤًمً الكىا(1)ؤ الظي َى آلازغ لم ًٞى

ت ال جدخاط بلى ظهض ؤ٦بر مً ؤظل ؤلاظابت ٖجها، خُض ٣ًى٫ ابً ال٣ُم بسهىم ال٣ُم؛ ألن اإلاؿإلت مبؿَى
غ  (3)والعجب مً الٟاعسخي «الىو ال٣غآوي الؿاب٤:  ٣ًى٫...بجها بض٫ مً ألازضوص بض٫ اقخما٫، والىاع ظَى

٢اثم بىٟؿه، زم لِؿذ مًاٞت بلى يمحر ألازضوص، ولِـ ٞحها قٍغ مً قغاثِ الاقخما٫، وطَل ؤبى ٖلي 
ى خظٝ اإلاًاٝ وب٢امت اإلاًاٝ بلُه م٣امه، ٖ ً َظا، وجغ٥ ما َى ؤصر في اإلاٗجی وؤل٤ُ بهىاٖت الىدى؛ َو

ما لٗحن  ٨ٞإهه ٢ا٫: "٢خل ؤصخاب ألازضوص، ؤزضوص الىاع طاث الى٢ىص" ٩ُٞىن مً بض٫ الصخيء مً الصخيء، َو
طل٪ ٖلى ؤبي ٖلي الٟاعسخي، ٞةهىا  وبطا هٟى ابً ال٣ُم اهخماء َظا الىو بلى بض٫ الاقخما٫، وؤه٨غ  .(4)»واخضة

ى ما ؤ٦ضٍ  والخ٣ضًغ: "الىاع  «خؿً ٖباؽ ب٣ىله:  -ؤًًا-هخجه بظل٪ بلى ال٣ى٫ بإهه مً بض٫ الاقخما٫، َو
صر ؤن ٩ًىن الخ٣ضًغ: هاٍع طاث الى٢ىص. زم  ُٞه". ٞدظٝ الجاع واإلاجغوع، واإلاجغوع َى الًمحر الغابِ، ٍو

، وبالخالي ٞةن "الىاع" بض٫ اقخما٫ مً "ألازضوص" ٖلى خض ٢ى٫ (5)»غبِخظٝ الًمحر، وهابذ ٖىه "ؤ٫" في ال
ٞـ"الىاع" بض٫ اقخما٫ مً "ألازضوص"؛ ألن "ألازضوص"  «ٞايل نالر الؿامغاجي بسهىم َظا الىو ال٣غآوي: 

. ومىه ٞةن َظا الىو َى مً باب بض٫ الاقخما٫؛ القخما٫ ألازضوص ٖلى الىاع، صون (6)»اقخمل ٖلى "الىاع"
 ؤن هيسخی ؤن َظا الىٕى مً البض٫ الظي َى هدُجت بض٫ الصخيء مما ٌكخمل ٖلُه.  

ى ما ٌؿمی ٖىض البٌٗ بالبض٫ اإلاٛاًغ، البذل اإلاباًً إلاا كبله:   -د باًىه، بدُض ال «َو ًُ ى بض٫ الصخيء مما  َو
 ٖلُه

 
 مىه، وال ٩ًىن اإلابض٫ُ مىه مكخمال

 
 له، وال بًٗا

 
ضزل جدذ َ(7)»٩ًىن مُاب٣ا ظا الىٕى ٧ل مً بض٫ . ٍو

ما ٧اآلحي:(9)، وؤلايغاب(8)الٛلِ، واليؿُان  . والظي وظضهاٍ ٖىض ابً ال٣ُم الٛلِ، وؤلايغاب، َو

 هدى ٢ى٫ ال٣اثل:  بذل الغلي: -0-د
 
 مً اللٟٔ الظي ؾب٤ بلُه اللؿان، ٞظ٦غ ٚلُا

 
٦غ ل٩ُىن بضال

ُ
ى ما ط َو

"؛ ؤي اإلا٣هىص ِط٦غ الخلمُظ،
ُ
،  "ظاء اإلاٗلُم، الخلمُظ

 
ل٨ً م٘ ؾب٤ لؿان ال٣اثل هجضٍ ٢ض ط٦غ اإلاٗلم ٚلُا

 
َ
غ ٚلُه، ٞإبض٫ مىه الخلمُظ

ّ
غي ابً ال٣ُم في َظا الجاهب ؤهه هاجج ًٖ ٖضم اجداص البض٫ واإلابض٫  .(10)ٞخظ٦ ٍو

 مً ألاو٫، خُض ٣ًى٫: 
 
وبن لم ٨ًً ظؼئٍ، ٞةما ؤن ًصر الاؾخٛىاء  «مىه في اإلاٟهىم، ولِـ الشاوي ظؼءا

الشاوي ؤو ال...وبن لم ًصر الاؾخٛىاء باألو٫ ٞةما ؤن ٩ًىن اإلاخ٩لم ٢ض ٢هضٍ زم ؤعاص َغخه، ؤو لم باألو٫ ًٖ 
 
 
؛ ؤي ؤن (1)»٣ًهضٍ...وبن لم ٣ًهضٍ ٞهى بض٫ الٛلِ...ومشا٫...ؤن ج٣ى٫ "ؤ٧لذ لخما" زم جظ٦غ ٞخ٣ى٫ زبزا

 زم في خُىه ٌؿدب
 
ى َظا الىٕى َى هدُجت لٗضم ٢هض اإلاخ٩لم، وؤهه ًظ٦غ ؤمغا ضله بإمغ آزغ ؤنىب مىه، َو

 اإلاغظى ؤنالت مً ال٨الم.

                                                           

 .٘ٓسورة الربكج، اآلية  - ٔ
 ـ.ٜٜ٘ٔ-ىػٙٔٗٔ، ٔ، دار البشائر، دمشق، طٖٕٗجلوزية كآراؤه النحوية، أؽلن عبد الرزاؽ الشوا، صاإلماـ ابن قيم ا - ٕ
 ـ.ٜ٘ٙٔ، مكتبة هنضة، مصر، ٚٙٗ/ٕأبو علي الفارسي، د.عبد الفتاح شليب،  - ٖ
 . ٖٙ-ٖ٘/ٕبدائع الفوائد،  - ٗ
 . ٜٙٗ/ٖالنحو الواُب،  - ٘
 . ٔٛٔ/ٖمعاين النحو،  - ٙ
 .ٖٕٛ/ٖالعربية، جامع الدركس  - ٚ
 .ادلصدر كالصفحة نفسهما.»ما ذُكر ليكوف بدالن من لفظ تبُّت لك بعد ذكره فساد قصده...كبدؿ النسياف يتعلق باجلناف «كىو  - ٛ
 .ٔٛٔ/ٖمعاين النحو، ينظر  - ٜ
 .ٖٕٛ/ٖينظر جامع الدركس العربية،  - ٓٔ
 . ٖٙٔ/ٗبدائع الفوائد ،  - ٔ
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، ٞهى ٦مشل بض٫ الٛلِ في  بذل البذاء ؤو ؤلالشاب: -6-د بن َظا الىٕى ال ًدخاط بلى يمحر ٌٗىص ٖلى اإلاخبٕى
ان الضًً ببغاَُم  ٣ى٫ بَغ ٖضم خاظتهما بلى يمحر بطا ما اؾخضع٦ىا ألامغ، وؤن الٛلِ عاظ٘ بلى اللؿان. ٍو

مٗخبرا ؤن بض٫ البضاء َى -الظي َى ابً وجلمُظ ابً ال٣ُم في جدضًضٍ إلاٟهىم َظا الىٕى مً البض٫ َـ( 767)ث
ؿمی بض٫  «هٟؿه بض٫ ؤلايغاب:   ؤهه ؤيغب ًٖ ألاو٫، َو

ّ
ى ما ٧ان ٧ل مجهما م٣هىصا للمخ٩لم، بال َو

ظ٦غ ُٞه اإلابض٫ مىه ٢هض(1)»البضاء ًُ ، زم ًىهٝغ ٖىه اإلاخ٩لم ؛ ؤي ؤن َظا الىٕى ألازحر مً البض٫ َى الظي 
 
ا

بظ٦غ آزغ بضله، صون ؤن ًخٗغى له بىٟي ؤو بزباث؛ وطل٪ هدى: "زظ ال٣لم، الىع٢ت"؛ ٩ٞان ألامغ في ألاو٫ َى 
 .(2)ؤن ًإزظ الىع٢ت، زم ؤيغب ًٖ ألامغ بإزظٍ بلى ؤمٍغ بإزظ الىع٢ت، وظٗل ألاو٫ في خ٨م اإلاترو٥

ظا الىٕى مً البض٫ ٌٗخبٍر ابً ال٣ُم ٚحر  هاجج ًٖ اجداص البض٫ واإلابض٫ مىه في اإلاٟهىم، وؤن الشاوي لِـ َو
 مً ألاو٫، خُض ٣ًى٫: 

 
وبن لم ٨ًً ظؼئٍ، ٞةما ؤن ًصر الاؾخٛىاء باألو٫ ًٖ الشاوي ؤو ال...وبن لم  «ظؼءا

ًصر الاؾخٛىاء باألو٫ ٞةما ؤن ٩ًىن اإلاخ٩لم ٢ض ٢هضٍ زم ؤعاص َغخه...ٞةن ٧ان ٢هضٍ ٞهى بض٫ 
 البضا،...ٞمش

 
" زم جغ١ ٖلُه، ٞخ٣ى٫: صًىاعا

 
ُٟا ؛ ؤي ؤن َظا الىٕى ٖىض ابً (3)»ا٫...ؤن ج٣ى٫: "ؤِٖ الؿاثل ٚع

 ؤهه ٢هضٍ زم ؤعاص َغخه واؾدبضاله بلٟٔ آزغ عبما ؤعقى مىه، ٞهى 
ّ
ال٣ُم ًدضر هدُجت ٢هض اإلاخ٩لم، بال

لى. ولظل٪ ّٖبر ٖىه ناخب "قغح الغ  ضخي ٖلى ال٩اُٞت" بإهه قاج٘ ًدضر هدُجت الاهخ٣ا٫ مً ألاصوى بلى ألٖا
الاؾخٗما٫ ٖىض الكٗغاء. وبالخالي، ٞإهه مً زال٫ وظهت هٓغ ابً ال٣ُم للبض٫ وؤهىاٖه، ًدبّحن ؤن بض٫ ال٩ل 
داص في اإلاٟهىم بحن البض٫ واإلابض٫ مىه، بِىما ألاهىإ ألازغي ال جدضر هدُجت 

ّ
مً ال٩ل ًدضر هدُجت الج

ٌٗ مً ال٩ل َى ؤن ٩ًىن الشاوي ظؼءا مً ألاو٫، بِىما بض٫ الاقخما٫ الاجداص في اإلاٟهىم؛ بدُض بن بض٫ الب
ال ٩ًىن الشاوي ظؼءا مً ألاو٫، وبهما َى بض٫ الصخيء مما ٌكخمل ٖلُه، م٘ اقتراٍ وظىص الًمحر لُٗىص بلُه 
٧ل مً بض٫ البٌٗ وبض٫ الاقخما٫. في خحن ؤن بض٫ الٛلِ ال ًدضر هدُجت ٢هضًت اإلاخ٩لم في السُاب، 

ًدضر هدُجت لٛلُه؛ ألهه مخٗل٤ باللؿان ال بال٣لب ٦بض٫ اليؿُان. بِىما بض٫ ؤلايغاب ؤو ٦ما ّٖبر  وبهما
 ؤهه ٌٗض٫ ًٖ طل٪ اللٟٔ 

ّ
ٖىه ابً ال٣ُم بـ"البضاء" ٞهى ًدضر هدُجت ل٣هضًت اإلاخ٩لم ؤزىاء السُاب، بال

 ٖلى. باؾدبضاله بلٟٔ آزغ عبما ؤعقى مىه، ختی ًًمً الاهخ٣ا٫ مً ألاصوى بلى ألا 

 خاجمت:

ت مً الىخاثج، وهي ٧اآلحي: ت ابً ال٣ُم هسغط بمجمٖى  ومً زال٫ بدشىا خى٫ لٍٛى

  اٖخبر ابً ال٣ُم ؤن اللٟٔ زاعط التر٦ُب ال ًخٗضي صاللخه اإلاعجمُت ألاولُت، وبهما ال ج٨خمل صاللخه
به وال ًدمل بال ٖىض بصعاظها يمً جغ٦ُب مٗحن؛ ألهه زاعط التر٦ُب َى بمشابت الهىث الظي ًى٤ٗ 

 ٞاثضة، وبهما بٞاصجه بٗض جغ٦ُبه.

  اَخم ابً ال٣ُم ب٣ًُت الىٓم الظي َى هدُجت الخأل٠ والاوسجام بحن ال٩لماث، ويم بًٗها بلى
ت اإلاٗهىصة، وؤهه ًخٗضي بلى يم هو بلى هو آزغ، ؤو ظملت بلى  بٌٗ ٖلى وظه مً الىظٍى الىدٍى

ظا ما ًىضعط يمً ؤَمُت الضاللت  التر٦ُبُت في بًًاح م٣هضًت ال٨الم.   ظملت ؤزغي؛ َو

ت َظٍ ظملت مً الىخاثج التي جىنلىا بلحها مً زال٫ صعاؾدىا لل ٖىض ؤخض ٖلماء ألانى٫، ٣ًُت البض٫ الىدٍى
 .ال مدالت، وطل٪ َى اإلاغاص ٞةن ؤزُإها ٞمً ؤهٟؿىا ومً الكُُان، وبن ؤنبىا ٞمً هللا 
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