األدواث عنذ األصىلٍٍن

ئػذاد
عبذهللا بن هببرك بن سبلن السعذي
ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼٍُ١
عٍطٕخ ػّبْ

الولخص
رؼشع ٘زٖ اٌذساعخ ِٛلف ػٍّبء األطٛي ِٓ ِجبؽش األدٚادٚ ،رمذ ُ٠اٌغٙذ اٌٍغ ٞٛاٌزٞ
ؽٛرٗ وزجٌٍ ُٙغبؽخ اٌؼٍّ١خ ٚئشجبػٗ ثبٌجؾش ٚاٌذسط اٌٍغٚ ،ٞٛلبِذ اٌذساعخ ػٍِ ٝمذِخ ،أطٍك
ِٕٙب اٌجبؽش ٌج١بْ اخز١بسٖ اٌّٛػٛع ٚأّ٘١زٗ ٚأ٘ذافٗٚ ،أسثؼخ ِجبؽشِ :جؾش أدٚاد االعزضٕبء،
ِٚجؾش أدٚاد االعزفٙبَِٚ ،جؾش أدٚاد اٌششؽِٚ ،جؾش أدٚاد إٌذاءٚ ،رٍٙ١ب خبرّخ أٚسد فٙ١ب
أثشص إٌزبئظ.
ٚاػزّذ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛطف ٟاٌزؾٍ ِٓ ٍٟ١خالي ػشع وزت أطٛي اٌفمٗ ٚرزجغ األدٚاد
اٌز ٟرٕبٌٚزٙب ٚرؾٍٍٙ١ب ٚث١بْ ِٛافمزٙب ٌىزت اٌٍغخ ٚاخزالفٙب ِؼٙب أ ٚاإلػبفخ اٌز ٟلذِزٙب ِغ ئثذاء
ٚعٙخ ٔظش اٌجبؽش.
خٍظذ اٌذساعخ ئٌِ ٝغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ ٚاٌز ِٓ ٟأثشص٘ب :أفشاد األط ٓ١١ٌٛثّجؾضِٓ ٓ١
ِجبؽش االعزضٕبء ،وّب رشعؼ أْ أعٍٛث ٟاالعزفٙبَ ٚإٌذاء ٌ١غب عٍّخ ٚرٌه ٌغ١بة اإلعٕبد.
ٚأٚطذ اٌذساعخ ئٌ ٝاالٌزفبد ئٌِ ٝب وزجٗ ػٍّبء األطٛي ف ٟاٌّجبؽش اٌٍغ٠ٛخ رؾم١مب ً ٚدساعخ
ٚػمذا ً ٌّٛاصٔبد ثٕٙ١ب ،ئر فٙ١ب ئػبفخ ٌٍذسط اٌٍغ.ٞٛ
الكلوبث الوفتبحٍت  :األدٚاد  ،األط.ٓ١١ٌٛ
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Summary
This study dealt with the position of the scholars of origins regarding
terminology studies, presenting the linguistic effort that their books
contained to the scientific field and saturating it with research and
linguistic study, and the study was based on an introduction, from which
the researcher proceeded to clarify his choice of the topic, its importance
and objectives, and two studies: the topic and the topic study, and the
topic of consent and contravention, followed by a conclusion received.
The most prominent results are in it.
The researcher adopted the descriptive and analytical approach by
presenting the books of the fundamentals of fiqh, tracing the terms that
they dealt with, analyzing them, and stating their agreement with the
language books and their disagreement with them, or the addition that
they provided with expressing the researcher's point of view.
The study concluded with a set of results, the most prominent of which
are: The three parts of the pregnancy case: the subject, the predicate, and
the link between them. As it became clear to the researcher, the
fundamentalists expanded on the concept of consent, so they made a
ruling for cutting rulings.
The study recommended taking care of what was presented by the
scholars of origins in the linguistic investigations, in order to investigate,
study and hold balances between them, as it includes an addition to the
language lesson.
Keywords: tools, fundamentalists.
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الوقذهت
أ ٌٝٚػٍّبء األطٛي األدٚاد ػٕب٠خ خبطخ ف ٟوزج ُٙفال رغذ وزبثب ً أط١ٌٛب ً ئال ٚأفشد ِجبؽش
ٌٙزٖ األدٚاد ،فذسعٛا ِؼبٔٙ١ب ٚرشو١جٙب ٚاعزؼّبالرٙب ِٚب رٌه ئال إلّ٠بٔ ُٙثبٌذٚس اٌز ٞرٍؼجٗ ٘زٖ
األدٚاد ف ٟئؽذاس اٌزأص١ش ف ٟاألٌفبظ ٚاٌغًّ ِّب ٠شىً فبسلب ً ف ٟاٌؾىُ اٌششػ ٟاٌز٠ ٞغزٕجطٗ
األط.ٌٟٛ
ٚأطٍك اٌجبؽش ف ٟاخز١بس ػٕٛاْ دساعزٗ ِّب اؽٍغ ػٍ ِٓ ٗ١عٛٙد اٌٍغ ٓ١٠ٛف ٟثؾش األدٚاد
فزغبءي ً٘ ٌؼٍّبء األطٛي ِٛالف رخزٍف ػّب ٚسد ػٓ اٌٍغ ٓ١٠ٛأَ أٔ ُٙربثؼ ُ٘ٛف ٟرٌه.
ٚلبَ اٌجؾش ػٍٚ ٝفك اٌخطخ ا٢ر١خ:
 اٌٍّخض اٌّمذِخ اٌّجؾش األٚي :أدٚاد االعزضٕبء اٌّجؾش اٌضبٔ :ٟأدٚاد االعزفٙبَ اٌّجؾش اٌضبٌش :أدٚاد اٌششؽ اٌّجؾش اٌشاثغ :أدٚاد إٌذاء اٌخبرّخ -اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ

أهذاف الذراست
رمذ ُ٠اٌغٙذ اٌٍغ ٞٛاٌز ٞؽٛرٗ وزت أطٛي اٌفمٗ ٌٍغبؽخ اٌؼٍّ١خٚ ،ئشجبػٗ ثبٌجؾش ٚاٌذسط
اٌٍغ ِٓ ،ٞٛأعً اٌٛطٛي ئٌِٕٙ ٝظ ٔغزط١غ ِٓ خالٌٗ اٌٛلٛف ػٍ ٝرفظ١الد ٘زا اٌغٙذ.

هشكلت الذراست وأسئلتهب
رؾبٚي اٌذساعخ اإلعبثخ ػٍِ ٝغّٛػخ ِٓ اٌزغبؤالد ا٢ر١خ :
 -1و١ف ػشع األط ْٛ١ٌٛاألدٚاد ف ٟوزجُٙ؟
ٛ٠ ً٘ -2عذ ٌذ ٜاألطِٕٙ ٓ١١ٌٛظ ف ٟػشع األدٚاد ٚرج٠ٛجٙب؟
ِ -3ب ِذِٛ ٜافمخ األطٌٍ ٓ١١ٌٛغ ٓ١٠ٛف ٟثؾش األدٚاد؟
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هنهج الذراست
اػزّذد اٌذساعخ إٌّٙظ اٌٛطف ِٓ ٟخالي ػشع وزت أطٛي اٌفمٗٚ ،رزجغ األدٚاد اٌزٟ
رٕبٌٚزٙبٚ ،ثؼذ رٌه رؾٍٍٙ١ب ِٓ خالي اٌّؼط١بد اٌز٠ ٟزٛطً ئٌٙ١ب اٌجبؽش ٚسثطٙب ثىزت اٌٍغخ،
ٚث١بْ ِٛافمزٙب ٚاخزالفٙب ِؼٙب أ ٚاإلػبفخ اٌز ٟلذِزٙبِ ،غ ئثذاء ٚعٙخ ٔظش اٌجبؽش ِٚب ٚطً
ئٌٔ ِٓ ٗ١زبئظ.
تعرٌف األداة
األداة لغت
ٚسد ِظطٍؼ األداح ػٌٍ ٝغبْ اٌخٍ(ً١د٘175ـ) ئر لبي " :أٌف األداح ٘ ٟاٌٛا ،ٚألٔه رمٛي:
أدٚادٌ ،ىً ر ٞؽشفخ أداح ٟ٘ٚ ،آٌزٗ ٠م ُ١ثٙب ؽشفزٗٚ .أداح اٌؾشة :اٌغالػٚ ،سعً ِإدٍ :وبًِ
اٌغالػ"(ٚ .)1ربثؼٗ أطؾبة اٌّؼبعُ(ٚ .)2أػبف اٌغ٘ٛش(ٞد٘393ـ) " :األداح :اٌ٢خٚ ،اٌغّغ
األدٚادٚ .آداٖ ػٍ ٝوزا ٠إد ٗ٠ئ٠ذاء ،ئرا لٛاٖ ػٍٚ ٗ١أػبٔٗ"(ٚ . )3ػٕذ اثٓ فبسط(د٘395ـ)" :
اٌّٙضح ٚاٌذاي ٚاٌٛا ٚوٍّخ ٚاؽذح .األد :ٚوبٌخزً ٚاٌّشاٚغخ٠ .مبي :أدا ٠أد ٚأدٚاً٘ٚ ...زا شٟء
()4
ِشزك ِٓ األداح ،ألٔٙب رؼًّ أػّبالً ؽزٛ٠ ٝطً ثٙب ئٌِ ٝب ٠شاد.
األداة اصطالحب
اعزؼًّ اٌخٍِ ً١ظطٍؼ األداح ف ٟع١بق رظٕ١فٗ والَ اٌؼشة فمبي " :والَ اٌؼشة ِجٕ ٟػٍٝ
أسثؼخ أطٕبف ...فبٌضٕبئ ٟػٍ ٝؽشفٔ ٓ١ؾ :ٛلذ ،ٌٛ ،ً٘ ،ٌُ ،ثً ٔٚؾ ِٓ ٖٛاألدٚاد" (.)5
ٚاعزؼٍّٗ ع١ج(ٗ٠ٛد٘180ـ) ف ٟثبة ؽشٚف اإلػبفخ " ٌٍٚمغُ ٚاٌّمغُ ثٗ أدٚاد ف ٟؽشٚف
اٌغش. )6("...

1

) (  -كتاب العٌن ،تحمٌك :مهدي المخزومً ،وإبراهٌم السامرائً ،دار ومكتبة الهالل ،د.ط ،د.ت ،باب اللفٌف من الدال.98/8 ،
2
) (ٌ -نظر:
 ابن درٌد(ت321هـ) ،دمحم بن الحسن ،جمهرة اللغة ،تحمٌك رمزي منٌر بعلبكً ،دار العلم للمالٌٌن ،بٌروت ،ط1987 ،1م ،باب (دأ و ي).234/1 ،
 األزهري(ت 370هـ) ،دمحم بن أحمد ،تهذٌب اللغة ،تحمٌك :دمحم عوض مرعب ،دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت ،ط١٠٠٢ ،1م،باب اللفٌف من حرف الدال.162/14 ،
 الراغب األصفهانً(ت502هـ) ،الحسٌن بن دمحم ،المفردات فً غرٌب المرآن ،تحمٌك :صفوان عدنان الداودي ،دار الملم/دمشك،ط1412 ،1هـ ،ص.69
) - (3الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة ،تحمٌك :أحمد عبدالغفور عطار ،دار العلم للمالٌٌن /بٌروت ،ط1987 ،4م ،باب (أدا)،
.2265/6
) -(4معجم مماٌٌس اللغة ،تحمٌك :عبدالسالم دمحم هارون ،دار الفكر1979 ،م ،باب الهمزة والدال وما معهما فً الثالثً.73/1 ،
) - (5كتاب العٌن.48/1 ،
) - (6الكتاب ،تحمٌك :عبدالسالم دمحم هارون ،مكتبة الخانجً /الماهرة ،ط1988 ،3م.496/3 ،
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ٚلبي اٌىغبئ(ٟد٘189ـ) ف ٟل ٌٗٛرؼبٌ " :ٝبسم ميحرلا نمحرلا هللا" اٌفبرؾخ " ١ :اٌجبء ال ِٛػغ
ٌٙب ِٓ اإلػشاة؛ ألٔٙب أداح"(ٚ ،)1روش٘ب اٌفشاء(د٘207ـ) فمبيٚ " :أِب اٌغؾذ فم " :ٌٗٛأٌُ ٠أرىُ
ٔز٠ش() لبٌٛا ثٍ ٝلذ عبءٔب ٔز٠ش" اٌٍّهٚ ، ٩ – ٨ :ال رظٍؼ ٘ب ٕ٘ب ٔؼُ أداح؛ ٚرٌه أْ االعزفٙبَ
٠ؾزبط ئٌ ٝعٛاة ثـ(ٔؼُ) (ٚال) ِب ٌُ ٠ىٓ ف ٗ١عؾذ"(ٚ ،)2اعزؼٍّٗ اثٓ األٔجبس(ٞد٘328ـ) فمبي:
" ٚاػٍُ أْ (ؽز )ٝال ٠غٛص أْ رّبي ئٌ ٝاٌىغشح؛ ألٔٙب أداح ثّٕضٌخ ئال ٚأِبٚ ،اإلِبٌخ ِّزٕؼخ ِٓ
األدٚاد"(ٚ .)3اعزمش ِف َٛٙاألداح ٌ١ذي ػٍِ ٝؼِٕ ٝؾذد ف ٟاٌمشْ اٌغبثغ اٌٙغش ٞػٕذ
اٌشٍٛث(ٓ١د٘645ـ) ئر لبي " :االعزضٕبء ف ٟاألطً :ئخشاط ثؼغ ِٓ وً ثأداح ِٓ األدٚاد
اٌّزوٛسح ف٘ ٟزا اٌجبةٚ .أدٚارٗ ِٓ اٌؾشٚف :ئال  ِٓٚاألعّبء :غ١ش ِٓٚ ...األفؼبي:
ٌ١ظ .)4("...فبألداح ػٕذٖ رشًّ اٌؾشف ٚاالعُ ٚاٌفؼًِ ٛ٘ٚ .ب طشػ ثٗ اٌغٛ١ؽ(ٟد٘911ـ) ئر
لبي" :األدٚاد اٌؾشٚف ِٚب شبوٍٙب ِٓ األعّبء ٚاألفؼبي ٚاٌظشٚف" (٠ٚ .)5ؼٍك اٌجبؽش ػبِش
ثٍؾبف ػٍ ٝاٌّظطٍؼ اٌز ٞاعزمش ػٍ ٗ١اٌّزمذِ ْٛثمِٚ " :ٌٗٛظطٍؼ األداح ثٙزا اٌّف٠ َٛٙغؼً
إٌؾبح اٌؼشة ِزمذِ ٓ١ػٍ ٝغ١شُ٘ ِٓ اٌٍغ ٓ١٠ٛاٌّؼبطش ،ٓ٠اٌز ٓ٠سأٚا ف ٟاألدٚاد لغّ:ٓ١
أطٍ١خ رشًّ ؽشٚف اٌّؼبِٔٚ ،ٟؾٌٛخ رشًّ اٌظشف ٚاالعُ ٚاٌفؼً" (.)6

) -(1الكسائً ،علً بن حمزة ،معانً المرآن ،أعاد بناءه ولدم له :عٌسى شحاته عٌسى ،دار لباء للطباعة والنشر والتوزٌع /الماهرة،
1998م ،ص.95
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) (  -معانً المرآن ،تحمٌك :أحمد ٌوسف النجاتً ،ودمحم علً النجار ،وعبد الفتاح إسماعٌل الشلبً ،الدار المصرٌة للتألٌف والترجمة/
مصر ،ط ،1د.ت .52/1 ،وٌنظر.84/3 ،396 ،371 ،332 ،235 ،213 ،207 ،121/2 ،467 ،58 ،10/1 :
) - (3األنباري ،دمحم بن الماسم ،إٌضاح الولف واالبتداء ،تحمٌك :محًٌ الدٌن عبدالرحمن رمضان ،مطبوعات مجمع اللغة العربٌة /
دمشك ،د.ط1390 ،هـ .412/1،وٌنظر.609/2 ،413 ،300/1 :
4
) ( -التوطئة ،تحمٌكٌ :وسف أحمد المطوع ،ط1980 ،2م ،ص.308
) -(5السٌوطً ،عبدالرحمن بن أبً بكر ،االتمان فً علوم المرآن ،تحمٌك :دمحم أبو الفضل إبراهٌم ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،
د.ط1394 ،هـ.166/2 ،
) -(6بلحاف ،عامر فائل دمحم ،الخالف النحوي فً األدوات ،أطروحة دكتوراه فً اللغة والنحو ،جامعة الٌرمون /األردن1430 ،هـ،
1430هـ ،ص .20وٌنظر :حسان ،تمام ،اللغة العربٌة معناها ومبناها ،دار الثمافة /المغرب1994 ،م ،ص.123
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ٚلذَ دمحم اٌٍجذ ٞرؼش٠فب ً ٌألداح عّغ ث ٓ١اٌّؼٕ ٝاٌٍغٚ ٞٛاالططالؽٌ ٟألداح فمبي ٟ٘ " :اٌىٍّخ
ِؼبْ ِخزٍفخ ٠مزؼٙ١ب اٌزؼج١ش وأدٚاد االعزفٙبَ ٚاالعزضٕبء ،وّب
اٌز٠ ٟزٛعً ثٙب لبئٍٙب ئٌ ٝئفبدح
ٍ
()1
أْ ِٓ شأْ ٘زٖ األدٚاد ف ٟثؼغ األؽ١بْ عٍت اٌؾشوخ أ ٚاٌغىٌّ ْٛب ٠مغ ثؼذ٘ب ِٓ وٍّبد" .
ٚربثؼٗ اٌجبؽش دمحم خبْ(٠ٚ .)2مزشة ِٕٗ طجش ٞاٌّز ٌٟٛف١مٛي ٟ٘ " :اٌز٠ ٟغزخذِٙب اٌّزىٍُ
إلؽىبَ دالٌخ اٌغٍّخٚ ،ئرّبَ أفبدرٙب ؽز٠ ٝطبثك اٌىالَ ِمزؼ ٝاٌؾبيٌٍٚ ،شثؾ ث ٓ١األعّبء
ٚاألفؼبي ٚاٌغًّ ِٓ أعً ئٔشبء األعٍٛة ِٓٚ ،صُ رىزغت األداح ِؼٕب٘ب ِٓ اٌغ١بق" (.)3
ٚعؼ ٝثبؽضبْ ئٌٚ ٝػغ ِمبسٔخ ث ٓ١األدٚاد إٌؾ٠ٛخ ٚؽشٚف اٌّؼبٔ ٟعبءد ف ٟػشش ٔمبؽ
(: )4
ػٍ ٝاٌٛعٗ ا٢رٟ
األولى :رشزشن ؽشٚف اٌّؼبِٔ ٟغ األدٚاد وٙٔٛب ِجّٙخ غ١ش ِخزظخ.
الثبنٍت :اٌؾشٚف عبِذح ال رزظشفٚ ،لذ أشجٙزٙب األدٚاد ف ٟرٌه.
الثبلثت :اٌؼًّ ِ٘ ٛب رشزشن ف ٗ١األدٚاد ٚاٌؾشٚف.
الرابعت :اٌؾشٚف ال رمجً ػالِبد األعّبء ٚوزٌه األدٚاد االعّ١خ ال رمجً ػالِبد اٌؾشف
ٚاٌفؼًٚ ،األدٚاد اٌفؼٍ١خ ال رمجً ػالِبد اٌؾشف ٚاالعُ.
الخبهست :اٌؾشف ال ٠ؾًّ ِؼٕ ٝفٔ ٟفغٗٚ ،األداح ِضٍٗ ال رؾًّ ِؼٕ ٝفٔ ٟفغٙب.
السبدست :ؽشٚف اٌّؼبٔ ٟال ٠ذخً ػٍٙ١ب ػبًِ فززأصش ثٗ ،أِب األدٚاد فمذ رٕٛة ػٓ اٌؼبًِ.
السببعت :ؽشٚف اٌّؼبٔ ٟرىضش ص٠بدرٙب ٚؽزفٙب ِٓ اٌىالَٚ ،وزٌه األدٚاد لذ رأر ٟصائذح ٚلذ
رؾزف.
الثبهنت :ؽشٚف اٌّؼبِٔ ٟجٕ١خ دائّبًٚ ،األدٚاد ِٕٙب اٌّجِٕٕٙٚ ٟب اٌّؼشة.
التبسعت :ؽشٚف اٌّؼبٔ ٟلذ رى ْٛف ٟطٛسح ؽشف ٚاؽذ ،أِب األدٚاد فال.
العبشرة :ؽشٚف اٌّؼبٔ٠ ٟغٛص أْ رزظً ثبٌىٍّخ سعّبً ،أِب األدٚاد ع ٜٛثؼغ اٌؾشٚف فال
رزظً ثغ١ش٘ب.

) - )13((1اللبدي ،دمحم سمٌر نجٌب ،معجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌة ،مؤسسة الرسالة/بٌروت ،دار الفرلان/ع ّمان ،ط،1
1405هـ ،ص.10
) -(2خان ،دمحم ،األدوات النحوٌة_ بنٌته ووظٌفتها ،مجلة كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة /جامعة دمحم خٌضر /الجزائر،
ع2009 ،4م ،بدون ترلٌم للصفحات.
) - (3المتولً ،صبري ،علم النحو العربً _ رؤٌة جدٌدة وعرض نمدي ،دار غرٌب /الماهرة2001 ،م ،ص.232
4
) ( ٌ -نظر :عوض ،سامً ،وٌوسف ،مٌساء شٌخ ،مفهوم األداة بٌن المدامى والمحدثٌن ،مجلة دراسات فً اللغة العربٌة وآدابها/
جامعة سمنان /إٌران ،تشرٌن /سورٌة ،ع2016 ،23م ،ص.67-65
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األداة عنذ األصىلٍٍن
()1

اعزؼًّ اٌشبش(ٟد٘344ـ) ِظطٍؼ اٌؾشف فؼمذ ٌٗ فظالً عّبٖ " رمش٠ش ؽشٚف اٌّؼبٔ"ٟ
ٚ .ربثؼٗ ؽبئفخ ِٓ األط . )2(ٓ١١ٌٛأِب اثٓ ثشوخ(د٘362ـ) فمذ اعزؼًّ ِظطٍؼ األداح فمبي" :
ثؼغ"(ٚ .)3عّغ اٌغظبص(د٘370ـ) ثٓ١
أِب أدٚاد اٌخفغ فاْ ثؼؼٙب ٕٛ٠ة ػٓ
ٍ
()4
اٌّظطٍؾِ :ٓ١ظطٍؼ اٌؾشٚف " ثبة ِؼبٔ ٟؽشٚف اٌؼطف ٚغ١ش٘ب" ِٚ ،ظطٍؼ األدٚاد "
(. )6
٘زٖ األدٚاد ِٛػٛػخ ٌٍفبئذح ومٌٕٛب ِٓ ٌٍزجؼ١غ"(ٚ .)5ربثؼٗ ؽبئفخ ِٓ األطٓ١١ٌٛ
) - (1أصول الشاشً ،دار الكتاب العربً /بٌروت ،د.ط ،د.ت.189/1 ،
)ٌ - (2نظر:
 البالالنً ،دمحم بن الطٌب(ت 403هـ) ،التمرٌب واإلرشاد ،تحمٌك :عبد الحمٌد بن علً أبو زنٌد ،مؤسسة الرسالة ،ط1998 ،2م،.409/1
 أبو الحسٌن البصري ،دمحم بن علً(ت 436هـ) ،المعتمد فً أصول الفمه ،تحمٌك :خلٌل المٌس ،دار الكتب العلمٌة /بٌروت ،ط،11403م.31/1 ،
 الماضً أبو ٌعلى ،دمحم بن الحسٌن(ت 456هـ) ،العدة فً أصول الفمه ،تحمٌك :أحمد بن علً بن سٌر المباركً ،ط1992 ،2م،.194/1
 الوارجالنًٌ ،وسف بن إبراهٌم(ت 570هـ) ،العدل واإلنصاف فً معرفة أصول اللغة واالختالف ،مطبوعات وزارة التراث المومًوالثمافة ،سلطنة عمان1984 ،م.122/1 ،
 الرازي ،دمحم بن عمر(ت606هـ) ،المحصول ،طه جابر فٌاض العلوانً ،مؤسسة الرسالة ،ط3،1997م.363/1 ،) - (3كتاب الجامع ،تحمٌك :عٌسى ٌحٌى البارونً ،د.ط2007 ،م .108/1 ،وتابعه الكندي(ت508هـ)ٌ .نظر :بٌان الشرع ،طبع
وزارة التراث المومً والثمافة /سلطنة عمان ،د.ط1405-1402 ،ه.234/1 ،
) - (4الفصول فً األصول ،طبع وزارة األولاف الكوٌتٌة ،ط1994 ،2م.83/1 ،
) - (5نفسه.94/1 ،
)ٌ - (6نظر:
 الجوٌنً ،عبدالملن بن عبدهللا(ت478هـ) ،البرهان فً أصول الفمه ،تحمٌك :صالح بن دمحم بن عوٌضة ،دار الكتب العلمٌةبٌروت/لبنان ،ط1997 ،1م،117 ،113 ،52/1 ،
 السرخسً ،دمحم بن أحمد(ت483هـ) ،أصول السرخسً ، ،دار المعرفة /بٌروت ،د.ط ،د.ت.201/2 ،229/1 ، األمدي ،علً بن أبً علً(ت631هـ)،اإلحكام فً أصول األحكام ،تحمٌك :عبدالرزاق عفٌفً ،المكتب اإلسالمً /بٌروت،70/1 ،.310/2
 المرافً ،أحمد بن إدرٌس(ت684هـ) ،شرح تنمٌح الفصول ،تحمٌك :طه عبد الرؤوف سعد ،شركة الطباعة الفنٌة المتحدة ،ط،11973م ،ص.238 ،99
 الزركشً ،دمحم بن عبدهللا(ت794هـ) ،البحر المحٌط فً أصول الفمه ،دار الكتبً ،ط1994 ،1م.215 ،140/3 ، الشوكانً ،دمحم بن علً(ت 1250هـ) ،إرشاد الفحول إلى تحمٌك الحك من علم األصول ،تحمٌك :أحمد عزو عناٌة ،دار الكتابالعربً ،ط1999 ،1م.121/2 ،80/1 ،
 السالمً ،عبدهللا بن حمٌد(ت1332هـ) ،طلعة الشمس ،تحمٌك :عمر حسن المٌّام ،مكتبة اإلمام السالمً /سلطنة عمان2010 ،م،.264 ،218/1
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ٚػًٍ اٌغ١بث( ٟد٘1392ـ) عجت رغّ١زٙب ِجبؽش اٌؾشٚف فمبي " :اططالػ األطٓ١١ٌٛ
ئؽالق ٌفع اٌؾشٚف ػٍ ٝاٌىً عبئضٚ ،ل ً١رغٍ١ت"(ٚ .)1اعزمش اٌجبؽش عٍ ُ١آي صبٔ ٟػٍ ٝرغّ١زٙب
ثبألدٚاد فِ ٟؼشع ؽذ٠ضٗ ػٓ االعزضٕبء(.)2
تعلٍق
ٍٔؾع أْ ِف َٛٙاألداح لذ رطٛس ف ٟربس٠خ إٌؾ ٛاٌؼشث ،ٟفجذأ ِشادفب ً ٌـ (ؽشٚف اٌّؼبٔ )ٟػٕذ
اٌخٍٚ ً١ع١جٚ ٗ٠ٛاعزؼٍّٗ اٌىٛف ْٛ١وبٌىغبئٚ ٟاٌفشاء ،صُ شبع اعزؼّبٌٗ ػٕذ ِٓ أر ٝثؼذُ٘ ِٓ
اٌّز٘ت اٌىٛف ٟؽز ٝأطجؼ ِض٠خ رُٕؼذ ثٗ ِذسعخ اٌىٛفخ .صُ رطٛس ثؼذ رٌه ٌ١ش١ش ئٌ ٝاٌؾشف
ِٚب رؼّٓ ِؼٕبٖ ِٓ االعُ ٚاٌفؼً ٚاٌظشف.
ٚف ٟألغبَ اٌىٍّخ ػٕذ األط ٓ١١ٌٛروشٚا األداح ٚثؼؼ ُٙروش اٌؾشف٠ٚ .شعؼ اٌجبؽش ِظطٍؼ
األداح ألْ ف ٟوض١ش ِٓ األعبٌ١ت رى ْٛاألدٚاد ِشزٍّخ ػٍ ٝألغبَ اٌىٍّخ اٌضالصخِ .ضبي أدٚاد
االعزضٕبء صالصخ ألغبَ (ؽشف _ اعُ _ فؼً).

 البطاشً ،دمحم بن شامس(ت 1420هـ) ،كتاب غاٌة المأمول فً علم الفروع واألصول ،طبع وزارة التراث المومً والثمافة ،سلطنةعمان ،د.ط1984 ،م.247 ،234/1 ،
) - (1كتاب فصول األصول ،تحمٌك سلٌّم بن سالم بن سعٌد آل ثانً ،مطبوعات وزارة التراث والثمافة ،سلطنة عمان ،ط،3
2015م ،ص.200
)ٌ - (2نظر :االستثناء عند األصولٌٌن ،مطبوعات وزارة األولاف والشؤون الدٌنٌة /سلطنة عمان ،ط1992 ،1م ،ص.14
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الوبحث األول
أدواث االستثنبء
االستثنبء" ٛ٘ :ئخشاط اٌشٟء ِٓ اٌشٟء؛ ٌٛال اإلخشاط ٌٛعت دخ ٌٗٛفٚ )1("ٗ١اٌّمظٛد
ثبإلخشاط ٕ٘ب ٘ ٛئخشاط ِب ثؼذ األداح (ئال) أِ ٚب عبء فِ ٟؼٕب٘بِّ ،ب دخً اٌز ٞلجٍٙب فِٚ ٗ١ؼٕٝ
٘زا أْ االعزضٕبء ثظٛسرٗ اٌّجغطخ ٘ " ٛئخشاط اٌّغزضِّٕ ٝب دخً ف ٗ١اٌّغزضٕ.)2("ِٕٗ ٝ

عنذ اللغىٌٍن
٠مغُ إٌؾبح أدٚاد االعزضٕبء ػٍ ٝصالصخ ألغبَ ( :)3ؽشٚف ٔؾ( :ٛئال)ٚ ،أعّبء ٔؾ( :ٛغ١ش،
ع ،ٜٛالعّ١ب) ٚأفؼبي ٔؾ١ٌ ( :ٛظ ،ال ٠ى ،ْٛؽبشب ،خال ،ػذا)ٌٙٚ ،زا اخزبس اٌجبؽش رغّ١زٙب
ثبألدٚاد.
٠ٚزى ْٛأعٍٛة االعزضٕبء ِٓ صالصخ أعضاء( : )4أداح االعزضٕبءٚ ،اٌّغزضٕٚ ،ٝاٌّغزضٕ ،ِٕٗ ٝوّب
٠شد االعزضٕبء ف ٟأّٔبؽ صالصخ ػٕذ أوضش إٌؾ :ٟ٘ٚ ٓ١٠ٛاٌّزظًٚ ،إٌّمطغٚ ،اٌّفشؽ.
 ِٓٚاٌمؼب٠ب اٌز ٟدسعٙب إٌؾ ْٛ٠ٛف٘ ٟزٖ األّٔبؽ( :)5االعزضٕبء ِٓ اٌّٛعتٚ ،االعزضٕبء ِٓ
إٌّفٚ ٟشجٚ ،ٗٙاالعزضٕبء ِٓ اٌؼذدِٛٚ ،ػغ اٌّغزضِٕٚ ،ِٕٗ ٝمذاس اٌّغزضٕ ِٓ ٝاٌّغزضٕ،ِٕٗ ٝ
ٚاٌؼبًِ ف ٟاٌّغزضٕٚ ،ٝعٛاص رمذ ُ٠اٌّغزضٕٚ ٝاٌّغزضٕ ِٕٗ ٝػٍ ٝاٌؼبًِٚ ،رىشاس اٌّغزضٕ.ٝ

) – (1الشرٌف الجرجانً ،علً بن دمحم(ت816هـ) ،كتاب التعرٌفات ،دار الكتب العلمٌة /بٌروت ،ط1983 ،1م ،ص .23وٌنظر:
عثمان ،محمود حامد ،الماموس المبٌن فً اصطالحات األصولٌٌن ،دار الزاحم للنشر والتوزٌع /الرٌاض ،ط2002 ،1م ،ص.34
) - (2كاظم ،إبراهٌم كاظم ،االستثناء فً التراث النحوي والبالغً ،عالم الكتب /بٌروت ،ط1998 ،1م ،ص.21
)ٌ - (3نظر :نفسه ،ص.25
)ٌ - (4نظر :نفسه ،ص.152-151
)ٌ - (5نظر :نفسه ،ص.152-151
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عنذ األصىلٍٍن
دسط األط ْٛ١ٌٛاالعزضٕبء ػٍٚ ٝفك دساعخ إٌؾ ٓ١٠ٛئال أٔ ُٙأػبفٛا ف ٟدساعزِ ُٙجؾضٌُ ٓ١
٠ؼشػّٙب إٌؾ ْٛ٠ٛلجٍّ٘ٚ ُٙب:
أٚالً :سعٛع االعزضٕبء ثؼذ اٌغًّ اٌّزؼبؽفخٚ ،رٌه ؽ ٓ١رزمذَ عًّ ػذ٠ذح ٠ٚؼمجٙب ِغزضٕ ،ٝفمذ
اخزٍف اٌؼٍّبء ف ٟسعٛع االعزضٕبء ػٍ ٝعزخ ألٛاي (:)1
أولهب :أٔٗ ساعغ ئٌ ٝعّ١غ اٌغًّ.
ثبنٍهب :أٔٗ ساعغ ئٌ ٝاٌغٍّخ األخ١شح فمؾ.
ثبلثهب :اٌزٛلف ػٓ اٌغضَ ثأْ االعزضٕبء ػبئذ ئٌ ٝعّ١ؼٙب أ ٚئٌ ٝثؼؼٙب.
رابعهب :أٔٗ ِشزشن ،أ :ٞأْ سعٛع االعزضٕبء ِشزشن ث ٓ١اٌغًّ اٌّزؼبؽفخ.
خبهسهب  :ئرا ٌُ ٠مغ رٕبف ث ٓ١اٌغًّ ٚال ئػشاة ػٓ أٌٙٚب ػبد االعزضٕبء ئٌ ٝاٌغّ١غٚ ،ئْ ٚعذ
رٕبف أ ٚئػشاة فاٌ ٝاٌغٍّخ األخ١شح.
سبدسهب :ئ ْ ظٙش أمطبع اٌغٍّخ ػٓ األ ٌٝٚفبالعزضٕبء ساعغ ئٌ ٝاألخ١شحٚ ،ئْ ٌُ ٠ظٙش رٌه
فبٌٛلف.
صبٔ١بًِ :ذح رشاخ ٟاٌّغزضٕ ٝػٓ اٌّغزضٕ ِٕٗ ٝػٕذ اٌمبئٍ ٓ١ثٗ ( ،)2فمذ اخزٍفٛا ف ٟاٌّذح اٌز٠ ٟغٛص
أْ ٠زشاخ ٝفٙ١ب اٌّغزضٕ ٝػٓ اٌّغزضٕ ،ٝفم ً١عٛاص اٌزشاخِ ٟب داَ ف ٟاٌّغٍظٚ ،ل ً١ئْ ٜٔٛ
االعزضٕبء ؽبي اٌزىٍُٚ ،ل ً١ئْ ٌُ ٠أخز ف ٟوالَ آخشٚ ،ل٠ ً١غٛص  ٌٛٚثؼذ  َٛ٠أ ٚأعجٛع أ ٚأسثؼخ
أشٙش ،أ ٚعٕخ أ ٚعٕزٚ ،ٓ١ل٠ ً١غٛص اٌؼّش وٍٗ.

)ٌ - (1نظر:
 السالمً(ت1332هـ) ،طلعة الشمس.306-305/1 ، آل ثانً ،االستثناء عند األصولٌٌن ،ص.63-60 الظالمً ،صالح ،تطور دراسة الجملة العربٌة بٌن النحوٌٌن واألصولٌٌن ،مطبعة النجف األشرف /العراق ،ط1429 ،3هـ،ص ،113-112و ص.218
)ٌ - (2نظر:
 السالمً ،طلعة الشمس.298 ،297/1 ، -آل ثانً ،االستثناء عند األصولٌٌن ،ص.23-21
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تعلٍق
ال ٠غذ اٌجبؽش اخزالفب ً ف ٟؽشػ ِٛػٛع االعزضٕبء ػٕذ إٌؾ ٓ١٠ٛػٍٚ ٝفك ِب رمذَ ،أِب
األط ْٛ١ٌٛفبٔفشدٚا ثّجؾضِ ِٓ ٓ١جبؽش االعزضٕبء:
األٚي :سعٛع االعزضٕبء ثؼذ اٌغًّ اٌّزؼبؽفخ.
اٌضبِٔ :ٟذح رشاخ ٟاٌّغزضٕ ٝػٓ اٌّغزضٕ ِٓ ٛ٘ٚ .ِٕٗ ٝاٌّجبؽش االفزشاػ١خ ئر ٌ ٛطؼ رشاخٗ١
ٌّب عبص أْ ُ٠مطغ ثّؼّ ْٛعٍّخ أطالًٚ ،ألٔٗ ٠إد ٞئٌ ٝأْ ال ُ٠ؼٍُ طذق ٚال وزة.
٠ٚش ٜاٌجبؽش أْ االعزضٕبء عٍّخ ٌٚىٕٙب رخزٍف ف ٟاٌزؼج١ش ِٓ ؽ١ش أدٚاد االعزضٕبء اٌّزؼذدح
اٌز ٟرزشعؼ ث ٓ١اٌؾشف١خ ٚاالعّ١خ ٚاٌفؼٍ١خ ،صُ ِٓ ؽ١ش وٙٔٛب ِٛعجخ ِٕٚف١خ صُ ِٓ ؽ١ش ٔٛع
اٌّغزضِٕ ٝزظالً إِٔ ٚمطؼبً ،وً ٘زا ٠ذػ ٛئٌ ٝأْ ٔذسط ٘زٖ اٌزٕٛػبد ف ٟاٌزؼج١ش ف ٟئؽبس
األعبٌ١ت.
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الوبحث الثبنً
أدواث االستفهبم
االعزفٙبَ ٛ٘ " :ؽٍت ؽظٛي طٛسح اٌشٟء ف ٟاٌز٘ٓ"(ٚ)1أدٚارٗ لغّبْ :ؽشٚف ٚأعّبء،
رشًّ ؽشف ٟاالعزفٙبَ اٌّٙضح ٚ ،ً٘ٚاٌجبل ٟأعّبء (أِ ،ٞب ،ِٓ ،أ ،ٓ٠و١ف ِزٌٍٚ )2()ٝظ١غخ
االعزفٙبِ١خ طٛسربْ :األ :ٌٝٚاألداح ِغ االعُٚ ،اٌضبٔ١خ :األداح ِغ وٍّز ٓ١أ ٚأوضشٚ ،لذ رىْٛ
اٌغٍّخ ثؼذ األداح فؼٍ١خ أ ٚاعّ١خٔ ،ؼشػٙب ػٍ ٝاٌٛعٗ ا٢ر:ٟ
عنذ اللغىٌٍن
٠ش ٜاٌمذاِ ٝاٌظٛسح األ( :ٌٝٚاألداح ِغ االعُ) أٔٙب وبٌغٍّخ اٌخجش٠خ رمذَ ف ٟثؼؼٙب اٌخجش
ٚعٛثب ً ألْ ٌٙب اٌظذاسح ف ٟاٌىالَ ٔؾ :ٛأ ٓ٠أخٛن٠ ،ى ْٛاٌخجش فٙ١ب األداح (أ٠ٚ ،)ٓ٠مذَ فٟ
ثؼؼٙب اٌّجزذأ ٚعٛثب ً ألْ ٌٗ اٌظذاسح وزٌه ففٔ ٟؾِ :ٛب ػٕذن٠ ،ى ْٛاٌّجزذأ فٙ١ب األداح (ِب)
ٌظذاسرٙب ف ٟاٌىالَ.
وّب ٠ؼشث ْٛاٌظٛسح اٌضبٔ١خ( :األداح ِغ وٍّز ٓ١أ ٚأوضش) ئػشاة اٌغٍّخ اٌخجش٠خ (االعّ١خ
ٚاٌفؼٍ١خ) ٚاألدٚاد ِب ػذا (اٌّٙضح) ٠ )ً٘(ٚى ْٛئػشاثٙب ِطبثمب ً إلػشاة اٌغٛاة ػٍ ٝاػزجبس
أٔٙب أعّبء ٌٙب ِمغ ئػشاث ٟف ٟاٌغٍّخ.
أِب اٌّؾذص ْٛفٍ ُٙػذح ِالؽع ػٍِ ٝب أصبسٖ اٌمذِبء ف ٟط١غخ االعزفٙبَ ٚأدٚارٙب عبءد ػٍٝ
إٌؾ ٛا٢ر:)3( ٟ
* اٌظ١غخ االعزفٙبِ١خ ٌٙب طٛس ػذ٠ذح :فمذ رى٘ ْٛزٖ اٌظ١غخ خبٌ١خ ِٓ اإلعٕبدٚ ،لذ رى ْٛراد
ئعٕبد غ١ش ِمظٛد ِٓ اٌّزىٍُٚ ،لذ ٠ى ْٛاٌغإاي فٙ١ب ػٓ اإلعٕبدٚ ،ف ٟعّ١غ رٌه ال ّ٠ىٓ
ارظبفٙب ثبٌظذق ٚاٌىزة.
* عّ١غ األدٚاد اٌز ٟأُػشثذ خجشا ً ٚاعت اٌزمذ ُ٠ئرا ٚلغ ثؼذ٘ب اعُ ِفشد ٔؾ( :ٛأ ٓ٠أخٛن) ال
ّ٠ىٓ ئػشاثٙب خجشاً ،ألٔٙب ٌُ رغٕذ ٌّجزذأ ،ثً ٘ ٟأداح ٠غزف ُٙثٙب ػٓ شٟء ِب ِىبْ أ ٚؽبي أٚ
غ١شٖ ؽغت دالٌزٙب ػّٓ اٌظ١غخ االعزفٙبِ١خ.
* عّ١غ األدٚاد ال ػاللخ ٌٙب ثبالعّ١خ ٚرٌه ٚفك رؼش٠ف اٌمذِبء ٌالعُ.
) - (1الشرٌف الجرجانً(ت816هـ) ،كتاب التعرٌفات ،ص.18
)ٌ - (2نظر:
 سٌبوٌه ،عمرو بن عثمان بن لنبر(ت180هـ) ،الكتاب ،تحمٌك :عبدالسالم دمحم هارون ،مكتبة الخانجً/الماهرة ،ط1408 ،3هـ،.101/1
 المبرد ،دمحم بن ٌزٌد(ت285هـ) ،الممتضب ،تحمٌك :دمحم عبدالخالك عظٌمة ،عالم الكب /بٌروت ،د.ط ،د.ت.62/3 ،)ٌ - (3نظر :الظالمً ،تطور دراسة الجملة العربٌة ،ص.220-219
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* أدٚاد االعزفٙبَ ال ِؾً ٌٙب ِٓ اإلػشاة ئر ٌُ ٠زؾمك ثٙب اإلعٕبد ث ٓ١اٌّجزذأ ٚاٌخجش.
* ئػشاة اٌظ١غخ األ(ٌٝٚاألداح ِغ االعُ) ٠ى ْٛئػشاة (األداح) أداح اعزفٙبَٚ ،االعُ ثؼذ٘ب ،اعُ
ُِغزف َ ُٙػٕٗ ِشفٛع.
* اٌظ١غخ اٌضبٔ١خ( األداح ِغ وٍّز ٓ١أ ٚأوضش) فاػشاة األداح ال ٠زغ١شٚ ،اٌز ٞثؼذ األداح ِٕمٛي ِٓ
اٌغٍّخ اٌخجش٠خٚ ،ئْ اإلعٕبد ٌُ ٠ىٓ ِمظٛدا ً ِٓ اٌّزىٍُ ٌٚزٌه ٠طٍك ػٍٙ١ب (اٌظ١غخ االعٕبد٠خ)
٠ٚى ْٛئػشاثٙب عٍّخ ِٕمٌٛخ ال ئعٕبد فٙ١ب.
ف١ش ْٚأْ أدٚاد االعزفٙبَ (أعّبء االعزفٙبَ) ٌ١غذ أعّبء ٚال رشىً عضءا ً ِٓ االعٕبد ،ثً ٟ٘
ِغشد أدٚاد ٠غزف ُٙثٙب ػٓ شٟء ِب ِىبْ أ ٚؽبي أ ٚغ١شٖ.
عنذ األصىلٍٍن
ٌخض اٌجبؽش ِؾّٛد اٌٙبشِّٛ ٟلف ثؼغ األط ِٓ ٓ١١ٌٛاٌظ١غخ االعزفٙبِ١خ ٔؾ ً٘ ( ٛص٠ذ
ػبٌُ) ثم " :ٌٗٛئْ إٌغجخ ث ٓ١ص٠ذ ػبٌُ ٌ١ظ ٌٙب سوٕبْ فؾغت ،ثً ال ثذ ِٓ سوٓ صبٌش ٌّٙب ال
ِؾبٌخ ،فاْ إٌغجخ اٌزظبدل١خ ال ِؼٌٕٙ ٝب ئال ثٍؾبظ(ٚػبء) ٠ى ْٛف ٗ١اٌزظبدق ،أ :ٞأْ اٌز٘ٓ
٠زظٛس (ص٠ذٌ) ( ٚػبٌُ) ِزظبدل ٓ١ػٍ ٝشٟء ف ٟػبٌُ ِٓ اٌؼٛاٌُ خبسط اٌز٘ٓ ٘ٚزا اٌؼبٌُ فٟ
اٌغٍّخ اٌخجش٠خ ٘ ٛػبٌُ اٌزؾم١ك ٚاٌضجٛد٠ٚ ،ذي ػٍ ٗ١رغشد اٌغٍّخ ػٓ األداح فٌ ٟغخ اٌؼشة،
ٌٚؼٍٗ ثاصائٗ دا ٌّي ِغزمً ف ٟثؼغ اٌٍغبد األخشٚ ،ٜف ٟعٍّخ االعزفٙبَ ٘ ٛػبٌُ االعزفٙبَ أٚ
اٌغإاي٠ٚ ،ذي ػٍ ٗ١أداح االعزفٙبَ" ( . )1فبٌظ١غخ (ً٘ ص٠ذ ػبٌُ) رؼزّذ ػٍ ٝصالصخ أسوبْ :اٌّغٕذ،
ٚاٌّغٕذ ئٌٚٚ ،ٗ١ػبء االعٕبد ،فف ٟاٌغٍّخ اٌخجش٠خ ٠ى ْٛاٌٛػبء ٘ٚ ٛػبء اٌزؾمك ٚاٌضجٛدٚ ،فٟ
اٌغٍّخ االعزفٙبِ١خ ٠ى ْٛاالعزفٙبَ ٘ ٛاٌٛػبء اٌزٚ ٞلغ ػٍ ٗ١اٌزظبدق ث ٓ١اٌّغٕذ ٚاٌّغٕذ ئٌٗ١
(. )2
تعلٍق
٠زؼؼ ٌٕب ِّب رمذَ اعزذسان اٌجبؽض ٓ١اٌّؾذص ٓ١ػٍ ٝاٌمذِبء ف ٟاٌظ١غخ االعزفٙبِ١خ ِٓ ػذح
ٔٛاػٍ :أٌٙٚب :أدٚاد االعزفٙبَ ػذا (اٌّٙضح  )ً٘ٚال ٠ؼذٙٔٚب أعّبء ٌؼذَ رزطبثمٙب ٚرؼش٠ف االعُ.
صبٔٙ١ب :لذَ اٌّؾذصٔ ْٛظشح عذ٠ذح إلػشاة اٌظ١غخ االعزفٙبِ١خ .صبٌضٙب :أعٍٛة االعزفٙبَ ٌ١ظ
عٍّخ ٌؼذَ رؾمك اإلعٕبد اٌز ٛ٘ ٞسو١ضرٙب.
ثّٕ١ب ٠ز٘ت األط ْٛ١ٌٛئٌ ٝاػزّبد اٌظ١غخ االعزفٙبِ١خ ػٍ ٝصالصخ أسوبْ :اٌّغٕذ ٚاٌّغٕذ ئٌٗ١
ٚٚػبء اإلعٕبد.
٠ٚزفك اٌجبؽش ِغ اٌزٛعٗ اٌز ٞلذِٗ اٌّؾذص ِٓ ْٛاٌٍغ ٓ١٠ٛئر ف ٗ١ؽالً ِمٕؼب ً ٌٍزغبؤالد اٌزٟ
أص١شد ؽٛي اٌظ١غخ االعزفٙبِ١خ ِٓ ؽ١ش أدٚارٙب ٚفمذأٙب ألُ٘ أسوبْ اٌغٍّخ أال  ٛ٘ٚاإلعٕبد.

) - (1مباحث الدلٌل اللفظً ،مطبعة اآلداب /العراق ،د.ط1977 ،م.
)ٌ - (2نظر :الطالمً ،تطور دراسة الجملة العربٌة ،ص.134
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الوبحث الثبلث
أدواث الشرط

()1

اٌششؽ ِ٘" :ٛب ٍ٠ضَ ِٓ ػذِٗ اٌؼذَ ٚال ٍ٠ضَ ِٓ ٚعٛدٖ ٚعٛد ٚال ػذَ ٌزارٗ"
ِىٔٛخ ِٓ أداح اٌششؽ ٚعضأ :ٓ٠اٌششؽ ٚعٛاثٗٔ .جؾضٙب ٚفك ا٢ر:ٟ

 ٌٗٚ ،ط١غخ

عنذ اللغىٌٍن
٠ش ٜاٌمذِبء أْ اٌظ١غخ اٌششؽ١خ رزأٌف ِٓ عٍّز ،ٓ١األ ٌٝٚرغّ ٝعٍّخ اٌششؽ ٚاٌضبٔ١خ رغّٝ
عٍّخ اٌغٛاةٚ ،رؼشة وً ِّٕٙب ئػشاثب ً ِغزمالً ،وّب ٠ظٙش ػٕذ اثٓ عٕ(ٟد٘392ـ)(ٚ)2اثٓ
٘شبَ(د٘761ـ) (.)3
ٚلذ رٕجٗ ػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٔ(ٟد٘471ـ) ئٌ ٝأْ اٌششؽ ط١غخ ِزىبٍِخ رم َٛػٍ ٝاٌزشاثؾ ثٓ١
اٌغضأ ٓ٠فمبي " :اٌششؽ وّب ال ٠خف ٝفِ ٟغّٛع اٌغٍّز ٓ١ال ف ٟوً ٚاؽذح ِّٕٙب ػٍ ٝاالٔفشاد،
ٚال فٚ ٟاؽذح د ْٚاألخش ،ٜألٔب ئْ لٍٕب ئٔٗ ف ٟوً ٚاؽذح ِّٕٙب ػٍ ٝاالٔفشاد ،عؼٍٕبّ٘ب
ششؽٚ ،ٓ١ئرا عؼٍٕبّ٘ب ششؽ ٓ١الزؼزب عضاء.)4("ٓ٠
ِ ٛ٘ٚب دػب ئٌِٙ ٗ١ذ ٞاٌّخض(ِٟٚد )َ1993ثمٚ " :ٌٗٛوبْ ٕ٠جغ ٟأْ ٠ؼبٌظ اٌششؽ ثؼجبسرٗ١
ػٍ ٝأٔٗ عٍّخ ٚاؽذح ال عٍّزبْ ،فٍ١غذ عٍّخ اٌششؽ ...ئال عٍّخ ٚاؽذح"(ٚ .)5رزىشس اٌذػٛح ٔفغٙب
ػٕذ طبٌؼ اٌظبٌّ٠ٚ .)6(ٟؼ١ف :اٌظ١غخ اٌششؽ١خ " وبٔذ ثزشو١جٙب ط١غخ ٚاؽذح رم َٛػٍٝ
اٌزشاثؾ ث ٓ١ؽشفٙ١ب وّب ٠ز٘ت ئٌ ٝرٌه ػٍّبء األطٛي ٚعّبػخ ِٓ إٌؾ ٓ١٠ٛاٌّؾذصٌٙٚ ،ٓ١ب
طٛس ِزؼذدح ِٕٙب ٌٛ :رمذَ االعُ ػٍ ٝاٌششؽ فال أصش ٌٗ فِ ٟذٌٛي اٌظ١غخ ثً رجم ٝػٍ ٝؽبٌزٙب
ِٓ ؽ١ش اٌذالٌخ" (. )7
ٚٚػؼ اٌظبٌّ ٟأْ أدٚاد اٌششؽ ػٕذ إٌؾبح رٕمغُ ػٍ ٝصالصخ ألغبَ:
أ_ اٌؾشٚف ( :ٟ٘ٚئْ)(ٚ ،ئرِب)ٌٛ( ٚ )ٌٛ( ٚ ،ال) (ٚأِب).
ة_ اٌظشٚف ( :ٟ٘ٚأِ( ٚ ،)ٓ٠ز( ٚ )ٝأٔ(ٚ )ٝؽ١ضّب) ( ٚئرا)(ٚ ،أ٠بْ).
ط_ األعّبء ِ(ٚ ،)ْٓ َِ ( :ٟ٘ٚب)(ٚ ،أِّٙ(ٚ ،)ٞب).
) - (1المرافً(ت684هـ) ،شرح تنمٌح الفصول ،ص.82
)ٌ - (2نظر :اللمع فً العربٌة ،تحمٌك :فائز فارس ،دار الكتب الثمافٌة /الكوٌت ،د.ط ،د.ت ،ص.133
)ٌ - (3نظر :مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب ،تحمٌك :مازن المبارن ،ودمحم علً حمد هللا ،دار الفكر /دمشك ،ط1985 ،6م،
ص.849
4

) (  -دالئل اإلعجاز ،تحمٌك :محمود دمحم شاكر ،مطبعة المدنً /الماهرة ،دار المدنً /جدة ،ط1413 ،3ه ،ص.246
5
) (  -فً النحو العربً نمد وتوجٌه ،دار الشؤون الثمافٌة العامة /العراق ،ط2000 ،2م .ص.286
6
) ( ٌ -نظر :تطور دراسة الجملة العربٌة ،ص.167
7
) (  -نفسه ،ص.221
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ٚأٔ٠ ُٙغؼٍ_ْٛأ ٞاٌمذِبء_ األدٚاد اٌز ٟرذخً ف ٟثبة اٌظشٚف ٚاألدٚاد اٌز ٟرذخً ف ٟثبة
األعّبء عّ١ؼٙب أعّبء ٠ٚغش ْٚػٍٙ١ب ئػشاة األعّبء ،ف ٟؽ ٓ١أٔ٠ ُٙؼشف ْٛاالعُ ثم:ٌُٙٛ
"االعُ ف ٟوالَ اٌؼشة ِب وبْ فبػالً أِ ٚفؼٛالً أٚ ٚالؼب ً ف ٟؽ١ض اٌفبػً ٚاٌّفؼٛي١ٌٚ ...ظ ٠خشط
ػٕٗ اعُ اٌجزخ"(٠ٚ .)1غزجؼذ اٌظبٌِّ ٟب ر٘ت ئٌ ٗ١اٌمذِبء ِٓ ػذ لغّ ٟأدٚاد اٌششؽ (اٌظشٚف
ٚاألعّبء) أْ رى ْٛأعّبء ألٔٙب "ثؼ١ذح وً اٌجؼذ ػّب ٠زطٍجٗ االعُ ِٓ دالٌخٚ ،ال أّ٘١خ ٕ٘ب
ٌٍؼالِخ اٌز ٟعؼٍ٘ٛب األعبط ف ٟرشخ١ض االعُ" (.)2

أعبفش ِؼه ،ػٕذ اٌمذِبء اعُ ششؽ ٌٍضِبْ،
رغبفش
فـّضالً (ِز )ٝف ٟاٌظ١غخ اٌششؽ١خِ :زٝ
ْ
ْ
رغب ٞٚف ٟدالٌزٙب (ف ٟأٚ ٞلذ) ،فزى ْٛاٌظ١غخ ف ٟاٌّضبي اٌغبثك ٚفك اٌذالٌخ ا٢ر١خ :ف ٟأٞ
ٚلذ رغبفش أعبفش ِؼه ،ف٠ ًٙظؼ أْ رى ْٛاعّب ً ٌٕغؼٍٗ ِغٕذا ً ئٌ ٗ١ف١ى ْٛفبػالً ِشح ِٚجزذأ ِشح
أؽش ٜأ ٚأٔٗ ٠ىِ ْٛفؼٛالً ٠مغ ػٍ ٗ١فؼً اٌفبػً؟ (. )3
عنذ األصىلٍٍن
٠ش ٜفخش اٌذ ٓ٠اٌض٠ؼٍ( ٟد٘743ـ) أْ " عٍّز ٟاٌششؽ ٚاٌغضاء ثّٕضٌخ عٍّخ ٚاؽذح؛ ألْ
عٍّخ اٌششؽ ال رف١ذ ِب ٌُ ٠ىٓ ِؼٙب عٍّخ اٌغضاءٚ ،األطً ف ٟاٌغٍّخ أْ رىِ ْٛف١ذح ثٕفغٙب
ثؾ١ش ٠ظؼ اٌغىٛد ػٍٙ١ب"(٠ٚ)4إ٠ذٖ اٌزفزبصأ(ٟد٘793ـ) ثمِ" :ٌٗٛغّٛع اٌششؽ ٚاٌغضاء والَ
والَ ٚاؽذ داي ػٍ ٝسثؾ شٟء ثشٟءٚ ،صجٛرٗ ػٍ ٝرمذ٠ش صجٛرٗ ِٓ غ١ش دالٌخ ػٍ ٝاالٔزفبء ػٕذ
()5
االٔزفبء فىً ِٓ اٌششؽ ٚاٌغضاء عضء ِٓ اٌىالَ ثّٕضٌخ اٌّجزذأ ٚاٌخجش"
ٚعبء رمغ ُّٙ١ألدٚاد اٌششؽ ػٍٚ ٝفك رمغ ُ١إٌؾبح (ؽشٚف ،ظشٚف ،أعّبء) فـ (ِز" )ٝ
ظشف صِبْ ٚعإاي ػٕٗٚ ،عٛاثٙب ٠مغ ثبٌضِبْ ئرا لٍذِ :ز ٝاٌؾشة؟ ِٚز ٝلبَ ص٠ذ؟ لٍذ :غذًا،
ٚلبَ ص٠ذ أِظ"(( ٚ )6أ" )ٓ٠عإاي ػٓ اٌّىبْ ...ظشف ِىبْ ٚعٛاثٙب ٠مغ ثٗ ئرا لٍذ :أ ٓ٠ص٠ذ؟
ل :ً١ف ٟاٌّغغذ أ ٚف ٟاٌذاس"(٘ٚ .)7ىزا ثم١خ األدٚاد٠ ٌُٚ .زٕجٛٙا ئٌ ٝأْ ٘زٖ األدٚاد ثؾغت
دالٌزٙب ال ّ٠ىٓ أْ رأخز ِّ١ضاد االعُ.

) - (1الزجاجً ،أبو الماسم(337هـ) ،اإلٌضاح فً علل النحو ،تحمٌك :مازن المبارن ،دار النفائس /بٌروت ،ط1979 ،3م،
ص.48
) - (2تطور دراسة الجملة العربٌة ،ص.178
)ٌ - (3نظر :نفسه ،ص.176
) - (4تبٌٌن الحمائك شرح كنز الدلائك وحاشٌة الشلبً ،المطبعة الكبرى األمٌرٌة – بوالق /الماهرة ،ط1313 ،1ه.231/2 ،
) - (5شرح التلوٌح على التوضٌح  ،مكتبة صبٌح /مصر ،د.ط ،د.ت.281/1 ،.
) -(6البالالنً(ت403هـ) ،التمرٌب واإلرشاد.18/1 ،
) - (7نفسه.18/1 ،
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تعلٍق
ٚلغ اٌخالف ف ٟأدٚاد اٌششؽ (االعّ١خ) ث٠ ِٓ ٓ١ش ٜاعّ١زٙب ِٓ اٌمذِبء ٚث ٓ١اٌّؾذصْٛ
اٌز٠ ٓ٠شعؾ ْٛأٔٙب (أدٚاد) ال رٕطجك ػٍٙ١ب ِّ١ضاد االعُ.
وّب رٛطً اٌجؾش اٌؾذ٠ش ئٌ ٝأْ اٌظ١غخ اٌششؽ١خ ط١غخ ئٔشبئ١خ ١ٌٚغذ ئخجبس٠خِ ،ب داَ
اٌّزىٍُ ٠ش٠ذ ثٙب ئ٠مبع اٌزشاثؾ ث ٓ١ؽشفٙ١ب ٌغشع ٠زؼٍك ثٕفغٗ.
ٚرؼذ اٌظ١غخ اٌششؽ١خ ثزشو١جٙب ط١غخ ٚاؽذح رم َٛػٍ ٝاٌزشاثؾ ث ٓ١ؽشفٙ١ب
ٚلذ رٕجٗ ػٍ٘ ٝزا األطٚ ْٛ١ٌٛدػب ئٌ ٗ١اٌّؾذص ِٓ ْٛأً٘ إٌؾ.ٛ
ٛ٠ٚافك اٌجبؽش ٚعٙخ ٔظش اٌّؾذص ٓ١ف ٟػذ أدٚاد اٌششؽ (االعّ١خ) ٌ١غذ ِٓ عٕظ األعّبء،
وّب ٛ٠افم ُٙف ٟإٌظش ئٌ ٝاٌظ١غخ اٌششؽ١خ ِٓ ؽ١ش اٌزشو١ت (اٌششؽ ٚعٛاثٗ) رشو١ت ٚاؽذ.
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الوبحث الرابع
أدواث النذاء

إٌذاء ٘ " ٛاٌزظ٠ٛذ ثبٌّٕبد١ٌ ٜمجً أ ٛ٘ ٚؽٍت ئلجبي اٌّذػ ٛئٌ ٝاٌذاػ )1("ٟف ٛٙأعٍٛة ٌٗ
أدٚاد ػذح ٘ :ٟاٌّٙضح(ٚ ،آ)(ٚ ،أ٠ب)(ٚ ،أ(ٚ ،)ٞآ١٘(ٚ ،)ٞب) ٚ( ٚا)٠(ٚ ،ب).
عنذ اللغىٌٍن
ػًٍ اٌخٍ(ً١د٘175ـ) اخزالف ؽشوخ إٌّبد ٜث ٓ١اٌشفغ ٚإٌظت ثؾغت ؽٛي اٌىٍّخ
ٚلظش٘ب ( ،)2أِب ع١ج(ٗ٠ٛد٘180ـ) ف١ش ٜأْ اٌؾشوخ وبٔذ ثغجت اٌفؼً اٌّؼّش ئر لبي" :اػٍُ
أْ إٌذاء ،وً اعُ ِؼبف ف ٗ١فٔ ٛٙظت ػٍ ٝئػّبس اٌفؼً اٌّزشٚن ئظٙبسٖٚ ،اٌّفشد سفغ ٛ٘ٚ
فِٛ ٟػغ اعُ ِٕظٛة" ()3فبٌفؼً اٌّؼّش ٘ ٛاٌز٠ ٞزؾىُ ف ٟاٌؾشوخ اإلػشاث١خٚ ،رمذ٠ش اٌفؼً
٘زا " لذ عٕؼ ئٌ ٗ١اٌىض١ش ِٓ إٌؾ ٓ١٠ٛؽز ٝػظشٔب اٌؾبػش"(.)4
ٚسفغ اثٓ عٕ(ٟد٘392ـ) رمذ٠ش اٌفؼً اٌّؼّش ألٔٗ ٠غ١ش اٌىالَ ِٓ اإلٔشبء ئٌ ٝاإلخجبس
ٚإٌذاء ف ٟؽم١مزٗ ئٔشبء فمبي " :أال رش ٜأٔٗ ٌ ٛرغشُ ئظٙبسٖ فم :ً١أدػ ٛص٠ذًا ٚأٔبد ٞص٠ذًا
العزؾبي أِش إٌذاء فظبس ئٌٌ ٝفع اٌخجش اٌّؾزًّ ٌٍظذق ٚاٌىزة ٚإٌذاء ِّب ال ٠ظؼ فٗ١
رظذ٠ك ٚال رىز٠ت".)5
أِب اٌظجبْ(د٘1206ـ) فمذ ٚعٗ اٌفؼً اٌّمذس(أدػ )ٛئٌ ٝدالٌخ اإلٔشبء ١ٌٚظ اإلخجبس فمبي:
"ٚاػزشع ٔ١بثخ ؽشف إٌذاء ػٓ أدػٛ؛ ثأْ أدػ ٛخجش ٚإٌذاء ئٔشبءٚ ،أع١ت ثأْ (أدػٔ )ٛمً
ئٌ ٝاإلٔشبء" (.)6
ٚأ٠ذ ئثشاِ٘ ُ١ظطف(ٝد )َ1962أْ إٌذاء ٌ١ظ عٍّخ ٌؼذَ رؾمك االعٕبد " فأِب إٌّبد ٜفٍ١ظ
ثّغٕذ ئٌٚ ٗ١ال ثّؼبف فؾمٗ إٌظت" (. )7
ٚأوذ ِٙذ ٞاٌّخض(ِٟٚد )َ1993ػٍ ٝأْ إٌذاء ال ػاللخ ٌٗ ثبٌغٍّخ ٚال ثبإلعٕبد أطالً ٚئّٔب
٠مزظش ػٍ ٝاٌزٕج ٗ١فؾغت فمبي " :ئْ أعٍٛة إٌذاء ُ٠جٕ ٝػٍ ٝش١ئ :ٓ١أداح ٔذاءِٕٚ ،بدِّٕٙٚ ،ٜب
ٕ٠شأ ِشوت ٌفظ١ٌ ٟظ فِ ٗ١ؼٕ ٝفؼً ِمذس١ٌٚ ،ظ ف ٗ١ئعٕبدٚ ،ال ٠ظؼ ػذٖ ف ٟاٌغًّ اٌفؼٍ١خ
وّب لظذ إٌؾبح ئٌٚ ،ٗ١ال ٠ظؼ أ٠ؼب ً ػذٖ عٍّخ ؽز ٌٛٚ ٝوبٔذ عٍّخ غ١ش ئعٕبد٠خ ...فٍ١ظ فٟ
ِضً ل٠ :ٌُٙٛب ص٠ذ٠ٚ ،ب سعً٠ٚ ،ب ػجذهللا٠ٚ ،ب ؽبٌؼب ً عجالً٠ٚ ،ب سعالً طبٌؾبً ،شٟء ِٓ ئعٕبد أٚ

) -(1مطلوب ،أحمد ،معجم المصطلحات البالغٌة وتطورها ،مطبعة المجمع العلمً العرالً ،د.ط1983 ،م.326/3 ،
)ٌ - (2نظر :سٌبوٌه ،الكتاب.182/2 ،
) - (3نفسه.182/2 ،
) - (4الظالمً ،تطور دراسة الجملة العربٌة ،ص.157
) - (5الخصائص ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،ط.187/1 ،4
) - (6حاشٌة الصبان على شرح األشمونى أللفٌة ابن مالن ،دار الكتب العلمٌة بٌروت/لبنان1417 ،ه.197/3 ،
) - (7إحٌاء النحو ،ط1992 ،2م ،ص.61
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رمذ٠ش فؼً ألْ رٌه وٍٗ ٔذاءٚ ،إٌذاء رٕجٚ ٗ١ال شٟء غ١شٖ" (ٚ .)1ربثؼٗ اٌجبؽض ْٛاٌّؼبطشْٚ

(.)2

عنذ األصىلٍٍن
ٔبلش اٌفخش اٌشاص(ٞد٘606ـ) ط١غخ إٌذاء (٠ب ص٠ذ) ً٘ رى ْٛأداح إٌذاء (٠ب) لبئّخ ِمبَ اٌفؼً
(أدػ )ٛأ ٚالِٚ ،ب إٌبطت ٌٍّٕبد ٜػٍ ٝإٌؾ ٛا٢ر:ٟ
ؽغخ ِٓ ٠ش ٜل١بَ (٠ب) ِمبَ اٌفؼً:
ٌ -1فع (٠ب) رذخٍٗ اإلِبٌخ ٚدخٛي اإلِبٌخ ال ٠ى ْٛئال ف ٟاالعُ أ ٚاٌفؼً.
 -2أْ الَ اٌغش رزؼٍك ثٙب ف١مبي٠( :ب ٌض٠ذ) فاْ ٘زٖ اٌالَ الَ االعزغبصخ  ٟ٘ٚؽشف عشٚ ،رؼٍك
ؽشف اٌغش ثٙب دٌ ً١ل١بِٙب ِمبَ اٌفؼً.
أِب ؽغخ ِٓ أٔىش أْ رى٠( ْٛب) ثّؼٕ ٝأٔبد ٞاؽزظ ثـ
 -1لٛي اٌمبئً :أٔبد ٞص٠ذاً ،ئخجبس ػٓ إٌذاء ٚاإلخجبس ػٓ اٌشٟء ِغب٠ش ٌٍّخجش ػٕٗ ،فِ ٛٙغب٠ش
ٌم٠ :ٌٗٛب ص٠ذ.
 -2ل :ٌٗٛأٔبد ٞص٠ذاً ،والَ ِؾزًّ ٌٍزظذ٠ك ٚاٌزىز٠تٚ ،ل٠ :ٌٗٛب ص٠ذ ،ال ٠ؾزٍّّٙب.
 -3ل٠ :ٌٗٛبص٠ذ١ٌ :ظ خطبثب ً ئال ِغ إٌّبد ،ٜأِب ل :ٌٗٛأٔبد ٞص٠ذا ً فغ١ش ِخزض ثبٌّٕبد.ٜ
 -4ل٠ :ٌٗٛب ص٠ذ٠ ،ذي ػٍ ٝؽظٛي إٌذاء ف ٟاٌؾبي أِب أٔبد ٞص٠ذاً ،فال ٠ذي ػٍ ٝاخزظبطٗ
ثبٌؾبي.
٠ -5ظؼ أْ ٠مبي :أٔبد ٞص٠ذا ً لبئّبًٚ ،ال ٠ظؼ أْ ٠مبي٠ :ب ص٠ذ لبئّب ً
فذٌذ ٘زٖ اٌفشٚق اٌخّغخ ػٍ ٝؽظٛي اٌزفشلخ ث٘ ٓ١ز ٓ٠اٌٍفظٚ .)3(ٓ١ربثؼٗ األط.)4( ْٛ١ٌٛ
ٚأػبف اٌضسوش(ٟد٘794ـ) ثؼغ إٌّبلشبد غ١ش اٌز ٟروش٘ب عبثمٖٛ

(:)5

) - (1فً النحو العربً نمد وتوجٌه ،ص.304
)ٌ - (2نظر:
 األوسً ،لٌس إسماعٌل ،أسالٌب الطلب عند النحوٌٌن والبالغٌٌن ،بٌت الحكمة ،بغداد ،د.ط1988 ،م ،ص.245 الظالمً ،صالح ،تطور دراسة الجملة العربٌة ،ص.160-159)ٌ - (3نظر :مفاتٌح الغٌب ،دار إحٌاء التراث العربً /بٌروت ،ط.1420 ،3
)ٌ - (4نظر:
 المرافً ،أحمد بن إدرٌس(ت684هـ) ،الفروق ،عالم الكتب ،د.ط ،د.ت.27/1 ، السبكً ،تمً الدٌن(ت 756هـ) ،وولده تاج الدٌن ،اإلبهاج فً شرح المنهاج ،دار الكتب العلمٌة /بٌروت ،د.ط1416 ،هــ-291/1 ،.292
)ٌ - (5نظر :البحر المحٌط فً أصول الفمه.306-304/2 ،
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أٌٙٚبٕ٘ :بن ِٓ ٠ش ٜأٔٗ ئرا ٔبد٠ذ ٚطفب ً فبٌغٍّخ خجش٠خٚ ،ئرا ٔبد٠ذ اعّب ً فبٌغٍّخ أشبئ١خٚ ،ػٍٝ
صاْٚ ،عت اٌؾذ.
٘زا ٌ ٛلبي لبرفبً٠ :ب ٍ
صبّٔٙ١بٕ٘ :بن ِٓ ٠ش ٜأْ (٠ب) اعُ فؼً ثّؼٕ ٝأٔبد ٞفٕظجذ وٕظجٗٚ ،سد ثأْ أٔبد ٞخجش ١ٌٚظ
(٠ب) ثخجش.
صبٌضّٙبٕ٘ :بن ِٓ ٠ش ٜثأْ اٌخجش لذ ٕ٠مً ِٓ اٌخجش٠خ ئٌ ٝاإلٔشبئ١خ وأٌفبظ اٌؼمٛد اٌز٠ ٟمظذ ثٙب
اعزؾذاس األؽىبَ ثأٔٙب ثؼذ ٔمٍٙب ئٌ ٝاإلٔشبء ٌُ رجك رؾزًّ اٌظذق ٚاٌىزة.
ٚأػشع اٌضسوش ٟػٓ ٘زٖ ا٢ساء ٚاطفب ً أطؾبثٙب ثبٌغفٍخ ِشعؾب ً اٌزمذ٠ش ا٢ر٠ :ٟب أٔبدٞ
ص٠ذاً ،فبٌجبء رٕج ٗ١خبصٚ ،رمذ٠ش اٌفؼً ال ٠ؾ ً١اٌّؼٕٚ ٝال ٠غ١شٖ ِٓ ثبة اإلٔشبء ئٌ ٝاٌخجش.

تعلٍق
ٚلغ اٌخالف ف ٟؽشوخ إٌّبد ٜلذّ٠ب ً ٚؽذ٠ضب ً ثٕبء ػٍ ٝاٌزشو١ت اٌز٠ ٞمغ ف ٗ١إٌذاء ِٓ ؽ١ش
اإلعٕبد ٚػذِٗٚ ،رأصش األط ْٛ١ٌٛثٙزا اٌخالف ثأْ ٔبلشٛا ٔ١بثخ اٌفؼً ِٕبة أداح إٌذاءِٚ ،ذٜ
ثمبء ط١غخ إٌذاء ئٔشبء أ ٚرٕزمً ئٌ ٝاٌخجش ،ثّٕ١ب ٠ش ٜاٌجبؽض ْٛاٌّؾذص ْٛأْ إٌذاء رٕجٗ١
ٌٍّخبؽت ٚال شٟء غ١شٖ أ١ٌ ٞظ ٌٗ ػاللخ ثبٌغٍّخ ٚال ثبإلعٕبد أطالً ثً ِشوت ٌفظ٠ ٟزىْٛ
ِٓ أداح إٌذاء ٚإٌّبد.ٜ
٠ٚش ٜاٌجبؽش أْ ِب ر٘ت ئٌ ٗ١اٌّؾذص ِٓ ْٛأْ إٌذاء ( ط١غخ ئٔشبئ١خ ال ئعٕبد فٙ١ب ثً ٘ٛ
رٕجٌٍّ ٗ١خبؽت) ألشة ٌٍظٛاة ئر ال ّ٠ىٓ أْ ٔؼذ إٌذاء عٍّخ فؼٍ١خ ٌغ١بة االعٕبدِٚ ،ب ٠ؾذصٗ
اٌزمذ٠ش ِٓ ئسثبن ٌٍّؼٕ ٝرىٍف ال ػشٚسح ٌٗ.
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الخبتوت

رٛطً اٌجبؽش ثؼذ ػشع أٚاد االعزضٕبء ٚأدٚاد االعزفٙبَ ٚأدٚاد اٌششؽ ٚأدٚاد إٌذاء ئٌٝ
النتبئج ا٢ر١خ:
* رطٛس ِف َٛٙاألداح ف ٟربس٠خ إٌؾ ٛاٌؼشث ٟفجذأ ِشادفب ً ٌؾشٚف اٌّؼبٔ ٟصُ رطٛس ٌ١ش١ش ئٌٝ
ألغبَ اٌىٍّخ (االعُ ٚاٌفؼً ٚاٌؾشف).
* أفشد األط ْٛ١ٌٛثّجؾضِ ِٓ ٓ١جبؽش االعزضٕبء ّ٘ٚب :سعٛع اٌّغزضٕ ٝثؼذ اٌغًّ اٌّزؼبؽفخ،
ِٚذح رشاخ ٟاٌّغزضٕ ٝػٓ اٌّغزضٕ.ِٕٗ ٝ
* أعٍٛة االعزضٕبء عٍّخ ِٚب ١ّ٠ضٖ ٘ ٛرؼذد طٛس اٌزؼج١ش ِٓ ؽ١ش األدٚاد  ِٓٚؽ١ش ٔٛع
اٌّغزضٕٛٔٚ ٝع اٌغٍّخ ِضجزخ أَ ِٕف١خِ ،زظٍخ أَ ِٕمطؼخ.
* أعٍٛة االعزفٙبَ ٌ١ظ عٍّخ ٚرٌه ٌغ١بة سو١ضرٙب  ٛ٘ٚاإلعٕبد.
* اٌظ١غخ اٌششؽ١خ ثزشو١جٙب ط١غخ ٚاؽذح رم َٛػٍ ٝاٌزشاثؾ ث ٓ١ؽشفٙ١ب.
* إٌذاء ط١غخ أشبئ١خ ال ئعٕبد فٙ١ب ثً ٘ ٛرٕجٌٍّ ٗ١خبؽت.
* رٛط ٟاٌذساعخ ثـأْ ٍ٠زفذ ئٌِ ٝب وزجٗ ػٍّبء األطٛي فِ ٟجبؽش األدٚادٚ ،ػمذ ِٛاصٔبد
ثِٛ ٓ١لف األط ٓ١١ٌٛػٍ ٝاخزالف ِزا٘ج.ُٙ

ٚهللا اٌّٛفك ٌٍظٛاة
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اثٓ ثشوخ ،ػجذهللا ،َ)2007( ،وزبة اٌغبِغ ،رؾم١ك :ػ١غ٠ ٝؾ ٝ١اٌجبس.ٟٔٚ
اثٓ عٕ ،ٟػضّبْ ،اٌخظبئض ،ؽ ،4اٌ١ٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة.
اثٓ عٕ ،ٟػضّبْ ،اٌٍّغ ف ٟاٌؼشث١خ ،رؾم١ك :فبئض فبسط ،داس اٌىزت اٌضمبف١خ /اٌى٠ٛذ.
اثٓ دس٠ذ ،دمحم  ،)َ1987( ،عّٙشح اٌٍغخ ،رؾم١ك سِض١ِٕ ٞش ثؼٍجى ،ٟؽ ،1داس اٌؼٍُ
ٌٍّال ،ٓ١٠ث١شٚد.
اثٓ فبسط ،أؽّذِ ،)َ1979( ،ؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ ،رؾم١ك :ػجذاٌغالَ دمحم ٘بس ،ْٚداس
اٌفىش،
اثٓ ٘شبَ ،ػجذهللاِ ،َ)1985( ،غٕ ٟاٌٍج١ت ػٓ وزت األػبس٠ت ،رؾم١كِ :بصْ اٌّجبسن،
ٚدمحم ػٍ ٟؽّذ هللا ،ؽ ،6داس اٌفىش /دِشك.
أث ٛاٌؾغ ،ٓ١دمحم ،)َ1403( ،اٌّؼزّذ ف ٟأطٛي اٌفمٗ ،رؾم١ك :خٍ ً١اٌّ١ظ ،ؽ ،1داس
اٌىزت اٌؼٍّ١خ /ث١شٚد.
األص٘ش ،ٞدمحم ،)َ٢٠٠١( ،رٙز٠ت اٌٍغخ ،رؾم١ك :دمحم ػٛع ِشػت ،ؽ ،1داس ئؽ١بء
اٌزشاس اٌؼشث ،ٟث١شٚد.
آي صبٔ ،ٟعٍ ،)َ1992( ،ُ١االعزضٕبء ػٕذ األط ،ٓ١١ٌٛؽِ ،1طجٛػبد ٚصاسح األٚلبف
ٚاٌشإ ْٚاٌذ١ٕ٠خ /عٍطٕخ ػّبْ،
األِذ ،ٞػٍ ،ٟاإلؽىبَ ف ٟأطٛي األؽىبَ ،رؾم١ك :ػجذاٌشصاق ػف١ف ،ٟاٌّىزت
اإلعالِ /ٟث١شٚد.
األٔجبس ،ٞدمحم٘1390( ،ـ) ،ئ٠ؼبػ اٌٛلف ٚاالثزذاء ،رؾم١كِ :ؾ ٟ١اٌذ ٓ٠ػجذاٌشؽّٓ
سِؼبِْ ،طجٛػبد ِغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  /دِشك.
األٚع ،ٟل١ظ ئعّبػ ،)َ1988( ،ً١أعبٌ١ت اٌطٍت ػٕذ إٌؾٚ ٓ١٠ٛاٌجالغ ،ٓ١١ث١ذ
اٌؾىّخ ،ثغذاد.
اٌجبلالٔ ،ٟدمحم ،)َ1998( ،اٌزمش٠ت ٚاإلسشبد ،رؾم١ك :ػجذ اٌؾّ١ذ ثٓ ػٍ ٟأث ٛصٔ١ذ،
ؽِ ،2إعغخ اٌشعبٌخ.
اٌجطبش ،ٟدمحم ،)َ1984( ،وزبة غب٠خ اٌّأِٛي ف ٟػٍُ اٌفشٚع ٚاألطٛي ،ؽجغ ٚصاسح
اٌزشاس اٌمٚ ِٟٛاٌضمبفخ ،عٍطٕخ ػّبْ.
ثٍؾبف ،ػبِش فبئً دمحم٘1430( ،ـ)" ،اٌخالف إٌؾ ٞٛف ٟاألدٚاد" ،أؽشٚؽخ دوزٛساٖ
ف ٟاٌٍغخ ٚإٌؾ ،ٛوٍ١خ ا٢داة ،عبِؼخ اٌ١شِٛن /األسدْ،
اٌزفزبصأِ ،ٟغؼٛد ،ششػ اٌزٍ٠ٛؼ ػٍ ٝاٌزٛػ١ؼِ ،ىزجخ طج١ؼِ /ظش.
اٌغشعبٔ ،ٟػجذاٌمب٘ش ،)ٖ1413( ،دالئً اإلػغبص ،رؾم١كِ :ؾّٛد دمحم شبوش ،ؽ،3
ِطجؼخ اٌّذٔ /ٟاٌمب٘شح ،داس اٌّذٔ /ٟعذح.
اٌغشعبٔ ،ٟػٍ ،)َ1983( ،ٟوزبة اٌزؼش٠فبد ،ؽ ،1داس اٌىزت اٌؼٍّ١خ /ث١شٚد.
اٌغظبص ،أؽّذ ،)َ1994( ،اٌفظٛي ف ٟاألطٛي ،ؽ ،2ؽجغ ٚصاسح األٚلبف اٌى٠ٛز١خ.
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اٌغ٘ٛش ،ٞئعّبػ ،)َ1987( ،ً١اٌظؾبػ ربط اٌٍغخ ٚطؾبػ اٌؼشث١خ ،ؽ ،4رؾم١ك:
أؽّذ ػجذاٌغفٛس ػطبس ،داس اٌؼٍُ ٌٍّال /ٓ١٠ث١شٚد.
اٌغ ،ٟٕ٠ٛػجذاٌٍّه ،)َ1997( ،اٌجش٘بْ ف ٟأطٛي اٌفمٗ ،ؽ ،1رؾم١ك :طالػ ثٓ دمحم ثٓ
ػ٠ٛؼخ ،داس اٌىزت اٌؼٍّ١خ ث١شٚدٌ/جٕبْ.
ؽغبْ ،رّبَ ،)َ1994( ،اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِؼٕب٘ب ِٚجٕب٘ب ،داس اٌضمبفخ /اٌّغشة.
خبْ ،دمحم" ،)َ2009( ،األدٚاد إٌؾ٠ٛخ_ ثٕ١زٗ ٚٚظ١فزٙب"ِ ،غٍخ وٍ١خ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ
اإلٔغبٔ١خ ٚاالعزّبػ١خ /عبِؼخ دمحم خ١ؼش /اٌغضائش ،ع.4
اٌشاص ،ٞدمحم٘1420( ،ـ)ِ ،فبر١ؼ اٌغ١ت ،ؽ ،3داس ئؽ١بء اٌزشاس اٌؼشث /ٟث١شٚد.
اٌشاص ،ٞدمحم ،)َ1997( ،اٌّؾظٛي ،رؾم١ك :ؽٗ عبثش ف١بع اٌؼٍٛأ ،ٟؽِ ،3إعغخ
اٌشعبٌخ.
اٌشاغت ،اٌؾغ٘1412( ،ٓ١ـ) ،اٌّفشداد ف ٟغش٠ت اٌمشآْ ،رؾم١ك :طفٛاْ ػذٔبْ
اٌذاٚد ،ٞؽ ،1داس اٌمٍُ/دِشك.
اٌضعبع ،ٟأث ٛاٌمبعُ ،)َ1979( ،اإل٠ؼبػ ف ٟػًٍ إٌؾ ،ٛرؾم١كِ :بصْ اٌّجبسن ،ؽ،3
داس إٌفبئظ /ث١شٚد،
اٌضسوش ،ٟدمحم ،)َ1994( ،اٌجؾش اٌّؾ١ؾ ف ٟأطٛي اٌفمٗ ،ؽ ،1داس اٌىزج.ٟ
اٌض٠ؼٍ ،ٟػضّبْ ،)ٖ1313 (،رج ٓ١١اٌؾمبئك ششػ وٕض اٌذلبئك ٚؽبش١خ اٌشٍج ،ٟؽ،1
اٌّطجؼخ اٌىجش ٜاألِ١ش٠خ – ثٛالق /اٌمب٘شح،
اٌغبٌّ ،ٟػجذهللا ،)َ2010( ،ؽٍؼخ اٌشّظ ،رؾم١ك :ػّش ؽغٓ اٌم١بَِ ،ىزجخ اإلِبَ
اٌغبٌّ /ٟعٍطٕخ ػّبْ.
اٌغجىٚ ،ٟربط اٌذ٘1416( ،ٓ٠ـ)ـ ،اإلثٙبط ف ٟششػ إٌّٙبط ،داس اٌىزت اٌؼٍّ١خ /ث١شٚد.
اٌغشخغ ،ٟدمحم ،أطٛي اٌغشخغ ،ٟداس اٌّؼشفخ /ث١شٚد.
اٌغ١بث ،ٟخٍفبْ ،)َ2015( ،وزبة فظٛي األطٛي ،رؾم١ك عٍ ُ١ثٓ عبٌُ ثٓ عؼ١ذ آي
صبٔ ،ٟؽِ ،3طجٛػبد ٚصاسح اٌزشاس ٚاٌضمبفخ ،عٍطٕخ ػّبْ.
ع١ج ،ٗ٠ٛػّش٘1408( ، ٚـ) ،اٌىزبة ،رؾم١ك :ػجذاٌغالَ دمحم ٘بس ،ْٚؽِ ،3ىزجخ
اٌخبٔغ/ٟاٌمب٘شح.
اٌغٛ١ؽ ،ٟػجذاٌشؽّٓ٘1394 (،ـ) ،االرمبْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآْ ،رؾم١ك :دمحم أث ٛاٌفؼً
ئثشا٘ ،ُ١اٌ١ٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة.
اٌشبش ،ٟأؽّذ ،أطٛي اٌشبش ،ٟداس اٌىزبة اٌؼشث /ٟث١شٚد.
اٌشٍٛث ،ٓ١أث ٛػٍ ،)َ1980( ،ٟاٌزٛؽئخ ،رؾم١كٛ٠ :عف أؽّذ اٌّطٛع ،ؽ.2
اٌشٛوبٔ ،ٟدمحم ،)َ1999( ،ئسشبد اٌفؾٛي ئٌ ٝرؾم١ك اٌؾك ِٓ ػٍُ األطٛي ،رؾم١ك:
أؽّذ ػض ٚػٕب٠خ ؽ ، ،1داس اٌىزبة اٌؼشث.ٟ
اٌظجبْ ،دمحم ،)ٖ1417( ،ؽبش١خ اٌظجبْ ػٍ ٝششػ األشّ ٝٔٛألٌف١خ اثٓ ِبٌه ،داس
اٌىزت اٌؼٍّ١خ ث١شٚد.
اٌظبٌّ ،ٟطبٌؼ٘1429( ،ـ) ،رطٛس دساعخ اٌغٍّخ اٌؼشث١خ ث ٓ١إٌؾٚ ٓ١٠ٛاألط،ٓ١١ٌٛ
ؽِ ،3طجؼخ إٌغف األششف /اٌؼشاق.
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ػضّبِْ ،ؾّٛد ؽبِذ ،)َ2002( ،اٌمبِٛط اٌّج ٓ١ف ٟاططالؽبد األط ،ٓ١١ٌٛؽ ،1داس
اٌضاؽُ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ /اٌش٠بع.
ػٛعٚ ،آخشِ" ،)َ2016( ،ْٚف َٛٙاألداح ث ٓ١اٌمذاِٚ ٝاٌّؾذصِ ،"ٓ١غٍخ دساعبد فٟ
اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب /عبِؼخ عّٕبْ /ئ٠شاْ ،رشش /ٓ٠عٛس٠خ ،ع.23
اٌفشاء٠ ،ؾِ ،ٝ١ؼبٔ ٟاٌمشآْ ،رؾم١ك :أؽّذ ٛ٠عف إٌغبرٚ ،ٟدمحم ػٍ ٟإٌغبسٚ ،ػجذ
اٌفزبػ ئعّبػ ً١اٌشٍج ،ٟؽ ،1اٌذاس اٌّظش٠خ ٌٍزأٌ١ف ٚاٌزشعّخِ /ظش.
اٌفشا٘١ذ ،ٞاٌخٍ ،ً١وزبة اٌؼ ،ٓ١رؾم١كِٙ :ذ ٞاٌّخضٚ ،ِٟٚئثشا٘ ُ١اٌغبِشائ ،ٟداس
ِٚىزجخ اٌٙالي.
اٌمبػ ،ٟدمحم ،)َ1992( ،اٌؼذح ف ٟأطٛي اٌفمٗ ،رؾم١ك :أؽّذ ثٓ ػٍ ٟثٓ ع١ش
اٌّجبسو ،ٟؽ.2
اٌمشاف ،ٟأؽّذ ،)َ1973( ،ششػ رٕم١ؼ اٌفظٛي ،رؾم١ك :ؽٗ ػجذ اٌشؤٚف عؼذ ،ؽ،1
ششوخ اٌطجبػخ اٌفٕ١خ اٌّزؾذح.
اٌمشاف ،ٟأؽّذ ،اٌفشٚق ،ػبٌُ اٌىزت.
وبظُ ،ئثشا٘ ُ١وبظُ ،)َ1998( ،االعزضٕبء ف ٟاٌزشاس إٌؾٚ ٞٛاٌجالغ ،ٟؽ ،1ػبٌُ
اٌىزت /ث١شٚد.
اٌىغبئ ،ٟػٍِ ،)َ1998( ،ٟؼبٔ ٟاٌمشآْ ،أػبد ثٕبءٖ ٚلذَ ٌٗ :ػ١غ ٝشؾبرٗ ػ١غ ،ٝداس
لجبء ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ /اٌمب٘شح.
اٌىٕذ ،ٞدمحم ،)ٖ1405-1402( ،ث١بْ اٌششع ،ؽجغ ٚصاسح اٌزشاس اٌمٚ ِٟٛاٌضمبفخ /عٍطٕخ
ػّبْ ،د.ؽ.
اٌٍجذ ،ٞدمحم٘1405( ،ـ)ِ ،ؼغُ اٌّظطٍؾبد إٌؾ٠ٛخ ٚاٌظشف١خ ،ؽِ ،1إعغخ
اٌشعبٌخ/ث١شٚد ،داس اٌفشلبْ/ػّبْ.
اٌّجشد ،دمحم ،اٌّمزؼت ،رؾم١ك :دمحم ػجذاٌخبٌك ػظّ١خ ،ػبٌُ اٌىت /ث١شٚد.
اٌّز ،ٌٟٛطجش ،)َ2001( ،ٞػٍُ إٌؾ ٛاٌؼشث _ ٟسؤ٠خ عذ٠ذح ٚػشع ٔمذ ،ٞداس
غش٠ت /اٌمب٘شح،
اٌّخضِٙ ،ِٟٚذ ،)َ2000( ،ٞف ٟإٌؾ ٛاٌؼشثٔ ٟمذ ٚرٛع ،ٗ١ؽ ،2داس اٌشإ ْٚاٌضمبف١خ
اٌؼبِخ /اٌؼشاق.
ِظطف ،ٝئثشا٘ ،)َ1992( ،ُ١ئؽ١بء إٌؾ ،ٛؽ.2
ِطٍٛة ،أؽّذِ ،)َ1983( ،ؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌجالغ١خ ٚرطٛس٘بِ ،طجؼخ اٌّغّغ
اٌؼٍّ ٟاٌؼشال.ٟ
اٌٛاسعالٔٛ٠ ،ٟعف ،)َ1984( ،اٌؼذي ٚاإلٔظبف فِ ٟؼشفخ أطٛي اٌٍغخ ٚاالخزالف،
ِطجٛػبد ٚصاسح اٌزشاس اٌمٚ ِٟٛاٌضمبفخ ،عٍطٕخ ػّبْ.
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