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ﺑنُت الخغحــت في اإلاﻮقــذ اللغبي ألانضلسخي
ؤ.ص /كﻮض ﺑن كﺒضهللا الﻘغني

(*)

حاملت اإلالو زالض

اإلاؿخسلص
ؤنله ،ووكإجه ،ومسترٖه ،وبىِخه ،وجإزغٍ ،وجإزحرٍ ،و٢ض ؤؾهمذ الخغظت ،وهي
٦ثر الجض ٫خى ٫اإلاىشر ألاهضلسخي،
ِ
ً
ً
الٟ٣ل ألازحر مً اإلاىشر في بط٧اء عوح الجض٫؛ ألجها وإن ٧اهذ ظؼءا مً اإلاىشر ،وٟ٢ال مً ؤٟ٢اله بال ؤن لها زهىنُت
ً
اؾخ٣لذ هها ٖما ؾىاَا مً ألاٟ٢اًٞ ٫ال ًٖ ألاصواع ،جإحي َظٍ ألاوعا ١لضعاؾت َظا الجؼء اإلاهم مً اإلاىشر ،الظي
وإن و ٘٢زاجمت له بال ؤهه في بٌٗ آلاعاء ؤو ٫ما ًبيُه الىقاح مً مىشخخه؛ إلاا له مً مؼٍت وم٩اهت في طاث اإلاىشر،
ً
ً
جلخُىا .ل٣ض اهٟغصث الخغظت في اإلاىشر ألاهضلسخي بؿماث ٖضَا بًٗهم
بوكاصا ؤو
وٖىض ٢اثله ،ومخلُ٣ه٢ ،غاءة ؤو
َّ
ُ
واظبت ،ولى وٗ٢ذ في ٟ٢ل ٢بل الخغظت ل٩اهذ مً الهىاث ،بِىما لى اٞخ٣غث بلحها الخغظت لٗضث مُٗبت ،ومً ؤبغػَا:
اقخما ٫الخغظت ٖلى لٟٓت ؤو ؤ٦ثر ٚحر ٞهُدت ؤو ٚحر مٗغبت ؾىاء ؤ٧اهذ باللهجت الٗامُت ؤم باللٛت ألاعجمُت٦ ،ما
ؤجها اهٟغصث بمعجم لٛىي زام ،وجمحزث ًٖ ؾىاَا باؾدُٗاهها للخًمحن ً
ظؼثُا ؤو ًّ
٧لُا ،ولٗل في َظٍ ألاوعا ١ما ًبحن
اقخما ٫الخغظت ٖلى الخًمحن مً ٢هاثض ومىشخاث وؤػظا ٫ؾاب٣ت ،وَى ما لم ٌؿب ٤بلُه ٟ٢ل ٖضاَا ،بياٞت بلى ما
ً
وزخاماٞ ،ةن َظٍ ألاوعا ١ظاءث لخا٦ض ما ٢اله ابً ؾىاء اإلال ٪مً ؤن
ؾىي طل ٪مما اهٟغصث به ًٖ بُ٣ت اإلاىشر،
الخغظت «ؤبؼاع اإلاىشر وملخه وؾ٨غٍ ،ومؿ٨ه وٖىبرٍ ،وهي الٗا٢بت ،وٍيبػي ؤن ج٩ىن خمُضة ،والخاجمت ،بل الؿاب٣ت
وإن ٧اهذ ألازحرة ،و٢ىلي الؿاب٣ت ألجها التي ًيبػي ؤن ٌؿب ٤الخاَغ بلحها وَٗملها مً ًىٓم اإلاىشر في ألاو ،٫و٢بل ؤن
ًخُ٣ض بىػن ؤو ٢اُٞت».
الهلماث اإلافاجدُت :اإلاىشر ألاهضلسخي ،الخغظت ،ؤلاوكاص

)*( ٖىى بً ٖبضهللا ال٣غوي٧ ،لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت٢ ،ؿم اللٛت الٗغبُت وآصاهها ،ظامٗت اإلال ٪زالض
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The Structure of the Kharja in the Andalusian Muwashshaḥ
Prof. Awad Abdullah Alqarni)*(
King Khalid University

Abstract

There has been much controversy over the Andalusian muwashshaḥ in terms of its origins, who first
introduced it as a poetic genre, its structure, and both the influences that it received and that it exerted.
The kharja (i.e. exit), the final refrain (qufl) of a muwashshaḥ, contributed to fueling such controversy
because despite being part of the muwashshaḥ and one of its refrains, it has a specific nature that
renders it unique from the other refrains as well as the strophes ( adwar). This paper has been
developed to examine this important part of the muwashshaḥ, which - notwithstanding its location at
the conclusion thereof - is, according to some opinions, the first part composed by the poet in the poem
because of the weight it lends to it and because it is highly regarded by both the poet and the audience,
whether the muwashshaḥ is being read or is being heard with or without music. companies and
government sectors, including security, to detect fraud crimes and punish the perpetrators. this paper
reiterates what was pointed out by Ibn Sanāʾ al-Mulk in relation to the kharja. According to him, the
kharja is ―the seasoning, salt, sugar, musk and ambergris of the muwashshaḥ. It is the end which should
be good. It is the last part - or rather, the foremost part, despite being the conclusion. I describe it as
foremost because it should be given special attention and thought of from the very beginning before
the author of the muwashshaḥ adheres to a certain meter or rhyme scheme.‖

Keywords: structure, kharja. muwashshah, Al Andalus

(*) Prof, Awad A. Alqarni, College of Humanities, Arabic Language, King Khalid University,
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مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -

ؤ.ص /كﻮض ﺑن كﺒضهللا الﻘغني ،ﺑنُت الخغحــت في اإلاﻮقــذ اللغبي ألانضلسخي

ً
ً
واؾٗا في الىٓم الٗغبي ٖامت ،وألاهضلسخي زانت؛ إلاا جًمىه مً
ؤزاع اإلاىشر ألاهضلسخي ُٞ-ما ؤزاعجه ألاهضلـ -ظضال
ٖىانغ خضًشت لم ًإلٟها ألاصب الٗغبي مً ٢بل ٖلى الهُئت التي ْهغ هها في الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص ،وإن ٧اهذ ٢ض ْهغث
بٌٗ املخاوالث التي لم جهمض ؤمام ؤلاعر الٗغبي ألاؾب ٤لها ،ول ً٨اإلاىشخاث اؾخُاٖذ – ّ
 ًٟ٦خضًض -ؤن جشبذ
طاتها ،و٢ض ؾاٖض في طلُّ ٪
همىَا في بِئت زهبت في ْاللها ًسلض الخدغع مً الُ٣ىص ،ختى في ٦شحر مً اإلاؿلماث؛ لىظىص
اإلاُُٗاث التي ؤؾهمذ –بك٩ل ٦بحر -في طل ٪الخدغع الظي َاً ٫
٦شحرا مً مٓاَغ الخُاة ألاهضلؿُت ،والكٗغ واخض
مجها ،ولٗل في اإلاىشخاث آ٦ض بغَان ٖلى الخجضًض الظي يغب في ظظوع ؤلاعر الٗغبي ،واؾخُاٖذ َظٍ الخُاة ؤن ججهٌ
عٚم خملها اإلاش٣ل بدبٗاث ظمت ،ؤ٢لها ؤجها لم جىل الاَخمام في الخضوًٍ باصت ألامغ ،ول٨جها ؤضخذ بٗض طل ٪ؾمت ًدباهى
ً
ً
وقمؿا ؤقغ٢ذ مً مٛغهها٣ٞ ،امذ ُ٢امت اإلاكغ ١بدشا ًٖ خؿىاث حك ٟ٘له ؤمام ألاهضلؿُحن
هها الٛغب ٖلى الكغ،١
ً
ً
ومًمىها ،م٘ ما في طل ٪مً عوح الخىاٞـ
الظًً ٧اهذ اإلاىشخاث باليؿبت بلحهم «اهُال٢ت هدى الخجضًض الكٗغي ق٨ال
ً
واوسجاما م٘ وا ٘٢املجخم٘ والظو ١الٟجي٩ٞ ،اهذ
ومباعاة اإلاكغ ،١وبىحي مً مٓاَغ الجما ٫الخالب في وؾُهم،
بياٞت مىشخت جمحزث بُاب٘ الصخهُت ألاهضلؿُت اإلاىاًَت للخ٣لُض والخبُٗت» (مِؿىم )28 ،0982 ،في بِئت ّعٍا
بالخدغع والخغٍت.
ل٣ض ٧ان اإلاىشر ً
مشحرا في وكإجه ،وجُىعٍ ،ومسترٖه ،وفي بىِخه ،وؤظؼاثه ،وعصة ٗٞله مما ٢بله وعصة ٗٞل ما بٗضٍ
ً
قغ٢ا ً
وٚغبا ،في مجاله وزاعط مجاله ،ولٗل في الخغظاث التي ًسخخم هها اإلاىشر ؤ٦ثر بزاعة؛ إلاا جدؿم
مىه ،وجإزغٍ وجإزحرٍ،
به بيُتها مً ؾماث ؤضخذ هها «ؤبؼاع اإلاىشر ،وملخه وؾ٨غٍ ،ومؿ٨ه وٖىبرٍ» (ؾىاء اإلالً )18 ،0977 ،٪
جباَُا ٖلى
ؾاثغ ألاٟ٢ا ٫وألاصواع ،وجل ٪ؾماث لِؿذ بال للخغظت وخضَا؛ ٞلى ٢ضع ؤجها ٧اهذ ً
زلىا مجها لٗضث مً التزهُم اإلاُٗب،
ولى وٗ٢ذ في ؾىاَا مً ألاٟ٢ا ٫ل٩اهذ مً الهىاث اإلاكِىت للمىشر ،جل ٪الؿماث التي اؾدىُ٣ذ َظٍ ألاوعا،١
ٞجاءث لخبحن ما للخغظت مً خ ٤مؿخد.٤
بن للخغظت  -بياٞت بلى زخامها لخجغبت ظضًضة -م٩اهت في طاث اإلاىشر ،وفي هٟـ ؾامُٗه ،وجماًل مٛىُه ،وجباهي
ناوُٗه ،بجها آزغ ما حؿخلظ به ألاؾمإ ،وجُغب ٖلى وٛم ؤوجاعٍ الُبإ« ،وإلاا ٧اهذ الخغظت في اإلاىشر ٖامُت ؤو
ؤعجمُت ٧اهذ ؤَم شخيء ُٞه مً خُض الالخٟاث اإلاٟاجئ لالججاٍ هدى الخخام» (ٖباؽ )829 ،0979 ،الظي ًسلض في
ً
ً
ٞؿُدا ًهىُٞ ٫ه اإلاعجم
مُضاها
ألاٞهام ،وإلى ظاهب طلٞ ،٪هي ٦ظل ٪طاث مؼاًا لِؿذ لٟ٣ل ٚحرَا ،ومجها ؤجها ٧اهذ
ألاهضلسخي الخام ،ب٩لماجه الٗغبُت والٗامُت والغومُت ،التي لم ج ً٨مإلىٞت في ؤي  ًٞوؤي ػمً ،مما ؤيٟى ٖلى الخغظت
مؼٍت لِؿذ لؿىاَا ،بياٞت بلى اهٟغاصَا – ً
ٚالباٚ ًٖ -حرَا بخىَئت جضٖ ٫لحها بن زاللها وإن ٢بلها ،وهي ٖباعة ًٖ
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جمهُض للخغظت بما ًًٟي بلحها مً م٣ى ٫ال٣ى ،٫ؤو ما ؤقبهه ،مشل :هاصي ،وصٖا ،وٚجى ،وؤوكض ..وٚحرَا مما ً٣غٕ ؤبىاب
ال٣لىب ٢بل زخام اإلاىشر.
ًًا ٝبلى َاجحن اإلاؼٍخحن ما ٦ثر في الخغظت مً الخًمحن ،ختى بن بٌٗ الخغظاث ؤُٖضث بىهها ٧املت صون
حُٛحر ،ؤو بخُٛحر ٌؿحر ،وَظا مما للخغظت ُٞه ؤؾبُ٣ت ًٖ ٚحرَا مً ؾاثغ ؤظؼاء اإلاىشر؛ بط بن اإلاىشر إلاا ٧ان ًلٟذ
بلُه ال٣لىب وألاؾمإ بما ًضلي بلى الخغظت مً وؾاثل اؾدشاعة ،وبما ٧ان ّ
ٌؿهل جل٣ي الخغظت مً زال ٫ؤلٟاّ مإلىٞت
مً الٗامُت والغومُت٧ ،ان للخًمحن خًىعٍ الؿغَ٘ بلى الظًَ؛ ألهه ال ً٣ل ؾحروعة ًٖ لٟٓت مبخظلت جدىاولها ٖامت
الىاؽ في ؾاثغ ؤخىالهم.
و٢ض خاولذ َظٍ ألاوعا ١جىاو ٫جل ٪اإلاؼٍاث صون اؾخٟايت في ٚحرَا ،وال بَماٞ ٫حها ،وإهما ٧اهذ ؤلاقاعة بلحها
ٖابغة ،ولَ ً٨ضٞها ججلُت ما اهٟغص به اإلاىشر مً اإلاعجم اللٟٓي والخًمحن؛ ألهه –في جهىعي -لم ًىل مً الاَخمام ما
ٌؿخد٣ه ،عٚم ٦ثرة الخضًض ًٖ اإلاىشر بك٩ل ٖام ،و٢ض مهض البدض لهظا اإلاىيىٕ بظ٦غ اإلاىشر ٖامت ،وؤلاقاعة بلى ما
ؤزحر خىله مً ظض ٫واؾ٘ ،زم ولج بلى الخغظت وم٩اهتها ،وؤهىاٖها مً خُض الل ٟٔواإلاىيىٕ ،زم جىاو ٫البدض ؤَم ما
جىٟغص به الخغظت ؤو ما ً٨ثر هها صون ٚحرَا مً ؾاثغ ؤٟ٢ا ٫اإلاىشر مً مشل :الخمهُض اللٟٓي لها ،واإلاعجم اللٛىي،
والخًمحن الكٗغي ،م٘ بًغاص هماطط مً الخغظاث جا٦ض َظٍ الؿماث في بيُت الخغظت صازل اإلاىشر ألاهضلسخي.
جل٢ ٪بؿاث ؤط٦ذ ظظوة َظا البدض ٖلى ؤمل ؤن ًىاَ ٫
بةجمام
الج ّض مً الىاْغًٍ بلُه ،بما بةٞاصة مغظىة مىه ،وإما
ٍ
بجبر لل٨ؿغ الجازم ٖلُه.
للى٣و اإلاٟطخي بلُه ،وإما ٍ

018

مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -

ؤ.ص /كﻮض ﺑن كﺒضهللا الﻘغني ،ﺑنُت الخغحــت في اإلاﻮقــذ اللغبي ألانضلسخي

جمهُض:
ٖلى ؤعجر ألا٢ىاٞ ٫ةن اإلاىشر « ًٞجٟغص به ؤَل اإلاٛغب ،وامخاػوا به ٖلى ؤَل اإلاكغ ،١وجىؾٗىا في ٞىىهه ،وؤ٦ثروا
مً ؤهىاٖه ويغوبه» (الهٟضيّ )81 ،0922 ،
وهىٖىا في ؤلىاهه ،وجٟىىىا في بُاهه ،وٖلى الغٚم مً بَما ٫ؤعباب الخإلُ٠

اإلاىشخاث في باصت ألامغ ،لـ«ؤن بىا٦حر اإلاىشخاث ٖاقذ ً
ػمىا بحن الىاؽ مؿمىٖت ال م٣غوءة» (ٞازىعي)81 ،8118 ،
ِ
ً
ٞةجها ؤزبدذ طاتها ُٞما بٗض ،ختى ؤضخذ بخضي مٟازغ الٛغب ،وٖلى الغٚم مً الىٓغة لها بإجها ؤ٢ل قإها ٞةن ما
اقخملذ ٖلُه مً «الخُىع الٟجي ً٣خطخي ججىِب الكٗغ بٌٗ ُ٢ىصٍ ال٣ضًمت التي ًغػح جدذ ؤز٣الها» (ؾلُان،
ٞ )8 ،0921ى ٠٢الىاؽ بػاءَا مى ٠٢مً ً٣غَا ؤو ًلٟٓها ،ؤو ًخدٖ ٟٔلحها ،ول ً٨ازخالٍ الٗغب بٛحرَم مً
ً
مًُٟا بلى الخجضًض في ٦شحر مً مُاصًً الخُاة ،والكٗغ مً ؤَمها ،ؤط٧ى طل ٪الجما ٫والىٗم
ألاٖاظم في ألاهضلـ ٧ان
والىٛم و٢ضوم «٦باع اإلاٛىحن واإلاٛىُاث بلحها ؤمشا ٫ػعٍاب ،والجىاعي ًٞل وٖلم و٢لم و٢مغ والعجٟاء» (ؾلُان،
 )01 ،0921ختى ؤقغ٢ذ الكمـ مً اإلاٛغبٞ ،ا٢خبـ اإلاكغ ١مً هىعَا ،بلى ؤن ؤنبذ ابً ؾىاء اإلال« ٪خامل عاًت
الهىاٖت ،والىاؽ ٖلُه ٞحها ُٖا( .»٫ال٨غٍم )020-021 ،0929 ،وجإزغ به الٗغب والعجم في طل ،٪ختى بن اإلاؿخٗغب
ؤلاؾباوي الكهحر بًمُلُى ّ
ٚاعزُا ٚىمُض  Emilio García Gómezوي٘ صعاؾت خى ٫صاع الُغاػ ،ولم ً٨خ ٠بظل ٪بل
٧ان ٌؿحر و ٤ٞمهُلخاجه وحٗغٍٟاجه وقغوَه (.)Gómez, 1962, 27
ل٣ض جباًيذ آلاعاء في ؤنل اإلاىشر ووكإجه( )1ما بحن ٖغبي ؤهضلسخي ؤو ظلُ٣ي ؤو عوماوي ؤو ختى ٖبري ،وبحن ؤن ً٩ىن
قٗبُا ؤ ا٢ذ ُٞه ألامم زالنت ججغبتها ختى ناع ً
ًّ
ً
قٗبُا ججاوػ ؤلا٢لُم واللٛت وؤنبذ «اإلاٟخاح العجُب الظي
ٞىا
ٞىا
ً ع
ً٨ك ٠لىا ًٖ ؾغ ج٩ىًٍ ال٣ىالب التي نبذ ٞحها الُغػ الكٗغٍت التي ْهغث في الٗالم اإلاخدًغ ببان الٗهغ
الىؾُِ» (بالُىصُا )209 - 201 ،0922 ،الظي ٌكهض بٟهاخت لؿان ،ونض ١بُان ؤن اإلاىشخاث «ٖغبُت ألاعومت ،وًٞ
ظضًض في الكٗغ ألاهضلسخي؛ ألن البِئت في ألاهضلـ ٧اهذ مىاجُت للخجضًض ؤ٦ثر مً اإلاكغٞ] ،١هي[ ٢الب قٗغي ٖغبي،
وق٩ل مؿخدضر لل٣هُضة قظ ُٞه ألاهضلؿُىن ًٖ مإزىع هٓامها اإلاىؾُ٣ي اإلاىعور في الىػن الىاخض ،وال٣اُٞت
الىاخضة ،بلى هٓام آزغ ًدمل زهاثو مُٗىت» (ٞازىعي )89 ،8118 ،جسخل ًٖ ٠الىٓام اإلاٗهىص للكٗغ الٗمىصي؛

( )0لالؾتزاصة ًىٓغ( :الكىترًجي( ،)928/8 ،0980 ،ابً زلضون 289 ،و ( ،)0017ؾىاء اإلال 10-11 ،0977 ،٪و( ،)21-28اإلا٣غي،828/1 ،0978 ،
 081/1 ،0928و  2/7و( ،)02بالُىصُا 098 ،0922 ،و ( ،)022-029ألالىسخيٖ( ،)078 ،0997 ،باؽ 888 ،0979 ،و ( ،)890-891الكٗ٨ت،
 182 ،0979وما بٗضَا)( ،دمحم( ،)899 ،8110 ،الهٟضي 22-21 ،و ( ،)001-018الض٢ا( ،)118 ،١مِؿىمُٖ( ،)22 ،0982 ،ض،)9 ،0991 ،
)(Cano, 2002, 51: 193, 194, 197
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٣ٞض ٧ان هٓام اإلاىشر ًخ٩ىن مً ؤٟ٢ا ٫بإٚهاجها ،وؤصواع بإؾماَها ،وبسغظت جسخمه (ؾىاء اإلال )82 ،٪وٖلى الغٚم
مً ازخال ٝالىاؽ ُٞما بُجهم في ؤل٣اب َظٍ الٗىانغ اإلا٩ىهت للمىشر ٞةجهم «٢ضماء ومدضزحن اج٣ٟىا في الدؿمُت
ً
الخانت بأزغ ؤظؼاء اإلاىشر ،وهي الخغظت» (ٖىاوي )11 ،0981 ،التي وإن ٧اهذ ٟ٢ال مً ؤٟ٢ا ٫اإلاىشر ٞةجها آزغ
ً
ً
ؤٟ٢اله ،ؾىاء ؤ٧ان اإلاىشر ً
جاما مؿتهال بٟ٣ل ،ؤم ؤ٢غٕ مؿتهال بضوع؛ ألن الخغظت آزغ ألاٟ٢ا ٫بهغ ٝالىٓغ ًٖ هىٕ
اإلاىشر ،و٢ض ٧ان انُٟاجي الخغظت مً بحن ؤظؼاء اإلاىشر إلاا لها مً ؤَمُت في زخامه ،وألجها –بياٞت بلى خضازت اإلاىشر
بالىٓغ إلاا ٢بله -ؤ٦ثر مىه ظضة ألؾباب ،ؤولها :ؤجها واٗ٢ت يمً اإلاىشر الظي ٌٗض ً
ٞىا ولض ووكإ وجغٖغٕ في ؤخًان
ألاهضلـ ،وؤزظث مىه ظضتها في بضاًت ألامغ ،زم بجها زاجمخه التي حٗل ٤في ألاؾمإ ،وجسلض في ع ٤ُ٢الُبإ ،وزاهحها :ؤن
الخغظت زغظذ في نىعة ٚحر مإلىٞت في اإلاىشر طاجه ،الظي ٌٗض ً
ٚغٍبا في خض طاجه ،وزالثها :ؤهه ًصر في الخغظت ما ال
ًصر في ٚحرَا مً ؾاثغ اإلاىشر؛ بل بهه ٌؿخدؿً ٞحها ما لى و ٘٢في ٚحرَا لُٗب ،ولٗض ً
مؼهما ،ال ًىٓمه بال الًٟٗاء.
(الخلي)01 ،0922 ،
الخغحت:
ٖغٞها ابً ؾىاء اإلال ٪بإجها «الٟ٣ل ألازحر فى اإلاىشخت؛ والكغٍ ٞحها ؤن ج٩ىن ّ
حجاظُت مً ٢بل ّ
ّ
ّ
٢ؼماهُت
السخ،٠
مً ٢بل اللخً ،خاعة مدغ٢ت ،خاصة مىطجت» (ؾىاء اإلالٞ )11 ،٪ـ(حجاظُت)« :حكحر بلى قاٖغ بٛضاصي َى ابً
الدجاط ،وفي قٗغٍ مجىن وإخماى ًغبى ٖلى نيُ٘ ؤي قاٖغ ٖغبي آزغ ،والسخ ٠الظي ٌكحر بلُه ابً ؾىاء اإلال٪
ٌٗجي اإلاُل للهؼ ،٫وال ًضٖ ٫لى الش٣ل٦ ،ما ٢ض ًخىَم ٞغٍ ٤مً ال٣غاء ،وفي لٟٓت (٢ؼماهُت) بقاعة بلى ابً ٢ؼمان الؼظا٫
ألاهضلسخي اإلاكهىع ٩ٞإن الكغٍ في الخغظت ً -
و٣ٞا إلاا ٢غع ابً ؾىاء اإلال -٪ؤن ج٩ىن مٗبرة ًٖ املجىن ،وؤن ج٨خب
باللهجت الٗامُت ،بل ؤن جإحي ؤ٢غب ما ج٩ىن بلى لٛت ألاٞا٢حن واللهىم (الضانت) والغٖإ»ٖ( .ىاوي)18 ،0981 ،
َ
بن َمشل الخغظت في اإلاىشر ٧البضع وَالخه؛ ٞهي «ؤبؼاع اإلاىشر وملخه وؾ٨غٍ ،ومؿ٨ه وٖىبرٍ ،وهي الٗا٢بت،
وٍيبػي ؤن ج٩ىن خمُضة ،والخاجمت ،بل الؿاب٣ت وإن ٧اهذ ألازحرة ،و٢ىلي الؿاب٣ت ألجها التي ًيبػي ؤن ٌؿب ٤الخاَغ
بلحها وَٗملها مً ًىٓم اإلاىشر في ألاو ،٫و٢بل ؤن ًخُ٣ض بىػن ؤو ٢اُٞت»( .ؾىاء اإلال)18 ،٪
وإطا ٧ان اإلاىشر ؤ٢غٕ بال مُل٘ ،وَى الٟ٣ل ألاوٞ ،٫ةهه ال ًم ً٨ؤن ًإحي مً ٚحر ٟ٢له ألازحر ،وَى الخغظت؛ ألجها
«ع ً٦ؤؾاسخي ًىلُه الىقاخىن ٖىاًت زانت ،ولها قغوٍ جيسجم م٘ ظى الُغب والٛىاء اإلاىاحي للمىشخاث»
(ٞازىعي)82 ،8118 ،
وحؿخٗمل في ؤلاؾباهُت ( )Jarchaوجىُ( ٤زاعحكا) وهي٧« :لمت ٖغبُت مٗىاَا الخغوط ؤو الجهاًت ،وهي م٣اَ٘ ٚىاثُت
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ً
٢هحرة عوماهصُت (ؤلاعر الباقي مً ال٣هُضة الٛىاثُت الكٗبُت ألاوعوبُت) بمٗاها في ؤجها ٖىض بٌٗ الضاعؾحن الٛغبُحن
«الغبُ٘ البا٦غ للٛىاثُت ألاوعوبُت»)Martínez, 2014, http://www.revistapenelope.com( .
مهما ُ٢ل ،ومهما بلٛذ خضة الغ ٌٞؤو حٗهب ال٣بى ٫في مؿإلت وكإة الخغظاث ،وما ُ٢ل في ؤنىلها ،وَل هي
ؤٚان قٗبُت عوماهصُت؟ ومهما ٦ثرث ألا٢اوٍل في جإزحر اإلاىشخاث في (التروباصوع) زانت،
هابٗت مً ؤنىٖ ٫غبُت ،ؤم مً ٍ
وفي الكٗغ ألاوعوبي ٖلى وظه الٗمىم ٞةن مؿإلت جال٢ذ الخًاعاث ؤ٦بر مً ؤن جل٣ي بٓاللها ٖلى الكٗغ ٞدؿب ،بل
ً
بجها ياعبت في ظظوع الش٣اٞت ٖامت ،ولٗل في التزاوط بحن الخًاعاث ما ولض ظُال مً ز٣اٞت الخٗاٌل والدؿامذ في مجاالث
الخُاة ،والكٗغ ؤخضَا ،وما حهمىا َى الشمغة مً َظا الخٗاٌل الظي اؾخمغ في بِئت مترٖت بالصخىاء ً
خُىا ،وملُئت بغوح
الدؿامذ ً
ؤخُاها.

ؤنﻮاق الخغحاث:
 .1الخغحت اإلالغبت :اؾخدؿىىا ؤال ج٩ىن الخغظت مٗغبت ،بل بن بًٗهم هٟى ًٖ اإلاىشر َظٍ الهٟت بن ظاءث
الخغظت مٗغبت؛ ألجها «بن ٧اهذ مٗغبت ألالٟاّ ،ميؿىظت ٖلى مىىا ٫ما ج٣ضمها مً ألابُاث وألاٟ٢ا ،٫زغط اإلاىشر
ُ
َ
ً
مً ؤن ً٩ىن
مىشر مضح ،وط٦غ في
مىشخا» (ؾىاء اإلال )10-11 ،٪زم بجهم اؾخصىىا َظا الكغٍ بن ٧ان اإلاىشر
الخغظت اؾم اإلامضوح؛ ٞةن طل ٪مؿى ٙؤن ج٩ىن الخغظت مٗغبت ،ول ً٨بًٗهم ؤظاػ ؤن ج٩ىن الخغظت مٗغبت ٖلى
ٌ
ّ
«ؤن ج٩ىن ؤلٟاْها ٚؼ ًلت ً
ظضاّ ،
ٌ
َؼاػة ّ
زالبت ،بُجها وبحن ّ
معجؼ ُم ْٗ ِىػ» (ؾىاء اإلال،٪
الهبابت ٢غابت؛ وَظا
سخاعة
)10
والىماطط ٖلى الخغظت اإلاٗغبت الٟهُدت ٦شحرة ،و٢ض ظاء بًٗها ٖلى ٚحر الكغوٍ الؿالٟت ،ومً الىماطط ٖامت
ٖلى الخغظت اإلاٗغبت ؤو الٟهُدت ٢ى ٫ابً ػَغ ؤلاقبُلي( :ؾىاء اإلال)79 ،٪
َ
ُ
ِ ٦ب ٌض َخ َّغي وصمـ٘ ًَ ِ٠٨
ٌٗغ ٝالظهب وال ٌٗترٝ
ؤحها اإلاٗغى ٖمـا ؤن٠
َ
َ
٢ض هما ُخ ُّبٖ ٪ىـضي وػ٧ا

ال ج٣ل في الخب بوي ُم َّضعي

 .2الخغحت هير اإلالغبت (اللامُت) :و٢ض اؾخٗظبىَا بما ٖامُت في لٟٓها ؤو ٚحر مٗغبت في خغ٧اتها؛ ألن ِمً الكغٍ
لضحهم ؤن «ج٨خب باللهجت الٗامُت ،بل ؤن جإحي ؤ٢غب ما ج٩ىن بلى لٛت ألاٞا٢حن واللهىم (الضانت) والغٖإ»

012

King Khalid University Journal of Humanities,
Volume 8, Issue 1, 2021 - https://hj.kku.edu.sa
Prof. Awad Abdullah Alqarni, The Structure of the Kharja in the
Andalusian Muwashshaḥ

(ٖىاوي)18 ،0981 ،
ومً هماطط َظا الىىٕ مً الخغظاث ٢ى ٫ألاٖمى الخُُليٚ( :اػي)821/0 ،0979 ،
ؤًخ ْْ ُٖ ٪
٢ـض ُ
لِـ ْ
ْ
ٖلُ ٪ؾاجضعي
ـان
ع
ؾا ًُى ٫الؼم ْ
وؾخيسخى ط٦ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغي
ـان
 .3الخغحت ألاعجمُت (الغومُت) :ما لم جٖ ً٨غبُت مٗغبت ؤو ٞهُدت ؤو ٖامُت ،وٍ٣هض باألعجمُت ما لم جٖ ً٨غبُت
ؾىاء ؤ٧اهذ بؾباهُت ؤم بغبغٍت ؤم ٖبرًت( ،)1و٢ض اؾخٗظبىَا باللٛت ألاعجمُت «بكغٍ ؤن ً٩ىن لٟٓها في العجمي
ً
ً
وعماصًا ً
ؾٟؿاٞا ً
ػَُا»( .ؾىاء اإلال)18 ،٪
هُُٟا،
و٢ض ؤوعصَا ابً بكغي الٛغهاَي في ٖضة الجلِـ ،وهي في صًىان اإلاىشخاث ألاهضلؿُت ،ومجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٢ ٫ى٫
ابً ب٣يٚ( :اػي)978/0 ،
ْ
ْ
ْ
بىـظ َ ٫بك َْ ٣ـه بًىن ِقيُ ِـل
ْ
َ
لُهغ ُهض مى ٢غظـىن ب ِـغ ِ ّ٫
 .4الخغحت املخخلؼت :وهي املخخلُت بحن الٟهُدت والٗامُت وألاعجمُت ،ؤو بحن الٟهُدت والٗامُت ،ؤو بحن الٗامُت
وألاعجمُت و٢ض ج٩ىن ألاعجمُت ؤ٦ثرَا ،ومً قىاَضَا ٢ى ٫وقاح مجهىٚ( :٫اػي)281/8 ،
ْ
ـالث الغْ ُ٢ـب
عؤث ِ ٟٚ

َ
ٞخـاة زلـذ بالخبُ ْـب

ْ
عجُب:
٣ٞالذ بهـىث
٦حرف ُ
٦م بىن ْ
ْ
مُب
شخي
بُجم بطا الىٓم ْ
طو٥
ِ
ب٩اله طا خب اإلال ـ ـىْ٥

( )0جىاوٖ ٫ضص مً البدىر ؤلاؾباهُت الخغظاث ألاعجمُت في اإلاىشخاث ،ؾىاء ؤ٧اهذ ٖغبُت ؤم بغبغٍت ،و٢ض ؤوعصث ً
زمؿا وزمؿحن زغظت بتراظمها بلى
ؤلاؾباهُت ،م٘ ازخال ٝبحن اإلاترظمحن في الترظمت ،لضعظت ؤن الازخال ٝملخىّ ختى في ٖمل اإلاترظم طاجه م٣اعهت بتراظم له ؾاب٣ت ،ولٗل مً ؤَم
اإلاهخمحن ههظا الجاهب :ؾىال ؾىلُه ،وإًمُلُى ّ
ٚاعزُا ٚىمُض ،و٢ض جىاولتها مىا ٘٢بل٨تروهُت ٦شحرة ،ومجها مى ٘٢املجلت ألاصبُت Rn aaai Miarioaaa
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الخغحت ألاعجمُت ﺑين اللوت وألاصل٧( :ىعصوبا ،0997 ،ط)80
ًخجلى في َظٍ الىُ٣ت زالً ٝبضو ؤهه هاب٘ مً الخباًً في ٞهم مٗجى (الخغظت ألاعجمُت) ،و٢ض اؾدىض ٖضًض مً
ؤٚان بؾباهُت (بالُىصُا)098 ،0922 ،
اإلاؿخٗغبحن بلى ٞهمهم إلاهُلر (الخغظت ألاعجمُت) بإجها اؾخٗاعة ؤو ا٢خباؽ مً ٍ
ّ
وؤن الخغظت بظل ٪بهما ؤوعصَا الىقاح ٖلى ؾبُل الخًمحن ،وإال ٞهي لِؿذ له ،وؤما مً ٞهم َظا اإلاهُلر بإن اإلاغاص
به اقخما ٫الخغظت ٖلى ٧لماث ؤعجمُت ،وَظا َى الغاجر؛ ألن الىقاح ٧ان «ًإزظ الل ٟٔالٗامي والعجمي»
(الكىترًجي )929/0 ،0980 ،وألن ال٨شحر مً الخغظاث ألاعجمُت جدخىي ٖلى ٧لماث ٖغبُت بلى ظاهب ال٩لماث
ألاعجمُت ٠ُ٨ٞ ،ج٩ىن جل ٪الخغظاث لكٗغاء ؤو مٛىحن ؤٖاظم ٢ضماء م٘ ما جًمىخه مً ٧لماث ٖغبُت؟ وطل ٪هدى
٧لمت (سخاعة) في ٢ى ٫الىػٍغ ؤبي الىلُض دمحم بً ٖبضالٗؼٍؼ بً اإلاٗلمٖ( :باؽ)890-891 ،0979 ،
بً سخاعة ،بً سخـاعة
ؤلبا ٧ي اؾخا ٧ىن ُٛٞىع
٧ىاهضو بُجي بُـضي ؤمىع
Ven sahhara, ven sahhara
Alba que está con vigor
)Cuando viene pide amor. (Gómez, 1990, 94-95
والىماطط ٖلى الخغظاث التي جًمىذ ٧لماث ٖغبُت بلى ظاهب ال٩لماث ألاعجمُت ٦شحرة ،ولى ؾلمىا بصخت عؤي مً
ًغاَا ا٢خباؾاث مً ؤٚان ٢ضًمت ٠ُ٨ٞ ،الغؤي في اإلاىشخاث طواث الخغظاث الٗامُت؟ َل هي ً
ؤًًا ا٢خباؾاث مً
ؤٚان ؤو ؤقٗاع ٖامُت ٢ضًمت؟ م٘ ؤن ؤخض ال٣ىلحن بإن الىٓم في الٗامُت لم ًٓهغ بال بٗض اإلاىشخاث؛ ألهه «إلاا قإ
الخىقُذ في ألاهضلـ ،وؤزظ به الجمهىع لؿالمخه ،وجىمُ٦ ٤المه ،وجهغَ٘ ؤظؼاثه ،وسجذ الٗامت مً ؤَل ألامهاع
ٖلى مىىاله ،وهٓمىا َغٍ٣خه بلٛتهم الخًغٍت مً ٚحر ؤن ًلتزمىا ُٞه بٖغ ًاباٞ ،اؾخدضزىا ًّ
ٞىا ؾمىٍ بالؼظل» (زلضون،
)1 ،0121
ومما ؾبً ٤دبحن ؤن ابً ؾىاء اإلال٢ ٪ض خضص للخغظت ً
بَاعا ًغي ؤهه ًيبػي ؤال جسغط ًٖ خضوصٍ ،و٢ض لخو
الض٦خىع بخؿان ٖباؽ طل« ٪في ألامىع الخالُت:
ً
 -0ؤن ج٩ىن ٖامُت خاصة ْغٍٟتٞ ،ةطا ٧اهذ مٗغبت زغط اإلاىشر ًٖ ؤن ً٩ىن
مىشخا.
 -8ؤو ًدؿً ؤن ج٩ىن مٗغبت بطا ٧ان اإلاىشر في اإلاضح وط٦غ في الخغظت اؾم اإلامضوح.
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 -1ؤو ًجىػ ؤن ج٩ىن مٗغبت وإن لم ً ً٨اإلاىشر في اإلاضح ٖلى قغٍ ؤن ج٩ىن َؼاػة سخاعة.
 -9و٢ض ج٩ىن عجمُت وَىا ً
ؾٟؿاٞا ً
ؤًًا ًجب ؤن ً٩ىن لٟٓها ً
الطٖا.
٣ً -2ضم لها بما ًمهض لىعوصَا مشل ٢لذ و٢الذ وٚجى وٚىِذ وٍ٩ىن طلٖ ٪لى لؿان الخمام ؤو الٟخاة ؤو الٛغام ؤو
الهُجاء ؤو ٚحر طلٖ( .»٪باؽ)812 ،0979 ،
ً
ٖمىما ؤو بٞغاصَم بًاَا
و٢ض جىاو ٫الضاعؾىن ؤلاؾبان الخغظت في مالٟاتهم ،وط٦غوَا في خضًثهم ًٖ اإلاىشخاث
ً
بالضعاؾت ،و٢ض اَخم هها اإلاؿخٗغبىن ً
٦شحرا ختى بها وظضها مالٟاث وؤبدازا مٗخيُت هها ،وبخدلُلها وحٗلُلها ،و٢ض ٖغٞها
ً
حٗغٍٟا ؤوؾ٘ مما جضٖ ٫لُه٣ٞ ،ا ٫بن «الخغظاث :ؤٚاوي ٞخاة ٖاق٣ت حؿغ هها ألمها ؤو نضً٣ت مىزى ١هها ،ؤو
بًٗهم
ناخبت ٢غٍ بت مجها ،حك٩ى مً زاللها ُٚاب الخبِب ،ؤو هجغاهه ،وٖظاب الىله والهُام ...لظلٞ ٪ةجها في الخٗبحر ًٖ
ؤو٢اث ألالم ؤ٦ثر مجها في الخضًض ًٖ البهجت ...ومً ؤَم اإلاٗاوي الىاعصة ٖىض اإلاؿخٗغبحن:
 -0الىصإ والُٛاب.
 -8الدؿائالث اإلااإلات.
 -1الٛحرة.
 -9مٛامغاث الٗك ٤وق٩اوي اليؿاء.
 -2الجؿض.
 -2اإلاغؤة مخدغعة ؤو مدآٞت»)Ounane, 2005, 513( .
مهان الخغحت من اإلاﻮشح:
مً اإلاٗلىم ؤن الخغظت آزغ ٟ٢ل في اإلاىشرٞ ،ال ٌؿمى زغظت بال الٟ٣ل ألازحر ،وإطا ٢لىا الٟ٣ل ألازحر ٞمٗجى طل٪
ؤهه مؿبى ١بإٟ٢ا ٫ؤزغ ،وهي ٞىانل بحن ألاصواع ،ؤو ألاصواع ٞىانل بُجها ،وَك٩ل الضوع م٘ الٟ٣ل الظي ًلُه مٟهىم
البِذ في اإلاىشخت ،وؤ٦ثر اإلاىشخاث ظاء ٖلى زمؿت ؤبُاث بمٟهىم اإلاىشر ال ال٣هُضة ،ول٨جها لِؿذ ٢اٖضة ّ
مُغصة؛
مىشخاث ظاءث ؤ٦ثر مً طل ٪ؤو ؤ٢لٞ ،ىجض مىشخاث ٖلى ؾخت ؤبُاث ،وؤزغ ٖلى ؤعبٗت ،ول ً٨الالٞذ
ألن َىال٪
ٍ
للىٓغ ؤن زمت مىشخاث ٖلى ؾبٗت ؤبُاث وٖلى زماهُت٦ ،ما ؤن َىال ٪ما ظاء مجها ٖلى زالزت ؤو ؤ٢ل.
ولِـ َىال ٪ق ٪في ؤن الٟ٣ل ألازحر َى الخغظت ،ولى اٞتريىا ج٣ضًمه وجإزحر ٟ٢ل ٚحرٍ م٩اهه ألنبذ ألازحر َى
الخغظت ،و٦ما ونلخىا اإلاىشخاث ٞةن الٟ٣ل ألازحر َى الخغظت و ٤ٞمىٗ٢ه ،وال وؿإ٢ ًٖ ٫غٍىت جا٦ض طل٪؛ ألن
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و٢ىٖه آزغ اإلاىشر ال ًدخاط بلى ٢غٍىت ،ول ً٨بٌٗ الخغظاث عبما وٗ٢ذ في ٚحر م٩اجها ،وبمجغص حُٛحر م٩اجها جيخٟي
حؿمُتها زغظت .و٦ما ؾبٞ ٤ةن الخغظت ٢ض ج٩ىن ٖامُت ؤو ؤعجمُت ،و٢ض ج٩ىن مؿبى٢ت بما ًضٖ ٫لى م٣ى ٫ال٣ى ،٫وال
ًصر مجيء الٗامُت وال ألاعجمُت في ٚحر الخغظت ،مً َىا ٞةن بٌٗ ألاٟ٢ا ٫صازل بٌٗ اإلاىشخاث ٢ض ج٣لض قٗاعاث
ال جخإحى بال في الخغظت٦ ،م٣ى ٫ال٣ى ٫وما ؤقبهه ،و٧اقخمالها ٖلى ؤلٟاّ ٚحر مٗغبت ؤو ٚحر ٖغبُت ،ومً طل٢ ٪ى ٫ابً
ػَغ (ٚاػي)002/8 ،
وهاْغ هايغ
ٍ

ّ
املخُـا

ؤعا ٥مً ٢ىلـه

ّ
بلُا
ّ
تهُـا

ّ
خُـا
ّ
لُـا
ّ
َُـا

واخـض َى ًـا امي مً ظُـغاهـي

عاهـي

وهاَ ٤بالظي ٟ٦اَا
ٍ

ٞاَـا

وبٗضما ع ً
اٚبا ؤجاَـا

جاَـا

وبالجما ٫الظي ؾباَا

باَـى

٢الـذ ٖلى الخؿـً مـً ؾبـاوي

باهـي

ٞإوكضجـه إلاً

ٟٞهاخت الخغظت  -بدؿب البِخحن الؿاب٣حن -وٖضم اقخمالها ٖلى م٣ى ٫ال٣ى ٫بلى ظاهب ٖامُت ألالٟاّ في
الٟ٣ل الظي ٢بلها واقخماله ٖلى ما ًضٖ ٫لى الا٢خباؽ ؤو الى٣ل اإلاىحي به (ٞإوكضجهً )...ضٖ ٫لى ؤن َظا الٟ٣ل َى
الخغظت الخُ٣ُ٣ت؛ بط ال ٌؿى ٙبإًت خا ٫مً ألاخىا ٫جؼهُم اإلاىشر م٘ ؤخُ٣ت الخغظت بما احؿم به الٟ٣ل الظي ؾب٣ها.
ؤوػان الخغحت وقﻮ اﻓيها:
الخغظت لِؿذ بمىإي ًٖ ألاٟ٢ا ٫التي حؿب٣ها ،وهي وإن ٧اهذ يمً ٢الب ٞجي مخدغع بال ؤجها مُ٣ضة بإَغ مدضصة
ال جخجاوػَاٞ ،هي مغَىهت بإوػان ألاٟ٢ا٫؛ ألجها  -وإن ٧اهذ آزغ اإلاىشرٟ٢ -ل مً ألاٟ٢اٌ ،٫ؿٗها ما ٌؿ٘ ما ٢بلها،
وٍلؼمها ما ًلؼمه ،و٢ض جباًيذ اإلاىشخاث في ؤوػاجها «ول ً٨ال٣ؿم ألا٦بر مً اإلاىشخاث مغجبِ بخُٟٗالجه وؤوػاهه ً
مٗا
ً
ٖمىما ًدبحن
بالبدىع الخلُلُت ،م٘ ازخال ٝفي صعظت َظا الاعجباٍ» (الؿباعي )09 ،1ٕ ،0991 ،وبالىٓغ في اإلاىشخاث
ؤجها جى٣ؿم  -مً خُض وػجها الٗغوضخي -بلى ٖضة ؤ٢ؿام :ما ظاء ٖلى ألاوػان الخلُلُت صون حُٛحر ،وما ظاء ٖلى ألاوػان
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الخلُلُت بخُٛحر ٌؿحر ،وما اقترُٞ ٥ه ؤ٦ثر مً وػن قٗغي ،ل٩ل ٚهً مىه وػهه ،وما ظاء ٖلى ؤوػان جلظَا الىٟىؽ،
وحؿخٗظهها ألاؾمإ وألالؿىت ،وما ظاء ٖلى ؤوػان مغصَا للخلخحن ال للىُ ٤وال للؿمإ ،و٧ل طلً ٪ىمي بلى ٨ٞغة الخدغع
مً الىػن( .البؿخاوي)81 ،0997 ،
وٍجغي ٖلى ٢اُٞت الخغظت وعوحها ما ًجغي ٖلى ظمُ٘ ؤٟ٢الهاٞ ،مجها ما ظاء ٖلى ظؼؤًً بلى ٖكغة ؤظؼاء ،ومجها ما
ً
واخضا ؤو ازىحن ؤو ؤ٦ثر ،ولً ؤؾخ ٌُٟفي الخضًض ًٖ ؤوػان الخغظت و٢ىاٞحها وؤظؼائها؛ ألجها لِؿذ مما
٧ان عوحها
مظَبا ً
ً
بُٗضا.
اهٟغصث به الخغظاث ٖما ؾىاَا مً ؤظؼاء اإلاىشر ،وألن الىلىط في َظا الباب ًظَب ههظا البدض

مﻮطﻮكاث الخغحاث:
إلاا ٧اهذ اإلاىشخاث ًّ
ٞىا مً الٟىىن اإلاٗضوصة ٖلى الكٗغ ٣ٞض جىاولذ –مشلما جىاو ٫الكٗغ -ألاٚغ َ
اى اإلاٗغوٞت،
ول٨جها وكإث في ؤو ٫ألامغ مً ؤظل الٛىاء واإلاىؾُ٣ا والٛؼ٫؛ لخىاٞغ م٣ىماث طل ٪في البِئت الٟغصوؾُت ألاهضلؿُت ،زم
جىؾ٘ الخىقُذ ختى قمل ؤٚغاى الكٗغ اإلاٗهىصة ٧اإلاضح والهجاء والغزاء والؼَض واملجىن (ؾىاء اإلالٞ )18 ،٪لم حٗض
اإلاىشخاث م٣هىعة ٖلى الٛؼ ٫مً ؤظل الٛىاء ،بل ججاوػث طل ٪ختى ونلذ بلى الؼَض والخهى ،ٝبل بن بٌٗ
الخغظاث ؤنبدذ ماصة لليكُض الضًجي في مجالـ الظ٦غ مشل(:)1
باللـه ًا ظ ْ
ـىان

اظـً مً البؿخ ْ
ـان

الُاؾمُ ْـً

وزل طا الغٍد ْ
ـان

بدغمـت الغخمـ ْـً

ْ
للٗاق٣حن

 .1الخغحت في مﻮشح الوؼى:
َ
إلاىيىٕ الغثِـ الظي مً ؤظله وكإث اإلاىشخاث في ؤو ٫ألامغ ،وٖلُه ً٣ىم الؿىاص ألآٖم مجها؛ إلاا
ٌٗض الٛؼ ٫ا
٧ان ًدؿم به املجخم٘ ألاهضلسخي مً جدغع ؤَله ،و٢ض ٧ان اإلاىشر ًدىاوَ ٫ظا الٛغى مىظ اإلاُل٘ – ً
ٚالبا -بلى الخغظت
التي حٗض ً
ظؼءا ٚحر مخجؼت مً بىاء اإلاىشر.
وإلاا ٧ان الٛؼ ٫مً م٣ىماث اإلاىشر اإلاىيىُٖت التي ٖلحها الٗماص ،ومً زاللها حهُم الىقاخىن في ٧ل واص؛ لُُٟ٣ىا
ً
ؤخُاها
مً ؤػَاع الخب ؤقظاَا ،ومً خالوة الكهض ؤقهاَا ،وٖلى الغٚم مً ؤن اإلاىشخت لهاخبها ٞةن زغظتها جغص

(َ )0ظٍ الخغظت وعصث في صًىان ابً ٖغبي ،وهي مُل٘ إلاىشر البً ب٣ي ،و٢ض وعصث َظٍ الخغظت في (ٚاػي 821/8 ،979/0 ،0979 ،و ٖ )918ىض زالزت
ظى ْ
ظىان ًا ّ
مً الىقاخحنٖ :ىض ابً ب٣ي صون حُٛحر ،وٖىض ابً ٖغبي وابً الهباٖ ٙلى َظا الىدىَ « :
ان.»...
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و٧إجها جد٩ي «ؤٚاوي ٞخاة ٖاق٣ت حؿغ هها ألمها ؤو نضً٣ت مىزى ١هها ،ؤو ناخبت ٢غٍبت مجها ،حك٩ى مً زاللها ُٚاب
ً
جًمُىا مً
الخبِب ،ؤو هجغاهه ،وٖظاب الىله والهُام٦ )Ounane, 2005, 513( »...ما ؤجها ظاءث في ؤخُان ٦شحرة
مىشخاث ؤو ٢هاثض ؤو ؤػظا ٫ؾاب٣ت.
ومً ألامشلت ال٨شحرة ٖلى زغظاث اإلاىشخاث الٛؼلُت ٢ى ٫ابً ب٣ي:
طاب ٢لبـي في َـىي ْبي ٚغٍغ
وظهـه في الضظً نبـذ مؿدىحر
وٞـااصي بـحن ٟ٦ـُـه ؤؾُـغ
لـم ؤظض للهبـغ ٖىـه مؿل٨ـا ٞاهخهـاعي باوؿ٨ـاب ألاصم ِـ٘
واإلاالخٔ في بٌٗ الخغظاث الٛؼ ُ ٫الٟاخل والؿ ِ٣في الخضًض ،وَىال ٪زغظاث زمغٍت في مىشخاث ٚؼلُت،
وإال ٞةن ؤٟ٢ا ٫الخمغٍاث وؤصواعَا واعصة ب٨ثرة في زىاًا اإلاىشخاث٦ ...ما ؤن زغظاث اإلاىشر الٛؼلي جىاولذ مىيىٖاث
ؤزغ مشل ون ٠الغخلت ،وٚحرَا مً اإلاىيىٖاثٚ( .اػي 129/0 ،و )992
 .2الخغحت في مﻮشح اإلاضًذ:
ً
مسخىما بسغظت ال جمذ بلى اإلاضًذ بهلت ،و٢ض وعص طل ٪ب٨ثرة في مىشر اإلاضًذ ألاهضلسخي،
٢ض ً٩ىن مىشر اإلاضًذ
ومً طلٖ ٪لى ؾبُل اإلاشا:٫
الخغظت الؿاُ٢ت هدى ٢ى ٫اإلاىِصخيٚ( :اػي)182/0 ،
٢ل لـي ٢بل ه٣خل٪

ؾغوال ٪آف خ ُّـل

الخلُل الجضًض ؤمـا

٧ان ال٣ضًـم ُّ
خل

وزغظت الٛؼ ٫هدى ٢ى ٫ابً عا ٘ٞعؤؾهٚ( :اػي)08/0 ،
ًا م ّـم ُ
الدؿم ـ ـ ـ ـغي
قً لِل الجىـت
ْ
الخاظب
جغٍضي زمغي مً

ْ
قجري
ٖسخى

وزغظت الىن٣٦ ٠ى ٫ابً ال٣ؼاػٚ( :اػي)080/0 ،
ما ؤملر الٗؿاْ ٦ـغ

وجغجِب الهٟـىٝ
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وازـً ٤ـا ملُـذ

وألابُـا ٫جهُـذ

وزغظت الخمغ ،مشل ٢ى ٫الخُُليٚ( :اػي)878/0 ،
ٞاإلاىلـى ٦غٍم
اقغب بلى ٚض م٘ طا الغٍ ْـم
وزغظت الخىحن في هدى ٢ى ٫ابً لبىنٚ( :اػي)017/0 ،
ْ
ْ
مؿ٨حن
هللا لً ٪ا ٚغٍب ًا
بخدىحن
وصٖتهـا ٣ٞالـذ
 .3الخغحت في مﻮشح الغزاء:
لٗل مىشر الغزاء اخخ ٟٔبُابٗه الٗام مىظ الٟ٣ل ألاو ٫ختى الخغظت ،و٧إهه لم ٌؿخىٖب ازخخام اإلاىشر بما
ًىحي بلى اللهى ؤو اإلاغح؛ لظلٞ ٪ةن ٢لت اإلاىشخاث الغزاثُت ٢ض خهغث الخغظت في اإلاىيىٕ الغثِـٞ ،جاءث ملبُت
إلاكاٖغ الىقاح ،ومً طل ٪مىشر ابً اللباهت الظي ازخخمه ب٣ىلهٚ( :اػي)819/0 ،
ال٣هغ ٖلى ا ّ
ب٩ى ال ُ
ُ
إلااٍ ْـض
بضٌ٘ وهاح
ٌ
البك ُـغ
لـم ًبـٌ ٤ؿـغ وولى ِ

بٗـض مدم ْـض

 .4الخغحت في اإلاﻮشح الضًجي:
ً
م٘ ؤن اإلاىشر وي٘ ؤنال للٛىاء والٛؼ ٫بال ؤن اإلاىشر الضًجي ٧ان له خًىعٍ الباعػ في اإلاىشر ألاهضلسخي ،وطل٪
ٖىض ٖضص ٦شحر مً الىقاخحن ،وفي ظم ٟٚحر مً اإلاىشخاث ،وم٘ ؤن اإلاىشر صًجي بال ؤن الخغظت – ً
ٚالبا -ما ج٩ىن طاث
نبٛت ٚؼلُت ؤو زمغٍت ،حهُم مً زاللها الىقاح ببٌٗ عمىػ صًىه ،وَؿ٨غ ب٩اوؾها ،وإن ٧اهذ ؤلٟاْها ٚؼلُت زمغٍت
بال ؤهه ًًٟي ٖلحها الُاب٘ الضًجي ،والىماطط ٖلى الخغظاث في اإلاىشر الضًجي ٦شحرة ،ومجها ٢ى ٫ابً ٖغبيٚ( :اػي،
)881/8
ؤبـضي لي ُ
هللا

في ّ
ؾغ بيماعي

ً
هىعا به جاَـىا

ؤؾخاع
مً زل٠
ِ

٢ـىم بـه باَىا

ًضعون م٣ـضاعي

في ػٖمهـم

وخ٨مهـم

بٗلمـهـم

ؤوي ؤهــا

بال ؤهــا

ومـا ؤهـا
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ب٨ـل خـا٫

بن اإلاـدـا٫

ُٖـً املخـا٫

٣ٞـل إلاـً ً٣ـى ٫باألولـى:
ؤًً الٟهـىم

َمـً ؾـبـذ ألاٖـلـى؟

 .5الخغحت في مﻮشح الخمغ:
اصزغ َظا الًّ ًٟ
٦ما ً
٦بحرا مً مىشخاث الخمغ ،والتي ٧ان ًمتزط ٞحها الٛؼ ٫والخمغ والُبُٗت ،في نىع ٌٗؼ –
ً
ً
مىشخا ًدىاو ٫الخمغ بمٟغصٍ صون ؤن ً٩ىن مٗه ؤزلو الىضماء :الُبُٗت
ؤخُاها -الخماًؼ ٞحها ،ومً ال٣لُل ؤن هجض
الٛىاء ،والٟخاة الخؿىاء.
ومً الىماطط ٖلى اإلاىشر الخمغي الظي وعصث زغظخه ٚؼلُت ٢ى ٫ال٨مُذٚ( :اػي)29/0 ،
وجشيُـهـا
وٞخـاة ٞخى ْـذ بدؿجهـا
حكخ٩ي َى ٫ظٟاء زضجها

خحن ًاطحها

وحٛىـي بغُ٢ـ٘ لخجهـا

وؤٚـاهحها :

ْ
طبذ وهللا ً
نُاح
ؤسخى هُلـ٤
وٖمل لي في قُٟٟاجـي ظغ ْ
ْ
اح

٢ض ْ
٦ؿغ جهـضي
وهش ْـغ ٖ٣ـضي

 .6الخغحت في مﻮشح الﻮصﻒ:
البِئت ألاهضلؿُت حٛغي ألالؿىت وألا٢الم بخسلُض مداؾجها ،وون ٠مٟاججها ،و٦ما خٟل الكٗغ الٗغبي ألاهضلسخي
بإمهاث الىنٞ ٠ةن مهاصع اإلاىشخاث ألاهضلؿُت جدخ ٟٔبىماطط مً اإلاىشخاث التي جضوع خى ٫الىن ،٠وَى ون ٠ألي
مٓهغ مً اإلآاَغ ألاهضلؿُت اإلابهجت٧ ،الُبُٗت الكظًت ،واإلاهغظاهاث البدغٍت ،واإلاٗاع ٥الخغبُت٢ ..ا ٫ابً ال٣ؼاػ:
ْ
للىاَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
لٗىبر
ما ؤملر اإلاهـغظـان عمل ًىـم ٧ا ِ
والٟلـ٧ ٪الٗ٣ب ْ
ٞـي الكاَي
بالٗؿ٨غ
ـان واإلاٗخه ْـم
ِ
 .7الخغحت في مﻮشح الحنين:
ًؼزغ  ًٞاإلاىشخاث ألاهضلؿُت بغوح ػُ٦ت جىم ًٖ ؤلم الٛغبت وال٨غبت ،وًٖ ٢ؿىة الغخُل ،وؤهحن الخىحن ،ومً
زغظاث َظا ال ًٟمً اإلاىشخاث ٢ى ٫ابً عا ٘ٞعؤؾهٚ( :اػي)12/0 ،
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ّ
ْ
مؿحرٍ
ًـا مً ؤم هدى الكغ ِ ١وخض
ّ
ْ
الجؼٍغٍ
بل ٜما جغي مً وظضي ألعى
 .8الخغحت في مﻮشح الؼﺒُلت:
الُبُٗت مً مٟاجً ألاهضلـ الخالضة ،و٢ض ؤؾهم ظمالها آلاؾغ الؿاخغ في حكُ٨ل لبىاث اإلاىشر ألاهضلسخي ٖامت،
والخغظت ٖلى ؾبُل الخهىمٞ ،شمت مىشخاث جهَ ٠بُٗت ألاهضلـ ألازاطة ،ومً الىماطط ٖلى زغظاث مىشر
الُبُٗت ٢ى ٫ابً مهلهلٚ( :اػي)221- 299/0 ،
ؤما جغي الُحر ناخـا
والهبذ في ألا ٤ٞالخا
والؼَغ في الغوى ٞاخا
والبر ١ؾـا ١الٛماما

جب٩ي بضمـ٘ َخـى ِن؟

 .9الخغحت في اإلاﻮشح مخلضص اإلاﻮطﻮكاث:
ًدٟل  ًٞالخىقُذ ألاهضلسخي بدىىٕ ؤٚغايه ومىيىٖاجه؛ ختى بهه ظم٘ بحن ؤ٦ثر مً مىيىٕ في هماطط ٖضًضة،
ولٗل الخمغ والُبُٗت والٛؼ ٫مً اإلاٟاجً التي ؤجذ ٖلحها اإلاىشخاث ،و٢ض ظاءث الخغظاث لخا٦ض َظٍ الخٗضصًت
الىاضخت ،ومً طل٢ ٪ى ٫ابً ؾُٗضٚ( :اػي)209-208/0 ،
ْ
وٖـض الخب ٞإزلـ٠
ّ ْ
ٞؿىٝ
واقخهى اإلاُـل
ْ
وعؾـىلي ٢ـض حٗغٝ
ْ
مىه ما ؤصعي ٞد ّـغٝ
با هللا ٢ل لـي ًا عؾـىلي

لل ْ
ْ
ٌٛب بضعي؟

ؤلفاؾ الخغحت:
الخغظت ٛ٦ -حرَا مً ٞىىن ألاصب ٖامت والىٓم زانت -حكخمل ٖلى معجم لٛىي ،ول ً٨ما ًمحزَا ًٖ ٚحرَا مً
ؤٟ٢ا ٫اإلاىشر ؤجها جدخىي ٖلى ٧لماث ٖغبُت ٞهُدت ،وٖغبُت مٗغبت ،وٖغبُت ٚحر مٗغبت ،وٖامُت ،وؤعجمُت ،ولظل٪
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ٞةجهم ظٗلىا مً ظمالها عجمتها ،ومً صاللها ؾب٣ها بخىَئت لها ،وٖلى َظًً ؾاع الؿىاص ألآٖم مً الخغظاث في
اإلاىشخاث ألاهضلؿُت.
الخمهُض للخغحت:
واٗ٢ا خ٣ُ٣ت ،ؤو ٧ان ً
ٚالبا ما جغص الخغظت مؿبى٢ت بإلٟاّ جضٖ ٫لى الا٢خباؽ ؤو الى٣ل ،وإن لم ًً ً٨
ً
واٗ٢ا م٘
٣ٞضان ال٣ى ٫الؿاب ،٤ومً جل ٪ألالٟاّ٢ :اٚ ،٫جى ،قضا ،ؤوكض ،هاصي ،صٖا ،بل ،ٜناحٖ ،جىّ ،
ٖغى ،بازخالٝ
نُٛها وجهغٍٟها ،وٚحر َظٍ ألالٟاّ مما ًضٖ ٫لى م٣ى ٫ال٣ى ،٫ؤو الا٢خباؽ مً ٢ى ٫الٛحر ،وإن ٧اهذ –في الخ٣ُ٣ت-
مً هٓم الىقاح هٟؿهً ،
وٚالبا ما ٧اهذ جإحي ٖلى ؤلؿىت الٟخُاث ،وٖلى َظا ظغي ألاٚلب مً اإلاىشخاث.
وإلاجيء الخغظت م٘ َظٍ ألالٟاّ ؤو ٖضمها خاالث ال جسغط ً -
ٚالباٖ -جها:
َ
ً
َ
ٌؿﺒق الخغحت لفف من ىظو ألالفاؾ مؼلﻘا ،ال ٢بلها مباقغة ،وال ؤزىاء ؤؾماٍ الضوع الظي ٌؿب٣ها ،وال
 -1ؤال
جىظض ٢غٍىت جضٖ ٫لى الا٢خباؽ ال مً ٢غٍب وال مً بُٗض ،ومشا ٫طل٢ ٪ى ٫ابً ػَغٚ( :اػي)72-79/8 ،
ً
اخال لم ً ّ
ـىصٕ
ًا ع
عخلذ باألوـ ؤظم٘
والٟجغ ٌُٗي وٍمى٘
مغث ُٖيُ ٪اإلاالخا

َس َخ ْغ وما وصٖىوي

ً
ً
 -2ؤال ٌؿﺒق الخغحت لفف من ىظو ألالفاؾ مؼلﻘا ،ولننها حكخمل كلى عاﺑؽ هير ألالفاؾ الﻮاعصة ؾاﺑﻘا ،وطل٪
ّ
ٖلى هدى ًغبِ بُجها مً ٚحر اؾخدؿان للٟهل؛ لٟؿاص اإلاٗجى بطا جإحى ،وطل ٪هدى عبِ الخغظت بالضوع الظي ٢بلها
ً
بـ(ل )ً٨مشال في مشل ٢ى ٫الخُُليٚ( :اػي)891/0 ،
ٚحر بطا ؤخـب ًـضاهي ؤو ًضاَ ْـً
ْاَغا والكىْ ١
ً
باًَ
ؤما ٟ٦ى الًجى
ً
هاؾ٩ا ؤو ٦ما ُ
٦ىذ ْ
ولً٨
٢ض ٦ىذ
إلاالح ؤٞؿـض وؿ٩ي ونـالحي
خب ا ِ
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ً
مؼلﻘا ،ولنن الؿُاق اإلالنﻮي ًضى كلى الاقخﺒاؽ ؤو النﻘل ؤو مﻘﻮى
 -3ؤال ٌؿﺒق الخغحت لفف من ىظو ألالفاؾ
الﻘﻮى مً ٚحر ٢غٍىت لُٟٓت جضٖ ٫لى طل ،٪ومشاَ ٫ظٍ الخالت ٢ى ٫ابً ّ
الهباٚ( :ٙاػي)919/8 ،
بن ؾمذ الضَغ بالىنى ِ٫
ل٣بر زحر الىعي الغؾ ـى ِ٫
ّ
الؿُض ألاعٞـ٘ الجلُـ ـ ـ ـ ـ ِـل
ٞشم ْ
َّ
هسل٘ زُـاب َهـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـغ

وهىفي عوحي إلاً هغٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـض

ومشله ٢ى ٫ابً ػَغ:
ُ
٦بض ّ
خغي وصمـ٘ ً ٨ـ ـ ـ٠
ُ
ٌٗغ ٝالظهب وال ٌٗترٝ
ُ
ؤحها اإلاٗغى ٖما ؤنـ:٠
٢ض هما خبٖ ٪ىضي وػ٧ا

مضٕ
ال ج٣ل في الخب بوي ِ

()1

ٞالخغظت لم ًصخبها ما ًضٖ ٫لى ا٢خباؾها ،ول٢ ً٨ىله« :ؤحها اإلاٗغىً »...ىحي بإجها اقخملذ ٖلى الىضاء.
 -4ؤن ًصاخب الخغحت لفف ًضى كليها ،ولظل ٪مٓاَغ ،مجها:
ؤن ً٩ىن الل ٟٔالضاٖ ٫لى الخغظت في الؿمِ ألازحر مً الضوع ،ول ً٨ال حٗ٣به الخغظت مباقغة ،وإهما ًدى ٫بُجهما
بُ٣ت الؿمِ ألازحر مً الضوع ،وَظا قاج٘ في الخغظاث٢ ،ا ٫ؤبى خُانٚ( :اػي)982/8 ،
ههب الُٗىحن لي قـغ٧ا
ٞاهشجى وال٣لب ٢ض مل٨ـا
٢مغ ؤيخى لـه ٞل٨ـا
٢ا ٫لي ً
ًىما و٢ض ضخ٩ا:
ـ
ؤججي مً ؤعى ؤهضل ـ ـ ِ

مهغ حٗك ٤ال٣مغا؟
هدى ٍ

( )0عواًت (ٚاػي« :)78/8 ،ال ج٣ل بوي في خب ٪مضٕ» وَظا م٨ؿىع.
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ؤن ً٩ىن الل ٟٔالضاٖ ٫لى الخغظت آزغ ٧لمت في الؿمِ ألازحر مً الضوع ،وحٗ٣به الخغظت مباقغة ،صون ؤن ًدى٫
بُجهما ؤًت لٟٓت ،ومشا ٫طل٢ ٪ى ٫ابً الخُُبٚ( :اػي)988/8 ،
َا٦ها ًا ؾبِ ؤههـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع الٗال

والظي بن ٖثر الضَغ ؤ٢ا٫

ٚـاصة ؤلبؿها الخؿ ـ ـ ـ ـً م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
ْ ً
ٖاعيذ لٟٓا ومٗى ـ ـ ـ ـى وخل ـ ـ ـ ـ ـ ـى

جبهغ الُٗـً ظالء ون ٣ـ ـ ـ ـا٫

َل صعي ْبي الخمى ؤن ٢ض خم ـى
ٞهـى في خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍّـغ وزٟـ ـ ـ ـ ــ ٤مشلمـا

٢ى ٫مً ؤهُ٣ه الخب ٣ٞا:٫
م٨يـ
٢لـب ن ٍ ّـب خله ًٖ
ِ
ْ
ـ
لٗبـذ عٍـذ الهبـا بال٣ب ـ ِ

ؤن ً٩ىن اللً ٟٔ
واٗ٢ا ؤزىاء الخغظت ،وبٗض ؤن ً٩ىن الىقاح ٢ض اهخهى مً ؤؾماٍ الضوع ألازحر ،واهُل ٤في الخغظت،
ومً طل٢ ٪ى ٫ابً مؿلمت و٢ض قغٕ في الخغظتٚ( :اػي)29/8 ،
بال بطا ٦ـان قاصن
ٌؿبُ ٪مىه مدـاؾً
خلى الهىي مخماظً
ًىــاصي ؾُه:

ًاٖم بخغػ زُاب ـ ـ ـ ـي
ِ

٣ٞىلهً« :ىاصي »...و ٘٢ؤزىاء الخغظت ،ولى ؾا٢ها ٖلى ألا٦ثر لىٗ٢ذ ٢بل الكغوٕ في الخغظت ال ؤزىاءَا.
ومشل طل٢ ٪ى ٫ابً ؾهلٚ( :اػي)082-089/8 ،
ؤهٟضث صمعي هاع في يغام

جلخٓ ـ ـ ـ ـي في ٧ل خحن ما ٌكا

هي في زضًه بغص وؾـالم

وَ ـ ـ ـي يغ وخغٍ ٤في الخكا
ؤؾـ ـ ـ ـ ًـضا ً
وعصا وؤَ ـ ـ ـ ـ ـ ـىاٍ عقا

ؤج٣ي مىه ٖلى خ٨م الٛغام
٢لذ إلاـا ؤن جب ّـضي مٗلمـا

وَـى مً ؤلخاْه في خ ـ ـ ـ ــغؽ

ؤحهـا آلازـظ ٢ـلبي مٛىمـا

اظٗـل الىنـل م٩ان الخمـ

ؤن جغص َظٍ ألالٟاّ الضالت ٖلى الا٢خباؽ ٢بل الخغظت ،ولًٟ ً٨هل بُجها وبحن الخغظت ؾمِ مً ألاؾماٍٞ ،ةما
ؤن ج٩ىن الخغظت مُٗىٞت ٖلُه ،ومً طل ٪ما وعص في مىشر مجهىٚ( :٫اػي)281/8 ،
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ْ
ـالث الغ ُ٢ـ ـ ـ ـ ـ ْب
عؤث ِ ٟٚ
َ
ٞخـاة زلـذ بالخبُـ ـ ـ ـ ـ ْب
ْ
عجُب:
٣ٞالذ بهـىث
٦حرف ُ
٦م بىن ْ
ْ
مُب
شخي
بُجم بطا الىٓـ ـ ـ ـم ْ
طو٥
ِ
ب٩اله طا خب اإلالـ ـ ـ ـ ـىْ٥
وإما ؤن ً٩ىن ما بحن الخغظت وَظٍ ألالٟاّ اٖتر ً
ايا ٣٦ ،ِ٣ٞى ٫ابً هؼاعٚ( :اػي)298/0 ،
ـاعب ق ْ
ولُلت ٢ض لشمذ ق ْ
ـاعب
ؾ ّـغ ٞتى في ُٖلى اإلاغ ْ
اجب عا ج ْـب
إلاٛاعب ْ ٚ
ْ
ـاعب:
٣ٞلذ والىجم في ا
ـىص
ًا لُلت الىنل والؿٗ ِ

ٖـىصي

اإلاعجﻢ اللفـي:
ٛ٦حرَا مً الٟىىن ألاصبُت ٖؼٞذ اإلاىشخاث ٖامت والخغظاث زانت ٖلى ؤوجاع مخٗضصة في مجا ٫ألالٟاّ ،و٢ض
اٖخمضث َظٍ ألاوعا ١لخجلُت اإلاعجم اللٟٓي ٖلى صًىان اإلاىشخاث ألاهضلؿُت لؿُض ٚاػي لـ «ؤهه ؤوؾ٘ مجمىٖت
للمىشخاث ْهغث ختى آلان» (الؿباعي ،)08 ،وبالىٓغ في اإلاعجم اللٟٓي للخغظاث الىاعصة ُٞه خاو ٫البدض جهيُ٠
ألالٟاّ ٖلى الىدى آلاحي:
ألالفاؾ الضًنُت ،مشل :ل ٟٔالجاللت :هللا ،والغخمً ،وؤلاله ،والىاخض ،واملجُض ،والغاخم ،والىصوص ،وهللا ؤ٦بر،
ومشل :الغؾى ،٫واإلاهُٟى ،وؾُض الخل ،٤والهالة والؿالم ٖلُه ،وآلاًاث ،والغؾالت ،واإلا٣ام ،وػمؼم ،والجىت،
والخمـ ،واإلاٛىم ،والٗ٨بت ،والٗبض ،واإلاىلى ،والى ،٠٢والٟٗا ،ٝوالهُام ،والُٟغ ،والغخمت ،والضًً ،واإلاىا،٤ٞ
والً٣اء وال٣ضع ،وؤلالهام ،والُٛب ،وال٣ؿم ،والُمحن ،وؤصخاب الُمحن ،والىظع ،والظهب ،وؤلازم ،والك ،ٟ٘والىجغ ،وولي
هللا ،والكُٗت ،والؿىت ،وؤلاؾالم ،واليؿ ،٪والهالح ،والسجىص ،والخىبت ،والجهاص ،وَىبى لـ ،وبٌٗ الٗباعاث
الهىُٞت ،وٚحرَا مً قٗاثغ الضًً.
وألامشلت ٖلى طل٦ ٪شحرة ٣ٞ ،ض وعصث ظمُ٘ ألالٟاّ الؿاب٣ت في زغظاث اإلاىشخاث ألاهضلؿُت ب٨ثرة ،ومً ألامشلت

098

مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -

ؤ.ص /كﻮض ﺑن كﺒضهللا الﻘغني ،ﺑنُت الخغحــت في اإلاﻮقــذ اللغبي ألانضلسخي

ٖلحها ط٦غ ابً الخباػ لل ٟٔالجاللت ،والىظع ،والهُام في ٢ىلهٚ( :اػي)018/0 ،
هـظعث هلل ٖـهـ ـ ـ ــضا
ً
ًىمـا ؤعا ٥خبُـبي

نُـام قهـغ وٖكـ ـ ـ ـ ِغ
ما بحن نضعي وهدغي

ؤلفاؾ ألامﻮمت بٟهاختها وٖامُتها وعجمتها٣ٞ ،ض وعصث ؤلٟاّ صالت ٖلحها ،مشل :ؤميّ ،
ومميّ ،
ومما ،وماصعي ،و٢ض
ججخم٘ بٌٗ َظٍ ألالٟاّ في زغظت واخضة.
ومً ؤمشلت طل ٪وعوص ل ٟٔألام ؤ٦ثر مً مغة في زغظت واخضة ٣٦ى ٫ابً قغٚ( :ٝاػي)81/8 ،
ْ
ْ
ؾا ً٦ظىاعي
والخبِب
َ٨ـظا ًـا ّؤم وكـ ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
بن ْ
ؤمذ ًا ٢ىم ٖكـ٣ا

ٞس ـ ـ ـ ـ ـ ـظوا ؤمـي بشـاعي

ألاكالم٣ٞ ،ض اقترٍ بًٗهم وعوص اؾم اإلامضوح في الخغظت ٧ي ٌؿى ٙلها وعوصَا مٗغبت ،والخ٣ُ٣ت ؤجها وعصث ٖلى
الخالحن٣ٞ :ض وعصث مٗغبت باؾم اإلاىٓىمت ُٞه٦ ،ما ؤجها وعصث ٖامُت ،ؤو ؤعجمُت ،ؤو ٖامُت ؤعجمُت ووعص ٞحها
الخهغٍذ باالؾم ،مشلٖ :ليِٖ ،سخى ،اإلاإمىنً ،دحى بً طي الىىنٖ ،مغ ،ؤبى ظٟٗغ ،ؤخمضٖ ،بضاإلال ،٪مىظع ،بىى
زابذ ،اإلاٗخهم ،واإلاٗخمض ،دمحم ،ببغاَُم ،ؤبى ال٣اؾم ،بىى ٖباص ،الغقُض ،اإلااٍضٖ ،بضاإلالُ ٪بً مغجحن ،ؤبى
الخؿحنً ،ىؾ ٠بً ال٣اؾم ،اإلاصخٟي ،ؤبى الدجاط ،ؤبى خٟو ،ظٟٗغ ،ابً الخاؾب ،ؤبى ب٨غً ،دحىٖ ،لي بً
خُىن ،جاقٟحنٖ ،باص ،ؾُٗضُٚ ،الن ،مي ،بجي زابذً ،ىؾً ،٠ىؾ ٠الىانغ ،خٟهت.
ومً ألامشلت ٖلى ألاٖالم وعوصَا ؤ٦ثر مً مغة في زغظت واخضة٣٦ ،ى ٫ابً عا ٘ٞعؤؾهٚ( :اػي)90/0 ،
ّ
ٖؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ا ٥اإلاإمـى ْن
جسُـغ وال حؿل ـ ـ ْم
ّ
ًدحى بً طي الىى ْن
مغوٕ ال٨خاث ـ ـ ـ ـ ـ ْـب
ً
ؤخُاها ًٖ -الاؾم الهغٍذ بإلٟاّ ٖضًضة جىمي بلُه مً ٢غٍب ؤو مً بُٗض ،مشل :الؿلُان،
٦ما ؤهه ٌؿخٛجى -
وألامحر ،واإلال ،٪والىالي ،وناخب اإلاضًىت ،والغثِـ ،والجِل الٗبُضي ،والضولت الخًغمُت ،وؤمحر اإلاامىحن ،والضولت،
وصولت الٗؼ ،والٗؿا٦غ ،والٗؿ٨غ ،والجىىص ،واللىاء ،والخالٞت ،وال٣هىع ،والخغؽ ،والخاط ،والؿُىة ،والغاًت،
والدجابت ،والبُٗت ،والـ (عي.)Rey
ألابٌُ للضولت الخًغمُت في زغظت بخضي مىشخاجهٚ( :اػي)187/0 ،
ومً ؤمشلت طل ٪ط٦غ
ِ
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ًا صولت الٗؼ جحه ـ ـ ـ ــي

ٞدؿب ٪الُىم ه ـ ـ ِاص

ْ
الخًغمُه
بالضولـت

ـالص
ٖلى ظمُ٘ الب ـ ـ ـ ـ ِ

ؤلفاؾ الحب٧ :الخب ،والٗك ،٤والىصاص ،والخبِب ،والخلُل ،والخل ،وال٣بلت ،والهبابت ،والخمُم ،واإلاخُم،
واإلاؿتهام ،واإلالهب ،وؤلال ،٠والىل٘ ،ؾىاء ؤ٧اهذ بالٗغبُت ؤم بالٗامُت ؤم باألعجمُت.
وهي ؤل ٟٔجىاولتها الخغظاث ً
٦شحرا ختى في ٚحر مىشر الٛؼ ،٫ومً طل٢ ٪ى ٫ابً اللباهتٚ( :اػي)899/8 ،
ُ
َا ؤها بالىنل مٗترٝ

ًا ً
خبِبا باث مٗخى٣ـي

ؤلفاؾ الجماى٧ ،الجما ،٫والخؿً ،واإلاالخت ،والخىع ،والضال ،٫والبهاء ،وبضاج٘ البهجت ،وهؼَت الىاْغ ،والٟخىن،
وٍسُغ.
وَٗض معجم الخغظاث ًّ
زغٍا بمشل َظٍ ألالٟاّ ،والىماطط ٖلحها ٦شحرَا ،ومجها –ٖلى ؾبُل اإلاشا -٫بًغاص ابً ًى٤
لبًٗها في زغظت واخضةٚ( :اػي)202/0 ،
ّ
ؤٞىِذ ٖمغي ٖلى ْ
اإلاالح
بلى مـتى الخـب ًدبٗجي
لٗـل ْ
هغ٢ض واؾخـ ـ ـ ـ ـغ ْ
اح
مغ الهىي مـغ مـغ ٖجي
ؤلفاؾ السحغ والﺒُان٧،اإلباهت ،والسخغ ،والكٗغ ،والٛىاء ،وال٣هت ،وال٨خابت ،وؤلامالء ،والترظمت ،والىُ،٤
وال٣ى ،٫وؤلاظابت ،والىضاء ،والضٖاء ،والكغح ،والغؤي ،وال٨الم ،والخضًض ،وؤلازباع ،والظ٦غ ،والبال ،ٙوالىصر،
والؿُىع ،وٍخلى ،وٍبىح ،وٍهُذ.
ومىه ٢ى ٫ابً ػَغٚ( :اػي)98/8 ،
ْ
ْ
الؼٍاعٍ
خبِب ُٗ٢ذ
وٖلل
ِ
ْ
سخاعٍ؟
وُٖيُ٪
ؤلفاؾ الاؾتزاعة ،وطل ٪هدى :الؼٍاعة ،وحٗا ،٫وجي ،وآجي ،وامل ،ومصخي ،و( venبً).
و٢ض ج٨غعث في هدى زغظت للجؼاعٚ( :اػي)81/0 ،
ؤخمض مدبـىبي

بالىبـي جُـج ـ ـي

ـاهلل
ِظـجي ب ِ

جي خبُبي ظ ـي
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ؤلفاؾ الؿفغ ٧ ،الؿٟغ ،والغخلت ،والغخُل ،والخبا ،٫والخُام ،والٛغبت ،وخاصي الِٗـ ،وٖغط ،وٖاط ،وَكضو
اإلاُاًا ،وٍ ُ٘٣الكىاَ ،٤وولى ،وؤم هدى ،وخض اإلاؿحر.
ومما وعص في طل٢ ٪ى ٫ابً ب٣يٚ( :اػي)929/0 ،
َس َخغ ومـا وصٖخ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
ؾاٞـغ خبُبي
ًا وخل ٢لبي

في ْ
اللُل بطا اٞخ٨غجـى

ؤلفاؾ صالت كلى النؿاء ،مشل ألام ،واإلاىالة ،والب٨غ ،والٗغوؽ.
ومً طل٢ ٪ى ٫ال٨مُذٚ( :اػي)28/0 ،
ًا مىلتي بظمام ال ّ
ـىص
ِ
ّ
واط٦غي لي ٖهضي
عقي لخالي
ؤلفاؾ إلاؼٍض الخلؼﻒ ،مشلٖ :مي ،وزالي ،وؾُضي ،وؾذ ،ومىلتي ،ومؿُى ،ومىلى ،وناخب ،وؤر ،وؤزذ ،وابً،
وولض ،وٞالن.
ومىه اؾخسضام ٧لمتي زالي وٖمي في ٢ى ٫الجؼاعٚ( :اػي)99/0 ،
ْ
ًا زالي
٢بُله في الخـ ِـا٫
٣ٞـا ٫في ٞمـي

ًا ٖمي

ً
ؤَال ً
وؾهال ،وخبظا ،والغيا ،وبُٛت ال٣لب ،وعاخت الخاَغ ،والىجاح ،وألاٖغاؽ ،وألاُٖاص،
ؤلفاؾ الؿلاصة والهناء:
والُغب ،واإلاجى ،والخٔ ،والغاخت ،وٚغص ،والكٟاء ،والٛجى ،والٛىاء ،والهىاء ،والغظاء ،والبكاعة ،والترخُب،
َ
وماؽ.
والشىاب ،وألامان ،والغ ،٤ٞواللحن ،والضواء ،والؿلىان ،والابدؿام ،والطخ ،٪والٟىػ ،والغ٢و ،والخشجي،
ومً قىاَضٍ ٢ى ٫الككتريٚ( :اػي)122/8 ،
ؤهـا ٖب ٌـض َو ْا َ
هذ مىلى
ً
ؾُـضي ؤَـال وؾهال
ؤلفاؾ ألاسخى والكﻘاء :آٍ ،واله ،٠ووٍخي ،ووٍلي ،وواخؼوي ٖلُ ،٪والب٩اء ،والضمىٕ ،وألاؾ ،٠والخؼن ،والؿ٣م،
والًجى ،وال٨غب ،والٓلم ،والٗلُل ،والٛلُل ،والجىي ،والجىىن ،والٗ٣اب ،والٗظاب ،والجىع ،والؿ٣م ،والى٨ض،
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والخؿض ،والٟىاء ،والىىي ،وخمى ،والٗاع ،وال٨خمان ،والضه ،٠والصجىن ،والضم٘ الهخىن ،واإلاىث ،والٟىاء،
والاٞخًاح ،واإلالل ،والىظض ،والبالء ،والابخالء ،والك ،٪والك٩ىي ،والك٣ٟت ،و٦ىه ما ؤل٣ى ،وؤلايٛاٍ ،وٍدتر،١
والهم ،واإلاغ ،والىخكت ،واإلاؿ٨حن ،والكهُ ،٤واإلاىث ،واإلاىاًا ،وال٣خل ،و matarماجاع).
وهي ؤلٟاّ جىم ًٖ لىٖت الهاثمحن ،ولهُب هاع الٗاق٣حن ،وقىاَضَا ٦شحرة ،ومجها ٢ى ٫ابً ؾهلٚ( :اػي)811/8 ،
َ
ْ
في ٖـظلي مـً ػللي ؤو ُعقـ ِـض
ما خٔ ٖظالُ ْـه
ؤعضخى ْ
وٗم با لخىٓ ِـل ًٖ قه ِـض
بوي عيِذ الهىان
ؤلفاؾ ألالﻮان٧ :األؾمغ ،وألاخمغ ،وألازًغ ،وألاق٣غ ،وألابٌُ ،وألانٟغ ،والىان٘ ،والىعصي.
ومً طل ٪وعوص اللىن ألاق٣غ وألاخمغ والبُاى في زغظت واخضة لىقاح مجهى:٫
ّ
ّ
ق٣غ ل ـ ـ ْه
قلجماله
ـبي
ُ
خب
ؤي
ا
ـ
مم
ِ
والب٨ـاله خم ـ ـ ِغ ل ـ ـ ْه
الِ ٣ـى ُّ ٫ؤل ُـب
ؤلفاؾ ألاكظاء ٧ :الٗحن ،واإلا٣لت ،والُغ ،ٝوال٣لب ،والخض ،والجُض ،والجهض ،والشٛغ ،والكٟاٍ ،واللؿان ،واإلابؿم،
والج ،ًٟواملخُا ،والٗىعة ،والهضع ،والىظىت ،والىظه ،وال٣ض ،وال٣ضم ،والٗ٣ل ،والٗى ،٤والغوح ،والخاَغ،
والىاْغ ،والجىاهذ ،والُضًً ،وال٨بض ،والشٛغ ،والدجغ ،والسخغ ،والىدغ ،والجمت ،وألاطن ،والؿم٘ ،والظًل،
والجىاح ،واملخ ،والًلىٕ ،والٗاعى ،والٗظاع ،والخا ،٫والىانُت ،والٛغة ،والًٟحرة ،والخكا ،والـ(ؤإلاا)  ،وال
(بى٧ا) ،والـ(٧ىعازىن) (.)1
ومما وعص في طل ٪ط٦غ الجهض والخض ٖىض ابً اللباهت وابً الهحرفيٚ( :اػي 888/0 ،و )219
َز ّبـل صاللي ّ
ومٗـ ٪جهـضي َُ ًـغا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّغو ْٕ
ِ
و٢بل زـضي بًـا ٥جج ْ
واعق ٠عيابي ّ
ـؼٕ
ألالفاؾ النﻮنُت٧ :ال٣مغ ،والبضع ،والبدغ ،والىجىم ،والٛمام ،والغٍاح ،وألاعى ،وال٩ىا٦ب ،والضعاعي ،والشىا٢ب،
ّ
والخغ ،والٓالم ،والضجى ،والخل ،٪والٛلـ ،والُٛض ،والثرًا ،والبداع ،وعٍذ الهبا ،والكمىؽ،
والىىع ،وألاهىاع،

( )0ؤلٟاّ بؾباهُت مٗىاَا ٖلى الترجِب :الغوح ،والشٛغ ،وال٣لب.
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وال٨ؿى ،ٝواليؿُم ،والىظىص ،والهال ،٫والؿىا ،والبر ،١وألا ،٤ٞوالؿما ٥الٗالي.
ومً ؤمشلت طل٢ ٪ى ٫الخهغي ً
طا٦غا البضعٚ( :اػي)819/0 ،
خبُبي ٢ـض ؤبُا

مً ؤمؿ ٪البضعا

ٖجي ل٣ض ؤزُـا

ّ
الؿغا
وؤق ٛـ ـ ـ ــل

ألالفاؾ اإلاهانُت٣٦ ،غَبت ،وٚغهاَت ،ومضًىت ،وؾال ،وألاهضلـ ،وإقبُلُا ،ومهغ ،والكام ،والٗغا ،١ومغا٦ل،
وؾبخت ،وسجلماؾت ،وٟ٢هت ،وبالص الجغٍض ،وبالص الغوم ،و٢هغ الغناٞت ،وصاع الخالٞت ،والُىع ،والىاص ،والضاع،
والبالص ،والجىاع ،والىجض ،والٛىع ،والبُاح ،والخمى ،واإلاجز ،٫والُغٍ ،٤والؿبُل ،واإلاؿل ،٪والٗالي ،واإلاغج٣ى،
واإلاىًَ ،والشٛغ ،والثري ،وال٨شِب ،والٟ٣اع ،واإلاىاع ،ومً خُض ،وزم ،وصهى ،و٢غب ،وبحن ،وٞى ،١والكاَئ ،وقِ
البدغ ،والُمحن ،و٢ضام ،وبجاهب ،وم٩ان بُٗضّ ،
وبغا ،والكغ ،١والٛغب ،ومٛغب الكمـ ،والخىمت ،والكىاَ،٤
وال ،ُٔٛواإلاغوط ،وٍمم.
ومً الىماطط ٖلى طل ٪ط٦غ ؤبي خُان إلاهغ وألاهضلـ في زغظت واخضةٚ( :اػي)982/8 ،
ؤهضلـ هدى مهغ حٗك ٤ال٣مغا؟
ؤججي مً ؤعى
ٍ
ألالفاؾ الؼمانُت ،مشل الُىم ،والٛض ،والٛضوة ،والٗصخي ،والٟجغ ،والٗهغ ،والكخاء ،وؤمـ ،والٗام ،والكهغ،
ً
والهباح ،والؿإ ،و٢لُال ،وال٣ضًم ،والٗاج ،٤والضًمىمت ،والخحن ،والضَغ ،والخكغ ،والٗكغ ،والٟجغ ،والؼمان،
وألاوان ،وصهى ،وَا ٫اإلاضي ،و٢بل ،وبٗض ،و٢غٍب ،و(مىُاها) ،و(صًا) ،و(ؤلبا)(.)1
ومً طل ٪بًغاص ابً ب٣ي َّ
للس َخغ واللُل في ٢ىلهٚ( :اػي)929 /0 ،
ؾاٞـغ خبِبـي

سخـغ وما وصٖ ــخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى

ًا وخل ٢لبـي

في اللُ ْـل اطا اٞخـ٨غجـى

ؤلفاؾ الغىﺒت ،مشل :الخى ،ٝوالخجل ،والتهضًض ،والخبا ،٫والجىىن ،والجؼٕ ،والهغٕ ،والغوٕ ،والهغب ،والخكغ.
ومىه بًغاص ابً ػمغ ٥للً ٟٔضٖ ٫لى الخجل في ٢ىلهٚ( :اػي)217/8 ،

( )0ؤلٟاّ بؾباهُت مٗىاَا ٖلى الترجِب :نباح ؤو ٚضً ،ىمَ ،س َخغ
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جدُـت الىاخـض املجُ ِـض

وعخمـت هللا والؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـالم

وصوص
ٖلُ ٪مً عاخـم ِ

ًا مخجل البضع في الخمام

ؤلفاؾ قظًت قهُت٧ ،الُُب ،والٗىبر ،والخالوة ،والغياب ،وخلى ٧الٗؿل ،والىعص ،وألا٢اح ،وعاثدت الخٟاح،
ّ
والُُب ،وؤخلى ،وؤقيب ،والغق ،٠والجىت ،والُاؾمحن ،والغٍدان ،والبؿخان،
والبىٟسج ،والُٗغ ،والُٗاع،
والغوى ،وٖىص الؼان ،والغمان ،وٞاح ،واإلاىعص ألاخلىَّ ،
وعٍا ،والخب ،٤ومُٗم ،والضع ،والؼَغ ،وعق ٠الغياب،
وصولثي (صولجي)( )1والكهض وخب اإلالى.٥
ومشا ٫طل ٪زغظت البً الهحرفي وعصث ٞحها ؤلٟاّ ٖغبُت وؤعجمُت ،مشل :سٛغ ٧الٗ٣ض ،خلى ٧الكهضٚ( :اػي،
)291/0
بْ ٨
ـاله ٧الِٗ ٣ـض

صلـج ُ
الكهض
٦م
ِ
ِ

خبُبي جي ٖىضي

ؤصوهـم ؤمىـضي

ْ
بجم
بان ِ
ّ ()2
ـىم
٦هُ ِ

ؤلفاؾ اللالقت ٧ ،الل٣اء ،والجٟاء ،والُٛاب ،والٗخاب ،والٟغا ،١والخال ،١والىصإ ،والٗىا ،١والىنا ،٫وؤلا٢با،٫
والؿالم ،والظمام ،والخدُت ،والٗهض ،والى ،ٌ٣والتهاصي ،والىٞاء ،والخُاهت ،والاهخٓاع ،والاٖخظاع ،والٗظع،
والٗىن ،واللىم ،والاظخمإ ،والاٖتراى ،والك ،٪والىضاء ،وبل ٜؾالمي ،والك٨غ ،والًٛب ،واملجىن ،وألاًمان،
وال٨خمان ،والؿغ ،وال٨ىه ،والهجغان ،وإهجاػ الىٖض ،والىصإ ،والخضإ ،والهضوص ،واإلاى٘ ،والؿاا ًٖ ٫الخبِب،
والًم ،واإلاالٖبت ،وٍهاص ،ٝوع َ
اح.
ومً طل ٪وعوص الهىي والهجغ في ٢ى ٫ؤخمض بً مالٚ( :٪اػي)91/8 ،
عب ّ
ّ
٢ى في طا الهىي نبـغي
الخبِب ٧الهب ِـغ
بن هجـغ
ِ

ُ
ؤلفاؾ من الﺒِئت البرًت٧ ،الٛؼا ،٫والٓبي ،والغقإ ،والغٍم ،والِٗـ ،وألا ُؾىص ،والؿالل ،٤واليؿغ ،والُحر،
والجما ،٫واإلاُاًا ،والهاثل ،والىاٞغ ،والىٟىع ،والجمىح ،وألاعهب،
والبالبل ،ووع ١الخمام ،والخُى ،٫والجُاصِ ،
( )0صولثي ؤو صولجي ٧لمت بؾباهُت ( )eInwnبمٗجى :خلى.
( )8مٗىاَا :سٛغ٧ ٥الٗ٣ض ،خلى ٧الكهض ،حٗا٢ ٫بلجيً ،ا خبُبي حٗا ،٫نلجي ًا خبُبيً ،ا مً هإي ٖجي.
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والؿب٘ ،والخك ،٠والدجل ،والخمام ،والكظاه ،٤والىخل ،والىسلت ،والًِ٣ب ،وشجغ اإلاؿ ،٪والخٟاح،
والغمان ،والغهض ،والبان ،والؿغح.
ومشاله وعوص ل ٟٔالغقإ والٛؼا ٫في ٢ى ٫ابً ػَغ:
٢بلىـي ٢ب ْـله ّ
ومغ ٖـىـي َغٍ ُـ ٤طا الغقـا الىؾىـا ْن
ًا لُذ قٗغي

وفي َغٍ٣ـي لخُ ُـ٤ؤمـلـذ الـْ ٛ
ـؼالن

ؤلفاؾ صالت كلى النﻮم والغقاص ،والهجىص ،والؿغٍغ ،والؿهغ ،واإلابِذّ ،
والؿىت ،والىٗاؽ ،والخُا ،٫والُٓ٣ت.
ِ
ومً طل ٪وعوص الؿىت في الخغظت الؿاب٣ت ،ومىه ً
ؤًًا ٢ى ٫ابً زاجمت في الىىمٚ( :اػي)927/8 ،
وعب ألاه ْ
ؤم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ّ
والُـىع والخك ـ ـ ِـغ
ـام
ما ُ
لى ٧ان في اللُل ْ
همذ مً ٨ٞـغي
ٖام
ؤلفاؾ الحغب ولﻮاػمها ٧الصجإ ،والجدجاح ،والخؿام ،والغاًت ،وال٨خاثب ،والٗىالي ،والغصًجي ،والىهغ،
والًغب ،والًُٗ ،والبٌُ ،والىبا ،٫وال٣خا ،٫والؿُ ،٠واإلاكغفي ،وال٨مي ،والغمذ ،والٛؼو ،والٗضاوة ،والٗظاب،
ُّ
وصام ،والٓبى ،والىحران ،وٖان ،والهىاعم ،والجغاح ،والؿهام ،والؿالم ،واملخىاب ،وألامان،
والؿبي ،واإلاٛىمٍ ،
والهجىم ،والٛاعة ،والٟخىت ،والاٞخخاح ،والاٖخضاء ،والهُض.
ومً الىماطط ٖلى طل ٪ط٦غ ابً ػمغ ٥للغاًت في ٢ىلهٚ( :اػي)208/8 ،
ّ
زًـغاء بالؼَ ـ ـ ـغ جؼَ ُـغ
عٍداهت الٟجـغ ٢ض ؤَل ْـذ
في مغ٢ـب الكغ ١جيك ُـغ
وعاًت الهبـذ ٢ض ؤْل ْـذ
ّ
ُّ
والكغب ،والؿ٨غ ،والىضامى ،وال٩إؽ ،والضَا ،١والغاح ،وال٣ضاح ،والخبا ،٫والؿ٣ي،
ؤلفاؾ زمغٍت٧ ،الكغبِ ،
ومضًغ.
وهي ٦شحرة ومجها ٢ى ٫ابً عخُمٚ( :اػي)129/0 ،
صع َ ٦
ـاؽ ع ِاح
باهلل ًا ن ِـاح
ْ
مـ٘ الغٍـ ـ ـ ِاح
الىاؽ
وصٕ ٦الم
ؤلفاؾ الؼٍنت وآلانُت ٧ ،الٗ٣ض ،وال٣الصة ،والخلى ،والخلت ،واللباؽ ،والؿل ،٪واإلاالبـ ،والؿمِ ،والُا،١
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والخىاء ،والضهان ،والىٗل ،وال٨ؿىة ،والشُاب ،و٢باء مغ٢ىم ،والخلخا ،٫والؿغوا ،٫وألا٢غاٍ ،والبروص ،واللشم،
وألاػاعٍغ ،والاخدكام ،وال٣ضاح ،وال٣مها.٫
ومً طل ٪وعوص ل ٟٔالٗ٣ض في زغظت ال٨مُذٚ( :اػي)29/0 ،
ُ
ْ
طبذ وهللا ً
٢ض ٦ؿغ جهـضي
نُاح
ؤسخى هُلـ٤
وٖمل لي في قُٟٟاحي ظـغ ْ
ْ
اح

وهش ـ ـ ْغ ٖ٣ــضي

ؤلفاؾ الخجاعة٧ ،البُ٘ ،والٛالء ،والٛلت ،والغزو ،والىِٟـ ،والىماء ،والؼ٧اء ،والض٧ان ،والخاهىث ،والُٗاع،
والؼظاط ،وؤلاؾغاَّ ،ٝ
والضًً ،واإلاُل ،والىهِب ،واإلا٨ؿب ،والهغ ،ٝواإلاا ،٫وألاظغ ،وألاعػا.١
و٢ض وعص ؤ٦ثر مً ل ٟٔفي زغظت واخضة ،ومً طل ٪وعوص ناخب الض٧ان ،والض٧ان ،والُٗاع ،والخٗامل في ٢ى ٫ابً
ؾهلٚ( :اػي)097/8 ،
ًا ناخب الضْ ٦
ـان
واف ًى ٟ٘ال٨خم ْ
ـان

ْ
جهىا ٥و٢ض قـإ زبـغي
ُٖ ْـاع حٗ ْ
ـامل باإلا ـ ـ ـ ـغي

ؤلفاؾ اللؼة واملجض ٧ ،الٗٓمت ،وال٣ىة ،والٗال ،والىظاَت ،والجلُل ،والًٟل ،والٟسغ ،وال٨غامت ،والكغ،ٝ
ْ
وال٨بر ،واإلاضح ،والبُغ ،والىهغ ،والٟٓغ ،والاؾخُالت،
وال٨بر،
وعٗٞت ال٣ضع ،وال٣ضعة ،والخباهي ،والغٗٞتِ ،
والٗلى ،والاٖخالء ،وظغ الظًل ،والخُالء ،والش٣ت في الىٟـ ،والخُه ،واٖتز ،واهخهغ ،وٍهى.٫
ومما وعص ٞحها ٢ى ٫الككتريٚ( :اػي)190/8 ،
وؾاٖـضوي ؤْ ٢
ـضاع
ً
ونـغث شخهـا عُٞـ٘ اإلاى ْـاع

ؤلفاؾ الخنﻮق والظلت٧ ،الهىان ،والٗبىصًت ،والاجهؼام ،والظهب ،والخلُ٘ ،وم٣هىم الجىاح ،والغخمت.
ومً طل٢ ٪ى ٫اإلاىِصخيٚ(:اػي)112/0 ،
الٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـؼ ْ ٦ـل

والخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ْ
ط٫

ومىه ً
ؤًًا ٢ى ٫ألابٌُٚ( :اػي)172/0 ،
ْ
ْ
م٘ ولي هللا وٛـؼو
والكام
ٚؼوة بمهغ
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ُ
جهؼم الجِل الٗبُضي

ْ
ّ
ْ
اؾالم
الكُٗه
وهغص

الىقاح في زغظاتهم ً
ؤلفاؾ الاؾخفهام ،ل٣ض اؾخسضم ُ
ٖضصا مً ؤصواث الاؾخٟهام بالٟهخى والٗامُت وألاعجمُت،
مشل :ؤ ،ؤي ،ؤما ،إلااطاَ ،ل ،لِل ،آفٖ ،الف ،ؤًً ،ماطاَ ،م ًًْ ،ا لُذ قٗغي ،وٖالف٦ ،م ،٠ُ٦ ،ؤال ،ؤجغي ،وَل
جغي ،ومتى ،بف َى ،ؤي م٩ان ،واف  ،ً٦وف ً٩ىن ،وف ٖلي ،إلاً وكخ٩ى ،ل٨م ً٩ىن؟ و٢ض ً٩ىن الاؾخٟهام
ً
مٟهىما بٛحر ألاصاة :جمُل ٦ظا صًجي ،وجهجغوي ،وبلٛت ؤظىبُت por qué( :بىع٧ي) ،و(٧ quéي).
ومما وعص ُٞه اؾخٟهام ٢ى ٫ابً الؼ٢اٚ( :١اػي)912/0 ،
وال٨يـ
ؤًً ْبي الٟ٣ـغ
ِ

مً ٚؼا ٫في الخكا عحٗا؟

َ
٧ال٣ىص ،وألاخال ،ٝوالى٩اح ،والشإع ،والؿغ٢ت ،والجهب ،والجباع ،والُمحن ،والىضي ،وال٨غم،
ؤلفاؾ احخماكُت،
والبسل ،والًٟل ،وألاخ٩ام ،والبراءة.
ومما وعص مجها في الخغظاث ج٨غاع ابً ٖانم نٟاث اظخماُٖت مشل :الىضي والًٟل واملجض وال٨غمٚ( :اػي)278/8 ،
ْ
ُٚض الىضي الهامـي الٗمُـم
اإلال ٪ألاقـغٝ
طو الًٟـل واملجـض ال٨غٍ ْـم
ًىؾ ٠الىان ْـغ
بطاﻓت بلى هيرىا من ألالفاؾ مشل :مغاخل الٗمغ٧ ،الكباب ،والهبا ،والٛلمت ،والٟخىة ،وؤؾلىب الخدظًغ :بًا،٥
وؤلٟاّ الٟدل والؿ ِ٣واإلابالٛت ،وألالٟاّ اإلابهمت٢ :ى٢ى ،وهُِل ،وٚغقىوي ،وقُمٚ ،حن ،وألالٟاّ الضالت ٖلى
اإلاخابٗت ٧الغُ٢ب ،والخغؽ ،والٛغٍم ،والٗاط ،٫والىمُمت.
وم٘ زغاء َظا اإلاعجم اللٟٓي وم٘ ؤن الؿىاص ألآٖم مً الخغظاث واضر ال ٌكىبه لبـ ؤو بههام ؤو بحهام ،بال ؤن
زمت زغظاث جشحر الىٟىؽ ،وٍ٨مً طل ٪مً زال ٫ؤخض الجىاهب آلاجُت:
الٛمىى بؿبب اللٛت :ومً طل ٪زغظت مىشر مجهى ٫ظاء ٞحهاٚ( :اػي)281/8 ،
بي َم ٢هغٍاهً بُضو ؤو الٟى٪

بقذ الغ ُ٘٢مما بقذ الخغ٥

ً
ٚامًا الوٗضامه ،و٢ض اجطر ؤولهاٚ( :اػي)982/0،
الٛمىى بؿبب الخِ ،ومً طل ٪زغظت البً ب٣ي َب َِ ٣ي آزغَا
مً َ
ْ
ْ
الخى ْع
زاوـ
ل٨ىه
الٗابـ
٧األؾض
...............

...........

.........
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و٦سغظت ال ًدبحن بال آزغ خغ ٝمجها مً مىشر ابً ؾهل الظي مُلٗهٚ( :اػي)890/8 ،
الهباح
ؤَضي وؿُم
ِ
ًدثه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا زىضعَؿـا

وؿُـم مؿ ٪وٖىبـ ـ ـغ
ْ
حٗهغ
مً زض ؾا٢حها

ً
الٛمىى بؿب ألالٟاّ ألاعجمُت ال٣ضًمت التي جسخل ٠ه ً
ُ٣ا و٦خابت بل ومٗجى ؤخُاها ٖما هالخٓه في اللٛت
ً
ؤلاؾباهُت اإلاٗانغة ،وَظا ولض بق٩اال في ظاهب الترظمت بال ؤن جغظمتها بلى الٗغبُت جس ٠ٟمً وَإة الل ٟٔاإلابهم.
مدؿناث الخغحت الﺒضٌلُت:
لم جىٟغص الخغظت ًٖ ؾاثغ ألاٟ٢ا ٫وألاصواع بجمُ٘ املخؿىاث البضٌُٗت التي حؿخى ٠٢الىاْغًٍ ،ول٨جها مكإ
بحن ؤظؼاء اإلاىشر ،بال ؤن الالٞذ للىٓغ ؤن الخغظت ٢ض جىشخذ بما لم ًغص في ؾاثغ ألاٟ٢ا ،٫وإن وعص ٗٞلى ؾبُل
الىٓغة العجلى ،ول٨ىجي ؤوعص مً املخؿىاث ما وعص في بٌٗ الخغظاث ،وال ؤؾخُٞ ٌُٟه اؾخٟايتي ُٞما اهٟغصث به
الخغظت ٖما ؾىاَا مً ألاٟ٢ا ٫وألاصواع مما ًإحي:
الخظمين:
٦ثر الخًمحن في الخغظاث بك٩ل الٞذ؛ ألجها ً
ؤؾاؾا حٗخمض ٖلى م٣ى ٫ؾاب ،٤وجل ٪ؾمت مً ؾماتها ،ختى ْهغ ما
ً
جٟ٨حرا ٖما ؾل،٠
ٌٗغ ٝباإلاٟ٨غ ،وَى مً الؼَض الظي ً٣ىم ٖلى جًمحن زغظت ؾاب٣ت َؼلُت ب٣هض الخىبت وؤلاهابت
وَى هٓحر ممدهاث ابً ٖبض عبه في الكٗغ ،و٦ثرة اؾخٗما ٫الخًمحن في الخغظاث ألاهضلؿُت ًىٟي م٣ىلت ؤن نٟي
الضًً الخلي َى مسترٕ اإلاىشر اإلاًمً (ًىؾ )20/8 ،0989 ،٠بال بن ٧ان اإلاغاص مً طل ٪الخًمحن الخ٨غاع في ؤظؼاء
اإلاىشر ختى الجهاًت ،و٢ض اجسظ الخًمحن في الخغظاث مٓاَغ ٖضًضة:
 .1الخظمين من قصُضة قلغٍت  :وطل ٪ؤن ٌعجب الىقاح ببِذ ؤو بِخحن ؤو ظؼء مجهما ًُٞمىه زغظت مىشخه،
وطل٦ ٪خًمحن ابً ب٣ي زغظت مىشر له ب٣ىلهٚ( :اػي)928/0 ،
ّ
وحٛىُ ُـذ لهـم ٢ـى٢ ٫اثـل:
ٖلمىوي  ٠ُ٦ؤؾلـى وإال

ّ
م٣لتي اإلاالخا
ٞاحجبىا ًٖ

بِذ البً اإلاٗتز في ٢ىله( :اإلاٗتز)090 ،
ٞالخغظت ٖىضٍ مؿخٗاعة مً ٍ
ٖغ ٝالضاع ٞدُـا وهاخـا

بٗضما ٧ان صخا واؾتراخا
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ْل ًلخـاٍ الٗظو ٫وٍإبى

في ٖىان الٗـظ ٫بال ظماخا

ٖلمىوي  ٠ُ٦ؤؾلـى وإال

ّ
م٣لتي اإلاالخا (ؾىاء اإلال)72 ،٪
ٞاحجبىا ًٖ

و٦خًمحن ابً ػَغ زغظت بخضي مىشخاجه في ٢ىلهٚ( :اػي)007/8 ،
وا٦دسخى اللُل بالؿىـا
هىعَم طا الظي ؤيـا

ؤم مـ٘ الغ٦ب ُ
ًىق٘

مً ٢ى ٫ؤبي جمام( :جمام)181/8 ،0929 ،
ٞـىهللا مـا ؤصعي ؤؤخالم هاثـم

ؤإلاذ بىا ؤم ٧ان في الغ٦ب ًىق٘

ومشله ٢ى ٫ابً الًٟل في زغظت مىشر لهٚ( :اػي)092/8 ،
ٚىِذ لي:
وبٗض الخٗخـب ِ
ْ
مؿخُُل
ؤَلذ الخٗخب ًا

ولخٓي ٌٛىُ٢ ٪الذ ْ
ْلىم

بقاعة بلى ٢ى ٫الٗباؽ بً ألاخى( :٠ألاخى)891 ،0929 ، ٠
٢الذ ْلىم ؾمُت الٓلـم

مالي عؤًخ ٪هاخل الجؿم

ًا مً عمى ٢لبي ٞإ٢هضٍ

ؤهذ الٗلُم بمى ٘٢الؿهم

و٦خًمحن ابً ػمغ ٥في زغظت له مً قٗغ ابً البرا ١في ٢ىلهٚ( :اػي)212/8 ،
ًا ؾغخت ّ
قغح الظي بُيىا ًُى٫
الخي ًا مُى ُ٫
وبما ؤن ؤٚهان الٟ٣ل الىاخض (الخغظت) ٢ض جسخل ٠ؤوػاجها مً ٚهً آلزغ ٣ٞض وعص جًمحن ؤبُاث مً الكٗغ في
ٚهىحن ٚحر مخخابٗحن؛ إل٢امت الىػن الظي ؾاعث ٖلُه اإلاىشخت مً الٟ٣ل ألاو ،٫وطل ٪هدى ٢ى ٫ابً ػمغٚ( :٥اػي،
)282/8
ٚـغص الُُـغ ّ
ٞىب ْه مً وٗــ
ِ

ًا مضًـغ الغ ْ
اح

ْ
ّ
الٛلـ
وحٗغي الٟجغ مً زىب

ْ
ؤلانباح
واهجلى

وَظا مإزىط مً ٢ى ٫ابً وٚ( :ُ٘٦اػي)282/8 ،
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ٚـغص الُُـغ ٞىبـه مً وٗ ْ
ــ

وؤصع ٧إؾـٞ ٪الِٗـل زلـ

ؾل ؾُ ٠الٟجغ مً ٚمض الضجى

وحٗغي الهبـذ مً ٢مو الٛلـ

ُٞلخٔ ػٍاصةً :ا مضًغ الغاح ،واهجلى ؤلانبا ح ،وما ٖضاَما جًمحن مً بُتي ابً و ،ُ٘٦و٢ض ؤٞاص مً طل ٪ؤخض
الىقاخحن املجهىلحن ٞإزظ زغظت ابً ػمغ ٥بما ٞحها مً جًمحن ،ويمىه –مً ٚحر حُٛحر -مُل٘ مىشر له ؤ٢غٕ.
(ٚاػي)288/8 ،
 .2الخظمين من مﻮشح ؛ بدُض ٌؿخلظ الىقاح م٣ىلت وعصث في ؤي ظؼء مً ؤظؼاء مىشر ؾابُٗٞ ،٤مض بلحها الىقاح
وٍسخم هها مىشخه ،و٢ض ظاء َظا الىىٕ مً الخًمحن ٖلى ٖضة ؤق٩ا:٫
ؤ .جظمين من زغحت ؤزغى؛ وطل ٪ؤن ٌٗمض الىقاح بلى ؤلاٞاصة مً مىشر ؾاب٤؛ ُٞإزظ هو الخغظت مىه لخ٩ىن
زغظت إلاىشخه ،مً ٚحر حُٛحر ،ؤو بخُٛحر ٌؿحر ،ؤو بخُٛحر ٦بحر:
ﻓإما ما حاء الخظمين ﻓيها من هيرحوُير البخت ٣ٞى ٫ابً لُىنٚ( :اػي)910/8 ،
الخبِب
ًـا مـما مى
ِ

اى
بِل ان مـ جغ هغ ِ

ٚاع ٟ٦ـغي ًا مـما
ِ

اى
هً بجُـا ٫القـغ ِ

مً زغظت مىشر البً الخباػ (ٚاػي)010/0 ،
ومً طلً ٪
ؤًًا ٢ى ٫ابً ٖغبي:
الجمـا ٫و٢ـٖ ٠لى
ال ػوا٫

في الخب ال

زابذ
ْبي بـجي ِ
ابذ
ًٖ ٖهضٍ الش ِ

ً
جًمُىا لخغظت مىشر البً ال٣ؼاػ بىهها مً ٚحر حُٛحرٚ( .اػي)022/0 ،
ومً طلً ٪
ؤًًا جًمحن في زغظخحن إلاىشخحن ؤخضَما البً اإلاٗلم وآلازغ ملجهى ،٫و٢ض ظاءث الخغظخان مً ٚحر
ازخالٚ( :ٝاػي 092 /0 ،و )208/8
بً ًـا سخـاعا

َ
َ
ٞجىع
٢كذ  ً٦با٫
ؤلب
ِ

٦ىض بىا بظي ؤمىع
ً
جًمُىا مً زغظت مىشر البً اللباهت بىهها مً ٚحر ازخالٚ( :ٝاػي 888/0 ،و )219
ومشله ٢ى ٫ابً الهحرفي
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َز ّبـل صاللي ّ
ومٗـ ٪جهـضي
ِ
ّ
و٢بل زـضي
واعق ٠عيابي

َُ ًـغا م ّ
ـغو ْٕ
بًـا ٥جج ْ
ـؼٕ

و٢ى ٫ابً الهبا ٙفي بخضي مىشخاتهاٚ( :اػي)187/8 ،
٢ـض بلُـىا وابخلُـىا واف ً٣ى ٫الىاؽ ُٞىا
٢م بىا ًـا هـىع ُٖجي

هجٗـل الكـُ٣ً ٪ىا

ً
مىشر البً ب٣يٚ( .اػي)910/0 ،
جًمُىا مً ٚحر حُٛحر البخت مً زغظت
ٍ
و٦خًمحن ابً الهبا- ٙصون ازخال -ٝل٣ى ٫ألاٖمى الخُُليٚ( :اػي 191/8 ،و )872/0
ٞخُ ُ
ـان
ـاعم
بن ظئذ ؤعى ؾال
جل٣ـا ٥باإلا ٨ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ٖى ُ
ُ
ـىان
ال٣اؾم
وٍىؾ ٠بً
َم ؾُ ـ ـ ـ ـ ــىع الٗـال
ِ
ومً ؤهىإ الخًمحن الظي لم ًُغؤ ٖلُه ؤي حُٛحر ما ظاء ٖىض ؤ٦ثر مً وقاخحن٣ٞ ،ض وعصث بٌٗ الخغظاث
م٨غعة ٖىض زالزت وقاخحن ،ومً جل ٪الخغظاث(:)1
ًا ٖىص الؼان

٢م ؾاٖـضوي

َاب الغمان

إلاـً ًجـجي

وؤما ما حاء الخظمين ﻓيها ﺑخوُير ٌؿير ٞمشل ٢ى ٫ابً ب٣يٚ( :اػي)909/0 ،
ً٦مى

ٞلُـى ٫ؤلحن

ؤمُب
بط ِ ٫

٦ـغط٫

صمُب بُاعي

الغُ٢ب
قى
ِ

ً
جًمُىا مً زغظت مىشر البً الجؼاع بؿ٩ىن الباء في عوي الخغظت ال ٦ؿغَاٚ( :اػي)92/0 ،
بط ْ ٫
ؤمُب
ٞلُـى ٫ؤلحن
ً٦مى
٦ـغط٫

صمُب بُاعي

ْ
الغُ٢ب
قى

و٣٦ى ٫ابً الهحرفيٚ( :اػي)292/0 ،
( )0وعصث َظٍ الخغظت ٖىض (ٚاػي) م٨غعة مً ٚحر ازخالٖ ٝىض زالزت مً الىقاخحن :ابً ب٣ي ( )970/0وابً ٖغبي ( )112/8ووقاح مجهى.)291/8( ٫
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مدبىبي ٢ـض ؤبُا

مً ُٚب البضعا

ختى ل٣ض ؤزُـا

وؤق ٛـ ـ ـ ـل الؿـغا

ً
مًمىا بخُٛحر ٌؿحر ٢ى ٫الخهغيٚ( :اػي)819/0 ،
مدبىبي ٢ـض ؤبُا

مً ؤمؿ ٪البضعا

ٖجي ل٣ـض ؤزُا

وؤقٛـل الؿ ـ ـ ـغا

و٢ى ٫ابً لبىنٚ( :اػي)028/0 ،
ْ
البض ٦ـل ّصً ـ ـ ـ ـ ـ ـا
الٛالم
مما قى
خال ٫ؤو خغام
مً ٢ى ٫ابً الجؼاعٚ( :اػي)72/0 ،
مما َ
ْ
البض ٦ـل ّصً ـ ـ ـ ـ ـا
الٛالم
قذ
خال ٫ؤو خغام
و٣٦ى ٫اإلاىِصخي ّ
مًم ًىاٚ( :اػي)198 /0،
إلاالح
خب ا ِ

ؤطَب وؿ٩ي ونالحي

بخُٛحر ٧لمت واخضة  ِ٣ٞمً ٢ى ٫ألاٖمى الخُُليٚ( :اػي)891 /0 ،
إلاالح
خب ا ِ

ؤٞؿض وؿ٩ي ونالحي

ومً الخًمحن بخُٛحر ٌؿحر ً
ؤًًا ٢ى ٫ابً مال( ٪ؤخمض)ٚ( :اػي)22/8 ،
مم ُ
ًا ّ
الدؿـمـغي
قً لِل الجىـت
جغٍضي زمغي مً ظٟٗغ

ٖسخى قجري

ٞهظا جًمحن زغظت مً مىشر ٢اله ابً عا ٘ٞعؤؾهٚ( :اػي)08/0 ،
ًا ّ
الدؿـمـغي
مم ق ُـً لِل الجىـت
ْ
الخاظب
جغٍضي زمغي مً

ٖسخى قجري
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ومً َظا الىىٕ الظي ُٞه حُٛحر ٌؿحر ً
ؤًًا ٢ى ٫ابً ب٣يٚ( :اػي)988/0 ،
هً ممغ صف ًا خبُبي ُ
ُ
صهِل
٢ـغ
الن
الٛالله عزهه َ
بكذ ؤٍ

م َى مغ ُ
ِٞل

ً
جًمُىا ل٣ى ٫ابً عخُمٚ( :اػي)120 /0 ،
هىن مُى٨ل ًا خبُبي ُ
ُ
صهِل
٢ـغ
الن
الٛالله عزهـه َ
بكذ ؤٍ

م َى مغ ُ
ِٞل

و٢ى ٫ابً ؾهلٚ( :اػي)808/8 ،
والجما٫
ًا خاصي الِٗـ
ِ

ٖغط ٢لُـ ـ ـ ـ ـ ْـل

ٖسخى جغي م٣لتي ٚؼالي

ْ
الغخُل
٢بل

ً
جًمُىا بخُٛحر ٌؿحر ل٣ى ٫ابً ًىٚ( :٤اػي)992/0 ،
بالجما٫
ًا خاصي الغ٦ب
ِ

ٖغؽ ٢لُ ْـل

ٖسخى جغي م٣لتي ٚـؼالي

ْ
الغخُل
٢بل

و٢ى ٫وقاح مجهىٚ( :٫اػي)282/8 ،
باهلل ًـا َُ ْـغ مـضلل

ومـغ بي في الٟ٣ـ ـ ـ ـ ـ ِاع

بًا ٥جدغ ٥ال٣ـالصٍ

وجغمي صخغة ٞضاعي

ً
مًمىا ٢ى ٫ابً ؾهلٚ( :اػي)811/8 ،
باهلل ًـا َُ ًـغا مـضلل

ومغ بي وؾِ الِ ٟ٣ـاع

بًا ٥جدغ ٥ال٣ـالصٍ

وجغمي صخغة بضاعي

ومىه ً
ؤًًا٢ :ى ٫ابً الٛجيٚ( :اػي)228/8 ،
هـظعث هلل ٖـهـضا
ً
ًىمـا ؤعا ٥خبُـبي

نُـام قهـغ وٖك ـ ـ ـ ـ ِغ
ما بحن سخغي وهدغي
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ً
مًمىا بازخالٌ ٝؿحر ٢ى ٫ابً الخباػٚ( :اػي)018/0 ،
هـظعث هلل ٖـهـضا
ً
ًىمـا ؤعا ٥خبُـبي

وٖكغ
نُـام قهـغ
ِ
ما بحن نضعي وهدغي

و٣٦ى ٫ألاٖمى الخُُليٚ( :اػي)821/0 ،
ّ
وال هضعي إلااطا
ممـا ٌٗك٣جي طا الٟـتى

وال ْ
ه٣ل ُله ال

مً ٢ى ٫ابً الخباػٚ( :اػي)001/0 ،
ّ
وال هضعي إلااطا
ممـا ٌٗك٣جي طا الٟـتى

وال ه٣ىي ْ
ه٣ل ال

ومً مٓاَغ َظا الىىٕ ؤن ٌؿخٗحر الىقاح زغظت مىشخه مً زغظت مىشر له ؾاب ٤م٘ ازخالٌ ٝؿحر في بٌٗ
ال٩لماث ،مشل ٢ى ٫ابً ػمغٚ( :٥اػي 219/8 ،و )291
ًخلى ٖلُ ٪الضَغ بٗض الؿالم:

ْ
٢غٍب
ههـغ مً هللا وٞخذ

ومً ؤهىإ الخًمحن في الخغظاث ما ظاء ٖىض ؤ٦ثر مً وقاح٣ٞ ،ض وعصث بٌٗ الخغظاث م٨غعة ٖىض زالزت
وقاخحن ،ومً طلٚ( :٪اػي 921/0 ،و  288و )01/8
الٛـؼا ٫قـ ٤الخغٍ ٤والؿاللُ ٤
جغَ٤
ما يغوي بال ظغٍغاصي لم جلخ ُـ٤
ومً الخغظاث اإلاخ٨غعة ٖىض زالزت وقاخحن بخُٛحر ٌؿحرٚ( :اػي 979/0 ،و  821/8و )819/8
ْ
ْ
باهلل ًا ظ ّـى ْ
ـاؾمحن
الُ
البؿخان
بظً مً
ان
ْ
ّ
الغٍدان
وزل طا

ْ
الغخمً
بدغمـت

ْ
للٗاق٣حن

ومىه ٦ظل٢ ٪ى ٫ابً ػَغ ،وابً ماَلٚ( :اػي 088/8 ،و )072
َُب
وَا ١وقم ِ
ما الُٗض في خلت ِ
الخبِب
وإهما الُٗـض في الخالقي م٘
ِ
ْ
ْ
وخبِب).
(َُب،
مً زغظت مىشر البً الخباػ م٘ حُٛحر ٌؿحرٞ ،سغظت ابً الخباػ ؾا٦ىت الباء في ٧لمتي:
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ومً طلً ٪
ؤًًا وعوص زغظت واخضة ٖىض زالزت وقاخحن :ابً ٖغبي ،وابً الهبا ،ٙووقاح مجهىٚ( :٫اػي882/8 ،
و  199و )211
لُخجي َ
عمل ٖلى قِ البدغ

ًا ابجي ؤو ْ
ؤَىم
لـبـالص ال ْ
ـغوم

وجغُٖ ٥جي مظ جُل٘ سخغ

وؤما ما حاء الخظمين ﻓيها ﺑخوُير لﺒير ٞمشل ٢ى ٫ابً ب٣يٚ( :اػي 97/0 ،و )901
ُ٦ ً٦ـ ٠قئـذ ٞإهذ ال٣مـغ
ل ٪اللـىاء في اإلاالح ًا ٖمغ
ً
جًمُىا مً زغظت مىشر لل٨مُذ ٢اٞ ٫حها:
باهلل ما ؤهـذ بال ال٣مـغ ًا ٖمـغ
و٣٦ى ٫ألاٖمى الخُُليٚ( :اػي 098/0 ،و )118
ًا مُغمي الغخُمه

ؤعاي طي مىُاهـه

بىن ؤبى الدج ـ ــاط

لٟاط طي مُغاهه

٣ٞض يمىه ً
بًٗا مً زغظت مىشر لؤلنبخي٣ً ،ىٞ ٫حها:
هً صعمـغي ممـ ـ ـ ـ ـا

ؤعاي طي مىُاهـا

بىن ؤبى ال٣اؾـم

لٟـاط طي مُغاها

و٣٦ى ٫ابً ًىٚ( :٤اػي 991/0 ،و )217
ؤمـا الؿُـض

في اإلاغج٣ى الٗالي

ُ
الٛغب
صان له

بط خـاػٍ ٧له

ُ
ًلخ٤
ال
ًا مكغ ُ١

ً
مًمىا ٢ى ٫ابً ب٣ي -بخُٛحر ملخىّ:-
ؤمـا ؤخمـض

في مجضٍ الٗالي

ُ
الٛغب
ؤَلٗه

ٞإعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مشلـه

ُ
ًلخ٤
ال
ًا مكغ ُ١

ومىه جًمحن ابً مىعاَحر زغظت مىشر ابً الخباػ الؿابٚ( :٤اػي 002/0 ،و  072/8و )080
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َُب
وَا ١وقم ِ
ما الُٗض في خلت ِ
الخبِب
وإهما الُٗض في الخـالقي م٘
ِ
ً
والتي يمجها ً
ؤًًا ابً ماَل زغظت إلاىشخهٞ ،اؾخٗاعَا ابً مىعاَحر في خاصزت مكهىعة ٢اثال:
الخغٍغ
وَا ١مً
ما الُٗض في خلت ِ
ِ
الكٗحر
وإهما الُٗض في الخـالقي م٘
ِ
ب .الخظمين من حؼء من مﻮشح ؾاﺑق هير الخغحتُٗٞ ،مض الىقاح بلى ؤي ٟ٢ل مً ؤٟ٢ا ٫مىشر ؤعجبه،
ُٞإزظ طل ٪الٟ٣ل ،وٍجٗله زغظت إلاىشخهً ،
وٚالبا ما ً٩ىن طل ٪الخًمحن مً الٟ٣ل ألاو( ٫اإلاُل٘) ،وطل ٪مشل زغظت
مىشر البً الٛجى ٢اٞ ٫حهاٚ( :اػي)222/8 ،
ًا مً ٖضا وحٗـضي

لى ٦ىذ ؤمل ٪نبري

٦خمذ ٖى ٪الظي بي

ٞإهذ جضعي وجـضعي

ً
جًمُىا مً مُل٘ مىشر البً الخباػ بىههٚ( .اػي)012/0 ،
ومً طلً ٪
ؤًًا جًمحن ابً ٖغبي زغظت بخضي مىشخاجه مً مُل٘ مىشر البً ب٣ي ،وَىٚ( :اػي)929/0 ،
بال الصجى ْن
مـالـي قمـى٫
ْ
صمـ٘ َخـى ْن
ال٩اؽ
مؼاظها في
ومىه الخًمحن الكهحر البً الخُُب مً مُل٘ مىشر ابً ؾهلٚ( :اػي)088/8 ،
َل صعي ْبي الخمى ؤن ٢ض خم ـ ـى
ٞهـى في خ ٍّـغ وز ٟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٤مشلما

ـيـ
٢لب نب خلـه ًٖ مِ ٨
ْ
ــ
لٗبذ عٍـذ الهبـا بال٣ب ِ

ٗٞمض ابً الخُُب بلى َظا اإلاُل٘ ٞجٗله زغظت إلاىشخخه الكهحرة مً ٚحر حُٛحر ُٞهٚ( :اػي)988-989/8 ،
ظاص ٥الُٛـض بطا الُٛـض َمى

ــ
ًا ػمـان الىنـل باألهضل ِ

لم ً٨ـً ونـل ٪بال خلمـ ـ ـ ـ ـ ــا

املخخلـ
في ال٨ـغي ؤو زلؿت
ِ

والبً الخُُب ً
ؤًًا زغظت اقخملذ ٖلى جًمحن ٢ى ٫ابً الهابىوي في مُل٘ مىشخت لهٚ( :اػي 028/8 ،و
.)998
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ً
ٞجغ
حجغ
ما للُل اإلاكى ١مً ِ
٢ؿما بالهىي لظي ِ
ً
وجًمحن ابً ٖغبي ً
ٚهىا مً مُل٘ مىشر ابً ػَغ اإلاكهىع ،وطلٖ ٪ىضما ٢ا ٫في
بًٗا مً زغظت مىشر له
الخغظتٚ( :اػي)109/8 ،
ؤحها الؿـاقي بلُ ٪اإلاكخ٩ى

جىٟ٘
ياٖذ الك٩ىي بطا لم ِ

وطل ٪في الٛهً ألاو ٫مً الخغظت ،و٢ض وعص طل ٪في مُل٘ مىشر ابً ػَغٚ( :اػي)72/8 ،
ؤحها الؿاقي بلُ ٪اإلاكخ٩ى

٢ـض صٖىها ٥وإن لم حؿم٘

ً
مُلٗا إلاىشر البً ال٣ؼاػ مً ٚحر حُٛحر ،وظاء ُٞهٚ( :اػي،
و٦خًمحن ابً ٖغبي في زغظت بخضي مىشخاجه
)022/0
إلاخُم مً ع ْ
نل ًا مجى ا ّ
ْ
اح
م٣هىم الجىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
اح
٦ما وعص الخًمحن ٦ظل ٪بحن زغظت مىشر البً ٖلي ومُل٘ مىشر مجهى ٫ال وٗلم ؤؾب٣هما ٖلى آلازغ ً
ًُ٣ىا ،بال
ؤهه ًلخمـ ؤن اإلاخ٣ضم َى املجهى ،٫بضلُل ؤن ابً ٖلي ظاء ٢بل الخغظت بما ًضٖ ٫لى اؾخٗاعتها٣ً ،ى ٫ابً ٖلي في
زغظخهٚ( :اػي)277/8 ،
ُ
ْ
م٣ا٫
ٖاعيذ ٞحها
وَا ؤها
ّ
جؼ٧ى وْ ٞ
ـاح
بىٟسج اللُل
ؤْىه ٌؿ٣ى بمـاء وع ْ
اح

مً ٧ان ْ
٢ا٫
ْ
ٞى١
البُاح

والازخالٌ ٝؿحر بحن َظا الخًمحن ،وبحن اإلاُل٘ املجهىٚ( :٫اػي)271/8 ،
ّ
ْ
جظ٧ى وْ ٞ
البُاح
بحن
ـاح
بىٟسج اللُل
٧إهه ٌؿ٣ى بمـاء وع ْ
اح
بل بن ً
ٖضصا مً الىقاخحن ٖمضوا بلى مُل٘ مىشر ٞاؾخٗاعوٍ لخغظاث مىشخاتهم ،ومً طل ٪ما ٗٞله ٖضص مً
الىقاخحن ٖىضما ؤزظوا مُل٘ مىشر البً باظت وظٗلىٍ زغظاث إلاىشخاتهمٞ ،مجهم مً ؤب٣اٍ ٖلى وػهه وبلٟٓه ،ومجهم
مً يمىه م٘ حُٛحر في ؤلٟاْه ووػهه٢ ،ا ٫ابً باظت في مُل٘ مىشر لهٚ( :اػي 912/0 ،و 188/8و 121و)901
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بالؿ٨غ
ونل الؿ٨غ مى٪
ظغع الظًـل ؤًمـا ظ ِّـغ
ِ
ومشل طل ٪جًمحن زغظت مىشر البً ػمغ ٥وللشاللِسخي َ
مُل٘ مىشر ابً ؾهلٚ( :اػي 092/8،و 209و)220
لُل الهىي ًٓ٣ـان
والهبر لي ز ّـىان

والخب جغب الؿه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِغ
والىىم مً ُٖجي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغي

ث .الخظمين من مؼلم اإلاﻮشح نفؿﻪ ،وإكاصجﻪ في الخغحت ،وطل ٪ؤن ًإحي الىقاح بسغظت اإلاىشر هٟؿه بٖاصة
إلاُلٗها ،و٢ض ًإحي بما ًضٖ ٫لى طل٢ ٪بل الخغظت ،ومشا ٫طل٢ ٪ى ٫ابً ػمغٚ( :٥اػي 202/8 ،و )208
ْ
ازخخام
والبـضء ٢ض ٖاص في
ًسخـا ٫في خلـت الجم ِـا٫
ّ
زًـغاء بالؼَـغ جؼَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُغ
عٍداهت الٟجـغ ٢ض ؤَل ْـذ
في مغ٢ـب الك ـ ـ ـ ـغ ١جيك ُـغ
وعاًت الهبـذ ٢ض ؤْل ْـذ
ؤو مً ٚحر ؤلاجُان بما ًضٖ ٫لى بٖاصة اإلاُل٘ ،وطل٣٦ ٪ى ٫ابً الٛجي في زغظت بخضي مىشخاجه بٖاصة إلاُلٗها:
(ٚاػي 221/8 ،و)228
ؾهم
ًا مً عمى ٢لبي ًٖ ِ
نل ً
مضهٟا طا م٣لت تهمي

ْ
مهِب
لخٔ
ً
ْ
ؾُ٨ب
صمٗا

ر .الخظمين من قفل مجهﻮى؛ ﺑدُث ال ٌللﻢ ىل ىﻮ زغحت ؤم مؼلم ،ؤم في زىاًا اإلاىشر؛ لٗضم وظىص ٚحرٍ مٗه،
ومً طل ٪جًمحن ابً الهبا٢ ٙىله في زغظت بخضي مىشخاجهٚ( :اػي)191/8 ،
ْ
ً
مؼمؼما ٖىـض اإلا ٣ـ ـ ـ ْام
الؿىاب٤
ؤقضو اإلاُاًا
سٛغ الؼمان اإلاىاْ ٞـ٤

خُ َ
ْ
بابدؿام
ـا ٥مىه

مً ٟ٢ل وخُض البً زؼع صون حُٛحرٚ( .اػي)081/8 ،
 .3الخظمين من الؼحل٧ ،إن ًًمً الىقاح زغظخه ً
ظؼءا مً ػظل ؤعجب به ،مشل ٢ى ٫ابً ٖغبيٚ( :اػي)107/8 ،
ّ
وا ْ
إلالُذ ملى ْ٫
مل ْذ ونالي
ْ
ً
ٖاق٣ا ًهى ْ٫
ومً ًهاصٝ
ٞهظٍ زغظت يمجها ابً ٖغبي مىشخه بخُٛحر ٌؿحر ،وهي في ألانل مُل٘ ػظل البً ٢ؼمان.
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ومشله ً
ؤًًا ٢ى ٫ابً الهبا ٙفي بخضي زغظاجهٚ( :اػي)909/8 ،
ٞالن بن ْ
ًا ْ
بٞخل اطهـى بالغؾُـال
عٍذ خبِب ـ ـ ـ ـ ـي
لِـ ؤزظ ٖى ٤الخكُ٠

وؾـغَّ ١
ٞم الدجُـال

و٢ض ؤزظٍ مً ػظل للبٗب٘ ،ؤوله:
بالىبي بن عٍذ خبُبي

اٞخل اطهـى بالغؾُـال

لِل ؤزظ ٖى ٤الٛؼٍل

وؾـغٞ ١م الدجُـال

ً
ؤهىإ مً
وٚالبا ما جغص الخغظاث واضخت ْاَغة مباقغة ،ول٨جها خ٣ُ٣ت ٢ض اقخملذ في ؤ٦ثر مً مىي٘ ٖلى ٍ
ً
مكاٖا في ؾاثغ اإلاىشر بال ؤن الخغظت ٢ض جؼٍيذ به بياٞت بلى ما جخىشخى به مً زهُهت
البُان والبضٌ٘ ،وَى وإن ٧ان
صون ما ؾىاَا مً ألاٟ٢ا.٫
 .4جًمحن الخغظاث الٗغبُت في اإلاىشخاث الٗبرًت ألاهضلؿُت ،و٢ض ؤٞغصث طل ٪ببدض ميكىع جىاولذ ُٞه ما ً٣اعب
ماثت مىشخت ٖبرًت ظاءث زغظاتها ٖغبُت؛ ألن «الحهىص الظًً ٧اهىا ٌِٗكىن في ألاهضلـ هٓمىا مىشخاث ٖبرًت،
و٧اهذ م٣اَٗها ألازحرة باللٛت الغوماهصُت ،وباللٛت الٗغبُت الٗامُت ،مداولحن في طل ٪ج٣لُض اإلاىشخاث الٗغبُت
إلاىاَىحهم اإلاؿلمحن» ( )Rubiera Mata,1993, 156وٍم ً٨الغظىٕ بلى البدض اإلايكىع وُٞه جٟانُل ٦شحرة ال ًدؿ٘
اإلا٣ام لظ٦غَا( .ال٣غوي.)028-089 ،8180 ،
الاقخﺒاؽ:
ٞةلى ظاهب الخًمحن الظي جتزًً به اإلاىشخاث ًخجلى الا ٢خباؽ في مىاًَ ٖضًضة مً الخغظاث ،مً ٚحر ج٩ل،٠
وال ّلي ؤٖىا ١ال٩لم ،ومً ٚحر اؾخٟايت في َظا الجاهب ٞةهه ًدؿً ؤلاقاعة بلى ؤن الا٢خباؽ وعص مً ال٣غآن ال٨غٍم،
ومً الخضًض الىبىي الكغٍ.٠
 .0الا٢خباؽ مً ال٣غآن ال٨غٍم :وطل ٪هدى ٢ى ٫ال٨مُذٚ( :اػي)71/0 ،
عص الؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ٖلى البٗض ًُٟ٨جي
الم
ٟٞي الؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
الم

«ؤظغ ٚحر ممىى ِن»

ومً الا٢خباؽ مً ال٣غآن ال٨غٍم ً
ؤًًا ٢ى ٫ابً ؾهلٚ( :اػي)887/8 ،
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َ
ـ٢ ٠لبي ل٣ـض ّ
ق٣ا
واله

ْ
البالُه
قـ ٤البروص

ظٟىه ٪بالسخغ ًا خبي

٢ض ؤَل٨ذ ؾل ْ
ُاهُه

ومً ؤلُ ٠ما ُ٢ل في َظا الباب ٢ى ٫ابً ػمغٚ( :٥اػي 219/8 ،و )291
ْ
ْ
ال٣كِب
الؿالم ًسخا ٫في بغص الكباب
وال ًؼا ٫ال٣هغ ٢هـغ
ًخلى ٖلُ ٪الضَغ في ٧ل ْ
ٖام

ْ
« ٌ
٢غٍب»
ههغ مً هللا وٞخـذ

والىماطط ٖلى طل٦ ٪شحرة وزحرة.
 .8الا٢خباؽ مً الخضًض الىبىي الكغٍ ،٠ومً طل٢ ٪ى ٫ابً ب٣يٚ( :اػي)991/0 ،
البض هدًغ مً خُض ًغاوي
لٗلـه بالؿـالم ًبـضاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

ما ّ
خل بي ٟ٦اوي

ومً َظا الىىٕ ً
ؤًًا ٢ى ٫ابً الهابىويٚ( :اػي)020/8 ،
بن ُ
٦ىذ ؤطهبـذ جغاهـ ـ ـ ـ ـ ـي ْ
ْ
ؤجىب
الٗخاب
خبِب ٖض بلي متى طا
ِ
َ
ْ
ؤطهب ٖبض ؤمـ والُىم ْ
الظهىب
والخىب جمدى ًا خبُبي
جاب
 .1الا٢خباؽ مً ألازغ واإلاٗاوي ؤلاؾالمُت ،ومً طل ٪جإزغ ابً الخباػ بإزغ ًٖ ٖاجكت اهنع هللا يضرٚ( :اػي)018/0 ،
هـظعث هلل ٖـه ـ ـ ـ ــضا
ً
ًىمـا ؤعا ٥خبُـبي

نُـام قهـغ وٖك ـ ـ ـ ـ ِغ
ما بحن نضعي وهدغي

و٢ض ؤزظٍ ابً الٛجي٣ٞ ،اٚ( :٫اػي)228/8 ،
هـظعث هلل ٖـهـضا
ً
ًىمـا ؤعا ٥خبُـبي ما بحن سخغي وهدغي

وٖكغ
نُـام قهـغ
ِ

الخظاص:
ً
قاَضا ٖلُه ٢اله ابً ٚغلتٚ( :اػي،
وعص الخًاص في ٖضص مً الخغظاث ،ول٩ي ال ٌؿخ ٌُٟالبدض في طل ٪ؤوعص
)228/0
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ب٨غ ٚضث في الضهان ْ
ٖاج٤
جشحر في ال٩إؽ قبه بـاع ْ١

ما الخغ مً ع٢هـا ٖخُ ْـ٤
بن مؼظذ نغٞهـا ْ
بغٍ٤

الجناؽ:
وٛ٦حرَا مً املخؿىاث التي ٌٗؼٖ ٝلى ؤوجاعَا الكٗغاء والىقاخىن ْهغ الجىاؽ في هماطط ٖضًضة مً الخغظاث،
ومىه ٢ا ٫ابً هؼاعٚ( :اػي)298/0 ،
ْ
إلاٛاعب
٣ٞلذ والىجم في ا

ْ
ٚاعب

ـىص
ًا لُلت الىنل والؿٗ ِ

ٖىصي

و٦ظل٢ ٪ى ٫ابً ٖغبيٚ( :اػي)898/8 ،
بطا ؤلالـه وكغ عخمخـه في الٗـا ْ
إلاحن بعؾاال
ْ
ؤػا ٫خ٨م ْ
الُمحن ؤعؾاال
الٛحر وظاء ؤصخاب
و٢ى ٫الككتريٚ( :اػي)179/8 ،
ٞماطا ؤ٢ـى ٫وؤ٢ـىالُـه

ّ
ً٣هغن ٞالهمذ ؤ٢ىي لُه

اإلاﺒالوت:
بما ؤن الخغظت ٖلى وظه الخهىم هابٗت و ٤ٞالٗاَٟت ٞةن اإلابالٛت لم ً ً٨لها جل ٪الخٟاوة ،ول٨جها ال جسلى مً
وظىصَا ٖلى اؾخدُاء ،مشل ٢ى ٫ابً ًىٚ( :٤اػي)998/0 ،
ؾُض اإلاٗـالي
٧اق ٠ا ّ
إلاًغ ٍْ

وللضًً
للضهُـا
ِ
ٖلي بً خُى ِن

حمالُاث الخغحت:
ألن البدض ٢اثم في طاجه ٖلى بيُت الخغظت في اإلاىشر ألاهضلسخي ،وعٚبت في بُٖاء الخغظت خ٣ها اإلاؿخد ٤مما
اهٟغصث به ًٖ ؾاثغ ألاٟ٢اٞ ،٫ةهجي ال ؤؾخُغص في الخضًض ًٖ شخيء اقتر٦ذ ُٞه ؤظؼاء اإلاىشر ،ولم جىٟغص به الخغظت
ٖما ؾىاَا ،ول٨ىجي ال ؤٟٚل طلً ٪
جماما ،وٍٟ٨ي الىٓغة الٗابغة ،وإال ٞةن الخغظت وٚحرَا مً ألاٟ٢ا ٫وألاصواع ٢ض
خٟلذ بجمالُاث ً ٠٣ؤمامها اإلاخل٣ي ً
٦شحرا ،ومما وعص في الخغظت مً طل:٪
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الدكبُﻪ:
الخغظت ؤ٦ثر ؤظؼاء اإلاىشر مباقغة ،وجخُلب الىيىح اإلاباقغ ختى جهل بلى اإلاخل٣ي ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤الٛىاء ،وَى
ًخُلب الؿهىلت والخل٣اثُت؛ ألن املجخم٘ ألاهضلسخي ٧ان ً٣ىم ٖلى قغاثذ مخٗضصة٧ ،ان مً يمجها الٗىهغ ؤلاؾباوي،
الظي ق٩ل في بٌٗ ألاخُان ؤخض َغفي الٛؼ٩ٞ ،٫ان البض مً ؤن ج٩ىن الخغظت مً الؿهىلت بم٩ان ،وال ؤصٖ ٫لى طل٪
ً
ٖمىما ،والخغظت ٖلى وظه
مً ؤلاطن للٗامُت وألاعجمُت بىلىط باب الخغظت ،لضعظت ؤهه ؤنبذ مً ظمالُاث اإلاىشر
الخهىم الاقخماٖ ٫ل ى الٗامُت ؤو ألاعجمُت في َظا اإلا ُ٘٣اإلاهم مً اإلاىشر ،لظلٞ ٪ةن الخ٩ل٢ ٠ض هإي بىٟؿه
ً
بُٗضا ًٖ الخغظت ،بل بن الخغظت طاتها هإث ًٖ الخ٩ل ٠الظي ٢ض ًئضَا بن حٗل ٤هها ؤو حٗل٣ذ به٩ٞ ،ان مً ؾماتها ؤال
ٌٗل ٤هها بال ما ظاء ٖٟى الخاَغ مً البُان والبضٌ٘.
وم٘ طلٞ ٪ةن لل ًٟالبالغي عوخه الباعػة في هماطط مً الخغظاث ،ختى الٗامُت مجها وألاعجمُت ،و٢ض ججلى في
الخغظاث بٌٗ ألاهىإ البالُٚت ٧الدكبُه في هدى ٢ى ٫ابً ٖانمٚ( :اػي)828/8 ،
في وج ِـغ
٧إجها الكُ ٟـ٘
َّ
الضَغ
في
٢ل لها اإلاش ُـل
ِ
و٣٦ى ٫ابً ب٣يٚ( :اػي)982/0 ،
ْ
الٗابـ
٧األؾض

ْ
زاوـ
ل٨ىـه

مً َ
الخى ْع

الاؾخلاعة:
ٖلى الغٚم مً زهىنُت اإلاىشخاث ٖامت ،والخغظاث ٖلى ؾبُل الخهىم ٞةن اإلاىشخاث ٢ض خٟلذ بسغظاث
ً
زهىنا وؤن مً ؤؾغاع الخغظت بزٟاء الخب والىله وؤلم الٟغا ،١وٖضم بْهاع الٗك ٤ؤو الخهغٍذ
جتزًً باالؾخٗاعة،
باملخبىب بال للخانت ؤو زانت الخانت.
و٢ض وعصث هماطط مً الخغظاث ػاص مً ظمالها الاؾخٗاعة التي احؿمذ هها ،ومً طل٢ ٪ى ٫ابً زاجمتٚ( :اػي،
)928/8
طب هضع مً ناّ ٫
ٖلُا
ِ
صخب الهٟاث ّ
البهُا

بكٟاع اخـىع ْاع

ظٟىن ط ب هضعي

ْ
العجاب
والشُاب

ال٩ى٦ب ال ـ ـ ـ ــضعي
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ومً ظمُل َظا الباب ٢ى ٫ابً ؾهلٚ( :اػي)088/8 ،
َل صعي ْبي الخمى ؤن ٢ض خمى
ٞهـى في خ ٍّـغ وزٟـ ٤مشلما

ـيـ
٢لب نب خلـه ًٖ مِ ٨
ْ
ــ
لٗبذ عٍـذ الهبـا بال٣ب ِ

ومً لَُُ ٠ظا الباب ما وعص مً اؾخٗاعة في زغظت ازخلُذ ٞحها ألالٟاّ الٗغبُت باألعجمُت ،وهي مجهى:٫
(ٚاػي)281/8 ،
ـغف ُ
٦م بىن م ْ
شخي ْ ُ٦
ُب
بُجـم بطا الىـٓـم ْ
طو٥
ِ
ْ ()1
ب٨ـالـه طا خب اإلالـى٥
النناًت:
ً
وألن الخغظت ً
ٚالبا ما ج٩ىن في الخب ،وزىٞا مً الٗىا٢ب ٣ٞض عؤي الىقاح لؼ ًاما الخلمُذ ال الخهغٍذ ،و٢ض ٧ان
لل٨ىاًت خًىعَا في ٖضص مً الخغظاث ،ومً طل ٪جًمحن ابً الخُُبٚ( :اػي)992/8 ،
ْ
٢ض خغ ٥الجلجل باػي
والٟجغ الح
الهباح
ُٞا ٚغاب اللُل خض الجى ْ
ـاح
ومجها ً
ؤًًا جًمحن ابً ػمغ ٥قُغًٍ البً وٚ( :ُ٘٦اػي)282/8 ،
ًا مضًـغ الغ ْ
ٚـغص الُـحر ّ
اح
ٞىب ْـه مً وٗـ
ِ
ْ
ْ
ّ
ؤلانباح
واهجلى
الٛلـ
وحٗغي الٟجغ مً زىب
ومً َظا الباب ٦ظل ٪ما وعص في مىشر مجهىٚ( :٫اػي)207/8 ،
ُ
هً ّ
ؤن ججم٘ زلخالي م٘ ٢غَي
الكغٍ
جمغاي بال ٦ـً
ِ

( )0اإلاٗجى وعص ٖلى لؿان ٞخاة ج٣ى :٫بطا ؤعصث بي ً
زحرا ٣ٞبل هٓم سٛغي ،طل ٪الٟم الظي ٧إهه ٞا٦هت ال٨غػ (خب اإلالى.)٥
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زاجمت:
ًخجلى في الهٟداث الؿالٟت ما للمىشر مً م٩اهت في الخجضًض ،وما للخغظت مً م٩اهت في اإلاىشر ،ومهما ُ٢ل ٞةن
ً
لها ً
مؿخد٣ا ،ختى ولى عؤًىا مً ال ًلخٟذ بلحها إلاعجمها اللٛىي الظي –بد -٤ؤعاٍ ؤزغاَا مً خُض ًغاٍ ٚحري ؤػعاَا؛
خ٣ا
ألهه معجم لٟٓي عسخ مٟهىم الدؿامذ الظي ًخجلى في ظمُ٘ مٓاَغ الخُاة ،طل ٪الدؿامذ الظي جخٛجى به ألامم
اإلاٗانغة ،في خحن ؤهه ٧ان ؾمت الػمت ملجضها الٛابغ ،ولِـ مٗىاَا ؤن هدؿامذ في زىابدىا ألاصبُت؛ ألن الخغظت لِؿذ
ً
ً
اؾدُٗابا إلاا ًضوع في ٞل٨ها املخُِ هها مً ز٣اٞت ٧ان البض ؤن جدىاولها بظ٧اء ،و٢ض ججلى طل ٪في
جىاػال ب٣ضع ما ٧اهذ
الخغظت التي ال هي ؤَملذ ٧ل ما ًدُِ هها اؾخٗالء ٖلُه ،وال هي اعجمذ في خُايه ً
جى٨غا لشىابتها ،وإهما ظاءث لخمشل
ظاهبا ً
ً
ً
ً
واخضا مً ظىاهب الُغٞحن :ال٣بى٫
اٖخضاصا ،ال٣بى ٫مً زال ٫الخغظت ،والغ ٌٞمً زال٫
اؾدُٗابا ،والغٌٞ
بُ٣ت ؤظؼاء اإلاىشر التي لم ج ً٨لخ٣بل طل ،٪و٧إن اإلاىشخت ظاءث لخا٦ض ٢بىلها باآلزغ ،واملخآٞت ٖلى الظاث.
بن ٢بى ٫الخغظت اإلاعجم الٗامي والغومي ألاعجمي ظاء لحرسخ ٨ٞغة ؤن الخغظت بمشابت الضبلىماسخي الظي ً٣غب
وظهاث الىٓغ ،وٍ٣لو اإلاؿاٞاث ،وعٚم طلٞ ٪ةجها ظؼء مً بىاء ٌٗخض بالهىٍتٞ ،ال ً٣بل ما جلحن الخغظت في ٢بىله ،وإطا
ً
٧ان َظا مخمشال في الجاهب اللٟٓي ٞةن في ظاهب الخًمحن ما ًضٖم َظٍ الىٓغٍت؛ ألن الخًمحن آزغ ًٟغى طاجه ٖلى
اإلاىشر٨ٞ ،ما ٧ان لل ٟٔالٗامي ؤو ألاعجمي خًىعٍ في بِئت لم ج ً٨مهُإة لهٞ ،ةن للخًمحن ٦ظل ٪خًىعٍ في جل٪
البِئت٨ٞ ،الَما ،ؤي الل ٟٔألاظىبي والخًمحن يُٖ ٠لى اإلاىشر ظضًغ بالٗغبي ألانُل ب٦غامه ،وَى ما جبحن في
الخغظت ألاهضلؿُت ب٩ل ويىح.
ل٣ض ظاء اإلاىشر ألاهضلسخي لُا٦ض مً زال ٫ألاٟ٢ا– ٫والخغظت ؤخضَا -ؤهه ٌؿخىٖب ألانل الظي اهبش ٤مىه،
واملخُِ الظي ٌِٗل ُٞه ،مً ٚحر جى٨غ لظوي الغخم ،وال ججهم في وظه الجاع ،ولى ؤن اإلاىشر اؾخٟاى في ٢بىَ ٫ظا
الىىٕ مً الخغظاث في ظمُ٘ ؤٟ٢اله ل٩ان ؾُ٣ت ،وإلاا ٢ضع له ؤن ٌِٗل في َظٍ الخلت الؼاَُت ،ولى ؤهه ؤَمل َظا الىىٕ
مً الخغظاث ،ولم ٌٗخض به ،لغبما ماث ًىم والصجه ،وما وظضها َظا ؤلاعر ال٨بحر الظي عبما ٧ان لخغظاجه ؤزغ في اهدكاعٍ
َّ
َْ َ
وؤلٟىٍ ختى ناع ً
ظؼءا مً وُٗم الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص.
ٞإلٟىٍ
بحن اإلاخل٣حن الظًً ؤلٟىٍ ِ
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املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -

ؤ.ص /كﻮض ﺑن كﺒضهللا الﻘغني ،ﺑنُت الخغحــت في اإلاﻮقــذ اللغبي ألانضلسخي

ؤىﻢ اإلاصاصعواإلاغاحم واإلاﻮ اقم ؤلالنترونُت:
ً
ؤوال :اللغبُت:
ألاخى ، ٠الٗباؽ بً )0929( ،الضًىان  ،جدٖ :٤ُ٣اج٨ت الخؼعجي ،صاع ال٨خب اإلاهغٍت ،ال٣اَغة
ألالىسخي ،خ٨مذ ٖليٞ )0997( ،هى ٫في ألاصب ألاهضلسخي في ال٣غهحن الشاوي والشالض للهجغة ،1ٍ ،ال٣اَغة ،م٨خبت
الخاهجي.
البؿخاوي ،بُغؽ )0997( ،ؤصباء الٗغب في ألاهضلـ وٖهغ الاهبٗار ،1ٍ ،بحروث ،صاع الجُل.
البُىمي ،دمحم عظب )0981( ،ألاصب ألاهضلسخي بحن الخإزغ والخإزحر ،بصاعة الش٣اٞت واليكغ ،ظامٗت ؤلامام دمحم بً ؾٗىص
ؤلاؾالمُت.
الخلي ،نٟي الضًً )0922( ،الٗاَل الخالي واإلاغزو الٛالي ،جد :٤ُ٣ولهلم َىهغبارِٞ ،ؿباصن ،مُبٗت ٞغاهتز
قخاًجر.
الخاػنُٞ ،لُب ٗ٢ضان )0918( ،الٗظاعي اإلااٌؿاث في ألاػظا ٫واإلاىشخاث ،مُبٗت ألاعػ.
الض٢اٖ ،١مغ ،مالمذ الكٗغ ألاهضلسخي ،1ٍ ،ظامٗت خلب.

الؿباعي ،ؤخمض بؿام )0991( ،الىظه آلازغ للمىشخاث ( ) 0مً زال ٫ال٨ك ٠الجضًض ل٨خاب ٖضة الجلِـ ،ؤخمض
بؿام الؿباعي ،مجلت آٞا ١الش٣اٞت والترار ،1ٕ ،عظب َ0909ـ ،صٌؿمبر.
الكٗ٨ت ،مهُٟى )0979( ،ألاصب ألاهضلسخي مىيىٖاجه وٞىىهه ،9ٍ ،بحروجضاع الٗلم للمالًحن.
الكىترًجي ،ابً بؿام )0980( ،الظزحرة في مداؾً ؤَل الجؼٍغة ،جد ٤ُ٣ص.بخؿان ٖباؽ ،0ٍ ،لُبُا ،جىوـ ،الضاع
الٗغبُت لل٨خاب.
الهٟضي ،نالح الضًً بً ؤًب )0922( ،٪جىقُ٘ الخىقُذ ،جد :٤ُ٣ؤلبحر مُل ،٤بحروث.
ال٨غٍم ،مهُٟى ٖىى ًٞ ،الخىقُذ ،بحروث.
اإلاٗتز ،ابً ،صًىان ابً اإلاٗتز ،جد٦ :٤ُ٣غم البؿخاوي ،بحروث ،صاع بحروث للُباٖت واليكغ.
اإلا٣غي الخلمؿاوي ،ؤخمض بً دمحم )0928( ،هٟذ الُُب مً ٚهً ألاهضلـ الغَُب ،جد :٤ُ٣ص.بخؿان ٖباؽ ،بحروث،
صاع ناصع.
اإلا٣غي )0978( ،ؤػَاع الغٍاى في ؤزباع ُٖاى ،نىضو ١بخُاء الترار ؤلاؾالمي.
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الهاقمي ،الؿُض ؤخمض )0997( ،محزان الظَب في نىاٖت قٗغ الٗغب ،جد :٤ُ٣ؤ.ص .خؿجي ٖبضالجلُل ًىؾ،0ٍ ،٠
ال٣اَغة ،م٨خبت آلاصاب.
بالُىصُا ،ؤهسُل ٚىهشالُض )0922( ،جاعٍش ال٨ٟغ ألاهضلسخي ،جغظمت ص .خؿحن ماوـ ،ال٣اَغة ،اإلا٨خبت اإلاهغٍت.
جمام ،ؤبى )0929( ،صًىان ؤبي جمام ،جد :٤ُ٣دمحم ٖبضٍ ٖؼام ،ال٣اَغة ،صاع اإلاٗاع.ٝ

زلضونٖ ،بضالغخمً ابً٦ ،خاب الٗبر وصًىان اإلابخضؤ والخبر في ؤًام الٗغب والعجم والبربغ ومً ٖانغَم مً طوي
الؿلُان ألا٦بر ،اإلا٣ضمت ،1ٍ ،بحروث ،صاع ال٨خاب اللبىاوي.

ؾلُان ،ظمُل )0921( ،اإلاىشخاث ،بعر ألاهضلـ الشمحن ،صعاؾت وقىاَض.
ؾىاء اإلال ،٪ابً )0977( ،صاع الُغاػ في ٖمل اإلاىشخاث ،جد ٤ُ٣ظىصة الغ٧ابي ،8ٍ ،صمك ،٤صاع ال٨ٟغ.
ٖباؽ ،بخؿان )0979( ،جاعٍش ألاصب ألاهضلسخيٖ ،هغ الُىاث ٠واإلاغابُحن ،بحروث ،لبىان ،صاع الش٣اٞت.
ُٖضً ،ىؾ )0991( ٠الخىقُذ في اإلاىشخاث ألاهضلؿُت ،باب ظضًض في ؤوػان اإلاىشر ووٛماجه ،0ٍ ،بحروث ،صاع ال٨ٟغ
اللبىاوي.
ٚاػي ،ؾُض )0979( ،صًىان اإلاىشخاث ألاهضلؿُت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،ميكإة اإلاٗاع.ٝ
ٞازىعي ،مدمىص )8118( ،الخجضًض الٗغوضخي الٛىاجي في قٗغ اإلاىشخاث ألاهضلؿُت ،مجلت الترار الٗغبي ،اجداص
ال٨خاب الٗغب ،صمك.82ٕ ،٤
ال٣غويٖ ،ىى ٖبضهللا ،)8180( ،جإزحر اإلاىشر الٗغبي ألاهضلسخي في اإلاىشر الٗبري ،صعاؾت في اليكإة والبيُت ،مجلت
ظامٗت جبى ٥للٗلىم ؤلاوؿاهُت ،والاظخماُٖت ،ظامٗت جبى.٥
٧ىعصوباُٞ ،ضعٍ٩ى٧ىعٍىتي )0997( ،الخغظاث اإلاؿماة باألعجمُت في اإلاىشخاث ألاهضلؿُت لٛت وصاللت ،مجلت مجم٘
اللٛت الٗغبُت ،ال٣اَغة ،ط ،80ظماصي آلازغة َ0908ـ.
دمحم ،دمحم ؾُٗض )8110( ،صعاؾاث في ألاصب ألاهضلسخي ،0ٍ ،ؾبها.
مِؿىمٖ ،بضؤلاله )0982( ،جإزحر اإلاىشخاث في التروباصوع ،الجؼاثغ ،الكغ٦ت الىَىُت.
ًىؾ ،٠خؿجي ٖبضالجلُل )0989( ،مىؾُ٣ى الكٗغ الٗغبي ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.
ٖىاوي ،دمحم ػ٦غٍا )0981( ،اإلاىشخاث ألاهضلؿُت ،ال٩ىٍذ ،املجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب.
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 ﺑنُت الخغحــت في اإلاﻮقــذ اللغبي ألانضلسخي، كﻮض ﺑن كﺒضهللا الﻘغني/ص.ؤ
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