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َف اٌَلوي الأهسًيس يف ق ه )أأتو جىص اًزتَسي 4دعائط اًخبًأ

 أأمنوذخًا(
 املرشف الأس خاذ ازلنخور : امحمس ذان 

 تثٌُة ص َحي:  ظاًحة دنخوراٍ

 اٌَلة اًـصتَةالآداب و كسم  

  لكَة الآداب واٌَلات                                    

 )اجلزائص(  -ثسىصةخامـة 

 ط:    ــــــمَر
ف خبعائط  هيسف ىل اًخـًص ُشا امللال اؤ

َف اٌَّلوي يف تُئة الأهسًس تـّسُا  اًخبًأ

جصاز أأمّه  ىل اؤ ًّة كامئًة تشاهتا، واؤ مسرسًة حنًو

ذمزيات اًخفىري اٌَلوي يف اًلصن اًّصاتؽ اًِجصي 

من ذالل ؿَََلٍ ابرز من أأؿالرما، وُو أأتو جىص 

تَسي ت  ه،  من ذالل نخاتَ اًواحض 979اًزُّ

من تني أأمّه نخحَ ًىوهَ نخااب يف اذلي ًـّس 

اٌَّلة تيحوُا ورصفِا وظوهتا، نٌل س يحاول 

تَسي يف ظصحَ ٌَلضااي.  ثوضَح مهنج اًزُّ

 

   Abstract: 

This article aims to shed 

light on al-Andalus environment as a 

grammatical school that stands-alone, 

and to highlight the most important 

grammar properties in the fourth 

century by a prominent figure of, 

Abu Bakr al-Zubaidi, T. 379 e, 

through his book, which is among the 

most important books for being a 

book in the grammar of the language 

and we will try to clarify the 

approach of  Zubaidi and how he 

treats issues  
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آن  َّة معوما،  ويف اًلصأ وضبأ اًيّحو اًـصيب من ثفّّش ػاُصة اٌَّحن يف اٌَّلة اًـصت

اًىصمي دعوظا، ُشا ما أأّدى ابًـارفني واًلَورٍن ؿَهيا اًسـي لؤجياد حَول هتسف حلفؼِا 

من اًفساد واًضَاع، ويف ُشا كال أأتو جىص اًّزتَسي يف اًّعحلات:"ومل حزل اًـصب ثيعق 

َّهتا يف ظ َّهتا حىت أأػِص الؤسالم ؿىل سائص الأداين ؿىل جس سالرما ومايض خاَُ سر اؤ

ًََ أأرسال، و احمتـت فَِ الأًس ية املخفّصكة، و اٌَّلات  فسذي اًياس فَِ أأفواخا، و أأكدَوا اؤ

َّة واسددان مٌَ يف الؤؾصاب اذلي ُو حََهتا، و  اخملخَفة، ففضا اًفساد يف اٌَّلة  اًـصت

ذلكل من انفص تعحاؿَ سوء أأفِام اًيّاظلني من دذالء الأدم تلري  املوحّض ملـاىهيا،  فذلّعف

املخـارف من الكم اًـصب،  فـؼم الؤصفاق من فضّو ذكل وكَحخَ حىت دؿامه احلشر من 

ىل أأن سخّدوا الأس حاب يف ثلَِسُا ملن ضاؾت ؿَََ وثثلِفِا  ذُاب ًلهتم وفساد الكرمم، اؤ

 1ملن زاقت ؾيَ".

ىل وضؽ هؼام حينك ُاثَ اٌَّلة،  و حيافغ ؿىل هلاهئا ومن ُيا اكهت احلاخة ما ّسة اؤ

من اٌَّحن اذلي ًـّس من الأمور املضٌُة،  و من ذكل متًل ؿََيا تـغ اًصواايت:"أأّن رخال 

هَّ   حلن حبرضة اًّصسول ظىّل هللا ؿَََ و سَّل فلال ظىّل هللا ؿَََ و سَّل:  أأرصسوا أأذامك فاؤ

 . 2كس ضّي "

َف اهعالكا من ُشا ًع صح امللال الؤصاكًَات الآثَة : ما يه دعائط اًخبًأ

اًيّحوي يف تُئة الأهسًس ؟ ما يه املزيات اًيت اجّسم هبا ازّلرس اٌَّلوي يف تُئة الأهسًس 

 معوما ؟ وؾيس أأيب جىص اًّزتَسي أأمنوذخا ؟ ما املهنج اًيّحوي ؾيس اًّصخي ؟.

ة مهنا:  " هوهنا مَجبأً ٌَـجم كدي اًفذح ثثخت املعادر أأّن اًيّحو وضبأ يف اًـصاق لأس حاب ؿسّ  

ذ أأهّنا متخاز تبأس حاب  احلَاة  الؤسالسم،  و تـس اًفذح أأكدي ؿَهيا املسَمون ؾصاب و جعٌل اؤ

ـّصضا ملعائحَ  ظاتة توابء اٌَّحن وث اًيّامعة و ركس اًـُش و هوهنا أأًضا أأنرث اًحالد اًـصتَة اؤ

 . 3ثسخة ُشا املزج تني اًـصب و اًـجم " 

ّس اًحرصة ابًخّحسًس يه املًضبأ الأّول ٌَيحو نٌل هـَل لأهّنا:"أأس حق مسن اًـصاق وثـ

اء كصن من اًّزمان كدي أأن جض خلي تَ اًىوفة  اص خلال ابًيّحو،  حِر احذضًت اًيّحو ُز

اًيت اكهت تسورُا أأس حق من تلساد فاًحرصة يه اًيت صادت رصح اًيحو،و رفـت أأراكهَ 
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تلصاءات اذلهص احلىمي و رواًة اًضـص و الأددار.   و ًرّصح اجن تُامن اكهت اًىوفة مضلوةل 

هٌّل كّسمٌا اًحرصًني أأّول لأّن ؿَل اًـصتَة ؾهنم  اًيّسمي يف حسًثَ ؾن حناة اًىوفة و اًحرصة،"اؤ

أأذش، مّث اصرتك ؿٌَلء اًحرصة و اًىوفة يف اٍهّنوض ابًيّحو من ؾِس اخلََي ص َخ اًعحلة 

يب حـفص اًصؤايس ص َخ اًعحلة الأوىل من اًىوفِنّي حىّت منت اًثاهَة من اًحرصًني و أأ 

أأظوهل و هكَت ؾيارصٍ يف مس هتّي اًـرص اًـّحايس الأّول ؿىل ًس املّّبد ذامت اًحرصًنّي 

 . 4وزـَة ذامت اًىوفِنّي"

أأّما ؾن تُئة الأهسًس فلس ادذَفت أأس حاب وضبأة اًيّحو ؾيسمه ذكل أأهَّ " وضبأ من 

آن.واحلفاظحاخة املؤّدتني اذلّ  ؿَََ فصحي  ٍن ًـَّمون اًض حاب اًيّحو ًُساؿسمه يف فِم اًلصأ

ىل موظهنم تـس أأن  ىل املرشق وثخَمشوا ؿىل ؿٌَلء اًحرصة و اًىوفة مّث ؿادوا   اؤ ق مهنم اؤ فًص

 . " 5هنَوا من ؿَل ؿٌَلء املرشق

ب ؿىل نخة حّناة اًحرصة و اًىوفة ، وذاّظة نخا حصَح أأّن ؿٌَلء الأهسًس اؾمتسوا

َ من اًحرصة و نخة اًىسايئ من اًىوفة و ًىهّنم أأتسؾوا يف نثري من الأحاًني و يف  سُدًو

هـام اًفىص يف املسائي موح  و مَِم  ُشا كال محمّس اًعيعاوي : " و ثليض اًحساُة أأّن اؤ

َّني تـس اس خلياهئم ؾن املضاركة  ابس خىٌلل تـغ اًيّلط اًفائت، و ُشا ما اكن من الأهسًس 

آراء املضاركة يف اًيحو و ذاًفومه يف مهناج و اؾامتدمه ّهنم ؿسًوا ؾن تـغ أ  ؿىل أأهفسِم فاؤ

يَ و اس خسرهوا ؿَهيم مسائي فاحهتم و تشكل اس خحسزوا مهنجا راتـا ؾصف  ثـَميَ و ثسًو

 . 6 مبشُة امللارتة و  الأهسًس َني "

 و حنن يف ُشٍ امللال حناول جسََط اًّضوء ؿىل ؿَل ابرز من أأؿالم املسرسة

و أأتو جىص اًّزتَسي  الأهسًس َة ملا هل من مؤًّفات كِّمة مل ثـن ابزّلراسة و اًخّحََي اًاكيف،  ُو

ه( و امسَ اًاكمي "أأتو جىص محمّس جن احلسن جن ؾحس هللا جن مشجح جن محمس جن 979)ت

تَسي،  الؤصخًِل،  الأهسًيس،  اًيّحوي اٌَّلوي، اًفلَِ،  احملّسث  ؾحس هللا جن ثرش،  اًزُّ

 . 7اًضاؾص "

ًّفاثَ ،ماكهخَ اًـَمَة  أأّول :  :اًزتَسي ، مؤ
 :موزلٍ  -0

صخََِة س ية  ه. و أأظهل من مّحط اًّضام أأذش اًـصتَة و 906"وزل أأتو جىص اًّزتَسي ابؤ
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آداهبا ؾن أأيب ؿًل اًلايل اًحلسادي،  و أأيب ؾحس هللا محمّس جن حيي اًّصابيح.  و أأذش اًفلَ و  أ

حف،  و سـَس جن حفَون و أأمحس جن سـَس جن حزم و ملّا مسؽ احلسًر ؾن كامس اجن أأظ 

اص هتص ؿَل اًّزتَسي،  ادذاٍر اخلََفة امليخرص ابهلل احلنك اجن ؾحس اًصحٌلن مؤّداب لتيَ وويّل 

 . 8ؾِسٍ ُضام يف كصظحة،  مث ثوىّل اًلضاء وصلي مٌعة ظاحة اًرشظة 

  : ماكهخَ اًـَمَّة -7

 اًثياء ؿىل ؿَمَ و فضهل،  و أأهَّ ثحّوأأ ماكهة رفِـة يف أأمجؽ اٌّّلٍن حصمجوا ٌَّزتَسي،  ؿىل

َّة .  ؿَوم اًـصت

ؾصاب و اًفلَ و اٌَّلة و املـاين و اًيّوادر.   كال ؾيَ  : اًثـاًيب اّكن أأحفغ أأُي زماهَ ًالؤ

َّة "  و كال اذلَسّي " أأهَّ من الأمئة يف اٌَّلة و اًـصت

 حو "وكال اجن اًفصيض " اكن واحس ؾرصٍ يف ؿَل اًي

و اكن أأذّب أأُي  وكال اجن ذَاكن "اكن واحس ؾرصٍ يف ؿَل اًيحو و حفغ اٌَّلة، 

ىل ؿَل ابًسرّي و الأددار و مل ٍىن  زماهَ ابلؤؾصاب و املـاين و املـاين و اًيّوادر،  اؤ

 ابلأهسًس يف فٌَّ مثهل يف زماهَ.  

مام اٌَّلة و الؤؾصاب،  وـحة الآداب ، جنم الأهسًس ، يف وكال ؾيَ اًفذح جن ذاكان " اؤ

كداًِا اثّفلت ؿىل ثفضَهل ادلاؿة  9.   اؤ

ًّفاثَ -9  : مؤ

هَّ مل ًؤًّف اًىثري و ًىن ؿىل كةّل ُشٍ املؤًّفات يه مثَية خّسا هشهص ،أأّما ؾن مؤًّفاثَ فاؤ

 : مهنا

َّة، خمخرص نخاب اًـني،  أأتًِة الأسٌلء و الأفـال أأو الاس خسراك  اًواحض يف ؿَل اًـصت

 ،َ ظحلات اًيحوًنّي و اٌَّلوًنّي،  حلن اًـامة، ُخم س خور املَحسٍن،  ؿىل  سُدًو

اس خسراك اًلَط اًواكؽ يف نخاب اًـني و الآن سًسَط اًضوء ؿىل نخاب اًواحض دون 

ني اس خًذاج  ا حماًو اًىذة الأدصى ذكل أأهَّ نخاب يف اٌَّلة تعوهتا ورصفِا  وحنُو

َفَ يف ُشا اًىذاب  و ؾن اجتاَُ ،  و ما الآراء اًيت صاظص فهيا حناة اًحرصة   دعائط ثبًأ

و ما املواضؽ اًيت رّحح فهيا رأأًَ ؟   من حنو اًىوفة و ما أأساس ذكل ؟  و الآراء اًيت ثخٌّاُا

ة لأهّنا أأنرث املواضَؽ يف اًىذاب  .   و ما مهنجَ يف ظصح اًلضااي؟، ذاظة اًيّحًو
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 أأّول مؤًّف يف اًيّحو وكس كال ؾن ُشا اًىذاب أأحس اًحاحثني " ؿّس نخاب اًواحض

 10امللصيب و الأهسًيس ".

آراء اًّزتَسي تني املوافلة ًصأأي اًحرصة و الآراء املوافلة ًيحو اًىوفة و  ًلس ثـسّدت أ

مهنا ما ثفّصد فهيا جصأأًَ اخلاص اذلي فّضي حصحِحَ ؿىل أأسس ثامتىش و أأُسافَ  اًيت رزم 

ٍهيا يف ظياؿة ُشا اًىذاب  .   اؤ

ىل جسَِي و  ًلس ظلى ؿىل ُاثَ َف اًخّـَميي اذلي هيسف اؤ اًفرتة من اًّزمن اًخّبًأ

ثخس َط اًيّحو ٌَيّاص ئة،  و يف ُشا كال اجن حزم الأهسًيس: "و أأّما اًخـّمق يف ؿَل اًيحو،  

هٌّل يه  ففضول ل مٌفـة هبا تي يه مضلةل ؾن الأونس و ملعـة دون الأوحة و الأمّه ، و اؤ

ذَ؟و أأّما اًلصض من ُشا اًـَل فِيي اخملاظحة،  و ما حاكذًة يف وخَ اًضلي مبا يه ظف 

ىل أأحاكم  س يف ُشا اًـَل اؤ ًََ يف كصاءة اًىذة اجملموؿة يف اًـَوم فلط، مفن ًٍز ابملصء حاخة اؤ

ّس ؿىل  ّل أأّن الاص خلال تلري ُشا أأوىل و أأفضي لأهَّ ل مٌفـة ٌَزًت َ حفسن اؤ نخاب سُدًو

ّل ملن أأراد أأ  ن جيـهل مـاصا،  فِشا وخَ فاضي، لأهَّ ابب من اًـَل امللسار اذلي ذهصانٍ، اؤ

 11ؿىل لّك حال.  "

ذن ًرّص اجن حزم الأهسًيس ؿىل اًلاًة الأوىل و اًاّلزمة ًـَل اًيّحو أأل و يه  اؤ

 . ثـَمي اًياص ئة

َف ؾيس اًزتَسي  اثهَا :  :دعائط اًخبًأ

  : الاسدضِاد ابلأمثةل اًخس َعة و اًّسِةل -0

احض وخسانٍ ٌسدضِس ابلأمثةل اًخس َعة حنو كوهل: " رخي و ؾيس ثعفّحيا ًىذاب اًو 

س،  و  13و حنو كوهل "ًرضب، ًلوم " 12فصس، جىص، اًلالم " و حنو كوهل "ذُة ًز

س اًعاحلني "14دصج اًصخي " س معصا، مسؽ اتوك الكمم، ًلي ًز  15و حنو كوهل "رضب ًز

آن  ذن اؾمتس اًزتَسي الاسدضِاد ابًالكم اًـادي و اًخس َط و جتيّةاؤ  الاسدضِاد ابًلصأ

اًىصمي و احلسًر اًيّحوي اًرّشًف و الكم اًـصب صـصا و هرثا،  و ُشا ل ًـىس أأمصا 

سَحَا ملوكف اًّزتَسي لأهَّ يف نخاتَ حلن اًـامة اؾمتس ؿَهيا مجَـا ذكل أأّن اًلاايت من 

 .   اًىذاتني  خمخَفة،  فاًواحض نخاب ثـَميّي و حلن اًـاّمة نخاب ؿَمي
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 :وًخَ ثخس َط اًلواؿس ٌَيّاص ئة حما -7

ؾصاب اًالكم  _كوهل يف ظفة اؤ

و ؿىل أأرتـة  كال أأتو جىص اًّزتَسي "الؤؾصاب ًلؽ يف الأسٌلء و الأفـال املـصابت ُو

 . أأرضب ؿىل اًّصفؽ واًيّعة واخلفغ و اجلزم

س، و اًلالم و اًفصس و ًرضب و ًلوم  فعفة اًصفؽ كوكل :  رخي،  زوب،  ًز

ن  ك  .  فاؤ آدص الامس و سائص وحنٍو ِي كل أأٍن اًصفؽ يف كوكل: رخي فلي: يف اًاّلم لأهّنا أ

 .   الأسٌلء و الأفـال املشهورة نشكل

ن كِي كل أأٍن اًيّعة يف  و اًيعة كوكل : رخال،  زواب، و ًرضب و ًلوم فاؤ

آدص الامس و نشكل سائص الأسٌلء و الأفـال املشهورة  ’ كوكل رخال ؟ فلي يف اًاّلم لأهَّ أ

ن كِي كل أأٍن اخلفغ يف كوكل رخي ؟فلي يف وا خلفغ:رخي،زوب، اًفصس و حنٍو  فاؤ

آدص الامس و نشكل سائص الأسٌلء  و اجلزم كوكل ارضب و امسؽ ول ثرضب و ’اًاّلم لأهَّ أ

آدص اًفـي و نشكل سائص  ن كِي كل:  أأٍن حزم ارضب ؟ فلي يف اًحاء لأهَّ أ مل ثرضب فاؤ

 الأفـال.  

ا نلوكل أأدوك و أأتوك و محوك  و من الأسٌلء أأسٌلء  آدُص ٍىون رفـِا تواو يف أ

هٌّل يه اكف  ا، لأّن اًاكف من الامس اؤ آدُص ودوك وذو مال. اًصفؽ فهيا ابًواو اًيت يف أ

اخملاظة،  و هعهبا ابلأًف نلوكل أأذاك، أأابك.......و دفضِا ابًَاء نلوكل: أأدِم، 

ِشٍ الأًف ؿالمة اًصفؽ يف الزيني و أأتَم....، وأأّما رفؽ الزيني فدالأًف نلوكل رخالن ف 

فِشٍ اًَاء ؿالمة ٌَرفغ ’ ودفضِا ابًَاء املفذوح ما كدَِا نلوكل رخَني و فصسني  هعهبا

يف الزيني و يه أأًضا ؿالمة ٌَيعة فهيٌل،  و اؿَل أأّن هون الزيني مىسورة أأتسا ، وأأّما 

احلون  وما أأص حَ ُشا،  و رفؽ ادلَؽ اذلي ؿىل حس اًخثًِة فداًواو نلوكل مسَمون و ظ

هعحَ و دفضَ ابًَاء املىسور ما كدَِا نلوكل:  مسَمني، ظاحلني و ما أأص حَ ُشا.   فِشٍ 

 16اًَاء ؿالمة ٌَرفغ و اًيعة أأًضا و اؿَل أأّن هون ادلؽ مفذوحة أأتسا "

ؾصاب اًالكم أأهَّ ّحسدٍ ابلأسٌلء والأفـال  ذّما هالحؼَ ؿىل رأأي اًّزتَسي يف مسبأةل ظفة اؤ

املـصابت و حـهل ؿىل أأرتـة أأرضب اًصفؽ و اًيعة و اخلفغ و اجلزم و مثّي ًلّك ظفة  و 

آدص  ن كِي كل أأٍن اًّصفؽ يف كوكل: رخي؟ كي يف اًاّلم لأهّنا أ حني متثَهل جنسٍ ًلول: اؤ
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هٌّل ًسّل ؿىل توادر اًخخس َط  ن دّل ؿىل يشء اؤ شا اؤ آدٍص مؽ تلِة الأمثةل،  ُو ىل أ الامس و اؤ

َة اًيّحو و ثُسرٍي ٌَياص ئة وجنسٍ مل ًيح سخِي سُدوًَ  ُشا الأذري  اذلي من أأخي ثـَمي 

َّة ويه جتصي ؿىل مثاهَة جمار  فّعي احلسًر يف املسبأةل كائال " جماري أأوادص اًلكم من اًـصت

ؿىل اًيّعة و اجلّص و اًّصفؽ و اًفذح و اًضّم و اًىرس و اًوكف.   و ُشٍ اجملاري اًامثهَة 

َّفغ أأرتـة أأرضب،  فاًّيعة و اًفذح يف اٌَّفغ رضب واحس،  و اجلّص و جيمـِّن يف اٌ

 17اًىرس فَِ  رضب واحس و نشكل اًّصفؽ و اًضّم و اجلزم و اًوكف.  .."

 : حماوًخَ رتط الاظعالحات اًيّحوًة تسللهتا يف املـىن -9

 : _كوهل يف  اًفاؿي

ىل أأذُان اًياص ئة و ذكل حنو  ًشُة اًّزتَسي تـَسا يف ثُسري اًلواؿس و ثلٍصهبا اؤ

ذا أأذّبت ؾن يشء أأهَّ فـي فـال ما و كّسمت فـهل فارفؽ ذكل اًّّشء لأهَّ اًفاؿي  كوهل "اؤ

س مصفوع لأهَّ ُو اًفاؿي اذّلي ذُة  س:  ذُة: فـي ماض و ًز اذلي فـي.  ثلول ذُة ًز

آدص الامس.  .. وثلول دصج اًّصخالن:  دصج فـي ماض  و اًّصخالن و رفـَ يف ازّلال لأهَّ أ

فاؿالن و رفـٌِل ابلأًف و هرست اًيون لأهّنا هون الزيني و ثلول كام املسَمون: كام فـي 

ن  ماض،  واملسَمون:  فاؿَون و رفـِم ابًواو و فذحت اًيون لأهّنا هون ادلَؽ.  ..فاؤ

أأذّبت يف ُشا اًحاب ؾن مؤهّر أأدذَت اًخّاء يف اًفـي املايض ؿالمة ٌَخبأهُر فلَت:  

خم:  كام فـي ماض، و اًخاء ؿالمة اًخبأهُر و خاًرخم فاؿةل و رفـِا يف اًخاء و  كامت خاًر

 . 18اًاكف ٌَمزاظة

ة اًلواؿس و ثخس َعِا وحـَِا موافلة  ما ًالحغ  نشكل أأّن اًّزتَسي حياول ثلًص

ذا اكن  ذا اكن اًفاؿي خشعا واحسا ًـصب فاؿي، و اؤ ملا ًامتىش مؽ دللهتا يف اًواكؽ، حِر اؤ

ذا اكن أأنرث أأي زالزة مفا فوق ًلول فاؿَون.   و ُشا اًف اؿي خشعان ًلول فاؿالن، و اؤ

 رقحة  مٌَ يف اًخُسري ول أأػّن  أأّن أأحسا من اًساتلني كال هبشا.

 :  _كوهل يف انئة اًفاؿي

ذا أأوكـت اًفـي ؿىل مفـول و مل ثشهص اًفاؿي،  فارفؽ  ًلول أأتو جىص اًّزتَسي "اؤ

س: مصفوع املفـول و أأمقَ ملام  س،  رضب: فـي ماض، و ًز ؾصاتَ،  ثلول رضب ًز فاؿهل يف اؤ

س،  س َىصم: فـي مس خلدي،  لأهَّ مفـول مل ٌسّم فاؿهل فلام ملام اًفاؿي،  و ثلول س َىصم ًز
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س: مفـول مل ٌسّم فاؿهل و مثهل: س َحفغ ظاحدم و ًّّب أأتوك "  19ًز

س كال اًّزتَسي هبشا اًصأأي ظَحا مللارتة  الاظعالح اًيّحو  س، ًز ي ابًواكؽ،  مفثال: رضب ًز

س مصفوع لأهَّ مفـول مل  ًُس تفاؿي حلِلي فِو من وكؽ ؿَََ  فـي اًرضب ذلكل كال تبأّن ًز

 .   ٌسّم فاؿهل

فـال ازلامئة   :_كوهل يف الأ

كال أأتو جىص اًّزتَسي " اؿَل أأّن الأفـال ؿىل زالزة أأرضب رضب مهنا أأفـال 

فذوحة الأوادص أأتسا نلوكل دصج و دذي و رضب ماضَة كس ذُحت و ثلّضت،  و يه م 

 .   و مسؽ و مىر و حلكّم و اهعَق و اس خرصج و اس متؽ و ما أأص حَ ذكل

و اًرضب اًثاين أأفـال مس خلدةل،  مٌخؼصة،  مل ثلؽ تـس،  نلوكل خيصج و ًسذي و ٌس متؽ و 

 ًخلكّم و ًيعَق و ٌسمؽ و ما أأص حَ ُشا.  

وكت اذلي أأهت فَِ مل ثيلغ ول اهلعـت و اًرضب اًثاًر أأفـال واكـة يف اً

ًعًّل و ًبألك و ًخلكم و ًلصأأ و ٍىذة و ما أأص حَ ذكل و ُشٍ الأفـال  : تـس،  نلوكل

جسّمى ازّلامئة  ول ختَو ُشٍ ازلامئة و ل املس خلدةل من اًزوائس الأرتؽ و يه اهلمزة و اًخاء و 

مصفوؿة الأوادص أأتسا،   اًيون و اًَاء نلوكل: أأرضب و ثرضب و هرضب و ًرضب و يه

 . 20ما مل ًـمي فهيا ؿامي تيعة أأو حزم"

لعس من الأفـال ازلامئة أأهّنا مل ثبأت و تشكل فِيي يف هعاق املس خلدي تسل من  ًو

 . املضارؿة

 أآراٍؤ اًحرصًة :  -4

 : _كوهل يف ابب أأكسام اًالكم

ر،  اؿَل أأّن مجَؽ اًالكم امس و فـي و حصف،  الامس كوكل رخي، فصس،  حٌل "

وزًس،  و معصو وما أأص حَ ُشا و اًفـي كوكل: رضب  و دصج  و اهعَق  و ًرضب و 

 21خيصج وارضب وامسؽ و ما أأص حَ ُشا،  و احلصف ُي، و تي،وهـم وما أأص حَ ُشا "

ف   ىل ثـًص َ  فِشا الأذري مل ًـمس اؤ هالحغ من ثلس مي اًّزتَسي ٌَالكم أأهَّ اكذفى أأثص سُدًو

الامس أأو اًفـي أأو احلصف تي مزّي تُهنم ابًخّمثَي فالمس حنو: رخي و فصس و اًفـي رضب 

َ فّعي احلسًر ؾن اًفـي  و دصج،  و احلصف حنو ُي و تي و هـم،  و  ًىٌّيا جنس سُدًو



هسًيس يف ق  َف اٌَلوي الأ  د / تثٌُة ص َحي -أأ . د : امحمس ذان  /  ط –ه .......             م  4دعائط اًخبًأ

  7107حوان         977     -ثسىصة-خامـة محمس دِرض

بأهَّ "أأمثةل أأذشت من ًفغ أأحساث أأسٌلء و تيُت ملا مىض وملا ٍىون و مل ًلؽ حِر ؾّصفَ ت

 .   ، مّث مثّي ًلك هوع مهنا22و ما ُو اكئن مل ًيلعؽ"

أأّما اًزتَسي فلس فّعي احلسًر ؾن اًفـي يف حزء لحق وانخفى ابٍمتثَي ؿَََ يف ثلس مي 

 . اًالكم

 كوهل يف ابب هـم و تئس 

اذلّم ل  هـم و تئس فـالن ماضَان موضوؿان ٌَمسح وًلول اًزتَسي "اؿَل أأّن 

منّا ًلـان ؿىل ًخرصفان ثرصف الافـال  ل ٍىون مهنٌل مس خلدي و ل فاؿي ول مفـول، و اؤ

ىل ما فَِ الأًف  ماضََ الأًف و اًاّلم من الأسٌلء اًيت ثسل ؿىل الأحٌاس أأو ما أأضَف اؤ

 . و اًاّلم

اض مـياٍ املسح و اًصخي رفؽ تيـم و : هـم اًصخي و أأدوك:  هـم فـي م ثلول

هَّ كال أأدوك هـم اًصخي  .   أأدوك اتخساء و ذٍّب فامي كدهل كأ

هَّ ملا كال: هـم اًصخي كِي  و كس جيوز  أأن ٍىون أأدوك مصفوؿا ؿىل اهَ ذّب اتخساء مضمص كأ

هل: من ُشا املمسوح ؟ فلال: ُو أأدوك فِو اتخساء فِو اتخساء و أأدوك ذّب الاتخساء " 

خم و هـمت املصأأاتن ادذاك .و   ان صئت ادذَت اتء اًخبأهُر فلَت هـمت املصأأة خاًر

ىل ما فَِ الأًف واًالم:  تئس أأدو اًلوم أأهت  و هـم ظاحة اًصخي و ثلول فامي أأضَف اؤ

س , وكس ثلؽ  س أأ ًز ًضا هـم و تئس ؿىل أأسٌلء مضمصة ًفرسُا ما تـسُا:  ثلول:  هـم رخال ًز

س اتخساء و ذٍّب  , فٌـم فـي ماض , ورخال هعٌة ؿىل اًخفسري ٌَمضمص اذلي يف هـم ،و ًز

س أأدوك أأو هـم كومم مل جيز  و كَت هـم ًز فامي كدهل ،ول ٍىون الامس املفرّس اّل ىىصة ، ًو

ٍهيا ؿىل  ّل ؿىل ما فَِ الأًف و اًاّلم من الأسٌلء أأو ما أأضَف اؤ لأّن هـم و تئس ل ًلـان اؤ

 . 23ما أأؿَمخم " 

ّن: "  وما هـصفَ حنن أأّن ُشٍ املسبأةل وضَة  ؾهنا ذالف تني املسرس خني حِر اؤ

ىل أأهّنٌل فـالن ماضَان ل  آن، و ذُة اًحرصًون اؤ اًىوفِني كاًوا تبأّن هـم وتئس اسٌلن مدخسأ

آن ددول حصف  ًخرّصفان، أأّما اًىوفِّون فاحذّجوا تلوهلم:  ازلًَي ؿىل أأهّنٌل اسٌلن مدخسأ

س تيـم اًّصخي ( . اخلفغ ؿَهيٌل فاهَ كس خاء ؾ  ن اًـصيب أأهّنا ثلول ) ما ًز

 :  و كال حّسان جن اثتت ريض هللا ؾيَ  
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 أأًست تيـم اجلار ًؤًف تُذَ         أأذا كةّل أأو مـسم املال مرصما

وحىك اجن الأهحاري ؾن أأيب اًـحاس أأمحس جن حيىي زـَة ؾن اًفّصاء أأّن أأؾصاتَا  

موًودثم  فلال: و هللا ما يه تيـم املوًودة:  هرصهتا جاكء ثرّش مبوًودة فلِي هل: هـم املوًودة 

و جّصُا رسكة،  فبأدذَوا ؿَهيا حصوف اخلفغ،  و ذكل دًَي ؿىل اهّنٌل اسٌلن لأهَّ من 

 . 24دعائط الأسٌلء.  .. اخل.  "

ّن  ىل أأّن اًّزتَسي وافق اًصأأي اًحرصي يف ُشٍ املسبأةل حِر كال اؤ من ُيا خنَط اؤ

اضَان ل ًخرّصفان ثرّصف الأفـال، ل ٍىون مهنٌل مس خلدي و ل فاؿي هـم و تئس فـالن م

و ل مفـول، أأي أأهّنٌل فـالن خامسان.  و اذلي ًثخت أأهّنٌل ًُسا ابمسني أأّن الامس ًـصف 

ن و ُشان اًرّشظان ل ًعَحان ؿىل هـم و تئس  .   تسدول ال اًخـًصف ؿَََ و اًخيٍو

ماكهَة ددول اتء اً  شا ما اس خسل تَ اًحرصًون لؤزحات كال اًّزتَسي ابؤ خّبأهُر ؿىل هـم ُو

 : اًفـََة " ًيـم وتئس" حنو كول ظاحة الؤهعاف

" ازلًَي ؿىل أأهّنٌل فـالن اثعاهلٌل تخاء اًخبأهُر اًسانية اًيت ل ًلدَِا احس من 

ا يف حنو " رمحة،  س ية،  جشصة" و ذكل كوهلم " هـمت  اًـصب يف اًوكف ُاء،  نٌل كَحُو

ة " لّن ُشٍ اًخّاء خيخط هبا اًفـي املايض ول ثخـّسدان،  فال جيوز   املصأأة، تئس اجلاًر

 . 25احلنك ابمسَة ما اثعَت تَ "

ىل ما ًوافق  شا ما ًوافق مٌعق اٌَّلة،  لأّن اًّزتَسي كاًحا ما ًيحى جصأأًَ اؤ ُو

ىل ما ًخلدهّل اًـلي اًخرشي معوما،  ودعوظا اًيّا َّة،  و اؤ  . ص ئةمٌعق اٌَّلة اًـصت

 أآراٍؤ اًىوفِة :  - 5

 مععَح اخلفغ  _

و اظعالح هويّف يف ملاتي اجلّص ؾيس اًحرصًنّي،  كال اًّزتَسي " الؤؾصاب ًلؽ  ُو

و ؿىل أأرتـة أأرضب:  ؿىل اًّصفؽ و اًيّعة و اخلفغ  يف أأوادص الأسٌلء و الأفـال املـصتة ُو

 26و اجلزم "

 _مععَح اجلحس

و أأًضا مععَح هويف ًلاتي اًيّف ي وكس ورد ؾن اًّزتَسي يف كوهل " وما نيت لأكوم ُو

 27لأدِم:  ما حصف حجس و نيت فـي و فاؿي.  "
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 مععَح اًىٌاًة و املىىّن  _

ذا أأذّبت  و اظعالح هويف حبت.   كال اًّزتَسي " فاؤ يف ملاتي اًّضمري ؾيس اًحرصًنّي،  ُو

آدص اًفـي املايض، و ادذي نياًة  املخلكّم ويه اتء ؾن هفسم أأهّم فـَت فـال فاسىن أ

 28.  " مضمومة لظلة ابًفـي

ىل ادذَاراثَ اًيّحوًة . ذن ثخىّن اًّزتَسي اًـسًس من املععَحات اًىوفِّة و ُشا ًـود اؤ  اؤ

 : الاحهتاد و اًرتحِح"أآراٍؤ اخلاظة " 6

 كوهل يف مسبأةل حدّشا " الاحهتاد و اًرتحِح" -

 سح و أأظَِا: حّة ذا اًّشء، ًلول أأتو جىص اًّزتَسي " وأأّما حدّشا مفـياُا امل

ًََ مث نرث اس خـٌلًِا حىت ظار: حّة وذا لكمة واحسة.   اؤ حفّة فـي ماض. وذا: امس املضار 

وظارت "ذا"اكًحاء من رضب، فارثفؽ ما تـسُا من الأسٌلء هبا،  ثلول حدّشا ؾحس هللا،  

كوم ان ؾحس هللا اتخساء فـحس هللا رفؽ حبّحشا، و نشكل حدّشا اًّصخالن و حدّشا املصأأة،  وزمع 

يّل،  فان وظَت الامس تيىصة من ظفاثَ هعخت  و حدّشا ذٍّب و اذلي كسمت أأحّة اؤ

س راهحا، و حدّشا أأدوك مذلكٌّل،  هعخت راهحا و مذلكٌّل ؿىل احلال،  و كال  فلَت حدّشا ًز

 . 29تـضِم ؿىل اًخّفسري "

ًََ،  ما ًالحغ ؿىل كول اًّزتَسي يف حدّشا أأّن حّة فـي ماض،   ذا امس املضار اؤ

ورأأًَ أأّن ًىرثة الاس خـٌلل ظارت ذا حزءا ل ًخجّزأأ من حدّشا و رضب مثال ابًفـي رضب 

و موكؽ اًحاء مٌَ فض حَّ ذا من حدّشا ابًحاء من رضب. و ٍصى اًزتَسي أأّن حدّشا فـي 

سرج اًصأأي الآدص اًلائي تبأّن حدّشا " مجةل  ماض، وما تـسُا رفؽ هبا،أأي فـي و فاؿي،  ًو

يف حمي رفؽ ذّب " وما تـسُا خمعوظِا مدخسأأ حنو: حدّشا اًـَل.   و يف ُشا كال ظاحة 

ذا" و  املـجم املحني " حدّشا:  يه ًفغ مصهة من اًفـي املايض "حّة" و امس الؤصارة "اؤ

س أأن متسحَ:  حدّشا أأهت " وثلعس  0ًِا أأحاكم يه:   أأهّنا لؤوضاء املسح، فبأهت ثلول ملن حًص

فـي ماض خامس ًُس هل مضارع ول  ّن "حّة"أأ  7ًَم ًعفات جس خحس هنا فَِ اؤ حة هَ حم ا

هنا ل تس ًِا من خمعوص ابملسح ٍىون مدخسأأ،  اؤ  9 معسر ول مض خق وان ذا فاؿهل مص ولأأ 

 . 30وذٍّب مجةل "حدّشا " نلوكل:  حدّشا اًـَل"

َّة مّعا أأدرخَ ظاحة املـجم املحني فِو ًن  ىل و رأأي اًّزتَسي خيصج لك ع اؤ
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شا جتيّحا ًخـلِس اًلواؿس ؿىل اًّعَحة و اًيّاص ئة، اؾخّب حدّشا لكمة  اًخخس َط و اًدسَِي ُو

 واحسة و يه فـي ماض وما تـسُا فاؿي، و ُشٍ مسبأةل رتٌّل اهفصد هبا اًّزتَسي و هللا اؿَل.

فـال : _  كوهل يف املـصب و املحين من الأ

ملحين تي ًلول ابملـصب و كري املـصب حِر جنس اًّزتَسي ل ٌس خـمي مععَح املـصب و ا

ًلول "واؿَل  أأّن الأفـال املاضَة مفذوحة الأوادص كري مـصتة،  نلوكل: مّص و دصج 

ؾصاهبا اًّصفؽ أأتسا ما مل ًلؽ ؿَهيا  واهعَق،  وما أأص حَ ذكل،  فبأّما الأفـال املس خلدةل و ازّلامئة فاؤ

ا،  نلوكل: ًرضب و ًخلكّم و ٌسمؽ ؿامي تيعة أأو جبزم و رفؽ اًساملة مهنا تضّم أأو  ادُص

ا نلوكل: أأن ًرضب ًن ٌس متؽ،  و حزرما  و أأمسؽ وما أأص حَ ذكل،  و هعهبا تفذح أأوادُص

ا نلوكل: مل  ساكن أأوادُص ا نلوكل أأن ًرضب،  ًن ٌس متؽ و حزرما ابؤ ساكن أأوادُص ابؤ

 . 31ًرضب مل ٌس متؽ "

ىل اًخخس   هٌّل هبشا ًنع اؤ ىل ثلََي وس خعَؽ اًلول تبأّن اًزتَسي اؤ َط و اًدسَِي، واؤ

 .   املععَحات ؿىل اًيّاص ئة

 كوهل يف مععَح اًخّبئة  _

ذا هفِت  تال،  اسٌل مٌىورا هعحخَ تلري ثيوٍن،  وحـَت  كال أأتو جىص اًّزتَسي "اؤ

ل و الامس اذلي ثيفَِ هبا مبنةل امس واحس هكثي مخسة ؾرش،  و موضؽ ذكل الامس رفؽ 

َّة املخلكّم ثلول: ل رخي ابلتخساء،  و ل تّس هل م ن ذّب، و رتٌّل خاء اخلّب حمشوفا و ُو يف ه

 32يف ازّلار،  ل حصف ثّبئة،  رخي: هعة ابًخّبئة،  ويف ازّلار: جمصور فَِ ذّب اًخّبئة.  "

 :  _كوهل ادلَؽ تسل ادلؽ

كال أأتو جىص اًّزتَسي "و أأّما رفؽ ادلَؽ اذلي ؿىل حّس اًخثًِة فداًواو نلوكل:  

مسَمون وكاؿسون و ما أأص حَ ُشا فِشٍ اًواو ؿالمة اًّصفؽ يف ُشا اًّعيف من ادلَؽ.  

"..33 

َّلة - 7  :  اًىذاب صامي ًلضااي اٌ

تخعفّحيا ٌَىذاب وخسانٍ صامال ملسائي اٌَّلة من حنو و رصف و ظوت،  ومن 

ؾصاب اًالكم، ابب ذهص   اًلضااي اًيّحوًة اًيت ؿاجلِا:  ابب أأكسام اًالكم،  ابب ظفة اؤ

الأفـال،  ابب أأدوات اخلفغ،ابب الؤضافة،  ابب اًيّـوت،  ابب اًـعف، ابب الاتخساء 
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،  ابب احلصوف ارلسة اًيت ثيعة الأسٌلء و حصفؽ الأددار، ابب الأفـال اًيت حصفؽ  و ذٍّب

الأسٌلء و ثيعة اخلّب، ابب احلصوف اًيت حصفؽ ما تـسُا من الأسٌلء و الأددار،  ابب 

ل املـصتة و كري املـصتة،  ابب اجلزم  اخل،  ومن اًلضااي اًرصفِة: ابب ما ل ًيرصف الأفـا

من الأسٌلء،  ابب امس اًفاؿي،  ابب اًعفة املض هّبة، ابب اًخعلري اخل،  نٌل ؾين ابًلضااي 

دكام احلصوف تـضِا يف تـغ،  ابب ما ًسمغ تـضَ يف  اًعوثَة حنو: الؤماةل، ابب اؤ

،  و ما ل جيوز أأن تـغ،ابب ما ًسمغ م ن احلصوف يف كرٍي و ل جيوز ان ًسمغ فَِ كرٍي

ثسمغَ،  ابب اًيّون اخلفِفة و اًخيوٍن يف الؤدكام، ابب و حٍو اًلوايف يف الؤوضاد و 

 احلساء.  

هٌّل  َّية و مىش ؿىل دعاُا،  اؤ ىل أأّن اًّزتَسي مل ًدّدؽ مسرسة مـ خنَط يف الأذري اؤ

صاٍ الأحّص،  و ذكل ؿىل أأساس ما ًوافق كاايثَ من اًىذاب اكن ًبأذش من لّك مسرسة ما ٍ

و ثـَمي اًيّاص ئة.    ُو

َّا تخخس َعَ ٌَلواؿس ًَدس ىّن ٌَمخـَّمني فِمِا.   -  سكل اًّزتَسي مهنجا ثـَمي

هؼص ٌَلة ؿىل أأهّنا لّك مذاكمي،  حفوى نخاتَ مسائي اًيّحو و اًرصف و  -

 اًعوت.  

ىل حصحِح رأأًَ ًدسَِي  - اًلواؿس املـلّسة يف مثي مسبأةل حدّشا اًيت ًشُة اؤ

ا لكمة واحسة.   اؾخُّب

حماولثَ رتط الاظعالحات اًيّحوًة مبا ًوافلِا يف املـىن هكسبأةل اًفاؿي و انئة  -

 اًفاؿي.

آن اًىصمي واسدضِادٍ ابلأمثةل اًخس َعة و ُشا ما ًخوافق  - ؿسم اسدضِادٍ ابًلصأ

آن و  مؽ أأُسافَ يف ُشا اًىذاب أأي اًخخس َط، ذ أأهَّ يف نخاتَ حلن اًـاّمة اسدضِس ابًلصأ اؤ

 احلسًر و الكم اًـصب صـٍص  و هرٍث .

 . مهنجَ ثـَميي -

 . اتخـادٍ ؾن اًخـََي اًيّحوي -

 . حماولثَ اًخلََي من املععَحات اًيّحوًّة يف مثي مسبأةل املـصب و كري املـصب -
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