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دراسة (أل) فی النذاء من وجهة نظر النحىيين
تاریخ الَصَل18/8/91 :
تاریخ القتَل18/99/88 :

حسيي هٌصَري حتيب آةادي
فيزٍس حزیزچي
سيذ اةزاّين دیتاجي

*

**

***

الملخص
الجحج حٌل (أل) فٔ اليذاء مو المؿبٕب التٔ تم تيبًلِب ثطىل ألل ًفئ اٙلبيت ٕنىيو
الًخٌس يبِٖب فٔ حذ الىتت النذسسًْٖ ،لىو ييذمب ىتكشق ئلِٖب ثبلًيبْٕ ًمو ًرِْ ىهيش
الخجشاء ،فِٔ ونأدثْ ضبسًْ لبغْ الًشثْٖ التٔ تُغزّٓ رًق الكبلجٖو ًتٌُسّى آفبلًيب رذٕيذّ
لبنًشفْ الفبئمْ ثبغْ الٌحُٔ .زٍ النمبلْ ،ثبلنيِذ اٝستمشائٔ الٌغفٔ؛ تمٌم ثذساسيْ (أل)
فٔ مٌؾٌو اليذاءً ،وٖفْٖ ًؾى الىبنبت النح ّٞثي (أل) فٔ مٌؾى اليذاء ًممبسىتِب ثبلٖبء
ًميبلطتِب مو ًرِْ ىهش اليحٌٕٖوً .وزله تتيبًل اختٞف حبلْ اليذاء ثبليسجْ ئلٔ ىٌو
(أل)ًً ،غفٓ (أّٓ) ييذ اليذاءً ،الطشـَ النبحٌل لٞسم الٌالى غفْ ثًذ اسم اٛضبسّ يييذ
اليذاءً ،تىطف يو سجت اختٖبس (أّٓ) ًاسم اٛضبسّ لبفػل ثٖو حشف الييذاء ً(أل) دًه
لٖشُنبً .منب دفًت ُزٍ النيبلطْ ئلٔ استيتبربت ُٔ ،مزُت الىٌفٖٖو ئلٔ ًؾى اٝسم
النحبٔ ثي (أل) فٔ مٌؾى اليذاء مكبمبًً ،سفؽٔ الجػشٕٖو لٌل الىٌفٖٖو ئ ّٝفئ مٌاؾيى:
اسم الزٞلْ (اهلل) رل ضأىَ ،الزنٞت النحىْٖ النجذًءّ ثي (أل) ،اسم الزيس النطجَّ ثَ،
فٔ الؿشًسّ الطًشْٕ ً . ...
الکلوات الذليلية :ألٕ ،ب ،أُّٓ ،اليذاء ،النيبدٓ.

* قبلت الذوتٌساٍ فٔ فشو البغْ الًشثْٖ ًآداثِب ثزبمًْ آصاد اٛسٞمْٖ ،يبٌم ًتحمٖمبت قِشاه ،إشاه.
** أستبر ثزبمًْ آصاد اٛسٞمْٖ ،يبٌم ًتحمٖمبت قِشاه ،إشاه.
dr.adibaji1315@gmail.com
*** أستبر ثزبمًْ آصاد اٛسٞمْٖ ،يبٌم ًتحمٖمبت قِشاه ،إشاه.
الىبتت النسإًل :سٖذ اثشاُٖم دٕجبرٔ
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المقذمة
(أل) مو أداّ التًشٕف:
ألْ حٓشفٔ تًَشِٕفٍ أًِ اليٞممٔ فَمَيف

فَ ييَنٓفٌ يٓشمف يتٓ لُ يلْ فِٖ يَِ ال ييّنٓف

(اثو مبله ٝ ،تب)15 :
ًاليذاء ٌُ مو ألسبم الكبتً ،لىلٍّ ميِنب مىبىْ خبغْ ،أيبٔ النيبغت ليي (أل) ،ىيضًل
ئرٞلِب يبٔ غذس اسم النجبسن (اهلل تًبلٔ) ،الزٓ مى مشافمتَ حشف الٖبءٕ ،تذفّمبه أرنيل
ألبىٔ الًجٌدْٕ يبٔ لسبه يجبدٍ.
ًالٖبء حشف لذ ًٔؾِى لبيذاء الجًٖذ ًلىو لذ ٕيبدٓ ثَ المشٕيت تأوٖيذاً .أيبئ ميبغيت
حشف الٖبء حػشٍ فٔ سفمْ اسم اهلل تجبسن ًتًبلٔ ييذ اليذاءُ ،زا ًلذ ئٌِّؼ ييِيب وخٖيشاً
ثنٖم النطذدّ فٔ آخش اسم الزٞلَ :البمِمً .مو حٖج اٝسيتخذامُ ،يٌ أوخيش ضيٌٖيبً فئ
يوس ُفُ
أدًات اليذاء ،فبزله ٕ ٝنىو ايتجبس لٖشٍ فئ التميذٕش يييذ الحيزف وبلىشٕنيُْ ﴿ :
ََا َِع ِز ِض َع ِن َه َذا﴾(ٌٕسف.)29/
ًٕ ٝيبدٓ النستغبث ً (إِّٔب ًإّٔتِب) ئ ّٝثبلٖبءً ،النيذًة ٕ ٝيبدٓ إٔؿبً ئ ّٝثيَ ًثحيشف
اليذثْ (ًا)(الذسٌلٔ2009 ،م.)36/2 :
ونب أهم« :اليذاء ٌُ تٌرَٖ الذيٌّ ئلٔ النخبقتً ،تيجَِٖ لٜغغبء ئلَٖ ًسنبوِ مب ٕشٕذٍ
النتىبم»(يجبس حسو1968 ،مًُ )1/4 :يٌ ٕميٌل -فئ تًشٕفيَ -فئ الِبمطيْ« :قبيتٔ
اٛلجبل ثبلحشفٕ« :ب» أً أحذ ئخٌتَ».
أسئبْ الجحج ُٔ:
 مب ٌُ مٌلى (أل) فٔ اليذاء فٔ ًرِْ ىهش اليحٌٕٖو؟ وٖف ٕختبف حبلْ اليذاء ثبختٞف ىٌو (أل) ،التٔ وبىت ريسْٖ أً ممتشىْ ثبلًبم؟خلفية البحث

لمذ تيبًل الىخٖش مو يبنبء اليحٌ ًالجٞلْ وسٖجٌَٕ فٔ وتبثيَ ًالًبوٌة يٖسئ يبئ
فٔ «الىبمل فٔ يبٌم الجٞيْ» مٌؾٌو اليذاء ًخبغْ (أل) فٔ اليذاء ًمييِم اٙصُيشٓ فئ
«ضشح التػشٕح يبٔ التٌؾٖح»ً ،اٙضنٌىٔ فٔ «ضشح اٝضنٌىٔ يبٔ ألفٖيْ اثيو مبليه»،
ًاٙىجبسٓ اليحٌٓ فٔ «اٛىػبف فٔ مسبئل الخيٞف»ً ،اثيو الحبريت فئ «الىبفٖيْ فئ
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اليحٌ»ً ،اثو السشاد فٔ «اٙغٌل فٔ اليحٌ»ً ،اثو الطزشٓ فٔ «اٙمبلٔ»ً ،اثيو يػيفٌس
فٔ «ضشح رنل الضربرٔ»ً ،اثو مبله فٔ «ضشح التسِٖل»«ً ،ضشح الىبفٖيْ الطيبفْٖ»،
ًاثو ُطبم فٔ «أًؾح النسبله ئلٔ ألفْٖ اثو مبله»ً ،اثو ًٕٖص فٔ «ضشح النفػيل»،
ًاثٌحٖبه فٔ «التزٕٖل ًالتىنٖل فٔ ضيشح وتيبة التسيِٖل»ً ،الذسيٌلٔ فئ «حبضيْٖ
الذسٌلٔ يبٔ مغئ البجٖت»ً ،سؾٔ فٔ «ضشح الىبفْٖ فٔ يبم اليحيٌ»ً ،السيٌٖقٔ فئ
«اٙضجبٍ ًاليهبئش فٔ اليحٌ»ُ«ً ،نى الٌِامى ضشح رنى الزٌاميى»ً ،يجيبس حسيو فئ
«اليحٌ الٌافٔ»ً ،لٖٕٞئ فٔ «ربمى الذسًس الًشثْٖ»ً ،اثٌ يبٔ الفبسسئ فئ «إٛؿيبح
الًؿذٓ» ًالنجشِّد فٔ «النمتؿت»ً ،الضربد فٔ «مًبىٔ المشآه ًئيشاثَ»؛ ًسلم رليه ليم
ًٕخش الجبحج يبٔ أّٓ ثحج ميِزٔ ضبمل ًرذٕذ مشوض لنٌؾٌو النمبل :دساسيْ (أل) فئ
اليذاء مو ًرِْ ىهش اليحٌٕٖو؛ فبزا لفت الجبحج اىتجبَُ سلجْ فٔ تذًٕو ُزا النمبل الزٓ
تكشق ئلَٖ.
التحليل
(أل) ُٔ مو أداّ التًشٕف ًئرا أسدىب تًشٕف (سٓرٔل) ىىشّ؛ ىميٌل( :الشمريل) .ليذ رُيت
الخبٖل ًسٖجٌَٕ ًلٖشُم مو اليحٌٕٖو ئلٔ أهم اليذاء يٞميْ يبئ التًشٕيف إٔؿيبًٕ .ميٌل
سٖجٌَٕ« :صيم الخبٖل -سحنَ اهلل -أهم اٙلف ًالٞم ئىنب ميًِنب أه ٕذخ ٞفٔ الييذاء ،ميو
لجل أهم ولم اسمٍ فٔ اليذاء مشفٌو مًشفًٌْ ،رله أىمَ ئرا لبلٕ :ب سٓرٔيلًُٕ ،يب فبسِيكُ؛ فنًييبٍ
ونًئ ٕب إِّٔٓب الفَبسِكُ ًٕب إِّٔب الشمرٔلُ ًغبس مًٔشمفيًْ؛ ٙىميه أضيشت ئلٖيَ ًلػيذت لػيذٍ،
ًاوتفٖت ثِزا يو اٙلف ًالٞمً ،غبس وبٙسنبء التٔ ُٔ لٜضبسّ ،ىحيٌُ( :يزا) ًميب أضيجَ
رلهً ،غبس مًشفًْ ثغٖش اٙلف ًالٞم؛ ٙىمه ئىنب لػذت لػذ ضٔء ثًٖيَ ًغبس ُزا ثذ ًٝفٔ
اليييذاء مييو اٙلييف ًالييٞمً ،اسييتُغئ ييِنييب ونييب اسييتغيٖت ثمٌلييه( :ئؾييشِةٕ) يييو
(لِتَؿشِةٕ)»(سٖجٌَٕ1988 ،م197/2 :؛ السٖشافٔ1990 ،م.)176/2 :
ًٕبِّك اثو مبله يبٔ رلهٕ ،مٌل« :فحبغل وٞميَ :أهم (سري )ًٞميو لٌليهٕٓ :يب سريل،
مًشمفٌْ ثبلمػذ ًاٛضبسّ ئلَٖ ،فبستغئ يو اٙلف ًالٞم ونب اسيتغئ اسيم اٛضيبسًّ ،ونيب
اسييتغئ (ئؾْيشِةٕ) يييو ٝم اٙمييش»(اثييو مبلييه1990 ،م398/3 :؛ اثييو السييشاد1988 ،م،
.)344/1
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ُيبن خٞف ثٖو اليحبّ حٌل ىذاء النًشمف ثي (أل)؛ ُل ٕٓػِحُّ أه ٕمبلٕٓ( :يب الشمرٔيلُ) أم
ٝ؟ رُت الىٌفٌّٖه ئلٔ رٌاصٍ مكبمبً ًلذ استذلٌُّا يبٔ رله ثبلسَّنبو ًالمٖبس .فمذ استيذًا
حٌل سنبو ىذاء النًشمف ثي (أل) يبٔ اٙثٖبت الطبُذّ فٔ الىتت اليحٌْٕ؛ ًمو رله:
ئّٕبوُنييب أهْ تَىْسِييجٓبهِ ضَيييمشا
فَٖٓييب الغَُٞمٓييبهِ البمييزَاهِ فَيييشما
(اثييو ًٕييٖص1392 ،ق9/2 :؛ اثييو مبلييه1990 ،م399/3 :؛ سؾيئ1275 ،ق146/1 :؛
السٌٖقٔ1391 ،ق174/1 :؛ اٙىجبسٓ1387 ،ق)366/1 :
ًلٌلٌ آخش:
ًٓأىْييييتِ ثٓخِٖٕبَييييٌْ ثِيييبلٌٔدِّ يٓيِّييئ
مِوْ أرٕبِهٓ ٕٓب المتئ تََّٖنٕيتِ لَبْجِئ
(سٖجٌَٕ1988 ،م197/2 :؛ اثيو ًٕيٖص1392 ،ق8/2 :؛ اثيو مبليه1990 ،م399/3 :؛
سؾٔ1275 ،ق145/1 :؛ السٌٖقٔ1391 ،ق)174/1 :
ًأمّب اٝحتزبد ثبلمٖبس؛ فٌِ ىذاء وبنْ اهلل رل ضأىَ المزٓ أرنًٌا يبٖيَ يبنيبء اليحيٌ
فٖزٌص (ٕٓب الشمرٔلُ) لٖبسبً يبَٖ ،ثبلزبمى الزٓ ولٌّ ميِنب فَٖ (أل) ًلٖست مو أغل الىبنَ.
(اٙىجبسٓ1387 ،ق 337/1 :؛ اٙصُشٓ1390 ،ق)173/2 :
ًرُت الجػشٌٕه ئلٔ ميى رله مستذلّٖو ثي:
أً( :ًٝأل) أفبدت التًشٕفٕ(ً ،ب) أفبد التًشٕف إٔؿبً ،فارا لػذىب ضخػبً ميب ثًٖييَ فػيبس
مًشفْ ،فِيب حشف اليذاء ثذل مو اٙلف ًالٞم ًٕ ٝػِحُّ الزنى ثٖيِنب؛ ٙىَّ ٕ ٝتًشمف اٝسم
مو ًرِٖو مختبفٖو ًيبٔ لٌل آخيش ٕ ٝزتنيى مًشِّفيبه يبئ مًيشمفٍ ًاحيذ(الضربرٔ،
1984م151 :؛ اثو ًٕٖص1392 ،قً )8/2 :لم ٕشؼ الشؾئّ ثِيزا الزنيى ٙىّيَ ٝرتنيبو
حشفٖو فٔ أحذُنب مو الفبئذّ مب فٔ اٗخش(سؾٔ1275 ،ق.)141/1 :
حبىٖبً( :أل) تفٖذ تًشٕف الًِذ الزٓ تؿنَّوَ مًئ الغٖجْٙ ،هم الًِذ ٕىيٌه ثيٖو ميتىبِّم
ًمخبقت فٔ أمشٍ حبلجٍ لبئتً ،اليذاء خكبة لحبؾش ،فبٌ رٔنى ثٖيِنيب لتييبفٔ التًشٕفيبه،
ًلِزا غبس حشف اليذاء ثذ ًٝمو اٝلف ًالٞم فٔ النيبدٓ استغئ ثَ ييِب.
حبلخبً :النيبدٓ النمشًه ثبٙلف ًاليٞم ئمَّيب أه ٕٔجيَئ ًئمَّيب أه ًٕٔيشَة ًلىبِٖنيب ئضيىبلٌ
ًمطىل الجيبء مو ًرِٖو:
أ .اٙلف ًالٞم مو خػبئع اٝسمً ،لزا ُٔ ثًٖذّ يو سجت الجيبء التٔ تطجَ الحشف.
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ة .اٙلف ًالٞم تًبلت التيٌٕو فبٝسم النمتشه ثِب وأىَّ مييٌِّه ًليزله ليذ اسيتىشٌُا
دخٌلِب يبٔ النيبدٓ النجئ.
ًأمَّب مطىل اٛيشاة؛ فٚهم السجت الزٓ ثٔئِ النيبدٓ مو أربيَ ًليٌو النييبدٓ مٌليى
الؿنٖشً ،مطبثِتَ لبؿنٖش فٔ اٛفشاد ًالتًشٕف ًٌُ ،مٌرٌد فٔ النيبدٓ النمتشه ثي (أل)؛
فىٖييف ًٕشة؟(اٙىجييبسٓ1387 ،ق338-337/1 :؛ اثييو ًٕييٖص1392 ،ق8/2 :؛ سؾيئ،
1275ق.)141/1 :
ًأربثِم الجػشٌٕه فٔ أدلّتِم ثأىمَ  ٝحزْ لِم ثِيب؛ ٙىمِيم حيزفٌا النٌغيٌف ًأليبمٌا
الػفْ ممبمَ ،فبلتمذٕش فٔ (ٕب الغٞمبه)ٕ( ،ب إُِّٔب الغٞمبه) ًُزا ُيٌ ضيبرّ ٕ ٝيأتٔ ئ ٝفئ
ؾشًسّ الطًشً ،الزٓ حسّيَ لبًٖٞ؛ ًغفَ ثي (البزاه)ً ،ثنب أهم الػيفْ ًالنٌغيٌف وبلطئء
الٌاحذ ،فحشف اليذاء وأىَّ ربء يبٔ (البزاه) مجبضشاًً .أمَّبٕ( ،ب التئ) ،فياهم اٙليف ًاليٞم ٝ
تيفػل ميِب ًىُضِلَتٕ مٓيضِلََْ ثًؽ حشًفِب اٙغيبْٖ(اٙىجبسٓ1387 ،ق399/1 :؛ اثيو ًٕيٖص،
1392ق9/2 :؛ سؾٔ1275 ،ق)149-145/1 :
ًلذ ىعَّ اثو مبله:
ًثِبؾْكِيشَاسٍ خُيعَّ رٓيينٕىٔ (ٕيب) ً(ألْ)
(اثو مبله ٝ ،تب)81 :
يبٔ أىمَ ؾشًسٌّ.
ًُيب ٕنىييب أه ىمٌل أهم الطمبيش استًنبَ يبٔ رِْ الطيزًرًُ ،يٌ لٖيش مؿيكشٍّٙ ،ىميَ
تنىمو لبئبَ مو أه ٕمٌل :فٖب لٞمبه البزاه فشماٙ ،هم اليىشّ النًَّٖييْ ثبلييذاء تٌغيف ثيزٓ
اٙلف ًالٞم النٌغٌلً ،ثزٓ اٙلف ًالٞم لٖش النٌغٌل ،ونب حىبٍ ٌٕىس :أهم الًشة تمٌل:
ٕب فبسك الخجٖج(..اثو مبله1990،م.)399/3 :
ًأمّب حٌل رٌاص ٕب اهلل ،فمذ روش ثًؽ اليحٌٕٖو أهم :اٙلف ًالٞم فٔ لفم الزٞلْ يٌِٓؼٌ
مو الِنضّ فأغبَ (ئلَ) ًثِزا السجت تحلُّ (أل) محلم حشًف مو ىفس الىبنْ ،فزبص دخٌلُ
حشف اليذاء يبِٖب .فمذ ىمل اثو يػفٌس أهم سجت الزنيى ثيٖو (ٕيب) ً(أل) فئ ىيذاء لفيم
الزٞلْ ،وٌه اٙلف ًالٞم يٌؾبً مو الِنضّ فٔ (ئلَ)ً ،وبنب ربص ٕب ئليَ ،ريبص ٕيب اهلل إٔؿيبً.
ًالذلٖل يبٔ أهم اٙلف ًالٞم يٌؼ مو الِنضّ أىَّ ٕ ٝزنى ثٖيِنب ،ف ٞىميٌلٕ( :يب اٛليَ)،
ًمى رله ٕجمٔ يبٔ مب وبه لَ مو النًئ.
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ًرُت اثو يػفٌس ئلٔ أهم اٙلف ًالٞم فٔ اليبس يٌؼ مو الِنضّ ،فأغبَ (أىبس)ً ،أهم
وخٖشاً مو اليحبّ مخبلف ثزله.
فٖنىو أه ٕمبل :حٖينب غٓحَّ الزنى ثٖو (ٕب) ً(أل) فٔ (اهلل) ريلم رٞليَ ،ثيأهم اٙليف
ًالٞم يٌِٓؼٌ مو الِنضّ ،فِل ٕٓػِحُّ ٕب اليبسٙ ،ىمَ ٕٓػِحُّ ٕب أىبس؟
فبلزٌاة أىَّ ٕ ٝزٌص؛ ٙهم اليبس لم ٕستًنبَ وخٖشاً ًلم ٕزش مزشٓ الًبم ،خٞفبً لبفيم
الزٞلْ (اهلل) رلم رٞلَ(اثو يػفٌس1985 ،م.)90/3 :
ٕمٌل اٙىجبسًٓ« :الزٓ ٕذٔلُّ يبٔ أىمِب مو ىفس الىبنْ ،أىمَ ٕزٌص أه ٕميبل فئ الييذاء:
ٕباهلل ثمكى الِنضّ ،لبل الطبيش:
يٓبَيئ اسٕ ينِهٓ البمِٔيييمَّ ٕييب أهللُ
مٔجٓيييبسٓنٌ ُٔييٌ ًٓمٓييوْ سٓيينَّبٍٔ
ًلٌ وبىت وبلِنضّ المتٔ تذخل مى ٝم التًشٕف ،لٌريت أه تىيٌه مٌغيٌلْ»(اٙىجيبسٓ،
1387ق.)339/1 :
ومسألة :ئرا ٕ ٝزٌص الزنى ثٖو (ٕب) ً(أل) ثأىمِنب أداتب تًشٕف ،فىٖف ٕزٌص الزنى ثٖو
ٕبء ًاسم اٛضبسّ فٔ ٕب ُزاُ(ً ،زا) مًشمف ثبٛضبسّ؟
فيمٌل :رله غحٖح فٔ اسم اٝضبسّ؛ ٙهم تًشٕفَ ىٌو مو إٛنبء ًالمػذ ئلئ الحبؾيش
لًٖشفَ النخبقت ثحبسَّْ الجػش ًتًشٕف اليذاء لخكبثيَ ئلئ الحبؾيش إٔؿيبً ًلػيذٍ لٌاحيذ
مًٖو ،فبتمبسة مًيِٖنب فٔ التًشٕف ،غبسا وبلتًشٕف الٌاحذً ،لزله ضيجَ الخبٖيل -ونيب
لبيب -تًشٕفٓ اليذاء ثبٛضبسّ(سٖجٌَٕ1988 ،م197/2 :؛ السٖشافٔ1990 ،م.)176/2 :
لذ روش ثًؽ اليحٌٕٖو وبلنبصىٔ ،أهم أغل (ُزا) أىمَ ٕطٖش ثَ ئلٔ ضخع مًبٌم .فبنّيب
ىبداٍ ،لذ ىضو ميَ فٔ الحمٖمْ مفٌِم اٛضبسّ التٔ وبىت فًَٖ ،ألضمَ ئضبسّ اليذاء ً(ٕب) ُييب
وًٌِؼٍ مو ىضو اٛضبسّ ميًَ ،ثِزا السجت ٕ ٝمبلُٓ( :زا ألْجِلْ) ،ثاسيمبـ حيشف الييذاء(اثو
ًٕٖص1392 ،ق9/2 :؛ سؾٔ1275 ،ق142/1 :؛ سٌٖقٔ1987 ،م.)248/2 :
رُت النجشِّد فٔ ىحٌٕ :ب صٕذ ،ئلٔ أهم تًشٕف صٕيذ ،ثتزيذُّدٍ ثبلييذاء ثًيذ ئصاليْ تًشٕيف
الًبنْٖ ميَ لئٕ ٞزنى ثٖو تًشٕفٖو .ئىَّ لبلً« :صٕذ ًمب أضيجَِ فئ حيبل الييذاء مًشفيْ
ثبٛضبسّ ،ميتمِلٌ ييَ مب وبه لجل رله فَٖ مو التًشٕف»(النجشِّد1399 ،ق.)205/4 :
أضبس اٙىجبسٓ ئلٔ رله ًٕمٌلً« :ئرا لم ٕزض الزنى ثٖو حشف اليذاء ًتًشٕف الًبنٖيْ؛
فٚه ٕ ٝزٌص الزنى ثٖو تًشٕف اليذاء ًتًشٕف اٙلف ًالٞم أًلًٔ ،رله ٙهم تًشٕف اليذاء
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ثًٞمْ لفهًْٖ ،تًشٕف الًبنْٖ لٖس ثًٞمْ لفهًْٖ ،تًشٕف اٙلف ًالٞم ثًٞمْ لفهْٖ ،ونب
أهم تًشٕف اليذاء ثًٞمْ لفهًْٖ ،ئرا لم ٕزض الزنى ثيٖو تًشٕيف الييذاء ًتًشٕيف الًبنٖيْ،
ًأحذُنب ثًٞمْ لفهْٖ ًاٗخش لٖس ثًٞمْ لفهْٖ ،فٚه ٕ ٝزٌص الزنى ثٖو تًشٕف الييذاء
ًتًشٕف اٙلف ًالٞمً ،وُٞنب ثًٞميْ لفهٖيْ ،ويبه رليه ميو قشٕيك أًلئ»(اٙىجيبسٓ،
1387ق.)338/1 :
ًلذ روش اثو يػفٌس أهم الزٕو ٕشًه رله ،استذلٌّا ثأهم اليذاء لذ يشمف النيبدٓ اليىيشّ
التٔ ألجبت يبِٖب ،فنٔحبل أه ٕذخل يبٔ النًشفْ ًُٔ ،ثبلْٖ يبئ تًشٕفِيب(اثو يػيفٌس،
1985مً )89/2 :روش أهم النزُت الػحٖح ،ثمبء الًبم يبئ تًشٕفيَ؛ ٙهم الييذاء ،ثنيب أىميَ
خكبة ٕ ٝيجغٔ أه ًٕشِّف ،أ ٝتشٓ أىمه ئرا لبت :أىت سرل لبئم ،فخبقجت ،فاهم الشمريل ٝ
ٕتًشمف ثخكبثه ئّٕبٍ ،ثل ٕجمٔ يبٔ تيىٖشٍ ،أمَّب تًشٕيف اليىيشّ النمػيٌدّ ثبلييذاء؛ فيٚهم
حشف اليذاء ىبئت ميبة (أل) ،فارا لبتٕ :ب سرل ،وبه أغبَ ٕب إُِّٔب الشمرلً ،لزله ٕ ٝحزف
ميَ حشف اليِّذاء ميِب؛ ٙىَّ يٌؼٌ مو اٙلف ًالٞم(اثو يػفٌس1985 ،م.)89/2 :
ًٕتجًِنب اثو مبله حٖج ٕميٌلً« :الػيحٖح أهم تًشٕيف الًبنٖيْ مسيتذامٌ وبسيتذامْ
تًشٕف الؿنٖشً ،اسم اٛضبسًّ ،النٌغٌل ،فٔ ٕب ئَّٕبنًٕ ،ب ُزإً ،ب مو حؿيشًٙ ،هم الييذاء
ٕ ٝبضم مو دخٌلَ يبٔ مًشفْ ارتنبو تًشٕفٖو ،يبٔ أىَّ لٌ يبم ارتنيبو تًيشٕفٖو لزًيل
أحذُنب مإوِّذاً ل٘خشً ،مسٌِّلب لضٕبدّ الٌؾٌح ،ونب تسبق الػفْ لزلهًٕ ،ىٌه رليه ىهٖيش
ارتنبو دلٖبٔ النجبلغْ فٔ يّٞمْ ًدًّاسّٓ»(اثو مبله1990 ،مً .)392/2 :أضبس الشؾّٔ ئلٔ
أىمَ لٖس ُيبن محزًس ٕنيًَ مو رله(سؾٔ1275 ،ق.)142/1 :
ًأمَّب اٙصُشُّٓ فمذ روش أهم رله مشدًد ثييذاء اسيم اهلل تًيبلًٔ ،اسيم اٛضيبسّ؛ ٙىميَ ٝ
ٕنىو سبت تًشٕفِنب؛ لًذم لجٌلِنب التيىٖش(اٙصُشٓ1390،ق.)166/2 :
التبخيٖع مييو ُييزا أهم الىييٌفٖٖو ٕزٖيضًه ىييذاء مبفٖييَ (أل) مكبمبً(سؾيئ1275 ،ق:
ً ،)146/1أمَّب الجػشٌٕه فنيًٌا رله ئ ّٝفٔ النسبئل التبلْٖ:
أً :ًٝلفم الزٞلْ (اهلل) رلم رٞلَٕ ،مٌل اٙصُشٓ« :تمٌلٕ( :ب اهلل) ثاحجبت اٙلفٖو ،أليف
ٕبء ًألف اهللٕ(ً ،ببَ) ثحزفِنب مًبًٕ(ً ،بهلل) ثحيزف الخبىٖيْ فميف ًئثميبء اًٙلئ ًً ...ريَ
حزفِب فٔ اٙغل ،اليهش ئلٔ أغبِبًً ،رَ حيزف أليف ٕيبء أهم ئحجبتِيب ٕيإدِّٓ ئلئ التميبء
السبويٖو يبٔ لٖش حذٍّ ،لىٌىِنب مو وبنتٖوًً ،رَ ئحجبتِنيب ميى حيزف الخبىٖيْ ئريشاء
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النيفػل مو وبنتٖو مزشٓ النتػل فٔ وبنْ ًاحذّ» .لبل الًبٖنٔ تًبٖميبً يبئ رليه:
«لبل الذىٌضشٕٓ ًٝ :زٌص يىس الخبىْٖ ًٌُ حزف ألف ٕبء ًئحجبت ألف أهلل اىتِئً .أليٌل
ممتؿٔ وٞم الطبسح رٌاص الًىس؛ ٙىمَ يبملَ الخبلخْ ثارشاء النيفػل ميو وبنتيٖو مزيشٓ
النتػل مو وبنْ ً ...اٙغل يذم اٛرشاء ًيذم التمبء السبويٖو ،فحزف ألف ٕيبءً ،ئحجيبت
ألف (أهلل) رلم رٞلَ ربسٍ يبٔ المٖبس»(اٙصُشٓ1390 ،ق.)172/2 :
حبىٖبً :الزنل النحىّْٖ التٔ تجذأ ثي (أل) :فارا سنَّٖيب ثي (النيكبك صٕيذ) ريبص أه ىزنيى
ثٖو (أل) ًاليذاء فيمٌلٕ :ب النيكبك صٕذٕ ،مٌل سٖجًٌَٕ« :لٌ سنَّٖتََ (الشرل ميكبك) ،ربص
له أه تيبدَٕ ،فتمٌلٕ :ب الشمرٔلُ ميكبكٌ؛ ٙىمَ سنَّٖتَ ثطٖئٖو ولُّ ًاحذ ميِنب اسمٌ تيبم ...
ًأمَّب الشمرٔلُ ميكبكٌ ،فجنيضلْ تأثَّفَ ضَشّاً؛ ٙىمَ ٕ ٝتغَّٖش يو حبلَ؛ ٙىميَ ليذ يٓنِيلَ ثًؿُيَ فئ
ثًؽٍ»(سٖجٌَٕ1988 ،م.)333/3 :
ًالِنضّ تمكى ثًذ حشف اليذاء؛ ٙهم الفًل أً اٝسم النجذًء ثِنضّ ًغل ،تمكى ُنضتيَ
ييذ التسنْٖ(اٙصُشٓ1390،قٕ ًٝ )172/2 :زٌص فَٖ مو اًٙرَ التئ ريبصت فئ لفيم
الزٞلْ؛ ٙهم لَ (لفم الزٞلْ) مو خٌاظٍّ ٕ ٝطبسوَ فِٖب لٖشٍ(الػجّبه1206 ،ق.)146/3 :
لبس النجشِّد يبٔ رله ،النٌغٌل النػذَّس ثي (أل) ىحٌ :المزٓ ربسٕ ،شٓ أىميَ ئرا أسدىيب
ىذاءٍ ،لبيبٕ :ب المزٓ ربس ،ثطشـ أه تىٌه التّسنْٖ ثبلنٌغٌل ًغبتَ ،فبنّب وبىت التّسنْٖ
ثبلنٌغٌل ًحذٍٓ،لم ٕػحَّ ىذاؤٍ(اثو مبليه1990 ،م298/3 :؛ اٙصُيشٓ1390 ،ق172/2 :؛
يجبس حسو1968 ،م )38/4 :روش رله اثو مبله ًاٙصُشّٓ ًلىئّ لم أتنىّو مو الٌلٌف
يبٔ سأٓ النجشِّد فٔ وتجَ.
ًلذ غٌَّة اثو مبله مزُت النجشِّد ثأىمَ لٖبسٌ غحٖح(اثو مبله1990 ،م )398/3 :لبل
اٙصُشًٓ« :غٌَّثَ اليبنم فٔ ضشح التسِٖلً ،مى تػيٌٕجَ ليم ٕسيتخيَ فئ ثمٖيْ وتجيَ»
(اٙصُشٓ1390 ،ق.)173/2 :
ًميًَ سٖجٌَٕ حٖج لبلً« :ئرا سنَّٖتٓ سر :ًٞالزٓ سإٔتًَُ ،الزٓ سإٔتٔ ،لم تغِّٖيشٍ ييو
حبلَ لجل أه ٕىٌه اسنبً؛ ٙهم الزٓ لٖس ميتِٔ اٝسمً ،ئىمنب ميتِٔ اٝسم الٌغيل ،فِيزا
ٕ ٝتغٖش يو حبلَ ونب لم ٕتغَّٖش ؾبسةٌ أثٌٍ ،اسم امشأٍّ يو حبلَ ،فٕ ٞتغَّٖش (الزٓ) ونب ليم
ٕتغَّٖش ًغبَٕ ًٝ ،زٌص له أه تيبدَٕ ،ونب ٕ ٝزٌص ليه أه تييبدٓ الؿيبسِةٔ أثيٌٍ ئرا ويبه
اسنبً؛ ٙىمَ ثنيضلْ اسمٍ ًاحذٍ فَٖ اٙلف ًالٞمً ،الزٓ مى غيبتَ ثنيضليْ اسيم ًاحيذ ،ىحيٌ:
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الحبسث ،فٕ ٞزٌص فَٖ اليذاء ،ونب ٕ ٝزٌص فٖيَ لجيل أه ٕىيٌه اسينبً»(سيٖجٌَٕ1988 ،م:
.)333/3
فارا لٖل :مب الفشق ثٖو الزنبْ التٔ سينَّٔ ثِيب ًالنٌغيٌل النسينَّٔ ثيَ ،حتئ ٕػيحَّ
لسٖجٌَٕ رٌاصٍٔ اًٙلٔ ًمئًَْ الخبىَْٖ؟
لٖل :الفشق ثٖو الزنبْ ًالنٌغٌل« :أهم الزنبْ النسنَّٔ ثِب ،سٔنِّٔ فِٖب ثطيٖئٖو ،ويلُّ
م تبمً ،أمَّب (الزٓ) ثػيبتَ فجنيضليْ اسيم ًاحيذ وبلحيبسث ،فيٕ ٞزيٌص فٖيَ
ًاح ٍذ ميِب اس ٌ
اليذاء»(اٙصُشٓ1390،ق173/2 :؛ سٌٖقٔ1391 ،ق.)174/1 :
حبلخبً :اسم الزيس النطجَ ثَ :لبل اثو مبلهً« :أربص اثو سيًذاهٕ :يب اٙسيذٔ ضِيذًَّّ ًٕيب
الخبٖفُْ رٌٔداً ًىحٌٍ منَّب فَٖ تطجَٖ ًٌُ ،إٔؿبً لٖبس غحٖح؛ ٙهم تمذٕشٍٕ :ب مخيلَ اٙسٓيذ،
ًٕب مخلَ الخبٖفْ ،فحٓسَّوَ التمذٕشُ دخٌلَ (ٕب) يبٔ لٖش اٙليف ًاليٞم»(اثيو مبليه1990،م:
ً .)398/3لذ ضشـ فٔ رله غبحت «اليحٌ الٌافٔ» ،أه ٕيزوش ًريَ الطيجَ فياه حٔيزف
امتيى رله(يجبس حسو1968 ،م.)38/4 :
ساثًبً :الؿشًسّ الطًشًْٕ ،ونب سجك؛ فمذ حنل الجػشٌٕه اٙثٖبت السبثمْ يبئ الؿيشًسّ
الطًشْٕ ًالطزًر ،فشدَّ النجشِّد لٌل الطبيش « :فٖيب الغٞميبهً ،ليبلً :أمَّيب ُيزا الجٖيت اليزٓ
ٕيطذٍ ثًؽ اليحٌٕٖو:
ئّٕبوُنييب أهْ تَىْسِييجٓبىب ضَيييمشا
فَٖٓييب الغَُٞمٓييبهِ البمييزَاهِ فَيييشما
فاهم ئىطبدٍ يبٔ ُزا لٖش ربئضً ،ئىنب غٌاثَ ،فٖب لٞمبه المبزاه فشما ،ونب تمٌلٕ :يب سريل
الًبلل ألجل»(النٔجٓشمد1399 ،ق.)243/4 :
لذ روش السٖشافٔ أهم النجشِّد ٕ ٝزٖض لٌل الطبيش :مِوْ أرٕبِهٓ ٕٓب المتٔ(السٖشافٔ1990 ،م:
 )197/2لىيمَ روش اثٌ الًجبس فٔ «النمتؿت» خٞف رله ،حٖج ًٕتمذ أهم الطبيش اؾيكش
ئلٔ ىذاء اٝسم النٌغٌل النمتشه ثي (أل)؛ ٙىمِب  ٝتيفػل ميًَ ،لزله لم ٕشد ُزٍ الشًإيْ
ًئىنب سدَّ سًإْ الجٖت السبثك (فَٖب الغُٞميبهِ)(النجشِّد1399 ،ق )241/4 :يبنيبً ثيأهم غيبحت
الىتبة لم ٕستطِذ ثمٌل اٙيطٔ :فَٖب الغُٞمبهِ.
خبمسبً« :ئرا تػذَّست اٙلف ًالٞم الًبمٓ ًُٔ ،رضء ميَ ،ثحٖج ٌٕدِّٓ حزفِب ئلٔ ليجسٍ
ٕ ٝنىو مًَ تًٖو الًبم النيبدٓ ىحٌٕ :ب الػبحتٕ ،ب المبؾٔ ،فٖنو اسينَ الػيبحت ثيو
يجبد ًالمبؾٔ الفبؾل»(يجبس حسو1968 ،م.)38/4 :
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سبدسبًٕ :حٌص الزنى ثٖو (ٕب) ً(أل) فٔ اٝسيتغبحْ -رويشٍ يجيبس حسيو -ثطيشـ أه
ٕىٌه النستغبث مزشًسا ثبلٞم ،ىحٌٕ :ب لَبٌالذ لبٌلذ(يجبس حسو1968 ،مً )82 ،38/4 :مب
ٌُ ٕجذً فٔ ُزٍ النسألْ يذم الزنى ثٖيِنبٙ ،ىمَ فػبت الٞم ثٖيِنب فٔ ُزا اٙسبٌة.
ًُيب ىتكشق ئلٔ أهم اٝسم ئرا وبه ممتشىبً ثي (أل) ًٕ ٝػِيحُّ الزنيى ثٖيِنيب ًثيٖو أداّ
اليذاء ،فىٖف ٕيبدٓ؟
روش الزشربىّٔ فٔ اٛضبسات ًالتيجِٖبت ،أهم الٞم لذ ًٔؾًت لتًُّٖو النسيذ ئلَٖ ونب أهم
التيٌٕو مٌؾٌو لًذم تًُّٖيَ ًُٔ ئمّب ريسْٖ أً يِذّْٕ(الًبوٌة1993 ،م.)113 :
فٖختبف الحبل ثبختٞف ىٌو (أل) يبٔ اليحٌ التبلٔ:
أً( :ًٝأل) وبىت ريسًْٖ ،ىحٌ :الشمرلٕ :ميٌل الػيجَّبهً« :النيشاد أىمِيب ريسيْٖ ثحسيت
اٙغييل ،أٓ لجييل دخييٌل (ٕييب)  ...فييٕ ٞيييبفٔ أهم مػييحٌثِب ثًييذ دخييٌل (ٕييب) مًييّٖو
حبؾش»(الػجّبه1206 ،ق.)151/3 :
ٕزوش اٙضنٌىٔ« :فارا لبتٕ :ب إُِّٔب الشمرل ،في (أل) ريسًْٖ ،غيبس ثًيذ لبحؿيٌس ،ونيب
غبست وزله ثًذ اسم اٛضبسّ»(اٙضنٌىٔ1419 ،قًًٕ .)151/2 :بّك الػيجّبه يبئ رليه
ثمٌلَ« :غبست ثًذ لبحؿٌس ،أٓ ثسجت ًلٌو مذخٌلِب غفْ لبنيىّش ًلػذ ثَ مًَّٖو حبؾيش،
 ٝثسجت اىمٞة (أل) يِذْٕ حتئ ٕيشد أهم النػيشمح ثيَ أىمِيب لٖيش يِذّٕيْ»(اٙضينٌىٔ،
1419ق.)152/3 :
فتٌغل ئلٔ ىذاء مب فَٖ اٙلف ًالٞم الزيسّٖتبه ثي( :أِّٓ) ممكٌيًْ ييو اٛؾيبفْ ،مجيٖيًْ
يبٔ الؿمم ،متبًٌّّ ثِب التيجَٖ ،أٓ (ُب) غبْ لي (أُّٓ) لبتيجًَٖ ،لبًٌؼ مو النؿبف ئلَٖ؛ ٙهم
(إٔبً) ئمّب أه تىٌه مؿبفْ أً ميٌّىًْ ،لٖس ُييب مٌؾيى التييٌٕو .أً ثبسيم اٛضيبسّ ًٕزيت
ًغفِب ً ٝتٌغف أُّٓ ئ ٝثنب فَٖ الٞم لتًشٕف الزيس ،ىحٌٕ :ب إُِّٔب الشرلُ لبنزوش ًٕب إّٔتِب
النشأّ لبنإىج؛ أً ثنٌغٌل مػذس ثبٙلف ًالٞم ،خبل مو خكبة ،ىحٌ﴿ :يا أيُّهَفا اَّذفذن ُزفَ َع َعَْ ِِف ِ
اَّفذ ِْ ُز ﴾(الحزش )6/فتجمٔ (أُّٓ) ثبفمٍ ًاحذ ميى النفيشد ًالنخيئ ًالنزنيٌو مشايئ فِٖيب
التزوٖش ًالتأىٖج.
ٕشٓ أثٌىضاس اليحٌٓ أهم (ُب) يٌؼ يو حشف اليذاء؛ لتأوٖذ التيجَٖ ،روشٍ اثو الطزشّٓ
ًسدٍَّ لًذم ًرٌد الذلٖل المبقى يبٔ مب ُيٌ ادَّييبٍ(اثو الطيزشٓ1387 ،قً .)370/2 :أمّيب
(الشمرل) فٔ ٕب إُِّٔب الشمرل ،فػفْ مشفٌيْ لي (أُّٓ)ٕ ،مٌل سٖجٌَٕ ثًذ روش النخيبل السيبثك:
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«في (أُّٓ) ُِيب فٖنب صيم الخبٖل -سحنَ اهلل -ومٌلهٕ :ب ُزا(ً ،الشمريل) ًغيف ليَ ،ونيب
ٕىٌه ًغفبً لِزاً ،ئىمنب غبس ًغفَ ٕ ٝىٌه فَٖ ئٝم الشفى؛ ٙىميه  ٝتسيتكٖى أه تميٌلٕ :يب
إُّٔٓ ًٝ ،ب إُِّٔب ًتسىت؛ ٙىمَ مجِم ٕبضمَ التفسٖش ،فػبس ُيٌ ًالشمريل ثنيضليْ اسيم ًاحيذ،
وأىمه لبتٕ :ب سرل»(سٖجٌَٕ1988 ،م.)188/2 :
ًلذ روش رله النجشِّدً ،اثو السشادً ،الضربرًٔ ،اثٌيبٔ الفبسسئً ،اثيو ًٕيٖصً ،اثيو
الحبرتً ،اثو مبله ًاٙصُشٓ فئ آحبسُم(النمتؿيت216/4 :؛ اٙغيٌل377/1 :؛ الزنيل:
150؛ إٛؿبح الًؿذٓ247/1 :؛ ضشح النفػل7/2 :؛ الىبفْٖ91 :؛ ضشح التسِٖل399/3 :؛
ضشح التػشٕح.)174/2 :
ًروش اثو مبله أهم اٙخفص أربص أه تىٌه (أُّٓ) مٌغٌلًْ ،النشفٌو ثًذُب ،خجش لنجتذأ
محزًف ًالزنبْ غبْ لي (أُّٓ)ٕ .مٌل الشؾًٔ« :ئىنب ًريت حيزف ُيزا النجتيذأ لنيبسيجْ
التخفٖف لبنيبدٓ ًٕ ...ػحُّ تمٌْٕ مزُجَ ثىخشّ ًلٌو (أُّٓ) مٌغٌلْ فٔ لٖش ُيزا النٌؾيى،
ًىذًس وٌىِب مٌغٌفْ»(سؾٔ1275 ،قًُ .)143/1 :زا مشدًدٙ ،ىمَ لٌ غيحَّ ميب ليبل ،لىيبه
نٌِس النجتذأ أًلٔ مو حزفَ؛ ٙهم ونبل الػبْ أًلٔ مو اختػبسُب.
روش أثٌ حّٖبه فٔ «التزٕٖل ًالتىنٖيل» ،أهم اٙخفيص ٕميٌل« :ئىمِيم حيزفٌا النجتيذأ
ًأنِشًا الخجش؛ ٙهم اليذاء ثبة حزف ًتخفٖف ،ثذلٖل رٌاص التشخٖمٕ ًٝ ،زٌص فٔ لٖشٍ ئٝم
ؾشًسّ»(أثٌ حٖبه1390 ،قً .)200/4 :سدٍَّ اثو مبله ثأىمَ ئه غحَّ رليه ،لزيبص أه ٕغيئ
يو النشفٌو ثًذ (أُّٓ) رنبْ فًبْٖ ًنشف ،ونب ٕزٌص رله فٔ لٖيش الييذاء ًامتييبء رليه
دلٖل يبٔ أهم (إّٔبً) لٖش مٌغٌلْ(اثو مبله1990 ،مً )400/3 :روش السيٌٖقّٔ أهم النيبصىّٔ
سدَّ يبٔ اٙخفص ثزله(سٌٖقٔ1391 ،ق.)175/1 :
ًسدَّ الضربد مزُت اٙخفص ثأىمَ لٌ وبىت (أٓ) مٌغيٌلًْ ،ريت أه  ٝتؿيمّ؛ ٙىميَ ميب
ٌٕغل ٕ ٝجئ فٔ الييذاء؛ ًٙهم الػيبْ ميو تنبميَ(السيٌٖقٔ1391 ،قً )175/1 :أربثيَ
الشؾُّٔ ثأهم حشف اليذاء داخل يبٔ اسم مجئ يبٔ الؿمّ لجل اليذاء ،فبلتضمٌا ثًذ اليذاء ميب
وبه لجبَ(سؾٔ1275 ،ق.)143/1 :
ًُيبن مو ٕشدّ يبٔ اٙخفص ثأهم (إٔبً) النٌغٌلْ  ٝتىٌه ئ ٝمؿبفْ لفهب أً يبٔ ىٖتَ،
ًُٔ ُيب لٖش مؿبفْ  ٝلفهب ً ٝىّْٖ ًأربة ئثٌ حٖبه راله ثأهم اٙخفص أه ٕمٌل ئهم (ُب)
التيجَٖ لَضِمت يٌؾبً مو النؿبف النحزًف فزشت مزشاًٍ ،وأىمِب مؿبفْ(اثٌ حٖبه1390،ق:

/910دراسات األدب املعاصر ،السنة الثانیة عشرة ،صیف  ،9311العدد السادس واألربعون

200/4؛ سٌٖقٔ1391 ،ق .)175/1 :الىٌفٌٖٖه ٕشًه أهم (ُب) التيجَٖ فئ (إُِّٔيب) لٖسيت
متػبْ ثي (أُّٓ) ثل رضء مو اسم اٛضبسًّ ،اٙغل ٕيب أُّٓ ُيزا الشمريلً ،أُّٓ مييبدٓ ليٖس
ثنٌغٌف ًُزا الشرل استئيبف(سٌٖقٔ1391 ،ق .)175/1 :روش رليه السيٌٖقٔ ًىسيجَ
اثٌ حٖبه ٝثو وٖسبه ًٕمٌل أهم مزُت الىٌفٖٖو فٔ لٌلهٕ :ب إُِّٔيب الشمريلُ ،أهم (الشمريل)
غفْ لخجش مجتذأ محزًف(اثٌ حٖبه1390،قً )200/4 :روش اٙضنٌىٔ أهم الىٌفٖٖوً ،اثيو
وٖسبه رُجٌا ئلٔ أهم (ُب) دخبت لبتيجَٖ مى اسم اٛضبسّ ،فبٙغلٕ :ب إُِّٔيب را الشمريل ،حيمَّ
حزف را اوتفبء ثِب(اٙضنٌىٔ1419 ،ق.)151/2 :
ًأمَّب يو اٝسم النمتشه ثي (أل) ثًذ (أُّٓ):
فزوش اثو السٖذ أىمَ فٔ اليذاء ًٕشة يكف ثٖبه  ٝغيفْ؛ ٙىميَ ليٖس مطتمبً(سيٌٖقٔ،
1391ق175/1 ،؛ اٙضنٌىٔ1419 ،قً )151/2 :أربثَ الشّؾٔ ييو رليه ثيأهم الٌغيف ٝ
ٕطتشـ فَٖ اٝضتمبق(سؾٔ1275 ،ق.)143/1 :
ُيبن مو ًٕشثَ ىًتبً ئرا وبه مطتمّبًً ،يكف ثٖبه ئرا وبه ربمذاً ،رويشٍ اٙضينٌىٔ حيمَّ
لبلًُ :زا أحسو(اٙضنٌىٔ1419 ،ق.)151/2 :
ًرُت النبصىٔ ئلٔ أىَّ ميػٌةٌ ،حن ًٞيبٔ النٌؾىً ،مٔيِى ثأهّ الحنل يبٔ النٌؾى ئىنب
ٕىٌه ثًذ تنبم الىبنًْ ،اليذاء لم ٕتمّ ثي (ٕب إُِّٔيب) ،فبيم ٕزيض الحنيل يبئ مٌؾيًِب(اثو
ًٕٖص1392 ،ق8/2 :؛ سؾٔ1275 ،ق142/1 :؛ سيٌٖقٔ1391 ،قً )175/1 :مييى رليه
الضربد حٖج لبلًُ« :زٍ اٛربصّ لٖش مًشًفْ فٔ وٞم الًشةً ،لم ٕزض أحذ مو اليحٌٕٖو
ُزا النزُت لجبََ ًٝ ،تبثًَ يبَٖ أحذٌ ثًذٍٓ ،فِزا مكشًح مشرًل؛ لنخبلفتَ ويٞم الًيشة،
ًالمشآهً ،سبئش اٙخجبس»(الضربد1988 ،م.)299/1 :
ًأمّب الشمؾٔ فزوش أهم الضربد ٕزٖض ىػيت الٌغيف النحبّئ ثيي (أل) ثًيذ (أُّٓ)ً ،ويٞم
السبثك لبضربد ٕخبلفَ(سؾٔ1275 ،قًُ )142/1 :يب اؾكشة ىمل اثو مبله ييو الضريبد
ًٌُ فٔ «ضشح التسِٖل» ربء ثبليع الزٓ ٕيىش فَٖ الضريبد يبئ ميزُت النيبصىٔ(اثيو
مبله1990 ،مً )400/3 :فئ «ضيشح الىبفٖيْ» رويش أهم الضريبد مٌافيكٌ ليَ(اثو مبليه،
1982مٕ .)1318/3 :شٓ الشؾٔ أهم المٖبس رٌاص ىػت اسم الزيس الٌالى غيفْ ليي (أُّٓ)،
ونب ربص اليػت فٔ مخلٕ :ب صٕذ الهشٕفً ،لىو التضمٌا سفًَٓ ٙىّيَ ممػيٌد ثبلييذاء ،فىأىّيَ
ثبضشٍَ حشفٔ اليذاء ،خٞفبً لي (الهشٕف)(سؾٔ1275 ،م.)143/1 :
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ًروش أثٌ حٖبه فٔ سجت ميًَ لبيػت أمشٕو:
أحذُنب :أهم اليػت ئىنب ٕزٌص ثبلحنل يبئ النٌؾيىٕ ًٝ ،ىيٌه رليه ئ ّٝثًيذ تنيبم
الىٞمً ،اليذاء لم ٕتمّ ثًذ.
ًالخبىٔ :أهم النمػٌد ثبليذاء ٌُ (الشمرل) فٔ لٌليب ٕيب إُِّٔيب الشّريلُ؛ ٙىميَ ُيٌ النييبدٓ،
ًرٔء ثي (أّٓ) لتىٌه ًغبْ ئلٔ ىذائَ ،فزًبٌٍ وبفم النييبدٓ النفيشد؛ ٙىميَ فئ التميذٕش
لبنيبدٓ(أثٌ حٖبه1390،ق.)200/4 :
(أيُّ) تَصف بثالثة أشياء:
أحذُب :اسم الزيس النمتشه ثي (أل) ،ىحٌٕ :ب إُِّٔب الشمرٔلً ،مو رله لٌليَ تًيبلٔ ريل
رٞلَ﴿ :يا أيهَا ِ
ک َ
الکزي ِم ﴾(اىفكبس﴿ ً )6/يا أي ذ ُتهَا اَّفَّ ذ ِْ ُُ ا َُُّ ِْ َُ َِِّذف ُ ﴾(فزيشً )27/
ک ب َِزب َ
الإن َسانُ َما غ ذَز َ
ُّ
﴿يا أيُّهَا اََّّ ذ ُ
اس ات ذ ُقوا َرب ذ ُک ِم ﴾(ىسبء1/؛ حذ.)1/
الخبىٔ :اٝسم النٌغٌل النػذَّس ثيي (أل)ً ،فميبً ليشأٓ اثيو مبليه(اثيو مبليه1990،م:
 ) 399/3ىحٌ لٌلَ تًبلٔ﴿ :يا أيُّهَا اَّ ذ ِذن ُزَ َع َعَِْ ِ اَّفذ ِْ ُز ﴾(حزش ً )6/ميى رليه سيٖجٌَٕ حٖيج
ٕمٌلٕ ًٝ« :زٌص ٕب إُِّٔب الزٓ سإٔت؛ ٙىمَ اسم لبلت ،ونب ٕ ٝزٌصٕ :ب إُِّٔب اليمؿْيشُ ًتشٕيذ ثيَ
اٝسم الغبلت»(سٖجٌَٕ1988 ،م.)334/3 :
ًروش أثٌ حٖبه أىَّ ميى سٖجٌَٕ ىذاء اٝسم النٌغٌل ًأؾبف أىَّ ٕ ٝزٌص أه ٌٕغفٓ ثيَ،
ونب ٕ ٝزٌص أه ٌٕغف ثبليؿش(أثٌ حٖبه1390،ق.)198/4 :
مسألة :مب السجت فٔ ًرٌد (أُّٓ) ثٖو حشف اليذاء ًالمزٓ ًمب ٕطجَِ؟ ًميب ُيٌ النيبىى
مو الزنى ثٖو حشف اليّذاء ً (أل) الذاخبْ يبٔ النٌغٌل؟ ٙىمِب صائذٌّ ًلٖست لبتًشٕف فٔ
سأٓ النحممٖو ،ثٖينب النبىى مو الزنى ثٖو (ٕيب) ً(أل)ُ ،يٌ الزنيى ثيٖو مًيشِّفٖو يبئ
مًشمف ًاحذ؟
ًالزٌاة :أىمِم أرشًا النٌغٌل مزشٓ النًشمف ثي (أل) لنطبثِتَ ثًَ ،أهم النٌغٌل اسيمٌ
فَٖ (أل) ًٌُ متًشِّفٌ ثبلًِذ الزٓ فٔ الػبْ(أثٌ حٖبه1390،ق.)198/4 :
الخبلج :اسم اٛضبسّ الًبسٓ مو الىبف ،ىحٌٕ :ب إُِّٔزَا الشمرٔلُ(اثو مبله1990،م)399/3 :
خٞفبً لنب ًٕتمذٍ اثو وٖسبهٕ ًٌُ ،زٖيض ٕيب إُِّٔيب رليه الشّريل -رويش رليه أثيٌ حٖيبه
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ًاٙصُشٓ -ئ ٝأىَّ ٕشٓ أىِّب ألل مو ٕب إُِّٔزا الشمرل؛ ٙىِّب أضجِت النؿبف فئ البفيم(أثيٌ
حٖبه1390 ،ق199/4 :؛ اٙصُشٓ1390 ،ق.)175/2 :
ًرله ىحٌ لٌل الطبيش:
ًدٓيييبىٔ ًالِي ًٞفِييٖنٓو ٕٓغِييل
إُِّٔيييزَاهِ وُييي ٞصادٓوُنيييييب
(لم ٕيسجَ أحذ ئلٔ لبئبَ)
ًالطبُذ( :إُِّٔزَاه) ،أّٓ :مييبدًٓ ،الِيبء :لبتيجٖيَ ،راه :مشفيٌو ثيبٙلف ،غيفْ ليي (أّٓ)
النيبدًٓ ،ىًت (أّٓ) النيبدٓ ثبسم اٛضبسّ الزٓ لبنخيئ لبٖيلً .حميَ أه ٕيًيت ثبسيم
محبمٔ ثبٙلف ًالٞم.
لذ ٕأتٔ ثًذ (أُّٓ) اٛضيبسّ ًرً (أل)ٕ ،ميٌل اثيو مبليهًُ« :يٌ اٙوخيش»(اثيو مبليه،
1990مً .)399/3 :مو رله لٌل الفشصدق:
أرذن لم تًَٕشِفٕ فَتُجٕػيشٍَ الفَزٕيشا
أ ٝإُِّٔييزا السَّييبئبٔ يٓ يوْ أُسًٔمٓتِيئ
(اثو مبله1990 ،م)399/3 :
ًلٌل رٓ الشمّْ:
أ ٝإُِّٔزَا النييضلُ اليذَّاسسٔ الميزٓ

وأىمهٓ لم ًِٕٕٓٓذٕ ثِهٓ الحئَّ يٓبُِيذٔ
(سٖجٌَٕ1988 ،م)193/2 :

ًلٌل قشفْ اثو الًجذ:
أ ٝإُِّٔييزا الٞئنيئ أحٕؿَييشَ الييٌلٔ

ًأهْ أضِْٓذٓ البزّاتِ ُٓلْ أىْتٓ مٔخْبِذٓ

(سٖجٌَٕ1988 ،م)99/3 :
ففٔ ُزٍ اٙمخبْ (را) غفْ لي (أّٓ) ًالٌغف ثَ ربئض؛ ٙىمَ مجِم مخبَ(سٖجٌَٕ1988 ،م،
193/2؛ النجشِّد1399 ،ق220/4 :؛ اثو ًٕٖص1392 ،قً )7/2 :السيجت فئ رليه -يبئ
لٌل الشؾٔ -أىَّ اسم اٛضبسّ أًؾح ميو (أّٓ)(سؾئ1275 ،قً )142/1 :ونيب رويش اثيو
ًٕٖص ،اليىتْ فٔ رله أىَّ (را) ٌٕغف ثنيب تٌغيف ثيَ (أّٓ) ميو الزييس ،ىحيٌ :الشمريل
ًالغٞم ،فٌغفٌا ثَ (إّٔبً) فٔ اليِّذاء تأوٖذاً لنًيئ اٛضيبسّ؛ ٙىّيَ الييذاء ئضيبسّ؛ ًالنمػيٌد
ثبليذاء فٔ لٌلهٕ :ب إُِّٔزا الشُّرلُ ،ئىنيب ُيٌ (الشريل) ً(را) ًغيبٌْ ويي (أّٓ)(اثيو ًٕيٖص،
1392قًٕٓ .)7/2 :حلُّ اسم اٛضبسّ مٓحٓلم (أّٓ) ،ئرا أسدىب أه ٕىٌه ًغبْ ليذاء مب فَٖ (أل)،
ٕمٌل سٖجًٌَٕ« :ايبم أهّ اٙسنبء النجِنْ التٔ تٌغيف ثبٙسينبء التئ فِٖيب اٙليف ًاٝم،
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تيضمل ثنيضلْ (أّٓ)ُ :ًُٔ ،زا ًُإٝء ًأًلئه ًمب أضجِِبً ،تٌغف ثبٙسنبءً ،رله لٌليه:
ٕب ُزا الشمرلُٕ ،ب ُزاه الشمرٞه ،غبس النجِم ًمب ثًذٍ ثنيضلْ اسم ًاحيذ ...فِيزٍ اٙسينبء
النجِنْ ئرا فسَّشتِب تػٖش ثنيضلْ (أُّٓ) وأىه ئرا أسدت أه تفسِّشُب ،لم ٕزيض ليه أه تميف
يبِٖب»(سٖجٌَٕ1988 ،م.)189/2 :
ئره ٕجذً أهم سٖجٌَٕ أربص أه ٕىٌه اسم اٛضبسّ ًغبًْ لييذاء ميب فٖيَ (أل) ًٕزيت أه
ٕشفى يبٔ الفبيبْٖ اٝسمٔ ا لنمتيشه ثيي (أل) ثًيذ اسيم اٝضيبسّ ،ونيب فئ (أّٓ)؛ ٙىميَ ُيٌ
النمػٌد ثبليذاءً .أمَّب ئرا أسدىب أه ىمف يبٔ اسم اٛضبسّ ،حمَّ ىإوُّذٍ ثبسمٍ ٕىٌه يكفبً يبَٖ،
فيحو ثبلخٖبس فٔ رله اٝسم؛ فٔ سفًَ ًىػجَ؛ ٕمٌل سٖجًٌَٕ« :لبل الخبٖل -سحنَ اهلل:-
ئرا لبت ٕب ُزاً ،أىت تشٕذ أه تمف يبَٖ ،حمَّ تإوِّذٍ ثبسيمٍ ٕىيٌه يكفيبً يبٖيَ ،فأىيت فئ
الخٖبس ،ئه ضئت سفًتً ،ئه ضئت ىػجت»(سٖجٌَٕ1988 ،م.)189/2 :
أمَّب يو (ٕب را الشمرلُ) ،فزوش اثو ًٕٖص أىمَ (را) تمى مٌليى (أّٓ) ًتبضمِيب الػيفْ ،ونيب
تبضم (إّٔبً) ًٕ ٝزٌص فٔ غفتِب ئ ٝالشّفى ،ونب وبىت (أّٓ) وزله؛ ٙىَّ ٕ ٝتمّ الييذاءٔ ثيي (ٕيب
را) ًٝثٔذَّ مو (الشّرل)؛ ٙىَّ فٔ مًئ (ٕب إِّٔب) ًٌُ ،النيبدٓ فٔ الحىم ًالتمذٕش ً ٝتبضمِب
ُب التيجَٖ؛ ٙىمَ لم ٕحزف مو اسم النطبس ئلَٖ ضٔء ،ونب حزف مو (أّٓ).
ًأمّب (ُزا) فٔ (ٕب ُزا الشمرلُ) ،فبِب مزُجبه:
أ .ئمَّب أه تىٌه ًغبْ ليذاء مب فَٖ (أل) ،فٖىٌه حىنِب حىم (ٕب إُِّٔب الشمرلُ).
ةً .ئمَّب أه تىٌه مىتفْٖ؛ ٙىَّ ٕزٌص أه تميٌلٕ :يب ُيزا ألجيل ًٝ ،تػيف ،فًبئ ُيزا
النزُت ٕزٌص أه تمٌلٕ :ب ُزا الشمرلًُٕ ،ب ُزا الشمرلَ ثبلشمفى ًاليػت(اثو ًٕٖص1392 ،ق:
 )8-7 /2لٖش أىَّ الشفى أسرح يبٔ مزُت سٖجٌَٕ حٖج ٕمٌلً« :صيم لٔ ثًؽ الًيشة أهّ
ٕب ُزا صٕذٌ وخٖشٌ فٔ وٞم قّٖئ»(سٖجٌَٕ1988 ،م.)192/2 :
الطشـ فٔ اٝسم الٌالى غفْ ثًذ اسم اٛضبسّ أه ٕىٌه مًٔٓشمفيبً ثيي (أل) ًليزاله ٕميٌل
سٖجٌَٕ« :فبٙسنبء النجِنْ تٌغٓف ثبٙلف ًاليٞم ليٖس ئًٕ ،ّٝفسَّيش ثِيب ًٝ ،تٌغٓيف ثنيب
ٌٕغٓف ثَ لٖشُ النجِنْ ًٝ ،تفسَّش ثنب ٕٔفَسَّش ثَ لٖشُب ئ ّٝيكفبً»(سٖجٌَٕ1988 ،م.)190/2 :
ًروش اثو ُطبم أىمٌَٕ ٝ ،غف اسيم اٛضيبسّ أثيذاً ئ ٝثنيب فٖيَ (أل)(اثيو ُطيبم1391،ق:
ًٕ .)35/4شٓ اٙضنٌىٔ أىَّ ٕ ٝطتشـ فٔ ًغف اسم اٛضبسّ أه ٕىيٌه را (أل) ًأثيبه أهّ
ُزا لٌل اثو يػفٌسً ،اليبنم ،خٞفبً لزنٌِس اليحيبّ(اٙضينٌىٔ1419 ،قً )153/2 :لىيميَ
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ًرذىب تػشٕحب ٝثو يػفٌس ثأهّ اسم اٛضبسّ ٌٕ ٝغٓيف ئ ّٝثيزٓ (أل) ،حٖيج ليبلً« :أمّيب
النطبس فٌٕ ٞغٓف ئ ٝثنب فَٖ اٙلف ًالٞم خبغَّْ»(اثو يػيفٌس1985 ،مًٕ .)206/1 :ػيشِّح
اثو مبله ثزله ٕمٌلًٕ« :سبًٓ اسم اٛضبسّ (إّٔبً) فٔ ًرٌة سفى غفتًَ ،التشاىِب ثيبٙلف
ًالٞم الزيسٖتٖو»ٕ ًٌُ .مّٖذ ثِزا لٌلَ فٔ التسِٖلً« :اسيم اٛضيبسّ فئ ًغيفَ ثنيب ٝ
ٕستغئ ييَ وي (أّٓ) فٔ ًغفِب»(اثو مبله1990 ،مٙ .)400/3 :ىّيَ (إّٔيبً) تٌغٓيف ثبسيم
الزيس رٓ (أل)ً ،النٌغٌل رٓ (أل) ًاسم اٛضبسّ -ونب سجكً -أمّيب اسيم اٛضيبسّ فيٞ
ٌٕغٓف ئ ٝثبسم الزيس النمتشه ثي (أل) ،أً النٌغٌل النمتيشه ثِيب(أثيٌ حٖيبه1390 ،ق:
.)202/4
ًأمّب اسم اٛضبسّ النمتشه ثبلىيبف ىحيٌ (رليه) ً(أًلئيه) ،فيٕ ٞييبدٓ يبئ ميزُت
السٖشافّٔ حٖج ٕشٓ أهّ (أًٝء) لغٖش النخبقتً ،الىبف ميو (أًلئيه) لبنخبقيتً ،وٖيف
ٕيبدٓ مو لٖس ثنخبقت؟ فاه رشِّدت مو الىبف غيحَّ أه تييبدٓ ًتخبقيت(أثيٌ حٖيبه،
1390قٕ )202/4 :مٌل أثٌ حٖبهًُ« :زا الشأٓ الزٓ روشٍ مٌافك لنب روشٍ اليحٌٌٕه ميو
أىَّ ٕ ٝزٌص أه تمٌلٕ :ب لٞمه فٔ لٖش اليذثْ»(أثٌ حٖبه1390 ،قً .)194/4 :أربص رليه
سٖجٌَٕ ،فًذَّ (أًلئه) ًُٔ اسم ئضبسّ ممتشه ثبلىبف ،مو اٙسينبء النجِنيْ التئ تييضمل
ميضلْ (أّٓ)(سٖجٌَٕ1988 ،مً )189/2 :حىٔ أثٌ حٖبه يو ثًؽ اليحيٌٕٖو سينبيبً ييو
الًشةٕ ،ب رله الشمرلًٕ ،ب راىه الشمرٞه ًٕب أًلئه الشِّريبل(أثٌ حٖيبه1390 ،ق)202/4 :
ًلذ اضتشـ اثو مبله فٔ اسم اٛضبسّ الٌالى غفْ لي (أّٓ) أه ٕىيٌه مزيشداً ميو الىيبف-
ونب مشًّ -لىيَّ لم ٕطتشـ رله فٔ اسم اٛضبسّ ئرا ًلى ثًذ (ٕب) اليذاء(اثو مبله1990،م:
.)400/4
ًُيبن مسألْ :لنبرا اختبسًا (إّٔبً) ًاسم اٛضبسّ لبفػيل ثيٖو حيشف الييذاء ً(أل) دًه
لٖشُنب؟
ًالزٌاة :أىمِم أسادًا الفػل ثٖو حشف اليذاء ً(أل) ،فكبجٌا اسنبً مجِنبً لٖيش دالٍّ يبئ
مبُْٖ مًٖيًّْ ،محتبربً ثبلٌؾى فٔ الذٝلْ يبِٖب ئلٔ ضٔء آخشً ،أىَّ ٕمى اليذاء فٔ الهيبُش
يبٔ رله اٝسم النجِم ،لطذّّ احتٖبرَ ئلٔ مخػِّػَ الزٓ ٌُ غبحت (أل) ،فٌرذًا رله
فٔ (أّٓ) ثطشـ لكًِب يو اٛؾبفًْ ،اسم اٛضبسّ؛ فاىمِنب ًؾًب مجِنيٖوًٕ ،طيتشـ ئصاليْ
اثِبمِنب ثطٔءً ،أمّب فٔ اسم اٛضبسّ فجبٛضبسّ الحسْٖ أً الٌغفً ،فٔ (أّٓ) فجبسيم آخيش
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ثًذًٍ .أمّب لفم (ضٔءٍ) ًمب ٌُ ثنًيبٍ ،فاىِّب ًئه وبىت مجِنًْ لىيِّب لم تٌؾى يبٔ أه ٕضال
ئثِبمِب ثبلتخػٖعً ،ؾنٖش الغبئت فاىَّ ًؾى مجِنب مطشًقب ئصالْ ئثِبمِبً ،لىو ثنيب لجبيَ
 ٝثنب ثًذًٍ ،وزله النٌغٌل ،فاىَّ ًئه أصال ئثِبمَ مبثًذٍ ،لىيَّ رنبْ.
حبىٖبً :ئرا وبىت (أل) النمتشىْ ثبلًبم صائذّ ،سٌاء ٝصمْ ،ىحٌ (الٖسى)؛ أً لٖش ٝصمْ ،ىحيٌ
الحسو؛ أً وبىت لبنح اٙغل ،ىحٌ الًجبس؛ أً لبًِذ ،ىحٌ الضٕذٕو؛ أً لبغبجْ ،ىحيٌ الػيًك
ًاليزم؛ فاىَّ تحزف ييذ اليذاء فتمٌلٕ :ب ٕسىٕ ،ب حسوٕ ،ب يجبسٕ ،ب صٕذاهٕ ،ب غيًكٕ ،يب
ىزم(الػجّبه1206 ،ق147/3 :؛ لٖٕٞئ1991 ،م )154/3 :فٕ ٞزٌص أه ٕتٌغل ئلٔ ىذائِب
ثي (أل)ٕ ،مٌل أثٌ حٖبهً« :فٔ ضشح الػفّبس لبجكبٌٖسٔ لبل سٖجًٌَٕ ... :يبْ رله أهم (أل)
التٔ تٌغل ثي (أّٓ) فٔ اليذاء  ٝتىٌه ئ ٝفٔ ريسً ،أىت  ٝتمٌلٕ :ب إِّٔيب اليؿيشٕ ًٝ ،يب
إِّٔب الحبسث ،فبزله ٕ ٝزٌص ٕب إِّٔب الزٓ سإٔت؛ ٙىَّ يبم ،ئمّب ثبلغبجْ ًئمّب ثبنح الػيفًْٝ ،
ٕزٌص ىذاء مب فَٖ (أل) ثطٔء مو ُزٕو النًيٖٖو ،فٕ ٞزٌص ىذاء الػًك ًالييزم ًٝ ،ىيذاء
الحبسث ًالًجبس ثي (أّٓ)»(أثٌ حٖبه1390 ،ق.)198/4 :
لذ أضبس غبحت «الىتبة» ئلٔ أىّيَ ٕ ٝزيٌص ىيذاء اليؿيش؛ ٙىّيَ يبيم ثبلغبجْ(سيٖجٌَٕ،
1988مًٕ )334/3 :مٌل اثو مبلهً« :ىجِت ثزيسْٖ اٙلف ًالٞم يبٔ أىَّ ٕ ٝمبلٕ :ب إِّٔيب
الًجبس ًٕ ٝب إُِّٔب الػًك؛ ٙىِّنب يبنبهً ،اٙلف ًالٞم مى اًٙل لبنح الػيفْ ًميى الخيبىٔ
لبغبجًْ ،وزا ٕ ٝمبلٕ :ب إُِّٔب الضٕذاه ،روش رله اٙيبم فٔ الشِّسيبلْ الشضيٖذّ»(اثيو مبليه،
1990م.)399/3 :
روش الػجّبه أىَّ ربء فٔ الحفٖذ أهّ اثو ُطبم مييى ىيذاء الًبيم اليزٓ فٖيَ (أل) ىحيٌ:
الحبسث ،حمَّ ثحج أىَّ  ٝمبىى مو ىذائَ؛ ٙىِّم ميًٌا ىذاء مب فَٖ (أل) لئٕ ٞزتنيى مًشِّفيبه،
ًرله لٖش ٝصم ُيب؛ ٙهّ (أل) ُيب لٖش مًشِّفْ(الػيجّبه1206 ،قً )146-145/3 :ليم أيخيش
يبٔ ُزا الشأٓ ييذ اثو ُطبم.
نتيجة البحث
 ٕشٓ ثًؽ اليحٌٕٖو أهّ (أل) فٔ لفم الزٞلْ يٌؼٌ يو الِنضّ ًأغيبَ (ئليَ) ًيبئُزا وأىَّ اٙلف ًالٞم تمى مٌلى ثًؽ حشًف الىبنْ ًفٔ ُزٍ الحبلْ ٕزٌص أه ٕذخل يبَٖ
حشف اليذاء.
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 ربصت حٞحْ أًرَ فٔ ىذاء لفم الزٞلْٕ( :ب اهلل) مى احجبت اٙلفٖو( ،ألف الٖيبء ًأليفاهلل) ً(ٕببمَ) مى حزف اٙلفٖو ً(ٕبهلل) مى حزف ألف الخبىٔ ً ئثمبء اٙلف اًٙل.
 الِنضّ الٌالًْ ثًذ حشف اليذاء ُنيضّ لكيىٍ؛ ٙىّيَ الفًيل أً اٝسيم النجيذًء ثِنيضّالٌغل ،ييذ التسنْٖ ،فػبست ُنضتِب ُنضّ لكىٍ ًمب مو الٌرٌٍ التٔ ربصت فٔ وبنيْ اهلل
تًبلٔ ٕ ٝزٌص فٔ لٖشُب؛ ٙهّ لفم الزٞلْ لِب مو خػبئع ٕ ٝطبسوَ فِٖيب لٖيشًٍ ،ثِيزٍ
الخػبئع ،رٌاص الٌرٌٍ الخٞحْ ٕ ٝجًذ فَٖ.
 ُيبن خٞف ثٖو اليحٌٕٖو حٌل ىذاء النًشمف ثيي (أل)؛ مجبضيشًّ ىحيٌٕ( :يب الشمريل).الىٌفٌّٖه رٌّصًا ىذاءٍ مكبمبً ًٕستيذًه ئلٔ مب ٕستنًٌىَ مو الًشة ًٌُ -لبٖلً -ئلٔ ىذاء
لفم الزٞلْ؛ ًأمَّب الجػشٌٕه فنيًٌٍ مستذلِّٖو ثًيذم ريٌاص رنيى النًيشِّفٖو يبئ مًيشمفٍ
ًاحذًٍ ،ئلٔ تؿبدّ (اٙلف ًالٞم) ًاليذاء فٔ ئفبدتِنب؛ ثأىَّ (أل) أفبدت تًشٕف الًِيذ اليزٓ
تؿنَّو مًئ الغٖتً ،اليذاء خكبةٌ لبحبؾش ثٖيِنبً ،لىيمِم رٌّصًا منب فَٖ (أل) ىذاءٓ لفيم
الزٞلْ ًالزنل النحىَّْٖ ًاسم الزيس النطجََّ ثَ ًفٔ الؿشًسّ الطًشّْٕ ًفٔ الًبم النحبمٔ
ثي (أل) ًفٔ اٝستغبحْ.
 ٕختبف الحبل حٌل ىذاء اٝسم النمتشه ثي (أل):أًَّ( :ٝأل) وبىت ريسّْٖ ،فيزًل مب فَٖ (أل) ُزٍ غفًْ لي (أُّٓ) ًلذ تبِٖب ُيبء التيجٖيَ
ًىمٌلٕ :ب إُِّٔب الشمرٔلُ لبنزوشًٕ ،ب إَّٔتِب النشأُّ لبنإىجً ،تجمٔ (أُّٓ) ثبفم ًاحذ مى النفيشد
ًالنخئ ًالنزنٌو مشائ فِٖب التزوٖش ًالتأىٖج .في (أُّٓ) اسم مفشد مييبدٓ ،مجيئ يبئ
الؿمُّ(ً ،ب) غبْ لي (أُّٓ) لبتيجًَٖ ،لبًٌؼ مو النؿبف ئلَٖ ًأمَّيب (الشمريلُ) فِييب ميزاُت
حٌل ئيشاثَ:
أ .غفْ مشفٌيْ لي (أّٓ) ًٕ ٝىٌه فَٖ ئ ّٝالشفى ٙىَّ  ٝىستكٖى أه ىمٌلٕ :يب إُّٔٓ ًٝ ،يب
إُِّٔب ًىسىت؛ ٙىَّ مجِم ٕبضمَ التفسٖش ،فػبس ٌُ ًالشرل ثنيضلْ اسم ًاحذ ،وأىّه لبتٕ :يب
سرل.
ة( .أُّٓ) مٌغٌلْ ً(الشمرل) خجش لنجتذأ محزًفً ،الزنبْ غبْ لي (أّٓ).
دًٕ .شة يكف ثٖبه  ٝغفْ ٙىَّ لٖس مطتمبً ًلىيَّ ٕشٓ ثًؽ اليحٌٕٖو ثيأهّ الٌغيف
ٕ ٝطتشـ فَٖ اٝضتمبق.
د .ىًت ئرا وبه مطتمّبً ًيكف ثٖبه ئرا وبه ربمذاًُ ،زا أحسو.
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حبىٖبً( :أل) وبىت ممتشىًْ ثبلًبم ًُٔ صائذًٌّ ،سٌاء أ وبىت ٝصمْ ،أً لٖش ٝصميٍْ أً لبنيح
اٙغل أً لبًِذ أً لبغبجْ؛ فاىِّب تحزف ييذ االيذاء.
 (أُّٓ) تٌغف ثخٞحْ أضٖبء:أحذُب :اسم الزيس النمتشه ثي (أل) ،ىحٌٕ :ب إُِّٔب الشمرٔل.
الخبىٔ :اٝسم النٌغٌل النػذَّس ثي (أل).
الخبلج :اسم اٛضبسّ الًبسٓ مو الىبف ،ىحٌٕ :ب إُِّٔزَا الشمرٔلُ.
 ٕػحّ الزنى ثٖو (ٕب) ًاسم اٛضبسّ؛ ئر التًشٕف فٔ اسم اٛضبسّ ثبٕٛنبء ًالمػذ ئلئحبؾشٍ حتٔ ًٕشفََ النخبقت ثحبسَّْ اليهشً ،تًشٕف الييذاء خكيبة لحبؾيش ًلػيذ لٌاحيذ
ثًٖيَ ،فبتمبسة مًئ التًشٕفٖو غبسا وتًشٕف ًاحذ.
 ييذ ىذاء اٛضبسّ ًديٌتَ ،ىضييب ميَ اٛضبسّ التٔ وبىت فٖيًَ ،ألضمييبٍ ئضيبسّ الييذاء،فػبست (ٕب) يٌؾبً يو ىضو اٛضبسّ.
 ييذ ىذاء الًبم ،تزذَّدٓ تًشٕفَ ثبليذاء ثًذ ئصالْ تًشٕف الًبنٖيًْ ،رليه أهّ الييذاء ليذيشمف النيبدٓ اليىشّ الزٓ ألجل يبِٖب فذخٌليَ يبئ النًشفيْ محيبلًٌُ ،ئ ثبلٖيْ يبئ
تًشٕفِب.
 الفشق ثٖو الزنبْ النسينّٔ ثِيبً ،النٌغيٌل النسينٔ ثيَ ،أهّ الزنبيْ سٔينِّٔٓ فِٖيبثطٖئٖو ،ولُّ ًاحذ ميِنب اسمٌ تبمًّ ،أهّ النٌغٌل ًغبتَ ثنيضلْ اسم ًاحذ وبلحبسث.
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Abstract
Discussion and research on (Al) in Neda is one of the issues that is examined less, and often
only in textbooks; But if we pay special attention to it from an expert point of view, it is
like a tablecloth that nourishes the tastes of the seekers and opens new horizons of
knowledge in the language of revelation to the reader. This article examines (Al) in the
subject of Neda, the quality of the association of words with (Al) in the place of Neda, its
connection with (Ya) and examines it from the syntactic point of view by inductivedescriptive method. Among the results of this study is that the Kufis believe that the noun
with (Al) can absolutely be placed in the place of Neda; But Basriyun reject the word of the
Kufis except in some cases; Including the name of Jalal Al-Lah that begin with (Al), the
name of image, in poetic necessity, etc.
Keywords: Al, Ya, Ayo, Neda, Monada.
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ةزرسي «أل» در ًذا اس دیذگاُ ًحَیاى
حسيي هٌصَري حتيب آةادي
فيزٍس حزیزچي
سيذ اةزاّين دیتاجي
چکيذه
ثحج ً تحمٖك پٖشامٌه (أل) دس ىذا اص رنبَ مسبئبٔ است ويَ ويمتيش ً ،لبلجيبً فميف دس
وتبةُبٓ دسسٔ ،ثَ آه ثذاه پشداختَ ضذٍ؛ امب اگش ثب تٌرَ ًٕژٍ ً اص دٕذگبٍ وبسضيبسٔ
ثذاه ثپشداصٕمُ ،نچٌه سفشٍآ است ويَ رًق خٌاسيتبساه سا تغزٕيَ مئوييذ ً آفيبق
رذٕذٓ اص مًشفت ثَ صثبه ًحئ سا ثيَ سًٓ خٌاىييذٍ مئگطيبٕذ .إيو ممبليَ ثيب سًش
استمشإٔ -تٌغٖفٔ ،ثَ ثشسسٔ (أل) دس مٌؾٌو ىذا ،وٖفٖت ُنشأُ وبنيبت ثيب (أل) دس
محل ىذا ،پٌٖستگٔ آه ثب (ٕبء) ً ثشسسٔ آه اص دٕذگبٍ ىحٌٕبه مٔپشداصد .اص رنبَ ىتيبٕذ
إو ثشسسٔ يجبست است اص إيىَ وٌفٖبه ايتمبد داسىذ وَ اسم ُنيشاٍ ثيب (أل) مئتٌاىيذ
مكبمبً دس محل ىذا لشاس گٖشد؛ امب ثػشٌٕه لٌل وٌفٖيبه سا ميشدًد مئضينبسىذ مگيش دس
ثشخٔ مٌاسد؛ اص رنبَ اسم رٞلَ اهلل ،رنٞت حىبٕت ويَ ثيب (أل) آليبص ضيذٍاىيذ ،اسيم
ريس مطجَ ثَ ،دس ؾشًست ضًشٓ ً . ...
تليذٍاصگاى :ألٕ ،ب ،أُّٓ ،ىذا ،ميبدا.
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