الم التوقيت
أ .د .مازن المبارك()

ىممً حهممَ ٌؽٗلممث يىيوممَٔٗ٘ ويىِطممَٔٗ٘ ويضممػا تممٖ يىشٍممّ ويىخممػوَٗ
ويىخأى٘ف ،ةو ناُج ىه ٍّو ٌمًِٓ ٌؽٗلخمّ يىخمٖ أٌيخٓما ْي٘مّ اٗخمّ ٌمَ سٍٓمّ
وحأى٘فّ .ونؼىم ىً حهَ ىيوث ويىِطٔ ٌهمٍيطا حٔيىمٓٔي ْي٘ٓماك تهاُمج
ٌممػىٔ

نيٍمما نممم )يىطممؽحو و)يىِطممٔو ٌفممخٍٓيث دون أن حهممٔن ىٓمما

حٓؽٗفاحٓا أو ضػودْا يىٍخ َفق ْي٘ٓا ةًِ٘ٓ .تاىٓؽةّ٘ث حِٖٓ ِْػًْ ن َّو ٌا ٗخهمو
ةاىِطٔ ويىهؽح و ٘ؽٍْا ٌٍا ٗخفؽع ٌٍِٓا أو ٗخهو ةٍٓاك ألن يىٓيً ةٓا ٗؽيد
ٌِّ أن ٗشٓو يىٍمخٓيًّ ٗمخهيًّ ْيمٕ ـمٍج يىهمعم يىٓؽةمٖ ،نٍما تمٖ نخما
ـ٘تّٔٗ ٌمرعً .و)يىطمؽحو كمػ ٗهمٔن ةٍِٓمٕ )يىهيٍمثو ،وكمػ ٗهمٔن ةٍِٓمٕ
)ضؽح يىٓشاءو ،وكػ ٗهٔن ةٍِٕٓ ضؽح ٌَ ضؽوح يىٍٓاُٖ  ،ىؼىم يعخمار
يةَ ْلام نيٍث )يألدوي و ى٘ٓتِّمؽ ةٓما ْمَ يىطمؽوح ذوي يىٍٓماُٖ ،ـمٔيءً
أناُج ضؽوتاً أم أـٍاء أم أتٓا ً ،حٍ٘٘ؾيً ىٓا ٌَ ضؽوح يىٓشاء.
ويحّشّ تؽٗق ٌَ يىِطَٔٗ٘ إىٕ يىخأى٘ف تٖ يىٍٔىْٔا يىِطٔٗثك تهختمٔي
َْ أكفام يىهيً ٌَ يـمً وتٓمو وضمؽح ،وْ ٍّما ٗخهمو ةهم ٍّو ٌِٓما ،ونخمب
آعؽون ِْٓا ٌَ ععل ٌٔيكٓٓا ٌؽتْٔث أو ٌِهٔةث أو ٌشؽورا ...وىمً ُٗوفمو
)و ْئ ٌشٍّ يىيوث يىٓؽة٘ث ةػٌلق.
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ْؤ ء يىٍؤىّفٔن يىهخاةثَ َْ يىطؽوح تٖ نختًٓ ،وىهمَ يىطمػٗد ِْٓما سماء
تٖ ذِاٗما نمفطاحًٓ وعمعل أضمادٗرًٓ ْمَ ٌٔىمْٔا حخهمو ةٓما ،تهمان
ضػٗرًٓ َْ يىطؽوح يىشازٌث تٖ ٌٔىّٓ ٌَ ةطد سمؾم يىفٓمو يىٍيمارع،
ونؼىم نان ضػٗرًٓ َْ يىطؽوح يىِانتث أو يىشا ّرا تٖ ٌٔىٓٓا ٌَ ةطمد
يىٍِهٔةا ويىٍشؽوري .
ويحشٓج ٌائفث ٌَ يىٓيٍاء إىٕ يىهخاةث َْ )يىطؽوحوك تهخب ةٓيًٓ ْمَ
ضؽوح يألىف ةاء وٌٓاُ٘ٓا ،نٍا تٖ يىهخا

يىٍِفٔ إىمٕ يىغي٘مو)1و ،ونخمب

آعؽون َْ أوناتٓا وٌغارسٓا ،وَْ ىٓشا يىٓؽ تٖ ٍُلٓاك نٍا تٖ نخما
أو نخب )يىٍٓؾو .وحِاول ةٓيًٓ )ضؽوح يىٍٓاُٖو تشٍٓٓما وْمؽم ٌٓاُ٘ٓما،
وناُج نخب ْؤ ء يىٍؤى ِّفَ٘ حغخيف تٖ أ ؽيىٓاك تًٍِٓ ٌَ كهمؽ ةطرمّ ْيمٕ
يىطؽوح تٖ نخا يهلل)2و ،وًٌِٓ ٌَ حِاوىٓا وْؽم ىٍٓاُ٘ٓا أٍِٗما سماء تمٖ
نخا يهلل أو تٖ نعم يىٓؽ  .وأةؽز ٌَ كام ةؼىم ًٌِٓ:
يىٓؽوي تٖ نخا )يألزْ٘ث تٖ ْيً يىطؽوحو.
ويىٍؽيدي تٖ نخا )يىشِٕ يىػيُٖ تٖ ضؽوح يىٍٓاُٖو.
ويىٍاىلٖ تٖ نخا )رنف يىٍتاُٖ تٖ كؽح ضؽوح يىٍٓاُٖو.
ويةَ ْلام تٖ نخا )ٌوِٖ يىيت٘ب َْ نخب يألْارٗبو)3و.
)1و نػر تٖ «ـيفيث رويئّ يىخؽيث يىيؤي» )ذعذث نخب تٖ يىطمؽوح ىيغي٘مو ةمَ أضٍمػ،
ويةَ يىف ّه٘ج ،ويىؽيزيو حطل٘ق د .رٌيان ْتػ يىخٔي .
)2و يُِؽ يىهخب يىٍؤىفث تٖ ٌا يىلؽآن نهخا يىعٌا

ةَ تارس يىؼي ضللّ د .كمانؽ

يىفطامٌ) .شيث يىٍشٍمّ م 48ج 4ص757و ،ويُِمؽ نخما )يىفٓؽـمج ةمَ يىِمػًٗ.
ص54و ط ٌهؽ ـِث .1348
)3و يُِؽ يىخفه٘و تٖ ٌٔىّ ن ّو ٌَ ْؼه يىهخب ةلائٍث يىٍهادر ويىٍؽيسّ.
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وْمٔ يىمؼي سٓمو يىتما يألول ٌمَ نخاةمّ ،وْمٔ أنتمؽ أةمٔي يىهخمما
ىيتطممد تممٖ )يألدوي و وٌٓاُ٘ٓ ما ويـممخٍٓا حٓا وكممٔيْػْا تممٖ نخمما يهلل
ونعم يىٓؽ .
ٍ
ضؽح ويضػ ناىٍٓؾ أو يىعم أو )ٌاو.
ونان ٌَ يىٓيٍاء ٌَ كهؽ حأى٘فّ ْيٕ
وًٌِٓ ٌَ أىّف َْ ضؽح ويض ٍػ تٖ نخا يهلل ،نهخب يىعٌا تمٖ يىلمؽآن
عانث ،وكػ أىّف ت٘ٓا يألعفق يألوـً ،ويألُتاري ،ويةَ تمارس ،يىمؼي ضلمق
ّ
نخاةّ د .كانؽ يىفطام ،وُلؽه تٖ ٌشيث ٌشٍّ يىيوث يىٓؽة٘ث ةػٌلق)4و.
وأىّممف ٘ممؽًْ تممٖ ّ
يىعٌمما ْا ٌّممثك تممٖ يىلممؽآن ،وتممٖ نممعم يىٓممؽ
ّ
يىعٌما ىيؾ َّسماسٖ .وٍٗهمَ ىٍمَ أريد ي ـمخؾيدا تمٖ
وأكٓارًْ ،نهخما
أعتار يىخأى٘ف تٖ يىطؽوح أن ِِٗؽ تٖ يىهخب يٙح٘ثك تفٖ نمو ٌِٓما ضمػٗد
ٗوِٖ ِّْ ٘ؽه:
 -1يىفٓؽـج ةَ يىِػًٗ.
 -2ذعذث نخب تٖ يىطؽوح .د .رٌيان ْتػ يىخٔي .
 -3يىطؽوح ىيٍؾُٖ .حص :دٌ .طٍٔد ضفِٖ ٌطٍٔد ،ودٌ .طٍػ ضفَ ْ ّٔيد.
ّ
يىعٌا ىيؾساسٖ .حص :دٌ .ازن يىٍتارك.
 -4نخا
 -5يىعٌا

ةَ تارس .حص :د .كانؽ يىفطام.

ٌ -6لػٌّا يىهخب يىٍطللمث يىخمٖ حِاوىمج يىطمؽوح نماىشِٕ يىمػيُٖ
ىيٍؽيدي ورنف يىٍتاُٖ ىيٍاىلٖ)5و.
وى٘ؿ ْػد يىعٌا ويضمػيً ِْمػ يىمؼَٗ نختمٔي ْمَ يىطمؽوح ،و ِْمػ
)5 ،4و ِِٗؽ ىيخفه٘و تٖ حطل٘ق ْؼه يىهخب وٌتاْخٓا وأٌانَ ُلؽْا وحارٗغّ ،كائٍث يىٍهمادر
ويىٍؽيسّ تٖ آعؽ يىتطد.
) 5و
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يىؼَٗ أتؽدوي يىمعم ةاىخمأى٘ف ،تيلمػ أـملً ةٓيمًٓ ةٓمو ٌٓاُ٘ٓما ،ودٌمز
ةٓيًٓ ٌا رآه ٌخلارةاً ٌمَ ٌٓاُ٘ٓما َ
ةٓيمّ تمٖ ةٓمو ،وأْماد آعمؽون ةٓمو
وٗففمؽ ذىمم ٌما أكمار إى٘مّ ٘مؽ ويضم ٍػ ٌمًِٓك تلمػ كمال
ٌٓاُ٘ٓا إىٕ ةٓو.
ّ
يىؾ ّساسٖ تٖ نخاةّ يىعٌا  ،يىؼي ْ ّػ ٌِٓا إضػى وذعذَ٘ ٌاً:
«ْؼي نخا

ٌغخهؽ تٖ ذنؽ ّ
يىعٌا

ؤٌيكٓٓا تٖ نعم يىٓؽ

ونخما

وحهؽتٓا ،وي ضخشاج ىهو ٌٔكّ ٌَ ٌٔيكٓٓما ،وٌما
يهلل ْؾ وسو ،وٌٓاُ٘ٓا،
ّ
ةَ٘ يىٓيٍاء تٖ ةٓيٓا ٌَ يىغعح»)6و  ،وةٓػ أن ْػّد إضػى وذعذمَ٘ ٌماً،
ٌفهعً ٌٓاُ٘ٓا ويـخٍٓا حٓا وكٔيْػْاْ ،لػ ةاةاً ِْٔيُّ «ةا ٌٓؽتث أنمٔل
ِّ
ْؼه يىعٌا وة٘ان حلّٓتٓا ٌِٓا» وكمال ت٘مّ« :يْيمً أن ْمؼه يىعٌما نيّٓما،
حهمؽتٓاٌ ،خلمّٓتث ٌمَ ْلممؽ ٌما  ،وْممٖ
ْيمٕ يعممخعح ٌٔيكٓٓما وحت٘ممان
ّ
يألنٔل نيّٓا ،وْمٖ :يألنمي٘ث ،و م ياىماتث ،و م يىخٔن٘مػ ،و م يألٌمؽ،
ّ
ويىمعم يىٍؾٗمػا ،و م يىفهمو،
و م يىشطٔد ،و م يىتمػل ،و م يىشمٔي ،
ٗفهو يىؾساسٖ تٖ ة٘ان ْٔدا يىعٌما نيّٓما إىمٕ
و م يىٓاكتث )7و ،وةٓػ أن ّ
ْؼه يىعٌا يىٓلؽٓٗ ،مٔد ى٘لمٔل« :وىمٔ يعمخعح ٌٔيكمّ ْمؼه يىعٌما ،
وحت٘ان أضهآٌما وْييٓما وكمؽوٌٓا ،ىهمان ىلائمو أن ٗلمٔل :يىعٌما نيٓما
ٌخلّٓتث ٌَ ٌَ٘ :م أنمي٘ث ،و م زيئمػا .وْمٖ ىٍٓمؽي حؽسمّ نيٓما إىمٕ
ْاحَ٘ يىعٌَ٘»)8و.
وكػ ْتّؽ يىٓيٍاء َْ يىعم يىخٖ حُفم ٍَّٕ م يىخٔك٘مج ةأـماى٘ب ٌغخيفمثك
)6و يىؾساسٖ ،يىعٌا  :ص .21
)7و يىؾساسٖ ،يىعٌا  :ص .148
)8و يىؾساسٖ ،يىعٌا  :ص .153
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تًٍِٓ ٌَ ذنؽ أٌريث ْيٕ يـخٍٓاىٓا تٖ نعم يىٓؽ وىً ُٗف ٍِّٓا ،وٌمًِٓ ٌمَ
ضٍيٓا ْيٕ ٘ؽْا ٌَ يألدوي

وتفمؽْا ةٍِٓمٕ يألديا يىخمٖ ضٍيٓما ْي٘ٓما،
ّ

وكال إُٓا ةٍِٓاْا.
وىٓو يةَ كخ٘تث )ْ276و نان ٌَ أويئو يىؼَٗ ونيج إىِ٘ا أكٔيىًٓ ِْٓا،
إذ كال تٖ ضػٗرّ َْ يىخمأرٗظ تمإذي أريدوي يىخمأرٗظ ،كماىٔي ىي َٓ ْلمؽ وٌما دوُٓما
ى٘ال ة َ ِلَ٘ ،وىرٍاُٖ ٍ
) َعيَ ْٔنو و)ة ِلَْ٘و تلاىٔي :ىخفّ ٍ
ى٘ال َعيَ ْٔن» ،ألُّٓمً ةَِّ٘مٔه
مجو
مجو و)ٌيم ْ
ةشٍممّ )ٗؽٗممػ كممٔىًٓ«ى٘ممال»و وكمماىٔي ىٍِمما تممٔع يىٓلممؽ )عيم ْ
و)ةل٘جو ألًُٓ ةَِّ٘ٔه ةٔيضػ )أي ى٘يثو ،تلماىٔي )اضمػى ْلمؽاَ ى٘يمثً
عيمج،
ْ
ْ
وىرعث ْلؽاَ ى٘يثً
َ
عمج ةاىي٘ماىٖ دون يألٗمام ،ألن
ةل٘جو ذمً كمال« :إٍُما أ ّر ْ
ْ
يىي٘يث أو ُل يىلٓؽ ،تئ أ ّرعج ةاى٘ٔم دون يىي٘يث ىؼْتج ٌَ يىلٓؽ ى٘يث»)9و.
وْاد ةٓػ ذىم ى٘لٔل تٖ ةا آعؽ ٌَ نخاةمّ)13و «ويىمعم ةٍِٓمٕ )ةَٓمػو
ٍ
ىرعث َعئَن» ،أي :ةٓػ ذعث عئن .وكال يىؽيْٖ:
نلٔىًٓ « ُنختج
مائم
ؿ ةم ٍ
ضخممٕ َو َردْن ىِممخ ًِّ َع ٍْ م ٍ

ُسممممػي حٓمممماوره يىؽٗمممماح وةمممم٘ع

أي ةٓػ حٍام عٍؿ»)11و.
وكال أةٔ يىلاـً يىؾ َّساسٖ )ْ337و)12و« :يىعم ةٍِٕٓ )ِْمػو تمٖ كٔىمّ
ةاىي٘ماىٖ دون

)9و يةَ كخ٘تث ،أد يىهاحب ،271 :ةا يىخأرٗظ ويىٓػد :ويىخأرٗظ ِْػ يىٓمؽ
يألٗام ،ألن يىلٓؽ يىلٍؽي أوىّ ى٘يث وآعؽه ُٓارٗ .لٔىٔنُ :نختج ألول ى٘يث ٌَ كٓؽ نمؼي،
أو ىٍفخٓيّّ ،أو ى ُو َّؽحّ ،أو ىغٍؿ عئن..أو ىرعث ْلؽا ى٘يمث عيمج .وٗلٔىمٔنٙ :عمؽ
ٗٔم ٌِّ ،أوُ :فععّك ِٗٓٔن أًُٓ نختٔي تٖ آعؽ يىلٓؽ ،وأن يىلٓؽ نمان ذعذمَ٘ ٌٗٔماً،
تػىّٔي ةؼىم ْيٕ حٍام يىلٓؽ.
)13و يةَ كخ٘تث ،أد يىهاحب ،519 :ةا دعٔل ةٓو يىهفا ٌهان ةٓو.
ويىشػّ :يىتئؽ.
)11و يىتائم :يىتٓ٘ػ.
ُ
)12و يىؾساسٖ ،ضؽوح يىٍٓاُٖ.84 :
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حٓاىٕ :ﮋﮪﮫﮬﮊ [ٌّ .]138 :وكال« :يىمعم ةٍِٓمٕ )ةٓمػو
تٖ كٔىًٓ :نختج ىرعث عئن ،أي ةٓػ ذعث عئن ،كال يىؽيْٖ:
ضخٕ وردن ىخ ًّ عٍؿ ةائم»...

)13و

وساء تٖ حفف٘ؽ يىهلاح ىيؾٌغلؽي )ْ538و ِْػ كٔىمّ حٓماىٕ :ﮋﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮊ [يىطلممؽ :]2 :يىممعم تممٖ
)ألول يىطلؽو حخٓيّق ةم«أعؽج» ،وْمٖ يىمعم تمٖ كٔىمّ حٓماىٕ :ﮋﭑﭒ
ﭓﭔﮊ [يىفشؽ .]24 :وكٔىِم :سئخّ ىٔكج نؼي ،ويىٍِٓمٕ :أعمؽج يىمؼَٗ
نفؽوي ِْػ أول يىطلؽ)14و ،وساء تٖ يىطاكم٘ث )1و« :يىمعم تمٖ كٔىمّ «ألول
يىطلؽ» ناىعم تٖ كٔىّ «كػٌج ىط٘احٖ» ،نأُّ ٗؽٗػ أُٓا يىعم يىخمٖ حهمطب
يىخارٗظ ،نلٔىّ :نختج ىٓام نؼي وىلٓؽ نؼي».
وساء ِْػ كٔىّ حٓاىٕ :ﮋﭑﭒﭓﭔﮊ [يىفشؽْ :]24 :مؼه  -أي
ىط٘احٖ -وْٖ ض٘اا يٙعؽا ،أو وكج ض٘احٖ تٖ يىػُ٘ا ،نلٔىم« :سئخّ ىٓلمؽ
ٍ
ى٘ال عئن ٌَ رسب»)15و.
وذنؽ يىٍاىلٖ )ْ732و تٖ نخاةمّ« :رنمف يىٍتماُٖ تمٖ كمؽح ضمؽوح
يىفمٍاع
يىٍٓاُٖ» أن يىعم «حهٔن ةٍِٕٓ )ةَٓمػو ،وْمٔ أٗيماً ٌٔكمٔح ْيمٕ َّ
ٍ
وىفمج
ىليّخّ .وٌٍا ساء ٌَ ذىم كٔىًٓ« :نختج ىغٍؿ عئن ٌمَ يىلمٓؽ،
َ
ٍ
ـمج ،وكمٔل يىلماْؽ :ضخمٕ وردن ىِمخ ًِّ
ٌيَ٘ ٌِّ» أي :ةٓػ عٍمؿ ،وةٓمػ
ؿ ةائم...
َع ٍْ ٍ
)13و يىؾساسٖ ،ضؽوح يىٍٓاُٖ.85 :
)14و يىؾٌغلؽي ،يىهلاح .487/4
)15و يىؾٌغلؽي ،يىهلاح .743/4
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أي :ةٓػ حٍام عٍؿ»)16و.
وأٌا يىٍؽيدي )ْ749و تلػ ذنؽ ٌَ ٌٓاُٖ )يىعمو يىشا ّرا ٌِٖٓ٘ )ِْمػو
و)ةٓػو تلال تٖ يىخاـ َّ َْ َل َؽ ٌمَ ٌٓاُ٘ٓما إُٓما حهمٔن ةٍِٓمٕ )ِْمػو نلٔىمّ
حٓاىٕ :ﮋﭭﭮﭯﭰﮊ [ياـؽيء .]78 :ك٘و وْيّ٘ يألذمؽ يىِتمٔي:
ىغٍؿ َعئن.
نٌٔٔي ىؽؤٗخّ ،أي :ةٓػ رؤٗخّ ،وسٓو ةٓيًٓ ٌِّ :نخب
ٍ
وسٓو يىلشؽي ٌِّ كٔل يىلاْؽ:
حفؽكِممما نمممأُٖ وٌاىهممماً
تي ٍّممما ّ

ىٍٔل يسخٍاع ىً ُتج ى٘يث ٌٓما

)17و

وذنؽ يةَ ْلام )ْ761و تٖ يىٍوِٖ أن )ِْمػو يـمً ىٍهمان يىطيمٔر،
وأُٓا ُؽح ،وأُٓما حمأحٖ ىؾٌاُمّ أٗيماً ُطمٔ :يىهمتؽ ِْمػ يىهمػٌث يألوىمٕ،
وسئخم ِْػ ٌئع يىلٍؿ .وْٖ حلّ إ ّ ُؽتاً أو ٌشؽورا ةم ) ٌَِو)18و.
ذً ذنؽ يةَ ْلام تٖ يىٍِٕٓ يىطادي ْلؽ ٌَ ٌٓاُٖ ّ
يىمعم يىشما ّرا أن حهمٔن
ىغٍمؿ َعيَمٔن ،كمال :وسٓمو ٌِمّ يةمَ سِمٖ كمؽيءاَ
ةٍِٕٓ )ِْػو نلٔىًٓ :نختخّ
ٍ
يىشطػري :ﮋﭶﭷﭸل َِما ﭺﮊ [ع ]5 :ةهفؽ يىعم وحغف٘ف يىًٍ٘.
ّ
وذنؽ تٖ يىٍِٕٓ يىراُٖ ْلؽ ٌَ ٌٓاُٖ يىعم ٌٔيتلث )ةَٓػو ُطمٔ :ﮋﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﮊ [ياـؽيء.]78 :
وتٖ يىطػٗد« :نٌٔٔي ىؽؤٗخّ ،وأتٍؽوي ىؽؤٗخّ» .وكال:
حفؽكِمممما نممممأُٖ وٌاىهمممماً
وىممممم ٍّا ّ

ىٍممٔل يسخٍمماع ىممً ُتممج ى٘يممث ٌٓمما

)16و يىٍاىلٖ ،رنف يىٍتاُٖ 224 :تٖ ضاك٘خّ «أن يىت٘ج ىيؽيْٖ ،ؤْ تمٖ دٗٔيُمّ 13 :وْشمؾه:
ُس ّػيً ح َ ُ
يىفلاا وة٘ع ».ويىت٘ج تٖ أد يىهاحب ص 519وىفان يىٓؽ )حًٍو.
ٓارىّ ُّ
)17و يىٍؽيدي ،يىشِٕ يىػيُٖ .147 :ويىت٘ج ىٍخًٍ ةَ ُٔٗؽا تٖ رذاء أعّ٘ ٌاىم.
)18و يةَ ْلامٌ ،وِٖ يىيت٘ب .168/1
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وكال ةٓيًٓ إن يىعم تٖ يىت٘ج ةٍِٕٓ )ٌّو)19و.
وىً ٗهَ ٌا تٖ نخب يىيوث َْ )ِْػو و)ةٓػو ةٓ٘ػيً ٍْا ِْػ يىِطااك تلػ
ساء تٖ يىلأٌس يىٍطًِْ٘« :ػُ :ؽح تٖ يىؾٌان ويىٍهان» وساء تمٖ حماج
يىٓؽوس) :ةٓػو« :وةٓ َػ ى ُّػ ك َتو ِٖٓٗ ،أن نع ٌٍِٓا ُؽح زٌان نٍما ْمؽح
تٖ يىٓؽة٘ث ،وٗهُٔان ىيٍهان نٍا س َّٔزه ةٓو يىِطمااُٗ ،تِمٕ ٌفمؽديً ،أي ْمَ
ياىاتث ،ىهَ ةلؽط ُّ٘ث يىٍياح إىّ٘ دون ىفِّ.
مؽ ٌيمماتاًك ألن ياىمماتث حٔ يممّ تممٖ ي ـممٍ٘ث ،وحتٓممػه ْممَ كممتّ
وُٗٓم َ
يىطؽوح ،تع ٌٔسب ٌٓٓا ىتِائّ».
وُلو يىخاج َْ يىٍهتاح) :ةٓػو ُمؽح ٌمتًٓ ٗفٓمً ٌِٓماه إ ةااىماتث
ٌخؽيخ َْ يىؾٌان يىفاةق ،تإن ك َ ُؽ ٌِّ ك٘و ةُٓ٘ػ ةاىخهو٘ؽ.
ىو٘ؽه  ،ؤْ زٌان
ٍ
وتّ٘) :ةٓػو ى ّػ )كتوو ،وٍْما يـمٍان ٗهُٔمان ُمؽتَ٘ إذي أىم٘فا .وإذي
ضؼتج يىٍياح إىّ٘ ى ِٓيْ ًِ يىٍغا ٌَب ةّ ،ةِ٘خٍَٓما ْيمٕ يىيم ًّ ،ىمُ٘ٓيً أٍُٓما
َ
ٌتِّ٘ممانك ألن يىيممً ٗممػعيٍٓا إْؽية ماًك ألٍُٓمما ٗهمميص وكٍْٔٓمما ٌٔكممّ
يىفاْو و ٌٔكّ يىٍتخػأ و يىغتؽ.
يىهطاح )ةٓػو.
ونؼىم كال يىؽيزي تٖ ٌغخار ّ
وْهؼي ساء ن ٌّو ٌَ )ِْػو و)ةٓػو ُؽتماً ىيٍهمان وىيؾٌمان ،تاىٍهمان
ُطمممٔ كٔىمممّ حٓممماىٕ :ﮋﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﮊ [يىخطمممؽًٗ.]11 :
وكٔىمممّ :ﮋﭞﭟﭠﭡﭢﮊ [يىتلمممؽا .]191 :وكٔىمممّ :ﮋﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﮊ [آل ٍْمؽين .]37 :وُطٔ كٔىمم :ة٘خمٖ ةٓمػ
يىِٓؽ .وة٘خّ ةٓػ ة٘خٖ .ويىؾٌمان ُطمٔ كٔىمّ حٓماىٕ :ﮋﯥﯦﯧﯨﯩﮊ
)19و يةَ ْلامٌ ،وِٖ يىيت٘ب .234/1
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[يىِممممٔر .]58 :وكٔىممممّ :ﮋﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﮊ [ياـممممؽيء.]17 :
وكٔىم« :زيرُٖ ِْػ كؽوع يىلٍؿ ،وزرحّ ةٓػ يىوؽو ».
وىم ٍّا ناُج )ِْػو و)ةٓػو حلٓان ُؽتٖ زٌان وٌهمان ،وناُمج )يىمعمو
يىخممٖ حممأحٖ ةٍِٓاٍْمما ،حممأحٖ إ ّ ىيؾٌممان تلممً ،وناُممج حفممخٍٓو ىيخممأرٗظ
وىيػ ىث ْيٕ يىٔكجُ ،ـ ٍِّ٘ج ) م يىخٔك٘جو ،ويىخٔك٘ج ىوثً :حطػٗػ يىٔكج.
و م يىخٔك٘ج حفخٍٓو إ ٌَّا ىي ّػ ىث ْيٕ أول ٌا يحّهيج ةُّ ٌَ ،مؽح أو
ٌٍا ُسٓو ُؽتاًُ ،طٔ :ألول يىلمٓؽ ،وألول ـمِٔي يىػريـمث ،أي ِْمػ أول
يىلٓؽ ،وِْػ أول ـِٔي يىػريـث .وإٌَّا ىيػ ىث ْيٕ ٌا ةَٓػ ٌما يحَّهميج ةمّ،
ُطممٔ كٔىممّ حٓمماىٕ :ﮋﭭﭮﭯﭰﮊ [ياـممؽيء ،]78 :وكٔىممّ :
«نٌٔٔي ىؽؤٗخّ ،وأتٍؽوي ىؽؤٗخّ»ك أي :ةٓػ دىٔك يىلٍؿ ،وةٓػ رؤٗخّ.
و ٌَِ ِ
أذتج ٌا ساء تّ٘ يىمعم ىيخٔك٘مج وأوىمطّ ٌما كاىمّ يىلم٘ظ يةمَ
ْاكٔر)23و تٖ حفف٘ؽ يىخطؽٗؽ ويىخِٔٗؽِْ ،مػ حففم٘ؽه ىلٔىمّ حٓماىٕ :ﮋﮡ
ﮢﮣﮊ [يىطلمممؽٌ ]2 :مممَ يٗٙمممث يىهؽٍٗمممث :ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮊ [يىطلؽ ]2 :كال يىلم٘ظ يةمَ ْاكمٔر« :يىمعم تمٖ
كٔىممّ )ألول يىطلممؽو م يىخٔك٘ممج ،وْممٖ يىخممٖ حممػعو ْيممٕ أول يىؾٌممان
يىٍشٓٔل ُؽتاً ىيٍٓموٌ ،رمو كٔىمّ حٓماىٕ :ﮋﭑﭒﭓﭔﮊ [يىفشمؽ:

]24ك أي ٌَ وكمج ض٘ماحٖ ،وكمٔىًُِٓ :نخمب ى٘مٔم نمؼي ،وْمٖ  -أي يىمعم -
ةٍِٕٓ )ِْػو .ويىٍِٕٓ أُّ أعؽسًٓ ِْػ ٌتػأ يىطلؽ يى ٍُلػَّر ىًٓ»)21و .وكمال
)23و ْٔ ّ
يىٓعٌث يىخُٔفٖ يىل٘ظ ٌطٍػ يىٍاْؽ يةَ ْاكٔر ،ك٘ظ ساٌّ يىؾٗخُٔث ،ذً ٍْ٘ػ يىشآٌمث
يىؾٗخُٔ٘ث .وناضب يىخآى٘ف يىهر٘ؽا تٖ يىخفف٘ؽ ويألد ويىتع ث .حٔتٖ ـِث 1973م.
)21و يةَ ْاكٔر ،يىخطؽٗؽ ويىخِٔٗؽ ج.68/13

346

جممة جممع المغة العربية بدمشق ـ اجملمد ( )98اجلسء ()2

«وتٖ سٓو ْؼي ياعؽيج وكخاً ألول يىطلؽ إٗؼين ةأن ضلؽًْ ٗخٓاكمب ضخمٕ
ٗهٍو إعؽيج سٍّ٘ يى٘ٓٔد» «وك٘و :ونف يىطلمؽ ةماألول ألُمّ أول سمعء
أنا ةِٖ يىَِّي٘ؽ ألًُٓ نأُي تٖ ةمعد يىٓمؽ  ،أي ىمً ٗهُٔمٔي ٌمَ يى٘ٓمٔد
يىؼَٗ أسئي أٗام ةغخِهؽ وأٗام يىؽوم ،تهان أول سعء أنما يى٘ٓمٔد سمعء
ةِٖ يىِي٘ؽ»)22و.

وكال ِْػ حفف٘ؽه كٔىّ حٓاىٕ :ﮋﭑﭒﭓﭔﮊ [يىفشؽ.]24 :
«يىعم تٖ كٔىّ «ىط٘احٖ» حطخٍو ٌِٕٓ يىخٔك٘ج ،أي كمػٌّج ِْمػ أزٌمان
ض٘احٖ ،ت٘هٔن يىٍؽيد يىط٘اا يألوىمٕ يىخمٖ كتمو يىٍمٔ  ،وحطخٍمو أن حهمٔن
يىعم ىيٓيّث ،أي كػٌّج يألٍْال يىهاىطث ألسو أن أض٘ا تٖ ْؼه يىػير»)23و.
وكػ ـتق ىيؾٌغلؽي أن كال «ٗما ى٘خِمٖ كمػٌج ىط٘ماحٖ ْمؼه ،وْمٖ ض٘ماا
يٙعؽا ،أو وكج ض٘احٖ تٖ يىػُ٘ا ،نلٔىم :سئخّ ىٓل ٍؽ َ
عئَن ٌَ رسب»)24و.
وكال ناضب يىشػول تٖ إْؽي يىلؽآن ،تٖ يىطاك٘ث ،حٓي٘لاً ْيٕ كٔىّ
حٓاىٕ :ﮋﮡﮢﮣﮊ :يىعم حف ٍَّٕ م يىخٔك٘ج ،أي ِْػ أول يىطلؽ»)25و.

وٌَ يىشمػٗؽ ةاىمؼنؽ أن يىهخمب يىلؽآُ٘مثك أي نخمب يىخففم٘ؽ ،وإْمؽي
يعخهمج ةماىطؽوح
يىلؽآن ،ناُمج أضفمو ةمعم يىخٔك٘مج ٌمَ يىهخمب يىخمٖ
ّ
وٌٓاُ٘ٓا ! تٓيٕ ضَ٘ ىً حؼنؽ نخب ضؽوح يىٍٓاُٖ أو ٌٓاُٖ يىطمؽوح ٌمَ
ٌٓاُٖ )يىعمو يىشا ّرا إ ّ أُٓا حأحٖ ةٍِٕٓ )تٖو أو )ِْػو أو )كتموو أو )ةٓمػو
نٍا رأِٗا ،دون حفٍ٘خٓا أو حغه٘هٓا ةاىِؽت٘ث يىؾٌاُ٘مث دون يىٍهاُّ٘مثُ ،شمػ
)22و يةَ ْاكٔر ،يىخطؽٗؽ ويىخِٔٗؽ .69/13
)23و يةَ ْاكٔر ،يىخطؽٗؽ ويىخِٔٗؽ .339/15
)24و يىؾٌغلؽي ،حفف٘ؽ يىهلاح .743/4
)25و ناتٖ ،يىشػول تٖ إْؽي يىلؽآن .313/12
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يىٍففمؽَٗ ٌمَ
نخب يىخفف٘ؽ حف ٍّ٘ٓا ةاىخٔك٘خّ٘ث ،وحطػّد ٌِٓاْا .وكػ نان ٌمَ
ّ
ينخفٕ ةااكارا إىٕ ْؼه يىمعم وحفمٍ٘خٓا ،نٍما تٓمو أةمٔ ض٘مان تمٖ «يىتطمؽ
ويىفممٍَ٘ يىطيتممٖ تممٖ «يىممػ ّر يىٍهممٔن تممٖ ْيممً يىهخمما
يىٍطممً٘»)26وّ ،
يىٍهِممٔن»)27و و ٘ممؽًْ ،ونممان ٌممًِٓ ٌممَ ُِِْم َٖ ةمماىٔكٔح ِْممػْا ،وٌخاةٓممث
كٔيْػْا ،وة٘ان يىٍؽيد ةلٔىًٓ إُٓا ىععخهاص وإُٓما ىيخٔك٘مجك نٍما تٓمو
يألىٔـٖ يىمؼي وكمف ِْمػ كٔىمّ حٓماىٕ :ﮋﮡﮢﮣﮊ تلمال تمٖ حففم٘ؽه
ّ
يىٍٓؽوح ةؽوح يىٍٓاُٖ« :وكٔىّ حٓاىٕ :ﮋﮡﮢﮣﮊ ٌخٓيّق ةم )أعمؽجو،
ويىعم م يىخٔك٘ج ،ناىخٖ تمٖ كمٔىًٓ «نختمج ىٓلمؽ َعيَمٔن» وٌآىٓما ٌِٓمٕ
)تٖو يىِؽت٘ث ،ىؼي كاىٔي ِْا :أي تٖ أول يىطلؽ ،ىهًِٓ ىً ٗلٔىٔي إُٓا ةٍِٓمٕ
)تٖو إكاراً إىٕ أُٓا ىً حغؽج َْ أنو ٌِٓاْا ىععخهاصك ألن ٌا وكّ تٖ
ٍ
يعخم ةّ دون ٘ؽه ٌَ يألوكا  .وك٘و إُٓا ىيخٓي٘و ،وى٘ؿ ةؼيك»)28و.
وكج
ّ
وٌا كاىّ يٙىٔـٖ ْمَ ْمػم عمؽوج م يىخٔك٘مج ْمَ ٌِٓاْما يألنميٖ
يىؽىٖ يألـخؽيةاذي ،ؤْ ٌَ
يىؼي ْٔ ي عخهاص ،حيغ٘م ٌٔسؾ ىٍا كاىّ
ّ
أٌٔل يىٓيٍاء ُ َففاً وأنرؽًْ حفه٘عً تٖ يىطمػٗد ْمَ أـماى٘ب يىٓمؽ تمٖ
يىخأرٗظ ،وَْ يْخٍاد يىعم تٖ يىػ ىث ْيٕ يىخٔك٘ج.
يىؽىٖ يألـخؽيةاذي تٖ كؽضّ ىهات٘ث يةَ يىطاسب:
كال
ّ
«يْيً أن يىي٘و تٖ حارٗظ يىٓؽ ٌُلػَّم ْيٕ يى٘مٔمك ألن يىفمَِ٘ ِْمػًْ
ٗخٓفمؽ
ٌتَِّ٘ث ْيٕ يىلٓٔر يىلٍؽّٗث ،وذىم ألن أنرؽًْ ٌَ أْو يىتؽيري يىؼَٗ ّ
)26و أةٔ ضّ٘ان ،يىتطؽ يىٍطً٘ .137/13
)27و يىف ٍَّ٘ يىطيتٖ ،يىػ ّر يىٍهٔن :ص .5231
)28و يألىٔـٖ ،روح يىٍٓاُٖ.39/28 :
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ْيً٘ٓ ٌٓؽتث دعٔل يىلٓؽ إ ّ ةا ـخٓعل ،تإذي أةهؽوي يىٓعل ْؽتٔي دعمٔل
يىلٓؽ ،تأول يىلٓؽ ِْػًْ يىي٘وك ألن ي ـخٓعل ٗهٔن تٖ أول يىي٘و ،ت٘لال
ىوؽحممّ ،أو ى ِ ٍَٓيِّممّ ،أو
تممٖ أول ى٘يممث ٌممَ يىلممٓؽُ « :نخممب ألول ى٘ي م ٍث ٌِممّ ،أو َّ
عيج» ّ
ويىعم ْٖ يىٍف٘مػا ىععخهماص
ْ
ى ِ ٍُفخٓيّّ» ،وتٖ يى٘ٔم يألول« :ىي٘ي ٍث
يىؼي ْٔ أنيٓا».
وي عخهاص ِْا ْيٕ ذعذث أىؽ :
ىوؽا نؼي.
إٌّا أن
ّ
ٗغخم يىفٓو ةاىؾٌان ىٔكّْٔ تُّ٘ ،طٔ :نختج َّ
عيج.
ْ
ٗغخم ةّ ىٔكّْٔ ةٓػهُ ،طٔ :ىي٘ي ٍث
أو
ّ
ٗغخم ةّ ىٔكّْٔ كتيُّ ،طٔ :ىي٘ي ٍث ةل٘ج.
أو
ّ
وذىم ةطفب يىلؽِٗثك تٍّ ياٌعع ٗهٔن ي عخهاص ةٔكّْٔ تّ٘.
وٌّ كؽِٗ ٍث ُطٔ :عيجٗ ،هٔن ةٔكّْٔ ةٓػه.
وٌّ كؽِٗ ٍث ُطٔ :ةل٘جٗ ،هٔن ةٔكّْٔ كتيّ.
وحلٔل تٖ يىي٘يث يىراُ٘ث :نختج ىيّ٘يث يىراُ٘ث ٌَ نؼي ...وْيٕ ْؼي يىل٘ماس
إىٕ آعؽ يىلٓؽ.
وإن وكّ يىفٓو تٖ يىي٘و ،وىً ٗلهػ إىٕ ذنؽ وكّْٔ تّ٘ ،ساز أن ٗهخمب
تّ٘ ٌا ٗهختّ تٖ يألٗامك وذىم أُم حلٔل تٖ ذاُٖ يألٗام :ىي٘يخمَ٘ عيخما .وتمٖ
ى٘مال عيَمٔن .وٗشمٔز :ىمرعث ٍ
ى٘ال عئَن ،ونؼي إىٕ ْلؽ ٍ
ذاىرٓا ىرعث ٍ
ى٘مال
عيج ،إىٕ ْلؽ ٍ
عيج ،ويألول أوىمٕك ى٘ؽسمّ يىِمٔن يىمؼي ْمٔ ىمٍ٘ؽ
ْ
ى٘ال
ْ
يىشٍّ إىٕ يىشٍّ .وتٖ يىطادي ْلؽ :اضمػى َْ ْلمؽا ى٘يمثً عيمج ،إىمٕ أن
حهخب تٖ يىؽيةّ َْلؽ :ألرةّ َْ ْل َؽا ى٘يثً عيج ،وٗشٔز :عيَمٔن ،ضٍمعً ْيمٕ
يىٍِٕٓ ،ويألول أوىٕ ٌؽيْااً ىيفَ.
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يىغاٌؿ َْ َل َؽ :ىيِّهف ٌَ نمؼي ،وْمٔ يألوىمٕ ٌمَ كٔىمم:
هخب تٖ
وح َ ُ
َ
ىغٍؿ ْلؽا ى٘يث عيج ،وٌَ كٔىمم :ىغٍمؿ ْلمؽا ى٘يمث ةل٘مج أو ةلمَ٘،
وٌّ سٔيزٍْا أٗياً ،وذىم ألن يألول أعهؽ ٌٍِٓا.
يىفادس َْ َل َؽ :ألرةّ َْ ْلؽاَ ى٘يث ةل٘مج أو ةلمَ٘ .وةٓيمًٓ ٗلمٔل ٌمَ
وتٖ
َ
يىغاٌؿ ْلؽ إىٕ يألع٘ؽا :إ ْن ةل٘ج ،ىخشٔٗؾ ُلهان يىلٓؽ ،إىمٕ أن ٗهخمب تمٖ
يىٓلؽَٗ :ىٓلؽ ٍ
ى٘ال ةلَ٘ ،ؤْ أوىٕ ٌَ ةل٘ج نٍا ذنؽُا ٌّ ،سٔيزه أٗياً ،إىمٕ
أن ٗهخب تٖ يىرماٌَ ويىٓلمؽَٗ :ىي٘يخمَ٘ ةل٘خما .وتمٖ يىخاـمّ ويىٓلمؽَٗ :ىي٘يم ٍث
ةل٘ج ،وتٖ يىي٘يث يألع٘ؽاٙ :عؽ ى٘يث ٌِّ ،أو :ـيغّ ،أو :يُفععّ.
ٗٔم ٌَ نؼي ،أو ـيغّ ،أو :يُفععّ»)29و.
وتٖ يى٘ٔم يألع٘ؽٙ :عؽ ٍ

وٗٓٔد يألـخؽيةاذي إىٕ حأن٘مػ ةلماء يىمعم تمٖ نمو ذىمم ىيػ ىمث ْيمٕ
ي عخهاص ت٘لٔل« :وك٘و حشٖء  -أي يىعم  -ةٍِٕٓ )تٖو وةٍِٓمٕ )ةٓمػو
وةٍِٕٓ )كتوو تٖ كٔىّ حٓاىٕ :ﮋﯾﯿﰀﮊ [آل ٍْمؽين]9 :ك أي :تمٖ
ٍ
وىمرعث ةلمَ٘ ،أي :كتمو ذمعث.
ٗٔم ونختخّ ىرعث عئن ،أي :ةٓمػ ذمعث،
ويألوىٕ ةلاء يىرعذث ْيٕ ي عخهاص»)33و.

ٗهمص أن ٗمأحٖ تمٖ نر٘مؽ
وُلٔل إُّ ىم ٍّا نان ي عخهاص إذي أٌيق ْاٌا
ّ
ٌَ يىٍٔيىّ وىهر٘ؽ ٌَ يألك٘اء ،وذىم نلٔىِا :يىتفاط ىيٍفشػ ،ويىٍفخماح
ويىفؽج ىيطهان ،ويىشِّث ىيٍخّلَ٘ ،تٓؼه يىعم تمٖ نمو ْمؼه يألٌريمث
ىيتا ّ ،
وُطْٔا حف٘ػ ي عخهاص ،ةو إن ٌَ يىِطمَٔٗ٘ ٌمَ ٗيم ًّ ي ـمخطلاع إىمٕ
ي عخهاص ،و ٗؽى ديْ٘اً إىٕ يىخفؽٗق ةٍِ٘ٓا تٖ يىػ ىث ،تإن حفمٍ٘ث يىمعم
)29و يألـخؽيةاذي ،كؽح يىهات٘ث .158 -157 :2
)33و يألـخؽيةاذي ،كؽح يىهات٘ث .329 :2

جممة جممع المغة العربية بدمشق ـ اجملمد ( )98اجلسء ()2

353

يىٍغخهث ةاىٔكج ةعم يىخٔك٘ج أنرؽ دكّث وأوىص د ىث ،وْٖ يىعم يىخٖ حأحٖ
ةٍِٕٓ )تٖ ،وِْػ ،وكتو ،وةٓػو يىػيىث ْيٕ يىِؽت٘ث يىؾٌاُّ٘ث .وُؽى أُّ نيٍما
نان ي ـً أد ّل ْيٕ وُ٘فث يىٍف ٍَّٕ نان أد ّ
ع وأوىص ،وكػ رأِٗا أن ٌَ ْػّد
ٍ
ٌٓمان ! ذمً
ٌِٕٓ ،يـخٍاع أن ٗٓ٘ػْا نيّٓا إىمٕ َْ َلم َؽا
ىم )يىعمو ُّ٘فاً وذعذَ٘
ً
كال إُّ ٍٗهمَ أن حشٍمّ يىعٌما نيٓما تمٖ ٌِٓ٘مَ٘ ذاىمد ىٍٓما ،وٍْما:
يألني٘ث ويىؾيئػا ،وذىم ْٔ كٔل يىؾساسٖ ناضب نخا

ّ
)يىعٌا و)31و.

إن م يىخٔك٘ج ،م ٌغخهث ةاىػ ىث ْيٕ يىٔكمجك حهمٔن ت٘مّ ،وحهمٔن
كتيّ ،وحهٔن ةٓػه ،وْٖ م سا ّرا حػعو ْيٕ ُؽح زٌاُٖ أو ٌا ُا ِّْ أو
ضٍو ٌِٓاه ُطٔ نيٍث )أولو تٖ كٔىِا :أل ّول يىفِث.
وكػ ساء تٖ يىلؽآن تمٖ ﮋﮡﮢﮣﮊ ٌمَ كٔىمّ حٓماىٕ :ﮋﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮊ [يىطلؽ.]2 :
وساء ٌطخٍيث ىٓا تٖ آٗا أعمؽى ،نلٔىمّ حٓماىٕ :ﮋﭑﭒﭓ
ﭔﮊ [يىفشؽ.]24 :
وكٔىّ :ﮋﭭﭮﭯﭰﮊ [ياـؽيء.]78 :

وكٔىّ :ﮋﭓﭔﭕﭖﭗﮊ [يىٍعع.]1 :
وكٔىّ :ﮋﯻﯼﯽﯾﯿﰀﮊ [يألْؽيح .]187 :و ٘ؽْا.
نٍا ساء

م يىخٔك٘ج ،نٍا ٗػ ّل ْيّ٘ يـٍٓا ،ىيػ ىث ْيٕ يىخأرٗظ تمٖ

ُٓاٗا يىهخب ويىٍغٌٍٔا ٌَ يىخؽيث.
* * *

ّ
يىعٌا ىيؾساسٖ ،ص .153
)31و يُِؽ ٌا ـتق تٖ ص  ،3ونخا
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 يىفٓؽـج ةَ يىِػًٗ .ط ٌهؽ ـِث .ْ1348 نخا ضؽوح يىٍٓاُٖ ىيؾ َّساسٖ .حمص :دْ .يمٖ حٔت٘مق يىطٍمػٌ .ؤـفمثيىؽـاىث ،ودير يألٌوٍّ ْ .ان 1984=ْ1434م.
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1985=ْ1435م.
 ٌوِٖ يىيت٘ب َْ نخب يألْارٗمب ،ةمَ ْلمام .حمص :دٌ .مازن يىٍتماركوٌطٍمػ ْيممٖ ضٍممػ يهللٌ ،ؽيسٓممث :ـممٓ٘ػ يألتومماُٖ .دير يىفهممؽ .دٌلممق
1964=ْ1384م.
* * *

