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قمخي ظابغ ٞايل
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قمخي ظابغ ٞايل

ْ
اللدمت ْ

ْ
ْ

ﭑﭒﭓﭔ
ْ
ْ
ْ
ْ
الخمض هلل عب الٗاإلاحن ،والهالة ،والؿالم ٖلى ؾُض اإلاغؾلحن ،وآله الُُبحن الُاَغًٍ .ؤما بٗض
ؤيها ألازىة ألاٖؼاء٣ٞ ،ض ٦خبذ ٦خابي (لامالء لاؾخضاللي اإلا٣اعن) ويمىخه ٧ل ما ًدخاظه
ال٣اعت مً ال٣ىاٖض ؤلامالثُت ومً بُنها ٢ىاٖض (الترُ٢م والخى ،)ُِ٣ول٣ض اعجإًذ بٗض ٞترة
َىٍلت مً الؼمً ،ؤن ؤٞغص ٦خابا زانا مٟهال ل٣ىاٖض (الترُ٢م والخى ،)ُِ٣و(اإلاهُلخاث) ،و
(الغمىػ) ،و( لازخهاعاث) ،و(لا٢تراخاث).
وَا ؤها طا ؤ٢ضم بحن ؤًضً٨م ٦خابي( :اإلاٛجي في الترُ٢م والخى ُِ٣ؤلامالجي) وؤعظى مً هللا ،ؤن
ًى٣ٞىا ل٩ل ما ُٞه زحر ،ومىٟٗت للىاؽ.
وؤعظى مً ؤزىحي ألاٖؼاء ،جىبُهي بلى ؤزُاجي ،بن وظضوَاٞ ،إها بكغ ؤزُئ ،وؤنِب.

قمخي ظابغ ٞايل ـ ـ  2016م
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اإلاٛجي في الترُ٢م والخى ُِ٣ؤلامالجي

قمخي ظابغ ٞايل

ْ
ْ
جمهيد ْ
ْ
ال ؤًْ ؤخضا مً ال٨خاب ألاٞايل ،ؾىاء ٧ان خىػوٍا ،ؤو ؤ٧اصًمُا ـ ال يهخم بالترُ٢م ،والخىُِ٣؛
ألن ال٨خابت بضون َظا ال ًٟع٨ُ٦ت البيُان ،مُل٣ت الٗىانُُٖ ،ت اللؿان ،يُٟٗت البُان؛
ٞلظا اَخم ال٨خاب ألاٞايل ـ ظؼاَم هللا زحرا ـ بهظا ال ًٟالظي َى ظؼء ال ًخجؼؤ مً ؤلامالء ،وال
ً٣ل ؤَمُت ًٖ (الًىابِ ،والخغ٧اث)٨ٞ ،ما ؤن ال٩لمت بضون يبِ وحكُ٨ل ج٩ىنٚ ،حر
ص٣ُ٢ت اإلاٗجى٦ ،ظل ٪بضون جغُ٢م وجىُِ٣؛ وألظل طل ٪عاح ال٨خاب ًبدشىن ًٖ ٖالماث
جس ،٠ٟؤو جًبِ مٗاوي الجمل وال٨المٞ ،ىظضوا َظٍ الٗالماث في بٌٗ اللٛاثٞ ،الءمىَا
م٘ الدِ الٗغبيٞ ،مشال الٟاعػة في اللٛت الالجُيُت (’) ظٗلىَا ()،؛ لخيسجم م٘ الدِ الٗغبي
الظي ًبضؤ مً الُمحن زالٞا لالجُجي ،و٦ظا؛ ألن ال جسغط الٟاعػة ًٖ الؿُغ؛ ألنها مغجٟٗت،
وَ٨ظا م٘ ٖالمت لاؾخٟهام في الالجُيُت (?) ٞجٗلىَا (؟)؛ لخيسجم م٘ الدِ الٗغبي ،وؤياٞىا
بٌٗ الٗالماثٞ ،هاعث ال٨خابت الٗغبُت ظمُلت زُا ،ومىًبُت مٗجىٞ ،جؼي هللا زحرا ٧ل
مً ه ٟ٘الىاؽ في ؤي م٩ان وفي ؤي ػمان ،وهدً في ػمان ناع ُٞه ؤصخاب الىٖ ٟ٘ملت هاصعة،
وعبما ًى٣غيىن٦ ،ما اه٣غيذ الضًىهىعاث!.
ػمان ناع ُٞه  ُ٘٢عئوؽ ألابغٍاء ظهاصا ،واٚخهاب ألاٖغاى ػواظا! ،وزُاهت الىًَ قهامت!..
ٖضها ،والٗىص ؤخمض.
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قمخي ظابغ ٞايل

ًى٣ؿم ٖلم ؤلامالء بلى

لامالء ْ
جلظيم ْ

بمالء الخغوٝ

عمىػ ازخهاع

// ...

بمالء الًىابِ

عمىػ ٞهل

 ، .؛  :ـ  /ــــ

عمىػ حُٛحر مٗجى

؟ ؟! !

بمالء الترُ٢م والخىُِ٣

عمىػ جىيُذ

( ) (( )) [ ] ـ ـ ـ ـ ـ ـ
* ** ***
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اإلاٛجي في الترُ٢م والخى ُِ٣ؤلامالجي

قمخي ظابغ ٞايل

ومىيىٖىا َى ال٣ؿم الشالض ،ؤي" :بمالء الخى ُِ٣والترُ٢م" .واٖلم ؤن بٌٗ َظٍ الغمىػ
لِـ زالهت في مىيىٕ مٗحنٞ ،مشال الٗالمت ( ):هي مً عمىػ الٟهل ،باٖخباع ؤنها جٟهل
ال٣ى ًٖ ٫اإلا٣ى ،٫واإلاىضح ًٖ اإلاىضح ،وهي ٦ظل ٪ؤخُاها عمؼ ازخهاع؛ ألنها حٌُٗ ًٖ
ال٣ى٦ ،٫ما فيٖ( :لي :ؤهخم مامىىن) ومٗىاٍ (ٖلي ً٣ى :٫ؤهخم مامىىن) .و٦ما جغي بٌٗ َظٍ
الٗالماث بؿُُت ،وبًٗها مغ٦بتٞ ،اإلاغ٦بت:
:
؟!

؛

(( ))

...

()

[]

ـــ ـــ

**

//

***

والبؿُُت:
.

،

/

ـــ

؟

!

*

ومجمىٖها (ٖ )18المت ،بًٗها بضاًت الجملت ،ؤو ال٨الم ،وبًٗها وؾُه ،وبًٗها آزغٍ،
وبًٗها لِؿذ لها م٩ان مٗحن.
التي في بضاًت الجملت.) : ( :
والتي في الىؾِ ، ( :؛ ).
والتي في آلازغ . ( :؟ ! ).
والتي في ؤو ٫وآزغ الجملت .) ] [ )) (( ) ( ( :ؤي :ال٣ىؾان ولا٢خباؽ واإلاٗ٣ىٞخان والكاعخخان.
والتي لِـ لها م٩ان مٗحن.)*( :
وؿخُُ٘ ؤن وؿمي َظٍ الٗالماث وه٣ؿمها بلى:
(ٞانالث) ،و (قاعخاث) ،و (مازغاث) ،و (ملدهاث).
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اإلاٛجي في الترُ٢م والخى ُِ٣ؤلامالجي

قمخي ظابغ ٞايل

واٖلم ؤن ال٨خاب ؤبضلىا الىجمت باألع٢ام للغظىٕ للهامل؛ ألنها ؤوضح مً الىجمتٞ ،الغ٢م
ًخٛحر حؿلؿلُا بسال ٝالىجمتٞ ،لى ج٨غع الهامل ٖكغ مغاثٞ ،هظا ًخُلب عؾم ٖكغ هجماث،
وَظا عصيء؛ ألهه ًخٗؿغ؛ ألن الىجماث جمؤل الؿُغ بإ٦مله ،بسال ٝالغ٢مٞ ،ى٨خبه ()10
بض.)**********(٫
َىا ٥عمىػ ازخهاع ،وهي ٖباعة ًٖ ٧لماث مسخهغة انُلح ٖليها ال٨خاب ،وَىا ٥عمىػ ٚحر
قاجٗت ،وعمىػ عٍايُت ؾيخُغ ١لها الخ٣ا.

الفصل ألاول (الفىاصل) ْ

 1ــ ـ ـ الىلعت ،ؤو ٖالمت الى ٠٢الخام ().
وال ٞغ ١بحن ؤن ج٨خب مغبٗت ،ؤو مضوعة ،باٖخباع ؤن الهٟغ الغ٢مي مغب٘ .وللىُ٣ت مىيٗان:
ؤ ـ ـ الزتزا ،٫ؤو ٖؼ ،٫ؤو ٞهل الخغو( ٝالتي هي ازخهاع ل٩لمت) ًٖ ال٩لماث التي بٗضَا ،ختى
ال ًخىَم ال٣اعت ؤن طل ٪الخغ ٝظؼء مً ال٩لمت التي بٗضٍ.
مشا( :٫صٖ .لي) (ٍ .بحروث) ومٗىاَا( :ص٦خىع ٖلي) (َبٗت بحروث)ٞ ،هظٍ الخغو ٝهي
ازخهاعاث ل٩لماث.
َبٗا ًجىػ ببضا ٫الىُ٣ت بكغَت ،ؤو ٞاعػة ،ؤو زِ ماثل ،هدى:
(ص ـ ـ ٖلي) ،ؤو (صٖ ،لي) ،ؤو (صٖ/لي).
ومً َىا هٟهم ؤن لازتزا ٫لِـ زانا بالىُ٣ت ،بل جخٗا٢ب ٖلُه ٖضة ٖالماث ،وعمىػ مً
قإنها الٟهل.
ب ـ ـ ٖىض نهاًت الجملت اإلاؿخ٣لت اؾخ٣الال جاما ٖما بٗضَاٞ ،ةطا لم جً٘ الىُ٣ت ،عبما ًلخبـ
ألامغ ٖلى ال٣اعت:
ظاء ػٍض.
ظاء مدمض ،وػٍض .وألاَٟا ٫هاثمىن.
ظاء مدمض .وػٍض وألاَٟا ٫هاثمىن.
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قمخي ظابغ ٞايل

٦ما جالخٔ حُٛحر مىي٘ الىُ٣تٚ ،حر مٗجى ال٨المٟٞ ،ي الجملت الشاهُت ،اقتر ٥في اإلاجيء
مدمض ،وػٍض ،بِىما ألاَٟا ٫هاثمىن ،ؤما في الجملت الشالشت ،ظاء مدمض وخضٍ ،بِىما ػٍض،
وألاَٟا ٫هاثمىن٦ .ما جالخٔ ،الىُ٣ت ججٗل ما ٢بلها مؿخ٣ال ،والٟاعػة ججٗله مغجبُاٞ ،الىاو
بٗض الىُ٣ت لالؾخئىا ٝوما بٗض الٟاعػة للُٗ.٠
َاَ َانهَََهََََ
ٞلى ٧ان ال٣غآن ال٨غٍم مىُ٣ا ومغ٢ما ،إلاا ؤزخل ٠في الىاو مً آلاًتَ{ :وَمََاَ يَعَهَمََََتََأَوَيهَََهَََإََنَ ََ
وَانَسََاَسَخََوَنَََفَََيَََانَعَهَمَ يَقَونََوَنَََآَََمَنََاَبََََهََََكَمََََمَنََََعَنَ َدَََزَبَنَ ََا}ََ[آٖ ٫مغان].
) لىخضَا بض ٫الىُ٣ت ،ؤو ًغ٣ٞها م٘ الىُ٣ت م٘
و٢لت مً ال٨خاب مً ٌؿخسضم الٗالمت (
ج٣ضًم الىُ٣ت ٖليها ،ول ً٨ال ٌؿخسضمىنها في مىاي٘ ٦شحرة ،بل ٢لُلت ظضا ،عبما في ال٨خاب
مغة ،ؤو مغجحن٦ ،ما ٗٞل الىُٗمي في ٦خابه (ؤلامالء الىاضح)٣ٞ ،ض اؾخسضمها مغجحن ،مغة م٘
الىُ٣ت في (م )2ومغة مٟغصة في (م.)4
 2ـ ـ الفازشة ( ،)،ؤو الكىلت ،ؤو الٟانلت ،ؤو الىانلت ،ؤو الٟهلت ،ل ً٨الكاج٘ (الٟاعػة)،
ؾمُذ (ٞاعػة)؛ ألنها جٟغػ ما ٢بلها ٖما بٗضَا ،و(ٞانلت)؛ ألنها جٟهل ما ٢بلها ٖما بٗضَا،
ٞاالزخال ٝلٟٓي ،و٦ظا (الىانلت) .وؾمُذ (قىلت)؛ ألنها حكبه قى٦ت الٗ٣غبٞ ،الكىلت،
ٌٗجي :الكى٦تَ .بٗا بٌٗ اإلاضوهحن ؤلال٨تروهُحن ٌؿخسضمىن ؤخُاها (’) بض )،( ٫وفي الخ٣ُ٣ت
َظٍ الٟاعػة حؿخسضم لل٨خابت ؤلاه٩لحزًت؛ ألنها ج٨خب مً الُمحن بلى الِؿاعٞ ،هي ٖ٨ـ
الٗغبُت٦ ،ما هي خاٖ ٫المت لاؾخٟهام بالٗغبي (؟) وباإله٩لحزي (?) ،و٦ما جالخٔ الٟاعػة
ؤلاه٩لحزًت زاعظت ًٖ الؿُغ بلى ألاٖلى.
ٞىاثض الٟاعػة ،حؿخسضم للبض ال٣هحر ،وؤلاًًاح ،والٟهل ،والخمُحز؛ ألن ال٨الم له ابخضاء،
واهتهاء.
مىايٗها ،مىايٗها هي:
أ ـ ـ ٢بل واو الُٗ  ،٠ؾىاء ٧ان الُٗ ٠ُٖ ،٠ظملت ٖلى ظملت ،ؤو ٧لمت ٖلى ٧لمت ،ؾىاء
ط٦غ واو الُٗ ،٠ؤو لم ًظ٦غ هدى( :ظاء مدمض ،وظاء ٖلي) و (ظاء ٖلي ،ؾاميٖ ،باؽ) و
(بغج٣الت ،جٟاخت ،مىػة ،جِىت).
ب ــ ـ بٗض اإلاىاصي ،هدىً :ا ٖلي ،ؤهذ ٦غٍم.
ج ــ ـ ٢بل ظىاب الكغٍ ،هدى :مً ًؼعًٕ ،دهض.
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قمخي ظابغ ٞايل

د ــ ـ ٢بل ظىاب ال٣ؿم ،هدى{ :واننجمَإذاَهوىَ،ماَضمَصاحبكمَوماَقوى}.
ىـ ـ ـ ٢بل الجملت الخالُت ،هدى :ؤ٦ملذ ٖملي ،وؤها ٞغح.
و ـ ـ ٢بل الجملت الىنُٟت ،هدى :عؤًذ عظالً ،غ.ٌ٦
ش ــ ـ بحن الجملت ،وقبهها ،هدى :عؤًذ مدمضا ًهلي في اإلاسجضً ،ىم الجمٗت.
ح ــ ـ هُابت ًٖ خغو ٝالُٗ ،٠هدى :ظاء مدمضٖ ،لي ،خؿً.
ط ــ ـ بٗض (ال) صٗٞا لئلبهام ،هدى :ال( ،قٟاٍ هللا) خُىما حؿإ ًٖ ٫شدو مغٌٍَ ،ل قٟي
ٞالن؟٣ُٞ ،ا ٫ل :٪ال ،قٟاٍ هللا(.)1
ك ـ ـ ٢بل ؤصاة الدكبُه ،هدى :الٗلم في الهٛغ٧ ،الى٣ل في الدجغ.
ل ـ ـ ٢بل لاؾخصىاء ،هدى :ظاء مدمضٚ ،حر ؤهه مغٌٍ.
م ـ ـ بحن اإلابخضؤ والدبر بطا ٧ان اإلابخضؤ ظملت ،هدى :مً ط ٫الضهُا ٖلى اإلاامً ،ؤن ًظو١
اإلاهاثب.
ن ــ ـ بحن اإلابخضؤ والدبر بطا ٧ان اإلابخضؤ قبه ظملت ،هدى :اخترام اإلاضعؾحن لٗملهم ،مً ٖالماث
ؤلازالم.
ض ــ ـ بٗض خغ ٝالجىاب ،هدى :وٗم ،بهه مىظىص .وهدى :بلى ،ؤطَب.
ع ــ ـ لالزتزا ٫بحن ألاع٢ام ،هدى.5 ،4 ،3 ،2 ،1:
 3ـ ـ الفازشة الىلىظت ( ؛ ) ،ؤو الٟاعػة والىُ٣ت مٗا ،وجىي٘:

(ٞ )1لىال الٟاعػة ،اللخبـ ألامغ ٖلى ال٣اعت ،ولم ٌٗغَ ٝل ؤهذ جضٖى له ؤم ٖلُه؟.
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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أ ـ ـ بحن ظملخحن ،ج٩ىن الشاهُت ؾببا في خضور ألاولى ،هدى:
جم ٞهل مدمض؛ ألهه ٦شحر الُٛابٞ .ؿبب ٞهله َى ٦ثرة ُٚابه.
ب ـ ـ وهٟـ ما ؾب ،٤بال ؤنها بالٗ٨ـ ،هدى :مدمض ال ٌُٛب؛ ٞال ٚغابت في ج٨غٍمه.
ج ــ ـ بحن الجمل الُىٍلت التي ًخ٩ىن مً مجمىٖها ٦الم مُٟض؛ ألظل ٞهل ال٨الم بمؿاٞت مً
 ُ٘٢الهىث ،هدى :ؾى٣ىم بإٖماع الٗغا ١بٗض جسغٍبه؛ ألهىا ٖغاُ٢ىن ،وهدب ؤلاٖماع.
د ـ ـ الخىىَ٘ خُىما ً٩ىن ال٨الم الالخ ٤له اعجباٍ بما ؾب٣ه ،هدى :الٟىا٦ه :الٗىب ،الخٟاح،
واإلاىػ؛ ُ٦ىي ،عمان ،وزىر.
ىـ ـ ـ بحن الجملخحن بطا ازخلٟخا بالدبرًت ،وؤلاوكاثُت ،و٧ان بُنهما عبِ ،هدى :ماث ٖلي؛ عخمه
هللا.
وفي الخ٣ُ٣ت الٟاعػة اإلاى٣ىَت حؿخسضم لجملخحن ؤخضَما ؾبب ،ؤو هدُجت لؤلزغي .ؤما ال٣ى:٫
حؿخسضم بحن الجمل الدبرًت ،وؤلاوكاثُتٞ ،هظا وظضجه في ٦خاب (في ؾبُل اللٛت) ،هدى :ماث
ٖلي؛ عخمه هللاٞ .ال٨خاب ًًٗىن عخمه هللا ،ؤو ظل ظالله ،نلى هللا ٖلُه وآله ،بحن ٢ىؾحن.
وؤها ؤوعصث َظٍ آلاعاء ؛ألظل بَالٕ ال٣اعت ،وبال هي يُٟٗتٞ .الٟاعػة اإلاى٣ىَت ،م٩انها بحن
ظملخحن ؤخضَما ٖلت لؤلزغي.
 4ـ ـ الىلعخان السأطيخان ( ):والبٌٗ ؾماَما( :الكاعخت) و (اإلاؼصوظت) .حؿخسضمان في ٖضة
مىاي٘:
أ ــ ـ بحن ال٣ى ،٫واإلا٣ى ٫ؾىاء ط٦غ ال٣ى ٫نغاخت ،ؤو مٗجى ،هدى٢ :ا ٫الىبي (م) :ظاع ،٥زم
ظاع. ...٥
الىبي (م) :ظاع ،٥زم ظاع. ...٥
ٞالىُ٣خان جضالن ٖلى اإلا٣ى.٫
ب ـ ـ ٢بل الجملت التي حكغح ما ٢بلها ،هدى( :ما ؤَُبهما بطا َابا! :ال٣لب ،واللؿان).
ج ــ ـ ٢بل ؤصواث الخمشُل ،والدكبُه ،والخٟؿحر ،وؤصواث الخمشُل والدكبُه (مشل ٦ ،ـ ،هدى)
ؾىاء ،ط٦غث ألاصاة ،ؤو لم جظ٦غ .وؤصواث الخٟؿحر( :ؤي) و (ؤن).
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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وبلُ ٪جُبُ٣اث:
خى٢ل ،ؤي٢ :ا :٫ال خى ،٫وال ٢ىة بال باهلل.
خى٢ل٢ :ا :٫الخى ،٫وال ٢ىة بال باهلل.
{ َفََأَوَحَيَنََاَإَََنَيَهَََأَََنَََاََصَنَعََََانَفَهَكََ}َ [اإلاامىىن]27/
ولم ًخ ٤ٟاإلاٟؿغون ٖلى ؤنها جٟؿحرًت.
الجملت لاؾمُت مشل :مدمض شجإ.
الجملت لاؾمُت :مدمض شجإ.
الجملت لاؾمُت ،هدى :مدمض شجإ.
ل ً٨ال ًجىػ وي٘ الىُ٣خحن بٗض ٧ا ٝالدكبُه؛ ألهه مخهل بال٩لمت (مدمض ٧البضع) ال ًصح
(مدمض ٦ـ :البضع).
د ـ ـ للٟهل بحن الؿاٖاث ،والض٢اث ،٤في الؿاٖاث الغ٢مُت ،هدى :الؿاٖت ( .)11:30
وعبما ويٗذ بحن الجؼء ،والهٟدت ،هدى :عاظ٘ ال٨خاب ( ،)5:100ؤي :الجؼء الدامـ
الهٟدت اإلائت.
ؤو خُىما ً٩ىن ألامغ ٚحر م٣خهغ ٖلى الجؼء ،والهٟدت ،هدى( :ر ،)88/11:5ؤي زُبت:
حؿلؿل ع٢م ( ،)5وظؼء ع٢م ( ،)11ونٟدت ( .)11والٛالب ج٨خب َ٨ظا:
(ر 5ـ ـ  ،)88/11ؤو (ر  11/5ــ ـ .)88
وٖلى ٧ل خا ٫ظاثؼ ؤن جً٘ ؤي ٞانلت مً الٟىانل ،بال ؤن ألانل َى اإلاًٟل؛ ألظل
الخٟاّ ٖلى مىي٘ الٗالمت ألانلي الدام بها.
ْ
فليْ ( ـ ـ ـ ـ ) ،ؤو الكاعخت ،ؤو الكغَتَ( ،ىا ٥مً ً٨خب الدِ ألا٣ٞي َ٨ظا ( _
الخغْْألاْ ْ ْ
 5ــ ـ ْ ْ ْ
) ولِـ ( ـ ـ ـ ـ) زاعط الؿُغ بلى ألاؾٟل ،وَظا ال ًيسجم م٘ الدِ الٗغبيٞ ،هظا الدِ ًىي٘ في
ؤؾماء اإلاىا( ٘٢ؤلال٨تروهُت) وَؿخسضم في ٖضة مىاي٘:
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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أ ــ ـ للخ ٪ُ٨ٟبحن ألاع٢ام ،هدى 1( :ـ ـ  2ـ ـ  3ـ ـ ) ٞلىال الخ٪ُ٨ٟ؛ ألنبدذ ألاع٢ام مضمجت٨َ ،ظا:
(.)321
ب ـ ـ بحن الٗضص ،واإلاٗضوص ،ؾىاء ٧ان الٗضص ع٢مُا ،خغُٞا ،ؤو ٦المُا ،وؾىاء ط٦غ الغ٢م ،ؤو
ال٨الم ،ؤو لم ًظ٦غ ،هدى:
( 1ـ ـ ؤلاوؿان ٖا٢ل ) 2 ( .ــ ـ ؤلاوؿان م٨ٟغ).
(ؤوال ـ ـ ؤلاوؿان ٖا٢ل)( .زاهُا ــ ـ ؤلاوؿان م٨ٟغ).
(ؤ ـ ـ ؤلاوؿان ٖا٢ل )( .ب ـ ـ ؤلاوؿان م٨ٟغ).
( ــ ـ ؤلاوؿـان ٖا٢ل ) ( .ـ ـ ؤلاوؿـان م٨ٟغ ).
ج ــ ـ بحن اإلاداوع ،واإلاداوع ،هدى:
ــ ـ ـ  ٠ُ٦خال٪؟
ــ ـ ـ بسحر.
ــ ـ ـ ؤجمجى ل ٪الدحر.
ــ ـ ـ ؤهذ في ٖمل٪؟
ـ ـ ـ وٗم.
د ـ ـ بحن ع٦جي الجملت (اإلاؿىض ،واإلاؿىض بلُه) بطا َا ٫ؤولهما ،هدى :خًغ ٖىضها الُىم مً
بٛضاص ـ ـ ـ مدمض.
ومٛؼي َظٍ الٗالمت ؤلاًًاح؛ لخٗلم ؤن مدمض َى ٞاٖل (خًغ).
ىـ ـ ـ ـ بض ٫مً (بلى) ،هدى :ا٢غؤ نٟدت 7 :ـ ـ .20
ؤي :ا٢غؤ نٟدت مً  7بلى ٖكغًٍ.
ح ـ ـ ـ بض(٫مً) ،هدى :مدمض ـ ــ ـ بٛضاص .ؤي :مدمض مً بٛضاص.
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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و ـ ــ ـ لئلخالت ؾىاء في الٗضص اإلاغ٦ب ،ؤو اإلاًا ،ٝواإلاًا ٝبلُه ،مً ؾُغ بلى ؾُغ ،ؤو مً
نٟدت بلى نٟدت في الهامل ،هدى :ظاءها الُىم مً بٛضاص زمؿت ـ ـ
ٖكغ عظال.
زالر ال ًمىث ناخبهً ،ختى ًغي ما ً٨غٍ :البغي ،وُُٗ٢ت ـ الغخم.
َبٗا َىا ٥مً ٌؿخسضم في الهامل لئلخالت مً نٟدت بلى ؤزغي مجاوعة ـ ـ ـ ؾهما
) وؤخُاها (=).
( ) وفي اإلاجاوعة (
و ٢ض ٞغ ١مالٟى ٢ىاٖض ؤلامالء للخىػاث الٗلمُت بحن الدِ ألا٣ٞي الُىٍل و ال٣هحر ( ـ ـ ـ ) و
( ـ ـ ـ ـ ـ ) وظٗلىا ألاو ٫زام باإلخالت ،وَظا ظُض ال بإؽ به ،وؤها اؾخسضمخه في ٦خابي "ؤلامالء
لاؾخضاللي اإلا٣اعن".
ػ ـ ـ للى٢ىَ ٝىٍال إلاٗجى ،هدى( :الٗلم ٖمغان ـ ـ ـ مالم ٌؿخسضم للدغاب) .وَظا الىىٕ ال ٌؿخسضم
آلان بال هاصعا ،وفي الخ٣ُ٣ت َظا ٌؿبب لبؿا ،وَىا ٥مً ٌؿخسضم الى٣اٍ بض ٫الدِ ،وَظا
ُٞه لبـ ،وبيهام ؤن َىا ٥خظٞا.
ح ــ ـ ـ بضٖ ٫باعة ،هدى :الهض ١عؤؽ الًٟاثل ظمُٗا ـ َى نٟىة اإلا٩اعمٞ .الدِ َىا بض٧ ٫لمت
(الهض.)١
ط ـ ـ بحن ال٩لماث اإلاغ٦بت جغُ٦با مؼظُا ،بطا ؤعاص ال٩اجب ٞهلها ،ؤو ؤلاقاعة ٖلى ؤنها مغ٦بت،
هدى :بٗل ـ ـ ب ،٪خًغ ـ ـ مىث.
ي ـ ـ ل ُ٘٣ال٨الم واؾخئىا ٝظضًض ،هدى :بن الٗغاُ٢حن ؤصخاب خًاعة ٢ضًمت ـ ـ ـ ول ً٨مالي
ولخًاعتهم.
وفي الخ٣ُ٣ت ال٨خاب ٌؿخسضمىن الٟاعػة في َظا اإلاىي٘ وبن ؤعاص ال٩اجب  ُ٘٢ال٨الم نهاثُا،
 ًُ٘ٞالىُ٣ت.
 6ـ الخغ الائل هدى اليمين (  ،) /وٍىي٘:
أ ــ ـ للٟهل بحن الجؼء والهٟدت ،هدى :عاظ٘ ال٨خاب ،44/4 :ؤي عاظ٘ ظؼء ( )4نٟدت ()44
وؤخُاها ً٨خبىنها َ٨ظا :ط 4م ،44ؤو ط /4م.44
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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ب ـ ـ للٟهل بحن الُىم ،والكهغ ،والؿىت في الخاعٍش ،هدى:
جىفي ٞالن ؾىت1990 /4 /5 :م.
ج ــ ـ وَؿخٗمل للمٗامالث؛ للٟهل ،هدى/ٕ/444( :م)
ووؿخُُ٘ لاؾخٛىاء ًٖ الدِ اإلااثل بٛحرٍ مً الٟىانل ألازغي ،مشل ( :ـ ـ ـ ) ،ل ً٨لالتزام
بالىي٘ ألانلي ؤًٞل .ول٣ض قإ في ال٣ىىاث الًٟاثُت ٞهلهم بحن لاؾم ،والهٟت بسِ
ؤ٣ٞي ،ؤو ماثل ،هدى :مدمض /زبحر ٖؿ٨غي.
ٖلي ـ مدلل ؾُاسخي .و٦ما مغ ٖلُٖ ٪الماث الٟهل جخٗا٢ب ٖلى مىاي٘ وجٟتر ١في ؤزغي.

الفصل الثاوي (الشىازح) ْ

7ـ اللىطان ( ) ؤو الهالالن ،وَؿخسضمان:
أ ــ ـ لخىيُذ ٧لمت ب٩لمت ،هدى :هٓام الخ٨م الٗغاقي ،هُابي (بغإلااوي).
ب ـ ـ ؤلٟاّ لاختراػ ،هدى :اإلااصب (بدكضًض الضا )٫مدبىب.
ج ــ ـ لٟهل اإلاتن ًٖ الكغح ،اإلاتن صازل ٢ىؾحن والكغح زاعط ال٣ىؾحن ،هدى( :ججىػ الهض٢ت
ٖلى الظمي) عخما ٧ان ؤم ٚحرٍ ،وٖلى اإلاسال ٠للخ( ٤ال الخغبي) .وعبما الٗ٨ـ ،بن ٧ان الكغح
ؤ٢ل مً اإلاتن.

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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ه ـ ـ لل٩لماث ،ؤو الجمل التي ًغاص بها لٟذ لاهدباٍ ؾلبا وبًجابا ،هدى( :الٗغا ١صولت هُُٟت)،
يغبىوي ،وؤها (بغيء)
ٖم ظاؾم (لو) ،ؤبى ٖلي (ُ٣ٞه).
ح ـ ـ للجمل الخمجُضًت ،جامت وٚحر جامت ،ومسخهغة ،هدى:
مدمض (نلى هللا ٖلُه وآله وؾلم) .مدمض (م)
هللا (ظل ظالله)
ٖلي (ٕ)
ؤبى طع (عضخي هللا ٖىه)
ظاؾم (عخمه هللا).
وفي الخ٣ُ٣ت َظٍ جىضعط جدذ ال٩لماث لاٖترايُت ،ؤو الجمل لاٖترايُت.
ط ـ ـ ًىي٘ صازلها الخىاعٍش ،هدى ولض مدمض ؾىت ( )1930وجىفي ؾىت ( ،)2000ؤو اإلاُالص
والىٞاة مٗا ،ولض مدمض (  1930ـ .)2000
ىـ ــ ـ جىي٘ بضازله الجمل لاٖترايُت ،هدى :مدمض ـ ٖاٞاٍ هللا ـ مغٌٍ.
وألانل ؤن جىي٘ الجمل لاٖترايُت صازل زُحن ؤُ٣ٞحن٨َ ،ظا:
مدمض ـ ٖاٞاٍ هللا ـ مغٌٍ .وَىا ٥ؤ٢ىاؽ مدالة جىي٘ ٞيها آًاث ال٣غآن ،هدى{ :قمَهوَاهللَ
أحد} َ
وَىا ٥مً ٌؿخسضم اإلاٗ٣ىٞخحن (ال٣ىؾحن اإلاغبٗحن) [ ] بض ٫ال٣ىؾحن ،وألاًٞل ٖضم الدلِ.
وَىا ٥مً ٌؿخسضم ال٣ىؾحن اإلاشلشحن اإلاؼصوظحن << >> ؤو اإلاٟغصًً < > ..وفي الخ٣ُ٣ت َظٍ
الٗالماث هي ٖالمت (ؤ٦بر مً)( ،وؤنٛغ مً) وهي ٖالماث عٍايُت ،وَظا بٗض اؾخسضام
ال٨مبُىجغاث.
وَىا ٥مً ٌؿخسضم لا٢خباؽ (( )) بض ٫ال٣ىؾحن.
وؤخُاها ٌؿخسضمىن ‹‹ ›› َظٍ ألا٢ىاؽ ،وؤ٦ثر ما ٌؿخسضمىنها بض ٫الخىهُو في ال٨خب
ؤلال٨تروهُت  ،وهي ؤ٢ىاؽ جيسجم م٘ الدِ الٗغبي؛ ألنها ال جسغط ًٖ الؿُغ ،وعبما
اؾخسضمىا ( " " ) وهي زاعظت ًٖ الؿُغ؛ ألنها ٖالماث ٚحر ٖغبُت وهضعة مً ٌؿخسضم في
٦خاباجه َظٍ الٗالماث ،الٟانالث الٗغبُت ( ،)،، ،،ؤو الالجُيُت ( ’’ ’’) ؤو (  .) ʽʽ ʼʼو٧ل َظا في
اإلا٣االث ؤلال٨تروهُت  ،ِ٣ٞصون ال٨خب ؤلال٨تروهُت.
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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 8ـ ـ العلىفخان [ ] ؤو ال٣ىؾان اإلاغبٗان ،ؤو ال٣ىؾان اإلاغ٦ىان ،ؤو اإلاهغاٖان .وَؿخسضمان:
ؤ ـ ـ جىي٘ ُٞه ال٩لماث اإلالخ٣ت بالىو ألانلي؛ ألظل ؤلاًًاح مً ٢بل اإلاد٣٣حن ،ؤو لىظىص
٧لمت في وسدت وٖضم وظىصَا في ؤزغي ،هدى:
٢ا ٫ؤلامام ٖلي :ما ؤَمجي طهب امهلذ بٗضٍ ،ختى ؤنلي عٗ٦خحن [وؤؾإ ٫هللا الٗاُٞت]ٞ ،ما بحن
اإلاٗ٣ىٞخحن للمد٤٣؛ ألظل الكغح ،ؤو ؤهه وظضٍ في وسدت ؤزغي .ل ً٨بٌٗ ال٨خاب ظٗلهما
عصًٟان لل٣ىؾحن ،وَ٨ظا هي خالت ال٨خاب ٌٗممىن الدام ،وٍسههىن الٗامٞ ،خسغب بظل٪
ال٣اٖضة الٗلمُت ،وجهبذ ؾاثبت مُاَت.
وَىا ٥خانغجان ،ؤو ٢ىؾان بهظا الك٩ل { } ٌؿخسضمان ،وؤنل اؾخسضامهما في الغٍايُاث
لخهغ ٖىانغ اإلاجمىٖاث ،هدى:
مجمىٖت م = {ص ،م ،ٕ ،ع} .وَىا٢ ٥ىؾان مؼٍىان لآلًاث {ََ}
 9ـ ـ الخعان ألافليان ،ؤو الٗاعيخان :ـ ـ ـ ـ وَؿخسضمان:
ؤ ـ ـ للجمل لاٖترايُت ،هدى :مدمض ـ ـ قٟاٍ هللا ـ ـ مغٌٍ.
 10ـ ـ الخىصيص (( )) ،ؤو لا٢خباؽ ،ؤو اإلاىُى ،١ؤو الدُاب ،ؤو ال٣ىؾان اإلاؼصوظان ،ؤو
الخًبُب ،ؤو الكىاجغ ،وٍغؾم َ٨ظا (( )) ،ل ً٨في ال٨خب ؤلال٨تروهُت ٌؿخسضمىن َظٍ
ألا٢ىاؽ بضله ‹‹ ›› وعبما " " وَظٍ الٗالمت ألازحرة به٩لحزًت زاعط الؿُغ ،ل٨نها حؿخسضم ،وختى
ؤها اؾخسضمتها في ٦خبي ،وختى الظي ٢بلها ،وهي ‹‹ ›› به٩لحزًت ،ل٨نها في وؾِ الؿُغ ،جيسجم
م٘ الدِ الٗغبي.
مىاي٘ لا٢خباؽ:
ؤ ـ ـ لى٣ل ال٨الم بىهه صون حُٛحر ،هدى٢ :ا ٫ؾمحر(( :طَبىا بلى الضوام ؤمـ))ٞ .هظا ٦الم ؾمحر
بىههٞ ،لى ٚحرها ٦المه مً الدُاب الىصخي بلى الخ٩اًت ،ال ًىي٘ صازل الخىهُو ،هدى:
ًؼٖم ؾمحر ؤهه طَب للضوام .ؤو :خ٩ي ًٖ ؾمحر ؤهه طَب للضوام ؤمـ.
َبٗا ًًا ٝلٗالماث الخىيُذ٦ ،ما في "الىوعص" جلىًٍ الدِ ،والخٓلُل ،والخٛمُ ٤والخ٨بحر،
وحُٛحر هىٕ الدِ...

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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الفصل الثالث (اللخصاث) ْ

 11ــ ـ الىلاط الثالث (  .) ...مىاي٘ اؾخسضامها:
ؤ ـ ـ صاللت ٖلى الخظ ،ٝؾىاء لال٦خٟاء ببًٗه ،ؤو جم خظٞه الؾخ٣باخه ،ؤو لٗضم ٢غاءجه ،ؤو
ألمغ ما ،هدى :ال ٌٛخب بًٗ٨م بًٗا...
وَظا َى اإلاىي٘ ألانلي للى٣اٍ.
ب ـ ـ للضَكت ،والخإمل ،هدى٢ :خل ًؼٍض ...الخؿحن ُٖ...كاها...
ط ــ ـ للؼٍىت في ال٨الم ؤلاوكاجي الخٗبحري ،هدى :متى هلخ٣يً ...ا ٢غة الٗحنٞ ،ل٣ض َا٫
الٟغا...١ؤهذ ٖجي ٚاٞل ،وؤها ؤختر ١بىاع ألاقىا...١
ص ـ ـ بض ٫الىُ٣ت ،هدى :ظاء مدمض بلى بُتي ...وؤها ٦ىذ في الؿى...١
وعبما ازخهغوا الٗضص بلى هُ٣خحن ،بن ٧ان الٛغى بض ٫الىُ٣ت.
و٧ل َظا جسغٍب لل٣اٖضة؛ ألهه ًلخبـ ٖلى ال٣اعتٞ ،ال ٌٗغَ ٝل َىا ٥خظٝ؟ ؤو نهاًت
ظملت؟ ؤو جإمل؟ .الخإمل َى جإزحر ال٨الم ًٖ بًٗه ،هدى :ظاء مدمض  ...ؤمـ .ؤي :بن اإلاخ٩لم
٢ا :٫ظاء مدمض ،زم نمذ بغَت ٢هحرة ،زم ٢ا :٫ؤمـ.
 12ـ ـ عالمت الخكساز ( ،)//ؤو اإلامازلت ،ؤو الدُان اإلاخىاػٍان وهي ٖالم ًىاػي الغٍايُت ،وحٗجي في
ؤلامالء (ؤًًا) ،ؤو (٦ظل ،)٪وؤخُاها ٌؿدبضلىنها بٗالمت ٌؿاوي الغٍايُت (=) .وحؿخسضم:
ؤ ـ ـ بض ٫ال٨الم اإلا٨غع اإلادظو ٝاؾخٛىاء بما ٢بله ،هدى:
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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مال٦ ٠خاب التهظًب َى الكُش الُىسخي.
مال٦ ٠خاب لاؾدبهاع //
ٞال٨خابان ٦الَما للكُش الُىسخي ،والٗالمت بض ٫ج٨غاع( :الكُش الُىسخي).
ب ــ ـ ـ وحؿخسضم بىضعة للضاللت ٖلى نهاًت وع٢ت اإلاسُىَت وبضاًت ؤزغي.
وهي َىا ال حٗضو عمؼ لئلخالت التي مغث ٖلُ.٪
 13ـ ـ الىجمت ( * ) وحؿخسضم:
ؤ ــ ـ للغظىٕ للهامل ؤؾٟل الهٟدت لكغح ال٩لمت اإلاهمكت ،ؤو لظ٦غ مهضعَا ،ؤو لخٗلُٖ ٤ليها.
و٢ض جم لاؾخٛىاء ٖنها في ٚالبُت ال٨خب باألع٢ام الهٛحرة ،وألاع٢ام ؤ٦ثر ؾالؾت ،وويىخا
ؾُما بطا حٗضصث الهىامل ،وَظا مخٗؿغ م٘ الىجمتٞ ،هظا ًخُلب جخٗضص الىجماث بخٗضص
الهىامل ،زالٞا لؤلع٢ام ،وَىا ٥مً ٌؿخسضم ألاع٢ام بغ٣ٞت الىجمت ،لَ ً٨ظا هاصع ،وهضعة مً
ٌؿخسضم الخغو ٝبض ٫ألاع٢ام.
ب ـ ـ وحؿخسضم ؤخُاها بحن نضع بِذ الكٗغ وعجؼٍ .وَىا ٥مً اإلاد٣٣حن مً وي٘ هجمت ؤمام
اإلاتن ،وهجمخحن ؤمام الكغح.
 14ـ ـ الىجمخان (**) وَؿخسضمان:
ؤ ـ ـ بمٗجى (عاظ٘) بٗض اعٞا٢هما م٘ الغ٢م ،هدى ،)17**( :ؤي :عاظ٘ الهٟدت (.)17

 15ـ ـ الىجماث الثالث (***) وَؿخسضمان:
ؤ ـ ـ ٖىض نهاًت مىيىٕ ،ؤو ٞهل ،ؤو ٢هُضة .وٍىيٗان بحن اإلاىيىٖحن ،ؤو الٟهلحن ،ؤو
ال٣هُضجحن.

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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الفصل السابع (الؤثساث) ْ

 16ـ ـ عالمت الاطخفهام (؟) وجىي٘ ٖىض نهاًت الجملت لاؾخٟهامُت ،ؾىاء ٧ان لاؾخٟهام
خُ٣ُ٣ا ،ؤو مجاػٍا ،وؾىاء ط٦غث ؤصاة لاؾخٟهام ،ؤم لم جظ٦غ:
٦م ٖمغ٥؟
 ٠ُ٦خال٪؟
َل حؿخُُ٘ خل اللٛؼ؟
ؤمدمض َظا ؤم ٖلي؟
ما اؾم٪؟
ؤي الغظلحن مد٤؟
ٖىض ٥ه٣ىص؟
مَٗ ٪ىٍت؟
وؤخُاها ًخم ج٨غاعَا ،بطا ٧ان لاؾخٟهام بكضة.
 17ـ ـ عالمت الخأثس (!) ،ؤو لاهٟٗا ،٫ؤو الدِ اإلاى٣ىٍ ،وحؿمى ٖالمت الخعجب ،وهي جىي٘
ألٖم مً الخعجب ،وحؿخسضم للخعجب ،ولاهضَاف والخؼن ،ولاؾخٛغاب ،والدى ،ٝوؤلازاعة،
والتهُُج ،وجىي٘ نهاًت ال٨الم :
ؤ ـ ـ للخعجب :ـ ـ ما ؤظمل الؿماء! ـ ـ ٞخاة ظمُلت!
ب ـ ـ لئلٚغاء :ـ ـ الهض ١الهض !١ـ ـ زظ ًا عظل!
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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ط ـ ـ للخؼن :ـ ـ وا ؤؾٟاٍ! ـ ـ ؤمغ مالم!
ص ـ ـ للٟغح :ـ ـ ـ واٞغخخاٍ! ـ ـ ؤها ٞغح!
َـ ـ ـ للمضح :ـ ـ ؤ٦غم بٗلي! ـ ـ ٖلي ٦غٍم!
ح ـ ـ للظم :ـ ـ ما ؤ٢بده! ـ ـ بهه ٢بُذ!
ٍ ـ ـ لالؾخٛازت :ـ ـ وا ٖلُاٍ!
ي ـ ـ للضٖاء :ـ ـ ًا هللا!
ؽ ـ ـ للخجزًه :ـ ـ ؾبدان هللا!
ٕ ـ ـ لالؾدى٩اع ،ولاؾدبٗاص :ـ ـ خاقا! ـ ـ ٦ال!
 ٝـ ـ للىضاء :ـ ـ ًا مدمض!.
وؤخُاها ًخم ج٨غاعَا لكضة الخإزغ .وال حؿخسضم ،بال بطا ٧ان ال٩اجب ًخإزغ ،ؤو ٌكٗغ آلازغًٍ
بالخإزغ ،ولى جإزغ ٚحر خ٣ُ٣ي ،وال ًجىػ اؾخسضامها في الجمل الدبرًت ،وؤلاوكاثُت التي لم ًخإزغ
بها ال٩اجب.
وبلُ ٪ظمل جيخهي بٗالماث ،وؤزغي مجغصة:
ما ؤخؿً الغظل!.
ما ؤخؿً الغظل؟.
ما ؤخؿً الغظل.
ٟٞي الجملت ألاولى ؤهذ جخعجب مً بخؿان الغظل ،وفي الشاهُت حؿخٟهم ًٖ بخؿان الغظل،
وفي الشالشت جسبر بإن الغظل لِـ لضًه بخؿانٞ ،ـ(ما) في الجملت ألاولى حعجبُت ،وفي الشاهُت
اؾخٟهامُت ،وفي الشالشت هاُٞت.
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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ْ
والخعجبْْ ْمعاْْْ (؟! ) حؿخسضمان:
الاطخفهامْْ ْْْ ْ ْ ْ
عالمتْْ ْ ْ ْ ْ ْْ
 18ـ ـ ْ ْ ْ
ؤ ـ ـ لالؾخٟهام لاؾدى٩اعي ،هدى٢ :خل ؤباٍ؟!.
ب ــ ـ لالؾخٟهام اإلاصخىب بخعجب ،ؤو جإزغ ،هدى :ؤيهغب مً الُ٣ت؟! .وؤخُاها في َظٍ الخالت
ًخم ٦خابت ٖالمت الخإزغ ٢بل لاؾخٟهام!( :؟).
وؤخُاها ًخم الخ٨غاع ،ج٨غاع ؤخضي الٗالمخحن ،ؤو ٦الَما؛ لكضة الخإزغ ،ولاؾخٟهام.
٦ما حٗلم ؤلاوؿان خُىما ًخ٩لم نىجُاٌٛ ،حر هبراث نىجه ـ ٖلىا ،واهسٟايا ،وجغ ،٤ُ٢وجٟسُم،
وقضة ،ولحن ـ في ؤزىاء ٦المه للضاللت ٖلى الخإزغ ،ؤو الخؼن ،والٟغح ،والخإُ٦ض ،والكضة باإلياٞت
إلاالمذ وظهه وحٛحراتها ،و٦ظا الجؿض .وَظا ٚحر مم ً٨في ال٨خابت ،بال مً زالٖ ٫الماث حٌُٗ
ًٖ طل.٪
 19ـ ـ الخغ العىيل ( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) ًىي٘:
ؤ ــ ـ جدذ الجمل التي ًغاص ٢غاءتها ،ؤو التي ٢غثذ؛ ألَمُتها وحُُٗنها ،وعبما ًخم ج٨غاع الدِ،
وعبما ٌؿدبض ٫بضاثغة ٦بحرة خى ٫ال٨الم.
ْ
 20ـ ـ الظافت بين الكلماث ،أو الكلماث ،والحسوف ،هدىْ :
(ٖمغو مىسخى)ختى ال جلخبـ بـ(ٖمغ و مىسخى).
ٞالىاو في ال٩لمخحن ألاولُخحنٞ ،اع٢ت بحن (ٖمغ) و (ٖمغ)ٞ ،هي مجغص ٖالمت ال ل ٟٔلهاٞ ،البض
مً الها٢ها بال٩لمت الخابٗت لها صون مؿاٞت.
وفي ال٩لمخحن الخالُخحن هي خغٞ ،٠ُٖ ٝالبض مً مؿاٞت بُنها وبحن ال٩لمخحن وزهىنا التي
٢بلها.
٦ما ًجب ٖلى ال٩اجب ؤن ًبضؤ بالؿُغ جاع٧ا مؿاٞت في الُمحن ،والِؿاع لىظىص َامل٦ ،ما
ًجب ٖلُه ؤن ًترَ ٥امكا في ؤٖلى ،وؤؾٟل الهٟدت ،ؤو الىع٢ت ،وَؿخدؿً ؤن ال ًبضؤ
بالؿُغ الظي اهخهى ُٞه.
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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مالخٓت .في ال٨خب ال٣ضًمت ،جبضؤ لهٟدت الخالُت بال٩لمت التي اهتهذ بها ؾاب٣تها ،للضاللت ٖلى
الترجِب؛ ألن الهٟداث ٚحر مغ٢مت ٢ضًما.
وال ػا ٫بٌٗ ال٨خاب ً٨خبىن في ؤٖلى ،ؤو ؤؾٟل الىع٢ت ألاولى ((جاب٘)) بض ٫الترُ٢م.
َظٍ ٧ل الٗالماث اإلاهمت ،والكاجٗت٢ ،ض اهتهُىا منها.

مالخظت :بٌٗ ال٨خاب ،بل ظلهم ٌؿخٌُٗ بالٟاعػة بض ٫الىُ٣ت ،ؤو الٗ٨ـ في بٌٗ اإلاىاعص،
وال٣ىؾحن بض ٫اإلاٗ٣ىٞخحن ،ؤو الٗ٨ـ ،والكاعخخحن بض ٫ال٣ىؾحن ،ؤو الٗ٨ـ ،وال٣ىؾحن بض٫
لا٢خباؽ ،ؤو الٗ٨ـ ...وَ٨ظا جخضازل الٗالماث وجهبذ ٖالمت جىىب ًٖ ٖالمت...

خخصاْْزْاثْ) ْ
والاْ ْ ْ
الفصل الخامع (السمىش ْ ْ

ظائفت من السمىش الشائعت في الكخابت ْ

وهي ٖباعة ًٖ ٧لماث مسخهغة:
زمىش من خسف واخدْ :
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(م) وحٗجي مهىضؽ بن ظاءث ٢بل لاؾم ،و "مترا " بن ظاءث بٗض الغ٢م ،ؤو "مُالصي" ،هدى (م.
مدمض35 /م /الخغاعة20م2015 /م)
ؤي( :مهىضؽ مدمض 35 /مترا  /الخغاعة  20مئىٍت  2015 /مُالصي).
(ؽ) حٗجي (ؾُغا) ،ؤو (ؾالا).
(ٌ) حٗجي هجغي ،بٗض الخاعٍش.)ٌ1437( :
(ر) :زُبت.
(٢ :)١ؿم.
(م) :حٗجي (نلى هللا ٖلُت وآله) بن ؤجذ بٗض اؾم الىبي ،ؤو الًمحر الظي ٌٗىص ٖلُه ،ونٟدت
بن ؤجذ ٢بل الغ٢م( :م.)25
(ٕ)ٖ :لُه الؿالم.
(ن) :وسدت.
(ص) :ص٦خىع (صٖ .لي).
(ؤ) :ؤؾخاط ( ؤ .ؾلُم).
(ٍ)َ :بٗت ( َبٗت بحروث).
زمىش من خسفينْ :
(*ث) ؤو (ث) :جلُٟىن.
(ا ٌ) :اهخهى.
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(عٍ) :عخمه هللا.
(عى) :عضخي هللا ٖىه.
(ٚم /ظم)ٚ :غام/ظغام.
(٦م)ُ٦ :لى.
(ؾم) :ؾيخمتر.
( ١ب)٢ :بل اإلاُالص.
(٢ :)ّ ١بل الٓهغ.
(ب ّ) :بٗض الٓهغ.
( ؤ .ص) :ألاؾخاط الض٦خىع.
(ر  :)٫وسدت بض.٫
(مج) مجلض.
(م ب) :نىضو ١بغٍض.
(عج) :عجل هللا ٞغظه.
( ٢ضٍ)٢ :ضؽ ؾغٍ.
(ع .ص) :عثِـ لاصاعة.
(ؾا) :ؾاٖت.
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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قمخي ظابغ ٞايل

(زا) :زاهُت.
عمىػ مً ؤعبٗت خغو:ٝ
(َٛ٨م)٨َ :خى ٚغام.
(صٛ٦م) :صً٩ا ٚغام.

ْ
خالياْْْ ْ
الظخعملتْْ ْْْ
الغيرْْْ ْ ْ ْ ْ ْْ
شائعتْْْ،أوْْْْ ْْ
الغيرْ ْْْ ْ ْ
العالماثْْْْ ْْ
ظائفت ْمنْْْْ ْ ْ ْْ

 1ـ ـ الىُ٣خان ألاُ٣ٞخان وٞى٢هما ٞاعػة (
ٖلي ٢ىي الجىان
 2ـ ـ الى٣اٍ الشالر (

) وَظٍ ٖالمت جىي٘ ٖىض نهاًت السج٘ ،هدى:

ٖلي ٞهُذ اللؿان
) وجىي٘ بحن نضع وعجؼ بِذ الكٗغ

هدى :ول٣ض ؤمغ ٖلى اللئُم ٌؿبجي

ٞمًِذ و٢لذ ال ٌٗىُجي.

وفي ٖهغ ٌؿخسضمىن في الٛالب الىجمت ( * ).
 3ــ ـ ـ الؿىان (عؤؽ الغمذ) ( ˄ ) جىي٘ َظٍ الٗالمت م٩ان ٧ل ٧لمت خظٞذ ؾهىا ،وج٨خب
الٗباعة ٞى٢ها.
في ٖهغها ٌؿخسضمىن الؿهم ( ).

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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قمخي ظابغ ٞايل

ْ
الظادضْْ ْ(اْْْكتراخاث) ْ
الفصل ْْ ْْ ْ
ْْ ْ ْ ْْ

عالماث ملترخت مني ْ
بما ؤن ال٨خابت جدخاط بلى جُىٍغ مً زالر هىاحي ،وهي:
 1ـ ـ الخغُٞت.
 2ـ ـ الخغُ٦ت.
 3ـ ـ والترُ٢مُت.
ؤنبذ مً الًغوعة اياٞت الخغو ٝالتي جل ٟٔبالٗامُت؛ ألن الٗامُت ال ٚجى ٖنها في ٦شحر مً
ألامىع ،مشل الخغ ٝالظي َى زلُِ بحن الجُم والكحن ،وٍل٦ ٟٔما ًل )j( ٟٔفي الالجُيُت،
و٦ظل ٪ال ٚجى ًٖ الخغ٧اث التي جبحن حُٛحر ظؼجي للخغ ،ٝؤو امتزاظه م٘ خغ ٝآزغ٦ ،ما في
الىاو مً ٧لمت (بىف)ٞ ،هي واو ممؼوظت بإل ٠لُىت ،جىُ٦ ،٤ما جىُ )o( ٤في الالجُيُت.
و٦ظل ٪الُاء٦ ،ما في ٧لمت (لِلٞ )٪ُ٦ ،هي ًاء ممؼوظت بإل ٠لُىت وجىُ٦ ،٤ما جىُ)e( ٤
في الالجُيُت.
و٦ظل ٪الشاء اإلامؼوظت بالٓاء٦ ،ما في الشاء مً ٧لمت (ازىٗل) باللهجت الٗامُت الٗغاُ٢ت ،ؤي" :
ؤزجي ٖكغ" و٦ظل ٪الؼاي اإلامؼوظت بالهاص٦ ،ما في الؼاي مً ٧لمت (ػلم) في اللهجت اإلاهغٍت،
ؤيْ" :لم".
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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قمخي ظابغ ٞايل

و٢ض ا٢ترح الض٦خىع زلُل ٖؿا٦غ َظٍ الٗالمت للُاء والىاو اإلامؼوظخحن بإل( ٠
جىي٘ جدذ الُاء وٞى ١الىاو .وَى ا٢تراح ناثب.

) بإن

ويغوعي ؤن جىي٘ ٖالمت ،وًٍٟل ؤن ج٩ىن مىخضة نٛحرةٞ ،ى٧ ١ل خغ ٝمغ ،٤٢وجدذ ٧ل
مٟسم؛ للخمُحز بُنهماٞ .مشال (الخمُض) بىٟـ الخغ٧اث م٘ جٟسُم اإلاُم اؾم ل٣بُلت وبتر٣ُ٢ها
اؾم ألزغي .وَىا ٥مً ًٟسم هٟـ الخغ ٝوالبٌٗ ًغ٣٢ه.
وَىا٦ ٥شحر مً اللهجاث جمؼح خغ ٝبدغٞ ،ٝمشال بٌٗ البٛضاصًحن ًمؼط الخاء بالُاءٞ ،مشال
(نىث) ًلٟٓىها ،و٦إنها (نىٍ).

1ـ عالماث الحسوف ْ
ْ
) ٞى٧ ١ل خغ ٝمغ ،٤٢وجدذ
ؤ ـ ـ الخٟسُمُت ،والترُ٣ُ٢ت .ؤ٢ترح ؤن جىي٘ َظٍ الٗالمت (
٧ل خغ ٝمٟسم .وهي ٖباعة ًٖ قضة م٣لىبت ،ختى ال ج٨ثر الٗالماث اإلاخباًىت.
بن الخٟسُم ،والترٌ ٤ُ٢ؿخسضم ب٨ثرة مٟغَت باللهجاث الٗامُتٞ ،هي جٟسم (الباء ،واإلاُم،
والغاء ،والالم ،والٟاء) .وٗمَ ،ظا الخٟسُم ٌٛحر نٟت الخغ ٝصون طاجهٞ ،هى بمشابت حُٛحر
الشىب باليؿبت للبكغ ،ؤو الهب ٜباليؿبت للؿُاعة ،ل ً٨ال ٌٗجي ؤن الخٟسُم ال ٌٛحر صاثما،
ٞمشال في اللهجت الٗغاُ٢ت (الخمُض) ـ ـ الُاء ممؼوظت بإل ٠ـ ـ بخٟسُم اإلاُم اؾم ل٣بُلت،
وبتر٣ُ٢ها اؾم ألزغي.
ب ــ ـ ؤلامالُت ،ؤو اإلاؼظُت .بن مؼط الخغ ٝبٛحرٍ ٖاصة ال ٌٛحر الظاث ،طاث الخغ ،ٝؤو ظىَغٍ،
وبهما ٌٛحر نٟاجه اللُٟٓتٞ ،هى ال ًٟغ ًٖ ١الخٟسُم ،والتر ،٤ُ٢ل ً٨الهٟاث في ٦شحر مً
ألامىع ال ج٩ىن ؤَمُتها ٦بحرة ظضا ،زهىنا بطا ٧ان ألامغ ًخٗل ٤باألنىاث ،صون اإلاٗاوي ،وؤهذ
حٗلم ؤن الىدىٍحن عجبىا ؤصواث الىٟي ٖلى خؿب ٖملها اللٟٓي ،ال ٖلى خؿب مٗىاَاٞ ،مشال
عجبىا( :لِـ) م٘ (٧ان) ،م٘ ؤن (لِـ) حؿخسضم للىٟي ،و(٧ان) حؿخسضم إلزباث زبر ماضخي،

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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قمخي ظابغ ٞايل

ٞهما هًُ٣ان في اإلاٗجى ،ل٨نهما مخدضان في الٗمل اللٟٓي٨ٞ ،الَما ًغ ٘ٞاإلابخضؤ وٍىهب
الدبر.
ٖالماث ؤلامالت ،بمالت الُاء بلى ألال ،٠ؤو الىاو بلى ألال ،٠ؤو مؼظهما م٘ ألالٞ ،٠إ٢ترح هٟـ
) ل ً٨ؤًٞل ؤن ج٩ىن ٞى ١الُاء والىاو لامالُخحن.
ٖالمت الض٦خىع زلُل ٖؿ٨غ ،وهي (
ٞال صإ لىيٗها جدذ الُاء وٞى ١الىاو ما صامذ الٗلت واخضة ،وال ًىظض لبـ ًخُلب طل.٪
ومً ؤمشلت َظٍ ؤلامالت في اللهجت الٗامُت ،٪ُ٦( :بِذٚ ،حرٖ ،حن ـ لىن ،اقلىن ،هاًلىن،
ؾاًلىن ،بالىن ،بىف ،زىف)...
ؤما ما ًخٗل ٤بمؼط (الخاء بالُاء) ،ؤو (الشاء بالٓاء) ،و(الؼاي بالهاص)ٞ ،هي جخُلب ٖالماث
مسخلٟتٞ ،هي لِـ ٧الُاء والىاو؛ ألن الُاء والىاو جمتزظان بدغ ٝواخض وَى ألال.٠
ا٢ترح ؤن ًىي٘ ٞى ١الخاء اإلامؼوظت بالُاء ،خغَ ٝاء نٛحرةٞ ،مشال (نىث) ج٨خب َ٨ظا:
(

(.

ؤما الشاء اإلامالت بلى الٓاءٞ ،خ٨خب ٞى٢ها ْاء نٛحرةٞ ،مشال (ازىٗل) ج٨خب َ٨ظا:
( .وفي الخ٣ُ٣ت ؤن َظا خغ ٝبدض طاجه ,وَى خغ ٝطل٣يً ،سغط ٖىض لٟٓه َغٝ
(
اللؿان زاعط الٟم م٘ اَبا ١ألاؾىان ٖلُه.
ؤما الؼاي اإلامالت بلى ناص٨ٞ ،خب ٞى ١الؼاي ناصٞ ،مشال (ْلم) ج٨خب َ٨ظا( :

).

وَظا ؤًًا خغ ٝبدض طاجه.
مؼط الجُم بالكحن ٢لُال٦ ،ما ًلٟٓها اللبىاهُىن ،والؿىعٍىنُٞ ...خُلب عؾم قحن نٛحرة
ٞى ١الجُم.
مؼط الجُم بال٩ا ٝالٟاعؾُت (ﮒ)٦ ،ما ًلٟٓها الُمىُىنُٞ ...خُلب عؾم ٧ا ٝنٛحرة ٞى١
الجُم.
و٧ل خغ ٝبخٛحر ظؼء مً وٛمخهٞ ،البض مً وي٘ ٖالمت ٖلُه ،ختى ج٩ىن ال٨خابت الٗغبُت،
٦خابت ع٢مُت ٞاهخىمُت.
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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ؤما م٘ الخغ٧اثٞ ،هىا ٥ؤًًا مؼط بُنها:
ـ ـ مؼط الًمت بال٨ؿغةُٞ ...خُلب عؾم ٖالمت زانت٦ ،هظٍ الٗالمت ،مشال( :
ًٖ يمت مله٣ت جدتها ٦ؿغة.
ــ ـ مؼط الٟخدت بالًمتُٞ ،خُلب ٖالمت زانت٦ ،هظٍ الٗالمت ،مشال( :
وهي ٖباعة ًٖ يمت مله٣ت ٞى٢ها ٞخدت.

) .وهي ٖباعة

).

ــ ـ مؼط الٟخدت بال٨ؿغةُٞ ،خُلب ٖالمت٧ ،الٗالمت ،مشال.) ( :
وهي ٖباعة ًٖ ٞخدت جدتها ٦ؿغة ًغبُهما زِ ٢هحر ٖمىصي.

خسوف أعجميت بالسطم العسبي ْ
ْ
ؤٖخ٣ض ظاػما ؤن بٌٗ َظٍ الخغوٖ ٝغبي مً خُض الىي٘ ،ولِـ مإزىطا مً لٛاث
ؤعجمُت٧ ،ال٣ا ٝالُمىُت ـ اإلاهغٍت ،وال٩ا ٝالٗغاُ٢ت.
وَىا ٥خغو ٝجم جمُحزَا مً زال ٫ه٣اٍ زالزُت م٘ الب٣اء ٖلى الغؾم للخغو ٝالٗغبُت
الٟهخى ،وهي الباء ؤلاهجلحزًت ( )pوهي ٞاعؾُت جغُ٦ت ؤًًا ،وهي ٢غٍبت مً الباء اإلاطدمت،
وجغؾم بالٗغبي٨َ ،ظا( :پ(.
باء مى٣ىَت بشالر ه٣اٍ.

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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والٟاء ؤلاهجلحزًت ( )vوهي ٢غٍبت مً الٟاء اإلاطدمت ،وعؾمها بالٗغبي٨َ ،ظا( :ﭫ) ٞاء
مى٣ىَت بشالر ه٣اٍ .وال٣ا ٝاإلاهغٍت الُمىُت حؿخسضم ٖىض الٗغاُ٢حن ،و٦شحر مً الضو٫
الٗغبُت ،والجُم اإلامؼوظت بالكحن.
الجُم ؤلاه٩لحزًت ـ ـ الٟاعؾُت ،وعؾمها بالٗغبي٨َ ،ظا( :ﭺ) خاء مى٣ىَت بشالر ه٣اٍ مً جدذ.
وهي حؿخسضم باللهجت الٗغاُ٢ت ٦شحراٞ ،هم خُىما ًساَبىن ؤهثى ً٣ىلىن( :مىـﭺ) ،ؤي( :مى)٪
ٞهم ً٣لبىن ٧ا ٝالدُاب لؤلهثى بلى (ﭺ).
وَ٨ظا في ٦شحر مً ال٩لماث ،مشل( :ؾم٢ ،٪ا٢ ،٫لب)...
و٦شحر مً ال٩لماث ٌٛحرون خغوٞها بلى خغو ٝؤزغي ،م٘ الٗلم ؤنهم ًدخٟٓىن بل ٟٔظمُ٘
الخغو ٝالٟهخى ،لًًُٟ ً٨ىن ٖليها خغو ٝؤزغيٞ .مشال (٢غٍب) ًلٟٓىنها (ظغٍب)ٛٞ ،حروا
ال٣ا ٝبلى ظُم .و(٢اً )٫لٟٓىنها (ﮔا )٫هٟـ الخغٚ ٝحروٍ ٧اٞا ؤعجمُت .و(ؾمً )٪لٟٓىنها
(ؾمـﭺ).
ل ً٨لِـ ب٣اٖضة مُغصة ؤن ٌٛحروا ال٣ا ٝبلى ٧ا ٝؤعجمُت (ﮎ) ،ؤو ال٩ا ٝبلى ظُم ؤعجمُت
(ﭺ) ،وبهما ٌٗخمضون ٖلى الؿمإ٨ٞ ،شحر مً ال٩لماث جب٣ى ٦ما هي ،مشل٢( :اهىنٟ٢ ،و؛
ؾلٞ ،٪ل.)...٪
ال٣ا ٝالٟاعؾُت ـ لاهجلحزًت ،وهي حؿخسضم ٦شحرا في اللهجاث الٗغبُت وزهىنا الُمىُت،
واإلاهغٍت ( )gوعؾمها بالٗغبي ٧ال٩ا ،ٝلٞ ً٨ى٢ها زِ٨َ ،ظا( :ﮒ) وفي نهاًت ال٩لمت٨َ ،ظا:
(
ٚالبا.

( وعبما عؾمىَا بضون الهمؼة التي في صازلها٨َ ،ظا( :ﮎ) وَظٍ َغٍ٣ت الغؾم الٟاعسخي

الجُم ؤلاه٩لحزًت الٟاعؾُت ( )jوهي ظُم مكىبت بكحن ،وٍخل ٟٔبها بٌٗ اللبىاهُحن والؿىعٍحن،
ل٨نهم ًلٟٓىنها مكىبت ب٣لُل مً الكحن .ؤما ؤَل الؿماوة ،وبٌٗ ؤَل (الغمُشت) ،ومً
الٗماعة (اإلاجغ)ُٞ ،لٟٓىنها٦ ،ما هي.
وعؾمها بالخغ ٝالٗغبي٨َ ،ظا( :ﮋ) .و٦ما جغي عؾمها مسال ٠للجُم ،ولٟٓها مكابه له.
ٖلى الٗغب جىٞحر ظمُ٘ الخغو ٝالٛحر ٖغبُت بالغؾم الٗغبي؛ لخ٩ىن ال٨خابت الٗغبُت ٖاإلاُت،
و٦ما ً٣ا ٫ختى (وٗىلم) ال٨خابت الٗغبُتٞ ،اإلاؿلمىن ؤٚلبهم ٚحر ٖغب ،و٦شحر منهم ٌؿخسضم
ال٨خابت الٗغبُت ،و٢ض ج٩ىن ٢انغة ًٖ اؾدُٗاب خغو ٝلٛخهٞ ،لماطا ال هغؾم ظمُ٘ الخغوٝ
بغؾم ٖغبي ،ختى ال ًلجاون للغؾم الالجُجي.
وَظٍ لِؿذ بمًٗلت ،بل ؾهلت ظضاٞ ،األمغ ال ًخُلب مىا ؾىي ابخ٩اع خغو ٝظضًضة ،بل
وٗمض بلى الخغو ٝهٟؿها ،وهًُ ٠لها ٖالماث ،ؤو ه٣اٍ اياُٞت إلاى٣ىَت ،ؤو ه٣اٍ إلاهملت،
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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٦ما هي خا ٫ال٨خابت الٟاعؾُت بالغؾم الٗغبي ،وال٨خابت الترُ٦ت بالغؾم الالجُجي ،وبهظا ً٩ىن
لها ل ٟٔمسخل.٠
ولخض آلان َىا ٥زمؿت خغوٚ ٝحر ٖغبُت قاجٗت بالغؾم الٗغبيٌ ،ؿخسضمها الٗغب في
٦خاباتهم ،وهي( :ﮒ ﮊ ﭫ ﭺ ﭗ ) .وهي خغو ٝلٟٓها ٢غٍب ظضا مً الخغو ٝألانلُت التي
اؾخٗحرث الى٣اٍ ،والٗالماث لها باؾخصىاء الخغ( ٝﮊ) ٞهى مؼٍج بحن الجُم والكحن.

وَىا ٥خغوٖ ٝغبُت ممحزة بٗالماث جىُُُ٣ت ،ؤو زُُت ـ ـ ال ٌؿخسضمها الٗغب ،وبهما
اؾخسضمتها صو ٫بؾالمُت؛ لخخىا ٤ٞم٘ خغو ٝلٛتهم:
(ﯞ ﯠ ﯢ ﯜ ﯝ ﮩ ﮥ ﮠ ﮙ ﯓ ﯕ ﮀ ﭹ ﮂ ﮄ ﮆ ﮈ ﭚ ﭦ ﭥ ﭮ ڠ )...
وٚحرَا مً الخغو ٝاإلامحزة بٗالماث ال مجا ٫لظ٦غَا.

ْ
للج ْْمل ْ
أكترح ىرو العالماث التركيميت ْ ْ ْْ
ْ

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

نٟدت 69/ 33

اإلاٛجي في الترُ٢م والخى ُِ٣ؤلامالجي

قمخي ظابغ ٞايل

ؤ٢ترح ؤن جىي٘ ٞى ١الجملت ؤلاوكاثُت؛ لخمُحزَا ًٖ الدبرًت؛ ألن
الجملت ج٩ىن نُاٚتها ؤخُاها زبرًت ،ومٗىاَا بوكاثُا ،ؤو الٗ٨ـ.
ؤ٢ترح ؤن جىي٘ جدذ الجملت الدبرًت ،بطا ٧ان مٗىاَا بوكاثُا.
ؤ٢ترح ؤن ج٩ىن ٞى ١الجملت التي صاللتها مجاػٍت.
ؤ٢ترح ؤن جىي٘ جدذ الجمل التي ٞيها ج٣ضًم وجإزحر.
ه٣ترح ؤن ج٩ىن َظٍ الٗالماث ال حؿخسضم ،بال في الجملت اإلابهمت ألظل جىيُدها.

ْ
معضلت بعض الحسوف ْ

بن بٌٗ الخغو ٝالٗغبُت مًٗلت ٦بحرة مً خُض الخمُحز بحن لٟٓهاٞ ،ال ًدُِ بلٟٓها
جٟغٍ٣ا ،بال اللٛىٍىن اإلاخمغؾىن!.
ٞمشال الٟغ ١بحن الٓاء والًاص مً خُض الل ٟٔال ً٩اص ٌٗغٞه ختى ٦باع اللٛىٍحن!! ،بل بٌٗ
اللٛىٍحن ؤه٨غ الٟاع.!١
ؤما الىاؽ الٗاصًىنٞ ،ال ًمحزون بُنهما ال في الٟهخى وال في الٗامُت!.
واٖتر ٝل٨م ب٩ل نغاخت عٚم صعاؾتي ٖلم الىدى ،والخجىٍض ومساعط الخغو ،ٝومنها مسغط
الٓاء ،والًاصٞ ،األو ٫مً عؤؽ اللؿان ،والشاوي مً خاٞت اللؿان ـ الِؿغي ٚالبا ـ بال بوي ال
ؤمحز بُنهما لٟٓا ،و٢ض خٟٓذ ال٩لماث (الٓاثُت) مً ال٨خب٦ ،ما هي!ْ( :ل ،يل(.)...)1
(ْ )1ل :ب٣ي في م٩اهه .ويل :جاٍ َغٍ٣ه...
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بن الٟغ ١بحن الٓاء ،والًاص ـ في ٖهغها الخايغـ مجغص عؾم خغفي٩ٞ ،ل ال٨خاب ،بن لم ًً٨
ظلهم الؿاخ ٤ال ًمحزون بحن الخغٞحن لٟٓا في ٢غاءتهم لل٨خب.
و٧ل الىاؽ الٗاصًحن في ٖهغها ال ًلٟٓىن الًاص ،بل ًلٟٓىن الٓاء  ِ٣ٞفي ٦المهم ،ل٨نهم
ً٨خبىن الًاص في عؾاثلهم ،و٦خاباتهم ألازغي!.
ًا نضً٣ي هدً ه٨خب ما ال هل ،ٟٔوهل ٟٔما ال ه٨خب!!.

٦ما ؤن الىاؽ الٗاصًحن ال ًمحزون بحن ال٣ا ٝوالٛحن في ٦شحر مً ألامىعٞ ،مشال ال ًمحزون بحن
(ٚحر) و (٢حر) ،و٦شحرا ما ً٨خبىن (ٚحر)٨َ ،ظا٢( :حر) ...ل ً٨الٟغ ١بحن ال٣ا ٝوالٛحن ٞغ ١بحن،
ولِـ٧ ،الٟغ ١بحن "الٓاء والًاص".
وفي اللهجت ألاخىاػٍت ًلٟٓىن ال٣اُٚ( ٝىا)ٞ ،مشال (٢اهىن) ًلٟٓىنها (ٚاهىن!).

الفصل الظابع ( عالماث كسآهيت) ْ

عالماث كسآهيت ْ
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(

) وهي ٖالمت جىي٘ ٖىض نهاًت آلاًت وفي صازلها ع٢م حؿلؿلها.

(۞) جىي٘ ٖىض بضاًت الجؼء ،ؤو الخؼب ،وههٟه وعبٗه.
(

) جىي٘ للضاللت ٖلى مىي٘ السجىص.

( ـ ـ ـ ـ ) زِ َىٍلً ،ىي٘ ٞى ١آلاًت للضاللت ٖلى وظىب السجىص.
مـ  .جُٟض لؼوم الى٠٢
ال  .جُٟض الىهي ًٖ الى٠٢
نلى .جُٟض بإن الىنل ؤولى م٘ ظىاػ الى٠٢
٢لى .جُٟض بإن الى ٠٢ؤولى٨ٖ ،ـ (نلى)
ط .جُٟض ظىاػ الى٠٢
جُٟض الىٖ ٠٢لى ؤخضي اإلاىيٗحن ،ال ٧ليهما
ؽٖ .المت الى ٠٢لٗضم لالخباؽ.
َبٗا َظٍ هبظة مً الٗالماث اإلاكغُ٢ت ،وبال َىاٖ ٥الماث مسخلٟت جسخلٖ ٠نها ،وَىا٥
ٖالماث مٛغبُت.
٧ان ال٣غآن ٚحر مى ،ِ٣وال مك٩ل ،زم ق٩له ؤبى ألاؾىص الضئلي بالخغ٧اث ؤلاٖغابُت ،و٧اهذ
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ٖلى ق٩ل ه ِ٣خمغاءٞ ،الٟخدت هُ٣ت خمغاء بٗض ال٩لمت ،والًمت ٞى ١آزغ خغ ٝمنها،
زم جدىلذ بٗض
وال٨ؿغة جدذ آزغ خغ ٝمنها٨َ ،ظا:
طل ..٪ؤحى الدلُل بً ؤخمض الٟغاَُضيٞ ،دضر الىٓام بلى الك٩ل الخالي:
٩ٞاهذ ال٨ؿغة ٖلى ق٩ل ًاء نٛحرة ،زم ؤبضلىَا بالٟخدت
بٗض ؤن ويٗىَا جدذ الخغ٦ ،ٝما َى اإلاخٗاع ٝآلان.
والخىىًٍ َى هُ٣خان ،زم ؤنبدذ يمخحن ،ؤو ٞخدخحن ،ؤو ٦ؿغجحن ،وفي جىىًٍ الىهب ً٩ىن
الخىىًٍ ٞى ١ألال ٠مباقغة (مدمضا)( ، )1ؤو ٞى ١الخغ ٝالظي ٢بل ألال( ٠مدمضا) ( )2بضون
عؾم خغ٦ت ٢بل الخىىًٍ ،ؤو جغؾم الخغ٦ت م٘ الخىىًٍ (مدمضا) ،ؤو جىي٘ الخغ٦ت ٢بل ألال،٠
زم جىي٘ م٘ الخىىًٍ ٖلى ألال( ٠مدمضاً)
الؿ٩ىن في ال٣غآنٖ ،المت الؿ٩ىن في ال٣غآن هي ٖباعة ًٖ عؤؽ خاء نٛحرة (خـ) ،و٢ض
اؾخسضمها الدلُل ،وؾِبىٍه.
وفي بٌٗ اإلاهاخٖ ٠المت صاثغٍت نٛحرة جماما٦ ،ما ه٨خبها آلان ( ً ) ،وَى مظَب ؤَل
اإلاضًىت.
وفي بٌٗ اإلاهاخ ٠ال٣ضًمت َاء نٛحرة ( ٌ ) ،وَى مظَب بٌٗ ؤَل الٗغبُت.
وفي بًٗها ظغة (زِ) ،وَى مظَب ؤَل ألاهضلـ(.)3
ؤما ٖالمت الدكضًض٣ٞ ،ض اؾخسضمذ في اإلاهاخٖ ٠لى ق٩لحن ،وهي:
ــ ـ عؤؽ ؾحن مُ٣ىٖت٦ ،ما هي آلان ( ).
ــ ـ صاٞ ٫ى ١الخغ ٝبطا ٧ان مٟخىخا ،وجدخه بطا ٧ان م٨ؿىعا ،وؤمامه بطا ٧ان مًمىما.
وج٩ىن ال٨ؿغة جدذ الخغ ،ٝؤو جدذ الكضة ٞى ١الخغ ،ٝل ً٨اإلاٛاعبت زالٞا للمكاع٢ت،
ًًٗىن ًجٗلىن الٟخدت والًمت ٞى ١الخغ ٝاخذ ال٨ؿغة.
و٧اهذ الهمؼة جغؾم ٖلى ق٩ل هُ٣ت خمغاء ،ؤو نٟغاء ،زم ناعث٦ ،ما هي آلان (ء).
( )1وَى عؤي ؤَل اإلاضًىت وال٩ىٞت والبهغة والضاوي واإلاٛاعبت وؤبى صاووص وَى مظَب ؤبي مدمض الحزًضي.
( )2وَى ٢ى ٫الدلُل وؾِبىٍه ،وبٌٗ اإلاكاع٢ت.
( )3عاظ٘ ٦خاب ٖلم الى ِ٣والك٩لٚ ..اهم ٢ضوعي.
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وبٌٗ اإلاهاخ ٠ال جغؾم الهمؼة ٖلى ألال ،٠بل ج٨خٟي بالخغ٦ت ٞى٢ه ،ؤو جدخه.
ؤما َمؼة الىنلٞ ،خ٨خب ٖلى ؤق٩ا:٫
ـ ـ ظغة .ؤَل اإلاٛغب ًغؾمىن الهمؼة (ظغة) خمغاء ٖلى ألال ٠في خالت الٟخذ ،وجدخه في خالت
ال٨ؿغ ،ووؾُه في خالت الًم.
ــ ـ ال٣ضماء مً اإلاكاع٢ت ًغؾمىنها ٖلى ق٩ل صا ٫م٣لىبت.
ــ ـ ٖلى ق٩ل ناص مُ٣ىٖت ،وَى الكاج٘ آلان ،وَى مظَب ؤَل الٗغبُت.
ؤما اإلاضة٩ٞ ،اهذ جغؾم ٖلى ق٩ل مُم ،ؤو (مـض) ٞهاع٦ ،ما جغي آلان (~).
ؤما ما ًسو جى ُِ٣الخغو٣ٞ ،ٝض نىٟها الضاوي ؤعبٗت ؤنىا:ٝ
ــ ـ نى ٠مخباًىت ال جدخاط بلى ٞهل بُنها ،وهي( :ؤ  ٫ ٥م و َـ ).
ـ ـ نى ٠مخالبؿت مسالة ،وهي ( :ح ص ع ؽ م ٍ ٕ ).
ــ ـ نى ٠منها مخالبؿت ،وهي ( :ب ث ر ط ر ط ع ف ى ّ  .) ٙمنها ؤعبٗت ال جى ِ٣بطا
لم ًخهل بها شخيء ،وهي ( ١ ٝن ي).
واإلاٗغوٖ ٝىض ؤَل اإلاٛغب َى جى ُِ٣الٟاء بىُ٣ت واخضة جدتها وال٣ا ٝواخضة ٞى٢ها٦ ،ما في
اإلاهاخ ٠اإلاٛغبُت.
و٢ض ط٦غ الدلُل مظَبا زالشا ،وَى جى ُِ٣ال٣ا ٝبىاخضة جدتها ،والٟاء واخضة ٞى٢ها٨ٖ ،ـ
اإلاٛاعبت.
َبٗا ال٨خاب في بٌٗ الغؾىم ،الغٗ٢ت ،ؤو الغؾم الخغً ،غؾمىن ه٣اٍ الكحن والشاء مخهلت،
) ،وخظ ٝؤؾىان الؿحن والكحن،
) وال٣ا ٝوالُاء والخاء مخهلت٨َ ،ظا( :
َ٨ظا (
.) ...
َ٨ظا( :
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العالماث لاضافيت ْ
ل٣ض ه ِ٣الٗلماء بٌٗ الخغو ٝاإلاخ٨غعة؛ ٧ي ال جلخبـ ببًٗها ،والخغو ٝاإلالخبؿت ببًٗها،
هي( :ح ص ع ؽ م ٍ ٕ)ٞ ،اعج ٟ٘لالخباؽ ًٖ هٓحرتها الٛحر مىُ٣ت بٗض ؤن هُ٣ىَا( :ر ط ػ
ف ى ّ .)ٙ
ل ً٨ال٨خاب لم ً٨خٟىا بهظٍ الٗالماث ؤخُاهاٞ ،إياٞىا لهظٍ الخغوٖ ٝالماث ،مبالٛت في
الخمُحز بُنها؛ ألن الخغو ٝلِـ واضخت بما ُٞه الٟ٨اًت٦ ،ما هي آلانٞ ...مشال ًًٗىن زُا
ٞى ١الؿحن ،وؤخُاها ًًٗىن جدذ الهاص ناص نٛحرة ،وجدذ الُاء َاء نٛحرة ،وَ٨ظا م٘
الضا ...٫وجدذ الٗحن ُٖىا نٛحرة ،واؾخسضم ابً البىاب ٖالمت ٞى ١الهاص ،وناصا نٛحرة
جدتها ،وؤخُاها ًًٗىن هُ٣ت جدذ الضا...٫
ولم ٌؿخسضم آلان في ال٨خابت ،بال ٖالمت ال٩ا ،ٝوهي ٖلى ق٩ل َمؼة في صازله ،ؤو ًاء مُ٣ىٖت
آلازغ وفي الخ٣ُ٣ت هي ٧ا ٝنٛحرة في ألانل ،وعبما لم ًغؾمىا َظٍ الٗالمت ،و٦خبىا ال٩ا،ٝ
َ٨ظا( :ﮎ)ٞ ،هي ال جدخاط لٗالمت صازلها؛ ألنها ال جلخبـ بالالم لىظىص ظغة ٞى٢ها ،و٦ظا
ل٨برَا واهدغا ٝزُها ألا٣ٞي .وصاثما الغؾم الٟاعسخي [الٗغبي] ٌؿخسضم َظٍ الُغٍ٣ت.
وط٦غ ؤن الٗالماث اإلاؿخسضمت لخمُحز َظٍ الخغو:ٝ
ـ ـ ٖالمت الٟٓغ اإلا٣لىب.
ــ ـ خغو ٝنٛحرة مشلها.
ــ ـ زِ نٛحر ٞى٢ها.
ــ ـ جدتها َمؼة.
وَىا ٥مً بى ِ٣الؿحن مً جدتها بشالر ه .ِ٣و٢ض وعصث ٧الخالي٦ ،ما ط٦غَا ٚاهم ٢ضوعي في
٦خابت(ٖلم ال٨خابت):
ـــ ـ ٖالمت الضا :٫هُ٣ت جدتها ،وجٓهغ ؤخُاها مشل الغ٢م (ٞ )7ى ١الخغٖ[ .ٝىض البٌٗ جىي٘
ٖالمت (ٞ )7ى ١الغاء ،وعبما الؿحن]
ـ ـ ٖالمت الؿحن :مشل ٖالم الغاء.
ـــ ـ ٖالمت الُاء :هُ٣ت جدتها.
ـ ـ ٖالمت الٗحن والخاء مشل ٢المت الٟٓغ جىي٘ جدذ الخغٖ ٝلى َُئت الضا.٫
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وال ػا ٫الدُاَىن ٌؿخسضمىن َظٍ الٗالماث ،ل ً٨للؼزغٞت ٞ ،ِ٣ٞمشال ًًٗىن َاء نٛحرة
ٞى ١الهاء ،بل ًًٗىن مُما نٛحرة جدذ اإلاُم ،وؤلٟا ٢هحرة ٞى ١ألال ٠اللُىت ،وَظا مىظىص
في بٌٗ اإلاهاخ ،٠وَى ألال ٠ال٣هحرة.
بل بٌٗ اإلاهاخ ٠ويٗذ َاء نٛحرة ٞى ١الهاء.
وٍغؾمىن الُاء بُغٍ٣خحن( :ي) الُاء بال ه٣اٍ في آزغ ال٩لمت ،والُاء بهظٍ الُغٍ٣ت( :
لَ ً٨ظٍ الُاء حؿخسضم بٗض َاء اإلاٟغص اإلا٨ؿىعة ،مشل( :

)،

)

ؤما ما ًخٗل ٤في عؾم الهمؼةٞ ،مشال (ءؤهخم) في بٌٗ اإلاهاخ ٠جغؾم (ؤءهخم) ،والٟاع ١عاظ٘،
َل الهمؼة التي مً ؤنل ال٩لمت هي التي جغؾم ؤم التي لالؾخٟهام؟.
وبًٗهم ً٨خب ــ ـ مشال ـ ـ ٌ( :ؿتهؼثىن) بالىاو٨َ ،ظاٌ( :ؿتهؼئون) ٖلى خؿب ما جاو ٫بلُه
الهمؼة واوا ٖىض الخسٌ( ٠ُٟؿتهؼوون).
ومً الىاؽ مً ًجٗل الًمت بطا ٧اهذ بٖغابا زُا بحن ًضي الخغٞ ،ٝةن ٧اهذ جىىٍىا ظٗلها
زُحن.

الفصل الثامن (الحسوف والحسكاث) ْ

الخغ٧اث (الخغو ٝالهاثخت) وهي ال جسلى منها ٧لمت ،وهي ٖباعة ًٖ خغوٖ ٝلت ٞترة هُ٣ها
ؤ٢ل ،و٢ض جم عؾمها نٛحرة ٖلى يىء هُ٣ها ،بال ؤنها جغؾم ٞى ١الخغ ،ٝؤو جدخه ،ل٨نها في
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الىُ ٤جىُ ٤بٗض الخغ ٝمباقغةٞ ،هي خغ ،ٝبال ؤنها حؿ ِ٣في آزغ ال٩لماثٞ ،مشال (مدمض =
مدمضن) جل ٟٔفي الى( ٠٢مدمض).
وٖضص َظٍ الخغ٧اث (٦ )3ؿغة ويمت وٞخدت ،ؤو "ًاء" و"واو" و"ؤل ."٠ولى ص٣٢ىا لىظضها ؤن
ما ًل ٟٔبالٗغبُت الٟهخى ( )29خغٞا ،وما ٖضا طل٧ ٪له عاظ٘ لهظٍ الـ( )29خغٞا ،ؾىاء ٧ان
مً الخغ٧اث ،ؤو الًىابِ ...ألن الخغ٧اث هي خغوٖ ٝلت ج٣غٍبا ،والًىابِ ،بما جىىب ًٖ
الخغ٧ ٝالكضة ،ؤو َمؼة ٧اإلاضة ،ؤو صالت ٖلى خغ ،ٝلِـ بٗضٍ خغ ٝنىحي٧ ،الؿ٩ىن؛ ألن
في الخ٣ُ٣ت ال ًىظض خغ ٝؾا ،ً٦ؤو مخدغ ،٥بهما ًىظض خغ ٝنامذ بٗضٍ خغ ٝنىحي ـ
اإلاؿمى "خغ٦ت"ـ  ،ؤو خغ ٝنامذ بٗضٍ نامذ ؤًًا؛ ألن َغٍ٣ت ال٨خابت الٗغبُت بدغوٞها
وخغ٧اتها ،وَغٍ٣ت الترُ٦ب بحن الخغو ٝوالخغ٧اث ،نىعث لل٣اعت ؤن الخغَ ٝى اإلاخدغ ،٥ؤو
الؿا ،ً٦ل ً٨في الخ٣ُ٣ت ؤن الؿ٩ىن َى عاظ٘ ل٩ل خغ ٝنامذ ،وما ٌٗخ٣ض ؤنها خغ٧اث ،هي
خغو ٝمضًت ٢هحرة الل ،ٟٔؤو ؤهها ٝمضًت لُىت في الل ،ٟٔوهي خغو ٝال جسلى منها ٧لمت؛
ألن ل ٟٔالخغو ٝمغ٦بت صون خغو ٝمضًت ٢هحرة الل ٟٔمؿخدُل.
وٖالمت الؿ٩ىن ما هي ،بال ٖالمت ٚحر نىجُت صالت ٖلى ؤن الخغ ٝالهامذ ،ؤو الهاثذ ؤحى
بٗضٍ خغ ٝنامذ ؤًًا ،ولِـ ؤن الخغ ٝؾا٦ىا بظاجه؛ ألن ٧ل خغَ ٝى ؾا ً٦بظاجه.

صٖىا هدى ٫الخغ٧اث بلى خغوٝ؛ لتري طل ٪بُٗى( :٪اخمض) = (ؤًدمُض) لى اٞتريىا ؤن الٟخدت
هي الُاء ،ؤو اٞتريىا زالزت خغو ٝمً هىٕ زام للخغ٧اث الشالرٞ ،خجض ؤن ال٩اجب ال ًغؾم
خغ٦ت ،وال ؾ٩ىن؛ ألن الخغ٦ت ظٗلىاَا خغٞا .ؤما الؿ٩ىنٞ ،هي صالت ٖلى ٖضم اجُان خغٝ
ناثذ بٗض نامذ ،بطنٞ ،ال صإ لغؾمها.
وبهظا هٟهم ؤن ال٣ى" :٫الخغ ٝمخدغ ،٥ؤو ؾا "ً٦ما َى ،بال وَم ه٣ل ًٖ َغٍ٣ت ال٨خابت
الٗغبُت ،وزهىنا ٖلم الىدىٞ ،مشال٣ً ،ىلىن( :الغظل) ٞاٖل مغٞىٕ وٖالمت عٗٞت الًمت
ٞى ١الغاء ،ؤو ٖليها ،ؤو (الغظل) مجغوع وٖالمت ظغة ال٨ؿغة ٞى ١الالم ،ؤو ٖليها .بِىما الًمت
هي بٗض الغاء ولِؿذ ٞى٢ه ،و٦ظا ال٨ؿغة ...وبهما الٟىُ٢ت للغؾم ؤلامالجي  ،ِ٣ٞل٨ىه سخب
ٖلى الل .ٟٔوالخ٣ُ٣ت ؤن ل ٟٔالخغوً ٝإحي مغجبا جغجِبا حؿلؿلُا ؾىاء ٧اهذ ناثخت ،ؤو
نامخت ،وال ًىظض ٞى ،١ؤو جدذ.
في الخ٣ُ٣ت ؤن ال٨خابت ال ػالذ ال جمشل الهىث بيؿبت ( ،)%100بل ال جخٗضي (ٖ )%90لى ؤ٦ثر
ج٣ضًغَ ،ظا بن ٦خبىاَا م٘ الخغ٧اث والًىابِ والخى ُِ٣والترُ٢م ،وبال ٞال جخٗضي ()%75؛
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ألن ٦شحرا مً الىبراث الهىجُت جسخٟي ،و٦شحر مً ال٩لماث جلخبـ ببًٗها ،و٦شحر مً الجمل ال
حٗغ ٝنهاًتها ...وبهظا ه٩ىن ٢ض وٗ٢ىا في صوامت ومخاَت.

ْ
الفصل الخاطع ( زطم الح ْسوف بدل الحسكاث) ْ
ْ
بن عؾم الخغوٖ ٝىيا ًٖ الخغ٧اث َى في ٦شحر مً اللٛاث٧ ،اإله٩لحزًت ...وٚحرَا مً اللٛاث
الٛحر ؾامُت ـ َى هٓام ؤ٦ثر ويىخا مً ٚحرٍ ،بال ؤهه ُٞه نٗىبت٨ٞ ،شحر مً ال٨خاب ال
ٌؿخُُٗىن عؾم ال٩لماث الٗغبُت مك٩لتٞ ،لى خىلىا َظٍ الخغ٧اث بلى خغو ،ٝلغؤًىا ٦خابتهم
مخجلت مً خُض ألازُاء ،باإلياٞت بلى ٖضم ؾغٖت ال٨خابت ،وملء نٟدخحن بال٨خابت بض٫
نٟدت واخضة..
بن الظًً ابخ٨غوا ال٨خابت ٌٗغٞىن طل ٪ظُضا٣ٞ ،ض اٖخىىا بالخغو ،ٝوؤَملىا الخغ٧اث ،بل
ؤَملىا ؤخُاها بٌٗ الخغو ٝالتي حكبه الخغ٧اث ،وهي خغو ٝالٗلت ...
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بن بٌٗ ال٣ىاٖض ؤلامالثُت ٚحر الٗغبُت جدمل حكُ٨لها في َُاتها؛ ألنها حٗامل الخغ٧اث،
٧الخغو٦ ٝخابت ،وعؾما ،زالٞا للٗغبُت التي ال حٗخجي بالدكُ٨ل ،بال في بٌٗ ال٩لماثٞ ،إخُاها
ًدهل لبـ ،مشال:
(نى٘ في الٗغا )١ال حٗغَ ٝل (نى٘) مهضع ،ؤو ٗٞل؟ .ؤيَ :ل هي( :نى٘) ،ؤو (نى٘).
وبن ؤعصها الخىيُذٞ ،البض مً الدكُ٨ل ..ل ً٨ال٨خاب ال ٌٗخىىن بظل ٪ؤبضا.
ٞلى ٧ان الدكُ٨ل في َُاث ال٨خابت ٌٗامل٦ ،ما الخغو ،ٝل٩ان ألامغ مسخلٟا جماما؛ ألهه مجبر
ٖلى طلٞ .٪لى ٞغيىا ؤن الخغ٧اث ٖلى ق٩ل خغو ،ٝولىٟترى ؤنها٦ ،دغو ٝالٗلت ،ل٩اهذ
(نى٘) ج٨خب َ٨ظا( :نىهُٗا) ،و(نى٘) ج٨خب َ٨ظا( :ناوًٗ) ٖلى اٞتراى ؤن الخىىًٍ ً٨خب
(هىن)َ ..ظا مجغص مشا ،٫وبالٞ ،الخىىًٍ البض مً عؾمه ٖلى ق٩ل زالزت خغو ٝمسخلٟت ،و٦ظا
الخغ٧اث ٖلى ق٩ل زالزت خغو ٝمسخلٟت ،وبهظا ً٩ىن ٖضص الخغو ٝال٨لي ( )35خغٞا.
ٌٗترى مٗترى٣ُٞ ،ى :٫بطا عؾمىا الخغ٧اث ٖلى ق٩ل خغوٞ ،ٝهي ال جل ٟٔفي ازىاء الى،٠٢
ٞخب٣ى عؾما صون ل ،ٟٔوعبما ًلٟٓها ال٣اعت ٖلى ؤنها خغ.ٝ
الجىاب :خُىما ج٩ىن الخغ٧اث ٖلى ق٩ل خغوُٞ ،ٝخم جضعَؿها ٖلى ؤنها ال جل ٟٔفي الى٠٢
في ؤوازغ ال٩لماث ..والؿالم!.
وٖلى ٧ل خاً ٫ب٣ى ؤلامالء الٗغبي ؤًٞل مً ٦شحر مً ؤلامالءاث٧ ،اإله٩لحزي ،والٟغوسخي ...ألن
ؤلامالء ؤلاه٩لحزي ،والٟغوسخي ؤمالء عصيء للٛاًت ،و٦شحر مً ٦خاباجه حٗخمض ٖلى الخ ٟٔاإلاباقغ،
٦ما ؤن ُٞه خكىا ٦شحرا مً الخغو ٝاإلاغ٦بت ،واإلاُخت!.
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مشاكل لامالء العسبي! ْ
ْ
ؤلامالء الٗغبي بال قُٞ ٪ه مكا٧ل ،وبن ٧ان ؤًٞل مً ٚحرٍ مً ؤلامالءاث٧ ،اإله٩لحزًت،
والهِىُت (الهىعٍت) والُاباهُت ،والهىضًت ،وألاماػَُٛت ،والغوؾُت...
َىا ٥مكا٧ل في الدِ الٗغبي ،م٘ الٗلم بن انالخها مم ،ً٨ولِـ مؿخدُال ،وبلَُ ٪ظٍ
اإلاكا٧ل:
 1ـ ـ شيادة الحسوف في بعض الكلماث .هدى( :ؤولئ .)٪وَظٍ مك٩لت مً اإلاكا٧ل؛ ألن الغؾم
البض ؤن ً٩ىن مُاب٣ا للٗٞ ،ٟٔىانغ الل ،ٟٔوالغؾم ،ؤو الىخضاث الهىجُت ،والدُُت البض
ؤن ج٩ىن مدؿاوٍتٞ .ةن ٧ان للىاو الؼاثضة ،ؤو ٚحرَا ٞاثضة في ػمً ٖضم الدكُ٨لٞ ،اآلن ٖضًمت
الٟاثضة ،والبض مً ج٣ىحن ال٣اٖضة ج٣ىِىا ٖاما ٌكمل ظمُ٘ ألاٞغاص ،ؤو الٗىانغ صون اؾخصىاء.
وَظٍ الخغو ٝمُختٞ ،ال ًجب ؤن جب٣ى م٘ ألاخُاءٞ ،اإلاُذ م٩اهه الض.ًٞ
 2ـ ـ هليصت الحسوف من بعض الكلماث .هدىَ( :ظا) .وَظٍ مك٩لت؛ ألن هُ٣هت ألال ٠مً
ال٩لمت ججٗل اٞترا٢ا بحن ٖضص الىخضاث الهىجُت ،والدُُتٗٞ ،ىانغ الىخضاث الهىجُت (،)4
والدُُت ( ،)3وَظا ؤقبه بمً ًغؾم صاثغة ٞيها (ٖ )4ىانغ ،وٍغ٢مها بغ٢م (ٞ ،)3ال٩ل ً٣ى٫
ؤهه مسُئ.
 3ـ ـ الدمج .وَى صمج ٧لمخحن بغؾم واخض م٘ ؤن ؤنلهما با ١ـ لِـ صمجا مؼظُا ـ وَظا الضمج
ؾِئت مً الؿِئاث .هدى( :ؤال) ؤي( :ؤن ال) .و٢ض اقخمل ٖلى صمج وخظ ،ٝواإلاٟغوى ؤن ج٩ىن
ال٨خابت (ؤن ال) للىيىح ،وؤنل ال٨خابت َى َ٨ظا.
اللهم ،بال بطا ٧ان اإلاؼط يغوعٍا٩٦ ،لمت (ٖلُمً) في اللهجت الٗغاُ٢تٞ ،هي (ٖلى مً) ٞهاعث
ألالً ٠اء ممؼوظت بإلٞ ،٠ةطا ٦خبىاَا (ٖلي مً) جهىع ال٣اعت ؤهىا وؿإ ًٖ ٫خ٣ُ٣ت عظل
اؾمه "ٖلي" .لَ ً٨ظا ال ٌؿمى مؼظا في ال٨خابت ،بل َى مؼط في الل .ٟٔوالدِ جاب٘ لل.ٟٔ
 4ــ ـ الخفكيك .وَى ٖ٨ـ اإلاؼط ،و٢ض وعص في ال٣غآن ال٨غٍم ،هدى{ :مالَهراَانقسآن}.
واإلاٟغوى ؤن ج٨خب{ :ماَهلراَانقسآن} و٣ٞا لل٣اٖضة.
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 5ـ ـ حعدد زطم الهمصة .نغاخت الهمؼة ؤ٦بر مًٗلت لل٨خاب٣ٞ ،لُل مً ال٨خاب مً ال ً ٘٣في
زُإ في هٓام الهمؼة؛ بؿبب عؾمها اإلاخٗضص ،وزغوظها ًٖ ال٣اٖضة في ٦شحر مً ألاخُان..
ٞمشال ج٩ىن الهمؼة ٞى ١واو (ئ) بن يمذ ،ؤو ؾب٣ها يم ،ؤو مًمىمت مؿبى٢ت بًم .لً٨
َىا ٥زالٞ ،ٝمشال٣ً ( :غؤ) خُىما هلخ ٤بها واو الجماٖت ،ج٨خب َ٨ظا٣ً( :غؤون) و٣ٞا ألنل
ال٩لمت ( ً٣غؤ) ( +ون) ،وج٨خب َ٨ظا٣ً( :غئون) و٣ٞا لل٣اٖضة الٗامت ال٣اثلت :الًم ٌؿُُغ
ٖلى الٟخذ ،بن يمذ الهمؼة ،ؤو الخغ ٝالظي ؾب٣ها .بل َىا ٥مً ً٨خبها َ٨ظا٣ً( :غءون).
و٣ٞا ل٨غاَت واوًٍ ،وَظا مإزىط مً عؾم ال٣غآن!ٞ ،ةن ٧ان الخغ ٝاجهالُا ويٗها ٖلى
٦غسخي ،هدى( :مؿئى ،)٫ولم ً٨خبها( :مؿاو )٫و٣ٞا لل٣اٖضة الٗامت ال٣اثلت بؿُُغة الًم ٖلى
الٟخذ ،والؿ٩ىن.
وال٨ؿغ ٖلى الجمُ٘ .وَظا الغؾم ًىضعط جدذ ٦غاَت واوًٍ ،وَى عؾم ٢غآوي ٢ضًم.
وج٩ىن ٖلى ًاء ،ؤو ؤل ٠م٣هىعة (ت) بن ٦ؿغث ،ؤو ؾب٣ها ٦ؿغ ،ؤو م٨ؿىعة مؿبى٢ت
ب٨ؿغ ،ؤو ؾب٣تها ًاء ؾا٦ىت بٗضَا خغ ٝملخ٦ ،٤ـ( جاء مغبىَت)...
هدىَُ( :ئت) (َُئ ...)٪لَ ً٨ىا ٥مً ً٨خبها ٖلى ؤل ،٠هدىَُ(:إة) .و٣ٞا لل٣اٖضةٞ ،هى ٢ض
ٖامل الُاء الؿا٦ىت٦ ،إي خغ ٝآزغ .وبًٗم ٖامل الهمؼة اإلاًمىم ما ٢بلها في آزغ ال٩لمت
بن ؤلخ ٤بها خغ٨ٞ ،ٝؿغَا مٗاملت الًم ،ولِـ ال٨ؿغ ،هدى( :جيباي) ،وبًٗم ٦خبها ٖلى
ال٣اٖضة الٗامت( :جيبئي).
وؤن ٧اهذ (الهمؼة مٟخىخت) ،ؤو (مٟخىح ما ٢بلها) ،ؤو (مٟخىخت ،وما ٢بلها)ٞ ،هي ٖلى ؤل،٠
هدى( :ؾإ( )٫ؾإ( )٫اؾإ ...)٫ل ً٨بًٗهم ٦خب (ٞاؾإلىا)٨َ ،ظاٞ( :اؾئلىا) زالٞا لل٣اٖضة،
وَى عؾم ٢ضًم مإزىط مً بٌٗ عؾىم اإلاصخ ٠الٗشماوي (عواًت خٟو ًٖ ٖانم) .لً٨
َظٍ ال٣اٖضة جىسغم في بٌٗ ألاخُان٦ ،ما لى ؾب ٤الهمؼة اإلاٟخىخت ؤل ٠لُىت ،هدى:
(حؿاء ،)٫ؤو واو ؾا٦ىت بٗضَا خغ ٝملخ٧ ،٤الخاء اإلاغبىَت ،هدى( :مىبىءة) (ؾىءة) ،وعبما
٦خبىَا( :ؾىؤة)...
وعبما ٖايذ اإلاضة ًٖ الهمؼة ،بن ؤجذ مٟخىخت ٚحر مؿبى٢ت ب٨ؿغ ،ؤو ًاء ؾا٦ىت بٗضَا ؤل٠
لُىت ،هدى (آمً) (مغآة) ،وألانل( :ؤامً) (مغؤاة)...
وَ٨ظا جخضازل ؤهٓمت( )1الهمؼة بُغٍ٣ت مملت ،ومٗ٣ضة ،ومخ٨ثرة ،ومخٟغٖت.!!...

( )1بالخٟانُل اإلاملت ،عاظ٘ ٦خابىا (ؤلامالء لاؾخضاللي اإلا٣اعن) ُٟٞه ما ًغوي الٓمإ.
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وجٟغص الهمؼة بن ؾب٣ها خغ ٝؾا ،ً٦و٧اهذ في آزغ ال٩لمت ،هدى( :بؾغاء) (ملء) (شخيء)َ ...ظٍ
هي ال٣اٖضة الٗامت ،بال ؤن بٌٗ ال٨خاب (بًٗهم ًدمل ص٦خىعاٍ!) الظًً ال ٌٗغٞىن ال٣ىاٖض!!
ً٨خبها (قحئ)!!.
 6ـ ـ حعدد زطم األلف .بن ألال ٠لها عؾمان :ألال ٠ال٣اثمت (ا) ،وألال ٠اإلاىدىُت التي ٖلى
ق٩ل ًاء بضون ه( ِ٣ي) ،وم٘ ؤوي ال ؤظٗل عؾم ألال ٠بخل ٪الُغٍ٣خحن مً اإلاكا٧ل ،بال ؤن
اإلاكا٧ل ج٨مً في زغ ١ألال ٠اإلاىدىُت ؤخُاها لل٣ىاٖض التي ويٗذ لهاٞ ،مشال ال٩لماث
ألاعجمُت ال ج٨خب بإل ٠مىدىُت ،بال ؤنهم ٦خبىا (ِٖسخى ـ مىسخى ـ ٦ؿغي ـ بساعي ـ مىؾُ٣ى)
بإل ٠مىدىُت ،وهي ؤعجمُت!.
واؾخصىىا مً َظٍ ال٣اٖضة ؤًًا ال٩لماث الٗغبُت التي حؿبٞ ٤يها الُاء ألال ،٠هدى( :ؾغاًا ـ
زٟاًا ـ مىاًا ـ َضاًا ،)...بل ال٩ىُٞىن ٧اهىا ً٨خبىن ال٩لماث زالزُت الخغو ٝباألل ٠اإلاىدىُت
و٣ٞا للخغ٧اثٞ ،ةن ٦ؿغ ؤولها ،ؤو يم ٦خبىَا باألل ٠اإلاىدىُت ،وبن ٞخذ ٦خبىَا بال٣اثمت،
هدى( :الدُى) .وج٨خب ٖلى ٢اٖضة البهغٍحن (الدُا)؛ ألن ألال ٠ؤنله واوٞ ،هى مإزىط مً
زُىة.
ل٣ض ظٗلىا [البهغٍىن] عؾم ألالٖ ٠لى ق٩ل ًاء مىىٍ بالهغٞ ،ٝةن ٧ان ؤنله ًاء ٦خب
ٖلى ق٩ل ًاء ،هدى( :عمى ًغمىٞ ..تى ٞخُت ،)...وبن ٧ان ؤنله واوا ٦خب ؤلَ ٠ىٍلت ،هدىٚ( :ؼا
ٌٛؼوٖ ..ها ٖهىاث.)...
َظا بن ٧اهذ ال٩لمت زالزُت ،وبال ٧ل ٧لمت عباُٖتٞ ،ما ٞى ١ج٨خب ؤلٟها ٖلى ق٩ل ًاء ،لً٨
في ال٣اٖضة اؾخصىاءاث ٦شحرة٦ ،ما ؤن للخغو ٝهٓام زام ..والدالنت بن عؾم ألال٠
بُغٍ٣خحن ٖلى خؿب ٖلم الهغ ٝاُٖاٍ حُٗ٣ضا ،وزغوظا ًٖ زِ ؤلامالء اإلاؿخ٣ل،
ٞاإلاٟغوى ؤن جغؾم ألال٧ ،٠الباء والخاء ...بُٗضا ًٖ خكغَا في ٖلم الهغ.ٝ
بن ٢اٖضة ال٩ىُٞحن في ألال ٠اإلاىدىُت ـ بمالثُت بدخت ،و ٢اٖضة البهغٍحن نغُٞت خكغث في
ؤلامالء ،بال ؤنها ه ي ال٣اٖضة اإلاخبٗت؛ ألن ٢اٖضة ال٩ىُٞحن ظؼثُتٞ ،هي في ألاؾماء الشالزُت
 ،ِ٣ٞصون الخغو ،ٝوألاٗٞا ،٫وألاؾماء الغباُٖت ٞما ٞى.١
لى ٖممىا [ال٩ىُٞىن] ال٣اٖضة ،ل٩اهذ هي اإلايسجمت م٘ ؤلامالء؛ ألنها ال جسغط ًٖ ؤلاَاع
ؤلامالجي البدذ.
 7ــ ـ حعدد زطم الحسف .بن عؾم الخغ٣ٌٗ ٝض ال٨خابت ،ولى ٢لُالٞ ،الخغ ٝفي ال٨خابت الٗغبُت
عبما ًهل بلى ؤعبٗت عؾىم في الهاء ،والٗحن ،والٛحن (َـ ـهـ ـه عٍ) (ٖـ ـٗـ ٕ ـ٘ ) .ل ً٨ألامغ
لِـ بالهٗب اإلاُل ،٤بل ألامغ وؿبي ،وٍ٩ىن بؿُُا ظضا ،خُىما ه٣اعن ال٨خابت الٗغبُت
بٛحرَا٧ ،اإله٩لحزًت...
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وؤٚلب الخغو ٝلها عؾمان (بـ ث)٦( ...ـ  )٥وهغي ازخالٞا بحن ال٩ا ٝفي البضاًت والىؾِ،
وال٩ا ٝفي النهاًت ...و٢لُل مً الخغو ٝزابذ الغؾم ،وهي( :ع ػ و ص ط ٍ ّ).
ْ
طماْْْ .في الغؾم الٗغبي ،ؤو ال٨خابت جخ٨غع الخغو ،ٝوالٟاعَ ١ى الخى( ُِ٣ط
الحسفْْزْ ْ
 8ــ ـ ْجكْسْازْْْ ْ ْ ْ
ر) ٞالجُم والداء َما ٖباعة ًٖ خاء مى٣ىَت ،وَظا عبما ٌؿبب لبؿا ،وبن ٧ان ُٞه ؾهىلت،
وَٗض مً ظاهب آزغ بًجابُا.
 9ـ ـ الدشابه في الحسوف .بن حكابه الخغوُٞ ٝه شخيء مً اللبـ ،وبن ٧ان ُٞه بًجابُت
حؿهُلُت باليؿبت لل٨خابتٞ ،إصوى زُإ في الخىً ُِ٣دى( ٫الخاء بلى ظُم ،ؤو زاء) ،ؤو (الخاء بلى
زاء) ،ؤو (الباء بلى ًاء) ،ؤو الٗ٨ـ ...ل٦ ،ً٨ما ٢لىا ُٞه بًجابُت مً ظاهب آزغٞ ،األمغ وؿبي.
 10ــ ـ إدخال الىدى والصسف في كىاعد لامالء .ط٦غها آهٟا ؤن ٦خابت ألال ٠اإلاىدىُت (ي)
جابٗت لٗام الهغ٨ٞ ،ٝخب ٖلى ق٩ل ًاء بن ٧ان ؤنلها ًاء ،هدى( :عمى ًغمي ،)...وبن ٧ان
ؤنلها واوا ج٨خب ٢اثمت ،هدىٚ( :ؼا ٌٛؼو .)...ؤما الهمؼةٞ ،هي جابٗت لٗلم الىدىٞ ،مشال( :عؤًذ
ؤنض٢اء٦م) ج٨خب الهمؼة مٟغصة؛ ألنها (ؤنض٢اء٦م) مىهىبت.
(مغعث بإنض٢اث٨م) ج٨خب ٖلى ٦غسخي؛ ألنها وٗ٢ذ مجغوعة.
(ظاء ؤنض٢ائ٦م) ج٨خب ٖلى واو؛ ألنها مغٞىٖت.
ٞالهمؼة جخٛحر جبٗا لخُٛحراث الهمؼة هدىٍا (يما ،و٦ؿغا ،وظغا).
وَظٍ مًٗلت باليؿبت للظًً ال ٌٗغٞىن ٖلم الىدىٞ ،هم ً٨خبىنها ٖلى خؿب لهجتهم ،ؤو
لٟٓهم للهمؼة صون ٖلم الىدى.
واإلاٟغوى ؤن ج٩ىن الهمؼة زاعط ٢اهىن "ٖلم الىدى"٦ ،ما ؤن ألالً ٠جب ؤن ج٩ىن زاعط
٢اهىن "ٖلم الهغ "ٝؤًًا؛ ختى ً٩ىن ٖلم ؤلامالء مؿخ٣ال اؾخ٣الال جاماٚ ،حر مٟخ٣غ لٗلىم
زاعط هُا٢ه.
ًجب ؤن ً٩ىن الخٗامل م٘ ظمُ٘ الخغو٦ ،ٝما هي الخا ٫م٘ (الباء والخاء والشاء )...صون
اؾخصىاء ؤي خغ ،ٝختى ج٩ىن ال٣اٖضة حكمل ظمُ٘ ظؼثُاتها ،وٍ٩ىن ؤلامالء ؾهال مؿخ٣ال ما
صام لاؾخ٣ال ٫لِـ ممخىٗا.

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞

نٟدت 69/ 47

اإلاٛجي في الترُ٢م والخى ُِ٣ؤلامالجي

قمخي ظابغ ٞايل

وٗم ،هٓام الهمؼة بهظا الك٩ل اإلاخٗضص ٌؿاٖض ال٣اعت ٖلى مٗغٞت ال٩لمت .اهٓغ( :ملء ،مؤل ـ
ملئ ،ملا(ٞ ))1ما صامذ ال٩لمت ال ٌٗخجى بدكُ٨لهاٞ ،الهمؼة بغؾمها اإلاخٗضص حؿاٖض ال٣اعت
ٖلى طل ،٪و٦ظا ألال ٠اإلاىدىُت حؿاٖض ٖلى طلٖ( :٪لى ٖال.)...
بن الهمؼة مً ؤ٦ثر الخغو ٝحٗضصا بدؿب مىٗ٢ها مً الخغ ٝالظي حٗخلُه ،ؤو ٌٗخليها ،ؤو ج٩ىن
مٟغصة ،ؤو مٗىى ٖنها بكضة( :ب ؤ ت ئ ء آ(.))2
بن الهمؼة ؤ٦ثر ٦خابتها ج٩ىن جبٗا لخغً ٝدخًنهاٞ ،هي ٧الُٟل!! .واإلاٟغوى ؤن ج٩ىن مؿخ٣لت،
٦بُ٣ت الخغو.ٝ

الفصل العاشس ( أهىاع الكخابت) ْ

ألالفبائيت ،وهي التي حٗبر ًٖ الىخضة الهىجُت بالغمؼ ال٨خابي٦ ،ما هي خا ٫اللٛت الٗغبُت ،وهي
ألا٦ثر جُىعا ،وألا٢ل عمىػا ...
ْ
()3
الصىجيت التركيبيت  ،وهي التي حٗبر ًٖ اإلا ُ٘٣الهىحي الىاخض بمجمىٖت مً الغؾىم
اإلاخٗضصة٦ ،ما في بٌٗ خغو ٝاللٛت ؤلاه٩لحزًت ( ،)shوحٗجي (ف)...الخ .وهي َغٍ٣ت ؾِئت
للٛاًت!!؛ ألن الترُ٦ب مٛاًغ لل ،ٟٔوألن الىخضة اإلالٟىْت واخضة ،واإلا٨خىبت ؤ٦ثر مً طل،٪
(َ )1اجان ال٩لمخان للمشا.ِ٣ٞ ٫
( )2إلاؼٍض مً مٗغٞت اإلاضة ،عاظ٘ ٦خابىا (ؤلامالء ؤلاؾخضاللي اإلا٣اعن)
( )3ؤلاه٩لحزًت مهىٟت يمً ألالٟباثُت .وَظا اإلاشاً ٫ىُبٖ ٤لى بٌٗ خغوٞها.
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باإلياٞت بلى ؤن الترُ٦ب ُٞه لبـ؛ ألن الترُ٦ب جهبذ له ٢غاءجحن :ال٣غاءة الترُ٦بُت ،الخغٞحن
صٗٞت واخضة ،و٢غاءة ٧ل خغ ٝمٟغصا.
لصىزيت ،وهي التي حٗخمض ٖلى الك٩ل ،ولِـ الخغ ٝالهىحي ،حٗخمض ٖلى نىع ألاقُاء،
ا ْ ْ ْ ْْْْ
ٞدُىما ًغٍض ال٩اجب ؤن ً٨خب (ؾم٨ت) ًغؾم نىعة لها ،وهي ٦خابت بضاثُت ،وال ًم ً٨ؤن حٗبر
ًٖ ٧ل ألاقُاء الىاُٗ٢ت بض٢ت٦ ،ما ؤنها ال حؿخُُ٘ الخٗبحر ًٖ ألامىع الىظضاهُت؛ ألنها ال نىع
لهاٞ ،هي لِؿذ ؤمىعا قازهت.
وهي َغٍ٣ت بضاثُت ،وعمىػَا مخ٨ثرة بخ٨ثر ألاقُاء  ،وٖلُ ٪ؤن جخسُل مضي اإلاك٣ت التي ٌٗاهيها
ال٩اجب ،ؤو ال٣اعت!.
اللععيت ،وهي التي حٗبر ًٖ اإلا ُ٘٣الهىحي٧ ،اإلا ُ٘٣الهىحي اإلا٩ىن مً نىجحن بغمؼ واخض
(خغ.)ٝ
ومً ؤمشلتها ؤًًا اؾخسضام الهىعة ال لظاتها ،بل للهىث ،ؤي :حؿخسضم الهىعة عمؼا
للهىثٞ ،مشال ًغؾمىن الُض ،وٍغٍضون بها :نىث الُض.
الصىزيت الصىجيت ،وهي التي جغمؼ للخغ ٝألاو ٫بالهىعة التي جبضؤ بهٞ ،مشال :نىعة ال٩لب
حٗجي(ال٩ا )ٝونىعة الؿم٨ت حٗجي (الؿحن)...
الفكسيت ،وهي التي حٗخمض ٖلى ال٨ٟغة٦ ،ما في بٌٗ الغمىػ ،وهي ٦خابت ٚحر نىجُتٞ ،مشال هي:
ْ
٦ـ(ٌؿاوي) التي ًغمؼ لها بالغمؼ (=) ،و(ًىاػي) التي ًغمؼ لها بالغمؼ (ٞ ،)//هظٍ الغمىػ حُٗي
٨ٞغة ،وال وؿخُُ٘ جدلُلها بلى الخغو ٝاإلا٩ىهت لها ،وباإلياٞت لظل ،٪عبما ج٩ىن لها مٗان
مخٗضصةٞ ،مشال (=) عبما جلًُ ٟٔاب...٤
وَظا الىٓام ٌؿخسضم في اللٛت الهِىُت ،وَى هٓام ؾحئ ،ومٗ٣ض ،وخغوٞه ٦شحرة ظضا.
السمصيت ،وهي حٗخمض ٖلى الغؾىم الدُُت الٛحر نىعٍت للخٗبحر ًٖ ال٨الم ،وهي ؤ٦ثر جُىعا مً
الهىعٍت ،وهي جُىع ًٖ الهىعٍتٞ ،بض ٫الهىع ؤنبدذ َىا ٥زُىٍ جغمؼ لها.
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ْ
الفصل الحادي عشس (عدد الح ْسوف بجميع زطىمها) ْ
ْ
ؤ ب ئ ت ء آ ـ ب بـ ـ ث جـ ـ ر زـ ـ ط ظـ ـ ح خـ ـ ر زـ ـ ص ـ ط ـ ع ـ ػ ـ ؽ ؾـ ـ ف
قـ ـ م نـ ـ ى يـ ـ ٍ ـ ٕ ٖـ ـٗـ ـ٘ ـ ٚ ٙـ ـٛـ ـ ٜـ ٢ ١ـ ـ ٦ ٥ـ ـ  ٫لـ ـ م مـ ـ ن هـ
ـ َـ ـهـ ـه عٍ ـ و ـ ا ي ـ ي ًـ ـ ة .
[٢ض ً٣ا :٫الباء ،والخاء ...ج٨خب بُغٍ٣ت وؾُُت :ـبـ ـخـ  .لم اظٗل َظا ازخالٞاٞ ،الؼٍاصة ٢بل
الخغ ٝجابٗت للظي ٢بله ،وبن ٧ان له عؾم بهظا الك٩ل في الُابٗت]...
٩ُٞىن الٗضص ( )59خغٞا .وؾبب ج٩ىن َظٍ الخغو ٝبهظٍ الُغٍ٣تٞ ،خاعة ٧املت ،وجاعة ها٢هت،
وجاعة جسخل٢ ٠لُال بحن ألاولُت وألازحرًت٦ ،ما في ال٩ا ٝـ ألن ال٨خابت الٗغبُت ٦خابت مؼظُت ،ؤي:
خغوٞها مخهلت ٚحر مىٟهلت ما ٖضا الخغو( :ٝع ػ و ص ط ٍ ّ ) وهي جمشل عب٘ الخغو ٝجماما
ٖىض مً ًجٗلىن ٖضص الخغو )28( ٝخغٞا.
َظا بضون خؿاب الهىاثذ (الخغ٧اث) و (الخىىًٍ).
لً ً٨ب٣ى حكابها بحن الخغٞحن( :ال٩امل واإلاُ٣ىٕ) ألظل الىنل ،بل َى الخغ ٝهٟؿه م٘
ا٢خُإ ظؼء نٛحر مً آزغٍ؛ ألظل الىنل م٘ الظي ًلُه ،بسال ٝؤلاه٩لحزًت ـ مشال ـ التي ج٨خب
الخغو٦ ٝبحرة ونٛحرة ومىٟهلت وممؼوظت ،و٧ل خغ٩ً ٝىن مسخلٟا جماما ًٖ ٚحرٍ)a A( :
(ٞ ...)h Hالخغٞان مسخلٟان عؾما عٚم اجداص لٟٓهما ،وفي اإلاؼط ً٩ىهان مسخلٟان ؤًًا،
ٞاإله٩لحزًت ٦خلت مً لازخالٞاث!!.
بن ال٨خابت الٗغبُت جؼاص خغوٞا خُىما ه٨خب الخغ٧اث ٖلى ق٩ل خغو ،ٝوعبما ج٩ىن ػٍاصتها
ؤ٦ثر مً الىهٞ ،٠هي ٦خابت ا٢خهاصًت ومغهت ،وؾغَٗت ال٨خابت؛ ألنها مترابُت ،وم٘ طل٪
حُُٗ ٪مجاال ل٨خابت الخغ٧اث ،والًىابِ .وهي ٦خابت جهٛغ الخغ٦ت ٖلى خؿب جهٛحر
لٟٓها.
بنها ٖال٢ت اهُبا ١عٚم اإلاالخٓاثٞ ،اإلاالخٓاث التي ٖليها جخًاٖ ٠في ال٨خاباث الٛحر ٖغبُت.
ولىإحي بمشا ٫ط٦غٍ ناخب ٦خاب ( هدى ج٣ىٍم ظضًض لل٨خابت الٗغبُت ،للض٦خىع َالب ٖبض
الغخمً)٣ً ،ى ٫م٘ مٗىاًٍ" :دىاولىنها" بالٗغبي ،وبال٨غصي (ًه جه هاوٍ لىو هه َا) باٖخباع ؤن
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ال٨خابت ال٨غصًت جضزل الخغ٧اث ٖلى ق٩ل خغو ٝناثخت مالػمت للخغو ٝالهامخت.
وباإله٩لحزي ج٩ىن ( ٞ ) yatanaawaloonahaaخ٩ىن بالٗغبُت ٖضص خغوٞها اإلا٨خىبت بالٗغبُت
( ،)10وبال٨غصًت ( ،)15وباإله٩لحزًت (.)17
وَظا لازخال ٝفي هٟـ ال٩لمت عاظ٘؛ ألن الٗغبُت ال ج٨خب الخغ٧اث ،بال هاصعا٦ ،ما ؤن بٌٗ
الخغ٧اث ٚحر يغوعٍت٧ ،الٟخدت ٢بل الخاء اإلاٟ٣لت ،وألال...٠
واللٛت ال٨غصًت ج٨خب الخغ٧اث ٖلى ق٩ل خغو ٝيمً الخغو ٝالهامختٞ ،خمشل الٟخدت
بالهاء ،والًمت بالىاو ،وال٨ؿغة بالُاء.
وؤلاه٩لحزًت ج٨خب الخغ٧اث ٖلى ق٩ل خغو ،ٝوٍخم ج٨غاعَا خؿب الخغ ٝالظي ًليها ،وختى
لٟٓها ًخٛحر خسخي اإلاى .٘٢خ٣ُ٣ت ،بن ال٨خابت ؤلاه٩لحزًت ٦خابت َالمُت مُاَُت مخٛحرة لٟٓا،
وعؾما ،وٞيها خكى ٦شحر مً الخغو ٝالىا٣ٞت!!ٞ ،مشال الكحن في اللٛت ؤلاه٩لحزًت ج٨خب بٗضة
عؾىم مغ٦بت (  )x ss ti sh ci chوعبما ًغمؼ لها بـ( )15عمؼا مغ٦با! ،وعبما مٟغصا٦ ،ما في
( .) x
وخُنها ًسخلِ الخابل بالىابلٞ ،دغ( ٝب٦ـ) ًل٧ ٟٔاٞا ،وؾِىا(!!..)1
وهٟـ الخغو ٝاإلاغ٦بت ج٣غؤ ب٣غاءجحنٞ ،مشال (  )thج٣غؤ :طال ،وزاء (ص ،ر).
بن َظا الىٓام ؾحئ ـ اإلاغ٦ب ـ ٞهى ًغمؼ للُٗ٣ت الهىجُت بُٗ٣خحن ،ؤو ؤ٦ثر مً الغؾىم
الدُُت ال٨خابُتٞ ،خ٩ىن الٗال٢ت بُنهما ٖال٢ت اٞترا ،١ولِـ ٖال٢ت اهُبا.١
بن الترُ٦ب ـ ؾىاء ٧ان لُٗ٣ت نىجُت م٣ابل ُٗ٢خحن ،ؤو ؤ٦ثر زُُت ،ؤو ُٗ٢ت زُُت م٣ابل
ُٗ٢خحن نىجِخحن ،ؤو أل٦ثر نىجُت َى عصيء ـ والخ٨غاع ،والخكى ،والخُٛحر للخغ ٝنىجُا
خؿب اإلاى ٘٢ـ َى مً الؿِئاث ال٨خابُت.

()1

عاظ٘ ٦خاب (هدى ج٣ىٍم ظضًض لل٨خابت الٗغبُت) للض٦خىع َالب ٖبض الغخمً.
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الكخابت الثاليت ْ
ْ
ْ
ْ
في عؤَي ؤن ال٨خابت اإلاشالُت البؿُُت هي التي حٗخمض ٖلى الغؾم الخغفي الشابذ٩ٞ ،ل ٖىهغ
(نىحي) ً٣ابله ٖىهغ (٦خابي)ٞ .مشال اللٛت الٗغبُت ( )29خغٞا نىجُا ً٣ابله ( )29خغٞا ٦خابُا،
وٍ٩ىن ٧ل خغ ٝزابذ ال ًخٛحر خؿب الٗىامل٦ ،ـ(الهمؼة) ،ؤو اإلا٩ان٦ ،ـ الٗحن والٛحن والهاء.)...
٢ض ً٣ا ٫الخغو ٝالشابخت البض ؤن ج٩ىن مىٟهلت ،وخُنها ج٩ىن ال٨خابت مبٗثرة الخغو ٝال
ٌٗغٞ ٝيها نهاًت ال٩لمت.
الجىاب :وؿخُُ٘ ظٗل مؿاٞت بحن ٧ل ٧لمت ،وؤزغي ،ؤو ٖالمت ٞهل  ..م٘ الٗلم وؿخُُ٘
مؼط [ونل] الخغو ٝصون حُٛحرَا ،ؤو حُٛحرَا ٢لُال ال ًسل بالغؾم ألانلي.
و٢ض ً٣ا ٫ال جىظض ٦خابت مشالُتٞ ،الخغ ٝالظي ًغمؼ له بغمؼ واخض َى لِـ خغٞا زابذ
الهىث مئت باإلائت ،بل َى مجمىٖت خغو٢ ٝغٍبت الكبه ظضا مً بًٗهاٞ ،األل ٠جاعة ع٤ُ٢
وجاعة مٟسم ،و٦ظا الهاصُٞ ...خٛحر مسغط الخغ ٝخؿب الخغ ٝالظي بٗضٍ.
الجىاب :ه٣هض باإلاشالُت الىٓام الؿهل .ؤما حُٛحر الهىث للخغ٢ ٝلُال ال ٌٗخبر حُٛحرا للخغ،ٝ
ٞدتى ؤلاوؿان ًخٛحر في بً٘ ؤٖىام ،بل جخٛحر بٌٗ زالًاٍ ٧ل ًىم٦ ،ما ؤهىا وؿخُُ٘ الخٛلب
ٖلى َظٍ اإلاك٩لت مً زالٖ ٫الماث ٖلى الخغ ٝم٘ ب٣اء عؾمه؛ ألن َظا الخُٛحر في الخغٝ
ٌٗخبر نٟاجُا ال طاجُا ،وما صام الخُٛحر نٟاجُاٞ ،البض مً الخغ٧اث ،التي جمشل حُٛحر زىب
الخغ ،ٝولِـ طاجه.
وٍجب ؤن ج٩ىن الخغو ٝمدكابهت عؾما جبٗا إلاسغظهاٞ ،مشال في اللٛت الٗغبُت ،الٗحن والٛحن،
مدكابهان عؾما ومسغظا٩ٞ ،ل منهما مسغظه الخل ،٤وبن ٧ان ألاو ٫مً وؾِ الخل ،٤والشاوي
مً ؤصهاٍ.
ل ً٨ـ ـ مشال ـ ـ الجُم والخاء ،مدكابهان عؾما ،ل٨نهما مسخلٟان مسغظاٞ ،الجُم مسغظها وؾِ
اللؿان م٘ وؾِ الخى ٪ألاٖلى ،و"الخاء" خلُ٣ت مسغظها وؾِ الخل.٤
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الخفاضل بين أهظمت الكخابت ْ
ْ
ْ
خُىما هٟايل بحن ال٨خابت ،الٟغوؿُت ،وؤلاه٩لحزًت ،والهِىُت ...و ال٨خابت الٗغبُت ،هجض ال٨خابت
الٗغبُت ؤ٦ثر جُىعا ،واهًباَا؛ ألن ـ مشالـ ؤلاه٩لحزًت حؿخسضم الترُ٦ب ،وحُٛحر ل ٟٔالخغٝ
خؿب اإلاى ،٘٢والل ٟٔالىاخض بغؾىم مخٗضصة ،والخكى ال٨شحر بدغو ٝمُخت ..والهِىُت
حؿخسضم ال٨خابت (ال٨ٟغٍت) ؤو الغمؼٍت التي حٗخمض ٖلى الغمؼ الدُي ،ولِـ ٖلى الل ٟٔالهىحي
الخغفي...
وبهظا ج٩ىن ال٨خابت الٗغبُت هي ألا٦ثر جُىعا ،واهًباَا بال مىاػٕ.
وصٖ ٪مً الظًً ًىانغون ؤلاه٩لحزًت ،وهي ٦خابت َالمُت ؾِئتٞ ،هاالء لهم مأعب ،وصوا ٘ٞال
جسٟى ٖلى اللبِب!.
بن ٧ل ُٖب ُ٢ل في ال٨خابت الٗغبُتَ ،ى مىظىص في ال٨خابت ؤلاه٩لحزًت م٘ ُٖىب حؿخ٣ل بها
ؤلاه٩لحزًت.
ٞالدكابه مىظىص في الخغو ٝؤلاه٩لحزًت ،اهٓغ...) Q O ( ) E F( :
والخى ُِ٣مىظىص ،اهٓغ )j i( :باإلياٞت بلى قبُه الخى٧ ،ُِ٣الكاعخت التي ٖلى ؤٖلى الخغٝ
(حي) ( ...)t
و٧ل َظٍ ألامىع ججٗل ٪جغً ٘ٞض ٥في ٦خابت هٟـ الخغ.ٝ
بن ال٨خابت ؤلاه٩لحزًت ج٩اص ؤن ج٩ىن ٧لها انُالخُت ـ ـ ؾماُٖت ،ولِؿذ ُ٢اؾُت؛ ألهٖ ٪لُ٪
خ ٟٔال٩لمت٦ ،ما هي ،زالٞا للٗغبُت التي ٌؿخُُ٘ ؤي بوؿان ؤن ً٨خب ؤي ٧لمت جُغؤ ٖلى
باله ،بسال ٝؤلاه٩لحزًتٞ ،مشال٧ :لمت ( )bookج٨خب (ٞ ،)bukال٩لمت ألاولى هي الخ٣لُضًت
الؿماُٖت التي حؿخسضم في ال٨خابت .،ؤما الشاهُتٞ ،هي ُُٟ٦ت هُ٣ها(.)1
بن َظا الىٓام ،ؤو الـ(ال) هٓام! َى مًٗلت لل٩اجب ،وال٣اعتٞ ،هى ال ًٟغ ًٖ ١ال٨خابت الغمؼٍت
التي جمشل ال٩لماث بغمىػ زُُت بضاثُت مخٗضصة لاؾخسضام في جمشُل ٧لماث مخ٨ثرة ؾاثبت.
()1

عاظ٘ ٦خاب (هدى ج٣ىٍم ظضًض لل٨خابت الٗغبُت ،للض٦خىع َالب ٖبض الغخمً ،م ()110
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نغاخت خُىما ؤجهٟذ ٦خب ٢ىاٖض ؤلامالء ؤلاه٩لحزًت ؤناب بااليُغاب ،وحكدذ ألا٩ٞاع بؿبب
َظٍ ال٨خابت الُٗ٣مت الظمُمت!!.
بن الظًً ابخ٨غوا َظٍ ال٨خابت ويٗىَا بُغٍ٣ت بضاثُت ،ولم جسً٘ للخُىٍغ ،بل بُ٣ذ ٖلى
ٖالتها ،وؤمغايها ..خغو ٝمخٗضصة الغؾم ..خغو ٝها٣ٞت م٘ الخُت! ..خغو ٝمسخلٟت لها هٟـ
الغؾم٧ ..لماث ج٨خب بُغ ١مخٗضصة ،ؾماُٖت ،ونىجُت ..خغو ٝمخٗضصة الل ٟٔخؿب
اإلا٩ان ..وخضاث بؿُُت ج٨خب بىخضاث زُُت مغ٦بت...
زالٞا للٗغبُت التي ج٩ىن ٞيها الىخضة الهىجُت البؿُُت جمشل الىخضة الدُُت البؿُُت ،ؤًىما
وٗ٢ذ ،وال ٌؿخسضم الخغ ٝفي ٚحر لٟٓه ،وال ًمؤل بٛحر مدخىاٍ الظي وي٘ ُٞه.

أهظمت الكخابت في العالم ْ
ْ
ْ
لل٨خابت زالزت َغ ١مً خُض لاججاٍٞ ،مشال :الٗغب ،والٟغؽ ،والٗبراهُىن ،والؿغٍاهُىن
ًبضئون ال٨خابت مً الُمحن بلى الِؿاع.
وؤلاه٩لحز ،والٟغوؿُىن ...بل ٧ل ألاوعبُحن ــ ـ ج٣غٍبا ــ ـ ًبضئون ال٨خابت مً الِؿاع بلى الُمحن،
وَىا ٥مً ًغؾم بالُغٍ٣خحن" :الُمحن ،والِؿاع" .وهي َغٍ٣ت ؤُ٣ٞت باججاَحن مسخلٟحن.
والهِىُىن ًبضئون مً الُمحن بلى ألاؾٟل .وهي َغٍ٣ت ٖمىصًت باججاٍ جىاػلي.
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وال ؤصعي َل َىا ٥مً ًبضؤ مً ألاؾٟل بلى ألاٖلى؟.
ْ
وَىا ٥زمؿت ؤهٓمت لل٨خابت في الٗالم مً خُض الغؾم ،وهي:
 1ـ ألابجدي( .)1وحؿخسضمه ٖضة لٛاث ،وهي الٗغبُت ،والؿغٍاهُت ،والٗبرًت ،والؿامغٍت ،وهي ال
ج٨خب الخغ٧اث (الخغو ٝالهاثخت) يمً الخغو ،ٝبل ج٨خٟي بالخغو( ٝالهامخت)ٞ ،مشال
ال٨خابت الٗغبُت ال ج٨خب الخغ٧اث ،بال هاصعاٞ ،خ٩ىن ال٩لمت لها ٖضة ٢غاءاث ،ل ً٨ناخب
اللٛت ،وَى الٗغبي ًٟهم طل ٪مً زال ٫الؿُا ،١ل ً٨اإلاك٩لت في ٢غاءة ٚحر الٗغبيٞ ،مشال:
(٦خب) ج٣غؤ بٗضة ٢غاءاث ُٞم ً٨ؤن ج٩ىن ٗٞال " ٦خب" ؤو اؾما "٦خب" ،ؤو "٦خب" بمٗجى
ٖلم ...وَ٨ظا في الٗبرًتٞ ...مشال في الٗبرًت:

ج٣غؤ ٖضة ٢غاءاث ،وهي:

مً الُمحن بلى الِؿاع :ألاولى "٦خاب" ،والشاهُت "٦خب" ،والشالشت "مغاؾل" ،والغابٗت "اياٞت
شدو".

 2ـ ألالفبائي .وَى هٓام نىحي ،وَى هٓام مؿخسضم في ؤ٦ثر الضو ،٫مشل ؤوعبا ،وؤمغٍ٩ا
الكمالُت ،وؤمغٍ٩ا الجىىبُت ،في الخغو ٝالالجُيُت ،والؿحرًلُت ،والُىهاهُت ،والجىعظُت،
وال٩ىعٍت ،وألاعمُيُت ،والخغو ٝألاماػَُٛت ،واإلاىٛىلُت ،وال٨غصًت في عؾمها الٗغبي ...ج٣غٍبا ٧ل
صو ٫الٗالم.
وٍ٩ىن ُٞه ل٩ل نىث خغ ٝوال ًدخاط ال٩اجب لخغ٧اثٞ ،هي خغو ٝيمً الخغو.ٝ
 3ـ ألابىغيدا .وَى هٓام نىحي ،وَى ًغؾم ٧ل خغ ٝؾا ً٦بٗضة ؤق٩ا ٫بةياٞت ػٍاصة
زُُت للخغ ٝاٖخماصا ٖلى الخغ٦ت الهىجُت التي جلُه ،وَى في الىٓام ال٨خابي الهىضي،
وألابهغي ،والخاًلىضي ،واإلاالضًٟي ،والخبتي ،والبىعمي.

( )1ال ٞغ ١بحن ألابجضي وألالٟباجي ،بال مً خُض جغجِب الخغو ،ٝواؾخسضم٦ ،خُٛحر ٖىىان .ِ٣ٞ
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ٞال٩ا ٝألاو ٫مً
مشاٖ ٫لى الىٓام الهىضي في ال٨خابت:
الِؿاع خغ ٝنامذ لم جلُه خغ٦ت ،وال٩ا ٝالشاوي مٟخىح ،والشالض م٨ؿىع ،والغاب٘ مًمىم.
ٌكتر ٥في َظا الىٓام ـ الهمؼة في اللٛت الٗغبُتٞ ،هي جإزظ عؾىما مسخلٟتٞ ،هي جخٛحر خؿب
هىٕ الخغ٦ت.
 4ـ اللععي( .)1وَى ٌكبه هٓام (ألابىُٚضا) ،ل٨ً ً٨خب الخغ ٝالؿا ً٦بك٩ل مسخلٖ ٠لى
خؿب الخغ ٝالهاثذ (الخغ٦ت) الظي ًلُه .وحؿخسضم َظا الىٓام اللٛت الُاباهُت،
والكحروُ٦ت ،ؤلاؾُ٨اهُت ،ولٛت ٞاي ،واللٛت ؤلاًٟاهُت.
ٟٞي اللٛت الُاباهُت ( )5خغوٖ ٝلت ،ول٩ل خغ )5( ٝعؾىم مسخلٟت ًٖ بًٗها.
 5ـ السطم اللفظي .وَى هٓام ٚحر نىحي (٨ٞغي) .وَظا الىٓام ال جىظض له خغوٞ ،ٝل٩ل ٧لمت
عؾم زام ،ولهظا الىٓام ؤ٦ثر مً ( )50ؤل ٠عمؼ ،ومنها جتر٦ب ال٩لماث ،وهي ؤنٗب ٦خابت
في الٗالمٞ ،هي مٗ٣ضة عؾما ،و٦شحرة الغمىػ.

ْ
همىذج من السمىش الصيىيتْ :
ْ

( )1اإلاُ٣عي َىُٗ٢ :ت زُُت واخضة جضٖ ٫لى ؤ٦ثر مً ُٗ٢ت نىجُت٦ ،ما في الغؾم الهىضي ُٗ٢ت ٦خابُت
م٩ىهت مً عمؼ واخض جمشل خغ٦ت وخغٞا مٗا.
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
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ْ
ْ
ْ
همىذج من الكخابت الهىديت ْ
ْ
ْ
ْ

ْ

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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ْ
ْ
مجمىعت من الكخاباث ألالفبائيت ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ْ
ْ
مً الِؿاع مً ألاٖلى هدى ألاؾٟل بك٩ل ٖمىصي :الُىهاهُت ـ الجىعظُت ـ ال٩ىعٍت ـ ألاعمُيُت ـ
ألاماػَُٛت ـ اإلاىٛىلُت.
ْ
ْ
ْ
خسوف الخاج ْ
ْ
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ْ
َىا ٥عمؼ ٌؿمى الخاط في ال٨خابت ،وَظٍ ال٨خابت الخاظُت مً ازترإ ؤخض ملى ٥مهغ ،وؾمُذ
بالخاط؛ ألهه َى ناخب الخاط اإلال٩ي ،وج٩ىن ابخ٩اع نىع للخغو ٝالٗغبُت جاصي ما جاصًه
الخغو ٝال٨بحرة في ال٨خابت ألاظىبُت ،وج٩ىن َظٍ الٗالمت في زُي "الغٗ٢ت واليسخ" ،وج٩ىن
َظٍ الٗالمت في زِ الغٗ٢ت ٞى ١الخغٖ ٝلى الك٩ل الخالي (
الخغ( ٝ

) وفي زِ اليسخ ج٩ىن اوُٗاٞا يمً الخغ( ٝ

) م٘
) وَى خغ( ٝخاء).

ومىاي٘ َظٍ الٗالماث:
 1ـ في ؤو٧ ٫ل ٧لمت مً ٧لماث الٗىاوًٍ ال٣هحرة ،اؾما ٧اهذ ،ؤو ٗٞال.
 2ـ في ؤو ٫الجملت اإلاؿخ٣لت ،وفي بضء ٖباعة الخىهُو ،وبٗض الىٟ٢ت [ ،].وبٗض ٖالمت
لاؾخٟهام [؟] ،وبٗض ٖالمت الخإزغ[!] ،وبٗض الىُ٣خحن [ ،]:وبٗض الكغَت [ ـ ـ ـ ] بطا ٧اهذ
مؿبى٢ت بٗضص [ع٢م] في ؤو ٫ال٨الم.
 3ـ في ؤو ٫لاؾم الٗلم ،بطا ٧ان مٟغصا ،وفي ٦ال ظؼؤًه ،بطا ٧ان مغ٦با ،وال٩ل مً ظؼؤًه بن
٧ان ٖلما ،مشل (ٖبض الغخمً) ،ؤو في الجؼء ألاو ،٫بطا ٧ان الٗلم مغ٦با ،ولم ً ً٨ظؼئٍ الشاوي
ٖلما ،مشل( :نالح الضًً) ،وٍلخ ٤باالؾم الٗلم "الهٟت" ،بطا هابذ ٖىه.

هماطط مً ال٨خابت بدغ ٝالخاط بسِ اليسخ:
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ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
هماطط ال٨خابت بدغ ٝالخاط بسِ الغٗ٢ت(:)1

(٦ )1خاب خغو ٝالخاط :وػاعة اإلاٗاع ٝالٗمىمُت اإلاهغٍت.
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خ٣ُ٣ت بن َظٍ ال٨خابت (الخاظُت) ٞيها حُٗ٣ض "٦خابت و٢غاءة" ،زهىنا في زِ اليسخ ،و٧ان
ًٟ٨يهم ج٨بحر ال٩لمت اإلاٗىُت.

كصىز الكخابت عن الصىث ْ

بن ال٨خابت مهما جُىعثٞ ،هي ٢انغة ًٖ جمشُل ٧ل ألانىاث ،وألانىاث مهما جُىعث،
وناخبتها الخغ٧اث الجؿضًتٞ ،هي ٢انغة ًٖ جمشُل ٧ل شخيء بض٢ت ٖالُتٞ ،األمىع الىظضاهُت
ال ٌؿخُُ٘ ناخبها الخٗبحر ٖنها مً زال ٫ألانىاث ،ؤو الخغ٧اث بض٢ت مئت باإلائت ،و٦ظا ألامىع
الدُالُت ولاٞترايُتٞ .هل حؿخُُ٘ ؤن جه ٠خلما خلمذ به مً ألاخالم الٛغٍبت التي حِٗل
ٞيها ٖىالم مخىاً٢ت عجُبت؟ .بل َل حؿخُُ٘ ون ٠وظه ٪بض٢ت ٖالت؟.
بن ال٨خابت ج٣خهغ ٖلى بٌٗ الىخضاث الهىجُت ،وهي ما وؿميها (الخغو ،)ٝل٨نها ال حؿخُُ٘
جمشُل ألانىاث ألازغي٦ ،هىث الطخ ،٪والب٩اء ،وألالم ،...وألانىاث التي جىاصي بها
الخُىاهاث ،ؤو ؤنىاث الخُىاهاث الشضًُت مً زىاع ،وػثحر ،ونهُل ،وهباح ،وٖىاء ،وسٛاء،
ومىاء...
ؤو ؤنىاث الُُىع مً َضًل ،وػ٢ؼ٢ت ،وحٛغٍض ،ووُٗ ،٤ووُٗب ،ونُاح...
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ؤو ؤنىاث الخكغاث ،ؤو آلاالث ،ؤو نىث الغٍاح ،ؤو نىث زغٍغ اإلااء ،ؤو اإلاُغ ،ؤو نلُل
الؿُى ،ٝؤو ٢غٗ٢ت ألاواوي ،ؤو ٞغٗ٢ت اإلاخٟجغاث ،ؤو صوي اإلاضا ،٘ٞؤو نىث الغٖض...
ختى ؤنىاث الخغو ٝفي ال٨خابت جسخٟي ٦شحر مً محزاتها (نٟاتها) في ال٨خابت ،مً اعجٟإ،
وضدامت ،وخضة ،وقضة٦ ...ما ؤن خغ٧اث اإلاخ٩لم جسخ ،٠ومالمده ،التي جضٖ ٫لى عياٍ ،ؤو
ٞغخه ،ؤو ػٖله ،ؤو ًٚبه ،ؤو مغيه ،ؤو خجله ،ؤو وظله ،ؤو حٗبه...
بطن ال٨الم َى مجمىٖت مً الضالالث الهىجُت اإلاىنىٞت ،والخغ٧اث ؤلاقاعٍت ـ ٦ةقاعة الُض ...ـ
والخٗبحرًت ـ ٦خٗابحر الىظه ـ وخُىما هدىله بلى عمىػ زُُت٣ًٟ ،ض نٟاجه ومغوهخه ،وٍ٩ىن ظاٞا؛
ولظل ٪ججض بٌٗ ال٨خب جغ ٤ٞال٨خابت بهىع بُاهُت ...وفي اإلاضاعؽ جغ ٤ٞال٩لمت اإلا٨خىبت
بهىعةٞ ،مشال٧ :لمت صاع ،جصخبها نىعة للضاع.
ٞمشال :خُىما ًىن ٠ل ٪شدو في ال٨المٞ ،ةه ٪ال حؿخُُ٘ ؤن حؿخٛجي ًٖ عئٍخه بال٨الم،
ٞخ٩ىن مٗلىماجٖ ٪ىه ٚحر ص٣ُ٢ت ،وخُىما جغاٍ ج٩ىن مٗلىماج ٪ص٣ُ٢تٞ ،ال٨الم مهما بل ٜال
ٌٗ٨ـ الىا ٘٢في ٦شحر مً ألامىعٞ ،ما بال ٪بال٨خابت التي هي ْل ال٨الم.
٦ما ؤه ٪ال حؿخُُ٘ ون ٠نىث مىؾُ٣ى بال٨الم؟ .عبما حؿخسضم ؤنىاجا ٚحر الخغو ،ٝوم٘
طل٩ً ٪ىن ونَ ٪ٟؼٍال ،ال ًىنل ال٨ٟغة.
وؤهذ ججض ال٣ىىاث الًٟاثُت في ألازباع ال ج٨خٟي بال٨الم ،بل جغ٣ٞه بهىع زابخت ،وُٞضًىَاث؛
لترً ٪الىا٦ ،٘٢ما َىَ[ .ظا بن لم ًخم ٞبر٦ت اإلا ،ُ٘٣ؤو جهىٍغٍ بُغٍ٣ت زانت.]...
٦ما ؤه ٪ال حؿخُُ٘ ون ٠جظو ،٪٢ؤو إلاؿ ٪قِئا بض٢ت ٖالُت ،بل مجغص ج٣غٍب بؿُِ.
هدً ًا نضً٣ي في ٖالم ج٣غٍبي!.
بن ال٨الم ال ًى٣ل الىا٦ ،٘٢ما َى ،بل ً٣غبه ،وال٨خابت ج٣غب ال٨المٞ ،الىا ،٘٢ؤو الىظضان ،ؤو
الدُاً ... ٫مشل شدها ،وال٨الم الهىحي ًمشل ْله ،وال٨خابت جمشل ون ٠طل ٪الٓل.
بن الٗال٢ت بحن الل ،ٟٔواإلاٗجى ،والل ٟٔوال٨خابت ٖال٢ت اٖخباَُت لِؿذ طاجُتٞ ،اإلاؼاوظت بحن
الل ٟٔواإلاٗجى ،ؤو الل ٟٔوال٨خابت حكبه جظلُل الب٣غة الىخكُت للغ٧ىب!؛ ألن الٗال٢ت جدهل
باال٢تران الظَجي بٗض الخمغًٍ اإلاؿخمغ ،وٖلُ ٪ؤن جسترٕ ،وجد ٟٔآال ٝألاواوي اللُٟٓت
اإلاخىىٖت ألاق٩ا ٫وألاحجام وألالىان؛ لخمؤلَا بؿاثل اإلاٗجى ،ؤو َدُىه ...ؤو جمؤل خؼم الخغوٝ
بدؼم ألانىاث.
و٧ل َظٍ ألامىع جخُلب ظهضا ٦بحرا ..بنها ٖملُت قا٢ت ومخٗبت ،لَ ً٨ظٍ الخُاة ،ومخُلباتها
جٟغى ٖلُ ٪اإلاؿخدُل!.
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ظسق الكخابت في ألابداث ْ
ْ
ْ
ْ
اللالتُٗ٢ .ت مً ال٨الم مٗخضلت الُى٫؛ ألن ال٨ٟغة جىا٢ل مىيىٖا واخض مُٗىا ،وهي حٗبر
ًٖ وظهت هٓغ ال٩اجب ،وج٩ىن إلزاعة مىيىٕ ،ؤو ب٢ىإ ٢غاء ،ؤو إلزاعة ٖاَٟت ...وال جدخاط إلاىهج
ٖلمي في الٛالب .وج٩ىن اإلا٣الت:
ـ ـ طاجُت (ؤصبُت) ،حٗخبر ًٖ طاث ال٩اجب ،وججاعبه الدانت وؤخاؾِؿه ،وال ًغاص منها ا٢ىإ آلازغ
ٖاصة ،وٍ٨ثر ُٞه اإلاجاػ ،ولاؾخٗاعة ،وال جباقغ اإلاىيىٕ.
ــ ـ مىيىُٖت (مىهجُتٖ ،لمُت) جىُل ٤مً اإلاىيىٕ ،وهي م٣الت جبرػ ٞيها ألاصلت ،وجخُغ١
للمىيىٕ مباقغة ،وواضح زا ٫مً اإلاجاػ ،بال ب٣غٍىت واضخت ،وج٩ىن ٖاصة زالُت مً
اإلاكاٖغ ،وألاخاؾِـٞ ،هي جساَب الٗ٣ل ال الٗاَٟت.
ْ
البدثَ .ى ج٣غٍغ واَ[ ٝىٍل] ً٣ضمه ٧اجب مخسهو ُٞه ،لخل مك٩لت ،ؤو حؿهُل مىيىٕ
ما.
وؤع٧اهه:
ـ ـ ازخُاع مىيىٕ البدض.
ــ ـ بٖضاص زُت للبدض.
ــ ـ جىٞحر مهاصع البدض.
ــ ـ جغجِب مىايُ٘ البدض
ـ ـ نُاٚت البدض ،وهي ٞغٖان:
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ؤ ـ ـ اإلاؿىصة ،وهي الُغٍ٣ت ألاولى للبدض.
ب ـ ـ اإلابًُت ،وهي الُغٍ٣ت النهاثُت للبدض.
ـ اإلاغاظٗت والخض ،٤ُ٢ولازغاط النهاجي.
الخلسيس .الخ٣غٍغ َى ون ٠لٗمل ما ،ؾىاء ٧اهذ قغ٦ت ،ؤو مكغوٕ ،ؤو ظِلٞ ...اإلا٣غع ًه٠
طل ٪الٗمل٧ ،االَالٕ ٖلى ٖمل الٗما ،٫وآلالُاث ،وؤلاصاعة ،وؾغٖت الٗمل ،وبُئه...
ؾىاء َظا الٗمل مىخهي ،ؤو ٢اثم ...والبض ؤن ً٩ىن الخ٣غٍغ ص٣ُ٢ا بُٗضا ًٖ الٗىاَ ،٠وال٨الم
ألاصبي...
السطالت .وجى٣ؿم بلى:
ـ ـ ألادبيت .هي ما ً٨خبه ألاصباء ،وج٩ىن مجاػٍت جهىٍغٍت ،هثرًت ،وقٗغٍت...
ـ ـ لاخىاهيت .وهي التي ًخساَب بها ألانض٢اء ،وؤلازىان ،وصاثما ج٩ىن ٞيها اإلاجاملت ،والىصًت...
لادازيت (الضًىاهُت) .وهي ما ج٨خب ؤلاصاعة مً زُاباث ؾىاء ٧اهذ في البرإلاان ،ؤو الخ٩ىمت ،ؤو
ــ ْ
بحن صولت وؤزغي ،ؤو الجامٗت...
ــ ـ الصوحيت .وهي التي ًخساَب بها الؼوظان ،وٍ٩ىن ال٨الم ٞيهاٖ( ،اصي) ٦إي ٦الم ،و(زام)،
وَى ما ًسو الٗال٢اث بُنهما ...وَظا ًىُبٖ ٤لى الخبِبحن...

الخلخيص .وَى نُاٚت الىو ألانلي ،ويُٛه في ٧لماث حؿخٛجي بها ًٖ الخٟهُل ،م٘
لاب٣اء ٖلى ظىَغ الىو ألانلي...
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الخغيير الصىحي ،والللب في اللهجاث العاميت العسبيت ْ

بٌٗ الخغو ٝفي اللٛت في الٟهخى ًخم حُٛحرَا في اللهجاث الٗامُت الٗغبُت
(ط) ج٣لب (ي ) ؤخُاها في اللهجت الٗغاُ٢ت( :ظابغ) جهبذ (ًابغ).
( )٥ج٣لب ؤخُاها في اللهجت الٗغاُ٢ت (ﭺ) (ؾم )٪جهبذ (ؾمـﭺ).
(ط) ج٣لب (ﮒ) ٞاعؾُت في اللهجت اإلاهغٍت مهغ ( ظابغ) جهبذ (ﮔابغ).
(ر) ج٣لب في اللهجت اإلاهغٍت (ث) (زامغ) جهبذ ( جامغ).
(ّ) ج٣لب (ػ) مٟسمت ممالت بلى الهاص في اللهجت اإلاهغٍت ( ْغٍ ( )٠ػعٍ.)٠
(ٍ) ج٣لب (ث) ٖاصة ٖىض ألاٖاظم اإلاخٗلمحن اللٛت الٗغبُت.
( )٥ج٣لب (ف) (ما ٖلُ )٪جهبذ (مٗلِل) في بٌٗ ال٩لماث الدلُجُت واإلاهغٍت.
( )١ج٣لب (ط)٢( :لُل) جهبذ (ظلُل) في بٌٗ ال٩لماث الٗغاُ٢ت.
(ي) ج٣لب (ط) (يهىص) جهبذ (ظهىص)( )1وَظا قاط.
( )١ج٣لب َمؼة في اللهجت اإلاهغٍت ،وبٌٗ اللهجاث الكلمُت (٢مغ ) جهبذ (ؤمغ).
( )١ج٣لب ( )ٙفي اللهجت ألاَىاػٍت (٢اهىن) جهبذ (ٚاهىن).
( )ٙج٣لب ( )١في الٗغا ١والُمً في بٌٗ ٧لماث ؾماُٖت (ٚكمغ ) جهبذ (٢كمغ).
( )1عاظ٘ اإلاعجم الٗغبي الجضًض (م)33
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( )٫ج٣لب (ن ) (قلىن) جهبذ (قىىن) في الٗغا( .١مىُذ) بض( ٫ملُذ) في ؾىعٍا.
(ؤ ) ج٣لب (ٕ) في الٗغاٖ ١ىض بٌٗ البضوا ب٩لماث ٢لُلت (ؾإ )٫جهبذ (ؾٗل).
(ؤ ) ج٣لب (و) في الٗامُت الٗغاُ٢ت (ؤ٦ض) جهبذ (و٦ض)...

( )١ج٣لب ( )٥في اللهجت الٗغاُ٢ت ،والٟلؿُُيُت في ٚؼة ،ظبالُا (و٢ذ).
( )٥ج٣لب (ﮒ) في نُٗض مهغ.
(ر) ج٣لب ( ط ) في الٗغاُ٢ت (ٖش )٤جهبذ (ٖظ.)١
(م) ج٣لب (ؽ) (ناعور) جهبذ (ؾاعور) في اللهجت اإلاهغٍت.
(ؽ) ج٣لب (م) (ؾخي) جهبذ (نخي) في اللهجت الٗغاُ٢ت واإلاهغٍت.

والخمض هلل عب الٗاإلاحن ،ونلى هللا ٖلى مدمض وآله الُُبحن الُاَغًٍ.
مشخي جابر فاضل..
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فهسض الدخىياث ْ

بخظ يذ انمؤنف 4 ....................................................................................................................

4 .......................................................................................................................................
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