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 اإلاىؼم وآلُاث الاؾخضالٌ

 وتقسيم مباحثه في تعريف المنطق وفائدته مقدمة: 

فاث كلم اإلاىؼم أهه مجمىكت اللىاكض اللللُت مً      ت حلٍغ عة صخُدت التي حؿاكضها كلى الخصىع بصى  اإلالُاٍع

 ىىن مً مبدثحن أؾاؾُحن، َما مبدثومً َظا الخلٍغف ًخطر أن اإلاىؼم ًخ .والاؾخضالٌ بصىعة ؾلُمت

فها  الخصىعاث ومبدث الخصضًلاث. في اإلابدث ألاٌو هخلغف كلى ألاصواث التي حؿاكضها كلى ئصعان ألاشُاء وحلٍغ

الخىم كلى اللظاًا بالصضق والىظب  كلىبدؿب ماَُاتها، أما في الثاوي فىخلغف كلى آلالُاث التي حؿاكضها 

خىىن مً مبدثحن فغكُحن َما: مبدث اليلُاث، وكلى الاؾخضالالث بالصخت أو الفؿاص. لظلً وان اإلابدث ألاٌو ً

فاث، أما الثاوي فُخىىن مً مبدثحن فغكُحن َما: مبدث اللظاًا ومبدث الاؾخضالٌ. فما َى  ومبدث الخلٍغ

 الؿبب في َظا الخلؿُم؟

: ؾِىا طهغها مً كبل أن أعؾؼى اكخبر اإلاىؼم آلت الللم، والللم كىض اإلاىاػلت ئما جصىع أو جصضًم. ًلٌى ابً      

ىدؿب بالخض وما ًجغي مجغاٍ، مثل » ، ٍو ول ملغفت وكلم فاما جصىع وئما جصضًم. والخصىع َى الللم ألاٌو

. لليل مبضأبأن  . والخصضًم ئهما ًىدؿب باللُاؽ أو ما ًجغي مجغاٍ، مثل جصضًلىاؤلاوؿانجصىعها ماَُت 

 17هخاب الىجاة، ص  «فخصحر مللىمت بالغوٍت.ب اإلاللىماث التي جىىن مجهىلت ؿفالخض واللُاؽ آلخان بهما جىد

مؼلم  ئط ًلصض بهولىً الللم كىض اإلاىاػلت له مفهىم زاص ًسخلف وؿبُا كً اإلالنى الاصؼالحي له،      

كً صعحت ًلُىً و  ٌؿمى كلما، بوع الىـغ كً مىطىكه بدُث أن ول ما جضعهه في طَىً .ؤلاصعان أو اإلالغفت

ظٍ  ،لت ًمحزون في الللم مغاجبمً َظا الللم. هحر أن اإلاىاػ م، وصون الللم الجهل. َو أكالَا الُلحن وأصهاَا الَى

م.  اإلاغاجب هي الُلحن والـً والشً والَى

أما الللم الُلُني فهى ئصعان الش يء كلى ماَُخه ئصعاوا حاػما، بدُث ال ًبلى أمام الشً أو الاخخماٌ باب. ▫    

فاث" الللم الظي ال شً مله، وفي الاصؼالح، اكخلاص الش يء بأهه »بأهه  لظلً ٌلغفه الجغحاوي صاخب "الخلٍغ

 .«هظا مم اكخلاص أهه ال ًمىً أن ًىىن ئال هظا، مؼابلا للىاكم هحر ممىً الؼواٌ

ؿخلمل في الُلحن وفي الشً, »وأما الـً فهى الاخخماٌ الغاجر، أو ▫     الاكخلاص الغاجر مم اخخماٌ الىلُع، َو

بدُث حلخلض أن الش يء كلى خاٌ ملحن مم  هما كغفه الجغحاوي. «.ػغفي الشً بصفت الغجخانوكُل: الـً أخض 

اخخماٌ أهه كض ًىىن كلى هحر طلً الخاٌ، لىً َظا الاخخماٌ ألازحر ًىىن طلُفا بِىما اخخماٌ هىهه كلى ما 

 حلخلض أهذ ًىىن أكىي، لظلً ؾمي اكخلاصا عاجخا.

ىلُظحن بال جغحُذ ألخضَما كلى آلازغ كىض الشان. وكُل: الشً ما اؾخىي الترصص بحن ال»وأما الشً فهى ▫    

ى الىكىف بحن الشِئحن ال ًمُل ئلى أخضَما، فاطا جغجر أخضَما كلى آلازغ فهى ؿً. فاث  «ػغفاٍ، َو هخاب الخلٍغ

 للجغحاوي.
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م، فهى الاكخلاص اإلاغحىح، فهى كىـ الـً، بدُث حلخلض في ألامغ لىىً ▫      حللم أن اخخماٌ صضق وأما الَى

 اكخلاصن أطلف مً اخخماٌ هظبه، ولظلً ؾمي اكخلاصا مغحىخا.

َظٍ ئطن هي مغاجب الللم في اإلاىؼم، وطلً ملىاٍ في كغف اإلاىاػلت، ئهه ئما جصىع أو جصضًم. والخصىع َى      

صٌى ملنى ملحن في الخصىع َى خئصعاهً للش يء بال خىم، أما الخصضًم فهى ئصعاهً لألمغ مم الخىم، أو كل ئن 

 .الخصضًم فهى ئصضاع خىم ملحن كلى طلً اإلالنى اإلاىحىص في الظًَ، أَى صاصق أم واطب، أما الظًَ

ولىىً ال حؿخؼُم الخصضًم كبل الخصىع، فهىان "جغجِب ػبُعي مىؼلي" بُنهما، أي أهً جخصىع مىطىق     

:  . مثاٌجصىعنالللم أوال، وبلض طلً جدىم كلى  ، زم زالضجخصىع أوال ملنى  . فأهذزالض ػالبطلً كىضما أكٌى

، زم جخصىع اللالكت بحن اللفـحن. وبلض أن ًدصل لً طلً الخصىع، جيخلل ئلى الخصضًم، ػالبجخصىع ملنى 

 فخدىم بصضق َظٍ اللظُت أو هظبها جبلا إلالاعهخً بحن فهمً لها وخالت مىطىكها في الىاكم مثال.

ضعج مً ئن الللم كىض اإلاىاػلت جصىع وجصضًم، وأن الللم ٌلني مؼلم ؤلاصعان أو اإلالغفت، وأهه ًخوألهىا كلىا     

 ا( كض ًىىن صخُدا وكض ًىىن زاػئا.الاكخلاص اإلاغحىح ئلى الللم الُلُني، فان َظا الللم )جصىعا وان أو جصضًل

 ًُ ىدؿب بالخض أو ما ٌشبهه، والخصضًم  ًُ وان الخض واللُاؽ أو ما ًجغي مجغاٍ، ىدؿب باللُاؽ وبما أن الخصىع 

وؾُلتي الللم الىخُضجحن. ئال أن َخحن الىؾُلخحن كض جىىها ؾلُمخحن أو فاؾضجحن، وبظلً كض ًىىن الللم اإلادصل 

ول واخض منهما مىه ما َى خلُلي، ومىه ما صون »ابً ؾِىا ئلى اللٌى ئن وطلً ما صفم بهما صخُدا أو زاػئا. 

كلىا  ولهظا الؿبب. 17 الىجاة، ص «مىفلت ما بدؿبه، ومىه ما َى باػل مشبه بالخلُلي.الخلُلي ولىىه هافم 

ت التي حلّغف أهه مً أي الصىع واإلاىاص ًىىن الخض الصخُذ  ئن فاةضة اإلاىؼم جخمثل في هىهه الصىاكت الىـٍغ

اها.الظي ٌؿمى بالخلُلت خضا، واللُاؽ ا لُاؽ مثلهما مثل وألن الخض وال لصخُذ الظي ٌؿمى بالخلُلت بَغ

منهما كض جأجُه مً ماصجه أو مً صىعجه أو منهما ملا، وهظلً فؿاصٍ،  ضالبِذ، له ماصة وصىعة، فصخت الىاخ

 فلض ًأجُه مً ماصجه او مً صىعجه أو منهما ملا. 

 مبدث الخصىعاث -أوال

ىدؿب بالخض وما ًجغي مجغاٍ،  لىأزظ ، ٍو ، والظي كاٌ فُه ابً ؾِىا "الخصىع َى الللم ألاٌو ئطن اإلابدث ألاٌو

 ًىلؿم َظا اإلابدث ئلى أبىاب زمؿت. مثل جصىعها ماَُت ؤلاوؿان".

 مبدث ألالفاؾ واإلالاوي: في الضاللت -1

واهذ الخصىعاث ملاوي جدصل في الظًَ كىضما هخللى كىال، وإلاا واهذ اليلماث وألالفاؾ كىالب اإلالاوي،  إلاا    

وان ال بض أن هىـغ في ػبُلت َظٍ ألالفاؾ. فيان مبدث ألالفاؾ أٌو ما ًبضأ به حل اإلاىاػلت مىظ أعؾؼى. ئال أن 

مبدث فأي أهه يهخم بضالالتها،  واإلافاَُم أو الخصىعاث، باإلالاوي اإلاىؼلي ال يهخم باأللفاؾ لظاتها، وئهما في كالكتها

ت بحن اللوت والفىغ،  ٍغ ألالفاؾ ملضمت هحر ملصىصة لظاتها، ؾبب الاَخمام به َى ئصعان اإلاىؼلي لللالكت الجَى
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فما  فاللوت وؾُلت للخفىحر أًظا ال للخلبحر فلؽ، وفي طلً اَخم اإلاىاػلت بضاللت ألالفاؾ كلى اإلالاوي أو ألافياع.

 هي الضاللت؟

فهم مىه اإلالنى كىض ئػالكه      ًُ . ولىفهم َظا الخلٍغف هخىؾل باإلاثاٌ آلاحي: كىضما الضاللت هي هىن اللفف بدُث 

"، ما صاللت طلً؟ صاللخه أن الضزٌى ئلُه ممىىق. ألن جلً اليلمت صلذ كلى مولمججض بابا مىخىبت كلُه ولمت "

، وملغفخىا بأن الضزٌى ممىىقالضاٌ، وملنى أن " وهي مولمطلً. فخىىن لضًىا ولمت " ى اإلاضلٌى جلً اليلمت ، َو

 ٌ ، أو هي اللالكت طاتها. صالت كلى مىم الضزى  حؿمى صاللت. فهي ئطن ما ٌؿخفاص مً اللالكت بحن الضاٌ واإلاضلٌى

باػاء اإلالنى للفف فهي حلل ا اللفـُتوجىلؿم الضاللت ئلى كؿمحن: صاللت لفـُت وأزغي هحر لفـُت. أما     

الضاللت هحر صاللت ولمت "مولم" كلى اإلاىم، وصاللت ولمت "خاؾىب" كلى الجهاػ اإلالغوف. أما  الخاص به، مثل

مل صاللت لم ٌؿخسضم فيها لفف، مثل صاللت ، فهي واللفـُت
َ
 كلى الضولت. الَلل

 الضاللت الىطلُت. أما ووطلُتبلُت، وؾىاء واهذ الضاللت لفـُت أو هحر لفـُت، ففيها زالزت أهىاق: كللُت، وػ     

فهي الضاللت الىاججت كً جىاطم الىاؽ واجفاكهم، بدُث هفهم أن َظا الضاٌ ًضٌ كلى طلً اإلاضلٌى ألن الىاؽ 

 اجفلىا كلى اللالكت بُنهما، مثل صاللت ئشاعة اإلاغوع الخمغاء كلى مىم اإلاغوع.

لؿان كىم ء اإلالنى الخاص به في . وهي حلل اللفف باػاطلُتبالضاللت اللفـُت الى أما اإلاىؼلي، فال يهخم ئال     

مثل وطم لفف "ؾُاعة" في اللغبُت للمغهبت طاث العجالث ألاعبم، ووطم لفف "كؽ" للخُىان ألالُف ، ملحن

 اإلالغوف.

 جلؿُم ألالفاؾ: اإلافغص واإلاغهب -2

 ألالفاؾ ئلى كؿمحن، مفغص ومغهب: مً خُث بيُتها الترهُبُت، جىلؿم  

اللفف الظي ًضٌ كلى ملنى، وال حؼء مً أحؼاةه ًضٌ بالظاث »فُلغفه الشُش الغةِـ بأهه  ،اللفف اإلافغصأما  ▬

ولُىىها "ؤلان" و  –كلى حؼء مً أحؼاء طلً اإلالنى. مثل كىلىا "ؤلاوؿان"، فاهه ًضٌ كلى ملنى ال مدالت، وحؼآٍ 

هخاب الىجاة،  «كلى ملىُحن لِؿا حؼتي ملنى ؤلاوؿان ئما أن ال ًضٌ بهما كلى ملنى ال مدالت، أو أن ًضال  -"ؾان"

ىلؿم اللفف اإلافغص ئلى زالزت أكؿام:    .19ص   ٍو

ى اللفف اإلافغص الصالر لإلزباع به وخضٍ، ولىىه هحر صاٌ كلى ػمان، مثل كىلي: ئوؿان، كلي،  الاؾم: -أ        َو

 بِذ... ئلخ.

ضٌ بصىعجه كلى الؼمان، مثل ًظغب، ٌلملىن، وهي اللفف اإلافغص الصالر لإل  اليلمت: -ب        زباع به وخضٍ، ٍو

 أجِذ...ئلخ.

 وهي لفف مفغص ال ًصلر لإلزباع به وخضٍ، والخغوف والغوابؽ، مثل: مم، ئطا، في، مً....ئلخ.  ألاصاة: -ج        
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ومً ملاهيها ًلخئم اللفف الظي ًضٌ كلى ملنى وله أحؼاء منها ًلخئم مؿمىكه، »فهى  اللفف اإلاغهبوأما ▬      

. بدُث ًمىىً أن جلؿم "ؤلاوؿان ًمش ي" ئلى لفـحن، ول 20الىجاة ص  «ملنى الجملت، هلىلىا "ؤلاوؿان ًمش ي"

 منهما ًضٌ كلى ملنى، والجمم بحن ملىُيهما َى ملنى اللفف اإلاغهب منهما حملت.

ىلؿم اللفف اإلاغهب ئلى جام وهحر جام، أما اإلاىاػلت فيهخمىن      ى ما ًفُض اإلاساِػب ف اإلاغهب الخامباللفٍو ، َو

 فاةضة جامت، فال ًيخـغ الؿامُم ئطافت لفف آزغ إلجمام الفاةضة مثل كىلي: زالض ػالب.

ىلؿم اللفف اإلاغهب الخام ئلى زبر وئوشاء،      فهى الظي  الخبر مثل الؼلب والخمني والاؾخفهام، أما  ؤلاوشاءٍو

ت التي جثبذ شِئا لش يء  ، وبهظااللظُتًؼلم كلُه اإلاىاػلت اؾم  يهخمىن صون ؤلاوشاء. فهم يهخمىن بالجبلت الخبًر

: أزغج أمغن : هم َظا حمُل! أو حعجبً مثل كىلً: الشمـ ػاللت. أما ؾإالً: هم الؿاكت؟ أو  ،أو جىفُه كىه

كليها م بها اإلاىؼم، ألنها ال جلبل الخصضًم )الخىم  يهخخاال، فهي لِؿذ كظاًا، وئهما هي حمل ئوشاةُت ال 

 بالصضق أو الىظب(.

 أما مً خُث اإلالنى، فُىلؿم اللفف اإلافغص ئلى كؿمحن، حؼتي وهلي:▬    

ً باشتران، مثل لفف  اللفف اإلافغص الىلي:▫     ى اللفف الظي ًؼلم كلى هثحًر ض  ؤلاوؿانَو الظي ًؼلم كلى ٍػ

م، ومثل لفف  ضوكمغ وزال ت واإلاؿخؼُلت ًؼلم كلى الؼاولت البُ يالظ  ػاولتوأخمض وهحَر ظاء والؿىصاء والضاةٍغ

 : ً بملنى »والصوحر والىبحرة وهثحر هحر طلً. ٌلغفه ابً ؾِىا باللٌى اللفف اإلافغص الىلي َى الظي ًضٌ كلى هثحًر

واخض مخفم...فهى اللفف الظي ال ًمىم مفهىمه أن ٌشترن في ملىاٍ هثحرون، فان مىم مً طلً ش يء فهى هحر هفـ 

 .20هخاب الىجاة، ص  «مفهىمه.

مخىم الللل كىض جللُه كلى ئػالكه كلى أهثر اللفف اإلافغص الجؼتي:  ▫     فهى الظي ًضٌ كلى طاث مدضص واخضة، ٍو

َظا َى اإلاضًىت اإلاوغبُت اإلالغوفت، ولفف "فف "فاؽ" الظي ًضٌ كلى ش يء واخض مً طاث مدضصة واخضة، مثل ل

َى الظي ال ًمىً أن ًىىن ملىاٍ » ٌلغفه الشُش الغةِـ كاةال: الظي ًضٌ كلى شخص مدضص بلُىه. "ؤلاوؿان

ض  ، بل ًمىم مفهىمه مً طلً. هلىلىا:الىاخض ألشُاء فىق واخض ض )اإلاشاع ئلُه(...فهى ال ًمىً لوحر طاث ٍػ ٍػ

 .20هخاب الىجاة، ص  «الىاخضة، ئطا ؤلاشاعة جمىم طلً.

 اليلُاث الخمؿت -3      

هي ألفاؾ كامت هدخاحها في الخلٍغف، وهي جأزظ ملام  "ألالفاؾ اليلُت الخمؿت"اليلُاث الخمؿت أو    

اإلادمىالث في اللظاًا، وكض وطلها فىعفىعٍىؽ في ملضمخه ألوعهاهىن أعؾؼى، وهي الجيـ والىىق والفصل 

جُا للمدمٌى طا ت في اإلاىؼم، ألن اإلاىؼلي يهخم باليلُاث، والىلي ئما أن ًىىن ٍوالخاصت واللغض اللام. وهي طغوع 

والظاحي َى الضازل في ماَُت الش يء، أما اللغض ي فهى الؼاةض اإلاظاف الخاعج كً ماَُت  كلُه أو كغطُا له.

فاث ابً ؾىا لهظٍ الي  .26و 25و 24لُاث، في هخابه الىجاة، في الصفداث الش يء. وولخمض َىا حلٍغ
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ى اللفف اإلافغص الىلي اإلالٌى كلى أشخاص هثحًر الجيـ: -أ     أي ً مسخلفحن بالخلُلت في حىاب "ما َى؟". َو

لغف بلض الىىق الظي َى  مسخلفحن باألهىاق...» ٌُ وكىلىا "مسخلفحن باألهىاق" أي بالصىع والخلاةم الظاجُت وئن لم 

مظاف ئلى الجيـ. وكىلىا "في حىاب ما َى" أي كىال بداٌ الشغهت ال بداٌ الاهفغاص، والخُىان لإلوؿان 

، فهي جخفم حمُلا  ،خُىان" َىا حيـ لألهىاق الضازلت جدخهفلفف "ال «والفغؽ. واإلوؿان والفغؽ واللؽ وهحٍر

، َى في هىنها خُىاهاث مم أنها أهىاق مسخلفت مً الخُىان. وكض ًىىن لفف "الخُىان" صازال جدذ حيـ أكم مىه

ً َما "الخُو   ىان" و"الجماص" مثال.أهىاق أزغي لهظا الجيـ، ولُىً َى "الجؿم"، فهظا هلي ًؼلم كلى هثحًر

ً مخفلحن بالخلُلت في حىاب "ما َى؟"، أي: مخفلحن في الجيـ.  الىىق: -ب      َى اللفف الىلي اإلالٌى كلى هثحًر

لاٌ أًظا كلُه وكلى هحٍر آزغ في حىاب ما َى بالشغهت، مثل الخُىان الظي َى هىق مً الجؿم. فاهه» ًلاٌ  ٍو

لاٌ الجؿم كلُه وكلى هحٍر أًظا بالشغهت في حىاب ما َى.  كلى ؤلاوؿان والفغؽ في حىاب ما َى بالشغهت، ٍو

وكض ًىىن الش يء حيؿا ألهىاق وهىكا لجيـ، مثل الخُىان للجؿم طي الىفـ، فاهه هىكه، ولإلوؿان والفغؽ 

يخهي الاهدؼاغ ئلى هىقٌؿمى  ه،فاهه حيؿهما. لىىه ًيخهي الاعجلاء ئلى حيـ ال حيـ فىك ال  حيـ ألاحىاؽ. ٍو

ض  ً مسخلفحن باللضص في حىاب ما َى، واإلوؿان لٍؼ غؾم بأهه اإلالٌى كلى هثحًر ؿمى هىق ألاهىاق. ٍو هىق جدخه، َو

ىىن في  «وكمغو، والفغؽ لهظٍ الفغؽ وجلً. ظا ملىاٍ أن اللفف الىلي الىاخض كض ًىىن حيـ ألهىاق جدخه، ٍو َو

مم أهىاق أزغي جدذ حيـ أكلى مىه، باؾخثىاء ألاحىاؽ الللُا التي ال جىىن ئال أحىاؾا، مثل هفـ الىكذ هىكا 

ض وكمغ  م ٍػ "واةً"، وألاهىاق الضهُا التي ال جىىن ئال أحىاؾا، مثل: "ئوؿان"، خُث ما صوهه أشخاص ال أهىاق، َو

م.  وزاٌ وهحَر

ً في حى الفصل -ج      ى اللفف الىلي اإلالٌى كلى هثحًر ى الظي ًمحز اإلااَُت كً : َو اب "أي ش يء َى في طاجه؟"، َو

فهى الىلي الظي ًلاٌ »ما ٌشاعهها في الجيـ، مثل لفف "الىاػم" الظي ًمحز ؤلاوؿان كما ٌشاعهه في الخُىاهُت. 

كلى هىق جدذ حيـ في حىاب أي ش يء َى مىه. والىاػم لإلوؿان، فُه ًجاب خحن ٌؿأٌ أهه "أي خُىان َى؟"، 

الىاػم وؤلاوؿان أن ؤلاوؿان خُىان له هؼم، والىاػم ش يء ما لم ٌللم أي ش يء َى له هؼم. والىؼم  والفغق بحن

ى الفصل اإلاىؼلي. فهى ئطن الىلي اإلامحز للىىق كً بلُت ألاهىاق اإلاشاعهت  «فصل مفغص، والىاػم فصل مغهب، َو

جفصل هىق ؤلاوؿان بماَُخه كً هىق الفغؽ جدذ  فاهً. فأهذ كىضما جلٌى "هاػم"، له في الجيـ جمُحزا باإلااَُت

 حيـ الخُىان.

ً في حىاب "أي ش يء َى في كغطه؟". أو َى الىلي هحر الضازل   الخاصت: -ص     ى اللفف الىلي اإلالٌى كلى هثحًر َو

في خلُلت الش يء، والظي ًمحز هىكا كً آزغ، مثل لفف "ضخان" لإلوؿان ولفف "مخعجب"، فهظان ولُان ًلاالن 

ً َم أفغاص ؤلاوؿانك بهما ًخمحزون كً بلُت أهىاق الخُىان، لىىه جمُحز لِـ باإلااَُت، وئهما باللغض.  ،لى هثحًر

فالخاصت ئطن هي الىلي الضاٌ كلى هىق واخض في حىاب: أي ش يء َى ال بالظاث بل باللغض؟ ئما هىق َى حيـ، »

ى  حيـ، وئما هىق لِـ َى بجيـ، مثل الظاخً هدؿاوي الؼواًا مً اإلاثلث للاةمخحن، فاهه زاصت للمثلث َو
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ى زاصت ملإلوؿان ت. ومثل الىخابت، وهي ، َو ت، بل أزص.الػمت مؿاٍو فالفغق بحن  «زاصت هحر مالػمت وال مؿاٍو

 اَُخه، أما الخاصت فخمُحز للىىق بلغطه.والخاصت أن ألاٌو جمُحز للىىق بم الفصل

ا، أو َى الىلي  اللغض اللام: -َـ     ً الخاعج كً اإلااَُت ًلاٌ كليها وكلى هحَر ى اللفف الىلي اإلالٌى كلى هثحًر َو

لاٌ  ً، مثل لفف "اإلااش ي" الظاللغض ي هحر الضازل في خلُلت الش يء ٍو ي ًلاٌ كلى ؤلاوؿان وهحٍر مً كلى هثحًر

 «.، والبُاض للثلج واللليـاحي، ٌشترن في ملىاٍ أهىاق هثحرونفهى هلي مفغص كغض ي، أي هحر ط»الخُىان. 

ً. ولىً اللفف اإلافغص كض ًلاٌ       ملنى  للضاللت كلىجلً ئطن واهذ ألالفاؾ اإلافغصة اليلُت أو اإلالىلت كلى هثحًر

ظا اإلالنى اإلافغص ال ًمىىه أن ًىىن في كغف اإلاىاػلت ئال واخضا مً كشغة أشُاء، وهي جلً اإلاؿماة في  مفغص، َو

 اصؼالخهم بـ "اإلالىالث اللشغ".

 اإلالىالث اللشغ -4

مفغصة هي : وألالفاؾ اإلافغصة التي جضٌ كلى ملان ]أعؾؼى[ "جلخُص هخاب اإلالىالث": "كاٌ مؼلم ًلٌى ابً عشض في    

طغوعة صالت كلى واخض مً كشغة أشُاء: ئما كلى حىَغ، وئما كلى هم، وئما كلى هُف، وئما كلى ئطافت، وئما كلى أًً، 

 .10ص  وئما كلى متى، وئما كلى وطم، وئما كلى له، وئما كلى ًفلل، وئما كلى ًىفلل."

 الجىَغ: -4-1

شام والدجغ  الجىَغ َى ول ما له صفت الاؾخلالٌ بظاجه، أو َى      ما ًخلىم بظاجه بِىما ًخلىم ما كضاٍ به، مثل أخمض َو

ى ًخصف بالثباث، أي أهه وخضٍ ال ًؼوٌ بسالف بلُت اإلالىالث.   الظي أمؿً به والثىب الظي أعجضي وما ٌشبه طلً، َو

ى ش يء، زاصت الجىَغ ، بِىما َى ال ًدمل كلهااكخبٍر أعؾؼى أٌو اإلالىالث، ألهه اإلاىطىق الظي جدمل كلُه ولوكض      

. لظلً محز  ٌ ألاٌو ٌ بحن  اإلاللم ألاو ى ال ًدمل الجىَغ ألاو ى الجىَغ اإلادؿىؽ الىاكعي، َو كلى ش يء، فهى صاةما  َو

ى  ضي ومدفـتي...أما مىطىق، َو ض وكمغو ٍو فهى الظي ًلبل أن ًىىن مدمىال كلى  الجىَغ الثاوياإلافغص الجؼتي، مثل ٍػ

ى الىلي، أي الجيـ أو الىىق، مثل خُىان أو ئوؿان.ش يء آزغ وكض ًىىن مىطىكا ًد  مل كلُه ش يء آزغ، َو

 ، فهي:اإلالىالثأما صفاث الجىَغ، بسالف بلُت 

ً ئلى ؾلُض...أما بلُت اإلالىالث  ▬ الجىَغ ًلبل ألاطضاص وخضٍ، ألهه مىطىق الخوحر، ًىللب مً أبُع ئلى أؾىص، ومً خٍؼ

ا ػوالها.  فخوحَر

ت كلى الثاوي، أي أن الجؼتي ملضم كلى الىلي، ألن الجؼتي َى اإلاىحىص خلا، أما الىلي  الجىَغ  ▬ ٍغ ألاٌو ملضم في الجَى

 فال ًىحض ئال في الظًَ.

ى ًدصخص في الجؼتي.ب ▬ ت مً الجيـ، ألهه أكغب ئلى الىحىص الخلُلي، َو  اليؿبت للجىاَغ الثىاوي، فالىىق أهثر حىٍَغ
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اض للجىَغ، ال جخلىم بظاتها، بسالفه، بل هي جخلىم به وجدمل كلُه، وهي جىدؿب صاللت كىضما ألازغي أكغ  ول اإلالىالث ▬

 حؿىض ئلُه، ولِـ اللىـ.

ب لخض اإلاىؼم": "الجىَغ أٌو الغؤوؽ اللشغة، ألهه خامل لها      ًلخص أخمض ابً خؼم َظٍ الصفاث في كىله في "الخلٍغ

ى كاةم بىفؿه وهي ه حر كاةمت بأهفؿها، وؾمذ ألاواةل أشخاص الجىاَغ "الجىاَغ ألاواةل"، حلني وباكيها مدمىلت  فُه، َو

ضا وكمغا وبلحر كبض هللا وزىب كمغو وما أشبه طلً. وؾمذ ألاواةل الجىاَغ الثىاوي...واكلم أن الجىاَغ ال طض لها  بظلً ٍػ

 ًلاٌ فُه "أشض" وال "اطلف"، أي ال أصال، فان وطلذ بالخظاص ًىما فاهما ًغاص أنها جخظاص هُفُاتها فلؽ...والجىَغ ال 

: ئهه  ت مً خماع آزغ، وال ئوؿان أطلف ئوؿاهُت مً ئوؿان آزغ...وعؾم الجىَغ َى أن جلٌى ًىىن خماع أشض في الخماٍع

اللاةم بىفؿه اللابل للمخظاصاث، فان الىفـ كاةمت بىفؿها جلبل الللم والجهل والصجاكت والجبن...وهظلً هثحر مً 

  .47-46ص  البُاض والؿىاص...فيل كاةم بىفؿه كابل للمخظاصاث ألهه خامل لها في طاجه...". ألاحغام جلبل

 الىم؛ -4-2

َى ول ملنى أو صفت خؿً الؿإاٌ فيها بـ"هم؟"، وبظلً فهى مغاصف لللضص بملىاٍ اللام. هحر أن اللضص بهظا اإلالنى     

زم  ،زم الؿؼذ ،زم الجغم ،اللضص بملىاٍ الخاصهي  ،بدؿب وكىكه كلى واخض مً ؾبلت أشُاء ،جضزل فُه ؾبلت ملاوي

. فاللضص َى الىم بملىاٍ الخلُلي ئطن ،زم الؼمان ،زم اإلايان ،الخؽ لىىه ًلم كلى َظٍ ألاهىاق فُىىن طلً  ،زم اللٌى

اإلاؿاخت كضص ًىحض بملضاع، ئما شبر وئما : "فىكىكه كلى الجغم ئهما َى مؿاخخه، و صازال في الىمُت، ًلٌى ابً خؼم

محن وشماٌ، والؿخت  كىق اللضص كلى الؿؼذ فهى نهاًت الجغم مً حهاجه الؿذ؛و طعاق...وأما  فىق وأؾفل وأمام ووعاء ٍو

كه كلى الؼمان فاألػمىت كضص...وأما وكىق اللضص كلى الخؽ، فالخؽ له أًظا مؿاخت وهي مظعوكت ملضوصة...وأما وكى 

وأما اللٌى فاهما أعاص ألاواةل بظلً كضص ووم اللخىن وكضص ملاوي الىالم...وأما اللضص هفؿه فهى ازىان وزالزت زالزت،..

ب لخض اإلاىؼم، ص  وأعبلت فما ػاص، والىاخض مبضأ ولِـ كضصا..."  .49-48الخلٍغ

ئط ال هلٌى ئن  شض وألاطلف؛صفاث الىمُت، فهي أنها ال طض لها؛ ئط لِـ لألعبلت طض مثال، وهي ال جلبل ألا أما      

 زمؿت أشض مً زمؿت في أنها زمؿت.

 الىُف: -4-3

ىىن الؿإاٌ فيها بـ"هُف؟"، وهي ول ألاخىاٌ التي جخلاكب كلى الجىَغ ما صام      ى الصفت التي جدمل كلى الجىَغ ٍو َو

 -ث الاؾخلضاص اللللي مثال. بصفا هُفُاث الاؾخلضاص أو اللاصة، مثل -حىَغا، وكض صىف أعؾؼى الىُفُاث أعبلا وهي: أ

ا. ج ، وهي الىُفُاث التي تالىُفُاث الخؿُ-هُفُاث اللىي الؼبُلُت والعجؼ، مثل الفهم وكىي الخىاؽ والظلف وهحَر

ا. ص هُفُاث الصىعة والشيل، مثل هىن الجىَغ مثلثا أو مؿخلُما أو  -جإزغ كلى الخىاؽ، مثل ألالىان والغواةذ وهحَر

 مىدىُا. 

ب لخض اإلاىؼم"حمم  وكض    ف صاخب "الخلٍغ ول ما حلاكب كلى حمُم ألاحغام  والىُفُت هي" :في كىله تَظٍ اإلالىل حلٍغ

مً خاٌ صخت وؾلم وهنى وكضم وزمٌى ولىن...ومً الىُفُاث أًظا حمُم أكغاض الىفـ مً كلل وخمم وخؼم 

أنها جلبل الخظاص، بل الخظاص ال   -أ  أما زصاةص َظٍ اإلالىلت فهي زالزت، وهي: .53ص  وسخف...ومنها الؼلىم والغواةذ."

ظٍ كض جخلاكب كلى الجىَغ  ًىىن ئال فيها زاصت، فالبُع طض الؿىاص، والخؼن طض الؿلاصة، والفؼىت طض البالصة، َو
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شض مً صىث طلف مً بلع، فصىث الغكض أشض وأطلف، فبلظها أشض مً بلع أو أأنها جلبل أ -بالىاخض. 

ذ الؼحن.  فاللىن هىق  أهىاق، وبظلً ًضزل بلظها جدذ بلع؛الىُفُاث أحىاؽ و  -جالؼاةغ، وعٍذ اللؼغ أػُب مً ٍع

ىظا هُفُاث الىفـ؛ فالفظُلت هىق جدذ الىُفُت، والصبر هىق جدذ  جدذ حيـ َى الىُفُت وحيـ إلاا جدخه...َو

 الفظُلت، والخلم هىق جدذ الصبر.

 ؤلاطافت: -4-4

ؤلاطافت هي هىن الجىَغ ال ٌللل وحىصٍ ئال باللُاؽ ئلى حىَغ آزغ ًلابله، مثل ألاب الظي ال ًىىن أبا ئال بىحىص     

وؿبت ش يء  »هي ف ال ًىىن صوحرا ئال بىحىص الىبحر.الابً، وألار الظي ال ًىىن أزا ئال بىحىص ألار آلازغ، والصوحر الظي 

.  كلُال ئال باطافخه ئلى ما َى أهثر مىه ووؿبخه ئلُه مً ش يء وخؿابه مىه، والللُل الظي ال ًىىن  وخؿاب كضٍع مً كضٍع

ب( 58بخلبحر ابً خؼم )ص  «.واإلاظافان َما الشِئان اللظان ال ًثبذ واخض منهما ئال بثباث آلازغ  مً الخلٍغ

 :/اإلاتىالؼمان -4-5

ى اإلالنى الظي ًلم في حىاب "متى؟"، أو      َى اإلاضي اإلادضص الظي جدضر فُه ألاشُاء، أي وؿبت الش يء ئلى الؼمان  َو

اإلادضص، مثل أمـ وهضا وآلان وكبل كلُل. فهى "مضة  وحىص الجغم ؾاهىا أو مخدغوا، فلى لم ًىً حغم لم جىً مضة، ولى لم 

ب،جىً مضة لم ًىً حغم...واللبل والبلض واكم في الؼمان باطافت بل  (61ص  ظه ئلى بلع". )الخلٍغ

 :/ ألاًًاإلايان -4-6

ى اإلالنى الظي ًلم في حىاب "أًً؟"، وَى وؿبت حؿم مً حؿم آزغ أو أحؿام هثحرة منها ًترهب ميان ول واخض مً      َو

:؟"أًًـ"ما وان حىابا في الؿإاٌ ب»َظٍ ألاحؿام، فهى ئطن  أًً أخمض؟ فُلىٌ اإلاجُب: في اإلاسجض أو باللصغ أو ما  . فخلٌى

واإلايان ال ًىىن ئال حغما، ال ًجىػ هحر طلً. وئهما جغهب اإلايان مً حغم اطُف ئلى حغم، بملنى أهه القى أخض أشبه طلً...

ب «ؾؼىح اإلاخمىً أو بلظها أو حمُلها.ؾؼىح اإلايان أخض   (.63، ص )الخلٍغ

 الىطم/الىصبت: -4-7

ى َُئت الش يء أو هُفُت وحىصٍ في اإلايان،       ؿمُهلجىَغ في اإلايان، الىطم الظي ًخسظٍ ا هلصضَو ب  َو صاخب "الخلٍغ

ان ح "لخض اإلاىؼم فهاالىصبت َو فملنى الىصبت َُئت اإلاخمىً في اإلايان، هلُامه فُه أو كلىصٍ أو بغوهه أو » :لٍغ

ؿاع وزلف وفىق. فهي جلً الهُئت الخاصلت مً وؿبت أحؼاء الجؿم  (65)ص  «.اطؼجاكه وما أشبه طلً مثل ًمحن َو

 ومً وؿبتها ئلى أمغ زاعجي كنها، باللغب أو البلض وهحر طلً.بلظها ئلى بلع، 

 اإلالً/له: -4-8

ى امخالن الجىَغ لش يء ملحن،     ظٍ ًض لهزُاب واإلاداعب  لهمثل اللٌى ئن أخمض  َو اإلالً ما وان مً »، فـيؾالح َو

ى مغهب مً حىَغ مم حىَغ وئطافت الجىَغ ألاٌو َى اإلاالً، والثاوي  ،«ؤلاطافت مخمليا للجىَغ، واألمىاٌ وما أشبهها... َو

ظا وله َى اإلالً.  َى اإلاملىن، وؤلاطافت هي أهه ال مالً بضون مملىن وال مملىن بضون مالً، َو
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 الفلل/ًفلل: -4-9

ى ما ًلىم به ش يء أو حىَغ وما ًيخجه مً أزغ كلى طاجه أو كلى حىَغ آزغ، أو َ     جأزحر ًىىن مً الجغم اإلاسخاع أو »ى َو

ب، ) «.اإلاؼبىق في حغم آزغ، هفلل الىاع في اإلااء والهىاء، وهفلل الؿىحن والدجغ، ووالؿباخت واإلاش ي والىالم الخلٍغ

 (66ص

 الاهفلاٌ/ًىفلل: -4-10

، ئهه كبٌى أزغ الفاكل اإلاإزغ ما صام مإزغا فاكال )     ى حلغض الجىَغ لفلل هحٍر بلض جىكف الخأزحر، فما ًبلى مً أزغ و َو

فاإلاىفلل َى اإلاخهيء »ًضزل في ملىلت الىُف، مثاٌ طلً الش يء بلض أن ًدترق بالىاع ًصحر لىهه أؾىصا، فهظٍ هُفُت(. 

 ئال أهه أكل ،للبٌى الفلل، واإلادترق واإلاؿخدُل بالىاع واإلاىلؼم بالؿىحن...واكلم أن اإلاىفلل ًإزغ في الفاكل ال بض مً طلً

ب لخض اإلاىؼم «.جأزحرا...فؿبدان اإلاإزغ الخم الظي ال ًإزغ فُه ش يء  (66، ص )الخلٍغ

 

ت الخض -5  هـٍغ

كلىا ئن الللم في اإلاىؼم ًىلؿم ئلى جصىع وجصضًم، وئن الخصىع ًىدؿب بالخض، والخصضًم ًىدؿب باللُاؽ      

ان(. بلباعة فاتها الضكُلت، أو  )البَر أزغي، ئن الوغض مً اإلاىؼم َى الىصىٌ ئلى اإلاجهىالث بدضوصَا، أي بخلٍغ

ا، ولظلً ؾمُذ  ا كً أهُاَع باالؾخضالٌ اللُاس ي كليها. أما ألاولى فىضعهها ببُان ملاوي ألالفاؾ وجدضًضَا لخمُحَز

َظا ٌلني أن صعاؾدىا مً كبل لأللفاؾ و ؾ. خضوصا، فِؿهل فهم جلً اإلالاوي، أي جصىع ألاشُاء زالٌ اؾخسضام ألالفا

ت  وجلؿُمها ئلى حؼتي وهلي، وصعاؾدىا للضاللت، وصعاؾدىا لليلُاث الخمـ واإلالىالث اللشغ، ول طلً مجغص ملضماث طغوٍع

ف؟ ف، ألنها ولها جضزل فُه بدؿب أهىاكه. فما َى الخلٍغ  للىصٌى ئلى الخلٍغ

ف: -5-1 ف الخلٍغ  حلٍغ

ت في أعؾؼى بأهه "اللباعة التي جصف حىَغ الش يء كغفه     "، أو َى اللباعة الشاعخت الهاصفت ئلى جدضًض الصفاث الجىٍَغ

الش يء، والتي بها ًخمحز كً ؾاةغ ما كضاٍ. ئهه جىطُذ ملنى ش يء مبهم ختى ًصحر بِىا في طًَ اإلاخللم، هأن هىضر ملنى 

 ف َى ما ًلاٌ كلى الش يء إلفاصجه جصىعٍ."، فيان الخلٍغَى خُىان هاػم" فىلٌى "ئوؿانلفف "

ف أهىاق يهم  ىا منها واخض فلؽ في اإلاىؼم، وهي:وفي الخلٍغ

ف باإلشاعة: فه. فاطا ؾئلذ "ما الخاؾىب؟" ججُب "َظا خاؾىب  الخلٍغ خم باإلشاعة ئلى الش يء اإلاغاص حلٍغ  ".مشحرا ئلُه–ٍو

ف باإلاثاٌ: خم بظهغ أفغاص مً الش يء اإلاغاص حلٍغ الخلٍغ : "الؿاةل مثل اإلااء والخلُب ٍو فه. فاطا ؾئلذ "ما الؿاةل؟" جلٌى

."ً ذ والبجًز  والٍؼ

ف باإلاغاصف: فه. فاطا ؾئلذ "ما الخلٍغ خم بظهغ مفغص مغاصف للش يء اإلاغاص حلٍغ : "اللمذ" ٍو ؟" جلٌى  .الُبرُّ
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ف اإلاىؼلي: ظا َى الظي يهمىا. الخلٍغ ى اللاةم كلى جدضًض ملنى اللفف جدضًضا ال ًدخمل أصوى الخباؽ، َو ف  َو فالخلٍغ

غ ما ًفُض جصىعٍ بالىىه والخلُلت، أو بظهغ ما اإلاىؼلي ئطن ًخم بخدضًض خلُلت الش يء اإلالغَّف وجىطُذ ملىاٍ، وطلً بظه

ف ًمحٍز كً حمُم ما كضاٍ ف ًىىن كاصة بظهغ كباعة جىضر طاجُاث الش يء أو كغطُاجه. لظلً وان الخلٍغ ظا الخلٍغ ، َو

ف بالغؾم. ف بالخض، وحلٍغ  اإلاىؼلي ًىلؿم ئلى كؿمحن: حلٍغ

ف بالخض: -أ  الخلٍغ

فه، لظلً كغفه أعؾؼى بأهه اللٌى الضاٌ كلى ماَُت الش يء"     ى اللباعة التي جدضص ماَُت الش يء اإلاغاص حلٍغ ، وػاص ابً َو

اللىٌ ». أما الوؼالي فظَب ئلى أن الخض َى «الخض َى اللٌى الضاٌ كلى ماَُت الش يء التي بها وحىصٍ الظي ًسصهه»عشض: 

ظا َى الخض الخام أو اليامل. ًلٌى الفاعابي في هخاب «الضاٌ كلى جمام ماَُت الش يء ، مثل "ؤلاوؿان خُىان هاػم"، َو

جاب به في حىاب "أي ش يء َى ؟"  إلاا وان الخض اليامل َى لش يء وخضٍ، أمىً  أن »: ""ألالفاؾ اإلاؿخلملت في اإلاىؼم وأن ًُ

ً ازىحن: أخضَما أهه ٌلغًّف طاث الش يء  ٌؿخلمل في الضاللت كلى جمُحز الش يء كً ول ما ؾىاٍ. والخض ٌلغًّف مً الش يء أمٍغ

، والثاوي َبل أهه شبُه مً كِ  -أكني اؾم الخض–هظا الاؾم ىاٍ. فلظلً ؾمي بأهه ٌلغف ما به ًخمحز كً ول ماؾ وحىٍَغ

بدضوص الظُاق والللاع، ئط وان خض الضاع ًسص الضاع وبه جخمحز كً ؾاةغ الضوع وبه اهداػث الضاع كً ما ؾىاَا...والخضوص 

 ٌ له طاجُت ًلؼم أال جىىن مً أحىاؽ وفصىٌ طاجُت فلؽ، فلؼم فُما ال حيـ له أال ًىىن له خض، وهظلً ما ال فصى 

 «ًىىن له خض.

والخض الخام ًىىن بظهغ حمُم طاجُاث الش يء اإلالغَّف ختى ًىىن هظلً، فان اشخمل كلى بلع طاجُاجه فلؽ وان     

فُىىن طلً ‘ َى شغاب مؿىغ ملخصغ مً اللىب‘أن ًلاٌ: ما الخمغ؟ فُلاٌ: »هاكصا. ًلٌى الوؼالي في "مدً الىـغ": 

دبله أًظا أهه جمُحز حامم ماوم. ولىً لِـ اإلالصىص الخمُحز بل جصىع هىه الش يء  واشفا كً هىه خلُلخه الظاجُت، ٍو

وخلُلخه، زم الخمُحز ًدبله ال مدالت...فشغػه ]ئطن[ أن ًىىن مشخمال كلى حمُم طاجُاث الش يء. فاهه لى ؾئل كً خض 

، فلض حاء بىصف واف لى وان طلً وافُا في الجمم واإلاىم، ولىىه هاكص، بل خله أن ًظُف ئلُه ‘حؿم‘ن فلاٌ الخُىا

ً.‘اإلاخدغن باإلعاصة‘  «، فاهه هىه خلُلت الخُىان ًضعهه الللل بمجمىق ألامٍغ

طهغ »فالخض الخلُلي ئطن فالظي ًدضص )أو الخاص( ًجب أن ًىىن مضعوا لصفاث الش يء الظاجُت والالػمت واللغطُت،     

، وأن َظٍ صُوت ػالب لخلُلت ‘ما َى؟‘هماٌ اإلالاوي التي بها كىام ماَُت الش يء. وأكني باإلااَُت ما ًؼالب اللاةل بلىله 

ؿمى هىكا، وئلى أزص  ؿمى حيؿا، وئلى زاص َو الش يء، فال ًإزظ في حىاب اإلااَُت ئال الظاحي. والظاحي ًىلؿم كلى كام َو

ؿمى فصال...فاإلا  «.ثلث  شيل مدىغ بثالزت أطالق، واإلاؿبم شيل مدىغ بؿبلت أطالقَو

بحن، مثل      ف الش يء بظهغ حيؿه وفصله اللٍغ َى الش يء ‘ ؤلاوؿان‘، فـ "ؤلاوؿان خُىان هاػم"والخض الخام َى حلٍغ

ى هىق، وخضُّ  ب اإلالغف َو ب أًظا ‘خُىان‘ٍ مإلف مً حيؿه اللٍغ ما صفخان طاج‘هاػم‘، وفصله اللٍغ ِخان ئطن. ًلىٌ ، َو

ئن ما وكم الؿإاٌ كً ماَُخه وأعصث أن جدضٍ خضا خلُلُا فللًُ في وؿاةف ال ًىىن الخض »: في "مدً الىـغ" الوؼالي

خلُلُا ئال بها، فان جغهتها ؾمُىاٍ عؾمُا أو لفـُا وزغج كً هىهه ملغبا كً خلُلت الش يء ومصىعا هىه ملىاٍ في هفـ 

ٌ الؿاةل.  ، فاطا كُل لً مشحرا ئلى ما ًىبذ مً ألاعض ما َى؟ فال بض أن  ألاو أن ججمم أحؼاء الخض مً الجيـ والفصٌى

اصة فىلٌى ‘. حؿم‘جلٌى  فخدترػ مً ما ال ًىمى، فهظا ‘ هام‘ولىً لى اكخصغث كلُه بؼل كلًُ بالدجغ، فخدخاج ئلى الٍؼ

 . أن جظهغ حمُم طاجُاجه وئن وان ألفا وال جبالي بالخؼىٍل،  زم شغػًالاختراػ ٌؿمى فصال؛ ئط فصلذ به اإلادضوص كً هحٍر
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أهً ئطا وحضث الجيـ  والثالث‘. حؿم هام‘بل باللىـ كل ‘ هام حؿم‘ولىً ًيبغي أن جلضم ألاكم كلى ألازص، فال جلٌى 

ب فاًان أن جظهغ البلُض مله فُىىن مىغعا، فخلٌى  هما ئطا كُل  ، أو جلخصغ كلى البلُض فُىىن مبلضا‘ماتم شغاب‘اللٍغ

، وئطا طهغث َظا فلض طهغث ما َى طاحي ولىىه مسُل كاصغ كً ‘حؿم مؿىغ مأزىط مً اللىب‘فال جلل ‘ ما الخمغ؟‘

 «فاطا طهغث الجيـ فاػلب الفصل واحتهض أن جفصل بالظاجُاث...جصىع هىه خلُلت الخمغ...

ف الش يء     فهم مً اللٌى الؿابم للوؼالي أن الخض الىاكص َى حلٍغ ؛بظهغ بلع ما ًفصله ك ٍو بظهغ فصله  ً هحٍر

ب مثال مم حيؿه البلُض، هأن حلغف  ب فخلٌى ملغفا ؤلاوؿان ‘واةً هاػم‘بأهه ‘ ؤلاوؿان‘اللٍغ ئهه ‘، أو بظهغ فصله اللٍغ

 فيان الخض‘. مىحىص مدىص بثالزت أطالق مؿخلُمت مخلاػلت‘أو أهه ‘ اإلاداغ بثالزت أطالق‘، أو حلغف اإلاثلث بأهه ‘هاػم

فا للش يء بظهغ بلع ما ًفصله كً هحٍر مً طاجُاجه.  الىاكص حلٍغ

ف بالغؾم: -ب  الخلٍغ

أما الخلٍغف بالغؾم، فهى الظي يهضف ئلى خصٌى الللم بالش يء اإلالغف ولىىه "هحر مدشىف ئلى صعن خلُلت الش يء"،      

بىالم حامم ماوم هُف ما وان  أن ًؼلب لفـا ممحزا ًخمحز به اإلاؿإوٌ كىه كً هحٍر»: صاخب "مدً الىـغ"ًلٌى 

َى اإلااتم الظي ًلظف ‘فُلاٌ ‘ ما خض الخمغ؟‘أي ‘ ما الخمغ؟‘الىالم، ؾىاء وان كباعة كً لىاػمه أو طاجُاجه، هلٌى اللاةل 

دفف في الضن جُاجه ولىً ججمم مً كىاعطه ولىاػمه ما ، واإلالصىص أن ال ًخلغض لظا‘بالؼبض زم ٌؿخدُل ئلى الخمىطت ٍو

 .«ملخه الخمغ بدُث ال ًسغج كىه زمغ وال ًضزل فُه ما لِـ زمغاٌؿاوي بج

:أما الفاعابي فلض كغف الغؾم       ا للىىق أو » باللٌى ـَ هلي ًضٌ كلُه لفف مغهب، ووان مؿاٍو متى شاعن الىىقَ أو الجي

أكغاض طلً الىىق أو ، وواهذ أحؼاء لفـه جضٌ كلى "ما َى؟"الجيـ في الخمل، ولم ًىً ًلُم به أن ًجاب به في حىاب 

الجيـ، أو واهذ بلع أحؼاةه جضٌ كلى حيؿه وبلظها ًضٌ كلى أكغاطه أو كلى زىاصه، فان طلً ٌؿمى عؾم طلً 

‘ ؤلاوؿان‘، فان طلً ٌشاعن "اإلاخدغن اللابل للللم"الىىق أو الجيـ، وعبما ؾماٍ أعؾؼىػالِـ زاصت. مثاٌ طلً كىلىا 

ض‘في الخمل كلى  ضٌ كلى أكغاض ؤلاوؿان، فان َظا وما أشبه ٌؿمى الغؾم, وهظلً ‘ كمغو ‘و ‘ ٍػ ى مؿاو له في الخمل ٍو َو

 «‘. خُىان كابل للللم‘أو ‘ خُىان ضخان‘أو كىلىا ‘ اإلاخدغن الطخان‘كىلىا 

ف بالغؾم كض ًىى       ف الش يء بظهغ ٌؿخفاص مً َظًً اللىلحن أن الخلٍغ ن جاما وكض ًىىن هاكصا: أما الخام فهى حلٍغ

ف الش يء بظهغ زاصخه ا ب وزاصخه الشاملت الالػمت. وأما الىاكص فهى حلٍغ الػمت الشاملت وخضَا، أو مم لحيؿه اللٍغ

ف ؤلاوؿان بأهه   ."حؿم واجب"حيؿه البلُض، أو مم كغطه اللام، مثل حلٍغ
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 الخصضًلاث مبدثزاهُا: 

I- وأخيامها اللظاًا 

لم جىً صعاؾدىا إلابدث الخصىعاث ئال ملضمت للمغوع ئلى مبدث الخصضًلاث، طلً أهىا كلىا ئن الللم في اإلاىؼم جصىع     

وجصضًم، وئهه ال جصضًم بضون جصىع. وئطا واهذ صعاؾدىا للضاللت وألالفاؾ والخضوص واليلُاث واإلالىالث مجغص ملضماث 

ف، فا ت لضعاؾت للىصٌى ئلى الخلٍغ ف ًصان كلى شيل كظُت، وصعاؾت َظٍ ألازحرة ملضمت طغوٍع ن طلً الخلٍغ

 مجمىكت كظاًا. فما هي اللظُت ئطن؟الاؾخضالٌ كمىما، واللُاؽ زاصت، فيل كُاؽ مإلف مً 

I- 1- :ف اللظُت  حلٍغ

، وكلى َظا الخلٍغف اؾخلغ كغف أعؾؼى اللظُت بأنها اللٌى الخبري الظي ًلبل الخىم كلُه بالصضق أو الىظب    

، 87ص  «.اللٌى الجاػم الظي ًخصف بالصضق والىظب»فلغفها ابً عشض في "جلخُص هخاب اللباعة" بأنها اإلاىاػلت بلضٍ، 

:أما ابً ؾِىا كبله فيان كغف  «.اللظُت والخبر َى ول كٌى فُه وؿبت بحن شِئحن بدُث ًدبله صضق أو هظب» ها باللٌى

ف لللظُت جسغج كً  ئطن (.27)الىجاة، ص  فهي اللٌى الخبري الجاػم الظي ًثبذ شِئا لش يء أو ًىفُه كىه. وبهظا الخلٍغ

ا،ملىاٍ الجمل ؤلاوشاةُت، مثل حمل الاؾخفهام والؼلب  ىظا ئطا أزظها الجمل الخالُت: والخعجب وألامغ وهحَر  َو

 زالض ػالب.  -1 

  ؤلاوؿان خُىان هاػم. -2

 لِؿذ الؿماء هاةمت. -3

 م الؿاكت؟ ه -4

 ًا له مً ًىم ؾلُض! -5

 أعحىن ًا خمؼة اهصغف. -6 

ف اللظُت ًىؼبم كلى الجمل   ت 3و 2و 1فان حلٍغ ى أهه فلؽ، ألنها وخضَا الخبًر ، بدُث جسبرها ألاولى بش يء كً زالض َو

ى أهه خُىان هاػم، وجسبرها الثالثت كً الؿماء بأنها ػالب، وجسبرها الثاهُت بش ي لِؿذ هاةمت، أو هلٌى ء كً ؤلاوؿان َو

ئن ألاولى جثبذ إلاىطىكها صفت وهظلً الثاهُت، أما الثالثت فخىفي كً مىطىكها صفت، وبظلً فهظٍ الجمل كابلت ألن 

ف اللظُت ًىؼبم كلى َظٍ الجمل الثالر، وطلً بسالف الجمل  ، 6و 5و 4هلٌى كنها ئنها صاصكت أو واطب. ولظلً فخلٍغ

  جثبذ شِئا وال جىفُه، ولظلً ال ًمىىىا اللٌى كنها ئنها صاصكت أو واطبت.التي ال هي جسبرها بش يء، أي ال 
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 I-  2- أهىاق اللظُت  

اللظُت كىض أعؾؼى  هي اللظُت الخملُت، هحر أن الغواكُحن كض أطافىا ئلى َظا الىىق هىكا زاهُا َى الظي ٌلغف     

ى ما صأب كلُه اإلاىاػلت بلضَم، بدُث أصبذ لضًىا هىكان مً اللظاًا هي اللظاًا الخملُت  ،بـ"اللظُت الشغػُت" َو

 واللظاًا الشغػُت، فما الفغق بُنهما؟

ت التي جدىم بثبىث ش يء لش يء أو  اللظُت الخملُت     شغغ، مثاٌ طلً  و ىفُه كىه بضون كُض أجهي الجملت الخبًر

 لِؿذ الؿماء هاةمت.  -3ؤلاوؿان خُىان هاػم.  -2زالض ػالب.  -1اللظاًا الثالزت الؿابلت: 

 أو هفُه كىه بشغغ، وفيها هىكان:  فهي اللظُت التي ًدىم فيها بثبىث ش يء لش يء اللظُت الشغػُتأما     

ئطا واهذ "، "واهذ الشمـ ػاللت فالنهاع مىحىص ئطا": ومثالها بحن شِئحن، الخالػمب خىم وهي شغػُت مخصلت▬       

 (28ص )الىجاة،  .«لؼوم كظُت ألزغي  )جىفي( التي جىحب أو حؿلب»ٌلغفها ابً ؾِىا بأنها  ".اةمتالؿماء ماػغة فهي ه

. ٌلغفها ابً "ئما أن ًىىن اللضص ػوحا وئما أن ًىىن فغصا"وهي خىم باللىاص بحن شِئحن، مثالها:  شغػُت مىفصلت▬       

 مً الىجاة( 28)ص  «.ما جىحب أو حؿلب كىاَص كظُت ألزغي »ؾِىا بأنها 

الخبر ئما ئًجاب وئما هفي، واإلاىحب ئما أن ًىىن هظبا وئما أن ًىىن »: كاةال  ما طهغهاٍ كً اللظُتًلخص ابً خؼم       

واللظُت الىافُت واإلاىحبت صاصكت وئما واطبت...  صضكا، واإلاىفي أًظا هظلً. فالخبر ئطا جم هما طهغها ؾمي كظُت، فاما

ئن وان مخدغوا باعاصة فهى حي، وهلىلً:  جىلؿم ول واخضة منهما كؿمحن: ئما ملللت بشغغ وئما كاػلت. فاإلالللت هلىلً:

: الصلىاث الخمـ فغض كلى مً ئطا هابذ الشمـ وان اللُل... : ول ئوؿان حىَغ، أو أن جلٌى  وأما اللاػلت فأن جلٌى

واكلم أن ول كظُت وكم في أٌو كلضَا اؾخثىاء فهي شغػُت، والشغػُت جىىن كلى وحهحن: ئما مخصل وئما  زىػب بها...

ى ًىىن كلى وحهحن: ئما مىحب هلىلً:  ملؿم فاصل. فاإلاخصل َى ما أوحب اعجباغ ش يء بش يء آزغ ال ًىىن ئال به؛ َو

لم الشمـ لم ًىً نهاعا. أال جغي أهً عبؼذ هىن النهاع بىىن ئن هابذ الشمـ وان اللُل، وئما هاف هلىلً: ئن لم جؼ

بىىن موُب الشمـ ووصلخه به؟ وأما اللؿم الفاصل فهى ما حاء بلفف ػلىق الشمـ ووصلخه به، وعبؼذ هىن اللُل 

 ٌ ". الشً وئن لم ًىً شيا لىىه خىم للمىطىق بأخض أكؿام اإلادمىالث، وطلً مثل كىلً: اللالم ئما مدضر وئما لم ًؼ

ب لخض اإلاىؼم ص   الشغػُت ئلى أن هيخهي مً ألاولى.  فلىىـغ آلان في اللظُت الخملُت، مغحئحن الىالم كً .(81-80)الخلٍغ

I-   3- :اللظُت الخملُت 

 أحؼاء اللظُت الخملُت -أ

ٌ )مدىىم كلُه(  مىطىقجخىىن اللظُت الخملُت مً       )هي التي ٌؿخفاص منها الخىم(  توعابؼ)مدىىم به(  ومدمى

ٌ »ٌ ابً ؾِىا: ى لً َى الظي ًدىم كلُه بأن  واإلاىطىقَى اإلادىىم به أهه مىحىص أو لِـ بمىحىص لش يء آزغ.  اإلادمى

ض واجبمً هخاب الىجاة( مثاٌ طلً كىلىا:  29)ص  «شِئا آزغ مىحىص أو لِـ بمىحىص له. ض‘، فاإلاىطىق َىا َى ٍػ ، ‘ٍػ

والغابؼت هي اليلمت  ‘.ماػغة‘، واإلادمٌى َى ‘الؿماء‘؛ فاإلاىطىق َىا َى الؿماء ماػغةومثل كىلىا: . ‘واجب‘واإلادمٌى َى 

ض  واجبا"، فالغابؼت َىا هي "ًىحض"،  ًىحضالتي جغبؽ بحن اإلاىطىق واإلادمٌى ؾىاء واهذ َظٍ الغابؼت ؿاَغة هلىلىا "ٍػ
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ض واجب" ، زم كض هصغح بالغابؼت فىلٌى "الؿماء جىحض هاةمت" أو هظمغ  وكض جىىن َظٍ الغابؼت مظمغة هما في كىلىا "ٍػ

ىظا كىضما جىىن اللظُت مإلفت مً مىطىق ومدمٌى فلؽ وؿميها زىاةُت،  َظٍ الغابؼت فىلٌى "الؿماء هاةمت". َو

وول كىٌ »الزُت. ًلىٌ ابً عشض في "جلخُص هخاب اللباعة" : وكىضما جىىن مإلفت مً مىطىق ومدمٌى وعابؼت فيؿميها ز

حاػم فال بض فُه مً ولمت، أكني فلال، أو ما ًلىم ملام اليلمت في عباغ اإلادمٌى باإلاىطىق. ...وطلً ئما بالفلل مصغخا به 

.  ]ألهىا ال 88ص «.اللغبوئما باللىة ومظمغا هما ًىحض ألامغ في ألاهثر في لؿان  ،هما ًىحض ألامغ فُما كضا لؿان اللغب

[، وئهما هلٌى "أخمض لؼُف"، وال Ahmed est gentilهلٌى كاصة "أخمض َى لؼُف" مثلما َى الخاٌ في الفغوؿُت مثال ]

" وئهما هلٌى "الؿماء هاةمت"، فياهذ أهلب اللظاًا كىضها زىاةُت مإلفت le ciel est nuageuxهلٌى "الؿماء جىحض هاةمت 

 ِىما الغابؼت مظمغة.مً مىطىق ومدمٌى ب

 مً حهت الىُفأكؿام اللظُت الخملُت  -ب

 جىلؿم اللظُت الخملُت مً حهت الىُف ئلى كؿمحن؛ مىحبت وؾالبت:

ي جثبذ اإلادمٌى للمىطىق وجصفه به، ق، أو هي التى : فهي التي خىم فيها بثبىث اإلادمٌى للمىطاللظُت اإلاىحبتأما ▬   

:خُث أزبدىا للمىطىق )اإلاخدغن باإلعاصة(  "،حيول مخدغن باعاصة فهى "مثل كىلىا:   اجصافه باإلادمٌى )حي(. أو هلٌى

خُث أزبدىا  أو كىلىا "اللضٌ فظُلت"، خُث أزبدىا للمىطىق )الؼلبت( اإلادمٌى )خاطغون(. "بلع الؼلبت خاطغون"،

 للمىطىق )اللضٌ( اإلادمٌى )فظُلت(.

ال واخض مً الىاؽ "ىلىا :اإلادمٌى كً اإلاىطىق وؾلبه كىه، مثل ك فهي التي خىم فيها بىفي :اللظُت الؿالبتأما ▬    

خُث هفُىا  "،لِـ الىظب بفظُلتوكىلىا "، خُث هفُىا كً اإلاىطىق )الىاؽ( اجصافه باإلادمٌى )هىهه حجغا(، "بذجغ

 كً اإلاىطىق )الىظب( اجصافه باإلادمٌى )هىهه فظُلت(.

أما الؿلب فاهه الخىم بازباث ش يء لش يء، والؿلب َى الخىم بىفي ش يء »: "جلخُص هخاب اللباعة"ًلٌى ابً عشض في      

   .89ص  «كً ش يء.

 كؿام اللظُت الخملُت مً حهت الىمأ -ج

(، فخىلؿم اللظُت       أما مً حهت همها )أي كضص ألافغاص الظًً ًضزلىن جدذ اإلاىطىق وبظلً ًلم كليهم اإلادمٌى

 .ولُت، وحؼةُت، ومهملت، وشخصُت أكؿام؛ أعبلتالخملُت ئلى 

، : وهي اللظُت التي ًىىن مىطىكها ولُا، وكض ُخىم فيها كلى حاللظُت اليلُت ▬        مُم ألافغاص كلى وحه الشمٌى

، خُث اإلاىطىق َىا لفف هلي َى "ئوؿان" والخىم َىا كلى ول أفغاص َظا الىلي، أي كلى ول أفغاص ول ئوؿان فان: مثل

ى ما ًىؼبم كلى كىلىا أًظا:  ، خُث أن اإلاىطىق َىا لفف هلي َى "الدجغ" والخىم َى هفي ال حجغ حيؤلاوؿان، َو

 اإلادمٌى )حي( كً ول أفغاص َظا اإلاىطىق.

وهي اللظُت التي ًىىن مىطىكها ولُا، ولىً ُخىم فيها كلى بلع ألافغاص صون البلع آلازغ، : اللظُت الجؼةُت ▬      

ى بلع الؼلبت خاطغونمثل كىلىا:  ً َو ولىً الخىم َىا كلى ‘ الؼلبت‘، خُث اإلاىطىق َىا لفف هلي ًىؼبم كلى هثحًر
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 : ؛ بدُث أن لع الؼُىع ال ٌوغصبحؼء مً طلً اليل أو كلى بلع أفغاصٍ فلؽ َم الخاطغون. وهظلً كىضما هلٌى

ً َى  لىىىا لم هدىم َىا كلى ول أفغاص َظا الىلي وئهما كلى بلظهم فلؽ ‘ الؼُىع ‘اإلاىطىق َىا لفف هلي ًؼلم كلى هثحًر

 ‘.ال ٌوغص‘بأهه 

خىم واإلادصىعة هي التي ًىىن مىطىكها ولُا وال»، ًلٌى ابً ؾِىا : "اإلادصىعة"ٌؿمي اإلاىاػلت اليلُت والجؼةُت ب     

 (30)الىجاة ص  «.كلُه مبحن أهه في وله أو في بلظه وجىىن مىحبت أو ؾالبت

ولُا، وُخىم فيها كلى ألافغاص صون جدضًض كضصَم، ال هال وال  : وهي اللظُت التي ًىىن مىطىكهااللظُت اإلاهملت▬       

ى ؤلاوؿان حيحؼءا، مثل كىلىا:  ً َو ، ولىىىا لم هدضص كضص أفغاصٍ ‘ؤلاوؿان‘؛ خُث اإلاىطىق َىا لفف هلي ًلاٌ كلى هثحًر

ى الفظت ػلاما ذلِؿومثل كىلىا: ‘. حي‘الظًً ًىؼبم كليهم اإلادمٌى  ً َو ، خُث اإلاىطىق َىا لفف هلي ًؼلم كلى هثحًر

اللظُت التي مىطىكها » :ًلٌى ابً عشض ‘.مػلا‘، ولىىىا لم هدضص همُت ألافغاص الظًً ًىؼبم كليهم اإلادمٌى ‘الفظت‘

‘ اإلاهملت‘ملنى هلي مأزىط بوحر ؾىع، أي لِـ ًدمل كلى طلً اإلالنى الىلي وال كلى بلظه بل ًىىن الخمل مؼلم، حؿمى 

 .91ص  «.‘ؤلاوؿان لِـ بأبُع‘أو ‘ ؤلاوؿان أبُع‘مثل كىلىا 

 ،ؾُاعحي خمغاءلِؿذ و ، بزالض ػالمىطىكها حؼةُا، مثل كىلىا:  : وهي اللظُت التي ًىىن اللظُت الصخصُت▬       

لخصىص  ، فهي شخصُت ألن مىطىكها شخص أو أنها حصخص مىطىكها، وهي مسصىصت‘اإلاسصىصت‘وحؿمى أًظا 

ض ‘، مثل كىلىا ‘الصخصُت‘مىطىكها ملنى مً اإلالاوي الصخصُت حؿمى التي اللظُت »مىطىكها، ًلٌى ابً عشض :  ٍػ

ض لِـ بمىؼلم‘أو ‘ مىؼلم واإلاالخف أن اللظُت الصخصُت ًىىن اإلادمٌى مىؼبلا  (مً جلخُص هخاب اللباعة 91)ص ‘" ٍػ

 كلى مىطىق مفغص صاةما.

 ص_ الؿىع وأهىاكه

      ٌ ، أو َى ًلصض بـ"ؾىع اللظُت" اللفف الظي ًدضص همُت ألافغاص الضازلحن في اإلاىطىق والظًً ًىؼبم كليهم اإلادمى

 (30)هخاب الىجاة، ص  «.كلى ملضاع الخصغ مثل: ول واخض، وبلع، وال واخض اللفف الظي ًضٌ»

" هما ؾماَا اإلادصىعةأو " "اإلاؿىعةبـ"حؿمى  التي جدظغ فيها ألفاؾ مثل: ول ، وبلع، وال واخض،وحؿمى اللظُت      

 (زاصت، ألنهما وخضَما اإلادصىعجان جؼةُتاليلُت أو ال. وئطا أزظها بلحن الاكخباع أكؿام اللظاًا مً حهت همها )ابً ؾِىا

 زم مً حهت هُفها )ؤلاًجاب والؿلب(، اهلؿم كىضها الؿىع ئلى أعبلت أكؿام:

ى ما ًضٌالىلي ؤلاًجابؾىع ▬        ى  : َو كلى زبىث اإلادمٌى ليل ألافغاص، وحلبر كىه ألفاؾ مثل: ول، حمُم، وافت... َو

  .حمُم الؼُىع لها حىاخان، خُىاهاث هاػلتول الىاؽ ًىطم صاةما كبل اإلاىطىق، َىظا: 

ى ما ًضٌ كلى هفي اإلادمٌى كً ول ألافغاص، وحلبر كىه ألفاؾ مثل: لِـ، ال واخض، ال ش يء...ؾىع الؿلب الىلي▬        : َو

ى ًىطم صاةما كبل اإلاىطىق، َىظا:   .ال واخض مً الؼلبت خاطغ، لِـ مً الظَب ما ًإولَو

ى : ؤلاًجاب الجؼتي ؾىع ▬        ما ًضٌ كلى الخىم بثبىث اإلادمٌى لبلع ألافغاص فلؽ، وحلبر كىه ألفاؾ مثل: بلع، َو

ى أًظا ًىطم كبل اإلاىطىق َىفهص  .أهلب الؼُىع ًؼحر، بلع الؼلبت ال ًىخبىن ظا: ، أهلب...، َو
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ى ما ًضٌ كلى هفي اإلادمٌى كً بلع ألافغاص فلؽ، وجضٌ كلُه ولماث مثل: لِـ ؾىع الؿلب الجؼتي▬      ، بلع: َو

ى ًىطم كبل اإلاىطىق َىظا:   .لِـ بلع الجماص مخدغن باإلعاصة، الدجغ حي بلعلِـ َو

جمُحز بحن اللظُت الؿالبت واللظُت اإلالضولت، وبحن اللظُت اإلاىحبت واللضًت  -ٌ

 اإلادصلت:

، فلض هجض في كظُت ‘اإلااء ملضها لِـ‘ :مثل اللظُت الؿالبت هي التي جدىم بىفي اإلادمىٌ كً اإلاىطمئطا واهذ ▬     

ت هىق مً الؿُاؾُت الاكخصاصًتمغ  ال ال‘ملُىت خغف الىفي صون أن جىىن ؾالبت مثل:  ، وهي كظُت جخظمً الىفي ‘هٍؼ

فهاجان كظِخان  جخظمً الىفي هجؼء مً مدمىلها.، وهي كظُت ‘حماص الالىباث هىق مً ال‘ مثل: أو  هجؼء مً مىطىكها،

مىحبخان ألن ول واخضة منهما جثبذ إلاىطىكها وصفا ملُىا عهم أن ألاولى جخظمً خغف هفي في مدمىلها والثاهُت جخظمً 

ؿمى َظا الىىق مً اللظاًا " ظٍ كض جىىن مىحبت اللظُت اإلالضولتخغف الىفي في مىطىكها، َو خُىان  ال ال‘مثل: "، َو

ضا ال لِـ ال‘، وكض جىىن ؾالبت مثل: ‘حؿم   . ‘خُىان مٍغ

"، وهي جلً التي ال جخظمً خغف الىفي في مىطىكها أو في اللظُت اإلادصلتوفي ملابل اللظُت اإلالضولت َىان "▬     

ال  . فاإلاالخف أن اللظِخحن‘زالض ػالب‘، أو واهذ مىحبت مثل: ‘حماصالِـ ؤلاوؿان ‘ؾىاء واهذ ؾالبت مثل:  ،مدمىلها

 ا، لظلً ٌؿمى َظا الىىق "كظُت مدصلت".ما وال في مدمىلهمجخظمىان خغف هفي في مىطىكه

ًجلل خغف الىفي حؼءا مً مىطىكها وال مً لم مً طلً وؿخيخج الخلٍغف فىلٌى اللظُت اإلادصلت هي التي       

 ها أو منهما ملا. مدمىلها، واللظُت اإلالضولت هي التي حلل خغف الىفي حؼءا مً مىطىكها أو مً مدمىل

 اللظاًا اإلاىحهت واللظاًا هحر اإلاىحهت: -و

، كض جخظمً اللظُت الخملُت لفـا آزغ ًضٌ كلى حهتها، لظلً باإلطافت ئلى الؿىع و       لفف الؿلب أو  خغف اللضٌو

 واهذ اللظُت الخملُت ئما مىحهت أو هحر مىحهت:

 ًدخمل، ،ألفاؾ: ًمىً مثلغ فيها لفف ًضٌ كلى هُفُت وحىص اإلادمٌى للمىطىق، ي التي طه: هاللظُت اإلاىحهت▬   

ؿمى اللفف الضاٌ كلى هُفُت اللظُت "حهت اللظُت". ًمخىم، ًجب، بالظغوعة...  َو

وحؿمى  ،لم ًظهغ فيها لفف ًضٌ كلى هُفُت وحىص اإلادمٌى للمىطىق: فهي اللظُت التي اللظُت هحر اإلاىحهتأما ▬    

 ".مهملت الجهتباللظُت "خُيئظ 

اللظاًا منها طواث حهاث ومنها هحر طواث حهاث، والجهت هي اللفـت »ًلٌى ابً عشض في "جلخُص هخاب اللباعة":         

ؤلاوؿان ممىً أن "كىلىا ، أو "ؤلاوؿان واحب أن ًىىن خُىان:"التي جضٌ كلى هُفُت وحىص اإلادمٌى للمىطىق مثل كىلىا: 

ى  الظغوعي  ئخضاَماوأحىاؽ ألفاؾ الجهاث حهخان: . "ًىىن فُلؿىفا لض مله َو  الىاحبوما ًدبله كلى حهت اللؼوم َو

ى اإلامخىم، واإلامخىم وما ًدبله كلى حهت اللؼوم  اإلامىً والثاهُت، فالظغوعي ئما طغوعي الىحىص وئما طغوعي اللضم َو

لض مله، مثل كىلىا   117ص  «."مدخمل"َو
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 ،وطغوعة اللضم ،اإلاىحهاث زالزت كلى وحه اللمىم هي: طغوعة الىحىصبىاء كلى َظا اللٌى البً عشض، ًمىً اللٌى ئن      

 هي الىحىب والامخىاق وؤلاميان: ،زم الاخخماٌ، وهي جلابل زالزت أخيام كللُت كامت

أو كىلىا : ، وؿان حؿم بالظغوعةول ئ: أي أن الخىم كلى اإلاىطىق باإلادمٌى خىم طغوعي، مثل كىلىا :الىحىب▬      

 .الشمـ خاعة بالظغوعة

، مثل كىلىا: الامخىاق▬        كلى ؿهٍغ ًمخىم كلى ؤلاوؿان أن ًدمل: أي أن الخىم كلى اإلاىطىق باؾخدالت كبىله اإلادمٌى

  ًمخىم كلى الىاع البلاء مشخللت بضون َىاء. وكىلىا: .ػىا

ًدخمل أن  وكىلىا: ،ًمىً لللؿل أن ًلخل كغطا: أي الخىم باميان زبىث اإلادمٌى للمىطىق، مثل كىلىا: ؤلاميان▬     

 . جىىن الؿماء هاةمت

 I- 4- اللظُت الشغػُت 

ف اللظُت الشغػُت -أ  حلٍغ

ىفُه كىه خىما جكلىا ؾابلا ئن اللظُت ئما خملُت وئما شغػُت، وكغفىا ألاولى بأنها التي جدىم بثبىث ش يء لش يء أو      

ىىن َظا الخىم ملللا بشغغ الثاهُتا هحر مللم بشغغ، بِىما كؼلُ ، هي التي جدىم بثبىث ش يء لش يء أو جىفُه كىه ٍو

. فياهذ اللظُت الشغػُت هي التي ًدىم فيها بلىاص وؿبخحن أو جىافيهما، وهي الشغػُت اإلاىفصلت وهي الشغػُت اإلاخصلت، أو

ئطا وان ...ف..." في خالت اإلاخصلت، و "ئما أن...أو..." في خالت الشغػُت ‘ئطن مإلفت مً كظِخحن جغبؼهما عابؼت هي 

ؿمى الثاوي جالُا. ما، َو ؿمى الجؼء ألاٌو مً اللظُت الشغػُت ملضَّ  اإلاىفصلت. َو

الشغػُت ئلى  االشغػُت، ئلى أن حاء الغواكُىن وأصزلىا اللظاًوئط هظهغ أن أعؾؼى عهؼ كلى اللظاًا الخملُت صون      

فكلب الاَخمام اإلاىؼلي، وكض ؾاع كلى زؼاَم اإلاىاػلت الالخلىن، مؿلمحن وهغبُحن،  صاخب ل هىعص َظا الخلٍغ

ب لخض اإلاىؼم"  ٌ "الخلٍغ اكلم أن ول كظُت وكم في أٌو كلضَا اؾخثىاء فهي شغػُت، والشغػُت جىىن كلى »: ئط ًلى

ى ًىىن كلى  وحهحن: ئما مخصل وئما ملؿم فاصل. فاإلاخصل َى ما أوحب اعجباغ ش يء بش يء آزغ ال ًىىن ئال بىىهه؛ َو

. أال جغي اهً ًىً نهاعا ئن لم جؼلم الشمـ لم، وئما هاف هلىلً: ئن هابذ الشمـ وان اللُلما مىحب هلىلً: ئوحهحن: 

عبؼذ هىن النهاع بىىن ػلىق الشمـ ووصلخه به، وعبؼذ هىن اللُل بىىن موُب الشمـ ووصلخه به. وأما اللؿم 

وئن لم ًىً شيا لىىه خىم للمىطم بأخض أكؿام اإلادمىالث_ وطلً مثل كىلً: –الفاصل فهى ما حاء بلفف الشً 

 ٌ  .81ص  «.اللالم ئما مدضر وئما لم ًؼ

 أهىاق اللظُت الشغػُت: -ب

 ٌ  البً خؼم ًمىىىا الخمُحز بحن الشغػُت اإلاخصلت والشغػُت اإلاىفصلت واآلحي: الؿابم مً اللى
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بثبىث ش يء لش يء أو هفُه كىه بشغغ، أو هي التي خىم فيها  : وهي التي ًدىم فيهااللظُت الشغػُت اإلاخصلت ▬    

ئطا واهذ الؿماء ماػغة ، أو كىلً: واهذ الشمـ ػاللت فالنهاع مىحىصئطا باالجصاٌ بحن وؿبخحن أو بلضمه، مثل كىلً: 

 فهي هاةمت.

أو فيهما  ،أو في الىظب ،ئما في الصضق ،ص بحن ػغفيهااواللى: وهي التي ًدىم فيها بالخىافي اللظُت الشغػُت اإلاىفصلت ▬    

 ملا:

ىظبان ما، مثل جشغػُت ال جصضكان ملا وال لظُت الالصضق والىظب ملا: أي أن اللظِخحن اإلاإلفخحن لل في▪              

ظٍ هي التي حؿمى باإلاىفصلت ئما أن النهاع مىحىص أو أن اللُل مىحىص، وكىلً: ئما أن اللضص ػوج أو فغصكىلً:  . َو

لضص فغص ًىظب بالظغوعة أن اللضص ػوج، وئطا صضق اطا صضق أن الفألن هىن اللضص فغصا ًمىم هىهه ػوحا،  الخلُلُت.

 أن النهاع مىحىص فبالظغوعة ًىظب أن اللُل مىحىص.

ئما شغػُت ال جصضكان ملا، وكض جىظبان ملا، مثل كىلً: لظُت الفي الصضق: أي أن اللظِخحن اإلاإلفخحن لل  ▪             

فهىا ئطا صضق أن الؿماء جمؼغ ال بض أن ًىظب   .أهً كاكض ئما أهً جمش ي أو أو كىلً:  ،أن الؿماء جمؼغ أو أنها صخىة

أنها صخىة، ولىً كض ًىظبان ملا بدُث جىىن الؿماء هاةمت ال هي ماػغة وال صخىة، وهظلً ئطا صضق أهً جمش ي فال 

 بض أن ًىظب أهً كاكض، ولىً كض ًىظبان ملا بدُث جىىن مظؼجلا أو كاةما صون خغهت.

ئما أن الىظب: أي أن اللظِخحن اإلاإلفخحن للشغػُت ال جىظبان ملا، ولىً كض جصضكان ملا، مثل كىلً:  في ▪             

ال ًمىً أن ًىظب  . فهىائما أن اللؿل هافم للصخت أو أهه كض ًظغ كغطا، أو كىلً: زالض ئوؿان أو أهه ماَغ في الىجاعة

ىظب أًظا هىهه ماَغا في الىجاعة، ولىً  كض ًصضكان ملا، وهظلً ال ًمىً أن ًىظب هىن اللؿل هىن زالض ئوؿان ٍو

 هافلا وفي هفـ الىكذ أهه طاع كغطا، ولىً كض ًصضكان ملا.

 في اللظُت الشغػُت: الؿىع  -ج

الشغػُت ئلى مؿىعة وهحر مؿىعة، أما اإلاؿىعة فاما ولُت وئما حؼةُت، وأما هحر  مثلها مثل الخملُت، جىلؿم اللظُت    

 اإلاؿىعة فاما شخصُت وئما مهملت:

: هي التي جدىم باالجصاٌ أو بلضمه، وباالهفصاٌ أو بلضمه، في حمُم ألاػمان وألاخىاٌ اللظُت الشغػُت اليلُت▬            

ض حالؿا فهى في ميان‘ هلىلىا: في اإلاخصلت،‘ ولما...وان...‘الضاٌ كلى طلً َى:  اإلامىىت للش يء. والؿىع  ، ‘ولما وان ٍػ

في اإلاىفصلت  ‘لِـ البخت...‘و، ‘صاةما ئما أن الشمـ ػاللت وئما أن اللُل مىحىص‘ :هلىلىا في اإلاىفصلت اإلاىحبت، ‘صاةما...‘و

  ،‘ماصاإلاىحىص حي أو ح لِـ البخت ئما أن‘ :هلىلىاالؿالبت. 

: وهي التي ًدىم فيها باالجصاٌ أو بلضمه، والاهفصاٌ أو بلضمه في بلع ألاػمان اللظُت الشغػُت الجؼةُت▬            

كض مثل كىلً: ‘ كض ال ًىىن...‘، وفي خالت الؿلب ‘كض ًىىن...‘وألاخىاٌ اإلامىىت، والؿىع الضاٌ كليها في خالت ؤلاًجاب َى 

ظٍ كظُت شغػُت مخصلت حؼةُت مىحبت. أو كىلً: وان في ًضٍ كلمًىىن ئطا وان الصخص ًىخب  كض ال ًىىن ئما أن . َو

ظٍ كظُت شغػُت مىفصلت حؼةُت ؾالبت.الؿماء ماػغة أو أنها صخىة  ، َو
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: وهي التي ًىىن الخىم فيها باالجصاٌ أو بلضمه، والاهفصاٌ أو بلضمه في ألاػمان اللظُت الشغػُت اإلاهملت▬           

ظٍ شغػُت مخصلت ئطا واهذ الشمـ ػاللت فالنهاع مىحىصىاٌ مً هحر جلُُض بيلُت أو حؼةُت، مثاٌ طلً كىلً: وألاخ ، َو

ظٍ كظُت شغػُت مىفصلت مهملت، لِـ فيها ؾىع ًلُض ئما أن اللضص ػوج أو فغصمهملت ال ًىحض فيها ؾىع، أو كىلً:  ، َو

 الخىم بؼمان أو ميان.

وهي التي ًىىن الخىم باالجصاٌ أو بلضمه، وباالهفصاٌ أو بلضمه في ملذ مدضص، : الصخصُتاللظُت الشغػُت ▬          

ظٍ كظُت شغػُت مخصلت شخصُت مىحبت، أو كىلً: ئطا أجِذ ئلى مجزلي الُىم أهغمخًمثل كىلً:  ئما أن َظا الجؿم ، َو

ظٍ كظُت شغػُت مىفصلت شخصُت.حي وئما أهه حماصآلان   ، َو

خطر مً َظا       الخلؿُم وأمثلخه أن ألاػمان وألاخىاٌ في اللظُت الشغػُت بمجزلت ألافغاص في اللظُت الخملُت، أما مً  ٍو

اهذ اللظاًا الشغػُت اإلاؿىعة ئما حهت الىُف فال فغق بحن الشغػُت والخملُت؛ فهي ئما مىحبت وئما ؾالبت. ولظلً و

 ا ؾالبت.شغػُت ولُت مىحبت وئما ؾالبت، وئما شغػُت حؼةُت مىحبت وئم

لِـ ؤلاًجاب والؿلب في الخمل فلؽ بل وفي الاجصاٌ »: لخص ابً ؾِىا َظا الخلؿُم أكالٍ بلىلهً     

والاهفصاٌ...وؤلاًجاب والؿلب في الاجصاٌ والاهفصاٌ كض ًىىن مدصىعا ولُا وحؼةُا وكض ًىىن مهمال. فاهً ئطا كلذ 

لِـ ئما أن ‘أو  كلذ ‘ لِـ ئطا وان هظا وان هظا‘، وئطا كلذ ‘ىىن هظائما أن ًىىن هظا وئما أن ً‘و ‘ ئطا وان هظا وان هظا‘

ظا أو ًىىن صاةما ئما أن ًىىن ه‘أو كلذ ‘ ولما وان هظا وان هظا‘فلض أَملذ. وأما ئطا كلذ ‘ ًىىن هظا وئما أن ًىىن هظا

وئما  لبخت ئما أن ًىىن هظالِـ ا‘أو كلذ ‘ ا وان هظا وان هظالِـ البخت ئط‘لُا مىحبا. وئن كلذ فلض خصغث خصغا و‘ اهظ

كض ًىىن ئما هظا وئما ‘أو كلذ ‘ وان هظا كض ًىىن ئطا وان هظا‘فلض خصغث خصغا ولُا ؾالبا. وئن كلذ ‘ أن ًىىن هظا

‘ لِـ صاةما ئما هظا وئما هظا‘أو كلذ ‘ وان هظا كض ال ًىىن ئطا وان هظا‘فلض خصغث خصغا حؼةُا مىحبا. وئن كلذ ‘ هظا

يخـغ  حىابه ٌؿمى ملضما فلض خصغث خ صغا ؾالبا حؼةُا. والجؼء ألاٌو مً ول شغػي الظي ًلغن به خغف الشغغ ٍو

 .68-67ص  الىجاة، .ُا، وول واخض منهما في هفؿه كظُت"والثاوي ٌؿمى جال
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II- ٌالاؾخضال 

    

واهذ صعاؾدىا لأللفاؾ مجغص ملضمت لضعاؾت لليلُاث، فلض واهذ صعاؾدىا لليلُاث ملضمت لضعاؾدىا للخض، و  مثلما    

. فهى الاؾخضالٌواهذ صعاؾدىا للخض ملضمت لضعاؾت اللظُت، و لم جىً صعاؾدىا لللظُت وأكؿامها ئال ملضمت لضعاؾت 

ضفه ضعن ماَُاث ألاشُاء، وول ما كضاٍ مجغص ملضماث له.  هاًت اإلاىؼلي َو ألاؾاس ي. ألهه باالؾخضالٌ ًؼلب الخلُلت ٍو

ي أو مً كضة كظاًا، أو َى بىاء خىم اهؼالكا مً خىم آزغ أو اؾخيخاج كظُت مً كظُت أزغ والاؾخضالٌ بشيل كام َى 

ى ًىلؿم ئلى كؿمحن: مباشغ وهحر مباشغ.  كضة أخيام، َو

: َى ول اؾخضالٌ هيخلل بملخظاٍ مً كظُت )ملضمت( ئلى أزغي )هدُجت( صون اإلاغوع بىاؾؼت. أما إلاباشغالاؾخضالٌ ا   

فهى ول اؾخضالٌ هيخلل بملخظاٍ مً كظِخحن كلى ألاكل )ملضمخحن( ئلى كظُت أزغي )هدُجت(،  ،الاؾخضالٌ هحر اإلاباشغ

ى زالزت أكؿام: كُاؽ واؾخلغاء وجمثُل.  َو

II- 1- ٌاإلاباشغ الاؾخضال 

َى ول اؾخضالٌ هيخلل بملخظاٍ مً كظُت )ملضمت( ئلى أزغي )هدُجت( صون اإلاغوع  الاؾخضالٌ اإلاباشغ كلىا ئن      

بىاؾؼت. هأن وؿخضٌ بصضق كظُت كلى صضق أزغي، أو وؿخضٌ بصضق كظُت كلى هظب أزغي، أو وؿخضٌ بىظب كظُت 

كضم آلان مثاال واخض هبحن مً هىا ؾىفصل في طلً الخم، أغي، وأل ىظب كظُت كلى هظب أزبكلى صضق أزغي، أو وؿخضٌ 

ى : ئطا صضق أن  بلع ؤلاوؿان ‘، فظلً ٌلني أن ‘ول ئوؿان مفىغ‘زالله هُف وؿخضٌ كلى صضق كظُت بصضق أزغي َو

ىلؿم الاؾخضالٌ واطبت. ‘ بلع ؤلاوؿان هحر مفىغ‘فظلً ٌلني أن ‘ ول ئوؿان مفىغ‘صاصكت أًظا. وئطا صضق أن ‘ مفىغ ٍو

 اإلاباشغ ئلى كؿمحن، َما: الاؾخضالٌ بالخلابل بحن اللظاًا، والاؾخضالٌ باللىـ.

II- 1-بالخلابل بحن اللظاًا الاؾخضالٌ -أ 

ولُا )أي في ول ما ًسصهما(، ولىنهما  اًلصض بالخلابل بحن كظِخحن أنهما مخدضجان في اإلاىطىق واإلادمٌى اجداص    

مؿىعجحن، أما ئطا واهذ اللظِخان اإلاخلابلخان مهملخحن أو  ائطا واهخَظا ي الىم أو في الىُف أو فيهما ملا، جسخلفان ف

بلع اإلاىاػلت  لظلً اؾدثنى َى اجداصَما في اإلاىطىق واإلادمٌى وازخالفهما في الىُف.بُنهما فالخلابل  ،شخصِخحن

فهم للخلابل الازخالف في الىم اللظِخان اإلاخلابلخان َما اللخان جسخلفان »: اؾدثنى الىم كاةال الظيابً ؾِىا  مثل ،في حلٍغ

واإلايان والؼمان  ،والجؼء واليل ،واللىة والفلل ،بالؿلب وؤلاًجاب ومىطىكهما ومدمىلهما واخض في اإلالنى وؤلاطافت

أما ابً عشض، فظَب  ولىىه أطاف الىم كىضما جدضر كً الخلابل بحن اللظاًا اإلاؿىعة. مً الىجاة( 45،) ص «والشغغ

الظلف واإلالىت، واإلاىحبت والؿالبت. فمثاٌ اإلاظافحن  ف: اإلاظافان، واإلاخظاصان، واللضماإلاخلابالث أعبلت أصىا»ئلى أن 

ض حالـ‘ومثاٌ اإلاىحبت والؿالبت كىلً  اللمى والبصغ،، ومثاٌ اللضم واإلالىت الخحر والشغ، ومثاٌ اإلاخظاصًً والىصف ‘ ٍػ

ض لِـ بجالـ‘و  ف اللام للخلابل، لظلً .(61جلخُص هخاب اإلالىالث، ص)«‘ٍػ وان َىان أعبلت أهىاق مً  ، وجبلا للخلٍغ

 الخلابل:
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 خلابل بالخىاكع:ال ▬   

ٍىىن بحن اللظِخحن اإلاخدضجحن في اإلاىطىق واإلادمٌى ولىنهما جسخلفان في الىم والىُف ملا، أي أهه ًىىن بحن اليلُت و      

ول ئوؿان ‘مثاٌ طلً الخلابل بحن اليلُت اإلاىحبت  الؿالبت، وبحن اليلُت الؿالبت والجؼةُت اإلاىحبت،اإلاىحبت والجؼةُت 

؛ فهى ‘بلع‘والثاهُت ؾىعَا ‘ ول‘أهذ جالخف أن ألاولى ؾىعَا ‘. بلع ؤلاوؿان لِـ بدُىان‘والجؼةُت الؿالبت ‘ خُىان

اإلاخلابلخان بالخىاكع  فاللظِخان» هفي، فهى ازخالف في الىُف.لِـ فيها هفي والثاهُت فيها ازخالف في الىم، زم ئن ألاولى 

َما اللخان جخلابالن باإلًجاب والؿلب جلابال ًجب كىه أن جىىن ئخضاَما صاصكت وألازغي واطبت، وئهما ًىىن ]الخىاكع[ 

اصة أن ًىىن ئخضاَما ولُت  هظلً ئطا جمذ فيهما شغاةؽ الخلابل التي في اإلاسصىصاث )أي الصخصُت( وفي اإلادصىعاث ٍػ

 (36جاة ص )الى «.وألازغي حؼةُت

فدىم اللظِخحن اإلاخىاكظخحن أنهما ال جصضكان ملا وال جىظبان ملا، بدُث ئطا صضكذ ئخضاَما جىظب ألازغي،     

 واللىـ باللىـ.

-3ازخالفهما في الىُف.  -2ازخالف اللظِخحن في الىم.  -1وكض اشترغ اإلاىاػلت في الخىاكع أعبلت شغوغ وهي:      

اصَما في ما كضا طلً، وهي زماهُت أشُاء، وهي اإلاىطىق واإلادمٌى والؼمان واإلايان وؤلاطافت اجد -4ازخالفهما في الجهت. 

 والشغغ واللىة والفلل.

.  ‘أخمض بلاعب لِـ ‘ اللظُت ال جىاكع‘ أخمض هاةم‘جبلا لهظٍ الشغوغ، فاللظُت      ألنهما هحر مخدضجحن في اإلادمٌى

ض واجب‘واللظُت  ال ‘ زالض حالـ آلان‘ألنهما هحر مخدضجحن في اإلاىطىق. واللظُت ‘ بياجب أخمضلِـ ‘ اللظُت ال جىاكع‘ ٍػ

 ألنهما هحر مخدضجحن في الؼمان.‘ لم ًىً زالض حالؿا أمـ‘جىاكع اللظُت  

ظٍ أمثلتها:        واللظِخان اإلاخىاكظخان ئما خملُخان وئما شغػُخان، َو

 ‘لِـ زالض بؼالب‘      كع   جىا ‘     ػالبزالض ‘الصخصُت اإلاىحبت جىاكع الصخصُت الؿالبت: ▪

 ‘لِـ اللمذ بيباث‘         جىاكع               ‘ اللمذ هباث‘اإلاهملت اإلاىحبت جىاكع اإلاهملت اإلاىحبت: ▪

 ‘لِـ بلع الىاؽ فاهحن‘           جىاكظها     ‘ ول الىاؽ فاهىن ‘اليلُت اإلاىحبت جىاكظها الجؼةُت الؿالبت: ▪

   .‘بلع الىاؽ حجغ‘ جىاكع  ‘    ال واخض مً الىاؽ بذجغ‘الؿالبت جىاكظها الجؼةُت اإلاىحبت:  اليلُت▪

أما ئطا واهذ اللظِخان اإلاخىاكظخان شغػُخحن، فُجب فيهما أن جخدضا في الجيـ )الاجصاٌ والاهفصاٌ(، فاطا واهذ      

تها مىفصلت. هما ًجب أن جخدضا في الىىق، بدُث ، واإلاىفصلت هلُظمخصلت أًظا هلُظتهائخضاَما مخصلت وحب أن جىىن 

ىىن اللىاص في اإلاىفصلخحن، َظا بلض ازخالفهما في الىم والىُف.  وؾىىخفي بمثاٌ واخض لها: ًىىن اللؼوم في اإلاخصلخحن، ٍو

‘ وان خُىاهاولما وان مدمض ئوؿاها ‘فاللظُت هلُظها شغػُت مخصلت حؼةُت ؾالبت:  مثال  الشغػُت اإلاخصلت اليلُت اإلاىحبت

 .‘كض ًىىن مدمض ئوؿاها وال ًىىن خُىاها‘ اللظُت جىاكع
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 الخلابل بالخظاص:▬

ى  الخلابل بحن       أي بحن اليلُت اإلاىحبت واليلُت الؿالبت، مثاٌ طلً كىلىا:  اللظِخحن اليلُخحن اإلاسخلفخحن في الىُف؛َو

 ‘.لِـ ول فاههت بغجلاٌ‘التي جظاص ‘ ول فاههت بغجلاٌ‘أو كىلىا:  ،‘ول ئوؿان بطخانلِـ ‘فهي جظاص  ‘ول ئوؿان ضخان‘

ملا؛ أي ئطا صضكذ ئخضاَما ال بض أن جىظب  جىظبانوخىم اللظِخحن اإلاخظاصجحن أنهما ال جصضكان ملا، ولىنهما كض     

 ألازغي، أما ئطا هظبذ ئخضاَما فلض جىظب ألازغي وكض جصضق.

 الخلابل بالضزٌى جدذ الخظاص:▬

ى الخلابل بحن ال     وؾمي َظا الىىق  جؼةِخحن اإلاسخلفخحن في الىُف فلؽ، أي بحن الجؼةُت اإلاىحبت والجؼةُت الؿالبت.َو

مً الخلابل صزىال جدذ الخظاص ألن اللظِخحن اإلاخلابلخحن به صازلت ول واخضة منهما جدذ اليلُت في الخظاص، ولىنهما 

ومثاٌ طلً الخلابل  ا وكض جصضكان ملا، بلىـ اليلُخحن.مل ي ال جىظبانكىـ اليلُخحن اإلاخظاصجحن في الصضق والىظب؛ أ

، وهظلً ‘ لِـ بلع الظَب أبُع‘واللظُت الجؼةُت الؿالبت ‘ بلع الظَب أبُع‘بحن اللظُت الجؼةُت اإلاىحبت 

 ‘. خاطغلِـ بلع الؼلبت ‘واللظُت الجؼةُت الؿالبت ‘ بلع الؼلبت خاطغ‘الخلابل بحن اللظُت الجؼةُت اإلاىحبت 

وخىم اللظِخحن الضازلخحن جدذ الخظاص َى كىـ خىم اللظِخحن اإلاخظاصجحن؛ بدُث أنهما ال جىظبان ملا، ولىً كض 

جصضكان ملا، بدُث ئطا هظبذ الىاخضة منهما ال بض أن جصضق ألازغي، ولىً ئطا صضكذ ئخضاَما فلض جصضق ألازغي 

 وكض جىظب.

 الخلابل بالخضازل:▬

ى الخلابل بح     ن اللظِخحن اإلاخفلخحن في الىُف اإلاسخلفخحن في الىم، أي بحن اليلُت اإلاىحبت والجؼةُت اإلاىحبت، مثل َو

لِـ ول ‘اليلُت الؿالبت والجؼةُت الؿالبت، مثل الخلابل بحن أو بحن ، ‘بلع ؤلاوؿان فان‘و ‘ ئوؿان فان ول‘الخلابل بحن 

 ‘.لِـ بلع ؤلاوؿان حماص‘و ‘ ئوؿان حماص

اللظِخحن اإلاخضازلخحن أهه ئطا صضكذ اليلُت صضكذ الجؼةُت، وئطا صضكذ الجؼةُت كض جصضق اليلُت وكض  وخىم    

 جىظب. أما ئطا هظبذ الجؼةُت فخىظب اليلُت، ولىً ئطا هظبذ اليلُت فلض جىظب الجؼةُت وكض ال جىظب.

ى آلاحي:   وكاصة ما جلخص الخلابالث ألاعبلت بحن اللظاًا مً زالٌ ما صاع ٌلغف بـ"مغبم أعؾؼى" َو

                             ن. ؽ.                             اص               ـــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج         ن. م.                                        

                                                                                                                                   

 جضازل                                                             جىاكع                       جضازل                             

                                                                                                                                                                         

 صزٌى جدذ الخظاص              ج. ؽ.         ج. م.                                     
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II-2- االستدالل بالعكس 

ألن الاهخلاٌ فُه ئلى اإلاؼلىب )الىدُجت( ًدصل مً كظُت )ملضمت(  اللىـ هىق مً الاؾخضالٌ اإلاباشغ، وؾمي مباشغا    

وؿخضٌ بصضق اللظُت كلى صضق كىؿها، ولىً ال وؿخضٌ بىظب اللظُت  واخضة مللىمت بال جىؾؽ كظُت أزغي. فُه

ىلؿم اللىـ ئلى زالزت أكؿام أَمها َى اللىـ اإلاؿخىي، وكلُه هلخصغ َىا. فما َى َظا اللىـ؟  كلى هظب كىؿها. ٍو

ًجاب بداله جصُحر اإلاىطىق مدمىال واإلادمٌى مىطىكا مم بلاء الؿلب وؤلا أن اللىـ َى »ابً ؾِىا باللٌى  هكغف    

ٌ لض . أما ابً خؼم ف(47ص )هخاب الىجاة  «.والصضق والىظب بداله والاولياؽ َى أن ججلل الخبر مسبرا » :كغفه باللى

كىه، وججلل اإلاسبر كىه زبرا مً هحر أن ًخوحر اإلالنى في طلً أصال، بل ئن واهذ اللظُت مىحبت كبل اللىـ فهي بلض 

اللىـ فهي بلض اللىـ هافُه، وئن واهذ صاصكت كبل اللىـ فهي بلض اللىـ اللىـ مىحبت، وئن واهذ هافُت كبل 

ب لخض اإلاىؼم، ص  «.صاصكت، وئن واهذ كبل اللىـ واطبت فهي بلض اللىـ واطبت  (.104)الخلٍغ

 وججللاإلاىطىق مدمىال  فخجلل ،ألاصلُت دبضًل ػغفي اللظُتاؾخيخاج كظُت مً أزغي جسالفها ب َى  ئطن  اللىـف    

لصض ببلاء الصضق أن اللظُت ألاصلُت ئطا واهذ  هما.يالصضق والىُف كلى خال ئبلاةً كلىدمٌى مىطىكا مم اإلا ٍو

صاصكت فان كىؿها ًىىن صاصكا، أما اإلالصىص ببلاء الىُف فهى أن اللظُت ألاصلُت ئطا واهذ مىحبت فان كىؿها ًىىن 

ًمىً أن ولىؿها بأن ‘ ال ئله بفان‘اللظُت أن  ًمىحبا، وئطا وان ألاصل ؾالبا فان كىؿه أًظا ًىىن ؾالبا. مثاٌ طل

، فُىىن الصضق واخضا في ‘باله فانال ‘هجلل مىطىكها مدمىال ومدمىلها مىطىكا وهدخفف بىُفها )ؾالبت( فىلٌى 

)الخف َىا أهىا هحرها  ‘بلع اإلالضن خضًض‘باللٌى ‘ ول خضًض ملضن‘ًمىىىا كىـ اللظُت  زمالخالخحن وهظلً الىُف. 

 .ملىىؾت بِىما حؿمى الثاهُت أصال،وحؿمى اللظُت ألاولى الىم(., 

 ومً أحل صخت اللىـ، اشترغ اإلاىاػلت شغػحن مخلللحن بلاكضحي الىُف والاؾخوغاق.

 : ًجب أن ًبلى الىُف )ؤلاًجاب والؿلب( الظي وان في اللظُت ألاصلُت، وهظلً ًبلى الصضق.كاكضة الىُف ▪     

 اللظُت ألاصلُت.: ًجب أال ٌؿخوغق خض في اللىـ ما لم ًىً مؿخوغكا في كاكضة الاؾخوغاق ▪   

ترجب كلى َظًً الشغػحن أن بلع اللظاًا ال جىلىـ )ألهه باولياؾها ال ًبلى الصضق( وبلع اليلُاث جىلىـ  ٍو

 حؼةُاث )فال ًبلى الىم(، وبشيل كام، َىظا جىلىـ اللظاًا:

 ‘.اإلالضن خضًضبلع ‘جىلىـ ‘ ول خضًض ملضن‘: مثاٌ طلً أن اللظُت اليلُت اإلاىحبت جىلىـ حؼةُت مىحبت ▪   

بلع الياجب ‘جىلىـ ‘ بلع ؤلاوؿان واجب‘: مثاٌ طلً أن اللظُت الجؼةُت اإلاىحبت جىلىـ هىفؿها حؼةُت مىحبت ▪   

 ‘.ئوؿان

اللظُت  ، و ‘ ال أخض مً الدجغ  باوؿان‘جىلىـ ‘ ال أخض مً ؤلاوؿان بذجغ‘ اللظُت: فـاليلُت الؿالبت جىلىـ هىفؿها ▪   

 ‘.لِـ ول حماص مخدغوا باإلعاصة‘جىلىـ ‘ باإلعاصة حماصاـ ول مخدغن لِ‘
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: ألهىا لى كىؿىاَا حؼةُت مىحبت لم هدافف كلى كاكضة الاؾخوغاق، بدُث ًصبذ اإلاىطىق الجؼةُت الؿالبت ال جىلىـ ▪   

خب )اهـغ "جلخُص ه ‘.لِـ بلع الىاػم هباجا‘ال جىلىـ ‘ لِـ بلع الىباث هاػلا‘اللظُت هحر مؿخوغق. لظلً ف

 (145-144-143اللُاؽ" البً عشض، ص 

II- 2- ٌهحر  اإلاباشغ الاؾخضال 

     

وكض كؿمه  الاؾخضالٌ هحر اإلاباشغ َى الاؾخضالٌ الظي هيخلل فُه مً أهثر مً ملضمت ختى هصل ئلى الىدُجت اإلاؼلىبت.    

ف ول كؿم كلى خضة ًمىً اللٌى أعؾؼى ئلى زالزت أكؿام هي: اللُاؽ والاؾخلغاء والخمثُل كلى ؾبُل –. وكبل حلٍغ

ى لجؼتي )ألازص(، أما الاؾخلغاء فهئن اللُاؽ اؾخضالٌ هحر مباشغ هيخلل فُه مً الىلي )ألاكم( ئلى ا -اإلالاعهت اللامت

شغ هيخلل فُه هيخلل فُه مً الجؼتي )الخاص( ئلى الىلي )اللام(، وأما الخمثُل فهى اؾخضالٌ هحر مبا اؾخضالٌ هحر مباشغ 

 مً الجؼتي )الخاص( ئلى الجؼتي اإلاشابه له في كلخه )الخاص أًظا(.

 اللُاؽ -1

ف اللُاؽ -أ      حلٍغ

ٌ  ، وكض كغفهٌ هحر اإلاباشغ الثالزت كىض أعؾؼى اللُاؽ ئطن هىق مً أهىاق الاؾخضال      بأهه ابً عشض هلال كً اإلاللم ألاو

ال باللغض، ش يء آزغ  ابظاتهفُه أشُاء أهثر مً واخض، لؼم مً الاطؼغاع كً جلً ألاشُاء اإلاىطىكت،  وطلذ كٌى ئطا»

ا كٌى مإلف مً أكىاٌ ئطا وطلذ لؼم كنها » أما ابً ؾِىا فلغف اللُاؽ بأهه (.139)جلخُص هخاب اللُاؽ، ص  «هحَر

ا اطؼغاعا  .(اب "الىجاة"خه)  «.بظلتها ال باللغض ش يء آزغ هحَر

، فُلصض بها اإلالضماث التي ًىؼلم منها اللُاؽ، وأما ‘مإلف مً أكىاٌ‘ اواإلالصىص َىا باللٌى َى ول زؼاب زبري، أم    

، أي أن الىدُجت جىىن ال ػمت كً ‘لؼم كنها بظاتها واطؼغاعا‘، وأما ‘ئطا أزظهاَا هملضماث‘، فُلصض بها ‘ئطا وطلذ‘

، فُلصض به الىدُجت. فهظٍ ئطن هي مىىهاث ‘كٌى آزغ‘اإلالضماث بالظغوعة ألنها مخظمىت في جلً اإلالضماث باللىة، وأما 

 اللُاؽ.

أما صىعجه فُلصض بها َُئت الخألُف الىاكم بحن اللظاًا اإلاىىهت له )بحن اإلالضماث  وليل كُاؽ صىعة وماصة.    

لؼم كً طلً هدُجت. وأما ماصة اللُاؽ فهي اإلالضماث والىدُ جت(، أي أن َىان ملضمخحن كلى ألاكل، بُنهما خض أوؾؽ، ٍو

 صىعة اللُاؽ.في فلىىـغ َىا  مً خُث خـها مً الُلحن وصعحتها في الصضق أو الىظب. منها اللُاؽ التي ًخألف

 أهىاق اللُاؽ -ب

محز ابً ؾِىا بحن َظًً الىىكحن كاةال:  اؾخثىاتي واكتراوي، ،ًىلؿم اللُاؽ ئلى كؿمحن     ئما أن ًىىن ما اللُاؽ »ٍو

ؿمى اكتراهُا ، هلىلً: ول حؿم مإلف، وول مإلف ًلؼمه لِـ َى وال هلُظه ملىال فُه بالفلل بىحه ما، بل باللىة، َو
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ؿمى كُاؾا اؾخثىاةُاما ًلؼمه َى أو هلُظه ملىال فُه بالفلمدضر، فيل حؿم مدضر. وئما أن ًىىن  هلىلً: ئن  ل، َو

 (.52)الىجاة ص  «.واهذ الىفـ لها فلل بظاتها فهي كاةمت بظاتها، لىً لها فلل بظاتها، فهي كاةمت بظاتها

هغث هدُجخه بماصتها وصىعتها ملا في ئخضي اإلالضمخحن )صون اإلاصاصعة كليها(، وفُه  ئطن ؾخثىاتيالا  اللُاؽف    
ُ
َى الظي ط

 الشمـ ػاللت، فالنهاع ئطن مىحىص. لىً، مثاله: ئطا واهذ الشمـ ػاللت فالنهاع مىحىص، ‘لىً‘لفف 

ول  و : ول حؿم مً ماصة، كىلً مثل، وطلً فهى الظي لم جظهغ فُه الىدُجت في ئخضي اإلالضمخحن ،أما اللُاؽ الاكتراويو   

ماصة في ميان، ئطن ول حؿم في ميان. فالىدُجت َىا لم جظهغ في ئخضي اإلالضمخحن ولىنها مىحىصة باللىة فيهما مجخملخحن. 

ظا ًىلؿم ئلى  ، فان َظا ؾمي اكتراهُا الكتران الخضوص فُه بىاؾؼت الىاو.‘لىً‘وئطا وان ألاٌو ؾمي اؾخثىاةُا ألن فُه  َو

 محن: خملي وشغػي.كؿ

 

 اللُاؽ الخملي -ج

ى اللُاؽ اإلاغهب مً كظاًا خملُت فلؽ، وأكل ما ًترهب مىه ملضمخان ملترهخان، ول واخضة منهما مإلفت مً زالزت       َو

ئط خضوص، وبُنهما خض مشترن. فلىلغف َظٍ اللىاصغ اإلاىىهت لللُاؽ باللىصة ئلى "جلخُص هخاب اللُاؽ" البً عشض 

 : وأما الخض فاهه ًضٌ في َظا الىخاب كلى فهي كٌى مىحب شِئا لش يء أو ؾالب شِئا كً ش يء... ،اإلالضمت أما»ًلٌى

ى اإلادمٌى واإلاىطىق اللظان َما حؼءا اإلالضمت  الش يء الظي جىدل ئلُه اإلالضمت مما َى حؼء طغوعي في هىنها ملضمت، َو

ان في وحىصٍ، ال ألاشُاء التي جؼاص في اإلالضمت إلاىطم الغباغ وهي اليلم الىحىصي ]ًلصض اليلمت اإلاظمغة بحن  الظغوٍع

ض واجب، ؾىخىا كً  ض ًىحض واجبا‘ألن ألاصل َى ‘ ًىحض‘اإلاىطىق واإلادمٌى مثل: ٍػ  .139-137ص  «.‘[ٍػ

لخض ألاوؾؽ، ظف اخض أوؾؽ، وهدُجت جىىن هي خاصل خ ًخىىن ول كُاؽ مً ملضمت صوغي، وملضمت هبري، بُنهما     

 الخض ألاوؾؽ َى:‘ ئوؿان‘ىع َىا، والظي جمثل فُه ولمت واإلاثاٌ اإلاشه

 (الحد األكبر، وهو هنا: فان فيها ، ويسمىمقدمة كبرى )تضم محمول النتيجة                     فان إنسانكل   ▪

 (الحد األصغر، وهو هنا: سقراط فيها ، ويسمىمقدمة صغرى )تضم موضوع النتيجة                     إنسانوسقراط ▪     

 (، وهو هنا: إنساننتيجة )هي جمع بين المقدمتين بعد حذف الحد األوسط                    إذن سقراط فان▪ 

ول كُاؽ اكتراوي فاهما ًىىن كً ملضمخحن »ًلخص ابً ؾِىا اللٌى في مىىهاث اللُاؽ الخملي الاكتراوي كاةال:      

غبؽ بحن الخضًً حشتروان في خض  وجفتركان في خضًً، فخىىن الخضوص زالزت، ومً شأن اإلاشترن فُه أن ًؼوٌ كً الىؾؽ ٍو

ً، فُىىن طلً َى الالػم، مثل كىلىا: ول حؿم مإلف، وول مإلف مدضر، فيل حؿم مدضر. والخضوص الثالزت  آلازٍغ

لم ًخىغعا. والالػم َى مجخمم منهما. ‘ ـمدضر‘ والـ‘ حؿم‘ مىغع مخىؾؽ، والـ‘ مإلف‘ ، والـ‘مدضر‘و ‘ مإلف‘و ‘ حؿم‘

ض أن ًصحر مدمٌى الالػم ٌؿمى  فاإلاخىغع ٌؿمى خضا أوؾؽ، والباكُان ٌؿمُان الؼغفحن والغأؾحن، والؼغف الظي هٍغ

ض أن ًصحر مىطىق الالػم ٌؿمى الؼغف ألاصوغ، واإلالضمت التي فيها الؼغف ألاهبر حؿمى الىبري،  الؼغف ألاهبر، والظي هٍغ

ىت التي و  ُئت الاكتران حؿمى شىال، واللٍغ ىت، َو التي فيها الؼغف ألاصوغ حؿمى الصوغي. وجألُف صوغي وهبري ٌؿمى كٍغ
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ًلؼم كنها لظاتها كٌى آزغ ٌؿمى كُاؾا. والالػم ما صام لم ًلؼم بلض بل ٌؿاق ئلُه اللُاؽ ٌؿمى مؼلىبا، فاطا لؼم ؾمي 

 (  53-52)الىجاة ص  «هدُجت.

 ؽ الخمليشغوغ اللُا -ص

 شغوغ ال ًىىن ئال بها، وهي: ؾبلتلللُاؽ 

 .ال بض في ول كُاؽ مً كظِخحن )ملضمخحن( كلى ألاكل جلؼم كنهما زالثت )هدُجت( ▪     شغغ الترهُب: -1

)ًىىن مدمىال في الىدُجت وجظمه اإلالضمت  خض أهبر ال بض أن ًىىن في اللُاؽ زالزت خضوص:  ▪                             

 وأوؾؽ )َى اإلاشترن بحن اإلالضمخحن(. وخض أوؾؽ ،)ًىىن مىطىكا في الىدُجت وجظمه الصوغي( ، وخض أصوغ الىبري(

 ئخضي اإلالضمخحن أو فيهما ملا ختى ًإصي وؿُفخه. ال بض أن ًىىن الخض ألاوؾؽ مؿخوغكا في ▪ شغغ الاؾخوغاق: -2

ؿخوغق خض في الىدُجت ما لم ًىً مؿخوغكا في ئخضي اإلالضمخحن▪                             ٌُ  .ال ًجىػ أن 

 .ال بض في اللُاؽ مً مىحبت كلى ألاكل ختى ًىجر، فال كُاؽ مً ؾالبخحن▪      شغغ الىُف: -3

 ألن الىدُجت جدبم ألاطلف.  ؾالبت واهذ الىدُجت ؾالبت، ئطا واهذ ئخضي اإلالضمخحن▪                            

 ئطا واهذ ئخضي اإلالضمخحن حؼةُت فالىدُجت حؼةُت، ألن الىدُجت صاةما جدبم ألاطلف.▪      شغغ الىم:    -4

 وألن بلُت الشغوغ واضخت، ؾأهخفي َىا بشغح كاكضحي الاؾخوغاق:     

ئخضي اإلالضمخحن أو فيهما ملا ختى ًإصي وؿُفخه، وهي الغبؽ بحن  ال بض أن ًىىن الخض ألاوؾؽ مؿخوغكا في ▪    

 اإلالضمخحن ختى جيخج كنهما هدُجت، فاطا كلذ:

 بلع الؼلبت خاطغون ▫  

 وبلع الؼلبت مجتهضون  ▫  

 ئطن بلع الخاطغ ًً مجتهضون  ▫  

أهه ال بض أن ٌؿخوغق في  هحر مؿخوغق في أي مً اإلالضمخحن، والخاٌ فهظا كُاؽ هحر صخُذ، ألن الخض ألاوؾؽ     

ئخضاَما، ألهه ال ًجىػ أن ٌؿخوغق خض في الىدُجت ما لم ًىً مؿخوغكا في ئخضي اإلالضمخحن، ألن الىدُجت حؼء مً 

 اإلالضمخحن باللىة.

 أشياٌ اللُاؽ وطغوبه -َـ 

ى ما ٌلؼُىا أعبلت أشياٌ له اؽ وطم الخض ألاوؾؽ في اإلالضمخحن،هلصض بشيل اللُ     :َو
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 ومثاله:، الىبري ومدمىال في الصوغي مىطىكا في  فُه الخض ألاوؾؽ ٍىىن و  الشكل األول:▬     

 ئطن ؾلغاغ فان.▫                  ئوؿان وؾلغاغ ▫فان                         ئوؿانول  ▫

 

ىىن  الشكل الثاني:▬   ومثاله: اإلالضمخحن ملا،في مدمىال  فُه الخض ألاوؾؽ ٍو

 ئطن ال واخض مً الىاؽ مً الىاؽ حجاعة▫              حيوال واخض مً الدجاعة ▫               حيول ئوؿان ▫

 

 ومثاله: مىطىكا في اإلالضمخحن، فُه ًىىن الخض ألاوؾؽ الشكل الثالث:▬

 ئطن بلع ألاخُاء حىَغ▫حىَغ                         ئوؿانوول ▫حي                      ئوؿانول  ▫

 

 في الصوغي، ومثاله: ومىطىكافي الىبري  مدمىال  الخض ألاوؾؽ ًىىن  الشكل الرابع:▬

 ئطن ول ئوؿان حؿم▫حؿم                           خُىانوول ▫               خُىانول ئوؿان  ▫

 

 واخض مً َظٍ ألاشياٌ مجمىكت أطغب، منها اإلاىخج ومنها هحر اإلاىخج، ًمىً أن هىـغ فيها الخلا. وليل   

 الشغػي )الاكتراوي(اللُاؽ  -و

اللُاؽ الاكتراوي الشغػي َى اللُاؽ اإلاإلف مً ملضماث ولها شغػُت أو كلى ألاكل ئخضاَا، أي اإلاإلف مً شغػُاث     

ى   ًىلؿم ئلى زمؿت أكؿام:فلؽ، أو مً شغػُاث وخملُاث. َو

 شرطيتين متصلتين، وينتج عنه شرطية متصلة، ومثاله:مقدمتين  من مؤلف قياس▬

 ئطا واهذ الشمـ ػاللت فاألعطت مظاءة ئطن  ▫ئطا واهذ الشمـ ػاللت فالنهاع مىحىص ▫ ان النهاع مىحىصا فاألعض مظاءة ولما و▫

 

 عنه شرطية منفصلة: شرطيتين منفصلتين، وتنتجمقدمتين  من يتألف قياس▬

 ئطن فيل كضص ئما فغص أو ػوج الؼوج أو ػوج الفغص▫    وول ػوج ئما ػوج الؼوج وئما ػوج الفغص  ▫     ول كضص ئما ػوج وئما فغص  ▫

 

 قياس يتألف من مقدمة شرطية متصلة وأخرى حملية، وينتج شرطية متصلة:▬ 

 ئطن ولما وان َظا الش يء ئوؿاها فهى حؿم▫             وول خُىان حؿم     ▫        ولما وان َظا الش يء ئوؿاها فهى خُىان  ▫   
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 قياس يتألف من مقدمة شرطية منفصلة وأخرى حملية، وينتج شرطية منفصلة:▬

حن   ▫          ول كضص ئما ػوج أو فغص    ▫ حنئطن ول كضص ئما فغص أو مىلؿم ▫             وول ػوج مىلؿم ئلى مدؿاٍو  ئلى مدؿاٍو

 

 :هقياس يتألف من مقدمة شرطية متصلة وأخرى منفصلة، وينتج إما شرطية متصلة أو شرطية منفصلة، ومثال▬

 ئطن ولما وان َظا الش يء ئوؿاها فهى ئما هاػم أو هحر هاػم▫ َظا الش يء ئوؿاها فهى خُىانوولما وان ▫ ول خُىان ئما هاػم أو هحر هاػم▫

 أو:

حن ▫  أن اللضص ػوج وئما فغص   ئما▫ حن▫    ولما وان اللضص ػوحا فهى ًىلؿم ئلى مدؿاٍو  ئطن ئما أن َظا اللضص فغص أو أهه ًىلؿم ئلى مدؿاٍو

 

 :اللُاؽ الاؾخثىاتي

 اللُاؽ الاؾخثىاتي َى الظي جىىن الىدُجت أو هلُظها مظهىعة فُه، مثل كىلىا:   

 ئطن فهى خُىان▫ولىىه ئوؿان                ▫خُىان                ئطا وان َظا ئوؿاها فهى ▫          

 

 فهى ئطن لِـ باوؿان▫   ولىىه لِـ بدُىان    ▫          وان َظا ئوؿاها فهى خُىان      طائ▫         

 

خىىن َظا الىىق مً اللُاؽوكض ؾمي َظا اللُاؽ اؾخثىاةُا لظهغ أصاة الاؾخثىاء فُه، وهي "لىً".  مً ملضمخحن  بضوع  ٍو

 وهدُجت الػمت كنهما:

 اإلالضمت الشغػُت: وحؿمى اإلالضمت الىبري، كض جىىن مخصلت أو مىفصلت.▫     

 اإلالضمت الاؾخثىاةُت: وحؿمى اإلالضمت الصوغي، وجىىن خملُت.▫     

ى الىدُج▫       ت.الالػم: َو




