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 اجتهادات يف الدرس الصريف والداليل
ة
ّ
 تكملة مادة لغىي

 ()ممدوح خسارةأ. د. 

(1) 
 َزمَّنزاَمن وتزاَمن وزمَّن وَت

 

خيدج لىيةدث لىلية٘دث ثٍث نيٍات جدٗدد  ٌدَ عالداأ معءدٍا    مدخل:

َْ ةدالالت ٌحَدثث ىً حهَ ىٓا عِدد لىلددٌا ،  لىٍلاصي  َماْق عةِ٘ث عية٘ث، مىه

ٌثو الو )لْعخَلو، لَُْلدَد،، عَّم،، ااءدٔ. و مةداىِلي ىعد٘ٔعٓا، ادحا لىحاجدث 

حدعٔ إىدٕ  الءدث ندو ٌِٓدا عيدٕ ادد ، مال ءدٍ٘ا للالداأ، ىٍليادث ٌدد  

ا  خيَج ٌ٘دلا لالءخلٍاأ لىيةدٔ.و صئآا ىدخٔأ لىٍلجً لىليةٖ، ةلد ع

مإذل ناا ةحثِا ءَِ٘صبُّ عيٕ للالاأ، ادلىم لا إكيلاْدا َْٗتدخختش ٌعدخلاحٓا 

 ٌَ عءٍا  ااعيَ٘ مٌفلٔىَ٘ مءائي لىصفاتو

 :( مشروعية هذه االجتهادات الصرفية الداللية1
 :حتخٍد ْله لالجخٓا لت ٌعيمع٘خٓا، ةو مضيماحٓا ٌَ جٍيث عش٘ا ، عٍْٓا

 إغناء المعجم العربي المعاصر: -1

طاىٍا ُمِصف لىٍلجدً لىليةدٖ لىٍلاصدي ةاىُلصدٔا، معُدّ ال ٗعدفٖ  ي٘دو 
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ا٣٪ةّؿ ٚٲ٫ كا٣جةظر، و٫٩ ، ٱٮرد ك، ٱيسجخ إ، ا٧٣ٛػؿدات ا٣ذؿازٲٌػح أك ا٧٣ٛػؿدات 

ا٧٣ذؽاك٣ػػح، ك١٣ػػ٨ٍ ثػػؽ،٣ذ٭ة ا٣ٞؽٱ٧ػػح، كأ٩ػػ٫ ٱٮوػػؽ ا٣جػػةب أ٦ػػةـ ٠ػػ٢ ٦ٮ٣ ػػؽ ٦ػػ٨ 

٧٪ة د١ذٰٛ ثة٧٣ٛؿدات ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح دكف ا٧٣ٛػؿدات ا٧٣ٛؿدات. أم إف ٦ٕةص

ٲ٪٭٧ة أف ا٧٤١٣ةت ا٣ٛىٲعح ٬ٰ ٦ٛؿدات ٣٘ػح ٔىػؿ ثا٣ٕؿثٲح ا٣ىعٲعح. كا٣ٛؿؽ 

ٚػٰ  ٬ 661ٰٚ ا٣عٮاًؿ كظذٯ ق٪ح و  661٬ا٣ؾم ٱ٧ذؽ ظذٯ ق٪ح وا،ظذضةج 

ا٣جٮادم ٧٠ة ٬ٮ ٦يذى٪ة٢ٝ. أ٦ػة ا٧٤١٣ػةت ا٣ىػعٲعح ٚ٭ػٰ ا٧٣ٛػؿدات ا٣ذػٰ ك٣ ػؽ٬ة 

٧٦ة اظذةصٮا إ٣ٲ٫ ٰٚ دٮاو٤٭٥، ك٦ْٕػ٥ ا٧٣ٛػؿدات ا،ظذضةج ب ثٕؽ ٔىؿ ا٣ٕؿ

 –ا٧٣ٮ٣ ؽة ٬ٰ ٦ٛؿدات ٝٲكخ ٤ٔٯ ا٤٣٘ح ا٣ٛىػٲعح وػؿٚةن كد،٣ػح، ك٦ػ٨ ظٞ٭ػة 

٦ػة »أف دؽػ٢ ظؿىـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كدىجط صـءان ٨٦ ٩كٲض٭ة وف  –كا٣عةؿ ٠ؾ٣ٟ 

«ٝٲف ٤ٔػٯ ٠ػتـ ا٣ٕػؿب ٚ٭ػٮ ٦ػ٨ ٠ػتـ ا٣ٕػؿب
 6و

ت إٗ٪ػةء . ك٣ػٮ، ٦عػةك،

ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ذٮاو٤ح ٧٣ة ازداد ٔؽد ا٧٣ٮاد ا٤٣٘ٮٱح ٦ػ٨ ٩عػٮ أرثٕػٲ٨ أ٣ػٙ 

٦ةدة إ٣ٯ ٩عٮ ٦بح كٔنؿٱ٨ أ٣ٙ ٦ةدة. ك٥ْٕ٦ د٤ٟ ا٣ـٱةدات صػةء ٩ذٲضػح اَػتع 

ا٣تظٜ ٤ٔٯ ٩ىٮص ٝػؽ ، ٱ١ػٮف ا٤َػٓ ٤ٔٲ٭ػة ا٣كػةثٜ، أك أف د٤ػٟ ا٣ـٱػةدات 

٤٣٘ػٮم ا٧٣ذضػؽةدة. إف إٗػتؽ ا٣ذٕجٲػؿ ا ةتذٌذ٭ة ظةصػصةءت ٨٦ دٮ٣ٲؽ أ٣ٛةظ اٝ

ثٕٲػػؽ إٗػػتؽ ثػػةب ا،صذ٭ػػةد ا٣نػػؿٰٔ،  ثػػةب ا٧٣ٕضػػ٥ ا٤٣٘ػػٮم ٱنػػج٫ إ٣ػػٯ ظػػؽ  

ثةو٦ ح، كٱذ٪ةٚٯ ٦ٓ َجٲٕػح د٘ٲ ػؿ اوز٦ػةف، ك٦ػة ٱكػذذج٫ٕ ٦ػ٨ د٘ٲ ػؿ  ١ٚت٧٬ة ًةر  

 اوظ١ةـ، قٮاء أ٠ة٩خ مؿٔٲح أـ ٣٘ٮٱح.

 ومػذلةؽدفػ٘و أغظً ػى٘ىح ٌَ ػىةاه اىيؾح اىػؿث٘ػح وْػٖ اا -2

ك٧٠ة ٬ٮ ٦ٕؿكؼ ٚإف ػىٲىح ا،مذٞةؽ ٬ٰ أ٬ػ٥ ػىػةاه ٣٘ذ٪ػة ا٣ٕؿثٲػح، 

ك٢ٕ٣  ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ رأس ا٤٣٘ةت ا،مػذٞةٝٲح، ك٬ػؾق ا٣ؼىٲىػح دضٕػ٢ ٧٩ػةء 

ا٤٣٘ح كدٮا٣ؽ٬ة ٱأدٰ ٨٦ داػ٤٭ة، كٱض٢ٕ ٢٠ ٧٤٠ػح صؽٱػؽة دى٪ٍكػ٢ ٦ػ٨ رظػ٥ 
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ٛ٪٦ ٌٰ ٌٰ زةثخ ٱٌٰٛ إ٣ٯ ٩ْةـ د،٣ ذط. ك٨١٣  صؾر٬ة ا٤٣٘ٮم، كٜٚ ٩ْةـ وؿٚ

٠سٲؿان ٨٦ ا٤٣٘ٮٱٲة٨ ا٣ؾٱ٨ ٱذ٘٪ٮف ث٭ؾق ا٣ؼىٲىح ا٣ْٕٲ٧ح ٤٣٘ذ٪ة كٱ٧ضػؽك٩٭ة، 

ٍٕػ٢ه ٤ٔػٯ  دكف دٕٛٲ٢ ٬ؾق ا٣ؼىٲىح ا٣ؼت  ٱٞٛٮف ظةاتن  ًٚ ٢٧ ٝح، ٚإذا ٦ة اٍقذٕي

ُ ؤكق ثعضح أف ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٣ػ٥ ٱيكػ٧ٓ ٔػ٨  ث٪ةءو ٥٣ ٱؿد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ػ

 ا٣ؽ،٣ح. ا٣ٕؿب ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ج٪ةء أك ث٭ؾق

٥ٕ٩، إف ا٣ٕؿب ٥٣ دكذ٢٧ٕ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ٮ٣ ؽ ٤ٔٯ ٬ػؾا ا٣ج٪ػةء، أك ٣٭ػؾا 

ا٧٣ٕ٪ٯ، ك٣ٮ اقػذ٤٧ٕذ٫ ثة٣ؽ،٣ػح ا٣ذػٰ مػةٔخ أك ا٣ذػٰ ٩ٞىػؽ إ٣ٲ٭ػة ٧٣ػة ٠٪ػة 

 ثعةصح إ٣ٯ دٮ٣ٲؽق.

٣ٞؽ كًٕخ ا٣ٕؿبي أث٪ٲح وٕٚة٣٭ة ا٧٣ضؿدة كا٧٣ـٱؽة كا٤٧٣عٞح، ك٬ٰ ٥٣ 

، إ، ٣٪نػذٜ ٤ٔٲ٭ػة ٦ػ٨ ا٣ضػؾكر رثٕػٲ٨ ث٪ػةءن دٌٓ ٬ؾق اوث٪ٲح ا٣ذٰ ٝةرثػخ او

ا٣ٕؿثٲح ٦ة ٩ع٨ ثعةصػح إ٣ٲػ٫، ثٕػؽ أف امػذٞٮا ٬ػ٥ ٦ػة ٠ػة٩ٮا ثعةصػح إ٣ٲػ٫. إف 

ا٣ٮٝٮؼ ٔ٪ؽ ٦ة كرىد ٰٚ ٠تـ ا٣ٕؿب ٦ػ٨ أث٪ٲػح ٣ٕٛػ٢و أك صػؾر ٦ػة، إ٧٩ػة ٬ػٮ 

ذ٫ٍ ا٣ٕؿثٲح ،قذ٧ؿار ٧٩ةا٭ة كإلٗ٪ةا٭ػة كٚػةءن  ٕى دُٕٲ٢ كإثُةؿ و٥ْٔ ٝة٩ٮف كً

 ٧٣ذتٗٲ٨ ث٭ة ٰٚ ٢٠ ز٦ةف.٣عةصةت ا

ح ث٪ػةء ٕٚػ٢و ٣ػٲف ٦ؿصٕٲذػ٫ ٦ػة كرد ٚػٰ ا٧٣ٕػةص٥  إف ظ٧١٪ة ٤ٔٯ وػع 

ذ٫ ٬ػٰ ٦ٮاٚٞذػ٫ ٣ٞٮأػؽ ك٨١٣ ٦ؿصٕٲ   - ٤ٔٯ ْٔٲ٥ ٝؽر٬ة ك٤ٌٚ٭ة -ا٤٣٘ٮٱح 

ا،مذٞةؽ، ٧ٚة داـ ا٣ٕٛػ٢ ا٧٣كػذ٢٧ٕ ٧٦ػة ٱيكػٲ٫٘ ا،مػذٞةؽ ٚػت ٱىػط رد ق، 

كذ٠ػؿ أثػٮ ث١ػؿ أف ٦٪ٕٛػح ا،مػذٞةؽ »ك٢ٕ٣  ٬ؾا ٦ة أرادق اث٨ ص٪ٰ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫و 

ٟ  ٚٲ٭ػة، ٚػإذا رأل ا،مػذٞةؽ ٝػةثتن ٣٭ػة  ٣ىةظج٫ أف ٱك٧ٓ ا٣ؿص٢ ا٤٣ْٛح ٚٲن

ٍْػؿيؼ   ّىؿيؼ  ك٣ػ٥ دكػ٧ٓ وٱى ى٩ًف ث٭ة كزاؿ اقذٲعةم٫ ٦٪٭ة ... ك٣ٮ ق٧ٕخ و أ

«٢٬ ٠٪خ دذٮٝٙ ٨ٔ أف دٞٮؿ وٱْؿيؼ 
 6و

. 
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ٰ أث٪ٲح اوٕٚةؿ ٣ٲف ظْٛ٭ة كاقذْ ٭ةر٬ة ثذٛةػؿ، ث٢ إف ا٣٘ؿض ٨٦ دٞىة

ا٣٘ؿض ٦٪٭ة ا٣ىٮغ ٤ٔٲ٭ة ٦ذٯ دٔخ ا٣عةصح إ٣ٲ٭ػة. ك٦سػةؿ ذ٣ػٟو ٣ػؽٱ٪ة ٦ػ٨ 

، ك١٣ػ٨ٍ ٣ػٲف ٦ػ٨ ٕٚػ٢ زتزػٰ أث٪ٲح اوٕٚةؿ ا٣ستزٲح ا٧٣ـٱػؽة از٪ػة ٔنػؿ ث٪ػةءن 

اقذٮٚٯ ص٧ٲٓ د٤ٟ اوث٪ٲح. ك٣٪كذٕؿض ثٌٕةن ٨٦ اوٕٚةؿ ا٣ستزٲح ا٧٣نػ٭ٮرة 

 ا٧٣ٕةص٥ كاقذ٤٧ٕخ ٣ؽ،،ت ٦ٕٲ ٪حو ٣٪ؿل ٔؽد اوث٪ٲح ا٣ذٰ صةءت ٤ٔٲ٭ة ٰٚ

  ،ٔى٧ ٢ كٔة٦ىػ٢ ٧ٍٔى٢، ك ى ا٣ضؾر و٢٧ٔ و كرد ٦٪٫ قجٕح أث٪ٲح ٤ٕٚٲ ح ٬ٰ وأ

 ٢٧ٍٕ ٕى٧ ٢، كاٍقذى ذى٢٧، كدٕة٢٦، كدى ٍٔ كا
 6و

، أم إف ز٧ح ػ٧كح أث٪ٲح ٥٣ دكذ٢٧ٕ 

ٍٖ ٤ٔٲ٭ة ظذٯ اٳف.  ك٥٣ ٱيىى

 ا٣ضؾر وأ٨٦ و كرد ٦٪ػ٫ أرثٕػح أث٪ٲػح ٤ٕٚٲػح ٬ػٰ وآ٦ػ٨، أ ، ٦ ػ٨، أاٍػذى٨٧ى

اقذأ٨٦ 
 4و

 . كثٰٞ ز٧ة٩ٲح أث٪ٲح مةٗؿة.

  ىٍك٦ىي ٰه كاظؽ ٬ٮ وأ ا٣ضؾر وك٦ي  كرد ٦٪٫ ث٪ةءه ٤ٕٚ
 6و

، كثٰٞ أظػؽ 

 مةٗؿان، ك٦س٫٤ ٠سٲؿ .... ٔنؿ ث٪ةءن 

ك٬ؾا ٱٕ٪ٰ أف ٦ذٮقٍ ٔؽد اوث٪ٲح ا٣ذٰ وٲ٘خ ٨٦ ٦ـٱؽات اوٕٚةؿ ا٣ستزٲػح 

ح كا٧٣ٞؿ رة، ٚ٭٢ ٦ػ٨ ا٣ع٧١ػح أف ٩ٌػٲٓة ٬ٮ أرثٕح أث٪ٲح، ك٬ٮ ز٤ر اوث٪ٲح ا١٧٧٣٪

 ؟ز٤ر اوث٪ٲح ا٤ٕٛ٣ٲح دكف اإلٚةدة ٦٪٭ة ٰٚ وٮغ إٔٚةؿ صؽٱؽة ٥٣ ديٍك٧ىٓ

، ٱٕ٪ٰ ٠ت٦٪ة أف ٩ىػٮغ ٦ػ٨ ٠ػ٢ ٕٚػ٢ زتزػٰ ص٧ٲػٓ اوث٪ٲػح ا٤ٕٛ٣ٲػح 

ا٧٣ذةظح، ك٬ٰ از٪ة ٔنؿ ث٪ةءن دٌٰٛ إ٣ٯ از٪ٰ ٔنؿ ٕٚتن، ٤ٔٯ ٦ة ٠ةف، ك٨١٣ 

٧ٲ ػح، كا٣نػةإح ٤ٔػٯ أ٣كػ٪ح ا٧٣ذ٧٤١ػٲ٨ ٩ٕ٪ٰ أف ديؽىرس اوٕٚ ٍٕضى ةؿ ٗٲؿ ا٧٣ي

إدػة٣٭ػػة إ٣ػػٯ ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ٕؿثػػٰ إ١٦ػػةف كا١٣ذػػةب، ٠ػػ٢  ٤ٔػػٯ ظؽدػػ٫، ٣٪ػػؿل 
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اىٍعاصر ةاىدالالت اىجدٗدة اىخٖ ٗخطيتٓا اىخٔاصو اىيغؤي وال يوٍ٘ا  وٖ 

 ٌ٘دان اىعئم واىٍصطيدات.

 :حوتفعيل خصيصة القياس التي هي من أهم أركان أصول الن -3

ٍْووو ر٘وور اىٍِلوؤا ميووٕ اىٍِلوؤا   ا نووان  ووٖ »ٗعوور ا اىل٘وواس ة ُووّ  َخ

«ٌعِاه
(6)

ٍَع ميٕ ٌا ُيٍع  ٍْو ٌا ىً ُْٗس  نالم اىعرب. ٌَ أو ْٔ َخ

ا كد َِٗرد ميٕ نالٌِوا أن اىل٘واس ْؤ  وٖ اىِدؤ وىو٘ل  وٖ اىيغوث    ٍ وٌ

ىفعوو  ىوٕ   ا كاا اىعرةٖ: )نخب زٌٗد(   إُّ ٗجٔز أن ُٗسوَِد ْو ا ا»ةٍعِٕ أُّ 

ٍ ٕ حصحُّ ٌِّ اىهخاةث  ُدٔ: مٍرو وةشٌر وأزدش٘ر   ىٕ ٌا ال ٗدخو حدوج  ٌَُس

«اىدصر  و ثتات ٌا ال ٗدخو حدج اىدصر ةطرٗق اىِلو ٌُداا
(7)

 غوثىيُّ ا» . أٌوا

   ال ٗجٔز اىل٘اس  ٘ٓا  ةو ُْٗلخَصر ميٕ ٌوا اا ال ملي٘   إُٓا ُوِضعج وضعاً ُلي٘  

اىلوارورة(  ٍُوا يوٍ٘ج ةو ىم اليوخلرار اىشوٖ  أال حرى أن )  ورد ةّ اىِلو

ٍ ٕ نو ٌُسخَلرٍّ  ّ٘ كارورة « ٘ٓا  وال َُٗس
(8)

. 

ٍ ٕ كارورة  وىهوَ   ِلٔا:  ن ْ ا اىهالم صد٘ح    ى٘ل نو ٌسخَلرٍّ  ّ٘ َُٗس

) امٔىوث( اىو ي ٗودا   ٍ٘وا ٗودا  ميوٕ  ا ميٕ ةِا نيٍث )كارورة( جا ت صر ٘  

ٍ ج ن ُُسَ أداةٍ   إ ا نان ال ٗدق ىِا أ ٍِّٖ نو ٌسخلرٍّ  ّ٘ كارورة   إن اىعرب كود َيو

ووضووَعج ميووٕ زُووث ) امٔىووث( أدواٍت و الت مٍووٍو ناىطاخُٔووث ٌووَ ) دووَ( 

واىتاىٔمث ٌَ )ةيع( اىيخَ٘ أوردحٍٓا اىٍعاجً اىلدٍٗث  وميّ٘ وضع اىٍعاصورون 

ا نوان )جاروشث( ألداة حُْجَرش ةٓا اىدتٔب ميٕ أُٓا ىً حرد  ٖ ىغث اىلدٌا .  وإ 

ٍْو  َ »اىل٘اس اىِدٔي ْٔ  «ع ميٕ أصو ىعيث جاٌعثرْ َخ
(9)

 إن ك٘ايِا  ٖ ةدثِوا   

                                                 

 .1/171االكخراح  ٖ أصٔا اىِدٔ  –( اىس٘ٔ ٖ (6

 .1/179اىٍصدر اىساةق ُفسّ  (7)

 .180:1االكخراح  ٖ أصٔا اىِدٔ  –اىس٘ٔ ٖ  (8)

 .244:1اىٍصدر اىساةق  (9)
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ٍَػو غي٘ػّ ْػٔ اىجِػة  ٬ؾا ٬ٮ  (ا اٛوػو اىسةثػخ اىػؾي ُْٗع ّٖ ٖ  داىػ )ك٘ةس وػؿـ

ٍَو ْػٔ ٌػةدة اىفػػو أو اىعػَؽث اىٍكػذضؽ ةا  ِّٔا اىؾي ُْٗع وداىذّا واىفؿع اىٍذع

ا ٢ ٨ٔ ا٣ٕؿب ٝٮ٣٭٥ واٍقذـى َى٤ىػت ا٣ـٱػةرة ٚإذا ٩ٞي ٢ٕ  ث٧ٕ٪ٯ   –ر  ٤ٔٯ ث٪ةء واٍقذٛى

ُ ٤ت  ٚت مػٰء ٱ٧٪ػٓ ا٧٣ذ٤١ة٧ػٲ٨ ا٣ٲػٮـ ٦ػ٨ أف  –ك٨٦ أّ٭ؿ ٦ٕة٩ٰ واقذ٢ٕٛ  ا٣

ٱع٤٧ٮا ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ج٪ةء كد،٣ذ٫ ٕٚتن آػؿ ٨٦ ٗٲؿ ٦ػةدة وزكر ، ك١٣ػ٨ ٚٲػ٫ ٦ٕ٪ػٯ 

حن أك وػ٪ٕ٭ة  َى٤ىت ٩يٍكػؼى أك أف ا٤ُ٣ت، ٠أف ٱٞٮ٣ٮاو واقذ٪كغ  ٨٦ و٩كغ  ث٧ٕ٪ٯ 

ٱٞٮ٣ٮا واقذنٛٯ  ٨٦ مٛٯ ث٧ٕ٪ٯو ٤َػتى ا٣نػٛةء. ك٦ػٓ أف ٬ػؾٱ٨ ا٤ٕٛ٣ػٲى٨ٍ ٣ػ٥ 

ٱيٍك٧ٕة أك ٱي٪ٍٞت ٨ٔ ا٣ٕؿب ا٣ٞؽ٦ةء ك٣٘ذ٭٥ ا٣ٛىعٯ، إ، أف  ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ٝػؽ 

أكرد٧٬ة
 61و

ظ٧تن أك ٝٲةقةن ٤ٔٯ ث٪ةء واقذ٢ٕٛ  كد،٣ذ٫. كثٕجةرة أكًػط ٩ٞػٮؿو  

٧ٍػ٢ ٚػؿع ٤ٔػٯ أوػ٢ إف ا٣ٞٲةس ا٣ؾم ٩أػؾ ث٫ ٣ٲف ا٣ٞٲة س ا٣٪عٮم ا٣ؾم ٬ٮ ظى

ػٍؿعو ٬ػٮ ا٣ٕٛػ٢ 
٧ٍػ٢ى ٚى ٌٰ ا٣ؽ،٣ٰ ا٣ػؾم ٱٕ٪ػٰ ظى ٤ٕ٣ ح صة٦ٕح ث٢ ٬ٮ ا٣ٞٲةس ا٣ىؿٚ

ىٍوػ٢و ٬ػٮ ث٪ػةءه ٦ػ٨ أث٪ٲػح اوٕٚػةؿ، ٤ٕ٣ ػح صة٦ٕػح  ا٣ؾم ٥٣ ٱي٪٢ٍٞ ك٥٣ ٱك٧ٓ، ٤ٔٯ أ

 ثٲ٪٭٧ة ٬ٰ ا٣ؽ،٣ح ا٧٣٪ٞٮ٣ح ٣ؾ٣ٟ ا٣ج٪ةء ٨٦ ٤َتو أك دؽر ج أك دْة٬ؿ...

إذا اظذش  ثٌٕ٭٥ كأ٣ىط  ثأف ا٣ك٧ةع ٥٣ ٱػؿد ثإٔٚػةؿ ٤ٔػٯ ٬ػؾق اوث٪ٲػح، ك

ؿاد ٦ٓ كصػٮد ا٣ٞٲػةس»٤ٝ٪ةو  َة ٧ةع ، ٱٞذٌٰ ٔؽـ ا، «ٔؽـ ا٣ك 
 66و

، كٝٲةقػ٪ة 

٬٪ة ٣ٲف ٤ٔٯ ٧٤٠حو ٩ْٲؿةو ٦ك٧ٮٔح، ث٢ ٤ٔٯ أث٪ٲح ٦كػ٧ٮٔح، ٧٠ػة أف ا٣ٞٲػةس 

٧ةع ٧٣ة أد ل إ٣ٲ٫؛ ٱٞٮؿ اث٨ ص٪ أا دؿى أُّ ى٘ف نػو  »ٰو ، ٱنذؿط كصٮد ا٣ك 

ٌة ٗضػٔ  ـػٖ اىل٘ػةس ٗؼػؿج ثػّ َقػٍةعا ـػإإا ظػؾا إُكػةٌن غيػٕ ٌػسيًٓ وأ   

«ٌؾْجًَٓا ىً ٗضت غيّ٘ أن ٗػٔرد ـػٖ إىػم قػٍةغةً 
 66و

. ك٬ػؾا ٦ػة ٩ٞػٮـ ثػ٫ 

                                                 

 ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍو ٩كغ، مٛٯ. –٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  (61)

 .٧6/611٪ٲؿ ا٧٣ىجةح ا٣ –  ا٣ٛٲٮ٦ٰ (66

 .6/616ا٣ؼىةاه  –اث٨ ص٪ٰ  (66)
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ك٩ٕذ٧ؽ ٤ٔٲ٫ ٰٚ دضٮٱـ ثٕي اوٕٚةؿ ا٣ذٰ ٥٣ ديٍك٧ٓ ك٥٣ دي٪ٍٞػ٢، ٦ػة داـ ٣ػٲف 

ةعه، ك٦ة د٦٪ة ٣ك٪ة ٤٦ـ٦ٲ٨ ثة٣ك٧ةع، ك٦ػة ٢٠ ٦ة ٱضٮز ٰٚ ا٣ٞٲةس ٱؼؿج ث٫ ق٧

 د٦٪ة ٩عؾك ٤ٔٯ ٦س٢ ا٣ٕؿب ك٩ؤـ ٦ؾ٬ج٭٥ ٰٚ ا،مذٞةؽ.

ك٢ٕ٣ ٧٦ة ٱضؽر ذ٠ؿق أ٩٪ة ٥٣ ٩كذعٌؿ ٬ؾق ا٧٣كػٮةٗةت ث٘ػؿض دضػٮٱـ 

أرثٕح اوٕٚةؿ ا٣ذٰ كردت ٰٚ ٔ٪ٮاف ا٣جعر، ث٢ ٣ذ١ٮف أقكةن ٩ج٪ٰ ٤ٔٲ٭ػة ٚػٰ 

ػٍخ إ٣ٲ٭ػة اٝذؿاح دضٮٱـ ٠سٲؿ ٧٦ة مػةع ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح ا٣ ٔى ٧ٕةوػؿة ٦ػ٨ إٔٚػةؿ د

 ًؿكرات ا٣ذٮاو٢ ا٤٣٘ٮم أك ا،وُتح ا٧ٌ٤ٕ٣ٰ.

ى:ن،ىزمَّن،ىتزمَّن(َن،ىتزاَمزاَم)ى(ىاِّفطال2
قػذْ٭ؿ ثٞػؿارىٱ٨ٍ ٦٭٧ ػٲ٨ ٦ػ٨ أكٝج٢ ا٣جعر ٚػٰ ٠ػ٢ ٕٚػ٢ ٤ٔػٯ ظػؽة، 

 ٝؿارات اووٮؿ ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة، ك٧٬ةو

ػػ٧ةع ٦ػػ٨ ا٧٣عػػؽزٲ٨، -أ ػػ٫و  ٝػػؿار ٝجػػٮؿ ا٣ك  جػػ٢ ا٣كػػ٧ةع ٦ػػ٨ »ك٩ى  ٱٞي

«ا٧٣عؽزٲ٨ ثنؿط أف ديؽرس ٢٠ ٧٤٠ح ٤ٔٯ ظؽد٭ة ٝج٢ إٝؿار٬ة
 66و

. 

ٝؿار د٤٧١ح ٚؿكع ٦ةدة ٣٘ٮٱح ٥٣ ديؾ٠ىؿ ثٞٲ ذ٭ة، ك٬ٮ ٝؿار َٮٱ٢ ٱٕػؿض  -ب

ًّٞ ٣ذٛةوٲ٢ ٠ٲٛٲ ح ا٣ذ٤٧١ح إف ٠ة٩ػخ  ، كٝػؽ اػذىػؿق ةٕٚػتن أك ٦ىػؽران أك ٦نػذ

ؽي ثٞٮ٫٣و  ٍٕ ى ٱٮًٓ ٰٚ ٢٠ ٦ةدة ٰٚ ٦ٕض٥ ا٧٣ض٧ػٓ  ٝؿر ا٧٣ض٧ٓ أف»ا٧٣ض٧ٓ ث

ص٧ٲٓ أ٣ٛةّ٭ة ك٦نذٞةد٭ة ك٦ىةدر٬ة، د٪ٛٲػؾان ٣ٞػؿارق ٚػٰ د٤٧١ػح ٚػؿكع ٦ػةد ة 

رىد ثٌٕ٭ة ٰٚ ا٧٣ٕض٧ةت، ك٥٣ دؿد ثٞٲ ذي٭ة «٣٘ٮٱح كى
 64و

. 

٧ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ذػٰ ص٤ٕػخ ٦ػ٨ ٦٭ة٦٭ػة ا٧٠٣ة أقذْ٭ؿ ثٞٮا٩ٲ٨ 

ك٬ػٮ ة ٣ذ١ٮف كاٚٲح ث٧ذ٤ُجػةت ا٣ٕىػؿ، اوقةقٲ ح دُٮٱؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كد٪٧ٲذ٭

 او٦ؿ ا٣ؾم ، ٱ٨١٧ دعٞٲ٫ٞ إ، ثة٣جعٮث ا٣ؽ،٣ٲح كا٣ىؿٚٲح.

                                                 

٦ض٧ٮٔػح ا٣ٞػؿارات ا٧٤ٕ٣ٲػح ٚػٰ ػ٧كػٲ٨ ٔة٦ػةن  –ثؿا٬ٲ٥ ا٣ذؿزم إ٦ع٧ؽ مٮٰٝ أ٦ٲ٨ ك (66)

 .1 و6914 – 6964و

 .66-61ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜو   (64
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ك٦ٕذ٧ػؽ٩ة ٚٲ٭ػة، ٤ٔػٯ زتزػح  أواً: ٌةدة ) ٌػَ( ـػٖ اىٍػػةصً اىيؾٔٗػح:

٦ٕةص٥ ٝؽٱ٧ح ٬ٰ ٣كةف ا٣ٕؿب كا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عػٲٍ كدػةج ا٣ٕػؿكس، ك٤ٔػٯ 

ٕؿثٲػح ثة٣ٞػة٬ؿة، ذ٣ػٟ أف ٦ٕض٥ ٦ٕةوؿ ٬ٮ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣

خ ٝج٤٭ػة، كا٩ٕٞػؽ  ػ٪ٛة ٬ؾق ا٧٣ٕةص٥ اقذٮٔجخ ٥ْٕ٦ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ذػٰ وي

٤ٔٲ٭ة إص٧ةع ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ٗة٣جةن. كقػ٪ٮرد وػٲٖ اوٕٚػةؿ كا٧٣ىػةدر كا٣ىػٛةت 

 ا٣ذٰ صةءت ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ةد ة، و٫٩ ٦٪٭ة ٱ١ٮف اوػؾي كا،مذٞةؽ.

  ـ ٦ةفو اق٥ ٤ٞ٣ٲ»٣كةف ا٣ٕؿبو ـ ٨٦ كا٣  ٢ً ا٣ٮٝخ ك٠سٲؿق.ا٣

ـ ٨٦ كا٣ـ٦ةفو ا٣ٕىؿ. -  ا٣

ـ ٦ةف. -  كأزى٨ٍ٦ى ا٣نٰءو َةؿ ٤ٔٲ٫ ا٣

ىٍز٦ى٨ ثة١٧٣ةفو أٝةـ ث٫ ز٦ة٩ةن. -  كأ

ـ ٨٦، كاقذأصؿق ٦يـا٦٪ػح كز٦ة٩ػةن ٧٠ػة ٱٞػةؿ  - كٔة٫٤٦ ٦يـا٦ى٪ح كزى٦ة٩ةن ٨٦ ا٣

 ٦ينة٬ؿةن ٨٦ ا٣ن٭ؿ.

ٌت. - ح ... كا٣ـ٦ة٩ح ا٣عي ـ ٦ة٩حو ا٣ٕة٬ى  كا٣

٦ى٪ةن كزي٦ٍ٪ىح كزى٦ة٩حن ٚ٭ٮ زى٨٦ً كز٦ٲ٨كزى٦ً  ٦ى٨ زى ـٍ  «٨ ٱى

  ٕىٍىؿ.»ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍو عةب ]أم ز٦ةف[و ا٣  ا٣ـ٨٦ ٦عؿ ٠ح، ك٠كى

 ٔة٤٦ح ٦ـا٦٪ح ٧٠ينة٬ؿة. -

ت  كا٣ٕة٬ح. - ـ ٦ة٩حو ا٣عي  كا٣

٦ًػ٨ه كز٦ػٲ٨ كا٣ض٧ػٓ  - ىػحن ثة٣ٌػ٥، كزى٦ة٩ػح ٚ٭ػٮ زى ٪ٍ٦ ٦ى٪ػةن كزي ًؿح زى ٛى زى٨٦ً ٠

 .زى٦ً٪ٮف كزى٦ٍ٪ٯ

 «.كأز٨٦و أدٯ ٤ٔٲ٫ ا٣ـ٦ةف -

  ٭ؿ.»دةج ا٣ٕؿكسو  ٔة٤٦ح ٦ـا٦٪حن ٧٠نة٬ؿة ٨٦ ا٣ن 

٦ى٪ةن كزي٦ٍ٪حن كز٦ة٩ىح ٚ٭ٮ زى٨٦ًه كز٦ٲ٨. -  ز٨٦ًى ٠ًٛؿح زى
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ـ٨٦ًٍ. -  كأز٨٦ ا٣نٰءو أدٯ ٤ٔٲ٫ ا٣ـ٦ةف كَةؿ ٚ٭ٮ ٦ي

ىٍز٨٦ ثة١٧٣ةفو أٝةـ ث٫ ز٦ة٩ةن.كٰٚ ٦كذؽرؾ ا٣ذةج  و أ

 و٨ٔ ا٤٣عٲة٩ٰ . كٔة٦ى٫٤ ًز٦ة٩ةن ثة١٣كؿ -

ٍٕٞؽان. - ٦ً٪ةن أم ٦ي ٫٤ زى ٕى ىٍز٨٦ اهلل ٚت٩ةنو صى  كأ

، ك٬ٮ ٦ضةز-  ٰ  «.كأز٨٦ ٔ٪ٰ ُٔةءقو أثُأ ٤ٔ

  زى٨٦ً زى٦٪ةن كزى٦ة٩حو ٦ؿض ٦ؿًةن ٱؽكـ ز٦ة٩ةن َٮٱتن.»ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍو 

ىٍز٦ى٨ ثة١٧٣ةفو أٝةـ ث٫ ز٦ة٩ةن. -  أ

 كأز٨٦ ا٣نٰءيو َةؿ ٤ٔٲ٫ ا٣ـ٨٦. -

أى كَةؿ زى٦٪ي٫.كٱٞةؿو أز٦ى  - ُى ٍ ىث  ٨ى ٔ٪٫ ُٔةءقو أ

 كأز٨٦ اهلل ٚت٩ةن اثذتق ثة٣ـ٦ة٩ح.-

ـ ٨٦.  زا٦ى٪ى٫ ٦يـا٦ى٪حو ٔة٤٦ى٫ ثة٣

 «.ا٧٣ذـا٨٦ً وٰٚ ٥٤ٔ ا٣ُجٲٕح و ٦ة ٱذٜٛ ٦ٓ ٗٲؿق ٰٚ ا٣ـ٨٦ -

كٱذٌط ٧٦ة قجٜ أف أث٪ٲح اوٕٚةؿ ا٣ػٮاردة وػؿاظح ٦ػ٨ ا٣ضػؾر ا٤٣٘ػٮم 

 ٥ ٬ٰ زتزحووز٨٦  كا٣ذٰ دٮاَأت ٤ٔٲ٭ة ا٧٣ٕةص

 زى٨٦ًو ٦ىًؿض ٦ؿًةن ٱؽكـ ز٦ة٩ةن َٮٱتن. -1

ىٍز٨٦ ثة١٧٣ةفو أٝةـ ث٫ ز٦ة٩ةن. -2  أ

ىٍز٨٦ ا٣نٰءو َةؿ ٤ٔٲ٫ ا٣ـ٦ةف.  أ

.  ٰ ٤ٔ 
ىثٍُأى ىٍز٨٦ ٔ٪ٰ ُٔةؤقو أ  أ

 زا٦ى٨ ٚت٩ةنو ٔة٫٤٦ ثة٣ـ٨٦ ٠ة٧٣نة٬ؿة. -3

 َ(:زةُ٘ةً: اٛثِ٘ح اىفػي٘ح اىنةاػح ـٖ ااقذػٍةا اىيؾٔي اىٍػةوؿ ٌَ ٌةدة ) ٌ

ِ أف ا،قذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ا٧٣ٕةوؿ ٝػؽ أدػػ٢ أرثٕػح أث٪ٲػح ٦ػ٨ ٬ػؾا  ٱي٤ٍعى

ا٨٦، كز٦ ػ٨،  - ثؽ،٣ػح صؽٱػؽة -ا٣ضؾر ا٤٣٘ٮم وز٨٦ ، ك٬ػٰو وزا٦ىػ٨  ـى كدػ
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وحدخة احجاج إمُٔا وجكنِّىِ امعربٔة رغبةً فيْ ققَّية  وثََزوَّي(. وقد ذاعت بىعان  

ا ٓقجضٌٔا أن ًبحح مٌيرى إوكيان امجعبٔر وثٌِٓع امدالمة امعاوة منجذر. وَذا و

نٔي وياقة موِٓية ذِر ير بعضيُا وميه  ضىُِّا إمّ امىعجه امعربْ امىعاضر، وكىِّ

ثِذرر بقَّٔجُِا، وسجرشدٓي بخطائص امعربٔة وي اشيجقا  وقٔياس، إذال ال ٓجيِز 

معَدم  وروقَا فيْ امىعيا ه امقدٓىية ووعايه امحدٓدية أن ٓقيً حيائ ً قون 

 امطرفْ امدَّالمْ ٓؤقي إمُٔا.إقرارَا وا قام امقٔاس 

 :الفعل )زامن( بمعنى عاش مع بعضهم في زمن واحد -1

 –رىيا قيدَّوٌا  –مه ٓرق َذا امفعل فْ امىعا ه امقدٓىة وامحدٓدة امىعجىيدة 

ة  بُذه امدالمية امجدٓيدة. أويا امدالمية امقدٓىية فُيْج ا يج  ره أو عاونيٍ وِيدَّ

 ...اوَنٍَ وِزاوٌة وزواًاً وي اميزويع»بج وحدَّقة وي امزوي، رىا ورق فْ مسان امعر

وودنيٍ فيْ امجياج. «. وا ج  رثٍ وزاوٌة وَزواًاً، رىا ٓقال وشاَرةً ويي امشيُر

َرر ًّطاً بامطٔوة امفعنٔة فْ امىعا ه امقدٓىة، يَ وِٓنحظ أن امفعل )زاوَ  ( مه ِٓذال

وَيذا « يزاوٌٍََ وِزاوٌةًج عاونٍ بيامزَّو»وامذي ذرره َِ امىعجه امِ ٔط بقِمٍج 

ثحطٔل حاضل، فىا قام امىطدر قد ورق ًّطاً عنّ بٌاء )وِفاَعنة وف عال( رىا 

إذ إن َيذٓي امبٌياءٓي َىيا  ؛فْ وسجدرك فيْ امجياج، فيفن فعنيٍ َيِ )زاوَيي(

امىطدران امقٔا ئان مكيل فعيل عنيّ بٌياء )فاَعيل(، أي إن امفعيل )زاويي( 

نيٍ بيامزوي رامىٔاووية وِ ِق بقِة امقٔاس فْ امىعا ه امجراخٔية، بىعٌيّ عاو

 وامىشاَرة وامىساًُة.

إال أنَّ امدالمة امىحدخة مُذا امفعل َْج عاش وع آخرٓي أو ويع بعضيُه 

 فْ زوي واحد، وَْ قالمة مه ثذررَا وعا ىٌا امقدٓىة ووعاه امحدٓدة.

وامذي ًراه أن َذه امدالمة امجدٓدة مُذا امفعل وىكٌة، بامقٔاس عنّ ويا 

، فقِمٌيا )زاويي( ِٓطيب  «امزوي َِ امعطير»ٓىة وي أن ورق فْ امىعا ه امقد
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ػؿ ، ك٦ػ٨ ا٧٣ٕػؿكؼ أف ا٧٣ٕػةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ػح اقػذ٤٧ٕخ  ٦ؿادٚةن ٣ٞػٮ٣٭٥ ؤةوى

ا٢ٕٛ٣ ؤةوػؿ ؛ إذ كرىد ٚػٰ ٔجػةرةو ٦ػ٨ ا٣ٞػة٦ٮس ا٧٣عػٲٍ كدػةج ا٣ٕػؿكس 

ٍركرم  ٩عٮم  ٔةوػؿ أثػة د٧ػةـ» وكرر و أم ٔػةش ٚػٰ ٔىػؿق، ك٦ػة داـ « ا٣ٮى

ػؿ  ٧٣ٕ٪ػٯ  ا٣ـ٨٦ ٬ٮ ا٣ٕىؿ، ك٦ة دا٦ٮا ٝؽ امػذٞٮا ٦ػ٨ ا٣ٕىػؿ ا٣ٕٛػ٢ ؤةوى

ٔةش ٦ٓ آػؿى ٰٚ ٔىؿ كاظػؽ، ٚٞٮ٣٪ػة وزا٦ػ٨  ٤ٔػٯ ث٪ةاػ٫ ك٦ٕ٪ػةق وػعٲط، 

كٔجةرد٪ةو وثؽكم ا٣ضج٢ مػةٔؿ ٠جٲػؿ ٔةوػؿ أظ٧ػؽ مػٮٰٝ  ، دؼذ٤ػٙ ٔػ٨ 

ٔجةرة ا٣ٞة٦ٮس كا٣ذةج ا٧٣ؾ٠ٮرة. ك٦ػ٨ زىػ٥ ٱضػٮز اقػذ٧ٕةؿ ا٣ٕٛػ٢ وزا٦ػ٨  

ٱةن ث٧ٕ٪ٯ ؤةوؿ    ةؿٚٲًّ أم مةر٫٠ ٰٚ ا٣ـ٨٦ كا٣ٕىؿ. ك٨٦ ا٧٣ٕػؿكؼ وػ٦ذٕؽة

ٔى٢  ٬ٮ ا٧٣نةر٠ح   ة، ٚٞٮ٣٪ة وزا٨٦ ثؽكم ا٣ضج٢ مٮٝٲًّ أف أّ٭ؿ ٦ٕة٩ٰ ث٪ةء وٚة

 ٱٕ٪ٰ مةر٫٠ ٰٚ ا٣ـ٨٦ كا٣ٕىؿ ا٣ؾم ٔةش ٚٲ٫.

اىفػو )دـاٌََ( ثٍػِٕ غةش ٌع ؽ٘ؿه ـٖ  ٌَ واظػؽ أو وكػع ظػؽٌث  -2

ا٣ؾم مػةع ٤٣ٕٛػ٢ وزا٦ىػ٨  ٤ٔػٯ  ك٬ٮ ا٧٣ٕ٪ٯ ٩ٛك٫ ٌع ؽ٘ؿه ـٖ وكخ واظؽ.

ٔى٢، كا٣ٛؿؽ ثٲ٪٭٧ة أف ا٢ٕٛ٣ ودـا٦ى٨  ٬ٮ ٢ٕٚ ،زـ، و٫٩ ٦ُةًكع ٣ٕٛػ٢  ث٪ةء ٚة

وزا٦ى٨  ا٧٣ذٕؽم، كدىجط ص٤٧ح وزا٦ى٨ ا٣جعذؿم  أثة د٧ػةـ  ا٧٣ذٕؽٱػح، ث٧ٕ٪ػٯ 

 ةؿٚٲًّ ودـا٦ى٨ ا٣جعذؿم  كأثٮ د٧ةـ  أم ٔةمة ٰٚ ز٨٦ كاظؽ، ك٨٦ ا٧٣ٕػؿكؼ وػ

ٔىػ٢  ٩عػٮ  أف  ٨٦ ٦ٕة٩ٰ ٔى٢  ٦ُةكٔح وٚة ٔى ودٛة ػة ٔىٙ  خي ٍٛ ًى ػة ٌى ا٣عكػةبى ٚذ

، ك٩ةك٣خ زٱؽان ا١٣ذةب ٚذ٪ةك٫٣ زٱؽه، ككا٣ٲخ ا٣ىٮـى ٚذػٮا٣ٯ ا٣ىػٮـي،  ا٣عكةبي

م إ٣ػٯ وػٲ٘ح ثٞح ٦ػ٨ وػٲ٘ح ا٣ذٕػؽة ككاًط أف ا٧٣ُةكٔح ٤ٞ٩خ اوٕٚةؿ ا٣كة

 ا٤٣ـكـ، ك٠ؾا ا٢ٕٛ٣ ودـا٨٦  ا٣تزـ ٬ٮ ٦ُةكع ٢ٕٚ وزا٨٦  ا٧٣ذٕؽم.

ٔىػ٢  ا٧٣نػةر٠ح، ٩عػٮو دعػةكر ا٣ٞػٮـيو إذا  ٧٠ة أف  أّ٭ؿ ٦ٕة٩ٰ ث٪ػةء ودٛة

دجةد٣ٮا ا١٣تـ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭٥، كدكةثٜ ا٣ٕؽ اؤكفو إذا قةثٜ ثٌٕ٭٥ ثٌٕةن. ك٬ؾاف 

ٔى٢  ا٧٣ذٕؽم، كا٧٣نػةر٠ح ٧٬ػة ٦ػة ٱؤدٱ٭٧ػة ٝٮ٣٪ػةو  ا٧٣ٕ٪ٲةف أم ٦ُةكٔح وٚة
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ٔىؿق. كٝؽ اقػذ٢٧ٕ ودـا٨٦ ا٣نةٔؿاف  أم ٔةش ٢٠ ٦٪٭٧ة ٰٚ ز٨٦ اٳػؿ ك

ذىػػـا٨٦ وٚػػٰ ٤ٔػػ٥ »ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ٮقػػٲٍ اقػػ٥ ا٣ٛةٔػػ٢ ٦ػػ٨ ودػػـا٨٦  ٚٞػػةؿو  ا٧٣ي

ـ ٨٦ ٜ ٦ٓ ٗٲؿق ٰٚ ا٣ ك١٣ػ٨ دكف أف ٱػؾ٠ؿ ا٣ٕٛػ٢ ودػـا٨٦ ، « ا٣ُجٲٕح و ٦ة ٱذٛ 

أ٦ة ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة ٚٞؽ أكرد ا٢ٕٛ٣ ودـا٨٦ . ث٧ٕ٪ٯ ظؽث ٦ػٓ 

 ٍٝ ؿ  ثٞٮ٫٣و كاظؽ، ٧٠ة أكردق ث٧ٕ٪ٯ  خٗٲؿق ٰٚ كى دػـا٨٦ ا٣نؼىػةفو »ودٕةوى

«دٕةوؿا، ٔةمة ٰٚ ز٨٦ كاظؽ
 66و

ٌٰ كا٣نػةٔؿ  ، ك٦س ٢ ٫٣ ثٞٮ٫٣و ودـا٨٦ ا٣ؿإٚػ

أظ٧ؽ مػٮٰٝ ، كٝػؽ كرد ٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢ ٚػٰ ٦ٞػة،ت كثعػٮث ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ 

ا٣ٞة٬ؿة.
  61و

( ثٍػََِْ٘٘: -3  اىفػو ) ٌَ 

ٌِةً َٔٗالً. ـْ ٦ ػ٨ ا،قػذ٧ٕةر ٠ٞٮ٣٪ةو وز اٛوا:  ٌَ  ثٍػِٕ صػو اىنٖ َ ٌُ

٦ً٪ػح، أك ٝٮ٣٪ػةو وز٦ ػ٨  ـٍ دضـاح ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ ، أم ص٤ٕ٭ػة ٦نػ٤١ح َٮٱ٤ػح ٦ي

 ا٣٘ؿبي ا٣ٌٞٲ ح ا٤ٛ٣كُٲ٪ٲح ، ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٣كةثٜ ٩ٛك٫.

كٝٮ٣٪ةو وز٦ ٨ ا٣نػٰءى  ث٧ٕ٪ػٯ ص٤ٕػ٫ ٦ـ٦٪ػةن َػٮٱتن، ، إمػ١ةؿ ٚٲػ٫ وف ٦ػ٨ 

٢ٍٕ كا٣ذ   ٢ٍٕى  ٰٚ ٦ٕ٪ٯ ا٣ضى ٚى ٕ ٢  ٦ٮاٚٞح وأ ػ٢ ٝػٮ٣٭٥ ٦ٕة٩ٰ وٚ ٍىػٲٲؿ. ك٦ػة داـ ٝػؽ ٩ٞي

ٍٕٞػؽان »ٰٚ ٦كػذؽرؾ ا٣ذػةجو  ٕى٤ػ٫ ز٦ً٪ػةن أم ٦ي ٍز٦ىػ٨ اهللي ٚيت٩ػةنو ص
ى ٚػإف ٝٮ٣٪ػة وز٦ ػ٨ « أ

ٍٕػ٢ ٚػٰ ٝػٮ٣٭٥،  ـ٦ٍ٪ػح وػعٲط، ثؼػتؼ أف ا٣ضى ا٧٣ن٤١حى  ث٧ٕ٪ٯ ص٤ٕ٭ة َٮٱ٤ػح ٦ي

ـ ٦ة٩ح ك٬ٰ ٔة٬ح صكػؽٱٌح، أ٦ػة ٚػٰ ٝٮ٣٪ػة ٚٞػؽ ا٩ىػؿؼ إ٣ػٯ ا٣ٕة٬ػح  ا٩ىؿؼ إ٣ٯ ا٣

ٕ٪ٮٱح ا٣ُٮٱ٤ح، ك٬ٮ ٦ضةز قةاٖ، ٧٠ة قةغ ٦ضةز٥٬ ٚػٰ ٦كػذؽرؾ ا٣ذػةج ٔ٪ػؽ٦ة ا٧٣

ك٬ٮ ثىٲ٘ح ا٤٣ػـكـ، كٔ٪ػؽ٦ة ٝػةؿ ٚػٰ « كأٍز٦ى٨ ٔ٪ٰ ُٔةؤقيو أثٍُأ ك٬ٮ ٦ضةز»ٝةؿو 

 ك٨١٣ ثىٲ٘ح ا٣ذٕؽةم.« ُٔةءىقو أثُأ كَةؿ ز٦٪٫ ٰا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍو وأز٦ى٨ ٔ٪

                                                 

 ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿةو ز٨٦. –د. أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ كٚؿٱ٫ٞ  (66)

   ثعكت ا١٧٣ذجح ا٣نة٤٦ح.616 – 16د واؤؽا –  ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة (61
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( ثٍػِٕ ظؽ د أ ٌةن اٛم٘ة  وٌ ٧٠ػة ٚػٰ ٝٮ٣٪ػة وز٦ ػ٨  ٔاك٘ذٓػةااىسةُٖ: ) ٌَ 

ؽادى ٕى٢ ٣كؽاد ا٣ؽٱ٨ أز٦ة٩ةن ٦عؽ دة. ك٦ٕؿكؼ أف ٦ػ٨ ٦ٕػة٩ٰ ث٪ػةء  قى ا٣ؽ ٱ٨  أم صى

ػٯ إذا أ ٢ ك٦ك  ٕ ٢  اإلظؽاث ٰٚ كىٍٝخ، ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٭٥ وج ط ا٣ؿصي دػٯ وػجةظةن وٚ

ا٣جؽكمو إذا قةٚؿ ٚػٰ ا٣٭ضٲػؿ أك ا٣٭ػةصؿة  ك٬ػٮ كٝػخ  ؿك٦كةءن، كٝٮ٣٭٥و و٬ض  

ٌؽ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ أف ٝػٮ٣٭٥ ا٣ْ٭ٲ ٍٝذػةن » ؿة. كٱٕى ٕػ٢ ٣ػ٫ كى ٝ ػخ ا٣نػٰءى  ٱٕ٪ػٰ صى وكى

٢ٍٕٛ ٚٲ٫ ٝ خ ا٣نٰء ٣ٲٮـ ٠ؾا أٌص٫٤... كظؽ د ٱي ]أم ظػؽ د  و٤٣نٰء ٦ٞؽار ا٧٣ؽ ة، ككى

«٫٣ أصتن ٦ٕٲ ٪ةن[
 61و

ٝ ػخ  . ٚٞٮ٣٪ةو وز٦ ػ٨ قػؽاد ا٣ػؽ ٱ٨  ، ٱؼذ٤ػٙ ٔػ٨ ٝٮ٣٪ػةو كى

ٝةدةن ٤٣كؽاد، ك، قٲ٧ة أف ٨٦ ٦ٕػة٩ٰ ا٣ػـ٨٦و وا٤ٞ٣ٲػ٢ قؽاد ا٣ؽٱ٨؛ إذا ص٢ٕ ٫٣ أك

ٝ ػخ ٧٠ة ٨٦ ا٣ٮٝخ ك٠سٲؿق ،  ٝ ػخ قػؽاد ا٣ػؽٱ٨، أك كى . ٚػإذا صػةز ٝٮ٣٪ػةو كى قػجٜى

ي٪ة وز٦ ٨ قؽادى ا٣ؽٱ٨ أك ز٦ ٨ ا،٦ذعة٩ةت .  ا،٦ذعة٩ةت، صةز ٝٮ٣

ٔيػ٫ ك٧٦ة ٱضؽر ذ٠ؿق أ٫٩ ٝؽ صةء ٤ٔٯ ٬ػؾا ا٣ج٪ػةء ٚػ ٰ اوٕٚػةؿ ٦ػة ٦ض٧ٮ

  ثٲ٨ ،زـ ك٦ذٕػؽ .٦6169بح كدكٕح ٔنؿ ٕٚتن و كقجٓأ٣ٛةف 
 61و

أم إ٩ػ٫ ٝػؽ  

 وٲٖ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ج٪ةء ٩عٮ ٩ىٙ اوٕٚةؿ ا٣ستزٲح.

ٍَ َٔٗو ٌُذَذَجِّػةً إٗةه. -4 ( ثٍػِٕ أَْظَؽث اىنٖ  غيٕ ٌؽى  ٌ ـٌََ  َ  اىفػو )د

ٱكذ٢٧ٕ ثٕي ا١٣ذةب كا٧٣ذؿص٧ٲ٨ ٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢، ك، قػٲ٧ة ٚػٰ وػٲ٘ح 

٦ ٪ٲٌػح ٣ْػة٬ؿة ا٣ذ٘ٲ ػؿ ا٧٣ىؽر ا٧٣٪كٮب ـى ى ، ٠أف ٱٞٮ٣ٮاو وٝةـ ا٣جةظر ثؽراقػح د

ا٧٣٪ةػٰ ، كٱٕ٪ٮف ث٭ة أف ا٣جةظر ٝؽ دذجٓ  ثة٣ذؽر ج ٬ػؾق ا٣ْػة٬ؿة ٤ٔػٯ ٦ػؽل 

َٮٱ٢ ٨٦ ا٣ـ٦ةف، أك أف ٱٞٮ٣ٮاو وثٲ ٪خ ا٣ؽراقح ا٣ذـ٦ ٪ٲ ح ٤٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ أف ٚػ٨  

 ا٣٭ضةء آػؾ ثة،٧ًعتؿ .

٦ ٨  ٦ػ٨ ا٣ٕٛػ٢ ك٧٠ة ٬ٮ كاًط، ٚإف ا٣ ـى ى ٦ ٪ٲ ح ٬ٰ ٩كجح إ٣ٯ ا٧٣ىؽر ود ذـ 

                                                 

 ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍو كٝخ. –٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  (61)

 ٝٲؽ اإلٔؽاد .ٰٚ و ٨ٔ61 ٦ٕض٥ ٦ٕة٩ٰ اوث٪ٲح ٤٣ض٪ح ا٧٣ٕةص٥ ٧٣ض٧ٓ د٦نٜو  (61)
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)تََزوَّي( امذي ٓىكي أن ٓدلَّ غنّ تَتَتُّع وسأمٍث وا غنّ ودى زوي طِٓل، وَذذا 

 امىٌُج امتارٓخْ، امذي ٓػٌْ دراسث امىسذأمث –فْ غنه امىٌاَج  –وا َُٓسىَّّ 

 تػتٔر.، إن ضدَّ اماأو أفقٔ   اأو امىشكنث غنّ اوتدادَا زؤٌ  

 :ووىا ٓىكي أن ُْٓرتَّج ةٍ مُذا امتٌاء ودالمتٍ امىستخدة أشٔاء

ص إمذث:  ل. ًرِ: تََفرَّ ُُّ األول: أن وي وػاًْ ةٌاء )تَفػَّل( امتدرُّج و امتََى

ة، وًرِ تََشىَّه امِردَ: إذا شىَّ  نذث. ووىذا تذدلُّ  ٍإذا فرّطُا ورة ةػد ورَّ ُْ فذْ وُ

ُُّ تغنٍٔ امدالمث امىقترذث منفػل )  ل.زوَّي( أٓضاً امتدُّرج وامتَى

امثاًْ: أن وي وػاًْ َذا امتٌاء فذْ امػرةٔذث امىتامَذثَ وامكثذرة، هقذِمُه: 

ٍة، وقِمُه: تقنَّب غنّ امرَّوضذاء إذا اًقنذب  ة ةػَد ورَّ تََطنَّب امشْءَ إذا طنتٍَ ورَّ

زوَّي( ٓػٌذْ غنُٔا وراراً، وقِمُه: تََػثَّر مساًٍُ إذا هثرت غثراتٍُ. وهذا امفػل )ت

ْ امىسأمث غنّ ودى طِٓل، وَِ ًِع وي امىتامَث وامكثرة.  تقطِّ

امثامذذ : أن وذذي دالمذذث َذذذا امتٌذذاء فذذْ امػرةٔذذث االشذذتقاَ  وذذي االسذذه 

ع إذا تََػىَّذد امُخذِع،  َِّ ذر ةذامتُراذ، وتَخذ ووالةستٍ، هىذا ٓقذال: تَتَذرَّذ إذا تََػفَّ

 .فٍٔوتشدَّ  فْ هالوٍ: إذا مِى ِشدقٍ 

ذىل َذا امفػذل هذذمع غنذّ االشذتقا  وذي االسذه )امذزَّوي( وٓىكي 

 ووالةستٍ مندالمث غنّ اإلذداث تََدرُّحاً غتر أزوان طِٓنث.

وهىا ًرى فإن َذه امىػاًْ امثالثث هنُا تختىع فْ فػذل )تَذَزوَّي(، ذمذع 

أن وىا ٓفٔده: امتدرُّج، وامتتاةُع، وامىتامَث وامكثرة ةامٌظر الوتداد امردث فذْ 

 ان، ووالةسث االسه )امزَّوي(.امزو

وثمَّة معنى آخر لهذا الفعل هو مطاَوعة الفعل )زمَّن(، بمعنى حدَّد زمناً لشيٍء 

وا، هىا قدوٌا فْ وثامٌا: )زوَّي امىطرف سداد امقرض(، وَذذا امفػذل األرٔذر أي 

داد )زوَّي( وتػدٍّ، وٓأتْ فػل )تزوَّي( الزواً وطاوغاً مٍ، فُٔقال: )زوَّذي امىطذرف سذ
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ََعَّام نواو اف عفَعَّام  الَقْرض فَتََزنَّو الَقْرُض. ونعروف صرفْ   َ ا أن نها ّعيًْ بياا  َ

  َ  فتَعرَب التعلْمُ. أَدَّبُْت الغالمَ فتأدََّب الغاُلمُ، وىحَ َ رَّبْيا التعلْمَ  ىح

وىحو بحادف إلُ ٌذا الَعم ونصدره للتهْْز فِ الهيٍخ بْو عالدراساف 

دراسف ظاٌرَْو فاِ وتات وا اد ونناان وا اد، قاأن ّقاَم التزانيَّْف  وٌِ 

با ث بدراسف َزانيّْف لَاو الرواّاف العربْاف، أر دراساف آجاار الروالْاف التاِ 

قتبت فِ ننو وا د أو أننان نتقاربف قاليصا  الحااىِ ناو القارن الع ارّو 

فاِ أن ّقَم بدراسف ََزنُّيْف لٍا، أر أن ّدرس فو الرواّاف العربْاف وبْو نحالً، 

 َتابعٍا التارّخِ وَوَرٌا نيذ ى أٍَا تدّهاً إلُ الزنو الحاضر.

هئااف وَةااعف و  اارون فعااالً دااا   لااُ ٌااذا البيااا  ألَااان وجالج وتااد

 3236ع
 16ع

ل إلُ ٌذا البيا  ىحَ ىص  األفعال الحالجْف. ََّ  ، أر َح

 اتترا ْو:إلُ ٌذا البحث أخلص نو 

 بهعاىٌها الجدًدة وهي:األول: جواز استعهال كل نو األفعال اٍتٌة 

زانو: بهعيى عاش نع بعضهم في زنو واحد كقوليا: )زانَو الشااع   .1

 .ىزار قباىي الشاعَ  نحهود دروًش(

تزانَو: بهعيى عاش نع غٌا   فاي زناو واحاد نااوعاال لاعال زاناو  .2

 كقوليا: )تزانو الشاع ان القباىي ودروًش(.

 زنَّو: بهعيٌٌَْو: .3

زنيال أو أوقاتال كقوليا: زنَّاو الهرا    بهعيى حدَّد للشيء أو الحدث  -أ

 سداد الَقْ ض.

يااال  وًااب -ب ل األناادك كقوليااا: )زنَّااو القضااٌَّة هعيااى َجَعاال الشاايءَ ن ْزنو

 الالساٌيٌة(.

                                                 

 تْد اإل داد .فِ األبيْف للذيف الهعادم فِ نذهع دن ق ع و نعذم نعاىِ  (16)



 111 (3)اجلصء  (98)اجمللد  ـدللة دلنع اللغة العسبية بدمشق 

: ثٍػِٕ دَذَج ع اىنٖ  أو اىعؽَث غيٕ ٌؽى أ ٌِح ٌذػؽِّدة. نلٔىِة:  .4  ٌَ ـَ َ د

خ اىؽراقح اىذـٌ ِ٘ ح ىينػؿ اىػؿثٖ اًٍعالا ـَ اىٓ  ضة  ـّ٘(.)ثِ٘ 

ة ٌع ٌىةدرْة وٌنػذلةدٓة  اىسةُٖ: إًةـح ْؾه اٛـػةا ثؽاادٓة اىٍكذضؽ 

 إىٕ اىٍػضً اىػؿثٖ.

*   *   * 
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