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ىمقٌدمة:
كاٟػعٵ٬ٟ ٖٮ٩ػا،  بٮة ٤٢ خ٪ابػت ا٦َٟػا٢ىٮ٤ٍ اٟمػػ٬ٖ  أب٦ٮة اٱّٖاؿ ٬ٖ اّٟػ

٦ٮة اّٟٗٞ بعٙ ة، ٣ٜا أ٩٥ا ثبٮ ٤ اٟعٵٵت اٟج٬ ٭صج٩٠٣ػا ٜػٞ ّٖػٞ ٱ٩٥ا ثىٍوبى بً 

٭ػعؿ ٠ِػ٫  ا٣ٟبأٟػة ٥صػ٪ )ٖىج ػت(، كخػافو  بصؿأل ذٟٛ اٟب٦اء. ٖب٦اءه ٭عؿ ٠ِػ٫

ػكخاٟح ا٣ٟقارٜة ٥ص٪ )طال١(،   ٩ ػػ ب(، ٭عؿ ٫٠ِ اٟجعر ج كاٟج ٣ى ٞ ٥صػ٪ )ثىقى

جىمػ ٫٠ِ دٵٟة كاشعة ٓاٟبان  ٍٚ ، بٞ ٙع ثمػٞ ك٨ٝغا. ٫٠ِ أف اٟب٦اء اٟ٪اشع ٵ ٭ى

 دٵٟج٧ إ٫ٟ بوُ ِقػة دٵٟة.

٢ػ٤ أرٜػاف ٠ِػ١  اأؾاؾػٮو  كبا٦َٟػ ٱ٣٨ٮة أب٦ٮة اٱّٖاؿ، ٖٚع ٜا٥ػت ر٦ٜػان 

ُه ٖٮ٧. ٞي ٩٦٢ا ٢ىٍػر  اٟمػؼ ١ٟ ٭ىٍظ

ة ثٗاكثان ٬ٖ ِعد ٨ػغق اٱب٦ٮػة كٖػ٬ أكزا٩٥ػا اٟمػػٖٮة،  كٙع ثىبىٮ ٤ ٦ٟا أف خ٣ 

ٖبٮ٣٦ا ٬٨ أربّةه كخٶخ٪ف ٬ٖ ٜجاب )فغا اّٟػؼ ٬ٖ ٤ٖ اٟمػؼ(
(٧)

، إذا ٨ػ٬ 

٫ ٖػ٬ ٠ِػ١ اٟجمػػ٭ٕ( ٍٚمى ٍؿجى ثؿّة كخٶخ٪ف ٬ٖ )ا٣ٟي
(7)

ٖػ٬ ٢ّزػ١  . ك٢د٩٠ػا

                                                 

() ٟ٠ٔة اّٟػبٮة بع٢ق٘.ِو٪ ٢ز٣ُ ا 

 .86-9٧ثس ِٶء اٟع٭٤ ًِٮة:  –فغا اّٟػؼ ٬ٖ ٤ٖ اٟمػؼ  –اٟص٣ٶكم  (٧)

 .٣09 – 7١٣: ٬ٖ٧ ١٠ِ اٟجمػ٭ٕ  ٫ا٣ٟؿجٚم –د. ِبع ا٠ًٟٮٕ اٟظًٮأل  (7)
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ق ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق٘، كٟٮؽ ٖٮ٩ا اٟب٦ػاء اٟػغم  ًّع  ٢ّا٬٥ اٱب٦ٮة اٟغم ٭ي

د، اٟجػ٬  -٣ٜا ؾ٦يبٮ ٤–٥ص٤ بمعدق، ك٨٪  ٤٢ أب٦ٮة ا٠٣ٟصػ٘ باٟػبػا٬ِ ا٣ٟزػػ 

٘ى ٧٦٢ ٢ا ٭ٝ٪ف شػؼ اٳٟصاؽ ٙبٞ اٟٗػاء »ٙاؿ ٖٮ٩ا أب٪ شٮاف اٱ٥عٟؿ٬:  ٠ٍص ا٣ٟي

( ٥صػػ٪ ٭ىٍػ٥ىػػ ٞى ػػ ّى ٍٗ ّىػػٞ(. ى،٠ِػػ٫ كزف )٭ى .. كٙبػػٞ .. كٙبػػٞ اّٟػػٮ٤ ٠ِػػ٫ كزف )ٖىٮٍ

٠ىػػ٫ ٢ىقػػ٩٪ره ٣٢ػػا أٟصػػ٘ .اٟػػٶـ ٍّ ؿ كٖى ػػ٪ى ٍّ ّىػػٞ كٖى ِىػػٞ كٖىٮٍ .. كبّػػع اٟػػٶـ. كٖىٍ٪

«باٟػبا٬ِ، ك٢ا ؾ٪ا٨ا ٥ادر، ك٬ٖ بّو٩ا طٶؼ
(٣)

. أم إف اٟظٶؼ ٬ٖ هبى 

 ٨غق اٱب٦ٮة ٙع٭١، ك٤٢ أ٥٪اع اٟظٶؼ اٟج با٭ي٤ي ٬ٖ هبى أكزا٩٥ا كثّعاد٨ا.

ّى٦ا ٨غا اٟجٗاكت كاٟظٶؼ اٟغم أفار إٟٮ٧ أب٪ شٮػاف اٱ٥عٟؿػ٬ إٟػ٫  كٙع دٖى

ػة أب٦ٮػة ٓابػت ِػ٤ إشمػاء اٟمػػٖٮٮ ٤، أ ٫ ٦ّٟػؼ إف ٜاف خ٣  ٚىم   ـأف ٥بصح ك٥ج

٪٨ا ٬ٖ ٓٮػ ٢٪هػ٩ّا أك كز٩٥ػا، ٢د٣٠ػا ٠ّٖػ٪ا ٦ِػع٢ا ؾػ٠ٝ٪ا ٖػ٬ ب٦ػاء  أ١٩٥ ل٦ٗ 

ٚ ٩ػا أف ثٝػ٪ف ٠ِػ٫  ( اٟػبػا٬ِ أّٖػاٵن ش ٠ٞى ٍّ ٠ىػ٤ى )ٖى ٍّ ( ا٠٣ٟصػ٘ باٟػبػا٬ِ ب٦ػاء )ٖى

ٍوػ٫ إٟػ٫ إٙػػار ب٦ػاء  .ا٣ٟزػد ٖى ك٦ٜ ا ٙع٦٢ا بصدان إ٫ٟ ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق٘ أ

٠ٍّى٤ى  ( ب٦اءن ٙائ٣ان بػأؾ٧، كأهٮٕ باٟجا٬ٟ إ٫ٟ ٢ّز١ ٢ّا٬٥ اٱب٦ٮة اّٟجٮع)ٖى
(9)

. 

ة ب٦اء ١ٟ ٭غٜػق اٟم ػٖٮ٪ف ك٨٪ كٙع أد ل ب٦ا اٵؾجٚماء كاٟج جىبُ  إ٫ٟ أف خ٣ 

(ب٦اء  ( اٟػبػا٬ِ )وىٍهػىلى ٞى ٠ىػ ٍّ ٪ا ٢ػا رػاء ٦٢ػ٧ ٖػ٬ ب٦ػاء )ٖى ػ٠ٝى ، كإف ٜػا٥٪ا ٙػع ؾى

٧ أف ٭ٝ٪ف ٬ٖ أب٦ٮة ا٠٣ٟص٘ باٟػبا٬ِ ا٣ٟزػد.  ٚ د. كش ػ   ا٣ٟيزى

٤٢ اٱّٖػاؿ اٟػباِٮػة ا٣ٟزػػدة أك  –٢ا أ٤ٝ٢  –٭ٚ٪ـ بصد٦ا ٫٠ِ إشماء 

خػ١ ثمػ٦ٮ٩ٗا ٖػ٬ اٟب٦ػاء ا٠ّٟٗػ٬ٌ ا٠٣ٟصٚة ب٩ا ا٣ٟبعكءة ب٣ٮ١، خ١ ثىبٍٮٮ٤ دٵٟج٩ا 

، ٢ّج٣ع٭٤ ٙ٪اِع ا٣ٟٮؼاف اٟمػ٬ٌٖ، ٦ٟظ٠ك إٟػ٫ اٙجػػاح إٙػػار  ٌ٘ اٟغم ثؿجص

٨غا اٟب٦اء، كإ٫ٟ إ٢ٝاف اٟٚٮاس ٠ِٮ٧ ٬ٖ ث٪ٟٮع ٣٠ٜات ك٢مػ٠ًصات رع٭ػعة، 

 كإ٫ٟ فػكط ذٟٛ اٳٙػار كاٟج٪ٟٮع.

                                                 

 .٧١0 – ٧65ارثقاؼ اٟوػب ٤٢ ٜٶـ اّٟػب:  –أب٪ شٮاف اٱ٥عٟؿ٬  (٣)

٠ٍّى٤( كر٪ار ثٚٮٮؿ٧ ٢ذ  -٢ز٠ة ا٣ٟز٣ُ –٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق٘  (9)  .464: 9ج  5١ب٦اء )ٖى
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ىأواًل:ىاألفعالىالرباروةىوالملحقةىبكاىالمبدوءةىبموم:
ًٟٚاع اٟم٠ٚ ٬ ٬ٖ )ٜجاب اٱّٖاؿ( ؾجة ِقػ ّٖٶن ٫٠ِ أربّػة أكرد اب٤ ا

ٮ٩ا بّػن اٟمػػٖٮٮ٤  ا٨ا اٟد٦ػائ٬ ا٣ٟٝػػ ر، ك٭ؿػ٣  أشػؼ ٢بعكءة ب٣ػٮ١، كؾػ٣ 

ِىٕ. كٙع أطغ٥ا باٟجؿ٣ٮة اٱك٫ٟ ٣ٟا ٟػٮؽ  د أك اٟػبا٬ِ ا٣ٟيوا اٟػبا٬ِ ا٣ٟزػ 

ٞه خٶخ٬ ٢دٞ (، كباٟجؿػ :٧ٟ ّٖ ٣ٮة اٟدا٥ٮػة ٣ٟػا ٟػ٧ )٢ىٍظ٣ىض( إذ ١ٟ ٭ػد ٖٮػ٧ )٢ىػض 

. ك٨غق اٱّٖاؿ ٬٨: ّ ٕ ٢دٞ: ٢ى٣ًى ٤٢ ٢ىى   خٶخ٬ٌ ٢يوى

ـى  ٢ىٍظ٣ىضى  ٢ىٍز٣ىذى  ٢ىد٣ٍىحى   ٢ىٍق٣ى

٣ًٍىىى  ٢ىٍو٣ىنى  ٢ىٍم٣ىكى  ُى  ٢ى ٣ى ٍّ  ٢ى

ْى  ٣ٍٔى ٘ى  ٢ى ٣ى ٍٚ ٛى  ٢ى ٣ى ٍٝ  ٢ىٍػ٢ىػى  ٢ى

ٞى  ٧ى  ٢ىٍؿ٣ىؽى  ٢ى ٢ٍ ى  ٢ى٣ٍ٠ى ٢ى٣٩ٍى
(8) 

ٮػة ٖػػ٬ ا٣ّٟزػ١ اٟصاؾػػ٪ب٬( كاؾجٚمػ٫ ٜجػاب )إشمػػاء اٱّٖػاؿ اّٟػب

ٜجػاب ابػ٤ ٥َائػ٨ا، شج٫ ب٠ٔت ٦ِػعق خٶخػٮ٤ ًّٖػٶن، أم إ٥ػ٧ اؾػجعرؾ ٠ِػ٫ 

 ، ك٬٨:اًٟٚاع أربّة ِقػ ّٖٶن 

ذى  ٢ىٍغرؽى  ٢ى٩ٍ٦ذى  ٢ىٍع٢ىعى   ٢ىٍغشى

٦ٍٔىىى  ٢ىٍؼ٢ىؼى  ٛى  ٢ىٍغ٢ىغى  ٢ى  ٢مً

ٞى ٢ىػٍ  ٢ىٍص٣ىسى  ٦ى٤ى  ٢ىٍظػؽى  يى ٍٝ  ٢ى

١ى  ٢ىج٣ٍىتى  ٢ىٍػ٨ى
(6) 

  

ىالتىاألفعالىالرباروةىالمبدوءةىبمومىوأووززانكاىال رفوةة:ثانوًا:ىدال
يبى  ٞن ٢ػ٤ ٨ػغق اٱّٖػاؿ بصؿػأل ا٣ّٟػار١ اّٟػبٮػة ٮ  ٥ ٜيػ ٤ ٖٮ٣ا ٭٠ػ٬ دٵٟػة 

                                                 

 .7٧٧ – 704: ٣ٜجاب اٱّٖاؿ  –اب٤ ًٙاع اٟم٬٠ٚ  (8)

 –ًٮػاف اٟب٪اب كد. ٢ص٣ع ٢ػا٭اث٬ كد. ٭صٮػ٫ ٢ٮػػ ٠ِػ١ كد. ٢ص٣ػع شؿػاف ا٢ٟػكاف  -أ (6)

 .8٣١إشماء اٱّٖاؿ اّٟػبٮة ٬ٖ ا٣ّٟز١ اٟصاؾ٪ب٬: 



 545 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

 ٗ ٦ ؼاف ٩ا ثصت ب٦ائ٩ا اٟمػػ٬ٌٖ كٖػ٘ ٙ٪اِػع ا٣ٟٮػاٟٚع٭٣ة أك ا٣ّٟالػة، خ١ ٥يمى

ٜ ػ ٞى اٟصػػكؼ اٟدٶ اٟمػ٬ٖ ا٣ّٟػكٖة كاٟج٬ ٥غ اب خػة اٱلػ٠ٮة ب٩ا، ك٬٨ أف ثٚي

باٟٗاء كاّٟٮ٤ كاٟٶـ. كإذا ز٭ع شػؼ ٠ِٮ٩ا ز٭ع ٠ِػ٫ ا٣ٟٮػؼاف )ٵـه( إذا ٜػاف 

ٍٟػؼىؿ:  اٟؼائع ٣٢ا ٟػٮؽ ٢ػ٤ شػػكؼ اٟؼ٭ػادة )ؾػ ٟج٣٪٥ٮ٩ا( ٥صػ٪: )دىٍشػػىج كزى

(. كإذا ٜاف اٟؼائع ٤٢ شػكؼ )ؾػ ٟج٣٪٥ٮ٩ا( ز٭ػع ذٟػٛ اٟصػػؼ بّٮ٦ػ٧،  ٠ٞى ٍّ ٖى

 ٍٗ ٜيػػ ر ٥ص٪: )فارؾ: ٖاِٞ، كاٍؾجىٍعرج اٍؾجى ٜيػ ر شػػؼ ٢ػ٤ اٟدٶخػ٬  ّٞ(. كإذا 

)ٞ ّ ـ: ٖى اٟصػؼ ٥ٗؿ٧ ٬ٖ ا٣ٟٮؼاف، ٥ص٪ )ٙىع 
(١)

. 

ب٦ا اٱّٖاؿ اٟدٶخٮ٤ ٢٪ه٪ع اٟبصح، بصؿأل ثػثٮب٩ػا ٖػ٬ )ٜجػاب كٙع رث  

 اٱّٖاؿ(، خ١ ٬ٖ ٜجاب )إشماء اٱّٖاؿ اّٟػبٮة ٬ٖ ا٣ّٟز١ اٟصاؾ٪ب٬(.

 ٢ا ٭٬٠:كٙع ثبٮ ٤ ٦ٟا بّع اٟبصح ٬ٖ ث٠ٛ اٱّٖاؿ 

: راء ٬ٖ ٟؿاف اّٟػب:  -٧ ٣ٮتي ]اٟع ٤٨[: رىفس، ك٬٨ »٢ىد٣ٍىحى ٢ىح  اٟصى

ٞي إذا أفبُ اٟٗجٮ٠ة ٤٢ اٟػٌع٤٨ دة... ك٢ىد٣ٍىح اٟػر د٣ٍى «...ا٣ٟى
(5)

. ك٭٦ّػ٬ ٨ػغا أف 

ّ ٕ )٢ىٌح(، ك٢ٮ٧٣ أل٠ٮة ٩ٖػ٪ ٠ِػ٫  ِىٕ ٤٢ اٟدٶخ٬ ا٣ٟيوى اّٟٗٞ ربا٬ِ ٢وا

.) ٞى ٠ى ٍّ  كزف )ٖى

ػاج ٭ي٣ىٍز٣ًزػ»٬ٖ ٟؿاف اّٟػب: ٢ىٍز٣ىذ: كرد  -7 كا ا٣ٟيز  .. .٪ف ٠ِٮػ٢٧يػي

ٜيجػأل .. كٖػ٬ بّػن اٟٝجػأل: ٢يػػيكا .كا٣ٟىٍز٣زة: ثٔٮٮػ اٟٝجاب كإٖؿاديق ٣ِا 

اج  ػ٣ ٬ بػ٧ ٱف ٣٠ٙػ٧ ٭ى٣يػذ  اأم ٢يػكا  –بٗجس ا٣ٟٮ١  –ا٣ٟىز  دق، ؾي ٟٝاثأل ٭ؿػ٪ 

«ا٣ٟػػعاد
(4)

٬ . أم إف ٢ٮ٣ػػ٧ ألػػ٠ٮة، كاّٟٗػػٞ ربػػا٬ِ ٢وػػإِ ٢ػػ٤ اٟدٶخػػ

.) ٞى ٠ى ٍّ (، ٖ٪ز٧٥ )ٖى ّ ٕ )٢ذ   ا٣ٟيوى

                                                 

 .7١-76اٟص٣ٶكم: فغا اّٟػؼ ٬ٖ ٤ٖ اٟمػؼ:  (١)

 ٟؿاف اّٟػب: ٢دح. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (5)

(4) .  ا٣ٟمعر اٟؿاب٘. ٢زذى
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: راء ٬ٖ ٟؿاف اّٟػب:  -٣ ٧»٢ىٍظ٣ىضى ٍػجى ٢يظ  «٢ىٍظ٣ض ا١َّٟى: أطى
(٧0)

٣ٖٮ٣ػ٧  

.) ٞى ٠ى ٍّ (. أل٠ٮة، ك٨٪ ربا٬ِ ٢زػد ٫٠ِ كزف )ٖى  إذٍ ١ٟ ٭ػد اّٟٗٞ اٟدٶخ٬ )٢ض 

قػ٧ »٢ىٍق٣ـ: كرد ٬ٖ ٟؿاف اّٟػػب:  -9 ػ٧ كثى٣ىق  ـ  ]اَّٟػ١ى[ كا٢ٍجىق  ٢ىػ

٧ ٣٢و٪ٓان ك «٢ىٍق٣ىق٧: ٢م 
(٧٧)

، أم إف اّٟٗػٞ ربػا٬ِ ٢وػإِ ٢ػ٤ اٟدٶخػ٬ 

(. ككرد ٬ٖ ٜجاب اٱّٖاؿ: ٢ىٍق٣ىٍقتي  ٞى ٠ى ٍّ (، ٩ٖ٪ ٫٠ِ كزف )ٖى ـٌ ّ ٕ )٢ى ا٣ٟيوى

ٍِت «اٟعكاء ٬ٖ اٳ٥اء: أ٥ّٚج٧، كأ٭وان: أؾػى
(٧7)

ٗان،   ّ ػ ، ك١ٟ ٭ىٍغٜػ ٟػ٧ خٶخٮػان ٢يوى

(.ك٫٠ِ ٨غا ٖاّٟٗٞ ربا٬ِ ٢زػ د ٫٠ِ كز ٞى ٠ى ٍّ  ف )ٖى

: »٢ىٍمػػ٣ىك: رػػاء ٖػػ٬ ٟؿػػاف اّٟػػػب:  -8 ٢ىٍمػػ٣كى اٳ٥ػػاءى كاٟدػػ٪بى

٣٩٠ا «ٓىؿى
(٧٣)

(، كٟٮؽ رباِٮان ٢وػاِٗان  ٞى ٠ى ٍّ ، ٖاّٟٗٞ ربا٬ِ ٢زػد ٫٠ِ كزف )ٖى

(، إذ ٦ّ٢ا٨ا ٢ظج٠ٗاف.  ٤٢ اٟدٶخ٬ )٢ىك 

ػ٧٠»٢ىٍو٣ىن: راء ٬ٖ ثاج اّٟػكس:  -6 ٓىؿى «٢ىٍوػ٣نى اٟدػ٪ب إذا 
(٧9)

 ،

«٢ىٍوػ٣نى ا٦ّٟػاسي ِٮ٦ٮػ٧: دب  ٖٮ٣٩ػا»اٟ٪ؾػٮى: ك٬ٖ ا٣ّٟز١ 
(٧8)

، ٖاّٟٗػٞ 

( ب٩غا ا٫٦ّ٣ٟ. (، إذ ١ٟ ٭ػد ٧ٟ )٢ن  ٞى ٠ى ٍّ  ربا٬ِ ٢زػد ٫٠ِ ز٥ة )ٖى

٣ىػػى: رػػاء ٖػػ٬ ثػػاج اّٟػػػكس:  -١ ًٍ ق »٢ى قي: ٢ػػع  ػػ٪ى ًٍ ػػ٧ كطى  ً ٢ىػػى  طى

٧ّ «ككؾ 
(٧6)

 ٕ ّ ػ ِىٕ ٢ػ٤ اٟدٶخػ٬ ا٣ٟوى ، ٖاٟ٪اهػس أف اّٟٗػٞ ربػا٬ِض ٢وػا

 ،) (.)٢ىى  ٠ٞى ٍّ  ككز٧٥ )ٖى

٣ٍّىُ: كرد ٬ٖ ٟؿاف اّٟػب:  -5 ػٞ ٠ِػ٫ »٢ى ٞي إذا ٟػ١ ٭ىٍصمي ٣ىػُ اٟػرػ ٍّ ٢ى

                                                 

 ا٣ٟمعر اٟؿاب٘: ٢ظض. (٧0)

 اب٤ ٦٢َ٪ر، ٟؿاف اّٟػب: ٢قـ. (٧٧)

 .704: 7ٜجاب اٱّٖاؿ  –اب٤ اًٟٚاع  (٧7)

 ٟؿاف اّٟػب: ٢م٣ك. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (٧٣)

 ثاج اّٟػكس: ٢و٣ن. –اٟؼبٮعم  (٧9)

 : ٢ون.ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى –٢ز٣ُ اٟٚا٨ػة  (٧8)

 ثاج اّٟػكس: ٣ً٢ى. –اٟؼبٮعم  ((٧6
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ّىػػٛ : أ٥ػػا ٢ى ٞن «٢ػػغ٨أل، ٜ ٥ػػ٧ ٭ٚػػ٪ؿ ٟٝػػ
(٧١)

٠ػػٞ(،   ٍّ ٖاّٟٗػػٞ ٦٨ػػا ٠ِػػ٫ ز٥ػػة )ٖى

 ٜاٱّٖاؿ اٟعاٟة ٫٠ِ ثٝػار شػؼ ٢دٞ: )ث ٍث ى كٖ ٖ (.

ّاء ٖػػ٬ اٟ»٣ٜػػا رػػاء ٖٮػػ٧ أ٭وػػان:  ػػزى ػػٍ٪تي اٟق  ٣ٍّىّػػة: لى صػػػب، كٙػػع كا٣ٟى

ّىة. ٣ٍّ ّي٪ا..... ك٭ٚاؿ ٠ٟصػب ٢ى ٣ٍّى  ، كٵ ٭ظج٠ٕ اٟ٪زف ٬ٖ ٨غا اٵفجٚاؽ أ٭وان.«٢ى

٣ٍْٔ: راء ٬ٖ ثاج اّٟػكس:  -4 ٔى٧ ك١ٟ ٭باْٟ ٖٮػ٧»٢ى ٣ٍٔىْ ا٠ٟ ٍص١ى: ٢ىوى . .٢ى

ْى ٜٶ٢ى  ٣ٍٔ «٧ي ٦ٍ ٧: ١ٟ ٭يبىٮ  ك٢ى
(٧5)

(، إذ ٟػ١  ٞى ٠ىػ ٍّ ، ٖاّٟٗٞ ربا٬ِ ٢زػد ٠ِػ٫ كزف )ٖى

( ا  ْ ّ ٕ.٭ػد )٢ى  ٟدٶخ٬ ا٣ٟيوى

٣ٍٚ٘: راء ٬ٖ ٟؿاف اّٟػب:  -٧0 ٣ٍٚى٘ اٟ»٢ى ػ٢ى ػ٧ ٢مو ٕى أ٢ ػ٧: ٢م  ٪اري ًط٠ٍ  اصي

ٞ  ٢ا ٖٮػ٧.فع٭عان  ٜي ٚ ٧ٚ: فػب  ػع أ٢ ٧ كث٣ى ٘  اٟٗمٮٞ ٢ا ٬ٖ هى «.. كا٢ٍجى
(٧4)

. ك٭٦ّػ٬ 

( اٟدٶخػ٬   ٘ (، كإٍف ١ٟ ٭غٜػ ٧٦٢ )٢ىػ ٞى ٠ى ٍّ ِىٕ ٫٠ِ ز٥ة )ٖى ٨غا أف اّٟٗٞ ربا٬ِ ٢وا

( ٭ٚجو٬ أ٧٥ ٢قج٘ ٧٦٢.  ٘ ّ ٕ ثمػ٭صان، ٖاف كركد )ا٢ٍجى  ا٣ٟيوى

٣ٍٝىٛ: كرد ٬ٖ ٟؿاف اّٟػب:  -٧٧ ٛ  اٟٗمػٮٞ ٢ػا ٖػ٬ هػػع أ٢ ػ٧،»٢ى  ٢ى

٧ي: ا٢ٍػجىك  ر٣ٮػُ ٢ػا ٖٮػ٧ ٝى ٣ى ٍٝ «ك٢ى
(70)

إِ، ٠ِػ٫ ز٥ػة ، ٖاّٟٗػٞ ربػا٬ِ ٢وػ

(، كخٶخٮ٧ ٞى ٠ى ٍّ (. )ٖى  ٛ ٢( ٕ ّ  ا٣ٟوي

ػػ  ٠ِػ٫ ؾػًس »كس: ٢ىٍػ٢ىػ: راء ٬ٖ ثاج اّٟػ -٧7 ٢ىٍػ٢ىػى ا٣ٟاء: ر٧٠ّ ٭ى٣ي

«اٱرض
(7٧)

«ٓىًوأل :٢ىٍػ٢ىػى ٖٶف»، ك٬ٖ ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى: 
(77)

ٖاّٟٗػٞ ٠ِػ٫  

د ا٣ٟوإِ. ( اٟػبا٬ِ ا٣ٟزػ  ٞى ٠ى ٍّ  ز٥ة )ٖى

                                                 

٣ىُ. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (٧١) ٍّ  ٟؿاف اّٟػب: ٢ى

٣ٍٔىْ. –اٟؼبٮعم  (٧5)  ثاج اّٟػكس: ٢ى

. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (٧4)  ٘  ٟؿاف اّٟػب: ٢

(70) .  ٛ  ا٣ٟمعر اٟؿاب٘: ٢ى

 ٢ػر. –ثاج اّٟػكس  –اٟؼبٮعم  (7٧)

 ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى: ٢ػر. –٢ز٣ُ اٟٚا٨ػة  (77)
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: راء ٬ٖ ٟؿاف اّٟػب:  -٧٣ ٞى ٠ بػ٧ ٠ِػ٫ »٢ى٣ٍ٠ ٚى ى ٣٠ىػٞ، ك٨ػ٪ ث ٙٮٞ: ٙع ثى٣ى

٧٠...(.ٖػاف٧ بىػه ٖى٣٠٣ٍى .. كأثاق طى
(7٣)

ٍؾػػىع، ». كٖػ٬ اٟ٪ؾػٮى: 
ى : أ ٞي ٢ى٣ٍ٠ػٞ اٟػرػ

«ك٢ى٣ٍ٠ىٞ ٖٶ٥ان ٙى٠ ب٧ي 
(79)

.) ٞى ٠ى ٍّ د ٫٠ِ ز٥ة )ٖى  . ٖاّٟٗٞ ربا٬ِ ٢زػ 

بػ٬ إذا »٢ى ٢ٍ ى: كرد ٬ٖ ٟؿاف اّٟػب:  -٧9  َ ا٣ٟى ٢ٍػ ىةي: لػ٪ت اٟقػاة أك اٟ

«كلػ٠ىٍت لػ٪ث٩ا
(78)

ػ ، ك٦ٟٝػػ٧ أكرد ا، كٟػػ١ ٭ىػٍغٜػ ا٠ٟؿػاف اّٟٗػػٞ )٢ى ٢ٍػ ( ٥ىمو

(. ٢معرق ٞى ٠ ٍّ  )ا٣ٟ ٢ ة(. ٖاّٟٗٞ ربا٬ِ ٢زػد ٫٠ِ كزف )ٖى

، ك٤ٟٝ كرد ٬ٖ ثػاج اّٟػػكس: اؽ: ١ٟ ٭ػد اّٟٗٞ )٢ىٍؿ٣ىؽ( ٥مو ٢ىٍؿ٣ى  -٧8

كراء ٖٮ٧ أ٭وان ا٣ٟػؽ  ب٦ّ٣ػ٫  «كا٣ًٍٟؿ٣اسي كا٣ٟىٍؿ٣ىؿة: اطجٶط اٱ٢ػ كاٟجباؾ٧»

ػا٢ػم:  ( ٖػ٬ ٙمػة اٟؿ  ؿ ٵ ثٚػ٪»اٵطجٶط ٖػ٬ ثٗؿػٮػ ٙ٪ٟػ٧ ثّػا٫ٟ )ٵ ٢ًؿػاسى

٢ىٌؽ، شػػ ـ ٢ظاًٟػة اٟؿػا٢ػٌم ِٚ٪بػةن ٟػ٧
ي ٢يؽ  كٵ أ

ى «٢ًؿاس، أم ٵ أ
(76)

، أم إف 

ا٣ٟىٍؿ٣ؿة ٢ ط٪ذة ٤٢ ا٣ٌٟؽ، ك٫٠ِ ٨غا ٖاّٟٗػٞ ربػا٬ِ ٢زػػ د ٢وػإِ كز٥ػ٧ 

( ٣ٜا ؾ٣اق اب٤ اًٟٚاع ّ ٕ )٢ؽ  (، أطغان ٤٢ اٟدٶخ٬ ا٣ٟيوى ٞى ٠ى ٍّ )ٖى
(7١)

. 

ٗي٢ٕى٩ٍ »٢ى٣٩ٍى٧: راء ٬ٖ ثاج اّٟػكس:  -٧6 ٍٜ ٧ى: ٙاؿ ٧ٟ ٢ى٧ٍ ٢ى٧ٍ، أم ا «٣ى
(75)

 

( ٢ ط٪ذ ٤٢ اؾ١ اّٟٗٞ )٢ى٧ٍ(. ٞى ٠ى ٍّ د ٫٠ِ ز٥ة )ٖى  ٖاّٟٗٞ ربا٬ِ ٢زػ 

٢ىٍع٢ىع: ١ٟ أرع ٨غا اّٟٗٞ إٵ ٬ٖ ث٩غ٭أل ا٠ٟٔة كثاج اّٟػكس. راء  -٧١

«ك٢ىٍع٢ىع إذا ٨ػىب »٬ٖ ث٩غ٭أل ا٠ٟٔة: 
(74)

ك٢د٧٠ ٬ٖ اٟجاج. ك٨٪ ٣ٜا ٭ػػل ٢ػ٤  

(.اٟػبا٬ِ ا٣ٟزػ   ّ ٕ )٢ع  (. إذ ٵ ل٠ة ٧ٟ باٟدٶخ٬ ا٣ٟو ٞى ٠ى ٍّ  د ٫٠ِ ز٥ة )ٖى

                                                 

 ٟؿاف اّٟػب: ٠٢ٞ. –اب٤ ٦٢َ٪ر  ((7٣

. –٢ز٣ُ اٟٚا٨ػة  (79) ٌٞ  ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى: ٢

 ٟؿاف اّٟػب: ٢ ٢ . –اب٤ ٦٢َ٪ر  (78)

 ثاج اّٟػكس: ٢ؿ٣ؽ. –اٟؼبٮعم  (76)

 .7٧0: 7ٜجاب اٱّٖاؿ  –اب٤ اًٟٚاع  ((7١

٧. –اٟؼبٮعم  (75)  ثاج اّٟػكس: ٩٢ى

 ث٩غ٭أل ا٠ٟٔة: ٢ٌع. –اٱز٨ػم  (74)
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: ١ٟ أرع ٨غا اّٟٗٞ ٥مو  -٧5 ٬ٖ ا٣ّٟار١ اٟٚع٭٣ة كاٟصع٭دة، كٟٝػ٤   ا٢ى٩ٍ٦ىذى

ػة »٢ّز١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة ا٣ّٟالػة أكرد ٢معرق ٖٚاؿ:   ً ةه ]٢ٗػد[: كىٍهػُ طي ٢ى٩ٍ٦ىزى

ػةي اٟبصػح، اٟج٠ّػٮ١، ٩٦٢زػة اّٟ «٣ػٞ ٖػ٬ ا٣ٟقػػكع٢ػؾ٪٢ة: ٢ى٩ٍ٦ىزى
(٣0)

. ككركد 

ػة ٢ػؾػ٪٢ة.  ًٌ ( ب٦ّ٣ػ٫ كىهػُ طي ا٣ٟمعر دٟٮٞ ٠ِػ٫ إ٢ٝػاف كركد ٠ّٖػ٧ )٢ىػ٩ٍ٦ىذى

ك٫٠ِ ٨غا ٖاّٟٗٞ ٢قج٘ ٢ػ٤ ا٣ٟمػعر ا٣ٟٮ٣ػ٬ كاؾػ١ ا٣ٟٝػاف )٢ػ٩٦ذ( ك٢ٮ٣ػ٧ 

ّىػٞ( ٖػاف كزف اّٟٗػٞ ا٣ٟػ ط٪ذ ٦٢ػ٧ ٨ػ٪  .زائعة ٍٗ ( ٫٠ِ )٢ى ك٣ٌٟا ٜاف كزف )٢ى٩ٍ٦ىذو

) ػ د. ك٢ٮ٧٣ زائعة، ك )وىٍهػىلى  ٭ٝ٪ف ٤٢ ا٠٣ٟص٘ باٟػبا٬ِ ا٣ٟيزى

٢ىػٍغرىؽ: ر٢ىػ٫ باٟقػ٬ء، كٜػغٟٛ »٢ىٍغرىؽ: راء ٬ٖ ثػاج اّٟػػكس:  -٧4

ٙىػة ٍظػى «ذرىؽ ب٧، كاٟٝٶـ ٫٠ِ ا٣ٟٮ١ ٦٨ا ٨ػ٪ بّٮ٦ػ٧ ٢ػا ٢ىػػ  ٖػ٬ ا٣ٟى
(٣٧)

. أم إف 

ا٣ٟٮ١ زائعة ٦٨ا ٫٠ِ اّٟٗٞ اٟدٶخ٬ )ذىرؽ( ٣ٜا ٬٨ زائعة ٬ٖ اّٟٗٞ )٢ىٍظػىؽ(. 

و٬ ٨غ ا٠٣ٟصػ٘ باٟػبػا٬ِ  )وىٍهػىػل(ا إٟػ٫ أف  ٨ػغا اّٟٗػٞ ٨ػ٪ ٠ِػ٫ ب٦ػاء ك٭ٗي

د ك٢ٮ٧٣ زائعةه ٟٴٟصاؽ.  ا٣ٟزػ 

: ٣٢ا راء ٬ٖ ثاج اّٟػكس:  -70 ذى كٙع ٙاؿ بّوػ١٩: إف ٢ىػٍغًشذ »٢ىغشى

يػع  أف  ّىٍت، ٖاف ٜاف ٨ػغا خبجػان ٖػ٬ ا٠ٟٔػة، ٖػٶ ب ٍت أم اٍرجى٣ى زى ج٫ٌ ٢ىغشى ٙبائٞ فى

ًّٶن(، ٖاف ر٠ٍّتى ا٣ٟٮ١ ألٶن ٜػاف كزف ا ثٝ٪ف ٢ٮ٧٣ زائعة، كثٝ٪ف ٍٗ ٣٠ٟٝة )٢ى

ًٗػ( ٖدبت أ٥ػ٧  ٍّ ٠ًٶن(، ك٨غا طً ، ٱ٧٥ ٟٮؽ ٬ٖ اٟٝٶـ اؾ١ ٢دٞ )رى ٍّ ا٣٠ٟٝة )ٖى

ًّٞ( ٢دٞ ٢ى٦ٍبًذ ٍٗ «)٢ى
(٣7)

ذى ٨٪  (.. ك٭ٗو٬ ٨غا إ٫ٟ أف كزف ٢ىٍغشى  )وىٍهػىلى

٥ان إذا شػ ٧ٜ ٙاؿ اٱل٬ّ٣: ٢ىٍؼ٢ىؼ ٖٶ»٢ىٍؼ٢ىؼ: راء ٬ٖ ث٩غ٭أل ا٠ٟٔة:  -7٧

ة ٍؼ٢ىػػؼى «ك٨ػػ٬ ا٣ٟى
(٣٣)

٢ىؼ٢ىػػؼق: شػ ٜػػ٧ كأٙبػػٞ بػػ٧ »، كزاد ٖػػ٬ ثػػاج اّٟػػػكس: 

                                                 

 .٢774٧:٣ّز١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة ا٣ّٟالػة  –د. أش٣ع ٢ظجار ٣ِػ كٖػ٭٧ٚ  (٣0)

 ثاج اّٟػكس: ٢غرؽ. –اٟؼبٮعم  (٣٧)

 ا٣ٟمعر اٟؿاب٘: ٢غشذ. (٣7)

 .٣87:9ث٩غ٭أل ا٠ٟٔة: ٢ؼ  –اٱز٨ػم  ((٣٣
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ىػ ىدٍب «كأ
(٣9)

ػ  ٍٝ ـو أك ؾي ( ٢ػا ٭ٚػػب ٢ػ٤  .ٟٮمص٪ ٤٢ ٥٪ ا ١ٟ ٭ػد ّٟٗػٞ )٢ػؼ  ك٣ٟ 

٨غق اٟع ٵٟة ٟٮيٍص٣ىٞ ٨غا اّٟٗٞ ٠ِٮ٧، ٖٮٝػ٪ف ٢ػ٤ اٟػبػا٬ٌِ ا٣ٟوػإِ، ٜػاف 

دان ٫٠ِ (. )٢ىٍؼ٢ىؼ( رباِٮان ٢زػ  ٞى ٠ى ٍّ  ز٥ة )ٖى

ٌ٘ ٤٢ اٵؾ١ ا٣ّٟػ ب )٦ٔ٢ػايٮؽ(. ك٦ّ٢ػ٫  -77 : ٨غا اّٟٗٞ ٢قج ٦ٍٔىىى ٢ى

ة ا٦ٔ٣ٟايٮؿػػٮ ة»اّٟٗػػٞ:   ٪ ٚي د بػػاٟ «زك 
(٣8)

أف أشػػػؼ ا٣ّٟػػػب ٩٠ٜػػا  ٠ػػ٪ـ. ك٢ّ

د. ( ا٠٣ٟص٘ باٟػبا٬ِ ا٣ٟزػ  ٞى ٠ى ٍّ  أل٪ؿ، كٟغا ٖاف اّٟٗٞ ٫٠ِ ز٥ة )ٖى

«٢ىٍغ٢ىػغ: ٜػغىبى »٢ىٍغ٢ىغى: راء ٬ٖ اٟٚا٢٪س ا٣ٟصٮى:  -7٣
(٣6)

ك٢د٠ػ٧ ٖػ٬  

ثاج اّٟػكس، ك١ٟ ٭ػد ٬ٖ ا٣ّٟار١ اّٟٗٞ اٟدٶخ٬ )٢ىغ (، كٟغا ٖاّٟٗٞ ربػا٬ِض 

.) ٞى ٠ى ٍّ د ٫٠ِ ز٥ة )ٖى  ٢زػ 

ًىٛ: راء ٖػ٬ ٟؿػاف اّٟػػب:  -79 ٠ًّػٛ اٟػك٢ػ٬ »٢ىٍم كأ٢ػا ا٣ٟىٍمػًٝا اٟ

«٠ٖٮؽ بّػبػ٬، كا٣ٟػٮ١ ألػ٠ٮة كاٟصػػؼ ربػا٬ِ
(٣١)

، كٖػ٬ ا٣ّٟزػ١ اٟ٪ؾػٮى: 

ًىٛ اٟػع كاءى: رّػٞ ٖٮػ٧ ا٣ٟىٍمػًٝا، كا٣ٟىمػًٝا كا٣ٟىٍمػًٝاء: فػزػ ٢ػ٤ ٢ى » ٍم

«ٖمٮ٠ة اٟب٣ًٮات ٭ؿجظػج ٧٦٢ ٠ِٛ ٢ّػكؼ
(٣5)

. كا٣ٟٮ١ ٣ٜا رػاء ٖػ٬ ا٠ٟؿػاف 

(، ٱف أشػؼ ا٣ّٟػ ب ٩٠ٜا أل٪ؿ ٣ٜا ٙع ٦٢ا. ٠ٞى ٍّ  أل٠ٮة، ٖ٪ز٧٥ ٨٪ )ٖى

ىٍط٠ىػك ٢٪»٢ىٍص٣ىس: كرد ٬ٖ ا٠ٟؿاف:  -78 : أ ٞي . ك٠ِػ٫ «د ثػ٧ى ٢ىٍص٣ىػسى اٟػرػ

( ك٢ٮ٧٣ أل٠ٮة، ك٨٪ ٟػٮؽ ٢ػ٤  ٠ٞى ٍّ ٨غا ٖاّٟٗٞ ٤٢ اٟػبا٬ِ ا٣ٟزػ د ٫٠ِ كزف )ٖى

ّ ٕ ب٩ػغا ا٦ّ٣ٟػ٫ أك  ػ ( اٟدٶخ٬ ا٣ٟيوى اٟػبا٬ِ ا٣ٟوإِ، ٱ٧٥ ١ٟ ٭ػد اّٟٗٞ )٢س 

٠ٍ٘»ٙػ٭بان ٧٦٢. كاٟغم كرد ٨٪  : أطى : درىس ،٢س  اٟد٪بي «ك٢س  اٟٝجابي
(٣4)

. 

                                                 

 ٢ؼز. –ثاج اّٟػكس  –اٟؼبٮعم  (٣9)

 .7٧٧٧:7د. أش٣ع ٢ظجار ٣ِػ كٖػ٭٧ٚ: ٢ّز١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة ا٣ّٟالػة  (٣8)

 باب اٟغاؿ. –ا٣ٟصٮى  اٟٚا٢٪س –اٟٗٮػكز آبادم  (٣6)

 ٟؿاف اّٟػب: ٢مًٛ. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (٣١)

 باب ا٣ٟٮ١. –ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى  –٢ز٣ُ اٟٚا٨ػة  (٣5)

. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (٣4) سى  ٟؿاف اّٟػب: ٢صى



 409 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

: »اّٟػب: ٢ىٍػيىٞ: ٬ٖ ٟؿاف  -76 ٞى ّى٣ػ ٧، ك٢ىٍػيىٞ اٟ ً ظى ى ٠ى٧ باًٟٮ٤: ٟ ٢ىٍػيى

: ب٠ ٧٠ ػي ًى ٠ى٧ ا٣ٟى «أدا٢ى٧ي، ك٢ىٍػيى
(90)

، كٟٮؽ ٟػ٧ لػ٠ة باٟزػغر )رىيىػٞ(، ٩ٖػ٪ ٢ػ٤ 

.) ٞى ٠ى ٍّ  اٟػبا٬ِ ا٣ٟزػد ككز٧٥ )ٖى

: راء ٬ٖ ٢ؿجعرؾ اٟجاج:  -7١ ػٶن »٢ىٍظػؽى ػٍػؽ ث٪ل  ٍظػٙىة: إ٩ٍار اٟظي ا٣ٟى

ق، ك٨٪ ٢ؿجّاره ٢ػ٤ )٢ظػار٭٘(، إ٫ٟ شٮ٠ة، كٙع )٢ىٍظػىؽى   ٪ ٣ى ٣ىٍظػؽ: ا٣ٟي (، كا٣ٟي

، ٖا٥ػ٧ ذٜػػ ٖٮ٣ػا بّػع  ٦٨ا أكردق لاشأل ا٠ٟؿاف، ك٨٪ ٫٠ِ فػػط ا٣ٟيمػ٦ٕ 

ٍظػٙىػػة ٦٨ػػا. أ٢ػػا  ٢ىػػٍغرىؽ بػػ٧، ك٨ػػ٬ ٟٔػػة ٖػػ٬ ذىرىؽ، ٖبػػاٱشػل أف ثػػغٜػ ا٣ٟى

اٟز٪٨ػم، ٖا٧٥ أكردق ٬ٖ )طػؽ(، كشٝػ١ ٠ِػ٫ أ٩٥ػا ٢٪ٟ ػعة، كا٣ٟػٮ١ ٦ِػعق 

«زائعة.
(9٧)

( ٢ؿ٣٪ع ٦ِع اٟؼبٮعم   كاٟ٪اهس ٤٢ ٨غا ا٦ٟك أف اّٟٗٞ )٢ىٍظػؽى

ًػؽ( كأف ٢ٮ٣ػ٧ زائػعة، أم إ٥ػ٧ ٢ػ٤  ك٢٪ٟ ع ٦ِع اٟز٪٨ػم، كأف اٱلٞ ٖٮ٧ )طى

 )وىٍهػىل(.ا٠٣ٟص٘ باٟػبا٬ِ ا٣ٟزػد، ككز٧٥ 

٦ى٤: ١ٟ أرع ٨غا اّٟٗٞ ٬ٖ ا٣ّٟار١ اٟصع٭دة ٜاٟ٪ؾٮى ك٢ّزػ١  -75 ٍٝ ٢ى

ٞه ربػا٬ِه ٢قػج٘ ٢ػ٤ اٵؾػ١ ()ةا٠ٟٔة اّٟػبٮة ا٣ّٟالػ . ك٨ػ٪ ٣ٜػا ٥ػػل ّٖػ

ٍّػٞ اٟقػ٬ء ٭ػج١   ٦ة( ب٦ّ٣ػ٫ اٯٟػة، ك٭٦ّػ٬ رى ٝى ا٣ّٟػ ب )٢ا٦ٜة، أك ٢اٜٮ٦ة أك ٢ى

باؾج٣ّاؿ ا٣ٟا٦ٜة
(97)

(، ٱ٥ػ٧  ٠ٞى ٍّ د ٫٠ِ ب٦اء )ٖى ، أم إف ٨غا اّٟٗٞ ربا٬ِ ٢زػ 

 ٢قج٘ ٤٢ اؾ١ ٢ّػ ب كأشػؼ ا٣ّٟػب ٩٠ٜا أل٪ؿ.

ػٍػ٨ى١»اٟ٪ؾٮى:  ٢ىٍػ٨ى١: راء ٬ٖ -74 ُ ٠ِٮػ٧ ا٣ٟى : كهى ػحى «٢ىٍػ٨ى١ى اٟزي
(9٣)

 

                                                 

 ا٣ٟمعر اٟؿاب٘. ٢ػيٞ. (90)

 ثاج اّٟػكس: ـ خ ر ؽ. –اٟؼبٮعم  (9٧)

() ( .ث ٟٮٕ د. ِبع ا٬٦ٟٔ أب٪ اّٟؼـ )اؾجظع٧٢ »( 70٧٣أكردق )٢ّز١ ا٬٦ٟٔ : ٦ى٤ى اٟصع٭عى ٍٝ ٢ى

٦ى٤ى اٳ٥جاجى  ٍٝ ٦ى٤ى اٟؼراِةى. ٢ى ٍٝ  «.آٟٮٌان ب٪اؾًة اٯٟة. ٢ى

 ٢ّز١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة ا٣ّٟالػة: ٢ىٮ٤ٍٝ. –د. أش٣ع ٣ِػ كٖػ٭٧ٚ  (97)

 ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى: باب ا٣ٟٮ١. –٢ز٣ُ اٟٚا٨ػة  (9٣)
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ػٍػح»كراء ٬ٖ اٟٚا٢٪س ا٣ٟصٮى:  ٠ى٫ ب٧ اٟزي ًٍ ّىع: يٶء ٭ي ٍٚ ٍػ٨ى١ ٣ٜى ٘ه  ،ا٣ٟى ٢قػج

٣٨ٍػػة ٠ٟٮ٦ػػ٧ً  «٢ػػ٤ اٟػ 
(99)

٣٨ٍػػة ٠ٟٮ٦ػػ٧ً، »، كٖػػ٬ ا٠ٟؿػػاف:  ٘ه ٢ػػ٤ اٟػ  ػػٍػ٨ى١ ٢قػػج ا٣ٟى

«كاٟػ ٣٨ة: ا٣ًٟػ اٟظٗٮٕ اٟعائ١، كٙٮٞ: ٨٪ ٢ّػ ب
(98)

اٟػػارس ٦ِػعم أ٥ػ٧ ك 

٣٨ٍػة(، ذٟػٛ أف ٜجػأل ا٣ّٟػِػب٬ض ٢ػ ط٪ذ ٢ػ ٣ّػػ ب ب كاٟػعطٮٞ: ٜػ  ٤ )اٟػ 

م ٠ِٮػ٧، كفػٗاء ا٠ٟٔٮػٞ ٠ٟظٗػار٬ )كا٣ّٟػػب اٟز٪اٟٮ٬ٚ كشافػٮة ابػ٤ بػػ  

كاٟعطٮٞ ٬ٖ ا٣ّٟار١ اّٟػبٮة(
(96)

١ٟ ثغٜػق، ٣ٜا ١ٟ ٭قػ ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى  – 

بػان ٖػاٟػارس أ٭وػان أ٥ ػ٧ إ٫ٟ أ٧٥ ٢ّػ ب. ك٢ا داـ اٟػارس أف )ا٣ٟػ١٨(  ٟٮؽ ٢ّػ 

ػ، كبغٟٛ ٭ٝ٪ف كز٧٥   ك٢ٮ٧٣ زائعة. )وىٍهػىل(٢قج٘ ٤٢ اٟػ ٣٨ة ٣ٜا ذٜي

ىػػًش١، أم ٢ػعىدٍتي إٟٮػ٧ »٢ىج٣ٍىت: راء ٖػ٬ ٟؿػاف اّٟػػب:  -٣0 ٢ىجىػت  إٟٮػ٧ ب

ٚىػ بٍتي إٟٮ٧ ى ٞي إذا ثٚػ ب ب٣ى٪د ة.كث «.. ك٢ىج٣ٍىتى اٟػر
(9١)

. ك٫٠ِ ٨غا ٖاّٟٗػٞ ربػا٬ِ 

٠ٍّٞ(.٢ز ( ككز٧٥ )ٖى ّ ٕ )٢ىت  ِىٕ ٢ ط٪ذ ٤٢ اّٟٗٞ اٟدٶخ٬ ا٣ٟيوى  ػ د ٢وا

ىثالثًا:ىأبنوةىاألفعالىالرباروةىوالملحقةىبكاىالمبدوءةىبموم:
 ٭ىج وس ٣٢ا ثٚعـ أف ٨غق اٱّٖاؿ ثيٍؿ٠ٛى ٬ٖ ٥٪ِٮ٤ ٤٢ اٱب٦ٮة:

. -أ ٍؿبي ًى ( امؿثةغْ كَِ زالزح أ  ثٌةء )فىٍػنىلى

( اٟػباِ -٧ ٞى ٠ى ٍّ ٢ىٍقػ٣ىـ،  :٬ ا٣ٟزػ د: كراء ٠ِٮ٧ أربّة ِقػ ّٖٶن ٬٨)ٖى

٣ٍٔىْ، ٢ىٍص٣ىس، ٢ىٍظ٣ض، ٢ىٍغ٢ىػغ، ٢ىٍػيىػٞ، ٢ىٍمػ٣ىك، ٢ىٍوػ٣ىن،  ، ٢ى ُى ٣ى ٍّ ٢ىٍؼ٢ؼ، ٢ى

٧ى. ٣ٍٝىٛ، ٢ى٣ٍ٠ىٞ، ٢ى ٢ٍ . ٢ى٣٩ٍى  ٢ى

( اٟػبا٬ِ ا٣ٟزػػد ا٣ٟوػإِ. ك٨ػ٪ ٢ػا ٭ؿػ٣ٮ٧ ابػ٤ اًٟٚػاع  -7 ٠ٞى ٍّ )ٖى

                                                 

 اٟٚا٢٪س ا٣ٟصٮى: باب ا٣ٟٮ١. –اٟٗٮػكز آبادم  (99)

 ٟؿاف اّٟػب: ر١٨. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (98)

 (.700٧دار يٶس) –ا٣ّٟػب كاٟعطٮٞ ٬ٖ ا٣ّٟار١ اّٟػبٮة  –د. ر٩ٮ٦ة ٥مػ ٬٠ِ  (96)

 ٟؿاف اّٟػب: ٢جت. –اب٤ ٦٢َ٪ر  ((9١
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اٟد٦ائ٬ ا٣ٟٝػ ر
(95)

٣ىػى ٢ػ٤ ، كراء ٠ِ ًٍ ، ك٢ى ٮ٧ ؾبّة أّٖاؿ ٬٨: ٢ىٍع٢ىعى ٤٢ ٢ػع 

، ك٢ىج٣ٍت ٤٢ ٢ىت   ،  ،٢ىى   ٘ ٘ى ٤٢ ٢ػ ٣ ٍٚ ، ك٢ى ، ك٢ىٍز٣ذى ٤٢ ٢ىذ  ك٢ىٍؿ٣ىؽى ٤٢ ٢ىؽ 

ك٢ىٍػ٢ىػ ٤٢ ٢ىػ . كٙوٮ٦ا ب ٩٥ا ٢ػ٤ اٟػبػا٬ِ ٢وػإِ اٟدٶخػ٬، ٱف ٩ٟػا ألػٶن 

ٗان ٣ٜا ذٜػ٥ا، كراءت ا٣ٟواِٗة بجٝػ٭ػ ٖا  ّ  ئ٧.خٶخٮان ٢يوى

٠ٍّٞ( اٟػبا٬ِ ا٣ٟزػد ا٣ٟقج٘ ٤٢ اٱؾ٣اء ا٣ّٟػ بة، كرػاء ٠ِٮػ٧ خٶخػة  -٣ )ٖى

٦ٍٝى٤ أّٖاؿ ٬٨: ٢ى
(94)

ًىٛ ٢ػ٤   ٍٔػ٦ى ٢ػ٤ )ا٦ٔ٣ٟػايٮؽ(، ك٢ىٍمػ ٤٢ )ا٣ٟاٜٮ٦ػة(، ك٢ى

ٚ ة ٢ػ٤  ٠ٍّػٞ( ٱ٩٥ػا ٢قػج ( أك ٠٢صٚة بب٦ػاء )ٖ ٠ٍّٞى )ا٣ٟىمًٝا(. كٙوٮ٦ا ب ٩٥ا ٫٠ِ )ٖى

٩٠ٜا أل٪ؿ، ٖا٣ٟٮ١ ٖٮ٩ا شػؼ أل٬٠ ٭ٚابػٞ بٗػاء  أؾ٣اء ٢ّػ بة، كشػكؼ ا٣ّٟػ ب

ٕ اٱؾػ٣اء اٱِز٣ٮػة ٵ ثػ٪زف ٟج٪ٙ ػ أف»ا٣ٟٮؼاف ٦ِع إٟصا٧ٙ بب٦ػاء ِػبػ٬، ذٟػٛ 

ٚ ٘ ٬ٖ اٱِز٣ٮة «اٟ٪زف ٫٠ِ ٢ّػٖة اٱل٬٠ كاٟؼائع، كذٟٛ ٵ ٭جص
(80)

. 

( امىنعق ثةمؿثةغْ امىضؿَّد  كصةء غنٍٔ ػىكح أفػةؿ  َْ: -ب  ثٌةء )وىٍهػىلى

٩ٍ٦ذ أك ا٩٦٣ٟاج، كا٣ٟٮ١ زائػعة ٖػ٬ ) -٧ (: ك٨٪ ّٖٞ ٢قج٘ ٤٢ ا٣ٟى ذى ٢ى٩ٍ٦ى

ٍّٗاؿ، كباٟجػا٬ٟ ٖػاف ٣٩٠ّٖػا ٵ  ّىٞ ك٢ً ٍٗ ٚ ت ٧٦٢، إذ إف كزف اٵؾ٣ٮ٤: ٢ى ٢ا افج

.) ٞى ّى ٍٗ  ٭ز٪ز إٵ أف ٭ٝ٪ف ٫٠ِ كزف )٢ى

٣يػ٘،  -7 ًػؽ( ب٫٦ّ٣ شى )٢ىٍظػىؽ(: كؾ٪اء أٜاف ٨غا اّٟٗٞ ٤٢ اٟدٶخ٬ )طى

(. ،ػاؽ، ك٨٪ ٤٢ أدكات ا٠ّٟألأـ ٤٢ ا٣ًٟظٍ  ٞى ّى ٍٗ  ٣ٖٮ٧٣ زائعة ككز٧٥ ٨٪ )٢ى

)٢ىػػٍغرىؽ(: ك٨ػػ٪ ٢ػػ٤ اّٟٗػػٞ اٟدٶخػػ٬ )ذىرؽ( إذا ر٢ىػػ٫ باٟقػػ٬ء، كٜػػغا  -٣

ٜ ػ ب٣ا راء ٬ٖ اٟجاج:  ٢ىػػ  كاٟٝٶـ ٫٠ِ ا٣ٟٮ١ ٦٨ا ٨ػ٪ بّٮ٦ػ٧ ٢ػا »)٢ىٍغرؽ( ب٧. ك٥غ

«ٖج ٢ٞ  ٬ٖ ا٣ٟىٍظػٙىة.
(8٧)

ٍٗ  ٨٪ اّٟٗٞ ٨غا كزف إف ، أم ،٢ى ٞى  .(٢ىٍظػىؽ) ٢دٞ ّى

                                                 

 .704:7ٜجاب اٱّٖاؿ  –اب٤ اًٟٚاع  (95)

ّىٞ( ا٠٣ٟص٘ باٟػبا٬ِ. (94) ٝى٤( أم كزف )ٖىٮٍ  ر٧٠ّ ٢ّز١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة ا٣ّٟالػة )٢ىٮٍ

 .7٣فٗاء ا٠ٟٔٮٞ ٖٮ٣ا ٬ٖ ٜٶـ اّٟػب ٤٢ اٟعطٮٞ:  –اٟظٗار٬  ((80

 ثاج اّٟػكس: ٢ظػؽ. –اٟؼبٮعم  (8٧)
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ٌ٘ ٢ػ٤  -9 ّىػٞ(، ٢ػا داـ اٟػػارس أ٥ػ٧ ٢قػج ٍٗ )٢ىٍػ٨ى١(: ك٨٪ ٠ِػ٫ كزف )٢ى

 اٟػ ٣٨ة ٣ٜا ٙع ٦٢ا، ٣ٖٮ٧٣ زائعة ك٤٢ ش٩ٚا أف ثؼاد ٬ٖ ا٣ٟٮؼاف.

ّىٞ(، كا٣ٟٮ١ ٖٮ٧ زائعة، ؾػ٪اء أٜػاف ٨ػغا  -8 ٍٗ ذ(: ك٨٪ ٫٠ِ كزف )٢ى )٢ىٍغشى

زت ا٣ٟػأة(: إذا ر٢ت ب٪ٟع ٨ا، أك ٤٢ اؾ١ ا١٠ّٟ )٢ىٍغًشذ( ٟٚبٮ٠ػة اّٟٗٞ ٤٢ )ذىشى

أك ٙبائٞ ِػبٮة. ٫٠ِ أف ٦ّ٢اق لار )اٍرجى٣ُ(، بعٟٮٞ ٢ػا رػاء ٖػ٬ ثػاج اّٟػػكس: 

ّىت» ت أم اٍرجى٣ى زى «كٙع ٙاؿ بّو١٩ إف ٢ىٍغًشذ ٙبائٞ فج ٫ ٢ىٍغشى
(87)

. 

( فػْ  ًكذٌذش وىة قجق أف ػىكح أفػةؿ صةءت دعرٔرةن غنّ كزف )وىٍهػىػلى

ٌة ثؾمك ألف ؤىُة ظؿؼ زااػؽ ل أوػنْ  كامعػؿؼ امـااػؽ امػؿثٔح  كقؽ قٌٔ

زىف ثىرةثنذٍ ثنهظٍ  ( امؾم كزًػٍ ل ِٓي ثهةء امىٔـاف  وسنٍ فْ ذمك فػل )دىىىٍككيى

ٍهػىل( غنّ )دىىى
(53)

. كٓؽػل َؾا امِزف فْ أثٌٔح امىنعق ثةمؿثةغْ امىضؿَّد وػي 

ؿ كفىػٍ  ِى غىل كفىٍػٔل  كفىٍػ ٍِ ٍػل كفى ...«نّىاألفػةؿ غنّ غؿار: فٔى
(54)

. 

ىرابعًا:ىجوازى وغىأفعاٍلىرل ىبناءى)َمْفَعَل(:
( ا٠٣ٟصػ٘  ٞى ػ ّى ٍٗ اٟغم ٥ػاق أ٥ػ٧ ٭زػ٪ز لػ٪غ أّٖػاؿ ٢ي٪ٟ ػعة ٠ِػ٫ ب٦ػاء )٢ى

ػ٣ًّت أك  د، ٙٮاؾػان ٠ِػ٫ اٱّٖػاؿ اٟؿػابٚة ا٣ٟػغٜ٪رة اٟجػ٬ ؾي باٟػبا٬ِ ا٣ٟزػ 

ٟ عت كِعد٨ا ط٣ؿة. ك٢ا ٭عِ٪٥ا إ٫ٟ ذٟٛ أفٮاء:   كي

كذٟػٛ ٜػ ف ثػعِ٪ اٟصارػة إٟػ٫ ث٪ٟٮػع  ح امػنىْ:ًؿكرة الوُال -1

( ٟعٵٟػةو  ػػىؽ  ّٖٞ )٢ىٍصػىؽى ػػىؽ(، ٖيٮجٍػػىؾ اّٟٗػٶف شى ث٦٪٭ّٮػة ٠ِػ٫ اّٟٗػٞ )شى

( ٟعٵٟػة اٳ٨ػٶؾ ب٣ػادة  ٟ ع اّٟٗٞ )٢ىٍصػىؽى كأٍشػؽ ٟعٵٟة اٳ٨ٶؾ با٦ٟار، ك٭ي٪ى

ٍهػُ ٢ػا ة ٢ػا ٖػ٬ د ٜٮ٣ٮائٮة ٢دٶن أك ٟٴشػاؽ بػاٟبػكدة اٟقػع٭عة، أك ٟعٵٟػة كى

َي١ شػارثي٩ا.)ا٣ٟىصٍ  ٍّ  ػؽ( ك٨٪ اٟبؤرة اٟو٪ئٮة ثزج٣ُ ٖٮ٩ا اٱفّة ٖىجى

                                                 

 ثاج اّٟػكس: ٢غشذ. –اٟؼبٮعم  (87)

 .75فغا اّٟػؼ ٬ٖ ٤ٖ اٟمػؼ:  –اٟص٣ٶكم  (8٣)

 .٧١0 – ٧65ارثقاؼ اٟوػب ٤٢ ٜٶـ اّٟػب:  –أب٪ شٮاف اٱ٥عٟؿ٬  (89)



 405 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ٍهػىل(: -2  دػؽٓح وة صةء لزوةن وي األوسةؿ غنّ ثٌةء )دىىى

ّىٞ( ك٬٨ أّٖاؿ ٵز٢ة. كب٩غا  ٍٗ كردت ٬ٖ اّٟػبٮة أّٖاؿ ٜدٮػة ٫٠ِ كزف )ثى٣ى

ّىع ٭ػة، ٖ ٣ػا داـ ٙػع كرد ٖػ٬ اّٟػبٮػة: اٟب٦اء اٟزع٭ع ٭٤ٝ٣ ثص٪٭٩٠ا إٟػ٫ أّٖػاؿ ٢يجى

«ثىعىر ع ٢ٍعرىِجى٧ كاد ر٩ِا كثى٣ىٍعرى٩ِا»
(88)

ػٍعرىع ٜػ ف  ، ٤٣ٖ اٟزائؼ ثّع٭ػة اّٟٗػٞ ثى٣ى

ىج٩ا إذا أٟبؿج٩ا ا٣ًٍٟعرىِة. ك٢ا داـ ٙع كرد  ِىت اٱـ  اب٦ٍ ، ك٢ىٍعرى ٭ٚاؿ. ثى٣ىٍعرىِت اٟب٦تي

ًى٘»٬ٖ اّٟػبٮة  ٍ٦ ٚىة كثى٣ى اؽ كا٦٣ًًٍٟ ٘ با٦ًٟ  «ا٥ٍجًى
(86)

٘ى ٢ػ٤ »ككرد:   ي٦ػ٬ ثى٣ى٦ًٍػ ٣ٜػا ب

٘ بؼ٭ادث٩ا ]أم ا٣ٟٮ١[ ًً ٍ٦ «ٌٟٗ ا٣ٟى
(8١)

٤٣ٖ اٟزائؼ ثّع٭ة ٨ػغا اّٟٗػٞ ٜػ ف ٭ٚػاؿ:  

ًىٚة. كإذا ٙٮٞ ثى٣ىٍػٜؼ اٟز٦٪د ٖػ٬ ا٣ٟٚػة، رػاز  ًى٧ با٦٣ًٍٟ ًى٘ أٟٶـى إذا فع  ٧ٟ كؾى ٢ى٦ٍ

 .ثّع٭ة ٨غا اّٟٗٞ، ٣ٜا ٬ٖ ٙ٪٦ٟا ٢ىٍػٜؼ اٟٚائعي اٟز٦٪د ٬ٖ ا٣ٟٚ ة

ك٢دػاؿ دِمٔؽ أفػةؿو ككنىةتو مؽللتو مةغخ فْ امػىؿ امعػؽٓر:  -3

٠ػة(، ك٨ػ٬ ٣٠ٜػة  ٍػرى ذٟٛ أ٧٥ فاعى ٬ٖ اٵؾج٣ّاؿ ا٠ٟٔ٪م ا٣ّٟالػ ٣٠ٜة )ا٣ٟى

ٮ ة كاٟقزاِة، ٖٮٚ٪ٟ٪ف ٢دٶن: ٩ٍػػت ٓٮػ ٢ّز٣ٮ ة، ك٭ى  ٠ٚي ٦ّ٪ف ب٩ا اٟػ ر٪ٟة اٟظي

٠ةي ز٭ع ٬ٖ ٨غا ا٣ٟ٪ٕٙ. كر٣ّ٪٨ا ٫٠ِ )٢ػار ٮؽ ٞ(، ٖٮٚ٪ٟ٪ف: ز٭ػعه ٟػ٢ىٍػرى

، أم ٟٮؽ ٥َٮػان  ٮ ة كاٟقزاِة. كإذا ٜاف  ٤٢ ٢ػاًرٞ طاٟعو ٠ٚي ٧ٟ ٬ٖ اٟػ ر٪ٟة اٟظي

اًرػٞ ٢ػ٤ اٟبػػكد»اٟٚع٢اء ٙع ٙاٟ٪:  ػ٦ٍّة ا٣ٟػى ٞ: ٠ِػ٫ لى ٍػرى .. أك أف .خىٍ٪به ٢ي٣ى

«٠ِٮ٩ا ث٣داؿ اٟػراؿ
(85)

ػٞ(  ٍّػٶن ٨ػ٪ )٢ىٍػرى ة ًٖ ، ٖاف ِبارث١٩ ٢ؤد ٭ة إ٫ٟ أف  خ٣ 

: إذا رّٞ ٠ِٮ٧ ث٣اخٮٞ اٟػراؿ، كرب٣ا ٢ػ٤ ا٣ٟٚبػ٪ؿ أف ٥مػ٪غ ك٥٪ٟ ػع  اٟد ٍ٪بى

ّىٞ( ا٠٣ٟص٘ باٟػبا٬ِ ا٣ٟزػد ٠ٟعٵٟة ٫٠ِ ٢ا ٨٪  ٍٗ ٞ( ٫٠ِ ب٦اء )٢ى ّٖٞ )٢ىٍػرى

 أٟم٘ بمٗة اٟػراؿ ٤٢ ٢ػكءةو كفزاِة.

                                                 

 ٟؿاف اّٟػب: درع. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (88)

 ٣معر اٟؿاب٘: ٥ً٘.اٟ (86)

 ا٣ٟمعر اٟؿاب٘: ثبٞ. (8١)

 ٟؿاف اّٟػب: ٢ػرٞ. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (85)
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َىػة( اٟجػ٬ كردت ٖػ٬ ا٣ّٟػار١ ب٦ّ٣ػ٫  ٍ٦ ٞ  ٤٢ ٨غا اٟٚبٮٞ ٣٠ٜة )ا٣ٟى كّٟ

ٍؿ٤ ا٣ٟى  ػ٤، بمػػؼ شي ؿى ٦ٍَػ كا٩ٟٮجة، خ١ فاِت ب٫٦ّ٣ اٟقػٝٞ اَٟػا٨ػم اٟصى

ٞو ٢ػ٤ ٨ػغق ا٣٠ٟٝػة اٟجػ٬ رػاءت  ٍّ ا٦َٟػ ٤ِ ا٣ٟو٣٪ف، ك٤٢ ا٤ٝ٣٣ٟ أطغ ًٖ

ػ اٟػ رٞ( إذا اث مٕ بػغٟٛ، أك أف ٭ٚػاؿ:  َى ٍ٦ اؿ: )ثى٣ى ٠ىة(، ٜ ف ٭ٚي ّى ٫٠ِ ب٦اء )٢ٗى

ّىٞ(. ٍٗ ( إذا ر٧٠ّ ٜغٟٛ، ك٨٪ ٫٠ِ ب٦اء )٢ى ٞى ػى اٟػر َى ٦٢( 

ٌْ غنّ صىٔع األفػةؿ -4 ٍؿد قِاغؽ امىٔـاف امىؿف
ٚٞ أف ثٝػ٪ف َى ، ٖٶ ٭ّي

ٍّٗػاؿ(، خػ١ ٭ٝػ٪ف اّٟٗػٞ ا٣ٟػ ط٪ذ ٩٦٢ػا ك٨ػ٪  ٣٠ٜة )٩ٍ٦٢ًػاج( ٠ِػ٫ كزف )٢ً

) ٞى ٠ى ٍّ ( ٫٠ِ كزف )ٖى ذى )٢ى٩ٍ٦ى
(84)

. 

ًّػٞ(، خػ١ ٭ٝػ٪ف اّٟٗػٞ  ٍٗ ٣ٜا ٵ ٭ز٪ز أف ثٝ٪ف )٢ىػٍغًشذ( ٠ِػ٫ كزف )٢ى

 ٍّ ، ٢جػ٪٨ ٣ٮ٤ أف ا٣ٟػٮ١ ٖػ٬ اّٟٗػٞ ا٣ٟ ط٪ذ ٩٦٢ػا ٠ِػ٫ كزف )ٖى ٞى ػ ّى ٍٗ ٠ىػٞ( ٵ ٢ى

( أل٠ٮة، ٬ٖ شٮ٤ ٬٨ ٬ٖ اٵؾ١ )٩ٍ٦٢ًىذ( زائعة. ذى  )٢ى٩ٍ٦ى

 :اغذؿاًةف٣٢ا ٙع ٭ػد ٠ِٮ٦ا ٬ٖ ثز٪٭ؼ ٨غا اٟب٦اء ا٬٠ّٟٗ 

أ٦٥ا أدط٦٠ا ٬ٖ أب٦ٮة اّٟػبٮة ب٦اءن ١ٟ ٭ػ ت ٠ِٮػ٧ إٵ ط٣ؿػة أّٖػاؿ، كٵ  األكؿ:

جىٮ٤ٍ.٭ز٪ز ٖٮ٣ا ٜاف ٜغٟٛ ٤٢ ا٠ٟٚ   ٦ٕ  ٬ٖ أب٦ٮة اٱّٖاؿ: ك٥ػد  بصز   ة أف ٭يمى

ٟٚع رّٞ اٟمػٖٮ٪ف ٬ٖ ِعاد ٨غق اٱب٦ٮة ٢ػا كرد ٠ِٮػ٧ أربّػة أّٖػاؿ  -أ

) ٞى ّى ٍٗ ٟٮؽ ٓٮػ، ك٨٪ ب٦اء )٭ى
(60)

، كِع  يكق ٤٢ ا٠٣ٟص٘ باٟػبػا٬ِ، كذٜػػكا ٦٢ػ٧ 

٩ٍٍػ اٳٟ ى ٥ اء ك٬٨ اًٟص٦ٌاء، ك٭ى ٍ٭ : إذا أ : إذا دِػا ٧ًاؼ، ك٭ى٩ٍٮىػ٭ىٍػ٥ى : إذا لبْ باٟٮيػى

ٮُى ٍّ ، ك٭ى ٞى اٳب
(6٧)

ا٣ّٟزػ١ اٟٚػائ١ ٠ِػ٫  ،. شج٫ إف اٟٗاراب٬ ٬ٖ د٭ػ٪اف اٱدب

                                                 

اٟبػ٥ا٢ذ اٟصاؾ٪ب٬ ا٠ٟٔ٪م )٥َاـ اٵفجٚاؽ كاٟجمػ٭ٕ ٬ٖ  –أ. ٢ػكاف اٟب٪اب كفػٜاؤق  (84)

 ا٠ٟٔة اّٟػبٮة(.

 .٧٧6:٧ا٣٣ٟجُ اٟٝبٮػ ٬ٖ اٟجمػ٭ٕ  –اب٤ ِمٗ٪ر  (60)

إشمػاء  –ث٬ ك٭صٮ٫ ٢ٮػ ١٠ِ ك٢ص٣ػع شؿػاف اًٟٮػاف ب٪اب كد. ٢ص٣ع ٢ػا٭ااٟأ. ٢ػكاف  (6٧)

( كٵ ٦ّ٢اق.804اٱّٖاؿ اّٟػبٮة ٬ٖ ا٣ّٟز١ اٟصاؾ٪ب٬:  ٮُى ٍّ  . ك١ٟ أثى٩ع  إ٫ٟ ٤٢ ذٜػ )٭ى
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٨ػغا »اٱب٦ٮة ١ٟ ٭غٜػق. ك٥ٚٞ اب٤ ٦٢َ٪ر ٤ِ اب٤ ر٬٦ ٙ٪ٟػ٧ ِػ٤ ٨ػغا اٟب٦ػاء: 

ى٧ي كأيػٖى٧ي  ( ٬ٖ ا٣ٟاه٬، ٢ا أٓػب ٞى ّى ٍٗ «)٭ى
(67)

. 

٠ٮػ٧ إٵ ّٖػٶف، ك٨ػ٪ ٣ٜا ر٠ّ٪ا ٬ٖ ِعاد أب٦ٮة اٱّٖاؿ ٢ا ١ٟ ٭ػػد ِ -ب

٠ىت( اٟغم ِع كق ٠٢صٚان با٣ٟؼ٭ع ٠ِػ٫ اٟػبػا٬ِ بصػػؼ ٍّ ٗى ى ب٦اء )ث
(6٣)

. ك٨ػغاف 

ٍٗػىت( ب٫٦ّ٣ أ٩ٍػ اٟع٨اء أطغان  ّى ى اّٟٗػ٭ػت، ك٨ػ٪ ا٦ٟاٖػغ ٤٢ اّٟٗٶف ٣٨ا: )ث

ٞى  ٦ٍبىػت( ب٦ّ٣ػ٫ ثػعاطى ٝى ى ٬ٖ اٱ٢ػ، كا٣ٟباًْٟ ٖٮ٧ ٢ػُ د٨ػاء. كاّٟٗػٞ اٟدػا٬٥ )ث

٧ ٬ٖ بّن، كٙع ا٥ٗ ك دكف ٓٮػق ٤٢ ا٣ّٟار١بّوي ػد ب٧ ا٣ٟيظم 
(69)

. 

ٚيٞ ب٧ أشعه ٤٢ ا٠ٟٔ٪٭ ٮ٤ أك اٟمػٖٮ ٮ٤ اٟٚع٢اء ٖػ٬  امسةًْ: أ٦٥ا ٦٠ٙا ب٣ا ١ٟ ٭ى

ػىهان ٬ٖ ٙػ٪ؿو ٵبػ٤ ر٦ػ٬:  ِى كٙػع ٙػاؿ »٨غا اٟب٦اء. ٦ٖٚ٪ؿ: بٞ كرد ٨غا اٟب٦اء 

ٍت، أم ارج٣ّت، ٖػاف ٜػاف ٨ػغا  زى ج٫ٌ ٢ىٍغشى خبجػان بّو١٩ إف )٢ىٍغًشذ( ٙبائٞ فى

نىػٍخ ٬ٖ ا٠ٟٔة، ٖٶ بع أف ثٝ٪ف ا٣ٟٮ١ زائعة، كثٝ٪ف ا٣٠ٟٝػة  «)وىٍهػى
(68)

، أم إف 

ذى ٨٪  (.كزف ٢ىٍغشى  )وىٍهػىلى

 كػالوح امرِؿ:

ق  -1 ػػؽَّ (  مػػه ٓىػي ػػلى ٌْ وػػي أثٌٔػػح األفػػػةؿ غنػػّ كزف )وىٍهػى ػػح ثٌػػةء وػػؿف زىَّ

ٍي فْ أثٌٔح األفػةؿ. كٓ ثٌةءن وكذراًل امىؿفِٔف امرؽوةء كل امىعؽزِف  نٍكي ىكي قى

ٍػل.. :فْ أثٌٔح األفػةؿ امىنعرح ثةمؿثةغْ امىضؿَّد وي وسل ٍِغل كفٔى ٍػل كفى  فٔى

 ٓىكي وِغ أفػةؿو غنّ َؾا امجٌةء ألغؿاض زالزح: -2

ًؿكرة الوُالح امػنىْ منؽلمح غنّ فؿكؽ دٌِٓػٔػح غنػّ امىػٌػّ  -أ

 امػةـ منضؾر.

                                                 

 ر٥ . –ٟؿاف اّٟػب  –اب٤ ٦٢َ٪ر  (67)

 .٧٧6:٧ا٣٣ٟجُ اٟٝبٮػ ٬ٖ اٟجمػ٭ٕ  –اب٤ ِمٗ٪ر  (6٣)

ك  –اب٤ ؾٮعة  (69)  .٣74:٣ا٣ٟظم 

 .٦٣ٟ٧05:٧مٕ ٬ٖ اٟجمػ٭ٕ ٣٠ٟاز٬٥ ا –اب٤ ر٬٦  (68)



 4٧٧ د. ممدوح خضارة - بياء )َمْفَعل( وجواس تكييضُجتديد الدرظ الصزيف 

ٍهػػل( وػي أفػػ -ب ٍؽٓح وة صةء غنػّ ثٌػةء )دىىى وىػٍؽرىعى  :ةؿ لزوػح وسػلدىػى

 كلزوٍ دىٍىؽرىعى.

َّػػؽة امىػةوػػؿة امنػػةاػح امذػػْ ٓىكػػي  -ج قىجػػِؿ ثػػػي امكنىػػةت امىِم

نىح( ثىػٌّ امؿُّصِمح  .دؼؿٓضُة غنّ فًٍػلو وي َؾا امجٌةء ككنىح )وىٍؿصى

يًػؾ  ًعِ:  -3 ح وة اٍمذيقَّ وٌٍ أك أ أظُؿ وػةًْ َؾا امجٌةء امهػنْ َِ والثكى

ق كامػرل. وىٌٍُقى األوِرى  ًُ ٌٍ  إذا ظةكىُة ثةمىى

قجل إقؿارق  مىػؿفػح  ًٍ دً ؽى ٓيٍؽرىس كل فػلو ِٓمَّؽ غنّ َؾا امجٌةء غنّ ظً  -4

 وؽل امعةصح إمٍٔ كاًكضةوٍ وع امؾاارح امىِدٔح امػؿثٔح.

هع» ع ثىة غنَّىذٌةامنُه غنِّىٌة وة ٌٓى  «  كاًٍهى

 
 املصادر واملراجع

 
 امكذت: -أ

د.  ،. ٢ػػكاف اٟبػ٪ابأ –ة ٬ٖ ا٣ّٟزػ١ اٟصاؾػ٪ب٬ إشماء اٱّٖاؿ اّٟػبٮ -٧

٢ٝجبػة  –٢ص٣ع ٢ػا٭اث٬ كد. ٭صٮ٫ ٢ٮػ ٠ِػ١ كد. ٢ص٣ػع شؿػاف اًٟٮٌػاف 

 (.٧446) ٧ٟب٦اف ط

 ٢ّز١./ا٣ٟػثو٫ اٟؼبٮعم –ثاج اّٟػكس ٤٢ ر٪ا٨ػ اٟٚا٢٪س  -7

دار  –ثس ٢ص٣ػع ِػ٪ض ٢ػِػأل  –أب٪ ٦٢م٪ر اٱز٨ػم  –ث٩غ٭أل ا٠ٟٔة  -٣

 ٢ّز١./(700٧) ٧بٮػكت ط –إشٮاء اٟجػاث اّٟػب٬

هػب٧ً ك٠ِػ٘  –اٟقٮض أش٣ع اٟص٣ػٶكم  –فغا اّٟػؼ ٬ٖ ٤ٖ اٟمػؼ  -9

 (.7007) ٢8ٝجبة دار اٟبٮػكث٬ ط –٠ٮ٧ ِٶء اٟع٭٤ ًِٮ ةِ

ثس  –اٟق٩اب اٟظٗار٬  –فٗاء ا٠ٟٔٮٞ ٖٮ٣ا ٬ٖ ٜٶـ اّٟػب ٤٢ اٟعطٮٞ  -8

 اٟٚا٨ػة )د.ت(. –ِبع ا١ّ٦٣ٟ اٟظٗار٬ 

 ٢ّز١./اٟٗٮػكز آبادم –اٟٚا٢٪س ا٣ٟصٮى  -6



 4٧7 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

 –ِػا١ٟ اٟٝجػأل  –اب٤ اًٟٚاع اٟم٬ٌ٠ٚ ٠ِػ٬ بػ٤ رّٗػػ  –ٜجاب اٱّٖاؿ  -١

 (.٧45٣) ٧ط

ثػس د. ٩٢ػعم ا٣ٟظؼك٢ػ٬  –اٟظ٠ٮٞ ب٤ أش٣ع اٟٗػا٨ٮعم  –ٜجاب اّٟٮ٤  -5

ائ٬ إكد.   دار ك٢ٝجبة ا٩ٟٶؿ )د.ت(. –بػا٨ٮ١ اٟؿا٢ػ 

 ٢ّز١./اب٤ ٦٢َ٪ر ا٣ٟمػم –ٟؿاف اّٟػب  -4

ك ا٣ٟ -٧0 بػا٨ٮ١ اٟزٗػاؿ إثس ط٠ٮٞ  –ؾ٣اِٮٞ إاب٤ ؾٮعة ٬٠ِ ب٤  –ظم 

 (.٧446) ٧ط –بٮػكت  –دار إشٮاء اٟجػاث اّٟػب٬  –

ِػا١ٟ  –د. أش٣ع ٢ظجار ٣ِػػ كٖػ٭ٚػ٧  –٢ّز١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة ا٣ّٟالػة  -٧٧

 (.7005) ٧ط –اٟٝجأل 

 ٢ّز١./٢ز٣ُ اٟٚا٨ػة –ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى  -٧7

دار  –د. ِبػػع ا٠ًٟٮػػٕ اٟظًٮػػأل  –ا٣ٟؿجٚمػػ٫ ٖػػ٬ ٠ِػػ١ اٟجمػػػ٭ٕ  -٧٣

 (.7007) ٧ط –اٟٝ٪٭ت  –اّٟػكبة 

د. ر٩ٮ٦ػة ٥مػػ ٠ِػ٬، دار  –ا٣ّٟػ ب كاٟػعطٮٞ ٖػ٬ ا٣ّٟػار١ اّٟػبٮػة  -٧9

 (.700٧) ٧د٢ق٘ ط –يٶس 

٣ٍجُ اٟٝبٮػ ٬ٖ اٟجمػ٭ٕ  -٧8  ٢٧ٝجبة ٟب٦اف ط –اب٤ ِمٗ٪ر اٳفبٮ٬٠  –ا٣ٟي

(٧446.) 

دار إشٮػاء اٟجػػاث  –ابػ٤ ر٦ػ٬  –ا٣ٟي٦مٕ فػح اٟجمػػ٭ٕ ٣٠ٟػاز٬٥  -٧6

 (.٧489) ٧ط –اٟٚع٭١ 

 امؽكرٓةت: -ب

 .9ج ٢5١ز٠ة ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق٘ ٢ذ  -

 امجؿاوش اإلمكذؿكًٔح: -ج

 ب٪اب كفػٜاؤق.أ. ٢ػكاف اٟ –٥َاـ اٵفجٚاؽ كاٟجمػ٭ٕ ٬ٖ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة  -

*   *   * 


