
- 305- 

 تتمة

 
 

ة نظرات يف بعض قرارات جلنة
ّ
 اللغة العربي

 3102 - 3102األلفاظ واألساليب لعامي  يف
 ()عبد الناصر إسماعيل عّساف .دأ. 

 طال يطال()

اىشااع  ةاَ٘ اىٍعاضارَٗ  « طال»( اسخعٍال اىفعو 691ار )* أحاز اىلر

؛ وعيّاو «ٗطاال»ال « ٗطأل»ةٍعِٕ: أدَرك وىَحق؛ عيإ أن ٗهأن ٌراارُعّ 

 ىذىم ةخعي٘و ٌسخف٘ض ال ٗخئ ةعُض ٌا فّ٘ ٌَ آراٍء وةِّ٘ات ٌَ حعل٘ب.

ةٍعِٕ إدراك اىشاٖء « طال»ورد فٖ حعي٘و اسخعٍال اىٍعاضرَٗ ىيفعو  -6

فٖ ْاذه اىٍعااحً ٌاا »ضٔل إىّ٘  اىذي ىً حِّص عيّ٘ اىٍعاحً  أّن وةئغّ واىٔ

ٍٗهَ أن ُٗفرٖ إىٕ ْذه اىدالىث  ؤْ كٔىًٓ: )نّو ٌا اٌخّد فلاد طاال( نلٔىام: 

ًُّ(  ف )طال( إذن حعِٖ االٌخداد فٖ اىشٖء وٌِّ وإىّ٘ وةاّ   ا)طال اىي٘و وطال اىٓ

ّٔع دالىخّ ةحسب اىحرف اىذي ُٗعدَّى ةّ  فلٔى ًٓ: )اٌخاّد إى٘اّ اىخ٘ار( ٗعِاٖ وحخِ

اً ٌِٓاا »؛ واسخُِدلَّ ىذىم ةثالث عتارات «اُتسط حخٕ وضو إىّ٘ أو أدرنّ... َٓ ُٗف

 «.أّن اٌخّد إىّ٘ حعِٖ وضو إىّ٘ وأدرنّ

ٍَاو ف٘ٓاا  ًّ اسخُدّل ةخٍسث شٔاْد ٌَ نخب اىخراث ٍٗهاَ أن ُٗح « ُٗطاال»ث

ّٖ ىيٍخٓٔل عيٕ ٌعِٕ:  وٌاَ ذىام كأل امٌاام   «ُٗدرك أو َُٗٔضاو إى٘اّ»اىٍتِ

 ّٖ «..... ةُي٘ج ةطيحاث ال ُٗادَرك َغأُره وال ُٗطاال ٌَهاُره»فٖ ُٓج اىتالغث:  عي

َّٖ ونيَّفَ اىفل٘ر ٌا ال ُٗطال»وكٔل اةَ عتد رةّ فٖ اىعلد اىفرٗد:  ََ اىغِ  «.فأحعتْ

                                                 

() عرٔ ٌخٍ  اىيغث اىعرة٘ث ةدٌشق. 



 514 (2)اجلصء  (09)اجملمد  -جممة جمىع المغة العسبية بدوشل 

َّٞت ٤ٔٯ ذ٣ػٟ ثذٕٞٲػت ٠ػةف ٚٲػ٫   ػةؿ( ٚػٰ ٠ػ٢ٌ »كٔ ٌٟ ٚػٰ أٌف )ٱُي كٹ مػ

ػةكىؿ، ك١٣ػ٨ٌ دٛكػٲؿ٬ة ا٣ٕجةرات ا٣ذػٰ ٱ١٧ػ ة٣ىػت كٹ ٱُي ػؿ ث٧ٕ٪ػٯ ٹ ٱ٘ي كَّ ٨ أف دٛي

ػ٢ إ٣ٲػ٫( ٬ػٮ ٦ػة ٱذجػةدر إ٣ػٯ ذ٬ػ٨ ا٣ٞػةرئ  ػٜ أك ٱيٮوى ث٧ٕ٪ٯ )ٹ ٱيػؽرؾ كٹ ٱي٤عى

ٌٰ ثػ٨  ا٣ٕؿثٰ، كٹ ٱ١ةد ا٧٣ٕةوؿكف ٱٛ٭٧ٮ٩٭ة إٌٹ ث٭ؾق ا٣ؽٹ٣ح...كٹ أ٨ٌّ أٌف ٤ٔػ

ػ كَّ ػةؿ ٦ى١ػؿيق »ؿ ٝٮ٣ػ٫  أثٰ َة٣ت ٠ةف ٱٕ٪ٰ ٦٘ة٣جحى ٤َعحى ثػة١٧٣ؿ، كإ٧ٌ٩ػة ٱٛي ٹ ٱُي

ٗىٮريق « ثٞٮ٫٣» ٢ إ٣ٲ٫،....»ٹ ٱيؽرىؾ  ٜ ١٦ؿيق كٹ ٱيٮوى  «.أم ٹ ٱي٤عى

 كٰٚ ٬ؾا ٔ٪ؽ ا٣٪ْؿ كا٣ذعٞٲٜ ٦ة ٱؽٔٮ إ٣ٯ ا٣ذٕٞٲت ٨٦ كصٮق 

٤٣ٮوٮؿ إ٣ٯ دٹ٣ح )َػةؿ( ٚػٰ اقػذ٧ٕةؿ « ا٦ذؽَّ إ٣ٲ٫»ا٣ذٮٌقٍ ثة٢ٕٛ٣  -أ

ٚػٰ ا٧٣ٕػةص٥ ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ ٤ُ٦ػٜ « َػةؿ»ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٚٲ٫ دع١ُّػ٥؛ ٵٌف ا٣ٕٛػ٢ 

ٲَّؽ ٦ٕ٪ػةق ثنػج٫ ا٣ض٤٧ػح  إٌٹ إذا ٝيٲِّػؽ ٬ػٮ ٩ٛكػ٫ ثػؾ٣ٟ. « إ٣ٲػ٫»اٹ٦ذؽاد، ٚٺ ٱٞي

« َػةؿ»ٚػٰ دٛكػٲؿ ا٣ٕٛػ٢ « إ٣ػٯ»٦ذٌٕؽٱةن ثعػؿؼ ا٣ضػٌؿ « ا٦ذؽٌ »ٚةػذٲةر ا٢ٕٛ٣ 

 ا٣ؽاٌؿ ٤ٔٯ ا٦ذؽاد ٗٲؿ ٦ٞٲىؽ ٬ٮ ًؿبه ٨٦ ا٣ذعؿٱٙ كراءق ا٣ذع٥ُّ١.

نٮا٬ؽ ا٣ؼ٧كح إ٣ٯ اث٨ ٔجؽ رث٫ٌ ٚػٰ ا٣ٕٞػؽ ا٣ٛؿٱػؽ ٩كجح ٦ة ٩يًكت ٨٦ ا٣ -ب

ػة،  ٗٲؿي وعٲعح؛ ٵٌف ذ٣ٟ ٝٮؿ ٦ٕةذ ث٨ صج٢ ٧٠ة ٩ػٌه اثػ٨ي ٔجػؽ رثٌػ٫ ٩ٛكػ٫ ٩ىًّ

٤ٲػذ٥ ثٛذ٪ػح ا٣ٌػؿاء ك٨ٔ رصةء ث٨ ظٲٮة ٨ٔ ٦ٕةذ ثػ٨ صجػ٢ ٝػةؿ  إ١٩ػ٥ اثذي »ٝةؿ  

ٚىجؿد٥، كإ٩ػٰ أػػةؼ ٤ٔػٲ٥١ ٚذ٪ػح ا٣كػؿاء، ك٬ػٰ ا٣٪كػةء إذا دع٤ػٲ٨ ا٣ػؾ٬ت، 

 «.ؽ٨ رٱٍ ا٣نةـ كٔىت ا٣ٲ٨٧، ٚأدٕج٨ ا٣٘٪ٰ، ك٨ٛ٤٠ ا٣ٛٞٲؿ ٦ة ٹ ٱُةك٣جك

ٰٚ ا٣٪ه ا٣ٮارد ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ دعؿٱػٙ ٦ػ٨ دعؿٱػٙ ا١٧٣ذجػةت « ٱُةؿ»ك

ثة٣ٞػةؼ« ٱُػةؽ»كا٣سةثخ ٰٚ َجٕةت )ا٣ٕٞؽ ا٣ٛؿٱػؽ(  اٷ١٣ذؿك٩ٲح،
(1)

، ٧٠ػة أزجذٌػ٫. 

 «.٣ٛٞٲؿ ٦ة ٹ ٱضؽك٨ٌٛ٤٠ ا»ك٬ٮ ٰٚ ٦ْةٌف ٠سٲؿة، كٹ قٲ٧ٌة ٦ْةٌف ا٣عؽٱر، ث٤ِٛ  

                                                 

)ط ا٣ٕؿٱػػةف(،  7/98)ط أظ٧ػػؽ أ٦ػػٲ٨(، ك6/113ا٩ْػػؿ  اثػػ٨ ٔجػػؽ رثٌػػ٫، ا٣ٕٞػػؽ ا٣ٛؿٱػػؽ  (1)

 )ط دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح(. 7/111ك
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ةؿ»ا٣٪هُّ ٤ٔٯ أف دٛكٲؿ  -ص ٰٚ د٤ٟ ا٣نٮا٬ؽ ا٣ذػٰ اقػذيًؽؿَّ ث٭ػة ز٧ٌػح، « ٱُي

ػ٢ إ٣ٲػ٫(  ػٜ أك ٱيٮوى ٬ػٮ ٦ػة ٱذجػةدر إ٣ػٯ ذ٬ػ٨ ا٣ٞػةرئ »ث٧ٕ٪ٯ )ٹ ٱيؽرؾ كٹ ٱي٤عى

ٱػؽٔٮ ا٧٣ػؿءى إ٣ػٯ « = ا٣ٕؿثٰ، كٹ ٱ١ةد ا٧٣ٕةوؿكف ٱٛ٭٧ٮ٩٭ة إٌٹ ث٭ؾق ا٣ؽٹ٣ح...

٤ٓى  ََّ ؿ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٬٪ة ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ، ا٣ؾم ٩يٌه ٤ٔٯ أ٩ٌػ٫ ٬ػٮ ٦ػة ا٣كؤاؿ  ٢٬ ا ٦ٛكِّ

( ا٣ٞؽٱ٥، ٚٮصػؽ ذ٣ػٟ  ٌٰ ٱذجةدر إ٣ٯ ذ٨٬ ا٣ٞةرئ ا٣ٕؿثٰ، ٤ٔٯ )ذ٨٬ ا٣ٞةرئ ا٣ٕؿث

ا٧٣ذجةًدرى إ٣ٲ٫ ا٣ٞةرَّ ٚٲ٫، أـ ٢٬ كصؽ ٨٦ ا٣جٲٌ٪ةت كاٷمةرات ٦ة ٱٮظٰ ثؾ٣ٟ كٱػؽٌؿ 

 ًؿ( ٤ٔٯ ا٣٘ةات؟!٤ٔٲ٫، أـ ٬ٮ ا٣ؿص٥ ثة٣٘ٲت، كإقٞةط ا٣نة٬ؽ )ا٣عة

٣ٮ ٠ةف ذ٣ٟ ٠ؾ٣ٟ ٧٣ة ٚةتى ثٕيى ا٧٤ٕ٣ةء أف ٱ٤ذٍٞ ذ٣ػٟ، كٱٕجٌػؿ ٔ٪ػ٫  

 ٱ٪ٌه ٤ٔٲ٫ أك ٱنٲؿ إ٣ٲ٫.

ٌٰ  -د ، ٤ٔٯ ك٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢ ٰٚ رأٱٰ ٦ة ٠ةف ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲٜ ٤ٔٯ ٝٮؿ ٤ٔ

ٌٰ ثػ٨ أثػٰ َة٣ػت ٠ػةف ٱٕ٪ػٰ ٦٘ة٣جػحى »٦ة ٚٲ٫ ٨٦ ظك٨ ٨ٌّ   كٹ أّػ٨ٌ أٌف ٤ٔػ

ؿ ٝٮ٫٣   ٤َعحى ثة١٧٣ؿ، كإ٧ٌ٩ة كَّ ق»ٱٛي ةؿ ٦ى١ؿي ٗىػٮريق»ثٞٮ٫٣ « ٹ ٱُي أم « ٹ ٱػؽرىؾ 

٢ إ٣ٲ٫،.... ق كٹ ٱيىى ٜ ١٦ؿي ٚؾ٣ٟ ٦ة ٹ ٱى٢ إ٣ٲػ٫ إٌٹ ٦ػ٨ ٠ة٩ػخ ٣ػ٫ «. ٹ ٱي٤عى

َِّٺع ٤ٔٯ ا٤ٞ٣ٮب، ك٦ة دؼٰٛ ا٣ىؽكر، ك٦ٕؿٚح ا٣٪ٲٌةت. ك٬ػٮ ٦ػة ٹ  ٝؽرةي اٹ

 ٌٰ  ا٧٣عي. ٱكذُٲ٫ٕ اٷ٩كةف، كٹ ٱؼذٌه ث٫ ا٣جعر ا٤٣٘ٮٌم ا٧٤ٕ٣

 ٌّٰ أراد ثٞٮ٫٣ ٦٘ة٣جػحى ٤َعػح ٚػٰ  كٱ٤ٮح ٣ٰ ٨٦ كراء ٩ٰٛ أف ٱ١ٮف ٤ٔ

ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ « ٦ى١ؿ»ا١٧٣ؿ، ًؿبه ٨٦ ا٣عذ٧ٲٌح كا٣ضجؿٱٌح، دض٤ٌٯ ٰٚ دٮصٲ٫ ٦ٕ٪ٯ 

إ٣ٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ن٭ٮر ا٣ؾم ٱذجةدر ٰٚ ٦س٤ػ٫ إ٣ػٯ ذ٬ػ٨ ص٧٭ػٮر ا٣٪ػةس، ك٬ػٮ 

دجٕػؽ ٔ٪ػ٫ د٤ػٟ ا٣ؼؽاع. ك٬ٮ ٦ة ظٌؿ٫٠ ٰٚ رأٱػٰ ا٣كػ٭ٮ ٔػ٨ ٦ٕ٪ػٯ آػػؿ ٹ 

ٌٰ اقذؽر٫٠ ا٣ـثٲؽٌم، إذ ٝةؿ )١٦ؿ(     ا٣ذَّػؽثٲؿ ١ؿكا٧٣ »....ا٧٤١٣ح ٰٚ ٝٮؿ ٤ٔ

 «.كا٣ًعٲ٤ىحي ٰٚ ا٣عؿب..

 ٍّٰ صةرٱحه ٤ٔٯ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ، ك٬ٮ ث٭ة أمج٫ كأ٣ىٜ. ك٬ؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ  ٧٤١ٚح ٤ٔ
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ٌّٰ ٚػٰ ٦ػ٨ ٩ػةكأق  ٱـ٠ٌٲ٫ ٔ٪ؽم ا٣كٲةؽي ا٣ؾم كردت ٚٲػ٫ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح، إذ ٝة٣٭ػة ٤ٔػ

ي »كاص٭٫ ٰٚ ٦ٮٕٝح ا٣ض٢٧  كى  كأ٠سػؿ  ،ا٣ؼ٤ٜ مػضةٔحن  ثأمؽِّ ا٣ض٢٧  ٰٚ ظؿب ٲخي ٤ً ث

 ،كد١سػؿان  كأكٚػٯ ا٣ؼ٤ػٜ ٠ٲػؽان  كأ٥ْٔ ا٣ؼ٤ٜ ٰٚ ا٣ؼ٤ٜ َةٔح، ،ا٣ؼ٤ٜ زؿكة كثؾٹن 

ي   ح ٱع٢٧ ا٧٣ةؿ ٤ٔػٯ اٷثػ٢ ا١٣سٲػؿة،ٲى ٪ٍ كثٲ٤ٕٯ ث٨ ٦ي ، كص٭٫ ٍٝ ٥٣ ٱؿدٌ، ٲخ ثة٣ـثٲؿ٤ً ث

كثٕةانح ٦ة ٝة٣خ ٍٝ ثٲػؽ٬ة  ٤ٔٯ أف ٱٞةد٤٪ٰ، قةن كٚؿ كٱُٰٕ ٢٠ رص٢ زٺزٲ٨ دٱ٪ةران 

«ق١ؿي ُةؿ ٦ى ق كٹ ٱي ؾ ٗٮري ؽرى كث٤ُعح ٹ ٱي  ،١٬ؾا إٹ كادجٕ٭ة ا٣٪ةس
(2)

. 

ٰٚ اقػذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨، دٕٚػةن « َةؿ»كرد ٰٚ د٤ٕٲ٢ دٕؽٱح ا٢ٕٛ٣  -2

ا٣ٕٛػ٢ )َػةؿ( ٹزـه »ٹٔذؿاض ٦ى٨ ٱٕذؿض ثأ٩ٌػ٫ ٕٚػ٢ ٹزـ ٚػٰ اٵوػ٢، أٌف 

ٝ ٰٛٚ ،  ٮؿ ا٣نةٔؿ ٰٚ ا٣جٲخ ا٣كةثٜ ك٦ذٕؽٍّ

 اٵكٔةٹ  -٤ٚٲف د٪ة٣٭ة -............................ َة٣خ

 «.صةء ا٢ٕٛ٣ )َةؿ( ٦ذٌٕؽٱةن، ك٦ٕٛٮ٫٣ )اٵكٔةٹ(...

ٙه ٤٣كػؤاؿ أك  كٰٚ ٬ػؾا ٔ٪ػؽ ا٣ذعٞٲػٜ إَػٺؽه ٹ ٱ٪ةقػت ا٣ٮاٝػٓ، كدعؿٱػ

٧ػػة د٣ٌػػخ ٹزـ ٠« َػػةؿ»اٹٔذػػؿاض ٔػػ٨ ٦كػػةرق. أ٦ٌػػة اٵٌكؿ ٚػػٶٌف ٬ػػؾا ا٣ٕٛػػ٢ 

٩ىٮصي ا٧٤ٕ٣ةء ك٠ٺـ ا٣ٕؿب، إٌٹ إذا ٠ةف ٧٤٣٘ة٣جػح، ٚذٕؽٱذػ٫ ٦ٞٲٌػؽةه ٦عىػٮرة 

ٲَّؽ ا٣ع٥١ي ث٧ة ٱ٪جٰ٘. كظ٥١ي ا٣ذٕؽٱح ٹ ٱىػٌط َػؿديق أك  ثة٧٣٘ة٣جح. ٚة٣ٮاصت أف ٱٞي

إثةظذ٫ ٰٚ ًٮء ذ٣ٟ ٚٲ٧ة ٠ػةف ٦ػ٨ اقػذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨؛ ٵٌف ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ ٹ 

ػؿ ٰٚ اق« َةؿ»ٱؿٱؽكف ث٭ؾا ا٢ٕٛ٣  كَّ ذ٧ٕة٣٭٥ ٦ٕ٪ٯ ا٧٣٘ة٣جح. ك٢ٌٕ٣ أكًط ٦ػة دٛي

ػ٨ِّ٧ ا٣ٕٛػ٢ي  ًي ، ٚة٢ٕٛ٣ي ا٣ؾم  ٚػٰ اقػذ٧ٕةؿ « َػةؿ»ث٫ دٕؽٱح ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ا٣ذ٧ٌٲ٨ى

٣ٞػٯ ، أ«٣عػٜ»أك « أوػةب»أك « أدرؾ»أك « ٩ػةؿ»ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٦ٕ٪ةق، ك٬ٮ ا٣ٕٛػ٢ 

 ػٌىٲىحى ا٣ذٕؽٱح، ٚذٌٕؽل إ٣ٯ ٦ٕٛٮؿ. ٤ٔٲ٫، ثٕؽ إذ ػ٤ٓ ٤ٔٲ٫ ٦ٕ٪ةق

                                                 

ٌٰ ثػ٨  (2) اث٨ أثٰ ا٣عؽٱؽ، مؿح ٩٭ش ا٣جٺٗح، ٝك٥ ا٣ع٥١ ا٧٣٪كٮثح إ٣ٯ أ٦ٲػؿ ا٧٣ػؤ٦٪ٲ٨ ٤ٔػ

 .278-21/277أثٰ َة٣ت 
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٣سػػة٩ٰ، ك٬ػػٮ دعؿٱػػٙ أذػػؿاض ا٧٣ٕذػػؿض، ٚػػٶٌف ا٧٣ٕذػػؿض كأ٦ٌػػة ا

ٌِّ ٨٦ ٥٤ٔ ا٣ٕؿثٲٌح ٹ ثأس ثػ٫ ٹ ٱؼٛػٯ ٤ٔٲػ٫ أف ٬ػؾا  ا٧٣ؼذهَّ ا٣ؾم ٔ٪ؽق ظ

ٹزـ ٰٚ أو٫٤ ٰٚ اقذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿب، ٹ ٱ١ٮف ٦ذٕؽٱةن إٌٹ إذا ٠ةف « َةؿ»ا٢ٕٛ٣ 

 ٧٤٣٘ة٣جح، كأٌف اقذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٣ٲف ٨٦ ذ٣ٟ؛ كإٌٹ ٥٣ ٱٕذؿض.

٧٠ػػة ٱكػػذ٫٤٧ٕ « َػػةؿ»ٚػػٰ د٤ٕٲػػ٢ ٦٪ػػٓ وػػٮغ ٦ٌػػةرع ا٣ٕٛػػ٢  كرد -3

 أمٲةء ٱضت ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٲ٭ة  « ٱُةؿ»ا٧٣ٕةوؿكف ٤ٔٯ 

ػجٍى ثة٣كػ٧ةع»ا٣٪هُّ ٤ٔٯ  -أ ٌٰ ا٧٣ضػٌؿد دٌي « أٌف ٔٲ٨ ا٧٣ٌةرع ٨٦ ا٣سٺز

٣ٲف ٤ٔٯ إَٺ٫ٝ؛ ٵٌف ز٧ٌح أثٮاثةن ٦٪٫ ديع١ى٥ ثة٣ٞٲةس، كإف ٣ػ٥ ٱيكػ٧ىٓ ٠ػ٢ٌ ٦ػة 

ٕي٢ى »ٺن أف ٦ة ٠ةف ٦ةًٲ٫ ٤ٔٯ كزف ٨٧ٚ ذ٣ٟ ٦س ٠ةف ٦٪٫. ػ٥ٌ « ٚى ث٥ٌٌ ا٣ٕٲ٨ دٌي

ؿدان ٔٲ٪٫ ٰٚ ا٧٣ٌةرع ٝ ٌُ ٲةقةن ٦
(3)

. 

ا٣ؾم قٲٜ ٧٠ة ٱؽٌؿ ا٣كٲةؽ ٦سػةٹن ٤ٔػٯ ٦ػة ٠ػةف « َةر ٱُٲؿ»ا٢ٕٛ٣  -ب

ًٕػ٢»أصٮؼ كاكٱًّة ٦ٌةر٫ٔ ٤ٔػٯ كزف  ٍٛ ، ٣ػٲف ٦ػ٨ اٵصػٮؼ ا٣ػٮاكٌم ٚػٰ «ٱى

ٌّٰ ثةدٌٛةؽ.   مٰء، ٚ٭ٮ أصٮؼ ٱةا

ٰي ك -ص ٕى٢( ثػرف ٩ٛ ٕي٢ كٱٛ صٮد ٦ٌةرع ا٢ٕٛ٣ اٵصٮؼ ا٣ٮاكٌم ٤ٔٯ )ٱٛ

ؿده ٰٚ ٦ٌػةرع ٠ػ٢ٌ ٕٚػ٢ وػعٲط أك ٦ٕذػ٢ٌ، ٹ ٱٞذىػؿ ٤ٔػٯ  ٌُ كاظؽ ظ٥١ه ٦

« ٚػٰ آف كاظػؽ»٦ٌةرع اٵصٮؼ ا٣ػٮاكٌم؛ ٣ذٕػٌؾر أف ٱ١ػٮف ٤٣ٕٛػ٢ ا٣ٮاظػؽ 

إٌٹ كزف كاظؽ. كدٌٕؽد كزف ٬ؾا « ٰٚ آف كاظؽ»كز٩ةف، إذ ٣ٲف ٢ٕٛ٤٣ ا٣ٮاظؽ 

ك ذاؾ ٚػػٰ آف كاظػػؽ ٹػػػذٺؼ ا٧٤ٕ٣ػػةء أك ا٣ػػٮاز٩ٲ٨، اػػػذٺؼي رأمو ا٣ٕٛػػ٢ أ

. ك٨٦ ز٥ٌ ٠ػةف ا٣ٮاصػت أف ديعػؾىؼ  ٌٰ كدٞؽٱؿ ٹ ٱ٪ذٞي ث٫ ٬ؾا ا٣ذىٌٮري ا٣جؽٱ٭

ط ا٣ذىعٲط ا٧٣٪ةقت.«ثرف كاظؽ»ٔجةرة   ، أك أف دىعَّ

                                                 

، 1/138، كرًػٰ ا٣ػؽٱ٨ اٵقػذؿاثةذٌم، مػؿح ا٣نػةٚٲح 4/113ذةب ا٩ْؿ  قٲجٮٱ٫، ا١٣ (3)

، ٧٬ٓ ا٣٭ٮا٦ٓ  ٌٰ  .3/272كا٣كٲٮَ
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ٕىػ٢(  ٕيػ٢ كٱٛ ٬ؾا، ك٩ٰٛ كصػٮد ٕٚػ٢ أصػٮؼ كاكٌم ٦ٌػةر٫ٔ ٤ٔػٯ )ٱٛ

ٰه ٚةدػ٫ ثٕػيي « ٱُةؿ َةؿ»ٱيع٧ى٢ ٤ٔٲ٫ ا٢ٕٛ٣  ٧٠ة ٱكذ٫٤٧ٕ ا٧٣ٕةوؿكف = ٩ٛػ

٫ دػةرة « ٩ةؿ»دذجُّٓ كاقذٞؿاء. ٚ٭ؾا ا٢ٕٛ٣ اٵصٮؼ ا٣ٮاكٌم  ٔي ٦ػسٺن ٱػأدٰ ٦ٌػةر

ٕي٢»٤ٔٯ  ٕى٢»كدةرة أػؿل ٤ٔٯ « ٱٛ دٞٮؿ  ٩ة٫٣ ا٣ُٕٲٌحى ٱ٪يٮ٣ػ٫، ك٩ػةؿ ٱ٪ػةؿ «  ٱٛ

٩ةاٺن ك٩ٲٺن  وةر ٩ةاٺن، أم صٮادان 
(4)

. 

ػأةن أقػذ٪ؽ إ٣ٲ٭ػة ٚػٰ دكػٮٱٖ ث٪ػةء  ٤ٔٯ أ٩ٌػٰ ٣كػخ أرٱػؽ ث٭ػؾا ا٧٣سػةؿ دي١ى

كا٣ػؾم أراق أٌف «. ٱُػةؿ»ٚػٰ اقػذ٧ٕة٣٭٥ ٤ٔػٯ « َػةؿ»ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٦ٌػةرع 

٪ٮا ا٢ٕٛ٣ى  « ٩ػةؿ ٱ٪ػةؿ»ٚػٰ اقػذ٧ٕة٣٭٥ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ٕٛػ٢ « َػةؿ»ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٧ًَّ

ٌٰ ث٪ػةء ا٧٣ٌػةرع  د٧ٌٲ٪ةن ٠ةف ٦ػ٨ أزػؿق ا٣٪عػٮٌم ا٣ذٕؽٱػحي، ك٦ػ٨ أزػؿق ا٣ىػؿٚ

ٕى »٤ٔٯ « ٱُةؿ» ٍٛ  «.٢ٱى

ك٢ٌٕ٣ ٧ٌ٦ة ٱكٌٮغ ٬ؾا ا٣ج٪ةءى ٰٚ رأٱٰ، كٱؽٔٮ إ٣ٯ ا٣ذك٧ٌط ٚػٰ اقػذ٧ٕة٫٣، 

، كدؽٌؿ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ػةق، ػٺٚػةن ٧٣ػة ٩يػٌه  أٌف ٫٣ دٹ٣حن ػةٌوح د٧ٲٌـ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿى

ٹ ٱيج٪ٯ ٤ٔٯ إدػة٫٣ دٹ٣ػح ػةٌوػح ٣ٲكػخ ٚػٰ ا٣ج٪ػةء »٤ٔٲ٫ ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٨٦ أ٫ٌ٩ 

٠ػةف ا٣ٕٛػ٢ ٹز٦ػةن داٹن ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ « َةؿ ا٣٭٥ُّ ٱُٮؿ»ٚإذا ٝٲ٢  «. ا٧٣ك٧ٮع

ٕي٢»اٹ٦ذؽاد، ككز٫٩  ٕي٢ ٱٛ ُيٮ٫٣»كإذا ٝٲ٢  «. ٚى ٠ػةف ا٣ٕٛػ٢ « َةؿ زٱؽه ػة٣ؽان ٱ

ٕي٢»٦ذٌٕؽٱةن داٹًّ ٤ٔٯ ا٧٣٘ة٣جح ٰٚ ا٣ُٮؿ، ككز٫٩  ٕى٢ ٱٛ كإذا ٝٲ٢ ٧٠ة ٱٞػٮؿ «. ٚى

ةؿ أك ٠ةف ا٣ٕٛػ٢ ٦ذٕػٌؽٱةن داٹًّ ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ  ٩ػ« َة٫٣ ا٣٭٥ُّ ٱُة٫٣»ا٧٣ٕةوؿكف  

أوةب أك أدرؾ، ك٬ٮ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ُةرئ ا٣ؾم ٱؿٱؽق ا٧٣ٕةوػؿكف، ك٠ػةف كز٩ػ٫ 

ٕى٢» ٕى٢ ٱٛ  «.ٚى

٦ٌػةرع ا٣ٕٛػ٢ « ٱُػةؿ»ك٦س٢ ٬ؾا ٱػؽٔٮ إ٣ػٯ دكػٮٱٖ اقػذ٧ٕةؿ ا٣ٕٛػ٢ 

 ٧٠ة ٱكذ٫٤٧ٕ ا٧٣ٕةوؿكف كا٣ذك٧ٌط ٚٲ٫.« َةؿ»

                                                 

 ا٩ْؿ  ا٣ـثٲؽٌم، دةج ا٣ٕؿكس )٩ٮؿ(. (4)
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 (اطالم)

طاىٍا »( ٌا ٗظ٘ع فٖ اشخػٍال اىٍددذَ٘ ٌَ ٌرو: 751* حِاول اىلرار )

ٌػِإ اىظار ع غيإ ٌػِإ:  ن « طاىٍاا»ةخضٍَ٘ « فصٔف أنافئماجخٓدَت 

اجخٓدَت فصٔف أنافئمع أو ٌا دٌج اجخٓدَت فصٔف أنافئم؛ وٌَِاَع لىامع 

شأف »أو « شٔف أنافئمع  ل طاىٍا اجخٓادَت »ورأى اىصٔاَب فٖ أن ٗلال: 

 «.أنافئم ٌا دٌَج اجخٓدَت 

: ٗجُٔز حرُك ْاذه وْذا نيّّ ٌا ال اغخراَض ىٖ غيّ٘. ىهَ ْو ىٖ أن أكٔل

صاد٘داً  وٗهأن اىخرن٘اُب رترٗ اا اىػتارة وأٌراىِٓا غيإ حرح٘تٓاا دون حي٘٘ارع

ّٖ واىخِيً٘؛ حلٔل:  ًّ حخاةع: «طاىٍا اجخٓدَت »ةاألداء اىصٔح فصأف »ع وحلف ذ

؛ وحهٔن اىفاء غاطفث شتتّ٘ث ال راةطث ىيظار ع واىهاُمُ غيإ ٌػِإ: «أنافئم

شأف أنافئامع »م. وناذىم  لا كياج: طال اجخٓادُكع ىذىم شأف أنافئا

ع وٗهأن اىهاُم صاد٘داً ال رتاار غي٘اّ ذ. فاللا وصايَج «طاىٍا اجخٓادَت 

أو « طاىٍاا اجخٓادت فصأف أنافئام»اىجٍيخَ٘ دون وكفث أو فصوع فليج: 

نان اىخرنُ٘ب طرط٘ اع وناان ٌاَ اىٍٍخِاع « = شٔف أنافئم طاىٍا اجخٓدت»

ِّ  ىِ٘ا ٌِّ طٖء غَ اىػ رب ٗلِ٘ااً. وىام أن حادّل غيإ اىفصاو أو اىذي ىً ِٗخ

 اىٔكفث اىداىّث غيٕ رترّٗث اىخرن٘بع فٖ اىهخاةث ةػٌُث اىخركً٘ اىفاصيث )ع(.

أى٘س فٖ كٔل اىظاغر غيٕ أن ىيٍرء ِْا أن ٗصأَل:
(9)

: 

 فَِرْطااِٖ ةَِيْ٘اارل طاىٍَااا كَااْد ةََرْٗخَِااٖ

 

َْ َِٗرُٗض وال ٗتري  ٍَٔاىٖ ٌَ  فيُ٘ر اى

ىٍاضاٖ حادغٔ ٔ  ىٕ اىلٔل:  ن ىٓذا األشائب صايث ةارائدثُ طر  حدغ 

 ذ. ىٕ ٌزٗد ٌَ ةدد وُظر

                                                 

ٗد ةاَ صااٌج األُصاارّيع وع واىخاج )رٗض( 4/66ُغزي فٖ اىت٘ان واىختَ٘٘  (9) َٔ فاٖ  ىإ ُشا

. واُظار: اىجأْرّيع اىصادار )رٗاض(ع واةاَ ُغٍ٘ر ةاَ ُختَاابل  اىيصان )ُظرع رٗض(  ىٕ

راَش فُُُااًع . و2/60ع واىزٌيظرّيع اىفائق )رطاا( 2/466فارسع ٌلاٗ٘س اىييث )رٗض( 

اهُ وأغاَُّ غ ّٔ  ٕ ٌَػاِطّع وأْصيََح خاىَّ وََُفَػّ.ي لا كَ
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َب(ص َعَ )

ب»( كٔل اىٍػاصرَٗ: 191* أجاز اىلرار ) لتا  « َغصَّ ََ ةٍػِٕ اُفػلو ٌغؾ

؛ ورةط  ّٖ َب، ودغا إىٕ إضاـث ْذه اىدالىث اىٍددثث إىٕ اىٍػجً اىػرة ََّ أو حؾ

ب واىػصتّ٘ث غِد اىلدٌاء، ةشٖء ٌَ  .ذىم ةٍػِٕ اىخػصُّ ّٖ  احّصاع دالى

وْذا اىلرأ  ٌلتلٔل ٌصخصلاع. غيلٕ أّن ىلٖ ـلٖ حٔج٘لّ ْلذا االشلخػٍال 

ب»وحفص٘ره رأٗا  آخر، ؤْ أن ٗهٔن اشخػٍال اىفػو  وحصلرٗفاحّ ةٍػِلٕ « غصَّ

اىؾَللب اىشللدٗد وشللرغث االُفػللال، ٌللَ كت٘للو اىخػت٘للر غللَ اىشللٖء ةللتػ  

تِّر غَ اىؾَب وشرغث االُفػال ةٍا ٗهلٔن ٌالة صلا  ىلّ أخ٘اُلا  ٌلَ ٌالةصاحّ، غغ

داع. ذىلم  ب، والشٍّ٘ا رأشّ، ٌَ أىً وصغ ََ ًّ ةاىٍؾ حػص٘ب اىرأس ىطرد ٌا ٗي

داعغ وأىلً اىلرأس ٌذخلَذه،  أّن اإلُصان إذا حٍّهَ اىؾَبغ ٌِّ رةٍّا أخذ ٌِّ اىصُّ

ب رأَشّ ةػصاةث ٗداول ةٓا دـع ذىم واىخخف٘ؿ ٌِّ، ـلاىخلط اىِلاسغ ٌلَ  ـػصَّ

ب»ذىم اىفػَو  دّل غيٕ ٌا الةس اىؾَب وشرغث االُفػال، ونلان اىذ  « غصَّ

غالٌث داىث غيّ٘، ـِلئه غَ أصيّ إىٕ اىؾَب وشلرغث االُفػلال ىَلرمن ٌلَ 

ٔا أصيّ. وةلٖ اىفػو غيلٕ ٌلا نلان غي٘لّ  اىٍالةصث ةٍِ٘ٓا، وغتّروا ةّ غِّ، وُصغ

؛ ألُّّ ٌفٓٔم ـٖ أصيّ اىذ  ُشذ غيّ٘ ـلٖ حللدٗر ،  ّغ ِذف ٌفػٔى أصيّ ٌخػّدٗا  خغ

ّٖ إىلٕ ٌػِلاه اىيلاُٖ ٌلا ٗلدغٔ إىلٕ  وال ٗخػيّق ةّ ةػد خروجّ غَ ٌػِاه اىدرـل

 اىخصرٗح ةّ، وخذفغ اىٍفػٔل ىذىم ـٖ اىػرة٘ث شائؼ شائع.

وىِا ـٖ اىػرةّ٘ث أٌييث وُظائر ىٓذا اىصئك اىيؾٔ ، ٌَ ذىم ٌيال  كٔىًٓ: 

 رجلال  ّ أن أصي. ك٘و: إِذا ؽِّٕ أو كرأ أو ةهٕ ،صٔحّأ  « رـع اىرجوغ غل٘رحَّ»

ِلَرت رجيّغ  -واىػل٘رةغ: اىصاق اىٍلطٔغلث  - ـٔضع اىَػِل٘رةَ  -أ  كغِطػج  - غغ

د٘دث يٕغ م ىلثً َنيغلَر ذ ،َرـََع َغِلَ٘رحّ :ـل٘و ،يٕ صٔحّغوةهٕ غي٘ٓا ةذ ،اىصَّ

ِّ٘ر اىصٔتغ ةاىؾِاخخ ىهلو ٌلَ رـلع صلٔحّ  ك٘وَ  :كال اىجْٔر  .َغِل٘رة ءٕ صغ

. كال اىزة٘دّ : ـاىجْٔرّ  الخظ أصَو اىٍػِٕ وحلرك ؾِاءىاوىً ٗغَلَّْ٘د ة؛ َغِل٘رة
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٨ُُّ ث١٧ةف ، ٧٠ة ٹ ٱؼٛٯ ٦ة ٱذٌٛؿع ٤ٔٲ٫، ك٬ٮ ٨٦ ا٣ذٛ
(6)

. 

ػؽاع كأ٣ػ٥ ٱ١ٮ٩ػةف ٔػ٨ مػٌؽة أك  كٔىتي ا٣ؿأس ٣ؽرء ٦ة ٱىػٲج٫ ٦ػ٨ وي

ٱؼٛٯ؛ ك٬ٮ ثٕي ٦ة ٱ١ٮف ث٫  ٦ؿض، أك دؼٛٲٙ ذ٣ٟ، ٦ذٕة٬ىؽه ٔ٪ؽ ا٣٪ةس ٹ

ٌٰ  ٔٺج ذ٣ٟ. ك٣٪ة ٨٦ مٮا٬ؽق ؛ ٚٛػٰ ظػؽٱر ملسو هيلع هللا ىلصا٣ؽا٣ٌح ٦ة ٠ةف ٰٚ قٲؿة ا٣٪ج

ٮؿي ا   )ث٨ ٔجَّةسو ا ٙى رىقي ذٍؿى  ملسو هيلع هللا ىلص ٠ىنى ٮبه ٚػٰ ٦ؿًػ٫ ا٣ػؾم  ،ا٣كِّ ٍٕىي ٫ي ٦ى أٍقي كرى

،...(٦ةت ٚٲ٫
(7)

. 

«ٝٮ٫٣ )كرأق٫ ٦ٕىٮب( ٚٲ٫ ٔىت ا٣ؿأس ٔ٪ؽ كص٫ٕ»ٝةؿ ا٣٪ٮكٌم  
(8)

. 

٫ )٠ػةف رث٧ػة أػؾدػكٝةؿ ا٧٣٪ةكم ٰٚ مػؿح ظػؽٱر ثؿٱػؽة ثػ٨ ا٣عىػٲت 

٣نػؽة ٦ػة ثػ٫ ٦ػ٨ ا٣ٮصػٓ. كذ٠ػؿ »  (ا٣ٲػٮـ كا٣ٲػٮ٦ٲ٨ ٹ ٱؼػؿج ا٣نٞٲٞح ٚٲ١٧ر

 ا٣نػػٞٲٞح  كٝػػةؿ ثٌٕػػ٭٥... اٵ٦ػػؿاض ا٧٣ـ٦٪ػػح، اٵَجػػةء أف كصػػٓ ا٣ػػؿأس ٦ػػ٨

«إذا أػؾد٫ ٔىت رأق٫ ك٣ؾ٣ٟ ٠ةف ا٧٣ىُٛٯ  ؛ٔٺص٭ة مؽ ا٣ٕىةثح
(9)

. 

                                                 

ا٣ـثٲػؽٌم، دػةج ك اث٨ ٦٪ْٮر، ٣كػةف ا٣ٕػؿب )ٔٞػؿ(،ا٩ْؿ  ا٣ضٮ٬ؿٌم، ا٣ىعةح )ٔٞؿ(، ك (6)

 .398ؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ، أقؿار ا٣جٺٗح كٔج ا٣ٕؿكس )ٔٞؿ(،

٦ك٥٤، وعٲط ٦ك٥٤ ثنؿح ا٣٪ٮكم، ثةب ا٣٪٭ٰ ٨ٔ ٝؿاءة ا٣ٞؿآف ٚػٰ ا٣ؿ٠ػٮع كا٣كػضٮد  (7)

4/198 ٌٰ اٝجػ٤ػػٮا ٦ػ٨  . كا٩ْؿ أٱٌةن  ا٣جؼػةرم، ا٣ضة٦ػٓ ا٣ىػعٲط، ثػةب ٝػػٮؿ ا٣٪جػ

كقػٍ، ؛ كا٣ُجؿا٩ٰ، ا٧٣ٕض٥ اٵ35-3/34، 3799 ظ٦عك٪٭٥ كدضةكزكا ٨ٔ ٦كٲب٭٥، 

 .592-11/591، 6221 ظ؛ كا٧٣ٺ ٤ٰٔ ا٣ٞةرم، ٦ؿٝةة ا٧٣ٛةدٲط، 3/114، 2629 ظ

 .4/198وعٲط ٦ك٥٤ ثنؿح ا٣٪ٮكم  (8)

 .ك٦ىؽر ٠ػٺـ ا٧٣٪ػةكم 5/171، 6834 ظٚٲي ا٣ٞؽٱؿ مؿح ا٣ضة٦ٓ ا٣ى٘ٲؿ ٦ؼذىؿان،  (9)

ة ، كا٣ٕٲ٪ػٰ، ٧ٔػؽ11/163اث٨ ظضؿ، ٚذط ا٣جةرم، ثةب ا٣عضة٦ح ٨٦ ا٣نٞٲٞح كا٣ىؽاع 

. كظؽٱر ثؿٱؽة ثػ٨ ا٣عىػٲت 21/361ا٣ٞةرم، ثةب ٨٦ اظذض٥ ٨٦ ا٣نٞٲٞح كا٣ىؽاع 

ٌٰ ٚػٰ  ٌت ا٣٪جٮٌم( ًػٕٲٙ ٧٠ػة ذ٠ػؿ ا٣كػٲٮَ
ٌُ ا٣ؾم أػؿص٫ اث٨ ا٣ك٪ٰ كأثٮ ٩ٕٲ٥ ٰٚ )ا٣

 ، ٌٰ )ا٣ضة٦ٓ ا٣ى٘ٲؿ(. ٤ٔٯ أٌف أظ٧ؽ أػػؿج ٬ػؾا ا٣عػؽٱر ٧٠ػة ٩ػٌه اثػ٨ ظضػؿ كا٣ٕٲ٪ػ

 ، كوٌعع3/39.٫، 4339 ظكأػؿص٫ ا٣عة٥٠ ٰٚ ٦كذؽر٫٠، 
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ػت»٬ؾا، كٱ٪جٰ٘ ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ أٌف ٰٚ ا٣ذٮٌٝٙ ٔ٪ؽ ٣ػـكـ ا٣ٕٛػ٢  ٚػٰ  «ٔىَّ

٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ ثٕؽ ٦ة ٠ةف ٦ذٌٕؽٱةن، كا٣ضٮاًب ٔ٪٫ = ٩ْؿان. كٚػٰ ٦ػة ٠ػةف ٚػٰ 

 آػؿ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٦ٮوٮٹن ثؾ٣ٟ ٩ْؿه ٨٦ كص٭ٲ٨ 

ػتى »كوٙ وػٲؿكرة ا٣ٕٛػ٢  -1 ٚػٰ اقػذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ ث٧ٕ٪ػٯ « ٔىَّ

ت، ٹز٦ةن ثٕؽ أف ٠ةف ٦ذٕػٌؽٱةن ٚػٰ ا٧٣ٕػةص٥، ثةٷمػ١ة٣ٲٌح =  ٌَّ جةن أك د٘ ٌى ا٢ٕٛ٩ ٦٘ي

ٱٮاٜٚ ا٣ٮاٝٓ ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲٜ كٱؼة٫ُ٣ مػٰء ٦ػ٨ ٦جة٣٘ػح؛ ٵٌف ذ٣ػٟ صػؿل  ٝٮؿ ٹ

٤ٔٯ أو٫٤، ٧ٚٞذٌٯ دعٌٮؿ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٧ٌ٦ة ٠ةف ٤ٔٲ٫ ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٞؽ٦ةء إ٣ٯ ٦ٕ٪نػٯ 

زى  كاقذ٧ٕةؿو  ٨ ٦ؼذ٤ٛٲ٨، أف ٱ٪ك٤غ ٨٦ ثٕي ٦ة ٠ةف ٤ٔٲ٫ ٚػٰ ٦ةًػٲ٫، ٦ػ٨ ٲٍ ٦عؽى

٧ة ٱ٪ةقػت ظة٣ػ٫ ثٕي ػىةاى٫ ا٣ذٰ دؼة٣ٙ ظةًؿق كٹ د٪ةقج٫، كأف ٱىُجٖ ث

ػت»ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ اقػذ٧ٕةٹن ك٦ٕ٪نػٯ. أم إٌف ػػؿكج  ٦ػ٨ ا٧٣ٕ٪ػٯ « ٔىَّ

٫  مؽَّق ثة٣ٕىةثح»كاٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣ؾٱ٨ ٠ةف ث٭٧ة ٦ذٌٕؽٱةن  ، إ٣ٯ ٦ة َػؿأ «ٌٔىت رأقى

ػتى  ٌٗػت أك »٤ٔٲ٫ ٨٦ ٦ٕ٪نٯ كاقذ٧ٕةؿ صػؿل ث٭٧ػة ٠ػٺـ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨   ٔىَّ

جةن  ٌى ٕؽٱح، كا٠ذكةبى ظ٥١ ا٤٣ـكـ ٚػٰ ا٣ْػة٬ؿ؛ ، ٱٞذٌٰ ٩كغى ظ٥١ ا٣ذ«ا٢ٕٛ٩ ٦٘ي

 ٣ـكاؿ ا٣كجت ا٣ؾم ٠ةف ث٫ ا٢ٕٛ٣ ٦ذٌٕؽٱةن، كَؿكء ٦ة ٱٞذٌٰ ا٤٣ـكـ.

2-  ٰ٧ً َّٕػ٢ « إم١ة٣ٲٌح»ا٣ضٮابي ٧ٌٔة قي ٛى َّٕػ٢ ٝػؽ ٱػأدٰ ث٧ٕ٪ػٯ د ثأٌف ث٪ةء ٚ

ٛى١َّؿ، كك٣َّٯ كدٮ٣َّٯ»٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٭٥   ؿ كد ، كأٌف وةظت )٣كةف ا٣ٕؿب( ٝؽ «ٚى١َّ

( ث٧ٕ٪نٯ كاظؽ ٤ٔٯ اػذٺؼ ث٪ةءٱ٭٧ػة = ٣ػ٥ ٱىػ٢ اقذ٢٧ٕ )ٔىَّ  تى ٕىىَّ ت كد

َّٕػ٢ ٧ٌ٦ػة ٱعذػةج إ٣ػٯ  ٛى ى ٢َّٕ ٤ٔػٯ د إ٣ٯ ظٌؽ اٷٝ٪ةع كاٷظ١ةـ. ذ٣ٟ أٌف ظ٢٧ٍى ٚى

٤ٔػٯ أٌف ذ٣ػٟ ٹ ٱكػذٞٲ٥ ٬٪ػة ٚػٰ  اػذجةر ٠سؿة ٱجٲط صٮاز ا٣ٞٲةسى ٚػٰ ٦س٤ػ٫.

ػت؛ ٵٌف  ت كدٕىَّ ػتى »ٔىىَّ ٧ى٢ ٚٲػ٫ ٣ػ٥ ٱيكػذ٧ٕى٢ ثػة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ػؾم ا« دٕىَّ قػذٕى

ت»ا٧٣ٕةوؿكف ا٢ٕٛ٣   ، ٚٲيع٧ى٢ ٤ٔٲ٫.«ٔىىَّ

ػػجى٫ ا٧٣ٕ٪ػػٮٌم كظػػؽق ٹ ٱ١ٛػػٰ ٣ذجػػةدؿ اٵظ١ػػةـ  ٤ٔػػٯ أٌف اٹدٌٛػػةؽ أك ا٣نَّ
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ب»اهخرلٖتّٖث ةاهحًن واهقٖاس؛ فاشخعًاُل  بب»اهًخعّدي و« عصَّ اهبززم « حعصَّ

ّٔ واحد )شّد اهِعصاةث( هى ًَٕحًّبا حب َّ   يثزً فٔ لزم اهعرب فٔ حقن داله

 اهخقارض فٔ اهوزوم واهخعدٕث، ألّن يدار ذهك عوٓ اهصًاع واالشخعًال.

 لو... لما...()

( عوٓ جْاز دخْل اهزم عوٓ جْاب )هْ( اهشبريّٖث 111* ةَُٔ اهقراُر )

ّٔ ب  ؛ وإٍمبار «هْ اجخّدَت هًا أخفقَج »، فٔ يثن قْهّى: «يا»اهًاضٔ اهًَف

خعوٖن هبذهك يا ذِب إهُٖ ةعضّى يٌ حخطئث ذهك أو حضعٖفُ. وقد ورد فٔ اه

ا ال ٕصّح، أو لان فُٖ ٍظر، يا ٕحخاج إهٓ اهخعقٖب واهَقد. ًّ  ي

ٌْ ذِببب يببٌ  -1 لببان يببٌ أّول يببا ورد فببٔ اهخعوٖببن أْن ُردّ يببذُِب يَبب

اهًحدثٌٖ إهبٓ حخطئبث دخبْل اهبزم عوبٓ جبْاب )هبْ( اهشبريّٖث اهًاضبٔ 

ّٔ ة ٌ شذوذ أو حضعِٖفُ، إهٓ يا قاهُ اةٌ ِشام فٔ )يغَٔ اهوتٖب( ي« يا»باهًَف

 ذهك، وأّن ذهك اهرأَي حًوّى عوٓ اهخخطئث واهخضعٖف.

وِذا عَدي قُْل يٌ هى ٕفّصر رأَي اةٌ ِشام عوٓ وجُّ، وٍزَع يصطوَح 

فٔ لزيُ يٌ شٖاقُ، واٍحبر  ةبُ عبٌ اهّبادّة. فباهحمى عوبٓ ِبذا « اهشاذّ »

اهشٔء أو ذاك ةاهشذوذ هٖس حَّقصاً هًا ُحِمى ةُ عوُٖ فٔ لبّن يْضب ، ٕبَحّ  

ُ إهٓ حّد اهخغوٖ  أو اهخضبعٖف، أو ٕصبوتُ شبًث اهفصباحث أو اهصبّحث ألٍّبُ ة

إن صبّح اهخعتٖبر، اهًبرادُ يَبُ وصبُف جبا ز  « يصطوحاً يحإداً »ٕمْن أحٖاٍاً 

خاهف األصَن أو اهقاعدة، أو اهمثَٖر اهًصًَْع. فّن حرى فبٔ وصبف ةعب  

حخطئث أو حضبعٖفاً،  ةاهشذوذ شتّثً أو حَّقصاً أو« اشخحْذ»اهعوًاء هقْل اهعرب 

 ؟![11اهًّادهث: ] ژ   ىئ ىئ ېئژ: وِْ اهْارد فٔ قْهُ حعاهٓ

وفُّى عتارة اةٌ ِشام فٔ شٖاقّا ٕدهَّا عوٓ أّن يقصبْده وصبُف اقخبران 

ةأٍّبُ خبز  اهغاهبب أو قوٖبن. « يا»با ةةاهزم إذا لان ياضٖاً يَفٖ  « هْ»جْاب 

ّٔ حّبّرده ا».... فإذا فّصرت لزمَ اةٌ ِشام ةعضُ ةتع :  هغاهب عوبٓ اهًَفب
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 . ك٨٦ اٝذؿا٩٭ة ث٭ة ٝٮ٫٣ [112اٵ٩ٕةـ  ] ژ ڇچ چ چ چ  ڃ ژ٦٪٭ة ٩عٮ  

ُىٯ ا٣ؼٲةر ٧٣ة اٚذؿٝ٪ة  ك٣ٮ ٩ٕي

 

 ك١٣ػ٨ ٹ ػٲػػةر ٦ػػٓ ا٤٣ٲػػة٣ٰ 

ٌٰ « ٣ػٮ»ا٩ذ٭ٲخ إ٣ٯ أٌف صٮاب »= ك٩ْٲؿق ٰٚ ا٣نؾكذ...   ا٧٣ةًػٰ ا٧٣٪ٛػ

ػػػٺؼ  -ا٧٣ؼة٣ٛػػح ٧٠ػػة ٱٞذٌػػٰ ٦ٛ٭ػػٮـي  -ا٧٣ٞذػػؿف ثػػة٣ٺـ ٔ٪ػػؽ اثػػ٨ ٬نػػةـ

ا٣٘ة٣ت، أم ٤ٝٲ٢، كأ٫ٌ٩ مػةذٌ. ك٦س٤يػ٫ ٱٞذٌػٰ ثػرػؿة ٧٦ةز٤ػحى ا٣نػةذٌ ثة٤ٞ٣ٲػ٢  

 ٤ٝٲػ٢  [ ا٧٣ٞذؿف ثػة٣ٺـ ػػٺؼ ا٣٘ة٣ػت ]ا٣ع١ػ٥ ث٧ٛ٭ػٮـ ا٧٣ؼة٣ٛػح)

 [(.  ]ا٣ع٥١ ا٣ىؿٱطا٧٣ٞذؿف ثة٣ٺـ مةذٌ 

كا٣ع٥١ ثة٤ٞ٣ٌح أك ث٧ة ٱؤدٌم إ٣ٲ٫ ٣ٲف ظ٥١ ٝٲ٧ح ق٤جٲًّة ٱٌٰٛ إ٣ٯ ا٣ٞػٮؿ 

ٌّٰ ٱ٤٧ٲػ٫ ا٣ٮاٝػٓ ا٤٣٘ػٮٌم. ك٦ػ٨ ٬٪ػة  ثة٣ؼُأ أك ا٣ٌٕٲٙ، ث٢ ٬ٮ ظ٥١ كوػٛ

ػؾ ٣ٛػِ  ٚػٰ ٝػٮؿ اثػ٨ ٬نػةـ ٚػٰ « ا٣نػؾكذ»٣ٲف ٨٦ ا٥٤ٕ٣ أك ا٣ٕؽؿ أف ٱيذَّؼى

 )٦٘٪ٰ ا٤٣جٲت( ٦ُٲٌحن إ٣ٯ ا٣ذ٤٘ٲٍ كا٣ذٌٕٲٙ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح.

ك٦س٢ي ٬ؾا اٹقذ٪ذةج )ا٣نؾكذ = ػٺؼ ا٣٘ة٣ت = ا٤ٞ٣ٲ٢( ٱؽ٣ٌ٪ة ٤ٔػٯ أٌف 

 -٦ة كرد ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٨٦ أٌف ٥ْٕ٦ ا٣٪عةة ٰٚ ذ٣ٟ ٤ٔٯ ػٺؼ رأم اث٨ ٬نػةـ 

ي٪ٰ ٤ٔٯ ٝؿاءة ٠ٺـ اث٨ ٬نةـ ٤ٔٯ ٗٲؿ كص٭٫ ٚػٰ ًػٮء أٝػٮاؿ  - ك٬ٮ مٰء ث

ا٧٤ٕ٣ةء ا٣ٮاردة = د٪ٞى٫ ا٣ؽٌٝح كاٷظ١ةـ؛ ٵٌف ٦رؿ رأم اث٨ ٬نةـ ٰٚ اٝذػؿاف 

ق إ٣ػػٯ ا٤ٞ٣ٌػػح؛« ٣ػػٮ»صػػٮاب  كثة٤ٞ٣ٌػػح وػػٌؿح  ا٧٣ةًػػٰ ا٧٣٪ٛػػٰ ثػػة٣ٺـ ك٦ىػػٲؿى

٢ًٞ ٰٚ ذ٣ٟ ا٣كٲةؽ ٨٦ ٠ذةث٫ )ا٣ض٪ٯ ا٣ؽا٩ٰ(؛ ك٬ٮ  ا٧٣ؿادٌم ٰٚ ا٣٪ٌه ا٣ؾم ٩ي

٢ًٞ ٨٦ ٠ٺ٫٦ ٰٚ )ا٣٭٧ٓ(. ٌٰ ٚٲ٧ة ٩ي  ٦ٞذٌٯ ظ٥١ ا٣كٲٮَ

كرد ٰٚ آػؿ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ دٞػؽٱؿي دؿاصػٓ اثػ٨ ٬نػةـ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ )أكًػط  -2

صػٮاب ا٧٣كة٣ٟ( ٨ٔ رأٱ٫ ا٣ؾم رآق ٰٚ )٦٘٪ٰ ا٤٣جٲػت( ٦ػ٨ دنػؾٱؾ اٝذػؿاف 

 «.٦ة»ػ)٣ٮ( ا٣نؿَٲح ثة٣ٺـ إذا ٠ةف ٦ةًٲةن ٦٪ٛٲًّة ث

ك٬ؾا ١ٔفه ٤٣ٌٞٲٌح ! وعٲطه أٌف ٠ٺـ اث٨ ٬نةـ ٰٚ )أكًط ا٧٣كة٣ٟ( 
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ٙه ٧ٌٔػة ثػؽا « ٦ػة»ػة ثثة٣ٺـ إذا ٠ةف ٦ةًٲةن ٦٪ٛٲًّ « ٣ٮ»٤ٔٯ اٝذؿاف صٮاب  ٦ؼذ٤ػ

كٚػٰ ٤ٔٲ٫ ٠ٺ٦ي٫ ٰٚ ا٧٣٘٪ٰ؛ ٵٌف ٠ٺ٦ى٫ ٰٚ )أكًط ا٧٣كة٣ٟ( ٤ٔٯ ّػة٬ؿق، 

دىق « ٣ٮ»قٲة٫ٝ، داؿٌّ ٤ٔٯ أٌف اٝذؿاف صٮاب  ٌٰ ثة٣ٺـ ٠سٲػؿه، كدضػؿُّ ا٧٣ةًٰ ا٧٣٪ٛ

 ژۀ  ڻ ڻ ڻژك٬ٮ إ٦ٌة ٦سجخ، ٚةٝذؿا٩ػ٫ ثػة٣ٺـ ٩عػٮ  »... أ٠سؿ. ٝةؿ  

، كإ٦ٌػة [71ا٣ٮإٝػح  ] ژ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ژأ٠سؿي ٨٦ دؿ٠٭ة ٩عػٮ   [65ا٣ٮإٝػح  ]

، ٚةٵ٦ؿي ثة١ٕ٣ف ٩عػٮ   ٌّٰ ، كٝٮ٣ػ٫  [112اٵ٩ٕػةـ  ] ژ ڇچ چ چ چ  ڃ ژ٦٪ٛ

ُىٯ ا٣ؼٲةر ٧٣ة اٚذؿٝ٪ة ك٨١٣ ٹ ػٲةر ٦ٓ ا٤٣ٲة٣ٰ  «.ك٣ٮ ٩ٕي

ِّٙ ٝج٢ )٦٘٪ٰ ا٤٣جٲػت(؛ ٚٞػؽ أ٣ٌٛػ٫  ي٣ ٨ٌ١٣ ٠ذةب )أكًط ا٧٣كة٣ٟ( ٧ٌ٦ة أ

اث٨ ٬نةـ ٧٠ة ٝةؿ ثٕي ا٣جةظسٲ٨
(11)

ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٩ٲػح ٦ػ٨ ٦ؿاظػ٢ ظٲةدػ٫  

ؿظ٤ػح ا٣سة٣سػح، ك٬ػٰ ٰٚ ا٣ذىػ٪ٲٙ، ٚػٰ ظػٲ٨ أ٣ٌػٙ )٦٘٪ػٰ ا٤٣جٲػت( ٚػٰ ا٧٣

، ثضػٮار 756٬ا٧٣ؿظ٤ح اٵػٲؿة ٨٦ ظٲةة اثػ٨ ٬نػةـ؛ إذ أٔػةد دىػ٪ٲ٫ٛ ٔػةـ 

. ٌٰ  ا٣عؿـ ا١ٌ٧٣

كثؾ٣ٟ ٱ١ٮف ا٣ىٮابى ا٧٣٪ةقتى ٤٣ٮاٝٓ أف ٱٞةؿ  إٌف رأم اث٨ ٬نةـ ٚػٰ 

ٌٰ ثػة٣ٺـ، ٠ػةف رصٮٔػةن ٧ٌٔػة ٠ػةف « ٣ٮ»اٝذؿاف صٮاب  ا٣نؿَٲٌح ا٧٣ةًٰ ا٧٣٪ٛ

 ث٫ )أكًط ا٧٣كة٣ٟ(.٤ٔٲ٫ ٠ٺ٦ي٫ أٌكٹن ٰٚ ٠ذة

ٌُأ اٝذػؿافى صػٮاب  -3 ا٣نػؿَٲٌح ا٧٣ةًػٰ « ٣ػٮ»ٔي٪ٰ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ث٧ؾ٬ت ٨٦ ػ

ٛى٫، كقٕٯ إ٣ػٯ دٛكػٲؿق ٚػٰ ًػٮء ٠ػٺـ اثػ٨ ٬نػةـ ا٣ػؾم  ٌٕ ٌٰ ثة٣ٺـ أك ً ا٧٣٪ٛ

٢ً٘ ثػؾ٣ٟ، كٗٛػ٢ ٧ٌٔػة ٠ػةف  ػ ٔةر٫ً ث٧ة ٝة٫٣ ثٕي ا٣٪عةة ٰٚ ٬ؾق ا٧٣كػأ٣ح؛ مي

ا٧٣ةًػٰ ا٧٣٪ٛػٰ « ٣ػٮ»ذؿف ٚٲػ٫ صػٮاب ٱ٪جٰ٘ ا٣٪٭ٮض إ٣ٲ٫ ٨٦ اٹقذؽٹؿ ث٧ة اٝ

ثة٣ٺـ ٨٦ ٠ٺـ ا٣ٕؿب مٕؿان ك٩سؿان، ٚةٝذىؿ ٤ٔٯ ثٲخ ٱذٲ٥ ٦ض٭ػٮؿ ا٣ٞةاػ٢ قػة٫ٝ 

اث٨ ٬نةـ ٰٚ ٠ٺ٫٦، ك٧٤٠ح ٨٦ ٠ٺـ أثٰ ا٣ٕٺء ا٧٣ٌٕؿٌم. ك٣ٮ قٕٯ ٣ؾ٣ٟ قػٕٲى٫ 

                                                 

 .11د. ظك٨ ٦ٮقٯ ا٣نةٔؿ، دٌُٮر اٳراء ا٣٪عٮٱٌح ٔ٪ؽ اث٨ ٬نةـ اٵ٩ىةرٌم، ص (11)
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ىزعزع رأَي اىٍغيّطٌَ واىٍغّعفٌَ ةطدٌح االسخعٍال وفطٌح اىٍسٍوع. وٌنَ 

 اىّث عيى ذىم كول اىتسوس ةِج ٌِلذ خاىث جّساس:اىشواْد اىد

 ار ٌِلنذدي فنىعٍري ىو أضتدج 

 

ىٍا عًٌ سعٌد وْو جاٌر ألةٌناحي 
(11)

 

وكول ُطٌب 
(12)

: 

 نذةُج وةٌِج اهّلِل ىنو نِنُج عاانلاً 

 

  ًُ نننا  ٍَ  ىٍنننا َسنننتََلخِْي ةاىتُهننناِا اىَد

ن وكد كٌُِظ ىي أن أةدد في نخاب )اىدٌوان( ىيجاخظ، فوجدت اكخنرا 

اىٍاعي اىٍِفي ةاىالم في أْزًََد ٌنَ سنتعٌَ ٌوعنعاً. وكند ننان « ىو»جواب 

نا»ةعُظ ذىم وراا ٌا ُّص عيٌّ ةعُظ اىتاخرٌَ ٌَ أن اىجاخظ اسنخعٍو  ٍَ َ « ى

نرٌراً في نخاةّ )اىدٌوان(، خالفاً ىٍا عيٌنّ االخخٌنار فني ُرنر « ىو»في جواب 

ٌَ اىالم« ٌا»اىفطداا ٌَ حجّرد 
(13)

. 

أدَرننوه  ٍناوىو أدَرنوا ذىم ى»( 1/46م كول اىجاخظ: )وٌَ أٌريث ذى

 وىطاروا في خال ٌَْعَجَزة وخسور، وحِخَِلَظ اىٍِّثُ، إال ةعد أن حغيَُظ اىٍؤوُث،

 .«...وإىى خال ٌَغٌَعٍث وَنالِل خّد،

 مما()

ُُ » * ورد في اىهالم عيى كول اىِاس: أدّى إىنى حوكّن   ٌناحساكطج اىرينو

 ( ٌا ًدعوُي إىى اىوكفات واىِظرات اىخاىٌث:222وُدوه في اىلرار )»اىسٌر 

حسناكطج »إُهار ضّدث كول اىِاس في االسنخعٍال اىيغنوّي اىٍعاضنر:  -1

 ُُ فني االكخنراو واىلننرار  « ٌِنَ»وُدنوه دون « أدّى إىنى حوكّن  اىسنٌر ٌنااىرينو

                                                 

 .2/167اىتغدادي، خزاُث األدب  (11)

ام، اىدٍاسث  (12) ٍّ ث عيى ُستخّ إىى 2/46نذا ُُِسب في أةي ح ٍّ ، وُص اىٍدّلق في حخرًجّ ذ

.واُظنر انواْد أخنرى عينى 6-3/2وان غٌره في ٌظاّن أخرى، واُظر: اىجاخظ، اىدٌن

 .26، ودًوان دعتو اىخزاعي 6/66، 1/267ذىم في نخاب اىجاخظ، اىدٌوان 

ضننتدي اىتطننام، إضننالو نخنناب اىدٌننوان  اىجننزا األول، ٌجيننث ٌجٍنن  اىيغننث اىعرةٌننث ( 13)

  .142 -141، 133، ص 71،2226األردُي،ع 
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٣٘ٲػةب ا٣ٕةاػؽ ا٣ػؾم ٱٕػٮد إ٣ٲػ٫ »كد٤ٕٲ٢ي ا٣ع٥١ ثٛٞؽاف ا٣ؿثٍ ثٲ٨ ر٠٪ٰ ا٣ٕجػةرة 

ػ٥ ا٣ٕجػةرة ٦ػ٨ اٹق٥ ا٧٣ ٭ى ٮوٮؿ )٦ة( ٰٚ ا٣ض٤٧ح ا٣سة٩ٲح، كا٣ؾم ٹ ٱ١٧ػ٨ أف دٛي

ٝٮؿي ٨٦ ٥٣ ٱجؽي ٫٣ ٨٦ )٦ة( إٌٹ اٹق٥ ا٧٣ٮوٮؿ. ك٣ٮ اػذيجًؿت )٦ة( ٚػٰ »= دك٫٩. 

٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت ث٪ةر ا٣٪١ؿة ا٧٣ٮوػٮٚح، كٝيػؽِّرت ث٤ٛػِ ػػةٌص ٦٪ةقػت، ٹ ث٤ٛػِ 

، «ل إ٣ػػٯ دٮٌٝػػٙ ا٣كػػٲؿدكػػةُٝخ ا٣س٤ػػٮج دكػػةُٝةن أدٌ»، ١ٚػػةف ا٣ذٞػػؽٱؿ  «مػػٰء»

وٛح ٣ػ)٦ة( ٦ذٌػ٧ٌ٪ح ًػ٧ٲؿان ٱٕػٮد إ٣ٲ٭ػة، « أدٌل إ٣ٯ دٮٌٝٙ ا٣كٲؿ»ك٠ة٩خ ص٤٧ح 

ٌّٟ ٰٚ وٌعح ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت.  كٱؿثٍ ا١٣ٺـ ث٫ٌٕ ثجٕي، ٧٣ة قةكر ا٣٪ٛف م

  ڱژك٩ْٲؿ ٬ؾا ا٣ذٮصٲ٫ ٦ة آزؿق ثٕيي ا٧٤ٕ٣ةء ٰٚ )٦ػة( ٦ػ٨ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ 

ٝػةؿ  .[6اٵ٩ٕةـ  ] ژہ ہ     ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ

  ٌٰ  ،ا٣ؼة٦ف  أف د١ٮف ١٩ؿةن ٦ٮوٮٚح ثة٣ض٤٧ح ا٧٣٪ٛٲَّػح ثٕػؽ٬ة»ا٣ك٧ٲ٨ ا٣ع٤ج

٪٫ٍ ٥١٣ ،كا٣ٕةاؽ ٦عؾكؼ ٝةؿ ا٣نٲغ  ك٬ؾا  ذ٠ؿق أثٮ ا٣جٞةء. .أم  مٲبةن ٥٣ ١٧٩ِّ

٤ٝخ  ك٣ػٮ ٝػؽَّرق أثػٮ ا٣جٞػةء ثؼػةص ١٣ػةف أظكػ٨ ٦ػ٨  .أٝؿب إ٣ٯ ا٣ىٮاب

«٪َّة٥٬ د١٧ٲ٪ةن ٥٣ ١٧٩٪٫ ١ٚ٥١٣ةف ٱٞٮؿ  ١٦ دٞؽٱؿق ث٤ِٛ مٰء،
(14)

. 

ٲت ث٫ى ٬ؾا اٵق٤ٮب ٨٦ ٚٞػؽاف ا٣ػؿاثٍ ٣٘ٲػةب ا٣ٕةاػؽ  -2 ًٔ ا٣ذٕٞٲتي ٤ٔٯ ٦ة 

ا٣ؾم ٱٕٮد إ٣ٯ )٦ة( ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢، ث٧ة اٝذؿظ٫ ثٌٕ٭٥ ٣ذٞؽٱؿ ٔةاؽ، ٨٦ ٤ٝػت دؿدٲػت 

ٍه ا٣س٤ٮج، أك أف دكػةُٝخ ا٣س٤ػٮج »ا٣ٕجةرة، ٣ذىجط  ٧ٌ٦ة أدل إ٣ٯ دٮٌٝٙ ا٣كٲؿ دكةٝ

٧ٌ٦ػة »ٕٞٲت ثٕٲؽ ٨ٔ ا٣كٲةؽ، ٹ و٤ح ٫٣ ث٭ؾا اٵق٤ٮب؛ ثػؽ٣ٲ٢ مػج٫ ا٣ض٤٧ػح د»= 

!! ك٨٦ ا٣ٮاًط أ٫ٌ٩ ٦ٞذؿحه ٦ٮوٮؿ ثةٹقذ٧ٕةؿ اٳػؿ ا٣ػؾم ٱكػذ٫٤٧ٕ ا٣٪ػةس «ٚٲ٫

 «.دكةُٝخ ا٣س٤ٮجي ٧ٌ٦ة أدٌل إ٣ٯ دٮٌٝٙ ا٣كٲؿ»٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٩ٛف ا٧٣ٕ٪ٯ  

                                                 

، ا٣ؽٌر ا٧٣ىٮف  (14) ٌٰ ةف ٚػٰ إٔػؿاب ا٣ٞػؿآف . ك ا٩ْؿ  ا١ٕ٣جػؿٌم، ا٣ذجٲػ4/538ا٣ك٧ٲ٨ ا٣ع٤ج

، ا٣جعؿ ا٧٣عٲٍ 139 ٌٰ ، كوةظج٫ أثٮ ظٲٌةف ا٧٣ؿادي ثة٣نٲغ ٚػٰ 4/81، كأثة ظٲةف اٵ٩ؽ٣ك

 .8/31ٝٮؿ ا٣ك٧ٲ٨، ك اث٨ ٔةدؿ، ا٤٣جةب ٰٚ ٤ٔٮـ ا١٣ذةب 
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ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٔػ٨ ذ٣ػٟ ا٣ع٥١ي ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ث٪ٰٛ اٹقذٞة٦ح ٨ٔ ٝٮؿ ا٣٪ةس  -3

٣ػ٥ « = أدٌل إ٣ٯ دٮٌٝٙ ا٣كػٲؿ اٵ٦ؿ )أك ا٣نٰء( ا٣ؾمدكةُٝخ ا٣س٤ٮجي »ا٧٣ٕ٪ٯ  

ٱؿؽى إ٣ٯ ظؽٍّ دأ٩ف ث٫ ا٣٪ٛف، ك٥٣ ٱيؤتى ٨٦ ا٣جٲٌ٪ةت كاٵد٣ٌػح ٦ػة ٱض٤ٕػٟ د٧ُػب٨ٌ 

إ٣ٲ٫. ك٣ٮ ٤ٌٝجخى ا٣ٕجةرةى ٤ٔٯ مٰء ٦ػ٨ ا٧٣عذ٧ػ٢ ا٣كػةاٖ ا٧٣ٞجػٮؿ ١٣ػةف ٣ػٟ أف 

٥ إمػةرة ٱٕػٮد ٤ٔػٯ ا٧٣ىػؽر ا٧٣ٛ٭ػٮـ ٦ػ٨ ا١٣ػٺـ، ٱ١ػٮف دٌٞؽر ٧ًٲؿان أك اقػ

 ػجؿان ٫٣؛ كث٫ ٱؿدجٍ مُؿا ا٣ٕجةرة، ٚذىٌط كدكذٞٲ٥.« ا٣نٰء»أك « اٵ٦ؿ»

٫ اٵق٤ٮب ا٣ؾم د٪ةك٫٣ ا١٣ٺـ دكػةُٝخ » -ك٣ٲف ذ٣ٟ ثجٕٲؽ. كث٪عٮق كيصِّ

ػؽَّ ا٣ضػةٌر كا٧٣ضػؿكر ٦ذ٤ٌٕٞػٲ٨ ثؼجػؿ -«ا٣س٤ٮجي ٧ٌ٦ة أدٌل إ٣ػٯ دٮٌٝػٙ ا٣كػٲؿ ٔي  إذ 

 ٦عؾكؼ، ٦جذؽأق ٦ٌٞؽر  دكةُٝخ ا٣س٤ٮج، كذ٣ٟ ٧ٌ٦ة أدٌل إ٣ٯ دٮٌٝٙ ا٣كٲؿ.

كرد ٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ دؼؿٱش اٵق٤ٮب ا٧٣ؼذةر ٰٚ ٬ؾا ا٣ٞػؿار ٦ػة ٹ  -4

ٔجػةرة  )دكػةُٝخ ا٣س٤ػٮجي ٧٦ػة »ٱىٌط ٔ٪ؽم ٨٦ كص٭ٲ٨. كرد ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲػ٢  

ٔػؽُّ  أدل إ٣ٯ دٮٌٝٙ ا٣كٲؿ( ٱ٨١٧ دؼؿٱض٭ة ٤ٔٯ كاظؽ ٦ػ٨ كص٭ػٲ٨  اٵٌكؿ 

ظؿؼ ا٣ضؿ )٨٦( ٤٣ذجٕٲي، ٚٲ١ٮف ا٣ذٞؽٱؿ  دكةُٝخ ا٣س٤ػٮج ثٕػي ٦ػة أدٌل 

إ٣ٯ دٮٝٙ ا٣كٲؿ. ا٣سة٩ٰ  ٔؽُّ )٨٦( ظؿؼ صؿ ك)٦ة( اق٧ةن ٦ٮوػٮٹن، كا٣ضػةر 

كا٧٣ضؿكر ٦ذ٤ٌٕٞٲ٨ ثؼجؿ ٦عؾكؼ، ٱ١ٮف ا٣ذٞؽٱؿ  دكةُٝخ ا٣س٤ٮج كذ٣ٟ ٦ة 

 .٬.ا« )٠ؾا، كا٣ىعٲط ٧ٌ٦ة( أدٌل إ٣ٯ دٮٝٙ ا٣كٲؿ.

ٍه  ٤ٝخ  ٙي دؼؿٱش ٬ؾق ا٣ٕجةرة ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ُٞٓ ثأ٫ٌ٩ ٨٦ كص٭ػٲ٨ ٤ٗػ كٍو

ؿ ٰٚ أك٣٭٧ة ظؿؼ ا٣ضؿ  ؿ مُؿٱ٨، ٚيكِّ ًُ ّة٬ؿ؛ ٵٌف ا٧٣ؾ٠ٮر دؼؿٱشه كاظؽ مي

)٨٦( ثة٣ذجٕٲي، كذي٠ًؿ ٰٚ ا٣سة٩ٰ ا٣ذٮصٲ٫ ا٣٪عٮٌم ا٧٣ٞجٮؿ ٤٣ضةر كا٧٣ضؿكر. 

ٕػٲي ٗٲػؿي ٤ٔٯ أٌف ظ٢٧ى ظؿؼ ا٣ضؿ )٨٦( ٰٚ ٬ؾا اٵق٤ٮب ٤ٔٯ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ذج

دكػةُٝخ ا٣س٤ػٮجي »ّة٬ؿ، كٹ ٱ٪ةقت ا٧٣ٕ٪ٯ. ٚة٣ْة٬ؿ ٨٦ ٝٮؿ ا٣٪ةس ٦ػسٺن  

ك٩عٮق ا٣ؽٹ٣حي ٤ٔٯ أٌف ٦ة ٝج٢ )٦ػ٨( ا٣ضػةٌرة ٠ػةف « ٧٦ة أدل إ٣ٯ دٮٌٝٙ ا٣كٲؿ

ٌٰ ٧٣ة ثٕؽ٬ة، ٹ ث٫ٌٕ.  ا٣كجت ا٣ؿاٲك
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ا استُِِد إىّ٘ فٖ تسؤٗ  اسسوتاٍاا اىييؤّا اىٍااضور اىوذا  -9 ٍّ نان ٌ

ووا»ّ وردت ف٘وو ٍّ ووا وكووب فووٖ ض ووارة باووظ اىايٍووا   اسسووتاِاسُ  «ٌ ٍّ بأٌحيووم ٌ

 واىٍطِّفَ٘ اىٍااضرَٗ.

وفٖ ْذا اسستاِاس ضِد اىِظر ٌياىطمٌ وْفٔة ٌِٓجّ٘م واعحم؛ ألّن اىحهوً 

ٖ  إىوٕ تسؤٗيّ، ٗلتغوٖ اسسوتدسا ىوّ بٍوا ٗطو    ضيٕ ْذا األسئب، واىسوا

ْؤ بِفسوّ دىو٘عل ضيوٕ ضوّحم  اسستدسا بّ، فه٘ف ُٗحه ً ضيّ٘ بِفسّ، وٗهؤن

أوىو٘  ٌوَ  !ٍال وٌحهٌٔال ضي٘وّ فوٖ اىٔكوف ُفسوّ ُفسّ وجٔازه، وٗهٔن حه  

اىتِاكظ اتّخاذُ األسئب اىذا ٗسإ اى حُث إىٕ تطح٘حّ وإجازتوّ، أو اتّخواذُ 

 باظ أٌحيتّ، دى٘و  استاِاس ىتطح٘  األسئب ُفسّ وإجازتّ !

ة ومُِهمَّة()  مََهمَّ

ٍ و فٖ اىدسىم ضيوٕ ٌوا ُٗهيهفوّ ( اىٔجّ  اىذا ُٗست201* تِاوا اىلرار ) ا

ا،  ٍّم»اىشخُص ٌَ كغّ٘م أو أٌر ٗلتغٖ ضِاٗمل أو جٓدال خاضًّ  ٓ بفوت  اىٍوً٘ « ٌ 

ٍّوم»واىٓا  أم  ِٓ ًّ اىٍوً٘ ونسور اىٓوا ؛ واُتٓوٕ باألنحرّٗوم إىوٕ ضوّحم « ٌُ بغو

ٍّم»استاٍاا اىهيٍتَ٘، وأن األ وىٕ استاٍاا  ِٓ ًّ اىٍوً٘ ونسور اىٓوا . « ٌُ ٗغو

  .أم نان فّ٘ ٌا ٗدضٔ إىٕ اىتحّفظ ٖ ذىم ٌ ي  اإلحهام،فٓو بي  ف

ّٖ أن أُ ّوّ  أربامُ أش٘ا  سحف ىٖ فٖ كرا ة ْذا اىلرار وٌلّدٌاتّ، نان ضيو

 ضي٘ٓا ِْٓا:

بدا ىٖ فٖ ب٘ان اىٍسوأىم، فوٖ أوا اىلورار، ٌوا بيو  حوّد اسخوتع ،  -1

ْف اىٍسوأىم أوسل بأُّٓوا اخوتع وافتلر إىٕ اإلحهام.   بوَ٘ اىهتّواب فلد ُوِضف 

ٍّوم»واى اححَ٘ حٔا أٍّٗٓا أضوّ  فوٖ اسسوتاٍاا اىييؤّا:   ٓ بفوت  اىٍوً٘ « ٌ 

ٍّم»واىٓا  أم  ِٓ ًّ اىًٍ٘ ونسر اىٓا ؛ ؤْ ٌوا ٗاِوٖ بوةخرة أّن اىخوع  « ٌُ بغ

ًّ ُختًِ ذىوم  ٗدور حٔا أّا ْاتَ٘ اىهيٍتَ٘ اىّطح٘حتَ٘ أوىٕ باسستاٍاا. ج

بّ فرٗق »اىٔضف با ارة  ّٔ اىتوٖ تاِوٖ أّن اىخوع  ٗلؤم « ٗخّطاّ آخرفٍا ٗط
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٤ٔٯ ا٣ىعٲط ٨٦ ٬ةدٲ٨ ا٧٤١٣ذٲ٨، ك٬ؾا ٚٲ٫ ٦ة ٱ٪ٞي د٤ٟ ا٣ٌٞٲٌح ا٣ذػٰ ٝػةـ 

 ٤ٔٲ٭ة ا٣نُؿي اٵٌكؿ.

٧ٌح ثٛػذط ا٧٣ػٲ٥ كا٣٭ػةء، كٱؿٌصعػ٫  -2 كرد ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٦ة ٱـ٠ٌٰ اقذ٧ٕةؿى ٦ى٭ى

ًٞػ٢ ٦ػة ٤ٔٯ اقذ٧ٕةؿ ٦يً٭٧ٌح ث٥ٌٌ ا٧٣ٲ٥ ك٠كؿ ا٣٭ةء، ٦ٌؿدٲ٨ ثؽا ذ٣ٟ  ي أٌكٹن ظػٲ٨ ٩

٠ةف ٰٚ )دةج ا٣ٕؿكس( ك)ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ( ٦ٮوٮٹن ثة٧٣كأ٣ح ٨٦ ٦ةدة )٧٬ػ٥(، 

ِّٞت ٤ٔٲ٫ ثة٣ٞٮؿ   ٔي ٌٰ )٥٬ٌ( دٹ٣ذٲ٨  كاظؽة ٚػٰ ظة٣ػح »ز٥ٌ  ِ أٌف ٢ٕٛ٤٣ ا٣سٺز ٱي٤عى

ا٤٣ـكـ، ك٬ٰ ا٣٪ٲح كا٣ٕــ ٤ٔٯ ا٣نٰء، ك٬ؾا ٦ٛ٭ٮـ ٝٮؿ ا٧٣ٕػةص٥....، ككاظػؽة 

ٌٟ ٚػٰ أف ٰٚ ظة٣ح ا٣ذٕؽم،  ك٬ٰ ا٣عـف كاٷٝٺؽ ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ٕػةص٥.... كٹ مػ

 «.دٹ٣ح ا٢ٕٛ٣ ا٣ٺزـ ٬ٰ اٵ٣ىٜ ث٧ة ٩ع٨ ٚٲ٫..

٧ٌح»كٰٚ ا٧٣ٮًٓ ا٣سة٩ٰ ٠ةف د٪ةكؿي  وػؿٚةن كدٹ٣ػح، ا٣ػؾم « ٦يً٭٧ٌػح»ك« ٦ى٭ى

ٌٞت ٤ٔٲ٫ ثة٣ٞٮؿ   ٧ٌح « كا٣ْة٬ؿ أٌف دٹ٣ح»ٔي أٝػؿب إ٣ػٯ ٦ػة ٩عػ٨ ثىػؽدق، »٦ى٭ى

( ٣3/66ٛةظ كاٵقة٣ٲت ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ٧٤ٔةن أٌف ٠ذةب )اٵ

ب٭ػة ثٌٕػ٭٥، كرآ٬ػة أدٌؿ ٤ٔػٯ ا٧٣ٕ٪ػٯ « ٦يً٭٧ٌح»وٌعط ٧٤٠ح  ٌُ ا٣ذػٰ ٠ػةف ٱؼ

٧ٌح»ا٧٣ؿاد ٨٦ ٧٤٠ح   «....«.٦ى٭ى

ٰى إ٣ٲ٫ ٚيٮًصبخى ثإٱسةر  ظذٯ إذا كو٤خ ثٕؽ ٬ؾا كذاؾ إ٣ٯ ا٣ٞؿار ا٣ؾم ا٩ذي٭

ٚ٭٢ ٠ةف ذ٣ٟ ٦رٹن وعٲعةن ٱؽٌؿ ٤ٔػٯ  ٦ة ٠ةف ػٺؼ ذاؾ ا٣ؾم ز٠ٌةق ا٣ذ٤ٕٲ٢.

ة ٦ذؿاثُةن دأػؾ ٚٲػ٫ ا٣٪ذػةاش ثؿٝػةب وؽكر ا٣٪ذٲضح ٨ٔ ٦ٞؽ٦ةد٭ة وؽكران ٦٪ُٞٲًّ 

 ؟!.أـ ٬ٮ ا٣ُٞٲٕح كاٹًُؿاب ا٧٣ٞؽ٦ةت،

ٌٰ ٧٤١٣ح  -3 ٌٰ كا٣ؽٹ٣ ٦ة ٚٲ٫ ٩ْػؿ، ذ٣ػٟ « ٦يً٭٧َّح»كرد ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ا٣ىؿٚ

ِي ٬٪ة أٌف ا٧٤١٣ح ا٩ذ٤ٞخ »أف ا٣ٞٮؿ   ٦ػ٨ ا٣ٮوػٛٲٌح إ٣ػٯ اٹقػ٧ٲٌح، ك٣ػؾا كٱي٤عى

ٱ١٧ػػ٨ ص٧ٕ٭ػػة ٤ٔػػٯ )٦٭ػػةـٌ(، ك٣ػػٮ ثٞٲػػخ ٤ٔػػٯ ا٣ٮوػػٛٲٌح ١٣ػػةف ص٧ٕ٭ػػة 

، «٦يً٭٧َّػةت»٤ٔػٯ « ٦يً٭٧َّػح»ٱٮ٥٬ ثة٦ذ٪ةع ص٧ٓ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح « = )٦يً٭٧َّةت(...
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 فلط.« ٌَٓامّ »الُخلاىٓا ٌَ اىٔصف٘ث إىٕ االشٍّ٘ث، وأّن جٍعٓا ْٔ 

، وإن  وفٖ ْذا ُظر؛ ألّن ٌعِٕ اىٔصفّ٘ث ََ فٖ ْذذه اىهيٍذث ٌيدذٔم ىذً ٗفذ

ٍِعج، وْٖ اشذً، جٍذس شذ ٌث فٍ٘ذا  غادرت اىٔصفّ٘ث إىٕ االشٍّ٘ث. وىذىم ُج

اُخٕٓ إىِ٘ا ٌذَ نذ م اىلذءٌاب. ةذو إّن جٍعٓذا اليذٕ كذ أ نىذم، أالِذٖ اليذٕ 

ًّ »، ٌَ كت٘و اىظِّٖ اىٍدخٍو، الخخٍال أن ٗهٔن ْذا اىجٍُس جٍَس «ٌَٓامّ » ِٓ ٌُ.» 

فذذٖ ٌِاك ذث اشذخعٍال ْذذاحَ٘ اىهيٍخذَ٘ واىخعي٘ذو ىذذّ  أٍْذو اىلذرارُ  -4

يج ف٘ذذّ ْاحذذان اىهيٍخذذان ٌذذَ نذذ م اىلذذءٌاب  ٍِ االشذذخءالَل ةذذتع  ٌذذا اشذذخُع

واىفصداب واىعيٍاب واىٍصِّفَ٘، اخخجاجاً أو اشخئِاشاً، إٍْاالً نيًّّ٘ا، وْجذره 

ْجراُاً حاًٌّا. وكذء وردت ٌذَ نىذم أٌ يذث غ٘ذر كي٘يذث ٍٗهذَ أن حزّنذٖ أخذء 

شخعٍاىَ٘، وحرّجح إخءى اىهيٍخَ٘؛ وحخيس اليٕ خهٍذّ واشذخءالىّ ٌذَ اال

 اىلٔة واإلخهام ٌا ىً ٗتيغّ ِْا وىً ٗصو إىّ٘.

ٍَّذث»وىٔ اشخِء اىلراُر إىٕ نىم، وحأٌّيّ خّق اىخأٌّو، ىزّنٕ اشذخعٍال  ِٓ ٌُ »

َعٓذا اليذٕ  ٍْ ًّ اىًٍ٘ ونصر اىٓذاب، وج ٍَّذات»ةض ِٓ ، وىتذءا أّن جٍعٓذا اليذٕ «ٌُ

؛ الخخٍال أن ٗهٔن جٍس « ٌَٓامّ » ّٖ ًّ »ٌدخٌٍو جائز ى٘س ىّ درجث اىلطع ِٓ ٌُ» ،

اىٍصخعٍو فٖ التارة اىلءٌاب ى٘س دى٘و كطس اليٕ اشذخعٍال « ٌَٓامّ »وأّن جٍَس 

ٍّث» َٓ َّ أّن ْذه اىهيٍث «ٌَ ٍَّذث»؛ وىغيب اليٕ اىظ ةفذخح اىٍذً٘ واىٓذاب ٌذَ « ٌَٓ

ٌاب، وإْن ىذً حُدذَرم اشخعٍال اىٍدَءثَ٘ اىذي ى٘س ىّ خظٌّ فٖ اشذخعٍال اىلذء

يج اليٕ شٖب ٌِّ فٖ ْذا اىلرار ٍِ ا فٖ اىل٘اس واىخخرٗج اىيغّٔي ُخ خظًّ
(51)

. 

 النَّوايا()

( اشذذخعٍال نيٍذذث )اىِٔاٗذذا( اىخذذٖ 202* أجذذا ت اىيجِذذث فذذٖ اىلذذرار )

                                                 

نذ مٌ فذٖ نىذم أّٗذءه ةاىذءى٘و واى ذٔاْء،  -رخٍّ اهلل  -ىألشخان ص ح اىءَٗ اىزالت وي  (51)

ٖ غ٘ر ٌظِّث، ٗدصَ اإلفادة ٌِّ ِْا. اُظر ىذّ  اىصذفات اىغاىتذث، ٌجيذث ٌجٍذس اىيغذث ُُِ ر ف

؛ واىل٘اس فٖ اىجٍٔع، ٌجيث اىخراث اىعرةذٖ 628-628، ص 4، ج15اىعرة٘ث ةءٌ ق، م 

 .841-844؛ وٌعجً أكطاب اىهخّاب، ص 556 - 558، ص 58 - 51دٌ ق، ع  -
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ـىـ ٤ٔٲػػ٫ ص٧ٕػػةن ؿ  ػػ ا٣٪َّػػٮاة »ٱكػػذ٤٧ٕ٭ة ا٧٣ٕةوػػؿكف ث٧ٕ٪ػػٯ ا٧٣ٞةوػػؽ ك٦ػػة ٱٕي

ك٠ػةف ا٣ٞػؿاري «. ٩ًٲٌػةت»ص٧ٕ٭ػة « ٲٌػح٩ً »ث٧ٕ٪ٯ ا٣٪ٲَّح، ك٩ٌىخ ٤ٔػٯ أف « كا٣٪َّٮل

 ا٣ؾم ا٩ذ٭خ إ٣ٲ٫ ا٤٣ض٪ح ٰٚ ذ٣ٟ ٦ٮاٚٞةن ٧٣ة دٔخ إ٣ٲ٫ ٰٚ اٹٝذؿاح. 

، ٚػإذا «٩ٮاٱػة»ٹ ديض٧ىػٓ ٤ٔػٯ « ٩ًٲَّػح»كٰٚ ذ٣ٟ ٦ة ٱػؽٌؿ اٝذٌػةءن ٤ٔػٯ أٌف 

٧ًٕخ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٠ةف ػُأن ٹ ٱضٮز. ثٲؽ أٌف دأ٢ٌ٦ ذ٣ٟ ٰٚ ًٮء ٦ة ٠ػةف ٚػٰ  صي

إ٣ٲ٫ ا٣ٞؿار ٱؽٔٮ إ٣ٯ ا٣ذٮٌٝػٙ، كٱػؽٚٓ إ٣ػٯ ا٣ع١ػ٥ ٤ٔػٯ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ا٣ؾم اقذ٪ؽ 

ا٣ٞؿار أك ا٣٪ذٲضح ا٣ذٰ ا٩ذ٭خ إ٣ٲ٭ػة ا٤٣ض٪ػح ثػة٣ذع٥١ٌ؛ ٚٞػؽ ٝػةـ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ي ٤ٔػٯ 

، ك٤٠ُّ٭ػة ٦ذؿادٚػةت ث٧ٕ٪ػٯ كاظػؽ، ٤ٔػٯ «٩ىػٮل»ك« ٩ىػٮاة»ك« ٩ًٲَّح»صٮاز ص٧ٓ 

٧ًػ٢ اٵكؿ « ٩ٮاٱة» ٚػٰ « حًصجٍٲػ»ٚػٰ ذ٣ػٟ ٤ٔػٯ « ٩ًٲٌػح»ظ٧ٺن ٤ٔٯ ا٣٪ْٲػؿ؛ ٚعي

جةٱة»ص٧ٕ٭ة ٤ٔٯ  ٢٧ً ا٣سة٩ٰ «صى ٚػٰ ص٧ٕ٭ػة « دكاة»ٰٚ ذ٣ٟ ٤ٔػٯ « ٩ٮاة»؛ كظي

٢٧ً ا٣سة٣ر «دىكاٱة»٤ٔٯ  ٚػٰ ص٧ٕ٭ػة ٤ٔػٯ « ٦ى٪ػٯ»ٰٚ ذ٣ٟ ٤ٔػٯ « ٩ىٮل»؛ كظي

٣ػٲف ٦ػة ٱعػٮؿ دكف ص٧ػٓ ٬ػؾق »ز٥ٌ ريدِّت ٤ٔٯ ذ٣ػٟ اقػذ٪ذةصةن أ٩ٌػ٫ «. ٦٪ةٱة»

 «.ا٧٤١٣ةت ا٣سٺث ٤ٔٯ ٩ٮاٱة

ٚػٰ « ٩ٮاٱػة»كثٲ٨ ص٧ٕ٭ػة ٤ٔػٯ « ٩ًٲٌح»ظٲ٢ ثٲ٨  ٚإذا ٠ةف ذ٣ٟ ٠ؾ٣ٟ ٥٤ٚى 

ا٣كػػ٧ةع، « ٩ًٲَّػػح»اٹٝذػػؿاح كا٣ٞػػؿار ؟ ! كإذا ٠ة٩ػػخ ا٤٣ض٪ػػحي آزػػؿت ٚػػٰ ص٧ػػٓ 

، ٚٞؽ ٠ةف ٱ٪ج٘ػٰ أف د٪جٌػ٫ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ث٧ػة ٱٌٛكػؿ دػٍؿؾى «٩ًٲَّةت»كاٹٝذىةرى ٤ٔٯ 

 ا٣ؾم ٠ةف كاًعةن ٹ ػٛةء ٚٲ٫ ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢.« ٩ىٮاٱة»٤ٔٯ « ٩ًٲٌح»صٮاز ص٧ٓ 

٣ٮ ديًؿؾ ٤٣ٞةرئ أف ٱكذ٪ذش ٨٦ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ ا٣ػٮارد ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٞػؿار ا٣ع١ػ٥ى ك

ا٧٣٪ةقت ٣ٞةؿ  ٱٞذٌٰ ا٣ع٢٧ي ٤ٔٯ ا٣٪ْٲؿ ث٪ةءن صٮازى أف ٱ١ٮف )٩ٮاٱة( ص٧ٕػةن 

 «.٩ىٮل»ك« ٩ىٮاة»ك« ٩ًٲَّح»ػ٣

٤ٔٯ أف صٮاز ذ٣ػٟ ٝٲةقػةن ظ٧ػٺن ٤ٔػٯ ا٣٪ْٲػؿ، ٚػٰ ًػٮء ٦ػة كرد ٚػٰ 

٤٧ًخ ٤ٔٲ٫ ٢٠ُّ ٧٤٠ح ٨٦ د٤ػٟ ا٧٤١٣ػةت ا٣ذ٤ٕٲ٢، ٱ٫ٌٌٕٕ أٌف ا٣٪ْٲؿ ا٣ؾم  ظي
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ػؿ،  يػى ٠ةف ٱذٲ٧ةن ٥٣ ٱذٌٕؽ ا٧٤١٣حى ا٣ٮاظؽة. ١ٚٲٙ إذا اثذي٤ٰ ثٕػي ذ٣ػٟ ث٤ٕػ٢ أ

جةٱة»٧٤١٠ح  ا٣ذٰ ٩يهَّ ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٤ٔٯ كركد٬ػة ٚػٰ دػةرٱغ اثػ٨ ػ٤ػؽكف، « صى

٤٧ًخ ٤ٔٯ أ٩ٌ٭ػة ص٧ػٓ  ٓي «ًصجٍػٮة»أك « ًصجٍٲػح»كظي ػؿ ث٭ػة ص٧ػ ِّْ ي ٤ٔػٯ « ٩ٲٌػح»، ك٩

؛ ٚ٭ؾق ا٧٤١٣حي، ك٦ة ريدِّت ٤ٔٲ٭ة ٧ٌ٦ة ٹ ٱ٪جٰ٘ اٹ٧َب٪ػةف إ٣ٲػ٫ كا٣ٮزػٮؽ «٩ٮاٱة»

ث٫؛ ٵ٩ٌ٭ة ز٧ؿة ٨٦ ز٧ؿات دعؿٱٙ ا١٧٣ذجح ا٣نة٤٦ح؛ كا٣ٮاردي ٰٚ ا٧٣ُجػٮع ٦ػ٨ 

دػػةرٱغ اثػػ٨ ػ٤ػػؽكف، ٚػػٰ ٗٲػػؿ َجٕػػح
(16)

٤ٔػػٯ أٌف كركد «. ًصجةٱػػح»ا٧٣ىػػؽر  

ٰٚ )٦ؿآة ا٣ض٪ةف(« ا٣ضجةٱة»
(17)

ا٣جعػري ٚػٰ ا١٧٣ذجػح ك٬ٮ ٧ٌ٦ة ٬ػؽا٩ٰ إ٣ٲػ٫  - 

٣ٲف د٣ٲٺن ٝةَٕةن؛ ٹظذ٧ةؿ أف د١ٮف ا٧٤١٣ح ٦عٌؿٚػحن ٦ػ٨ ا٧٣ىػؽر  -ا٣نة٤٦ح 

ٲجخ ثٮركد٬ة ٦ٮ٣ٌؽة ٚػٰ ٠ػٺـ ٦ذػأػؿ، كأٌف « ا٣ًضجةٱح» ًٔ دعؿٱٛةن؛ كإذا وٌعخ 

٤٧٭ة ٤ٔٯ أ٩ٌ٭ة ص٧ٓ  ٌّٰ ٹ ٱؿٝٯ إ٣ٯ ا٣ُٞٓ.« ًصجٍٮة»أك « ًصجٍٲح»ظى  دٞؽٱؿ ّ٪

٣ٲػ٫ ا٤٣ض٪ػح ٱٞذٌػٰ دؼُبػحى ٦ػة صػؿل ٤ٔٲػ٫ ك٬ؾا ا٣ٞؿار ا٣ػؾم ا٩ذ٭ػخ إ

ٔ٪ػؽ « ٩ٮاٱػة»، ػٺٚةن ٧٣ة ٱٮظٰ ثػ٫ ّػة٬ؿق؛ ٵف «٩ٮاٱة»ا٧٣ٕةوؿكف ٰٚ ص٧ٓ 

؛ ٱؽ٣ٌٟ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ أٌف ا٣ٮاظػؽ ا٣ػؾم ٱكػذ٤٧ٕٮ٫٩ ٚػٰ «٩ٲٌح»ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ص٧ٓ 

 «.٩ىٮل»ك« ٩ىٮاة»ٹ أػذة٬ة « ٩ًٲٌح»دٕجٲؿ٥٬ ٧٤٠ح 

ْؿ كدػؽثٌؿ ك٦ؿاصٕػةت، ٚٲػ٫ ٬ؾا ثٕي ٦ة ثؽا ٣ٰ ٰٚ ٬ؾق ا٣ٞؿارات ثٕؽ ٩

٦ة ٱؽٔٮ إ٣ٯ أف ٩ٛذط ٩ٮاٚؾ٩ة ٣ؿكح ا٤٣٘ح ا٤٣ُٲٙ، ك٦ة كٝؿ ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ قػ٧ةظح 

 .كمضةٔح، كا٣ع٧ؽ   أٌكٹن كآػؿان 

*   *   * 

                                                 

)ط دار ا١٣ذػةب  3/149 )ط دار ا١ٛ٣ػؿ(، 2/87ا٩ْؿ  اث٨ ػ٤ؽكف، دةرٱغ اث٨ ػ٤ػؽكف  (16)

 ا١٣ذةب ا٤٣ج٪ة٩ٰ(. -ا٧٣ىؿم 

، ٦ؿآة ا٣ض٪ةف، ( 17) ٌٰ  .2/311ا٣ٲةٕٚ
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 املصادر واملراجع

 
 -أػجػػةر ا٣٪كػػةء، اثػػ٨ ا٣ضػػٮزم، دػػط  د. ٩ػػـار رًػػة، دار ١٦ذجػػح ا٣عٲػػةة  -

 .1982ثٲؿكت، 

ظٲةف ا٣ذٮظٲؽم، دط  ٦ع٧ؽ ثػ٨ دةكٱػخ ا٣ُ٪ضػٰ، أػٺؽ ا٣ٮزٱؿٱ٨، أثٮ  -

 . 1992ثٲؿكت،  -دار وةدر 

 اردنةؼ ا٣ٌؿب، أثػٮ ظٲػةف اٵ٩ؽ٣كػٰ، دػط  د. رصػت ٔس٧ػةف ٦ع٧ػؽ، -

 .1998، 1ا٣ٞة٬ؿة، ط -١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ 

أقؿار ا٣جٺٗح، ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ، ٝػؿأق ك٤ٌٔػٜ ٤ٔٲػ٫ ٦ع٧ػٮد ٦ع٧ػؽ  -

 صؽة. -مة٠ؿ، دار ا٧٣ؽ٩ٰ، ا٣ٞة٬ؿة 

إوٺح ٠ذةب ا٣عٲٮاف ا٣ضـء اٵكؿ، وجعٰ ا٣جىةـ، ٦ض٤ح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح  -

 .71،2116ا٣ٕؿثٲح اٵرد٩ٰ، ع 

، 1951، 2، دار ا١٣ذػػت ا٧٣ىػػؿٱح، ط 4ك 1صاٵٗػػة٩ٰ، اٵوػػٛ٭ة٩ٰ،  -

 . 1993، ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب، 17 ص، 1952

 .1993، 1ٲؿكت، ط ث -ا٣جعؿ ا٧٣عٲٍ ٵثٰ ظٲةف اٵ٩ؽ٣كٰ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح  -

ا٣جىةاؿ كا٣ؾػةاؿ، أثٮ ظٲةف ا٣ذٮظٲؽم، دط  د. كداد ا٣ٞةًٰ، دار وػةدر  -

 . 1988، 1ثٲؿكت، ط 

 -ا٣جٲةف كا٣ذجٲٲ٨، ا٣ضةظِ، دػط  ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٬ػةركف، ١٦ذجػح ا٣ؼػة٩ضٰ  -

 .1998، 7ا٣ٞة٬ؿة، ط 

، 1دةج ا٣ٕؿكس، ا٣ـثٲػؽم، دػط  ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ ا٧٣عٞٞػٲ٨، ا١٣ٮٱػخ، ط -

1965 - 2111 . 
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ٔي٪ٰ ث٫ أ. ػ٤ٲ٢ معةدة، دار ا١ٛ٣ؿ  - ثٲؿكت،  -دةرٱغ اث٨ ػ٤ؽكف، اث٨ ػ٤ؽكف، 

 .1999دار ا١٣ذةب ا٤٣ج٪ة٩ٰ،  -. كَجٕح دار ا١٣ذةب ا٧٣ىؿم 2111

دػػةرٱغ اٷقػػٺـ ٤٣ػػؾ٬جٰ، دػػط  د. ثنػػةر ٔػػٌٮاد ٦ٕػػؿكؼ، دار ا٣٘ػػؿب  -

 .2113، 1ثٲؿكت، ط  -اٷقٺ٦ٰ 

 -ؿ ثػ٨ ٗؿا٦ػح ا٧ٕ٣ػؿكم، دار ا١ٛ٣ػؿ دةرٱغ د٦نٜ، اث٨ ٔكة٠ؿ، دط  ٧ٔػ -

 .1998، 1996ثٲؿكت، 

 -ا٣ذجٲةف ٰٚ إٔؿاب ا٣ٞؿآف ٵثٰ ا٣جٞػةء ا١ٕ٣جػؿم، ثٲػخ اٵ١ٚػةر ا٣ؽك٣ٲػح  -

 ٧ٌٔةف كا٣ؿٱةض.

 دذ٧ح ٱذٲ٧ح ا٣ؽ٬ؿ، ا٣سٕة٣جٰ، مؿح كدعٞٲػٜ  د. ٦ٛٲػؽ ٧ٝٲعػح، دار ا١٣ذػت -

 . 1983، 1ا٧٤ٕ٣ٲح  ثٲؿكت، ط 

ؽ اث٨ ٬نةـ اٵ٩ىةرٌم، د. ظك٨ ٦ٮقػٯ ا٣نػةٔؿ، دٌُٮر اٳراء ا٣٪عٮٱٌح ٔ٪ -

 .1994، ٧ٌٔ1ةف، ط  -دار ا٣جنٲؿ 

 .1938، 1ا٣ٞة٬ؿة، ط -ا٣ذٛكٲؿ ا١٣جٲؿ، ا٣ٛؼؿ ا٣ؿازم، ا٣ُجٕح ا٣ج٭ٲٌح ا٧٣ىؿٱٌح  -

، دػػط  إثػػؿا٬ٲ٥ إقػػ٧ةٔٲ٢ 2 صا٣ذ٤٧١ػػح كا٣ػػؾٱ٢ كا٣ىػػ٤ح، ا٣ىػػ٘ة٩ٰ،  -

ٮرة ٨ٔ ط ٦ُجٕح ، دط  ٦ع٧ؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، ط ٦ى3صاٵثٲةرم، ك

 . 1973ك 1971ا٣ٞة٬ؿة،  -دار ا١٣ذت 

ٔي٪ٰ ث٫ ٦ع٧ؽ ز٬ٲؿ ا٣٪ةوؿ، دار َٮؽ ا٣٪ضةة  - ا٣ضة٦ٓ ا٣ىعٲط، ا٣جؼةرم، 

 .1422٬، 1ثٲؿكت، ط -

 .1988، 1ثٲؿكت، ط  -ظ٤ٲح اٵك٣ٲةء، أثٮ ٩ٕٲ٥ اٵوٛ٭ة٩ٰ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح  -

ة٦ٕػح اٷ٦ػةـ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ا٣ع٧ةقح ٵثٰ د٧ةـ، دط  د. ٔجؽا  ٔكػٲٺف، ص -

 .1981قٕٮد اٷقٺ٦ٲٌح، 

ا٣ٞة٬ؿة،  -ا٣عٲٮاف، ٤٣ضةظِ، دط  ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، ط ا٣جةثٰ ا٣ع٤جٰ  -

 .1969 - 1965، 2ط 
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 -ػـا٩ح اٵدب، ا٣ج٘ؽادم، دػط  ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٬ػةركف، ١٦ذجػح ا٣ؼػة٩ضٰ  -

 . 1997، 4ا٣ٞة٬ؿة، ط 

٦ع٧ؽ ا٣ؼػٌؿاط، دار ا٤ٞ٣ػ٥ ا٣ؽٌر ا٧٣ىٮف، ا٣ك٧ٲ٨ ا٣ع٤جٰ، دط  د. أظ٧ؽ  -

 . 1994 - 1986، 1ط  د٦نٜ، -

دٹا٢ اٷٔضػةز، ا٣ضؿصػة٩ٰ، ٝػؿأق ك٤ٌٔػٜ ٤ٔٲػ٫ ٦ع٧ػٮد ٦ع٧ػؽ مػة٠ؿ،  -

 . 2114، 5ا٣ٞة٬ؿة، ط  -١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ 

 -دٱٮاف دٔج٢ ث٨ ٤ٰٔ ا٣ؼـأٰ، مؿظ٫ ظك٨ ظ٧ؽ، دار ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ  -

 .1994، 1ثٲؿكت، ط 

ا٣ٞػة٬ؿة،  -ٺـ ٬ػةركف، ١٦ذجػح ا٣ؼػة٩ضٰ رقةا٢ ا٣ضةظِ، دط  ٔجؽ ا٣كػ -

 .1979، 1 ط

ا٣ؿقػػة٣ح ا٣ٞنػػٲؿٱح، ا٣ٞنػػٲؿم، دػػط  ٦ٕػػؿكؼ ٦ىػػُٛٯ زرٱػػٜ، ا١٧٣ذجػػح  -

 .2111، 1ثٲؿكت، ط  -وٲؽا  -ا٣ٕىؿٱح 

مػػؿح ا٣نػػةٚٲح، رًػػٰ ا٣ػػؽٱ٨، دػػط  ا٣عكػػ٨ كا٣ـٚػػـاؼ كٔجػػؽ ا٣ع٧ٲػػؽ؛  -

 .1975ثٲؿكت، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح،

ٰ، ٹثػػ٨ قػػٲؽق، دػػط  ا٣كػػٞة، كد. ٔجػػؽ مػػؿح ا٧٣نػػ٢١ ٦ػػ٨ مػػٕؿ ا٧٣ذ٪جػػ -

 .1976ا٣ٞة٬ؿة،  -ا٧٣ضٲؽ، ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱٌح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب 

مؿح ٩٭ش ا٣جٺٗح، اث٨ أثٰ ا٣عؽٱؽ، دط  ٦ع٧ؽ أثٮ ا٣ٌٛػ٢ إثػؿا٬ٲ٥، دار  -

 . 1996، 2ثٲؿكت، ط -ا٣ضٲ٢ 

 -ا٣ىعةح، ا٣ضٮ٬ؿم، دط  أظ٧ؽ ٔجؽ ا٣٘ٛٮر ُٔةر، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨  -

 . 1991، 4ثٲؿكت، ط 

 .1929، 1ا٣ٞة٬ؿة، ط -وعٲط ٦ك٥٤ ثنؿح ا٣٪ٮكم، ا٧٣ُجٕح ا٧٣ىؿٱح ثةٵز٬ؿ  -

ا٣ىٛةت ا٣٘ة٣جح، وٺح ا٣ؽٱ٨ ا٣ػـٔجٺكم، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  -

 . 1978، 4، ج 53ثؽ٦نٜ، ـ 
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ٔي٪ٰ ث٫ أظ٧ؽ أ٦ػٲ٨ كإثػؿا٬ٲ٥ اٷثٲػةرم كٔجػؽ  - ا٣ٕٞؽ ا٣ٛؿٱؽ، اث٨ ٔجؽ رث٫ٌ، 

؛ 1968ا٣ٞة٬ؿة،  -جٕح ٣ض٪ح ا٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح كا٣٪نؿ ا٣كٺـ ٬ةركف، ٦ُ

، 2كا٣ٕٞػػؽ ا٣ٛؿٱػػؽ، دػػط  ٦ع٧ػػؽ قػػٕٲؽ ا٣ٕؿٱػػةف، ا١٧٣ذجػػح ا٣ذضةرٱػػح، ط 

؛ كا٣ٕٞؽ ا٣ٛؿٱؽ، دط  د. ٦ٛٲؽ ٧ٝٲعح، كد. ٔجؽ ا٧٣ضٲػؽ ا٣ذؿظٲ٪ػٰ، 1953

 .1983، 1ثٲؿكت، ط  -دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح 

دار  ٧ٔػؿ، ٦ع٧ػٮد ٦ع٧ػؽ ٧ٔؽة ا٣ٞةرم، ا٣ٕٲ٪ٰ، ًج٫ُ كوٌعع٫ ٔجؽا  -

 . 2111، 1ثٲؿكت، ط -ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲٌح 

ا٣ٛةاٜ ٚػٰ ٗؿٱػت ا٣عػؽٱر، ا٣ـ٦ؼنػؿم، دػط  ا٣جضػةكم كأثػٮ ا٣ٌٛػ٢  -

 . 1993ثٲؿكت،  -إثؿا٬ٲ٥، دار ا١ٛ٣ؿ 

ٚذط ا٣جةرم ثنؿح وعٲط ا٣جؼةرم، اثػ٨ ظضػؿ، دػط  ٔجػؽ ا٣ٞػةدر مػٲجح  -

 .2111، 1ا٣ع٧ؽ، ط 

ثٲػؿكت،  -ٲؿ، ا٧٣٪ػةكم، دار ا٧٣ٕؿٚػح ٚٲي ا٣ٞؽٱؿ مػؿح ا٣ضػة٦ٓ ا٣ىػ٘ -

 .1972، 2ط

 -ا٣ٞٲةس ٰٚ ا٣ض٧ٮع، وٺح ا٣ؽٱ٨ ا٣ػـٔجٺكم، ٦ض٤ػح ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ  -

 .1984، 16 - 15د٦نٜ، ع 

 ا١٣ذةب، قٲجٮٱ٫، دط  ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، ثٲؿكت، ٔة٥٣ ا١٣ذت. -

٤ٔػٰ  ا٤٣جةب ٰٚ ٤ٔٮـ ا١٣ذةب ٹث٨ ٔةدؿ، دط  ٔػةدؿ أظ٧ػؽ ٔجػؽ ا٧٣ٮصػٮد، -

ع٧ؽ ٦ٌٕٮض، كمةرؾ ٰٚ دعٞٲ٫ٞ  د. ٦ع٧ؽ قٕؽ ر٦ٌةف ظك٨، د. ٦ع٧ػؽ ٦

 .1998، 1ثٲؿكت، ط  -ا٧٣ذٮ٣ٰ ا٣ؽقٮٰٝ ظؿب، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح 

٣كةف ا٣ٕؿب، اث٨ ٦٪ْٮر، دط  ٔجؽ ا  ا١٣جٲؿ، ٦ع٧ػؽ أظ٧ػؽ ظكػت ا ،  -

 ا٣ٞة٬ؿة.  -٬ةم٥ ٦ع٧ؽ ا٣نةذ٣ٰ، دار ا٧٣ٕةرؼ 

 .1324٬، 1ا٣ٞة٬ؿة، ط -ُجٕح ا٣كٕةدة ا٧٣عةق٨ كاٵًؽاد، ا٣ضةظِ، ٦ -



 528 (2)اجلصء  (09)اجملمد  -جممة جمىع المغة العسبية بدوشل 

 ا٧٣عت كا٧٣عجٮب كا٧٣ن٧ٮـ كا٧٣نؿكب، ا٣كؿٌم ا٣ٌؿٌٚةء، ٠ذةب ا٧٣نؿكب، -

 .1988دط  ٦ةصؽ ظك٨ ا٣ؾ٬جٰ، ٦ُجٮٔةت ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ثؽ٦نٜ، 

 -ا٧٣كذؽرؾ ٤ٔٯ ا٣ىعٲعٲ٨، ا٣عػة٥٠، دػط  ُٔػة، دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲٌػح  -

 .2112، 2ثٲؿكت، ط

، كًٓ ظٮامٲ٫ ػ٤ٲ٢ ا٧٣٪ىٮر، دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح ٦ؿآة ا٣ض٪ة - ٌٰ ف ٤٣ٲةٕٚ

 .1997، 1ثٲؿكت، ط  -

٦ؿٝةة ا٧٣ٛةدٲط مؿح ٦ن١ةة ا٧٣ىةثٲط، ٤ٰٔ ا٣ٞةرم، دط  وؽٰٝ ٦ع٧ػؽ  -

 .1994ثٲؿكت،  -دار ا١ٛ٣ؿ ص٧ٲ٢ ا٣ُٕةر،

ٌٰ ا٣عكػ٪ٰ،  - ٪ػٰ ثػ٫  د.٦ع٧ٌػؽ ١ٌ٦ػ ٔي ٦ٕض٥ أػُةء ا١٣ذٌةب، ا٣ػـٔجٺكم، 

 .2116، 1د٦نٜ، ط -، دار ا٣سٞةٚح كا٣ذؿاث ٦ؿكاف ا٣جٌٮاب كأ.

ا٧٣ٕض٥ اٵكقٍ، ا٣ُجؿا٩ٰ، دط  َةرؽ ٦ع٧ؽ، كٔجؽ ا٧٣عك٨ ا٣عكٲ٪ٰ،  -

 .1995ا٣ٞة٬ؿة،  -دار ا٣عؿ٦ٲ٨ 

ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ٮقػػٲٍ، ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ا٣ٞػػة٬ؿة، ١٦ذجػػح ا٣نػػؿكؽ  -

 .2114، 4ا٣ؽك٣ٲح، ط 

 .1979ثٲؿكت،  -ركف، دار ا١ٛ٣ؿ ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح، اث٨ ٚةرس، دط  ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ة -

 .1319ثٲؿكت،  -٨٦ ٗةب ٔ٪٫ ا٧٣ُؿب، ا٣سٕة٣جٰ، ا٧٣ُجٕح اٵدثٲح  -

 ٦ٮقٮٔح ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ، اٷوؽار اٵكؿ، ٦ؤقكح ٦ع٧ؽ ث٨ رامؽ آؿ ١٦ذٮـ. -

ٌٞؿم، دط  د. إظكةف ٔجةس، دار وةدر  -  .1988ثٲؿكت،  -٩ٛط ا٣ُٲت، ا٧٣

، دػط  د. ٱٮقػٙ 15ص د. ٦ٛٲػؽ ٧ٝٲعػح،، دػط  1ص٩٭ةٱح اٵرب، ا٣٪ػٮٱؿم،  -

 .2114، 1ثٲؿكت، ط -ا٣ُٮٱ٢، ك٤ٰٔ ٦ع٧ؽ ٬ةم٥، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح 

، دط  أظ٧ؽ م٧ف ا٣ؽٱ٨، دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲٌػح  - ٌٰ  -٧٬ٓ ا٣٭ٮا٦ٓ، ا٣كٲٮَ

 .1998، 1ثٲؿكت، ط 

*   *   *


