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 هى زيد
ْ
ٓ
َ
 ؟ِب هى جىاثه؟ ِ

 ()د. إيطاًْ٘ ٌرٍص غبص اهلل أ.

 

 ٌَ ٥ ٔ٪٫ ذاآ اقػذ٧ٕة٫٣ ٧ٲؿ ثٲ٨ اق٥ اإدػةؿ ا٣ القذٛ٭ةـ كاالق٥ ا٧٣كذٛ٭ى

ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕىؿ، ٠ٞٮ٣٪ة: ٦ة ٬ٮ األ٦ؿ ا٧٣عجَتي إ٣ٲػٟ؟ ك٦ىػ٨ٍ ٬ػٮ األدٱػت ٚػٰ 

ػح ث٭ػة ٚػٰ  رأٱٟ؟ ك٣جعر ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح ٤ٔٲ٪ة أف ٩٪ْؿ ٚػٰ ا٣٪ىػٮص ا٧٣ذ٤ٕٞ 

 ا٣ٞؿفف ا١٣ؿٱ٥ كٰٚ ا٣عؽٱر ا٣٪جٮم ا٣نؿٱٙ كٰٚ ٠الـ ا٣ٕؿب.

٢ ٚٲ٭ة ثٲ٨ اقػ٥ االقػذٛ٭ةـ ىى ٍٛ فٱةت ٠سٲؿة ٥٣ ٱي صة ت ٰٚ ا٣ٞؿفف ا١٣ؿٱ٥ 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ژ٥ ٔ٪٫ ثة٧ٌ٣ٲؿ، ٠ٞٮ٫٣ دٕػة٣ٯ: كاالق٥ ا٧٣كذٛ٭ى 

 ژ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ، كٝٮ٣ػػػ٫: [69: 2 ا٣جٞػػػؿة] ژ ىئىئ ېئ

: 4 ا٣٪كػػة ] ژ ڳ گ گ گ گ ک  ک ژ، كٝٮ٣ػػ٫: [61: 61 ٱػػٮ٩ف]

 حخ جخ مح ژ، كٝٮ٣ػػ٫: [49: 21 َػػ٫] ژ    حت جت يب ىب ژ، كٝٮ٣ػػ٫: [625

 ى ى ې ې ې ې  ۉ ژ، كٝٮ٣ػػػػػ٫: [56: 21 َػػػػػ٫] ژ جس     مخ

 ا٧٣ؤ٦٪ػػٮف] ژ ې ې ې ۉ ۉ ژ، كٝٮ٣ػػ٫: [56: 62 ٱٮقػػٙ] ژائائ

 ڀ ژ، كٝٮ٫٣: [23: 26 ا٣نٕؿا ] ژ      ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژ، كٝٮ٫٣: [86: 23

 ڄ   ڄ ڄ ڦ ژ، كٝٮ٣ػػػػػ٫: [76: 28 ا٣ٞىػػػػػه] ژ ٺٿ ٺ ٺ  ٺ ڀ

                                                 

()  صة٦ٕح د٦نٜ -أقذةذ ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ ثٞك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب. 

 .ـ31/5/2168كردت ا٧٣ٞة٣ح إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 



 424 (9-1) اناجلزء (29)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

    ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژىهّ: ، وكٔ[72: 28 اىلطص] ژ ڃڃ  ڃ ڃ ڄ

 اىٍيههم] ژ ے ھ     ھ  ھ ھ ہ ژ، وكٔىههّ: [24: 67 اىٍيههم] ژ ۅۉ ۅ ۋ

 ۓ ۓ      ے ژ، وكٔىهّ: [2: 97 اىلدر ژ     ڀ ڀ پ پ پ ژ، وكٔىّ: [2٢: 67

، [87: 4 اىِصها ] ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ، وكٔىهّ: [2-4: 69 اىداكث) ژ    ﮲ 

 .[422: 4 اىِصا ] ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژوكٔىّ: 

ٗها بةها ةههر ٌها »ّ ألةٖ ةهر رضٖ اهلل غِهّ: كٔى   ملسو هيلع هللا ىلصٔل اهلل وجا  غَ رش

«م ةاذَِ٘ اهلل ذاىرٍٓاظِ  
(4)

، وغَ غٍر ةَ اىخطاب رضٖ اهلل غِّ كٔىّ ىػٍرو 

«ةهَ جيهد ث  ي هم فٖ غ  ٌا كٔى  »ةَ ٌػدٗهرب: ا
(2)

ٌها كٔىهم: ُتهج »ّ: ، وكٔى ه

«األرض شتع
(3)

. 

 ك٘و ىرؤةث: ٌا كٔىم: »وشاق اىٍترد بُّ: 

«و  ص  د  اى ر  ٍ  رت غ  ٍ  ٖ غ  ِىٔ بُ  
(4)

 

«تثٌا كٔىم فٖ خش٘شث ٌِخخ  »وكال شٍس اىدَٗ اىِٔاجٖ: 
(5))*(

، وورد 

غشرات اىٍرات «ٌا كٔىم؟»فٖ ىصان اىػرب واىخاج: 
(6))*(

. 

                                                 

 .8/446اىجاٌع ألخهام اىلرآن:  (4)

.4/426، واىػتاب اىزاخر: 2/444، واىفائق: 4/34٢ؽرٗب اىددٗد الةَ كخ٘تث:  (2)

.43/422نِز اىػٍال:  (3)

 .2/448اىهاٌو:  (4)

 .4/53اىشفا  فٖ ةدٗع االنخفا :  (5)

( 453ال  53نذا كال اىتاخد. واىطد٘ح بّن ذىم نٍا ورد فٖ نخاب اىِٔاجٖ ُفصّ )ص )*(

 كطػث ٌَ ة٘ج الةَ اىٔردي = ]اىٍجيث[.

 ِٗظر ٌادة )كٔل(. (6)

فهٖ ْهذَٗ اىٍػجٍهَ٘: ىصهان وفروغّ « ٌا كٔىم»نذا كال اىتاخد. واىطد٘ح بن ورود  )*(

اىػرب وحاج اىػروس ىً ٗتيؼ غشرات اىٍّرات، ةو نان ةضع ٌّرات، واإلخاىث غيٕ ٌهادة 

ه اىٍادة فٍ٘ٓا اىتخث! = ]اىٍجيث[.ألن ذىم ىً ٗهَ فٖ ْذ ؛)كٔل( فٍ٘ٓا ى٘صج ضائتث
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ك٧٦ة صة  ٰٚ ا٣نٕؿ ٝٮؿ األٔنٯ
(7)

: 

 ا١٣جٲػػؿ ثػػةألَالؿ ٦ػػة ث١ػػة ي 

 

 قػػؤا٣ٰ د ؿى كقػػؤا٣ٰ ٧ٚػػة ٱيػػ 

كٝٮؿ األقٮد ث٨ ٱٕٛؿ 
(8)

: 

 ًت ٤ىػٍُ ٦ى  ٨ٍ ت ٦ً ٢٬ ٣نجةب ٚة

 

 األمػػٲًت  فً ؽى ا٣جىػػ أـ ٦ػػة ث١ػػة ي  

كٝٮؿ ذم ا٣ؿ٦ح 
(9)

: 

 كٝٛ٪ة ٤ٞٚ٪ة إٱ٫ ٔػ٨ أـ قػة٥٣

 

 ك٦ة ثةؿ د٤١ٲ٥ ا٣ؿقٮـ ا٣جالٝٓ 

كٝٮؿ ٦ض٪ٮف ٣ٲ٤ٯ 
(61)

: 

ـً  ك٦ػػة ثػػةؿي   ٞػػةتو ٤ٕ٦َ  ا٣٪ضػػٮ

 

ٞى   ىػ ت  ت ا٣َى ٤ٍ ث  ؿاحي ٣ٲف ٣٭ة ث

ٰة ٱيكذأ٩ف ث٫ ٝٮؿ أثٰ مؿأح ا٣ٞٲكك٧٦َ  
(66))*(

: 

 ج١ػػٯ ا٣نػػجةب كٔ٭ػػؽق كز٦ة٩ػػ٫ٚ

 

 األمػٲت ثٕؽ ا٧٣نػٲت ك٦ػة ث١ػة ي  

ٰٚ دػةرٱغ د٦نػٜ الثػ٨ ٔكػة٠ؿ  «ٟك٦ة كٝٮٚي »رت ٬ؾق ا٣ٕجةرة كٝؽ د١ؿَ  

٦ؿات ٠سٲؿة
(62))*(

كذؼؽـ ثٲ٨ اق٥ ، ٚة٣٪ىٮص ا٣كة٣ٛح دن٭ؽ أف ا٧ٌ٣ٲؿ ال ٱي 

 ٥ ٔ٪٫.االقذٛ٭ةـ كا٧٣كذٛ٭ى 

ٲؿ ثٕػؽ اقػ٥ كٝؽ اقذن٭ؽ ثٕي ا٣جػةظسٲ٨ ٤ٔػٯ وػعح اقػذؼؽاـ ا٣ٌػ٧

                                                 

 .3دٱٮا٫٩:  (7)

، كا٣ىعةح كا٣ذةج: )ثؽف(.497، كا٣ـا٬ؿ: 331ا٣جٲخ ٫٣ ٰٚ إوالح ا٧٣٪ُٜ:  (8)

.778ا٣جٲخ ٰٚ دٱٮا٫٩:  (9)

.91دٱٮا٫٩:  (61)

 .7/321، 23/25ا٣جٲخ ٫٣ ٰٚ األٗة٩ٰ:  (66)

ا٧٣ٮًٕٲ٨ ٬٪ػة ٦ػ٨ ٝجٲػ٢ ا٣ذؼ٤ػٲٍ ٥٣ ٱؿد ا٣جٲخ ٰٚ األٗة٩ٰ إال ٰٚ ٦ٮًٓ كاظؽ، كًذ٠ٍؿي  )*(

ثٲ٨ َجٕذٲ٨ ١٤٣ذةب دكف ٦الظْح ذ٣ٟ = ]ا٧٣ض٤ح[.

 .67/8ٱ٪ْؿ دةرٱغ د٦نٜ:  (62)

٥٣ دذ١ؿر ٬ؾق ا٣ٕجةرة ٰٚ دةرٱغ د٦نٜ ٦ٌؿات ٠سٲؿة ٧٠ة ٝةؿ ا٣جةظر؛ ٥٤ٚ دػؿد إال ٦ػٌؿدٲ٨:  )*(

 . = ]ا٧٣ض٤ح[.67/86، 52/98
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 ٦ػؿٱ٥] ژ ىئ ېئ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژاالقذٛ٭ةـ ثٞٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ: 

69 :75]
(63)

، كثٞٮؿ أثٰ ا٣ٕال  ا٧٣ٕؿم
(64)

: 

 ٬ؾا ا٣ٕىػؿ ٦ػة ٬ػٰ ٣ْٛػحه  أ٩عٮمَ 

 

 صػؿ٥٬ كز٧ػٮدً  ٍٰ صؿت ٚػٰ ٣كػة٩ى  

 ٤٧ٕخ ٰٚ وٮرة ا٣ضعؽ أزجذخإذا اقذي  

 

 عػػٮدً ٞػػةـ صي ٝة٦ػػخ ٦ى  ٍخ ذىػػجى كإف زى  

كثٞٮؿ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ رزٱ٨ 
(65)

: 

 ٬ػػٮ ٦ٛػػؿد ٨ٍ ٦ىػػ األٱػػةـي  كػػأؿي ٤ٚػػٮ دي 

 

 ٣٭ػػة أ٩ػػة ٤ٞ٣ػػخي  ةرو اثػػ٨ ٧َٔػػ د ثػػٮي  

اج ا٣ٮراؽكثٞٮؿ ا٣كؿَ  
(66)

: 

 ٪ػػػٰالن ٚٞػػػةؿ ٱعض  ٍوػػػكقػػػأ٣ذ٫ كى 

 

 اؽي ٬ػػٮ ا٣ػػٮرَ  ٨ٍ ؿم ٦ىػػٍٕ ٱػػة ٣ٲػػخ ًمػػ 

اقذن٭ؽ ثةٳٱح كاقذأ٩ف ث٭ؾق األثٲةت ٤ٔٯ دكراف ٬ؾا األقػ٤ٮب، ١٣ػ٨  

، ٦449٬٭٥، ٚػأثٮ ا٣ٕػال  دػٮٰٚ ٔػةـ ٬ؤال  ا٣نٕؿا  ٦ذأػؿكف ال ٱيعذش ث١ال

، ٬ 695، كا٣كؿاج ا٣ٮراؽ دٮٰٚ ٔػةـ 496٬كٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ رزٱ٨ دٮٰٚ ٔةـ 

ك٧ٔػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٯ كاألصؽر أف ٩أػؾ ث٧ة صة  ٰٚ ٠ذةب اهلل كظؽٱر ا٣ؿقٮؿ كٍ ٚةألى 

ث١ال٦٭ػ٥ ٧٦ػة قػ٤ٛخ  ث٨ ا٣ؼُةب رًػٰ اهلل ٔ٪ػ٫ كا٣نػٕؿا  ا٣ػؾٱ٨ ٱيعػذش  ا

 ٥ ٔ٪٫.ا٧ٌ٣ٲؿ ثٲ٨ اق٥ االقذٛ٭ةـ كا٧٣كذٛ٭ى اعمةرة إ٣ٲ٫، إذ ٥٣ ٱكذؼؽـ 

كاالقذن٭ةد ثةٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح ٤ٔٯ وعح ٬ؾا األق٤ٮب ٦ذٮٝٙ ٤ٔػٯ إٔػؿاب 

ة إٔؿاثػ٫ ٢، أ٦َػٍىػٚى  ٦جذػؽأ زة٩ٲػةن، أك ًػ٧ٲؿى  (٬ٮ)اقذٛ٭ة٦ٲح ٦جذؽأ، كا٧ٌ٣ٲؿ  (٨ٍ ٦ى )

َي  ٫، ك٠نػٙ ٧ًٲؿ ٚى٢ ٚ٭ٮ ٗٲؿ صةاـ ٨٦ ظٲر ا٣٘ؿض ٨٦ ٬ؾا ا٧ٌ٣ٲؿ كمػؿ

كا٣٘ػؿض ٦ػ٨ دػػٮؿ ا٣ٛىػ٢ ٚػٰ ا١٣ػالـ ٦ػة »ٱ٨ األ٦ؿٱ٨ ٚٞةؿ: اث٨ ٱٕٲل ٬ؾ

ذ٠ؿ٩ةق ٦ػ٨ إرادة اعٱػؾاف ثذ٧ػةـ االقػ٥ ك٧٠ة٣ػ٫، كأف ا٣ػؾم ثٕػؽق ػجػؿ، ك٣ػٲف 

                                                 

يزٲؿ ظٮ٣٭ة ٗجةر٨٦ وعٲط ا٣ٞٮؿ كٚىٲع٫ أ٣ٛةظه كأق»كا٩ْؿ  (63) .26ص: « ة٣ٲت أ

.٦868٘٪ٰ ا٤٣جٲت:  (64)

.39ا٧٣ُؿب ٨٦ أمٕةر أ٢٬ ا٧٣٘ؿب:  (65)

.2/56ػـا٩ح األدب كٗةٱح األرب:  (66)
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«ث٪ٕخ، كٝٲ٢: أدٰ ث٫ ٣ٲؤذف ثأف ا٣ؼجؿ ٦ٕؿٚح أك ٦ة ٝةرث٭ة ٨٦ ا٣٪١ؿات
(67)

. 

ي  ؿب اقػ٥ االقػذٛ٭ةـ كإذا أ ٔي  (٨ٍ ٦ىػ)ٔؿب ا٧ٌ٣ٲؿ ٰٚ اٳٱح ٧ًٲؿ ٚى٢ أ

٧٠ة ٱ١ٮف زٱؽ ٰٚ ٝٮ٣٪ػة:  ة٬ؾا االق٥ كٱ١ٮف دة٦ًّ  ؽأ، ٚ٭٢ ٱ٨١٧ أف ٱكذ٢َٞ ٦جذ

ػذى ا٣ضٮاب ثة٣٪ٰٛ ال رٱت، ك٢٬ ٱضػٮز أف ٱي إذ ٤ٝ٪ة: زٱؽ. زٱؽه ٬ٮ ا٣ٞةا٥؟  ر ٮَ ىى

٣٭ة، ٚضة  ًػ٧ٲؿ ا٣ٛىػ٢ ٣ٲؿٚػٓ  االقذٛ٭ة٦ٲح ٩ٕخه  (٨٦)ا٣ؾم ٱ٤ٰ االق٥ى أف 

 ر؟ كا٣ضٮاب أٱٌةن ثة٣٪ٰٛ.ىٮ  ذ٬ؾا ا٣

٨٦ ٧ًٲؿ ا٣ٛى٢ ا٣جٕؽ ٨ٔ ا٧٘٣ٮض كد٧ٲٲـ ا٣٪ٕخ ٨٦ ا٣ؼجػؿ، ٚة٣ٞىؽ 

ث٪ٛك٫، ١ٚال األ٦ؿٱ٨ ٗٲػؿ قػةاٖ ٚٲػ٫، ٦ٕ٪ةق  كاق٥ االقذٛ٭ةـ ال ٱي٪ٕخ كال ٱذ٥  

ا٣٘ػؿض ثػ٫ ]أم ًػ٧ٲؿ ا٣ٛىػ٢[ إزا٣ػح ا٤٣ػجف ثػٲ٨ ا٣٪ٕػخ »ٝةؿ اث٨ ٱٕٲل: 

ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ، كذ٣ٟ ٩عٮ ٝٮ٣ػٟ: زٱػؽ ٬ػٮ ا٣ٞػةا٥، ألف  كا٣ؼجؿ، إذ ا٣ؼجؿ ٩ٕخه 

«ا٣ؾم ثٕؽق ٦ٕؿٚح ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ٩ٕذةن ٧٣ة ٝج٫٤
(68)

. 

كٝؽ أصةز ا١ٕ٣جؿم
(69)

كا١٣ؿ٦ػة٩ٰ 
(21)

ٚػٰ اٳٱػح أف  (٨ٍ ٦ىػ)ٚػٰ إٔػؿاب  

د١ٮف ٦ٮوٮ٣ح أك اق٥ اقذٛ٭ةـ، كٰٚ ا٧ٌ٣ٲؿ )٬ٮ( أف ٱ١ٮف ػجػؿان أك ًػ٧ٲؿ 

أف د١ٮف اق٧ةن ٦ٮوػٮالن، كأف د١ػٮف  (٨ٍ ٦ى )ٚى٢، كأصةز ا٣ك٧ٲ٨ ا٣ع٤جٰ ٰٚ 

ػجؿ ا٧٣جذػؽأ  (٬ٮ مؿ)ػجؿ ٬ٮ، ك ٦جذؽأ زةف، كمؿ   (٬ٮ)جذؽأ، ك اق٥ اقذٛ٭ةـ ٦

٢ٍى )٨٦(، ك٥٣ ٱؾ٠ؿ إٔؿاب )٬ٮ( ٧ًٲؿ ٚى 
(26)

. 

ق٥ اقذٛ٭ةـ ٦جذػؽأ ٤ٔػٯ إٔػؿاب ا( ٰٚ اٳٱح ٨ٍ ا٣جةٝٮ٣ٰ إٔؿاب )٦ى  ؿى ىى كٝى 

                                                 

، 9/666، ك٦ة ٝة٫٣ اث٨ ٱٕٲل ٝة٫٣ ا٣كٲؿاٰٚ ٰٚ مؿح ا١٣ذػةب: 3/699مؿح ا٧٣َٛى٢:  (67)

.674كاأل٥٤ٔ ٰٚ ا٣٪١خ: 

 .3/211مؿح ا٧٣ٛى٢:  (68)

 .254ا٣ذجٲةف ٰٚ إٔؿاب ا٣ٞؿفف:  ا٩ْؿ (69)

.2/716ا٩ْؿ ٗؿاات ا٣ذٛكٲؿ كٔضةات ا٣ذأكٱ٢:  (21)

.7/633ا٩ْؿ ا٣ؽر ا٧٣ىٮف:  (26)
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ٚكٲ٧٤ٕٮف أٱ٭٥ مؿ ١٦ة٩ػةن » ظٲ٪بؾو ٧ًٲؿ ٚى٢، كٱ١ٮف ا٣ذٞؽٱؿ  (٬ٮ)ا٧ٌ٣ٲؿ 

٥١ ٤ٔٯ ٦ضٰ  ا٣ٛى٢ ثٲ٨ اق٥ االقذٛ٭ةـ كػجػؿق ، ك١٣٪٫ ظ«كإًٔٙ ص٪ؽان 

اقػذٛ٭ة٦ةن ٬٪ػة إال أف دضٕػ٢  (٨ٍ ٦ى )كال ٱ١ٮف »ثة٤ٞ٣ح كأ٫٩ ال ٱٞةس ٤ٔٲ٫، ٝةؿ: 

ٙي ر ٚكٲ٧٤ٕٮف أٱ  ٚىالن، كدٞؽ   (٬ٮ) ص٪ؽان، كا٣ٛىػ٢ ثػٲ٨  ٭٥ مؿ ١٦ة٩ةن كإًٔ

«٧٤٠ح االقذٛ٭ةـ كثٲ٨ ػجؿق ٔـٱـ ٤ٝٲ٢ ال ٱٞةس ٤ٔٲ٫
(22)

. 

ًػ٧ٲؿ  (٬ػٮ)اٳٱح اق٥ اقذٛ٭ةـ ٔ٪ؽق ٦ؿدجٍ ثػإٔؿاب  ٰٚ (٨ٍ ٦ى )ٚإٔؿاب 

ٚى٢، ك٬ؾا ال ٱٞةس ٤ٔٲػ٫، ٚػإذا ٣ػ٥ ٱضػـ أف ٱ١ػٮف ا٣ٌػ٧ٲؿ ًػ٧ٲؿ ٚىػ٢ 

ال ٱضٮز أف د١ٮف اق٥ اقػذٛ٭ةـ ألف إٔػؿاب ا٣ٌػ٧ٲؿ ًػ٧ٲؿ ٚىػ٢  (٨ٍ ٦ى )ؼ

 ٦ؿدجٍ ثإٔؿاث٭ة اق٥ اقذٛ٭ةـ.

ثٕؽق، ك٬ؾا  ا٧ٌ٣ٲؿ ؿي ٠ٍ اق٧ةن ٦ٮوٮالن ذً  ( ٰٚ اٳٱح٨ٍ ٦ى )ك٧٦ة ٱؤٱؽ إٔؿاب 

أال »ا٧ٌ٣ٲؿ ٬ٮ ا٣ٕةاؽ ٤ٔٯ االق٥ ا٧٣ٮوٮؿ، كظؾ٫ٚ ٝجٲط، ٝػةؿ اثػ٨ ص٪ػٰ: 

ٔى ة٦ى ٧ى دى )دؿل إ٣ٯ ًٕٙ ٝؿا ة ٨٦ ٝؿأ:  َ ٤ى ةن  ى ؾً ٯ ا٣ (٨ي كى ظٍ م أ
(23)

ػ  ٫ي ؟ ٝػة٣ٮا: كٝجعي

، ٚعؾؼ ا٧٣جذؽأ ٰٚ ٦ٮًٓ اعٱٌةح كا٣جٲةف، «٤ٔٯ ا٣ؾم ٬ٮ أظك٨»أ٫٩ أراد 

، كإذا ٠ػػةف ذ٣ػػٟ ٦ٮًػػٓ إ٠سػػةرو ـألف ا٣ىػػ٤ح ٣ػػؾ٣ٟ كٕٝػػخ ٚػػٰ أكؿ ا١٣ػػال

«كإٱٌةح ٚ٘ٲؿي الاٜ ث٫ ا٣عؾؼي كاالػذىةر
(24)

. 

كظؾؼ ٬ؾا ا٧ٌ٣ٲؿ ا٧٣٪ٛى٢ ا٣ٕةاؽ إ٣ٯ االقػ٥ ا٧٣ٮوػٮؿ ٦كذٌػٕٙ 

ٔ٪ؽ اث٨ ص٪ٰ أٱٌةن 
(25)

ٙه  ٔ٪ؽ اث٨ ٱٕػٲل، ٝػةؿ ٦ٕٞجػةن ٤ٔػٯ فٱػح  اصؽًّ  ، كًٕٲ

«اٲٙ صػؽًّ كظؾؼ ا٣ٌػ٧ٲؿ ٦ػ٨ ٬ػؾا ًػٕ»قٮرة األ٩ٕةـ: 
(26)

: ، كٝػةؿ أٱٌػةن 

                                                 

.٠2/817نٙ ا٧٣ن١الت كإٱٌةح ا٧٣ٌٕالت:  (22)

 .6/654األ٩ٕةـ:  (23)

.6/386قؿ ا٣ى٪ةٔح:  (24)

.6/383، كقؿ ا٣ى٪ةٔح: 6/234ا٩ْؿ ا٧٣عذكت:  (25)

.3/276مؿح ا٧٣ٛى٢:  (26)
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ٔى ٧ى دى )ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ:  ٫ي ك٦س٤ي » َ ٤ى ة٦ةن  ى ؾً ٯ ا٣ ، ٤ٔٯ دٞؽٱؿ ا٣ػؾم ٬ػٮ أظكػ٨ي  (٨ي كى ظٍ م أ

ى الن ٦ى سى ٦ى )ثٌٕ٭٥:  ةك٠ٞؿا  (حه ًى ٮٍ ٕي ة ث
(27)

٣عؾؼ  اك٬ٮ ٝجٲط صؽًّ  ثؿٚٓ ثٕٮًح، ،

«٫٤ٌٍ ٛى ٦ة ٣ٲف ثً 
(28)

. 

اق٧ةن ٦ٮوٮالن ٰٚ فٱح قٮرة ٦ؿٱ٥ دٛكػٲؿ ا٣ُجػؿم  (٨ٍ ٦ى )كٱن٭ؽ عٔؿاب 

إذ ٝػػػػةؿ:  [29: 67 ا٤٧٣ػػػػٟ] ژ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ژٝٮ٣ػػػػ٫ دٕػػػػة٣ٯ: 

ٚكذ٧٤ٕٮف أٱ٭ة ا٧٣نؿ٠ٮف ثةهلل ا٣ؾم ٬ٮ ٰٚ ذ٬ةب ٔػ٨ ا٣عػٜ، كا٣ػؾم ٬ػٮ »

«٤ٔٯ ٗٲؿ َؿٱٜ ٦كذٞٲ٥ ٦٪ة ك٦٪٥١ إذا وؿ٩ة إ٣ٲ٫ كظنؿ٩ة ص٧ٲٕةن 
(29)

، ْٚ٭ٮر 

ٚػٰ اٳٱػح، ك٣ػ٥  (٨ٍ ٦ىػ)االق٥ ا٧٣ٮوٮؿ ا٣ؾم ٰٚ ٠ال٫٦ د٣ٲ٢ ٤ٔٯ ٦ٮوٮ٣ٲح 

 ة٦ٲح.ٱنؿ إ٣ٯ أ٩٭ة اقذٛ٭

إف ا٣٪ىٮص ا٣ذٰ ذ٠ؿد٭ة ٰٚ ٦جذؽأ ا٣جعر ػ٤خ ٨٦ ا٣ٌػ٧ٲؿ ثٕػؽ اقػ٥ 

االقذٛ٭ةـ، ٬ؾا ٦ٓ أف ٬ؾا االق٥ ال ٱٞج٢ أف ٱ١ٮف اقػ٧ةن ٦ٮوػٮالن ٚػٰ د٤ػٟ 

ٰٚ فٱح قٮرة ٦ؿٱ٥  (٨ٍ ٦ى )ا٣٪ىٮص ٤٠٭ة، كٰٚ ٬ؾا ٝؿٱ٪ح ٝٮٱح ٤ٔٯ أف إٔؿاب 

، كرثػٍ (٨ٍ ٦ىػ)ؽ اق٧ةن ٦ٮوٮالن ٬ٮ ا٣ٮص٫، ٱؤٱؽ ٬ؾا اعٔؿاب ذ٠ؿ ا٧ٌ٣ٲؿ ثٕػ

٢، ٍىػًػ٧ٲؿ ٚى  (٬ػٮ)اق٥ اقػذٛ٭ةـ ثضػٮاز أف ٱٕػؿب  (٨ٍ ٦ى )ا٣جةٝٮ٣ٰ إٔؿاب 

 ٫ ٬ؾا ا٣ٮص٫، ٢٠ أك٣بٟ ٱن٭ؽ أف ا٣ٛىٲط ظؾؼ ا٧ٌ٣ٲؿ ال ذ٠ؿق.ٕي ٍٚ كدى

٦ػة »إف األق٤ٮب ا٣ؽارج ٤ٔٯ األ٣ك٪ح كاألٝالـ ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕىؿ ٨٦ ٩عٮ: 

٪عػٮ ٱ١٧ػ٨ أف ك٦ػة ٠ػةف ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣ «٬ػٮ وػؽٱٟٞ ٨ٍ ٦ىػ»، ك «٬ٰ ٬ٮاٱذٟ

اقػ٥ اقػذٛ٭ةـ ٦جذػؽأ  (٨ٍ ٦ىػ)ٱ٤ذ٧ف ٫٣ كص٫ ٨٦ ا٣ىػعح، كذ٣ػٟ ثػأف ٱٕػؿب 

كا٧ٌ٣ٲؿ ثٕؽق ٦جذؽأ زةف، كػجؿق االق٥ ا٣ػؾم ٱ٤ٲػ٫، كص٤٧ػح ا٣ٌػ٧ٲؿ كػجػؿق 

                                                 

.2/26ا٣جٞؿة:  (27)

.2/218مؿح ا٧٣ٛى٢:  (28)

 .23/569صة٦ٓ ا٣جٲةف:  (29)
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ػجؿ ٨٦ االقذٛ٭ة٦ٲح، ك٬ؾا كص٫ ٦ؿصٮح، كٱجٞٯ االقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ا٣ٛىٲط 

كا٧٣كػذٛ٭٥ ٔ٪ػ٫، ا٣ؿاصط ا٣ٞٮم ٔؽـ ا٧٣ضٰ  ثة٧ٌ٣ٲؿ ثٲ٨ اقػ٥ االقػذٛ٭ةـ 

 كٚٲ٧ة ق٤ٙ دال٣ح قةَٕح ٤ٔٯ ٬ؾا كدىؽٱٜ ٫٣ كد١٧ٲ٨.

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 ا٣ٞؿفف ا١٣ؿٱ٥. 

  إوالح ا٧٣٪ُٜ، الث٨ ا٣ك١ٲخ، دعٞٲٜ أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ مة٠ؿ كٔجؽ ا٣كػالـ

 .٬3ةركف دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ، ط

 األٗة٩ٰ، ألثٰ ا٣ٛؿج األوٛ٭ة٩ٰ، دار ا١ٛ٣ؿ، ثٲؿكت. 

  ،٧٣ؿدٌٯ ا٣ـثٲؽم، دعٞٲػٜ ز٤ػح ٦ػ٨ ا٧٣عٞٞػٲ٨، ا١٣ٮٱػخ، دةج ا٣ٕؿكس

 .ـ6965-2116

 دةرٱغ د٦نٜ، الث٨ ٔكة٠ؿ، دعٞٲٜ ٤ٰٔ مٲؿم. 

  ،ا٣ذجٲةف ٰٚ إٔؿاب ا٣ٞؿفف، ألثٰ ا٣جٞػة  ا١ٕ٣جػؿم، ثٲػخ األ١ٚػةر ا٣ؽك٣ٲػح

 .٧ٔةف كا٣ؿٱةض

  ،صة٦ٓ ا٣جٲةف ٰٚ دأكٱ٢ ا٣ٞؿفف، ٧٣ع٧ػؽ ثػ٨ صؿٱػؿ، أثػٰ صٕٛػؿ ا٣ُجػؿم

 .ـ2111، 6مة٠ؿ، ط دعٞٲٜ أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ

  ٜا٣ضة٦ٓ ألظ١ةـ ا٣ٞؿفف، ألثٰ ٔجؽ اهلل ٦ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ ا٣ٞؿَجػٰ، دعٞٲػ

 .٬نةـ ق٧ٲؿ ا٣جؼةرم، دار ٔة٥٣ ا١٣ذت، ا٣ؿٱةض
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  ،ػـا٩ح األدب كٗةٱح األرب، الث٨ ظضح ا٣ع٧ٮم، دعٞٲٜ ٔىػةـ مػٕٲذٮ

 .ـ6987، 6دار ك١٦ذجح ا٣٭الؿ، ثٲؿكت، ط

 ٤٣كػ٧ٲ٨ ا٣ع٤جػٰ، دعٞٲػٜ: د. ا٣ؽر ا٧٣ىٮف ٰٚ ٤ٔٮـ ا١٣ذةب ا١٧٣٪ػٮف ،

 .ـ6994-6986، 6أظ٧ؽ ا٣ؼؿاط، دار ا٥٤ٞ٣، د٦نٜ، ط

 دٱٮاف األٔنٯ، مؿح كد٤ٕٲٜ د. ٦ع٧ؽ ٦ع٧ؽ ظكٲ٨، ١٦ذجح اٳداب ثة٣ض٧ة٦ٲـ. 

 دٱٮاف ٦ض٪ٮف ٣ٲ٤ٯ، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كذةر أظ٧ؽ ٚؿاج، دار ٦ىؿ ٤٣ُجةٔح. 

 ٜد. ظػةد٥  ا٣ـا٬ؿ ٚػٰ ٦ٕػة٩ٰ ٠ػالـ ا٣٪ػةس، ألثػٰ ث١ػؿ األ٩جػةرم، دعٞٲػ

 .ـ6992، 6ًة٨٦، ط

 ٜقؿ و٪ةٔح اعٔؿاب، الث٨ ص٪ٰ، دعٞٲٜ د. ظك٨ ٬٪ؽاكم، دار ا٥٤ٞ٣، د٦ن. 

  ،مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ألثػٰ قػٕٲؽ ا٣كػٲؿاٰٚ، دعٞٲػٜ ز٤ػح ٦ػ٨ األقػةدؾة

 ٦ُجٕح دار ا١٣ذت كا٣ٮزةاٜ ا٣ٞٮ٦ٲح ثة٣ٞة٬ؿة.

 مؿح ا٧٣ٛى٢ الث٨ ٱٕٲل، دعٞٲٜ د. إثؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ اهلل، دار قػٕؽ 

 .ـ2163، 6ا٣ؽٱ٨ ثؽ٦نٜ، ط

  اصٰ، راص٫ٕ ا٣نٛة  ٰٚ ثؽٱٓ اال٠ذٛة ، ٣ن٧ف ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ظك٨ ا٣٪َٮى

 .6413٬، 6د. ٦ع٧ٮد ظك٨ أثٮ ٩ةصٰ، دار ١٦ذجح ا٣عٲةة، ثٲؿكت، ط

  ا٣ىعةح دةج ا٤٣٘ػح كوػعةح ا٣ٕؿثٲػح، ٤٣ضػٮ٬ؿم، دعٞٲػٜ أظ٧ػؽ ٔجػؽ

 ا٣٘ٛٮر ا٣ُٕةر، دار ا١٣ذت ث٧ىؿ.

 ت ا٣ذأكٱ٢، ٧٣ع٧ٮد ث٨ ظ٧ـة ث٨ ٩ىؿ ا١٣ؿ٦ػة٩ٰ، ٗؿاات ا٣ذٛكٲؿ كٔضةا

 .دار ا٣ٞج٤ح ٤٣سٞةٚح اعقال٦ٲح، صؽة، ٦ؤقكح ٤ٔٮـ ا٣ٞؿفف، ثٲؿكت

 ـ6988، 6ٗؿٱت ا٣عؽٱر، الث٨ ٝذٲجح، و٪ٓ ٚ٭ةرق٫ ٩ٕٲ٥ زرزكر، ط. 

  ا٣ٛةاٜ ٰٚ ٗؿٱت ا٣عؽٱر، ٤٣ـ٦ؼنؿم، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ا٣جضةكم ك٦ع٧ؽ



 632 (9-1) اىاجلسء (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمعق 

 .ـ6976، 2ٰ ا٣ع٤جٰ، طأثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، ٦ُجٕح ٔٲكٯ ا٣جةث

  ا١٣ة٢٦، ألثٰ ا٣ٕجةس ٦ع٧ؽ ث٨ ٱـٱؽ ا٧٣جؿد، دعٞٲٜ ٦ع٧ػؽ أثػٮ ا٣ٌٛػ٢

 إثؿا٬ٲ٥ كا٣كٲؽ معةدح، دار ٩٭ٌح ٦ىؿ ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ.

  ٜ٠نٙ ا٧٣ن١الت كإٱٌةح ا٧٣ٌٕالت، ٣ضة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣جةٝٮ٣ٰ، دعٞٲػ

 ـ.6995، 6د. ٦ع٧ؽ ا٣ؽا٣ٰ، ٦ُجٮٔةت ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ط

 ا٧ٕ٣ةؿ ٰٚ ق٪٨ األٝٮاؿ كاألٕٚةؿ، ٣ٕال  ا٣ؽٱ٨ ا٣٭٪ؽم، ٩نؿ كدٮزٱػٓ  ٠٪ـ

  .١٦ذجح ا٣ذؿاث اعقال٦ٰ، ظ٤ت

 ٣كةف ا٣ٕؿب، الث٨ ٦٪ْٮر، دار وةدر، ثٲؿكت. 

  ،ٰا٧٣عذكت ٰٚ دجٲٲ٨ كصٮق مٮاذ ا٣ٞؿا ات كاعٱٌةح ٔ٪٭ػة، الثػ٨ ص٪ػ

 .ـ6999دعٞٲٜ ٤ٰٔ ا٣٪ضؽم ٩ةوٲٙ، كٔجؽ ا٣ٛذةح م٤جٰ، ا٣ٞة٬ؿة 

 ُؿب ٨٦ أمٕةر أ٢٬ ا٧٣٘ؿب، الثػ٨ دظٲػح ا٤١٣جػٰ، دعٞٲػٜ إثػؿا٬ٲ٥ ا٧٣

، د. ظة٦ؽ ٔجؽ ا٧٣ضٲؽ، د. أظ٧ؽ ثؽكم، راص٫ٕ د. َػ٫ ظكػٲ٨، األثٲةرم

 ـ.6955دار ا٥٤ٕ٣ ٤٣ض٧ٲٓ، ثٲؿكت 

  ٦٘٪ٰ ا٤٣جٲت ٨ٔ ٠ذت األٔةرٱت، الث٨ ٬نةـ األ٩ىةرم، دعٞٲٜ د. ٦ةزف

 .ـ٦6964جةرؾ ك٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ظ٧ؽ اهلل، دار ا١ٛ٣ؿ 

 ٨ وعٲط ا٣ٞٮؿ كٚىٲع٫ أ٣ٛػةظ كأقػة٣ٲت أزٲػؿ ظٮ٣٭ػة ٗجػةر، د. ٔجػؽ ٦

ا٣٪ةوؿ ٌٔكةؼ، ٦٪نٮرات ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب، كزارة ا٣سٞةٚػح، 

 ـ.2167د٦نٜ 

  ا٣٪١خ ٰٚ دٛكٲؿ ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ٣ ٥٤ٔ ا٣ن٪ذ٧ؿم، دعٞٲٜ ز٬ٲؿ ٔجؽ ا٧٣عك٨

 .ـ6987، ا١٣ٮٱخ 6ق٤ُةف، ٦٪نٮرات ٦ٕ٭ؽ ا٧٣ؼُٮَةت ا٣ٕؿثٲح، ط

*   *   * 


