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 ().د. عٔطّ عنْ امعاكِب أ

 مدخٌل إلى الموضوع:

. وكد ُغددُت language in useحُػَِٕ اىخّداوىّ٘ثُ ةدراشِث اىيّغِث إةّاَن اشخػٍاىٓا 

َِ ددَد لددWikipedia  إىددٕ اىّظدداةهِث لددٖ اى َِ ٖ طدد ن ، دائددرِة اىٍػددارِل اىُةددّرة، 

Pragmatics :ُّخ ٍَ  لٖ اإلُهي٘زِّٗث، أو اىخّداوىّ٘ث لٖ اىػرةّ٘ث ٌا حرَ 

ُه  ُِ دُسَ  امخدْ ةُدا ُٓطد َْ فَْسٌع ِوي ِعنِْه امنّغِث وِعنِْه امعالواِت ٓدرُرُس امُّر

، وامخّضدىَٔي  ّْ امّطٔاُ  فْ إًخاج امىعٌَّ. وحشَىُل امخّراومّٔثُ ًََظسّٓثَ امِفْعِل امكالو

  ْ ِِ امنّغدث فدْ امفنطدفِث، امخّحادُث ، وامخّحادَُث امُىخفاِعَل، ووٌاََج أُدسى مُِطدنِ

مِِعنْدِه امرالالمدِث امدزي  اً وِعنِْه االجخىاع، وِعنِْه امنّغدث، وِعنْدِه اسًطداو. وِدالفد

دٍث، حدرُرُس  «اً وُسو دش»أو  آرُرُس امىعٌَّ امدزي ٓكدُِو االدُّال ٔ   فدْ مُغدٍث وُعٌٔ 

امىْعٌَدّ فطدع عندّ امىعسفدِث امٌ ْظىّٔدِث  إرضدا ُ ال ٓعخىدُر َف امخّراومّٔثُ وطأمثَ كٔ

ِِ وامىعَجِه وغِٔسَىا ودَاَلً  ( مِنُْىخحدرالِث أو امّطداو ، وامنّغِّٓث )وا ٓخِّصُل ةِامٌّح

ِه أو امخّنفرظ، وعنّ أّٓث وعسفٍث وِجِدٍة ِوي قَتُْل  اً ةل ٓعخِىُر أٓض ِر عنّ ِضٔاِ  امخَّف

اِدثَِْٔي، وعندّ امَطْصدِر امىطدخْذنَِل منىخحدّرِث، وعندّ فْ شأو ذٌََِْٓك امىخحد

                                                 

() وأشخاذ اىتالغث واىِلد لٖ  اٌػث حيبغؾٔ ٌجٍع اىيغث اىػرة٘ث ةدٌظق ،. 

 م.3/6/8132ورد اىتةد إىٕ ٌجيث اىٍجٍع ةخارٗخ 
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َعِاِوَل أَُدس. وةُزا االعختار، حُتٔالُي امخّراومّٔثُ كَٔف ٓكُِو وطخعِىنُِ امنّغِث قادرَٓي 

عنّ امخّغنرِب عنّ امغىِض امّظاَس؛ ِِلّو امىْعٌَّ ٓعخِىُر عندّ رسٓطدِث امدخّنّفِظ، 

ٍِ، وزواًٍِ.. ِه امىْعٌَّ امزي قََصَره وخحدرالٌث إمخ. وحُطى   ووكاًِ ُْ ّ امُطررةُ عنّ فَ

 آَدُس امِكفآثَ امخّراومّٔث.

ََ كداَ :  ٖ  ِحد٘ وكد حّددَ ةػُؾًٓ ِشخّثَ ٌجاالٍت َٗةِفُو ةٓا اىّدْرُس اىخّدداوى

 :حدرُس ]اىخّداوىّ٘ثُ[ اىيّغثَ غَِد اشخػٍاىِٓا لٖ اىّطتلاِت اىٍلاٌِّ٘ث اىٍخخيفث؛ أي»

د ا  نالٌةِاغختاِرْا:  ٓد ا  ، غادرا  ٌةدَّ د، ؤٌُ َّ ًٍ ٌُةددَّ دٍب  ا  غَ ٌدخهيم ََ إىدٕ ٌُخا

ٖد  ٍد، ىِخةل٘دِق َغدَرٍض حَٔاُغدي ٖد ٌةددَّ ٍد، لدٖ ٌلداٍم حَٔاُغدي د، ةِيَْفٍظ ٌُةددَّ ٌُةدَّ

د  (.86)اىخّداوىّ٘ثُ غَِد اىُػيٍَاِء اىػرب، ٌصػٔد غةراوي، ص «ٌُةدَّ

 ِن ِجنِّّي:األحواُل الّشاِهدُة بالُقصوِد عنَد اب

 ّٖ َُ ِ ِّد ِّ أةدٔ اىَفدخْع غاٍداُن ةد ٘ ٍّ ٖ  اىذي ُخةّدُث غِّ ِْا ٗص اىػِػُر اىخّداوى

دةَ ةاىُلػٔد»( ْ 198 )ت ِْ َْدةَ اىخدٖ «اَحٔاَ  اىّظا ٍُظدا ، وٗرُٗد ةدّ اَوؽداَ  اى

 َُ ٌِِّ. وكدد ُداكَض اةد ٍَْج لٖ حةدِٗد كَْػِد اىٍخهيًم  غاحتَْج إُخاَج اىهالم، وأشٓ

 ّٖ ْؽدُع اىيَّغدٔي  أو إغطداءُ ِ ِّ َٔ َِ ٍْدا: اى دةَ ةِاىُلػدِٔد لدٖ ٌجداىَْ٘ ِْ اَحٔاَ  اىّظا

: َِ َِ اىٍجاىَْ٘ ًُ ٌػاُٖ اىّظػر. وشِػِرُض ىِْْلٌِر لٖ َْذْٗ ْٓ ٍَّ٘اِت، ولَ ٍُص  اَشٍاِء ىِيْ

 إعطاِء األمساِء ِلْلُنسنَّيات: :يف َمجاِل الَوِضِع الّلغوّي، أي -أّواًل
 ّٖ ِّ ِ َُ تَِب لٖ إغطاِء اىػرِب أشدٍاء  ااّغدث  ىدتػِؼ  غرَض اة ْص ىِث اىصَّ ٍَ ِ ى

ٍَّ٘ات، للا : ٍُص  اى

أو حكَِو فدْ ةعدِ  ذمدك طإعُّداأِل اِلضدىاأِل منُىطدى ٔاِت   اً ثّه ال أدفَُ  أٓض

ِودي َدزه  اً امذاّص  مَُا وِوي أَْجنُِدا. فدّّو كَٔدس غساٌض مُه، َعَرمِا إمٍٔ طاالْضهأ

ٔ َِ ٍِ أالِاَت اِلفعداِ  امخدْ ُعتالدَس ةُِدا عٌُدا. أال  اً امنّغِث وجْرحٍُ وُضا ةأَْجساِس ُ سوفِ

َُْه قامِا:  ِة امطداِ   «هَ َدَضد»فدْ امٔداةِِص و «هَ قََضد»حَسا ِّ فدْ امس ْردب؛ وذمدَك مُِطد
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َِْت اِلضدَعَف  د َِْت اِلقدِى منِفْعدِل اِلقدِى، وامص  وَضْعِف امذاأِل، فجعنِا امص 

هُ »، واً إذا قََُّعٍُ َعْسضد :«ع  امّشْألَ قَ »منِفْعِل اِلضَعِف.../ وقامِا:  إذا قَُّعدٍُ  :«قَدر 

وَدر  »؛ وذمك ِِلّو وٌَُطََُّ  امُّّاأِل أقَصُس وُّرةً ِوي وٌَُطَُِّ  امّرا . وكدزمك قدامُِا: ُرِالً 

ٍِ ةَِطساةثٍ »و:  «امَحتْلَ  ، فجَعنُِا امّراَ  ِِلًُّا وجُِرةٌ مِىا فٍٔ ِعالٌج، وجَعنُدِا «وَج  إمٔ

ِِلًُّا وُىِضثٌ مِىا ال عالَج فٍٔ... ًََعْه، وقر ٓىكُي أو حكَِو أضتاُب امخّطدىِٔث امخّاألَ 

 :ٍِ ْٓ َِ أو مَعدل  اِلّوَ  »حَذَفّ عنٌٔا مِتُْعِرَا فْ امّشوداِو َعٌّدا. أال حدسى إمدّ قدِِ  ضدٔتَ

َََر «َواَلَل إمٍٔ ِعنْدٌه مده َِٓصدْل إمدّ إِددس . ٓعٌدْ أو ٓكدَِو اِلّوُ  امحاِضدُس شدا

تََب امزي مٍ وِوي أْجنٍِ وا َوقََعْج عنٍٔ امخّطىٔثُ؛ وإِددُس مِتُْعدِره امحا َ ، فعَسَ  امط 

تََب منخّطىِٔث )امذصائل   (.55-1/56عي امحاِ  مه ٓعِسِ  امط 

ّٖ اط٘دٍر ٗخٔكّدُف غيدٕ ٌػرلخدّ  ّٖ غَِد غُِػٍر حدداوى َُ ِ ِم وِْٓا حٔكَّف اة

ًِ ىِ  ا  أح٘اُ ًُ َشتَِب إغطاِء االْش ْٓ ًِ ةِ شدتاِب لَ ََ اىِػيْد اهُ. لإّن اىةائَو ةَِِ٘ا وة٘ ٍّ ٍُص

يُِدا  ْٓ ٘اِت ْدٔ َ  ٍَّ ٍُصد ٌَِ اَشدٍاِء ىِيْ اَحدٔاَ  اىّداىّدثَ غيدٕ »إغطاِء غِ٘ر كيٍ٘و 

ََْج ةذىم. :؛ أي«اىُلػٔدِ   اىّظروَل اىخٖ أحا

 يف َمجاِل َفِهه معاني األشعار: -ًاثاني
ّٖ إُِّا لٖ ٌةاوىَخِِا ِّ ِ َُ ًَ اَكدٔاِ  اىٍلٔىدِث كددٍٗ ٗلُٔ  اة ْٓ ُفخِلدُر إىدٕ  ا  لَ

ٌِدَ ُغيٍَائِدا اىدذَٗ دَّوُدٔا اىيّغدثَ،  ٖد غائٍب غِّا، طَٓدحُّْ اىجٍاغدثُ  غُِػٍر حداوى

 ًٓ ٍِ ْٓ ٍُظاْدحًٓ حػزٌٗز ىَِف ٌِدَ ُغيٍَائِدا »ونان ىِ لاىغائدُب ٌدا ناَُدِج اىجٍاغدثُ 

ٌَِ أْحٔاِ  اىَػَرِب )وُو ْٔٓا(، وحُؾدطَ  ُدهُ  ِْ ٌِدَ أغراِؽدٓا حُظا  ِّ ر  إىدٕ ٌػرلخِد

ٌَِ اشخخفالِٓا ط٘ئ ِّ، وحلت ِيّ أو إُهاِره، واَُُْدِس ةدّ أو  ا  وكُػِٔدْا:  ِ أو اشخالاى

ٌِدَ  ٌَِ كائِيّ، وغ٘دِر ذىدَم  ِب  ِّ، واىّرؽا ةّ أو اىخّػج  ٌِ اِل دِاِ  االشخ٘ةاِش 

رِة ةامُطصِد، َِ  (.3/842)اىخػائع  «ةو اىةاىِفِث غيٕ ٌا لٖ اىِّفٔس امّشا

ّٖ ْٖ  Pragmaticsوإذا غَرلِْا أّن اىخّداوىّ٘ثَ  نٍا ٗلُٔ  اىػاّلٌثُ ٌُِ٘ر اىتػيتهد
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٨ىػ٭ ةًػراـػًث ا١ٓٸٛػًث ةػ٦ٰى ا٥٢ٟ١ػاًت أك »٘ٮ ا٬٥١رًد اٳٞتؽ:  ٖىػ٬ًمٌّ ٯٓي ي ػده ١ ٤تطى

ق اةػ٦ي ًس٨ٌػٌٮ ٘ػٮ ا٥١ٜتػ٬ًس «ا١خٌٓاةًٰؽ أك ا١ٌؽ٬٤ًز كة٦ٰى ٤يفخغػ٫ٰ٤ا ٞىػؽى ، ٘نٌف ٤ا ذ

يتا ٩ ا١خٌػاك١ٌٰػثي ا١ٖؽةٌٰػثي ا١طػٯرػثي. كٛػػ ٤ىرٌػ٠ى اةػ٦ي ا١ٌفاةٚ ٯ٨خ٥ٮ إ١٭ ١ ًب ٤ا حٓا١شي

ًؽ ا١خٌػاك١ٌٮ ا٥١خطػًَّث ٩٨ْ ٪٨ا ٘ٮ ٘ى٣ً٫ٍ اٳكٓار ا١خٮ ١ػ٣ ٯيػخىٍص  ٓي٨هي ًس٨ٌٌٮ ١ًخأذًٰؽ ا١

ٞيؽي٪ا ٪٨ا: ػى إ٧لاءى٪ا كإ٧لادى٪ا ةًرٸذًث أةٰاتو كٓؽٯٌثو ٧ؼ  ٨١ا أف ٧ل٫ى

٣ٰي ة٦ي ا١طارًث ة٦ً ٯؾٯ - ٓى ي ًٗ ا٤ؽأةو:ٯ٬ٜؿي ٧ ٍن ٍٓػٌم ٘ٮ كى  ػى ا١فَّ

ا ةٍَِِِ٘٘ٓا  -حلُٔل  َٓ َٓ  :-وَنهَّْج َوْس

 

ؿُ   ِْ خلببا ٍُ َٖ ْببؼا ةِبباىّؽَضٕ اى يِبب ْٓ َ  أَة

  ٠ٍ ى٥ٌػا ٯىػٍػعي ػاحي ٢ْػ٭ ا٤ػؽأةو ك١ ًٜػى ٩١ ا٨١ِّٟ ْي ًؽ ا١ٜائ٠ً أ٩ٌ٧  ًْ ك٦٤ً ًضٟاٯًث ٪ؼا ا١ٌلا

ٗو  ٍٰ ٦ي ةا١ٌؽض٭ ١ًيى ٢ًٍٓٮى ٪ػؼا،  ة٫ًا، ٥٘ؽٍَّت ة٩ ٘ٮ ٧ًٍف٬ةو ك٪٬ ٯٍطى ى ة
ى ىٍج: أ ي٬ا ة٩، ٜ٘ا١ ٧ؾى١

ؿً »  ٩١. ٜ٘اؿى اٳةٰاتى ا١خٮ ٫٨٤ًا ا١تٰجي ا٥١ػؼ٬ٞري. كأراد ةً  ان كاضخٜار ان حٌٓشت ًْ  «ا٥١يخٜػا

٭. ٦ي ةا١ٌؽضى ٍػرىق كٯيػًع٠ي ٫ٍُؽىق، ك٪ؼق ضاؿي ٤ى٦ ٯٍطى  ا١ؼم ٯيغًؽجي نى

ٍػًر ا١تًٰج:  ى٩ ٘ٮ نى ٍَّٟج كىسٍ »كٯؽل اة٦ي ًس٨ٌٮع أٌف ١٬ٛ ػؽه  «٫ى٫ا ةًٰى٫٨ٰ٥ػاكنى ٨ْهي

ػًؾ ا١تٰػج:  ْىشي ًٚ ١ًٜػ٬ًؿ ٪ػؼق ا٥١ػؽأًة ٘ػٮ  ٜىٍهػًػ ا١ػٌػٰٛ ؽكرمٌّ ١ًخطػٯػًػ ا١ حػاك١ٮٌّ ىى

ؿي » ًْ ٭ ا٥١يخٜا ٢ًٍٓٮى ٪ؼا ةا١ٌؽضى ى ة
ى ًٰٞػ»٘ٮ ١٬ٛػ٩:  ان . كٯتػك ٪ؼا كاىط«أ  ان ٢٘ػ٬ ٛػاؿى ضا

؟ ؿي ًْ ٭ ا٥١يخٜا ٢ًٍٓٮى ٪ؼا ةا١ٌؽضى ى ة
ى َّٝ  -«٫٨ْا: أ ػ ٞيؽى نى ٢ْى٥ى٨ػا  ٦٤ً ًٰٕؽ أف ٯؼ ٍسػ٩ً، ٳى ا٬١ى

 : ؽةن، ٩ٌ٨ٟ١ ٥ٌ١ا ضٟ٭ ا١طاؿى ٜ٘اؿى ًٟ ٍس٫ى٫ػا»ةًؼ١ٝ أ٫ٌ٧ا ٞا٧ىٍج ٤يخٌٓشتثن ٤ي٨ٍ ٍَّٟج كى  «كنى

ُي٣ي ا١ٌه٬رًة ٫١ا ٣٢ًى ةؼ١ٝ ٛي٬ٌةي إ٧ٟاًر٪ا كحٓا  (.3/333)ا١غهائم  «ْي

ا١خٮ ٯطػيثي ٫ٰ٘ػا ا١ٜػ٬ؿي ذاتي  «ا١طاؿى »كٯؽل ْا٣ً١ي ا١ٓؽةًٌٰث ا١ٟتٰؽي ٪ؼا أٌف 

ًٚ ٩٨٤ً. ك٧ؽاقي ٯخطٌػثي ٦ْ دىرىساتو ٤يختاٯ٨ثو ٫١ؼا ح ٍهًػ ا١ٌػٰٛ ٜى ـً ا١ أذٰؽو ٞتٰؽو ٘ٮ إ٫٘ا

ػؽي  ىفخ٨ًا ا١طػىثى ا٢١ٌٖػ٬ٌم. ٜ٘ػػ ٧طيي ا١خٌأذًٰؽ ٧اكئثو ٦ْ دىرىساتو ٤خٙاكحثو ٘ٮ ٤يٸة

 ًٚ ؽٯػ ٍى إ٧شازى ا١طػىًث ا٬ٌٖ٢١ٌم، كٛػ حيؽكىل ٨١ا اٳكىاعي ا٥١طٍٰثي ة٫ًؼا اٵ٧شاًز ة

تىؽا١ٌؽك ٠ً ا١غى ٍٜ ى ٍهػًػ. ٯٜػ٬ؿي  ،اٯًث ك٧ ٜى ٨ًٞػا ح٥ػاـى ا١ كٯ٨لأ ٦ْ ذ١ٝ حٙاكته ٘ٮ إدرا
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ّٔ يُعوِّق ٌُ ِجَّ ِِ الحةا غ رُةُر »عوٓ اهتٖج اهّصاةِق:  اً اة يذا مََع أهَّك شاِمٌع لِِحكاية

ةِ  الحةاِ  نةس هتةِس ت ةَك  ََ ِِ ِ غ ول ََ مُشاِيٍد لًاغ ولٌ شاَيْدتًَا لُكوَْت بًا أْعةَر

ًُعإٌِ. وهْ هى ََُٕقْن إهَٖاا ِاذا اهّاااِعُر المرأِة أَبَُْنَ  ْختَُر لاه ًُ . وقد قَٖن: هَٖس اه

ّا»حاَل ِذه اهًرأِة ةقْهُ:  َّ ْج َوْج ِى اريْاِر  «وَصمَّ ُِ هى ٍعِرْف ةاُ حقٖقاثَ حعاا

 (.1/646)اهخصائص  «هّا

ٌِ أةٔ يَُعْٖط اهذي لان - ٌَ ُعْقتثَ ة هُِعثًااَن  عااي ً  يا ُٕذَلُر ِيٌ أّن اهْهَٖد ة

  ٓإهآ عو ُِ اِر فاايََر اهخوٖشاثُ ةُِاخِْصا ًْ اَى ةُِااْرِل اهَخ ِّ ِ اهُمْفاث  ولاان اح

 اهًدَٕث  َخرَج فٔ َرْلٍب فََزَل َُٕصُْق ةِّى  فقال:

 َْ  قُ ْةةُت لًَةةاف قِتةةسغ ن:الَةةْتف قةةا

 

  َْ  ال تحَصةةنُوا قةةد هَِصةةُوا ا ي ةةا

  َْ  والوَّشةةةٌاِم ِمةةةن مُِافةةةٍ   ةةةا

 

  ََ  قَُْوةةةاٍم ع ُوةةةا عةةةّزاَ وَعةةةْز

ُد َِا قُْل اهًرأِة فٔ َصْدِر اهتِٖج ارّول:   ِِ ةًعَٓ )إٍّأ واقِشاثٌ   «قافْ »واهّاا

اَى قاِْل  ّْ ّٔ أّن فَ ٌُ ِجَّا أو: وقشُج( حُٖد اشخغََْج عٌ اهموًِث ةاهَحْرف. وٕارى اةا

ٌَ قاَل هّا:  «قاف»اهًرأةِ:  ّٔ غايحخاٌج إهٓ يعرفِث عَُصٍر حد «قِشٔ»ِحٖ ائاٍب عَّاا وه

وهَٖصْج ُلِن حمإٍث حُرَوى هَا  وال ُلِن َختٍَر ََُٕقاُن إهَٖاا  ُْٕااَشُ  »حُٖد ٕقُْل:   َِا

ِِ ةُ  ِِ لىغ الُم:اِره . ٍََعْى وهْ ٍُِقوَاْج إهََٖاا هاى ٍُِشاْد بى -كاهَْت  -َشْرُح األحٌاِ  الاّابِِ

 َخِر:ةَِصًاِعّا يا ُلَّا ٍُشُٖده هْ َحَضْرٍاِا. ولذهك قُْل اٗ

 َْ  -قُ ُْت لًَاف قِتس لواغ قالَةْتف قةا

 

  

ِِ الحةا آَخاَر ِياٌ  اً هْ ٍََقَن إهََٖا ِذا اهّااِعُر شاٖ    فقااَل يَاَ  قْهِاُ: ُجْم ة

ٌَ هًِاا «عاَجخُُْ عوََٖا»أو:  «وأيَصَمْج ةِِزياِم ةَعِٖرِا»: «قاهَْج: قاف»   هَمااَن أةْاَٖ

وإذا شةاَيَديا وقةد وقَْشُج  أو حْقَّْشاُج... لاٍْا عوُٖ  وأدَلَّ عوٓ أٍّّا أرادَْت: 

ةٌ  ِموةى نةس قٌلِةِىف  «قاَ»وقَتْت َع َِ  أّن قٌلًَاف  لِةِى وتِ ب ٌْ إجابٌِ لىغ ال َردٌّ لَِ:

 (.1/646)اهخصائص  «قِِتس لوا»
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ـو ٤ًػ٦ أْػائػ٩  - ػ٩ي ٘ػٮ أٯػػم ٛػ٬ ْى ٗي ك٬ٛ ػؼى١ٮع ٯىًهػ ٯ٬ٜؿي أة٬ ًعؽاشو ا٫١ي

٬٨ا ٩٨٤ً، ك َّٟ ٦ى ١ٟٮ ٯخ٥ كا ٩١ ا٢١ِّٰ ؽي ىػا ٩١ ٦٤ً ٤ٸ٤ص كيس٬ً٪٣٫ أ٫ُى ٩ٌ٨ٟ١ أٯ٦ٜى ٥ٌ٤ًا ة

ؽَّ ٣٫٨٤: ٙى ٘ ، كقي ٩١ ٦٤ً ٦ًٰ١و ّى ٤ا أةػى  أ٣٫ٌ٧ ٯيي٥ًؽكفى ٩١ ا١ٌلؽَّ ٤

ْٗيِبُػ ال حُبَؽعْ  َٔ  َرفَُٖٔ وكباىٔا: ٗبا ُع

 

ًُ  -وأَُهْؽُت اىٔسٔهَ  -فُليُْج   ُْ  ًُ ُْ 

ًٍج:   ٯٍ »ك٨ٓ٤ى٭ ا١تٰى ٬ى ٥ٍأ٧٬٧ٮ، كٛا٬١ا ١ٮ: ٷ حىٍغقى ٯا عي ٢ٍػجي ٌى ٜي ٘ ، كٛػػ  -٢ًػي

ٞىًٍٰػ٪٣ ة٥ػا كػا٪ػحي٩ ٘ػٮ كيسػ٬ً٪٣٫  ٢ى٭  ْى ى٢ٍجي  ػ٣ٍ ١ػ٣ ٯخَّٰٖػؽكا، -اـخػ١ ػ٣ٍ ٪ي : ٪ي

ْى٣٫ ة٩  .«ك١ٰؿ ١ًٮ أف آ٤ى٦ى إٯٜا

٢ى٭ ذ١ٝ ةا٬ٜ١ًؿ:  ْى ٚى ناًضبي ا١غهائًم  أ٘ٸ حىؽىل إ١ػ٭ اْختػاًرق »كٛػ ٢ٌْ

٫٢ًا د١ٰٸن  ٍٓ ٢ى٭ ٤ا ٘ٮ ا٬ٌٙ٨١س ة٥ًيلا٪ىػًة ا٬١س٬ق، كسى . ك٢ْ٭ ذ١ٝ ٛػا٬١ا: ريبَّ ْى

تارة ًْ ٔي ٦٤ً   (.3/333)ا١غهائم  «إكارةو أة٢ى

٢ًٮٌّ ٪٨ا أٌف  ؽي حٓؽع٘ى٩ ٤ا ٘ٮ ٢ٛػ٬ة٣٫ ٤ًػ٦ «إ٧ٟارى ا٬١س٬ق»كسى ًْ ْى٨ى٭ ة٩ ا١ٌلا ، ا١ؼم 

ػػى  ٍٓ ًؽ ة ًْ ؽه حػاك١ٮٌّ ٯ ذِّؽي أذىؽىق ٘ٮ ٘ى٫ٍػ٣ً ٛػ٬ًؿ ا١ٌلػا ٞؽا٪ٰثو ٩١ ٦٤ً رؤٯخ٩ً كس٬٪ى٣٫، ٨ْهي

ّى إٯطائ٣٫ ٰٕؽى ذ١ٝ.٪ي٣ي ٪ي »ذ١ٝ:  اداحي٣٫ إٯٌامى ٤  ٣ي، أم: ٪ي٣ٍ ٪ي٣ٍ ٣١ حخٍَّٰٖؽ ٤ٓي

ٓى٠ى اة٦ي ًس٨ِّٮع  ـً  ا٬ٛٯ ػ ان أـاـ «٤يلا٪ػةى اٳض٬اؿً »كٛػ سى ػًؿ اٵ٫٘ػا ـي ي ٤ًػ٦ أ

ػؽي ا٥١ػٍؽءي ة٥ًًر٢ًٍػ٩ً ٘ػٮ  ٙى ٞي٢ٌػٮع رة٥ٌػا ٷ ٯِ ٠ى ذ١ٝ ٘ٮ إٌارو حىػاك١ٮع  ىدٍعى ٣٫ٍ، كأ ٙى كا١

ًؽ ٤ي٨اٛىلاًت  ٥ػاًت ْػ٦ ا٢١ٌٖػاًت  أ٫ُى ـي ٨١ا ٘ٮ ا٥١خؽسى ػَّ ا١ٌػٍرًس ا١خٌػاك١ٮِّ ا١ؼم ٯٜي

ٍٰدي ٯ٬ٜؿ:  ، كا١ٌفاـػثي، »ا١ٖؽةٌٰث ا١طػٯرث، ضى ٥ٌػا٬ٌٰ٤ًفى ، كا١طى ٥ٌػا٬١فى ، ٘ا١طى كةٓػػي

خػع ٣٫٨٤ً، ٯفخ٬ىط٬فى ٦٤ً ٤يلا٪ىػًة اٳض٬اًؿ ٤ػا ٷ  ، ك٤ى٦ ٯ٣٫ٰ٢ كٯٓي ٌٛادكفى كا٬١ى

٥ٍؽوك ٦٤ً كً  ْى ٢ي٩ي أة٬  ق. ٯطهِّ ػٍؽقي ٯي٨ًلػػي عتًؽى ة٩ ٨ْػ٩، ك١ػ٣ ٯىطيي
ي ًؽ ا١ٙؽزدًؽ، إذا أ ٍٓ

ق  ٣ًٓى حه٬ٯؽى بى ة٩ ناضتى٩، كٯي٨ ًٌ ٨اقي أ٤ٍؽه ٘أرادى أف ٯيغا ْى أكىٷ ح٢ٓى٣ي أٌف اٵ٧فافى إذا 

ىًر٧ػٮ  ؟ أ ، أٯػ٦ى أ٧ػجى تًػ٠ى ٢ْٰػ٩، ٰٜ٘ػ٬ؿي ١ػ٩: ٯػا ٘يػٸفي ٩ ١ًٰٜي ٙى ٩١ ٘ٮ ٧ًٙف٩، اـػخٍٓ

يضػِّ  ٮَّ أ
، أٛت٠ًٍ ٢ْى ٝى ٍس٫ى ٖى٭ كى ، ٯا ٪٨اقي. ٘نذا أٛت٠ى ٩ٰ٢ْ، كأن ، أ٤ا أ٧جى ضاًىؽه ٝى ٍ ذ
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َٔ ذىامل فيأ ناهَت اُااٍهُذ ا ُذُِت  إىّ٘، اُدفََع ٗرّدثُّ أو ٗأٌُُره أو ِٗٓاهه، أو ُْرا

، ىٍَه تهيَّف اىلهئاُو، و  نيّاَف ضاهِذ َّ ااك اهَل غي٘اّ،  هً ٌُْغِ٘ َِ غَ ٌُلهبيِة اىَػْ٘

 َغيَٕ ذىم كهَل:وااضغهءَ إىّ٘ل و

بِاح ِِ  الَعيُْن تُبدي الذي في هَْفِس صاح

 

ٍُِّ إو ُوان   ا  حهااااح   ِمااااَن الَعااااداو

ُّ اهلل:   ٍَ ًَ إُسهُ»للل وكهل ىِٖ بػُظ ٌَشهِٗخِه َرِذ َُ أت أُنيِّ فاٖ  هً أُه   أُذِس

يٍْة  (ل683-1/686)اىخطهئص  «اىظُّ

ى:ُمشاهدُةىاألحواِلىعنَدىُعَلماِءىالعربّوِةىاألوائل
َّٖ نهت ذهِعار ٍّٖ أّت ْذا اىُػُِطَر اىاّداوى َُ ِحِِّ َر اب َٓ ٍٔ واعاٍد  اً أظ َغيَإ ُرا

ْعاِع اىيّغأيِّ ىِه َٔ ََ أُا هَل اى ِلا٘ ٍُرلِّ ٌِاَ فٖ ٌُِهكشهِت ُغيٍَاهِء اىػربّ٘اِة اى ث٘اٍر 

َِ اىّسااّرا   ؛شاا٘هءَ  َ ا ا ُااٍهِء اىاااٖ أُغِتَ٘ااِ   وَخااصَّ ٌُػهرعااةَ أبااٖ بْهااِر باا

ََ اىّزّحاه  )ت ( تٍهديَ ْ 716 )ت (، وٌُ هىغاَاّ فاٖ ذادِٗ  ْ 711 أبٖ إُاره

 : ّٖ َُ ِحِِّ ، فلهَل اب َِ وىِٓذا اىٍِٔعِع ُفِسّ ٌه تٔكَّف أبأبَْهٍر غاَ نث٘اٍر »ا شاله

ٌَِ ارتههِل طرِٗق ا شالهَل واذاجَّ أبٔ بَْهٍر غي٘اّ   ََ ه أَُرَذ إىّ٘ أبٔ إُره ٍّ ٌِ

الموقولاُُ  ليواح  اد  حهَاه لَااح إ ابح   لا  ال يُؤمَُن إن تكوَن هذه األلفحُظ بِأُّّ 

إذا َرفََع ضٔتَّل  «َرفََع َغل٘رتَّ»، وٌَثَّو ىّ بلٔىًِٓ: هُشحِهْدهحٍّ ول  هَْدِر مح ِديثُاح

َْ ِْه ُشاقُّ ىَِلٔىًِٓ  ٌَِ ٌػَِٕ اىّطٔت، ىَ َُػَد ا ٌُْر  «َغَلرَ »فلهَل ىّ أبٔ بَْهٍر: فئ ذَ

ِّ، فرفَػٓااه وَوَعااَػٓه َغيَاإ كُ  ؛ وإٍُّااه ْاأ أّت َرُحاا ً احااد   ِتَػااْ  إْذااَدى ِرْحيَْ٘اا

ًّ ُهدَى وَضَرَخ بِأْغيَٕ ضٔتِّ، فلهَل اىِّهُس: َرفََع َغل٘رتَّ، أي: ِرْحيَّ  ا ُخرى، ث

: ىَْساُ  أدفَاُع ْاذال وىِاذىم كاهَل  ََ اىٍػلٔرةل فلهَل أبٔ بهر: فلهَل أبأ إُاره

ٌَِ ْذا: أو ِ تَّ ا ّولَ   ٍٔ ِّ فٖ ُر ْٗ َٔ ًٌ ىً َِٗطاْو إىإ اِٙخاِرل  ُ٘ َ َوَضَو إىّ٘ ِغيْ

َْدِة ا ذٔاِل وا وائو ٌَِ ٌُشه َُ غيّ٘   (ل1/682)اىخطهئص  «ٗػِٖ ٌه ُر

ََ إىإ اغا اهِره  ٍّٖ َغيَإ أٌَْاٍر َُِخاُدُه َُظاوُّ ٌرااهح٘ َُ ِحِِّا وفٖ ْذا اىّشأِت ُ َّّ اب
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ػؾاًت ا٢١ٌٖ ّى ا٥١ٙػؽداًت كا١خٌؽاٰٞػًب كا٨٥١شى ٬ٯٌػًث ا٥١غخ٢ٙػث، كاْخػاًدق إةٌافى حٓا٤ي٨ً٢ػا ٤ػ

ْىٍهًؽ ا١خٌػػكٯ٦ً اٳٌكًؿ ١ػػٯ٣٫  ٣ى ا٢١ًٌٖث ا١ٓؽةٌٰث ٘ٮ  ٍٓشى ٓي٢ى٥اءى ا١ؼٯ٦ى دىٌك٬٧ا ٤ي اديق أٌف ا١ ك٤ٙي

ـً  ػٰاٛاًت ا١طاًىػ٨ًث ١ًٴٛػ٬اًؿ كا١ٟػٸ ٣ٍ٢ه إىا٘ٮٌّ ةاٳكىػاًع كاٷـػخ٥ٓاٷًت كا١فِّ ًْ

اٯ٨خ٣ً٫ اٳ تىًب ٤ٓي ٣ٍ٢ه اـخأذىؽكا ٪٣ ة٩ ةًفى ًْ ٜيهػ٬ًد كًٰٕؽ ذ١ٝ، ك٪٬  ضػ٬اؿى ا١ٌلػا٪ػةى ةا١

ًو  كا٥١يؽادات. ذ١ػٝ ًٳٌف ا٥١ٙػؽداًت كاٳ١ٙػاظى ا٥١ٰٙػػةى، أك ا١ٟػٸـى، ٤ى٬ا١ٰػػي ٤يًطػٰ

ًٰٓػاًف  ٓي٥٢اًء ا١ٓؽةًٌٰث اٳكائ٠ً أف ٯخٌٓؽ٬٘٪ػا ةًا١ يحٰصى ١ً َّٞبو ٦٤ً ٨ْاًنؽى ٤غخ٢ٙث، أ ٖى٬ٌم ٤يؽ ي ١

ِػًث ا١ٌػٰٜٛػًث ا١ٜاًنػػًة إ١ػ٭ ا٥١ ٓؽ٘ػًث ا٨ٰٰٜ١ٌٰػث. ٯٜػ٬ؿي نػاًضبي كا٥١يلا٪ػًة كا٥١ٸضى

ْى٥ٍػؽو »ا١غهػائًم ٘ػػٮ ٪ػؼا ا٨ٓ٥١ىػػ٭:  ٍٓؽم إذا كػػا٪ىػى أةػػ٬  ػػجى ًكػ ، كاةػػ٦ي أةػػٮ ك٢ٰ٘ى

 ، ػ٦ً، كأةػ٬ زىٯٍػػو ٯ٩ٍ، كأة٬ ا١طفى ، كـٰتى٬ى ْي٥ىؽى، كا١غ٠ٰ٢ي ، كْٰف٭ ة٦ي  ، كٯي٧٬يؿي إـطاؽى

ْي٢ى٥اءً  ٌٍتًٜث كا٬١ًٛج ٦٤ً  ، ك٤ى٦ ٘ٮ ا١ ٗه اٳٍض٥ىؽي، كاٳن٥ٓٮع
٢ى ا١ت٢ىػػىٯ٦ًٍ، كيسػ٬قى  كعى

أال حفبخفُ٘ػ ةخيبَم ا١ٓؽًب ٥ٰ٘ا حخٓاٌػاقي ٤ًػ٦ ٞٸ٫٤ًػا، كحًٜهػػي ١ػ٩ ٤ًػ٦ إٔؽاًىػ٫ا = 

ٍَؽَّ تىبٕ  ٍُّ اىّؽواٗاُت، فخُيب ِّ اىِطهاٗاُت، وال حيتِ اىٍلاْػِة وذىم اىطئِر ٌا حُؤدّٗ

ٌِِو ٌا فٖ أُففٓا ْى٢ىػ٭ كُهِٔد اىٓؽِب، وغٔا ٗه  ً ٗى ٣٫٨٤ ضػا١ ٢ى ٕىػؽىضو ، ضخٌ٭ ٬١ ضى

ىػ٩ نػادٛ ػؽي ضا١ ًّ ٤ىػ٦ ٯطيي  ٨ْػى ٧ًٙف٩ ك٨ْػى س٥ٰػ
افى ٟى  ان د١ٌخ٩ٍ ٩ٰ٢ْ إكارةه، ٷ ْتارةه، ١

 ً٠ٍٜ ٓى ٣ً ا١ٌؽأًم كا٨١ٌطٰؾًة كا١  (.3/339)ا١غهائم  «٩ٰ٘، ٰٕؽى ٤يخ٫ٌى

ػؽى ا١خٌػػاك١ٮَّ ٛىػٍػر ٭ ٪ؼا ا٨ٓ١هي
ىك١ى ٩ أٌف اة٦ى ًس٨ٌٮع أ

ٞي٢ِّ ٣ي ٦٤ً ٪ؼا  ٫ى  ان ٞتٰػؽ ان كٯٙي

ٓى٠ى ٩٨٤ً أـاـ٦٤ً اٷ٪خ٥ ٣ًٍ٢ ةا٥١ٙؽداًت كا١خٌؽاٰٞب، كأداةن  ان اـ، كسى ًٓ ًؿ ا١ ـي ي ٦٤ً أ

ػ٣ي ٨٤ًػ٩ أٯيػ ٫ى ـً ا١ٓػؽب. كٯٙي ؿى  ان ٦٤ً أدكاًت ٘ى٣ً٫ٍ ٞٸ ػتىبي ٘ػٮ أٌف ا١ػؼٯ٦ ٧ػؾى ا١فَّ

٧اح٩ًً  ٍػرو ٤ا ٛيه٬دى ا١خ٨ٌؾٯ٠ً ٘ٮ ٬ٟ٤ِّ ٜى ٣٫ٍ ٞا٬٧ا ٯ٬٥٫ٙفى ةً ٫ٍؽا٧ٰى ُى ؽٯ٣ي ة٦ٰى  ٟى ا١ٜؽآفي ا١

٥ٍ٢ػ ا٥١غخ٢ٙث؛ ًْ ٍٞؽي  ان ًٵضاٌخ٣٫ً  ةاٷـػخ٥ٓاًؿ ا٢١ٌٖػ٬مِّ ا١ٓؽةػٌٮ ا١ػؼم سػاءى ا١ػؼِّ

٢ى٭ ٌتٰٓثو حيطاٞٮ ٌتٰٓخى٩، ك٥ً١ٓؽ٘خ٣٫ً ا١ٟرٰػؽى ٤ًػ٦ اٳـػتاًب ا١تاْرػًث  ْى ا١ط٣ٰٟي 

٢ى٭ اـخ٥ٍارً  طاب ْى  ا١خ٨ٌؾٯ٠. ـى
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ىالُمنَجُزىالطربيُّىفيىِرِلِمىاالدتطماِلىالّلعوٌيىأوىالٌتداولٌوظ:
ػًؽ ا١خٌػػاك١ٮِّ ٦٤ً ٪ؼا ا١ؼ ٨ٍ٤اقي ٘ٮ كأًف ح٨تع٩ً اة٦ً ًس٨ِّػٮع إ١ػ٭ ٪ػؼا ا٨ٓ١هي م ٛػَّ

ا١غٍٰؽ، ك٪٬ ٠ٰ٢ٛه ٦٤ً ٞرٰؽ، ٯختػ٦ٌٰي ةا١تيؽ٪ػاًف ا٥١ي ٯَّػًػ أٌف ا١ٜٓػ٠ى ا٢١ٌٖػ٬مَّ ٨ْػػى 

٥ٍ٢ ًْ ٢ى٥اًء ا١ٓؽةًٌٰث اٳكائ٠ ٛػ أضاطى  ـً  ان ْي ة٨ٓاًنؽى حػاك١ٌٰثو ٞرٰؽةو ٘ػٮ إ٧خػاًج ا١ٟػٸ

٩ٰ. ك ِّٜ ٞي٠ِّ ٤ػا ٯخًٌهػ٠ي كح٢ى ٩ ٘ٮ ٘ى٣ً٫ٍ  ٞىػَّ ٧ٙفى أٌف ٪ؼا ا٠ٜٓ١ى ا١ؼم ْاشى ٢ً١ٓؽةًٌٰث، ك

 ة٫ا، ٛػ ٯ٬ٟفي ْا١ىزى ٨ْاًنؽى حػاك١ٌٰثن ٘ػٮ ٕاٯػًث اٳ٪٥ٌٌٰػث، ٨ْاًنػؽى أٞرىػؽى احٌهػاٷن 

ػؽو حػػاك١ٮع  ٓي٨هي ٍى٨اقي ٦٤ً ح٨اكًؿ اة٦ً ًس٨ٌٮع ١ً ؽى ْى ٠َّ ٤ا  ٓى ىٍ٪٫٢ًا كةٰئخ٫ًا. ك١ ةا١ٓؽةًٌٰث كأ

ًٍٖؽٯ ًٜػ٦ٰى ٤يخٙػا٦ًٰ٧ى ٘ػٮ ًعٍػ٤ػًث ا١ٓؽةٌٰػث ةًػأف  ان كاًضػ ٯ٬ٟفي ٤ي ِّٜ ػؽىبو ٤يط ْى ١ًتاضر٦ٰى 

٫ػا ا١ٜٓػ٠ي  ا١ىشاتو حػاك١ٌٰثو أ٧خشى ًّ ٤ا حٌٙؽؽى ٘ٮ ا٥١هادًر ٦٤ً ٤ٓي ٥ٍ ٭ سى
٢ى ْى ًػ٤ي٬ا  ٍٜ ٯي

، ػؽٯ٦ى ػاًت اٱعى ٖي ى٨ػا ٤ًػ٦ ١ ٣ً ١ ٢ىػ٭ ٤ائػػًة ا٥١خػؽسى ْى ٧ا   ا٬ٌٖ٢١مع ا١ٓؽةٌٮ. أ٤ٌا ا٧خِاري

٨ًٰٜا ٘ٮ ٤ؽحتًث  ٰيتٍ اهللً ةػ٦ى «٤ى١٬ٍى٭ ا٥١ى١٬ى٭»٘فى ٨ا٪ا ا١ٙؽزدؽي ًض٦ٰى ٪شا ْتػػى ْى ، ا١خٮ 

:  أةٮ إـطاؽى ٜ٘اؿى

حُببّ ْٔ َش َْ  فيببٔ نبباَن ْتببُػ اًِ ٌببٔىًٕ 

 

ىَٕ ٌَٔاىِ٘بببا  ْٔ ََّ ْتبببَػ اًِ ٌَببب  وىهببب

ىتذكوراًتىواقتراحاًت: 
عٰػؽًة ١ٟػٮ ٯ٫ػخ٣َّ أٌف ا٧خِارى ا١ٌػرًس ا٬ٌٖ٢١مِّ ا١ٖؽةػٌٮ إ١ػ٭ ا١ٜٓػ٬ًد اٳ -3

ةا١خٌػاك١ٌٰػػًث، ٷ ٯ٨ٓػػٮ أٌف ٤تاًضػػدى ا١خٌػاك١ٌٰػػًث ١٬٤ػػ٬ده ٕؽةػػٮٌّ ًنػػٍؽؼه 

 ، ػو ًْ ٥ٮع نا
ىٍطرٮع ْا١ى ٣و ة

َّ٢ ـي ق ٫٨٤ًا ا٬ٰ١ـى دىرىسثه ٘ٮ  اس،ه، ة٠ ٤ا ٧ًشػي ٤ٙي

ؽى ا١ػػٌػرًس ا٢١ٌٖػػ٬مِّ  ، كحٜٓتي٫ػػا دىرىسػػات. كإٌف حػػأعع خ٫ٍا دىرىسػػاته ٜى ـػػت

ًؿ ٤ى  ت٠ًٰ، ٷ ٯ٨تٖػٮ أف ٯٙػًؽضى ٨ٰ٢ْػا ا١ٖؽةٮِّ ٘ٮ ح٨اكي ٜى فائ٠ى ٦٤ً ٪ؼا ا١

ؽى ٘ٮ حى٨اكًؿ ٪ؼق ا٥١فائ٠.  ا١خٌأعع

ى٤ٍػؽاًف: أف  -3 ثو إ٩ٰ١ ٘ٮ ا١ٌلأًف ا١ؼم ٧ط٦ي ٰ٘ػ٩ أ ـٌ أٌف ٤ا ٧ط٦ي ٘ٮ ضاسثو ٤ا

ؽ تٍؽ كحأ٤ٌٸن  ان ٧ٜخي٠ى حيؽاذى٨ا حتهع ّى إ١ػ٭ ذ١ػٝ ا١ًغتٍػؽةى ة٥ًػا ان كعي ، كأف ٧ش٥ى
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ؽي ٘ٮ ا٥١شاؿً  ٢ٌٍٰٙثي ا٥١ٓؽٌٰ٘ثي ا١رع٨ائٌٰثي  أ٧خزى اٱعى ا٥١لخؽىؾ. ذ٣ٌ ح٬ٟفي ا١غى

. ان أـاـ ٩ي ٨١ا اٱةاءي ا١ٌؽائ٬ٓفى ٙى ٚو ٘ٮ ٤فخ٬دىًع ٤ا ع٢ٌ  ١تطدو ٥ْٰ

ىٍػء -1 ؽاءى ا١ٓؽةًٌٰث ة ٓى ػؽٯٓثو ٛىتٍػ٠ى  ان أد٬ْ كي ـى ٦٤ً اٱفى إ١٭ حٜػٯ٣ً إضاٌػاتو 

ري كػػٰئ ، حيهػػ٬ِّ ػػؽي  «اً٪ػةً اٳضػػ٬اًؿ ا١ٌلػػ»٤ًػػ٦  ان ٛهػػائًػ٪٣ ا١خػػٮ ـخي٨لى

ِّٜػٮ  ػي ٤خ٢ ًْ ػبي أٌف اْخ٥ػادى ذ١ػٝ ـٰيفػا ٜيه٬ًد٪٣ ك٤يؽاداح٣٫ً. كأضفى ة

٦ٰي  ٢ى٭ ٘ى٩٥ً٫ٍ كاـخ٫ِاًرق كحٜػٯًؽق ٘ٮ ا١ٌؽاً٪٦ً كاٱحٮ، كـٰٓي ْى ًؽ٪٣  ٍٓ ًك

٣ً ا١ٌهطًٰص ٫ٰ٢ْا. ٍٟ ٢ى٭ إحٜاًف دىٍرًس أكٓاًر٪٣، كا١طي ْى  ا١ٌػارـ٦ٰى 

خػًب أد٬ْ ٤يػٌرـٮ ا١ٓؽةًٌٰث ٘ػٮ ا٥١فػخ٬ٯاًت ا٥١غخ -3 ٟي ٮ ا١ ٢ٙػًث، ك٤ػ ١ِّٙ

ا٥١ػرـًٌٰث ا١غاٌنًث ةخػرٯًؿ ا١ٓؽةٌٰػًث ٘ػٮ ا١ٌهػ٬ًٙؼ ا٥١غخ٢ٙػث، إ١ػ٭ 

ػتاًت إ٧لػاًء اٳةٰػاًت كا١ٜهػائػ،  ـى ٨ا ٢ىتًث ٛىٍػرى ا٥١فخٍاًع ة٥ًي ٌٍ ـً ا١ إْٸ

ٌِؽكًؼ ا١خٮ ناضتىٍج إ٧لاءى٪ا كإ٧لادى٪ا؛ ٥ً١ا ١ؼ١ٝ ٦٤ً حأذٰؽو ٘ػٮ  كا١

 كح٬ٜٯ٫٥ًا ا١خ٬ٌٜٯ٣ى ا١ٌهطٰص.٫٥ً٫٘ا كاـخ٫ِاًر٪ا كحؼٌك٫ًٛا 

٥ٍػي   ربِّ ا١ٓا١ى٦ٰ٥.هللً كا١طى

*   *   * 


