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 ةاني في الدراسات التصريفي  جهود عبْدالقاهر الجرج  
 دللدكتور علي توفيق الحم         

 جامعة اليرموك

 أواًل: الدافع إلى البحث:

ما دفعني إلى هذا البحث  هثش رث عب ابثدال اهع النعنثاني الّثي ابف ث، ا فثا   
الغّ ثا  شّنشفع مباحثث  فثي امثشل الععباثم المةّمأثما هاثشاّ ا  شاثعف ا  شنحشهثا  شب

انثثثال ال ثثعكر الوثثعال شالدعا ثثثا، (  1)إضثثافم إلثثى ن ثثثشدم فثثي امثثل الد لثثم  شن ثثدها شا 
 ال عكنام.

شقثد ّشالثث، البحثثش  شالم،لأثثا،  شّنثثاشا وثثاف من ثثا نانبثثاب مثثر هثثذم النشانثث  الّثثي 
 -هش وثثاد، –  شنظثثع، فثثي هثثذم البحثثش  فشنثثدّ ا قثثد ا ثثّشف، ( 2)بثثعع فا ثثا العنثثا

                                                 

    فثثي بحثث  بعنثثشار فنظثثعب فثثي هثثثع المفشاثثشر العثثع  فثثي امثثل الد لثثمف   –( هشضثثحنا ذلثثو  هش نانبثثاب منثث  (1
 .11لثاني/ العدد األشا ص المنمفد ا –نرّع  منمم هبحا  الاعمشو 

( ّنشفاثث، الدعا ثثا، شالبحثثش  الّثثي ّناشلثث، ن ثثشد ابثثدال اهع العمماثثم  فمن ثثا الوّثث  الم،لأثثم  شالبحثثش  (2
 المنرشعب  شالع ائا النامعام بالمفم الععبام هش اإلننمالام  شهعاها في منمم ا مشلام امى النحش ا ّيا

 ن شدم في الن د شالبالغما -ه
شالباحثار الذار اهّمشا ب ثذا النانث  الرثاح محمثد ابثدم شالرثاح محمثد عرثاد عضثا شالرثاح فمر العمماء 

هحمد مااأى المعاغي  شالدوّشع ا  ح ار  الذي قااا فإرف لعبدال اهع ن داب اادقاب في الّألاف بثار 
ا حثاشا قشااد النحش الععبي شبار كعاء هع اش العامم في النممم شاأل مش   شقثد شففث  ابثدال اهع فثي مث

المأّرف في الععبام  -ابدال اهع النعناني –ّشفا اب اداش إلى اإِلانا ف )د. البدعاشي لهعار/ ااِلل المفم 
م اد في الباار الععبثي  لوّثا  ن ثد النثثع ل دامثم 5-4شنحشها ص   –  ن الب ار م دمّ  ّح، انشار ّش

مع الثثثثاني ارثثثع لنمااثثثم الم -03ص  ّرثثثعقار فثثثي  ثثثبّمبع شهثثثش بحثثث  قدفمثثث  د. اثثث  ح ثثثار لممثثثّ،
  قدفمث  بالمفثم الأعن ثام  -الباار الععبي مر الناحظ إلى ابثدال اهع –ل في مدانم لادر  بعنشار 1303

عنم  الدوّشع ابدالحماد العبادي إلى الععبام.  =ّش
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هما الدوّشع محمد مندشع  ف اا في ابدال اهعا فمذه  ابدال اهع هاحف شهحد  ما شاا إلا  فثي =
هشعشبثثا ألاامنثثا هثثذم  شهثثش مثثذه  العثثالل ال شا ثثعي فاعدانانثثددي  ش ثثاع  الثثذي ّثثشفي اثثال  امثثل المفثثم فثثي

ل  شقثشا ابثدال اهعا إر المفثم لثل ّشضثر لّعثعف ب ثا معانا ثا فثي هنأ ث ا  شلوثر ألر اضثل بعضثث ا 1310
 (.000إلى بعض  فاععف فاما بان ا فشائد  شهذا امل رعاف شهاا اظالف )الن د المن ني اند العع  

شقثثثاا هاضثثثابا إر عهي ابثثثدال اهع فثثثي فهر األلأثثثاظ لثثثل ّشضثثثر ومثثثا هن ثثثا   ّ ثثثّعما لّعثثثافر األرثثثااء 
نث ( حثدشدهاف. )فثي ڤالمّعانم بذشاّ ا  شهذم هي نظعام العملام فثي المفثم  الّثي هشضثح المأوثع األلمثاني )

 (.181المالار النداد 
ماثثثثثاأى نااثثثثف فثثثثي غاثثثثثع  شد. محمثثثثد غنامثثثثي هثثثثثالا فثثثثي وّابثثثث  فالن ثثثثثد األدبثثثثي الحثثثثدا . شد.

وّثثثثثا  شبحثثثثث   شهثثثثثش الثثثثثذي هامثثثثث  امثثثثثى نظعاثثثثثم الثثثثثنظل انثثثثثد ابثثثثثدال اهع ا ثثثثثل )النحثثثثثش الثثثثثثاني(. شد. 
محمثثثثثثد ةمثثثثثثف المثثثثثث  هحمثثثثثثد فثثثثثثي وّابثثثثثث  فمثثثثثثر الشن ثثثثثثم النأ ثثثثثثام فثثثثثثي دعا ثثثثثثم األد  شن ثثثثثثدمف. شد. محمثثثثثثد 
ل لغمثثثثثشا  ثثثثثالل فثثثثثي وّابثثثثث  فّثثثثثاعاح الن ثثثثثد الععبثثثثثي مثثثثثر ال ثثثثثعر الةثثثثثام  إلثثثثثى العارثثثثثع ال نثثثثثعيف. شعش 

غعاثثث  فثثثي فالن ثثثد النمثثثالي شهثثثثعم فثثثي الن ثثثد الععبثثثيف. شهمثثثار الةثثثشلي فثثثي وّابثثث  فالبالغثثثم الععباثثثم شهثثثثع 
الأم ثثثثثأم فا ثثثثثاف. شد. هحمثثثثثد هحمثثثثثد بثثثثثدشي فثثثثثي وّابثثثثث  فابثثثثثدال اهع شن ثثثثثشدم فثثثثثي البالغثثثثثم الععباثثثثثم. شد. 

غثثثثم دعشاثثثثج الننثثثثدي فثثثثي وّابثثثث  فنظعاثثثثم الثثثثنظل انثثثثد ابثثثثدال اهعف. شد. رثثثثشقي ضثثثثاف فثثثثي وّابثثثث  فالبال
ثثثثاعاحف. شد. محمثثثثد ابثثثثدالمنعل ةأثثثثاني الثثثثذي ح ثثثث  وّثثثثابي د ئثثثثا اإِلانثثثثال شه ثثثثعاع البالغثثثثم   ّاثثثثشع ّش
شقثثثثثثثثدل ل مثثثثثثثثا  شلثثثثثثثث  فابثثثثثثثثدال اهع شالبالغثثثثثثثثم الععباثثثثثثثثمف. شد. هحمثثثثثثثثد مامثثثثثثثثش  فثثثثثثثثي وّابثثثثثثثث  فابثثثثثثثثدال اهع 

بالغّثثثثثث  شن ثثثثثثدمف. شد. ابثثثثثثدالأّال  رثثثثثثار فثثثثثثي وّابثثثثثث  فالّعاواثثثثثث  النحشاثثثثثثم مثثثثثثر الشن ثثثثثثم  –النعنثثثثثثاني 
غاثثثثثم انثثثثثد ابثثثثثدال اهعف. شابثثثثثدال ادع ح ثثثثثار فثثثثثي وّابثثثثث  فهثثثثثثع النحثثثثثاب فثثثثثي البحثثثثث  البالغثثثثثيف. شد. البال

ومثثثثاا هبثثثثش داثثثث  فثثثثي فنظعاثثثثم الاثثثثشعب الرثثثثععام انثثثثد ابثثثثدال اهعف باإلننمالاثثثثم. شابثثثثدالوعال هحمثثثثد العبثثثثد 
ال ثثثثثالل فثثثثثي ع ثثثثثالّ  لممان ثثثثثّاع مثثثثثر النامعثثثثثم األعدناثثثثثم  بعنثثثثثشار فابثثثثثدال اهع النعنثثثثثاني فثثثثثي ه ثثثثثعاع 

 الغمف.الب
 ب. جهوده في علوم اللغة المختلفة:

 ّناشا هذا النان  ادد مر الباحثار من لا
إبثثثثثثعاهال ماثثثثثثاأى الثثثثثثذي قثثثثثثااا فع ثثثثثثل ابثثثثثثدال اهع فثثثثثثي وّابثثثثثث  د ئثثثثثثا اإِلانثثثثثثال اعا ثثثثثثاب لمبحثثثثثث  
النحثثثثشي ّنثثثثاشل هشاةثثثثع الومثثثثل شاالمثثثثا، اإِلاثثثثعا   شبثثثثافر هرف لمومثثثثل نظمثثثثاب  شهرف عاااثثثثم هثثثثذا الثثثثنظل 

ّبثثثثاع قشانانثثثث  (. شد. إبثثثثعاهال هنثثثثا  فثثثثي 11هثثثثي ال ثثثثباا إلثثثثى اإِلبانثثثثم شاإِلف ثثثثالف. )إحاثثثثاء النحثثثثش  شا 
ثثثثثثال ح ثثثثثثار فثثثثثثي وّابثثثثثث  فالمفثثثثثثم بثثثثثثار المعااعاثثثثثثم  وّاباثثثثثث  د لثثثثثثم األلأثثثثثثاظ شمش ثثثثثثا ى الرثثثثثثعع. شد. ّمف
شالشاثثثثثأامف  إذ ذوثثثثثع هرف دعا ثثثثثم ابثثثثثدال اهع فثثثثثي وّاباثثثثث  قامثثثثث، امثثثثثى الشاثثثثثف فثثثثثي وثاثثثثثع مثثثثثر 

المأثثثثثثّرف فثثثثثثي  -ابثثثثثثدال اهع النعنثثثثثثاني –فثثثثثثي وّابثثثثثث  فاثثثثثثاِلل المفثثثثثثم  هبشاب ثثثثثثا. شد. البثثثثثثدعاشي لهثثثثثثعار
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  شقثثد هنمعثث،ى امثثى هرف لثثدن العنثثا نلاثثا، ّنداداثثم  النشانثث  المةّمأثثم مثثر اممثث 
شهنفثث   ثثب  المحثثدثار فثثي غاثثع قضثثام مثثر قضثثااا بحشثثث   شلونثثي شنثثد، ن اثثاب فثثي 

 البحش  الّي ّناشل، موانّ  شن شدم في النان  الّاعاأي.

فا ثثّ عف فثثي نأ ثثي هر هحثثاشا ّّبفثثر ن ثثشدم فثثي هثثذا النانثث   شعهاثث، هرف األمثثع 
مثثر امثثى ماثثنأاّ  فاثث   فحاثثم، امثثى ماثثشفعب مثثر وّثثا   ثثاب ى ناقاثثاب إر لثثل هاف 

  شرثفم، نأ ثي فثي ّح ا ث   شهثش ا ر قاثد ( 0)افاع ل  هش فالمأّال في الاعفف
الابثثر شالحمثثد لمثث . ثثثل حاثثم، امثثى ماثثشفعب لع ثثالم هةثثعن لثث   شهثثي العمثثدب فثثي 

 . ( 5)اضالوما اافمع، امى ماشعب مر وّاب  الم ّاد في رعل اإلِ   ( 4)الّاعاف

لأثث، نظثثعي اقّاثثثاعم فثثي بحشثثثث  الّاثثعاأام امثثى هبثثثشا  مةاشاثثم  األمثثثع ش 
 الذي دااني إلى بح  هذم الظاهعب.

                                                                                                                        

رشم ثثثثثويف.  =الععباثثثثثم شنحشهثثثثثاف شد. ةماثثثثثا امثثثثثااعب فثثثثثي بحثثثثثث  فالبناثثثثثم الّحّاثثثثثم بثثثثثار ابثثثثثدال اهع ّش
عاواب ثثثثثاف. شد.  ثثثثثماع ا ثثثثثّاّام فثثثثثي هاعشحّثثثثث  لمثثثثثدوّشعام بعنثثثثثشار = شفثثثثثي وّابثثثثث  ففثثثثثي نحثثثثثش المفثثثثثم ّش

 باإلننمالام. -الم ّاد –ني فهاشا، الععبام الأاحى في وّا  النعنا
 ش  هروف هرف وثاعار غاعهل ّناشلشا ن شد ابدال اهع المةّمأم في البح .

 13130في داع الوّ  الشاناثم الظاهعاثم بدمرث   ّحث، عقثل  -فاما هامل –( من  ن ةم ةاافم شحادب (0
 اال.

 (.0143( من  ن ةم ةاافم في موّبم  ل  لي بإ ّانبشا ضمر منمشام عقم ا )(4
( نرع ال  ل األشا من  الةاص باألبشا  النحشام  شالذي هش رعل لمنثلء الم ثمفى فاإِلاضثال العضثديف (5

ألبثثي امثثي الأاع ثثي  نرثثعم د. وثثاظل بحثثع المعنثثار. همثثا ال  ثثل الثثثاني الثثذي ّنثثاشا األبثثشا  الّاثثعاأام 
ام  شهش رعل ال  ل الثاني مر اإِلاضال العضدي  الم مفى فالّومممف   فال الاا مةاشااب.شالاّش

ثثا اللماثثا د.  ثثماع ا ثثّاّام مرثثوشعاب فثثأامعني امثثى ماثثشفعب لموّثثا  وثثامالب    شهثثي -ب  ثثما  –شقثثد ّأضف
 ( نحش.054ماشفعب ار ن ةم محأشظم  في داع الوّ  الظاهعام بدمر  بعقل )
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( مر وّاب  المأّال فثي الاثعف  2ش -1شوذلو ما هشعدم في الشعقم األشلى )ظ
حثثعشف الوممثثم شهثثش هر ا ابثثا  -شاعنثثي بثث  الثثشلر الاثثعفي –شهثثش قشلثث ا شالّمثاثثا 
ع الالف لالف االثالثام بالأاء شالعار ش  وعف  -هي في ا  ل شالأعا –ل في العبااي مام اب ل  ّش

جاز فيه المثاالن، فمثل كساء:  وفي البدل من األصلشوذا في ا  ل الةما ي  ... 
 .( 1)هام  و اش  قمب، الشاش هملب لّاعف افعال أو فعاء، 

( شمما دفعني إلى البح  هاضاب ما هشعدم العضثي اثر ابثدال اهع هنث  اثلر )قثاا  
المحدثار لث  حدا    ب  ابدال اهع غاع م إلا   مر مةالأم   شهش عهي ( 1)امى فاا  

ثا المحثدثشر ففي هن  اعن هرف هثذا  شا نظعاثم البثدا هثذم  مثالثشلر امثى البثدا  همف ل ا ثعف
( شمثاالّ ا   بدا فا ا  . ( 8)شاعشر هرف )قاا 

اثر ابثدال اهع  شمر دشااي هذا البح  هاضاب  هرف بعثض البثاحثار الثذار وّبثشا
فقثد اوثشر مثر ماثنأاّ   لل ا ّااعشا ّبافر ح ا ثم وّابث  فالمأّثالف  شمثن ل مثر قثااا

الّثثثي ّّاثثثا بمذهبثثثم الأ  ثثثي الرثثثافعي  شقثثثد ّوثثثشر اّناهاّثثث  المفشاثثثم غمبثثث، اماثثث   
 .( 3)فنعمّ  اانفأ  في بعض المباح  المفشامف

                                                 

الثداا  شلثل اثذوع ( هذا ما ذوعم. همفا في فاضاع  شالدنعف فشلن مثا فثي عهاث  فافّعثاف بالّثاء   بالاثاء ش (1
إنثثالب شلن مثثثا امثثى األاثثثا ومثثا ذوثثثع العضثثي  الثثثذي هنثثال شلن مثثثا فافاعثثا شافّعثثثاف. )رثثعل الرثثثافام 

1/18.) 
ي لمبنام الععبام 1/18( المشضر نأ   )رعل الرافام (1  . 48(  شد. ابدالابشع راهار/ المن ج الاّش
ي لمبنام الععبام (8  .48( د. ابدالابشع راهار/ المن ج الاّش
 .23المأّرف في الععبام شنحشها  -ابدال اهع النعناني –( د. البدعاشي لهعار/ ااِلل المفم (3
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لمأّثثثثال فثثثثي هثثثثذم نممثثثثم الثثثثدشافر إلثثثثى هثثثثذا البحثثثث   إذ اافمعثثثث، امثثثثى وّابثثثث  فا
ثثر لثثديف بعثثض الممحشظثثا، شاألفوثثاع اثثر ن ثثشدم الّاثثعاأام برثثوا  الاثثعفف  شّنمف
 ةاص  فشند، هرف الوّابم هابح، ممونم  لعمف ا ّنمش بعض النشان  شالح ائ .

عه، وعالقتاااه و هاااو أم  تصااا ي  ، ومو ااا ثانياااًا: حاااول المصااافل   أصااا     
 بمستويات البحث اللغوي األخ ى:

مثثثثثثل بأاثثثثثثشا  اعثثثثثثعف ب ثثثثثثا هحثثثثثثشاا هبناثثثثثثم الوممثثثثثثم        الّاثثثثثثعاف هش الاثثثثثثعفا ا
 .( 13)الّي لا ، بإاعا 

ابثثثثدال اهعا )ّأعاثثثا مثثثثر الاثثثعف  شهثثثثش هر ّاثثثعفف الوممثثثثم  دشالّاثثثعاف انثثث
م(  .( 11)المأعدب فّّشلد من ا هلأاظ مةّمأم شمعار مّأاّش

شقد اضاع  إاال  الماامح بار ال ثدماء مثر ن ثم  شباثن ل شبثار المحثدثار 
 ن.مر ن م هةع 

 فمش ّّبفعنا إاالق  اند ال دماء  لشندنا المشضشع اعد في نشاار مر الم،لأا،ا

األشاا الم،لأثثثثا، النحشاثثثثم بمأ ثثثثشل النحثثثثش الشا ثثثثر العثثثثال الثثثثذي اضثثثثلف هبشابثثثثاب  -ه
ام شاثثثعفام شنحشاثثثثم  فأثثثي ّ الم،لأثثثا،  ننثثثد ماثثثثنأا ا هام ثثثشا ماثثثثامح  مثثثثواثثثّش

نثثى الوممثثا، ااثثعه امثثى بِ  فالّاثثعافف امثثى هبثثشا  مةاشاثثم ّّنثثاشا الّفاثثع الثثذي

                                                 

  233. شانظثثثع فثثثي ذلثثثو هاضثثثابا ابثثثر مالثثثو/ الّ ثثث اا 111  52( الرثثثعاف النعنثثثاني/ الّععاأثثثا، (13
 شغاعهل. 4/201  شاألرمشني 2/212ال اشاي/ همر ال شامر 

 (.1( ابدال اهع/ المأّال في الاعف )ظ(11



 -01- 

ظ اع ما في حعشف ا مر هاالم هش لاادب هش حذف  شما ااعه اما ا مر إبداا هش إلِ 
 .( 12)إاالا

شمأ ثثثثشل النحثثثثش بمعنثثثثام الشا ثثثثر العثثثثال ارثثثثما م ثثثثّشاا، الدعا ثثثثم المفشاثثثثم وم ثثثثا 
)هاثثشاّ ا شبناهثثا شّعاواب ثثا(  فثثأبش امثثي الأاع ثثي اثثعفف النحثثش بأنثث  امثثل بالم ثثااا  

 بام مر ا ّ عاء والل العع   شهش ان  ل ق ماراالم ّن

 هحدهماا ّفااع امح  هشاةع الومل.

 .( 10)شا ةعا ّفااع احم  ذشا، الومل شهنأ  ا

لى ذلثو ذهث  هبثش حاثارل فعمثل النحثش  مرثّما امثى هحوثال الوممثم   -انثدم –شا 
 اشاألحوال امى ق مار

 غاع إاعابي .  ق ل امح  ا حالم الّعوا   شهش ق مارا ق ل إاعابي شق ل

ا ق ثثثثل ّّفاثثثثع فاثثثث  الاثثثثا  فثثثثعاد  شهثثثثش ق ثثثثمار هاضثثثثاب شالثثثثثاني امح  ثثثثا حالثثثثم اإلِ 
ضثثثثثاع  شاضثثثثثاعا   شوالّاثثثثثفاع   ةثثثثثّالف المعثثثثثاني  نحثثثثثش ضثثثثثع  شضثثثثثاع  ّش
شالّو ثثاع شبنثثاء ا  ،  شه ثثماء الماثثادع شغاثثع ذلثثو  شهثثذا نثثع، اثثادب النحثثشاار 

ر وار من .  بذوعم قبا امل الّاعاف شا 
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 بثثداا شال مثث  شالن ثثافاثث  الوممثثم    ةثثّالف المعثثاني وثثالن ص شاإلِ شق ثثل ّّفاثثع 
 .( 14)شغاع ذلو

شلحثثظ ابثثا  ح ثثر هر نم ثثعب المفثثشاار العثثع  ال ثثدماء اثثدفشا الّاثثعاف بأنثث  
 ثا  ذلثو الّفااثع الثذي   اّاثا بثاةّالف ناّالّفااع الثذي اّنثاشا اثافم الوممثم شب

لنحثثاب ّحشاثثا الوممثثم إلثثى هبناثثم فمثثا  مثثر الّاثثعاف انثثد نم ثثعب ا المعثثاني  شقثثااا
والّاثثثفاع شالّو ثثاع شالّثناثثثم شالنمثثر شا رثثثّ ا   –مةّمأثثم لّثث،دي معثثثاني مةّمأثثم 

  فثثثثثذلو الّحشاثثثثا اثثثثدةا فثثثثثي اةّاثثثثاص النحثثثثش شبحشثثثثثث  انثثثثد ّمثثثثثو -شغاثثثثع ذلثثثثو
 .( 15)النم عب

همثثا الأاع ثثي فضثثلف وثثا األبثثشا  الّثثي امحثث  الّفااثثع فا ثثا ذشا، الومثثل  إر وثثار 
ثثص النثثثلء ذلثثو الّفااثثع  ا ثثثبف  اةّالفثثاب فثثثي المعثثاني هش   ا ثثثبف   فننثثدم قثثثد ةاف

اضال العضدي(  شهش ما اعثعف بالّوممثم  فعثعض فاث  هبثشا  الثاني مر وّاب  )اإلِ 
شالممثدشد شالعثدد شالّأناث   شالن    شّةأاف ال ملب شالم اشع الّثنام شالنمر ال الل

دع شالمرثثثثثثّ ا، شغاعهثثثثثثا  مالثثثثثثم شالماثثثثثثاشالّثثثثثثذواع شنمثثثثثثر الّو ثثثثثثاع شالّاثثثثثثفاع شاإلِ 
بثثثثداا شال مثثثث  واللاثثثثادب شاإلِ  -الثثثثذي   احثثثثد  اةّالفثثثثاب فثثثثي المعثثثثاني –شالّاثثثثعاف 

 .( 11)دغال شغاعهاشاإلِ 

ثثثع ّنظامثثاب فثثي من نثث  شنثثاء بعثثدم ابثثر ااثثأشع فثثي وّابثث  فالم ثثعف ف  فوثثار هو
بشابثثثث   فة ثثثثّش هوثثثثثع النثثثثلء الثثثثثاني لفبثثثثشا  الّاثثثثعاأام  ف ثثثثد ذوثثثثع األحوثثثثال  صاف

                                                 

 .1/04  شذلو هش مذه  ابر نني هاضاب/ الةاائص 2/212( ال اشاي/ ال مر (14
 .4/141( ابا  ح ر/ النحش الشافي (15
 .4( الأاع ي/ الّوممم (11



 -01- 

(  شاثثثثثعض النثثثثثشع األشا مثثثثثر الّاثثثثثعاف  شفاثثثثث ا بثثثثثا  2/18النثثثثثلء ام )الّاثثثثثعاأ
الّاثثثفاع  شنمثثثثر الّو ثثثع شالماثثثثادع شالمرثثثّ ا، شالم اثثثثشع شالممثثثدشد شالحثثثثعشف 

دغال  شحعشف البدا  شال مث  اللشائد  ثل ذوع النشع الثاني مر الّاعاف  شفا ا اإلِ 
 .( 11)شالحذف شالن ا

اثثعاأام ضثثمر مثثا ةافاثث  لّمثثو شلوننثثا نثثعن هنثث  لثثل اثثدةا بعثثض األبثثشا  الّ
نمثثا  األبثشا   فمثل اثثدةا هبثشا  الن ث  شالّثثذواع شالّأناث  شالّثناثم شنمثثر ال ثالمم  شا 

 هدةم ا ضمر األبشا  النحشام.

با ثثّثناء  –شبإنعثثال النظثثع فثثي مثثن ج ال ثثدماء شّبثثشاب ل  نّبثثافر هن ثثل ةافاثثشا 
ام بحّ   ش  -الأاع ي شابر ااأشع البدا شال م  هبشا  الّاعاف لمشضشاا، اّش

 دغال هلا  بعمل األاشا،.شالحذف شاإلِ 

ر ونث،    باا المشضشاا، الّاعاأام بمشضثشاا، النحثش  شا  شعبما هح فشا باّع
هعن مثثثا ا نثثثثر فثثثثي اثثثثناع ل ذلثثثثو  ألن ثثثثل لثثثثش هدعوثثثثشا ّمثثثثو العاباثثثثم ل ثثثثدمشا األبثثثثشا  

إلثثى  الّاثثعاأام امثثى مباحثث  النحثثش شالّعاواثث   شلثثش فعمثثشا ذلثثو لوثثار امم ثثل مّف ثث اب 
حد وباع ششن م النظع الحداثم  الّي ّعدف الاعف م دمثم لمنحثش هش ةاثشب ّم اداثم 

ع  دعا ثثثم الّعواثثث  فثثثي ذاّثثث  إنمثثثا هثثثش ش ثثثامم شاعاثثث  مثثثر اثثثلثث   ف ثثثش لثثثا  غااثثثم 
 .( 18)شالنص
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 شاثعن د. ابدالاثثبشع رثاهار هنثث    اأاثثا الاثعف  اثثر النحثش ةثثا اثثعاض 
  فثال انثشل اثلا ( 13)حشاثم شالاثعفامبا ةا عفار نداب  بحا  ّّداةا الظشاهع الن

هحد هذار العممار ار ا ةع في النظع شالّابا   ألرف م ائم ما مّرابوم إلى حثدف 
 .( 23)وباع

الثثثانيا الماثثنأا، الّاثثعاأام الّةاااثثم  الّثثي قاثثعها ماثثنأشها امثثى  - 
األبشا  الّاعاأام  فأقدل ما شاا إلانا من ثا هثش وّثا  هبثي اثمثار المثالني الثذي 

م  بالّاثثثعاف  شلثثثش نظعنثثثا فثثثي مشضثثثشااّ  لشنثثثدناها م ّاثثثعب امثثثى األبثثثشا  ش ثثث
الّاثثثثثعاأام بمعنثثثثثى الّاثثثثثعاف الضثثثثثا   الثثثثثذي اّنثثثثثاشا األبثثثثثشا  األوثثثثثثع الّاثثثثثاقاب 
ام  فأثثثي ذلثثثو الوّثثثا  ّاالعنثثثا هبثثثشا  هبناثثثم األ ثثثماء شاألفعثثثاا   بالدعا ثثثا، الاثثثّش

شاش  شم ثثثائا مثثثر األاثثثشا شاللاثثثادا،  حثثثعشف اللاثثثادب  بثثثا  مثثثر م ثثثائا الاثثثاء شالثثث
اء ا فّعاا  ف ذم األبشا  في نممّ ا مر  ال م  شالّضعاف في بنا، الااء شالشاش ّش
النشع الثاني مر الّاعاف الذي ذوعم ابر ااأشع شهبش حاار  شهش الثذي   اث،دي 

 الّفااع فا  إلى اةّالف في المعنى.

 شلثثل احثثد ابثثر ننثثي فثثي ماثثنأ  امثثى رثثعل ّاثثعاف المثثالني اثثر من نثث  هش
 هبشاب .

لممثثشويف فثثي الّاثثعاف هاضثثاب  شقاثثعم امثثى اششضثثر ابثثر ننثثي هاضثثاب وّابثث  ف
 هبشا  الّاعاف الذي هش مر النشع الثاني.

                                                 

ي لمبنام الععبام ( د. ابدالابشع راه(13  .15ار/ المن ج الاّش
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ش اع امى من ن  ابر اعاج هاضاب في رعح  امى الممشوي الذي ش م  فرعل 
 الممشوي في الّاعافف.

اثعفف  شانفف الماثداني وّابثاب فثي الّاثعاف ش ثم  فنلهثم الاثعف فثي امثل ال
شالّثثثلل فاثثث  مثثثن ج ال ثثثاب ار  شاقّاثثثع امثثثى األبثثثشا  الّاثثثعاأام بثثثالمأ شل الضثثثا  

 هاضاب.

ومثثا اثثثنفف ابثثثر ااثثأشع وّابثثثاب مّةااثثثاب فثثثي الّاثثعاف ا ثثثم  فالممّثثثر فثثثي 
فاثثعفل فثثي م دمثثم وّابثث  هرف لمّاثثعاف ق ثثمار  شهمثثا ال  ثثمار المثثذار   الّاثثعافف

ألشا الثذي اّنثاشا نعثا الوممثم امثى ذوعهما فثي وّابث  فالم ثعف ف  شذوثع هر ال  ثل ا
اثثا  مةّمأثثم لضثثعش  مثثر المعثثاني  ذوثثع هرف هثثذا ال  ثثل نثثع، اثثادب النحثثشاار هر 
اذوعشم مر مثا لثا  بّاثعاف  فمثذلو لثل اضثمن  وّابث  الممّثر  مثر هرف هوثثعم مبنثي 
امى مععفم اللائثد مثر األاثمي  شقاثع مشضثشاا، وّابث  امثى النثشع الثثاني الثذي 

. شلونثثث  ا،وثثثد هر ( 21)بنثثثى الوممثثثم فاثثث  إلثثثى اةثثثّالف فثثثي المعنثثثى  اثثث،دي ّفااثثثع م
ففإذا بافنا نمار ما ذوعنام في هذار ال  مار ف ثد  الّاعاف اّناشا ال  مار  ب شل ا

 .( 22)هّانا امى نممم الّاعافف

شانفف ابدال اهع وّاب  المش شل فالمأّالف الثذي ةافاث  لمّاثعاف  اثنفأ   
امثثى األبثثشا  الّاثثعاأام الّثثي هثثي مثثر النثثشع اثثعم قامثثى ن ثثج مثثر ذوعنثثا  هي هنفثث  

 الثاني.
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ابثثثر الحانثثث  فثثثي  هثثثذا المثثثن ج فثثثي الّاثثثناف مثثثر ال ثثثدماء إ ف  شلثثثل اةثثثع  اثثثر
فالرافامف  ف د ضمفن ا هبشاباب ّاعاأام مر النشاار  فالناظع فا ا شفي رثعل العضثي 
ر اما ثثثا ّاالعثثث  هبثثثشا  مأاثثثمم فثثثي الماثثثدع شالمرثثثّ ا، شالّاثثثفاع شالن ثثث  شنمثثث

الّو ثثاع شا ثثل النثثن  شا ثثل النمثثر شنمثثر النمثثر شالّ ثثاء ال ثثاونار شهمثثلب الشاثثا 
دغثال  بثداا شاإلِ اثالا شاإلِ مالثم شاإلِ شالشقف شالم اشع شالممثدشد شحثعشف اللاثادب شاإلِ 

شلونثثثثثي   هدعي ِلثثثثثل  هغأثثثثثا ابثثثثثر الحانثثثثث  مشضثثثثثشاا، ّاثثثثثعاأام هةثثثثثعن والمثثثثثذوع 
 شالم،ن  شالّثنام شالنمر ال الل مثالب.

نني هماثثثثا إلثثثثى ال ثثثثشا إرف نم ثثثثعب ال ثثثثدماء قثثثثد ف مثثثثشا هثثثثذا ا  ثثثثّععاض  فثثثثإ دبعثثثث
النحثثثثثش بمعنثثثثثام الشا ثثثثثر العثثثثثال شاثثثثثنفأشا فاثثثثث   شهثثثثثذا الأ ثثثثثل اشافثثثثث  مثثثثثا ذوثثثثثعم الثثثثثدوّشع 

امثثثثثثل  –برثثثثثثع فهر الّ ماثثثثثثد الفالثثثثثث  ا ر نثثثثثثعن امثثثثثثى مناقرثثثثثثم هثثثثثثذار العممثثثثثثار معثثثثثثاب 
اثثثثثأ  م دمثثثثثم   مثثثثثر مالحظثثثثثم البثثثثثدء ب ضثثثثثااا الاثثثثثعف بش -الّاثثثثثعاف شامثثثثثل النحثثثثثش

ضثثثثثثعشعب  شانمثثثثثثر العممثثثثثثار وما مثثثثثثا فثثثثثثي هثثثثثثذا الثثثثثثعهي ماثثثثثثامح لفثثثثثثشي شاحثثثثثثد هثثثثثثش 
امثثثثثثثل  -اب ثثثثثثثاب لثثثثثثثبعض األقثثثثثثثشاا –( الثثثثثثثذي ارثثثثثثثما وثثثثثثثذلو Gremmarنعاماّاوثثثثثثثا )

 .( 20)(Phonologyشظائف األاشا، )

احاح هرف من ن ل هذا افّ ع إلى دقم الّاثناف  فوثار امثا ل هر اعمفمثشا هشف ب  
ّثثي هامثث  ال ثثدماء امثثى بعضثث ا ماثثامح الّاثثعاف مثثر ال –األاثثشا، ششظائأ ثثا 

لوني هقثشاا إن ثل ّنبف ثشا إلثى هثذم ال ضثام  شااّثذعشا لّثأةاعهل األبثشا    -النشع الثاني
ام  ف ذا ابثر ننثي ا ثشاا فالّاثعاف احّثا  إلاث  نماثر ههثا الععباثم  الّاعاأام الاّش
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ف ثذا اثداف امثى ا ّرثعاعهل   ( 24)فإلا  هرثدف فاقثم  ألنث  ماثلار الععباثمهّلف حانم  شب ل 
ف... ف د وار مر الشان  امى مثر هعاد   شا في مشضر  ح اههمام هذا العمل  شا

ثا وثار  مععفم النحش هر ابثده بمععفثم الّاثعاف ... إ ف  هرف هثذا الضثع  مثر العمثل لمف
اثثاض فثثي  اشااثثاب اثثعباب بقثثد  قبمثث  بمععفثثم النحثثش  ثثثل نثثيء بثث  بعثثد  لاوثثشر ا ّع

مثثثدةشا فاثثث   شمعانثثثاب امثثثى مععفثثثم هغعاضثثث  شمعاناثثث  شامثثثى ّاثثثعف النحثثثش مشائثثثاب ل
 .( 25)الحااف

  شمعنى هثذا هرف النحثشي ( 21)شذوع ابر اعاج هرف حانم النحشي إلا  ضعشعام 
   بدف ل  مر النظع فا  شالّ مفح بم ائم  هشف ب.

فشقد وار انبفي هر ا دل امثل الّاثعاف  شا شا ابر ااأشع في المعنى نأ  ا
هقةع لماأ  شدقفّث   فنعثا مثا قثدفل اماث  مثر هنف   ... إ ف  عم مر امشل الععبامامى غا

ثثاض ذوثثع العشامثثا ّشائثثم لثث   حّثثى   ااثثا إلاثث  الاالثث  إ ف   شهثثش قثثد ّثثدعف  شاّع
 .( 21)لم اا ف

 -بثثال رثثو –شهافثثاب وثثار مشقأنثثا مثثر قبثثشا ااّثثذاعهل هش عدفم  فثثإر مثثا قثثدفمشم ا،وثثد 
اثثشا، شالّاثثعاف لمنحثثش  شمثثا ا دمانثث  لمّعاواثث . إدعاو ثثل ألهماثثم امثثل شظثثائف األ

ناافق شالمشضشاامق هر اق ثنلا هثذا هذا اإلدعاو من ل ا ّح ف الّ داع  شا ّضي اإلِ 
 لاالح ل  شهش ممحظ اّأ  شما هقعفّ  الدعا ا، المفشام الحداثم.

                                                 

 .2/ 1( ابر نني/ المناف (24
 .5-4/ 1( نأ   (25
 .11( ابر اعاج/ رعل الممشوي (21
 .01-1/03لممّر ( ابر ااأشع/ ا(21
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لثثثثثى ههمافثثثثثم ّ ثثثثثدال الدعا ثثثثثم الاثثثثثشّام هر ن ثثثثثنفا هرف ثمثثثثثم لفشافثثثثثاب ّنبفثثثثث  إش  بثثثثثدف 
هث( في 121)ّاعاأام قبا اعض المباح  النحشام  ذلول هش ال وفاوي المّشفى فال

فشنعمثث، هثثذا الوّثثا  ثالثثثم هق ثثالا ال  ثثل  وّابثث  )مأّثثال العمثثشل(  نثثاء فثثي ةابّثث ا
 ياألشا فثثثي امثثثل الاثثثعف  ال  ثثثل الثثثثاني فثثثي امثثثل النحثثثش  ال  ثثثل الثالثثث  فثثثي اممثثث

لا مثثثا فثثثثي المأثثثعد شالّثثثثألاف  ... فعممثثثثا الاثثثعف شالنحثثثثش اعنثثثر إ .المعثثثاني شالباثثثار
 شاعنر إلى اممي المعاني شالباار في وشر المعو  مااب اب لما ان  هر اّومل ل .

شلمثثا وثثار امثثل الاثثعف هثثش المعنثثشع إلاثث  فثثي المأثثعد هش فثثي مثثا هثثش فثثي حوثثل 
 المأعد  شالنحش بالعو  مر ذلو وما  ّ ف اما   شهن، ّعمل هرف المأعد مّ دفل امى

الم،لفثثثف لممعنثثثى مّثثثأةع اثثثر نأثثث  الّثثثألاف    نثثثعل هنثثثا قثثثدمنا هر ا،لفثثثف  شابثثثا  
عاب لن،ثع ّعّفباب ا ّح ّ  ابعابف  .( 28)البعض امى هذا الشن  ش ضى

ف ثثش اثثثدافر اثثر مةالأّثثث   ثثثاب ا  فثثي المثثثن ج بععضثثث  األبثثشا  الّاثثثعاأام قبثثثا 
 شهثثثذا  النحثثثش  ألنثثث  هحثثث ف باقّضثثثاء دعا ثثثّ ا هشف ب  ف ثثثي باباعّ ثثثا ّ ثثثّح ف الّ ثثثدال

الوممثثثثا، ّعثثثثدف مثثثثدةالب لدعا ثثثثم الّعاواثثثث   ح ثثثثا  لفثثثثشي  ثثثثمال  إذ إرف دعا ثثثثم بنثثثثىإ
ل  لاثد   النحشام  لما لّفاع ّمو البنى مثر هثثع فثي ّفااثع ّعاواث  النمثا  ف شلنثاا ثع  فه وى

ل ( شنثثثشد مأعثثثشا بثثث   فثثثإذا مثثثا غاعناهثثثا إلثثثى اثثثافم  ثثثع  ف اقّضثثث، اثثثافم )ه وى الضثثثاف 
ثثثِعل  الهق ف المبنثثثى لممن ثثثشا قمنثثثاا ف  فثثثإرف ّعواثثث  النممثثثم بوامم ثثثا احثثثد  فاثثث  وى ضثثثافق

 الّفااع  شهذا الّفااع ّبر ّفااع اافم الأعا فهوعلف مر المعمشل إلى المن شا.

ّف ثثل بالّةاثثص شالأاثثا بثثار  همثثا الّثثألاف لثثدن المحثثدثار شالمعااثثعار  ف ثثد ا
قثثد اقّاثثثع، امثثى المشضثثثشاا،  مم ثثّشاا، الدعا ثثثم المفشاثثم  فننثثثد الوّثث  النحشاثثث

                                                 

 .4-0( ال واوي/ مأّال العمشل (28
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م  شةافاثث، ماثثنأا، ةااثثم لعمثثل شظثثائف األاثثشا،  شماثثنأا، هةثثعن النحشاثث
م ثثّ مم ألبثثثشا  الّاثثثعاف شمشضثثثشااّ   لون ثثثا نمعثثث، األبثثثشا  الّاثثثعاأام برثثثوا 

 االف شبنشاا ا المذار ذوعهما ابر ااأشع شهبش حاار.

همفا ار الماامح  ف د ّشاّع لدن ال دماء ا ثّةدال ماثامح الّاثعاف  حّثى 
ف فثثثثي امثثثثل الاثثثثعف(  بثثثثدهم ماثثثثنأ  با ثثثثّةدال ماثثثثامح هرف وّثثثثا  )نلهثثثثم الاثثثثع 

امى العغل مر ا ثّةدال ماثامح الاثعف فثي ا ثل الوّثا . شوثذلو  ( 23)الّاعاف
فثثثثإرف وّثثثثا  فالمأّثثثثالف لمنعنثثثثاني بثثثثدهم بعثثثثد الةابثثثثم ال اثثثثاعب بّععاثثثثف هثثثثذا العمثثثثل  

  ش  هذوثثع هنثثي اثثع، امثثى ا ثثّةدال شاحثثد ( 03)شا ثّةدل ماثثامح الّاثثعاف هاضثاب 
 .( 01)لاعف لدن ال دماء اند ّناشل ل قضااا هذا العمل شهبشاب لماامح ا

ثثثثثا المحثثثثثدثشر ف ثثثثثد دمنثثثثثشا بثثثثثار الماثثثثثامحار فالّاثثثثثعاف شالاثثثثثعفف فثثثثثي   همف
ا  ّةدال  ف د ذوع الرثاح محمثد الاناثاشي هرف الاثعف إنمثا ابحث  اثر الوممثا، 
ر الععباثثثم فثثثي ذاّ ثثثا شنشهعهثثثا لمععفثثثم مثثثا فا ثثثا مثثثر الّفاثثثعا، العاعضثثثم   ثثثشاء هوثثثا

 .( 02)لدااي المأظ هل المعنى

عف ب ثا هحثشاا هبناثم الومثل شذوع الراح هاعشر ابدالعلا  هرف الاعف قشااد اع
الأثرف   اذشالّاثعاف  شهن مثا ا ثمار ن ثال ل ث اثعا ... ش  فثع  بثار الاثعفغاع اإلِ 

 .( 00)شوالهما في لفم العع  اأاد الّحشاا شالّفااع
                                                 

 .4/ 1( الماداني/ نلهم الاعف (23
 .1( ابدال اهع النعناني/ المأّال ا(03
 ( ا ّةدل ال واوي مر ال دماء ماامح فالاعفف.(01
 .4( محمد الانااشي/ ّاعاف األ ماء (02
 .4( هاعشر ابدالعلا / انشار الظعف في امل الاعف (00
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ثثا الرثثاح اثث  ف ثثد ا ثثّةدل ماثثامح الاثثع  ف شهعاد بثث  المعنثثى العممثثي  بانمثثا همف
 .( 04).عهن هر ماامح الّاعاف هش المعنى العممي لأعا الماعفف

شوذلو فعا الراح الحمالشي الثذي فثعف  بثار المعنثى العممثي شالعممثي ومثا فعثا 
 .( 05).الراح ا 

ّفباااار فإنفنا نّعضي ا ّةدال ماثامح الّاثعاف   شبعد  فإر هعدنا هر نوشر ا
ال دماء  مر هنني هحث ف بالناحاثم العمماثم فثي د لثم هثذا الماثامح  الذي ا ّةدم  

وما ذوع الراح ا  في حاراّ  امى رعل الّاعاح  بانما اثدا ماثامح الاثعف 
ا هش الّفافثثع فثثي األبناثثمامثثى مامثث . شهعن هرف امماثثا، الّفااثثع الّثثي ّعّثثعي   الّحثثشف

اثالا شال مث  شغاعهثا(  شاإلِ  بثداابنام الوممم في المعنى الثاني )اللاادب شالثن ص شاإلِ 
شهثثثي المشضثثثشاا، الّثثثي ااّثثثاد المفشاثثثشر ال ثثثدماء شضثثثع ا فثثثي هشاةثثثع وّثثثب ل  هعن 
الّعمفا شالانعم شاضحار     اما إذا هةذنا بعار ا اّباع المشضشاا، شاألبشا  
الّثثي اثثثنفأ ا المثثثالني فثثثي وّابثثث  فثثثي الّاثثثعاف  فبعضثثث ا مشضثثثشاا، قاثثثد من ثثثا 

اثثالشب امثثى الّععاثثف الثثذي شضثثع   ( 01).لمماحوثثم شالمعااثثابالم ثثاعب فثثي الاثثااغم شا
فهثثثثش ّفااثثثثع الوممثثثثم بالحعوثثثثا، شاللاثثثثادا،  ال ثثثثاعافي لماثثثثامح الّاثثثثعاف إذ قثثثثااا

 .( 01)شال م  لمحعشف الّي ع منا نشالها حّى ّااع امى مثاا وممم هةعنف

                                                 

 .050-2/052/ حاراّ  امى رعل الّاعاح ( الراح ا ر(04
 .13( الحمالشي/ رذا الععف في فر الاعف (05
شمثا بعثدها فبثا  مثا قثا  مثر المعّثا شلثل انثيء مثالث   2/242( انظع امى  باا المثااا المناثف (01

 إ ف مر الاحاحف.
 .532( ال اعافي النحشي/ د. ابدالمنعل فائل ص(01
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ثثا شالم ثثاعب هثثي هدةثثا فثثي  ومثثا هرف ّمثثو المشضثثشاا، الّثثي ابثثدش لنثثا فا ثثا الّعمف
ام من ا في الدعا م الاعفام.ال  دعا م الاّش

ذا اّأ نا امى هنف   م في ا اثاالل  فإننثا   نثعن بأ ثاب فثي ا ثّةدال   شا  مراحف
ر ون، إلى ا ّةدال ماامح الّاعاف هماا.  هيف مر الماامحار  شا 

 ( 08)اعبدالقاه  الج جاني  

نحشيف المفشيف  هش اإلمال هبش بوع ابدال اهع بر ابدالعحمر  الناقد البالغي ال 
فاع يف األاا  رافعيف المذه   شلد بنعنانم  شهقال فا ا  شّشفي فا ا  نم 

ل. شلعاف هبعل راشة  هش هبش الح ار 1381هث/ 414ل  هش  نم 1318هث/ 411
.  محمد بر الح ر بر ابدالشاع  الأاع يف  ابر هة، هبي اميف الأاع يف

بداااثثثم فثثثي مثثثا اثثثنفف  اثثثم اإلِ شنحثثث ف بنلاثثثم هبثثثي امثثثي الأاع ثثثي الع ماثثثم الّعمف 
ّماثل فثي الدعا ثا، ابدال اهع  مما احدشني إلى اللال بأن  امّداد لمذه  ةثاص م

فاثث  النلاثثم الأوعاثثم  ّمثثو النلاثثم الّثثي هّاحثث، لعبثثدال اهع هر اوثثشر  المفشاثثم  ّّنمفثثى
مّمافلاب في امم  شنظعاّ  الثاقبم شّحماالّث  الاثائبم  ذلثو المثذه  هناثل لنأ ثي هر 

لى اشن  بر حبا   الذي ّ م ا امى النحش اما  المذه  الاشن ي  ن بم إ م ها
 الّاليا

هبش امثي الأاع ثي  -ابر ال عفا  -المبعفد -النعمي -األةأج األش ا -)اشن 
فثثابر ننثثثي شابثثثدال اهع النعنثثثاني(  شمثثثا قثثثشفن لثثثديف هثثثذا الثثثلال هرف هثثث، ء المفثثثشاار 

                                                 

نبثثام الثثعشاب 401األلبفثثاء ( لمملاثثد انظثثع ّعنمّثث  فثثيا نلهثثم (08   شبفاثثم الشاثثاب 121  شالبمفثثم 2/188  شا 
 شغاعها. 1/113  شمأّال ال عادب 0/043  شرذعا، الذه  2/131
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اار مثثثر وثثثال المثثثذهباار الباثثثعي ارثثثّ عشا بثثثالعم  شمةالأثثثم معااثثثعا ل مثثثر المفثثثش 
 شالوشفيف  شمر اّّبفر ه، ء العناا شكعاءهل شمةالأاّ ل اذه  مذهبنا هش ا اعب .

شمر هبثعل ّالماثذ ابثدال اهع امثي بثر لاثد الأاثاحي  ش هبثش لوعاثا )الةااث ( 
 الّبعالي.

ر امثل هما امم   شكثاعم العمماما ف د انفف في النحثش شاألد   شهثش هشفا مثر دشف
ّفى  ف ثثثد اثثثنفف فثثثي الدعا ثثثا، ال عكناثثثم  ( 03)عثثثانيالم   ّناشلثثث، ماثثثنأاّ  امشمثثثاب رثثث

 .( 43)شالدعا ا، البالغام  شالنحش شالّاعاف شالععشض

اضثال الذي شضع  رعحاب امثى وّثا  )اإلِ  ( 41)شمر هر ع كثاعم وّا  فالمفنيف
لانثثا  شلثثش شاثثا فثثي ثالثثثار منمثثداب  شلونثث  لثثل ااثثا إالعضثثدي( لمأاع ثثي  شضثثع  

الثذي هثش مةّاثع  ( 42)انثا ألامعنثا امثى امثل غلاثع  ا،وفثد ذلثو وّثا  فالم ّاثدفإل
لوّثثا  المفنثثي  شوّثثا  الم ّاثثد المةّاثثع هثثذا فاثث  امثثل غلاثثع  فمثثاذا اوثثشر حثثاا 
المفني؟ وما ةمفف لنا وّابار هما مر هر ع مانأاّ   إر لثل اوشنثا هرث عهما امثى 

ع فاثث  نظعاّثث  فثثي انثثال الثثذي هشدا وّثثا  د ئثثا اإلِ اثثال   ذانوثثل الوّابثثار همثثااإلِ 
. شقد قاا فاث  ( 40)النظل  الّي هام  اما ا د. مااأى نااف ا ل فالنحش الثانيف

                                                 

 .121-121( البمفم (03
 شما بعدها. 25( د. هحمد مامش / ابدال اهع النعناني )بالغّ  شن دم( (43
 شغاعهما. 1/212  ورف الظنشر 2/131( بفام الشااب (41
ح  ثث  شنرثثعم د. وثثاظل بحثثع المعنثثار فثثي منمثثدار  لونثث  لثثل اح  ثث  نماعثث   بثثا ح فثث  النثثلء الةثثاص  ((42

بالمشضثثشاا، النحشاثثم الّثثي شعد، فثثي النثثلء األشا مثثر وّثثا  اإِلاضثثال العضثثدي  همثثا ال  ثثل الثثثاني 
ام الّثي ضثمف ا ال  ثل الثثاني مثر اإِلاضثال المعثع  شف الذي اّناشا رعل المشضشاا، الّاعاأام شالاّش

 بالّوممم فال الاا انّظع الّح ا  شالنرع.
 .1-1( د. البدعاشي لهعار/ ااِلل المفم ... (40
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انال اعا اب لمبح  النحثشي فشابدال اهع ع ل في وّاب  د ئا اإلِ  اإبعاهال مااأى
  شهثذم لأّثم مّ دمثم فا ثا ّاثشاع لمبحث  ( 44)اثعا فّناشل هشاةع الومل شاالما، اإلِ 

شي اند ال دماء  لش ّم فو ب ا الالح شر شاشفعشها ل ب شا وا النظعاا، المفشام النح
 الحداثم بمئا، ال نار.

ثثا الوّثثا  الثثثاني ف ثثش )ه ثثعاع البالغثثم(  الثثذي هثثش اثثنش الثثد ئا  شقثثد هلأثث   همف
لفاام بالغام  ششضر األاشا شال شانار شباار األق ال شذوثع الأثعش  بثار العبثاعا، 

ش  نند في وّ  البالغم شالن د ال اب م ّحماالب وّحماا ابثدال اهع  م... شالأنشر الباانا
ثث   فنشنثثاب   ثثش  نظثثعب ونظعاّثث   ش   رى بح  ب    هرى ّحثثدف  ان ثثا ال ثثاب شر  ف مثثاب وأ مثث   شا 

. شقثد هقثال دعا ثّ  فاث  امثى العالقثا، ( 45)شهذا هش الأع  بار االل مندفد شكةع م مفثد
هثثثي فثثثي عهاثثث  مثثثشار البالغثثثم  فثثثالمأظ شالمعنثثثى   اموثثثر األ ثثثمشبام بثثثار األلأثثثاظ  ش 

فاثثثم ما اثثثر بعضثثث ما الثثثبعض  إن مثثثا شنثثث  الاثثثشعب شامادهثثثا  شهثثثذم هثثثي نظعاثثثم 
..  شفثثثي هثثثذا اّالقثثثي .الوثاثثثعار مثثثر الن ثثثاد العثثثالماار شبةااثثثم الن ثثثاد النمثثثالاشر.

 .( 41)ابدال اهع مر وا الن اد الوباع في الرع  شالفع  امى ال شاء

ثثا مثثا قالثث  اثثاج وبثثعن لادم هثثذا بعثثض مثث ر ّعما ثثا، المحثثدثار امثثى وّاباثث   همف
انثثال لوأثثام رثثعفاب فشلثثش لثثل اوثثر لثث   ثثشن وّثثا  ه ثثعاع البالغثثم شد ئثثا اإلِ  فا مثثاا
 . ف ذا ال شا هبم  ّعباع ار موانّ ما.( 41)شفةعاب 

 
                                                 

 .11( إبعاهال مااأى/ ِإحااء النحش (44
 .43  08( د. هحمد مامش / ابدال اهع النعناني )بالغّ  شن دم( (45
 .18-11/ 1( د. محمد ابدالمنعل ةأاني/ م دمم ه عاع البالغم (41
 .1/113عادب ( مأّال ال (41
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 التع ي  بجهوده التص يفية:

ثثا فثثي الدعا ثثا، الّاثثعاأام   فمثثل  -هثثذا البحثث شهثثي مشضثثر اهّمامنثثا فثثي  –همف
ااا إلانا مر ن شدم  شن ما شعد في وّاب  )الم ّاد(  شةمفف لنا وّثابار كةثعار 

ن مثثثا وّثثثا  فالمأّثثثالف  مثثثى الم ثثثائا شاألبثثثشا  الّاثثثعاأام  إاثثثفاعار  قاثثثعهما ا
شوّا  فالعمدب في الّاعافف  شهش ع الم في إحدن ارعب شعقم مةاشام  ضثمر 

 ثّانبشا  عقثل المنمشاثثم ّبثم ال ثثمامانام فثي إفثي المو منمشاثم فثي موّبثم  لثث  لثي 
ثثاعاح ن ثثح العمثثدب  ثثنم 0143/0) هثثث  شفثثي كةثثع ع ثثالم العمثثدب فاثثا فثثي 182( ّش

 مةاع  الحعشف في اأحم شاحدب.

 همفا هبشا  ّمو الع الم  ف يا

ا المعّثثا الأثثاء  المعّثثا العثثار  الثالثاثثم  بثثا  المعّثثا مثر األفعثثاابثا  األفعثثاا 
لمعّا العار شالالل غاع المضثااف  بثا  المعّثا العثار شالثالل المعّا الالل  با  ا

 المضااف  شبا  همثمم األفعاا الّي فا ا لاادب مر الثالثي.

 بشا  بم ائا هعبراشةّل ّمو األ

 م ألم فافّعاف مر المعّا الأاء. -

 م ألم األاشا الّي ان  لأظ ا. -

اثثثاء فثثثي   م ثثثألما وثثثاف شاش شقعثثث، بعثثثد و ثثثعب شهثثثي  ل الأعثثثا  فإن ثثثا ّن مثثث -
 الأعا ةاشااب  شوذلو في ا  ل.

 لم المأعشا مر المعّا العار.أم  -
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عما ا، شّع ابا، امى كعاء هبي ما همفا  شعد في وّاب  فالم ّادف  ف ش رعل ّش
اثث  األبثثشا   امثثي الأاع ثثي فثثي ّوممثثم اإلِ  اضثثال  شقثثد الّثثلل مثثن ج الأاع ثثي فثثي ّّع

د ابثثثاعب الأاع ثثثي هشف ب  ثثثثل ش ثثثاع فثثثي رثثثعح  امثثثى اعا ثثثم الرثثثعل بثثثالنص  ف ثثثش اثثثشع 
عما اّثثثثث . شلونثثثث  وثثثثثار اةثثثثالف الأاع ثثثثثي فثثثثي بعثثثثثض ا عاء  اّبع ثثثثا رثثثثعح  شكعاءم ّش
شالّشنا ثثا،  شعبمثثا هثثثاع عهاثثاب اعاأثثاب  مثثر ذلثثو مثثا هشعدم فثثي مناقرثثم قضثثام األاثثا 

  ش نععض هثذم ال ضثام برثيء مثر الّأاثاا فثي ( 48)شالأعع في هحشاا بناء الوممم
 مشضر  ح .

 لمفتاح:كتاب ا

هش وّا  افاع في  بر ارعب شعقم  مةاشا بةثا فاع ثي معنثل مرثوشا 
هحاانثثثثثثثثثاب  محأثثثثثثثثثشظ فثثثثثثثثثي داع الوّثثثثثثثثث  الشاناثثثثثثثثثم الظاهعاثثثثثثثثثم بدمرثثثثثثثثث  ّحثثثثثثثثث، عقثثثثثثثثثل      

 ( االف.13130)

 بده ابدال اهع وّاب  بةابم قااعب منا بم  من ا قشل ا

 ...( 43)ففاضم وثاع المعاني    ا الحأظ قعا  الّناشافشهذا وّا  قماا اإلِ 

ثا البثا   شقد ضمفن  اثني ارع فاالب  ها ب ا ببثا  ةثاص  هثش بثا  الع ثد  همف
األشفا ف ش امثل الّاثعاف شّععاأث  شهنث  مرثّعو بثار األ ثماء شاألفعثاا  ثثل الّمثاثا 

 شالشلر.

                                                 

 . 433( الم ّاد شعقم (48
 .1( المأّال ظ(43
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ناشا في البا  الثاني هبنام األ ثماء  شفثي الثالث  هبناثم األفعثاا  شفثي العابثر  ّش
ااداّ ثثثثا  شفثثثي الةثثثثام  ّععاثثثف الماثثثثدع  شفثثثي ال ثثثثاد  المعثثثاني فثثثثي األفعثثثاا شل 

  شفثثي -شقاثثعم امثثى ا رثثّ ا  الاثثعفي األاثثفع –الأعثثا  شفثثي ال ثثابر ا رثثّ ا  
  شفثي -شاعنثي ب ثا ّاثعاف األفعثاا –الثامر هبنام الماادع  شفي الّا ر األمثمثم 

 بثثداا شالحثثعشف الّثثي ّبثثدا  شفثثي ثثا  شفثثي الحثثادي ارثثع اإلِ العارثثع اللاثثادب شحعشف
 الثاني ارع الحذف شالحعشف الّي ّحذف.

ثل با  الع د شهي ارع م ائا  هام  امى وا م ألم فا دبف شّّناشا هحواماب 
 االا بعض الومما،.مّأعقم في إِ 

شبع ثثثد الم ابمثثثم بثثثار هبثثثشا  الوّثثثا  شمادّثثث  مثثثر ن ثثثم  شبثثثار وّثثث  الّاثثثعاف 
 اماالمّةاام المّ دمم اما  شالالح م  نةمص إلى الممحشظا، ا ّ

انثثالم وّثثا  الممثثشوي فثثي الّاثثعاف  بثثر رف الوّثثا  مثثشنل ارثثب  فثثي إِ إ -1
 نني  شرافام ابر الحان .

رف مشضثثشااّ  مثثثر ضثثثمر المشضثثثشاا، الّثثي اثثثدفها ابثثثر ااثثثأشع مثثثر إ -2
الّي   ا،دفي ّفااثع المبنثى فا ثا إلثى  –با  الّاعاف في معنام الثاني 

ف مشضشاا، مر ن  هضاه   شذلو بروا االف  إ ف -اةّالف في المعنى
الّاثثثعاف فثثثي معنثثثام األشا  ومثثثا اظ ثثثع ذلثثثو فثثثي هبثثثشا  فالمعثثثاني فثثثي 

 األفعاا  شا رّ ا   شاألمثممف.

ةثثال الوّثثا  مثثر الم ثثائا الّثثي لثثل ا اثثد ب ثثا  ثثشن الّثثعشاض شالم ثثاعب  -0
 شالمعاااب  ّمو الم ائا الّي حأا ب ا وّا  المناف مثالب.



 -16- 

ي كةثثع وّثثا  )الممّثثر( ةثثال الوّثثا  مثثر م ثثائا الّمثثعار الّثثي شعد، فثث -4
  بر ااأشع  شوّا  )رعل الممشوي(  بر اعاج.

ضلف الوّا  باباب لمعق  د  شهش ارب  فثي هثذا مثا نثاء فثي وّثا  )الممثشوي(  -5
  بر نني شرعح   بر اعاج  ش)نلهم الاعف( لمماداني.

ثمفم ّراب  وباثع بثار مثا هشعدم ابثر ننثي فثي مةّاثعم فالممثشويف شوّثا   -1
ى هر العبثثثاعا، وانثثث، مّماثمثثثم اثثثالشب امثثثى األمثمثثثم  شقثثثد النعنثثثاني  حّفثثث

ا مثهرعنا إلى ذلو في مشاضع  في ّح ا نثا الوّثا   شهثذا دلاثا ّثأثفعم  شعبف 
 اناب  بابر نني.إِ 

بار إضافا، ابدال اهع امى ما ناء في شاضحاب شنمحظ ّراب اب 
ن اب.  الممشوي  شابر اعاج  شهش  ح  مّأةع ار ابدال اهع لم 

ظ ّرثثاب اب كةثثع شاضثثحاب بثثار مثثا فثثي الوّثثا  شمثثا فثثي نلهثثم ومثثا نمحثث
 الاعف لمماداني  شهش مّأةع ار ابدال اهع هاضاب.

شنثثعن ّرثثاب اب كةثثع بثثار مثثا فثثي الوّثثا  شمثثا هشعدم ابثثر الحانثث  فثثي 
 الرافام  شهش مّأةع ار ابدال اهع وذلو.

شقثثثد هرثثثعنا إلثثثى هثثثذا الّرثثثاب ا، وم ثثثا فثثثي مشاضثثثع ا ةثثثالا ّح ا نثثثا 
 لموّا .

مثر الرثشاهد  فمثل اثعد فاث   ثشن  –رأن  رأر المةّاعا، –ةال الوّا   -1
 راهدار قعكناار شمثا شاحد.
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مثثثر انظثثثثع فثثثثي الوّثثثثا  انثثثثد ماثثثثامحا، اثثثثعفام    انثثثثد بعضثثثث ا هش  -8
 هوثعها في وّ  المفشاار ا ةعار  من اا

(  شل ث  فالنبثعف 0شهام  ل   فالمااب ف امى الأعثا المضثااف ) -ه
  (0(  شفال مثثلف امثثى الم مثثشل الثثالل )ش0امثى الم مثثشل العثثار )ش

 (.0ش)ال ار( امى الم مشل الأاء )ش

(  لاثثثاعشّع  0هامثثث  ل ثثث  ذي الثالثثثثم امثثثى الأعثثثا األنثثثشف )ظ  - 
 امى ثالثم هحعف في المّومل  نحشا قم،.

نثثثاقص  لاثثثاعشّع  هامثث  ل ثثث  ذي األعبعثثثم امثثثى الأعثثا المعّثثثا ال - 
ماثثثثثث،      شهثثثثثثشا داثثثثثثش، شع ( 53)ي المثثثثثثّوملامثثثثثثى هعبعثثثثثثم هحثثثثثثعف فثثثثثث

 (.0)ظ

فا شهثثثش هر ّوثثثشر حثثثعشف الثثثثاني مثثثثا يماثثثامح فال مثثث  الم ثثثّش  -د
 فشعبفو فوبفعف. احعشف األشا  مثال  في قشل  ّعالى

                                                 

( ذوع الأاعابي هذار الماامحارا فذا الثالثم شذا األعبعمف  شاوّأى بال شاا ذش الثالثم ما وان، العار (53
من  حعفاب مر حعشف المدف شالمار. شذش األعبعم ما وان، الالل من  وذلو. )م دمم داثشار األد  لمأثاعابي 

د. هحمثثد مةّثاع امثثع هرف الأثثاعابي ا ثّةدل هثثذا الماثثامح  شهرف هاثحاب  هثثل الوشفاثثشر   (  شذوثع105
مثثر عكم  شامثثى عه ثث ل الأثثعفاء شابثثر ال ثثوفا،. شهضثثاف هنثث  لثثل انثثد هحثثداب مثثر المّ ثثدمار ا ثثّةدم   شهشا

ح ا  م دمم معنم  داشا ر حاشا الّاعاح ب ع هذم الّ مام هش الةاا  الّبعالي. )الأاعابي المفشي ّش
  128-111األد  لمثثثدوّشع هحمثثثد مةّثثثاع امثثثع منرثثثشعب فثثثي منمثثثم مع ثثثد المةاشاثثثا، الععباثثثم  ص

 ل(.1311في نشفمبع  2النلء  1المنمد 
 شقد امفا الّبعالي  ب  هذم الّ مام وما امفم ا راة  ابدال اهع.   
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األفعثثاا المنرثثعبما شاعنثثي ب ثثا الملاثثدب امثثى األاثثشا الثالثثثم هش  -هثثث
 .( 51)األعبعم

هامثثث  ماثثثامح فالأعثثثا الشاقثثثر شالمنثثثاشلف امثثثى المّعثثثدي  شفغاثثثع  -ش
 (.1اشعف امى الأعا الاللل )شالشاقر شالما

 فمادع لمنشعف شاعني ب  ا ل ال ائم.  -ل

فثثثثعف  بثثثثار النحثثثثد شالنأثثثثي  فثثثثالنأي انثثثثدم مثثثثا اننثثثثلل بثثثثال  شمعنثثثثام  -ل
 (.1ةباع ار معدشل  همفا النحد فما اننلل بمل )شاإلِ 

شقثثد فثثعف  الوأثثشي بثثار النحثثد شالنأثثي  ف ثثااا شالنحثثد هثثش نأثثي مثثا فثثي ال مثث  
 .( 52).مر وا ن م ما في ال م  نأا   شلا  بمعادف لمنأيثبا، ثباّ   شا ِ 

فشالنثثثافي إر وثثثار اثثثادقاب ا ثثثمفى والمثثث  نأاثثثاب  ش   اشقثثثاا فثثثي مثثثشار كةثثثع
ر  .( 50)وار واذباب ا ملى نحداب شنأااب  اق ملى نحداب  شا 

نوثاع الرثيء مثر العمثل بث   شهثش ماثامح ا ثّةدم  شالنحد فثي المعثانلا إِ 
 .( 54)الوشفاشر

                                                 

 . 14  25  13  11( ا ّةدل الماداني هذا الماامح في وّاب  نلهم الاعف  ص(51
 .2/118ش الب اء الوأشي/ الوماا، ( هب(52
 .4/004( نأ   (50
ش( ألبثثي بوثثع ابثثر األنبثثاعي  0شغاعهثثا  وّثثا  األلأثثا، ) 115  111  1/52( الأثثعفاء/ معثثاني ال ثثعكر (54

اني )الدعا م   (.02شوّا  حعشف المعاني لملنف
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رى اأعاى  هي ما ف ع ا   - ّعاوا الشفي هذم     ا ثشا بعنرّعا ثعا-لل اأعا شا 
رى شهةشاّ ثا  نحثشا  فشالععبام ف د، ا ّعماا المضاعع بمعنثى الماضثي إ ف  بعثد ل ثلى شا 

ف رى فع ا  رى اأعاى  هيا ما فعا  شا   .( 55).لل اأعاى شا 

   همثاما هام  اما  النحثد –ا عهي الحعف فلل+ف اافم ا أى  –هقشاا شهذا 
نواع اوشر لرثيء مثاض. إنواع  شاإلِ . فالنحد النأي فمعوف  مر ف  هش ما + اأعاف

 هما النأي فعمي  باا الحاضع شا  ّمعاع هش ا  ّ باا.

شثمم عهن لعبدال اهع نداع بالّ ناا  شهش هن  اعن هر   ل الأااا اا  
 ثثثل مبالفثثثم ّةّمثثثف اثثثر اثثثا  المبالفثثثم مثثثر ا ثثثل المأعثثثشا  فةثثثصف المبالفثثثم مثثثر ا
ث ا بِمأىعثاا شِمأى  عاثا الأااا بأعفاا شفعاا مام اب  هما المبالفم مر ا ل المأعثشا فةاف

 (.3)شوِمنااع شِمنىااع مقاىم اب.

بعثثثد هثثثذا الّععاثثثف المثثثشنل بوّثثثا  المأّثثثالا هبشابثثث  شماثثثامحاّ  شمن نثثث   
شم ابمّثثثث  بوّثثثثث  الّاثثثثثعاف األةثثثثثعن نةمثثثثثص إلثثثثثى ال ضثثثثثام األةاثثثثثعب شهثثثثثي مأ ثثثثثشل 

 عاف  شهبعل كعائ .ابدال اهع لمّا

راعب إلا ا  شهي لور ب ا، ن ام في نشان  حااب ابدال اهع   بدف مر اإلِ 
ّبعفم  مر اللمار شههم   شذمف  العاع شالنا   ف د نمع، وّ  الّعانل شالاب ا، 

 بعض هرعاعم في هذا المعنى  من ا قشل ا

 هيف شقثثثثثثثثثثث، هثثثثثثثثثثثذا الثثثثثثثثثثثذي نحثثثثثثثثثثثر فاثثثثثثثثثثثث 
 ومفمثثثثثثثثثثثثا  ثثثثثثثثثثثثثاع، الع ثثثثثثثثثثثثشا لوثثثثثثثثثثثثثي ّ ثثثثثثثثثثثثثث

 بال اثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  شالّرثثثثثثثثثثثثثثثثثثبا ِ قثثثثثثثثثثثثثثثثثثد دنثثثثثثثثثثثثثثثثثثا 
مثثثثثثثثثثث، فثثثثثثثثثثي ِّاثثثثثثثثثثث ِ ثثثاثثثثثثثثثث   ( 51)ثر ِّا ثثثثثثثثثثاب ّشغف

                                                 

 .51( بعنرّعا ع/ الّاشع النحشي لمفم الععبام (55
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 شل  هاضابا

 هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذا لمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثار لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا  فاثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
 لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل ا ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثعى   فاثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  اثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثااد

 

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثشن النذالثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم شالن الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم
ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثملمق  النذالثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم إ ف  ش ق

(51 ) 
 

اثثا ن مّثث  امثثى ااثثعم شههثثا ااثثعم شاثثدل شاثثا ل ّش ثثداعهل العمثثل ه   شىن  ثثا  ّش
 فا شاا

 يو بِّثثثثثثثثثثثثثثعى امثثثثثثثثثثثثثثى العمثثثثثثثثثثثثثثل اثثثثثثثثثثثثثثا ةمامثثثثثثثثثثثثثث
 شاثثثثثثثثثثثثثثثثثثج حمثثثثثثثثثثثثثثثثثثاعاب ّعثثثثثثثثثثثثثثثثثثج  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثعاداب 

 

ثثثثثثثثثثثثثا  هثثثثثثثثثثثثثائل اى  شِمثثثثثثثثثثثثثاى إلثثثثثثثثثثثثثى الن ثثثثثثثثثثثثثا م 
 ( 58)فال فثثثثثثثثثثثثثثعد فثثثثثثثثثثثثثثي اثثثثثثثثثثثثثثالر الب ثثثثثثثثثثثثثثائل

 

فثثي النحثثش شباثثار ةائثث  فثثي مثثا ذهثث   دلهفثثمثثر شا ثثشا فثثي بثثا  فالوثثالل امثثى 
 ا( 53)انالإلا ف في وّا  د ئا اإلِ 

فشلثش هرف ال ثثشل إذ ّعوثثشا هثذا الرثثأر ّعوثثشم نممثثم... شلثل اةشضثثشا فثثي الّأ ثثاع 
ذا لثثثل شلثثثل اّعثثثا اشا الّأشاثثثا لوثثثار الثثثبالء شاحثثثداب  شلوثثثانشا إذا لثثثل ابنثثثشا لثثثل ا ثثثدمشا  شا 

                                                                                                                        

 .2/133( إنبام العشاب (51
 .2/133   ( نأ(51
بالغّثثثثثثث   –  شقثثثثثثثد نمثثثثثثر الثثثثثثثدوّشع هحمثثثثثثد مامثثثثثثثش  غاعهثثثثثثا فثثثثثثثي وّابثثثثثث  )ابثثثثثثثدال اهع121( البمفثثثثثثم (58

 .24-23شن دم( 
 .83( د ئا اإِلانال (53
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فنمبثثثشا مثثثر الثثثداء مثثثا هااثثثى  .ااثثثمحشا لثثثل اوشنثثثشا  ثثثبباب لمأ ثثثاد  شلوثثثن ل لثثثل اأعمثثثشا
الابا   شحافع المبا   شانّ ى الّةمثاا بمثا هّثشم فاث  إلثى حثدف اقثِئ   مثر ّالفاث   فمثل 

 الّعنف  شال وش،. اب  لمعاعف الذي اوعم الرف  إ ف 

ر ونفثثا فثثي لمثثثار هثثش امثثى مثثا هثثش اماثثث  مثثر إِ  حالثثم األمثثشع اثثثر ... ثثثل إنلثثا شا 
حشاا األرااء ار حا ّ ثا   شن ثا النأثش  اثر اباا ثا  شقمث  الةالئث  ن اّ ا  ّش

 الرثثع اثثعفاب  شالفثثاظ المحمثثشدب إلثثى هضثثدادها شدهثثع لثثا  لمأضثثا شههمثث  لداثث  إ ف 
شا مب ل مع شل ل  حّى ااع هانل النثا  عهاثاب انثد بحّاب  شا   ما ادهج ا شل ل  

النمار مر وان، ل  همفثم فثي هر ا ثّأاد اممثاب هش اثلداد ف مثاب هش اوّ ث  فضثالب هش 
ذا وثثثار ِمثثثرلىثثثف  فثثثإرف اإلِ   ا لثثث  ذلثثثو بحثثثاا رثثثفالب عثثثان مثثثر حثثث ف  ابثثثاع الوثثثعال  شا 

م  بثأر ذا ّ ادم، احبّ   شاثحف، اثداقّ  هر   ّنأثش الادا  اماو  ش   افما إ
ّنوبثثو األاثثال شّضثثعف بثثو النشائثث   شّحعنثثو محثثر اللمثثار فّّنا ثثام نممثثم  شّاشاثث  
اافاب  فالعمل الذي هثش اثدا    احثشا اثر الع ثد ش  ا ثدىةاق فثي الثشدف  شاثاح    
ااثثحف اماثث  النوثث  شالفثثدع  ش  اظثثرف بثث  الةاانثثم شالموثثع  هشلثثى منثث  بثثذلو شهنثثدع  

 ف.( 13)شح ف  اماو هوبع

النظع فثي هثذم األرثعاع شهثذا الوثالل الثذي هشعدنثام   ارثوف فثي هرف  فمر انعل
العنا وار اعاج غعاباب في ااعم بار ههثا لمانث   ف ثل ن مثم مثدفاشر العمثل  شهثل 
منثثاف شر مّممف ثثشر  شاثثعن هرف العمثثل الح ا ثثي   هناثثاع لثث  ا دفعشنثث  شاأ مشنثث   شلثثذا 

اّع  الثاقبثثم وثثار لثث  مثثذه  غاثثع ه ثثّاار ال ثثشا هرف ابثثدال اهع بعممثث  المّمافثثل شباثث
ثثا إلاثث   مثثا وثثار اثثداش إلاثث   فثثأعام وثثار فثثي ش مثثذاه  معااثثعا   فمثثل ا ثثدفعشا مثثا ّشاف

                                                 

 .85-84( د ئا اإِلانال (13
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داثثم الثاقبثم  الّثثي شاد  شوثار معااثعشم فثثي شاد  فمثل اأ  ثثشا اثعةاّ  شنلااّث  الّندا
حثثداثاب  بعثثد هر نثثاء الرثثع  شالفثثع  بنظعاثثا، لفشاثثم شن داثثم حداثثثم   لثثل ّّورفثثف إ ف 

عهااثثثا، هش ظثثثال ب فثثثي ماثثثنأا، ابثثثدال اهع  اار هر ننثثثد من ثثثا مالمثثثح هش إِ ن ثثثّ
ا إلا ا شنادن ب ا قبا ما ا ع  مر هلف اال.  ّشاف

 أب ز آ اء عبدالقاه  التص يفية:

 اضثثالّنمفثث، كعاء ابثثدال اهع الّاثثعاأام فثثي وّابثث  )الم ّاثثد( امثثى رثثعل اإلِ 
اء ال ثثاب ار شالمعااثثعار لثث   شالّوممثثم  شقثثد وانثث، نثثاف ن ثثشدم شكعائثث  مّ ثث م مثثر كع 

المأّثثال  –شوثثذلو الحثثاا فثثي وّاباثث  المةّاثثعار المّةااثثار لم ثثائا الّاثثعاف 
ر ونثثثا نممثثثح محثثثاش ،   -شالعمثثثدب ف ثثثش بشنثثث  اثثثال اأةثثثذ مثثثر ال ثثثاب ار شاثثثشاف  ل  شا 

شنلاثثثا، ّنداداثثثم  لون ثثثا لثثثل ّوثثثر شاضثثثحم ونلااّثثث  فثثثي منثثثا ، الدعا ثثثم المفشاثثثم 
 ةعن.شالن دام شالبالغام األ

شمثثثر ّمثثثو النلاثثثا، مثثثا اّاثثثا بثثثالمن ج  شمن ثثثا مثثثا اّاثثثا بمأ شمثثث  العثثثال 
 لمّاعاف  شمن ا كعاء في قضااا ّاعاأام مّأعفقم.

 ( في ما يتصل بالمنهج:1)

اقّأثثثثى ابثثثثدال اهع كثثثثثاع ال ثثثثدماء فثثثثي من نثثثث  برثثثثوا اثثثثال  ف ثثثثش لثثثثل اعثثثثعض 
مشضثثشااّ   لمم ثثائا الاثثشّام وم دمثثم لمدعا ثثم الّاثثعاأام  لونثث  هضثثاف رثثائاب فثثي

الّاعاأام الّي ةاص ل ا وّاب  فالمأّالف  ف د هضثاف فاث  مشضثشع المعثاني فثي 
ّمو المعاني الّي ّوّ ب ا باللاادا،  احاح هرف ال دماء  ب شم إلثى ذلثو    األفعاا

لون ل لل اةافاشا ل ثا بابثاب م ثّ الب ضثمر مشضثشاا، الّاثعاف بثالمعنى الثثاني  
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ا المثثالني شابثثر   ا رثثّ ا   الثثذي فاثثا، بثثاومثثا هنثث  هدةثثا ضثثمر ّمثثو المشضثثشا
اعاد الّاثثعاأا، شاألمثمثثم    ومثثا اهثثّلف بثثإِ ( 11)ننثثي بانثث  شبثثار مشضثثشاا، الّاثثعاف

فاهّلف بّاعاف األفعاا إلى ااف ا الّاعاأام اللمناثم  شاثعفف ا مثر نثشر الّشواثد  
لمبنثثي اعاد اثثافم ا  ثثثل اهثثّل بثثإِ (12)شغافثع اثثاف ا إلثثى الن ثثي شاألمثثع شالنحثثد شالنأثي

لممأعشا  شهذم الاا  هي الّي ّملل فثي الّعاواث   شلونث  لثل اثدةا هبشابثاب ّاثعاأام 
هةثثثعن اثثثعن البحثثث  المفثثثشي الحثثثدا  ضثثثعشعب دعا ثثثّ ا ألهماّ ثثثا  شاثثثمّ ا بدعا ثثثم 

 الّعاوا   والّافاع شالن   شالّثنام شالنمر شالّأنا .

الم ثثائا شلعثثاف مثثر هبثثعل مثثا اّفاثثا بمن نثث   هنثث  لثثل اثثدةا فثثي مشضثثشااّ  
ثثا شوثثدف الثثذهر  شّبثثعل  الّثثي ا اثثد ب ثثا الّثثعشاض شالّمثثعار  الّثثي ّعّمثثد امثثى الّعمف
فا ثثا المماحوثثم شالمعااثثاب. شاقّاثثع، مشضثثشااّ  امثثى شاثثف ظثثشاهع لفشاثثم شِبن ثثى 

   شّحمام ا شف  مأ شم .-فعالب –م ّةدمم 

همثثاا شهثثش ااثثعفل بعثثدل ههمافثثم ّمثثو الم ثثائا  ش  اثثعن حعنثثاب فثثي اعح ثثا شا ِ 
 انال(انظع فا ا  ف ش ا شا في )د ئا اإلِ ال

ففثثثثثإر بثثثثثدهشا فثثثثثذوعشا م ثثثثثائا الّاثثثثثعاف الّثثثثثي اضثثثثثع ا النحشاثثثثثشر لمعااضثثثثثم  
شلضثثثع  مثثثر ّموثثثار الم ثثثااا  فثثثي النأثثثش   و ثثثشل لا واثثثف ّبنثثثي مثثثر وثثثذا وثثثذا  
شو ثثشل لا مثثا شلر وثثذا  شّّثثبفع ل األلأثثاظ الشحرثثام  و ثثشل لا مثثا شلر الشاثث،  شمثثا 

وثثثدف الأوثثثع  رثثثبام ذلثثثو. شقثثثالشاا هّرثثثوفشر هرف ذلثثثو   انثثثدي إ ف .. شه.شلر هعشنثثثار؟.

                                                 

 .4-1/0( المناف (11
 .10ظ -11  ظ3  ش8  ظ1( المأّال ش(12
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ثثا هثثذا النثثن  فم ثثنا نعاثثبول  ضثثاام الشقثث،. قمنثثا ل ثثلا همف ر لثثل ّنظثثعشا فاثث   شلثثل إشا 
 ( 10).نا أم ه م  وليس يهّعنشا ب   

 ( مفهومه للتص ي :2)

المأ ثثشل الحثثدا  لمّاثثعافا هثثش وثثاف دعا ثثم ّّاثثا بالوممثثم هش بأحثثد هنلائ ثثا 
ثثح الثثدوّشع ومثثاا برثثع معنثثى ( 14)دشعاب هش شظاأثثم فثثي ةدمثثم العبثثاعب ،إذا هدف    ششضف

نفمثثثثا  ذلثثثو بأنثثث  ّمثثثو الدعا ثثثثم الّثثثي ّعثثثعض لدعا ثثثم الوممثثثثا، شاثثثشعها   لثثثذاّ ا  شا 
 .( 15)لفعض معنشي  هش لمحاشا امى قال اعفام ّأاد في ةدمم النما شالعباعا،

شالفثثثعض المعنثثثشي الم اثثثشد هثثثش المعثثثاني هش ال ثثثال الاثثثعفام الّثثثي ّوّ ثثثب ا 
ا إنف ثثا الةثثشاصف الاثثعفام لموممثثا، الّثثي بّفاعهثثا إلثثى اثثشعب نداثثدب  هش ققثثاى الاثثافم 

فعض اّّع  امى شنشدها شنشد ةشاصف معافنم في النما شالّعاوا   فال ا اد بثال
 .( 11)المعنشي المعاني المعنمافم

الّثثثي ّ ثثثشل اما ثثثا الدعا ثثثم الوحااادل النحوي اااة لمثثثشعفال بأنثثث  شاثثثعفف فنثثثدعا  ا 
  شهثثثثش اثثثثعن هر ّاثثثثناف الأاثثثثائا النحشاثثثثم امثثثثا مثثثثر هامثثثثاا ( 11)المشعفشلشنافثثثثم

 . ( 18)الاعف الذي   الاا حّى ا ر انرد مر ا شل بعمم 

                                                 

 . 81-83( د ئا اإِلانال (10
 –(  شد. البثثثدعاشي لهثثثعار/ اثثثاِلل المفثثثم 85امثثثل المفثثثم )ال  ثثثل الثثثثاني  ( د. ومثثثاا برثثثع/ دعا ثثثا، فثثثي(14

 .111ابدال اهع النعناني 
 .201( د. وماا برع/ دعا ا، في امل المفم (15
 .223( نأ   (11
 شما بعدها. 135( فندعا / المفم (11
 .121( نأ   (18
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نالحثثثظ ممثثثا  ثثثب  هر المأ ثثثشل الحثثثدا  لمّاثثثعاف ا ثثثشل امثثثى دعا ثثثم بناثثثم 
حثثش  هش ةاثثشب ّم اداثثم لثث   ف ثثش بثثذلو ا،وفثثد امثثى اثثمم الوممثثم شّفافعهثثا م دمثثم لمن

 الّاعاف بالنحش  شهر مععفم قضااام شم ائم  ّ اادنا في بناء الّعاوا .

ابثثثدال اهع  –ل المفثثثم شقثثثد ّنثثثاشا الثثثدوّشع البثثثدعاشي لهثثثعار فثثثي وّابثثث  )اثثثالِ 
المأثثثثثّرف فثثثثثي الععباثثثثثم شنحشهثثثثثا( نانبثثثثثاب مثثثثثر الدعا ثثثثثم الّاثثثثثعاأام انثثثثثد  -النعنثثثثثاني

ثثص ل ثثا فاثثالب فثثي وّابثث ابثثدال  شهشضثثح هر ابثثدال اهع هدعو شظاأثثم   ( 13)اهع  ةاف
الّاعاف شاالقّ  بّاناف الأاائا النحشافم  اّفضح ذلو في حداثث  فثي بثا  ّعماث  

  شاّنمفثى ( 11)انثال(شفي هبشا  هةعن فثي وّابث  )د ئثا اإلِ   ( 13)الومل بعض  ببعض
مأثعدب شضثع، فثي المفثم لوثي اضثلف ذلو هوثع في الأاا الذي هامث  اماث  فاأللأثاظ ال
 . شهثثثذا اثثثداف امثثثى إدعاو شاع  ( 12)فبعضثثث ا إلثثثى بعثثثض فاعثثثعف فامثثثا بان ثثثا مثثثر فشائثثثد

ح ذلثو  لمامم ال ائمم بار الوممم المأعدب وشحدب اعفافم شالّعاوا  النممافم  ش نشضف
 في ال ضام الّالام.

 :( 10)( نظ ي ة االقت اء عند عبدالقاه 3)

(  لومثل بعضث ا بثبعضاا شا في با  ّعماث  ا  فه  ّثعن هنثو إذا قمث، )وثأرف
 .( 14)وأرف لاداب األ دف اقّضى ذلو مربل اب شمربل اب ب   و شلوا

                                                 

 .101-135( د. البدعاشي لهعار/ ااِلل المفم.... مر (13
 شما بعدها. 41انال ( د ئا اإلِ (13
نفما(.-شاش الحاا -( د ئا اإِلانال )هبشا ا مثا شغاع  الذي  الحاا(11    إرف شا 
 .435( نأ   (12
(  ثثأّناشا هثثذم النظعاثثم ّأاثثاالب مثثر مشالنّ ثثا بمثثا نثثاء، بثث  المثثذاه  المفشاثثم الحداثثثم فثثي الّحماثثا (10

 المفشي.



 -16- 

)شوثثثذلو إذا قمثث، فلثثثش شلثثثش ف شنثثثدّ ما ا ّضثثثاار  شا ثثشا فثثثي مشضثثثر كةثثثعا
 .( 15)نممّار ّوشر الثانام نشاباب لفشلى(

م  فا ثثثشاا شاّحثثثدف  اثثثر شاش الحثثثاا فثثثي مشضثثثر كةثثثع  شهثثثي شحثثثدب اثثثعفاف 
منّمبثثثثم لّضثثثثلف نممثثثثم إلثثثثى ّوثثثثشر )ّش ثثثثماّنا ل ثثثثا شاش الحثثثثاا   اةعن ثثثثا اثثثثر هر 

 .( 11)نممم(

شوذلو في حداثث  اثر الأثاء الشاقعثم فثي نثشا  الرثعا ا ثشاا )إنف ثا نثاء، 
 .( 11)لّعبا نممم لا  مر رأن ا هر ّعبا نأ  ا بنأ  ا(

ما  فا ثثشاا شحانمثثا اعثثعض بثثا  فالثثذي شذشف اعوفثثل امثثى مناقرثثم ا ثثّةدام 
ثثثا بثثث  إلثثثى  )الثثذي  شاثثثمم إلثثثى شاثثثف المعثثثاعف بالنمثثا  ومثثثا انّمثثث  فذشف لاّشاف

 .( 18)الشاف بأ ماء األننا (

  ذوثع ل ثا الةاثائص فرف  شما ّ ّضا  فثي النممثم بعثدهاشاند مناقرّ  لثفإ
  ( 13)الّعوابفم ا ّاما

                                                                                                                        

 .43( د ئا اإِلانال (14
 .43( نأ   (15
 .205( نأ   (11
 .205( نأ   (11
 .222( نأ   (18
شمثثثا بعثثثدها  شد. ابثثثدالأّال  رثثثار/ الّعاواثثث  النحشاثثثم مثثثر  011انثثثال ( انظثثثع فثثثي ذلثثثو د ئثثثا اإلِ (13

 شما بعدها. 121شما بعدها  شد. البدعاشي لهعار  113  113الشن م البالغام اند ابدال اهع 
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ّفثث   -1 ثثرى ا ضثثماع الرثثأر اماثثف شاح ثثر مع ثثا  و شلثث  ّعثثالىا )فإنفثث  م 
رف المثثث    اضثثثار هنثثثع المح ثثثنار(  شذوثثثع كاثثثا، وعامثثثم إفثثث شااثثثبع

 .( 83)هةعن رشاهد امى ذلو

 ر اوشر ل ا حول المبّده.ّ افئ النوعب أل -2

مثا ب  هيا إرل  ّفني ار الةبع في بعثض الوثالل  و ثشا العثع ا إرف  -0
 ل ل ما ب.

اق اثثد ب ثثا إلثثى النثثشا   شّثثعبا بثثار نممّثثار  و شلثث  ّعثثالىا )اأاف ثثا  -4
ّف   .( 81)عبول إرف للللم ال اام ريء اظال(شا النا  ا

ّأاثثد الثثعبا  شّّبثثادا هثثي شالأثثاء األثثثع شالّثثأثاع  شضثثع  لثثذلو مثثثالب  -5
 قشا برفاعا

 إرف ذاو الننال في الّبواع  بوفعا ااحبيف قبا ال ناع

( مر انل البا، لل اور الوثالل رثائاب  ألر النممّثار  فا شاا لش ه  ا، )إرف
(   ّ ال الوالل  اب ى بان ما امم هش ا باا  شلش هحمم، الأاء محاف )إرف  .( 82)ّع

شهوثثثذا  فعبثثثدال اهع حانمثثثا اعثثثعض لمحثثثدا  اثثثر هداب )شحثثثدب اثثثعفافم(  فإنفثثث  
ااعف اهّمام  إلى قامّ ا في الّعوا  شامّ ا بث   شهثعهثا فاث   شلثل اعثّر ااّنثاء 

اعاب ثثثا هش ش  ال ثثثدماء بعمثثثا هثثثذم األداب فثثثي ّفااثثثع إاثثثعا  مثثثا بعثثثدها شّأثاعهثثثا فاثثث   ا 

                                                 

 .011( د ئا اإِلانال (83
 .022( د ئا اإِلانال (81
 .103  شد. البدعاشي لهعار 02 ( نأ  (82
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. شنثثعن ذلثثو فثثي نثثصف كةثثع لثث  هوثثثع شضثثشحاب  إذ بنائ ثثا  شمعناهثثا فثثي ذاّ ثثا مأثثعدب
 ا شاا

)لثثا  الأضثثا لمعمثثل بثثأر الثثشاش لمنماثثر  شالأثثاء لمّع اثث  بفاثثع ّثثعا   )ثثثلف( لثث  
( لوذا  ش)إذا( لوثذا  شلوثر  ألن ياتتى لاإ إ ا نظمات أو أل فات برعا الّعاةي  ش)هرف

 .( 80)(من  لإ مو عه وأن تع   لكل  حسن التخي  ، ت أن سالة 

ف انثثد حثثدشد مثثا فثثي الّشقفثث فضثثالب  -فثثي هثثذا الثثنصف  -فالنعنثثاني   اثثعن 
ثع الشحثدب الاثعفام فثي با نعا الأضا في مععفم ه قدمّ  الدعا ا، ال اب م اما  

هةثعن  -شحثدا، اثعفام -الّعوا   شههمام هذم الشحدا، شما ّ ّضثا  مثر وممثا، 
 شما ّ،دا  مر معار بعد دةشل ا في الّعاوا . في إّمال بناء النما 

دعاو شاع لشظ ثثثثثثشعب ّنداداثثثثثم شاضثثثثثحم  -فثثثثثي عهاثثثثثي -هثثثثثذم النظثثثثثعب  اأثثثثثم شا 
مم شةاشب  ا م دف نف هشامم الدعا م الّاعاأام بالنحش شالّعاوا   ش  م الشحدا، الاعفاف 

 اعا ثاب نما اّةذم ش امم ش ا  دعا م الّاعاف غاام في ذاّ   ش  دف عق ف ش   ا   م ل  ّم اداف 
شهذا ما اعادم الداع  المفشي الحدا  مثر دعا ثم الّاثعاف  لدعا م الّعاوا   م،دااب 

 .( 84)شقضااام

هثثثثثذم ّّنمثثثثثى ا ر فثثثثثي اّناهثثثثثا، المفثثثثثشاار المحثثثثثدثار  شنظعاثثثثثم ا قّضثثثثثاء
ننمالاثم ( فثي اإلTheشالمعااعار  ف ل حانما ا شلثشرا إر ا ثّةدال هداب الّععاثف )

مثر بثا  ا قّضثاء    شهوثذا فثي هدشا، هةثعن. شلعثاف ا ّضي شنشد ا ل بعثدها مثالب 
 امر ذلو مثالب   (Agreementهاضا ما اععف اندهل بالمااب م )

                                                 

 .211( نأ   (80
 . 223( وماا برع/ دعا ا، في امل المفم (84
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I come  ( الأعا المضاععcome( ةثاا مثر الالح ثم الاثعفام )s فثإر  )
ح ثثثم ( هش هحثثثد ضثثثمائع الفائثثث  المأثثثعدب اقّضثثثى الحثثثاا إضثثثافم الالف Heا ثثثّةدمنا )

 هثذا ا  ّرثعاع لثا  بعاثداب  .(He comes)ا فا ثشا  ( فثي كةثع الأعثاsم )الاعفاف 
ثث ا ّضثثي شنثثشد  -مشحثثدب اثثعفاف  - نثثمشنثثشد وممثثم معاف  عم ابثثدال اهع مثثر هرف ا قثثعف امف

 في بناء النممم. ناب معاف  نم  شن  اب ومما، معاف 

 ا( 85)( صلة د اسة الصيغة في التص ي  بعلم األساليب4)

ثثثث شهثثثثش العالقثثثثم بثثثثار دعا ثثثثم  نظعاثثثثم ا قّضثثثثاء  ممحثثثثظ كةثثثثعم  هعام ّالاثثثثاب  مثمف
 مثثر باثثار الأثثع  شقبثثا هر نةثثشض فثثي هثثذم ال ضثثام   بثثدف  الاثثافم شامثثل األ ثثمش  

 الاافم شالشلرا ماامحار هماابار 

اةضثثر لمّفااثثعا،  ماثثاأى النحثثا  مبنثثى اثثشّيف  ومثثا اثثذوع د. فااالوزن
 .الّي ّحد  لموممم هحااناب 

ش   الاثثثحاحم  ا الوممثثثم فثثثي اثثثشّع اشّمثفثثث  فمبنثثثى اثثثعفيف  الصااايغةمثثثا هف 
شاما ثا  شلذا ّعّبع الاافم المعنر األ ا ي لمّحماا الاعفي  ّفااع  ّةضر أليف 

 .( 81)اعّمد المفشي في مععفم الّفااعا، الّي ّحد  لموممم

م مثا اوثشر فمث  مثر األهمافث  نثداب  هر الّأعا  م ثلف  ارال ح ف شاعن الدوّشع ّمف 
 .( 81)من ا لمّأعا  بار اممي الاعف شاألاشا،

                                                 

 (  أةاص بحثاب م ّ الب ار نشان  دعا م امل األ مش  اند ابدال اهع  كما هر انرع قعاباب.(85
 .23( د. مااأى النحا / مدةا إلى دعا م الاعف الععبي (81
 .145ناها شمبناها ( د. ّمال ح ار/ المفم الععبام مع(81
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ّف شقثث ثث  الاثثافم فثثي اثثشّع  مثثر هاوثثا الماثثلارأثث  هاوثثا د ا (    ع  فالأعثثا )ض 
( شلنث  فالأعثا )قثاا    ( 88)  شلون مثا قثد اةّمأثار( هاضثاب ا  ع ث( شمالانث  )ف  ا  ع ثاثافّ  )ف  

ثثثثثفثثثثثاا   ثثثثثا )ف  اثثثثثافم األشف    شلوثثثثثرف ( شلنثثثثث  ا ثثثثثّأاا  ار  ع  ّ    ش)ا ى (  شاثثثثثافم الثثثثثثاني ا  ع 
 اى  قثا   لى شل ث  اى ِأثا   لى ل ث رى بِثا   لى فثشلر ل ثف و حانما قااا  شقد ا ّرعع النعناني ذل(ا  ع  أى ّ  )ا ى 
بانمثثثا ذهثثث   أثثثشا م   -امثثثى عهي األةأثثثج -  ثثثشا(شلر )م   شذوثثثع هرف  .( 83)اى أقثثثا   لى ل ثثث

ثثثثأق   م   ثثثثابشا  إلثثثثى هنفثثثث ر  األةأثثثثج مشافثثثث  لشن ثثثثم النظثثثثع الحداثثثثثم  يفثثثثعه  ( 33)اعى شا 
 .( 31)اةّمأ، شن ا، النظع في الّحماا

ش ثنّناشل  فثي  الثشلر اّامث  بعثض المناقرثم شالّأاثاا شالوالل اثر الاثافم ش 
 مشضر  ح  .

لثثثى الاثثثمم بثثثار الاثثثافم شامثثثل األ ثثثمش   ف ثثثد ذوثثثع هحثثثد البثثثاحثار هر إشنعثثثشد 
دعا ثثم الاثثافم فثثثي الاثثعف انبفثثثي هر ّثثعبا بالدعا ثثا، المفشاثثثم الحداثثثم لعالقّ ثثثا 

 .( 32)بعمل ه الا  المفم بالمبارع 

ثثثثبق  شهضثثثثاف باحثثثث  ثثثثثار   الدعا ثثثثا، الاثثثثعفام  إرف ف لم ضثثثثام ب شلثثثث اكةثثثثع  داب عى
 .( 30)بعاد لى حدف إمّداةمم مر دعا م األ مش   شالنحشام معاب 

                                                 

 . 145( نأ   (88
 . 85( الم ّاد شعقم (83
 .13ظ -13  المأّال ش441  441( الم ّاد شعقم (33
 .03( د. مااأى النحا  (31
 .35( نأ   (32
 .101( د. البدعاشي لهعار (30
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ابثثثدال اهع ب ثثثذم الاثثثمم بثثثار الدعا ثثثا، الّاثثثعاأام شالنحشاثثثم شامثثثل  ف ثثثا هحثثث ف 
 األ مش ؟

نابم اثر هثذا ال ث،اا هشعد الثدوّشع البثدعاشي لهثعار المثثاا ا ّثي الثذي نثاء للِ 
 اانال  ا شا ابدال اهعاإلِ في وّا  د ئا 

  اّشمر همثم  لل )مثا شغاع(عن ّ دال ا  ل فا  والالف ا اق شممف ف

 فغاعي بأوثع هذا النا  انةدعف

 ض بشاحثثد وثثار هنثثاو فا ّن اثث  شمعمثثشل هر الرثثااع لثثل اثثعد هر اعثثعف  شاومثثاا
دع ر انةإني ل ، ممف   هر ا شاابا لل اعد إ ف  ع د  ةى شاق  عف ف    مضعشف اق شااأ  بأنف 

 . عف ّفشا

ال هر اععض برثااع  ثشام غاثع هنث    اعاثد شوذلو لل اعد هبش ّمف  شاّابر ب شل ا
  هر انأي ار نأ   هن  ممر اوأع بالنعمم شام،ل  اندما ا شااإ ف 

  ّاب حى  قثثثثثثثثثثثثث المعثثثثثثثثثثثثثعشف   شغاثثثثثثثثثثثثثعي اأوثثثثثثثثثثثثثاق 
 

        

ثثثثثثثثثثثثثثشّق   اثثثثثثثثثثثثثثادياأل   بثثثثثثثثثثثثثثاضق  مق انثثثثثثثثثثثثثثد    ق ن  رى
 

 وثع هثثثثثثثثثذا النثثثثثثثثثا  انةثثثثثثثثثدع غاثثثثثثثثثعي بثثثثثثثثثأ .هفثثثثثثثثثال ّثثثثثثثثثعن هنثثثثثثثثثو لثثثثثثثثثش قمثثثثثثثثث،ا ...
 اثر اثشّع   شمفاثعاب   اثر ن ّث  م مشبثاب  شاأوا غاعي المععشف  حّا  عها، والمثاب 

 .( 34)شعها، الاالر اأبى هر اعضام شعها، المأظ قد نبا ار معنام 

                                                 

 . 101  شد. البدعاشي لهعار 110-112( د ئا اإِلانال (34
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 - هشعد فثي وّابثممفثا  – امثنعن مر هذا الّشنا  النعناني لمباّار شغاعه هقشاا
نم دشر غاعها شاةّااع هداب معاف  شمعانا ا  هن   حظ ههمام دعا م الشحدا، الاعفام

بمشقع ثثثثا فثثثثي  ر  شاهثثثثّلف ر شمعنثثثثى معثثثثاف   ثثثثّةدام ا فثثثثي الّعباثثثثع اثثثثر مشقثثثثف معثثثثاف 
نمثا ل اثع بثالنأي شا  ثّثناء شال اثع بإالّعوا . شهش حانما وّث  اثر الأثع  بثار ا

ثث  -مثثثالب  – مثثر نشانثث  الدعا ثثم األ ثثمشبام فثثي الدعا ثثا،  نانبثثاب  ا اوثثشر قثثد مثث ف فإنمف
حاثث   -الحداثثثم  إذ إر م مثثم الّماثثل بثثار األدشا، الّثثي ّبثثدش مّ اعبثثم فثثي المعنثثى 

ثث -اوثثشر امثثى ال ائثثا هر اةّثثاع هداب دشر هةثثعن م ّ ثثر امثثى اثثاّ  امثثل هثثذم الم مف
 .( 35)األ مش 

فاهّمال ابثدال اهع شّأعا ث  بثار هداب شهةثعن فثي ا  ثّةدال لمّعباثع اثر معنثى  
ار دعا ثم الشحثدا، الاثعفام شالّعاواث  مثر ن ثم  معافر  اداف امى إدعاوث  لماثمم بث

 شاأل مش  مر ن م هةعن.

 

 ( ق ي ة األصل والف ع:5)

صاااااو تها   المحثثثثثدثشر اثثثثثر الاثثثثثافم بأنف ثثثثثا ّمثفثثثثثا الوممثثثثثم فثثثثثي انثثثثثدما اّحثثثثثدف 
نثا هثذا الحثدا  إلثى الحثدا  اثر قبا اإلِ الصحيحة  اثالا شالّفافثع الثذي حثد   انعف

 قضافم األاا شالأعع.

                                                 

 .13 مش  ( د. روعي محمد اااد/ مدةا إلى امل األ(35
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مفثا فاألاا الذي  ّعشد إلا  الاافم إمفا هر اوثشر همثعاب افّعااثافاب   شنثشد لث   شا 
 .( 31)االل شا ّع اء المفشي  امثفا ما قبا معحمم اإلِ هر اوشر همعاب ّاشفعااب 

فاذوع الدوّشع ابدم العانحي هنث  ففثي حثار اثعن الشاثأافشر فثي بحث  األاثا 
ده اممثثي  ثثمال  اثثعن المثثن ج ا فّعاضثثي لموممثثم بحثثثاب ماّافالقافثثاب   اعّمثثد امثثى مبثث
ل ا ي فالّحشاميف هر قضافم األامام شالأعاافم قضام ه ا افم ف  ل البنام العما م شّحشف

( امثى هرف  ن ّاار هر ننظع إلى الأعثا )قثاا  إلى بنام ال اح  شفي الععبام مثالب  
   شهرف الأعثثا )بثثاع( هاثثم  بثثاع  مثثر شنثثشد )ا ثثشاق شاباثثرق(  بثثا امانثثا هرهاثثم  قثثاا  

نععف هاا األلف فا ما  ش  ن ّاار هاضاب هر نفأا ار هر الااء في )ااابع( 
نفمثثثا هاثثثم ا ّثثثاء.  ولااايس مااان العلااام أن يقااا  الاااد س )شاضثثثاع ( ل ثثث، اثثثاء  شا 

دشر هر اند ّأ اعاب ل ثا  شمثر حض عند حد  وص  الظاه ل كما هي، مالوصفي ال
 .( 31)هذا الّأ اع البح  ار األاا

( شهر شقد نثاقج ابثدال اهع قضث ا  ا قثاا  هاثم ا )ق ثش  ام األاثا شالأثعع  فعنثدم هرف
بثثاع هاثثم ا )ب ا ثثر (  شا ثثشا إرف هثثذا هاثثا معفثثشض مثثر هشفا هحشالثث   شهثثش فثثي هثثذا 

ال اثثد هر . شاّثثابر ابثثدال اهع والمثث  ب شلثث ا شلثثش وثثار ( 38)اشافثث  مثثذه  ابثثر ننفثثي
اعق بثث  شبثاع  ا  ا ب ا قثثاا  ا  ثااق قثثاألاثا )قثاا شبثثاع( لشنث  هر اّاثثعف ومث  اماثث   فا ثاا

ث ثثاق مثثرى ا ثثشا بااثثاب  شهثثذا معفثثشض. شا ثثشاا ثثر اثثدفاي هثثذا م  ث ثثاق م  إرف عفثثر الأااثثا  افشم 

                                                 

 .23  شد. مااأى النحا  240( د. وماا برع/ دعا ا، في امل المفم (31
 .144-140( د. ابدم العانحي/ النحش الععبي شالدع  الحدا  (31
 .211-1/211( ابر نني/ الةاائص (38
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نفما هش مر ريء نثعن  شنا  المأعشا شنعف المضاف إلا  لا  مر قاد ششضر  شا 
 .( 33)ب  األل نم امى ا ّأا   شوأى ب ذا فضاحم فااعف 

ف حشا هذم ال ضام لا  حداثاب  با ن ّنّج مر نصف ابدال اهع هذا هر الةال
وار مشنشداب في لمن   شقبا لمن   شهر مذهب  هوفدّ  مناهج المدع م الّحشامام 

 الحداثم.

شهقشاا إرف ا قّااع امى الشاثف همثع قثد اوثشر وافاثاب مثر الرثةص العثاديف  
 ثا همفا العالل فعما  م مفم الّعمف  ش بع هغشاع الظاهعب المفشام  حّى ااثا إلثى ون 

لثى ّأ ثاع م نثر لمع ثا  لعثا ذلثو اشاثم  إلثى ّأ ثاع م بثشا هش  شمععفم نشهعهثا  شا 
 ورف نداد.

شقثا مثثثا ذلثثو هش هوثثثع منثث  فثثي العمثثشل األةثثعن  فالرثثةص العثثاديف حانمثثا عهن 
ّأاحثثم ّ ثث ا اثثر رثثنّع ا  لثثل اثثثع ذلثثو الحثثد  فاثث  رثثائاب  شلثثل اثثلد امثثى شاثثف 

ثا  ظاهع الحد   شهش   شا الّأاحم ار الرنعب  فمش اوّأثى ناثشّر بثذلو لمثا ّشاف
إلثثى قثثانشر الناذباثثم  الثثذي غافثثع مأثثاهال وثاثثعب  شقثثاد إلثثى ورثثشف هائمثثم فثثي منثثاا 

 الناذبام شالو عباء شالمفنااا ام شالااعار.

م اّنثثام ال ثثشا باألاثثا شالأثثعع  هنثثي   هعن مثثر  -فثثي عهاثثي –شمثثا ا،وفثثد  اثثحف
( مثثالب ال ألةثعن     ثافما هر هثذم الاثا  اثر اثا  مادّ ثا ا اشا  هر نعثلا )قثاا 

ّبعثاب لّفافثع الاثافم قلاياًل نماعاب ّرّعو في المعنى األ ا ي  شاّففاع ذلثو المعنثى 
 المشلفدب.

                                                 

 .433( الم ّاد شعقم (33
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 ( ق ي ة الوزن الص في:6) 

ا   (فثثثذوثثثع العضثثثيف هر النعنثثثاني قثثثاا فثثثي شلر )قثثثاا    شهرثثثاع الثثثدوّشع ( 133)اا 
( امثثى البثثدا  شلوثثر فثثا ابدالاثثبشع رثثاهار إلثثى  ثثب  ابثثدال اهع فثثي شلر )قثثاا   اا 
 .( 131)الدوّشع  نفا مةالأم المحدثار ل   امى هن    بدا فا ا

شلونثثثي لثثثل هنثثثد هثثثذا ال ثثثشا لعبثثثدال اهع فثثثي هيف مثثثر وّبثثث  الّثثثي عنعثثث، إلا ثثثا  
ششنثثد، فثثي وّابثث  )المأّثثال( هنثث  هنثثال الثثشلر امثثى البثثدا مثثر األاثثا  فأنثثال فثثي 

 .( 132)(ام  )ِو اشهشلر )ِو اء( ِفعاا هش ِفعاء  

شفثي هثذا الثنص د لثثم امثى ا ّرثعاع ابثدال اهع الثثشلر الاثشّي  لوثرف ّم ثثو  
ي هن  امى البدا.  ب ضام األاا شالأعع هللم  ال شا بالشلر الاّش

( )رى( شلن ثثا لثثل ومثثا هنثث  ذوثثع فثثي وّابثث  )الم ّاثثد( هرف )لثثل ا بِثث (  ش)ل ثثلى ا  قثثاى ا ِأثثاى
 ال ضام العابعم في مشضر  اب . شلن ا لل ا أقاى  شقد ذوعنا ذلو ةالا مناقرم

عم   ا إلا  ابثدال اهع شقثعف شهافاب وار األمع  ف ذا مممح ذوي  شّشنا  دقا   ّشاف
ا ل  ال ب  فا .  شقد  قنف

نا بنثثلشع ابثثدال اهع إلثثى الّنداثثد فثثي  ثثشبعثثد  ف ثثذم بعثثض المالحثثظ الّثثي هح 
ّفةثثذ ها ه ا ثثاب لدعا ثثّ  معالنّ ثثا  شهعن هنثث  لثثش هّثثاح ألفوثثاع ابثثدال اهع مثثر ّبنفاهثثا شا

                                                 

 .1/18( رعل الرافام (133
ي لمبنام الععبا(131  .48م ( د. ابدالابشع راهار/ المن ج الاّش
 (.2( المأّال )ش(132
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ثثا ِمثث ّ  ثثدلل  الثثدع  المفثثشيف الععبثثي هرثثشاااب وثاثثعب  شلّشاف ثثرى ّثثبع ل  ل ر معااثثعا   شم 
فثي العاثع الحثدا   شفثي هثذا  إلى كفا  بعادب  لل ّاا إل ا الدعا ا، المفشافم إ ف 

 ال عر هش منّاأ  امى شن  الّحداد.

عثثاف األاثثثال ّورثثف لنثثثا حااثثم شالومثثثاا فثثي قضثثثااا هثثذا البحثثث   شلش  نثثدفاي اإلِ 
ضاءب.  نشان  هوثع إقناااب شا 
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 )مصاد  البحث وم اجعه(

 ل.1353إبعاهال مااأى )إحااء النحش( ال اهعب   -
 هحمد مةّاع امع/ دوّشع. -

ح اثثثثث  م دمثثثثثم معنمثثثثث  داثثثثثشار األد ( منمثثثثثم مع ثثثثثد ) الأثثثثثاعابي المفثثثثثشي  ّش
ال ثثثثابر  المةاشاثثثا، الععباثثثم  نامعثثثثم الثثثدشا الععباثثثم  المفثثثثع   المنمفثثثد 

 ل.1311هث/ 1081  نمادن األشلى 151-111النلء الثاني  ص
 هحمد مامش / دوّشع -

 –  الوشاث، 1بالغّ  شن دم( شوالم المابشاا،  ا -)ابدال اهع النعناني
 ل.1310هث/ 1030

 األلهعي/ الراح ةالد -
اا ثى البثابي  –)رعل الّاعاح امى الّشضاح( داع إحااء الوّ  الععباثم  -

 ال اهعب  د. ،. الحمبي شرعوام 

األرثثثثثثثثثمشني )رثثثثثثثثثثعل هلأاثثثثثثثثثم ابثثثثثثثثثثر مالثثثثثثثثثو( داع إحاثثثثثثثثثثاء الوّثثثثثثثثث  الععباثثثثثثثثثثم  -
 ،. بال اهعب  د.

 األنباعي/ هبش البعوا، -

بفثثثداد    اء فثثثي اب ثثثا، األدبثثثاء( ّح اثثث  د. إبثثثعاهال ال ثثثامعائي)نلهثثثم األلبفثثث
 ل.1353

/ هبش بوع -  ابر األنباعيف
  لث  لثي)وّا  مةّاع فثي األلأثا،( مةاثشا  ضثمر منمشاثم  موّبثم  

 .12/ 0143الموّبم ال مامانام بإ ّنبشا  بعقل 
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 ر/ دوّشعاالبدعاشي لهع  -
  داع 2المأّرف في الععباثم شنحشهثا( ا -ابدال اهع النعناني -)االل المفم

 .1381المعاعف بال اهعب  
بعنرّعا فع )الّاشع النحثشيف لمفثم الععباثم( المعوثل الععبثي لمبحث  شالنرثع   -

  الّثثثي انثثثي بابع ثثثا 1323اثثثشعب اثثثر ابعثثثم ل  ابعثثثم م1381ال ثثثاهعب 
 محمد حمدي البوعي.

 ّمفال ح فار/ دوّشع -

ثثثم لموّثثثا   ال ثثثاهعب  )المفثثثم الععباثثثم معناهثثثا شمبناهثثثا( ال ائثثثم الماثثثعام العامف
 ل.1310

   داع ال ثثثثدن2ابثثثثر ننثثثثي )الةاثثثثائص( ّح اثثثث  محمثثثثد امثثثثي الننثثثثاع  ا -
 باعش،. –لماباام شالنرع 

عاهال ماثاأى شابدالمث  همثار  مابعثم )المناف في الّاعاف( ّح ا  إب
 ل.1354  ال اهعب  1شموّبم مااأى البابي الحمبي  ا

  ا ثثثعار 0ي الوّثثث  شالأنثثثشر( احثثثاني ةمأثثثم )ورثثثف الظنثثثشر اثثثر ه ثثثام -
 ل.1311هث/ 1081

/ الراح هحمد. -  الحمالشيف

  رثثثعوم موّبثثثم شمابعثثثم ماثثثاأى 11)رثثثذا العثثثعف فثثثي فثثثرف الاثثثعف( ا
 ل.1315هث/ 1084البابي الحمبي بال اهعب  

 الحنبمي/ ابر العماد -
 هث.1053اهعب  )رذعا، الذه  في هةباع مر ذه ( ال 
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 الةضعي/ الراح محمد -
 هث.1035)حارام الةضع امى ابر ا اا( المابعم المامنافم بال اهعب  

عضثثي الثثدار األ ثثّعاباذي )رثثعل رثثافام ابثثر الحانثث ( ّح اثث  محمثثد نثثشع  -
 ل.1315هث/ 1035اعش،  الح ر شلماما   داع الوّ  العممام  ب

ثثثثاني )النمثثثثا فثثثثي النحثثثثش( ّح اثثثث  د. امثثثثي ّشفاثثثث  الحمثثثثد  م،  فثثثث - م اللنف
 ل. 1384هث/ 1034  عبد/ األعدرالع الم بباعش،  شداع األما بإ

)حعشف المعثاني( ّح اث  د. امثي ّشفاث  الحمثد  م، ف ثم الع ثالم بباثعش،  -
 ل.1384هث/ 1034األعدر   -عبدإشداع األما ب

 ،. العمشل( داع الوّ  العممام بباعش،  د. ال واوي )مأّال -

 ابشا  )الوّا ( ّح ا  ابدال الل محمثد هثاعشر  ال ائثم الماثعام العامفثم  -
 ل.1311هث/ 1031  بال اهعب

ال اعافي )رعل ال اعافي امى وّا   ابشا ( مثر وّثا  )ال ثاعافي النحثشيف  -
  داع في ضثشء رثعح  لوّثا   ثابشا ( داع ثم شّح اث   د. ابثدالمنعل فثائل

هثثثث/ 1430  1الأوثثثع/ شداع ننثثثد لمنرثثثع شالّشلاثثثر بالعاثثثاض  ال ثثثعشدام  ا
 ل.1380

ال ثثاشايف )بفاثثم الشاثثثاء فثثي اب ثثثا، المفثثشاار شالنحثثاب( ّح اثثث  محمثثد هبثثثش  -
 ل.1315هث/ 1084الأضا إبعاهال  ال اهعب  

)همثثر ال شامثثر( بّاثثحاح ال ثثاد محمثثد بثثدع الثثدار النع ثثاني  داع المععفثثم 
 ،.   باعش،  د.لماباام شالنرع

الرعاف النعنثاني )الّععاأثا،( مابعثم ماثاأى البثابي الحمبثي  بال ثاهعب   -
 ل.1308هث/ 1051
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 روعي محمد اافاد/ دوّشع -

)مثثثثثدةا إلثثثثثى اثثثثثالل األ ثثثثثمش ( داع العمثثثثثشل لمابااثثثثثم شالنرثثثثثع  العاثثثثثاض  
 ل.1382هث/ 1432  1ال عشدام  ا

اثث  وامثثا بوثثعي اثثاج وبثثعن لادم )مأّثثال ال ثثعادب شماثثبال ال ثثاادب( ّح  -
 شابدالشها  هبش النشع  ال اهعب.

 ل.1315  داع المعاعف بماع  5ابا  ح ر )النحش الشافي( ا -

 ابدالابشع راهار/ دوّشع -

هثثثثث/ 1433   ثثثثالم  باثثثثعش،ع )المثثثثن ج الاثثثثشّي لمبناثثثثم الععباثثثثم( م،  ثثثثم ال
 ل.1383

 ابدالأّال  رار/ دوّشع -
ل اهع( داع المثثثثعاح  )الّعاواثثثث  النحشاثثثثم مثثثثر الشن ثثثثم البالغاثثثثم انثثثثد ابثثثثدا

 ل.1383  ماال عشد -العااض
 ابدال اهع النعناني -

)د ئثثا اإلانثثال( ّح اثث  محمثثد ابثثدالمنعل ةأثثاني  النارثثع موّبثثم ال ثثاهعب 
 ل.1311هث/ 1031بال اهعب  

  موّبثثم 0143/0)العمثدب فثثي الّاثعاف( مةاثثشا  ضثثمر منمشاثم بثثعقل 
  ّانبشا.إ ل  لي بالموّبم ال مامانام في 
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ّثثثثثال فثثثثثي الاثثثثثعف( مةاثثثثثشا  داع الوّثثثثث  الظاهعاثثثثثم بدمرثثثثث   عقثثثثثل )المأ
 االف. 13130

داع الوّث  الظاهعاثم بدمرث  عقثل بث)الم ّاد في رعل اإلاضثال( مةاثشا 
 نحش. 054

 ابدم العانحي/ دوّشع -
 ل.1313)النحش الععبي شالدع  الحدا ( داع الن ضم الععبام  باعش،   

ع النثثثثثثشاعي شابدالمثثثثثث  ابثثثثثثر ااثثثثثثأشع )الم ثثثثثثعف ( ّح اثثثثثث  هحمثثثثثثد ابدال ثثثثثثّا -
 ل.1311هث/ 1031  1النبشعي  مابعم العاني ببفداد  ا

هثثثثث/ 1033  4)الممّثثثثر فثثثثي الّاثثثثعاف( ّح اثثثث  د. فةثثثثع الثثثثدار قبثثثثاشب  ا
 باعش،. –ل  داع ا فا  الندادب 1313

 امي ّشفا  الحمد/ دوّشع -
  )نظثثعب فثثي هثثثع المفثثشاار العثثع  فثثي امثثل الد لثثم( منمثثم هبحثثا  الاعمثثشو

 .11دا  شالمفشاا،  المنمد الثاني  العدد األشا  ص م مم ا 
الأثثثاعابي )م دمثثثم داثثثشار األد ( ّح اثثث  هحمثثثد مةّثثثاع امثثثع  منمثثثم مع ثثثد  -

-123المةاشاثثا، الععباثثم بثثالمفع   المنمثثد ال ثثابر  النثثلء الثثثاني  ص
 ل.1311هث/ 1081  نمادن األشلى 151

امثثادب رثث،شر الأاع ثثيف )الّوممثثم( ّح اثث  د. ح ثثر رثثاذلي فعهثثشد  النارثثع  -
هثثثثثثثث/ 1431  1ال ثثثثثثثعشدام  ا –نامعثثثثثثثم العاثثثثثثثاض  العاثثثثثثثاض   الموّبثثثثثثثا،
 .ل1381

 الأعفاء )معاني ال عكر( ّح ا  محمد امي النناع  الداع الماعام العامم. -
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 ل.1351هث/ 1013فندعا  )المفم( ّعنمم ال افاص شالدشاةمي  ال اهعب   -

 محمثد الماثعي  منرثشعا، بادي )البمفم فثي ّثاعاح هئمثم المفثم( ّح اث  الأاعشله  -
 ل.1312هث/ 1032شلاعب الث افم شاإلعراد ال شمي  دمر   

نبثثام الثعشاب امثثى هنبثام النحثثاب( ّح اث  محمثثد هبثش الأضثثا إبثثعاهال  إال أاثي ) -
 ل.1312هث/ 1011مابعم داع الوّ  بال اهعب  

الوأثثشيف )الومافثثا،( ّح اثث  د. اثثدنار دعشاثثج شمحمثثد الماثثعي  منرثثشعا،  -
 ل.1382 -1381افم شاإلعراد ال شمي  دمر   شلاعب الث 

 وماا محمد برع/ دوّشع -

 ل.1310)دعا ا، في امل المفم( داع المعاعف بماع   
وماثثا الم ااثثد( ّح اثث  محمثثد وامثثا بعوثثا،   - ابثثر مالثثو )ّ ثث اا الأشائثثد ّش

 ل.1311هث/ 1081داع الوّا  الععبي لماباام شالنرع بال اهعب  
    مابعثثثم شادي الممثثثشو بال ثثثاهعب5ماء( امحمثثثد الاناثثثاشيف )ّاثثثعاف األ ثثث -

 ل.1355هث/ 1015

 محمد ابدالمنعل ةأاني -

ل  النارع 1311هث/ 1031(  2  )ا1)م دمم ّح ا  وّا  ه عاع البالغم(   
 موّبم ال اهعب بال اهعب  مابعم الأنالم.

 محمد مندشع/ دوّشع -
 .ل1310ب ) الماثثلار النداثثد( داع ن ضثثم ماثثع لمابثثر شالنرثثع  الأنالثثم بال ثثاهع 

)الن ثثثثثد المن نثثثثثي انثثثثثد العثثثثثع ( داع ن ضثثثثثم ماثثثثثع لمابثثثثثر شالنرثثثثثع بال ثثثثثثاهعب      
 ل.1313
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ا / دوّشع -  مااأى النحف
)مثثثثثثدةا إلثثثثثثى دعا ثثثثثثم الاثثثثثثعف الععبثثثثثثي امثثثثثثى ضثثثثثثشء الدعا ثثثثثثا، المفشاثثثثثثم 

 ل.1381هث/ 1431  موّبم الأالل  الوشا،  1المعااعب( ا
اثثثثاء الّثثثثعا  الماثثثثداني )نلهثثثثم الاثثثثعف فثثثثي امثثثثل الاثثثثعف( ّح اثثثث  لننثثثثم إح -

 ل.1381هث/ 1431(  1الععبي  داع ا فا  الندادب بباعش، )ا
 –هثثثثاعشر ابثثثثدالعال  )انثثثثشار الظثثثثعف فثثثثي امثثثثل الاثثثثعف( موّبثثثثم األمثثثثا  -

 ،. ال المام/ الوشا،  د.

 ا ر/ الراح -

)حارثثثثام الرثثثثاح ا ثثثثر امثثثثى رثثثثعل الّاثثثثعاح( داع إحاثثثثاء الوّثثثث  الععباثثثثم  
 ،. اا ى البابي الحمبي شرعوام  ال اهعب . د.

   ابثثثر اعثثثاج )رثثثعل الممثثثشوي فثثثي الّاثثثعاف( ّح اثثث  د. فةثثثع الثثثدار قبثثثاشب   - 
 ل.1310هث/ 1030(  الموّبم الععبام بحم    شعاا  1)ا

 

 

 

 

 


