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 قديم : ت
فييهذاييلكذكب مييحثذمخحايي ذم مييحة ذفييهذكبغةيي ذماغييلذكبغةيي ذتذ مييحذكبغةيي ذفح ييم ف ذ
م ضييييي احاذفيييييهذكوليييييي كوذلمقيييييحمحذوحبييييييةة ذمكب  حة ييييي ذ ذايييييي م ذكب غ غييييي  ذو  يييييي ذ
ييب   ذو  يي ذكب صييحغاذكب ييةل ذ ذمم ضيي ا  ذ كب صييحغاذكب يية)لذم ذكوليي كوذكبقة( ب

 ذكب ةل ذ ذم اقيهذويغذغ يي ذآخ ي ذمم ع  ذ ذ اةا حذ:ذكبغهجحوذكبع بب ذفهذغ ي
كب ةل ذكبقب يذمغ  هذفهذاص ذكب  حب ذممحذتخعغذمي ذاصي يذكبصي حو ذمكبميحوع  تذ

ذمكآلخ ذ:ذكب ع  ثذفهذمعجلذكبص ححذبغج ا يت
مكييييمذكب  ضيييي ا  ذ)يهيييي كلذمغبييييحاذم كاييييعذم مغ(يييي ذميييي ذتيييي ةي ذكبع ببيييي ذكبمييييهذ

مبي ذفيهذكبمي بب ذكت   ذوحبعقص ذكب ضحةيذوعةذظه ةذكإل ممذمتبي  وذكب  تخي ذكو
ذمكبم م  ذفهذكب  ملذكبهج ي ذكب م ةم ذت

متهبيي وذبغخحايي ذميي ذم ضيي احوذاغييلذكبغةيي ذيمييي ذمخحايي ذفييهذاغييلذكبة بيي ذ
ذاق ك حتهحذك حذ) تهذ:

ذ كب جححذكبة به ذب  ذكم ذكوب(حظذمكبقي ي ذكبة بب ذكب ةلث ت -1
  ظمحذكب عق  ذب  ذكبةةك حوذكبم كيب ذماغلذكبغة ذكب ةل ذت -2

ذ بب ذم ذكبمم ح  ذتكبع -3
مكحلذ ب غهذفيهذو ي ذكب  ضي احوذكب يلك ة ذآ (يحاذلصيةذكب يب عذبببيحلذ مميغذ
كبمملهذب  ذكب ة)لذمكب ةل ذفهذكبةة ذكبغة يذمإظهيحةذميحذبغ م يةم  ذمي ذفضيعذفيهذ

ذالكذكب  ةكلذمم ذبغذكب بقذم مع قحاذوحبش كاةذمكومثغ ذمكبقيحئ ت
و  ةميييي ذت مصيييي ذ ا  مييييغذم ييييبعذمم ييييحذكةت لمييييغذا ييييقحاذكبم   يييي ذب ييييعذمخ يييي ذ

ذكب قهجذفبغذ ذمخم مغذو مل ذوالذكبقمحئجذت
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ذمكب صيحمةذمكب  كميخذاغي ذكخممفهيحذ ذ م فةوذفيهذكب خحاي ذكغهيحذمي ذكب ييحل 
وح خمصيحةذال ذذ–ميحذ منققيهذذ–م ذكبع ببي ذمكب م م ي ذمكبشي  ب ذمكومقببي ذم م   يحاذ

ذفهذم كضخذت مةاهذوعضذكإل هحثذفهذكبش حذمكبمعغ قت
 ةميييي ذميييي ذأذتعييييحب ذ لذلق(ييييخذبهييييلكذكب مييييحثذمي فييييقذبغ ييييةكمذمكب  ييييحمذتذال ييييغذ

 ا بهت
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 املبحث األول
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 اجملال الداليل بني كتب األلفاظ والنظرية
 الداللية احلديثة
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 مقدمة: في تحليل المعنى

ذت غ عذذذذذذ ذفه ذو  ةم  ذبغ ذكبم ة)ل ذ) مغزم ذكبة به  ذ كب جحح ذ ي ي  ذفه كبخ  
ذ ذاغ ذوعضذكب ه حوذكب عق ذم ح ذكب  ةم  ذم  مص ذفهذاله ذكةتخحطذوحب   ب ت بغ

ذمكبم غ عذ ذكب عق ذكبعحم  ذاغل ذ كب جححذكبة به ذض  ذم(ه م ذبقي ي  ذكوذكبعمل 
ذكبم ك بهذبغ عق  ذمبعضذكب  حئعذكب م( ل ذكوخ ىتذ

ذكب ةة  ذذذذذذ ذمخ ذكبع غب  ذكب ةة   ذكخمغ(  ذف ة ذكبغة   ذممظب(  ذوحب عق  م بة 
حعب ذفهذم(ه مه حذبغ عق ذو ب ذكخممفه حذفهذمقهجذكبخ  ذكبغة يتذمم ذك مم 

كب ع م ذ لذكب ةة  ذكبع غب ذبق ذ   هحذكب قهجب ذاغ ذ كبلا  ذ مذ كبع ع ذفهذ
ذم ض  ذ ذكمم حعب  ذ ي   ذممظب(مهح ذكبغة  ذكب  ذك مم حعب  ذكب ةة   ذ ي و ا  

فهذكبع ع ذماب  ذا ذذفلاب ذكب ةة  ذكبع غب ذكب ذ لذكب عق ذكبغة يذ هءذم زملذ
ذ مب حل ذكب ةة  ذ–ذ 1 ذبك ذاله ذ  صحة ذم  ذ  ذ-ما  عالقة متبادلة بين و  بغ:

الرمز أو اللفظ وبين المحتوى العقلي أو الصورة الذهنية للشيء الذي يدل عليه 
ذوحبص ة ذهذا اللفظ ذمم ثما ذكبع ع ذا  ذكب حةج ذفه ذمكبشهء ذكبغ(ظ ذب   ذفحب كوط   ت

  ذكبغ(ظذمكبشهءذال  ذوغتذمكب ثغ ذكبة بهذ مكةلذمةيمشحةمزذكبلاقب  ذفمذكةتخحطذب
ذم ذ ذالببغ ذكإل حة  ذلحةو ذام  ذمشه ة ذمع م  ذكب عق   ذ معق  ذكمحبه ح فه

ذكب  ةمحوذكبم غ ة) ذفهذمخحا ذاغلذكبة ب ذكب عحل  ذك حذذك ذ لقزت
ذذذذذذ ذك مم حعب  ذذاب ذكب ةة   ذكبع غب  ذبغ ةة   ذف  ث–مخمفحا ذ  صحةاح ذ-مم 

ذ   ذال  ذا  ذمح ذكبغة ي ذكب عق  ذ ل مجموعة الخصائص والمميزات للحدث كب 
                                           

ك ييححذوشييي :ذت م ميييغذب ميييحثذ مب يييحلتذمليييةذت م يي ذوعقييي كلذ ممةذكب غ ييي ذفيييهذكبغةييي  ذايييحم ذذ-ذ1
 ذت25ص
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ذ مذم غ ذ هءذمكاةذاللغوي  ذكغ  ذكحلذ مذعخحة  ذفحب ةثذكبغة يذفهذم(ه مهح    
ميقخةهذ لذ) غعذاغ ذالكذكو ح  ذفهذا  ذفصغ ذكب ةة  ذكبع غب ذفهذكب ةثذ

ذكبغ(ظذمكب عق ذ   نب اللفظ المحض أي ترى إمكانية الفصل بين جاكبغة يذب  
ذت 1   وجانب المعنى

ذذذذذذ ذ م  ذبغ عق  ذكب (ه م   ذالل  ذمفقذذمهلمكب م ذب   ذتصقب ذكوب(حظ فه
مجح تهحذكبة بب ذفحب ةثذكبغة يذالذكذ ي ذالببغذاغ ذ  غذماة ذمم حمغ ذمخغ ذفهذ
ذمكبج غ ذ ذمكبعخحة  ذكحبغ(ظ ذبة ي  ذمغ   ذم ض  ذبة ي  ذكث    ذكب عق ذاقحل  ت غ ع

ذك ذمكبقب ذمكب عق  ذكبغة ي ذمكب بحق ذكب عج ه ذمكب عق  ذكبج ع ذفه ذبألب(حظ ب ظب(ه
ذكب ت…مكبمقغبلذم بحقذكب  لفذمكب بحقذكبث حفهذ فهذم(ه مذف  ث 

ذكبيذذذذذ ذوعمل  ذلةا  ذمح ذكبم ك به ذكبة ب  ذفهذاغل ذكبم غ غب  ذ  سذكب قحاج ذمم 
 Paradigmatic ذ ذكبي ذمامل   Syntagmatic  2 ذت ك ب ذاملمحل  محلذ ما ح

                                           
 ذم ذكب محثذكآل فذكبلك تذ25ك ححذوش :ذاحم ذصذ-ذ1

 ذتعقييه:ذامليي ذة  ييب ذبيي  ذكبعقحليي ذكبغة ييي تذك ييي :ذParadigmatic relationعخيحة ذ ذ-ذ2
تذمايييهذ كبعملييي ذبييي  ذمايييةكوذبة يييي ذ) يييمحبخذ65معجيييلذمصيييحغ حوذاغيييلذكبغةييي ذكب يييةل ذص

وعضهحذكلذ) عذم عذوعضذفهذكب بحقذ ( غتذمثعذكغ  ذ مبية ذكبميهذت يمحبخذكلذت يعذم يعذ
تذم ي   ذوعملي ذة  يب ذ201كغ  ذ ةمع ذفه:ذ ذميحءذةميعتتت :ذمعجيلذاغيلذكبغةي ذكبقيي يذص

ذذميصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياذك)ضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحاذت يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  مهحذوعمليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ذا  م)يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  
 ذولذكبعمل ذبب  ذب  ذماةكوذكبج غي ذفيهذكب يبحقذ يذبب ي ذوح مميةكمذمكبمجيحمةتذميمضياذ

ذذبكذم ذخمحذكب عحمب ذكبخ بح ذكوتب :
ذمحءذذذذذةمع

ذ
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ت ةمكلذكب قهجذكبليذلمض  ذت  ي ذكب عق ذمت غ غغتذفم ك خحوذكب  لذكومحذتشم عذ
  ح حاذاغ ذكب عح هذكب  م م ذفهذ   كعذم مغ( ذم ذكبقص صذكبمهذم ذكب  ن ذ لذ
ذكإل)ضححذ ذكب حح ذاله ذفه ذلمخخ ذمقهج ذم ال ذكوخ ى  ذمنحل ذكب كاة  تع ضذمزئبحا

ذف ذكبثح ه ذكب  ل ذت ك خحو ذ مح ذمكب عحةض ذمكبم(   ت ذكب ةث ذ  ا  : ذذكو هه
ذ ذ)ج ذكبم( يق ذكب عق  ذالك ذمبمخ بط ذ مشهذاغ ذذ-مثماذ– كبمقحلض ت ذل بك: ب  

لةمهذم ةكضذاغ ذلةمهذم تج حذاغ ذلةمه ذمب  ذل بك:ذ مشهذاغ ذلةيتذولذ
ذكبعقص  ذاغ  ذتشم ع ذمكب كضذمكبمج كح ذكب شه ذذمعح ه ذ كولةكم ذكبة به ب  ك 

ذ م ذل بك: ذت مغفذا  ذ ماه ذلةي  ذاغ  ألن العنصر الداللي للمشي على شه
ذت 1   األيدي األقدام يختلف عن العنصر الداللي للمشي على

ذ ذذذذذ ذكبي ذت ك خحو ذ ا ب  ذتيه  ذكب جح وذSyntagmaticمبلبك ذتصقب  ذفه  
ذكبة بب ذو هحذتب  ذبقحذكبعقحل ذكبم ك بب ذبغ عق ذبمض قهحذالهذكبعقحل ت

                                                                                                                     

ذ ذذذذذذذذمبة
 ذفهييهذت حبييعذكبعخييحة ذكب ييلك ة ذآ (ييحاذمتعقييهذكبعمليي ذSyntagmatic relationكمييحذعخييحة ذ ذذذذذ

تذمايهذ  كبعملي ذ91 :ذمعجيلذمصيحغ حوذاغيلذكبغةي ذكب يةل ذصكوفقب ذبي  ذكبعقحلي ذكبغة يي
ب  ذماة ذبة يي ذم خي ىذمعهيحذفيهذكب يبحقذ ( يغ ذمثيعذكبعملي ذبي  ذكغ يحوذكبج غي ذكب كاية ذكمذ

تذمفيهذكب ثيححذكب م يةمذ280كبعمل ذبي  ذ لي كوذكب غ ي ذكب كاية  :ذمعجيلذاغيلذكبغةي ذكبقيي يذص
حء ذم ةمييع  ذمبيي  ذكب اييةكوذكبصيي تب ذكب  ب(يي ذ) نيي ذكلذ غ ييظذكبعمليي ذبهييلكذكب (هيي مذبيي  ذ ميي

 ذبغ غ م  ت

 .Componential analysis of meaning: P.151ذ-ذ1
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ذ ذذذذذ ذكبي ذت ك خحو ذكبة بهذParadigmatic مح ذكب جحح ذ ي ي  ذكب  ذ ل ث ذفهه  
ذوعملحوذ ذمتمصع ذ خ ى ذم ع ذكغ حو ذمإامح ذكب بحق ذم(ه م ذاغ  ذتشم ع و هح

ذكوب(حظذمكخعذكب جححذكعمل ذكبم كم ذمكبمض  ذم   كاه حت
ذكبم غ عذذذذذذ ذتعم ض ذكبمه ذكب شحكع ذم  ذكب ج م  ذكبة  و ذذكو ذكوب(حظ متعة

ذفحبة  وذكب ذماهذبلبكذ ل ثذكب ذكبة به  ذتشم عذاغ ذاقحل ذم       حم) 
ت ةلةذكب عق ذاغ ذكب غلذم ذ  بب ذكبة ب ذا  محاذك حذ قماظ ذمب ققحذ (م ةذمثعذ
ذكبعقص ذ ذم ع ذكبلاقب  ذكب كوح  ذمت ع ذكب ج م  ذكبة  و ذفه ذكبعقحل  اله

ذ مب حل ذلحح ذكبع غب ت ذكب ةة   ذم(ه م ذو    ذف هح ذذبكذ 1 كب      ذكب  :ذمش  كا
لحاالت هذه اوالظاهر أن الكلمات وحدها هي التي تمنح في كثير من   

المدركات العامة وتلك األمور المجردة نوعًا من الوجود المادي بدليل أننا 
نستطيع أن نتكلم بكل سهولة على الجمال كما لو كان نوعًا من المادة أو سائاًل 

ظروفًا. فليس ما يدعو الى من السوائل التي تعد األشياء الجميلة أوعية لها و 
الدهشة إذن إذا ما اختلفت معاني هذه األمور والمدركات أو تداخلت هذه 

ذبمخمم ذالمعاني أو تضاربت الى حد بعيد ذا ض  ذكب ج م  ذفحبة  و   ت
ذ ذمقهح ذتصقب ذمج  ا  ذ ةية ذمإذك ذمكبمضحةث  ذم بهذذ-مثماذ–مكبمةكخع فهذمجحح

ذف ذمكض حا ذذك  حه ذمح ذ ي  ذظه  ذكوب(حظذمع   ذت ةلة ذيل ذمم  ذكب جحح ذت ةلة ه
ذوعملمهحذوعضهحذمخذوعضذفهذمكخعذكب جححت

                                           
ذت89ممةذكب غ  ذفهذكبغة :ذذ-ذ1
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ذكب غ حوذذذذذذ ذم غغ  ذمكاة  ذمعق ا ذم  ذ كث  ذاغ  ذم بمهح ذفه ذكب غ حو متم(حمو
ذ) مغفذ ذكب جح و ذو    ذكبمصقب  ذكحل ذمب ح ذمعق ت ذم  ذككث  ذاغ  )شم ع

م ذكبع كمعذكب ه  ذفهذوحخمم ذكب عح هذب زذاحمعذكب بحقذكبغة يذم ذا  ذك  غذ
ذكبمصقب ت

مبغ بحقذم ز ذكبم ضباذب ةممذمعح هذكب غ حوذ  كءذ كحلذ بحلحاذبة يحاذ مذ بحقذذذذذذ
كثير من كلماتنا له أكثر من معنًى. غير أن المألوف هو :ذ   1 اححتذلححذ مب حل

ذ  تاستعمال معنًى واحد فقط من هذه المعاني في السياق المعين
ذآذذذذذ ذ  ع ذكب غ حوذماقحك ذمقبح ذبش ح ذما  ذف  ث  ذالببغ ذ  حة ذكب بحق ذم  خ 

ذكب بحلحوذ   ذم  ذ غ غ  ذفه ذبم ت  ذكب  حئق ذ  حه ذمح ذ  يق ذا  كل مت ضب هح
له وظيفة بنفسه، وهو  واحد منها ينضوي تحت سياق آخر، وكل واحد منها

عضو في سياق أكبر، وفي كل السياقات األخرى، وله مكانه الخاص فيما يمكن 
ذت 2   يه سياق الثقافةأن نسم
ذكب غ حوذذذذذذ ذ  ح ذفه ذكب  حئق ذ   ز ذ ل ذ) ن  ذكب بحق ذم  ذكبق ع مب  م ذالك

مت ةلةذمةب  تهحذمكخممفهحذتخعحاذ خمم ذكبث حفحوذمكب جم عحوتذمت م  ذكث  ذم ذ
ذفهذتصقب ذ ذكغغ ذذبك ذمي ي  ذكب عق   ذم  ذظم ا ذ م ذمع قحا ذي حفبحا كب غ حوذمعق ا

ذمجح ذو    ذفهذكوب(حظ ذم ص ل  ذ ا ب  ذ  اغ ذكحل ذمه ح ذكذل ذفغغ بحق  تهحت
ذت غ عذكب عق  ذم مبج ذبلبكذبغذمخعذكب  ذفهذ ي ي ذكب جححذكبة بهت

                                           
 ت57ممةذكب غ  ذفهذكبغة :ذذ-ذ1

 ت60ممةذكب غ  ذفهذكبغة :ذذ-ذ2
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ذمتصقب ذذذذذذ ذكب عق  ذبم غ ع ذكةتخحط ذبهح ذكبمه ذكبمحةي ه ذكبغة  ذاغل ذلضح)ح مم 
ذكبة بب ذتة  ذمعح هذ  ذةذب غ حوذاب ذم كاعذتحةي ب  ذفحبةكككوب(حظذفهذمجح تهح

ذزمقب ذ ذم اغ  ذاغ  ذم مص   ذغ   ذ ي ذتحةي ب  ذمةك مغ ذت  ل ذ ل ذكةكم ذالذك بغ عق 
ذكبمة  كوذميماظذتة  ذكبمصقب ذ )ضحاتذم  م(هذ ذلقخةهذبغذ لذل لةذاله م ةم 
ذكب ة)  ذ ذكوب ح ب  ذب   ذكب   ك حو ذتصقب  ذا  ذكب   ب  ذاله ذبم ضبا ذمكاة و ثحح

ذ: 1 مكب ةلث 
ذكب   ك ح ت1 ذكب ة)   ذكوب ح ب  ذملق( ذل    ذم بب( ت ذمم اش  ذل    : ذكب  و

ذكب م اش ذمقه حذتخعحاذب  كمهحذكب :ذةككض ذم حئ  ذمزكا( ذم حو  ت
ك مع غ ذكوب ح ب ذكب ة)  ذكغ  ذمع ق ذبغة ب ذاغ ذكب   ك حوذكحف  ذفهذا  ذ ت2

ذذكوذ ذكب م اش  ذكب   ك حو ذاغ  ذتحةي ب  ذم اغ  ذفه ذتةح ذ ( هح ذكب غ   كح  
ذاحذم ذكب   ك حوذكوبب( تكو  ك ذكوةبع ذبم   زذ

ذكبةلةكلذ ت3 ذاغ  ذبغة ب  ذكب ة)   ذكوب ح ب  ذفه ذت مع ع ذكح   ذمع ق  ذكغ   الل
مكوفحاهذمكبمق  ذمكبعقحك  ذفهذا  ذك م عذكعذلقفذم ذكولقح ذكب لك ة ذ

ذآ (حاذبم  ب ذخحل ذفهذكوب ح ب ذكب ةلث ت
ذ  ت4 ذكغ   ذمذFogelمب  ذمكبق ع ذكبح  ة ذاغ  ذكب ة)   ذكوب ح ب  ذفه كب( ك حوذ 

الحظ التغير الصوتي  ذ Vogelمكبلوحث ذمت حبغهحذفهذكوب ح ب ذكب ةلث ذكغ  ذ 
ذ ذكبمهذمب ذاغ ذكبح  ةذف طت(..v( و) fبين الوحدتين الصوتيتين )

                                           
 ت70 ذ69ك ي :ذك  ةةكت   ذ ل كوذمإ حةكو:ذذ-ذ1
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ذلهة ذالببغذذذذذذ ذمح ذم غ  ذمم  ذكبة ب   ذاغل ذ  مل ذم  ذ  ل ذ كو بحء  مت  ب 
  لغ ذكب ذفهلذكب قح خ ذب  ذت غ عذكب عق ذوحخمم ذمقحاجغذككمشح ذكبح كئقذكب

ذذك ذ ك  ذك ح ذ ذ)عقهذف طذوح مقذكو  حء ذكبة ب  ذمب  ذاغل ذم كب        ل 
 Storkذ ذ   ألهم من ذلك طريقة تصنيف األشياء التي سنعطيها اف 

ذ ايقحذ 1   األسماء ذكبة به ذكب جحح ذ ي ي  ذ  س ذم  ذ كبمصقب   ذكحل ذمب ح  
ذو  كذ ذت  ب هل ذفه ذكب عق    ذكوكخمم  ذتصقف ذ ل ذ) ن  ذكبمه ذكب جح و ب(حظذع

ذكب ذ ذم ب غغ ذممقهجغ ذكبة به ذفقي   ذكبم غ غه  ذكب قهج ذ خمم  ذ مبج  و  مبهح
ذم ذ ذوشهء ذوعة ذفب ح ذ قع ضذبغ ذم ح ذكوب(حظ ذتصقب  ذفه ذ ي اح ذتم ك كبم غ ع
ذمجح وذ ذت  بل ذكلم ح ذف ة ذ مب حل  ذا ةه ذكبلي ذوحبم  بل ذاقح ذم جمزيء كبم(ص عت

ذ: 2 كبغة ذكب ذكول حمذكآلتب كوب(حظذفهذ
ذكب جح وذكب      ذكب مصغ ذكقيحمذكوب كلت ت1
ذكب جح وذذكوذكبعقحل ذكب ق(صغ ذكقيحمذكبعملحوذكو  ي ت ت2
ذكب جح وذكبمج يبب ذك ب(حظذكب صحئصذكب(  ي ت ت3

مب هذ لذ قحل ذفهذالهذكب  ةم ذم  بم  ذ ةتخح ه حذكب ي قذوحبم غ عذكبم ك بهذذذذذذ
ا ح:ذكب جححذكبغة يذكذلمه حذكب ببب ذبمصقب ذكوب(حظذفهذمجح تهحتذالاةبغ عق ذمام

ذماملمغذوحبم غ عذكبة به ذمكوخ ى:ذكب عج حوذمت ةلةذكب عق ت
ذكب  غعذذذذذذ ذب   ذكب ممزم  ذكوا ب  ذت (  ذفم ذكومب  ذكب   ب  ذكب  ذوحبق خ   مح

ذكبش  ذكب ه  ذفهذالك ذمكو  غ  ذكبم غ عذكبة به  ذكب ذتبةمذكبغة يذما غب  لذاه:
                                           

 ت86ب :ذ ا ةذم محةذا   ذاغلذكبة ذ-ذ1

 ت107ك ي :ذا   ذاغلذكبة ب :ذذ-ذ2
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معح هذكب اةكوذكب عج ب ذفهذ ي ذكب  غع؟ذمكب ذلمعحمعذمخذكب عح هذكب  مغ( ذ
ذبغ اةكوذكبة بب ؟ذمكب ذلةةكذك تصح وذب  ذالهذكب اةكو؟

ذمب ققحذذذذذذ ذكب   ذو   ذم حم ذت  م ذو هح ذك   غ  ذاله ذا  ذكإلمحو  ذوصةم مب قح
ذ: 1   م(هذبخعضذك  حةكوذمغ ص ذم ذكمحثذ  ةك

ذم ذذذذذذ ب عح هذتمض قغذكاللذامل ذكب  غعذكبغة يذوحبغة ذتعم ةذت  ي ذ يذمعق ا
ذكب اة ذكب عج ب  ذماغ ذكب غلذم ذك خممفحوذكبج ا ي ذب  ذكب قحاجذفإلذكب  غع
بغذ ع ةذخحصذبهلهذكب  حئعذفهذمعحمغمغذبغ شحكعذكبة بب ذفهذبةمغذكومذميمجغ ذ

ذكبغ ذكب   ح ذكب  ذوحبق خ  ذمعحمغمغ ذفه ذكب  مغ( ذذبك ذكب عح ه ذب   ذمكبعملحو ة ي 
ذمب قغذ ذكب مض ق  ذمم ذكب  ن ذ  غذغ  ذمةةكذبغعملحوذكبق حب  ذكبة بب ت بغ اة 
ذاملحوذ خ ىذغ  ذ ذت  ل ذا   ذفه ذا فب  ذبغ ذتبةم ذاملحوذمع ق  لم  سذ ل
ذكب  حئعذ ذم  ذاةم ذكب  ذكب ل ح ذ) حمح ذال غ ذ خ ى: ذمبعخحة  ذت حمحا  ذبلبك م م غ 

ذ ذاة ب  ذ  ةو غفب  ذلحح ذكبذككب   ت ذبهح ذلمصف ذكبمه ذ كبثقحئب   ذكبص(   غعذ مب قحا
غير  طرحاً  أو ال خطأماذم ذ   ذم حةاحاذمم(  كاذم ذ   ذآخ :ذ  غون  غذم 

علمي في مثل هذا الوصول )وصول المحلل( إنه يعني فقط أن المحلل في موقع 
حالاًل لغويًا يظهر تجربته اللغوية الخاصة ويقوم بعمل ثنائي من حيث كونه م

وشارحًا ومفسرًا، وال يحتاج الى أن يعتمد مئات األوراق من النصوص ليقرر 
دالليًا )االتصاالت( المناسبة للحدود )=الكلمات( التي قد تحدث والستجاباته 

                                           
 .Componential analysis of meaning: P.154ذ-ذ1
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بكونه مفسرًا للمناهج االستنتاجية ولكن باالمكان االستفادة من قدرته الخاصة 
ذ  تذ…..في اللغة

ذكبة به ذذم  مقمجذذذذذ ذكب  غع ذا ع ذفه ذت غ غب  ذاقحل  ذكبقصذيمي  ذالك م 
ذماه:

ذكعملحوذ ت1 ذكبة بب  ذبغ اة  ذكب  مغ(  ذكب عح ه ذب   ذبغعملحو ذكب  غع معحمغ 
ذمكبمقحف  ذمكبمضحم ذمكبمض   ذ الذ…كبم كم  ذم  ذكبعملحو ذاله ذمثع ذمتعة كب 

ذكب مكوطذكبم(   ي ذبألب(حظذفهذكب جححذكبة بهت
 غفب ذكب ة ب ذبغ ل حذكب ذاةمذم ذكب  حئعذكبة بب  ذماغ ذكام حمذكب  غعذكب ت2

كب غلذم ذ لذكب غفب ذكب ة ب ذ ذ) ن ذ لذت ضخذبغ عبحةذكبعغ هذال ذ  هحذذكوذ
ذ ي ذفهذت غ عذكب عق ت

ذبة يحاذ ت3 ذم غما ذيقحئب ذم ذا  ذك  غ ذكبثح هذلمصفذكب  غعذوص(  ذبغبقة م مبج 
ممزكجذكبم غ عذوحبش حذمكبم(   ذم ذ   ذم حةاحاذمم(  كاذم ذ   ذآخ  ذمبح

ذ) ن ذ لذتمضاذم ك  ذ خ ىذبغ عق ذكحلذ)عم ةاحذكبة  ضذمكإلبهحمت
 محذمحذ) صذكب   ب ذكبثح ب ذماهذببحلذكبعمل ذب  ذكب عج حوذمت ةلةذكب عق ذذذذذذ

ذاللذ ذكب  ض عذبغذم ك  ذممشعخ ذكث    ذمم ذكببةكا ذكب  ح: فإلذكب ممذاغ ذالك
ذ  ح ذامل  ذ ب(حظهحذبغ عج حو ذاغ  ذتشم ع ذبغة  ذماحء ذفهه ذكب عق  ذبم غ ع  ب 

مكث  ذم ذمعح هذكوب(حظ ذمكبخحا ذفهذكبم غ عذكبة بهذ  كءذكتخخذمقهجذكب جح وذ
تغذبغ شفذككبة بب ذ مذغ  هذم ذكب قحاجذ ذ) نقغذك  مةقحءذا ذ كب عجل  ذال غذ م

ذمكبمضحم ذمكب شم ك ذكحبم كم  ذكب  مغ(  ذوعملحتهح ذكوب(حظ ذمع  ذ…ا  ذا  ذيل كب 
مخح  ذمغ  ذمخح  ذبغم  يذا ذتحةي ذكوب(حظذممعح  هحذمتة  احذكبة بهذمكبمة  كوذ
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كبص تب ذمكبص فب ذكب  تخح ذبلبكتذال ذ لذمعيلذكب عج حوذغ  ذيحبم ذفهذكبمقيبلذ
 م اقهذوغذكبمقيبلذكبةكخغهذفهذ  حذكب ( مكو ذم حلص ذم ذا  ذت ة)لذكبببح حوذ

 لمص ذاغ ذذ 1 ي ذكب قح خ ذميع مذذبكذكب ذم غ ذم ذكو خحثكبم ضب ب ذمكبم(   ذ
ذك حذذك احذ  ةك:ذ 2 كب هلذمقهح

ذكبمح ةكوذ ت1 ذب   ذضعب(  ذت  ي  ذكب  ذكب عح ه ذكبليذلق( ذو  مخغ ذكبقيحم م ع
ذكبمحةي ب ذمكبعملحوذكب قحقب ت

ذبغ بحلحوذ ت2 ذكبق حذجذكب  مغ(  ذ)(  ذفهذاةمم ذمح ذب  ذكب عح هذغحبخحا اللذكبم   ز
ذما ذ كث ذم ذك  غذلحاة ذبغ جح وذكبة بب ذكب  مغ( تف طذ

ذتع  ذكب عح هذغحبخحاذب  ح  ذكب غ حوذكبمهذ) ن ذتع يضهحذوحب م كمفحوت ت3
ذ كب مصغ  ذ ت4 ذكب عح ه ذم  ذكث   ذكب  ذوحب م كمفحوذمكب مضحمكوذت(م   ذل كئل ا ع

ذكبض مةي ذبم  بسذكب جح وذكب م حبغ ت

                                           
كث  ذم ذكو خحثذكبمهذمةموذفهذكمحثذ  ةكذتقحبقذاغ ذكب عج حوذكب صيق( ذفيهذكبغةيحوذذ-ذ1

كومقبب ذم  ب حذكبغةحوذكومةبب  ذممقهحذمحذلقحبقذاغ ذكب عج حوذكبع بب تذمبعضذكو خحثذ
 كف ذاقحل ذفهذكب عج حوذكبع بب ذبلبكذفههذغ  ذمش  ب ذبهحذكببحلذكبمح ةذكبميحةي هذ ذتم

 بألب(حظذفحبع بب ذت(م  ذكب ذمعجلذل تقذالكذكب(مقذكب ب  ت

 .Componential analysis of meaning: P.172ذ-ذ2
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 نسبية الداللة
 ذمت غ غغذمةك  ذمع ة ذممةكخغ ذكبعقحل  ذمبلبكذكحلذت ةلةذاللذمةك  ذكب عقذذذذذ

م  وذكوب(حظذت ةلةكاذم ب حاذك حذلقخةهذم ذكوم ةذكب  معصب ذفهذغحب ذكوابحلذ
اغ ذكبخحاث  ذفهذالكذكبجح  ذكبةل قذم ذم ك  ذكبخ  ذكبغة يتذميبةمذفهذكث  ذ

ل  ذكبعغ ب ذكبة ب  ذم ذكبق حذجذ لذاقحل ذت غ عذكب عق ذ وعةذمحذت  لذا ذكب عح
ذبب  ذ ذ  بب  ذالذل ذكوب(حظ ذفة ب  ذكبص ته  ذكبم غ ع ذوعقحل  ذل ة  ذمثما ذمح الذك
محغ   ذو عق ذ  غذ ذ) ن ذكب ل حذكب ذت ةلةذمكضاذممل قذ   ببحا ذبة ب ذكغ  ذ
ذاملمهحذ ذ  ح  ذاغ  ذلم ةم ذكب غ   ذف عق  ذكبة بب   ذمج  امهح ذا  ذو عزح مح

تذمةبطذوعضذكبعغ حءذمكبخحاث  ذب  ذذ 1 فهذمجحبهحذكبة بهذوحب غ حوذكوخ ىذكب كلع 
ذمكب جم خذ ذكبغة  ذب   ذةبط ذما  ذم كبشهء   ذ كب غ    ذب   ذ ي ذم كب كلخ  كب غ  

ذمكب ضحة ذ)(هلذمقغذمبة ذ كبق بب  ذفهذكبة ب ت
ذكبعمئقذذذذذذ ذببحل ذفه ذمةك حوذمحم  ذكبعش ي  ذكب  ل ذم  ذكومح ذكبع ة مبة وذفه

ةةك حوذكبغة ي ذمتحةي ذكب ضحة ذك   ح ب  ذملةةوذفهذ مكئعذالكذمكب  حئجذب  ذكب
ذاغ ذ ذاق ك هح ذم  ذمي مةح ذ كب غ حوذمكو بحء  ذبي ذم   م  ذ ب ح ب  كب  لذل ب( 

ال يمكن ملا ذ ل حبهحذكبليذب صغذ محذةئبسذت  ي ذبهحذفهذكبعخحةكوذكآلتب :ذ  
ذاالستمرار في بحث تاريخ الكلمات بمعزل عن تاريخ الحضارة ذفيه ذمق  ا   ت

ذمم  بمهلذ ذمكبشهء  ذو تخحعذمقهجذ كب غ   ذفهذكبةةك حوذكبغة ي ذا  ذ تخحاغ مةلة
ذكب عن  ذ   تقبقهذاغ ذ فبعد أن كان السؤال التقليدي هو: ماذا  ح ذكب  كح

                                           
 ت75ك ي :ذم   مذفه هذاجحزي ذمةخعذكب ذاغلذكبغة :ذذ-ذ1
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تعني هذه الكلمة أو تلك؟ أصبح هؤالء يسألون على نحو معكوس فيقولون: ما 
ذت 1   …أو ذلك الشيء؟األلفاظ التي تدل على هذا الشيء 

ل حثذكبغة ذ مي ىذ حب  ذ لذكبعحبلذ) مغفذوحخمم ذكبغةحوذميعقهذبلبكذم(ه مذ
ذ   ذلحح: ذكب حصذبهل  إن العالم الذي تعيش فيه مجتمعات مختلفة هو بعحب هل

ذت 2   عالم متمايز وليس عالمًا واحدًا ذا تسميات مختلفة
بقحذم(حهب قحذا ذكبعحبل ذفخعةذ لذمذا ذ لقزذكب ذ لذكبغة ذاهذكبمهذت ةمذذذذذذ

يعكس المزايا المهمة ةبطذب  ذكبغة ذمكب ضحة ذمععذكبمضحمذفهذم( مكوذكعذبة ذ  
  ذمم ذحضاريًا لألشياء وللتقاليد واألنشطة في المجتمع الذي تتحرك فيه اللغة

ذت 3   على ماهية العالم الذي تعمل فيهيلذت( ضذكعذبة ذ نماذ مع قحا ذ  
 ممة  ذم ذ  ةذكب قحل ي ذبغم( يقذب  ذ احبلذكبغة  ذم احبلذكو بحء ذذمكحلذذذذذ

ذم ذ ذكب غل ذماغ  ذممة  ت ذ بقي ي  ذكب ص صذا ف  ذبهلك ذ ي ي  ذالببغ م  ب 
ك ام كضحوذكب ث   ذكبمهذممه ذالب هحذال ذ  هحذتعب ذا ذوعضذكب  حئقذكو ح ب ذ

ذ)ة(عذاقهح ذمبععذكبق بب  فهذكبة ب ذم ذ الذمحذذكبمهذلقخةهذبغخحا ذكبة بهذ   
 ذ)عبش لذفهذ احبلذكو بحء ذذ-فهذة يذممة –) ن ذ لذ) مقمجذمقهحتذفحبقح ذ

ماحبلذ كب بح ذك مم حعب  ذا  ذمك  حذ)عبش لذ )ضحاذفهذاحبلذبةمهلذكومتذماحب قحذ
ذاغ ذمحذ ذوح ب  ذبغعحبل ذكب( زيحئب  ذمكب قب   ذكبغة    ذلقبقهذمفقذ احبل كبليذ) بطذبقح

ال  ذ لذكبعحبلذ ذلبةمذبقحذكلبكذفهذ ما قحذك   ح ه تذماب  ذ ممة  ذذكح  ذاغبغ
                                           

 ت419ممةذكب غ  ذفهذكبغة :ذذ-ذ1

 ت53 لقيز ذاغلذكبة ب :ذذ-ذ2

 ت54اغلذكبة ب :ذذ-ذ3
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ذ   ذو  بغ: ذكب عق  ذالك إن كل لغة تحلل العالم بشكل مختلف وفي فترات ا 
 ذمك مه ذكب ذمبة ذكخمم ذكبم  بحوذوحخمم ذمقي ة حذذ 1   مختلفة من تطورها

بأشكال ينعكس  إن العالم    ذلحح:ذالذبغعحبلذ كب قعنس ذفهذ ما قح ذمكخمم ذبةحتقح ذ
مختلفة في اللغات المختلفة وأصبحت حتى بعض المفاهيم السرمدية العامة مثل 

   ذمل ةذ لذ كث ذك خممفحوذالمكان والزمان لها تسميات متنوعة بتنوع اللغات
ذت 2 مض احاذاهذ  ت  بحوذكو بحءذمكوب كلذمكب  كمثذمكبص(حو  

ذكذذذذذ ذفه ذكبق بب  ذميحا  ذكبع فب ذمم  ذكبم غ ة)  ذكب م ز ذوعض ذ  بب  بة ب 
كح مع ححذكبغ لذكو  مذامم ذاغ ذكب زلذمازذكب   ذمب ماذاغ ذكب فضتذممثعذ
الهذكب م زذم(ه م ذفهذب  مهحذكبمهذممةوذف هحذمب قهحذغ  ذم(ه م ذخحةجذب  مهح ذ
ذكب   ذامم ذ ذ اعذكبص  ذماز ذكبةكحذاغ ذكب زلذاقة ذا  فحبغ لذكوببضذمثما

تذمت مغفذكبم   زكوذكبة بب ذب  ذكبغةحوذم مبج ذ 3 اغ ذكب ضحذمكب ب حذاقةذكوت كك
ذكب شم غ ذ ذكب قب   ذم  حةذكب ذاله ذب قهحت بلبكذ) مغفذتصقب ذكب جح وذكبة بب 
ذم حب   ذ ذا ب ب ذمميذ      ذم  ذكع ذكبة ب  ذفه ذكبق بب  ذم  ذلةة ذ اغ  اغ 

التمييزات الداللية الموجودة في م  فحب ( مكوذفهذم مغفذكبغةحوذبب  ذمم حيغ ذ
لغة ما قد ال توجد في لغة اخرى، ويضاف الى هذا أن حقواًل معينة قد تصنف 

ذكب  يذ 4   بأشكال مختلفة تمامًا في مختلف اللغات ذالك ذاغ  ذمب ع ذم مضا ت
                                           

 ت69 ل كوذمإ حةكو:ذذ-ذ1

 ت68 ل كوذمإ حةكو:ذذ-ذ2

 ت27ممةذكب غ  ذفهذكبغة :ذذ-ذ3

 ت49 لقيز ذاغلذكبة ب :ذذ-ذ4
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ذ-مثماذ–تصقب ذكب جح وذكبة بب ذبألب كلذب  ذوعضذكبغةحوذفح   غ زي ذمكوب ح ب ذ
ذكو ذمكوزةقذتصقف ذمكوخض  ذمكول(  ذمكبب ت حبه ذكوا   ذكب : ذف ه ح ب كل

مكببق( جه ذفهذا  ذ)  لذكبغ لذكوزةقذفهذكب م ب ذكب ذل    :ذكوزةقذكب(حتاذ
مكوزةقذكبةكك  ذمب عذمقه حذت  ب ذخحل ذوغتذمتج خذكوب كلذكب م ذبيذ ل  ذلزح ذ

ذكل ذمح ذالاةكا ح: ذكغ م    ذفه ذالاةىذ ع ثذب ب  يح ذبة  ذكب  حم لذفه ذاغبغ حغا
ذ ذ كبصحةخ   ذ م ذكبةكف   ذمكبب ت حبهذذWarmوحوب كل ذكوا   ذاغ  ذمتشم ع :

ذ ذ كبهحمئ   ذ م ذكبخحةم  ذوحوب كل ذاغبغ ذكلحغ  ك ذمح ذمكوخ ى: :ذColdمكول(  
ذكب ت…ذ 1 متشم عذاغ ذكوزةقذمكببق( جه

ذ

                                           
 ت65 ذ64ك ي :ذ ل كوذمإ حةكو:ذذ-ذ1
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 نظرية )المجال الداللي(       
ذكبة به ذذذذذ ذ كب جحح ذكبم ك بهذل ضاذ بعذذ 1 اللذ ي ي  ذكبة ب  مقهجذفهذاغل

كبم غ عذكبة بهذببقب ذكبغة  ذمتعةذم ذ الذكبقي يحوذفهذالكذكبش لذمتمصفذا  محاذ
وح  مبعحثذمكبةل ذمتم ت ذاغ هحذ محئجذمكض  ذ ل ثذمحذت  لذكب ذكبص  ذاللذبلذ

ذت  ذل ب  ذفهذم كةمذكث   ت
لتها ببحثها مع أقرب الكلمات إليها أن الكلمة تتحدد دال مم(حمذالهذكبقي ي ذ  ذذذذذ

ذتذفحبقي ي ذالذلذتم بفذم ذاقص ي ذ  ح    : 2   في إطار مجموعة داللية واحدة

                                           
) ني ذت م مهيحذ ذكبميهذSemantic Fieldكلذكب صحغاذكبشحئخذفهذك  مع ححذا ذعخحة ذ ذ-ذ1

 ذ82كب :ذ مجححذم بيه ذكمذ ا يعذم بيه تذك يي :ذمعجيلذمصيحغ حوذاغيلذكبغةي ذكب يةل ذص
 ذوحب ييةب حذSemantic domainتذملييةذت ييمع عذعخييحة ذ 251ممعجييلذاغييلذكبغةيي ذكبقييي يذص

 ( غذمتعقهذمجح اذ تةمةذض قغذاة ذكغ حوذمثعذمجيححذكبح ي ةذكمذمجيححذكبصي  ذكمذمجيححذ
تذم  ييمع عذفييهذاييلكذكبخ يي ذعخييحة ذ مجييححذم بييه ذ250كبغةيي ذكبقييي يذصذكبزةكايي  تذمعجييلذاغييل

بييية اذمييي ذ ا يييعذم بيييه تذممةموذتع ي(يييحوذكث ييي  ذبهيييلكذكب صيييحغاذ  مصييي ذاغييي ذكيقييي  ذمقهيييح:ذ
فييغذو  ييغذ لحييحعذمم حمييعذميي ذكب ييحم ذكبغة ييي ذ)عبيي ذايي ذمجييححذمعيي  ذميي ذ تع ييي ذ مب ييحلذالذذا  

زذمايي ذ مج  ايي ذمزئبيي ذب (يي مكوذكبغةيي  تذك ييي :ذكب بيي   تذمكآلخيي :ذكبمع ييي ذكبييليذذكيي هذ لقييي
  ذمفهذكبهحم ذت(ص موذ كث ت79ا   ذاغلذكبة ب :ذص

 ت82تذمك ي :ذا   ذاغلذكبة ب :ذ74مةخعذكب ذاغلذكبغة :ذذ-ذ2
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ذ:ذت  بلذكوب(حظذكب ذمج  احوذم بب تاألول
ذكب غ حوذوالثاني ذ ل ث ذمخ ذبخ ثهح ذمج  ا  ذكع ذمكخع ذفه ذكب غ   ذم ب  ذت ةلة :
ذالب هحت
 ذكب غ  ذو ع ف ذكب غ حوذكب  تخح ذبهحذفهذل بغ:ذمك حةذ لقزذكب ذ ا ب ذت  يذذذذذ

إن من المستحيل أن نقرر معنى كلمة واحدة أو نعرف معناها دون أن نعرف   
ذمب  اذفقةةيس 1   أيضًا معاني الكلمات األخرى المرتبطة بها كب ذ هءذم ذذ 2 ت

ذ ذكب ب عذفهذاةلثغذا ذمعح هذكب غ  ذكب كاة ذمك مع ح تهح د رأينا فقلحح:ذ  ذالذالك
فيما سبق أن الكلمة لها على وجه العموم من المعاني بقدر ما لها من 
االستعماالت. ولكن كل معنى منها مستقل عن المعاني األخرى إذ أنه ال يكون 
في ذهننا عند استعمال الكلمة إال معنًى واحد. يمكننا إذن أن نقول بأنه يوجد 

استعماالت لكل كلمة من في المفردات كلمات مختلفة بقدر ما يوجد من 
ذ…كلماتها ذكب  كةمذ  ت ذفه ذكبة به  ذ كب جحح ذبقي ي  ذكبعحم  ذكو س متمغ ص
ذ: 3 كآلتب 
ذ ذاض ذفهذمجححذمكاةذمببسذ كث تLexeme:ذكعذماة ذمعج ب ذ األول
ذ:ذكعذماة ذمعج ب ذتقم هذكب ذمجححذمع  تالثاني
ذ:ذامل ذكب ( مكوذبم ك بهحذكبق  يتالثالث
ذكبم كم ذمكبمضحمذفهذكب جح وذكبة بب تذ:ذ ا ب الرابع

                                           
 ت22اغلذكبة ب :ذ لقزذ ذذ-ذ1

 ت242كبغة :ذذ-ذ2

 ت106 ذ104 ذ103 ذ102 ذ100 ذ99 ذ98ك ي :ذا  :ذاغلذكبة ب :ذذ-ذ3
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ذ ا هح:ذذذذذذ ذو م ة ذكبة بب  ذكب ج  ا  ذمكخع ذفه ذكب غ حو ذب   ذكبعملحو متم ةم
ذكبم كم ذمكبمض  ذ مذ ك  م حح ذمكبجزئب ذ امل ذكبجزءذوحب ع ذمكبمضحمذمكبمقحف :ذ

ذ ت1 ذ ك  م حح  ذ م ذ الذ 1 ذhyponymyكبمض   ذم  ذكبمض   ذامل  ذتعة :
فهذاغلذكبة ب ذكبم ك بهذمتعقهذتض قحاذم ذ   ذمكاةذك لذ)ن لذ   ذذكبعملحو

مشم ماذاغ ذ ث ذا  ذ)ن لذ ث ذ اغ ذم ذ   ذفهذكبم  بلذكبمصقب(ه ذف عق ذ
ذكبمصقب ذ ذفه ذ ا  كل  ذول ذ ا  كل  ذمعق ذكغ   ذتمض   ذمثما ذ ف    كغ  

ذ اغ ذم ذ ف   ت
ذكب مةذذذذذ ذوحبجزئبحو ذ)ع   ذمح ذكبمض    ذ   كع ذ مم   Overlappingكخغ 

Segmentsذماهذ  مج  ا ذكوب(حظذكبمهذلمض  ذكعذب(ظذمقهحذمحذوعةه   ذمثعذ 
ذ ق ت- ه -ك ب ع-ل م- حا -م ب  -يح ب 
امل ذكبجزئب :ذماهذامل ذكبجزءذوحب عذفهذكب ج  ا ذكبة بب ذكب كاة ذك ب(حظذذ ت2

  اضحءذك   حلذفهذكبع بب ذمت  ب حتهحت

ذ
ذ

                                           
ذمكاية  ك)ضحاذونغ ي ذ ك ضي كء  ذمتعي   ذوح ضي كءذ  اية ذكغ يحوذت ي ذميغي ذكغ ي ذذمتم ملذ-ذ1

:ذكبقيي يذاصحل ذت ي ذكغ ي ذا ي كل  تذمعجيلذاغيلذكبغةي ذذ-   ذ-لط–مثعذك ض كءذ   ن ذ
 ت122

مثيعذذمكاية  ك)ضحاذونغ  ذ ك ضي كء  ذمتعي   ذوح ضي كءذ  اية ذكغ يحوذت ي ذميغي ذكغ ي ذذمتم مل
:ذكبقيييي يذاصيييحل ذت ييي ذكغ ييي ذا ييي كل  تذمعجيييلذاغيييلذكبغةييي ذذ-  ييي ذ-ليييط–ك ضييي كءذ  ييي ن ذ

 ذت122
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ذكبمضحم ذمم ذ   كاغ: ت3
ذكب مةةجك ت  ذغ   ذ م   1 بمضحم ذب   ذكحبعمل  ذم  ازث-: ممزمج ذ-اه 

ذ  ث  ت-م ذك 
:ذ) خذب  ذ هحلم  ذب عبحةذممةةجذكحبعمل ذب  ذكوب(حظذ 2 كبمضحمذكب مةةج تث

:ذ-اغ ذ ب عذكب ثحح–كب كلع ذب  ذكغ  ذ كبج احة ذمكغ  ذ كبج بحةم  ذماهذ
فهلهذكوب(حظذت ثعذذكب …بب مم كب ذككبج ذمكفئذمكبج ذمعمةحذمكبج ذمحئعذ

ذتضحمكاذمكخغبحاذب  ذ هحلم  ت
ذكبعنس ذتضحم ذب  ذ 3 ميت ذكحبعمل  ذكب غ حو  ذم  ذكيق   ذزمم   ذب   ذكبعمل  :

زمم   ذمفهذكبم ك  ذكبق  ي:ذ زيةذوحعذم  ةكاذكلك ذ-ك م ى ذم زمج- وحع
ذزمم ذ ذ اقة ذو عق  ذزمجذاقة  ذم زية ذكلك   ذزية ذك م ىذم  ذ م  ة و عق 

ذكب ت…زية 
ذ ذمت ذ لقز ذاقة ذك تجحاه ذامل ذDirectional Oppositionكبمضحم ذما  :

ذ  اغ  ذمثع: ذكتجحاه ذمةب ح ذذكو ذكغ حو ذم )صع-ب   )ةحمة ذ-ك (ع 
ذكب ت…للا  -م ) ته

ذكب ذ ذوحبق خ  ذفحبع  ميذ كحبش حح  ذ لقز: ذكبع  ميذمكبم حبغهذاقة ذكبمضحم ايت
ذمكبم حبغ ذاغ ه ح  ذا  م)حا ذ) خ ذو غ ذم كبة ث  ذ )ضحاذ كبش ق  ذ مي    ه

                                           
 ت95 تذك ي :ذاغلذكبة ب :ذصComplement arityاقةذ لقيزذوحبمخحل ذ ذميع  ذ-ذ1

 ت99 تذك ي :ذاغلذكبة ب :ذصAntonymyميع  ذاقةذ لقيزذوحبم حبفذ ذ-ذ2

 ت106ة ب :ذص تذك ي :ذاغلذكبConversenessميع  ذاقةذ لقيزذوحبمعحكسذ ذ-ذ3
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ذكب ذ ذوحبق خ  ذم كبش ق  ذ كبجق ث   ذكب  ذوحبق خ  ذكحبش حح ك ممةكمي 
ذ كبة ث تذ

ذاليخحوذ ت4 ذك ل ذو عق  ذ خ ى ذكغ   ذمخ ذممعحةض  ذكب غ   ذت  ل ذ ل ذما  كبمقحف :
ذفهذ ذ ا  كل  ذك ج  ا  ذكب ج  ا   ذفه ذكوخ ى ذبأل بحء ذ فبحا ذمع    هء

ذكبمصقب ذكآلته:ذ
 حيوان

ذ
ذ
ذ
ذ

كب تذملةذ) صعذكبمقحف ذ )ضحاذمكخعذكب ج  ا ذكب( عب ذك حذ…كغ تقحف  ذمخذذذذذذ
ذ) ته:

ذ
 بقرة

ذ
ذ

 بقرة           عجل                         
ذكب …ذفيذ اجع ذممقحف  ذمخذ و    

 فرس     أسد       جمل      كلب              
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ذفهذذذذذذ ذكبع ن ي  ذكب ت  ذك ب(حظ ذكب تخ : ذوعمل  ذ)    ذمح ذكبمقحف  ذ   كع مم 
ف يقتتذفإذكذل عذمثما:ذ-ب كء-ا  ة-ا  ة-م ةم-ةكئة–كب صحغاذكب عحل :ذممزمذ

ذذبكذاغ ذك غذببسذممزمحاذ مذةكئةكاذ مذا  ةكات ذزيةذم ةمذفهذكبجب  ذمح 
ذكب ق ذذذذذذ ذفص ح ذك   حء ذكبةمةي  ذوحب ج  احو ذ)    ذمح ذ )ضحا ذ   كاغ مم 

ذاقص ي ذ ذب   ذم ض ع ذكب ج  ا  ذاله ذفه ذاقص  ذف ع ذكو ب ع  ذم )حم مكبشه ة
ذب ذوعةه ذم ذت مة ذلبغغذممكاة   ذكبعقحل ذمةمحوذ مذةت ذ مذبةك) ذم هح)  ذمكاة

ذمانلكت…ف  مذكب ب ذلبغغذكبج ع ذمبعةهذكواة
ذ

 )ترير( ونظرية المجال الداللي
  حلذمم ذيلذبإلاللذكبخ  ذفهذكب  حئجذكب م كوح ذب  ذكبغة ذمكبقشحطذكبع غهذذذذذذ

 ي  ذب قهحذمب  ذت  ي ذكبقبلذكب ضحةي ذبغ جم عحوذكحلذ ب ماذم ذ بعذوعضذكبغة
مكب عق   ذبمحةي ذكب ضحة ذك   ح ب تذم لخاذم ذكب  ب  ذمةكاذكب ةل ذا ذكبم كوطذ
كب ضحةيذمكبث حفهذب  ذاضحة ذمجم خذمحذمبةمغ ذفحبث م ذكبغ(يب ذبغة ذمحذاهذال ذ
 يلذلم كةيهحذكب غفذا ذكب غف ذماهذكبمهذ ت   ل ذو   ذالكذكب عبحةذ ممهحوذ

فإذا ما ولد الشخص في جماعة لغوية مكبع حئةذ   ي  حذكب حل  ذفهذكبعحبلذمكبقبلذ
معينة ورث عنها نظرتها الى الحياة ومعايير القيم والمثل الخاصة بها التي 

ذتذ 1   تتبلور في لغتها

                                           
 ت201ممةذكب غ  ذفهذكبغة :ذذ-ذ1
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ذكب  لذذذذذذ ذم  ذكب كوخ ذكبع ة ذم  ذكومب  ذكب ق كو ذفه ذمكض حا ذك تجحه ذالك مبةك
ذفح ذ  ه ال ذم  ذكحل ذكبخحاث   ذم  ذاةم ذمتبقحه ذ كبعش ي   ذWeisgerber) ج ب 

ذ تذTrierمت ي ذ 
ذكوب(حظذ ذبةةك   ذكبخ  ذاغ ذ   ذخحصذ ام حمغ ذفهذالك ذ ت ي   ميعق قح
ذ كب  عذ ذمصحغا ذكبم   ذم  ذ مح ذفه  ذكبة به  ذكب جحح ذ ي ي  ذمفق كب ضحةي 

القطاعات المنظمة ميعقهذوغذ  ذLinguistic Fieldكبغة ي ذ مذ كب جححذكبغة ي ذ
ذمكبعملحوذذ 1   لفكرالواضحة من قطاعات ا ذكبع ن ي  ذمكب ت  ذكوب كل ك   حء

 ذفحب جح وذ 2 كبعحئغب تذمكحلذل ىذ لذكب جح وذكبة بب ذمم كوح ذوعضهحذمخذوعض
ذمانلكذام ذت ص ذكب ( مكوذكغهحت…كبصة ىذ مذكب( عب ذتقضلذكب ذمجححذ كب 

ذ: 3 ميمغ صذكبع عذكبليذلحمذوغذ ت ي  ذفهذكوم ةذكآلتب ذذذذذ
ذكوب(حظذذكبخ   ت1 ذتحةي  ذو   ذم  ذبة ا ذكبغ(يب  ذكبث م  ذم  ذكحمغ  ذمجح و فه

ذكب ( م ت
مماي ذمحذتعن غذالهذكب جح وذم ذتة   ذفهذممهحوذكبقي ذفهذكو بحءذ مذ ت2

ذت  ي هحذمت(   احت
ت م ةذكب غ  ذكب كاة ذفهذكب ج  ا ذ ب مهحذممعقحاحذم ذكب ج  ا ذكغهح ذف غ  ذ ت3

ذفهذكب صحغاذكبع ن ي  ذب  ذكغ مهذذ-مثماذ–ذ كبق     ذب ضعهح ذمعقحاح لم ةم
ذ كب مزم ذم كب كئة ت

                                           
 ت202ممةذكب غ  ذفهذكبغة :ذذ-ذ1

 ت107ا   ذاغلذكبة ب :ذذ-ذ2

 ت203 ذ202ك ي :ذممةذكب غ  ذفهذكبغة :ذذ-ذ3
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 بقذت ي ذ ي ي ذكب جححذكبة بهذاغ ذمةك مغذبمحةي ذ ب(حظذكب بح ذكبع غب ذفهذ ت4
أن المعرفة الدينية والدنيوية في غمرة العصور كبغة ذكوب ح ب  ذمك مه ذكب ذ  

ميزت تقاليد البالد الوسطى كانت وحدة غير قابلة للفصل والتقسيم في حين ت
والفروسية من غيرها تميزًا تامًا. وما أن انقرضت )أيديولوجية( العصور 
الوسطى حتى بدأ الخط الفاصل بين عادات البالط والعادات الفنية األخرى 
يتالشى ويزول في حين أخذ يظهر في الوجود خط جديد يفصل بين المعارف 

ذ  تالدنيوية والمعارف الالهوتية
 ذفهذمةك مغذالهذكب( قذم ذا  ذكبقمبج ذب  ذ ي ي ذكب جححذكبة بهذ ظه ذت ي ت5

مكبح ي  ذكب ة)  ذكبمهذكح  ذتعم ةذمةك  ذتحةي ذكب ( مكوذمق(صغ  ذمت لعذكب ذ
أن تقدم تسجياًل دقيقًا للتغيرات التي طرأت على  لذكبح ي  ذكب ة)  ذت حمحذ  

كنها لم تكن لتدرك األلفاظ المختلفة التي تضمنتها العملية التطورية،ول
حقيقة العملية التطورية كلها، أو أن تدرك حقيقة المغزى التاريخي للتوزيع 

ذ  تالجديد للمفردات أو التعديل في وضعها واستعماالتها
 )الينز( ونظرية المجال الداللي

 لحمذ  لقز ذك ح ذمقهجغذفهذاغلذكبة ب ذاغ ذ  غذاغلذتج يبهذلقخةهذبغذذذذذذذ
تذمتبق ذالكذكب قهجذفهذمةك مغذ 1 ضذفهذكب  حئعذكب(غ فب ذمكبق( ب  لذلمجق ذكب  ذ

ذكبقي ي ذ ذاله ذفه ذكبخحاث   ذم  ذمغ  ه ذكم ي  ذل ى ذفه  ذكبة به  ذكب جحح بقي ي 
ذكب كاة  ذكب ج  ا  ذمكخع ذكب ( مكو ذب   ذكبعملحو ذمةك   ذمبم مة حذ 2 ض مة  ت

                                           
 ت20 لقيز ذاغلذكبة ب :ذذ-ذ1

 ت80ا   ذاغلذكبة ب :ذذ-ذ2
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غذب ( مكوذكوب كلذفهذاغ ذ  ي مغذفهذتحب قذ ي ي ذكب جححذكبة بهذ  م(هذبم غ غ
ذ: 1  ذوشهءذم ذكبم(ص عTerms-Colourكبغة ذك   غ زي ذ 

ذ لقزذفهذت غ عذالهذكب ( مكوذبلك ذكب جححذكبليذ)شم عذاغ ذذذذذ ذكب غ حوذبة 
م ذلب ع:ذ ا  ذمب ت حبهذم ل( ذم خض ذم زةقتذماغ ذكب غلذم ذ لذالهذكب غ حوذ

حة ذكب ذاقب مهحذكب حةمب  ذب قهحذغ  ذم ب  ذم ذا  ذكإل حة ذ  يذم ذا  ذكإل 
ذفهذكبقيحمذكب عج هذكب حصذوحبغة ذك   غ زي تذم فحمذ لذ تم مخذو نح  ذيحبم ذ  ببحا
كب ج  ا ذتش عذكبجزءذكوكب ذم ذكبحب ذكبش  هذكب  ئهذب ل عذ كبب ت حبه ذب  ذ

كب ذمت تخطذوعضهحذ…كوا  ذمكول(  ذممل عذ كول(  ذب  ذكبب ت حبهذمكوخض 
ذ لذذبخعض ذلبةم ذ  لة ذ  غ ذ لقز ذمي  ة ذ كبمةكخع ت ذب مكوط ذكب عج ه ذكبقيحم فه

م(ه مذكب  ض عذغ  ذض مةيذاقح ذفإلذمةك  ذت ي  ذم( مكوذكبغ كلذكغهحذ بن(هذ
ذفهذ ذذك ه ذمح ذم  مز ذكوب كلت ذم( مكو ذكب ةل ذا  ذ)(صع ذيل ذب عح  هح    مل(حا

ذكوم ةذكآلتب :
ذك   غ زي ذ ذ)  ت1 ذكب ذكوزةقذ مذاللذكبح(عذكبليذلمعغل ذكإل حة  محبخذ لذلمعغل

ذمملذكآلخ ذ ذكب ذ اةا ح ذ)ع  ذكإل حة  ذ ل ذ ذ) محبخ ذو عق ذ  غ كوخض ت
   ذإنه قد يتعلم من حيث اإلشارة أن األخضر يشير الى لون الحشيش  

ذذبكذ ذ) مص  ذم  ذكإل حة   ذاله ذاةمم ذتمحغ ذمع ف  ذكبغ ل ذال حة  ذمع ف  مب  
ذب ذ مذ مةكقذ ج  ذ مذي ثذم ذيبحثذ م غتاغ ذ مثغ ذمع ق ذكغ لذكب ش

                                           
 ت53 ذ52 ذ51 ذ50ك ي :ذ لقيز ذاغلذكبة ب :ذذ-ذ1
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)(م ضذ لذلمعغلذكبح(عذتةةيجبحاذوعةذم اغ ذمع ق ذم كلخذكوب كلذو  حة  ذوعضهحذ ت2
ذ   ذمثما موقع )األخضر( مقارنة باألزرق واألصفر، وموقع بخعضذفبع  

وهكذا، حتى يتعلم موقع مفردات …)األصفر( مقارنة باألخضر والبرتقالي
جاورها في النظام المعجمي وبالموقع التقريبي لحدود اللوان كلها بما ي

ذ  تمساحتها في مجال الحقل الذي تشتمل عليه كل من هذه المفردات
ذكو ت3 ذمجحح ذمصق( ذبالل ذمب قهح ذمحم)حا ذ م ذا بحا ذم  ز  ذغ   ذمحم  ذكب      كل

ذ يذ ذمعج بحا  ذكبمصقب ذكب عج هذكتصقب(حا ذمفق ذكب  سذمصق(  لذم حاحتهح
ذ  ذمكبب ت حبهذمكول( ذمكوخض ذمكوزةقتبم  غ زي :ذكوا

ذبم ةلةذاةمذآخ ذم ذ ت4 ذم مغ(حا اللذبةحوذ خ ىذتصقفذم( مكوذكوب كلذتصقب(حا
ذكب  حاحوذض قهحذك حذلماظذفهذكبغة ذكب م ب ذمثمات

ذمقهح:ذ ت5 ذ خ ى  ذ  س ذاغ  ذال حةتهح ذا   ذم  ذمف ملهح ذكوب كل ذملف ) ن 
  ذعلى أطوال موجية مختلفة )= انعكاس الضوءكخممفهحذفهذكبمةةجذكبغ  هذ

= مدى صفائه من   ذمكبص(حءذكبغ  هذ )= انعكاس مدى شدة الضوءمكبب يقذ
ذ تاللون األبيض

ذكبغ  ذذذذذ ذمجح و ذبلبك ذكومثغ  ذو   ذذ  مم  ذك   غ زي  ذفه ذمكب محمي كو  م
ذكب لك ة ذ ب ي ه ذكبثمي  ذكووعحم ذو    ذال حةتهح ذتم ةم ذ خ ى ذ ب كل ذمم( مكو ح

ذ  كحب ه ك يشير الى مجال لوني بين األحمر واألصفر في التدرج، والى ئهذفه 
ذ  بريق وصفاء واطئين نسبياً  ذك   غ زي  ذفه ذكب ةمي ذكبغ ل ذميش   الى لون   ت

ذ  تذمحمر في تدرجه، والى بريق عاٍل الى حدًّ ما، والى صفاء واطيٍء نوعًا ما
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ذم( مك ت6 ذتع    ذك   غ زي  ذكبغة  ذمعج حو ذ ل ذكب ماظ ذكب ئب  ذم  ذكوب كل و
باإلشارة الى صيغ انموذجية للبيئة، كأن يشير األزرق مثاًل الى لون   

   توهكذا…السماء الصافية، واألحمر الى لون الدم

ذ
 )المعجم( ونظرية المجال الداللي

ذوحإلمنحلذ لذت ص ذم( مكوذكب حت ذ مذكبشحا ؟ذ ذت حءحذوعضذكبخحاث  :ذذذذذذ
طبعااًا نسااتطيع أن نعاارف علااى وجااه ))… كحذو  بييغ:ذم محوييغذفقييةةيسذايي ذاييلكذكب يي

الدقااة عاادد الكلمااات التااي تؤلااف االلياااذة واألوديسااة أو مساارحيات شكساابير أو 
ولكن لغاة …قصاد نراسين، فمن الكّتاب المبرزين من يضيقون دائرة مفرداتهم عا

نصااها تالكاتااب علااى وجااه العمااوم تاازداد ازديااادًا صااناعيًا بعاادد ماان الكلمااات يق
ماان بعااض مقابالتااه أو ماان البحااث فااي الكتااب وذلااك إذا لاام يخترعهااا مصااادفة 

فينبغي أاّل نخلط بين مفردات الكاتب وبين قاموس الكلمات المساتعملة … اختراعاً 
في مؤلفاتاه، فمثال هاذا القااموس يعاد خليطاًا دائماًا: فياه كلماات الساادة تجاورهاا 

تذ 1   …ليوميااااةكلماااات الساااوقة، والمصاااطلحات الفنياااة تجااااور الفااااظ الحيااااة ا
ف (ييي مكوذكب حتييي ذ مذكبشيييحا ذ يييهءذمليييحم  ذكغ حتيييغذكب  يييمع غ ذفيييهذ ثييي هذ مذ يييع هذ
 ييهءذآخيي  ذممةك ييمقحذب (هيي مذ كب عجييل ذفييهذاييلكذكبجييزءذميي ذكبخ يي ذماملمييغذبقي ييي ذ
كب جييححذكبيية بهذتقصيي ذاغيي ذكبم( يييقذكبييليذ  يي  حذالببييغذمتمقييحمحذوحبم صييبصذمةك يي ذ

                                           
 ت024كبغة :ذذ-ذ1
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 ذفيييهذ ثييي هذ مذ يييع هتذف يييحذكب يييبعذكبييي ذمثيييعذايييلهذ ب(يييحظذكب حتييي ذ مذكبشيييحا ذكب  يييمع غ
ذكبةةك  ذو   ذ ي ي ذكب جححذكبة به؟

مبغج كثذاي ذايلكذكب ي كحذ غ يصذكب يبعذكب مضي ق ذم يةمحوذكب  ي ب ذم محئجهيحذذذذذذ
ذفهذكوم ةذكآلتب :

ك ييم  كءذ ثيي ذكب حتيي ذ مذ ييع ذكبشييحا ذفييهذميح ييغذمك ييم  كجذ ب(حظييغذيييلذتصييقب(هحذ ت1
وحييييي ذبيييييةءكاذو لييييية ذمج  اييييي ذمك مهيييييحءذكبييييي ذ كبييييي ذفيييييهذمج  ايييييحوذم ببييييي ذمم ك

ذمج  ا تذما عذمعجلذم ض اهذبهلهذكوب(حظذُ)ْعَم ُةذفهذكبةةك  ت
معبييحةذكبشيي  ع:ذم  صييةذوييغذا ييعذمييةكمحذبألب(ييحظذفييهذكييعذمج  ايي ذكب يي  ذبببييحلذ ت2

كوب(حظذكوكث ذ   احاذوا  مهحذفيهذكب شيفذا يحذخغيفذكب عقي ذكب عج يهذبغ غ ي ذ
ذكبة بب تما ذمحذلةا ذوحبيمحذ

و  ذمةب حذكوب(حظذمكخعذكب ج  ا ذبةءكاذو كث ذكوب(حظذ   احاذف هح ذمت ضيباذذ ت3
كب ذبغ ليي حذكبيي ذت ةلييةذ…كبعملييحوذبيي  ذكوب(ييحظذكييحبم كم ذمكبمضييحمذمكبمضيي  

ذمعق ذكب غ  ذو حذ)جحمةاحذم ذكب غ حوت
مةك ييييي ذ لييييي حذكوب(يييييحظذبم   يييييزذكوب(يييييحظذذكوذكولييييي حذكومقببييييي ذمييييي ذكوب(يييييحظذ ت4

ذغ ذفهذبة ذكبشحا ذ مذكب حت ت كول
غ ذمفحلييحاذبغ عيييحل  ذكبة ببيي ذكب حليي ذوييحبمة  ذكبيية به ذماييي ذ و يي ذكوب(ييحظذكوليي ت5

و يي ذفييهذكوب(ييحظذكبمييهذضيي ق ذم  وذمةليية ذبييلذتعيي  ذميي ذلبييع ذمينيي لذذبييكذ
وحبم صيييبصذكبييية به:ذميعقيييهذكوب(يييحظذكبميييهذت  بييي ذمييي ذكب عيييح هذكبعحمييي ذكبيييي ذ

لذكبيييية به ذمايييي ذخييييم ذكبم صييييبص ذ مذبمة يييي ذ بمعكب عييييح هذكب حليييي  ذ مذوييييحب
مجييححذم بييهذكبيي ذمجييححذم بييهذذميي كب جييححذكبيية به:ذمي صييةذوييغذك م ييححذكوب(ييحظذ
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آخييي ذمي صييييعذاييييلكذكبمة يييي ذاييييحم ذبيييي  ذم ييييم ي  ذفييييهذكبةحبيييي ذكبشييييحئخ ذ اييييةا حذ
ك  م ييححذميي ذكب ييحميذكبيي ذكب عقيي يذمكآلخيي ذك  م ييححذميي ذكب ييحميذكبيي ذكب ييحمي ذ مذ

ذك  حح هحتب لهذكبة ب ذمذ
ةي بييي ذذكوذكبصييييغ ذوصيييب ذكوب(ييييحظ ذ ك  يييم حق:ذماييي ذميييي ذكب عيييحل  ذكبة ببيييي ذكبم ت6

م عقهذوغذظه ةذ ب(حظذمةلة ذ) ن ذض هحذكبي ذكب عجيلتذممعبيحةذكبجية ذفيهذايلكذ
كب خ يي ذكيي لذلييبة ذكب غ يي ذغ يي ذم ييمع غ ذميي ذلبييعذ مذكيي لذلييبةمهحذمم بمهييحذ

كبخحاي ذمي ذ ب(يحظذ) نيي ذذكيلبكتذماي ذو ي ذفيهذغح)ي ذكوا بيي ذولذميحذ) يم  مغ
ذك مةةككغذاغ ذكب عجلذكبغة يت

ة ييي ذكبمييهذغتييةةيسذكوب(ييحظذذكوذكوليي حذكومقببيي ذبم  ييب هحذكبيي ذمج  احتهييحذكب ت7
ا  ب ذمقهحذيلذتخ  ذكب ضح)حذكبغة ي ذفهذكيعذمج  اي ذوعيةذت لي عذكوب(يحظذمي ذ

ذمعج حتهحذكبمحةي ب ذميعم ةذكبخحا ذفهذالكذكب جححذ ةبع ذمعحل  :
ذوذكبة بب ذبألب(حظذممةىذكةتخحطذمجح وذمع ق ذبغةحوذمع ق تكب جح  - 

كبمة يي ذكبيية به ذمكب  صيي مذوييغذت يي حذم بييهذمعييعذمعقيي ذكب غ يي ذفييهذكبغةيي ذ -ث
ذكولغب ذ) مغفذبق  ذمحذا ذمعقحاحذفهذكبغة ذكبمهذكلم ض ذمقهحت

كبمة  ذفهذكول كوذمكببقب ذكبص فب ذبخ  ذكب غ  ذفهذ لغهحذيلذو ثهحذوعةذ-مي
 حبهحذفهذكبغة ذكب عقب ذوحبةة ذمل  اذكب ذببحلذمحذ   ذاغ هحذم ذتة  ذك مع

ذكب ت…و غ ذمنح هذمبزيحم ذ ذمو ل ذ ذم  كءذبمبةلعذل تهذ 
متذكبج يي مذمك  ييم حق:ذمي صييةذبه ييحذو يي ذكوب(ييحظذكب  م ضيي ذميي ذا يي ذكبج يي مذ
مك  ييييم حق ذمكيييي لذكب غ يييي ذكبةخ غيييي ذمحميييية ذفييييهذكبغةيييي ذكبمييييهذك م غيييي ذالب هييييحذ مذ

ذضع ذبم م حقذالذكذمحذكح  ذكبغة ذكب ةةم  ذم ذكبغةحوذك  م ح ب تخ
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 )كتب األلفاظ( ونظرية المجال الداللي      

ذم ب(حوذذذذذذ ذماه ذكوب(حظ  ذ كم  ذت    ذكب م  ذم  ذمج  ا  ذكبغة ي ذت كيقح فه
ذكبة ضذم ذ ذمكحل ذم ض عبحات ذتب يخحا ذمب بمهح ذكبع بب  ذمعخحةكوذم  م ع ذ ب(حظحا

ذمح ذم خ ذم ذذذبك ذ كح  ك ذ  كء ذمعخحةكو ذكغ حو ذم  ذكبع بب  ذ مث ذالببغ ) محج
كبةكة   ذ مذم ذكبشع كءذمكم حثذكبةمكمي  ذمإلذكح  ذكبعقح) ذمكض  ذوحب م حثذوعةذ
ذبهلكذ ذب محوغذكبليذ لخاذ  ح حا كلذك م ةمذكب ذلم خ ذعخحة ذ  مثذكب حت  ذاق ك حا

ذكب ق  ذكبم بب(هت
ب يي ضذفييهذتيي ةي ذكبميي بب ذبهييلهذكب ميي  ذمين(ييهذ لذم ذ)عق قييحذفييهذاييلكذكبخ يي ذكذذذذذ

 شيييي  ذكبيييي ذ لذكببةك)يييي ذظهيييي وذمييييخذ مكئييييعذكبغةيييي ي  ذكبييييلل ذكت ييييلمكذميييي ذم ضيييي احوذ
ذ لة   ذاق ك يحوذبهيلذفيهذتي بب ذوعيضذكب  يحئعذكبجحمعي ذوب(يحظذم ص لي ذو عقي ا

 ذييييلذظهييي وذم ب(يييحوذمحمعييي ذوب(يييحظذكب م يييحثذفيييهذكب عيييح هذكب  مغ(ييي ذ 1 مييي ذكب عيييح ه
 حتي ذ بي ذلم خي ذ ممي ذ ي ماغذكب ع مفي ذ ي حذكبجي كبب هذم ي حذكبي ذكب ي ةذك مثذكب

كبخحغ   ه  ذمكمحثذمخحمئذكبغةي ذبغ ح ي ذك  ينحفه ذمكميحثذكوب(يحظذكب محببي ذبعبيةذ
ذكب ا  ذب ذعب  ذكبه ةك ه ذمف غذكبغة ذبغثعحببهت

                                           
ب ي موذ-ك ي ذاغ ذ ب عذكب ثحح:ذكب قيزذكبغةي يذفيهذكبغ ي ذكبع بيهذ ت   يقذ مغ ي ذايحفق ذ-ذ1

  ذمفبغذة حبمحلذبألل عه:ذكإلبع ذمَخْغقذك   حلتذمك ي ذك)ضحا:ذ1903كب حخع ذكب حي ببنب ذ
ب يي موذكب حخعيي ذكب حي ببنبيي ذ-كببغةيي ذفييهذ ييلمةذكبغةيي ذ ت   ييقذكمغ يي ذاييحفق ذمبيي يسذ ييب  

هييييحذة ييييحئعذبألليييي عهذ كبييييةكةكو ذمكبقخييييحوذمكبشييييج  ذمكبق ييييع ذمكبَ ييييْ م  ذمكمييييحثذ  ذمف 1914
كب ح ذوبهذزيةذكو صحةي ذممزءذمي ذكميحثذكب ايعذمكب قييزحذكب ق ي ثذكبي ذ بيهذزيية ذمكميحثذ

 كبغخ ذمكبغب ذوبهذزيةتتتكب ت
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ذمعج بييحاذوعييةذتيي بب ذكبيي ذكب يينذذذذذ   ذم خييلذكبميي بب ذفييهذكميي ذكوب(ييحظذلم ييلذمق يي ا
كمحوييغذكب عيي م ذفييهذكوب(ييحظذكبييليذال وييغذكب ح يي ذكبمب يييزيذم خييخذوعقيي كلذ تهيييلل ذ
كوب(ييحظ ذكبيي ذ لذبغيي ذكبةح)يي ذويهيي ةذمعجييلذ كب  صييص ذ بيي ذ يي ة ذكبييليذ)عييةذ محذ

ذمعجلذم ض اهذمحمخذ حمعذفهذكبع بب ت
مب ثقييييحذفييييهذكميييي ذكوب(ييييحظذ يييي مقحمحذببييييحلذكب ضييييح)حذكب  تخحيييي ذبقي ييييي ذكب جييييححذذذذذذ

م  يييييب حذاملييييحوذكوب(يييييحظذمكخييييعذكب جيييييحمبخذبغ ليييي حذكبييييي ذت  ييييي ذاقب ييييي ذذكبيييية به
ك يييمقمحمب ذايييهذ لذوعضيييحاذم يييحذكليييحغاذاغبيييغذفيييهذ ي يييي ذكب جيييححذكبييية بهذكومةببييي ذ
كوليييعذ جيييةهذفيييهذكمييي ذكوب(يييحظذكبع ببييي ذمإلذبيييلذ)صيييحغاذاغبيييغذكبغة يييي لذكبعييي ثتذ

ذم  مص ذفهذالكذكب خ  ذاغ ذ الذكبعملحوذماه:
ذ ذمكبمضحم:ض مكبم كم ذمكب

 
 عالقة الترادف

كبم كم ذم ذكبي كا ذكبغة ي ذكبمهذ ححذف هحذكبجةحذب  ذكبغة ي  ذكبع ث ذف ل ذذذذذذ
وعضهلذبهلهذكبيحا  ذم    احذآخ ملذمذا ذف يقذيحب ذكب ذكبم  طذب  ذكب  ل   ذ
ذكبم كم ذتةة ذ ذفيحا   ذكبغة ي  ذكب  ةي  ذم ذكومةب     ذاقة ذ ( غ ذكبجةح م جة

ذكب  م ذكب جححذض   ذ ي ي  ذفه ذمتعة ذكب ةل   ذكبغة  ذاغل ذبم  ب حو ذكبة به  ى
ذكبة بهذم ذ الذكبعملحوذب  ذكوب(حظذفهذكب ج  ا ذكب كاة ت

م ش  ذفهذالكذكبخ  ذكب ذة ل  ذفهذظحا  ذكبم كم  ذ اةا حذومب حل ذمكآلخ ذذذذذذ
مم كمفيحوذبملقزتذ محذ مب حلذف ةذذا ذكب ذ لذمعيلذكب م كمفحوذبب ي ذال ذ  صيح ذ
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 مذ  ييخحاهحذم لذمييةب  تهحذممشييحون ذممةكخغيي ذمميي ذيييلذ ذ) نيي ذكبمخييحمحذب قهييحذال ذفييهذ
ذتذف مب حلذالذلذم ذ  صحةذمبة ذ كبق بب  ذفهذظحا  ذكبم كم ت 1 اةممذضب  ذف ط

 مييحذ لقييزذف ييةذبيية ذو ثييغذفييهذاييلكذب  ضيي عذبببييحلذة ليي  ذب(يي ي   ذميي ذكبغةيي ي   ذذذذذذ
شييةمذبيييحا  ذكبميي كم ذمايي ذكبم( يي  ذكبييليذ خييلوذوييغذمعيييلذف يييقذ) خييلذوحبم( يي  ذكب م

أن عنصرين يكونان مترادفين إذا كان لهماا كبقي يحوذكبة بب ذكب عحل  ذمم(حمه:ذ  
  ذميعقيييهذذبيييكذ لذ) يييعذ ايييةا حذم ضيييخذكآلخييي ذفيييهذكب يييبحقذمملذالموضاااع نفساااه

 لذبهيييلهذكإلخييمحذويييحب عق ذميمححو يييحلذتححو ييحاذتحميييحاتذمف ييييقذآخييي ذ) خييلذوحبم( ييي  ذكب ييي
وجود كلمات وتعاابير مختلفاة مان الممكان اساتعمالها باداًل مان كبيحا  ذمم(يحمه:ذ  

  ذو عق ذالمنحلذالامحذكغ  ذم عذ خي ىذفيهذكب يبحقذالكلمة أو التعبير الذي ترادفه
ذمملذ لذلمححو حذتححو حاذتحمحات

ة إن أيااامذكيي ذ لقيييزذمةمييحوذكبمييي كم ذو  ميي ذكبم  يييبلذكب ييلك ةذآ (يييحاذمليييحح:ذ  ذذذذذ
مجموعة من العناصر المعجمية يمكن أن تنّظم على مقيااس للتشاابه واالخاتالف 

  تذمل ييلذكبميي كم ذبقييحءاذاغيي ذذبييكذكبيي ذمةمييحوذتبيية ذوييحبم كم ذكبمييحمذيييلذفااي موضااعها
كبجزئييهذمتقمهييهذميي ذا يي ذكبمييةةجذكبيي ذكولييعذميي ذكبجزئييهتذممثييعذبييلبكذوحب عييحم وذ

ذ: 2 كآلتب 
 ترادفان تماماً أ، ب متطابقان موضعًا = أي مذذذذ
 أ، ج  متشابهان الى حدٍّ ما في موضعيهما = أي مترادفان جزئياً     
 أ، د  أقل تشابهًا في موضعيهما = أي أقل ترادفًا من أ،ج    

                                           
 ت98ك ي :ذممةذكب غ  ذفهذكبغة :ذذ-ذ1

 ت75 ذ74 ذ73ك ي :ذ لقيز ذاغلذكبة ب :ذذ-ذ2
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مك مهيي ذكبيي ذت   ييزذ يي ا  ذميي ذكبميي كم  ذ) يي  ذ اييةا حذبيييذ كبميي كم ذكبشييحمع ذذذذذذ
ذت 1 مي   ذكآلخ ذبيذ كبم كم ذكب حمع 

 لذ  ييم( ةذفييهذاييلكذكبخ يي ذميي ذآةكءذ مب ييحلذم لقييزذفييهذظييحا  ذكبميي كم ذمي نيي ذذذذذذ
م  يم  ذاغيي ذة يذ) خييلذوحب  يخحلذمبيية ذ كبق ييبب  ذفييهذظيحا  ذكبميي كم ذو عقيي ذ  ييغذ ذ
) نيي ذ لذت ييعذكغ يي ذم ييعذ خيي ىذفييهذ ييبحقذمعيي  ذفميي ميذمظب(مهييحذكبغة ييي ذمكبع غبيي ذ

ذتحمحاذمب  ذوحإلمنحلذ لذت يعذكغ ي ذم ي عذ خي ىذفمي ميذمعقحايحذ  يببحاذمكبعح فب ذ مكءا
ض  ذم(ه مذ كب عق ذكب  كزي ذبغ غ  ذما ذكب عقي ذكب عج يهذكب  يم  ذ  يببحاذ )ضيحاذ
فييهذذايي ذ كبج حايي ذكبغة ييي  تذفييب ن ذ لذ   ييلذكبميي كم ذبهييلكذكب عبييحةذكبيي ذل يي   :ذ

ذت كم ذمزئه ذمت كم ذتحم:
م َ يَ َط  ذفحبعمي ذذحظ:ذ َاميَ  ذم مَميَة (ي:ذمم ذ مثغمغذفهذكمي ذكوبالترادف الجزئي

ييييْ طذفبيييي  ذكب يييي ذمليييي ة  ذ مذبيييي  ذبيييي  ذكب م ييييحمي  ذفييييهذكب قزبيييي  ذ مييييحذكَب ْ ميييية ذمكب  
ه أي أرضايته، تايقال: ع تاب  علايف فأع تب:ذ   2 تذلححذكبه يةك هغكب م(حمت  ذفهذكب قزب

اخط  علاى زياد السالطان  اد  علايف أباي م ْوجادًة، وس  وال صبر لي على م ْوجدتاه، ووج 

                                           
 ذايي ذ   لذت ييةةذكغ يي ذ لذت ييعذم ييعذكخيي ىذفييهذTotal synonymyكبميي كم ذكبشييحمعذ ذ-ذ1

م بييييخذكب ييييبحلحوذمملذك ييييم كطذكبمحييييحبقذفييييهذكب عقيييي ذكب ع فييييهذ  كب ييييةب حذكبع غييييه ذمكب عقيييي ذ
معجلذاغلذذكبعح (هذ  كب ةب حذكبعح (هذكمذكبق( ه ذوةضذكبقي ذا ذكبمححبقذفهذكبم زيخ  ت

ذ-1قييزذ  ي كعذكبمي كم ذمفيقذايلل ذكب (هي م  ذكبي ذكةبعي ذ  ي كع:ذتذمل لذ ل49كبغة ذكبقي يذص
تيي كم ذذ-4تيي كم ذ ييحمعذغ يي ذكحمييعذذ-3تيي كم ذكحمييعذغ يي ذ ييحمعذذ-2تيي كم ذكحمييعذ ييحمعذ

 ت75غ  ذكحمعذمغ  ذ حمعتذك ي :ذاغلذكبة ب ذص

 ت20كوب(حظذكب محبب :ذذ-ذ2



 
 زوينعلي ........االستاذ املتمرس د. ......................................يف اللغة ومناهج البحث اللغوي .........سات درا

 36 

  تذفحبعمليي ذبيي  ذَاميي ذمبيي  ذمَمييَةذوال يكااون الْسااْخط إال مماان هااو فوقااك.. ُسااْخطًا،
ذمقهييحذ لذ) ييعذم ييعذكآلخيي ذفييهذ ييبحقذ م يي طذامليي ذتيي كم ذمزئييهذم ذ) نيي ذبغ(ييظل

ذمع  ذميةحذاغ ذمعقحهذم ب ذتحم ت
ذْ ذ يييعممييي ذ مثغميييغ:ذ كببذذذذذذ ب ييي   ذفغ يييعذمقهيييحذمعقييي ا  ذم كب  ييي مكل ذم كب حفغييي  ذم كبةغحب

) نيييييي ذ لذت ييييييعذالاييييييةكاحذم ييييييعذكوخيييييي ىذمتييييييةحذكبة بيييييي ذ ( ييييييهحتذلييييييححذذخييييييحصذم 
ْياار، فااإذا :ذ  ذ 1 كبثعييحببه إذا كاناات فيهااا جمااال قااد تخللتهااا حمياار المياارة فهااي الع 

كانت تحمل أزواد قوم خرجاوا لمحارباة أو غاارة فهاي القياروان، فاإذا كانات راجعاة 
يمةفهي القافلة ال غير، فإذا كانت تحمل الب ّز والفطيب فه ذ  تذي الفلط 

زمحمييييي  ذ-ممييييي ذ مثغميييييغذ )ضيييييحاذاملييييي ذكبمييييي كم ذبييييي  ذكوب(يييييحظذكآلتبييييي :ذ كييييي  ذذذذذ
ذْمغبة ت-  ذم َفْ م َذَفمْذ-ك ث ذم لغلذ  ب ب  ذم خحتل-خب كل ذم ك ز-م محئة 
ذمفب حذ) تهذت ضباذبعمل ذكبم كم ذكبجزئهذب  ذالهذكوب(حظ:ذذذذذ

 معناها الخاص العام معناها الكلمة

ذك  
ذزمحم 

ذك   ذمحذكحلذف هحذ  كثذ ذمحذ) مع عذبغش كث
ذزمحم  ذمحذكح  ذخحبب ذم ذ  كث

ذمحئة 
ذخب كل

ذمحئة ذ ذمحذكحلذف هحذ عحمذ محذ) مع عذبغحعحم
ذخ كلذ ذمحذكحلذخحببحاذم ذ عحم

ذك ز
ذك ث

ذا م ذكح  ذبغك زذ ذمحذذ ذمحذ) مع عذبغش كث
ذا م ذبغك ثذ ذمحذبلذت  ذ

ذلغل
ذُ  ب ب 

ذلغلذ ذمحذكحلذمب ي حاذذع عذبغ محو  ذمحذ) م
ذُ  ب ب ذ ذمحذبلذت  ذمب ي  

                                           
 ت223ف غذكبغة :ذذ-ذ1
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 معناها الخاص العام معناها الكلمة

ذخحتل
ذ  َذَفمْذ

ذذفهذكولحوخذس ذاغهذتغخ ذخحتلذ ذمحذكحلذفبغذَفص 
ذ َذَفمْذ ذ ذ ذمحذكح  ذخحبب ذم ذَفص 

ذَفْ م
ذمغة

ذكب   كلذ ذ مزكء ذم  ذلةو  ذمح  
ذمغخ غذ ذفه ذك   حل مي مع غغ

ذخحل 

ذْ مذ ذمحذكحلذاغبغذل  فَذ
ذمغةذ ذمحذبلذ)ن ذاغبغذل  

يييييع  تذليييييححذكبييييي ذذذذذذ ممييييي ذ مثغييييي ذكبمييييي كم ذكبجزئيييييه:ذ كُب ْ مبييييي  ذم كُب ْعييييي بز ذم كُب  ب
ااّل: مثاال اُلمْقت رميقااال للمقتاار: إن بااه لخصاصااة. والُ :ذذ   1 كب يين   ز …خ  واُلمْعااو 

ّل وهو أسوؤهما حاالً  ذ  تقريب من اُلمخ 
حم:ذم مثغمغذكث   ذفهذكمي ذكوب(يحظتذم  مصي ذفيهذايلكذكب خ ي ذاغي ذكبم كم ذكبمذذذذذ

ييْزحذمييحح تذلييححذكبيي ذكب يين   ْ ييخذمييحح ذم مب ْ ييخذ 2 وعضييهح ذف قهييح:ذ  ب :ذ  ذ) ييحح:ذ ب
يييييَ(ُف ذم كبَ َ(يييييُف ذ يييييْزحذميييييحح:ذمثغيييييغ  تذممقهيييييحذ )ضيييييحا:ذ كبضة :ذماييييي ذكب غ يييييع ذممب ميييييححل

حبقحذمييي ذكبعيييب ذَضيييَ(ُفذمَاَ(يييُفذ:ذ   لييي 3 م كبَ َشيييُف ذم كبَ َبيييُة تذليييححذكبييي ذكب ييين  
ذمَلَشُفذمَمَبُة:ذكعذالكذم ذ ة ذكبعب   ت

:ذ كبقييييحزح ذم كبشح ييييخ ذم كبقييييحئه ذ 4 مميييي ذ مثغيييي ذكبميييي كم ذكبمييييحمذليييي بهلذبغخع ييييةذذذذذ
ذم كب حله ذم كبعحزث ذم كبةحةث ذم كبشح   ذم كبشح   ت

ذ
                                           

 ت15ك ي :ذف غذكبغة :ذذ-ذ1

 ت15(حظ:ذتهلل ذكوبذ-ذ2

 ت23تهلل ذكوب(حظ:ذذ-ذ3

 ت25تهلل ذكوب(حظ:ذذ-ذ4
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ذ(1)عالقة التضمن
ييياذبقيييحذ  يييةكذاملييي ذكبمضييي  ذمييي ذكبعمليييحوذكب ه ييي ذفيييهذت غذذذذذ  يييعذكب عقييي  ذممض 

–ت غ يييييعذكب م غ يييييموذكبضييييي قب ذوحب عيييييح هذكب مصيييييغ ذبغقخيييييحو:ذ يييييج  ذذ 2 خحييييي كو
   يييييي تذفييييييحب ح كوذكومبيييييي :ذكخمبييييييحةذكب غ يييييي ذذ-مقبيييييية ذ-مةم ذ-بغيييييي طذ-لييييييق ب 

كب مض ق ذمةب  اذ م خ ذمكغ  ذ  خحو ذاهذكب غ  ذكب قح خ ذفيهذايلكذكب ثيححذم يب  زذ
م ذكب عح هذكوخ ىذكبمهذتشي  ذغحبخيحاذميحذكبي ذكبقخحتيحوذكب  ءذكب عق ذكب حصذبغ غ  ذ

ييي كو ذكب ب ييي  ذكحبصيييق ب ذمكببغييي طذم خ يييحاذبيييلبكذلقخةيييهذ  كب  ببييي  ذم يييحمةكاذكبييي ذ كب ع  
ذممايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ذمعق ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ذب غ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ذ خيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحو:

ذاحم ذم  خحو/ذ1  خحو/ذ ذخحصت2 ذما ذمعق ا ذ ذما ذمعق ا
                                           

 :ذميصييييحغاذاغبييييغذك)ضيييييحاذبيييييذ كبم كلييييع ذم ك  يييييم حح تذذكيييي ذ لقييييييز:ذ لذHyponymy -ذ1
مصحغاذكبمض  ذم ذكب صحغ حوذكبمهذلبة ذاةلثحاذاغ ذغي كةذكبمي كم ذمكبمضيحمذمي صيةذ

تيغ فيإلذم(ه ميغذت غ يةيذاي  ذمقيلذذبلبكذلبحغمغذفهذكبغة ييحوذكومةببي تذماغي ذكبي غلذمي ذمة 
كب ة)لذاغ ذ  غذ ايةذكو يسذكبم  يقبي ذفيهذتقييبلذكب (ي مكوذبغةيحوذكحفي تذمكث ي كاذميحذ)شيحةذكبي ذ
ايييلكذكب صيييحغاذاغييي ذ  يييغذك  يييم حح ذ  ) يييححذاللذمعقييي ذ ل ميييزي ذمشييي  حذو عقييي ذ  ا ييي   ذ

 يييمع عذ ذمك84ممعقييي ذ ز خ ييي  ذمشييي  حذو عقييي ذ مةم  ذمانيييلكتتت  تذك يييي ذ:ذاغيييلذكبة بييي ذص
 لقيزذمصحغاذ كبم كلع ذبغة ب ذاغ ذكبمضي  ذكمذك  يم ححتذليحح:ذ  مبمجقي ذك بمخيح ذف يةذ
ك ييييم ةمقحذب(ييييي ذم حليييية ذغ يييي ذمجحزييييي ذماييييهذكبم كلييييع ذم ييييق  حذاللذكب  مييييزيذمكوةميييي ك هذ
مكب ةميتتتكب ذاهذمم كلموذبيذ  ا    ذمز خ  ذم ي مسذميح ي   تتتكب ذايهذمم كليموذبييذ

فهذم حبعذذبيك:ذاللذ  ا ي  ذايهذكو يح ذكب ج ي اهذب م كليمتهح تذك يي :ذ مةم  تذم ق  حذ
 ذتذ85اغلذكبة ب ذص

 .Componential analysis of meaning: PP.92, 93, 94ذ-ذ2
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مم ذمت   زذمعيح هذكبحي  ذمكب ح  ذكبثح ب :ذفصعذ كث ذكب عح هذكب حل ذكب  ةذذذذذ
ذم ذمعح هذكب  طذميمضاذذبكذفهذكب ثححذكآلته:

 )نبات(                                  معاني الوسط                                       )شجرة( 
 الطرف الثاني                                                                                 الطرف األول    

 سوسن-جنبدة-صنوبر-بلوط
مكب ح  ذكبثحبث :ذ لذت ألذمعح هذكب  طتذمبم ضباذذبكذ م ثعذونغ  ذ مةم  ذذذذذذ

فقماظذف هحذم  ب ذتعةمذكب عق ذف ةذتةحذاغ ذ كبمب ال ذ يذاغ ذكبزا  ذ ( هحذ مذ
ذمكض  ذ زاحة ذبهح ذببس ذ بم  ذمخ ذوحب  حبغ  ذملكو  ذ زاحة ذبهح ذكحمغ  ذ بم   ذاغ 

ذكحوا كشذمكب شحئ ت
مكب حيي  ذكب كوعيي :ذت ت يي ذت غ ييعذكب عييح هذمتقيب هييحذبم ضييباذكبعملييحوذكوكثيي ذذذذذذ

فحئييية ذبييي  ذمعيييح هذكب غ يييحوذكب حلييي تذمكبم غ يييعذكآلتيييهذ كثييي ذممءمييي ذبغةييي ضذفيييهذ
ذكب ثححذكب لك ةذآ (حا:

 نبات                                      
ذ
ذ

 شجرةذذذذذذذذذذذذذذوردةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ذذ

 بلوط   صنوبرذذذذذذذسوسن   جنبدةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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ذ  اغذذذذذذ ذم  ب ح ذبغمض   ذكث    ذم يحئ  ذ مثغ  ذاغ  ذكوب(حظ ذكم  متشم ع
ذذابقحذ كب ع م ذوحبجزئبحوذكب مةكخغ  ذم جمزئذبخعضذكومثغ ذبم مة حذاغ ذمح

ذالببغ:
مكبم  يييخذمكبميي بب ذمكبم   يي  ذفهييهذميي ذذمقهييحذكبعمليي ذبيي  ذ ب(ييحظ:ذكب عحتخيي ذمكبغيي مذذذذذ

ا ييييييي ذكبميييييييةةجذممةكخغييييييي ذفحب عحتخييييييي ذتشيييييييم عذاغييييييي ذكبغييييييي م ذمكبغييييييي مذ)شيييييييم عذاغييييييي ذ
فهاي المعاتباة ثام اللاوم ثام …:ذ   1 مانلكتذلححذكبه ةك هذفهذ وحثذكبغ م …كبم  يخ

  تذممقهيييحذكبميييةكخعذبييي  ذ ب(يييحظ:ذكبيييَ ْذة ذمكبَخْضيييع ذالتقرياااع ثااام التاااوبيخ ثااام التأنياااب
ْذرة: القطعة الصاغيرة، فااذا كانات أكبار مان ذلاك :ذ   2 ْب  تذلححذكب ذكب ن  مكبهَذ الو 

ذ  تذفهي ب ْضع ة، فإذا كانت أكبر من ذلك فهي ه ْبرة
ْ طتذليححذكبه يةك هذذذذذ ة ذمكب   فيهذذ 3 مم ذ مثغ ذكبجزئبحوذكب مةكخغ :ذكبَعْم ذمكَبْ  مب

ذ  ت…دة بعده، واْلسْخط فوق ذلكالع ْتب: أدنى الغضب، وال ْموج   وحثذكبغبظ :ذ  ذ
ييي ذمكبعشيي   ذمكب(صيي غ ذمكب ب غيي ذمكبشييع تذلييححذذذذذذ ْميي  ذمكبلة  مميي ذ مثغمهييح:ذكُو يي  ذمكبعب

الشعب ]أوسع األلفاظ داللة في هذه المجموعة[، ثام القبيلاة، ثام :ذ  ذذ 4 كبثعيحببه
ْترة، ثم اأُلسرة. ذ  تذالفصيلة، ثم العشيرة، ثم الذرّية، ثم الع 

مم ذ ب(حظذكب حعحوذكبع ين ي ذمايةمذكبجقيةذف هيحذاغي ذميحذذكي هذوعيضذكبغةي ي  ذذذذذذ
  ذ004 ذكبيي ذ 50:ذكبَج ييية ذمكب يي  ي ذ ذميي ذ ذ 1 مب ييقهلذخييم تذم اييلذاييلهذكوب(ييحظ

                                           
 ت7كوب(حظذكب محبب :ذذ-ذ1

 ت605تهلل ذك ب(حظ:ذذ-ذ2

 ت19كوب(حظذكب محبب :ذذ-ذ3

 ت218ف غذكبغة :ذذ-ذ4
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 ذ1000  ذمكبجييب ذمكب( غييقذمكبج (ييعذ ذميي ذ 1000 ذكبيي ذ 400مكب م خيي ذ ذميي ذ 
ذ ت12.000 ذكب ذ 4000  ذمكبَ  ببسذ ذم ذ 4000كب ذ 

ذ
 عالقة التضاد  

فهذكم ذكوب(حظذ مثغ ذبغمضحمذو   كاغذكب  مغ( ذكبمهذت ةمذذك احذو   ذ ي يي ذذذذذذ
كب جححذكبة به ذف قهح:ذكبَ ْضلذمكبَ ْضل ذمب قه حذامل ذتضحمذغ  ذممةةج ذفحبَ ْضيلذ
بغة بيي ذاغيي ذكبشييهءذكبصييغ ذمكبَ ْضييلذخمفييغتذلييححذكبيي ذكب يين  ذفييهذ وييحثذكبةقيي ذ

تذممقهيح:ذكبةحيل ذ 2   كل شايء ُصاْلب ُيْقضام وكاْل شايء لاّين ُيْخضامذمكب صي  :ذ  
ذتذمب قه حذامل ذتضحمذغ  ذممةةجت 3 مكبة م  ذفحبةحل ذبغ  ْ   ذمكبة م ذبغبحوس

ممييي ذ مثغييي ذكبمضيييحمذكب ميييةةجذكبيييليذ) يييخذبييي  ذ هيييحلم  ذب عبيييحةذمميييةةج:ذكوب(يييحظذذذذذذ
بم  بحوذكب حلي ذو  ي حءذك   يحلذاغي ذفهذكذ 4 كب كلع ذب  ذكغ مهذ مق   ذم َكْهع 

ذا  ذ قهذا  هتذمفب حذ) تهذت ضباذبلبك:
ذ كبح  ذك مح ذمق  ذ  ذمحمكمذفهذكب ال ذ

ذمب ةذ ذ ذالذكذمبة  -
ذ  ذمحذبلذ) م لذ خع ذ )حم ذ )ةبذَلذ -
ذضخ ذَةضبخذ  ذمحذمكمذل  -

                                                                                                                     
 ت219ف غذكبغة :ذذ-ذ1

 ت8لل ذكوب(حظ:ذتهذ-ذ2

 ت9تهلل ذكوب(حظ:ذذ-ذ3

 ت82 ذ81ك ي :ذف غذكبغة :ذذ-ذ4
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بلذ الذكذلحخذاقغذكبغب   - ذَفحب
ذَمْ َ شذ  ذالذكذغغظذمذاب ذاقغذت كة ذكب ةضحع  -
ذم  ه  - ذمكةجذ  ذالذكذمث 
ذُخَ ح هذ  ذالذكذبغ ذ  بغذخ   ذ  خحة  -
ذمثة ةذ  ذالذكذ  ح ذةمكضعغ  -
ذُمَم ْا عذم ح هءذ  ذالذكذكحلذ)جحمزذكبعش ذكب ق  ذ مذمحمزاح  -
ذ)حفخذمُم كابقذ  ذالذكذكحلذلبغ ذكبُ ُغل  -
ةذ  ذالذكذ مةكذمكمم ع ذل تغ  - ذَازم 
لكةهذ كبشع - ذم خلذاب ذ ذكبقحزحذاغ ذكبغ     ذ)  ع َو َعذممهغذ  ذالذكذكخض  
ذم حةخذ  ذالذكذلحةذذكذفمحء  - ذفم ا
ذُمْجَم خذ  ذالذكذكمم ع ذب  مغذمبغ ذغح) ذ خحوغ ت -
ذ  ذمحذمكمذب  ذكبثمي  ذمكوةبع    - ذ حث 
ذ كبح  ذكآلخ  ذذَكْهعذ  ذكب ذ لذ) م فهذ م   ذذ -
م كب ةحذمكبثةْغي  ذ:ذ كب( حذمكبةل  ذم كبَب حةذمكب(   ذذ 1 مم ذ مثغ ذتضحمذكبعنسذذذذذ

م كبة   ذمكبُخْعة ذم كإلظهحةذمكب م حل ذم كبصةقذمكب يلث ذم كب خيحءذمكبشية   تذممقيغ:ذ
اق  باالتراب مان الفقار :ذ  ذذ 2 َت بَثذم ت َثتذلححذكبه ةك ه ويقال ت ار ب  الرجال: إذا ل ص 

ذ  تذوأترب  الرجُل: صار له من األموال بعدد التراب

                                           
 ت296ك ي ذ:ذك ب(حظذكب محبب :ذذ-ذ1

 ت40كوب(حظذكب محبب :ذذ-ذ2
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ي ححذمكَبجقي ثذ 1 م يحبغه:ذ  ي حءذُ م هيحوذكب ييححذكوةبيخمم ذ مثغ ذكبمضحمذكبذذذذذ :ذكبشة
ب ةذ  ذ خحذمكبيةة ابا: مان مكبصة فالشامال: عان يماين المصاّلي، وبإزائهاا الجناوب. والصف

بور تجاهااه   تذفحبمضييحمذكبم ييحبغهذاحلييعذبيي  ذكبشيي ححذمكبجقيي ثذوراء المصااّلي، والاادف
ذكآلته:مب  ذكبةب ةذمكبصخحتذمي ن ذت ضباذذبكذفهذكب  حطذ

                                           
 ت16كب ح  ذك  نحفه:ذمخحمئذكبغة :ذذ-ذ1
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                                                  الشمال
 

 الدبور
 

 الصبا
 

 المصلي
 

 الجنوب
 

ذ
ذ
ذذ

  
             

 
 
 

 نموذج تحليلي من معجم المخصص البن سيدةأالنخل(: )كتاب 
يييصذايييلكذكبجيييزءذمييي ذكبخ ييي ذو عجيييلذ كب  صيييص ذ بييي ذ ييي ة ذوا  ميييغذذذذذذ   ص 

   ذميحاذ مك  غذ كب ذمعجلذم ض اهذفهذتيحةي ذكبع ببي تذم م يلذمي ذ كميحثذكبق يع ذ
كبيية بهذبببييحلذكب ضييح)حذمكب  ييحئعذك  ييمقمحمب ذت غ غبييحاذبغ عقيي ذو  يي ذ ي ييي ذكب جييححذ

ذكبمهذ) ن ذ لذ جةذف هحذكةتخح حاذوحب (حهبلذكبة بب ذكب ةلث ت
م محذمييحذ بيية ذوييغذت زيييخذكب ج  اييحوذكب( عبيي ذوحامخييحةذ لذكب ييةخعذكو ييح ذكبيي ذذذذذذ

ب جيييح وذكذايييلهذكب ج  ايييحوذاييي ذ  ب(يييحظذكبق يييع  ذف يييةذمزعذكبييي ذ ييي ة ذكوب(يييحظذمف يييحاذ
ذ: 1 بمهذ  حاحذبيذ كوب كث كآلتب ذك

ذكغم ك ذكبق عذمكفم حبغذمبةءذ خحتغت ت1
ذ ل حذكبق عت ت2
ذ ع وذ عفذكبق عذمك بغذملبَغبمغذ  ذةؤم غذكبغ ق ذما ذكُبج  حة ت ت3

                                           
 ت136كب ذصذ102صذ/11ك ي :ذكب  صص:ذذ-ذ1
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ذالمقذكبق عذم ع تهحذ  ذكبعلمق:ذو قزب ذكبعقحل ة ت ت4
ت م يي ذكبق ييعذمت  ييبلذاييلملهحذ  ذكبم م يي :ذ لذ)جعييعذ يي كذايي حذكبق غيي ذبيي مذ ت5

ذم  ذُت ت ي تذمكبم  يبل:ذ لذتصيحلذايلمقذكبق يعذفيهذ ك ي ذك يحذتجعيعذاقحل يةذُت س 
ذكبَ ْ مذفهذكوغحب  ت

حبغت ت6 ذَب ححذكبق عذمُف  
ذ ع وذكبق عذفهذ  بهحذملص احت ت7
ذ ع وذكبق عذفهذكلح(حفهحذم بممهحت ت8
ذ ع وذكبق عذفهذَمْزئهحذ  ذك مةقحؤاحذا ذكب  ه ذمُبْعةاحذم ذكب حءذمل بهحت ت9

ذجم خذم ذكبق ع تُم  حعذكبق عذ  ذكب  ت10
ذَاْ عذكبق عذم   طذَاْ غغت ت11
ذ ع وذكبق عذفهذكإلونحةذمكبم خ ت ت12
ذ ع تهحذفهذكبصب ذاغ ذكب  طت ت13
ذا  ثذكبق عذمآفحتهحت ت14
ذ غخذكبق عذمإمةككذي  هت ت15
ذمعحبج ذكبث  ذبإل حثذمكإللخح ت ت16
ذلب كمذكبق عذمَخْ لغذ  ذلحخذي  ه ت ت17
ذ  تكخم ك ذكبق عذمَبْ طذمحذاغبغذ  ذك خم ك :ذب طذكبث  ت18
ةفيييخذكبم ييي ذمم ضيييعغذوعيييةذكبصييي كمذ  ذكب  ضيييخذكبيييليذ)جعيييعذفبيييغذكبم ييي ذالذكذ ت19

ذُل لَمذ يذلحخ ت
ذمبمحذكبم  ذم ما مغذم ث ذمحذف هحذ  ذكبجبمح:ذ معب ذتم لذم ذكب  ص ت ت20
ذم حا ذكبق عذمب  مغت ت21
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ذكب  ت…  كئفذكبم  ذ  ذ مزكءذكبم   ذكحب بْ خذمكبق ك ذ ت22
ذاص  ذكبم  ت ت23
ذلةمغت ع وذكبم  ذم ذلبعذ ع غذمذ ت24
ذكبم  تذوآفح ت25
ذالا كءذكبق عذ  ذكبق غ ذكبَع بي  :ذكبق غ ذكبمهذتعزحذاقةذكب  حمم ذبألكع ت ت26
ذ مقح ذكبق عذمكبم  ت ت27
ذ   حءذكبم  ت ت28

متضييي ق ذايييلهذكب ج  ايييحوذكب( عبييي ذ ب(حظيييحاذكث ييي  ذذكوذليييغ ذوحبق يييعذم ييي م غذذذذذذ
ذب :مك م غ ذاغ ذاملحوذت غ غب ذ ا هح:ذكبم كم ذمكبمض  ذمكبمضحمذمكبجزئ

كبميي كم :ذمةموذفييهذ كمييحثذكبق ييع ذ مثغيي ذبغميي كم ذبق عبييغ:ذكبمييحمذمغ يي ذكبمييحمتذف يي ذ
ي   ذمكبةصي ب :ذمتحغيقذم بعهيحذ ي ي ذمكبَ ضب ْ يَحاذمكَبجب ْ َبيةذمكب ب  مثغ ذكبم كم ذكبمحم:ذكب ب

ذت 1 اغ ذكب  ضخذكبليذ)جععذفبغذكبم  
  يييييمةقهذاييييي ذممقيييييغ:ذكبجيييييحزيءذمكبةيييييحم ذمكبصيييييحمي:ذمكغهيييييحذو عقييييي ذكبق يييييعذكبذذذذذ
ْ ه ذتذمي ن ذت ضباذذبكذفب حذ) ته: 2 كب ة

 المعنى صفة موصوف
ذذمحزيءذ  ع
ذ ذكبق عذكب  مةقهذا ذكب  هذغحم ذ 
ذذلحملذذ 

                                           
 ت11/127كب  صص:ذذ-ذ1

 ت11/114كب  صص:ذذ-ذ2
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ذ
ذو عق ذُم  حعذكبق عذذذذذ َ ثذمكبصة ي  : ذمكبشة ذكب حئ ذمكبُعْ ة  ذ )ضحا:  يذذ 1 ممقغ

ذكبج حا ذمقغتذ
ذكبمحم:ذذذذذ ذكبم كم ذغ   ذلححذكب ذ  ة ذمم ذ مثغ  ذمكب مض ت ذمكب ة)   ق  ذ: 2 كبج 

ال تكون جنة في كالم العرب إال وفيها أعناب، فإذا كانت أشجارًا ال نخل فيها   
ذ  توال أعناب فهي الحدائق وسائر النبات: الرياض.

َعف ذفحبُ  ص:ذمةقذكبق عذكببحوس ذمكب عف:ذمةقذذذذذذ مم ذ مثغمغ:ذكبُ  صذمكب ة
ذت 3 كبق عذكب   

ذكبمض  ذك ذم(ه م ذاغ  ذتشم ع ذ ب(حظحا ذكبق ع ذكمحث ذفه ذ  ة  ذكب  ذذك  بمض  :
ذكبم   ذو  حمل  ذكحوب(حظذكب حل  ذكب ع م ذوحبجزئبحوذكب مةكخغ   ذكبق ع ذ 4 م  ب ح

ذماه:
كب(بْةة ذ ذم ةكةذم ذكبم  ذمت   ذ كب زل ذ )ضحاتذما   ذكب ذ  ة ذكب زلذ -

ذب ذكب معذل فعهح ذم ةكةذم ذكبم  ذ ذ)نحم ذم ذو  غ غ   ذُيُغ ذكبجب ذت  ل  ة)غ
ذمبمحذَاَج ذ مذ ص(هحتذمكبج خ:ذمزملت

ذكب بْ ملة ذ ذكب(بْةة ذكبعيب  ذم ذكبم  تذ -
ذكبُ ْ ز ذمُكْبج ز ذمكُبْ مغ ذ ذمحذمملذكب(ةة ذم ذكبم  تذ -

                                           
 ت116 ذ115ذ/11كب  صص:ذذ-ذ1

ذتذ11/127كب  صصذ:ذذ-ذ2
 ت106ذ/11كب  صص:ذذ-ذ3

 ت129 ذ128ذ/11كب  صص:ذذ-ذ4
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ذكب    ذكبخقب ذم ذكبم  ذتخ  ذفهذ  (عذكبجغ تذ -
ذق  ذكآلته:فم  لذامل ذكبجزئبحوذكب مةكخغ ذفهذالهذكوب(حظذاغ ذكب

 الك ْرديدة –الف ْدرة  –الُكْمزة  -القوس
ذ  عذآخ ذم ذ   كعذكبمض  ذبلذذذذذذ ذكبجزئبحوذكب مةكخغ ذمم م ذم ذامل  مكوال

ذمعق ذ ذ كبمض  ذكبمةةيجه :ذما ذ لذتمض  ذكب غ     غخذاغ ذذك ذبغذم    مغ
ذببسذوحامخحةذكبمةكخعذكبجزئهذو عق ذك لذكبثح ب ذ ح مغ ذومزكءذكب غ  ذكبمهذتغ هح

كب ذمب  ذوحامخحةذكبمةةجذكبة بهذو عق ذك لذ…م ذكومب ذكحبة ب  ذمكب حا ذمكب  م
ذكبثح ب ذاحب ذت مغفذا ذاحب ذكومب ذال ذ  هحذتةةم ذمقهحت

ذ ذماه: 1 مم ذ مثغ ذالكذكبق عذم ذكبمض  ذ ب(حظذكبحةْغخذام ذ)ص  ذُةَ خحاذ
بضذ ذالذكذبةكذكبحغخذفه ذكبةضبضت - ذكبَةضب
ذ ذكبحةْغع ذلبعذ لذتم(غ قتذكبضخ   -
ذخضَ ذكبق ُعذ ذالذكذكخض   ذل ع:ذخضَ ذكبق ُعت -
ذ - ْب تذ–كبشة كق  ذكب كاة :ذ حل   ذالذكذلحةذكبحةْغخذم ةكةذكبشة
َبحث - ذكب كاة :ذَ َبحو ذ ذالذكذك ع ةذكبحغخذام ذ)ص  ذَبَغ حات-كب ة
ذمك مةكةذلبعذ لذ)شمةت - ذكَبجَةكحذ ذالذكذكخض  
ذبمغقباذَخمحتذمكاةتغ:ذَخمب تكبَ مب ذ ذا ذوعةذك -
ذكبَخْة ذ ذالذكذكب ذكب محذ   حات -
ذكُبْ ق يذ ذالذكذُخغبَقذفبغذكبق ىت -

                                           
 ت122 ذ121 ذ201ذ/11كب  صص:ذذ-ذ1
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ذكبُخْ  ذ ذالذكذايلذكُب ْق يتذمكاةتغ:ذُوْ   ت -
عذكبق ُع ذ - كبَ َصعذ ذالذكذك مخحلذكبُخْ  ذم بم ذ ل حاغذمتةا جذل ع:ذاص 

ذما ذكبَ َصعت
ذكبُخْ  ذ - ذلبعذ لذ) غ تَ ْ َ  ذ ذكبمشقبا:ذالذكذكل(   ذ مذكا   
ت - ذ مذ)     ذكبزةْاَ  ذ ذالذكذ حثذكبُخْ  ذوعةذ لذ)ص(  
ْ َخ ذ ذالذكذ ة  ذكبُخْ  ت - ذكب  

ذ: 1 مم ذ مثغمغذ )ضحاذكوب(حظذكب  ص ل ذوح حذكبق ع ذماه
ذكبق غ ذ - ذفمغك ذكب مقحمح ذمقغ ذلمقحمح ذملع ذبغق غ  ذلحة ذالذك ذ  كبَعضب ة

ذكبعض ةت
ذكبجخ حة ذ ذالذكذفحت ذكب ةت -
ْلَغ ذ ذالذكذكةت(ع ذا ذذبكتك - ذب ة
ُ  قذ ذالذكذ حب ذ كث ذم ذكب لغ ت - ذكب ة
ذكبَعْ ةكلذ ذ   حذمحذ)ن لذم ذكبق عت -

ْ ه ذفب قه حذامل ذتضحمذ كبمضحم:ذمم ذ مثغمغذكب كةم ذفهذكمحثذكبق ع:ذكبَخْععذمكب ة
ذ)  ذمح ْ ه: ذمكب ة ذ  هذم) حا  ذ يذمح ذكب  حء  ذ  مغ ذمح   ذغ  ذممةةج ذولذكبَخْعع:

بم مة حذاغ ذالل ذكب عق   ذةمك) ذ  ي( ذا ذكبقبهذذ 2  ب حاتذمذك ذكب ذ  ة 
ْقي، واآلخر: ب ْعل.  ص ذم(حماحذ  غذ ص ذ  ذ ُأتي  بقناعين من ُرط ب، أحدهما: س 

ْقر  ْقي، فقيل له: يارسول هللا هذا أصقرهما ]= ص  فوضع يده في الب ْعل وترك السف
                                           

 ت111ذ/11كب  صص:ذذ-ذ1

 ت115ذ/11كب  صص:ذذ-ذ2
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ْقي، فقال عليه السالم: إن  الْرط ب: دبسه قبل أن يطبخ[ وأطيبهما، يعنون السف
ْع فيه ك   بد  هذا لم ُتج  ْب فيه ظهر ِ  ذ  ت…ولم ُيضر 

ذ كب حةاحوذذذذذذ ذك تجحاه: ذكبمضحم ذم كبه كمي–مم ذ مثغ  كةع :ذلكب ذ-كبقحم)حو 
ذم ذ ذكبخع ة  ذكبق ع ذمكبقحم)حو: ذكب حء  ذم  ذكب  يخ  ذكبق ع ذكبُ ْ َ احو: فحب حةاحوذ م

ذ ذكبق عذكب  يخ ذم ذكب حءت ذمكب لكةع: ذم ذكبب  و  ذفههذكبق عذكبخع ة  ذكبه كمي:  مح
ذت 1 كبب  و
ْ َبة:ذذذذذذ ْ َبة ذم كبثةْعغ  تذفحب ب كبجزئب :ذماهذامل ذكبجزءذوحب عتذمم ذ مثغمهح:ذ كب ب

ذ  ة  ذكب  ذلحح ذكب  بةت ذم  ذمزء ذمكبثعغ : ذكبم  ت ذفبغ ذ)جعع ذكبلي :ذ 2 كب  ضخ
ي المطرُ     ُفجع ل  في المربد ُجْحر ليسيل منه الماء واسم ذلك الُجْحر وربما ُخش 

ذ  تذالثعلب
ذ:ذ 3 ممقهحذ )ضحاذكوب(حظذكب  ص ل ذو مزكءذكبم   ذم  كتهح ذماهذذذذذ
ذكب بْ خذ ذمحذكبمزقذو  (عذكبم  ت -
ملٌ ذمحذب  ذكب بْ خذمكبق ك ت - ذكبق ْ(ُ مقذمكبل ْفُ مقذ ذاب
تذمت   ذكبق ك ذَاَج  ذ )ضحاتكبق ك ذ ذ  ك ذكبم  تذمكبج خ:ذ - ذ  ىا
ذكبقة ب  ذ ذكبق ْ   ذكبمهذفهذظه ذكبق ك ذممقهحذتقب ت -
ذكبق ك ذم ذوح قهحت - ق  ذكبَ(مب عذ ذ ب
ذكبُ( َل ذ ذكب ش  ذكب  ب  ذكب حخ  ذوحبق ك ت -
ذكبق ك ذمثعذكب بطت - ق  ذكب(م عذ ذكب ق(معذفهذ ب

                                           
 ت115ذ/11كب  صص:ذذ-ذ1

 ت271ذ/11كب  صص:ذذ-ذ2

 ت130 ذ129ذ/11كب  صص:ذذ-ذ3
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 خالصة ألهم النتائج
ذمذم ذكبقمحئجذ غ صذ ا هحذفب حذ) ته:كب ذاةكب خ  ذت لعذالكذ

 ا ب ذت غ عذكب عق ذبغ ةثذكبغة يذاغ ذ  غذماة ذمم حمغ ذمم كوح ذكبعقحل ذ ت1
ذ  كءذ كح  ذالهذكبعقحل ذبة ي ذم ض ذ مذغ  ذبة ي ت

ذو هحذ ت2 ذتعم ضذكبم غ ع ذكبمه ذكب شحكع ذم  ذذكوذكبة  وذكب ج م  ذكوب(حظ الل
ذماه ذبمخمم ذمكبمةكخعذمكبمضحةث  ذكب جححذذا ض  ا كمعذت ي ذفهذت ةلة
ذكبة بهذمم ذيلذت ةلةذكوب(حظذمكخعذكب جححت

اللذاحمعذكب بحقذم ذكبع كمعذكب ه  ذفهذتصقب ذكب جح وذكبة بب ذو ب(حظهحذ ت3
ذكبق عذم ذكب بحقذ م  ب حذكب بحقذكبث حفهذكبليذك حةذالببغذف  ثتذمب  م ذالك

ذمةب  ) ذمت ةلة ذكب غ حو ذ  ح ذفه ذكب  حئق ذت   ز ذتخعحاذ ن  ذمكخممفهح تهح
ذ خمم ذكبث حفحوذمكب جم عحوت

م ذلضح)حذاغلذكبغة ذكبمحةي هذكبمهذبهحذكةتخحطذبم غ عذكب عق ذمتصقب ذكوب(حظذ ت4
ذفحبةكة ذ ذتحةي ب   ذم كاع ذاب  ذكب غ حو ذمعح ه ذتة   ذكبة بب  ذمجح تهح فه

ذ ةكمذ لذت  لذمةك مغذتحةي ب ذ يذغ  ذم مص  ذاغ ذم اغ ذزمق ب ذبغ عق ذالذك
ذبلبكذتة  ذكبمصقب ذ ذكبمة   كوذميماظذتخعحا ذاله ذلقخةهذبغذ لذل لة م ةم 

ذ )ضحات
اللذم ذ اةك ذت غ عذكب عق ذككمشح ذكبح قذكب  لغ ذكب ذفهلذكب قح خ ذب  ذ ت5

ذ)عق ذ  ذكبة ب  ذفعغل ذم كب       ذم  بحتهحذذ  ك  ل  ذاغ  ذكو  حء وإ مق
ذكم ب ذ   حءاحت )ضحاذوح قذتصقب ذكو بحءذكبمهذكذ ا  ذبعذ)عق

ذامل ذكب  غعذكبغة يذوحبم غ عذكبة بهذمامل ذكب عج حوذبم ةلةذكب عق ت ت6
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م(ه مذ كبق بب  ذفهذم ب ذكوب(حظذاغ ذمعح  هح ذو عق ذ  غذ ذ) ن ذكب ل حذ ت7
مكضاذممل قذ   ببحا ذبة ب ذكغ  ذمحذو عزحذا ذمج  امهحذكبة بب ؛ذكب ذت ةلةذ

ملمهحذوحب غ حوذكوخ ىذكب كلع ذفهذمجحبهحذاغ ذ  ح ذاف عق ذكب غ  ذلم ةمذ
ذكبة بهت

تم ةمذكبعملحوذب  ذكب غ حوذفهذمكخعذكب ج  ا ذكبة بب ذكب كاة ذو م ةذ ا هح:ذ ت8
ذكبم كم ذمكبمض  ذمكبجزئب ذمكبمضحمذمكبمقحف ت

ذكبقبلذ ت9 ذت  ي  ذفه ذذبك ذم ي  ذبم  حل ذكبع غه ذمكبقشحط ذكبغة  ذب   ذكبم كوط  ا ب 
ذكب قهجذوعضذكبغة ي  ذكحلذم ذ ب زالذكب ضحةي ذبغ جم عحو تذملةذتبق ذالك

 ت ي  ذكبليذكبم  ذمصحغاذ كب جححذكبغة ي ذمم ذيلذمة ذكب عق ذبمصقب ذ
ذكوب(حظذفهذمجح تهحذكب حمغ ذبة اذم ذو  ذتحةي ذكوب(حظذكب ( م تذ

 لحمذ  لقز ذ  ح ذمقهجغذفهذاغلذكبة ب ذاغ ذ  غذاغلذتج يبهذلقخةهذبغذ لذ ت10
ذكب قهجذفهذمةك مغذلمجق ذك ذمتبق ذالك ذمكبق( ب  ب  ضذفهذكب  حئعذكب(غ فب 

ذبقي ي ذكب جححذكبة بهذم  ب حذت غ غغذب ( مكوذكوب كلذفهذكبغة ذك   غ زي ت
ذبقي ي ذ ت11 ذكبشع يذمفحلحا ذكبقصذكبقث يذ م ذمةك   ذكب  ذكب قهجب  تمغ صذكب بع

ذكب جححذكبة بهذفهذ م ة ذ ا هح:
ذوب(حظتك م  كءذكبقصذمك م  كجذك - 

ذمعبحةذ   عذكوب(حظذما عذكبجةكمحذفهذكعذمج  ا ذكب   ت -ث
ذو  ذمةب حذكوب(حظذمكخعذكب ج  ا ت-مي
ذمةك  ذ ل حذكوب(حظذو  م ذمعحل  ذم بب تذذذ-م
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ذوعضذكب ضح)حذ ت12 ذك مقمحج ذكب  ذ)صع ذكبع بب   ذ كوب(حظ ذكم  ذفه ذكبخحا  الل
مهحذكبغة ي لذكبع ثذححذكبة بهذمإلذبلذ)صحغاذاغ ذت   جكب  تخح ذبقي ي ذكب 

ذكحبم كم ذ ذكب كاة  ذكبة بب  ذكب ج  ا  ذمكخع ذكوب(حظ ذب   ذكبعملحو م  ب ح
ذمكبمض  ذمكبمضحمت

ت صبصذ كمحثذكبق ع ذم ذمعجلذكب  صصذوحبخ  ذماةهذك   ذمحاذت غ غبحاذ ت13
وا ب ذكب عجلذكبليذمضعغذكب ذ  ة ذمك  غذ كب ذمعجلذم ض اهذفهذتحةي ذ

 كبغة ذكبع بب تذذذذ
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 مقدمة
 جوانب من دراسة المعنى في النظرية اللغوية الحديثة

ذكو ح ب ذذذذذذ ذكب  ض احو ذم  ذكبهحمشه ذوحب عق  ذ)    ذمح ذ م ذكب عق  ظمح
ذكب عق ذكبعحمتذم بةذم ذت    ذلبعذكبةخ حذفهذ  حذ مزئبحوذالكذكب  تخح ذوعغل

ذكبغة ي ذ ذكبقي ي  ذفه ذكب عق  ذمةك   ذم  ذكبج ك   ذوعض ذف هح ذ  ضا كب  ض ع
ذكب ةلث تذ

ذكب ةلث ذذذذذذ ذكبة بب  ذفهذكبقي ي  ذم بب   ذ لة ذ ماة  ذتعة ذكح  ذ كب غ    مب ح
ذمعح  ذاغ  ذكام كؤاح ذا   ذم  ذكب غ حو ذمةك   ذ ا ب  ذبقح ذيب تحاذذهكتض   يحبم 

ذ ذ ل ذ مب حل ذذك  ذف ة ذ    ببحا  ذكب  ذذا  ذكب شه ةي  ذكبة ب    أن الكلمات  اة
المفردة لها معان ثابتة قّلت أو كثرت، أي أن هذه الكلمات تشير بالفعل الى 
دااّلت معينة وليس الى شًي آخر، وهذه الخصوصية هي القاعدة المالزمة لكل 
اتصال. هذا بحسب المفهوم العام، وأثبت أخيرًا بمدلوالت تجريبية وخصصت 

ة من االختبارات لدراسة تأثير السياق أظهرت أن في كل كلمة )نواة صلبة( سلسل
تذمالهذذ 1   …من المعنى ثابتة نسبيًا ويمكن تكييفها بالنص ضمن حدود معينة

ذكبصغخ  ذ ذ وحبق ك  ذكب ذكب عق ذكب  كزيذكبليذاب ذاقغ ذ مب حل ذم  ذل ي   ال حة 
ذ)ضح ذكب ذذبكذببحلذ ا ب ذكب بحقذفهذت ةلةذكب عق   ذفحب غ  ذت م يذاغ ذمعق ا

ذ)ضح ذالببغممزمذلم ةمذوحب بحقذما ذكب عق ذكب  كزيذكب مصعذوحب اة ذكب عج ب ذ
  عذآخ ذم ذ   كعذكب عق ذلةا ذ وحب عق ذكإلضحفه ذما ذلمض  ذكبغ(ظذ  ذا ذ

                                           
1-Semantics: P-48.   
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  يقذمحذ)ش  ذالببغذكب ذمح  ذمعقحهذكبمص ةيذكب حبص  تذمالكذكبق عذم ذكب عق ذ
ذت 1 مكبش  حذ  مإ  حذلمة  ذبمة  ذكبث حف ذ مذكبزم ذ مذكب ب     ذلمصفذوحبثب وذ

مكب ماظذ لذكب غ حوذكب ( م ذفهذ غغ ذكبغةحوذتمصفذونث  ذكبةك  و ذم عقهذذذذذذ
ذكب حةمه ذ ذوحبعحبل ذم تخح  ذ  بحء ذماه ذكب غ     ذالب هح ذتش   ذكبمه ذ  كو بحء بهح

ة من األثاث تشير الى عبارة عن تصميم لقطعاهذ  ذ-مثماذ–فحب غ  ذ ك  ه ذ
معدل كبير من األشياء ذات األشكال واألحجام المختلفة المصنوعة من مواد 

ذا ذذ 2   متباينة ذو ح ذكب غ   ذمعق  ذكب ذمةىذكةتخحط ذ )ضحا ذكبةك  وذتش   ذماله ت
ذكبم(   ذ ذملضح)ح ذمكواةكث ذمكو نحح ذوحوم حم ذ ي ذبهح  ذكب عج ه ذكب عق  خحةج

كاةىذكبةك  وذم ذلب عذكبيعذكبة بهذبلبكذتبةمذكبصغ ذكب تذملةذت  لذ…مكب  ك  
ذممص( ذ ذكب عق   ذ ظمح ذكح   ذمإل ذكب عق   ذمظمح ذكبةك  و ذكث   ذب   مكض  

ذوحبق( ب ذمكب( م) ذك حذ قش حذذبكذفهذم ضعغت
ذك فم كضذذذذذذ ذول ذبغ عق  ذكبم ك به ذكبم غ ع ذفه ذكب  ض ع ذالك ذ ا ب  متيه 

ذ)ش  ذكب ذك   ذجذكب حئعذوإ)جحمذبة ذ)ن لذكعذةذ ذمكعذمكح  مزذف هحذُ)عبة ذاقغذبةكح 
ذكفم كضذ مثحبه ذ ذل ت هذام ذكب ذكب   ذفضماذا ذكب(عع ذ مكاةذمع  ذم ذكبةكح 

ذ ذكبغة  ذاله ذمثع ذممةو ذك فم كض–مب  ذ ب ع ذلمعغلذذ-اغ  ذ ل ذذبك  لمض 
ذكب  ق ذ ذم  ذكغهح ذكب ق( م  ذبمش بصذكبةك  و ذكب غ حو ذممل   ذبهح  حوذكب م غ  ل

ذكبمجحةثذ ذم  ذكب  ل ذالك ذفه مكواةكثذمكبق عبحوذمكب  بحوذمكبعملحوذكب  م م 
ولن يكون …ألنه يجب ايجاد حدًّ )= الكلمة( جديد تمامًا لكل كينونة أو تجربة   

                                           
  ت37ةذا  :ذاغلذكبة ب :ذصذ ا ةذم محذ- 1

2 - Nida, Componentiall analysis of meaning: P-13. 
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هناك استعمال توليدي للغة المجازية التي تجعل تجربة الجماليات ذات األهمية 
ذتذ 1   المعنية واألبعاد الذهنية ممكنة

ذوحبة ب ذذذذذذ ذكتصح ا ذف هح ذتجة ذلة ذكبمه ذبغ عق  ذكبم غ غب  ذكبقي ي  ذكب ضح)ح مم 
ذكب  مغ(  ذ ذكبة بب  ذكب اةكو ذب   ذك تصحح ذم  ب  ذكب عق   ذ ظمح كبهحمشب 
فحب ع م ذ لذاقحكذ ةبع ذ  قذةئب  ذت  لذف هحذكب عح هذذكوذكب اةكوذكبة بب ذ

ذ ذماه: ذب قهح  ذفب ح ذاغ ذكتصحح ذمك تصححتذكب  مغ(  ذمكبم   ع ذمكبمةكخع كبمض   
ذممحذ)عق قحذفهذالكذكبخ  ذا ذكبمض   ذمكبمةكخعت

ذكبمض   ذ ذذذذذ ذInclusion مح ذ   ذوغ ذفب صة أن يتضمن معنى الكلمة معنى  
 ذPoodlesكغ  ذ ذ- 2 ك حذذك ذ  ةك–  تذممثححذذبكذكلمة أخرى تكون أعم منها

ذ ذم  ذذكبحا ذ  احا ذتعقه ذفهه ذك   غ زي  ذف عذفه ذكب جعة  ذوحبشع  ذلمصف كب مث
ذكبشع ذ  ذكب جعة  ذمفهذPoodlesكب مثذكبلكب  ذمكعذكب مثذا  ك حوت ذكمث   

ذكب  لذكآلتهذت ضباذب (ه مذكبمض   :
ذ
ذ
ذ
 

 

 

 

                                           
1 - Componentiall analysis of meaning: P-14. 
2 - Componentiall analysis of meaning: P-15. 

Poodle 

dog 

animal 
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ذ
  ذdog ذليةخعذضي  ذمعقي ذكغ ي ذ Poodleفحب عق ذكبليذتضي قمغذكغ ي ذ 

ذ تanimal ذلةخعذض  ذمعق ذكغ  ذ dogممعق ذكغ  ذ 
هذكبع بب ذفبضذم ذكومثغ ذبغمض   ذ)جةاحذكبخحا ذفيهذكب مي ذكب  ب(ي ذفيهذمفذذذذذ

 مثذكب حتييييي ذمفيييييهذكب عج يييييحوذكب  ضييييي عب  ذكييييي مثذكب حتييييي ذ بييييي ذلم خييييي ذم ييييي اغذ
كب  يي  ذوح لمضيييحثذ بيي ذكب ييي ةذكبخحغ   يييهذمف ييغذكبغةييي ذبغثعييحببهذمتهيييلل ذكوب(يييحظذ

نيي ذ لذ جييةذامليي ذ بيي ذكب يين  ذمكب  صييصذ بيي ذ يي ة ذم  ييمقمجذم ييحذت ييةمذ  ييغذ) 
بيييي  ذ ظييييمحذكب عقيييي  ذمم(هيييي مذ كبمضيييي    ذكيييي لذت يييي لذكبة بيييي ذكبهحمشييييب ذبييييخعضذ
كب غ حوذاهذم ذوحثذكبمض   تذمبةلقحذ مثغ ذبلبكذفهذكم ذكبق ةذكب ة)لذاقيةذكبعي ثذ

ذ قلك احذفهذم ضعهحت
تاداخل معااني كلمتاين متارادفتين فيماا بينهاا، أي م محذ كبمةكخع ذفب صةذوغذ  ذذذذذ
ولكنهما متداخلتان يمكن تعاويض المعنى كلمتين ليستا متطابقتين تمامًا في ان ال

ذgive  تذمم ذكومثغ ذكب لك ة ذبيلبكذكغ ي ذإحداهما عن األخرى في سياقات معينة
  ذ) ييقا  ذفحب غ مييحلذمم كمفمييحلذمفييهذكبةحبيي ذ ذ) نيي ذذbestow  ذ)عحييه ذمكغ يي ذ

مم كمفمييحلذال ذ  ه ييحذممييةكخغمحلذاييةكا حذايي ذكوخيي ىذفييهذكب ييبحقذ يذ  ه ييحذالتعيي يضذ
) نييي ذتعييي يضذالايييةكا حذاييي ذكوخييي ىذفيييهذ يييبحلحوذذالذفيييهذكب عقييي ذغ ييي ذممحيييحو م  ذ

معغ ييحاذاغيي ذم(هيي مذذ 1 مع قيي ذميي ذغ يي ذتة  يي ذمهييلذبغ  ميي ىذكبييلاقهذبغ ييممتذلييححذ  ييةك
إن أغلب الناس يميل الى استعمال حدًّ واحد مكان اآلخار، )إناه يقاول كبميةكخع:ذ  

                                           
1 - Componential analysis of meaning: P.P-16,17. 
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تمامااًا باسااتعماله كلمااات مختلفة(..وهااذا ال يعطينااا قاعاادة لبيااان الشاايء نفسااه 
االخااتالف فااي أساااليب معينااة فااي اسااتعمال حاادًّ مااا علااى حساااب اآلخاار، فكلمااة 

(bestow )– ًمثال- ( أقل شيوعًا من كلمةgive ولكنها تدل ) 
ذ  تذمفهذكب  لذكآلتهذت ضباذب (ه مذكبمةكخع:على مظهر أحسن في التعبير

ذذ
ذذ

bestow give 
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ذفب حذذذذذذ ذغحبخحا ذ جةاح ذكبمةكخع ذب (ه م ذمقح خ  ذكث    ذ مثغ  ذكبع بب  ذفه مبةلقح
ذم(ه مذ ذب   ذامل  ذ )ضحا ذت ةم ذم ح ذ  مقمج ذ ل ذمي ن  ذ وحبم كم   ذاغبغ )صحغا
كبمةكخعذمكبة ب ذكبهحمشب ذبغ غ حوذالذذلةذت  لذالاةىذكبة  وذكبهحمشب ذم ذوحثذ

ذ  هحذم ذظمحذك ذب عق تكبمةكخعذفهذكب عح هذُفبَي  
ذوعضذكب ضح)حذذذذذذ ذكبة بب  ذكومبهذكب ةل ذذكوذكبص(  ذفهذمخحا ذكبق ة م جة

ذةيمشحةمز ذكبةكم ة ذخح  ذمقهح ذكب عق   ذويمح ذكمحوغذذ 1 كب  تخح  ذفه ذو ثهح كبمه
ذ  ذكبع غه ذمصحغ حوذاه:ذPractical Criticismكبق ة ذ ةبع  ذب   ذف ق ذف ة   

ذوحب ذميعقه ذمكب صةت ذمكبشع ة ذمكبقة   ذ  كب ةب ح وجهة النظر الى الشيء قة  
ذ  المتحدث عنه ذمبحبشع ة ذالل ذشعور المتكلم نحو السامع   ذمفه   ت

كب صحغ   ذ يذ كبقة   ذم كبشع ة ذامل ذمكض  ذويمحذكب عق ذولذمقخعثهحذ
ذم ذكب( مذمم  كهحذكب  يذمكبشع ةذما حذاحمملذم ذكبع كمعذكبق( ب ت

غة ي ذكب ةلث ذم حذلةذ جةذبغذامل ذوحبة ب ذمم ذ ل حمذكب عق ذفهذكبقي ي ذكبذذذذذ
ذ تLeech ذمببجذ Erdmanكبهحمشب ذت  بلذكب عق ذاقةذكةممحلذ 

ذذذذذذ ذ مذال مح ذكو ح ه ذكب عق  ذاه: ذبغ عق  ذم ك   ذيمي  ذب   ذف ق ذف ة ةممحل
تذممحذ 2 كب  كزي ذمكب عق ذكبمحبب هذ مذكب بحله ذمكب ض  لذكبعح (هذ مذك  (عحبه

كب  لذكومحذ)عقهذكبة ب ذكب  كزي ذبغ غ حو ذمكب  لذكبثح هذلقي ذفهذ  كذفبغذ لذ
كب عق ذم ذا  ذكب بحق ذمكب  لذكبثحب ذلمعحمعذمخذكب ض  لذكبق( هذبغ عق ذما ذ

                                           
  تذ95ذك ي  ذ مب حل:ذممةذكب غ  ذفهذكبغة ذصذ- 1

  ت95ممةذكب غ  ذفهذكبغة :ذذ- 2
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ذكب ذم كضعهحذ ذكبثمي  ذكول حم ذاغ ذاله ذم م كذكب مم ذبغ غ حوت ذكبهحمشب  كبة ب 
ذم ذالكذكبخ  ت

كب ذكب عق ذم ذا  ذكبم ك  ذكبج غهذمكبمقيبلذ ذف ةذ ي ذLeechم محذببجذ ذذذذذ
ذ   ذمي تخط ذكبج غه ذوحب عق  ذلةا  ذمح ذت  ب حتغ ذف   باالختيار بين مك  عنح 

تركيبات نحوية مسموح بها كاالختيار بين جملتي المبني للمعلوم والمبني 
للمجهول. كما أنه يرتبط بطريقة المتكلم أو الكاتب في تنظيم الرسالة عن طريق 

ذم ذكب عق ذ ذ 1   الكلمات وابرازها أو تأكيدها ترتيب ذكب  ل ذم ذ) ( ذ لذالك ت
ذ)عق قحذفهذالكذكبخ  ذكث  كاذفه ذ ل ثذكب ذ ي ي ذكبقيلذاقةذابةذكب حا ذكبج مح هت

 ذاغ ذLeechمكب  لذكآلخ ذ)   ذ وحب عق ذكبمقيب ه ذميشم عذفهذم(ه مذ ذذذذذ
تذ 2   ات أخرى تميل الى االنتظام معهاالعالقات التي تربط كلمة ما بمعاني كلم  

مالكذكبق عذم ذكب عق ذ)عق ذوحبعملحوذكبة بب ذك فقب ذب  ذكب غ حوذفه ذ ل ثذكب ذ
ذكبم ك  ذكبج غهت

ذ ذذذذذ ذاقة ذكب عق  ذ ل حم ذكبثحب ذم  ذLeechمكب  ل ذ  حه ذكب قعنس ذبي   كب عق 
reflected meaningوح  مع ححذكب جحزيذ ذما ذم ذلب عذكبم ي  ذكبة بهذمي تخطذ

ذ   ذوغ ذمكب  ص م ر في حاالت تعدد المعنى األساسي، ؤثالمعنى الذي يبألب(حظ
فغالبا ما يترك المعنى األكثر شيوعًا أو األكثر إلفًا أثره اإليحائي في المعنى 

ذكح مع ححذكغ  ذ كبةحئط ذفهذكبع بب ذو عق ذكب ق (ضذم ذكوةضذذ 3   اآلخر  
                                           

  ت41اغلذكبة ب :ذاحم ذصذذ- 1

  تذ41اغلذكبة ب :ذاحم ذصذذ- 2

  ت40اغلذكبة ب :ذذ- 3



 
 زوينعلي ........االستاذ املتمرس د. ......................................يف اللغة ومناهج البحث اللغوي .........سات درا

 64 

ذ   ذ ذكوكث  ذكب عق  ذت كذمب   ذبلبك ذك   حل ذالة  ذاغ  ذ)حغق ذكب غ   ذبهله احا
ذك مع ححذ ذكب ب ع ذمم ذالك ذكإل) حئهذفهذكب عق ذكومحت ذ ي ه كب عق ذكبثح هذبغ غ  
ذكب     ذ ذو عق ذكب  مكحذكبصة  ذكبليذتغخ غ ذم بخح   ذو عق ذي ث  ذ بخح   كغ  

ذكإل) حئهذفبغ ذم ذكومحذمبلبكذت كذ ي ه ذمي ن ذ لذفحب عق ذكبثح هذ كث ذ   احا ت
 ذمظمحذكب عق  ذLeech  مقمجذامل ذب  ذكب  لذكبثحب ذم ذ ل حمذكب عق ذاقةذ 

ذف ب حذكح  ذوعضذكبة  وذكبهحمشب ذبغ غ حوذاهذم ذلب عذكب عق ذكب قعنست
 

 المعنى المركزي والمعنى الهامشي 
اللذ غغيييي ذكوب(ييييحظذتبيييية ذوحب عييييح هذكب حم)يييي ذملييييةذ يبميييي ذكبةةك ييييحوذفييييهذكب ييييقهجذذذذذذ

كبميييحةي هذبغةييي ذلييي  ذايييلكذكبييي  ي ذييييلذتقم يييعذكوب(يييحظذوعيييةذذبيييكذاييي ذ  ييييقذكبمحييي ةذ
م  تهيحذكب حم)ي  ذفم يم  ذكب غ ي ذاغي ذذ)ضيح ذالب هيحكبغة يذبم م  ذم  وذمعق ي ذ

ذ مذمعح  م مغ( ذمحم) ذ مذمعق ي ذبمةخعذا زذكب عجيلذوعيةذمضي اهحذكبق يبهذذهمعق ا
ذ ححتفهذ ذاحلذكبقح ذميخحتهحذكبق بهذفهذك  مع

اللذاييلل ذكبعقصيي ي ذب عقيي ذكب غ يي ذم اقييهذبه ييحذكب ضيي حذكبق ييبهذفييهذكوذاييحلذذذذذذ
مكبثخييحوذكبق ييبهذفييهذك  ييمع ححذل ضيي حلذبقييحذم(هيي مذ كب عقيي ذكب  كييزي ذ مذ كبة بيي ذ

ذت 1 كب  كزي  ذبألب(حظ
                                           

ميي ذكب ( ييةذ لذ شيي  ذكبيي ذوعييضذكب(يي مقذمك خممفييحوذفييهذك ييمع ححذكب صييحغ حوذكب حليي ذذ- 1
ةذ)عبيي ذايي ذ كب عقيي ذبهييلكذكب  ضيي عذم لذ ثبيي ذمييحذةم قييحذك ييمع حبغذمقهييحذفييهذاييلكذكبخ يي تذف يي

كب  كزي ذونغ  ذ كب عق  ذمج م ذا ذكبص( ذل كمفهحذفهذك  مع ححذعخحة ذ كبة ب ذكب  كزيي   ذ
مفييهذم حبييعذذبييكذت ييمع عذعخييحة ذ كب عقيي ذكبهحمشييه ذ مذ كبة بيي ذكبهحمشييب  تذماييلكذمييحذةم قييحهذ
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ذمماغ ذكب غلذم ذتشع ذكبةةك حوذفهذايلكذكب  ضي عذ ي كءذمي ذا ي ذكبقيي  ذ ذذذذذ
ميي ذا يي ذكب صييحغاذال ذ لذكبخحايي ذلقخةييهذبييغذ لذ) خييلذبقييي ذذم ميي ذا يي ذكب ييقهجذ

ذك امخحةذ م ي ذلمص(حلذوحبع  م:

                                                                                                                     

 بيهذفحبشيحئخذمك مع غقحهذفهذكب صحغاذكبع بهذم يبمقيحهذفيهذايلكذكبخ ي تذ ميحذفيهذكب صيحغاذكبة
 ذو (هيييي مذكب عقيييي ذكب  كييييزيذكب  كفييييقذCentral Meaningكب يييي ب  ذ لذت ييييمع عذعخييييحة ذ 

بغمع يييي ذكبييي كةمذفيييهذكبيييقص ذمإلذكح ييي ذوعيييضذكب عيييحملذك يييمع غ ذايييلهذكبعخيييحة ذم ةكموذبهيييحذ
  كب عقيييي ذكواييييلذب غ يييي ذذكوذمعق يييي    ذمت م يييي ذكبعخييييحة ذكبيييي ذكبع ببيييي ذو صييييحغاذ كب عقيييي ذ

 ك ييي :ذم  ييةذاغييهذكب يي به:ذذMarginal Meaningعقيي ذكبثييح  ي ذكب ئب ييه ذ) حبغييغذ كب 
 Cognitive ذكب عقييي ذك مةككيييهذNida تذمك يييمع عذ 40معجيييلذاغيييلذكبغةييي ذكبقيييي يذصذ

Meaningبغة ب ذاغ ذكب عق ذكب  كيزيذما  فيغذو  يغذ  ذكب عقي ذكب مصيعذوحب اية ذكب عج بي ذذ
 ييي ذمل ييقذكبمزمقييحذوييغذفييهذت غ ييعذا ق ييحذتيي مذفييهذ لييعذ ييبحق ذ يذا ق ييحذتيي مذمق(يي م   ذمايي ذتع

 ذاغيي ذ ظييمحذOvertonكب عقيي ذكب  كييزيذكبييليذ) حبغييغذكب عقيي ذكبهحمشييهتذميحغييقذمصييحغاذ 
 ذاغي ذ كبييمحذكبة ببي  تذ ك يي :ذمعجيلذمصيحغ حوذConnotationكب عق   ذممصيحغاذ 

 تذممي ذم غي ذكبمع ي(يحوذكبي كةم ذ59صذذ-ب ج  ا ذم ذكبغةي ي  ذكبعي ث–اغلذكبغة ذكب ةل ذ
 وحبيمحذكبة بب  ذ مذ ظمحذكب عق  ذكبمع ي ذكآلته:ذ  ذظعذكب عق :ذا ذكب عق ذكإلضيحفهذ

ذكب عقيي ذميي ذكبييليذتيي اهذوييغذكغ يي ذمييح ييع  ذ زيييحم ذاغيي ذمعقحاييحذكولييغهتذمغحبخييحاذمييحذ) مغييفذظب
 تذ54 يي صذكبيي ذآخيي ذو ييغذليي تخطذوييحب ب  ذكبش صييب   ذ معجييلذاغييلذكبغةيي ذكبقييي ي:ذصذ 

كبمزمذوغذفهذالكذكبخ ي ذمإلذكقي ذ م يعذكبي ذمعيعذكب عقي ذك ضيحفهذذمالكذكبمع ي ذل ي ذم ح
مييي ذويييحثذكبة بييي ذكب  كزيييي ذالذكذككم ييي ذفيييهذكب يييبحقذم(هييي مذكب اييية ذكب عج بييي  ذ يذك م يييعذكبييي ذ

  كب عجلت
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:ذاللذكبة بيي ذكب  كزييي ذبغ غ ييحوذكب حم)يي ذت ييم  ذمكضيي  ذفييهذكبييلا ذلبييعذكبة بيي ذاألول
كب  كزيييي ذبألب(يييحظذكب عق يييي  ذفحب غ يييحوذ  ييي :ذكبشيييج  ذمكبخ ييي ذمكب يييحءذمكبمييي كثذ

كب ذت م  ذفهذكبلا ذمقلذكبح( بي تذ ميحذ…مكبجبعمك   حلذمكب   كلذمكبص  ذ
كب غ حوذكبمهذم ذ   ذكبشجحا ذمكب  مذمكبعقفذمكب  ذمكب   ذمكبش ذمكب يزلذ

ذكب ذفممح ةذم  تهحذكب  كزي ذمخذ   ذك   حلت…مكب( حذمكب عحم 
:ذاللذكبقييح ذاغيي ذكخييمم ذكث يي ذفييهذكبة بيي ذكب  كزييي ذمب ييقهلذلييحمةملذاغيي ذالثاااني

 خييمم ذايي ذفيهذ  ييخ ذمضيي حذتغييكذكبة بي  ذفهييهذمكضيي  ذاقييةذكبم(يحالذولذك
وعضييييهلذ كثيييي ذميييي ذغ يييي الذمب ييييقهلذمم ييييحمملذم بعييييحاذفييييهذم ييييةكةذمعيييي  ذميييي ذ
كب ضيييي حذ)ن(ييييهذبغم(ييييحالتذممكميييي ذكبغةيييي يذت ييييج عذاييييلكذكب ييييةةذكب شييييم كذميييي ذ

ذتذ 1 كبة ب ذاقةذكبقح ذممعغهحذمكض  ذفهذ ذاح هل
 ذكب  كزيييي ذوحفم حةايييحذكبييي ذكب يييةةذكبق يييبهذمت مغيييفذكبة بييي ذكبهحمشيييب ذاييي ذكبة بيييذذذذذ

كب شم كذم ذكب(هلذب  ذكبقح ذمم ذيلذتمصيفذوعيةمذكبثخيحوذم ذتيةخعذضي  ذكب اية ذ
كب عج بيي  ذفهييهذم بيي ذف م)يي ذم مغ(يي ذميي ذ يي صذكبيي ذآخيي ذتخعييحاذبغ  ييم ىذكبث ييحفهذ
مكبمج بيي ذمكب ييزكجذمكبعح (يي ذمكبع كمييعذكب ةكيبيي ذمغحبخييحاذمييحذت مغييفذفييهذكبشيي صذ ( ييغذ

ذخمم ذ ا كبغذكبق( ب توح
ذكب( قذب  ذ كبة ب ذكب  كزي  ذم كبة ب ذكبهحمشب  :ذ 2 ميب  ذكب  لذكآلتهذذذذذ

ذ
ذ

                                           
  تذ106 107ك ي  ذكب كهبلذ  بس:ذم ب ذكوب(حظ:ذذ- 1

 .  الكذكب  لذمق  حذم ذكمحثذم ب ذكوب(حظذ ب كهبلذ  بسذ- 2
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ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

مبغة بيييي ذكبهحمشييييب ذامليييي ذوييييحبمح ةذكبغةيييي يذكبمييييحةي هذبغةييييحوذم  ييييب حذكبعغييييلذذذذذذ
  ذEtymologyكب ييحصذو ليي حذكب غ ييحوذمتحةي هييحذكبييليذ)صييحغاذاغبييغذوعخيييحة ذ 

و ليعذكب غ يحوذمتحةي هيحتذمي (ي ذاغي ذكب ث ي ذمي ذذ كبةةك يحوذ)عقيذفهلكذكب  عذمي 
كب م غ يي  ذبغةيي ذمييحذامليي ذك تصييححذكبمحةي بيي ذبيي  ذوعييضذكب غ ييحوتذملييةذتبييةمذبهييلذ
كغ يييحوذ خييي ىذممصيييغ ذم ببيييحاذال ذ  هيييحذمييي ذا ييي ذكبمحييي ةذكبميييحةي هذغ ييي ذممصيييغ تذ

كبعملييي ذبييي  ذميييحذمي ييةثذذبيييكذكث ييي كاذفيييهذكب غ يييحوذذكوذكبيية  وذكب  كزيييي تذالذلذميييحذ
اةثذفهذالكذكبجح  ذم ذكبة  وذمكبة ب ذكبهحمشب ؟ذميمبي  ذبقيحذكبجي كثذاي ذمثيعذ
ايييلكذكب ييي كحذفيييهذاقب ييي ذاملييي ذك  (صيييححذكب حئ ييي ذبييي  ذكب عيييح هذكبهحمشيييب ذمكب عيييح هذ
كب  كزيييي ذبغ غ يييحو ذفغة ييي ضذكبعمئيييقذكبمحةي بييي ذبييي  ذكبحييي ف  ذليييةذ) يييةثذتصييي ةذ

فهذايلهذكواي كحذاي ذكب عقي ذكب  كيزيذا قيغتذمليةذذخح هءذا ذ لذكب عق ذكبهحمشه
) ييةثذكبعنييسذويي لذ مصيي ةذوعييضذكبيية  وذكب  كزييي ذاييهذميي ذكبيية  وذكبهحمشييب ذ

ذت 1  فم حةذكبصغ ذكبمحةي ب ذب قهح
                                           

تذماهذ مثغ ذمقح خ ذ) ن ذ لذ  مقمجذ:11,12,13P.P :ذNidaلحةلذوحومثغ ذكبمهذذك احذ ذ- 1
مقهييحذميي ذا يي ذكبم غ ييعذكبعملييحوذكبمحةي بيي ذبييخعضذكب غ ييحوذماملييحوذك تصييححذمك  (صييححذ

 ذHomophonesب  ذكبة  وذكب  كزي ذبعيةمذمي ذكب غ يحوذكوخي ىذم  يب حذضي  ذم(هي مذ 

ظالل المعنى ) الداللة  المعنى
 الهامشية(
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 جوانب من دراسة )ظالل المعنى( في التراث
ذمكبةذذذذذ ذكب  كزي  ذكبة ب  ذب   ذمةك حتهل ذفه ذ)  زمك ذبل ذكبع ث ذكبغة ي    ب ذالل

كبهحمشب ذو صحغب ه حذكب ع مف  ذفهذكبةةك حوذكبغة ي ذكب ةلث ذال ذ  قحذ جةذكممحاذ
ذبهلكذ ذلغ  ذذك ذ   حا ذا ف ك ذلة ذ  هل ذمقغ ذ  مقمج ذ ل ذ) ن  ذكبغة  ذوعضذكم  فه

ذمب ذكمم ذما  ذممغ  ظحوتذذث ذثكب  ض عت ذعخحةكو ذ    ذاغ  ذكب م  ذ بحو فه
ذف  ذوغ  ذ م ثع ذكل ذ) ن  ذمثحح ذخ   ذمقه ذكب  ذكب    ذمبعع ذكمحوغ ذفه ذمةم ة

وحب صحئصذمحذ) م ثذم ذالكذكب ق  ذم  ب حذفب حذذك هذفهذوحثذك  م حقذكوكب ذ
ذا ذ ذكمب ه ذفب ح ذ عث  ذملة ذ)ج عهحت ذاحم ذمعق ا ذاغ  ذكب غ حو ذت حب   ذم ب  ا 
ذمم كمفحتهحتذ ذت ث  ذكبمه ذكوب(حظ ذمب حل  ذوح  مخحه ذمغ  ظحوذمةل   كبم كم ذاغ 

 ي ذم  ب حذكمحثذكب( مقذوبهذامحذكبع ن يذمكمحثذكب( قذمفهذكم ذكب( مقذكبغة
ب  ذكب  م ذكب    ذ ب ذكب  ةذكبخحغ   هذ هءذم ذالكذكب ب ع ذمب  ذلقخةهذبقحذ
ذكب ذتص ةذ ذ)  ع ذو ح ذكب م ذكب لك ة  ذفه ذكبقص صذكب كةم  ذفهل ذ م غفذفه   

مةذا حذ   كعذمحذذك مهذلةذ غغ خح هءذفهذت( يقذكبغة ي  ذب  ذ  اهذكبة بم   ذف
ذكبة  وذكب  كزي ذو حذفهذذبكذكبة  وذكإلضحفب ت

مبعغقيييييحذ ذ جيييييةذ فضيييييعذمييييي ذوعيييييضذكمييييي ذكبق يييييةذمكببمغييييي ذو يييييحذتضييييي قمغذمييييي ذذذذذذ
ك مةةككحوذبغق حمذاغي ذكبشيع كءذتصيغاذ لذت ي لذ مثغي ذبغم غ يعذكبية بهذمببيحلذ ا بي ذ

قمغذاييلهذكب ميي ذميي ذمييحذتضيي )ضييح ذكبيي ذذبييكذكبة بيي ذكبهحمشييب ذفييهذكوب(ييحظذكبع ببيي ذ

                                                                                                                     

 ذما ذمحذ)صحغاذاغبغذHomographsوحوب(حظذكب مجح    ذمم(ه مذ ما ذمحذ)صحغاذاغبغذ
  وحوب(حظذكب م حيغ ت
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م ضيي احوذخحليي ذمبعييضذكبقصيي صذكب ( يية ذمب حليي ذمييحذكمخييغذضييبحءذكبييةل ذبيي ذ
ذكوي  ذمابةذكب حا ذكبج مح هتذم  م(هذو مثغ ذم مص  ذبلبكذكغغ:

ذ
 )ظالل المعنى( عند النقاد  -أً 

ذكلمض ذكبخ  ذفهذالكذكب  ضخذ لذت ةمذكومثغ ذض  ذكبم  ب حوذكآلتب :ذذذذذ
ذغ يييي ذذك  ييييمب حءذكبق( ييييه: ت1 م عقييييهذوييييغذ لذ) ييييم اهذكبشييييحا ذميييي ذكب غ يييي ذمعقيييي ا

معقحاييييحذكب  كييييزيذو ييييخحثذ ( ييييب تذمميييي ذ مثغيييي ذذبييييكذمييييحذك ييييمةةكغذكبق ييييحمذاغيييي ذ
ذكبخ م يذفهذل بغ:

هْ  كات  في إْثرهنف العطايا           وبروق السحاب قبل ُرعود  ح   ض 
.. :ذ  ذ 1 ةيفحبب قذفهذالكذكبب  ذا ذكبضي ك ذمكب ايةذاي ذكبعحح)يحتذليححذكآلميذذذذذ

فأقام البرق مقام الضحك، والرعد مقاام العطاياا، ومنماا كاان يجاب أن يقايم الغياث 
فحبة بيي ذكب  كزييي ذك ييم  وذاقييةذكبعيي ثذفييهذك  ييمع ححذ، …((مقااام العطايااا ال الرعااد

 لذلةحذكبة ي ذاغي ذكبعحح)يحذ ذكب اية ذمب ي ذكبشيحا ذك يم ا ذمي ذ كب اية ذو يحذفبيغذ
ذكب   ذمكب هخ ذمكب ش عت ما ذالببغذحاذك لذكب غ  ذم ذض ءذمل وذم ل(حاذ ( ب

                                           
  تذ27كب  كز  :ذذ- 1
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ذمك مةةك كذاغ ذ بهذت حمذل بغ:
 ظعنوا فكان ُبكاي  حواًل بعدهم          ثم ارعويُت وذاك ُحْكُم ل بي د  ذذذ

ُقود   ْر ب ْجمرة لوعٍة إطفاؤها             بالدمع أن تزداد طول  و   أ ْجد 
 كة ذكب ييييزلتذماييييلكذم لييييفذ ( ييييه ذمب يييي ذفحبييييةمخذاقييييةذ بييييهذت ييييحمذلزيييييةذميييي ذاييييذذذذذ

هذا خالف ما عليه العرب، وضد ما يعارف مان معانيهاا ألن …   لحح:ذذ 1 كآلمةي
ليال وُيْبارد حارارة الحازن ويزيال شادة الوجاد وُيْعقاب غمن شأن الدمع أن يطفايء ال

ذ  تذالراحة، وهو في أشعارهم كثير موجود ُينحى به هذا النحو من المعنى
ذكذاغ ذكب   كةذ  غذملفذكب ححذوحبببحضذفهذل بغ:مك مةةك ذذذذذذ
 وخال على خّديك يبدو كأنه      سنا البدر في دعجاء باد ُدجوُنهاذذذذ
فحبة ب ذكب لفب ذبغ ححذك م  وذاقةذكبع ثذاغي ذ لذل ليفذوحب ي كمذك قب ي ذذذذذذ

اايالن سااود أو… :ذ  2 ب  ييغذ ذوحبببييحضذلييححذكب  زبييح ه  فالمتعااارف المعلااوم أن الخ 
فاأتى هاذا الشااعر …ما قاربها في ذلك اللون، والخدود الحساان إنماا هاي البيض

ذ  تذبقلب المعنى

                                           
  تذ187كب  كز  :ذذ- 1

 ذت232كب   ا:ذذ-ذ2
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 مك مةةكذكبق حمذاغ ذاةيذب ذزيةذل بغذفهذل( ذكب   :
ُب يسعى به        أخضر مطموثًا بماء ال حر يْص       واُلمْشر ُف ال ْهيد 
ذت 1 ف لفذكب   ذوحب ض  ذممحذمل(هحذبلبكذ اةذغ  ه    …
مايييلكذكب ليييفذمييي ذايييةيذم ليييفذ ( يييه ذمةب يييحذ ذ)عقبيييغذمليييفذكبغييي لذاغييي ذذذذذذ

ذاقب مغذو ةةذمحذ)عقبغذملفذكبغ لذكبليذمحب ذالببغذ ( غذفهذذبكذكب  لفت
ْغل: ذم    مكذاغ ذ بهذت حمذل بغذمكل(حاذكب ب

ْلم ُه         بكّفيك ما ماريت  في أنه ُبْردُ ذذذ ْلم لو أنه ح   رقيق حواشي الح 
وقاال: هاذا …( وأنكار أباو العبااس قاول أباي تماام )البيات:ذ  ذ 2 ححذكآلمةيلذذذذذ

هاو الااذي أضااحك الناااس منااذ ساامعوه والااى هااذا الوقاات ولاام ياازد علااى هااذا شاايئًا، 
والخطأ في هذا البيت ظاهر، ألني ما علمات أحادًا مان شاعراء الجاهلياة واالساالم 

  تذ…والثقال والرزانااةوصاف الحلام بالرّقاة ومنماا يوصاف الحلام باالعظم والرجحاان 
فاإن الُبااْرد ال يوصاف بالرّقااة، ومنماا يوصااف بالمتانااة …:ذ  ذ 3 مليححذكآلميةيذ )ضييحاذ

ْغلذاقةذ بهذت حمذفهذم ل(غذكبق( يهذفاقة، وأكثر ما يكون ألوانًا مختلفةصوال   تذفحب ب
كبليذ يلذفبغذكبب  :ذل لفذوحب ل   ذمكلبكذكبُبْ متذممحذ ضي كذكبقيح ذاغبيغذال ذميحذ

ْغييلذل لييفذوييحبعيلذمكب م ييحلذمكبث ييعذبييبسذغ يي  ذم لذذك ييم   فييهذ فهييحمهلذميي ذ لذكب ب
كبُبييْ مذل لييفذوحب مح يي ذمكبصيي(حل تذمبعييعذ وييحذت ييحمذك ييم ا ذميي ذ كب ل يي  ذمعقيي ذكبغيي   ذ

                                           
تذمكَب  بيص:ذ  حو ذت  صذممغذكوةضذ يذت ش هذبشةتهحتذمي ححذكب  يص:ذ40كب  كز  :ذذ- 1

  ليذاغبغذ اةكثذتملبلثذم ذوبجحمذم   هتك لذ ه ذبقحاب ذكب   هتذمكَبهْ َةث:ذكب

  تذ128كب  كز  :ذذ- 2

  ت130كب  كز  :ذذ- 3
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م ذ)عقهذكبغ  ذفهذكب غ سذبيعذكبغي  ذفيهذكبيق(س ذم ميحذةل ي ذكبُبيْ مذفح يم ا ذمقهيحذمل ي ذ
ذ  جغت

ذ: 1 ل بغمم حذك مةةك هذاغ ذكب ح   ذ
وا جارك العيمان لما جفوته       وقلص عن برد الشراب مشافره     ق ر 

ذكبب  ذاهذكبش(محلتذمالكذم لفذذذذذذ  ةكمذ (مبغ ذفحب شحف ذاقةذكب ح   ذفهذالك
 ( هذ )ضحاذمةب حذك م ا ذمعق ذكب شحف ذم ذ (مهذك   حلذماهذت مع عذبة  هذ

ذك هذتجحهذم ذ ةكمذمل(غذبلبكتكحبق قذمكبج ححذب حذكحلذ)شع ذوغذم ذ  طذمذ
كبمقح  :ذم اقيهذويغذ لذتمقح ي ذكغ ي ذميحذم ببيحاذو  ي ذتيلك ذميخذكغ يحوذ خي ى ذ ت2

مان غذايةمذكبمقح ي ذو  ي ذ ذتصيغاذ لذت يخذتغيكذكب غ ي ذميخذكغ يحوذ خي ىذ ذ
ذتقح بهحت

ذمم ذ مثغ ذذبكذمحذك مضع( هذم ذمعح هذكواش ذفهذل بغ:
 فأصبُت ّحبة ق ْلبها وطحالها    فرميُت عقلة  عينه عن شاته        

  ذملييةذاحوييغذليي مذبييلبكذو هييلذة مكذذكيي ذكب غيي ذمكب(يي كمذمكب بييةذلميي ممذكث يي كاذفييهذكبشييع ذ
اقييةذذكيي ذكبهيي ىذمكب  خيي ذمكبشيي قذممييحذ)جييةهذكب ةيي مذفييهذاييلهذكواضييحءذميي ذكب يي كة ذ

ف هيحذم ذاي ذم يحذبيغذمكب  ثذمبلذ)جةمكذكبح يححذك يمع عذفيهذايلهذكب يححذالذذ ذليقخذ
نم يييي ذايييي كة ذما كيييي ذفييييهذاييييزلذم ذاشييييقذم ذبيييي مكاذم يييين  حاذفييييهذفيييي حذفح ييييمهجق كذ)

ذت 2 ذك ه  

                                           
  تذ91كب   ا:ذذ- 1

  ت56كب   ا:ذذ- 2



 
 زوينعلي ........االستاذ املتمرس د. ......................................يف اللغة ومناهج البحث اللغوي .........سات درا

 73 

مذكيي ذكواشيي ذ كبح ييحح ذمييخذذكيي هذ كبهيي ى ذم كب  خيي   ذمكغ يي ذ كبح ييحح ذ ذذذذذذ
تقح يييي ذاييييلهذكب غ ييييحوذم ببييييحاذولذكبة بيييي ذكب  كزييييي ذفييييهذك  ييييمع ححذك ييييم  وذفييييهذ

ذم كب بة ذمخذكب غ حوذكب لك ة تذكوذاحلذاغ ذ لذللك ذ كب غ  ذم كب( كم 
ذمك مةةك كذاغ ذا حلذب ذيحب ذل بغ:ذذذذذ

 لنا الجفنات الُغّر . . . . . )البيت(
فجعلهااا بيضااًا كااان أحساان. … لااو قااال: لنااا الجفنااات الباايض… ملييحب ك:ذ  ذذذذذذ

 يذذ 1   …فلعمري أنه أحسن فاي الجفاان إال أن )الُغاّر( أجال لفظاًا مان )البايض(
ذبببض ذلمقح  ذذك احذمخذ كبج(قحو ذ كث ذم ذ كبة   تذ لذكغ  ذ ك

كبمةغ يي ذكبيية به:ذمايي ذكبمع ييبلذكبيية بهذ )ضييحاتذمكب  صيي مذوييغذ لذت ييمع عذكغ يي ذ ت3
ذ اييل ذمقهييحتذمميي ذ مثغيي ذذبييكذمييحذك ييمةةكغذكبق ييحمذاغيي ذ ذكوذم بيي ذخحليي ذو عقيي ا

ذ: 2 كواش ذفهذل بغ
 وّلى المالمة  الرجالاستأثر هللا بالوفاء وبالعد            ل و       
 ةكمذوحب ميييع:ذك   يييحل ذفةغ ييي ذفيييهذك  يييمع ححذ مذا  يييل ذولذكب ميييعذمييي ذا ييي ذذذذذذ

مك   حلذم ذا  ذكبمصقب ذكبق اهذ) حبعذكب  ي كل ذكب    ذذكبمصقب ذكبجق هذ) حبع
كب  يييي كل  ذمبييييلبكذذ–كب يييي    ذ) مغيييفذايييي ذتصييييقب ذ ك   يييحلذذ–فمصيييقب ذ كب مييييعذ

وذايييحلذمييي ذكغ ييي ذكذفيييهذكبة بييي ذكب  كزيييي ذكب  يييم   ذفيييهذت ييي لذكغ ييي ذ ك   يييحل ذ ايييل ذ
ذ كب مع ت

                                           
  تذ61كب   ا:ذذ- 1
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كبممزم:ذم اقهذوغذ لذت يمع عذكغ ي ذميحذبة بي ذكغ ي ذ خي ىذمبي  ذكب غ مي  ذتيمزمذ ت4
ذ: 1 فهذمزءذم ذكب عق تذمم ذ مثغ ذذبكذل حذا حلذب ذيحب 

 ْهر  وتكلفي اليوم الطويل وقد             صّرت جنادبه من الظْ     
ذكبيه   تذما ذم حذك مةةكغذكبق حمذاغبغتذمكبيه  ذذذذذ ك حذا ذذ–ةكمذوحبي ْه :ذا  

ذب  ذ كبيه  ذم ا ذكبيه    ذتمزمذفهذكب عق ذولذ مع م ذل كمذوغذكب ل تذممح
ذلةذ ذ كبيه   ذب غ   ذكب  كزي  ذكبة ب  ذكح   ذمإل ذكب    ذك مةكم ذكوحل ذا  كبيه 

ذك م  وذاغ ذكب ل ت
ذ
ذ

                                           
  ت91كب   ا:ذذ- 1



 
 زوينعلي ........االستاذ املتمرس د. ......................................يف اللغة ومناهج البحث اللغوي .........سات درا

 75 

 ضياء الدين بن األثير)ظالل المعنى( عند  – ب
ذ 1 تقيحمحذضيبحءذكبييةل ذبي ذكوي يي ذفيهذكب(صيعذكبثحبيي ذمي ذكمحوييغذ كب ثيعذكب ييحئ  ذذذذذ

م ضيييي احاذ يييي حه:ذ فييييهذكب نييييلذاغيييي ذكب عييييح ه تذمذكيييي ذكب(حئيييية ذكب م خييييح ذميييي ذاييييلكذ
وفائااادة هاااذا الفصااال اإلحاطاااة بأسااااليب المعااااني علاااى كب  ضييي عذفيييهذل بيييغ:ذ  ذ

الصااناعة مفتقاار الااى هااذا الفصاال والااذي يليااه  اختالفهااا وتباينهااا، وصاااحب هااذه
بخالف غيرهماا مان هاذه الفصاول الماذكورة، السايما مفساري األشاعار، فاإنهم باه 

فه هييح ذم مييةةذكبقييح ذ ييبعذ  تذفحب(صييعذلخ يي ذايي ذ  ييحب  ذكب عييح هذ يذفييهذأعن ااي
قذكب  م)يي ذكبيي ذفهييلذمعييح هذكوب(ييحظذكئوحبعقح)يي ذوييغذم( يي مذكو ييعحةتذ مييحذل كمييغذفييحبح ذ

ةم ذفييهذكبقصيي صذفه ييحاذم ب ييحاذ يذفهيلذكبيية  وذكب  كزييي ذ مذكبيية  وذكبهحمشييب ذكبي ك
الذكذلغ  ذكوب(حظذبإل) حءذو م ذمعح  هحذكب  كزي  ذمبيلبكذ يي ذكبي ذكب عقي ذمي ذ

واعلاام أن األصاال فااي المعنااى أن ُيحّماال علااى ا يي ذك  ييغذظييحا كاذ مذميي م اذف ييحح:ذ  
   ذمت ثييعذو  بييغذتعييحب ذر الااى دلياالظاااه ر لفظااه، وماان يااذهب الااى التأوياال يفتقاا

. . . . فالظااهر مان لفاظ الثيااب هاو ماا يلابس، ومان ليحئما:ذ  ذذ ميبحَوكذفح ْهي  
تأّول ذهب الى أن المراد هو القلب ال الملبوس وهذا البد له من دليل ألنه عادول 

ذ  تذعن ظاهر اللفظ
يمييي ذ ل ييحمذمابيي ذم اييلذمييحذفييهذاييلكذكب(صييعذ ل ييحمذت ميييعذكب عقيي ذكبمييهذمعغهييحذذذذذذ

إما أن يفهم منه ]أي من المعنى[ شيء واحاد ال يحتمال غياره، ا ذذبكذو  بيغ:ذ  

                                           
  ت32صذذ1ميذذ- 1

ت4كب ةي :ذذذ 
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ومما أن يفهم مناه الشايء وغياره، وتلاك الغيرياة: إماا أن تكاون ضاّدًا أو ال تكاون 
ذت 1   ضّدًا، وليس لنا قسم رابع

كوب(ييحظذمي نيي ذ لذ  ييمقمجذميي ذعخييحةكوذكبيي ذكوي يي ذاييلهذ  ييغذ ييي ذفييهذم  وذذذذذذ
ذم ذا  ذكب عحل  ذكآلتب :

:ذكوب(ييحظذذكوذكبة بيي ذكب  كزييي ذكب كضيي  ذكب  ييم   ذفييهذكوفهييحم ذماييهذكوب(ييحظذاألول
ذكبمهذ)(هلذمقهحذ هءذمكاةذ ذ) م عذغ  هت

ذكوب(حظذذكوذكبة بم  ذكب م حبغم  ذاغ ذمه ذكبمضحمذت:ذوالثاني
ذ ذمه ذكبمضحمت:ذكوب(حظذذكوذكبة بم  ذكب  مغ(م  ذببسذاغوالثالث
مبقحذ لذ  شفذا ذوعضذكبعملحوذب  ذكبة ب ذكب  كزي ذمكبهحمشب ذم ذخمحذذذذذذ

ذكومحذ ذ) م عذ ذفهذكب     ذكوخ  ي  ذولذكب  ل ذكبمهذت ثعذبهح ت غ عذكومثغ 
ذ  ىذكبة ب ذكب  كزي ذكب (ه م ذفههذمكخغ ذض  ذكب عجلذمكب اةكوذكب عج ب ت

لذكبثييح هذل بييغذ ص ذفييهذ يي ياذكب ضيي مه:ذ  ذلم  ييةذمم ييحذت ثييعذوييغذفييهذكب  ييذذذذذ
فحب ييةحذاغيي ذ لذكب يي كمذذ- 2 ك ييحذلييححذكبيي ذكوي يي –كب ي آل تذماييلكذ) م ييعذمييةاحاذمذمييحاذ

   ذأنه ال ينام الليل عان القارآن فيكاون القارآن متوسادًا معاه لام يتهجاد باهوغذذذ  
ا ناام لام يتوساد معاه أنه ال يحفظ من القرآن شايئًا، فاإذاغ ذ لذكب  كمذوغذ  ذذم ذلمكب

ذ  تالقرآن
م يييحةوذكغ ييي ذ  ذلم  ييية ذفيييهذايييلكذكب يييةل ذم بمييي  ذاحمشييي م   ذالايييةكا ح:ذ  يييغذذذذذذ

و (ييظذكب يي آلذذ )عقيي ذبييممم ذكب يي آلذما(يييغذفهيي ذ ذلقييحمذاقييغ ذمكوخيي ى:ذ  ييغذ ذ)عقيي
                                           

  تذ1/33كب ثعذكب حئ :ذذ- 1
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متممتيييغذك يييحذلقخةيييهذفهييي ذلقيييحمذاقيييغذكبغ يييعتذمكغميييحذكبييية بم  ذم مغ(ميييحلذاييي ذكبة بييي ذ
زييي ذب غ يي ذ ت  يية ذكب  تخحيي ذوييحبق م ذمبييلبكذكخمغييفذ يي كحذغ ييي ذكب ييةل ذفييهذكب  ك

ذم(ه مهحت
تذمكب ميعذالميحذ لذلي كمذل بغذتعحب ذ م ذت مغي كذ  ( ينل ذ 1 مم ذ مثغ ذكب  لذكبثحب ذذذذذ

 ذمإمحذكب معذكب جحزيذما ذكإلكخحثذاغي ذكب عحليهذك يحذكب ع م ذوغذكب معذكب قب هذ
ذاغيي ذكب عحلييهذلمييعذ ( ييغذفييهذكآلخيي     ذلييححذكبيي ذكوي يي ذ  ذفييإلذك    ييحلذالذكذ كيي  

مبلبكذلقص  ذكب عق ذكومحذكب ذكبة ب ذكب  كزي ذبغ غ  ذفهذا  ذلقص  ذكب عقي ذ
ذكبثح هذكب ذكبة ب ذكبهحمشب ت

ذلييييةذ 2 مم ييييحذت ثييييعذوييييغذفييييهذاييييلكذكب  ييييلذذذذذ ذكاذليييي حذكبقبييييهذ ص ذوزمكمييييغ:ذ   يييي ب   
يييغ ذأذاغبيييغذمآبيييغذم يييغل–ميييغذ  ييي ان ذب  ليييحاذبيييه  ذفيييحخمغفذفهيييلذ زمك ب عقييي ذذ-ل 

    ب  ذلةكا ذمفه  ذمعق ذكبح حذاغ ذاقب مغ ذ يذكبة بي ذكب  كزيي ذبغ غ ي ذمبيلبكذ
ذب يحذتيي فهذ ص ذ  ذمعغي ذ)حييحمب ذ امي ذلقييي لذ ليمه ذ  يي حذليةكا   ذيييلذبي  ذ لييةله  

 ي  ذاغ  ذوعةذمفح ذزيق ذ  غذ ةكمذ كبصةل  ذمبلذل مذكبجحةا  ذو هحذ ةض ذكح ي ذكث
ذكبصةل ذم   عذ زمكمغذب  لحاذوغت

مخصصذضبحءذكبةل ذب ذكوي  ذكب(صعذكب كوخذم ذكمحوغذو  ض عذ  حه:ذ فيهذذذذذذ
كبم مباذب  ذكب عح ه ذبغذلغ ذوحب(صيعذكب م يةمذمي ذا ي ذكبم  يبلذكبثمييهذبغ عيح هتذ

وهذا الفصل هو ميازان الخاواطر الاذي ياوزن باه ملححذمب قحاذ ا ب ذالكذكب(صع:ذ  ذ
                                           

  تذ1/36:ذكب ثعذكب حئ ذ- 1

ذت29كبق حء:ذذ
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ّك الذي يعلم منه مقدار عيارها، وال يازن باه إال ذو  نقد درهمها ودينارها، بل الم ح 
فكرة مّتقدة ولمحاة منتقادة، فلايس كال مان حمال ميزاناًا سامي صاّرافا، وال كال مان 

ذت 1   …وزن به سمي عّرافاً 
لذكبم مباذب  ذكب عح هذتخعحاذبغم  يبلذكبثمييهذفيهذكب(صيعذكبثحبي ذمي ذكمحويغتذذذذذذ مل  
ال تعلاق للتارجيح باه، إذا ماا دّل علياه ظااهر جذمحذتعغقذوحب  لذكومحذو غذ  ذم خ ذ

  تذفحبة بيي ذلفظااه وال يحتماال إاّل وجهااًا واحاادًا فلاايس ماان هااذا الباااب فااي شاايء
ذكب  كزي ذمكض  ذفهذك  مع ححذمم(ه مغذفهذكوذاحلت

 ذكب قب ييي ذممعيييعذ ل يييحمذكبمييي مباذبييي  ذكب قب  ييي  ذمكب جيييحزي  ذتحةكيييحاذكبمييي مباذبييي ذذذذذ
يعلم ببديهة النظر لمكان االخاتالف بينهماا، والشايئان المختلفاان مكب جحزذو غذ  ذ

تذمكب غ ي ذاللذذ 2   يظهر الفرق بينهما بخالف ماا يظهار باين الشايئين المشاتبهين
هيهذمي ذفمب ذاغ ذاقب  ذيحبم ذفهذك  مع ححذ مذاغ ذمجيحزذيحبي ذفيهذك  يمع ححذ

ذوحثذكبة ب ذكب  كزي ت
 غ صذفب حذ)ي تهذ ل يحمذكبمي مباذاقيةذضيبحءذكبيةل ذبي ذكوي ي ذم غغي  ذوعيضذمذذذذذذ

كومثغ ذكبمهذت ثعذبهحذمم يمقمج  ذميحذ) ني ذ لذ)( يةذفيهذببيحلذكبم( ييقذبي  ذكبية بم  ذ
ذكب  كزي ذمكبهحمشب :

:ذ كبم  ييي كذكبييي زقذ 3 كب عقبييحلذالذكذكح يييحذاقب  يي  :ذمم ثيييعذبه ييحذو ييي حذكبقبييهذ ص  -1
خح)ييحذلييةذتعقييهذكب قيي زذكب  بيي ء ذفييهذكوةض ذملييةذتعقييهذفييهذخخح)ييحذكوةض تذفحب 

                                           
  ت1/40كب ثعذكب حئ :ذذ- 1

  تذ1/42كب ثعذكب حئ :ذذ- 2

  ت1/42كب ثعذكب حئ :ذذ- 3
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يي ك  ذمكييمذكب عق يي  ذاقبقبييحلذال ذ لذكب عقيي ذكومحذ بصييقذوحبة بيي ذ كَب ييْ ثذمكبةب
كب  كزييي ذبغ غ يي ذفبنيي لذكب عقيي ذكبثييح هذ ليي ثذكبيي ذكبة بيي ذكبهحمشييب ذولذكب عقيي ذ

كييحل ذمخخح)ييحذكب عج ييهذب غ يي ذ َخبب  يي  ذماييهذم(يي مذخخح)ييح:ذكييعذمييحذ) خيي ذكحئقييحاذمييحذ
ذكوةضذ ل ثذفهذكب عق ذكب عج هذكب ذكب ق زت

ذ: 1 كب عقبحلذالذكذكح حذمجحزي :ذممثعذبه حذو  حذ بهذت حم -2
ل ْونا أبا سعيد قديماً       ل ْونا أبا سعيد حديثًا            وب   قد ب 

 يماً مووردناه ساحاًل وق ليبًا              ورعيناه بارضًا وج  ذذذذذ
ّق           النفْفس صار الكريم ُيْدع ى كريماً  فعلمنا أ نْ     ليس إال بش 

فييحب  كمذوحب ييحاعذمكب غ يي ذالمييحذكب ث يي ذمكب غ ييع ذمإمييحذكب ييب ذمغ يي ذكب ييب  ذولذذذذذذ
ْرده الااى سااببكب يحاعذ   ْرده الااى ساابب، والقليااب يحتااج فااي و    تذال يحتاااج فاي و 

ذ حاعذمكب غ   تمكمذكب عق   ذم ذوحثذكبة ب ذكبهحمشب ذب غ مهذ كب
ذت ةمييغذبت  يي -3 لذآخيي ذبغميي مباذميي ذا يي ذت ييحمذكب عقيي ذ مذت ييةل ه ذممقح ييبمغذب عقيي ا

 مذت خ ذاقغ ذ مذاةمذمقح بمغ ذمكبم مباذب  ذمعق ي  ذبشيهءذخيحةجذاي ذكبغ(يظتذ
ذمت  ذالكذكبم مباذف مع:

:ذ فيييهذ يييحئ  ذكبةيييقلذ 2 كب عقييي ذكبميييحمذمكب  يييةة:ذممثيييعذبيييغذو ييي حذكبقبيييهذ ص  ت 
اييلهذكبعخييحة ذمعقبييحل ذ اييةا ح:ذم بمهييحذاغيي ذمميي ثذكبزكييح ذذزكييح  ذفييب(هلذميي 

ذ فيييهذكب يييحئ  ذ ذغ ييي  ذمكوخييي ىذ ييي  طذكبزكيييح ذاييي ذكب عغ فييي  ذفيييحومحذمعقييي ا
                                           

تذكبخييحةض:ذ محذمييحذت يي جذكوةضذميي ذ بيي ذلبييعذ لذتمبيي   ذ مقح ييغتذ1/43كب ثييعذكب ييحئ :ذذ- 1
بل:ذكبقب ذالذكذال ذم ححذمك مش تذمكب حاع:ذ ح ئذ   كبخ  تذمكب غ  :ذكبب  تمكَبج ب

  تذ1/44كب ثعذكب حئ :ذذ- 2
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ايييحمذمكآلخييي ذمعقييي ذم يييةة ذمب يييحذكح ييي ذكبة بييي ذكب  كزيييي ذب غ ييي ذ كب يييحئ   ذ
ضيحفب ذفهيهذ لي ثذإلمع مف ذكيحلذمعقي ذ ي   هحذاي ذكب عغ في ذمي ذكبة بي ذك

بيي ذكبهحمشييب ذبغ غ يي تذمم(هيي مذاييلكذكب عقيي ذبييبسذميي ذكبغ(ييظذبييعذميي ذكبيي ذكبة 
ذل يق ذت صبصذكب حئ  ذوحبلك ذفعغلذ    هحذا ذكب عغ ف ت

محذ) مةحذاغبغذو  يق ذبب  ذم ذت كوعيغ:ذميعقيهذبيلبكذ لذليةحذكبغ(يظذاغي ذ تث
معق يي  ذ اييةا حذتييحمذمكآلخيي ذم ييةة ذمي(هييلذكب  ييةةذو  يقيي ذبب يي ذميي ذت كوعييغتذ

يَعذلحضيبحاذبي  ذكبقيح ذف يةذُذوبيَاذ 1 بقبيهذ ص ذ )ضيحاذممث عذبغذو ي حذك :ذ َميْ ذُمعب
وة يي ذ يين     ذفحبة بيي ذكب  كزييي ذب غ يي ذ كبييلوا ذمع مفيي ذم ييم   ذفييهذكب عجييلذ
ال ذ لذكب غ يي ذمبيي ذفييهذكب ييةل ذكب ييلك ةذاغيي ذمعق يي   ذ اييةا حذتييحمذم(هيي مذ

أنااه ماان جعاال قاضاايًا فقااد عاارض نفسااه لخطاار عظاايم ميي ذكب ييبحقذمايي ذ  
مان جعال قاضايًا فقاد أمار    ذمكآلخي ذم يةةذماي ذ  يغذ  ح بغيار ساكينكالذب

  ذمي مةحذبهلكذكب عق ذم ذل يق ذبب  ذم ذت كويخذكبغ(يظتذمكيمذبمفارقة هواه
ذكبة بم  ذم ذوحثذكبة ب ذكبهحمشب ذب غ  ذ كبلوا ت

ذت ةمغذمآلخ ذغ ي ذمقح ي :ذممث يع ميتذكب عقبحلذالذكذكحلذ اةا حذمقح خحاذب عق ا
ذ 2 

 ذ  بيييغذتعيييحب ذ  ذتجعغييي كذمايييحءذكب  ييي حذب يييق لذكيييةاحءذوعضييينلذوعضيييحا بيييغذو
فحبييةاحءذلييةحذاغيي ذمعق يي  ذ اييةا حذكبقهييهذ لذلييةا ذكب  يي حذوح يي غ ذمكآلخيي ذ

النهااي أن يجعلااوا حضااورهم عنااده إذا دعاااهم ألماار ماان األماار كحضااور   
                                           

  ت1/46كب ثعذكب حئ :ذذ- 1

  ت1/47كب ثعذكب حئ :ذذ- 2

ذت63كبق ة:ذذذ
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  تذمالكذكب عق ذا ذكب  كمذب قح بمغذكآل) ذكبمهذلبغهحذمايهذبعضهم عند بعض
 بغذتعغ ذ ال  حذكب  مق لذكبلل ذآمقي كذويحوذمة ي بغذمإذكذكيح  كذمعيغذاغي ذ مي ذل

تذمي ن ذ لذ  مقمجذمي ذكب عق ي  ذ لذكومحذمحمخذبلذللاب كذام ذ) م ذ  ه 
ذم ذوحثذكبة ب ذكب  كزي ذب غ  ذ كبةاحء ذمكآلخ ذ ل ثذكب ذكبة ب ذكبهحمشب ت

تيي خ ذاقيييغذمكآلخيي ذغ ييي ذمقح ييي :ذذمتذكب عقبييحلذالذكذكيييحلذ اييةا حذمقح يييخحاذب عقييي اذ
ذمكبزيم لذم  ةذ ق   ذ 1 ممث ع  ذفةب ذكغ محذ كبمي   ذبغذو  بغذتعحب ذ مكبم  ب

م كبزيمي ل ذاغي ذكبشيج ذكب عي م ذوح ي ه حذمايهذكبة بي ذكب  كزيي ذبغ غ مي   ذ
ممبييي ذ )ضيييحاذاغييي ذك ييي هذمبغييي  ذب قح يييخ ذذكييي ذكبحييي ةذماييي ذمبيييعذو ييي قحءتذ

ذ ب ذكبهحمشب ذبغ غ م  تمالكلذكب عقبحلذم ذوحثذكبة
بيغذو  بيغذذ 2 ايتذمحذ)ن لذكبم مباذفبغذو ب ذ هءذخحةجذا ذم(ه مذكبغ(ظ:ذممث يع
تذممبيي ذتعييحب ذ مايي ذأذفييهذكب يي  كوذمفييهذك ةضذ)عغييلذ يي كلذممهيي كل 

ذمكبجهي ذفيهذكب ي  كوذ كآل) ذكب  ي  ذاغ ذمعق    ذ اةا ح:ذ لذأذ)عغيلذكب ي  
ب ييي  كوذم  يييغذ)عغيييلذكب ييي ذمكبجهييي ذفيييهذكوةض ذمك ةض ذمكآلخييي :ذ  يييغذفيييهذك

بغ لييييفذاغيييي ذكب يييي  كوذيييييلذك ييييم قح ذكب ييييممتذمي ييييقاذاييييلكذكب عقيييي ذك ام ييييحمذ

                                           
ت62كبق ة:ذذذ 

  تذ1/48كب ثعذكب حئ :ذذ- 1

ت2 ذ1كبم  :ذذذ 

  ت1/49كب ثعذكب حئ :ذذ- 2

ت3كو عحم:ذذ 
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وحبمج يبلذتعييحب ذأذايي ذذبيك ذمم(هيي مذكبمج ييبلذ ييهءذخيحةجذايي ذكبغ(ييظذبييلبكذ
ذتكبع حئةكحلذاليخحوذكب عق ذكومحذم ذوحثذكبة ب ذكبهحمشب ذبصغمهحذو (ه مذ

 اهر الجرجانينّصان لعبد الق -ج
ذم غ ذذذذذذ ذم  ذ  ي(حل حل ذ ص  ذكبج مح ه ذكب حا  ذبعبة ذكببمغ  ذ   كة ذكمحث فه

ذكبغة ي ذممل ذك  مقمحجذما حذل(محلذ  ص صذلة لذاغ ذا قذكبم غ عذبغيحا  
ذكبقص  ذت تبحلذم ذمماي ذ ذم  كف  ذكب حا ذفهذم ب(حتغذا  محات ذابة ا  ذبه ح

ذفهذت غ عذكب عق ذممح ) بطذوحوب(حظذمكبعخحةكوذفهذكب بحقذم ذذكبعمئقذكبق( ب 
احب ذاح فب ذمعب  ذا حذا ذ ا قذم ذكب عق ذكبيحا يذبهح ذممحذتم كغذ كب شحاة  ذ

ذم ذت ي  ذفهذكبق(  ت
ذم ذذذذذذ ذ  مقمجغ ذ ل ذ) ن  ذمح ذاغ  ذبغمةب ع ذم مص ي  ذكبقص   ذالل  م  ةم

ذميحا ذبغة ب ذكبهحمشب :
ذب عق ذذذذذ ذت غ ع ذفه  ذكومح ذكبقص ذك ص كفغذذ مح ذوعة ذكبشحا  ذلحبهح  ببحو

ذم ل حوغذم ذمقح كذكب ج ذماه:
 ولما قضينا من منًى كل حاجة           ومّسح باألركان من هو ماسحُ 
 وُشّدْت على ُدهم المهارى رحاُلنا       ولم ينظر الغادي الذي هو رائحُ 

 اطحُ أخذنا بأطراف األحاديث بيننا            وسالت بأعناق المطّي األب
لححذابةذكب حا ذم غماذالهذكوببحو:ذ  تذتذتذتذمذبكذ لذ محذمحذلمغ حكذم ذم ح  ذ
ذا ذلضحءذكب قح كذ ذكعذاحم   ذفعب   الكذكبشع ذ  غذلحح:ذ مب حذلض قحذم ذمق ا
و م عهحذمكب  مجذم ذف مضهحذم ققهحذم ذ  يقذ منقغذ لذ) ص ذمعغذكبغ(ظذما ذ

ا وحوةكحلذم ذا ذمح ا ذاغ ذ  ك ذكب مكعذذ  ي  ذكبع  متذيلذ خ غذو  بغ:ذ مم  
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كبليذا ذآخ ذكوم ذممب عذكب    ذكبليذا ذم ص مهذم ذكبشع  ذي ذلحح:ذ  خل حذ
ذكب كحثذ ذةزم ذم  ذمببغ ذمح ذكوةكحل ذم ا ذبلك  ذف لع ذب ققح  ذكواحمل  و   ك 
ذبغ(ي ذ كو  ك  ذاغ ذكبص( ذكبمهذ) مصذبهحذكب فحقذفهذ مةك ثذكب كخحل ذيلذمح 

كبمص  ذفهذفق لذكب  حذم ج لذكب ةل  ذ مذمحذا ذاحم ذكب مح ف  ذذكب ( ذم 
ذكبقشحطذ ذبلبكذا ذ   ذكبق(  ذمل   ذم  خ  ذمكإل) حء  ذمكبمغ ياذمكب مز م ذكإل حة 
مفضعذك غمخحطذك حذت مخغذ ب( ذكول حثذم    ذكواخحث ذمك حذلغ قذو ححذَمْ ذ

ذمتق  ذكبش ي( ذمةمحءذا  ذكإل)حث  ذكبعخحم  خ ذمكوم حلذُمف قذب ضحء لذةمكئاذكوا 
ذت 1 …  مك م حعذكبمهح هذمكبم ح)حذم ذكب بم لذمكإلخ كل

ذكب ذكبع كمعذكبعح فب ذفهذذذذذذ ذكبقصذم ذال حةكوذمكض   ذفهذالك م ذ) ( ذمح
كب ب ق ذفهذظحا ذذمت  ي ذكب عق ذكب  ص مذ  كءذمقهحذكب قعن  ذفهذمكخعذكبق(  ذ 

كإل حة ذمكبمغ ياذمكب مزذمكإل) حء ذما ذمحذكب غ كذك  بغذا ذاحم ذكب مح ف  ذ م ذ
لقبهءذ  ا ذ   ذكبق(  ذمل  ذكبقشحطذمفضعذك غمخحط   ذفحبج مح هذلةذب   ذفهذ

ذ ذكبقصذاحمما ذالك ذكبعحمعذمه حا ذما  ذكب عحل  ذكبة به ذكبم غ ع ذفه ذكبع كمع م 
ذكبق( هذكبُ عبًّ ذاقغذوحبع ك فذكب( م) ذم ي ذذبكذفهذت  ب ذكب عق ذمكب شفذا 
ذم ذمعح هذ ذفهذكب عجل ذيل ذك م  ذفهذكوذاحلذمم  ذا ح ذوع ةكا كب عح هذكبهحمشب 

ذكوب(حظذمم ص مذكبعخحةكوت
ذفهذذذذذذ ذذبك ذم ي  ذوحب  ح ذكب  م    ذكب  ب  ذكب شحاة  ذاغ  ذكمم مكبقصذكآلخ 

ف محذالذكذةمعقحذكب ذكبم   قذفإ حذ عغلذ لذكب شحاة ذ  …ذكبق(  تذلححذابةذكب حا :ذ

                                           
  تذ15 16   كةذكببمغ :ذذ- 1
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ذكبق( ذفه ذكب ب ت ي  ذوصةق ذكبعغل ذفبغذ…ذ  ذمخ ذمكوم  ذفهذذبكذكث    مكبش كاة
ذظحا  ذمب  ذ لذكوم ذكلبكذب حذكحلذبق  ذل حذ بهذت حم:

 ّدد  اارب تتجااه فاغتاوطول مقام المرء في الحّي ُمْخل ق    لديباجتي
ْرمد  افإن  ي رأيت الشمس زيدت محّبًة    الى الناس أن ليست عليهم بس 

ذمذبييكذ لذايي لكذكبمجييةمذ ذمعقيي ذبييغذاللذكح يي ذكب ؤييي ذ ذت( ييةذ   ييحاذميي ذمعقيي ا
ا  ذاهذةؤي تذمكحلذكو سذبق( هحذكبشكذمكب ي  ذ مذب ل عذكبعغلذو م ذزكئةذبلذ)عغيلذ
ميي ذلبييع  تذيييلذلييحح:ذ  فغيي ذت كقييحذاييةل ذتع ييي ذكب  ييةكةذفييهذكبشيية ذمكب خحبةيي ذم (ييهذ

ل  ذاغ ذمحذمليفذاغبيغذكب(حئة ذم ذ لغهحذمح خحاذو هذبقحذمحذت مضبغذكب ؤي ذبغ  ذ
ميي ذكب حبيي ذكب مجييةم ذمييخذكبعغييلذوصييةقذكبصيي( تذلبيي  ذذبييكذ  ييغذبيي ذكييحلذكب مييعذمييثماذ
اغيي ذ يي  ذ هيي ذفييهذمليي ذم ح خيي ذلييحاخغذمإخخييحةهذبييغذو  ييغذ ذ) صييعذميي ذ ييعبغذ
اغ ذ هءذف مخعذلةهذفهذكب حءذملحح:ذك ي ذاعذاصعذفهذك( هذم ذكب يحءذ يهءذ؟ذ

مي ذكبمي ي  ذزكئيةذاغي ذكب ي حذمكبقحيقذبيلبكذف لبكذ   ذفيهذ مي ك ذكيحلذبيلبكذضي ثذ
ذت 1 …  مملذكب(عع

مل كمذالكذكبيقصذبغيليذ) عي ذكبقيي ذفبيغذليحئلذاغي ذميحذلم كيغذك  حخيحعذكبق( يهذذذذذذ
كبُ ( ة ذوحب شحاة ذكبع قب ذبغ ةثذم ذ يي ذاغي ذكب عقي  ذ فحب حبي ذكب مجيةم  ذبغشيهءذ

 كذ ي ايييحذفيييهذ (يييسذمليييفذب عحلقييي ذتميييذ-مليييةذت ثيييعذوحبشييي سذفيييهذب ميييهذ بيييهذت يييحم–
كب كئهتذييلذذاي ذابيةذكب يحا ذكبي ذ وعيةذمي ذذبيكذاي  ذلي لذف ي ىذكب يممذكبيليذ) يححذ
ا ذ هءذوحب شحاة ذكب  ب ذبغ عقي  ذ يذويحلم كلذكب ي حذوحب(عيع ذممعيعذبيلبكذضي بحاذ
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م ذكبم ي  ذزكئةكاذاغي ذكب ي حذمكبقحيق ذمك  يغذ)شي  ذكبي ذ لذاح ي ذكبخصي ذ كثي ذالييحة ذ
كاذفييهذكبق(يي  ذميي ذكب يي ك ذكوخيي ىتذميعقييهذذبييكذوحبم ةلييةذببييحلذبم  ييحلذم بغيي ذتيي ي  ذ

ميي ذمه يي ذكبع كمييعذكبق( ييب ذفييهذت غ ييعذكب عقيي  ذمبييلبكذ مضيياذابييةذكب ييحا ذم ك يي ذ
كبقي ييي ذكبة ببيي ذكب ةلثيي ذم  ييب حذمييحذفعغييغذ ممييةلذمةيمشييحةمزذميي ذكمخييححذكبعقحليي ذ

ذكب(  ي ذمكبق( ب ذفهذكبخ  ذكبة بهت
 ذك  ييييم(حم ذكب حغ بيييي ذبهييييلهذكب حبيييي ذكبمييييهذاب يييي ذاقهييييحذمب ييييحذاصيييي ذابييييةذكب ييييحاذذذذذ

 وحب حب ذكب مجةم  ذمةبطذذبكذوحب شحاة ذكبع قب  ذكحلذمحذ)ضح ذكبي ذمعقي ذكوب(يحظذ
مكبعخييييحةكوذميييي ذت ك ييييةذبغ عقيييي ذميييي ي ذفييييهذكبق(يييي  ذايييي ذ ليييي ثذكبيييي ذم(هيييي مذ ظييييمحذ

غميييغذكب عقييي   ذو يييكذ كيييةوذكب عقييي ذمييي ذغ ييي ذ مك ذ مذب(يييظذ مذعخيييحة ذ مذتقغيييبل ذممع
ذم ي كاذفهذكبق(  ذم ذغ  ذكممذمكحذاغ ذذبكت

 
 ظالل المعنى والمعنى النفسي

اللذكبخ ييييي ذفيييييهذمظيييييحئفذكبغةييييي ذ مييييي ذلمعيييييةىذكب يييييةممذكب  ضييييي عب ذمكب عيييييح هذذذذذذ
كبمج ية)يي ذكب قحقبيي ذبغةيي ذوحامخحةايييحذاييةفحاذبغمعب يي ذايي ذكب  يييحئقتذمبييبسذكبهيية ذمييي ذ

 ييحةذمت ليي غهح ذمإ  ييحذميي ذ اييةك ذكبغةيي ذكبمعب يي ذايي ذتغييكذكب  ييحئقذا يي ذم  ييعذكوف
 وحب ظبفبيي ذكبعح فبيي  ذمي صييةذبهييحذكبمعب يي ذايي ذكبع ك ييفذذذكبغةيي ذ )ضييحاذمييحذ)عيي  ذ

ذت 1   ومثارة المشاعر والتأثير في السلوك االنسانيمك  (عح وذ  
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مكبيية بهذكبييليذل لييةذكب عقيي ذفييهذت غ غييغذ)جييةذ لذمعييح هذكب غ ييحوذتم ييةمذ م اذذذذذذ
و حذت يةمذويغذفيهذكب عجيل ذييلذ ذلغبي ذ لذ)نمشيفذ لذكب عيح هذذو  كمهحذكب عج هذ ي

 وعييةذغيي ةكاذم ييحذذايي ذالببييغ ذف عييح هذكب غ ييحوذ ذتم ييةمذف ييطذوييحبمع ي ذكب عج ييهذبهييحذ
ف(يييهذكيييعذكغ ييي ذظيييمحذمييي ذكب عيييح هذكبعح فبييي ذت  يييبهحذ ب مهيييحذكبمعب  يييي  ذم ذت ييي لذ

  ايي ذميي ذكب عييح هذكب غ يي ذكبيييحا  ذفييهذكبشييع ةذكغ يي ذمقعزبيي ذمإ  ييحذاييهذم تخحيي ذو ج
  ذمثييعذاييلهذم ييمكبع ك ييفذمبهييحذمشييحةك ذفييهذكب بييح ذكبع غبيي ذمكبعح فبيي ذبم  ييحل ذمت

ذ) مةا هحت ذكب عح هذكب( صذبغ شفذا ذ ( هحذمم ذمحذممةذمكعل
اي ذكبعحميعذكبق( يهذفيهذظيمحذكب عقي ذمميحذ) يبطذكب غ ي ذمي ذذ 1 ماب ذفقةةيسذذذذذ
ذمكضيياذمل ييقذُ)عيية ذذهمعييح  ميي ذكبقصيي صذكب ه يي ذفييهذكمحوييغتذذاح فبيي ذم مغ(يي ذبييقصًّ

ليييحح:ذ  ذكيييعذكغ ييي ذ ) يييحاذكح ييي ذتييي لظذمكئ يييحاذفيييهذكبيييلا ذلييي ة ذميييحذبهبجييي ذ مذازيقييي  ذ
 ذكب ييي  ذ مذلييية   ذمعجخييي ذ مذمضييي ن تذت(عيييعذذبيييكذم يييم غ ذاييي ذ ةضيييب  ذ مذك يهييي

كب عقي ذكبيليذتعب يي ذاقيغذملبييعذ لذ)عي  ذاييلكذفيهذغحبيي ذكوابيحلتذكذكيي ذك يلذال  ييحلذ
لذاقييغذف يي  ذفييهذكب ييحح ذف يي  ذزكئ(يي ذاغيي ذممييغذمييحذ مييحمذ يي صذبييلذليي هذ لييطذفإ ييغذ)نيي  

كبع  م ذفإذكذمحذلةم ذبغذالكذكب جه حذ محوكذاغ ذكب( ة:ذ ا ذايلك:ذميحذكقي ذ ظقيغذ
انييييلكتذمثييييعذاييييلكذكبشييييهءذ ( ييييغذ) صييييعذوحبق ييييخ ذب غ ييييحوذكبغةيييي  ذفإمةككقييييحذبأل ييييبحءذ

كذُ)  ةيزذفيهذمبلب…  تذخحضخذ  حخحاحوذفجحئب ذمقخعث ذم ذك  لذكبليذلةحذاغ هح
مجييححذاغيييلذكب عقييي ذبيي  ذكب عقييي ذكب  ضييي اهذبغ غ ييي ذمكب عقيي ذكبعيييح (هذبهيييحذمينييي لذ
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كب بحقذماةهذكبفبصعذب  ذالل ذكب عق   ذم  ب حذكب غ  ذكبمهذ  لةذتش  ذفيهذكث ي ذ
ذكب ت…كحب  ي ذمكبعةحذمكب  حمك ذمكبشجحا ذ 1 م ذكوابحلذو ض   حوذاح فب   

كب عقيي ذوحبعقحليي ذكبعح فبيي ذمك  (عحببيي تذمتعييةذاييلهذماقييحكذا كمييعذم مغ(يي ذت ييةذذذذذذ
كب صييحمةذمييزءكاذميي ذكبقيييحمذكبغةيي يتذملييةذت ييهلذم ك يي ذكبغةيي ذكغهييحذفييهذالظهييحةذكوييي ذ
كبعيييح (هذمك  (عيييحبهذ  كيييحبقب ذمكإل) يييحعذمكبمقغيييبلذمكخمبيييحةذكب غ يييحوذمكبغ كايييقذم ييييحمذ

ذت 2 ت ت  ذكب غ حوذمم كلعهحذفهذكبج ع  
ه ييي ذبغ ضييي  لذكبعيييح (هتذ كبصييي تهذبغ(يييظذمييي ذكبعقحلييي ذكبمةب يييحذكيييحلذكويييي ذذذذذذ

مُيعب يي ذايي ذكب لييخذكبصيي تهذبغ(ييظذم ييي هذكبعييح (هذفييهذكب عقيي ذبيييذ ةمزييي ذكوليي كو  ذ
مي صيييةذبهيييحذكميييممكذوعيييضذكولييي كوذمكبم كك ييي ذكبصييي تب ذلييي  ذتعب  يييي ذاييي ذوعيييضذ

ذكب عح هت
ب ييبحقتذملييةذميعم ييةذكبعحمييعذكبعييح (هذمك  (عييحبهذاغيي ذكبييقصذ )ضييحاذ يذاغيي ذكذذذذذ

ايييلكذكب بييية ذمم يييثماذبيييخعضذكب غ يييحوذك   غ زيييي ذفيييهذ يييبحلحوذمع قييي ذذ 3  ييي حذ مب يييحل
لحئما:ذ  كبعحميعذكآلخي ذكبيليذ)عم يةذكام يحمكاذكب ي كاذاغي ذكبيقصذاي ذكبعحميعذك  (عيحبهذ
ذ  ذكغ يي  ذ)نم يي ذا غبييحاذ  كبعييح (ه ذب عقيي ذكب غ يي  ذميي ذا يي ذكب بيية ذفييإلذ يذاييةًّ

قة  ذفهذ بحقذمقح   ذمانسذذبكذفيإلذوعيضذكب غ يحوذكبميهذمخحبة ذك (عحبب ذفهذكب
 ذ) نيي ذفييهذمقح ييخ ذمييحذك ييم ةكمهحذوح ي يي ذم ضيي عب ذو ميي  ذيييبهييحذ ا بيي ذك (عحببيي ذل ذ
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  تذ92ممةذكب غ  ذفهذكبغة :ذذ- 2
3 - Ullmann (Stephen): Semantics. An introduction to the Science of 

meaning: P- 53 (NewYork. 1962). 
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 ذايهذالايةىذكب غ يحوذك  (عحببي ذكب ب ي  ذفيهذكبغةي ذhomeماغ ذ يب عذكب ثيححذكغ ي ذ 
 hمي كذمي   ذ مت مع عذبهلكذكب (ه مذفيهذ يبحلحوذممعيةم ذفق ي ح:ذب ي ذم  يع ذمك  غ

omeذكب   ت… ذكبج حح
مب ييحذكييحلذكب عقيي ذكبعييح (هذمخعثييغذكب(يي مذفييهذكبةحبيي ذتعيي ضذكبيي ذمبيية ذكبمة يي ذذذذذذ

مايييةمذكبثخيييحو ذمكب مايييظذميييثماذفيييهذوعيييضذكبشيييعحةكوذمكبقيييةكءكوذبغ يييلكا ذكب بح يييب ذ
كب  مغ(ييي ذفيييهذاصييي  حذكب حضييي ذ لذكغ حتهيييحذتمعييي ضذ   مويييحوذكث ييي  ذفيييهذكب عقييي ذ

(ه ذملةذت( ةذل تهحذمتصخاذمةوحءذاقب حاذفهذمةزكاحذك حذاب  ذاي ذمكب ض  لذكبعح 
الااى أن الظااروف األصاالية التاي انبثقاات منهااا هااذه م معييحاذكب يب ذ  ذ 1 ذبيكذ مب يحل

الشعارات والنداءات قد فقدت فاعليتها وزال تأثيرها، أو أناه قاد حادث تلطياف فاي 
ذ  تارات.درجة االنفعال والحماس المرتبطين بهذه النداءات والشع

متبيييي زذكب ييييح وذكب( م)يييي ذوحامخحةاييييحذميييي ذ اييييلذكبعقحليييي ذكبعح فبيييي ذكب يييي ي  ذفييييهذذذذذذ
ذكب(عييعذكبييليذ كب عقيي ذميي ذا يي ذكبييي م ذمكب مو ييحوذكبش صييب ذفييهذت ةلييةذ يي عذةم 
)صةةذم ذكبش صذتجحهذكب غ حوذم   حءذكواممذ غخحاذ مذال)جحويحا ذمكلمصيحةذوعيضذ

حم ذميييع ف م)يي  ذمككم ييحثذوعيييضذكب غ ييحوذكبكوبيي كلذكبعح فبيي ذبغ عقييي ذاغيي ذ يييبحلحوذ
ذ كبخحام  ذمض   حاذاح فبحاذل ي حات

م مبجيييي ذبغةةك ييييحوذكبمييييهذ م ييييي ذاغيييي ذكب ضييييحم  ذكبعح فبيييي ذمك  (عحببيييي ذفييييهذذذذذذ
كبقي ييي ذكبة ببيي ذكب ةلثيي ذايي  ذ كب عقيي ذكبق( ييه ذوحامخييحةهذ  اييحاذميي ذ  يي كعذكب عقيي تذ

-Psychoكبة بيييي ذكبق( ييييه ذذمبغ عقيييي ذكبق( ييييهذامليييي ذمكضيييي  ذو ييييحذ) يييي  ذ اغييييل
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Semanticsتذمغحبخحاذمحذ)ش  ذالكذكب عق ذكب ذمحذلمض قغذكبغ(يظذمي ذم  وذاقيةذذ
ذكب( مت
مكبعمل ذب  ذاغلذكبق(سذمكبخ  ذكبة بهذامل ذتي كوطذفيهذايلكذكب جيحح ذم اقيهذذذذذذ

وغذكب جححذكب( مي ذممي ذ  ي كعذ بيح ذكب عقي ذكبميهذ خيلذبهيحذكبغة يي لذماغ يحءذكبيق(سذ
قياس التمايزات واالختالفات في المعاني النفسية الداخلياة عناد األفاراد بالنسابة   

ذت 1   الى المفاهيم المختلفة التي يشعر وينفعل بها هو ذاته
ممييييي ذكب ضيييييح)حذكب ه ييييي ذكبميييييهذو ييييي ذف هيييييحذكبييييية ب  لذكب عحلييييي ملذميييييحذاييييي  ذذذذذذ

كذو ي ذذمذاملي ذبية بهتذمايلكوحب ضحم  ذكبش صب ذمكوف حةذكب ج م ذفهذكبم غ يعذ
 يييببب ذو خحاييي ذاغيييلذكبيييق(ستذمليييةذاب ييي ذ ايييةذكبخيييحاث  ذاييي ذايييلهذكب ضيييحم  ذو  بيييغ:ذ

هنااااك بعاااض االعتباااارات الداللياااة الواضاااحة كالمضاااامين الشخصاااية واألفكاااار   
عنااى الحاادث اللغااوي بااانعزال، مالمجااردة التااي تظهاار أنااه لاايس باإلمكااان تقرياار 

المعنى بتفسيرها على أنها العالقاة باين بمالحظة البيئة والسلوك. إن تبسيط فكرة 
الكلمااات واألشااياء أو باسااتعمال اللغااة كااان شااائعًا فااي النصااف األول ماان هااذا 

ذتذ 2   القرن 
ذ

   Osgoodمفهوم )التمايز الداللي( عند 
 ي ييييي ذ كبم ييييحلزذكبيييية به ذميييي ذكبقي يييييحوذكبمييييهذبهييييحذامليييي ذميب يييي ذوحبةةك ييييحوذذذذذذ

 بي ذكبهحمشيب ذذكوذكبصي( ذكب( م)ي ذاقيةذك   يحلذمكةتخيحطذكبق( ب ذمتب   ذبقيحذ ا بي ذكبة
                                           

  تذ42 ا ةذم محةذا  :ذاغلذكبة ب ذذ- 1
2 - Crystal (David): Linguistics: P-231. (London. 1973). 
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 .Charles. Eذبيييكذوحبقي يييي ذكبعحمييي ذبغ عقيييي تذمليييحا ذايييلهذكبقي يييي ذايييي ذ 

Osgoodمضييخذمقبح ييحاذبغم ييحلزذكبيية بهذ ذالذ ذSemantics differentiationذ 
ذفب حذ)ع  ذوعغلذكبة ب ذكبق( هذلبي   ذميةىذك خممفيحوذفيهذكب عيح هذكبميهذ)شيع ذبهيح
كب(ييي مذميعنيييسذكبم يييحلزكوذمك خممفيييحوذفيييهذكب عيييح هذكبق( يييب ذكبميييهذ)شيييع ذبهيييحذكب(ييي مذ

ذميق(ععذبهحت
مكيييحلذكبهييية ذمييي ذايييلكذكب قبيييح ذكب شيييفذاييي ذايييلهذكب عيييح هذكبميييهذت ثيييعذ ايييلذذذذذذ

ظمحذكب عق  ذمإخضحاهحذكب ذ بح ذك ه ذمتمغ صذكو سذكبمهذليحمذذ بيكبعقحل ذ
ذ: 1 اغ هحذفب حذ) ته

غ ذمج  ا ذم ذكوف كمذميحغ ذالب هلذكخمبحةذكغ ي ذمي ذكغ مي  ذتح حذكغ  ذمحذا -1
مم ييحبغم  ذ مذ كثيي ذوحامخييحةذ لذكب غ يي ذكب ح مايي ذ مث يي  ذت يي لذ ك  ييمجحو  ذبييغذ

ذكخمبحةذمحذل كهذمقح خحاذم ذكب م حبموت
) مضييهذذبييكذمضييخذمجييححذم بييهذاغيي ذ  يي ذمييةةجذت لييفذفبييغذكب غ ييحوذذكوذ -2

 ذ ل ييحم ذكييعذل ييلذ)شييم عذاغيي ذم ييةكةذمعيي  ذكبة بيي ذكب م حبغيي  ذمي  ييلذكبيي ذ ييخع
ميي ذكبمييةةجذكبيية بهتذلم  ييحهحذل ييلذم حلييةذميي ذا يي ذكبمييةةجذكبيية بهتذمي ييمع عذ

ذ ذامم ذبمخمبحةت ×كب مزذ 
ت غييعذكب ييحم ذكب ج  ايي ذميي ذك خمبييحةكوذاغيي ذ  ييح ذ  ييخ ذكبميي ممذب ييعذكبصيي(حوذ -3

 ييييب حذوةييييضذكبقييييي ذايييي ذكةتخح هييييحذوحب غ ييييحو ذيييييلذت مييييحةذمج  ايييي ذمقهييييحذ م 

                                           
ذ45ذ 44ذ 43بغ زيييةذميي ذك  ييمعذك ييي ذاغييلذكبة بيي ذ وا ييةذم مييحةذا يي   ذكبصيي( حو:ذذ- 1

  ممحذوعةاحت
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كبصيييي(حوذكب م يييي ة  ذمت ضييييخذفييييهذت ييييحبموذيقحئبيييي ذمت ييييم ةمذ  ييييحذجذبغمييييةةمحوذ
ذكب لفب ذكب  مع غ ذفهذكبةةك  ت

)ن لذت ةلةذكب عق ذبي  ذكغ مي  ذ مذم(هي م  ذ مبجي ذبمخممفيحوذفيهذكب صيصذ -4
ذكب خخذكب شحةذالب هحت
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ذ:ذ 1    ذجذكآلتهذمثححذبغ ةةجذكب لك ةومك
 الشكل

 الغروب ) = غروب الشمس(
الى أقصى  

 حد
الى حد 

 كبير
الى 
 حد ما

ال هذا وال 
 ذاك )محايد(

الى 
 حد ما

الى حد 
 كبير

الى أقصى 
 حد

 

 تفاؤل

 سرور

 استقبال

 حركة

 صفاء

 عمل

 اطمئنان

ذ

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

 تشاؤمذذذذذذ

 حزن

 وداع

 سكون

 كدر

 بطالة

ذقلق

ذ

                                           
ذ46لذكبة بي  ذصذكب ةةجذكب ثب ذفهذالكذكبخ  ذمق  حذم ذكميحثذ ا يةذم ميحةذا ي ذ اغيذ- 1

  بمص  تذ محذكومثغ ذف  ذمضخذكبخحا ذ ( غت
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 ظالل المعنى وعالقات السياق    
ميعةذم ذ الذكبع كميعذكب ي ي  ذفيهذكبم غ يعذبغ بحقذ ي ذفعححذفهذت ةلةذكب عق  ذذذذذذ

ب عقي ذكب  صي مذبغ غ ي تذمبيلبكذليححذككبة به ذمي تخطذوح  مع ححذكبليذ)نشفذاي ذ
الكلمة تحمل معنًى غامضاًا لدرجاة ماا، ولكان المعناى يكتشاف فقاط عان ة ع:ذ  ذ

ذتذ 1   طريق مالحظة استعماله. االستعمال يأتي أواًل، وحينئاٍذ يتقّطار المعناى مناه
كبيي ذ  ييغذلقخةييهذ   ذ قييي ذكبيي ذمعقيي ذكب غ يي ذبييعذذ 2 مذايي ذ اييةذكب عق يي  ذوعغييلذكبة بيي 

  قييحذ  يي لذميي ذضيي ح)حذك   ييةكعذالذكذلغقييحذاللذذ 3  قييي ذكبيي ذك ييمع حبهحتذمييي ىذفقييةةيس
ذمكايييةذفيييهذملييي ذمكايييةذ  ذ إذ ال يطفاااو فاااي الشاااعور مااان بغ غ يييحوذ كثييي ذمييي ذمعقييي ا

الكلماات إال المعناى الاذي يعّيناه )ساياق المعاني المختلفة التي تدل عليهاا إحادى 
ذ  تذ…النّص(، أما المعاني األخرى جميعها فتمحى وتتبّدد وال توجد إطالقاً 

 ذمبهييلهذذ 4 مبغ ييبحقذ ي ييي ذفييهذاغييلذكب عقيي ذكبعييحمذتعيي  ذ وحبقي ييي ذكب ييبح ب  ذذذذذ
كبقي ي ذ تخحعذمبهحذ  سذفهذت غ يعذكب عقي  ذف عقي ذكب غ ي ذفيهذم(هي مذايلهذكبقي يي ذ
)عقهذ ك مع حبهحذفهذكبغة  ذ مذ كبح ي  ذكبمهذت مع عذبهح ذ مذ كبيةمةذكبيليذت م)يغ تذ
ميييي ىذ لييي حثذكبقي يييي ذكب يييبح ب ذ لذكب ايييةكوذكبة ببييي ذت يييخذممجيييحمة ذوعضيييهحذميييخذ
وعييض ذم ذ) نيي ذملييفذكب ايية ذكبة ببيي ذمت ةلييةذمعقحاييحذال ذو ماييي ذمييحذ)جحمةاييحذ

                                           
  تذ72اغلذكبة ب :ذذ- 1

ذتذك ي :Wittgensteinا ذ - 2
Palmer: Semantics anew outline. P- 30 (London. 1977). 

  ت228كبغة :ذذ- 3
  ت69ذ 68ك ي :ذاغلذكبة ب :ذذ- 4
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أن يكاون الطرياق الاى معناى  يي ذ  م ذكب اةكوذكوخ ىتذم (ي ذ لي حثذايلهذكبقي
ذ  تالكلمة هو رؤية المشار إليه أو وصفه أو تعريفه

وعيييييضذذ-الذكذلييييياذكبمعب ييييي –ميعق قيييييحذمييييي ذمج يييييعذآةكءذ كبييييية ب   ذكب يييييبحل    ذذذذذذ
كومثغيي ذكبمييهذتيهيي ذمييةىذكبميي كوطذبيي  ذظييمحذكب عقيي ذمكبقي ييي ذكب ييبح ب  ذمميي ذاييلهذ

  ذماييه:ذكب ييبحقذكبغةيي ي ذمكب ييبحقذK. Ammerكآلةكءذت  ييبلذ  يي كعذكب ييبحقذاقييةذ 
يحدد درجاة القاوة كبعح (ه ذم بحقذكب  لف ذمكب بحقذكبث حفهتذفحب بحقذكبعح (هذ  ذ

 ذم ماييظذذ 1   والضااعف فااي االنفعااال ممااا يقتضااي تأكياادًا أو مبالغااة أو اعتااداالً 
ذ  يزة ذالذكذمةموذفيهذ-وةيض ذم  يي -اشيق ذم كي ه–ذبكذفهذكغ حوذ   :ذ  اي  

 ييخ  ذف عقيي ذكبم ك ييةذ مذكب خحبةيي ذ مذك امييةكحذمعقيي ذك (عييحبهذ ( ييهذمبييغذ ييبحلحوذمقح
امليي ذغ يي ذخحفبيي ذويييمحذكب عقيي  ذبييلبكذككم ييب ذاييلهذكب غ ييحوذكب عييح هذك  (عحببيي ذ
ا ذ  يقذكبة ب ذكبهحمشب تذميبةمذ لذكبم ي  كوذكب بح ب ذتيهي ذفيهذوعيضذكب غ يحوذ

عذمعيييح هذكب غ يييحوذبغييية  وذ ذمةب يييحذايييحمذذبيييكذكبييي ذميييةىذكت يييح 2  كثييي ذمييي ذغ  ايييح
ذكبهحمشب ت

ذ

                                           
  تذ70اغلذكبة ب :ذذ- 1

2 - Ullmann: Semantics. P-52. 
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Firth  والنظرية السياقية 
ذكب  لذم ذكبخ  ذذذذذذ غ ةل ذا ذم(ه مذكبقي ي ذكب بح ب ذاقةذف  ثذب ف م حذالك

ذكب م ةمذوا ب ذف  ثذفهذت  بسذكب قهجذكب بحلهذ ذوحب  ل اغ ذكب غلذم ذكةتخح غ
 Contextual Approachذ ي ت ذكبليذا  ذفهذمةة  ذبقةلذكبغة

ت ب ذف  ثذالكذك تجحهذكب عقهذوحب ظب( ذك مم حعب ذبغة  ذمب زوذفبغذ   حءذذذذذذ
ذم Hallidayبة ي  ذآخ ي ذمثعذ   Lyonsذكب م حثذفهذ ذكبليذ)عةذم ذفضمء  

ذت 1 مجححذاغلذكبة ب  ذمكمحوغذمع م ذ) خذفهذمزءل ذكب  ي 
ذفذذذذذ ذكب بحق ذ ا ب  ذببحل ذفه ذكب بحله ذكب قهج ذكب عق ذميمغ صذف  ى ذت ةلة ه

وحامخحةذ لذمعيلذكب اةكوذكبة بب ذت خذمجحمة ذب اةكوذ خ ىذمكب ب عذكب ذمعح هذ
الهذكب اةكوذممل(هحذمت ةلةاحذ)ن لذو ماي ذكب اةكوذكوخ ىذكبمهذت خذمجحمة ذ

ذبهحذك حذت ةمذكب ممذاغ ذذبكت
 ذكب لفذم كث ذمحذ)عق قحذم ذكبقي ي ذكب بح ب ذفهذالكذكبخ  ذمحذا  ذبقي يذذذذذ

 Collocational Theory ذ ذكبم زيعه ذكب قهج ذ م  Distribtional 

MethooDذ ذكب بح ب  ذبغقي ي  ذكممةكمكا ذكب قهج ذالك ذميعة ذوعضهلذ– ت ذمعغغ مإل
ذم م غ  ذلححذذالذذ- ي ي  ذاغ ذكب بحقذكبغة يذمت كفقذكب ل عذ مذ كب لف ت )عم ة
ذ   في دراسة طرق للمفهوم العملي للمعنى تمّثل  مهمهناك تطور  مب حل:

تذ 2   وهو ما ركز عليه فيرث وأتباعه Collocations الرصف أو النظم 
                                           

1 -John Lyons ذك ييمحذذاغيلذكبغةيي ذفييهذمحمعي ذ:Sussex تذماقيي كلذكمحوييغذSemanticsتذ 
  ت1977تذكبحخع ذكومب ذفهذ ق ذCambridgeما ذم ذمقش ةكوذمحمع ذ

  تذ74اغلذكبة ب :ذذ- 2
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ذ   ذ  غ ذفه ذكب لف ذم(ه م االرتباط االعتيادي لكلمة ما في لغة ما ميمغ ص
:ذذ 1   ذك لذت تخطذكغ  ذ مقصه  ذو ج  ا ذكب غ حوذكآلتب بكلمات أخرى معينة

ذونغ ذمب  ذ ذةكوطذبهح ذم  ح ذمذا ذمفض ت ذماةمذاةلة ْغةت ذمب  حوذ خ ىذمثع:
تمؤمذكغ  ذ مغة ذمخذالهذكب ج  ا ذ ذ)ن(هذبعةمذل  ذك ةتخحطذ مذت كفقذكب ل عذ
ب  ذ مغة ذم مقصه  ذبلكذلغج ذكب ذكبةب عذكبشنغهذ يخحوذاةمذكب مءم  ذمكبةب عذ

كغ حوذكب ةلةذمكبق ح ذمكبلا ذتم ح لذاةمكاذم ذكبم كوححوذمثع:ذذلكبشنغهذا ذ 
مكبث عذمكبب يقذمكبب مم ذ ذت مةذفهذمج  ا ذ كبجغة ذبعذل مةذبة اذمقهحذكبصمو ذ

ل(حوذ   :ذكب ( ذمكبغ    ذمك ح(حءذكبغ لتذمكبعمل ذظحا  ذب  ذالهذكومب ذكبشنغب ذ
م بمهحذكب  كزي ذاغ ذفضماذا ذذ-مثماذ–مظمحذكب عق ذالذذت تخطذكغ  ذ كبلا  ذ
اهذكبص(حوذكب لك ة ذ كبب يقذمكبب مم ذذكب عةلذكبث   ذكب ع م ذبة  وذالضحفب 

ذكبة ب ذ…مكبث ع ذك مع حح ذكب م حث ذوعض ذاقة ذكبص(حو ذاله ذت مع ع ذملة كب   
كبهحمشب ذبغ غ  تذم  مةحذاغ ذالهذكب   ب ذو حذ) ن ذ لذ  مقمجغذم ذت  بلذف  ثذ

 ذ اةا ح:ذكب لفذكبعحميذمييه ذفهذ كث ذ   كعذذ 2 كب لفذكب ذ  ا  ذم  زي 
ذمذ ذكب مم  ذفه ذوعضذكب م حث ذاقة ذمييه  ذكبعحمي ذكب لفذغ    حب بهلذ كآلخ :
ذكب حل ت

مم ذكبع كمعذكب  ي  ذفهذتشن عذكبة ب ذكبهحم ب ذاقةذكب( مذكب  م ىذكبث حفهذذذذذذ
ذوعملحوذكب اةكوذكبة بب ذ ذكبج غ  ذفه ذلم ةم ذ  ذفحب عق  مكبعملحوذك مم حعب  

                                           
  ت74ك ي :ذاغلذكبة ب ذصذذ- 1

  ت77اغلذكبة ب :ذذ- 2
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ذمخذوعضذ   تذمم بطذ 1   بالعالم الخارجي ولكنه يتضمن كذلك عالقتهاوعضهح
ذ ذك مم حعب  ذكب بح  ذوغ ذم اقه ذكب( م  ذكبغة ذماه ذب   ذكبم كوط ذبببحل ذخص  م ةم

ذو  ذ ذم ا ك ذم ضخ ذم ذاحمكوذمت حب ة ذف هح ذو ح ذك مم حعب  ذفحبب    مكب جم خ 
ذكببمغهذ  كاةذ كبغة ي  ذ ل حثذكب قهجذك مم حاهذفهذمةك  ذكبغة تذمفهذت كيقح

ذكب ب  ذالك ذفهذم  ذكب (حمه ذ قحل ذكب  ذذك ا ح ذو ثغ   ذ  م(ه ذكبم  خ  ذ ةكم ذب   ع
ذذ 2 اةلثغ ذ   ذاقةه ذكب(صحا  ذ  مط ذف   ذكب غ    ذفصحا  ذ  مط أاّل تكون ا 

الكلمة قد عّبر بها عن أمر آخر يكره ذكره، فإذا أوردت وهي غير مقصود بها 
بكذكوب(حظذ   ذميعقهذبلذلك المعنى قبحت ومن كملت فيها الصفات التي بّيناها

كبمهذ)ن هذذك احذفهذكبع  ذك مم حاهذ  م  كةذم بمهحذاغ ذمعق ذلبباذ مذمن مهذ
ذمت ثعذ ذمكضاذب  ذكب عق ذمكبع  ذك مم حاهت ذتمزم ذمالك ذكوخ ىت م ذمعح  هح

ذكب ذ قحلذونغ  ذ كبَ قب  ذفهذل حذا م ذب ذكب ةم:
 ) البيت(.... قلُت لقوم في الكنيف ترّوحوا          عشّية بتنا 

)) فااي اآلبااار التااي تسااتر م لييعذكب قبيي ذفييهذكبع ببيي ذ كب ييحت  ذغ يي ذ  ييغذك ييمع عذ
ر  بهااا ث وُشااه  فأنااا أكرهااه فااي شااعر   تذلييححذكبيي ذ ييقحلذمعغ ييحاذاغيي ذذبييك:ذ  ذال حااد 

ذ  تعروة ومن كان ورد موردًا صحيحًا لموافقة هذا العرف الطارئ 
ذ كبةحئط ذفهذل حذا  م:ذمكب ثعذكآلخ ذكبليذت ثعذوغذكب ذ قحلذكغ  ذذذذذذ

                                           
1 - Sampson (Geoffrey): The FOrm of Language: P-148 (London 

1975). 
  تذ76ذ 75  ذكب(صحا :ذذ- 2
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تيعُ إل وكم من غائط من دون سلمى        قليل ا ذ(1)نس ليس به ك 
إال أنه م لعذكبةحئطذفهذكبع بب ذكبخح ذم ذكوةضذما ذخم ذكب  ت(خذ  ذ

ث على ذلك األصل، فذكره قبيح على ما تقدم ذ  تيستعمل اآلن في ال حد 
ذكممذذذذذ ذف  ثذذكوذمقهج ذاقة ذكب بح ب  ذمكحلذمكب ةة   ذكبغة ت ذمةك   ذفه  حاه

ذاغ ذ ذ)ص  ذفه  ذمكب جم خ  ذكبغة  ذب   ذكبم كوط ذب(    ذكب قحل ي  ذ كث  ذم  ف  ث
ذكب بح ذ ذ  نحح ذم  ذم نما ذك مم حاه ذكب  حة ذم  ذمزءكا ذوحامخحةاح ذكبغة  مةك  
ذكب  ض عذ ذكبجح   ذالك ذماة  ذفحئ   ذاقح)  ذبهح ذكبة به ذوحبجح   ذماقه ك   ح ب  

من مجموعة العالقات أو كبغة ي تذمتم  لذكبة ب ذفهذة )غذ  ذذكب ئبسذفهذكبةةك حو
للعنصر اللغوي المرتبطة بمضمون محيطه، فكل عنصر من  ةالوظائف العائد

تذمكبعمل ذذ 2   العناصر اللغوية يحتوي على مجموعة العالقات المالئمة لمحيطه
لةذ) ضخذفهذب  ذمةب حذكب غ  ذمكب عق ذك مم حاهذامل ذ ببب ذولذكب ض  لذ

ذ ذ  كاة ذمبلبكذكث    ذك مم حعب  ذوحبحخ حو ذكب حل  ذبمخممفحو ذ م ذكب( م بمجحةث
ذكبب   ذ ذفه ذ ( غ ذبغ عق  ذم مغ(  ذكغ حو ذ م ذ ( هح ذبغ غ   ذم مغ(  ذمعح ه  ماظ

ذتذ 3 كبغة ي ذكب كاة 

                                           
  َكمببخ:ذ اةتذ يذببسذفبغذ اةتذذ- 1

  ت283مبشححذزك يح:ذكوب قب ذ اغلذكبغة ذكب ةل  ذصذذ- 2

ذك ي : - 3
Franklin. C. Southworth, C.J. Daswani: Foundations of Linguistics. 

P.183. (NewYork.1974). 
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 خالصة ألهم النتائج
 تحاذ  ببحاذيحبم ذيبذهاللذكب غ  ذكبمهذتعةذ لة ذ ماة ذم بب  ذت م يذاغ ذمعح  ت1

ذكب عح هذتعةذم ذلب عذكبة ب ذ ذوحبقصذض  ذاةممذمع ق تذماله ) ن ذت  ب(هح
كب  كزي ذبغ غ  تذ محذكب عح هذكوخ ىذكبمهذتضح ذكب ذكب غ  ذو(ععذكبث حف ذ مذ
كبزم ذ مذكب ب  ذ مذكب حب ذكبق( ب ذبغ( مذفمذتمصفذوحبثب وذمكبش  ح ذماهذم ذ

ذلب عذكبة ب ذكبهحمشب ذبغ غ  ت
مم مذامل ذب  ذ ظمحذكب عق  ذمم(ه مهذ كبمض    ذم كبمةكخع  ذك لذت  لذ ت2

ذ ذفُبَي   ذكبمةكخع ذ م ذكبمض    ذوحث ذم  ذاه ذبخعضذكب غ حو ذكبهحمشب  كبة ب 
ذ  ه حذم ذظمحذكب عق ت

 ذمظمحذكب عق ذLeechمم مذامل ذب  ذكب  لذكبثحب ذم ذ ل حمذكب عق ذاقةذ  ت3
ذكب عق ذكب  ذكبليذ  حه ذكب  ل قعنسذمي تخطذوح  مع ححذكب جحزيذبألب(حظذما 

ذمكبم ي  ذكبة بهذبهحت
ذمغ  ضذكبعمل ذ ت4 ذكب  كزي ذمكب عق  ذكبهحمشب  ذكب عح ه ذب   ذك  (صحح امل 

ذكب عق ذكبهحمشهذفهذمثعذالهذ ذكب ح ئذو ل ذكبح ف  ذمكبمص ة ذب   كبمحةي ب 
ذكوا كحذا ذكب عق ذكب  كزيذا قغت

ذ ت5 ذ م ذكب  كزي  ذ اةا حذيبكبمع ي ذ وحب عق  ذب عبحةي   ذمفحلحا ذكب  كزي    كبة ب 
كب ض حذكبق بهذفهذكوذاحل ذمكآلخ ذكبثخحوذكبق بهذفهذك  مع ححتذمكبمع ي ذ

 كبة ب ذكبهحمشب  ذخمفحاذبغ عبحةي ذكب لك ةي  ذ يذ  غذبي كب عق ذكبهحمشه ذ مذبي
ذلمصفذوع)(م  ذ ذب  ذكبقح ذمم ذيل ةمذكب ذكب ةةذكبق بهذكب شم كذم ذكب(هل

ذتمصفذوحب( م) ذ ذكبهحمشب  ذفحبة ب  ذكب عج ب   ذكب اة  ذلةخعذض   كبثخحوذم 
مت مغفذم ذ  صذكب ذآخ ذتخعحاذبغ  م ىذكبث حفهذمكبمج ب ذمكب زكجذمكبعح ( ذ
ذ ا كب ذوحخمم  ذ ( غ ذكبش ص ذفه ذت مغف ذمح ذمغحبخحا ذكب ةكيب ت ذغمكبع كمع

ذكبق( ب ت
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ذ مثغ ت6 ذتصغا ذ ل ذ) ن  ذكبق ةيذم حئع ذ ا ب ذفهذت كيقح ذكبة بهذمببحل ذبغم غ ع  
ذوعضذك  مةةككحوذ ذكب  حئع ذاله ذمم  ذكبع بب ت ذكوب(حظ ذفه ذكبهحمشب  كبة ب 

ذبغق حمذاغ ذكبشع كءت
ذمةك حوذذكوذلغ ذ ت7 ذكب شفذا  ذ)( ة ذمح ذكوي   ذب  ذكبةل  فهذمخحا ذضبحء

ذكمحوغ ذم  ذكبثحب ذمكب كوخ ذكب(صغ   ذم  ب ح ذكبهحمشب  ذمكبة ب  ذكب  كزي  ذوحبة ب 
ذ كب ثعذكب حئ  ت

 ا ب ذم(ه مذ كب شحاة ذمت ي  احذفهذكبق(   ذاقةذابةذكب حا ذكبج مح هذمكةتخحطذ ت8
ذكب  كزي ذ ذكبة ب  ذو ضح)ح ذكببمغ   ذ    كة ذكمحوغ ذفه وعضذكبقص صذكب كةم 

ذمكبة ب ذكبهحمشب ت
ذ) بطذكب غ  ذم ذ ت9 ذكبهحمشب ذممح ذفهذتشن عذكبة ب  ذكبعحمعذكبق( هذم ي ه  ا ب 

ح فب ذمك (عحبب  ذمإ هحمذم ك  ذكبغة ذكغهحذفهذالظهحةذكوي ذكبعح (هذاذهمعح 
احذمك  (عحبهذم ا ب ذكب ح وذكب( م) ذوع م ذ الذكبعقحل ذكبعح فب ذكب  ي  ذفهذة 

ذكب(ععذكبليذ كب عق ذم ذا  ذكبي م ذمكب مو حوذكبش صب ذفهذت ةلةذ  عذةم 
ذكبش  ذكب ضحم   ذم ا ب  ذكب غ حو  ذتجحه ذكبش ص ذم  ذمكوف حةذ)صةة صب 

ذكب ج م ذفهذكبم غ عذكبة بهت
ذ  ت10 ذاقة ذكبة به ذكبم حلز ذ ي ي  ذبغ عق ذOsgoodامل  ذكبق( ه ذوحبم غ ع  

ذممةىذكةتخحطذذبكذوحبة  وذكبهحمشب ت
ذكب بحقذ ت11 ذمظمحذكب عق ذم  ب ح ذكب بح ب  ك ةتخحطذب  ذم ك  ذم ذكبقي ي 

ذكب لف  ذ)ع  ذبقي ي  ذكبلي ذكبم زيعه ذمكب قهج ذب  ذذكبعح (ه ذكبعمل  مببحل
كب قي ةذك مم حاهذبغة ذمكبة  وذكبهحمشب ذكب نم خ ذو(ععذكبب   ذك مم حعب ذ

ذمكبعحمكوذمكبم حب ةتذ
ذذ
ذ
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ّية( في العربية  )حروف القلقة ( و) األصوات النفف س 
 

 مقدمة

ب   ذم ذك لحماحوذكبغة ي ذكب  ةي ذكب  تخحي ذوحب  يم ىذكبصي تهذفيهذذذذذذ  كبقةَ( ب
 ذملييةذت ييم ةمذكغ يي ذAspirationكبم غ ييعذكبغةيي يتذماييهذت م يي ذبغ غ يي ذك   غ زييي ذ 

مذ كبهحئبييي  ذم كمفييي ذبهيييحذمييي ذا ييي ذكب يييةب حتذميييي ماذك يييم ةكمذمصيييحغاذ  كبه كئبييي  ذ
ةذتمضيي قغذكغ يي ذ كبه كئبيي  ذ  صيي كفهحذكبيي ذ كبق( ييب  ذفييهذكبع ببيي ذمقعييحاذبغييخسذكبييليذليي
لييي كوذكب يييةذكبثميييي ذفيييهذكبع ببييي ذ ك بيييفذ كب عقييي ذكبيييليذ ةكمهذكب غ يييعذم  غ يييغذاغييي ذ

 ي ممه ذبب ي ممه ذمي ذكبَجيْ   ذم كبه كئبي  ذذ 1 مكب كمذمكببحء ذو غذمعغهي ذ ُم فيحا 
ذمخذكبقةَ(سذم ذغ  ذاحئقذ)ع قذمج كاحتذ

 هيييييحذ ذت( يييييةذكب عقييييي ذكب حغييييي ثذم ذت  يييييةهذوحب يييييةب حذ ميييييحذ كبهحئبييييي  ذفحبييييييحا ذ ذذذذذ
كب  ص مذ  ص ك ذمض   هحذكبي ذلي وذكبهيحءذماي ذتي مباذبيمذمي ماتذمكبصي ي ذ

مذ   ييحذايي ذ (يي ذإ ييغذبييبسذاييحءذمذ كبييليذ)ع يي ذوعييضذكوليي كوذلييةذ)شييخغذكبهييحءذغ يي ذ
 ببغذوحبق( ذمين لذم ذكبق(سذكب  مةذمخذكول كوذك  (جحةي ذوعةذفماذك   ةكمذفيهذ
كب   جذبم ن  ذ ك  (جحةيذكب جه ة ذم ذك م  ححذل(مبغ:ذك  (جحةذمكبجهي  ذاغي ذ

لذ كبق( يييب  ذ ذت مصيييي ذاغيييي ذكولييي كوذك  (جحةييييي ذكب جهيييي ة ذا ييي ذبييييعذتشييييم عذ 
ليي كوذك  (جحةييي ذكب ه   يي تذمبييلبكذكغييغذ)(ضييعذك ييم ةكمذو)ضييحذاغيي ذاييةمذميي ذك 

لذكييحلذكب مييزذكب شيي  ذكبيي ذإ ذمذمذ كبهحئبيي   مصييحغاذ كبق( ييب  ذبيية اذميي ذ كبه كئبيي  ذ

                                           
 كبع  ذبم   قذكب  زممهذمكب حم كئهتك ي ذم ةم ذ - 1
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 ذا ي ذكبصي وذكبق( يهذhما ذمضيخذكبصي وذ ذ 1 الهذكبيحا  ذاقةذوعضذكبغة ي  
مشي  ذكبي ذظيحا  ذاهذ ذالهذاحءذبعذhلذ جععذ  م ذ)صاذم ذا  ذالةكم ذكبم م  ذ

ذل تب ذتشخغذكبهحءذا قحاذمت مغفذاقهحذا قحاذآخ ذكب ذمحذ)شخغذكبق( تذ
إحداث صوت يشبه الهاء مصااحبًا كبغة يذكب ةل :ذ  م كبق( ب  ذفهذكب (ه مذذذذذذ

اييلهذكبيييحا  ذكبصيي تب ذ مبجيي ذ لميي كثذكبيي ت ي ذكبصيي ت   ذذ متقشييذ 2   لصااوت آخاار
مزيييحم ذمفييخذكبهيي كءذكب ييحةجذابيي ذتج ييي ذكب(ييلذمتضيي  قذمجيي كهذف قحغييقذكبصيي وذو يي  ذ

تذمي ثيييعذبألليييي كوذكبق( يييب ذفيييهذكبغةيييي ذك   غ زيييي ذ ذ-بخييييحاذغح–مصييي  ب ذبمبيييحةذَ َ( ييييهًّ
 ذpin ذم tinمحذكب غ ييي  ذ  ييي :ذ   ذكذكذملعييي ذفيييهذk ذم  p ذم  t و لييي كوذ 

 ذS ذمالهذكول كوذك (جحةي ذمه    ذم  طذ (  مهحذ   ذت خذوعةذكبصي وذ kinم 
ذت Skin  3 ذم Spin ذم Stinفهذ   ذ 

مفيهذكبع ببي ذ مثغي ذم ييحئ ذولي كوذ ( يب  ذمقهيح:ذكبخيحءذمكبجيبلذمكبيةكحذمكبحيحءذذذذذذ
ذكب ت…مكب ح ذكذكذمئذبهحذ حكق ذ مذم ل فحاذاغ هحذ   :ذ كذاْ  ذم كخ ْج 

                                           
 ك ي :ذكب ع كل ذاغلذكبغة  ذمثمت - 1

 ت24معجلذاغلذكبغة ذكبقي ي:ذصذ - 2

 ت24ك ي :ذمعجلذاغلذكبغة ذكبقي ىذص - 3
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 األصوات النفسية عند اللغويين العرب المتقدمين
لذوعيضذكولي كوذفيهذكبع ببي ذ)ع بهيحذ (يسذ مذ (ي ذ تقخغذكبغة ي  ذكبعي ثذكبي ذذذذذذ

ليييي كوذ مذم ل فييييحاذاغ هييييحتذمخصيييي كذوحبييييلك ذمقهييييحذ ذكذكح يييي ذ ييييحكق ذالمذ ييييخ ذ (يييي ذ 
ذت 1 لحغ  كذاغ هحذبيذ ا م ذكب غ غ   ذملةذت   ذبيذ كبغ غ   ك

مظييحا ذكبعخييحة ذ)( ييةذكلذكب غ غيي ذميي ذكب  كيي  ذمكيي لذاييلهذك ليي كوذت غ غيي ذ يذذذذذذ
ذت  ك ذا ذم كضعهحذا  ذكةكم ذكبقحقذبهحذ حكق ت

لذكب مي خ ي ذمي ذكبغةي ي  ذظقي كذ لذكب غ غي ذا كي  ذم  يعذ ذ 2 مذك ذكبي ذكبجيزةىذذذذذذ
مي ذك يحذذكي ذكبي ذكبجيزةىذف يةذولذكب غ غي ذاقيةهذ ية ذكبصي وتذمبيبسذكالب غ عذل حذك

لذكب غ غ ذت  كذك ل كوذا ذم كضعهحذك يحذ يقماظ ذ مةمذاقةذكب م ةم  ذمحذ)( ةذ
كب غ غي ذو  هيحذ  ت ي خذفيهذكب ليفذذ محذاغ ذذبكذم ذعخيحة ذكب بي مذ)صيفذاي مذ م ذ

)حايحذالعخيحة ذكبي ذمقيهذمكلي(حذاقةاحذ ب  ذوعةاح ذو هحذ  ضيةح ذاي ذم كضيعهح  ذمذ
 ييخحثذ ُتضييةطذايي ذم كضييعهح  تذفييحبقب  ذمكب (ييزذمكبضييةطذمذذفو  هييحذ ُتْ َ(ييُزذفييهذكب ليي

ذبغ  ك ت
لي كوذكب غ غي ذخ  ي ذمايه:ذكبخيحءذمكبجيبلذ لذ مكب معحة ذاقةذم ه ةذكبغة ي  ذذذذذذ

مكبييةكحذمكبحييحءذمكب ييح تذ)ج عهييحذل بييكذ لحيي ذميية تذممليي( ذاييلهذكوليي كوذو  هييحذ
غةييي ي  ذبتذمك يييمخعةوذكبه يييز ذاغييي ذكبييي غلذمييي ذكلذك 3  يذ ك (جحةيييي  ذمجهييي ة  يييةلة ذ

مل( احذو  هحذ ةلة ذمجه ة ذب حذذكي مهذمي ذكبم فبي ذكبعيحةضذبهيحذ  احبي ذكب ين لذ
                                           

 ت1/203كب ذكبجزةى:ذكبقش ذ - 1

 ت1/203كبقش :ذ - 2

 ت672 ذ2/671 ذمكب  مخذ1/69ا كثذإلك ي :ذ  ذلقحا ذك - 3
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خ كتهييييحذمب ييييحذ)عم يهيييحذميييي ذكإلاييييمح  تذمبيييلذ) قييييخذاييييلكذكبمعغ يييعذاييييةمكاذميييي ذ ف(حةلييي ذ
ذكبغة ي  ذم ذالب حقذكبه ز ذو ل كوذكب غ غ ت

 يغذ ك حذذكي ذكب بي مذمقهيحذكب يح ذال ذذ 1 م ب قذ  ب يغذبهحذكبمحءذممععذبهحذ ( حذذذذذ
ذت 2  ة   اةاحذمملذكب ح ذ  ولذاص ذكب ح ذ

لذايلهذ متقحمحذكبغة ي لذكبع ثذظحا  ذكبق( يب ذوحبم غ يعذكبصي ته ذمذابي كذكبي ذذذذذذ
مايقذمذوحب لفتذمكخمغ(ي ذعخيحةكتهلذفيهذمليفذكبصي وذكب كبيحا  ذت م لذوحب ن لذ

وحبصيي وذكبق( ييه ذف ليي(غذكب بيي مذو  ييغذ  بيي   ذبغضييةطذكبعييحةضذبييغذايي ذم ضييعغتذ
ومنهاا حااروف تسامع فاي الوقااف عنادها نبارة بعاادها، مكبقبي  ذ ية ذكبصي وتذليححذ  

ملييححذفييهذم ضييخذذ 3   وهااي حااروف القلقلااة، وذلااك ألنهااا ضااغطت عاان مواضااعها
ع عناد الوقاف ن من الحروف حروفا محصورة في مواضعها فتسمأواعلم آخ :ذ  

ذتذ 4   على الحرف منها نبرة تتبعه وهي حروف القلقلة واذا تفقدت ذلك وجدته
لذكب صيي ذ)عقييهذاصييي ذكبهيي كء ذمكب لييفذ)عقيييهذ م  ييمقمجذميي ذاييلل ذكبقصييي  ذذذذذذ

  ييحذ)نيي لذفييهذاييححذكب لييفذمبييبسذفييهذاييححذالكب لييفذاغيي ذكبصيي وذ ييحكقحتذمكب صيي ذ
ذوذآخ تمذكبةةجذو كذت  جذكبغ حلذاقغذكب ذل ذ كب لعذ

ذكب يح ذ مذا ذكب ب مذكب ذذذذذذ لذوعضذالهذكولي كوذ  يةذاصي كاذمي ذوعيضذماية 
 لييمذبهييحذ بشيية ذك ييمعمئغ ذغ يي ذ  ييغذبييلذ) مصيي ذاغيي ذايي م ذكب غ غيي ذكب   يي ذبييعذ

                                           
 ت1/203كبقش :ذ - 1

 ت1/196كب  مض :ذ - 2

  تذ1/196كب  مض :ذذ- 3

  ت1/196كب  مض :ذذ- 4
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 مخيييعذكب يييح ذمعهيييحذك يييحذت يييةمذذكييي هذماغيييعذكبييييحا  ذونييي لذكب ليييفذاغييي ذمثيييعذايييلهذ
   ييييقذم ييييحةمه ذليييي كوذ)ع ضييييه ذكبيييي ذضييييعفذفييييهذكبقحييييقذ ذ) نييييقه ذميييي ذتوك

ذمل(حته ذت قب حذمكض حذماهذل( ذكبشة ذ ك  (جحة ذمل( ذكبجه ت
شاد أوهاذه القلقلاة بعضاها …   مذك ذكب ذكبجزةىذالكذكب عقي ذبغ بي مذليحئما:ذذذذذذ

من بعض، وسميت هذه الحروف باذلك ألنهاا اذا ساكنت ضاعفت فأشابهت بغيرهاا 
ممعيعذكبي ذذ 1   لوقاففيحتاج الى ظهور صاوت يشابه النبارة حاال ساكونهن فاي ا

مقيهذايي م ذكب غ غيي ذل يي حذميي ذكب يي م ذكبُ ْشييَ ب ذممليي(هحذو  هييحذ  ُتْ َ(ييُزذفييهذكب ليي ذ
ال تسااتطيع الوقااف عليهااا إال بصااوت وذلااك لشاادة متضييةطذايي ذم كضييعهح  ذم  

 غذكلحغاذاغ هحذ وحبُ ْشَ بغ ذبهلكذكب عقي ذكبيليذذكي ذ مكبيحا ذذ 2   الحفز والضغط
محذ ة ذكب (يزذمكبضيةطذف قصي  ذ تذ 3 فذاغ هحذال ذوص و كذ ذت محبخذكب ل م ذ

كبيي ذك  صييحةذكبهيي كءذفييهذم حةمهييحذمييخذمييحذ)صييحاخغذميي ذليي( ذكبجهيي تذم  ييحةذكبيي ذ

                                           
فهذكب لفذمغ ي هذمكبي ذزييحم ذكت يحمذكبقحيقذبهي ذفيلبكذ  …ذم  ذكب مم:ذت ذمذ1/203كبقش :ذ - 1

بيي  ذمقييغذفييهذايي كمه ذمايي ذفييهذكب لييفذ منيي   ذمي ييمةةكذاغيي ذكبيي ذ كبصيي وذفييهذ يين  ه ذ
 غذ  عذب ممذكب بي مذك يحذاي ذمبيبسذ قصذو حذل الذم ة ذمقهحذذك هذكب كبجزةىذفهذالكذكبقصذ

لذكب غ غي ذليةذتعي ضذفيهذكب  كي ذال ذك هيحذفيهذكب ليفذ مني ذم  يخ ذ  حة ذكب ذإلم ذكلبك ذمكوك
ذبكذكب ذكب بي م ذمعخيحة ذكب بي مذفيهذايلهذكب   بي ذمكضي  ذف يةذ يصذاغي ذ لذايلهذكبقبي  ذتيهي ذ

قهييحذكبيي ذليي وذآخيي ذف غيي ذب قييغذخ ميي ذكبغ ييحلذا لذملييغ ذبييلذ)نيي ذو ييكذإفيهذكب لييفذ  ذفيي
 ت1/196مب  ذك  م  كة  ذك ي :ذكب  مض :ذ

 ت1/73  ذلقحا ذكوا كث:ذ - 2

 ت322ا حمذكبقعب ه:ذكبةةك حوذكبغهجب ذمكبص تب ذاقةذكب ذمقهذص - 3
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مبي ذذذذ  ذ) ي جذمعهيحذاقيةذكب ليفذاغ هيحذو ل كوذَ خ ىذُمْشيَ ب ذ ليعذضيةححاذمي ذك
كبميهذذك ايحذذ ذماةذم ذالكذكب ب عذكبزكيذمكبيحءذمكبلكحذمكبضحمذمكب كءذ 1    ذكبق(   

وعخحة :ذ  مكب كءذ ب ه ذوحبضحم  تذمةب حذ فحموذعخحةتيغذمعقي ذكبم  يي ذفيهذكبي كءذو يغذ
إنك اذا وقفت عليه رأيت طرف اللساان يتعثار :ذ  ذ 2 ذك احذلبعذا م ذكب غ  ذف يحح

   ذمايهذ يب ه ذوحبضيحمذمي ذا ي ذ (يحذذكبهي كء ذفحبضيحمذت ي خذبما فياه مان التكريار
بهحذ ام حكذكبه كءذب  ذمح  ذكبغ حلذمميحذلغبيغذمي ذكوضي ك ذبهحذ ( حاذا  ذكبقحقذ

مييخذضيي قذفييهذمجيي كه ذكييلبكذكبيي كءذت يي خذبهييحذ ( ييحاذاييححذكب لييفذمييخذمييحذ)عم ةاييحذميي ذ
ذت  ي ت
مح:ذ لي كوذكب غ ي ذو يغذمعيعذكبُ ْشيَ ب ذل ي    ذك مخمل ذمحذ فيحمهذكبي ذمقيهذذذذذذ

  يي ذمليي(غذبهييح ذماييلهذمتمصييفذوشيية ذكب (ييزذمكبضييةط ذمكغهييحذ ييةلة ذ ك (جحةييي  ذو
)ع بهحذل وذا  ذكب لفذاغ هيحتذمكبثيح ه:ذ لي كوذ ليعذضيةححاذمايهذكبيزكىذمكبييحءذ

ميحذكبي كءذف لي(هحذو  هيحذ مكبلكحذمكبضحم ذمكغهحذةخ  ذ كام حكب  ذو   ذملي(غذبهيحتذ
لي كوذ ذ)ع بهيحذلي ي ذبيعذ (ي تذومن ة ذماهذاقيةهذبي  ذكبشيةلة ذمكب خي   ذمايلهذك

 ذكبصي وذمكبيق( ذكبغيلل ذ)عقخيحلذكب شي ب ذمكي لذكبصي وذكمذمبلبكذف قذكب ذمقهذبي 
كبصيي ي ذ) صييعذايي  ذ)نيي لذكبضييةطذ ييةلةكاذخمفييحاذبغييق( ذكبييليذ) صييعذايي  ذ)نيي لذ

ذكبضةطذ لعذ ة ت
ذكبيييي ذاصيييي( ةذ ليييي كوذكب غ يييي ذكبمييييهذ يييي حاحذ كب م غ بغيييي  ذل ييييب حاذبغُ ْشيييي ب ذذذذذذ مايييية 

حييحءذمكبييةكحذمكبخييحء ذملييححذك هييحذمبب يي ذل يي حاذمقهييح ذفحب م غ غيي ذاقييةهذكب ييح ذمكبجييبلذمكب
                                           

 ت1/73  ذلقحا ذكوا كث:ذ - 1

 ت320ك ي :ذكبةةك حوذكبغهجب ذمكبص تب ذاقةذكب ذمقهذص - 2
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ُتْضااااغط عاااان مواضااااعها وُتْحفااااز فااااي الوقااااف فااااال تسااااتطيع الوقااااف عليهااااا إال  
ذت 1   …بصوت
 ييغذ  ذكبُ ْشيي ثذوم مييحذكب شيي ب ذفهييهذكبييزكيذمكبيييحءذمكبييلكحذمكبضييحمذمكبيي كءتذمايي  ذذذذذذ

حااارف يخااارج معاااه عناااد الوقاااف علياااه نحاااو الااانفخ إاّل أناااه لااام يضاااغط ضاااغط   
ل تذمذك ذمحذت ةمذببح غذمي ذ لذكب ليفذاغي ذمثيعذايلهذكولي كوذ) يمةاهذ 2   الُمقْلق 

خي كجذلي وذ مذ (ي تذو يم ذكبيةةجذمكب ليعتذميني لذكبي ذاصي( ةذبيلبكذليةذتييحوخذال
ذكب ذمقهذمغ  هذم ذكبغة ي  ذال ذفهذفصغغذب  ذكب ش ب ذمكب م غ غ ت

كت(ييقذذمب يي ذكب ضييهذفييهذظييحا  ذكبق( ييب ذاغيي ذ  يي ذ كثيي ذت(صيي ماذمت  ييب حاذف ييةذذذذذ
مييخذميي ذت ةمييغذاغيي ذكيي لذ ليي كوذكب غ يي ذاييهذايي م ذ لحيي ذميية ذماغييعذبم يي  مهحذ
و صيييحاخ ذضيييةطذكبغ ييييحلذفيييهذم  مهييييحذاييي  ذكبقحيييقذبهييييحذمل(يييحاذمييييخذ ييية ذكبصيييي وذ

منااع خااروج ذلااك الصااوت فاااذا أردت يهااذا الضااغط التااام كب مصييعةذميي ذكبصييةمةذ  
يخاارج بيانهااا للمخاطااب احتجاات الااى قلقااة اللسااان وتحريكااه عاان موضااعه حتااى 

ذت 3   صوتها فيسمع
كبصيييي وذكبييييليذ)ع يييي ذذمتعغ ييييعذكب ضييييهذبهييييلهذكبيييييحا  ذ) مييييحزذوحبةليييي ذف ييييةذايييية ذذذذذذ

 اييي م ذكب غ ييي   ذاييي  ذكب ليييفذاغ هيييحذ مبجييي ذومييي ي :ذضيييةطذكبغ يييحلذفيييهذكب  ييي ج ذ
م يية ذكبصيي وذكب مصييعةذميي ذكبصييةةذمب يي ذ) ييمةةكذاغبييغذعخييحة :ذ ضييةطذكبغ ييحل  ذ

لذايلهذكولي كوذم بعهيح ذماي ذ مي ذفههذعخيحة ذ)(هيلذمقهيحذ لذبغ يحلذا يماذ ذفيهذت ي  
                                           

 ت2/765كب  مخ:ذ - 1

ذت2/676كب  مخ:ذذ 2 
 ت3/263ك ي ذفهذالكذكب  ضخذممحذلغبغ:ذ  حذكبشحفب ذ - 3
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)صاذاغ ذ ةبع ذمقهحذا   ذماهذكب ح ذمكبححءذمكبجبلذمكبةكحذ محذكبخحءذفيمذلغ يظذ
 ضةطذبييييبغ ييحلذ يييي ذظيييحا ذفيييهذ ح يييغتذمةب يييحذخ  مقييحذعخيييحة ذكب ضيييهذاغييي ذ  يييغذ ةكمذ

م ية ذكبصي وذ  …كبغ حل ذضيةطذكبهي كءذكب قيةفخذبيةب عذ  يغذليححذوعيةذعخحةتيغذايله:ذ
لذكقييي ذ م يييعذكبييي ذ  يييغذلصيييةذ وضيييةطذكبغ يييحل ذكبغ يييحلذإ مصيييع ةذمييي ذكبصيييةة   ذمذكب

ذ غذلاذاغ ذ ةبع ذمقهحذ  ىذكبخحءتواغ ذاقب مغذم ذوحثذكبمةغ  ذ
حاذاييي  ذكب ليييفذاغ هيييحذ    هييي ذ يييممعيييعذكب ضيييهذبغ ييي م ذكب ه   ييي ذكغهيييحذ (ذذذذذ

قييييةذليييي كوذكب ه   يييي ذاو)جيييي ي ذمييييخذكبييييق(ةَس  ذمكخمغييييفذبييييلبكذمييييخذميييي ذت ةمييييغتذمك
كبغةيي ي  ذكبعيي ثذاشيي  ذ)ج عهييحذل بييك:ذ  مشيي ثكذخصيي(غ ذك ييحذايي ذمعيي م  ذمقهييحذ
ليييي تحلذمليييي(حذو  ه ييييحذ ييييةلةكلذ ك (جحةيييييحل ذما ييييحذكبمييييحءذمكب ييييح  ذممييييحذو ييييهذمقهييييحذ

ذمل( ذاغ ذ  هحذةخ  ذ كام حكب  ت
ماةذكبضحمذمكبلكحذمكبييحءذمكبيزكيذمي ذكولي كوذكبميهذ)ع بهيحذمثيعذكبق( ي ذاي  ذذذذذذ

بييلذلييلك ذميي ذب قهييحذكبيي كءذك ييحذذك اييحذكبيي ذمقييهذمتخعييغذكبيي ذاصيي( ةتذكب لييفذاغ هييحذمذ
مكبيق( ذاقييةهذ مذ يخغذكبييق( ذ   ذُتْضييةطذايلهذكوليي كوذميي ذم كضيعهحذضييةطذايي م ذ
كب غ غيي  ذم لذتجييةذبهييحذمق(ييلكاذ ام ييحكذكبهيي كءذميي ذم كضييعهح ذفحبضييحمذتجييةهذميي ذبيي  ذ

ذثقح)حتك ض ك  ذم محذكبيحءذمكبلكحذمكبزكيذفمجةذكب ق(لذم ذب  ذكب
مي مةةكذاغبغذفهذالكذكبمعغ عذمعغيغذكبميحءذمكب يح ذكب ه   يم  ذمي ذك لي كوذذذذذذ

كبمييهذ)ع بهييحذ (يي ذو ييغذ  غييقذكبعخييحة ذفييهذاييلكذكب  ييحمذاغيي ذكب يي م ذكب ه   يي ذكغهييح ذ
ملييييةذت ييييةمذ لذكبمييييحءذمكب ييييح ذمليييي( ذو  ه ييييحذا فييييحلذ ييييةلةكلذ ك (جحةيييييحل ذخمفييييحاذ

كبغة يييي لذكبعييي ثذو  هيييحذةخييي  تذمكبصييي وذذبغ ييي م ذكب ه   ييي ذكوخييي ىذكبميييهذملييي(هح
كبشييةلةذلقةغييقذمعييغذمجيي ىذكبهيي كءذفييهذم  مييغ ذمةب ييحذ اييظذ يي ب يغذذبييكذفييهذكبمييحءذ
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كب بي مذكب يح ذذفعةاحذم ذكب  م ذكبميهذ) ي خذبهيحذ (ي ذاي  ذكب ليفذاغ هيح ذك يحذاية ذ
ذم ذالكذكب ب ع ذملةذت ةمذكب  حذفهذالهذكب   ب ت

)ص بهحذفهذكب لفذل وذك يحذفيهذكب غ غي ذمذك ذكب ضهذ م ذم ذكب  م ذ ذذذذذذ
م ذ (يي ذك ييحذفييهذكب ه   يي ذم ذ ييخغذ (يي ذك ييحذفييهذكب يي م ذكوةبعيي ذ طذذذضذز  ذ

 ذكو ييخحثذكب  مخي ذبيلبكذفييهذمايه:ذكبيممذمكبقيي لذمكب يبلذمكبعي  ذمكبةيي  ذمكبه يز تذمبي  ذ
خراجاه إأما عدم الصوت فألنه لام يتصاعد مان الصادر صاوت يحتااج الاى ل بغ:ذ  
ذتلم يحصل ضغط تاموأيضًا 
كمااا وجاادت الحااروف  وأمااا عاادم الاانفخ فااألن الااالم والنااون ال يجاادان منفااذاً ذذذذذ

ساانان وذلااك النهمااا ارتفعتااا عاان الثنايااا، وكااذلك الماايم ألنااك تضاام ألاألربعااة بااين ا
ناك لاو أردت الانفخ مان مواضاعها لام إالشفتين بهاا، وأماا العاين والغاين والهمازة ف

ذ  تيمكن..
 كوذكب ييييم ذكبمييييهذذك اييييحذكب ضييييهذمجهيييي ة ذكغهييييحذو  يييي ذملييييفذماييييلهذك لييييذذذذذ

كب م ةم  ذبهح ذمبيلبكذبيلذت ي جذاي ذكب  يةذكبيليذمضيعغذبغ ي م ذكب ه   ي ذم لذبهيحذ
 ( ييييحا ذم مييييحذليييي(حتهحذميييي ذا يييي ذكبشيييية ذمكب خييييحم ذمكبم  ييييط:ذفييييحبه ز ذاقييييةذكبغةيييي ي  ذ

مكب يبلذمكبقي لذكب م ةم  ذ ةلة ذ ك (جحةي   ذمكبة  ذةخ  ذ كام حكب   ذمكعذمي ذكبيممذ
ذمكبع  ذمم  ح ذب  ذكبشةلة ذمكب خ  ت

مكت(يييقذكب ضيييهذميييخذمييي ذت ةميييغذاغييي ذ لذاصييي حذكبصييي وذ مذكبيييق( ذ مذ يييبهغذذذذذذ
ذاغ ذالهذكول كوذم ذ) صعذ هءذم ذذبكذفهذكب لعتذفم  ملذوحب ل
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لذكب  م ذاغ ذ ةبع ذ ل حم: ذمخمل ذمحذ فحمهذ  غذل  
ذا م ذ)ص بهحذل و ذماهذا م ذكب غ غ ت ت1
ذا م ذ)ص بهحذ (  ذماهذكب ه    ذكغهحت ت2
ذا م ذ)ص بهحذ خغذكبق(  ذماهذكبيحءذمكبلكحذمكبضحمذمكبزكيت ت3
اييي م ذ ذ)صييي بهحذلييي وذم ذ (ييي ذم ذ يييخغذ (ييي  ذمايييه:ذكبيييممذمكبقييي لذمكب يييبلذ ت4

ذمكبع  ذمكبة  ذمكبه ز ت
ذ

 )النفف سّية( في ضوء علم اللغة الحديث
بصييي تهذوييي م ةذ ا هيييحذك  (جيييحةذمكبجهييي ذتييي تخطذظيييحا  ذكبق( يييب ذفيييهذكبم غ يييعذكذذذذذ

كبغلكلذ)ص خحلذوعضذكولي كوذايححذكبقحيقتذمبيلبكذت ليفذايلهذكولي كوذو  هيحذ
مخمفهييييييييييحذكوليييييييييي كوذ كب خيييييييييي   ذ مذذ 1   ييييييييييةكم)  ذ مذ ملفبيييييييييي  ك ك (جحةييييييييييي  ذ مذ 

 ك ام حكب  ذ مذ ك   بحبب   ذاغ ذ لذمصحغ هذك  (جحةيي ذمك ام حكبي ذمي ذ كثي ذ
 ح اذفييييهذكميييي ذاغييييلذكبغةيييي ذكب ييييةل ذم  ييييب حذكب  ب(ييييحوذوحبغةيييي ذكب صييييحغ حوذك ييييمع

كبع ببيي تذ مييحذميي ذا يي ذكبجهيي ذمكبه ييسذفم لييفذكوليي كوذاغيي ذ  هييحذ مجهيي ة  ذ مذ
 مه   يي  تذمظييحا  ذك  (جييحةذكبمييهذت لييفذبهييحذكوليي كوذم تخحيي ذو جيي ىذكبهيي كءذ
 ذكب حةجذمي ذكبي ئم   ذفيحذكذميحذايخسذايلكذكب جي ىذفيهذم ضيخذمي ذكب  كضيخذ يمجذاي

ايييلكذكب يييخسذ لذ)ضيييةطذكبهييي كءذفيييهذم ضيييعغذييييلذ)حغيييقذفجييي  ذف قيييةفخذم يييةيحاذلييي تحاذ

                                           
 ت82ك ي :ذمحةي ذوحى:ذ  سذاغلذكبغة ذص - 1
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تذمب هذت صعذايلهذكبييحا  ذ بيةذبغصي وذ لذ)جميحزذييمثذخحي كوذك يحذ 1 ك (جحةيحاذ
:ذك غيييمقذ مذكب يييخس ذييييلذك م يييحكذكبيييليذ)نييي لذ  ييييعذكب يييةىذ مذ 2 ذكييي ذفقيييةةيس

كذ مذت صييي ذتخعيييحاذبعقصييي ذلصييي  ه ذييييلذكب(يييماذ مذك  (جيييحةتذمليييةذتحييي حذمييية ذك م يييح
 ذمييييثماذت مغييييفذايييي ذكب ج  اييييي ذattaك  ةييييمقذ مذكب ييييخسذفحب ج  ايييي ذكبصييييي تب ذ 

 ذب ميييي مذكب(ييييحةقذكبزمقييييهذبيييي  ذكب ييييخسذمك  (جييييحةتذم ماييييظذ لذميييية ذataكبصيييي تب ذ 
ك  ةيييمقذفيييهذكب ج  اييي ذك مبييي ذ  ييي حذمقهيييحذفيييهذكب ج  اييي ذكبثح بييي  ذمبيييلبكذتبيييةمذ

ةةيسذفييييهذكب ج  ايييي ذك مبيييي ذ مضيييياذمقهييييحذفييييهذكب  كاييييعذكبييييثمثذكبمييييهذذك اييييحذفقيييي
 ذلمخييييخذكبعقصيييي ذك   خح ييييهذataكب ج  ايييي ذكبثح بيييي ذولذكبعقصيييي ذك  (جييييحةيذفييييهذ 

 ذوحم يييييحكذ)ح يييييعذميييييةىذattaمخح ييييي  ذفيييييهذاييييي  ذلمييييي خ  ذكبعقصييييي ذك  (جيييييحةيذفيييييهذ 
ك غييمقتذم  ييمقمجذم ييحذت ييةمذ لذكوليي كوذك  (جحةييي ذت مغييفذوعضييهحذايي ذوعييضذ

مكب خس ذمكغ حذ حب ذكب ة ذكيحلذكبصي وذ كثي ذك (جيحةكاذمي ذذم ذا  ذمة ذك  ةمق
ذغ  هت
 ميييحذلييي( ذكبجهييي ذفيييهذكولييي كوذف  معهيييحذكبييي ذكاميييزكزذكبييي ت ي ذكبصييي ت   ذ مذذذذذذ

اةمغ ذفحول كوذكب ص  ب ذبلبلو ذكب ت ي ذكبصي ت   ذتيةا ذوحولي كوذكب جهي ة ذ
ذت 3 خمفحاذبألل كوذكب ه    ذكبمهذ ذ)ص بهحذمثعذالهذكبلبلو 

                                           
 ذمك يييححذوشييي :ذاغيييلذكبغةييي ذكبعيييحمذكولييي كوذ153ك يييي :ذم  ييي مذكب يييع كل:ذاغيييلذكبغةييي ذص - 1
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م اييي م ذكب غ غييي  ذك يييحذكليييحغاذاغ هيييحذكب م يييةم لذايييهذمييي ذ كثييي ذكولييي كوذذذذذذ
كبغة ييي ذالظهييحةكاذبغق( ييب ذمبييلبكذلقخةييهذ لذ  ييفذاقييةاحذبقم مييعذوعييضذ ممييغذكب ييم ذ
كب ليييي(هذبيييي  ذكب م ييييةم  ذمكب  ييييةي  ذملييييةذت ييييةمذ لذكبغةيييي ي  ذكبعيييي ثذمليييي( كذاييييلهذ

ملييي( ذفيييهذذالذفيييهذكبجيييبلذذكولييي كوذو  هيييحذ يييةلة  ذم ذ) مغيييفذايييقهلذكب  يييةي لذال 
ذت 1 كب(ص  ذكب عحل  ذو  هحذبب  ذك (جحةي 

مكب ييم ذبيي  ذكبحيي ف  ذكييحئ ذفييهذملييفذاييلهذكوليي كوذوييحبجه  ذمكبيييحا ذ لذذذذذذ
مقشي ذكب يم ذاي ذكخيمم ذكبقحيقذوحبصي وذبي  ذكب ية)لذمكب يةل ذممليفذكبخيحاث  ذ

ب ييييح ذبأللييي كوذو  يييي ذ ح هييييحذكب عحليييي ذفييييهذكب(صييي  ذكب مةكمبيييي  ذف ييييةذمليييي( كذك
ك يحذلقح يحلذفيهذكب(صي  ذكب عحلي  ذخمفيحاذذ 2 مكبححءذاغ ذ  ه حذل تحلذمه   يحل

ذب لفذكبغة ي  ذكبع ثذبه حذون  ه حذل ت  ذمجه ةي ت
مكخمغييفذكب  ييةي لذمييخذكب م ييةم  ذفييهذكبه ييز ذميي ذا يي ذمليي(هحذوييحبجه  ذف ييةذذذذذذ

ث  ذملييي(هحذكبغة يييي لذكبعييي ثذو  هيييحذلييي وذمجهييي ةذمب ييي ذكبشيييحئخذاقيييةذمعييييلذكبخيييحا
ذت 3 كب  ةي  ذ  هحذل وذببسذوحب جه ةذم ذوحب ه   

مذك  ييحذفب ييحذت ييةمذ لذ يي ب يغذمعييعذبغمييحءذ ( ييحا ذك ييحذمعييعذكب بيي مذبغ ييح ذ ( ييحاتذذذذذذ
مكبص تحلذبب حذم ذاي م ذكب غ غي ذكبميهذكليحغاذاغ هيحذكبغة يي لذكبعي ثتذم جيةذفيهذ

                                           
 ذمبشيييييييي :ذاغييييييييلذكبغةيييييييي ذكبعييييييييحمذ كوليييييييي كو ذ153ص ذاغييييييييلذكبغةيييييييي ذك ييييييييي :ذكب ييييييييع كل:ذ - 1

 ذممليفذك يححذوشي ذكبجييبلذك يحذتقحيقذفيهذكب(صيي  ذكب عحلي  ذو  هيحذليي وذ101 100ص
 كام حكه ذ يذم ك ذب  ذكبشةلةذمكب خ ذو   ذكلحمحذكبغة ي  ذكبع ثت-ك (جحةيذ

 ت117 ذ102و ذ ذمبش :ذاغلذكبغة ذكبعحمذ كول ك160ص ذاغلذكبغة ذ ذك ي :ذكب ع كلذ - 2

 ت88 ذماغلذكبغة ذكبعحمذ كول كو ذص177ك ي :ذكب كهبلذ  بس:ذفهذكبغهجحوذكبع بب ذص - 3



 
 زوينعلي ........االستاذ املتمرس د. ......................................يف اللغة ومناهج البحث اللغوي .........سات درا

 115 

مييحذل يييةذذملييفذكب  ييةي  ذبهييلل ذكبصيي ت  ذو  يي ذ ح ه ييحذكب عحليي ذفييهذكب(صيي  
زاييلذ يي ب يغذمكب بيي م ذفحبمييحءذمليي( ذاقييةذكبغةيي ي  ذكب  ييةي  ذو  هييحذليي وذ  ييقح هذ

 ذمليييةذ)صييي بهحذ يييهءذمييي ذكإلمهيييحةذمب حلييي ذكذكذ 1 بثييي يذك (جيييحةيذمه ييي  ذم ليييق
 ذماييلكذميي ذ 2 مب هييحذليي وذمجهيي ةذك  بييك:ذ ك عيي ذمكمم ذا يي ذتقحييقذ ك عييةذمكمم 

ة ذبغمحءذاغ هحذفصحةذ حقذكبميحءذ لي ثذلب عذكب  حيغ ذكبص تب ذف ةذ ي وذكبةكحذكب جحمذ
كب ذكبةكحذفشحبهحذ هءذم ذكبجه ذولذكبةكحذمجه ة  ذمةب حذظه ذ ي ذكبق( ذمكب ححذ

ذالهذب  غهحذكب ذكبجه ذمخذك  هحذم ذكول كوذك  (جحةي ت
مليييييةذتع بهيييييحذ ( ييييي ذو يييييبح ذكذكذميييييحءوذوعيييييةذك ييييي  ذ  يغييييي ذك يييييحذفيييييهذ تييييي   ذذذذذذ

ذت 3 م ام ق 
فييهذكبع ببيي ذكب عحليي  ذو  هييحذليي وذ خ ييهذك (جييحةيذمه يي  ذممليي( ذكب ييح ذذذذذذ

ذت 4 م لقذمتص بهحذ (  ذخفب( ذكذكذمحءوذوعةاحذك   ذ  يغ ذك  بك:ذ ت ك ة 
لذكبق( يييييب ذ ذت مصييييي ذاقيييييةذكبغةييييي ي  ذكب  يييييةي  ذاغييييي ذ م  يييييمقمجذم يييييحذت يييييةمذذذذذذ

كول كوذك  (جحةي ذكب جه ة ذا  ذمب قهيحذليةذت صيعذفيهذ لي كوذغ ي ذمجهي ة تذ
ذلكذكب  يذا ذمحذ صذاغبغذكبغة ي لذكبع ثذم  ب حذكب ذمقهذمكب ضهتما

مت مغيييفذكولييي كوذمييي ذا ييي ذظيييحا  ذك  (جيييحة ذفخعضيييهحذ كثييي ذك (جحةيييي ذمييي ذذذذذذ
ذغ  ه ذك حذت مغفذم ذا  ذكبه س ذفخعضهحذ)ش بغذكبجه ذفهذ بحقذمع  ت

م  ذاغيي ذمينييحمذلم(ييقذكب  ييةي لذميي ذاغ ييحءذكبغةيي ذمييخذكبغةيي ي  ذكبعيي ثذكب م ييةذذذذذ
مب ييييحذكح يييي ذاييييلهذكبيييييحا  ذفييييهذكوليييي كوذك  (جحةييييي ذذ 1 كو ييييخحثذكب  مخيييي ذبغق( ييييب 
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كثيييي ذمضيييي احاذميييي ذغ  اييييحذفحبمعغ ييييعذكبصيييي تهذكب  بيييي حذبييييلبكذايييي ذكيييي لذ كب جهيييي ة ذ
 ذمب حلييي ذاييي  ذ 2 كولييي كوذك  (جحةيييي ذكب جهييي ة ذت ميييحجذكبييي ذمهيييةذاضيييغهذككبييي 

ةيمقذمايةمذم ييحلذكبيقةَ(سذمعهيحذ  ةكمذمج ىذكبهي كءذفيهذم ضيخذك   كب لفذاغ هحذ
و هحذمجه ة ذمم ذيلذممي ذكتخحاهيحذوصي ي ذب ق غهيحذمي ذايححذكب ليفذمكب ين لذكبي ذ

ذ خغذكب  ك  ذمبلبكذلم  قذف هحذل(محذك  (جحةذمكبجه ت
محذك  (جحةي ذكب ه    ذكحب يح ذمكبحيحءذ مالكذمحذ) صذك  (جحةي ذكب جه ة  ذمذذذذذذ

كحبليذت محمغذك  (جحةي ذكب جه ة  ذمبلبكذ)ع ي ذذفمذت محجذكب ذمهةذاضغهذكب  
ذوعضهحذ ( ذو بطذمملذكبص ي ذكحب ح ذمكبمحءت

لذكبغةيي ي  ذكبعيي ثذايي  ذك ييم   كذكب لييفذاغيي ذمثييعذاييلهذكوليي كوذ مكبيييحا ذذذذذذ
ببع بهييييحذليييي ي ذ مذ (يييي ذكمذ ييييبهغذ اييييي كذت نيييي  ذكبصيييي وذميييي ذكبقحييييقذوييييغذ ح ييييحاذ

 لذكبي ذذ 3 ذلذكبغة ي  ذكبع ثذفحقي ك  )ضحاذذمذكبق( ذمكبيحا  مكض حاذبهلكذكبص ي ذ
ذمثييييييييييييييييييييييييييعذاييييييييييييييييييييييييييلهذكوليييييييييييييييييييييييييي كوذلييييييييييييييييييييييييييةذ)ع بهييييييييييييييييييييييييييحذلييييييييييييييييييييييييييحئ ذلصيييييييييييييييييييييييييي  ذ

 مذ  يييعذ  ذ بييفذمييثما ذ  يي :ذ تييح ذم وييح ذم  ييح  ذمبييلبكذك ييم   كذذ   ذفم يي ذمييثماذ
مذ يييخغذ مذ (ييي ذ كب ليييفذاغييي ذايييلهذكولييي كوذبم ن قهيييحذمييي ذكبقحيييقذوصييي ي ذ)ع بهيييحذ

ذكبص ي ذذكذمب هحذلحئ ذلص  ذ مذ  يال (  ذو غذ ذم ع  مذكبيق( ذفيمذاحمي ذ عذاع 
ي ذكبصي وذمي ذ بغص وذ لذ) مع  ذبه حذولذكبصحئ ذ)(هذوحبة ضذكب حغ ثذمي ن 

ذكبقحقذكب كضاذكبجغهت
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مبغ  ا مذكبةكم ةذم  ي مذكب يع كلذة يذفيهذكبصي ي ذكبيليذ)ع ي ذميحذ) ي  ذبييذذذذذذ
 يي  ذ يذلذاييلكذ كبصيي ي  ذغ يي ذمه  ايي م ذكب غ غيي  ذاقييةذكبغةيي ي  ذكبعيي ثذم(ييحمهذ

بًّحذمإ  حذُ)شخ غذوحب  ك ذ ذمذكبصحئ ذكب ص  ذت ببسذَ َ( ب
م  ييي ذ ذ  كفيييقذكبيييةكم ةذذ 1 مملييي(غذو  يييغذ لييي وذليييحئ ذم كيييزيذضيييعب  ذذذذذ

ب ةلثي ذو يخحثذككب ع كلذفهذة )غذالكذاغ ذممب ذليةةهذمتضيغعغذمي ذكبعغي مذكبغة يي ذ
 ي ذف لييي كذبييي  ذحذكلذكبغةييي ي  ذكبعييي ثذم  يييب حذكبييي ذمقيييهذمكب ضيييهذمييي ذكب مييي خهييي ا 

مذ ييييبهغذكبييييليذ)ع يييي ذغ  اييييحذ كبصيييي ي ذكبييييليذ)ع يييي ذايييي م ذكب غ غيييي ذمبيييي  ذكبييييق( ذ
مب حليي ذكب ه   يي ذكغهييحذاغيي ذة يذكب ضييهتذماييلكذكبم( يييقذ مبجيي ذب ييحذ اييي هذميي ذ
كبجهييةذكبعضييغهذفييهذ حييقذاييلهذكوليي كو ذملييةذابيي مكذايي ذذبييكذو ييحذ)(هييلذف يي كهذميي ذ

كب صييي  ذمميييحذ  يييخغتذممعغييي كذعخيييحةكوذ  ييي :ذ كبضيييةطذمييي ذم ضيييعغ ذم كب (يييز ذم 
بأللييي كوذك  (جحةيييي ذكب جهييي ة ذلييي يمحذ)ع بهيييحذاييي  ذكب ييين لذ مذكب ليييفذاغ هيييحذب يييحذ
ت محمييغذميي ذمهييةذاضييغهذككثيي  ذفييهذايي  ذمعغيي كذبألليي كوذك  (جحةييي ذكب ه   يي ذ

ليعذم يحذت ميحجذكببيغذك  (جحةيي ذ  ( حاذكمذ ب هحاذوحبق( ذو هحذت محجذكب ذمهةذاضيغهذ
مذ يبهغذمبغي ذ مذكبيق( ذ لذلبغي ذكبصي ي ذ ْ ُ ذفهذكبم( يقذم ذ) ن ذكب جه ة تذمالكذب ذ

مايهذمي ذكبصي كئ ذفيهذكبع ببي ذ) ني ذذ-ميثماذ–كبصحئ ذمه حاذكحلذضيعب(حا ذفحب(م ي ذ
لذت  لذلص   ذماهذكب(م  ذكب  ب ف ذفهذكبقحقذمت ليفذو  هيحذمم  يح ذمي ذا ي ذ 
لذ ي نيي ذمذذفييهذكبقحييق ذلذت يي لذ  يغيي ذفم ييم  عذ ب(ييحاذالذكذُ  ييخعْ ذ  ييخحع ذمي نيي ذإلك

مانيلكتذمليةذ ايظذاغ يحءذ…ت  لذمملذكب م  ح ذكب  ب ف ذ مذبي  ذكب صي   ذمكبح يغ 
ْممذمكإل يي حمذ كب يي كءكوذمثييعذاييلهذك خمم ييحوذفييهذكب  كيي ذفب ييحذكلييحغ  كذاغبييغذوييحب ة
اييححذكب لييف ذم ذت لييفذكب(م يي ذ مذكبضيي  ذ مذكب  يي  ذفييهذكوايي كحذكغهييحذال ذك  هييحذ

ذمةم ذكإل خحعذكب عم ة ذفهذ ح هحتذل كئ ذمه حذكح  
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كولي كوذك  (جحةيي ذ)ع ي ذلذكبص ي ذ مذكبيق( ذ مذ يبهغذَ َ(يٌسذ مم ذكب  ماذذذذذذ
مه    ذمالكذكبق(سذممصعذو ج ىذكبه كءذكب قةفخذم ذ)عيةمذك  يغذذممجه ة ذكح  ذ 

ذتم غذبم ن  ذكبص وذم ذكبقحقت
كبيي ذمييحذُ يي  هذ وحب غ غيي ذذ 1 م  ييحةذوعييضذكبخييحاث  ذفييهذكبع ببيي ذميي ذكب  مشيي ل  ذذذذذ

كب بييي ى ذم كب غ غييي ذكبصييية ى ذمي صيييةذويييحب ب ىذكب غ غييي ذكبميييهذتصييي  ذكبصييي وذاييي  ذ
كب لفذاغبغذفهذآخي ذكب غ ي  ذم ميحذكبصية ىذفهيهذكب غ غي ذكبميهذتصي  ذكبصي وذكذكذ
ملييخذفييهذم ييطذكب غ يي ذ ييحكقحاذمكيي لذفييهذاييلكذكبم( يييقذك ييمةةككحاذاغيي ذكب م ييةم  ذميي ذ

ذاقييغذوحب غ غيي ذكبصيية ىذملييةذذكبغةيي ي  ذكبعيي ثذكييحب  مقييهذفييهذ  هييلذبييلذلييلك مكذمييحذابيي  
كبغةيي ي  ذكبعيي ثذك صيي ذكام ييحمهلذاغيي ذكب غ يي ذفييهذآمكخيي ذذكب غييلذ غغيي ذ ايقييحذ لذ

لذكب ذمقهذكبجزةيذ  عذ صحاذاي ذ بيهذكب  ي ذ ولذآمكخ احذت مةاهذكب لف ذغ  ذ
لذمقيييغذب ضييي حذ  هح) ذك ت يييحلذفيييهذتج ييييةذكب ييي آل ذ)(هيييبيييي ييي ياذمييي ذكمحويييغذكب   ييي م:ذ

حذ  :ذالايييةكاغيييت( ييييقذكبغةييي ي  ذكب مييي خ ي ذمُلييي  كءذكب ييي آلذكب ييي يلذبييي  ذ ييي ا  ذمييي ذكب غ 
ت صعذبغص وذفهذم يطذكب غ ي  ذمكوُخي ىذت صيعذبغصي وذفيهذآخي ذكب غ ي تذليححذ

يييحذذكييي ذ اييي  ذكب غ غييي ذكب   ييي :ذ  وهاااي متوساااطة كبااااء …   بييي ذكب  ييي ذ ييي ياذب  
لام خلقناا وطااء أطاوار، ومتطرفاة كبااء األبواب وجايم النجادين ودال ماددنا وقااف 

وجاايم لاام يخاارج ودال لقااد وقاااف ماان يشاااقق وطاااء ال تشااطط، فالقلقلااة هنااا يتااب 
ذت 2   أبين في الوقف في المتطرفة من المتوسطة

                                           
  ييماذميي ذكمييحثذكبةةك ييحوذكبغهجبيي ذذ38مييحلذكييح م ق :ذمةم ذفييهذاغييلذ ليي كوذكبع ببيي ذص - 1

 ت322مقهذصذمكبص تب ذاقةذكب 

 ت204ذ 1/203كبقش :ذ - 2
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 خالصة ألهم النتائج
لذكبع ثذفهذكول كوذكبمهذ)صحغاذاغ هحذفيهذاغيلذكبغةي ذكب يةل ذ ذو  ذكبغة ي ت1

حذميييحذكليييحغ  كذاغبيييغذو ييي م ذ كب غ غييي   ذمايييهذ وحولييي كوذكبق( يييب  ذمييي ذخيييم
كب ييح ذمكبحييحءذمكبخييحءذمكبجييبلذمكبييةكحتذمتقييحمب كذوحبخ يي ذ )ضييحاذ ليي كتحاذ خيي ىذغ يي ذ
اييي م ذكب غ غييي ذظهييي وذاغ هيييحذامميييحوذكبق( يييب ذكحبميييحءذمكب يييح ذمكبيييزكيذمكبييييحءذ

ذمكبلكحذمكبضحمت
ب ييلك ة ذك صي ذكام يحمذكبغةيي ي  ذكبعي ثذاغيي ذكولي كوذكبميهذتصيي بهحذكبييحا  ذك ت2

آ (يييحاذا ق ييييحذت ييي لذ ييييحكق ذكمذم ل فيييحاذاغ هييييحذفييييهذآمكخييي ذكب غييييل ذماييي ذمييييحذلييييةا ذ
 وحب غ غ ذكب بي ى ذال  ذ لذوعيضذكب مي خ ي ذمي ذاغ يحءذكب ي كءكوذليةذ  يحةذكبي ذميحذ
) يي  ذوحب غ غيي ذكبصيية ىذماييهذكبمييهذتع يي ذكبصيي وذفييهذآمك ييطذكب غييل ذم ذ)عقييهذ

  يغيييي ذبييييعذكب يييي كمذ يييين لذلذ)نيييي لذكبصيييي وذممب اييييحاذو  كيييي ذلصيييي   ذ مذ ذبييييكذ
كبصييي وذ يذ ْلذ)نييي لذكبصيييحم ذ يييحكقحاذغ ييي ذممبييي عذو  كييي تذمي نييي ذكب ييي حذاللذ
كبق( يييب ذ ذتيهييي ذفيييهذكولييي كوذكبع ببييي ذال ذفيييهذايييحبمهذكب ييين لذمكب ليييفتذ ميييحذ

ذكب لفذف(هذآمكخ ذكب غ   ذم محذكب ن لذف(هذآمك حهحذ مذفهذآمكخ احت
ذكبغة يييي لذكبعييي ثذم  يييب حذكب مييي خ ي ذميييقه ت3 لذ لذكبيييق( ذكبيييليذلمخيييخذكولييي كوذبييي   

كبق( ييييب ذ) مغييييفذميييي ذا يييي ذل تييييغذممضيييي اغذفييييهذكب يييي خذتخعييييحاذب  ييييةكةذضييييةطذ
ذكول كوذم ذم كضعهحت

ذ-ملةذم زمكذب  ذيمي ذم ذكبي كا ذكبق( ب ذكبمهذتغ قذكول كو:ذذذذذ
ذكذكيييحلذم يييةكةذضيييةطذكبصييي وذمييي ذم ضيييعغذاللييي ي :ذماييي ذ)ع ييي ذكبصييي وذ - 

ذ ةلةكات
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كذكييحلذم ييةكةذضييةطذكبصيي وذميي ذم ضييعغذ لييعذذال (يي :ذمايي ذ)ع يي ذكبصيي وذ -ث
ذ ة ذم ذكومحت

ذكذكيييحلذم يييةكةذضيييةطذكبصييي وذمييي ذالميييحذ)شيييخغذكبيييق( :ذماييي ذ)ع ييي ذكبصييي وذذ-ميييي
ذم ضعغذ لعذ ة ذم ذكب  ضع  ذكب لك ةي ذآ (حاتذذذ
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 التعريف بمصطلح )الالمساس(مقدمة : 
ييي م  ذTaboo)حغيييقذمصيييحغاذ ذذذذذ  ذفيييهذاغيييلذكبغةييي ذكب يييةل ذاغييي ذ كبَ يييممذكبُ  ة

تذممي ذايلكذكب ب ييعذعخيحة ذ م غيي ذ 1 ميعقيهذ  كغ يحوذ مذعخييحةكوذم   مي ذ مذُمْ  ميي   
يييب ذTabooed Sentenceم يييي ة  ذ  ذمت يييمع عذو عقييي ذ  م غييي ذل بهيييحذ)  

ذتذ 2 ب حئغهحذا محاذكمم حعبحا  
ك ذبييييي  ذاغيييييلذكبغةييييي ذكب يييييةل ذ ذمييييي ذك ليييييحماحوذكب شيييييم ذTabooمكغ ييييي ذ ذذذذذ

تذماييييهذميييي ذ لييييعذ 3 م  ييييب حذاغييييلذكبغةيييي ذك مم ييييحاهذماغ ييييهذك مم ييييحعذمكب(غ يييي( 
 ب ب قزي ذمتعقهذ  كعذمحذا ذم ة ذ مذمغع لذمي  مذب  غذمك لم كثذمقغذو يخحثذ

ذت 4 خفب ذ  كءذكحلذذبكذك  ح حاذ مذكغ  ذ مذ   حاذآخ   
 زييي ذكبيي ذكب ييحبم ذ كيي ك ذكبييليذك ييمع غهحذميعيي مذتييحةي ذكب غ يي ذفييهذكبغةيي ذك   غذذذذذ

م ذكبيي ذب ب قزيييحذممن م  زيييحذممغ قزيييح ذ1777 محذميي  ذم ييم( ةكاذميي ذ  يي(حةهذفييهذاييحمذ 
مك ييمقذك لييحمحذكب ييلك ةذآ (يييحاذوعييةذك  ييمعذاغييي ذكبم حب ييةذك مم حعبيي ذبغشيييع ثذ

                                           
 تذ93معجلذمصحغ حوذاغلذكبغة ذكب ةل :ذ - 1

 ت282م  ةذاغهذكب  به:ذمعجلذاغلذكبغة ذكبقي ي:ذ - 2

 ذم  خييي ذمييي ذكو يييحتل ذكبعييي ث:ذ355ك يييي :ذمبشييي عذ مليييق   ذ:ذمعجيييلذاغيييلذك مم يييحع:ذص - 3
ذ-كثذمكبعغيي مذك مم حعبيي كب جغييسذكواغيي ذب اح)يي ذكب(قيي لذمكوم ذذ–ذ93مصييحغ حوذكب(غ يي(  ذ

  ت1964كب حا  ذ

 ت174كمب حل:ذممةذكب غ  ذفهذكبغة :ذص - 4
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تذ 1 كبميييييهذزكةايييييحذمب حلييييي ذكب معغ ييييي ذمقهيييييحذوحب    ميييييحوذكب ممبييييي ذمكب  ييييي مذكب يييييغ كب 
ذمب ب قزيحذمج  ا ذم ذكبجزةذكبصة   ذت خذفهذكب  بطذكبخح فبنهذ  قذك م كببحت

 ذوعخيييييحة ذTabooمم ثذ غغييييي ذكب مييييي م   ذكبعييييي ثذاغييييي ذت م ييييي ذمصيييييحغاذ ذذذذذ
 ذمي نييي ذ لذتمييي ملذ )ضيييحاذونغ يييحوذ خييي ىذمثيييعذ كبَ ْيييي  ذم كب قيييخ ذذ 2  كبمم يييح  

يييياذعخييييحة ذ كبمم ييييح   و هييييحذتقصيييي  ذفييييهذمييييةب بهحذذم كبم يييي يل ذم كب َ يييي ةم تذم ةم 
كب عق يذكب ذاةمذذك ذ ب(حظذمكغ يحوذمعخيحةكوذم  يبحءذايي ذك يمع حبهحذفيهذمجم يخذ

ذو خحثذم مغ( ت
ميحغقذمصحغاذ ذكبمذم يح ذ ذفيهذاغيلذك مم يحعذاغي ذ  كب    ميحوذكبميهذ

ذت 3 )( ضهحذكب جم خذاغ ذكب غ كذكب   مذكبليذلةذل ت خغذكب( مذ  
كبمم يح ذم يغ كذكب(ي مذفيهذكبج حاي ذ ذ يذاملي ذمايلكذكبمع يي ذلي بطذبي  ذ

كب(يييي مذكب ييييغبب ذوييييحب جم خذكبييييليذ)عييييب ذفبييييغذولذ يذخيييي مجذايييي ذكوايييي ك ذمكبم حب ييييةذ
كب معحة ذاغ هحذ)ع ضغذبغع حثذتذمكبع حثذ) مغفذوحخمم ذكب  يي ةذكبيليذل ت خيغذ

ذكب( مذمتخحل ذكبع  بحوذكب معحة ذاغ هحذب  ذكب جم عحوت
ذمييييي ذا كميييييعذضيييييعفذكب جم عيييييحوذم  يييييكذفيييييهذ لذكب يييييغ كذ كب  يييييي ةذ)عييييية 

مت( نهييحذولذ  ذكب   مييحوذت مييزذكبيي ذت ك يي ذكبعملييحوذكبشييحذ ذكب حةميي ذايي ذ حييحقذ

                                           
 ت355ك ي :ذمعجلذاغلذك مم حع:ذ - 1

 ذمذك ذ  غذم ذكبجيحئزذ174ك ي ذاح ب ذك ححذوش ذاغ ذكمحثذممةذكب غ  ذفهذكبغة :ذص - 2
 ت م  ذكب صحغاذونغ  ذ كب ي  ت

 تذ355معجلذاغلذك مم حعذ:ذ - 3
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 ذمميييي ذيييييلذلييييةذلمعيييي ضذ 1 كوايييي ك ذمكبم حب ييييةذك مم حعبيييي ذكبمييييهذت  اييييحذكبج حايييي   
ذك ممقييحعذايي ذكب ييغ كذكب  يي  مذميي ذا كمييعذ كب جم ييخذبغ(قييحءذتذماغيي ذخييم ذذبييكذ)عيية 

ك مم ييحاهذمكبم كلييعذبيي  ذكب(يي مذمكبج حايي ذتذم ذ) مصيي ذكبييمذم ييح ذاغيي ذذكبميي كوط
كب جم عييييييحوذكببةكئبيييييي ذك ييييييحذلميييييي الذكبقييييييحظ ذ محذماغيييييي ذ ذم ذاغيييييي ذكبع حئييييييةذكببةكئبيييييي ذ
كحبح   بييي ذ ذم ذاغييي ذوعيييضذكوم)يييحلذمكب يييلكا ذمملذغ  ايييحذ؛ذفهييي ذمعييي م ذفيييهذ

ةذمكوم)ييحلذمكب ييلكا ذكب ضييحةكوذم بعهييحذوييحخمم ذ خ حتهييحذمم ييم يحتهحذمفييهذكبع حئيي
اغييييي ذتخييييييحل ذمصيييييحمةاحذمم كةماييييييحذتذمليييييةذ)نيييييي لذ ذكب يييييي ذ ذو ييييييبححاذفيييييهذوعييييييضذ
كب ضيحةكوذمكب جم عيحوذمليةذ)ني لذم ن يحاذم  يةكاذب  ي مذم ب ي ذكح يمع ححذك ييلذ أ ذ

ذفهذم)ح حوذممخحلق ذمقهحذكبب ا ب ذمكب ه م) ذتذ–تعحب ذذ–
ملي ذبي  ذكب غ ي ذمكبشيهءذمف   ذ ذكبمم ح  ذفهذم(ه مهحذكبغة يذم تخحي ذوع

 ذمايلهذكبعملي ذ 2   ذمك لذكب غ ي ذمكبشيهءذكبيليذتيةحذاغبيغذ)ن   يحلذماية ذ ببعبي ذ  
كب ا بي ذذكوذكووعييحمذكبق( ييب ذك ييم  وذفييهذاضييحةكوذم مغ(يي ذكو يي كةذمكوممكةذاغيي ذ
  هييحذميي ذم غيي ذكوايي ك ذمكبم حب ييةذك مم حعبيي ذ ذمتعيي مذميي ذا يي ذكبميي ةي ذكب ضييحةيذ

ضييحةكوذ؛ذف ييةذاغييقذفييهذ ذاييحلذكبقييح ذمقييلذكب ييةمذ لذبغ غ ييحوذمقح ليي ذالبيي ذفجيي ذكب 
ذخفب ذغحمض ذك مع غ ذفهذكب   ذم   كعذكب ل ذمكبمعحميل ذت 3 ممنم ب ذل ىا

م مثغييي ذ كبمم ييييح  ذمم( ليييي ذفييييهذكب خحاييي ذكبغة ييييي ذمك مم حعبيييي ذمكبم ةي بيييي ذ
ك مم حعبيي ذمكب ضييحةي ذ ذماييهذ يي كاةذاغيي ذكبمخييحل ذتجييحهذاييلهذكب( يي  ذبييةىذكبب  ييحوذ

                                           
 ت356 ذذ355لذاغلذك مم حعذ:ذمعج - 1

 تذ16 ذذ15اجحزيذ:ذاغلذكبغة ذكبع بب ذ:ذ - 2

 تذ44ك ي ذممةذكب غ  ذفهذكبغة ذ:ذ - 3
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كب  مغ(يييي ذزمح ييييحاذممنح ييييحاذم ا بيييي ذتذم جقييييزئذوعييييةمذميييي ذكومثغيييي ذكبعحميييي ذاغيييي ذ ييييب عذ
ذت 1 ك  مشهحمذ

كام(ي ذكبهقة) ذكومةبب ذكومب ذوآ لذ كبة ث  ذمب يهذ يي هذفيهذوعيضذكبغةيحوذ -1
كب م( ايي ذاقهييحذكحبمت قبيي ذمكب(   ييب ذ ذمك ييمعبضذمقييغذو ب(ييحظذمعخييحةكوذفييهذ

 مةبييييهذكح   غ زييييي ذمكبغةييييحوذكبج مح بيييي ذتذذبةييييحوذ خيييي ىذميييي ذ لييييعذاقييييةي
ميحغقذاغ ذكبةثذفهذكبغةيحوذكب يمفب ذ:ذ ذآكيعذكبع يعذ ذ ذمفيهذكببغحبقبي ذ

ذ:ذ خقزي ذكبع عذ ذ ذمفهذبة ذميغزذكب ة)  ذ:ذ ذكبماق ذت
مقخذفهذةممحذكب ة)  ذك م ةكمذب(يظذاي ذعخيحة ذاي ذمقيح ذب(ييهذمني لذمي ذ -2

ك  يييلذكب ييي ي ذبغ ةلقييي ذ ذتذمكلمصييي ذايييلكذ ROMA-AMORكبصيييبةم  ذ 
اغييي ذايييةمذلييية  ذمييي ذكبييي كل(  ذاغييي ذبييي ك  ذكومييي ةذ ذ)جييي زذبهيييلذكفشيييحؤهذ

ك  ييييلذكب ييييلك ةذآ (ييييحاذلييييةذ)عيييي ضذذذبة يييي الذميعحليييي ذكب  ييييحبفذوحبصييييغ ذول
ذةماب ذبغ ضحءذاغ هحذت   ةممح ذبغ(قحءذمي غاذ اةكءاحذو  ىا

حءذت ي هلذكحلذكو (ححذفهذبممذكب ج ذالو يحلذكبعصي ةذكب  يح ذ) ي  لذو  ي  -3
يي  ذ اييةالذ:ذ  كب يي وذكبصيية  ذ ذ مذعخييحة ذتعقييهذذكوةمكحذكبشيي ي  ذكيي لذ) ة

 ببسذابحاذ ذ مذعخحةكوذمكب ذاغ ذكبضع ذكي كب لكة ذ ذمذ ذكب    ذت 

متحغييقذفييهذكبغهجييحوذكبع ك بيي ذكب  يييح ذمكبجق ببيي ذت يي بحوذميي ذايييلكذ
  ييحلذمبييةكاذكب ب ييعذبغ لح)يي ذميي ذ ذكبعيي  ذ ذكب  يية ذ مذبغ فييحءذبقييلةذالذكذاييةمذك 

ذكب  بي مذكبيلك ذذ–تعيحب ذذ–م  ب حذذك ذيلذ حءذأذ  لذل زليغذمبيةكاذ؛ذفب ي   

                                           
 تذ175ك ي ذفهذكومثغ ذكبثمي ذكومب ذ:ذممةذكب غ  ذفهذكبغة ذ:ذ - 1
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و  ي حءذخ ب يي ذميي ذا ي ذكبعيي  ذك مم ييحاهذ  ي ذ ذزبحبيي ذ ذمذ ف ايي مذ ذمذ
ذ ذمغ  ذ ذتتتذكب ذت

 كغييغذمايي ذ جييسذذ–تعييحب ذذ–كب قزييي ذمييلم مذاقييةذكب  ييغ   ذ؛ذف ييةذايي  مذأذ -4
هييييحءذمبييييلبكذلمجقخييييغذكب  ييييغلذتذمةؤيمييييغذفييييهذ جح يييي ذايييي  ذفييييهذكلييييحمحذكب( 

ذمكبق يييةذمكإلفييييم ذ كوايييممذاقيييةذ ليييي حثذ ذكبمعب ييي ذ ذتييييةحذ  ذاغييي ذكبشيييي  
 ت 1 ماغ ذكب ححذكب  كمتتت  

روح القتياال الااذي ال كبصييةةىذمكبهحميي ذ:ذزا يي ذكبعيي ثذفييهذكبجحاغبيي ذ لذ  ذ -5
ُياادرك بثااأره تصااير هامااة فتزقااو عنااد قبااره تقااول : اسااقوني اسااقوني فااإذا 

يييةى ذ م كبهحمييي  ذدرك بثاااأره طاااارت((. أُ   ذمليييةذ 2 مي ييي  ذايييلكذكبحيييحئ ذ كبصة
تجقبيي كذذكيي ذ ذةمحذكب م ييعذ ذمابيي مكذاقهييحذبهييحت  ذكب غ ميي  ذ ذما ييحذ)حغ ييحلذ
ييييَةىذَذَكييييُ ذكببيييي مذ ذمكبعيييي ثذ ذكبصة اغيييي ذ ييييحئ ذميييي ذ  يييي ةذكبغ ييييعذتذمل ييييع:ذالل 

 تمشحءمذوحبب مذ )ضحاذ   غذفهذذبكذ  لذكبة كثذت
ك مم حعبيييييي ذمكبق( ييييييب ذميييييي ذكب يييييي ي كوذكو ح ييييييب ذكب ه يييييي ذفييييييهذاللذكبع كمييييييعذ

ك يييمع ححذكب غ يييحوذمكبعخيييحةكوذتذمب يييحذكيييحلذ ذكبمم يييح  ذذكذاملييي ذبهيييلل ذكبعيييحمغ  ذ
اصيييعذكبمة  ييي ذفيييهذكب غ يييحوذكب  يييي ةذك يييمع حبهحذماغ ييي ذم غهيييحذكغ يييحوذ خيييَ ىذ  ذ

ذايلكذكبمة  ي ذمي ذلب يعذ ذا 3 خحبب ذم ذف   ذكبض ةذمكوَذىذ    ي ذكبمعب ي ذ ذتذميعة 
                                           

 ت307ذ/1كبةم  يذ:ذابح ذكب   كلذكب ب ىذ:ذ - 1

ةذكبة(يي ةذاحييحةذ ذملييحةلذو بييح ذكب  يي كلذ ذت   ييقذ ا ييةذابييذ3063كبصيي ححذ ذهييبلذ ذصذ - 2
 تذ2/59كب ب ىذبغةم  يذ

 تذ174ممةذكب غ  ذفهذكبغة ذ:ذ - 3
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كبييليذلغجيي ذالببييغذكب(يي مذتخعييحاذبغج حايي ذمينيي لذم يي غمغذبمغحبيي ذكب ييممذ ذغ يي ذ لذكثيي  ذ
ييق ذبغمعب يي ذبمجقيي ذمييحذ)نيي هذذكيي هذلييةذلقمهييهذبهييحذكوميي ذفييهذ ك ييمع حبغذكب غ ييحوذكب    
 هح) ذكب حح ذكب ذك   ححطذمك م(حءذكبةي ضذكبية بهذمي ذك يمع حبهحذمةب  يحذك م  ي ذ

الهذكب غ حوذكبةكب ذاغ ذكو بحءذكب  ي ة ذبق ي ذغ ي ذمخح ي ذكب ححذم لخ  ذمثعذ
م تخح ذوحب  ي ةكوذ ( هحذكةتخح حاذمخح  كاذمم مةعب ذب عح  هحذفهذكبمصي ةذممي ذييلذ
ت( يييةذمزي يييي ذكبم  يييي  ذمكبمغحبيييي ذمتق غيييي ذكبييي ذ ب(ييييحظذك ب(ييييحظذ ذكبمم ييييح ذ ذتذمفييييهذ

كوا ي ذ؛ذف يةذكبمعيةوذذكبع بب ذ مثغ ذمكض  ذبلبكذ ذمقهيحذ ذكبخصي  ذ ذبغة بي ذاغي 
اييييلهذكب غ يييي ذايييي ذغ ضييييهحذكبيييية بهذب ثيييي  ذك ييييمع حبهحذم لييييخ  ذم تخحيييي ذو ييييةب حذ ذ

ذت 1 كوا  ذ ذممحذفبغذم ذكبعجزذكبيحا ذمبلذتعةذم ذ ب(حظذا  ذكبمعب  
 ألفاظ ) الجنس ( واألعضاء الجنسية :

محذاللذ ب(حظذكبجقسذمكواضحءذكبجق ب ذفهذكبع بب ذمغ  احذم ذكبغةحوذغحبخحاذ
)عبييييي ذاقهيييييحذو ب(يييييحظذغ ييييي ذلييييي ي  ذ يذاييييي ذ  ييييييقذكب قح)ييييي ذمكب جيييييحزذولذكبعييييي  ذ

هذكوب(ييحظذب ييحذتث يي هذميي ذكب جييعذتذمب ييحذكح يي ذلك مم ييحاهذ ذ) بييعذكبمصيي ياذو ثييعذايي
كب  يي حذك مم حعبيي ذميي ذم غيي ذكو ييخحثذكو ح ييب ذفييهذتة يي ذكب عقيي ذمميية حذ ذكبمة يي ذ

ذت 2  تهذ كبة بهذ ذفهذالهذكب ححذ مضاذم ذ ذكبمة  ذكبص
مكبج حايييي ذكب ممبيييي ذت  ييييعذاييييحم ذالبيييي ذاجيييي ذكوب(ييييحظذكبةكبيييي ذاغيييي ذكب عييييح هذ
كب ق حي ذ مذتغيكذكبميهذتث ي ذكب جيعذمك  ي  زكزذمت يمبةحذبهيحذ ب(حظيحاذ خي ىذتذم غغي ذ
كوب(حظذكبمهذلقحبهحذك   ححطذكبية بهذ ب(يحظذكبجيقسذمكواضيحءذكبجق يب ذمميحذلمصيعذ

                                           
 ت177ك ي ذ:ذممةذكب غ  ذفهذكبغة ذ:ذ - 1

 تذ280كب ع كلذ:ذاغلذكبغة ذ:ذ - 2
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حخ ييييهذ ذمذ ذكوب ييييحث ذكبمييييهذت ييييمةاهذكبق(يييي ةذبهييييحذمكوب(ييييحظذكبةكبيييي ذاغيييي ذ كبزايييي ذكب
ذتتتذكب ذتذ 1 ك مم حاه

ذمييي ذ مكت يييع ذكبع ببييي ذفيييهذويييحثذكب قح)ييي ذبغمعب ييي ذاييي ذ ب(يييحظذكبمم يييح ذول 
ييْم   ذميعقييهذَ يييْم ذكبغ(ييظذكبييةكحذاغييي ذكب عقيي ذكبصييي ياذ كب عييح هذكبغة ييي ذبغ قح)ييي ذ كب ة

ذاغبييغذوييحبمع يضتذلييححذضييبحءذكبييةل ذبيي ذكوي يي  :ذ  مكاغييلذ لذكب قح)يي ذبغ(ييظذآخيي ذمكحل
مشييم  ذميي ذكب ييم  ذ) ييحح:ذَكَقْ ييُ ذكبشييهء:ذالذكذ ييم تغ ذمُ ميي َيذاييلكذكب نييلذفييهذكوب(ييحظذ
كبمهذ) م ذف هحذكب جحزذوحب قب  ؛ذفم ي لذمكبي ذاغي ذكب يحت ذماغي ذكب  يم ةذمعيحا ذ  ذ

ذفإ غذاللذُا  عذاغ ذكبج حعذكيحلذكقح)ي ذ*  مذ َمْ ُملذكبق حَء ذ-تعحب –ت ىذكب ذل بغذ
ذكبج َةتتت   ذت 2 و  غذ م ذكبج حعذبغ(ظذكبغ سذكبليذاقب مغذمصحف  ذكبج ةب

مبغ قح) ذغح)حوذفهذكبع بب  ذمقهحذت    ذكبغ(ظذبمجق ذمحذ)ن هذذك هذك يحذت يةم ذذذذذذ
ممقهييحذليي لذكب ييلك ةذايي ذكبييمغ(ظذوح يي غذت ة) ييحاذبييغذمكام كمييحاذمإك كمييحاتذملييةذمث ييعذكبيي ذ

 قي ذاي ذكبشيْهءذف يلك ذوة ي ذك ي غذت  ي قحاذبغ(يظذ مذفحة ذبهلهذكب عح هذو  بغ:ذ  ذ)ُذ
ذيقيييحؤه–الك كميييحاذبغ يييلك ة ذمذبيييكذك  بيييغذ متلذَاَغْ َقيييح ذ-ميييع  الذببيييَلذَ يييْغنب ذ** مليييحب كذبُجغييي مب

لييحب ك:ذاللذكبجغييي مذفييهذايييلكذكب  ضيييخذكقح)يي ذاييي ذآةكثذك   ييحلذ   اضيييحؤه  ذمكيييلبكذ
ذيقييحؤه–ل بييغذ يي  كا -مييع  ذ ب ييةمُا   كبق ييحح ذمكييلبكذ  مذَمييحَءذَ َاييٌةذذال ييغذ***:ذ مب يي ذ ذُت كاب

                                           
 تذ281اغلذكبغة ذ:ذ - 1

 تذ6 ذمكب حئة ذ:ذذ43كبق حءذ:ذذ*

 ت1/159كب ثعذكب حئ ذ: - 2

 ت21فصغ ذ:ذذ**

 تذ235كبخ   ذ:ذذ***
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ذميي ذكوةضتذكييعذاييلكذت  يي  ذبغ(ييظتذ أذ****مييق لذميي ذكبةييحئط  ذ ذمكبةييحئطذُمْحَ يي   
ذيقييحؤه– ذممييع  ذ-اغ ه ييحذكب ييمم–كيي يلذمينقييهذك ييحذلييححذفييهذلصيي ذعب يي ذم مييغذذ-اييز 

)  ٌذ يةة ُ يُعذمُ م يغذلب كح يحذ)ي كملذذ محذكب  باذكبُ ذم يَلذال  ذة ي ٌحذليةذَخَغيْ ذمي ذلبغيغبذكب  
كقح)يي ذا  ييحذ بييةذآلكييعذكبحعييحمذمقييغتتتتتذمكب قح)يي ذكبمييهذبغمخج ييعذليي بهل:ذ بيي ذذ*كبحعييحم 

ذت 1 فمل:ذلبح  ذ   غذا ذك بملكحتتت  
مميي ذكوب(ييحظذمكبعخييحةكوذكب نقييهذبهييحذايي ذكبج ييحعذل بييغذتعييحب ذ  تتت مبييهذكإلذ

ذ-تعيييييحب –مل بييييغذ ذذ 3   كقح)يييي ذاييييي ذكب حميييي ذكبيييي ذكبق يييييحح  ذ 2 ْةَبييييغذميييي ذكب ميييييحح  
  مكوةضذكبمييييهذبييييلذذ 4   م ْمَةي ييييلذَ ْةَضييييُهْلذمم)ييييحَةالذم ميييي كبَهلذم ةضييييحاذبييييلذتح ماييييح  

 ذمكبخعيييححذذ 5 تح مايييح:ذكقح)ييي ذاييي ذمقيييحكاذكبق يييحءذمذكذمييي ذا ييي ذكب قح)ييي ذم يييحمةهذ  
بَخْعيييعذماييي ذ  ذكيييعذم يييمععذاغييي ذمكب خحاغييي ذ:ذكقح)ييي ذاييي ذكبج يييحعذ ذم ليييغه حذمييي ذك

ذت 6   غ  ه

                                           

 تذ6 ذمكب حئة ذ:ذذ43كبق حءذ:ذذ****

 تذ75كب حئة ذ:ذذ*

تذلييييححذكب كغيييي ذ:ذنذمكقيييي ذايييي ذكبق ييييححذذ334 ذمك ييييي ذ:ذكب (يييي مكوذصذ260كبصييييحابهذ:ذ - 1
ذم ذا  ذال غذ) ( ذنذت  وحب   

 تذمت حمذكبعخحة ذ ذ مذكبمحوع  ذغ  ذ ُمبهذكإلْةب ذم ذكب مححذ ذتذ31كبق ةذ:ذ - 2

 تذ17:ذكب ( مكو - 3

 ت27كوازكثذ:ذ - 4

 ت2/204كب ثعذكب حئ ذ:ذ - 5

 ت71كب ( مكوذ:ذ - 6
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(ييييحظذكب نقييييهذبهييييحذايييي ذكبَ(ييييْ جذمكبج ييييحعذ:ذكبُخْضييييخذتذلييييححذكب كغيييي ذمميييي ذكوب
كولييبهح هذ  ذتتتذمكولييعذفييهذاييلهذكب غ يي ذ:ذكبَخْضييخذمايي ذم غيي ذميي ذكبغ ييلذُتْخَضييُخذ
 يذُتْ َحييُخذتتتذمكقيي ذوحبُخْضييخذايي ذكبَ(ييْ جذتتتتذف  ييعذ:ذمغ ييُ ذُوْضييَعهحذ:ذ يذتزم ممهييحذ

ذت 1 مبحضعهحذوبضحاحاذ يذوح  احذ  
ذاغييي ذكبزك يييهذمكبزك بيي ذ  ذماييي ذ لذُ)شيييهةذاغبيييغذممقهييحذميييحذ مةمذفيييهذاللحميي ذكب ييية 

ذ–تذممقهيحذل بيغذ 2 ب ؤي ذكب  عذفهذكبُ ْ َ غ ذمذبكذكقح) ذا ذةؤي ذكبَ(ْ جذفهذكبَ(ْ جذ  
:ذ  ذام ذالذكذمحذمحءماحذَ هَةذاغ هلذَ ْ ُعهلذم وصحةالذممغ مالذو يحذكيح  كذذ-تعحب ذ

ل ييعذ:ذكب يي كمذوييحبجغ مذاقييحذكب(يي مجذاغيي ذ  يييقذلييححذكبحب  ييهذ:ذ  تتتمذذ 3 )ع غيي لذ  
مفيييهذكب يييةل ذكبقبييي يذكبشييي ي ذ ييييحئ ذبهيييلكذكب عقييي ذمقهيييحذ ذ  يييغذ مييي ذذ 4 كب قح)ييي ذ  

تذلييييححذكبيييي ذكو خييييحةيذ:ذ  ذميجيييي زذ لذ)نيييي لذك ييييمث( يذ 5 كب  م حضيييي ذ لذت ييييمث( ذ 
حعذكقح)ييي ذاييي ذكب(ييي جذولذكبثةَ(ييي ذبغ يييخحعذو قزبييي ذكب بيييحءذبغقحلييي ذييييلذ) يييمعحةذمييي ذكب يييخ

فبجعييييعذبغقييييح ذمغ يييي الذ  ذتذمةميذ  ذ لذكميييي   ذمييييحءوذكبقبييييهذ ص ذف يييي بمغذايييي ذ
يي يذ ْ يكذفمحه  غ يغهحذمي ذكب ييبضذف م ايحذكلذتةم يعذ ذيييلذليححذ:ذُخيليذفب ْليي ذمي ذمب
يي ذبهييحذ؟ذف ييححذ:ذتحَهيي يذبهييحذ ذلحبيي :ذكبيي ذ تحهيي ذبهييحذ؟ذ بهييحذ ذلحبيي ذ:ذكبيي ذ تحه 

                                           
 ت65كب ( مكوذ:ذ - 1

 تذ2/205كب ثعذكب حئ ذ:ذ - 2

 ت20فصغ ذ: - 3

 ايذ ذتذ1373 ذ خخذ ه كلذ ق ذذ9/9مج خذكبببحلذفهذت(   ذكب  آلذ:ذ - 4

لغ(ظذ ذك مث( يذمت ب ضهذ ذتذتذم  عذكب ذكو خحةيذكب ةل ذذ1/214كب ذكوي  ذ:ذكبقهح) ذ:ذ - 5
 تذ25ك ي ذ:ذكوضةكمذ:
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ييي يذبهيييحذ ذف مميييلبمهذ- يييخ حلذأذذ-لييححذ:ذ حذاحئشييي ذملحبييي :ذتمخ عيييهذبهيييحذ يييي ذ!ذتحه 
كبييةمذ ذف  بهييحذ ذ ييي ذكبييةمذ ذكقح)يي ذايي ذكب(يي جذاغيي ذ  يييقذكإلةمك ذولذ ييي ذكبييةمذفييهذ

ذفهذكب( جذفه ذةكم ذبغذ   ذتذ 1 كب بضذ ذ)ن لذال  ن 
 الخوف ودفع األذ ى والضرر 
قييفذمعييح هذوعييضذكوب(ييحظذممفييخذ ذكاييحذمضيي ةاحذمعييعذماللذكب يي  ذكبييليذ)ن

تمجق ذك مع ححذمثعذالهذكوب(حظذمك معحض ذمقهحذو ب(يحظذ خي ىذذكبج حاحوذكبغة ي 
خحبب ذم ذف ي  ذكبضي ةذمكوذىذمفعيحاذبمي الذكب ي  ذكبيليذ يب خغذاحميعذ ذكبمم يح  ذ
متعيييةذ  ييي حءذكب   ك يييحوذم  ييييب حذكب ضييي   ذمقهيييحذم  يييي حءذكب ييي وذمكبهيييمكذمكبييييةمكاهذ

ةذخضييع ذ  يي حءذمكب يي  مذمكب يي  ذم   اييحذميي ذ كثيي ذكوب(ييحظذا ضيي ذبغمة يي ذ ذمليي
وعيييضذكب   ك يييحوذفيييهذاييية ذبةيييحوذكبييي ذاحميييعذ ذكبمم يييح ذ ذماغ ييي ذم غهيييحذ ب(يييحظذ

ذت 2  خ ىذ
مكبجييةل ذوييحب ماظذ لذ ييم(هلذاغيي ذ  يي ذمل ييقذم(هيي مذ كوَذىذمكبضيي ة ذولذ
كبج حاحوذكبغة ي ذت مغيفذفيهذم(حهب هيحذتخعيحاذإلخيمم ذ ا كفهيحذمت حب يةاحذما حئيةاح؛ذ

ذفحب   ك ييحوذكب (م  يي ذ  ييكذفيي هذك  هييحذمضيي  ذف ذكاييحذمضيي ةاحذمكضيي حلذمايي ذ ذى 

                                           
يين ذذ3/431تذمةمذكب ييةل ذفييهذكبقهح)يي ذذ2/200كب ثييعذكب ييحئ ذ:ذ - 1 بغ(ييظذ  ذخييليذفبْ ليي ذُم   

ْ يكذ  ذتذليححذكبي ذكوي ي ذ:ذ  ذكب(بْ لي ذ فمحه  يذبهحذ  ذتذمفهذةمك) ذ:ذ  ذخيليذفبْ َلي ذمي ذمب
ْ يكذُلم خيخذلحعي ذمي ذلي  ذ مذُلْحي ذ مذذ–ون  ذكب(حءذذ– خ لي ذتتتذمكب    ين ذ:ذكب َح  خي ذوحب ب

 بهحذ ي ذكبةمذفَبْ ُصعذمقغذكبح   ذمكبمقشب ذ  ذتذمةكم ذبغذ يذتحوخذ ذمكإلةمك ذ:ذكإلتخحعذت

 تذ176ممةذكب غ  ذفهذكبغة ذ:ذ - 2
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ذكبمعب ييي –مييحميذ ذمعقييي يذمييي تخطذوحبع  يية ؛ذفحبضييي ةذكب عقييي يذذ-الذكذليييا  ماقييحكذ ذى 
ذبغ قزي ذمثماذفهذب   ذبة ي ذال ممب ذ كث ذمقغذفهذب   ذبة ي ذم ب ب ت

م جيييةذفيييهذظيييحا  ذكبمييي كم ذم يييحئعذمه ييي ذذكوذاملييي ذوحبمم يييح تذمتعيييةذايييلهذذذذذذ
مخذكب شم كذكبغ(يهذم ذ الذكبيي كا ذكبغة يي ذفيهذكبع ببي ذك يحذاي ذمعي م ذذكبيحا  

 ذبة يييي لذممعج  ييي لذكيييحب ذخحب ييييغذمكب( ييي مزذماقيييةذكبخيييحاث  تذمليييةذ ب يييفذفيييهذكبمييي ك
 ذمييهيي ذ لذكبعيي ثذكح يي ذتمجقيي ذكبييمغ(ظذوح ييلذ كو يية ذليي كا ذخ فييحاذميي ذ 1 آوييحمي

يْ غحمذذ ذمبلبكذكثي وذمم كمفحتيغ؛ذف ي ذ  ي حءذكو ية: 2 اض ةه كبغ ي  ذمكبَضيْبةلذمكبض 
ئخححذمكبَ ْ َ ة ذمكبْهَ مح ذمُ َ حم  ْقَخسذمكب ة َزْب ذمكبَهْبَضلذمكبعب تذممي ذكقي ذكو ية:ذ 3 مكبهب

يْبعذم بيي ذكبعخ ييح ذم بيي ذ  بي ذكووحييححذم بيي ذَاْ(يصذم بيي ذكوخبييح ذم بي ذكبزةْاَ(يي كلذم بيي ذ ب
ذت 4 كب حةث
ييييْ احلذذمميييي ذاييييلكذكب ب ييييعذ  يييي حءذا  ك ييييحوذ خيييي ىذذذذذذ كحبييييلئ :ذف يييي ذ  يييي حئغ:ذكب ة

ُخخذ 5 مكبح ْ عذمكبح ْ محذمكو غس ذت 6 مكَوْم ذمكب ة ةذمكب ة

                                           
 ت1/407ك ي :ذكب زا :ذ - 1

 ت16اغلذكبغة ذكبع بب :ذ - 2

 ت60كب ذكومةكبه:ذك(ح) ذكب م (ظذ - 3

 ت1/3ابح ذكب   كل:ذ - 4

 ت62ك(ح) ذكب م (ظ:ذ - 5

 ت213كب بعه:ذ يحمذكبة ي :ذ - 6
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ييييُخخ:ذَمْبييييَ حذمَاضييييحمب ذمَمَعييييحةتذمميييي ذكقحاييييح:ذ مذاييييحم ذم مذذذذذذ مميييي ذ  يييي حءذكبضة
ذ 2 مم ذكقي ذكب قزيي :ذ بي ذمهيلذم بي ذزةاي ذم بي ذمبيفذم بي ذامخي ذم بي ذليحمم 1 ا  م

ذثذكح  ذت م لةهذفهذكبجحاغب ذ )ضحاتميبةمذ لذكبع ذ
ْضي ذذذذذ بي :ذكوةلييلذمكَوْ)ييلذمكوَليغ ذمكُبَ خييحثذمكب ب تذمميي ذ  يي حءذ 3 ممي ذ  يي حءذكب  

يُ م ذم ايةكثذكبزميحلتذ كبةمكاه:ذكبجحئ  ذمكب حةا ذمكُبُ ح ثذمكبَ يَةيحلذمكبق يَ ثذمكبصة
مميييي ذ  يييي حءذكب يييي وذذ 4 ةلغلمميييي ذكقحاييييح:ذ مذَاَبييييْ ك ىذم مذَاَبييييْ ك ذم مذكبغ َهييييْبلذم مذكبيييي

ق بيييييي ذمكَب ْمييييييفذمَ ييييييُع ثذمكبمةخييييييحثذمكبثبيييييي ةذ مكبهييييييمك:ذكب ب ييييييحمذمكبيييييي ةمىذمكبَ ُقيييييي لذمكَب ب
َج  ذت 5 مكبشة

مي ييححذايي ذكب يي   ذكبمييهذت يي وذماييهذاييلةكءذك هييحذمحتيي ذ وُجْ ييخل ذ  و هييحذمحتيي ذذذذذذ
ت يييي وذذتذمفييييهذاييييةل ذكبشييييهةكءذ كب يييي   ذ 6 اغيييي ذاحبهييييحذفييييهذكمم ييييحعذكب ييييمم ذبهييييح  

تذف ييي ذو عق ييي  ذ ايييةا ح:ذ لذت ييي وذمفيييهذوحقهيييحذمبييية ذمكآلخييي :ذالذكذمحتييي ذ 7 وُجْ يييخل 
ونييي كاتذمكييي لذكب غ ييي ذتمضييي  ذمعقييي ذكب ا يييي ذمكبم(يييحؤحذب يييحذ ييي  محذالببيييغذاحبهيييحذوعييييةذ

ذكب  وت

                                           
 تذ63ك(ح) ذكب م (ظذ:ذ - 1

 ت1/303ابح ذكب   كلذ:ذ - 2

 ت73ك(ح) ذكب م (ظذ:ذ - 3

 تذ263 يحمذكبة ي ذ:ذ - 4

 ت261 يحمذكبة ي ذ:ذ - 5

 تذ216كب ذكو خحةيذ:ذكوضةكمذ:ذ - 6

ذ:ذكوضةكمذ:ذ ذملحذ1/296كبقهح) ذ:ذ - 7  تذ215ةلذوحب ذكو خحةي 
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يييي يذمكبصييييخحثذذذذذذ مميييي ذ  يييي حءذكب يييي  م:ذكبُ ث  ييييعذمكب بْشيييي ذمكبَعْغَ ييييلذمكَب ْقَيييييعذمكبشة
ْغُخذ ج ذمُذ ذُ ل ذلحتع    مكب ة ذلحتع ذمكبز َاح :ذ ج   بحعذُم   ذت 1    ذمكب ة

ذذذذذذ مكلميي لذكبحيي ذاقييةذايي ثذكبجحاغبيي ذوحب يي  تذلييححذكبيي ذكو خييحةيذ  ) ييحح:ذكبح يي  
ذبغ يي  تذمةميعذمحبيي ثذالذكذ بعيمجذكب ي  ذمغ يي هذمي ذكآلفييحوذمكبعغيعتذمي ييحح:ذكبح ي  

ذت 2 كحلذم   ةكا  
 التفاؤل
ك )جحببي ذب( ي  ذ كبمم يح  تذت كضيع ذاغبيغذكبج حايحوذكبم(حؤحذم ذكبعقحلي ذذذذذذ

كبغة يييييي ذو يييييخحثذكمم حعبييييي ذم ( يييييب ذم حفيييييي ذاغييييي ذكبقيييييبلذك   يييييح ب ذبييييي  ذكوفييييي كمذ
ماملييحتهلذفب ييحذب ييقهلتذميم(ييحموذمييةىذكبم(ييحؤحذمم ضيي اغذبيي  ذكبغةييحوذتخعييحاذبغعييحمكوذ

 كا اييح؛ذمميي ذمكبم حب ييةذمكبع حئييةتذمبييغذفييهذتيي ةي ذكبع ببيي ذ يي لذمهييلذت ثييعذفييهذوعييضذظ
 ا هيييحذظيييحا  ذكوضيييةكمتذمذاييي ذوعيييضذكبخيييحاث  ذكبييي ذ لذكب غ ييي ذكبةكبييي ذاغييي ذ ايييةذ
ذآخي ذمضيحمذوعيةذم اغي ذ ذييلذك يمع غ ذفيهذمعقي ا كب عق   ذ بقذك مع حبهحذفيهذمعقي ا

 ذممييي ذييييلذككم ييي ذكب عقبيييحلذ كبة بييي ذكب  كزيييي  ذممخيييمذكب عجيييلذ 3 مييي ذتيييحةي ذكبغةييي 
ذة ذاغ ذكبشهءذمضةهتماصعذمحذ)ع  ذبة ب ذكب غ  ذكب كا

مغح)حوذكبم(حؤحذفهذ ييحئ ذكوضيةكمذكبع ببي ذممعيةم ذمممق اي ؛ذف قهيحذميحذلي تخطذذذذذذ
وييحوم كضذمكبعحاييحوذكبج يي ح ب ذكييحبع   ذممقهييحذمييحذلمعغييقذو مييحك ذكب حيي ذمكبهييمكذ
كحبصيي حةيذمكببيي كميتتتكب تذمفب ييحذ)يي تهذ مثغيي ذم مغ(يي ذبغم(ييحؤحذفييهذ ب(ييحظذكوضييةكم:ذ

                                           
 تذ249 يحمذكبة ي ذ:ذ - 1

 تذ201كوضةكمذ::ذ - 2

 تذ285ك ي ذ:ذاغلذكبغة ذ:ذ - 3
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يي   ذبألا يي :ذلييححذ بيي ذاييحتلذكب ج ييمح ه:ذ  تتتملييةذ َوصب ْ جييه    ذم  بيي ذكبببضييحء ذبغز 
ذ ييق  :ذ بيي ذكبببضييحءتذملييححذبييهذةمييعذميي ذ ب يي ٌ ذبغخصيي  ذمكوا يي  ذمبغز جييه  لييحب ك:ذَوصب

ذت 1 كوا حء:ذبهذُ م ذَوصب    ذل يةذا بحء  
 كبَعُ ييي ق ذبغ حئيييع ذليييححذ بييي ذايييحتل:ذ  مزايييلذوعيييضذ ييي  خقحذ  يييغذ) يييححذكبَعُ ييي قذذذذذذ

ذايلكذمي ذكبم(يحؤحذكي  هلذ ةكممكذ  هيحذ يم  عذالْلذبغ  حمعذمكب حئعتذلححذ ب ذايحتل:ذ ظي  
ذت 2  حءذأ  

ذذذذذذ  كَب ْ ُج ة ذبغ آللتذليححذكبي ذكو خيحةي:ذ  تتتملحبي ذآمي   ذمي ذ ايعذكب جيحزذالل 
ا ضنلذب  ج ة  ذممحذكح  ذفبغذلح  تذلححذ ب ذون ذ كب ذكو خحةي :ذففبيغذممهيحلل ذ

)ن لذمعقحهذاللذا ضنلذب(حةغ ذمكآلخ :ذاللذا ضينلذب يآللذاغي ذمهي ذ اةا ح:ذ لذ
ذت 3 كبم(حؤحذك حذلحب كذبغعحشحل:ذال غذب ي حلذمبغ هغ  ذم(حز   

مكذذذذذذ  ذكب (يييييحز ذ ذبغصييييي  كءذ ذم كب يييييغبلذ ذبغ غيييييةمغذ:ذليييييححذكولييييي عهذ:ذ  م يييييل ن 
حز ذمهغ ييي ذمايييهذَمْهغ ييي ذتتتذم ليييعذكب (يييذ–َمْ(عَغييي اذمييي ذفيييحزذ)(ييي زذالذكذ جيييحذذ–كب (يييحز ذ

ذتذ 4 مت(حءب كذوحب مم ذمكب( زذك  بهلذبغ غةمغذ:ذ غبلذ ذمكب غبلذكبُ عحف ذ  

                                           
 تذ139كوضةكمذ ذض  ذيمي ذكم  ذ ذ:ذ - 1

 تذ138كوضةكمذ ذض  ذيمي ذكم ذ ذ:ذ - 2

 تذ46كوضةكمذ:ذ - 3

 يين  ذ:ذكوضييةكمذ ذضيي  ذيمييي ذ ذمك ييي :ذكبيي ذكبذ38كوضييةكمذ ذضيي  ذيمييي ذكميي ذ ذ:ذ - 4
 ذمكبي ذكو خيحةيذ:ذذ194 ذمكب ج مح هذ:ذكوضةكمذ ذض  ذيمي ذكم ذ ذ:ذذ192كم ذ ذص
 تذ90 ذذ89كوضةكمذ:ذ
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  حايييعذ ذبغعحشيييحلذ:ذليييححذكبييي ذكو خيييحةيذ:ذ  ذ) يييححذبغعحشيييحلذ حايييعذمبغ ي يييحلذ
تذمإ  حذل عذبغعحشحلذ حاعذت(حؤ اذوحب  ي    ذت 1  حاعذ ذمزا  كذ لذكولعذفبغذبغ ةي 

 الحسد والتطّير 
بمح  ييي ذايييحمملذكمم حعبيييحلذمييي ذا كميييعذ ذكبمم يييح ذ ذ )ضيييحاذولذكب  يييةذمك

كب جم عييحوذاغيي ذكخييمم ذاضييحةكتهحذكةتخحيي ذبييخعضذكبعييحمكوذمكبم حب ييةذكبمييهذايية وذ
كب  ةذمكبمشحؤمذم ذ  خحثذكبق( ةذب  ذكوف كمذتذمةب حذكحلذكبعحمعذكبق( هذمي ي كاذفيهذ

 ييةذمكبمخييحغضذمك معحضيي ذاييلكذك تجييحهذفمجقبيي ذكوب(ييحظذكبةكبيي ذاغيي ذكبمح يي ذمكبم ح
ذمقهحذو ب(حظذ خ ىذمفعحاذبغ ن مهذم  مكاذ ذبغع  ذ ذت

مبغ يييي ذمجيييح وذم ببييي ذم مغ(ييي ذ ذمقهيييحذوعيييضذ اضيييحءذك   يييحلذم  يييب حذ
ذ مثغيي ذكب يي ذم صيي ة ذاغيي ذم غ يي ذ كبي   ذمكب ييةذتذلييححذ مب يحلذ:ذ  ذتتتذمبب يي ذكييع 

لييةذكميي ذاغ هييحذذ– ييةذمب حليي ذكبيي   ذمكبذ–كب  يي كلذ؛ذفييخعضذ مييزكءذم ييلذك   ييحلذ
الكذكب ص  ذ ( غذ ذفحب ةذكبب  ىذب مغذ خصذت خلذمكئ يحاذاغي ذ  هيحذ يلل ذو  يم بعذ

ذت 2 مش ممذ  
مبعيييعذ مضييياذ يييحاةذاغييي ذذبيييكذفيييهذكبع ببييي ذم بييي ذ ذكبب ييي  ذ ذاغييي ذكبيييُبْ  ذ
م كبش حح ذاغ ذكبش مذفهذكب ي آلذكب ي يلذ؛ذف يةذمةموذعخيحةكوذ  لي حثذكب شي م ذ ذ

 ذمذ ذ لييييي حثذكب ب قييييي ذ ذمذ  لييييي حثذكبب ييييي  ذ ذبهيييييلل ذذمذ ذ لييييي حثذكبشييييي حح
تذمكغ  ذ  ل حث ذفهذكب ي آلذكب ي يلذتعقيهذ ذكب مزمي ذ 3 كب ةب ب  ذفهذ  ة ذكب كلع 

                                           
 تذ99 ذمك ي ذ:ذكب ج مح  هذ:ذكوضةكمذ ذض  ذيمي ذكم ذ ذ:ذذ99كوضةكمذ:ذ - 1

 تذ177ممةذكب غ  ذفهذكبغة ذ:ذ - 2

 ت41 ذذ27 ذذ9 ذذ8من ة ذ ذمقهحذكآل)حوذ:ذفهذاةمذم ذكآل)حوذو ب(حظذ - 3
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معخييحة ذ  ليي حثذكبب يي  ذ ذو عقيي ذكب مزميي  ذبغ ييعحم ذذ 1 بشييهءذايي ذمنييحلذ مذغ يي ه 
 مذممثغه يييحذمكبيييب  ذ ذمعخيييحة ذ ذ لييي حثذكبشييي ححذ ذو عقييي ذكب مزمييي  ذبغشييي حءذمكبشييي

  ليي حثذكب ب قيي ذ ذمذ ذ ليي حثذكب شيي م ذ ذم يييحاذاغيي ذاييحم ذكبعيي ثذفييهذكبعخييحة ذ
ايي ذ ذكبشيي ححذ ذمذ ذكبب يي  ذ ذ ذم   ا ييحذال ملهييلذ ذكب ييحئاذ ذاغيي ذمييحذ تييحكذايي ذ
)  قكذكب ذ) حةكذم ذظبهذ مذ حئ ذ مذغ  هذ ذمخمفغذ كبخحةحذ ذما ذميحذ تيحكذاي ذ

مإلذكييحلذكب شييه ةذكبمييب  ذوحب ييحئاذذ 2 مييب  ذبه ييح) ييحةكذكبيي ذ)  قييكذتذمكخمغ(يي كذفييهذكب
ذمكبمشحؤمذوحبخحةحذت

فييهذت( ي  ذل بييغذتعييحب ذ  م ليي حثذكب شيي م ذذ 3 ممةمذفيهذكمييحثذ ذكب يي    ذ 
ميييييحذ لييييي حثذكب شييييي م ذ  ذ:ذ  ذ يذ لييييي حثذكبشييييي ححذتذمكبعييييي ثذت ييييي هذكبب يييييَ ىذ

ي ْذ مذ؛ذفيحبُبْ  ذك  يغذكبش م ذ ذمكبجح  ذكو)  ذكبجح  ذكو  مذ ذممقيغذل يعذكبيُبْ  ذمكبش 
تذ 4 مييحذمييحءذايي ذكبب يي  ذمكبشيي مذمييحذمييحءذايي ذكبشيي حح  ذتذملييححذكب كغيي ذفييهذم( مكتييغ

ذذكيي هذذ–مل بييغذ   م ليي حثذكبب يي  ذ  ذ يذ:ذ ليي حثذكب ييعحمكوذمكب بييحم ذتذذ–مييع 
مذبيييكذاغييي ذا ييي ذتعيييحة ذكبقيييح ذفيييهذكبعخيييحة ذاييي ذكب بيييحم ذويييحبب   ذماييي ذكب شيييحئلذ

                                           
 خيييخذكبه  ييي ذكب صييي ي ذذ– ذمج يييخذكبغةييي ذوحب يييحا  ذذ668ذ/1معجيييلذ ب(يييحظذكب ييي آلذكب ييي يلذ:ذ - 1

  ذتذ1973كب حا  ذذ–كبعحم ذبغ محثذ

مفبييغذت(صيي عذكب ييم ذفييهذم(هيي مذكبغ(ييي  ذ؛ذف ييةذذايي ذوعييضذذ3/320ك ييي ذ:ذكبغ ييحلذ:ذ - 2
مبح  كذكبي ذمبحمقيكذ ذ  ح اذ ذمحذم  كذمبحمقغذ يذ تحكذم كبغة ي  ذكب ذكبعنسذممععذ ذكب

 مذ ذكبخحةحذ ذمحذم  كذمبح  هذ يذ تحكذم ذمبحمقكذكب ذمبح  كذت

 ت2/152 ب ذمح  ذكب قح هذ:ذ - 3

 تذ849صذ - 4
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مكب ييعحم ذماغيي ذ  يي ذذبييكذل بييغذتعييحب ذ  ف مييحذالْلذذوحبشيي ححتذمك ييمع  ذكبب يي  ذبغمييب  
ذكحلذم ذ ل حثذكبب   ذ  ذمل بغذ ذف مٌمذبكذم ذ ل حثذكبب   ذ  ذت

يغذكبَ يْ حذذ 1 مم ذ مثغ ذكبمحَ  ذبةفخذكب  يةذلي بهلذ:ذةميعذُلْ َايحل بغيليذبيلذ)   
غيغذمبلذ)ص ذوَ ْصَخ ذم ذ يحا لذ ذمكيلبكذلي بهلذ:ذآمي   ذُلْ ايحلذويحبغ(ظذ ( يغذتذممث

ليي بهلذ:ذوع يي ذُلْ َاييحلذالذكذبييلذ)صيي ذَوَجيي ثذ مذُغيية  ذم   ا ييحذتذم لييعذكب غ يي ذتحغييقذ
غذكبَ ْ حذت ذاغ ذَمْ ذم  

م ي يي ذكب ثييححذكب م ييةمذذكيي هذليي بهلذ:ذ ذ يي احء ذبغُ ْهييَ  ذكبج  غيي ذ ذمذ ذ ايي ة ذ
بغةيي كثذتذ  ييعذ بيي ذاييحتلذايي ذ بييهذاب ييةذل بييغذ:  ذُمْهييَ ٌ ذ يي احءذ:ذلبب يي ذمم  غيي ذ  ذ

:ذ  ذ ذ ظيييقهلذليييحب كذبغج  غييي ذ ييي احءذال  ذم حفييي ذ لذتصييي بهحذاييي  ذك يييحذليييحب كذذمليييحح
ذت 2 بغة كثذ ا ةذب ة  ذوص ه  

 شرف اللفظ وتقديسه 
ت حطذوعضذكوب(حظذو  م ذم ص ل ذت مةاهذايةمذكبيمغ(ظذبهيحذتذمت مغيفذ
مثيييعذاييييلهذكوب(يييحظذوييييحخمم ذكبب  ييييحوذكبغة يييي ذمكب (ييييحهبلذكبةلقبييي ذمكبعييييحمكوذمكبم حب ييييةذ
كب م خعييي ذفيييهذكب جم عيييحوذذكوذكب ضيييحةكوذكب م(حمتييي ذ ذغ ييي ذ لذكب  ييي ب ذ ذت مصييي ذ
اغ ذكب جم عحوذكببةكئب ذك حذلةذلم الذمإ  حذتشم كذف هحذ ةل ذكب ضحةكوذمكبية)ح حوذ
م  ييب حذكب يي حمي ذمقهييحذتذمكب شييه ةذبييةىذف هييحءذكب  ييغ   ذت يي يلذمييسذكب يي آلذكب يي يلذ

                                           
 ذمكبييي ذكب ييين  ذ:ذكوضيييةكمذذ57:ذذك يييي :ذكولييي عهذ:ذكوضيييةكمذ ذضييي  ذيميييي ذكمييي ذ  - 1

 تذ92ض  ذيمي ذكم ذ ذ:ذ 

 تذ173كوضةكمذ ذض  ذيمي ذكم ذ ذ:ذ - 2
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ذب(ييظذكبجمبيي ذم  يي حءذأذكب  يي ق ذاغيي ذميي ذكييحلذ ج ييحاذ جح يي ذمعق ييي ذ ذ يذممييس 
ذكبغ سذوحببةلذت ذغ  ذمم ضهءذ مذمةم عذم ذمقحو ذم   احذ ذتذمكب  ص مذوحب س 

بمعيب يغذمم ذ ممغذال ذكب(حاعذبة ضذمعق يذاقةذكبق يح ذكبعي ثذالفيغذ  
تذمكب(حاييعذ 1 وصيي لذك يي غذايي ذب ييح كذ مذايي ذل  ييغذوييحب (ع حذ  ذكُ غبييقذكب قزيييُ ذ  

 غ ذا ذك لذكبجمب ذال ذتعيب حاذبغذمتش ي(حاذمب هذ ذ) ي لذميخذا ي كلذفهذالهذكبج
ذخ بسذكحب قزي ذت

 إضمار المعنى
م ضييي عذ ذكب ماييي ذ ذمييي ذكب  ضييي احوذكبغة يييي ذكبميييهذو ييي ذف هيييحذكبغة يييي لذ

 ذكب ماي كب ذمةيةذ ذمة حبمغذفهذ كبع ثتذمم ذ مكئعذكب  ب(  ذفهذالكذكب( ذكبغة يذ
حذمييي ذك يييم ةمذايييلهذكب غ ييي ذاغييي ذ  هيييحذ مصيييحغاذ ذ)حغيييقذمع مفييي ذ ذمةب يييحذكيييحلذ مذ

اغي ذفيي ذميي ذكب(قيي لذكبغة ييي ذكب ة) يي ذتذم لييعذكب مايي ذميي ذكبغ ْ يي ذو عقيي ذكبم ةييي ذتذ
ليححذكبي ذمةييةذ:ذ  ذمعقيي ذل بقيحذكب ماي ذولذكبغ ْ ي ذاقييةذكبعي ثذكب(حْقي ذتذمذبييكذ لذ

 ذ لذكو ييييخحثذتذمكبيييييحا 2  لييييعذكبغ يييي ذ لذُت يييييةذ يييي  حاذفميييي ة يذاقييييغذو يييي حذآخيييي ذ  
كبةكعب ذكب ذكبم بب ذفهذالكذكب  ضي عذتعي مذكبي ذلضيح)حذكمم حعبي ذم ( يب ذمملقبي ذتذ
ملييةذ  ييحةذكبيي ذمةيييةذفييهذم ةميي ذة ييحبمغذكبيي ذذبييكذلييحئماذ:ذ  ذاييلكذكمييحثذ ب(قييحهذبب(ييزعذ
الببيييغذكبُ ْجَبيييُ ذكب ضيييحهُةذاغييي ذكبب ييي  ذكبُ ْ يييَ ُهذاغ هيييحذفبعيييحةضذو يييحذة ييي قحهذمُيضييي ب ذ

ذت 3  ذبب غلذم ذاحم) ذكبيحبلذميم غصذم ذَاْب ذكبةح لذ  خم ذمحذُ)يهبذ
                                           

 وت- ذمكةذالابحءذكب م ذكبع بب ذ ذكب حا  ذمذ1/167اح ب ذكب ض يذاغ ذكب ذا  عذ:ذ - 1

 تذ4كب ما ذ:ذ - 2

 تذ3كب ما ذ:ذ - 3
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ذميي ذ مثغيي ذكب مايي ذاغيي ذ  هييحذ ييهْءذميي ذف يي  ذكبمم ييح ذ مي نيي ذ لذ  ييمةح 
ذبمض قهحذكبم ةي ذا ذكب عق ذماةمذكإلفصححذاقغذت

ت يييي حذ:ذ  ذ أذمييييحذة لييييُ ذفم ييييحاذلييييط ذم ذكغ  مييييغذ؛ذف عقيييي ذمييييحذة لمييييغذ يذمييييحذ
ذت 1 مغذ:ذم امغذ  ض ب ذةئمغذ ذممعق ذكغ  ْذ

مت يي حذ:ذ  ذ أذمييحذ اغ ييُ ذفم ييحاذم ذ اغ قييهذ:ذ يذمييحذمعغمييغذ اغييَل ذ يذمييحذ
ذميي ذ ييحاذم ذَ ْعييما؛ذفييحبُ ف   يي   ذ يي(مغذكبعغبييحذتذمت يي حذ:ذ أذمييحذ خييلوذميي ذفييملذُخ( 

عذ:ذكب حع ذكبةغبي ذم ذكوةض   ذتذ 2  خ(ح ذكإلبعذ ذمكبقةع 
ا  ءذكب  مذكيحف كاذم ذفح ي حاذ؛ذفحب يحف ذكبيليذليةذمت  حذ:ذ  ذ أذمحذة لُ ذم ذ

ذت 3 مكب(ح قذكبليذتج  مذم ذيبحوغ  ذتةح  ذبثبحوغذ مذ ماغ 
ذكب قبييي ذذمكيييعذ مت ييي حذ:ذ  ذ أذميييحذاقيييةيذ ب يييل ذم ذ مغ يييغذ؛ذفحبقب يييلذكبصيييبه 

ذت 4  هءذ ب  مغذم ذلةكذف ةذ بلتغذ  
قخاذمةييي زذكبعضيييةذميييي ذمت ييي حذ:ذ  ذ أبذميييحذ اييي  ذميييي ذفيييملذلبب يييحاذ؛ذفييييحب

ذت 5 كب  فقذ  

                                           
 تذ8كب ما ذ:ذ - 1

 تذ9كب ما ذ:ذ - 2

 تذ20كب ما ذ:ذ - 3

 تذ25كب ما ذ:ذ - 4

 تذ35كب ما ذ:ذ - 5
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 حقارة اللفظ والنفور منه 
تشم كذكبغةحوذم  ب حذذكوذكبم ةي ذكب ضيحةيذفيهذكي لذوعيضذ ب(حظهيحذمكبي ذ
اغيي ذ  ييبحءذا  يي  ذلق(يي ذمقهييحذكب جم ييخذميعييح ذك ييمع حبهحذمييي ك ذكبيي ذ ب(ييحظذ خيي ىذ

غ ييحوذب حمييحوذتجقخييحاذب ييحذ)قييخاذذكيي هذتذمكبغةييحوذم بعييحاذو ييحذف هييحذكببةكئبيي ذمضييع ذك
ك   يييييحلذ ذكب بحتبييييي ذ ذكيييييحبمة طذمكبمبييييي حذم   ا يييييحذتذمايييييلكذ مييييي ذ ذ)صيييييع ذاغييييي ذ
كبخحايييي ذفه ييييغذغ يييي ذ لذكبب  ييييحوذكبغة ييييي ذت مغييييفذميييي ذا يييي ذكبشييييع ةذو ييييةىذا ييييحة ذ
كب ييةب  وذكبمييهذميي ذاييلكذكب ب ييعذمإلذكح يي ذكب جم عييحوذكب م ضيي  ذت ييحمذتم(ييقذاغيي ذ

وذبألب(يييحظذكبميييهذ)عم يييةذ  هيييحذغذكب يييةب  ا حةتهيييحذمكبق(ييي ةذمقهيييحذتذمكوايييلذمييي ذذبيييكذكغييي
؛ذفحب  ييييحة ذم يييي ب ذ ذ  ييييبب ذ ذت مغييييفذميييي ذب  يييي ذبة ييييي ذكبيييي ذ خيييي ىذ ةتخييييحطذا  يييي  

م(حهب هييييحذوحبعييييحمكوذك مم حعبيييي ذ؛ذفحب ييييةب حذك مم ييييحاهذبغ غ يييي ذايييي ذكبفبصييييعذفييييهذ
كب نييلذ؛ذف ييةذت ييم لةذمجم عييحوذ ميي ةكاذمييحذ ذت ييم لةاحذمجم عييحوذغ  اييح ذملييةذ)نيي لذ

كذمييةب حذا  يي ذلق(يي ذمقييغذكبقييح ذفييهذمجم ييخذو ييم ذمجم ييخذآخيي ذتتتذمانييلكذكبغ(ييظذذ
ذلقي ذفهذكب   ب ذاغ ذالكذكبق  ذم ذكبعمئقذب  ذكبغة ذمكب جم خذت

مفيييهذكبع ببييي ذويييحثذمك يييخذب يييحذ) ييي  ذبيييي ا  ذكب قح)ييي ذ ذ فيييحمذمقيييغذكببمغ ييي لذ
ذو حل تذمالكذكبخحثذ) ن ذ لذلقي ذالببغذم ذخمحذف   ذكبمم ح ذت

كب قح)ييي  ذاييي ذكبعيييةمحذاييي ذكبمصييي ياذويييحبغ(ظذكبييي ذكبمعييي يضذويييغذاييي ذذم ا ييي 
  يقذكب قح) ذفهذكب  ضخذكبليذ ذ)   ذفبغذكبمص ياذتذلححذكب ذ يقحلذ:ذ  ذممي ذ
الكذكبجقسذا  ذكب قح) ذا حذ)ج ذ لذ)نق ذاقغذفهذكب  ضيخذكبيليذ ذ)  ي ذفبيغذ

 ييحذلقييحذكبمصيي ياذمذبييكذ لييعذميي ذ ليي حذكب(صييحا ذم يي طذميي ذ يي مطذكببمغيي ذتذمإ 
فييييهذكب  ضييييخذكبييييليذ ذ)  يييي ذفبييييغذكبمصيييي ياذولذم كضييييخذكبهييييزحذمكب جيييي لذمإليييي كمذ



 
 زوينعلي ........االستاذ املتمرس د. ......................................يف اللغة ومناهج البحث اللغوي .........سات درا

 143 

كبقييي كمةذلغ يييقذبهيييحذذبيييكذم ذت ييي لذكب قح)ييي ذف هيييحذم ضيييب ذفيييإلذب يييعذم يييحملذم يييح اذمب يييعذ
ذت 1 غ ضذفقحاذم  غ بحا  

بخييييحاذمييييحذتيييي مذفييييهذكوخخييييحةذم مثغيييي ذ ذا يييي ذكب قح)يييي ذ ذكث يييي  ذفييييهذكبع ببيييي ذمغح
مع ححذكغ ييي ذ كبم  يييزذ ذبييية اذمييي ذمذمقهيييحذكتخحايييحاذبغ ييي آلذكب ييي يلذك ييي؛ذمم يييحذمةذمكبقييي كمة

كبهزي  ذ ذتذلححذكب ذ قحلذ:ذ  ذتتتذمكلبكذ بقذوعضيهلذالبي ذكب قح)ي ذاي ذكبهزي ي ذ 
ذ مذمم   يزكاذ ذُمُبيَ ُهذال  ذمق  فيحاذب ميححل وحبم  زذكتخحاحاذب ي حذأذتعيحب ذ ذمَميْ ذُلي ببهْلذل م يلل

اي ذذ 3 تذممقهيحذميحذةمكهذكبي ذ يقحل 2 كبعخيحة ذبغ م يحثذُ يق   كب ذفب  ل ذيلذليحةوذايلهذ
ةمييعذميي ذ اييعذوةييةكمذ)صييقخذكبةييزحذميي ذكبييلا ذفييهذخبيي ذ  يييعذبييغذمييخذ بييهذكب  يي ذ
اغيييهذبييي ذابيييةذكبعزييييزذكب عييي م ذويييحب ذاحمييي ذكبقع يييحلذمزيييي ذكب يييحمةذويييحوذ ذمكيييحلذ

ذَخَغييقذا غبييغذك ييلذكبيي زي ذلييةذ اضيي هذم يي بغذكبيي ذُ) ييم غصذكبييلاُ ذميي ذَاَغييللذُمييلا  ل
كب ييحمةذ؟ذف ييححذكبخةييةكميذ ذُ)ْ ييَ ُق ذفصييححذكبيي زي ذمعم ضييحاذملييححذ:ذ  ذميغييكذمييحذاييلكذ
كبيمهجلذ؟ذُ تْ يَ ُقذ ايمُمذ م ي ذكب ي مق  ذ  ذيييلذ مي ذوحي مهذتذمفيهذ هح)ي ذكب صي ذ)عيي مذ

ذكبخةةكميذمي ض ذاَقغذكب زي ذونغ  ذ ذُ) م َغُصذبة اذم ذ ذُ)ْ َ ُق ذت
هلذ:ذ ذلضييييحءذكب حميييي ذ ذبيييية اذميييي ذبع ببيييي ذليييي بمميييي ذكومثغيييي ذكبشييييحئع ذفييييهذك

ح ذ ذمذ ذب ي ذكب يمءذ ذكقح)ي ذاي ذ 4 كبمة  ط    ذمذ ذالةكل ذكب حئب ذ ذبة اذم ذ ذكبمبي  

                                           
 ت155(صحا ذ:ذ  ذكب - 1

 تذ16تذمكآل) ذم ذ  ة ذكو (ححذ:ذذ157  ذكب(صحا ذ:ذ - 2

 تذ157ك ي ذت(ص عذكب ب ذفهذ  ذكب(صحا ذ:ذ - 3

 ت1/360كب زا ذ:ذ - 4
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حذ ذمذ ذلض ذمقهيحذَمَ ي ُه ذ يذاحمميغذكقح)ي ذاي ذ كب نحلذكب  ص صذبغمة طذمكبمب  
ذكبج حعذ ذم   ذذبكذم حذا ذمخ  طذفهذكم ذكوب(حظذت
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ذالنتائج خالصة ألهم 
اللذكب يييي ذ مذ ذكبمم يييح ذ ذف ييي  ذبهيييحذ وعيييحمذبة يييي ذمكمم حعبييي ذ ذت مصييي ذ -1

اغيييي ذكب جم عييييحوذكببةكئبيييي ذبييييعذتمعييييةكاحذكبيييي ذكب جم عييييحوذكب م ضيييي  ذاغيييي ذ
كخييمم ذ صيي بهحذميي ذكب ضييحة ذمبييلبكذ)عييةذكبخ يي ذفييهذاييلكذكب  ضيي عذميي ذ

غييلذليي بلذاغييلذكبغةيي ذك مم ييحاهذمايي ذ اييةثذكب قييحاجذكبغة ييي ذظهيي ةكاذوعييةذا
ذكبغة ذكبجة كفهذت

اللذوعييييضذكوب(ييييحظذكبمييييهذتجقبيييي ذكبب  ييييحوذكبغة ييييي ذكبمصيييي ياذبهييييحذتمضيييي  ذ -2
ذ–كب عح هذاغي ذ  فيهذكبمضيحمذ ذفإميحذ لذت ي لذمي ذذمكوذكبة بي ذكب  ة ي ذ

 مإمحذ لذت  لذم ذذمكوذكبة ب ذكب ق ح ذتذ–مثماذ

ذفيهذك يم  كجذك -3 ذكوب(حظذفيهذت كيقيحذكبغةي يذكبع بيهذمي ذ ايلذكب ييحل  ومثغي ذتعة 
كب قح خ ذب(   ذكبمم ح ذتذمي م(حمذ )ضحاذم ذكب م ذمكب  حئعذكبميهذتقحمبي ذ
م ض احوذبة ي ذم ص ل ذ كحوضةكمذ ذمذ ذكب ماي ذ ذمكمي ذكوخخيحةذ

 مكبق كمةذت

ظهيييي وذف يييي  ذ ذكبمم ييييح  ذاغيييي ذ  يييي ذمكضيييياذفييييهذا ببيييي ذكب يييي آلذكب يييي يلذ -4
بييي ذاغييي ذكب عيييح هذم  يييب حذ ب(يييحظذكبجيييقسذمكواضيييحءذكبجق يييب ذمكوب(يييحظذكبةك

كب ق ح ذتذمم ذكب عح هذكب ه  ذكبمهذك م غ ذاغ هحذكب(   ذ )ضحاذ:ذكب ي  ذ
ذم يييي  ذكبغ(ييييظذمت ة) ييييغذ ممفييييخذكوذىذمكبضيييي ةذمكبم(ييييحؤحذمكب  ييييةذمكبمح يييي  

ذمإض حةذكب عق ذو خحثذم مغ( ذما حة ذكبغ(ظذمكبق( ةذمقغذت
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 مقدمةال
كبخ ييي ذفيييهذكبغهجيييحوذمييي ذكبةةك يييحوذكبغة يييي ذكب ه ييي تذماييي ذمييي ذم غييي ذكب يييبعذذذذذذ

كب  ضييي  ذبغعمليييحوذكبم ةي بييي ذمك مم حعبييي ذبغب  يييحوذكب مجح  ييي تذميعيييةذاغيييلذكبغةييي ذ
كبجة كفهذكبليذت ثعذكبةةك حوذكبغهجبي ذميزءكاذمي ذمبقيح ذم   يغذمي ذكب قيحاجذكبعغ بي ذ

لةذ غ(يعذكب يغفذمي ذاغ يحءذكبغةي ذايلكذكبجح ي ذكب ةلث ذفهذكبخ  ذكبغة يذكب ةل تذمذ
ميي ذكبييةة ذمبييلذل بيي هذكبعقح)يي ذال ذلغيي ماذفييهذ بييحوذكمييبهلذكب صييق( ذفييهذكبغةيي ذمكبق يي ذ

ذمكبص  ت
بخحاي ذكبي ذمةك ي ذمب حذكحلذكبخ  ذكبغهجهذت  زذوح ا ب ذكب لك ة ذ  (حاذتحغخذكذذذذذ

ثيييي ذكب  كاييييعذكب ييييةل ذولذم اغيييي ذكبة ييييي ذاييييلهذتعييييةذميييي ذ كذكبغهجييييحوذفييييهذغ ييييي 
كبم ةي بيي ذبغع ببيي ذ ا بيي ذم غ ييي ذكب ييةل  ذ)حغييقذفييهذك لييحمحذاغيي ذفميي  ذزمقبيي ذ
ت ميييةذ كثييي ذمييي ذلييي لذكبميييةكءذمييي ذاصييي ذكب  يييحب ذم  مهيييحءذكبييي ذاصييي ذكبميييحوع  ذممييي ذ
تييييخعهلتذم ييييهةوذاييييلهذكب(ميييي  ذاملييييحوذبة ييييي ذذكوذليييي( ذم ص ليييي ذولذظهيييي ةذ

غهحذكب ذبغة ذكب ضيحة ذمكبث حفي ذمت  ي  ذكو ممذلةذ ي  ذفهذكبع بب ذكبم ي  ذكبب   ذم  
مخيحمئذكبةمبي ذكب ب ي  ذذكوذكب نييلذكب  كيزيذمميحذك يمةاحهذذبييكذمي ذتقيب يحوذ بح ييب ذ
مإمكةييي ذمكلمصييحم) ذمي حفبيي ذم مغ(يي ذكممييةوذكب حميي ذكبيي ذتة يي ذبةيي يذممعييةمذكبج ك يي ذ

ذ  عذكبق كاهذكبة بب ذبألب(حظذفضماذا ذكبق كاهذكبص تب ذمكبص فب ذمكبق  ي ت
مكام يةذكبخحايي ذفيهذمةك ييمغذبغهجيحوذاغيي ذا ية ذكب صييحمةذمايهذكب ميي ذكبثمييي ذذذذذذ

ذغ ي ذكب ةل ذوبهذاب ةذمكب(حئقذبغزم ش يذمكبقهح) ذ ب ذكوي  تذ-كب ع مف :
مم ييخذمييحذف هييحذميي ذبهجييحوذوشيي كاةاحذكب  مغ(يي ذمكلمضيي ذكبخ يي ذ لذت  ييلذكبيي ذذذذذذ

كبق  ذمكبة بغتذممة ذفهذكيعذل يلذكول كوذمكبص  ذمذذ-ظ كا احذكبغة ي ذكوةبع :
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م بييخذمييحذليي تخطذوحبيييحا  ذكبغهجبيي ذم ييمع قحاذوح مثغيي ذمكبشيي كاةتذذمت لييعذكبيي ذ مييحئجذ
ذف عب ذذك احذفهذم كضعهحذم محئجذاحمغذذلعذبهحذخحت  ذكب خ  تتت
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 الظواهر الصوتية

محذك  يييم  كءذاغيييي ذكلذكبيييي كا ذكبصيييي تب ذفيييهذغ ييييي ذكب يييةل ذبهييييحذكبقصيييي  ذذذذذذ
ميي ذكب ييحم ذكبغة ييي ذبغهجييحوذكبع ببيي تذمك ييم غ ذاييلهذكبييي كا ذاغيي ذمييحذ)يي ته:ذذكومفيي 

ت   قذكبه ز ذمت ه غهح ذمكبمة ي ذفيهذكبصي كم ذو يحذفيهذذبيكذكبح حح بي ذمك  يمقححءذ
مكوليي كوذكب ق بيي ذمليي وذكبجييبلذمكب  حيغيي ذمكب  ييعذكبيي ذكبشيية ذ مذكب خييحمه ذمكب  ييعذ

كبيليذك يم عذاغي ذكبم كفيقذكب  كيه ذذكب ذكبجه ذ مذكبه س ذيلذكبمة  ذفيهذكبصي كئ 
مكب عح خييي ذبييي  ذكب  كيييحوذكب صييي    ذمكبم فبييي  ذمكولييي كوذكب  كخييي  ذمكب عح خييي ذبييي  ذ

ذكب  كحوذكبح يغ ت
م ييق( مذفييهذاييلكذكب خ يي ذب ييعذميي ذكبييي كا ذكبصيي تب ذكب ييلك ة ذآ (ييحاذ مثغهييحذميي ذذذذذذ

ذغ ي ذكب ةل ذمش( ا ذوحبةة ذمكبم غ ع:
 . الهمزة1

ز ذاقيةذ غغيي ذكبغةي ي  ذكب  ييةي  ذو  هيحذليي وذبيبسذوييحب هج ةذم ذملي( ذكبه ييذذذذذ
وحب ه   ذمتعةذم ذ كث ذكبص كم ذ ية  ذبيلبكذكيحلذ  كبقحيقذبهيحذمايهذم   ي ذمي ذ

ذكبع غبييحوذكبصيي تب    ميي ذليي(حوذكبغهجييحوذذ- يذت   ييقذكبه ييز – ذفييحبه زذذ 1   ييقة
فيهذم يطذكبجزيي  ذذكببةمي ذكبمهذت  عذكبي ذكولي كوذكبشيةلة ذم  يب حذبهجيحوذكبقخحئيع

كبع ببييي ذم ييي ل هحذم  يييه احذت يييبلذف يييةذكح ييي ذت يييبلذمغ  ايييحذمييي ذكبقخحئيييعذكببةميييي ذته يييزذ
خمفييحاذبغهجييحوذكب جييحزذكبمييهذآييي وذت ييه عذكبه ييز ذب  بهييحذميي ذكب ضييحة ذمك  ييم  كةتذ

ميي ذكبغهجييحوذذ-ا ببيي ذكب يي آلذكب يي يلذمكبشييع ذكبجييحاغه–مكخمييحةوذكبع ببيي ذكب(صييب  ذ

                                           
 ت77 ب كهبلذ  بس:ذفهذكبغهجحوذكبع بب ذص - 1
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 غهحذغ ييي ذكلذكب ييي كءكوذكب  آ بييي ذمةموذويييحبم   قذمكبم يييه عذت   يييقذكبه يييز ذاغييي ذت يييه
  هيييحذت ثيييعذفيييهذمح ييي ذكب ييي ذمقهيييحذكخيييمم ذكبغهجيييحوذكبع ببييي ذفيييهذاصييي ذكب  يييحب تذ
مي يييم(حمذمييي ذوعيييضذكب مك)يييحوذكلذلييي كءذكبب  ييي ذكب جحزيييي ذممقهيييحذمنييي ذمكب ةلقييي ذكيييح  كذ

كبقخحئيعذكببةميي ذ)   ملذبم ه عذكبه ز ذ  ىذم ذكحلذمم ي كاذميقهلذبغهجميغذ مذبغهجيحوذ
ذكبمهذ زا ذكب ذكبع كقت

كخيييمم ذكب ييي  كءذفيييهذكغ ييي ذ ُمة ي  ذمييي ذذ 1 ممةمذفيييهذغ يييي ذكب يييةل ذوبيييهذاب يييةذذذذذ
ذُمة يل  ة ٌئ ذك يي كاذما ييزكا ذم اييعذذ 2 ل بييغذتعييحب :ذ ك كيي     ف يي  ذ بيي ذا يي مذكب  ييحئهذ مب

ذت 3 كب ةلق ذض  كذوة  ذا ز ذمكمحذل كء ذا ز ذفخحبضلذمكبه ز  
ماقيييةذكبم   يييقذلمبييي   ذبقيييحذكلذلييي  كءذكبب  ييي ذكبع ك بييي ذكييي بهذا ييي ذمييي ذكبخصييي ي  ذذذذذذ

مكب  ييحئهذما ييز ذميي ذكب يي ف   ذليي  مكذوييحبه زذمميي ي ي ذبغهجييحوذكبقخحئييعذكببةمييي ذكبمييهذ

                                           
 ت1/142 - 1

 ت35  ة ذكبق ة:ذ ) ذ - 2

ذمبض هحذمكبه زذمكب ة ذلححذكب ذخحب يغ:ذ  ل بغذتعحب ذ مة ي ذ)   ذون  ذ - 3 كبةكحذمكبه زذمكبَ ة 
ذ262ت   يقذابيةذكبعيححذ يحبلذمني مذصذ-مبض هحذمتشيةلةذكببيحء  تذكب جيغذفيهذكب ي كءكوذكب يخخ

وذ-مكةذكبهجيي  ذم- تذمفييهذ يي كذذكب يي آلذ بيي ذخحب يييغذو/ب مشم ك يي ذ ب يي مو1977 ب يي موذ
ءذم يع ةذبي ذكب  ي  ذ:ذ  َمةةيء   ذاي ذ صي ذبي ذاحليلذم بيهذةميح102ا ذ خع ذكب حا   ذص

 م وحلذب ذاث حلذم َمةٌي ذوحبم فب ذا ذلمحم ذم وحلذا ذاحللذا ذكبقبه ت
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اغييي ذويييحبع كق ذمييييلك ذاييي ذا يييز ذبييي ذاب ييي ذكب ييي فهذماييي ذ ايييةذكب ييي كءذكب يييخع ذك يييغذ
ذت 1 ذت(عع    كحلذ)  حذب  ذ)( طذاغبغذفهذكب ةذمكبه زذ 

م مييحذليي كء ذكبب  يي ذكب جحزييي ذممييقهلذ اييعذكب ةلقيي ذف ييةذليي  مكذوة يي ذا ييزذمت ييه عذذذذذذ
ذكبه يييييييييييييز ذ)عقيييييييييييييهذ ييييييييييييي   هحذمييييييييييييي ذكب يييييييييييييممذكمذلغبهيييييييييييييحذكبييييييييييييي ذا كييييييييييييي ذ  يغييييييييييييي ذ

ذت 2   ذا  ذمة ذكمذمعغهحذب  ذب  
مميي ذظيي كا ذ يي  طذكبه ييز ذفييهذغ ييي ذكب ييةل :ذمييحذمةمذفييهذاييةل ذ بييهذونيي :ذذذذذذ

تذمميحذميحءذفيهذ 3  ذك  مم  لححذكب ذك ي  :ذ  ماهذبة ذفهذكُوخي      تتتمب  ذُخ  ذ
اةل ذ يغ غذبي  ذمقيحمه:ذ  كذكذكيحلذلي مذُ يب اغ  ذل ييةذلي مذُ ْ يُب اغذمي ذكبُعيْ  ذ يذ

تذلححذكب(  مه:ذ  تتتمكو ب عذم ذكو)حمذ خع ذ )حمذمم عيغذ  يحببختذ 4 وعةذ خع ذ )حم
ذت 5 حذُلع مذمُخ مج  مم ذكبع ثذم ذ)  حذف ه حذ ُ ب ع ذمثح

 التغير في الصوامت -2
 -:ةأ. الطمطماني

م ذكب صحغ حوذكب ة)  ذكبمهذك مع غهحذكبغة ي لذكبع ثذمك غ  احذذ كبح ح ح بذذذذذ
اغيي ذمعييعذكبييممذميي ذ  ح ذكبمع ييي ذمب ييحاذفييهذوعييضذكبغهجييحوذكبع ببيي تذمتضييحةب ذ

                                           
 خييخذكب ييحا  ذ– بم   ييقذب مشم ك يي ذذ1/261كبيي ذكبجيي زي:ذغح)يي ذكبقهح)يي ذفييهذ خ ييحوذكب يي كءذ - 1

  ت1932

 ت188ك ي :ذفهذكبغهجحوذكبع بب :ذ - 2

   عذكممذكب ذكوي  تذالذذ18/23 ذملحةلذوحبغ حلذ  خح ذ2/90كبقهح) :ذ - 3

 ت2/336كبقهح) :ذ - 4

 ت264كب صخححذكب ق  :ذ - 5
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اب ييةذ  هييحذ  بةيي ذ اييعذكليي كبهلذفييهذ  ييخ ذاييلهذكبغهجيي ذكبيي ذلب ييعذوع قييغ ذف ييةذذكيي ذ بيي ذ
ذذ 1 كبب  ذ مذلححذبة ذا      م  عذل بغذلغ ذأذاغبغذم بغذم غل:ذ  ببسذمي ذ م ي ة

كْمصييبحٌمذفييهذكْمَ ييَ( ل  ذ ي:ذبييبسذميي ذكبب  كبصييبحُمذفييهذكب يي( تذمايي ذاييةل ذةمكهذكبق يي ذ
ب ذت ب تذمازكذكب ذ)عيب ذايلهذكبغهجي ذكبي ذلي مذمي ذكبعي ثذمملذت صيبصذكمذكبي ذ

مك مشيهةذذ 3 ا  ذل  حذكب ذاشحمذ لذ البيةكحذكبيممذمب يحاذبةي ذا   يي   ذفهذ 2    هءلذ
ذوحب ةل ذكب لك ةذآ (حاذمب  حذكبشحا 

ل مهُ  ّهم وآْمس   ذاك خليلي وذو يواصلني                يرمي ورائي بآْمس 
غب  ْهلذمكب ة ذت  ةكم:ذوحب ة

مقي ثذكبجزيي  ذذمم وذكب صحمةذكبع بب ذاغ ذ  يخ ذ غغي ذكبيي كا ذكبغة يي ذفيهذذذذذ
بييي  ذاييي ثذكبيييب  ذفيييهذكب ييي لذكومحذذ- اقيييهذا  ييي –كبييي ذا  ييي ذبشييي  عذايييلكذك  يييلذ

كبهجيي يذ  مبهييلكذف  ييغذميي ذكبحببعييهذ لذتعمبيي ذكييعذمييحذ)  ب  ييغذايي ذا  يي ذال ييحة ذكبيي ذ
ذكبلل ذ حا ذاقةالذ  م ذكمك ذبغمع ي ذبة اذم ذ  ح تذ 4 كبع ثذكبجق ب     

هذكب    ييي ذمغ  اييحذميي ذكبغهجييحوذكبع ببيي ذ)عيي مذمك ييمع ححذ  م ذ مك ذبغمع ييي ذفييذذذذذ
كبييي ذ لييي حذ ممكوذكبمع يييي ذفيييهذكب يييحمب  ذفييي مك ذكبمع يييي ذكبعب يييي ذ ايييح ذكح ييي ذفيييهذ
كوليييعذ َاييييْ  ذ فيييهذكب يييي م ذكومبيييي ذمييي ذكو يييي حءذوشيييي طذ لذت ييي لذميييي ذايييي م ذ

                                           
 ت194 ذ4/193غ ي ذكب ةل :ذ - 1

 ت10/34  حذكب (صع:ذ - 2

  ت1963كب حا   ذ–  بم   قذم  ةذم هذكبةل ذابةذكب   ةذذ114  حذلح ذكبقةى:ذ - 3

 ت87ةكب  :ذكبغهجحوذكبع بب ذكب ة)  ذص - 4
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تذمكخمييييحةوذكبع ببيييي ذ 2 تذم ايييي  ذاييييلهذكح يييي ذ مك ذتع ييييي ذفييييهذكبغ بح بييييغ 1 كب غييييق  
 ذ مك ذبغمع يي ذك يحذاي ذمعي م تذمكح ي ذ  م ذ مك ذبغمع يي ذفيهذبهجي ذكب(ص  ذ  ح

   يهءذ )ضيحاذميحذ) قيخذك فمي كضذكب حئيعذو  هيحذ   شي وذفيهذكب    يي ذييلذك مشي وذفيهذ
ذت 3 بهجحوذكبقخحئعذكوخ ى  

م ذت غيييي ذكبعمليييي ذبيييي  ذ  ح ذم  م ذميييي ذميييييحا ذليييي تبغذفييييهذبهجييييحوذكبع ببيييي ذذذذذذ
حوذكبمحةي بيييييي ذ لذ  م ذ مك ذبغمع ييييييي ذكح يييييي ذ ييييييحئع ذكبجق ببيييييي ذملييييييةذكفييييييحموذكبةةك يييييي

ك  ييمع ححذفييهذكبييب  ذكبجقيي بهذاميي ذكب يي لذكبثحبيي ذم ذتييزكحذم ييم ةم ذفييهذكبغهجييحوذ
كبعحمبييي ذميييخذ  ح ذكابح يييحا ذمإلذكح ييي ذ  م ذليييةذكخم(ييي ذفيييهذكبيييب  ذكب  يييح تذ ميييحذفيييهذ

ذظ(حةذفم مع عذ  ح ذملةذتةغلذفهذكبخحءذمكب(حءذمكب بلت
فيي ذ  اييهذفييهذكولييعذ  ح  ذملييةذ ييمجذمك ييمةحذةكبيي ذذذذذ  ذبييلبكذاغيي ذ لذ  م ذكبُ ع  

اييي ذك مغيييحمذكب ييية)لذ شييي  ذ  م ذفيييهذكوميييحك ذك خييي ىذوعيييةذ لذ ي ييي ذاحميييعذكب  حكيييح ذ
 ذميعضيةذايلكذكبي  يذكبعمليحوذكبصي تب ذذ 4 فجععذكومك ذوحب بلذفهذم بخذكب يح و  

فهيهذ كثي ذكولي كوذ ي  احاذذكبم ةي ب ذب  ذكبيممذمكبقي لذمكب يبلذفيهذكبغةيحوذكب يحمب  
فييييهذكب ييييحمبحوذم لييييةمهحذميييي ذا يييي ذك  ييييمع ححذم  ييييبههحذوحب  كييييحوذو هييييحذ ليييي كوذ
مم  ييح ذمك ييم ةم ذفييهذظيي كا ذبة ييي ذكييحبق(هذمكبمع ييي  ذملييةذ) ييعذوعضييهحذمنييحلذ

                                           
 ت142صذفهذكبغهجحوذكبع بب  - 1

 ت99كبغهجحوذكبع بب ذكبة بب ذكب ة)  :ذ - 2

 ت99ةكب  :ذ - 3

 ت75كبغهجحوذكبع بب ذكبة بب ذكب ة)  :ذ - 4
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تذمم حذ) مةحذوغذاغي ذميحذذك  يحهذآ (يحاذكبعملي ذ 1 وعضذ مذتق غ ذكب ذا كحوذ  يغ 
يْلذَي  يي ل ذفيهذكب ييةل ذو عقي :ذميي ذك  يمبةكبب ذبي  ذكبقيي لذمذ كب يبل ذف ييةذمةموذعخيحة ذ مب

ذم  يييبهحذكبزم شييي يذكبييي ذ بةييي ذ) ح بييي ذلبيييةب لذمييي ذكبقييي لذك يييحذلبيييةب لذمييي ذ مذ َي  ييي ل
ذت 2 كبمع ي   

ذ
 ب. االستنطاء

ك  مقححءذم ذكلحماحوذكبغة ي  ذكبع ثتذما ذ)حغيقذاغي ذب ي ذكبعي  ذ   يحاذذذذذذ
غذمملذغ يي هذميي ذك فعييححتذمكضييح ثذكبغة ييي لذفييهذفييهذكب(عييعذ  احيي  ذم مصيي كاذاغبيي

  خ ذالهذكبيحا  ذكبي ذبهجيحوذم مغ(ي ذفهيهذتق ي ذكبي ذ يعةذبي ذوني ذمايللعذمكوزمذ
تذكبيييي ذ ايييعذكبييييب  ذمييي ذغ يييي ذت صيييبصتذم ييييصذ 4 تذمازكاييييحذكبجييي ا يذ 3 مك  صيييحة
 تذمايي ذمييحذميي ىذاغبييغذكبيي ذ اغيي ذ لذكإل حييحءذو عقيي ذكإلاحييحءذ ) ح بييذ 5 كبزم شيي يذ

تذمبلبكذ) ني ذ 7 تذمك حةوذوعضذكب صحمةذكب ذ  هحذتق  ذكب ذ بس 6 )ضحاذكوي  ذ 

                                           
 ت142ك ي :ذفهذكبغهجحوذكبع بب :ذ - 1

 ت1/18كب(حئق:ذ - 2

 ت141فهذكبغهجحوذكبع بب :ذ - 3

حيحءاذمز يحاذ:ذ   ح ميغذال حيحءاذمثيعذ اح ميغذالا612تذمفهذكب صخححذص3512كبص ححذ  حح :ذ - 4
ذبة ذواعذكبب    ت  ممعق ا

 ت1/17كب(حئق:ذ - 5

 ت5/76كبقهح) :ذ - 6

 ممحذوعةاحتذ113تب  ة:ذبهجحوذكبع ث:ذص - 7
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ك  مقمحجذ لذظحا  ذك  مقححءذكح ي ذ يحئع ذفيهذوعيضذكبغهجيحوذكب  يح ذمكبة ببي ذ
مكبب قبييي  ذممةموذكب ييي كءكوذكبشيييحذ ذفيييهذل بيييغذتعيييحب ذمييي ذ ييي ة ذكب ييي ي ذ ال  يييحذ  ح قيييحكذ

غذ ص ذبعحبييي ذكب يييعةي:ذ ذممةموذفيييهذ صييي صذكب يييةل ذكبقبييي يذك  بيييذ 1 كب ييي ي  
يييْ(غ ذايييهذ ذكب   ذكب يييَةذكبُعغبيييحذايييهذكبُ ْقحبييي ذمإل    ميييحذ غقيييحَكذأذفيييمذت ييي حذكبقيييح ذفيييإل 

ذم ذُمْقحيهذذ 2 كبُ ْقَحح تتت    ذمل بيغذ ص ذفيهذايةل ذكبيةاحء:ذ   ذميح خذب يحذ  ح ي  
ب ميع:ذب حذَمَقْع     ذمفهذكمحوغذب كئعذب ذُاْج :ذ  تتتم  ح كذكبث خج   تذمل بيغذ ص ذ

ذكلكتتت   ذت 3   ْ حغب
كبي ذتعغ يعذظيحا  ذك  يمقححءذتعغي ماذلي تبحاذذ 4 مذا ذوعضذكبخحاث  ذكب  ةي  ذذذذذ

وح م ككذكبيممذمكب يبلذمكبقي لذمكبعي  ذفيهذكبصي(غ ذم لذكبعي  ذكح ي ذتقحيقذمي ذكو يفذ
مكب(لذمعحاذماهذم مزم ذوص وذكبق لذتخعحاذو فبي ذكبعي  ذكبميهذكح ي ذممزمي ذبهيحذفيهذ

ذحمبغذكومب تكب 
مت( ييةذكبةةك ييحوذكب  حة يي ذ لذكب(عييعذ  احيي  ذ ذامليي ذبييغذوحب(عييعذ   حيي  ذبييعذذذذذذ

ذا ذم كم ذبغذفهذكب عق تذما ذمحذ م عذكببغتذمكببكذببحلذذبك:
 لذليييييبة ذ  احييييي  ذبه يييييز ذكبمعة)ييييي ذكح ييييي ذفيييييهذكوليييييعذذ 5 ة ىذب مكغ يييييحل

معة)حاذكب ذكيق  ذبزييحم ذ َاح  ذوة  ذا ز ذ يذكحلذممعة)حاذكب ذمكاةذمم ذيلذلحةذم
                                           

 ت1آ) ذ - 1

 ت3/442كب(حئق:ذ - 2

 ت5/76ك ي ذفهذالهذك مثغ :ذكبقهح) ذ - 3

 ت63 ذمك ي ذكمحوغذ ك ل كوذكبغة يغ ذص142 ذ141فهذكبغهجحوذكبع بب ذ - 4

 ت71ي :ذكبغهجحوذكبع بب ذكبة بب ذكب ة)  ذ:ذك  - 5
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 ذ ح يحه ذممي ذمعح بيغذnāţāhكبه ز ذاغ ذ مبغتذم ي  ذ احي  ذفيهذكبعب يي ذكب(عيعذ 
ذلةكاتذnāţāhyād يذ  خل ذفهذل بهل:ذ ذذ 1  مة   ذ ذ ح حه :ذمة 
ييياذةكبييي  ذذذذذ ل ذويييحبه ز ذذ 2 مةم   لذ  حييي  ذكح ييي ذايييهذكبصيييبة ذكب ة) ييي  ذمليييةذُاييية 

ذ  اح  ذفهذكبغهجحوذكبع بب ذكبش  ب تذفصحةوذ   ح  ذمك مبةحذبهحذلبة 
مبييييلبكذ) نيييي ذت( يييي  ذك  ييييمقححءذاغيييي ذ  هييييحذميييي ذكبخ ح)ييييحذكب ة) يييي ذبغ ييييحمب ذفييييهذذذذذذ

كبغهجييييحوذكبع ببيييي ذممقهييييحذكبغهجييييحوذكبب قبيييي  ذم لذكب(عييييعذ احيييي  ذملييييبةمغذكب عييييةك ذ
وحبه ز ذ  اح  ذا حذ اةثذك مع ح اذفيهذكبغهجيحوذكبشي  ب  ذمليهذك يم ةمحذمي كمف  ذ

  حي  ذكبغيلل ذ يحاحذك يحذلبيةمذفيهذوعيضذكبغهجيحوذكبع ببي ذ-  ذكب ية)   ذ  حي بغ(عغ
ذكبة بب ت

ذ
 ةجا. الفحفح

ميي ذكلييحماحوذكبغةيي ي  ذكبعيي ثذكب م ييةم   ذملييةذك غ يي ذاغيي ذلغيي ذذ كب( ( ييذذذذذ
كب حءذا قحذفهذ ام   ذم  ب ذكب ذايللعتذمةميذاي ذابيةذأذبي ذم يع مذك يغذكيحلذ

ذت 4  ذاللعذفهذل بغذتعحب ذ فم ب  ذاقهلذام  ذا    ام  ذا   ذبغة 3 )  ئذكبقح 
م ييكذكبيي كهبلذك ييبسذفييهذ  ييخ ذاييلهذكبيييحا  ذكبيي ذاييللعذم  ييخ ذكب يي كء ذكبيي ذكبيي ذذذذذذ

م ييع م ذمة ىذ لذكب( ( ييغذاييهذلغيي ذكبعيي  ذكبيي ذكب ييحءذ ذكبعنييسذمبهييحذامليي ذبب  يي ذ
                                           

  ت1970كب ة ذ– ممنمخ ذكب  م  ذذ544كبع بهذص-ل م حل:ذكب حم  ذككبعب يذ - 1

 ت31كبغهجحوذكبع بب ذكبة بب ذكب ة)  ذ:ذص - 2

 ت2/391ك ي :ذكب(حئق:ذ - 3

 ت174كبصحفحو:ذآ) :ذ - 4
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كبي ذ ي ي هذذكب جحزذكب ض ي ذكبمهذت ي وذبهحذايللعذف غبي ذلي تحاذمجهي ةكاذاي ذكبعي  
كب ه يييي  ذمايييي ذكب ييييحءتذمخمليييي ذمييييحذت لييييعذكببييييغذ لذب ميييي ذليييي ةت  ذ  الاييييةكا حذ

و  ذمك خيييي ىذتشييييم عذاغيييي ذ ي  يه ييييحذميييي ذ-تشييييم عذاغيييي ذليييي ت  ذمه   يييي  ذ ح
م ذما ق يييييلذ) نييييي ذت( يييي  ذايييييلكذاغييييي ذ لذكبصيييي ة ذكب شيييييم غ ذاغييييي ذ-كب جهيييي ةكوذ ع

ذت 1 كب ه   حوذل ة ذاض ي ذمكلذك خ ىذل ة ذبةميغ  
 ةماذكلذ ام  ذت ثعذم اغ ذتحةي ب ذب غ  ذ يحمب ذلة) ي ذوعيةذك لي كةذوصي  ذمذذذذذذ

 ذَاييْة ذاييي ذadمييحذ  يي ذكبيي ذاييللعذمكبييي ذم ييع مذفييهذل كءتييغ ذف(يييهذكبعب ييي ذت حبييعذ 
وحبع بب  ذمميحم ذ عذم ذك يم ةم ذفيهذكبع ببي ذكبجق ببي ذويحخمم ذفيهذكبصيب ذ ذف(يهذ

  ذمتعييةذميي ذخصحئصييه حتذم مييحذكب ع قبييغذمكب ييب بغذكومبيي ذكح يي ذ عذم ذو عقيي ذ اميي
 عذمذي ذفحخمصي ذبهيحذكب يب ب ذكب م  يح ذمكب ميي خ ه ذفيهذاي  ذك يم ةم ذكب مخح بيي ذ

تذم  ييمقمجذ 2  عذم ذم عذمذم  ذملغبيي ذكبعيي  ذفييهذكب ضيي مب ذا ييز ذفصييحةوذ ءذم 
ميي ذ يي  عذاييلهذكب ييحم ذفييهذكبعب ييي ذمكبغةييحوذكبجق ببيي ذ لذكبصييب ذكب ييلك ة ذآ (ييحاذتعيي مذ

غذمشييم كغذمبييلبكذ) نيي ذكفميي كضذ لذ اميي  ذكبع ببيي ذميي وذبييثمثذكبيي ذ ليي حذ ييحمب
ذم كاع:
ذ اةى :ذمف هحذكبع  ذمكبةكح ذما حذل تحلذمجه ةكلت -1
 امييي  :ذمتحييي ةوذمييي ذكب غ ييي ذكب يييلك ة ذآ (يييحذمف هيييحذكبعييي  ذكب جهييي ةهذمكبميييحءذ -2

 كب ه    ت

                                           
 ت109فهذكبغهجحوذكبع بب :ذ - 1

محب ايحوذكب ج يخذذ- ت م ي ذخحبيةذك ي حا عذ109كبع ببي ذكبجق ببي ذصبب م ل:ذل كاةذكبغة ذ - 2
  ت1992وةةكمذ–كبعغ هذكبع كلهذ
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 امييي  :ذمف هيييحذكبميييحءذكب ه   ييي ذكبميييهذ يييي وذفيييهذكبعييي  ذف غبمهيييحذكبييي ذكب يييحءذ -3
 ذبغ  حيغي ذكبصي تب تذمليةذآيي وذكب(صيب  ذايلهذكب غ ي ذمك يم ةممهحتذكب ه   

 مييحذاييللعذف ثغيي ذكب  اغيي ذكب  ييبح ذبمحيي ةذكب غ يي تذمب ييحذكح يي ذمميي ي  ذبب  يي ذ
م ذمايي ذكبييةكحذكبيي ذ-كب جييحزذكب ضيي ي ذلغبيي ذ اييةذكبصيي ت  ذكب جهيي ةي ذ ع

  ي  هذكب ه   ذ يذكبمحءذفح م ةم ذ ام  ذبة اذم ذ اةى ت

ذ
ذةالحنكيد. األصوات 

ميييي ذكبييييي كا ذكبغهجبيييي ذكبمييييهذمةموذفييييهذكب صييييحمةذكبغة ييييي ذكبع ببيييي ذمييييحذايييي  ذذذذذذ
وحب  ن يي ذمكب شنشيي تذملييةذكضييح ثذكبيي مك ذفييهذ  ييخ ذاييحت  ذكبيييحا ت  ذممعقحا ييح ذ
فق يييييب ذ كب  ن ييييي  ذكبييييي ذاييييي كزلذمت يييييبلذمبنييييي ذممضييييي ؛ذفيييييهذاييييي  ذ  ييييي ذكبييييي مك ذ

هذذك وذايحت  ذكبييحا ت  ذ كب شنش  ذكب ذبقهذ  ةذخحل ذمت بلتذ محذكب صحمةذكبم
ف ث يييي   ذمميييي ذ  ييييه اح:ذف ييييغذكبغةيييي ذبغثعييييحببه ذمكبصييييحابهذ بيييي ذفييييحة  ذمكبصيييي ححذ
بغجيييي كا ي ذمكب صييييحئصذ بيييي ذمقييييه ذمكبع ييييةذكب( يييييةذ بيييي ذابييييةذةبييييغ ذمم حضيييي كوذ
كب كغيي ذك لييبهح ه ذمكبغ ييحلذ بيي ذمقييي ة ذمكب زايي ذبغ يي   ه ذمكب ييحم  ذبغ( يي مزذ

ذوحميتآ
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ذ-كب صحمةذلمغ صذفب حذ) ته:ذمخمل ذمحذذك تغذاله
  ذمي كمذبهح: كب  ن  -1

زيحم ذ   ذوعةذكح ذكب    ذفهذكب لفذ   :ذ اح مك ذ اح يم بْس ذممقيكب ذ ت 
ذمق بْست

ييَسذ تث ييَك ذُ م  البيةكحذكب يي  ذميي ذكيح ذكب حييحثذمحغ ييحا ذ  ي :ذ ب َك  بيي َ  ذمُ م 
  مذم ذكح ذكب    ذخحل ت

 مذوعيةذكيح ذكب   ي ذمييتذزييحم ذ ي  ذفيهذكب ليفذوعيةذكيح ذكب حيحثذمنغ يحاذ
ذ مق بْست ذخحل ذ    ذوكب ذوبنبْس ذممقكب

  ذمي كمذبهح: كب شنش -2

ذ اغيييب ب ذممقيييكب ذميييق ب ذ ت  معيييعذكبشييي  ذمنيييحلذكيييح ذكب   ييي  ذ  ييي :ذاغبيييكب
 ت 1 مبكب و ب ذمك مشهةمكذو  حذكب جق لذ

يُدها       ولكن  ع ْظم  الساق  م ْنش  رقيقُ       فعيناش  عيناها وجيُدش  ج 
وعييةذكييح ذكب   يي ذفييهذكب لييفذخحلييغ ذ  يي :ذاغبييكب اغبنبْ  ذزيييحم ذ يي  ذ تث

 مإببكب الببنبْ  ذمبكب وبنبْ ت

مي ن ذكلذكلذ  مخعةذم ذكب مك)حوذكب لك ةهذآ (حذبيحا تهذكب  ن غذمكب شنشيغذذذذذذ
زيحم ذكب   ذ مذكبش  ذوعةذكح ذكب ححثذ  هحذ ذتقحبقذمليح  لذكولي كوذكب ق بيغذ

كبصيي ت محلذمايي ذلييح  لذت لييعذكببييغذاغ ييحءذكبغةيي ذذكبييليذت( يي ذوييغذاحتييحلذكبيحا تييحل
 لذذ 2 ك مةب ييي لذوعيييةذم يييحة مهلذكب ق ييين يمبغذونيييعذمييي ذكب   ح بييي ذمكبمت قبييي ذمخمليييمغ

                                           
 ت8/233كبغ حلذ كش  ذ - 1

 ت123فهذكبغهجحوذكبع بب :ذ - 2
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كليي كوذ لصيي ذكب قييكذكحب ييح ذمكبجييبلذكب حببيي ذميي ذكبمعحييب ذ  كب ييح ذكب(حة ييب  ذ
حذت  ييعذكبييي ذ يحئ اييحذمييي ذ ليي كوذم يييطذكب قييكذ مذ لييي حذكبثقح)ييحذكبعغبيييحذايي  ذتمخعهييي

ا كيي ذلصيي   ذ محمبيي ذكحب  يي  ذمكب(م يي ذكب  ل يي ذولذاييلهذكوليي كوذكومحمبيي ذتجمييلثذ
الب هييحذ ليي كوذ لصيي ذكب قييكتذمتبيي  ذبهييلذ لذكبشيي  ذ مذكب يي  ذكبغميي  ذتغ  ييحلذكب ييح ذ
فييهذوعييضذكب غ ييحوذميي ذ ليي حذاقة)يي ذ مةببييي ذتح ةتييحذفب ييحذوعييةذكبيي ذليي وذم يييطذ

و ي كب  ذمإ  يحذلم   يحلذمي ذذكب قكذميقحبقذبه حذ تي  ذم تيس  ذما يحذلي تحلذبب يح
كام يحكه ذ (جحةي ذكحبمحءذمكآلخي ذلي وذةخي ذ اقص ي ذ اةا حذل وذ ةلةذذ ذك

ذت 1 كحبش  ذ مذكب   
ممف ييييحاذبهييييلكذكب ييييح  لذتميييي بفذكبشيييي  ذفييييهذكب شنشيييي ذمكب يييي  ذفييييهذكب  ن يييي ذميييي ذذذذذذ

ذل ت  ذك حذذك  حذآ (حذمبب محذ  قحاذم  قحاذخحبصم  ت
ثذمب حاذفهذوعيضذكبغهجيحوذكب ق ي ب ذكبي ذكبيب   ذممقهيحذملةذتبةحذكح ذكب ححذذذذذ

يْبسذاغ هيح ذ محذمةمذفهذاةل ذاحئش ذا  ذك م ذ  ذكبقبهذ ص ذفهذمخ حذ بهذكبُ عب
ذم ذكب  ضحا ذف بةحذكيح ذ لححذ  الْئل هذبغذفإ  غذَا  جب تذلححذكب ذكوي  :ذ  ل يةذَا  كب

كب يييةل ذ لذكب ييييح ذتذمي يييمةحذمييي ذذ 2 كب حيييحثذمب يييحاذمايييهذبةييي ذلييي مذمييي ذكبيييب    
كب  غ بييغذمب ييحاذاييهذكييح ذكب   يي ذملييةذتغمهييحذكب  يي هذف غبمهييحذمب ييحاذماييهذ ي يي ذكب ييح ذ

ذم ذ ل كوذم طذكب قكت
ذ
ذ

                                           
 ت124فهذكبغهجحوذكبع بب :ذ - 1

 ت3/303كبقهح) :ذ - 2
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 صوت الجيم -ها
مةموذفييييهذ ب(ييييحظذغ ييييي ذكب ييييةل ذكغ يييي ذ كَبْ َبهيييي  ذبيييية اذميييي ذ كبَجْبَهييييغ تذلييييححذذذذذذ

كب ييخع ذكبمييهذ فيي خ جذكبجييبلذبيي  ذم  مهييحذمم يي جذكب ييح  ذمايي ذ اييةذذ 1 كبزم شيي يذ
ذكيي ذ يي ب يغذ  هييحذغ يي ذم م  ييقغذم ذكث يي  ذفييهذبةيي ذميي ذت تضيي ذا ب مييغ  تذمعخييحة ذ

 لذايييلهذذ 3  ذمذكييي ذكبييي ذفيييحة ذ 2  ييي ب يغذ  ايييهذكب يييح ذكبميييهذبييي  ذكبجيييبلذمكب يييح   
كبجبلذاهذب  ذكب ح ذمكب ح ذمكبجبلذمازكاحذ  ماذا ذكب ذمةيةذكب ذ اعذكبيب  ذممث يعذ

كضييح مكذلييحب ك:ذَكَ ييٌع  تذ مييحذكبيي ذ)عييب ذف ييةذمعييعذكب يي م ذبهييحذوعخييحة ذ َمَ ييٌعذمكذكذ
غ ييي ذكب  م  يييقغذي ح بييي ذبييية اذمييي ذ يييخع ذممقهيييحذكب يييح ذكبميييهذكيييحبجبلذمكبجيييبلذكبميييهذ
كحب ح تذم  عذةمك) ذكبي ذمةييةذكب يلك ة ذآ (يحذمذكي ذكلذايلكذكبقحيقذبغجيبلذكيحلذفح يبحاذ

ذكب ييح ذكبمييهذكييحبجبلذمكبجييبلذكبمييهذك حب ييح ذ يي  حاذمكاييةكاذفييهذ ايي كمذ اييعذوةييةكم ذمايية 
  ال ذ لذ لييعذ اييةا حذم لييعذكوخيي ىذكب ييح ذيييلذ) غب  ه ييحذكبيي ذاييلكذكب يي  ذكبييليذ

ذت 4 ب قه ح  
مخمليي ذمييحذ) نيي ذك ييمقمحمغذميي ذكب مك)ييحوذكب ييلك ة ذآ (ييحذ لذكبجييبلذكييحلذلقحييقذذذذذذ

 ذكب(حة يب ذمبيلبكذمعغ ايحذgبهحذخحبب ذم ذكبمعحب ذ يذل يخي ذمي ذلي وذ كب يح  ذ
ب  ذكب ح ذمكبجبلذ مذب  ذكبجبلذمكب ح ذ مذبي  ذكب يح ذمكب يح ذ فم يحةالذكبي ذكب ميزذ

                                           
 ت3/245كب(حئق:ذ - 1

  ب  ق تذ2/404كب محث:ذ - 2

 ت54غة :ذكبصحابهذفهذف غذكب - 3

 ت10/127كب (صع:ذ - 4
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كبصييي تهذكب قح ييي ذبغقحيييقذف مب ايييحذ كحفيييحا ذ  م(يييحءذ كب يييح  ذكب(حة يييب ذمييي ذكب ييي م ذ
ذكبع بب ت
 ذكب(صب  ذكب عحل  ذل وذم ك ذم ذكبةكحذممبلذكث   ذكبمعحيب ذdjمكبجبلذ ذذذذذ
تذمكبيييحا ذ لذكبقحييقذكبييليذكخمحةتييغذكب(صييب  ذكييحلذم كخييحاذ )ضييحاذ 1 جبلذكبشييحمبغكييحب

 ذك يييحذاييي ذفيييهذكبغةيييحوذgميبيييةمذ لذك ليييعذفيييهذ حيييقذكبجيييبلذكيييحلذمقيييلذكب يييةمذ كحفيييح 
كب حمب ذك خ ى ذمكامحموذوعضذكبقخحئعذكبع بب ذ لذتقح هحذانلكتذمتة  ذ ح هحذوعيةذ

 ذممي ذييلذ ح هيحذ ايعذكب جيحزذمب يحاذ 2 ذبكذكب ذميبلذلبيعذكيعذك ي  ذك يحذ فيحمذب م يحل
لبيعذكب  كييحوذكبيثمثذمحغ ييحاذمكييحلذايلكذكبقحييقذاي ذكب ييحئةذاقييةذكب   ي   ذاغيي ذاهييةذ

ذكبقبهذ ص ذم زحذوغذكب  آلذكب  يلت
ذ

 (     Assimilation) ةو. المماثل
ْمُه ذذذذذذ ُهذم ْممب ْمُهتتت ذلييححذكبزم شيي ي:ذ  ت يي حذُمم  مةمذفييهذاييةل ذكب  يي ذ آخييغبذم ْممب

ْضغذ يذ ْاببْخُغتذكإلمغحمذت ب هذمكإلظهحةذاجحزي    غذم ْاضب ذت 3   ذُاض 
مك مغحمذا ذمحذ)عب ذاقغذفهذكبةةك حوذكبغة ي ذكب ةلث ذوحب  حيغغذكبمحمي  ذمايهذذذذذذ

ظحا  ذل تب ذ حتج ذا ذت ي ذكول كوذكب مجحمة ذوعضهحذبيخعض ذفيإلذكيحلذكبمي ي ذ

                                           
 ت126 ذ125ك ي :ذك ححذوش :ذاغلذكبغة ذكبعحمذ ك ل كو ذص - 1

 ذ  يييماذمييي ذ1948كب جغيييةذك محذمييييذ -ك ييي ذم حبيييغذفيييهذمجغييي ذكغبييي ذك مكثذوجحمعيي ذكب يييحا   - 2
 ت127ك ححذوش :ذاغلذكبغة ذكبعحمذ ك ل كو ذص

 ت4/469 ذمك ي :ذكبغ حلذ ممم ذ4/6كب(حئقذ - 3
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حلذكبميي ي  ذتحمييحاذاغيي ذ  يي ذ) غيي ذكبصيي وذمزئبييحاذ يي هذذبييكذوحب  حيغييغذكبجزئبيي ذمكلذكيي
ذكبُ  ي  ذكبص وذكبُ م ي  ذكب ذمق غذ  هذذبكذوحب  حيغغذكبمحم ت

ممييي ذايييلكذكب ب يييعذميييحذاييي  ذوحمغيييحمذكب ثغييي  ذفيييهذلييي بهل:ذ بيييلذَ)ْ غبيييْعذ بيييلذ) يييع  ذذذذذذ
غ تتكب ذمك مه وذت بلذبهلكذكبق عذم ذكومغحمت ْضغ ذُاض  ه ذم  ْاضب ْمُه ُمم  ذم  ْممب

كبيييحا ذ لذكبب  يي ذكببةميييي ذكب  يي ذ جييةذكح ييي ذ م ييعذكبيي ذك مغيييحمذب يي امهحذفيييهذمذذذذذذ
 حيييقذكب غ يييحوذ  ممزمهيييحذوعضيييهحذبيييخعضذفيييمذ)عحييي ذكب ييي  ذا يييغذكبصييي تهذمييي ذ

اغ ذاي  ذمحبي ذكبب  ي ذكب ضي ي ذكب  ي ذكب جيحزذذ 1 ت   قذكمذتج يةذفهذكبقحقذوغ  
ضي  ذمم  يز ذوعضيهحذكب ذك ظهحةذبم   هحذفيهذ حيقذكب غ يحوذمإظهحةايحذكولي كوذمك

ميييي ذوعييييض ذمبييييلبكذآييييي وذك مغييييحمذ غغيييي ذكبقخحئييييعذكبمييييهذك ييييم  ق ذم ييييطذكبجزييييي  ذ
م  لهحذكم بلذممزءذم ذ يهذم  يةذمبني ذبي ذمكئيعذمتةغي ذمابيةذكبقيبستذ ميحذكبقخحئيعذ
كبميييهذك يييم  ق ذكبةييي ثذمييي ذكبجزيييي  ذف يييةذآيييي وذكإلظهيييحةذم  يييه اح:ذلييي ي ذميقبييي ذ

ذت 2 مكقح غذمكو صحةذماللع
لب ييعذكب  حيغييغذكبجزئبيي ذليي بهلذ َغغبييَ  ذم َغغبييَط تذلييححذ بيي ذاب يية:ذ  مكبعيي ثذمميي ذذذذذذ

ت ي ح:ذلييةذَغغبيَ ذكب مييُعذفيهذا ييحوغ ذمَغغبيَطذفييهذمقح ي  ذفييحبَةَغُطذفيهذكب قحييق ذمكبَةَغييُ ذ
ذت 3 فهذكب  حث ذمبعضذكبقح ذ)جعغه حذبةم    

قخحئييعذكببةمييي ذمميي ذكب يي ماذكلذكب غ ميي  ذو عقيي ذمكاييةذما ييحذتعيي مكلذكبيي ذم ييعذكبذذذذذ
كبيييي ذك ييييم ةكمذكوليييي كوذكب (  ييييي ذخمفييييحاذبغب  يييي ذكب ضييييي ي ذكبمييييهذآييييي وذك يييييم ةكمذ

                                           
 ت71فهذكبغهجحوذكبع بب :ذ - 1

 ت73ك ي :ذفهذكبغهجحوذكبع بب :ذ - 2

 ت450مكب صخححذصذ1147تذملحةلذوحبص ححذ غغط ذص113 ذ4/112غ ي ذكب ةل :ذ - 3
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تذمكبييممذميي ذكوليي كوذكبجح ببيي ذلييةذت( ييلذ مذت لييق ذمم ييعذكببييةمذ 1 كوليي كوذكب  ل يي 
كب ذكبم( بلذةب حذمععذكبممذفهذ غغ  ذم(   ذفي ي وذفيهذكبميحءذف غبمهيحذكبي ذ ي  ايحذ

غغيييط تذم  يييمقمجذمييي ذذبيييكذ لذ غغييي  ذتعييي مذكبييي ذب  ييي ذكب ( يييلذماييي ذكبحيييحءذف  يييعذ 
ذاض ي ذفهذا  ذتع مذ غغط ذكب ذب   ذبةمي ت

 
ذ)االنفجار واالحتكاك ( :ذةالشدة والرخاو  -3

ببيييي ذكب  ييييعذكبيييي ذكوليييي كوذكبشييييةلة ذميييي ذكبييييي كا ذكبصيييي تب ذفييييهذكبغهجييييحوذكبع ذذذذذذ
عذ  هيييييحذآيييييي وذك  (جحةيييييي ذ ذكمذكب خييييي  ذ ذك ام حكبييييي ذ ذتذمكب عييييي م ذاييييي ذكبقخحئييييي 

كوليي كوذكبشييةلة ذخمفييحاذواييعذكب ييةلذ مذكبقخحئييعذكب  ييم  ق ذفييهذكبب  ييحوذكب ضيي ي ذ
فقجييةذاغيي ذ ييب عذكب ثييححذكبخييحءذمكبمييحءذمكبييةكحذمكب ييح ذميي ذكوليي كوذكبشييةلة ذت حبغهييحذ

ذت 2 كب(حءذمكب   ذمكبزكيذمكبش  ذاقةذ اعذكب ض 
 ذغغيي ذمم(يحءذم ي ا ذفيهذمكب ب ذفهذالكذكبمخحل ذ)ع مذكبي ذ ببعي ذكببيةميذميذذذذذ

كبقحقذمكومكءذتممئلذميخذكولي كوذكبشيةلة ذكبميهذت ميحجذكبي ذمهيةذاضيغهذ ليعذمي ذ
كولييي كوذكب خييي  تذممييي ذكومثغييي ذكبييي كةم ذفيييهذكب يييةل ذكغ ييي ذ َبيييهءَم ذو عقييي ذغ ييي  ذ

ذم َمْ َة ذو عقحاحت
مةميذل بييغذ ص :ذ    ييحذ فصيياذكبعيي ثذَبْ ييَةذ  ييهذميي ذليي ي ذم شيي وذفييهذبقيييهذذذذذذ
ذت 3 ب ذون   ذوحبخحءذمكب بل عةذ

                                           
 ت125فهذكبغهجحوذكبع بب :ذ - 1

 ت100ك ي :ذفهذكبغهجحوذكبع بب :ذ - 2

 ت541كبص ححذ م ة ذ - 3
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لييححذ بيي ذاب يية:ذ  مفبييغذبةيي ذ خيي ىذَمْ ييَةذوييحب بلذمكبعيي ثذت(عييعذاييلكذتييةخعذكب ييبلذذذذذذ
ذت 1 اغ ذكبخحءذمكبخحءذاغ ذكب بل  

مكب ييييبلذميييي ذكوليييي كوذكو فبيييي ذكب ح عيييي ذماييييهذمم  ييييح ذبيييي  ذكبشييييةلة ذمكب خيييي  ذذذذذذ
كبي ذآخي ذمم  يطتذمةب يحذذمك  م ححذمي ذكبخيحءذكبي ذكب يبلذاي ذك م يححذمي ذلي وذ يةلة

ذماهذم ذكبقخحئعذكببةمي تذ 2   ب ذالهذكبغهج ذكب ذمحزلذةببع 
ذ

                                           
 ت1/139غ ي ذكب ةل :ذ - 1

 ت118ع بب :ذفهذكبغهجحوذكب - 2
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 الجهر والهمس -4

كلحغاذكبغة يي لذبييذ كبعقعقي  ذاغي ذكبيةكحذكبه يز ذكب (م اي ذا قيحا ذفب يححذ َايْ  ذذذذذذ
م  ييب ذاييلهذذ 1 بيية اذميي ذ  ل  تذممةمذفييهذاييةل ذَلْ غيي :ذ  تتتت  يي ذاق ييهذ حئ يي تت  

تذم  ييييحةوذمعيييييلذكب صييييحمةذ 2 ا  ذكبيييي ذت ييييبلذخحليييي ذم يييي   ذ اقعقيييي ذت ييييبل كبيييييح
 ذممقهحذكبصحابهذمكبص ححذمكب حم  ذم  اغتذمةميذا ذكب( كءذ 3 كبغة ي ذكب ذذبك

ل بييغ:ذ  بةيي ذلييي ي ذمميي ذميييحمةالذ  ْل تذمت ييبلذم يييبسذمك ييةذممييي ذمييحمةالذ)جعغييي لذ
كوبيييف  تذمي(هيييلذميييي ذذ بيييفذ  ْل ذكذكذكح ييي ذم(م اييي ذا قحاتتفييييإذكذك ييي مكذةمعييي كذكبيييي 

وعيييضذكب صيييحمةذ لذكبييييحا  ذ ذت مصييي ذاغييي ذ  ل ذكب (م اييي ذكبه يييز ذا ييي ذ ييي كءذ
كح  ذمشةم ذكبق لذ مذم ((  ذف ةذ  عذكب    هذفهذكب زاي ذاي ذ يبسذمت يبلذلي بهلذ
 َاْ ييَغَل ذفييهذ ْ ييغَل  ذم ُاييُلل  ذفييهذ ُ ُذل تذممييحءذفييهذف ييغذكبغةيي ذبغثعييحببهذكلذكبعقعقييغذ

ذتع  ذفهذ لضحا  ت
ميع مذكب يب ذفيهذايلهذكبييحا  ذكبصي تب ذكبي ذميحذاي  ذاي ذكبب  ي ذكببةميي ذمي ذذذذذذ

م ييعذكبيي ذكوليي كوذكب جهيي ة ذب ييحذمبييعذاغبييغذكببييةميذميي ذ يي ا ذفييهذ مكءذكوليي كوذ
مك ييييم ةكمغذوليييي كوذ ذتمحغيييي ذمجهيييي مكاذفييييهذكبمييييق(سذكحوليييي كوذكب جهيييي ة تذملييييةذ

ذمض قحذذبكذفب حذت ةمت

                                           
 ذذت3/101تذملحةلذوحب(حئق:ذ3/54غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ1
 ذذت2167كبص ححذ اق  :ذذ-ذ2
 ذذممحذوعةاحتذ39ك ي :ذتب  ة:ذبهجحوذكبع ثذصذ-ذ3
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 ذماييهذ 1 هذم ذوحب ه   ييغذاغيي ذخييم ذبيي  ذكب  ييةي  مكبه ييز ذبب يي ذوييحب جه ةذذذذذذ
ميي ذكوليي كوذكبشييةلة تذ مييحذكبعيي  ذفهييهذمجهيي ةهذل يخيي ذكب  يي جذميي ذكبه ييز :ذف غيي ذ
كبع  ذمنحلذكبه ز ذاقةذت بلذمغ  ايحذمي ذكبقخحئيعذكب مبة)يغ ذمةب يحذاقيةذذبيكذمي ذويحثذ

مي ذذ 3 كب ذمةييةذم مة ذو حذذك هذ 2 كب خحبةغذفهذت   قذكبه ز ذك حذذك ذالب كهبلذ  بس
ذ لذبقهذت بلذاقةمحذ)    لذكبه ز ذ)جعغ  هحذا قحات

ذ
 تئالتغيير في الصوا

 (Vowel Harmonyأ. التوافق الحركي )
) صيييعذكبم كفيييقذبييي  ذكب  كيييحوذكب صييي   ذفيييهذبقبييي ذكب غ ييي ذبم  يييجحمذكبصييي تهذذذذذذ

ببةميي ذت فب(حاذبغ حلذب هذ ذلقم عذم ذضلذكب ذك  ذ مذفماتذمت ي ذ غغ ذكبب  يحوذك
ذت 4 مثعذالكذك   جحمذمي ن ذكلذ مب  ذمقغذ لعذكب غ  ذممحذآب ذالببغ

ملييةذ) ييةثذك   ييجحمذفييهذفييحءذكب غ يي ذكمذفييهذا قهييح ذمم ييحذمةمذفييهذفييحءذكب غ يي ذذذذذذ
ذاييي ذَفييي  كق  تذليييححذ بييي ذ يييلذكبةقيييحئلذلييي مذبيييةةل  َفييي  كق ذم فييي  كق ذفيييهذكب يييةل :ذ    يييغذل  

                                           
اهذبب  ذوحب جه ة ذم ذوحب ه    ذاغ ذةكيذ غغي ذكب  يةي  تذك يي ذاغي ذ يب عذكب ثيحح:ذذ-ذ1

 ببيي ذفييهذكب(صييب  ذكب عحليي هذ اغييلذكبجييةمحذكبييليذمضييعغذك ييححذوشيي ذب  ييحةجذكوليي كوذكبع
 ذ ت136صذ-ك ل كوذ-كبغةغذكبعحم

 ذت111فهذكبغهجحوذكبع بب :ذذ-ذ2
 ذذت1/237كبج ه  :ذذ-ذ3
 ذذت97ك ي :ذفهذكبغهجحوذكبع بب :ذذ-ذ4
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ضيييهلذف هيييحذ فييي قذمييي ذوعيييضذاغييي ذليييةةذاب ييية:ذ  )عقيييهذكبم(ضييي عذ يذ  يييغذمعيييعذوع
ذت 1 اقحئهلذل م لل  

مليييحح:ذ  فبيييغذبةميييحل:ذَفييي  كقذمُفييي  كق  تذمكبييييحا ذكلذُفييي  كقذوحبضيييلذايييهذكوليييعذذذذذذ
متة يي وذكبضيي غذكبيي ذكب(م يي ذفصييحةوذ َفيي  كق ذب ييهذتجييح سذكب  كيي ذكبمييهذتغييهذكب(ييحءذ

ذ ذبةمي تكب  ك ذكبمهذتغهذكب كمتذمي ماذ لذتقم هذ َف  كق ذوحب(ماذكب ذب  
مميي ذ مثغيي ذكب(ييحءذ َزْ َبيي ذمَةْ ييَة  ذو(ييماذكبييزكيذمكبيي كءذمك يي ا حتذ) ييحح:ذفييملذكبيي ذذذذذذ

ذل با ذمخمفيغ:ذكبي ذزْ َبي تذليححذكبي ذكوي ي :ذ  مليةذل يع:ذزبْ بي ذ َةْ َة ذالذكذكحلذبق ححل
تذمفهذكب  محة:ذ  ا ذون  ذكب كءذمكبزكيذمفم ه حذ 2 مةبْ ةهتذمكب(ماذ فصاذكبغةم    

تذمفهذكب صيخححذ  تتتذماي ذب بْ ية ذ يذلي باذكبق ي ذ)ن ي ذكبي كءذمكب(يماذ 3 حا   )ض
تذم لعذكب غ م  ذوحب   ذ ي:ذةبْ ة ذمزبْ ب تذ محذكب(يماذفيب ن ذ لذلق ي ذكبي ذ 4 بة   

بهجيي ذبةمييي ذفضييغ ذكبم كفييقذكب  كييهذبيي  ذكب  يي  ذكبمييهذتغييهذكبيي كءذفييهذة يية ذمكب(م يي ذ
كب(م يي  ذمبيي  ذكب  يي  ذكبمييهذتغييهذكبييزكيذفييهذز بيي ذذكبمييهذتغييهذكبييةكحذف   غبيي ذكب  يي  ذكبيي 

ذمكب(م  ذكبمهذكببحءذفح  غب ذكب    ذكب ذكب(م  ذك)ضحات

                                           
 ذذت177 ذ4/176غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ1
 ذذت2/225كبقهح) :ذذ-ذ2
 ذذت244صذ-ذ3
 ذذت227صذ-ذ4



 
 زوينعلي ........االستاذ املتمرس د. ......................................يف اللغة ومناهج البحث اللغوي .........سات درا

 171 

ذذذذذذ ي    ي ذمَل ب ذمَل ب  محذمحذا ضذبغذكبم كفقذمك   جحمذفهذا  ذكب غ  ذف ي بهل:ذَلَ ي  
ذ ْلذت(عيعذكيلكذوحبم  ييكت تذلححذكبجي ا ي:ذ  ) يحح:ذ  ي ذَلَ ي   ل ل ذمَمةب تت ذو عق ذَخغب قل

ذي ق  ذم   ثَ    ذت 1 لثةق ذم ذ)ج خذم ذل   ذفإلذك  وذكب بلذلغ :ذَل ب   
يييي  ذون يييي ذكب ييييبلذاييييهذكولييييعذمتقم ييييهذكبيييي ذب  يييي ذذذذذذ م  ييييمقمجذم ييييحذت ييييةمذ لذ َل ب

ذمكب ل  يييي   ذفييييهذ غغيييي ذكبب  ييييحوذكبغة ييييي  ذيييييلذ اضيييي ي ذولذكب  يييي ذ  مب ييييعذكبم ضيييي  
ي  تذميي ماذ لذتقم يهذ َلَ ي   ذذ  خع ذكب    ذكبمهذتغهذكب بلذفح  غب ذ)حء فصيحةوذَل ب

و(ييماذكب ييبلذكبيي ذب  يي ذبةمييي ذولذكب  يي  ذكبمييهذتغييهذكب ييبلذك  غبيي ذكبيي ذفم يي ذبمجييح سذ
ذكب(م  ذكبمهذتغهذكب ح ت

ذ
 ب. التخفيف

يي حطذميي ذذذذذذ يي(بغ ذماييلذكب   ميي ذ مثغيي ذكبم فبيي ذميي ذكب  يي ذكبيي ذكب يين لذليي بهل:ذكب ة
بيي ذكب يين  :ذ  تتتمبعييضذكبعيي ثذ) (ييفذفب يي ح:ذكبقييح تذلييححذكبيي ذكوي يي ذ  ييماذايي ذك

ييْ(غ ذكبقييح ذف ق ييعذك يي  ذكب(ييحءذكبيي ذكب يي     تذمُيعييزَىذت يين  ذكبعيي  ذفييهذ 2 فييملذميي ذ ب
مثعذالهذكبقيحئ ذكب ذبهج ذت بلذكبمهذمحب ذكبي ذكبم فبي ذبق يعذكب  كي ذكبميهذتع ي ذ

ح يي ذايي  ذكب غ يي ذماييهذكب  يي  ذكبيي ذكب  كيي ذكبمييهذتع يي ذفييحءذكب غ يي ذمب حليي ذكذكذك
َل تذ-ا  ذكب غ  ذم ذا م ذكب غقذمثع: ذ  بْعَل ذم ذ َ عب

                                           
يي  تذك يييي :ذذتذمذكيي ذ بيي 2184كبصيي ححذ ل يي  ذذ-ذ1 ذون يي ذكب ييبلذمَل ب يي   اب ييةذفبيييغذبةميي  :ذَل ب

 ذت2/197ذغ ي ذكب ةل 
 ذذت1730تذملحةلذوحبص ححذ  (ع ذ2/376كبقهح) ذذ-ذ2
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َ يي كوذم ييخذاب يي تذذذذذذ مم ييحذايي ضذبييغذكبم فبيي ذميي ذكب(ييماذكبيي ذكب يين لذليي بهل:ذكبعب
لححذكبزم ش يذ  عذا ذ ي ب يغ:ذ  كم عي كذف هيحذاغي ذبةي ذايللعذ)عقيهذت  ييكذكببيحءذ

ْ ي كو    ذمكبع ي ذوحب  ي :ذذ 1 فهذمثعذوضَبضيحوذمكيحلذكبقبيح ذكبم ين  ذمكلذ) يححذاب
مكولييعذفييهذم عهييحذت يين  ذكبعيي  ذت فب(ييحاذميي ذكب(ييماذذ 2  كفبييعذكبمييهذت  ييعذكب ب يي    

ذكب ذكب ن لذمب  ذاللعذ و  ذاغ ذفم هحت
تذليححذ 3 مم ذالكذكب ب يعذ )ضيحاذكغ ي ذ َفيَ ق ذمتعقيهذال يحءذ) يخذ يم ذاشي ذة يماذذذذذذ

تذمكبيييحا ذكلذ 4 ن قهح  كبزم شيي ي:ذ  مفبييغذبةمييحل:ذت  يييكذكبيي كءذمايي ذكب(صييباذمت يي
كبم ييين  ذت فبييي ذمييي ذكب(يييماذكبييي ذكب ييين لذممثغيييغذ )ضيييحاذكغ ييي ذ كبَ يييَ   ذو(يييماذكبييي كءذ

 مذكببيي مم ذكبشييةلة  ذ) ييحح:ذَليي بَ ذكبَبييْ ُمذَ)ْ يي ب ذَلْ  ييحا:ذذ 5 مت يين قهحذمتعقييهذتب يييةذكب ييحء
ذمَل بَ ذكبب ُمذَلَ  حات

                                           
 ذذت54 ذ1/53كب(حئقذذ-ذ1
 ذذت714كبص ححذ ا   ذذ-ذ2
يييةي لذاغييي ذكب ييين لذمكيييممذ470كب صيييخحح:ذ-ذ3 تذم  يييعذكب حييي زيذاييي ذكوزاييي يذل بيييغذ  مكُب  ة

 يك  تذم  عذا ذكبم  غغذخمفحاذفيهذمعقي ذكب غ ي ذبي  ذكب(يماذمكب ين لتذليحح:ذكبع ثذاغ ذكبم 
  مفيي قذب قه يييحذكب مبييهذف يييححذكَبييي ءقذو يين لذكبييي كءذميي ذكومك يييهذمكب  يييحمل ذ ييم ذاشييي ذة يييماتتذ
مبييحب(ماذمنبييححذي ييح  لذة ماتتتملييححذوعضييهلذكبَ(ييْ قذو يين لذكبيي كءذ ةبعيي ذ ة ييححتتت  ذملييحح:ذ

كبَ(يْ قذ يم ذميميي لذة ماتتتمكيلكذفيهذكب  يبطذ  يغذذ-ةا يغذأ– ةذ  تتتمفهذ  كمةذاشحمذم 
 ذتذ358 ذ357 م لذة ما  ذك ي :ذكب ة ثذص

 ت3/104كب(حئق:ذذ-ذ4
 ت2/39غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ5
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ذ حذ م ذب ذاج : حاةل ذاغ ذكبغةم   ذ اةا حذلذ 1 مذك ذكبج كا يذذذذ
ا مطاعي ْم في الق رى  ْيج  ْرس      مطاعيُن في اله   إذا اصفّر آفاُق السماء  من الق 

: ذمكآلخ ذل حذ بهذُزَبْ ةل
س   ْرب هُم               كما تصّلى المقروُر من ق ر  رف ح   وقد تصّليُت ح 

 
 جا. المعاقبة بين الحركات القصيرة

 ييةل ذاصييغ ذف هييحذكب عح خيي ذبيي  ذكب  يي ذمةموذ ب(ييحظذفييهذ صيي صذغ ييي ذكبذذذذذ
ذ-مكبضلذمب  ذكب(ماذمكب   ذمب  ذكب(ماذمكبضل:

 . المعاقبة بين الكسر والضم1
ْ طذمُ يْ طذمَ يْ ط   ذليحح:ذ  م ذ ايةذذذذذذ   عذ ب ذاب ةذا ذ بهذاب ةهذل بغ:ذ   ب

هي ذ:ذ   ي َطذكب بيُةذمي ذوحي ذ َميغذ ي   حاذفذ 3 تذمفيهذكب صيخحح 2 )  حذويحب(ماذغ ي ه  
ْ طذوحب   ذمكبمثغ  ذبة   ت ذ ب

ميعيييةذكبضيييلذمييي ذلييي(حوذكبغهجيييحوذكببةميييي ذكبميييهذمحبييي ذوحببعمهيييحذكبييي ذالظهيييحةذذذذذذ
كب ش   ذفهذكبغ(ظذخمفحاذبغب  حوذكب م ض   ذكبمهذآيي وذكب  ي  ذفحبضيلذمب يعذكببيةكم ذ
مكب   ذمب عذكب ضحة تذمب  ذكب   ذمكبضلذامل ذل تب ذ لذكغ ه حذم ذكب  كحوذ

ذت 4  ذكبضب  ذمي عذ اةا حذم عذكآلخ ذفهذبقب ذكب غ  كب ص  ذ
                                           

 ت961ك ي :ذكبص ححذ ل   :ذذ-ذ1
  ذت1/130غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ2

 تذ280ص:ذ-ذ3
 ت91ك ي :ذفهذكبغهجحوذكبع بب :ذذ-ذ4
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مكبقخحئعذكببةمي ذكبمهذآي وذكبضلذت بلذم  ةذمبن ذب ذمكئعذمبعضذكبقخحئيعذمي ذذذذذذ
 ييبسذايي ملتذ مييحذكبقخحئييعذكب ضيي ي ذكبمييهذآييي وذكب  يي ذف يي ي ذمكقح ييغذم خحئييعذميي ذ

ذت 1  بسذمحمةوذكب جحزذمت ي وذبب  مهحذكه كزلذمفزكةهذمغح(حل
ييْ ط ذوضييلذكب يي  ذتعيي مذكبيي ذب  يي ذبةمييي  ذذذذذذ مي نيي ذكلذ  ييمقمجذم ييحذت ييةمذكلذ كب  

يييْجَق  ذمايييهذكحبةصييي ذ)نييي لذمييي ذ مب(م هيييحذتقم يييهذكبييي ذب  ييي ذاضييي ي تذممثغهيييح:ذ كبش 
ييييييْجق ذ كبشييييييج ذ مذايييييي مقذكبشييييييج ذكب شييييييمخن تذلييييييححذ بيييييي ذاب يييييية:ذ  مفبييييييغذبةمييييييحلذ ب

ذت 2 مُ ْجق   
ذ

                                           
 ت255 ذ254 ذ252 ذمكبغهجحوذكبع بب ذفهذكبم كث:ذ91كبغهجحوذكبع بب :ذذك ي :ذفهذ-ذ1
 ت2143 ذمك ي ذمحم ذ  ج  ذفهذكبص حح:ذ1/209غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ2
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 . المعاقبة بين الفتح والكسر2
آيييي وذكبغهجيييحوذكببةميييي ذكب(يييماذفيييهذوعيييضذكبقييييحئ ذفيييهذاييي  ذمحبييي ذكبغهجيييحوذذذذذذ

كب ضي ي ذ مذكب ميي ي  ذبهيحذكبيي ذكب  يي تذم ذت ثيعذاييلذكبيييحا  ذكبصي تب ذلحايية ذمحيي م ذ
اغييي ذكبييي غلذمييي ذممييي مذ مثغييي ذم ميييي ذبهيييحذفيييهذكمييي ذكبة يييي ذمكبغةييي  ذمقهيييحذميييحذذكييي هذ

يييْقةذكبزم شييي يذفيييهذكغ ييي ذ َ يييَقة ذو(يييماذكب ييي  ذمكبقييي لتذليييححذ   مفبيييغذبةميييحل:ذَ يييَقةذم ب
 ذذ 2 مفييهذكب ييةل ذ  ك ييغذة ىذاغيي ذاحئشيي ذكةبعيي ذ ييي كثذَ ييَقة  ذ 1 مكبج ييخ:ذ  ييقحم  

ماييي ذضييي ثذمييي ذكببييي ممذ مذمييي ذكبثبيييحثذك يييحذ  يييعذكبييي ذمقيييي ةذمق ييي بحاذكبييي ذكبغ ييي :ذ
  ل ييبصذيييلذف لييغذل ييبصذ لصيي ذمقييغ  ذمميي ذلييححذ َ ييَقة ذو(ييماذكبقيي لذآييي ذك   ييجحمذ

كبمهذتع  ذكب   ذمكب  ك ذكبمهذتع  ذكبق ل ذمكببيةمذ م يعذكبي ذذكبص تهذب  ذكب  ك 
ييْقة ذون يي ذم يين لذف ييةذلق يي ذكبيي ذب  يي ذاضيي ي ذت  ييعذكبيي ذ ذبييكتذ مييحذكبييليذلييححذ  ب
كب   تذم  عذكب ذكب ن  ذا ذ بهذاب يةذل بيغ:ذ  ت يبلذمي ذ ايعذ جيةذ)  بي لذ َ ْهيه  ذ

ل  ذمغ ييي الذ)  بييي لذ  بْهيييه تتت   مييي ذكبقخحئيييعذذ- ذمعييي م ك يييحذاييي–تذمت يييبلذ 3 بغَةيييةب
كب مبة) ذبلكذآي وذكب(ماتذمتعةذ بسذمي ذكبقخحئيعذكب مي ي  ذوحبب  ي ذكب ضي ي ذب جحمةتهيحذ
ْ ع ذون  ذكبصحمذخمفحاذبم يبلذكبميهذت  بهيحذو(يماذ كب جحز ذم  عذاقهحذ  هحذت  حذ كبص 
كبصيييحمتذم  يييعذ )ضيييحاذلييي بهلذ  حلييي ذَاْجَغيييز  ذمايييهذكب  يييي ذكبشيييةلة :ذو(يييماذكبعييي  ذبم يييبلذ

تذمم ذ مثغ ذكبمعحل ذب  ذكب(ماذمكب   ذفيهذ ب(يحظذغ يي ذكب يةل :ذ 4 مبن  احذبقبس
                                           

 ت2/203كب(حئق:ذذ-ذ1
 ت4/206كبغ حلذ  قة :ذذ-ذ2
 ت169كلمحذكب قحق:ذذ-ذ3
 ت885 ذملحةلذوحبص ححذ اجغز :ذ103ك ي :ذاللمحذكب قحق:ذذ-ذ4
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ْ ييييق ذون يييي ذكبشيييي  ذمفم هييييح ذمايييي ذ  ليييي وذكب غييييلذالذكذكميييي ذوييييغ   ْ ييييقذمكب ة تذ 1  كب ة
يييي   ذكبمييييهذتغييييهذك ةضذميييي ذم كبَ ْ يييي  ذمكب بْ يييي  ذو(ييييماذكب ييييح ذمك يييي اح ذماييييهذ  كبش 

ذملبييض  ذو(ييماذذ 2 لصيي ذكب خييحء  كب خييحء ذمي ييححذاييهذكبشيي   ذكبمييهذت يي لذفييهذ   مَلييض 
يييييهحذ كب يييييح ذمك ييييي احتذمليييييةذمةموذكب غ ييييي ذفيييييهذايييييةل ذ ص :ذ  ُليييييْ َت ذوحبييييية بحذوَ ض 
ييهحذم ا ييخغذ بضييهح ذ)عقييهذونييعذمييحذف هييحتذلييححذ بيي ذاب ييةذ  مييي مىذوحب  يي :ذو بض  مَلضب

ذت 3 بة   
 ذمم ييحذمةمذفبييغذكب(ييماذمكب  يي ذمكبم  يييكذفييهذفييحءذكب غ يي ذمييحذةميذايي ذا يي ذبييذذذذذ

َبيل  تذليححذ ابةذكبعزيزذ  ك غذكم ذكب ذاحمغغذاةيذب ذ ة   :ذال   يحذ  ي ذةبْبيَل ذمي ذكب ة
ْبيييلهذ لييي ف ذُلْهقييي ذبهيييحذكبخع ييي ذذ-وحب  ييي ذمكب(يييما–كبييي ذكوي ييي ذوعيييةذ  يييعذكب يييةل :ذ  كب ة

َبييلهذوحبم  يييكذ تتتمانيي ذكبجيي ا يذف هييحذكب ة وييحب ح كلذمخْ ليي ذ)جغيي ذبهييحذكبصييحئُ ذكبُ غه 
 ذف(ييهذاييلكذكب ثييححذليي ماذ لذتق يي ذ َةَبييل  ذوحبم  يييكذكبيي ذب  يي ذذ 4 ملييحح:ذاييهذبةيي   

بةميييي ذآيييي وذك   يييجحمذكبصييي تهذفم  بييي ذكب  كييي ذكبميييهذتغيييهذكبخيييحءذكبييي ذميييحذلقح ييي ذ
كب  كيي ذكبمييهذتغييهذكبيي كءتذمكييلبكذ َةْبييَل  ذو يين لذكبخييحءذفهييهذبةمييي ذ )ضييحاذُت ( ييفذف هييحذ

هييهذاضيي ي ذب  ييعذكب ضيي ذكبيي ذميي ذكب(ييماذكبيي ذكب يين لتذم مييحذ ةبْبييله ذون يي ذكبيي كءذف
ذكب   ت

                                           
 ت60:ذكب(حئقذ-ذ1
تذلححذكبجي كا يذ  كببْ  ي  ذ  ي(عذ806تذمك ي :ذكبص ححذ ك   :ذ4/198غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ2

 ُ    ذكبب  ذكبمهذتغهذكوةضذم ذا  ذ)ن  ذمح خحهذم ذا ذ)  قكذمي حةكتتتمكب(ماذبة   ت
 ت3/195غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ3
 ت564تذمك ي :ذكبص ححذ ةبل :ذ2/183كبقهح) :ذذ-ذ4
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ذ

 . المعاقبة بين الفتح والضم3
مةموذ ب(ييحظذفييهذغ ييي ذكب ييةل ذتعحلبيي ذوعييضذكوليي كوذكب صيي   ذبيي  ذكب(ييماذذذ   

مكبضيلتذمكب عيي م ذفييهذكبب  ييحوذكببةمييي ذم غهييحذكبيي ذكبضييلذو ييم ذكبب  ييحوذكب ضيي ي ذ
ذكمذكب م ي  ذبهحذفههذت  عذكب ذكب(ماذفهذمثعذالهذكبقيحئ ت

ذ 1 مم ذالهذكوب(حظذ كبَ    ذو(يماذكب يحءذمضي هح ذمتحغيقذاغي ذم حاي ذكبق يعذذذذذ
ذت 3 كبق عذ 2 كمذكبخ محلذكمذو محل

كح  ذت بلذماهذم ذ خحئعذ جةذكببةمي ذت  عذكبي ذكبضيل ذم ايعذكب جيحزذ)  غي لذذذذذذ
تذمب يحذكح ي ذكب يحءذاغقبي ذ 4 كب ذكب(ماذفهذغ  ذاي م ذكب غيقذا ي ذ)ضي  لذمعهيح

لذ ُاييي   ذوضيييلذكب يييحءذمييي ذب  ييي ذكب جيييحزتذم ذتح ييي مذمثيييعذايييلهذكبيييي كا ذمحذاغييي ذك
ذكبغة ي ذف ةذل مذكبعنستذذ

مم ييحذمةمذفبييغذكبضيييلذ اييعذكب جييحزذمكب(يييماذبم ييبلذاغيي ذخيييم ذكب عهيي مذكغ ييي ذذذذذذ
:ذ لييي حذكب( يييلل ذمييي ذويييح  ذكمذ لييي حذكإلوحييي   ْفَةيييحلب ْفييي   ذم كب ة  ذليييححذكبييي ذ 5  كب  

ماييهذكب جييحزذممييحذمك اييحتذم ييصذذ 6 ضييلذواييعذكبعحببيي   كب يين  ذ  كب(ييماذبم ييبلذمكب

                                           
 ت3/851غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ1
 ت1000كبص ححذ اش  :ذذ-ذ2
 تذماهذةمك) ذ بهذاحتلت136كب صخحح:ذذ-ذ3
 ت266 ذ261ك ي :ذكبغهجحوذكبع بب ذفهذكبم كث:ذذ-ذ4
ذاغ ذ لذكبضلذواعذكب جحز ذمكبغ حلذ ةفخ ذ2/72ك ي ذكب(حئق:ذذ-ذ5  ت10/311 ذملةذ ص 
 ت90كلمحذكب قحق:ذذ-ذ6
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اغيي ذكلذبضييلذواييعذكبعحببيي تذمةب ييحذآييي وذبهجيي ذكب جييحزذكبضييلذفييهذاييلهذذ 1 كب( يي مه
ذكب غ  ذب م مذكبة  ذف هحذماهذم ذا م ذكب غقت

مميي ذ مثغيي ذكب عح خيي ذبيي  ذكب(ييماذمكبضييلذكغ يي ذ ُ ييْ ث ذميي ذليي بهل:ذَ يي بَثذكب ييحءذذذذذذ
ييْ ثذوييحب(ماذمصييةةذمبحبضييلذك ييل ذمل ييعذا ييحذبةمييحلبذغ يي هذُ ييْ بحاذمَ يي ْذ تذ 2 بحاتذل ييعذكبشة

ييْ بحاذوحب  يي ذ )ضييحاذ اغيي ذكلذكب(ييماذ لييعذذ 4 تذم ييصذكبيي ذكوي يي ذ 3 مذكيي ذكبجيي ا ي:ذ ب
كبغةم  ذمي(م ضذبقحءاذاغ ذمحذت ةمذذك هذكلذت  لذ ُ يْ ث ذوضيلذكبشي  ذبةميي ذمةب يحذ

 حذاجحزي ذب ل عذكب عح خ ذفيهذغ ي ذت ب ب  ذمَ ْ ثذو(ماذكبش  ذم ذب   ذاض ي ذمةب
ذا م ذكب غقت

ذ
 د. األصوات المركبة

مةمذفيييييهذايييييةل ذكبييييي ذعخيييييح ذ ةض :ذ  تتت ذوييييي  ذَوْ ميييييعذكوْفَعيييييْ ذم ذَب ْميييييهذ     
ييَةْم  ذ  تتلغييي ذ بيييفذ فعييي ذمكمكاذمايييلهذبةييي ذوايييعذكب جيييحز   تذليييححذكبزم شييي ي:ذ 5 كب ب

  ييي ذُ يييْعَةْمتذمميييقهلذمييي ذلغ بهيييحذ)يييحءذ  الذكذمل(ييي كذاغييي ذكوبيييفذ)  بييي ل:ذايييلهذُاْبَغيييْ ذمب

                                           
 ت233كب صخحح:ذذ-ذ1
 ت308كب صخحح:ذذ-ذ2
 ت153 ححذ   ث :ذكبصذ-ذ3
 ت2/454كبقهح) :ذذ-ذ4
تذمفييهذ  ذوييح ذبغُ ْ يي مذو ميييعذكَوْفَعييْ تتت تذم  ييعذكبييي ذ1/138ك ييي ذكب ييةل ذفييهذكب(يييحئق:ذذ-ذ5

 ت20/18مقي ةذ  هحذبة ذواعذكب جحزذ )ضحاتذك ي :ذكبغ حلذ فعح ذ
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يية   ذفح ييغذب ييحذملييفذاغبييغذفُ يين ق ذا زتييغذ ييَة ذ م ييخذاب فب يي ح:ذُاْبَغييْهذمُ ييْعَةْيذم مييحذكب ب
ذت 1 َخ( (هحذت فب ذا ز ذ  ة   ذم ك   ذيلذاحمغهحذمعحمغ ذكوبفذفهذ فع   

 ذaw ذ ذَ ْي ذم ayماييلهذكبيييحا  ذكبصيي تب ذبهييحذامليي ذوحبصيي ت  ذكب يي كب  ذ ذذذذذ
 ذَ ْم ذمتح ةاييحذفييهذتيي ةي ذكبع ببيي تذمميي ذكب عيي م ذ لذاييلل ذكبصيي ت  ذميي كذبثمييي ذ

ذذ-: 2  ممكة
ذ تaw ذ مذ ayكبةمةذك مح:ذ 
ذ :ذك   ذ  يغ ذم حب تذe :ذض  ذ  يغ ذم حب ذ مذ ذOكبةمةذكبثح ه:ذ 
ذ ذ بفذ  يغ تàكبةمةذكبثحب :ذ 

ييَةْم ذت ييثملذمكبعخحةتييحلذكب كةمتييحلذفييهذاييةل ذكبيي ذعخييح ذما ييذذذذذ حذ كوْفَعييْ  ذم كب ب
يَةْم ذايهذawكبةمةذكومحذم ذتحي ةذكبصي وذكب  كي ذ   تذم ذ)صياذكفمي كضذ لذ اب

يةك ذويح ذ َة   ذمُ ه غ ذا زتهحذوحب يل ذفصيحةوذ اب َة  ذكب ه  زذم خذاب مق غخ ذم ذ اب
يييةكذكب قمهبييي ذو(م ييي ذ  يغييي ذ   تذم  يييب ذذàبيييفذكبغ قييي ذك يييحذذكييي ذكبزم شييي ي ذولذ اب

اييلهذكبغهجييحوذكبيي ذفييزكة ذمبعييضذ ييبسذكبييلل ذكييح  كذ) (يي لذاغيي ذ ُاييةى ذوحببييحءذ ي يي ذ
ذت 3 فب  ب لذ ُاَةْي  ذمكح  ذت بلذت فذاغ ذكب غ  ذوحب كمذفب  ب لذ ُاَةْم 

ذ
ذ
ذ

                                           
 ت1/138كب(حئق:ذذ-ذ1
 ت143ك ي :ذفهذكبغهجحوذكبع بب :ذذ-ذ2
 ت44كبع بب :ذك ي :ذفهذكبغهجحوذذ-ذ3
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 ها. المعاقبة بين الحركات الطويلة: 
ذكبصيييي  كغ ل تذلييييححذكبيييي ذكوي يييي :ذ  مييييي مي:ذذذذذذ مةمذفييييهذكب ييييةل :ذ  كييييلُثذكبقييييح ب

بحغ لذ تذماصيغ ذكب عح خي ذ 1 ماهذبة ذكاعذكب جيحزذكحبية) حةذمكبقب يحم  ذ-وحببحء–كبص 
فيييهذايييلهذكومثغييي ذبييي  ذكبييي كمذمكببيييحءذف غييي ذكبييي كمذفيييهذبةييي ذكب جيييحزي  ذكبيييلل ذك ييي موذ
اقييييييةالذاييييييلهذكبيييييييحا  ذكبصيييييي تب ذف يييييي   ذفييييييهذكميييييي ذكبغةيييييي ذكب ةلثيييييي ذ وحب عح خيييييي ذ

ذت 2 كب جحزي  
ذ

                                           
تذليييححذكبييي ذكوي ييي ذفيييهذمعقييي ذكب يييةل ذ1324 ذمليييحةلذوحبصييي ححذ لييي كع ذ3/61كبقهح)ييي :ذذ 1 

  ل يييع:ذبب حيييحبهلذمم كا يييةالذكب حذويييغتذمل يييع:ذ ةكمذكبيييلل ذُلزي قييي لذكب يييةل ذميصييي غ لذكب يييلثتذ
ذذف حح:ذلحغذ ع كاذملحغذكممحا:ذ يذمضعغذمةتةخغ  ت

 ت92ك ي :ذكبغهجحوذكبع بب :ذذ-ذ2
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 ةالظواهر الصرفي
 ذممي ذ ا هيحذميحذ) يصذبقبي ذ  ةل ذوعضذكبي كا ذكبص فبفهذ ب(حظذغ ي ذكب     

ذكب(ععذكبثميه ذمكبزيحم ذفهذبقحءذكب غ   ذمكب غ ذكب نح ه ذمكبج خ:
 . بنية الفعل الثالثي1

تع ض ذبقب ذكب(ععذكبثميهذكب ج مذفهذوعضذكبقيحئ ذم ذغ ي ذكب ةل ذكبي ذ     
ضحةعتذمم حذمحءذاغي ذتة  ذكب  ك ذكبمهذتغهذا  ذكب(ععذفهذلبةمهذكب حضهذمكب 

يييعذ يييع ذو(يييماذكبعييي  ذفيييهذكب حضيييهذمك ييي احذفيييهذكب ضيييحةعذفيييهذبهجييي  ذم فعب  فَعيييعذ)(عب
و عقي ذليخستذليححذ بي ذذ 1 )(َعع ذون  ذكبعي  ذمفم هيحذفيهذبهجي ذ خي ى:ذ َذمىذَليْلمي 

-ك يحذذكي ذكبجي كا يذ–اب ة:ذ  تتتمبعضهلذ)  ح:ذَذمبيذَلْلمى تذم    ذكبي ذكب ين  ذ
كبَخْ يييُعذوحب  ييي    ذمكب ييي حذو  هيييحذبةييي ذةمك)ييي ذ  غهيييحذكبجييي ا يذاييي ذ لذ) يييححذ  َذمبيذذ 2 

ذل  ست
ييع ذو(ييماذكبعيي  ذمك يي اح ذم فَعييعذ)(ُعييع ذو(ييماذكبعيي  ذذذذذذ مم ييحذمةمذاغيي ذ فَعييعذ)(عب

ذ)عيحبجذبهيحذ يع ذم َمجيَعذَ)ْ ُجيع تذمكبَ ْجيعذ   يي ذكبع يعذفيهذكب يف  مض هح:ذ َمَجعذَ)ْ جب
ْغُةاح   :ذ  َمَجغْ ذَلةُهذَتْ ُجيعذَمْجيماذ 4 تذمفهذكبص حح 3 ك   حُلذكبشهَءذام ذ)ةغظذمب

كبَ ْجيييع:ذ   لذ)جم يييخذبييي  ذذ 5  يذتق( حييي ذمييي ذكبع يييعتتت  تذمفيييهذكب ةييي ثذبغ حييي زيذ

                                           
 ت3/365غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ1
 ت2346كبص ححذ ذمى :ذذ-ذ2
 ت4/119غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ3
 ت1816 مجع ذذ-ذ4
 ت424صذ-ذ5
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 لذ َمَجيييعذذ 1 كبجغيييةذمكبغ يييلذميييحء ذمييي ذكثييي  ذكبع يييع  تذمي(هيييلذمييي ذعخيييحة ذكبييي ذكب ييين  
ب يي  تذمتعيي مذَ)ْ ُجييع ذو(ييماذكبعيي  ذفييهذكب حضييهذمضيي هحذفييهذكب ضييحةعذميي ذبةيي ذكب م

كو خحثذكبص تب ذبم(حموذكبغهجحوذفيهذ بقبي ذكبثمييهذكب جي مذكبي ذكبم( ييقذمكب  حب(ي ذ
بييي  ذليييبةمهذكب حضيييهذمكب ضيييحةعتذم بييي كثذكبثمييييهذكبميييهذذك ايييحذكبغة يييي لذكبعييي ثذ
تقم ييييهذكبيييي ذبهجييييحوذاةليييية ذولذكبغهجيييي ذكب كايييية ذت ضييييخذفييييهذكبةحبيييي ذكبيييي ذلحايييية ذ

 سذكبعيي  ذفييهذكبصييبةم  ذ  يي ذ َفعييَعذ)(َعييع ذتذممييحذمييحءذميي ذكبثميييهذبمجييح 2 محيي م 
ل مييخذكبيي ذ ييب ذليي تهذك ميي مذايي  ذميي ذايي م ذكب غييقذك ييحذلماييظذفييهذ َا ييَة تذ

تذمكبهيحءذمي ذاي م ذ 3 لححذكبزم ش ي:ذ  َا َةذكبث ُثذَلْهُ ة:ذَبغبَه ذفهذَا َةذَلْهَ ُةتت  
م  ذتقح يَ ذلهَ ة ذو(ماذكبع  ذفيهذكبصيبة-كب غقذبلبكذآي وذكبغهجُ ذكبمهذلحب ذ َا ة

كب(م يي ذمييخذم يي جذكبهييحءذولذكوليي كوذكب غقبيي ذت يي جذميي ذ لصيي ذتج ييي ذكب(ييلذم ذ
ذكبغمحلذت  محلذفهذمضخذ)ن لذبغ حلذمكبش(م  ذ ي ذف ه حتذذمكب    تقح بهحذكبض  ذ

مم ذكبثميهذمحذلةا ذوحب ضحافذما ذمحذكحلذا قغذم مغذمم حيغ   ذمليةذمةمذذذذذذ
ذمقغذفهذ ب(حظذغ ي ذكب ةل :ذ  ذلي زلذايض  ذَلَغي   َب   ذو عق ذلحةذَبب خحاتذ) حح:ذَب ة

ذم  يي ذكبزم شيي يذاييلهذكبغةيي ذكبيي ذ اييعذكب جييحزتذلييحح:ذ  م اييعذ جييةذ)  بيي ل:ذ َ)َعييض 
ذَ)(ب     ذل زلذَف   ذت 4 َبَ ذَلغب  

                                           
 ت203ك ي :ذكلمحذكب قحقذذ-ذ1
 ت168ك ي :ذفهذكبغهجحوذكبع بب :ذذ-ذ2
  تتتت حةييخذمَبغبييهذميي ذذ4/448 ذمَا ييَةذكبثيي ُثذالذكذَبغبييه ذمفييهذكبغ ييحلذ ا يية ذ2/20كب(ييحئق:ذذ-ذ3

ذت  ت1/348قي ذالببغذفم  خغذل ب حاذفإذكذم مغذتقحي ذكبببغ   تذمك ي ذكب حم  ذ  حذكبحه 
 ت3/300كب(حئق:ذذ-ذ4
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مفهذغ ي ذكب ةل ذبهجحوذكخمغ( ذفيهذميحم ذكب(عيعذمي ذا ي ذك  يمع ححذبي  ذذذذذذ
ذتذمفب حذ) تهذ مثغ ذبخعضذالهذك فعحح:كبثميهذكب ج مذمكب زيةذب كاة

كبُ  َملذكب ة:ذكب ص  ذكب ةتذ) حح:ذ مةمُوذكبشيهءذالذكذلصي تغتذليححذ بي ذاب ية:ذ  مفبيغذ
ذتذذذذذ 1 بة ذ خ ى:ذَمَمْ ماغذفه ذَمْ ُمملتت  

ْفاااااد: كب ةمييييي ذمكبع يييييححتذ) يييييحح:ذَاَ(يييييةذَ)ْ (بيييييُةذَاْ(يييييةكاذ  مف هيييييحذبةييييي ذ خييييي ى:ذ اَ(يييييةذذالح 
ذت 2 الا(حمكا  

ْ َل:ذ ذكوغذ  مفبغذبةمحل:ذم غ ذكبشَ لذم م غمغ  مَذ ذت 3  َعذكبشة

                                           
لذمكَبْ يييي ُممل:ذ17/336تذمفييييهذكبغ ييييحلذ ممل ذ445 ذ3/444غ ييييي ذكب ييييةل :ذذ-ذ1 :ذ  كُب يييي م 

 كب ص  ذكبُعُققذكبض قذكب ق ب  ذكبقحلصذكبَ ْغقتتت  ت
 ت4/130 ا(ة ذتذملحةلذوحبغ حلذ3/375غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ2
 ت1662تذملحةلذوحبص ححذ م ع :ذ3/407غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ3
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يييي لذذذذذذ مفييييهذكب ييييةل :ذ ) يييي جذليييي مذميييي ذكب ةلقيييي ذكبيييي ذكبييييب  ذمكبشييييحمذمكبعيييي كقذَلخب  
ذبهلذب ذكيح  كذ)عغ ي ل   ي ل:ذاي ذ ْلذ) يححذفيهذ 1 مكب ةلق ذخ    تذليححذ بي ذاب ية:ذ  لخ  

كثييي ذميييحذ) يييححذويييحب(ما ذماييي ذلييي وذكبزةْمييي ذَزْمييي ذكبةكو يييغ:ذَويييْسذَويييْس ذ مذوبيييْسذوبيييْستذم 
ذا ييحةكاذ مذغ يي هتت   ْ يي   ييْ قذالذكذ ب م  يي ذاييلهذكبغهجيي ذكبيي ذ اييعذكبييب   ذملييحح:ذذ 2 بغ ة
ْ ُ ذم و     ت ذ  تتتفبغذبةمحل:ذَو ب

مفييهذاييةل ذبييمح:ذ  تتتمإ  ييحذكييحلذ)(عييعذذبييكذَ ييَ( حاذميي ذ ْلذلةةكييغذكب يي و  تذذذذذذ
(قذمكإل  (حق:ذكب   تذ) حح:ذ  ( ُ ذُ ْ ي(بُقذال ي(حلحاذمايهذكبغةي ذلححذكب ذكوي  :ذ  كبشة

تذم  ييعذكبجيي ا يذةمك)يي ذكبيي ذمةيييةذ 3 كبعحببيي تذمانيي ذكبيي ذمةييية:ذَ ييَ(ْ ُ ذَ ْ ييَ(ُقذَ ييَ(َ حا  
ليييبة ذذ 5 تذمايييةذليييحا ذكب صيييخحح 4 مك يييمةةكذاغ هيييحذو  بيييغذ  م   ييي هذ ايييعذكبغةييي   

   ييييي(ق ذتق ييييي ذكبييييي ذذ َ ييييي(َق ذبةييييي تذمكبييييييحا ذ لذليييييبة ذكبثمييييييهذكب زييييييةذب كاييييية
كب جحزي  ذك حذ) يم(حمذمي ذلي حذكبي ذكوي ي ذكب يلك ةذآ (يحا ذمكبعحببي ذتحغيقذاغي ذ  ميحذ

تذا(ييحذ 6 مكبيي ذمييحذمةكءذمنيي  ذماييهذكب جييحزذممييحذمك اييح  ذتهحميي فيي قذ جييةذكبيي ذ ةضذ

                                           
تذليييححذكبييي كزي:ذ  تتانيييلكذاييي ذمضيييب طذفيييهذكبصييي ححذمكبمهيييلل ذ909كبصييي ححذ و يييس :ذذ-ذ1

تت  ذم ميحةذ ذَليُ م  م  حذكبة يب  ذ َلخب   ل ذون  ذكبخحءتذمذك ذكبب ه هذفهذمصيحمةهذك يغذويحثذةم 
 ت52كبص حح:

 ت90 ذ3/98غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ2
 ت2/487كبقهح) :ذذ-ذ3
 ت1502كبص ححذ  (ق :ذذ-ذ4
 ت318صذ-ذ5
 ت453م محةذكبص حح:ذذ-ذ6
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مفهذكب ةل ذ   ميَ ذ ْلذُتْ (ي ذذ 1 كبْشَعُ ذمغ  هذالذكذكث ذ  ملةذَاَ(ْ ُتغذم ا( مغذبةمحل  
ذت 2  كةثذمُتْع( ذكبغ     كبش
ذ
 . الزيادة في بناء الكلمة2

م ذ مثغ ذكبزيحم ذفهذ محذكب غ ي ذ تَيآلل ذا ي ذزييةوذكبميحءتذ  يعذ بي ذاب يةذاي ذذذذذذ
كآلل ذماييهذبةيي ذمع مفيي ذلزيييةملذكبمييحءذفييهذكآللذمفييهذذ-ل ييية–كوميي يذل بييغذ  تَييآللذ

 م َوذاي  ذَمَقيحصب تذليحح:ذ ال   يحذ اب َ  ذفب  ب ل:ذَتْمذمَت ب َ  ذليحح:ذممقيغذل بيغذأ:ذ
 )ضحاذزييحم ذكبميحءذفيهذ تَيآلل ذمك شيةذذ 4 تذم فحمذك ل عه 3 اهذم ذاب َ ذَمقحصتتت  

ذل حذم  عذب ذمع  :
لينا كما ز ع ْمت  ت آلنا ص   و 

ملححذ ب ذاشحمذا ذ اي   ذ  ك هيحذكغ ي ذمبعيضذكغ ي  ذمذبيكذ  هيحذ   ذكبقحفبي ذذذذذذ
تذمم ييحذزيييةذايي  ذفييهذ 5  يي  ذلحبييغذ بيي ذاب يية ذمكبيي ذكبحيي كم   مكبمييحءذزكئيية ذفييهذ محذكب

َ يي تذلييححذ بيي ذاب يية:ذ  مفبييغذبةمييحل:ذ  ُب َليي ذ ْبييةذوحب   ْبيية  ذ مذكبز   مبييغ:ذكبغ  َليي  ذماييهذكبز 
ذانحا حذا ذكب ذكب غبهذملحح:ذم  شة هذب معذم ذُاْلَة :ذ 6 م ُب ل   

                                           
 ت1/148غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ1
 ت2433كبص ححذ ا(ح :ذذ-ذ2
 ت4/249غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ3
 ت2086ك ي :ذكبص ححذ تغ  :ذذ-ذ4
 ت1/254مةقهذكبغب  :ذذ-ذ5
 ت4/144غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ6
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ْيُتم ُسمف أسودُ ومّني ل م ْن سال ْمُتم أل ُلوقّة            و   مّني ل م ْن عاد 
ذمي ن ذ لذ  مقمجذم ذالكذكبقصذ لذ  ُب َل  ذةب حذكح  ذبة ذببقهذالة تذذذذذ
يةكةذذذذذ تذمميحءذفيهذايةل ذ 1 مم حذزيةذفهذم طذكب غ  ذل بهلذ كبَجْةة ذبةي ذفيهذكبجب

مييحذذكبُ  ييق ح تذماي ذ-اهقيح–كبزب ي ذ  تتتاميي ذلبغي ذكبَجييْةة  تذليححذكبيي ذكوي ي :ذ  مايي ذ
ذُةفبَخذا حذكب زةا ذكحبجةكةتذمل عذا ذبة ذفهذكبجةكة  ت

ذمميحوذذذذذذ ي  مم ذ مثغي ذكبزييحم ذوحبمضيعب ذميحذمةمذفيهذايةل ذ ه(ي :ذ  اَغيَكذكبَهيةب
ذ ي   ذلييححذكبيي ذكوي يي :ذ  كبَهييةبي  كحبَهييْةيذوييحبم فب ذمايي ذمييحذُلْهييةىذذ-وحبمشييةلة–كبييَ مب
ْ غبَقذاغ ذم بخذكإلبعذمإْلذبلذت  ذَاْة)حاذت ي ب ذكب ذكبب  ذكب  ك لذم ذكبقةَعلذُبمْق َ ذف ُذ

ذت 2 بغشهءذبخعضغ  
م  يي ذكبم فبيي ذفييهذ َاييْةي ذم يييحئ هذكبيي ذ اييعذكب جييحزذمبقييهذ  ييةتذم مييحذت ييبلذذذذذذ

ذت 3 م (غ ذ بسذفق  ذالب هلذكبم فب 
 . القلب المكاني3

                                           
:ذ  كبَجييْةةذمكبجييةكة:ذكب ييحئطتتت  تذم  ييعذ609هذكبصيي ححذ مييةة  ذتذمفيي1/246كبقهح)يي :ذذ-ذ1

كب( ييي مهذاييي ذك زاييي يذل بيييغ:ذ  كب ييي كمذويييغذميييحذُةفيييَخذمييي ذ اضيييحمذكوةضذُ)ْ  يييكذكب يييحَءذتشيييب هحاذ
وجةكةذكب حئط  تذم  عذاي ذكب يه غهذل بيغ:ذ  كبَجيْةة:ذكب يحمزذ) يخسذكب يحءذمم عيغذُميةمة  تذ

 ت93كب صخحح:
 ت5/254كبقهح) :ذذ-ذ2
ك ي :ذكبقهح) ذكب  ضخذكب حبق ذمف هحذ َتْبل ذبة اذم ذ ت بل ذمةب حذا ذت  ي ذمي ذكبقح ي ذذ-ذ3

 مفهذكبغ حل:ذ ت بلذم (غ ذ بس  ت
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اب ييية:ذذمييي ذ مثغميييغذفيييهذ ب(يييحظذغ يييي ذكب يييةل :ذكبثةيييْ َمكءذو عقييي ذكومييي تذليييححذ بييي ذذذذ
ذم  شةذبغ    :ذ 2 تذمذك ذكبج ا يذكبغةم   1   مفبغذبةمحل:ذَيْ َمكءذمَمْ َيحء  

ْتر   ّنة ُكّل و  ْين ا باألس  ف  اء لم ا            ش   وما ُكّنا بني ث ْأد 
مم ذكب غ ذفهذكوفعحح:ذكبْبم ةذ يذَخخ ي تذليححذ بي ذاب ية:ذ  مفيهذك بم يحةذبةميحل:ذذذذذذ

ذت 3 َءذكبْبم حةكاذمكئمخحةكاتت  ) ححذْكببم ْةُوذكبشه
مَخقبييَزذ يذ  ييمَ تذلييححذ بيي ذاب ييةذ  مفبييغذبةمييحلتذ) ييحح:ذَخقبييَزذَ)ْ َقييُزتذمَخييزبَلذَ)ْ ييَزُلذذذذذذ

ذت 4 م غ ثذك  بهل:ذَمبَلذمَملَث  
ذ

                                           
 ت3/336غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ1
 ت450كبص ححذ ي ة :ذذ-ذ2
 ت1/147غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ3
 ت3/166غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ4
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 . الجمع4
مةموذ ب(يحظذفييهذغ ييي ذكب ييةل ذاغيي ذلييبة ذم ييخذكب ييلك ذكب ييحبلذبةيي ذبييخعضذذذذذذ

ذَميييْ ذمعيييكذمييي ذ لييي حثذم  يييةذذكبقخحئيييعتذمقهيييحذميييحذميييحءذفيييه ايييةل ذا ييي :ذ  تتتالل 
ييغذ ُلْ اييحل   ذمفييهذةمك)يي ذ ُلْ اييح  ل  تذلييححذكبيي ذك ي يي :ذكبُ ْ اييحلذ  ايي ذكبييليذبييلذ)   
ذمي يييخذاغييي ذكب كايييةذمك يقييي  ذمكبج يييخذمكب   ييي  ذمبعضيييهلذلثقيييهذ كبَ يييْ حذماييي ذكبُجيييَةةي 

ييْخُغذكبَجييَ ُثذلييط  تذم  ييعذايي ذكبجيي ا يذ 1  ميج ييخذمي  يي تتذمَبع  يي ذُلْ اييحلذالذكذبييلذُ)صب
ذت 2  لذ ُلْ اح  ل  ذوحبج خذبة ذمم مكغ

مم ذكوب(حظذكب قمهب ذبييذ لي  ذمايهذكايةىذكبما مي  ذكبصي ف م  ذبج يخذكب يلك ذذذذذذ
ييي(   ذملبق ْ ييي بي ذمفبَغْ يييحب  ذمَيْبييي بي تذم مييي وذوعيييضذكبغهجيييحوذ كب يييحبلذفيييهذكبع ببييي :ذلب

كبج ييييخذكبقبح ييييهذوح ييييم ةكمذذمجيييي ىذذ-ماييييهذ  يييي حءذم كضييييخ–كبع ببيييي ذاييييلهذكوب(ييييحظذ
(  ل  تتذ ذكبصة (   ذمببْ   ب ذ ا مبغذ مل ذم ل  تذمفهذاةل ذ بهذمكئع:ذ   هةوذلب

لححذكب ذكوي  :ذ  ف هحذمفهذ مثحبهحذبةمحل:ذالمي كءذك اي كثذاغي ذميحذلبيعذكبقي لذذذذذذ
ذت 3 مت كهحذم(م ا ذكج خذكب ممغتتت مذ ْلذتجععذكبق لذا  ذكا كث  

كا ذكبصييي فبغذالب يييحقذاممييي ذكبج يييخذبييييذ َاُغيييلة ذمتج  مايييحذاقهيييحتذمليييةذممييي ذكبيييي ذذذذذذ
ذايي ذَاْ ضييهذةمييححذفُ  ييحملهلذ َ ذ مةموذمجيي م ذفييهذاييةل ذكب  يي حذ ص :ذ ُب ييَلكمل 

تذ يذتعحب كتذماهذكبغة ذكب جحزيي  ذمبقي ذت يبلذ)  بي ل:ذاغ  ي كذمَاُغ  يهتذم  ي ذ 4 َاُغلة 
                                           

 ت4/35كبقهح) :ذذ-ذ1
 ت395ك ي :ذكبص ححذ ل ح :ذذ-ذ2
 ت3/40كبقهح) :ذذ-ذ3
 ت4/109كب(حئق:ذذ-ذ4
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ذت ب ييحاذتعييةذميي ذكبيي ىذكبقخحئييعذ ذمكب  1 كبجيي ا يذذبييكذكبيي ذ اييعذ جييةذاحمييغ شييه ةذ ل 
ذتكبقجة) 

ذ
 الظواهر النحوية

 عيي ضذفييهذاييلكذكب خ يي ذكبيي ذ اييلذمييحذمةمذفييهذغ ييي ذكب ييةل ذميي ذكبييي كا ذ
كبغهجبيي ذكبق  ييي ذمايي ذمييحذلييةا ذكلييحماحاذاقييةذكبق يي ي  ذبغةيي ذ  كغيي يهذكبب كغ يي  ذ

ذماهذكت(حقذكب(ععذمخذفحاغغذفهذكبعةمذمثق ذكحلذ مذم عحات
ْغَ ذكبق ييحُءذوحب ح ييحئ   تذمكب ح ييحء:ذممةذذذذذذ ييغذَفييْب ب ححذ   ييغذتغييةهذُ م  مذفييهذاييةل ذكبييةم 

ْغييَ ذوحب ح ييحئ  ذ يذ كبُ ييمزبمذبغَ حح)ييحذغ يي ذتييحةكذبهييحتذلييححذكبيي ذكوي يي :ذ  ممعقيي ذَ)ْ  ب
ذت 2 وحبَ َ(  ذمكبُعصح ذكبلل ذ)ن   لذتخعحاذبغةمحح  

َلةكهُذم ا ةتحُهذةبْميمه  تذليححذمفهذاةل ذلم ذكب   حذ ص :ذ  تتتلةذ مكةتحهذذذذذذ
كبيي ذاب يية:ذ ا يييةوذكبشييهَءذالذكذ ل مييغذم ا ةتيييغذالذكذمعغييَ ذت مييغذَاَ يييةكا ذل يييةذك يييغذ ذ

ذت 3 َلْق(ُكذُمصغ بحاذاغ ذلة)غذفهذكب ج مذماغ ذةبْمغبغذفهذكبقبحم  
زذكبزم شيي يذ لذ)نيي لذكب عقيي ذمشييم حاذميي ذكبُ ْكييةذ يذكبع ييعذمكبجهيية ذمميي ذذذذذذ مميي  
ماييي ذكب ييي يضتذل ييييةذكلذكب ةكممييي ذاغييي ذكب يييج مذمكبقبيييحمذليييةذبغييي ذويييغذكبَجيييْةمذذكبَع ب ييية
ذت 4 مكب ش   

                                           
 ذذت2060كبص ححذ اغل :ذذ-ذ1
 ت2/44كبقهح) :ذذ-ذ2
 ت3/413كب(حئق:ذذ-ذ3
 ت3/413ك ي :ذكب(حئق:ذذ-ذ4
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ويي لذذ 1 م  ييحةوذ غغيي ذكب صييحمةذكبع ببيي ذكبيي ذاييلهذكبغهجيي  ذف ييةذليي حذ يي ب يغذذذذذ
و  هيييحذ  بةييي ذفح يييب ذبيييخعضذذ 2 وعيييضذكبعييي ثذكيييحلذ)(عيييعذذبيييك ذمملييي(هحذكبييي ذ)عيييب 

ذ مشهةذو  حذكبشحا :كبع ثذكث   ذفهذكممذكبع ثذم  عحةال  ذمك
يل/ أهلي              فكْلهم ي ْعُذلُ   يلومونني في آشتراء النفخ 

مة ىذكب ضيييييهذك  يييييم بحميذ لذكب ححو ييييي ذكبعةم)ييييي ذبييييي  ذكب(عيييييعذمفحاغيييييغذمييييي ذ
تذمليييححذكب يييه غه:ذ   ب( ييي ذفيييهذكمييي ذكب يييةل ذكب  ميييي ذ 3 خييي كصذوعيييضذكبغهجيييحو

ذاغ ذكث  ذالهذكبغة ذمم متهح   ذت 4 كبص ححذمحذلةح 
م  يييمقمجذم يييحذت يييةمذ لذايييلهذكبغهجييي ذكح ييي ذمع مفييي ذم ب فييي ذفيييهذا ببييي ذميييحذلبيييعذذذذذذ

 مثغيي ذبهييح ذمذابيي كذكبيي ذذ 5 ك  ييممتذمم ييخذكييعذميي ذ  بةكييغذمب مكغ ييحلذمةمك قييةةم 
 لذكبم ك يي ذكب عيي م ذبغةيي ذ  كغيي  هذكبب كغ يي  ذكييحلذبميي ي  ذميي ذمصييحمةذاجحزييي تذ

ذبييكذم يبميي ذكب(عييعذم(يي مكاذالذكذكييحلذذم  يي ذ عغييلذ لذكبع ببيي ذكب(صيي  ذكخمييحةوذخييم 
فحاغيييغذمثقييي ذ مذم عيييحاتذمةب يييحذكيييحلذمقخيييخذايييلكذكبييي  يذاييي ذ ييي  عذكبم ك ييي ذفيييهذ غغييي ذ
ذبيلبكذمي ذكب صيحئصذ كبغهجحوذكبع بب ذكبة بب ذكحب جحزذم  هءذمبقهذكب يحةث ذفُعية 

ذت 6 كبغهجب ذفهذكب قح قذكبة بب ذبغجزي  
ذ

                                           
 ت2/294كب محث:ذذ-ذ1
 ت3/87  حذكب (صع:ذذ-ذ2
 ت1/88ك ي :ذ  حذكب حفبغ:ذذ-ذ3
 ت3/88اح ب ذكب   قذاغ ذ  حذكب (صع:ذذ-ذ4
 ت303 بب ذكبة بب ذكب ة)  :ذكبغهجحوذكبعذ-ذ5
 ت140ك ي :ذكبغهجحوذكبع بب ذكبة بب ذكب ة)  :ذذ-ذ6
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ذ

 الظواهر الداللية
هذ ب(يييييييحظذغ يييييييي ذكب يييييييةل ذممعيييييييةم ذكبج ك ييييييي ذم مغ(ييييييي ذكبيييييييي كا ذكبة ببييييييي ذفيييييييذذذذذ

ك تجحايييحوتذم منييي ذاصييي احذفيييهذييييمثذمج  ايييحوذو  ييي ذ ييي  اهحذمايييه:ذ ب(يييحظذ
ذم ص لي ذبغهجيحوذا ببي  ذم ب(يحظذمي ذ لي حذ م ص ل ذبغهجحوذا بب  ذممعحلل

ذا بب ذمق بب :
 لفاظ مخصوصة بلهجات عربية:أ. 1

ميي ذم غيي ذ–ممقهييحذ شيي وذذاييهذكب(ييحظذك ييم ةممهحذوعييضذكبغهجييحوذمملذوعييض ذذذذذ
كثيي  ذكب م كمفييحوذفييهذكبع ببيي ذكب(صييب  تذم صيي ذمصييحمةذغ ييي ذكب ييةل ذذ-  ييخحث

ك خيي ىذاغيي ذ  ييخ ذ غغيي ذاييلهذكوب(ييحظذكبيي ذب  حتهييح ذذكبغة ييي مكب عج ييحوذمكب صييحمةذ
ذ-ممحذتعغقذمقهحذمقهحذو ب(حظذغ ي ذكب ةل ذكمن ذت  ب غذكب ذكبغهجحوذكآلتب :

ذ
 الحجاز

كاييييييةاح:ذُ ُمييييييلتذلييييييححذ بيييييي ذاب يييييية:ذ  ماييييييلكذميييييي ذكييييييممذ اييييييعذكب صيييييي ل ذمذذ-األجااااااام
ْصيي ذبقييحهذ اييعذكب ةلقيي ذميي ذاجييحة    ذ 2 تذمفييهذكبصيي حح 1 كب جييحز   :ذ  كُوُمييل:ذاب

ذب يي ذُم ب ييخذُم ييح اذ ُمييل  ذمفييهذكبغ ييحل:ذكُوُمييل:ذ م  ييعذايي ذكبيي ذكب يين  ذل بييغذ ُكييع 

                                           
 ت2/73غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ1
 ت1858  مل :ذذ-ذ2
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 يذُاصيي  هح ذذكبَ ْصيي ذبغةيي ذ اييعذكب جييحزذمفييهذكب ييةل ذ اميي ذتيي كةوذآمييحمذكب ةلقيي  
ذت 1 مكاةاحذُ ُملذوض م    

ُبوبة اغي ذك هيحذبةي ذذ 2 كبَ َةة تذ) يحح:ذ خيلذَمُب بي  ذمي ذكوةضتذ يصذكبزم شي يذذ-الج 
ذ اعذكب جحزت

ياااد ر  ييي  تذلييييححذ بييي ذاب يييية:ذ  م اييييعذذ-الج  َ ييييَعُفذكبقةْ يييع ذمايييي ذكبُعْ ييي ذمكاييييةاح:ذَا ب
يَع(ذ 4 تذمذك ذلحا ذكبغ حل 3 كب جحزذ)    غذكبَج بيةذ )ضحا   ذ  لذكبج يية ذايهذكب ة

بغةيي ذ اييعذكب جييحزذم  ييعذمييحذمةمذفييهذكب ييةل ذميي ذ لذكب يي آلذكميي ذفييهذم كئيية ذماييهذ
م يييخذم يييية تذم  يييحةذكبييي ذلييي حذك لييي عهذكبيييليذ يييصذاغييي ذ لذكبج ييييةذاقيييةذ ايييعذ
كب جحزذمكاةتغ:ذَم يية ذماي ذكبُ ي صذمكبُجيْ مكلذم  يمقمجذم يحذت يةمذكلذكبج يية ذبغةي ذ

َع( ذ ذ مذكبُ  صذمتج خذاغ ذَم بيةذكمذم كئةت اعذكب جحزذكب ة
 ذكب يي ح) تذليييححذ بيي ذاب يييةذ   ييي ب ذاقهييحذكولييي عهذم ايييعذكبعغييلذمييي ذ ايييعذالك ظاماااة

كب جييحزذف ييحب ك:ذاييهذآوييحةذت (يي ذميخحاييةذمييحذب هييحذيييلذ) يي قذمييحذبيي  ذكييعذب يي ي ذو قييح ذ
ذمك  ييحذذبييك ذتيي ميذكب ييحءذميي ذك مبيي ذكبيي ذكبمييهذتغ هييحذاميي ذ)جم ييخذكب ييحءذكبيي ذآخيي بته  

                                           
 ت14/273  مل :ذذ-ذ1
 ت3/19كب(حئق:ذذ-ذ2
 ت4/156غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ3
 ت4/91 م م :ذذ-ذ4
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يي زذكب ييحءذب خ يي ذفييهذكييعذب يي ذمييحذ) مييحجذكببييغذ اُغهييحذبغشيي ثذم يي هذك ةضذيييلذ ميي ذاب
ذت 1 )  جذَفْضُغهحذكب ذكبمهذتغ هح ذفهلكذمع م ذاقةذ اعذكب جحز  

ذ ذكبقخ حشتذالُمْخت في
مةمذفييهذكب ييةل ذ ك ييغذبعيي ذكبُ ْ م(ييهذمكبُ ْ مفبيي  تذلييححذكبيي ذك ي يي :ذ  كب  م(ييه:ذذذذذذ

ز ذماييي ذمييي ذك خم(يييحء:ذك  يييم  كج ذ مذمييي ذك  يييممحةذو يييغذكبقخ يييحشذاقيييةذ ايييعذكب جيييح
ذت 2 )  قذفهذُخْفب   

                                           
كبي ذمقبهيحذب ي ذ:ذ  كب بيحميغذب ي ذ2023تذمفهذكبص ححذ كييل :ذ1/269غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ1

ذفهذوح ذكب كمي  تذملحةلذوحبغ حلذ كيل ذ  ت15/425مب قه حذمج ى 
:ذ تتتكخم( ييييُ ذ176تذمفييييهذكبصييييخحح:ذ3330تذمك ييييي :ذكبصيييي ححذ خ(يييي  :ذ2/57كبقهح)يييي :ذ-ذ2

 كبشهءذك م  مُمغ ذممقغذل عذبقخ حشذكب ب ةذكبُ ْ م(هذ  غذ) م  جذكوك(حل  ت
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ْدّماك ذ ذكب ح ذم ذكببقحءتذالم 
مةمذفيييهذايييةل ذكبييي كهبلذمك ييي حا عذ ع :ذ  تتتكح يييحذلبقبيييحلذكبب ييي ذف  فعيييحلذكيييعذذذذذذ

ذمييييي ذكبغةيييييبب ذمكب جيييييحة ذفيييييهذ يييييْةمحك:ذكبصيييييف  يييييْةمحكحا  تذليييييححذكبييييي ذكوي ييييي :ذ  كب ب لييييي مذمب
ْةمحَك ذماقةذ اعذكبع كَق:ذ ح   كببق ذت 1 حءتتتاقةذ اعذكب جحز:ذمب

 ذوضييلذكبقيي لذمفم هييحذ ذكبخ يي ذكبع كمييعذكمذكب ل ييقتذذايي ذكب  ييحئهذكبيي ذك هييحذذالّنّخااة
تذمذاييي ذ بييي ذاب يييةذكبييي ذ  هيييحذويييحب(ماذمايييهذكب ل يييقتذ 2 وحبضيييلذو عقييي ذكبخ ييي ذكبع كميييع

ممييييحذمةكءاييييحذكبيييي ذذم  يييي ذكب  ييييحئهذمعقيييي ذكب غ يييي ذوضييييلذكبقيييي لذكبيييي ذ  اييييعذكب جييييحز
ذت 3 كبب    

)حوت ذكبقةلةذ كوْةش ذما ذمحذ)ج ذفهذكبج كاحوذم ذكبةة
ْغَحيح ذبقصيفذَ يْلةذذذذذذ مةمذفهذاةل ذكب ذكب     ذ اللذا  ذماث يحلذلضيَبحذفيهذكب ب

يييييييي   تذلييييييييححذكبيييييييي ذك ي يييييييي :ذ  ذ يذبقصييييييييفذمييييييييحذ)جيييييييي ذف هييييييييحذميييييييي ذكوْةشذ كُب  ضب
تذمفييسذ 4 ةكاتذم اييعذكبعيي كقذ) يي  لذ ْة ييحا  مكبقب يي تتتم اعذكب جييحزذ) يي  لذكوْةَشذَ ييلْذ

كبيييي ذمقييييي ةذكبقييييلةذ وحبقةْ يييي  ذ  مايييي ذمييييحذلقييييلةهذك   ييييحلذفبجعغييييغذميييي ذ ( ييييغذَ ْ خييييحاذ
ذاغ ذبةمهذ اعذكب جحزذم اعذكبع كقتذ 5 مكمخحا   ذم ص 

                                           
 ت1585مك ذتذمك ي :ذكبص ححذ م2/133كبقهح) :ذذ-ذ1
ي :ذ4/26تذمفيهذكبغ يحلذ  ي  ذ407 ذمكب ة ث:ذ432ك ي :ذكبص ححذ    ذذ-ذ2 يغذمكبق    :ذ كبقة ة

 ك لذمحمخذبغُ ُ  تذمل عذكبق   ذكبخ  ذكبع كمع ذمكبق   ذكب ةلب قذم ذكب مححذمكبق حء  ت
 ت1/7ك ي ذفهذالكذكب  ضخذممحذلبغغ:ذغ ي ذكب ةل :ذذ-ذ3
 ذذت5/39كبقهح) :ذذ-ذ4
  ذت7/54بغ حلذ  لة :ذكذ-ذ5
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ذ ذ  كب  مذكبليذوعةذل مذكبقةْ     فهذ عحئ ذكب جتذما ذكب ي مذكومحذمي ذذ 1 ل مذكبَ   
ذكبقييح ذ )ييحمذكبمشيي ذ  ول  ذكبشييهُءذل يي كا ذمل ييعذبييغذليي مذكبَ يي    يقذكبثمييي تذمك ييم حلغذميي ذَليي  

ذبغقةْ     ملذفهذمبق      (َ
ذت 3 تذلححذ ب ذاب ةذ  ما ذمع م ذم ذكممذكب جحز   2 

مم ييييحذمةمذفييييهذ ب(ييييحظذكب ييييةل ذم ص لييييحاذبغهجيييي ذ اييييعذكب ةلقيييي ذميييي ذبهجييييحوذذذذذذ
ذكب جحزي  :ذ

َ ييي ذاقييي ةذ ايييعذكب ةلقييي ذك يييحذ يييصذاغييي ذذبيييكذكبييي ذك ي ييي تذمفيييهذكبَجيييْزءذ ذك يييلذكب  
ذو بقييحعذْميزءل  تذلييححذكب حيحبهذفب ييحذ  غيغذاقييغذكبي ذمقييي ة:ذ 4 كب يةل ذك ييغذ ص ذ ُ تبيه 

َ يي ذاقيييةذكاييعذكب ةلقييي تذلييحح:ذفييإلذكيييحلذليي ب بحاذف ييي  هلذ   زاييلذةكميييغذك يييغذك ييلذكب  
 ذلييييي(حةذ ييييي  هذبيييييلبكذبممميييييزكءذويييييغذاييييي ذكبحعيييييحمتذمكب  (ييييي ظذ و بقيييييحعذَميييييْ م ذماييييي

ذت 5  كب ث حءتت  
ْث ححتذلححذ ب ذاب ية:ذ  اي ذكبيليذ) ي بغذكبقيح ذكب بخح يغتتتم اعذكب ةلقي ذ ْلقذ ذكبعب كبعب

ييْلق   يي  كخ ذمايي ذمييحذاغبييغذ 6 ) يي   غذكبعب ْث ييحح:ذكبش  تذملييححذكبجيي ا ي:ذ  كبُعْث يي حذمكبعب
ذت 7 كبُخْ  ذم ذا ةكلذكب بخح  تذما ذفهذكبق عذو قزب ذكبعق  مذفهذكبَ ْ م  

                                           
  ت789كبص ححذ ل  :ذذ-ذ1

 ت377ملحةلذوحب ة ث:ذذ310 ذمك ي :ذ496كب صخحح:ذذ-ذ2
 ت2/53غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ3
 ت1/266كبقهح) :ذذ-ذ4
 ت1/40كبغ حلذ مز  :ذذ-ذ5
 ت1/291غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ6
 ذذت1758كبص ححذ اث ع :ذذ-ذ7
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تذ يصذ بي ذاب يةذاغي ذ  هيحذ 1 كَبَ ث ذ و(ماذكبثحءذم ن  هح ذ ذُم  حةذكبق يعذ مذَ ْغعهيح
ُم  حةذكبقةْ عذ  صيحةي  ذذ-و(م م  –فهذكممذكو صحةتذمفهذكبغ حل:ذ  كبَ ْث ذمكبَ َث ذ

ذت 2 ما ذَ ْ  غذكبليذم طذكبق غ ذفهذكممذكو صحة ذما ذكبَجَلُثذ )ضحا  
ُلعذ يذ ةم ذكبْم ييي تذليييححذكبزم شييي يذ  م ايييعذكب ةلقييي ذَبيييْ لذ م عيييغذ بييي كل ذ ذاييي  ذكبيييةة

تذمفييهذكبصيي حح:ذ  كبةغييْ ل:ذ 3 ) يي  لذكبق ييعذكغييغذمييحذخييمذكَبْب  ييهذمكبَعْجيي  ذكوبيي كل  
َلعذما ذض ثذم ذكبق يعذمليححذكوخ(ي :ذاي ذم حاي  ذمكايةتهح:ذبب َقي    تذم  يعذ 4 كبةة

َلع ذمكبق غي ذبب َقي ذوحب  ي ذم ليغهحذل حذ بهذاحتل:ذ  كوب كل:ذكبيةةذذ 5 لحا ذكب صخحح
ذكب كم ذمم عهح:ذبببحلذمثعذكمحث  ت

ذمم حذمةمذم ذكوب(حظذفهذبهج ذ اعذمن :ذذذذذ
ذكبَخح  ذ ذكبةو  ت

مةمذفيييهذايييةل ذا ييي ذبييي ذابيييةذكبعزييييزذ ك يييغذ تييي ذوح ييي ذف هيييحذزيييي ذفصيييخ غذفيييهذذذذذذ
عذاييييهذال ييييحءذبغةيييي ذ اييييعذمنيييي  ذمل ييييذ :ذ كبةو يييي تذلييييححذكبزم شيييي ي:ذ  كبخح يييي 6 كب يييي كج 

ذت 7 كحب حةمة ذمك  هحذ    ذبلبكذو هحذاغ ذ نعذكبححئ ذكب ع م   

                                           
 ذت526 ذمكب صخحح:ذ803كبص ححذ كث  :ذذ-ذ1
 ت6/448م ذ كث  :ذمحذ-ذ2
 ت3/334كب(حئق:ذذ-ذ3
 ت2197محم ذ ب ل :ذذ-ذ4
 ت561ص:ذذ-ذ5
 ذت1/135كبقهح) :ذذ-ذ6
 ت9/129 ذملحةلذوحبغ حلذ وحط :ذ1/118كب(حئق:ذذ-ذ7
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مالهذكب غ  ذت  عذاغي ذمميغذكبمشيببغذ كثي ذم يحذت  يعذاغي ذمميغذكبغهجي ذغ ي ذذذذذذ
ذو اعذمن تذكب  ص ل   هحذتعةذبش  اهحذم ذكبغهجحوذ

 ييخذاغيي ذُاَ يي ذكبُ َ ييَ  ذ كبَعيييحء ذمتج ييخذاغيي ذُاَ ييحءتذمت ييححذوة يي ذا ييز ذكبُ َ ييح ذمتج
اي ذك زاي يذذ 2 تذم  يعذليحا ذكبغ يحل 1  صذكب ذك ي ي ذاغي ذك هيحذبغةي ذ ايعذمني 

ذل بغ:ذ   اعذمن ذ)   لذكبَعَيحَء ذكبُ َ     ت
ذ

                                           
 ت1/417كبقهح) :ذذ-ذ1
 ت1/52محم ذ انح :ذذ-ذ2
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 اليمن
تذملييححذكبيي ذ 1 كإلْمَفييحء ذكبَ ْمييعذفييهذبةيي ذ اييعذكبييب  ذك ييحذ ييصذاغيي ذذبييكذكبزم شيي يذ

ذمقييي ة:ذ  كإلمفييحء:ذكب مييعذفييهذبةيي ذوعييضذكبعيي ثتذمفييهذ كب ييةل ذ  ك ييغذُ تبييَهذو  يي  ل
ُلْ َايييُةذف يييححذب ييي م:ذكذابييي كذويييغذفييي ْمُف ك ذفيييلاب كذويييغذف مغييي كذفييي َمكهُذة ييي حذأذ ص تذ ةكمذ

ْ ءذم ْلذُلْةَفحَءذبث ثذف  ب هذو عق ذكب معذفهذبة ذ اعذكبب     ذت 2 كإلمفحءذم ذكبةة
ْ  يييهذكيييلك: يذاغييي ذ  هيييحذَمغةْ قبيييغتذ يييصذكبزم شييي ذذ-ك يييم    ذك يييمعبةذمت غ يييكتذم ْخ ب

بهيلذ اي كةتتت يذ خيلالذذ 3      كغ  ذ) ح ب ممقيغذايةل ذمعيحذذ مي ذك يم   ذل ميحاذ م 
َلْهييي كاذمت غ يييكذاغييي هلتذم  يييعذكبجييي ا يذاييي ذم  يييةذبييي ذكث ييي ذل بيييغذ  ايييلكذكيييممذاقييية حذ
ْ  ييهذكييلكذمكييلك:ذ يذ َْاحب قييغذ معيي م ذوييحبب  ذ ذ)نييحمذُلييَم غةُلذوة يي ه ذلثيي حذكب مييع:ذ ْخ ب

ذت 4  قهذال)حه  هبخ اذبهذممغ ذ
كوْليييي( ح  ب  ذكبَ ييييَ ح ذماييييلذكوتخييييحعذمكب ييييةم ذمفييييهذكمييييحثذمعحمييييي ذكبيييي ذمغييييكذكبيييي ممذ
َوْ زاةقييَكذميي ذكبُ ْغييكذَ ييْزَعذكوليي( ح  ب  تذ ييصذكبيي ذكوي يي ذاغيي ذ لذكب غ يي ذبغةيي ذ اييعذ
:ذ خيي مهلذمقييغذَلْهيي كاذمُذ ًّ ذمليي( هلذ ذكبيي ذبغييةل كبييب   ذملييحح:ذ  ) ييححذليي( هلذميي ذبييةحل

ذت 5  يذل فهل  ذا ذكلك:

                                           
 ت1/428كب(حئق:ذذ-ذ1
 ت1/70كبغ حلذ مفح :ذذ-ذ2
 ت1/397كب(حئق:ذذ-ذ3
 ت650  :ذكبص ححذ خ ذ-ذ4
 ت12/73تذمك ي :ذكبغ حلذ ل(ق ذ3/39كبقهح) :ذذ-ذ5
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كبَخحُل ة  ذكبخ   تذمةمذفيهذكميحثذكبصيةل ذوايعذكبيب  :ذ فيهذيميي  ذويحل ة ذو ي   تذليححذ
ذت 1 كب ذكوي  :ذ  كبخحل ة ذبغة ذكبب  ذكبَخَ  تذانلكذلححذكبج ا ي  

:ذ  كبببْميييخذمكبببمَيييخذ ب يييلذ 3 تذمفيييهذكبصييي حح 2 كبببْميييخ ذخ ييي ذ ايييعذكبيييب   ذماييي ذكبَعَ يييع
 ي كثذمثسءكي ذذ-كبميحءذون ي ذك بخيحءذم ين لذذ-:ذ  كبببْميخ 4  ةي ثكبع ع  تذمفهذكب

ذُلم  لذم ذكبع عذوحبب    ت
تذممةمذفيييهذايييةل ذاحييييحه:ذ 5 كبم ْ ييية  ذكبم ْ ييي بم  ذكبُ ْزَبييي  ذكمذكبَ ْ مَييييحذ مذكوبيييزكةذكغهيييح

ذف هيييح:ذ كبم ْ ييية  تذليييححذكبييي ذك ي ييي :ذ   مذكييي ذكب بييي ثذكبميييهذتجييي ذف هيييحذكبصيييةل ذمَاييية 
بمييحء:ذكب زبيي   ذمل ييعذكب  ميييح ذملييةذت(ييماذكبمييحءذمت  يي ذكب ييح   تذم  ييعذ  ابييهذون يي ذك

ذت 6 ا ذكب ذمةيةذل بغ:ذ  اهذكبم  م  ذم اعذكبب  ذ)   لذكوبزكة:ذكبم ْ  بم   
ْقك ذكبخحثتذلححذكبزم ش يذاهذ بة ذ) ح ب   ذت 7 كبعب

                                           
 ت594 ذملحةلذوحبغ حلذ و   :ذ1/145كبقهح) :ذذ-ذ1
 ت1/72كب(حئق:ذذ-ذ2
 ت1183 بمخ :ذذ-ذ3
 تذ34صذ:ذذ-ذ4
 ت3/68 ذمكبغ حلذ ت  م :ذ450 ذمكبص ححذ ت ة :ذ1/192كبقهح) :ذذ-ذ5
 ت1/192كبقهح) :ذذ-ذ6
 ت3/33كب(حئق:ذذ-ذ7
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ذ: 1 َبثب   ذُاْغ  هذفهذاةل ذكب خع 
ذمَلكَلُمغذذ ذمُبْةضقحذاقةكلذ)َحْل َمقحذَبثب ُذذذذذذذذذذذذذذذذفُخْةضنلذاقة حذُم ة

مةمييي ذاييلهذكبغةيي ذايي ذكوزايي يتذلييححذكبزم شيي ي:ذ  زاييلذكوزايي يذاحكبييحاذايي ذذذذذذ
تذمفييهذكبقهح)يي :ذ  لييححذكوزايي ي:ذ يي ع ذ 2 وعضييهل:ذ لذكبةغبييث :ذكبُ ْغيي  ذبةيي ذ) ح بييغ  

ذ  يذاغي ذمايهذم  ةذكب ذك  حقذكب يعةيذ) ي ح:ذ ي ع ذاغيهذبي ذاي ثذ) ي حتذَبيثب  
ذت 3 بة ذ) ح بغ ذلححذكوزا ي:ذمبلذك  عغذبة  هذما ذَيَبٌ   

ْ يمحقذبة ي ال   تذمفيهذ 4 كب بْ م  ذكبُ  ة تذليححذكبزم شي ي:ذ  كب بْ يم ذبغيب  ذكحب  
:ذ  كب  يييم ذ )ضيييحاذ ايييعذكبيييب  :ذمكايييةذكب  يييحبب ذمايييهذُك ةايييح ذمب يييعذ 5 كبصييي حح

ذمقهحذك لذ)ع  ذوغ  ت ذم م ل

                                           
 ت4/231هح) :ذكبقذ-ذ1
 ت3/304كب(حئق:ذذ-ذ2
 ت17/262 ذمك ي :ذكبغ حلذ بث  ذ4/231كبقهح) :ذذ-ذ3
 ت3/434كب(حئق:ذذ-ذ4
 ت1355 خغف :ذذ-ذ5
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 ما ذ بهذمب  هذفيهذل بيغذذ 1 كبُ  ق ح تذمكاةاحذَا بم ذ م ذمكاَةذبهحذم ذب(يهحكبَع بم ذ
تذمفهذك ت يحل:ذ  ي عذ 2 تعحب ذ َ ْ عذكبَع بم :ذكبَع بم:ذكُب  ق ح ذبَغْ  ذكبب   ذ يذبغةمهل

ذت 3 كبع م:ذكب َ ق ح ذبغة ذ اعذكبب    
ْقَح ييي تذمفيييهذكب يييةل  ْعَجيييز  ذكب ب  ص ذليييحا ذك ييي ىذذ ك يييغذليييةمذاغييي ذكبقبيييه 4 كب ب

ْقَح ييي ذبغةييي ذكايييعذ ْعَجيييز  تذليييححذكبزم شييي ي:ذايييهذ  كب ب ْعَجيييز ذفُ ييي ةهذذكذكب ب ف اييي ذبيييغذمب
معخييييحة ذكبيييي ذك ي يييي ذذ 5 كبييييب   ذمك  هييييحذ يييي   ذبييييلبكذ  هييييحذاغيييي ذَاُجييييزذكبُ مقح ييييق  

ذت 6   تتت  غذتغهذَاُجزذكبُ مقح ق  
ذت 7 كبَهْ م ذبغة ذكبب  :ذواْحقحلذكوةض

ذ

                                           
ذ16مل بييغذ َ ييْ َعذكبَعيي بم ذميي ذ يي ة ذ ييخ :ذآ)يي ذذ406 ذمكب صييخحح:ذ1983كبصيي ححذ ايي م :ذذ-ذ1

ذبقحذالذوج ذمت حمهح:ذ ف ا ض كذف ةءَ ْغقحذَ ْ َعذكبَع بمذَمبة  ذم ْييعل ذَخْ يطل ذذضيَ كتْهذُ ُكيعل ق مي هلذمق مي  ب
ذلغ ع ت ْةةل ذم ذ ب  م هءل

 ت3/311كب(حئق/ذ-ذ2
 ت1/134ص:ذذ-ذ3
 ت3/186كبقهح) :ذذ-ذ4
 ت2/397كب(حئق:ذذ-ذ5
 ت3/186كبقهح) :ذذ-ذ6
تذُمْبحقيييحُلذك ةض:ذميييحذخ(يييهذمقهيييحتذمكايييةاح:ذويييح  ذميج يييخذاغييي ذ وحقييي ذ4/103كب(يييحئق:ذذ-ذ7

 مبحقحلت
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ذأهل الشام
وْةَز  ذ ييج تذلييححذ بيي ذاب ييةذ  ال  ييحذاييهذكوْةز ذبم يين  ذكبيي كء ذمايي ذ ييج ذمعيي م ذك

وحبشحمتذملةذة لمغذ) ححذبغذكوْةز ذمكاةتهح:ذ ْةَز  ذما ذكبليذ) ي  ذويحبع كقذكبصيق ب ذ
تذمفيييييهذ 1 مإ  يييييحذكبصيييييق ب ذي ييييي ذكوةزذَفُ ييييي ةهذكبشيييييج ذليييييق ب كاذمييييي ذ ميييييعذي ييييي ه  

ج ذكوْةَز    ذمايييي ذ ييييج ذلييييغ ذتم ييييلذمقييييغذ ييييذ-وحبم  يييييك-:ذ  كوَةَز  2 كبصيييي حح
تذمفيييهذكب  ميييحة  يييج ذمكوْةَز ذمَ ْةَز ذو ييين لذكبييي كءذذ-و(م مييي  ذ-:ذ  كوَةَز  3 كبعصيييه 

ذ ج ذكبصق ب   ت
كَبَ ييي به  ذليييححذ بييي ذاب ييية:ذ  م ايييعذكبشيييحمذ) ييي  لذكب يييحئلذوييي م ذكبةيييقلذمكب معهيييةذبهيييح:ذ

 كَبَ يييييي به  
ذاقييييييةذ ذ 5 تذمفييييييهذكبقهح)يييييي  4  ييييييبلذويييييي م ذكإلبييييييعذ:ذ  كَبَ يييييي به  اييييييعذكبشييييييحمذكَبق 

يييةذمُاْ ييي ذكب اح)ييي   تذممةمذفيييهذايييةل ذا ييي :ذ    يييغذ ح:ذكبمعه  مإليييماهحتذمييي ذكبم ييي  
ذماحذَخَ بب غ ت

كبصحةي ذكب م حذكمذَمَلُعذكب ( ق تذمفهذاةل ذكب ذكبزب  :ذ  تتتب حذكام ل ذكب عخي ذ
يييييييبْ ذَاْ َبهيييييييحتتت   ذلُقصب م شييييييي ي:ذتذليييييييححذكبزذ 6  ةضييييييي ذم خحفييييييي  ذفييييييي مَ ذوَصيييييييَ كةل

تذمكبصيييحةي:ذكب يييم حذ   كبصيييحةي:ذمضيييَ ُعذكب ييي( ق ذبغةييي ذ ايييعذكبشيييحم ذمكبج يييخذَليييَ كةل

                                           
 ت1/118 ةل :ذغ ي ذكبذ-ذ1
 ت863 كةز :ذذ-ذ2
 ت13ص:ذذ-ذ3
 ت1/121غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ4
 ت13/239تذمك ي :ذكبغ حلذ خ ح :ذ2/89ذ-ذ5
 ت4/9كب(حئق:ذذ-ذ6
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 )ضييييييحاتذمل يييييييعذكبصييييييحةيذكب شيييييييخ ذكبميييييييهذفييييييهذم يييييييطذكبَ(   اييييييي ذكب ييييييةا مذويييييييغذفيييييييهذ
ذت 1 م حغتتت  

لةي ذ لةل  َل:ذمةمذفهذاةل ذكومزةكاهذ  ذُ)ْ َهُلذمي ذكبةقب ي ذبغعبيةذم ذكوم ي ذذ-َلةب َلةب
كمذمكبَبْبَحيحةذبغةي ذم ذكبَ ةلةل ذ  َ  تذلححذكب ذك ي  :ذ  الذُتخ حعذكبع ن ذمكبصيق حعذكحب ية 

مذُلقشيي ذمُيج( ييفذ 2  ايعذكبشييحم   لية ذمايي ذكبغ ييلذكبُ  يية  تذمةب ييحذك ييم  ذكب غ يي ذميي ذ كبَ ةب
ذيلذ) (ظذبغحعحمت

ذوعييةذمييحذذ-كبُ َصييحة  ييْقبعذميي ذكب يي   كب بْصيي ي  ذلييححذ بيي ذاب يية:ذ  ايي ذمييحذو ييهذفييهذكب  
تذم  ييييييعذكبيييييي ذ 3  ذمُيييييييةة   تذملييييييحح:ذ  تتتم اييييييعذكبشييييييحمذ) يييييي   غذكب بْصيييييي ي   ُلييييييَةك

ةمك)يي ذكوزايي يذم ف ايي ذايي ذ بييهذاب يية ذم  ييعذةمك)يي ذكخيي ىذايي ذكوزايي يذ 4 مقييي ة
)ييسذ م(حماييحذكلذكب غ يي ذاييهذ كبُ صيي  ى ذاغيي ذمزلذ ُفَعغ يي  ذمتحغييقذاغيي ذكبييزةعذالذكذمب

ذُمْغ ببَعت
ذ

                                           
 ت391 ذمكب ة ث:ذ2400تذمك ي :ذكبص ححذ ل ى :ذ4/9كب(حئق:ذذ-ذ1
 ت4/344 ذمك ي :ذكبغ حلذ لةم ذ4/22كبقهح) :ذذ-ذ2
 ت3/43غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ3
 ت6/412لذ لص  :ذكبغ حذ-ذ4
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 اليمامةأهل 
مذمي ذذكبَجَغج ذمةمذفهذكب ةل   ب حذ زب :ذال  حذَفَمْ قحذبيَكذَفْم يحاذُمبب قيحاذبَبْة(بيَ ذُأذميحذت ية 

ذ ذكبصييي حو   ذلحبييي ذ2َذْ خيييكذمميييحذتييي خ  ذ  ييي ة ذكب(يييما:ذآ)ييي ذ  :ذو  قيييحذ  ييي ذفيييهذَمَغيييجل
ذ ةةيذمحذُ)ْصَقُخذبقح ت

ميي ذمعييح هذاييلهذكب غ يي :ذكبَجَغييج:ذةؤم ذكبقييح  ذمكاييةتهح:ذذ 1 مذكيي ذكبيي ذكوي يي ذذذذذ
مكب عقيي ذ  ال ييحذو  قييحذفييهذاييةمذةؤم ذكث يي  ذميي ذكب  ييغ     تذم  ييعذايي ذكبيي ذذَمَغجيي ٌذ

لم خيي ذل بيييغ:ذ  معقيييحه:ذمب  قييحذ  ييي ذفيييهذاييةمذمييي ذ مثحبقيييحذميي ذكب  يييغ   ذ ذ يييةةيذميييحذ
ذكبَجَغجذفهذبة ذ اعذ و عق ذمخيحثذكب يحءذ  ك  يغذل يية:ذذكبب حم )صقخذبقح  تذمذك ذ ل 
خيحث   ذمك ذمايهذ  كبب ي ذكبميهذبيلذُت بْكقحذفهذ م ذض  قذكضي قذكبجب بجخيحثذم يخذكبُجي  

تذمةمك)ييي ذكبغ يييحلذ  َاخيييحُثذكب يييحء ذك  يييغذل يييية:ذ 3  يذ  بيييلذتُيييْبَ ذوحب جيييحة   ذ 2 ُتْحيييَ   
يي قذكب خييحث   تذ  مَاخييحثذكب ييحءذوييحب(ماذمعي ييغ ذمل ييعذ 4   ُت كقييحذفييهذ ميي ذضيي  قذكضب

حثذ   ي ذبغ يةل ذفب يحذتذمكب عقي ذكبثيح هذبغَ خي 5 ُ ( حخحتغذكبميهذتعغي هذمايهذكبَبعحبب يع  
ذك ص  ذكببغذكب عق ذم ذضب قذكوم ت

                                           
 ت1/283كبقهح) :ذذ-ذ1
 ت89كب صخح:ذذ-ذ2
 ت91م محةذكبص حح:ذذ-ذ3
 ت3/47 مغج :ذذ-ذ4
 ت119م محةذكبص حح:ذذ-ذ5
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ذت 1 )   لذكببغَاذكبححو   ذكبب حم كبحةحَو  ذكبَبَغاتذلححذكبزم ش ي:ذ   اعذ
:ذَل َلييييُغذويييي   ك ذكبب حميييي َميييي َز ذَليييي َصتذلييييححذ بيييي ذاب يييية:ذ  َميييي َزذفييييهذبهجيييي ذ اييييعذ

 َميييي زُهذَ)ْ ييييُ ُزهذَمييييْ زكا:ذ:ذ  3 تذمفييييهذكبغ ييييحل 2  لييييحوعغذَلْ لييييحاذةفب ييييحاذبييييبسذوحوظ(ييييحة  
َل لييُغ ذمل ييع:ذايي ذمملذكبَ ييْ ص ذمل ييع:ذايي ذ خييل ذويي   ك ذك لييحوخذلغيي ماذكييحلذ مذ

ذكث  كا  ت
ذ

 هذيل 
تذمك مشييهةذ 4 فبم يحا ذَفْجييَ  اتذليححذ بيي ذاب ية:ذ  َب ب ييُ ذفم ييحاذفبم يحاتذماييهذبةي ذاييللع  

ذكب مق  ع:ذاغ ذك لذكب غ  ذم ذبهج ذاللعذو  حذكبهلبهذما  5 كبج ا يذ
ْرع الفالط   اف  إذا دعاني                 ونفسي ساعة الق   به أحمي الُمض 

لغيي  ذكببْ يي آ تذم ييصذكبزم شيي يذاغيي ذ  هييحذبغةيي ذاييللع ايي ذ 1 تذم  ييعذكبجيي ا يذ 6 كبَ ذب
ذ بهذا  مذمل بغ:ذ  لححذكبهلبه:ذكب ذلغ ذكب  آ ذفهذبةمقح  ت

                                           
يْلقذكبي ذذ173تذمفهذكبص ححذ     :ذ2/373كب(حئق:ذذ-ذ1   كبححو :ذَتْ  ذوحب ةلق ذ) ححذبيغذاب

ييْلقذكبيي ذ ييحثذ  غيي ذوحب ذ2/56 ييحث  تذمفييهذكبغ ييحلذ   يي  ذ ةلقيي  ذمل ييعذكبيي ذ ييحثذ  تتتماب
 ض ثذم ذكب  َ  ذاقحبكتتت  ت

 ت3/266غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ2
 ت7/275 م ز :ذذ-ذ3
 ت1/135 ذمك ي :ذكب(حئق:ذ3/471غ ي ذكب ةل ذذ-ذ4
 ت1150 فغط :ذذ-ذ5
 ت2/414كب(حئق:ذذ-ذ6
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ذ

 األزد
خ تذمفهذكب ةل ذ لذكب هغ ذ ماحذو عحمي ذبي ذا ي مذ م ذَكْبَ حل ذُ)ْ ق ذبهحذا ذكب  كْذ

ممعييييعذَلْ ُكخييييغذب ْمغييييغ ذف ييييححذكلييييغاذُأذكوم يييي ذكا(قييييهذميييي ذ م ذَكْبَ ييييحل  تذلييييححذكبيييي ذ
ذت 2 ك ي  :ذ  ماهذُكْقب ذكب  ْكخ ذبغة ذكوزم  

ذ
 مضر

ذكب ذكوي  ذاغ ذ  هيحذبغةي ذمضي تذليححذكبجي ا ي:ذ  وحتي ذ كبَعُةم  ذكبَعَغُفتذم صذ 
تذالهذبة ذمض   كبة :ذ يذاغ ذغ  ذَاَغفل ذت 3 كو  ذاغ ذغ  ذَاُةم ل
ذ

 أهل الجزيرة
ييي ُكذةكايييٌ ذ كب كفيييغب ذكبَقيييب لذاغييي ذكب قب يييغتذمفيييهذكمحويييغذ ص ذوايييعذ جييي كلذ  تتت ذُ) ة
ا ذَةْهخح   مغ ذم ذمكفبغلذا ذَمْفه  ميغتت  تذليححذكبي ذك ي ي :ذ  كب كفبيغ:ذكبق يبلذاغي ذكبب ي ذ

اغيي ذكلذذ 5 تذم ييصذكبيي ذمقييي ة 4 صييحةيذبغةيي ذ اييعذكبجزييي    كبييليذفبييغذلييغ  ذكبق

                                                                                                                     
 ت1841 مذح :ذذ-ذ1
 ت2/257كبقهح) :ذذ-ذ2
 ت1400كبص ححذ اة  :ذذ-ذ3
 ت5/211كبقهح) :ذذ-ذ4
 ت18/459بغ حلذ مفغ :ذكذ-ذ5
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ملييحا ذذ 1 كب غ يي ذبغةيي ذ اييعذكبجزييي   ذماييهذمييحذبيي  ذممغيي ذمكب(يي كوذمب يي ذكبجيي ا يذ
ذ صحذاغ ذ  هحذبغة ذ  اعذكب     تذ 2 كب  محة

ذ
 معان مخصوصة بلهجات عربية:-2

وذفيهذو ب(حظذم م ةمغذفيهذوعيضذكبغهجيحوذكبع ببي ذمةمذ اهذمعحلذم ص ل     
ذفهذ ص صذغ ي ذكب ةل ذمفب حذ) تهذببحلذبهلهذكب عح هذاغ ذا  ذبهجحتهح:

 اللهجة معناها الكلمة
ذ اعذكبع كقذكب عحملذكغهحذ 3 كب  كحز
ذ اعذكب جحزذكبجحاغب كب ححذكب ةف لذفهذذ

ذ اعذكبع كقذكبَ ْبضذمم عغذُل مءذم ْل ؤ ذذ 4 كب  ْ ء

                                           
 ت2256كبص ححذ مفغ :ذذ-ذ1
 ت730ص:ذذ-ذ2
تذ880 ذمكبصيي حذ ةكييز :ذ2/258 ذمكبقهح)يي :ذ2/396 ذمكب(ييحئق:ذ1/284غ ييي ذكب ييةل :ذذ-ذ3

 ذمم(يحتباذكبعغي مذ132 ذمك بسذكب( هحء:ذ59 ذمكبمع ي(حو:ذ196 ذمكب ة ث:ذ237مكب صخحح:ذ
 ت10بغ  كةزمه:ذص

  تتذليييححذ ئ ييي ذكبغةييي :ذميحغيييقذكبحهييي ذذ501كب صيييخحح:ذذتذمفيييه1/280غ يييي ذكب يييةل :ذذ-ذ4
  تتتكب ييبضذفييهذليي حذكوكثيي ي  ذمل ييعذال ييغذ)صييغاذبه ييحتذذ375مكب ييبض  تذمفييهذكب ةيي ث:ذ

ليي ءذذمايي ذ بييهذا يي مذ  ييغذفييهذكولييعذك ييلذبغ ليي تذلييححذكب مبييه:ذمك  ييحذل ييعذبغ ييبضذمكبحهيي 
 :ذ  كب ي ءذاقيةذ لي حثذ14  ه حذ)ج  حلذفهذكب ل   تذملححذكب  كةزمهذ م(يحتباذكبعغي مذص

كب  يذماقيةذكلي حثذكب يةل ذكبحهي ذمي ذكب يبض  ذمكب شيه ةذ لذ لي حثذكبي  يذايلذوعيضذ
  اعذكبع كقذم ل حثذكب ةل ذ غغ ذ اعذكب جحزت
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ذحز اعذكب جذكبُحْه ذكبُ ْ ءذمم عغ:ذ ل كء
ذ اعذكب جحزذكب ضحةب ذ 1 كب ب كض
ْ َبة ذ اعذكب جحزذ 2 كعذ هءذاخ  ذفبغذك بعذكب ب
ذ اعذكب ةلق ذ 3 كب  ضخذكبليذُ)ج( فذفبغذكبم  ذ

ذ اعذ جةذكب  ضخذكبليذ)ج(فذفبغذكبم  ذ 4 كبَج ي ذ-كب ب ْطَنح
ذ اعذكب ةلق ذكب م حضهذ 5 كُب مجحزبيذ
ْج   ذ 7  اعذكب جحزذ 6 كببْ  مذذكبهب
ذبق ذت بلذكبثعغ ذذ
ْةَف  ذبق ذت بلذكبيغ  ذذ 1 كب  

                                           
 :ذ  تتتمكب  حةضيغتذكب ضييحةب تذ1102تذليححذكبجي ا يذ كبصي حح ذ لي ضذ4/41كبقهح)ي :ذذ-ذ1

ذل مجييي ذفبيييغذمينييي لذكبييي باذب ق  يييحذاغييي ذميييحذمليييةذلحةضيييُ ذفم يييحاذلب كضيييحا ذ يذمفعييي ذكببيييغذميييح اذ
 تشم  حلذمكب ضبع ذاغ ذكب حح  ت

 ت1/247غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ2
 ت247كبص ححذ ةبة :ذذ-ذ3
 كبص حح:ذكب  ضخذكب حبقتذ-ذ4
تذم  يييعذ بييي ذاب يييةذفيييهذكبة يييي ذاييي ذك لييي عهذ1/214 ذكب(يييحئق:ذ1/65غ يييي ذكب يييةل :ذذ-ذ5

لم ييحزىذَمْلقييهذاغيي ذفييملذ يذلم حضييحه  تذمك ييي ذل بييغ:ذ   اييعذكب ةلقيي ذ)  بيي ل:ذ ميي وذفم ييحاذ
 ذ100تذليحح ذ كب( ي مهذ كب صيخححذص18/157تذمكبغ حلذ مزى ذ2302كبص ححذ مزى ذ

  ملييةذ) ييمع عذ  مييز  ذوييح بفذمكبه ييز ذو عقيي ذ مييزى ذم  غه ييحذك خ(يي ذو عقيي ذمكايية ذف ييحح:ذ
 كبثميهذم ذغ  ذا زذبة ذكب جحز ذمكب بحاهذكب ه  زذبة ذت بل  ت

 ت7/133كبغ حلذ اج   :ذذ-ذ6
 تذمكبغ حل:ذكب  ضخذكب حبقت4/93كب(حئق:ذذ-ذ7
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ذ بسذكبض ءذذ
ْهَ   لححذ ب ذاب ة:ذ  م  ع ذغ  ذمكاةذم ذذكب ة

 اعذكبب  ذ)  ب ل:ذكب ه  ذاقة حذب  ذ
ذوحب زك  لة  ذمق ةةذفهذكوةضذ ببغذ
ذ 2 كبصة   ذ)ن لذف هحذكب محع  

ذ اعذكبب  

وحبشهءذذ   اعذكبب  ذ)    لذكب حذقذكبيةْ  
ذ 3 ظ ي(حا  

ذ اعذكبب  

فهذاةل ذم  ةذب ذكع :ذ  تتتلحح:ذ ذذَاةى
 يذف حذب   تذذ 4  أذف حذاةىذم حذةمخ  

ذ لذ)  ب كذ لححذكبزم ش ي:ذ  بة ذ اعذكبة ةب
ذفهذمعق ذب  قُ ذبَك:ذَاَةْلُ ذبَك  ت

 اعذكبة ةذ  ذ
ممحذذتهحم كبة ة:ذ

ذ 5 لغهذكبب   

 

                                                                                                                     
ذ1372تذم  ييعذكبجيي ا يذفييهذكبصيي ححذ  يية  ذ11/46 ذمكبغ ييحلذ  يية  ذ3/12كب(ييحئق:ذذ-ذ1

ثْةف ذ  فهذبة ذ جة:ذكبيغ  ذمفهذبة ذغ  الذكبض ء  ت ذكب    ا ذك ل عهذ ل 
 ييييةتذك ييييي :ذكبصيييي ححذ  ييييهح ذتذم  ييييعذكبجيييي ا يذةمك)يييي ذ بييييهذاب1/50ذغ ييييي ذكب ييييةل :ذذ-ذ2

ي(  ذت ي لذبي  ذليةيذكبب ي تذ2386ص تذمم ذمعح هذكب ه  ذفهذغ  ذبة ذكبب  :ذمحذ)شيخغذكبص 
 ك ي :ذغ ي ذكب ةل ذكب  ضخذكب حبقت

:ذ  كبيةيْ  :ذكبب كايغذمذكيحءذكب غ تتتمل يعذ11/133تذمفيهذكبغ يحلذ ظي  ذ2/376كب(حئق:ذذ-ذ3
لةقذوحبشهء  تذكبي  ذا  ذكبعخحة  ذمل عذا  ذكبه   ذمل ع  كب ب

تذمةمىذكبي ذمقيي ةذايلذكبغةي ذاي ذكبغ ي ذك يي :ذكبغ يحلذ5/255 ذمكبقهح)ي :ذ4/97كب(حئق:ذذ-ذ4
 ت20/229 اةى ذ

 ت484م محةذكبص حح:ذذ-ذ5
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 جنوبيةألفاظ من أصول عربية  -3
كبميهذكح ي ذ يحئعغذذكب    يي اهذ ب(حظذتع مذكب ذ ل حذا بب ذمق ببي ذم  يب حذ     

فييهذكبييب  تذممثييعذاييلهذكوب(ييحظذلغ غيي ذفييهذغ ييي ذكب ييةل تذمفب ييحذ)يي تهذمييحذ اصيي مغذ
ذمقهحذمخذمعح  هحذفهذكب عجلذكبع به:

 كبييلةْب  ذذفييهذم ضييخذكبيي ذ لذ 1  مذكب يي كء تذ  ييحةذكبزم شيي يذذكب محويي كبييلةْب  ذذ-كبةزْبيي 
ْبييي  ذو عقييي ذ فيييهذبةييي ذايييللع ذمليييحح:ذ  مبيييلذ)(ييي قذ يييحئ ذذكب محوييي و عقييي ذكب ييي كء ذم كبزة

ْب   ذبغ حلذكبب  ذكب محثتذ 2 كبع ثذب قه ح  تذمذك ذفهذم ضخذآخ ذ لذ كبزة
يييي  م:ذكبةقييييحءذ مذكبغهيييي  اغيييي ذ لذ َ ييييَ َة ذذ 4 تذ ييييصذكبزم شيييي يذ 3 َ ييييَ َة ذغ قيييي تذمكب  

 تذمليييححذكبييي ذمقيييي ة:ذ  تتتمل بيييغذايييزذمميييعذ م  يييملذو عقييي ذ غ قييي  ذفيييهذبةييي ذا  ييي
                                           

 ت2/4كب(حئق:ذذ-ذ1
ْب تتتم  شييييةذكوليييي عهذوبييييهذ2/103كب(ييييحئق:ذذ-ذ2 تذمفييييهذكبصيييي ححذ ذليييي  :ذكب محويييي  ذمثييييعذكبزة

ذذؤي :
ْفُت الديار   ْميرّي..((.ع ر  رْقم الدوا                    ة  ي ْذُبُرها الكاتب الح    ك 

 :ذ َزَبْ ُوذكب ميحث:ذكمبميغ ذمَذَبْ تُيغ:ذل  تيغ   ذالذذفي قذبي  ذ221مفهذكب  محةذا ذك ل عهذ ص
ْب ذمكبلةْب تذمبلذ)(ي قذكبي ذمقيي ةذفيهذميحم ذ ذبي  ذبي  ذكبيلب ذمكبزبي   ذ ك يي :ذ   ذ5/388كبزة

عق ذكب محوغتذلحح:ذ  مل ع:ذَ  ُحغ ذمل عذل  هذلي كء ذخفب(ي تذكيعذذبيكذبغةي ذايللع  تذممعغه حذو 
ْب :ذكب محثتذمكبج خ:ذُزُب ة  تذمذكي ذكب( ي مزذذ5/403مفهذمحم ذ زب  ذ لححذكب ذمقي ة:ذ  كبزة

 ذمييي ذمعيييح هذكبيييلةْب :ذ  كب محوييي تتتكبقةْ طذمكب ييي كء ذكب فبييي ذ مذ2/34آويييحميذ كب يييحم  ذكب  يييبطذ
 ع ذمكب محثذوحب    يغذ)نم ذفهذكبُعُ    تكب  ي

 ت489كبص ححذ  عة :ذذ-ذ3
 ت2/200كب(حئق:ذذ-ذ4
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يييي ذوحبةقييييحءتتتمةمىذايييي ذكبيييي ذ61 ييييحمبةمَل ذ  يييي ة ذكبييييقجل ذآ)يييي :ذ يييي ذوييييحبغه ذمُف    ذُف  
قحءذبغة ذا   تتت   ذت 1 عخح ذ  غذلحح:ذكب    مذكبةب

م  عذكب    هذا ذكب ذعخح ذفهذل بغذتعحب ذ م  ملذ حمةمل :ذ  ليحح:ذكبةقيحءذذذذذذ
تذمي ي ذكبمي بب ذبي  ذكبي مكلم  ذفيهذ لذ 2 ان مي ذايهذوحب    يي   ذماهذ) ح بغتذماي 

 كب    ي ذكح  ذ حئع ذفهذكبب  ت
ذتذمفييييييهذ 3 َمْهييييييَبل ذلييييييححذ بيييييي ذاب يييييية:ذ  ك  هييييييحذكغ يييييي ذ) ح بيييييي ذمعقحاييييييح:ذمييييييحذ ْمييييييُ َك  

:ذ  َمْهيييَبل:ذكغ ييي ذُ) يييم(هلذبهيييح ذمعقحايييحذميييحذَاُغيييَكذمميييحذ ييي  ك؟  تذم  يييخ ذ 4 كبصييي حح
ذ  ذةب حذةم اذك  هحذم ذ لعذا بهذمق بهتكب غ  ذالهذكب ذكبب

ذكمحويحاذم  يحذ كْ ُط ذكْ ُنْ تذلححذزيةذب ذيحب :ذ  كق ذمخذكبقبهذ ص ذماي ذُ)ْ غيئذاغيه 
  م(ه غذفح يم ذلذةميٌعذاغبيغ ذف يحح:ذكْ يُط  تذليححذكبزم شي ي:ذ   يذك ينْ   تذم  يعذ

تذم ييصذ 5 ايي ذ بيي ذكوا مييهذل بييغذ  تتتف ييةذ يي   ذكبقبييهذاييلهذكبغةيي ذماييهذا   ييي   
ذت 6 كب ذكوي  ذاغ ذ لذ كْ ُط ذو عق ذك نْ ذبغة ذا   

                                           
 ت4/203كبغ حلذ  عة :ذذ-ذ1
 ت1/133ك ت حل:ذذ-ذ2
 ت2/191غ ي ذكب ةل :ذذ-ذ3
 ت2038 مهبل :ذذ-ذ4
 ت3/442كب(حئق:ذذ-ذ5
 ت5/76كبقهح) :ذذ-ذ6
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 خالصة ألهم النتائج
 من ذاص ذكب قص صذاغبغذم ذم( مكوذكبغهجحوذكبع ببي ذفيهذغ يي ذكب يةل ذ -1

 ذمايهذت ثيعذم اغي ذمي ذ ايلذكومثغي م ذميح  هحذكب عم ة ذمخذ  كاةاحذفيهذ غغي ذ
 ذاصيي ذكب  ييحب ذيييلذكبصيي حو ذيييلذكب  كاييعذكبم ةي بيي ذبغةيي ذكبع ببيي ذ  هييحذت مييةذميي

ذكبمحوع  ذكب ذتحوعهذتحوع هلذ يذككث ذم ذل لذمكاةت
فهذكبغهجحوذكبع بب ذكب قص صذاغ هحذفهذغ يي ذكب يةل ذذكبص تب اللذكبي كا ذ -2

تعةذم ذ الذكبي كا ذكبغهجب ذ   احاتذم مني ذفيهذايلكذكبخ ي ذت( ي  ذكب ث ي ذمقهيحذ
مييحذكلييحغاذ يذكب عحليي ذم  ييب حذمفحلييحاذبغخ يي ذكبميي ةي هذكب  ييحةلذمكبخ يي ذكبغةيي

 ت مكبعقعقذ مك  مقححءذمكب شنذ اغبغذلة) حاذوحبح ح ح ب

ت  يييزوذكبيييي كا ذكبة ببييي ذفيييهذبهجيييحوذغ يييي ذكب يييةل ذونث تهيييحذمتق اهيييحذ بح يييحاذ -3
 تمكبق  ي ذكبص فب وحبي كا ذ

 ييةة ذكبييي كا ذكبق  ييي ذفييهذبهجييحوذغ ييي ذكب ييةل تذمكلمصيي ذكبخ يي ذاغيي ذ ا هييحذ -4
ذغذبغة ذ  كغ  هذكبب كغ   تاهذمحذكلحغاذاغب
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 : مقدمة

كبخ يي ذفييهذكب عيي ثذميي ذكب  ضيي احوذكبغة ييي ذذكوذكبج ك يي ذكبغة ييي ذكب  مغ(يي  ذذذذذذ
فهيييي ذ) مضييييهذمةك يييي ذكب  ييييم يحوذكبغة ييييي ذكبصيييي تب ذمقهييييحذمكبصيييي فب ذمكبة ببيييي ذك ييييحذ

ذول حذكوب(حظتذ) مضهذمةك  ذمعج ب ذتحةي ب 
عيييةذمعجيييلذكبصييي ححذ تيييحجذكبغةييي ذملييي ححذكبع ببييي  ذمييي ذ مهيييحوذكب عج يييحوذميذذذذذ

مايي ذ–كبع ببيي ذفييهذكب يي لذكب كوييخذكبهجيي ي ذف ييةذمضييعغذك يي حا عذبيي ذا ييحمذكبجيي ا يذ
اغيي ذذ-لحييحثذكب عج  يي  ذفييهذتييحةي ذكبع ببيي ذماغييلذميي ذ اييممذكبغةيي ي   لحيي ذميي ذ

وب(حظذكبع بب ذوحت يحذذ بي كثذكب غيلذمفصي بهحذكبم ت  ذكب هعذمكب قهجذكبجحمخذكبشحمعذ
ك ح يييحاذبغم  يييبلذمكبمصيييقب ذمكبم ح يييغذمييي ذكوب(يييحظذلييي ب هحذكبيييليذ ذخيييم ذفبيييغتذ

 خيييييححذكبعغ يييييحءذاغبيييييغذإمكح ييييي ذايييييلهذكب زك)يييييحذ يييييبخحاذ  خيييييححذكبقيييييح ذاغبيييييغذوح  يييييم(حم ذمذ
ذة  ذمكبق ةذمك خمصحةذمكبم  غ ذمكبمعغ قذمك  مةةككتكوحب ة
نٌذ ييي  غذاييي ذممعجيييلذايييلكذذذذذذ ويييحلذ) بيييعذاغبيييغذكبخيييحاث لذوحبخ ييي ذمكبيييةة ذلييية) حاذذية

ماييةلثحاذمب ييحذكييحلذكبصيي ححذ) ثييعذك ييم  كءذبغةيي ذكبعيي ثذاميي ذكب يي لذكبثييح هذكبهجيي يذ
ذم ذلب عذكب  مخذك  ح ذفيهذفهيلذومبعضذبة ذكبخحم) ذام ذكب  لذكب كوخذكبهج يذاة 

كبيي ذبيي كميذكب جييحزذذكبع ببيي ذمتح ةاييح ذمبييلذ) مصيي ذفبييغذم ب(ييغذاغيي ذكبق ييعذبييعذ ييحف 
مكبم  ذك اي كثذمشيحفه ذمضيخطذمكت ي ذمت ي ىذميحذ  غيغذمكلمصي ذاغي ذميحذكةتي ىذفبيغذ

ويييغذذهكب ذمكيييحلذم يييحذاقييي…ةميييحزك كبصييي  ذكغ ييي ذممعقييي ذمك يييم حلحاذملييي فحاذم  يييعحةكذمذ
 ذ176فيييهذمعج يييغذ ذذفييي مةم مقببييي ذذ ب(يييحظمييي ذذذث :ذماييي ذميييحذمخيييعذكبع ببييي ذ كب عيي  ذ

فييهذ حئ(يي ذكب يي  ذذم  ييحةةميياذك  هييحذمع بيي تذذ م ذكغ يي ذمع بيي ذ ييصذاغ هييحذوحبمع ييي
ذمقهحذكب ذ ل بهحذممعح  هحذفهذبةحتهحت
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مكةت ليي ذكلذ)نيي لذو ثييهذفييهذاييلكذكب عجييلذكب ب يي ذم مصيي كذاغيي ذكب عيي ثذكبييليذذذذذذ
 يييصذاغبيييغذكبجييي ا يذ مذةم يييغذ مذ فحمتيييغذعخحةتيييغذمبق ييي ذكبخ ييي ذاغييي ذميييقهجذ ايييلذ

لي حذوكب عجل ذمتصيقب(هحذكبي ذبةحتهيحذكذم  محتغ:ذك م  كجذكوب(حظذكب ع ب ذوح م  كء
و  يي ذمجح تهييحذكبة ببيي  ذمت ليي غهحذوييحب م عذكبيي ذكب يييحلذممةك يي ذكبييي كا ذكبغة ييي ذ

ذم بب تذ مل فب ذذ مكح  ذل تب ذ كب  مغ( ذف هحذ  كءذ
 

 المعرب من الفارسية
لذمعيلذكوب(حظذكبمهذ صذكبج ا يذاغي ذتع يبهيحذ مذةمياذك  هيحذمع بي ذايهذالذذذذذ
ذلب عذكب ع ثذكب(حة ه ذمتشم عذالهذكوب(حظذاغ ذكب جح وذكبة بب ذكآلتب :م ذ
كوب(ييحظذكب  ص ليي ذوحب غب  ييحو ذماييه:ذك ب ي ييلذمكب يي قذمك  ييمب قذمكبييةلخحجذ -1

كب ييببجذمكب  ممييح هذمكب غ ييقذمكب  ييحتقذمكب  بييح ذمكبح غ ييحلذمكبشيي ذةذمذمكبيية)حب ذذ
مكب ييي قذذجمكبج مييي قذمكب ييي زذذمكبةخيييةكةذمكب ييي كميعذمكبج بيييحلذمكب   يييةجذمكبجييي ةث

ذمكببحةق:
 :ذليييييححذكبجييييي ا ي:ذنمعيييي ثنذمفبيييييغذييييييمثذبةيييييحو:ذَ ْبَ ْيَ يييييلذمإْبَ ْيَ يييييلذاالبريسااااام ذذذذذ

معيييي ثذنذت م ميييغذوحبع ببيييي :ذكبييييليذلييييلا ذذ اج ييييهذ  يييغمذكيييي ذكبجيييي كبب هذذ 1 مإْب ي يييل
ي َذذت 4 متعقيهذكب  يي ذ 3 مكب غ  ذم ذ لعذفحة يه:ذ  ْب بيُشيل ذ 2 ُلُعةكاذن ق :ذليححذ كب ة

                                           
 ت187كبص حح:ذذ-ذ1
 ت75كب ع ث:ذذ-ذ2
 ذت61ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ذت59لحم  ذكب(حة ب :ذذ-ذ4
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كب كاييية :ذ…اب يييةذال ذ  هيييحذكببيييبضذمقهحذ بييي كبجييي ا ي:ذكب ييي ق:ذ ييي قذكب  يييي نذليييححذ
م يصذكبجي كبب هذ )ضيحاذذ 1 …نَ يَ ه ذ يذم يةذفع بي ه َ  َل ذنذلحح:ذم لغهحذوحب(حة يب ذ

مكب غ  ذم ذ لعذفحة ه ذف ي ذمعيح هذ َ يَ ه :ذذ 2 اغ ذ  هحذم ذ لعذفحة هذ َ َ ه 
ذكوبييييبضفييييبسنذمتحغييييقذ )ضييييحاذاغيييي ذكب  ييييي ذنكييييعذ ييييهءذم ييييةذليييي باذبما يييي ذ 

ذت 3 كب ُعغةل
مذكيي ذذ 4  ذلييححذكبجيي ا يذايي ذنكبةغييبظذميي ذكبييةلخحج ذ لييغهح:ذكْ ييمب هناإلْسااتبرق  ذذذذذ

لذ لييعذكب غ يي ذميي ذالكبجيي كبب هذ لذ لييغهحذميي ذ الْ ييَمْ( ه تذم  ييعذايي ذكبيي ذمةيييةذل بييغذ
ذتذ 6 كبةغبظم ذ الْ َمْب  ذو عق ذذكولعمكب غ  ذفحة ب ذذت 5  الْ َمْ مه 

يباج ذذذذذ ملييححذذ 7  :ذ ييصذكبجيي ا يذاغيي ذ لذكب غ يي ذمع بيي  ذمبييلذلييلك ذ لييغهحالاادف
لخيييح ذوحب(حة يييب :ذذ 8  يذ  يييحم ذكبجييي نذ لذ ليييغهحذوحب(حة يييب ذنمُل بيييحالكبجييي كبب هذ م مب

متحغقذكغ  ذ ملخحمه ذوصبة ذكبق خ ذاغ ذميحذ  يجذمي ذكبيةلخحذذ 9 ل حشذا ي ذمغ لذ

                                           
 ذت1496كبص حح:ذذ-ذ1
 ت230كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت646ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت1496كبص حح:ذذ-ذ4
 ت63كب ع ث:ذذ-ذ5
 ت862ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
 ت312كبص حح:ذذ-ذ7
 ت188كب ع ث:ذذ-ذ8
 ت520ك ي ذالهذكب غ  ذممحذوعةاحذفهذب احلذلح خ:ذذ-ذ9
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ملخحه :ذ  عذمي ذكب  يحشذغيحبهذكبيث  ذلق يجذمي ذك ب ي يلنذ يذم ذكب  ي ذكب غ لذنم 
ذمي م(حمذم ذكوب(حظذكب لك ة ذآ (حاذ لذ لعذكبةلخحجذم ذكغ  ذ ملخحه ت

ياُبوذ ذذذذذ  :ذليييححذكبجييي ا ي:ذنيييي ثذلق يييجذبق ييي ي ذك  يييغذم يييخذَمْلُ ييي ذتتذليييححذ بييي ذالااادف
مذكييييي ذذ 1 مةب يييييحذا بييييي هذبيييييةكحذغ ييييي ذمعج ييييي ن…ذ ذ بييييياب ييييية:ذ ليييييغغذوحب(حة يييييب ذ ُممذ

بيييهذاب يييةذكب يييلك ةذآ (يييحا ذ م  يييعذكيييممذذ 2 كب غ ييي ذمييي ذ ُممكبييي ذ ذ ليييعلذ كبجييي كبب هذ
عييي ضذومكبييية)حب ذذمعييي ثذمييي ذكغ مييي  ذمييي كبم  :ذ ُمم ذ ذكيقيييحلذم ُبييي م ذ ب ييي ذلق يييجذ

ذت 3 كبث ثذخم ذكبق  ذكبليذلق جذوح بغ 
ة ذذذذذ اابيجة والْسااْبج  ااب يج والسف ييالسف ييبببجذمكب ة بببج :ذنكبَخ  يي ذ ُبييْ مذ :ذلييححذكبجيي ا يذكب ة
ذم ذَمْ يييي  ذمذذق ذُ)شيييي يييي  ب تذ 4 ب  ذمايييي ذكب  ييييبصنغذوحب(حة ييييب ذ َ يييي لييييغف غييييخسذبييييمذُك  

ْخَج ذمقغ ذماهذك يحءذ كب يببجذذ ليعلذ  ي مذم  يعذكبجي كبب هذاي ذكبي ذكب ين  ذ مكب  
م َ ييبب  ذفييهذكب(حة ييب :ذنضيي ثذميي ذكبثبييحثنذمل ييعذايي ذكب(يي كءذنمل ييعذكبثيي ثذذ 5 َ ييبب 

ذت 6 فهذكبغ عنذكبليذلغخس

                                           
 ت564كبص حح:ذذ-ذ1
 ت187 ذ861كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت271ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت321كبص حح:ذذ-ذ4
 ت230كب ع ث:ذذ-ذ5
 ت708ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
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ْرُدماني ذذذذذ ذلم يلذذءٌذ :ذ  عذكبج ا يذا ذ بهذاب ةذل بغ:ذ كبَ ْ ُممح ه:ذَ َخيحالق  م شي  
ذ ليييعحبقخحبييي  ذمبيييلذليييلك ذوذ موحب ممبييي ذذ 1 بغ ييي ث ذفحة يييهذمعييي ثذ) يييححذبيييغذ َكَبيييْ  

حبقخحبيي ذميعقييهذبهييحذولذكغ ي ذ َكَبييْ  ذوحب ممبيي ذ مذ  ييحةذكبيي ذ   ييحذإمذ ذذكب غ ي ذكب ع بيي ن
ذتذب  يح ب ذك

ضح ذكبج كبب هذ  يماذاي ذوعضيهلذكلذ مذذتذما ذخم ذمحذذك ذك حذ قماظ
كب  ممح بيي ذن ييمحذكح يي ذك كح يي  ذتم ييلهذمتييةخ هذفييهذخزكئقهييحذ) يي   غذ َك ُممَحْ يية ذ يذ
ييعذمب ييهنذمي ييحح:ذكب  ممح بيي :ذكبييةةمعذكبةغبييي ذمثييعذكبثيي ثذكب  ممييح هتتذمي ييححذايي ذ ُا ب

فيحمذكبجي كبب هذ مذذ 2 حلذبغ ة(ي ذببضي ذفهيهذل ممح بي تتملححذوعضيهل:ذكذكذكي…ذكب ة( 
م مَحْ ييييةذذ َكْ م ا ييييع ذفحة ييييهذم كيييي ذايييي ذذ لييييعلذكب  ممييييح هذمعيييي ثذميييي ذ بييييلبكذ

ذ ذ ذ و يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه
ممعقيحهذذ 4 كب غ ي ذمي ذ َكْ َمَمْقية ذ ليعلذت ي لذ ةماذ تذمذ 3    ذيم ممكف غذفهذذبكذ

ذكبشيييةلة تذمكبعملييي ذمكضييي  ذبييي   ذايييلكذكب عقييي ذممعيييح هذفيييهذكب(حة يييب ذ كبَجغبيييةذكب يييحم 
ذ م هيييحذةممبيييي ذ  يييحةذكبجييي ا يذكبييي ذ ميييحذ َكَبيييْ  ذكبمييييهذ  كب  مميييح ه ذم كب  ممح بييي  تذ

بهغييي يذ يذمييي ذكب(حة يييب ذكب  يييبح  ذفهيييهذتحغيييقذفيييهذكبغةييي ذذ ليييع خحبييي ذفهيييهذمييي ذ

                                           
 ت2009كبص حح:ذذ-ذ1
 تذ301 ذذ300كب ع ثذ:ذذ-ذ2
 تذ124معجلذكوب(حظذكب(حة ب ذكب ع ب ذ:ذذ-ذ3
 تذ898ب احلذلح خذ:ذذ-ذ4
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لببييي ذواغييي ذضييي ثذمييي ذكذ-كب(هغ يييي ذك يييحذتييي مذفيييهذكب صيييحمةذكبع ببييي ذ مذ–كببهغ يييي ذ
ذت 1 مكبثبحثذتم لذفهذكب  ث

ْلمااق   ذذذذذ فحة ييهذذ  ييغملييححذفييهذم ضييخذآخيي ذذ 2  :ذايي ذكبقخييحءذك ييحذذكيي ذكبجيي ا يذي 
تذمذذ  ييغممييحءذفييهذكبج هيي  ذمكبغ ييحلذذ 3 معيي ث لذ  ييحةذكبجيي كبب هذكبيي ذ كبقخييحءذكب  شيي  
ذت 5 ما ذكبص كثذولذ َلْغَ غ ذتعقهذكبقخحءذ 4 كب غ  ذوحب(حة ب ذَلْغَ غذ لع
 ييييحم ذمكاييييةتهح:ذُمْ ييييَم  ذو(ييييماذكبمييييحءتذم  ييييعذكو :ذاييييهذفيييي كءذ يييي كحذكال مسااااات ق ذذذذذ

ذ 7  ذممكف يغذكبجي كبب هذ 6 غ ي ذوحب(حة يب ذ ُمشيَمغ  كبذ ليعلذ بهذاب ةذ كبج ا يذا ذ
بيييي ذمكب  ييييي ذحمكغ يييي ذُمْ ييييَم  ذمع بيييي ذميييي ذ ُمْشييييمب  ذماييييهذلييييقفذميييي ذكبق ييييبجذكبغ

ذت 8 كب ل ق
خييصذ بح يي ذ :ذ ييصذكبجيي ا يذاغيي ذ  ييغذفحة ييهذمعيي ثذلييحح:ذنمكب  ذالك ْرب اااس ذذذذذ

لذكب  بيح ذوحب  ي ذالملححذلحا ذكب يحم  ذذ 9 مكبج خذكب  كببس ذماهذيبحثذخشق ن

                                           
 تذ884ب احلذلح خذ:ذذ-ذ1
 تذ1496كبص ححذ:ذذ-ذ2
 تذ1571كبص ححذ:ذذ-ذ3
 ت403كب ع ثذ:ذذ-ذ4
 ت1238ب احلذلح خذ:ذذ-ذ5
 تذ1494كبص ححذ:ذذ-ذ6
 ت356كب ع ثذ:ذذ-ذ7
 ت1084ب احلذلح خذ:ذذ-ذ8
 ت970كبص ححذ:ذذ-ذ9
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حنذم ييصذكبجيي كبب هذاغيي ذم ذَفْعييبييبضذنفحة يي مغذوييحب(ماذغ  يي هذبعييز ذوييي ثذميي ذكب حيي ذك
م لييعذكب غ يي ذك ييحذذكيي ذكب( يي مزذآوييحمىذميي ذ َكْ بييح  ذذ 1 معيي ثذهلذكب  بييح ذفحة يي 

ذت 2 مق  جذوحب ةذم ذخ  طذكب ح ما ذ  عذم ذكب  حشذو(ماذكب ح ذ
مكاييةذكبحبحب يي  ذمكبهييحءذذ-و(ييماذكبييمم– :ذلييححذكبجيي ا ي:ذنكبح غ ييحلذالفْطيل سااان ذذذذذ

خ يييحلذكبةْحييي َغسذ مفييهذكبح غ ييحلذبةمييحلذذ 3  ييغذفحة ييهذمعيي ثنوفييهذكبج ييخذبغعج يي ذ
ذب حلذون  احتحو(ماذكبمم ذمكبح

ذت 4 غقبغذكب ح  ذاغ ذكمفبغنمكبح غ حل:ذفحة ب ذم ض ذمتعقه:ذنكب مكءذكبليذل
ْوذ ر ذذذذذ ْغ َ( ذنذك ذكبج ا يذالشف ذ 5 لذكب غ  ذفحة ب ذمع ب ذ لغهحذ محَذة ن  :ذكب ب

م لييعذكب غ يي ذ مييحُمة ذمتعقييهذنكب ييمء ذذ 6 ملييححذكبجيي كبب ه:ذن ا ييبهحذفحة ييب ذمع بيي ن
ذت 7 ك حءذكحبعخحء ذتغخ غذكبق حءذبغم ج ن

ار ذذذذذ ْخااد  فحة ييهذمعيي ثذمبييلذ)شيي ذذ  ييغصيي ل ذذكيي ذكبجيي ا يذبييبضذم  :ذييي ثذالدف
ذ 8  يذ)  يينغذكبمةْ يي  ذ يذذمذَتْ يي نن…كبيي ذ لييعذكب غ يي ذمب قييغذلييححذفييهذمعقحاييح:ذ

                                           
 ت342كب ع ثذ:ذذ-ذ1
 ت2/35كب حم  ذكب  بط:ذذ-ذ2
 ت275 ذمك ي :ذكب ع ث:ذ944كبص حح:ذذ-ذ3
 ت771ب احلذلح خ:ذذ-ذ4
 ت695كبص حح:ذذ-ذ5
 ت253كب ع ث:ذذ-ذ6
 ت191لحم  ذكب(حة ب :ذذ-ذ7
 ت655كبص حح:ذذ-ذ8
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ذ 1 لذ ليييعذكب غ ييي ذ َتْ ييي ذمكة ذمف ييي احذوح هيييح:ذ )  ييينغذكبم ييي   مذكييي ذكبجييي كبب هذ
 ييييي مذوم ليييييعذكب غ ييييي ذك يييييحذذكييييي ذكبجييييي كبب هذمييييي ذ َتْ ييييي ذمكة ذمتعقيييييه:ذنكبثييييي ثذك

ماهذم كخ ذمي ذ َتْ ي  ذ كبغي ح ذم مكة ذذ 2 بض ذمكبث ثذكبليذلغخسذفهذكبق منبومك
ذمذك بي كحذمي صيةذو  يغذو عق :ذ ذم ذملحا ذنمكب عق ذكب  ك ذم ذكب غ مي  ذ)( يةذ

ذببضنتو  مذمكووغذكبغ لذك
راو يل ذذذذذ  هيحذ  :ذمتج خذفهذكبةحبي ذاغي ذكب ي كميموذ ذم يصذكبجي ا يذاغي ذالسف

م لييعذكب غ يي ذميي ذ َ ييْغ كة ذمتعقييهذنكإلزكةذمكبغخييح ذكب صيي  ذكبييليذذ 3 اج بيي ذمع بيي  ذ
ييْ مكح ذ م  ييمةحذميي ذكولييعذاغيي ذذ 4 لغييخسذاغيي ذكب ييحل   لذكب غ يي ذكب ع بيي ذاييهذ  ب

مليييةذم عييي ذوعيييةذكبمع يييي ذاغييي ذ  ييي كميع ذمي ييييةذذبيييكذميييحذ  غيييغذكبييي ذمقيييي ةذاييي ذ
لحح:ذملةذ ي ع ذذك زا ىذما ذل بغ:ذنمحءذكب  كميعذاغ ذب(ظذكبج حا ذماهذمكاة ن

ْ مكحتتن ذت 5 غ  ذمكاةذم ذكوا كثذ)  ح:ذ ب
ْرز ذذذذذ مبيلذتي مذذ 6 فحة يهذمعي ثذ  يغ :ذمكاةذمةمزذكبث ثذ يصذكبجي ا يذاغي ذالدف

ذكبث ثذوعيةذابحكميغ مت ي لذكب غ ي ذبيلبكذذ 1 كب غ  ذفهذكب ع ثذمكبةةزذوحب(حة ب :ذ ق 
ذم ذكب(حة ب ذكب  ض ت

                                           
 ت186كب ع ث:ذذ-ذ1
 ت297ب احلذلح خ:ذذ-ذ2
 ت244 ذملحةلذوحب ع ث:ذ1729كبص حح:ذذ-ذ3
 تذ731ب احلذلح خذ:ذذ-ذ4
 ذت13/355كبغ حلذ ذ  ح ذ:ذذ-ذ5
 ت878كبص حح:ذذ-ذ6
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ب يييحلذكب يييب ذوحبضيييلذمكبمشيييةلة:ذلب كويييغ ذمُمُ ب يييحلذنُم ُذذ :ذليييححذكبجييي ا ي:ُجُرّباااان ذذذذذ
عتت:ذم بهيييحذةْذمليييححذكبجييي كبب هذنُمُ ب يييحلذكبيييةةذذ 2 كب  يييبصذ )ضيييحا:ذَبببقميييغذفحة يييهذمعييي ثن

مكب غ ي ذمي ذ ليعذفحة يهذذ 3  يخيحلذوحب(حة يب تتب ذايحتل:ذاي ذكُذ  اج هذمع ثنذلححذ
ةيخيييييحل ذ ةيييييي كل ذمتعقيييييهذكبجيييييزءذمييييي ذكبثييييي ثذكبيييييلذ ماييييي ذ َكنب يذ) يييييبطذوحب  خييييي ذ َكنب

ذت 4 مكبج  
ْناادج ذذذذذ ْنااد   :ذم الي ر  ْغييةذ  يي مذ  ييعذكبجيي ا يذاييجاألر   بييهذاب يية ذ لذ لييغغذذ  :ذمب

ممكف ييييغذفييييهذذبييييكذكبجيييي كبب ه ذم  ييييعذايييي ذكبيييي ذمةيييييةذفييييهذمعقيييي ذذ 5 وحب(حة ييييب ذ َةْ ييييةه 
ن  كب   ييييةج ذ مكبصيييي كثذمييييحذذكيييي هذذ 6  هييييحذنكبجغيييي مذكبمييييهذتييييةو ذوييييحبع(صذاميييي ذت يييي م 
بجيي كبب ه ذفحب غ يي ذميي ذ لييعذفحة ييهذايي ذ َةْ ييةه ذمميي ذمعح  هييح:ذ يي عذميي ذكبجيي ا يذمك
ذت 7 كبجغةذكو  م

ب ذذذذذ ْور  ذ 1 َكيْ َةثذ ليغغلذ ضيح ذكبجي كبب هذ مذذ 8  :ذذك ذكبج ا يذ  غذمع ثالج 

م ليعذذ 2 اج هذمع ثذنمليةذكثي ذامي ذليحةذكيحبع بهن ذفهذم ضخذآخ ذ  غذذمذك 

                                                                                                                     
 ت241ب احلذلح خ:ذذ-ذ1
 ت99كبص حح:ذذ-ذ2
 ت147كب ع ث:ذذ-ذ3
 ت568 ب :ذلحم  ذكب(حةذذ-ذ4
 ت318كبص حح:ذذ-ذ5
 ت64كب ع ث:ذذ-ذ6
 ت549ب احلذلح خ:ذذ-ذ7
 ت99كبص حح:ذذ-ذ8
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كب يحقذلصي  كاذميق يجذمي ذكبصي  ذميغيخسذفيهذكب غ  ذ َكْ ةث :ذما ذميحذلغيخسذاغي ذ
ذت 3 كبشمحءذف قذكب لكء

بيييلذتييي مذكب غ ييي ذفيييهذكب عييي ث ذم ليييغهحذذ 4  :ذكبيييليذلغيييخسذفييي قذكبُ يييف ذالُجْرُماااوق  ذذذذ
ذف ذفحة يييهذمييي ذ َميييحُةغ ذويييحبة  ذ مذ َميييحُةق ذوحب يييح ذمتعقيييهذ ييي  حاذ) (يييظذكب يييةمذكيييحب ُذ

ذت 5 لةكمهل ل بحغذكب(ما لذاغ ذ
مذكيي ذذ 6 غذوحب(حة ييب ذ ُميي زه  لييغمعيي ثذمذذ  ييغ ييصذكبجيي ا يذاغيي ذذ :ال ْمااوز ج ذذذذذ

:ذنفحة يييهذمعييي ثذمذ زَذلذكبُ ييي كبجييي كبب هذ كب غ ييي ذذ ليييعمذذ 7 غذمييي زهن ليييغجذاييي ذكبُ يييف 
 ُمي زه ذك يحذذكي ذكبجي ا يذمكبجي كبب هذمتعقييهذكب يلكءذمكب يفذمت حبغهيحذوحبم كبي ذكغ يي ذ

كب لكءذكبليذ) هذكب ةمذم ي  حاذمي ذ غ مهحذاغ ذ كبمهذك معحةتهحذكب(حة ب ذمذذ 8 غ  َمْ  َذ
ذكب حقت

                                                                                                                     
 ت55كب ع ث:ذذ-ذ1
 ت149كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت1012 ذ1011ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت1454كبص حح:ذذ-ذ4
 ت368ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت341كبص حح:ذذ-ذ6
 ت359كب ع ث:ذذ-ذ7
 ت1101 احلذلح خ:ذبذ-ذ8
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 :ذكبيييييليذلغيييييخسذفيييي قذكب يييييلكءذنذم يييييصذكبجييييي ا يذاغييييي ذ  يييييغذفحة يييييهذالُماااااوق  ذذذذذ
كحب غ يييي ذذ 3 م لييييعذكب غ يييي ذ ُميييي َزه ذ 2  ييييحةذكبجيييي كبب هذكبيييي ذ  ييييغذمعيييي ث مذذ 1 معيييي ثن

ذكب لك ة ذآ (حات
ق  ذذذذذ ْ يَمبْقةذكبعي ذاليار  خيحة ذماي ذكبةة مفيهذذ 4 يض ذمعي ثن :ذذكي ذكبجي ا يذ  يغذنكبجب

خييحة ذمايي ذكبة ييمبقةذكبعيي يضنذمفييهذكب ييحم  ذنكبة ييمبج:ذكببييحةقنذ كبغ ييحل:ذنكببييحةق:ذكبجب
)ضيحاذك يحذمةمذفيهذكبغ يحل ذ مذ كببحةميحل ذك يحذمةمذفيهذكبمهيلل ذ ملةذ) حح:ذ كببيحةج ذ

كببيحةقذذل ذ زا ي:ذنك  غذفحة ه ذما ذم ذاغهذكب ةل نذم يصذكبجي كبب هذاغي ذولححذك
لذكببيحةقذاي ذكبة يمبقةذك يحذ مكبصي باذذ 5  ليغغذ )يحةه ذماي ذكب ي كةنذنفحة هذمعي ث

ذكيي ذكبجيي ا يذمبييبسذكبة ييمبجذك ييحذذكيي ذكبيي ذمقييي ةذمكب( يي مزذآوييحميذولذ كبة ييمبقةذ
وحب(حة ب :ذكب  كةتذم لعذكغ  ذ )حةق ذم ذ َ)حَةه ذمتعقيه:ذاغ ي ذمي ذفضي ذ مذذاي ذ

لذ لييحا ذكبب اييحلذاغيي ذذلييةله ذمايي ذكب يي كةذم ييص حذتغخ ييهحذكبق ييحءذفييهذ يي مذغ  ا
ذت 6 مع بغذ )حةق 

                                           
 ت1557كبص حح:ذذ-ذ1
 ت359كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت1101ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت405كب ع ث:ذذ-ذ4
 ت405كب ع ث:ذذ-ذ5
 ت1227ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
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اْوذ ق ذذذذذ ي كةالسف ماي ذاغي ذكوةمياذمعي ثذمي ذ ليعذفحة يهذنمةب يحذكييحلذذ 1  :ذكب ة
مزكءذ مذلحيخنذمكب غ ي ذم كخي ذ  لغغذوحب(حة ب ذ  غذمك ك ذو عق ذكب  بفذم ذيمي ذ

غ  ذيمي  ذم َمك ك  ذمزءذ مذاص تذذذ ذم ذ  ب
و ذماييييه:ذكب ييييحم ذمكببهحيييي ذمكب(ييييحب ذذمكبزمييييحمةمذكوب(ييييحظذكب  ص ليييي ذوحب يييي ك   -2

مكبشيييخحةقذمكب ييين ذم ييين ذ بييي زمذمكبقشيييحذمكب(ييي زمقذمكب ييي جذمكبجييي مقذذةجمكبشييي(ح
ذمكبج موحل:

م ليييعذكب غ ييي ذمييي ذذ 2  :ذكبيييليذَل تيييةمذويييغذذكييي ذكبجييي ا يذ  يييغذمعييي ثالكاااام خ ذذذذذ
شيه ةذاقيةذ كحمغ ذمم ذمعح  هح:ذن لذ)حيخ ذكبغيب ذكب غ ي ذميخذكبغيب ذكب كئي  ذمإمكمذم

 اعذكلي(هحلذنم ي عذمي ذكب  ببيحو ذمضي ثذمي ذكبحعيحمنذمذكي ذليحا ذكبب ايحلذكلذ
ذت 3 مع بغذكحم 

 كبَبَهح ييي  :ذليييححذكبجييي ا ي:ذاييي ذنضييي ثذمييي ذكبحعيييحم:ذكةزذمميييحءنذماييي ذمعييي ثذذذذذذ
ذ 4  حمبحب(حة ب ذَبَمحتتنذبلذتي مذكب غ ي ذاقيةذكبجي كبب ه ذم ليغهحذك يحذذكي ذكبجي ا يذ َبمَي

ضيح ذنمي يحح:ذ فيحمذليحا ذكبب ايحل ذمذ مبميحونذك يحذذوحبع بب ذَبهط ذذغك  ما ذ عحمذن
ذت 5 َبم حذبمشةلةذكبثح هن

                                           
 ت1495كبص ححذ:ذذ-ذ1
 ت346 ذملحةلذوحب ع ثذ:ذذ430كبص حح:ذذ-ذ2
 ت880ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت1117كبص حح:ذذ-ذ4
 ت160ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
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 ه يييحذمع بيييحلذم  يييعذاييي ذكبييي ذكب ييين  ذ  كبَ(يييحُب ذ ذم كبَ(يييحُب ذق :ذذكييي ذكبجييي ا يذذذذذذ
مذكيي ذكبجيي كبب ه:ذكبَ(ييحُب ذذمكبُ(يي  ذذمكبَ(ييحُب ذقذاغيي ذذ 1 ل بييغ:ذذذ ذم ذت ييعذكبَ(ييحُب ذجتت 

ذكب قحيي  ذ 2 حوذماييهذمع بيي ةيي  هييحذب تذمكبَ(ييحُب ذق:ذضيي ثذميي ذكب غيي كءذ)ع ييعذميي ذُبيي  
م يييصذذ 3 م ليييعذكب غ ييي ذ َويييحُب مه ذمتعقيييه:ذ عحميييحاذ)ع يييعذمييي ذكبقشيييحذم ييي كثذكب ييين 

لذكب غ ييي ذكب ع بييي ذايييهذ لذمع بيييغذفيييحب ذجذنميمييي ماذبيييلبكذ ليييحا ذكبب ايييحلذاغييي ذ
ذكب(حب ذقذ مذكب(حب ذجذكبمهذلق  ذل بهحذكب ذكبعحم نت

ْرد ذذذذذ اااو  مايي ذ عييحمذذ 4  ييغذنمعيي ثذمكبعحميي ذت يي ح:ذَبْزَمييحَمْةمنال :ذلييححذكبجيي ا يذالْزم 
ميي ذبييبضذ مذب ييلذك ييحذفييهذكب ييحم   ذ مذايي ذكب لييحقذكب غ(يي  ذوييحبغ لذك ييحذفييهذ يي(حءذ

لذليي حذكبعحميي ذايي ذ مكبصيي باذذ 5 كبةغ ييعذنم  ييعذكبجيي كبب هذ )ضييحاذليي حذكبعحميي ذبزمييحمةم
ذت 6 حب(حة ب ذ عحمذم ذب لذمحب خذمك كثذمببض َبْزمحَمْةم ذوفي لعذكب غ  ذ

ي كبذذذذذ   ييغذمعي ثذملييححذ  ييماذايي ذكبي ذكب يين  :ذنايي ذكبييليذذ ا يذَ(حةج :ذذكيي ذكبجييش 
ييخحةبلحونذ:ذماييهذ بيي كلذكبغ ييلذفييهذذ 7 َخحةبجنَشييت يي بغذكبقييح ذوبذ ملييححذكبجيي كبب هذنم مييحذكبش 

                                           
 ت568كبص حح:ذذ-ذ1
 ت295كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت234ح خ:ذب احلذلذ-ذ3
 ت550كبص حح:ذذ-ذ4
 ت221كب ع ث:ذذ-ذ5
 ت185ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
 ذ لذكبشيييخحةقذاييي ذكبيييليذ) ييي بغذ1500 ذملييي حذفيييهذم ضيييخذآخييي ذ ص:324كبصييي حح:ذذ-ذ7

 كب(  ذ ببشخحةه ت
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مليححذذ 1 َفْبَشي(حةبجذمَبَشيحةجَ(حةبجذبغليذت  حذبغذكبعحمي ذش ذكبحخحئ ذف(حة هذمع ثذما ذكب
فييهذم ضييخذآخيي :ذنكبَفْبَشيي(حةبج:ذفحة ييهذمعيي ثذمايي ذمييحذ) ييةمذبيي  ذلييةيذكبحعييحمذميي ذ

حةه ذخمكبيييحا ذ لذ لييعذكوب(ييحظذكب ييلك ة ذآ (ييحاذايي ذكغ يي ذ بببْشيي ذ 2  ع يي ذكب شييهب نوك
لييي ثذ مذذ 3 فبيييغذكبق يييعذمكبييي ةمذمي يييةمذفيييهذكب جغيييسذخمتعقيييهذفيييهذكب(حة يييب ذ خ يييحاذل ضييي

ةممي  ذككب ع ب ذكب ذكولعذكغ محذ وشخحةج ذم فبش(حةج ذما حذكغ محلذكح محذمذب(حظكو
ذاغ ذ ب  ذكبعحم ت

مبييلذتيي مذذ 4  :ذ ييصذكبجيي ا يذاغيي ذ  ييغذفحة ييهذمعيي ثذنمكب كايية :ذُ يين   الْسااّكر ذذذذذ
ذت 5   كب غ  ذاقةذكبج كبب ه ذم لغهحذ َ نْذ

:ذليححذ ذَ َبيْ َزلذ مذ َبيْ َزح َذمذ ذ َ َبيْ َزم ذمض ثذآخ ذم ذكب ن ذ)عي  ذُو ين  ذذذذذ
ملييححذكبجيي كبب ه:ذن لييغغذوحب(حة ييب ذَتَبييْ َزْم ذك  ييغذذ 6 بييحونكبجيي ا ي:ذنيييمثذبةييحوذمع  ذ

مايي ذكبصيي باذولذكغ يي ذتبيي زمذفييهذكب(حة ييب ذتييةحذذ 7 ليي كم:ذن  يي ذميي ذ  كابييغذو(يي  ن

                                           
 ت252كب ع ث:ذذ-ذ1
 ت287كب ع ث:ذذ-ذ2
ةه ذماييهذ ذمذكيي ذةفحئ ييعذ  غييغذ لذكغ يي ذ  ييخحةق ذمع بيي ذميي ذ وحةمييغذوييح282ب اييحلذلييح خ:ذذ-ذ3

 ذ236كغ  ذفحة ب ذم كخ ذم :ذوحةمغ ذ  بجذم وحةه  م زق ذك ي ذغ كئ ذكبغة ذكبع ببي ذص
 ذمالكذت ميعذوع ةذمت   عذبغ(ظذمكب عق ذ كث ذم حذلقخةهت

 ت688كبص حح:ذذ-ذ4
 ت724ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت566كبص حح:ذذ-ذ6
 ت276كب ع ث:ذذ-ذ7
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اغيي ذكبقخييحوذ  ذ يين ذلييغ ذمبغيي ة ذمكب قييةذ  ذ يين ذمحمييةذاغيي ذ  يي ذلحييخذكب يي   ذ
بييبضذكبشيي(ح تذم يي هذاييلكذكبضيي ثذميي ذكب يين ذبمبيي زمذوضييحاذاغيي ذكب غيياذكمتييةحذ )

بصييييمبمغذمب   ييييغذ) مييييحجذكبيييي ذكب  يييي ذنمكب غ يييي ذم كخيييي ذفييييهذكولييييعذميييي ذكغ ميييي  :ذ
ذَتَبْ  ف   ذم َزْم  ذَض َثت

ااااا ذذذذذ  :ذنذايييي ذكبقةشحْ ييييَمج ذفحة ييييهذمعيييي ث ذاييييل ذ ييييح هذت فب(ييييحذك ييييحذلييييحب كذالنفش 
مايي ذذ 2 لذكبقشييحذمعيي ثذ لييغغذ َ شحْ ييمغ   كبب هذاغيي ذم ييصذكبجييذ 1 بغ قييحزح:ذَمَقييحتتن

كبصييي با ذملييي باذميييحذذكييي هذكبجييي ا يذ )ضيييحاذمييي ذ لذميييزءكاذمييي ذكب غ ييي ذليييةذايييل ذ
ذت فب(حا ذمكول ثذكب ذكولعذكغ  ذ  شح مج ذكب ع ب ت

َ ْزمق :ذم خذَفَ ْزَمل  ذمايهذكب حعي ذمي ذكبعجي  ذنذكي ذكبجي ا ي:ذ لذ ليعذ(َذ كبذذذذذ
مبلذت مذفهذكب ع ث ذم لغهحذك حذلححذكبج ا يذ َبي كْزَمه  ذمتعقيه:ذذ 3 كب غ  ذ َب كزمه 

ة ذمعة  ذب غب ذم ذكب بزن ذت 4 نلحع ذم ذكبعج  ذمن  
 :ذ يصذكبجي ا يذاغي ذ  يغذمعي ثذمي ذكب(حة يب ذم ليغغذ ك ي ه تذمنذَكي  َجذالُكّرج ذذذذذ

  هيييحذفيييهذم ليييعذكب غ ييي ذ َكيييَ ه ذممييي ذمعحذ 5 كب بيييُزذمَت  ييي َجذ يذف يييةذمايييمهذخضييي  ن
ذت 6 كب(حة ب ذ هءذكحبصة ذ كحب ض   ذ)عغ ذكب بزن

                                           
 ت2510كبص حح:ذذ-ذ1
 ذت388كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت1543حح:ذكبص ذ-ذ3
 ت244ب احلذلح خ:ذذ-ذ4
 ت337كبص حح:ذذ-ذ5
 ت905ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
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ما ذذه كبَجْ َمق :ذلححذكبج ا ي:ذنكبَجْ َمقذمكبَجْ َمل :ذفحة هذمع ثذنم لغغذكبْ مذذذذذ
ْ م ذمتعقييهذذذ لذ لييعذكب غ يي ذكبييالمكبصيي كثذمييحذذكيي هذكبجيي ا يذذ 1 كبةغييبظذميي ذكب بييزن

ذت 2 وحب(حة ب ذض بحاذم ذكب بزن
ْرد   ذذذذذ اااانالج  ممكف يييغذذ 3  :ذذكييي ذكبجييي ا يذ  يييغذفحة يييهذمعييي ثذ ليييغغذ َكيييْ مهذويييحل ب 

ممعقيي ذكبج موييحلذناييحفظذكب غبيي ذمايي ذكبييليذ)ضييخذ يي حبغذاغيي ذذ 4 كبجيي كبب هذ )ضييحاذ
ْ مه ذفيهذكب(حة يب ذن ي عذ هءذ)ن لذاغ ذكب ب كلذكهذ ذلمقحمبغذغ  هنذمم ذمعح هذ كبي

ذ 5  ذو عقييي ذكب يييحفظذكب ل ييي مييي ذكب بيييزذمكيييعذ يييهءذميييةمةنذممةموذكغ ييي ذ كبيييْ مهذَويييحلْذ

لذ لعذكب غ  ذكب ع ب ذا ذ كبْ مَوحل ذك حذذكي ذكبجي ا يذمكبجي كبب هذمايهذ مكبيحا ذ
مبييييحل ذ ا يييي ذت( ييييةذمعقيييي ذكب ييييحفظذمكب ل يييي ذ ذم كخيييي ذميييي ذكغ ميييي  ذ كبييييْ مه  ذخبييييزذ

ذمكب حة ت
كوب(حظذكب  ص ل ذوحببقيحءذمكبيةمةذمكب صي ة ذمايه:ذكبهقيةكزذمكب هقية ذمكف ييزذ -3

ذم ذمكبصحةمجذمكبزيجذمكب حبجذمكبج  يقآلزذمكبححقذمكبححةم ذمكب  زكثذمكمكبةاغ 
ذمكب  ة قذمكب ةل :

ْناااداز ذذذذذ ْقيييةكز:ذمعييي ثذم ليييغغذوحب(حة يييب ذالمهنااادس ذم اله   :ذليييححذكبجييي ا ي:ذنكبهب
ةةذمجيحةيذ  يهقيةز ذماي ذكبيليذ)ُذ ذ) ححذ اححهذبمذا حثذم ذاقيةكزنذممقيغذ كب ُذْ َةكةه  

                                           
 ت1454كبص حح:ذذ-ذ1
 ذت982ب احلذلح خ:ذذ-ذ2
 ت99كبص حح:ذذ-ذ3
 ت158كب ع ث:ذذ-ذ4
 ت982ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
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ذمك ال ذ  هلذل  مكذكبزكىذ  قحذف حب ك:ذمهقة ذ  يغذبيبسذفيهذكيممذكبعي ثذبقب ذوكبُ قه 
مايي ذذ 2  كبب هذاغيي ذ لذ مهقيية  ذمشييم  ذميي ذ كبهقييةكز جييممكف ييغذكبذ 1 زكىذلبغهييحذمكح

ما بييي ذذ 3 كزه ذوحب(حة يييب ذتعقيييهذم يييةكةذ يييهءذمببيييحلذ بح يييغةَذكبصييي باذولذكغ ييي ذ  ْ ييي
م ذيلذك م  ذمي ذ اقيةكز ذكغ ي ذمقهحذكغ  ذ اقةكز ذو عق ذت ةل ذكبشهءذم بح غ ذمذ

ذ مهقةز ذكبمهذتة  وذكب ذ مهقة  ذبغ  كف  ذفهذكب بق ذكبص تهت
يااز ذذذذذ تذ 4 ممقييغذييي ثذَمْ(يي مزن– :ذلييححذكبجيي ا ي:ذنم مييحذالف يييزذكب ييحئطذف عيي ثذإْفر 

ممعقيي ذك ف يييزذبقييحءذ)نيي لذاغيي ذكب ييحئط ذذكيي هذكبيي ذمةيييةذفييهذكبج هيي  ذنمبييلذتيي مذاييلهذ
مم ذكب  ماذ لذ لعذكب غ ي ذوحب(حة يب ذ  في كز ذممي ذمعح  هيح:ذفهذكب ع ثذنذكب غ  ذ

ذت 5 لذ)ن لذكبشهءذاحببحان نكبعغ ذمك ةت(حعذمذ
هْ  ذذذذذ  :ذميييحذبييي  ذكبخيييحثذمكبيييةكةذن يييصذكبجييي ا يذاغييي ذكلذكب غ ييي ذفحة يييب ذل يزِ  الااادف
لذكب غ ييي ذفحة يييب ذم ضييي ذ فحبيييةاغ ز ذفيييهذ مكبييييحا ذذ 7 ممكف يييغذكبجييي كبب هذ 6 مع بييي 

ذتذ 8 كبح يقذكبض قذكبح يعذمكب   ذكبض قنكب(حة ب ذ

                                           
 ت992 ذمك ي :ذ902كبص حح:ذذ-ذ1
 ت400كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت1217ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت890كبص حح:ذذ-ذ4
 ت102لذلح خ:ذب احذ-ذ5
 ت878كبص حح:ذذ-ذ6
 ت202كب ع ث:ذذ-ذ7
 ذت271لحم  ذكب(حة ب :ذذ-ذ8
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يييييفذمييييي ذكذذذذذ بقبييييي ذ يييييصذكبجييييي ا يذاغييييي ذك  يييييغذمع بيييييحاذمييييي ذو كبحيييييحق :ذميييييحذُاحب
ذفيييذ  ييحق ذتعقييه:ذكب  يي كث ذمَايي–لذكب غ يي ذفحة ييب ذم ضيي ذ مكبيييحا ذذ 1 كب(حة ييب  ة 

ذت 2 ل كلذمكببقحءذممعب ذكبقه إلك
 غ يييي ذمع بيييي ذميييي ذلذكب  :ذب يييي ذميييي ذخشيييي ذ ييييصذكبجيييي ا يذاغيييي ذالطار مااااة ذذذذذ

ذ 4 ملييححذكبجيي كبب ه:ذنتتذمكييلبكذكببقييحءذكبييليذ) يي  ذكبححةميي ذبييبسذوع بييهنذ 3 كب(حة يب 
م ليييعذكب غ ييي ذمييي ذ  يييحةم ذممييي ذمعح  هيييحذفيييهذكب(حة يييب :ذب ييي ذمييي ذخشييي  ذمزةيخييي ذ

ذت 5 كبةمكث ذم حاذكبةكة ذمكبقخ 
زذمةب يحذ غذفحة يهذمعي ثذنمليةذاي ثذويحبه ال :ذكَبْ ثَع  ذلححذكبج ا يذالمئزاب ذذذذذ

ييذ 6 بييلذله ييزن ماييهذم يي عذكب ييحءذذ 7 كب ثعيي ذو  ييغذنمكاييةذميي ذمثحايي ذكب بييحضنذ مف  
كب هح ذميحغقذ )ضيحاذاغي ذميحذل ضيخذفي قذكب يح حذكحب قيح ذبيةفخذميحءذكب حي ذمي ي  ذ
فيييييهذكبعحمبييييي ذكبع ك بييييي ذ كب ييييي زكث ذمبيييييغذمميييييغذفيييييهذكب(صيييييبا ذم  يييييعذكبجييييي كبب هذاييييي ذ

مكغ ي ذذ 8 …نَحْزآث ذك  يغذلبي حذكب يحءل عهذل بغ:ذنالكذفحة يهذمعي ثذمت( ي  هذميكو

                                           
 ت1519كبص حح:ذذ-ذ1
 تذ761ب احلذلح خذ:ذذ-ذ2
 ت1973كبص حح:ذذ-ذ3
 ت272كب ع ث:ذذ-ذ4
 ت760ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت232كبص حح:ذذ-ذ6
 ذت92كبص حح:ذذ-ذ7
 ت374كب ع ث:ذذ-ذ8
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فم يي لذكب غ يي ذكب ع بيي ذميي ذ لييعذم كيي ذايي ذ:ذذ 1  مب ييز ذفييهذكب(حة ييب ذتعقييهذكببيي ح
لذكوليعذاي ذ ميَحْز ذ ةمياذ مب ز ذكبب حذم آث  ذكب حء ذك  غذلبي حذكب يحء ذمب ققيهذ

ي ييذق ذممي ذمعح  هيحذكبشة ذفم ي لذكب غ يي ذكب ع بي ذمي ذ ليعذم كيي ذ 2 عذفيهذكب يحئطةْذمكبصة
ذ مذَليييْةع ذمآْث ميييحءاييي ذ ميييَحْز  ذ يييق  ذكبيييليذ ذمذ ب كب عقييي ذكب  كييي ذمقه يييحذاييي ذكبشيييق 

ذبهلكذكب عق ذت  لذ ل ثذكب ذمةب حذكب غ  ذكب ع ب ت)ج يذفبغذكب حءتذ
ممكف يغذكبجي كبب هذذ 3  :ذكبليذلبق ذويغ ذذكي ذكبجي ا يذ  يغذفحة يهذمعي ثاآلُجرّ  ذذذذذ

ذ عق ذكبغةبب ذكبليذلبق ذوغتمكب غ  ذم ذكب(حة ب ذكب  ض  ذفههذ آُمْ  ذو
ذ 4  هيحذمع بي ذمي ذكب(حة يب   :ذكبق  َة ذم خم هح ذ صذكبج ا يذاغ ذالصاروج ذذذذذ

خم هييييييييحذكبمييييييييهذُتصيييييييي  جذبهييييييييحذكب بييييييييحضذ ضييييييييح :ذنكبقيييييييي ة ذمذ ممكف ييييييييغذكبجيييييييي كبب هذمذ
مفييهذكبغ ييحلذايي ذكبيي ذ يي ةه:ذ لييغغذوحب(حة ييب ذ مييحةم  ذُايي  ثذف  ييعذذ 5 مكب   حمييحون

ذعذ  حةم  تلحةمجذمةب حذل 
م لييعذكب غ يي ذفييهذكب(حة ييب ذ مييَحُةم ذم َ ييحُةم ذمةب ييحذكح يي ذكبثح بيي ذ ممييغذب يي ثذذذذذذ

كب يي  ذميي ذكبصييحم ذمتحغ ييحلذاغيي ذنكبجييصذكب حبيي خذوح ييبحءذ خيي ىذمي ييمع عذبحغييهذ
ذت 6 ا كضذم   احنوك

                                           
 ت1112ب احلذلح خ:ذذ-ذ1
 ت1054خ:ذب احلذلح ذ-ذ2
 ت576كبص حح:ذذ-ذ3
 ت325كبص حح:ذذ-ذ4
 ذت261كب ع ث:ذذ-ذ5
 ت368ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
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ْحَ يي   ذفحة ييهذمعيي ثذنملييححذكالاازفيج ذذذذذ ليي عه:ذب يي ذو :ذَخييْبطذكببق ييحءذ مايي ذكب ب
م يصذليحا ذذ 2 م  عذكبج كبب هذالكذكب يممذ ( يغذ 1 مذمع ث؟تتن ا ذذها ب ذذمةيذ 

لذكبزيجذمع ثذ زبيك ذنذما ذب حذكببق حئ  ذل    لذفبغذخ يحي ذكببقيحءنذ كبب احلذاغ ذ
ذت 3 ميحغقذ )ضحاذاغ ذخبطذكببق حء

اال ج ذذذذذ تذمبيلذليي مذ 4  ذويغ ذمذكي ذكبجي ا يذ  يغذفحة يهذمعي ث :ذاي ذكبيليذُ)حي  ذالم 
ةذكبج كبب ه ذم لعذكب غ  ذ مَحَبْغ ذمتعقهذنآب ذ) مع غهحذكبغخ حخ لذبمح   ذكبجيةةكلذاق

ذت 5 متجصبصهحذمتببضهحن
اااااااااق ذذذذذ ْوس  ذم ضيييييييييح ذكبجييييييييي كبب ه:ذنماييييييييي ذتصييييييييية  ذلصييييييييي نذذ 6  :ذكب صييييييييي الج 

مكبج  ييييقذمعيييي ثذ 7 م ييييصذاغيييي ذك  ييييغذفحة ييييبحاذمع بييييحاذ لييييغغذ ُك َ ييييك ذ يذليييية  
ذت 8 محذم ذكبب  وق ذاغ ذكبححبقذك َمْ َ غ ذمتعقهذكب ص ذممحذلب

                                           
 ت321كبص حح:ذذ-ذ1
 ت217كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت596ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت342كبص حح:ذذ-ذ4
 ت1058ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت1454كبص حح:ذذ-ذ6
 ت144كب ع ث:ذذ-ذ7
 ت361ب احلذلح خ:ذذ-ذ8
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ْرن ااق ذذذذذ و  تذمذكيي ذ 1  :ذلييححذكبجيي ا يذايي ذ   ييلذلصيي ذوييحبع كقذفحة ييهذمعيي ثالخ 
مكب غ ييي ذمع بييي ذمييي ذ ُخَ َةْ  يييْغ ذو عقييي ذذ 2 كبجييي كبب هذ لذ ليييعذكب غ ييي ذاييي ذ ُخَ ْ  يييحه 

ذت 3 م عذكبجغ  ذوكعذكبحعحم
ذصي  ذماي ذمعي ثذم ليغغذوحب(حة يب  :ذلححذكبج ا يذا ذ ه  ذمي ححذليرد  السف  ذذذذذ
ب ييغ ذ  ييغبذ  ذ يذفبييغذه يذفبييغذ خييحثذممةكخغيي ذنذمذكيي ذكبجيي كبب هذ لذ لييغغذ  ييحمبذ 4 مب

م  يعذفيهذم ضيخذآخي ذ لذذ 5 يمثذ خحثذممةكخغ ذ مي  بغذكبقح ذ غذمبيهذفيحا ث 
ل ذم ضييخذمعيي م ذوييحب    ذمل ييعذبقييحءذك ييم عذاغيي ذيييمثذذ 6  لييغغذكب ييةب هن ييةب مكب ة

قع حلذب ذكب قيلةذب عبيةذبهي كمذكي ة ذم ليعذكب غ ي ذمي ذكب(حة يب ذكببهغ يي ذكبذهلب ذبقح
يغذَمْلي  ذ لذفبيغذييمثذذ 7 ولذكغ  ذ َمْل  ذوحببهغ ي ذتعقهذكبُقخ   ف ي هذايلكذكببقيحءذ  ب

ذلب ذمعخحة ذ  غ ذوحب(حة ب ذتعقه:ذيمي ت
بغسذ يجحةذمكبث يحة ذمايه:ذكبي ك جذمكبجي زذمكبيوكوب(حظذكب  ص ل ذوحبقخحتحوذمك -4

ذمكب اذمكب حشذمكب غقجذمكب   ىذمكب(ص(ص ذمكبقش كة:ذ

                                           
 ت1468كبص حح:ذذ-ذ1
 ت174 ع ث:ذكبذ-ذ2
 ت457ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت680كبص حح:ذذ-ذ4
 ت235كب ع ث:ذذ-ذ5
 ت236كب ع ث:ذذ-ذ6
 ت680ك ي :ذب احلذلح خ:ذذ-ذ7
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مليححذكبجي كبب ه:ذذ 1  :ذكبج زذكبهقةي ذليححذكبجي ا ي:ذنمميحذ ظقيغذا ببيحانالرانج ذذذذذ
مكب غ  ذفحة ب ذم ضي ذمايهذ ةكَ يْج ذمتعقيهذكبقحةم يعذ مذميحذليةا ذذ 2 نك  غذ اج هن
ذت 3 يوحبج زذكبهقة

ااااْوز ذذذذذ مكب غ يييي ذذ 5 ممكف ييييغذكبجيييي كبب ه 4 غذفحة ييييهذمعيييي ث يييال :ذلييييححذكبجيييي ا ي:ذالج 
ذت 6 مع ب ذم ذ َكْ ز 

 :ذلييححذكبجيي ا ي:ذايي ذن ييهءذ)شييخغذكبميي  ذ)نثيي ذوييحبب  نذمكاييعذكب ةلقيي ذالااب ل س ذذذذذ
يي ْ يياذ كب  يحءذميي ذكبشة م  ييعذكبجيي كبب هذذ 7  ذمايي ذفحة ييهذمعي ثنم يحاذ  ذبَذعَذ) ي  لذكب ب

 ثذمي ذكيممذفييحة :ذَبيم ذمم عييغذاي ذ بيهذاب يية ذل بيغ:ذنمم يحذمخييعذفيهذكيممذكبعيي
مكب غ  ذفحة ب ذم ض ذماهذ ُبُغس ذممي ذذ 8 كببم  نذغُبُغسذانلكذت  حذكبع ثذمبب حا

ذت 9 معح  هحذكبم  ذكوببض

                                           
 ت318كبص حح:ذذ-ذ1
 ت210كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت532ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت871كبص حح:ذذ-ذ4
 ت147كب ع ث:ذذ-ذ5
 ت1013 ذمك ي :ذص360ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
 ت909كبص حح:ذذ-ذ7
 ت94ب ع ث:ذكذ-ذ8
 ت201ب احلذلح خ:ذذ-ذ9
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اا ذذذذذ وييحب(ما:ذايي ذكحبعيية  ذمعيي ثذمايي ذذا ذ يي :ذلييححذكبجيي ا ي:ذنكبَذالماااش ذم حّ الم 
فيهذم ضيخذآخي ذنكب يحشذاي ذملححذكبج ا يذذ 2 ممكف غذكبج كبب هذ 1 وحب(حة ب ذمحشن

مقه ييييح ذذبيييي   ٌذضييييح كثذكماييييلكذذ 4 ممكف ييييغذكبجيييي كبب هذ )ضييييحاذذ 3 مايييي ذمعيييي ثذ مذم بييييةن
لذكغ يي ذ مييحش ذبغ(يهييحذم ييم ةم ذفييهذ  ذمعيي ثذميي ذ مييحش  ذمذا ذمكبصيي كثذكلذ كب يي

كبع بب  ذولذ محش ذفهذكب(حة ب :ذناخ ذلة   ذمةمة ذ يب ه ذوحبعية ذتحيخ ذمي كيعذ
ذت 5  عحمهحن

مفيهذذ 7 ممكف يغذكبجي كبب هذ 6  :ذ ج  ذذك ذكبج ا يذ  غذفحة هذمعي ثل ْنجالخ   ذذذذذ
لذت يي لذ مك ييهنذمييي ماذوكبغ ييحلذنكب غييقج:ذ ييج   ذفحة ييهذمعيي ثذتم ييلذميي ذخشييخغذك

مك غ  ذاغ ذالكذكبضي ثذذ 8 كب غ  ذمع ب ذم ذ َخَغقْك ذمتعقه:ذكعذ هءذذيذب    
ذم ذكبشج ذ خمم ذب  غت

                                           
 ت340كبص حح:ذذ-ذ1
 ت365كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت1020كبص حح:ذذ-ذ3
 ت376كب ع ث:ذذ-ذ4
 ت608ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت312كبص حح:ذذ-ذ6
 ت184كب ع ث:ذذ-ذ7
 ت446ب احلذلح خ:ذذ-ذ8
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يااارىّ  ذذذذذ ماييي ذكب قثييي ةنذن…معييي ث ذمليييحح:ذذ  يييغ ا ىذاغييي ذجييي يييصذكبذ  :ذَ ْبييي ٌذالخ 
مبيييلذتييي مذايييلهذكب غ ييي ذفيييهذكب عييي ث ذمكب غ ييي ذفحة يييب ذذ 1 ذكبَبييي  ذي ذمي يييححذبغُ زكمييي ذخب ييي ذ

ذتذ 2  ذتحغقذاغ ذمةمذبغذ لقح ذاةلة يذم ض ذاهذ خب  ذ
ذالف ْصف صااة ذذذذذ ذ مذة يي ذكبَ يي   ذايي ذك زايي ىذنَايي  ذتذ :ذكبَ يي   يذ ذلقبمييغذبيي  ذذمكبَ يي  

ذكذكييحلذاييحمذل ييطذمف ييةذ اييعذكبخحم)يي ذمييحذ) مييحت لذوييغذميي ذبييب ذمت يي ذم  يي هذإآلممييهذفييك
لذكب غ يي ذ مذكيي ذكبجيي ا يذذ 3 مليي هذم خ يي هذمكممييزؤكذوييغذاغيي ذمييحذفبييغذميي ذكب شيي   ن

ماييي ذذ 5 مليييححذكبجييي كبب هذكلذ ليييغهحذ الْ َخْ ييي  ذ 4 فحة يييب ذمع بييي ذ ليييغهحذ الْ َ(ْ ييي  
تحغييقذفييهذكب(حة ييب ذاغيي ذنكبعغييفذكبييليذذكبصيي باذولذكغ يي ذ َ ْ َخْ يي  ذ مذ  خ يي  

ذت 6 ) ححذبغذوحبم كب ذ ُل ْ َجغ ذمبحبع بب ذ فبْص(بص  تتنذك حذ فحمذلحا ذكبب احل
لذكب غ  ذفحة يب ذ ف ذم صذكبج ا يذاغ ذغَذ :ذمحذتخقبغذكبةكو ذم ذكبعَذالنفْشوار ذذذذذ
اييح:ذمييحذ)جميي  هذمبييلذتيي مذفييهذكب عيي ثذم لييعذكب غ يي ذوحب(حة ييب ذ ُ ْشييَ حة ذممعقح 7 مع بيي 

ذت 8 كبخع  ذمكبخ  ذمكبةقلذم   اح ذممحذلخ  ذم ذاغفذكبةمكث

                                           
 ت652كبص حح:ذذ-ذ1
 ت463ب احلذلح خ:ذذ-ذ2
 ت489كب صخححذكب ق  :ذذ-ذ3
 ت1049كبص حح:ذذ-ذ4
 ت288كب ع ث:ذذ-ذ5
 ت84ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
 ت828كبص حح:ذذ-ذ7
 ت1137ب احلذلح خ:ذذ-ذ8
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قذمكبييةاح جذ كوب(يحظذكب  ص ليي ذوحب   ك يحوذمكبح يي ة ذمايه:ذكبه ييمجذمكب ي ذ  -5
ذمكبقخجذمكب  زذمكب مقذمكبب قذمكب( ك ق:

ْماااالج ذذذذذ  ذ 1  :ذمييي ذكببييي كذل  ذذكييي ذكبجييي ا يذمكبجييي كبب هذ  يييغذفحة يييهذمعييي ثاله 
ذت 2 ْمغغ ذما ذكبببْ َذْملذنبذ هبذم لغغذ
اااْوذ ن يق ذذذذذ خضييي ذذمذمق يييحةذ  :ذكبشيييحا   ذمذكييي ذليييحا ذكبب ايييحلذ  يييغذ  ييي ذالسف

ممةموذفيييهذكب عيييحملذكبع ببييي ذاييية ذبةيييحوذفيييهذايييلهذذ 3   ييييعذلث ييي ذكبشيييج ذو ق يييحةه
ييييذ 4 كب غ يييي ذ ا هييييح ييييْ َذقذمكبش  ييييْ َذ ب قذمكبشة يييي َذك بقذمكبشة ييييْ َلُ  قذمكب   ييييْ َذقذمكب ة  َذك بقذكب ة

ْ َذُ  قتذمذك ذكبج كبب هذ  غذفحة هذمع ثذم لغغذ  يحَمكَ ك ذ يذ صيفذمةايلتتذ مكبشة
ولذ مكَ ك ذا ذكبيةك قذوحب(حة يب  ذمكبيةةالذذ 5 ل يةذبلبكذ ب مغذ مذ  غذكقصفذكبخحزي ذ

 كبب هذ  يماذاي ذ بيهذاغيهذوع يةذاي ذميةب حذكب غ ي ذجيك يق ذمايلكذكبيليذذكي هذكبمذ م ذم
لذكب يي ذ  قذميي ذ لييعذ ذ 6  لييغهحذفييهذكب(حة ييب  ذمييي ىذكم يذ يي  فييهذكبع ببيي ذمايي ذ

ييياذ يييية  ذم ةم   هيييحذكغ ييي ذمع بييي ذمييي ذكب(حة يييب ذ ل  يييح هذماييي ذضييي ثذمييي ذكبح ييي ةذكبة  
)حث  ذف يييييييةذذكييييييي ذليييييييحا ذكبب ايييييييحلذكلذ  ييييييي مك  ق ذمعييييييي ثذنبذم ليييييييغهحذ ُ ييييييي مكلبذ

                                           
 ت380 ذمكب ع ث:ذ351كبص حح:ذذ-ذ1
 ت158معجلذكوب(حظذكب(حة ب ذكب ع ب ذ:ذذ-ذ2
 ت676ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت234 ذمكب ع ث:ذ1495ك ي :ذكبص ححذذ-ذ4
 ت235كب ع ث:ذذ-ذ5
 ت88ب :ذمعجلذكوب(حظذكب(حة ب ذكب ع ذذ-ذ6
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نمينيي لذبييلبكذكليي ثذبةييحوذكب غ يي ذفييهذكبع ببيي ذكبيي ذكولييعذايي ذكغ يي ذذ 1  يي مك بحث
ذ ُ  َذك ق نت

 :ذكبج ييييعذكب(ييييحبجذذمذكب ييييقحم   ذ ييييصذكبجيييي ا يذاغيييي ذ  ييييغذفحة ييييهذالااااْده ان ج ذذذذذ
لذ لييعذكب غ يي ذميي ذ ممَاييْقج ذماييهذم كخيي ذميي ذكغ ميي  :ذ مم  ذ مكبيي كماذذ 2 معيي ث

فح يييمع  ذاييييلكذذ 3 كيقيييحل ذم َايييْقج  ذتحغيييقذاغييي ذ ييي    ذ)ن  يييحلذاغييي ذم يييةكةذمكاييية
ذ  تكب عق ذمك غقذاغ ذكبخع  ذذىذكب قحم

ْبج ذذذذذ م ليعذكب غ ي ذ َكْخيك ذ مذذ 4  :ذكبَ َجع ذذك ذكبج ا يذ  غذفحة هذمع ثالق 
ذنفييهذاجييلذكبَ َ ييحمذةمييحميذ 5 متحغييقذاغيي ذ ييحئ ذمعيي م ذ-وحب ييح ذكب(حة ييب ذ-َكْخييك
فيييهذمقحابيييغذو يييخذا ييي كءذم ييي مكءنذل ميييةذفيييهذ  ييي ك ذكبجخيييححذمكب م)يييحلذب  يييغذذكبغييي لذ
ذت 6 بللل

ذ)ُذالُكااّرز ذذذذذ ذبب يي طذةيشييغذم  ييعذكبجيي ا يذايي ذ بييهذاب ييةذ  ييغذفحة ييهذ :ذكبخييحزي  َشيية 
ذماييي ذكب ميييعذكب يييحذقنذم ليييغغذوحب(حة يييب ذذ 7 معييي ث ز:ذكبخيييحزي  مليييححذكبجييي كبب ه:ذنكبُ ييي  

ز:ذكبحييحئ ذكبييليذ) يي حذاغبييغذكب يي حذميي ذ  يي ةذكبجيي كةحذ  ُكيي  ه ذلييححذكبيي ذمةييية:ذكبُ يي  

                                           
 ت740ب احلذلح خ:ذذ-ذ1
 ت202 ذمك ي :ذكب ع ث:ذ316كبص حح:ذذ-ذ2
 ت1216ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت309:ذمكب ع ث:ذ337كبص حح:ذذ-ذ4
 ت884ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت531لحم  ذكب(حة ب :ذذ-ذ6
 ت892كبص حح:ذذ-ذ7
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زعُذفم لغغذ ُك  ه ذ يذاحذقذ زا يذ لذ ليعذو  ماذا ذكذمفهذكبغ حلذ 1   ثذف  عذُك  
كب غ ي ذ ُكيُ م ذوضيلذكب ييح ذمكبي كءتذمكبييحا ذ لذ ليعذكب غ يي ذ ُك بييز ذمتعقيهذ يي  طذ

) ييييي طذةيشيييييغذفيييييهذذي ذةيييييي ذكبحيييييحئ ذمتحغيييييقذكغ ييييي ذ ُك بييييييزى ذاغييييي ذكبشيييييحا  ذمكبخيييييحزذ
ذت 2 كبص  كء

م ق ذذذذذ مبيلذتي مذذ 3  :ذكب حبخذم ذكبةقلتذ صذكبج ا يذاغي ذ  يغذفحة يهذمعي ثالرف
غ يي ذفييهذكب عيي ثذم لييغهحذ َةَمييغ ذمميي ذمعح  هييحذنذلحبييخذميي ذكبةييقل ذمم حايي ذميي ذكب 

ذت 4 كبجبحمذكب حئخ ن
ق  ذذذذذ ذ 5  :ذكبَ َ عتذ صذكبجي ا يذمكبجي كبب هذاغي ذ لذ ليغغذوحب(حة يب ذ َبيَ ه الب ر 

كمذكو يةذ 6 ما ذكبص كث  ذ كبُ( ك بق :ذلححذكبج ا ي:ذا ذ  كبب ية ذما ذكبليذلقلةذلة 
م  يعذكبجي كبب هذذ 7 مةب حذ   كذمب يعذكبجيب ذُف ك ب يحان… َبْ مك ك ذوحب(حة ب ذما ذمع ث

ا ذكب ذمةيةذل بغ:ذنا ذفحة هذمع ثنذما ذ خخذ)صباذب  ذلةيذكو يةذك  يغذلقيلةذ
ممقغذُف ك بيقذكبب ييةذكبيليذلم يةمذليحا ذكبب ييةذذ 8  غذ ببغذوحب ذآمىذالوغتذمي ححذذكبقح 

                                           
 ت328كب ع ث:ذذ-ذ1
 ت906ب احلذلح خ:ذذ-ذ2
 ت1484كبص حح:ذذ-ذ3
 ت854ب احلذلح خ:ذذ-ذ4
 ت93 ذمكب ع ث:ذ1496كبص حح:ذذ-ذ5
 ت182ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
 ت1543كبص حح:ذذ-ذ7
 ت286كب ع ث:ذذ-ذ8
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ةذملييحا ذكب ييحم  تذمكب غ يي ذفحة ييب ذمع بيي ذلةبييغذاغيي ذكبح يييقذك ييحذف يي هذكبيي ذمةييي
 يةذو لغهحذ َبْ مك ك ذك حذذكي ذكبجي كبب هذمتحغيقذفيهذكب(حة يب ذاغي ذنا ي كلذلم يةمذك

ذت 1 مقلةكاذو ةممغنذمتحغقذم ذوحثذكب قح) ذاغ ذُم  ةمذكبجب 
كوب(ييييحظذكب  ص ليييي ذوحب عييييحملذمكواجييييحةذكب  ي يييي  ذماييييه:ذكبزميييي مذمكببييييحل وذ -6

ذج:مكبزئبقذمكبزكذجمكب خ
َبْ َمييييييييةالْزُمااااااااردّ  ذذذذ ذلييييييييحح:ذنمايييييييي ذمعيييييييي ثنذملييييييييححذذ 2  :ذذكيييييييي ذكبجيييييييي ا يذ  ييييييييغذكبزة

مبييييلذلب قييييحذ لييييعذكب غ يييي ذم ذميييي ذ يذبةيييي ذا بيييي تذذذ)3(كبجيييي كبب هذن اج ييييهذمعيييي ثن
لييقحفغذ لذكبزميي مذغ يي ذكبزب ميية ذفييحبزم مذتعييلذكب ضيي  ذ مكب عيي م ذاقييةذكبجيي ا ي  ذ

ذ 4  يعحعذ ذ)شي بغذ ي كمذم ذلي(  نكغهحذنم فضغغذمحذكحلذمشيخخذكب ضي  ذذكذةم يقذمذ
ذ 5 محذكبزب مةذفه ذلقفذمكاةذنف م هذكبغ لذ (ح ذب قغذ ي يخذك  ح(يحءذب خحمتيغن مذ

ا بيييي ذوحبييييلكحذذ 6 مييييي ماذكلذت يييي لذكغ يييي ذ زميييي م ذوحبييييةكحذكب ه غيييي ذفحة ييييب ذم ضيييي 
ذكب عج  ذ مذ لذكبلكحذم ذو ح)حذكب(حة ب ذكب ة)  ت

                                           
 ت253ب احلذلح خ:ذذ-ذ1
 565كبص حح:ذذ-ذ2
 ت192كب ع ث:ذذ-ذ3
 ت   يييقذكوثذ   يييمح ذميييحةيذذ48كبييي ذكوك(يييح ه:ذ  ييي ذكبيييلخحئ ذفيييهذ اييي كحذكبجييي كا ذصذ-ذ4

 ت1939كب  مغه ذكب حا  ذ
 ت53 :ذ   ذكبلخحئذ-ذ5
 ت571ك ي :ذب احلذلح خ:ذذ-ذ6
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حذكبجيي ا ي:ذن) ييححذفحة ييهذمعيي ث ذمايي ذ :ذك ييلذميي ا ذمعيي م تذلييحالياااقوت ذذذذذ
ةمياذكلذ مذذ 2 مذك ذكبج كبب هذ  غذمع ثذ 1 فحا حذكب كاة :ذ)حل ت  ذمكبج خذكب  كل  ن

ذت 3 ت  لذكب غ  ذفحة ب ذم ض ذف ةذمةمذفهذكبب احل:ذن)حل و:ذك لذم ا ذمشه ة
َخج :ذكب  زذك مذكي ذكبجي كبب هذ 4  ي م ذ يصذكبجي ا يذاغي ذ  يغذفحة يهذمعي ثو كب ة

 ي مذ م َ يَخغ ذفيهذكب(حة يب :ذناجي ذذ ذ 5 زاي يذ  يغذمعي ثذ ليغغذ َ يَخغ و  ماذاي ذك
ذت 6 خفب ذبغذخ كصذاةلة نذ ب كقذبحب

 :ذذكيي ذكبجيي ا يذ  ييغذفحة ييهذمعيي ثذنملييةذايي ثذوييحبه ز ذممييقهلذميي ذالزفْئب ااق ذذذذذ
 لييعذذمكب غ يي ذميي ذ 8 مي ييححذبييغذكبييزةكُممق ذملييةذذكيي هذكبجيي كبب هذ 7 )  بييغذون يي ذكبخييحءن

ذت 9 فحة هذا ذ زبيَ ه ذ مذ مب  ه 

                                           
 ت277كبص حح:ذذ-ذ1
 ت404كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت1228ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت321كبص حح:ذذ-ذ4
 ت231كب ع ث:ذذ-ذ5
 ت708ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
 ت1488كبص حح:ذذ-ذ7
 ت218كب ع ث:ذذ-ذ8
 ت604 ذ364ك ي :ذب احلذلح خ:ذذ-ذ9
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ذكبب يح ه ذماي ذمي ذكومميي ذممي ذالزاج ذذذذذ خيمطذكب بي  ذ  :ذا ذمحذ) ححذبيغذكبشي  
م ليييغغذ زكَكيييي ذميحغيييقذاغييي ذ 1 م يييصذكبجييي ا يذمكبجييي كبب هذاغييي ذ  يييغذفحة يييهذمعييي ث

ذت 2 اقص ذكحب غا
ب ( يي  ذكوب(ييحظذكب  ص ليي ذوييحب   ذمكبحخ ييحوذك مم حعبيي  ذماييه:ذكببيي مجذمك -7

ذمكبب زكةذمكبةةكبقغذمكبةا حل:
ج ذذذذذ ييْبه ذلييححذكبجيي ا ي:ذنايي ذمعيي ثذم لييغغذوحب(حة ييب ذ َبييْ مه تتنالب ااْرد  ذ 3  :ذكب ة

م َبييْ مه ذتحغييقذفييهذكب(حة ييب ذاغيي ذكو يي  ذ يي كءذ كييحلذةمييماذ مذذ 4 ممكف ييغذكبجيي كبب ه
ذت 5 كم   ذ
ِ   ذذذذذ ْف الذكب عيح هذ ذ  ذمفب حذ) تهذ :ذكخمغفذمةب حذالهذكب غ  ذفهذكبع ببيرسالسف

ذت 6 كبمهذذك احذكبغة ي لذب غ  ذ  (    
ذكب (    كب   حةذ:ذبو عبيدأ

:ذكب (    ذكبَفْبجذمكبميحوخ ذمكبَفيْبج:ذة ي حذكب يغححلذاغي ذةمغيغذكب  ي عذابن السكيت
ذخخحةذم ذبغةذكب ذبغةتوكبليذ)  عذك

ذكب (    ذكبعخ  يذما ذكب حذقذوصقحامغذ:ذمؤرج

                                           
 ت217 ذمكب ع ث:ذ321كبص حح:ذذ-ذ1
 ت565خ:ذب احلذلح ذ-ذ2
 ت299كبص حح:ذذ-ذ3
 ت95كب ع ث:ذذ-ذ4
 ت173ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت234 ذ233 ذمكب ع ث:ذ687ك ي :ذكبص حح:ذذ-ذ6
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ذ:ذكب (    ذكب ه محلي ابن االنبار 
ذكب (   :ذكب حذقذو م ذكب ةلة

ذكب (   : ذكبليذ)  مذاغ ذكبقحل 
ذاغ ذك بعذميصغاذم ذ   هحذكب (   : ذكبليذ)  م

ْ( حة ذو عق ذكب   حة ذت 1 مكب غ  ذم ذ لعذفحة هذا ذ  ب
ْيااازا ر ذذذذذ يييْ  ذبغصييي ةذويييغذاقيييةذب   :ذميج يييخذاغييي ذببيييحزة :ذاحميييعذكبخيييحزي  ذمخيييحممذكبصة

مزكمذفهذكب يحم  ذذ 2 لذكب غ  ذمع ب ذم ذ وحزيحة   غ كذذك ذكبج ا يذمكبج كبب هذكب
ك هحذمع بي ذمي ذ َويحْزمكة ذ مذ وحزييحة ذماي ذكب  كفيقذب يحذفيهذكوليعذكب(حة يه ذف غ ي ذ

م َوييحْزَمكة ذتحغييقذاغيي ذكبصيي ةذمكبصييب حمذ 3 م يي ذكبصيي ة وحزيييحةذتحغييقذاغيي ذكبصييبحمذمذ
ذت 4 مخحممذكبص  

اااْيج ذذذذذ :ذاييي ذكبيييليذ) يييع ذاغييي ذةمغبيييغ ذة ييي حذكب يييغححلذاغييي ذةمغبيييغ ذ يييصذ الف 
م ليييغهحذ َبْبيييك ذمايييهذ 5 لذكب غ ييي ذمع بييي ذمييي ذكب(حة يييب  كبجييي ا يذمكبجييي كبب هذاغييي ذ

ذت 6 تحغقذاغ ذكب   حذكبليذ)  عذة حب  ذمكب حاهذب  ذكببممذب  عذكب  حئع

                                           
 ت651ب احلذلح خ:ذذ-ذ1
 ت126 ذمكب ع ث:ذ589كبص حح:ذذ-ذ2
 ت152ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت151ب احلذلح خ:ذذ-ذ4
 ت291 ذمكب ع ث:ذ336كبص حح:ذذ-ذ5
 ت122ةلذو عجلذكوب(حظذكب(حة ب ذكب ع ب ذ:ذص ذملح147لحم  ذكب(حة ب ذذ-ذ6
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ةكببقييي  :ذكبب  كبييي ل ذمي مضيييهذكبقبيييح ذذذذذذ ل:ذَمْةبيييحل ذ يييصذلذ)نييي لذكب كايييةذميييقه  كبة 
ماييي ذذ 2 لذ ليييغغذ َمْةَبيييحل  مذكييي ذكبجييي كبب هذذ 1 كبجييي ا يذاغييي ذ  يييغذفحة يييهذمعييي ث

ذتذ 3 كبص باذ لذ مةبحل ذفهذكب(حة ب ذتحغقذاغ ذكب حة  ذماحة ذوحثذكب ص 
ْا حل :ذكبمييييحم  ذذكيييي ذكبجيييي ا يذ  ييييغذمعيييي ث ذمبييييلذلييييلك ذمعقييييحهذذذذذ م ييييصذذ 4  كبييييةة

ْاَ ييحل ذغ(ييمكذذ 5 بييحاذكبجيي كبب هذاغيي ذك  ييغذفحة ييبحاذمع ذ عذمعقييحهذ )ضييحاتذم لييعذكب غ يي ذ مب
ذت 6 متحغقذفهذكب(حة ب ذاغ ذكب(محذمكب زكةع

كوب(يييحظذكب  ص لييي ذويييحبجب ذمكب يييمحذمكبشييي ملذكب يييغحح ب  ذمايييه:ذك  ييي كةذذ-8
ذمكبق زكذمكب قجق قذمكب   ج ذمكببقة:ذكب ب ذمكب  زبحلذم (ح ق

 يييحمة ذ كبجييي ا ي:ذاييي ذنكب كايييةذمييي ذذ :ذون ييي ذكبه يييز ذمبضييي هح ذليييححاإلْساااوار ذذذذذ
مالذكب(  حل ذمل عذكب كمه ذمبلذللك ذكبج ا يذ  يغذمعي ثذال ذ  يغذ) يم(حمذذ 7 كب(  ن

مكب غ ييي ذفحة يييب ذذ 8 ذبيييكذمييي ذكمميييغ ذم يييصذكبجييي كبب هذاغييي ذ  يييغذن اج يييهذمعييي ثن
م ض ذفيذ  ْ  كة ذوحب(حة ب ذتحغقذاغ ذكب(حة  ذفهذم حبعذكب كمعذنمتحغيقذوحبغهجي ذ

                                           
 ت2112كبص حح:ذذ-ذ1
 ت188كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت240لحم  ذكب(حة ب :ذذ-ذ3
 ت2116كبص حح:ذذ-ذ4
 ت194كب ع ث:ذذ-ذ5
 ت518ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
 ت690كبص حح:ذذ-ذ7
 ت68كب ع ث:ذذ-ذ8
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 بييي ذاغييي ذم حاييي ذمييي ذكبجقيييةذ يييماهحذكب(ييي ؤ ذمكبعصيييهذ)ضييي ب لذبهيييحذكب ييي ذذكب  م
مكذكذكح ي ذكب غ ي ذو عقي ذكب(يحة ذفهيهذذ 1 متةا ذمثعذالهذكب  ثذو  ثذك   كةي ن

ذ  ذم َ  كة  ذةكك تْ    ذكبَ( َذ م كخ ذفهذ لعذمضعهحذم ذكغ م  ذ 
ْرُزبااان ذذذذذ  غ يي ذفييهذكبع ببيي ذاغيي ذ ذميج ييخذاغيي ذكبَ  كزببيي ذمكبَ يي كزبث:ذمتحغييقذكبالم 

فييحمذكبيي ذ كبيي ئبسذميي ذكبُ(ييْ  ذ مذكب(ييحة ذكبشييجحعذكب  ييةمذاغيي ذكب يي مذمملذكب غييكذك ييحذ
ممكف يييغذكبجييي كبب ه ذمليييحح:ذذ 2 لذكب غ ييي ذمع بييي  ك ي ييي ذفيييهذكبقهح)ييي  ذمذكييي ذكبجييي ا يذ

ن مكب غ يي ذفحة ييب ذم ضيي  ذفيييذ َمْ ْزَبييحل ذتحغييقذاغيي ذذ 3 نمت( يي  هذوحبع ببيي ذاييحفظذكبَ يية 
ذ 4  ذماحك غذماحة غذمم ذمعح  هح:ذمحبكذك ةضذملحابهح ذمكب يحة ةْذبثةذلحا ذك

ْز ذ كبثةْةي ذم َويحْل ذ كذكذةكبي ذميخذماهذم كخ ذفهذ ليعذمضيعهحذمي ذكغ مي  :ذ َمي ْذ
ذت 5 فحموذمعق ذكب حة ذمكب  حفظذاغ ذكبشهء  مكخ ذوعضذكب غلذ

ييقذكب ييب  :ذ  كئ ييغ ذلييححذكبجيي ا يذذذذذذ مبييلذليي مذفييهذذ 6  ييغذنفحة ييهذمعيي ثنال  َ(ح ب
ذت 7 كب ع ث ذم لعذكب غ  ذ ُ ْ(مغ ذمم ذمعح  هح:ذَ ْصعذكب هلذم قحلذكب ما

                                           
 ت94ب احلذلح خ:ذذ-ذ1
 ت135كبص حح:ذذ-ذ2
 ت365كب ع ث:ذذ-ذ3
 ت1073 ذ1072ح خ:ذب احلذلذ-ذ4
 ت157ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت1497كبص حح:ذذ-ذ6
 ت950ب احلذلح خ:ذذ-ذ7
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مذكي ذليحا ذذ 1  كبقةْ َزك :ذةماذلصي   ذليححذكبجي ا ي:ذنك  يغذفحة يهذمعي ثنذذذذذ
اج ييهذمعيي ث ذ ذكبغ ييحلذ  ييغذ) ييححذوحب ييح ذ )ضييحا:ذ َ ْ ييْزَق ذم ييصذكبجيي كبب هذاغيي ذ  ييغذ

مكب غ يي ذفحة ييب ذم ضيي ذم ب(يي ذميي ذذ 2 كب(صيي حءذليية) حانذلييححذنملييةذت غ يي ذوييغذكبعيي ث
قحل مم ذكب ح ذماهذ ا  ذت( ةذكبمصة  ذفيهذكب(حة يب  ذذ 3  َ ْ َزه ذو عق ذكب ماذمكب ة

ذماهذم ذو ح)حذكبغة ذكببهغ ي ذمك م غ ذكب غ  ذكب ذكبع بب تذ لماذذملةذت  لذكب ح 
اغيي ذكب يمعذمكب صيي ل ذمليةذ) ييحح:ذ كبَ ْقَجقب يق :ذآبي ذت ميي ذبهيحذكبقييحةذمكب جيحة ذذذذذذ

غ ييقجَذقْذمَذ لذكب غ يي ذمع بيي ذ مذكي ذكبجيي ا يذمكبجي كبب هذذ 4 قي لذك ييحذاني ذكب(يي كء ذمَمْقجب
ييغذ ببييك ذ يذمييحذ ميي م هتذكملييحا ذذ 5 فييحمذكبجيي ا يذ م لييغهحذك ييحذ ب ييحم  ذ َمييْ ذمب

 لذكغ يييي ذ كب قجق ييييق ذمع بيييي ذميييي ذ لييييعذل  ييييح هذايييي ذ  ذ 6 مييييي ىذةفحئ ييييعذ  غيييي 

manganikon يياذذ لذت يي لذميي ذ لييعذفحة ييهذايي ذ َمْقجنييي ذمتعقييه:ذكب ييي ثذ م ةم 
لذ)ضييع كذ يي  حاذميي ذلحييخذ مكب (ييزذنمتحغييقذ )ضييحاذاغيي ذوعييضذا ييعذكب شييعبلل ذماييهذ

كب ةليييةذمكب صييي ذفيييهذليييةحذم غييي ءذوحب يييحءذييييلذ)ع غييي لذاغييي ذكلذتثييي ذلحيييخذكب ةليييةذ
ذت 7 مكب ص ذم ذكب ةحن

                                           
 ت1612كبص حح:ذذ-ذ1
 ت380كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت1162ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت355كب ع ث:ذذ-ذ4
 ت1455كبص حح:ذذ-ذ5
 ت270غ كئ ذكبغة ذكبع بب :ذذ-ذ6
 ت1096ب احلذلح خ:ذذ-ذ7
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يي  :ذكب يي  ك تذمي ييححذذذذذذ ذهلذكبصييبة ذك مبيي ذايي َ ْقَجيي تذمكبيييحا ذ)ضييحاذكب َذ  كُب َ ْ جب
لذكب غ يييييي ذمع بيييييي ذميييييي ذ ذكيييييي ذكبجيييييي ا يذمكبجيييييي كبب هذذتك ييييييلذكب(حاييييييعذميييييي ذ لاْ َجييييييَ  

ذت 1 كب(حة ب 
م يييصذكبجيييي كبب هذاغيييي ذ لذ لييييغهحذ َك ييييحْلذَكييييْ  ذم لييييعذكب غ يييي ذ َك ييييحْلذكب يييي  ذذذذذذ

  ذلييحو ذكبهيية تذماييهذم كخيي ذميي ذ َك ييحلْذالمتحغييقذاغيي ذكب كمييهذوحبقبييعذكب ييحا ذفييهذ
ذم ذم ذ كب ْفَمْ  ذو عق ذكوخلذمكب  كذوحب ةتذوكب    ذم كب    ذك

تذ 2 لذكب ب يي ذن ييصذكبجيي ا يذمكبجيي كبب هذاغيي ذ  ييغذفحة ييهذمعيي ثنَغيي :ذكبعَذالب ْنااد ذذذذذ
ع ذمبقييةذ يذ ييهءذْبييمكب غ يي ذفحة ييب ذم ضيي  ذف يي ذمعييح هذ َبْقيية ذفييهذكب(حة ييب :ذنكب َذ

مم ذمعح  هح:ذكب بحطذماي ذميحذلي بطذاغي ذذ 3 نام لمغ ذكبقةذكب ن   ذمكب ب ذم   ا ح
ذكبخح ذم   هت

ممكو ذمايييييه:ذكبيييييةم ثذمكبب ييييي مذمكب (شيييييغ عذوكوب(يييييحظذكب  ص لييييي ذويييييحآل وذمكذ-9
ذمكبحبج ذمكبغجحمذمكبشحةم ت

فحة يهذذ  يغذ 4  يم  ذويغذكب يحء ذذكي ذكبجي ا ىذم ث :ذاغي ذ ينعذكبقيحا ة ذ)ُذ كبة ذذذذذذ
مم ثذتحغييقذفييهذكب(حة ييب ذاغيي ذكبعجغيي ذماغيي ذمعيي ث ذمكب غ يي ذفحة ييب ذم ضيي ذ لذ

ذت 5 كعذ هءذممكة

                                           
 ت353 ذص ذمك ي301 ذمكب ع ث:ذ799كبص حح:ذذ-ذ1
 ت125 ذمكب ع ث:ذ450كبص حح:ذذ-ذ2
 ت205ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت125كبص حح:ذذ-ذ4
 ت516ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
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م ذذذذذ ذ 1  :ذَبْ ي ُمذكبق جيحة:ذَامغميغتذذكي ذكبجي ا يذمكبجي كبب هذ  يغذفحة يهذمعي ثالب ْير 
)ضييحاذاغيي ذضيي ثذميي ذ متحغييقذكغ يي ذ ب يي م ذذ 2 مكب غ يي ذفحة ييب ذم ضيي ذتعقييهذكبعمغيي 

ذت 3 كبق بجذكب (م ح
ااااال يل ذذذذذ ْفش  مذكييييي ذذ 4 فييييي تذ يييييصذكبجييييي ا يذاغييييي ذ  يييييغذفحة يييييهذمعييييي ث :ذكب بْة ذالق 

مكغ ي ذ َكْ(َجغ يز ذتعقيهذفيهذكب(حة يب :ذمبْة في ذكب ي  ذذ 5 لذ لغغذ َكْ(جيمز  كبج كبب هذ
ذت 6 )ضحا:ذ َكْ( ب    ذكوذي  ث ذتةا ذ

ْ غييي ذمكبحييحبقذُ) غييي ذاغبييغتذليييححذكبجيي ا يذنكما يييحذالطفااااج ن ذم الطفااْيج ن ذذذذذ  :ذكب ب
غ ذوحب(حة ب ذمليةذ ْذلذكبح حَبقذمكبح حَم ذمكبحةْبَج :ذاهذكب بذ كبج كبب هذمذك ذذ 7 مع ثن

ا يبهحذ ي يح ب ذ لذكبحيبج ذبةي ذ يحمب تذليحح:ذمذ ماي ذكبي ذمةييةذذ 8 ت غ  ذوغذكبع ث
لذ لييعذكب غ يي ذ تحَوييغ ذمايي ذكبصيي باذ لذكغ يي ذال مذةممبيي ذنملييححذلييحا ذكبغ ييحلذ

                                           
 ت128 ذمكب ع ث:ذ1870كبص حح:ذذ-ذ1
 ت20معجلذكوب(حظذكب(حة ب ذكب ع ب ذ:ذذ-ذ2
 ت221ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت1803كبص حح:ذذ-ذ4
 ت299كب ع ث:ذذ-ذ5
 ت920ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
 ت2157ح:ذكبص حذ-ذ7
 ت269كب ع ث:ذذ-ذ8
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ضذمكب ييييي كذبْذ ذَاغبيييييغذكبَبييييي غييييي تحَويييييغ ذفيييييهذكب(حة يييييب ذتحغيييييقذاغييييي ذنظييييي  ذاييييي يضذ)ُذ
ذت 1 م   ا حن

ملييححذكبجيي كبب هذذ 2 معيي ثذهجييحمذكب(يي  تذذكيي ذكبجيي ا يذ  ييغذفحة يي :ذببذاللفجااام ذذذذذ
تذ 3  ييغذوحب(حة ييب ذبةييحمالنذكيي ذليي مذ  ييغذا بييهنذملييححذآخيي مل:ذبييعذايي ذمعيي ثذمي ييححذ

ذت 4 حم م لعذكب غ  ذ ُب َذ
مبيلذتي مذكب غ ي ذ 5  هذمع ث :ذكب نق  ذن صذكبج ا يذاغ ذ  غذفحةذالّشاُروف ذذذذذ

لذت يي لذكبثح بيي ذ مييي ماذذ 6  َمييحُةمث ذ َمييحُةم ذ مذلذ لييغهح فييهذكب عيي ثنذمكبيييحا ذ
ذاهذكولعت

كوب(ييييحظذكب  ص ليييي ذوحبع غيييي ذمكومزكلذمكب  ييييحفحو ذماييييه:ذكبييييةةالذمكب  غجيييي ذذ-10
ذمكبح  جذمكبصقج ذمكب(   :

ا يذمكبجييييي كبب هذ  يييييغذ :ذا غييييي ذمع مفييييي ذممزلذمعييييي م تذذكييييي ذكبجييييي ذمه  رْ الااااادف  ذذذذذ
 ذنممقييييغذ خييييلوذكب   ح بيييي  ذمميييي ذمْذةَذ يييي  ذ لذمةاييييلذتع ييييي ذ مَذذيم تذمييييي ىذ 7 معيييي ث

                                           
 ت287ب احلذلح خ:ذذ-ذ1
 ت2027كبص حح:ذذ-ذ2
 ت348كب ع ث:ذذ-ذ3
 ت1037ب احلذلح خ:ذذ-ذ4
 ت1381كبص حح:ذذ-ذ5
 ت179لحم  ذكب(حة ب :ذذ-ذ6
 ت6918كبص حح:ذذ-ذ7
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ْةايييحم ذفيييهذكب(حة يييب ذاغييي ذذ 1 كب   ح بييي ذ خيييلوذكب ييي يح ب ن ْةايييل ذ مذ مب متحغيييقذكغ ييي ذ مب
َةْم ذ )ضييييحاذو عقيييي ذذ 2 كبييييةةال ذمايييي ذنذايييي ذةكئييييجذممزلذمعيييي م ن مت ييييم ةمذكغ يييي ذ مب

ةَمذممقغذل بهل 3 مةال ذكبق  متذ 4  ك: َذ:ذمب ذ يذمكةذكبض ثذم ك 
َةمْذذذذذذ  ذمك م غ ذكب غ  ذكبي ذكب(حة يب ذوعيةذتع يبهيحذمكبيحا ذ لذ مةال ذمع ب ذم ذ مب

ذبغ(يهحذكب ع ث:ذ مةال ذ مذ مةاحم ت
ذماهذك عذمع م ذذ 5  :ذمةموذ )ضحا:ذكبْ َغ  ذمكبْ َغ  ذملبْ َغ  الك ْيل جة ذذذذذ

                                           
 ت62معجلذكوب(حظذكب(حة ب ذكب ع ب :ذذ-ذ1
 ت486ب احلذلح خ:ذذ-ذ2
 ت243لحم  ذكب(حة ب :ذذ-ذ3
 ت483احلذلح خ:ذب ذذ-ذ4
 ت240كب ع ث:ذذ-ذ5
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مي(هيييلذمييي ذعخيييحة ذذ 1 قيييحذم يييخع ذكي يييحلذَمقيييحاتذمكبَ قيييح:ذةبْ يييملايييعذكبعييي كقذت يييحميذمَذو
م ليعذكب غ يي ذفيهذكب(حة ييب ذ كب غيغ ذمتحغييقذذ 2 لذكب غ ي ذمع بيي  كبجي ا يذمكبجيي كبب هذ

ذت 3 اغ ذنمنبححذب  عذكبةغ  ذمكبح   ذم   ا حن
كَ قذالطفْساااوج ذذذذذ تذ 4 ةبعييي ذ  ح يييبجنذذكييي ذكبجييي ا يذ  يييغذمعييي ث  :ذابميييحلذنمكبييية 

 غ يي ذميي ذ لييعذفحة ييهذايي ذ َت يي  ذمتحغييقذاغيي ذنمزلذكةبييخذاخييحوذميي ذكبشييع   ذمكب
ذت 5 ماص ذم ذكةبخذماش ي ذاص ذم ذاصصذكبغ َعذمكبقهحةن

ة ذذذذذ ااْنج   ييبحءذفييهذكب  ييزكل ذممةموذكو :ذلييقج ذكب  ييزكلذماييهذاجيي ذتيي زلذوييغذص 
غ ي ذميي ذمكب ذ 6 لذكب غ ي ذمع بيي   َ يْقج  ذوحب ي  ذ )ضييحاتذمذكي ذكبجيي ا يذمكبجي كبب هذ

متحغييقذكغ يي ذذ 7  لييعذفحة ييهذايي ذ َ ييْقجغ ذو عقيي ذكب جيي ذكبييليذتيي زلذوييغذكو ييبحء
ذت 8 )ضحاذاغ ذكب زلذمكب  عذم حذل زلذوغذفهذكب  زكل  َ ْقج ذ

                                           
 ت537كب صخححذكب ق  :ذذ-ذ1
 ت240 ذمكب ع ث:ذ337كبص حح:ذذ-ذ2
 ت965ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
متيي مذ  يي جذو عقيي ذكبقحابيي ذماييهذت مييخذفييهذ لييعذمعقحاييحذكبيي ذكب صيي ذذ327كبصيي حح:ذذ-ذ4

مكب  ييلذمكيي لذكببغيية ذت  ييلذاغيي ذاصييصذماييلكذكب عقيي ذم ييحذ)صييحغاذاغبييغذفييهذاصيي  حذاييلكذ
 بم  ب حوذكإلمكةي توح

 ت310ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت263 ذمكب ع ث:ذ326كبص حح:ذذ-ذ6
 ت668ب احلذلح خ:ذذ-ذ7
 ت667ب احلذلح خ:ذذ-ذ8
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اااخ ذذذذذ ْرس  لذكب(  ييي ذ لييي كح ذفحب شيييه ةذ  :ذم يييحف ذمعغ مييي ذكخمغيييفذف هيييحذاغييي ذالف 
ةهذفيهذكبخيح يمي ذ ماي ذكب(  ي ذكبميحم ذذ 1 َغْغي  عذمكبمهيلل ذو  يسذماشي ي ذةذمبيححذملية 

ةبع حئييي  ذمكب  يييعذ لتذمل يييعذكبةغييي  ذليييةةذيمي حئييي ذذةكعذكبييي ذهْذمكبةغييي  :ذم يييةكةذةمبييي ذَ ييي
لذكب غ يييي ذ  ييييصذكبجيييي ا يذمكبجيييي كبب هذاغيييي ذذ 2 ةبعيييي ذآ   يمييييي ذ   ذذةكعذكبيييي ذ

لذ لييغهحذ َفْ َ ييْقك ذماييهذتحغييقذفييهذكب(حة ييب ذاغيي ذ مع بيي ذميي ذكب(حة ييب تذمكبيييحا ذ
ذت 3 ع  ذم ذكبح يقم ةكةذم

ذلذمكب(ه ذمكبز ةلق:بكوب(حظذكب  ص ل ذوحبع حئةذمكوم)حل ذماهذكببةذمكبه ذذ-11
ليييييقحمذ فييييحمهذكب( ييييي مزذآويييييحميذ مذب ييييي ذ ب ييييي ذكبصيييييقلذك يييييحذذ م كبُبيييية  :ذكبصيييييقلذذذذذذ

لذكب غ ي ذفحة ييب ذ  ي ة تذم ييصذكبجي ا يذمكبجي كبب هذاغيي ذذفييحمهذكبي  متصيحمي ذك يحذ
ذت 5 وحب(حة ب ذ ُبْ  ذماهذتحغقذاغ ذنمعب مذكب حف ي نم لعذكب غ  ذذ 4 مع ب 
ْ ببل :ذخحممذكبقيحةذك يحذذذذذذ فيحمذكبجي ا ي ذمل يع:ذنانيحمذكب جي  ذُ)صيغ  لذبهيلتذ  كبهب

فييييحمذكبجيييي كبب هنذم ييييصذكييييعذميييي ذكبجيييي ا يذ مل ييييعذاي ييييحءذكبهقييييةذماغ ييييحؤالذنذك ييييحذ
ْ ببيف يةذكم ض ذذمكب غ  ذفحة ب ذت 6 مكبج كبب هذاغ ذكلذكب غ  ذمع ب  اغي ذذة غ ي ذاب

                                           
 ت468ك ي ذكب صخححذكب ق  :ذذ-ذ1
 ت344ك ي :ذكب ة ثذبغ ح زي:ذذ-ذ2
 ت821ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت131 ذمكب ع ث:ذ445كبص حح:ذذ-ذ4
 ت160ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت399 ذمكب ع ث:ذ573ح:ذكبص حذ-ذ6
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مةب يحذكح ي ذةمكلمهيحذوحبيلكحذذ 1 خحممذب  ذكبقحةذملحضهذكب جي   ذمايحكلذب ي ذكبقيحة
ذكبع بب ذم ذ لعذفحة هذلة)لذب م مذكبلكحذفهذكب(حة ب ذكب ة)  ت

ْةةذذذذذذ  ييهلذ كبييليذ)جم عيي لذفبييغذبغصييم  ذك كبُ(ْهيي  :ذلييححذكبجيي ا ي:ذنُفْهيي ذكب هيي مذمب
مبييلذتيي مذاييلهذكب غ يي ذفييهذكب عيي ثتذم لييعذذ 2 فع بيي نم لييغهحذ ُبْهيي  ذماييهذاب ك بيي ذ

مايي ذم ييخذم(يي مهذذPoûrîm هيي مذ) م(غيي لذوييغ ذميحغييقذاغبييغذوحبعب ييي ذغكب(هيي ذا ييةذب
Poûrلذكب غ ييي ذكبعب يييي ذمييي خ ذ ذمييي ذ ميعقيييهذاصييي ذكبشييي صتذذكييي ذةفحئ يييعذ  غييي ذذ

متحغيييقذكغ ييي ذ بهييي  ذوحب(حة يييب ذاغييي ذذ 3 كغ ييي ذفحة يييب ذايييهذ بهييي   ذمتعقيييه:ذاصييي 
ةمييياذكلذت ييي لذ فهييي  ذمع بييي ذمييي ذ  بييي  ذمذعهييي  ذكب ففهيييهذت حبيييعذ ذ 4  هييي م ذكبكميييةةذ

ممبييي ذفيييهذذ 5 كب غ ييي ذكب(حة يييب ذ َبْهيييَ ه ذكبميييهذتحغيييقذاغييي ذكب صييي ذمكبقصييي  ذمكب يييظ
كبع ببييي ذاغييي ذمعبيييةذكب هييي مذ مم يييحاهلذفبيييغذمت م)ييي ذكبصيييم ذماييي ذ مييي ذمييي ب  ذفيييهذ

ذغت  حذكولعذفهذمعق ذكب غ  ذا ذا ةذوع قإكوعبحمذكبةلقب ذمذ
لق :ذمييي ذكبثق ي ييي ذكب يييحئغ  ذوذذذذذ ْ يييةب بيييغذكبشييي تذذكييي ذكبجييي ا يذ  ييييغذإبيييغذكب  ييي ذمذإ كبزة
لذكبز يةلقذفحة يهذ ايحتلذذ بيهاي ذكبي ذمةييةذةمكلميغذاي ذذ 7 م  عذكبجي كبب هذ 6 مع ث

                                           
 ت196ب احلذلح خ:ذذ-ذ1
 ت784كبص حح:ذذ-ذ2
 ت240غ كئ ذكبغة ذكبع بب :ذذ-ذ3
 ت275ب احلذلح خ:ذذ-ذ4
 ت217ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت1489كبص حح:ذذ-ذ6
 ت215كب ع ث:ذذ-ذ7
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ةهذَكي ْم ذ يذ) ي حذبيةمكمذكبيةا تتنذمكغ ي ذ ز يةلق ذمع بي ذمي ذ يمع ثذنكي لذ ليغغذ زبذ
وحب(حة يب ذ َزْ يةذكْ يمح ذذاغبيغذْ ة ذكمحثذزةم  ذكبليذ)حغقكب(حة ب ذماهذتمصعذ وحبزةذ

فع ب ذم ذ َزْ ة)ني ذمتحغقذاغي ذمي ذن)ي ت  ذبمعغب يحوذكميحثذكبز يةذذ 1  مذ َزْ َةذمْ مح 
ذت 2 مبحَزْ ةذميقمههذبق كهبغن

كوب(يييحظذكب  ص لييي ذوحب شييي مبحوذم ممكوذكبشييي كث ذمايييه:ذكبيييةمةقذمكوب ييييقذذ-12
ذمكب  ذمكبة) قذمكبزةم ل:

ْمةَق :ذمنبييححذبغشيي كثتذذكيي ذكبجيي ا يذ  ييغذفحة ييهذمعيي ثذذذذذ فييهذايي  ذلييححذذ 3  كبييةة
ْمة ذمتحغيقذاغي ذآ بي ذمكب غ  ذم ذ لعذفحة هذا ذ مَذذ 4 كبج كبب هذن اج هذمع ثن

ذت 5 بش ثذكب   
 كإلْب بييييييق :ذمكايييييةذكوويييييحةيقتذ يييييصذكبجييييي ا يذمكبجييييي كبب هذاغييييي ذ  يييييغذفحة يييييهذذذذذذ
مت م مييغذميي ذكب(حة ييب ذكاييةذ يي    :ذالمييحذكلذ)نيي لذ  يييقذذلييححذكبجيي كبب ه:ذنذ 6 معيي ث

                                           
 ت589 ذ588ب احلذلح خ:ذذ-ذ1
 ت589ب احلذلح خ:ذذ-ذ2
 ت1474كبص حح:ذذ-ذ3
 ت193كب ع ث:ذذ-ذ4
 ت512حلذلح خ:ذب اذ-ذ5
 ت1449كبص حح:ذذ-ذ6
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ذكب يحَءذاغيي ذا قي ن مكب غ يي ذمي ذ لييعذفحة يهذايي ذنآْب ييزنذمتعقييه:ذذ 1 كب يحء ذ مذُليي  
ذت 2 كب  احضذمكبةب ذمآ ب ذ)ص ذبهحذكب حءذفهذكبة عذما(  ذبغ بحهذكب  مع غ 

جيي كبب ه:ذنم مييحذملييححذكبذ 3  كبُ يي   :ذكب حببيي تذذكيي ذكبجيي ا يذ  ييغذفحة ييهذمعيي ثذذذذذ
بييي ذايييحتل:ذ ليييغغذ كبيييليذ)جعيييعذفبيييغذكب يييحءذف(حة يييهذمعييي ثنذماييي ذم ب ييية ذليييححذذ  ذكبُ ييي

ن مكب غ يي ذمي ذ ليعذفحة ييهذذ 4  ُخْقي  ذفُعي  ثذف غبيي كذكب يحءذمايلف كذكبقيي لذف يحب ك:ذُاي  
ممثغهيييحذذ 5 اييي ذ ُخْقييي  ذمتحغيييقذاغييي ذنظييي  ذ)جعيييعذفبيييغذكب يييحءذمكبشييي كثذم   ا يييحن

ذت 6  ُخْل 
)ْذذذذذذ ذ 7 غتذ  يعذكبجي ا يذاي ذ بيهذاب يةذ  يغذمعي ثليثذمت ل ذ كَ ق :ذببحضذكبش كبةة

مبييلذتيي مذكب غ يي ذاقييةذكبجيي كبب هتذمةب ييحذكح يي ذكب غ يي ذمع بيي ذميي ذ َمْلييز ذف يي ذمعح  هييحذ
ذت 8 وحب(حة ب :ذكبغ لذ

َةُمييي ل :ذكب  ييي تذمي يييحح:ذكبَ يييْ متذ يييصذكبجييي ا يذاغييي ذذذذذذ لذكب غ ييي ذفحة يييب ذ  كبزة
مكب غ يي ذميي ذذ 2 بب هتذلييحح:ذنم لييغغذ َزْةكي ل ذ يذبيي لذكبييلا نمكييلبكذكبجيي كذ 1 مع بي 

                                           
 ت71كب ع ث:ذذ-ذ1
 ت23ب احلذلح خ:ذذ-ذ2
 ت105كبص حح:ذذ-ذ3
 ت168كب ع ث:ذذ-ذ4
 ت491ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت447ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
 ت1474كبص حح:ذذ-ذ7
 ت522ب احلذلح خ:ذذ-ذ8
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 ذ ا يي ذت( ييةذمعقيي ذ ييببغ ذذ 3  لييعذفحة ييهذم كيي ذايي ذ َزْة  ذكبييلا  ذم َكُنمْل 
بغ لتذمةب حذكحلذ لغهحذ َزْةل ل ذما ذ كب ة  ج ذمبغذب لذفيهذغح)ي ذكب  ي  ذ) يمع غغذ

ذتذ 4 كب  حم لذمكبق ح  لذفهذ ا حبهل
مذمكب يييحا  ذمكبعحيي ة ذماييه:ذكبقيي مسذمكبجغ ييحلذمذ ليي ذوييحب ةذكوب(ييحظذكب  صذ-13

ذمكبجعذمكب  ك:
 كبقةييييييْ مبس :ذميييييي ذكب يييييييحا  ذممةمذمعيييييي م تذذكيييييي ذكبجيييييي ا يذمكبجيييييي كبب هذ  ييييييغذذذذذذ
ذت 6 مكب غ  ذفحة ب ذمع ب ذ لغهحذ َ ْ كبس ذ 5 مع ث
 يذ كبُجغ  ييحل :ذكبييي ةم ذ مذ  خييي ذ)صيييقع  هحذميجعغييي لذاغ هيييحذكبييي ةمتذ يييصذكبجييي اذذذذذ

مكوةمييياذ  يييغذمعييي ثذمييي ذذ 7 مكبجييي كبب هذاغييي ذ  يييغذفحة يييهذمعييي ثذ ليييغغذ ُكْغشيييحل 
ذت 8  ُكغبْ محل ذميحغقذفهذكب(حة ب ذاغ ذكب نحلذكبليذ)نث ذفبغذكب ةم

ذت 10 م لغغذ ُكْع ذ 9  كبُجع  :ذكب ةمتذما ذفحة هذمع ثذذذذذ
                                                                                                                     

 ت2130كبص حح:ذذ-ذ1
 ت213كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت77 ذ:ذصك ي :ذمعجلذكوب(حظذكب(حة ب ذكب ع بذ-ذ3
 ت644 ذذ577ك ي :ذب احلذلح خ:ذذ-ذ4
 ت379 ذمكب ع ث:ذ934كبص حح:ذذ-ذ5
 ت1131ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
 ت153 ذمكب ع ث:ذ914كبص حح:ذذ-ذ7
 ت574لحم  ذكب(حة ب :ذذ-ذ8
 ت163 ذمكب ع ث:ذ1658كبص حح:ذذ-ذ9

 ت996ب احلذلح خ:ذذ-ذ10
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ذت 2 م لغغذ مبْشك  1  كب بْ ك :ذم ذكبحة  تذما ذفحة هذمع ثذذذذذ
كوب(ييييييحظذكب  ص ليييييي ذوييييييحب لصذمآ وذكبحيييييي ث ذماييييييه:ذكبحقبيييييي ةذمكبصييييييقجذذ-14
ذ ذمكب(قزج: ذمكب 

 كبح ْقُب ة :ذم ذآ وذكبح ث ذما ذنذمذاقيقذ  ييعذ)شيةملذاغبيغذغحبخيحاذي ح بي ذذذذذذ
 يييغ كذمييي ذاةلييية ذكيييعذ ةبعييي ذاغييي ذ ة ييي ذمكاييية ذميعزفييي لذاغبيييغذبزخ ييي ذمييي ذلييي ملذ

ذت 3 كبخ  ن
ممكف يييغذذ 4 خيييحة تذ يييصذكبجييي ا يذاغييي ذ  يييغذفحة يييهذمعييي ثكبحةقْذ مي يييححذ )ضيييحا:ذذذذذذ

م لييعذكب غ يي ذوحب(حة ييب ذذ 5 ْببيي ذكبَ َ ييعإلذ لييغغذ ُمْ يي ذَبييَ ه ذُ ييخ غذو كبجيي كبب هذمذكيي ذ
ذت 6  ُتْقُب ة 
ْقج :ذآب ذ  ثذمعة ب ذم خي ىذمت يي تذ ميحذكب عة بي ذكب ع مفي ذاقيةذكبعي ثذذذذذذ  كبصة

 مذميحذ)ني لذفيهذكبيةف  ذ) ي خذبيغذلي وذخ ذآلايةا حذويح فمم لذم ذُلْ( ذُ)ضي ثذ
محذكب ت ي ذنفم مصذوحب(  نذمكمذكب غ م  ذمع بمحلذك حذذكي ذكبجي ا يذ كحبُجْغُجعتذمذ
كب ت يييييي ذمعييييي ثذمييييي ذ َمْقيييييَك ذذ بيييييآللذكبصيييييقجذو عقييييي ذك مكب عييييي م ذذ 7 مكبجييييي كبب ه

                                           
 ت373 ذمكب ع ث:ذ1608كبص حح:ذذ-ذ1
 ت1084ب احلذلح خ:ذذ-ذ2
 ت100لحم  ذكب   ب  ذكبع بب :ذذ-ذ3
 ت726كبص حح:ذذ-ذ4
 ت273كب ع ث:ذذ-ذ5
 ت320ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
 ت262 ذمكب ع ث ذ325كبص حح:ذذ-ذ7
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لذكبصيييقجذ م يييعذكبييي ذ  يييهذ وحبهقة)ييي تذال ذذ 1 وحب(حة يييب ذمي يييححذمعييي ثذمييي ذ مهيييح ج 
ييْقج ذمايي ذنُمممييعذكبيية  ذو ةب ذ يي ب ج ذببييغذمعيي ثذميي ذكبغ(ييظذكب(حة ييهذ  ب  ذمم (ييفذ  ب

كب ذكث  كاذم ذمممعذكبة  ذمفهذم حغذكحبقخ ذم ب  ي ذب بيحطذ)ضي ثذ ما ذ هءذ
ذت 2 اةا حذوحآلخ ن 

مكب غ ييي ذمييي ذ ليييعذذذ 3  كبُ ييي   :ذكبحبيييعذ ذليييححذكبجييي ا ي:ذن) يييححذاييي ذمعييي ثنذذذذذ
ذت 4 فحة هذا ذ ُك    ذمتعقهذكبحبع

 كبَ(ْقيَزج :ذةليصذبغعجيلذ) خيلذفبيغذوعييضذب يةذوعيض ذذكي ذكبجي ا يذ  يغذمعيي ثذذذذذذ
ذت 6 ما ذكبص باذكب  كفقذبة ب ذكب غ  ذفهذ لغهحذ 5 م ذكب(حة ب ذم لغغذ َبْقَجغ 

كوب(ييييييحظذكب  ص ليييييي ذوحوعبييييييحمذمكوبعييييييحث ذماييييييه:ذكبصيييييي بجحلذمكبجماييييييقذذ-15
ذمكب لق:

ْ َجيييي ذنكبذذذذذ ييييْ َبجحل :ذكب ب نذمفييييهذكبغ ييييحلذايييي ذكُعيييي كبصة ذزايييي ي:ذاصييييحاذو مذكبُ عيييي ج 
ْغ ي ذُ)عَحُفذَ َ ُفهحذُ)ض ثذبهحذكب  ُ ذاغ ذكبيةمكث ذ  ذف ميحذكبعصيحذكبميهذكاي ج ذ  فحايحذخب
ْ َجيي تذذكيي ذكبجيي ا يذ  ذمي(هييلذذبييكذ 7 لذكب غ يي ذفحة ييب ذمع بيي  فييهذ ييج تهحذفهييهذمب

                                           
 ت95لحم  ذكب   ب  ذكبع بب :ذذ-ذ1
 ت667ب احلذلح خ:ذذ-ذ2
 ت972كبص حح:ذذ-ذ3
 ت951ب احلذلح خ:ذذ-ذ4
 ت285 ذمكب ع ث:ذ336كبص حح:ذذ-ذ5
 ت269خ:ذب احلذلح ذ-ذ6
 ت325كبص حح:ذذ-ذ7
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حل ذمايهذتحغيقذاغي ذم لعذكب غ  ذفهذكب(حة يب ذ ُم َكيذ 1 )ضحاذم ذعخحة ذكبج كبب ه 
نكييعذايي مذ  فييغذمعيي ج  ذماغيي ذايي مذمعيي جذ)ضيي ثذوييغذاغيي ذكبحبييعذم  يي هذخحليي  ذ

ذت 2 ما ذم ذ حةكوذكب غححلن…ماغ ذا مذ  يعذ  فغذمع جذ)    ذ ُك َكخ  
 كبُجمابق :ذكبُبْقيُةق ذممقيغذلي  ذكبجمايقذنماي ذميحذل ميهذويغذكبصيببحل ذم ي  ذذذذذذ

لذكب غ يي ذميي ذ لييعذ اغيي ذذمكبجيي كبب هذ ييصذكبجيي ا يذذتمييةمةذل ميي ذوييغذايي ذكب يي  
لذ غ ذمتعقيه:ذُكخ ي ذَغيْزح ذمذكي ذكبجي كبب هذلذ لغهحذ ُمغ ذ  ذفلك ذكبج ا يذ 3 فحة ه

لذ لييييعذكب غ يييي ذ ُمغ ييييغ ذك ييييحذذكيييي ذكبجيييي ا يذمتعقييييهذ  لييييغهحذ ُممَاييييغ ذمكب يييي ماذ
ذت 4 وحب(حة ب :ذُكخ  ذَغْزح

يَلق :ذب غيي ذكب ليي مذنب غيي ذ) م(ييعذف هيحذكب(يي ذذذذذذ  ييعححذكبق يي كلنذذكيي ذكبجيي ا يذإ ذو كب ة
مبيلذليلك احذكبجي كبب هذنم ليعذكب غ ي ذ َ يَةه ذمايهذتحغيقذذ 5 لذكب غ  ذفحة ب ذمع ب  

تحغييقذاغيي ذكب يي مذكبعح يي ذمذاغيي ذكبقييحةذكب ضييح م ذكب حتغيي  ذم ييعغ ذكبقييحةذكب  ت(عيي  ذ
كييييحلذكب(يييي  ذ) م(غيييي لذفييييهذاييييلكذكب يييي مذمذميييي ذ به يييي  ذميييي ذ ييييه ةذكب ييييق ذكب(حة ييييب  ذ

ذت 6 غذكب ث  ذم ذكبق  كلميشعغ لذفب
ذكوب(حظذكب  ص ل ذوحومعب  ذماه:ذكبج كبقذمكب (ةكلذمكبز ( غجغ:ذ-16

                                           
 ت261كب ع ث:ذذ-ذ1
 ت398ب احلذلح خ:ذذ-ذ2
 ت144 ذمكب ع ث:ذ1454كبص حح:ذذ-ذ3
 ت353ب احلذلح خ:ذذ-ذ4
 ت1495كبص حح:ذذ-ذ5
 ت631ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
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 كبُج كببيييق :ذمايييحءذميج يييخذاغييي ذكبَجَ كبيييقذويييحب(ماذمكبَج كب يييقذمكبُج كبب يييحو ذذكييي هذذذذذذ
اج يييييهذمعييييي ثذ ذمذكييييي ذكبجييييي كبب هذ  يييييغذذ 1 كبجييييي ا يذمبيييييلذ)شييييي ذكبييييي ذك  يييييغذمع بيييييحاذ

مي ذ لييعذفحة يهذايي ذ ُمي َب  ذميحغييقذاغي ذضيي ثذمي ذكبق ييبجذذتذمكب غ يي  2  ُك كَبيغ 
ذت 3 كبص فهذ)صقخذمقغذكب  جذميغخ غذكب(  كءذمكبةةكمي 

َمملذلم  لاحذكبعح حةملذمغ  الذ)  غي لذف هيحذآبيمهَل ذذكي ذ كبَ َ(ةكل :ذخ يح ذم ذ َذذذذذذ
ذت 5 مكب غ  ذفحة ب ذم ض :ذ َلَ(ةكل  4 كبج ا يذمكبج كبب هذ  غذفحة هذمع ث

ْ (ب غج  :ذماحءذذذذذذ ْ َ(حبجي ذ  كبزة مك ذكب كاهذ مذماحءذ  ي حطذكبميحم  ذمي يححذ )ضيحا:ذكبزة
م  يعذكبجي كبب هذذ 6 لذكب غ  ذمع ب ذمي ذكب(حة يب ذم ليغهحذ زبييْ ذبب غيغ  ذك ذكبج ا يذ

مت ييم ةمذكغ يي ذ زبْ ب ييع ذوحب(حة ييب ذو عقيي ذذ 7 ايي ذك ليي عهذ لذ لييغهحذ زبيييْ ذفحبييغ 
مةب يييييحذكح ييييي ذذ 8  صييييي  ذبيييييغذا متيييييحلذ) يييييمع عذب  يييييعذكب ميييييحعمايييييحءذلق يييييجذمييييي ذكب

 ز ( غجيييغ ذمع بييي ذمييي ذ زبْ بب غيييغ ذو عقييي ذكب ايييحءذكبصييية  ذ مذكب   ييي ذولذكبهيييحءذمييي ذ
ذكبغ كاقذكبمهذت( ةذكبمصة  ذفهذكب(حة ب ت

                                           
 ت1454كبص حح:ذذ-ذ1
 ت158كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت359 ذمك ي ذص362ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت311 ذمكب ع ث:ذ527كبص حح:ذذ-ذ4
 ت859ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت320كبص حح:ذذ-ذ6
 ت218كب ع ث:ذذ-ذ7
 ت587ب احلذلح خ:ذذ-ذ8
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ذكوب(حظذكب  ص ل ذوحبحببع  ذماه:ذكبص مذمكبةمقذمكبة  :ذ-17
ييْ م :ذكبَبييْ م ذ ييصذكبجيي ا يذمذذذذذذ  ذ 1 لذكب غ يي ذفحة ييب ذمع بيي  كبجيي كبب هذاغيي ذ كبصة

ذت 2 ماهذكلبكذولذ َ ْ م ذوحب(حة ب ذتعقهذكبخحةمذمكب(حت 
َمق :ذيغجذمةيا ذذك ذكبج ا يذ  غذفحة هذمعي ثذذذذذ مبيلذلي مذفيهذكب عي ث ذذ 3  كبةة

ذت 4 كبب مذمكب ياذمكبثغجذطمكب غ  ذم ذ لعذفحة هذا ذ َمَمغ ذف  ذمعح  هح:ذكخمم
ْ ييي  :ذكبصييي  كء ذليييححذكبجييي ا ي:ذناييي ذفحة يييهذمعييي ثذ مذكت(يييحقذمليييخذبييي  ذ كبذذذذذ ةة

مذكيييي ذكبجيييي كبب هذكب غ ييي ذوحب يييي  ذكب ه غيييي :ذ َمْ ييي  ذلييييحح:ذنماييييهذم يييي ذذ 5 كبغةمييي  ن
ذت 7 مكب غ  ذفحة ب ذم ض ذماهذ َمْ   ذو عق ذكبص  كءذ 6 وحب(حة ب ن

مكب ييي  ذذكوب(يييحظذكب  ص لييي ذوحومليييح ذمكبقعييي و ذمايييه:ذكببهييي جذمكبخ ييي ذ-18
ذمل شذمكب   ج:

ملييييححذذ 1  كبَبْهييييَ ج :ذكبخح ييييعذمكبيييي مئذميييي ذكبشييييهء ذذكيييي ذكبجيييي ا يذ  ييييغذمعيييي ثذذذذذ
ماييي ذكبصييي باذولذكغ ييي ذ َ َبْهييي ه ذتحغيييقذفيييهذذ 2 كبجييي كبب ه:ذناييي ذوحب(حة يييب ذ  بهييي ه 

ذت 3 كب(حة ب ذاغ ذكبزي ذكب مئذم  ب حذكبلا ذكب مئ

                                           
 ت260 ذمكب ع ث:ذ496كبص حح:ذذ-ذ1
 ت364لحم  ذكب(حة ب :ذذ-ذ2
 ت1477كبص حح:ذذ-ذ3
 ت506ب احلذلح خ:ذذ-ذ4
 ت249كبص حح:ذذ-ذ5
 ت186كب ع ث:ذذ-ذ6
 ت497ب احلذلح خ:ذذ-ذ7
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مكب غ يييي ذفحة ييييب ذذ 4 جيييي كبب هذ  ييييغذمعيييي ث كبَخْ يييي  :ذكبَجيييية  ذذكيييي ذكبجيييي ا يذمكبذذذذذ
ذت 5 م ض ذتعقهذكبححبخ

                                                                                                                     
 ت300كبص حح:ذذ-ذ1
 ت96كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت1126ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت105 ذمكب ع ث:ذ243كبص حح:ذذ-ذ4
 ت164ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
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ييْ   :ذكبشييةلة ذ) ييم(حمذميي ذكييممذكبجيي ا يذ  ييغذمعيي ثذذذذذ مذكيي ذكبجيي كبب هذذ 1  كب ة
ذمكب غ يييييييييييي ذفحة ييييييييييييب ذم ضيييييييييييي  ذف يييييييييييي ذمعييييييييييييح هذذ 2   ييييييييييييغذميييييييييييي ذ لييييييييييييعذفحة ييييييييييييه

ذت 3  َ ْ   :ذكبخ  عذمكب  بسذمكب قزميذمكبض قذمكبصع ذمكبشةلة
ج :ذكويَيييييط ذماييييي ذكبقيييييحلصذكو يييييقحل ذذكييييي ذكبجييييي ا يذمكبجييييي كبب هذ  يييييغذ كبَ ْ َ يييييذذذذذ
ذت 5 مكب غ  ذم ذ لعذفحة هذا ذ ُك َ غ ذ 4 مع ث
 ُل ش :ذ) حح:ذةمعذُل ٌشذ يذلة  ذكبجث ي  ذم يصذكبجي ا يذمكبجي كبب هذاغي ذذذذذذ

ماييييي ذكبصييييي باذولذ ُك َميييييْك ذفيييييهذذ 6 لذكب غ ييييي ذفحة يييييب ذمع بييييي ذ ليييييغهحذ ك ميييييك  
ذت 7 هذكبصة  كب(حة ب ذتعق

مكةييييي  ذماييييه:ذكب يييي  جذمكبح ييييقذإلكوب(ييييحظذكب  ص ليييي ذوحبشيييي ملذكب حببيييي ذمكذ-19
ذمكبصك:

يييَ   م  :ذك يييم  كجذكب ييي كجذفيييهذييييمثذمييي كو ذ مذلييي مذتق يييةذفبيييغذذذذذذ ييَ   ج ذم كب ة  كب ة
لذالملييححذكبجيي كبب هذذ 8 لذكب غ يي ذمع بيي ذميي ذكب(حة ييب  مةكاييلذكب يي كج ذذكيي ذكبجيي ا يذ

                                           
 ت252كبص حح:ذذ-ذ1
 ت227كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت629ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت331 ذمكب ع ث:ذ337كبص حح:ذذ-ذ4
 ت952ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت305 ذمكب ع ث:ذ1017كبص حح:ذذ-ذ6
 ت552لحم  ذكب(حة ب :ذذ-ذ7
 ت322كبص حح:ذذ-ذ8
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 يذك ييم  كجذكب يي كجذفييهذيييمثذميي كونذمكيي لذكب غ يي ذذ 1   ييغبذميي  ه ذن لييغغذوحب(حة ييب 
ييغ ذكب(حة ييب ذم ميي    ذكبع ببيي  ذمذكيي ذكبيي ذمقييي ةذكب غ يي ذوحبشيي  ذ اقييةهذم كخيي ذميي ذ  ب

ييَ   ج ذمايي ذكب  كفييقذبأللييعذكب(حة ييهذ ُ ييُ  بْش ذو عقيي ذكبَ(يي ضذ ْذكب عج يي ذ )ضييحاذ كبشة
ذت 2 مكبم ةل 
غ ذ لقح ذكبزةعذب عذم ي  ذذك ذكبجي ا يذ  يغذ كبحةْ ق :ذكب ظب( ذت ضخذاذذذذذ

م ليييعذذ 4 مليييححذكب ييي كةزمه:ذناييي ذوحب(حة يييب ذتشيييك ذماييي ذكومييي  نذ 3 فحة يييهذمعييي ث
غ ذمتحغقذفهذكب(حة ب ذاغ ذظ  ذبغ ة بذ ذت 5  كب غ  ذ َتش 

يييك  :ذكميييحثذ)نمييي ذبغعهييية  ذذكييي ذكبجييي ا يذ  يييغذفحة يييهذمعييي ثذذذذذ م ليييعذذ 6  كبصة
ذت 7 كب(حة ب ذاغ ذكب  كب ذمكب ظب( ذمكوم  ذمكب قش ةْك ذمتحغقذفهذكب غ  ذ مبذ

ذ
كوب(ييييييييحظذكب  ص ليييييييي ذوحوممييييييييي ذمكبع ييييييييحل   ذماييييييييه:ذك  خجييييييييحوذمك اغييييييييبجذذ-20

ذمكب  ممح ه:

                                           
 ت232كب ع ث:ذذ-ذ1
 ت733ب احلذلح خ:ذذ-ذ2
 ت1517كبص حح:ذذ-ذ3
 ت86م(حتباذكبعغ م:ذذ-ذ4
 ت311ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت1596كبص حح:ذذ-ذ6
 ت386ب احلذلح خ:ذذ-ذ7
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ج ذمكت(يييييييقذكبجييييييي ا يذخَذ كوْ خبجييييييحو :ذكبُ  ب بيييييييحوذمييييييي ذكومميييييييي  ذمكايييييييةاح:ذكوْ يييييييذذذذذ
بيييحان  ذكب يييحم  ذكلذكب غ ييي ذمذكييي ذليييحاذ 1 مكبجييي كبب هذفيييهذكبعخيييحة ذف يييح ذن ظقيييغذمع  

 هييحذمع بيي ذميي ذ لييعذفحة ييهذايي ذ  ْ َخييغ ذمتحغييقذاغيي ذ   ذمكبيييحا ذمع بيي ذميي ذ  ْ يي
ذت 2 فحكه ذمع مف ذفهذكبهقة

لذ  كإلْاغبيي َغج :ذي يي  ذمع مفيي ذم ((يي ذت ييمع عذممكء ذذكيي ذكبجيي ا يذمكبجيي كبب هذذذذذذ
كبشهحثذكب (يحمهذلذ لغهحذكب(حة هذا ذ كبْاغب غغ ذك حذذك ذ مكبيحا ذ 3 كب غ  ذمع ب 
ذت 4  مذ َاغب غغ 

لذكب غ ي ذمي ذ  كبُ ْ ُممح   :ذممكء ذميةا ذوحَبَ ْ ميح ذمي(هلذمي ذعخيحة ذكبجي ا يذذذذذذ
 غ ي ذكغ ي ذ ُذ هيحذفحة يب ذم ضي  ذف يةذ مبلذت مذفهذكب عي ث ذميي ماذذ 5  لعذةممه

ذت 6  ُلْ ُممح ح ذاغ ذكب  كميحذوحخمم ذ لقحفهح
:ذكبقح يييييي ةذ ييييييحذكغ مييييييحل مشييييييفبحوذمكوميييييي كض ذماكوب(ييييييحظذكب  ص ليييييي ذوحب ذ-21

ذمكب حة محل:
 كبقةحُ يي ة :ذوحب يي  ذمكبصييحم:ذاغيي ذت ييةثذفييهذمييآلهذكبعيي  ذمفييهذايي كبهذكب  عيية ذذذذذذ

ممةمذفييهذكب عيي ثذ كبخح يي ة ذوحبخييحء ذكييلبكذذ 1 مفييهذكبغثيي  ذذكيي ذكبجيي ا يذ  ييغذمعيي ث

                                           
 ت91 ذمكب ع ث:ذ343كبص حح:ذذ-ذ1
 ت150 ذمك ي ذمعجلذكوب(حظذكب(حة ب ذكب ع ب :ذ116ب احلذلح خ:ذذ-ذ2
 ت76:ذ ذمكب ع ث351كبص حح:ذذ-ذ3
 ت237غ كئ ذكبغة ذكبع بب :ذذ-ذ4
 ت2009كبص حح:ذذ-ذ5
 ت853ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
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ذ 2  لييغغذمعيي ثنا يي ذ لذ فييهذكبغ ييحل ذلييححذكبجيي كبب ه:ذنتتذلييةذت غ يي ذوييغذكبعيي ثذمذ
لذكغ ي ذ  ح ي ة ذفحة يب ذم ضي ذ لذ كبقح  ة ذغ  ذ كبخح  ة  ذمييهي ذ مكب شه ةذ

ذت 3 متحغقذاغ ذنم حذمم ةمذ)يه ذفهذكبةب ذمين لذم غ ءكاذلةلةكان
ملححذكبجي كبب هذذ 4 لذكب غ  ذمع ب   كب حة محل :ذمكةذكب  ض  ذذك ذكبج ا يذذذذذذ

م ليييعذكب غ ييي ذفيييهذذ 5 هءذفيييهذكب يييممذكب ييية)لننكب حة يييمحلذو(يييماذكبييي كءذفحة يييهذمبيييلذ)جييي
ذت 6 حةبْ محل  كب(حة ب ذ مَحةبْ محل ذ مذ ببب

 ب(يييحظذمييي ذمجيييح وذم ببييي ذم مغ(ييي  ذمايييه:ذكب  بيييقذمكبيييزةف  ذمكببقيييكذمكب ييي ك   ذذ-22
ذمكب  مذمكب  محقذمكبب  ذمكب  مذمكب  م  ذمكبخحةيحءذمكبب لهذمكبج ل :

يييحلذبييي ذاب ييية ذ  كبُ ْ َبيييق :ذمةمكهذذذذذذ  كُبْ  َبيييق ذمي يييححذ )ضيييحا:ذكُبْ ييي َبج:ذكب يييح  و ذمك 
ماييهذميي ذ لييعذفحة ييه:ذ ُكْ َبييغ ذذ 7 لذكب غ يي ذفحة ييب ذمع بيي  كبخ ييحح ذذكيي ذكبجيي ا يذ

ذت 8 ممعقحاح:ذكبةكحل

                                                                                                                     
 ت827كبص حح:ذذ-ذ1
 ت106كب ع ث:ذذ-ذ2
 ت720لحم  ذكب(حة ب :ذذ-ذ3
 ت978كبص حح:ذذ-ذ4
 ت360كب ع ث:ذذ-ذ5
 ت1053ب احلذلح خ:ذذ-ذ6
 ت1548كبص حح:ذذ-ذ7
 ت896ب احلذلح خ:ذذ-ذ8
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ةبْف   :ذوضييلذكبييزكىذمك يي اح:ذف يي هذفييهذكبغ ييحلذمكب ييحم  ذاغيي ذذذذذذ ذذاغ يي ذذ  ييغ كبييز 
م  ييعذكبجيي كبب هذايي ذ بييهذذ 1 حة ييب ذمع بيي لذكب غ يي ذف كبخييحث ذم ييصذكبجيي ا يذاغيي ذ

مكب غ  ذك حذ)يه ذفحة ب ذم ض ذمةموذويحب كءذمكبيممذذ 2 امحذل بغ:ذن ظقغذ اج بحان
 ُزْب(بيي   ذممعقحاييح:ذكب غ يي ذكبمييهذت ضييخذاغيي ذوييحثذكبب يي  ذماييهذاغ يي ذت ضييخذاغيي ذ

ذت 3 ال حةذوحثذكبةكةذمت بطذبهحذ غ غ ذاةلةذممصغ ذوحبخحثذ ( هحذب ةاح
مبييلذتيي مذكب غ يي ذفييهذكب عيي ث ذذ 4 بُبْقييك :ذكولييع ذذكيي ذكبجيي ا يذ  ييغذمعيي ث كذذذذذ

ذفههذبلبكذفحة ب ذم ض تذ 5 م لغهحذوحب(حة ب ذ ُبْقك ذمتعقهذكب  لذمكوي 
مبييييلذتييييي مذكب غ يييي ذفيييييهذذ 6  كب ييييح  ل :ذكولييييع ذليييييححذكبجيييي ا ي:ذنبيييييبسذوع بييييهنذذذذذ

تذ 7 بسذوع بيييهنكب عييي ثتذمذكييي ذليييحا ذكبب ايييحلذ  يييغ:ذنل يييعذاييي ذمعييي ثذكيييح  لذمبييي
ذت 8  غ ثذمكبق طذمكب حاة وم َكحُ  ل ذوحب(حة ب :ذك

                                           
 ت2131كبص حح:ذذ-ذ1
 ت224ث:ذكب ع ذذ-ذ2
 ت583 ذ576ب احلذلح خ:ذذ-ذ3
 ت1576كبص حح:ذذ-ذ4
 ت207ب احلذلح خ:ذذ-ذ5
 ت2185كبص حح:ذذ-ذ6
 ت849ب احلذلح خ:ذذ-ذ7
 ت881ب احلذلح خ:ذذ-ذ8
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يييْ خ ذذكييي ذكبجييي ا يذ  يييغذمعييي ثذذذذذ مبيييلذتييي مذكب غ ييي ذفيييهذكب عييي ث ذذ 1  كبُ ييي م :ذكبشة
مايييهذك يييحذلبيييةمذفحة يييب ذم ضييي :ذ ُمييي م ذمتحغيييقذاغييي ذنكبشييي خذكبيييليذتقمجيييغذكبق غييي ذ

ذت 2  مغنص(متصقخذمقغذخغب ذبهح ذمب ح)حذكبع عذوعةذت
ييي كب  ذذذذذذ ْزَمق:ذكب ة ْزتيييَحقذمكبييي ة ْ يييَةكقذمكب   ْزَمكقذمكب    ذمييي ذحْذْ يييمَحق :ذمي يييححذ )ضيييحا:ذكبييي  

مييي ذكبقيييح  ذمكب ييي كم ذذكييي ذكبجييي ا يذمتحوعيييغذكبجييي كبب هذكلذكب غ ييي ذذعذمكبصيييف ذْ يييكبقةذ
مكب غ  ذم ذ لعذفحة هذا ذ ةكْ َمغ ذمتحغقذاغي ذذ 3 فحة ب ذمع ب ذم لغهحذ ُةْ َمغ 

ذت 4 كبح كزمذ كلع ذفهذلفذمكاة ذمكب حاة ذمكب ح  لذكبب  وذكب
مبيييلذتييي مذكب غ ييي ذفيييهذذ 5  يييغذفحة يييهذمعييي ثال كبَبيييْ   :ذكبم ب يييع ذليييححذكبجييي كبب هذذذذذذ

ذكب ع ث ذم لغهح:ذ ُب َ غ ذو عق ذكبُ ْبغ ت
م ليعذكب غ ي ذذ 6  كبَ ْ م :ذكبُعُقق ذذكي ذكبجي ا يذمكبجي كبب هذ  يغذفحة يهذمعي ثذذذذذ

ذت 7  َكْ َمْل 
ْ لب   :ذكبزةْبع ذذك ذكبج كبب هذ  غذمع ثذذذذذ ْ مب  ذ مذكب ة مكب غ ي ذمع بي ذمي ذذ 1  كب ة

ذت 2 كب(حة ب ذم لغهحذ َ ْ كب   

                                           
 ت2038كبص حح:ذذ-ذ1
 ت703لحم  ذكب(حة ب :ذذ-ذ2
 ت206 ذمكب ع ث:ذ1481كبص حح:ذذ-ذ3
 ت540ب احلذلح خ:ذذ-ذ4
 ت910كبص حح:ذذ-ذ5
 ت531:ذكبص ححذ-ذ6
 ت981ب احلذلح خ:ذذ-ذ7
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 كبَخحةييييييحءذمكبُب ةييييييحء :ذكب صييييي  ذكب ق ييييي جذمييييي ذكب صييييي  ذ  يييييعذكبجييييي ا يذاييييي ذذذذذذ
ن ذمُبيي ةي  م  ييعذكبجيي كبب هذذ 3 كوليي عهذل بييغ:ذنكبُب ةيييحءذوحب(حة ييب  ذمايي ذوحبع ببيي ذوييحةي 

مي الذكممه حذ لذوعضذكب غ  ذا بيهذمبعضيهحذكآلخي ذذ 4 الكذكب ممذا ذكب ذلم خ 
ذت 5 م ذ لعذفحة ه ذمكبيحا ذكلذكب غ  ذتع ي ذ ُب ةيح 

ييييه  :ذضيييي ثذميييي ذ يييي( ذكبخ يييي  ذذكيييي ذكبجيييي ا يذ  ييييغذمعيييي ثذذذذذ م ييييصذذ 6  كبُب لب
ملييححذ ميذ يي  :ذنبييلذ ةذذ 7 كبجيي كبب هذاغيي ذ  ييغذمعيي ثذميي ذكب(حة ييب ذم لييغغذ ُبيي زي 

فيييهذكب عيييحملذكبميييهذب يييةيذ ييي ىذب(يييي ذُبييي ةذو عقييي ذكب ميييححذفيييهذكبخ ييي نذمليييححذل اقيييحذ
ممةموذوعييضذذ 8 ون ييم ف  ذفييهذمعج ييغذكب غييةك هذكب ب ييح هذاللذكب غ يي ذآةكمبيي ذكولييع

كوب(ييييحظذفييييهذكب(حة ييييب ذ) نيييي ذ لذ  مييييخذالب هييييحذ لييييعذكب غ يييي ذكب ع بيييي  ذماييييهذ َبييييْ ز ذ
مب ققييهذ ةميياذ لذت يي لذكب غ يي ذكب ع بيي ذميي ذذ 9 لعذكبشييج  م ُبيي ز :ذميي ذمعح  ه ييحذميي

 لييعذ ُبيي ة ذفب ييحذكذكذكفم ضييقحذك  هييحذمع بيي ذميي ذ لييعذفحة ييه ذمميي ذمعييح هذاييلهذ

                                                                                                                     
 ت234 ذمكب ع ثذ:ذ2135ذكبص حح:ذ-ذ1
 تذ89معجلذك ب(حظذكب(حة ب ذكب ع ب ذ/ذذ-ذ2
 تذ568كبص ححذ:ذذ-ذ3
 ت94كب ع ثذ:ذذ-ذ4
 ت30معجلذك ب(حظذكب(حة ب ذكب ع ب ذ:ذذ-ذ5
 ت1031ذكبص حح:ذ-ذ6
 ت102كب ع ثذ:ذ -ذ7

 تذ31معجلذك ب(حظذكب(حة ب ذكب ع ب ذ:ذذ-ذ8
 تذ272 ذذ211ب احلذلح خذ:ذذ-ذ9
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مةب يحذك غ ي ذكبم ي ب ذاغي ذايلكذكبضي ثذذ 1 كب غ  ذفهذكب(حة يب :ذكبةمكمي ذفيهذكبخ ي 
ذم ذكب ( ذب مح مهحذميخحتهحذفهذممكم ذكبخ  ت

َلييييي  :ذكبج حاييييي ذمييييي ذكبقيييييح  ذذكييييي ذكبجييييي ا يذمكبجييييي كبب هذ  يييييغذ كبَجيييييْ قذمكَبْج ذذذذذذ
مكب غ يي ذمع بيي ذميي ذكب(حة ييب ذم لييغهح:ذ َمييْ خ ذمتحغييقذاغيي ذكبج حايي ذميي ذذ 2 معيي ث

ذت 3 كبقح  ذمكب   كل

                                           
 تذ211ب احلذلح خذ:ذذ-ذ1
 تذ142 ذمكب ع ثذ:ذذ1455كبص ححذ:ذذ-ذ2
 تذ360ب احلذلح خذ:ذذ-ذ3
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 المعرب من لغات أخرى 
مةموذفيهذمعجيلذكبصي ححذ ب(يحظذمع بي ذمي ذبةيحوذ خي ىذغ ي ذكب(حة يب  ذمايهذذذذذذ

كب(حة ه ذمالهذكوب(حظذم ذمجح وذم بب ذم مغ(ي  ذمفب يحذلغ غ ذوحبق خ ذكب ذكب ع ثذ
ذ) تهذت ل غهحذو   ذبةحتهح:

كب عيييي ثذميييي ذكب يييي يح ب :ذميشييييم عذاغيييي ذكب غ ييييحوذكآلتبيييي :ذكولييييح بلذمكبشييييب ةذ ت1
 مكبحقزذمكب قةل قذمازي كلذم خحطذمكح  لذك محذمكح  لذكآلخ ذمكبج كم:

بييلذتيي مذذ 1 جيي ا يذنم ا ييبهحذةممبيي ن كولييح بل :ذكوليي ح ذمكاييةاح:ذُ لقيي مذلييححذكبذذذذذ
كب غ  ذفهذكب عي ثذمذكي ذليحا ذكبب ايحل:ذ لقي مذمُ لقي مذويحب(ماذمكبضيلذاغي ذكوبيفذ

ذ 2 اغيي ذ لذمعقحا ييح:ذكولييعذمكب ييب  ذلييحح:ذنماييهذل  ح بيي  ذملييححذوعضييهلذةممبيي ن
مكولقييي مذك يييحذاييي ذمعييي م ذمييي ذك ليييحماحوذكبقصييي ك ب ذممعقيييحه:ذكبصييي(  ذفيييح ثذ

مكبيييحا ذ لذ لييعذذ 3  يية :ذيمييي ذكلييح   ذاذ  ييخ ح غذا ييحذ)صيي( ل مك بيي ذمةمحذكب
ذت 4 ممعقحاحذ:ذ  صذmaûq noذكب غ  ذم ذكب  يح ب 

ييب  ة :ذكببيي ق ذبيي قذكب هيي م ذ ييهءذمثييعذكببيي قذمايي ذ ييهءذ)نيي لذبغ هيي مذالذكذذذذذذ  كبشة
ذلييححذكبجيي ا ي:ذ 5  ةكمذة  ذكبجييحب وذ لذ) يي  مذكييممذةمييعذمييقهلذ ( يي كذاغبييغذوحبشييب  ة

                                           
 ت2016كبص ححذ:ذذ-ذ1
 ت107ب احلذلح خذ:ذذ-ذ2
 تذ52م(حتباذكبعغ مذ:ذذ-ذ3
 تذ173غ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ:ذذ-ذ4
 ت91لحم  ذكب   ب  ذكبع بب ذ:ذذ-ذ5
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مذكيييي ذكبيييي ذكوي يييي ذفييييهذكبقهح)يييي ذ لذكبغ(ييييي ذاب ك بيييي  ذمذكيييي ذذ 1 نمي ييييححذايييي ذمعيييي ثن
مكب غ ي ذمي ذ ليعذ ي يح هذذ 2 لحا ذكبب احلذ لذكبشب ة:ذب قذلق( ذفبغذفهذكب  ث

ذت 3 و عق :ذب قذذraûfoîchا ذ
بيييحانذذذذذ يييْ  ي تذليييححذكبجييي ا ي:ذنم ظقيييغذم ب يييةكاذ مذمع   مكب غ ييي ذمييي ذذذ 4  كبحةْقيييز :ذكب  
ذت 5 و عق :ذَاز َذذtnaz  يح هذا ذذ لع
و غييي ذ مذاشبشييي ذبهيييحذبيييزةذذ 6  كبَ ْقيييَةُل ق :ذَ ْبييي ذماييي ذممكءذو يييمح هذملييي  كميذذذذذذ

)شييخغذكب غخيي ذال ذ  ييغذ ليي( ذمقييغذونث يي  ذذكيي ذكبجيي ا يذمكبجيي كبب هذ لذكب غ يي ذ خحبيي ذ
ذتذ qāûhandqo 8تذم لعذكب غ  ذم ذك ةكمب :ذ 7 مع ب 

                                           
 تذ369كبص ححذ:ذذ-ذ1
 ت1125ب احلذلح خذ:ذذ-ذ2
 تذ190غ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ:ذذ-ذ3
 تذ883كبص ححذ:ذذ-ذ4
 تذ180غ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ:ذذ-ذ5
 تذ408ب احلذلح خذ:ذذ-ذ6
 ت1456كبص ححذ:ذذ-ذ7
 تذ179غ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ:ذذ-ذ8
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مبلذتي مذكب غ ي ذذذذ 1   حءذكو ه تذذك ذكبج ا يذ  غذوحب ممب  َازبي كل :ذم ذ ذذذذذ
ذت ranîhz 2فهذكب ع ثتذماهذ  يح ب ذم ض ذ

مبييلذذ 3 :ذوحب يي  :ذميي ذ  يي حءذكو ييه ذوحب ممبيي ذك ييحذذكيي ذكبجيي ا يذذ)ُسااب اط(
ذت 4 ذChbatت مذكب غ  ذفهذكب ع ثذتذماهذمع ب ذم ذكب  يح ب ذ
ءذ ييييييه ي ذوحب ممبيييييي ذك ييييييحذذكيييييي ذ ذكييييييح  لذكومحذمكييييييح  لذكآلخيييييي ذ ذ:ذ  يييييي ح

ذت Kanûna 6ما حذمع بحلذم ذ لعذ  يح هذا ذذ 5 كبج ا يذ
:ذكبُ ْغ حلذم ذكبثبحثذ مذكب   طذكب ع ية تذذكي ذكبجي ا يذ لذ ليغغذذالُجّداد( 
مكب غ يي ذميي ذذ 8 وحب(حة ييب ذفييهذايي  ذلييححذكبجيي كبب هذ:ذنذاييهذوحبقخحبيي ذُكييَةكمذ 7  ُكييَةكم 

ذت 9 :ذكعذممع ةذم ذخبطذكمذغص ممعقحاحذذgdadā لعذ  يح هذا ذ
كب ييحمهذكب شييم كذمكب عيي ثذميي ذ ليي حذ كحم)يي ذ ذف يي ذكب ييحمهذكب شييم كذ-2

ذ 10 مةموذكغ ييي ذ ذكبصيييقل ذليييححذكبجييي ا يذ:ذ) يييححذال يييغذمعييي ثذ ذ ييي   ذماييي ذكبييي ي ن
                                           

 تذ629كبص ححذ:ذذ-ذ1
 ت178غ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ:ذذ-ذ2
 تذ1130كبص ححذ:ذذ-ذ3
 تذ190 ذكبع بب ذ:ذةغ كئ ذكبغذ-ذ4
 ت2189كبص ححذ:ذذ-ذ5
 ت204غ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ:ذذ-ذ6
 تذ453كبص ححذ:ذذ-ذ7
 ت143كب ع ثذ:ذذ-ذ8
 ت176غ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ:ذذ-ذ9

 ت1969كبص ححذ:ذذ-ذ10
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)شييي  ذكبييي ذ لذ ليييعذكب غ ييي ذمييي ذكب(حة يييب ذماييي ذميييحذك يييمه ذاقيييةذوعيييضذكبغةييي ي  ذتذ
مذايي ذ ميذ يي  ذكبيي ذاييلكذذ 1  ذاغيي ذاحبييةذكبصييقلمتحغييقذكغ يي ذ ذَ ييَ ْ  ذفييهذكب(حة ييب

ميييي ىذليييحا ذكبة كئييي ذ لذكبصيييقلذمعييي ثذمييي ذ ليييعذ ييي يح هذاييي ذذ 2 كبييي  يذ )ضيييح
almāŞذت 3 و عق ذل ة ذ

مييي ماذ لذكب غ ييي ذمييي ذكب يييحمهذكب شيييم كذو هييحذم مييي م ذوصيييب ذمم حةبييي ذفيييهذ
مفييييهذ غغيييي ذكبغةييييحوذكب ييييحمب ذ ذف(ييييهذكوكة)يييي ذ ذكبخحبغبيييي ذ ذكو يييي ةي ذ ذ:ذ ذ ييييغ   ذ

ذت 4 كبعب ي ذ ذلحبل ذمفهذكآلةكمب ذ ذلغ ح ذمفهذكبع بب ذكبجق بب ذ ذلغل 
مةموذفييييييهذكبصيييييي ححذ ب(ييييييحظذميييييي ذ ليييييي حذ كة)يييييي ذاييييييهذ:ذكبجييييييصذمكب زبيييييي  ذ

ذمك محصذ:
اااااااااّص( ذمليييييييييححذذ 5 :ذميييييييييحذلبقييييييييي ذويييييييييغذتذذكييييييييي ذكبجييييييييي ا يذ  يييييييييغذمعييييييييي ثذ)الج 

ذ

                                           
 تذ734ب احلذلح خذ:ذذ-ذ1
 ت109معجلذكوب(حظذكب(حة ب ذكب ع ب ذ:ذذ-ذ2
 تذ193ذغ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ:ذ-ذ3
 ت96م ذت كيقحذكبغة يذكب ة)لذ:ذذ-ذ4
 ت1032كبص ححذ:ذذ-ذ5
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غ يي ذمع بيي ذمكب عيي م ذذاقييةذكبغةيي ي  ذ لذكب ذ 1 كبجيي كبب هذ:ذنذبييبسذوع بييهذليي باذن
مذا ذلحا ذكبة كئ ذكب ذ  هحذمع ب ذم ذ ليعذذ gach  2م ذ لعذفحة هذا ذ 

مكبيييي كماذ لذكب غ يييي ذميييي ذ لييييعذ كييييةيذف ييييةذمةموذفييييهذكبخحبغبيييي ذذ yipsos 3ل  ييييح هذ
ذما ذكبح  ذكوببضذgaşşuمكآل  ةي ذ:ذ كص  ذ ذت 4 و عق ذكبَجص 

مبييلذتيي مذكب غ يي ذذ 5 حن كبُ ْزُبيي   ذ:ذميي ذكووييحزي ذتذلييححذكبجيي ا يذ:ذنم ظقييغذمع بيي
فيييهذكب عييي ثذتذمتيييةا ذوحب(حة يييب ذ كبْشيييق ز ذ ذليييححذليييحا ذكبب ايييحلذ:ذنذمي يييححذاللذ

مذايييييي ذلييييييحا ذكبة كئيييييي ذكبيييييي ذ  هييييييحذمع بيييييي ذميييييي ذكب يييييي يح ب ذذ 6 كب غ يييييي ذا ببيييييي ذن
koûzbartā 7 ميبييييةمذكلذكب غ يييي ذتعييييي مذكبيييي ذ لييييعذ كيييييحميذف ييييةذمةمذذك اييييحذفيييييهذذذ

ذت kisibrru  8كبقص صذكب   حةي ذ 
مبلذت مذكب غ ي ذفيهذذ 9 :ذفحكه ذمع مف ذتذذك ذكبج ا يذ  غذمخ عذّجاص()اإل

مكبيي كماذذ 10 ذėggasكب عيي ثذمذايي ذلييحا ذكبة كئيي ذكبيي ذ  هييحذمع بيي ذميي ذكبعب ييي ذ
                                           

 ت143كب ع ثذ:ذذ-ذ1
 تذ38 ذملحةلذو عجلذكوب(حظذكب(حة ب ذكب ع ب :ذذ975 ذذ974ك ي ذ:ذب احلذلح خذ:ذذ-ذ2
 تذ257غ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ:ذذ-ذ3
 تذ72م ذت كيقحذكبغة يذكب ة)لذ:ذذ-ذ4
 تذ805كبص ححذ:ذذ-ذ5
 ت406 ذملحةلذوحب ة ثذبغ ح زيذ:ذذ907خذ:ذب احلذلح ذ-ذ6
 ت203غ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ:ذذ-ذ7
 تذ133م ذت كيقحذكبغة يذكب ة)لذ:ذذ-ذ8
 ت1029كبص ححذ:ذذ-ذ9

 تذ211غ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ:ذذ-ذ10
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ذذ 1   هييييحذميييي ذ لييييعذ كييييحميذف يييييةذمةموذفييييهذكب صييييحمةذكب  يييي حةي ذبغ(ييييظذ   َ ح يييييه 
angasheذتذ
كغ يييحوذمييي ذ ليييعذكب عييي ثذمييي ذكب   ح بييي ذ:ذمةموذفيييهذكبصييي ححذييييمثذ-3

ذل  ح هذ ذماهذ:ذكب ةقحبسذمك  (قطذمكبخح يقذ:
اايس( ْغن ط  ْةقييح بسذمَمْةقبحييبسذ:ذاجيي ذ)جييلثذكب ةلييةذتذذ)الم  مي ييححذ )ضييحذ:ذمب

مبييلذتيي مذكب غ يي ذفييهذكب عيي ثذ ذميبييةمذ لذ لييغهحذذ 2  ييصذكبجيي ا يذاغيي ذ  ييغذمعيي ث
مةلقيييي ذذ  ييييبمغذكبيييي ذmagnesذ 3 ميييي ذكب   ح بيييي ذك ييييحذ فييييحمذك  ييييمح ذمييييحةيذكب  مغييييه

ذتذMagnetosمةقب ب ذ
ْنط( :ذمي ححذ )ضحذكإلْ َ(ْقةذو(ماذكب(حءذ مذون  احذ:ذض ثذمي ذكو ي ب ذ)اإلْسف 

تذك ييييلذميييي ذ  يييي حءذكب  يييي ذ ذاصيييي  ذكبعقيييي ذتذ ييييصذكبجيييي ا يذاغيييي ذ  ييييغذفحة ييييهذ
ذم  يييييييييييييييييييعذكبجييييييييييييييييييي كبب هذاييييييييييييييييييي ذكبييييييييييييييييييي ذكب ييييييييييييييييييين  ذ  يييييييييييييييييييغذك يييييييييييييييييييلذذ 4 معييييييييييييييييييي ث
ذAspinthion هذاييي ذنمكبييييحا ذ لذكإل ييي(قطذمعييي ثذمييي ذ ليييعذل  يييحذذ 5 وحب ممبييي 

                                           
 تذ38م ذت كيقحذكبغة يذكب ة)لذ:ذذ-ذ1
 ت956كبص ححذ:ذذ-ذ2
 ت99 ذصذ:ذ4 ب ذكوك(ح هذ:ذتعغب غذ ذك ي ذتعغب حتغذما ك بغذاغ ذكمحثذ   ذكبلخحئ ذ-ذ3
 تذ1131كبص ححذ:ذ-ذ4
 تذ66كب ع ثذ:ذذ-ذ5
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مك م غ ذكب غ ي ذكبي ذكب(حة يب ذبغ(يظذ  ْفَ يْقم   ذمف ي وذاغي ذذ 1 كحلذكب   ذ)ح  ذوغ
ذكل ثذكب ذ علذكبصب ذتتنذ ذت 2   هحذ ب ذمبغهذزا هذ  خغذوحولُ  كلذم ع غذُم  

 كبخبْح بيييق ذ:ذكب حئييةذميي ذليي كمذكبيي ممذتذكب ييحذقذوييحب  ثذم م ةاييحذ ذكب حئييةذميي ذ
لييةهذاشيي  ذآ  ذةمييعذ ذمي(هييلذميي ذعخييحة ذكبجيي ا يذمكبجيي كبب هذ لذليي كمذكبيي ممذت يي ذ

ذت 4 ذpatrikiosم لعذكب غ  ذم ذكب   ح ب ذذ 3 كب غ  ذمع ب ذم ذكب ممب 
يَ ج ذو عقي ذذ-4 مةموذفهذكبص ححذكغ  ذمع ب ذم ذ لعذ ت قهذاهذ كبصة

 ذكب قحمليييعذتذمكب كاييية ذ:ذَليييَ ج  ذم يييصذكبجييي ا يذمكبجييي كبب هذاغييي ذ  هيييحذمع بييي ذمييي
ذتذ 6 و عق ذ:ذ  ع ذSebaceusمكب غ  ذذم ذ لعذ ت قهذذ 5 كب ممب 

                                           
 تذ255غ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ:ذذ-ذ1
 تذ104ب احلذلح خذ:ذذ-ذ2
 تذ1450كبص ححذ:ذذ-ذ3
 تذ255غ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ:ذذ-ذ4
 ت325كبص ححذ:ذذ-ذ5
 ت278غ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ:ذذ-ذ6
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ذألفاظ لم أصل الى تحقيقها وتأصيلها
مةموذ ب(ييحظذلغ غيي ذفييهذكبصيي ححذبييلذ امييةذكبيي ذكبمثبيي ذميي ذ ليي بهحذكبغة ييي ذ ذ

م مغ(يييي ذ ذمفب ييييحذ)يييي تهذاييييلهذماييييهذفب ييييحذلبييييةمذميييي ذكب ع بييييحوذفييييهذمجييييح وذم ببيييي ذ
ذ:حظييكوب(

ذ 1 ميحذت يححذويغذكب  ي ذتذ يصذكبجي ا يذاغي ذ  يغذفحة يهذمعي ث كبَ(ْ َهج ذ:ذذ

مبيييلذتييي مذكب غ ييي ذفيييهذكب عييي ثذ ذمةب يييحذكح ييي ذمييي ذ ليييعذفحة يييهذاييي ذ بببحَبيييغ ذو عقييي ذ
ذت 2 كب ةحذمآ ب ذمعة ذبش ثذكب   

 كبُخْ يي  ذ:ذميي ذكإلبييعذ ذلييححذكبجيي ا يذ:ذنذمعيي ثذ )ضييحذمبعضييهلذ) يي حذايي ذ
ذ ذمكو ثييي ذ:ذوُذ بيييلذتييي مذكب غ ييي ذفيييهذكب عييي ثذ ذمفيييهذذ 3 ْ مب ييي ا بيييهذ ذكب كايييةذ:ذُوْ ميييه 

مميحذاثي وذاغبيغذفيهذكب(حة يب ذمي ذذ 4 كب صخححذا ذكوزا يذ  يغذنذ اج يهذمعي ثذن
:ذع بب ذاغي ذكفمي كضذك  هيحذمع بي ذاي كوب(حظذكبمهذتصغاذ لذت  لذ ل  ذبغ غ  ذكب

)ضيحذ:ذكعذ هءذبغذلبححذمزمج  ذمذ ُوْ ُم ة ذو عق ذ ذو م  ذمتحغيقذ ذ 5  ُوْ ْنت  
اغ ذكو يةذكبيليذليز ة ذم َوْ ميغ ذمتحغيقذاغي ذكب ي م ذكبيليذاقيةهذييمثذ يق  ذ مذ

ذ ةبخذت

                                           
 تذ336كبص ححذ:ذذ-ذ1
 ت143 ذكب(حة ب ذذ:ذلحم ذذ-ذ2
 ت343كبص ححذ:ذذ-ذ3
 تذ37كب صخححذكب ق  ذ:ذذ-ذ4
 ت164ك ي ذ:ذب احلذلح خذ:ذذ-ذ5
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 كبَخيييْ ْنج ذ:ذلييي بهلذ:ذ ذمعيييعذكبَخْ ميييحوذَوْ ميييحاذمكايييةكاذ ذ يذضييي بحاذمكايييةكاذمب  يييحاذ
مذكييي ذكبجييي كبب هذذ 1 مكايييةكاذ ذ ذ يييصذكبجييي ا يذاغييي ذ  يييغذفحة يييهذمعييي ثذمييي ذ وحايييح 

كب غ يي ذفحة ييب ذمع بيي ذميي ذعخييحة ذ ذوحمييغ ذو عقيي ذ:ذمةب ييحذكح يي ذذ 2  )ضييحذ  ييغذمعيي ث
ذمخذ يذ هءذو يذ هءت

 كبز ْغُزغب يي  ذ:ذلييححذكبجيي ا يذ:ذ) ييححذ:ذَكغ ْ مُييغذوحبزغزغبيي ذ ذماييهذبةيي ذبييخعضذ
مبيييلذتييي مذكب غ ييي ذفيييهذكب عييي ثذ ذممميييةوذفيييهذ ب(يييحظذكب(حة يييب ذكغ مييي  ذةب يييحذذ 3 كبعجيييل

َغييييحة ذمميييي ذمعح  هييييحذكبصييييبححذما ييييحذ:ذ زَذذ 4 كح يييي ذالاييييةكا حذ لييييماذبغ غ يييي ذكب ع بيييي 
ذمكو   ذ ذم َزَغْقة ذممعقحاحذكبص وذكبعحبهذمكبصبححذت

ذمييي ذكبجييي ا يذ  كبُبَهيييحة ذ:ذ يييهءذلييي زلذويييغذ ذماييي ذيمي حئييي ذةبْ يييعذ ذ  يييعذكيييع 
ذ:ذنذتتذم ا بهحذغ  ذا بب ذم ةكاحذ خحب ذنذت 5 مكبج كبب هذا ذ بهذاب ةذل بغ

                                           
 تذ298كبص ححذ:ذذ-ذ1
 ت121كب ع ثذ:ذذ-ذ2
 تذ1320كبص ححذ:ذذ-ذ3
 تذ581 ذذ580ك ي ذ:ذب احلذلح خذ:ذذ-ذ4
 ت245كبص ححذ:ذذ-ذ5
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ةل ييقذ بييبضذم خضيي ذم ا يي ذ ذذ كبم  تبييحء ذ:ذاجيي ذ)نم ييعذوييغذتذمايي ذاجيي 
مذاي ذليحا ذذ 2 ذكي ذكبجي ا يذمكبجي كبب هذ  يغذمعي ثذ 1 م م مهذكب فب ذكوببض

غ ي ذ  قيهذذ tuthia 3كبة كئ ذكب ذ لذكبم تبحءذمعةلذكبز كذما ذمع ثذم ذكوب ح ب ذ
ذم  مخعةذ لذت  لذمع ب ذم ذكوب ح ب ذتذ 4 بلذ مةذالهذكب غ  ذفهذكب عجلذكوب ح ه

:ذض ثذم ذكوممي ذما يةكلذلمخ ي ذبهيحذ ذذكي ذكبجي ا يذ  يغذفحة يهذ كبَ ج  ذ
ذمبلذت مذكب غ  ذفهذكب ع ثذتذ 5 مع ث

ْبييي  ذ:ذكغ ييي ذت يييخذاغييي ذكبصيييقلذمكب يييحا ذمكب يييحا ذ ذليييححذكبجييي ا يذ:ذنذ  كبجب
مبيييلذليييلك ذكبجييي كبب هذايييلهذكب غ ييي ذ ذمايييهذمييي ذذ 6 مايييلكذبيييبسذمييي ذم يييضذكبع ببييي ذن
ذ ذت5كبق حءذ:ذآ) ذ كب غ حوذكب  آ ب ذمةموذفهذ  ة ذ

                                           
تذمكب عم يةذذ280تباذكبعغي مذ:ذتذمم(يحذ78 ذمك ي ذ:ذكب صخححذكب ق ي ذ:ذذ245كبص ححذ:ذذ-ذ1

  ذت1951تذ ذكب حا  ذذ55فهذكوممي ذكب ( م ذ ب ذ  حذ:ذ
 ت136 ذمكب ع ثذ:ذذ245كبص ححذ:ذذ-ذ2
 ت284غ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ:ذذ-ذ3
 ت1977ب  موذذ–ا به ذذمنمخ ذببقحلذذ–معجلذم تسذ  كمغغ ذلحم  ذكب ح هذذ-ذ4
 تذ347كبص ححذ:ذذ-ذ5
 ت245كبص ححذ:ذذ-ذ6
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يُنْ َك  ذ:ذَخْ يي ذكبَ يَخ ذتم يلذميي ذكبيل َة ذتذذكي ذكبجيي ا يذ لذ يُ ْ َلخ ذمذ كب    كب  
مبيييلذكاثييي ذاغييي ذايييلهذكب غ ييي ذفيييهذكميييحثذذ 1 كب ييي  لخذتع يييي ذ ييين ك ذمايييهذوحب خشيييب 

ذكب ع ثذت
م يييصذكبجييي كبب هذذ 2  كبُ يييْ مي ذ:ذمييي ذكب صييي ذتذذكييي ذكبجييي ا يذ  يييغذمعييي ث

ذتذ 3  ثاغ ذ  غذ خحهذمع
 كبُ ْ يييَع  ذ:ذكب   ييي ذتذليييححذكبجييي ا يذ:ذنذمكبُ ْ يييُع مذوحب    يييي ذ:ذكب ب يييحةذ ذ

مك  غذ)شي  ذكبي ذ لذ ليعذكب غ ي ذمع بي ذ ذمبيلذتي مذايلهذكب غ ي ذفيهذذ 4 مكب بلذزكئة ذن
كب ع ثذمةب حذكح ي ذا ببي ذم ضي ذكوليعذف هيحذمي ذكبَ ْ يخذ يذكبضي ثذوحبعصيحذ ذ

َ ييعُغذك قعييغ:ذضيي َثذُمُبيي هذب ييةهذ مذوَصييْةةذلةمييغذتذ:ذكَذذ 5 مييحءذفييهذكب ييحم  ذكب  ييبط
ذمكبُ ْ َع ذ:ذكب    ذمكبخ  ذكبع كمعذمكب ل قذو هحذُتْ َ ُخذوحبعصحذنذت

                                           
 ت1230 ذذ816كبص ححذ:ذذ-ذ1
 ت465كبص ححذ:ذذ-ذ2
 ت165كب ع ثذ:ذذ-ذ3
 تذ1276كبص ححذ:ذذ-ذ4
 ت78ذ/3ذ-ذ5
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 التغير الصوتي في المعرب
اصييعذتة يي ذليي تهذفييهذكوب(ييحظذكب ع بيي ذمتعييةذكب اييةكوذكبصيي تب ذميي ذ اييلذ

 ذل تب ذتذمفب يحذ)ي تهذميحا ذالكذكبمة  ذم  ب حذكب اةكوذكبمهذت بفذت  بهحذلحاة
ذ الذكب اةكوذكبص تب ذكبمهذ   ذاغ هحذكبم  حذ:

ذكب اة ذكبص تب ذ ث ذفهذكب(حة ب ذ:-1
ت  بيي ذكب ايية ذكبصيي تب ذ ث ذفييهذكب(حة ييب ذكبيي ذكب ايية ذكبصيي تب ذ   ذفييهذ
كبع بب ذمظه ذذبكذفهذكغ  ذ َبْهَ ه ذممع بهحذ ُفْهي  ذمكبخيحءذمكب(يحءذمي ذم ي جذلي تهذ

ذمكاةت
ذ ذفهذكب(حة ب ذ:Pكبص تب ذ كب اة ذ-2

 ذكبييي ذكب اييية ذكبصييي تب ذ ث ذفيييهذكبع ببييي ذتذPت  بييي ذكب اييية ذكبصييي تب ذ - 
مم ذ ممع بهييييحذ بيييي ذ ذمايييي ذكبم ك يييي ذكبثييييح هذميييي ذذpūdمظهيييي ذذبييييكذفييييهذكغ يييي ذ ُثنب

 ذكبيييليذPكب غ مييي  ذكب ييي كبم  ذفيييهذكوليييعذ:ذ ذَم)يييحُب ذ ذمكبخيييحءذكبقي ييي ذكب جهييي ةذبيييي 
ذعحض ذاقغذوحبخحءذفهذوعضذكبقيحئ ذكب ع ب ذتك م( ذمم مهذم ذكبع بب ذفح م

 ذكبيييي ذPكثيييي وذكوب(ييييحظذكب ع بيييي ذكبمييييهذت  بيييي ذف هييييحذكب ايييية ذكبصيييي تب ذ -ث
ذفيحب ذقذ ذم ذبيَ كْزَمهذذكب اة ذكبص تب ذ   ذك حذفهذكومثغ ذكآلتبي ذ:ذ ذويحُب مهذ

ُفَ ك بييقذ ذذَفْبَشيي(حةج ذمذ ذَبْ كمَ ييكذذَفْقييَزجذ ذمذ ذببشييخحةهذذفيي زمقذ ذمذ ذَبْقَجييغذ
 ذكبقي يي ذكب ه يي  ذبغخييحءذمي نيي ذ لذ  ييمقمجذP ذمكبخييحءذميي ذم يي جذمكاييةذولذ Pمذ 

 ذفييهذكب(حة ييب ذت يي حذغحبخييحذكبيي ذPم ييحذت ييةمذذكيي هذلحايية ذليي تب ذت مضييهذ لذكييعذ 
ذكبخحءذفهذكبقيحئ ذكب ع ب ذت

ذكب اة ذكبص تب ذ و ذفهذكب(حة ب ذ:-3



 
 زوينعلي ........االستاذ املتمرس د. ......................................يف اللغة ومناهج البحث اللغوي .........سات درا

 285 

كب ايية ذكبصيي تب ذ م ذفييهذت  بيي ذكب ايية ذكبصيي تب ذ و ذفييهذكب(حة ييب ذكبيي ذ- 
َمْخيَةكةذ:ذوحمغيحمذذذُبة  ذمذ َتْ يَ ذَمكةذذكبع بب ذك حذفهذكب ثحب  ذكآلت   ذ:ذ ُبْ ذ

ذكبمحءذفهذكبةكحذ ذمكبةكحذكبقي  ذكب جه ةذبغمحءذت
كث ذت  حذكب اة ذكبص تب ذ و ذفهذكب(حة ب ذكبي ذكب اية ذكبصي تب ذ ط ذ-ث

يي جذ ذمذذُ ْقُبيي ةذ ذمذ َت يي ذذْقُبيي ةذفييهذكبع ببيي ذ ذك ييحذفييهذكومثغيي ذكآلتبيي ذ تَذ    َ
ذ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحبقذ ذمذذَ َبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْ َزم ذمذ ذتَحويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييغذذَتَبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْ َزْمذ 

غذ َ ْ قذ ذمتعةذكبححءذكبقي  ذكب ( يلذبغميحءذمي ني ذبيلبكذ لذ  يمقمجذلحاية ذذ ذَتش 
ذل تب ذم(حماحذ لذكعذتحءذفهذكب(حة ب ذت  حذكب ذ ط ذفهذمعيلذكوب(حظذكب ع ب ذت

 ج ذفيييهذكب(حة يييب ذ:ذت  بييي ذايييلهذكب اييية ذكبصييي تب ذفيييهذوعيييضذذكب اييية ذكبصييي تب -4
َميحُةمثذهذكبع بب ذمقهحذكب ثححذكآلتهذ:ذ كوب(حظذكب ع ب ذكب ذكب اة ذكبص تب ذ ش ذف

ذَ حُةم  ذتذ
 ذفييييهذكب(حة ييييب ذ:ذاييييلهذكب ايييية ذمقمفبيييي ذميييي ذكوليييي كوذ=čchكب ايييية ذكبصيييي تب ذ -5

بغغذبهيحذتذ ا هيحذكبشي  ذك يحذفيهذكبع بب ذمبلبكذت  ب ذكب ذماةكوذل تب ذا بب ذم ح
ُلييي شذ ذتذذذkučakَ يييْ َذةذ ذمذ ُك َميييكذذذčadurكب ثيييحب  ذكآلت ييي  ذ:ذ َميييحُمةذ

 ذتذمت  بيي ذاييلهذكب ايية ذكبصيي تب ذكبيي ذčمم يي جذكبشيي  ذل ييي ذميي ذم يي جذكبصيي وذ 
ذَلكذ ذتذذčakكبصحمذفهذم ححذآخ ذا ذ ذَمْكذ

ايةكوذلي تب ذا ببي ذم مغ(ي ذكب اة ذكبصي تب ذ خ ذفيهذكب(حة يب ذ:ذت  بي ذكبي ذمذ-6
 بْشييَ كةذ ذ ذمكب ييح ذ ذَمييْ خذذُايي    ذمكبيي كمذ:ذ ُ ْشييَ حةذذمقهييحذكب ييحءذ:ذ ذُخْقيي ذ

ذَمْ ق ذتذ
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كب اييية ذكبصييي تب ذ ز ذفيييهذكب(حة يييب ذ:ذت  بييي ذايييلهذكب اييية ذكبييي ذمايييةكوذلييي تب ذ-7
ْلييزذ  ذالب يييقذ ذمكب يي ذَمْ)َ ييقذ ذمكب ييح ذ ذآْب بيييزذذا ببيي ذم مغ(يي ذكحب يي  ذ:ذ ذمب

ذل يخ ذم ذكبزكيذت
كب اييية ذكبصييي تب ذ   ذفيييهذكب(حة يييب ذ:ذت  بييي ذايييلهذكب اييية ذكبييي ذ كبصيييحم ذفيييهذذ-8

ذَليييييييييييييْ مذ ذمذذكوب(يييييييييييييحظذكب ع بييييييييييييي ذك يييييييييييييحذفيييييييييييييهذكومثغييييييييييييي ذكآلتبييييييييييييي ذ:ذ ذَ يييييييييييييْ مذ
لييحةمجذ ذمكبصييحمذكبقي يي ذكب حبييقذبغ يي  ذتذذَلييْقَج ذ ذمذ ذ ييحةمذذ ذَ ييْقَجغذ

ت يي حذكبيي ذكبصييحمذفييهذ غغيي ذكب غ ييحوذذمي نيي ذ لذ  ييمقمجذم ييحذت ييةمذذكيي هذ لذكب يي  
ذكب ع ب ذت

ذكب اة ذكبص تب ذ ش ذفهذكب(حة ب ذ:ذذ-9
ت  ب ذالهذكب اة ذكبص تب ذكب ذكب اية ذكبصي تب ذكبع ببي ذ ج ذفيهذكب ثيححذ- 

ذَمج  ذتذكآلتهذ:ذ ذمحشذ
ذت  بيييييييييي ذاييييييييييلهذكب ايييييييييية ذفييييييييييهذ ب(ييييييييييحظذمع بيييييييييي ذكث يييييييييي  ذكبيييييييييي ذكب ايييييييييية ذ-ث

ذَ ييييييييييَخجذ ذمذذ ذكآلتبيييييييييي ذ:ذ ذَ ييييييييييَخغذكبصييييييييي تب ذكبع ببيييييييييي ذ   ذك ييييييييييحذفييييييييييهذكومثغيييييييييي
ْشييكذ ْ ييكذ ذمذ ذ ْب بيُشييلذذ ذمب ذَ ييبببجذ ذمذ ُمْشييمب ذذالْب ي ييلذ ذمذ َ ييبب ذذمب

يييْ مكحذ ذمذ ُ يييُ  بشذذُ ييين  ذ ذمذ ذُ يييْغ كةذذُمْ يييَمَ  ذ ذم ذَ يييَنْ ذ َ ييي   جذ ذذ ب
ذمكب ييي  ذل يخييي ذكب  ييي جذمييي ذكبشييي  ذتذمي نييي ذ لذ  يييمقمجذم يييحذت يييةمذذكييي هذ لذكبشييي  

ذت  حذكب ذكب   ذفهذمعيلذكوب(حظذكب ع ب ذم ذكب(حة ب ذت
ذكب اة ذكبص تب ذ ك ذفهذكب(حة ب ذ:ذ-10

ت  بيي ذاييلهذكب ايية ذكبصيي تب ذكبيي ذكب ايية ذكبصيي تب ذكبع ببيي ذ ق ذفييهذ غغيي ذ
)كذ لقذ ذمذ َك ييحْلذكب ييي ذذكوب(ييحظذكب ع بييي ذك ييحذفيييهذكومثغيي ذكآلتبييي ذ:ذ َزْ ييةب ْ يييةب ذزب
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َلْ(شيغب عذ ذمكب يح ذل يخي ذكب  ي جذمي ذذَ يْخجذ ذمذ ذَكْ(جغب يزذذذَلَ ْقَجي ذ ذمذ ذَكْخيك
كب ييح ذتذمي نيي ذ لذ  ييمقمجذم ييحذت ييةمذذكيي هذكلذكب ييح ذت يي حذكبيي ذكب ييح ذفييهذككثيي ذ

ذكوب(حظذكب ع ب ذم ذ لعذفحة هذت
 ذفيييييهذكب(حة يييييب ذ:ذايييييلهذكب اييييية ذكبصييييي تب ذمقمفبييييي ذمييييي ذGكب اييييية ذكبصييييي تب ذ -11

 ذكب يييح ذكب(حة يييب ذ ذت  بييي ذفييهذمثيييححذمكايييةذكبييي ذكوليي كوذكبع ببييي ذميحغيييقذاغ هييحذ
َكيييْ مذ ذمكيييمذكبصييي ت  ذمييي ذا يييزذمكايييةذتذ ميييحذفيييهذويييحلهذذكب يييح ذماييي ذ ذَكيييْ َملذ

ذَمييييْ َةثذ ذمذ ذُك بيخييييحلذذكومثغيييي ذف ييييةذت  بيييي ذكبيييي ذكبجييييبلذ ذماييييه:ذ ذَكييييْ َةثذ
مذ كبيْ مهذببجيحمذ ذذَخَغيْقجذ ذمذ ُبَ يحمذذَمْ زذ ذمذ ذخغَقيكذذُمُ ب حلذ ذمذ ذَكْ زذ

َمييْ َمق ذمذ كبييْ َمهذوييحلذذَمْ َموييحلذ ذمذ َزْةُكيي لذذَزَةُميي لذ ذمذ ذَ ييْ كبْسذذذ
ييْ م   ذمذ ُكْغَشيي ذذَ ييْ مبسذ ذمذ َ ييْ كب   ُمغ  ييحلذ ذم  ييمقمجذم ييحذت ييةمذذكيي هذذ ب

لحايية ذليي تب ذفيييهذكب عيي ثذكب(حة يييهذم(حماييحذ لذكب يييح ذكب(حة ييب ذت ييي حذكبيي ذكبجيييبلذ
ذب(حظذكب ع ب ذتكبع بب ذفهذمعيلذكو
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 التغير الصرفي في المعرب
خضييع ذكوب(ييحظذكب ع بييي ذكبيي ذكبمة ييي ذفييهذكببقبييي ذكبصيي فب ذوعيييةذتع يبهييحذمييي ذ
 ليي بهحذبجعغهييحذممئ يي ذبييألمزكلذكبع ببيي ذ ذم اييلذميييحا ذكبمة يي ذكبصيي فهذكبييليذ يي  ذ

ذاغ ذكوب(حظذكب كةم ذفهذمعجلذكبص ححذكبزيحم ذمكب ل ذ:
ذكبزيحم ذ:-1

ْلزذذثعذ َمْمةذكزيحم ذكب ح ذم َمْ)َ يق ذمزييحم ذكبجيبلذمثيعذذَمْمَةقذ ذمذ ذمب
َلحُةمج ذتذمم ذويحثذكبزييحم :ذكبزييحم ذوحبمضيعب ذذَ بببجذ ذمذ ذَ حُةمذذ َ بب ذ

َ يييَ   جذ ذمزييييحم ذتيييحءذكبم   ييي ذفيييهذآخييي ذكب غ ييي ذبم يييمخحهذون  هيييحذذمثيييعذ ذُ يييُ  بشذ
ذ حةبم ذ ذتذم  ث ذمثعذ ذَ حَةْمذ

َميج  ذمكبمعي يضذذل ذكوبفذ ذ ذكب(م  ذكبح يغ ذ ذمثعذ ذميحشذكب ل ذ:ذك -2
ا ذكب  لم ذبمضعب ذكبجبلذب هذت  لذكب غ  ذخحضيع ذبغبقبي ذكبصي فب ذكبع ببي ذ ذ

ذَفَ ْزَمق ذتذم ي  احذفهذال ذكوبفذ:ذ ذَبَ كْزَمهذ
ُزَميَحْمةمذ ذمكبميحءذ ذُك ْ ي ذذمم ذ مثغ ذكب يل ذ:ذايل ذكبخيحءذ:ذ ذَبْزَميحَمْةمذ

ُك  ذ ذ ذمكبق لذ ذَفْ َ َقكذذَفْ َ  ذ ذم َكْ َمْلذذَكْ م ذمليةذ) يل ذميزءذمي ذذ
ذَ َشحذ ذتذكب غ  ذمثعذ:ذ ذَ شحْ َمغذ
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 االشتقاق 
خضييييع ذ حئ(يييي ذميييي ذكوب(ييييحظذكب ع بيييي ذفييييهذمعجييييلذكبصيييي ححذبم ييييم حقذوعييييةذ
تع يبهيحذ ذفح يم  ذمقهييحذ فعيححذم  يي حءذممصيحمةذمليي(حوذ ذمفب يحذ)يي تهذ ايلذظيي كا ذ

ذ م حقذكبمهذ   وذاغ ذالهذكوب(حظذ:ك 
ك ييم حقذكوفعييححذ ذمميي ذكمثغمهييحذ:ذَكيي  َجذكب بييُزذمَت  يي جذ:ذ يذف ييةذماييمهذُخْضيي  ذ -1

مَ ْ  بْجذبغذ:ذ يذ احغذمي مضهذذبكذك م ةكمذكب بحاهذ:ذَ يْ َ َجذ ذمبيحَ ذلبي  ذ
ْةفب  ذ ذمَمْغَهْ ييييييُ ذُمماب ييييييحاذ :ذةم يييييي ذذ:ذَلب ييييييَعذمَزْةَفييييييَ ذُلييييييْةغبغذ:ذمعغه ييييييحذكييييييحبز 

ويحبُجمابقذ مَمْةَا ي ذكبُ خ يحزى:ذليحةوذاغيي ذ  ينححذكبيةةكالذ ذمتيةا َ ذكب مييُعذ:ذ
ذبب ييي طذةبيشيييغذ ذمَلييي َمذكب ميييُعذ ُزذ:ذُ)شييية  ليييحةذمْا ح يييحاذ يذتيييحم كاذمكبحيييحئُ ذُ) ييي ة

ْ يية) حاذ ذذَ)ْصييَ مذ:ذَبيي بَمذت مَ ييْ مَبُمغذ:ذ بخ ييُمغذكب يي كميَعذفَمَ ييْ َمَح ذمتز ييةَقذ:لييحةذزب
ييَصذمَمْ ةب َ ذ ذمَمص  مُييغذفَمَجييْ َةثذ:ذ بخ ييُمغذكبَجييْ َةَثذَفغبخ ييغذ ذمَ َقييزذَ)ْحُقييزذ:َ يي ب
ذمكَةهذت

ك ييم حقذكو يي حءذمكب صييحمةذ ذمميي ذ مثغمهييحذ:ذكبهقة يي ذمكبز ةليي ذمليي بهل:ذَليي بَمذ -2
ييْ  ذ يي مب  ذ:ذميي ذكب ة َ)ْصييَ مذَلييْ مكاذ ذمفييملذبييغذَمْاَ قييٌ ذفييهذم ضييخذكييلكذ ذمكب ة

 كذمقغذك  حاذاغ ذ ذفبْعغ ع ذتذكبَبْ  :ذكبم ب عتو عق ذكبشةلةذتذك م  ذ

ك يييم حقذ  يييي حءذكب (عيييي ب  ذ ذمميييي ذ مثغمهييييحذ:ذييييي ثذَمْ(ييييُ مٌزذ:ذك ييييمقذميييي ذالْف بيييييزذ -3
 كب حئطذمةمعذُمَةْةَاٌلذ:ذكث  ذكبةةكالذ ذممةاٌلذُمَزْ َبٌقذت

 مم ذ مثغ ذ   حءذكب(حاغ  ذ:ذمهقة ذت -4

قييزذفهيي ذَ ق ييحٌزذ ذ يذ ييحخ ذكث يي ذمميي ذكمثغيي ذلييب ذكب خحبةيي ذ:ذليي بهلذ:ذَ َقييزذَ)حْذ -5
مكاذفه ذَل بٌمذممبْص كمذ:ذ)جةذكبَبْ َمذ  يعحات  كب   ي ذمَل بَمذكب مُعذَ)ْصَ ُمذَل ا
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 التغير الداللي في المعرب
 ييييي  ذاغييييي ذكوب(يييييحظذكب ع بييييي ذتة ييييي ذم بيييييهذبمع يييييبلذكبة بييييي ذوعيييييةذ لذكح ييييي ذ

بهذوح م يييححذم صصييي ذ مذبم صبصيييهحذوعيييةذ لذكح ييي ذاحمييي ذ مذبمة ييي ذكب جيييححذكبييية 
ذكب غ  ذم ذمجححذم بهذكب ذمجححذم بهذآخ ذت

كبمع بلذكبة بهذ:ذكوب(يحظذكبي كةم ذفيهذايلكذكب جيححذلغ غي ذميةكذ ذمقهيحذاغي ذ يب عذ -1
ْة في ذكب ب ي  ذ ذذكوذ كب ثححذكغ  ذ ذَلْ(َشغ ع ذف ةذمب ذفهذ لعذمضيعهحذاغي ذكب ب

ذكبث  ثذمم ذيلذمب ذوعةذتع يبهحذاغ ذكب ة ف ذاحم ذت
صذكبة بهذ:ذم ذكمثغميغذ:ذ ذكبُبية  ذ ذمحذفيهذ ليعذمضيعغذاغي ذمعبي مذكبم صب -2

َاح بجذ:ذمحذكبم ك ييي ذ كب يييحف ي ذمت صصييي ذم بميييغذوعيييةذكبمع يييي ذوحبصيييقلذ ذمكبييية 
كبثيح هذمي ذكب غ ي ذفيهذ ليعذمضيعهحذاغي ذكبشي    ذ)ن  يحلذاغي ذم يةكةذمكايةذ ذ

 مت صصذكب عق ذوعةذكبمع ي ذفح غقذاغ ذكبج عذذيذكب قحم  ذت

َ ْةَ ييق ذمبيي ذكب غ يي ذفييهذ لييعذمضييعهحذاغيي ذم ييعذكبجغيي  ذوكييعذكبحعييحم ذيييلذ كب َذ
ذت صصذمعقحاحذف  غ  ذاغ ذكب ص ذكب ع م ذت

ْغييياذكوبيييبضذكبشييي(ح ذتذ  َ َبيييْ َزم ذ:ذمعقييي ذكب غ ييي ذفيييهذكوليييعذكب ييين  ذكبصيييغ ذمكب ب
ذمت صصذالكذكب عق ذوعةذكبمع ي ذفحلمص ذاغ ذكب ن  ت

فييييهذكولييييعذاغيييي ذكبج حايييي ذميييي ذكبقييييح ذمكب  يييي كل ذ كبَجييييْ ُقذ مذكبَجْ َليييي  ذ:ذ  غييييقذ
ذمت صصذكب عق ذوعةذكبمع ي ذفحلمص ذاغ ذكبج حا ذم ذكبقح ذف طذت

 كبَجْ َموييحل ذ:ذمبيي ذكب غ يي ذفييهذ لييعذمضييعهحذاغيي ذكب ييحفظذكب ل يي ذ ذيييلذت صييصذ
ذمعقحاحذوعةذكبمع ي ذفح غ  ذاغ ذاحفظذكب غب ت
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ييقذ  -3 :ذمعقيي ذكب غ يي ذفييهذكولييعذ ذذتة يي ذكب جييححذكبيية بهذ:ذميي ذ مثغمييغذ ذكبُجَماب
ُكخ  ذم ذكبَةْزح ذييلذتة ي ذمجحبهيحذكبية بهذوعيةذكبمع يي ذكبي ذكبحي  ذكب يةمةذكبيليذ

 ل م ذوغذا ذكب   ذت

ْاَ حل ذ:ذمبيي ذكب غ يي ذفييهذ لييعذمضييعهحذاغيي ذكب(ييمحذمكب ييزكةعذ ذمك م ييعذ  كبييةة
ذمعقحاحذوعةذكبمع ي ذفح غ  ذاغ ذكبمحم ذت

كولييعذفحكهيي ذمع مفيي ذفييهذكبهقييةذ ذممبيي ذوعييةذ كوْ ييَخج ذ:ذمعقيي ذكب غ يي ذفييهذ
ذكبمع ي ذاغ ذكبُ  ب  ذذم ذكوممي ذت

 كبحةْ ييق ذ:ذمبيي ذكب غ يي ذفييهذ لييعذمضييعهحذاغيي ذظيي  ذ)نييححذوييغذكب يي  ذ ذ
متة  ذمجحبهحذكبة بهذوعةذكبمع ي ذف  غ  ذاغ ذكب ظب( ذمي ذخي كجذكوةضذ ذمايهذ

ذض يخ ذاغ ذ لقح ذكبزةعذب عذم ي ت
كب غ يي ذفييهذ لييعذمضييعهحذكب بييعذمكب بييحطذمام ليي ذكبشييهءذ ذ كبَبْقيية ذ:ذمعقيي ذ

ذمتة  ذمجحبهحذكبة بهذوعةذكبمع ي ذف  غ  ذاغ ذكبَعَغلذكب ب  ت
 كبَ َغييْقج ذ:ذمعقيي ذكب غ يي ذفييهذكولييعذ:ذكييعذ ييهءذذيذبيي    ذ ذف  غ يي ذوعييةذ

ذكبمع ي ذاغ ذض ثذم ذكبشج ذت
كم ذ:ذمبييي ذكب غ ييي ذفيييهذكوليييعذاغييي ذكيييعذمقع يييةذمييي ذخيييبطذ  مذُغْصييي ذ كبُجييية 

ذم   ا حذ ذمم ذيلذك غ  ذوعةذكبمع ي ذاغ ذكبُ ْغ حلذم ذكبثبحثذت
 خالصة ألهم النتائج

كبمييهذ ييصذاغ هييحذكبغةييإلذكث يي كاذميي ذكوب(ييحظذكب ع بيي ذذكيي ذكبجيي ا يذ ليي بهحذذكل -1
ذكبغة ي ذوحبمقصبصذ مذوحبق عذا ذبة ي  ذآخ ي ذت

حذفح ييم  ذمقهييحذخضييع ذ حئ(يي ذميي ذكوب(ييحظذكب ع بيي ذكبيي ذك  ييم حقذوعييةذتع يبهيي -2
  فعححذم   حءذممصحمةذم   حءذفحاغ  ذمم(ع ب  ذملب ذم مغ( ذ خ ىذت
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   وذاغ ذكوب(حظذكب ع ب ذتة  كوذل تب ذوعةذتع يبهحذبم ي حذوعيضذكب ايةكوذ -3
كبص تب ذكولغب ذبغ غ  ذكب ذماةكوذل تب ذ خي ىذوعيةذكبمع يي ذتذمك ي مذذبيكذ

 احم ذم ذالكذك   كمتذفهذوعضذكول كوذام ذ من ذك مقمحجذل ك   ذل تب 

خضييع ذكوب(يييحظذكب ع بيي ذبغ بقييي ذكبصيي فهذفيييهذكبع ببيي ذوعيييةذتع يبهييحذ ذف صيييعذ -4
ف هييحذتة يي ذفييهذبقبيي ذكب غ يي ذبزيييحم ذ ليي كوذماييل ذ ليي كوذمم ييح خذ ذمك يي موذ

 كبزيحم ذفهذ ل كوذمع ق ذملحةوذكحب  ك   ذكبص فب ذكبعحم ذت

مكبمعيةوذاي ذميةب  تهحذاصعذتة  ذم بيهذبيخعضذكوب(يحظذكب ع بي ذوعيةذتع يبهيحذ -5
فهذبةحتهحذكولغب ذ ذم  عذالكذكبمة  ذكبم صبصذكبة بهذبم صيبصذكب عقي ذ
وعييةذكبمع ييي ذ ذمكبمع ييبلذكبيية بهذبمع ييبلذكب عقيي ذوعييةذكبمع ييي ذ ذمك م ييححذكب جييححذ
كبة بهذبق عذكب غ  ذوعةذكبمع ي ذم ذمجحبهحذكبة بهذكبليذكح  ذفبغذكب ذمجيححذ

 آخ ذت

فييهذت ليي عذكوب(ييحظذمكبمثبيي ذميي ذمعح  هييحذفييهذبةحتهييحذكبمييهذذت يي ىذكبخ يي ذكبةليي  -6
ا بييي ذمقهيييحذوعيييةذكب مييي عذكبييي ذكب ييييحلذفح يييمخعةوذكث ييي ذمييي ذكب عيييح  ي لذميييي ذ
كب ييةمحءذمكب  ييةي  ذمةم يي ذبيية ذمقهييحذمعييحلذ خيي ىذوح  ييمة حذكبغةيي يذم  ييب حذ

 كبص تهذمكبص فهذمكبة بهذت

ذ
ذ
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 المصادر والمراجع
 الب كهبلذ  بس: ت1

ذت1972كب حا  ذ–حظذم ب ذكوب( -
ذت1965كب حا  ذذ-فهذكبغهجحوذكبع بب  -

 كب ذكوي  ذكبجزةيذ ضبحءذكبةل ذ ص ذأذب ذم  ة : ت2

ت   يييقذم  يييةذم يييهذكبيييةل ذابيييةذ–كب ثيييعذكب يييحئ ذفيييهذ مثذكب حتييي ذمكبشيييحا ذ -
 ت1939كب حا  ذ–كب   ةذ

 كب ذكوي  ذكبجزةيذ مجةذكبةل ذكب خحةكذب ذم  ة : ت3

ت   قذ حا ذ ا ةذكبزكميذمم   مذكا يةذ–وي ذكبقهح) ذفهذغ ي ذكب ةل ذمك -
 ت1965كبحقحاهتذكب حا  ذ

 كب ذكومةكبهذ  ب ذال  حقذكب كهبلذب ذال  حا ع : ت4

وةيةكمذذ-ت   يقذابيةذكبي زكقذكبهمبيه–ك(ح) ذكب م (ظذمغح) ذكب يمغ(ظذفيهذكبغةي ذذ-
 ت1986

ذتذكب ذكو خحةيذ  ب ذون ذم  ةذب ذكب ح ل :5
كب يييييحا  ذذ-كب حخعييييي ذكب  ييييي قب ذ-كبشيييييققبحهبمصييييي باذذ-كوضيييييةكمذفيييييهذكبغةييييي ذ-

ذايتذ1325
ذتذكب ذكبجزةيذ  ب ذكب   ذم  ةذب ذم  ة :6

ذ-تصييييي باذمم كمعييييي ذاغيييييهذم  يييييةذكبضيييييخحعذ-كبقشييييي ذفيييييهذكب ييييي كءكوذكبعشييييي ذ-
ذ خخذمصح( ذكب غبهذمتوتذ-كب حا  

ذ
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ذتذكب ذمقهذ  ب ذكب(ما :7
ذت1954كب حا  ذذ-ت   قذمصح( ذكب  حذمآخ ي ذ-  ذلقحا ذكإلا كثذ-

ذتذكب ذخحب يغذ كب ذابةذأذكب    ذب ذ ا ة :8
ذت1977ب  موذذ-ت   قذابةذكبعححذ حبلذمن مذ-كب ج ذفهذكب  كءكوذكب خخذ-

ذتذكب ذخغفذتب يزىذ م  ةذا    :9
ذشت تذ1344 ه كلذذ-تص باذم  ةذعخح هذ-ب احلذلح خذ-
ذتذكب ذمةيةذ  ب ذون ذم  ةذب ذكب    :10

ذايتذ1347كب حخع ذكب غفب ذذ-ك فب ذكبجزكئ يذت   قذكب كهبلذ–كب ما ذذ-
ذتذكب ذكب ن  ذ  ب ذل  فذ)ع  ثذب ذك  حق :11

مكةذ–ت   قذ ا ةذم  ةذ حك ذمابةذكب ممذم  ةذايحةملذذ-اللمحذكب قحقذ-
ذت1970كب حا  ذذ-كب عحة 

ذت1895ب  موذذ-ت   قذب يسذ ب  ذكبب  اه–تهلل ذكوب(حظذذ-
ذابةذأذب ذم  ة :تذكب ذ قحلذكب (حمهذ  ب ذم  ةذ12

ذت1969كب حا  ذذ-  حذمتص باذابةذكب معححذكبصع ةيذ-  ذكب(صحا ذ-
ذتذكب ذاص( ة:13

ذت1970اغ ذذ-ت   قذف  ذكبةل ذ خحم –كب  مخذفهذكبمص ي ذذ-
ذتذكب ذفحة ذ  ب ذكب    ذ ا ة :14

ت   يييييقذمصيييييح( ذذ-كبصيييييحابهذفيييييهذف يييييغذكبغةييييي ذم يييييق ذكبعييييي ثذفيييييهذكممهيييييحذ-
ذت1963غة ي ذب  موذكب نمخ ذكبذ-كبش ي ه

ذتذكب ذمح  ذكب قح هذ م  ةذب ذ ا ة :15
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ذب  موذمتوتذ-مكةذكب ع ف –كب     ذذ-
ذتذكب ذمقي ةذ ممحذكبةل ذم  ةذب ذمن  م :16

ذايتذ1308ب  قذ–ب حلذكبع ثذذ-
ذتذ ا ةذاغلذكبةل ذكبجقةي:17

ذت1978ب ببحذذ-كبةكةذكبع بب ذبغ محث–كبغهجحوذكبع بب ذفهذكبم كثذذ-
ذا ةذم محةذا  :تذ 18

ذت1982كب  ي ذذ-منمخ ذمكةذكبع مب ذ-اغلذكبة ب ذ-
ذتذ ميذ   :19

ذت1980ب  موذذ-منمخ ذببقحل–معجلذكوب(حظذكب(حة ب ذكب ع ب ذذ-
ذتذكول عهذمكب ذكب ن  ذمكب ج مح ه:20

ذ-كب حخعيييي ذكب حي ببنبيييي ذ-ت   ييييقذ مغ يييي ذا(قيييي ذ-يمييييي ذكميييي ذفييييهذكوضييييةكمذ-
ذت1921ب  موذ

ذ ب ذكب ح لذكب   ذب ذوش  :تذكومةيذ 21
كب ييحا  ذذ-ت   ييقذم ييهذكبييةل ذابييةذكب   ييةذ-كب  كز يي ذبيي  ذ بييهذت ييحمذمكبخ ميي يذذ-

ذت1944
ذ
ذتذ مب حلذ  مب(  :22

ذت1973كب حا  ذذ-ت م  ذك ححذوش ذ-ممةذكب غ  ذفهذكبغة ذ-
ذتذوحيذ محةي  :23

ذت1973  كبغسذ ب ببح ذذ-ت م  ذ ا ةذم محةذا  –  سذاغلذكبغة ذذ-
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ذب مشم ك  :ذت24
ذت1982كب حا  ذذ-كبمح ةذكبق  يذبغة ذكبع بب ذ-
ذتذبب  ل:25

محخعييي ذكب ج يييخذكبعغ ييييهذذ-ت م ييي ذخحبييييةذال ييي حا ع–ل كايييةذكبع ببييي ذكبجق ببييي ذذ-
ذت1992وةةكمذذ-كبع كله

ذتذت حمذا حل:26
ذت1979كب ة ثذذ-مقحاجذكبخ  ذفهذكبغة ذ-
ذتذكبج مح هذ  ب ذون ذابةذكب حا ذب ذابةذكب ا   :27

ذت1959كب حا  ذذ-تص باذكبشب ذم  ةذابةهذ-   كةذكببمغ ذ-
ذتذكبج كبب هذ  ب ذمقص ةذم ا ثذب ذ ا ة :28

ذ-مكةذكب ميييي ذ-ت   ييييقذ ا ييييةذم  ييييةذ ييييحك –كب عيييي  ثذميييي ذكب ييييممذكواج ييييهذ-
ذت1969كب حا  ذ

ذتذكبج ا يذ ال  حا عذب ذا حم :29
ذ-ةذاحييحةت   ييقذ ا ييةذابييةذكبة(يي ذ–كبصيي ححذ تييحجذكبغةيي ذمليي ححذكبع ببيي  ذذ-

ذ ت1956 ا ذ خع ذكب حا  ذذ1979ب  موذ
ذتذا   ذاغهذم ( ظ:30

ذت1977وةةكمذذ-لحم  ذكب   ب  ذكبع بب ذ-
ذتذكب  كةزمهذ م  ةذب ذ ا ةذب ذل  ف :31

ذت1989ب  موذذ-ت   قذكب كهبلذكو خحةيذ–م(حتباذكبعغ مذذ-
ذتذكبةم  يذ كححذكبةل  :32
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ب ييي موذمتوذ اييي ذ خعييي ذذ-مب  شييي ذكب نمييي ذك  يييمذ-ابيييح ذكب  ييي كلذكب بييي ىذذ-
ذمص ذكب ة)   ت

ذتذةكب  ذ احلبل :33
كب  يييييي ذذ-ت م يييي ذابييييةذكبيييي ا  ذ ليييي ثذ-كبغهجييييحوذكبع ببيييي ذكبة ببيييي ذكب ة) يييي ذ-

ذت1986
ذتذكب كزيذ م  ةذب ذ بهذون  :34

ذت1979ب  موذذ-مكةذكب محثذكبع به–م محةذكبص ححذذ-
ذتذكب كفعهذ  ا ةذب ذم  ة :35

ذب  موذمتوتذ-كب نم ذكبعغ ب ذ-ي ذكبش حذكب ب  كب صخححذكب ق  ذفهذغ ذذ-
ذتذكب بعهذ عب  ذب ذكب كهبل :36

ذت1980ب  موذذ-ت   قذم  ةذب ذاغهذكوك عذ– يحمذكبة ي ذفهذكبغة ذذ-
ذ
ذ
ذتذكب ضهذ ةضهذكبةل ذم  ةذب ذكب   ذك  م بحمي :37

-1356كب ييحا  ذذ-ت   ييقذم  ييةذ يي ةذكبييةل ذكب  يي ذمآخيي ي – يي حذكبشييحفب ذذ-
ذيتاذ1358

ذتذةفحئ عذ  غ ذكبب  اه:38
ذت1960ب  موذذ-كب حخع ذكب حي ببنب ذ-غ كئ ذكبغة ذكبع بب ذ-
ذتذ  ب يغذ  ب ذوش ذا  م :39

ذايتذ1317ب  قذ–كمحثذ  ب يغذذ-
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ذتذكب    هذ ابةذكب ا  ذممحذكبةل  :40
ذ-ت   ييقذم  ييةذ ا ييةذمييحمذكب يي ب ذمآخيي ي ذ-كب زايي ذفييهذاغيي مذكبغةيي ذم   كاهييحذ-

ذكب حا  ت
ذتذ غذوحل :41

ذت1980وةةكمذذ-محب احوذكب ج خذكبعغ هذكبع كلهذ-م ذت كيقحذكبغة يذكب ة)لذ-
ذتذابةذكبقعبلذم  ةذا ق  :42

ذت1982كب حا  ذذ-لحم  ذكب(حة ب ذ-
ذتذفقةةيس:43

ذت1950كب حا  ذذ-ت م  ذابةذكب   ةذكبةمكخغهذ م  ةذكب صحصذ-كبغة ذ-
ذتذك ححذم  ةذوش :44

ذت1973كب حا  ذذ-ل كو اغلذكبغة ذكبعحمذ كوذ-
ذتذكب ب مذ  ب ذكبعخح ذم  ةذب ذلزية :45

ذت1963كب حا  ذذ-ت   قذابةذكب حبقذايب  –كب  مض ذذ-
ذتذم  ةذاغهذكب  به:46

ذت1982ب  موذذ-منم ذببقحل–معجلذاغلذكبغة ذكبقي يذذ-
ذتذم   مذكب ع كل:47

ذموذمتوتب  ذذ-مكةذكبقهض ذكبع بب –اغلذكبغة ذ م ةم ذبغ حةئذكبع به ذذ-
 تذم   مذفه هذاجحزي:48

ذت1973كب  ي ذذ-مكحب ذكب حب احو–اغلذكبغة ذكبع بب ذذ-
ذتذكب  زبح هذ  ب ذاب ةذأذم  ةذب ذا  كل :49
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ذ1343كب ييحا  ذذ-كب حخعيي ذكب ييغفب ذ-كب   يياذفييهذمآخييلذكبعغ ييحءذاغيي ذكبشييع كءذ-
ذايت

ذتذكب ح زيذ  ب ذكب(ماذ حل ذب ذابةذكب  ة :50
ذايتذ1328كبهقةذذ-ا ةةذآوحمذكبةك ذ-  ذكب ع ثكب ة ثذفهذت تذ-
ذتذمبشححذزك يح:51

ذت1983ب  موذذ–كوب قب ذ اغلذكبغة ذكب ةل  ذكب خحمئذمكواممذذ-
ذتذمبش عذ ملق   :52

مقشيي ةكوذمزكة ذكبث حفيي ذذ-ت م يي ذالا ييحلذم  ييةذكب  يي –معجييلذاغييلذك مم ييحعذذ-
ذت1980وةةكمذذ-مكإلامم

ذ
ذتذ ح) ذخ مح:53

  غ يييغ ذايييحبلذكب ع فييي  ذكب  يييي ذذ-كبةةك يييحوذكبغة يييي ذكب عحلييي  ذ  ضييي كءذاغيييذ-
ذت1978

ذتذ  خ ذم ذكبغة ي  :54
ذت1983ب  موذذ-منمخ ذببقحلذ-معجلذمصحغ حوذاغلذكبغة ذكب ةل ذ-
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