www.jalhss.com
ISSN online: 2414 – 3383
ISSN print : 2616 - 3810

انعذول عن األصم في انكهًة انتركيبية
انًذرس انًساعذ
اسًاعيم قادر خانه
قسى انهغة انعربية
كهية انتربية – جايعة صالح انذين
أربيم – انعراق

انخالصة
دٛ جنطشكّٙش جنًٕقع جنز٘ ضؾغهّ جنكهًس أٔ جنًفشدز فٛ ضخٙطرع يٍ جنذقس فٚ  جًَح،  جنؿًهسٙحس جنكهًحش فٛجٌ جخط
" ٌ ؾحء ْزج جنركع ذعُٕج،ش عٍ جنًعُٗ جنًطهٕخٛ ٔقذسضٓ ح عهٗ جنطعر،  ٔيذٖ يالتًطٓح نهًعُٗ جنًشجد، ٕ٘جنهغ
ٔ عٕجء كحَص فعال أٔ جعًح أ، ُحقؼ فكشز عذٔل جنكهًس عٍ أفهٓحٚ ْٕٔ "رسٛ جنكهًس جنطشكٙجنعذٔل عٍ جألفم ف
ُفشدٚٔ ،ّ ذأفم جنٕمعٛ غطعًم فٚ ،  فحألفم جٌ نكم كهًس يعُٗ خحفح، أٔ دالنس خحفس،ٍٛقشفح؛ ققذج نًعُٗ يع
.ٕ٘ٓذف ْز جنركع ذذسجعس ْزج جنًغهك جنهغٚٔ ،ُسٛعذل عٍ ْزج جألفم نعهس يعٚ ذ أَّ قذٛ ذ، ِشٛذّ عٍ غ

The Deviation about the Original in the
Synthetic Word
ABSTRACT
The choice of words in the sentence follows from the precision in the choice of the
location occupied by the word or vocabulary in the language structure, and its suitability
for the meaning Murad, and its ability to express the desired meaning, this research was
titled "the deviation about the original in the synthetic word" combination "and he
discusses the idea of a reversal The word on its origin, whether it is an act, a name or a
letter; the intent of a particular meaning, or a special connotation, the original is that
each word has a particular meaning, used in of the origin of the situation, which is
unique to others, but may be modified for a certain purpose, and this research is
intended to examine this linguistic behavior.
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انًقذية
أؾًعدددددددد ،ٍٛعددددددددٛذَح يكًددددددددذ

جنكًددددددددذ ع سخّ جنعددددددددحنًٔ ،ٍٛجنقددددددددالز ٔجنغددددددددالو عهددددددددٗ خٛددددددددش خهدددددددد
ٔ،عهٗ آنّ ٔفكرّ جنطٛر ٍٛجنطحْشٔ ،ٍٚيٍ ضرعٓى ذاق غحٌ جنٗ ٕٚو جنذٔ ...ٍٚذعذ:
ُٚعددددددذ يقددددددطهف جنعددددددذٔل يٛددددددذجَح خقددددددرح فدددددد ٙجنذسجعددددددحش جنهغٕٚددددددس جنًعحفددددددشزٔ ،قددددددذ قُ دددددد ٙذعُحٚددددددس
جنهغدددددٕ ٍٛٚجن،ددددددذجيَٗٔ ،عطددددددِٕ ذؾدددددؿحعس جنعشذٛددددددس ،ؾددددددحءش ْدددددزِ جنذسجعددددددس نرٛددددددحٌ أغدددددش جنعددددددذٔل جنددددددٚ ٙطددددددشأ
عهدددددٗ جنكهًدددددس ذأقغدددددحيٓح جنػالغدددددس  ،جنفعهٛدددددس ٔجالعدددددًٛس ٔجنكشفٛدددددس عدددددٍ أ فدددددهٓح نطدددددإد٘ ٔفدددددحت أخدددددشٖ فدددددٙ
جنطشجكٛد جنهغٕٚس ؛ ذغٛس جنٕقٕف عهٗ ؾًحل جنهغس ٔذالغطٓح ف ٙجنرُٛس جنطشكٛرٛس نهكالو.
ٔقدددددددذ جقطندددددددص هرٛعدددددددس جنركدددددددع أٌ ضطندددددددًٍ يفٓدددددددٕو جنعدددددددذٔل فددددددد ٙجنهغدددددددس ٔجالفدددددددطالـ ٔغالغدددددددس
يرحقدددددع ٔخحضًدددددس ،ضُدددددحٔل جنًركدددددع جالٔل جنعدددددذٔل عدددددٍ جالفدددددم فددددد ٙجألفعدددددحل  ،جيدددددح جنًركدددددع جنػدددددحَ ٙف،دددددذ
ضندددددًٍ جنعدددددذٔل عدددددٍ جالفدددددم فددددد ٙفدددددٛح جالعدددددًحءٔ ،خدددددـ جنًركدددددع جنػحندددددع نهكدددددذٚع عدددددٍ جنعدددددذٔل عدددددٍ
جألفم ف ٙجنكشٔف ،غى كحَص جنخحضًس ذٛحَح ألْى جنُطحتؽ جنط ٙضٕفهص ئنٓٛح فْ ٙزج جنركع.
يفهىو انعذول في انهغة واالصطالح:
ٚأض ٙجنعذٔل ف( ٙجنهغس) ذًعُٗ جنًٛم ٔجالَقشجف ،ف،ذ ؾحء ف ٙنغحٌ جنعشخ " :عذل عٍ جنؾٙءٚ ،عذل َع ْذالً
ؾحسٔ ،عذل جن ّٛعذٔالً :سؾ َعٔ ،يح نّ يعذل ٔال يعذٔل  :أ٘ يقشفٔ ،عذل جنطشٚ
ٔ ُعذٔالً :قحدَٔ ،عٍ جنطشَ : ٚ
 :يحل "( .)1
( )2
أيددددددح فدددددد ٙجالفددددددطالـ فٓددددددٕ :يٛددددددم عددددددٍ جنُ ددددددحو أٔ جألفددددددم جنهغددددددٕ٘ ،ٚ ،ددددددٕل جذددددددٍ ؾُدددددد " :ٙجنعددددددذل
مدددددشخ يدددددٍ جنطقدددددشف ٔ ،فٛدددددّ جخدددددشجؼ ن فدددددم عدددددٍ ذحذدددددّ جندددددٗ جنفدددددش "( ،ٚٔ ،)3دددددذو جذدددددٍ عدددددشجؼ ضعشٚفدددددح
نهعددددددذل أكػددددددش ٔمددددددٕقحً ،ف،ٛددددددٕلٔ " :يعُددددددٗ جنعددددددذل أٌ ٚؾددددددط يددددددٍ جالعددددددى جنُكددددددشز جنؾددددددحتع جعددددددى ُٔٚغّٛددددددش
ذُحؤِ ،جيح إلصجنس يعُٗ جنٗ يعُٗ ٔ ،ئيح الٌ ُٚغ ًّٗ ذّ.)4 ( "..
ٔٚعشفدددددّ جنعكردددددش٘ ذٕ،ندددددّٔ " :جنعدددددذل ْدددددٕ أٌ ،ٚدددددحو ذُدددددحء ي،دددددحو ذُدددددحء آخدددددش يدددددٍ نف دددددّ ،فحنًعدددددذٔل عُدددددّ
أفدددددم نهًعدددددذٔل"( ٔ ، )5رْدددددد جذددددددٍ ْؾدددددحو جنًدددددزْد َفغددددددّ ذدددددأٌ جنعدددددذل" :ضكٕٚدددددم جالعددددددى يدددددٍ قحندددددس جنددددددٗ
( )6
قحنس أخشٖ يع ذ،حء جنًعُٗ جألفه."ٙ
ٔفددددد  ٙجنطددددددشجظ جنرالغدددددد ٙجؽددددددحسجش يطعددددددذدز جنددددددٗ فددددددحْشز جنعددددددذٔل ٔ ،كددددددحٌ ٚؾددددددحس جنٓٛددددددح ذًقددددددطهكحش
أخدددددشٖ ،فددددددأذٕ عرٛدددددذز ٚؾددددددٛش جندددددٗ ْددددددزِ جن ددددددحْشز ضكدددددص يقددددددطهف جنًؿدددددحصٔ ،يددددددٍ رندددددك قٕنددددددّٔ " :يددددددٍ
يؿددددحص يددددح ؾددددحء نف ددددّ نفددددع جنٕجقددددذ جنددددز٘ نددددّ ؾًددددح يُددددّ ٔٔقددددع يعُددددٗ جنٕجقددددذ عهددددٗ جنؿًددددع قٕنددددّ ضعددددحنٗ:
(ٚخشؾكى هفالً) ف ٙيٕمع أهفحل.)7 ( "..
ٔؾعددددددم جنغددددددٕٛه ٙجنعددددددذٔل قشٚرددددددح ً يددددددٍ جالنطفددددددحش،ٚ ،ددددددٕل،ٚ " :ددددددشخ يددددددٍ جالنطفددددددحش َ،ددددددم جنكددددددالو يددددددٍ
خطددددددحخ جنٕجقددددددذ أٔ جالغُدددددد ٍٛأٔ جنؿًددددددع نخطددددددحخ جٜخدددددددش"( ُ ٔ .)8عدددددد ّذ يددددددٍ جنعددددددذٔل عهددددددٗ أَددددددّ " :خدددددددشٔؼ
عٍ جنًُو جنعحد٘ أٔ جنًأنٕف ،جنٗ جنًُو جنفُ ٙأٔ جنًطًّٛض يٍ جنكالو"( .)9
فددددددحنًفٕٓو جالفددددددطالق ٙنكهًددددددس جنعددددددذٔل ال ٚكددددددحد ٚخددددددشؼ عددددددٍ يعُددددددحِ جنهغددددددٕ٘ ،فُٓددددددح ؽددددددرّ جضفددددددح
عهدددددٗ أٌ فدددددد( ٙجنعدددددذٔل) يعُددددددٗ جنخددددددشٔؼ ،أٔ جنطكٕٚدددددم عددددددٍ جنًدددددأنٕف،َٔ ،ددددددم جنكددددددالو يدددددٍ أعددددددهٕخ جنددددددٗ
أعددددددهٕخ آخددددددش يطه،ددددددحً ،فحنقددددددٛحغس جنًعددددددذٔل عُٓددددددح ضًُػّددددددم جنهغددددددس فدددددد ٙيغددددددطٕجْح جنٛ،حعدددددد ،ٙذًُٛددددددح ضًُػّددددددم
جنقٛحغس جنًعذٔل جنٓٛح جنهغس ف ٙيغطٕجْح جالذذجع. ٙ

انًبحث األول
انعذول عن األصم في األفعال
جٌ جالفعدددددحل فددددد ٙجنهغدددددس جنعشذٛدددددس نٓدددددح أًْٛدددددس كرٛدددددشز ؛ نكػدددددشز جعدددددطعًحنٓح فددددد ٙجنكدددددذٚعْٔ ،ددددد ٙجقدددددذٖ
جنعُحفدددددش جنػالغدددددس نهكهًدددددس جنطددددد ٙضغدددددطٓم ذٓدددددح غحندددددد كطدددددد جنُكدددددٕٔ ،ضطؾدددددعد يُٓدددددح ذٛ،دددددس أذدددددٕجخ جنٕ،جعدددددذ،
ٔيًددددددح ُٚالقددددددع عُٓدددددددح جنعددددددذٔل ذددددددد ٍٛفددددددٛغٓحْٔ ،دددددد ٙجنًحمدددددددٔ ،ٙجنكحمددددددشٔ ،جنًغدددددددط،رم يددددددٍ خدددددددالل
جنغددددٛح  ،فحنفعددددم جنًحمددددد ٙجنددددز٘ ٚددددذل عهدددددٗ جنددددضيٍ جنًحمدددد ٙقدددددذ ُٚعددددذل عددددٍ صيُدددددّ جنًحمدددد ٙفدددد ٙجنغدددددٛح
جنهغدددددددٕ٘ جندددددددٗ جندددددددضيٍ جنًغدددددددط،رمٚٔ ،قدددددددرف صيدددددددٍ جنًندددددددحس جنًشكدددددددد يدددددددع ندددددددى جنؿحصيدددددددس دجالً عهدددددددٗ
جنًحمددددٔ ،ٙجاليػهددددس كػٛددددشز فدددد ٙجنطددددشجظ كًددددح عددددُشٖ ،كًدددددح ُٚعددددذل جنفعددددم جنددددذجل عهددددٗ جالعددددط،رحل جنددددٗ فعدددددم
جأليشٔ ،جنفعم جنًحم ٙجنٗ فعم جأليش( .)10
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جر أٌ جنغدددددٛح ْدددددٕ جندددددز٘ ٚعددددد ٍٛعهدددددٗ ضكذٚدددددذ عدددددذٔل جألفعدددددحل عدددددٍ أفدددددهٓح ،كًدددددح نهغدددددٛح دٔس يٓدددددى
ف ٙضع ٍٛٛجنً،قٕد يٍ جنذالنس جنضيُٛس ن فعحل.
ٔجنذالندددددددس جألفدددددددهٛس نهفعدددددددم عُددددددددذ جنُكدددددددحز ضعدددددددٕد عهدددددددٗ جنكددددددددذظ ٔجنضيدددددددحٌٔ ،سأٔج أٌ جنعدددددددشخ فددددددددٙ
جعطعًحنٓى نهفعم ٚطعحيهٌٕ يعّ ذحعطرحسِ سيضج نغٕٚحٚ ،عرش عٍ جنكذظ ٔجنضيحٌ( .)11
ٚطردددد ٍّٛنُدددددح يًددددح عدددددر أٌ نهفعددددم صيُددددد ،ٍٛصيُدددددح فددددشفٛح ٚطؿهّدددددٗ فدددد ٙجنقدددددٛغس جنًفددددشدز خدددددحسؼ جنغدددددٛح
جنُقدددددْٔ ،ٙدددددٕ جنذالندددددس جألفدددددهٛس نهفعدددددمْٔ ،دددددزج جندددددضيٍ ضعُدددددٗ ذدددددّ جنذسجعدددددحش جنقدددددشفٛس ،كذالندددددس فدددددٛغس
(فعدددددددم) عهدددددددٗ جنًحمددددددددٔ ،ٙفدددددددٛغس (ٚفعدددددددم) عهددددددددٗ جنكحمدددددددش أٔ جنًغدددددددط،رمٔ ،فددددددددٛغس (جفعدددددددم) عهددددددددٗ
جنكحمدددددش أٔ جنًغدددددط،رمٔ ،صيُدددددح َكٕٚدددددح عدددددٛحقٛح عدددددذٔنٛح أٔعدددددع يدددددٍ جندددددضيٍ جنقدددددشف ،ٙألَدددددّ ٚطك،ددددد عهدددددٗ
يغطٕٖ جنؿًهس ٔجنطشكٛد ذطنحفش جن،شجتٍ.
ْٔددددٕ يددددح َعُددددد ٙذددددّ فدددددْ ٙددددزِ جنذسجعددددس ،قطدددددٗ أٌ ذعنددددٓى ؾدددددشّد جألفعددددحل يددددٍ جنذالندددددس عهددددٗ جنضيدددددحٌ
فددددد ٙكػٛددددد ش يددددددٍ أقٕجنٓدددددحٔ ،جًَددددددح ضدددددذل عهٛدددددّ ذددددددحن،شجتٍ ،ف،دددددذ ركددددددش أذدددددٕ جنر،دددددحء أٌ  " :كػٛددددددشج يدددددح ضؿددددددشد
جألفعدددددحل جنددددددز٘ ْددددددٕ يدددددذنٕل جنقددددددٕسز ذخددددددالف جنًدددددحدز ،جر ال ٚؿددددددٕص جنطؿددددددشد عدددددٍ جنكددددددذظ فدددددد ٙجألفعددددددحل
جنطحيس "( . )12
ٔأؽددددحس جن،دددددذيحء يددددٍ جنهغدددددٕ ٍٛٚجنددددٗ عدددددذٔل جألفعددددحل عدددددٍ أفددددهٓحٔٔ ،قدددددٕ ذعنددددٓح يٕقدددددع ذعددددل ،قدددددحل
جنفدددددشجء فددددد ٙيعدددددحَ ٙجن،دددددشجٌ ٔ " :رندددددك عشذددددد ٙكػٛدددددش فددددد ٙجنكدددددالو "( ٔ ،)13ؾدددددحء فددددد ٙأيدددددحن ٙجذدددددٍ جنؾدددددؿش٘:
"جٌ جنعددددددشخ قددددددذ أٔقعددددددص ذعددددددل جيػهدددددددس جالفعددددددحل يٕقددددددع ذعددددددل يدددددددع ققددددددٕل جنعهددددددى ذًددددددح ،ٚقدددددددذَّٔ،
فددددددأٔقعٕج جنًحمدددددد ٙفدددددد ٙيٕمددددددع جنًغددددددط،رمٔ ،جنًغددددددط،رم فدددددد ٙيٕمددددددع جنًحمددددددٔ ،" ٙؾددددددحء فدددددد ٙكطحذدددددددّ
أٚنددددح  " :كدددددحٌ ُٚرغددددد ٙن فعدددددحل كهٓدددددح أٌ ضكدددددٌٕ يػدددددحال ٔجقدددددذج نًعُدددددٗ ٔجقدددددذٔ ،نكدددددٍ خٕنددددد ذددددد ٍٛفدددددٛغٓح
الخدددددطالف أقدددددٕجل جنضيدددددحٌ ،فدددددحرج جق طدددددشٌ ذحنفعدددددم يدددددح ٚدددددذل عهٛدددددّ يدددددٍ نفدددددع أٔ قدددددحل ؾدددددحص ٔقدددددٕ ذعندددددٓح
يٕقع ذعل "( .)14
َٔؿدددددذ جٌ جن،دددددذيحء عُدددددذيح ق غّدددددًٕج جنفعدددددم جندددددٗ أصيُطدددددّ جنػالغدددددسٔ ،ؾدددددذٔج أٌ ْدددددزِ جن،حعدددددذز غٛدددددش يطدددددشدز
فدددددد ٙكػٛدددددد ش يددددددٍ أعددددددحنٛد جنعددددددشخ َ ًٓددددددى َٔػددددددشْىٔ ،ال عددددددًٛح فدددددد ٙكطددددددحخ جنًرددددددٔ ،ٍٛضػرٛطددددددح نٓددددددزِ
جنٕ،جعذ نؿأٔج جنٗ جنطأٔٚم ،فُغرٕج يح ؾحء يُٓح جنٗ جألدٔجش ٔجن،شجتٍ.
ٔٚنى ْزج جنًركع غالغس أقغحو يٍ جنعذٔل جنُكٕ٘ ف ٙجنطشكٛد جنفعه:ٙ
انقسى األول :انعذول عن األصم في انفعم انًاضي.
انقسى انثاني :انعذول عن األصم في انفعم انًضارع.
انقسى انثانث :انعذول عن األصم في فعم األير.

انقسى األول :انعذول عن األصم في انفعم انًاضي
عددددشّ ف جنُكددددحز جنفعددددم جنًحمددددد ٙذأَددددّ يددددح دلّ عددددم قدددددذظ قرددددم صيددددٍ جنددددطكهى
يعحٌ أخشٖ كًح عُشٖ.
ْزج جنًعُٗ جالفطالق ٙجنز٘ ْٕ أفم جنٗ
ٍ

( ) 15

ٔ ،نكدددددٍ قددددذ ٚعددددذل عدددددٍ

انعذول عن انًاضي انى انًضارع:
يدددددٍ أعدددددحنٛد جنعدددددشخ فددددد ٙجنطعرٛدددددش عدددددٍ جألفعدددددحل ،جنعدددددذٔل فددددد ٙكاليٓدددددى يدددددٍ جالخردددددحس عدددددٍ جنًحمدددددٙ
ددددش أٌَ َ أََْ َ
دددددض َل ِيدددددٍَ جنغددددد ًَح ِء َيدددددح ًء
ذهفدددددع جنًغدددددط،رم ،فًػدددددحل جنعدددددذٔل جندددددٗ جنًغدددددط،رم قٕندددددّ ضعدددددحنٗ :مأَنَددددد ْى ضَد َ
نددددددش زً (  ،)16عددددددذل عددددددٍ جنهفددددددع جنًحمدددددد( ٙأَددددددضل) ْددددددح ُْددددددح جنددددددٗ جنًغط،رم(فطقددددددرف
فَطُ قْ ددددددرِفُ ْجألَسْ كُ ُي ْخ َ
جالسك يخنددددددشز)ٔ ،جألفددددددم أٌ ،ٚددددددٕل( :فأفددددددركص) عطفددددددح عهددددددٗ (أَددددددضل)؛ ٔرنددددددك نفحتددددددذز ذ،ددددددحء أغددددددش
ًٚل( .)17
جنًطش صيحَح ذعذ صيحٌ ،فحَضجل جنًحء ينٗ ٔؾٕدِٔ ،جخنشجسجالسك ذح ٍ نى
ِ
ٔقٛدددددددم :عدددددددذل عددددددددٍ جنًحمددددددد ٙجنددددددددٗ جنًندددددددحس جسجدز نطقدددددددٕٚش جعددددددددطًشجس جالسك خندددددددشجء يًددددددددح
ٚؾدددددٛع جنرٓؿدددددسٚٔ ،طًدددددثٍ جنُدددددحط عهدددددٗ دٔجو أسصجقٓدددددى ،فحنعدددددذٔل عدددددٍ جنًحمددددد ٙكدددددحٌ نُكطدددددس ذالغٛدددددس كًدددددح
( ) 18
َـّ عهٗ رنك كػٛش يٍ جنًفغشٍٚ
( ) 19
 ،عددددددذل عددددددٍ جنفعددددددم
دددددٕ َكددددددحَُٕج ُي غْددددد ِه ًٍَِٛ
د
ٚ
دددددح
د
ً
ذ
سُ
م
ٔيُدددددّ جٚنددددددح قٕنددددددّ ضعدددددحنٗ:
دددددٕ ُد جندددددد ِزَ ٍَٚكفَدددددشُ ٔج نَد ْ
َ
َ
َ
َ
ّ
جنًحمدددددددّ ٔ(ٙد) جندددددددٗ جنًندددددددحس (ٕٚد)؛ ألَدددددددّ ٚكطًدددددددم يعُدددددددحِ(ٔ ،سخ) ال ضدددددددذخم جال عهدددددددٗ جنؿًهدددددددس جنطدددددددٙ
ددددحكًٚٔ ،طُدددددع دخٕنٓدددددح عهدددددٗ جنفعدددددم جنًندددددحس جال جرج كدددددحٌ ذًعُدددددٗ جنًنددددد ٙكًدددددح فددددد ٙجٜٚدددددس
فعهٓدددددح يد
ٍ
( ) 20
ّ
؛نطكٔ ،قٕعّ فكأَّ قٛمٔ( :د) .
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كػٛدددددشج يدددددح ٚعدددددذل عدددددٍ جنفعدددددم جنًحمددددد ٙجندددددٗ جنًندددددحس جندددددز٘ ٚدددددذل عهدددددٗ عهدددددٗ جنكدددددحلٔ ،كأَدددددّ أيدددددش
يؾدددددحْذ نهعٛددددددحٌْٔ ،ددددددزج يددددددٍ جنرالغددددددس ،فٛكددددددٌٕ جنطعرٛددددددش ذحنفعددددددم جنًنددددددحس أذهددددددح يددددددٍ جنًحمدددددد ،ٙكٕ،نددددددّ
ص فَأَقْ ََُْٛٛددددددح ِذدددددد ِّ ْ َ
ك َذعْدددددد َذ
جألسْ َ
دددددكحذًح فَ ُغددددددَُْ،ح ُِ ِئنَددددددٗ َذهَدددددد ٍذ َيَٛدددددد ٍ
دددددحـ فَطُ ِػٛددددددشُ َعد َ
دددددم جنشَ َٚد َ
ضعددددددحنٗ :م َٔ ُ جندددددد ِز٘ أَسْ َعد َ
( ) 21
 ،جههدددددد جنضيخؾددددددش٘ عهددددددٗ ْددددددزج جنعددددددذٔل يقددددددطهف قكحٚددددددس جنكددددددحلٕ،ٚ،ل " :
َي ْٕضَِٓددددددح َكدددددد َزنِكَ جنُُ ُؾددددددٕسُ
فددددداٌ قهددددددص  :ندددددى ؾددددددحء (فَطُ ِػٛدددددشُ ) عهددددددٗ جنًندددددحسعس دٌٔ يددددددح قرهدددددّ ٔ ،يددددددح ذعدددددذِ قهددددددص ؛ نٛككدددددٗ جنكددددددحل
جنطدددددد ٙض،ددددددع فٓٛددددددح آغددددددحسز جنشٚددددددحـ جنغددددددكحخ ٔ ،ضغطكنددددددش ضهددددددك جنقددددددٕس جنرذٚعددددددس جنذجنددددددس عهددددددٗ جن،دددددددذسز
جنشذحَٛس"( . )22
ٔركددددددش جذددددددٍ ْؾددددددحو" أَٓددددددى ٚع رددددددشٌٔ عددددددٍ جنًحمددددددٔ ٙجٜضدددددد ٙكًددددددح ٚعرددددددشٌٔ عددددددٍ جنؾددددددٙء جنكحمددددددش
ققذج إلقنحسِ ف ٙجنزٍْ قطٗ كأَّ يؾحْذ قحنس جإلخرحس"( .)23
فحنغدددددٛح جندددددز٘ أمدددددفٗ عهدددددٗ جنفعدددددم جنًندددددحس فددددددْ ٙدددددزِ جنكحندددددس دالندددددس صيُٛدددددس يعُٛدددددس ٔ ،رندددددك يددددددٍ
عطدددددد جنفعددددددم جنًنددددددحس عهدددددددٗ جنفعددددددم جنًحمدددددد ،ٙجر ،ٚطندددددد ٙجنغدددددددٛح ذًٕؾددددددد جنًطحذ،ددددددس جنضيُٛدددددددس جٌ
جنغدددددٕٛهَ ٔ"ٙيح عطددددد عهدددددٗ َقدددددحل أَٔ ُي غْدددددطَْ،رم
ضؿدددددش٘ جالفعدددددحل جندددددٕجسدز فٛدددددّ عهدددددٗ َغددددد ٔجقدددددذ،ٚ ،دددددٕل
َ
َعهََ ِّْٛرنِك فَٓ َُٕ يػهّ ال ْؽطِ َشجه جضَ َكحد جنض َيحٌ فِ ٙجنْفِ ْعهَ ٍِْ ٛجنًطعحهف. )24 ("ٍٛ
أَٔ َيحك أَٔ عط
ددددحط جنؾدددددش ج ْعددددد ِطع َْؿحنَُٓ ْى ِذدددددحنْ َخِْ ٛش
ددددٕ َ ُٚعؿَ دددددمُ ُ ِنهُد
مٔنَد ْ
جيدددددح عدددددذٔل جنفعدددددم عدددددٍ أفدددددهّ فددددد ٙقٕندددددّ ضعدددددحنَٗ :
ِ
( ) 25
ُ
ْ
 ،ف،ددددددذ ؾدددددحء ذقددددددٛغطّ
ددددد ٙئِنَدددددْ ِْٓٛى أَ َؾهُُٓدددددد ْى فََُددددد َزسُ جنددددد ِزَ ٍَٚال َٚشْؾُ ددددددٌَٕ نَِ،ح َءََدددددح فِدددددد ٙهغَٛدددددحَِِٓ ْى ْ َٚع ًَُٓدددددٌَٕ
نَِ ُ،
ن َ
جنًنددددحسعٛس ( ٚعؿّ دددددم) ذدددددذل (عؿّ دددددم) فدددد ٙعدددددٛح ؽدددددشه ٙيقدددددذس ذدددددأدجز جنؾددددشه (ندددددٕ) ،ؾعدددددم يدددددٍ صيُدددددّ
يخقدددددددـ ذحنًنددددددد ٙال غٛددددددددش؛ ألٌ (ندددددددٕ) يخققدددددددس ذحنًنددددددددٔ ،ٙجًَدددددددح عدددددددذل عددددددددٍ جنًنددددددد ٙجنددددددددٗ
جالعددددددط،رحل؛ إلفحدضدددددددّ جنذالندددددددس عهددددددٗ جالعدددددددطًشجس ،فدددددددحخطٛشش فدددددددٛغس جنًنددددددحس (ٚعؿّ دددددددم) إلفدددددددحدز عدددددددذو
قنحء جالؾم العطًشجس عذو جنطعؿّ م( .)26
خ ِذ َٚدددددحشِ َسذََُدددددح
ددددش ُد َٔ َال َُ َكددددد َز َ
ددددحس فََ،دددددحنُٕج َٚدددددح نَْٛطََُددددح َُد َ
ددددٕ ضَد َ
مٔنَد ْ
َٔكددددٕ قٕندددددّ ضعدددددحنَٗ :
ددددشٖ ِئ ْر ُٔقِفُددددٕج َعهَدددددٗ جنُد ِ
( ) 28
َََٔ ُكٌَٕ ِيٍَ جنْ ًُ ْإ ِيُِ ،)27 ( ٍَٛجر ؾحءش(نٕ ضشٖ) ذًعُٗ (نٕ سأٚص) .
ٔٚعدددددذل جنفعدددددم عدددددٍ جفدددددهّ جنًحمددددد ٙنٛدددددذل عهدددددٗ جنكحمدددددش جرج ٔسد فددددد ٙضشكٛددددددٔ ،رندددددك َكدددددٕ قٕندددددك
فددددد ٙعدددددٛح جنططهٛددددد ٔجنطدددددضٔٚؽ  :هه،دددددص فالَدددددس ٔص ٔؾطدددددك فالَدددددسٔ ،يُدددددّ جنكدددددذٚع جنؾدددددش (: ٚأَ َي َعدددددكَ ِيدددددٍَ
دددددحل َصٔؾْ َُح َكَٓددددددح ِذ ًَدددددح َي َعددددددكَ ِيددددددٍَ
دددددٕ ٍس َعددددددًحَْح فََ َ،
دددددٕس زُ َكددددد َزج َٔ ُعد َ
دددددحل ََ َعدددددد ْى ُعد َ
دددددَ ٙء قَ َ
دددددٕس زُ َكددددد َزج نِ ُغد َ
آٌ َؽد ْ
جنُْ،دددددشْ ِ
( ) 29
آٌ)  ،فعدددددذ ل جنفعددددددم عدددددٍ جفدددددهّ جنًحمدددددد ٙجندددددٗ جنكحمدددددش ،فدددددد ٙعدددددٛح جيدددددحو ع،ددددددذ جندددددضٔجؼ يددددددع
جنُْ،دددددشْ ِ
آٌ ٔجقذ.
جنٕ،ل فٍ ٙ
ٔجنفعدددددم جنًحمدددددُٚ ٙقدددددشف جندددددٗ جنكدددددحل ذحالَؾدددددحءٔ" ،جالَؾدددددحء فددددد ٙجنهغدددددس يقدددددذس أَؾدددددأ فدددددالٌ ٚفعدددددم
كدددددزج ،أ٘ :جذطدددددذأ ،غدددددى ُعرّشذدددددّ عدددددٍ ج،ٚدددددح يعُدددددٗ ذهفدددددع ،ٚحسَدددددّ فددددد ٙجنٕؾدددددٕد ،كا،ٚدددددح جنطدددددضٔٚؽ ذضٔؾدددددص ،
ٔجنطط هٛددددد ذطه،دددددصٔ ،جنرٛددددددع ذرعدددددص ٔجؽدددددطشٚص ،فٓددددددزِ جالفعدددددحل ٔأيػحنٓدددددح يحمددددددٛس جنهفدددددع قحمدددددشز جنًعُددددددٗ
؛ الَٓح ققذ ذٓح جالَؾحء ،أ٘ :ج،ٚح يعحَٓٛح قحل جنُط ذٓح"( . )30
ددددص أََدددددُّ َال ِئنَددددَّ ِئال جنددددد ِز٘ آ َيَُد ْ
ددددحل آ َيُْ ُ
ددددص
ٔيُددددّ قٕندددددّ ضعددددحنٗ قكحٚدددددس عددددٍ فشعدددددٌٕ قدددد ٍٛجدسكدددددّ جنغددددش :م قَد َ
ٛم َٔأَََدددددح ِيدددددٍَ جنْ ًُ ْغدددددهِ ًِٔ ، )31 ( ٍَٛفٛفدددددس جنًحمددددد ٙفددددد ٙقٕندددددّ (آيُدددددص) عدددددذنص عدددددٍ جفدددددهٓح،
ددددشجتِ َ
ذِدددددِّ ذَُُدددددٕ ئِ ْعد َ
( ) 32
نطذل عهٗ جنضيٍ جنكحمش ف ٙمٕء عٛح جٜٚسٔ ،ف ٙقٕنّ جعالٌ عٍ جالًٚحٌ ٔجقشجس ذّ .
ً
َ
َ
ٔؽددددددٕجْذ عددددددذٔل جنًحمدددددد ٙذهفددددددع جنًنددددددحس كػٛددددددشز فدددددد ٙكطددددددحخ  ،يُٓددددددح قٕنددددددّ ضعددددددحنٗ :مففشِ،ٚددددددح
َكزذْطُ ْى َٔفَ ِشً،ٚح ضَْ،طُهٌَُٕ (  ،.)33قٕنّ(:ض،طهٌٕ) يعذٔل عٍ (قطهطى).
( ) 34
حه ُ
ٔ ،جفدددددم جنفعدددددم جنًُفددددد( ٙيدددددح
دددددك ُعدددددهًََ ْٛحٌَ
َ ٍٛعهَدددددٗ ُيهْ ِ
مٔجضرَ ُعدددددٕج َيدددددح ضَطْهُدددددٕ جنؾدددددِ َٛ
ٔقٕندددددّ ضعدددددحنَٗ :
ضطهٕج) ،أ٘( :يح ضهص).
ٔقٕنددددددّ ضعددددددحنٗ :مفَ ِهددددددد َى ضَْ،طُهُددددددٌَٕ أََْ ِرَٛدددددددح َء ِ ِي ْ
ددددددٍ قَرْددددددمُ (  ، )35عدددددددذل ذحنفعددددددم (ض،طهدددددددٌٕ) عددددددٍ (قطهدددددددطى)
ذ،شُٚس قٕنّ (يٍ قرم) جنط ٙضقشف جنفعم عٍ جفهّ جنًن.ٙ
ٔيٍ جنعذٔل عٍ جالفم ف ٙجنؾعش قٕل سؤذس ذٍ جنعؿحؼ:
َ
َ
َ
ُ
حمٗ
ض،ط ُع َ
َؾحسَِٚسَ فِٗ َس َي َ
نحٌَ جن ًَ ِ
جنك ِذٚع ِ
ذحإلًٚحكِ
عددددددذل عددددددٍ جنًحمدددددد( ٙقطعددددددص) ذحنًنددددددحس (ض،طددددددع) ،قٛددددددم ٔجالًٚددددددحك ُْددددددح جنطرغددددددى ذددددددٕيٛل جنرددددددش ،
ٔقٛددددددم جٌ جالًٚددددددحك جَٓددددددى جرج ضكدددددددذغٕج فأٔينددددددص جنددددددٓٛى  ،ج٘ َ :ددددددشش ؽدددددددغفٓى قغددددددٍ عُٓٛٛددددددح ف،طّعدددددددٕج
قذٚػٓى( .)36
ٔيػهّ قٕل جنؾحعش:
ْ
ٔرذحتف
فه،ذ ٚكٌٕ أخح َذٖ
ؾٕجَد قرش ِِ ذ ِذيحتٓح
نفْ
َ
ٔجَ َ
ِ
فٕمع (ٚكٌٕ ) يٕمع (كحٌ)( .)37
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انقسى انثاني :انعذول عن األصم في انفعم انًضارع

ُعدددددددشَ ف جنفعدددددددم جنًندددددددحس ذحَدددددددّ يدددددددح دل عهدددددددٗ قدددددددذظ ٔصيدددددددٍ غٛدددددددش يدددددددُ،لٍ قحمدددددددشج كدددددددحٌ جٔ
يغددددط،رال(  ، )38أْ٘ :دددددٕ يددددح دل عهدددددٗ قدددددذٔظ ؽددددٙء فددددد ٙصيدددددٍ جنددددطكهى جٔ ذعدددددذِ ،قدددددحل عددددٛرٕٔ ":ّٚأيدددددح ذُدددددحء
دددددشخُ ْٔ،ُٚطَددددددمُ
يدددددح نددددددى ،ٚددددددع فاَّددددددّ قٕنددددددك آ ِيددددددشجً :جرَْددددددد ٔجقطُددددددمْ
دددددشخْ ٔ ،يخرددددددشجًْ،َٚ :طُددددددمُ ٔ َٚددددددزَْدُ ٔ َ ٚند ِ
ٔجمد ِ
( ) 39
َ
أخرشش .
ُنشخُ ٔ .كزنك ذُحء يح نى ،َُٚطع ْٕٔ كحتٍ ئرج
َٔ ٚ
فحالخردددددحس ذٕقددددددٕ جنكدددددذظ جنددددددز٘ نددددددى ،ٚدددددع ،جٔ جنددددددز٘ ٚكددددددٌٕ قذٔغدددددّ فدددددد ٙصيددددددٍ جنكدددددحل جٔجنددددددطكهى ْددددددٕ
ددددحٌ جخدددددش ،ضفٓدددددى يدددددٍ جنغدددددٛح
جنًندددددحس ذًعُدددددحِ جالفدددددطالق ،ٙذٛدددددذ جَدددددّ قدددددذ ٚعدددددذل عدددددٍ جفدددددهّ جندددددٗ يعد ٍ
ذطنحفش جن،شجتٍ ٔجالدٔجشٔ ،عُزكش ذعنح يٍ ْزِ جنعذٔالش.
انعذول عن انًضارع انى انًاضي:
جٌ جعدددددطعًحل جنًندددددحس نهذالندددددس عهددددددٗ جنكدددددحل جٔ جالعدددددط،رحل ْدددددٕ جعددددددطعًحنّ فددددد ٙجالفدددددمٔ ،نكدددددٍ قددددددذ
ٚعدددددددذل جعدددددددطعًحنّ جندددددددٗ جنًحمددددددد ،ٙفدددددددال ٚكدددددددٌٕ يعُدددددددحِ جنكدددددددحل ٔال جالعدددددددط،رحلٔ ،جًَدددددددح ُٚكقدددددددش فدددددددٙ
جنًحم ،ٙكًح ف ٙقٕنّ ضعحنٗ:م أَضَٗ أَ ْيشُ ِ فَ َال ضَ ْغطَع ِْؿهُٕ ُِ ُعر َْكحََُّ َٔضَ َعحنَٗ عًَح ْ ُٚؾ ِش ُكٌَٕ ( .)40
ؾدددددددحء جنفعدددددددم (جضدددددددٗ) ذقدددددددٛغطّ جنطددددددد ٙضدددددددذل عهدددددددٗ جندددددددضيٍ جنًحمددددددد ٙذًعُٗ(ٚدددددددحضٔٔ ،)ٙسٔدِ فدددددددْ ٙدددددددزج
جنغٛح ٚفشك عه ّٛدالنس جالعط،رحل ذ،شُٚس (فال ضغطعؿهِٕ) الَٓح ضؾٛش جنٗ جالعط،رحل.
قدددددحل جذدددددٕ قٛدددددحٌٔ ":جضدددددٗ قٛدددددم :ذدددددح ٍ عهدددددٗ يعُدددددحِ يدددددٍ جنًندددددٔ ،ٙجنًعُدددددٗ جضدددددٗ جيدددددش ٔعدددددذج فدددددال
ضغددددددطعؿهِٕ ٔقٕعددددددحٔ ،قٛددددددم عرّددددددش ذحنًحمدددددد ٙعددددددٍ جنًنددددددحس ن،ددددددشخ ٔقٕعددددددّ ٔضك،،ددددددّٔ...جن حْش عددددددٕد
جننًٛش عهٗ جاليش؛ الَّ جنًكذظ عُّ"( .)41
ٔعددددددذٔل جنًنددددددحس جنددددددٗ جنًحمددددددًُٚ ٙػّددددددم جنفعددددددم كأَددددددّ ٔجقددددددع يحغددددددم يؾددددددحْذ ،نددددددذفع جنًخحهددددددد جنددددددٗ
جنطددددد ٍ،ٛيُدددددّ ،قدددددحل جنضيخؾدددددش٘ ":كدددددحَٕج ٚغدددددطعؿهٌٕ يدددددح ٔعدددددذٔج يدددددٍ قٛدددددحو جنغدددددحعس ...فٛ،دددددم نٓدددددى ( أَضَددددددٗ
أَ ْيشُ ِ) جنز٘ ْٕ ذًُضنس جٜض ٙجنٕجقع ٔئٌ كحٌ يُط شجً ن،شخ ٔقٕعّ"( .)42
ٔٚددددددددشٖ ذعدددددددددل جنًعحفدددددددددش ٍٚجٌ ؾًهددددددددس (فدددددددددال ضغدددددددددطعؿهِٕ) " قشُٚددددددددس نغٕٚدددددددددس عدددددددددٛحقٛس ضقدددددددددشف
جنفعددددددم(جضٗ) عددددددٍ دالنطددددددّ عهددددددٗ جنًحمدددددد ٙجنددددددٗ دالنطددددددّ عهددددددٗ جنًغددددددط،رمٔ ،جنعددددددذٔل ذحنفعددددددم عددددددٍ دالنطددددددّ
ٚقدددددددشف جنفحعددددددددم(جيش ) ذددددددددذٔسِ عدددددددٍ دالنطددددددددّ ،جٔ ذعرددددددددحسز جخدددددددشٖ ٚؿددددددددشد دالنطددددددددّ؛ الٌ جنعُحفددددددددش
جنًكَٕدددددس نهؿًهدددددس ندددددٍ ضر،دددددٗ ذدددددذٌٔ ضغٛٛدددددش جرج فُ ددددددشف عُقدددددش يُٓدددددح عدددددٍ دالنطدددددّ جالٔندددددٗ ذ،شُٚدددددس يددددددح،
ٔ(جيددددددش ) فدددددد ٙعددددددٛح ْددددددزِ جالٚددددددس(قٛحو جنغددددددحعس) ٔقددددددذ جضددددددٗ جنفعددددددم ذقددددددٛغس جنًحمدددددد ٙنطك،دددددد ٔقددددددٕ
ج اليدددددش ٔقشذدددددّ...جٌ جخطٛدددددحس جنًفدددددشدجش ٔٔمدددددعٓح يعدددددح ً فددددد ٙجهدددددحس ؾًهدددددس ٔجقدددددذز ،ٚدددددٕو ذدددددذٔس كرٛدددددش فدددددٙ
ضكذٚذ دالنس جنغٛح جنهغٕ٘ جنز٘ ُٚعكظ ذذٔسِ عهٗ دالنس جنًفشدجش ف ٙجنؿًهس"( .)43
( ) 44
،
ك
ٔيُدددددّ قٕندددددّ ضعدددددحنٗ:م ََٔٚد ْ
حٔج ِ
دددددض َ َيدددددٍ ِفددددد ٙجنغددددد ًَ َ
ددددٕس فَفَ ِ
ددددٕ َو ُٚدددددُفَ َُ ِفدددددٗ جنقُ د ِ
ش َٔ َيدددددٍ ِفددددد ٙجالّسْ ِ
عدددددذل جنفعدددددم (فدددددض ) عدددددٍ جفدددددهّ جنًندددددحس (ٚفدددددض )ٔ ،كدددددحٌ ي،طندددددٗ جن دددددحْش نهغدددددٛح جٌ ٚؿدددددش٘ عهدددددٗ
َغددددد ٔجقدددددذ فٛكدددددٌٕ (ٚفدددددض )؛ الٌ جنكدددددذظ ندددددى ،ٚدددددع ذعدددددذ ،فدددددذلّ جنفعدددددم(فض ) عهدددددٗ عدددددشعس ضك،ددددد جنكدددددذظ
ٔجَدددددّ كدددددحتٍ ال يكحندددددس ذذالندددددس يؿدددددٙء قدددددشف جنعطددددد (جنفدددددحء) ( ٔ ،)45كأَدددددّ جيدددددش قدددددذ قدددددذظ ٔققدددددم فدددددٙ
جندددددضيٍ جنًحمدددددٔ ٙفٛدددددّ يضٚدددددذ يدددددٍ ضأكٛدددددذ اليدددددش جنرعدددددع ٔجنُؾدددددٕس؛ ٔنٓدددددزِ جنفحتدددددذز عدددددذل عدددددٍ جنًغدددددط،رم
ذهفع جنًحم.ٙ
َ
َ
ددددددض َ) ،ذهفددددددع جنًحمدددددد ٙذعددددددذ قٕنددددددُّٚ( :ددددددُْفَ َُ) ْٔ-ددددددٕ يغددددددط،رم -
ف
ف
(
قددددددحل:
ئًَددددددح
جالغٛددددددش":
جذددددددٍ
،ٚددددددٕل
ِ
نإلؽددددددعحس ذطكٛ،ددددددد جنفدددددددض ٔ ،أَدددددددّ كدددددددحتٍ ال يكحندددددددس؛ ألٌ جنفعددددددم جنًحمدددددددٚ ٙدددددددذل عهدددددددٗ ٔؾدددددددٕد جنفعدددددددم،
ٔكَّٕ ي،طٕ ًعح ذّ"( .)46
جٌ جنطدددددذجخم ذددددد ٍٛجنًغددددددط،رم ذهفدددددع جنًنددددد،ٚ ٙددددددٛى عالقدددددس يطؿدددددحٔسز ذًُٓٛددددددحٚٔ ،ؾدددددطشكحٌ ذٓدددددزِ جنعالقددددددس
 ،فحنعالقددددددس ذًُٓٛددددددح عالقددددددس ضؿحٔصٚدددددددس(  ، )47يًددددددح ؾعددددددم جنعددددددذٔل ذًُٓٛدددددددح ؾددددددحتضج؛ ٔنٓددددددزج ف،ددددددذ ٔسد عُدددددددذ
جن،دددددذيحء يدددددح ٚؿٛدددددض ْدددددزِ جنعدددددذٔل ذددددد ٍٛجنقدددددٛح ،جر ؾدددددحء فددددد ٙف،دددددّ جنهغدددددس ٔعدددددش جنعشذٛس(فقدددددم فددددد ٙجنفعدددددم
ٚأض ٙذهفع جنًحم ْٕٔ ٙيغط،رم ٔ ،ذهفع جنًغط،رم ْٕٔ يحك) ( .)48
ٔٚكػدددددش يؿدددددٙء جنعددددددذٔل فددددد ٙجنددددددُـ جن،شآَددددد ٙعددددددٍ جنًغدددددط،رم ذهفددددددع جنًحمدددددٔ ،ٙيُددددددّ قٕندددددّ ضعددددددحنٗ:م
ظ جنِْٕسْ ُد جنْ ًَ ْٕسُ ٔ ُد ( .)49
حس َٔذِثْ َ
ُ ْ،َٚذ ُو قَ ْٕ َيُّ َ ْٕ َٚو جنَِْٛ،ح َيسِ فَأ َ ْٔ َس َدُْ ُى جنُ َ
فٕ،نددددددّ(فأٔسدْى) عددددددذٔل عددددددٍ جالفددددددم (ٚددددددٕسدْى) ،رنددددددك جٌ يددددددح ضك،دددددد ٔؾددددددٕدِ فكحَددددددّ كددددددحتٍ ،فهٓددددددزج
ٚعردددددش عددددددٍ جنًغددددددط،رم ذحنًحمددددددٔ ، )50 (ٙفُ دددددذس جنفعددددددم ذحنفددددددحء نٛددددددذل عهدددددٗ عددددددشعس ٔقددددددٕ جنكذظٔ،جٜٚددددددس
ف ٙعٛح ٔف فشعٌٕ ق،ٚ ٍٛذو ٕٚو جنٛ،حيس ذزنس ٔفغحس.
( ) 51
 ،فددددددا(ذشصٔج) ذًعُددددددٗ (ٚرددددددشصٌٔ) ٚددددددٕو جنٛ،حيددددددس،
ع َؾ ًًِ ٛعددددددح
ٔيػهدددددّ جٚنددددددح قٕنددددددّ ضعددددددحنٗ:م َٔذَد َ
دددددش ُصٔج ِ ِ
( ) 52
.
ٔجًَح عذل ذهفع جنًحمٙ؛ الٌ يح جخرش ذّ فٕٓ فذ ٔق
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ٔقددددذ ٚددددأض ٙجنفعددددم جنددددز٘ عددددذل عددددٍ جفددددهّ نٛددددذل عهددددٗ جنكددددحل ذ،شُٚددددس نف ٛددددس فدددد ٙجنغددددٛح كًددددح فدددد ٙقٕنددددّ
عدددددددددُكى ٔعهدددددددددٗ
ضعدددددددددحنٗ:م ْجَ ٌَٜخفددددددددد َ ُ َعدددددددددُْ ُك ْى (  ،)53فأفدددددددددحد (جالٌ)  -ضكذٚدددددددددذ جنؿًهدددددددددس – خفددددددددد
جنكحل( .)54
ددددددحس (  ،)55عددددددذل عددددددٍ جنًغددددددط،رم(ُٚحد٘)
حخ جنُ
دددددك َ
دددددكحخُ جنْ َؿُددددددسِ أَ فْ د َ
ٔيُددددددّ قٕنددددددّ ضعددددددحنٗ:م َََٔددددددحدَٖ أَ فْ د َ
ِ
ذحنًحمَ(ٙحدٖ) نطكٔ ،قٕعّ.
ٔقحل جنطشيحـ:
عطٛؿحخ َيح َكحٌَ ِفَ ٙغ ِذ
يٍ جألَ ْيش ٔج
ٔئََٜ ٙضٛكى ضَ َؾ ُك َش َيح َي نٗ
َ
عذل ذا(كحٌ) عٍ (ٚكٌٕ)( .)56
ٔقحل ؽحعش آخش:
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ؽِٓ َذ جنكُ طٛثس َقَٚ ٍَٛهَ ِٗ،سذُّ
أٌ َ
جنٕنَ ٛذ أ َق ذحن ُعزسِ
(ؽٓذ) أفهٓح (ٚؾٓذ)( .)57
ٔقدددددذ ٚعدددددذل جنًندددددحس ٔٚطكدددددٕل يدددددٍ دالنطدددددّ عهدددددٗ جنكحمدددددش ٔجالعدددددط،رحل جندددددٗ دالنطدددددّ عهدددددٗ جنًحمدددددٙ
جرج جقطددددددشٌ ذدددددددا(نى) جٔ (ن ًّددددددح) جنؿدددددددحصيطًْٔ ، ٍٛددددددح قشفدددددددحٌ نُفدددددد ٙجنؿًهدددددددس جنفعهٛددددددس رجش جنفعدددددددم جنًندددددددحس
دٌٔ غٛشْددددددحٔ ،جًَٓددددددح ٚؿضيددددددحٌ جنًندددددددحس ٔٚكددددددٕالٌ يعُددددددحِ جنددددددٗ يعُدددددددٗ جنًحمدددددد ،ٙكًددددددح فدددددد ٙقٕندددددددّ
ددددددش ْٔج َكْٛدددددد َ ُٚرْدددددد ِذبُ ُ جنْ َخهْدددددد َ غُددددددى ِ ُٚعٛدددددد ُذ ُِ ( ٔ ،)58قٕنددددددّ ضعددددددحنٗ:م أَ ْو َق ِغددددددرْطُ ْى أَ ٌْ ضَدددددد ْذ ُخهُٕج
ضعددددددحنٗ:م أَ َٔنَدددددد ْى َ َٚ
( ) 59
ٚٔ ،ؾدددددٛش جنفعدددددالٌ فدددددْ ٙدددددحض ٍٛجالٚطدددددٍٛ
ددددى ُ جنددددد ِزَ ٍَٚؾحَْددددد ُذٔج ِيدددددُْ ُك ْى َٔ َْ ٚعهَددددد َى جنقدددددح ِذ ِشٍَٚ
جنْ َؿُدددددسَ َٔنًَدددددح َْ ٚعهَد ِ
( ) 60
جنٗ جنضيٍ جنًحم. ٙ

انقسى انثانث :انعذول عن االصم في فعم االير

فعددددددم جاليددددددشْ :ددددددٕ يددددددح دلّ عهددددددٗ ههددددددد ضكٛ،دددددد أيددددددش فدددددد ٙجنًغددددددط،رم( ٔ ،)61عاليطددددددّ جٌ ،ٚرددددددم َددددددٌٕ
جنطٕكٛذ يع دالنطّ عهٗ جاليش( .)62
انعذول عن االير انى انًاضي:
دددددددالنَسِ فَهًْْ َٛددددددد ُذ ْد نَددددددددُّ جنددددددددشقْ ًٍَُ
دددددددٍ َكدددددددحٌَ فِدددددددد ٙجنند َ
ٔيدددددددٍ ؽددددددددٕجْذ جنعدددددددذٔل قٕنددددددددّ ضعددددددددحنٗ:م قُدددددددمْ َيد ْ
َيدددد ًّذج ( ، )63قٕنّ(فهًٛددددذد) فعدددددم جيددددش خدددددشؼ عددددٍ جفدددددهّ نٛددددذل عهدددددٗ جنًحمدددد ،ٙكًدددددح رْددددد جندددددٗ رنددددك جاليدددددحو
دددددش فَدددددأ ُ ْخ ِش َؼ َعهَدددددٗ نَفْدددددع ْ َ
جأل ْيدددددش ِئٚدددددد َزجَح
جندددددشجص٘ ذٕ،ندددددَّ ":يدددددذ نَدددددُّ جنددددددشقْ ًَ ٍُ أَ٘ أَي َٓهَدددددُّ َٔأَ ْيهَدددددٗ نَدددددُّ ِفددددد ٙجنْع ًْد ِ
( ) 64
ذٕؾُ ٕخ َرنِك َٔأََّ َيفْعُٕل َال َي َكحنَس َكحنْ ًَأْيٕس جنْ ًُ ًْطَػِم نِْ،َٛطَع َي َعح ِرٚش جننحلّ" .
ُ
ْٕٔ يح قحل ذّ جنطرشع ٙذًعُٗ جنخرش جنكحفم  ،أ٘  :ي ّذ نّ جنشقًٍ يذج( .)65
ٔيُّ قٕنّ ضعحنٗ:م ج ْد ُخهَُْٕح ذِ َغ َال ٍو آ ِيُِ.)66 ( ٍَٛ
قٕندددددّ (جدخهْٕدددددح ) فعدددددم جيدددددش عدددددذل عدددددٍ جفدددددهّ جندددددٗ يعُدددددٗ جنًندددددٙ؛ الَدددددّ جقدددددشجس ندددددذخٕنٓى ٔنددددددٛظ
جيشج ذحنذخٕل ،فٕٓ يًح ٔقع ٔققم( .)67
ٔقددددذ ٚدددددحض ٙجنعدددددذٔل عددددٍ جنفعدددددم جنًحمددددد ٙجنددددٗ جاليدددددش فددددد ٙعددددٛح ٔجقدددددذ كًدددددح فدددد ٙقٕندددددّ ضعدددددحنٗ:م َٔنََ،ددددد ْذ
حعددددثِ ، ٍَٛفَ َؿ َعهَُْحَْددددح ََ َك ً
ددددحال نِ ًَددددح ذَددددَٚ ٍَْٛدددد َذَْٓٚح
َعهِ ًْددددطُ ُى جندددد ِز ٍَٚج ْعطَددددذ َْٔج ِيددددُْ ُك ْى فِدددد ٙجنغددددرْصِ فَُ،هَُْددددح نَُٓدددد ْى ُكَُٕددددٕج قِ َ
ددددش َد زً َخ ِ
َٔ َيح َخهْفََٓح َٔ َي ْٕ ِع َسً نِهْ ًُط.)68 ( ٍَِٛ،
َؿددددذ فددددد ٙجالٚدددددس جنغددددٛح كهدددددّ ٚدددددذل عهددددٗ جالقدددددذجظ جندددددٕج سدز فٛددددّ قدددددذ ققدددددهص فدددد ٙجندددددضيٍ جنًحمددددد،ٙ
ذ،دددددشجتٍ نف ٛددددددس (ن،دددددذ عهًددددددطى ،جعطدددددذٔج ،ف،هُددددددح ،فؿعهُحْدددددح)ٔنكٍ جنغددددددٛح عدددددذل عددددددٍ جنًحمددددد ٙجنددددددٗ جاليددددددش
(كَٕددددددٕج قددددددشدز)؛ الٌ فدددددد ٙجاليش(كَٕددددددٕج) ؽدددددد ّذج نالَطرددددددحِ ذحنعددددددذٔل جنكحفددددددم فدددددد ٙجنغددددددٛح ٔ ،فٛددددددّ دالنددددددس
عهٗ عشعس ضك ،جنكذظ ٔققٕنّ.
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ددددشج ُد ِيُْددددُّ ُعدددددشْ َعسُ
ْ
ْ
ددددم جن ًُد َ
ْظ فِٛددددِّ ضَ َك ُغددددددَ نَُٓدددد ْىِ ،ألَُٓددددد ْى نَ ْٛغُددددٕج قَدددددح ِد ِسَ ٍَٚعهَددددٗ قَهددددددِ أ ْعَٛددددحَِِٓ ْى قِد َ
ددددش نَدددددَ ٛ
ُركِ َ
ددددش َد زً ،ذَ ِ
( ) 69
جنْ َك ْٕ ٌِ َعهَٗ َْ َزج جنْ َٕ فْ ِ" .
انعذول عن االير انى انًضارع:
ٚعدددددذل فعدددددم جأل يدددددش فددددد ٙجالعدددددطعًحل جنهغدددددٕ٘ عدددددٍ جفدددددهّ نٛدددددذل عهدددددٗ جنفعدددددم جنًندددددحس َ ،كدددددٕ قٕندددددّ
نْك ُكٕج قَهِ ً
ٛال َٔنَْٛرْ ُكٕج َكػِٛشً ج َؾ َضج ًء ذِ ًَح َكحَُٕج ْ َٚك ِغرٌَُٕ ( .)70
ضعحنٗ :م فَهَْ َٛ
فٕ،ندددددّ (فهٛندددددككٕج قهدددددٛالٔ ..نٛركدددددٕج كػٛدددددشج) عدددددذٔل عدددددٍ جاليدددددش جندددددٗ جنًندددددحس جندددددز٘ ٚدددددذل عهدددددٗ
جالعط،رحل( ٔ ،)71جعطعًم جنخرش ذهفع جاليش نكطًٛطّ.
قدددددحل جنضيخؾددددددش٘ ":فغٛنددددددككٌٕ قهدددددٛالً ٚٔ ،ركددددددٌٕ كػٛددددددشجً َؾ َ
دددددضجء ئالّ أَددددددّ أخددددددشؼ عهدددددٗ نفددددددع جأليددددددش
نهذالنس عهٗ أَّ قطى ٔجؾد ال ٚكٌٕ غٛشِ"( .)72
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ددددددٍ َك َ
عهٛددددددّ ٔعددددددهى)( :ئٌِ ِيًددددددح أَ ْد َس َ جنُددددددحطُ ِي ْ
ددددددال ِو جنُُرُددددددٕ زِ ئِ َرج نَددددددد ْى

ٔيُددددددّ قددددددٕل جنشعددددددٕل (فددددددهٗ
ف فَحفْ َُ ْع َيح ِؽثْ َ
ص)( .)73
ضَ ْغطَ ِ
دلّ جنفعددددددم (جفدددددددُع)عهٗ جنًندددددددحس ذعدددددددذ عذٔندددددددّ عدددددددٍ جفدددددددهّ ْٔدددددددٕ جاليدددددددش ،ج٘ :يدددددددٍ ال ٚغدددددددطكٙ
فحَدددددّ ٚقدددددُع يدددددح ٚشٚدددددذ؛ ٔجًَدددددح كدددددحٌ رندددددك نفحتدددددذز ،قدددددحل جذدددددٍ جن،دددددٛى ":فددددداٌ ْدددددزج فدددددٕسضّ فدددددٕسز جأليدددددش
ٔيعُدددددحِ يعُدددددٗ جنخردددددش جنًكدددددل أ٘ يدددددٍ كدددددحٌ ال ٚغدددددطك ٙٛفاَدددددّ ٚقدددددُع يدددددح ٚؾدددددطٓٔ ٙنكُدددددّ فدددددشف عدددددٍ
ؾٓدددددس جنخرشٚدددددس ئندددددٗ فدددددٕسز جأليدددددش نفحتدددددذز ذذٚعدددددس ْٔددددد ٙأٌ جنعردددددذ ندددددّ يدددددٍ قٛحتدددددّ آيدددددش ٚدددددأيشِ ذحنكغدددددٍ
ٔصجؾددددش ٚضؾددددشِ عددددٍ جن،رددددٛف ٔيددددٍ نددددى ٚكددددٍ يددددٍ َفغدددددّ ْددددزج جأليددددش نددددى ضُفعددددّ جألٔجيددددش ْٔددددزج ْددددٕ ٔجعدددددع
ف ٙقهد جنعرذ جنًإيٍ"( .)74
يددددددٍ خددددددالل جالٚددددددحش جنغددددددحذ،س َٔ ددددددى جنعددددددشخ ضردددددد ٍّٛجٌ جنفعددددددم ٔمددددددع نهكددددددذظ ٔجنضيددددددحٌٔ ،جٌ جنكددددددذظ
ٚؾددددطش فدددد ٙجنذالنددددس عهٛددددّ ؾًٛدددددع جالفعددددحل؛ الٌ جنفعددددم ٚددددذل عهددددٗ جنكدددددذظ ذًحدضددددّ  ،جيددددح جنضيددددحٌ فددددال ٚدددددذل
عهٛدددددّ جنفعدددددم ذًحدضدددددّ ٔ ،جًَدددددح ٚدددددذل عهٛدددددّ ذقدددددٕسضّٔ ،يدددددٍ ُْدددددح فدددددحٌ جعدددددطعًحل جٚدددددس فدددددٕسز نفعدددددم يدددددٍ
جالفعددددح ل فدددد ٙغٛدددددش دالنطٓددددح جنضيُٛدددددس ٚعدددد ّذ عددددذٔال عدددددٍ جالفددددم ْٔ ،دددددٕ ؾددددحتض يددددع جعدددددطعًحل قشُٚددددس يحَعدددددس
يٍ جسجدز جنًعُٗ جالفه.ٙ
ٔكدددددم عدددددذٔل فددددد ٙجنهفدددددع ،ٚطنددددد ٙعدددددذٔال فددددد ٙجنًعُدددددٗٔ ،ذٓدددددزج ضطردددددحدل جالفعدددددحل دالالضٓدددددح جنضيُٛدددددس يدددددٍ
خالل جنطشكٛد جنغٛحق ،ٙال يٍ ذُٛطٓح جنقشفٛس جنًفشدز.

انًبحث انثاني
انعذول عن األصم في األسًاء
جنعددددددذٔل عددددددٍ جالفددددددم فدددددد ٙجالعددددددًحء ذدددددد ٍٛجنًفددددددشد ٔجنًػُددددددٗ ٔجنؿًددددددع كػٛددددددش ٔؽددددددحتع فدددددد ٙجنكددددددالو
جنعشذدددددٔ ٙجالعدددددطعًحل جن،شآَدددددْٔ ،ٙدددددٕ خدددددشٔؼ عدددددٍ جندددددًُو جنًطعدددددحسف عهٛدددددّ فددددد ٙجنُ دددددحو جنهغدددددٕ٘ٔ ،نعدددددمّ
جنعدددددذٔل يدددددٍ فدددددٛغس جندددددٗ جخدددددشٖ أٔقدددددع فدددددَ ٙفدددددظ جنغدددددحيعٔ ،فددددد ٙجنطدددددشجظ جؽدددددحسجش يطعدددددذدز جندددددٗ ْدددددزِ
جن حْشز.
فددددأذٕ عرٛددددذز ٚؾددددٛش جنددددٗ ْددددزِ جن ددددحْشز ضكددددص يقدددددطهف جنًؿددددحصٔ ،يددددٍ رنددددك قٕنددددّٔ ":يددددٍ يؿددددحص يدددددح
ؾددددحء نف ددددّ نفددددع جنٕجقدددددذ جنددددز٘ نددددّ ؾًدددددح يُددددّ ٔٔقددددع يعُدددددٗ ْددددزج جنٕجقددددذ عهدددددٗ جنؿًٛددددع ،قددددحلُْ ٚ« :خدددددشِؾُ ُك ْى
ِهفْد ً
ددددال»  ،فدددددٗ يٕمدددددع« :أهفدددددحال» ٔ ..يدددددٍ يؿدددددحص يدددددح ؾدددددحء يدددددٍ نفدددددع خردددددش جنؿًٛدددددع عهدددددٗ نفدددددع جنٕجقدددددذ،
( ) 75
قحلَٔ « :جنْ ًَال ِت َكسُ َذ ْع َذ ر ِنكَ فَ ِٓٛشَ »  ،فٗ يٕمع :فٓشجء" .
ْ
ْ
نؿدددددحص َرنِدددددك فِدددددٙ
ٔفددددد ٙجنً،طندددددد قدددددحل جنًردددددشدَٔ ":نَدددددٕ أَ َسج َد ُي ِشٚدددددذ فِددددد ٙجنطػَُِٛدددددس َيدددددح ُٚشٚدددددذ ُِ فِددددد ٙجنؿًدددددع َ
ألَُّ َكحٌَ جألَ فْ م ِ َ
جن ّؾعْش ِ َ
ألٌ جنطػْ َُِٛس ؾًع َٔ ِئَ ًَح يعُٗ قَ ْٕنك ؾًع أََّ مى َؽ ْٙء ِئنَٗ َؽ ْٙء"( .)76
( ) 77
ٔ ،عددددد ّذ ِ جنغدددددٕٛه ٙقشٚردددددح
ٔؾعهددددّ جذدددددٍ ؾُددددد ٙيدددددٍ ذددددحخ جنكًدددددم عهدددددٗ جنًعُدددددٗ جضغدددددحعح فدددد ٙجنكدددددالو
يدددددٍ جالنطفدددددحش ذٕ،ندددددّ،ٚ ":دددددشخ يدددددٍ جالنطفدددددحش ََْ،دددددمُ جنكدددددالو يدددددٍ خطدددددحخ جنٕجقدددددذ أٔ جالغُددددد ٍٛأٔ جنؿًدددددع ئندددددٗ
جنخطحخ جٜخش"( .)78
ٔٚطُددددددحٔل ْددددددزج جنًركددددددع دسجعددددددس جنعددددددذٔل عددددددٍ جالفددددددم ذدددددد ٍٛجالعددددددًحء ،عددددددٕجء كحَددددددص يفدددددددشدز ،جٔ
يػُحز ،جٔ ؾًعحٔ ،قذ ضٕصعص ْزِ جنذسجعس عهٗ يكحٔس يطعذدز:
 - 1انعذول عن انًفرد انى انًثنى:
َ
قدددددذ ُٚعدددددذل جنًفدددددشد جندددددٗ جنًػُدددددٗ ،ف،ٛدددددع جقدددددذًْح يٕقدددددع جالخدددددشٔ ،يدددددٍ رندددددك قٕندددددّ ضعدددددحنٗ:م َٚدددددح أَُٓٚددددددح
ددددددشذِ ٍَٛئِ ٌْ ُ َٚك ْ
ددددددٍ
ددددددٕ َعهَددددددٗ أََْفُ ِغدددددد ُك ْى أَ ِٔ جنْ َٕجنِدددددد َذْ َٔ ٍِْ ٚجألَقْ َ
ع َٔنَ ْ
ْددددددو ُؽددددددَٓذَج َء ِ ِ
جندددددد ِز ٍَٚآ َيُُددددددٕج ُكَُٕددددددٕج قَددددددٕج ِي ٍَٛذِحنْ ِ،غ ِ
( ) 79
 ،خٛددددددع ؾددددددحء جنعددددددذٔل ذزكشجنندددددًٛش ذقددددددٛغس جنطػُٛددددددس فدددددد ٙقٕنددددددّ
دددددحع أَ ْٔنَددددددٗ ِذ ِٓ ًَدددددح
َغ ًُِّٛدددددح أَ ْٔ فَ ِٛ،ددددددشً ج فَد ُ
(فددددحع جٔنددددٗ ذًٓدددددح)ٔ ،كددددحٌ جنًطٕقدددددع يددددٍ جنغددددٛح جٌ ،ٚحل(:فدددددحع جٔنددددٗ ذدددددّ)؛ الَددددّ جقددددحل جندددددٗ جعددددى (ٚكدددددٍ)
ْٔدددددٕ جنًؾدددددٕٓد عهٛدددددّ"ٔ ،فددددد ٙجنكدددددالو ئمدددددًحس ْٔدددددٕ جعدددددى كدددددحٌ ؛ أ٘ ئٌ ٚكدددددٍ جنطحندددددد أٔ جنًؾدددددٕٓد غُٛدددددح
فدددد ال ٚشجعدددددٗ نغُددددحِ ٔال ٚخدددددحف يُددددّ ٔ ،ئٌ ٚكدددددٍ فٛ،ددددشج فدددددال ٚشجعددددٗ ئؽدددددفحقح عهٛددددّ .مفَدددددحعُ أَ ْٔنَددددٗ ذِِٓ ًَدددددح أ٘
فًٛح جخطحس نًٓح يٍ ف،ش ٔغُٗ"( . )80
قدددددحل جنضيخؾددددددش٘ ":فددددداٌ قهددددددص :نددددددى غُدددددٗ جننددددددًٛش فددددد ( ٙأٔنددددددٗ ذًٓددددددح ) ٔ،كدددددحٌ ق،ددددددّ جٌ ٕٚقددددددذ؛ ألٌ
قٕندددددّ (ئٌ ٚكدددددٍ غُٛدددددح أٔ فٛ،دددددشج) فددددد ٙيعُدددددٗ ئٌ ٚكدددددٍ أقدددددذ ْدددددز ،ٍٚقهدددددص :قدددددذ سؾدددددع جنندددددًٛش ئندددددٗ يدددددح دل
عهٛدددددّ قٕنددددددّ(ئٌ ٚكدددددٍ غُٛددددددح أٔ فٛ،ددددددشج) ال ئندددددٗ جنًددددددزكٕس ،فهددددددزنك غُدددددٗ ٔنددددددى ٚفددددددشدْٔ ،دددددٕ ؾددددددُظ جنغُددددددٙ
ٔؾُظ جنفٛ،ش ،كحَّ قٛم :فحع جٔنٗ ذؿُغ ٙجنغُٔ ٙجنفٛ،ش ،أ٘ ذحألغُٛحء ٔجنف،شجء"( . )81
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ٔيُّ قٕنّ ضعحنٗ:م أَنَِْٛ،ح فَِ ٙؾَُٓ َى ُكم َكفحسٍ َعٍُِ ٛذ ( . )82
عدددددذل عدددددٍ ركدددددش جنٕجقددددددذٔ ،جنًدددددشجد ذدددددّ (يحنددددددك) خدددددحصٌ جنُدددددحس فػُّددددددحِٔ ، )83 (،جعطؾدددددٓذ جن،شهرددددد ٙذًددددددح
قحندددددّ جنخهٛدددددم ٔجالخفدددددؼْ ":دددددزج كدددددالو جنعدددددشخ جنفقدددددٛف أٌ ضخحهدددددد جنٕجقدددددذ ذهفدددددع جالغُددددد ٍٛفط،دددددٕل ٚٔ :هدددددك
جسقالْح ٔجصؾشجْح ٔ ،خزجِ ٔأهه،حِ نهٕجقذ"( . )84
ؾدددددحء فددددد ٙيعدددددحَ ٙجن،دددددشجٌ نهفددددددشجء ":جنعدددددشخ ضدددددأيش جنٕجقدددددذ ٔجن،دددددٕو ذًددددددح ٚدددددإيش ِذددددد ِّ جالغُدددددحٌ ،فٕ،ٛنددددددٌٕ
نهشؾدددددددم :قٕيدددددددح عُدددددددحٔ ،عدددددددًعص ذعندددددددٓىٚٔ :كدددددددكَ ن جسقالْدددددددح ٔجصؾشجْدددددددح َٔ ..دددددددشٖ أٌ َرنِدددددددكَ يدددددددُٓى أٌ
جنشؾددددم أدَدددددٗ أعٕجَدددددّ ِفدددد ٙئذهدددددّ ٔغًُدددددّ جغُددددحٌٔ ،كدددددزنك جنشَ ف،دددددس ،أدَددددٗ يدددددح ٚكَٕدددددٌٕ غالغددددس ،فؿدددددشٖ كدددددالو
ددددحقرٗٚ ،دددددح خهٛهدددددٗ"( ْٔ ، )85دددددزج يدددددح
جنٕجقددددذ َعهَدددددٗ فدددددحقر ،ّٛأال ضدددددشٖ جنؾدددددعشجء أكػدددددش ؽدددددٙء قدددددٛالٚ :دددددح فد
ّ
دددددحقرٔ ،ٙقفددددددح
دددددٔ ٙفد
ّ
قددددددحل ذددددددّ جنضيخؾددددددش٘ٔ ،جمددددددحف جٌ جنعددددددشخ كػددددددش عهددددددٗ جنغددددددُطٓى جٌ ٕ،ٚنددددددٕج :خهٛهد ّ
ٔجععذج قطٗ خحهرٕج جنٕجقذ خطحخ جالغُ. )86 (ٍٛ
ٔيُّ قٕل جنؾحعش ،عٕٚذ ذٍ كشج جنعكه:ٙ
أقى عشمح ً يًُعح ً
فَاٌِ ضضؾشجَٗ  َٚح جذٍْ عَفحٌ أصدؾش
َٔئٌِ ضطشكحَٗ ِ
( ) 87
ْ
جق ًذج َٔقذ ضفعم َْ َزج جن َع َشخ" .
ٕ،ٚل جذٍ عالؤَ ":قَٕنّ ضضؾشجَٗ ٔضطشكحَٗ َٔئَِ ًَح ُِ ٚشٚذ َٔ ِ
ٔيُدددددددّ قٕندددددددّ ضعدددددددحنٗ:م ََ ِغددددددد َٛح قُ ٕضَُٓ ًَدددددددح (  ، )88جر كدددددددحٌ جنُغدددددددٛحٌ يدددددددٍ جنفطدددددددٗ ٔقدددددددذِْٕٔ ،فدددددددحقد
يٕعَٗٔ ،غد جنُغٛحٌ جنًٓٛح فكرس( . )89
 - 2انعذول عن انًثنى انى انًفرد:
ٚكػدددددش جنعدددددذٔل عدددددٍ جنطػُٛدددددس جندددددٗ جالفدددددشجد فددددد ٙجنطعرٛدددددش عدددددٍ جنعندددددٕ ٍٚذٕجقدددددذ ،ض،دددددٕل :عدددددًعص ذدددددأرَ،ٙ
ٔسأٚددددددص ذعُٛددددددٔ ،ٙعددددددعٛص جنٛددددددّ ذ،ددددددذئ ،ٙجًَددددددح كددددددحٌ جنغددددددًح ذددددددحالرَٔ ،ٍٛجنشؤٚددددددس ذددددددحنعٔ ،ٍُٛٛجنغددددددعٙ
ذحن،ددددددذئ ،ٍٛجعددددددطعًهٕج جالفددددددشجد ضخفٛفددددددحٔ ،نهعهددددددى ذًددددددح ٚشٚددددددذٌٔ  ،فددددددحنهفع عهددددددٗ جالفددددددشجد ٔجنًعُددددددٗ عهددددددٗ
جنطػُٛسٔ ،يُّ قٕل جنؾحعش:
ّ
َ
طعحٌ غٛشِ ضزذٛد
ٍ
نرح يغطٓذف نِ
كأَّ َٔؾْ ّ ضشك ٍِْ ٛٛقذ غ ِ
قددددددحل (ٔؾدددددددّ ضددددددشكْٔ )ٍٛٛدددددددٕ يفددددددشدٔ ،جنًدددددددشجد ذدددددددّ جنطػُٛددددددس(ٔؾٓ)ٍٛٛ؛ الَدددددددّ يعهددددددٕو جَدددددددّ ال ٚكدددددددٌٕ
نالغُٔ ٍٛؾّ ٔجقذ( . )90
ددددٕ َل جنْ ًُد ْ
ددددإ ِيُِِ ٍَٛئ َرج ُد ُعدددددٕج
ٔيًدددددح ؾدددددحء فٛدددددّ جنعدددددذٔل عدددددٍ جنًػُدددددٗ جندددددٗ جنًفدددددشد قٕندددددّ ضعدددددحنٗ:م ِئَ ًَددددد ح َكدددددحٌَ قَد ْ
ِئنَٗ ِ َٔ َس عُٕ ِن ِّ ِن َٛكْ ُك َى َذْ َُُْٓٛى أَ ٌْ َُٕ،ٚنُٕج َع ًِ ْعَُح َٔأَهَ ْعَُح َٔأُٔنَ ِثكَ ُْ ُى جنْ ًُفْ ِهكُ ٌَٕ ( . )91
عدددددذل فددددد ٙقٕندددددّ(نٛككًح) جنعحتددددددذ عهدددددٗ جالغُددددد ٍٛنفدددددع ( ٔسعددددددٕنّ)ٔ ،جنغدددددٛح ،ٚطنددددد ٙرندددددكٚٔ ،رددددددذٔ
جٌ جنعدددددذٔل ؾدددددحء نهذالنددددددس عهدددددٗ ضٕقٛدددددذ جنككًدددددد ،ٍٛقكدددددى ٔقكددددددى سعدددددٕنّ ،نكدددددٍ جنًرحؽددددددشز نهككدددددى ْددددددٕ
جنشعددددددٕل (فددددددهٗ عهٛددددددّ ٔعددددددهى)( ٔ ، )92يددددددٍ عددددددٍُ جنعددددددشخ جنؿًددددددع ذدددددد ٍٛؽددددددٛث ٍٛجغُدددددد ،ٍٛغددددددى ركددددددش
جقذًْح كُحٚس عٍ جٜخشٔ ،جنًشجد كالًْح يعح ً( .)93
َٔ ٛددددددشِ قٕنددددددّ ضعددددددحنٗ:م َٚكْ هِفُددددددٌَٕ ذِددددددحعِ نَ ُكدددددد ْى نُِٛشْ مُ ددددددٕ ُك ْى َٔ ُ َٔ َس عُددددددٕنُُّ أَ َقدددددد ُ أَ ٌْ ُٚشْ مُ ددددددٕ ُِ ئِ ٌْ َكددددددحَُٕج
ُي ْإ ِيُِ. )94 ( ٍَٛ
ؾددددحء جننددددًٛش فددددد ٙقٕنددددّ(جٌ ٚشمدددددِٕ) يفددددشدج يدددددع جَددددّ عحتددددذ جندددددٗ جغُددددْٔ ،ٍٛدددددٕ عددددذٔل عًدددددح ض،ددددذو يدددددٍ
جنغدددددٛح فددددد ٙقٕندددددّ ضعدددددحنٗ (ٔ ٔسعدددددٕنّ) جندددددذجل عهدددددٗ جنطػُٛدددددس ،ذدددددذل (ٚشمدددددًْٕح)؛ الَدددددّ ال فدددددش ذدددددٍٛ
سمح ٔسمح سعٕنَّٔ ،كطس جنعذٔل ضكًٍ ف ٙجنطأكٛذ عهٗ ضٕقذ جنشمحت. )95 (ٍٛ
ٔقَُددددددح َٔ َؾ َعهَُْحَْددددددح َٔجذََُْٓددددددح آَٚددددددسً
قددددددَُ ْ
شْؾَٓددددددح فََُفَ ْخَُددددددح فَِٓٛددددددح ِي ْ
ص فَ َ
مٔجنطِدددددد ٙأَقْ َ
ددددددٍ سُ ِ
ٔيُددددددّ قٕنددددددّ ضعددددددحنَٗ :
ِنهْ َعحنَ ًِ. )96 ( ٍَٛ
يٕمدددددع جنعدددددذٔل فددددد ٙجٜٚدددددس قٕنّ(آٚدددددس) ذدددددحالفشجدٔ ،كدددددحٌ ق،دددددّ جنطػُٛدددددس (آٚطددددد )ٍٛكًدددددح دلّ عهٛدددددّ جنغدددددٛح
ٔ ،ركددددش جنفدددددشجء جَددددّ ندددددى ،ٚددددم  :آٚطدددددٍٛ؛ الٌ ؽددددأًَٓح ٔجقدددددذٔ ،نددددٕ قٛدددددم :آٚطدددد ٍٛنكدددددحٌ فددددٕجذح؛ الَٓدددددح ٔندددددذش
ْٔدددد ٙذكدددددشٔ ،ضكهدددددى عٛغدددددٗ فددددد ٙجنًٓدددددذ؛ فطكدددددٌٕ آٚطدددد ٍٛجرج جخطهفطدددددح (  ، )97فكدددددم يًُٓدددددح فدددددحس آٚدددددس نالخدددددش،
أٔضٕ،ل  :قزف يٍ جالٔل نذالنس جنػحَ ٙأٔ ذحنعكظ ،أ٘ٔ :ؾعهُح جذٍ يشٚى آٚس ٔجيّ كزنك( . )98
ٔيدددددٍ عدددددذٔل جنًػُددددددٗ جندددددٗ جنًفدددددشد قددددددٕل جنعدددددشخ :أكهددددددص سأط ؽدددددحضٔ ،ٍٛجنًدددددشجد :أكهددددددص سأعددددد ٙؽددددددحض،ٍٛ
ددددٗ ٔ ،يدددددٍ رندددددك قدددددٕل جنؾدددددحعش:
جال أٌ جنعددددشخ جعدددددطػ،هٕج جغُطددددد ٍٛفددددد ٙؽدددددٛثًْ ٍٛدددددح ؽدددددٙء ٔجقدددددذ نف دددددح ً ٔيعُد ً
قًحيسَ
َع،ح ِ يٍ جن ُغشَ جنغٕج ِد٘ يطٛشُ ْح
ذطٍ جنٕجد َ ٍْٛٚضَ َشًَٙ
ِ
( ) 99
قٛع أفشد جنرطٍٔ ،كحٌ جنٛ،حط أٌ ٚػُ ٙفٕ،ٛل :ذطُ ٙجنٕجد. ٍٛٚ
 - 3انعذول عن انًفرد انى انجًع:
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ٔيدددددٍ يدددددٕجهٍ عدددددذٔل جنًفدددددشد جندددددٗ جنؿًدددددع قٕنددددددّ ضعدددددحنٗ:م َٔ َكددددد ْى ِي ْ
دددددٍ قشْ َٚدددددسٍ أْْهكَُحَْدددددح ف َؿح َءَْدددددح ذَأ ُعددددددَُح
َذ َٛحضًح أَ ْٔ ُْ ْى قَح ِتهٌَُٕ ( . )100
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ؾدددددحء قٕندددددّ (جْهكُحْدددددح) ذدددددحالفشجد ،غدددددى عدددددذل جندددددٗ جنؿًدددددع فددددد ٙقٕندددددّ (أٔ ْدددددى قدددددحتهٌٕ)ٔ ،كدددددحٌ جنغدددددٛح جٌ
،ٚددددحل (أٔ ْددددد ٙقحتهدددددس )ٚٔ ،ردددددذ ٔ جٌ ْدددددزج جنطغدددددحٚش ذددددد ٍٛجالفددددشجد ٔجنؿًدددددع كدددددحٌ نهًرحنغدددددس فددددد ٙذٛدددددحٌ جالْدددددال ،
ٔجَدددددّ قدددددذ أفدددددحخ جن،دددددشٖ ٔيدددددٍ فٓٛدددددح ،نطخٕٚددددد جنًعشمددددد ٍٛيدددددٍ جْدددددم يكدددددس ،فط،دددددذو ركدددددش جن،دددددشٖ عهدددددٗ
ركددددددش جْهٓددددددحٔ" ،أؾددددددشٖ جننّ ددددددًٛشجٌ فدددددد ٙقٕنددددددّ  ( :أْهكُحْددددددح فؿحءْددددددح ذأعددددددُح ) عهددددددٗ جإلفددددددشجد ٔجنطّأَٛددددددع
ددددم جن،ددددشخ  ،غددددد ّى
يشجعددددحز نهفددددع قشٚدددددس  ،نٛكقددددم جن طًحغدددددم ذدددد ٍٛنفددددع جنًعدددددحد ٔنفددددع مدددددًٛشِ فدددد ٙكددددالو يطّ قد ِ
أؾشٚدددددص مدددددًحتش جن،شٚدددددس عهدددددٗ فدددددٛغس جنؿًدددددع فددددد ٙجنؿًهدددددس جنًفشعدددددس عدددددٍ جألٔندددددٗ فددددد ٙقٕندددددّ  ( :أٔ ْدددددى
قدددددحتهٌٕ فًددددددح كدددددحٌ دعددددددٕجْى ئر ؾدددددحءْى ) ..ئنددددددَ؛ نكقدددددٕل جنفقددددددم ذددددد ٍٛجننّ ددددددًٛش ٔنفدددددع يعددددددحدِ ذؿًهددددددس
فٓٛدددددح مدددددًٛش يعدددددحدِ غٛدددددش نفدددددع جن،شٚدددددس ْٔ ،دددددٕ ( ذأعدددددُح ذٛحضدددددح ً )؛ ّ
ألٌ ( ذٛحضدددددح ً ) يطك ًّدددددم نندددددًٛش جنردددددأط ،
أ٘ يرَٛطددددددح ً نٓددددددى ٔ ،جَط،ددددددم يُددددددّ ئنددددددٗ مددددددًٛش جن،شٚددددددس ذحعطرددددددحس أْهٓددددددح ف،ددددددحل (:أٔ ْددددددى قددددددحتهٌٕ فًددددددح كددددددحٌ
دعٕجْى ئر ؾحءْى)( .)101
فحنِكً ح فًَِ ٛح ضَ َش ْك ُ
ص ( . )102
حل َسخَ
ٌُٕ نَ َعهَ ٙأَ ْع ًَمُ َ
ٔيُّ قٕنّ ضعحنٗ:م قَ َ
جسْؾع ِ
ِ
( ) 103
.
عذل عٍ ركش جنًفشد(جسؾعُ )ٙجنٗ قٕنّ (جسؾعٌٕ)؛ ٔرنك نطع ٛى جنزكش نهًخحهد
ٔيُّ قٕل جنفشصد :
ُ
َ
ُ
َ
جألقؿحسُ
م
ر
،
ض
ْع
ٛ
ق
أخضج
أٚحيّ
أٔ
أذح
ركشش
ٔئرج
َ
َ
ركش(جالقؿحس) ْٔ ٙؾًع ،فعذل عٍ ركش جنًفشد ْٕٔ (جنكؿش)( . )104
 - 4انعذول عن انجًع انى انًفرد:
ُ
َ
ْ
َ
َ
ٔقدددددذ ٚعدددددذل جنؿًدددددع جندددددٗ جنًفدددددشد كٕ،ندددددّ ضعدددددحنٗ:م َٔ َي ْ
ددددٕل فأٔنثِدددددكَ َيددددد َع جنددددد ِز ٍَٚأَ َعددددد َى
دددددع َ َٔجنش ُعد َ
دددددٍ ُِ ٚط ِ
ُ َعهَْ ِٓ ْٛى ِيٍَ جنُ ِرَٔ ٍََٛٛجنقَ َذَٔ ٍَٛ،ِ ٚجن ُؾَٓذَج ِء َٔجنقح ِن ِكَ َٔ ٍَٛق غٍَُ أُٔنَ ِثكَ َس ِفً،ٛح ( . )105
قٛدددددع َهكدددددع جنعدددددذٔل عدددددٍ جنؿًدددددع جندددددٗ جنًفدددددشد فددددد ٙقٕندددددّ (سف،ٛدددددح)ٔ ،كدددددحٌ فدددددحْش جنغدددددٛح جٌ ٚدددددأضٙ
ذهفدددددددع جنؿًع(سف،دددددددحء) ،نًُحعدددددددرس جنؿًدددددددع فددددددد ٙقٕندددددددّ(جٔنثك)؛ ٔنعدددددددم جنعدددددددذٔل فددددددد ٙجالٚدددددددس جندددددددٗ جالفدددددددشجد
ؾحء"فددددددددفس نؿًدددددددددع ؛ألٌ جنشفٛددددددددد ٔجنرشٚدددددددددذ ٔجنشعدددددددددٕل ضددددددددزْد ذدددددددددّ جنعدددددددددشخ ئندددددددددٗ جنٕجقدددددددددذ ٔئندددددددددٗ
جنؿًع"( . )106
ْ ً ( ) 107
 ،عدددددذل فدددددد ٙقٕندددددّ (هفددددددال) عدددددٍ فددددددٛغس جنؿًددددددع
دددددشؾُ ُك ْى ِهفددددددال
َٔ ٛدددددشِ قٕنددددددّ ضعدددددحنٗ:م غُددددددى َُ ْخ ِ
(جهفددددددحال) جنًٕجف،ددددددس ننددددددًٛش جنؿًددددددع جنعحتددددددذ عهددددددٗ جنًخددددددحهر ٍٛفدددددد ٙقٕنددددددّ(َخشؾكى)؛ ٔٚددددددشٖ جذددددددٍ ؾُددددددٙ
دددددشؾُ ُك ْى
فددددد ٙدالندددددس ْدددددزج جنعدددددذٔل جٌ"ٔقدددددٕ جنٕجقدددددذ يٕقدددددع جنؿًحعدددددس فدددددح ٍ
ػ فددددد ٙجنهغدددددس ،قدددددحل ضعدددددحنٗ :مَُ ْخ ِ
ددددال أ٘ :أهفد ً
ِهفْد ً
ٔق غدددددٍ نفدددددع جنٕجقدددددذ ُْدددددح ؽدددددٙء آخدددددش أٚنددددد ح؛ ٔرندددددك أَدددددّ يٕمدددددع ئمدددددعحف نهعردددددحد
ددددحالَ ،
ٔئقدددددالل نٓدددددى ،فكدددددحٌ نفددددددع جنٕجقدددددذ ن،هطدددددّ أؽددددددرّ ذحنًٕمدددددع يدددددٍ نفدددددع جنؿًحعددددددس؛ ألٌ جنؿًحعدددددس عهدددددٗ كددددددم
قحل أقٕٖ يٍ جنٕجقذ"( . )108
ٔيُددددددددّ قٕنددددددددّ ضعددددددددحنٗ:م َٔنََ،دددددددد ْذ َسآ ُِ ِذد ْ
دددددددد ، )109 ( ٍٛركش(جالفدددددددد ) ٔجسجد (جٜفددددددددح ) ذددددددددحنؿًع
دددددددحألُفُ ِ جنْ ًُ ِر
ِ
ٔفددددددد ٙرندددددددك عدددددددذٔل ،قدددددددحل جذدددددددٍ جنؾددددددددؿش٘ٔ":أسجد جٜفدددددددح ٔ ،نكُدددددددّ جعدددددددطعًم جنٕجقدددددددذ فددددددد ٙيٕمددددددددع
( ) 110
جنؿًع"
( ) 111
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
 ،قحل(كدددددددحفش) ٔنددددددى ،ٚدددددددم (كددددددحفشٔ ،)ٍٚفدددددددٙ
ٔفدددددد ٙقٕنددددددّ ضعدددددددحنٗ:م َٔال ضكَٕددددددٕج أٔ َل كدددددددحفِشٍ ذِددددددِّ
رنك عذٔل عٍ جنؿًع كًح ض،ذو.
ً ( ) 112
َ
ُ
ُ
ّ
،
مدددددددذج
ٔعهّددددددم جنشمدددددددٔ ٙقددددددٕ جنًفدددددددشد يٕقددددددع جنؿًدددددددع فددددددد ٙقٕنددددددّ ضعدددددددحنٗ:م ََٔٚكَٕددددددٌَٕ َعهدددددددْ ِْٓٛى ِ
ٔقٕندددددّ:م َُْٔددددد ْى نَ ُكددددد ْى عَددددد ُذٔ ( ٔ" ، )113رندددددك نؿعهٓدددددى كدددددزجش ٔجقدددددذز فددددد ٙجالؾطًدددددح ٔجنطشجفدددددذ كٕ،ندددددّ فدددددهٗ
عهٔ ّٛعهى( :جنًإيٌُٕ كُفظ ٔجقذز)" ( . )114
ٔقحل جنًطُر:ٙ
ُ
قحس جن ُع غُدْ
ٕجل جن غّرٛد ِق
أسم ِٓى
يٍ
ع
ع
ذأٔ
ى
ْ
أضح
َ
ِه َ
َ
َ
ِ
ْ
عذل عٍ قٕنّ(جالعرس) ْٕٔ جنؿًع  ،فؿعم جنٕجقذ(جنغرٛد)ف ٙيٕمعّ( .)115
ٔقحل جنؾحعش:
َ
ْ
َ
ُ
ُ
فقهِٛدُ
جنك غ َْشٖ فأيح ِع ح ُيٓح
فرِٛلَ ٔأيح ِؾهذْح َ
َ
ذٓح ِؾَٛ
قٛع جفشد جنؿهذ ٔ ،جنًشجد ْٕ ؾهٕدْحٔ ،ؾهٕد جعى ؾُظ ُٕٚخ ٔجقذِ عٍ ؾُغّ( .)116
 - 5انعذول عن انًثنى انى انجًع:
ْ
دددددحٌ فِددددددٙ
ٔيًدددددح ٔسد فٛددددددّ جنعدددددذٔل عددددددٍ جنًػُدددددٗ جنددددددٗ جنؿًدددددع قٕنددددددّ ضعدددددحنٗ:م َٔد ُ
َجٔٔ َد َٔ ُعددددددهًََ ْٛحٌَ ِئر َٚكْ ُك ًَ ِ
ظ ِئ ْر ََفَ َؾ ْ
ص ِفَ ِّ ٛغَُ ُى جنِْ ْٕ َ،و َٔ ُكُح ِنكُ ْك ًِ ِٓ ْى َؽح ِْ ِذ.)117 ( ٍَٚ
جنْ َكشْ ِ
ؾدددددحء جنعدددددذٔل فددددد ٙجٜٚدددددس ذامدددددحفس مدددددًٛش جنؿًدددددع فددددد ٙقٕندددددّ(نككًٓى)ٔ ،كدددددحٌ جنغدددددٛح ،ٚطنددددد ٙجعدددددُحد
مدددددددددًٛش جنطػُٛدددددددددس(نككًًٓح)؛ الٌ جنككدددددددددى فدددددددددحدس عدددددددددٍ دجٔد ٔعدددددددددهًٛحٌ عهًٓٛدددددددددح جنغدددددددددالؤ ،ذذالنددددددددددس
جنفعم(ٚككًدددددحٌ) جنددددددذجل عهددددددٗ جنطػُٛدددددسٔ ،جًَددددددح أمدددددد ٛجنندددددًٛش جنددددددٗ جنؿًددددددع ذحعطردددددحس جؾطًددددددح جنكددددددحكًٍٛ
90
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ُ
ُند ُ
دددددٕو
ُن
دددددحف ئِنَدددددٗ جنْ َكددددددحكِ ِى فََ،دددددد ْذ َ ٚ
ٔجنًككدددددٕي،ٚ ، )118 (ٍٛددددددٕل جنددددددشجص٘ ":أٌَ جنْكُ ْكددددد َى َك ًَددددددح َ ٚ
دددددحف ئِنَددددددٗ جنْ ًَكْ ُكد ِ
دددددش ِيددددددٍَ ِجالغَُْددددددٔ ،)119 ("ٍِْ ٛقددددددذ ضغددددددطعًم
مدددددد َ ٛجنْكُ ْكدددددد ُى ِئنَددددددٗ جنْ ًُطَ َكددددددحكِ ًَِ ٍَٛكددددددحٌَ جنْ ًَؿْ ًُددددددٕ ُ أَ ْكػَد َ
نَددددددُّ ،فَددددددا ِ َرج أُ ِ
( ) 120
.
جنعشخ جنؿًع ْٔ ٙضشٚذ جنطػُٛس ٔ ،قذ قُشبٔ(:كُح نككًًٓح ؽحْذ)ٍٚ
َ
ُ
ددددددش ذُُٕٛضًدددددددح َٔجؾْ َعهدددددددٕج
ٔيُددددددّ قٕندددددددّ ضعددددددحنٗ:م َٔأَ ْٔ َقَُْٛدددددددح ئِنَددددددٗ ُيٕ َعدددددددٗ َٔأَ ِخٛدددددددِّ أ ٌْ ضَرَددددددٕآ نِِ ْٕ َ،ي ُك ًَدددددددح ذِ ًِ قْ َ
ذُُٕٛضَ ُك ْى ِقرْهَسً َٔأَ ِقًُٕ ٛج جنق َال زَ َٔذَ َؾ ِش جنْ ًُ ْإ ِي ُِ.)121 ( ٍَٛ
ضًػّددددددم جنعددددددذٔل فدددددد ٙجنفعهٔ(ٍٛجؾعهددددددٕج ٔ ،أقًٛددددددٕج) جنًغددددددُذ ٍٚجنددددددٗ جنؿًددددددع ٔ ،كددددددحٌ جنٛ،ددددددحط جٌ ٚغددددددُذج
جنددددٗ جنًػُدددددٗ؛ ألَددددّ خطدددددحخ يددددٍ عد ّ
ددددض ٔؾدددددمّ نُرٛددددّ يٕعدددددٗ ٔجخٛددددّ ْدددددحسٌٔ عهًٓٛددددح جنغدددددالؤ ،ال ٚخفدددددٗ
َدددددٕ جنخطددددددحخ ،
جٌ فدددددْ ٙدددددزج جنعددددددذٔل ذالغدددددسٕٚ ،مدددددكٓح نُددددددح جنضيخؾدددددش٘ ذٕ،نددددددّ ":فددددداٌ قهدددددص  :كٛدددددد
ّ
أٔالً  ،غددددددى ؾًدددددع  ،غددددددى ٔقددددددذ آخدددددشجً  .قهددددددص  :خٕهدددددد يٕعددددددٗ ْٔددددددحسٌٔ عهًٓٛدددددح جنغددددددالو أٌ ٚطرددددددٕآ
فػُدددددٗ ّ
ً
ً
ٚفددددٕك ئنددددٗ جألَرٛدددددحء  .غددددى عدددد ٛجنخطدددددحخ عح ّيددددح نًٓدددددح
نٕ،يًٓددددح ذٕٛضددددح ٚٔ ،خطحسجْدددددح نهعرددددحدز ؛ ٔرنددددك يًدددددح
ّ
ٔنٕ،يًٓددددددح ذحضخددددددحر جنًغددددددحؾذ ٔجنقددددددالز فٓٛددددددح ّ ،
ألٌ رنددددددك ٔجؾددددددد عهددددددٗ جنؿًٓددددددٕس  ،غددددددى خددددددـّ يٕعددددددٗ
عه ّٛجنغالو ذحنرؾحسز جنط ْٙ ٙجنغشك ؛ ضع ًٛح ً نٓح ٔنهًرؾش ذٓح"( .)122
دددددٕءج)؛ الَددددددّ جيددددددش نًٕعددددددٗ ْٔددددددحسٌٔٔ ،ؾًددددددع فدددددد ٙقٕنددددددّ(ٔجؾعهٕج ٔجقًٛددددددٕج)؛
فػُددددددٗ جننددددددًٛش فدددددد( ٙضرد ّ
الَّ جيش نًٓح ٔنٕ،يًٓح.
( ) 123
ْ
َ
.
ق ًُٕج فَِ ٙسذَِٓ ْى
حٌ جخطَ َ
جٌ َخ قْ ًَ ِ
ٔيُّ قٕنّ ضعحنٗ :م َْز ِ
عددددددذل عددددددد ٍ مدددددددًٛش جنطػُٛدددددددس (جخطقدددددددًح) جندددددددٗ جنؿًدددددددع (جخطقدددددددًٕج)؛ الٌ كدددددددم خقدددددددى فشٚددددددد ٚؿًدددددددع
هحتفددددددس(  ،)124قددددددحل جنفددددددشجءٔ ":قٕنددددددّْ :
قدددددد ًُٕج) ٔنددددددى ،ٚددددددم :جخطقددددددًح ألًَٓددددددح َؾًعددددددحٌ نٛغددددددح ذددددددشؾه،ٍٛ
(جخطَ َ
ف َٕجذًح"( .)125
ٔنٕ قٛم :جخطقًح َكحٌَ َ
ٔقدددددذ ،ٚدددددع جنؿًدددددع كٕقدددددع جنًػُدددددٗ جرج جمددددد ٛؾدددددضءجٌ جٔ يدددددح ًْدددددح كؿدددددضت ٍٛجندددددٗ يدددددح ٚطندددددًًُٓح يدددددٍ
يػُٗ يعُٗٔ ،جٌ نى ٚكٍ يػُٗ نف حً ،كٕ،ل جنؾحعش:
ُ
كفح ِغ َش٘ جألفٕجِ عُذ عَشٍٚ
سأٚص جذُ ٙجنركشّ٘ ف ٙقٕيسِ جنٕغٗ
فدددددحٌ ض،ددددددذٚشِ (كفدددددحغش٘ جفٕجًْددددددح) ،أ٘ :جعدددددذ ٍٚفددددددحضك ٍٛجفٕجًْدددددحٔ ،جًَددددددح جخطٛدددددش جنؿًددددددع عهدددددٗ جنطػُٛددددددس
ٔجٌ كحَدددددددص جالفدددددددم العدددددددطػ،حل ضدددددددٕجن ٙجالغُدددددددٔ ، )126 (ٍٛيُدددددددّ قدددددددٕل جنشعدددددددٕل فدددددددهٗ عهٛدددددددّ ٔعدددددددهى
دددددددشج َ أَسْ ذَ ًعددددددددح َٔغَ َالغِدددددددد، )127 () ٍَٛ
دددددددحؾ َع ُك ًَح فَ َكرَد َ
نددددددددا(عهٔ ٙفحهًددددددددس) سمدددددددد ٙعًُٓددددددددحِ (:ئ َرج أَ َخدددددددد ْزضُ ًَح َي َ
ند ِ
أسجد(ينؿعكًح) ،فٕمع جنؿًع يٕمع جالغُ.ٍٛ
 - 6انعذول عن انجًع انى انًثنى:
ٔقددددذ ٚدددددأض ٙنفدددددع جالغُدددددٔ ٍٛندددددٛظ جنًددددشجد يُدددددّ جنطػُٛدددددسٔ ،جًَدددددح جنطكػٛدددددش ٔجنؿًددددع ،كٕ،ندددددّ ضعدددددحنٗ:م َٚدددددح َِ َغدددددح َء
ددددددَ ٙي ْ
حق َؾدددددددسٍ ُيرَََُٛدددددددسٍ َ ٚ
مددددددد ْعفََ َٔ ٍِْ ٛكدددددددحٌَ َرنِدددددددكَ َعهَدددددددٗ ِ
ُندددددددح َع ْ نََٓدددددددح جنْ َعددددددد َزجخُ ِ
دددددددٍ َٚدددددددأْشِ ِيدددددددُْ ُكٍ ذِفَ ِ
جنُرِد َ
ِ َٚغٛشً ج ( ، )128
رْددددددد جذددددددٍ عحؽددددددٕس جنددددددٗ جٌ جنطػُٛددددددس فدددددد ٙقٕنددددددّ ضعحنٗ(مددددددعف )ٍٛيغددددددطعًهس فدددددد ٙجسجدز جنكػددددددشز ،كٕ،ندددددددّ
ددددددٕ َق ِغددددددٛشَ (  129؛ ن ٓدددددددٕس جٌ
ددددددش َكددددددشضََ،َُْٚ ٍِْ ٛهِدددددددْ ِئنَْٛددددددكَ جنْرَ َ
قد َ
ددددددع جنْرَ َ
حعددددددثًح َُْٔ َ
قدددددددشُ َخ ِ
ضعددددددحنٗ:م غُددددددى ِ
جسْؾ ِ
جنرقددددش ال ٚشؾدددددع خحعدددددشجٔ ،قغدددددٛشج يدددددٍ ضكدددددشس جنُ دددددش يددددشضٔ ،ٍٛجنطػُٛدددددس ضدددددشد فددددد ٙكدددددالو جنعدددددشخ كُحٚدددددس
ٔقُحََْٛكَ ( . )130
عٍ جنطكشٚش ،كٕ،نٓى :نرّٛكَ ٔ َععْذٚكَ ٔد ََٔجنٛكَ َ
( ) 131
:
فٓزِ جالنفحف جنًشجد ذٓح جنطكػٛش ٔجنًرحنغس  ،ال جنطػُٛس ْٔزج يؾٕٓسٔ ،يُّ قٕل جنؾحعش
أَٔ ُعُْرالً ُك ِكهَ ْ
فكأٌ فِ ٙجنْ َعَ ٍِْ َُٛٛقدّ قَ َشَْفُ ِم
ص ذِِّ فحَٓهصِ
فػُّٗ(جنعٔ )ٍُٛٛعذل عٍ جنؿًع ذ،شُٚس جنفعم ( ُك ِك ْ
هص).
ٔيًددددددح ض،دددددد ّذو ٚطردددددد ٍّٛنُددددددح جٌ جنعددددددذٔل عددددددٍ جالفددددددم فدددددد ٙجالعددددددًحء ٔجقددددددع ٔؾددددددحتض فدددددد ٙكددددددالو جنعددددددشخ
ٔجالعدددددطعًحل جن،شآَددددد ،ٙف،دددددذ ٔؾدددددذَح جٌ جالعدددددى جنًفدددددشد ٚخددددددشؼ عدددددٍ جفدددددهّ نٛدددددذل عهدددددٗ جنًػُدددددٗ جٔ جنؿًددددددع
يعددددددحٌ أخدددددددشٔ ،ال ٚكدددددددٌٕ رندددددددك جال
جٔ جنعكددددددظٔ ،كدددددددزنك جنًػُدددددددٗ ٔجنؿًدددددددع ٚعددددددذالٌ عدددددددٍ جفدددددددهًٓح جندددددددٗ
ٍ
نغدددددشك ،ٚقددددددذِ جنًددددددطكهى ٔٚفًٓددددددّ جنغددددددحيع ،ذطنددددددحفش قدددددشجتٍ يٕؾددددددٕدز فدددددد ٙجنكددددددالو ضعدددددد ٍٛعهددددددٗ جنفٓددددددى؛
الٌ جنٕ،جعدددددذ ذُُٛدددددص عهدددددٗ جنذقدددددس فددددد ٙجنطعرٛدددددشٔٔ ،مدددددع كدددددم نفدددددع يٕمدددددعّ نٛكدددددٌٕ جنًدددددطكهى ٔجنغدددددحيع عهدددددٗ
فددددددهس ذًُٓٛددددددح فددددددْ ٙددددددزِ جنٕ،جعددددددذٔ ،قددددددذ أ ّدٖ جنطُددددددٕ فدددددد ٙج عددددددطعًحل جنًفددددددشد ٔجنًػُددددددٗ ٔجنؿًددددددع ٔفددددددحت
أعحعدددددٛس فددددد ٙجنخطدددددحخ نُكدددددص ذالغٛدددددس ،ضفدددددحؾة جنًطه،دددددٔ ٙضػٛدددددش دْؾدددددطّ؛ نخشٔؾٓدددددح عهدددددٗ جنُغددددد جنًطٕقدددددع
نذ ّٚيٍ جهشجد جنغٛح عهٗ ًَو ٔجقذ.
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انًبحث انثانث
انعذول عن األصم في انحروف
أؽدددددشش فدددددد ٙيدددددح ينددددددٗ جٌ جنعدددددذٔل عددددددٍ جالفدددددم ،ٚددددددع فددددد ٙأقغددددددحو جنكهًدددددس جنػالغددددددس ،جالعدددددى ٔجنفعددددددم
ٔجنكدددددشفٔ ،قددددددذ ضكدددددد ّذغص عددددددٍ جن،غدددددً ٍٛجالٔندددددد ٍٛفدددددد ٙجنًركػدددددد ٍٛجنغدددددحذٔ ،ٍٛ،عددددددأق فددددددْ ٙددددددزج جنًركددددددع
عهٗ جن،غى جألخٛش يٍ جنكهًس ْٕٔ جنكشف.
أؾًددددددع جنُكددددددحز عهددددددٗ أٌ جنكددددددشف ْددددددٕ يددددددح دلّ عهددددددٗ يعُددددددٗ فدددددد ٙغٛددددددشِٔ ،أٌ جألفددددددم نكددددددم قددددددشف
يعُددددٗ خحفّ ددددح ً ذددددّ ٚغددددطعًم فٛددددّ ذأفددددم جنٕمددددعُٚٔ ،فددددشد ذددددّ عددددٍ غٛددددشِ ،ذٛددددذ أَددددّ قددددذ ُٚعددددذل عددددٍ ْدددددزج
ً
جألفدددددم ف،ٛدددددع قدددددشف يكدددددحٌ قدددددشف آخدددددش نعهدددددس يعُٛدددددس ،غٛدددددش أٌ جنًعُدددددٗ جنًدددددشجد يدددددٍ جنكدددددشف ال ٚطندددددف
ؾهٛدددددح جال عُدددددذيح ٚكدددددٌٕ فددددد ٙعدددددٛح  ،فٛكدددددٌٕ ي،طشَدددددح ذحعدددددى أٔ فعدددددم  ،أٔ يطعه،دددددح ذًكدددددزٔف فعدددددم ن ٕٛفدددددم
نُح جنًعُٗ جنًشجد.
ُْٔددددح أؽدددددٛش جنددددٗ أٌ يدددددٍ أكػددددش جنًغدددددحتم أٔ جن،نددددحٚح جنطددددد ٙأغددددحسش ؾدددددذال ٔجعددددعح ذددددد ٍٛجنذجسعدددد ٍٛقدددددذًٚح
ٔقدددددددذٚػح قنددددددددٛس جنطندددددددً ٍٛأٔ جنُٛحذددددددددس ذددددددد ٍٛجنكددددددددشٔف  -جعُددددددد ٙقددددددددشٔف جنًعدددددددحَ - ٙعهددددددددٗ جخددددددددطالف
جَٕجعٓددددددح ،فحن ك،ٛ،ددددددس أٌ ٔمددددددع قددددددشف يكددددددحٌ قددددددشف آخددددددش ،أٔجعددددددطعًحل قددددددشف ذًعُددددددٗ قددددددشف آخددددددش،
كددددحٌ يٕمددددع خدددددالف ذدددد ٍٛجنُكدددددحز ،فعهددددٗ قدددد ٍٛققدددددش ؾًٓددددٕس جنرقدددددشْ ٍٛٚددددزِ جنًغددددأنس عهدددددٗ يددددح عدددددًع
يددددددٍ كددددددالو جنعددددددشخ ،فًُعددددددٕج جنٛ،ددددددحط عهٛددددددَّ ،ؿددددددذ جٌ أٌ جنكددددددٕف ٍٛٛقددددددذ ضٕ ّعددددددعٕج فٛددددددّ كػٛددددددشج ،فأؾددددددحصٔج
جعطعًحنّ ٔجنٛ،حط عه. )132 (ّٛ
ٔنعددددمّ قؿدددددس جنًدددددحَع ٍٛيدددددٍ جنرقدددددش ٍٛٚكحَدددددص ضُطهددددد يدددددٍ أٌ جالفدددددم ْدددددٕ جعدددددطعًحل كدددددم قدددددشف فًٛدددددح
ٔمدددددع ندددددّٔ ،ئالّ ذطهدددددص جنًعدددددحَٔ ٙأفندددددٗ رندددددك جندددددٗ جنهدددددرظ ٔجندددددٗ جعددددد،حه فحتدددددذز جنٕمدددددع ،جيدددددح ئؾدددددحصز
جنكدددددٕف ٍٛٛفدددددد ٙرنددددددك ٔجنٛ،دددددحط عهٛددددددّ يددددددح ٔسد فدددددد ٙجنٕجقدددددع جنهغددددددٕ٘ يددددددٍ َقدددددٕؿ يخطهفددددددس فدددددد ٙجن،ددددددشآٌ
ٔجنؾعش ٔجنُػش( .)133
دددددٗ أفددددددٛالً ،غددددددى ٚطغددددددع
ٔيدددددٍ جؽددددددحسجش جن،ددددددذيحء جنددددددٗ رنددددددك ،يددددددح ركددددددشِ جنًردددددشد أٌ نكددددددم قددددددشف يعُد ً
جنٕعددددددح ُء ََكْ ددددددٕ قَ ْٕنددددددك
ٔ،ٚددددددحسخ يعُددددددحِ،ٚ ،ددددددٕلَٔ ":يددددددٍ َْدددددد ِز ِ جنْكُ ددددددشُ ٔف ( ِفددددددَ َٔ ،)ٙي ْعَُحَْددددددح َيددددددح جعددددددطٕعحِ ِ
جنُددددحط فِدددددَ ٙي َكدددددحٌ َكددددد َزج َٔفُد َ
ددددٕنٓى فِٛدددددِّ َعْٛرَددددحٌ فًؾدددددط ّ يدددددٍ َرج ألََدددددّ ؾعهدددددّ كحنٕعدددددحء
ددددالٌ فِدددد ٙجندددددذجس فأَيدددددح قَد ْ
َ
نهعٛرَددددَٔ ٍْٛجنْ َك َ
ددددٕنٓى صٚددددذ عهددددٗ جنْ َؿرَددددم
ددددالو ٚكددددٌٕ نَددددُّ أَ فددددم غُدددد ّى ٚطغددددع ِفٛدددد ِّ ِفًَ ٛددددح ؽددددحكم أ فددددهّ فًَددددٍ َر ِنددددك قَ ْ
( ) 134
َ
َ
.
َٔضٕ،ل َعهَ ِّْٛدَ ٍٚفاًَِح أسجدٔج أٌ جنذ ٍْٚقذ سكِرّ َٔقذ قٓشِ"
جيددددح جذدددددٍ جنغدددددشجؼ ؾعددددم جنط،دددددحسخ ذددددد ٍٛيعدددددحَ ٙقددددشٔف جنؿدددددش عدددددررح فدددددَٛ ٙحذددددس ذعندددددٓح يكدددددحٌ ذعدددددل،
ٔضرحعدددددذ جنًعدددددحًَُٚ ٙدددددع رندددددك( ٔ ، )135أفدددددشد جذدددددٍ ؾُددددد ٙفددددد ٙجنخقدددددحتـ ذحذدددددح أعدددددًحِ "جعدددددطعًحل جنكدددددشٔف
ذعنددددددٓح يكددددددحٌ ذعددددددل"( ٔ ، )136قددددددحل جذددددددٍ ْؾددددددحو ":أٌَ أقددددددشف جنْ َؿددددددشّ َال َُُٚددددددٕخ ذَعْنددددددَٓح عَددددددٍ ذعددددددل
ِذ َِٛ ،دددددحطَ ،ك ًَددددددح أٌَ أقدددددشف جنْ َؿد ْ
دددددٕ ِعُْدددددذْى ِئيددددددح يددددددإٔل
دددددضو ٔأقددددددشف جنُقدددددد َكدددددد َز ِنك َٔ َيددددددح أْٔدددددى َر ِنددددددك فَُٓد َ
ُ
َ
َ
ّ
ضَددددأ ْ ِٔٚال ،ٚرهدددددّ جنهفْدددددع َك ًَددددح قٛدددددم فِددددد ٙمٔألفدددددهرُكى فِدددد ٙؾُ دددددزٔ جنُخدددددم ئٌِ فِددددد ٙنٛغددددص ذِ ًَعُْدددددٗ عهدددددٗ َٔنكِدددددٍ
ؽرّ جنًقهٕخ نطًكُّ يٍ جنْؿز ِذحنْ َكحل ِف ٙجنؾ ْٙء"( . )137
دددددٗ أفددددددٛالً ٚخددددددطـ ذددددددّ ذأفددددددم
ٔأخهددددددـ جنددددددٗ جن،ددددددٕل أٌ نكددددددم قددددددشف يددددددٍ قددددددشٔف جنًعددددددحَ ٙيعُد ً
جنٕمدددددعَ ،دددددـّ عهٛدددددّ جنهغٕٚدددددٌٕ ٔجنُكدددددحز َطٛؿدددددس جعدددددط،شجتٓى كدددددالو جنعدددددشخْٔ ،دددددز جنًعدددددحَ ٙيغدددددطفحدز يًدددددح
ضإدٚدددددّ ْدددددزِ جنكدددددشٔف يدددددٍ أغدددددشجك دجخدددددم جنطشكٛدددددد ،غٛدددددش أَدددددّ قدددددذ ضخدددددشؼ عدددددٍ ْدددددزج جألفدددددم جندددددز٘
يعحٌ أخش ،ضُفٓى يٍ جنغٛح جنز٘ ضشد فٔ ّٛذطنحفش جن،شجتٍ .
ٔمعص نّ جنٗ
ٍ
ٔفدددددْ ٙدددددزج جنًركدددددع ذعدددددل ًَدددددحرؼ ٔيخطدددددحسجش يدددددٍ جعدددددطعًحالش قدددددشٔف جنًعدددددحَٔ ٙيدددددح خشؾدددددص ذددددددّ
عٍ جفم جنٕمع ،ككشٔف جنؿش ٔجنعط ٔجنؾشه ٔجنؿضو.
 - 1انعذول عن االصم في حروف انجر ،نحى( :انباء  ،في  ،انى)
 - 1انباء:
( ) 138
يعدددددحٌ يطعددددددذدز،
ٔ ،قددددددذ عدددددذل عدددددٍ ْدددددزج جألفددددددم جندددددٗ
جنردددددحء ضفٛدددددذ جالنقدددددح ْٔددددددٕ أفدددددم يعحَٓٛدددددح
ٍ
يُٓح:
ْ
ُ
َ
 - 1جنطعهٛددددددم ٔجنغددددددررٛسْٔ :دددددد ٙجنطدددددد ٙضقددددددهف غحنرددددددح فدددددد ٙيٕمددددددعٓح جنددددددالو ،كٕ،نددددددّ ضعددددددحنٗ :مفددددددرِ ه ٍى ِيددددددٍَ
جندددددد ِزَْ ٍَٚددددددح ُدٔج َقش ْيَُددددددح َعهَددددددْ ِٓ ْٛى هََٛرَددددددحشٍ أُ ِقهد ْ
قدددددد َذ ِْ ْى َعد ْ
ٛم ِ َك ِػٛددددددشً ج (  ، )139أ٘ :ذغددددددرد
دددددص نَُٓدددددد ْى َٔ ِذ َ
دددددٍ َعدددددد ِر ِ
فهًٓى.
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ٛم َٚح َُٕـُ جْْرِوْ ذِ َغ َال ٍو (  ،)140أ٘ :يع عالو.
 - 2جنًقحقرسَ :كٕ قٕنّ ضعحنٗ :مقِ َ
ق َش ُك ُى ُ ِذرَ ْذ ٍس (  ، )141أ٘ :ف ٙذذ ٍس.
مٔنَْ َ،ذ ََ َ
 - 3جن شفٛس :كٕ،نّ ضعحنَٗ :
 - 4جنرذنٛس :كٕ،ل جنؾحعش:
ً
ُ
ً
فَهََ ٛ
جإلغحس زَ فشْ عحَح ٔسُ ْكرحَح
ْص نِ ٙذِِٓ ِى قَ ْٕيح ئرج َسكِرُٕج
َؽُُٕج ِ
فهٛص ن ٙذٓى ،أ٘ ،ذذنٓى( ٔ ،)142ف ٙجنكذٚع( َيح  َٚغُشُ َِٗ ِذَٓح قُ ًْشُ جنُ َع ِى) (  ، )143أ٘ :ذذنٓح.
 - 5جالعددددددطعحَس :قددددددحل جنًددددددشجد٘ٔ ":ذددددددحء جالعددددددطعحَس ْدددددد ٙجنذجخهددددددس عهددددددٗ آنددددددس جنفعددددددمَ .كددددددٕ :كطرددددددص ذددددددحن،هى،
ٔمشذص ذحنغ. )144 (" ٛ
( ) 145
 ،أ٘:
 - 6جنًؿدددددحٔصزْٔ :دددددد ٙجنطدددددد ٙض،ددددددع ذعددددددذ جن غددددددإجل كػٛددددددشج ،كٕ،نددددددّ ضعددددددحنٗ:م فَح ْعددددددأَلْ ذِددددددِّ َخرِٛددددددشً ج
عُّٔ ،يُّ قٕل عهً،س جنفكم( : )146
ْ
قٛش ذأ ْدٔجء جنَُ غحء هرٛد
فاٌ ضَ غْأنَُٕ ٙذحنَُ غحء فاَُٙ
ذَ ِ
فٕ،نّ ذحنُغحء ٚعُ :ٙعٍ جنُغحء.
 - 7جالعطعالء :ذحء جالعطعالء ْ ٙجنًٕجف،س نا(عهٗ) ،كٕ،ل جنؾحعش:
رحٌ ذِ َشأْ ِعِّ ن،ذ رلّ يٍ ذَحنَ ْ
أسخ َٚرُٕلُ جنػُ ْعهُ ُ
ص َعهَ ِّْٛجنػعحندُ
فٕ،نّ ذشأعّ ،أ٘ :عهٗ سأعّ( .)147
 - 2في:
دددددحٌ أخدددددش ٚددددددذل عهٓٛددددددح
يدددددٍ قددددددشٔف جنؿش(فددددد )ٙضددددددشد نه شفٛدددددسْٔ ،ددددددٕ يعُحْدددددح جألفددددددهٔ ، ٙضدددددأض ٙذًعد ٍ
جنغٛح  ،يُٓح:
( ) 148
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
 ،أ٘ :عهدددددددٗ
ددددددم
 ضكددددددٌٕ ذًعُددددددٗ (عهدددددددٗ)َ ،كددددددٕ قٕندددددددّ ضعددددددحنٗ:م َٔأل َفدددددددهرَُك ْى فِددددددٗ ؾُ دددددددزٔ ِ جنُخ ِ
ؾزٔ جنُخمٔ ،يُّ قٕل عٕٚذ ذٍ جذ ٙكحْم:
ْ
ّ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
فال َعط َغص ؽٛرحٌ ئال ذِأؾذَعح
فهَرٕج جن َعرْذ٘ فِِ ٙؾز ِ َخهسٍ
ُْ ُى َ
أ٘ :عهٗ ؾز َخهس( .)149
 ٔضكٌٕ ذًعُٗ (جنرحء) ،كٕ،ل جنؾحعش:َ
ْ
ذَ قٛشُ ٌَٔ ف ٙهَع ٍِْ جألذحِْ ِش ٔجن ُكهٗ
ٕجسطَ
َٔٚشْ َكدُ َ ْٕ َٚو
جنش ْٔ ِ ِيُح فَ ِ
ٔجنط،ذٚشٚ :قٛشٌٔ ذطعٍ جألذحْش( . )150
 ٔضكٌٕ ذًعُٗ(جنٗ) ،كٕ،نّ ضعحنٗ:م فَ َش ُدٔج أَِ ْٚذْ َُٓٚى فِ ٙأَفْ َٕجِِْٓ ْى (  ، )151أ٘ :جنٗ أفٕجْٓى. ٔ ضكٌٕ ذًعُٗ (يٍ) ،كٕ،ل جيشب جنٛ،ظ( :)152ُ
أقذظ عٓذِ غالغَ ٍَٛؽْٓشجً فِ ٙغالغَسِ أقْ ٕجل
َْٔم ِ َٚع ًَ ٍْ َي ٍْ َكحٌَ
ٚعُ ٙغالغ ٍٛؽٓشج يٍ غالغس أقٕجل.
( ) 153
َ
َ
َ
َ
َ
،أ٘ :يع صُٚطّ.
 ٔضكٌٕ ذًعُٗ(يع) ،كٕ،نّ ضعحنٗ:م فخ َش َؼ َعهٗ ق ْٕ ِيِّ فِ ٙصُِٚطِِّ ٔضدددددأض ٙذًعُددددددٗ جنطعهٛدددددم ٔجنغددددددررٛس ،أ٘ :ذٛدددددحٌ عهددددددس جنككددددددى ،ك،دددددٕل جنشعددددددٕل فدددددهٗ عهٛددددددّ ٔعددددددهى(:( ) 154
َ
دددددحس فِددددددِْ ٙددددددش زٍ َسذَطَطَْٓددددددح فَهَدددددد ْى ضُطْ ِع ًَْٓددددددح َٔنَدددددد ْى ضَدددددد َذ ْعَٓح ضَأ ْ ُكددددددمُ ِيد ْ
ك)
دددددشأَ زَ جنُد َ
د ََخهَدددددصِ ج ْيد َ
دددددٍ ِخ َؾددددددحػِ جألسْ ِ
،قٕنّ (فْ ٙشز) ،أ٘ :ذغرد ْشز.
 - 3انى:
ْددددد ٙيددددددٍ قددددددشٔف جنًعددددددحَ ٙجنًخطقددددددس ذحألعددددددًحء ،ضفٛدددددذ جَطٓددددددحء جنغحٚددددددس( ْٔ ،)155ددددددٕ جالفددددددم فٓٛددددددح،
يعحٌ أخش ،يُٓح:
ٔنٓح
ٍ
 ضكٌٕ ذًعُٗ(ف )ٙجن شفٛس ،كٕ،ل هشفس( :)156ْ
قًذ
جنؿ ًُِ ٛع ضالقُ ٙئنٗ ِرسْ َٔ زِ جنرَٛص جن َك ِش ِٚى جن ًُ َ
جنك َُ ٙ
ٔئٌ َٚهْط ِ َ
أ٘ :ف ٙرسٔز جنرٛص.
( ) 157
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
،أ٘ :يع أيٕجنكى.
 ٔضأض ٙذًعُٗ(يع) ،كٕ،نّ ضعحنٗ:م َٔ َال ضَأكهٕج أ ْي َٕجنُٓ ْى ئِنٗ أ ْي َٕجنِك ْى ٔذًعُٗ(جنالو) ،كٕ،نّ ضعحنٗ:م َٔ ْجألَ ْيشُ ِئنَِْ ٛك فَحَْ ُ ِش٘ َيح َرج ضَأ ْ ُي ِش ، )158 ( ٍَٚأ٘ٔ :جأليش نك. ٔذًعُٗ (عُذ) ،كٕ،ل جنٓزن:ٙأو َال َع ِرٛم ِئنَٗ جنؾرَحخ َٔركشِ أؽٓٗ ِئنَ ّ ٙيٍ جنش ِق ٛجنغهغم
جن )ٙذًعُٗ أؽٓٗ عُذ٘( .)159
قٕنّ (أؽٓٗ ّ
 ٔذًعُٗ(يٍ) كٕ،ل جذٍ جقًش:ضَٕ،ل َٔقذ عحنٛص ذحنكٕس فَ ْٕقَٓح ْ ٚغ ِٙ،فَ َال ٚشْ ٖٔ ئِنَ ّ ٙجذٍْ أقًشج
جن )ٙذًعُٗ فال ٚشٖٔ يُ.)160 (ٙ
قٕنّ(فال ٚشٖٔ ّ
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 - 2انعذول عن االصم في حروف انعطف:
يدددددٍ جنً،دددددشس نددددددذٖ ؾًٓدددددٕس جنُكددددددحز ٔيك،،دددددٓٛى أٌ جنًعُدددددٗ جألفدددددده ٙنكدددددشٔف جنعطدددددد ْدددددٕ جنذالنددددددس
يعددددحٌ أخددددش ضغددددطفحد يددددٍ
عهددددٗ أقددددذ جنؾددددٛث ٍٛأٔ جألؽددددٛحء ،غٛددددش أَددددّ قددددذ ٚطفددددشّ عددددٍ ْددددزِ جنذالنددددس جألفددددهٛس
ٍ
جن،شجتٍ جنغٛحقٛس جنًخطهفسٔ ،يٍ قشٔف جنعط :
 - 1انىاو:
عدددددد ّذ جنُكددددددحز (جنددددددٕجٔ) جو جنرددددددحخ فدددددد ٙقددددددشٔف جنعطدددددد ٔ ،قددددددذ ضخددددددشؼ عددددددٍ يعُحْددددددح جألفدددددده ٙفددددددٙ
جالعدددددطعً حل ْٔددددددٕ جنذالندددددس عهددددددٗ يطهددددد جنؿًددددددع جندددددٗ ؾًهددددددس يدددددٍ جالعددددددطعًحالش جألخدددددشٖ ،أؽددددددٓشْح أٌ
ضُ غدددددطعًم ذًعُدددددٗ(أٔ) جنعحهفدددددس ،جرج كحَدددددص ذًعُدددددٗ جنط،غدددددٛىْٔ ،دددددزج يدددددح رْدددددد جنٛدددددّ جذدددددٍ يحندددددك فددددد ٙض،غدددددٛى
جنكهًس جنٗ :جعى ٔفعم ٔقشف ،أ٘ :جعى أٔ فعم أٔ قشفَ ،كٕ قٕل جنؾحعش:
َ
َك ًَح جنُحط َيؿْ شٔ َو َعهٔ ِّْٛؾحسو
َُٔقش َي ْٕ َالََح ََٔ ْعهَ ُى أَُّّ
ٔض،ذٚشِ :يؿشٔو عه ّٛأٔ ؾحسو( .)161
ٔقددددددذ ضؿددددددة جنددددددٕجٔ ذًعُٗ(جنفددددددحء) فدددددد ٙجفددددددحدز جنطعٛ،ددددددد ،كٕ،نددددددّ ضعددددددحنٗ:م َٔقُهَُْددددددح َٚددددددح آ َد ُو ج عْدددددد ُك ٍْ أََْ َ
ددددددص
َٔ َص ْٔؾُ كَ جنْ َؿُسَ َٔ ُك َال ِيَُْٓح َس َغ ًذج َقُ ٛ
ْع ِؽثْطُ ًَح (  ، )162قٕنّ(ٔكال) ض،ذٚشِ :فكال يُٓح سغذج.
 - 2أو:
قددددشف(أٔ) يرُددددد ٙفددددد ٙجألفدددددم عهددددٗ عدددددذو جالؽدددددطشج ٔ ،جنذالندددددس عهدددددٗ أقددددذ جنؾدددددٛث ٍٛف،دددددؤ ،قدددددذ ٚعدددددذل
عدددددٍ ْدددددزج جنًعُدددددٗ ٔٚدددددأض ٙذًعُدددددٗ جندددددٕجٔ جنعحهفدددددس ،كٕ،ندددددّ ضعدددددحنٗ:م فَُ،د َ
دددددٕ ًال نًََُٛدددددح نَ َعهدددددُّ َٚطَددددد َزكشُ أَ ْٔ
ددددٕال نَدددددُّ قَ ْ
( ) 163
َ
ْ
جٔ ئِ َرج َعطَفَددددددصْ
ْ َٚخ َؾددددددٗ
 ،أ٘ٚ :طددددددزكش ٔٚخؾددددددٗ ،قددددددحل جذددددددٕ قٛددددددحٌَٔ ":قَدددددد ْذ ضَ ِؿددددددُ ٙء أ ْٔ فِددددددَ ٙي ْعَُددددددٗ جند َ
دددددٕ ِ
( ) 164
َ ،كٕ قٕل جنؾحعش:
َيح َال ذُذ"
َ
قٕ َو ئرج َع ًِعٕج جنق َ
هؿ ِى ُيْٓشِ ِِ أٔ عحفِ ِع
شَ َٚسأٚطَُٓ ْى
يح ذَُ ٍَٛي ِ
أسجد :يهؿى يٓشِ ٔعحفع( . )165
ٔضددددددأض( ٙأٔ) ذًعُددددددٗ (ذددددددم) جنطددددددد ٙضفٛددددددذ جالمددددددشجخ ،قددددددحل ضعدددددددحنٗ:م َٔأَسْ َعددددددهَُْح ُِ ئِنَددددددٗ ِيحتَددددددسِ أَنْددددددد ٍ أَ ْٔ
ِ َٚضُ ٚذٌَٔ (  ، )166فحنًعُٗ عهٗ أَّ (ذم ٚضٚذٌٔ)ٔ ،يُّ قٕل جنؾحعش:
َذذ ْ
ص ِف ٙجنْ َع ٍِْ ٛأَ ْيهَفُ
جننُكٗ
ٔفُ َ
َ
ٕس ِض َٓح أَ ْٔ أََْ ِ
شٌْ جنؾ ْ
َش ِيػْ َم قَ ِ
ظ ِفَ ٙس ََْٔ ِ
ِ )ً167
(
.
ٔجنط،ذٚش :ذم أَصِ ف ٙجنع ٍٛأيهف
 - 3انفاء:
يدددددٍ يعدددددحَ ٙجنفدددددحء جنػحذدددددص نٓدددددح ذأفدددددم جنٕمدددددع جنعطددددد يدددددع جنطشضٛدددددد ٔجنطعٛ،ددددددٔ ،قدددددذ ضدددددأض ٙنًطهددددد
جنؿًع ،فال ضفٛذ ضشضٛرح ٔال ضعٛ،رح ،فطكٌٕ ذًعُٗ (جنٕجٔ) كٕ،ل جيشب جنٛ،ظ:
ُ
فك ْٕ َي ِم
ضل
ٕل َ
قفح ِ
ذِ ِغِ ْ،و جنهِٕٖ ذ ٍٛجنذَخ ِ
َرك ِيٍ ركشٖ قرٛدٍ ٔيُْ ِ
ٔضددددأض ٙجنفدددددحء ذًعُدددددٗ(غى)َ ،كدددددٕ قٕندددددّ ضعدددددحنٗ:م غُدددددى َخهََُْ،ددددح جنُُطْفَدددددسَ َعهََ،دددددسً فَ َخهََُْ،دددددح جنْ َعهََ،دددددسَ ُي نْ ددددد َغسً فَ َخهََُْ،دددددح
ددددددََٕح جنْ ِع َدددددددح َو نَكْ ًًدددددددح (  . )168فٕ،ندددددددّ(فخهُ،ح ..فكغدددددددَٕح) ،ذًعُدددددددٗ :غدددددددى خهُ،دددددددح ..غدددددددى
جنْ ًُ نْ ددددددد َغسَ ِع َح ًيدددددددح فَ َك َغد ْ
كغَٕح.
 - 3انعذول عن االصم في حروف انشرط  ،نحى( :ن ًّا  ،ونى):
 - 1ن ًّا:
قددددددشف ٚؿدددددددضو جالفعددددددحل جنًندددددددحسعس ٚٔ ،خهددددددـ يعُحْدددددددح جنددددددٗ جنًحمدددددددٔ ،ٙقددددددذ ض،دددددددع يٕقددددددع (ندددددددى)،
جإلُ ًَ ٚ
كٕ،نددددددّ ضعددددددحنٗ:م َٔنَكِ ْ
ددددددحٌ فِدددددد ٙقُهُددددددٕذِ ُك ْى (  ، )169قٕنددددددّ(ٔن ًّح ٚددددددذخم)،
ددددددٍ قُٕنُددددددٕج أَ عْددددددهَ ًَُْح َٔنًَددددددح َٚدددددد ْذ ُخ ِم ْ ِ
أ٘ٔ :نى ٚذخم.
َ ( ) 170
ْ
َ
َ
ُ
،
ٔضدددددددأض( ٙن ًّدددددددح) ذًعُدددددددٗ(جال) جالعدددددددطػُحتٛس ،قدددددددحل ضعدددددددحنٗ:م ئِ ٌْ كدددددددمُ ََفدددددددظٍ نًدددددددح َعهَْٓٛدددددددح َقدددددددحفِع
ٔجنًعُٗ :جال عهٓٛح قحفع.
 - 2نى:
قدددددشف نًدددددح كدددددحٌ عدددددُ ،ٛع نٕقدددددٕ ِ غٛددددددشِٔ ،ضُ غددددد ًّٗ قدددددشفَ جيطُدددددح اليطُدددددح ٔ ،جالٔل أفدددددف( ٚٔ ،)171ددددددأضٙ
ددددددددددٕ أَ ْع َؿرَدددددددددددكَ َكػْ
ُ
دددددددددددش زُ
ْ
ددددددددددع َٔجنطَٛددددددددددددُ َٔنَد
ددددددددددٗ(ئٌ) ،كٕ،ندددددددددددّ ضعدددددددددددحنٗ:م قُدددددددددددمْ َال ْ َٚغدددددددددددطَِٕ٘ جنْ َخرِٛد
ذًعُد
َ
ْ
( ) 172
،أْ٘ :
ٔئٌ جعؿرك كػشز جنخرٛع.
جنْ َخ ِرٛعِ
ُدٌَٔ جنَُ َغح ِء َٔنَ ْٕ َذحضَ ْ
حس
حسذُٕج َؽ ُذٔج َي ِص َسُْ ْى
ٔيُّ قٕل جنؾحعش:
قَ ْٕ َو ِئ َرج َق َ
ص ِذأَهْ َٓ ِ
( ) 173
أْ٘ :
.
ٔئٌ ذحضص ذأهٓحس
َٔكٕ :جعطٕج جنغحتم ٔنٕ ؾحء عهٗ فشط ،أْ٘ :
ٔئٌ ؾحء عهٗ فشط.
دددددٕ
دددددٕ ُد أَ َقدددددد ُذُْ ْى نَد ْ
ٔضددددددأض ٙذًعُددددددٗ(أٌ) جنًقددددددذسٚسٔ ،أكػددددددش ٔقٕعٓددددددح ذعددددددذ جنفعددددددم(ٔ ّد) ،كٕ،نددددددّ ضعددددددحنٗ:م َٚد َ
َ ُٚعًشُ أَنْ َ َعَُ ٍس (  ، )174أ٘ :أٌ ٚع ًّش.
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دددددٕ أٌَ نََُدددددح َكدددددش زً فََُ ُكدددددٌَٕ ِيدددددٍَ جنْ ًُ ْ
دددددإ ِيٍَُِٛ
ٔضدددددأض ٙذًعُٗ(نٛدددددص) جنطددددد ٙضفٛدددددذ جنطًُددددد ،ٙكٕ،ندددددّ ضعدددددحنٗ:م فَهَ ْ
،أ٘ :نٛص نُح كشز.
يعدددددحٌ
ددددٗ
د
جن
ددددهٓح
د
أف
ددددٍ
د
ع
جنعدددددذٔل
ددددٙ
د
ف
ددددشخ
د
جنع
ددددطعًهٓح
د
جع
ددددٙ
د
جنط
جألدٔجش
جٔ
جنكدددددشٔف
ددددٍ
د
ي
ددددك
جندددددٗ غٛدددددش رند
ٍ
عٛحقٛس يطعذدز.
( ) 175

نتائج انبحث
خشؼ ْزج جنركع ذطأكٛذ ذعل جن،نحٚح جنط ٙيٍ أًْٓح:
جنعدددددذٔل يقدددددطهف ،ٚدددددٕو عهدددددٗ يخحنفدددددس قٕجعدددددذ جنهغدددددسَ ،ؾدددددح ذقدددددٕسز يغدددددحٚشز نًدددددح ْدددددٕ يدددددأنٕف فدددددٙ
جالعطعًحل جنًطعحسف عه ،ّٛيٍ خالل يالق س جنهغٕ ٍٛٚضشجكٛد خحنفص جن،حعذز جالفم.
أٌ فددددد( ٙجنعددددددذٔل) يعُددددددٗ جنخددددددشٔؼ ،أٔ جنطكٕٚددددددم عددددددٍ جنًددددددأنٕف،َٔ ،ددددددم جنكددددددالو يددددددٍ أعددددددهٕخ جنددددددٗ
أعددددددهٕخ آخددددددش يطه،ددددددحً ،فحنقددددددٛحغس جنًعددددددذٔل عُٓددددددح ضًُػّددددددم جنهغددددددس فدددددد ٙيغددددددطٕجْح جنٛ،حعدددددد ،ٙذًُٛددددددح ضًُػّددددددم
جنقٛحغس جنًعذٔل جنٓٛح جنهغس ف ٙيغطٕجْح جالذذجع. ٙ
أٌ نهفعدددددم صيُدددددد ،ٍٛصيُدددددح فددددددشفٛح ٚطؿهّدددددٗ فدددددد ٙجنقددددددٛغس جنًفدددددشدز خددددددحسؼ جنغدددددٛح جنُقددددددْٔ ،ٙددددددٕ
جنذالندددددس جألفددددددهٛس نهفعددددددم ٔ ،صيُددددددح َكٕٚدددددح عددددددٛحقٛح عددددددذٔنٛح أٔعددددددع يدددددٍ جنددددددضيٍ جنقددددددشف ،ٙألَددددددّ ٚطك،دددددد
عهٗ يغطٕٖ جنؿًهس ٔجنطشكٛد ذطنحفش جن،شجتٍ.
جٌ جنفعدددددم ٔمدددددع نهكدددددذظ ٔجنضيدددددحٌٔ ،جعدددددطعًحل جٚدددددس فدددددٕسز نفعدددددم يدددددٍ جالفعدددددحل فددددد ٙغٛدددددش دالنطٓدددددح
جنضيُٛددددددس ٚعدددددد ّذ عددددددذٔال عددددددٍ جالفدددددددم ْٔ ،ددددددٕ ؾددددددحتض يددددددع جعدددددددطعًحل قشُٚددددددس يحَعددددددس يددددددٍ جسجدز جنًعُدددددددٗ
جالفه.ٙ
-

جٌ جنعدددددذٔل عدددددٍ جالفدددددم فددددد ٙجالعدددددًحء ٔجقدددددع ٔؾدددددحتض فددددد ٙكدددددالو جنعدددددشخ ٔجالعدددددطعًحل جن،شآَددددد ،ٙف،دددددذ
ٔؾددددددذَح جٌ جالعددددددى جنًفددددددشد ٚخددددددشؼ عددددددٍ جفدددددددهّ نٛددددددذل عهددددددٗ جنًػُددددددٗ جٔ جنؿًددددددع جٔ جنعكددددددظٔ ،كدددددددزنك
يعددددددحٌ أخدددددددشٔ ،ال ٚكددددددٌٕ رندددددددك جال نغددددددشك ،ٚقدددددددذِ
جنًػُددددددٗ ٔجنؿًدددددددع ٚعددددددذالٌ عدددددددٍ جفددددددهًٓح جندددددددٗ
ٍ
جنًطكهى ٔٚفًّٓ جنغحيع؛ الٌ جنٕ،جعذ ذُُٛص عهٗ جنذقس ف ٙجنطعرٛش.

-

أ ّدٖ جنطُٕ ف ٙجعطعًحل جنًفشد ٔجنًػُٗ ٔجنؿًع ٔفحت أعحعٛس ف ٙجنخطحخ نُكص ذالغٛس ،ضفحؾة جنًطهٔ ٙ،ضػٛش
دْؾطّ؛ نخشٔؾٓح عهٗ جنُغ جنًطٕقع نذ ّٚيٍ جهشجد جنغٛح عهٗ ًَو ٔجقذ.
يعُدددددٗ أفدددددً ٛ
ال ٚخدددددطـ ذدددددّ ذأفدددددم جنٕمدددددعَ ،دددددـّ عهٛدددددّ
أٌ نكدددددم قدددددشف يدددددٍ قدددددشٔف جنًعدددددحَٙ
ً
جنهغٕٚدددددددٌٕ ٔجنُكدددددددحز َطٛؿدددددددس جعدددددددط،شجتٓى كدددددددالو جنعدددددددشخْٔ ،دددددددز ِ جنًعدددددددحَ ٙيغدددددددطفحدز يًدددددددح ضإدٚدددددددّ ْدددددددزِ
جنكددددشٔف يددددٍ أغددددشجك دجخددددم جنطشكٛددددد ،غٛددددش أَددددّ قددددذ ضخددددشؼ عددددٍ ْددددزج جألفددددم جنددددز٘ ٔمددددعص نددددّ جنددددٗ
يعحٌ أخش ،ضُفٓى يٍ جنغٛح جنز٘ ضشد ف.ّٛ
ٍ
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( ُٚ )103ش :جنؿحيع ألقكحو جن،شجٌ  ، 149/12جنرشْحٌ ف ٙعهٕو جن،شجٌ 235/2
( ُٚ )104ش :جنخقحتـ 422 /2
( )105عٕسز جنُغحء 69
( )106يعحَ ٙجن،شجٌ نهفشجء 268/1
( )107عٕسز جنكؽ 5
( ) 108جنًكطغد ف ٙضرٔ ٍٛٛؾِٕ ؽٕجر جن،شجءجش 202/1
( )109عٕسز جنطكٕٚش 23
( )110جأليحن ٙجنؾؿشٚس 123/3
( )111عٕسز جنر،شز 41
( )112عٕسز جنكٓ 50
( )113عٕسز يشٚى 82
( )114ؽشـ جنشم ٙعهٗ جنكحفٛس 369/3
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( ُٚ )115ش :ؽشـ دٕٚجٌ جنًطُر ٙنهعكرش٘ 101/1
( ُٚ )116ش :جنكطحخ ، 209/1ؽشـ جذٛحش عٛرٕ93/1 ّٚ
( )117عٕسز جالَرٛحء 78
( ُٚ )118ش :جنطكشٚش ٔجنطُٕٚش118/17
( )119ضفغٛش جنشجص٘ 164/22
( ُٚ )120ش :جنًكشس جنٕؾٛض 21/2
( )121عٕسز َٕٚظ 87
( )122جنكؾحف 347- 346/2
( )123عٕسز جنكؽ 19
( ُٚ )124ش :سٔـ جنًعحَ127/9 ٙ
( )125يعحَ ٙجن،شجٌ نهفشجء 220/2
( ُٚ )126ش :ؽشـ جنطغٓٛم ًْ ،106/1ع جنٕٓجيع 196/1
( )127فكٛف جنرخحس٘  ُٚٔ ، 83/4ش :ؽٕجْذ جنطٕمٛف ٔجنطقكٛف نًؾكالش جنؿحيع جنقكٛف 256
( )128عٕسز جالقضجخ 30
( )129عٕسز جنًهك 4
( ُٚ )130ش :جنطكشٚش ٔجنطُٕٚش 319/21
( ْٕ )131عهًٗ ذٍ سذٛعس ُٚ ،ش :جأليحن ٙجنؾؿشٚس 183/1
( ُٚ ) 132ش :جنؿُٗ جنذجَ ٙف ٙقشٔف جنًعحَ46 ٙ
( ُٚ )133ش :جنهرحخ ف ٙعهم جنرُحء ٔجالعشجخ  ، 424جالصْٛس ف ٙعهى جنكشٔف291
( )134جنً،طند 45/1
( ُٚ )135ش :جالفٕل ف ٙجنُكٕ 414/1
( )136جنخقحتـ 308/2
( )137يغُ ٙجنهرٛد 151
( ُٚ )138ش :جنؿُٗ جنذجَ ٙف ٙقشٔف جنًعحَ36 ٙ
( )139عٕسز جنُغحء 160
( )140عٕسز ْٕد 48
( )141عٕسز آل عًشجٌ 123
( ُٚ )142ش :ؽشـ جالؽًَٕ ٙعهٗ جنفٛس جذٍ يحنك 88/2
( )143جنغٍُ جنكرشٖ نهر304/1 ٙ،ٓٛ
( )144جنؿُٗ جنذجَ ٙف ٙقشٔف جنًعحَ38 ٙ
( )145عٕسز جنفشقحٌ 59
( ُٚ )146ش :دٕٚجَّ 135
( ُٚ )147شًْ :ع جنٕٓجيع 420/2
( )148عٕسز هّ 71
( ُٚ )149ش :جنطزٛٚم ٔجنطكًٛم ؽشـ كطحخ جنطغٓٛم 211 /11
( ُٚ )150ش :قحؽٛس جنقرحٌ 328/2
( )151عٕسز جذشجْٛى 9
( ُٚ )152ش :دٕٚجَّ 135
( )153عٕسز جن،قـ 79
( )154فكٛف جنرخحس٘ 157/4
حٌ جن ِز٘ أَعْ َشٖ ذِ َع ْر ِذِِ نًَْ ٛال ِي ٍَ ْجن ًَغْ ِؿ ِذ ْجن َك َش ِجو ئِنَٗ ْجن ًَغْ ِؿ ِذ
( )155جنغحٚس جيح يكحَٛس جٔ صيحَٛس ،فحنًكحَٛس َكٕ قٕنّ ضعحنٗ:م ُع ْر َك َ
قَ َٛحو ئِنَٗ جنه ِْ ٛم .
قٗ جن ِز٘ ذَح َس ْكَُح َقْٕ نَُّ ٔ ،جنضيحَٛس َكٕ قٕنّ ضعحنٗ:م غُى أَضِ ًُٕج جن َ
ْجألَ ْق َ
( ُٚ )156ش :دٕٚجَّ 24
( )157عٕسز جنُغحء 2
( )158عٕسز جنًُم 33
( ُٚ )159ش يغُ ٙجنهرٛد عٍ كطد جألعحسٚد 105
( ُٚ )160ش :جنًقذس َفغّ 105
( )161جنرٛص نعًش ذٍ ذشجقس جنًٓذجَ ُٚ ،ٙش :ؽشـ جنؾٕجْذ جنكرشٖ نهعًْ ،1263 /3 ُٙٛع جنٕٓجيع  ،476/2ؽشـ جالؽًَٕٙ
106/2
( )162عٕسز جنر،شز 35
( )163عٕسز هّ 44
( )164جنركش جنًكٛو ف ٙجنطفغٛش 477/3
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( ُٚ )165ش :ؽشـ جنؾٕجْذ جنكرشٖ 1632
( )166عٕسز جنقحفحش147
( )167دٕٚجٌ ر٘ جنش ّيس 49
( )168عٕسز جنًإيٌُٕ 14
( )169عٕسز جنكؿشجش 14
( )170عٕسز جنطحس 4
( ُٚ )171ش :ؽشـ ذٍ عٛ،م 47/4
( )172عٕسز جنًحتذز 100
( ُٚ )173ش :ضًٓٛذ جنٕ،جعذ ذؾشـ ضغٓٛم جنفٕجتذ 218/1
( )174عٕسز جنر،شز 96
( )175عٕسز جنؾعشجء 102

يصادر انبحث
 .1جالض،حٌ ف ٙعهٕو جن،شآٌ  ،ؾالل جنذ ٍٚجنغٕٛه (ٙش ْ911ا)  ،ضك : ٛ،يكًذ أذٕ جنفنم جذشجْٛى  ،جنٓٛثس
جنًقشٚس جنعحيس نهكطحخ -يقشْ1394 ،ا 1974 -و.
 .2ئسؽحد جنع،م جنغهٛى ئنٗ يضجٚح جنكطحخ جنكشٚى  ،أذٕ جنغعٕد جنعًحد٘ يكًذ ذٍ يكًذ ذٍ يقطفٗ(شْ982ا) ،
دجس ئقٛحء جنطشجظ جنعشذ – ٙذٛشٔش .
جألفٕل ف ٙجنُكٕ  ،أذٕ ذكش يكًذ جذٍ جنغشجؼ (شْ316ا)  ،ضك : ٛ،عرذ جنكغ ٍٛجنفطه ، ٙيإعغس جنشعحنس
.3
– ذٛشٔش .
 .4جالعؿحص جنقشف ٙف ٙجن،شآٌ جنكشٚى ،عرذ جنكًٛذ جقًذ جنُٓذجٔ٘ ،عحنى جنكطد جنكذٚع نهُؾش ٔجنطٕصٚع ،عًحٌ،
ه2008 ،1و.
 .5جأليحن ٙجنؾؿشٚسْ ،رس ذٍ عه ٙجنكغُ ٙجنعهٕ٘(ش ْ542ا) ضك : ٛ،يكًٕد يكًذ جنطُحق ،ٙيكطرس جنخحَؿٙ
ذحن،حْشز ،هْ1413 :1ا 1992و.
ذٍ عًش جنؾٛشجص٘ جنرٛنحٔ٘ (شْ 685ا)
 .6إَٔجس جنطُضٚم ٔأعشجس جنطأٔٚم َ ،حفش جنذ ٍٚجذٕ ععٛذ عرذ
ضك ٛ،يكًذ عرذ جنشقًٍ جنًشعؾه ، ٙدجس جقٛحء جنطشجظ جنعشذ– ٙذٛشٔش ،هْ1418 ، 1ا .
 .7جنركش جنًكٛو ف ٙجنطفغٛش ،أذٕ قٛحٌ ذٍ يكًذ ذٍ ٕٚع جألَذنغ( ٙشْ745ا)،ضك : ٛ،فذق ٙيكًذ ؾًٛم،
دجس جنفكش -ذٛشٔش ْ1420ا .
 .8ذذجتع جنفٕجتذ ،يكًذ ذٍ جذ ٙذكش ذٍ جٕٚخ ذٍ ععذ ؽًظ جنذ ٍٚجذٍ قٛى جنؿٕص٘ (شْ751ا) ،دجس جنكطحخ
جنعشذ- ٙذٛشٔش .
ذذس جنذ ٍٚيكًذ ذٍ عرذ جنضسكؾ( ٙش ْ 794ا )ضك : ٛ،يكًذ أذٕ
 .9جنرشْحٌ ف ٙعهٕو جن،شجٌ ،أذٕ عرذ
جنفنم جذشجْٛى  ،دجس ئقٛحء جنكطد جنعشذٛس عٛغٗ جنرحذٗ .
 .10جنطكشٚش ٔجنطُٕٚش  ،يكًذ جنطحْش ذٍ يكًذ ذٍ عحؽٕس جنطَٕغ( ٙش ْ1393ا)  ،جنذجس جنطَٕغٛس نهُؾش – ضَٕظ
1984 ،و .
 .11جنطزٛٚم ٔجنطكًٛم ف ٙؽشـ كطحخ جنطغٓٛم ،أذٕ قٛحٌ جألَذنغ ،ٙضك : ٛ،د .قغٍ ُْذجٔ٘ ،دجس جن،هى  -ديؾ
(يٍ  1ئنٗ ٔ ،)5ذحق ٙجألؾضجء :دجس كُٕص ئؽرٛهٛح ،جنطرعس جألٔنٗ.
 .12ضًٓٛذ جنٕ،جعذ ذؾشـ ضغٓٛم جنفٕجتذ ،يكًذ ذٍ ٕٚع ذٍ أقًذ ،يكد جنذ ٍٚجنكهر ، ٙجنًعشٔف ذُحفش جنؿٛؼ
(ش ْ 778ا) ،دسجعس ٔضك : ٛ،أ .د .عه ٙيكًذ فحخش ٔآخشٌٔ ،دجس جنغالو  ،جن،حْشز – يقش ،هْ 1428 ،1ا.
يكًذ ؽًظ جنذ ٍٚجن،شهر( ٙش ْ 671ا) ضكْ : ٛ،ؾحو عًٛش جنرخحس٘،
 .13جنؿحيع ألقكحو جن،شآٌ ،أذٕ عرذ
دجس عحنى جنكطد ،جنشٚحك ،جنًًهكس جنعشذٛس جنغعٕدٚس ْ 1423ا  2003 -و
 .14جنؿُٗ جنذجَ ٙف ٙقشٔف جنًعحَ ، ٙأذٕ يكًذ ذذس جنذ ٍٚقغٍ ذٍ قحعى جنًشجد٘ (شْ749ا)  ،ضك : ٛ،فخش
جنذ ٍٚقرحٔز –يكًذ َذٚى فحمم  ،دجس جنكطد جنعهًٛس –ذٛشٔش  ،هْ1413 ، 1ا 1993-و .
 .15قحؽٛس جنقرحٌ عهٗ ؽشـ جألؽًَٕ ٙألنفٛس ج ذٍ يحنك  ،جذٕ جنعشفحٌ يكًذ ذٍ عه ٙجنقرّحٌ جنؾحفع(ٙش
ْ1206ا)  ،دجس جنكطد جنعهًٛس -ذٛشٔش  ،هْ1417، 1ا 1997-و.
 .16جنخقحتـ  ،جذٕ جنفطف عػًحٌ ذٍ ؾُ ٙجنًٕفه ( ٙشْ392ا)  ،جنٓٛثس جنًقشٚس جنعحيس نهكطحخ  ،ه4
 .17دسجعحش ف ٙجنفعم ،عرذ جنٓحد٘ جنفنه ،ٙدجس جن،هى  ،ذٛشٔش – نرُحٌ ،ه1982 ،1و.
 .18جنذالنس جنضيُٛس ف ٙجنؿًهس جنعشذٛس ،عه ٙؾحذش جنًُقٕس٘  ،يطرعس جنؿحيعس  ،ذغذجد1984 ،و .
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 .19جنذالنس جنضيُٛس نقٛغس جنًحم ٙف ٙجنعشذٛس ،يكًذ سؾد يكًذ جنٕصٚش ،يؿهس عهٕو جنهغس  ،دجس غشٚد ،
جن،حْشز – يقش ،جنًؿهذ ،1جنعذد1998 ،2و.
جيشب جنٛ،ظ ،ج ْيش ُؤ جنَْٛ،ظ ذٍ قؿش ذٍ جنكحسظ جنكُذ٘( ،ش  545و) ،دجس جنًعشفس – ذٛشٔش ،ه،2
 .20دٕٚجٌ ِ
ْ 1425ا  2004 -و.
 .21دٕٚجٌ ر٘ جنشيس  ،ؾًعّ ٔٔق عهٗ هرعّ ذؾٛش ًٕٚش  ،جنًكطرس جألْهٛس – ذٛشٔشْ1353 ،ا 1934 -و .
 .22دٕٚجٌ هشفس ذٍ جنعرذ ،هَ َشفَس ذٍ جن َعرْذ ذٍ عفٛحٌ ذٍ ععذ جنركش٘ جنٕجته ٙأذٕ عًشٔ جنؾحعش جنؿحْه( ٙش 564
و) ،ضك : ٛ،يٓذ٘ يكًذ َحفش جنذ ،ٍٚدجس جنكطد جنعهًٛس ،هْ 1423 ،3ا  2002 -و.
 .23دٕٚجٌ عهً،س جنفكم ،ضك : ٛ،نطف ٙجنق،حل ٔدسٚس جنخطٛد ،دجس جنكطحخ جنعشذ ٙذكهد ،هْ1389 ،1ا -
1969و.
 .24سٔـ جنًعحَ ٙف ٙضفغٛش جن،شآٌ جنع ٛى ٔجنغرع جنًػحَ ،ٙؽٓحخ جنذ ٍٚيكًٕد ذٍ عرذ جنكغ ُٙٛجألنٕع( ٙش
 )1270ضك : ٛ،عه ٙعرذ جنرحس٘ عطٛس ،دجس جنكطد جنعهًٛس – ذٛشٔش ،هْ 1415 ،1ا.
 .25عش فُحعس جإلعشجخ ،أذٕ جنفطف عػًحٌ ذٍ ؾُ ٙجنًٕفه( ٙش ْ392ا) ،دجس جنكطد جنعهًٛس ذٛشٔش -نرُحٌ،
هْ1421 ،1ا 2000 -و.
 .26جنغٍُ جنكرشٖ  ،أقًذ ذٍ جنكغ ٍٛذٍ عه ، ٙأذٕ ذكش جنر( ٙ،ٓٛش ْ458ا) ضك : ٛ،يكًذ عرذ جن،حدس عطح ،دجس
جنكطد جنعهًٛس ،ذٛشٔش – نرُحٌ ،هْ 1424 ،1ا  2003 -و.
ذٍ عٛ،م جنًٓذجَٙ
 .27ؽشـ جذٍ عٛ،م عهٗ أنفٛس جذٍ يحنك  ،ذٓحء جنذ ٍٚعرذ
(ش ْ 769ا)  ،ضك : ٛ،يكًذ يك ٙجنذ ٍٚعرذ جنكًٛذ  ،دجس جنطشجظ –جن،حْشز  ،دجس يقش نهطرحعس  ،ه، 20
ْ1400ا 1980-و .
 .28ؽشـ أذٛحش عٛرٕ ، ّٚأذٕ يكًذ ٕٚع ذٍ أذ ٙععٛذ جنكغٍ ذٍ عرذ ذٍ جنًشصذحٌ جنغٛشجف( ٙش ْ 385ا) ،
ضك : ٛ،د .يكًذ عهْ ٙحؽى  ،دجس جنفكش  ،يكطرس جنكهٛحش جألصْشٚس – جن،حْشز ْ1394 ،ا 1974 -و .
 .29ؽشـ جألؽًَٕ ٙعهٗ أنف ٛس جذٍ يحنك  ،عه ٙذٍ يكًذ ذٍ عٛغٗ جذٕ جنكغٍ َٕس جنذ ٍٚجألؽًَٕٙ
جنؾحفع(ٙشْ900ا)  ،دجس جنكطد جنعهًٛس -ذٛشٔش  ،هْ 1400 ، 1ا 1998-و.
جذٍ يحنك جنطحت ٙجنؿٛحَ ٙجألَذنغ(ٙشْ672ا) ،
 .30ؽشـ جنطغٓٛم الذٍ يحنك  ،ؾًحل جنذ ٍٚيكًذ ذٍ عرذ
ضك : ٛ،د .عرذ جنشقًٍ جنغٛذ – د .ذذٔ٘ جنًخطٌٕ ْ ،ؿش نهطرحعس ٔجنُؾش ٔجنطٕصٚع  ،هْ 1410 ، 1ا 1990-و.
ذٍ أذ ٙذكش
 .31ؽشـ جنطقشٚف عهٗ جنطٕمٛف أٔ جنطقشٚف ذًنًٌٕ جنطٕمٛف ف ٙجنُكٕ  ،خحنذ ذٍ عرذ
جألصْش٘ جنًقش٘  ،دجس جنكطد جنعهًٛس –ذٛشٔش  ،هْ1421 ، 1ا 2000-و .
جنعكرش٘ جنرغذجد٘ يكد جنذ( ٍٚش ْ616ا)
ذٍ جنكغ ٍٛذٍ عرذ
 .32ؽشـ دٕٚجٌ جنًطُر ،ٙأذٕ جنر،حء عرذ
ضك : ٛ،يقطفٗ جنغ،ح ،ئذشجْٛى جألذٛحس٘  ،عرذ جنكفٛع ؽهر ،ٙدجس جنًعشفس  -ذٛشٔش .
 .33ؽشـ جنشم ٙعهٗ جنكحفٛس  ،سم ٙجنذ ٍٚجالعطشجذحر٘  ،ضعهٕٚ : ٛع قغٍ عًش ،يُؾٕسجش ؾحيعس ذٍ
غحص٘ – نٛرٛح ْ1398 ،ا 1978 -و .
 .34ؽشـ جنؾٕجْذ جنكرشٖ ،ذذس جنذ ٍٚيكًٕد ذٍ أقًذ ذٍ يٕعٗ جنع( ُٙٛش ْ 855ا) ضك : ٛ،د .عه ٙيكًذ
فحخش ،د .أقًذ يكًذ ضٕف ٛجنغٕدجَ ،ٙد .عرذ جنعضٚض يكًذ فحخش ،دجس جنغالو نهطرحعس ٔجنُؾش ٔجنطٕصٚع ٔجنطشؾًس،
جن،حْشز  -ؾًٕٓسٚس يقش جنعشذٛس ،هْ 1431 ،1ا  2010 -و.
ذٍ ٕٚع ؾًحل جنذ ،ٍٚجذٍ ْؾحو (ش ْ761ا) ضك : ٛ،يكًذ يكٗٛ
 .35ؽشـ قطش جنُذٖ ٔذم جنقذٖ ،عرذ
جنذ ٍٚعرذ جنكًٛذ ،ه ،11 ،يقش  -جن،حْشز ْ1383ا.
َ .36ؽ َٕج ِْذ جنطٕمٛف َٔجنط قكٛف نًؾكالش جنؿحيع جنقكٛف ،ؾًحل جنذ ٍٚيكًذ ذٍ عرذ  ،جذٍ يحنك جنطحت( ٙش
كغٍ ،يكطرس جذٍ ضًٛٛس هْ 1405 ،1ا.
ْ672ا) ،ضك : ٛ،جنذكطٕس هَّ ُي ِ
يكًذ ذٍ جعًحعٛم جنرخحس٘(شْ256ا) ،ضك : ٛ،يكًذ ذٍ صْٛش ذٍ َحفش
 .37فكٛف جنرخحس٘  ،أذٕ عرذ
جنُحفش ،دجس هٕ جنُؿحز  ،هْ1422 ، 1ا .
 .38هر،حش فكٕل جنؾعشجء ،يكًذ ذٍ ّ
عالو ذٍ عرٛذ جنؿًك ٙذحنٕالء ،أذٕ عرذ (ش ْ232ا) ضك : ٛ،يكًٕد
يكًذ ؽحكش ،دجس جنًذَ – ٙؾذز.
 .39جنفعم صيحَّ ٔأذُٛطّ  ،د .جذشجْٛى جنغحيشجت ، ٙيإعغس جنشعحنس – ذٛشٔش  ،ه1980 ، 2و .
 .40ف ّ،جنهغس ٔعش جنعشذٛس ،عرذ جنًهك ذٍ يكًذ ذٍ ئعًحعٛم أذٕ يُقٕس جنػعحنر( ٙش ْ429ا) ضك : ٛ،عرذ
جنشصج جنًٓذ٘ ،ئقٛحء جنطشجظ جنعشذ ،ٙهْ1422 ،1ا 2002 -و.
 .41جنكطحخ  ،عٛرٕ، ّٚأذٕ ذؾش عًشٔ ذٍ عػًحٌ ذٍ قُرش (شْ180ا) ،ضك ٛ،عرذ جنغالو يكًذ ْحسٌٔ ،يكطرس
جنخحَؿ- ٙجن،حْشز  ،هْ1408 ، 3ا 1988 ،و .
 .42جنكؾحف عٍ ق،حت غٕجيل جنطُضٚم  ،ؾحس جنضيخؾش٘ (جذٕ جن،حعى  ،يكًٕد ذٍ عًشٔ ) (ش ْ538ا) ،
ه ، 3دجس جنكطحخ جنعشذ – ٙذٛشٔش ْ1407 ،ا.
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 .43جنكهٛحش  ،جذٕ جنر،حء جنكغ ُٙٛجنكفٕ٘ ( ْ 1094ا) ضك ٛ،د .عذَحٌ دسٔٚؼ ،يكًذ جنًقش٘ ،يإعغس
جنشعحنس ،ذٛشٔش ، ،هْ1419 ،2ا  1998-و .
ذٍ جنكغ ٍٛجنعكرش٘
 .44جنهرحخ ف ٙعهم جنرُحء ٔجإلعشجخ  ،أذٕ جنر،حء عرذ
(شْ 616ا) ،ضك : ٛ،عرذ جإلنّ جنُرٓحٌ  ،دجس جنفكش – ديؾ  ،هْ1416 ، 1ا 1995-و.
 .45نغحٌ جنعشخ  ،أذٕ جنفنم ؾًحل جنذ ٍٚذٍ يُ ٕس ( ْ711ا )  ،دجس فحدس -ذٛشٔش ،هْ 1414 ، 3ا .
 .46جنًػم جنغحتش ف ٙأدخ جنكحضد ٔجنؾحعش ،مٛحء جنذ ٍٚذٍ جألغٛشَ ،قش ذٍ يكًذ (شْ637ا) ضك : ٛ،أقًذ
جنكٕف ،ٙذذٔ٘ هرحَس  ،دجس َٓنس يقش نهطرحعس ٔجنُؾش ٔجنطٕصٚع ،جنفؿحنس ا جن،حْشز.
 .47يؿحص جن،شآٌ ،أذٕ عرٛذز يعًش ذٍ جنًػُٗ جنط ًٙٛجنرقش٘ (ش ْ209ا) ،ضك : ٛ،يكًذ فٕجد عضگ ،ٍٛيكطرس
جنخحَؿٗ – جن،حْشزْ 1381 ،ا.
 .48يؿًع جنرٛحٌ ف ٙضفغٛش جن،شآٌ  ،أذٕ عه ٙجنفنم ذٍ جنكغٍ جنطرشع( ٙشْ548ا)  ،ئقٛحء جنطشجظ جنعشذ– ٙ
ذٛشٔش  ،نرُحٌ .
 .49جنًكطغد ف ٙضرٔ ٍٛٛؾِٕ ؽٕجر جن،شجءجش ٔجإلٚنحـ عُٓح ،أذٕ جنفطف عػًحٌ ذٍ ؾُ ٙجنًٕفهٔ ، ٙصجسز
جألٔقحف -جنًؿهظ جألعهٗ نهؾثٌٕ جإلعاليٛسْ1420 ،ا 1999 -و.
 .50جنًكشس جنٕؾٛض ف ٙضفغٛش جنكطحخ جنعضٚض  ،جذٕ يكًذ عرذ جنك جذٍ عطٛس جألَذن غ(ٙشْ542ا)  ،ضك: ٛ،عرذ
جنغالو عرذ جنؾحف ٙيكًذ  ،دجس جنكطد جنعهًٛس – ذٛشٔش  ،هْ1422 ، 1ا .
 .51يعحَ ٙجن،شآٌ  ،أذٕ صكشٚح ٚك ٗٛذٍ صٚحد جنفشجء(شْ207ا)  ،ضك : ٛ،جقًذ ٕٚع جنُؿحض ، ٙيكًذ عه ٙجنُؿحس
 ،عرذ جنفطحـ جعًحعٛم جنؾهر ،ٙدجس جنًقشٚس نهطأنٔ ٛجنطشؾًس – يقش  ،ه. 1
 .52يعحَ ٙجنُكٕ  ،د .فحمم فحنف جنغحيشجت ، ٙدجس جقٛحء جنطشجظ جنعشذ – ٙذٛشٔش  ،هْ1428 ، 1ا 2007-و .
 .53يعطش جألقشجٌ ف ٙئعؿحص جن،شآٌ  ،ؾالل جنذ ٍٚجنغٕٛه(ٙشْ911ا)  ،دجس جنكطد جنعهًٛس – ذٛشٔش ،ه،1
ْ1408ا 1998-و .
فٕجل ،دجس جنكطد جنعهًٛس ،ذٛشٔش – نرُحٌ ،هْ1413 ،1ا -
 .54جنًعؿى جنًفقّ م ف ٙجنُكٕ جنعشذ ،ٙد .عضٚضز ّ
1992و.
 .55يغُ ٙجنهرٛد عٍ كطد جألعحسٚد  ،عرذ ذٍ ٕٚع جذٕ يكًذ ؾًحل جنذ ٍٚجذٍ ْؾحو جألَقحس٘ (ش ْ761ا)
 ،ضك : ٛ،يحصٌ جنًرحس  ،يكًذ عه ٙقًذ  ،دجس جنفكش – ديؾ  ،ه1985 ، 6و .
يكًذ ذٍ عًش جنًه،د ذفخش جنذ ٍٚجنشجص٘(شْ 606ا)  ،دجس
 .56يفحضٛف جنغٛد = جنطفغٛش جنكرٛش  ،جذٕ عرذ
جقٛحء جنطشجظ جنعشذ – ٙذٛشٔش  ،هْ1420، 3ا .
 .57جنً،طند  ،جذٕ جنعرحط يكًذ ذٍ ٚضٚذ جنًرشد جنًعشٔف ذحنًرشد (شْ285ا)  ،ضك : ٛ،يكًذ عرذ جنخحن
ع ًٛس  ،عحنى جنكطد – ذٛشٔش .
 .58جنُكٕ جنٕجف ، ٙعرحط قغٍ  ،يكطرس جنًكًذ٘ –ذٛشٔش  ،ه2007 ، 1و .
 .59جنُكٕ ٔجنذالنس  ،يكًذ قًحعس عرذ جنهط ، ٛدجس جنؾشٔ  ،جن،حْشز – يقش ،هْ1420 ،1ا 2000 -و.
ًْ .60ع جنٕٓجيع ف ٙؽشـ ؾًع جنؿٕجيع  ،ؾالل جنذ ٍٚجنغٕٛه(ٙشْ911ا)  ،ضك : ٛ،عرذ جنكًٛذ ُْذجٔ٘ ،
جنًكطرس جنطٕفٛ،ٛس – يقش .
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