املسائل الصرفية املتعلقة باألمساء يف حتفة األحوذي
دراسة حتليلية داللية
رقية اخس

ادؼدمة
وظمّمٜم٤م سمرؾم٤مًم٦م ؾم ّٞمد إٟم٤مم  ،ووضح ًمٜم٤م احلالل واحلرام ،
احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م ًمإلؾمالم ،
ّ
واًمّمالة واًمسالم قمغم أذف إٟمبٞم٤مء واعمرؾمٚملم ٟ ،مبٞمٜم٤م
وأرؿمدٟم٤م إمم ُم٤م ومٞمف صالطمٜم٤م وؾمٕم٤مدشمٜم٤م ذم اًمداريـ ّ ،
حمٛمد وقمغم آًمف وأصح٤مسمف ،وُمـ ؾمٚمؽ ؾمبٞمٚمٝمؿ إمم يقم اًمديـ ،أُم٤م سمٕمد:
وذ إُمقر
وم٢من أصدق احلدي٨م يمالم اهلل وظمػم اهلد ّي ّ
هدي حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ّ ،
حمدصم٤مهت٤م ،ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م  ،ويمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م  ،ويمؾ ضالًم٦م ذم اًمٜم٤مر ،وم٤محلدي٨م هق اعمّمدر اًمت٤مزم ًمٙمالم اهلل
ذم املضم٤مل اًمتنميٕمل واًمٚمٖمقي ،يمام َّ
أن ًمف ُم٘م٤مم ذيػ وقمٔمٞمؿٕ ،ضمؾ ذًمؽ هداين اهلل إمم هذا اعمقضقعً ،مٙمل
أطمٚمؾ اًمٜمّمقص ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمحقي٦م.
أمهقة ادقضقع
هذا اعمقضقع ذو أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ٕ ،ن اًمسٜم٦م اعمٓمٝمرة هل اعمّمدر اًمرئٞمز اًمث٤مين ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع
اإلؾمالُمل واًمٚمٖمقي ،ومٞمج٥م ُمٕمروم٦م إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م اًمنميٗم٦م وومٝمٛمٝم٤م ُمـ الٟم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م واًمدًٓمٞم٦م .وًمذا
وم٤من يمت٤مب حتػة إحقذي عمحٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ اعمب٤مريمٗمقري ٟمٛمقذج ًمٚمٛمّمٜمٗم٤مت اًمتل ظمدُم٧م احلدي٨م
اًمنميػ ،ذطم٤م وشمٗمسػما ُمع اًمٕمٜم٤مي٦م ومٞمف سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمٜمحقي٦م


ـم٤مًمب٦م ديمتقراه سمٙمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،

 ،اًمتل وضمدهت٤م ضمديرة سم٤مًمدراؾم٦م واًمتحٚمٞمؾ

يـ إؾمالم آسم٤مد  -سم٤ميمست٤من
اًم٩ماُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤ممل ة

اًمدٓزمً ،مإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم سمٞم٤من ُمٕم٤مين احلدي٨م اًمنميػ ُمـ ضمٝم٦م  ،وًمبٞم٤من قمٜم٤مي٦م اعمب٤مريمٗمقري سم٤مًمٜمحق واًمٍمف
وُمٜمٝمجف ذم آؾمتٕم٤مٟم٦م سمف ذم ذح اًمؽمُمذي ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.
شمؼمز أمهٞم٦م هذه اًمدراؾم٦م ُمـ سمحثٝم٤م ذم اعمس٤مئؾ اًمٜمحقي٦م واًمٍمومٞم٦م ودًٓمتٝمام  ،وإوضمف اإلقمراسمٞم٦م
ضٛمٝم٤م اًمٙمت٤مب ،وُم٤م هلذه إوضمف ُمـ أصمر ذم شمقضمٞمف اًمٜمّمقص وومٝمؿ
اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م  ،اًمتل ّ
ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤مّ ٓ .
ؿمؽ َأ ّن هذا اعمقضقع ًمف أمهٞم٦م يمبػمة ،وذًمؽ ًمقضمقد ـم٤مئٗم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء اعمحدصملم ذم ؿمبف
اًم٘م٤مرة اهلٜمدي٦م  ،اًمذيـ سمذًمقا ضمٝمقدا يمبػمة ذم ظمدُم٦م إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م  .وشمريمقا شمراصم٤م قمٚمٛمٞم٤م حيت٤مج إمم إُمٕم٤من
اًمٜمٔمر ومٞمف  ،ود راؾمتف سم٘مدر ُمـ اًمٕمٛمؼ واًمتٗمّمٞمؾ  ،طم٧مى شمٙمِمػ ُمٙم٤مٟمتٝمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م .واًمخاص سم٤مًمذيمر أن
ت َّر ُس ذم ضم٤مُمٕم٤مت ؿمبف اًم٘م٤مرة اهلٜمدي٦م .واًمٕمالُم٦م قمبد اًمرمحـ اعمب٤مريمٗمقري ه و :ؿمخّمٞم٦م
املؤًمٗم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُ َد
قمٚمٛمٞم٦م ُمـ ـم٤مئٗم٦م ه١مٓء اعمحدصملم اًمذيـ طمّمٚمقا قمغم ؿمٝمرة يمبػمة ذم ذح السمذي.
أهداف البحث
أوٓ:

هيدف اًمبح٨م إمم اًمتٕمرف قمغم اًمٓمرق واًم٘مققمد اًمٍمومٞم٦م ذم يمت٤مب حتػة إحقذي.

ثاكقا:

ىمت٣م إسمرازه ٟمحقي ً٤م وسومٞم ً٤م
اؿمتٝمر حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ اعمب٤مريمٗمقري سم٤معمحدّ ث ،و هذه اًمدراؾم٦م ت
ودًٓمٞم ً٤م.
اًمقىمقف قمغم اعمس٤مئؾ اًمٜمحقي٦م ذم يمت٤مب حتػة إحقذي  ،وشمبقيبٝم٤م ودراؾمتٝم٤م ًمتٙمقن سمٛمث٤مسم٦م ُمرضمع

ثالثا:

ٔراء أيب اًمٕمالء اعمب٤مريمٗمقري اًمٜمحقي٦م.
ؿمخّمٞم٦م اًمٕمالُم٦م اعمب٤مريمٗمقري ،وُمٜمٝمجف اًمٍمذم ذم اإلوم٤مدة ُمـ اًمٍمف ذم شمقضمٞمف اًمٜمّمقص

رابعا :سمٞم٤من

إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م ،وسمٞم٤من اظمتالوم٤مشمف ومٞمٝم٤م وُمدى اٟمٕمٙم٤مس أصمره قمغم ذًمؽ.
مـفج البحث
أُم٤م اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾم٠مؿمػم إًمٞمف ذم هذا اًمبح٨م هق اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم واًمدٓزمٕ .ن ـمبٞمٕم٦م
هذا اًمبح٨م ي٩مُمع سملم اًمدراؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م واًمدًٓمٞم٦م  ،طمٞم٨م ٟمجٕمؾ صمٛمرة دراؾم٦م سومٞمف ودًٓمتٝم٤م وأصمره٤م
واضح٦م ُمٚمٛمقؾم٤م.
ذم هذا اعم٘م٤مل أدرس اعمس٤مئؾ اًمٍمومٞمف اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕؾمامء ذم

حتػة إحقذ ي ،وؾم٠مسمدأ يمؾ ُمس٠مًم٦م

ٟمص احلدي٨م اًمٜمبقي وشمٕمٚمٞمؼ اعم١مًمػ قمٚمٞمف ،صمؿ أسملم رأيف ُمدقمقُم٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ واًمتحٚمٞمؾ واعمقازٟم٦م ُمع آراء
سمذيمر ّ
اًمٍمومٞملم ذم اعمس٠مًم٦م .وضم٤مءت اًمدراؾم٦م ذم ٍ
متٝمٞمد وومّمٚملم .شمٜم٤مول اًمتٛمٝمٞمد أرسمع ُمقضققم٤مت سم٢مجي٤مز وه ي:
اًمتٕمريػ سمّم٤مطم٥م اًمٙمت٤مب ،وقمٚمؿ اًمتٍميػ قمٜمد اًم٘مدُم٤مء واعمحدصملم ،وقمالىم٦م اًمدًٓم٦م سمٕمٚمؿ اًمتٍميػ،
122

واًمدًٓم٦م اًمٍمومٞم٦م .ذم اًمٗمّمؾ إول أدرس إسمٜمٞم٦م اعمِمت٘م٤مت ودًٓمتٝم٤م ذم حتػة إحقذ ي واًمٗمّمؾ اًمث٤مين
ؾم٠مذيمر ومٞمف ُمٚمح٘م٤مت سم٤معمِمت٘م٤مت ودًٓمتٝم٤م ذم حتػة إحقذي.
ٟمص ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م وشمٕمٚمٞمؼ اعم١مًمػ قمٚمٞمٝم٤م ،صمؿ أسملم رأيف ُمدقمقُم ً٤م
وؾم٠مسمدأ يمؾ ُمس٠مًم٦م سمذيمر ّ
سم٤مًمتٗمّمٞمؾ واًمتحٚمٞمؾ واعمقازٟم٦م ُمع آراء اًمٍمومٞملم ذم اعمس٠مًم٦م .ؾم٠ممجع اعمس٤مئؾ اًمٍمذمة ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمبقي٦م
ُمٕمتٛمدة قمغم يمت٤مب حتػة إحقذي ،صمؿ ُأ ُْم ِٕم ُـ اًمٜمٔمر ذم شمٚمؽ إطم٤مدي٨م وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًم٘مقاقمد وآراء اًمٍمومٞملم
ودًٓمتٝم٤م.
التؿفقد
التعريػ بصاحب حتػة إحقذي يف ذح السمذي
هق اًمِمٞمخ اإلُم٤مم احل٤مومظ احلج٦م حمٛمد قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ هب٤مدر اعمب٤مريمٗمقري  ،وًمد ذم
ىمري٦م "ُمب٤مريمٗمقر" ؾمٜم٦م أًمػ وُم٤مئتلم وصمالث وصمامٟملم( ).
اهلٜمد ب
وفاتف
يمػ سمٍمه وأيمٛمؾ
ُم٤مت اًمِمٞمخ ؾمٜم٦م 1353هـ1935/م ذم ُمب٤مريمٗمقر اهلٜمد .ذم آظمر قمٛمره ّ
اعمجٚمديـ إظمػميـ ُمـ ذح اجلامع السمذي سمٛمس٤مقمدة اًمِمٞمخ قمبٞمد اهلل اعمب٤مريمٗمقر ي واًمِمٞمخ قمبد اًمّمٛمد
أيْم٤م وم٤مٟمت٘مؾ إمم اًمرومٞمؼ
اعمب٤مريمٗمقري ،صمؿ ؾم٤مومر إمم دهكم وقم٤مًم٩م سمٍمه واسمتكم ب
احلٛمك ً
ُمرض اًم٘مٚم٥م صمؿ أص٤مسمف ّ
إقمغم ( ).
كشلتف
ٟمِم٠م ذم ىمري٦م ُمب٤مريمٗمقر وشمر ّسمك ذم طمجر واًمده ،وىمرأ قمٚمٞمف اعمختٍمات ( ) .وطمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،
وطمّمؾ قمغم اًمٕمٚمقم اليمثػمة ُمـ واًمده ً
ُمثال رؾم٤مئؾ سم٤مًمٚمٖم٤مت اعمختٚمٗم٦م إوردي٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م وىمرأ اًمٙمت٥م
اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم إدب وإظمالق وهمػمه٤م ( ) .ويمذًمؽ طمّمؾ قمغم اًمٕمٚمقم اليمثػمة ُمـ اًمٕمٚمامء اًمٚمٖمقيلم

 -قمبد اًمرمحـ اعمب٤مريمٗمقر

ي ،مؼدمة حتػة إحقذ ي ،حت٘مٞمؼ  :قمبد اًمقه٤مب سمـ قمبد اًمٚمٓمٞمػ ،اعمٙمتب٦م اًمسٚمٗمٞم٦م  ،اعمديٜم٦م

اعمٜمقرة ،ط1363 ،2هـ1983/م ،ج  ،1ص .63
 -اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ أمحد قمثامن اًمذهبل،

شر أعالم الـبالء  ،حت٘مٞمؼ  :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤؤطُ ،م١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ،ط ،3

1405ه ـ1985/م ،ج  ،1ص .345
 اًمٕمالُم٦م اًمنميػ قمبد اًمح-

ي ومخر اًمديـ احلسلمي ،اإلعالم بؿـ ىف تاريخ اهلـد  ،دار اسمـ طمزم ،ط ،1ج  ،3ص .127

قمٛمر رض٤م يمح٤مًم٦م ،معجؿ ادملػنيُ ،مٙمتب٦م اعمثٜمك ،سمػموت ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث2010 ،م ،ج  ،5ص .122
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وأصح٤مب اًمٗم٘مف ،وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ اًمٙمبػم اًمٕمالُم٦م طمس٤مم اًمديـ اعمئقى وومٞمض اًمديـ  ،وؾم٤مومر اعمب٤مريمٗمقر ي إمم
سمالد أظمرى ًمٕمٚمقم اًمٜمحق واًمٍمف واعمٜمٓمؼ  ،وىمرأ هذه اًمٕمٚمقم قمغم اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ؾمالُم٦م اهلل اجلػماج.
وؾم٤مومر إمم دهكم ًمٕمٚمقم احلدي٨م  ،وأظمذ احلدي٨م قمـ اًمِمٞمخ ٟمذير طمسلم دهٚمق ي واًم٘م٤ميض حمٛمد قمبد اًمٕمزيز
اجلٕمٗمري إٟمّم٤مري اًمٞمامين( ).
أعاملف
درس اًمِمٞمخ احلدي٨م واًمٗم٘مف واًمٕمٚمقم اًمٚمٖمقي٦م ذم اعمدرؾم٦م إمحدي٦م  ،وُمدرؾم٦م دار اًم٘مرآن واًمسٜم٦م
ّ
ذم يمٚمٙمتف  ،صمؿ شمرك قمٛمؾ اًمتدريس واؿمتٖمؾ سم٤مًم٧مأ ًمٞمػ واًمتّمٜمٞمػ  ،وأقم٤من ؿمٞمخ قمبد احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مد ي ذم
شمٙمٛمٞمؾ عقن ادعبقد  ،وأٟمِم٠م ُمدارس ديٜمٞم٦م يمثػمة ُمٜمٝم٤م ُ :مدرؾم٦م دار اًمتٕمٚمٞمؿ سمبٚمدة ُمب٤مريمٗمقر  ،وُمدرؾم٦م قمرسمٞم٦م
ذم سمٚمرام ومقر ،وُمدرؾم٦م سمقٟمده٤م رساج اًمٕمٚمقم( ).
صققخف
يم٤من ُمـ أسمرز ؿمٞمقظمف هق اًمِمٞمخ  :قمبد اهلل اًمٖم٤مزيٗمقر ي و شمٕمٚمؿ ُمٜمف قمٚمقم الٟمحق واًمٍمف واعمٕم٤مين
وإدب وومٜمقن أًم٦م وهمػمه٤م  ،واًمِمٞمخ  :اًمسٞمد ٟمذير طمسلم اًمبٝم٤مري اًمدهٚمق

ي ،درس قمٚمٞمف صحقح

البخاري ،و صح يح مسؾؿ  ،و جامع الترمذى ومشؽاة ادصابقح  ،و بؾقغ ادرام و تػسر اجلاللني  ،و تػسر
البقضاوي ،وأوائؾ اهلداية ،وأيمثر ذح كخبة الػؽر .وىمرأ موطأ اإلمام مالؽ و مسـد الدارمي ومسـد اإلمام
أمحد بـ حـبؾ و إدب ادػرد ًمٚمبخ٤مر ي ،و معجؿ الطزاين الصغر و شــ الدارم ي قمغم اًمِمٞمخ اًم٘م٤ميض
إُملم إٟمّم٤مري واًمده ،واًمِمٞمخ قمبد اهلل اعمئقي ،واًمسٞمد ٟمذير طمسلم اًمبٝم٤مري اًمدهٚمقي ،وطمسلم سمـ حمٛمد
إٟمّم٤مري اخلزرضمل ،وطمس٤مم اًمديـ اعمئقي ،وومٞمض اهلل اعمئقي ،وؾمالُم٦م اهلل اجلػماج ومقري( ).
مملػاتف
-1

حتػة إحقذي ذح جامع السمذي.

-2

أبؽار ادــ يف تـؼقد آثار الســ.

-3

حتؼقؼ الؽالم يف وجقب الؼراءة خؾػ اإلمام.

 ظمػم اًمديـ اًمزريمكم اًمدُمِمؼ قمٛمر رض٤م يمح٤مًم٦م، -ظمػم اًمديـ اًمزريمكم،
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ي ،إعالم ،سمػموتً ،مبٜم٤من ،ط2002 ،1م ،ج  ،8ص .875
معجؿ ادملػني ،ج  ،5ص .166
إعالم ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ،سمػموت2002 ،م ،ط ،1ج  ،8ص .876

-4

خر اداعقن يف مـع الػرار مـ الطاعقن.

-5

ادؼالة احلسـك يف شـقة ادصافحة بالقد القؿـك.

-6

الؼقل السديد فقام يتعؾؼ بتؽبرات العقد( ).

ضبعات الؽتاب
*

ـمبع أوًٓ ذم اهلٜمد سمدهكم  1353هـ .ذم أرسمع جم ّٚمدات.

*

صمؿ أقمٞمد شمّمقيره سمبػموت ذم دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 1984م ذم مخس جمٚمدات.

*

صمؿ ـمبع قمدة ـمبٕم٤متُ ،مٜمٝم٤م:
ـمبٕم٦م دار احلدي٨م اعمٍمية ،سمتح٘مٞمؼ :قمّم٤م اًمّمب٤مسمٓمل ذم شمسع جمٚمدات ،صدرت ؾمٜم٦م 1421هـ.

وُمـ أطمسٜمٝم٤م ـمبٕم٦م دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمتح٘مٞمؼ :قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،ذم

قمنم جمٚمدات ُمع جمٚمد

ًمٚمٗمٝم٤مرس( ).
الترصيػ عـد الؼدماء وادحدثني
معـك الترصيػ عـد الؼدماء
ي ًمٞمس٧م سم٢مقمراب"( ).
ىم٤مل اسمـ احل٤مضم٥م" :هق قمٚمؿ سم٠مصقل شمٕمرف هب٤م أطمقال أسمٜمٞم٦م اًمٙمٚمؿ اًم٧م
أن اًمتٍميػ هق شمٖمٞمػم اًمٙمٚمامت سم٤محلريم٤مت واًمزي٤مدات ،واًم٘مٚم٥م
قمرف أسمق إؾمح٤مق اًمّمٛمػمى ب
ّ
واإلسمدال( ).
ومٕمرف اًمتٍميػ سم٠مٟمف شمٖمٞمػم سمٜمٞم٦م اًمٙمٚمٛم٦م ًمٖمرض ًمٗمظي أوُمٕمٜمقي( ).
أُم٤م اسمـ هِم٤مم ّ

 -حمٛمد ظمػم سمـ رُمْم٤من سمـ إؾمامقمٞمؾ يقؾمػ،

تَؽؿؾة معجؿ ادملػني وفقات  ،دار اسمـ طمزم ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع،

سمػموتً ،مبٜم٤من1418 ،هـ1997/م ،ط ،1ج  ،1ص .167
 -أيمرم سمـ حمٛمد زي٤مدة اًمٗم٤مًمقضمل إصمري اًمِمٞمخ ُمِمٝمقر سمـ طمسـ ؾمٚمامن،

معجؿ صققخ الطزي  ،اًمدار إصمري٦م،

إردن ،دار اسمـ قمٗم٤من ،اًم٘م٤مهرة ،ط1426 ،1هـ2005/م ،ج  ،1ص .281
 -اسمـ احل٤مضم٥م،

ذح الشافقة ،حت٘مٞمؼ :يقؾمػ طمسـ قمٛمر ،اًمٜم٤مذ ضم٤مُمع ىم٤مر يقٟمسً ،مٞمبٞم٤م1417 ،هـ ،ج  ،1ص .9

 -أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ قمغم سمـ

إؾمح٤مق اًمّمٛمػمى  ،حت٘مٞمؼ  :ومتح حمٛمد ُمّمٓمٗمك قمغم اًمديـ ،اًمتبٍمة واًمتذيمرة ُ :مريمز

اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمك وإطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمٚمٛمك ،ط1203 ،1ه ـ ،ج ،2ص .778
-

اسمـ هِم٤مم ،مغـي الؾبقب عـ كتب إعاريب  ،حت٘مٞمؼ ُ :م٤مزن اعمب٤مرك ،دار اًمٗمٙمر ،دُمِمؼ ،ط1985 ،6م ،ج  ،3ص
.302
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وىمد رسمط اسمـ ضم ّـي اًمّمٚم٦م اًمقصمٞم٘م٦م سملم اًمتٍميػ وآؿمت٘م٤مق  ،واًمتٍميػ ً
ُمثال رضب يرضب
رضسم ً٤م أن شم٩ميء اًمٙمٚمٛم٦م ًمتٖمٞمػم اًمبٜمٞم٦م .وآؿمت٘م٤مق هق  :أن شم٩ميء يمٚمٛم٦م اًمرضب ه ي اعمّمدر املؿمتؼ ُمـ الومٕمؾ
اعم٤ميض رضب واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ وهمػمه٤م( ).
عؾؿ الترصيػ عـد ادحدثني
شمٜم٤مول اعمحدصمقن شمٕمريٗم٤مت قمديدة قمـ اًمتٍميػ ومٝمق قمٜمد أوعم٤من "أصٖمر وطمدة ًمٖمقي٦م ذات
ُمٕمٜمك"

( morpheme

) .أُم٤م قمٜمد ٟ Nidaمداء ومٝمق" :دراؾم٦م اعمتٍموم٤مت وإٟمس٤مىمٝم٤م ذم سمٜم٤مء اًمٙمٚمامت "( ) .وىم٤م ل

روسمٞمٜمز" :دراؾم٦م اًمبٜمٞم٦م اًم٘مقاقمدي٦م ًمٚمٙمٚمامت " ( ) .اؾمتخدم ُم٤مًمٞمٜمقومسٙمك اصٓمالح أوه٤مم  figmentsسمدٓ ُمـ
اًمتٍميػ( ).
عالقة الدٓلة بعؾؿ الترصيػ
ٍ
ُمٕم٤من يمثػمة شمدل قمٚمٞمف ً ،
قمالىم٦م اًمدًٓم٦م سمٕمٚمؿ اًمٍمف قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م  ،طمٞم٨م ّ
ُمثال
أن صٞمٖم٦م اًمٙمٚمٛم٦م هل٤م
جمرد .أؿم٤مر اسمـ
صمالث
يمتس٥م اًمدًٓم٦م ُمـ ظمالل اًمقزن  ،هذه اًمّمٞمٖم٦م شمدل قمغم اعمب٤مًمٖم٦م وومٕمؾ
صٞمٖم٦م "وم ّٕمؾ" ت
ّ
ي ّ
ضم ّـي ذم يمت٤مب اخلصائص إمم "ارشمب٤مط اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك " صمؿ قم٘مد أسمقاسم ً٤م وومّمقًٓ ُمٜمٝم٤م  :سم٤مب ذم "ىمقة إًمٗم٤مظ
وىمقة اعمٕمٜمك" ويمذًمؽ سم٤مب ذم "ُمٜم٤مؾمب٦م إًمٗم٤مظ ًمٚمٛمٕم٤مين" "إُمس٤مس إًمٗم٤مظ أؿمب٤مه اعمٕمٜمك" ومّمؾ "آؿمت٘م٤مق
إيمؼم"( ).
ٟمجد أن الصٞمٖم٦م الزائدة هل٤م زي٤مدة ذم اعمٕمٜمك اعمٕمجؿ ي ً
يمّس املقمٜمك اعمٕمجٛمك يمّس اًمٌمء
ُمثال صٞمٖم٦م ّ
ويمّس ُمٕمٜم٤مه٤م شمٙمثػم اًمٙمّس أ
صػمّ .
وأيمّس ُمٕمٜمك هق ومقق اعمٕمٜمك اعمٕمجٛمك ُمٕمٜمك ص٤مر ُمٙمسقرا سمٛمٕمٜمك ّ
يٙمقن ُمب٤مًمٖم٦م ومٞمٝم٤مٓ .ؿمؽ أن اًمدًٓم٦م اًمٍمومٞم٦م هل٤م دور ُمٝمؿ ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

ي

 ،اهتؿ اًمٜمح٤مة اًمٕمرب ذم

دراؾمتٝمؿ اًمٚمٖمقي٦م اًمٍمومٞم٦م سم٤مًمّمٞمٖم٦م صمؿ صٜمٗمقا اًمٙمت٥م اًمٙمثػمة قمـ ُمٕم٤مين صٞمغ اًمزوائد يمام ذيمرت ؾم٤مسم٘م٤م
ويمذًمؽ يمت٥م اًمٍمومٞمقن قمـ اًمتٕمدي واًمٚمزوم ،وآؿمت٘م٤مق أ ي شمِمتؼ اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اًمّمٞمٖم٦م هذا ومرع ُمـ ومروع

 -اسمـ ضمـ

ي ،ذح الترصيػ لؾامزين ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ،ط 1954 ،1م ،ج  ،1ص .3-4

 -أوعم٤من،

دور الؽؾؿة يف الؾغة ،حت٘مٞمؼ :يمامل سمنمُ ،مٙمتب٦م اًمِمب٤مب  ،اجلزيرة ،ص .32

-

Nida E.A, Morpholojy, 2nd edition, 1962, pag. 1

-

Robin eneral linguistic, pag. 181

-

Lynos semantic, volume (1) pag. 18

 -اسمـ ضمـ
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ي ،اخلصائص ،اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ،ط  ،4ج  ،2ص .152

قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م قم٤مُم٦م( ).
وشمٜم٤مول قمٚمامء اًمٚمٖم٦م اعمحدصمقن ىمْمٞم٦م آؿمت٘م٤مق وأؾمسف و الدٓٓت واخلّم٤مئص واعم٘م٤مرٟم٦م سملم
اعمتػىم٦م وصٚم٧م إمم اًم٘مرن
اًمٚمٖم٤مت وإفمٝم٤مر اعمٕم٤مين اًمسٓمحٞم٦م واًمٜم٤مدرة واًمسٞم٤مىمٞم٦م( )" .ومال ؿمؽ أن هذه اجلٝمقد ر
اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م  .وىمد أىم٤مم اًمٜمٔمري٤مت اعمقرومقًمقضمٞم٦م الؿمخص إعم٤مين "ؿمٚمٞمجؾ" وأؾمس ىمْمٞم٦م آؿمت٘م٤مق
واًمؽماسمط سملم آؿمت٘م٤مق قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل "ـمحـ" اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مك ُ :مسحقق ٟم٤مقمؿ سم٤مًمرطمك  ،أُم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م
ٍ
اًمدًٓمٞم٦م ومتختٚمػ ُمٕمٜم٤مه سمحس٥م اًمقزن واًمّمٞمٖم٦مً ،
ُم٤مض "ـمح٤من" صٞمٖم٦م ُمب٤مًمٖم٦م شمدل قمغم
ُمثال "ـمحـ" ومٕمؾ
ي شمدور سم٤معم٤مءٟ ،مجد
احلدث ،ـم٤مطمـ اؾمؿ وم٤مقمؾ يدل قمغم اًمثبقت "ـم٤مطمقٟم٦م ،ـمح٤مٟم٦م" شمدٓن قمغم اؾمؿ أًم٦م اًم٧م
هٜم٤م اظمتالف اعمٕمٜمك ُمـ ظمالل اًمقزن واًمّمٞمغ ،وهذه الىمٞمٛم٦م اًمدًٓمٞم٦م شمؼمز ذم اًمٍمف( ).
الدٓلة الرصفقة
اًمدًٓم٦م ُمٙمتسب٦م ُمـ اًمّمٞمغ وأسمٜمٞمتٝم٤م أو دراؾم٦م اًمؽميمٞم٥م اًمٍمذم ًمٚمٙمٚمامت وسمٞم٤من اعمٕم٤مين اعمستٗم٤مدة
ُمـ اًمّمٞمغ اًمٍمومٞم٦م.
اخلؾقؾ والدٓلة الرصفقة

أ-

أوٓ أذيمر قمـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمد يٕ ،نه هق اًمرائد إول ذم اًمدراؾم٤مت اًمٍمومٞم٦م ذم
ُمٕمجٛمف العني .وشمٜم٤مول ومٞمٝم٤م إوزان اًمٍمومٞم٦م ذم إومٕم٤مل  ،صمؿ ُمّم٤مدره٤م صمؿ آؿمت٘م٤مىم٤مت وهمػمه٤م .قمغم ؾمبٞمؾ
ِ
اعمث٤مل ،أٟمف ذيمر ذم اعمٕمجؿ يمٚمٛم٦م ظمدعَ " :ظمدَ عه َظمدْ َقم ً٤م َ ِ
اًمرض٤م
َ
اعمر ُة اًمقاطمدة " "وآٟمْخداعِّ :
وظمدي َٕم ً٦م واخلَدْ قمَ ُ٦م َّ
اًمٌمء وسمف ؾمٛمٞم ْ٧م ِ
اًمر ُضم ُؾ اعمخ د وع ِ
اخلزَ ا َٟم ُ٦م
ُ ِّ َ
واإل ْظمدَ ُ
سم٤مخلَدْ ِع واًمتَّخ٤م ُد ُع :اًمت ََِّم ُّببف سم٤معمخدوع واخلُدْ قمَ ُ٦مَّ :
اع :إظمٗم٤مء َّ ْ
خمُ ْدَ قم ً٤م"( ).
ذيمر اخلٚمٞمؾ ذم اعمٕمجؿ أوًٓ املادة إصٚمٞم٦م ًمٚمٙمٚمامت ُمع سمٞم٤من ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م صمؿ ذيمر إومٕم٤مل وإؾمامء
واعمّم٤مدر وآؿمت٘م٤مق وهمػمه٤م .صمؿ حتدث ومٞمٝم٤م أن زي٤مدة احلريم٤مت ذم اًمٙمٚمامت شم١مد ي إمم زي٤مدة ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ً
ُمثال :
اًمٌمء وسمف ؾمٛمٞم ْ٧م ِ
ومٕمؾ أومٕمؾ ظمدع أظمدع " ِ
اخلزَ ا َٟم ُ٦م ُخم ْدَ قم ً٤م " ويمذًمؽ حتدث اخلٚمٞمؾ ذم
ُ ِّ َ
واإل ْظمدَ ُ
اع :إظمٗم٤مء َّ ْ
-ف

 .سم٤معمر ،عؾؿ الدٓلة ،حت٘مٞمؼ :جمٞمد قمبد احلٚمٞمؿ ،اجل٤مُمٕم٦م اعمستٜمٍمي٦م  ،يمٚمٞم٦م أداب1985 ،م ،ص .120

 قمبد اًمٙمريؿ حمٛمد طمسـ ضمبؾ، -وم٤مئز اًمداي٦م،

ىف عؾؿ الدٓلة ،دار اعمٕمروم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م1997 ،م ،ص .302

عؾؿ الدٓلة الـظرية والتطبقؼ ،دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس ،دُمِمؼ ،ط1992 ،2م ،ص .21

 -قمبد اًمرمحـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمديُ ،مٝمدي اعمخزوُمل وإسمراهٞمؿ اًمس٤مُمرائل،

كتاب العني  ،دار وُمٙمتب٦م اهلالل ،ج

 ،1ص .115
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ُمٕمجٛمف قمـ سمٕمض الصٞمغ اعمِمؽميم٦م ُمع سمٞم٤من ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل  :طم٘مٞمؼ ُمـ طمؼ حيؼ  ،طمؼ اًمٌم ء حيؼ
طم٘م٤م أي وضم٥م "طم٘مٞمؼ أن ٓ أىمقل" ُمٕمٜم٤مه حم٘مقق( ).
وسملم ومٞمٝم٤م
أُم٤م ُمـ الٟم٤مطمٞم٦م آؾمٛمٞم٦م ومتحدث اخلٚمٞمؾ قمـ اعمّم٤مدر وصٞمغ اعمب٤مًمٖم٦م واعمِمت٘م٤مت يمثػم ا ّ
ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل  :اًمقداع ُمّمدره ودع و ّدع اًمتقديع  ،إول ضم٤مء سم٤مًمتخٗمٞمػ واًمث٤مين سمتِمديد قملم
اًمٗمٕمؾ .ودع اًمقداع شمقديع أظم٤مك ذم اعمٞمّس ودقمتف وم٠مٟم٤م وداع ذم ُمٕمٜمك شمريمتف أفٟم٤م شم٤مرك( ).
ب-

ابـ جـي والدٓلة الرصفقة
أ ُّم٤م اسمـ ضمـي فىمد شمٜم٤مول اًمدًٓم٦م اًمٍمومٞم٦م أو اعمقضققم٤مت اًمٍمومٞم٦م ذم يمت٤مسمف

اخلصائص وذيمر

اعمراشم٥م اًمدًٓمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٗمٔمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م .أُم٤م اًمٚمٗمٔمٞم٦م وم٤معمراد هب٤م اًمّمقشمٞم٦م و اًمدًٓم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م
وم٤معمراد هب٤م اًمدًٓم٦م اًمٍمومٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م ي٘مّمد هب٤م اًمٜمحقي٦م.
أذيمر أن اًمدًٓم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م وه ي :اًمدًٓم٦م اًمٍمومٞم٦م أو الصٞمغ اًمٍمومٞم٦م ُمع إوزان وأسمٜمٞمتٝم٤م
وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل دًٓم٦م "ىم٤مم" دًٓم٦م وفمٞمٗم٦م ُمٓمردة قمغم احلدث ( ) .حتدّ ث اسمـ ضمـ ّي قمـ اًمدًٓم٦م
اًمٍمومٞم٦م ذم إومٕم٤مل سمسب٥م زي٤مدة اعمقرومٞمامت ذم اًمٚمقاطمؼ واًمسقاسمؼ قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل :دظمؾ وأدظمؾ إذا
زيدت اهلٛمزة ذم اًمبداي٦م يخشمٚمػ اعمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين إظمرى .ذيمر اسمـ ضمٜمك اًمٗمتح٦م واًمٙمّسة ودًٓمتٝمام ذم شم٠مصمػم
اعمٕمٜمك .قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل يمٚمٛم٦م ُمٗمٕمؾ سمٗمتح اعمٞمؿ ويمّس اعمٞمؿ إذا يم٤مٟم٧م امليؿ ُمٗمتقطم٦م  ،ومدًٓمتٝم٤م قمغم احلدث ،
شمٖمػم اعمٕمٜمك  ،وه و أىمقى ذم اًمدًٓم٦م
وإذا يم٤مٟم٧م ُمٞمؿ ُمٙمسقرة وم٤معمراد اؾمؿ أًم٦م .أُم٤م اًمزي٤مدة ذم صٞمٖم٦م اومتٕمؾ ف ّ
اًمتٕمبػمي٦م ،وم٤مىمتدر أىمقى ُمـ ىمدر ُمـ طمٞم٨م اًمتٗمخٞمؿ وؿمدة إظمذ( ).
أبـقة آصتؼاق ودٓلتفا

الػصؾ إول:

التـاوب بني ادصدر واشؿ الػاعؾ
الشاهد" :ومؽػرة لؾسقئات"
ىمقل اعمب٤مريمٗمقريُ" :مٙمٗمرة ًمٚمسٞمئ٤مت" ُمّمدر ُمٞمٛمل سمٛمٕمٜمك اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ أي ُمٙمٗمرة ًمٚمذٟمقب"( ).
 اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمد-

كتاب العني ،ج  ،2ص .223

 -اسمـ ضمـ

ي ،اخلصائص ،ج  ،3ص .100

 قمبد اًمٙمريؿ جم٤مهد،-
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ي ،كتاب العني ،ج  ،3ص .6

"اًمدًٓم٦م اًمّمقشمٞم٦م واًمٍمومٞم٦م قمٜمد اسمـ ضمـي" ،جمٚم٦م الػؽر العريب1986 ،م ،ص .80

حتػة إحقذي ،سم٤مب رم ومْمؾ اًمدقم٤مء  ،ج  ،9ص .136

ُمس٠مًم٦م :اًمتٜم٤موب سملم اعمّمدر واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ.
ون ذم إقمامل اعمّمدر ُم٘م٤مم اًمٗم٤مقمؾ .هٜم٤مك ومري٘م٤من:
اظمتٚمػ اًمٜمح٤مة اًم٘مدُم٤مء واعمحدث
الػريؼ إول:
أضم٤مز مجٝمقر اًمٜمحقيلم اًمتٜم٤موب سملم اعمّمدر واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ  ،وُمٜمٝمؿ  :اسمـ يٕمٞمش ( ) ،واًمٗمرآء ( )،
واسمـ ُم٤مًمؽ( )،واًمريض( ) ،واسمـ ضمـي( ).
الػريؼ الثاين:
مل ي٩ميزوا اًمتٜم٤موب سملم اعمّمدر واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ واؾمؿ اعمٗمٕمقل  ،وُمٜمٝمؿ :اسمـ اًمّساج ( ) ،وؾمٞمبقي٦م( )،
ؾمٞمبقي اعمّمدر ٓ ي٠ميت قمغم وزن اعمٗمٕمقل "دقمف إمم ُمٞمسقره ودع إمم ُمٕمسقره "
ه
وأسمقضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس ( ) .قمٜمد
ًمٞمس ومٞمٝم٤م اعمٗمٕمقل سمؾ ًمٚمّمٗم٦م .اًمٕمٚم٦م قمٜمد ؾمٞمبقيف أن يمؾ صٞمٖم٦م حتتٗمظ قمغم وزهن٤م ٓ جيقز أن خيتٚمط سملم اًمّمٞمغ
إظمرى( ).
الػريؼ الثالث:
"هؿ يتقؾمٓمقن سملم ُمذه٥م اعمٜمع واجلقاز "( ) .وهؿ ي٘مقًمقن أن ًمٙمؾ صٞمٖم٦م هل٤م وزن ظم٤مص ومال
خيتٚمط سملم اًمّمٞمغ إظمرى ٓجيقز ومٞمٝم٤م اًمتٜم٤موب ٕن اعمّمدر ي٠ميت قمغم وزن اًمٗمٕمؾ.
عم٤مذا ٓ جيقز اًمتٜم٤موب سملم اعمّمدر واؾمؿ الفاقمؾ؟ ٓ ؿمؽ أن اعمّمدر هق إصؾ  ،واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ
واؾمؿ اعمٗمٕمقل مه٤م ومرقم٤من  ،يمٞمػ ٓ جيقز اًمتٜم٤موب سملم إصؾ واًمٗمرع ؟ يٕمـي جيقز اًمتٜم٤موب سملم اعمّمدر
 اسمـ يٕمٞمش، -اًمٗمراء،

ذح ادػصؾ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموتً ،مبٜم٤من ،ط1422 ،1ه ـ ،ج  ،2ص .50
معاين الؼرآن ،حت٘مٞمؼ :أمحد يقؾمػ اًمٜمج٤م ئي ،دار اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمؽممج٦مُ ،مٍم ،ط ،1ج  ،3ص .173

 -اسمـ ُم٤مًمؽ،

تسفقؾ الػقائد ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد يم٤مُمؾ سمريم٤مت ،داراًمٙمت٥م اًمٕمريب1378 ،ه ـ ،ص .207

 -ريض اًمديـ حمٛمد سمـ احلسـ آؾمؽماسم٤مذي اًمٜمحقي،

ذح الرىض عذ الؽافقة  ،ضم٤مُمٕم٦م ىم٤مر يقٟمس ً ،مٞمبٞم٤م ،ط ،2

1975م ،ج  ،1ص .173
 -اسمـ ضمـ

ي ،ادحتسب ،حت٘مٞمؼ :قمغم ٟمجدى ٟم٤مصػ  ،قمبد اًمٗمت٤مح اعمٍم ى1994 ،م ،ج  ،1ص .57

 -اًمّساج،

إصقل الـحق ،حت٘مٞمؼ :قمبد احلسلم اًم٘متغمُ ،م١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموتً ،مبٜم٤من ،ج  ،3ص .149

 -ؾمٞمبقيف،

الؽتاب ،حت٘مٞمؼ :قمبد اًمسالم ه٤مرونُ ،مٙمتب٦م اخل٤مٟم٩م ي سم٤مًم٘م٤مهرة1408 ،ه ـ1988/م ،ج  ،4ص .49

 أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمٕم٤مس، ؾمٞمبقيف، -خمت٤مر اعمٝمدى،

معاين الؼرآن ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمغم اًمّم٤مسمقٟمك ،ط1408 ،1ه ـ ،ج  ،5ص .198

الؽتاب ،ص .94
الرصف ادقرس لألشامء 1417 ،هـ1996/م ،ص .80
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واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ واؾمؿ اعمٗمٕمقل.
وأرضمح هذا اعمذه٥م اًمقؾمط سملم اعمٜمع واجلقاز ٕن اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ واعمّمدر سمٞمٜمٝمام شمِم٤مسمف ومال ُم٤مٟمع
ُمـ اًمتٜم٤موب سمٞمٜمٝمام.
"اعمّمدر اعمٞمؿ ي هق اؾمؿ ضم٤مُمد ُمـ ًمٗمظ اًمٗمٕمؾ ُمبد وء سمٛمٞمؿ زائدة ًمٖمػم اعمٗم٤مقمٚم٦م  ،ومٞمٗمٞمد شم٘مقي٦م
ي ومٞم٩ميء اعمّمدر اعمٞمؿي قمغم وزن اؾمؿ اعمٗمٕمقل.
اًمدًٓم٦م وشم٠ميمٞمده٤م"( ) .وأُم٤م ُمـ همػم اًمثالث
"وُمٙمٗمرة" سمٗمتح اعمٞمؿ وؾمٙمقن الكاف ُمّمدر ُمٞمٛمل سمٛمٕمٜمك اؾمؿ الوم٤مقمؾ ُمـ اًمٙمٗمر وهق اًمسؽم.
"ًمٚمسٞمئ٤مت" أي :ظمّمٚم٦م ؾم٤مشمرة ُم٤مطمٞم٦م ًمذٟمقسمٙمؿ ،واحلسٜم٤مت يمٚمٝم٤م شمٙمٗمػم ًمٚمسٞمئ٤مت.
أيْم٤م سمٛمٕمٜمك اؾمؿ
"ُمٜمٝم٤مة" سمٗمتح اعمٞمؿ وؾمٙمقن اًمٜمقن ُمّمدر ُمٞمٛمل ً

الوم٤مقمؾ ُمـ اًمٜمٝمل .يٕمٜمل:

ظمّمٚم٦م شمٙمٗمر ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ ،وشمٜمٝم٤ميمؿ قمـ اعمحرُم٤مت.
اعمّمدر ّ
جمرد احلدث وًمٞمس ومٞمف اًمتقيمٞمد وٓ يٙمقن ُمبدوء ًا سمٛمٞمؿ زائدة ( ).
يدل قمغم ّ
ُمٕمٜمك اعمِمت٘م٤مت يٕمٜمل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ،اؾمؿ اعمٗمٕمقل ،صٞمٖم٦م
أطمٞم٤مٟم ً٤م يٙمقن املصدر ب

املسم٤مًمٖم٦م ،ؾمام ه

اًمٜمح٤مة "اًمقصػ سم٤معمّمدر"( ).
ادصدر بؿعـك اشؿ الػاعؾ وادػعقل
الشاهد :ك ِ
َج ّل اهلل
ىمقل اعمب٤مريمٗمقر ي" :وُمقؾمك ٟم٩مي اهلل"ٟ ،م٩مي ُمـ اعمّمدر وهق "اًمٜمجقى" يدل قمغم اًمٗم٤مقمؾ أو
تيمٞمد سملم اعمٕمٓمقوملم ومدًٓمتف قمغم اًمٗم٤مقمؾ أو
اعمٗمٕمقل يمام ورد ذم احلدي٨م أظمر "يمٚمٞمؿ اهلل " وأطمٞم٤مٟم٤م ي٠ميت أ
اعمٗمٕمقل( ).
ُمثال  :اعمّمدر ّ
اعمّمدر ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اعمِمت٘م٤مت ً
يدل قمغم ُمٕمٜمك اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ أو اعمٗمٕمقل وم٘مد ؾمٛمك
اًمٜمح٤مة "اًمقصػ سم٤معمّمدر " يمام ضم٤مء ذم أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ( )ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
 مج٤مل اًمديـ اسمـ هِم٤مم، -حمٛمد سمـ ظم٤مًمؼ قمْمٞمٛم٦م،

أوضح ادسالؽ ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد اًمب٘م٤معي ،دار اًمٜم٤مذ ،سمػموت ،ج  ،3ص .209
ادغـي ىف ترصيػ إفعال  ،دار احلدي٨م  ،اًم٘م٤مهرة ،ط 1420،2ه ـ1999/م ،ص ،123

ؾمٞمبقي ،الؽتاب ،ج  ،3ص  ،5اسمـ احل٤مضم٥م ،ذح الشافقة ،ج  ،1ص .151
ه
اٟمٔمر:
 ؾمٞمبقي-

حتػة إحقذي ،سم٤مب رم ومْمؾ اًمٜمبل ،ج  ،10ص .61

 -اًمٕمٙمؼمى،
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ه  ،الؽتاب ،ج  ،2ص .120
ي ،ص .829
اًم٥ميب احلٚم٥م
التبقان يف إعراب الؼرآن ،حت٘مٞمؼ :قمغم حمٛمد اًمبج٤مدى ،قمٞمسك ا

ﭢﮊ( ).
ًمٗمٔم٦م "يبس ً٤م" املصدر إصكم سمٛمٕمٜمك اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ

"يبس يٞمبس "( ) قمٜمدُم٤م يٙمقن اعمّمدر

سمٛمٕمٜمك اعمِمت٘م٤مت ومتٙمقن دًٓمتف قمغم املقمٜمك أىمقى ُمـ اعمِمت٘م٤مت.
هذه اعمس٠مًم٦م ظمالومٞم٦م ذيمرت ذم احلدي٨م اًمس٤مسمؼ.
"ٟم٩مي اهلل " ًمٗمٔم٦م ٟم٩م ي ُمّمدر قمغم وزن ومٕمٞمؾ ومٝمق يدل قمغم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمٜمجك أو اؾمؿ اعمٗمٕمقل
ُمٜمجق.
ٟمجك ُمٕمٜم٤مه اًمٜمج٤مء اخلالص ُمـ اًمٌمء ٟمج٤م يٜمجق ٟمجقا وٟمج٤مء( ).
ٟمج٤م اًمِمخص أرس إًمٞمف احلدي٨م .وُمقؾمك ٟمجك اهلل ومٛمٕمٜم٤مه اًمٙمالم اًمّس( ).
ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل ،ومٙم٠مٟمف قمٚمٞمف اًمسالم حمبقب ُ ِ
حم٥م حل٤مضمتف إمم َُم ْـ
وحم٥م ،واخلٚمٞمؾ ٌّ
حم٥م ٓ ًمٖمرض.
حيبف ،واحلبٞم٥م ٌّ
وىمٞمؾ :اخلٚمٞمؾ يٙمقن ومٕمٚمف سمرض٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،واحلبٞم٥م يٙمقن ومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم سمرض٤مه.
اشؿ الػاعؾ ودٓلتف
دٓلة اشؿ الػاعؾ عذ "احلدث" و"التجدد"
اًمِم٤مهدِّ َ ُ " :سٞمٙم ُْؿ َأ ْو ُُم َّم ِّب ُحٙم ُْؿ":
ىمقل اعمب٤مريمٗمقري  " :سٞمٙمؿ أو ُمّمبحٙمؿ ومٝمام يدٓن قمغم صٞمٖم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ سم٤مب شمٗمٕمٞمؾ
يٕمٜملُ :مٖمػميمؿ ذم اعمس٤مء أو اًمّمب٤مح"( ).
دًٓم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ قمغم احلدث واًمتجدد :اظمتٚمػ اًمٙمقومٞمق ن واًمبٍميقن ذم دًٓم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ
قمغم احلدث واًمتجدد.
يدل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ قمٜمد اًمبٍميلم قمغم اًمثبقت سمتسٛمٞم٦م آؾمؿ  ،وقمٜمد اًمٙمقومٞملم قمٛمٚمف قمٛمؾ اًمٗمٕمؾ
 -ؾمقرة ـمف ،أي٦م :

.77

 -ؾمقرة ـمف  :أي٦م

.77

 -اسمـ ُمٜمٔمقر،

حمٛمد سمـ ُمٙمرم إومري٘مل ،لسان العرب ،دار ص٤مدر ،سمػموت ،ط ،1ج  ،5ص .40

 -أسمق قم٤مصؿ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمٖمٛمري،

فتح ادـان  ،داراًمبِم٤مئر  ،اعمٙمتب٦م اعمٙمٞم٦م  ،ط 1419 ،1ه ـ1999/م ،ج

 ،1ص .404
-

حتػة إحوذي ،سم٤مب ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م  ،ج  ،9ص .209
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سمدًٓمتف قمغم اًمتجدد واحلدوث.
ىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽ " :اًمّمٗم٦م اًمداًم٦م قمغم احلدث اجل٤مري٦م ذم ُمٓمٚمؼ احلريم٤مت واًمسٙمٜم٤مت قمغم اعمْم٤مرع
واًم٧مٟمٞم٨م اعمٗمٞمدة عمٕمٜمك اعمْم٤مرع أو اعم٤ميض"( ).
ي اًمتذيمػم أ
ُمـ أومٕم٤مهل٤م ذم طم٤مًم٧م
وىمقل اسمـ هِم٤مم أٟمف ُمِمتؼ ُمـ ومٕمؾ( ).
ويمذًمؽ حتدّ ث احلٛمالوي أٟمف ُمِمتؼ ُمـ ُمبـي ًمٚمٗم٤مقمؾ عمـ وىمع ُمٜمف اًمٗمٕمؾ أو شمٕمٚمؼ سمف( ).
قمٜمد إزهر ي :اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ يدل قمغم احلدوث يمثػم ًا ٕ ،ن دًٓم٦م اًمثبقت ىمد ختتص سم٤مًمّمٗم٤مت
ه٦م سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ إٓ ْ
إن ىمّمد هب٤م احلدوث
اعمِم٥ميمام ىم٤مل إزهرى  :اًمّمٗم٤مت اًمداًم٦م قمغم الصمبقت صٗم٤مت ُمِم٥م
ة
ذم أؾمامء اًمٗم٤مقمٚملم( ).
هٜم٤م ذم احلدي٨مُ" :مّمبحٙمؿ و سٞمٙمؿ" صٞمٖمت٤من داًمت٤من قمغم احلدث واًمتجدد ُمـ سم٤مب شمٗمٕمٞمؾ.
" سٞمٙمؿ وُمّمبحٙمؿ " ُمٕمـامه٤م الدظمقل ذم اًمّمب٤مح واعمس٤مء وًمٙمـ ُمٕمٜمك احلدي٨م خيتٚمػ ُمـ
اًمّمب٤مح واعمس٤مء وٟمحـ ٟمٕمرف ُمٕمٜم٤ممه٤م ُمـ اًمسٞم٤مق واعم٘م٤مم يٕمـ يُ :مٖمػميمؿ اًمٕمدو ذم اعمس٤مء واًمّمب٤مح .أ ُّم٤م
اًمسٞم٤مق ذمُمٜمع ُمـ اعمٕمٜمك "الدظمقل ذم اًمّمب٤مح واعمس٤مء " و ىمريٜم٦م شمقضمد ومٞمٝم٤م أن ي٠ميت ُمٕمٜم٤ممه٤م ُ :مٖمػميمؿ ذم
اًمّمبح واعمس٤مء.
دٓلة اشؿ الػاعؾ عذ ادداومة وآشتؿرارية
اًمِم٤مهد" :قمَ دَ َد َُم٤م ُه َق َظم٤مًم ِ ٌؼ"
ىمقل اعمب٤مريمٗمقري " :ظم٤مًمؼ" ومٝمق اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ يٗمٞمد آؾمتٛمرار  ،و عمّ٤م ٟمسٜمد اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ إمم اهلل
ٍ
زُم٤من ( ).
ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٝمق يٗمٞمد اًمدوام ُمـ إزل إمم إسمد ٟمحق "اهلل ىم٤مدر قم٤ممل" ومال نىمّمد زُم٤مٟم ً٤م دون
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبٞمْم٤موي ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

 -اسمـ ُم٤مًمؽ،

تسفقؾ الػقائد ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد يم٤مُمؾ سمريم٤مت ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمرسمك1378 ،ه ـ1967/م ،ص .136

 -اسمـ هِم٤مم،

صذور الذهب ،حت٘مٞمؼ :قمبد اًمٖمٜمك اًمدىمر ،اًمنميم٦م اعمتحدة ًمٚمتقزيع ،ط1984 ،1م ،ص .385

 -قمالء اًمديـ

إؾمقد ،اإلفتتاح يف ذح ادصباح  ،ص .113

-

إزهري ،ذح الترصيح عذ التقضقح  ،اعمٙمتب٦م اعمديٜم٦م اًمرىمٛمٞم٦م ،سمػموتً ،مبٜم٤من ،ط 1421 ،1ه ـ2000/م ،ج ،2
ص.78

-
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حتػة إحقذي ،سم٤مب ذم دقم٤مء اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ج  ،10ص .12

ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ( ).
هٜم٤م وردت ًمٗمٔم٦م "وم٤مًمؼ" اؾمؿ وم٤مقمؾ اإلصب٤مح سم٤مًمٜمّم٥م واؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ سمٛمٕمٜمك اعم٤ميض ومٝمذا ىمقل
اًمٙمقومٞملم ويمذًمؽ ي٠ميت ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ ُمٜمّمقب سمٗمٕمؾ حمذوف ًمدًٓم٦م ضم٤مقمؾ قمغم اعم٤ميض .ومال ؿمؽ
أن اًمٜمّم٥م ًمٚمٛمٗمٕمقل ّ
يدل قمغم احل٤مل واعمست٘مبؾ.
ويمذًمؽ ذم هذا احلدي٨م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ "اخل٤مًمؼ" ٓ ّ
يدل قمغم اعم٤ميض أو آؾمت٘مب٤مل أو اًمثبقت وم٘مط ،
سمؾ يدل قمغم آؾمتٛمرار واًمدوام.
دٓلة اشؿ الػاعؾ عذ احلال
ْؽم ٍ
اًمِم٤مهدًَ " :مٖم َْػم ُُمٙم َ ِ
ث"
ُ
ىمقل اعمب٤مريمٗمقري ً" :مٖمػم ُمٙمؽمث " ضم٤مء اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ُمـ سم٤مب آومتٕم٤مل ومٛمّمدره "آيمؽماث"،
وُمٕمـى ًمٖمػم ُمٙمؽمث أي همػم ُمب٤مل وهمػم ُمّسع ومٝمق يٛمٌم سم٤مًمبٝم٤مء واًمقىم٤مر( ).
هٜم٤م ُمس٠مًم٦م ظمالومٞم٦م سملم اًمٙمقومٞملم واًمبٍميلم ذم إقمامل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ًمٚماميض( ).
مذهب البرصييـ
قمدم إقمامل اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ًمٚماميض إذا يم٤من جمردا ُمـ اًمتٕمريػ.
مذهب الؽقيفيـ
أن اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ يدل قمغم اعم٤ميض يمام يدل قمغم آؾمت٘مب٤مل واحل٤ملٕ .ن اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ
ومٝمؿ ي٘مقًمقن ب
قمٜمدهؿ ومٕمؾ دائؿ.
اشتدٓل الؽقفقني
أُم٤م اًمٙمقومٞمقن ومٝمؿ يستدًمقن سم٤مٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م  :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ ( ) لومٔم٦م "سم٤مؾمط" اؾمؿ وم٤مقمؾ
سمٛمٕمٜمك ُم٤مض ٕن هذه اًمقاىمٕم٦م شمتٕمٚمؼ سمزُمـ ىمبؾ زُمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
وأُم٤م السمٍميقن ومٝمؿ يستدًمقن ّ
سم٠من اعمراد سمف طمٙم٤مي٦م احل٤مل  ،ويمٚمٛم٦م "سم٤مؾمط" اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ سمٛمٕمٜمك

 ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م:-

.96

حتػة إحقذي ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم صٗم٦م اًمٜمبل  ،ج  ،10ص .91

 اًمسٞمد أُملم قمغم، -ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،أي٦م:

يف عؾؿ الـحق ،دار اعمٕم٤مرف ،اًم٘م٤مهرة 1994 ،م ،ج  ،2ص .25
.18
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اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع ،ومال ؿمؽ أن الومٕمؾ املض٤مرع ّ
يدل قمغم احل٤مل وآؾمت٘مب٤مل ،واعمراد سمف طمٙم٤مي٦م احل٤مل ًمٚماميض.
ىم٤مل اعمال ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من ذم مجع الوشائؾّ " :
أن همػم ُمٙمؽمث ُمٕمٜم٤مه همػم ُمب٤مل سمجٝمدٟم٤م ،
ُمٕمٜم٤مه أن رسعة ُمِمٞمتف يم٤مٟم٧م سمقىم٤مر وهب٤مء أي ُمِمٞمتف ُمـ يمامل اًم٘مقة يمام وردت أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م قمٜمٝم٤م " ﮋﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ( ) ٓ ُمـ اعمِم٘م٦م واجلٝمد"( ).
هٜم٤م ذم احلدي٨م يمٚمٛم٦م "ُمٙمؽمث" دًٓم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ قمغم طمٙم٤مي٦م احل٤مل اعم٤مضٞم٦م أن اًمٜمبل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٛمٌم سم٤مًمسٙمٞمٜم٦م واًمبٝم٤مء  ،ومٝمٜم٤م ضم٤مء اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ًمٚماميض قمٜمد اًمٙمقومٞملم  ،وأُم٤م اًمبٍميقن ومٞم٘مقًمقن
ّ
أن اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ يدل قمغم احل٤مل.
اشؿ التػضقؾ ودٓلتف
اشؿ التػضقؾ
"أومٕمؾ" شمٗمْمٞمؾ يدل قمغم اًمزي٤مدة واعمِم٤مريم٦م ذم اعمٗمْمؾ قمٚمٞمف ،رسمام شمٙمقن هذه اعمِم٤مريم٦م قمغم ٟمققملم:
حت٘مٞم٘م ً٤م أو شم٘مدير ًا .أُم٤م اعمِم٤مريم٦م حت٘مٞم٘م ً٤م ومتٙمقن ذم صٗم٦م ر ئ٤من زاد أطمدمه٤م ذم أظمر  ،يٕمٜمل هذه اعمِم٤مريم٦م ىمد
شمٙمقن ذم املقمٜمك احل٘مٞمؼي ًمٚمتٗمْمٞمؾ ،قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ىم٤مل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :ﮋﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈﮊ

حت٘مٞمؼ ( ).
ا
حتدث اًمريض :يمٚمٛمت٤من (أعز وأيمثر) داًمت٤من قمغم اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ سم٤معمِم٤مريم٦م

أُم٤م اعمِم٤مريم٦م شم٘مديرا ومتٙمقن ُمِم٤مريم٦م سمقضمف ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ُمٕمٜمك اًمزي٤مدة فم٤مهرا ً ،
ُمثال  :هذا أطم٥م إمم
ُمـ هذا"( ).
أطمٞم٤مٟم٤م يستٕمٛمؾ اؾمؿ الشمٗمْمٞمؾ سمدون ُمٕمٜمك اعمِم٤مريم٦م فيدل وم٘مط قمغم جمرد اًمزي٤مدة يمام ورد ذم اًم٘مرآن
اًمٙمريؿ :ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ( ) هٜم٤م يمٚمٛم٦م أطمسـ يدل قمغم اًمزي٤مدة ًمٞمس ومٞمٝم٤م اعمِم٤مريم٦م"( ).
أطمٞم٤من ي٠ميت "أومٕمؾ" اًمتٗمْمٞمؾ سمدون اعمِم٤مريم٦م أي ٓ يستٕمٛمؾ ًمٚمتٗمْمٞمؾ سمؾ ي٠ميت ًمٚمٛمٕم٤مٟمك إظمرى
ًا

 -ؾمقرة ومرىم٤من،

أي٦م.63 :

 اعمال ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ اًمسٚمٓم٤من حمٛمد اهلروي اًم٘م٤مري،-

ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،أي٦م .34 :ريض اًمديـ آؾمؽماسم٤مزى ،ذح الرىض عذ الؽافقة ،ج  ،3ص .520

 اًمسٞمقط-

ي ،مهع اهلقامع ،حت٘مٞمؼ :قمبد اًمٕم٤مل ؾم٤ممل ُمٙمرم ،دار اًمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٙمقي٧م ،ج  ،3ص .78

ؾمقرة اإلرساء ،أي٦م.53 :

 -اسمـ ضمرير
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مجع القشائؾ ،دار إىمَم1014 ،هـ ،ص .271

 ،تػسر الطزى ،ج  ،15ص .215

يمام ذه٥م أسمق طمٞم٤من إمم شمٗمسػم أي٦م  :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﮊ( ) هٜم٤م ًمٗمٔم٦م أىمقم ًمٞمس ت

ًمٚمتٗمْمٞمؾ واعمِم٤مريم٦م سمؾ شم٠ميت وم٘مط ًمٚمٛمٕم٤مين اعمست٘مٞمٛم٦م"( ).
اشؿ "تػضقؾ" لؾؿجفقل أو غر الؼقاشقة
َاف َع َ ّ :
الشاهدَ :ما َأخْ َقفُف َما َ ُف
َكم " ُم٤م اؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م وظمؼمه أظمقف وضم٤مء اؾمؿ شمٗمْمٞمؾ
ف َُم٤م َخت ُ
ىم٤مل اعمب٤مريمٗمقر يَُ " :م٤م َأ ْظم َق ُ
َ٤مف قم َ َّ
ُمبـي ًمٚمٛمجٝمقل( ).
هٜم٤مك ُمس٠مًم٦م ظمالومٞمف سملم اًمٜمح٤مة ،هؾ جيقز اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ سم٤مًمبٜم٤مء اعمجٝمقل؟
إن اًم٘مٞم٤مس ي٘متيض أن يبٜمك اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ قمغم وزن أومٕمؾ مسمـي ًمٚمٛمٕمٚمقم ،وًمٙمـ إذا اؾمتٕمٛمؾ مسمـي
ًمٚمٛمجٝمقل ومٝمذا ظمالف اًم٘مٞم٤مسٕ ،ن اؾمؿ الشمٗمْمٞمؾ إذا سمـي ًمٚمٛمٕمٚمقم ي٘متيض هٜم٤م دومع اًمٚمبس واًمتِم٤مسمف.
يمام حتدث اسمـ احل٤مضم٥م ذم الؽافقة والشافقة ً" :مق ومْمٚمقا قمغم اعمٗمٕمقل دون اًمٗم٤مقمؾ ومال يتٕمج٥م
ُمٜمٝم٤مً ،مق ومْمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م مجٞمٕم٤م ي١مد ي إمم اًمٚمبس  ،ومٚمؿ يبؼ إٓ اًمتٕمج٥م ُمـ اًمٗم٤مقمؾ ٕ ،ن اًمٗم٤مقمؾ هق اعم٘مّمقد ذم
اعمٕمٜمك"( ).
ويرد اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ ًمٚمٛمجٝمقل هذا ؾمامقم ً٤م  ،ويمثػم ُمـ إًمٗم٤مظ اًم٧مي شمقضمد ذم ذح ادػصؾ ؾمامقم ً٤م
وه ي :أًمقم ،و أؿمٝمر ،وأظمقف ،وأمحد ،وأقمذر ،وأٟمٙمر ،وأرضمك ،هذه إًمٗم٤مظ ىمٚمٞمٚم٦م ٓ سمدّ أن حتٗمظ ومال
ي٘م٤مس قمٚمٞمٝم٤م ٕن ومٞمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م اًم٘مٞم٤مس( ).
حتدث اسمـ ُم٤مًمؽ ( ) أن اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ املسمـي ًمٚمٛمجٝمقل هذا ٓ حيٙمؿ سمِمذوذ ه إٓ ومٞمام يٚمبس ومٞمف
ىمّمد اعمٗمٕمقل سم٘مّمد اًمٗم٤مقمؾ( ).
الشاهدَ " :أ ْغ َب َط َأ ْولِ َقائِل"
-

ؾمقرة اإلرساء ،أي٦م.9 :

 أسمق طمٞم٤من،-

البحر ادحقط ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرسمك ،سمػموتً ،مبٜم٤من ،ط1999 ،2م ،ج  ،6ص .11

حتػة إحقذي ،ج  ،4ص .566

 -أُمٞمؾ سمديع يٕم٘مقب،

ذح ادػصؾ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموتً ،مبٜم٤من ،ط1422 ،1ه ـ2001/م ،ج  ،6ص .94

 -اًمزخمنمي،

ادػصؾ يف عؾؿ العربقة ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد ص٤مًمح ىمدارة ،ط1425 ،1ه ـ ،ص .233

 -اسمـ ُم٤مًمؽ،

ذح التسفقؾ ،ج  ،3ص .52

 -اعمّمدر اًمس٤مسمؼ

 ،ج  ،3ص .55
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ىم٤مل اعمب٤مريمٗمقري " :إن أهمبط أوًمٞم٤مئل أومٕمؾ شمٗمْمٞمؾ سمٜمل ًمٚمٛمٗمٕمقل ٕن اعمٖمبقط سمف طم٤مًمف أي
طم٤مٓ وأومْمٚمٝمؿ ً
أطمسٜمٝمؿ ً
ُم٤مٓ"( ).
"أومٕمؾ" هٜم٤م سمٜمل ًمٚمٛمٗمٕمقل ،أي :أطمؼ أوًمٞم٤مئل سم٠من يٖمبط ويتٛمٜمك ُمثؾ طم٤مًمف( ).
ىم٤مل اًمٖماليٞمٜمك " :وٓ جيقز أن ي٠ميت اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ إٓ ُمـ ومٕمؾ صمالصمل إطمرف ُمثب٧مُ ،متٍمف،
ُمٕمٚمقم ،شم٤مم ،ىم٤مسمؾ ًمٚمتٗمْمٞمؾ ،همػم دال قمغم ًمقن أو قمٞم٥م أو طمٚمٞم٦م"( ).
ومال جيقز ُمـ "ُم٤م يمت٥م " ٕٟمف ُمٜمٗمل ،وٓ ُمـ "أيمرم" عمج٤موزشمف صمالصم٦م أطمرف ،وٓ ُمـ "سمئس
وًمٞمس" وٟمحقمه٤مٕ ،هنام ضم٤مُمدة ،وٓ ُمـ اًمٗمٕمؾ اعمجٝمقل وٓ ُمـ

"ص٤مر ويم٤من " وٟمحقمه٤م ُمـ إومٕم٤مل

اًمٜم٤مىمّم٦م ،وٓ ُمـ "ُم٤مت" ٕٟمف همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمتٗمْمٞمؾ ،إذ ٓ ُمٗم٤مضٚم٦م ذم اعمقت ٕن اعمقت واطمد( ).
ٍ
صٗم٤مت يمثػمة.
ذيمر اعمب٤مريمٗمقري أن صٞمٖم٦م (أهمبط) ًمٚمتٗمْمٞمؾ ذيمره٤م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم
وسملم ّ
أن أيمثر اًمٖمبٓم٦م أوًمٞم٤مئل قمٜمد ي املؤُمـ اًمذ ي جيد ومٞمف اًمّمٗم٤مت اًمتل ذيمر ذم اًمٜمص .ىم٤مل اًمريض " :أن
ّ
اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ يدل قمغم اًمزي٤مدة واعمٗمْمؾ قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م اعمِم٤مريم٦م رسمام هذه اعمِم٤مريم٦م حت٘مٞم٘م٤م أو شم٘مديرا".
ويمذًمؽ يتحدث اًمريض " :أن ذم أومٕمؾ ضمٝمت٤من أصؾ اعمٕمٜمك واًمزي٤مدة ومٞمف واًمزي٤مدة ومرع ومال حيّمؾ
ومرع اإل سمٕمد إصؾ  .اًمٖمبٓم٦م سم٤مًمٙمّس أن شمتٛمٜمك ُمثؾ طم٤مل اعمٖمبقط ُمـ همػم أن شمريد زواهل٤م قمٜمف وًمٞمس سمحسد ،
شم٘مقل" :همبٓمف سمام ٟم٤مل" ُمـ سم٤مب رضب"( ).
صقغ ادبالغة ودٓلتفا
صٞمغ اعمب٤مًمٖم٦م ّ
شمدل قمغم شمٙمرار اًمٗمٕمؾ أو اًمتقيمٞمد أو شم٘مقي٦م اًمٗمٕمؾ وهل٤م أوزان يمثػمة وًمٙمـ حتدث
اعمب٤مريمٗمقري ذم ذطمف قمـ سمٕمض إوزان وُمٜمٝم٤م وم ّٕم٤مل ووم ّٕم٤مًم٦م.
ؾمتٕمٛمؾ يمثػما ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وذيمر أسمق هالل اًمٕمسٙمر ي أن هذه اًمّمٞمٖم٦م
"وم ّٕم٤مل" هذه اًمّمٞمٖم٦م ت
شم٠ميت إذا ومٕمؾ اًمٗمٕمؾ وىمت ً٤م سمٕمد ٍ
وىم٧م  ،يٕمـي شمٙمرار اًمٗمٕمؾ وىم٧م ًا سمٕمد وىم٧م طمتك ص٤مرت طمروم٦م ٓزُم٦م

-

حتػة إحقذي ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمٗم٤مف واًمّمؼم قمٚمٞمف ،ج  ،7ص .11

 ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل،ُ -مّمٓمٗمك اًمٖماليٞمٜمك،

عؼقد الزبرجد ،دار اجلٞمؾ ،سمػموتً ،مبٜم٤من1414 ،هـ1994/م ،ج  ،2ص .266
جامع الدروس العربقة  ،امليمتب٦م اًمٕمٍمي٦م  ،سمػموت ،ط 1414 ،28هـ1994/م ،ج  ،1ص

.433
-

اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ،ط  ،29ج  ،1ص .139

-

الؽفقة ،ج  ،3ص .455
ذح الريض عذ ا
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يم٤مًمّمٜم٤مقم٦م( ).
وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم أصؾ "ومٕم٤مل" هؾ هل ًمٚمّمٜم٤مقم٦م أو ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م.
إول :ىمقل اعمؼمدّ :
أن إصؾ ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م صمؿ ٟم٘مٚم٧م إمم اًمّمٜم٤مقم٦م ٕن ومٞمٝم٤م شمٙمرار احلدث( ).
الثاين:

أن صٞمٖم٦م (وم ّٕم٤مل) أوٓ ًمٚمّمٜم٤مقم٦م صمؿ ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م يمام (ومٕم٤مل عمـ ص٤مر ًمف يم٤مًمّمٜم٤مقم٦م) هذا ىمقل أيب سمٙمر

سمـ ـمٚمح٦م( ).
أُم٤م اعمحدصمقن ومٝمؿ ي٘مقًمقن أن وم ّٕم٤مل ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ اًمّمٜم٤مقم٦م ،وهذا ىمقل راضمح لؾمببلم:
إذا يم٤من ا ٕصؾ ًمٚمّمٜم٤مقم٦م فهذا ظمالف اعمٜمٓمؼ .إذ اعمٕمروف أن اًمٗمٕمؾ هق إصؾ ،

السبب إول:

واًمتسٛمٞم٦م ٓطم٘م٦م هب ً
ـمح٤من) هذا هق اؾمؿ ًمٚمّمٜمٕم٦م ؟ أم هذا اًمٗمٕمؾ قمغم وضمف احلدوث واًمتجدد
ُمثال يمٚمٛم٦م ( ّ
واًمتٙمثػم؟ أوٓ ٟمٕمرف هٜم٤م أن إصؾ ذم هذه اليمٚمٛم٦م اعمب٤مًمٖم٦م ذم اًمٗمٕمؾ صمؿ و ضعوه ًمٚمّمٜم٤مقم٦م( ).
ّ
أن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وإح ا دي٨م اًمٜمبقي٦م دٓئؾ يمثػمة ٟ ،مجد ومٞمٝم٤م (وم ّٕم٤مل) ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م ،وٓ

السبب الثاين:

ٟم٘مقل :أوٓ ُو ِض َٕم ْ٧م ًمٚمّمٜم٤مقم٦مٕ ،ن هذا اٟمت٘م٤مص ؿم٠من اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م .ومٚمؿ شمرد هذه اًمّمٞمٖم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
إٓ ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م( ).
صقغة مبالغة ف ّعالة مبالغة غر الؼقاشقة
ىمقل اعمب٤مريمٗمقري" :أن شمٙمقن ًم ّب٤مؾم٦م صٞمٖم٦م ُمب٤مًمٖم٦م ُمـ اًمٚمبس  ،واعمراد هب٤م ًمب٤مؾم٦م يمثػمة اًمٚمب٤مس ،
ويمٜمك سمٙمثرة ًمب٤مؾمٝم٤م قمـ يمثرة ؿمٕمره٤م".
يمٚمٛم٦م ًم ّب٤مؾم٦م قمغم وزن وم ّٕم٤مًم٦م  ،هذه صٞمٖم٦م ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م همػم اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م  ،يمام حتدث أُمٞمؾ سمديع ذم يمت٤مسمف
أطمد قمنم وزٟم ً٤م همػم اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م وُمٜمٝم٤م وم ّٕم٤مًم٦م( ).
ُمثال وم ّٕم٤مًم٦م ومٝمل ّ
صٞمغ اعمب٤مًمٖم٦م اًمسامقمٞم٦م ٓ ٟم٘مٞمس قمٚمٞمٝم٤م ً ،
شمدل قمغم اًمٙمثرة  ،وأطمٞم٤مٟم٤م شم٠ميت اعمب٤مًمٖم٦م
اًمسامقمٞم٦م ومال شمدل قمغم اًمٙمثرة ً ،
ُمثال  :يمٚمٛم٦م ومخقر و فمٚمقمُ ،مٕمٜم٤مه فم٤ممل ًمٞمس اعمراد هٜم٤م يمثػم اًمٔمٚمؿ ويمذًمؽ

 أسمق طمٞم٤من إٟمدًمسك، -اعمؼمد

 ،ادؼتضب ،حت٘مٞمؼ :قمبد اخل٤مًمؼ قمْمٞمٛم٦م ،قم٤ممل اًمٙمت٥م  ،سمػموت ،ج  ،3ص .161

 وم٤مضؾ اًمس٤مُمرائ اًمسٞمقط -هٜمر

ارتشاف الرضب ،حت٘مٞمؼ  :رضم٥م قمثامن حمٛمدُ ،مٙمتب٦م اخل٤مٟمجك1998 ،م ،ج  ،3ص .191
ي ،معاين الـحق ،دار اًمٗمٙمر ،إردن1420 ،ه ـ ،ص .108

ي ،مهع اهلقامع ،ج  ،5ص .88
ي ومٚمٞمش ،العربقة الػصحك ،حت٘مٞمؼ :قمبد اًمّمبقر ؿم٤مهلم ،دار اًمِمب٤مبُ ،مٍم ،ط1997 ،1م ،ص .79

 -أُمٞمؾ سمديع يٕم٘مقب،

ادعجؿ ادػصؾ ،ص .294
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يمٚمٛم٦م ومخقر ًمٞمس اعمراد هٜم٤م يمثػم اًمٗمخر( ).
يّم٤مغ اؾمؿ أًم٦م ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل قمغم صمالصم٦م أوزان ىمٞم٤مؾمٞم٦م ،هل
و" ُِم ْٗمٕم٤مل" .وأؿم٤مر جمٛمع اًمٚمٖم٦م اعمٍمي

" ُِم ْٗم َٕمؾ" ،و " ُِم ْٗم َٕمٚم٦م"،

أيْم٤م ذم اؾمؿ أًم٦م اقمتام ًدا  ،قمغم يمثرهت٤م ذم
إمم ىمٞم٤مؾمٞم٦م " َوم َّٕم٤مًم٦م" ً

آؾمتٕمامل اًم٘مديؿ واحلدي٨م .ويثب٧م اعمٕم٤مضمؿ احلديث٦م

ادعجؿ القشقط و إشاد و ادـجد هذه اًمٙمٚمامت

اعمرومقض٦م( ).
صقغة ادبالغة :مػعال
اًمِم٤مهدًَ " :م َؽ ُِم ْٓم َقاقم ً٤م".
ىمقل اعمب٤مريمٗمقريً" :مؽ ُمٓمقاقم٤م ي٩ميء اعمٞمؿ ُمٙمسقر ُمٗمٕم٤مل يدل قمغم اعمب٤مًمٖم٦م أي أؿمد وأيمثر
اًمٓم٤مقم٦م"( ).
ذيمر اعمب٤مريمٗمقري أن هٜم٤م ذم اًمٜمص يمٚمٛم٦م ُمٓمقاقم٤م قمغم وزن ُمٗمٕم٤مل شمدل قمغم اعمب٤مًمٖم٦م  ،واًمتٙمثػم ذم
اًمٓم٤مقم٦م ،وهٜم٤م ُمٗمٕم٤مل ذم اًمٜمٕم٧م وومٞمف اعمب٤مًمٖم٦مُ .مٓمقاقم٤م يٕمٜمل ُمٓمٞمٕم٤م يمثػما.
ت

ؾمتخدم هذه اًمّمٞمٖم٦م يم٤مًٔم٦م أو ُمٕمدوًم٦م قمـ أًم٦م  ،يم٤معمٕمٓم٤مء واعمٕمٓم٤مر ومٝمل شمّمػم سمٛمٜمزًم٦م أًم٦م

اخل٤مص٦م ًمٚمٕمٓم٤مء أو اًمٕمٓمر.
يمام حتدث اًمسٞمقطي( ) واسمـ وم٤مرس( ) أن صٞمٖم٦م ُمٗمٕم٤مل عمـ ص٤مر ًمف يم٤مًٔم٦م.
ي( ) أن صٞمٖم٦م ُمٗمٕم٤مل داًم٦م قمغم اًمتٙمثػم يم ًّامام ويمٞمٗم ً٤م يم٤معمٓمٕم٤مم واعمرضاب.
ويمذًمؽ ذيمر اًمثٕم٤مًم٥م
أن صٞمٖم٦م ُمٗمٕم٤مل يدل قمغم صٞمٖم٦م اعمب٤مًمٖم٦م واؾمؿ أًم٦م وٟمحـ نقمرف سمقضمقد اًم٘مريٜم٦م أو اًمسٞم٤مق أن
هٜم٤م يمٚمٛم٦م (ُمٓمقاقم٤م) ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م يمثػم اًمتٓمقع وآٟم٘مٞم٤مد.
اشؿ ألة ودٓلتف
ْح َٚم ٌ٦م
اًمِم٤مهدُُ :مٙم ُ
الرصف القايف ،قم٤ممل يمت٥م احلدي٨م  ،إردن ،ط2010 ،1م ،ص .84

 ه٤مدى هنر، أمحد خمت٤مر قمٛمر،-

معجؿ الصقب الؾغقي ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًم٘م٤مهرة ،ط2008 ،1م ،ج  ،2ص .975

حتػة إحقذي ،سم٤مب ذم دقم٤مء اًمٜمبل  ،ج  ،9ص .378

 -اًمسٞمقط

ي ،مهع اهلقامع ،ج  ،3ص .59

 أسمق ُمٜمّمقر اًمثٕم٤مًم٥م -اًمثٕم٤مًمبل،
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ي ،فؼف الؾغة ورس العربقة ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرسمك ،ط1422 ،1ه ـ ،ص .170

فؼف الؾغة ،ج  ،2ص .637

ذيمر اعمب٤مريمٗمقري اؾمؿ آًم٦م ذم طمدي٨م واطمد ( :يم٤مٟم٧م ًمف ُمٙمحٚم٦م) سمْمٛمتلم سمٞمٜمٝمام ؾم٤ميمٜم٦م  ،اؾمؿ آًم٦م
اًمٙمحؾ ،وهق اعمٞمؾ قمغم ظمالف اًم٘مٞم٤مس ،واعمراد ه٤م هٜم٤م ُم٤م ومٞمف اًمٙمحؾ( ).
اشؿ آلة
ىم٤مل قمب٤مس طمسـ " :أن اؾمؿ آًم٦م ُمّمقغ ىمٞم٤مد ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمثالثي اعمتٍمف سمقاؾمٓم٦م إداة اًم٧مي
شمستخدم هب٤م سمقضمقد شمٚمؽ اعمٕمٜمك وحت٘مٞمؼ ُمدًمقًمف"( ).
أ ُّم٤م ؾمٞمبقيف ومٚمؿ يذيمر ومٞمٝم٤م اؾمام سحي٤م ومٞم٘مقل" :سم٤مب ُم٤م قم٤مجل٧م سمف".
وسملم ؾمٞمبقيف ذم الؽتاب أن يمؾ رء يٕم٤مًم٩م سمف ومٝمق ُمٙمسقر "حمٚم٥م"ُ" ،مٗمت٤مح"ُ" ،مٙمٜمس"( ).
اؾمؿ أًم٦م هل٤م ىمسامن:
إول :أًم٦م اًم٘مٞم٤مد
واًمث٤مين :اؾمؿ أًم٦م همػم اًم٘مٞم٤مد
اؾمؿ أًم٦م الىمٞم٤مد
ي قمغم وزن ُمٗمٕمؾ
ىمٞم٤مد ُمـ سم٤مب اًمثالث
دًٓم٦م قمغم أًم٦م واحلدث أٟمف ُمِمتؼ
اؾمؿ أًم٦م همػم اًم٘مٞم٤مد
ٓيِمتؼ ُمـ اعمّمدر
ومال يدل قمغم دًٓمتف
يدل قمغم اعمحسقؾم٤مت ،اًمٗم٠مس ،اعمِمط ،وأوزان همػم اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م
وم ّٕم٤مًم٦م ؾمٞم٤مرة ،سمرادة ،ؾمامقم٦مً ،مب٤مؾم٦م

وم٤مقمٚم٦م وم٤مقمقل( )

ُمٙمحٚم٦م ُمْمٛمقم اًمٕملم ؿم٤مذة ذم اًمٕمرسمٞم٦م ٕن ذم اًمٕمرسمٞم٦م وردت ؾمبع يمٚمامت ومٛمٜمٝم٤م
"ُمدق"ُ" ،مٙمحٚم٦م"ُ" ،مسٕمط"ُ" ،مدهـ"ُ" ،مٜمّمؾ"" ،حمرض٦م "ُ ،مٜمخؾ "
اؾمؿ ي٠ميت قمغم صمالصم٦م أوزان ىمٞم٤مؾمٞم٦م ُمٗمٕمؾ و ُمٗمٕم٤مل و ُمٗمٕمٚم٦م
-

حتػة إحقذي ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء رم آيمتح٤مل ،ج  ،5ص .366

 قمب٤مس طمسـ، -ؾمٞمبقيف،

الٟمحق اًمقاذم ،دار اعمٕم٤مرف ،ط  ،1ج  ،3ص .334
الؽتاب ،ج  ،4ص .94

 -ومخر اًمديـ ىمب٤موة،

ترصيػ إشامء وإفعال ُ ،مٙمتب٦م اعمٕم٤مرف ،سمػموتً ،مبٜم٤من1988 ،م ،ص .236
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وىمد ي٠ميت أوزان همػم ىمٞم٤مؾمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ُمدهـ وُمٙمحؾ سمْمؿ اعمٞمؿ اؾمؿ آًم٦م ٓ يٕمٛمؾ قمٛمؾ ومٕمٚمف وهق اؾمؿ
اعمٙم٤من واًمزُم٤من واعمِمت٘م٤مت اًمثالصم٦م اًمتل ٓ شمٕمٛمؾ قمٛمؾ ومٕمٚمٝم٤م .أطمٞم٤مٟم٤م ي٠ميت اؾمؿ آًم٦م ظمالف اًم٘مٞم٤مس يمام ورد ذم
اًمٜمص اعمذيمقر يمٚمٛم٦م "ُمٙمحٚم٦م" قمغم وزن ُمٗمٕمٚم٦م سمْمؿ اعمٞمؿ أي آًم٦م أو وقم٤مء شمستٕمٛمؾ ًمٚمٙمحؾ"( ).
اشؿ الظرف ودٓلتف
اًمِم٤مهدُ :مراسم ٍ
ط ًَم ُف:
َُ َ
ىم٤مل اعمب٤مريمٗمقري" :اًمرسم٤مط" ومٝمق ُمّمدر أو اًمٔمرف ُمـ راسمٓم٦م أو ٟمسؿ ي ُمٙم٤من اخلٞمؾ ذم احلرب
أو ىمٞم٤مم اعمج٤مهديـ ًمٚمجٝم٤مد( ).
اؾمؿ فمرف يّم٤مغ ُمـ اعمّمدر إصكم ويدل قمغم أُمريـ ومٛمٜمٝم٤م :دًٓم٦م قمغم اعمٕمٜمك اعمجرد.
واًمث٤مين :دًٓم٦م قمغم اًمزُم٤من واعمٙم٤من ووىمققمٝمام .قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل:

"ُمٖمرب اًمِمٛمس " ،و "ُمٓمٚمع

اًمِمٛمس"( ).
يدٓن قمغم زُم٤من وىمقع اًمٗمٕمؾ ،وُم٘مٕمد يدل قمغم ُمٙم٤من وىمقع اًمٗمٕمؾ ،أطمٞم٤مٟم٤م ي٠ميت صٞمٖم٦م ُمٗمٕمؾ قمغم
يمال اًمزُم٤مٟملم أي فمرف امليم٤من و فمرف الزُم٤من.
إذن ذم هذه اًمّمقرة ٟمٕمرف اعمٕمٜمك سم٤مًم٘مريٜم٦م أو اًمسٞم٤مق أو اعم٘م٤مم أو احل٤مل ُمـ اًمٕمب٤مرة( ).
دًٓم٦م اؾمؿ فمرف قمغم اعمٙم٤من تّ
دل قمغم احلدث ووىمققمف وزُم٤مٟمف  ،وٟمٕمرف سم٤مًمسٞم٤مق واًم٘مريٜم٦م ذم
اًمٜمص أو اًمؽميمٞم٥م ٟمحـ ٟمحدد اعمٕمٜمك سمسب٥م اعم٘م٤مم واحل٤مل أو اًمسٞم٤مق ٕن فمرف اًمزُم٤من واعمٙم٤من مه٤م يدٓن
قمغم وزن واطمد"( ).
يمام ورد ذم احلدي٨م اًمٜمبقي يمٚمٛم٦م "ُمراسمط" قمغم وزن ُمٗم٤مقمؾ شمدٓن قمغم اًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م هٜم٤م
ًمٗمٔم٦م "ُمراسمط" دًٓم٦م قمغم اًمزُم٤من هٜم٤م يمٚمٛم٦م ُمراسمط اًمِمخص اًمذي جي٤مهد ذم ؾمبٞمؾ اهلل.

 -قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ قمٞمسك سمـ يٕم٘مقب،

ادـفاج ادخترص يف عؾؿل الـحق والرصف ُ ،م١مؾمس٦م اًمر ؾم٤مًم٦م ،سمػموت ،

ًمبٜم٤من ،ط1428 ،1هـ2007/م ،ج  ،1ص .2
-

حتػة إحقذي ،سم٤مب رم اًمرسم٤مط ،ج  ،5ص .205

-

قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل ،مهع اهلقامع يف ذح مجع اجلقامع  ،حت٘مٞمؼ :قمبد اًمٕم٤مل ؾم٤ممل ُمٙمرم،
دار اًمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٙمقي٧م ،ج  ،2ص .57

 قمب٤مس طمسـ، -اًمزخمنم
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الـحقالقايف ،ج  ،3ص .318
ي ،ادػصؾ يف صـعة اإلعراب ،ص .259

ما ادخرج
اًمِم٤مهدَُ :م٤م اعمَ ْخ َر ُج:
ىم٤مل اعمب٤مريمٗمقريُ" :م٤م اعمخرج ُمٜمٝم٤م" سمٗمتح اعمٞمؿ ،اؾمؿ فمرف أو ُمّمدر ُمٞمٛمل ،يٕمٜمل ُم٤م هل ـمري٘م٦م
أو ؾمبٞمؾ اخلروج واخلالص ُمـ اعمّم٤مئ٥م أو اًمٗمتـ( ).
ادخرج لف معـقان
"اعمخرج" إذا يم٤من اؾمؿ فمرف فدًٓمتف قمغم اؾمؿ ُمٙم٤من  ،أي ُم٤م ُمقضع اخلروج أو ُمٙم٤من اخلروج
ُمـ اًمٗمتٜم٦م .أ ُّم٤م إذا يم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م "اعمخرج" ُمّمدرا ُمٞمؿي٤م أي ظمرضم٧م ظمروضم٤م خمرضم٤م.
ومٛمٕمٜمك احلدي٨م "ُم٤م اًمٓمريؼ اًمذي خيرج سمف ُمٜمٝم٤م ويٜم٘ميض قمٜمٝم٤م " ُم٤م هق ـمريؼ اخلروج واخلالص
ُمـ اًمٗمتٜم٦م أو اًمسب٥م اًمذي يتقصؾ إًمٞمف ،يمالمه٤م ُمٕمٜمٞم٤من صحٞمح٤من( ).
اؾمؿ الفمرف يدل قمغم اًمزُم٤من واعمٙم٤من  ،أ ُّم٤م املصدر امليؿي ف ّ
يدل قمغم احلدث وم٘مط ،ظم٤مرضم ً٤م عن
اًمزُم٤من واعمٙم٤منٟ .محـ ٟمحدد اعمٕمٜمك ُمـ اًمسٞم٤مق يمام ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ،فيمٚمٛم٦م (جمراه٤م) جمرى يدل قمغم
اًمزُم٤من واعمٙم٤من  ،و املصدر ُمٞمؿ ي ،وًمٙمـ ٟمٕمرف اعمٕمٜمك سم٤مًم٘مريٜم٦م اًمسٞم٤مىمٞم٦م هٜم٤م  ،فاعمٗمّسون يرضمحقن املصدر
امليؿيُ ،مٕمٜم٤مه٤م وهل دمري( ).
الػصؾ الثاكك :مؾحؼ بادشتؼات ودٓلتفا يف حتػة إحقذى
اشؿ تصغر ودٓلتف
اؾمؿ شمّمٖمػم ًمٚمتح٘مػم واًمتذُمٞمؿ
اًمِم٤مهد :اًم ُٗم َق ْي ِس َ٘م َ٦م:
ىمقل اعمب٤مريمٗمقري" :واًمٗمقيس٘م٦م ومٝمل ُمّمٖمر ُمـ اًمٗم٤مؾم٘م٦م  ،وُمٕمٜم٤مه٤م ظمروج اًمٗم٠مرات ُمـ طمجرات
ويٗمسدن اًمبٞمقت"( ).
اؾمؿ اًمتّمٖمػم  :وهق ُمـ اعمٚمحؼ سم٤معمِمت٘م٤مت  ،و ّ
يدل قمغم شم٘مٚمٞمؾ ذات اًمٌم ء أو يمٛمٞمتف ً ،
ُمثال يمٚمٞم٥م،
-

حتػة إحقذي ،ج  ،8ص .219

-

ٟم٤مس اًمديـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر اًمبٞمْم٤موي ،حتػة إبرار ذح مصابقح السـة1433 ،هـ2012/م ،ج  ،1ص .533

 -حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼم

ي ،جامع البقان  ،حت٘مٞمؼ :قمبد اهلل سمـ احلسـ اًمؽمك ي ،دار اهلجر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم ،ج ،12

ص.415
-

حتػة إحقذي ،سم٤مب ذم ختٛمػم اًمٜم٤مر وإـمٗم٤مء اًمّساج ،ج  ،5ص .325
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ودرهيؿ( ).
ٍ
ُمٕم٤من قمديدة ُ :مٜمٝم٤م  :اًمتٕمٔمٞمؿ واًمتح٘مػم واًمؽمطمؿ واًمتٚمٓمػ
ىم٤مل اجلرضم٤مين  :إِ ّن اًمتّمٖمػم ًمف
واًمتحب٥م وآظمتّم٤مر واًمذم( ).
أُم٤م ًمٗمٔم٦م اًمتح٘مػم فيدل قمغم اًمتّمٖمػم يمام ذيمر اسمـ ُم٤مًمؽ ،واسمـ ضمـي ،واسمـ إٟمب٤مري ،واسمـ يٕمٞمش،
واعمؼمد وهمػمه م ،وًمٙمـ اؾمتٕمٛمؾ اًمٜمح٤مة اًم٘مدُم٤مء يمٚمٛم٦م اًمتح٘مػم  ،وقمٜمقٟمف ذم اًمٙمت٥م ُم٤م اؾمتٕمٛمؾ اًمتّمٖمػم قمغم
ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ىمقل اخلٚمٞمؾ " :حت٘مػم اًمٙمٚمٛم٦م شمّمٖمػمه٤م " ويمذًمؽ ؾمٞمبقيف ذم الؽتاب اؾمتٕمٛمؾ ًمٗمٔم٦م اًمتح٘مػم
ُمرات قمديدة( ).
ؾمٛمك
ىم٤مرن اسمـ ضمـي سملم اًمتّمٖمػم ومجع اًمتٙمسػم :وإٟمام محؾ اًمتح٘مػم ذم هذا قمغم اًمتٙمسػم ( ) .و ّ
اسمـ اًمّساج سم٤مب اًمتح٘مػم يٕمٜمل سم٤مب اًمتّمٖمػم( ).
ذيمر اسمـ قمّمٗمقر" :أن اًمتح٘مػم هق املقمٜمك إؾم٤مد ًمٚمتّمٖمػم"( ).

و

واسمـ إٟمب٤مرى ىم٤مل  :إن اًمتّمٖمػم واًمتح٘مػم مه٤م ُمؽمادوم٤من  ،صمؿ حتدث قمـ صمالصم٦م ُمٕم٤مين أظمرى يمام
ذيمرت ؾم٤مسم٘م٤م ( ).
إِ

ّن اًم٘مدُم٤مء يتحدصمقن قمـ اًمٚمٖم٤مت اًمس٤مُمٞمف وي٘مقًمقن إ ّن اًمتح٘مػم ومٞمف ُمٕمٜمك أؾم٤مد  ،وُمٕم٤مين أظمرى

إض٤مومٞم٦مً ،
ُمثال الشمٕمٔمٞمؿ واًمؽمطمؿ واًمتحب٥م واًمذم وهمػمه٤م ( ).
أُم٤م ذم هذا احلدي٨م ًمٗمٔم٦م "ومقيس٘م٦م" ًمٚمتذُمٞمؿ فٓ شمدل قمغم شم٘مٚمٞمؾ اًمٌمء وم٘مط سمؾ شمدل قمغم اًمذم ،
ٕن اًمسٞم٤مق يدل قمٚمٞمف.
 -احلٛمالو

ي ،صذا العرف يف فـ الرصف ،حت٘مٞمؼٟ :مٍم اهلل قمبد اًمرمحـُ ،مٙمتب٦م اًمرؿمد ،اًمري٤مض ،ج  ،1ص .99

 -اجلرضم٤مين،

التعريػات ،حت٘مٞمؼ :إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مرى ،دار اًمٙمت٥م اًمععمٞم٦م ،سمػموت ،ط1405 ،1ه ـ ،ص .32

 -اخلٚمٞمؾ،

كتاب العني ،ج  ،3ص .43

 -اسمـ ضمـ

ي ،خصائص ،ج  ،1ص .353

 -اسمـ اًمّساج،

أصقل الـحق ،حت٘مٞمؼ :قمبد احلسلم اًم٘متغمُ ،م١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت ً ،مبٜم٤من  ،ج  ،3ص .36

 -قمبد اًمرمحـ سمـ أيب

إؾمح٤مق اًمزضم٤مج ،اجلؿؾ يف الـحق  ،حت٘مٞمؼ :قمغم شمقومٞمؼ حمٛمدُ ،م١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م  ،دار إُمؾ،

1404ه ـ1984/م ،ج  ،2ص .292
-

قمبد اًمرمحـ سمـ قمبٞمد اهلل إٟمّم٤مرى أسمق اًمؼميم٤مت ،أرسار العربقة ،دار أرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ ،ط1420 ،1هـ1999/م،
ص.361

 -قمٛمر ضم٤مسمر اجلٚمٞمؾ،
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التصغر يف أشامء أعالم العربقة  ،ص .23-21

الـسب ودٓلتف
حذف ياء الـسب غر الؼقاشقة:
دًٓم٦م اًمٜمس٥م قمغم إوـم٤من:
اًمِم٤مهد :اإليامن يامن ،واحلٙمٛم٦م يامٟمٞم٦م:
اإليامن يامن واحلٙمٛم٦م يامٟمٞم٦م  ،ومٝمل ُمٜمسقسم٦م إمم اًمٞمٛمـ ٕ ،ن ذم إصؾ ٍ
طمذف اًمٞم٤مء و إسمدًمفا
يامن  ،ب
سم٤مًٕمػ( ).
اًمٜمس٥م هق  :اؾمؿ حلؼ سم٤مًمٞم٤مء اعمِمددة ذم آظمره ً
ُمثال ه٤مؿمؿ ي ،واًمبٍميقن ي٘مقًمقن  :أطمٞم٤مٟم٤م ي٠ميت
اًمٜمس٥م همػم اًم٘مٞم٤مد( ).
وخيتٚمػ اعمحدصمقن ذم اعمراد سمف.
ومٝمذا ُمٜمسقب سمٖمػم اًم٘مٞم٤مس ،وذيمر ُمـ ذًمؽ صمالصم٦م أًمٗم٤مظ ،وهل يامن ،وؿم٠مم ،وهت٤مم.
ويذيمر اسمـ هِم٤مم ذم ؾمب٥م ؿمذوذه٤م وضمٝملم مه٤م  :احلذف واًمتٕمقيض ذم يامن وش ا م ،واحلذف
وشمٖمٞمػم احلريم٦م ذم هت٤مم ،وم٘م٤مل" :وشم٘مقل :رضمؾ يامنُ :مـ أهؾ اًمٞمٛمـ ،وؿمآم سمقزن ؿمٕم٤ممُ :مـ أهؾ اًمِم٤مم...
وهت٤مم سمٗمتح اًمت٤مءُ :مـ أهؾ هت٤مُم٦م ،ويٙمقن اًم٘مٞم٤مس ومٞمٛمـ ٟمس٥م إمم اًمٞمٛمـ واًمِم٤مم

 ،أن ي٘م٤مل :يٛمٜمل وشا ُمل

سمتسٙملم اهلٛمزة ،سمقزن ؿمٕمٛمل ،وسمٞم٤مء ُمِمددة ذم آظمره ًمٚمٜمس٥م( ).
وٟمٕمقض عهن٤م
إذن ٟمستٕمٛمؾ يمثػم ا ذم اًمٙمالم ختٗمٞمٗمٝمام  ،ومٜمحذف إطمدى ي٤مءي اًمٜمس٥م ُمـ آظمرمه٤م ّ ،
شمٜمقيـ طمذومقه٤م ًمئال جيتٛمع
ًا
أًمٗم ً٤م ىمبؾ اًمٜمقن واعمٞمؿ ،ومّم٤مر يامين وؿمآُمل سمٗمتح اهلٛمزة وي٤مء ظمٗمٞمٗم٦م ،صمؿ عم٤م أدظمٚمقا
ؾم٤ميمٜم٤من( ).
وم٘مٞمؾ :يامن وؿمآم ...وهت٤مُم٦م ُمٙمسقرة اًمت٤مء ،وإصؾ ذم اًمٜمس٥م إًمٞمٝم٤م هت٤مُمل سمٙمّس اًمت٤مء وشمِمديد

-

حتػة إحقذي ،سم٤مب ذم ومْمؾ اًمٕمجؿ  ،ج  ،10ص .436

-

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمرو سمـ أمحد ،اًمزخمنمي ضم٤مر اهلل،

ادػصؾ يف صـعة اإلعراب  ،حت٘مٞمؼ  :قمغم ُمٚمجؿُ ،مٙمتب٦م

اهلالل ،سمػموت ،ط1993 ،1م ،ج ،1ص .259
 -مج٤مل اًمديـ أسمق حمٛمد قمبداهلل سمـ يقؾمػ سمـ هِم٤مم إٟمّم٤مري،

مغـل الؾبقب عـ كتب إعاريب  ،دار اًمٗمٙمر ،

سمػموت1985 ،م ،ط  ،6ج  ،1ص .706
 -حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ اًمٕمب٤مس أسمق احلسـ اسمـ اًمقراق،

عؾؾ الـحق  ،اعمح٘مؼ :حمٛمقد ضم٤مؾمؿ حمٛمد اًمدرويشُ ،مٙمتب٦م
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اًمٞم٤مء ،وم٢مذا أردٟم٤م ختٗمٞمٗمٝم٤م أيْم٤م ٟمحذف إطمدى ي٤مءي اًمٜمس٥م ُمٜمف( ).
وٟمريد أن يٕمقضقا عهن٤م أًمٗم٤م يمام قمٛمٚمقا سمٞمامن وؿمآم ،ومٚمؿ يٛمٙمٜمٝمؿ ذًمؽ ًمٙمقن إًمػ ىمبؾ اعمٞمؿ،
ومٚمق ٟمزيد أًمػ اًمتٕمقيض ٓضمتٛمع أًمٗم٤من ؾم٤ميمٜم٤من ،ومٙم٤من جي٥م أن ٟمحذف أطمدمه٤م ،ومٜمٕمدل قمـ هذا إمم ومتح
اعمٞمؿ ،ونونيب هذه اًمٗمتح٦م قمـ أًمػ اًمتٕمقيض ،ومّم٤مرت هت٤مُمل سمٞم٤مء ظمٗمٞمٗم٦م ،صمؿ عم٤م ٟمدظمؾ اًمتٜمقيـ

ٟمحذف

اًمٞم٤مء ًٓمت٘م٤مء اًمس٤ميمٜملم ،ومّم٤مر هت٤مم ،قمغم ًمٗمظ يامن وؿمآم( ).
كتائج البحث
وسملم ومٞمٝم٤م اًمدًٓم٦م
حتدّ ث اعمب٤مريمٗمقري ذم حتػة إحقذى قمـ إومٕم٤مل واعمّم٤مدر واعمِمت٘م٤مت ّ ،
واعمٕم٤مين ،أُم٤م سمٕمض إومٕم٤مل ومتحدث ومٞمٝم٤م اعمس٠مًم٦م قمـ اًمٙمقومٞملم واًمبٍميلم.
أُم٤م قمـ اعمّم٤مدر ومذيمر اعمب٤مريمٗمقري ُمّمدرا ُمٞمٛمٞم ً٤م  ،وحتدّ ث ومٞمٝم٤م ّ
أن اعمّمدر اعمٞمؿ ي ىمد أىمٞمؿ ُم٘م٤مم
اًمٗم٤مقمؾ "ُمٙمٗمرة ًمٚمذٟمقب" ،هٜم٤مك ُمس٠مًم٦م ظمالومٞم٦م سملم اًمٜمح٤مة هؾ ي٘مقم اعمّمدر اعمٞمٛمك ُم٘م٤مم اًمٗم٤مقمؾ أم ٓ؟
ّ
ويستدل سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٜمبقيف قمغم
ُمذه٥م اعمب٤مريمٗمقري أضم٤مز أن يٜمقب اعمّمدر ُمٜم٤مب اًمٗم٤مقمؾ ،
ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ُ( :مٙمٗمرة ًمٚمذٟمقب) يمٚمٛم٦م "ُمٙمٗمرة" ُمّمدر ُمٞمؿ ي سمٛمٕمٜمك اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ .ويمذًمؽ ىمد ي٠ميت اعمّمدر
سمٛمٕمٜمك اؾمؿ اعمٗمٕمقل.
وأؿم٤مر اعمب٤مريمٗمقري إمم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ودًٓمتف قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل يمٚمٛم٦م

"طم٤مُمدون" هٜم٤م ي٠ميت اؾمؿ

اًمٗم٤مقمؾ ًمٞمٗمٞمد اًمتخّمٞمص.
اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ ٓ ّ
يدل وم٘مط قمغم اًمثبقت  ،سمؾ يدل قمغم اعمدواُم٦م وآؾمتٛمراري٦م .واعمس٠مًم٦م ظمالومٞم٦م سملم
اًمبٍميلم واًمٙمقومٞملم.
ُمذه٥م اًمبٍميلم اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ يدل قمغم اًمثبقت  ،وقمٜمد اًمٙمقومٞملم قم٤مُمؾ اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ دًٓم٦م قمغم
اًمتجدد واحلدث.
دًٓم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ قمغم آؾمت٘مب٤مل ،اًمِم٤مهد ومٞمف "وٓ ُم١موى" ّ
يدل قمغم اعمْم٤مرع.
أُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م إمم اؾمؿ اعمٗمٕمقل ومذيمر اعمب٤مريمٗمقري ؿمقاهد يمثػمة  ،داًم٦م قمغم أن اؾمؿ الوم٤مقمؾ يدل قمغم
-

قمثامن سمـ قمٛمر سمـ أيب سمٙمر سمـ يقٟمس ،أسمق قمٛمرو مج٤مل اًمديـ اسمـ احل٤مضم٥م اًمٙمردي اعم٤مًمٙمل،

الشافقة يف عؾؿل

الترصيػ واخلط ،حت٘مٞمؼ :ص٤مًمح قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اًمِم٤مقمرُ ،مٙمتب٦م أداب  ،اًم٘م٤مهرة ،ط2010 ،1م ،ج  ،1ص .70
 حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اهلروى،1420ه ـ ،ج  ،1ص .211
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إشػار الػصقح  ،حت٘مٞمؼ :ؾمٕمد سمـ حمٛمد ىمامش ،قمامدة اًمبح٨م اًمٕمٚمؿ

ي ،ط ،1

احلدث واًمثبقت.
وايمتِمٗم٧م اعمٕم٤مين إظمرى اؾمؿ اعمٗمٕمقلً ،
ُمثال دًٓم٦م اؾمؿ اعمٗمٕمقل قمغم آضمتٝم٤مد واًمّمػمورة.
أُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م إمم اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ ومدًٓمتف قمغم اًمزي٤مدة واعمِم٤مريم٦م  ،وي٠ميت الومٕمؾ ًمٚمٛمٕمٚمقم أطمٞم٤مٟم ً٤م  ،وي٠ميت
اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ ًمٚمٛمجٝمقل.
أؿم٤مر اعمب٤مريمٗمقري إمم احلدي٨م "ُم٤م أظمقف ُم٤م خت٤مف " أن اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ ومٞمف ًمٚمٛمجٝمقل ،هٜم٤م ُمس٠مًم٦م
ظمالومٞم٦م سملم اًمٕمٚمامء أن ي٠ميت اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ ًمٚمٛمجٝمقل ،وهذا ظمال ف اًم٘مٞم٤مس.
حتدّ ث اعمب٤مريمٗمقري قمـ اؾمؿ اًمٔمرف ،وذيمر أُمثٚم٦م يمثػمة ،قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤ملُ" :مراسمط" و "اعمخرج"
اؾمؿ اًمٔمرف ّ
يدل قمغم احلدث ووىمقع زُم٤مٟمف وُمٙم٤مٟمف ،و ٟمحـ ٟمحدد اعمٕمٜمك سمحس٥م اعم٘م٤مم واحل٤مل.
أؿم٤مر اعمب٤مريمٗمقري إمم اؾمؿ أًم٦م ظمالف اًم٘مٞم٤مس ً ،
ُمثال  :ىمقًمف ذم احلدي٨م "ُمٙمحٚم٦م" صٞمٖم٦م وم ّٕم٤مًم٦م
همػم اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م.
أُم٤م قمـ صٞمغ اعمب٤مًمٖم٦م وم٘م٤مل اعمب٤مريمٗمقري أن صٞمٖم٦م ومٕمقل سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل ً ،
ُمثال  :يمٚمٛم٦م
"اًمقدود" هق ومٕمقل سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل واًمٗم٤مقمؾ.
وىمد ي٠ميت ومٕمقل ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م وىمد ي٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ أطمٞم٤مٟم ً٤م

 ،وٟمحدد اعمٕمٜمك ُمـ اًمسٞم٤مق " ،وم٢مٟمف

ـمٝمقر" أيُ :مٓمٝمر ًمٚم٘مٚم٥م.
ه٦م ٕٟمف ًمٞمس
ؾمتخدم ًمٚمّمٗم٦م اعمِم٥م
ومٕمالن :ومٕمالن حتدث اعمب٤مريمٗمقري قمٜمف  ،ومف ي صٞمٖم٦م ُمب٤مًمٖم٦م ٓ ت
صم٤مسم٧م.
كجلقع واًمٕمٓمش وهذه اًمّمٗم٦م همػم ة
ومٞمف ا اًمثبقتٕ ،ن احلرارة اًمِمديدة ذم اًمبٓمـ ا
ُمٗمٕم٤مل :أُم٤م قمـ ُمٗمٕم٤مل ومذيمر اعمب٤مريمٗمقري أن "ُمٓمقاقم٤م" قمغم وزن ُمٗمٕم٤مل  ،وهق يدل قمغم اعمب٤مًمٖم٦م
واؾمؿ آًم٦م.
ُمسًم٦م ظمالومٞم٦م سملم اًمبٍميلم واًمٙمقومٞملم :هؾ شم٠ميت صٞمٖم٦م ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ أو
صٞمٖم٦م ومٕمٞمؾ ،هٜم٤مك أ
اعمٗمٕمقل .قمٜمد اًمبٍميلم جيقز إقمامهل٤م وهذا ىمقل ؾمٞمبقيف.
وقمٜمد اًمٙمقومٞملم ٓ جيقز إقمامهل٤م ُمٓمٚم٘م٤م.
ؿمقاهد ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٙمثػمة الّداًم٦م قمغم قمٛمؾ ومٕمٞمؾ
وىمد ر ّد اعمب٤مريمٗمقري قمغم ىمقل اًمٙمقومٞملم ب
سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل ً
ُمثال" :ؿمٝمٞمد" "محٞمد".
ُمٕمٜمك ُمٗمٕمؾ طمسٞم٥م أي أطمسبٜمك اًمٌم ء إذا يمٗم٤مٟمك وأطمسبتف.
أطمٞم٤مٟم٤م ي٠ميت "ومٕمٞمؾ" ب
وىمد ي٠ميت ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ وم٘مط ً
ُمثال "ُمٚمٞمٙمف" وهق ُم٤مًمؽ.
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ذيمر اعمب٤مريمٗمقري ؿمقاهد ُمـ إطم٤مدي٨م ٓؾمؿ اًمتّمٖمػم  ،وايمتِمٗم٧م ُمٕم٤مين يمثػمة  ،ووضمدت ّ
أن
اؾمؿ الشمّمٖمػم ٓ ي٠ميت وم٘مط لشم٘مٚمٞمؾ اًمٌمء ،سمؾ ي٠ميت ملقم٤من أظمرى ٟمحق :يمٚمٛم٦م "ومقيس٘م٦م" اؾمؿ اًمتّمٖمػم ًمٚمتح٘مػم
واًمتذُمٞمؿُ .مـ ٟم٤مطمٞم٦م اعم٘م٤مم واًمسٞم٤مق ٟمحـ ٟمٕمرف اعمٕمٜمك أي اعمٕمٜمك إرضمح.
أطمٞم٤مٟم٤م ي٠ميت اؾمؿ اًمتّمٖمػم ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ً
ُمثال يمٚمٛم٦م "سمري٦م" ي٠ميت ًمتٕمٔمٞمؿ إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم.
اؾمؿ اًمتّمٖمػم ي٠ميت ًمٚمٛمدح واًمتٚمٓمػ واًمتحب٥م ُمثؾ ي٤م سمـ َّي.
أ ُّم٤م قمـ اًمٜمس٥م ومذيمر اعمب٤مريمٗمقري إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم اًمٜمس٥م إمم إوـم٤من "احلٙمٛم٦م يامٟمٞم٦م "
دًٓم٦م اًمٜمس٥م قمغم اؾمؿ اجلٜمس اجلٛمٕمك "إقمراسمك".
دًٓم٦م اًمٜمس٥م قمغم اًمّمٗم٦م "أطمسـ يمقيم٥م درى" ىمقل اعمب٤مريمٗمقري يم٠مٟمف ٟمس٥م إمم اًمدرر شمِمبٞمٝم٤م سمف
اًمّمٗم٦م.
***
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