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 انذساعخ: يهخص

ِٛػٛع ضٍُٓؾ ًٖ٘ جٌىٌجْس جٌؼٛء ػٍٝ جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س جٌمى٠ّس فٟ ؾحٔرٙح جٌىالٌٟ، ٚذحٌطكى٠ى فٟ         

١ٌٍٓٛؽٟ، جًٌٞ ٠ُنٍ ذحٌىػ١ٍ ِٕٗ؛ ق١ع ضطرؼص  فٙ ػهٕو انهغخ ٔإَٔاػٓب انًضْشجٌّشطٍن جٌٍفظٟ فٟ وطحخ 

جٌىٌجْس، ْٚؼ١ٕح ؾح٘ى٠ٓ ئٌٝ ٟ جٌّشطٍن جٌٍفظٟ. ٚلى وحْ ِٓ أذٍَ أ٘ىجف ًٖ٘ فٚجنطالفٙح جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س 

ٛؽٟ ٚوطحذٗ، ضكم١مٙح، ذ١حْ ِظطٍف جٌٍغس ٚجٌٍٙؿس، ٚجٌفٍق ذ١ّٕٙح ٚطٍس وً ِّٕٙح ذح٤نٍٜ، ٚجٌطؼ٠ٍف ذح١ٌٓ

١ٌٍٓٛؽٟ لٟ جٌّشطٍن جٌٍفظٟ ٚضك١ٍٍٙح. ٚلى  ْشانًضٚأن١ٍج ضمّظٟ جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س جٌمى٠ّس جٌٛجٌوز فٟ وطحخ 

ٚلى َنٍُظص ًٖ٘ جٌىٌجْس ئٌٝ  ؿ١ٓ جغ١ٕٓ: جٌّٕٙؽ جٌٛطفٟ غُ جٌّٕٙؽ جٌطك١ٍٍٟ.ْرٍٔح أغٛجٌ ًٖ٘ جٌىٌجْس ٚفك ِٕٙ

ّْ : ٔطحتؽ ِٓ أذٍَ٘ح ١ٌٍٓٛؽٟ ٠ُنٍ ذىػ١ٍ ِٓ جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س جٌمى٠ّس  انًضْشئٌٝ أْ وطحخ ضّٛطٍص جٌىٌجْس ذأ

جٌّشطٍن جٌٍفظٟ فٟ ضّٛطٍص جٌىٌجْس ئٌٝ ٚلٛع ، ئٌٝ ؾحٔد يٌه ذٗ جالػطٕحءجٌّٕٓٛذس ٚغ١ٍ جٌّٕٓٛذس، ٠ٚؿد 

ىز  ُِ س( جٌطٟ جْطؼٍّص ذّؼٕٝ ؾّحػس ِٓ جٌٕحِ، ٚذّؼٕٝ  ِّ جٌٍغس جٌؼٍذ١س، ذى١ًٌ ٚؾٛوٖ فٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ وٍفظس )أ

ضّٛطٍص جٌىٌجْس ئٌٝ أْ ِٓ أذٍَ ػٛجًِ ، وّح ٠ٓ، ٚال ِؼٕٝ ٦ٔىحٌٖ وّح فؼً جذٓ وٌْط٠ِٛٗٓ جٌُِٓ، ٚذّؼٕٝ جٌىِّ 

ُّ أطكحذٙح ٔشٛء جٌّشطٍن جٌٍفظٟ، جنطالف جٌ ِػؼص جٌّؼحؾُ ػ ُٚ مرحتً فٟ جْطؼّحي ذؼغ ج٤ٌفحظ، ٚػٕىِح 

 جٌّؼحٟٔ جٌّهطٍفس ٌٍفع جٌٛجقى، وْٚ ج٦شحٌز ئٌٝ جٌطّح٠ُ ذ١ٓ جٌمرحتً فٟ جْطؼّحٌٙح.

Study Summary 

This study sheds light on the ancient Arabic dialects in its semantic aspect, 

specifically on the subject of the verbal joint in the book Al-Mizhar in the Sciences of 

Languages and Types of Suyuti, which abounds in many of them;  One of the most 

important objectives of this study, and strived to achieve, the statement of the term 

language and dialect, and the difference between them and the link between each 

other, and the definition of Assiuti and his book, and finally to investigate the ancient 

Arabic dialects contained in the book Al-Mizhar of Suyuti in common verbal and 

analysis.  We explored this study according to two approaches: descriptive and 

analytical.  The study concluded that Al-Mizhar al-Suyuti's book is abundant in the 

ancient Arabic dialects attributed and not attributed and should be taken care of. In 

addition, the study found the occurrence of the verbal common in the Arabic 

language, as evidenced by its presence in the Quran as a word.  Ummah), which was 

used in the sense of a group of people, and for a period of time, and in the sense of 

religion, and no meaning to deny it as Ibn Darstoyah did.  The owners meaning FH 

the term one, without reference to the differentiation between the tribes in use. 
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 يقذيخ: 

 

ذُٓ هللا جٌٍقّٓ جٌٍق١ُ ٚجٌظالز ٚجٌٓالَ ػٍٝ ٌٌْٛٗ جٌؼٍذٟ ج١ِ٤ٓ أفؼً ِٓ ٔطك ذحٌؼحو، ٚػٍٝ آٌٗ ٚطكرٗ 

 ِٓ ْحٌ ػٍٝ ٔٙؿُٙ ئٌٝ ٠َٛ جٌى٠ٓ. أِح ذؼى:أؾّؼ١ٓ ٚػٍٝ ؾ١ّغ جٌطحذؼ١ٓ ٚ

فطؼىُّ وٌجْس جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س ِٓ جٌىٌجْحش جٌّّٙس فٟ ػٍَٛ جٌٍغس جٌؼٍذ١س؛ ٤ٔٙح ضىشف ػٓ طٌٛز ِٓ    

فٟ ػظٌُٛ٘ جٌغحذٍز، فٟ جٌٛلص جًٌٞ ٔفطمى ف١ٗ ئٌٝ ذحو٠س أٚ ذ١ثس ٌٙؿ١س ضٍشىٔح  طٌٛ أْح١ٌد جٌىالَ ػٓ جٌؼٍخ

جٌمى٠ُ؛ ًٌج وحٔص جٌىٌجْس ػٌٍٚز ٦ظٙحٌ ِؼحٌُ جٌظٛجٍ٘ جٌٍغ٠ٛس ػٕىُ٘، ١ٌّٚ ً٘ ج٤ٍِ ئٌٝ جٌٕطك جٌؼٍذٟ 

ح ذحٌٍغس جٌؼٍذ١س، ٚئّٔح ٘ٛ شحتغ فٟ ؾ١ّغ جٌٍغحش، ئي وشفص وٌجْحش ػٍُ جٌٍغس جٌكى٠ع أ١ّ٘س جٌىٌجْحش  نحّطًّ

ج ٌٍىٌجْحش جٌٍغ٠ٛس ج٤نٍٜ. ًٍّّ  جٌٍٙؿ١س؛ ٤ٔٙح ضؼطٟ ن٠ُٕح غ

ِٝ ِٓ ػٍّحء جٌؼٍذ١س ذحٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س أ٠ّح ػٕح٠س، ٚأٌٚٛ٘ح ِٓ ج١ّ٘٤س ِح ضٓطكك، ٚلى أػطٕٝ جٌمىج   

ٚؾؼٍٛج ٌٙح جٌظىجٌز فٟ؛ ق١ع يوٍٚ٘ح فٟ ِظٕفحضُٙ جٌّطؼىوز،  وىطد جٌٍغس ٚجٌٕكٛ، ٚجٌطف١ٍٓ، ٚجٌّؼحؾُ، ٚػٍَٛ 

ضٍه جٌٍٙؿحش جٌّؼ١ٓ جًٌٞ ال  جٌمٍآْ، ٌٚمى ذًي جٌؼٍّحء فٟ ذ١حْ ٌغحش جٌؼٍخ، ٚقفظٙح، ٚذ١حْ ٌأ٠ُٙ ف١ٙح، ٚوحٔص

٠ٕؼد ٌؼٍّحء جٌٍغس فٟ ضف١ٍٓ ذؼغ جٌظٛجٍ٘ جٌٕك٠ٛس ٚضٛؾ١ٙٙح، ٚػىَ ج٦غٍجق فٟ جٌطأ٠ٚالش جٌطٟ أغمٍص وحً٘ 

جٌّطؼ١ٍّٓ، ٚجِطىش أ٠ىٞ جٌؼٍّحء ج٤ٚجتً ئٌٝ جٌطظ١ٕف فٟ ضٍه جٌٍٙؿحش، ًٖٚ٘ ِظٕفحضُٙ فٟ ً٘ج جٌفٓ شح٘ىز 

٘ـ(، ٢ٕٓ٘ـ(، ٚضرؼطٗ وطد ِطؼىوز ذحالُْ ٔفٓٗ، ٌٍفٍجء)ش٨ٕٔ)ش ٓ قر١د١ٌّٛٔ ذ كزبة انهغبدذًٌه، ِػً: 

يب ٘ـ(، ٚوطحخ ٕٙٔ٘ـ(، ٚج٤طّؼٟ)شٕ٘ٔ٘ـ(، ٚأذٟ ٠َى ج٤ٔظحٌٞ)ش٤ٕٚٔٓذٟ ػر١ىز ِؼٍّ ذٓ جٌّػٕٝ)ش

الذٓ  انهغبد فٙ انقشآٌ٘ـ(، ٚوطحخ ٤ٕٕٗذٟ ػر١ى جٌمحُْ ذٓ ْالَ جٌٍٙٚٞ)ش ٔسد فٙ انقشآٌ يٍ نغبد انقجبئم

٘ـ( ػٓ ٨ٖٙئّْحػ١ً ذٓ قْٕٓٛ جٌّمٍب)ش ٌٚج٠سانهغبد فٙ انقشآٌ انكشٚى ٘ـ(، ٚوطحخ ٕٖٔى ج٤َوٞ)شو٠ٌ

.٘ـ(٨ٙجذٓ ػرحِ)ش
ٔ
ٔكزبة اثٍ ، كزبة اثٍ عالوٌىٓ أغٍد ً٘ج ج٦ٌظ جٌٍغٛٞ جٌٍٙؿٟ ٌُ ٠ظٍٕح ِٕٗ شٟء ْٜٛ  

وطرٖٛ فٟ وً فٍع ِٓ فٍٚع . ِٚٓ ؾٙس أنٍٜ ال ٠ؼٍف ِٓ ذ١ٓ ػٍّحء جٌؼٍذ١س ػٍٝ وػٍضُٙ، ٚوػٍز ِح دغٌُٕ

جٌٍغس ِٓ جػطٕٝ ذحٌٍٙؿحش ٚأٌُٔٙح جٌٌُّٕس جٌطٟ ١ٍ٠ك ذٙح ٚأفٍو ٌٙح ِإٌفًّح ِٓطمال ٠ؿّغ شطحضٙح، ٠ٚشٍـ غحِؼٙح، 

ٚئّٔح ٌٚوش ٌٚج٠حش ِطٕحغٍز ٔؿى٘ح فٟ وطد ج٤وخ ٚجٌٍغس ٚجٌطح٠ٌم
ٕ

، ًٚ٘ج جٌٍأٞ أ٠ٌى ذٗ أْ جٌّإٌفحش جٌؼٍذ١س 

 ١س جٌمى٠ّس ٚقفٍص ذٙح ػحػص ٌُٚ ٠ظٍٕح ِٕٙح ش١ثح.                                                                 جٌطٟ جػطٕص ذحٌٍٙؿحش جٌؼٍذ

                                                           
ٔ
 .٘ٔم(، صٕٙٔٓ، ٔالدار المنهجٌة، ط )عّمان: ،اللهجات العربية في كتب لحن العامةانظر: باسم خٌري خضٌر،  

ٕ
وانظر: محمد شفٌع الدٌن، ؛ ٩م(، صٕٓٔٓ، )القاهرة: مكتبة األنجلو المصرٌة، د ط، في اللهجات العربيةانظر: إبراهٌم أنٌس،  

بع، دٌسمبر ، شٌتا غونغ، المجلد الرادراسات الجامعة اإلسالمية العالمية"اللهجات العربٌة وعالقتها باللغة العربٌة الفصحى"، 
 .٢٘م، ص٢ٕٓٓ
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ق١ع أٌٚو قفٕٟ ؛ أِح فٟ جٌؼظٍ جٌكى٠ع، فمى أٌطفص ٌٍىٌِ جٌٍٙؿٟ ِؿّٛػس غ١ٍ ل١ٍٍس ِٓ جٌؼٍّحء 

ح٘ح ّّ ،ضاد نغبد انؼشةيًٛ ٔحطف ذه، ِٛػٛع جٌٍٙؿحش فٟ ٌْحٌطٗ جٌظغ١ٍز جٌطٟ ْ
ٖ
ٚجَوجو جال٘طّحَ ذىٌجْس  

٦ذٍج١ُ٘ أ١ّٔ جًٌٞ وحْ ٌٗ طىٜ فٟ ج٤ْٚحؽ جٌّػمفس، غُ  فٙ انهٓجبد انؼشثٛخجٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س، فظٍٙ وطحخ 

٤قّى ػٍُ جٌى٠ٓ جٌؿٕىٞ، غُ ضطحذؼص جٌىٌجْحش ئٌٝ  انهٓجبد انؼشثٛخ فٙ انزشاسظٍٙش وٌجْس أنٍٜ ذؼٕٛجْ 

 ٠ِٕٛح ً٘ج.

ٌَص جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س ػٕح٠س فحتمس فٟ جٌمٍْ جٌؼحشٍ جٌٙؿٍٞ وطحخ  ْٚ انًضْش فٙ ِٚٓ ذ١ٓ جٌّظٕفحش جٌٍغ٠ٛس جٌطٟ أَ

٘ـ( فمى ؾّغ ف١ٗ ِٓ جٌٍٙؿحش أٚ )جٌٍغحش( ِح ٠ٓطكك أْ ١ٌٔٔؿالي جٌى٠ٓ ج١ٌٓٛؽٟ )ش ػهٕو انهغخ ٔإَٔاػٓب 

ٙ نهًشزشك انهفظٙ فٙ انهٓجبد انؼشثٛخ ثكزبة انًضْش انزذهٛم انذالن٠ىْٛ ِكٌٛج ًٌٖٙ جٌىٌجْس جٌطٟ ّْٚطٙح ذحُْ 

، فحٌىطحخ ذكك ذحذح ٌٍّشطٍن جٌٍفظٟ انًضْشق١ع أفٍو ج١ٌٓٛؽٟ فٟ وطحذٗ ؛ فٙ ػهٕو انهغخ ٔإَٔاػٓب نهغٕٛطٙ

حش وطد جٌٍغس ق١ع ذ١ٓ وفط١ٗ ِحوز ٌٙؿ١س ػهّس قفُضٕٟ ٌىٌجْطٙح.  ِّ  ِْٛٛػس ٌٙؿ١س ؾّؼٙح ج١ٌٓٛؽٟ ِٓ أ

 :ذساعخيشكهخ ان

ّْ ظحٍ٘ز جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س جٌّٕٓٛذس ٚغ١ٍ  انًضْش فٙ ػهٕو انهغخ ٔإَٔاػٓب نهغٕٛطٙجٌّطٕحغٍز فٟ وطحخ  جٌمى٠ّس ئ

 .ِمطظٍج فمؾ ػٍٝ جٌّشطٍن جٌٍفظٟرجًغ شزبرٓب  ٚوٌجْطٙح ٚضك١ٍٍٙح فٟ وٌجْس ِٓطمٍس ٌركػٙح قفُّضٕٟجٌّٕٓٛذس 

 أعئهخ انذساعخ:

 ج٢ض١س:ْطمَٛ جٌىٌجْس ذح٦ؾحذس ػٓ ج٤ْثٍس 

 ِح جٌّمظٛو ذحٌٍغس أٚ جٌٍٙؿس؟ -ٔ

 ِحيج ضؼٍف ػٓ وطحخ جٌٍُّ٘ ١ٌٍٓٛؽٟ؟ -ٕ

 فٟ جٌّشطٍن جٌٍفظٟ؟ انًضْشِح أذٍَ جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س جٌمى٠ّس جٌطٟ يوٍ٘ح ج١ٌٓٛؽٟ فٟ وطحذٗ  -ٖ

 أْذاف انذساعخ:

 ضٙىف ًٖ٘ جٌىٌجْس ئٌٝ ضكم١ك ِح ٠أضٟ:

 وً ِٕٙح ذح٤نٍٜ.ذ١حْ ِظطٍف جٌٍٙؿس ٚجٌٍغس، ٚجٌفٍق ذ١ّٕٙح، ٚطٍس  -ٔ

 ِٚإٌفٗ. انًضْشجٌطؼٍف ػٍٝ وطحخ  -ٕ

 ١ٌٍٓٛؽٟ فٟ جٌّشطٍن جٌٍفظٟ ٚضك١ٍٍٙح. انًضْشضمظٟ جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س جٌٛجٌوز فٟ وطحخ  -ٖ

 

                                                           
ٖ
 . ٩، صٔم(، ج٩٩ٖٔ، )القاهرة: الدارالعربٌة للكتاب، اللهجات العربية في التراثانظر: أحمد علم الدٌن الجندي،  
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 أًْٛخ انذساعخ:

ال ٠هفٝ ػٍٝ أقى ِح ٌىٌجْس جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س ٚض١ٍٓؾ جٌؼٛء ػ١ٍٙح ِٓ أ١ّ٘س ذحٌَز فٟ ؾىجٌ جٌٍغس جٌؼٍذ١س 

جٌشحِم جًٌٞ ٠كطحؼ ئٌٝ ٠ُِى ذكع ٚذٕحء، ٠ٚىطٓد ً٘ج جٌركع أ١ّ٘س ور١ٍز ِٓ ق١ع ئٔٗ ٠هىَ جٌؼٍذ١س فٟ 

ؾحٔد ئغٍجء جٌٍغس جٌؼٍذ١س ذّفٍوجش جٌّمحَ ج٤ٚي ٚجٌطٟ ٟ٘ ٚػحء ٌٍمٍآْ جٌى٠ٍُ، ٚوفٝ ذٗ ِٓ أ١ّ٘س، ئٌٝ 

غ٠ٍُز ضؿؼٍٙح لحوٌز ػٍٝ جْط١ؼحخ وً ِح ٘ٛ ؾى٠ى، ٚلى قفً ذٙح جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ؛ ق١ع ظٍٙ ػٕىٔح ِح ٠ّٓٝ 

ذحٌمٍجءجش جٌمٍآ١ٔس؛ ًٌج فاْ وٌجْس جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س ٠ؼَُ ِٓ ٌط١ى جٌٍغس جٌؼٍذ١س جٌفظكٝ ٠ُ٠ٚى٘ح غٍجء، 

 ٌِ جٌٍغٛٞ ذ٠ُّى ِٓ جٌىٌجْحش جٌٍط١ٕس. ٠ٚهىَ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ. ٠ٚػٍٞ جٌى

 رؼشٚفب انهغخ ٔانهٓجخ:

 انهغخ: 

ٍُْغٛ(، )ٌٚغح ٠ٍغح( ٌغس. يوٍ جٌٍغ٠ْٛٛ ٚأطكحخ جٌّؼحؾُ أٔٙح ِشطمس ِٓ جٌفؼً )ٌغح ٠
ٗ

  ، َٞ ًِ َٟ ٠ٍِغٟ( ئيج َ٘ ٚل١ً )ٌَِغ

ِٚظىٌٖ )جٌٍَّغح(،
٘
 لحي: 

ُِ ... ػٓ جٌٍَّغح  خَّ أٍْجٍخ قؿ١ٍؽ ُوظَّ ٌُ ٚ ُِ ٌٚفع جٌطىٍُّ
ٙ

 

 جٌشح٘ى فٟ لٌٛٗ: جٌٍَّغح.

ٚل١ً: ٌغٟ ذح٤ٍِ، ئيج ٌٙؽ ذٗ. فحشطمحق جٌٍغس ِٕٗ، أٞ ٠ٍٙؽ طحقرٙح ذٙح.
٢

 

ح فٟٙ  "قى جٌٍغس أطٛجش ٠ؼرٍِّ ذٙح وً لَٛ ػٓ أغٍجػُٙ".أِح ضؼ٠ٍف )جٌٍغس( جططالقًّ
٨

ٚل١ً ٟ٘:  

"جٌٍٓٓ ٚقى٘ح".
١
  

ج٤لىِْٛ، ٚجٔطمىٖ ذؼغ جٌّكىغ١ٓ؛ ٤ٔٗ جلطظٍ ػٍٝ ٘ـ( ْحٌ ػ١ٍٗ ١ٕٖٚضؼ٠ٍف جذٓ ؾٕٟ)ش:

)أطٛجش(، ٚػٍٝ )لَٛ( فهٍؼ ِٓ جٌطؼ٠ٍف وً جٌٍغحش جٌّؼٍٚفس فٟ جٌؼظٍ جٌكى٠ع وٍغس ئشحٌجش جٌٌٍّٚ، ٌٚغس 

ج٦شحٌز فٟ جٌمطحع جٌؼٓىٍٞ، ٌٚغس جٌظُ ٚجٌرىُ، ٌٚغس جٌؼؿّحٚجش.
ٔٓ

 

                                                           
ٗ
، ٔضكم١ك: ِكّى ػٛع ٍِػد، )ذ١ٍٚش: وجٌ ئق١حء جٌطٍجظ جٌؼٍذٟ، ؽ ،رٓزٚت انهغخج٤ٍَ٘ٞ،  أذٛ ِٕظٌٛ 

 .٢ٕٔ، ص٨ؼ ،َ(ٕٔٓٓ
٘
 . ٖٗ، صٔ، )جٌمحٍ٘ز: ج١ٌٙثس جٌّظ٠ٍس جٌؼحِس ٌٍىطحخ(، ؼانخصبئصجٔظٍ: أذٛ جٌفطف ػػّحْ ذٓ ؾٕٟ،  
ٙ
 .ٙ٘ٗ، صَٔ(، ؼ١٢ٔٔ، ضكم١ك: ػرى جٌكف١ع جٌٓطٍٟ، )وِشك: ِىطرس أؽٍّ، دٕٚاٌ انؼجبججٌؼؿحؼ،  
٢
جٌٓالَ ٘حٌْٚ، )وِشك: أقّى ذٓ فحٌِ ذٓ َو٠ٍح جٌم٠ُٕٟٚ جٌٍجَٞ، ِؼؿُ ِمح١٠ّ جٌٍغس، ضكم١ك: ػرى جٔظٍ:  

 .ٕٙ٘، ص٘ؼ َ(،١٢١ٔوجٌ جٌفىٍ، 
٨
 .ٔ، ؼٖٗ، صانخصبئصجذٓ ؾٕٟ،  
١
أذٛ جٌكٓٓ ػٍٟ ذٓ ئّْحػ١ً ذٓ ١ْىٖ جٌٍّْٟ، جٌّكىُ ٚجٌّك١ؾ ج٤ػظُ، ضكم١ك: ػرى جٌك١ّى ٕ٘ىجٚٞ، جٔظٍ:  

 .ٙ، ؼٕٙصَ(، ٕٓٓٓ، ٔ)ذ١ٍٚش: وجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ؽ



 
 

ٙ 
 

ضٗ، ٚجذٓ ؾٕٟ ٠طٍٛ جٌمٍآْ، ٠ٚؼٍُ ذأْ ٕ٘حن ٚجٌكك ألٛي ئْ ضؼ٠ٍف جذٓ ؾٕٟ جٌٓحذك ذٍغ ِٓ جٌٕؼؽ يٌٚ

ٌغحش غ١ٍ ٌغحش جٌرشٍ؛
ٔٔ

ٌىٕٗ جلطظٍ أٚال ٌالنطظحٌ، ٚغح١ٔح ٤ٔٙح ضٕىٌؼ ػّٓ ً٘ج جٌطؼ٠ٍف، ٚضؼ٠ٍفٗ فٟ ذىج٠س  

 جٌمٍْ جٌٍجذغ جٌٙؿٍٞ، ٌٚغحش ج٦شحٌز ؾحءش ذؼىٖ ذمٍْٚ.

ٟ٘ ػرحٌز جٌّطىٍُ ػٓ ِمظٛوز، ٘ـ(: " جػٍُ أْ جٌٍغس فٟ جٌّطؼحٌف ػ١ٍٗ: ٠ٚ٨ٓ٨مٛي جذٓ نٍىْٚ )ش: 

ٚضٍه جٌؼرحٌز فؼً ٌٓحٟٔ ٔحشة ػٓ جٌمظى ذافحوز جٌّطىٍُ، فالذى أْ ضظ١ٍ ٍِىس ِطمٌٍز فٟ جٌؼؼٛ جٌفحػً ٌٙح ٚ٘ٛ 

جٌٍٓحْ، ٚ٘ٛ فٟ وً أِس ذكٓد جططالقحضٙح".
ٕٔ
ٌٍ ٌطؼ٠ٍف جذٓ ؾٕٟ جٌٓحذك.    ًٚ٘ج جٌطؼ٠ٍف شٍـ ١ِٓ

 انهٓجخ:

جٌؼٍخ ًٌٖٙ جٌٍفظس ِٚشطمحضٙح وػ١ٍج فٟ ِإٌفحضُٙ وحْطؼّحٌُٙ ٌٍفظس جٌٍغس، فاْ ػٍّحء  ٌُ ٠ىٓ جْطؼّحي

ح ١ّٓٔٗ ج٢ْ  )ذحٌٍٙؿس( ذىٍّس )ٌغس( ق١ًّٕح، ٚ)ذحٌٍكٓ( ق١ٕح غح١ٔح، ٚ)ذحٌٍٓحْ( ق١ٕح  ّّ جٌٍغس جٌّطمى١ِٓ  وحٔٛج ٠ؼرٍْٚ ػ

غحٌػح.
ٖٔ
" ؽٍف جٌٍٓحْ، أٚ ؾٍِ جٌىالَ، ٚ ٍٙؿس ِٚغ يٌه فمى ؾحء يوٍ٘ح فٟ وطرُٙ، ِٚؼحؾُّٙ ق١ع لحٌٛج: جٌ 

ْٙؿس ٚجٌٍََٙؿس ٠مظى ذٙح ٌغطٗ جٌطٟ ؾرً ػ١ٍٙح فحػطحو٘ح، ٚٔشأ ػ١ٍٙح، ٠ّٚحٌْٙح، ٌٚؾً ٍِٙؽ ذىًج، أٞ:  فظ١ف جٌٍَ

ٌِٛغ ذٗ"،
ٔٗ
ْٙؿس ٚجٌٍََٙؿس( ٠ؼْٕٛ ذًٌه جٌٍٓحْ، ذّح ٠ٕطك ذٗ ِٓ جٌىالَ. ١ّْٚص ٌٙؿس ذًٙج ٚلحٌٛج: "  ٘ٛ فظ١ف )جٌٍَ

٤ْ وً ٚجقى ٠ٍٙؽ ذٍغطٗ ٚوالِٗ"،جالُْ 
ٔ٘
ٚٔكٓ ٌٛ أٌؤح جٌؿّغ ذ١ٓ جٌطؼ٠ٍف١ٓ جٌٓحذم١ٓ ٌٍٙؿس، ٌٛؾىٔح أْ " جٌٍغس  

٠طٍمح٘ح ج٦ٔٓحْ فٟ ذىج٠س ٍِجقً ق١حضٗ ػٓ ي٠ٚٗ ِٚهحٌط١ٗ، وحٌفظ١ً جًٌٞ ٠طٕحٚي جٌٍرٓ ِٓ ػٍع أِٗ ف١ّطظٗ، 

ِؼ١ٓ ٠ٌٚٛغ ذٗ".وّح أٔٗ ق١ٓ ٠طؼٍُ جٌٍغس ٠ىٍف ذٙح ٠ٌٚٛغ، وّٓ ٠طؼٍك ذشٟء 
ٔٙ

 

ح فٟٙ "ِؿّٛػس ِٓ جٌظٛجٍ٘ جٌٍغ٠ٛس يجش ٔظحَ طٛضٟ نحص ضٕطّٟ ئٌٝ  أِح ضؼ٠ٍف جٌٍٙؿس جططالقًّ

 ذ١ثس نحطس، ٠شطٍن فٟ ًٖ٘ جٌظفحش ؾ١ّغ أفٍجو ًٖ٘ جٌر١ثس،

                                                                                                                                                                      
ٔٓ
 .ٖٔ، صانًجبالد انهغٕٚخ نهٓجخ طٙ فٙ نغبٌ انؼشةجٔظٍ: أقّى ٘حشُ جٌٓحٍِجتٟ،  
ٔٔ
 ومظس جٌٙى٘ى ِغ ١ْىٔح ١ٍّْحْ، فٟ ٌْٛز جًٌّٕ. 
ٕٔ
َ(، ٕٗٓٓ، ٔ، ضكم١ك: ػرىهللا ِكّى جٌى٠ٌٚش، )وِشك: وجٌ جٌرٍهٟ، ؽيقذيخ اثٍ خهذٌٔجٔظٍ: جذٓ نٍىْٚ،  

 .١وجٌ غ٠ٍد(، ص  ، )جٌمحٍ٘ز:ػهى انهغخ انؼشثٛخ؛ قحش١س وطحخ، ِكّٛو فّٟٙ قؿحَٞ، ٢ٖٙ، صٕؼ
ٖٔ

، )جٌمحٍ٘ز: انخصبئصفحٌّطمىِْٛ ِٓ ػٍّحء جٌٍغس ٠ؼرٍْٚ ػٓ جٌٍٙؿس ذىٍّس جٌٍغس، فمى ػمى جذٓ ؾٕٟ ذحذح فٟ    

، ذؼٕٛجْ ) ذحخ جنطالف جٌٍغحش ٚوٍٙح قؿس(، ٚجذٓ فحٌِ ٠ؼمى ٕٔ، صٕ(، ؼٔج١ٌٙثس جٌّظ٠ٍس جٌؼحِس ٌٍىطحخ، ؽ

، ٔ،)ذ١ٍٚش: ِكّى ػٍٟ ذ١ؼْٛ،ؽٔيغبئهٓب ٔعٍُ انؼشة فٙ كاليٓبانصبدجٙ فٙ فقّ انهغخ انؼشثٛخ ذحذح فٟ 

انًضْش ، ذؼٕٛجْ )جنطالف ٌغحش جٌؼٍخ ِٓ ٚؾٖٛ( ٚوًٌه ػٍّحء آنٍْٚ وح١ٌٓٛؽٟ فٟ ٕ٘، صَٔ(، ؼ١١٢ٔ

َ(، ٕٔٔٓأذٛ جٌفؼً ئذٍج١ُ٘ َِٚالؤٖ، )ذ١ٍٚش: جٌّىطرس جٌؼظ٠ٍس،  ِكّى: ضكم١ك، فٙ ػهٕو انهغخ ٔإَٔاػٓب

ِػً جٌٕٛع جٌٓحذغ ػشٍ ذؼٕٛجْ ِؼٍفس ضىجنً جٌٍغحش، ٚجٌٕٛع جٌػحِٓ ػشٍ ٠كًّ ػْٕٛ ، ٢ٕٔ،ٕٗٔ، صٔؼ

 ِؼٍفس ضٛجفك جٌٍغحش.
ٔٗ
، ضكم١ك: ِٙىٞ جٌّهُِٟٚ، ٚئذٍج١ُ٘ جٌٓحٍِجتٟ، )ذ١ٍٚش: وجٌ ٚوطرس كزبة انؼٍٛجٌه١ًٍ ذٓ أقّى جٌفٍج١٘ىٞ،  

 .١ٖٔ، صٖجٌٙالي(، ؼ
ٔ٘
، ضكم١ك: ػرى جٌٓالَ ٘حٌْٚ، )وِشك: وجٌ يؼجى يقبٚٛظ انهغخأقّى ذٓ فحٌِ ذٓ َو٠ٍح جٌم٠ُٕٟٚ جٌٍجَٞ،  

 . ٕ٘ٔ، صَ٘(، ؼ١٢١ٔجٌفىٍ، 
ٔٙ
؛ َٖٖ(، ص١١ٖٔ، ٕ، )جٌمحٍ٘ز: ِىطرس ٚ٘رس، ؽانهٓجبد انؼشثٛخ َشأح ٔرطًٕساجٔظٍ: ػرى جٌغفحٌ قحِى ٘الي،  

حْ: وجٌ وؾٍسانهٓجبد انؼشثٛخ ٔانثشاء انهغٕ٘ٚجٔظٍ: أقّى ٘حشُ جٌٓحٍِجتٟ،  ّّ  . َٙٔ(، صٕٗٔٓ، ٔ، ؽ، )ػ



 
 

٢ 
 

ح فٟ   ٚذ١ثس جٌٍٙؿس ٟ٘ ؾُء ِٓ ذ١ثس أْٚغ ٚأشًّ ضؼُ ػىز ٌٙؿحش، ٌىً ِٕٙح نظحتظٙح، ٌٚىٕٙح ضشطٍن ؾ١ّؼًّ

س ِٓ جٌظٛجٍ٘ جٌٍغ٠ٛس جٌطٟ ض١ٍٓ جضظحي أفٍجو ًٖ٘ جٌر١ثحش ذؼؼُٙ ذرؼغ، ٚفُٙ ِح لى ٠ىٌٚ ذ١ُٕٙ ِٓ ِؿّٛػ

ح ٠طٛلف ػٍٝ لىٌ جٌٍجذطس جٌطٟ ضٍذؾ ذ١ٓ ًٖ٘ جٌٍٙؿحش". ًّّ قى٠ع، فٙ
ٔ٢

 

ٌٚٛ ٔظٍٔح ئٌٝ ً٘ج جٌطؼ٠ٍف جالططالقٟ ٌٍٙؿس، جًٌٞ أوحو أؾَُ ذأْ جٌّإٌف١ٓ ضٕحلٍٖٛ ذؼى وطحخ ئذٍج١ُ٘ أ١ّٔ،
ٔ٨
 

نحطس ِٓ ضطٍق ُِٕٙ ٌطؼ٠ٍف جٌٍٙؿس، ِغ ضك٠ٍف ُِٕٙ فٟ ذؼغ وٍّحضٗ، ٌٛؾىٔح أْ ً٘ج جٌطؼ٠ٍف ِٓ ٔحق١س 

ؽ٠ًٛ ؾىج، ٍِّٚو يٌه ػٕىٞ أْ ً٘ج جٌطؼ٠ٍف ؾحء شحٌقح ِفٍٓج ِٛػكح قطٝ ٠ّىٕٕح جٌمٛي ذأٔٗ ؾحِغ ِحٔغ. ِٚٓ 

 ٟ٘ جٌٓرد جٌّرحشٍ ٚجٌٍت١ّ فٟ ضؼىو جٌٍٙؿحش.ٔحق١س أنٍٜ ٠ٍوُ ػٍٝ ضأغ١ٍ جٌر١ثس فٟ ٌٙؿس جٌّطىٍُ، ٚوأْ جٌر١ثس 

، ضطؼف ٌٕح جٌؼاللس ؾ١ٍّس ذ١ٓ جٌٍٙؿس ٚجٌٍغس؛ ٌٍغس ٚجٌٍٙؿس ِح ِٓ شه، ِٚٓ نالي ِح ْرك ػٍػٗ ِٓ ضؼ٠ٍفحشٚ

فٟٙ ػاللس جٌؿُء ذحٌىً أٚ جٌهحص ذحٌؼحَ، أٚ جٌفٍع ذح٤طً؛ ٤ْ جٌٍٙؿس ضطٌٛى ِٓ جٌٍغس ٚضطفٍع ِٕٙح، ق١ع 

ػٍٝ ػىز ٌٙؿحش، ٌىً ِٕٙح؛ ِح ١ّ٠ُ٘ح ِٓ جٌظٛجٍ٘ جٌٍغ٠ٛس، ٚؾ١ّغ ًٖ٘ جٌٍٙؿحش ضشطٍن فٟ  ضشطًّ جٌٍغس ػحوز

 ِؿّٛػس ِٓ جٌظفحش جٌٍغ٠ٛس، ٚجٌؼحوجش جٌىال١ِس جٌطٟ ضإٌف ٌغس ِٓطمٍس ػٓ غ١ٍ٘ح ِٓ جٌٍغحش. 

ح ػٍٝ جٌضرحؽ ػحَ ذهحص،  ًّْ ٤ْ جٌٍٙؿس ػرحٌز ػٓ ٚذٕحء ػٍٝ ِح ضمىَ فاْ جٌؼاللس ذ١ٓ جٌٍٙؿس ٚجٌٍغس، ئّٔح ضمَٛ أْح

ٔظحَ ٌغٛٞ ضؼرٍ ذٗ ؾّحػس ذش٠ٍس ػٓ أغٍجػٙح؛ ٌىٓ ًٖ٘ جٌؿّحػس ؾُء ِٓ جٌؿّحػس جٌىر١ٍز جٌطٟ ضٕٓد ئ١ٌٙح 

جٌٍغس، وّح أٔٙح فٟ جٌٛلص يجضٗ ضطظً ذر١ثس ٌغ٠ٛس ٟ٘ ؾُء ِٓ جٌر١ثس جٌىرٍٜ ٌٍغس، ٌٚٙح ٔظحِٙح جٌىحًِ جًٌٞ ٠شًّ 

 ٟٚ٘ جٌٕظحَ جٌظٛضٟ، ٚجٌظٍفٟ، ٚجٌٕكٛٞ، ٚجٌىالٌٟ.  ج٤ٔظّس جٌفٍػ١س ج٤نٍٜ فٟ جٌٍغس: 

 َجزح يخزصشح ػٍ انغٕٛطٙ ٔكزبثّ:

٠ظىق ػٍٝ ج١ٌٓٛؽٟ لٛي جٌمحتً: جٌٕحِ ِٛضٝ ٚأً٘ جٌؼٍُ أق١حء،   
ٔ١

 ، ٘ـ( ٌُ ٠ّص يو١ٍٖٔٔجٌّطٛفٝ ) ح١ٌٓٛؽٟف

ٚجٌٍغ٠ٛس، ٌٚؾً ٌّغ جّْٗ فٟ فٙٛ جٌّإٌل ٚجٌّكّىظ، ٚجٌٍغٛٞ، ٌٗ ذحع ؽ٠ًٛ فٟ ِهطٍف جٌىٌجْحش ج٦ْال١ِس 

ّّ ذط١ُّّٖ ِٓ ألٍجٔٗ، ٌٚؾً شأٔٗ ٘ىًج ال ذّى أْ ٠ىنً جٌطح٠ٌم ِٓ  ّْحء ػظٍٖ، ْٚطغ ٔؿّٗ فٟ ق١حضٗ، ٚأق

 أْٚغ أذٛجذٗ، ًٌٚٙج ٌُ ٠طٍن ٌٍّإٌن١ٓ ِٓ ذؼىٖ أْ ٠هطٍفٛج ق١ّٕح ٠طٍؾّْٛ شهظ١طٗ ٠ٚٓؿٍْٛ آغحٌٖ،

                                                           
ٔ٢
؛ ٚجٔظٍ: َ٘ٔ(، صٕٓٔٓ، )جٌمحٍ٘ز: ِىطرس ج٤ٔؿٍٛ جٌّظ٠ٍس، فٙ انهٓجبد انؼشثٛخجٔظٍ: ئذٍج١ُ٘ أ١ّٔ،  

انًجبالد ؛ ٚجٔظٍ: أقّى ٘حشُ جٌٓحٍِجتٟ، ٙٔ، صانهٓجبد انؼشثٛخ ٔانثشاء انهغٕ٘أقّى ٘حشُ جٌٓحٍِجتٟ، 

حْ: وجٌ وؾٍس، ؽانهغٕٚخ نهٓجخ طٙ فٙ نغبٌ انؼشة ّّ  . َٕٖ(، صٕٗٔٓ، ٔ، )ػ
ٔ٨
يًٛضاد َ، جًٌٞ ؾحء ذؼى وطحخ )١ٕ٘ٔجًٌٞ وحْ ؽرؼطٗ جٌػح١ٔس فٟ ْرطّرٍ، ْٕس  فٙ انهٓجبد انؼشثٛخ وطحخ 

 َ.٨٨ٙٔ( ٥ٌْطحي قفٕٟ ٔحطف ذه ْٕس نغبد انؼشة
مطبعة  )بٌروت:، مجاني األدب في حدائق العرب، رزق هللا بن ٌوسف بن عبد المسٌح بن ٌعقوب شٌخو ٩ٔ

 .ٖٔٔ، صٖم(، ج٩ٖٔٔ اآلباء الٌسوعٌٌن،



 
 

٩ 
 

رٗ ِٓ غ١ٍٖ، ًٌٙج ضؼّى ِٓ أطّف، ٚأطىق جٌطٍؾّحش، فطٌّٛٝ ذٕفٓٗ ضٍؾّس شهظ١طٗ ضٍؾّس يجض١س، فٙ  َٓ ٛ أوٌٜ ذَٕ

ٚذظ١ٕؼٗ ً٘ج ًّْٙ ػٍٝ ج٢ن٠ٍٓ ػىَ جالنطالف، ق١ّٕح ضظّىٚج ٌطٍؾّطٗ.
ٕٓ

 

فٙٛ: "أذٛ جٌفؼً ػرى جٌٍقّٓ ذٓ جٌىّحي ذٓ أذٟ ذىٍ ذٓ ِكّى ذٓ ْحذك جٌى٠ٓ ذٓ جٌفهٍ ػػّحْ ذٓ ٔحظٍ 

جٌى٠ٓ أذٟ جٌظالـ أ٠ٛخ ذٓ ٔحطٍ جٌى٠ٓ ِكّى ذٓ جٌش١م ّ٘حَ جٌى٠ٓ جٌى٠ٓ ِكّى ذٓ ١ْف جٌى٠ٓ نؼٍ ذٓ ٔؿُ 

جٌّٙحَ جٌهؼ١ٍٞ،
ٕٔ
ج١ٌٓٛؽٟ جٌّظٍٞ جٌشحفؼٟ". 

ٕٕ
 

٠ُؼى وطحخ جٌٍُّ٘ ١ٌٍٓٛؽٟ ِٓ أٔفّ وطد جٌٍغس ٚأغٕح٘ح؛ يٌه أْ ج١ٌٓٛؽٟ لى جػطّى فٟ ضأ١ٌفٗ ػٍٝ ِظحوٌ ٚ 

ُ فُمَِىشوػ١ٍز ِٓ وطد جٌٍغس جٌطٟ وحٔص ِطحقس ِٚطٛفٍز فٟ َِحٔٗ، غ
ٕٖ
ذؼى يٌه فٍُ ضظً ئٌٝ أ٠ى٠ٕح، ٚوحٔص أِحٔس  

ح ؾؼٍٕح ٔؼغ أ٠ى٠ٕح ػٍٝ ؾحٔد ِٓ ِحوز ضٍه جٌىطد جٌطٟ أٌّكٕح ذؼ١حع  ج١ٌٓٛؽٟ فٟ يوٍ ِظحوٌٖ وٍّح أنً ٔظًّ

أوػٍ٘ح.
ٕٗ

 

ًّ ِإٌفحش ج١ٌٓٛؽٟ فٟ فمٗ جٌٍغس، ٠ُٚؼى   أؾّغ جٌّإٌفحش جٌؼٍذ١س ٚأٚفح٘حِٓ ٚوطحخ جٌٍُّ٘ ٠ُؼى وًٌه ِٓ أؾ

ٚأشٍّٙح فٟ ضكى٠ى ِؼحٌُ جٌىٌِ جٌٍغٛٞ؛ ٤ْ جٌىطد جٌطٟ ٚػؼص فٟ نظحتض جٌؼٍذ١س أٚ فٟ فمٗ جٌٍغس، ٌُ 

ضطؼٍع فٟ جٌكم١مس ئال ٌرؼغ ؾٛجٔد فمٗ جٌٍغس، ٌُٚ ٠ىٓ ٘ىفٙح شّٛي ؾ١ّغ جٌؿٛجٔد، فحٌىطد جٌٓحذمس ػٍٝ 

ظٍ ػٍٝ أٌفحظ ِٛػٛػحش ِؼ١ٕس جٌٍُّ٘، ئِح ِؼؿّحش ػحِس ضٙىف ئٌٝ ؾّغ ِٛجو جٌٍغس، أٚ ِؼحؾُ نحطس ضمط

وحٌشؿٍ ٚج٦ذً ٚجٌّطٍ، أٚ ِؼحؾُ نحطس ِطٌٛس ٌٍّؼحٟٔ وحٌّهظض الذٓ ١ْىز، أٚ وٌجْحش ضطٙطُ ذرؼغ 

ِٓحتً فمٗ جٌٍغس وحٌهظحتض الذٓ ؾٕٟ، ٚجٌظحقرٟ الذٓ فحٌِ، أٚ وٌجْحش ضٙطُ ذحٌٍغس ٚأٌفحظٙح ِٚؼح١ٔٙح 

جٌٍغ٠ٛس وىٌجْحش ج٤ط١١ٌٛٓ ٚأذكحغُٙ. ٚذىػ١ٍ ِٓ جٌمؼح٠ح جٌٍغ٠ٛس جٌؼحِس نحٌؼ جٌر١ثس
ٕ٘
  

وطحخ ١ٌٍٓٛؽٟ  انًضْشٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘حن لرً ج١ٌٓٛؽٟ ِٓ ؾّغ ًٖ٘ ج٤ٌٛجْ جٌّطٕٛػس فٟ ِإٌف ٚجقى، ٌُٚ ٠ىٓ لرً 

ًّ ذكك وٌجْس جٌؼٍخ ٌفمٗ جٌٍغس،   أٚ ٌغ١ٍٖ ٠ّىٓ أْ ٠ّػ

                                                           
، )دمشق: مؤسسة الرسالة، جالل الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغويةانظر: عبد العال سالم مكرم،  ٕٓ

 .ٕٔٔم(، ص٩٩٩ٔ، ٔط
، تحقٌق: محمد أبو الفضل إبراهٌم، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرةانظر: جالل الدٌن السٌوطً،  ٕٔ

األشباه  انظر: جالل الدٌن السٌوطً،؛ وٖٖ٘ص، ٔجم(، ٩ٙ٢ٔ، ٔ)القاهرة: دار إحٌاء الكتب العربٌة، ط
 .٘ص، ٔجم(، ٕٗٔٓ، تحقٌق: محمد عبد القادر الفضلً، )بٌروت، المكتبة العصرٌة، والنظائر في النحو

، ٔ، )بٌروت: دار الكتب العلمٌة، طعن أخبار القرن العاشر النور السافرانظر: محً الدٌن العٌدروس،  ٕٕ

 .ٔ٘م(، ص٩٩ٖٔ
ٕٖ
، فٟ جٌظفكحش جٌمحوِس ِٓ يضْشِْٕأضٟ ػٍٝ يوٍ ًٖ٘ جٌىطد جٌطٟ ػحػص، ٚأغرص ٔظٛطٙح ج١ٌٓٛؽٟ فٟ  

 ً٘ج جٌّركع.
ٕٗ
 .٢ٙٔ، صجالل انذٍٚ انغٕٛطٙ يغٛشرّ انؼهًٛخ ٔيجبدثّ انهغٕٚخجٔظٍ: ِظطفٝ جٌشىؼس،  
ٕ٘
، جالل انذٍٚ انغٕٛطٙ ػصشِ ٔدٛبرّ ٔآثبسِ ٔجٕٓدِ فٙ انذسط انهغٕ٘جٔظٍ: ؽحٍ٘ ١ٍّْحْ قّٛوٖ،  

 .ٕٕٕص



 
 

٩ 
 

جٌٕظٛص، ْٚؼس فٟ جٌّؼٍِٛحش أٚ ئٔٗ ِٓ أفؼً جٌىطد جٌمى٠ّس وػٍز فٟ انًضْش قطٝ لحي طركٟ جٌظحٌف ػٓ 

ذؼرحٌز أنٍٜ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ أٌظك جٌّإٌفحش ذفمٗ جٌٍغس وؼٍُ لحتُ ذٕفٓٗ.
ٕٙ
ذ١ٓ وفط١ٗ ن١ّٓٓ ذحذحًّ  انًضْش٠ٚؿّغ  

.أٚٔٛػحًّ ِٓ أٔٛجع جٌٍغس جٌّهطٍفس
ٕ٢

 

 رًٓٛذ:

ج فٟ جٌىٌجْحش جٌٍغ٠ٛس جٌمى٠ّس ٚجٌك ًٍّ ج ور١ ًُّ ى٠ػس، ِٚٓ ٠ُّؼٓ جٌٕظٍ فٟ شغً جٌؿحٔد جٌىِّالٌٟ فٟ ٌٙؿحش جٌمرحتً ق١

جٌّؼحؾُ جٌٍغ٠ٛس ٠ٍٜ أٔٙح ضشطًّ ػٍٝ غٍٚز ػظ١ّس ِٓ جالنطالفحش جٌٍٙؿ١س فٟ والٌس ج٤ٌفحظ ِٚؼح١ٔٙح، فمى ضٓطؼًّ 

ٍْ ِهطٍفس، ٚلى ضٓطؼًّ ٌفظ١ٓ ِهطٍف١ٓ أٚ أوػٍ ٌٍىالٌس ػٍٝ ِؼٕٝ  لر١ٍطحْ أٚ أوػٍ ٌفظح ٚجقىج ٌٍىالٌس ػٍٝ ِؼح

ٚجقى.
ٕ٨

 

جٌىالٌٟ وٌٚ ذحٌَ فٟ ظٌٙٛ ًٖ٘ جالنطالفحش جٌٍٙؿ١س جٌىال١ٌس؛ فىّح أْ ج٤ٌفحظ ضططٌٛ ٚلى وحْ ٌٍططٌٛ 

فٟ جٌؿحٔد جٌظٛضٟ ٚجٌظٍفٟ ٚجٌٕكٛٞ، وًٌه جٌؿحٔد جٌىالٌٟ فٙٛ ػٍػس ٌٍططٌٛ ِغ ٌٍِٚ جٌُِٓ.
ٕ١

 

حظ ٠ٕٚطؽ جٌططٌٛ جٌىالٌٟ ـ غحٌرح ـ ضهظ١ض جٌىالٌس أٚ ضؼ١ّّٙح، فىّح ٠ظ١د جٌطهظ١ض والٌس ذؼغ ج٤ٌف

ج فٟ  ًٍّ ح فٟ جٌٍغحش ِٓ ضهظ١ظٙح، ٚألً أغ لى ٠ظ١د جٌطؼ١ُّ جٌرؼغ ج٢نٍ؛ غ١ٍ أْ ضؼ١ُّ جٌىالالش ألً ش١ٛػًّ

ضطٌٛ جٌىالالش ٚضغ١ٍ٘ح أٚ جٔكطحؽ جٌىالٌس أٚ ٌل١ٙح فىّح ضٕكؾّ جٌىالٌس فٟ ج٤ٌفحظ لى ضمٜٛ فٟ أٌفحظ أنٍٜ، غ١ٍ 

ح فٟ جٌٍغحش  ذٛؾٗ ػحَ.أْ ػؼف جٌىالٌس أٚ جٔكطحؽٙح أوػٍ ي٠ٛػًّ
ٖٓ

 

فٍع ِٓ فٍٚع ػٍُ جٌٍغس، ٚ٘ٛ غح٠س جٌىٌجْحش جٌظٛض١س ٚجٌفٌٛٔٛٛؾ١س،  انًؼُٗأٚ وٌجْس ٚػٍُ جٌىالٌس 

 ٚجٌٕك٠ٛس، ٚجٌمح١ِْٛس؛ فٙٛ ٠طظىٌ لّس جٌٍَٙ جٌٍغٛٞ.

 

 

 

 

                                                           
ٕٙ
 .٨َ( ص١ٙٓٔ، ٖ، )ذ١ٍٚش: وجٌ جٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ؽدساعبد فٙ فقّ انهغخجٔظٍ: طركٟ جٌظحٌف،  
ٕ٢
َِٚالؤٖ، )ذ١ٍٚش: ضكم١ك: ِكّى أذٛ جٌفؼً ئذٍج١ُ٘ ، انًضْش فٙ ػهٕو انهغخ ٔإَٔاػٓبجٔظٍ: ج١ٌٓٛؽٟ،  

  .ٔ، ؼٙٔـَٗٔ(، صٕٔٔٓ، جٌّىطرس جٌؼظ٠ٍس
، ، )دمشق: مطبعة جامعة دمشقفقه اللغة دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربيةانظر: محمد المبارك،  ٩ٕ

 . ٩ٓٔ(، صد.ت
ٕ٩  
 .ٕٕٔـ ٢ٔٔم( ص٩٘٩ٔانظر: إبراهٌم أنٌس، داللة األلفاظ، )القاهرة: مكتبة األنجلو المصرٌة،  ٖٓ



 
 

ٔٓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚجٌمح١ِْٛس ٌُ ٠شطغً ذٙح ئال جٌٍغ٠ْٛٛ فاْ جٌٕظٍ ٚئيج وحٔص جٌىٌجْحش جٌظٛض١س ٚجٌفٌٛٔٛٛؾ١س، ٚجٌٕك٠ٛس، 

فٟ جٌّؼٕٝ ِٛػٛع شحٌن ف١ٗ ػٍّحء ِٚفىٍْٚ ِٓ ١ِحو٠ٓ ِهطٍفس؛ فمى شحٌن ف١ٗ جٌفالْفس ٚجٌّٕحؽمس ٚػٍّحء 

جٌٕفّ ٚػٍّحء جالؾطّحع ٚػٍّحء ج٤ٔػٍٚذٌٛٛؾ١ح قى٠ػًّح، ٚأُْٙ ف١ٗ ػٍّحء ج١ٌٓحْس ٚجاللطظحو، ٚوجٌْٛ جٌفٓ 

ح ػٍٝ جنطالف ؽرمحضُٙ، ِٚٓط٠ٛحضُٙ ٚج٤وخ؛ ٚيٌه ٤ ْ جٌّؼٕٝ جٌٍغٛٞ ِٓ شأٔٗ أْ ٠شغً جٌّطى١ٍّٓ ؾ١ّؼًّ

جٌفى٠ٍس؛ فٙٛ غح٠س ٠ٓؼٝ ٌٙح جٌؿ١ّغ.
ٖٔ

 

ًٌٌٚه ٌُ ٠ؼى ػٍُ جٌىالٌس فٟ قحؾس ئٌٝ ِٓ ٠ىجفغ ػٓ ٚؾٛوٖ، أٚ ٠رٌٍ جال٘طّحَ ٚجٌؼٕح٠س ذٗ، فمى ضهطٝ 

ٍمٝ ِٓ جٌٍػح٠س ٚجال٘طّحَ ٚجٌىٌجْس فٟ وً أٔكحء جٌؼحٌُ ِح ًٖ٘ جٌٍّقٍس ًِٕ ٔظف لٍْ أٚ ٠ُ٠ى، ٚطحٌ ج٢ْ ٠

٠ٍمحٖ ْحتٍ فٍٚع ػٍُ جٌٍغس.
ٖٕ

 

ٚػٍٝ جٌٍغُ ِٓ يٌه وٍٗ؛ فإٔح ال ٠ّىٓ فظً ػٍُ جٌىالٌس ػٓ غ١ٍٖ ِٓ فٍٚع جٌٍغس؛ فىّح ضٓطؼ١ٓ ػٍَٛ 

 ٌٝ جالْطؼحٔس ذًٖٙ جٌؼٍَٛ.ئ –٤وجء ِّٙطٗ  -جٌٍغس ج٤نٍٜ ذحٌىالٌس ٌٍم١حَ ذطك١ٍٍٙح فىًٌه ٠كطحؼ ػٍُ جٌىالٌس 

ٚئيج وحٔص ضغ١ٍّجش جٌّؼٕٝ غحٌرًّح ِح ضىْٛ طىٜ ٌطغ١ٍ ج١ٌّٛي جالؾطّحػ١س؛ فاْ ِٓ أْرحخ ً٘ج جٌطغ١ٍ 

جنطالف جٌر١ثحش جٌٍٙؿ١س ٌٍغس جٌٛجقىز، ٚ٘ٛ ِح ٍٔكظٗ فٟ ٌغطٕح جٌؼٍذ١س ق١ع ٠ىػٍ ف١ٗ )جٌّشطٍن جٌٍفظٟ( 

ْررٗ جنطالف جٌمرحتً فٟ جْطؼّحي ج٤ٌفحظ.ٚ)جٌطٍجوف( ٚ)ج٤ػىجو( ِّح ٍّٔؾف أْ ٠ىْٛ 
ٖٖ

 

                                                           
 .ٕٔٙ، صعلم اللغة مقدمة للقارئ العربينظر: محمود السعران، ا ٖٔ
 .٘م(، ص٩ٕٓٓ، ٢، )القاهرة: عالم الكتب، طعلم الداللةانظر: أحمد مختار عمر،  ٕٖ

 الّداللة

 النحو

 الصرف

 الصوت

 



 
 

ٔٔ 
 

 جٌّشطٍن جٌٍفظٟ: ظحٍ٘زْٚٛف ٔطٕحٚي فٟ جٌظفكحش جٌمحوِس 

 انًشزشك انهفظٙ

 أـ رؼشٚفّ:

ج٤طً فٟ ج٤ٌفحظ أْ ٠هطض وً ٌفع ذّؼٕٝ ِؼ١ٓ، ٚأْ ضىْٛ ٌٗ والٌطٗ جٌّٓطمٍس ػٓ غ١ٍٖ ِٓ ج٤ٌفحظ، ٚذًٙج 

جٌؼحٌُ، ِٕٚٙح جٌٍغس جٌؼٍذ١س، ِٚغ ً٘ج فمى ٍٜٔ فٟ جٌٕحوٌ جٌم١ًٍ أْ ٌغس ِح، ؾٍش جٌىػٍز جٌغحٌرس ِٓ أٌفحظ جٌٍغحش فٟ 

 ضمرً ٌفظح ٚجقىج ٌٍىالٌس ػٍٝ أ٠ٍِٓ ِهطٍف١ٓ جنطالفح ذ١ٕح، ٚ٘ٛ ِح ٠ّٓٝ جٌّشطٍن جٌٍفظٟ.

ػٕىُ٘ "جٌٍفع جٌٛجقى جٌىجي ػٍٝ ِؼ١١ٕٓ ِهطٍف١ٓ فأوػٍ والٌس ػٍٝ جٌٓٛجء ػٕى أً٘  فحٌّشطٍن جٌٍفظٟ:

ٍغس" ِٚػٍٛج ٌٗ ذؼ١ٓ جٌّحء، ٚػ١ٓ جٌّحي، ٚػ١ٓ جٌٓكحخ.ضٍه جٌ
ٖٗ

 

ٚئْ شثٕح أْ ٔهطظٍ ضؼ٠ٍفٗ أِىٕٕح أْ ضمٛي: "جٌّشطٍن ٘ٛ ِح جضكىش طٌٛضٗ ٚجنطٍف ِؼٕحٖ". ًٚ٘ج 

٠ؼٕٟ ٌٛال ضٕٛع جالْطؼّحي ٌّح ضٕٛع ِؼٕحٖ؛ ٤ْ جضكحو طٌٛضٗ ِغ جضكحو جْطؼّحٌٗ ِح وحْ ١ٌٕطؽ ئال جضكحو ِؼٕحٖ، 

ز ٚقى٘ح ضّحغٍص فٟ جٌّشطٍن، ذ١ّٕح ضغح٠ٍش ؽٍجتك جْطؼّحٌٙح ٚذحٌطحٌٟ ضغح٠ٍش ِؼح١ٔٗ؛ ٚيٌه ئِح ٌٚىٓ جٌظٌٛ

ٌطغح٠ٍ جٌر١ثحش جٌٍغ٠ٛس ٚئِح ٌطفحٚش جٌّٓطؼ١ٍّٓ فٟ ِىٜ ٌٚٛػُٙ ذحٌّؿحَ أٚ ئ٠ػحٌُ٘ جٌكم١مس.
ٖ٘

 

 ة ـ يٕقف انجبدثٍٛ يُّ:

ػٛج ٌٗ فٟ ِإٌفحضُٙ، ذً ٌمى أفٍو ٌٍّٚشطٍن جٌٍفظٟ ػٕى جٌّطمى١ِٓ ِٓ ػٍّحء جٌؼٍذ١س قؼٌٛ  ٍّ ٚجْغ؛ ق١ع ضؼ

ذؼغ ٘إالء ِإٌفحش نحطس ٍْوٚج ف١ٙح أِػٍس جٌّشطٍن جٌٍفظٟ
ٖٙ

ٌٛج ِح ٌٚو ِٕٙح ذأْ   ّٚ جٌطٟ أٔىٍ٘ح غ١ٍُ٘، ٚضأ

ؾؼً أقى جٌّؼ١١ٕٓ قم١م١ًّح ٚج٢نٍ ِؿح٠ًَّّح، ٚػٍٝ ٌأِ ً٘ج جٌف٠ٍك جذٓ وٌْط٠ٛٗ، ٌٚىٓ جٌىػٍز ِٓ ػٍّحء جٌٍغس لى 

ئٌٝ ٌٚٚو جٌّشطٍن جٌٍفظٟ ٚػٍذٛج ٌٗ أِػٍس وػ١ٍز ٚػٍٝ ٌأِ ٘إالء ج٤طّؼٟ ٚجٌه١ًٍ ذٓ أقّى ١ْٚر٠ٛٗ ي٘رٛج 

ٚأذٛ ػر١ىز، ٚج١ٌٓٛؽٟ
ٖ٢
ٚغ١ٍُ٘. 

ٖ٨
 

 

                                                                                                                                                                      
 .٩٩ٔ، صاللهجات العربية في القراءات القرآنيةانظر: عبده الراجحً،  ٖٖ
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 لألصمعً.اه( نما اتفق لفظه واختلف مع، وكتاب )المعنى(
 .٩ٖٓـ ٩ٕٙص، ٔج، المزهر السٌوطً، انظر: ٢ٖ
 .ٙٙٔ، صفي اللهجات العربيةانظر: إبراهٌم أنٌس،  ٩ٖ



 
 

ٕٔ 
 

ئيْ فٕكٓ ج٢ْ أِحَ ظحٍ٘ز ٌغ٠ٛس ٚلغ جٌهالف ف١ٙح ذ١ٓ جٌٍغ١٠ٛٓ، فًٙج جذٓ وٌْط٠ٛٗ جًٌٞ ػٍٝ ٌأِ 

أْ ٠ىْٛ ٌٍفع )ٚؾى( ِٓ جٌّؼحٟٔ جٌّهطٍفس ِح ٌٚجٖ جٌٍغ٠ْٛٛ ف١ٗ ف٠ٍك جٌّٕى٠ٍٓ ٌٍّشطٍن جٌٍفظٟ، ٠ٕىٍ ِػالًّ 

َّٓ ِٓ ٌُ ٠طأًِ جٌّؼحٟٔ ٌُٚ ٠طكمك جٌكمحتك أْ ً٘ج ٌفعٌ  ٟٚ٘: جٌؼػٌٛ ػٍٝ جٌشٟء ٚجٌغؼد ٚجٌؼشك، ٠مٛي: فظ

ح شٌٟء ٚجقى ٚ٘ٛ ئطحذسُ جٌشٟء ن١ٍج وحْ أٚ شٍج. ٍْ ِهطٍفس ٚئّٔح ًٖ٘ جٌّؼحٟٔ وٍُّٙ ٚجقى لى ؾحء ٌّؼح
ٖ١

 

ح: فايج جضفك جٌرٕحءجْ فٟ جٌىٍّس ٚجٌكٍٚف، غُ ؾحءج ٌّؼ١١ٕٓ ِهطٍف١ٓ، ٌُ ٠ىٓ ذى ِٓ ٚ ؾحء ػٕٗ أ٠ؼًّ

ٌؾٛػّٙح ئٌٝ ِؼٕٝ ٚجقى، ٠شطٍوحْ ف١ٗ، ف١ظ١ٍجْ ِطفمٟ جٌٍفع ٚجٌّؼٕٝ.
ٗٓ

 

ُّ ٠ؼٛو وٌْط٠ٛٗ فٟ ضؼىجو ج٤ْرحخ جٌطٟ وػص ئٌٝ ٔشٛء جٌّشطٍن جٌٍفظٟ فٟ ٌغس جٌؼٍخ، ق١ٓ لحي: فٍٛ  غ

ػغ ٌفع ٚجقى، ٌٍىالٌس ػٍٝ ِؼ١١ٕٓ ِهطٍف١ٓ، أٚ أقىّ٘ح ػى ٣ٌنٍ، ٌّح وحْ فٟ يٌه ئذحٔس، ذً وحْ ضؼ١ّس ؾحَ ٚ

ٚضغط١س. ٌٚىٓ لى ٠ؿٟء جٌشٟء جٌٕحوٌ ِٓ ً٘ج ٌؼًٍ؛ وّح ٠ؿٟء فؼً ٚأفؼً، ف١طُٛ٘ ِٓ ال ٠ؼٍف جٌؼًٍ، أّٔٙح 

خ، ٚجٌطأ٠ًٚ ػ١ٍُٙ نطأ، ٚئّٔح ٠ؿٟء يٌه ٌّؼ١١ٕٓ ِهطٍف١ٓ، ٚئْ جضفك جٌٍفظحْ. فحٌّٓحع فٟ يٌه طك١ف ػٓ جٌؼٍ

فٟ ٌغط١ٓ ِطرح٠ٕط١ٓ، أٚ ٌكًف ٚجنطظحٌ، ٚلغ فٟ جٌىالَ، قطٝ جشطرٗ جٌٍفظحْ، ٚنفٟ ْرد يٌه ػٍٝ جٌٓحِغ، 

فطأٚي ف١ٗ جٌهطأ؛ ٚيٌه أْ جٌفؼً جًٌٞ ال ٠طؼىٜ فحػٍٗ، ئيج جقط١ؽ ئٌٝ ضؼى٠طٗ، ٌُ ٠ؿُ ضؼى٠طٗ ػٍٝ ٌفظٗ جًٌٞ ٘ٛ 

ٝ ٌفع آنٍ.ػ١ٍٗ، قطٝ ٠غ١ٍ ئٌ
ٗٔ

 

ٚجْطكٓٓ ئذٍج١ُ٘ أ١ّٔ ٌأٞ جذٓ وٌْط٠ٛٗ ق١ع لحي: ٚلى وحْ جذٓ وٌْط٠ٛٗ ِكمًّح ق١ٓ أٔىٍ ِؼظُ ضٍه 

ج٤ٌفحظ جٌطٟ ػّىش ِٓ جٌّشطٍن جٌٍفظٟ ٚجػطرٍ٘ح ِٓ جٌّؿحَ فىٍّس جٌٙالي ق١ٓ ضؼرٍّ ػٓ ٘الي جٌّٓحء، ٚػٓ 

جٌطٟ ضشرٗ فٟ شىٍٙح جٌٙالي، ٚػٓ ٘الي جٌٕؼً جًٌٞ قى٠ىز جٌظ١ى جٌطٟ ضشرٗ فٟ شىٍٙح جٌٙالي، ٚػٓ لاُلِس جٌظفٍ 

٠شرٗ فٟ شىٍٗ جٌٙالي، فؼٕى وٌْط٠ٛٗ ال ٠ظف أْ ضؼى ِٓ جٌّشطٍن جٌٍفظٟ؛ ٤ْ جٌّؼٕٝ ٚجقٌى فٟ وً ً٘ج، ٚلى 

ٌؼد جٌّؿحَ وٌٖٚ فٟ وً ًٖ٘ جالْطؼّحالش؛ ٤ْ جٌّشطٍن جٌٍفظٟ جٌكم١مٟ ئّٔح ٠ىْٛ ق١ٓ ال ٍّٔف أٞ طٍس ذ١ٓ 

جٌّؼ١١ٕٓ
ٕٗ

 

لى ٔحوٜ أذٛ ػٍٟ جٌفحٌْٟ ئٌٝ ِح فطٓ ئ١ٌٗ جذٓ وٌْط٠ٛٗ؛ ق١ع ٠مٛي: ٚجضفحق جٌٍفظ١ٓ ٚجنطالف ٚ

ج فٟ جٌٛػغ ٚال أطالًّ ٌٚىٕٗ ِٓ ٌغحش ضىجنٍص، أٚ أْ ضىْٛ ٌفظس ضٓطؼًّ ٌّؼٕٝ غُ  جٌّؼ١١ٕٓ ٠ٕرغٟ أال ٠ىْٛ لظىًّ

ضٓطؼحٌ ٌشٟء فطىػٍ ٚضظ١ٍ ذٌُّٕس ج٤طً.
ٖٗ
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ٖٔ 
 

والِٗ جٌٓحذك وحْ ٠ٕظٍ ئٌٝ جٌّٛػٛع ٔظٍز ِؼطىٌس، ال ٠غحٌٟ ف١ٙح فٟ ئٔىحٌ ٠ٚرىٚ أْ أذح ػٍٟ جٌفحٌْٟ فٟ 

 جالشطٍجن ِغحالز جذٓ وٌْط٠ٛٗ، ٚال ٠رحٌغ فٟ ؾ١ّغ طٌٖٛ ِرحٌغس جٌّإ٠ى٠ٓ ٌٛؾٛو جٌّشطٍن جٌٍفظٟ.

 نالطس جٌمٛي فاْ جٌرحقػ١ٓ جنطٍفٛج فٟ ِٓأٌس ٌٚٚو جٌّشطٍن جٌٍفظٟ فٟ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ئٌٝ ف٠ٍم١ٓ:

ف٠ٍك ُِٕٙ ِإٚال أِػٍطٗ ضأ٠ٚال ٠هٍؾٙح ِٓ ذحذٗ وأْ ٠ؿؼً ئؽالق جٌٍفع فٟ أقى ِؼح١ٔٗ قم١مس ٚفٟ جٌّؼحٟٔ  أٔىٍٖ

ج، ٚوحْ فٟ ؽ١ٍؼس ً٘ج جٌف٠ٍك  ًَّ ط٠ُٛٗ فٟ وطحذٗ  -وّح ْرك جٌمٛي –ج٤نٍٜ ِؿح ْْ ٌُ  .ششح انفصٛخجذٓ ُو

جٌشه ف١ٙح، ِٚٓ ً٘ج جٌف٠ٍك  ٚي٘د ف٠ٌٍك آنٍ ئٌٝ وػٍز ٌٚٚوٖ، فأٌٚو ٌٗ شٛج٘ى وػ١ٍز ال ْر١ً ئٌٝ

 ج٤طّؼٟ ٚأذٛ ػر١ىز ٚأذٛ ٠َى، ٚج١ٌٓٛؽٟ ج٠ًٌٓ أفٍوٚج ٤ِػٍطٗ ِإٌّفحش ِٓطمٍس.

ٚٔكٓ ئْ لٍّرٕح طفكحش جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ؛ فإٔح ال ٔؼىَ ٚؾٛو ِّح ٠ّٓٝ ػٕى جٌٍغ١٠ٛٓ ذحٌّشطٍن جٌٍفظٟ 

س( جٌطٟ جْطؼٍّص فٟ جٌمٍآْ ِّ جٌى٠ٍُ ذّؼٕٝ ؾّحػس ِٓ جٌٕحِ، فٟ لٌٛٗ  فؼٍٝ ْر١ً جٌّػحي ال جٌكظٍ وٍّس: )أ

ضؼحٌٝ: ﴿ٌّٚح ٌٚو ِحء ِى٠ٓ ٚؾى ػ١ٍٗ أِس ِٓ جٌٕحِ ٠ٓمْٛ﴾،
ٗٗ

ٚذّؼٕٝ ِىز ِٓ جٌُِٓ فٟ لٌٛٗ ضؼحٌٝ: ﴿ٚجووٍ  

ذؼى أِس﴾،
ٗ٘
ٚذّؼٕٝ جٌى٠ٓ، فٟ لٌٛٗ ضؼحٌٝ: ﴿ئٔح ٚؾىٔح آذحءٔح ػٍٝ أِس﴾. 

ٗٙ
  

ضُطٍك ػٍٝ جٌُٚؾس فٟ ِٛجػغ ػىز، ِػً لٌٛٗ ٚوٍّس: )َٚؼ( جٌطٟ جْطؼٍّص فٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ فطحٌز 

ضؼحٌٝ: ﴿ٚلٍٕح ٠ح آوَ جْىٓ أْ َٚٚؾه جٌؿٕس﴾،
ٗ٢

ٚضحٌز ضُطٍك ػٍٝ جٌُٚؼ جٌٍؾً، ومٌٛٗ ضؼحٌٝ: ﴿فاْ ؽٍمٙح فال  

ًّ ٌٗ ِٓ ذؼى قطٝ ضٕىف َٚؾح غ١ٍٖ﴾، ضك
ٗ٨

ٚذّؼٕٝ طٕف أٚ ٔٛع، وّح فٟ لٌٛٗ ضؼحٌٝ: ﴿فأٔرطٕح ف١ٙح ِٓ وً َٚؼ  

و٠ٍُ﴾.
ٗ١

 

ذؼى ٠ً٘ٓ جٌّػح١ٌٓ جٌمٍآ١١ٔٓ، ٚغ١ٍ٘ح ِٓ ج٤ِػٍس جٌمٍآ١ٔس جٌطٟ ضىفٍص ذٙح وطد جٌٛؾٖٛ  ٚٔكٓ ٍٜٔ

ٚجٌٕظحتٍ ذٍٓو٘ح ٚضؼىجو٘ح، ٍٜٔ ذأٔٗ ال ٠ّىٓ ؾكٛو ٚٔىٍجْ ِح ٠ّٓٝ ذحٌّشطٍن جٌٍفظٟ، ٚال جٌغٍٛ وًٌه ف١ٗ، 

 ٌٚىٓ ٍٔٓه ف١ٗ ٍِٓىح ْٚطًّح.     
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ٔٗ 
 

 جـ ـ أعجبثّ:  

 جٌٍفظٟ فٟ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ئٌٝ ػٛجًِ ِػىَّز، ِٕٙح: أٌؾغ جٌرحقػْٛ ْرد جالشطٍجن

ـ جنطالف جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س جٌمى٠ّس، فّؼظُ أٌفحظ جٌّشطٍن ؾحء ٔط١ؿس جنطالف جٌمرحتً فٟ جْطؼّحٌٙح، ٚػٕىِح ٔ

ُّ أطكحذٙح جٌّؼحٟٔ جٌّهطٍفس ٌٍفع جٌٛجقى، وْٚ أْ ٠ٍطفطٛج ذٕٓرس وً ِؼٕٝ ئٌٝ جٌمر١ٍس جٌطٟ وح ِػَؼص جٌّؼحؾُ ػ ٔص ُٚ

ضٓطؼٍّٗ.
٘ٓ

ِٚٓ جنطالف جٌٍٙؿحش ٌفع )ج١ٌٍٓؾ( فؼٕى ػحِس جٌؼٍخ وحٔص ضطٍك ػٍٝ ج٠ٌُص، أِح فٟ ٌٙؿس أً٘  

 ج١ٌّٓ فىحٔٛج ٠طٍمٛٔٗ ػٍٝ و٘ٓ جٌُّٓٓ.

ٚلى ٚػغ جذٓ جٌٍٓجؼ ٠ىٖ، ػٍٝ ً٘ج جٌؼحًِ، جًٌٞ ٠إوٞ ئٌٝ ٔشٛء جٌّشطٍن جٌٍفظٟ فٟ جٌٍغس؛ ق١ع 

ٌغس أْ ٠هض وً ِؼٕٝ ذٍفع؛ ٤ْ ج٤ّْحء ئّٔح ُؾِؼٍص ٌطىي ػٍٝ جٌّؼحٟٔ  لحي: جًٌٞ ٠ٛؾرٗ جٌٕظٍ ػٍٝ ٚجػغ وً

فكمٙح أْ ضهطٍف وحنطالف جٌّؼحٟٔ، ِٚكحي أْ ٠ظطٍف أً٘ جٌٍغس ػٍٝ ِح ٠ٍرّ وْٚ ِح ٠ِٛػف، ًٚ٘ج جّوػحء ِٓ 

مر١ٍس ٌذّح جوػٝ أٔٗ ١ٌّ فٟ ٌغس جٌؼٍخ ٌفظطحْ ِطفمطحْ فٟ جٌكٍٚف ئالّ ٌّؼٕٝ ٚجقى. ٌىٕٗ أغفً أْ جٌكٟ أٚ جٌ

جٔفٍو جٌمَٛ ُِٕٙ ذٍغس ١ٌّ ْحتٍ جٌؼٍخ ػ١ٍٙح، فطٛجفك جٌٍفع فٟ ٌغس لَٛ ُٚ٘ ٠ٍ٠ىْٚ ِؼٕٝ ٌفع آنٍ ِٓ ٌغس 

آن٠ٍٓ ُٚ٘ ٠ٍ٠ىْٚ ِؼٕٝ آنٍ، غُ ٌذّح جنطٍطص جٌٍغحش فحْطؼًّ ٘إالء ٌغس ٘إالء، ٚ٘إالء ٌغس ٘إالء. فأطً 

و ذٗ، ئال أٔٗ ونً جٌٍرّ ِٓ ق١ع ٌُ ٠مظى.جٌٍغس لى ٚػؼص ػٍٝ ذ١حْ ٚئنالص ٌىً ِؼٕٝ ٌفظًّح ٠ٕفٍ
٘ٔ

 

ـ جٌططٌٛ جٌظٛضٟ جًٌٞ ٠طٍأ ػٍٝ ذؼغ أطٛجش جٌٍفع ج٤ط١ٍس ِٓ قًف أٚ ٠َحوز أٚ ئذىجي؛ ف١ظرف ً٘ج جٌٍفع ٕ

ِطكىج ِغ ٌفع آنٍ ٠هطٍف ػٕٗ فٟ جٌّىٌٛي. فمى ضىْٛ ٕ٘حن وٍّطحْ وحٔطح فٟ ج٤طً ِهطٍفطٟ جٌظٌٛز ٚجٌّؼٕٝ غُ 

طٛجش ئقىج٘ح فحضفمص ًٌٌه ِغ ج٤نٍٜ فٟ أطٛجضٙح. ٚ٘ىًج أطركص جٌٍفظس جٌطٟ جضكىش قىظ ضطٌٛ فٟ ذؼغ أ

أن١ٍج ِهطٍفس جٌّؼٕٝ؛ أٞ طحٌش ٌفظس ٚجقىز ِشطٍوس ذ١ٓ ِؼ١١ٕٓ أٚ أوػٍ.
ٕ٘
ِٚػحي يٌه ِح ٌٚٞ ٌٕح ِٓ أْ ٍِو:  

ٗ ذحٌّحء. ألىَ ٚػطح، ٍِٚو جٌهرُ: ١ٌَّٕ
ٖ٘

ٟ جٌّؼحؾُ: ٍِظ جٌشٟء فٟ ٚأطً جٌىٍّس ذحٌّؼٕٝ جٌػحٟٔ ٘ٛ: ٍِظ؛ ٤ْ ف 

جٌّحء: أٔمؼٗ ف١ٗ قطٝ طحٌ ِػً جٌكٓحء.
٘ٗ

فمى أذىي طٛش جٌػحء ٕ٘ح ضحء، فظحٌش جٌىٍّس: ٍِش، غُ ؾٍٙش جٌطحء  

ٌّؿحٌٚضٙح ٌٍٍجء، فظحٌش: ٍِو، ٚذًٌه ِحغٍص وٍّس: ٍِو ذّؼٕٝ: ألىَ ٚػطح.
٘٘
  

                                                           
م(، ٕٔٔٓ، ٔ، )بٌروت: المؤسسة الحدٌثة للكتاب، طفصول في فقه اللغة العربيةانظر: إمٌل بدٌع ٌعقوب،  ٓ٘

م(، ٩٩ٙٔ، ٕ، )بٌروت: دار العلم للمالٌٌن، طفقه اللغة العربية وخصائصها، وانظر: للمؤلِّف نفِسه، ٢٩ص
 . ٩ٓٔص

، تحقٌق: محمد على الدوٌش ومصطفى الحدري، رسالة االشتقاقأبو بكر محمد بن الِسري السراج،  ٔ٘ٔ٘

 .ٕٔ(، ص٩٢ٕٔ)دمشق: 
 . ٕٖٖ، صفصول في فقه العربيةانظر: رمضان عبد التواب،  ٕ٘
 .٩ٖٔ، صالقاموس المحيط، يانظر: الفٌروزآباد ٖ٘
 .ٓ٘ٔص، ٓٔج، المحكم والمحيط األعظمانظر: ابن سٌده،  ٗ٘
 .ٕٖٖ، صفصول في فقه اللغةانظر: رمضان عبد التواب،  ٘٘



 
 

ٔ٘ 
 

ٚقى٘ح ذً ٔؿى يٌه فٟ جٌٍغس  ٚجٌؿى٠ٍ ذحًٌوٍ أْ ً٘ج جٌططٌٛ جٌٍغٛٞ ٌُ ٠مطظٍ ػٍٝ جٌٍغس جٌؼٍذ١س

ج٦ٔؿ٠ُ١ٍس وًٌه، فًٙج ْط١فٓ أٌّٚحْ ٠كىغٕح ػٓ أغٍ جٌططٌٛ جٌٍغٛٞ فٟ ٔشٛء ذؼغ جٌّشطٍن جٌٍفظٟ فٟ 

ج٦ٔؿ٠ُ١ٍس ف١مٛي: ٚجٌّشطٍن جٌٍفظٟ ٠ٕشأ ِٓ جضفحق وٍّط١ٓ ِٓطمٍط١ٓ أٚ أوػٍ فٟ جٌظ١غس جضفحلح ذط٠ٍك جٌّظحوفس، 

طك١ف جٌرىْ وٍّس ؾٍِح١ٔس  healthyذّؼٕٝ   soundٍّحش ضّػٍٙح جٌظ١غس ٚػٍٝ ً٘ج ١ٌّ ٕ٘حن ألً ِٓ أٌذغ و

 soundجٌطٟ ال ضُجي ضإوٞ ً٘ج جٌّؼٕٝ ٔفٓٗ. أِح  gesundلى٠ّس، ٕٚ٘حن ِح ٠محذٍٙح ذحٌفؼً فٟ ضٍه جٌٍغس ٟٚ٘ 

ّؼٕٝ: ذ soundئال ضطٌٛ ِطأنٍ جٌكىٚظ، ٚ   d. ِٚح جٌؼٕظٍ sonذّؼٕٝ طٛش فأٙح ضٍؾغ ئٌٝ جٌىٍّس جٌف١ٍٓٔس 

ٚذ١ٓ  son. ٌٚذّح ضىْٛ ٕ٘حن ػاللس ضح٠ٌه١س ذ١ٓ ًٖ٘ جٌىٍّس جٌف١ٍٓٔس sonderْرٍ جٌغٌٛ، جِطىجو ٌٍفؼً جٌفٍٟٔٓ 

جٌٍجذؼس جٌطٟ ضؼٕٟ: ِؼ١ك جٌّحء ٚجٌطٟ ضٛؾى فٟ ٌغحش ؾٍِح١ٔس ِطؼىوز.  sound جٌىٍّس
٘ٙ
  

ِّطىج فٟ نطٛؽ ِطمحذٍس ٠ٚؼّى أٌّٚحْ أوػٍ وٍّحش جٌّشطٍن جٌٍفظٟ ضٕشأ ػٓ ضطٌٛ ج٤طٛجش ضطٌٛج 

ذحٌطى٠ٌؽ.
٘٢

 

ٍْ ِؿح٠َس أنٍٜ ٌؼاللس ِح، غُ ج٦وػحٌ ِٓ جْطؼّحٌٙح، قطٝ ٖ ـ جٔطمحي ذؼغ ج٤ٌفحظ ِٓ ِؼٕح٘ح ج٤طٍٟ ئٌٝ ِؼح

٠ظرف ئؽالق جٌٍفع ِؿحَجًّ فٟ لٛز جْطؼّحٌٗ قم١مس. فّػال وٍّس: )جٌؼ١ٓ( ٠ىي فٟ ج٤طً ػٍٝ ػؼٛ ج٦ذظحٌ فٟ 

 ٌ ِٓ ِؼح١ٔٙح )جٌؿحِْٛ(، ٚ)ػ١ٓ جٌّحء(..ج٦ٔٓحْ ٚجٌك١ٛجْ قطٝ طح

ٚلى أوٜ جالْطؼّحي جٌّؿحَٞ ٥ٌٌفحظ وٌٖٚ وًٌه فٟ ٔشٛء جٌّشطٍن جٌٍفظٟ فٟ غ١ٍ جٌؼٍذ١س ِٓ جٌٍغحش 

ٚظ١فطٙح ئٌكحق ِىٌٛي  craneج٤نٍٜ ٠مٛي أٌّٚحْ فٟ ِػحي يٌه ِٓ ج٦ٔؿ٠ُ١ٍس: فحٌّؿحَجش ِػال وّح فٟ ٔكٛ 

ؼاللس جٌّرحشٍز ذ١ٓ جٌّى١ٌٌٛٓ، غ١ٍ أْ جٌّٓحش جٌّشطٍوس فمؾ ٟ٘ جٌطٟ ٠ىٌوٙح ؾى٠ى ذّىٌٛي لى٠ُ ػٓ ؽ٠ٍك جٌ

جٌّطىٍُ ق١ٓ ٠طُ جالٔطمحي ِٓ جٌّؼٕٝ جٌمى٠ُ ئٌٝ جٌّؼٕٝ جٌؿى٠ى، ٚجٌّؼطحو أْ ٠ؼ١ش جٌّؼٕٝ جٌمى٠ُ ؾٕرح ئٌٝ ؾٕد ِغ 

ٌٍفع ٔفٓٗ لى أُؽٍك ػٍٝ ْٛف ٠ظً ٠ىػٝ ذًٙج جالُْ ػٍٝ جٌٍغُ ِٓ أْ ج craneجٌّؼٕٝ جٌؿى٠ى، فحٌط١ٍ جٌّّٓٝ 

ضٍه ج٢ٌس جٌّؼٙٛوز جٌطٟ ضٓطؼًّ فٟ ٌفغ ج٤قّحي جٌػم١ٍس.
٘٨

 

 ٔيٍ األنفبظ انزٙ جبءد فٙ انًضْش ػهٗ أَٓب يٍ انًشزشك انهفظٙ يب ٚأرٙ:

 أيثهخ انًشزشك انهفظٙ:

ٔ:)  ـ )انَؼىُّ

 جٌؼُ: أنٛ ج٤خ ٚجٌؼُ: جٌؿّغ جٌىػ١ٍ لحي جٌٍجؾُ: 

                                                           
ـ ٙٗٔم(، ص٩٩٢ٔ، ٕٔترجمة: كمال بشر، )القاهرة: دار غرٌب، ط دور الكلمة في اللغة،ستٌفن أولمان،  ٙ٘

ٔٗ٢. 
 .٢ٗٔ، صدور الكلمة في اللغةستٌفن أولمان،  انظر: ٢٘
 .٢ٖٔـ ٖٙٔ، صدور الكلمة في اللغةستٌفن أولمان،  انظر: ٩٘



 
 

ٔٙ 
 

 

ح ّّ  ... أف١ٕص ػّح ٚؾرٍش ػّح ٠ح ػحٍِ ذٓ ِحٌه ٠ح ػ

حٖ، أل ج٤خ، ٚجٌؼُ جٌػحٟٔ أٌجو ذٗ أف١ٕص لِٛح ٚؾرٍش آن٠ٍٓ. ّّ  فحٌشح٘ى فٟ جٌر١ص أْ جٌؼُ ج٤ٚي أٌجو ذٗ ٠ح ػ

 ـ )يشٗ(:ٕ

ٌغطحْ فظ١كطحْ. لحي ٚفٟ  ؾحء فٟ جٌٍُّ٘، ٠محي: ِشٝ ٠ّشٟ ِٓ جٌّشٟ ِٚشٝ ئيج وػٍش ِحش١طٗ ٚوًج أِشٝ

جٌط٠ًُٕ: }أْ جِشٛج ٚجطرٍٚج ػٍٝ آٌٙطىُ{
٘١
وأٔٗ وػح ٌُٙ ذحٌّٕحء. 

ٙٓ
  

 لحي جٌٍجؾُ:

 ِػٍيييييييييييييٟ ال ٠كٓيييييييييييييٓ ليييييييييييييٛي فؼفيييييييييييييغ

   

ٚجٌشيييييييييييحز ال ضّشيييييييييييٟ ِيييييييييييغ جٌٍّٙيييييييييييغ 
ٙٔ

 

ٚجٌشح٘ى فٟ جٌر١ص أْ جٌٍجؾُ جْطؼًّ ٌفظس )الضّشٟ( أٞ ال ض٠ُى ٚال ضىػٍ، ١ٌّٚ ذّؼٕٝ جٌّشٟ  

 ج٤لىجَ.جٌّؼٍٚف ػٍٝ 

ٚلحي لَٛ فٟ لٛي هللا ػُ ٚؾً: ﴿أْ جِشٛج ٚجطرٍٚج ػٍٝ آٌٙطىُ﴾
ٕٙ

لحٌٛج وػح ٌُٙ ذىػٍز جٌّٛجشٟ  

ٚجٌظرٍ ػٍٝ آٌٙطُٙ ٚو٠ُٕٙ.
ٖٙ
ٚل١ً جٌٍّجو جالْطٍّجٌ ٚجٌىٚجَ 

ٙٗ
 

 ٚلحي جٌٕحذغس جًٌذ١حٟٔ فٟ ِؼٕٝ جٌّٕحء ٚج٠ٌُحوز ِٓ جٌٛجفٍ:

 ٚويييييييييييً فطيييييييييييٝ ٚئْ أغيييييييييييٍٜ ٚأِشيييييييييييٝ

   

ِٕييييييييييييْْٛييييييييييييطهٍؿٗ ػييييييييييييٓ جٌييييييييييييى١ٔح  
ٙ٘

 

  

 ٚجٌشح٘ى فٟ جٌر١ص أْ جٌشحػٍ جْطؼًّ ٌفظس )أِشٝ( ذّؼٕٝ ج٠ٌُحوز ٚجٌىػٍز. 

                                                           
 ٙسورة ص:  ٩٘
 .٩ٖٕص، ٔج، المزهرالسٌوطً، انظر:  ٓٙ
أي: ال تنمً وال تزٌد مع ؛ ٘ٙص، ٔٔج، المعجم المفصل في شواهد العربيةانظر: إمٌل بدٌع ٌعقوب،  ٔٙ

 الذئب، ٌقال: مشت الماشٌة وأمشت: إذا كثرت، ومشى القوم وأمشوا: إذا كثرت مواشٌهم.
 ٙسورة ص:  ٕٙ
م(، ٩ٙٔٔ، تحقٌق: عز الدٌن التنوخً، )دمشق: مجمع اللغة العربٌة، تباعاإلانظر: أبو الطٌب اللغوي،  ٖٙ

 .ٓٔٔـ ٩ٓٔص
محمد  -، تحقٌق: عدنان دروٌش الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةأبو البقاء الحنفً،  انظر: ٗٙ

 .٩ٙٓالمصري، )بٌروت: مؤسسة الرسالة( ص
، تحقٌق: حّنا نصر الحّتً، )بٌروت: دار ديوان النابغة الذبيانيلم أجد البٌت فً دٌوانه، النابغة الذبٌانً،  ٘ٙ

 .٩ٕٔص، ٩ج، المعجم المفصل في شواهد العربيةإمٌل بدٌع ٌعقوب،  وانظر: ؛م(٩٩ٔٔ، ٔالكتاب العربً، ط



 
 

ٔ٢ 
 

ٚفٟ ضمى٠ٍٞ ٠رىٚ أْ غّس ػاللس ذ١ٓ جٌّشٟ جٌّؼٍٚف ٚجٌّشٟ جًٌٞ ذّؼٕٝ ج٠ٌُحوز ٚجٌّٕحء، ٌُٚ ٠ٕٓد 

 ج١ٌٓٛؽٟ.

 ـ األَْنفذ:ٖ

 

ج٤قّك، ٚج٤ٌفص فٟ والَ ض١ُّ: ج٤ػٍٓ ِٚٓ جٌّشطٍن جٌٍفظٟ ذحٌٕٓرس ئٌٝ ٌغط١ٓ: ج٤ٌفص، ٚ٘ٛ فٟ والَ ل١ّ: 

ٚ٘ٛ جًٌٞ ٠ؼًّ ذ١ىٖ ج١ٌٍٜٓ.
ٙٙ

 

ّْ ف١ٙح جٌطفحضًّح ِٓ ج١ٌّٕٝ ئٌٝ ج١ٌٍٜٓ، ٚػٍٝ ٌغس  ٠ٚرىٚ ٌٟ أْ غّس ػاللس ذ١ٓ جٌّؼ١ْ١ٕٓ؛ فؼٍٝ ٌغس ض١ُّ وأ

 ل١ّ ٍٔكع ف١ٗ جٌطفحضح ِٓ جٌى١ّْ ئٌٝ ج٤قّك.

 ـ انغَّهِٛط:ٗ

ح ذحٌٕٓر  ْ٘ٓ ِٚٓ جٌّشطٍن جٌٍفظٟ أ٠ؼًّ ١ٍِؾ، ٚ٘ٛ ػٕى ػحِس جٌؼٍخ: ج٠ٌُص، ٚػٕى أً٘ ج١ٌّٓ: ُو َّٓ س ئٌٝ ٌغط١ٓ: جٌ

جٌُّٓٓ.
ٙ٢
 جٌم١ّ: ؤٚلحي جٍِ 

يييييييييٕحٖ أٚ ِظيييييييييحذ١ف ٌج٘يييييييييدٍ  َْ  ٠ؼيييييييييُٟء 

   

  ًِ فَطَّييييييي ُّ ذحِي جٌ ًُّ ييييييي١ٍؾَ فيييييييٟ جٌييييييي َّٓ أِيييييييحي جٌ
ٙ٨

 

  

فطحتٍٙح ذظّد ٠مٛي: ً٘ج جٌرٍق ٠ط٤٥ ػٛؤٖ فٙٛ ٠شرٗ فٟ ضكٍوٗ ٌّغ ج١ٌى٠ٓ أٚ ِظحذ١ف جٌٍ٘رحْ أ١ٍِص 

ج٠ٌُص ػ١ٍٙح فٟ ج٦ػحءز، ٠ٍ٠ى أْ ضكٍن جٌرٍق ٠كىٟ ضكٍن ج١ٌى٠ٓ ٚػٛءٖ ٠كىٟ ػٛء ِظرحـ جٌٍج٘د ئيج 

١ٍؾ( ذّؼٕٝ ج٠ٌُص. َّٓ  أفؼُ طدُّ ج٠ٌُص ػ١ٍٗ ف١ؼٟء، ٚجٌشح٘ى فٟ جٌر١ص: أْ جٌشحػٍ جٌؿحٍٟ٘ جْطؼًّ ٌفظس )جٌ

غس أً٘ ج١ٌّٓ، ٚذٍغس غ١ٍُ٘ و٘ٓ جٌُّٓٓ.فٟ ق١ٓ أٌٚو جذٓ و٠ٌى ٚجذٓ فحٌِ ذأْ ج١ٌٍٓؾ: ج٠ٌُص ذٍ
ٙ١
 

ح  ًِّّ ٚأغٍد جٌظٓ أْ ِح ٔمٍٗ ج١ٌٓٛؽٟ ػٓ ج٤طّؼٟ ٟ٘ جٌٍٚج٠س جٌظك١كس؛ ٤ْ أً٘ ج١ٌّٓ نّظظٛج ِح وحْ ػح

 ػٕى جٌؼٍخ ذٕٛع ٚجقى ِٓ ج٠ٌُٛش 

                                                           
صفوان عدنان داوودي،  ، تحقٌق:الغريب المصنفأبو ُعبٌد القاسم بن سالّم بن عبد هللا الهروي،  انظر: ٙٙ

ٌنسب ألبً محمد عبد هللا بن  وانظر: ؛ٖٔٙص، ٔجمجلة الجامعة اإلسالمٌة بالمدٌنة المنورة(،  :)الرٌاض
، ٔج(، ، د.توزارة الثقافة محمد جاسم الحمٌدي، )دمشق: تحقٌق: الجراثيم،مسلم بن قتٌبة الدٌنوري، 

 .ٖ٘ٓص، ٔج، المزهرالسٌوطً، وانظر:  ؛ٕٕٓص
 .ٖٔٓص، ٔج، المزهر السٌوطً،انظر:  ٢ٙ
السنا: الضوء، والسناء: الرفعة. السلٌط: الزٌت، ودهن السمسم سلٌط أًٌضا، وإنما سمً سلًٌطا إلضاءتهما  ٩ٙ

ٌْس  بال: جمع ذبالة وهً الفتٌلة. وقد ٌثقل فٌقال ذبَّال. انظر: اْمُرُؤ الَق السراج، ومنه السلطان لوضوح أمره. الذُّ
ٌق: عبد الرحمن المصطاوي، )بٌروت: دار المعرفة، ، تحقديوان امِرئ القيسبن حجر بن الحارث الكندي، 

 .ٗٙم(، صٕٗٓٓ، ٕط



 
 

ٔ٩ 
 

 ٠ٚرىٚ ٌٟ أْ ً٘ج ِٓ ذحخ ضهظ١ض جٌؼحَ فٟ والٌس ج٤ٌفحظ؛ ٤ْ و٘ٓ جٌُّٓٓ ٔٛع ِٓ ج٠ٌُص.

 َة:ـ َكزَ ٘

َخ(؛ ق١ع ضأضٟ ذّؼٕٝ ج٦غٍجء أٞ: ػ١ٍىُ ذٗ، ٚضأضٟ  ًَ ِٓ غ٠ٍد ج٤ٌفحظ جٌّشطٍوس ٚجٌطٟ ذحٌٕٓرس ٌٍغط١ٓ ٌفظس )َو

 ذّؼٕٝ ٚؾد ػ١ٍىُ ٚأِىٕىُ.

فمى ٌٚٞ ػٓ ػٍّ أٔٗ لحي: )وًخ ػ١ٍىُ جٌكؽُّ ٚجٌؼٍّز ٚجٌؿٙحو، غالغس أْفحٌ وًذٓ ػ١ٍىُ(
٢ٓ

، ذٕظد 

حي ج٤طّؼٟ: ِؼٕٝ وًخ ػ١ٍىُ: ِؼٕٝ ج٦غٍجء، أٞ ػ١ٍىُ ذٗ، ٚوحْ ج٤طً جٌكؽ ٌٚفؼٙح ٌغطحْ، لحي أذٛ ػر١ى ل

فٟ ً٘ج أْ ٠ىْٛ ٔظرح ٌٚىٕٗ ؾحء ػُٕٙ ذحٌٍفغ شحيج ػٍٝ غ١ٍ ل١حِ.
٢ٔ

ٌُٚ ٠ٕٓد ج١ٌٓٛؽٟ ٠ً٘ٓ جٌّؼ١١ٕٓ ٤قى،  

ٚلى ٚؾىش ِٓ ٠ٕٓد جٌٕظد ٌغس ٌّؼٍ ٟٚ٘ ذّؼٕٝ ج٦غٍجء ٚجٌٍفغ ٌغس أً٘ ج١ٌّٓ ٟٚ٘ ذّؼٕٝ ٚؾد ػ١ٍىُ 

ٚأِىٕىُ.
٢ٕ

 

 ـ انجّم:٘

ُٓ نح٠ٌٛٗ ِؼٕٝ آنٍ ٚل١ً: ذً شفحء. جٌرً: جٌّرحـ ٌغس ٠ّح١ٔس، َٚجو جذ
٢ٖ

ِٓ لٌُٛٙ: ذً فالْ ِٓ ٍِػٗ، ٚأذً، ئيج  

أ.ذٍ
٢ٗ

ٌُٚ أؾى ِٓ ٠ٕٓد جٌمٛي جٌػحٟٔ الذٓ نح٠ٌٛٗ، ٌٚىٕٟ ٚؾىضٗ ذىْٚ ٔٓرس. 
٢٘

ٔٓطف١ى ِٓ ٔض ج١ٌٓٛؽٟ أْ  

جٌّرحـ ٠ؼٕٟ ػٕى أً٘ ج١ٌّٓ ٚذؼؼُٙ ٠هظظٗ ٠ٚمٛي: جٌرً: جٌّرحـ ذٍغس ق١ٍّ
٢ٙ

، ٚػٕى غ١ٍُ٘ جٌشفحء، ٚػٕىتً 

 فٙٛ ِٓ جٌّشطٍن جٌٍفظٟ.

 ـ انهُّجبدٖ:ٙ

ٍُّرحوٜ: ٚ٘ٛ ؽحتٍ، ٚأ٠ؼح ٔرص ٌغس ٠ّح١ٔسِٚٓ أٌفحظ جٌّشطٍن جٌٍفظٟ جٌ
٢٢
. 

 

                                                                                                                                                                      
 .٩٘ص، ٖج، مقاييس اللغةوانظر: ابن فارس،  ؛٩ٖٙص، ٕج، جمهرة اللغةانظر: ابن درٌد،  ٩ٙ
حبٌب الرحمن األعظمً، )نٌو  ، تحقٌق:المصّنفأبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمٌري،  انظر: ٢ٓ

 .٢ٕٔص، ٘جم(، ٩٩ٖٔ، ٕالمجلس العلمً، ط دلهً:
 .ٕٖٓص، ٔج، المزهرالسٌوطً، انظر:  ٢ٔ
 .٩ٙٔص، ٙج، خزانة األدب ولب لباب لسان العربانظر: البغدادي،  ٢ٕ
 .ٔ، جٕٖٖانظر: المزهر، ص ٢ٖ
 .٘ٔ، ج٢ٕٗانظر: األزهري، تهذٌب اللغة، ص ٢ٗ
 .٘ٔ، ج٢ٕٗ، وانظر: األزهري، تهذٌب اللغة، ص٩٩انظر: جالل الدٌن السٌوطً، اإلتباع، ص ٢٘
 .٘ٔ، ج٢ٕٗانظر: األزهري، تهذٌب اللغة، ص ٢ٙ
 .ٕ، جٕٗٔٔ، وانظر: ابن درٌد، جمهرة اللغة، صٕ، جٗٓٔالمزهر، صالسٌوطً، انظر:  ٢٢



 
 

ٔ٩ 
 

 ـ انكبثٕل:7

و٠س(، ٚجٌىحذٛي: قرحٌس  َْ ٍْ جًٌٞ ٠ظؼى ذٗ ػٍٝ جٌٕهً )ٌغس أ ِٚٓ أٌفحظ جٌّشطٍن جٌٍفظٟ ٌفظس )جٌىحذٛي(: جٌَى

جٌظحتى، ٌغس ٠ّح١ٔس.
٢٨

 

 

 خبرًخ:

غّحٌ ً٘ج جٌططٛجف فٟ شىً ٔطحتؽ  فٟ ٔٙح٠س ًٖ٘ جٌىٌجْس فٟ جٌكمً جٌىالٌٟ ٌٍّشطٍن جٌٍفظٟ ٠ؿىٌ ذٕح أْ ٔمطف

 َنٍُظص ئ١ٌٗ ًٖ٘ جٌىٌجْس:

ٔىٌز جْطؼّحي ِظطٍف )ٌٙؿس( فٟ ِظٕفحش جٌّطمى١ِٓ ِٓ جٌٍغ١٠ٛٓ، ٚجْطرىٌٛ٘ح ذّظطٍف )ٌغس( ٠ٍٚجو  .ٔ

 ِٕٙح ٌٙؿس.

 ٠ّىٓ جٌمٛي ذأْ جٌٍغس ٟ٘ )ج٤َ( ج٤طً، ٚجٌٍٙؿس )جٌرٕص( فٍع ٌٙح جٚ ؾُء ِٕٙح. .ٕ

خ جٌٍُّ٘ ١ٌٍٓٛؽٟ ٠ُنٍ ذىػ١ٍ ِٓ جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س جٌمى٠ّس جٌّٕٓٛذس ضّٛطٍص جٌىٌجْس ئٌٝ أْ وطح .ٖ

 ٚغ١ٍ جٌّٕٓٛذس، ٠ٚؿد جال٘طّحَ ذٗ.

ضّٛطٍص جٌىٌجْس ئٌٝ ٚلٛع جٌّشطٍن جٌٍفظٟ فٟ جٌٍغس جٌؼٍذ١س، ذى١ًٌ ٚؾٛوٖ فٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ وٍفظس  .ٗ

ىز ِٓ جٌُِٓ، ٚذّ ُِ س( جٌطٟ جْطؼٍّص ذّؼٕٝ ؾّحػس ِٓ جٌٕحِ، ٚذّؼٕٝ  ِّ ؼٕٝ جٌى٠ٓ، ٚال ِؼٕٝ ٦ٔىحٌٖ )أ

 وّح فؼً جذٓ وٌْط٠ٛٗ.

ضّٛطٍص جٌىٌجْس ئٌٝ أْ ِٓ أذٍَ ػٛجًِ ٔشٛء جٌّشطٍن جٌٍفظٟ، ؾحء ٔط١ؿس جنطالف جٌمرحتً فٟ  .٘

ُّ أطكحذٙح جٌّؼحٟٔ جٌّهطٍفس ٌٍفع جٌٛجقى، وْٚ  ِػؼص جٌّؼحؾُ ػ ُٚ جْطؼّحي ذؼغ ج٤ٌفحظ، ٚػٕىِح 

 ٟ جْطؼّحٌٙح. ج٦شحٌز ئٌٝ جٌطّح٠ُ ذ١ٓ جٌمرحتً ف

 

 انزٕصٛبد:

جٌم١حَ ذىٌجْس ِؼحطٍز ٌؼٍّحء ٌغ١٠ٛٓ لُىجِٝ ٌُٙ ذحع ؽ٠ًٛ فٟ جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س جٌمى٠ّس ٚأطٌٛٙح،  .ٔ

 وحذٓ فحٌِ ٚجذٓ ؾٕٟ ٚغ١ٍّ٘ح.

 ضكم١ك وطحخ جٌٍُّ٘ ١ٌٍٓٛؽٟ ضكم١محًّ ٠ؿؼٍٗ أوػٍ ٔؼحٌز ٚأٔحلس ٚػ١ٍّّس ِّح ػ١ٍٗ ج٢ْ. .ٕ

                                                           
 .٢، ج٢ٗانظر: ابن سٌده، المحكم والمحٌط األعظم، ص ٢٩



 
 

ٕٓ 
 

 ٔانًشاجغ:قبئًخ انًصبدس 

 َ(. ١٘٨ٔئذٍج١ُ٘ أ١ّٔ، والٌس ج٤ٌفحظ، )جٌمحٍ٘ز: ِىطرس ج٤ٔؿٍٛ جٌّظ٠ٍس، 

  (.َٕٓٔٓئذٍج١ُ٘ أ١ّٔ، فٟ جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س، )جٌمحٍ٘ز: ِىطرس ج٤ٔؿٍٛ جٌّظ٠ٍس، 

 َ(.ٕٗٓٓ، ٔجذٓ نٍىْٚ، ِمىِس جذٓ نٍىْٚ، ضكم١ك: ػرىهللا ِكّى جٌى٠ٌٚش، )وِشك: وجٌ جٌرٍهٟ، ؽ

، ضظك١ف جٌفظ١ف ٚشٍقٗ، ضكم١ك: ِكّى ذىٚٞ جٌّهطْٛ، )جٌمحٍ٘ز: جٌّؿٍّ ج٤ػٍٝ ٌٍشثْٛ جذٓ وٌْط٠ٛٗ

 َ(. ١١٨ٔج٦ْال١ِس، 

وجٌ جٌؼٍُ ، )ذ١ٍٚش: ٌُِٞ ١ٍِٕ ذؼٍرىٟ ، ضكم١ك:أذٛ ذىٍ ِكّى ذٓ جٌكٓٓ ج٤َوٞ، ؾٍّٙز جٌٍغس ،ذٓ و٠ٌىج

 َ(.١٨٢ٔ، ٔ، ؽٌٍّال١٠ٓ

جٌٍّْٟ، جٌّكىُ ٚجٌّك١ؾ ج٤ػظُ، ضكم١ك: ػرى جٌك١ّى ٕ٘ىجٚٞ، )ذ١ٍٚش: ذٓ ١ْىٖ أذٛ جٌكٓٓ ػٍٟ ذٓ ئّْحػ١ً ج

 .َ(ٕٓٓٓ، ٔوجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ؽ

، ٔؽ جذٓ فحٌِ، جٌظحقرٟ فٟ فمٗ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ِٚٓحتٍٙح ْٕٚٓ جٌؼٍخ فٟ والِٙح، )ذ١ٍٚش: ِكّى ػٍٟ ذ١ؼْٛ،

ٔ١١٢ .)َ 

ِكّى جٌّظٍٞ،  -جٌٍغ٠ٛس، ضكم١ك: ػىٔحْ و٠ٌٚش أذٛ جٌرمحء جٌكٕفٟ، جٌى١ٍحش ِؼؿُ فٟ جٌّظطٍكحش ٚجٌفٍٚق 

 )ذ١ٍٚش: ِإْٓس جٌٍْحٌس(. 

 َ(.١ٙٔٔأذٛ جٌط١د جٌٍغٛٞ، ج٦ضرحع، ضكم١ك: ػُ جٌى٠ٓ جٌطٕٛنٟ، )وِشك: ِؿّغ جٌٍغس جٌؼٍذ١س، 

 أذٛ جٌفطف ػػّحْ ذٓ ؾٕٟ، جٌهظحتض، )جٌمحٍ٘ز: ج١ٌٙثس جٌّظ٠ٍس جٌؼحِس ٌٍىطحخ(. 

ذٓ ٔحفغ جٌك١ٍّٞ، جٌّظّٕف، ضكم١ك: قر١د جٌٍقّٓ ج٤ػظّٟ، )١ٔٛ وٌٟٙ: جٌّؿٍّ  أذٛ ذىٍ ػرى جٌٍَجق ذٓ ّ٘حَ

 َ(.١٨ٖٔ، ٕجٌؼٍّٟ، ؽ

ٍٞ جٌٍٓجؼ، ٌْحٌس جالشطمحق، ضكم١ك: ِكّى ػٍٝ جٌى٠ٚش ِٚظطفٝ جٌكىٌٞ، )وِشك:  ِٓ أذٛ ذىٍ ِكّى ذٓ جٌ

ٔ١٢ٕ.) 

١ك: طفٛجْ ػىٔحْ وجٚٚوٞ، )ج٠ٌٍحع: ِؿٍس أذٛ ُػر١ى جٌمحُْ ذٓ ْالَّ ذٓ ػرى هللا جٌٍٙٚٞ، جٌغ٠ٍد جٌّظٕف، ضكم

 جٌؿحِؼس ج٦ْال١ِس ذحٌّى٠ٕس جٌٌّٕٛز(. 

أذٛ ِكّى ػرى هللا ذٓ ٍُِٓ ذٓ لط١رس جٌى٠ٌٕٛٞ، جٌؿٍجغ١ُ، ضكم١ك: ِكّى ؾحُْ جٌك١ّىٞ، )وِشك: َٚجٌز جٌػمحفس، 

 و.ش(



 
 

ٕٔ 
 

(. ِكّى ػٛع ٍِػد )ضكم١ك(. ٔ)ؽ ،رٓزٚت انهغخَ(. ٕٔٓٓأذٛ ِٕظٌٛ ج٤ٍَ٘ٞ، ِكّى ذٓ أقّى جٌٍٙٚٞ. )

 ذ١ٍٚش: وجٌ ئق١حء جٌطٍجظ جٌؼٍذٟ.

أقّى ذٓ فحٌِ ذٓ َو٠ٍح جٌم٠ُٕٟٚ جٌٍجَٞ، ِؼؿُ ِمح١٠ّ جٌٍغس، ضكم١ك: ػرى جٌٓالَ ٘حٌْٚ، )وِشك: وجٌ جٌفىٍ، 

ٔ١٢١ .)َ 

 .َ(١ٕٓٓ، ٢أقّى ِهطحٌ ػٍّ، ػٍُ جٌىالٌس، )جٌمحٍ٘ز: ػحٌُ جٌىطد، ؽ

حْ: وجٌ وؾٍس، ؽأقّى  ّّ  َ(. ٕٗٔٓ، ٔ٘حشُ جٌٓحٍِجتٟ، جٌّؿحالش جٌٍغ٠ٛس ٌٍٙؿس ؽٟ فٟ ٌٓحْ جٌؼٍخ، )ػ

ٍِب جٌم١ّ، ضكم١ك: ػرى جٌٍقّٓ جٌّظطحٚٞ، )ذ١ٍٚش: وجٌ  ُؤ جٌم١َّْ ذٓ قؿٍ ذٓ جٌكحٌظ جٌىٕىٞ، و٠ٛجْ جِ ٍُ ِْ ج

 َ(.ٕٗٓٓ، ٕجٌّؼٍفس، ؽ

 (. جٌمحٍ٘ز: وجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس.ٔ)ؽ .ذ انؼشثٛخانًؼجى انًفصم فٙ شٕاَْ(. ١١ٙٔ. )٠ؼمٛخ ئ١ًِ ذى٠غ

 .َ(ٕٔٔٓ، ٔئ١ًِ ذى٠غ ٠ؼمٛخ، فظٛي فٟ فمٗ جٌٍغس جٌؼٍذ١س، )ذ١ٍٚش: جٌّإْٓس جٌكى٠ػس ٌٍىطحخ، ؽ

 َ(١٨ٙٔ، ٕ، فمٗ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ٚنظحتظٙح، )ذ١ٍٚش: وجٌ جٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ؽأ١ًِ ذى٠غ ٠ؼمٛخ

(. ػرى جٌٓالَ ِكّى ٗ)ؽ ،خضاَخ األدة ٔنت نجبة نغبٌ انؼشةَ(. ١١٢ٔجٌرغىجوٞ، ػرى جٌمحوٌ ذٓ ػٍّ. )   

 ٘حٌْٚ )ضكم١ك(. جٌمحٍ٘ز: ِىطرس جٌهحٔؿٟ.   

ؾالي جٌى٠ٓ ج١ٌٓٛؽٟ، ج٤شرحٖ ٚجٌٕظحتٍ فٟ جٌٕكٛ، ضكم١ك: ِكّى ػرى جٌمحوٌ جٌفؼٍٟ، )ذ١ٍٚش، جٌّىطرس جٌؼظ٠ٍس، 

ٕٓٔٗ)َ 

٠ٓ ج١ٌٓٛؽٟ، قٓٓ جٌّكحػٍز فٟ أنرحٌ ِظٍ ٚجٌمحٍ٘ز، ضكم١ك: ِكّى أذٛ جٌفؼً ئذٍج١ُ٘، )جٌمحٍ٘ز: ؾالي جٌى

 َ(.١ٙ٢ٔ، ٔوجٌ ئق١حء جٌىطد جٌؼٍذ١س، ؽ

ؾالي جٌى٠ٓ ج١ٌٓٛؽٟ، جٌٍُّ٘ فٟ ػٍَٛ جٌٍغس ٚأٔٛجػٙح، ضكم١ك: ِكّى أذٛ جٌفغ ئذٍج١ُ٘ َِٚالؤٖ، )ذ١ٍٚش: 

 َ(.ٕٔٔٓجٌّىطرس جٌؼظ٠ٍس، 

 

)و.ؽ(. وّحي ِظطفٝ )ضكم١ك(. جٌمحٍ٘ز:  ،اإلرجبعؾالي جٌى٠ٓ ج١ٌٓٛؽٟ، ػرى جٌٍقّٓ ذٓ أذٟ ذىٍ. )و.ش(.    

 ِىطرس جٌهحٔؿٟ.                                        

جٌه١ًٍ ذٓ أقّى جٌفٍج١٘ىٞ، وطحخ جٌؼ١ٓ، ضكم١ك: ِٙىٞ جٌّهُِٟٚ، ٚئذٍج١ُ٘ جٌٓحٍِجتٟ، )ذ١ٍٚش: وجٌ ٚوطرس 

 ي(.جٌٙال



 
 

ٕٕ 
 

حْ: ذحُْ، جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س فٟ وطد ٌكٓ جٌؼحِس، ن١ٍٞ نؼ١ٍ ّّ  َ(،ٕٙٔٓ، ٔجٌىجٌ جٌّٕٙؿ١س، ؽ )ػ

 َ(. ١١ٔٔ، ٔو٠ٛجْ جٌٕحذغس جًٌذ١حٟٔ، ضكم١ك: قّٕح ٔظٍ جٌكطّٟ، )ذ١ٍٚش: وجٌ جٌىطحخ جٌؼٍذٟ، ؽ ،جًٌذ١حٟٔ، جٌٕحذغس

فٟ قىجتك جٌؼٍخ، )ذ١ٍٚش: ِطرؼس ج٢ذحء ٌَق هللا ذٓ ٠ْٛف ذٓ ػرى ج١ٌّٓف ذٓ ٠ؼمٛخ ش١هٛ، ِؿحٟٔ ج٤وخ 

 َ(.١ٖٔٔج١ٌٓٛػ١١ٓ، 

 َ(.١١٢ٔ، ْٕٔط١فٓ أٌّٚحْ، وٌٚ جٌىٍّس فٟ جٌٍغس، ضٍؾّس: وّحي ذشٍ، )جٌمحٍ٘ز: وجٌ غ٠ٍد، ؽ

ج١ٌٓٛؽٟ، جٌٍُّ٘ فٟ ػٍَٛ جٌٍغس ٚأٔٛجػٙح، ضكم١ك: ِكّى أذٛ جٌفؼً ئذٍج١ُ٘ َِٚالؤٖ، )ذ١ٍٚش: جٌّىطرس 

 َ(. ٕٔٔٓجٌؼظ٠ٍس، 

١غ جٌى٠ٓ ِكّى، "جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س ٚػاللطٙح ذحٌٍغس جٌؼٍذ١س جٌفظكٝ"، وٌجْحش جٌؿحِؼس ج٦ْال١ِس جٌؼح١ٌّس، شف

 .٢َٕٓٓش١طح غٛٔغ، جٌّؿٍى جٌٍجذغ، و٠ّٓرٍ 

 َ(.١ٙٓٔ، ٖطركٟ جٌظحٌف، وٌجْحش فٟ فمٗ جٌٍغس، )ذ١ٍٚش: وجٌ جٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ؽ

 ٚق١حضٗ ٚآغحٌٖ ٚؾٙٛوٖ فٟ جٌىٌِ جٌٍغٛٞ. ؽحٍ٘ ١ٍّْحْ قّٛوٖ، ؾالي جٌى٠ٓ ج١ٌٓٛؽٟ ػظٍٖ

 (. جٌمحٍ٘ز: ِىطرس جٌهحٔؿٟ. ٙ)ؽ ،فصٕل فٙ فقّ انؼشثٛخَ(. ١١١ٔػرى جٌطٛجخ، ٌِؼحْ. )

، ٔػرى جٌؼحي ْحٌُ ِىٍَ، ؾالي جٌى٠ٓ ج١ٌٓٛؽٟ ٚأغٍٖ فٟ جٌىٌجْحش جٌٍغ٠ٛس، )وِشك: ِإْٓس جٌٍْحٌس، ؽ

ٔ١٨١.)َ 

ج، )جٌمحٍ٘ز: ِىطرس ٚ٘رس، ؽ ًٌّ َ(.                                                                                                          ١١ٖٔ، ٕػرى جٌغفحٌ قحِى ٘الي، جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س ٔشأز ٚضطٛ

حْ: وجٌ  ّّ  َ(. ٕٗٔٓ، ٔوؾٍس، ؽأقّى ٘حشُ جٌٓحٍِجتٟ، جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س ٚجٌػٍجء جٌٍغٛٞ، )ػ

 ػرىٖ جٌٍجؾكٟ، جٌٍٙؿحش جٌؼٍذ١س فٟ جٌمٍجءجش جٌمٍآ١ٔس.

 َ(.١٢ٔٔو٠ٛجْ جٌؼؿحؼ، ضكم١ك: ػرى جٌكف١ع جٌٓطٍٟ، )وِشك: ِىطرس أؽٍّ، جٌؼؿحؼ، 

(.  ِىطد ضكم١ك جٌطٍجظ ٕ)ؽ .انقبيٕط انًذٛطَ(. ٕ٘ٓٓجٌف١ٍَٚآذحوٜ، ِؿى جٌى٠ٓ أذٛ ؽحٍ٘ ِكّى ذٓ ٠ؼمٛخ. )

 ْحٌس )ضكم١ك(. ذ١ٍٚش: ِإْٓس جٌٍْحٌس.   فٟ ِإْٓس جٌٍ

حِ، )ذ١ٍٚش: وجٌ جٌّؼٍفس، ؽ ّّ ، ٌَٔر١ِى ذٓ ٌذ١ؼس ذٓ ِحٌه، و٠ٛجْ ٌر١ى ذٓ ٌذ١ؼس جٌؼحٍِٞ، ضكم١ك: قّىٚ ؽ

ٕٓٓٗ.)َ 

 جٌّرحٌن، فمٗ جٌٍغس وٌجْس ضك١ٍ١ٍس ِمحٌٔس ٌٍىٍّس جٌؼٍذ١س، )وِشك: ِطرؼس ؾحِؼس وِشك، و.ش(. ِكّى 



 
 

ٕٖ 
 

 َ(.١١٢ٔ، ٕ، )جٌمحٍ٘ز: وجٌ جٌفىٍ جٌؼٍذٟ، ؽجٌٍغس ِمىِس ٌٍمحٌب جٌؼٍذٟ جٌٓؼٍجْ، ػٍُِكّٛو 

 ، ػٍُ جٌٍغس جٌؼٍذ١س، )جٌمحٍ٘ز: وجٌ غ٠ٍد(.قؿحَٞ ِكّٛو فّٟٙ

 َ(.١٨ٖٔ، ٔ، جٌٌٕٛ جٌٓحفٍ ػٓ أنرحٌ جٌمٍْ جٌؼحشٍ، )ذ١ٍٚش: وجٌ جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ؽجٌؼ١ىٌِٚ ِكٟ جٌى٠ٓ

، )جٌمحٍ٘ز: جٌىجٌ جٌّظ٠ٍس جٌٍرٕح١ٔس، ٛشرّ انؼهًٛخ ٔيجبدثّ انهغٕٚخجالل انذٍٚ انغٕٛطٙ يغِظطفٝ جٌشىؼس، 

 .(١١ٗٔ، ٔؽ


