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 احلكم للطارئ 

 (*)ي الدين توفيقيمح. د.أ

، يًٍ (ك٢ إٔ جُكٌْ ُِطحٌب)ػوى جذٖ ؾ٢٘ ك٢ ًطحذٚ جُهظحتض ذحًخ ذؼ٘ٞجٕ 

 ك٢ جٌُٔحٕ، ٝيًٍ جٕ ٣طٍأب ٌ ضـ٤٤ٍ ذٓرد ؽحأٝ قًف ئ٠ُك٤ٚ ظحٍٛز ُـ٣ٞس ضإو١ 

 ضٍجوف جُٔطؼحوجٕ ًحٕ جُكٌْ ُِطحٌب ئيج جٌُالّ، أَٛجُطؼحو ك٢ جُِـس ًحُطؼحو ػ٘ى 

:  ٝجُكًٍس ؽحٌتحٕ، غْ هحٍكحألذ٤غٜٓ٘ٔح، ًحُٓٞجو ٝجُر٤حع ٝجُٓحًٖ ٝجُٔطكٍى، 

ػحٕ، أٝ ئٕ ػحوج جٕ ٣كلع ًَ " ٍَ ُٝٞال جٕ جُكٌْ ُِطحٌب ُٔح ضؼحو ك٢ جُى٤ٗح َػ

ّْ ذٚ ػى ُٚ، كٌحٕ جُٓحًٖ أذىجً ْحً٘حً ٝجُٔطكٍى أذىجً  ػى ٓكِٚ ك٤ك٢ ؾحٗرٚ جٕ ٣ِ

ّْ جُؼى ذٌٞٝوٙ ػ٠ِ ٝجألذ٤غ أذىجً أْٞو ٝجألْٞوٓطكًٍحً،   أذىجً جذ٤غ، ألٗٚ ًِٔح ٛ

 ؽ٣ٍوحً، ٝال ػ٤ِٚ ئ٤ُٚجُٔكَ ج١ًُ ك٤ٚ ػىٙ ٗل٠ جُٔو٤ْ ذٚ جُٞجٌو ػ٤ِٚ، كِْ ٣ٞؾىٙ 

ْر٤الً 
(1)

 . 

ج جُوحٕٗٞ جُِـ١ٞ، ذطؼحهد الّ يٝهى ٓػَ جذٖ ؾ٢٘ ُٔح ٣كىظ ك٢ جُِـس ٗط٤ؿس ُٚ

جُطؼ٣ٍق ٝجُط٣ٖٞ٘، كإ جُط٣ٖٞ٘ ٣ٍُٝ ئيج ونِص جُالّ ػ٠ِ جٌُِٔس، ٝجُط٣ٖٞ٘ ػالٓس 

ٛد يج ّيٖٝٓ جُٔؼٍٝف جٕ جٌٍُ٘ز ٢ٛ جألطَ ٝجُطؼ٣ٍق ؽحٌب، ٝٙ. جُط٤ٌٍ٘

جُ٘كحز
(2)

ًٍ جذٖ ؾ٢٘ أٓػِس أنٍٟ ٣ػرص ك٤ٜح جُطحٌب يج جُٔػحٍ ي، ٝكؼالً ػٖ ٙ

ف ضحء جُطأ٤ٗع ػ٘ى جإلػحكس ئ٠ُ يُي ـي٣ٝطـ٤ٍ جألطَ ًحٌُٕٓٞ ٝجُكًٍس، ٖٝٓ 

ُي يضكَ ٓكَ جُطحء، ٝى (أٝ جإلػحكس)جالْْ جُٔإٗع أ١ جُ٘ٓد ئ٤ُٚ، كإ ٣حء جُ٘ٓد 

                                                           
 .ؾحٓؼس جُٔٞطَ, ٤ًِس ج٥وجخ ,   هْٓ جُِـس جُؼٍذ٤س  (*)

. 62/ 3  جُهظحتض، (1)

. 1957 ضكو٤ن ٓكٔى ذٜؿس جُر٤طحٌ، وٓشن 341  ٣٘ظٍ جٍْجٌ جُؼٍذ٤س ألذ٢ جُرًٍحش جالٗرح١ٌ (2)
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ج يكحٕ ٣ٝكَ ٓكِٜح ٣حءجٕ أن٣ٍحٕ، كايئيج ٗٓد ئ٠ُ ٓح ك٤ٚ ٣حء جُ٘ٓد، كإ ج٤ُحء٣ٖ ضف

ف ج٤ُحء٣ٖ ٤ُكَ ٓكِٜح يٗٓرص ئ٠ُ جُرظ١ٍ ٝجٌُٞك٢ ٝج٢ٌٍُْ ٝجُرُهط٢، كحٗي ضف

كٜح ٤ُكَ ٓكِٜح يُي ئيج ؾٔؼص ٓح آنٍٙ ضحء جُطأ٤ٗع كاٗي ضفيٝى. ٣حءجٕ أن٣ٍحٕ

 .ػالٓس ؾٔغ جُٔإٗع جألُق ٝجُطحء، ٗكٞ غٍٔجش ٝؾٍٔجش ٝهحتٔحش ٝهحػىجش

ٕ ػ٘ى جإلػحكس، كاٗي يٖٝٓ أٓػِس ـ ّٞ ف جألطَ ٝقٍِٞ جُطحٌب ٓح ٣كىظ ُِٔ٘

ف جُط٣ٖٞ٘ ٝٛٞ جألطَ ُطٍٝء جإلػحكس، ٗكٞ ؿالّ ٣َى ٝطحقد ػٍٔٝ، ألٕ يضف

. جُط٣ٖٞ٘ ُِط٤ٌٍ٘ ٝجإلػحكس ُِطؼ٣ٍق، ٝجألكٍجو جْرن ٌضرس ٖٓ جُط٤ًٍد جإلػحك٢

ّٕ ٙ): ُي ٌّو جذٖ ؾ٢٘ ػ٠ِ جُلٍجء ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُيٍٝ ، ئي هحٍ (جٕ ُٓحقٍجٕيئ

كٜح ٌُٜٓٞٗح ٌْٕٝٞ جألُق هرِٜح، ذإٔ ٣حء جُطػ٤٘س يجُلٍجء ئٗٚ أٌجو ٣حء جُ٘ظد غْ ـ

كٌحٕ ٣٘رـ٢ جٕ ضػرص (جي)٢ٛ جُطحٌتس ػ٠ِ أُق 
(3)

 .

ج جُرحخ ٖٓ جُهظحتض، ٝهى ػْ ج٤ُٓٞؽ٢ يج ٓح ٝؾىٗحٙ الذٖ ؾ٢٘ ك٢ ٙيٙ

ٗوض جألٝػحع )ج جُرحخ ٓح أٌٝوٙ جذٖ ؾ٢٘ ك٢ ذحخ يئ٠ُ ٙ (جألشرحٙ ٝجُ٘ظحتٍ)ك٢ 

ُي ضكٍٞ جالْطلٜحّ ئ٠ُ جُهرٍ ئيج ًحٕ ُِطؼؿد ٗكٞ ي، ٖٓ (ئيج ؽٍأ ػ٤ِٜح ؽحٌب

ٌٍٓش ذٍؾَ أ١ ٌؾَ، أٝ أ٣ٔح ٌؾَ، كحُطؼؿد ؽحٌب ٝٛٞ ك٢ جألطَ نرٍ، كوى 

ئيج ُكوطٚ ُٛٔز جالْطلٜحّ  (جُٞجؾد)ُي جُٔػرص يٝى. أُـ٠ جالْطلٜحّ ٝئػحوز جُهرٍ

                                                           
ٖٓ ٝؾ٤ٜٖ ًٔح ٣وٍٞ،  (جٕيٙ)ٝئغرحش جألُق ك٢  (ئٕ)  جُكو٤وس جٕ جُلٍجء جػطٔى هٍجءز ضشى٣ى جُٕ٘ٞ ك٢ (3)

ج وػحٓس يإٔ جألُق ك٢ ٙ: جٜٗح ػ٠ِ ُـس ٖٓ ٣رو٢ جُٔػ٠٘ ذحألُق ٢ٛٝ ُـس ذِكحٌظ، ٝجُٞؾٚ ج٥نٍ: جألٍٝ

. ٤ُٝٓص ذالّ جُلؼَ، كِٔح غ٤٘ص َوش ػ٤ِٜح ٗٞٗحً غْ ضًٍص جألُق غحذطس ػ٠ِ قحُٜح ال ضٍُٝ ػ٠ِ ًَ قحٍ

.  ضكو٤ن ٓكٔى ػ٢ِ جُ٘ؿحٌ، جُىجٌ جُٔظ٣ٍس184/ 2ٓؼح٢ٗ جُوٍإٓ 
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(أأٗص هِص ُِ٘حِ): جُط٢ ُِطو٣ٍٍ ػحو ٗل٤حً، ًوُٞٚ ضؼح٠ُ
(4)

، ٝئيج ُكوص جُٔ٘ل٢ ػحو 

: ئ٣ؿحذح ٗكٞ

أُٓطْ ن٤ٍ ٖٓ ًٌد جُٔطح٣ح 

إٔ ٝػغ "ُي أ١ ٖٓ ٗوض جألٝػحع إٔ ٣ٞطق جُؼِْ، كؼ٘ى جذٖ ؾ٢٘ يٖٝٓ 

جُؼِْ جٕ ٣ٌٕٞ ٓٓطـ٤٘حً ذِلظس ػٖ ػىز ٖٓ جُظلحش، كايج أٗص ٝطلطٚ كوى ِْرطـْٚ 

جُظلس ُٚ ٓح ًحٕ ك٢ أطَ ٝػؼٚ ٍٓجوجً ٓ٘ٚ ٖٓ جالْطـ٘حء ذِلظٚ ػٖ ًػ٤ٍ ٖٓ 

"طلحضٚ
(5)

 .

٣ٖ جُرحذ٤ٖ ٖٓ ًطحذٚ يٙ جُظحٍٛز ك٢ ؿ٤ٍ ٙيٝجُكو٤وس إٔ جذٖ ؾ٢٘ ض٘حٍٝ ٙ

ك٢ جُؼىٍٝ ػٖ جُػو٤َ ئ٠ُ ٓح ٛٞ أغوَ ٓ٘ٚ ُؼٍخ ٖٓ )كوى أكٍو ذحذحً . جُٔؼطرٍ

(جالْطهلحف
(6)

، أٌٝو ك٤ٚ إٔ جُؼٍخ هى ضؼىٍ ئ٠ُ ئذىجٍ جقى جُكٍك٤ٖ جُٔؼّؼل٤ٖ 

الْطػوحُْٜ جؾطٔحػٜٔح ئ٠ُ قٍف آنٍ ضهل٤لحً، ًٔح كؼِٞج ك٢ ق٤ٞجٕ ٝٛٞ ٖٓ جُلؼَ 

ج ػِٔحء جُؼٍذ٤س ئال أذح ػػٔحٕ جُٔح٢َٗ، ٝٓػِٚ ٓح ي، ٝهى جضلن ػ٠ِ ٙ(ق٢ّ )جُٔؼّؼق 

ٙ هى يقىظ ك٢ و٣٘حٌ ٝه٤ٍجؽ ٝو٣ٔحِ ٝو٣رحؼ، كإ جقى جُكٍك٤ٖ جُٔؼّؼل٤ٖ ك٢ ٙ

ج ك٢ يٝٛي. أذىٍ ٣حًء ضهل٤لحً، كٜٞ ػىٍٝ ػٖ جألطَ ؽِرحً ُِهلس ٖٓ غوَ جُطؼؼ٤ق

ق٤ٞز أذىُٞج ج٤ُحء ك٤ٚ ٝجٝجً ُِؼِس جُٓحذوس، ٢ٛٝ ؽِد جالْطهلحف ئ٠ُ ؾحٗد ًٞٗٚ 

"ٝجألػالّ ٣كطَٔ ُٜح ًػ٤ٍ ٖٓ ًـُِق جألقٌحّ: "ػِٔحً، هحٍ
(7)

، ٝهى أشحٌ جذٖ ؾ٢٘ ك٢ 

ج جُرحخ ئ٠ُ إٔ جُطحٌب ٣ػرص ٣ٍُٝٝ جألط٢ِ ٝئٕ ًحٕ جُطحٌب أغوَ، ًوُْٜٞ ك٢ يٙ

                                                           
.  116/   ٌْٞز جُٔحتىز(4)

. 225/ 1، ٣ٝ٘ظٍ جألشرحٙ ٝجُ٘ظحتٍ، 270/ 3  جُهظحتض ، (5)

. 18/ 3  جُهظحتض، (6)

. 19  جُٔظىٌ جُٓحذن، (7)
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ُي ضؿ٘رحً الؾطٔحع غالظ ٣حءجش، يجُ٘ٓرس ئ٠ُ آ٣س ٌٝج٣س آت٢ ٌٝجت٢، ٝئٗٔح كؼِٞج 

ٖٝٓ جُؼٍخ ٖٓ ٣وٍٞ آ١ّٝ ٌٝج١ّٝ، . كأذىُٞج جألطَ ُٛٔز ٓغ جٜٗح أغوَ ٖٓ ج٤ُحء

. ٖٝٓ جُٔؼِّٞ جٕ جُٞجٝ أغوَ ٖٓ ج٤ُحء

ف جقى جُكٍك٤ٖ جُٔؼّؼل٤ٖ ك٢         يج جُكٌْ أ٣ؼح ـيٝٓٔح ٣ظىم ػ٤ِٚ ٙ

. ف جقى جُال٤ٖٓ ضهل٤لحً ي، ُٔح ؽٍأ ػ٤ِٜٔح جُطحء ـ(ظِص ٝٓٓص)

، ذإٔ (جُكٌْ ُِطحٌب)أًـّى هحػىز  (ٛؿّٞ جُكًٍحش ػ٠ِ جُكًٍحش)ٝك٢ ذحخ 

ٙ ْ ّٓ ج جُ٘ٞع ٖٓ جُطـ٤٤ٍ يضؿطٔغ قًٍطحٕ ٝضطـ٤ٍّ جألطَ ٝضكَ ٓكِٜح جُطحٌتس، ٝهى ه

ئ٠ُ ه٤ٖٔٓ، جألٍٝ ٓو٤ّ ًٝػ٤ٍ ٝٛٞ ػ٠ِ ػٍذ٤ٖ، أُٜٝٔح جٕ ضطلن جُكًٍطحٕ ٗكٞ 

كؼ٘ى جذٖ ؾ٢٘ جٕ جُٞجٝ . ، كحألطَ ك٤ٜٔح ٣ـُٕٝٝ ٣ٝىػٕٞٝ(٣ـُٕٝ ٣ٝىػٕٞ)

كص ٌُٕٓٞ جُٞجٝ جُػح٤ٗس جُط٢ ٢ٛ ٝجٝ يجأل٠ُٝ جُط٢ ٢ٛ الّ جُلؼَ أٌْ٘ص ٝـ

جُؼ٤ٍٔ، غْ جٗطوِص جُؼٔس ئ٠ُ جُُج١ جُط٢ ٢ٛ ػ٤ٖ جُلؼَ، ٝػ٘ىٙ إٔ جُؼٔس جُط٢ 

كص ه٤حْحً ػ٠ِ إٔ يػ٠ِ جُُج١ ٓ٘وُٞس ئ٤ُٜح ٖٓ جُٞجٝ، ٝإٔ ػٔس جُُج١ جألط٤ِس هى ـ

جُؼٔس ػ٠ِ ج٤ُْٔ ك٢ ٗكٞ ٣ٍٕٓٞ ٓ٘وُٞس ئ٤ُٜح ألٕ جألطَ ٤ٍٓ٣ٕٞ، كح٤ُْٔ ك٤ٚ 

ـُ  َٔص ذؼى إٔ  ـُ يٌٌٓٓٞز ٝهى ػـُ كص جٌٍُٓز ُطكَ ٓكِٜح ػٔس ج٤ُحء، يكص ج٤ُحء، ٝ

ج ٛٞ جُؼٍخ جُػح٢ٗ ٝٛٞ إٔ ضٌٕٞ جُكًٍطحٕ يُي جألٍٓ ك٢ ٗكٞ ضوؼ٤ٖ، ٝٙيٝى

. ٓهطِلط٤ٖ

ِّٓي ٛحذَ ك٢ ذ٤ص جٌُطحخ : ٝأٓح ؿ٤ٍ جُٔو٤ّ ك٘كٞ ئ

ِّٓي ٛحذَ ٝهحٍ جػٍخ جُٓحه٤ٖ ئ
(8)

 

                                                           
. 146/ 4  جٌُطحخ، (8)
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كِٔح ًٍٓش جُُٜٔز ًـٍُٓش ج٤ُْٔ ضرؼحً ُٜح ٢ٛٝ ك٢ جألطَ ٓؼٔٞٗس، ألٕ 

ّٓي)  (جُكٌْ ُِطحٌب)٣ٝ٘رـ٢ جإلشحٌز ئ٠ُ إٔ جذٖ ؾ٢٘ ٣ؼ٤ى جْطؼٔحٍ ػرحٌز . ٓرطىأ (أ

ج جُرحخيك٢ ٙ
(9)

 .

(ك٢ جالٓط٘حع ٖٓ ٗوض جُـٍع)ٝك٢ ذحخ 
(10)

ًٍ ذؼغ ٓح أٌٝوٙ ك٢ ي، أػحو 

ف ضحء جُطأ٤ٗع ٖٓ جالْْ ئيج ؾٔغ ذحألُق ٝجُطحء ي، ٝٛٞ ـ(جُكٌْ ُِطحٌب)ذحخ 

كؿٔؼٞج ِٓٓٔس ػ٠ِ ِٓٓٔحش، ُٝٞ جْٜٗ جغرطٞج جُطحء جأل٠ُٝ ك٢ جُؿٔغ ٝهحُٞج ِٓٓٔطحش 

ُي ئ٠ُ ٗوض جُـٍع ٖٓ ٌٝٝو جُطحء جُػح٤ٗس ٓغ جألُق، ألٕ ٝظ٤لطٜح جٜٗح يألّوٟ 

. ػالٓس ضأ٤ٗع، كٌإٔ ئغرحش جُطحء جأل٠ُٝ ك٢ جُؿٔغ هى أُـ٠ ٝظ٤لطٜح ك٢ ضأ٤ٗع جالْْ

(جُكٌْ ُِطحٌب)ًٍ ك٢ ذحخ يٝهى 
(11)

 إٔ جُطحء جأل٠ُٝ جُـ٤ع ُطٍٝء جُؼالٓس جُػح٤ٗس 

. ٢ٛٝ جألُق ٝجُطحء جُط٢ ٢ٛ ػالٓس جُؿٔغ ٝجُطأ٤ٗع

(جإلوؿحّ جألطـٍ)ٝك٢ ذحخ 
(12)

 ٣ش٤ٍ ئ٠ُ جٗٚ ٤ُّ وجتٔحً ٣ٌٕٞ جُكٌْ 

ـ خ ٍّ : ج ك٢يُي، ٣ٝظٍٜ ٙيُِطحٌب، ذَ هى ٣ٌٕٞ ُألط٢ِ ٝئٕ ُْ ٣ظ

 .(ٝوّ )كط٘وِد وجالً ك٢ جُِـس جُط٤ٔ٤ٔس  (ٝضِى)ض٤ٌٖٓ ضحء  .1

٤ٓٔحً ٝض٘ىؿْ ٓغ ج٤ُْٔ، ٣ٝٓطؼَٔ ٛ٘ح ٓظطِف  (جٗٔك٠ ٝجٗٔحَ)جٗوالخ ٕٗٞ  .2

 .(ضو٣ٍد جُظٞش ٖٓ جُظٞش)

خ جُطحٌب ٝٛٞ جُطحء ك٢ ضػحهَ ٖٓ طٞش جُػحء ذط٤ٌٖٓ  (جغحهَ)ٝك٢ ٗكٞ  .3 ٍَ ٣و

طٚ ٝٓٔحْس يُطؽ "(جُػحء)ئ٠ُ طٞش  (جُطحء)جألٍٝ، ك٤طكٍٞ جُطحٌب  ّٓ ذٚ ئ٠ُ ٓؼح

                                                           
. 136/ 3  جُهظحتض، (9)

(10)  3 /231 .

(11)  3 /62 .

(12)  2 /139 .
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ج جُُٝجٍ ٛٞ يًأٗٚ ٣ٍ٣ى إٔ ٣وٍٞ ئٕ ٙ)ٗط٤ؿس ُُٝجٍ قًٍس جُطحء، " ُلظٚ ذِلظٚ

ذإٔ  (جغحهَ)ئال جٗٚ ٣هطِق ػٖ  (جّطرٍ)ُي ك٢ ي، ٝى(ٙ جُظ٤ـسيجُطحٌب ك٢ ٙ

 .جُطحء جٗوِرص ػٖ جُطحء ُوٍذٜٔح، غْ جٗوِرص جُطحء طحوجً ذحُط٤ٌٖٓ غْ جإلوؿحّ

ٝهى ٣كىظ ك٢ جُطحٌب ضـ٤ٍ طٞض٢ ُوٍذٚ ٖٓ جُظٞش جألط٢ِ، ك٤كىظ ضو٣ٍد  .4

ك٢ جألطٞجش ضطـ٤ٍّ ك٤ٚ ضحء جكطؼَ ئ٠ُ طٞش ه٣ٍد ك٢ جُٔهٍؼ ئ٠ُ طٞش 

 .(جططرٍ ٝجػطٍخ ٝجؽـٍّو ٝجظطِْ)جُلحء ٖٓ ؿ٤ٍ ئّوؿحّ، ٝٛٞ جُطحء ٗكٞ 

 (جَوجٕ ٝجّوػ٠)ٝئيج ًحٗص جُلحء ك٢ ط٤ـس جكطؼَ َج٣حً جٗوِرص وجالً ك٢ ٗكٞ  .5

، (ئوؿحّ ذـ٤ٍ هظى)ُطو٣ٍد جُظٞش أ٣ؼح، ٝقىظ ك٢ جّوػ٠ ٓح قىظ ك٢ جؽـٍّو 

٣ٍ٣ى إٔ جُىجٍ ض٘وِد ػٖ جُطحء ُِطو٣ٍد، )أٓح جّوًٍ كٜٞ ُُٓ٘س ذ٤ٖ جَوجٕ ٝجّوػ٠، 

 .(غْ ٣كىظ جإلّوؿحّ ذ٤ٖ جُىج٤ُٖ ػٖ ؿ٤ٍ هظى

أطِٜح ْىِ، كحٗوِرص ج٤ُٖٓ ضحء ُِطو٣ٍد ٝقىظ ئّوؿحّ ذـ٤ٍ  (ْصّ )ٝك٢ ًِٔس  .6

 .هظى، ٝهِرٞج جُطحء جأل٠ُٝ وجالً كظحٌش ْىِ

، كحألطَ ق٢٤ ٝػ٢٤ كِٔح ضؿحٌٝ ج٤ُحءجٕ أٌْٖ (ق٢ّ ٝػ٢ّ )ٝقىظ ك٢ ٗكٞ  .7

 .جألٍٝ ٝأوؿْ ك٢ جُػح٢ٗ

ِّٓي ٛحذَ ك٢  .8 ٝهى ٣إو١ ضو٣ٍد جُظٞش ئ٠ُ جإلنالٍ ك٢ جإلػٍجخ، ًٔح ك٢ ئ

 .ًٌٞ، ٝهُْٜٞ جُكُٔى ُـُِٚ أٝ جُكِٔى ِ  يجُر٤ص جُْ

ٍّع أ٣ؼح ك٢ ذحخ  (ك٢ ٗوغ جُؼحوز)ٝض
(13)

 ئ٠ُ أٗٞجع ٖٓ جُؼىٍٝ ك٢ جُظ٤ؾ، 

ٚ كٜٞ  ّٔ ًحُؼىٍٝ ػٖ جْْ جُلحػَ ئ٠ُ جُٔلؼٍٞ، ٗكٞ أؾ٘ـّٚ هللا كٜٞ ٓؿٕ٘ٞ، ٝأق

ى هللا، ٝجألكؼحٍ  ٍَ ْٔ ٚ كٜٞ ّٜٓٔٞ، ٝجُؼىٍٝ ك٢ جُٔظحوٌ ًْٞقَىٙ َٝػ ّٔ ٓكّٔٞ، ٝأٛ
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جُط٢ ال ضٓطؼَٔ ئال ٓر٤٘س ُِٔؿٍٜٞ ٗكٞ ُػ٢٘ ذحُكحؾس، ٝجٓطـُوغ ُٞٗٚ، ٝجُؼىٍٝ ٖٓ 

لِؼَ ٖٓ جٍُذحػ٢ ئ٠ُ ط٤ـس كحػَ ًأ٣لغ كٜٞ ٣حكغ، ٝأذوَ جٌُٔحٕ  ُٓ ط٤ـس جْْ جُلحػَ 

. كٜٞ ذأهَ، ٝجُؼىٍٝ ك٢ ط٤ؾ جُؿٔغ ٗكٞ ؾٞجو ٝأؾٞجو، ٝق٤حء ٝأق٤حء، ٝٗؼٔس ٝأٗؼْ

(ك٢ إٔ جُٔؿحَ ئيج ًػٍ ُكن ذحُكو٤وس)ٝك٢ ذحخ 
(14)

ًٍ إٔ أًػٍ جُِـس ٓغ ي 

ضأِٓٚ ٓؿحَ ال قو٤وس، ٝػ٘ىٙ إٔ ػحٓس جألكؼحٍ ػ٘ى ئْ٘حوٛح ٣ُلحو ٜٓ٘ح جُؿ٤ٓ٘س، كايج 

ج ٓكحٍ، يكوى ٗٓرص جُٔؿ٢ء ًِٚ ئ٠ُ ٣َى أٝ جُظ٤ق ٝٙ (ؾحء ٣َى، أٝ جُظ٤ق)هِص 

ٝٓؼِّٞ جٗٚ ال ٣ؿطٔغ إلٗٓحٕ ٝجقى ك٢ ٝهص ٝجقى، ٝال ك٢ ٓحتس أُق ْ٘س : "هحٍ

"١ ُديج ٓكحٍ ػ٘ى ًَ يًِٚ جُىجنَ ضكص جُْٞٛ، ٙٓؼحػلس جُو٤حّ 
(15)

 .

ج جألْى، يًٍ ٛ٘ح هٍٞ أذ٢ ػ٢ِ جُلح٢ٌْ جٕ هُٞي هحّ ٣َى ًوُٞي نٍؾص كايٝ

. ج جُؿّ٘ي١ ٌج٣طٚ كٍوجً ٝجقىجً ٖٓ ٙيكحٍُٔجو ذحألْى ٛ٘ح جقى أكٍجو جُؿّ٘، ٝئٗٔح جٍ

جالضٓحع، ٝجُط٤ًٞى، : ١ ٣كىظ ػ٘ىٙ ذشٍٝؽ غالغس، ٢ٛٝيٝٛ٘ح ٣طكىظ ػٖ جُٔؿحَ جٍ

ج ك٢ ْحتٍ جألكؼحٍ ٗكٞ هؼى ؾؼلٍ، ٝجٗطِن ٓكٔى، ٝؾحء ج٤َُِ، يٝجُطشر٤ٚ، ٝٛي

. ٝجٗظٍّ جُٜ٘حٌ

ج جُ٘ٞع ٖٓ جإلْ٘حو ك٢ ٗكٞ ػٍذص ٣َىجً، كٜٞ ٖٓ ي٣ٝظٍٜ جُٔؿحَ ك٢ ٙ

ٗحق٤س ًوحّ ٣َى ٖٓ ق٤ع جٕ جُؼٍخ ُْ ٣وغ ًِٚ ٍٓز ٝجقىز، ٖٝٓ ق٤ع جٕ جُؼٍخ 

ُي هى ٣وُٕٞٞ ػٍذص ٣َىجً ٝؾٜٚ أٝ ٣ىٙ يُْ ٣وغ ػ٠ِ ًَ ٣َى، ذَ ػ٠ِ ؾُء ٓ٘ٚ ٍٝ

ُي، ٝئٗٔح ٣أض٢ جُط٤ًٞى جُٔؼ١ٞ٘ ك٢ جُِـس إلظٜحٌ جُكو٤وس، كوُٞي هطغ جأل٤ٍٓ يٝٗكٞ 

ٖٝٓ ق٤ع إٔ جُِض ك٤ٚ ٓؿحَجٕ ٖٓ ق٤ع جٕ جأل٤ٍٓ هى ئال ٣ٌٕٞ ٛٞ جُوحؽغ قو٤وس، 
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جُوطغ ال ٣وغ ػ٠ِ ًَ جُِض، كايج هِص هطغ جأل٤ٍٓ ٗلٓٚ جُِض ٣ىٙ أٝ ٣ى جُِض، كوى 

. ػىش ئ٠ُ قو٤وس جُوحؽغ ٝجُٔوطٞع

(ؿِرس جُُجتى ُألط٢ِ)ٝك٢ ذحخ 
(16)

ف ٖٓ جؾَ ئغرحش يًٍ جٕ جألط٢ِ هى ٣في 

ُي ك٢ الظ ٌ ٝشحى جُٓالـ، يف ٣حء هحع ٍ ٖٓ جؾَ جُط٣ٖٞ٘، ٝىيجُُجتى، ًف

ـُ يـُ  (أطِٜٔح التع ٝشحتي) كص يف جألط٢ِ ٝٛٞ جُُٜٔز ٝجُذو٢ جألُق ٝٛٞ َجتى، ٝ

ٝك٢ . كحء جٌُِٔس ك٢ ٓؼحٌع ًَ كؼَ ٓػحٍ ٓػَ ٣ؼى ٣ُٕٝ ُٔؿ٢ء قٍف جُٔؼحٌػس

ـُ  كص جُوحف جُػح٤ٗس ٢ٛٝ جألطَ ٝذو٤ص جُٕ٘ٞ ٝجُوحف يؾٔغ ن٘لو٤ن ػ٠ِ ن٘حكن 

. ٝٛٔح َجتىضحٕ

ٙ جُظحٍٛز جُِـ٣ٞس جُؼحٓس جُط٢ ضكىظ ك٢ جُِـس يكوى جٗطرٚ جذٖ ؾ٢٘ ئ٠ُ ٙ

١ طحؽ ػرحٌضٚ         يج جُوحٕٗٞ جٍيذأشٌحٍ ٓهطِلس ٝأْرحخ ٓطؼىوز، ٣ؿٔؼٜح ٙ

، ٝٓؼ٘حٙ جٗٚ ئيج جؾطٔغ أط٢ِ ٝؽحٌب ٝجهطؼ٠ جألٍٓ ضـ٤٤ٍجً (جُكٌْ ُِطحٌب)

ج ك٢ جألط٢ِ ٤ُّٝ ك٢ يُي كاٗٔح ٣كىظ ٙيف أٝ جُوِد أٝ جُطك٣ٍي أٝ ؿ٤ٍ يذحُم

ج جُظىو أنًٛح ٖٓ أطكحذٚ ًأذ٢ يٝالذٖ ؾ٢٘ ٓظطِكحش ًػ٤ٍز ك٢ ٙ. جُطحٌب

ػ٢ِ جُلح٢ٌْ، أٝ ٓٔح ًحٕ ٖٓ ٝػؼٚ، ٜٓ٘ح ٗوغ جألٝػحع، ٝجُؼىٍٝ، ٝٛؿّٞ 

ُي ٖٓ يجُكًٍحش ػ٠ِ جُكًٍحش، ٝٗوغ جُـٍع، ٝٗوغ جُؼحوز، ٝؿ٤ٍ 

ٙ يٝهى ُشـَ جُٔكىغٕٞ ًػ٤ٍجً ذٚ. جُٔظطِكحش أٝ جُطؼر٤ٍجش جُط٢ ضؼح٢ٛ جُٔظطِف

جُٔظطِكحش، كْٜٔ٘ ٖٓ أنًٛح ًٔح ٢ٛ ٖٓ جُطٍجظ جُؼٍذ٢ جُ٘ك١ٞ ٝجُِـ١ٞ، ْٜٝٓ٘ 

ٍ ػ٠ِ ٓح ٝؾىٙ ٖٓ جُٔظطِكحش جُٔطٍؾٔس ٖٓ جُىٌجْحش جُـٍذ٤س جُكى٣ػس،  ّٞ ٖٓ ػ

ًٔظطِكحش ج٣ُُ٘حـ، ٝجُطؿحَٝ، ٝجالٗكٍجف، ٝجالنطالٍ، ٝجإلؽحقس، ٝجُٔهحُلس، 

ٝذِؾ . ٝجُش٘حػس، ٝجالٗطٜحى، ٝنٍم جُٖٓ٘، ٝجُِكٖ، ٝجُؼظ٤حٕ، ٝجُطك٣ٍق، ٝجٌٍُٓ
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ج جُٔظطِكحش قّى جُـٍجذس ًحُؿٕ٘ٞ، ٝجالٗك٘حء، ٝكؿٞز جُطٞضٍيذؼغ ٙ
(17)

ٝذؼغ . 

ٙ جُٔظطِكحش ٣ٞق٢ ذإٔ أطكحذٜح هى جؽِـّؼٞج ذط٣ٍوس  ٓح ػ٠ِ جُطٍجظ جُؼٍذ٢ يٙ

جُ٘ك١ٞ، كٔظطِكحش جال٣ُٗحـ، أٝ جالٗكٍجف، أٝ جُٔهحُلس ال ضرؼى ًػ٤ٍجً ك٢ ٓح ضىٍ 

ػ٤ِٚ ػٖ ٓظطِكحش جذٖ ؾ٢٘
(18)

 .

ٙ جُٔظطِكحش كٔىُٞالضٜح ال ضهطِق ًػ٤ٍجً ػٖ هحٕٗٞ جُكٌْ يٝج٣ّحً ًحٗص ٙ

ٝك٢ جُكو٤وس ٣شَٔ . ١ جػطٔىٙ جذٖ ؾ٢٘ أْحْح ٌُػ٤ٍ ٖٓ ٓطـ٤ٍجش جُِـسيُِطحٌب جٍ

. ج جُوحٕٗٞ كٍٝع ػِْ جُِـس ًِٜح، كٜٞ ٣شَٔ جُظٞش، ٝجُظٍف، ٝجُ٘كٞ، ٝجُىالُسيٙ

ٝٛٞ ٝئٕ ًحٕ ٝجػكحً ذ٤٘حً ك٢ ذؼغ جُٔٞجػغ جُظٞض٤س، ئال جٗٚ ٣ٞؾى ك٢ ٓٓط٣ٞحش 

ٝضكحٍٝ . ُييجُظٍف ٝجُ٘كٞ ػ٠ِ ٗكٞ ٝجػف، ٝٝػٞقٚ ك٢ جُىالُس ٤ُّ جهَ ٖٓ 

. ٙ جُٔٓط٣ٞحش جألٌذؼسيج جُركع ضك٤َِ ذؼغ جألٓػِس ك٢ ٙيك٢ ٙ

 في الوستوى الصوتي .1

ٖٓ جُٔؼٍٝف جٕ ٢ٗٞٗ جُط٤ًٞى ئيج ونِطح ػ٠ِ جُلؼَ جُٔٓ٘ى ئ٠ُ جُٞجقى ذ٢ُ٘ 

 ، َٕ َٞ ّٖ أّ ٓؼطالً ذحُٞجٝ ٗكٞ ُطىُػ ػ٠ِ جُلطف ْٞجًء أًحٕ طك٤ف ج٥نٍ ٗكٞ ُطهٍؾ

 َٖ ٙ يكإ أْ٘ىش ٙ. كإ ًحٕ ٓؼطَ ج٥نٍ ذحألُق ٌؾؼص ئ٠ُ أطِٜح ٗكٞ ُطٍػ٤َ

 يجألكؼحٍ ئ٠ُ ٝجٝ جُؿٔحػس، أٝ ٣حء جُٔهحؽرس ك٢ ٓح ٠ٔٓ٣ ذحألكؼحٍ جُهٔٓس ػ٘ىب

٣ؿطٔغ غالظ ٗٞٗحش ئيج ًحٗص ٕٗٞ جُط٤ًٞى غو٤ِس، أٝ ٗٞٗحٕ جُٕ٘ٞ جأل٠ُٝ ضٌٕٞ ٢ٛ 

جألطَ، ٕٝٗٞ جُط٤ًٞى ؽحٌتس ألٕ جُط٤ًٞى ال ٣أض٢ ئال ذؼى جإلْ٘حو، ٝهى ًٍٛص 

 جٕ ي، كال ذى ق٤٘ة(ضٞج٢ُ جألٓػحٍ)جُؼٍخ ضٞج٢ُ غالظ ٗٞٗحش، أٝ ٓح ٤ٔٓ٣ٚ جُ٘ك٣ٕٞٞ 

                                                           
.  58: 25، جُٔؿِى 3  ٣٘ظٍ ج٣ُُ٘حـ ٝضؼىو جُٔظطِف، أقٔى ٓكٔى ٣ّٝ، ٓؿِس ػحُْ جُلٌٍ، جُؼىو(17)

  ٝجَٕ ٓظطِف جٌٍُٓ ذٔظطِف جذٖ ؾ٢٘ ٗوغ جُؼحوز أٝ ٗوغ جألٝػحع، ٝٓظطِف جُؿٓحٌز ذؼ٘ٞجٕ (18)

. جُرحخ جُٔشٌٜٞ ك٢ جُهظحتض شؿحػس جُؼٍذ٤س
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ف ئقىٟ ج٤ُٖٗٞ٘، ٕٗٞ جٍُكغ ٢ٛٝ جألطَ، ٕٝٗٞ جُط٤ًٞى ٢ٛٝ جُطحٌتس، ٝهى يضف

ف جُطو٠ ْحً٘حٕ يج جُفيٝئيج قىظ ٙ. ف ٢ٛ جُٕ٘ٞ جأل٠ُٝيجؾٔؼٞج ػ٠ِ جٕ جُط٢ ضف

ف يٛٔح ٝجٝ جُؿٔحػس أٝ أُق جالغ٤ٖ٘، ٝجُٕ٘ٞ جأل٠ُٝ ٖٓ ٕٗٞ جُط٤ًٞى، كال ذى ٖٓ جُف

ف جُٞجٝ، الٕ جُٓح٤ًٖ٘ ئٕ ًحٕ ي ضفيأٝ جُطك٣ٍي ضهِـّظحً ٖٓ جُطوحء جُٓح٤ًٖ٘ ٝػ٘ىب

ج يُي ذإٔ ٕٗٞ جُط٤ًٞى ٣إض٠ ذٜح ُٚي٣ٌٖٝٔ جٕ ٣ؼَِ . فيأُٜٝٔح قٍف ػِس ٣ف

ُي ئٕ يجُـٍع قٓد ٓح ٣وطؼ٤ٚ ٤ْحم جٌُالّ، ٝهى ٣ٌٕٞ جضظحُٜح ذحُلؼَ ٝجؾرحً ٝ

كٜح ٣٘وغ جُـٍع، ٝك٢ ًَ يُي كإ ـيُي ىيًحٕ جُلؼَ ؾٞجذحً ُِوْٓ، ٝئيج ًحٕ 

ف ٕٗٞ جٍُكغ أٝ ٝجٝ جُؿٔحػس أٝ ي، ٝضف(جُطحٌب)جألقٞجٍ ضٌٕٞ ٕٗٞ جُط٤ًٞى ٢ٛ 

ّٖ ٝجُؼٔس  ، ٝك٢ نطحخ جُٔإٗػس ُطهٍؾـِ ّٖ ٣حء جُٔهحؽرس، ك٤وحٍ ك٢ جُؿٔغ ُطهٍُؾ

جٓح .ف ٣حء جُٔهحؽرسيف ٝجٝ جُؿٔحػس، ٝجٌٍُٓز وجُس ػ٠ِ ـيػ٠ِ جُؿ٤ْ وجُس ػ٠ِ ـ

كحٕ، الٕ الّ جُلؼَ ك٢ ٗكٞ يجُٔؼطَ ج٥نٍ كإ ٝجٝ جُؿٔحػس ٣ٝحء جُٔهحؽرس ال ضف

ج يف أ٣ؼح ٣هؼغ ُٚيج جُفيكص، ٝٙيضىػٕٞ، ٝضىػ٤ٖ، ٝضٍٕٓٞ ٝض٤ٍٖٓ هى ـ

كإ الّ جُلؼَ ٢ٛ جألطَ ٝٝجٝ جُؿٔحػس ٣ٝحء  (هحٕٗٞ جُكٌْ ُِطحٌب)جُوحٕٗٞ، 

ٝق٤ٖ ونٍٞ ٕٗٞ جُط٤ًٞى ٣كىظ ٓح قىظ ٓٔح شٍق٘ح آٗلحً ٖٓ . جُٔهحؽرس ؽحٌتحٕ

ف يضٞج٢ُ جُ٘ٞٗحش ٝجُطوحء جُٓح٤ًٖ٘، ؿ٤ٍ إٔ جُطوحء جُٓح٤ًٖ٘ ٛ٘ح ال ٣إو١ ئ٠ُ ـ

جُٞجٝ أٝ ج٤ُحء ئيج ًحٕ جُلؼَ ٓؼطالً ذحألُق، ذَ ٣ؼْ ٝجٝ جُؿٔحػس ٣ٌٍٝٓ ٣حء 

، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ  ّٖ ّٕ ُٝطٍػـ٤َـِ ُٞ جُٔهحؽرس ضهِظحً ٖٓ جُطوحء جُٓح٤ًٖ٘، ك٤وحٍ ُطٍػـَ

َٕ ك٢ أٓٞجٌُْ ٝأٗلٌْٓ): ضؼح٠ُ ُٞ (ُطرِ
(19)

ّٖ ٖٓ جُرشٍ ): ، ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ كآح ض٣ٍ

(أقىج
(20)

  .

                                                           
. 186/   ٌْٞز آٍ ػٍٔجٕ(19)

. 36/   ٌْٞز ٣ٍْٓ(20)
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ج جُوحٕٗٞ أ٣ؼح الٕ جُٓحًٖ ئيج ؾحء ذؼىٙ ْحًٖ يٝجُطوحء جُٓح٤ًٖ٘ ٣هؼغ ُٚ

آنٍ، كآح إٔ ٣ٌٕٞ جألٍٝ قٍكحً طك٤كحً، جػ٢٘ جٕ ال ٣ٌٕٞ ٖٓ قٍٝف جُؼِس 

ج ًػ٤ٍ ك٢ جُِـس ٓؼٍٝف ذ٤ّٖ، ٖٓ ي ٣ٌٍٓ جألٍٝ، ٝٙيٓٓرٞهحً ذكًٍس ض٘حْرٚ، كؼ٘ىب

(٣ح طحقر٢ جُٓؿٖ أأٌذحخ ٓطلٍهٕٞ ن٤ٍ أّ هللا جُٞجقى جُوٜحٌ): ُي هُٞٚ ضؼح٠ُي
(21)

 

ح  (طحقر٢)كوى ًٍٓش ٣حء جُٔػ٠٘ ك٢  ّٔ ح أػ٤لص ئ٠ُ جُٓؿٖ، ًٍٝٓش ٤ْٓ أّ ُ ّٔ ُ

كحإلػحكس ؽحٌتس ٝج٤ُحء ٢ٛ جألطَ كٞهغ . ٤ُٜٝح جُالّ جُٓحً٘س جأل٠ُٝ ك٢ ُلع جُؿالُس

ج ك٢ كؼَ جألٍٓ جُٔرىٝء ذُٜٔز ي، ٣ٝكىظ ٓػَ ٙ(أّ)ُي جألٍٓ ك٢ يػ٤ِٜح جُطـ٤٤ٍ، ٝى

جُٞطَ ئيج ونَ ػ٤ِٚ أٝ ْروٚ قٍف أٝ ًِٔس آنٍٛح ْحًٖ، كحُطـ٤٤ٍ ٣كىظ ػ٠ِ 

ح ذحٌٍُٓ أٝ ذحُكًٍس جُٔ٘حْرس ُؼ٤ٖ جُلؼَ ئيج ًحٕيآنٍ ٙ ّٓ  كؼَ ٙ جٌُِٔس جُىجنِس ئ

جألٍٓ غالغ٤حً ك٤ُؼْ آنٍ جٌُِٔس جأل٠ُٝ ئيج ًحٕ جُػحُع ٓؼٔٞٓحً، ٣ٌٍٝٓ ئيج ًحٕ 

(جٕ جنٍؼ)ٌٌٓٓٞجً أٝ ٓلطٞقحً ٗكٞ 
(22)

ـّ ٝئيج ًحٕ أٍٝ جُٓح٤ًٖ٘ .  ف يقٍف ػِس 

(إٔ جضوٞج هللا): ُلظحً ًٔح ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ
(23)

(ئ٠ُ هللا ٍٓؾؼٌْ):  ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ
(24)

 ،

(ٗكٖ أ٤ُٝحؤًْ ك٢ جُك٤حز جُى٤ٗح ٝك٢ ج٥نٍز): ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ
(25)

 .

ٕ كإ أُلٚ ْحً٘س ٝجُط٣ٖٞ٘ يٖٝٓ  ّٞ ُي ٓح ٣كىظ ُِٔوظٌٞ جُٔ٘ظٍف ئيج ٗ

كٚ يف جقىٛٔح ٝٛٞ جألُق، ألٗٚ جألطَ، ٝجُط٣ٖٞ٘ ؽحٌب ٝال ٣ؿَٞ ـيُي ك٤فيى

(ٛىٟ ُِٔطو٤ٖ): ُي هُٞٚ ضؼح٠ُيألٗٚ ئٗٔح جُض٢ َ ذٚ ُٔؼ٠٘، ٖٓ 
(26)

 كال ٣ؿَٞ ٗطن 

                                                           
.  39/   ٌْٞز ٣ْٞق(21)

. 239  ٣٘ظٍ جُطٍجَجش جُٔؼِٔس ك٢ شٍـ جُٔوىٓس، ػرىجُىجتْ جال١ٍَٛ، ص(22)

. 131/   ٌْٞز جُ٘ٓحء(23)

. 48/   ٌْٞز جُٔحتىز(24)

. 31/   ٌْٞز كظِص(25)

. 2/   ٌْٞز جُروٍز(26)
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جألُق، ذَ ٣٘رـ٢ جالٗطوحٍ ٖٓ جُىجٍ جُٔلطٞقس ئ٠ُ جُٕ٘ٞ جُٓحً٘س جُٔطكظِس ٖٓ 

ٙ جُكحُس يٝهى ٗوَ ج٤ُٓٞؽ٢ ػٖ جذٖ جُىٛحٕ ك٢ جُـٍز جٗٚ ال ٣ؿَٞ ك٢ ٙ. جُط٣ٖٞ٘

كٜٔح، ُْٝ ٍٗ ْح٤ًٖ٘ ي٣ٓطك٤َ جُؿٔغ ذ٤ٜ٘ٔح ٣ٝؿكق جألٍٓ ذف"ف جُٓح٤ًٖ٘ ألٗٚ يـ

كح ٓؼحً، ٝال ٣ؿَٞ ضك٣ٍي جُط٣ٖٞ٘ ألٗٚ ضك٣ٍي ُِٓحًٖ ئيج ًحٕ ذؼىٙ ال ُٚ ئيج يجُطو٤ح ـ

ًحٕ هرِٚ، ٝال ضك٣ٍي جألُق ألٜٗح ضـ٤ٍ ػٖ طٌٞضٜح ك٤وغ جُِرّ ذ٤ٖ جُٔوظٌٞ 

ج َجٍ َجٍ جُٔؼ٠٘، يف جُط٣ٖٞ٘ ألٗٚ ُٔؼ٠٘، كايٝؿ٤ٍٙ ٖٓ جَُٜٔٔٞ، ٝال ٣ؿَٞ ـ

ف ُْ ٣ؿأ ذٚ، يٝأ٣ؼح كإ جُطحٌب ٣ُ٣َ قٌْ جُػحذص ألٗٚ ُٞ ُػِْ أٗٚ ئيج ؾ٢ء ذٚ ـ

"ف جألُقيكِْ ٣رن ئال ـ
(27)

ٙ جُكٍٝف ٓٓرٞهس ذكًٍحش ض٘حْرٜح، ُٝٞ يُي ألٕ ٙي. 

ـُ  َ ػ٘ىبيْروص جُٞجٝ ٝج٤ُحء ذحُلطكس ُٔح  َٓ  ٓؼحِٓس جُكٍف جُظك٤ف يكص ألٜٗح ضـُؼح

٣ٖ يأُٝثي جٍ): كطؼْ جُٞجٝ ٝضٌٍٓ ج٤ُحء ػ٘ى جُطوحء جُٓح٤ًٖ٘، ًٔح ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ

(جشطٍٝج جُؼالُس ذحُٜىٟ
(28)

ٍّ ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ . (٣ح طحقر٢ جُٓؿٖ): ، ًٝٔح ٓ

 (جُكٌْ ُِطحٌب)ج جُوحٕٗٞ جُِـ١ٞ يٝجُطـ٤ٍجش جُظٞض٤س جُط٢ ضكىظ ٗط٤ؿس ُٚ

. ًٍٗحٙ نش٤س جإلؽحُسيًػ٤ٍز، ٗؿط١ُء ذٔح 

وفي الوستوى الصرفي  . 2

ف قٍف أٝ جٗوالذٚ ئ٠ُ قٍف يضكىظ ضـ٤ٍجش ك٢ ذؼغ جُظ٤ؾ ضإو١ ئ٠ُ ـ

ج ك٢ جألط٢ِ ألٕ جُطحٌب ٣إض٠ ذٚ ُـٍع كال ٣وغ ػ٤ِٚ جُطـ٤٤ٍ، ي٣ٝكىظ ٙ. آنٍ

كل٢ ط٤ـس جْْ جُٔلؼٍٞ ٖٓ جألؾٞف ضؿطٔغ جُٞجٝ ٓغ ػ٤ٖ جُلؼَ ْٞجء أًحٗص ٣حًء أّ 

ُي غو٤الً ػ٠ِ جُِٓحٕ ًٔح ك٢ ط٤ـس ٓلؼٍٞ ٖٓ جُلؼَ نحؽ ٣ه٤ؾ كٜٞ يٝجٝجً، ك٤ٌٕٞ 

ف جقى جُكٍك٤ٖ، هحٍ ذؼؼْٜ ٛٞ يف ٓه٤ٞؽ ك٤فيٓه٤ؾ، هحُٞج ئٕ جألطَ هرَ جُف

                                                           
. 226/   جألشرحٙ ٝجُ٘ظحتٍ(27)

. 16/   ٌْٞز جُروٍز(28)
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ٝف ٛٞ ج٤ُحء ألٗٚ جألطَ، يجُٞجٝ ًٍٝٓ ٓح هرَ ج٤ُحء ُِٔ٘حْرس، ٝجُظك٤ف إٔ جُٔف

ٝف ٛٞ يف ألٜٗح ٖٓ ذ٘حء جُظ٤ـس ٌُٜٝ٘ح ضوِد ٣حًء ٤ُُؼِـَْ إٔ جُٔفيٝجُٞجٝ ال ضف

ج٤ُحء
(29)

. ُي إٔ ٖٓ جُؼٍخ ٖٓ ٣وٍٞ ٓهٞؽي ٝجُى٤َُ ػ٠ِ 

٣ٝأض٢ ط٤ـس كّؼحٍ ٖٓ جُلؼَ طحؽ ٣ظٞؽ ػ٘ى ذؼغ جُؼٍخ ػ٠ِ ط٤ّحؽ 

جؽ ٝٛٞ جُو٤حِ ّٞ ُي إٔ أقى جُٞج٣ٖٝ جُٔىؿ٤ٖٔ ٝٛٞ جألٍٝ أطرف يٝػِس . ذىالً ٖٓ ط

ح أ٣ٔح كظحٌش جُِلظس ط٤ٞجؽ، كوى قىظ  ّٓ ٣حًء ػ٘ىٓح كُيَّ جإلوؿحّ، ًٔح ه٤َ ك٢ ج

جُطـ٤٤ٍ ك٢ جُٞجٝ جأل٠ُٝ ٢ٛٝ جألطَ، ٝئٗٔح جٗوِرص جُٞجٝ جُػح٤ٗس ٣حًء ألٜٗح ٢ٛ 

. جُُجتىز كظحٌش جٌُِٔس ط٤ّحؽ

ئيج ًحٕ ٖٓ ذحخ ػٍخ  (جُٔؼطَ جألٍٝ)٣ٝكىظ جُطـ٤٤ٍ ك٢ جُلؼَ جُٔػحٍ 

َػى ئيج ونَ ػ٤ِٚ قٍف جُٔؼحٌػس، ك٤ف َٝ ٝ ٕ ََ َٞ ُي ك٤وحٍ يف جُٞجٝ ٍي٣ؼٍخ، ً

ج جُلؼَ ٓظىٌ يكايج جشطن ٖٓ ٙ. ٣ُٕ ٣ٝؼى، ألٕ قٍف جُٔؼحٌػس ٛٞ جُطحٌب

ػ٠ِ َٕٝ ٓلؼحٍ، أٝ جْْ ٌٓحٕ ضؼٞو جُٞجٝ ٌُٜٝ٘ح ض٘وِد ٣حء ألٜٗح ٓٓرٞهس ذكٍف 

ٌٌٓٓٞ ك٤وحٍ ٤ُٓجٕ ٤ٓٝؼحو، ٌُٖٝ جُٞجٝ ضؼٞو ك٢ جُؿٔغ ك٢ ٗكٞ ٓٞج٣َٖ ٝٓٞجػ٤ى 

ج ًِٚ إٔ جُطـ٤٤ٍ ٣وغ يٝجُكحطَ ٖٓ ٙ. ُُٝجٍ جُؼِس، ٢ٛٝ ٝؾٞو جٌٍُٓز هرَ جُٞجٝ

ج جُطـ٤٤ٍ، كايج َجُص يػ٠ِ جألطَ ٤ُّٝ ػ٠ِ جُطحٌب ئيج ًحٕ ٖٓ ػِس ضوطؼ٢ ٙ

ُي يٖٓ . ج ك٢ ًَ ضـ٤٤ٍ ٣وطؼ٤ٚ ؽٍٝء ؽحٌبيجُؼِس ٌؾغ جألطَ ئ٠ُ أطِٚ، ٝٛي

ُي ٍٛذٞج ٓ٘ٚ ئ٠ُ يجٕ جُؼٍخ ضٌٍٙ ضٞج٢ُ جألٓػحٍ ُػوِٚ ػ٠ِ جُِٓحٕ، كايج قىظ ٓػَ 

ضـ٤٤ٍ جقى جُٔٔػ٤ِٖ ٝٛٞ ٣ِؿإٔٝ ك٢ جألؿِد ئ٠ُ ضـ٤٤ٍ جألطَ، ألٕ جُطحٌب ًٔح 

ًٍٙ جذٖ ؾ٢٘ ك٢ جُ٘ٓد ئ٠ُ آ٣س يُي ٓح يهِ٘ح ٣إض٠ ذٚ ُـٍع ٝضـ٤٤ٍٙ ٣٘وؼٚ، ٖٓ 

                                                           
. 9/170  ٣٘ظٍ ُٓحٕ جُؼٍخ، ٓحوز ن٤ؾ، (29)
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ُي ٣وِرٕٞ ج٤ُحء جأل٠ُٝ ٢ٛٝ جألطَ ئ٠ُ ُٛٔز يٌٝج٣س ق٤ع ضطٞج٠ُ غالظ ٣حءجش، ٍ

. أٝ ٝجٝ ك٤وُٕٞٞ آت٢ ٌٝجت٢، أٝ آ١ٝ ٌٝج١ٝ

وفي الوستوى النحوي . 3

ف جألطَ ٣ٝرو٠ جُطحٌب ػ٠ِ طؼ٤ى جُط٤ًٍد أٝ جقى ي٣كىظ جُطـ٤٤ٍ ك٤ف

ًٍٗحٙ آٗلحً ك٢ ضكٍٞ جألْح٤ُد، ًأِْٞخ جالْطلٜحّ ٣طكٍٞ يُي ٓح يػ٘حطٍٙ، ٖٓ 

ُي هُْٜٞ ٌٍٓش ذٍؾَ أ١ يج جُؼىٍٝ، ٖٓ يئ٠ُ نرٍ،ق٤ٖ ٣طٍأ ؽحٌب ٣وطؼ٢ ٙ

ُي يٌؾَ أٝ أ٣ٔح ٌؾَ، كحالْطلٜحّ ٛ٘ح ٤ُّ ػ٠ِ أطِٚ ذَ ضكٍٞ ئ٠ُ ضؼؿد، ٝى

(هَ هللا أيٕ ٌُْ): ٣طكٍٞ جُٞجؾد ئ٠ُ ٗل٢ ئيج ًحٕ ذُٜٔز جُطو٣ٍٍ ًوُٞٚ ضؼح٠ُ
(30)

 ،

:              ٣ٝطكٍٞ جُ٘ل٢ ئ٠ُ ئ٣ؿحخ ئيج جؾطٔغ ٓؼٚ ُٛٔز جالْطلٜحّ، ًوُٞٚ ضؼح٠ُ

(أُٓص ذٍذٌْ)
(31)

(ٗوض جألٝػحع)ًٍٙ جذٖ ؾ٢٘ ك٢ ذحخ يُي ٓٔح ي، ٝؿ٤ٍ 
(32)

 ،

. ٓٔح ٣َُؼّى ػ٘ى جُرالؿ٤٤ٖ ػىٝالً 

ٖٝٓ جُٔؼٍٝف ك٢ جُ٘كٞ إٔ ٌضرس جُٔلؼٍٞ ذٚ جُطأن٤ٍ ػٖ جُلؼَ ٝجُلحػَ، 

ٓح أٗلوطْ ٖٓ ن٤ٍ ): كايج ًحٕ جْْ جْطلٜحّ أٝ شٍؽ ٝؾد ضوى٣ٔٚ ًوُٞٚ ضؼح٠ُ

(كِِٞجُى٣ٖ ٝجألهٍذ٤ٖ
(33)

ُي ك٢ ًَ ٓح ًحٕ أطِٚ جُطأن٤ٍ، ٣طوىّ ئيج ًحٕ يٝجألٍٓ ى. 

: ٓٔح ُٚ جُظىجٌز ك٢ جٌُالّ، ْٞجء أًحٕ ٓلؼٞالً ذٚ ًٔح ٓػـِّ٘ح أّ نرٍجً ًوُٞٚ ضؼح٠ُ

                                                           
.  59/   ٌْٞز ٣ّٞٗ(30)

. 172/   ٌْٞز جألػٍجف(31)

(32)  3 /269 .

. 215/   ٌْٞز جُروٍز(33)
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(٣ٖ آٓ٘ٞج ٓؼٚ ٓط٠ ٗظٍ هللايقط٠ ٣وٍٞ جٍٍُْٞ ٝجٍ)
(34)

ُي، ألٕ ٓؿ٤ثٚ ي أّ ؿ٤ٍ 

. ُي ؽحٌب ٤ُّٝ أطاليى

ٝق٤ٖ ضىنَ ُٛٔز جُط٣ٞٓس ػ٠ِ ٓح أُٝٚ ُٛٔز، كإ جُُٜٔض٤ٖ ضرو٤حٕ، ٝئيج 

ٝكس ٢ٛ ُٛٔز جُِلظس جُط٢ ونِص يف ئقىٟ جُُٜٔض٤ٖ كإ جُٔفيٌٝو ٓح ظحٍٛٙ ـ

ْٞجء ػ٤ِْٜ جْطـلٍش ُْٜ أّ ُْ ضٓطـلٍ ): ُي هُٞٚ ضؼح٠ُيٖٓ . ػ٤ِٜح ُٛٔز جُط٣ٞٓس

ُْٜ)
(35)

 ٝهى هٍتص ػ٘ى ؿ٤ٍ جُٓرؼس ذُٜٔز جُٞطَ، ٢ٛٝ هٍجءز جػطٍع ػ٤ِٜح جذٖ 

ُي جٗٚ يٝأٓح جْطـلٍش ذحُٞطَ كل٢ جُطٍف ج٥نٍ ٖٓ جُؼؼق، ٝ: "ؾ٢٘، هحٍ

ج ٓٔح ٣هطض ذحُطؿَٞ ك٤ٚ جُشؼٍ ال يف ُٛٔز جالْطلٜحّ ٝٛٞ ٣ٍ٣ىٛح، ٝٙيـ

"جُوٍإٓ
(36)

: ١ جٍُٓسيف ُٛٔز جُٞطَ هٍٞ يٝٓٔح ٌٝو ك٤ٚ ـ. 

و جُوِد ٖٓ جؽٍجذٚ ؽٍخ  َٝ جْطكَىَظ جًٍُُد ػٖ أش٤حػْٜ نـَرٍَجً        أّ ػح

ؼ هٍجءز هُٞٚ ضؼح٠ُ ٍِّ ْٞجء ػ٤ِْٜ أًٌٗضْٜ أّ ُْ ): ٌُٖٝ جذٖ ؾ٢٘ ق٤ٖ ٣ه

(ٌْٛيضٖ
(37)

ٝكس ٢ٛ ُٛٔز جُط٣ٞٓس، ٌُػٍز ٓح ٌٝو يٛد ئ٠ُ إٔ جُٔفي ذُٜٔز ٝجقىز 

ٝكس ٢ٛ ُٛٔز جُلؼَ ذ٘حًء ػ٠ِ إٔ يٌّٝو ػ٠ِ جُوٍٞ ذإٔ جُٔف. ٓ٘ٚ ك٢ ًالّ جُؼٍخ

جُكٌْ ُِطحٌب
(38)

 .

ـُ  كص ك٢ هٍٞ يِ ٝألٕ جُطحٌب ٣ُؼطّى ذٚ جػطـٍُع ػ٠ِ ٖٓ هحٍ ذإٔ الّ جُؿٍ 

: ١ جإلطرغ جُؼىٝج٢ٗي

                                                           
.  214/   ٌْٞز جُروٍز(34)

. 6/   ٌْٞز جُٔ٘حكوٕٞ (35)

. 323/ 2  جُٔكطٓد (36)

. 6/   ٌْٞز جُروٍز (37)

. 51/ 1  جُٔكطٓد (38)
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 الٙ جذٖ ػٔي ال أكؼِص ك٢ قٓد          و٢ٗٝ ٝال أٗص و٣ّح٢ٗ كطه٢ُٗٝ 

كٜح ٝال ذأِ يف، ٝألٕ جُـٍع ٖٓ ٓؿ٤ثٜح ٣٘طل٢ ذفيألٕ قٍٝف جُؿٍ ال ضف

هرَ إٔ ضىنَ ػ٤ِٚ جألُق  (الٙ)ٝف ٖٓ أطَ جٌُِٔس، ٝٛٞ يذإٔ ٣ٌٕٞ جُٔف

ٝجُالّ
(39)

 .

ٝجُكحطَ إٔ ًَ ٓح ٣كىظ ك٢ جُٔٓطٟٞ جُ٘ك١ٞ ٖٓ نٍٝؼ ػ٠ِ جألطَ، 

ج جُهٍٝؼ أٝ جُؼىٍٝ ػٖ جألطَ ضوى٣ٔحً يئٗٔح ٣ؼٞو ئ٠ُ ؽٍٝء ؽحٌب ْٞجء أًحٕ ٙ

. ُييكحً أّ ؿ٤ٍ يأّ ضأن٤ٍجً أّ ـ

في الوستوى الداللي .  4

قٌْ  جُطحٌب ٝٓح ٣كىٙ ٖٓ ئَجقس ُألطَ أٝ ضـ٤٤ٍ ك٤ٚ ٣ٌٕٞ أًػٍ نلحًء ئٕ 

ك٢ جُٔٓطٟٞ جُىال٢ُ ٖٓ جُِـس، ألٕ جإلَجقس ٝجُطـ٤٤ٍ أٝ ٓح ٣ُؼرٍّ ػٜ٘ٔح ذحُٔظطِف 

ئٗٔح ٣كىظ ٗط٤ؿس ُِططٌٞ جُىال٢ُ، ٝٓح ضطكِٔٚ جُِلظس ك٢  (جال٣ُٗحـ)جُكى٣ع 

٢ّٓ ئ٠ُ جُٔؼ١ٞ٘ ضىٌؾحً  ٤ٍٓٓضٜح جُِـ٣ٞس ٖٓ ضطٌٞ ك٢ جُٔؼ٠٘، ٝضكٍٞ ٖٓ جُك

. ٣ٍْؼحً أٝ ذط٤ثحً 

ج جُوٍٞ ئ٠ُ يٛد جذٖ ؾ٢٘ ئ٠ُ إٔ أًػٍ جُِـس ٓؿحَ، ٝٛٞ ٝئٕ طٍف ٙي١

ٝؾٜطٚ جُ٘ك٣ٞس كاٗٚ هى ٝػغ ٣ىٙ ػ٠ِ قو٤وس ٓحغِس ك٢ جُططٌٞ جُِـ١ٞ، كحذٖ ؾ٢٘ 

ج جُوٍٞ ئ٠ُ إٔ ئْ٘حو ًػ٤ٍ ٖٓ جألكؼحٍ ئٗٔح ٣ٌٕٞ ئْ٘حوج ٓؿح٣َحً غْ ٣ِكن يٛد ذٚي١

ج ٓكحٍ ألٗٚ ُْ ٣لؼَ ئال يكوى جْ٘ى ؾّ٘ جُو٤حّ ئ٤ُٚ، ٝٙ (هحّ ٣َى)كايج ه٤َ . ذحُكو٤وس

ٓط٤ٖ، يذؼغ جُو٤حّ، ٍٝ ْٞ ٓس ٝهـَ ْٞ ُي ١ٍٓ٣ ك٢ ؾ٤ٔغ أؾُجء ؾ٘ٓٚ ك٤وحٍ هٔص هـَ

ج ذوٍٞ أذ٢ ػ٢ِ يٛرٚ ٙي٣ٝٞػف جذٖ ؾ٢٘ ّ. ٝٓحتس هٞٓس، ٝه٤حٓحً قٓ٘حً ٝه٤حٓحً هر٤كحً 

                                                           
. 35/   جشطوحم أْٔحء هللا جُك٠٘ٓ ُُِؾحؾ٢ (39)
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جُلح٢ٌْ ُٚ ئٗي ئيج هِص نٍؾص كايج جألْى، ُْ ضـٍُو ؾّ٘ جألْٞو، ذَ ٝجقىجً ٜٓ٘ح 

ِػغ ُلع جُٞجقى ٤ُىٍ ػ٠ِ جُؿّ٘ ًِٚ ُٝ ١ ٣ٍ٣ى إٔ ٣وٍٞ جذٖ ؾ٢٘ ئٕ ٓػَ يٝجٍ. كوى 

ج ٓح ٣كىظ ك٢ يج جُوٍٞ ٛٞ ك٢ جألطَ ػ٠ِ جُٔؿحَ ٌُٝ٘ٚ ٣طكٍٞ ئ٠ُ جُكو٤وس، ٝٙيٙ

كحُكحؾس ضٍؿْ جُٔطٌِْ ئ٠ُ جْطؼٔحٍ . جُِـس ك٢ ٗٔٞٛح ٝضطٌٞٛح ذحالْطؼٔحٍ ك٢ جُك٤حز

ِػؼص ُٚ، ٌُٖٝ ال ٣ٌٕٞ ٙ ُٝ ج جػطرحؽحً ذَ الذى ٖٓ ضٞجكٍ غالغس يجُِلظس ك٢ ؿ٤ٍ ٓح 

جٓح جالضٓحع كاٗي ٝػؼص جُِلع : "جالضٓحع، ٝجُط٤ًٞى، ٝجُطشر٤ٚ، ٣وٍٞ: شٍٝؽ، ٢ٛ

ج جُٞجقى ذإٔ ؾثص يجُٔؼحو ُِؿٔحػس ػ٠ِ جُٞجقى، ٝأٓح جُط٤ًٞى كألٗي ػظـّٔص هىٌ ٙ

ذِلظٚ ػ٠ِ جُِلع جُٔؼطحو ُِؿٔحػس، ٝأٓح جُطشر٤ٚ كألٗي شرٜص جُٞجقى ذحُؿٔحػس الٕ 

"ًَ ٝجقى ٜٓ٘ح ٓػِٚ ك٢ ًٞٗٚ أْىجً 
(40)

٠ّٔ جُط٤ًٞى ك٢ أٍٝ جُرحخ جُٔرحُـس . ، ٝهى ْ

ٙ جُشٍٝؽ ي٣ٍٟٝ جذٖ جألغ٤ٍ جٗٚ ال ٣شطٍؽ ك٢ قظٍٞ جُٔؿحَ جؾطٔحع ٙ

جُػالغس، ذَ ٣ٌل٢ جٕ ٣طكون شٍؽ ٜٓ٘ح
(41)

 .

ػ٠ِ جٕ ظحٍٛز جال٣ُٗحـ ك٢ جُِـس ٝذوحء جُكٌْ ُِطحٌب جشى نلحًء ك٢ جُهٍٝؼ 

ٖٓ جُكو٤وس ئ٠ُ جُٔؿحَ، كحالضٓحع ٝجُط٤ًٞى أٝ جُٔرحُـس ٝجُطشر٤ٚ ضـُكىظ ك٢ 

ِػؼص ُٚ أطال، ٝٙ ُٝ ج يجالْطؼٔحٍ قحُس ضرطؼى ك٤ٜح جُِلظس أٝ جُط٤ًٍد ػٖ ٓح 

جالذطؼحو هى ٣ٌٕٞ ه٤ِالً ذك٤ع ٣ٌٖٔ ضر٤ّٖ جُؼالهس ذ٤ٖ جُٔؼ٤٤ٖ٘ جُكو٤و٢ ٝجُٔؿح١َ ًٔح 

ًٍ، ق٤ٖ جٗطوَ جُٔؼ٠٘ ٖٓ يٛٞ جُكحٍ ك٢ والُس جألْى ك٢ هٍٞ أذ٢ ػ٢ِ جألٗق جٍ

جُؿّ٘ ئ٠ُ جقى أكٍجوٙ، ٌُٖٝ جألٍٓ ال ٣٘وحو وجتٔحً ٝال ٣طِثد، ذَ هى ضهطل٢ جُؼالهس 

ذك٤ع ال ضظٍٜ ئال ذحٍُؾٞع ئ٠ُ جألطٍٞ ك٢ جُٔؼؿٔحش ًٝطد جُِـس ٝجُطل٤ٍٓ،         

                                                           
. 449/ 2  جُهظحتض، (40)

أغٍ جذٖ ؾ٢٘ ك٢ ػرىجُوحٍٛ : جُ٘ىٝز جُٔطهظظس جأل٠ُٝ: ٓؿٔٞػس أذكحظ: ، ٣ٝ٘ظٍ 85/ 2  جُٔػَ جُٓحتٍ، (41)

. ، ٝذكػ٘ح أغٍ جُٔؿحَ ك٢ جضٓحع جُِـس ػ٘ى جذٖ ؾ٢٘، ك٢ جُٔؿٔٞػس ٗلٜٓح، ص13ٝجذٖ جألغ٤ٍ، ص
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:                   ٙ أ٣ؼح ك٢ ضر٤ّٖ جألطَ أٝ جُكو٤وس، كوٍٞ جُؼٍخيٝهى ال ضـُِٓؼق ٙ

(ذؼ٤ٖ ٓح أ٣ٌ٘ي)
(42)

(ٛحٛ٘ح)، َٝجو جذٖ ػو٤َ 
(43)

 ٣ظؼد جُطؼٍف ػ٠ِ ٓؼ٘حٙ 

ًٍٗح إٔ ي، جُِْٜ ئال ئيج أٗؼٔ٘ح جُ٘ظٍ ٝش(أٍْع)ًٍٙ ًطد جُِـس ٝٛٞ ي١ شيجُٔطكون جٍ

جٍُجت٢ ئ٠ُ ش٢ء ذؼ٤ى هى ٣ُكىظ قًٍس ك٢ ػ٤٘٤س أٝ ك٢ ئقىجٛٔح ٤ُطر٤ّ٘ٚ
(44)

، ٝئيج ًحٕ 

ٌ ػ٤ِ٘ح يج جُطؼر٤ٍ جالططالق٢ هى أَجـ ٓؼ٘حٙ جُٔٓطكىظ جُٔؼ٠٘ جألط٢ِ ٝضغيٙ

ٓؼٍكس جألطَ، كإ ًػ٤ٍجً ٖٓ جُطؼر٤ٍجش جالططالق٤س هى جقطلظص ًطد جُِـس 

ُي ٓؼ٠٘ جالقط٤حؽ يٝجُٔؼؿٔحش ذأطُٜٞح، ٝال٤ْٔح ضِي جُط٢ ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٓػحٍ 

، ئي ٣وحٍ جْطظٍٜ ذٔؼ٠٘ جقطحؽ(جالْطظٜحٌ)ك٢ 
(45)

ج ٖٓ جُططٌٞ ي، ٝالشي إٔ ٙ

ٙ جُٔحوز ي، كٖٔ ٓشطوحش ٙ(جُظٍٜ)١ قىظ ك٢ جألُلحظ جُٔشطوس ٖٓ يجُىال٢ُ جٍ

حٍ نح٤ُحً ٖٓ جُِكَٔ ُؼِٚ ٣كطحؼ ئ٤ُٚ ك٢ ي١ ٣طميٝٛٞ جُؿَٔ جٍ (جُظ١ٍٜ) ّٔ ٙ جُؿ

٣ٖ ال يجُٓلٍ ئيج ٗلن جقى جُؿـِٔحٍ أٝ ؾحءٙ ِقَٔ أًػٍ، ٝهى ػٍخ هللا ٓػالً َُ

هحٍ ٣ح هّٞ أٌٛط٢ أػُ ): ُي ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُيًٍٕٝ هللا ئال ػ٘ى جُكحؾس ئ٤ُٚ ٝي١

(ضٔٞٙ ٌٝجءًْ ظ٣ٍٜحً ئٕ ٌذ٢ ذٔح ضؼِٕٔٞ ٓك٤ؾيػ٤ٌِْ ٖٓ هللا ٝجضم
(46)

ُي ي ٍٝ

، ٝٛٞ ضؿ٣ٍى ُِطؼر٤ٍ (جقطحؽ)ذٔؼ٠٘  (جْطظٍٜ)جْطؼَٔ ك٢ جُؼٍذ٤س ك٤ٔح ذؼى 

. ٝئَجقس ُِٔؼ٠٘ ٝضطٌٞ ُػٍَف ْر٤ِٚ

                                                           
.  100/ 1  ٓؿٔغ جألٓػحٍ، (42)

. 309/ 2  شٍـ جذٖ ػو٤َ، (43)

  ٓحَجٍ ذؼغ أَٛ جُؼٍجم ئيج أٌجوٝج إٔ ٣ٓطؼؿِٞج أقىج ٣ٍِْٞٗٚ ئ٠ُ قحؾس ٓح ٣وُٕٞٞ أؿٔغ ػ٤ٖ (44)

. ٝأشٞكي ذؼ٤ٖ

.   جُِٓحٕ ٓحوز ظٍٜ(45)

. 92/   ٌْٞز ٛٞو(46)
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ٝجُكو٤وس إٔ ضطٌٞ جُٔؼح٢ٗ ك٢ جألُلحظ جُط٢ ٖٓ أطَ ٝجقى ٛٞ ٗٞع ٖٓ 

أٝ ال ٣ِـ٤ٚ ٌُٝ٘ٚ ُي ذإٔ ٣كَ ٓؼ٠٘ ؾى٣ى هى ٣ِـ٢ جُٔؼ٠٘ جألٍٝ، يجال٣ُٗحـ، ٝ

ٗلٜٓح هى ضكُٞص ٓؼح٤ٜٗح ذحضؿحٛحش  (ٌ. ٛـ . ظ )كٔحوز . ٣ؿؼِٚ ٓكىٝو جالْطؼٔحٍ

ج جُٔؼ٠٘ أٝال يشط٠ ٝئٕ ًحٕ أطِٜح ٝجقىجً ٝٛٞ ظٍٜ جإلٗٓحٕ أٝ جُىجذس، ٝهى جٗطوَ ٙ

٤س ٓطوحٌذس ًحُظٍٜ ذٔؼ٠٘ جألٌع جٍُٔضلؼس، غْ جُظحٍٛ ػى جُهل٢،  ّٓ ئ٠ُ ٓؼحٕ ق

ج ًِٚ ٓؿحَ ضكون ذشٍٝؽٚ يغْ جٍُه٤د ألٗٚ ػحوز ٓح ٣وق ك٢ جٌع ٍٓضلؼس، ٝٙ

ٕ . ًٍٛح جذٖ ؾ٢٘، ٢ٛٝ جالضٓحع ٝجُط٤ًٞى ٝجُطشر٤ٚيجُػالغس جُط٢  ّٞ ٖٝٓ جُظٍٜ ضٌ

ٙ يٓؼ٠ً٘ آنٍ ٛٞ ؿ٤ٍ جُظٌٜٞ ٝئٗٔح ضأضـ٠ّ ٖٓ جالْط٘حو ٝجالػطٔحو كٌحٕ جُطظحٍٛ، كٚ

ًٍٗحٙ آٗلحً ٖٓ ٓؼ٠٘ يٓؼحٕ ضطٌٞ ئ٤ُٜح ٓؼ٠٘ جُظٍٜ ذحضؿحٛحش غالغس، جألٍٝ ٓح 

جالقط٤حؽ ك٢ جالْطظٜحٌ، ٝجالٌضلحع ٝجٍُهحذس ٝجُر٤حٕ ك٢ ظٍٜ ٝجُظحٍٛ، ٝجُطؼحٕٝ 

ج ًِٚ يٙ جُٔحوز، ٝٙيُي ٓٔح ضلٍػص ئ٤ُٚ ٓؼح٢ٗ ٙيٝجُطٓحٗى ك٢ جُطظحٍٛ، ئ٠ُ ؿ٤ٍ 

ك٢ جُكو٤وس ج٣ُٗحـ ٣كَ ذ٘ط٤ؿطٚ ٓؼ٠٘ ؾى٣ى ٝئٕ ًحٕ ال ٣إو١ ك٢ جألؿِد ئ٠ُ ئَجقس 

ج جُ٘ٔٞ قط٠ ئٕ ذؼغ يٝجُِـس ضٜ٘غ ذططٌٞٛح ك٢ جػطٔحوٛح ػ٠ِ ٙ. جُٔؼ٠٘ جألٍٝ

جألطٍٞ هى ضـ٠ُٓ٘ ٝئٕ جقطلظص ذٜح جُٔؼؿٔحش، كوى ظٍٜش ك٢ جُِـس أُلحظ ٓططٌٞز 

ٖٓ جُكٍؾس أٝ جُكٍؼ، ٢ٛٝ ك٢ جألطَ جٌع ضٌػٍ ك٤ٜح جألشؿحٌ ٝضطشحذي قط٠ 

:                 ٣ظؼد جنطٍجهٜح، كِْ ٣ٓطؼَٔ ك٢ جُوٍإٓ ٓػالً ئال ُلظس قٍؼ ًوُٞٚ ضؼح٠ُ

(غْ ال ٣ؿىٝج ك٢ أٗلْٜٓ قٍؾحً ٓٔح هؼ٤ص)
(47)

ٖٝٓ ٣ٍُو إٔ ٣ؼِٚ ): ، ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ

(٣ؿؼَ طىٌٙ ػ٤وحً قٍؾحً 
(48)

ج جالْْ ٓظحوٌ يُي جٗٚ ٣شطن ٖٓ ٙيٌُٝ٘٘ح ٗؿى ذؼى . 

ٙ جُٔظحوٌ ٝجألكؼحٍ، ئ٠ُ جألطَ يٝأكؼحٍ ًحُطكٍؼ ٣ٝطكٍؼ، ٝهِـَٔح ٣٘طرٚ جُوحٌب ُٚ

جً ٝجْؼحً يش ٓ٘ٚ ٝٙي١ أليجٍ ّٞ  .ج ذال شي ج٣ُٗحـ ضطٓغ ذٚ جُِـس ٝض٘ٔٞ ٗٔ
                                                           

.  65/  ٌْٞز جُ٘ٓحء(47)

. 15، ٣ٝ٘ظٍ ذكػ٘ح جُٔظطِف جُِـ١ٞ ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ، ص125/  ٌْٞز جألٗؼحّ(48)
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Abstract 

Ruling of Transient Addittions 

Dr. Mohy al-Deen Tawfeek
(*)

 

 

This   research   deals   with   a  general     linguistic  rule 

indicating that any emergent  addition to a word or a sentence 

requires a change in the root of that word or sentence, and this 

change may in the diacritical marks, or in the ellipsis, or in the 

arrangement of the sentence elements. 

Arab linguists assume that this change is due to phonological, 

morphological, or grammatical causes; and they express this by 

many old and recent terms. As a conclusion, we have found that this 

change is not restricted only to the phonological, morphological, or 

grammatical levels, but it also occurs at the semantic level. The 

Arabic lexicon is full of examples which prove this. 
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