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 اٌع١اق ٚاٌرمؼ١د إٌحٛٞ ٚاٌرٛج١ٗ اإلػساتٟ

 حنلًي هلل ، ٔحنٜالس ٔحنٔالو عهٗ َزّٛ ٔيٜطفخِ ، ٛهٗ هللا عهّٛ ٔٓهى .

ٕ٘ ٔحنظٕؿٛوّ ٚٓيف ٌْح حنزلغ انٗ انقخء رعٞ حن٠وٕء عهوٗ عال وش حنٔوٛخل رخنظقعٛوي حنُلو 

ح٠عَحرٙ ، ٔرٛخٌ أًْٛظّ نٌٍٓٚ حنـخَزٍٛ ، ٔا٠ٚخف يخ  ي ٚظٔزذ فّٛ غٛخرّ أكٛخَخ يٍ عيو ٗوًٕنٛش 

حنقخعوويس فووٙ ؿخَووذ حنظقعٛووي ، أٔيووخ  ووي ٚظٔووزذ عوويو ححنظفووخص انٛووّ فووٙ أكٛووخٌ أهووَٖ يووٍ عوويو طقوويٚى 

 حنظٕؿّٛ حنًُخٓذ عُي حنظٕؿّٛ ح٠عَحرٙ .

حنٌ٘ عهّٛ يويحٍ رلؼُوخ ((حنٔٛخل))ٓزق َزيأ رظٕٟٛق يٜطهق ٔ زم حن٠ًٙ  ُُييخ فٙ رٛخٌ يخ 

 حنظٙ ٕٓف َعظًي عهٗ رع٠ٓخ حكقخ .((يكَٕخطّ))، ٔرٛخَّ ، ٔطليٚي 

  اًح طظزعُوخ يعُوٗ مهًوش : ذؼس٠ف اٌع١اق((  حنٔوٛخل context)) فوٙ حنًعوخؿى حنهيٕٚوش حنعخيوش

 َـي أَٓخ طَ٘ٛ انٗ يعٍُٛٛ : 

حنزٛجوش أٔ حنرؤَف  )):طقٕل رعٞ ٌِْ حنًعخؿى اٌ حنٔٛخل ْوٕ  ِؼٕٝ ػاَ ٠شًّ اٌٍغح ٚغ١س٘ا .ٔ

((أٔ حنلقخثق ٔحنٕ خثع حنًلٛطش حنظٙ طٔخعي عهٗ اعطخء ٍٕٛس ٗخيهش عٍ ٗٙء يوخ 
(ٔ)

 ))، أٔ  

((طئػَ عهوٗ ٗوٙء يوخ 
(ٕ)

حنًٕ و  حنوٌ٘ فٛوّ ٚلويع ٗوٙءأ يوخ أٔ حنوٌ٘ ٚظٔوزذ فوٙ  )). أٔ اَوّ : 

((كئع ٗٙء يخ 
(ٖ)

. 

 : تاٌٍغحِٚؼٕٝ خاص ِسذثؾ  .ٕ

ٔحنًعُٗ حنؼخَٙ حنٌ٘ طعطّٛ حنًعخؿى حنهيٕٚش حنعخيش ٔرعٞ حنًعخؿى حنًظوٜٜش ْٕ يعُٗ  

((ٓٛخل حنكالو  ))يَطز٢ رخنهيش هخٛش ، فظقٕل اَّ 
(ٗ)

((رٛجش حنكالو ٔيلٛطّ ٔ َحثُّ  )). أٔ 
(٘)

، أٔ  

((مهًش أٔ عزخٍس أٔ ؿًهش ، ٔطٔخعي عهٗ فٓى يعُخْخ )أٔ رعي (حنكهًخص حنظٙ طؤطٙ  زم  ))ْٕ 
(ٙ)

. 

                                                           
 ُٚرَ :  (ٔ)

The lexicon Webster dictionary, United States of America,the eighth 

edition,(1983 printing),vol.1 P.220   

 (  ٠ٕظس : ٕ)

The new lexicon Webster's dictionary of the English language  ،United States of 

America  ،(1996 printing)  ،P.211   

 ُٚرَ :  (ٖ)

Oxford word power dictionary  ،3rd edition  ،(2006)  ،Oxford university press, 

P.160  

   ٕٙٙ، ٙ  ) 2ٕٓٓ (،  ٕيَُٛ حنزعهزكٙ : حنًٍٕى حنليٚغ ىحٍ حنعهى نهًالٍٚٛ، رَٛٔص ، ١  (ٗ)
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 ٌْح حنٔٛخل حنًَطز٢ رخنهيش  ًّٔ عهًخء حنهيش حنًظوٌٜٜٕ انٗ  ًٍٔٛ :

  ٕ٘ٓٛخل نيLinguistic context  ــــــVerbal context. 

  ٕ٘ٓٛخل غَٛ نيcontextNon-linguistic
)7(

. 

ٚظًؼم فٙ حٕٞٛحص ٔحنكهًخص ٔحنـًم مًخ طظظخرع فٙ كيع ماليوٙ  ))أيخ حنٔٛخل حنهيٕ٘ فـ 

((يعٍٛ أٔ َٚ نيٕ٘ 
(8)

طقع فوٙ يـوخٍٔس ٔكويحص  )). فخنٕكيحص حنيحنٛش حنًكَٕش نكالو أٔ َٚ يخ 

أهَٖ ٔاٌ يعخَٙ ٌِْ حنٕكيحص ح ًٚكٍ ٔٛفٓخ أٔ طليٚيْخ اح رًالكرش حنٕكويحص حٞهوَٖ حنظوٙ 

((طقع يـخٍٔس نٓخ 
(9)

. 

 فبَوووّ ٚعُوووٙ  Context of situationأيوووخ حنٔوووٛخل غٛوووَ حنهيوووٕ٘ أٔ ٓوووٛخل حنلوووخل 

((حنـٕ حنوخٍؿٙ حنٌ٘ ٚل٢ٛ رخنكالو يٍ ظؤَف ٔيالرٔوخص  ))
(ٔٓ)

حنزٛجوش غٛوَ حنهيٕٚوش  )). أٔ ْوٕ 

((نكالو يخ 
(ٔٔ)

ِِٚي ىٚفٛي مَٚٔظخل  ُٚٔ .David Crystal ٌّْح حنًٜطهق ا٠ٚوخكخ فوٙ يعـًو((A 

Dictionary of Linguistics And Phonetics))  :٠شي١س إٌيٝ ويً اٌ ٓوٛخل حنلوخل  ))فٛقوٕل

انووٗ  ((مووالو يووخ  ))حنظووٙ ٚـووذ أٌ طئهووٌ فووٙ ححعظزووخٍ عُووي طلهٛووم  جٛأيية ١٘ ييح اٌؼيياٌُ اٌ ييازجٟ

((نٕػخ وش ْوٌِ حنـٕحَوذ رٓوٌح حنظلهٛوم  )حٕٞٛحص ، حنقٕحعوي ، حنيحنوش  (ئظٕٚخطّ 
(ٕٔ)

ٔٚقوٕل فوٙ . 

                                                                                                                                                                      

 حنعَرٛوووووش نهُخٗوووووٍَٚ حنًظلووووويٍٚ ، طوووووَْٕاروووووَحْٛى فظلوووووٙ : يعـوووووى حنًٜوووووطهلخص حٞىرٛوووووش ، حنًئٓٔوووووش (٘)

   ٕٔٓٙ  )رئٌ طخٍٚن نهطزعش  (

 Oxford word power dictionary  ،P.160ُٚرَ  (ٙ)

 ًح أٍرع ٗعذ : )K.Ammerَقال عٍ  (ٔ ي  يو ى.أكًي يوظخٍ عًَ طقًٔٛخ آهَ نهٔٛخل (7)

 Situationٓوٛخل حنًٕ و  . Emotional Context.حنٔوٛخل حنعوخ١فٙ  Linguistic Contextحنٔٛخل حنهيوٕ٘ 

Context  ٙحنٔٛخل حنؼقخف.Cultural Context  ٙ ، 2ٙ.ُٚرَ : عهى حنيحنش  

   ٔٙٔ، ٙ  ) 22ٖٔ (كهًٙ ههٛم : حنكهًش ىٍحٓش نيٕٚش يعـًٛش ، ىحٍ حنًعَفش حنـخيعٛش ،  (8)

 ،ٔى. ٓهٕٖ يلًي حنعٕح : حنٕؿِٕ ٔحنُرخثَ فٙ حنقَآٌ حنكَٚى ، ىحٍ حنَ٘ٔل ، حنقخَْس ، ١  (9)

) ٔ221 (  ٙ ،6ٙ   

   1ٖ، ٙ  ) 22ٗٔ (: عهى حنهيش ححؿظًخعٙ ييهم ، ىحٍ حنؼقخفش حنعَرٛش ، حنقخَْس ،  مًخل رَ٘ى.  (ٓٔ)

(ٔٔ)The new lexicon Webster's dictionary of the English language  ،P.211  

(ٕٔ)Blackwell Publishing  ،Australia  ،( 2008)  ،P.109 - 110    :ْٕ ىٚفٛي مَٚٔظخل َٚٔ ،

((considered to  world features-the whole set of externalContext of situation refers to 

be relevant in the analysis of an utterance at these levels  phonetics, grammar, and 

semantics))) . ٔحنظَؿًش نهزخكغ 
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ٔفٙ أٔٓع يعُٗ نٔٛخل حنلوخل فبَوّ ٚ٘وًم حنوهفٛوش غٛوَ حنهيٕٚوش نوُٚ أٔ موالو يوخ  ))يٕٟع ػخٌ : 

مخيهوش ٔركووم يووخ فٛٓووخ ، ٔٚ٘ووًم ًنووح حنًٕ وو  حنلووخنٙ حنووٌ٘ ٚٔووظويو فٛووّ حنووُٚ أٔ حنكووالو ، ٔٔعووٙ 

((حنًظكهى ٔحنٔخيع نًخ  ٛم  زُم ، ٔأٚش يعظقيحص أٔ حفظَحٟخص ٓخرقش هخٍؿٛش
(ٖٔ)

.  اٌ ٓوٛخل حنلوخل 
عخنى حنوخٍؽ عٍ حنهيش رًخ نّ يٍ ٛهش رخنليع حنهيوٕ٘ أٔ حنوُٚ ، ٔٚظًؼوم فوٙ حنرؤَف ًٚؼهّ حن ))

((ححؿظًخعٛش ٔحنُفٔٛش ٔحنؼقخفٛش نهًظكهى ٔحنً٘ظَمٍٛ فٙ حنكالو أ٠ٚخ 
(ٔٗ)

. ٌْح ْٕ حنًعُوٗ حنويحنٙ 

 نكهًش حنٔٛخل ، ٔٚعي طعَٚ  ىٚفٛي مَٚٔظخل ُْخ أًٗم ٌِْ حنظعخٍٚ  .

 :  ِىٛٔاخ ظ١اق اٌحاي

ٌك يكَٕخطوّ يظعويىس   اًح كخٔنُخ ر٘كم يفٜم طليٚي حنًكَٕخص حنظٙ طكٌٕ ٓوٛخل حنلوخل َـوي أ

ٔػَٚش ، َٔالكع أٌ يكَٕخص حنٔٛخل يُٓخ يخ ْوٕ ٔ ظوٙ ٔنلروٙ ، ٔيُٓوخ يوخ ْوٕ ىحثوى َٔوزٛخ ٚظًؼوم 

 يؼال فٙ حنعخىحص ٔحنظقخنٛي . 

كوع رعوٞ حنظلهوٛالص حنٔوٛخ ٛش ٔحنظُزُّّ انٗ طعيى ؿٕحَذ حنٔٛخل ٔأٌ يُٓخ يخ ْٕ ىحثوى ؿعهُوخ َال

َُ رع٠ٓخ اٌ ٗخء هللا فٙ ٌْح حنزلغ.  حنظٙ ًمَْخ رعٞ حنُلخس حٞٔحثم ٌَُٓٛم

 ٌِْٔ حنًكَٕخص ْٙ : 

 : اٌّرىٍُ ، ٠ٚرؼٍك تٗ (ٔ

عخ١فظّ ٔي٘خعَِ ٔكخنظّ حنُفٔٛش : حنلُوق أٔ حنعقوخد أٔ حنظٓيٚوي أٔ حني٠وذ أٔ حنَٟوخ أٔ  - أ

حنظ٘ـٛع أٔ حنقزٕل أٔ حنيْ٘ش
(ٔ٘)

، ٔرًخ طليػّ َفّٔ 
)ٔٙ(

. 

 حنُزَ ٔيخ ٕٚحمزّ يٍ طهُٕٚخص ٕٛطٛش . - د

 

ىٍؿش حنٜٕص يٍ حٍطفخع ٔحَوفوخٝ ٔيوخ ٚوَطز٢ رٓوٌح أٔ ًح  يوٍ طهوٍٕٚ يٕٓوٛقٗ حنكوالو  - ص

)حنظُيوووووٛى(
 (ٔ7)

، ٔاٚقخعوووووّ  
(ٔ1)

، ٔحنظوووووؤف  ٔحنفلفلوووووش ٔحنظوووووؤِٔ ٔأٛوووووٕحص حن٘وووووفظٍٛ  

                                                           

(ٖٔ)P.109 Ibid  : ىٚفٛي مَٚٔظخل َٚٔ((    In its broadest sense situational context 

, including to a text or utterance backgroundlinguistic -total nonincludes the 

the immediate situation in which it is used, and the awareness by speaker and 

and of any relevant external beliefs or hearer of what has been said earlier 

presuppositions .  .)) 

 مَٚٔظخل ُْخ يٍ أْى طعَٚفخص ٓٛخل حنلخل ٔأًٗهٓخ .ٔطعَٚ  ىٚفٛي ٔحنظَؿًش نهزخكغ . 

   ٔٙٔى. كهًٙ ههٛم : حنكهًش ىٍحٓش نيٕٚش يعـًٛش ، ٙ  (ٗٔ)

 ٔٗٔى. ٍي٠خٌ عزي حنظٕحد : حنًيهم انٗ عهى حنهيش ٔيُخْؾ حنزلغ حنهيٕ٘ ، ٙ  (٘ٔ)

  1ٕٕ/ُٔٚرَ : ٓٛزّٕٚ : حنكظخد ،  (ٙٔ)
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حنًوظهفش
(ٔ2)

خ١عوّ أٔ كَٔفوّ ، َٔوٕع ، ٟٔي٢ حنًوظكهى عهوٗ رعوٞ أؿوِحء ماليوّ أٔ يق 

ٓكظخطّ ٔٔٛالطّ ًْٔٔخطّ َٔٓعظّ فٙ حنكالو أٔ رطجّ
(ٕٓ)

، ٔحن٘يس حنظوٙ َٚمِْوخ عهوٗ  

ٌِْ حنكهًش أٔ طهح
(ٕٔ)

. َٕٔع حٕٞٛحص 
)ٕٕ(

. 

ىٍؿش حَظزخّْ ٔطَمِِٛ حنعقهٙ فًٛخ ٚقٕل - ع
)ٕٖ(

.  يٍطّ عهٗ حنظٌمَ
)ٕٗ(

 . 

ّ رخنليٚغ اًح مخٌ حنًوخ١زٌٕ مؼٍَٛٚ - ؽ ؿك َٕ انٗ يٍ ُٚظَ
)ٕ٘(

. 

طٕ ع يخ َٚى عهٗ ًٍْ حنًوخ١ذ  - ف
)ٕٙ(

. 

اٗووخٍحص حنٛوويٍٚ ٔح٠ًٚووخءس ٔطعزٛووَحص حنًاليووق ٔغًووِحص حنعُٛووٍٛ ٍٔفووع حنلخؿووذ ْٔووِ  - م

حنَأّ
(ٕ6)

  . 

ح أٔ أَؼٗ - ى ًَ مَّٕ ًم
(ٕ1)

. 

                                                                                                                                                                      

  2ٗٔى. مًخل رَ٘ : عهى حنهيش ححؿظًخعٙ ، ٙ  (6ٔ)

  2ٕٓظٛفٍ أٔنًخٌ : ىٍٔ حنكهًش فٙ حنهيش ، ٙ  (1ٔ)

  ٖٖ٘ى. طًخو كٔخٌ : حنهيش حنعَرٛش يعُخْخ ٔيزُخْخ ، ٙ  (2ٔ)

ى. ريٍحٔ٘ َُْحٌ ، :  ((يٍ  ٠خٚخ حنهيش ٔؿٕد طلهٛم حنزُخء حنهيٕ٘ يٍ هالل ئَف حنليع حنٌ٘ ىحٍ عهّٛ  ))(ٕٓ)

   ٗٔٔ، ٙ  ٓ٘ـًع حنهيش ع يـهش ي

  ٕٗٔى. ٍي٠خٌ عزي حنظٕحد : حنًيهم انٗ عهى حنهيش ٔيُخْؾ حنزلغ حنهيٕ٘ ، ٙ  (ٕٔ)

  6ٕ٘/ٔٓٛزّٕٚ : حنكظخد ،  (ٕٕ)

  ٕ٘ٔ/ُٔٚرَ : ٓٛزّٕٚ : حنكظخد ،  (ٖٕ)

  ٕٙٔ/ٗٓٛزّٕٚ : حنكظخد ،  (ٕٗ)

  ٕٗ٘/ٔٓٛزّٕٚ : حنكظخد ،  (ٕ٘)

 فٙ رخد حنًعَفش يٍ حنُكَس ٔحنُكَس يٍ حنًعَفش .  ٗٔ/ٕٓٛزّٕٚ : حنكظخد ،  (ٕٙ)

ِٓ دالالخ اٌّؼأٟ اٌ ّط اٌرٟ ذوس٘ا ))ْٔٙ  ((ىحنش ح٠ٗخٍس))يٍ حنيححص حنظٙ طليع عُٓخ حنزالغٌٕٛ  (7ٕ)

ٚتاٌع١ف ، ٚلد اٌجاحع ، ٚلاي إٔٙا تا١ٌد ٚتاٌسأض ٚتاٌؼ١ٓ ٚاٌحاجة ٚإٌّىة إذا ذثاػد اٌش ظاْ ، ٚتاٌصٛب 

٠رٙدد زافغ اٌع١ف ٚاٌعٛؽ ؛ ف١ىْٛ ذٌه شاجسا ِٚأؼا ٠ٚىْٛ ٚػ١دا ٚذحر٠سا . ٚاإلشازج ٚاٌٍفع شس٠ىاْ ، 

ِؼجُ  ى. أكًي يطهٕد :. ُٚرَ :   ((ِْٚٔؼُ اٌرسجّاْ ٟ٘ ػٕٗ ِٚا أوصس ِا ذٕٛب ػٓ اٌٍفع ِٚا ذغٕٟ ػٓ اٌ ؾ

  89ٗ و ( ، ٙ 6ٕٓٓ)   ٕ، رَٛٔص ، ١  ، يكظزش نزُخٌ َخٌَٗٔاٌّظطٍحاخ اٌثالغ١ح ٚذطٛز٘ا 

خ  ))، ٚقٕل حرٍ ؿُٙ فٙ حنهًع فٙ حنعَرٛش:  97ٔ : ٙ ػٍُ اٌٍغح االجرّاػٟ مًخل رَ٘: (8ٕ) ًَ ك حْعهَى أٌَ حنُيرش اَِ

َٔ ع فِٙ أَيَ َعِرٛى ٔهطذ ؿٔٛى  ُُْئد ٔاعالًيخ يٍ حنُخىد أََّ  ي  ًَ أْوصس َٔ عض فِٙ حْنَكاَلو طفـًعخ عهٗ حْن َٚ
َٙا إٌَِّعاء ٚػالِرٙا  ا)) ٚ ((٠َا ))ِٓ ٠رََىٍَُّ ت ا((َٚ َّ   ٕٓٔٙ   ((اَل تُد ِٓ أَحد٘



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

يخ ٕٚؿي فٙ حنًظكهى يٍ عٕٛد ٔعخْخص  -ً 
)ٕ9(

. 

حنعقٛيس حنظٙ ٚئيٍ رٓخ  -ٍ 
)ٖٓ(

. 

حنعال ش رٍٛ حنًظكهى ٔحنًوخ١ذ ٔٓزق حنًعَفش رًُٛٓخ -ُ 
)ٖٔ(

. 

ٔيووٍ ٚ٘ووٓي حنكووالو ٔحنً٘ووخْئٌ ٔأعًووخنٓى حنٔووخيع ٔحنًوخ١ووذ (ٕ
(ٖٕ)

، ٔمٛفٛووش ٍى حنًووظكهى  

عهٗ حنوطخد
(ٖٖ)

، ٔيخ ٜٚلزٓى يٍ اٗخٍحص حنٛي أٔ حنُرَحص ًحص حنيحنش رخنعٍٛ أٔ ْوِ  

حنكظفٍٛ أٔ حنظٜفٛق ٔحنيًيًوش ٔيوٚ حن٘وفخس 
(ٖٗ )

، أٔ حٓوظـخرش ٍٔفوٞ أٔ حٗوًجِحٍ أٔ  

ِس ٓووووَٚش أٔ ٟووولكش أٔ غًوووِس ٔنًووو
(ٖ٘)

. ٔحنعقٛووويس حنظوووٙ ٚعظُقٓوووخ حنًوخ١وووذ 
)ٖٙ(

  ،

ٔحنًٔووظٕٖ حنعهًووٙ ٔحنؼقووخفٙ حنووٌ٘ عهٛووّ حنًوخ١ووذ فكاليُووخ نهًظعهًووٍٛ نووٍ ٚكووٌٕ رووُفْ 

حنٍٜٕس نهعخيش ، ٔماليُخ نًوٍ ْوى فوٙ حنًَحكوم حنعًَٚوش حٞٔنوٗ نوٍ ٚكوٌٕ روُفْ أٓوهٕد 

خ نووٍ ٚكووٌٕ عووٍٛ ماليُووخ نهًَحكووم حنًظقييووش ، ٔماليُووخ نهًظوٜٜووٍٛ أٔ حنًٓظًووٍٛ رووؤيَ يوو

ماليُخ نيَٛ حنًظوٍٜٜٛ أٔ غَٛ حنًٓظًٍٛ رُفْ ٌْح حٞيَ
)ٖ7(

. 

                                                           
أح طَٖ أَّ ٚـُٕ نٟعًٗ أٌ ٚقٕل : ٍأٚض ًُٚيح ))، ًٔنح عُي  ٕنّ :  ٓٗ/ٔٓٛزّٕٚ : حنكظخد ،  (9ٕ)

 ((حنٜخنق

  1ٗٔ/ٔٓٛزّٕٚ : حنكظخد ،  (ٖٓ)

  ٓٙ/ٕٓٛزّٕٚ : حنكظخد ،  (ٖٔ)

  98ـــ  97/ٔ ، اٌرح١ًٍ اٌدالٌٟ ٚإجساءاذٗ ِٕٚا٘جٗ  ى. مَٚى ُمٙ كٔخو : (ٕٖ)

ى. ريٍحٔ٘ َُْحٌ ، :  ((يٍ  ٠خٚخ حنهيش ٔؿٕد طلهٛم حنزُخء حنهيٕ٘ يٍ هالل ئَف حنليع حنٌ٘ ىحٍ عهّٛ  ))(ٖٖ)

   ٕٓٔــ  9ٔٔ ، ٙ ٓ٘يـهش يـًع حنهيش ع 

  87 ٙػٍُ اٌٍغح االجرّاػٟ  ى. مًخل رَ٘ : (ٖٗ)

ى. ريٍحٔ٘ َُْحٌ ، :  ((يٍ  ٠خٚخ حنهيش ٔؿٕد طلهٛم حنزُخء حنهيٕ٘ يٍ هالل ئَف حنليع حنٌ٘ ىحٍ عهّٛ  )) (ٖ٘)

   ٗٔٔ ، ٙ ٓ٘يـهش يـًع حنهيش ع 

  1ٗٔ/ٔٓٛزّٕٚ : حنكظخد ،  (ٖٙ)

 Joho E. Warriner, English Composition andُٚرَ حنًَؿع حنًٓى حنظخنٙ : (7ٖ)

Grammar , HBJ, Chicago, Publishers,8811, P 10  

ٚقٕو رًلخٔنش طقٔٛى  ((يخٍطٍ ؿّٕ  ))ٔنعم طؤػَٛ حنٔخيع ٔحنًوخ١ذ فٙ ١زٛعش حنكالو ؿعم رعٞ حنعهًخء 

، فٌمَ  ((Formalityيعٛخٍ حنًَٓٛش  ))حنكالو انٗ ئظٕٚخطّ حنًَٓٛش حنًوظهفش ئظوييخ يعٛخٍح أًٓخِ 

ـــ ٔ ))، فقخل :  ٗٗٙ  ((حنهيخص حٞؿُزٛش طعهًٛٓخ ٔطََعهًُّٓخ))هًٔش أ ٔخو َقهٓخ ى. َخٚ  هَيخ فٙ مظخرّ 

: ْٕٔ حٞٓهٕد حنٌ٘ ٚٔظويو فٙ يوخ١زش ؿًٍٕٓ مزَٛ ح طَرطّ رخنًظكهى  حنًٔظٕٖ حنوطخرٙ حنـخيي

ٍٔحر٢ ٛيح ش أٔ يعَفش كًًٛٛش ، ٔحنٌ٘ طُظقٗ مهًخطّ رعُخٚش مزَٛس ، ٔطٔظويو فّٛ إَٔحع يعُٛش يٍ 

: ْٕٔ ٗزّٛ رخٞٓهٕد حنٔخرق ،  حٞٓهٕد حنًَٓٙــــ ٕمخٞٗكخل حنزالغٛش حنًوظهفش ...  حنٕٓخثم حنظعزَٛٚش

: ْٕٔ حٞٓهٕد حنًٔظويو فٙ حنلٕحٍحص حنـيٚش رٍٛ  حٞٓهٕد ححٓظ٘خٍ٘ــــ ٖاح أَّ أ م ؿًٕىح ٔكٛخىح .



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

 ، ٔطً٘م : حنزٛجش حنًلٛطش رخنكالو (ٖ

حٞؿُخّ ٔيخ طظعخٍف عهّٛ يٍ َرى ٓٛخٓٛش ٔحؿظًخعٛش ٔػقخفٛش ٔك٠خٍٚش ٔطَرٕٚش - أ
(ٖ8)

. 

حٟٞٔخع ححؿظًخعٛش ٔحح ظٜخىٚش حنًظٜهش رخنليع حنهيٕ٘ - ب
(ٖ2)

. 

، ٔحنًٔوظٕٖ  Background knowledgeحنٔٛخل حنؼقوخفٙ ٔئوظٕحِ ٔحنوهفٛوش حنًعَفٛوش  - خ

ححؿظًخعٙ ٔحنؼقخفش حن٘عزٛش َٔٔٛـٓخ
(ٗٓ)

. 

ٔأكووووٕحل حنًوهوووٕ ٍٛ ٔعووووخىحطٓى ٔظووووخَْ أيووووَْى . ححعظزوووخٍحص حنظخٍٚوٛووووش ٔحنـيَحفٛووووش  - ز

 ٔيٕٟٕع ؿزهظٓى. 

 طش حنـخٍٚش ٔحنيحثَس عيى حنً٘خٍمٍٛ ، ٔئظٕٖ حن٘كهٛخص أٔ حنًَٓٛخص ١ٔزٛعش حَٞ٘ - ض

Number of participants, level of formality, nature of the ongoing 

activities
(ٗٔ)

. 

، ٌْٔح ًٚ٘م : حنًكوخٌ ٔحنِيوخٌ  )ٓٛخل حنًٕ    (حنرَٔف ٔحنًالرٔخص حنًلٛطش رخنكالو  (ٗ

، ٔح٠ٚقخع )يع حٜٚخص حنقَآَٛش  (ٔأٓزخد حنُِٔل 
(ٕٗ)

. 

َٕع حنُٚ ٚئػَ فوٙ ىحنظوّ ، فوبًح موخٌ حنهفوع ٔحٍىح فوٙ َوٚ ٗوَعٙ  ))١زٛعش حنُٚ ، فـ  (٘

((حََٜف حنًعُٗ انٗ حنيحنش حنَ٘عٛش 
(ٖٗ)

. 

 

أػَ حنليع حنهيٕ٘ فٙ حنً٘ظَمٍٛ فٙ حنكالو ٔحنل٠ٍٕ يٍ كٛغ ح٠ ُخع ، حنفَف ، حٞنى ،  (ٙ

حنظٜيٚق ، حنظكٌٚذ
(ٗٗ)

. 

                                                                                                                                                                      

ٍف ٔرعٞ : ْٕٔ حٞٓهٕد حنًٔظويو رٍٛ ُيالء حنًُٓش ٔحنًعخ حٞٓهٕد حنعخى٘ـــــ ٗحنُخّ ... 

 .     ((: ْٕٔ حٞٓهٕد حنًٔظويو عخىس رٍٛ أفَحى حَٞٓس حنٕحكيس   حٞٓهٕد حنٕى٘ حنلًٛىــــ ٘حٞٛي خء ...

، ُٔٚرَ أ٠ٚخ : طًخو كٔخٌ : حنهيش حنعَرٛش يعُخْخ ٔيزُخْخ ،  ٙ٘ : ٙ ػٍُ اٌٍغح االجرّاػٟ ى. مًخل رَ٘ : (8ٖ)

 ٖٓٙـــ  2ٖ٘ٙ 

  98ــ97/ٔ،  اٌرح١ًٍ اٌدالٌٟ إجساءاذٗ ِٕٚا٘جٗ ى. مَٚى ُمٙ كٔخو حنيٍٚ : (9ٖ)

٠ٚٔٛ  ى.طًخو يظليػخ عًخ ًٚ٘هّ ٓٛخل حنلخل   ٖٗ٘ ، ٙاٌٍغح اٌؼست١ح ِؼٕا٘ا ِٚثٕا٘ا  ى. طًخو كٔخٌ : (ٓٗ)

اٌؼاللاخ االجرّاػ١ح ٚاألحداز اٌٛازدج فٟ اٌّاػٟ ٚاٌحاػس شُ اٌرساز ٚاٌفٍىٍٛز ٚاٌؼاداخ ٚاٌرما١ٌد ))ٔأَّ ٠ٚى: 

  ٕٖ٘ ، ٙاٌٍغح اٌؼست١ح ِؼٕا٘ا ِٚثٕا٘ا .  ((مداخ ٚاٌ صػثالخٚاٌّؼر

   David Crystal  ،A dictionary of linguistics and phonetics, P.438ُٚرَ :  (ٔٗ)

  ٕٖٙى. طًخو كٔخٌ : حنهيش حنعَرٛش يعُخْخ ٔيزُخْخ ، ٙ  (ٕٗ)

 ٕٗٔى. َخىٚش ٍي٠خٌ حنُـخٍ :  حنهيش ٔأَرًظٓخ رٍٛ حنقييخء ٔحنًليػٍٛ ، ٙ  (ٖٗ)

  21ـــ  26/ٔى. مَٚى ُمٙ كٔخو : حنظلهٛم حنيحنٙ ٔاؿَحءحطّ ٔيُخْـّ ،   (ٗٗ)



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

حنٕظٛفش حنكاليٛش : ييف ، ْـخء ، ١هذ ...  (6
(ٗ٘)

. 

حنعخ١فٙ ٔحنقًٛش حنعخ١فٛشحنٔٛخل  (1
(ٗٙ)

. 

ٓٛخل حنظوٜٚ ٔحنًُٓش، يؼم:حنٔٛخل حنًٕٓٛقٙ ، حنٔٛخل حٞىرٙ .... (2
(ٗ6)

. 

طهح مخَض حنًكَٕخص حنظٙ حٓظطخع حنزخكغ أٌ ٚق  عهٛٓخ يٍ يٜخىٍ ٗظٗ 
)ٗ8(

. 

*** 

رعووي طعَٚوو  حنٔووٛخل ٔطليٚووي يكَٕخطووّ َعووٕى انووٗ طـهٛووش عال ووش حنٔووٛخل رخنظقعٛووي حنُلووٕ٘  

 ح٠عَحرٙ .ٔحنظٕؿّٛ 

                                                           
 21/ٔحنٔخرق :  (٘ٗ)

 ))فكهًش  حنٔٛخل حنعخ١فٙ ٚليى ىٍؿش حنقٕس ٔحن٠ع  فٙ ححَفعخل ؛ يًخ ٚقظ٠ٙ طؤمٛيح أٔ يزخنيش أٔ حعظيح ، (ٙٗ)

 ، ٙػٍُ اٌدالٌح  ى. أكًي يوظخٍ عًَ : ٍغى حٗظَحمًٓخ فٙ أٛم حنًعُٗ . ُٚرَ :  ((ٚزيٞ  ))غَٛ مهًش  ((ٚكَِ 

، ٔحنقًٛش حنعخ١فٛش مزعٞ حنكهًخص حنفهٔفٛش ٔحنٔٛخٓٛش ٔحنيُٚٛش مخنٕؿٕىٚش ، ٔححٗظَحمٛش ٔحنًٔٛلٛش   7ٔـــ  7ٓ

ٔٓخٍطَ ٔيخٍمْ حنًٔٛق ... ، ٔمٌنح حنكهًخص حنظٙ طَ٘ٛ انٗ أٗٛخء يخىٚش مخنكظخد ٔحنِؿخؿش ٔحنكَٓٙ رخنُٔزش 

: حنظلهٛم حنيحنٙ ٔاؿَحءحطّ ى. مَٚى ُمٙ كٔخونَؿم حنيٍٚ ٔيييٍ حنوًَ ٔأٓظخً حنـخيعش . ُٚرَ:

  ٓٓٔ/ٔٔيُخْـّ،

 ، ٔى. ٓعٛي عهٕٕ : يعـى حنًٜطهلخص حٞىرٛش حنًعخَٛس ، ىحٍ حنكظخد حنهزُخَٙ ، رَٛٔص ، ١  (7ٗ)

  1ٔٔٙ  )و  21٘ٔ (

طقًٔٛخ  َٚزخ يٍ حنظقٔٛى حنٌ٘ ًمََخِ ُْخ  فٌمَح حٞٓظخًحٌ ى. َخٚ  هَيخ ٔى. عهٙ كـخؽ ٓزقُخ ٔ ي(8ٗ)

 .عٍ يكَٕخص ٓٛخل حنلخل يع رعٞ ححهظالف ، ٌَمَِ نُكًم رّ ٌِْ حنـِثٛش 

 ْٙ حنظخنٛش :  ِىٛٔاخ أٞ حدز ذٛاطٍٟٔ ي أٛزق يٍ حنًظفق عهّٛ حٌٜ أٌ  ))ٚقٕحٌ : 

: إْٔ حنطقْ ، أو حنُٜخعش  ِٛػٛع اٌحدز: إْٔ كٕحٍ ، أو يلخَٟس ، أو  ٜش ، أو َكظش .  ٔٛع اٌحدز

: ٌْٔح ًٚ٘م حنيَٝ يٍ حنليٚغ ركهٛظّ ، ٔحنٕظخث  حنًوظهفش  غسع أٚ ٚظ١فح اٌحدز، ، أو حنيٍٚ 

: ٔطً٘م ٌِْ : حنًكخٌ  إٌّاظثح أٚ اٌّٛلفٞؿِحثّ يٍ حٞ ٕحل حنًوظهفش حنظٙ طٜيٍ عٍ حنًظليػٍٛ .

خٛٛم حنًكخٌ يٍ كـى ٔأػخع ٔيخ انٗ ًنح ٔحنِيخٌ ، يٍ ٔ ض ٕٔٚو َٔٗٓ ُٔٓش ٔيٕٓى ، مًخ طً٘م طف

: رًخ فٙ ًنح أعًخٍ حنً٘خٍمٍٛ ٔأؿُخٓٓى ًمٍٕح مخَٕح أو اَخػخ، أو ههٛطخ يٍ  اٌّشازوْٛ فٟ اٌحدز.

شىً أٚ ط١غح ححػٍُٛ ، ٔحَظًخءحطٓى حنعَ ٛش ، أٟٔخعٓى ححؿظًخعٛش ، ٔعال خطٓى رع٠ٓى رزعٞ. 

ٙ أٔ حنًكظٕد ، مًخ ًٚ٘م حٞٗكخل حنهيٕٚش ٔغَٛ حنهيٕٚش ، : ًٔٚ٘م ٌْح حنكالو حنًلك اٌسظاٌح اٌٍغ٠ٛح

: ِحرٜٛ اٌسظاٌح اٌٍغٛٞٔحنهيش أٔ حنهيخص حنظٙ ٚظى رٓخ حنظليع ، ٔمٌنح حنهٓـخص حنًوظهفش اٌ ٔؿيص .

: أٔ حٞ ٕحل  ذعٍعً اٌىالًَٔٚ٘م ٌْح حنًعخَٙ أٔ حٞكخْٓٛ ، أٔ حٞفكخٍ حنظٙ طقٕو حنَٓخنش رُقهٓخ.

فٙ ًنح مٛفٛش أهٌ حنًظكهًٍٛ أىٍٔحْى فٙ حنكالو ، ٔيقخ١عش أكيْى حٜهَ ٔيخ انٗ  حنًوظهفش ، رًخ

: ٔطً٘م ٌِْ حٕٞٛل ححؿظًخعٛش حنظٙ ُٚزيٙ يَحعخطٓخ أػُخء حنكالو ، ٔحنظٙ  لٛاػد اٌرفاػً اٌٍغًٛٞنح.

رُ ذفع١س اٌّفا١ُ٘ اٌرٟ ػٍٝ أظاظٙا ٠طوظه  رخهظالف حنًظكهًٍٛ : أعًخٍْى ، ٔأؿُخٓٓى ، ٔعال خطٓى .

: ٔطً٘م ٌِْ حنًفخْٛى ٔحنًعظقيحص ٔحٞيٍٕ حنل٠خٍٚش حٞهَٖ حنً٘ظَمش رٍٛ أفَحى يـظًع يعٍٛ  األلٛاي

حنهيخص ((، ٔحنظٙ طعٍٛ أكي أٔنجح حٞفَحى عهٗ طؤٔٚم ٔفٓى يخ ٚقٕنّ حنفَى أٔ حٞفَحى حٜهٌَٔ رخن٘كم حنٔهٛى 

 6ٗ، ٙٗحٞؿُزٛش طعهًٛٓخ ٔطعهًٓخ ، 



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

ٔأ وٕل ريحٚوش ٔرٕؿوّ عوخو اٌ أًْٛوش حٍطزوخ١ حنٔوٛخل رخنظلهٛوم حنهيوٕ٘ أيوَ ط٠وخفَص عهووٗ  

 طؤمٛيِ أ ٕحل مؼَٛ يٍ عهًخثُخ فٙ حنقيٚى ٔحنليٚغ : 

 فًٍ عهًخثُخ حٞ ييٍٛ َـي :

  : و ( ٚعقوووووي فٜوووووال فوووووٙ مظخروووووّ ْٕٓٓٔوووووـ   2ٕٖٗوووووٛن حنهيوووووٍٕٚٛ حروووووٍ ؿُوووووٙ ) ص 
رخد يَحطذ حٞٗٛخء ، ٔطُِٚهٓخ طقيَٚح ٔككًخ ، ح ُيخَخ ٔٔ ظخ  ))رعُٕحٌ :  ((حنوٜخثٚ  ))
ِٚيٓ ذٌيه ِيا ألي١ُ ِيٓ ))  ، ٚظليع فّٛ عٍ ىٍٔ حنٔٛخل ٔٚقوٕل فوٙ آهوَ ْوٌح حنعُوٕحٌ :  ((

يا : خ١يَس ِميدَ ؛ أٞ  ِي األحٛاي اٌّشا٘دج ِمياَ األفؼياي إٌاطيثح ، ٔحيٛ لٌٛيه إذا زأ٠يد لاد

ِٕاب اٌفؼً إٌاطة . ٚورٌه لٌٛه ٌٍسجً ٠ُٙٛٞ  لدِد خ١س ِمدَ. فٕاتد اٌحاي اٌّشا٘دج

ا ، ٌٍٚساِيييٟ ٌٍٙيييدف إذا أزظيييً إٌيييصع فعيييّؼد طيييٛذيا :  تاٌعييي١ف ١ٌؼيييسب تيييٗ : ػّيييسي

ا ، ٚأطاَب اٌمسؽاض ((اٌمسؽاَض ٚهللا ؛ أٞ اػسْب ػّسي
)ٗ9(

. 

  :و( ــوووووـ ٍكًوووووّ هللا ــوووووـ ٚقوووووٕل :  ْٖٓ٘ٔوووووـ    6٘ٔح٠يوووووخو حروووووٍ  وووووٛى حنـُٕٚوووووش )ص 
ًُـًم ، ٔطعٍٛٛ حنًلظًوم ، ٔحنقطوع رعويو حكظًوخل غٛوَ حنًوَحى  حنٔٛخل َٚٗي انٗ )) طزٍٛٛ حن

ٌْٔح يٍ أعرى حنقَحثٍ حنيحنش عهٗ يَحى حنًظكهى ، فًٍ أًْهّ ، غه٢ فٙ َروَِ ، ٔغوخن٢ ...

((فٙ يُخظَطّ
(٘ٓ)

. 

 (ٙٚقوووٕل فوووٙ مظخروووّ  ٘ٓ٘ٔ - ْ٘ٗٗٔوووـ    2ٔٔ - 1ٗ2ْٔوووخ ْوووٕ ح٠يوووخو حنٔووو١ٕٛ )و

ِٓي ))  ٔإَٔحعٓخ يخ َّٜ :  ((أل  ))عُي كيٚؼّ عٍ أ ٔخو  ((ؿًع حنـٕحيع  ))حنًوظَٜ  فبٌ ُع

َِٝ فٛٓخ حنيهزش ٔحنهًق ، ٔاح فـُٔٛش ؛  ِظحٛتٙا تحؼٛز حعٟ أٚ ػٍّٟ فؼٙد٠ح ، َْٔٚع

، ػى ٚ٘وَف  ٕنوّ ْوٌح فوٙ  ((فبٌ نى ٚوهفٓخ مم فهظعَٚ  حنًخْٛش ، أٔ ههفٓخ كقٛقش فههًٕ٘ل 

فياألٌٚٝ ِيا ػٙيد ِيدٌٛي أل َٕعوخٌ : عٓيٚوش ٔؿُٔوٛش ؛ ))فٛقٕل :  ((ًْع حنٕٓحيع  ))مظخرّ 

وْهَُخ چ؛ رؤٌ طقيو ًمَِ نفروخ فؤعٛوي يٜولٕرخ روؤل َلوٕ : ِظحٛتٙا تحؼٛز حعٟ َٓ ٍْ وخ أَ ًَ َم

ُٕٓح ٍَ  ٌَ ْٕ َع َْ أٚ واْ ِشا٘دا ، ومٌٛيه : اٌمسؽياض ٌّيٓ ظيدد ، ٙٔ - ٘ٔحنًِيم: چاِنَٗ فِ

وخ فوٙ َلوٕ :  ا٘دا حياي اٌ طيابظّٙا أٚ ، ػٍّٟ تأْ ٌُ ٠رمدَ ٌٗ ذوس ٌُٚ ٠ىٓ ِش ًَ ُْ ًْ اِ

((ٓٗحنظٕرش: حنَيخٍ
)٘ٔ(

. 

 ٔيٍ أ ٕحل أٓخطٌطُخ حنًعخٍَٛٚ :

                                                           
 ٕٗٙحنوٜخثٚ : ح/ (9ٗ)

، ٔطَ٘ٛ ى.َخىٚش ٍي٠خٌ انٗ أٌ  1/ٗ،  )و  ٕٙٓٓ (ريحثع حنفٕحثي : ىحٍ حنظقٕٖ نهَُ٘ ٔحنظُٕٚع ، حنقخَْس ،  (ٓ٘)

ُْرََ : ى. َخىٚش ٍي٠خٌ حنُـخٍ : حنهيش ٔأَرًظٓخ رٍٛ حنقييخء ٔحنًليػٍٛ  حرٍ حنقٛى ُٚعي ٛخكذ َرَٚش ٓٛخل حنلخل . ُٚ

  ٖٕٔ، ٙ  )رئٌ طخٍٚن نهطزعش  (،  ، ىحٍ حنٕفخء ، ح٠ٓكُيٍٚش

 1ٕ٘، ح/)رئٌ طخٍٚن نهطزعش (،  ٔص : عزي حنلًٛي ُْيحٔ٘ ، حنًكظزش حنظٕفٛقٛش ، حنقخَْس ، ١  (ٔ٘)



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

 : َْٛأٍٚ ٌْح حنكالو حنًٔظقم رخنفٓى حنوٌ٘ ح َٔوظعٍٛ فٛوّ ركوالو ٓوزقّ  )) ٕل حنيمظٍٕ ارَحْٛى أ

 ٔح رظـووووووخٍد يخٟووووووٛش ٔح ربٗووووووخٍحص حٞٚووووووي٘ ٔطعووووووخرَٛ حنٕؿووووووِٕ فووووووٙ مؼٛووووووَ يوووووووٍ 

((حٞكٛخٌ؟ 
(ٕ٘)

. 

  : َ٘ٔعِل ...َٟد يٍ حن٠ٕٟخءحنكالو يُعِح عٍ ئَكّ أٔ يقخيّ  ))ٔٚقٕل  ى. مًخل ر

((ٗٙء يِٕ٘ ئًٕمحنكالو عٍ ٌْح حنًٕ   حنلٙ ٚلٛهّ انٗ 
(ٖ٘)

ٌك مؼَٛح يوٍ كوخحص  )). ٔ  أ

((حنلٌف يًٓخ مخٌ َٕع حنعَُٜ حنًلٌٔف طعظًي فٙ ٔ ٕعٓخ ٔطلهٛهٓخ عهٗ حنًقخو 
(٘ٗ)

. 

  :  ٛاَُخ َظكهى فٙ حنعخىس يٍ أؿم أٌ َزهغ ْيفخ ، ٌْح حنٓيف ٚوئػَ ح ))َٔٚ٘ٛ ى. يٜطفٗ َخ

((يلخنش فٙ حنقٕل حنٌ٘ َقٕل
(٘٘)

. 

  : ٌحنهيش طُزوع يوٍ ٔح وع كوٙ طظفخعوم يعوّ عُخٛوَْخ حنًوظهفوش ؛  ))ٔٚئمي ى.ريٍحٔ٘ َُْحٌ أ

آَوخ ...رُٛظٓوخ حٞٓخٓوٛش فظلًم يٍ ظالل ٌْح حنٕح ع ٔاٚلخءحطّ عُخَٛ مؼَٛس طًظوِؽ رعُخٛوَ

طُزؼق عٍ أكٕحل حنًوهٕ ٍٛ ٔعخىحطٓى ٔيخ فُطؤَح عهٛوّ فوٙ ظوخَْ أيوَْى ٔيٕٟوٕع ؿزهوظٓى  

))
(٘ٙ)

. 

َٔـي رعٞ حنًيحٍّ حنهيٕٚش ) حنًيٍٓش حنزُٕٛٚش (  ي هفض َـًٓوخ رعوي أٌ ًحع ٛوٛظٓخ رٔوزذ 

حى حنًيٍٓوش حنزُٕٛٚوش رعوي رعيْخ عٍ حنـخَذ ححؿظًخعٙ ؛ فبكويٖ  ٔك ٍُ ٓوٓخو حنُقوي حنظوٙ ٛوٕرض انوٗ 

طعخيهٕح يع حنهيش مًخ ٚظعخيهٌٕ يع حنًوٕحى حنكًٛٛخٔٚوش حنظوٙ ًٚكوٍ طلهٛهٓوخ  ))ًٕٚعٓخ ٔحَظ٘خٍْخ أَٓى 

فووٙ حنًوظزووَ رطَٚقووش عهًٛووش يٕٟووٕعٛش ح عال ووش نٓووخ رووخنفكَ أٔ حنًعُووٗ ، أٔ مًووخ ٚظعووخيهٌٕ يووع 

ٔأًْهٕح اًْخح طخيوخ عال وش حنهيوش رخنعقوم ، مًوخ أًْهوٕح ٚخص حنَٚخٟٛش ، حنرٕحَْ حنطزٛعٛش أٔ حنُرَ

((عال ظٓخ حنقٕٚش ؿيح رخنًـظًع
)٘7(

. 

ٔأٛزق ُْخ  رعٞ حنًٛوم انوٗ حنًيٍٓوش ححؿظًخعٛوش فوٙ ىٍحٓوش حنهيوش ؛ ٌٞ فوٙ يُوخْؾ ْوٌِ 

 حنًيٍٓش :

                                                           

  66ٕ، ٙ  )و  22ٗٔ (،  6يٍ أَٓحٍ حنهيش ، يكظزش حَٞـهٕ حنًَٜٚش ، حنقخَْس ، ١  (ٕ٘)

  1٘ـــ  6٘ىٍحٓخص فٙ عهى حنهيش ، ٙ  (ٖ٘)

  ٓٓٔعهى حنهيش ححؿظًخعٙ ، ٙ  (ٗ٘)

  ٕٔ، ٙ  )و  22٘ٔ (، حنكٕٚض، 2ٖٔحنهيش ٔحنظفَٔٛ ٔحنظٕحٛم،ٓهٔهش عخنى حنًعَفش ـــ ع  (٘٘)

ى. ريٍحٔ٘ َُْحٌ ، :  ((يٍ  ٠خٚخ حنهيش ٔؿٕد طلهٛم حنزُخء حنهيٕ٘ يٍ هالل ئَف حنليع حنٌ٘ ىحٍ عهّٛ  ))(ٙ٘)

  ٕٓٔـــ  21، ٙ  ٓ٘يـهش يـًع حنهيش ع 

 (،  ٔى. َخٚ  هَيخ ، ى. عهٙ كـخؽ : حنهيخص حٞؿُزٛش طعهًٛٓخ ٔطََعهًُّٓخ ، ٓهٔهش عخنى حنًعَفش ، حنكٕٚض ، ١  (7٘)

  ٕٖ، ٙ )و 211ٔ



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

 ((  يخ ٚكفم نُخ حنٕٕٛل انٗ َظخثؾ ٛلٛلش هخنٛش يٍ ححٟطَحد ٔحنوهو٢))
(٘8)

. ؛ ٌٔٞ 

ٚـعوم حنًعُوٗ ٓوٓم  ))حٞهٌ روخنًُٓؾ ححؿظًوخعٙ حنٔوٛخ ٙ ٔحعظُوخل حنًزوخىة حنظوٙ ٚقٕنٓوخ 

ٌك حٞهووٌ رووّ ٚزعووي عووٍ فلووٚ حنلووخحص  ححَقٛووخى نهًالكرووش ٔحنظلهٛووم حنًٕٟووٕعٙ ، مًووخ أَ

((حنعقهٛش حنيحههٛش حنظٙ طعي نيِح 
(٘2)

 . 

 ٌك أ )) ٌٔٞ حنلوق ـــووـ مًووخ ٚقووٕل ى. يلًوٕى عٛووخى ـووـ ٚووش يلخٔنوش نظفٔووَٛ حنرووٕحَْ حنهيٕٚووش أَ

حنًوظهفووش ىٌٔ حنَؿووٕع انووٗ حنًـظًووع ــووـ ًٔنووح يووخ  خيووض رووّ حنًيٍٓووش حنظٕنٛيٚووش حنظلهٛهٛووش 

ركخفش فَٔعٓخ ــــ اًَخ ْٕ يلخٔنش عزؼٛوش طُطوٕ٘ عهوٗ يؼخنٛوش يظطَفوش ، ٔنوٍ طوئى٘ ْوٌِ 

ىِ حنًـظًوع فوٙ ، فخنهيوش ٓوهٕ  حؿظًوخعٙ ٚلوي اح انٗ اؿيحد حنيٍحٓخص حنهيٕٚوشحنًلخٔنش 

((حنًقخو حٞٔل 
(ٙٓ)

. 

  ح َفَل رٍٛ يخ ًٚٔٗ نيش حنفَى ٔنيوش حنـًخعوش ؛ اً أَُوخ َعوي  ))َُٔٞخ فٙ حنزلٕع حنعهًٛش

حنفووَى ؿووِءح يووٍ رٛجظووّ ، ْٔووٕ يًؼووم ٛوولٛق نٓووخ ، ْٔووٕ فووٙ ماليووّ َٚحعووٙ ــووـ رطَٚووق 

((ظًع ٗعٍٕ٘ أٔ ح ٗعٍٕ٘ ــــ حنًُخًؽ حنهيٕٚش حنظٙ طعخٍف عهٛٓخ أع٠خء حنًـ
(ٙٔ)

. 

  حنكالو ْٕ َٟد يوٍ حنٔوهٕ  ححؿظًوخعٙ  ))ٔطٕؿي عال ش ٔػٛقش رٍٛ حنهيش ٔحنًـظًع ، فـ

، ٔىٍحٓظّ ىٌٔ حنَؿٕع انٗ حنًـظًع حنٌ٘ ٚٔظويو فّٛ طعي عًال هطَٛح نعهوى حنهيوش ًحطوّ 

؛ اً اٌ كَيخَوّ يووٍ حنُرووَس ححؿظًخعٛووش ٚعُووٙ حنلَيوخٌ يووٍ طفٔووَٛحص حؿظًخعٛووش نٟرُٛووش 

روي أٌ طَطوي انوٗ حنهيوش  ٔحنٜٛغ حنًٔظوييش فّٛ ، ْٔٙ فٙ َٓخٚش حٞيَ ـــ رعي  زٕنٓخ ــــ ح

((ٔطٜزق ؿِءح ح ٚظـِأ يٍ َرخيٓخ حنٌ٘ طئٍ كٕنّ حْظًخيخص عهى حنهيش 
(ٕٙ)

 . 

ٔاًح  ًُخ رظ٠ٛٛق حنيحثَس  هٛال ٔحَظقهُخ انٗ عال ش حنٔٛخل رخنظقعٛي ٔحنظٕؿّٛ ٔأًْٛظّ نًٓوخ فبَُوخ 

 ًٚكٍ أٌ َقٕل :

 اٌ غٛخد حنٔٛخل عٍ حنظقعٛي ٔحنظٕؿّٛ  ي ٚئى٘ انٗ :

o اب اٌماػدج إٌح٠ٛح أح١أيااػطس : 

غٛخد حنٔٛخل عٍ حنظقعٛي  ي ٚئى٘ أكٛخَخ انٗ رعٞ ححٟطَحد فٙ حنقخعويس ٔعويو ى ظٓوخ ىنٛوم 

 ًنح يخ ٚهٙ يٍ حٞيؼهش.

 اٌّصاي األٚي : جّٛع اٌمٍح ٚاٌىصسج : 

                                                           

  ٕ٘ٓظٛفٍ أٔنًخٌ : ىٍٔ حنكهًش فٙ حنهيش ، ٙ  (1٘)

  6ٖ، ٙ  )و  221ٔ (،  ٘ى. أكًي يوظخٍ عًَ : عهى حنيحنش ، عخنى حنكظذ ، حنقخَْس ، ١  (2٘)

 حنظًٓٛي . 6ى. ْيٌٕٓ : عهى حنهيش ححؿظًخعٙ ، ٙ  (ٓٙ)

  ٓ٘ٔحنٔخرق ، ٙ  (ٔٙ)

  ٔ٘ى. مًخل رَ٘ : عهى حنهيش ححؿظًخعٙ ، ٙ  (ٕٙ)



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

ٚقٕل حنُلخس اٌ حنعَرٛش طفَل رٍٛ حنـًٕع ؛ فظـعم يٍ حنٜٛغ يخ ٚفٛي حنقهش ، ٔيُٓخ يخ ٚفٛي 

حنكؼَس .  خل حرٍ عقٛم فٙ َٗكّ عهٗ أنفٛش حرٍ يخنح رعي أٌ أٍٔى رٛض حرٍ يخنح عوٍ ؿًوٕع حنقهوش 

: 

َض أَْفَعخلأ ؿًٕع  ِهّك ًك  أَْفِعهَشأ أَْفُعُم ػُى فِْعهَّ ... ػُ

ؿًع حنظكَٔٛ: ْٕ يخ ىلك عهٗ أمؼَ يٍ حػٍُٛ ، رظيَٛٛ ظخَْ ...، ْٕٔ عهوٗ  ٔوًٍٛ : ؿًوع  هوش ، ))

فـًع حنقهش ٚيلُّ كقٛقش عهٗ ػالػش فًخ فٕ ٓخ انٗ حنعَ٘س ، ٔؿًع حنكؼوَس ٚويل عهوٗ يوخ  ٔؿًع مؼَس ،

((فٕل حنعَ٘س انٗ غَٛ َٓخٚش ، ٔٚٔظعًم مم يًُٓخ فوٙ يٕٟوع حٜهوَ يـوخُح
)ٖٙ(

.ٔٚوٌْزٌٕ انوٗ 

ٌك حنـًع حنٜلٛق يؼم  ٚفٛي حنقهوش ، ٔٚعزوَ عوٍ عويى فوٙ كوئى حنع٘وَس ،  ((ئهًٍٛ ـــ ئهًخص  ))أَ

ٕحصٔيٍ ؿًٕع حنقهش ؿًع حنظٜلٛق  وخل طعوخنٗ : )) خل حن١ٕٛٔٙ :  ًَ و َٓ وْزَع  َٓ :2ٕحنزقوَس ، وْزَع َٓ

حص ََ ((ٖٕٗٚٓ : رَقَ
)ٙٗ(

. 

يوزٓى ـــوـ أ٘ ح طليٚوي ٔح طعٛوٍٛ نًينٕنوّ ـــوـ  ))ٌْٔٚذ رعٞ حنُلخس انوٗ أَٓوخ طويل عهوٗ عويى 

ٌك حنًَحى حنكؼوَس أٔ  ٔنكُّ ح ٚقم عٍ ػالػش ٔح ِٚٚي عهٗ عَ٘س ، ر١َ٘ أح طٕؿي  َُٚش طيل عهٗ أَ

((حنقهش ، فعُي عيو حنقَُٚش طظعٍٛ حنقهش كظًخ 
(ٙ٘)

ٌك حنعَد مؼَٛح يوخ  ))، ِٔٚعى حنُلخس ٔحنزالغٌٕٛ   أَ

((خٌ ؿًووع حنكؼووَس أٔ حنعكووْ نلكًووش يووخ طٔووظعًم ؿًووع حنقهووش يكوو
(ٙٙ)

ٚقووع رع٠ووٓخ  ))، ٔأٌ حنـًووٕع 

((يٕ ع رعٞ ؛ حٗظَحمٓخ فٙ يطهق حنـًع 
(ٙ7)

. 

فكوَس حهظٜوخٙ حنقهوش رٜوٛغ ،  ))َٖٔٚ ى. ارَحْٛى أَْٛ عيو ى ش ٌْح حنوَر٢ ، ٔٚ٘وَٛ انوٗ أٌ

((ٔحنكؼَس رٜٛغ نى طكٍ يٍ حنرٕحَْ حنًهظِيش فٙ حنعَرٛش 
(ٙ8)

ٌك حنعَد مؼَٛح  ))س ٔأٌ  ٕل حنُلخ  أَ

ٚلًوم فوٙ ػُخٚوخِ ىنٛوم ٟوع  حنوَأ٘ حنوٌ٘  (())يخ طٔظعًم ؿًع حنقهش يكخٌ ؿًوع حنكؼوَس أٔ حنعكوْ 

                                                           

 ،  02شرح ابن عقيل : ت : محيي الدين عبد الحميد ، دار التراث ، القاهرة ، ط (63)
 4/004، )م0892(

 0/849همع الهوامع : (64)

  1ٕٙ/ٗ،  ٔٔأ/ عزخّ كٍٔ : حنُلٕ حنٕحفٙ ، ىحٍ حنًعخٍف ، حنقخَْس ، ١  (٘ٙ)

  ٖ٘ٔى. ارَحْٛى أَْٛ : يٍ أَٓحٍ حنهيش ، ٙ  (ٙٙ)

  6ٗٙـــ  6ٖٙى. أكًي يطهٕد : يعـى حنًٜطهلخص حنزالغٛش ٔططٍْٕخ ، ٙ  (6ٙ)

  ٗ٘ٔــ  ٖ٘ٔيٍ أَٓحٍ حنهيش ،  ٙ   (1ٙ)



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

((ًْزٕح انّٛ 
(ٙ9)

ٌك حٞٔنٗ رخنُلخس  طفَٔٛ يؼم طهح حنكهًخص ح عهوٗ أَٓوخ ؿًوع ؛ )). َٖٔٚ ى. أَْٛ أَ

ٌك رعووٞ حنكهًووخص حنًـًٕعووش  ووي طفقووي فكووَس حنـًعٛووش عهووٗ يووَ حٞٚووخو ، ٔطٜووزق نكؼووَس  رووم عهووٗ أَ

ىٍٔحَٓوووخ عهوووٗ حٞنٔوووٍ ٔحٞٓوووًخع مؤًَوووخ ْوووٙ يفوووَىس ؛ فوووبًح أٍٚوووي ؿًعٓوووخ حطووووٌص أيؼوووخل طهوووح 

((حنٜٛغ
(7ٓ)

. 

 ٔفٙ حنلقٛقش ُْخ  يخ ٚئٚي يخ ًْذ انّٛ ى. ارَحْٛى أَْٛ :

  ّفًًخ ٚئٚيِ ٔؿٕى َٜٕٙ فٜٛلش ٛلٛلش طَ٘ٛ انٗ عيو ى ش ٍر٢ أُٔحٌ يعُٛش يٍ حٞٓخ

 ؿًع  هش أٔ مؼَس ، ٔيٍ ٌِْ حنُٜٕٙ :ريحنش 

  : ٕٗنّ طعخن ٌٕفوخص آِيُُو َُ ُْى فِوٙ حنُي َٔ  :حنًـًوٕع روخٞن  ٔحنظوخء نهقهوش ؛  ))[اٌ 6ٖ]ٓوزؤ

((ٔغَف حنـُش ح طلٜٗ 
(6ٔ)

. 

  : ّٕن ْٔئِيٍُٛ ٔحنًئيُخص ًُ خص ٔحن ًَ هِ ْٔ ًُ ٍَ ٔحن ٛ ًِ هِ ْٔ ًُ ٌك حن  [ٖ٘]حٞكِحد:  اِ

  : ّٕن ٔ طَهكقخُص ًُ ٍك ػالػشَ  َٔءٔحن ِٓ ِٔ ٍَ رؤَف ْٜ  [1ٕٕ]حنزقَس:  چَٚظََرك

 : ّٕن ٔطَِٓخ ْٕ ٍْ َي َْ ِكٛ َْفُ فٗك حَٞ َٕ  [ٕٗ]حنِيَ:  هللاُ َٚظَ

 : ٔيؼم  ٕل كٔخٌ رٍ ػخرض 

ٌَ ِيٍ ََـَيٍس َىيخ أَٓٛخفُُخ َٚقطَُ َٔ ٍَ رِخن٠ُلٗ        ع ًَ َُّ َٚه فَُخُص حنُي ـَ نَُخ حن
]تحس اٌط٠ًٛ [

 

  َٔـووي اٗووخٍحص فووٙ مظووخد ٓووٛزّٕٚ ط٘ووَٛ انووٗ طووَىى ْووٌِ حنـًووٕع رووٍٛ حنقهووش ٔحنكؼووَس ، يُٓووخ 

وخ ٗوَمّ فٛوّ حٞمؼوَ،  )) ش رّ، ْٔٙ نّ فٙ حٞٛم، ٍٔرًك ٜك ٌك ٞىَٗ حنعيى أرُٛشأ ْٙ يوظ ٔحعهى أَ

خ َٗ  حٞمؼَ  ٌك حٞىَٗ ٍرًك ((مًخ أَ
)7ٕ(

خ عُٕح رزُخء أمؼَ حنعيى أىَو ))ٔ ٕنّ :  ،  ٗ حنعويى ٍٔرًك

 ، مًوووووووخ فعهوووووووٕح ًنوووووووح رًوووووووخ ًمََوووووووخ يوووووووٍ رُوووووووخص حنؼالػوووووووش، ًٔنوووووووح  وووووووٕنٓى: ػالػوووووووشُ 

 ٍٍ ؿي
))

)7ٖ(
. 

  حنـًٕع ٚظعخٍٔ رع٠ٓخ يٕ ع رعوٞ حنظقخثًٓوخ  ))ْٔخ ْٕ حنِيوَ٘٘ ٚئمي َفْ حنفكَس فٛقٕل

ُمٕح ِيٍ ؿُكخص ُٔعٌُٕٛ فٙ حنـًعٛش ، مقٕنّ : ََ ((ٕ٘حنيهخٌ: َمْى طَ
)7ٗ(

. 

                                                           

  ٗ٘ٔ حنٔخرق : ٙ (9ٙ)

 ٗ٘ٔ حنٔخرق : ٙ (7ٓ)

  6ٖٙحنٔخرق : ٙ  (6ٔ)

  2ٓٗ/ٖٓٛزّٕٚ : حنكظخد ،  (7ٕ)

  ٔٓٙ/ٖٓٛزّٕٚ : حنكظخد ،  (7ٖ)

  12/ٔحنك٘خف :  (7ٗ)



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

فووٙ ٍأ٘ ى. أَووْٛ فووٙ َقوويِ نٓووٌِ حنقخعوويس ، ٔحنزخكووغ ٚئٚووي ْووٌح حنووَأ٘ اٌ ٓووٛخل حنلووخل كخٟووَ 

 ٔٚقوووووٕل اٌ حنلكوووووى عهوووووٗ ىحنوووووش ؿًوووووع يوووووخ رقهوووووش أٔ ركؼوووووَس يظووووؤَ  نهٔوووووٛخل روووووئٌ ٍرووووو٢
ُٞٔحٌ يعُٛش عهٗ حنقهوش أٔ حنكؼوَس مًوخ َوٚ ٛوخكذ حنُلوٕ حنوٕحفٙ ، ٔفًٛوخ أٍٔىَوخ يوٍ  ((حرّٟ))

ٌك  أيؼهش يخ ٚئٚوي ًنوح ، ٔنًوخ ٚقوٍَِ عهوى حنيحنوش ٌك يوٍ أَ حنًفوَىحص ح طٔوظقَ عهوٗ كوخل ؛ ًٔنوح َٞ
((
 

وخ ط٠وخع  حٞٓوزخد حنظوٙ طوئػَ فوٙ حنكهًوخص ، فخنعال وخص  حنلٛخس ط٘ـع عهٗ طيَٛ حنًفوَىحص ؛ ََٞٓك

ححؿظًخعٛش ٔحنُٜخعخص ، ٔحنُعيى حنًظُٕعش طعًم عهٗ طيَٛ حنًفَىحص ، ٔطقٜٙ حنكهًخص حنقيًٚش ، 

، ٔطظطهذ ههق مهًخص ؿيٚيس  أٔ طلٍٕ يعـُخْخ
))(7٘)

. 

ٔيٍ حنُلخس حنًعخٍَٛٚ أ٠ٚخ حنٌٍٚ طُخٔنٕح ؿًٕع حنقهش ٔحنكؼَس ٔأٗخٍٔح انٗ فكَس حنظزخىل  

 وي ٚٔوظيُٗ رـًوع ))رٍٛ ؿًٕع حنقهش ٔحنكؼَس حنيمظٍٕ فخٟم حنٔخيَحثٙ ، فقي أٗخٍ ٓوٛخىطّ انوٗ أَوّ 

((عٍ ؿًع ؛ فٛٔظعًم ؿًع حنقهش نهقهش ٔحنكؼَس
)7ٙ(

، ٔأٟخف أَّ ٚعيل عٍ حٓظعًخل حنقهوش يٕٟوع 

، فقووي طعطووٙ ٌُٔ حنقهووش ٌُٔ حنكؼووَس ، ٔحنكؼووَس ٌُٔ حنقهووش ن٠ووَد يووٍ حنزالغووش ))حنكؼووَس ٔحنعكووْ 

حنَُٓى نيَٝ يخ أٔ  ي ٚوٚ مم يٍ حنٍَُٕٛ رًعُٗ ، فًٍ ًنح  ٕنّ طعخنٗ :  َٕ ٌَ أْي ٍَ ُُٚفِقُٕ ٚ ٌِ َيؼَُم حن

ؼَِم َكزكشٍ  ًَ زِٛم هللاِ َم َٓ وخء ٔهللاُ  فِٙ  َ٘ وٍ َٚ ًَ ُْزُهٍَش ِيخثَوش َكزكوٍش ٔهللاُ ٠َُٚوخِعُ  نِ و ُٓ وَُخرَم فِوٙ ُموْم  َٓ وزََع  َٓ أََزَظَوْض 

ُْزاُلص ٔ ٕنّ :  ٕٔٙحنزقَس: ٔحٓعأ َعهِٛى  و ُٓ ْزَع  َٓ َٔ خفأ  ـَ ْزعأ ِع َٓ ٍك  ٌٍ َٚؤُمهُُٓ خ ًَ ِٓ ْزَع رَقََحٍص  َٓ  ٖ ٍَ اَِْٙ أَ

خٍص  َٔ ََ َٚخرِ ٍَ ٔأَُه فؤَض طَٖ أٌ حنعويى ٔحكوي ْوٕ ٓوزع ٔنكُوّ حٓوظعًم يعوّ ؿًوع   ٖٕٗٚٓ : ُه٠ْ

حنكؼَس ٔحنقهش يَس أهَٖ ، ٔحنٔزذ فوٙ ًنوح أٌ حٜٚوش حٞٔنوٗ ٓوٛقض فوٙ يقوخو حنظكؼٛوَ ٔحن٠ًوخعفش 

فـت رٓخ عهٗ ُٓخرم نزٛخٌ حنظكؼَٛ ، ٔأيخ  ٕنّ ٓوزع ٓوُزالص فـوخء رٓوخ عهوٗ نفوع حنقهوش ٌٞ حنٔوزعش 

(( هٛهش ٔح يقظ٠ٗ نهظكؼَٛ
)77(

. 

 ٟاٌّصاي اٌصأٟ : ٔفٟ إٌف : 

((َفوٙ حنُفوٙ اػزوخص  ))طظَىى فٙ مؼَٛ يوٍ حنًَحؿوع حنُلٕٚوش ْوٌِ حنًقٕنوش : 
(78)

، ٔأكٛخَوخ  

((َفٙ حنُفٙ اٚـخد  ))طَى 
(79)

((َفٙ حنُفٙ اُحنش نهُفٙ  ))، ٔفٙ أكٛخٌ ػخنؼش طَى  
(8ٓ)

. 

                                                           
 . ٕٔـــ ٔٔى.ٍي٠خٌ عزي حنظٕحد : حنظطٍٕ حنهيٕ٘ ، ٙ ( 7٘)

  1ٔٔ، ٙ )و 6ٕٓٓ (،  ٕيعخَٙ حٞرُٛش فٙ حنعَرٛش : ىحٍ عًخٍ ، حٍٞىٌ ، ١  (7ٙ)

 ٕٔٔحنٔخرق :  (77)

ُْرََ عهٗ ٓزٛم حنًؼخل: (61)  ٖٓٙ/ٔ،  ٕٙ٘/ٔعزخّ كٍٔ : حنُلٕ حنٕحفٙ ،   ُٚ

أرٕ حنزَمخص عزي حنَكًٍ رٍ يلًي حَٞزخٍ٘ : ح٠َٜخف فٙ ئخثم حنوالف ، ص : يلًي يلٛٙ حنيٍٚ عزي  (62)

  6٘ٔ/ٕ،  )رئٌ طخٍٚن نهطزعش  (حنلًٛي ، ىحٍ حنطالثع ، حنقخَْس ، 

ىحٍ حنكظذ حنعهًٛش ، كخٗٛش حنٜزخٌ عهٗ َٗف حًَٕٞٗٗ ٞنفٛش حرٍ يخنح: حنٜزخٌأرٕ حنعَفخٌ يلًي رٍ عهٙ (8ٓ)

  ٖٖٙ/ٔ،   )و  226ٔ ( ٔ، ١ رَٛٔص ـــ نزُخٌ



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

وووخ كقٛقوووش ْٔوووٌِ حنًقٕنوووش      وووهكى رٓوووخ ، روووال َقوووخٕ ٔروووال ؿووويحل ؛ ََٞٓك َٔ ًُ ُى يوووٍٕى حنلقٛقوووش حن ٍَ  طُوووٕ
 عُي مؼَٛ يٍ حنعهًخء :((يعَٔفش ٔحُيش ٔيقطٕع رٓخ ))

 :((إذ ٔفٟ إٌفٟ إشثاخ لطؼا... فٛئى٘ انٗ يعُٗ ح٠ػزخص ؛ ))ٚقٕل حرٍ حنلخؿذ
)8ٔ(

. 

  : ٌ((ٚٔفٟ إٌفٟ ٠عرٍصَ اٌصثٛخ))ٔؿخء فٙ كخٗٛش حنٜزخ
)8ٕ(

. 

   : ٍٔٔيؼم َفٙ آهَ رعيِ ِٚٚوم أػوَِ، ٔٚـعوم حنكوالو يؼزظوخ؛ ))ٔٚقٕل حٞٓظخً عزخّ ك ...

((ألْ ٔفٟ إٌفٟ إشثاخ، وّا ٘ٛ ِؼسٚف
)8ٖ(

. 

  َّروووى حنووويٍٍ فوووٙ طُخٓوووذ حٜٚوووخص ))ٔيوووٍ حنًفٔوووٍَٚ َـوووي ح٠يوووخو حنزقوووخعٙ فوووٙ مظخرووو

 . ((ِٚٓ اٌّؼٍَٛ أْ ٔفٟ إٌفٟ إشثاخ)): ٚقٕل :  6ٕٖ/2((ٔحنٍٕٔ

 ٔحنلق أٌ ٌِْ حنعزخٍس أٔ حنقخعيس يزؼٕػش ركؼَس فٙ مؼَٛ يٍ حنًٜخىٍ ٔمظذ حنظَحع .    

ح حنعاليوشُ يلًووي يلٛووٙ حنوويٍٚ عزووي  ًَ ٔنعوم أٔل يووٍ طُزووّ نعوويو ى وش ْووٌِ حنًعهٕيووش ٔأٌ فٛٓووخ َروو

حنلًٛي
(8ٗ)

حنوٌ٘ ١زوع عهوٗ ْوخيٖ  ((ححَظٜوخف يوٍ ح٠َٜوخف  ))ــــ ١ٛذ هللا ػَحِ ــــ فٙ مظخرّ  

 فقوووخل ـــوووـ ٍكًوووّ هللا ـــوووـ فوووٙ َقوووي ْوووٌِ حنًقٕنوووش : ((ح٠َٜوووخف فوووٙ ئوووخثم حنووووالف  ))مظوووخد 
ٌك حنُفوٙ اًح ٌِْ ييخنطش ظخَْس ، ح ٚـُٕ أٌ طؤهوٌ رٓوخ ، ٔح أٌ طـويْخ ٛولٛلش  ... ،  )) ًٔنوح َٞ

ٌك  حنُفٙ حنيحهم عهٗ حنُفوٙ ٚكوٌٕ  ىهم عهٗ حنُفٙ ح ٚكٌٕ حنكالو اٚـخرًخ عهٗ ح١٠الل، ٔرٛخٌ ٌْح أَ

ٌْ ٚكٌٕ حنًَحى رّ َفٙ حنُفٙ حٞٔل، ٔكُٛجٌ ٚكٌٕ حنكوالو اػزخطوخ ٔاٚـخروخ؛  عهٗ أكي ٔؿٍٓٛ: حٞٔل: أَ

ٌْ ٚكوٌٕ حنًوَحى روخنُفٙ حنؼوخَٙ طؤمٛوي حنُفوٙ حٞٔل، ٔكُٛجوٌ  ٌك َفٙ حنُفٙ اٚـخد، ٔحنٕؿوّ حنؼوخَٙ: أَ َٞ

فوٙ حنظٕمٛوي حنهفروٙ فبَوّ )أ٘ ٚ٘وزّ (، ًٔنوح ٔحٍى  زخطوخ أٛوالٚكٌٕ حنكالو َفًٛخ يئميح، ٔح ٚكوٌٕ اػ

((اعخىس حنهفع حٞٔل رُفّٔ أٔ رًَحىفّ 
(8٘)

. 

                                                           
 ، ٔأيخنٙ حرٍ حنلخؿذ : ص : ى. فوَ ٛخنق ٓهًٛخٌ ، ىحٍ عًخٍ ، حٍٞىٌ ، ١  (8ٔ)

 ٙٗٔ/ٔ، )و 212ٔ (

 ٕٕ/ٕو ، 226ٔ،  ٔكخٗٛش حنٜزخٌ : ىحٍ حنكظذ حنعهًٛش ، نزُخٌ ، ١ (8ٕ)

 ٖٙ٘/ٗحنُلٕ حنٕحفٙ :  (8ٖ)

و ، ٗيم 26ٕٔ/ ٕٔ/ٖٓو ، طٕفٙ فٙ 2ٓٓٔ/ 2/ٖٕحنعاليش ٗٛن حنعهًخء حنًلققٍٛ حنيءٔرٍٛ ، ٔني فٙ  (8ٗ)

كظذ حنظَحع ٔطلقٛقٓخ طلقٛقخ حنعيٚي يٍ حنًُخٛذ حنعهًٛش ، ًٚؼم فهٔفش نيٕٚش نٓخ يُٓـٓخ ٔى ظٓخ ٔعًقٓخ ، عُٙ ر

ُْرََ طَؿًش ٔحفٛش عُّ : ى. يلًي  عهًٛخ ى ٛقخ ْٕٔ أَٗٓ ٗخٍف ٔيفَٔ نكظذ حنقييخء فٙ يوظه  فٌُٕ حنعهى . ُٚ

 (ٍؿذ حنفٕٛيٙ : حن٠ُٓش ح٠ٓاليٛش فٙ َٓٛ أعاليٓخ حنًعخٍَٛٚ ، يـًع حنزلٕع ح٠ٓاليٛش ـــ حَُْٞ،حنقخَْس،

 ٗٙٔ/ٗ،  )و  21ٗٔ

رئٌ  (ححَظٜخف يٍ ح٠َٜخف ، عهٗ ْخيٖ ح٠َٜخف فٙ ئخثم حنوالف ، ١زعش ىحٍ حنطالثع ، حنقخَْس ،  (8٘)

  7٘ٔ/ٕ ، )طخٍٚن نهطزعش 



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

ٔرخنظؤمٛي ح َقٕل اٌ َفوٙ حنُفوٙ ٚفٛوي حنظٕمٛوي ْٔوٕ حنٕؿوّ حنؼوخَٙ حنوٌ٘ أٗوخٍ انٛوّ حن٘وٛن يلٛوٙ     

ُي كيٚؼّ عٍ حنُفٙ حنهيٕ٘ حنيٍٚ اح رخحعظًخى عهٗ ٓٛخل حنلخل . ٌْٔح يخ ٚئميِ ى. ارَحْٛى أَْٛ ع

حنًظكهى َٚٚي أٌ ُٚفٙ ؿًهش يٍ حنـًم أٔ يعُٗ يٍ حنًعخَٙ ٔ ي طيفعّ كخنظّ حنُفٔٛش أٔ  ))، فقخل اٌ 

((ظَٔف حنكالو انٗ طؤمٛي ٌْح حنُفٙ ؛ فٛكٍَ أىحس حنُفٙ يؼُٗ ٔػالع ٍٔرخع 
(8ٙ)

 . 

 َفووٙ حنُفووٙ كووٍٛ ٚقووٕل : رووم اَُووخ َفٓووى يووٍ مووالو ى.أَووْٛ أََكووُّ ٚكووخى ُٚفووٙ حنٕؿووّ حٞٔل يووٍ 

... فخنهيخص كٍٛ طكٍَ حٞىحس فٙ يٕٟع يخ يٍ حنـًهش اًَخ طٓويف انوٗ طٕمٛوي فكوَس حنُفوٙ ح انوٗ  ))

((ح٠ػزخص 
(87)

. 

ٔيًخ ٚئمي يخ ًْذ انّٛ حنعاليش يلًي يلٛٙ حنيٍٚ يٍ أٌ َفٙ حنُفوٙ ٚفٛوي حنظٕمٛوي يوخ ؿوخء 

اٌّؤويد اٌساتيغ ))يوخ َٜوّ :  2ٕٔ/ٔنعزوي حنوَكًٍ روٍ كٔوٍ كزُكوش  ((حنزالغش حنعَرٛش  ))فٙ مظخد 

 ، يؼم  ٕل حن٘خعَ: ػشس: ذىس٠س إٌفٟ

ُعًُٕٓىح َٔ ٙك َيٕحػِقًخ  ْص َعهَ ٌَ َخ ... أََه حَ. حَ أَرُُٕف رُلّذ رَْؼَُشَ آَِك
] تحس اٌىاًِ [

)) . 

 . ص فٙ حنعَرٛش طكَحٍ حنُفٙ َٕعخ يٍ حنًئميحفقي حعظزَ ٛخكذ مظخد حنزالغش حنعَرٛش 

ٔيٍ ٚظؤيم طكَحٍ حنُفٙ حنٕحٍى فٙ حن٘عَ ٚـي أَّ ٠فخىس حنظٕمٛي عهٗ ٔؿوّ حنعًوٕو فًعروى  

 ))حنُٜٕٙ حن٘عَٚش حنظٙ ٔ   عهٛٓخ حنزخكغ ٔرٓخ طكَحٍ َفٙ أفخىص حنظٕمٛوي ، يؼوم  وٕل حن٘وخعَ 

 : ((يـٌُٕ نٛهٗ 

٘        ٠َٗ هللَاُ  هللَاِ ح أَيهُِح حنٌك َٔ ٙك ح  ح يخ  ٠َٗ نِٛخ َههٛهَ َٔ  فٙ نَٛهٗ 
] تحس اٌط٠ًٛ[
 

 : ((ُمٙ يزخٍ   )) ٕل حن٘خعَ 

ًّٗ يٍ أْٛى رّ      ٚكفٗ حنٌ٘  ي ي٠ٗ يٍ ف٠ق أٗـخَٙ  يٍ أَض ح نٍ أٓ
] تحس اٌثع١ؾ [
 

ح نٍ أرٕف رلزٙ نٍ أرٕف رّ       اَٙ َٞزض يٍ أٍمخٌ ػٓالٌ  ٔ ٕنّ  :
] تحساٌثع١ؾ [
 

يؼخل ؿٛي عهٗ هطٍٕس اًْخل حنٔٛخل ، ٔأٌ اًْخنّ  وي ٚـعوم حنًٔوظًع أٔ اٌ ئؤنش َفٙ حنُفٙ 

 حنًوخ١ذ ٚفٓى عكْ حنًَحى طًخيخ يٍ حنُٚ أٔ حنكالو.

  : اٌّصاي اٌصاٌس : ٔظة اٌظسف 

                                                           

  79ٔ يٍ أَٓحٍ حنهيش : ٙ (8ٙ)

  79ٔ حنٔخرق : ٙ (87)



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

َٕٔل ُْخ يؼخح ػخنؼخ عهٗ أًْٛش حعظزخٍ حنٔٛخل فٙ حنظقعٛي حنُلٕ٘ يٍ مظوخد ٓوٛزّٕٚ ، ففوٙ اكويٖ 

 أؿخُ ٓٛزّٕٚ : يٕحٟع حنكظخد 

 ((  حنُٜووذ ٔحنَفووع))  ((حنٛووٕو حنـًعووش حنٛووٕو حنٔووزض  ))فووٙ  ووٕل يووٍ  ووخل  ((حنٛووٕو  ))نكهًووش ،

 حنُٜذ عهٗ حنرَفٛش ، ٔحنَفع عهٗ ححرظيحء ٔحنوزَٚش . 

 ((حنُٕٛو حٞكي أٔ ححػٍُٛ ... انٗ حنوًْٛ  ))فٙ  ٕل يٍ  خل :  ٌُٚ ٠جص إال اٌسفغ 

ٔٚعهم ًنح ((فئٔٗ ال ٠ىْٛ إال زفؼا ٚورٌه إٌٝ اٌ ١ّطفؤيخ حنُٕٛو حٞكي ، ٔحنٕٛو ححػُخٌ ،  ))ٚقٕل : 

((ألَّٔييييييُٗ ٌيييييي١ط تؼّييييييً ف١ييييييٗ))رقٕنووووووّ : 
)88(

 نووووووْٛ فٛووووووّ ))ٔفووووووٙ رعووووووٞ َٔوووووون حنكظووووووخد :  .

((رعًم
)89(

((نوْٛ ٚعًوم فٛوّ))ٔفٙ رع٠ٓخ أ٠ٚخ : .
)9ٓ(

حنـًعوش رًعُوٗ ححؿظًوخع ،  ))رًعُوٗ أٌ 

((كش ؛ فًٓخ يٜيٍحٌ ٚقعخٌ فٙ حنٕٛو ٔحنٔزض رًعُٗ حنَح
)9ٔ(

ٌك َٜذ مهًش حنٕٛو فٙ ؿًهش  . أ٘ أَ

ٌك ٚوٕو حنٔوزض ظوَف طقوع فٛوّ حنَحكوش . ٔيُوع  ُ ٕٚو طقوع فٛوّ حنَحكوش ؛ أ٘ أَ : حنَٕٛو حنٔزض ؛ عهٗ أََّك

ُ نْٛ فٛٓ خ يعُٗ ٓٛزّٕٚ حنُٜذ فٙ مهًش حنٕٛو اًح أطض يع أٚخو حٞٓزٕع : حٞكي ، ححػٍُٛ ... ؛ َّٞك

 حنَحكش أٔ ححؿظًخع ، ٔطزع ٓٛزّٕٚ فٙ ٌْح عيى يٍ حنُلخس .

ُْٔخ أ يو ٍأٚخ يظٕحٟعخ فٙ ٌِْ حنًٔؤنش ٔأ ٕل : اٌ حٍطزوخ١ ٚوٕو يعوٍٛ رًعُوٗ يعوٍٛ )حنَحكوش 

، ًْٔوخ يوٍ يكَٕووخص ٓوٛخل حنلوخل حنيحثًوش َٔووزٛخ حنظوٙ أٔ فظُوخ عهٛووّ  ِريسٚن ٌٍؼيسف ٚاٌؼييادجيوؼال (

ىٍحٓوش يكَٕووخص حنٔوٛخل حنظووٙ أػزظُخْووخ فوٙ يقييووش حنزلووغ ، ففوٙ عٜووََخ حنلووخنٙ ٔفوٙ رهوويَخ يٜووَ 

أٛزق ٕٚو حٞكي ٔنْٛ حنـًعش ٔح حنٔزض يٍ أمؼَ حٞٚخو حنًَطزطش رخنَحكش ؛ ٔفٙ رعٞ حٞكٛوخٌ 

ٔعهٛوّ فوبٌ  ، فعُي أٛلخد يٍٓ يعُٛش ٚكٌٕ حٞػٍُٛ ْٕ حنَحكش . ((ُش يٍٓ يعٛ ))طَطز٢ حنَحكش رـ 

 اًح ؿخءص يع حٞكي أٔ غَِٛ حٞٚخو اًح ٍرطٓخ حنعَف رخنَحكش .((حنٕٛو))حنُٜذ ٔحنَفع ؿخثِ فٙ 

 

  ((وال))اٌّصاي اٌساتغ : األداج
)9ٕ(

: 

                                                           
 1ٔٗ/ٔٓٛزّٕٚ : حنكظخد ،  (88)

 ٕحنٔخرق : ْخيٖ  (89)

 ٕحنٔخرق : ْخيٖ  (9ٓ)

 6ٖٓ/ٕحنَٔٛحفٙ : َٗف مظخد ٓٛزّٕٚ ،   (9ٔ)

َأ  ))ٓٛزّٕٚ :  خل (9ٕ) ٔحنًعخَٙ حنًعـًٛش نهَىع ٔحنِؿَ طقٕى انٗ أٌ ٌِْ حنكهًش  ((ٔأيخ مال فَىعأ ُٔؿ

حنَىع :  ))،  خل حرٍ يُرٍٕ :  ((يَىٔعخ عُّ  ))، ٔأيَح  ((يَىٔعخ  ))ٔيوخ١زخ  ((ٍحىعخ  ))طلظخؽ يظكهًخ 

؛ أ٘ زدع تؼؼُٙ تؼؼا؛ ... ٔطَحىع حنقٕو :  ٠سدػٗ زدػا فازذدع : وفٗ فىفزدػٗ حنك  عٍ حن٘ٙء . 

ُف أٔ حنَ٘ع ٔ ع فّٛ حنًوخ١ذ حنًَىٔع ، ٔىفع أٌ ٌِْ حٞىحس  َْ طظطهذ ٓٛخ خ ٔ ع فّٛ أيَ ح ٚقزهّ حنُع

حنًظكهى حنَحىع نُّٓٛ عٍ ٌْح حٞيَ . أ٘ أٌ ٌِْ حنكهًش يٍ حنكهًخص حنظٙ طظطهذ ٓٛخ خ يعُٛخ نٜٛق 

 .  حٓظعًخنٓخ



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

، كٛوغ أػوخٍص ْوٌِ  ((موال))يٍ حٞىٔحص حنُلٕٚش حنظٙ حٟطَد فٛٓخ حنُلوخس ٔحنقوَحء حٞىحس 

 حٞىحس رووووٍٛ  ووووَحء حنقووووَآٌ ٔحنُلووووخس هالفووووخ يووووٍ كٛووووغ حنٕ وووو  عهٛٓووووخ ٔعوووويو حنٕ وووو  ، فقووووي 
ٔححرظيحء ، فوٌْزض ١خثفوش انوٗ أَٓوخ حفظظوخف موالو ، فوال  ((َمالك  ))حهظه  حنُلٌٕٕٚ فٙ حنٕ   عهٗ  ))

هٛٓخ ٔح ٚزظيأ رٓخ ... ، ٕٚ   عهٛٓخ حنزظش ، ٕٔٚ   عهٗ يخ  زهٓخ . ًْٔزض ١خثفش انٗ أَٓخ ح ٕٚ   ع

ًْٔذ  ٕو انوٗ أَٓوخ ٕٚ و  عهٛٓوخ اًح مخَوض ٍأّ آٚوش هخٛوش ... ، ًْٔزوض ١خثفوش انوٗ أَٓوخ ٕٚ و  

ًْٔزض ١خثفش انٗ طفٜٛهٓخ ؛ فٕٛ و  عهٛٓوخ اًح موخٌ يوخ  زهٓوخ ُٚوَى ُُٔٚكوَ. عهٛٓخ فٙ مم يٕٟع ... 

هٓوخ  ٔيوخ موخٌ رعويْخ اًح نوى ٚكوٍ  زهٓوخ ٔٚزظيأ رٓخ اًح مخٌ يخ  زهٓخ ح َُٚى ٔح ُٚكَ ، ٔطٕٛوم رًوخ  ز

((مالو طخو
)9ٖ(

. 

ْٔٙ عُي ٓوٛزّٕٚ ٔحنوهٛوم ٔحنًزوَى  ))ٔ خل حرٍ ْ٘خو َقال عٍ ٓٛزّٕٚ ٔغَِٛ عٍ ٌِْ حٞىحس : 

كظووٗ آَووى ٔحنِؿووخؽ ٔأمؼووَ حنزٜووٍَٚٛ كووَف يعُووخِ حنووَىع ٔحنِؿووَ ح يعُووٗ نٓووخ عُوويْى اح ًنووح 

((رعيْخٚـٌِٛٔ أريح حنٕ   عهٛٓخ ٔححرظيحء رًخ 
)9ٗ(

 . 

 ))َٖٔٚ حنزخكغ أٌ ٓزذ ححٟطَحد أٔ ححهظالف رٍٛ حنُلخس ٔحنقَحء فوٙ حنٕ و  عهوٗ حٞىحس 

ُل فٙ ايكخَٛوش حنٕ و  أٔ ح ، فهوْٛ موم ٔ و  ((َمالك  ٕك َع ًُ َٚؿع انٗ عيو حعظزخٍ حنٔٛخل ، فعهّٛ ْٕ حن

ُّٙ رٍ أرٙ ١خنذ حنًقَة ٚـُٕ ، ٔنْٛ مم ٔ   ًُٚع . ٌْٔح يخ فطٍ انّٛ ح٠يخو َيْك
)9٘(

، ٔحهظخٍ 

ْٔوٌح ))يع ٌِْ حٞىحس ححهظٛخٍ حٞهَٛ ؛ أ٘ ححهظٛخٍ حنٌ٘ فٛوّ طفٜوٛم حعظًوخىح عهوٗ حنٔوٛخل ، فقوخل

ٌُ ، ُٔٓفَٔ مم كوَف فوٙ  حنًٌْذ أنٛق رًٌحْذ حنقَحء ُٔكٌحل أْم حنُرَ ، ْٕٔ ححهظٛخٍ ٔرّ آُه

حنُروَ ، ٔيوخ عهٛوّ كوٌحل حنُلوٍٕٚٛ يٕٟعّ عهٗ ْوٌح حنًوٌْذ حنوٌ٘ أهظوخٍِ ، هخٛوش رًوخ ٕٚؿزوّ 

((ٔأْم حنًعخَٙ
)9ٙ(

٠عيرٕد فيٟ تؼيغ ا٠٢ياخ إٌيٝ اٌعي١اق ظي١اق اٌحياي . ٔ ي ٔؿويَخ ح٠يوخو َيْكًّٛوخ 

ُِٚوي  ، فٛقٕل يؼال عُي  ٕنّ طعخنٗ :  ((َوالَّ  ))ٌرحد٠د اٌٛلف ِغ األداج )ظثة إٌصٚي( ٌْ أَ َع أَ ًَ ػُىك َْٚط

، عهٗ يعُٗ ح أُٚي فٙ يخنوّ ٔٔنويِ .  كٍٔ يوظخٍ((َمالك  ))حنٕ   عهٗ  )): ٙٔ - ٘ٔحنًيػَ: َمال 

ٚواْ ٔصٚي ا٠٢ح فٟ ا١ٌٌٛد تٓ اٌّغ١سج . لاي ظؼ١د تٓ جث١س : واْ ٌٗ شالشح ػشس ٌٚدا ، وٍٙيُ ذٚ 

                                                           

ُّٙ رٍ أرٙ ١خنذ حنقٛٔٙ : حنٕ   عهٗ مالك ٔرهٗ فٙ حنقَآٌ ، ص : ى. كٍٔٛ َٜخٍ ،  (9ٖ) أرٕ يلًي َيْك

 ٓ٘، ٙ )و ٖٕٓٓ (،  ٔيكظزش حنؼقخفش حنيُٚٛش ، حنقخَْس ، ١ 

 2ٕٗييُٙ حنهزٛذ عٍ مظذ حٞعخٍٚذ ، ٙ  (9ٗ)

ْٕ حنعاليش حنًقَٖء ، أرٕ يلًي ، يكٙ رٍ أرٙ ١خنذ ، حنقٛٔٙ حنقَٛٔحَٙ ، ػى حنق١َزٙ ، ٛخكذ  (9٘)

ٔمخٌ يٍ أٔعٛش حنعهى يع حنيٍٚ ٔحنٔكُٛش  .ٔني رخنقَٛٔحٌ ُٓش هًْ ٔهًٍٔٛ ٔػالع يخثش  .حنظٜخَٛ  

ح يظيُٚخ ، طٕفٙ فٙ حنًلَو  .ٔحنفٓى ، ٔرعي ٛٛظّ  ًَ ُٓش ٓزع ٔػالػٍٛ ٔأٍرع ٔنّ ػًخٌَٕ يُٜفخ ، مخٌ َهْٛ

 ٕٖٕ/ُٖٔٚرَ : حنٌْزٙ : َٓٛ أعالو حنُزالء ،  .يخثش 

 ٓ٘حنٕ   عهٗ مالك ٔرهٗ فٙ حنقَآٌ ، ٙ  (2ٙ)



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

فٟ لظرٗ ٌُ ٠صي فٟ إدتاز ِٓ اٌد١ٔا ِٓ ٔفعٗ ِٚاٌيٗ ٌٚٚيدٖ حريٝ ٍ٘يه ؛  َمال ت١د ؛ فٍّا ٔصٌد

((فٙرا ٠ؤ٠د حعٓ اٌٛلف ػ١ٍٙا
)97(

. 

فقي نـؤ ح٠يخو يكٙ رٍ أرٙ ١خنذ فٙ ٌْح حنوُٚ نهٔوٛخل نظليٚوي ايكخَٛوش حنٕ و  عهوٗ موال  

 فٙ ٌِْ حٜٚش .

 اٌّصاي اٌ اِط : دالٌح األٚشاْ اٌظسف١ح : 

عهٗ اًْخل حنٔٛخل يع حُٞٔحٌ حنَٜفٛش ححمظفخء رًخ  ييظّ حنكظوذ يٍ حنُظخثؾ حنظٙ طَطزض 

 حنَٜفٛش يٍ يعخٌ نٌِٓ حُٞٔحٌ ، ٔعيو حنٔعٙ نهٕ ٕف عهٗ حنًعخَٙ حنـيٚيس نٌِٓ حُٞٔحٌ .

عهٗ ٓوزٛم حنًؼوخل ٚـوي حنعهًوخء ٍٛوئح نٓوخ ((طَفخَعمَ ))فخنًظؤيم فٙ يعُٗ حنٜٛيش حنَٜفٛش  

 عيس يعخٌ :

 ٍحنًطخٔعووش ، حنً٘ووخٍمش ، ٔاظٓووخٍ كووخل نووْٛ ))أٌ يووٍ يعخَٛٓووخ :  فٔووٛزّٕٚ يووؼال أٗووخ

((عهٛٓخ ٗوٚ
)98(

. 

  حٗوظَٓص طَفخَعوَم فوٙ )):  ٖٗٙ  ((ٌٗح حنعَف فٙ فوٍ حنٜوَف))ٔ خل ٛخكذ مظخد

أٍرعش يعخٌ : حنظَ٘ٚح رٍٛ حػٍُٛ موم يًُٓوخ فوخعال فوٙ حنهفوع ، يفعوٕح فوٙ حنًعُوٗ ، 

ػخًَٛٓخ : حنظرخَْ رخنفعم ىٌٔ كقٛقظّ ، ػخنؼًٓخ : كٜٕل حنفعم طيٍٚـٛخ ، ٍٔحرعًٓخ : 

 . ((يطخٔعش فَخَعم 

ٓوٛزّٕٚ ْوٕ ُحى يعُوٗ آهوَ عهوٗ يوخ  خنوّ  ((ٌٗح حنعَف فوٙ فوٍ حنٜوَف))أ٘ أٌ ٛخكذ 

. ٔطكخى طق  مظذ حنٜوَف عُوي ْوٌِ حنًعوخَٙ ، ٔأ وٕل اَوّ َظٛـوش  ((كٜٕل حنفعم طيٍٚـٛخ))يعُٗ 

٠ًْخل حنٔٛخل فٙ ىٍحٓش حنًعخَٙ حنظٙ طيل عهٛٓخ حُٞٔحٌ حنَٜفٛش نى طظى اٟخفش أٚش يعخَٙ ؿيٚيس 

 طَفخَعَم  عهٗ كي عهًٙ ، يع حنعهى أَُخ َعَف يٍ عهى حنيحنش :نهٌُٕ 

اٌ موم ؿًخعوش نيٕٚوش طظوَحر٢ نيٕٚوخ ، ٔطظلوٕل انوٗ ؿًخعوش ػقخفٛوش يظًٛوِس طٜوٕ  روٍٛ حنلووٍٛ  - أ

نٟٗٛخء ٔئٍَْوخ رظـوخٍد يوظهفوش ، ٔنٓوٌح  يينٕحص ؿيٚيس نهكهًخص رلكى حٓظويحيٓخٔحٜهَ 

مخَض حنًينٕحص ٓخرقش نئحنٓخ
(99)

. 

ٔأٌ حنهيش نٛٔض ْخييس أٔٓخمُش رلخل يٍ حٞكٕحل ، روخنَغى يوٍ أٌ طقوييٓخ  وي ٚزوئ رطٛجوخ فوٙ  - د

ٔيعخَٛٓخ يعَٟوش رعٞ حٞكخٍٚٛ ، فخٕٞٛحص ٔحنظَحمٛذ ٔحنعُخَٛ حنُلٕٚش ٔٛٛغ حنكهًخص 

                                                           

 6٘حنٔخرق ،  (97)

 2ٙ/ٗ،  ٙٙ/ٗحنكظخد :  (98)

 ٔٔ/ٔى.مَٚى ُمٙ كٔخو حنيٍٚ : حنظلهٛم حنيحنٙ ، اؿَحءحطّ ٔيُخْـّ ، (99)



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

مهٓخ نهظيَٛ ٔحنظطٍٕ
(ٔٓٓ)

.ٔطِىحى َٓعش حنظطٍٕ حنهيٕ٘ رخُىٚخى حَظ٘خٍ حنهيش رٍٛ غَٛ أْهٛٓخ ، 

خى عيى حنٌٍٚ ٚظكهًَٕٓخ ٔطُٕعٓىٔرخُىٚ
(ٔٓٔ)

. 

َخطـش عٍ طٕحٟع حؿظًخعٙ ، ْٔوٌح حنظٕحٟوع عَٟوش نهظيٛٛوَ ٔحنظطوَٕٚ ؛ ٔنوٌح  ))ٔأٌ حنيحنش  - ص

ؿخُ طيَٛ حنيحنش نظيَٛ حنًٕحٟعش ٔفق يخ طًهّٛ حنرَٔف حنًٔظـيس فٙ كٛوخس حنـًخعوش حنهيٕٚوش 

))
(ٕٔٓ)

. 

حنكهًخص حنظٙ طظؤن  يُٓخ ] حنهيش [ طظزيل رز٢ء فٙ ُغ٠ُوٌٕ حٞؿٛوخل ، غٛوَ أٌ يوخ طؼٛوَِ يوٍ  )) - ع

ٌْ  ((حنٍٜٕ أٔ يخ َٚطز٢ فٛٓوخ يوٍ حنًعُوٗ ٚظيٛوَ روال حَقطوخع  نوْٛ نٟنفوخظ ٓوٕٖ يعوخٌ  ))، ٔأ

((يظلٕنش يئ ظش رٍٛ ؿٛم ٔرٍٛ أيش ٔأيش 
)ٖٔٓ(

. 

ُ يًٓخ حطٔع يؤٌِ حنهيش حنهفرٙ فٓٙ  خٛوَس عوٍ حنٕفوخء رًطخنوذ حنظعزٛوَ حنهيوٕ٘ فوٙ  ))ٔ - ؽ أََّك

((يـخل حٞفكخٍ حنًـَىس ٔحنٍٜٕ ٔحنرالل 
(ٔٓٗ)

. 

 ))ٔ ي  خو أكي حنزخكؼٍٛ حنـخىٍٚ حنًعخٍَٛٚ حٞٓظخً يلًي ههٛفش حنظَٕٔوٙ يوٍ طظزوع ىحنوش رُٛوش 

طٌمَْخ مظذ حنَٜف ، ٔيُٓخٔٔ   عهٗ رعٞ حنيححص حنظٙ نى  ((طَفَخَعم 
(ٔٓ٘)

   : 

 أٚال اٌرفاػً ِٓ ٚاحد : 

 ّيؼووم : طظزووخْٗ حنفظووخس رـًخنٓووخ ، ٔطظفووخهَ رُٔووزٓخ ، ٔطظٕحؿووّ  طكهوو  حنفعووم عووٍ حعظقووخى روو ،

رؼَحثٓووخ ٔطظعووخظى رؼقخفظٓووخ ، ٔطظفخٛووق فووٙ ماليٓووخ ، ٔطظعووخنٗ فووٙ يعخيهظٓووخ ، ٔطظًخٚووم فووٙ 

 َْٓٛخ .

 يؼم : طكخنذ عهوٗ حن٘وٕٓحص ؛ أ٘ أٗوزّ حنكهوذ فوٙ حنلوَٙ عهٛٓوخ ، ٔطوٌحءرض  حنً٘خرٓش ،

 حنَٚق  أ٘ أٗزٓض حنٌثذ فٙ ا زخنّ يٍ ؿٓش يَس ، ٔيٍ غَْٛخ أهَٖ .

 يؼوم : طًوخٔؽ ٛوٕص أو مهؼوٕو ، ٔطقوخ١َ حنًطوَ ، ٔطُوخ ٚ حنًوخء  كئع حنفعم يظظخرعوخ ،

خيم عهٗ هًّٜ ، ٔطقخىو حنعٓي رخنظزوَ ، ٔطَحىف حنَُل ، ٔٚظٓخنح عهٗ حنئٍّ ، ٔٚظل

، ٔطُووخيٗ حنطفووم ، ٔطٓووخٖٔ حنزُووخء ، ٔطَحؿووع فووٙ ٓووعّٛ ، ٔطَحهووض حنلًهووش ، ٔطٔووخٍعض 

 حنلَمش ، ٔطٕحطَ حنليٚغ ، ٔطَحيٗ انُٛخ حنوزَ ، ٔطًخىٖ حن٠الل .

                                                           

 ٖ٘ٔحنهيش  ، ٙ ى.مًخل رَ٘ : ىٍٔ حنكهًش فٙ ( ٓٓٔ)

 .ٕٔى. ٍي٠خٌ عزي حنظٕحد :حنظطٍٕ حنهيٕ٘ ، ٙ  (ٔٓٔ)

، رقهوى:  ((يقييش نيٍحٓش حنظطوٍٕ حنويحنٙ فوٙ حنعَرٛوش حنفٜولٗ فوٙ حنعٜوَ حنلويٚغ))يقخل رعُٕحٌ  (ٕٓٔ)

 و   21ٙٔ، عيى يخٍّ  ٔٗى.أكًي يلًي  ئٍ ، يـهش عخنى حنفكَ، ٙ

 (،  ٔغٕٓظخف نٕرٌٕ : ٍٔف حنـًخعخص ، طَؿًش : عخىل ُعٛظَ ، ىحٍ حنًعخٍف ، حنقخَْس ، ١  (ٖٓٔ)

  22،  26، ٙ )و 2٘٘ٔ

 ٔٗحنٔخرق :  (ٗٓٔ)

، يـهوووش حنعَروووٙ ع  6ٗٔ، رقهوووى : يلًوووي ههٛفوووش حنظَٕٔوووٙ ، ٙ  ((ٌُٔ طفخعوووم ٔىحنظوووّ))يقوووخل  (٘ٓٔ)

 ،حنكٕٚض .6ٕٗ



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

 ّيؼوم : طٛوخيٍ حنطَٚووق ، ٔطٛخٓوَ فوٙ ٓوعّٛ ، ٔطزخٗووَ  حنويهٕل فوٙ ٗوٙء ، أٔ حنًٛووم انٛو ،

ل رخنٕؿِٕ حنلٔخٌ ، ٔط٘خءو رُعٛق حنزٕو ، ٔطكخٓوم فوٙ عًهوّ ، ٔطٔوخْم رخنٜزخف ، ٔطفخء

 فٙ كقّ .

 يؼم : طقخٟخِ حنويٍٚ ؛ أ٘ ١هوذ يُوّ  ٠وخءِ ، طلوخمى حن٘وخعَ انوٗ حنُخ وي أ٘  ١هذ حنفعم ،

 ١هذ ككًّ ، ًْذ انٗ حنطزٛذ نٛظيحٖٔ ؛ أ٘ ٚطهذ حنئحء .

 ّيؼم : َؼَص حنلذ فظُخػَ ؛ أ٘ حَظؼَ . يطخٔعش فعم ٓخرق يٍ أ٘ ٌُٔ ؛ أ٘ حنظؤػَ ر ، 

 ٙيؼم: طُخُل عٍ كقّ  حنقٛخو رخنفعم حرظيحء ؛ أ٘ ىٌٔ طؤػَ رفعم ٓخرق ، فٕٓ مخنفعم حنؼالػ ،

؛ أ٘ َِل ، ٔطٔخءل عٍ أهّٛ ؛ أ٘ ٓؤل ، ٔطـخٍأ عهٛوّ ؛ أ٘ ؿوَأ ، ٔطـخٓوَ عهٛوّ ؛ أ٘ 

 ؿَٔ ، ٔطـخُٔ حنلي ؛ أ٘ ؿخُ ، ٔطٕحَٗ فٙ حنعًم ؛ أ٘ َٔٙ 

 يؼم : أعطٛظّ فٙ حنكظخد ىُٚوخٍح فظقخنوّ ؛ أ٘ عويِ  هوٛال ، ٔطعخظًوض  حعظقخى ٛفش حن٘ٙء ،

 حنٌَذ ؛ أ٘ عيىطّ عرًٛخ .

 شا١ٔا : ذفاػً ِٓ اش١ٕٓ أٚ جّغ : 

 يؼم : طُخىو حنَؿالٌ ، ٔطٜخكزخ ، ٔطـخنٔخ . يـَى حنظ٘خٍ  أٔ ححٗظَح  فٙ حنفعم ، 

 يؼم : طآئَح رخنًعَٔف ، ٔطُخْٕح عٍ حنًُكَ ؛ أ٘ : طزخىنٕح ًنح ، فؤيَ رع٠ٓى  حنظزخىل ،

رع٠ووخ رووخنًعَٔف َٔٓووخِ عووٍ حنًُكووَ ، ٔطظـووخًد حنكٕحمووذ ٔحنُـووٕو، ٔطعخيووي حنوطووخٌ ، 

 ٚظقخٍٟخٌ حنؼُخء ، طعخٍفخ رعي أٌ مخَخ يظُخمٍَٚ ، طقخرٞ حنًظزخٚعخٌ ػى طفخٍ خ .

 ظ٘خٍ  ٔحنظزخىل رٍٛ ١َف ٔآهَ يع ٍغزش موم ١وَف أٌ حنًيخنزش فٙ حنفعم ْٔٙ طً٘م حن

، يؼم : طفخهَ حن٘وخعَحٌ ، ػوى طٓخؿٛوخ ، طزوخٍٖ حنفَٚقوخٌ فوٙ حنكوَس ، طظٔوخرق  ٚيهذ حٜهَ

حنوٛم ، ٚظٔخ ٗ حنًظلخٍرٌٕ حنًٕص
)ٔٓٙ(

. 

اٌ ىحنش حُٞٔحٌ حنَٜفٛش يظطٍٕس ٔنٛٔض ػخرظش نهلقخثق حنظوٙ أٔ فُوخ عهٛٓوخ عهوى حنيحنوش حنظوٙ  

 انٗ رع٠ٓخ ، ٔرًخ ًمََخِ يٍ يؼخل طَفخَعم .  أََٗخ

ىحنوش حُٞٔحٌ حنٜوَفٛش ٔحنفؤَل حنيحنٛوش فًٛوخ رُٛٓوخ  ))َٔلذ أٌ ََ٘ٛ ُْخ أَّ يخ ُحل يـوخل 
ًٚؼووم  طووَس فووٙ رلووَ ، ٔأٌ أرووٕحد حنٕنووٕؽ انووٗ ْووٌح  ))يـووخح هٜووزخ نهيٍحٓووش ٔأٌ يووخ ُمظووذ فٛووّ ((

((حنًٛيحٌ حنوٜذ يخ طِحل يَ٘عش 
)ٔٓ7(

ٔيخ ُحل حنطَٚق فٙ ٌِْ حنيٍحٓوخص يرهًوخ ٔنوى ٚٔوه٢  

ٔحنزوخد رعوي يفظوٕف نهزلوغ حنـوخى حنطٕٚوم فوٙ ْوٌح حٞيوَ حنعروٛى حنـهٛوم  ))عهّٛ اح حنُوٍٕ حنقهٛوم ، 

))
)ٔٓ8(

. 

 

                                                           

ٔنًِٚي يٍ حنظفخٛٛم ُٚرَ : اٚٓخد عزي حنلًٛي ، َٗكخ أرٙ حنعالء ٔحنوطٛذ حنظزَِٚ٘ عهٗ  (ٙٓٔ)

  ٖٖٗٔٙ  ٕٗٔىٕٚحٌ أرٙ طًخو ىٍحٓش َلٕٚش َٛفٛش ، ٍٓخنش يخؿٔظَٛ ، ىحٍ حنعهٕو ، ٙ 

ى. أكًي يوظخٍ عًَ : أًٓخء هللا حنلُٔٗ ىٍحٓش فٙ حنزُٛش ٔحنيحنش ، حنٓٛجش حنًَٜٚش حنعخيش نهكظخد  (6ٓٔ)

 ٗ، ٙ )وٕٓٓٓ(،  ٔــــ يكظزش حَٞٓس ، حنقخَْس ، ١ 

 ، ٕى. فخٟم حنٔخيَحثٙ : يعخَٙ حٞرُٛش فٙ حنعَرٛش ، ىحٍ عًخٍ ، حٍٞىٌ ، ١  (1ٓٔ)

  6، ٙ )و6ٕٓٓ(



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

 

 

o  ػييدَ اظيير١ؼاب اٌرٛج١ييٗ إٌحييٛٞ ، ٚطيي١سٚزج اٌٍغييح إٌييٝ فٛػييٝ ، ٚإجييداب اٌدزاظيياخ

 اٌٍغ٠ٛح : 

ٌْح ْٕ حٞيَ حنؼخَٙ يٍ هطٍٕس غٛخد حنٔٛخل عُي حنظقعٛي . اٌ مؼَٛح يٍ حنظٕؿٛٓخص حنُلٕٚوش 

ٔحنزالغٛش طعظًي عهٗ ٓٛخل حنلخل ، ٔح ًٚكٍ أٌ ٚظى ٌْح حنظٕؿّٛ ٔفًّٓ اح رًعَٕظوّ ، ٔيؼوخل ًنوح 

 : 

  فوٙ  ٕنوّ طعوخنٗ : ((ٓوفُٛش  ))رعوي يُعٕطٓوخ  ((ٛخنلش  ))مٛ  ٚظى حٓظٛعخد كٌف حنُعض  ٌَموخ َٔ

وزًخ  ْٜ وفٍَُِٛش َغ َٓ ٌُ ُيومك  هِحأ َٚؤُهو حَءُْى يك ٍَ َٔ : [  روئٌ فٓوى حنقٜوش حنظوٙ  ٛهوض فٛٓوخ ْوٌِ 62]حنكٓو

ُيوووووحَ  حٜٚش؟ٔيؼهوووووّ  ٕنوووووّ :  ْٕ َ  ِّ ٌكَد رِووووو َموووووو َٔ؛ أ٘ : حنًعخَوووووئٌ ، ٔ ٕنووووووّ : ٙٙألٔؼيييييياَ: ح 

  ْْهَِح ٍْ أَ َْ ِي ْٛ ٌَ ِؿْجوَض رِوخنَلْق حنُوخؿٍٛ ،؛ أ٘ : ٙٗ٘يٛد:  َخَل ٚخ َُُٕف اَِّك نَ اٌثميسج:  َوخنُٕح حٜ

ء ؛ أ٘ : حنٕحٟوق ،7ٔ ْٙ َُ ُموومك ٗوو ؛ أ٘ : ٓووهطض عهٛووّ ، ٔ ووٕل حنُزووٙ ـــووـ ٕ٘األحميياف: طُووَيْي

 ؛ أ٘ : ح ٛالس مخيهش . ((ح ٛالس نـخٍ حنًٔـي اح فٙ حنًٔـي  ))ٛهٗ هللا عهّٛ ٔٓهى ــــ 

 ٕحد ي٠وخٍع يقؤٌَ روخنٕحٔ أٔ حنفوخء ؿوخُ فٛوّ ػالػوش أٔؿوّ  خل حنُلخس : اًح ٔ ع رعي ؿًهش حنـو

اعَحرٛش
(ٔٓ2)

. 

حنُلوٕ حنوٕحفٙ ))ٔٚعهق حٞٓظخً عزخّ كٍٔ عهٗ ٌِْ حنًٔؤنش ٔعهٗ حهظٛخٍ حنٕؿّ حنًُخٓوذ فوٙ

.  ((، ٔٚٔووخَٚ حنظَمٛوووذ  يووخ ُٚخٓووذ حنٔووٛخلٚوظووخٍ يُٓووخ حنًووظكهى ٔحنًعوووَد  ))،  ووخثال : ((66ٗ/ٗ

 ، ٚقٕل فّٛ :والِا ٔف١عا ِّٚٙا جدا٠ٚٔٛ  فٙ حنٓخيٖ حٞٔل يٍ َفْ ٌِْ حنٜفلش 

مووم ٔؿووّ يووٍ ْووٌِ حنؼالػووش ٚقووٕو عهووٗ حعظزووخٍ يعُووٕ٘ هووخٙ رووّ ، ٚوووخن  حٜهووَ،  ))

ٔٔحؿذ حنًظكهى ٔحنًعَد حهظٛخٍ حنٕؿّ ح٠عَحرٙ حنٌ٘ ٚقٕو عهوٗ ححعظزوخٍ حنًُخٓوذ 

ٌك ٌِْ حٞٔؿوّ حنؼالػوش طٜوهق نكوم نهٔٛخل ، ٔنًخ ٚقظ٠ّٛ حنًعُٗ. ٔيٍ حن وطؤ حنِعى أَ

ٚإال طيازخ أٓهٕد ، ٔطزخف فٙ مم طَمٛذ ريَٛ طقٛي رٌٓح ححعظزخٍ حنًعٍٛ حنوخٙ ، 

اٌٍغح فٛػٝ تعثة ِحٛ اٌم١ٛد، أٚ إّ٘اٌٙا، ٚإّ٘اي االػرثازاخ اٌرٟ ذ١ّص اٌّؼيأٟ 

((تؼؼٙا ِٓ تؼغ
(ٔٔٓ)

            . 

  ح ًٚكٍ حٓوظٛعخرٓخ اح يوٍ هوالل حنٔوٛخل ، فؤٓوهٕد حنظٕمٛوي أٓخنٛذ حنظٕمٛي ٔحنلٌف ٔحنُيحء ،

فوٙ  ))، ٔحنلوٌف  ((ًحص حٍطزوخ١ ٔػٛوق رخنًقوخو  ))رؤٗكخنّ ٔأنفخظّ حنًوظهفوش ٔٛوٍِٕ حنًظُٕعوش 

                                                           

: َٜذ حن٠ًخٍع  حنٕؿّ حنؼخَٙ: ٍفع حنفعم حن٠ًخٍع ٔحعظزخٍ حنٕحٔ ٔحنفخء كَفٙ حٓظجُخف ، حنٕؿّ حٞٔل(9ٓٔ)

: حنـِو ، رخعظزخًٍْخ كَفٙ عط  ؛ عطفخ حنفعم عهٗ فعم  حنٕؿّ حنؼخنغرخعظزخٍ أٌ حنفخء نهٔززٛش ٔحنٕحٔ نهًعٛش ، 

 حن١َ٘.  

ُْرََ أ٠ٚخ َٜذ حنفعم حن٠ًخٍع رعي كظٗ ، فٙ يؼم  ٕنُخ: (ٓٔٔ) أىهم  ))فبعَحد حنفعم  ((َٓص كظٗ أىهم حنزهي  ))ُٚ

حرٍ عقٛم : َٗف حرٍ عقٛم عهٗ أنفٛش حرٍ يخنح ، ص : يلًي يلٛٙ حنيٍٚ عزي حنلًٛي ٚظٕ   عهٗ ٓٛخل حنكالو .   ((

  ٔٔ/ٗ و  21ٓٔ،  ٕٓحنقخَْس، ١  -، ىحٍ حنظَحع 



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

مؼَٛ يٍ كخحطّ ٚعظًي فٙ طعُّٛٛ ٔفًّٓ ٔطلهٛهّ عهٗ ي٘خْيس حنلوخل ؛ أ٘ حنًقوخو ٔيوخ ٚهفوّ يوٍ 

مهّ ٔيخ كٕحِ يٍ أككخو ٔ وٕحٍَٛ ًٚؼوم ٟوَرخ  ))حنُيحء ٚعي ، ٔ ((ظَٔف ٔيالرٔخص حؿظًخعٛش 

يٍ حنوطخد حنكاليٙ حنٌ٘ ح ٚئى٘ ىٍِٔ فٙ حنظٕحٛم اح رٕٛفّ عَُٜح يٍ عُخَٛ ئَف 

((حؿظًخعٙ ٠ٚى يَٓال ٔئظقزال أٔ يوخ١زخ ٔيظهقٛخ 
(ٔٔٔ)

. 

  ىحنش حٞفعخل عهٗ ُيٍ يعٍٛ يَطزطش رخنٔوٛخل ، فيحنوش حنفعوم حنًخٟوٙ يوؼال ح طوهوٚ ىحثًوخ

حنًخٟٙ نوّ أٍروع كوخحص يوٍ َخكٛوش حنوِيٍ ، طظعوٍٛ موم ٔحكويس يُٓوخ عُوي عويو  ))نه٠ًٙ ، فـ 

(( َُٚش طعخٍٟٓخ 
)ٕٔٔ(

 . 

  ٔمٌنح حنفعم حن٠ًخٍع
)ٖٔٔ(

. 

 نش عهوٗ حنلوخل أٔ ححٓوظقزخل ، ْٔوٌح ح عًم رعٞ حنً٘ظقخص عًم حنفعم يَطز٢ رخنِيٍ ٔرخنيح

 ٚكٌٕ اح يٍ هالل حنٕ ٕف عهٗ ٓٛخل حنلخل .

  ٌُْٔٔووخ  مؼٛووَ يووٍ حٞيووٍٕ حنزالغٛووش حنظووٙ ح ًٚكووٍ أٌ َظوؤٌ ٓخ َٔظفخعووم يعٓووخ رالغٛووخ رووي 
 حنظٙ ًَظهكٓخ . يٍ ًنح يؼال :  )حنعقيٚش ، ححؿظًخعٛش ، ...(((حنوهفٛش حنؼقخفٛش  ))

 ((  ٟٔع حنوزَ يٕٟع حنطهذ))  : ٗفٙ  ٕنّ طعخن ٍك حَىُْ ْٔ ٍَ أَ ْع ِٟ َْ حنٕحنِيحُص ُٚ َٔ  :حنزقوَس[

((حنوزَ ُْخ نٟيَ  ))[ ، ٚقٕل حنزالغٌٕٛ : ٖٖٕ
(ٔٔٗ)

 . 

  يؼوووم  ٕنوووّ طعوووخنٗ : ((حٞيوووَ حنوووٌ٘ ٚوووؤطٙ نهوزوووَ  ))ٔيؼوووم ، ْنَْٛزُكوووٕح َٔ فَْه٠َْٛوووَلكٕح  َهوووٛال 

((٠ٛٓلكٌٕ  هٛال ٔٚزكٌٕ مؼَٛح   ))، أ٘ أَٓى 1ٕحنظٕرش: مؼَٛح
(ٔٔ٘)

. 

اٌ حنظٕؿٛوّ ح٠عَحرووٙ فووٙ غٛزوش حنٔووٛخل غٛووَ يظٜوٍٕ ٔح يقزووٕل فووٙ رعوٞ حٞكٛووخٌ ، فعهووٗ أ٘ 

 فٙ حنـًهظٍٛ حنظخنٛظٍٛ :((  عهى ))أٓخّ يؼال ًٚكٍ حنظٕؿّٛ ح٠عَحرٙ نكهًش 

                                                           
 62،  ٕٓٔ،  ٗٓٔى. مًخل رَ٘ : عهى حنهيش ححؿظًخعٙ ، ٙ  (ٔٔٔ)

 ٕ٘ــــ ٔ٘/ٔأ/ عزخّ كٍٔ  : حنُلٕ حنٕحفٙ ،  (ٕٔٔ)

رم ُْخ  يٍ حنزخكؼٍٛ يٍ أٔٛم ىحنش حنفعم حنًخٟٙ انٗ طٔع عَ٘س ىحنش . ٚقٕل ،  6٘/ٔحنٔخرق :  (ٖٔٔ)

 ))ٔيخ رعيْخ :  1ٖٓٙ  طلض عُٕحٌ حنفعم حنًخٟٙ أُيُظّ ((يعخَٙ حنُلٕ  ))ى. فخٟم حنٔخيَحثٙ فٙ مظخرّ 

ـــ حنًخٟٙ حنًُقطع ، ٕـــ حنًخٟٙ حنًطهق ، ٔٚٔظعًم حنفعم حنًخٝ نهيحنش عهٗ أُيُش يظعيىس أَْٗٓخ : 

ـــ حنْيَحنَش عهٗ  ٘ـــ حنْيَحنَش عهٗ كيع يخٝ رخنُٔزش انٗ كيع يخٝ  زهّ ،  ٗـــ حنًخٟٙ حنقَٚذ ،  ٖ

 2ـــ طٕ ع حنليع فٙ حنًخٟٙ ،  1ٔححٓظقزخل ،  ـــ حكظًخل حن٠ًٙ 6ـــ حنْيَحنَش عهٗ ححٓظقزخل ،  ٙحنلخل 

ـــ حنًخٟٙ حنًٔظًَ  ٔٔـــ حنًخٟٙ حنلخٛم فٙ حنًٔظقزم ،  ٓٔـــ حنْيَحنَش عهٗ ححٓظقزخل فٙ حنًخٟٙ ، 

ـــ يقخٍرش  ٗٔـــ حٓظًَحٍ حنفعم ٔحطٜخنّ رِيٍ ح٠هزخٍ ،  ٖٔـــ حنًخٟٙ حنًٔظًَ حنًُقطع ،  ٕٔ،

ـــ طهزْ كٜٕل حنفعم  6ٔـــ َٗٔع حنقٛخو رخنفعم ،  ٙٔء كٜٕل حنفعم ، ـــ ٍؿخ ٘ٔكٜٕل حنفعم 

ـــ  ي طئهٌ يٍ أنفخظ حٞٔ خص أفعخل نهيحنش عهٗ حنيهٕل فٙ ُيٍ يعٍٛ ؛ ًٔنح  1ٔرٕ ض يٍ حٞٔ خص ،

 . ((ـــ طقهٛم كٜٕل حنفعم  2َٔلٕ : أفـَ ، رعُٗ ىهم حنفـَ .... ، 

  6ٗٙـــ  6ٖٙص حٞىرٛش ٔططٍْٕخ ، ٙ ى. أكًي يطهٕد : يعـى حنًٜطهلخ (ٗٔٔ)

 ١زعش حنًـًع حنعهًٙ حنعَح ٙ .  ٕٖٔ/ٔ. أكًي يطهٕد : يعـى حنًٜطهلخص حٞىرٛش ٔططٍْٕخ ،  (٘ٔٔ)



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

 . ) فالٌ نّ عهىأ عهُى حنفقٓخء . ) رَفع عهى 

  ٍٛٓٛفالٌ نّ عهىأ عهَى حنفقٓخء . ) رُٜذ عهى ( .؟ ٔيظٗ ًٚكٍ نهًظكهى أٌ ٚقٕل أكوي حنظوٕؿ

 ٔٚظَ  حٜهَ ؟  

نقي  خو ٓٛزّٕٚ عُي طٕؿّٛٓ ح٠عَحرٙ نٓوٌِ حنـًهوش روخنهـٕء انوٗ حنٔوٛخل ، فقوخل فوٙ َوٚ يٓوى 

 ٔهطَٛ عٍ ٌِْ حنـًهش ٔأٗزخْٓخ :  

وخ موخٌ حنَفوُع فوٗ ... ًٔنح  ٕنح: نّ ِعْهىأ ِعْهُى حنفُقَ )) الِء . ٔاًَك َٛ ُٖ حُٞ ٖأ ٍأ أَ ٍَ ٓخِء، ٔنّ 

ٌك  ٌِْ ِهٜخلأ طٌَمَْخ فٗ حنَؿم ، مخنلهى ٔحنعهى ٔحنف٠م ، ٔنوى طوَى أٌ ٌْح حنٕؿَّ َٞ

طُوزِووَ رؤَووح يووٍَص رَؿووم فووٗ كووخل طعهُّووٍى ٔح طفُّٓووٍى ، ٔنكُّووح أٍىص أٌ طَووٌمَ حنَؿووم 

ٌْ طَـعم ًنح َهٜهشً  ي ح ٍَ  ٓظَكًهٓخرف٠ٍم فّٛ ، ٔأَ ُذ حنٜخنلٛ َٔ َٔذأ َك ، مقٕنح : نّ َك

ٌك  زِٓٓخ ٛخٍص طَلهٛشً عُي حنُخّ ٔعاليخصٍ ؛ َٞ ْ٘ ِّ  ٌِْ حٞٗٛخَء ٔيخ ُٚ . ٔعهٗ ٌْح حنٕؿ

فع حنُٜٕص .  ٔاٌ ٗجض َٜزَض فقهض : نّ ِعْهىأ عهَى حنفقٓخِء، مؤََكح يٍَص رّ فٗ كخل ٍُ

ِّ ، ٔمؤََّّ نى َٚٔظكًم أٌ  وٕص  ٚقخل: نّ عخنِىأ طعهٍُّى ٔطفقُّ ٜك . ٔاًَوخ فُوَل روٍٛ ْوٌح ٔروٍٛ حن

ؿوِم . ٔٚوينُّح عهوٗ ًنوح  َك ٌّ حنِعْهى ٛخٍ عُيْى رًُِنش حنَٛوِي ٔحن ٌك حنٜٕص ِعالؽأ ، ٔأ َٞ

ٍِ ٔنووى  ٚ ووّ فوٗ حنويك َٔ ٍأ ، ٔنوّ فَٓووىأ . ٔنوٕ أٍحىٔح أَّوّ ُٚوْيِهُم َف ، ٔنووّ ىِٚو فأ ََ و َٗ  وٕنٓى : نوّ 

، نقو ٍأ ، َٚٔظكًم أٌ ٚقوخل: نوّ ِىٚو فأ ََ و َٗ ُف ٔنوْٛ نوّ  َك ٍُ ٔنوْٛ روٌنح ، َٔٚظ٘و خنٕح : َٚظويٚك

خ مخٌ ٌْح حنهفعُ نهٌٍّٚ نى َٚٔظكًهٕح يخ مخٌ غَٛوَ عوالٍؽ ، رَُعوَي  ًّ َٔٚظفٓكُى ٔنْٛ نّ فََٓىأ . فه

وخ  ٍٍ، فبًَِك حنُُٜذ فٗ  وٕنٓى : نوّ ِعْهوىأ عهوُى حنفقٓوخِء . ٔاًح  وخل: نوّ ٛوٕصأ ٛوَٕص كًوخ

َّ روّ ْٔو ٍٍ . أَهزَ أَّك ي ٕكص ٛوَٕص كًوخ ٔاًح  وخل : نوّ عهوىأ عهوُى حنفقٓوخِء ، فٓوٕ ٕ ٜٚو

وٍ  ْٔ آِ َٚوظعهكى ؛ فخٓوظَيّل رُل ٍَ ِعّ يُوّ ، أٔ  ًْ و َٓ َّ فّٛ  زوم ٍإٚظوّ ٔ زوم  خ  ي حٓظق ًك ُٚوزَِ ع

ِّ عهٗ يخ عُيِ يٍ حنعهى ، ٔنى َْٚى أٌ ُٚوزَِ أََّك اًَخ ريأَ فٗ ِعوالؽ حنعهوى فوٙ كوخل  طعهًُّ

َّ  نُقِّْٛ اّٚخِ خ حنؼُخَء فٗ ٌْح حنًٕٟع أٌ ُٚوزَِ رًوخ حٓوظَق ٌك ٌْح نْٛ يًخ ُْٚؼَُٗ رّ ٔاًَك ؛ َٞ

ٌّ أَْيؼََم ٗٙء مخٌ يُّ حنظعهُُّى فٗ كخل نقخثِّ ((فّٛ ، ٔح ُٚوزَِ أ
)ٔٔٙ(

. 

اٌ ٌْح حنُٚ ٚيل عهٗ عزقَٚش ٓٛزّٕٚ فوٙ حنًالكروش ، ٔيعخٚ٘وظّ حنظخيوش نُٜوٕٙ حنهيوش ، 

ٌك  حنوهفٛش ححؿظًخعٛوش ٔحنؼقخفٛوش نٜوخكذ حنهيوش طوئػَ عهوٗ حنظٕؿٛوّ ح٠عَحروٙ ، ٔنوْٛ ٔٚيل عهٗ أَ

ٌك  ))، ٔؿًهش ٓٛزّٕٚ  فق٢ يالرٔخص حنلخل حنٕ ظٛش حنهلرٛش زِٓٓخ ٛخٍص طَلهٛشً َٞ ْ٘ ٌِْ حٞٗٛخَء ٔيخ ُٚ

ٌك فووٙ حنووُٚ حنٔووخرق ىنٛووم عهووٗ ًنووح . ٔ ((عُووي حنُووخّ ٔعاليووخصٍ  ٍحىس نظهووح حنوهفٛووش طووؤػَٛح عهووٗ ا أَ

فعُييخ أ ٕل عوٍ فوالٌ : نوّ عهوىأ عهوُى حنفقٓوخء ؛ فٓوٌح حنًظكهى فٙ حهظٛخٍ حنٕؿّ ح٠عَحرٙ حنًُخٓذ ؛ 

أََّك  ي حٓظقَ عُي٘ ٔػزض ني٘ يٍ هالل يَحص ٓخرقش ٔيٕح   عيٚيس أٌ ٌْح حنًوخ١ذ حنوٌ٘ ٚعُٙ 

نفقٓوخء ؛ فٓوٌح حن٠وز٢ ٚعُوٙ أ ٕل فٙ كقّ ٌْح حنكالو نّ فعال عهى حنفقٓخء . أيخ  ٕنُوخ : نوّ عهوىأ عهوَى ح

 َقٛٞ يخ ٓزق ، ٔ ي ٚعُٙ ٌْح حن٠ز٢ فٙ ٓٛخل آهَ حنٔوَٚش ٔححٓظِٓحء .

أ٘ أَُخ فٙ َٓخٚش حنًطخف َلظكى انٗ حنٔٛخل فٙ طليٚي أٔ حٓظعًخل حنٕؿّ ح٠عَحرٙ حنًُخٓذ 

. 

*** 
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o ذفىه أٚطاي إٌض : 

ٚٔٓم عًهٛش ٍرو٢ حنكوالو ٔرُوخء حنوُٚ رُوخء يلكًوخ فوٙ ريثوّ ٔهخطًظوّ  ))اٌ ٔؿٕى حنٔٛخل 

((ٔحنلزكش رًُٛٓخ 
(ٔٔ6)

 . ٔرًفٕٓو حنًوخنفش فبٌ عيو ٔؿٕى حنٔٛخل ٚئى٘ انٗ عكْ يخ ٓزق .

 ((ححطٔووخل حنُٜووٙ ٔٔٓووخثهّ )) ٠ووٛش  ((َلووٕ حنووُٚ  ))ٔيووٍ حٞيووٍٕ حنظووٙ حْووظى رٓووخ عهًووخء 

مبكويٖ حنٕٓوخثم حنًًٓوش نظلقٛوق ْوٌح  ((Referenceح٠كخنوش ))ٔحْظًٕح رٕؿّ هخٙ رًخ أٓوًِٕ روـ 

اكخنش َٜٛش ، ىحهم حنُٚ )). ٔأٗخٍٔح انٗ عيس إَٔحع يٍ ح٠كخنش : Cohesionححطٔخل أٔ حنٔزح 

((، اكخنش يقخيٛش ، هخٍؽ حنُٚ ، اكخنش رُٛٛش
)ٔٔ8(

. 

ش ح طٜويل اَُوخ فوٙ رعوٞ حٞكٛوخٌ َـوي أٌ ح٠كخنو )):  ((ح٠كخنش هخٍؽ حنُٚ))ٔ خنٕح عٍ 

عهٗ ٗٙء ىحهم حنُٚ ، رم طًظي انٗ ٗٙء هخٍؽ حنُٚ ؛ يًخ ٚيل عهوٗ ٔؿوٕى عال وخص يظ٘وخركش 

ٔيظفخعهش رٍٛ حنهيش ٔحنًٕح   ححؿظًخعٛش ٔحنؼقخفٛوش حنعخيوش ، روم رُٛٓوخ ٔروٍٛ حنوطوخد ر٘وكم عوخو ؛ 

عوٍ حنوُٚ ، ٌٞ ح٠كخنش طقٕو عهٗ يزيأ حنظفخعوم روٍٛ حنًظهقوٙ ٔحنوُٚ ٔحنًٕح و  حنعخيوش حنوخٍؿوش 

((ٔرئٌ ٌْح حنظفخعم َٜٚٛ ححَظفخع رقَحءس حنُٚ ٗٛجخ غَٛ يئمي ، أٔ ٍرًخ غَٛ يٕؿٕى 
)ٔٔ9(

. 

*** 

o  خاطييح ػٕييد اٌرؼاِييً ِييغ ا٠٢يياخ اٌمسو١ٔييح ٚاألحاد٠ييس إٌث٠ٛييح ّٞ اٌٛلييٛع فييٟ ِييأشق َػم١ِييِد

 : اٌظح١حح

اًْخل حنٔٛخل عُي حنظلهٛم حنُلٕ٘ نٝٚخص حنقَآَٛش ٔحٞكخىٚغ حنُزٕٚوش  وي ٚوئى٘ انوٗ طوؤٔٚالص 

 ىنٛم ًنح :هطَٛس ،  ي طئى٘ أكٛخَخ انٗ حنكفَ ، عٛخًح رخهلل . 

  ّعُي طلهٛهّ نقٕنوّ 62ٖ، ٙ  ((ىحثم ح٠عـخُ))ٚقٕل عزي حنقخَْ عهٗ ٓزٛم حنًؼخل فٙ مظخر  ،

ح نكُكى طعخنٗ  ًَ ح طَقُٕنُٕح ػالػشأ حَظَٕٓح هٛ َٔ  :[6ٔٔ]حنُٔخءD   :((  ْٙزوٕح فو ًَ وى  وي  ... ًٔنوح أَٓك

                                                           

  ٖ٘٘ى. يلًي حنظَٕـٙ : حنًعـى حنًفٜم فٙ حٞىد ، ٙ  (6ٔٔ)

ى. أكًي عفٛفٙ : ح٠كخنش فٙ َلٕ حنُٚ ىٍحٓش فٙ حنيحنش ٔحنٕظٛفش ، رلغ ًٍٟ حنكظخد حنظٌمخٍ٘ :  (8ٔٔ)

 2ٗ٘/ٕ، )و ٕ٘ٓٓ (حنعَرٛش رٍٛ َلٕ حنـًهش َٔلٕ حنُٚ ، حنقخَْس ،

 ٖٗ٘/ٕحنٔخرق ،  (9ٔٔ)



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

:  ((ػالػٍش  ))ٍْفع  ََ ٌك حنظقويٚ َُ يزظيأ يلٌٍٔف، ٔ وخنٕح: ا ؛  ((ٔح طقٕنوٕح آنٓظُُوخ ػالػوشأ  ))انٗ أَٓخ هز

ًُ روخهلل ،  ((ٔح طقٕنوٕح آنٓظُُوخ ػالػوشأ  ))ٔنْٛ ًنح رًٔظقٍٛى. ًٔنح أَكوخ اًح  ْهُوخ:  ، موخٌ ًنوح، ٔحنعٛوخ

َْٛض، فبًَخ طَُفٙ حنًعُٗ حنًٔظفخَى يٍ حنَوزَ عٍ  ٌك ُْٓخ آنٓشً ، يٍ كُٛغ اَكَح اًح َف ٗزّٛ ح٠ػزخِص أ

ٌَ ِعيكسُ حٜنٓش ػالػشً، ٔنوى طُو ٌْ طكٕ ُْٛخ أَ ٌْ حنًزظيأ ، ٔح طُفٙ يعُٗ حنًزظيأ ... ] َٔكٌٕ [  ي َفَ   أَ

ٌَ آنٓشً  ُٚفٙ أٌ طكٌٕ حٜنٓش ػالػش ،  ((آنٓظُُخ ػالػشأ ))؛ أ٘ أٌ طقيَٚ حنُلخس فٙ حٜٚش حنٔخرقش . ((طكٕ

 ٔنكُّ ح ُٚفٙ أٌ طكٌٕ حٜنٓش حػٍُٛ أٔ أٍرعش يؼال ، ٔح ُٚفٙ أ٠ٚخ أٌ طكٌٕ فٙ حٞٛم آنٓش . 

ٌك حنظوؤٔٚالص حنُلٕٚوش حَ ))أََّك ٚقٕل ى. ريٍحٔ٘ َُْحٌ يَ٘ٛح انٗ يٕ   عزي حنقخَْ  ظٓٗ انٗ أَ

حنًُزؼقش عٍ حنظقيَٚحص حنعقهٛش فق٢ طيفم ١زٛعش حنهيش ٔطٔٙء انٗ فًٓٓخ آوخءس ٗويٚيس ، روم حٞمؼوَ 

((يٍ ًنح أَٓخ  ي طٕ عٓى فٙ ٟالنش مزَٛس ، ٔ ي طقٕىْى انٗ حنكفَ ٔحنعٛخً رخهلل 
(ٕٔٓ)

. 

 : ٗٔنٕ أٌ  خٍثخ  َأ   ٕنّ طعخن ٌَُُِٕيخ ُْٚعه َٔ  ٌَ ٔ َُّ ِٔ نُُٓى اَِكخ ََْعهَُى َيخ ُٚ ْٕ ََح  َ ُِ ٔ   6ٙٚوْ: فاَل َْٚل
طَ  ١َٚق ححرظيحء ربَخ ٔأعًم حنقٕل فٛٓخ رخنُٜذ عهوٗ يوٌْذ يوٍ ُٜٚوذ أٌ روخنقٕل مًوخ ))

ُٜٚزٓخ رخنرٍ نقهذ حنًعُٗ عٍ ؿٓظّ ٔأُحنّ عٍ ١َٚقظّ ، ٔؿعم حنُزٙ عهّٛ حنٔوالو يلَِٔوخ 

هللا ٚعهووى يووخ ٚٔوؤٌَ ٔيوخ ٚعهُووٌٕ ، ْٔووٌح مفووَ يًوٍ طعًوويِ ، ٟٔووَد يووٍ حنهلووٍ ح نقوٕنٓى اٌ 

((طـُٕ حنٜالس رّ ، ٔح ٚـُٕ نهًؤيٕيٍٛ أٌ ٚظـُٕح فّٛ
)ٕٔٔ(

. 

 ٔحنٌ٘ يُع ٌِْ حنقَحءس حنوهفٛش حنعقيٚش حنَ٘عٛش عُي حنًٔهى ، ْٔٙ يٍ يكَٕخص حنٔٛخل. 

اٌ ٌِْ حنُظٛـوش ٔكويْخ مفٛهوش روؤٌ طهفوض ر٘ويس ححَظزوخِ انوٗ ٓوٛخل حنلوخل ٔهطوٍٕس اًْوخل فوٙ 

 حنظٕؿٛٓخص حنُلٕٚش ، ٔييٖ يخ ًٚكٍ أٌ ٚقييّ نهُٚ  ٛي حنظلهٛم . 

**** 

فٙ هظخو ٌْح حنزلغ حنًٕؿِ َئمي عهٗ أًْٛوش حنٔوٛخل عُوي حنظقعٛوي ٔحنظٕؿٛوّ ح٠عَحروٙ ، ٔأَوّ 

حنـخَووذ ححؿظًووخعٙ ٔئووَف حنلوويع حنهيووٕ٘ ؛ فبًْخنووّ ٚووئى٘ انووٗ  ُٚزيووٙ عُووي حنظقعٛووي يالكرووش

ٌك حعظزخٍِ أ٠ٚخ ٚقهم يٍ حهظالفخص حنُلخس فٙ  حٟطَحد حنقخعيس ، ٔاٗخعش حنفٕٟٗ مًخ رُٛخ . مًخ أَ

 حنظٕؿٛٓخص ح٠عَحرٛش ٔحنُلٕٚش .

أروٕ  َٔٚٓن أًْٛش ٌْح حنَر٢ رٍٛ حنظقعٛي ٔئوَف حنلويع حنهيوٕ٘ عهوىأ يوٍ أعوالو حنعَرٛوش ْوٕ

ٌك   :  ((حنُلٕ))كٛخٌ حنظٕكٛي٘ فٙ يقخرٔخطّ عُي طفَٚقّ رٍٛ حنُلٕ ٔحنًُطق ، فٛئمي أَ

 ((  َٚطذ حنهفع طَطٛزًخ ٚئى٘ انٗ حنلق حنًعَٔف أٔ انٗ حنعخىس حنـخٍٚش)). 

 ((  ٔحن٘ٓخىس فٙ حنُلٕ يؤهًٕس يٍ حنعَف)) . 

                                                           

ى. ريٍحٔ٘ َُْحٌ :  ((يٍ  ٠خٚخ حنهيش ٔؿٕد طلهٛم حنزُخء حنهيٕ٘ يٍ هالل ئَف حنليع حنٌ٘ ىحٍ عهّٛ  ))(ٕٓٔ)

  ٓٔٔ، ٙ  ٓ٘، يـهش يـًع حنهيش ع 

د. محمد حماسة عبد المطيف : العالمة اإلعرابية في الجممة بين القديم والحديث ، دار غريب ، القاهرة ، (ٕٔٔ)
 00، 00، وابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن ، ص 000، ص )م0220(،   0ط
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 ((   ٙٔىنٛم حنُلٕ ١زخع)) . 

 ((  ٔحنُلٕ ٚظزع يخ فٙ ١زخع حنعَد، ٔ ي ٚعظَّٚ ححهظالف)) . 

 ((   ٔحنُلٕ طلقٛق حنًعُٗ رخنهفع ، ٔحنًُطق طلقٛق حنًعُٗ رخنعقم)) . 

 ((   ّٔحنُلٕ ٚيهم حنًُطق، ٔنكٍ يَطزًخ نّ ، ٔحنًُطق ٚيهم حنُلٕ، ٔنكٍ يلققًخ ن)) 

. 

 ((   ٔحنُلٕ أٗي حنظلخًيخ رخنطزع)) . 

 ((  ًٓ عٙ، ٔحنًُطق ٗكم عقهٙ ٔحنُلٕ ٗكم)) . 

 ((   ٔٗٓخىس حنُلٕ ١زخعٛش ، ٔٗٓخىس حنًُطق عقهٛش))
(ٕٕٔ)

            . 

ٌك حنقخعويس ٚـوذ أٌ طئهوٌ يوٍ   حنعوَف ٔعوخىس أٛولخد  ))مم يخ ٓزق يٍ أ ٕحل أرٙ كٛخٌ يوئىحِ أَ

حنهيش، فًخ طعٕىِٔ يٍ أٓخنٛذ حنظعزَٛ،ٔيخ ؿَص رّ أنُٔظٓى ، ٔيخ أنفِٕ فٙ ماليٓى يٍ ١َل يعُٛش 

((فٙ حنظعزَٛ رخٞنفخظ ؛ مم ٌْح ْٕ حنًٜيٍ حنٕكٛي نُلٕ مم نيش 
(ٕٖٔ)

. 

ٓوى ٔاًح َرََخ انٗ مظذ حنقٕحعي حنليٚؼش فٙ حنهيش ح٠َـهِٛٚش يؼال َـي ْوٌِ حنكظوذ طٓوظى رَ 

 ئوووووَف نهلووووويع حنهيوووووٕ٘  زوووووم حن٘ووووؤَع فوووووٙ ٗوووووَف حنقخعووووويس حنظوووووٙ طظُخٔنٓوووووخ يوووووٍ هوووووالل 
، ٔرووٍٛ ٚووي٘ مظخرووخٌ يووٍ أٗووَٓ مظووذ حنقٕحعووي  ((حنَٓووٕو حنكخٍٚكخطٍٕٚووش ٔحنٜووٍٕ حنفٕطٕغَحفٛووش))

ح٠َـهِٛٚش حنًظيحٔنش رٍٛ حنًظوٍٜٜٛ فٙ حنهيش ح٠َـهِٛٚش ٔحنهٌحٌ ٚعظًيحٌ عهٗ ٌِْ حنظقُٛوش ًْٔوخ 

: 

 English Grammar In Use, Raymond Murphy , Cambridge 

University Press. 

 Oxford Practice Grammar, John Eastwood , Oxford University 

Press. 

ٔيٍ ٚظٜفق ٌٍْٚ حنكظخرٍٛ ٚـي حنَٕٓو ٔحنٍٜٕ حنفٕطٕغَحفٛش يزؼٕػش فًٛٓخ يوٍ أٔل حنكظوخرٍٛ 

 حنًؼخل عُي َٗكّ نُٟيُش فٙ حنهيش ح٠َـهِٛٚش .انٗ آهًَْخ ، ٔنُُٛرََ حنكظخد حٞٔل عهٗ ٓزٛم 

اٌ حٓووظيالل حنَٓووٕو ٔحنٜووٍٕ فووٙ ٗووَف حنقخعوويس أيووَ ٚظـووّ انٛووّ حن٘ووخٍكٌٕ نهقٕحعووي فووٙ  

يوظه  حنهيخص ؛ َّٞ أيَ ٚٔٓم حنَ٘ف ٔٚؼزض حنقخعيس فٙ حًْٞوخٌ. َٔظًُوٗ أٌ ططزوق طهوح حنظقُٛوش 

 فٙ مظذ حنقٕحعي نهُخٗجش .

نى ٚقظَٜ أيوَ حٓوظيالل حنَٓوٕو ٔحنٜوٍٕ فوٙ حنهيوش ح٠َـهِٛٚوش  َٔلذ أٌ ََ٘ٛ أ٠ٚخ أَّ 

عهٗ مظذ حنقٕحعي فق٢ روم حَظقهوض انوٗ حنًعوخؿى حنهيٕٚوش ، حنظوٙ أٛوزلض يًهوٕءس رخنٜوٍٕ حنًهَٕوش 

حناليعش حنظٙ ط٘ي ححَظزخِ ٔطيَ٘ رخح ظُخء نـٕىس ١زخعظٓخ ٍٔهٚ أػًخَٓوخ أًموَ يوٍ ْوٌِ حنًعوخؿى 

 حنظٙ رٍٛ ٚي٘ :

                                                           

ُْرََ :(ٕٕٔ)  ،  ٔحنًقخرٔخص :  ص: كٍٔ حنُٔئرٙ ، حنٓٛجش حنًَٜٚش ــــ يكظزش حَٞٓس ، حنقخَْس ، ١  ُٚ

 ٔيخ رعيْخ6ٔٔ، ٙ  ٕٕ،  حنًقخرٔش )و  ٕٙٓٓ(

  6ٖٔى. ارَحْٛى أَْٛ : يٍ أَٓحٍ حنهيش ، ٙ   (ٖٕٔ)
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 Collins Co build Intermediate Dictionary of English , Thomson 

ELT, 2008 

  Oxford Word power Dictionary, Oxford University Press, 

2006  

 Longman Active Study Dictionary, Longman, 2002 

ِ فًٍ ٚظٜفق ٌِْ حنًعخؿى ٚـي ح٠طقخٌ حنًيْٖ ٔح٠هالٙ حنًظفخَٙ فٙ ٌِْ حنًعخؿى نـوٌد ححَظزوخ

 ٔطؼزٛض حنًعهٕيش .

*** 
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 م أْى يخ أػزظُخِ آَفًخ : اٌ اذّح ًِ ـْ  : فٙ هخطًش ٌْح حنزلغ َُ

ٔفٙ أٔٓع يعُوٗ  ))يٍ أًٗم طعَٚفخص حنٔٛخل حنظعَٚ  حنٌ٘ أٗخٍ انّٛ ىٚفٛي مَٚٔظخل رقٕنّ :  .ٔ

نٔٛخل حنلخل فبَّ ًٚ٘م حنوهفٛش غَٛ حنهيٕٚش نُٚ أٔ مالو يخ مخيهش ٔركم يخ فٛٓخ ٔٚ٘وًم ًنوح 

حنًٕ   حنلخنٙ حنٌ٘ ٚٔظويو فّٛ حنُٚ أٔ حنكالو ، ٔٔعٙ حنًظكهى ٔحنٔخيع نًخ  ٛم  زُم ، ٔأٚوش 

 . ((يعظقيحص أٔ حفظَحٟخص ٓخرقش هخٍؿٛش

 س ، يُٓخ يخ ْٕ نلرٙ ، ٔيُٓخ يخ ْٕ ىحثى َٔزٛخ .يكَٕخص ٓٛخل حنلخل مؼَٛس ٔيظعيى .ٕ

ًُـًووم ، ٔطعٛووٍٛ  ))حنٔووٛخل ــووـ رٕؿووّ عووخو ـووـ مًووخ  ووخل حرووٍ  ووٛى حنـُٕٚووش :  .ٖ َٚٗووي انووٗ طزٛووٍٛ حن

ٌْٔح يٍ أعرى حنقَحثٍ حنيحنش عهٗ يَحى حنًوظكهى ...حنًلظًم ، ٔحنقطع رعيو حكظًخل غَٛ حنًَحى 

 .((يُخظَطّ، فًٍ أًْهّ ، غه٢ فٙ َرَِ ، ٔغخن٢ فٙ 

عال ووش حنهيووش رووخنًـظًع  ٕٚووش ؿوويح ، ٔأٚووش يلخٔنووش نظفٔووَٛ حنرووٕحَْ حنهيٕٚووش ىٌٔ حنَؿووٕع انٛووّ  .ٗ

 يلخٔنش عزؼٛش ، ٔنٍ طئى٘ اح انٗ اؿيحد حنيٍحٓخص حنهيٕٚش .

غٛخد ٓٛخل حنلخل عٍ طقعٛي حنقخعيس حنُلٕٚش  وي ٚوئى٘ انوٗ حٟوطَحرٓخ أكٛخَوخ ، يؼهًوخ حكرُوخ  .٘

َس ، ٔ خعيس : َفٙ حنُفٙ اػزخص ، َٜٔذ حنرَف ، حنٕ ٕف عهوٗ حٞىحس يع : ؿًٕع حنقهش ٔحنكؼ

 مال ، ٔاًْخل ىححص حُٞٔحٌ حنَٜفٛش فٙ ٓٛخ خطٓخ حنـيٚيس .

حنظُزّٛ عهٗ أَوّ يوخ ُحنوض ىححص حُٞٔحٌ حنٜوَفٛش يٛويحَخ ركوَح ، ٔهٜوزخ ، ٔفوٙ كخؿوش انوٗ  .ٙ

 مؼَٛ يٍ حنيٍحٓخص حنيحنٛش .

 . ((فٕٟٗ ىحنٛش))غٛخد ٓٛخل حنلخل عٍ حنظٕؿّٛ ح٠عَحرٙ  ي ٚف٠ٙ رُخ انٗ  .6

 .  ((طفكح أٔٛخل حنُٚ))غٛخد حنٔٛخل ٔعيو حعظزخٍِ ٚئى٘ انٗ  .1

 اًْخل حنٔٛخل عُي طٕؿّٛ حنُٜٕٙ حنَ٘عٛش  ي ٕٚ ع فٙ يؤُل َٗعٙ ٔعقٛي٘ . .2

يووٍ حنعووَف ٔعووخىس  حنظؤمٛووي عهووٗ ححطـووخِ حنعهًووٙ حنووٌ٘ ٚقووٕل : اٌ حنقخعوويس ٚـووذ أٌ طئهووٌ .ٓٔ

 أٛلخد حنهيش .

أًْٛش حنَٓوٕيخص ٔحنٜوٍٕ حنفٕطٕغَحفٛوش حنظوٙ طَٓوى ئوَكخ نهلويع حنهيوٕ٘ عُوي ٗوَف  .ٔٔ

 حنقٕحعي حنُلٕٚش نهُخٗجش .   

*** 

ٔفٙ حنوظخو أٓؤل هللا أٌ أمٌٕ  ي ٔفقض فًٛخ أٍىطّ ٔ ٜويص انٛوّ ، ٔآهوَ ىعٕحَوخ أٌ حنلًوي هلل ٍد 

 حنعخنًٍٛ .

 لًٛي عزي حنٜخىل ٓاليشحنزخكغ : اٚٓخد عزي حن

 

 

 

 



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

 

  خثًش حنًَحؿع حنعَرٛش

 . )و22ٗٔ (، 6: يٍ أَٓحٍ حنهيش ، يكظزش حَٞـهٕ ، حنقخَْس ، ١ إتسا١ُ٘ أ١ٔط ـ.ٔ

يعـى حنًٜطهلخص حٞىرٛش ، حنًئٓٔش حنعَرٛش نهُخٍَٗٚ حنًظلويٍٚ ، طوَْٕ ، إتسا١ُ٘ فرحٟ :  ـ.ٕ

 رئٌ طخٍٚن نهطزعش 

 أًٓخء هللا حنلُٔٗ ىٍحٓش فٙ حنزُٛش ٔحنيحنش ، حنٓٛجش حنًَٜٚش حنعخيش : ــ أحّد ِ راز ػّس  ـ.ٖ

 )وٕٓٓٓ(،  ٔنهكظخد ــــ يكظزش حَٞٓس ، حنقخَْس ، ١ 

 . )و221ٔ (،  ٘ــ عهى حنيحنش ، عخنى حنكظذ ، حنقخَْس ، ١                         

 (حنعهًٙ حنعَح وٙ ، حنعوَحل ،: يعـى حنًٜطهلخص حنزالغٛش ٔططٍْٕخ ، حنًـًع أحّد ِطٍٛب  ـ.ٗ

 . )و216ٔ

: َٗكخ أرٙ حنعالء ٔحنوطٛذ حنظزَِٚ٘ عهٗ ىٕٚحٌ أرٙ طًخو ىٍحٓش َلٕٚوش إ٠ٙاب ػثد اٌح١ّد  ـ.٘

 . )ؤٕٕٓ (َٛفٛش ، ٍٓخنش يخؿٔظَٛ ، ىحٍ حنعهٕو ، ؿخيعش حنقخَْس ،

 . )و2ٕٓٓ (،  ٙ: ـــــ حنهيش حنعَرٛش يعُخْخ ٔيزُخْخ ، عخنى حنكظذ ، حنقخَْس ، ١ ذّاَ حعاْ  ـ.ٙ

 ، 6: حنزٛووخٌ ٔحنظزٛووٍٛ ، ص : عزووي حنٔووالو ْووخٌٍٔ ، يكظزووش حنوووخَـٙ ، حنقووخَْس ، ١ اٌجيياحع  ـ.6

 . )و221ٔ (

رئٌ طوخٍٚن  (، : حنظعَٚفخص ، ص : ارَحْٛى ح٠رٛخٍ٘ ، ىحٍ حنَٚخٌ نهظَحع ، حنقخَْساٌجسجأٟ  ـ.1

 . )نهطزعش

حنٓٛجوش حنعخيوش نقٜوٍٕ حنؼقخفوش ، ٓهٔوهش : ـــ حنوٜوخثٚ ، ص : يلًوي عهوٙ حنُـوخٍ ، اتٓ جٕٟ  ـ.2

 . )رئٌ طخٍٚن نهطزعش (، ٔ، ١  ٙٗٔحنٌهخثَ ، حنقخَْس ، ع 

رئٌ طخٍٚن  (ــــ حنهًع فٙ حنعَرٛش ، ص : فخثِ فخٍّ ، ىحٍ حنكظذ حنؼقخفٛش ، حنكٕٚض ،           

 . )نهطزعش

 ٔعًوخٍ ، حٍٞىٌ ، ١ أيخنٙ حرٍ حنلخؿذ : ص : ى. فووَ ٛوخنق ٓوهًٛخٌ ، ىحٍ حرٍ حنلخؿذ : ـ .ٓٔ

 )و 212ٔ (،

 . )و22ٖٔ (،  : حنكهًش ىٍحٓش نيٕٚش يعـًٛش ، ىحٍ حنًعَفش حنـخيعٛشحٍّٟ خ١ًٍ ـ .ٔٔ

حنًقخرٔخص :  ص: كٍٔ حنُٔئرٙ ، حنٓٛجش حنًَٜٚش ــــ يكظزش حَٞٓس ، أتٛ ح١اْ اٌرٛح١دٞ : ـ .ٕٔ

 )و  ٕٙٓٓ(،  ٔحنقخَْس ، ١ 

حنهيوش ٔيُوخْؾ حنزلوغ حنهيوٕ٘ ، يكظزوش حنووخَـٙ ،  : ـــــ حنًيهم انٗ عهىزِؼاْ ػثد اٌرٛاب ـ .ٖٔ

 . )و22ٙٔ (،  ٖحنقخَْس ، ١ 

 .)رئٌ طخٍٚن نهطزعش (حنك٘خف ، ص : ٕٚٓ  كًخى٘،يكظزش يَٜ، حنقخَْس ،اٌصِ شسٞ : ـ .ٗٔ

 : ىٍٔ حنكهًش فٙ حنهيش ، طَؿًش : ى. مًخل رَ٘ ، يكظزش حن٘وزخد ، حنقوخَْس ، ١ظر١فٓ أٌّٚاْ ـ .٘ٔ

 . )عشرئٌ طخٍٚن نهطز (،  ٔ

: حٕٞٛل فٙ حنُلٕ ، ص : عزي حنلٍٔٛ حنفظهوٙ ، يئٓٔوش حنَٓوخنش ، رٛؤَص ، ١ اتٓ اٌعساض ـ .ٙٔ

 . )رئٌ طخٍٚن نهطزعش (، ٔ

 ، ٔ: حنٕؿوِٕ ٔحنُروخثَ فوٙ حنقوَآٌ حنكوَٚى ، ىحٍ حن٘ؤَل ، حنقوخَْس ، ١ ظٍٜٛ ِحّيد اٌؼيٛا ـ .6ٔ

 . )و221ٔ (

 و ٕٗٓٓ،  ٗحنكظخد ، ص : عزي حنٔالو ْخٌٍٔ ، يكظزش حنوخَـٙ ، حنقخَْس ، ١ ظ١ث٠ٛٗ : ـ .1ٔ

 رئٌ طخٍٚن نهطزعش ، ح٠طقخٌ فٙ عهٕو حنقَآٌ ، يكظزش يَٜ ، ىحٍ يَٜ نهطزخعش اٌع١ٛؽٟ ـ .2ٔ



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

 . )رئٌ طخٍٚن نهطزعش (، ٔٔ: حنُلٕ حنٕحفٙ ، ىحٍ حنًعخٍف ، حنقخَْس ، ١ ػثاض حعٓ ـ .ٕٓ

 )و22ٙٔ (،  ٔ: حنزالغش حنعَرٛش ، ىحٍ حنقهى ، ىي٘ق ، ١َىح ػثد اٌسحّٓ تٓ حعٓ َحثََّٕ ـ .ٕٔ

: حنَإٚش ٔحنعزخٍس ييهم انٗ فٓى حن٘عَ ، يكظزش حَٞٓس ، حنٓٛجوش حنًٜوَٚش ػثد اٌؼص٠ص ِٛافٟ ـ .ٕٕ

 . )وٕٓٔٓ (،  ٔحنعخيش نهكظخد ، حنقخَْس ، ١ 

ٙ ، حنقخَْس ، : ىحثم ح٠عـخُ ، ص : يلًٕى يلًي ٗخمَ ، يطزعش ييَػثد اٌما٘س اٌجسجأٟ ـ .ٖٕ

 . )و22ٕٔ ( ١ٖ 

، كخٗٛش حنٜزخٌ عهوٗ ٗوَف حٞٗوًَٕٗ ٞنفٛوش حروٍ يخنوح: أتٛ اٌؼسفاْ ِحّد تٓ ػٍٟ اٌظثاْـ .ٕٗ

 )و  226ٔ ( ٔ، ١ ىحٍ حنكظذ حنعهًٛش رَٛٔص ـــ نزُخٌ

 ٔ: ٍٔف حنـًخعخص ، طَؿًش : عخىل ُعٛظَ ، ىحٍ حنًعخٍف ، حنقوخَْس ، ١ غٛظراف ٌٛتْٛ ـ .ٕ٘

 )و 2٘٘ٔ (، 

 )و6ٕٓٓ(، ٕ: يعخَٙ حٞرُٛش فٙ حنعَرٛش ، ىحٍ عًخٍ ، حٍٞىٌ ، ١  اٌعاِسائٟفاػً ـ .ٕٙ

 )وٕٙٓٓ (، ٔ: ريحثع حنفٕحثي ، ىحٍ حنظقٕٖ نهَُ٘ ٔحنظُٕٚع ، حنقخَْس ، ١ اتٓ ل١ُ اٌجٛش٠ح ـ .6ٕ

 . )وٕ٘ٓٓ (: ــــ حنظفكَٛ حنهيٕ٘ رٍٛ حنقيٚى ٔحنـيٚي ، ىحٍ غَٚذ ، حنقخَْس ، ، وّاي تشس ـ .1ٕ

 )و21ٙٔ (، 2ـــــ ىٍحٓخص فٙ عهى حنهيش ، ىحٍ حنًعخٍف ، حنقخَْس ، ١             

 )و22ٗٔ (،  ٔـــــ عهى حنهيش ححؿظًخعٙ ييهم ، ىحٍ حنؼقخفش حنعَرٛش ، حنقخَْس ، ١    

: يعـى حنًٜطهلخص حنعَرٛش فٙ حٞىد ٔحنهيش ، يكظزش نزُخٌ ، ِجدٞ ٚ٘ثح ، واًِ إٌّٙدض ـ .2ٕ

 . )و21ٗٔ ( ، ٕ رَٛٔص ، ١

 . )وٖٕٓٓ (، ٔ: ـــــ يعـى يٜطهلخص إٔٛل حنفقّ ، حنقخَْس ، ١ ِجّغ اٌٍغح اٌؼست١ح ـ .ٖٓ

 )و21ٕٔ (، ٔـــــ يعـى حنًٜطهلخص حنفهٔفٛش ، حنقخَْس ، ١                      

: يعـى يٜطهلخص حنُلٕ ٔحنَٜف ٔحنعَٔٝ ٔحنقخفٛش ، يكظزش حٜىحد ِحّد إتسا١ُ٘ ػثادج ـ .ٖٔ

 . )ؤٕٔٓ (، ٔ، ١  ، حنقخَْس

: حنعاليووش ح٠عَحرٛووش فووٙ حنـًهووش رووٍٛ حنقوويٚى ٔحنلوويٚغ ، ىحٍ  د. ِحّييد حّاظييح ػثييد اٌٍط١ييفـ .ٕٖ

 )و ٕٔٓٓ (،   ٔغَٚذ ، حنقخَْس ، ١

: حن٠ُٓووش ح٠ٓوواليٛش فوٙ ٓووَٛ أعاليٓووخ حنًعخٛووٍَٚ ، يـًووع حنزلووٕع ِحّيد زجيية اٌف١ييِٟٛ ـ .ٖٖ

 . )رئٌ طخٍٚن نهطزعش (،  ٔح٠ٓاليٛش ، حنقخَْس ، ١ 

: ٟٛخء حنٔخنح انٗ أٟٔوق حنًٔوخنح ، يئٓٔوش حنَٓوخنش ، حنقوخَْس ، ِحّد ػثد اٌؼص٠ص إٌجاز ـ .ٖٗ

 . )ؤٕٓٓ (، ١ٔ 

ححَظٜووخف يووٍ ح٠َٜووخف ، عهووٗ ْووخيٖ ح٠َٜووخف فووٙ ئووخثم ِح١ييٟ اٌييد٠ٓ ػثييد اٌح١ّييد : ـ .ٖ٘

 )رئٌ طخٍٚن نهطزعش  (حنوالف ، ١زعش ىحٍ حنطالثع ، حنقخَْس ، 

 ، ٔ، ١  2ٖٔ: حنهيووش ٔحنظفٔووَٛ ٔحنظٕحٛووم ، عووخنى حنًعَفووش ، حنكٕٚووض ، ع ِظييطفٝ ٔاطييف ـ .ٖٙ

 . )و22٘ٔ (

 . )و2ٕٓٓ (،  ٕ: حنًٍٕى حنليٚغ ، ىحٍ حنعهى نهًالٍٚٛ ، رَٛٔص ، ١ ١ِٕس اٌثؼٍثىٟ ـ .6ٖ

 : حنهيوش ٔأَرًظٓوخ روٍٛ حنقوييخء ٔحنًلويػٍٛ ، ىحٍ حنٕفوخء ، ح٠ٓوكُيٍٚش ،ٔاد٠ح زِؼاْ إٌجياز ـ .1ٖ

 . )رئٌ طخٍٚن نهطزعش (

ٓوخ ، ٓهٔوهش عوخنى حنًعَفوش ،  د. ٔا٠ف خسِا ، د. ػٍيٟ حجياضـ .2ٖ : حنهيوخص حٞؿُزٛوش طعهًٛٓوخ ٔطََعهًُّ

 )و 211ٔ (،  ٔحنكٕٚض ، ١ 



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

 ، ٖ: عهووى حنهيووش ححؿظًووخعٙ ، طَؿًووش : يلًووٕى عٛووخى ، عووخنى حنكظووذ ، حنقووخَْس ، ١ ٘دظييْٛ ـ .ٓٗ

 . )وٕٕٓٓ (

 . )و22ٖٔ (، ٔىحٍ حنيَد ح٠ٓاليٙ ، رَٛٔص ، ١ : يعـى حٞىرخء ، ٠الٛخ اٌحّٛٞ ـ .ٔٗ
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The Thesis' Abstract 



 ( حنـِء حنوخيْٕ٘ٔٓحنعيى حنٔخىّ عَُ٘ٓش )
 

 The title of this thesis is “The Context’s Evidence And Its Role In 

Laying Down The Syntactical Rules"  

 The thesis begins with a preface contains the determing the most 

important terms used in this thesis the context . I offered the general 

meaning which is related to the language and others . Then I offered the 

special meaning associated with the language only. 

In the beginning of the thesis, I mentioned, generally, the importance 

My main point in this of context’s consideration in linguistics' analysis. 

thesis is to make reference to that the nonattendance of context about the 

: syntactical analysis may lead to 

a. Confusion of the syntactical rules. 

b. Deprivation of comprehension of syntactical , rhetorical guiding 

mentally, and the language will reach a stage of chaos . 

c. Disconnection of context’s joints . 

d. Falling down in doctrinal deadlock at the time when dealing with 

verses of the Holy Koran and Prophetic Tradition . 

 On the basis of what I offered before , I stated thescientific rules 

which we must follow at the laying down the syntactical rules. 

**** 

: حنٔوٛخل ، حنٔوٛخل حنهيوٕ٘ ، حنٔووٛخل غٛوَ حنهيوٕ٘ ، حنظلهٛوم حنهيوٕ٘ ، ٛووُخعش اٌىٍّياخ اٌّفراح١يح

حنًعـى ، طؤنٛ  مظذ حنُلٕ ، حٟطَحد حنقخعيس حنُلٕٚش ، حنظلهٛم حنُلٕ٘ ، حنقٕحعي حنعهًٛش نهظقعٛي 

يش ححؿظًخعٙ ، عهى حنُٚ ، ح٠كخنوش ، ححطٔوخل حنُٜوٙ ، اكخنوش ، َٗف حنقٕحعي رخنٍٜٕ ، عهى حنه

 يقخيٛش ، حنٔزح ، عهى حنُلٕ ، ئَف حنليع حنهيٕ٘ ، حنقٛخّ ، ححٓظقَحء حنُلٕ٘ .

 


