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 استعماالت )) دون(( في العربية
 دراسة نحوية داللية

 د. عبد العباس عبد الجاسم
 الممخص

ها هػ  ي  ))ونف(( ندػو تلت ػو عند اػا تسع ايػم اػ  عيػاؽ تسعع ػة تس ن إػة ناػعف قطػان تسيػإاؽ تس  ػن  
سػةة كشػعو الػف ش نًت ن ثنًت كػاف دػو تع ػو اإػت نتتاػلو  بطػة ال ػنن ك عػ ة ون ل بػة نمػؿ اػ  تسعع ػة قالنت ػًا نوا

ثػنًت ة نتن عػا و أم ن تسلننؼ ون تسك عػاو تسععنوتوة نا تعنط لتى ننالة تس  ة تس ن إة  اسيتو و َّاا س ة ا تعنو اإاا 
تؤكو وف تإل ياف تس ن   تسع وع دو ممَّ كؿَّ الطائت تس  ن  نتسمػنت  نتسػواس  نتسع  ػن  اػ  س تػتة اعػايو  نمػإ ة 

ااا تسبػػاسؽ يػػ لا ت  ػػأف ع  اػػا س ػػة س ت  إػػؿ تس  إػػ ة عتعإػػ م عػػف اإنهػػا عػػف تس  ػػاو تس تػػ  يػػ بتاا نتستػػ  ت تاػػا لػػإف شػػنَّ
ـ   إت تسكنإـ  عمالتت تست  الع  ته اا تس   اي وف إ   نت ع  ستت.  نكنَّ

نكػػاف س  يػػط تسعػػنع  سعػػوسنؿ ترإػػاو تسكنإعػػاو سػػت عػػا إعمػػا ال ػػت عػػف لإػػ  ناػػن  تسعبمػػنو عػػف بػػ ؿ 
بنآ ػػ  اػػ  تيػػتثعان ال امػػن تإل ػػوتع  اػػ  تسيػػإاؽ تستنكإ ػػ  س ععػػنوم تس ن إػػة اػػ  عع اػػا تإلالعػػا  تس  اػػ  سبيػػ نم تس

تيػػ و تع ّػػو  ػػباي تسع ايػػ ة  ػػإف تس عػػظ نع  ػػاه تسػػي  يػػإؽ قسإػػت ة عػػا ع ػػؿ يسػػؾ نتاػػلًا اػػ  تنال انتتاػػا تستػػ  ك عػػا 
تس نف ا  ))ونف(( كاف ست عا إوؿ نمؼ تسلننؼ تسث ثة ون تألن  ة ا  تسك عة تسنتلوم ة ااسعبان ة  إف تسوتؿ نتسنتن ن 

ال إت ب ؿ تس نض تسي  لع و  ت ترإاو تسكنإعة ة قي سـ إكف يسؾ عماواًة ة نتن عػا سػت وثػن  ػاسض نتاػا اػ  تنكإػم 
تسك عة نسععإع تسععنوتو تستػ  ويػاعو اػ   إػاف ك ػت تسععػنوم))ونف(( عػف لإػ    اؤهػا نالػوـ تمػنااا نندنالاػا ظػنؼ 

ـ عكاف ععنننًت  لنؼ تسعن ))عف(( قا عا  ػون عػف  أإاػا الػف تسعندػع تسػي  اُلناػو اإػت ة عكاف ع من ًا ون كن اا تي
 الؽ ساا وف ت ان  تلو سنتي تسع من او ا  تسعع ة تس ن إة.

 
 مقدمة

ال ػى اُلِ   تس الثنف ا  ععاؿ ال ـ تس  ة  واسة تألسعاظ ؛ سعا ساا عف وثن ااالؿ اػ  تسندػنؼ 
ع اي ة ومنتو تسلننؼ تست  الوَّها ى تسي  بنعو قسإتة عف لإ  لبإبة تسععنوم ا  عنتيعتاا س ع  

وئعػػػػػػة تس  ػػػػػػة كت ػػػػػػًاة نعػػػػػػ اـ تس  عػػػػػػة تس  ػػػػػػن  و ػػػػػػن تسليػػػػػػإف ولعػػػػػػو  ػػػػػػف اػػػػػػان   ػػػػػػف  كنإػػػػػػا تسػػػػػػنت   
عع تسلننؼ تألبنى ستكػنإف  انتتلاوه ات تئتد ؿ  اسعا نآه عف واسة نع  ى اإا هػ(ٜٖ٘تسب نإ  )و

عًا ثإف تسشوتم قسى  شوتف تسواسة ا  تسك عة تس ن إةة ا ً  كا ػو ون تيػتألعن تسي  لوت  اس ال ةتسععنوم
اػػػ  ))ونف(( عػػػف هػػػيه تأليػػػعاي عػػػف بػػػ ؿ تيػػػت عاست اػػػ  تستنكإػػػمة  ن  ون لناػػػًاة عػػػا ع ػػػؿ  لث ػػػا إ بػػػ
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نتس ل  الف وثنه تسواس ة ن إاف قالنت ت عف تيتبنتن عند ت ا  تسعع ة  نمعت ظػنؼ  عػاف ون ظػنؼ 
النت ػتة ندػو الػ َّ  يسػؾ  األعث ػة ال ػى تبت ااػاة عكاف ع من ًاة نتس ندنؼ ال ػى لاسػت ن نالإػت ن  ائػت نتن

تس  إ  بإن ع إف ال ى تث إو لعة عا يهػم قسإػت؛ يسػؾ ألف تست  إػؿ تس  إػ  ننعو ا  تسعثاؿ تسبنآ   
هػن تسعمػطعى اػ  س تػػت  أسعاظاػا نتنتكإ اػا نتيػػت عااتااة  نمػعت تس  ػة تس اسإػػة تسعبتػانم تستػ  ويالػػف 

 ػػػن ننالتاػػػا ويػػػاطإف تسعمػػػالةة نودػػػنَّ  َعػػػْن  سعظاػػػا نت يػػػ اؾ ع  اهػػػا   ػػػام تسكػػػ ـ. ال ػػػى وف دػػػنتن س 
اػػ  تايػػت عاؿ؛ اػػػ  إثإػػةس ػػة نتيػػتبنتنًت ثا تػػًاة  عػػا اإػػت تسلتس لػػ  دػػو تيػػتنى ال ػػى  إػػاف عاهإػػة ))ونف((

ن  تألمػ  ة تسكػ ـ قا قيت كا ػو تيػـ ا ػؿ  ع  ػى إبػنع الػف ع  اهػا تس  ػ))ونف(( سـ تنو اػ  ونتئػؿ 
ن اط  إف شإئإفة ون وشػإاي إن ػن ولػوهعا ال ػى تربػن اػ  تستعاػإؿة ون تػنو  عثا ػة نتن عا كا و ل بة 

تعت تي وعن باص عف وعنن الاعة ا  تسواسػة عػف اإػن وف تكػنف   إػوم الػف تيػت عااو وؿَّ   اػاا 
طػة و ا ػو ))ونف(( س ػة سبػو تنيَّػـ تس لػ  ب . نتايػت عاؿال ى تسون إة نتسلبانم نتسبيَّػة اػ  تألشػإاي 

اػػ  تسظػػنؼ ن نالإػػتة نعاسَػػت عػػف تس  ػػاي نتإلالػػنتم نتابتمػػاصة نتمػػط لًاة يػػ باا ت  يػػاط س  لػػ  
تعإإ  تسظنؼ تس عا   ون تسعكا   عف تايـ تسوتؿ ال ى تس عاف ون تسعكاف عف اإن وف إ نم ظناًاة ن 

ثػػـ قف  ةسإػػة ون تايػػـ تسععػػننننتن عػػا ندػػنع ت كػػـ تأليػػعاي تسوتسػػة ال ػػى تسػػ عف ون تسعلػػؿ عندػػع تسعع ن 
تس ل  دو وانو  ا ًا بامًا ايت عااو ))ونف(( ا  تست  إؿ تس  إ  تسبػنآف ندػو كشػؼ الػف تيػت عاساا 

( عئة نون  ًا نون  ػإف عػنمة عػايو ععػنننم  لػنؼ ٗٗٔ(( ثعا   آإاو عع و اا ننوو))ٛظناًا ا  ))
  أ اا ننوو عاااة ععإ ًا .(( عئة نيو نث ثإف آإةة ال عًا ٖٙٔتسعن ))عف(( ا  ))

قف تيػػت عاؿ ))ونف(( اػػ  تس ن إػػة كشػػؼ الػػف تس  اإػػة تسعائبػػة عػػف سػػوف تس  ػػة  ػػاسععنوم ع ن ػػة 
إث و وف تس عظ تس ن   إ ايم ع  اهة نإػؤو  اػننض واستػت اػ  تستنكإػم  كػؿ ث ػاو كا و ون ع  إةة 

 نودة تيت عاؿة نعف تهلل تستناإؽ ن نلعتت ونتـ تايت ا ة. 

 نوعاه : و الظرف 

تسعع ػػػنؿ اإػػػتة و ف تسظػػػنؼ   نالإػػػت ت نإعػػػًا عػػػف لإػػػ  تس  ػػػة  أ ػػػت إؤيػػػ  تس لنإػػػنف سععاػػػـن 
( . ألف تألا اؿ ٔع  ى ))ا (( )تسنالاية وعا عف لإ  تامط   اإ  نف  ت ندتًاة ون عكا ًا ُاع  ا 

اػػاـ))ونالإة((ة تبػػع اإاػػا نتل اػػاة نا تػػؤثن اإاػػاة ااػػ  كاإل ػػاي نتسلػػاؿ اإػػت اإػػنه نسػػيسؾ يػػعَّاها   
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(ة ثػـ قف تسظػنؼ قعػػا وف إكػنف كاس إػو نتن عػػا وف إكػنف  عا ػًا كاسشػػانة ٕنيػعَّاها   اػاـ ))علػػاؿ(()
 (. ٖ تة نتن عا إبع اإتة نسايت إيعإت تس  عاي اإت ) نا ؿ اإتة نإبع ال إتع نكؿ ع اعا إبع تس

عبػوَّنة عثػؿ ف  ال ػى  عػف اإػن عػا وؿَّ نإكنف تسظنؼ ع اعًاة ون عبتمًا ااسظنؼ تسع اـ هػن 
ال ػػى عبػػوَّن ة عثػػؿ ف مػػعو لػػإفة نعػػومة نندػػوة كبنس ػػا ف يػػنو لإ ػػًا. وعػػا تسعبػػتص ااػػن عػػا وؿَّ 

نعاػػافة نتالتكعػػو إػػـن تسعع ػػةة نكػػيسؾ عثػػؿ ف تسػػوتن نتسعيػػعو نتس  ػػو كظػػنؼ عكػػاف ع  ػػنـ. نظػػنؼ 
. نعثػػؿ  ة ناػػنؽة نتلػػوتسعكػػاف تسعػػ اـة عثػػؿ تسعاػػاو تسيػػوة نهػػ  ف وعػػاـ نننتية نإعػػإف ة نشػػعاؿ 

 (. ٗتسعباوإن كعنيخ نعإؿ )

نا إيػع  تس لػػنإإف تيػـ تس عػػاف نتسعكػاف ظناػػًا عػاسـ إتاػػع ا ع  ػى ))اػػ (( كعػا هػػن عػػيكنن 
آ عًاة اػأف سػـ إتاػعف ع  ػى ))اػ (( ا ػإ  ظناػًاة عثػؿ دنسػت يػ لا ت ف )) نتتبػنت إنعػًا ا تعػ    عػ  

؛ ألف تاتباي سإ  نتد ًا اإتة  ؿ هػن د  ػت ؛  ( ة اػ ))إنعًا(( سإ  ظنااً ٛٗالف  ع  شإئًا(( )تس بنم / 
سيت إ نم عع نًا  ت ة نعث ت دنست ي لا تف )) نو ينهـ إنـ تسلينم قي ُدا  تألعن نهن ا  اع ة نهػـ 

( ة اإنـ تسلينم هن إنـ تسبإاعةة نهن سإ  ظناًا ؛ ألف تإل يتن سإ  ا  إنـ ٜٖا إؤع نف(( )عنإـ /
ف ااـ  عػ  تسإػنـة و ال ػى تبػوإن ف بػنَّ ( ٘تسبإاعػة ة نت ػنم عع ػنًا  ػت ة) تسبإاعة ة نتن عا هن د ؿ إنـ
 (ٙق اـ إباانف تسإـن  عيت.)

نإػػػنى تس ػػػالثنف وف   ػػػض تسظػػػننؼ ا إ ط ػػػؽ ال إاػػػا تستبػػػوإن  لػػػنؼ تسعػػػن ))اػػػ ((ة نتن عػػػا 
 تسظنؼ ال ى ث ثة و نتع ة ه  ف

 (( اػ  تس عػظ كػاف عػا   ػوها عا تاعف ع  ى ))ا (( كعا تبوـ عف  إاف نتناػإاة اػ ف ظاػنو ))اػ
ة نع يػو اػ  تسكناػة ة ثػـ ة عثػؿ ف يػنو اػ  إػـن تسعع ػة نمان تستاعإف سػ))ا ((  تيعًا منإلًاة

أل ت عع نؿة نتن عا س عت وف إكنف  عا ًا ون عكا ًا أل اعا الاعاف سبشإاي  قف تسظنؼ ا إكنف قا تيعاً 
 ة نال ى تسعكاف  ااست تـ.تسع ؿ إوؿ ال ى تس عاف  مإ تتن عف تألالإاف نتأللوت ة 

و ػػػت عػػػا كػػػاف ع اعػػػًا اإػػػن  إإف اػػػ   إػػػاف ظػػػنؼ تسعكػػػافة قي إػػػننفبػػػو واػػػاض   ػػػض تس لػػػن سن 
عتمنؼ ععا ا  تسع ؿ واسػة ال إػتة نتسعػ اـ ال ػى لػو  نوإاػـ هػن عػا سػـ إكػف سػت ودطػان تلمػنه ة نا 
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ة نيػػنو وعاعػػؾ  ااإػػاو تلػػإط  ػػتة عثػػؿ ف وعاعػػؾ ة نننتيؾ نتن تيؾة نت بػػايؾ ة تبػػنؿف ع يػػو ال ػػوؾ
ة نعلعو لإاسؾة نينو انيبًاة نشإَّ تؾ عإً . نسن د ػوف يػنو نننتيؾة نو ا دنإ ًا ع ؾة ن إو ون ؾ

تس منمة نع يو تسكناة سـ َإُع  أل اعا عبمنمتافة نسإ  ا  تسع ػؿ وسإػؿ ال إاعػاة و  فقف تسع ػؿ 
 (.ٚتسعع  )ا إوؿ ال ى تسعكافة ا ن د و ف ع يو  إوًت سكاف عنانالًا ة عثؿف ع يو 

يػبنها ال ػإاـ يػ ع   ون عكا تة عثؿ دنسػت يػ لا تف ))عا وؿَّ ال ى عوم ون عبوتن  عاف تسلو
(ة نيػنو إػنعإفة َٜٙ عَّن وسؼ يػ ة(( )تس بػنم/(ة ندنست ي لا ت ف ))إنو ولوهـ سن إُ ٚسإاٍؿ(( )تسلادة/

 ون ينو عإ إفة نت تظن   م م نك تإفة و ف عبوتن  عاف يسؾ ون عكا ت.

ال ى الوو و ع ة تسلو  ون وعك تتة عثؿف ا  و هيت يػ  ة وإػاـ ة و  تكػنن تس ػوو اػ   عا وؿَّ 
نعثػؿ دنسػت يػ لا ت ف )) نتن ػا ك َّػا ي  ة وإاـة اايت سإ  ع  إػًا سعػوم تسلػو ة نتن عػا س ػوو و ع ػة تسلػو  

 (.ٛ()ٜ ب و ع اا عباالو س يعع(()تسعف/

 تسنع [نا  هيت نعا ي ؽ يكنه إبنؿ ت ف عاسؾ ا  وسعإتت ف ]

َ ا               )ا ( ِ اط َنتٍو )َكُاَ ا( تعُك  )و عَ ا(     تسظَّنُؼ َندٌو ون َعكاٌف ُاع 

 الظرف بين التأسيس والتأكيد :

عؤييًاة ندو إكنف عؤكػوًتة ااسعؤيػ  هػن تسػي  إعإػو  عا ػًا ون عكا ػًا عوإػوًت ا إعاػـ  إكنف نتسظنؼ دو
إتت لنؿ تسعإاه تسعتوابة ن إف تأل اان نتسنإالإف؛ ااسظننؼف عف الاع تة عثؿ ف معا تسعن تسإنـ ابا

 تسإػػنـة لػػنؿة  ػػإف هػػ  ظػػننؼ تأيإيػػإة أل اػػا و شػػأو ع  ػػى عوإػػوًت ا إعاػػـ عػػف تسعع ػػة   إػػن نعػػنو
ا ػًا ون  ػ عف عوإػوة نا عكػاف عوإػوة نتن عػا تؤكػو  عتسظنؼ. وعا تسظػننؼ تسعؤكػوم ااػ  تستػ  ا تػأت  

عثػؿ دنسػت يػ لا ت ف ))يػػ لاف تسػي  ويػنى    ػوه سػػإً  عػف تسعيػعو تسلػػنتـ عكا ػًا ععانعػًا عػف الاع ػػتة 
( اػػاسظنؼ ))سػػإً (( ا عوإػػو ع ػػت قا تستنكإػػو ٔقسػػى تسعيػػعو تألدمػػى تسػػي   انك ػػا لنست(()تايػػنتي/

نعثػؿ ف مػ و تسبطإػم اػنؽ تسع  ػنة اػاسظنؼ))انؽ((  س عف تإلينتية ألف تاينتي ا إكنف قا سإً ة
 (.ٜقا تنكإو ع  ى الاع ت تسوتؿ ال ى تسم نوة و  ف تانتعاع نتسعندإة)سـ إأو  عوإو 
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 الظرف بين التصرف وعدمو : 

نهػػن تسػػي  ا إػػ ـ  تس مػػم ال ػػى تسظناإػػةة نتن عػػا إتنكاػػا قسػػى كػػؿ  نتسظػػنؼ قعػػا وف إكػػنف عتمػػناًاة
ع ػانؾة لااو تإلالنتم تألبنى ة اعثاؿ تسظنؼف دا  تؾ إـن تسعع ةة ناإػن تسظػنؼة عثػؿ ف إػنعكـ 

 ن اانكـ ي إوة نإعإ ؾ ونيع عف شعاسؾ ةنتسعنيخ ث ثة وعإاؿ.

وعا تسظنؼ اإن تسعتمنؼ اع ت تسي  ا إيت عؿ قا ظناًاة عثؿ ف َدطة نالػنضة ن ػوؿ ة عثػؿ ف عػا 
بوالو ولوًت دػط ة نبػي هػيت  ػوؿ يتؾ. نع ػت عػا إ مػم كظػنؼ  عػاف ندػو إتػنؾ عندػع تسظناإػة قسػى 

)) لػنؿة نلػنتؿة نلػنتس  ة نلػنسىة   تاػا تسعبت عػةا ػؿة ن  ػو نلػنؿ    ش اااة عثؿ ال و ة نسوف ند
 (ٓٔنولنتؿة نولنتسى(( )

 سعة ظرف الزمان : 

قف ظػػنؼ تس عػػاف ونيػػع عػػف ظػػنؼ تسعكػػاف اػػ  تسواسػػة نتايػػت عاؿة يسػػؾ ألف ععإػػع ويػػعاي تس عػػاف 
ععإػع ظػننؼ ع اعة كا و ون عبتمة. نتسي م ا  ت و  تسع ؿ قسػى  ماسلة س  مم ال ى تسظناإة

( نا إ بيػػـ ظػػنؼ تسعكػػاف قسػػى ٔٔتس عػػاف دػػنم واستػػت ال إػػت عػػف عاػػة وف تس عػػاف ولػػو عػػوسنس  تسع ػػؿ)
( سكػف يػإ نإت ٕٔتسعاا  نتسلػاؿ نتايػتب اؿ كاس عػاف ف  ػؿ إكػنف عمػط لًا ساػا ععإ ػًا   عػظ نتلػو)

إػػػاـ اػػػ  ظػػػننؼ عػػػف تس إػػػاس  نتألتسنتال ػػػـ وف تسظػػػننؼ اػػػ  تألعػػػاكف عثػػػؿ  فاإػػػن يسػػػؾ اػػػ  دنسػػػت ىإػػػن 
 (. ٖٔتابتمان ني ة تسك ـ)

 ناصب الظرف :

نُإ مػػػم تسظػػػنؼ   اعػػػؿ عاػػػعنة كبنسػػػؾ اػػػ  عػػػنتم عػػػف إبػػػنؿ سػػػؾ ف عتػػػى يػػػنو  إػػػنـَ تسعع ػػػةة 
(( ع مػػنم  ع ػػؿ عاػػعنة تبػػوإنه ف يػػنو إػػنـ تسعع ػػة. دػػاؿ تس عبشػػن )و هػػػ( ف نع ػػت ٖٛ٘اػػػ))إنـَ

 (.ٗٔع ترف )عف كاف لإ ئي نتيسعف يكن وعنًت دو تباوـ  ع ت ف لإ ئٍي ترف ة و  دنساـ 

 عطف ظرف الزمان عمى ظرف المكان : 
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هػػػ( الطػػؼ تس عػػاف ال ػػى تسعكػػاف نالكيػػتة نوننو دنسػػت يػػ لا ت ف )) ٖٚٚوعػػا  و ػػن ال ػػ  تسعانيػػ  )و
(ة  لإ  إكنف )إنـ تسبإاعة(( الطعػًا ال ػى علػؿ ٓٙنوت  نت ا  هيه تسو إا س  ة نإـن تسبإاعة (( )هنو/

 (.٘ٔتسنتد ة  وًا ه  س عكاف)و إا(( ست))هيه((  نمؼ وف ))

عرابو :  بناء الظرف وا 

ف  ا ػو الػػف تسلػنؼ قا و اػػا سػـ تتاػػعَّف ع  ػػاهة  نسػـ تػػ ف تسظػننؼ ستاػػع اا ع  ػى تسلػػنؼ؛ أل اػػا نتن
نتسي  إوؿ ال ى يسؾ و ت إعن  قظاانه عع سعظااة عثؿ ف يانو سإ ة تس إوة اتؤنؿ قسى ف يػانو اػ  

ة س لػػػنؼ سػػػـ إعػػػ  قظاػػػانهة وا تػػػنى وف ))عتػػػى نوإػػػف نكإػػػؼ(( سعػػػا سإ ػػػة تس إػػػوة نسػػػن كا ػػػو عتاػػػع 
( سػيت تتاػعَّف ع  ػاه سعػنت  قظاػانه ٙٔتاعَّ و ع  ػى هعػ م تايػتعااـ سػـ إعػ  قظاػان تساعػ م ع اػا؛)

 ع ااة داؿ تسشاالن ف ]تسكاعؿ[

 ِ َا َّ تسَكؼ  َإ ِيُؿ َعتُ ُت       اإِت َكعا اَلَيَؿ تسِطنإَؽ تسَث َ مُ َسْوٌف 

هػػ( ف ))اأعػا تس اإػاو اعمػنناة  ٕ٘ٛ(. دػاؿ تسع ػنو)وٚٔستبوإن ف كعا اليؿ تسث  ػم اػ  تسطنإػؽ)نت
الف نعاااة نيسؾ و اا ععا تبوإنه تإلاااة؛ ألف تااااة ت ن اااة نتلبؽ ونداتاا ة ا يت لػياو ع اػا 

ا وس عػػو اػػة   إػػن قاػػااةة ا عػػا و إ ػػو الػػف عنتاػػ اة نتنكػػو  إا تاػػا اإاػػا كا ػػو عباسعػػة س  ػػام ع نَّ 
هػػػ( ف ))نوعػػا د ػػُؿ ن  ػػُو ا  عػػا   إػػا؛ ألف تألمػػؿ اإاعػػا وف ٚٚ٘تساػػـ(( دػػاؿ و ػػن تس نكػػاو تأل  ػػان )و

 -نتسعاػاؼ قسإػت  ع  سػة ك عػة نتلػوم –إيت ع  عاااإف قسى عا   وهعاة ا عا تدتط ػا الػف تإلاػااة 
ف اػنُؽ نعػف ونُف( ا ع  سػة   ػض تسك عػةة ن  ػض تسك عػة ع  ػ ة ندػو   ػ  )عػف د ػُؿ نعػف   ػُو نعػت   

 (.ٛٔال ى تساـ ؛ أل ت ودنى تسلنكاو ت نإاًا الف تسعلينؼ نتبنإة ساعا(()

 النائب عن الظرف : 

نععا إ ػنم الػف تسظػنؼ عمػونهة عثػؿ ف ع يػو دػنم  إػو ة و  ف عكػاف دن ػت نهػن اػ  تس عػاف وكثػن 
 نل َم  ادة.ع ت ا  تسعكاف ة عثؿ ف كاف يسؾ بعنؽ تس عـ نط نع تسشع  نت تظنتت  لَن ع نن 

 نت نم الف تسظنؼ معتتة نكيسؾ الووه نك إتتة ون ع ئإتتة عثؿ ف  
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نيػػنو الشػػنإف إنعػػًا نث ثػػإف  نإػػوًت ةنعشػػإو ععإػػع تسإػػنـ  ع يػػو طػػنإً  عػػف تسػػوهن شػػند  نعكػػاف ة
تس نإػػػوة ون  مػػػؼ تسإػػػنـ  مػػػؼ تس نإػػػو ة ون   ػػػض تسإػػػـن   ػػػض كػػػؿَّ ة ونكػػػَؿًا تسإػػػنـ  ععإػػػع تس نإػػػو

 (.ٜٔتس نإو)

 ( لغة واصطالحًا:))دون(

( ن))ونف(( ومػؿ إػوؿ ال ػى ٕٓةنُون ػًا فبػَ ًا نَلبُػن)ة إونف َون ًا  ))ونف(( س ة ف بإض انؽة وتف
يت ونوو تلبإػػػنه د ػػػوف وُ تسعػػػوت ام نتسعبان ػػػةة إبػػػاؿف هػػػيت ونف يسػػػؾ ة و  فهػػػن ودػػػ َنإػػػفة نا نم ع ػػػتة نتن

 ف قوت ة ة نو شونت ف]تسنعؿ[إشتؽ ع ت ا ؿ ة داؿ تسبتإ  ف وتف إونف َون ًا ة قيت ا ؼ ة نووإ

 وفـ    نال  تسنَّ نم وـ  سـ إُ و يؿ تسينالاف انم ِعَايِ 

(. نتسػػونف وإاػػًا إ  ػػ  تسبيػػإ  ٕٔو  فسػػـ إاػػ ؼ ة نهػػن ال ػػوه عػػف تسشػػ ي تسػػونف ة و  فتساػػإَّف)
  :تسلبإػػن ة نونف  ع  ػػى تلػػو كبنسػػؾف ونف دػػوعؾ تس يػػاطة نونف  ع  ػػى دػػؿَّ ة عثػػؿ دنسػػت يػػ لا ت

(. ٕٕ( نونف وإاػًا تػأت   ع  ػى َدْ ػَؿة عثػؿف ونف يسػؾ وهػنتؿ )ٛٗونف يسؾ (( )تس ياي/ نإ عن عا))
نتأت  ))ونف((  ع  ػى  (.ٖٕا ف ونف ا ف ا  تسيف) نتسونف فتألم ن ا    ض تس  او ة عثؿ ف

ة  ػػػاست نإف ة و  ف لبإػػػن (ة نشػػػ ي عػػػف ونفٍ ٕٗهػػػيت ثػػػنٌم ونٌف ة نهػػػ  سػػػإ   ظػػػنؼ ) نو ية عثػػػؿ
(.نعا تسػػو تس اعػػة تيػػت ع اا ٕ٘ثػػن كػػ ـ تس ػػنم ة ندػػو إلػػيؼ لػػنؼ تسعػػن ))عػػف(()يػػادط ة هػػيت وك

وف ة عثؿ دنساـ ف هيت العٌؿ ون ٌ  . نعف ع ا إاا وإاًا كعا يهم تسإاا وهػؿ تس لػن نتس ن إػة  ةع ين 
إتمػنؼ اإاػػا  اػيت تسع  ػػى ة نيسػؾ  لػػن دنسػت يػػ لا ت ف ))ووتبػي عػػف  ))ونف(( هػ  ف ))اإػػن(( ة نا

وط ػم تهلل تسػي  هػن  (ة كػأف تسع  ػى فوئػيت نمػ و قسػى ترساػة وكتعػ   اػـ ة ناٖٕ(( )إ /ون ت آساة
(. نسعػػا كا ػػو ))ونف(( تيػػعًا ٕٙب عاػػـ نننتيهػػـ ة ااػػـ كػػأ اـ دوَّتعػػت اػػ  تسعكػػاف ة ت ػػاسى تهلل ال ػػت)

 إوبؿ لنؼ تسعن ال إاا ة اإباؿ فهيت ون ؾ ة نهيت عف ون ؾ داؿ تسشاالنف]تسنع [ 

 قا تسع  نف ا إلعؿ تسعان 

 تسعلض عف وعاعت نعف ونف
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 نداؿ تسع و  ف]تسنتان[

 تنته          وعاعًا عف ع نَّي ا نون ا ساا انط إكنف ا

 هػ( عف دنؿ   ض تسعنسوإف ف]تسطنإؿ[ٕٜٖنو شو ت ف ع   )و 

  ت ع ت عيعنعًا ونإ ة مال ت          و نداعو قسإت بيسة تسياؽ وال ب

ة وا تنى وف تس لنإإف ك اػـ دػاسنت ))ونف(( تؤ      عة تأ إ   والنؼهػ(ف اٛ٘ٗداؿ ت ف يإوه )و
دوَّتـ نننتية ا  وون  عا تسي  م نه هيت تسشاالن ة تس اـ قا وف إكن نت دو  ؼ ك َّاا عيكنم قاَّ ن ف تسظن 

 لاع ت (( ليف ال ى نعات. داسنتف هن ون تت اايت كاف كيسؾ ابنست ف ))ونإ ة 

ف  أً يكػن تالنت إػًا و شػوه شػ نًت عكعػ ال إت تس اي ة اباؿ ا  كتا ػت تسبػنتا  ندػوهػ( ٕ٘ٔنووبؿ تألبعش)و
 ))انوو اه ال إت نال ى  عن عف وملا ت اإاـ عف سإ   ون ت (( اأوبؿ ال إت تس اي كعا تنى.

نتيػػت عؿ ت ػػف ع ػػ  ع ػػت ال ػػى ن ف ))وا ػػؿ(( و ف ))ووَنف(( دػػاؿ ))نون ػػؾ ودػػؿ( تألعػػنإف نوون اعػػا(( 
ع  إػػػة ع ػػػت ة نتن عػػػا ُتمػػػاغ هػػػيه  تسمػػػإ ةسػػػإ  سػػػت ا ػػػؿ ة اتكػػػنف هػػػيه  ف ونفة و  نهػػػيت   إػػػو ةأل ػػػت

عػػف لإػػ  تس  ػػة  هػػػ(ا   إػػاف ))ونف((ٖٕٔ(.ندػػو واػػنم ت ػػف تألالنت ػػ  )وٕٚتسمػػإ ة عػػف تألا ػػاؿ )
 ننوى اإاا  نالًا عف تستمنإؼ ا  دنست ))إباؿف توف ون ؾ ة و  ف تدتنمة داؿ س إوف]تسكاعؿ[

 (ٕٛ)ُعبعوًت     إ وتو دن ًا ون ت وف إنالوتعثؿ تسي   اس إؿ إ  ن 

 نداؿ  هإن  ف ب ام ف] تسطنإؿ[

ف اِلعَو َهيت َاِاوُف ونَ َؾ ِق َّ         َد إُؿ تسِ نتِن َنتسَشنإُج ِش ان   َنتِن

 نتسشنإج ف تسبن  . نت شو ف ]تسطنإؿ[ ةف تس نـ نتتس  ة ف تسِ ن 

 يت يتَداا َعف يتَداا َإَتَعطَّؽُ ُتنإَؾ تسَبيى ِعف ونِ اا َنهَ  ونَ ُت       قِ 

 (.ٜٕعف ننتئاا) و فتس  ة ف عف ون اا ة
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 إعراب ))دون((

ة نعػػف يسػػؾ عػػا عػػاي اػػ  ناػػنؽ ))اػػو(( نتكػػنف  ػػاإلالنتم  عيػػتت ػػنم ))ونف(( ظناػػًاة ن ع  ػػى ننتي 
نكػػيسؾ  .)) سػػإ  اإعػػا ونف بعػػ  ونتٍؽ مػػودة(( و  ف اإػػن بعػػ  ونتٍؽ مػػودة تسلػػوإ  تسشػػنإؼ ف

ف كػػاف   ػػض تس ػػالثإف ا إػػننف ٖٓنف(( تسشػػنإؼ نتسبيػػإ  ن ع  ػػى تألعػػن نتسنالإػػو)ت  ػػ  ))و (. نتن
(. نيكػػن تسب إػػؿ  ػػف ولعػػو ٖٔنعػػنوًت سباػػوتو اػػ  تس  ػػة ؛ قي ا واػػوتو لبإبإػػة اػػ  ومػػؿ تسناػػع)

هػ( وف ))تسونف(( إكنف معة نإكنف   تًا ة نا إشتؽ ع ت ا ؿة نتبػنؿف هػيت ونف ٘ٚٔتسعنتهإو  )و
(ة نسػػـ إػػ و ال ػػى ٕٖنإػػم ع مػػنم أل ػػت مػػعة ة نتستلبإػػنف عناػػنع)بنإػػم نتستلبإػػنة ااستبيسػػؾ اػػ  تست

يسػػؾة نإ لػػظ وف اػػ  تستبنإػػم قالنت ػػًا سػػت ال ػػى ويػػا  تسظناإػػة وعػػا تسناػػع ا  ػػى و ػػت تيػػـ س عكػػاف اإبػػع 
لػػػنؼ تسعػػػن ال إػػػت اإ ػػػنم تيػػػعًا ععػػػنننًتة دػػػاؿ يػػػ لا ت ف نإػػػوبؿ  .نمػػػعًا عنانالػػػًاة عثػػػؿ ف هػػػيت ونف

 (ة داؿ تسشاالن ف ] تسنع [ٖٕون اـ تعنوتإف تينوتف(()تسبمص ))ننعو عف

 ا إلعؿ تسعان  قا تسع  نف

 تسعلض عف وعاعت نعف ونف

 (.ٖٖنتسعلض ف تس  ف تسباسص )سع  نف ف عف  ت كاسيكن عف شن تةف تتس  ة 

 هػػػ( سكػػػف  ب َّػػة ة نبػػنَّع ال إػػت دنسػػػتٕ٘ٔع ػػع تس مػػنإنف ))ونف(( عػػف تسمػػػنؼة نوعػػا ه تألبعػػش )و
واػإعو قسػى  قي ؛عؤبنت ة ن  إو سإلاااة (ة نوالن و ع توؤٔي لا ت ف )) نع ا ونف يسؾ(( )تسعف/

 ع   ة ندوَّنها تألنسنفف عا ونف يسؾة نليانت ))عا(( داؿ تسشاالن ف ] تسطنإؿ[

 وسـ تنإا و   لعإو لبإبت        ن اشنو لوَّ تسعنو نتسعنو ونُ اا

 نإؿ[ اـ  نف ))ونف(( نداؿ آبن ف ] تسط

 (ٖٗباِطُن)تسعَنا َإبَتطإاا تسَوهَن ِقا    لع  ونَ اا عا َننتَيهاَنَا نتَي إُ 

 أنواع معاني ))دون(( :
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))ونف(( تيػػػ ة ع ػػػاٍف كػػػاف ساػػػا تسلػػػظ تألناػػػن اػػػ  قالنت اػػػا ن  ائاػػػا عػػػف بػػػ ؿ تبػػػت ؼ وااتاػػػا سػػػػ 
 تسع  نإة ة نهيه تسع ا   ه  ف 

 اػػن دتػػاؿ ة نونف دتػػؿ تأليػػو وهػػنتؿ ة و  ف د ػػؿ وف تمػػؿ ونف تس))ونف((  ع  ػػى ))د ػػؿ((ة عثػػؿ ف 
قسى يسؾ ة لتى قف عند اا ا  تستنكإم إنل   استليإن عف عبػاطن ت  ػت ال ػى تسلإطػة نتسلػين ععػا 

 هن نتنو ا  تسعع ة ون تستنكإم.

ف ال ػى عػا ننتيه ة نيسػؾ و     ))ونف((  ع  ى ))ننتي(( ة عثؿ ف هػيت وعإػن ال ػى عػا ونف عإلػنف ة
 ؿ ال ى تاإإؽ عيالة تسي طة نتسيإطنم.عا إو

 ع  ى تسنالإوة عثؿ ف ون ؾ منتال  ة واسة ال ى دنم تسعتلو  نالوـ تستاػانف اإػت ة نال ػى  ))ونف((
 م سبعن ليا ت .ليتسعبا ؿ وف إ

))ونف((  ع  ى تألعنة عثؿ ف ون ؾ تسوهن ة و  ف بيه ة نه ا بنعو ))ونف(( الف ع  ى تسظناإةة 
ى تسعكػػافة  ػػؿ مػػانو ععػػنوم يػػعاالإة تتبػػيو عػػف دػػنم تسشػػ ي سعت انسػػت واسػػة نواستاػػا تس اعػػة ال ػػ

 والطو تسع  ى تسي  يه و قسإت.

ة ن ػيت تكػػنف  ػ ع  تسواسػػة  إػػوًت ة و  ف تسػـ   إػػوًت اػ  لعظػػت))ونف((  ع  ػى تإلاػنتي ة عثػػؿ ف ون ػؾ 
 تست  عايو  ع  ى ))بي(( نال إت تكنف عاعوم ة عثؿ ف مت ة نعت ة كأيعاي وا اؿ.

دػػوعؾ بػػي الػػونَّؾ ة و  ف تلػػو دػػوعؾ ة دػػاؿ تسشػػاالن ف ] ونف ))ونف((  ع  ػػى ))تلػػو(( ة عثػػؿ ف 
 تسعتبانم[

 قيت عا ال  تسعني نتـ تس  ي     نإب ع  اسونف عف كاف ون ا

)) ونف((  ع  ػػى ))اػػنؽ(( ة عثػػؿ ف قف ا  ػػًا سشػػنإؼ ة اإعإػػم آبػػنة اإبػػنؿف نونف يسػػؾ ة و  اػػنؽ 
 كعا تبوـ ياسعًا. عف تألاوتو ا  تايت عاؿ ة نهن عا إناات آبننف يسؾ ة عا إوؿ ال ى و اا
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))ونف((  ع  ػػى ))وليػػف(( ة عثػػؿ ف  إػػو ون ػػؾ ة و  ف هػػن وليػػف ع ػػؾ ة عػػا إػػوالن تس لػػ  قسػػى وف 
إ وَّها عف قانت تو تساو إَّة عف لإ  ليف تسش ي ند لت ون لبانتت ة نيسؾ ألف تسوتؿ نتسػنتن نتس ػنف 

سيػػاف  طنإبػػًا ال ػػى ناػػؽ ػػى تسبػػ ا وكثػػن ععػػا هػػن اػػو يسػػؾ ة نسكػػف تس  ػػاو تيػػ ؾ اػػ  تئت ااػػا تػػوؿ ال
 (. ٖ٘ألف تسععنوم ه  تسي م ا  تالت ان اوها اوًَّت ة نكؿ ع اعا ال ة نعنو تربن ) ؛عتلوثإاا 

)) ونف((  ع  ى ))ال ى(( ة نتكنف  ع  ى ))  و(( نتكنف  ع  ى ))ال و(( ة نيسؾ نو  وا ؼ عف 
و اا ت    تس  ى تستاـ  نع  اها هػ( ا  واسة ))ونف((ٖٕٔنيكن ت ف تألالنت   )و اإنه ا  تسواسة .

 (.ٖٙة اباؿ ف تستونف ف تس  ى تستاـ )

 استعمال ))دون(( في التنزيل العزيز القرآن 

(( عئػػة نون  ػػًا نون  ػػإف عػػنمة نكا ػػو ٗٗٔنف(( اػػ  كػػ ـ تهلل يػػ لا ت اػػ  تسبػػنآف تسكػػنإـ ))عػػايو ))و
(( عئػػة نيػػتة نث ثػػإف عناػػ ًا ة ٖٙٔسك اػػا ععػػنننم  لػػنؼ تسعػػن ))عػػف(( اػػ  )) ةعاػػااة ععإ اػػا 

( ندو وناا تسععيػننف نون ػام تسكػ ـ س ت  إػؿ تس  إػ  ٖٚ(( ثعا إة عنتاع)ٛنكا و ع من ة ا  ))
وااو))ونف((ة نعػػا بنعػػو قسإػػت عػػف وهػػػوتؼ عػػف بػػ ؿ عػػا وان تػػت عػػػف ع  ػػى   ػػو تيػػتبنتنها اػػػ  

 فنف دنإ ًا عف   ات ة نكعا هن آوٍ عف ع  ى إكاو إكتستنكإم ؛ سعا واااتت 

 ))ونف(( ع من ة عاااة  .و 

داؿ ي لا ت ف )) ندط  ػاهـ اػ  تألنض وععػًا عػ اـ تسمػاسلنف نعػ اـ ونف يسػؾ ن  ن ػاهـ  اسليػ او 
 ( .  ٛٙٔنتسيإئاو س  عاـ إنع نف(( ) تألالنتؼ/

عاي تبطإ اـ عف ب ؿ تعنإباـ ا  تس  و ة ندو تبت نهـ ن اـ  اسليػ او ة و  ف  اسبمػم نتس ااإػة 
(. كا ػو ))ونف(( ع مػن ة   النت اػػا ٖٛة ن اسيػإئاو ة و  ف  اسعػوم نتسشػوتئو سإنع ػنت الػػف كعػنهـ )

هػػػ( ٖٓٔنيكػن تسط ػن  )و(. ٜٖ( ف نا    ػـ ولػوًت نا ػت)هػػػٖٖٛظناػًا ة دػاؿ و ػن ع عػن تس لػا  )و
ة ن))ونف (ٓٗدط  اهـ(( إ نو ال ى تسإانو)))ف تساعإن ))هـ(( ا  قوف ععاهوًت داؿف إانو ة و  ف 

هػػ(  بػً  ٙ٘ٚيسؾ(( إ    ونف تسماسا واسًة ال ى وف   ااـ ماسلنف . نيكن تسيعإف تسل    )و
ة  متسكعػػن  ))ونف((  ع  ػػى ))اإػػن(( إػػنتو  ػػت اػػػ  ت ف اػػ ف ونإػػو  اسمػػ   تإلإعػػاف الػػف ت ػػف الطإػػة دنسػػ
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النت اا ظنؼ  عاف ع مػنم نشػ ت تسعع ػة ٔٗيسؾ)ا  هػ( ٘ٗٚنباسعت و ن لإاف تأل وسي  )و ( . نتن
())  (.ٕٗا  علؿ ناع معة سعنمنؼ علينؼ تبوإنه ))دـن

داؿ ي لا ت ف )) نتيكػن ن ػؾ اػ   عيػؾ تاػنوالًا نبإعػة نونف تسعاػن عػف تسبػنؿ  اس ػوّن نترمػاؿ نا 
 (. ٕ٘ٓتكف عف تس اا إف(()تألالنتؼ/

اإػػػن نتا ػػػػإف  فو  ةةانعػػػػم وف تكػػػنف اػػػ  عناػػػػع تسلػػػاؿننوو ))ونف((ع مػػػن ة؛ أل اػػػا ع طناػػػة 
(( ة و  هػ( ف دنست ت ػاسى ))نونف تسعاػنٔٚٙ( داؿ تسبنط   )وٖٗومنتتكـ لتى إ  ض لوَّ تسعانة)

اػػا فويػػِعْع  عيػؾة كعػا دػاؿ يػػ لا ت ف ))نا تعاػن  مػ تؾ نا تبااػو   و   فونف تسناػع اػ  تسبػنؿة
(ة و  ف ػإف تسعاػن نتسعبااتػةة نوؿَّ هػيت ال ػى وف ناػع تسمػنو ٓٔٔنت تض  إف يسػؾ ي إ (()تإليػنتي/

(ة عا إع ػؿ ٘ٗ( ون ألف تإلبعاي ووبؿ ا  تإلب ص نودنم قسى ليف تستعكإن )ٗٗ اسيكن عع نعة)
ستاا واسة ))ونف((كاسي  إعيؾ تسش ي عف نيطتة يسؾ ألف بإن تألعنن ونيػطاا . ندػو تػيهم  ػوا

؛ ألف تهلل يػ لا ت إعػ   تسعػني تسعػؤعف بإػنًت قيت قسى ليف وب ؽ تسعؤعف تس  إػو الػف تس عػاؽ نتستػ عا
كاف هاوئًا عت  ًا ا  والعاست نتمنات ة ثـ قف يسؾ إكشؼ الف واستاا وإاًا عع عا واػإؼ قسإاػا عػف 

تن ػن  ة لػنص ك ـ ة نعا  تج الف هيه تإلاااة عف تلنؿ ا  تسع  ى ةنكيسؾ عف تنعإت وب د  
 (.ٙٗال إت تسوإف س  اي تإل ياف )

دػػػػػػػاؿ يػػػػػػػ لا ت ف ))نعػػػػػػػف تسشػػػػػػػإاطإف عػػػػػػػف إ نمػػػػػػػنف سػػػػػػػت نإ ع ػػػػػػػنف العػػػػػػػً  ونف يسػػػػػػػؾ نك ػػػػػػػا ساػػػػػػػـ 
 (.ٕٛلااظإف(()تأل  اي/

وؿَّ تس نص ال ى تسع اص اإت نال ى عا إ اص ايتبنتعتة نهن تسعنهن ة نيكن ش ت تسعع ة))سػت(( 
تهلل يػػ إعاف ال إػػت تسيػػ ـ ة  لتػػى إكػػنف تس ػػنص ألعػػؿ   ػػ ألف تس ػػائص دػػو إ ػػنص س عيػػت نس إػػنه ة 

نتعتثاساـ وعنه ة نتاشانم  يسؾ قسى تس نص ةو  فونف تس نص عػف   ػاي تسعػوتئف نتسبمػنن ةكعػا دػاؿ 
(نكػػؿ يسػػؾ    ػػـ ٚٗ()ٖٔاػػ  تست  إػػؿ تس  إػػ ف )) إ ع ػػنف سػػت عػػا إشػػاي عػػف علانإػػم نتعاثإؿ(()يػػ أ/

 (.ٛٗا ت    اوه تسعؤع إف ن منه سعيإنم تأل  إاي)ندونم نا ط قسا  دن  إ إف سطعت ي ل



 هـ                               0121 م 5002المجلد األول  502العدد                                                                                                 مجلة األستاذ                                                                                                                       

 

64 

 

(اعػػايو ٓ٘(نهػػ   ع  ػػى ))يػػنى((ة و ف يػػنى تس ػػنص)ٜٗت ػػنم ))ونف ((ظػػنؼ عكػػاف ع مػػن ًا)
 واسة ))ونف(( ا  هيه ترإة ال ى تعان  وعن تسشإاطإف.

 (.ٕٔ/داؿ ي لا ت ف ))نس يإب َّاـ عف تس يتم تألو ى ونف تس يتم تألك ن س  اـ إنع نف(()تسيعوم

النت اػػػا ظػػػنؼ عكػػػاف ع مػػػنم ستػػػوؿ ال ػػػى ن ػػػط تسلإػػػاتإف تسػػػو إا نتربػػػنم نتنتمػػػؿ  عػػػايو ))ونف(( نتن
تس يتم ا  لاسة الوـ نشوهـة نتس نوم قسى تسمػنتم ة سك اػا تشػإن عػف دنإػم ون   إػو قسػى تيػتعنتنإة 

إا (تسػػي  تبت ػػؼ اإػػت تسععيػػننف عػػف وف تس ػػيتم  تألو ػػى عمػػائم تسػػو ٔ٘تس بػػام  اس ػػيتم تألمػػ ن )
هػػن تسعػػنع يػػ ع  ننويػػباعاا ععػػا إ ت ػػى  ػػت تس  إػػو لتػػى إتن ػػنتة ندإػػؿف هػػن تسبتػػؿ  اسيػػإؼ إػػنـ  ػػونة و

(نتنت اطػػت  اس ػػيتم تألك ػػن   ػػو إػػـن تسبإاعػػة؛ ٕ٘تسعإػػؼ ندإػػؿ ف الػػيتم تسب ػػن)يػػ إف  عكػػة لتػػى وك ػػنت 
بػ ؿ  ألف تسبػاسؽ يػ لا ت والػنؼ نوال ػـ  ب بػتة ااػ  ال ػى وف تس ػيتم تألو ػى دػو لمػؿ ا ػً  عػف

تبت ؼ تسععيػنإف اإػتة نعػا واػااتت ))ونف(( عػف بػ ؿ عند اػا عػف ونع ترإػة نعػا يه ػو قسإػت عػف 
  ت عف وثن ع  ن .عع  ى نوثن تعيإن  عف ب ؿ ن طااة نعا  تج 

(.والن ػػػو ))ونف(( اػػػػ  تسػػػ ص تسكػػػػنإـ ٙٛدػػػاؿ يػػػ لا تف ))وئعكػػػػًا آساػػػة ونف تهلل تنإونف(()تسمػػػػاااو/
اتاا ة ن))تنإػونف(( و ف ت  ػونف ة نتبػوإن ترإػةف وتنإػونف آساػة عػف ونف ظنؼ عكاف ع من ًا كيػا ب

(و ف اعا ظ كـ قيت سبإتعػنه نال ػوتـ اإػنه  ٚٛ()) اعا ظ كـ  نم تس اسعإف(()تسماااو/ٖ٘تهلل آاكإف )
تهتعاعػػًا  اػػاة نهػػن عػػا إع ػػؿ عػػف  تال ػػى تسعع ػػة وف ع عػػناو تسع ػػؿ عػػايو عتبوعػػة ال إػػ نتسع لػػظ

ؿ ال اوإػػػةة تػػػنت ف  ػػػإف تس  ػػػاوم تسلبإبإػػػة تسمػػػاودة نتسباسمػػػة هلل يػػػ لا تة ن ػػػإف ))ونف((  بطػػػة تلػػػن 
تس عاؽ تس  او  تسكايم سعا م  ت تإل ياف عف عااسة نتنَّهاو ععث ة    اوم تألم اـ نتألنثاف تست  سـ 
وَّ إكف تإل ياف داونًت ال ى تإلإعاف  اا نتسث او ال إاا ك عا هػ   ع اػا تس بػؿ تس شػن ة  لإػ  إكػنف تسػن 

 اي ػا ال ػى وعػةة نتن ػا ال ػى آ(ةون )ق ػا نعػو ا ٕٔوااالًا ال اا)) ػؿ  ت ػع عػا نعػو ا ال إػت آ اي ا(()سبعػاف/
(ة نهػػن ٗ٘نتبمػػو)عػػة((  ع  ػػى ال ػػى وإػػف نطنإبػػة تُػػؤـ وو ))(نايػػنَّ ٕٕآثػػانهـ عاتػػونف(()تس بنؼ/
ت  ػ   تيػت تاع عػاة نتست ػون  ػت لػإف ت ػنو تألدػ ـ قسػى ونتيػة تسػ عف تس ػا ن ن تعاسـ إيتطع تسث او ال إػ

تس بنؿ ال إت عػف عاػاـ اكنإػة تنتمػؿ اإػت   ػاي تسعكػن تإل يػا   نتس اػنض  ػت قسػى عػا هػن وااػؿ عػف 
 لإام لنم كنإعة عف ب ؿ تإلإعاف  اسباسؽ ت اسى نعا يبنه عف الطاي نبإن ن  عة سي اوم تس شن.



 هـ                               0121 م 5002المجلد األول  502العدد                                                                                                 مجلة األستاذ                                                                                                                       

 

65 

 

ف س ػػيإف ظ عػػػنت الػػيت ًا ونف يسػػؾ نسكػػػف و والن ػػػو  (ٚٗ()تسطػػنن/ثػػنهـ ا إ  عنف(كدػػاؿ يػػ لا تف )) نتن
( داؿ وهؿ تستعيإنف دإؿ د ؿ عػنتاـ عػف عثػؿ عمػائم تسػو إا عػف ٘٘ظنؼ عكاف ع من ًا ) ))ونف((

تألنعاع نتأليباـ نتس  إاة ندإؿف تسعاو نتسعنع ي ع ي إفة ندإؿف اليتم تسب ن ة ندو عايو))ونف(( 
(( يسػػػؾ هػػػن تسبلػػػط (. نإػػػنى آبػػػننف ))ونف((  ع  ى))د ػػػؿٙ٘اػػػ  تسػػػ ص تسكػػػنإـ  ع  ػػػى ))اإػػػن(()

تسندػػائع عػػف  تا ػػً  كعػػا وسػػو ال إػػلمػػؿ عػػا إع ػػؿ لمػػنؿ تس ػػيتم نتد إػػًا ا علاسػػة؛ أل ػػت  (ةٚ٘)
تسععيػػننف. سبػػو تبتمػػو))ونف((  ع  سػػة واسإػػة عتعإػػ م اػػ  تسػػ ص آ عػػًا لػػإف واػػلو  بػػ ؿ عػػا ننته

و عػػ تًي عؤشػػنًت إكشػػؼ  ناػػن  عػػا إكػػنف ال إػػت تسعشػػنكنف نع اناػػن تسنيػػاسة تسعلعوإػػة عػػف البن ػػا
سعػػػندعاـ تسع ػػػانضة نالػػػند تاـ سلإػػػام تس ػػػا  تسػػػيإف نعػػػونت اػػػ  تسػػػوإف تإليػػػ ع  ب مػػػًا عػػػف تسػػػيؿ 

إكنهنف تسبإػن س  ػا ة نإ تعػونف تيػت  ؿ تإل يػاف ألبإػت نتايت  اوة نعا ع اناة هؤاي قا أل اـ 
 تإل ياف.

 (.ٔٔوت(()تسعف/ع اَّ تسماسلنف نع اَّ ونف يسؾ ك اَّ طنتئؽ ِدوَ  داؿ ي لا ت ف ))نو ا

الن اػػا ونع ػػاَّ اإػػن تسمػػاسلإف ة ن  فنإـ تس  إػػ   ع  ى)اإػػن(ة نتستبػػوإنعػػايو ))ونف(( اػػ  تسػػ ص تسكػػ
  اػػػاـ ظناػػػًا ع مػػػن ًا ال ػػػى تسعكا إػػػةة نوف شػػػ ت تسعع ػػػة اػػػ  علػػػؿ ناػػػع مػػػعة سعنمػػػنؼ علػػػينؼ 
تبػػػػػػػوإنهف نع ػػػػػػػا انإػػػػػػػؽ ون اػػػػػػػنع ونف يسػػػػػػػؾ ةنتبػػػػػػػوإن تسع  ػػػػػػػىف نع ػػػػػػػا مػػػػػػػاسلنف ونف ونسئػػػػػػػؾ اػػػػػػػ  

إبإف طػػػن (.نترإػػػة تبػػػوإن الػػػف  لػػػاؿ تسعػػػف نو اػػػـ كاس شػػػنة ساػػػـ قنتوم اػػػ  تبتإػػػان ولػػػو تسٛ٘  )تسمػػػ
ةطنإػػػػػؽ تساػػػػػوىة ون طنإػػػػػؽ تساػػػػػ ؿة ندػػػػػو ت لػػػػػنؼ   اػػػػػاـ الػػػػػف تسيػػػػػ إؿ اكػػػػػا نت عػػػػػيتهم شػػػػػتى 

لػػوهعا  ػػاربن قي تإلإعػػاف وتبػػوَّـ وف ))ونف(( امػػ و  ػػإف لػػاسإفة ا إ تبػػ  و ععػػا (.إيػػتعاٜ٘عتعندػػة)
ن ػػت عػػف تت ػػع  ومػػ لو قشػػانم  إ ػػة نتاػػلة س تعنإػػؽ  ػػإف عػػف آعػػف  لإػػ  ة شػػإطاف ععػػانؽ س عػػؿ تس

عػػػ تي عػػػا ا  ػػػت. قف يسػػػؾ تألعػػػن دػػػو كشػػػؼ الػػػف اػػػنننم تيػػػت عاؿ   تسشػػػإطاف ايػػػاي عمػػػإنتة دػػػو سبػػػ
))ونف(( ا  عناع تكاو تكنف ع عنوم  ت عف اإنها ا  عياٍؽ قالعا   ن ا   سـ إكف تست  إؿ الاع ًت 

عػػا وؿ(  ناػػن  الػػف ااال إػػة تايػػت عاؿ نوثػػنه اػػ  نيػػـ طنإػػؽ تسلإػػام س  عػػؿ الػػف تيػػت عاؿ اإنهػػاة نتن 
 طنإؽ تسملإا سإل ياف تسعي ـ.تستسملإاة نا  
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(ةعػػاي اػػ  ٙٔٔ/نٛٗقف تهلل ا إ عػػن وف ُإشػنؾ  ػػت نإ عػػن عػا ونف يسؾ(()تس يػػاي/ :(( دػاؿ يػػ لا ت
 كن ػػػػت عػػػػاو تائ ػػػػًا عػػػػف  ترإػػػػة يتؾ تإلب ػػػػان؛ ألف تهلل ا إ عػػػػن تسشػػػػنؾ سعػػػػف ا إشػػػػاي وف إ عػػػػن سػػػػت

ةندػو (و  ف قف واسة ))ونف(( ام و  ػإف  ع ػإف ةهعػا فتسشػنؾ تس بائػو  نتربػن تس ع ػ  ٓٙتسشنؾ)
(( كا ػػو اػػ  وهػػؿ تسكتػػامة وعػػا ٛٗف تسيػػننم  عيػػاا قا وف ترإػػة ))((عػػٙٔٔتكػػنن يسػػؾ اػػ  ترإػػة ))

(ة ابػػو مػػون ٔٙتػػت )تألبػػنى اعػػ  شػػأف دػػـن عشػػنكإف اإػػن وهػػؿ تسكتػػامة نا ال ػػـ ال ػػوهـ  مػػلة ث ن 
(.والن ػػو ))ونف(( اػػ  ترإػػة تسثاع ػػة نتألن  ػػإف ظػػنؼ ٕٙعػػاـ تساػػنى)و يػػا   قشػػنكاـ  تإعػػة اػػ ؼ 

عكػػػاف ع مػػػن ًا عاػػػااًا ة نكػػػيسؾ اػػػ  ترإػػػة تسياويػػػة الشػػػنم   ػػػو تسعئػػػةة نك هعػػػا واػػػإؼ قسػػػى تيػػػـ 
سة؛ ألف تيػػت عاؿ تإلشػػانم ))يسػػؾ(( ستث إػػو تف تإلشػػنتؾ  ػػاهلل يػػ لا ت تاتػػنتٌي ناػػ سة عػػا   ػػوها اػػ 

 تإلشانم ا  تسعع ة  عف تدنى تسع انؼ اشتنتؾ وسإ إف هعاف تإلشانم  اس  اف نتسع ناة تايعإة .

 م   ))ونف(( ععنننم  لنؼ تسعن ))عف((

(( عئػػػة نيػػػتة ٖٙٔننوو ))ونف(( اػػػ  تست  إػػػؿ تس  إػػػ  تسبػػػنآف ععػػػنننم  لػػػنؼ تسعػػػن ))عف((اػػػ  ))
 عثإؿ ا تسلمن عا إأت  فنث ثإف عنا ًا ةع اا ال ى ي إؿ تست

(.و  فعػػػػف اإػػػػنهة ٖٕ))تس بػػػػنم/ دػػػػاؿ يػػػػ لا ت ف ))نتوالػػػػنت شػػػػاوتيكـ عػػػػف ونف تهلل قف ك ػػػػتـ مػػػػاودإف
ن))ونف((  بػػػإض ))اػػػنؽ(( نهػػػن تبمػػػإن الػػػف تس اإػػػةة نت ػػػنم ))ونف((تيػػػعًا ظناإػػػًا ععػػػنننًت  لػػػنؼ 

 تسعن))عف((ة نتسونفف تسلبإن تسبيإ ة داؿ تسشاالنف]تسعتبانم[

 تسعني نتـ تسُ  ي        نإب ع  اسونف عف كاف ون ا قيت عا ال 

ونف تهلل ابػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػن بيػػػػػػػػػػنت ًا عػػػػػػػػػػف ناػػػػػػػػػػ  دنسػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػ لا تف ))نعػػػػػػػػػػف إتبػػػػػػػػػػي تسشػػػػػػػػػػإطاف نسإػػػػػػػػػػًا 
(.سػػـ تبػػنع ))ونف(( الػػف تسع  ػػى تسػػي  بنعػػو قسإػػت اإعػػا يػػ ؽ عػػف تسػػ ص آ عػػًا ٜٔٔع إ ا(()تس يػػاي/

ت نإػوع وعػن تهلل ابػو  بػص  عيػت نا  اػاة إ ػطةااتباي     تس شػن تسشػإطاف نسإػًا عػف اإػن تهللة و  فإ
(. عػايو ))ونف(( اػعف شػ ت عع ػة ٖٙ أف تالطػى تسشػإطاف لػؽ تهلل ت ػاسى اإػتة نتنكػت عػف تع ػت)

؛ أل ػت ا إعكػف  وف إتبػي تسشػإطاف ةندو ند و معة سػ))نسإًا((ة اا   ع  ػى ))اإػن((ة نهػ  دإػو اـ 
تسشإطاف نسإًا نإتبي تهلل نسإًا ؛أل اعا طنإباف عت اإ ػافة  نسإًا قيت سـ إتبي تهلل نسإًا ة نا إعكف وف إتبي
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(نيسػػػػؾ عػػػػاا إتػػػػنتان اػػػػ  تسع  ػػػػى قا اػػػػ  ))ونف(( ععػػػػنننم  لػػػػنؼ ٗٙا إعتع ػػػػاف هػػػػوى ناػػػػ سة)
 تسعن))عف((.

))ق اػػػـ تتبػػػينت : دنسػػػت يػػػ لا ت ((ٜٔٔنإؤإػػو عػػػا ننو اػػ  تسػػػ ص تسيػػػا ؽ عػػف يػػػننم تس يػػػاية ترإػػة))
(؛ قيت سـ إ ووهـ  اس بن ةة نسك ت ٖٓهلل نإلي نف و اـ عاتونف(()تاالنتؼ/تسشإاطإف ونسإاي عف ونف ت

عػػػػا تهـ ال ػػػػى المػػػػإا اـ نتت ػػػػاالاـ تسشػػػػإطاف نتتبػػػػايهـ قإػػػػاه نسإػػػػًا  طػػػػاالتاـ ساػػػػـ اإعػػػػا والػػػػنهـ قسإػػػػت 
 (.٘ٙة))نإلي نف ت اـ عاتونف(( و  ف نهـ عع يسؾ إظ نف و اـ ا  يسؾ ال ى هوتإة نلؽ )

قف سشؾ تسي  كاف ال إة تسكعان  ػ))ونف(( ا  دنسػت يػ لا تف ))إػا وإاػا تس ػا  نتلوَّى تست  إؿ تس  إ  ت
ت وف إث ػو   إػ(لػإف وعػن ٗٓٔك تـ ا  شؾ عف وإ   ا  وال ػو تسػيإف ت  ػونف عػف ونف تهلل(()إػن  /

؛ألف ناػام تسعشػنكإف عإ ػاو  عاتتاـة نهيت إتاعف تاوإوًت ساػـ ال ى ع اوئت ر ت ع تمـ  بونتت ال ى ق
 .(ٙٙاليت اـ)

(عػاي ٖٗنا  دنست ي لا تف ))نسـ تكف ساـ ائػة إ مػنن ت عػف ونف تهلل نعػا كػاف ع تمػنًت (()تسكاػؼ/
تألعػػن  تإعػػة عتنت ػػة ال ػػى تسعندػػؼ تس شػػن  تس ػػاكن س نعػػنو نتسبػػونم تسن ا إػػة ال ػػى كػػؿ شػػ ي اػػ  هػػيت 

تسعاػنو تسنعنو؛ قي عاي وعػن تهلل نوعػن تسثعػن نبػنو تسع ػة ال ػى دنتئعاػاة نيػاو تس ػوـ نتأليػؼ ال ػى 
تسع ينسة نتألعنتؿ تسع عبةة نال ى يسؾ تسكعن  اسلبإبةة ندو تلت و ))ونف(( عكاف تسمػوتنم اػ  تػنعإا 

 (.ٚٙكعة تسبونم تإلساإة ال ى تايت وتو تس شن  نت  وتـ تس منم عف اإن تسباسؽ ي لا ت)

دػػػػػـن وعػػػػا عػػػػػا عػػػػػاي اػػػػ  دنسػػػػػت يػػػػػ لا ت ف ))و كػػػػـ ستػػػػػأتنف تسنعػػػػػاؿ شػػػػانم عػػػػػف ونف تس يػػػػػاي  ػػػػؿ و ػػػػػتـ 
تسب إلة تسش إ ةة نتيػت عاؿ ))ونف(( ك بطػة اامػ ة ( اكاف قالاوم سيكن تسعالشة ٘٘تعا نف(()تس عؿ/
 (.ٛٙع سعا إناات تسنتدع تاعتعاال  عف قتإاف تسنعاؿ سنتطًا عف ))ونف((تس ياي)ط شكؿ دن  دا

كػػػـ سكػػػاي نف اػػ  دنسػػػت يػػػ لا ت ف ))هػػؤاي شػػػنكاؤ ا تسػػػيإف ك ػػا  ػػػوالن عػػػف ون ػػؾ اػػػأسبنت قسػػػإاـ تسبػػنؿ ق 
(ة إت ػػإف تسعاػػاؼ قسػػى ))ونف((عػػف و ػػت سػػـ إكػػف عبمػػننًت ال ػػى تايػػـ تسظػػاهن ةنتن عػػا ٙٛ(()تس لػػؿ/

ون س إػػػػػػػنه عػػػػػػػف تساػػػػػػػعائن ةنهػػػػػػػ   ع  ػػػػػػػى تاػػػػػػػاؼ ))ونف(( قسػػػػػػػى تساػػػػػػػعإن تسعتمػػػػػػػؿ س عباطػػػػػػػم 
لمػػ و ؛أل اػػـ ال ػػونت تألمػػ اـ عػػف ونف تهللة اشػػ ننت لػػإف  ))اإن((ةنيسػػؾ وف تسعشػػنكإف دػػو َوّاػػ نت
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ـٌ  اطػؿ ا اإػن .قف ااس إػة تسعبا   ة  عوى تسا ؿ تسي  كا نت اإت ة نوونكػنت وف عػا كػا نت إعتنن ػت نْهػ
تسعااسػة نتب إػو ن ناةةتايت عاؿ سػػ))ونف((كاف اػ  تسعمػؿ  ػإف تس  ػاوم تسلبػة تسع  إػة ال ػى تس بػؿ نتسع 

 تر اي تسعشنكإف تسيإف تت  نت تس اطؿ نتسا ؿ.

 تف ))ُتـ ساػػـ آساػػة تعػػ  اـ عػػف  ون  ػػا ا إيػػتطإ نف  مػػن ت عيػػاـ نكػػيسؾ تألعػػن آٍو اػػ  دنسػػت يػػ لا
ن إلنيػنهـ (.ابو و ط و ترإػة دػونم ومػ اعاـ ال ػى وف إلعظػنهـ وٖٗناهـ ع ا ُإمَل نف(()تا  إاي/

 اس إػػؿ ون  اس اػػان ة  ػػؿ هػػ  اإػػن دػػاونم ال ػػى لعاإػػة  عيػػاا ةون تبػػوـ ساػػـ شػػإئًا ة ون تع ػػع الػػيتم تهلل 
اإنهػػا عػػا إلعظاػػا ع ػػت . نإػػنى   ػػض تسععيػػنإف اػػ  ))عػػف ون  ػػا(( ةو ف عػػف  الػػ اـ ةون تيػػتعو عػػف

 (.ٓٚ(ن))عف ون  ا(( عان نععننن عت  ؽ  ػ)تع  اـ(()ٜٙاليت  اة)

 

 الــهوامـش

 .ٙٛٔ/ٕلاشإة تسم اف  

 .ٜٔٔتس  ام 

 .ٖٕٔشينن تسيهم 

 .ٖٔٓشن  ترعننعإة 

 . ٖٓٙ/ ٕع ا   تس لن 

 . ٛٓ٘/ٗتسون تسعمنف 

 . ٘ٛٔع تنعإت تس ع

 . ٚٓٙ-ٕٓٙ/ٕع ا   تس لن 

 . ٕٕٗ/ٕتس لن تسنتا 

 . ٕ٘ٚ/ٕتس لن تسنتا   -ٓٔ
 .٘٘ٔ/ٕهعع تسانتعع -ٔٔ
 . ٘ٙٗ/ٔكشؼ تسعشكؿ  -ٕٔ
 . ٜٕٔ/ٔتسكتام  -ٖٔ
 . ٕٕٛ/ٔتستبعإن  -ٗٔ
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 . ٜٙٙ/ٕلاشإة تسم اف  -٘ٔ
 . ٘ٓٗ/ٔتس كو  -ٙٔ
 .ٙٙٔوينتن تس ن إة  -ٚٔ
 . ٙٙٔن إة ة نوينتن تس ٗٚٔ/ٖتسعبتام  -ٛٔ
 . ٜٙٔ/ٕلاشإة تسم اف  -ٜٔ
 . ٕٓٗتسع عـ تسنعإ   -ٕٓ
 . ٖٚٔ/ٕعباإإ  تس  ة  -ٕٔ
 . ٕٓٗعـ تسنعإ   تسع -ٕٕ
 . ٜٔٛ/ٔععانم تس  ة  -ٖٕ
 . ٘٘ٔ/ٕهعع تسانتعع  -ٕٗ
 . ٕٔٓتسعم ا  تسع إن  -ٕ٘
 . ٓٓ٘/ٔتسكااإة  -ٕٙ
 . ٖٗٗ/ٜتسعلكـ نتسعلإط تألالظـ  -ٕٚ
 وإنت ت.سـ إنو تس إو ا   -ٕٛ
 . ٜٕٗٔ/ٕتايإم تس  ة  -ٜٕ
 .ٜٕٕنتسع عو ة٘ٗ٘ٔة نتسباعن  تسعلإط ٕٕٚ/ٖاتا تس ان   -ٖٓ
 .ٕٓٗتألاوتو ا  تس  ة  -ٖٔ
 . ٕٚ/ٛتس إف  -ٕٖ
 . ٕٖٖ/٘سياف تس نم  -ٖٖ
 . ٘٘ٔ/ٕهعع تسانتعع  -ٖٗ
 . ٖٕٙتألاوتو ا  تس  ة  -ٖ٘
 .ٕٖٖ/٘ة نسياف تس نم ٜٕٗٔ/ٕتايإم تس  ة  -ٖٙ
 .ٔٙ٘/ٜياو ألي نم تسبنآف تسكنإـ ونت -ٖٚ
 . ٖٓٔ/ٚتسعاعع أللكاـ تسبنآف  -ٖٛ
 .ٛٗٙ/ٔف آقالنتم تسبن  -ٜٖ
 . ٔٗ٘/٘تعيإن تسط ن   -ٓٗ
 .ٕٓ٘/٘تسون تسعمنف  -ٔٗ
 . ٕٖٗقالنتم تسبنآف تسكنإـ  -ٕٗ
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 . ٖٜ/ٜ/ٖعععع تس إاف  -ٖٗ
 . ٖ٘٘/ ٗتسعاعع أللكاـ تسبنآف  -ٗٗ
 . ٕ٘٘/٘تسون تسعمنف  -٘ٗ
 . ٕٕٙ/٘ لن تسعلإط تس -ٙٗ
 . ٜ٘ٗ/ٚتس لن تسعلإط  -ٚٗ
 . ٜٕٖتسعبتمن تسععإو  -ٛٗ
 . ٘٘ٙقالنتم تسبنآف تسكنإـ  -ٜٗ
 . ٕٖٗ/ٖع ا   تسبنآف ن قالنت ت  -ٓ٘
 . ٚٔٗتسعبتمن تسععإو  -ٔ٘
 . ٚٓٔ/ٗٔتسعاعع أللكاـ تسبنآف  -ٕ٘
 . ٕٜ/٘ٔتسعاعع أللكاـ تسبنآف  -ٖ٘
 . ٜٓٗك عاو تسبنآف تعيإن  -ٗ٘
 . ٛٗٓٔتسكنإـ قالنتم تسبنآف  -٘٘
 . ٛٚ/ٚٔتسعاعع أللكاـ تسبنآف  -ٙ٘
 . ٕ٘٘تعيإن ك عاو تسبنآف  -ٚ٘
 . ٜٔٗ/ٓٔتسون تسعمنف  -ٛ٘
 . ٕٚ٘تسعبتمن تسععإو  -ٜ٘
 . ٔٓٚ/ٖتسون تسعمنف  -ٓٙ
 . ٜٔ/ٗتسون تسعمنف  -ٔٙ
 . ٙٛتسعبتمن تسععإو   -ٕٙ
 . ٖٖٕ/ٔتسعاعع أللكاـ تسبنآف  -ٖٙ
 . ٜٖٗ/٘أللكاـ تسبنآف  تسعاعع -ٗٙ
 . ٕٚ/ٗتس لن تسعلإط  -٘ٙ
 . ٕٗ/ٛ/ٖعععع تس إاف  -ٙٙ
 .ٙٓٔ/ ٔٔ/ٖعععع تس إاف  -ٚٙ
 . ٜٕٛتسعبتمن تسععإو  -ٛٙ
 . ٜٕٔ/ٖٔتسعاعع أللكاـ تسبنآف  -ٜٙ
 . ٕٙٚتسعبتمن تسععإو  -ٓٚ
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 المصادر والمراجع
 انؽ تسعماون ة تست  إؿ تس  إ  تسبنآف .

 ـ .ٜٜ٘ٔة وتن تسعإؿ ة  إننو  ٔهػ( تلبإؽ و. ابن ماسا دوتنهة طٚٚ٘  تس نكاو تأل  ان )ووينتن تس ن إة أل 

 .ٜٚٚٔهػ( تلبإؽ تسوكتنن  هإن اا    تهوة عط  ة تس ا   ة   وتو ٖٖٛقالنتم تسبنآف س  لا )

تسبػػاهنم ة س  شػػن نتستن إػػع ة  ٔقالػػنتم تسبػػنآف تسكػػنإـ  ننتإػػة لعػػص الػػف الامػػـة تسػػوكتنن علعػػو علعػػنو تسبااػػ ة ط
 ـ.ٕٓٔٓ

 ـ.ٜٗٚٔة عط  ة تسع انؼة   وتو ٔتألاوتو ا  تس  ة ة علعو ليإف آؿ إايإف ة ط

 ـ.ٕٜٜٔـ( ة وتن تسعكنة  إننو ٘ٗٚتس لن تسعلإط ا  تستعيإن أل   لإاف تأل وسي  )و

 هػػ( تلبإػؽٚٔٙتستبعإن نهػن شػن  تسععمػؿ اػ  مػ  ة تإلالػنتم سإلعػاـ تس عبشػن ة مػون تألاااػؿ تسبػنتن ع  )و
 ـ.ٕٔٔٓ إننو ة وتن تسكتم تس  عإة ة  ٔعلعو تسيإو الثعاف ة ط

 ـ.ٕٙٓٓتعيإن ك عاو تسبنآف تسكنإـ س شإخ لي إف علعو عب نؼ ة عط  ة و نتن وع ةة   وتو 

 ـ.ٕٔٓٓة وتن تسع ناة ة  إننو  ٔهػ( طٖٓٚتايإم تس  ة سب هن )و

ة وتن  ٕهػ( تلبإػؽ و. اػاإ   كػ  وإػام طٕٜٖ)و هػ( شن  كتام تس عع ا ف ع  ٜٖٙتنعإت تس عع ا ف تسب ا  )و
 ـ.ٕٚٓٓتسي ـ س ط االة نتس شنة تسباهنم 

 ـ.ٜٚٙٔة وتن تسكتام تس ن   س ط االة نتس شن ة تسباهنم  ٕهػ( طٔٚٙ)وتسعاعع أللكاـ تسبنآف س بنط   

ي ـ ع منن ال ػو تلبإؽ قهػ( ٖٓٔعاعع تس إاف الف تأنإؿ آ  تسبنآف تعيإن تسط ن  أل   ع عن علعو  ف عنإن )و
 ـ.ٕٓٔٓتسلعإو ة وتن تسلوإ  ة تسباهنم 

 ـ.ٕ٘ٓٓة وتن تسكتم تس  عإة ة  إننو  ٔهػ( طٕٖٔععانم تس  ة ا ف ونإو )و

ة عكت ػػػػػة تسمػػػػػعاي ة  ٔلاشػػػػػإة تسمػػػػػ َّاف ة شػػػػػن  تألشػػػػػعن   ال ػػػػػى وسعإػػػػػة ت ػػػػػف عاسػػػػػؾ ة تلبإػػػػػؽ علعػػػػػنو تسععإػػػػػؿ ة ط
 ـ.ٕٕٓٓتسباهنم

 ـ.ٕٗٓٓلوإ  ة تسباهنمعلعو ال و تسباسؽ الاإعة ة وتن تس ونتياو ألي نم تسبنآف تسكنإـة

ة وتن  ٔهػ( تلبإؽ تسشإخ ال ػ  ع ػنض نآبػنإف ة طٙ٘ٚتسون تسعمنف ا  ال ـن تسكتام تسعك نف س يعإف تسل   )و
 ـ.ٜٜٗٔتسكتم تس  عإة ة  إننو 

 ـ.ٕٗٓٓة وتن تسع ناة ة  إننو  ٔوإنتف س إو  ف ن إ ة ة تالت ى  ت لعون طعا  ة ط

ة وتن تس ػػػػو تسعوإػػػػو ة تسبػػػػاهنم  ٔهػػػػػ( شػػػػن  علعػػػػو  ػػػػف مػػػػاسا تس ثإعػػػػإف ة طٖٕٚرعننعإػػػػة ا ػػػػف عػػػػنـن ) وشػػػػن  ت
 ـ.ٕٚٓٓ

ة  ٕهػػػػ( تلبإػػػؽ إنيػػػؼ ليػػػف العػػػن ة طٙٛٙشػػػن  تسناػػػ  ال ػػػى تسكااإػػػةة علعػػػو  ػػػف تسليػػػف تسناػػػ  تايػػػتنت اي )
 هػ.ٖ٘ٛٔتسماوؽ س ط االة نتس شن ة طانتف 
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 و(.-ط( )و-هػ( )ؤٙٚهشاـ )و شينن تسيهم ا  ع ناة ك ـ تس نم ا ف

 ـ. ٜٜٜٔهػ( ة وتن قلإاي تستنت  تس ن  ة  إننو ٜٖٛتسملا  س عنهن  )و

 هػ.ٜٖٚٔهػ( وتن تسع ناةة  إننو ٕ٘ٛاتا تس ام شن  ملإا تس بان  س  يب   )و

 ـ.ٜٜٙٔة عؤيية تسنياسةة  إننو  ٘هػ( طٚٔٛآ او  )وتسباعن  تسعلإط س عإنن  

 و(. -تلبإؽ ال و تسي ـ علعو هاننف ة الاسـ تسكتمة  إننو)وهػ( ٓٛٔكتام يإ نإت )و

تلبإػؽ و. عاػو  تسعب نعػ  نو. ق ػنتهإـ تسيػاعنتئ  ة وتن تسلنإػة هػػ( ٘ٚٔكتام تس إف س ب إؿ  ف ولعػو تسعنتهإػو )و
 ـ.ٜ٘ٛٔس ط االة ة   وتو 

ة ٔإػػػة عطػػػن ة ط هػػػػ( تلبإػػػؽ و. هػػػاو  الطٜٜ٘كشػػػؼ تسعشػػػكؿ اػػػ  تس لػػػن ة ال ػػػ   ػػػف يػػػ إعاف تسلإػػػونم تسإع ػػػ  )و
 ـ.ٜٗٛٔعط  ة تإلنشاوة   وتو 

ة عكت ػػة تسثبااػػة تسوإ إػػة ة تسبػػاهنم  ٔهػػػ( تلبإػػؽ علعػػو الثعػػاف طٙٔٙتس  ػػام اػػ  ال ػػؿ تس  ػػاي نتإلالػػنتم س  ك ػػن  )و
 ـ.ٜٕٓٓ

 ـ.ٕٗٓٓة وتن ماون ة  إننو  ٖهػ( ط ٔٔٚسياف تس نم ا ف ع ظنن )و

 و(. -وتن عكت ة تسلإام ة  إننو )وهػ( ٛٗ٘عععع تس إاف ا  تعيإن تسبنآف س ط ني  )و

 ـ.ٕٓٓٓةوتن تسكتم تس  عإةة ٔتلبإؽ ال و تسلعإو ه وتن ة ط  هػ(ٛ٘ٗتسعلكـ نتسعلإط تألالظـ ا ف يإوه )و

ة تسعععػػع تس  عػػ  ٔتسعبتمػػن تسععإػػو اػػ  تعيػػإن تسبػػنآف تسععإػػو ة علعػػو ال ػػ  تستيػػبإن  نعلعػػو يػػ إو تس  عػػا   ة ط
 ـ.ٕٓٔٓة طانتف  س تبنإم  إف تسعيتهم تإلي عإة

 ـ.ٕٛٓٓة شنكة تسبو ة تسباهنم  ٔهػ( طٓٚٚتسعم ا  تسع إن ا  انإم تسشن  تسك إن س عإنع  )و

النت ت س  عاع )و  ـ.ٕٗٓٓهػ( شن  نتلبإؽ و. ال و تسع إؿ ال وه ش    ة وتن تسلوإ  ة تسباهنم ٖٔٔع ا   تسبنآف نتن

 ـ.ٜٚٛٔ  ة تسعنمؿ ع ا   تس لن ة و. اااؿ تسياعنتئ  ة عط  ة تست  إـ تس اس

 ـ.ٜٜٚٔط(  –هػ( وتن تسعكن )و ٜٖ٘ع عـ عباإإ  تس  ة ا ف اان  )و

 و(. –تسع عـ تسنعإ  ة عععع تس  ة تس ن إة ة تسعنك  تس ن   س ثبااة نتس  ـن ة  إننو )و 

 ـ.ٕٜٚٔة تسعط  ة تسكاثنسإكإةة  إننو  ٘تسع عو ا  تس  ة نتروتم نتس  ـن ة تألم سنإ  ع  نؼ تسإينال  ة ط

 و(. -ة وتن تسع انؼ  عمن )و  ٗتس لن تسنتا  ة ال ا  ليف ة ط

ة وتن  ٔة ط هػػ( ة تلبإػؽ اػابن ع ػن عطػنٜٔٔتس كو ال ى تألسعإة نتسكااإة نتسشػااإة نتسشػينن نتس  هػة س يػإنط  )و
 ـ.ٕٚٓٓتسكتم تس  عإة ة  إننو 

ة  ٕتسػوإف ة وتن تسكتػم تس  عإػة ة ط هػػ( تلبإػؽ ولعػو شػع ٜٔٔهعع تسانتعع ا  شن  ععػع تسعنتعػع س يػإنط  )و
 ـ. ٕٙٓٓ إننو 
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Conclusion 

      It is the wordدون which occupies its proper position within the Arabic sentences 

wether in poetry or in prose. It reflects a great deal of expression which leads to move 

from one meaning to another and in the same time it refers to its illustration and 

meaning. All that reveals that the Arabic Language is a great and beautiful one and it is 

alive language. It never neglects its words and letters. It is perfect and distinguished. It 

is better than all other languages. It is quiet enough to say it is the language of Holy 

Quran. It explains great concepts with few brilliant words. It seems clear when 

combines three or four letters in one word. The holy Ayats of Quran show clearly the 

meaningful refrence of the letters Aldal, Alwaw and Alnoon in the word (doon دون). 

Certainly all that not by chance, but it has the important effect in the combining of the 

word and for all other words which participate in reveal all aspects of(دون) as a word.    

 


