
           8102                                       58مجلت آداب البصرة/ العدد

 
246 

 

 

 يف انبصرة  االستهزاو احلىاري يف االيثال انشعبٍت
 – دراست تذاونٍت -

 

                     ادلذرس ادلساعذ                                             ادلذرس       
زلًذ خهف سهطاٌ                                باسى كرٌى رلٍذ    

 و االَساٍَتجايعت ري قار / كهٍت انرتبٍت نهعهى
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ت التي جخَ٘س ًُ  الاطخلصام الخىازي اخد اإلا٘اهُم اللٔىٍت الىٌٍس

ذ  الدزاطاث الخداولُت , اذ ٌِنى باإلاِنى الداللي اإلاظخلصم لـٍس

ىٍت وجوبُٜاتها مً خال٤ ال١الم والبدث ًدىاو٤ هره الٌاهسة اللٔ

ت  الامثا٤ الؼِبُت في البـسة والتي حِد مادة لٔىٍت وادبُت زٍس

 للباخثحن إلاا جدىٍه مً مباخث لٔىٍت مخِددة
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         Abstract:                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversational Implicature is a linguistic 

theory in pragmatics. It is used to analyse 

oral and written discourse. The study aims 

at applying it to the study of proverbs. 
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 -ادلقذيت:

س الدزاطاث اللٔىٍت ابدازا, وؤُمٝ  حِد دزاطت اللٔت اإلاىوىٛت في اهاز الخداوز مً اٗو

هخاثج ,اذ ًم١ً مً خاللها الخىؿل الى م٢امً الثراء اللٔىي ومساٟص الابداَ في حِدد 

اإلاِاوي ومٜازهتها باالل٘اي مً خال٤ الاكاٗاث اإلاٜامُت والظُاُٛت التي حِوي لل٢لمت 

 ت زوخها وج١ظيها مً خلي مٔاهيها ازىابا حعجص ال٢لمت اإلا١خىبت ًُ اُوائها ..اإلاىوىٛ

ت الىاطِت لِٜى٤ الِلماء الطخيخاج ال١ثحر  د اُوى هرا الثراء والخىَى اإلاظاخت ال١ٍ٘س ٛو

مً الِالٛاث اللٔىٍت ,والىخاثج الباهسة في كبى الِالٛاث اللٔىٍت ,وجبُان دوزها في 

بحن اإلاخداوزًٍ. وحِد الدزاطاث الخداولُت الخدًثت واإلاالخٌاث ُملُت الخىاؿل اللظاوي 

ت )الاطخلصام الخىازي(  الدُٜٛت التي اُواها )اوطخحن( ومً بِده )طىز٤( مسوزا بىٌٍس

ت التي ٟؼ٘ذ ًُ الِدًد مً  س لها )ٓساٌع( مً اهم الابدار اللٍٔى
ّ
التي ابدُها وهٌ

 لٔىٍت اإلاخخل٘ت باخخالٖ مٜاماتها وطُاٛاتها .الخمىالث الداللُت التي ج١خى٘ها الخِبحراث ال

ت _ الاطخلصام الخىازي  في  -وفي هره البدث ًداو٤ الباخث اطخجالء مِالم جل٣ الىٌٍس

حصء مهم مً الترار اللٔىي الؼِبي ُىد الِسب, وهى ) اإلاثل الؼِبي ( الري ٟثحرا ما ًسد 

ُما ُٗه مً حمالُت الخِبحر في طُاٚ الخدًث؛ إلاا ُٗه مً ُٛم خلُٜت ,وجسبىٍت ,ٗلال 

وحىدجه وحصالخه , مما ًجِله مادة ضخمت للدزاطاث الخداولُت, ال طُما اذا الخ٘خىا الى 

م١ً الاطخدال٤ ُلى ذل٣ بٜلت اإلاـادز  ٟىن آلب هره الامثا٤ جخداو٤ بؼ٢ل ػ٘اهي, ٍو

لال ًُ التي اهخمذ بجمّ هره الامثا٤ ,وجبىٍبها ,ودزاطت الُٜم التربىٍت والجمالُت ٗ

اإلاِالم الادبُت واللٔىٍت لئلبداَ ٗيها , ٗهرا البدث مداولت الطخ١ؼاٖ بِم مِالم 

ت  اث اللٍٔى الدزض الخداولي في هرا الجاهب الؼِبي اإلاهم, وابساش اهم جوبُٜاث الىٌٍس

الخدًثت ُلى هرا الترار الؼِبي الطخم, واٛخلذ هبُِت البدث ان ١ًىن ُلى جمهُد 

ذ ُٗه الى الجاه ت الاطخلصام جوٛس ب الىٌسي لؤلبدار الخداولُت مِسحا ُٗه ُلى هٌٍس

الخىازي واهم حىاهبها وجوبُٜاتها , زم زالزت مباخث مٜظمت بدظب هبُِت )خٚس ٛىاُد 

الخىاز( والتي ادث الى خـى٤ الاطخلصام الخىازي ٢ٗان اإلابدث الاو٤ مخِلٜا بخٚس ٛاُدة 

هره الٜاُدة , زم اإلابدث الثاوي والري ال١ُٙ واهم الخوبُٜاث مً الامثا٤ الؼِبُت ل
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ٌِنى بخٚس ٛاُدة اإلاالءمت واهم الخوبُٜاث في الامثا٤ الؼِبُت لها , زم ُسكذ في 

اإلابدث الثالث الى خٚس ٛاُدة الاطلىب واهم الخوبُٜاث مً الامثا٤ الؼِبُت لهره 

ت الٜاُدة زم الخاجمت بإهم الىخاثج التي ًهسث بِد اُما٤ الىٌس في هره الج ىاهب اللٍٔى

( ٛاُدة ال١م اذ حؼتٞر آلب الامثا٤ في خٚس  اإلاهمت ولم اٗسد مبدثا للبدث في ) خٚس

د  (1)هره الٜاُدة الن اإلاثل ُادة ١ًىن ب٢لماث ٛلُلت مىحصة وملٔىهت اإلاِاوي . ٛو

اُخمدث في هرا البدث ُلى ما حمِه الاطخاذ )ُبد اللوُٙ الدلِص ي( مً امثا٤ ػِبُت 

بـسة , في ٟخابه ) الامثا٤ الؼِبُت في البـسة ( الري ًخ١ىن مً زالزت احصاء مخداولت في ال

 وهى ُمل ًدمد ُلُه لخظً جبىٍبه ولواٗه ػسخه لالمثا٤.

ان الخىق في الترار اللٔىي الؼِبي وبُما٤ الٜىاُد اللٔىٍت والدزاطاث اللظاهُت  

راث اللٔىٍت, وما ج١خى٘ه مً الخدًثت ُٗه ًٌهس لىا بىكىح الابداَ وألاؿالت في هره الخِبح

مىاهً الجما٤ ,والخب١ت, والسقي , وال ادعي ال١ما٤ لهره البدث بٜدز ما ادعي اوي لم 

ادخس حهدا في مداولت اًهازه بالؼ٢ل اإلاىاطب زاحُا الِ٘ى ُما ُٗه مً الصلل ٗابً ادم 

 خواء وخحر الخواثحن الخىابىن .

 متهٍذ
 ادلفهىواوال : االستهزاو احلىاري دراست يف 

ت التي جخَ٘س ًُ الدزاطاث   الاطخلصام الخىازي حصء مً اإلا٘اهُم اللٔىٍت الىٌٍس

الخداولُت , اذ حِنى الخداولُت بؼ٢ل ُام بالدزاطاث اللٔىٍت في مٜام الخداو٤, وما 

ًـاخب هره الِملُت ) الخداو٤ ( مً اكاٗاث ج١دظبها اللٔت اإلاىوىٛت ,وحِد امخُاشاث 

خىبت اذ )) ًرهب ال١ثحر مً اإلاِىُحن ببدث مىٌىزاث اللٔت , الى ان لها ُلى اللٔت اإلا١

ت اوظُابُت , اٟثر مً حاهبها اإلا١خىب ,  الجاهب اإلاىوٚى ًمخل٣ الٜدزة ُلى ممازطت خٍس

ُبها الـىحي , وؿُٔها , التي جمس بمظازب طُاُٛت  ٗلال ًُ هبُِت اللٔت , في جٟس

واللٔت اإلاىوىٛت جخ٘ٚى ُلى (2)اإلا١خىبت ٗيها (( , ال جٌهس مِاإلاها في طلظلت الجىاهبواطِت

اثدجه , في جىؿُل الا٢ٗاز  ىجه , ٗو حمُّ اػ٢ا٤ الخىاؿل ٗال١الم )) له جازحره الخاؾ , ٛو
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ً بـىزة ًم١نهم مً ٗهمها , وبما ًدىاطب مّ ٛدزاتهم وبم٢اهاتهم  وآلازاء واإلاؼاُس لآلخٍس

١ً الٜى٤ ان الخدر اللٔىي ال ١ًىن , بل ًم(3)الِٜلُت ,والثٜاُٗت, والاحخماُُت ((

واضخا ومخ٢امال الا بالـىث, ٗال ًم١ً للخى وال الا٢ٗاز ٓحر اإلاىوىٛت ان جدخل خحز 

ٌهس ذل٣ حلُا (4)الِملُت اللٔىٍت  , بل ان الاؿل في البدث اللٔىي هى اللٔت اإلاىوىٛت ٍو

ٙ ابً حني لها بإنها )) اؿىاث ٌِبر بها ٠ل ٛىم ًُ آساكهم  , وال٘ٚس بحن (5)((مً حٍِس

ال٢لمت اإلاىوىٛت واإلا١خىبت )) ١ًمً في ُىـس اللٍ٘ , وما ًثحره مً ؿىزة لدي اإلاخلٜي 

 ( .6)باالهوباُاث الِاهُ٘ت للمخ٢لم (( –اللٍ٘  –بِد ان ٌصخً 

لٜد مسث الدزاطاث اللٔىٍت للٔت اإلاىوىٛت في الدزاطاث الخدًثت بمساخل ختى وؿلذ 

     الُىم, بذ مسث اوال بمسخلت الِ٘ل اللٔىي اإلاباػس ُلى ًد  الى مسخلت الىطج اإلاىحىدة

) اوطخحن ,وطىز٤ ( ,ومً زم حِمٜذ ُلى ًد ) ٓساٌع ( لدزاطت الِ٘ل اللٔىي ٓحر 

التي ج٘هم مً خال٤  ( ,7)اإلاباػس, الري جلمً الاطخلصاماث الداللُت للٔت اإلاىوىٛت

الاخسي ,٠الىبر, والخىُٔم, ٗثمت هىُان الظُاٚ, واإلاٜام والاكاٗاث اللٔىٍت ) الـىجُت ( 

مً الٜساثً اللٔىٍت اإلاـاخبت لل١الم, اوالهما: الٜساثً الداخلُت التي ج١ىن مً داخل 

ُت, والبُاهُت, واإلاعجمُت, اما الىَى الثاوي: ُٗخمثل  ال٢لمت ,٠الٜساثً الـىجُت والـٗس

 الىبر ,والاًٜاَ ,والخىُٔم٘اث, و باإلكاٗاث الخازحُت ) الخازحت ًُ بيُت ال٢لمت ( ٠الىٛ

, ٗالِبازاث اللٔىٍت ال جىٜل ملامحن مجسدة حامدة, اهما  (8),وختى الاػازاث الجظمُت

ىة  ًم١ً ان جلاٖ خمىالث داللُت مخِددة للتراُٟب الداللُت اُخمادا ُلى الظُاٚ, ٛو

حرها مً الِىامل التي جدخل بؼ٢ل مباػس, او ٓحر مباػس في الاكاٗاث ال داللُت اللٍ٘, ٓو

ت التي حِويها  (9)لل٢لمت , مما خدا بالدازطحن الى الخىحه الى دزاطت الاطخلصاماث الخىاٍز

ت  ال٢لماث ببِدها ٓحر اإلاىوٚى خـىؿا بِد ان ازس ى ) ٓساٌع ( دُاثم هره الىٌٍس

وؤُوى ٛىاُدها بما ًدُذ للباخثحن باطخ١ؼاٖ ال١ثحر مً الجىاهب الابداُُت في اللٔت 

ا مهما مً الدزاطاث الخداولُت بل ًم١ً الٜى٤ اإلاىوىٛت , ٗاال  طخلصام الخىازي ٌِد ُٗس

ت )اوطخحن( ومً بِده )طىز٤( في الخِامل مّ البِد الخداولي لل٢لماث اذ  اهه جوىٍس لىٌٍس

هٜل )ٓساٌع( البدث الى اإلاِاوي اإلاظخلصمت لداللت ال٢لمت ٗةذا )) ٠اهذ الدزاطاث التي 
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صث باألطاض ُلى الجاهب اإلاسجبى بإِٗا٤ اهجصها ٠ل مً )اوطخحن ( و )ط ىز٤ ( , ٛد ٟز

حر اإلاباػسة ٗةن )ٓساٌع( باػخٔاله بإِٗا٤ اللٔت ٓحر اإلاباػسة  ٟما  –اللٔت اإلاباػسة ٓو

؛ الن الخىاز (11)ًىلي اهخمامه في الابدار التي ٛام بها الى اؿى٤ الخىاز (( –ازازها طىز٤ 

صمت للٔت اإلاخ٢لم بما ًدُىٍه مً ُىامل حظاُد هى الِىـس الِ٘ا٤ في ٟؼٙ اإلاِاوي اإلاظخل

 ُلى الاكاٗت او الخرٖ للمِاوي اإلاعجمُت للٔت اإلاخداولت .

خه ُلى حاهبحن ًمثالن ُماد ُملُت الاطخلصام الخىازي هما :  لٜد اٟد )ٓساٌع( في هٌٍس

ٜه بحن مِنى الجملت , ومِنى اإلاخ٢لم , )) ٗمِنى الجملت هى ) ا إلاِنى الجاهب الاو٤ :  جٍ٘س

الخسفي او الىكعي ( اما مِنى اإلاخ٢لم ٗهى مظاو ل١٘سة ) الخىاؿل الٜـدي ( ؤي اإلاِنى 

 اإلاٜـىد للمخ٢لم وهى ما طماه )ٓساٌع( باإلاِنى ٓحر الوبُعي او الداللت ٓحر الوبُُِت .
 

ٝ مبدؤ الخِاون  الجاهب الثاوي : ٗهى ما جوٚس ُٗه الى ًاهسة اإلاِاوي اإلاظخلصمت للخىاز ٗو

 ( .11) ي اٛس ٛىاُدهالر

حن البد ان  خه مً زابذ خاؿله ان الخىاز الىاش ئ بحن هٗس ًىولٝ )ٓساٌع( في هٌٍس

حن لُخم١ً ٠ل هٖس مً الخىاؿل بؼ٢ل  جد١مه ٛىاهحن جخاهبُت مدددة مً ٛبل الوٗس

دت واإلاظخلصمت لِملُت الخىاز )) ان هره الٜىاُد  ِٗا٤ وواضح إلًـا٤ اإلاِاوي الـٍس

د ُلى  حظتهدٖ مً وحهت هٌس ٓساٌع مبخغى واخد ًخمثل في كبى مظاز الخىاز بدُث ًٟا

ان اخترام هره الٜىاُد , باإلكاٗت الى اإلابدؤ الِام هى الظبُل ال١ُ٘ل بجِلىا هبلٕ 

ت (( , ومً اهم هره (12)مٜاؿدها خُث ًٜخض ى ٠ل خسوج ُنها الى اخخال٤ الِملُت الخىاٍز

ده كسوزة ٛـىي للخىاؿل بحن اإلاخداوزًٍ  اللىابى هى مبدؤ الخِاون الري اٟد ُلُه ُو

ت بمٜداز ما ًولب مى٣ في مجا٤ ًخىطل الُه بهره  ِني )) ان ج١ىن مظاهمخ٣ الخىاٍز َو

في لخٌت  اإلاظاهمت , جددٞو ٓاًت الخدًث اإلاخباد٤ او اججاهه اهذ ملتزم بإخدهما

بدؤ الخِاون , ٗالخىاز بساًه مد١ىم بحن وحهخحن اما ان ًخلّ للٜىاُد م(13)((مُِىت

بت وهى ما ٌظمى بلٔت الاؿىلُحن باإلاىوٚى , او ًخسج اإلاخداوزان  ٗخدـل به ال٘اثدة الٍٜس

ًُ هره الٜىاُد ٗخ١ىن ال٘اثدة البُِدة وهى اإلاظمى باإلا٘هىم ُىد الاؿىلُحن او ما 

 ( .14)ٌظمى باالطخلصام الخىازي ُىد اهل اللٔت 
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ٜىم مبدؤ الخِاون ُلى ازبّ ٛىاُد   :(15)ٍو

 ٛاُدة ال١م : والتي حِني كسوزة ان ١ًىن مٜداز الخِبحر مدددا بال٘اثدة ٗالبد : -1

 ان ج١ىن الاٗادة للمخواب ُلى ٛدز خاحخه . - ؤ

 وبالخالي البد للمخ٢لم ان ال ًخجاوش الخد اإلاولىب مً الاٗادة . - ب

 ال : ٛاُدة ال١ُٙ : وحِني ان ًدسؾ اإلاخ٢لم ُلى اًساد الِبازاث التي ازبذ بالدلُل ؿدٛها ٗ -2

 ًٜى٤ ما ٌِلم خوإه . - ؤ

 وال ًٜى٤ ما ال ًمل٣ دلُل ُلى ؿدٛه . - ب

ٛاُدة اإلاىاطبت ) اإلاالثمت ( : وحِني كسوزة ازجبان اإلاٜام باإلاٜا٤ ٠ي ال ًىـٖس ذهً  -3

 الظامّ الى مٜاؿد اخسي .

د احملذ بالخدود الازبِت  -4 ٛاُدة ال١ُٙ ) الجهت ( : وحِني كسوزة التزام الىكىح, ٛو

 الخالُت : 

 ختراش مً الالخباض .الا  - ؤ

 الاختراش ًُ الاحما٤ . - ب

 الخ٢لم بةًجاش . - ث

 جسجِب ال١الم . - ر

ان طحر الخىاز ُلى هره اإلابادت ٌِني جىاؿل اإلاخداوزًٍ الى مِان واضخت ,حِويها 

حن ُلى اخدي هره الٜىاُد او حمُِها ًمثل  الخِبحراث اللٔىٍت, ل١ً خسوج ؤي مً الوٗس

ا لٜىاهحن الخداوز, مما ٌظخ دعي ًهىز اطخلصاماث خوابُت ج١مً ما وزاء اللٍ٘ , خٛس

( باخترام ٛاُدة الخِاون ٟما اٟد ٓساٌع, )) ٗاالطخلصام  هبِا اذا اٛترن هرا )الخٚس

 ( 16)الخىازي ًىجم ًُ خٚس ٛاُدة مً الٜىاُد الازبّ مّ ُدم الخخلي ًُ مبدؤ الخِاون((
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 ثاٍَا : االيثال انشعبٍت
ُم وال

ْ
ُل اإلاثل لٔت : اإلا

ْ
ْيِء. وهرا ِمث

َّ
ْيِء ِللص 

َّ
َسِة الص 

َ
اً

َ
ى مى

َ
ل َُ ؿل صخُذ ًد٤ 

َ
ثاء َوالالم ؤ

ا٤ُ ِفي مِنى واخد. وزبما ٛالىا مثُل ٟؼِبٍُه.
َ
ث ِ

ْ
ُل َواإلا

ْ
ث ِ

ْ
ْي هٌحره, َواإلا

َ
 ( .17)هرا, ؤ

ْمِثلٍت 
َ
ل َوزالزت ؤ

ُ
ث
ُ
ِل: ما حِل مثاال ؤي مٜدازا لٔحرِه ًدري ُلُه, والجمّ اإلا

ْ
ث ِ

ْ
ا٤: ....  اإلا

َ
واإلِاث

ز ُلى مثله.... والامثل الاٗلل )) ٠لمت حظىٍت. ًٜا٤: هرا ..واإلاثل (18)الٜالب الري ًٜدَّ

ُل هرا, وهم ؤمُثالهم:  ُْ َبُهُه بمًِنى. والِسب جٜى٤: هى ُمثَ
َ

لُه ٟما ًٜا٤ ِػْبُهُه وػ
َ
ُه وَمث

ُ
ِمثل

دون ؤن اإلاؼبه به خٜحر ٟما ؤن هرا خٜحر. واإلاثل: ما ًلسب به مً  ألامثا٤. ومثل الص ئ ًٍس

ؤًلا: ؿ٘خه. واإلاثا٤: ال٘ساغ, والجمّ مثل, وبن ػئذ خ٘٘ذ. واإلاثا٤ مِسوٖ, والجمّ 

حرها(( , بذا ؿىزث له مثاله بال١خابت ٓو
ً
 ( .19)ؤمثلت ومثل. ومثلذ له ٟرا جمثُال

٘اث ُدة اُخمادا ُلى ال جاهب الري ًلخٌه اإلاِٖس في واإلاثل اؿوالخا, ُٖس بخٍِس

ه ال٘ازابي)ث , ٜٗد اإلاثل ه ومِىاه  هـ ( بإهه ))351ُٗس ٌِ ما جسكاه الِامت والخاؿت في ل٘

اُهىا به في الظساء واللساء واطخدزوا به اإلامخىّ مً الدز 
َ
لىه ُٗما بُنهم ٗو

َ
ختى ابخر

ْبلٕ الِخ١مت ألنَّ 
َ
ووؿلىا به بلى اإلاوالب الٜـُت وج٘سَّحىا به ًُ ال١سب واإلا١سبت وهى مً ؤ

ي في الىاض ال ًجخمِ
َ
د

َ
س في الجىدة ؤو ٓحر مبالٕ في بلْى اإلا ِ

ـّ ىن ُلى هاٛف ؤو مٜ

اطت.((
َ
٘

َّ
د ُلى البِد الاحخماعي في اإلاثل , و ُٖس بإهه ))وش ي ال١الم  ( ,21)الى ٗال٘ازابي ًٟا

ّدمتها العجم, وهوٝ بها ٠ّل شمان  وحىهس اللٍ٘, وخلى اإلاِاوي, والتي جخّحرتها الِسب, ٛو

لى ٠ل لظان. ٗهي ؤ ِس, وؤػٖس مً الخوابت, لم ٌظس ش يء مظحرها, وال ُّم ُو
ّ

بٜى مً الؼ

, ٗالبِد الجمالي للمثل هى الِىـس الاطاض في (21)ُمىمها, ختى ُٛل: ؤطحر مً مثل.((

ٙ , وزٟص الظُىهي) ث  لى البِد الخداولي في 911هرا الخٍِس هـ( ُلى ٛـس ُبازة اإلاثل ُو

الٜى٤ مٜخلبت مً اؿلها , او مسطلت براتها , الاطخِما٤, ٗرٟس ان اإلاثل : )) حملت مً 

( 22)ٗخدظم بالٜبى٤ وحؼتهس بالخداو٤ , ٗخىٜل ُما وزدث ُٗه الى ٠ل ما ًصح ٛـده بها ((

٘اث اإلاِاؿسة التي اخخـذ باإلاثل الؼِبي ما ذٟسه اخمد امحن ان: )) الامثا٤  ومً الخٍِس

إلاِنى ولوٙ الدؼبُه وحىدة الؼِبُت هَى مً اهىاَ الادب ًمخاش بةًجاش اللٍ٘ وخظً ا

م١ً الٜى٤ ان الامثا٤ ُبازاث ٛـحرة (23)ال١ىاًت , وال ج٢اد جخلى مىه امه مً الامم (( , ٍو
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صة ودُٜٛت , حظخِمل  مخخـسة م١خجزة اإلاِاوي ومـآت بؼ٢ل دُٛٝ إلُواء مِاوي مٟس

 للخِبحر ًُ مِان ُمُٜت وواطِت مً خال٤ ال٘اي ٛـحرة , وال عجب مً ذل٣ ٗهي ))

خالؿت ججاز ٠ل ٛىم ومدـى٤ خبرتهم , وهى كسب مً كسوب الخِبحر ُما جصخس به 

 .(24)الى٘ع مً ُلم وخبرة وخٜاثٝ واُِٛت ((

 اَىاع ادلثم انشعبً
 ُلى اهىاَ ُدة ٗمنها : –خاله خا٤ االخِبحراث اللٔىٍت الاخسي  –ًإحي اإلاثل الؼِبي 

٢لماث بِالٛاث ُلىٍت بُِدة ما ٠ان ُلى ػ٢ل حملت ٛـحرة مىحصة جترابى ٗيها ال -1

 .(25)ًُ الىشن والاًٜاَ مثل : )) ؤٟرب مً ال٘اخخت ((

ا مثل : ))ؤ٠ل مً ٓحر ػهىة ًخلٙ ال٘هىة (( -2  .(26)ما ٠ان مسجُى

ومنها ما ٠ان ُلى هدى الجملت الؼسهُت مثل : )) بذا ما ُىدٞ مؼحر , خى ُمامخ٣  -3

 ت ومنها ما ٠ان ُلى هدى الجملت الِ٘لُت ومنها ما ٠ان ُلى هدى الجملت الاطمُ(27)واطدؼحر((

ت التي جإحي بها الامثا٤ الؼِبُت .  وه١را جخِدد الاطالُب الخِبحًر

 خصائص االيثال انشعبٍت
جمخاش بوابِها الاحخماعي ٗاإلاثل ١ًىن ولُد بُئخه ولرا هجد في الامثا٤ مدل البدث انها  -1

خمس ٟٜىلهم : ))اذا شزٞ الظهُل ٟثحرا ما جخلمً اػُاء مخىاحدة في بِئت البـسة مثل ال

 , والسهب هى زمس الىخُل ٛبل ان ًخدى٤ الى جمس .(28)بخِى السهب باللُل ((

جمخاش بالوابّ الخِلُمي إلاا ٗيها مً خ١مت وجىحُه ٟٜىلهم : )) اذا ؿازث ُىد حاٞز  -2

مت ٟبر حدٞز (( د ً٘هم م(29)ٍُص ً وفي هرا اإلاثل دُىة للخِاون والخأشز بحن الجحران .ٛو

 هرا اإلاثل ان اإلاظخُ٘د الاٟبر مً جل٣ الىلُمت هى الجاز .

اللٔت اإلاظخِلمت ٓالبا هي اللٔت الؼِبُت اإلاظماة باللٔت ) الدازحت ( , وهي لٔت ال  -3

جخلى مً ٟثحر مً ال٢لماث ال٘ـُدت , والخِابحر اللٔىٍت الدُٜٛت ؛ وهرا ما شجِىا ُلى 

اث الدزض اللظاوي الخدًث  خىق هره الخجسبت باخلاَ هرا الترار الؼِبي  اإلاهم لىٌٍس
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 ادلبحث االول
 تطبٍقاث عًهٍت خلرق قاعذة) انكٍف ( يٍ يبذأ  انتعاوٌ

 جوبُٜاث ُلى ) خٚس ( ٛاُدة ال١ُٙ او الىَى

خه والتي ))  ُت التي اٟد ُليها ٓساٌع في هٌٍس حِد ٛاُدة ال١ُٙ مً ٛىاُد الخىاز الُ٘س

 (31)١ًرب وان ًمخل٣ الدجج ال٢اُٗت إلزباث ما ًثبخه (( ج٘ترق هصاهت الٜاثل الري ًيبغي الا 

د لخـذ هره الٜاُدة بىٜوخحن :  ٛو

 ال جٜل ما حِخٜد اهه ٠اذب . -1

د ُد ٓساٌع خٚس اإلاخاهب لهره الٜاُدة  (31)ال جٜل ما ال حظوُّ البرهىت ُلُه . -2 , ٛو

في الامثا٤ مىخجا لٌاهسة الاطخلصام الخىازي , لىخٍ هرا الخٚس لهره الٜاُدة ب١ثرة 

ُما ًلي بِم الخوبُٜاث لخٚس هره الٜاُدة التي وزدث في الامثا٤ الؼِبُت :   الؼِبُت ٗو

 . (32))) اِٟد ُىج واخجي ُد٤ (( -1

 )اِٟد (: ؤي احلع , )ُىج( : ؤي مً ٓحر اُخدا٤ وال اطخٜامت في الجلىض .

 ) اخجي ( : ِٗل امس بمِنى ) ج٢لم ( .

 ( .33)ٟالما مىاٜٗا للخٝ ومىوُٜا   -ظُاٚ بدظب ال –) ُد٤ ( : مظخُٜم ؤي 

ٜت حلىطه .  ومِنى اإلاثل ان الِبرة ب١الم الاوظان, ومٜداز مىاٜٗخه للخٝ, وال ُبرة بوٍس

ت للمثل هجدها مخ١ىهت مً ِٗل امس ًخلمً مً اإلاخاهب ان ًجلع  وبذا ُدها للـُٔت اللٍٔى

د ان اإلاخ٢لم ال ًٜـد مً ه ٜت ٓحر مِخدلت ,ومً اإلاٟا را الامس ان ًوبٜه اإلاخاهب بٜدز ما بوٍس

ٜت ٓحر مِخدلت  ان ١ًىن ٟالم اإلاظخمّ مىاٜٗا للخٝ . ٌٗاهس اللٍ٘ هى الامس بالجلىض بوٍس

د  ٜت الجلىض ال ُبرة ٗيها في مٜام جُُٜم الاوظان , ٗاإلاخ٢لم ال ًٍس واإلاِنى اإلاظخلصم مىه ان هٍس

ٜت ٓحر مِخدلت ُلى هدى الخٜ  ُٜت .مً اإلاخاهب ان ًجلع بوٍس

 الاطخلصام  الِ٘ل ال١المي اإلاباػس 

ٜت اإلاهم ان   بِٟد ُىج واخجي ُد٤ احلع بإي هٍس

 ١ًىن ٟالم٣ مىاٜٗا للخٝ.
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ًْ لخُخ٣ (  -2
ِ
ٍّ  ) اذا هلِذ لخُت ابى٣ شَ

 ) هلِذ ( : ًهسث وهبدذ.

 ( .34)) لخُت ( : ذًٛ الاوظان وهي )) ػِس الخدًً والرًٛ ((

ً ( : اخلٝ .  ) ٍش

: اذا ٟبر ابى٣ وهبدذ لخُخه ٗما ُل٣ُ الا ان جدلٝ لخُخ٣ ٟىاًت ًُ اُتزا٤  مِنى اإلاثل

 . (35)جدبحر الامىز , ٗابى٣ مً طِخىلى بِلها 

والـُٔت اللٔىٍت للمثل جخلمً حملت ػسهُت حىابها ِٗل امس مِلٝ ُلى ِٗل ماق , 

( ًخلمً جىحُه امس مباػس للصخف بدلٝ لخُخه , ومً ال ًْ
ِ
ٍّ ِل الامس )شَ وبُعي ان ٗو

د هرا الامس ُلى هدى الخُٜٜت ,بٜدز ما ١ًىن ٛاؿدا للخمىلت الداللُت  اإلاخ٢لم ال ًٍس

خماد ُلى الابً في جدبحر الامىز  .  اإلاظخلصمت مً اإلاٜام والتي جخلمً ٟىاًت ًُ الُا
 

 الاطخلصام الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

ًْ لخُخ٣
ِ
ٍّ  ا٢ًالها الى الابً  .اُتزا٤  جدبحر الامىز و  اذا هلِذ لخُت ابى٣ شَ

 .( 36))) بخلب لبن مً حمل (( -3

 ومِنى اإلاثل اه٣ جولب اإلاظخدُل ٠الري ًولب اللبن مً الجمل .

وفي الخِبحر اللٔىي للمثل ِٗل امس ؿُٕ ُلى هدى اإلاجاش ٗمً ٓحر اإلاىوٜي ان ًإمس اإلاخ٢لم 

لصم وهى ان الامس الظامّ بان ًولب اللبن مً الجمل ولرا ًىـٖس الرهً الى اإلاِنى اإلاظخ

 الري ًٜـده الظامّ مظخدُل الخدٜٝ.

 الاطخلصام الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

 ان ما جولبه امس مظخدُل الخدٜٝ.  اخلب لبن مً حمل
 

حن جبجي ( -4 ها ُحن جطخ٣ ُو
ْ
ر

َ
 ) ؤخ

لسب اإلاثل إلاً ًجبر  (37)ومِنى اإلاثل اهه اخر الخاحت مً ؿاخبها , وهى كىحن بها  ٍو

ُىه الثاهُت  ُلى اُواء خاحت دِٗا للسز مثال ٗخ١ىن ُُىه الاولى جب٢ي ُلى خاحخه ُو

 جطخ٣ لىجاجه .
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لى مظخىي الخِبحري للمثل ٗهى ًدخىي ُلى ٛلُت جخبر ًُ خالت شخف اخدي  ُو

ُُيُه وظب بليها الطخ٣ وألاخسي وظب بليها الب٢اء , ل١ً اإلاِنى اإلاظخلصم هى ان 

 ًُ هُب ه٘ع . الصخف اإلاِوي ٠ان مجبرا ولم ١ًً اُوائه

 الاطخلصام الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

حن جبجي ٠ان الصخف اإلاِوي زآبا في ما اخر   اخره ُحن جطخ٣ ُو

ف ُلُه .  مىه خٍس
 

١ت جمسه(( -5
ْ
١ت حمسة ما بدل

ْ
 )) بدل

( الري (38)وهى مظاْ الوِام الى اإلاست ) بدل١ت ( , ب٘مه , وهي مإخىذه مً ) الخلٝ 

 ؼِبُت ُلى ال٘م .ُادة ًولٜىهه في اللٔت ال

واإلاثل ًـاْ لىؿٙ شخف ُلى هدى الرم ومِىاه ان اهه ))ال ًلٍ٘ الا ٠ل ٛى٤ الذَ 

اذي الى٘ىض , ولِع في ٗمه ٠لمت هُبت خلىة ٠الخمسة .((  (39)٠الجمس ًخدغ الاطماَ ٍو

واإلاثل طُٝ ُلى هدى الٜلُت التي جخبر بىحىد حمسة في ٗم اخدهم وال جىحد جمسة في 

لىاضح ان اإلاٜام الري ًوسح ُٗه هرا اإلاثل مم١ً ان ٌِوي اإلاِنى اإلاظخلصم ٗمه , ومً ا

د اخباز الظامّ ُلى هدى الخُٜٜت ان هىاٞ حمسة في ٗم الصخف  مىه , ٗاإلاخ٢لم ال ًٍس

د اإلاِنى اإلاظخلصم مً ذل٣ وهى ذم لظان  ذل٣ الصخف ومىوٜه .  اإلاِني واهما ًٍس

 الاطخلصام الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

 ان مىوٝ ذل٣ الصخف س يء وماذي للىاض.  ت حمسة ما بدل١ت جمسهبدل١

 )) الِخُوان لها بذان (( -6

 (41)) الخُوان ( حمّ )خاثى ( وهى مإخىذ مً خىن الص يء ؤي بنى خىله حدازا

ّ ؿىج٣ اذا ج٢لمذ ألن للجدزان اذاها حظمّ بها خدًث٣ ٗخدىاٛل  ومِنى اإلاثل :)) ال جٗس

ظاٚ في مٜام (41)ما ؿسخذ به مً اطساز , او مداذًس , وذل٣ للمبالٔت في الاخخُان(( , َو

ذ باالػُاء التي ًخؼىن ُاٛبتها , والخِبحر اإلاباػس للمثل  جدرًس الاشخاؾ ًُ الخـٍس

حر بان اإلاخ٢لم  ًىحي د ان ًخبر الظامّ ًُ وحىد اذان للخاثى, وهى امس ٓحر مىوٜي ٓو ًٍس
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 مخِٜل, ولرا ًىـٖس ذهً الظمّ الى اإلاِنى اإلاظخلصم اإلاساد وهى الخدرًس .

 

َبا -7
ْ
ىٗت والُىم زاز ٓ

َ
 ْزها() ؤِمْع هاخذ الو

) الوىٗت ( : الخاثى مً الوحن الري ًدُى بالدازوهي مإخىذة مً الوىٖ وهى الجداز 

 (42)وهدىه ًٜام خى٤ ٛوِت مً الازق

لسب إلاً ًثحر مؼ٢لت ٛد ومِنى البِذ امع طٜى الخاثى وبِد ًىم زاز ٓبازه , ٍو

 (43), او إلاً ًوالب بدٝ بِد ما ط١ذ هىٍال , واؿبذ الخـى٤ ُلُه ؿِبا.اهتهذ

دت ًخبر ًُ خادزت طٜىن الجداز الوُني واهبِار الٔباز مىه  واإلاثل في ُبازجه الـٍس

بِد ًىم مً طٜىهه وهى امس ٓحر مخِٜل والًم١ً ان ًدمله الظامّ ُلى هدى الخُٜٜت 

 ُٗىـٖس ذهىه الى اإلاِنى اإلاظخلصم منها وهى زدة الِ٘ل اإلاخإخسة واللىم ُليها  .

 لصامالاطخ الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

 ال جثر اإلاؼ٢لت بِد اهتهائها .  طٜى الخاثى وزاز ٓبازه بِد ًىم 

ه ما هى بله ( . -8
َ
د ُْ  ) الِب

 . (44)مِنى اإلاثل : اإلاا٤ الري بُده ٟإهه ما٤ الٔحر ولِع له لؼدة ٟسمه وهبخه للىاض

ت جيظب ؿ٘ت لصخف بان ما ًم٢له بُده لِع مل١ه وهى  اإلاثل ًخلمً ٛلُت خبًر

ٜي ٌظخلصم اهـساٖ ذهً الظامّ الى اإلاِنى اإلاخلمً في هرا الٜى٤ وهى اخباز ٓحر مىو

 ٟسم ذل٣ الصخف الؼدًد.

 الاطخلصام الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

ؿ٘ت ال١سم الؼدًد الري ًخـٙ بها ذل٣   البُدة ما هى بله

 الصخف.

 

 

 

 الاطخلصام الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

 اخرز ان ج١ؼٙ امىزا جخص ى ُىاٛبها. الخُوان لها اذان 
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 ادلبحث انثاًَ
 تطبٍقاث عًهٍت خلرق قاعذة) ادلالءيت ( يٍ يبذأ انتعاوٌ

 ث عهى )خرق ( قاعذة ادلالءيتتطبٍقا
ُت الثاهُت مً الٜىاُد التي وكّ اطظها ) ٓساٌع ( التي جدخل في  هي الٜاُدة الُ٘س

هىزا إلابدؤ  ا لٜاهىن الخِاون ًو ِد الخسوج ًُ اخدها خٛس هجاح ُملُت الخىاؿل َو

الاطخلصام الخىازي , وحِني هره الٜاُدة كسوزة ٟىن ال١الم ذا ؿلت بمىكَى الخدًث , 

ةذا ما اج٘ٝ ان ج٢لم الصخف بمىكَى ال ؿلت له بمىكَى الخىاز الاؿلي ًىـٖس ذهً ٗ

الظامّ الى مِان مظخلصمت ًخد١م ٗيها اإلاٜام, وهبُِت اإلاىكَى الجدًد, وخٚس هره 

الٜاُدة مً الامىز التي جدـل ٓالبا في مىكىُاث الامثا٤ الؼِبُت, بل في الٔالب ان 

َ الاطاض بـلت ,مما ًجِل الظامّ مخد٘صا للبدث ًُ مىكَى اإلاثل ال ًمذ الى اإلاىكى 

 اإلاِنى اإلاظخلصم ومً امثلت جوبُٜاث خٚس هره الٜاُدة :

ْه (  -1
َّ

ؼ ُِ ّسِْب 
َ
خ ًْ  ) ببلِع ما 

, وهى اطم حيع , حمِه (45)ببلِع : الؼُوان , وهى اطم مؼخٝ مً بلع بمِنى الُإض

حن الؼس ) ابالِع وؤبالظه ( , ومِنى اإلاثل )) ًخلٙ الؼُوان بُ ىث الىاض بالىطىطت وجٍص

خسب اُؼاغ ٓحره وال ًخسب ُؼه ((  ( .46)لهم ول١ىه ال ًخلٙ بِخه , ٍو

اطد ل١ىه ًىجى مً الظىء باطخمساز. لسب ل٢ل شخف مدخا٤ ٗو  ٍو

ان هرا اإلاثل اذا وزد في طُاٚ خدًث ًُ شخف س يء وفي وطى الخدًث ًىوٝ اخد 

هرا الاخباز ًُ ابلِع ال مىاطبت واضخت بِىه اإلاخداوزًٍ هرا اإلاثل , ٗمً الوبُعي ان 

وبحن مىكَى خدًثه طىي اطخلصام ان زمت ُالٛت بحن ذل٣ الصخف ) الس يء( وابلِع, 

 ومً هىا ًىـٖس ذهً الظامّ الى ذل٣ اإلاِنى والؼبه .

 الاطخلصام الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

 لِع.ذل٣ الصخف الس يء طِىجى باطخمساز ألهه ٟإب  ابلِع ما ًخسب ُؼه 
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ه ٓواه ( -2
َ
ه ال١ِِدْز وِل١

َ
ْهد

َ
  ) ِجد

 الـىث 
َ
َهت

َ
ْهد ن الدَّ

َ
َه الص يء, ِبذا جدخسج؛ ١ٗإ

َ
جدهده : َدْهدَه, دخسحه ٗخدجدسج, َدْهد

 (47)الري ١ًىن مىه هىاٞ

 ال١دز : الٜدز 

 ل١ه : لٜي . وحد

 ٓواه : ٓوائه

٘ـُذ ) واٗٝ ػً ومِنى اإلاثل : جدخسج الٜدز والخٜى بٔواثه , وهى موابٝ للمثل ال

 هبٜه ( الري ٌظاٚ الى اج٘اٚ الاشخاؾ بالـ٘اث .

ـلح له مً ؿدًٝ او ُمل او ش يء  لسب : )) إلاً ًبدث ًُ ش يء ُٗجد ما ًالثمه ٍو ٍو

 .(48)او شوج((

وكسب اإلاثل في طُاٚ ال١الم ًُ شخف وحد ما ًىاطبه ٌِد خسوحا ًُ ٛاُدة 

د مىه هى الصخف ه٘ظه, اإلاالءمت ٗمً الوبُعي اذا كسب اإلاخ٢لم هرا اإلا ثل ال ًٍس

د اإلاِنى اإلاظخلصم مً خٚس ٛادة اإلاالءمت والري ٌؼحر الى  والخادزت التي ُٛل ٗيها, وبهما ًٍس

 جىاطب الصخف مّ ما لُٜه او مً لُٜه .

 الاطخلصام الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

جىاطب الـ٘اث بحن الصخف وما الخٜى او   جدهده ال١دز ول١ه مٔواه 

 به . مً الخٜى

 

 ) اطمي بالخـاد ومىجلي م١ظىز( -3

م )) وآجىا خٜه ًىم خـاده ((   (49) -141الاوِام  -الخـاد مً الخـد وفي الٜسان ال١ٍس

مىجلي : اإلاىجل : آلت خادة مٜىطت حظخخدم في ٛوّ الظىابل , والىىن والجُم والالم 

 ء.ؤؿالن صخُدان: ؤخدهما ًد٤ ُلى زمي الص يء, وآلاخس ُلى طِت في الص ي
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ْي 
َ
, ؤ

ً
جال

َ
. والىاٛت جىجل الخص ى بمىاطمها ه

ً
جال

َ
ٗاألَو٤ الىجل: زم٣ُ الص يء. ًٜا٤: هجل ه

َجٌل: واطّ  جسِمي به. ومىه هجلذ السحل هجلت, ِبذا كسبخه بمٜدم زحل٣ ٗخدخسج...
ْ
وزمذ ِمى

 (51).الوًِ

ٔىمىن , ول١ىني لم آخىم ػِئ ا ؛ألن ومِنى اإلاثل : ))اهني مِدود مّ الرًً ًدـدون َو

 ( .51)مىجلي م١ظىز, والىاض جدظدوي شاُمحن اوي ٛد خـدث ((

ٌىىن اهه مىخّ٘ مً ش يء وهى بالخُٜٜت ال هّ٘ ُٗه . لسب إلاً ٌٔبوه الىاض ٍو  ٍو

والخسوج ًُ ٛاُدة اإلاالءمت واضح في هرا اإلاثل, خُىما ١ًىن ٟالم الصخف ًُ 

م مً ان مىجله  مىكَى مِحن, زم ًخبر الظامّ ان الىاض جًٌ به اهه ًدـد, ُلى الٓس

دم اإلاىاطبت هىا واإلاٜام حظخدعي ان ًىـٖس ذهً الظامّ الى  م١ظىز بالىاّٛ !!, ُو

ً به .  اإلاِنى اإلاظخلصم مً اإلاجيء بهرا الٜى٤, وهى ج١رًب ًىىن الاخٍس

 الاطخلصام الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

ً به  اطمي بالخـاد ومىجلي م١ظىز   ج١رًب ًىىن الاخٍس
 

  ما ًـِب ابِـا( ) هللا -4

 , لثٜل البداًت بها .(52)ببِـا : بِـا , وشٍدث الهمصة اإلا١ظىزة للخخلف مً ٟظس الباء

خُ٘ت ومِنى اإلاثل ان هللا حِالى ال ٌِاٛب الاوظان بؼ٢ل مباػس, اهما ٌظلى ُلُه اطبابا 

لسب اإلاثل ل٢ل ًالم جدل به ه١به ٓحر مخ  ىِٛه .ٛد ال ًىدبه لها الاوظان بؼ٢ل واضح .ٍو

ومجيء اإلاثل في طُاٚ الخدًث ًُ ه١را خادزت ٌظخدعي بـىزة حلُت ان ًىـٖس ذهً 

د الخدًث  الظامّ الى اإلاِنى اإلاظخلصم وان ًُ هره  –في الخُٜٜت  –اإلاخددر ال ًٍس

 الـ٘ت السباهُت.

 الاطخلصام الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

 هللا ال ًـِب بِـا

 

 

ان هٚس اهخٜام هللا مً الٌاإلاحن ال حؼابه 

هٚس البؼس واهما باطباب خُ٘ت ال ٌِلمها 

 الا هى طبداهه 
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مي الىاض حجازة (  -5  ) البِخه مً حام ال ًٍس

 البِخه : الري بِخه , ٗـ ) ا٤ ( هىا مىؿىله بمِنى الري .

حام : الجام اهاء مً ال٘لت , وحام الدجامت ؤي ٟإض الدجامت وهي ٟإض مً الصحاج 

لخٜلُل ٟثاٗت الهىاء ُٗه ُىد الدجامت, وحاماث: ٛوّ مً  جىكّ ُلى مىكّ في الجظم

 (53)الصحاج, شحاحاث, ٗ٘ي ؤلٙ لُلت ,ومظٜٙ الخمام بجاماث ملىهت مً طاثس ألالىان.

ً ألنهم  ومِنى اإلاثل : ان مً ٠ان بِخه مبيُا مً شحاج ٗال ًٜرٖ الدجازة ُلى الاخٍس

ُمً ١ًىن مٌىت للمِاًب ِٗلُه  طُٜابلىهه بالِ٘ل ه٘ظه وطِخدوم بِخه, )) وهى ٟىاًت

ان ما ًخٔلبىن ُلُه  ال ٌؼاٛٝ الىاض , وال ًمازهم , وال ًخِسق لهم بظىء , النهم طُس

 ( .54)ل١ثرة مِاًبه ((

ان ذٟس هرا اإلاثل بلمً الخدًث , وخُىما ١ًىن في مٜام جدرًس شخف ما ًُ 

ً , ٌظخدعي ان ًىـٖس ذهً الظامّ الى ا إلاِنى اإلاظخلصم مىه الخمادي في مؼاٛت الاخٍس

ذ  وهى ال١ٙ ًُ جل٣ اإلاؼاٟظت وال ًم١ً ان ًخجمد ٗهم الظامّ ُلى اإلاِنى الـٍس

 اإلاخِلٝ بـاخب بِذ الصحاج .

 

ه ( . -6
َ
ًْ َبازح ِهد ْد ِم ِسٍْ

ْ
 ) ج

ادة همصة م١ظىزة في اولها :  د : هل جولب ؟ ُلى هدى الاطخ٘هام الاه٢ازي, وجلٍ٘ بٍص جٍس

د.  بجٍس

ذ الخازة في الـُٙ.((  ( .55)بازح : اطم إلاىطم الخس في الـُٙ في الِساٚ , ))والبازِح: الٍس

اح مىطمُت حِٖس بالبـسة ب سان اواوثل جمىش ,  -ـ وهي )) ٍز البازح _ وتهب في ػهس خٍص

ٜـدون باالو٤ اهه ًىطج  -2بازح الخ٘اح .  -1جىٜظم لديهم الى ٛظمحن :  بازح اإلاساوح , ٍو

 الاطخلصام الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

الري بِخه مً شحاج ال ًسمي الىاض 

 بالدجازة 

 

ان مً ٠اهذ ُُىبه ٟثحرة وواضخت 

البد ان ١ًٙ ًُ جدبّ ُُىب 

 مؼاٟظتهم . الىاض و 
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الخ٘اح ... وبالثاوي وحىد اإلاساوح الري هى اله مً الخؼب ذاث اؿابّ ٟإؿابّ ال١ٙ 

ت الٜمذ ((  ( .56)وحظخِمل في جرٍز

ذ ال٘جس وهى بخاز اإلااء ًخ٢ازٙ في هده : الىدي وهى الو ل الري ٌظٜى ُلى الاشجاز ٛو

 . (57)هبٜاث الجى البازدة في ازىاء اللُل لِظٜى ُلى الازق

ومِنى اإلاثل ال جيخٌس ان ٌظٜى الىدي في ال٘جس في هرا الىٛذ مً الظىت, مّ هره 

اح الخازة والجاٗت .  الٍس

لسب إلاً ًيخٌس ال١سم مً البخُل, او الِ٘ل ا  لجُد مً الصخف اإلاس يء.ٍو

والاطخلصام هىا واضح في طٚى اإلاثل في مِسق الخدًث ًُ شخف ما ٗال ًم١ً ان 

ذ .  ًدمل الخدًث ُلى مِىاه الـٍس

 

 ادلبحث انثانث
 تطبٍقاث عًهٍت خلرق قاعذة) االسهىب ( يٍ يبذأ انتعاوٌ

 جوبُٜاث ) لخٚس (ٛاُدة ) الاطلىب ( او ) ال١ُُ٘ت (

ُت الثالثت مً ٛىاُد الخىاز التي ج٢لم  ٛاُدة الاطلىب او ال١ُُ٘ت وهي الٜاُدة الُ٘س

ها ١ًىن مىخجا لالطخلصام الخىازي ,و  حؼمل هره الٜاُدة ُنها ٓساٌع وذٟس ان خٛس

 الِىاؿس الخالُت :

 ججىب الاطلىب الٔامم. -1

 ججىب ما ٌظبب اللبع. -2

 ج٢لم بةًجاش. -3

 ل١ًُ ٟالم٣ مسجبا بدظلظل مىوٜي. -4

 الاطخلصام الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

ذ الخازة والجاٗت في  د مً الٍس جٍس

 مىطم الـُٙ هدي

ال جيخٌس ال١سم مً البخُل وال 

 يء الِ٘ل الخظً مً الصخف الس 
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وجخخلٙ هره الٜاُدة ًُ الٜىاُد في انها )) ال جسجبى بما ُٛل ,بل بما ًساد ٛىله , 

ٜت التي ًجب ان ًٜا٤ بها , الهدٖ منها ججىب الاكوساب و  اإلالل وؤلاًجاش اإلاخل والوٍس

 (58)بالٜى٤. ٗهي جسجبى اذن بالٜاُدة الاطاطُت التي وِبر ُنها بـ )) التزام الىكىح ((. ((

ت  ان خٚس هره الٜاُدة ) اإلاىخج ( مؼسون بمدي اهدباه الظامّ ,ودٛت مالخٌخه, وطُس

لٔمىق اهخٜاالجه الرهىُت بحن اإلاِاوي اإلادخملت مً الاطخلصام ؛ولرل٣ ١ًىن الىكىح وا

 امس وظبي بحن حِدد الظامِحن .

 ومً الامثلت الخوبُُٜت لخٚس هره الٜاُدة في الامثا٤ الؼِبُت : 

 ٗلىط٣ بالؼمع واِٟد بال٘ي (.  -1
ْ
 ) ِخى

 (59)خى : ِٗل امس بمِنى كّ , ًٜا٤ : خى وشزه ؤي وؿِه ُىه

 اِٟد : اِٛد , احلع .

 بال٘ي : في الٌل .

وهي ٟىاًت ًُ خدمت اإلاا٤ لئلوظان , واحلع اهذ اإلاِنى : كّ هٜىدٞ جدذ الؼمع , 

 . (61)في الٌل , وهى حِبحر ًُ زاخت الاوظان 

م  لسب اإلاثل إلاً ال ٌظخُ٘د مً امىاله بالؼ٢ل الصخُذ ُِِٗؽ مخِبا وػُٜا ٓز ٍو

 ٟىهه ذا ما٤ وطِت.

وطٚى هرا اإلاثل في وطى ال١الم ٌظخدعي ان ًخإمل الظامّ في اإلاِنى اللمني الري 

وزاء ٓمىق ُبازجه , ٗلِع مً اإلاِٜى٤ ان ًلّ الاوظان امىاله في الؼمع  ًخخ٘ي

ذ دون الىٌس الى  جلع في الٌل, وما ٗاثدة ذل٣ لى خمل اإلاثل ُلى مِىاه الـٍس ٍو

الاطخلصام الخىازي الىاجج مً ٓمىكه, وهى الدُىة الى خظً الخـٖس في الامىا٤ 

 وحسخحرها لخدمت مال١ها .

 

َبع ((  -2 ُْ  )) الخلسة ما ِج

 الخلسة : ٌِني الىزٛت الخلساء .

 ما جُبع : ال ًـُبها الج٘اٖ ما دامذ خلساء.

 الاطخلصام سالِ٘ل ال١المي اإلاباػ

اخظً الخـٖس بامىال٣ واحِها  كّ هٜىدٞ في الؼمع واحلع في الٌل 

 طببا للخىطِت ُل٣ُ 
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خلساء وال ومِنى اإلاثل : الىزٛت او الصجسة التي ٟخب لها ان ج١ىن خلساء طدبٜى 

  ( .61)ججٙ.

لسب اإلاثل إلاً ًىجى مً الامىز اإلاهل١ت واإلاىث اإلادخم .  ٍو

والٔمىق الري ١ًخىٙ اإلاثل ًجِل ذهً الظامّ مخد٘صا للبدث ًُ اإلاِنى اإلاخخ٘ي 

وزاء هرا الٔمىق , ُٗبدث ًُ ُالٛت الىزٛت الخلساء بدادزت مُِىت خدزذ لصخف 

مً ذل٣, وهى ان هللا ٟخب له الىجاة والخُاة,  ما , ُٗىـٖس ذهىه الى اإلاِنى اإلاظخلصم

 ٟما ٟخب الخُاة للىزٛت او الصجسة الخلساء .
 

 

 

 

خسَّب مِاملخ٣ (  -3
َ
ْب بِخ٣ وال ج ِسّ

َ
 ) خ

ثل خاٍٗ ُلى خظً مِاملخ٣ مّ الىاض في البُّ والؼساء ,ولى ٠ان في ذل٣ مِنى اإلا

 خساب بِخ٣ .

لسب للصخف الري ًإ٠ل امىا٤ الىاض بالباهل باإلاماهلت والدظىٍٙ.  (62)ٍو

ب بِخه !!وهرا الامس  ت ًخلمً ِٗل امس مخىحه للظامّ بخخٍس ان اإلاثل في ؿُٔخه اللٍٔى

ب, ٌظخدعي ان ًخىحه ذهً الظامّ لل١ؼٙ ُ ً اإلاِنى الخ٘ي وزاء هرا الامس الٍٔس

ل١ُدؼٙ اإلاِنى اإلاظخلصم مىه وهى اإلاداٌٗت ُلى خٜٚى الىاض وخظً الخِامل باإلاِسوٖ 

 والـدٚ مِهم ؟

 (  ) حخه ام اطماُحن  -4

 حخه : حاءجه :

 الاطخلصام الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

 الىزٛت او الصجسة الخلساء ال جُبع 

 

مً ٟخب هللا له الخُاة طِىجى 

 مً اإلاهال٣ مهما ٟثرث .

 الاطخلصام الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

 خسب بِخ٣ وال جخسب مِاملخ٣

 

اخظً حِامل٣ مّ الىاض وال جا٠ل 

 امىالهم بالباهل . 
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١ىىن بها ًُ الؼهامت والخصم  ام اطماُحن : )) هي في الاؿل ام اطماُُل , ٍو

,  (63)ام الىبي اطماُُل ) ُلُه الظالم ( (( –هاحس  –والصجاُت ولِلهم ٌِىىن برل٣ 

 لؼدة ؿبرها وشجاُتها في مىٛ٘ها خحن ُوؽ ابنها في الصخساء.

لى الهدوء والخمى٤ ,زم ًىٜلب خاله ٗجإة في ًلسب اإلاثل للصخف ال١ظى٤ واإلاِخاد ُ

 مىٛٙ مِحن الى اليؼان والخصم .

ان اإلاجيء بهرا الخِبحر في وؿٙ شخف ًدخىي ُلى الص يء ال١ثحر مً الٔمىق , ٗمً 

ُٙ حاءجه ؟ هره ججِل ذهً الظامّ مخىٛدا  هي ) ام اطماُحن (؟ وما ُالٛخه بها ؟ ٟو

ق ل١ُدؼٙ انها ُبازة حظاٚ للخعجب مً ل١ؼٙ الاطخلصاماث اإلاـاخبت لهرا الٔمى 

 همت شخف ووؼاهت الوازت الري لم ٌِخادوا ُلُه .

 

 

 

 

 ) حازجه اخخه ( -5

 ًىٌس الخخه مً الِ٘اٖ والٔحرة ُليها . مِنى اإلاثل اهه ال ًىٌس الى حازجه الا ٟما

ت التي جد٢ي ًُ ُٛمت هُبت مً ُٛم اإلاجخمّ اإلاخماط٣  وهى مً الامثا٤ الؼِبُت التربٍى

في ُالٛاجه الاحخماُُت الٜاثمت ُلى الاخالٚ وخظً الجىاز , وهرا اإلاثل ًجازي ابُاث 

س  التي ًٜى٤ ٗيها : (64)حٍس

 ١ًىن لبِخه طترَمــــــــــــــــــــــــا كّس حا
َ

ن ال
َ
ن ؤحاوزه ... ؤ

َ
 زي ؤ

ى ًىازي حازحي الخدز  ؤُص ى ِبذا َما حازحي خسحذ ... َختَّ

س حره ٛو
َ
 َبُنهـــــــــَما ... َطْمِعي َوَما ِبي ٓ

َ
ان

َ
ا ٠ مَّ َُ ــــــــــــّم   ٍو

 

 

 

 

 الاطخلصام الِ٘ل ال١المي اإلاباػس

 حاءجه ام اطماُُل 

 

الخعجب مً خالت اليؼان الهمت 

 الِالُت التي هسؤث ُلُه بؼ٢ل م٘اجئ .

 الاطخلصام  الِ٘ل ال١المي اإلاباػس 

ساق  حازجه اخخه هى شخف ُُ٘ٙ ال ًىٌس أُل

 لظىء .الىاض با
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 اخلامتت
ت في خخام هره السخلت اإلاىحصة في الترار الؼِبي ومدي  اث اللٍٔى اهوباٚ الىٌٍس

 , ًجد الباخث ان هىاٞ هٜان ُدة حدًسة باالػازة والاهخمام : الخدًثت

ان الترار الؼِبي اللٔىي مادة شاخسة بالٌىاهس اللٔىٍت اإلاخِددة وجدخاج الى حظلُى  -1

اث اللٔىٍت الخدًثت .اللىء ُليها خـىؿا اذ  ا هبٜىا الىٌٍس

جمخاش الامثا٤ الؼِبُت ببِدها الاخالقي والتربىي الري ًل٘ي ُليها مخِت جلاٖ الى  -2

 ٓصازة اإلاادة اللٔىٍت التي ًم١ً دزاطتها مً خاللها.

م ؿُآت الامثا٤ الؼِبُت باللٔت الدزاحت ل١نها جلمىذ في آلب الاخُان ٠لماث  -3 ٓز

هيها مً ٠لماث ٗـُدت ًم١ً الخىؿل اليها بجىلت ٛـحرة في ٗـُدت او مظخمدة مِا

 اإلاعجماث اللٔىٍت .

جمثل ًاهسة الاطخلصام الخىازي مً اطاطُاث ال٘اثدة في الامثا٤ بـىزة ُامت والامثا٤  -4

ساد مىه مِىاه اإلاظخلصم الىاش ئ ًُ خٚس  الؼِبُت بـىزة خاؿت اذ ًلسب اإلاثل داثما ٍو

 اخدي ٛىاُد الخىاز .

مثا٤ الؼِبُت ُلى اطالُب لٔىٍت مخِددة منها الجملت الِ٘لُت ومنها الجملت جإحي الا  -5

وهرا ما ًم١ً ان ًمثل ٗسؿت ُلمُت لدزاطت  (65)الاطمُت ومنها ما اجخرث ؿُٔت الؼسن

 الامثا٤ الؼِبُت مً هاخُت جىَى اطالُبها اللٔىٍت .
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 اذلىايش 
مل ال١ثرة في مٜام آخس وهرا ما ١ًىن ُلما ان )ٛاُدة ال١م ( ال جٜخـس ُلى الٜلت بل حؼ -1

 مد١ىما باإلاٜام .

 .41 -39ُلم الـٖس الـىحي , ُبد الٜادز ُبد الجلُل :  -2

 211الاداء الـىحي في الِسبُت ,زػاد مدمد طالم :  -3

 .248ًىٌس : الخ١٘حر اللظاوي في الخلازة الِسبُت , لدٟخىز ُبد الظالم اإلاظدي :  -4

 .1/33ذ ُثمان ابً حني : الخـاثف , ابى ال٘خ -5

التزمحن وازسه في الداللت دزاطت ؿىجُت في الاداء الٜساوي اًاث الٜـت اهمىذحا , مدمد خلٙ  -6

 .28طلوان : 

 .71ًىٌس : الاطخلصام الخىازي في الخداو٤ اللظاوي , الُِاش ي ادزاوي:  -7

 .62دان ابى ُاص ي : ًىٌس : الاداءا اإلاـاخبت لل١الم وازسها في اإلاِنى , الدٟخىز خم -8

 .123ًىٌس الخىاز ومىهجُت الخ١٘حر الىٜدي , خظان الباهي : -9

 .95الاطخلصام الخىازي في البِد الخداولي اللظاوي :  -11

ًىٌس : الابِاد الخداولُت ُىد الاؿىلُحن ) مدزطت الىجٙ الخدًثت اهمىذحا ( ,ٗلاء ذًاب  -11

 .52ٓالم : 

 .111ِد الخداولي اللظاوي: الاطخلصام الخىازي في الب -12

ت ٓساٌع والبالٓت الِسبُت , اشامُُى بً ُِس ى , مجلت ٠لُت الاداب م١ىاض, ُدد  -13 , 13هٌٍس

1999 :46. 

 .111ًىٌس : الاطخلصام الخىازي في الخداو٤ اللظاوي : هامؽ  -14

 .34_33ِسب : . الخداولُت ُىد ال56-55ًىٌس : الخداولُت الُىم , آن زوبى٤ , حاٞ مىػالز : -15

 .112الاطخلصام الخىازي في الخداو٤ اللظاوي :  -16

اء الٜصوٍني الساشي, ؤبى الخظحن )ث  -17 ٍس هـ(: 395معجم مٜاًِع اللٔت , ؤخمد بً ٗازض بً ٟش

5/296. 

لظان الِسب / مدمد بً م١سم بً ُلى, ؤبى ال٘لل, حما٤ الدًً ابً مىٌىز ألاهـازي: -18

11/612 
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 1816/  5خاح الِسبُت : جاج اللٔت وص -19

/ 1دًىان الادب ,ابى ابساهُم اسخاٚ ابً ابساهُم ال٘ازابي / جدُٜٝ :د اخمد مخخاز ُمس : -21

74 

د , ابى ُمس ابً ُبد زبه الاهدلس ي :  -21  3/3الِٜد الٍ٘س

 .13/ 1مجمّ الامثا٤ , اإلاُداوي :  -22

 .4-3اإلاثل واللٔص الِامُان / زابذ الِىبي :  -23

د واخسون : دز  -24  .72اطاث في ال٘ل٢لىز / اخمد ابى ٍش

 81/ 1الامثا٤ الؼِبُت في البـسة , حمِها ُبد اللوُٙ الدلِص ي :  -25

 .83اإلاسحّ ه٘ظه :  -26

 .37اإلاسحّ ه٘ظه : -27

 .41اإلاسحّ ه٘ظه :  -28

 .53اإلاسحّ ه٘ظه :  -29

 .56ػالز : الخداولُت الُىم ُالم حدًد في الخىاؿل , آن زوبى٤ و حاٞ مى -31

 .53ًىٌس الابِاد الخداولُت ُىد الاؿىلحن :  -31

 .86الامثا٤ الؼِبُت في البـسة :  -32

 .86ًىٌس : اإلاسحّ ه٘ظه :  -33

 . 821اإلاعجم الىطُى , ابساهُم مـو٘ى وآخسون :  -34

 .44الامثا٤ الؼِبُت في البـسة:  -35

 .31اإلاسحّ ه٘ظه : -36

 .32ًىٌس : اإلاسحّ ه٘ظه:  -37

 193ًىٌس : اإلاعجم الىطُى :  -38

 .129اإلاسحّ ه٘ظه  :  -39

 .218ًىٌس : اإلاعجم الىطُى :  -41

 .291الامثا٤ الؼِبُت في البـسة:  -41

 .571ًىٌس اإلاعجم الىطُى :  -42

 .114الامثا٤ الؼِبُت في البـسة:  -43
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 .149اإلاسحّ ه٘ظه :  -44

 .1/311مٜاًِع اللٔت :  -45

 19في البـسة:  الامثا٤ الؼِبُت -46

 .2/261معجم مٜاًِع اللٔت : -47

 166الامثا٤ الؼِبُت في البـسة :  -48

 .178ًىٌس: اإلاعجم الىطُى :  -49

 .5/369مٜاًِع اللٔت : -51

 .61الامثا٤ الؼِبُت في البـسة :  -51

 .99ًىٌس : اإلاسحّ ه٘ظه : -52

نهازث بُتر آن ُدوِشي:  -53  .127/ 2ًىٌس : ج١ملت اإلاِاحم , ٍز

 .151الامثا٤ الؼِبُت ٖ ًالبـسة :  -54

 .411/  2لظان الِسب :  -55

 167الامثا٤ الؼِبُت في البـسة :  -56

 .912ًىٌس : اإلاعجم الىطُى :  -57

 .111الاطخلصام الخىازي في الخداو٤ اللظاوي :  -58

 .182ًىٌس : اإلاعجم الىطُى :  -59

 .271ًىٌس : الامثا٤ الؼِبُت في البـسة :  -61

 .311ًىٌس : اإلاسحّ ه٘ظه :  -61

 .295ًىٌس : اإلاسحّ ه٘ظه :  -62

 .217اإلاسحّ ه٘ظه :  -63
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