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 مةقد   ــالم  

 
مفهتت ا اسابتتاك لشتت اسعاد مفستتااعل ستت ا   يتت   بشتت  استتفد ا اسفستتالل اسيستتا    

أا  ي  مسف ى اسفثاقفل مسفجيعًا لثتادع مافيتف اادا   اسفصت داد سهت ا  لصسيا اسبدح
ه ممادستتت  اسدا تتتا اسثتتتايا  ستتتمعًا  يتتت  ماتتتتاع اسيستتتا عادل  اج ا  تتتا  اسابتتتاك  تتت  جتتت  د 

  ادفبتا  اسيغت  اسسدةعت  باسما  ت  اسم است  آاس تدر  اس تد ا   ت  –باستد أا قصتدد-سغ ع 
ف  س دا ع اساباك اس در   م  م ظ د مفا عا اقثمها    ليجاا   افح  ضا اد    اسأس

 فثييل اساباك  فثاياافه.  
د ك أ  اسث د  أا  اسثعب     اسفسامل مع اس ا ا مت  ث ا ت  اااتد دأه سته  ال 
ف تتا ا  ل فثاشتت  اس قتت    تت  ث ا تت  اسمباب تت ، اسمماثيتت ل  هل   تت ستت  متتا عستته    ل جا فتته

ااادل  ت  فتدى اسث ع ت  لالم بمدرفتهل  ال فدضت  بغيتد مسد فته أساستًا سفشتييا اس اد    
 األاد    اسمد ز. س     ا ال عس ت   لأ ظم  ث ا فهال  ف    م سك اسهامش  األبداف

 سمباب  .ا  اف ا    فل  ييها    مسس  أ  ااأ    غيق  ي   
اسم جتتتز   تتت  فتتتداظ  ظتتتده مفتتتااه أ   ظتتتدع  اثصتتت  ا  عصتتتاد  تتت ا اسسمتتتل  تتت 
د اصاد اسمسد ع  اسف  فسيت   يت   اإل لف شف     سيج مفشابك م  اسدلى  لاسيسا  

عث ز قعمفه    اسشم ل.  أل  أه  مل الم  مفسا  لأه ف صيف يدف ز  ي  اسفسصك
 لافعتتاد  تت ا اسم ضتت   م هتتا متتا  تت   افتت ا  استتا ا ع اسفتت  ثفزف تتا  يتت   لال بثتت ا زهل  تت

فجا تتتاد اسبثتتتا ااسد بتتت   تتت   ستتت    ؛ متتت  اسثتتت ا ز اس افعتتت ؛ متتتا  تتت  م ضتتت   م هتتتا   
 ثبتتاف  تت  م ف تت  اساداستتاد أ تتام م بي افهتتا  أ تتاا هال   تتاا اال  يتت  فستتدفاساسيستتا  ل   

 .سم  االجفداد  ييها داسف   يم اسف يياع 
 ادع اسممادس  اسيسا ع  اسف  ف ادك اسما  ت  ؛ ل  ه أما أ ا اسث ا ز اسم ض  ع  

  عتتاك اسبثتت ا  مستتادافه. داز اسيغ عتت  اسسدةعتت  ب تتدا ع مسد عتت  ف شتتف اسسمتتل اسفتت  استت ه
 ااعمعتتت  آاسسداقعتتت   اسفتتت  فف تتتا ش اسمتتت هج اسفتتتاا س ل ستتت ا   يتتت  مستتتف ى اساداستتتاد األ  
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اسممادستتت   تتت  متتت  اسف متتتل لستتت   اال ف تتتال مثا ستتت    اسف ظيتتتد أا  يتتت  مستتتف ى اسفبميتتتق.
 اسادف اسيسا   اسمساصد.

 
 اسفستدف  يت     ثصتهال اسمفسي   باسسمتلاس ص ص  س ا اسفغدقد مدثي  في   

 قدا اد اسابتاك اس در ت   متد  لاسدلى اسمافيف  اسف  ف ا سد مفه ا اساباك  قضاعاه
ا     س يت عل    هتات ت ه اسمدثيت  ب تاد متا  ا تد شت جهاًا مضت عًا. مسيدع مسد ع  ب  ي ل

اسفت  ففسثتد أثعا تًا  -اسباثا-ه قا  شفد    بسظ رسعاد اسفي   ساى  فس   اس قد 
 مهتاد أ  اسايبت ل  مت  ثتام  فسفسيا أادىل     بسظ األثعا  ففث ل لس      مت  اال

شتتها يفثتت ل متت  اسمباسبثتتا  اس تتبظ  يتت  مفاصتتيهال متتاأ  ااع اس صتت ص اسمفسي تت متتد  
    ظيف. فلس    صد  ل  صد لمهاد

د األبد ثتتتتت  اساداستتتتت  اال ف اتعتتتتت   تتتتت   تتتتتدظ اس متتتتتا    استتتتتفثماد ا سيبستتتتتا فم تتتتت 
بستاًا فتاا سعًا  ضتع يتاه  يعتهل  ا دصتا اسبثتا   ي متاسفاا س     في   اساباك اس در  ل  

  م  ثا ف ا سه باسسدظ  اسفثييل مع معا  األبساا اسفاا سع  اسف  ف ف فه. 
 إلعما تته لاسبثتتا فمهيتتااً   أدةستت   صتت ل  ميث تتي ل  ستتا يتتدق  تت جتتا د اساداستت   

اسفصتتل األ ل بتتهل   هتتظ  تت  متتا  لبتت   اسفمهيتتا عمثتتل  فبتت  استتاا ل لستت  متتف  اسما  تت 
اسابتاك اس در ت   ت  اسمسد ت   م قتع   ل صيفه باسيسا عاد ل دضه سمفه ا اساباك   
 اا ع مز  ه    اسبثتا اسيستا    لهف ميأ س مع ل  ةا ف صعفاد اسم هج اسفاا س    اإل

اساداستت   س تتكم ال اس تت ا أل هتتا فمثتتل  ستت فاصتتعص مبثتتا مستتف ل س ظد تت  أ اسمساصتتدل
 اسفاا سع .
 ف ستتتتل اسفصتتتتل اسثتتتتا   ب سعتتتتاد اسمتتتت هج اسفتتتتاا س  سيثفتتتتد  اس تتتتبش  تتتت  اسما  تتتت   

متا فسفضتمده سي شف    األبساا اسفاا سع    ا اس ثاعل  مد  لاس ث ع  اسسدةع   أقاسعمها
 يف اإل داك  اسث ف. فها م  ف ظيف اسفاا سع     ف صاما  

 ا صتتتص اسفصتتتل اسثاستتتا ساداستتت  األبستتتاا اسفاا سعتتت    تتتا اسمفستتتد   متتت  بد تتتق  
 فسيتتي  اسماابتتك ب بستتاا فاا سعتت  ال ف فمتت  لستت  اسجا تتك  ل اسمدجسعتت  لثاستت سإل دضتته 

ستت مع  اسمتتاادف اإل -مدأعتته – اافتتاد اسبثتتا ث ثتت  ففاستتيد فمثتتل  .اس ثتت ه اساتتاسص
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 أصتتثامهادأه  امفستتافمثتتل راتتد اسمثتتا الد اسمف اميتت  اسفتت   اسدتعستت  متت  جهتت ل     هتتا
 .م  جه  أادى   اسفبسع  ل  االجفدادم

قفصتتتتد  يتتتت  أ ستتتتال اس تتتت ا  تتتت  في تتتت  اسابتتتتاك ا افم تتتتا  مي تتتتا بفصتتتتل دابتتتتع  
بد ثتت  فمثتتل جتت  د اسمتت هج اسفتتاا س  اسمساصتتد.  ا     تت  األ ب  هتتاعما  تتا إل لاس در تت 
 تدظ ل  عمتا  ا    األبد ثت ل سماأ ا اس ي   داد ف ا ل أثا ما أ ا األ  ؛ اميث 

 اسف ضعح.  ش   م لس   مها ثاج اسثا   اسمصبيثاد اسف  
:أما   بسا 

ل ثفتت   متت  فف يتتده اس قتتد األ متتد ل هتت ا  متتل شتتام أاتت  متت  ثعتتاف  اس ثيتتد 
ل  سستتتل متتت   ا يتتت  اس تتت ل معتتتا  صتتتس ب  اس ستتت    تتت  أااايتتتا بثتتتا استتتف ى  يتتت  ستتت قه

بد اسباثتا لست  اسستفد سيثصت ل  يت  ضتمتا اعل ه اس فاباد اس ثيد سا فدق   عل مساصد
ل  متا فسفضتمده بمعست  اسبثتا مت  مت  جهت  بد ثت بسظ اسمصتااد  اد اسصتي  باأل

 ل  همته في عتهبستاا اسفاا سعت   ت   دصا األ لسما  اد اسف  في د اساباك اس در  اقدا ع 
 م  جه  أادى.

ستها  ت  لاتدا   ت ا اسسمتلل أل مت  مف ا  لست   تف جه باسش د  االأ    اسافاا  
صتاثك أمت  ج تاح است ه د ت  اسبثتا م ت  أ   تا    تدع  اأ. اسس م   أسفا ه أاص 

 لسا يتااد جهتاًا  ت  ف جعته اسباثتا ل  ا فسك ثيفه األايدعل  اسف ى  ثف  ل   اس   
 ل ألستفا ه ل   تا   ت  اسبثتا  ضتيي  م ثه اسثد    امي     دق  ما يداه م اسبًال    
ستفعا  اسثت ده ال أ  أقت ل  عته متا قاسته ل ال عستس    . ا   عه ابتل  سيت  اسباثتا  اج   

    اساييل م  أثما.
 أشتت د  أشتت د جمعتتع استتزم   استت ي  ستتا يمايتت ا  يتت  اسباثتتا بتتاسس    اسمشتت دعل   

  ضتتتتاه اسشاصتتتتع ل    ضتتتت   فمتتتت  ؛  ستتتتا   اسفتتتت  فثميتتتتد  تتتت  ي  متتتت  اسف ضتتتت اإل
  ًا.. ما س ا ا  امش لاسف  أصبثد مف  اسم زل ف اج ا   
 

     صوينتآل مؤيد عبيد 
 2009حزيران  -بغداد
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 املبحث األول

  اخلطاب

  ئة:طتو
وبببب، الببببيه   بببب    بببب  الخطببببلش الوبببب ص راأوبببب، وببببب، ار   بببب   رالخطببببلش اأ 

الوخاطببببو  رالوببب ص  رالخطبببال رالوخاطببببو و،ايقبببو الببببا   ر  بببا ش خاطبببل وخاطببببو 
  رالخطببو وبا   رلب  الخطتبل  رهب  وربا ال،لبالو ال ب  ل با (1)رخطابًا  رهوبا ت خاطبباص

 .(2)ار  رآخ،
 ،ود بقض لوات الخطال وص البا  اللابق ره ش   وكص 

 و. االي وا  اللوو  -
 اللوو ال راول و.  -
 اللوو ال ود و.  -

رهببيا اللببوات ايببدها وبرررببو  بب    بقاببا لوف ببر  الخطببال  بب  ال بب،ا  الق، بب    
  ر  ر  البفره (3)(الخطال كا كا  بتاك ر تص آخ،())شهب(593   ر  ابص  ا،س )ت

طب   رهببيا الخطببال لبب   ال خطببال وقبب ... اللفببل الو را بب   ل بب  اخ))شهببب(1094)ت
هبب( اص تب،   ق  12  رحار  ال  ااره )ت(4)(إ  ا  وص هر و  تئ لف و ( ب الو ورد 

الوقابببل اللببببره ببببالوقال االوبببطاح   إي .بببا ش )الخطبببال... بحلبببل اوبببا اللببببوش 

                                                 
   رال اورس الوح   )خطل(. تا ،ش للاص الق،ل )خطل( (1)
 تا ،ش   يتل اللبو )خطل(.  (2)
 ويوا اللبو )خطل(.  (3)
 . 419البل اتش  (4)
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 )كببيا(الورّيبب  احببر البت، لإل  ببا   ربب  ا ببا إلببل البببا  )كببيا( ري بب  البببا  احببر البت،
 .(1)،  ا  بوا     ب  ال خاطل(لإل  ا   ر.د  قبّ 

  رايببببد الووببببطلك ت بببب،دد كرتبببب،ًا بببببتص الوفلبببب،لص رالو  وببببتص بالد،الببببات ال ،آا ببببو 
)وبا )  ر(2)(() ازلبا و وب، ات الخطبال)هب( بقببا،ات وربا 403ا.اا  )ت  طالقاا الب

  رغتب، (5)(()اياباس الخطبال)  ر(4)(()ريبرا الخطبال)  ر(3)((       ا ا  الخطبال
 .(6)يلك
 

 يف مفهوم اخلطاب: 
خب ا  وبص ال ب   لبّر،ها اال فباه  ( وبص الوDiscourseوف بر  الخطبال ) قدّ     

الو  وتص ب يا الوف ر  الحدت  الب ًا  ر.د ا،ي  الفتللر  الف،ال  "و وتا  ركر" هيا 
ف   ر طر،ا ب  لبدا البباحرتص  ب  خ ا  الا))اإلب ا  اليه  ح   ب ق،لف الخطال إلل 

لفبل الخطبال وقابل   ب  حبتص  تصيلك بإ طاء الللاات  ر ّلا (7)((الا ،ة إلل الخطال
 .(8)قط  الوااط و رااوا، ال حلتا ال راول  وقال آخ، ل    

ص ال بباتص  ب  إ طباء "الخطبال" وف روبًا را بحًا روحبددًا  ت،يب  إر وكص ال بر   
بحرب   ب  الفكب، الوقاوب،   ا يبااابر، وبص ح با وق، ب  ر الالًا إلل كرا  تا و  إلل 

 ،ات اآل  وش ر ليا تا ، إل   وص الوا 

                                                 
 . 2/175كوا  اوطاحات الفارصش  (1)
 .6إ ياز ال ،آصش  (2)

 . 13 . صش  (3)
 . 31  26  24 . صش  (4)
 . 30 . صش  (5)

 . 198  158  64  63  58  57  38  27  22 تا ،ش إ ياز ال ،آصش (6)

 . 102الوق، وش  حف،لات (7)
 . 102الوق، وش  حف،لاتتا ،ش  (8)
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  .. الوا ر، الللاا 1
 ائ .  . الوا ر، الل و2
 ال راول .  االي وا  . الوا ر، 3
 . الوا ر، اآلتدترلري . 4
 . الوا ر، ال  رلل . 5

الوبببب اغو الوببببكل و ))ايببببد لببببدا األلبببباتتص  حدتببببدًا  اوببببًا للخطببببال  لببببل اابببب   
وص الووكبص اص البو  كبا و ا، بو   خبي ور بر ًا ))ر لل هيا ال روبتف  بب (1)((للبا 

 .(2)(للروف رحدة لبر و ابب، وص اليولو   حل ًا للخطال(
رالخطببال وبب،اد  للولفببرب  اببد بقببض الببباحرتص  إال اص "هببا،لس"  قّ، بب  ب رلبب   

ابل و  وكص وص خال ا )كبيا( وقاتابو ولفرب طرلا ار هر و  ال و وص اليوا  برص و))
كببا يببزء وببص ايببزاء البببا    ببر  ببب  ))  رالولفببرب  اببدا (3)((با ببو لللببلو وببص القااوبب،

 .(5)(كاوًا وايزًا ررحدة و باولو دالل ًا())  ر قّد (4)(و بل (
 شادّ حبإي  لخطبال ارلبدر ار، "ال ود و" را حًا     ق،لف "طب   ببد الب،حوص"  

. (6)((بببب،ض إ  اوبب  و وببردًا وخوروبباً  (كببيا) وريبب   إلببل البتبب،كببا واطببرق  ببب  ))
، وب  خو وب  ا خبرهيا  قا  اص ودا، الخطبال هبر ريبرد القا.بو ال خاطب بو وب  اآل

 . الو ود و   ًا  ص القا.و اللف  و

                                                 
 . 27و دوو    ا ،لات الخطالش  (1)
 . 47للاا ات الاصش  (2)
 . 17 حلتا الخطال ال،رائ ش  (3)
 . 24 . صش   (4)
 . 24 . صش  (5)
 . 215 الل و ائ )بح (ر  الللاا  البح  (6)
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الولفببرب وا ببر،ًا إل بب  وببص ري ببو آل ببات ))  الخطببال ب ابب  لببت"   قبب،ّ ااوببا "باف 
  رهاا    ، الوا ر، ال راول  را حًا     حدتبد (1)((اوار ول ات او بال     ال ر 

 وف ر  الخطال. 
 ،ا اابببب تببببدترلري   بببب   ق،لببببف "لببببقتد  لببببر " للخطببببال  تببببآلارلببببب،ز اأربببب،  

و رووبببببببببب،ر  ا االي وا  بببببببببب  ل قببببببببببابت،    حببببببببببد بر ائف ببببببببببا   خوروبببببببببب   ويوببببببببببر   ))
 .(2)((اآلتدترلري 

، بببببال بال را ببببد يا اال  هببببروبببببادف الف بببب  رلابببب خ الخطببببال بببببتص .را ببببد ال ورتببببا 
اه داللبو  لبل الحيب  ار األبلرل ار الابر    فب  الحبد ))رالوبادف ال تيقا للخطال 

وف،دة ".ف" ر   الحد اأ لل  برص هبيا  اأدال  وكص اص  برص هيا الرحدة كلوو او،  
الرحدة وف رحو...  باحص اباوب، كوبا  الخطبال...  لبل الاحبر وبص الا با  البيه ، ب با 

    رهببببيا  ق وببببد  لببببل وببببا  وتببببز الخطببببال وببببص خوائوبببب  الللبببباا و(3)((   بببب االوبببب د
الويا  القبا  لببا ))ل و. روص ر   وكص ال ر  إص الخطال هر   الوقيو و الدالالا و و

الواطر.ات رويور و و ف،دة وص الواطر.ات  ار ووا،لبو وا وبو   ببرص وبص  بدد وبص 
يور بو وبص الواطر.بات ال ب   ا وب  الواطر.ات.. ار هر "وا    إايازا  قل ًا" ار ااب  "و

ه لبب ط   الحببدت   ببص الخطببال القببباداا   رهكببي"ا رال بببرص إلببل ا ببا  راحببد وببص ال وببكّ 
 .(4)((رالخطال الافل  هد. وااالرالخطال 
 ورّببا الخطببال يولببًو وببص الولفر ببات ار ال قببابت، ال بب   ببا    بب  لللببلو وقتاببو  

 االي وببا  لخطببال  فببا ًا وبب  الويببا  ل ابب خ داللببو وببا  ر ح ببق اربب،ًا و قتاببًا  رلخلببق ا
  و  غتب،ا وبص الخطاببات  ر وب بك وب  ر ب   ت ياداليه  قّد و ادًا ل ل   ور ر    

رلبتلو الو خباطبتص  ب  ))ل  با .اا ا ب    الخطباخاطبتص    وحارلو لبد ق   إلبل حالو
                                                 

 . 61 حلتا الخطال ال،رائ ش  (1)
 . 83وقي  الووطلحات اأدب و الوقاو،ةش  (2)
 . 30-29و دوو    ا ،لات الخطالش  (3)
 . 157الفللفو راللبوش  (4)
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،ض اإلباغببب  وبببص الوخاطبببل إلبببل الوخاطبببل  رل لببب  ب اببب  ك لبببو باتر بببو  روبببتا البببب
   الخطببال ير با ببو خاوببو ببب   ل لببت هبب  با ببو ال حلتببا (1)((و والببكو اأيببزاءراحببدة 
  بببا با ببو ال حلتببا رحببدات الوافوببلو الوقزرلببو بق بب ا  ببص بقببضاه با ببو ال  الباتببره 

ال  ل ف   اه ال راوبخ رال فا با ببتص ر  ف ب  ال حدتبد راإللبااد  ب  اليولبو الراحبدة   بر 
 ،كو  اه ااببب    ببباب  و ببب،اب  وبببص وبببر، ويور بببو وبببص الاوبببرص يات القا.بببو الووببب))
  ر لببل هببيا  ببإص الخطببال (2)((لبب قوا  الاوبب   وكببص ال،يببر  إل بب   بب  ر.ببت الحببقاال

 . افل  وكص اص  حتا إلل 
ااا إزاء هيا االو دادات الرالقو لوف رو  ر ار ا   رلب  ا  رخاوو  اوو  ايد  

و قبدد"   -طلك "خطاب ووح ر  وق،  و  تلّرا  كا وا ا بو ب   الخاوو  إااا إزاء 
اببا  وكببص اص اخلببص هاببا إلببل يولببو وببص اللببوات القاوببو  ال بب  ت فببق  لت ببا كرتبب، اّ ا  بتببد 

 ل قواالت الوخ لفو لوف ر  الخطال  وا اش وص هيا اال
 . إص الخطال و  ال و ار )رحدة لبر و( ابب، وص اليولو  ر  ل  بالبل و. 1
ال،را ببو  ر لبب   كوببا  بب  الوببق،  ص . تخ بب  الخطببال لالببق داللبب  خبباص ببب   رو بباّ 2
 الخ.  الل،د..ر 
 خطال.   وا  . وو  ل ا لباّ  . اال3
 .  وّرا ال ود و ال،كص اأب،ز     يلّ ات الخطال روف رو . 4
وحببببر،ًا الالبببب ًا لبببببّا خطببببال    ببببر   وببببد ال بببب رت،  بببب   االي وببببا  اأربببب، ا رّبببب.  و5

 اللاوقتص ر بتت، وق  دا   . 
دالل بو  ) فرهبات( خطال   الخطال ا ا  ت برا ،  لبل ر وباتحد ا لل للل ريرد. ال 6

 بوقز   ص الطر  رال و،. 
 

                                                 
 . 135روف اللبو الق،  و دالل ًاش  (1)
 )و دوو الو ،ي (.  6اءش ، ياالر  الخطالر  الاص (2)



الفصــل األول                                                                                               
6 

                                                      

 اللسانيات واخلطاب: 
و بببدادًا طب ق بببًا لللببباا ات ر طبببرل،ًا إتيبببد بقبببض البببباحرتص  ببب   حلتبببا الخطبببال  

يا كاص    هيا ال،اه .د، وص الوحو   إاب   ب  الر.بت افلب    فلب، للبح  الللاا   را 
 ،ر  الوق،  و ال   اّدت إلل   ر،  حلتا الخطال. ار، الح ر  رالف

ص ور ببر  الللبباا ات  اه ور ببر  ا الببيه  قببّتص  ول ببا رحببدردها ا  إااببا اقلبب   
رخببا،ن اطبباق اليولببو  -و وببا كااببت الووببابا ال بب   ق بب،ه  ق،لف ببا –إاوببا هببر اليولببو 

ه "ببا،ت" ل   وود ،ا (1)((يلك أص الخطال هر اليه تبدا حتائي ؛ال  ريد للاا ات))
ات البحببب  الللببباا  طبببر ًا    بببد ا. ببب،ن الللبببااترص الواخ،طبببرص   وبببا ا ياهبببهبببيا اوبببا  

وببطلك  لببل  لببوت   بببب" حلتا الخطببال" إ ببا و رحببدة للبباا و يدتببدة هبب  "الخطببال" ا
خ ز  ال راه، الخطاب و     ،كتل  راه،   دخا    ولب را اليولبو ال    )) ف  ،ات   

 بببز   ببب   لللبببا يوبببا ار اأ.بببرا  ال ببب  تائبببي اص تخ  ار ال بببر    الخطبببال ال  وكبببص ح
 .(2)(روًا(وخ  ررحدة...   طلل  حل ًا وافل ب ،كب   إا  ك اص .ائ  

 ل اد ور.ف وحلل  الخطال إلل ال واربا ببتص  حلتبا الخطبال ر لب  ال ،كتبل   
ص وص  حدتد احر و اليوا "لاوو ال ،كتل"   ا تاطبق هيا  لل  اأبا و الاحر و  وكّ 

 با  ببا لخطببالي تبب،ا وحللببر الخطببال اص اليوببا  بببرص احر ببو ار غتبب، احر ببو  بقببًا الا
.را بببد  لببب  ال ،كتبببل ر وكبببص للخطبببال ا  بببًا اص  كبببرص والبببيوًا ار غتببب، والبببي   بقبببًا 

  .(3)ب را د الخطال ل  ّتدا ار  د    ّتدا
 قبببّد ولببب لو الخطبببال وبببص الولبببائا اليره،لبببو  ببب  الللببباا ات الوقاوببب،ة  رلببببدا  

 تص و  ابلتصش ا ياهه وا  بالخطال وص اال

                                                 
 . 182اللبوش ر فللفو ال (1)
 . 207ال دارل و التر ش  (2)
 . 210ل دارل و التر ش تا ،ش ا (3)
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.   رلببا  قببابت، درص ولبب را اليولببو ار ال ببر  را  بب،اض اص هببيا ال قببابت، ال  وكااببا 1
 حل ا ور ق ًا    ول را اليولو ار ال ر . 

 ل .  و لف. الخطال  ر ّد   رلا الخطال ل س حاوا   رلا اأ.را  الو2
  راه، الللاا وش ر ل اد اإلوكال و اأرلل  إلل  دد وص ال 
ش  وائ، البتبو  ربور،ة ا ّ  يو   ال قابت، ال    وت، إلبل وب ء وبا  ب  الببرص  أولا 

وبببص ط،لبببق  قتتاببب   ببب  .بببر  لبببابق   اأ.بببا  ببب رلبا بببا إوبببا،ة غتببب، وباوببب،ة   اه،لبببًا 
 برلاطو  قبت، إحال  وخ لف. 

الاحر و ال    وكبص  أا ا  قطف بتص وخ لف اأ.را  راأزواو  ش ال،راب  ال دارل وثانياا 
وببص  حدتببد ور.بب  حببد  وببا  بب  خبب  الببزوص بال  بباس إلببل وقلبب  وحببدد غالبببًا  بب  .ببر  

و  ببوببكال و الراا ببو  لببل اوبب، ال  وكببص  يببارزا ت ورببا  بب   ببد   ،كتبلببابق. ر ق وببد اال
 .(1)الخطال  اه،لًا  اه  د   ّد الخطال وي،د للللو وص اأ.را  ال    برا 

ل اخب ا   حلتبا اللببو  بص روبف الخطبال    حلتبا رلابب  اص اوت، هابا إلب 
اللبببو وف ببرن  بب  حببتص اص  حلتببا اأحببدا  الخطاب ببو  حلتببا لقتاببو  رلبب  ب ا ببا وبل ببو 

روببف الخطببال  كوببص  بب  اص اأر  تيتببل  لببل اللبب ا  ر  رالفبب،ق بببتص  حلتببا اللبببو))
ص ا  د  ر ال ال ش وا ه  ال را د ال   وبّكلت واطر.بًا وبص الواطر.باتي رالرباا ش كتبف حب

رلوايا   ، هيا الواطرق رل     ، غت،اي... رروبف الخطبال     ، واطرق وقتص
ت    بالل ا  ال بال ش وبا هب  الفب،ادة ال ب    ب،ت   وبا .تبا ار  ب  وبا   با ي رلوبايا لب  

 .(2)(   ،    وكاص آخ،ي(
رحار  بقض الباحرتص   لب س للباا ات راا بو  كبرص وحر،هبا الخطبال "الباص"  
للبباا ات ال  لتد ببو   ببف  اببد  خببر  اليولببو رال   يارزهببا  رال ت فببق الباحبب  ص الابحيببو 

، ببال وقابره   بالاص ب بولب  الب  ا  ال ،كتبل ال  قبز  ريبرد ا))و  هيا الط،ن أص 

                                                 
 . 205-204  ال دارل و التر شتا ، (1)
 . 166الفللفو راللبوش  (2)
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ا وائ ببا اراليوببا وببص البباص   ببر   لببل  لللببا وقاببره  ببا  بحكبب    ويببا  داللبب  راحببد
ا  ب  الوقاره ل س وص الح و  اص  وبكّ ، بال إلل افس الويا  الدالل   رلبص هيا اال

رلببببتص " ببباص دا بببك" اص هاببباك  ،.بببًا ببببتص اليولبببو الو،كببببو  .(1)(ا، ببببال  ،كتبببب  احبببره(
اللبب وا  لببل ولبب را الروببف ال ببدارل    وقاببل اليولببو  وكببص اص ر رو رال ببات اليوببا  

ر    إص الو ورد بالاص  بقًا ل يا ال حدتد  هبفلات، ب  بوقال يولو اخ،ا وص اللفل 
 .(2)البااء الا ،ه الوحدد الوا ر، إل    ادة  حت ال  "الخطال"

 

 حتليل اخلطاب: 
ئًا   ار وبببتاً خا،ي ببب اً ور بببر بروبببف  . ،ال وبببص الخطبببال  قابببل ال بببدارلترص بببباال 

ر ا.بببو حرا،لبببو وببب  وخاطبببل ار و،لبببا إل ببب . روبببص    ف ببب،ض ريبببرد  ا بببا واببب خ لببب 
رالت اللببو  ب  الخطبال   فب  حبو ابقبو   كب،ة الفا با  ب،ر،لو ل الري و األلا و   قد  

 لبب  اللبببو ايببد اص  وببر، الفا ببا الواببب خ للخطببال    بب،ل ببب  واح ببو ح ببر،ا  ببب  
 وحلببا الخطببال  قببد البلوببات رالقبببا،ات راليوببا ال بب     بب،  بب    (3) افلببالخطببال 

الودراببو الاوبب و لخطببال وببا  دلبب ًا  لببل وحارلببو البببا   روببتا ،لببالو إلببل الو ل بب   
ببحبب  ك ف ببو روببر  و لببق  وببا إلببل   بب   - لببل ريبب  الخوببرص–قاببل      ووببا تيقلبب
الوابببب خ  بببب  واالبببببات وقتاببببو  ركتببببف اص و طلبببببات الو ل بببب   هاد بببب    وببببال،لببببالو ال

 .(4)الوف ،ض   ر،     ا    خطال الوا خ
رلبب،ا وحللببر الخطببال اابب  تاطلببق لوقاليببو ووببكل تص الالببت تصش   ورببا اأرلببل  

اببار  ولفر ببات ابقببد وببص حببدرد اليولببو ال بب    ر.ببف  اببدها   بب  وببّد البحبب  الللبباا  ل 
 راللبو.  االي وا  رالراا و   اار  ال،   بتص اللبو رالر ا و  اه ال،   بتص الو ا  

                                                 
 . 136الو،ل    ال ،آصش  (1)
 . 13اف ان الاص ال،رائ ش اتا ،ش  (2)
 . 28تا ،ش  ل  لبو الاصش  (3)
 . 25   ل  لبو الاصش 37تا ،ش إالاص البا ش  (4)
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اص  بب   حلتببا الخطببال واببي   ببد اللبب تا ات وببص ال بب،ص الوا بب   ا ياهببزدهبب، ا 
ب  بب  و باه،   لل ول را "وا  برق اليولبو"تبح      ا.ات الاص   احدهوا لبره 

 ل قوا  الولفرب ر ا و الداللو البل و للخطال. ااإلحالو الاحر و ر ،ر  
ت ورا  ب   حلب ات الود،لبو الفرلبلر،لبو الباتر بو. رالبف،  طبر، هبيتص   رالراا  

وا روبببو و لببب و وبببص اإليببب،اءات الوا ي بببو ال ببب   فتبببد وبببص الوا بببر،  صتص  ببب يببباهاال
ائ  للرحببدات الر  ف ببو  إوكاا ببات ال حلتببا اللبب و ال ببدارل   بب  اللبببو  ب ببد، وببا  لبب رو،

 .(1)   الاورص  حت  اراص واوا هر " حلتا الخطال"
هيائ بو  اً اح، ب    حلتا القا.بو  رحتاوبا ال  ب  رلدخا  حلتا الخطال وباو،ة  

وببببص الرا ببببك اص هببببيا واطر.ببببات ال  وببببكا يوببببًا لبر ببببو  ورببببا "ل  هببببب" ار "ا      " 
لباو و   بإص  لبك الحب،ر   وببك  احتاور رلبا ا واطر.ات    الل إلل ر ا و  ،  و را 

 .(2)دالو  لل  اوات .،آا و ال  زا  ور   خا     ال فلت، رال  رلا
يوبببااًل  وكاابببا ال بببر  إص الواطبببرق ت واربببا رالفقبببا الللببباا  رال  ببب و راليولبببو   را 

 ب  و،يقت ب    كوبص ة لبلفاً ، ر يكوالخ ا   و  الرحدات ا رالقاوو رلخ لف  ا ا  رلقاّ 
إص بابببر  وبببص ال دارل بببو الخطاب بببو  لبببيا ال ائوبببو  لبببل الووا،لبببو رالر  فبببو ووبببا ت، طببب  

اوببا ر  فببو  ا وبب  إلببل القاوببات()) وف ببر   حلتببا  ،وبب رل  (3)(الواطببرق لبب س با ببو  را 
     بر  وحلبا الخطبال بيوب  كبا الو ل ب لبل  رلب   اأدرات الوق،  بو لبدا إالخطال 
الب اابببات ال بب   لبببا د  ببب    ببب  الخطببال  ببب  وخ لبببف و،احلببب ش ر   بببا ر ،كتب الوقلروببات

ر دارلبب  ر ل  بب  ر فلببت،ا    ببًا  ببص ال ، تببل الباتببره للولفببرب  ر  ببر  الوحلببا  ا ايبب إ
ب،   هيا الوقلروات  ا ت ر.ف  اد حدرد الاص ر ات ب  اللبطح و "بات ب  الاحر بو  ار 

الووبا،كتص  ب   ب  ركبا وبا تخبّص الدالل و"  با ت قداها إلل الوقلروبات الحا بو ببالولفر 
ل   لببببيا   ببببإص وبببب، ب  بوببببكا البببب   وبببب  الفقببببا ال راوبببب  ول ببببو ال خاطببببل   الخطببببال
                                                 

 . 106 تا ،ش باغو الخطال ر ل  الاصش (1)
 . 160تا ،ش الفللفو راللبوش  (2)
 .160الفللفو راللبوش  (3)
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لليوببا  ببا لبب حدد ا  ببًا وبب،رل الواالبببو بالالببو الالوكبرص ال ببدارل  لبص  حببدد   ب  ))
  رالو وبببرد بالواالبببو هاببا  لبببراء   وببا ت قلبببق (1)(الوبب،رل الواالبببو أابببرا  الخطببال(

ببب ارا  الخطببال  واالبببو اليوببا رالخطببال لللبب ا.ات ال راوببل و ال بب   ايببز  باليوببا ا 
 يلببك ؛وبب اغو .را ببد وق ا،لببوال  ت ببا    ببد  وحلببا الخطببال الروببر  إلببل إطبب،ادات  

لبر و   -راغ،اض الو بلوتص رالو،رل الخا،ن االي وا  اص وقط ا   خا قو للل اق 
للببباا ات الروبببف و وحببباراًل روبببف الوا ي بببو ال  لتد بببو ل))لبببيلك ت بابببل وحلبببا الخطبببال 

 .(2)((اأوكا  اللبر و ال    ،د    وقط ا    درص إغفا  الوح   اليه ر،دت    
 رل وتز وف ر   حلتا الخطال بويور و وص الخوائص اهو اش  

 قوا  اللببو  اه  ف ب،ض ااط بًا لبالببره  أص الخطبال  ف ب،ض  ي د. إص الخطال 1
ت"  إص الخطبال "هبر اللببو  ب  تلباركوا .با  "بافرو ل  ًا. رول  بًا ار با رًا  (و،لاً )

ا  حالو ح،كو" كوا  قا   حلتا الخطال "  ر، اللببو  ب  ال راوبا الحب   ر ب    بدت، 
لببلر  .وببدًا هببر  صّ ا    ر (ف بب،ض و،لببًا رولبب  باً    ببإص الخطببال ت قلببق )بكببا واطببرق 

 ال  رت، بط،ل و وص الط،ق.
 وش البا    ول و  رال تافوا  ص القراوا اآل. إص كا خطال  كرص    ر ق و  را2
ور بببر  الخطبببال  ر ال وبببد ال راوبببل  للببببا   ر زوببباص ال راوبببا روكااببب   ر الو ل ببب   ر 
 وق، و وو ،كو بتص البا  رالو ل  . ر 
. إص الخطببال ا تيببو لقول ببو  ،كتب ببو   ببر  ب ببا الابباطق  بب  ر ببق و  راوببل و  ر  ببيا 3

ل قوا  رال ر تبف  ب  ر بق و وقطباة لل بد،ات قّ،  الخطال ب ا  "د،الو االاالوقال 
ص وق ا، الخطال هر الر  فو ار الر  فو الخطاب و  إاللبر و" روص ر   ال ط   ال ر  
 .(3)ص كا خطال هر ا ان ر ق و وقتاو رل اق وقتص"ارالو ورد بر  فو الخطال  

                                                 
 .29للاا ات الاصش  (1)
 . 23ش  .ص (2)
 . 214تا ،ش الفللفو راللبوش  (3)
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 وببببا  ا طببببو ا، ببببباز للخطببببال   ببببا   ببببف  حلتببببا ربوببببر،ة  اوببببو   ورببببا اال 
اوببا ت قببداا إلببل  اببار  وببورل  ت،وببد ويوببا الخطببال   اببد حببدرد ال فا ببا اللف بب   را 

لب قوا  راال ا باناإل ااو، القول بو اال وبال و ر ب،ر  الب قوال ا    بر ت باب  آل بات 
و رالوق،  ببو  رهببيا الف بب  الوببورل  تروبب، االي وا  ببرال ل بب  رال بب رت،  بوببا  ت ببا لبب ا.ا  ا 

ات  لببر  رح ببر  وق،  ببو و قببددة بوببا ت تئبب  و  بب،ل و وببازن الوقببا،   لبب قت، ادر   ببص
  وال و. يراال القول و االلد،الو وخ لف 
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 املبحث الثاني
 اخلطاب القرآني

 القرآن واللغة: -
ل لببت الاوببرص الدتا ببو اوروببًا وفا،.ببو لبا ببو الر ا ببو ال بب   وببّكلت  بب  حببا   

ا با اوروبًا وص اأحرا   رالوود، اإلل   ل لك الاورص ال تلب  إطا.بًا ح   بو كر 
وبا هبر   االي وبا  اللببو وبص ا، ببال بالزوباص رالوكباص ال با،لخ  ر   لبر و بكا وبا  قا ب

 .(1)خا،ن اللبو رلابق  لت ا
بحببدرد  خاطببلص تآل بب، اص اابب  ق  ا، بب   رهببيقلا  لبببااالببق   لببلص آل بب، ا ز اببا   

ااا لا  (2)اا  ت وتز بخوائص  ا،.و  برص األلرل الوقيز  رلر  لباا اهي يبد وبص را 
ا افلب  ا.  با الق بر و باللببو  .بد  حرلبت هب    ب زار و اخ،ا اص الح با،ة الق،  بو 

وص الق   ر  اللبو     وا   ر  إلل  قا لبره   ر  الباص ال ،آاب    ب  كبا ووكاا ب  
طببا  البببد وببص اال))الدالل ببو ال بب  ال   ابباهل   ببال ،آص الببب،ل   حولبب  اوببرص لبر ببو 

ب ا روقاا  وف،دا  ا  ركل ا  ح ان إلل وق، و لبر بو روق، بو  لل طب قو   ل ف ا ر ،ابت
ال   الخ لحو  با لب   ر ،  و ال ،آص   (3)((   حدرد زوا و وقتاو ه  ال   ازلت  ت ا

، ل بب  ال بب  .ببدو  ا ر ا ببو يلببك الرا.بب  ))    ببالببرح   ز رلببداها الرا.بب  ال ببا،لخ  الببيه ابب
 . (4)(ر برات  ااو،ها وص وفاه و (

 ،آابب  بحكبب  طب ق بب  اللبر ببو رواحببل إخبب،ان ال ببر    بب   كبباص وحبب وًا رالبباص ال 
دلبب ًا  لببل وببدق الاببب  ))خبب ا   ك ابب  تببد   إل بب     ببد يبباء ال بب،آص بللبباص القبب،ل اال

                                                 
 . 92الح   وش  -الللطو -تا ،ش الاص (1)
  ويببباز ال ببب،آص )الوببببت،(ش 62  الفكببب، اإللببباو  الوقاوببب،ش 665تا ببب،ش الق، ببباص الوببب ق ش  (2)

 . 2لالتل القطف    ال ،آص الب،ل ش   ا61
 . 139البح  الدالل      فلت، الوتزاصش  (3)
 . 29كا  هللاش  (4)
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  قبالل ا،اد اص  كبرص ال ب،آص  ب  ا لبل طب بات الفوباحو ل كبرص رو  واًا ،لبال    رهللا
اب  ال  اص يلك ال تب   بالح بائق الويب،دة ر  لوًا دااًل  لل ودق الاب  " ل   اللا " ر 

لببب قا،ة   لببلك  لببك الط،ل ببو ل كببرص اوببب  بط،ل بببو البببد وببص لببلرك ط،لببق ال يببرز راال
 .(1)((الق،ل رادخا    اإل ياز

روّرا الاص ال ،آا  واط و ييل للباحرتص  إي  يوقت حرل  الد،الات اللبر بو  
بقبببد د،س إلبببل وبببا  طوببب    ببب   رال فلبببت،لو رال وببب،لق و   بببا  لببب ط   دا،س اص  وبببا

 ب،   با،لخ اللببو ال ب  ))الاص د،الو را  و  ت ا البرت، وص االل  قال رالف ب  إال إيا 
 .(2)((از  ب ا الاص رال،ا،ها    ال قبت، رو اودها    الب اص

يا كببباص الحبببدت   بببص الببباص ال ،آاببب    بببر ابببص  و لبببك "كاوبببًا" رلببب س اوبببًا   را 
ص كاص  ل ود  ال ،آاب   لب ود   "اللببو" الباص وبصو د،   ال رل بو الالبًا  اط   "اللبو" را 

و الباص ال ،آاب  بب ل .(3) بتت،هباو،يقت   وص "اللبو" لبا  "كا "    "اللبو" .باد،  لبل 
  قاوببا وبب  اللبببو الق،  ببو ر  ببا  قبباوًا خاوببًا   ا ل ببا وببص ر  ف  ببا الدالل ببو اإلباغ ببو 

"وق رلببو" ردائوببًا وببا  ليبب  لبببو البباص ر حرل ببا إلببل  اوببات  حتببا إلببل وقبباص ردالالت 
   ل اق هيا ال حرلا إلل حفز الو ل    لل "ال ق ا" ر "ال يك،" ر "ال دب،" ر ب  هبيا 

ص حبدرد الا با  إببا   (4)ال حرلبا وبص الا با  اللببره إلبل الا با  اللب ورط    ربتوا ت
 حبار   وبكتا   يارز اأط، ال  لتد و إلل آ اق بقتبدة رغبائ،ة  إا با لببو اللبره للاص 

  ل وبا إلبل ولب را  وبكتا  ،كتب بال   الو،    االا. ا الخاوو ال    بدا بالور  
 ويال ا الدالل  الو ف،د. 

يا كاابت  لل رالاص هر ل اق الوقال  رال ،آص تبا     ر بق ا با  خباص بب   را 
الللبباا ات  لبب قوا ووببطلك الخطببال للداللببو  لببل و طبب  وك ببرل ار وببفره  ببببض 

                                                 
 . 91  الق،  و رالبورضش 600و،ن اأور  الخولوش  (1)
 . 39ر، اللبره  اد اأورلتتصش ّو ال  (2)
 . 87-86الح   وش  -الللطو -تا ،ش الاص (3)
 . 218ش  .صتا ،ش  (4)
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ص ب  ببو وببوببكا كببًا و والببكًا   ببإص الخطببال ال ،آابب  تاوبباز رلبب   رلبابب   الا بب،  ببص ط
رك ف ببببو هببببيا ال والببببك    ببببر اببببص   ببببد  افلبببب  بروببببف    والببببك بفبببب،ادة ))الاوببببرص 

اوروًا و داخلو    إطا، اللر،ة الراحبدة  كوبا   بد  افلب  بروبف  اوروبًا و داخلبو 
رلبا ببا  افلبب ا و  بب  حببد    ببالاص ال ،آابب  ،لببالو للببا(1)( بب  إطببا، اللببر، الو قببددة(
الل وا اا  اص خلبر وبص الطالب  ار الولببزات   لب   كبص ر و ادة  ص ،لالو   ائد و  

اطببرق الب بباص  ووب وببًا رال ول قوبب ًا  كتببف ر.ببد اببز   حببد ًا را  يببازًا لح ببا،ة الب بباص ب
يا بال فلبببت،  لببب  وببب،    ت يبببدد باالح وبببا  راإلوكببباص  ببببا باال.  ببباء رالريبببرل  ال را 

بقبببض  لوببباء البببدتص  لبببل وبببّ، الزوببباص   بببال اآلخببب،ة إص هببب  لببب  ت ريبببرا  ح بببل خوببب 
 .(2)ح ا    ب فلت، ال ،آص

رليد الاا ،    اإل،  الفك،ه للح ا،ة اإللاو و  بداخًا ببتص البحب  اللببره  
 ياابتصش  وص رالد،الات ال ،آا و ت يلل

لبببائا دا ر ه كاابببت اللببببو  ابببد الوفلببب،لص إحببب.  قلبببل ولببب را إا بببان الوقابببل ال فلبببت، 1
  رل،يب  هبيا اأوب، ببت،هباالف     كاابت ببيلك آل بو وبص اآلل بات ال ب  ال   بر  ال فلبت، 

إلل اص ال ،آص خطال لبره اخص خوائو   اد الوفل،لص و  ،ا اللف ب . رال   بف 
ا وباا  در، اللبو     ول و اا ان الوقال ال ،آا   اد كرا ا رلبتلو وبص رلبائا ال ب،اءة  ر 

  كرتبب، وببص اأح بباص  بب  ا ببد ال بب ر ات الوخ لفببو ر بب،ي ك بق بب ا ت ببا  لت ببا ا  ببًا  بب
ربوببا  وبباحب   ببادًة  -بوببا لبب  وببص ور ببر  و وببا،وو - لببل بقببض   ال حلتببا اللبببره 

دا وبباح و و وبب،ًا ور ببر  ًا ببب    بباس وبب قببد  وببص  بتتببل للببيات الوحللببو   وكببص اص    
 بو وافق و يا  و. ال فلت،  رب   افل كا وب

                                                 
 . 120ا ات رالداللوش الللا (1)
 . 13تا ، ال فكت، الللاا     الح ا،ة الق،  وش  (2)
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  الح بببا،ة الق،  بببو ا الببباص ال ،آاببب   بببا بببان ال ا بببدة اللبر بببو  ورّبببإ. ر لبببل ولببب را 2
ال بب    ببا،ل اللبببو ااطا.ببًا وا ببا   كبباص بببيلك وببادة القوببا  (1)راببو الورلببلداإللبباو و الو

اللبببره ال بب   وكببص القلوبباء وببص ر بب  ال ببرااتص اللبر ببو ريوبب  وبب ات ال بباه،ة الللبباا و 
يبو ال ا بدة اللبر بو ال ب   ق وب  ب با ح افلب    ا ،لو راحدة  ر.د اوببك  ب  الر.بت 

اب   ب  الح با،ة آال بداخا ببتص اللببو رالباص ال ، ص هبيا وبوص يا  بو ال ا تب،. ر.بد اب خ 
الق،  و اإللاو و  داخا بتص ر ا و الوفل، رر ا و اللببره اوببك وبص الولب حتا  وبا 

 .(2)و اإللاو و،يا  اللبو  ص ،يا  ال فلت،    الولّ 
باحببب  الوفلببب،لص   بببف وبببص اللببببو وبببر.فتص    بببر تاوت بببا رالببباص ال ،آاببب   ببب  و 

رلببيهل ب ببا إلببل ابقببد ووببا روببلت إل بب   بب  دالالت األفبباب را ببا  ال ،كتببل  رهببر وببص 
دة    بًا  بص  و قب  خ ا   بص الطب،ق الوقّببايا يلك ت خي ط،ل ًا وخ لفًا بقض اال

لقوتببق بببتص اللبببو  وببا  ا  رورّببا هببيا اال(3)بح،لببو  اوببو  بب  اخ  ببا، األفبباب رال ،ابتببل
الق،  ببو رال بب،آص الببب،ل  لببببًا وباوبب،ًا  بب  اص   لبب  اللبببو الق،  ببو ببببقض وببا ت وببف ببب  

القوتبق بباح ،ا  ال ،آص الب،ل  وص .دالو     ر، الباحررص    اللببو بابر  وبص اإلحلباس 
ص اببزر  إص الح   ببو إيا وببا .لاببا وبب. رال اب قببد (4)اللبببو   كبباد    بب،ل وببص د،يببو ال دالببو

 قكلببت الفا بب  ر ،ابتببب    آص كبباص   رليببًا لوببا روببلت إل بب  هببيا اللبببو وببص  طببر،ال بب، 
راالبببا.  الدالل بببو كبببا الخوبببائص اللبر بببو ال ببب  روبببلت إلت بببا الق،  بببو  بببب، وبببد ا  ا 

اللبر بو  بب  ال قبتبب،  را  ب، .ببد،ا  ا  الطرللبو  بببا ا با  إلت ببا ال ب،آص  ببرا ك   بباءات
                                                 

ص كابا اق  بد اص كرتب،ًا وبص  -ل س لاقت "الورلبل" هابا حوبا   ائبده   د لب  (1) لب   لبلورا  الاحباةرا 
اوا اقا  ب   -وص هيا الا ،ة إلل ال ،آص ا للاحرلتص ودراو ياهزة الوك  ب  ص ال ،آص .د ورّ ا  را 

وببو هببيا الواح ببو حببتص  كببس إلببل حببّد كبتبب، الرا.بب  اللبببره الق، بب  آاببياك  ر   ببك .كرا ببا  ق
كبا  اأ ب،ال( لب   ببص و بر ،ة وربا  -ا      الحلباص اص ودراات ال ا ت، اأخ،ا )الوق،

 . ر ا اً اآل ات ال ،آا و با كاات       وص الاحره بحرًا ر ا تبًا 

 . 412-239ش )بح ( تا ،ش ال ،كتل رال  رلا (2)
 . 223تا ،ش اللبو بتص الباغو راأللر  وش  (3)
 . 161تا ،ش اور  ال فكت، الاحرهش  (4)
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اهب  حبد   ب   با،لخ هبيا ))رحبدترًا  لبل اص رال ورل، روبص رب  ايوب  البباحررص .بد وًا 
 .(1)((اللبو هر ازر  ال ،آص ر  ر، اإللا 

رالبد وص ال ار   بالح ائق الوا ي بو لولبت،ة لببو ال ب،آص الق ب      ب  لببو غتب،  
ياوبببدة   لببب ود وقتا بببا الرببب، وبببص وراوبببفات ابرببب،  و بببًا وبببص لبببطح و ال  بببر   ر وكبببص 

.ت ابربب، وببص  وبب،لص  اوببًا  ببب، وبب،حل تص هوببا الا بب، إلت ببا كوببت،ر،ة  ا،لخ ببو البب ب، 
يا كاص الباحررص    الح ا ال ،آاب  تب،رص  ص الوبكا ال قبتب،ه  ب  ا))الوك و رالودا و  را 

 وبببكا .فبببزة ))ة ال  خفببب  ،ا بببًا بببب ص ال ببب،آص ، تبببباو بببإص ري بببو الا ببب، ال (2)(ال ببب،آص كاوبببا(
ص ال ب،آص البب،ل  ا  قال يلك   رو(3)((،  اء اأدب  رالب اب هائلو    األلبو الق،  و راال

ل  تت وا ا و ات س اليوا     القبا،ة اأدب و  ريا وا ا،اا ا  كاص اه  الاورص ال   
وبببص .بببرااتص   قلبببق بيبببردة الببببا  ار .بحببب   إاوبببا اابابببت  لبببل لببببو ال ببب،آص رالببب ابطت 

 .   بد ابز  ال ب،آص و حبد ًا  ب  بتئبو ر ا  بو  قبردت اص  ب،ا  ب  الوب اغو اللبر بو(4)وا ا
ابابباء الو لببق وبب  ولببلبًا وببص ولببالك ال حببده  روببص ربب  ااباببت حيببخ البباص ال ،آابب  اال
خطبال  لبقل ))با و الر ا و ال   ابز   ت با رهبيا وبا يقلب  خطاببًا إ.اا  بًا  بوقابل ااب  

  ر وكبببص ال بببر  إص الو  ببب، (5)((إلبببل  بتتببب، ورا.بببف .ائوبببو اللببب بدال ا بورا.بببف يدتبببدة
لو  ب،ا الق ائبده وقبب،ًا ادق  قبتب،  وبا ا بل بب  وبص  اللبره لل ب،آص  وبكا وب،آة وبا  و

يدتببد  بب  . ببا اا رولببائل    وق، ببو و وببرد اللببر،ة ال تبب   إال بوق، ببو يو بب  يول ببا  
 ر دب، ل ا. ا وص بدات   إلل وا  اا. 

 اخلطاب القرآني: مفهوم  -
                                                 

  ا ،لبببو 47  الق،  بببو رالبوبببرضش 35-19  رلا ببب،ش إ يببباز ال ببب،آصش ص13الق،  بببو ) بببك(ش  (1)
 . 139  الق،  و رالحداروش 37 الل اق ال ،آا ش

 . 111ر ش و حالرابت رال (2)
 . 85الياهل ش  و االت    الوق، (3)
 . 166ش ر الا دتا ،ش  ور     اللبو (4)
 477ط  ا رالفللفو ا ر وال ،  (5)
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ص وبببباإللبببباو و بخطببببال خبببباص ب ببببا  رببببب   وتببببزت ح ببببا،ة الق،  ببببو لاافببب،دت ا 
الخطال ال ،آا   رل بيا اوكبص  لبوت  ا "ح با،ة الباص" رلبب  ت خبي الا ب، لراها  اا  

الببدا،س وبب بو وا ي ببو ت يلببل  ت ببا البقببداصش ال ببدارل  راإلد،اببب  بروببف وا ولبب رلتص 
و وتزلص رو ،ا بتص ا اوًا ر ت وا   ور   اأ قا  راأحدا  ال    وف ا الاص  وكبص 

وا ببر،اتش الداللببو ال ا،لخ ببو رالداللببو  ولوبب،ء اص ت قاوببا وبب  الخطببال ال ،آابب  وببص رارببا
  ركا ول را وص ول ر ات لب اق الخطبال ت يلبل  ب  با بو (1)الاو و  رالداللو اآلا و

اص  قدد بو الباص  قا  داخا إطا، الالق القا  للاص  اأو، اليه     لبر و خاوو
روبببب،  قدد ببببو     قببببدد ولبببب ر ات الخطببببال  ببببًا  ببببص  لببببل ولبببب را لبببب ا.  الببببداخل  

 للخطال.  الرار والت للدال
  (2)((واببال الخطببال ال ،آابب  رحببددت وقالوبب ))رورلببت راائ ببو "الو ببا  رالو ببا "  

رو دا هيا  اص وقال الاص ال ،آا  ت روا إل   وص خا،ي   ب  احباتتص كرتب،ة   لبل 
البببباس وببببص ورا بببب  اخبببب،ا  بببب  البببباص  ار وببببص  فلببببت، وبببب رر، ار واالبببببو اببببزر  ار 

رهببر وببا ادا إلببل  ول بو وببص الفوببا بببتص  بباه، القبببا،ة ده  ائببار     ال  ببا، وبب،  
ال ،آا و ر ور،  ا الباطاو ال   ركا إلت ا حوبا الو بورص الوائب   ب   ببا،ة "لبل وو" 

 بص لبلب  يو ب  الوبدا قتص وص الري و اللبر و رالاحر و. رهيا هر الخ  ال،ئ س البيه 
 .(3)الاص ال ،آا 

   كا وا ا  كوا اآلخ، رل ّوو  قاص  و رلفل الخطال ر،د    ال ،آص  لل رارو 
اََاَا و اَارْرِ و اَاََََّّ  وبب،ة حوببا اللفببل وقاببل "ال ريبب  بالحببدت "  بب  .رلبب   قببالل  رَبِّ السَََّّ

 (. 37)الاب ش بَيِنَهُاََ الرَحِاََنو الْ يَاِلوكُونَ اونِهُ خوطَْبًَ

                                                 
 . 118تا ،ش الللاا ات رالداللوش ص (1)
 . 24الاص ال ،آا  وص اليولو إلل القال ش  (2)
 . 411ش    الا د الق،   تا ،ش ا ،لو اللبو (3)
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   قبباللش ر بب  وبب،ة راا ببو حوببا اللفببل وقاببل "ال فوببتا للبببا  رالوقبباا "  بب  .رلبب 

اَشَدَدِنَْ اُلْكْهُ اَآتْيِنََهُ الْحوكْاَةْ اَفْصِلْ الْخوطَْبو (  ر   وب،ة رالربو حوبا اللفبل 20)صش

)صش فْقَََّّْ ْ كْفْلولْنويهََََّّ اَنَيَنوََّّا فوََّّا الْخوطَََّّْبووقاببل "اليببدا  رالحيببان"  بب  .رلبب   قبباللش 

23)(1).  
لخطبال    بد  بب،،ت ابرب، ".ا" ال    د   لل  قا الببا   ب  هبيا ا با،ة اوا 

 ةوببص رببا  وئببو وبب،ة  بب  ال بب،آص الببب،ل  الببيه ال ت قببدا ويوببر  لببر،ا وئببو را، بب   وبب، 
لبببل  قبببا الوخاطببببو"  لبببر،ة  كببب ص ال ببب،آص خطبببال و وبببب  إلبببل ا.وبببل د،يبببو "بال اب ببب  

ًا وبا   ب،ل وبص راربو ا بقا   بدد   لبل هبيا الفقبا  بدد ر  بتدا حّد اص تبلغ الحبّض 
 .(2)اللر، ال    ح ر  

يا وببا اا  لاببا وببص خوروبب و اللبببو  بب  كببا خطببال إلببل خوروبب و البباص   را 
 لبل أوكااا اص ا ر ش إص الاص ا ا  رلباب  ا با    بر  افلب   لبل احبر وخوبرص 

ر ق اا وائ  إلبل وباف وقبتص وبص اوباا  الخطبال    بر  ب  الخطبال اأدبب  تبدر، 
ل وببببدا اال وبببا  اأدب بببو  رهبببر  ببب  الخطبببال التبببرو  تبببدر،  لببب اأياببباس لبببل وببببدا 

الافق  رال دارل   ر   الخطال ال ،آا  تدر،  لل وبدا اإل ياز  رلببدر لابا وبص هبيا  
ا وبباء البباص إلببل اببر  اص الداللببو ال   خببي وقااهببا ووببا   رلبب  البباص   بب   رلبببص وببص ا

 .(3)وقتص وص اارا  الخطال
 و الا ،لببببو بوبببب ص ايابببباس الخطببببال  الحببببل  لوبببباءلو لببببّلوااطا.ببببًا وببببص هببببيا ا 

اإل يبببباز اص البببباص ال ،آابببب  ال تخ بببب  لخوببببائص اه يبببباس ار اه اببببر  .ببببرل  رال 
ص الخطببال اأدببب  ا  اده  أص ووببد،ا ووببد، إل بب    بب  حببتص   بب لوقبباتت، البببا  اال

رد،البببو   ووبببد،ا إالببباا  ربوببب،ه  اه الوفا،.بببو  ببب  اليببباس رالو ا،ابببو  ببب  الووبببد،
                                                 

 .922-921  74ش تا ،ش البوا  (1)
 .24ل ،آا ش تا ،ش الاص ا (2)
 . 15تا ،ش الللاا ات رالداللوش  (3)
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ن الوقابل رآربا، الوقابل وبص إا با)) لل كا ولب ر ات الخطال ال ،آا    طلل ال دخا 
ا.بر  آربا، الفبص  بإا  ا.وبد  لبك  حتاوباايا  ر  ك وابلات هيا الاص الو لبس  ر 

 .(1)((الوا و،ة داخا اأوو الوفل،ة
   بال ،آص وكباص لببره  (2)(  بر   لبل ال بداخا())رالقا.و بتص ول ر ات الباص  

ا  ر تص اللبو بروبف ا رالحد  وص ي و اخ، رروو  باد  تاو      بتص البا و وص ي و 
اليدتببدة ،رلببدًا وببص ط،لببق ا اوببًا رالبببا  بروببف  إايببازًا  رالبب طا  الخطببال بببّ  . وبب  

ل الببو طرللببو الوببدا  البب ط   اص ابب،ا  بب  الخطببال ال ،آابب  "وخططببًا .وببد ًا"  حببف 
ص ال بب،آص اببص لبببره  بب، ب  ا  ، بالبب و،ا، كّ   رلابببب  اص اببي(3)الخطببال بوببكا ولبب و،

ص وببا   وبب  ر ا ببو القبب،ل ررا.ق بب   ببًا  ببدالال بب  باوببرص اخبب،ا   ،ابتببب  ر ابباا ر 
الوي وقبب   رهببيا ت كببد  ببد  إوكاا ببو   بب  ال بب،آص إال ب خببي ال بب،ر  الوح طببو بببالاص 

، بببال بوببكا دائبب    إلره ببو الووببد، ال ،آابب  ال  افبب  ببب ه حببا  وببص اأحببرا  وببدا اال
ال بب،آص  رالبباص هببر لبب اق ، ولبب لو  ايبب   فّلبب بببتص البباص رالرا.بب  ال ببا،لخ   رهببر وببا 

الوقال  رال ،آص تبا    لل ر ق ا ا  خاص   ال ،آص از  بللاص  ،   وببتص ال باحبر 
 ،   وبتص  راو دت  ،ابتب   لل ،حابو اللبو  رل   احبس    بر  و ال را بد الاحر بو  

يا كاابت الللبباا ات را   .(4)طبب،د وا با روبا لب   طب،دا بال ،آص ت ب وص  لبل اللببو كل با  وبا 
 ببص  لبب قوا ووببطلك "البباص" للداللببو  لببل و طبب  وببفره ار وك ببرل ببببض الا بب، 

طرل   رلبا  ت لف كًا و والكًا  إص الاص ال ،آا  تاواز وص ب  و الاوبرص با لبا.  
يا كباص كبيلك  ب  احبد ولب ر ا    القيتل  راالياو  الوقيز  رهر ل س وي،د با بو  را 

إص يات ال ا،ف الو حرلو بب    بدخا   رليا ا   اأخ،ا    ،  دارل اً إال اا     ول ر ))
غتبب، الوقاببل الو وببا ب لبببال ازرلبب  رزوببص  اً ا  ببًا  بب  إ طبباء   ،لخت بب  وقاببل و ببا 

                                                 
 . 104الفك، اإللاو  الوقاو،ش  (1)
 . 289 للفو ال  رلاش  (2)
 . 18  الاص ال ،آا ش 125تا ،ش الللاا ات رالداللوش  (3)
 . 19  الد،الات اللبر و لل ،آص الب،ل ش 200-1/199تا ،ش الب اص    ،رائ  ال ،آصش  (4)
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  ر قلص الاص ال ،آا  اوًا ح بًا  أص الف ب  الو قلبق بب  لب   ك وبا  ببا ااب  (1)((حدرر 
لباص ار لاوبرص وا يًا )) قتد ا د اأ  ا  اللاب و بال و،ا،  ووا تيقل     كا و،ة 

و با   لل ،وزلو لل اورص و،كزلو راالإهاوو و   حر  و  و،رل الر   بال ا،لخ 
 وحاترببو لبب بق اللبببو افلبب ا اه حتاوببا  قطببل ك ببرة  حتاوبباالبباص بال  رلببا ال ت بب  ل إال 

رلبب    ببف ي ببد الووبب بلتص ب بب،اءة الخطببال ال ،آابب   اببد حببدرد   (2)((لفقببا الف بب  افلبب 
ا  ببرء وببا   بب رابب  اوببا ،احببرا ت لولببرص آ بباق الخطببال ردالال بب  ر  ، ال فلببت، ببباأر،  را 

وبببص ا كبببا،  روبببا طببب،ا وبببص ووبببكات  روبببا وبببا  وبببص ر ا بببات رآل بببات الا ببب،  الببب يد
اص تبلبغ وبا بلبغ لبر لل اص هيا ال قبدد لب   كبص وبص الووكبص إرال  رلا  رلابب  اص اوت، 

 .(3)(ة و قددة(بير، .ابل و     كرت،  افل الاص ال ،آا   حوا    ))ل   كص 
هببر غتبب، إد،اك وقابباا اللبببره   ال ت،واترط   ببار.بب،اءة البباص ر  رللبب   بب  اطبباق  

ص وبئت .لبت وبص الف بر  رال ب ر ات ال ب  لب  حر   ر يا ت  وص  ددًا وص ال ،اءات  را 
.ببا،ف البباص ووببفر و بوببا  فبب ض ببب  خلف ببو إلببل .بب،اءات وف رحببو بلحبباب وببا  لبب ابط  

رووباد،ات  أص لبت،ر،ة ال ب،اءة  فب،ض  لبل الو ل ب   الوخاطل اليها و وبص ولبب ات
ا  ا   ب، ري ات الا ، رالول ر ات الدالل و الوخ لفبو ال ب   واح با إ باا اأيبزاء اال))

الاو و الو  ال و بال و،ا، ارااء ال ،اءة  ر د ق  إلل  الب   ا  ب   وبكتا داللب  و اباغ  
 .(4)(رو والك(
ابببب خ  ببببددًا ال  حوببببل وببببص االببببب،ل  .ببببد ر بببب  الف بببباء اإللبببباو  ايببببد ال بببب،آص  

ال فالببت، .ببد حببد   لببل وببدا خولببو  وبب، .،اببًا  اه واببي   بب ال فالببت،  رهببيا ال بب،اب  
با  ببا،ا لببو ))ازلاحبًا ببتص الباص اأوبل  اازرل   ر   كا ال فالت،  وكص اص ااحل 

                                                 
 . 15رالداللوش الللاا ات  (1)
 . 95اللبو رال  رلاش  (2)
 . 65الق، اص الو ق ش  (3)
 . 182لل ا ،لات ال ،اءةش إوص  للفات ال  رلا  (4)
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و لولبب ر ات حبا  بببا،ا لبببو وببا، ))  راببص ال فلببت، (1)(يات وحوببرالت دالل ببو و قببددة(
 .(2)((اللبو اأرلل

 بب  الف بب    لببل . بب و اخبب ا  ولبب ر ات البباص ال ،آابب إر وببت، وحوببد وف ببان  
الف بب  رال ل بب    لببلف ببر   ركببا و لببق  ت ل بباا بوببا ار بب  وببص .ببد،ات  ببال ،آص اببز  و قببدد ال

إص الوب،  ،ا بل  ب  خطابب  ))تخ،ن هيا الف    ص و اود الو،لقو     ر   الّ او،لطو 
رالخطببابتتص راليببدلتتص  رلببيلك يبباءت ال وببر،ات رال وببد  ات  اليو ببر، وببص اأوتببتص

 .(3)(ة  لل  ادة الق،ل    وخاطبا  ا(ا ، رال  الات وي
  با ه  ال ،اءة افل اص لاوا تا خ الوقال  ل س ))ص إر  ر  بقض الباحرتص  

 وتتببز بببتص البباص ال ،آابب    وببص هببيا الواطلببق  وكااببا ال(4)(الولبب قادة  بب  وببكا اللبببو(
  بادل بببوالراببببت رالف ببب  البببدتا  اللببب ا  الو بتببب، الو يبببدد دائوبببًا   بببب،  ا.بببو  الو بببدس

قببدد   ال بب   ا ي ببا البوبب،لو  بب  كببا  وبب،   وف رحببو بببتص الوق، ببو الدتا ببو رالوقببا،  
طب ببًا ل قببدد ال بب،اء رولبب ر ا     بب  الف بب  داخببا إطببا، اللبببو ))بقبباد الوقاببل  بب  البباص ا

اب   كوبا  ول بو أ الباص ال ،آاب  اوب،ًا يره،لباً  ب   لا ريرد الوخاط  ورّ ر   (5)(الراحدة(
رهر تب ب  ال ل ب   ول بو ولب و،ة   ال راوا    ر  او، وص  ااو،ها  ال   ر  إال ب 

كاص الوخاطبببل الو ل ببب   ببب  البببرح  وريبببردًا وابببي ار  الابببزر   ببببا كببباص حا ببب،ًا )) بببب
 .(6)(.،ا(إ ش ح ر،ًا بتاًا    ار  لفل

 بو للخطبال ال ،آاب   ب  الف ب  راإل  با  بوبكا يلب  ر وكص ،وبد اأبقباد ال دارل 
 وببت،  بب  و دوببو  فلببت،ا إلببل اهو ببو  هببب(310)ت  اببد  لوائاببا ال ببدواء   ايببد الطببب،ه 

                                                 
 . 85ا ،لو الاصش  (1)

 . 86 . صش  (2)
 . 123ال ل   رال  رلاش  (3)
 . 37اللبو رال  رلاش  (4)
 . 288 للفو ال  رلاش  (5)
 . 37ش هللاكا   (6)
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تخاطببل يببّا ))    بب  يببا  هللا ر  و بب  اص ال  شالف بب   بب   ول ببو ال راوببا     ببر 
ب،لببالو إال  يكبب،ا احببدًا وببص خل بب  إال بوببا  ف وبب  الوخاطببل  رال ت،لببا احببد وببا   ،لببرالً 

بللاص ر  اص  ف و  الو،لا إل  .. أص الوخاطل رالو،لا إل   إص ل   ف ب  وبا خرطبل 
 .(1)((.با الخطال ر.با وي ء ال،لالو ربقدا لراء –ب  إل    حال  ب   را،لا 

ا إلبببل راربببو اوبببر،   قلبببق بقا.بببو الو ل ببب  وببب  الخطبببال رلاببببب  اص اوبببت، هاببب 
 ال ،آا ش

 بب   ا. بب  وبب  الخطببال  بب  اببر تص وببص اأ قببا    قببا اببا.ص  ش ت ورببا الو ل بب  أولا 
رل يلبببل  ببب  الو ل ببب  اللبببلب  البببيه  ك فببب  بف وببب  للخطبببال ك فوبببا  كبببرص  ر قبببا  بببا   

    وبب  للخطببال إلببل  فلببت، ار   رلببا. رهببيا رل يلبل  بب  الو ل بب  اإلتيبباب  الببيه  حببرّ 
 اأوا.    و  للخطال  قا  اا  ال تا خ الخطال اأوا  رلبا  تا خ خطال  

ص  بب ر ًا  إاإش إص الو ل بب    بب  إ ببادة ثانياااا  ا وببص ا وبب  وببا ايبب  للخطببال إص  فلببت،ًا را 
اب  لبتب ل درص  واوب  اا.وبًا  رلبيا  إص وبر،ة الخطبال  تا ا ال وص  وبا  الخطبال  را 

   لبل ورالب  ا وبًا ال  لبل وربا  روقا وبوً اأوا ل برص    إد،اب  ل ا  لبب،ًا ر  وبًا 
 وااًل. و،لل   واوًا رك

  با   لبل اأ ب  ش إص ال فلبت، ابا خ ر با    .بائ   لبل الووكبص رالالبب   رحاوبا ثاا لثا
هببببر ،هببببص بوبببب،رل  ا،لخ ببببو رزواا ببببو رب بببب،ر  يا  ببببو خ ا  ببببا ر فار  ببببا  لببببيا او ببببدا، 

الاا و بحت الخطال اأوا  كا  إل    رهيا وبا تيقلب   لبل البدرا  اص      حتص را 
 .(2)اص و  دوًا راوا  ال ،ر  اليا  و راإلالاا و ال خلف الل ا،لخ ويارزًا  ر لل الزو

ر قّد الو ل       برء هبيا ال،  بو وب،ل الباص  ب  بلبر   واوب  داللبو  روب،ل  
الاص    حورل  اداًء  كوا اّص الاص  قبّد وبص هبيا الوا بر، ا  بًا وب،ل الببائص  ب  

 .(3)بلرغ   واو  كتاراو  رو،ل البائص    حورل   قتااً 
                                                 

 . 1/11لب اصش ياو  ا (1)
 . 129-128تا ،ش الللاا ات رالداللوش  (2)
 . 20-19تا ،ش ال ،آص ر ل  ال ،اءة )و دوو الو ،ي (ش  (3)
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يا     اوبب  خبباص وببص اللبببو  بب  اوببا اااافلبب ا ي اببا إلببل الخطببال ال ،آابب  ايببدرا 
 لببل  لبل ال قاوببا وب  با بو الخطبال   حوبا الو ل ب لبا. ا ردالال  با  ووببا اار   ،ابتب با
اص الباص ال ،آاب   بالحلبباصا  اللب وا إيا اخبياا افلب وبا ت طلبب  لب اق الووا،لبو  ر ق
 .بو بحلل و،يق ا  ا الر ا  و. اوًا وف رحًا   اارل  اأي ا  الو قا   اّ 
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 املبحث الثالث
 التداولية

 التداولية: املفهوم: -
  رادا  حببا لببل حببا  إش ووببد،  ببدار     ببا ش دا  تببدر  دراًلش اا  ببا وببص التااواول ل اا ا 

 .(1)،ةوالو ءش يقل  و داراًل  ر دارلت اأتده الو ءش اخي   هيا و،ة ر لك 
 الو اخوببووببص الووببطلحات رالوفبباه    كرتبب،اً ا   لببرد اإلب ببال دارل ببو اوببطاحًاش  

ا  با،ة  ص ويور و وص الا ،لات اوب ت و فار بو وبص افل  ا ال دارل    ال دارل و حلل
 وبا،س  بوص لب اق  اً حت  الواطل ات  رو لار.و    الا ، إلل اللبو بروبف ا اوباط

ويوبببا  ف ال دارل بببو   بببإصابببر لبببل الببب،غ  وبببص  بببد  الر بببرن البببيه اب  .و قبببدد اأبقببباد
ال بب  لبب   بب وكص الوببدا،س الللبباا و )روا ببا الباتر ببو(  -اأ كببا، رالواح ببات رال لببا الت

 .  ياا.د ريدت لبتل ا    هيا اال – ا اوص اإليابو  
  ر قابببب  (2)ار ولبببب لو  بببب  اإلغ،ل  ببببو  قال ببببو ار  وببببا Pragma قابببب  لف ببببو  

القا.بو ببتص القاوبات  د،الو)) (ش 1938ال دارل و  اد ،ائدها اأر  ) وا،لز ور،لس 
    بب    بب   بوا يبب  اللبببو ال باللبببو   بب   ر قببّد هببيا ال ق،لببف الو لببس (3)(روفلبب،ل ا(

وببببت   ببب  ال حدتبببدات الاح بببو ال ببب   ببب،ا اص اللببببو بروبببف ا اوببباطًا ااالر ببباء البببيه 
 حلتببا  ببدارل  ))ويور ببو وببص الوبب،رل اليا  ببو رالور ببر  و  بب ه  اكاو ببًا   بب حك   ت بب

 .(4)(( ،ر،ة ال حدتد ال وا  للل اق اليه   ر      اليولو ل لز  بال

                                                 
 تا ،ش للاص الق،ل وادةش در . (1)
 . 59تا ،ش و ا ا للاا وش  (2)
  رلا ببب،ش  حلتبببا الخطبببال الولببب،ح   ببب   بببرء الا ،لبببو 117روبببف اللببببو الق،  بببو دالل بببًاش  (3)

 . 29  و ا ا للاا وش 8 وشال دارل
 . 8 حلتا الخطال الول،ح ش  (4)
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الد،البات  ب   ا يباا رل يايل ال دارل و ابر، وص  ق،لف    د حّدت  لبل اا باش 
الللبباا و   قاببل بببب ر، ال فا ببا ال خببباطب   بب  ور.بببف الخطببال  ر لببب  ب  هببيا ال فا بببا 

لببببب وا الو ببببباوتص الر الوقط بببببات اللبر بببببو رالخطاب بببببو الو قل بببببو ببببببال لفل  د،البببببو كبببببا 
   ر ووا هيا الوقط اتش (1)رالودلرالت ال   ترلدها االل قوا     الل اق

وق  ببدات الوبب بل  رو اوببدا  روخوببت   ر برلابب  الر ببا   روببص  وببا،ك  بب  الحببد   -
 اللبره. 

و االي وا  بببالر.بببائ  الخا،ي بببو  روبببص بتا بببا ال ببب،ر  الوكاا بببو رالزواا بببو رال بببراه،  -
 الو، بطو باللبو. 

 .(2)الوق، و الوو ،كو بتص الو خاطبتص  رار، الاص الباو   ت ا -
ص    بب  وقاليببو  -كوببا الببلفاا–اوببّبت كل ببا ار.ببد  قببددت  حدتببدات ال دارل ببو  را 

اللب اق القا.و بتص الو بلوتص رالل اق اليه تب،د   ب  الولفبرب  إال اص اخب ا   وبر، 
د،اببب  يقببا  لببك ال حدتببدات   ا.ببرا    حببر  )) حببّدها ب ا ببا  خ لببف   وببص الببباحرتص وببصرا 

لل الفقبا إ  رهيا ال حدتد ا.،ل (3)(و بوي،د ال لفل ب ا(اي وا  إلل ا قا  يات وببو 
 الباو  وا  إلل ال دارل و كوا ل        وبح  "اأ قا  الباو و". 

روا   وص تلخص ال دارل و    د،الو اآلرا، اللبر و ال      ، وبص الخطبال   
اليا  بو للخطبال  ر وبوا هبيا ال بدار   بوائ، الوبخص روب وبات ر ا ،     اوب، 

الزوبباص رالوكبباص  رلا بب،  بب  اليااببل ال ببوا  رال لو حبب  رالحيبباي  للبببا   راللبب اق 
 .(4)اآلخ،ارااء وخاطب       ف،ض  لل الباح  اح ،ا  ويور و وص .رااتص الخطال 

                                                 
 . 125تا ،ش الب،اغوا  و ر ل  ال ،كتلش  (1)
 . 303-301ائ  )بح (ش  تا ،ش البح  الللاا  رالل و (2)
 . 8 حلتا الخطال الول،ح ش  (3)
 . 59تا ،ش و ا ا للاا وش  (4)
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ا  اللبببو  ر  بب   الد،الببو ال بب   قاببل بالبب قو))رحببّدها بقببض الببباحرتص بروببف ا  
ال حدتبد رالوبك  ب  هبيا   (1)(ب   و ال ا   بتص ال قابت، ال،وزلبو راللب ا.ات الو،يق بو(

 حفبببا بببب  ال دارل بببو كرتببب،ًا لباببب  لببب س الويبببا   رهبببر وبببا  اهو بببو خاوبببو الويببباز إ طببباء
اا بببا  وربببا ))وبببد لل دارل بببو  ق،لبببف آخببب، الرحتبببد البببيه   اارلببب  بالبببد،س رالوقاليبببو  ر،  

  رلاببز  هببيا (2)((باللبببو  بب  الخطببال  ر ا بب،  بب  الرلببو ات الخاوببو ببب  د،الببو   بب  
ال ق،لبببف إلبببل حوببب، ويبببا  ال دارل بببو  ببب  الخطبببال راالب قببباد  بببص الد،البببو ال  لتد بببو 

 لليولو. 
 ببد،س ال دارل ببو كببا وبب ء ))ر،ص"  ق،لفببًا  ،ل بًا ب رلبب   قبب،ض " ت،وبب  ب  حببتص 

    ب  (3)(ًا(اي وا  بار باترلري بًا ار  إالاا     القول و ال راوبل و  لبراء كباص افلب اً 
ال دارل ببو د،الببو القا.ببات بببتص اللبببو راللبب اق كوببا هبب  ))"لافلببص"  ق،لفببًا ا ببتق    ببر  
 .(4)((و قدة ار كوا  قكل ا با و اللبو

الخطببال الببيه ت بب   بالقا.ببات ))ا ببك" الخطببال ال ببدارل  ب ابب  در قبب،  " بباص  
 .(5)((لل اقالوط،دة الوريردة بتص با ات الاص را

كببببر" اص الوبببب،رل ال بل ببببو هبببب  يببببره، ال دارل ببببو   حببببدها واا،ا ازر لببببر بببب،ا " ،اا 
طبباب  تبب، ب  هبب  د،الببو الوبب،رل ال بل ببو ال راوببل و كوببا هبب    ببا تريببد ل ببا )) شبببال ر 

 .(6)((و،رل  راول و  اووب با بال ،ر  ال ي،لب و 
د،البو ))ل دارل و ه  رال تب قد وف ر  "هلا"  ص ال ق،لف اللابق   ر ت،ا اص ا 

، بال ال ،ر،ه لقول و ال راوا    اللبو الطب ق و بالو بل  راللاو  بالو ا  اللبره اال

                                                 
 .273الاص رالل اقش  (1)
 .  www.droob.com ال دارل و رالللاا ات (2)

 . 59و ا ا للاا وش  (3)
 .59 . صش  (4)
 . 275الاص رالل اقش  (5)
 . 84الو ا، و ال دارل وش  (6)

http://www.droob.com/
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ربالو ببببا  غتبببب، اللبببببره را، باط بببببا بريببببرد وق، ببببو الالببببب و ربلبببب، و ال ح ببببا،  لبببببك 
 .(1)(الوق، و(
و ص ال دارل بإ))روص الباحرتص وص  قط  ال دارل بو وف روبًا ابرب،  ورو بو ببال ر   

ر قاببل ب حلتببا  ول ببو البببا  رالب ابببو رروببف ر ببائف   احببد   بب،ر  القلببر  اللبر ببو
 .(2)(اأ.را  اللبر و رخوائو ا خا  إي،اءات ال راوا بوكا  ا (

 ق،لفببًا إي،ائ ببًا لل دارل ببو إي ت، ط ببا بال راوببا  لببل  (ولببقرد وببح،اره )ر  ببّد   
ال ببرااتص البل ببو لالبب قوا   هبب  إتيبباد))ل وبباق   ببر  حببّدها ا وببدتده االوبباحببر تيقل 

اللبره  رال قب،   لبل ال بد،ات اإلالباا و لل راوبا اللببره  ر وبت، "ال دارل بو" وبص رب  
 .(3)(يدت،ة ب ص  لول  ل  "االل قوا  اللبره"(

ر قاببببببل ال دارل ببببببو بالوبببببب،رل رال را ببببببد الازوببببببو للواءوببببببو بببببببتص ا قببببببا  ال ببببببر   
تص الباص راللب اق  ر احبل بالب و،ا، رو    ات الورا.ف الخاوبو بب   اه القا.بو بب

 لبببك القا.بببو الرر  بببو ببببتص ال دارل بببو رالداللبببو رالاحبببر  إي تيوببب  بتا وبببا ولببب را اللببب اق 
الوباوببب،  بوبببا تيقبببا ال دارل بببو .البببوًا ووببب ،كًا ببببتص ابا بببو اال وبببا  الاحر بببو رالدالل بببو 

الولباحو ال ب     ر     وف ر  ال دارل و هيا ل بط  بط،ل و وا ي و وا وبو(4)رالباغ و
كبباص  وببا، إلت ببا  بب  الباغببو بقبببا،ة "و   ببل الحببا " ال بب  خ،يببت وببص ،حو ببا الو رلببو 

 الو ت،ة "لبا و ا  و ا ". 
د،البببو ل  وابببو ))تببب،ا  ت بببا البببباحرتص  ،ا  ا إلبببل الو بببا  يقبببا بقبببضااوبببرلقبببا  

القلبب  الببيه تببد،س  بب رت، الو ببا   بب  وقاببل ))هبب   را  (5)(الو ببا   لببل وقاببل القبببا،ة(

                                                 
 . 455الل و اء ر للفو اللبوش  (1)
 . 26  رلا ،ش باغو الخطال ر ل  الاصش 28الخطال ال ،آا ش  (2)
 . 17-16لقلواء الق،لش ال دارل و  اد ا (3)
 . 41  الللاص رالوتزاصش 26  باغو الخطال ر ل  الاصش 238تا ،ش  ل  لبو الاصش  (4)
 . 677ال اورس الورلر  ش  (5)
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لب قواالت الفقل بو لح بو الببا  د،البو االش رل،ا الباح  اص ال دارل و ه .(1)(اأ.را (
روبببا ت رلبببد  ا بببا وبببص دالالت  ببب  الو اوبببات الخطاب بببو   ببب  إطبببا، ال راوبببا رو اوبببد 

  اللبره. الخطال 
 ال دارل ببو   يببارز الروببف ال ،كتببب  لليولببو رد،يببو احرل  ببا  "رهببيا وببدا،  لبب   

يبب  الوكببّرص لل  بب و بالخببا،ن  "رهببيا وببدا،  لبب  الداللببو" ر  خببي وقالال ،كتببل" ار  ا.ببو 
الوقبا،  غتب، اللبر بو  ب   ار،ور ر ًا للبح ش ال ر  وازاًل    الو ا  الوقتص  ر  كد 

بوببص  بب  و يره،لببو بالالبببو إلببل ال دارل ببو    رلببا اأ.ببرا  ر  بب  الو اوببد   روببو . بب 
رالخبا،ي  للقببا،ة  ر ب  ،  بو كتبف اص   حدتد القا.بات ببتص هبيتص الو باوتصش البداخل 

راببتص  بب    رلببا الولفببرب الو ببا  الربباا  ت ببدخا  بب  بابباء الو ببا  اأر  رال فا ببا بببتص اال
 ر فلت،ا.

 

 نشأة التداولية:  -
تا ، إلل ال دارل و  لبل اا با وبحب  للباا  يدتبد  لببص البحب   ت با  وكبص اص  

الا تا بببببو  ركلوبببببو  Pragmaticusوابببببي ال بببببد   إي كاابببببت  لببببب قوا كلوبببببو تببببب ،  لببببب  
Pragmaticas لبب قوا  الحببدت  رالو ببدار   لببل اإلغ،ل  ببو بوقاببل " ولبب " ر قببرد اال
 .(2)  رت، "الب،اغوا  و"

يا حارلاببا البحبب   ببص اليببير، اأرلببل "لل دارل ببو"  بب وكص  لولبب ا  بب      يبباااالرا 
للبببفو اللببببو  ار الببب،ئ س  ببب     يببباااالال حلتلببب   ببب  الفللبببفو "الفللبببفو ال حلتل بببو"  رهبببر 

ال  ببا، البالببل  بب  الفللببفو الوقاوبب،ة الببيه ،ّكببز  لببل ور ببر  اللبببو  رحببار   بتتبب، 
 و وو الفللفو رور ر  ا رووا،ل  ا. 

                                                 
 . 57  رلا ،ش ال ،ابتل اإل او وش 264ال دارل و التر ش  (1)

 تا ،ش ال دارل و رالللاا ات.  (2)
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ر.بببد  ببب ر، بال يدتبببد الفللبببف  البببيه يببباء بببب  " ،ليببب "  بببدد وبببص الفالبببفو وبببا    
الء وببببب اتص" ر "ارلببببب ص" ر "لبببببت، "  ر يوببببب  ببببببتص هببببب  اب "هرلببببب، " ر "كا،ابببببال" ر " ت
ر الوبب  ت، ببببز  ببب   افلببب ،كو  وفادهبباش اص   ببب  اإلالبباص لوببب الفالببفو ولبببلوو  اوببو و

الو ا  اأر   لبل اللببو    ب  ال ب   قّبب، لب   بص هبيا الف ب   ر لبك ،  بو ووب ،كو ببتص 
ال حلتلب  بوبا   يباااالا  ا  ر وكص إيوبا  لبوات ا ياهر يو     ا،ات الفللفو ال حلتل و 

 ش     
 الل وا يااب  الوت ا تزل  . ر  ص اللرل البح  الفللف  ال د    .  ،ر،ة ال خل 1
 لل "ال حلتا اللبره". فللف  وص ور ر  "ا ،لو الوق، و" إ.  بتت، ب ،ة االه وا  ال2
  اللب وا وبحب  الداللبو  رال براه، اللبر بو ر قو   با .  يدتد بقض الوباح  اللبر بو3

 .(1)الو ف، و  ا 
اد ببو  اببد    ال حلتلبب  وببص   ببا،ات  ،  ببو اهو ببا   ببا، اللبببو اال  يبباااالرل بببرص  

وبببطاا  و البببيه تبببد،س اللببببو الوبببكل و ار وببب اتص"  ر  بببا، اللببببو االاب "وبببر، ر،لبببا ر 
كا،اببال رآتبب،"  ر  ببر  لواط  ببو بز اوببو الببيه  ورلبب  الر ببق و ا  يبباااالالوببر،لو  رهببر 

ا قبببا  اللببببو بز اوبببو "لبببت،   لبببل ال حلتبببا الواط ببب  لليوبببا رال  بببا ا اللبر بببو  ر  بببا، 
 . (2)رارل ص"  وص ود،لو ابلفر،د

هب   ا رل   كبص الوبا خ البر  ف  ال بدارل  وحب  اوب با  هبيا ال  با،ات كل با    بد  
وببببر،لو الووببببطاقو  را ببببض وببببا خ "دا تببببرس" للبببببات الباوببببا خ الر ببببق و الواط  ببببو 

ه واوببات ه وببا  ال ببدارل    لبب  تبببق  ببوص االبوبب،رل الوببدق  ر ببيلك خ،يببت وببص اال
   ر  ا، ا قا  اللبو.   اال   اده  ا، الفللفالال دارل و إال   ا،اص هواش 

                                                 
 . 202  الفللفو راللبوش 22لش تا ،ش ال دارل و  اد القلواء الق،  (1)
 .   26  الللاا ات الر  ف وش 202تا ،ش الفللفو راللبوش  (2)
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زاوابت  -الل وا ا ،لو ا قبا  اللببو–رل،ا بقض الباحرتص اص بدا ات ال دارل و  
اوببب ة القلبببر  الوق،  بببو    بببد يببب،ا ال فكتببب،  ببب  وقالو بببا  ببب  لببب اق   ل بببو يدتبببدة هببب  

 .(1)الوق،  و الق ل و ال   وكات وص   ر، القلر 
ص البدا بببو الفقل بببو لل دارل بببو  بلبببر،ت وبببص ا وبببا   البببفو اللببببو  إر وكبببص ال بببر   

 "  ب  ياوقبو ها، با،د  رليبل اص J. Austin 1950اللب وا واا.وبات "يبرص ارلب ص 
اوببا  ببرخل   لبب س  اببيك، هاببا اابب  لبب   فكبب،  بب    لبب س اخ وبباص  ، بب  لللبباا ات  را 

" ر لوتببببيا "لببببت، " اببببراة ارلبببب ص  رر بببب  "اخ وبببباص  للببببف  يدتببببد هببببر  للببببفو اللبببببو
 .(2)وف ر  "الفقا اللبره"ال دارل و  رطر،ا وص ري و ا ،  حلتل و 

 " اوبب،  تللببر  آخبب، هببر "بببر  غبب،ا س" و ببااًل  بب  الداللببو 1957قببا  "ر بب  ال 
س" "وحا بب،ات رل ببا     ربقببد وبب،ر،  وبب، لببارات ال ببل "غبب،ا،لخ ببوالبب  اهو ببو   كااببت

ل   ل   لوك     بإحدا    د     ول را وق،  اا باللبات ي وس" هيا الوحا ،ات ا
اوا احدر  بتت،ًا طا  ح ل هادلو الللاا ات   اب وبا  اأبقباد ال دارل بو  تالطب ق و  را 

بروبف ا   ب،ا  بال دارل بو للبو   ك آ ا.ًا ا،حل رااب خ البئلو يدتبدة لب برص ولبرغًا لا
 لبر ببو–لوبب،رل الخببا،ن يه تببرل  ااحببد  بحبب  ا ،ز بب  الللبباا ات الحدترببو  البحبب  البب

لبب قوا  راأ قببا  ل ببو بالو ببا  رالو بلوببتص رو اوببده   رحتر ببات االرالو ق اهو ببو .وببرا 
 .(3)اللبر و  ار بقبا،ة ال رلتدتتص اوبحت يزءًا وص د،الو اإلاياز

اص   ببا،  حلتببا الخطببال ال ببدارل  اخببي  فتببد  بب  اآلراببو  "وببان   ببا"رلبب،ا  
إلبل  زدهبا،اال ب  ص بدات   كاات  دتص ادف الل وترلري و  غت، اأخت،ة وص يولو الوبا

تص كبتببب،لص  ببب   حلتبببا الخطبببال وابببي   بببد اللببب تا ات احبببدهوا لببببره تبحببب   ببب  ا يببباه
  إي بببدات  طفببر  ببرق لببطك (4) ا.ببات البباص  لببل ولبب را "وببا  ببرق اليولببو" الراحببدة

                                                 
 . 43تا ،ش ال دارل و التر ش  (1)
 .104ش الفللفو راللبوتا ،ش  (2)
 . 246-245تا ،ش البقد ال دارل   اد لتبر   )بح (ش  (3)
 . 106-105تا ،ش باغو الخطال ر ل  الاص"  (4)
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 لببببب لزا اال" ر "اء ببببب. البببببد،س الللببببباا  و بببببرالت  دارل بببببو يدتبببببدة وربببببا "البببببب ،ة" ر "اال
 . (1)الخطاب "
ببببببتص ال دارل بببببو   وف بببببر  "كا،ابببببال" البببببيه لبببببارا بّابببببات     ر ببببب  اراخببببب، اللببببب تا 

  رادخبا "كا،ابال" وف بر  اللب اق الو  بوص هر بات الووبا،كتص  ب  رالل و اء الروف و
 .(2)الحد  الباو  رالوحددات الزواا و رالوكاا و رالوق  دات رو اود الووا،كتص

بدا بببببو ب بببببا ل،لخ ا.ببببب،ل لل دارل بببببو  إي تببببب ،  االبببببباحرتص إلبببببل  بببببرلبببببيهل بقبببببض  
 طلقت وص  واط،ا هيا ال،اه. ا  رل  ايد   وا (3)ات اللبقتا
اكبببت  لببل اللبببو اص الببد،س ال ببدارل  اوبب   بب  ايببراء وق،  ببو إرخاوببو ال ببر   

د،الببو ر  وببًا ر ر بب حًا  رالبب وت إلبب اوًا را ببحًا  بب   بب ك   بباءات لد،الببو  ببراه، 
ا  ببببا  وببببص اإل،  ر دارل ببببو كااببببت  رلبببب  ب ا ببببا و ولببببو ار و ووببببو  إي  بببب  اال دالل ببببو
  تئو اأيراء لب،رز الللباا ات ال دارل بو    ،ه ر  رت،ات الود،لو الباتر و للبو تاللرل

ات للبباا و ر  ف ببو ا طببت الببد،س اللبببره ،رحببًا ا ياهببوبباحب ا راابرببق  ا ببا وببص وببا ر 
 ر لو و.  وووا ييدتدة ل    لف ا وص .با بط،ل و 

 

 مهام التداولية: 
لبببب او ا  بببب  الللبببباا ات الوقاوبببب،ة  ا  ال تببببزا  اليببببد   لببببّر، و ببببا  ال دارل ببببو ر  

 رالر وبباتال را ببد ال دارل ببو  حببار  اص  بحبب   ببص الووبب ،كات الدالببو لفحببرا الخطببال  
ال بب   بب،د   بب   رهببيا  قابب  اي بب،ان د،الببو وا وببو  لببقل للبوببف  ببص القا.ببات بببتص 

لبر بو   –رال  ا ا ال    حول ا  ر  طل  لل ق،   لل ال،را د الخبا،ن  و رال ات اليوا
 ر لخت،ها لف   ابوا للخطال الو،ر   ل    رد،ل .

                                                 
 . 270وااهخ ال حلتا الاحره    ال ،ص القو،لصش   تا ،ش (1)
 .106باغو الخطال ر ل  الاصش  (2)
 . 61ا للاا وش  تا ،ش و ا (3)



الفصــل األول                                                                                               
32 

                                                      

بال دارل ببببو وبببب خ،ًا  بق بببب ا  بببب ،لخ   اوبببببا ر  ببببف ويور ببببو وببببص األبببببال لا 
 ورا ،دة  قا  لبل وقاليبات  اً  ا وا يوف ربق  ا غت، يلك    د بدا االه وا  ب ا ب

فوبا   بص الب قواال  ا الك " للبو بروف ا اداة  ي،لد و ار .د،ة يها و .ابلبو لا"يرو
اببببا  وفببببادا اص الوق، ببببو الو  دوببببو بببببالاحر  .ارولبببب قولت ا    ببببًا  ببببص ال روببببا إلببببل 

رالورت رالداللو لب   لب ط  ال قاوبا وب   براه، وقتابو يات اهو بو بالببو  ر وكبص  بّد 
 وبا  اللببره  ،لات الللاا و وص ي بو رد،البو االاإلد،اك الو زاتد بريرد  يرة بتص الا

 وص ي و اخ،ا لببًا آخ، لاه وا  بال دارل و. 
وق   ال فلبت،ات الللباا و إلبل لبوو لبر بو اخب،ا   ري روص األبال اأخ،ا   

الحايببو إلببل  فلببت، يه و،يق ببو  رب  ببر،ار إلببل يرااببل وقتاببو وببص داخببا الا ،لببو  
 وو دًا لل دارل و.  اً ا ياهو  خا،ي و    ،ت الر  ف

د ببو وببص ط،لببق اأهببدا  الور لببقل ال دارل  لببل اإليابببو  ببص  لببا الت ة ل ببا إحببد 
 بب بل ي وببا .تببرد  حتاوبباوببص البباو  اآل بب ش وببص تبب بل ي وببص   بب   ل بب  البببا ي وببايا  فقببا 

 ال لو ك ابلغ وص ال و،لك...ي.   كرص  الحدت ي اتص  كوص البورض    البا ي لوايا
ال دارل و    ال خاص القول ات ال    وكص الببا  وبص ال يبي، ر بوص ر  فو  

الو ل    رالر بق و ال بل ب بو   ال حلتبا ر وكا الرار و اآل  وش الو،لا      إطا،ا اليه
 .(1)ال دارل   ل لز  بال ،ر،ة ال حدتد ال وا  للل اق اليه   ر      اليولو

 ر  لخص و ا  ال دارل و   ش  
اوا  ،ر  د،الو اللبو افل ال   ال  د،س "البا و اللبر و" اللبو" د،الو "ال قوا   - ا  را 

ص "وب بل  وحبدد"  ب   الطب ات الو او و الوخ لفو  اه بروبف ا "كاوبًا وحبددًا" وباد،ًا 
روري ًا إلل "وخاطل وحدد" ببب"لفل وحبدد"  ب  "و با   راوبل  وحبدد" ل ح تبق "غب،ض 

  راول  وحدد". 

                                                 
   حلتببببببا الخطببببببال 173  القاوا  ببببببو ر لبببببب  البببببباصش 29ك(ش  ببببببتا بببببب،ش البببببباص راللبببببب اق )دا (1)

 . 8الول،ح ش 
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 ل دالل و    وقاليو الولفر ات.  ات االو،ن ك ف و ي،لاص القول -
رغتب، الح، ب   لبل ال راوبا الح، ب    ب اص البال ا  ل و ال راوبا غتب، الوباوب، -

 الوباو،. 
  ر  ك البال  وا الوقاليو الللاا و الباتر و    د،الو الولفر ات.  -
ب ببباص -  يلبببت، القا.بببو ببببتص اأاوبببطو اإلالببباا و اآل  بببوش اللببببو رال راوبببا راإلد،اكي -

ال رالبب  الووبب ،كو بببتص الفبب،ر  الووبب بلو ب ببيا اأاوببطو "اه  لبب  اللبببو ر لبب  ال راوببا 
لببب دالل و لل راوبببا الوبببفره     ببب   وبببص رببب  ر لببب  البببافس الوق، ببب "  رد،البببو الريبببرا اال
 ،راب  روتيو بتص  لو  اللبو رال راوا. 

ايحببو روائوببو  بب  القاا ببو بالوبب،رل الازوببو كبب   بببرص اأ.ببرا  اللبر ببو و برلببو را -
 .(1)الور.ف ال راول 

ببا بو الخطبال باغب  د،الو ك ف و ،   او ،اطات ايان الولفرب رالس ال فا ا اإل -
 ر فلت،ا. 

  ب ل  رالخطال رالولاق"  ر  رت،ها ل  رالوخاط  د،الو وكراات ال خاطل "الوخاط   -
 .(2)رال  رلا ال فلت،الو رالت اللبر و وص ااح و 

ببباحرتص إلببل اربب، ال دارل ببو  بب   قتببتص الويببا  ال ي،لببب  ال ببائ  ر وببت، بقببض ال 
  قببباً بروبببف ا  لت بببا  ببب  اللببببو  رالب،هابببو  لبببل ايبببان القببببا،ة    لبببل ال را بببد الو راطببب

 .(3)روبادف  قا وو ،ك إلاياز ال راوا و  با و الخطال ًا إايازل
  ر.بببفرالو  ص الياابببل ال بببدارل    ببب  ارببب، الو ل ببب إر وكببص ال بببر  بوبببكا  بببا   

  راوبكا  اللب ا.ات  راابرا  ال فا با  رابر  الوقلروبو الوط،رحبو  رالو ا   رهد  الاص
بالقا.بببو ببببتص القاوبببات رولببب قول  هبببيا  خببب صرك ف بببو ال راوبببا  رغتببب، يلبببك ووبببا ت

 القاوات. 
                                                 

 . 28ال ،آا ش    رلا ،ش الخطال27-26تا ،ش ال دارل و  اد القلواء الق،لش  (1)
 . 118تا ،ش روف اللبو الق،  و دالل ًاش  (2)
 . 29  الور،ة الوق،لوش 250تا ،ش الاص رالل اقش  (3)
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 التداولية والعلوم األخرى:  -

حايببو  ب بباا   ببو ر ببدّ،ن ه،وبب   بقببادايات  قببد با ببو البباص با ببو وق،  ببو وق ببدة  
هابا   ابيك،رال دارل بو  رلاببب  اص   ر لب  الداللبو  الالبق الو باوبا وبص  لب  الاحبر إلل

اص   رلبببا الولفر بببات ترا بببق ابببر تص وبببص ال وبببا فاتش اأر   ،وتبببزه رلببببره  رالرببباا  
و وبقبو للباا و وابا ،ة وازلب رء هيا الوا ر،  قبد ال دارل بو ب   ال دالل  ر دارل   ر 

 ر ل  ال ،كتل ر ل  الداللو.     اأورات الر  ف كقل ؛للوقل ال  لتد و
الولبببب را ال ببببدارل   بببب  الا ،لببببات الر  ف ببببو ور.قببببًا و،كزلببببًا  إي  حببببدد  ارل بببببر  

رالولب را الببدالل  الخوبائص الوورببا ل ببا  ب  الولبب را ال ،كتببب  رالوب،     بب  حببتص 
دالل  إال ال   بر  إلبل ياابل الولب را الب -إيا ريبد –اا     الا ،لات غتب، الر  ف بو 

 .(1)بدر،   رلل 
ل ربببا  وبببص  بببكقاوبببات "اه ال راوبببا  ببب  الرا.ببب "  ر رلتبببد الداللبببو رر ببب  ال 

 ،اب ببو  ا.ببو القاوببات باأوبب اء  رالقا.ببو اإلهبب  ر  ش ا.ببات بتا ببوش القا.ببو الدالل ببو
 ا  رالقا.ببو ال دارل ببو رهبب   ا.ببو القاوبباتافلبب رهبب  القا.ببو ال ائوببو بببتص القاوببات 

).لببب  وبببص الدالئل بببو  قابببل بالوبببلو ) ب ا بببا وبببر،لس ال دارل بببو وبببف اطبتص  لبببيا بالو خببب
 .(2)(ال ائوو بتص القاوات رول قولت ا(

ر  ببر  بقببض الببباحرتص لب بباص الفبب،ق بببتص ال دارل ببو رالقلببر  الللبباا و اأخبب،ا إص  
ص اأ.برا   ب  و با  لبباأ.را     و ا  ال ،كتبل تاباب  بق ب ا  لبل و   بل وبر،ها  

الل ببباص لبببو تاباببب  بق ببب ا  لبببل بقبببض  لبببل و   بببل و بببورا ا    ببببرص ال  و ببباص الدال
  حدد ب وبا اأ.برا   ب  هبيا الطب بو الراا بو هوباش "وبادق" ر "كبايل"  اوبا اأ.برا   ب  
و بببا  "ال بببدار "  تاباببب  بق ببب ا  لبببل بقبببض الالبببًا  لبببل و   بببل الببب قوال ا    ببببرص 

                                                 
 . 14تا ،ش الللاا ات الر  ف وش  (1)
 . 128  ر ل  لبو الاصش 75تا ،ش روف اللبو الق،  و دالل ًاش  (2)
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لطب و الرالرو هوا "و فبق  ل ب " ر "وخ لبف ال  و اص الل اص   حدد ب وا اأ.را     هيا ا
ابابببباء الببببدالل  رغتبببب، ابابببباء ال ،كتببببب  غتبببب، اال  بببب "  إيا وببببك هببببيا  وببببك وقبببب  اص اال

 .(1)ال دارل  ابااءاال
ا إلببل اص وفلبب، الخطببال تا  ببا بببتص هببيا الولبب ر ات الرارببو ولبب ادًا اببراوببت، ه 

الولببب ر ات ل  بببد    إلبببل  وبببر،ات روفببباه   ر.تبببرد اوبببطاح و روق،  بببو  ر  ببب ز، هبببيا
 فلبببت، ت لببب  بال باوبببا رالوبببورل و   بببالاحر   بببر  ب حلتبببا القا.بببات ببببتص القاوبببات  ببب  

اأ  بب   ر حلببا الداللببو وببلو القاوببات بالوببدلرالت رالرا.بب   ر قاببل ال دارل ببو  ا الولبب ر 
وبص الولب ر ات اللباب و ل ا ب، ب روتا دالالت القاوات    ب   ق وبد الوايبز الو بد  

   وقباا  الودرابو اللف  بو .بد احرا ح   ب  وص البا الوايز بالو بل  روا    ا.وإلل 
 و رالافل و للبا  "الو بل ". االي وا  ارااء  بت، الر ق و       بت،

بوبببا ت يبببارز ال،وبببز  وخ وببباص  اا وبببا  بببر وببب ،ك الوحبببر،اص البببدالل  رال بببدارل   
الداللو  د،س الوقال الويب،د ا وا  ف ،.اص    اص اإلل ابقاد اخ،ا  غت،  افل اللبره 

خبببا،ن إطبببا، الو بببا   اوبببا ال دارل بببو     ببب   بوبببا ت،وببب  إل ببب  الوببب بل  وبببص وقببباص   يبببارز 
للوببب بل   الر ا  بببوالوقابببل البببدالل  للبلوبببات  بوبببا  لببب د   اإلحاطبببو بالو بببا  رالو،يق بببو 

 .(2)ل وقاً رالوخاط  
وقاببببب  ب  ببببب و  بتبببببل  بببببص يهاابببببا اص ال دارل بببببو رالداللبببببو كاهوبببببا  الّ ارلاببببببب   

  تصش  ت" الف،ق بتا وا باليول تص اآلLechالوقال  رلر ك "لت   
 . وايا  قا  "ا"ي 1
 . وايا  قا  اات بب"ا"ي 2

                                                 
 . 43ش الللاص رالوتزاصتا ،ش (1)
 . 163-157  ك و رالب،اغوا  وش اواو الل تا ،ش  ل  الدالل (2)
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"اليولببو  افلبب  بب   Meaningإص الفبب،ق بتا وببا هببر اص الداللببو   بب   بببالوقال  
" ار Speaker"  ببب  حبببتص  ل ح ببب، ال دارل بببو لف ببب  الوقابببل  اوببب، الوببب بل  "1،.ببب  "
 .(1)" و  وا   ودا وص .ورد2قوا اللبو "اليولو ،.  ول 

ر ف،ق "ط   بد ال،حوص" بتص الداللو رال دار     وف الداللو ب ا ا و و، إلل  
وقاببل وقببتص   بب  حببتص اص ال ببدار   وبب وا  لببل رارببو  ااوبب،  هبب ش  اوبب، يا بب  

، وق  ببببدات الوبببب بل  رو اوببببدا راه واوا بببب  ر،غبا بببب   ر اوبببب صت ورببببا  بببب  ال قبتبببب،  بببب
ور بببر   ت وربببا  ببب  الر.بببائ  الخا،ي بببو روبببص  بببوا ا ال ببب،ر  الزواا بببو رالوكاا بببو  

 .(2)ر او، يرا   رلد   لل الوق، و الوو ،كو بتص الو خاطبتص
ر لببل البب،غ  وببص البببا  اللببابق لب بباص الفبب،ق بببتص الداللببو رال دارل ببو   وكببص اص  

"ك،لببب ا "  ببب  وقببب،ض  ترلببب   لببب  الداللبببو بكراببب  ا.ببب،ل الح بببر  إلبببل ال دارل بببو    بببر 
  بوتاات لتبد،س كاهوبا  وبو   الوب بل  ر ب رت، ال فبرا  ب  اللباو  را)) شاوحدتر   ا 
  ،ا بات الولبب و... ال قبتب،  بص وب ء وبا بط،ل بو رالوق، بو رالق ائبد راال  صالاايوو 

 .(3)( ص القال  اليه ت حد   ا  الو بل  راللاو (
الداللببو الوقاببل  اه وقاببل البلوببو  )رحببدة ال حلتببا  بب   لبب )ر  ببر  "ارلبب واص"  

رالقببببا،ة رال ،كتببببل اأرلبببب ... ر وكببببص ال ببببر  اص رحبببدة ال حلتببببا  بببب  ال دارل ببببو ر  فببببو 
 .(4)(اللبو(
د اببا اا بب،  بب  هببيا الورببا ش   بببتص الح لببتص ب رلبب ش  ،.بباً ر  ببد  ويتببد الواوببطو  

الحتبراص(     ر ش      الداللبو بح   بو اص الحوباص )رهبر(. هاالك حواص    الحد  و)
اوببا ال دارل ببو    بب   بببالوقال اإل ببا   الببيه  .خا،ي ببا بب  وريببرد  بب  الحد  ببو رلبب س 

وببا   ببر  هببيا اليولببو  ببوص لبب اق وقببتصش وببا الببب،ض الببباوص  بب  حتا  ببف   الوبب بل  
                                                 

 . 268لتبر  ش   ادتا ،ش البقد ال دارل   (1)
 . 299تا ،ش البح  الللاا  رالل و ائ  )بح (ش  (2)
 . 63و ا ا للاا وش  (3)
 . 63 . صش  (4)
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يهبببص هبببيا الوببب بل ي ، وبببا   وبببد الوببب بل   حبببيت، اأطفبببا  وبببص الخببب،رن إلبببل الحد  بببو  
هال إلببل وكبباص وببا  ر   بب،ن رالبب  اص البب،. . الحوبباص للببي اوقر  وببد آخبب، اص البب 

الوقاببببل الرابببببت الووبببب ،ك لبببببا اللبببب ا.ات الوح ولببببو  ر ببببد،س  -يصإ– ببببد،س الداللببببو 
ال دارل و ال الو ال    ح   بالوقال الرابت رال     بتب، وبص لب اق آلخب، رهب  بال  بتبد 

 .(1)ل لت ا.ا اهو و وص الااح و القول و
يدرا إ.اوبو  لبك الحبدرد ببتص القلوبتص   كبا  رهااك وص الباحرتص وص ت،ا  د  

يا احب خ بب ص الداللبو وحوبر،ة  القلوتص ت اار  الوقال رهيا اأخت، ير ولو بالو ا   را 
   الوقال الوي،د خا،ن إطا، الو ا  رال دارل و  خ ص بالوقال الو وا بالو با    بإص 

إص  وا ا الدالل بتواهيا ال  ل   تخ با  ابد  طب  ب    كرتب، وبص ال ،ابتبل   يب،د وبص و ب
  باإلوا،ة إلل الو با  (2)تداك ارك ا ر رك افخ(اغفا الو ا    الق،ل  ف   وقال الورا )

 بب    ر قببالببيه اابرببق وابب  الورببا  رهبب  .وببو ال،يببا الببيه افببخ ز.ببًا را،اد برلبباط   اص  
البح، رهر ال  قب،  اللبباحو  بب،ق   كباص اص .با  ،يبا كباص ت،.بب  هبيا الوربا  البيه 

،ل  ب  ورا.بف ووباب و ...  لب س وبص الووكبص إيص اص  كبرص لليولبو وقابل وا،   ب
 ببب  هبببيا ال ببب،ل وبببص ال وبببص ال ببب   افلببب داللببب  بوقبببز   بببص الو بببا . ر  بببا  اأوببب، 

 .(3)يهبت ورًا    اآلدال راللبات كل ا
رل،ا الباح  وقربو الرور  إلل ا ،لو واليوو يات حدرد را بحو بوبكا  

 بد  لبل ودارل بو رالقلبر  اأخب،ا   البد،س ال بدارل  د،س و.اط  لب اص ال داخا ببتص ال 
 لبب   شو داخلببوولبباحات وق،  ببو رالببقو روخ لفببو بوببا تيقلبب  ح ببًا ت،كببز  لببل وابباطق 

اللبببره  بتببد اص الحببدرد غتبب، .ابلببو  –راللبب ا.ات خببا،ن  االي وببا  الداللببو ر لبب  اللبببو 
لبدالل  رال بدارل   ركاهوبا ، ببال ررتبق ببتص الوحبر،لص الل حدتد الد.تق ح ل اآلص   اال

تبرل  اه واوب  )) ح ان إلل الو ا  رالل اق  ابد الا ب،   ب   غتب، اص الوحبر، ال بدارل  
                                                 

 . 64-63تا ،ش و ا ا للاا وش  (1)
 . 3/219ويو  اأورا ش  (2)
 . 157وا  وش غ ك و رالب،ا واا  تا ،ش  ل  الداللو الل (3)
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للقا.و بتص ال ،ابتل اللبر و رالو ا  وباو،ة. اوا الوحر، الدالل   تبد،س اراًل الوبات 
رلبابب  ال لببل يلببك تل فببت إلببل الو ببا   وببرز اللبر ببو رولببو ا  ا  رهببر باإل ببا و إبببتص ال، 

 .(1)( قال ب فوتا ال ر        ا،كًا  لء يلك  لل ال دارل و(
رلابببب  اص اببيك، هاببا اص ال دارل ببو حولببت اببدرل  طر،هببا الو وببا بالللبباا ات  

لبب   االي وبا  الخالوبو   ب  ،دت ويبااًل لد،البو اال  وباد الو بباد  ببتص اللببو راللب اق 
ال دارل بببو ا.ببب،ل أص لتبببا رالفحبببص  لبببيا ًا لل حوا يببب كبببص و بببر ،ًا .ببببا   بببر، ال دارل بببو 

د،س الللبببباا   وبببل الفيبببرات ال ببب   ،ك  بببا الولبببب ر ات لببب ببب  ا اً  ببببرص ولببب را إ بببا  
 اأخ،ا. 

 

                                                 
 . 57ال ،ابتل اإل او وش  (1)
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 املبحث الرابع
 كالمـال الـرية أفعـنظ

 

    ا ،لو اأ قا  الباو و    ور.  و وتز وص الوا خ ال دارل      وبر،ات  
القلواء الو للبتص بحلل الال ًا وص با و الا ،لو  الللااتتص الوقاو،لص ر وكا يزءاً 

 . (1)لل دارل و
ر قد هيا الا ،لو وص بتص اه  الا ،لات ال ب  حارلبت بحب  القا.بو ببتص اللببو  

إص اللببببو البببلرل  وبببا رل لبببت  ررتبببق ))راال وبببا     بببد ورلبببت و رلبببو "والتار لبببك " 
  خا ببببتص ال  ،لببب، راأداءحيببب، األببباس للا ،لبببو   داللبببو الولفر بببات   بببداال (2)( كببب،(

تيبل  شالتابز   بر  اص البيه   با    ب  ار  ايبز   ب   لبيا ايبد ف.ر ر ، ب  وباوب،ة ببالو
اص اليوبا  اطبق  بوص لب ا.ات   ب   ب  بالاباص اا لتاا     حلتبا اأ قبا  الباو بو 

  رلببيك، (3)وقتاببو  راص يببزءًا وببص وقاببل الواطببرق  لبب ود وببص اللبب اق الببيه تابب خ   بب 
 .(4)(ا رل لت اداة لل  وا(قرلتلو وص رلائا الف))اص اللبو  والتار لك 

 "  ر.وببد ببب  اال.  بباء 1934 قببرد ووببطلك "اأ قببا  الباو ببو" إلببل "بببرهل،  
زدهبا،  حلتبا الولفبرب "كبا بو للبحب "  باباا ،راد ال دارل بو ر لبل االورا ق للببا   روب  

 .(5)"   بلب  الودلر  الحال 1962،ال   "ارل ص 
ص وببب،ة األالببب و  ابببد "ارلببب ص" هببب  اص د،البببو الوقابببل تيبببل اص  ب قبببد رالفكببب 

 – بببادة -ال ،ابتبببل اليبببر  وربببا "اليلتبببد اأبببب ض" بوقبببز   بببص لببب ا.ا  ا  أص اللببببو 
                                                 

 . 5  ال دارل و  اد القلواء الق،لش 255تا ،ش الاص رالل اقش  (1)
 . 212 ل  الداللوش  (2)
 . 200اللبو رالوقال رالل اقش تا ،  (3)
   داللبببببو234  رلا بببب،ش الوبببببدا،س اللبر ببببو ال طبببببر، رالوبببب،ا ش 172 لبببب  اللبببببو االي وبببببا  ش  (4)

 . 223الل اقش 

 . 64تا ،ش اللبو رالداللوش  (5)
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وبببا اببب بل   إاابببا ا بببد  حتا لببب قوا داخبببا لببب اق الببببا  ل  د بببو البرتببب، وبببص الر بببائف   
رايك، وح ر،ات  روا إلل  ا. ،احات  رابي  ر ردًا  راري  الد رات  رابده وطالل 
 بوص وقط بات لب ا. و إلبل بيلك   اللبو و للو   بفبا ب حرلبا اأ.برا  ال ب   وبد، 

"  كببرص .ببد اايببز اليللببو    حببت  و  حتاوببا   ببر  ال ا بب  "   اي وا  ببا قببا  يات وبب بو 
إص البببا  بببدرص وببك هببر  ببباد  )) ش ببر  "ار،كتببرا " ًا هببر  بب ك اليللببو  اي وا  بب قببًا 

،ة ر بق ويور بو وبص ال را بد... وبص وب ا ا لبت  رلبا  ا  ًا  ح تبق أ قبا  و  للوقلروات 
 ببص  ،ّ  بتتبب، ر ببق و الو ل بب  ر بتتبب، وا روببو وق  دا بب  ر/ار ر ببق  اللببلرك   رلايبب

 .(1)(يلك اص     .ر  وقتص  قا  ال ق،لف بوح راا اإلخبا،ه ر ري   ال دارل (
قبببا،ات  ال ايببدا   ببر  بال  لبب   إيا   بقاببا   لبب   "ارلبب ص" لليوببا رال  ببا ا رال 

اوبببائ و  روبببص رببب  االح ببببا  إلبببل وق بببا، الوبببدق  ال  لتبببده اه   لببب و ا إلبببل خب،لبببو را 
اوبببا تاطلبببق وبببص ور.بببف يدتبببد هبببر اص كبببا اليوبببا رالقببببا،ات و وبببا كاابببت  رالببببيل  را 

روقببدة لل راوبببا روببص رببب   ببإص الرحبببدة األالبب و للببببو هبب  اأ قبببا   -.ابلبببو–طب ق  ببا 
  (2)((يد الو خاطبرص اافلب     ب ت   اا اي ا    الور.ف البل  اليه )) الباو و ال  

يا ا  د  لبل وبا ار غب،ض وبا  ر  ءاا اأ.را  ا قااًل   إا ا  قوا ر لقل ل ح تق وب درا 
باللب اق رالواالببو  ببا قلق بالودق رالبيل   ب    ق هيا الوا ر،  إص ال   و ال  ر 

ال ت قلببق بداللببو البلوببات رحلببل  بببا  إص وببدق ار كببيل حكبب  وببا )) شا  ببًا    ببر 
 .(3)((بالواالبات الد.  و ال       ت ا

 ر.د وّتز "ارل ص" ار تص وص اأ.را ش  
ش هبب   لببك اأ.ببرا  ال بب   وببف حببااًل وقتاببًا لوبب ء ار وببخص ر لببوت ا النااوا الول -

 "اأ.را  ال  ،ل،لو". 
                                                 

  الللبباا ات الر  ف ببوش 104  تا بب،ش الفللببفو راللبببوش 176-175 حلتببا الخطببال الولبب،ح ش  (1)
18 . 

 . 41اش ق ادوا  كرص البا  هر الف (2)
 . 41ش  .ص (3)
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 بببا ال وبببرلل  ر  ش   ببب  ال  وبببف رال  خبببب، رغتببب، خا بببقو لوق بببا،الناااوا الثاااان  -
  ببببا األالبببب و اص البببب لفل ب ببببا  لبببباره  ح تببببق  قببببا  بببب  الرا.بببب  ر لببببوت ا "اأ.ببببرا  لوز 

 و ء وص ال فوتا   وا      وص البح . باإلاوائ و" رلاق،ض ل ا 
لبل  ت الد.  بو ببتص هبيا اليوبا رالولفر بات  ابا.بلف،ر ر   لت،ر،ة بحر   ص ا 

رلويببببارزة ا ببببال   لل دارل ببببو  لبببببص"ارلبببب ص" وبببب ،   بروببببف  احببببد اأ وببببدة األالبببب و 
ببببد   ا ،لبببو ا قبببا  الببببا  إلبببل ا.وبببل حبببدردها ))ال بببقف  ابببد الببب ايا .بببا  "لبببت، " 

ا إلبببل ا قبببا  وباوببب،ة را قبببا  غتببب، افلببب الدالل بببو الووكابببو وبببص حتببب  ااببب  .ّلببب  اأ قبببا  
  ببب  وبببا ارلببب ص  ببب  ا ،للوباوببب،ة  ر.بببا  ب طبببرل، بقبببدتص الالبببتتص وبببص ابقببباد اللببببو اهو

وبص  بر ،  ل ا ف    البد و اود رالوراوفات   و اود اأ قا  اللبر و  رلب  رهواش ال
 .(1)((وراوفات ت فق حرل ا الو خاطبرص 

 
 األقوال الوصفية واألقوال اإلجنازية: 

 وتز "ارل ص" ار تص وص اأ.را ش  
هبب   لببك اأ.ببرا  ال بب   وببف حببااًل وقتاببًا  القااوال الوياا"ي  نالقناااور الت:  اا  ن  -

ص الببا  إص ا)ار وخص  ر.د الواها الاحاة الق،ل باألالتل الخب،لو  رهب  )لو ء 
 إاب  إا  وبادق ار كبايل      بحت   وك اص   ا  ل ائلافل اح وا الودق رالبيل ل

البو البا      الرا.  ربالبايل وا ل  رالو،اد بالوادق وا طاب ت  لو  كاوًا خب،لًا 
  روببص خوائوبب ا اا ببا  وببف حالببو اأوبب اء  بب  (2)(( طببابق البببو البببا    بب  الرا.بب 

 .(3)البرص ال    لبق ال لفل  بحت  ال ت،  ص ريرد هيا الحالو بال لفل

                                                 
 . 133   رلا ،ش ا ،لو اأ قا  الباو و  الورلر و الفللف وش12 للفو ال راواش  (1)
 . 13األالتل اإلاوائ وش  (2)
 . 272تا ،ش ال دارل و التر ش  (3)
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ر  ابببببا وببببا  لببببول  بببب  الق،  ببببو اإلاوبببباء  وائاااا  القااااوال ازنةا) اااا   القناااااور از -
رغتببب، خا بببقو لوق بببا، ال وبببرلل    رال  وربببا  رال  خبببب،  اإل  بببا    رهببب  ال  وبببف

  ريبد   ا األال و اص ال لفل ب ا  لباره  ح تبق  قبا  ب  الرا.ب   رهب  ا.برا لوز  لبصر 
بريببرد وبب،رل روابلببات وقتاببو    بب،ل البب لفل ب ببا ب بتتبب، حالببو اأوبب اء  بب  البببرص  

 ورا  يلكش 
 . ا لص اليللو وف رحو. 1
 . ا حداك  لل وقرد اليبا. 2
 . آو،ك بف ك البال. 3

لبببل ويور بببو وبببص الوببب،رل    بببر  ال ا ببب ش رلاببببب  اص   بببرا ، هبببيا اأ.بببرا    
رهبر الرحتبد البيه لب  الحبق  ب  يلبك   ؛   بان قبا اال  ابو"ا لص اليللبو وف رحبو" تاب خ 

 رالورا  الراا   ورا  قا ال حده  رلل حده و،رل  اهو ا ال د،ة  لل ال  ا  ب . 
وببب، آأوببب،  رل ح تبببق اأوببب، الببببّد اص  كبببرص هاببباك ااوبببا الوربببا  الرالببب    وربببا  

هبيا الوبب،رل  لبوت ا اوبحال الفللببفو    حلتلب   لببوك ب ح تبق اأوب،رالبق    ور،روب
 ال حلتل و بب"ال را د ال  ل ل و" ال   ل     الحدت   ا ا الح ًا. 

إص ا قببببا  البببببا  حببببتص إوببببدا،ها  ايببببز ر ببببق ات يدتببببدة    ببببد اايببببز البببب لفل  
الح   بو الرحتبدة ال ب   بالورا  اأر  ا   ان اليللو بقدوا كاات و، ر و  روص رّ    بإص

. روبص اورلبو اأ قبا  الباو بو  ب  الق،  بو (1) ل اد إلت ا اأ قا  الباو و ه  اإلايباز
 بقض و غ الق رد ورا "بق ك" ر "اات ح،". 

تص يإلبل هب ةدّ يهص "ارل ص" ح ل اوبك ال تا ب، بحب  لل دائ و وات  ك،ة اأه 
اليوبببا ار الواطر.بببات بوق بببا، حبببار  الا ببب، إلبببل  بببباص  لال لبببوتص بروبببف وا و وببباتز 

ال    ح   ا هيا الواطر.ات بالفقا  رلبيا إص يولبو وربا " ب  الح با ربر،"  .بد  دائ واأ

                                                 
 . 245   ل  الداللو )بالو،(ش 61  الو ا، و ال دارل وش 157تا ،ش  حلتا الخطال الول،ح ش  (1)
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 برص  حيت،ًا ر.د ال  ببرص   بإيا كاابت  حبيت،ًا  وببك يولبو "ادائ بو"  ر.بد  ببرص خب،لبو 
 .(1)     بقًا لل ،ر  الوح طو بالولفرب

  ردالل ب     ب،اص  ب  الفقبا البيه  وبكا الفقا اإلاوائ  ت وتبز بكبرص و،يقت بر  
وبا  ب     لبل وب بو الوب بل  الوفب،د  ب  البزوص الحا ب،    رلابا "ا بدك" ال حتا  دت    

 قابب  اابب  .وببت بالر ببد   بب   رلباابب  ح  ببت  قببًا هببر  قببا الر ببد  إص .رلاببا أحببده  
اببا لبب س ها ببر  "اوبب وك"  ببإص البببا  حتاوببا "ا ائببك" تيقلاببا ا ببر  بفقببا ال  ائببو  رلبببص 

إاوببائ ًا. إص هببيا البببا   قببرد و،يقت بب  إلببل  قببا الوبب    رلبابب  ال  لببا د  لببل  ح تببق 
 هيا الفقا. 

الب،ض وبص الببا  الوز بر، ب باص  وتبز الفقبا الباوب  وبص اإلاوبائ  وبص ي بو  
زوص البببالبا بببو اللبر بببو  ربوبببا اص الفقبببا اإلاوبببائ  ت ح بببق بوببب بو الوفببب،د رالوببب بل   ببب  

ا الباو  ال  و ،ل يلك  إي بإوكاا  اص ت ح ق بكلوبو وربا "وبك،ًا" الحا ،   إص الفق
 للداللو  لل الوك،. 

رلبب،ا بقببض الببباحرتص اص  اوببو الفقببا الباوبب   غالبببًا  هبب  وبب بو اأوبب،   
. رلبدر ل  اص هبيا (2)راأو، .د ت ح ق برلائا اخ،ا غت، لبر و ورا اإلوا،ة رالح،كو

اإلايبببباز الببببيه ت ح بببق وببببص ط،لببببق   الباوبببب  هبببالببببا  غتبببب، د.تببببق   واه بببو الفقببببا 
ايببز اأوبب اء بببالبا "   ببر وبب، ب  بببالبا  االولفببرب  لببيا الببول ارلبب ص ك اببب  "كتببف 

ح ق وص ط،لق اإلوا،ة     غت، داخلو    ح با اأ قبا   رالاطق  اوا اأ قا  ال    
ا  ا  دخا    ويا  الل و اء. والباو و را 

 أنواع األفعال الكالمية: 
 ز الباحررص    الوا خ ال دارل  رارو اارا  وص اأ وا  اللبر وش وتّ  

                                                 
 . 225تا ،ش داللو الل اقش  (1)
 . 163تا ،ش  حلتا الخطال الول،ح ش  (2)
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القوبببا ال بببرل  "الفقبببا ال قبتببب،ه" ر  وبببد بببب  اأوبببرات ال ببب  تخ،ي بببا الوببب بل   اه  -ا
 يولو اأ قا  الور  و رالو،  و رال ،كتب و رالدالل و. 

تلفبل ب بر  القوا الو  وص    ال ر  "الفقا الب،  " رل،اد بب  اص الوب بل  حبتص  -ل
وا   ر تايز وقال .ود ًا ار   رت،ًا و وردًا  رهبر وبا البواا "ارلب ص" .بر  الفقبا ر.بد 

كالر د  االي وا  او ،ل ل ح تق هيا الوقال اإلايازه  ،ر،ة  ر ، الل اق الوق،   
  لل لبتا الورا . 

ل   ب   وا ال  رت، ببال ر  "الفقبا ال ب رت،هش ر قاب  اص البلوبات ال ب  تا ي با الوب ب -ن
با ببو احر ببو وا  وببو وحولببو بو اوببد وقتاببو  بب  لبب اق وحببدد  قوببا  لببل  بل ببغ ،لببالو 
ر حببد  اربب،ًا  اببد الو ل بب  ار الولبب و . رل ورببا بوببا  ح  بب  ال ائببا ب رلبب  وببص ا ببائخ روببا 

.اا   ار حول   لل لبلرك وقبتص ز ان الوخاط  إ ا  وص  بقات  ك تايزّ  ل ر خر ف  را 
 .(1)ار و،    ا 

حوببو لل  لبب   اللببابق ايببد اص "ارلبب ص" ت،يبب  ا قببا  البببا  إلببل االف ربببال ،اءة 
  ر وكبببص ب ببباص هبببيا ب حلتبببا (2)" قبببا الببببا " ر ".بببرة  قبببا الببببا " ر"الز   قبببا الببببا "

لب هي،ك"  فقبا الببا  إاوبا هبر الب لفل ب بيا اليولبو  ب   الولفرب اآل  ش "إص ل   ب قل  
ال  دتبببد ار ال حبببيت،   ببب  حبببتص اص الفقبببا   اوبببا الفقبببا اإلاوبببائ   ت وربببا  ببب  افلببب حبببّد 

 ال  رت،ه ت قلق    هيا الحا   بال را،ة الخر  ار القدراا و ار ال وو    لل ال قل . 
ر و ،ل  لواء ال دارل و     ح تق "الفقبا الب، ب "  اوبا ال وبد  رالو وبرد  

ّد بيلك  اص الفقا اإلاوائ  اليه  ود،  ص وخص ت، ض    .،ا،ة افلب  دالل ب    قب
اا إل   ،ايقرص  رهبر   قًا غت، و ح ق   إيا .ا  وخص وقزلًا وخوًا آخ،ش إاا هلل را 

                                                 
  احبر 23  وبدخا إلبل  لب  الباصش 267  ال دارل و التر ش 081-107تا ،ش الفللفو راللبوش  (1)

 . 215ا ،لو اللر  و للاا وش ص
 . 7ا ،لو ا قا  البا  القاووش تا ،ش   (2)
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ال  وبببق، بببب ه البببف احبببر يلبببك الوبببخص   بببا ا بببر  إص  قبببا ال قزلبببو .بببد  ح بببق أص 
 .(1)الو بل  .د   ود او اء اخ،ا ر،اء  لف   بو بو ال قزلو

الرار   ردوخ الفقلبتص  ر.د  "لت، "  لوتي "ارل ص" وحارلو ل طرل، هيا ال  ل   
"ال قبتبب،ه رالب، بب "  بب  اببر  راحببد اطلببق  ل بب  "الفقببا ال لف بب "  ر.وببد ببب  الاطببق 

لبببو و اخببب،ا هببب   بكلوبببات  لبببل احبببر وقبببتص  رلبببول ال لببب  الرالببب  "الفقبببا ال ببب رت،ه" 
 .(2)الفقا ال  ره 

اابرا  اأ قبا  الباو بو  لبل الاحبر  "طب   ببد الب،حوص"ر ،ض الباح  الوب،   
  ش  اآل
رهر  قا ال لفل بو بو يات ورت وحدد ر ،كتبل وحبدد ر ،كتبل  شال"عل الكالق  -

 وخورص رداللو وقتاو.
ش رهر الفقا ال راوبل  البيه   د ب  هبيا الوب بو ال قبت،لبو  ب  لب اق ال"عل التكلق  -

 وقتص. 
 .(3)ش رهر ار، الفقا ال بلو     الول و ال"عل التكليق  -

ا   بببببد هللا الخل فببببو ووببببطلحات اخبببب،ا للوفبببباه   ر.ببببّد  الباحبببب  الق،ا.بببب  هوبببب 
 اللاب و ره ش 

  قا ال ر .  -
 الفقا البكاو .  -
 كاو .  -اأر، البرالطو -

  بيا اأ قبا      لبب،ض ال حلتباار   لب   ووب -كوبا هبر را بك–رهيا ال  ل    
غالببببًا وبببا  حوبببا يو ق بببا  ببب  آص راحبببد  ابببد الاطبببق بالو رلبببو رال تخ بببا،  قبببًا درص 

 .(1)،آخ
                                                 

 . 158تا ،ش  حلتا الخطال الول،ح ش  (1)
 . 26  ودخا إلل  ل  الاصش 230تا ،ش داللو الل اقش  (2)
 . 260تا ،ش الللاص رالوتزاصش  (3)
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 تصنيف األفعال الكالمية: 
الح بببا ال بببدارل   وبببا فًا لل قبببا  الباو بببو  رهبببيا ال وببباتف  ق وبببد .بببّد  بببباحرر  

  لل االخ ا ات الو  ،او ب  قا  البا ش 
  بب  .ببد  خ لببف بحلببل  ا.  ببا بالقببال  الخببا،ي  "ار وببا  لببو   اللبرلببرص القبب،لش  -ا

بقبببض اأ قبببا  الباو بببو تاوبببل  لبببل  الخبببا،ن"    بببر  "لبببت، " إص يبببزءًا وبببص اهبببدا 
 وحارلبببو وطاب بببو البلوبببات ار وح راهبببا الخبببب،ه للقبببال  الخبببا،ي   اوبببا الببببقض اآلخببب،

الو بببرالت اإلخبا،لبببو ال  ،ل،لبببو  بببوص    بببللبلوبببات    حبببار  وطاب بببو القبببال  الخبببا،ي   
 قبببّد الو بببرالت الطلب بببو  بببوص الابببر  الرببباا  "رهبببيا الببببا   كببباد  ببب  حبببتص الابببر  اأر   

 طابق كا  اللبرلتص رالباغتتص الق،ل اوًا". 
رهبب   خ لببف بحلببل الر بب  الافلبب  الببيه  قّببب،  ابب   رهاببا  لبب قوا ال ببدارلترص  -ل

رارو ا قبا   بابل  لت با اأ قبا  اأخب،ا. راألالب ات هب  " ق  بد" ر "ت،لبد" ر "تابره" 
ت  ببوص   بب  حببتص   بباد بال  بب و  خبببا، ار ال فلببت، ت  ببوص االص اإلا لببل ا  بب،اض 

  قا اأو، ال،غبو    ال   و. 
ره  .د  خ لف بحلل الب،ض ار ال ود وص الفقا الباو   رهبيا اهب  الوقباتت،  -ن

 .(2)الرارو
  ش   رء هيا الوقاتت، وافت اأ قا  الباو و  لل الاحر اآل   ر  

وا ب  كل صّ ار ت ق د الوب بل   ت با اص وح برا ال فبرا ح   ب    ات نالتوضيحاتن،:    الت. 1
  طابق القال  الخا،ي   ورا ال فرا اليه تبدا بب ااا ا كد  ا   د  ال ا خ  ا  ،ض. 

ش  حببار  البببا  د بب  اللبباو  إلببل  قببا وبب ء وببا لف بب  ار غتبب، لف بب   التوةيهااات. 2
   لببوك...الخ  رخا ببًا لل وربب ات  حببار  ال ريت ببات اص ا   وبب،ّ  لبب    ت حببدّ  شورببا

                                                                                                                                            
 . 80ش ا ،لو الفقا الباو ش تا ، (1)
 . 21  الللاا ات الر  ف وش 133  ال حلتا اللبره للاصش 124تا ،ش ا ،لو الفقا الباو ش  (2)
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 ببر  اللببو  بقوببا يه ا تيببو إتياب ببو للوبب بل     بب     يقببا القببال   طببابق البلوبباتش  
الاوبب حو بقوببا لوببالك اللبباو   اوببا اللببوان   قابب  اص الوبب بل  لببص  ق بب،ض  لببل وببا 

حلال الوب بل   رهبيا الويور بو  ل  ر  ب  اللاو  وص  وا لوولح   ر.د  كرص  لل
 ره ا قااًل و،لحو "  و،   طلل" ر ووا ا قااًل خف و ورا "ت حدا".  ح
. ال ق ببدات "االل زاو بببات" تلبببز  الوببب بل  افلببب  بقوبببا وبببا  وربببا ا بببوص  ا ق بببد  ا بببد  3

بوطاب و القال  للبلوات  كوا ه  الحا     ال ريت ات  لبص      ياااالا.ل   ر كرص 
ل وببد ار لهببيا الوبباف  الوبب بل  افلبب  هببر الببيه ت ق ببد بال  ببا  رالقوببا  روببص ربب   كببرص 

    هيا الواف.  و رالا و 
" رهبب  ا.ببا ر ببرحًا وببص اأوبباا  اأخبب،ا  إي ال  ريببد هاببا لتعبياا ات نالقعباا اتا. 4

 ا.و و ح،كو بتص البلوبات رالقبال  الخبا،ي   روببزا هبيا الوباف وبص الو برالت هبر 
 حببددا الوح ببرا ال قبتبب،  ببص حالببو افلبب و  حببددها وبب،ل وببدق الا ببو الو قلببق بور.ببف 

 ،ر ". الخب،ه  ورا  يلك اأورا  " وك،"   ق ي،"  "ت
" رهب  ا قبا  ت بتب، القبال  بقبد الاطبق ب با  ر   بوص اغلبل عالنياتات نالحكقيال. 5

اأ قا  الوقائ،لو  روص اورل  اش الب  تا  اابت وفوبر   رهب    طلبل و للبات غتب، 
 لبر ببو  حببّدد .را ببد البب قوال ا  ورببا الوحكوببو ار لياببو  ر قببد الوبباف اأختبب، وف ببان

 .(1)ا ،لو ا قا  البا  ب وا    الار ودخل ال دارلتتص
ر وبت، الببباحررص إلببل  بداخا هببيا ال وببا فات  إي ت بدخا اللبب اق اح ااببًا لتيقببا  

وص  قا الحكب   قبا ووا،لبو ار ببالقكس. رهكبيا  ب  يو ب  الويور بات  كوبا اص هبيا 
ال  ل   لب   حبل بإيوبا  البباحرتص  ب  الح با ال بدارل    اأ قبا  الباو بو ا قبا  كرتب،ة 

 ها    ويور ات  وا ف و وحددة.  ل حتا حو، 
 

                                                 
   ا ،لبو اأ قبا  الباو بو )بحب (ش 213  داللبو اللب اقش 133تا ،ش ال حلتا اللبره للاصش  (1)

 . 160لول،ح ش    حلتا الخطال ا126-124  ا ،لو الفقا الباو ش 1335-1336
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 األفعال الصرحية واألفعال الضمنية: 
الحببل ال ببدارلترص اص ال  رلببا البببا   ليوببا اللبببات الطب ق ببو  وبببك و قببي،ًا إيا  

اب فتاا بوا  ح ر   الو بو وص وقلروات  راب،ز ورا   لل يلك الوربا  الووب ر، "هبا 
إلبل  ول ف ا   رلبص دالل  ا ال  وت، الب ال وكاك اص  اارلا  الولكي.. ر اه، القبا،ة ا

اوا  وت،   .(1)لل الطللإاالل ف ا   را 
  اط،ن  لل اافلباا اللب ا  اآل ب ش كتبف للوب بل  اص وكال واإلطا.ًا وص هيا اا 

رلببب  اكببرص ابربب، د.ببو   ي  ببر  وببتئًا  وببرغ   بب   بببا،ة خاوببو رهببر   وببد وببتئًا آخبب،
ا  بببا  وبببص اال    بإوكاابببك اص  ابببارلا  الولبببكي ل بببا بببر  ااطا.بببًا وبببص الوربببا  اللبببابقش هبببا 

اي ،وبببد بال بببب  درص غتببب،ا وبببص اأ قبببا  الباو بببو اأخببب،  ل وببباسااللببب ف ا  إلبببل اال
حت ا ،ا ببًا  بب  لبببات و قببددة  رحببارلرا  فلببت، يلببك  ببف ببر  اال بدارلترص اص ورببا هببيا ال

ولبب و  ر.ببد،ة ااطا.ببًا وببص د،الببو ا قببا  البببا  رالوقلروببات الووبب ،كو بببتص الوبب بل  رال
 الو ل    لل ال  ا  بال ا ايات. 

رلترص رارو اارا  وص الولفر ات  الوقال الح      رااللب قا،ة  ر قبا اوتز ال د 
ص الوقابل الح   ب  تا وبل ريبردا اوفادهبا إلبل ا تيبو البا  غتب، الوباوب،  رخلوبرا 

ح بببق  بببوص ببببتص الولفبببرب رالوقابببل البببيه   وبببدا الوببب بل  ر ف وببب  اللببباو   رهبببر وبببا ت 
ا،ة  قلبل القكبس وبص يلبك    ب   يبب، الو ل ب   لبل قلوات ل ا. و وحددة. اوا االل 

لببل الوقاببل الببيه  لببادا الوبب بل  إلببل .رلبب   ورببا  يلببك إا  ببا  وببص الوقاببل الح   بب  اال
"  اوبا الفقبا الباوب  غتب، الوباوب،   بر  قبا إاوبائ  ربااره    رلابا لباس الير .رلاا "

قا رااره للطلل وص وخص الببف  بص درس ال بد   ار  قبا "إاك  درس .دو " هر  
 .(2)ارل  ل  بتد درس ال د 

                                                 
 . 245   ل  الداللو )بالو،(ش164ول،ح ش لتا ،ش  حلتا الخطال ا (1)
 . 101تا ،ش  حلتا الخطال الول،ح ش  (2)
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)و ببل ا،اد بال ببب  ربوببفو ح،  ببو وببا .البب  كبباص القوببا )را ببر  هابباش إص ال ائببا  
)إيا ا،اد خببا  وببا  ف بب  وببص  بباه، اللفببل ر لببغ ابربب، ر)  (1)((اللبببره الو ح ببق وباوبب،اً 

 . (2)(( ح ق غت، وباو،ووا .ا  رلو   كاص القوا اللبره الو
لببب ف ا  ل ح تبببق و وبببدا  ل وببباس ر رلبببا باالر ببب  وربببا  "الولبببك" ا،اد ال ائبببا اال 

 ، "ش ت اد "لر 
 ش  وا ارل  "و ورد/ داللو غت، ح،  و". لتقاسال  -

 ش  وا رااره "غت، و ورد/ داللو ح،  و"ست"هامال -
ال ائبا  ح بق  وبًا  ر بقًا ليلك   إص القوا اللبره غتب، الوباوب، ت وربا  ب  اص 

ارل ببًا و  ببواًا  بب  ال ببر  برلبباطو  وببا رببااره و  ببوص  بب  ال ببر   رهببر   وببد يلببك 
 رالوخاطل  قل  يلك. 

 بببب  ال ف،.ببببو بببببتص الوقاببببل الح، بببب  رالوقاببببل  اً اربببب، رالحببببل ال ببببدارلترص اص للو ببببا   
د  ش  ك بل األب اي )ا( لللب اي )ل( و لبائًا  بص الب قدا بال  ره  لا  وا الوربا  اآل

ص .لبببب  الفللببببفو   تيتببببل األبببب اي )ل( االطالببببل )ن( لو ابقببببو د،البببب   الياوق ببببو  بببب  
 الطالل )ن( ال ل ك،ة وو از. 

إيا  فحوبباا الحورلببو الدالل ببو لليولببو ريببداا اا ببا  ببد   لببل وقاتببتص  بب  الر.ببت  
"  روقاببل وببد،ك الطالببل )ن( وببص ال ببب  الببب،ة الوو ببازلص"ص  افلبب ش وقااهببا الح، بب  ببب

الطالببببل )ن( لبببب س لبببب  اه البببب قداد لو ابقببببو د،البببب   الياوق ببببو  بببب  .لبببب   صّ او او ببببًا "
 .(3)الفللفو"
إص الفكبب،ة األالبب و ال بب   ط،ح ببا اأ قببا  الباو ببو غتبب، الوباوبب،ة هبب  وق، ببو  

كتف  وكص للبا  اص   ر  وتئًا ر قا  يلك  رهر    الر.ت افل  ت،لبد اص   بر  وبتئًا 
ببآخبب،  روببص ربب   وق، ببو إوكاا ببو الوخ ل  بب    بب  الفقببا الباوبب  غتبب، الوباوبب،  لببيا اط 

                                                 
 . 268ال دارل و التر ش  (1)

 . 268 . صش  (2)
 . 22تا ،ش الللاا ات الر  ف وش  (3)
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) لب ط   الوب بل  )  خي "لبت، " بالف، ب و اآل  بو  ب  اأ قبا  الباو بو غتب، الوباوب،ةش 
ببببببب لبببببببل و بببببببد،ات الوخاطبببببببل إ اً ل ابرببببببب، ووبببببببا   رلببببببب  بالفقبببببببا الببببببب ااداص تبّلبببببببغ الوخاط 

ص اأ قببا  اورين ال فلببت،ه لوببا هببر غتبب، وباوبب، وببر ريبب  ادق   بباأ (1)((لبب دالل وراال
اأ قببا  الباو ببو  ربقببض الوبببادف للووببا،كو  بب  الحببدت    الباو ببو ت  ببوص ا ،لببو

س" رخلف ببببو ولببببب و وببببص الوقلروببببات   لببببل غبببب،ا،  لببببك الوبببببادف ال بببب  ر ببببق ا "غبببب،ا
.اوبببببو إالووببببب ،كو ببببببتص الوببببب بل  رالو ل ببببب   كوبببببا ااببببب   ف ببببب،ض .بببببد،ة الوخاطبببببل  لبببببل 

 االل دالالت. 

                                                 
 . 72-71 وش   رلا ،ش الو ا، و ال دارل1340ا  الباو و )بح (ش  قا ،لو اأ (1)
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 املبحث األول
 ـداولـالت رابـاإلع

 
 ي

 
فا  للاا الئاال المقكار  مإلعرابهتمامم الحااما اائا اع قة اام المةحا  قاا لم يكن  
ريخ الدرس اللسمح  الةرب  هممشًم ماضًم علا  ماتن الائاعاد التا  ئضاةئهم   اع ممن ت

ااد ضرئرا ااتضمهم ئعُيهم قأن هله الة ام حشمط يفض  إل  آفمق مةرفيام متشاةقم  فل
ر اإلعاارابأئصاا  الحاااما قااأن يراعاا  المةحاا  فاا   إال  قماام ياتضااي   اإلعااراب  فاا  ياااد 

إحماام ياااض إليضااما المةاامح  ئبياامن االباات ، فيماام  يحهاام  يااائ   اإلعاارابالمةحاا أل ان 
  ئتغفااع المةحاا  الاالع ياااض علياا  اإلعاارابئال تحظاار إلاا  ظاامهر   ( هااا384لالرماامح   
  (1  ((جياااه أئ تمتحااض عحاا  صاائابم الكاا م ماان ب  اا لتكاائن اااد مي ااال فيماام ت اإلعااراب

علا  سامم تفساير المةحا    اإلعارابها( إل  أن يكئن تاادير 392ئيدعئ ا ن جح   ل
مبملفاًم لتفساير المةحا   يحقغا  أن ُيتا اع تفساير المةحا  علا   اإلعارابفإن كمن تادير 

ما  ااين المةحاا    ئاااد رباال أالااب الحااا(2 اإلعاارابح  رياات تااادير ماام هاائ علياا   ئُيصااا  
  ئيرى ع اد الاامهر (3 ( اإلقمحم عن المةمح  قمالفمظ( قأح   اإلعراب د  اُ فاد  اإلعرابئ 

هئ الالع  اإلعراب االفمظ مغلام عل  مةمحيهم ات  يكئن  ها( أن  471لالجرجمح   
 فضااً  عاان  ئ (4 (اااااراك كممحاام فيهام اتاا  يكاائن هاائ المساتبر  لهاام( يفتاهام  ئأن    
قةااك   ريااتقااملمةح   فاااد عماادئا إلاا  تأكيااد للااا ماان  اإلعاارابماان ارتقاامط  ماام لكاارئه

فمماام يراعياا   .  ئمحهاام مراعااما الحي اام ئالاصاادمإلعرابالمااائالل ئالمفاامهيم التاا  تتصااع قاا
                                                 

 .252ئع: االرممح  الح (1 
 .285-1/284يحظر: البصم ص:  (2 
 .1/23م. ن:  (3 
 .49دال ع اإلعجما:  (4 
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  حيام الماتكلم ئاصاده كاأحهم ياارأئن اإلعارابالحاما تأكيادًا لمراعامتهم المةحا  فا  تاادير 
ارئح  ن من ك مم  دابل  ف  ضئء مم ت ي   م   فهم يرب ئن  ين الحيم ئالاصد الالع يفس 

يااااددئن ئجااائه  احااا  أفكااامر الماااتكلم ئالمةااامح  التااا  فااا  حفسااا   فضاااً  عااان أحهااام كااامحئ قأم 
فضاً  عان مراعاما السايمق   ساير الاحص  رب ا  قظرئفا  البمرجيامتف فا  أنحامء اإلعراب

الاارا ن الامليام تاا   اللفظ   فلام يكان الحاائ اامفً  عان الماامم ئال مغفاً  لا   للاا أن  
 .(1 جحقًم إل  جحب مض الارا ن المامليم ف  تةم   المةربين مض الحص

 اإلعاارابالتاااديرع ئ المالاا  ئ  اإلعااراباااما عاان حئتاااد أ أهااع الصااحمعم ماان ال 
عل  المساتئى  اإلعرابقملارئ، أئ الاركمل أئ قملال،  ئال ب ،  يحهم ف  إاملم 

  ئااصاااع فااا  (3   ئهااائ علااام للمةااامح (2 مح  المبتلفااامإقمحااام للمةااا مإلعرابفااا  الااادالل 
يكامد ال يبلائ مان أساقمب  اإلعاراب  ايار أن  (4 أن يكائن للفارق  اين المةامح  اإلعراب

ئيمكااان تمنياااع الة اااام  اااين المساااتئيمل الن نااام علااا   ئصااا ل ماااض المساااتئى التااادائل 
 الحائ اآلت : 

 
 اإلعراب
 

 التدائليمل      الداللم       
 

التاادائل ( مصاا لاًم  اإلعاارابااتاارا أاااد القاامانين لتبصاايب أرضاايم القاااأ  ئ  
جديااادًا ئهااائ مااان قااامب االشاااتراا الماااادر كمااام يسااامي    ااا  ع اااد الااارامن( يتغيااام قاااامء 

                                                 
 . 51. ئيحظر: داللم اإلعراب لدى الحاما الادممء: 353: دراسم ا يستمئلئجيم ااصئ  :يحظر (1 
 .1/59  همض الهئامض: 1/78فصع: ميحظر: شرا ال (2 
 .1/191يحظر: ااشقمه ئالحظم ر:  (3 
 . 1/93يحظر: همض الهئامض:  (4 



                                            الفصل الثاني                                                  
53 

االعتراك مفتئاًم  لامجم المةرفم الةاليم إل  دئام االعتراك  إل علا  اادر مام يئجاد 
  ئااراءا أئليام (1 ب تجدياد الفهام فيا عتراك عل  الادليع  يئجاد مان أ ائاالمن أسقمب ا

للجهما المفمهيم  الحائع كمفيم للتدليع عل  التدابع  ين المساتئيمل الن نام المالكئرا 
ساالفًم  فملااام  ئالتئكيااد ئال ااد  ئالظاار، ئالتمييااا ئايرهاام دئا   اصاا  ايم ليساال ساالم م 

عحهمااام  تأبااال ينئفي اااًم لقةااادين آبااار  فااا   حم هااام لمساااتئى التركياااب  أئ الحاااائ(  اااع تظاااع  
 . (2 ئتةكسهمم  حصيب ئافر همم القةد الدالل  ئالقةد التدائل 

ونَ فايِنلالللِِْلن  اها( لائلا  تةامل : 180لتئجي  سي ئي    ف  ئلححظر  لَكِنِ اللَّالِنِ

َِ  فاوفلللمُؤْوننَ فالللاةَن  فامِنْهُ ْاوفلللمُؤْمِنَُ فايُؤْمِنَُ فاب مفن اُنْلنل  َال لَكْنوفاوفمفن اُنْلنل  َامِنِْاكَ ِِْنوفاوفلللمُ ِك مِنَفاللَّنا

 (.162الحسمء )وفلللمُؤْمِنَُ فاب  لَِّهِاوفلللكفَْم الللآَخَِّ اُنولَئِوفاِفنُؤْوِكه  ْاَُجًَّْلاعفظِكمً 

دبملاا  القةااد التاادائل  فاا  إعرا هاام فيااائ :   اعاام ياائحس أن  ماان الةاارب ماان يااائ :   ئا 
  ئمااان الةااارب مااان ياااائ : "الصااام رين"لا مناااع ئئال ي اااين" فهااا مةتااارا   الحااامالئن قكاااع  "

ااااحم فم   الظاااامعحئن ئالااااام لين لهاااام ئلم  كماااام أن  تم  هاااالا شاااا كحصااااب "ال ي ااااين" إال  أن    ُ قُ ص 
  فااملاراءا الفماصاام لكاا م سااي ئي  فاا  إعااراب كلمتاا  (3 ((لهاام ئتةظاايم   "ال ي ااين" ماادا  

كشاا  عاان مامئلاام  ئالمايمااين( فاا  اآلياام اائلاا   ئ  الصاام رين( فاا  اآلياام ااباارى ت
حاام تبااريا الحصااب علاا  مامااع تاادائل  ئسااج ع صااماب الكتاامب أئلاا  المااامئالل المدئ  

ا"  دالتةظاايم ئالماا علاا صااب تفاا  هاالا الصاادد  فتااادأ فيماام أ لاات علياا  "قاامب ماام يح
ئ الاماُد هلل  الامياُد هائ(  نام اام  ئمناع  (ا ائلهم:  الامُد هلل أهعم الامادئجةع من لل

ئالمايمااين الصاا ام  للااا ااائ    عااا ئجااع:
  فتبااريا صااماب الكتاامب للحصااب (4 
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فااد اامئ  عل  المدا ئالتةظيم يكش  عن حقمهم شايخ الحاائ الةربا  فا  هالا الماامم  
ا م ساة  إلا  تةليلهام تفسير المظمهر ال مر م عل   حيم التراكيب الحائيم ف  اللغام  ئلم 

اتا    يس الاادأ التبام    احتق  رأسًم إل  مم لجهما التامئر من ساي را علا  حائام 
ن  م ااادأ التفااامهم ااااد اااادا قمحالااام المةيااامر الضااامقل ل ماااام االبتااااا  أئ التصاااريح فااا  أ

تلمااس القةااد  علاا   ئيكشاا  الكاا م الاالع دئحاا  سااي ئي  عاان ااادرا مدهشاام (1 (الكاا م(
أن  حصااب هاالا   اعاام البليااعُ  فحجااده يااران    اامب الارآحاا بالتاادائل  ئتئظيفاا  لفهاام ال

ارد أن تااد   م تُ ل عل  أح ام  جهلائه  ئلكاحهم ااد علمائا مان  قاأمر   بُ أ الحامس ئال مان تبم  
أهااعم ألكااُر كأح اا  ااام :   علاا  الفةااع   فجةلاا  نحاامًء ئتةظيمااًم ئحصااق لماالم للااا ماام اااد عم 
اااف  ئلكحااا   المايماااين  لاا  ئألكااارُ    فاااملمةح  المتاصاااع مااان (2 (ه(ال يساااتةمع إظهااامرُ  ع  ة 

إلاا   –ب اامب ماام   إن لصااماب    :التاادائل  الام ااعالااحص ال ي تةااد كنياارًا عاان ال اارا 
ماصااادًا تئاصاااليًم إجمملياااًم  –دا مااان كاااع اااائ   حتجااا  ااااجمحاااب مامصاااده التئاصاااليم المئ 

  فااإدراا سااي ئي  للظاارئ، الماي اام قملااادأ اللغاائع جةلاا  (3 ((يتةلاات قمجماائا ب مقاا 
يضاااض ياااده علااا  ماصاااديم الب ااامب فااا  تبصااايص تلاااا الصااافم قشااا ء مااان التةظااايم 

ماامم لتمتااما عماام ا لهاام ماان الصاافمل  فاركاام الحصااب علاا  تااادير الماادا ائلاال ئاالهت
ئهالا مام ئعامه  دااام   المةحا  مان مجارد إبقامر ماميااد يجهلا  المتلاا  إلا  مةحا  أعماات

إحا  فا  إعاراب  المايماين(    :اام   هامما الكتامب ايحمامها( 367السيراف   ل  شمرا
  ئهاالا جاامر علاا  سااحن الةربياام (4 ((ئجهاامن: أااادهمم أن يكاائن محصاائقًم علاا  الماادا

  فااملةرب تةتاارك ماان صافمل الئااااد إلا ت مئلاال قملماادا أئ فاا  الكا م ئ رياام أهلهاام
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الااالم فيرفةااائن إلا كااامن االساااام رفةاااًم ئيحصااا ئن قغااارك الماااادا فكاااأح هم يحااائئن إباااارا  
 د اير ُمتق ض  ائ  الك م  من للا ائ  الشمعرا برحت  ن هف من: جد  المحصئب قمدا مُ 

د  ئأظن أن  يماإلعرا فملمبملفم   ه  الت  أئال  إفراد هله الصفمل قمدا مجد 
أحاا   –عحاا  فيماام يحاااع   ياارى  –هااا( 377هاالا الفهاام الاادايت جةااع أقاام علاا  الفمرساا   ل

اااا  ك الماااادا ئالاااالمالصاااافمل الكنياااارا فاااا  مةاااار   كاااارل  إلا لُ    فاااا   مل م فمااساااان أن ُيبم
هاااالا المئضااااض ماااان مئاضااااض  إعرا هاااام  ئال ُتجةااااع كلهاااام جمرياااام علاااا  مئصاااائفهم  ان  

اإل حااامب فااا  الئصااا   ئاإلقااا ف فااا  الاااائ   فاااإلا بئلااا   اااإعراب اائصااام، كااامن 
لتة يار عان فا  اصام التا  تسامح  هام اللغام   ئالحص ل  آليمت  البم(2 ((الماصئد أكمع

مم ئالتئافاات  ااين الااحص ئالساايمق الباامرج   جملاام ماان االحساااالةااملم  ئالمتلااا  يفتاارك 
الباامرج  أئ إلاا  اللغاام  الاا  الةااملمحايااما يساامرا الئاااين يااا  علاا  ااادئأ ماام يشااق  ا

ها   حايما  فمللغم ه  مجمئعام مان ال حيامل ئالتراكياب  ئلكان الب مقاملاللشرا هلا ا
 إل تةحاا  المحاامها الئظيفياام فاا  ااصااع قملمةملجاام التدائلياام اهاادا،  ئااادال ئظيفياام 

هاالا ااماار  ىيت ااد    ئ (3 (مسااتةمع اللغاام التاا  ياااهاام ماان باا   أشااكم  لغئياام مةيحاام(

                                                 
لحاامس: ل الااران   مةامح 54-53  تأئياع مشاكع الاارآن: 1/105الاارآن للفاراء:   يحظر: مةمح (1 

 .111  ئالتئجي  الق ا : 1/262
  1/354  ئمةتاااارا اااااااران: 1/249  ال رهاااامن فاااا  علاااائم الااااارآن: 8  2/7القااااار المااااايل:  (2 

 . 112التئجي  الق ا : حا  عن   237ئيئاان  حتم ا الفكر ف  الحائ: 
 . 152 :ربم لغئيم تدائليمستراتيجيمل الب مب: مام (3 

ْْْي   ال ْْْ    ن  دبع  ْْْ ين   ْْْ ال ين  ق
 رك  عت ْْْْْْْْْبكْْْْْْْْْ   ا   يننْْْْْْْْْ  نين  

 

    ْْْْْ ِِ ينع ْْْْْ س  ْْْْْ ديِة ْْْْْ    آف   ِر ة  ينج 
ْْْْْْْْْْْْْْ ِِ  ينطي ب   ِ ْْْْْْْْْْْْْْ ع ِ   ن ا   ِد

ِِ يل   ِر   (1) 
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م يحصااااب علاااا  التةظاااايم مااااقشااااكع ئاضااااح عحااااد الئااااائ، علاااا  تة ياااار شاااايخ الحاااااما: 
 التأئيااع   ًا ماان القاااأ التاادائل  المةمصاار فااائالماادا... إلااخ  فهاالا الةحاائان ياتاارب كنياار 

اللسمح  المةتمد عل  المحظئمام اللسامحيم ئالالع يكشا  عان الصايغم الح ايام للاائ  ال 
يكف  لتاديد مم يام أل إل يحقغ  انراؤه  ئاس م عمليمل تدائليم للتئصع إل  تادياد تامم 

 . (1 (لمم ايع(
 (ئماام أشاا ه  ماان الكتاامب ئجاامء فاا  قاامب  ماام يجاارع ماان الشااتم مجاارى التةظاايم 

َبَه  َح (2 ((حصاقمً   ئبلغحم أن  قةضاهم اارأ هالا الاار،م   َْ َُُحَمالََهَ َحا لام   (4  المساد َواْمَرأَتُه
ن كامن ام ملامم الا اب  شات   رُ ئلكح  كأح   ام : ألُكا  يجةع الامملم ب رًا للمرأا مًم لهام  ئا 

أئج  الرفض ئالحصب ف  الكلمام  ها(207ل  ئلكر الفر اء  (3 ((هستةمع إظهمرُ فةً  ال يُ 
  (4 ((ئالئجاا  اآلباار أن تشااتمهم قامملاام الا ااب  فيكاائن حصاا هم علاا  الاالم  ناام ااام : 

كمن عيس   ن عمر ياائ : ام ملامم    ها( قائل : 210ل ئهئ مم لهب إلي  أ ئ ع يدا 
هااا( حصاا هم علاا  131ل  جاام   ئيااادر أ اائ إسااامق الا (5 ((يااائ : هاائ لم لهاام  حصااب
ئأي اًم كامن التاادير فهائ كمام اام  ساي ئي  فةاع ال   (6 (( أعح  ام ملمم الا ب     اللم قائل

مان مةامح  الماالئ،  ئالتاادير عحاده  همم  م ح اايستةمع إظهمره   اع يتئساع قا  ليحاادا مام 
دا  عل  ئع  قملراقل  ين التركيب الحائع للب امب ئااجائاء التا  اياع فيهام  فمالاع 

ضئا الب امب  ئفا  أع جائم   اياع  ئأع  مكامن  ئأع   مئ  الب مب ياتم  إل  مةرفم 

                                                 
 . 100التدائليم اليئم:  (1 
ارأ عمصم ئاده امملم الا ب حصقًم  ئارأهم القمائن قملرفض  يحظر: السقةم فا  الااراءال ال ان  (2 

 . 776  اجم الاراءال: 377  الاجم ف  الاراءال السقض  ا ن بملئي : 700مجمهد: 

 2/70الكتمب:  (3 
 . 3/298مةمح  الارآن:  (4 

 .2/315مجما الارآن:  (5 
 . 5/375مةمح  الارآن ئا عراق :  (6 
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اممن  ئكي  يام   ئمم الداع  لائل   ئاير للا من الةحمصر الكنيارا جادًا التا  ياؤنر 
كاااع محهااام تاااأنيرًا مقمشااارًا علااا  كيفيااام اااائ  الكااا م ئعلااا  تركيقااا  ئعلااا  مةمحيااا  ئعلااا  

الشتم ف  تادير    فاد استةمع شيخ الحاما تة ير المحصئب عل (1 ((الغرك من ائل 
(  عممع الحصب  ا   فإن   الفمسات( (2 ( أشتم(  ئاد من ع ل   ا أتمح  ايد  الفمستم الب يأم

  ئج   فادئفت تاليع سي ئي   عل  أراد أن يشتم   للا  لكح ال تادم مةلئمم إبقمريم  ئ 
راب اراءا الحصب استحمدًا إل  مة   تدائل  ف  لهح   فتاديره للفةاع ال يساتحد إلا  إعا

جاام،  مةاااائ   عااان مساااتئى التااادائ    اااع يساااتحد فااا  أسمسااا  إلااا  اساااتحقمط الداللااام مااان 
المامم ئ فهم المبم  ين  قمستاضمر الشرئط التدائليم لتأئيع الب امب ئفهما     ريت

ن محهم إل   الاصديم ئمةرفم اارك القامأ( ئ السيمم الئظيفيئ ئاد استحد الحاما الةرب 
مه الداللام المساتاما مان الب امب  ئهالا مام رصاده  داام  ئصف  اريحم تدائليام فا  اساتكح
ح ماام تحصااق   إضااممر  ألكاار(  ئالاالع يصااي ره مااداًم   شاامرا سااي ئي  الساايراف  قائلاا :  ئا 

  ااان أ ااا   ملااابا  ئعل اااع مكااا  (3 ((ئنحااامءًا أئ شاااتمًم ئتا يااااًم اصاااد الماااتكلم إلااا  للاااا
رل قملحميماام  فجاارل تئجياا  الحصااب علاا  الاالم  لهاام  اح هاام كمحاال اااد اشااته هااا(437 ل

صاافتهم علاا  الاالم لهاام للتبصاايص  ئفاا  الرفااض أيضااًم لم  لكاان هاائ فاا  الحصااب أ ااين  
تاياااادهم تةريفااااًم  ئ..... إحماااام اصاااادل إلاااا  لمهاااام ال  ان اح ااااا إلا حصاااا ل لاااام تاصااااد

  فتاليااع الب اامب علاا  (4 م  هاامهلتبصيصااهم ماان ايرهاام  هااله الصاافم التاا  ابتصصاات
لمااامم( هااائ المركاااا الاالع تااادئر علياا  أقاااامأ الااادرس الماااام   ا أساامس المكااائن الكلاا  

                                                 
  375  ئيحظاار: التفكياار اللغاائع عحااد الةاارب: 123أضاائاء علاا  الدراساامل اللغئياام المةمصاارا:  (1 

 . 88اإلعجما ال يمح : 
 .2/70: الكتمب (2 
 . 252  ئيحظر: القةد التدائل  ف  كتمب سي ئي    قاأ(: 177 /1 الكتمب: (3 
 . 2/446  ئيحظر: ال رهمن ف  علئم الارآن: 2/290الكش  عن ئجئه الاراءال: يحظر  (4 
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 الة ام  ين الماامم ئالماام  تساير فا  اتجامهين علا  حاائ مساتمر  فكمام   المةمصر فا
 .(1 (أن  المام  دليع عل  المامم  فكللا حجد المةرفم قملمامم ضرئريم ف  فهم المام (

دائل  هاائ المااامم قكااع ن  الةحصاار الاادالل  التااين القاااأ التاادائل  قمسااتمرار أم ئي  اا 
ئمحهاام المااتكلم ئالمبم ااب ئماام   محهاام الاماامن ئالمكاامن  ماام يشااتمع علياا  ماان مكئحاامل

 .(2 ئمم يصع  يحهمم من ع امل ئمم يتصع  همم من أئضما ئمئااض  لهمم
قاراءا تدائليم للب مب الارآح  ف  كنيار  (مةمح  الارآن   يا الفر اء ف  كتمقئتم   

 بفضاهمم   :(  ياران22 الئااةام:  وحَرٌاعنٌَر ائل  تةامل : من الاضميم  فف  تفسي

ن كاامن أكناار ال   احهاام هاام ئا (3 اء علاا  الرفااضر  اااأصااامب ع ااد   ئهاائ ئجاا  الةربياام  ئا 
اا ين ي اام،  هاان  فرفةاائا علاا  ائلااا: لهاام ااائر  عااين  أئ عحاادهم أن يجةلاائا الااائر الة 
ن لم ياسن آبره مم اُسن ف  أئلا   ُتتقض آبرم الك م قأئل  ئا   أن ائر  عين   ئالبفك

 أحشدح  قةك الةرب: 
 

 ن ينح يجب   ينعي ن جج    إ ي ا  ينغ ني ت بر ن ي ا          
 

ئهاام علاا  الائاجااب ان المةحاا  يةاار،  ا إح ماام ُتك اااع  فرد   (4  ((فااملةين ال تُاااج 
فهحااما إلن ئجهاامن  للااائر( أااادهمم البفااك  ئمااؤداه الئااائا فاا  مااالئر عحااد تلااا  

حص ئفهماا  ئصاافُ  الفااراء قائلاا : إحهاام هاام ئا أن يجةلاائا الااائر الةااين ي اام،  هاان  الاا

                                                 
 .115الدراسمل اإلاصم يم لألسلئب:  (1 
 .88يحظر: اإلحشمء ف  الةربيم  ين التركيب ئالداللم  دراسم حائيم تدائليم:  (2 
 3)   ) رفةاًم  ئاارأ امااا ئالكسام   ارأ ا ن كنير ئحمفض ئأ ئ عمرئ ئا ن عممر ئعمصم:  ئاائر  عاين 

(  بفضاهمم ا ان عمصام  يحظار: الساقةم فا  الااراءال:  عان البفاك أيضامً  ع ئرئ    ئائر  عين 
622 . 

 .3/231مةمح  الارآن:  (4 
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ئاآلباار الرفااض  ئهاائ ابتياامر الفااراء ئكنياار ماان الاااراء. ئيكشاا  هاالا االباات ، عاان أن 
لكااااع  حياااام تركي ياااام مةحمهاااام ئماصاااادهم ئاميتهاااام التدائلياااام  ئلكااااع م حاااا  حااااائع ئظيفاااام 

 ئمان أهام تلاا الم قسامل مراعاما اام   قسامل الب امب ئأاراضا   إق ايم تئجههم م
  ئهاالا يااد  علاا  أن  الب اامب الارآحاا  (1 ((السااممض ئالفم اادا التاا  يجحيهاام ماان الب اامب

يمنااع  حياام ئكيمحااًم مسااتاً  ماان الة ااامل التاا  ترتااد دابليااًم علاا  حساااهم ئحظممهاام لتااد  
 علي   ئتائم هرميًم لتد  عل  تممسك . 

يَمفننِْاد إلاا  أقةاامد تدائلياام  ففاا  ائلاا  تةاامل : المسااتح اإلعاارابحظاار إلاا  هاالا ائ  

 ياام  مام   :ن ئ  ها( ياد338ل(  حجد الحامس 185 القارا:  َحشفه دفامِنْكن ُاللشاهَّْفايَِلكفَُّمْهُ

ن  الشااااهر لاااايس أالفم اااادا ماااان هاااالا ئالامضاااار ئالمساااامفر يشااااهدان الشااااهر  فااااملجئاب: 
ح ماام هاائ ظاار، اماامن  ئالتااادير فماان شااهد المصاارم    ئيةاارب (2 ((فاا  الشااهر قمفةاائ   ئا 

ئال  (هااا( الشااهر محصاائب علاا  الظاار،  ئكاالا الهاامء فاا   فليصاام 538لالامبشاارع  
  ئال (3 همام شامهد للشاهر  ان المايم ئالمسامفر كلي(الجمةم شهدلُ ا  يكئن مفةئاًل ق  ك
ها( عن هلا التئجي  قائلا   الشاهر محصائب علا  الظار، ان 577ي تةد ااحقمرع  ل

فمن شهد محكم المصر ف  الشهرأل ان المسمفر اد شهد الشهر ئال يجب  التادير في :
إلاا   رماا   فااملمةرب هحاام ي(4 ((علاا  أح اا  ال ااد ماان إضااممر المصاار علياا  الصاائم  فااد   

قاًم  مئالاكااام الشااارع  الاااام م فااا  لهحااا  سااا  اااادئأ تئافااات  اااين ال حااامء التركي ااا  للاااحص
لشارع ( كإاادى الئسام ع اإلجرا يام فملةدئ  الحئع  للمةرب استحد إلا  اريحام  الاكام ا

م  ئالحامس ئالامبشرع ئااحقامرع ئايارهم اإلعرا ااسمسيم الت  رصدهم الفكر    للاج 

                                                 
  .193 -192التدائليم عحد الةلممء الةرب:  (1 
 .154إعراب الحامس:  (2 
  .113الكشم،: يحظر:  (3 
 . 1/65ن: ال يمن ف  إعراب اريب الارآ (4 
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مة اارين عحهاام قااملائ   ئال يجااب علياا  الصاائم فياا (  لتجاامئا إشااكمليم االلتقاامس الاادالل  
يشمع النامفم ل الحمشئ من إعراب  الشهر( مفةئاًل ق   فحرى أن مجم  الاريحم عحده امتد  

فهاائ يتاادر  فاا  ااراءا تدائلياام للب اامب يح لاات فيهام ماان الااائ  المفااائص ليحفااتح   كل هام
 إن ال حياام الحائياام ااامدرا علاا    :قةااد للااا علاا  التشااريض الااديح   ئبلغاام تدائلياام حااائ 

اساااتيةمب الماااامم الااالع يجةاااع مةحااا  الجملااام مرتق اااًم ارتقم اااًم ئنيااااًم قاااملمةح  قاياااأ ال 
الدالليام  اين الجملام ئمام تاياع عليا  سائى مظهار مان ئضاض تادائل ...  تكئن الة اام

ف  تاديده كع من المتكلم ئالجمع الت  يلفظ  هام  ئمام تاياع عليا  مان أشايمء  ئيسهم 
فاملاكم الشارع  جمحاب تااراه المةارب فا   (1 (ئالمبم ب ئالسيماين الشاكل  ئالماامم (

ساض مان المادابع التا  اهتمال  هام اراءت  للحص ئهئ جاء من نامفم المفسار ئمادبع ئا
 فمةرفاام ظاارئ، الب اامب  تساامح فاا  تااياات التاليااع الحااائع  اللساامحيمل االجتممعياام 

ض الئاااض الالع يجةاع ماليتست المةح     فملمةرب لجأ إل   الةدئ  الحئع ((2 ((الدايت
الامضر اير المسمفر ف  الاكم  فملمةرب اد يتراجض عن ماتضايمل صاحمعت  مراعاما 

اد ياادر  يمل مةح  متةلت قملشارا  ئهالا مام صارا قا  الةاا   ان ع اد السا م فاا لماتض
قةك الحاما مم ياتضي  علم الحائ ئلكن يمحاض محا  أدلام شارعيم  فيتارا للاا التاادير  

 . (3 (ر آبر يليت قملشرا(ئياد  
ئصاا  الةحمصاار الب م ياام عاان ئتكشاا  الاااراءا التدائلياام للب اامب عحااد الحاااما  

ا للمةحاا  ئكمشاا  لاا   فااملمةربئن للب اامب الارآحاا  اهتماائا  حظماا  ماامعلاا  ئفاات دليااع 
اهتمممااًم قملغااًم قمئاضااض الة اا   ئئافاائا عحااد مةحاامه فاا  الااحص  ئمتاا  ياصااد قملجملاام 

حظااارهم فااا  مةااامح  الجماااع ئالمفاااردال  فااا  أنحااامءالا اااض ئمتااا  ياصاااد  هااام االتصااام   
                                                 

 .82 :االحشمء ف  الةربيم  ين التراكيب ئالداللم دراسم حائيم تدائليم (1  
 .  53  ئيحظر: الصئرا ئالصيرئرا: 61التاليع الحائع للحص  فمن دايا:  (2 
  ئيحظاار: حظرياام اللغاام فاا  الحاااد الةرباا : 22اإلشاامرا إلاا  اإليجااما فاا  قةااك أحاائاا المجااما:  (3 

410 . 
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يحظاار إلاا  ماام يساا ت   ئلةااع هاالا يةااد ماادبً  ماان ماادابع حااائ الااحص الاالع المتجاامئرا 
  ئلحتأماااع رأع ع اااد الاااامهر الجرجااامح  فااا  إعاااراب ائلااا  تةااامل : (1 ((الجملااام ئمااام يليهااام

 وفجفْفِلنف ايِلاكنِنَب اللَّذِيِفالوَّ فَُْهُارفُليَةًاوفرفحْمفنةًاوفرفْْ ف ِْكانةًالبْدَندفعَُْف  :ياائ : 27 الادياد  )

 يبلاااائ ماااان أماااارين أااااادهمم أن تكاااائن  إعلاااام أن  ائلاااا  تةاااامل   ئرهقمحياااام ا تاااادعئهم( ال 
الرهقمحياام محصاائقم قااملة   علاا  ائلاا   ئراماام(. ئالناامح  أن تكاائن محصاائقم  إضااممر 

لَ ههلفةااع يفسااره الظاامهر  كماام كاامن   ََ َحَا ََ   كااللا علاا  ماام فساارحم فاا  (2 (َواْْلَْرَضَحبَهْعههَ َحَلَ هه
ئجاااب أن يجااائا الئجااا  اائ   اجاااع أح اااا إلا ع فااال  رهقمحيااام( علااا  ائلااا   ئرامااام( 

تجةع  ا تدعئهم( صفم لهم  ات  كأحاا الال: ئرهقمحيام م تدعام لهام  ئهالا ايار جام ا 
  (3 ((متهمام ئصافل قأح هام م تدعام مان جها مان  الرهقمحيم لائ كامن اكمهام اكام الراما

فهاالا التحاامئ  اللساامح  للب اامب فاا  ابتياامر ئجاا  إعرا اا  ئاسااتقةمد آباار  الة اا ( ااام م 
مل الحسايم للتركياب ماض السايمق الاام، قاملحص لأل ارا، عل  أسمس اإلام م قملة ا

اهتممماًم ر يساًم  المشمركم ف  اإلحجاما الك ما  قضامن اللسامحيمل التدائليام التا  تهاتم  
  ئكااااا م (4 ((قة اااااامل الرساااااملم اللسااااامحيم ماااااض مجماااااع ظااااارئ، اإلقااااا ف أئ االتصااااام 

ره فا  الةمليام التبم  يام  الاصد ئأنا ل الجرجمح  ال ي تةد كنيرًا عن ك م التدائليين ع
ياتم  إلا  محظائر سايميم   يبار  قا  مان إ امر  (مفهئمًم تدائليمً  فملتةممع مض الاصد 

الكلمم المفاردا لياارأ داللتا  فا  إ امر الب امب ككاع  ئهالا مام فةلا  ع اد الاامهر قشاكع 
لللحفَّفلم اكِدَ  ٍاايفسْأَلنََْوفاعفِ اللشاهَّْ التدائل  ف  ائل  تةامل :  اإلعرابئيمكن تلمس  .دايت

َحهُاَُةل فنَُّيِكهِاكنللاكِدَ  ٌايِكهِاةَ  ريٌاوفصفدٌّاعفِْاِف  كل اللَِّهِاوفةنفلٌَّاب هِاوفلللمفسْج دِالللحفَّفلم اوفل خَّْفلجُاَُِِْْنهِامِنْن
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  :المسااجد الااارام( ع اا  علاا   ساا يع : (  يااران مكاا   اان أ اا   ملااب217 القااارا 
ام ك ياار  ئهاائ صاادب عاان ساا يع   ئعاان المسااجد الااارام.  ( أع اتاام   فاا  الشااهر الااار 

ةدأل ان سؤالهم لم يكن عان ئام  الفراء: ئالمسجد  مة ئ، عل  الشهر الارام  ئفي  قُ 
المسجد الارام  إحمم ساألئا عان الشاهر الاارام  هاع يجائا فيا  الاتام  فاياع لهام: الاتام  

باراُ  ك ير   االنم( ئلكن الصد  عان سا يع    ئعان ال  في مساجد الاارام ئالكفاُر قامهلل ئا 
أهع المسجد الارام مح  أك ُر عحد   إنماًم مان الاتام  فا  الشاهر الاارام  نام اياع لهام: 
ئالفتحُم أك ُر من الاتع  أع: ئالكفر قمهلل عا  ئجع  اللع أحتم عليا  ايهام السام لئن أعظام 

فهالا التفساير ي اين إعاراب  إنمًم من الاتع فا  الشاهر الاارام الالع ساألتم عحا  ئأحكرتمائه
ئهااائ ع ااا  المساااجد علااا   اإلعاااراب  فاااملمةرب هحااام اساااتقةد ئجهاااًم مااان (1  هاااله اآليااام

الشاااهر الاااارام  ئاتكاااأ فااا  هااالا االساااتقةمد علااا  مئاااا  الب ااامب  اااائار المتبااام  ين 
ئأس لتهم  ئ  يةم مم أرادئه ف  السؤا   ئمةحا  الجماع فا  الب امب  فهائ إلن مارتقل 

ج   الااالع ت اااد ى داباااع الاااحص ئع امتااا  قمااام ياااد  علااا  الكفااامءا قسااايمق الاااحص البااامر 
التبم  ياام التاا  يمتلكهاام المتلااا  كمةرفاام مت لقاام لفهاام ماام تةحياا  ااحماامط الب م ياام ماان 
الاادالالل ئالمامصااد ئكيفياام تاليلهاام فاا  ضاائء الساايمامل ئالمامماامل التاا  تتاادائ  فيهاام 

  فهائ (2  ب لكئح  مفسرًا للكا مالك م  ئالسيمم المبماا را، المشمركم ف  الادأ 
 ألم  قمااداأ الماي م قملحص ئف  س ب الحائ  ئالةئدا إل  ااجئاء الامفم قملحص.

اا   المبتلفاام التاا  يسااتبدمهم الااامرم فاا  تةمملاا  مااض الااحص لفااا  د اآللياامل ئتجس 
لب اامب  ل ك اار  آلياامل متفمعلاام متكمملاام تسااة  لتااياات فهاام أ(3 (أسااراره ئفهاام مةمحياا (

ملااااام ت البمرجيااام الماي ااام فااارا المةحااا   ئالمةحااا  مااارتقل ق اإلعااارابلحااااما يااارئن ئا
 قملحص.

                                                 
 . 1/95مشكع إعراب الارآن:  يحظر: (1 
 . 812-127  ئص  اللغم الةربيم دالليًم: 364يحظر: الب مب الارآح :  (2 
 .75فةمليم الاراءا:  (3 



                                            الفصل الثاني                                                  
63 

ئيدرس القاأ التدائل  المحجا اللغئع ف  إ امر التئاصاع ئلايس قمةاا  عحا    
الملفاائظ يااادأ فاا  ساايمامل متحئعاام   كاامنماام لان  اللغاام ال تااؤدع ئظم فهاام إال فياا   ئ 
لا   فاافماان المهاام رصااد تااأنير هااله الساايمامل  فهاام الب اامب المحجااا ئكيفياام تفساايره  ئا 
لََْاةَ  فايِكه مف اآَلِهفةٌال لَّ اللَِّهُالَفَسفدفوَ ايَسُ ْحف  فاللَِّهِارفبِّاحظرحم إل  تئجي  الحاما لائل  تةمل : 

فنَ فا  إال  ( قااملرفض  :هااا( يااائ 616(  حجااد الةك اارع  22/ ااح ياامء لللْفننَّْ  اعفمانن ايفَّننِ

ال( صفم قمةحا  ايار  ئال يجائا أن يكائن  اداًل... ئال يجائا الحصاب علا  عل  أن  إ
االستنحمء لئجهين أادهمم: أح   فمسد ف  المةح   ئللا أح ا إلا الال: لائ جامءح  الاائم 
إال  ايدًا لاتلتهم  كمن مةحمه أن  الاتع امتحض لكئن اياد ماض الاائم  ئلائ حصا ل فا  اآليام 

ئاارك امتحض لئجئد   تةمل  مض اآللهم  ئفا  للاا لكمن المةح  أن فسمد السممئال 
لا رفةاال علاا  الئصاا  ال يلااام منااع للااا  ان  المةحاا : لاائ كاامن  إنقاامل إلاا  مااض    ئا 

  لادى الحااما  اإلعرا عتامدع ممرس أنرًا ف  الفكر ال  فملقةد ا(1 فيهمم ايُر    لفسدتم
  ااارع ال يبفااا  أن  الةمماااعالُةكئ  –مةرفااام تدائليااام  –ئهااائ مةرفااام بااامر  ملفااائظ الاااحص 

المحةاا   اإلعارابكمن ئراء ابتيمره الرفض ف  اآليم الكريمم متجمئاًا إشاكمليم  عتامدعالا
 ئاضاااح أن  ئعااان سااايمامل الملفااائظ قمااام يجةاااع داللتااا   يةااام اع  تئجيااا  ياااراد لهااام  

الس ب ااسمس هئ الحظر الةادع أئ الديح  عممم ئاللع ياتض  امع كع مم يبامل  
  فملحاااما ااتكماائا إلاا  القةااد التاادائل  فاا  (2 ((هتجاامه المااأبئل قاا  علاا  باا ، ظاامهر اال

يضاااااما  التالياااااع الحاااااائع إنقمتاااااًم للتئاياااااد ئاساااااتحدئا إليااااا  ل يااااامن    (3 (( مااااام اسااااات هم ئا 
عتاااامد قملتئاياااد يفااارك علااا  المةااارب اإليمااامن قمساااتاملم ئجااائد آلهااام ماااض   عاااا الفم

مم السممئال ئاارك أمر ملائظ ئئااض فهئ اساتلاام ئجع  السيمم إلا الاظحم أن احتظ
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دالل    لغم القاأ التدائل  المةمصر  ممم دعم المةرب إل  تئجي  الم ح  إل  مةح  
تساااامق التااااادائل  الاااالع حاااااراه ام مااااًم  اااااين العتاااااامدع لامملاااا   ئهااااالا االيتفاااات ئالجمحااااب ا

 .(1 ((لاي  الجملتين يحهك  دئر اجمج  مهم ف  ع ام الب مب الارآح  قمت 
ئتساااتجل  الااااراءا التدائليااام للب ااامب عحاااد الحااااما مااادى ارصاااهم علااا  جمحاااب  

رصهم علا  جمحاب الصاحمعم  قمةحا  أن ياتم إياراد المةحا  فا  عقامرا االمةح  قمادار 
القةد التدائل  المرتكاا فا   تستئف  شرا ل الصام اللغئيم ئالحائيم ئالتدائليم  فاد يرد  

وفلَِِّنهِاعفَِن ايام  ففا  ائلا  تةامل : اإلعرا تمامالل الصائرا لهن المةارب ااتماماًل مان اا

دَاَ  فال لَكْنهِاِنف  كًِ  (  املال  مان( المئصائلم 97 آ  عماران:  للنا س احِجُّاللل فكْتِامفنِ الِنْ

عل  الفمعليم  فايع إح هام فا  مئضاض رفاض فمعاع قملمصادر فيكائن المصادر ااد أضاي  
  ئهااالا الاااائ  (2 عج ااال مااان ُشااارب  الةساااع  اياااد   إلااا  المفةااائ   ئرفاااض قااا  الفمعاااع حاااائ:

فإحا  ال يصاح أن يكائن   أئجاب علا  الحامس مسات يةهم   ضةي  من ايأ المةحا 
 هم  ئااااااد ئهااااام ا ااااان السااااايد الق ليئسااااا أن يااااااا  ال يااااال مسااااات ية   ألئايااااار مسااااات يةهم

فملمةح  يكئن ايح ل  هلل علا  جمياض   امع المئصئ  هلا المامع ايحمم ها(431 ل
أن ياااا المساات يُض ئفاا  هاالا تااأنيمهم جميةااًم  إلا تبلاا  مساات يض  عاان الاااا   الحاامس

حمااام يكااائن الصااائاب  ئهااالا بااا ، الاكااام الفاهااا  السااام د المشااافئا قملسااايرا الم هااارا  ئا 
 مااان فااا  مااااع جااار  اااداًل مااان الحااامس  ليصاااير ئجااائب الااااا علااا  المسااات يض   جةاااع 
ئليم فا  ئصا  ااشاكم  الحائيام   فحجد أن هلا التئجي  ت ح  المحهجيم التدا(3 ((ئاده

السااايرا  –التااا  تااارد فااا  الب ااامب  مساااتةيحًم  إدبااام  قةاااك الاااارا ن الا ليااام المحفصااالم 
ن  لاااا  صاااايمام المةحاااا  الحااااائع ئتاديااااده تقةااااًم لمح هاااامل الاااااراإقماااام يااااؤدع  –الح ئياااام 
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 قاام لفهاام ماام تةحياا  ااحماامط الب م ياام ل  تم التدائلياام المبتاحاام فاا  لهاان المتلااا  كمةرفاام مُ 
 .(1 ئكيفيم تفكيكهم ف  ضئء السيمامل ئالمامممل الت  ترد فيهم

هد تاليع الب مب لس ر الملفئظمل الئاردا ف  المدئحم الحصيم قمم يحم عان ئيح   
جُِْاَُحفننن ُّال لَنننلاامِماننن ايفننندْعََُْنِلاكفااامءا تدائليااام للفهااام  ففااا  ائلااا  تةااامل :  كَننن  َارفبِّاللسنننِّ

ةك المةربين أحهم ضمير جممعم اللكئر  ئلكن إلا علمئا ( يتئهم ق33 / يئس ل لَكْهِ

ةا   فادعتهن هم  من مرائدتهام ليئسا  ئتمح  قشأحالةايا آلمهم مم تحمالت  الحسمء  امرأان أ
  حاام  لتاائاةهن فيماام ئاةاال فياا   فأمر برا  ئأبرجتاا  علاايهن فاا  ايحاام ئأ  هااإلاا  ئليماام فاام

 (الاائائ ن ألمةرباائن للااا عرفاائا ق معاام ساايدت  ئدعئحاا  إلاا  أحفسااهن  إلا علاام هااؤالء ا
 .(2 حفس   ئالحئن قةدهم ضمير لجممعم الحسمء ف  ماع رفض فمععه  الم الفةع 

فملمةرب هحم صدر صدئرًا تدائليًم ف  تئجيه  للةحمصر الشكليم المكئحام لل حامء  
لغائع  قمام يجةلاُ   –التركي   للملفئظ ف  ضئء رصد ع ات  قملسممل ئالةملم البمر  

  قاأ كيفيم ئصئ  متلات  مام إلا  فهام الرساملم الماصائدا مان ا اع المحاتا فا    ُيةح 
  فملحاااما الةاارب جااامئائا ااادئد الب اامب اللاتياام ئممدتاا   الةقااامرا (3 ((محمسااقمل مةيحاام

ئا ماايل الاادأ الك ما  ئسايما  ئالمتغيارال البمرجيام التا   الك ميم البمصم(  ئاعتد 
 سيمق تئاصال     المقمح  الحائيم ئتفسيرهم ف  تكتح  ممدا الك م  أصً ( ف  ئص

  ئالتاليااع إحماام يح ناات ماان مةرفاام دايااام لمحمسااقم الجمااع ئالب اامب للساايمامل (4 ((مةااين
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التئاصاااليم التااا  تحجاااا فيهااام  ئتجااامئا الجملااام إلااا  الب ااامب لتاايااات اميااام أعااام هااا  
 .(1 (( تفسير الة امل الحسايم  ين الحص ئالسيمق التدائل  
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 الثاني املبحث
 
 
 باحلذف التداويل لعلم املخاط

 المتلااا  المشاامرا فاا  عملياام التبم ااب(  المبم ااب أئلاال التاادائليمل الاديناام 
لاا ( أاااد ال اارفين   عتااامدالاح  اااًم ماان ا  اهتمممااًم بمصاامً  قااأن الب اامب يتئجاا   ماان ئا 

ل، الاا قشاأنفا  يحا اض اادينهم   اعقاًم عان أحظامر الحااما اائا ئلم يكن هلا اامار ام
ه الا ااب الاالع ارتكااا علياا  الااال، ئاإلضااممر  عاان اإلشاامرا إلاا  الةلاام قملمااالئ، قةااد 

 ئيشق  "علام الساممض" أن يكائن مسائاًم نم تاًم للاال، ئهائ يجارع مان كتا هم كماصاع  
  ئجامء فا  أاادم مؤلفامل (1 ((ائن قا  تصارياًم ايار ملتاقستئاتر  ئهم يصر  النم ل الم

علياا  الحاااما اعتماامدهم علاا  المااألئ، المةاارئ، ماان الحااائ  ئتااردد اسااتةممل   ئاعتمااد 
ااا أُ  المفااامهيم  فااااد جااامء فااا  الكتااامب  ااا مرم ض    ئلةاااع هااالا (2 ((ب قمااام يةحااا لةلااام المبم م

  جاامء للااا تةلياااًم علاا  ااائ  (3 المئضااض هاائ اائ  الاالع لكاارل فياا  كلماام اإلضااممر
 الشمعر عمرئ  ن شأس: 

 
 ع ن  ش  اً   ي ك يكب أ  ي    ن        إ ي ك ن  بالء      تعلا ن   بنل أسد  

 
أع  –فاح اظ أن سااي ئي  لكاار اإلضاممر فاا  هاالا المئضاض ئلكاار ساا ق  ئعلتاا   

ااااا دئن تفساااااير ئال تفصااااايع  لكااااار اامااااار المساااااتار المتةااااامر، مااااان   –ب علااااام المبم م
هاا( لهالا 285لالمألئ،  فمإلضممر جما لةلام المبم اب قمام يةحا   ئعارك الم ارد  

لاام يااأل  ب اار    قااملائ د التاا  جاامءل  رفااض  ياائم( المحاائا  ئعاااب علاا  قةااك الشاائاه
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 هاالا قاامب ماام    ئئضااض قمقااًم عريضااًم هاائ (1 ((لةلاام المبم ااب ئمنااع هاالا الكاا م كنياار
 . (ب(قةلم المبم م  م ال، من المستنح  تبفيفًم ئاجتا 

ئالمااالئفمل فاا  ك مهاام كنياارا ئاالبتصاامر    :هااا(316لئيااائ  ا اان الساارا    
  ئلاام يكاان (2 ((ماام يةحاائن  المبم مااب ئجاائد  إلا آحساائا قةلاامفاا  كاا م الفصااامء كنياار م

ن رئا هااله الاضاايم ايحماام راحاائا عقاامرال مااالحاااما الاالين تحاامئلئا الااحص الارآحاا  قةياادين 
 ااال، الب اار لتممماا  عحااد    أئ (3  منااع ئالةاارب تبتصاار لةلاام المبم ااب ماام أريااد قاا 

  ئح املض عحاد (5 ((مةحامه ُأضامر ان  هالا الكا م ااد كنار اتا  عار،    ئ(4 ((السممض
 إن    :هااا( رأياا  قميااع الةربياام إلاا  اإليجااما الشااديد قائلاا 592لا اان مضاامء الار  اا   

م ت ااالمااالئفمل فاا  كتاامب   تةاامل  لةلاام المباام  ين  هاام كنياارا جاادًا ئهاا  إلا ظهاارل 
بتصاامر امحئحااًم ال  ئيااران القاااأ التاادائل  المةمصاار ا(6 ئااالفهم أئجااا ئأ لاا (  الكاا م
لااا  فاا  ك ماا  ماام ًم ماان ااائاحين التبم ااب  ئياضاا  هاالا الااامحئن قااأن يضاامر المُ أسمساا

إلاا  إيجااما  قميلاا دلاال علياا  الااارا ن ماملياام كمحاال أئ ماممياام  فمللساامن الةرباا  يحمااما 
اا تاادائ  ماام  علاا ب الةقاامرا ئ اا  المةاامر، المشااتركم  يااًم  اعتماامدًا علاا  ااادرا المبم م

للاااا امجااام  إلااا  التدائليااام متااا  ااتضااالُأضااامر مااان الكااا م  ئفااا  استاضااامر أدلتااا  
 . (7 الفهم
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 كيفياامل  ر التاادائليئن عاان هاال ااماار قااأكنر ماان تة ياار فمااحهم ماان دعاامه ئع  اا 
  الاااالع يااااائم علاااا  عمااااد (2 (( االسااااتدال  التجساااايرع    ئمااااحهم ماااان أسااااممه (1 ((الااااائ 

لا  المتكلم عحد صيمام الك م إل  ابتصمر الالامل التا  ياادر أن  المبم اب اامدر ع
 إرجمعهم عحد التأئيع اعتممدًا عل  سم ت المةرفم المبتاحم ف  لهح . 

ئعلم المبم ب هئ س ب  الساةم(  ئ اإليجاما(  ئ اإلضاممر(  ئ االساتغحمء(   
اار   ئهاا فاا   ،مسااملا فاا  الااائ  يباار  فيهاام الكاا م علاا  اياار ماتضاا  الظاامهر  ئتص 

 قساامل الامفاام  يااائ  سااي ئي : ال حاامء اللغاائع مااض  لاائف المةحاا  المااراد اعتماامدًا علاا  الم
ااا  ئ  حمااام أض  اااظ  ئا مااام كااامن يااااض مُ رُ مم ا  ااارًا هم . (3 (( ب يةلااام مااام يةحااااساااتبفمفًم  ئان المبم م

َههلَحَ َحَحئمنلاا  فاا  االتسااما ائلاا  عااا  ئجااع:   َ َُحكَهْاع ههُ َح   َحاَاهه َحَرَوههُرواَحَرَ ثَهه   ََ ك  َ َوَمثَههُ َحاَاهه
ِدَحُمههه  َحُبْ ههه  َح ِدَحَوً هههَ ا َحُاَءهههل هههْ َحَ َحكَهْع   ُههه  َحَكْسهههَ ُإَحا  ا ُْ َحهَه (  فلااام ُيشااا  هئا قمااام 171 القاااارا:   ُءْ هههف 

حمم ُش     ح مم المةح يحةت  ئا  نلهئا قملمحةئق ق   ئا  ناع الحامعت ُع الالين كفارئا كممنائ كم : مم
ب ئلكح  جمء عل  سةم الك م ئاإليجما لةلم هلا الُمبم م  .سمضئالمحةئق ق  اللع ال يُ 

ئلاائال هااله الاريحاام   فاا  اآلياام إيجاامااً  أن ةلااميجااما  ئالمتلااا    فمآلياام فيهاام إي(4 قااملمةح 
ال يغمااك ااماار علاا  المبم ااب   كاا التدائلياام لماام جااما اإلتياامن قمإليجااما فاا  اآلياام 

صال إليا  أئ يل  ا  فمن اير المةائ  أن ُيشق   الكامفر قملاداع  لميمامن ئال يجاُد مان يحُ 
لين ال يستجي ئن  ادعئا اااحامم التا  دعئت   ئلكن المةائ  أن يشق  ئعظ الكمفرين ال

يم يافا إل  لهح  هالا المةحا  فايةلم أن  فا  اآليام ابتصامرًا  اآل  ئمن يسمض (5 ال تة 
فملة ااام  ااين المرسااع ئالمتلااا  التاا  ارصاال الق ااام علاا  إ رااهاام اااد ئجاادل  رياهاام 
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ئأ اارا،  ئماان ناام إلاا  التدائلياام التاا  عحياال قملساايمامل المبتلفاام تصاام الاإلاا  حظرياام 
 الااحص اللغاائع فاا  جملتاا  إحماام هاائ  المئااا  التئاصاال  عحمياام ك ياارا علاا  أساامس أن 

  ئيةااااب (1 ((حاااص فااا  مئاااا  فكاااع رساااملم لهااام اصااادهم ئمئضاااةهم ئظااارئ، تلايهااام
ن ع شيخ الحاما ئيلتمس ئجهًم آبار لميجاما فياأعل  ر  الاجم  : ئان    تةامل  أراد دئ 

كفاامر قااملراع  ئالغااحم  فمبتصااره لكحاا  اكتفاا   االكر أن يشااق  شااي ين قشااي ين  الااداع  ئال
ماام أقااا  علاا  ماام ألااا   ئهاالا مةحاا   الكفاامر ماان المشااق  ئالااداع  ماان المشااق  قاا  فااد   

  ئياترب ائ  الاجم  من القاأ التادائل  الئاصا  للاال،  فكنيارًا مام (2 ك م سي ئي 
اا القاامأ قالفاا     إل يااائمب قةلاام المبم اابم يااال، قةااك أجااااء الكاا م نااام ماان المبم  

رعمدا اعتممدًا عل  إدراا السممض  ئيا الساممض الماالئ، اعتمامدًا علا  اصاد الماتكلم  د 
ت  التدائليم فا  مةرفام الاال، فا  مناع تلاا ءف  إدراك   مةتمدًا عل  كفم داللع يجته
 .(3 (( ئاد يكئن للارا ن البمرجيم الدئر ااهم ف  الال، ئالتادير المئاضض 

 كتمب أهميم علام المبم اب فيمام كتقا  تاال عحائان  هالا قامبُ ئي ين صماب ال  
االاايس ام  المسااتنح  فياا  اسااتبفمفًم(  ااام : ئللااا ائلااا:  ااال،ُ يُ    كأح اا  (لاايس إال   ئ (رُ ي 

ااااام : لاايس إال لاا ئلاايس ام  اا للااا  ئلكااحهم ااالفئا تبفيفااًم ئاكتفاامءً  رُ ي  ب ماام قةلاام المبم م
م مااحهم ماامل اتاا  رأيتاا  فاا  ااام  ئساامةحم قةااك الةاارب المئناائق  هاام يااائ : ماا .يةحاا 

ح مم  وفل  ْامِِْاَُْْل الللكِدَ ب ائمنع للا ائل  تةمل :  .مملم  يريد مم محهم ئااد  كلا ئكلا  ئا 

ن  مان أهاع الكتامب أااد إال لياؤ (  أ159 / الحسامء ل لَّ الَكُنؤْمِنفِااب نهِاكَ ْنلَامفَْوِنهِ محمن  قا  ع ئا 

 مقغم: الشةر ائ  الحف  ا ع مئت . ئمن للا 
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 ِِ  ن ِ ش  ب ي قعقع  خلف  رجليهِ         بنل أ قيش   ا لِ كأن ك ان ِج
أع كأح ااا جمااع  ماان جماام   حاا  أااايا... ئمنااع للااا ااال، تبفيفااًم  ئاسااتغحمء  

ماامرس ي  فهاالا التاليااع للااحص يكشاا  عاان لهحياام تدائلياام (1  قةلاام المبم ااب قماام يةحاا
مامدًا علا  علام المبم اب  مؤكادًا اراءت  الفماصم للب مب الارآح  اعت  همشيخ الحاما 

اام يمكح حاام أن حفتاارك ماافهماا   ن  رياات إيااراد أمنلاام ماان االسااتةمم  الةرباا  ئالشااةر  مم 
م الحائياام ااامدرا علاا  اسااتيةمب المااامم التاادائل  ياا حاامء علاا  ماام ئرد فاا  الكتاامب أن ال ح

  اللع يمنل  أسمساًم الماتكلم ئالمبم اب ئظارئ، اساتةمم  الاائ   ئللاا قمشاتمملهم علا
مئضااض ااامر للئساام قماام يااادد عحمصاار المااامم  ئيجةااع مةحاا  الب اامب مرتق ااًم ارتقم ااًم 
ئنياًم قةلم المبم اب ئاساتةمم  الةارب  قاياأ ال تكائن الة اام الدالليام  اين الب امب 
ئمم يايع علي  سئى مظهر من ئضض تدائل  مةاد يسهم ف  تاديده كع من المتكلم  

ن الماااامل  ئالماااامم  يليااا   ئالمبم اااب  ئالسااايمائالجماااع التااا  يلفاااظ  هااام  ئمااام تاياااع ع
ححاااام حفتاااارك أن  الحااااائ عحااااد سااااي ئي  اياااار مسااااتاع  حفساااا  ئأن  ااااائاحين اللغاااام  للااااائ   ئا 
المحتجم للملفئظمل مدعئا لك  تمتلا المسمحد الدالليم ئالتدائليام علا  مساتئى الكا م  

ةحا  يرياد القامأ أن مئأن ترتقل قةحمصار بمرجام عحهام  علام المبم اب مانً (  ياد أحا  
لياا  أاااد عيةحياا   ئأن ية  اار قاا  عاان مئااا  فاا  إ اامر ساايمق مااادد  ئهاالا عااين ماام حق اا  

 قأح هم   :ئاصفًم إيمهم  القمانين اين تادأ عن الجملم ف  الحظر الحائع عحد سي ئي 
ليساال  حياام جمماادا  ئلكحهاام اياام ئمتدائلاام  ااين مااتكلم ئمبم  ااب يراعاا  المااتكلم ئيأباال 

ن كمن المامم إم مم يجب تاديم  ئيؤبر مم يجب تأبيره  ئيئجا م ق   فياد  قمهتممم ُمب
  فااراءا ساي ئي  ئتااديره (2 (( حاب إلا كامن الماامم ياتضا  اإل حامبتض  اإليجما ئيُ اي

فاراف   اع تساتا   مانإل  محهجيم تدائليم لام تتأساس  تحد، ف  اآليم الارآحيم اسلئ للما
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هااام ماااض ال حااامء التركي ااا  للاااحص  ه الفكااارا ئلاممااان فكااارا سااامقام عااان الاااحص  ئتفمعاااع هااال
أسمسااًم ماان إشاامرال متئاضااض عليهاام  ئهاالا ال حاامء التركي اا  مااض علاام المبم ااب  ؤلاا الم

 هئ اللع ئج  فةع الاراءا عحد شيخ الحاما. 
  لةلاااام (1 حاااائ هاااالا ئمماااام ياااائ ع تاااارام   ئمااان الااااال، التااادائل  ااااائ  ساااي ئي :  
اا َههله َحَحب ائلاا  عااا ئجااع: المبم م َْ َحَوا  َ ار َرا َا َحاثاََحَرث ههذداَحَواَهه ََ ار ر ك َا َحَواَهه  َ َله ظَههل َْ ْ َحَوا ُْ ظ نَيَحهُهههُروَه


ااا  فلااام يُ (2  ااا ع اآلبااارم ةم  يمااام   ففااا  اآليااام الكر (3 (عحااا ( اساااتغحمءً  ع فيااا  اائ ُ فيمااام عم 

ئابتصااامرًا لةلااام  يجااامااإاااال، المفةااائ  قااا  فااا  ائلااا  تةااامل   ئالامفظااامل ئالااالاكرال( 
ن صااااماب الكتاااامب أن الااااال، ماااارتكن للمتلااااا  ئمادرتاااا  علاااا  السااااممض ئفهماااا   ئبااااي

دراكاا  فااام :  اا اسااتج ء المةحاا  ئا  ح ماام أض  هاارًا اسااتبفمفًم  ئان  ظ  مرئا ماام كاامن ياااض مُ  ئا 
    ئال ضايرم علياام كمام تاائ : ال علياام   فجارى قمحالام المناع  مم يةحا  ب يةلمُ المبم م 
ا   شاايخ الحاااما( اعتمااد علاا  اااارا ن   فااملمتل(4 ((را هاالا فاا  ك مهاامناالك ،م ل  ئلكحاا  ُااا

الساايمق اللغاائع ئالااامل  فاا  تااادير المااالئ،  مماام يكسااب الب اامب الاركاام ئالتفمعااع  
 ئفا   قاض اللغام أن تساال  ئياام المتلا  ف  بضم عمليم تفسير الب مب ئتاليلا   

من االفمظ مام ياد  عليا  اياره أئ مام يرشاد إليا  سايمق الكا م أئ داللام الاام   ئأصاع 
  فما رئاااام (5 (( اتهااام فااا  هاااله الئجاااماا التااا  تةتماااد علااا  لكااامء الاااامرم ئالساااممضق

المةحا  اللغائع تفسايرًا تادائليًم  تفساير ااسمسيم عحد سي ئي  ف  هلا التالياع ها  تةالر
ن مادلئالل الةقامرال اللغئيام تتاادد أح حمء علا  ماامم التئاصاع  فهائ يادرا المن اير ا

ئالداللياام إال أحاا  يؤكااد تةاالر فهاام مامصااد هااله الائاعااد ماان  حساات ماان الائاعااد التركي ياام 
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 أياااام بصاااام ص  دئن رب هاااام قملاصااااد التئاصاااال  للقاااامأ  فملتاااادائليئن يئضااااائن أن 
للب مب تتادد  ئاس م حي م المتدائلين اللغم ئالمستةملين لهم... ئمن حمايام نمحيام فاإن 

  فااراءا (1 ((تئاصال  حيمل ب مب مام يمكان أن تحشائ ها   الاتهم جااءًا مان السايمق ال
سااي ئي  التدائلياام تمنلاال فاا  تجاامئا المةحاا  الارفاا  إلاا  المةحاا  الكلاا  للتركيااب  فهاالا 

هااائ التكملااام الساااريم للاااحص التااا  تكمااان فيااا  ئظيفااام  - تة يااار فااامليرع  –المةحااا  ئااااده 
  .(2 الاراءا
هاا( لييام الكريمام 210لبتصامر تفساير أ ا  ع يادا  المإليجاما ئاقئمم يتصاع  

َحَأَرَوهههْرََُْحبَهْعهههَ َحا  َهههلً ُ  َْحهَأََحَح ْ ُْ َحُوُهههه ُ  َْ َحاْتهههَ اا ََ ك  َ   فحجاااده يااادئن: (106 آ  عماااران  ماهههلَحاَاههه
ام الالين... ب قمم أُ لةلم المبم م  الةرب تبتصرُ    ريد قا   فكأح ا  بار  مبار  ائلاا: فأم 
 ام  ااسدع: ئ صر الك م  فال، هلا ئابتُ   كفرتمائ  لهم أم يف
 

 لب  ح   ت   ت صر      ن  ر  ق   ه       بنل ش ب  ن    ح  نكِ ال ت   هللا  بيتِ  ك بت   
 

  حجااد أقاام ع ياادا فاا  هاالا التاليااع يسااتحد إلاا  (3 (( حاا  التاا  شاامب ارحمهاام :أراد 
 عحصاار هاامم فاا   علاام المبم ااب فاا  تااادير المااالئ،  ئهاائ ياالهب إلاا  أن  المتلااا  

يتسااااح  الت لياااا  صاااايمات  ئتكئيحاااا   إل يكاااائن مركااااا االهتماااامم فاااا  عملياااام اإليجااااما  ل
إن مةرفم ام  المبم اب... ئصالت  قاملك م ب ئا  راا الماصد الم لئب  ئلهلا المحمس

  ئحجد أقام ع يادا يرجاض (4 ((عل  ئفت ئرئده  تسهم ف  تاايت التاليع الحائع الدايت
الترتيب  ااين أجااااء التركيااب ئساايلم ماان الئساام ع التاا   ال حاامء إلاا  أصاائل  التركي ياام فااا 
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  ئلةلا  مان الم ااظ (1 ((اللغم لتاايات الت ام ت  اين التركياب ئالماصائد قا تلجأ إليهم 
ااامكااان أن يُ يأن إيجاااماًا ئابتصااامرًا  ب( لاااللا حجاااد الم ااار د ةلاااع فااا  ضااائء  علااام المبم م

 فكاااع مااام كااامن مةلئماااًم فااا  الاااائ  جمرياااًم عحاااد الحااامس   هاااا( ياااائ  قشاااأن هااالا 285ل 
لا يتضامن أمارين  بصائص الاال،   ئاائ  الم ارد ها(2 ((فالف  جم ا لةلم المبم ب

 لةلم المبم ب: 
 ن يكئن هلا الال، مرتق ًم قمم هئ مةلئم ئيمكن استبرا  المالئ، ممم ايع. أ. 1
 . (3 ن هلا الال، مرتقل كللا قمم يجرع عل  ألسن الحمسأ. 2

ن فهم المالئ، ئتاايت داللم الحص عمليم مةادا ت دأ من ا اع إئيمكن الائ         
  فةع الاراءا  ئتت ئر ع ر استنممر الاامرم آلليامل متحئعام ئتفةيلا  لملكمتا  الشرئا ف

ساايرئرا عمليام الاااراءا تتفمعااع  فاا  أنحامءاإلجرا يام ليصااع إلا   لاائرا المةحا  ئتشااكيل   ئ 
آلياامل متةااددا قاسااب حاائا الاااراءا المةتماادا ئ  يةاام الااحص المااارئء  فااملاراءا التدائلياام 

 –الماي ام قملب امب لتفسايره ئفهما   فكلمام أتايح لحام تتغيم اإلام ام قمجماع الظارئ، 
السيمامل الت  تايل قةمليم اإل داا است ةحم فهم الكنيار مان الة اامل  رصد   – دام 

 .(4 (( ين أجااء الك م
-1 االحشاامق  وفَُذَِْنتْالَِّفبِّهفن اوفحُ َّنتا(1)ل ذَلاللسامف ءُالْلشنف َّتْائف  ائل  تةمل :  

مبتل  اآلراء قشأن تةيين الجئاب فام : ئائم يائلائن فأمام مان أئتا  د   لكر الم ر  (2
فهاالا ااائ  اساان جميااع  ئااام  ااائم: الب اار مااالئ، لةلاام    كتمقاا   يميحاا   هاائ الجاائابُ 

جااامء اياااد علمااال   الا اياااد  أع   المبم اااب  كاااائ  الام اااع عحاااد تشاااديد اامااار إلا جااامءم 
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م المبم اب كاائ  الام اع: لائ رأيال ف حاًم علا ال هلا  مم قةدم  كعُ ي    ئم لم ش  ئكائل : إن ع  
 .(1 ئف  يده السي 

تئاااا  عحاااد القااااأ عااان التأئياااع ااحساااب لييااام  فهااالا لااايس مااان اميااامل حلااان  
ه مااالئفًم  ئحاائا  القاااأ  لكاان ماام يسااتئافحم هاائ التأئيااع الااام م علاا  تااادير الجاائاب ئعااد 

اال، هحام هائ مان الال، اللع أرجض إلي  ئالتاليع اللع فسرل ق  عمليم الاال،  فمل
ا يع الال، اللع يجري  محجا الكا م  ئلا ن كشا  الحاائع عحا  فهائ مئجائد فا  حيام 
المسااتةمع  ئماان ناام  فهاائ لاايس ماان ا يااع الااال، الصااحمع  الاالع ال ئجاائد لاا  إال فاا  
الجهااما الحظاارع الاالع ي حياا  الحااائع   ااع هاائ ماان ا يااع الااال، التاادائل  لةلاام السااممض 

م لكااره الم اار د قشااأن الةلاام أئ الساا ب الاالع دفااض ماا  أماام الاالع يجاارع  ااين المتباام  ين
المااتكلم إلاا  الااال، فهاائ أماار ئجاائده متااادم علاا  إجااراء عملياام الااال،  ئهاائ الساا ب 
اللع أرجةئا إليا  الاال، التادائل  ئهائ  علام المبم اب قملماالئ،(  ئهاله الةلام ها  

 دئحجااد الم اار  التاا  تمكاان المبم ااب ماان اسااترجما الةحصاار المغيااب لتااتم عملياام الفهاام 
أئرد  علم المبم ب( ماترحًم قأمر آبر هئ  تشديد اامر( ئه  إضمفم  ريفم تكتسب 

حهاام ال إ هاام ع ااام ظاامهرا الااال، قملساايمق المااامم  الاالع تااادأ فياا  تحئعااًم ئنااراء  إل 
ان  ألتجةااع ماان المااامم ماااك ئعاامء مساامعد يجااد فياا  المبم ااب ماام ااامب ماان اللفااظ

شاهمدا الاام  عليا    اع تجةاع محا  عحصارًا يمكان أن يئجا  المتكلم استغح  عن لكاره ل
. ئفاا  تفسااير ائلاا  (2 م ماان المةامح مااالكا م إلاا  مةاامن متةااددا كملئعياد ئالتهديااد ئايره

ل امفنِْايفشنف ءُاوفيفهْندِنامفنِْايفشنف ءُايََِن اتةمل :  َُيَمفِْازنيِِّفالَهُاَُِءُاعفمفِِهِايََّفآَهُاحفسفنً ايَإ  االلَِّهفايُضنِ

نفَُْ ف َّفلالال  االلَِّننهفاعفِِننك ٌاب مفنن ايفَّننْ وفاعفَِننكْه  ْاحفسننف (  يااائ  الحااامس 8 فاام ر:  وَننذلْف ْاَْفلسننُ

هااا(: الجاائاب مااالئ، لةلاام السااممض فيجاائا أن يكاائن المةحاا : أفماان اياان لاا  338ل 
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المااالئ،  فااإن   يضااع ماان  اساائء عملاا  كماان هااداه   عااا ئجااع  ئ يااد  علاا  هاال
ن يكائن المةحا : أفمان ُاي انم لا  سائء عملا  له ال حفساا عليا   ئياد  يشمء(  ئيجائا أ

  ح اااظ ماان الكاا م الماالكئر أن الحااامس (1 (علياا   فاا  تاالهب حفسااا علاايهم اساارال
ااايةااائ   ئهااائ مااام ياااارب مااان   ب فااا  تاااادير الماااالئ،  علااا  اااارا ن الماااام  ئعلااام المبم م

كم فيهاام الااارا ن الاملياام  ق ريااام ساايمايم تااتا الحظاار اللغاائع الاااديأ  فملاادالالل تحشااأ 
التااا  تصاااماب عمليااام الكااا م إلااا  جمحاااب الاااارا ن البمصااام  حظااامم اللغااام التااا  يااادركهم 

اللغااائع فااا  ااصاااع ياتضااا  ئجااائد   فملحظااامم (2 (المتلاااا  ع ااار مةرفتااا   اااللا الحظااامم(
ر  لكان الت  يات اللغائع ااد يساال أاادهم اعتمامدًا  إساحمدأ را، يجمةهام  ظامهر أئ مااد 
فر الاريحااام ئالااادليع علااا  ااااارا ن المامليااام ئالامليااام  ئيمكااان الت اااين أن تااائ علااا  داللااام ال

الةحصاار المااالئ، أماار متأصااع فاا  المحاائا  الاالع جةلاائه لظاامهرا الااال،  ئعلاا  هاالا 
استرجمع  اعتممدًا  مكمنإلالحائ يمكححم عد  الال، من ا يع تغييب الةحصر ف  اللفظ 

االتجاامه التاادائل  إلاا  الااائ  قااأن  الكاا م    ئاااد احتهاا  أصااامب(3 علاا  الااارا ن التدائلياام
مهماام تقميحاال  را اات اسااتادان  ئتةااددل قاسااب المااامم الاالع ياتضااي   داللاام ئمةحاا   

فهمماااًم  ئيساااة  دئماااًم إلااا  تغييااار أئضاااما  إقمحااام  قمبم قااا االلتاااامءفإح ااا  يساااة  إلااا   ئا 
م اإلحشاام يم جا  إلاايهم  ئهائ ااين يجماض  ااين مبتلا  الئسام ع التة يرياالمتلااين الالين يئ  

 يرم  إلا   الجممليم أئ اإلق ايم اإلفهمميم  أئ استةمم  كلمم دئن أبرى ايرهم إحمم 
د التااأنير فاا  لهاان المتلاااين علاا  أساامس أن الكلماام المبتاامرا أعلاات قةااملم ب اام هم يااما 

ئأمضااا  أنااارًا قمااام لهااام مااان ائا اااد مةحئيااام جمءتهااام مااان اللغااام أئ االساااتةمم  أئ محهمااام 
 .(4 ((مةمً 
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 بحث الثالثملا
 احلذف التداويل ألبعاد متنوعة

للال، مدابع ف  التصحي  متةددا تةددًا يد  عل  ناراء هاله الظامهرا ئب ار  
نر اللع لهم ف  اللغم تحظيرًا ئاستةمماًل  فمن ال، ئاجب إل  جام ا ئممتحاض  ئمان اا

دئن ع ماام  ئماان ااال، متئاااع إلاا  ااال، اياار ماان إضااممر قة ماام إلاا  إضااممر 
  ئال (1 .الخ  ئلم يفرد الال، مساتاً  فا  مصاحفمل الحاائ فا  مقااأ بامصمتئاع..

ف  محهجهم   اع هائ راجاض إلا  تاام ض  اين مام ابتامرئه لمصاحفمتهم مان  هلا حاصمً  ةد  يُ 
دراكهاام ل  يةاام الظاائاهر التاا  لاام يفردئهاام قااأ ئاب بمصاام   أصاائ  الت ئيااب ئالترتيااب  ئا 

ين ماام ال يجتمااض. علاا  أن ماام جاامء ماان ئلاائ فةلاائا افساادئا ئضااض اا اائاب ئلجمةاائا  اا
 ادينهم عن الال، م نئنًم محتشرًا لم يترا من الظمهرا شمردا ئال ئاردا.

لاااا  ن ناااام أاساااامم: اااااااراك عئقصاااافم عمماااام يمكاااان تاساااايم مقاااامدم الااااال،  
  فيمم يتةلت قملاسمين اائلين فهمم مرتق امن قملجمحاب الق اا   (2 ئااسقمب ئالشرئط

النملااأ المتةلاات قملشاارئط فهاائ ال لهاام عحااد قةااك الحاااما  أماام الاساام ن كحام حجااد إشاامر ا  ئ 
ن التااادير الصااايح للمااالئفمل عحااد أماارتقل قملجمحااب الحااائع  ئلكاار قةااك القاامانين 

الحاااما  يجااب أن يراعاا  أماارين أسمساايين هماام: المةحاا  ئالصااحمعم الحائياام  ئالماصاائد 
التةمااات فااا   عحاااد  ئ (3 مليهااا هااام ااصااائ  الحائيااام الةممااام ئالائاعاااد البمصااام المتفااات ع

ظااامهرا الاااال، حجاااد أح هااام ال تااارتقل قملصاااحمعم فاااال   اااع تتجمئاهااام إلااا  أقةااامد تدائليااام 
ماان الةئامااع ماان بمرجهاام  تااتاكم فاا  فهمهاام  كنياارمتحئعاام  فملةقاامرا الارآحياام تةرضاال ل

ئالمحمسااقمل التاا   عتامديااماالتجمهاامل الئتاديااد المااراد محهاام  ئماان أهاام هااله الةئامااع ا
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 د  نمليم  ئهائ مام كامن عاممً  لكا  يمافيهم ئكللا ماتضيمل اللغم ف  صئرتهم المحالل 
قااملفهم ئالتاليااع   مالحاااما حظاارهم إلاا  ماام ئراء ظاامهر الةقاامرا الارآحياام عحااد التةاارك لهاا

ئللااا قاكاام عاادم ئفاامء هاالا الظاامهر فاا  كنياار ماان المئاضااض قمت لقاامل ئجهاامل الحظاار 
ئك مان بامر  الةقامرا قشاكع عامم  اامار الالع   أئ مت لقمل المةح  المفار عتامديماال

أئجد حئعًم من التقمين  ين مم علي  صئرا الحص الفةليم ئمم يجب أن تكائن عليا  هاله 
وفلِْأَ  اللل ََّْيفةَاللَّدِلاةننا ايِكهف اوفلللِْريفاتةرك سي ئي  لتئضيح ائل  تةمل :  ايحممف .الصئرا

(  رأى أحهاام قمةحاا   اسااأ  أهااع الارياام(  82 يئساا :  َّننف قِكنَ فللَّدِننلاَُكل فِلنفنن ايِكهفنن اوفل َّْنن الَ

 (الاريام اح   يستايع عاً  أن  تسأ  الاريام  ابتصار ئأعماع الفةاع فا  المضام، إليا  
اام ماام يضاام، إلاا    :  ئيااائ  فاا  مئضااض آباار(1 جاامء علاا  سااةم الكاا م ئاإليجااما  أم 

فإلا الال: هاله  .ئحائ للا سلئ    ئهله  حئ ئاامهمل فحائ ائلا: هله  حئ تميم   اآلقمء
المضاام،    اياار أحااا إلا ااالفلالمةحاا  فإح ماام تريااد للااا   ئهااله ساالئ     ئهااله أسااد  تماايم  
  حجاد أن فهام اآليام عحاد شايخ الحااما (2 ((ساأ  الاريام"مكمم ام    عاا ئجاع  "ف تبفيفمً 
م  ئتحمئ  ساي ئي  سأ  أهلهسأ   ئلكن يُ ل  قةد تدائل  مؤداه أن الاريم ال تُ إاستحد  مفه

تسااما  الااال،  ئاساات ما أن يصااع إلاا  تااأئي ل الالمسااألم تااال ظاامهرا ك اارى هاا  ا
تقااما مساالا تاليلاا  مق  بتاااا  قملااال،الئتفساايرال ناارا لااألداء الك ماا  الاالع اعتااراه ا

 ئهااائ التالياااع  ض فااا  المةملجااام اللسااامحيم الادينااام جاااممض يتسااات ئالاااحها التااادائل  المتق ااا
م ئقملمائممل السيمايم قمم يجةلا  يجماض  اين التالياع الفاردع ئالتالياع قملمائممل اللاتي
 .(3 ةمح  الظمهرا ف  الحص إل  إيامءات  الكمشفم(مالحص  ئيتجمئا ال
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التاا  عرضااهم  ص  هااله الاااراءا التدائلياام للحصاائ فاائيمكححاام الااائ : إن سااي ئق   
فاامهيم التاا  يااائم ئهاا  ماان أهاام الم  (ااارايس  اتضاامء التاا  أنمرهااماليح لاات ماان فكاارا ا

عليهم التدائ  ئتحمما قادرتهم عل  تاديم تفسير تدائل  لادرا الحص عل  ال ئا قسلسالم 
داللياام متئاصاالم ع اار إجااراءال مبتالاام لشاايئعهم  ااين أفااراد المجتمااض اللغاائع الئااااد  
ئامت كهم بلفيم مةرفيم قشأحهم  ئال تبمل  الةيحم اإلدا يم المبتالام التا  اللهام ئفسار 

 .(1 تهم الدالليم قاسب ماتضيمل التدائ  االجتممع  المكتح  قملمتبم  ين حي
مئكئ  إل  مام ياائم  –عحد صماب الكتمب  –أن هلا الدئر ف  الال،  ئئي د 

علي  التبم ب مان تركياب ام اع للتجرياد ئالتةمايم ئالاال،  أمام تةياين الماالئ، متا  
هم يااائم علاا  الاات ام ضاا  ياام قةتبم متتكفااع قاا  مقاامد فااأمر    ماام تةلاات قكلماام أئ جملاام

فر عليا  اارا ن لفظيام تاد  ائقةضاهم ااد تتائ   اتضمء  ين أحئاا بمصم مان الب امبالئا
ئقةضهم امم عل  ضارب مان ال حا  الب م يام التا  يتةالر إرجمعهام إلا  أصائ    علي 

التركيااب  لكحاا  لاايس ماان المتةاالر إرجمعهاام إلاا  ال حاا  التبم  ياام  التدائلياام(  ئهاائ ماام 
يكتفاا  لاا  فاا  ائلاا :  ئيسااتايع عاااً  أن تسااأ  الارياام( ئال يمكاان أن جشااكع يتضااح ق

حهم تضف  قةدًا مجمايًم فاال   اع ها  مان إقأن يام  عن هلا الةدئ  ف   حيم التركيب 
 تكسااب... الب اامب الاالع تاارد فياا  ئاةااًم مةحئيااًم بمصااًم اجمجيااًم أعماات  رؤياام تدائلياام 

 .(2 (ف  ع ات  قمتلاي (
)يننح  وفجفْفلَالَكن ْاِفَّفلب كلَاوَ ِككن ُالللحفَّا  الال، ف  ائل  تةمل : ئلئ حظرحم إل 

  حجد الفراء يدئن ائل   سرا يع تايكم الار( ئلم ياع ال رد ئه  تا  الاار ئال ارد (81
  مةحمه مةلئم... ئ  أعلم  كائ  الشمعر: فترا ان
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 يلينل  ا  أدري إ ي يا ات  جهً        أريد ينخير أيه ا 
  (1 يرياااااد: أع البيااااار ئالشااااار يليحااااا   احااااا  إلا أراد البيااااار فهااااائ يتاااااا  الشااااار 

لغئياام امفاام  –تاضاامره قةحمصاار باامر  سفملمااالئ، المااادر  فاا  هاالا الب اامب يتةلاات ا
التاا  تساامعد المتلااا    قاا   محهاام الةااملم الباامرج   أع المةلئماامل المسااتاما عاان الئااااض

 الماصاائد هاائ  ئفاات أحساامق مةرفياام ت ااين أن  ءا الب اامب اااراءا تدائلياام علاا اعلاا  ااار 
مةحاا  لاام يتحمئلاا  اللفااظ قااملح ت  كماام أحهاام تساامعد المسااتد  علاا  ت يااين مااراد المااتكلم  

  ئهاائ ماام فةلاا   الفااراء( مسااتةيحًم (2 ((ئكاالا المةرفاام المشااتركم التاا  تفضاا  للداللاام إلياا 
  حفسا اً رآح   ئأجدك م الةرب ل يمن االاتقما المئجئد ف  الحص الاقشمهد شةرع من 

إل  اراءا الب مب  حسات ال ياا  عحاد عتقمتا  فاال   مً فئعدأممم هله الجمع الماتقكم م
رجمعاا  ايااأ كاامن علاا  ئفاات ماام يمل   المجاام  التاادائل  ياا ااع يااائم قملتااامط المااالئ، ئا 

حفس   ئم اظم الفاراء للاال، التادائل  فهام عميات ئمقكار لظامهرا  الةادئ ( الم نئنام 
الارآن مااان الحمايااام التركي يااام اااام م إجماااماًل علااا   لب ااامب الارآحااا  فاااا فااا  تمفصااا ل ا

  ئالةاادئ  الاالع رصااده الفااراء فاا  اآلياام هاائ (3 ((الةاادئ   ئهاالا الةاادئ  كماا  أئ حاائع 
 عكاااس كاااع مظااامهر الاياااما  عااادئ  كمااا  قملاااال،. فضاااً  عااان أن الب ااامب الارآحااا  

ا( فا  اراءتا  لييام ياائ : ها383 ل حاامس  ئهئ مم كمن ممنً  ف  لهن ال(4 (الةربيم(
ان  فاا  الكاا م دلاايً ... ئلاام ياااع: ئتااايكم ال ااردأل ان الساامتر يسااتر ماان الااار ئال اارد  

  فااراءا (5  ئلكن جرى لكر الار... احهم كامحئا فا  مكامحهم أكنار مةمحاما لا  مان ال ارد
االئ، للال، اراءا تدائليم قممتيما  فملداللم عحده مان ا ياع ااتضامء ايار الم حامسال
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للمالئ، لتستئع محهمم ال حيم الفهميم كمملم  ئحاصاد قشارط قاامء الةحصار الئاااد فا  
... دااًل Trace أنارًا  الصيغم المالئ، محهم مم أصقح يسم  ف  الدراسامل اللسامحيم 

  فسااايمق التااادائ   اااار  ال ي ااام الةربيااام( هااائ الااالع أعااامن (1 ((علااا  الةحصااار الماااالئ،
لهاالا ااماار دليااع صااام فاا   حااامس  ئأاسااب التااامط الالمتلااا  علاا  تةيااين المااالئ،

تئجي  الب مب  هلا الفهم  اح ا  يرشاد إلا  إدراا الايمام التة يريام الك ارى التا  تتياهام 
ظمهرا الال، التدائل  ف  الةربيم  مض مام يصاما هم مان تكنيا  فا  التركياب ئاحفتاما 

الااالع ياتضاااح  فتماااُد فااا  الداللااام  فملب ااامب مممرسااام تجااارع تااادائليًم فااا   ي ااام الاااحص 
قصرهم إل  الةحمصر البمرجيم ف  احتمجا  ئتشاكيل  اللغائع ئكاللا فا  تأئيلا ...  ممام 
يفاارك شاارئط احتمجاا  ئظرئفاا  للئصاائ  إلاا  مرجةياامل مساامعدا فاا  فهماا  علاا  حااائ 

 . (2 دايت
لَننننَْاََِْْْنننن ُاكِدَ لًنننن اائلاااا  تةاااامل :  –ئممااام تااااد   الةااامدا( علاااا  تةيااااين الماااالئ،  

ر مجمهااد(167 آ  عمااران/ ةن ْلَ وَّ فْْنفنن مااالئفًم هاائ مكاامن  هااا(103ل   اان ج اار   إل اااد 

اتاام   ئللااا علاا  أساامس المةتاامد ماان ب اارتهم قملاتاام  ماان جهاام  ئعلاا  أساامس ماام ايااع 
م القاامء فيهام  ممام ياد  ئ لا ئ يبر  من المديحم  ال  أمن أحهم أشمرئا عل  الرسئ   ص( 

ن أحكااام تاااامتلئن فااا  مئضاااض ال يصااالح علااا  أن الماصااائد مكااامن صاااملح للاتااام   يريااادئ 
ئن قااااأحهم ال لر يةتاااا  فهاااام مااااض ب اااارتهم قملاتاااام  كاااامحئا (3 للاتاااام   ئحبشاااا  علاااايكم محاااا 
لئ، أدى إلاا  تااراقل الااحص ئاتسااما  عحااد ااا  فتااادير الم(4 يةرفئحاا   كماام ياارى عضاايمم

شاااقكم مااان الة اااامل اللغئيااام ئالتدائليااام تةتاااد  حئعاااًم مااان  –أع التاااراقل  –التلاااا   فهااائ 
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فتراضاااا   الاااالع ياي ااااد االفتراضاااامل اياااار الما ئلاااام فاااا  الااااحص اللساااايمق الضاااامح  ئاا
ئصئاًل إل  الاراءا ااكنر ا ئاًل ئارباًم مان الئاااض   فتراضمل الما ئلمالقا  ائالسيمق  ئيُ 

مماام أراد الب اامب إيصاامل  للمبم ااب  فمجمهااد فاا  فهماا  للااحص اعتااد  قمةرفاام تمريبياام 
ئهااالا اعتاااداد تااادائل  مااان     فااا  تةياااين الماااالئ،(لاااخالمةتااامد مااان ب ااارتهم... ا ائلااا  

باااامر  اللغاااام  فتااااراقل الئااااام ض مااااض التراكيااااب ئالةحصاااار المااااامل  ساااامعد المتلااااا  فاااا  
ئهاالا عااين المااحها  الملفاائظكشاا  عاان الاضااميم اياار المة  اار عحهاام فاا  ئالسااتدال  الا

 يبضاااااااض لب ااااااائتين متكااااااامملتين: الئصااااااا  ئالتأئياااااااع  التااااااادائل  فتالياااااااع الب ااااااامب 
تاادائليًم مسااتحدًا إلاا  النامفاام الامضاارا  محااا  (عضاايمم   ئيكتساا  تةليااع (1 ((ريب مالتاا

فمةرفت  البلفيم هحم  ال تشكع الاحص   اع تةياد اراءتا   ئها    ف  لهح  لتاليع الحص
من نم  تةيد تشاكيع داللتا  ئال تةياد تشاكيع مة يمتا  اللغئيام(  ئالااراءا التدائليام تايلحام 

لغئيااام  فتااااديره للماااالئ، اتكاااأ علااا  الااااام ت المح ايااام إلااا  أكنااار مااان مااااك ااااراءا 
ئاام ت اللغم ئام ليتهم مان جهام  ئ  يةام التئافات  اين لغام الاحص ئمامما  ئالمةلئمامل 

من جهم أبرى  ئحةح  قااام ت اللغام الاائ  إن فا  أسالئب الاارآن  ق  الامفمالتمريبيم 
حمم تح ج  حسقم الال، إل  مضمئن الارآن اُ الفًم ال ي سق  إل  تركيب اللغام  للاا  ئا 

قأن تجةع للجملم الةربيم أحمم ًم تركي يم مةيحم... ئف  عحمصرهم مام يفتاار إلا  اياره  
 . (2 ((ئمم ال يستغح  المةح  عن تاديره

َلال لَكْهفنن ائكاامن ماتضاا  الظاامهر فاا  ائلاا  تةاامل :   وفل ذَلارفَُوْلاوِجفنن رف ًاَُوْالَهْننًَلالْلفَضنن 

 َح اكننننللامفننن اعِنْننندفاللَِّنننهِاخفكْنننٌَّامِنننِفاللَِّهْنننَ اوفمِنننِفاللد جفننن رف ِاوفللَِّنننهُاخفكْنننَُّاللنننَّالز كَِفوفوََّفةننننَقَاكَ  ِمًننن

  احهااام ساااقال قشاااي ين  ئلكااان الااااراءا الةممااام ااااد (3 (  أن ياااام   إليهمااام(11/ الجمةااام
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عن للاا الظامهر إلا  رد  الضامير إلا  اائ  محهمام علا  با ، مام هائ شام ض  دللع
ما  ئقاااأ المئجهاائن عاان ساار للااا  فاملاا  الامبشاارع ئايااره علاا  االكتفاامء لاادى الحااا

فاااال، أاااادهمم   فيكااائن التاااادير إلا رأئا تجااامرا احفضااائا إليهااام.. أئ لهااائًا احفضااائا إليااا 
ساتغحمء مصا لح الكتفامء أئ االفامء  ئاتكالعلا  ا ً : اآليمامم  (1 لداللم الملكئر علي 
ةتماادهم فاا  تبااريا كنياار ماان ااساامليب  ئلكاان ئعلياا  م ئالق ايااين شاام ض  ااين الحاااما

اال  التجاامرا مااض كئحهاام متادماام فاا  الاالكر االعتااداد قاا  ال يمحةحاام ماان التساامؤ : لاامم ُبص 
  ئااااد ف ااان الفاااراء فااا  قةااائد الضااامير إليهااام  ئاإلبقااامر عحهااام حصاااًم ئعااان اللهااائ اكتفااامءً 

ح مام ابت يار فا  احفضائا مرالم قمكرا إل  سر  للا الةدئ  ئتقة  المئجهائن فا  ائلا : ئا 
إليهاام... ان التجاامرا كمحاال أهاام إلاايهم ئهاام  هاام أساار  مااحهم قضاارب ال  ااع  ان ال  ااع 

  مسترشدًا ف  للا قمم تردد فا  محمساقم حائلهام  إل (2 ل  لهمك لمةح مإحمم د   عليهم  ف
 . (3 كمحل ه  س ب اللهئ ئلم يكن اللهئ س  هم

ا الساااهئلم ئاليسااار ئاااامحئن ل، هحااام فضاااً  عااان أحااا  تتااائيا ت  ياااا  لحظااار اااائال 
اتصمد اللغائع  فإحا  مة ا  مان مة يامل مراعاما المئاا  البامرج  ئت ام ت الكا م الا

م إجااراء عملياام الااال، فاا  مااض ماتضاا  الااام  تحمسااقًم مااض مقاامدم التدائلياام التاا  تااات  
ع الةحمصار الك ميام  فملادرس التادائل  يأبال مح ات كالمئاضض الت  ال تستدع  لكر 

 لم ياادأ إال  اح  اًم من مةرفم تراكيب اللغم السم دا  إل  قملاسقمنحجا التركيب الم
  (4 ((فاا  املاام اسااتنحم يم  أن التركيااب اااد تغي اار  اادئن أن ي اارأ أع تغياار علاا  الداللاام

رئيحقغ  أن  قمساتمرار قاأن  الرساملم اللغئيام تاماع سايماًم لغئياًم بمصاًم يتاادد علا   حلك 
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بامر  الاحص ئيقااأ  أأن المةرب يتارى ئام ض الاد ئفت الةحمصر المشكلم ل   كمم
الحص مةهم ف  دابل   ئهئ عاين مام تحقا  لا  الفاراء  فاملائ  قأهميام التجامرا عن ت ؤم 

قشكع ئاضح فا  التركياب مستحقل من أائا  المبم  ين ئصلتهم قملئام ض  فيمم ظهر 
هاام الااال، المحجااا  ئهاالا االمتصاامص للمااامم االجتماامع  ئساا ب الحااائ  ساامعد فاا  ف

التاادائل  عحااد المتلاااين  ففكاارا المااامم هااله هاا  المركااا الاالع ياادئر ائلاا  علاام الداللاام 
الئصاافيم  ئكااللا التاادائليمل فاا  الئااال الامضاار  ئهاائ ااساامس الاالع يتأسااس علياا  
الشاااات االجتماااامع  فاااا  ئجاااائه المةحاااا   ئهاااائ الاااالع تتمنااااع فياااا  الة ااااامل ئاااااااداأ 

 إال  أداء الماااام   ئال يمكااان فهااام الب ااامب  ئالظااارئ، االجتممعيااام التااا  تسااائد ئاااال
 .(1 (( تاليع مة يمت  اللغئيم ف  ضئء الئااض اللع تشكع الحص من ب ل 

مساامام ئاسااةم  -ئهاا  قةااد تاادائل -ئتأباال ااصاائ  االعتامدياام للمةرفاام الديحياام       
( 24جار:  الف وفجفن ءفارفبُّنوفف  التفكير الفهم  عحد الحاما الةرب  فف  ائل  تةامل : 

ر الحاااااما مااااالئفًم تاااااديره  أماااارُ  ، تاااادائل   فملجملاااام تمتلااااا الصااااام ل  ئهاااالا ااااا (ياااااد 
الامعديم للتركيب قاسب الحست الحائع الةربا   إال أح هام تفتااد الما ئليام التدائليام عحاد 

 إحتمجهاماامحئن قال   ف حمء الجماع ال يارتقل مةحامه فا  التركياب فاال  أع سلمالمتلا  الم
ايل اللغئع للب مب ككع من جهم  أارب للمايل اير اللغائع الالع تارد  قملم ئلكن 

  ئيؤكاد القااأ التادائل  قمساتمرار عادم كفميام المةرفام اللغئيام (2 ((في  من جهم أبرى 
حمااام يحقغااا  أن تشااافض قملمةرفااام التدائليااام  ففااا  اآليااام  ئاااادهم فااا  تاايااات التئاصاااع  ئا 

ئجع   اح   يستلام التجسيم ئه  صافم  الكريمم ال يمكن إسحمد المج ء إل  القمرع عا  
ر فا  كاع  ال يمكن أن يتص   هم البملت  ئهله مةرفم تدائليم   فةل  المتلاا  أن يااد 

تحايا    عان أن يااض عليا  أئ يحساب  مكمن مام يليات قا   ئمام يليات ق  يةام الاام  هائ

                                                 
 .337ئيحظر: اللغم الةربيم مةحمهم ئم حمهم:   26مفهئم الحص:  (1 
 .23اللسمحيمل ئالداللم:  (2 
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الكاا م علاا    ئلماام تةاال ر امااع (1 ((إلياا  فاا  اللفااظ ماام ال يلياات ئال يجاائا ماان اافةاام 
 -قاسااب الجرجاامح - ظاامهره فاا  اآلياام الكريماام لجااأ الحاااما إلاا  التأئيااع الاالع يراعاا 

 نحين:اايدين 
 .(أن يكئن امتحما ترك  عل  ظمهره يرجض إل  ارك المتكلم( ايد تدائل :    -
 أن يكاااائن امتحااااما تاااارا الكاااا م علاااا  ظاااامهره ئلااااائم الاكاااام  ايااااد صااااحمع :   -

 .(2 ( من ايأ ارك المتكلم ق (قال،... من أجع الك م حفس  ال
ااأ قياتارب مان تبائم ال ائهلا االتفمق  ين سيميم يم الحص الارفيم ئفهم الحام 

 الداللام اللغئيام للب امب( ائليين يئجاد فارق  اين مام اياع اللسمح  المةمصر  ف لغم التاد
  فملداللم  (ستلاام الب م  الا ئمم تم  حال  أئ مم تم ت ليغ   ئيئافت هلا التمييا مفهئم 

ربااا( هاائ ماام ايااع   ئاالسااتلاام الب اام   ماام تاام  ت ليغاا   فااا جمء   الارفياام هاا  ماام ايااع
ئ جمء أمر ربا( كمم فهمهم المتلا  هئ مم تم ت ليغ   ئيبتل  مم تم  ت ليغ  عمم ايع  

اااب ملمبم ااب فااا  هاااله اآلياام يضاااض ياااده علاا  عحمصااار سااايمف ق الب اامب ئهااا  المبم  
ساتدعمء الب الم حيم عل  أصئ  التبم ب اللغئع  ئهلا ائمئضئا الب م ئالمبم مب 

للمامرباامل التدائلياام يكشاا  عاان ئجاائد ئعاا  ضاامح  عحااد الحاااما الةاارب قائاعااد تااتاكم 
الاالع  (م اادأ التةاامئن  فاا  الساايرئرال التأئيلياام التاا  تبضااض  اادئرهم إلاا  قةااد الساايمق ئ

ماام  لاكاال  أشاامر إلياا  التاادائليئن  لحاااما يجمااض  ااين ائاعااد   فملتاليااع ماان ا(م اادأ الم ءم
ئالماتضاايمل التدائلياام قةمااع الجاامح ين فاا  تحمساات ئاحسااجمم    يااماإلعرا ال حياام الةمملياام 

اااتُ  أن دئن ماان ن ااادأ  يحهاام تةاامرك ال  اال النمحياام إفاا ر اائلاا  علاا  أقةاامد داللياام س 
 قةيدا عن أجئاء الب مب. 

                                                 
 .412حظريم اللغم ف  الحاد الةرب :  (1 
 .58  ئيحظر: ظمهرا الال، ف  الحائ الةرب    قاأ(: 364أسرار الق ام:  (2 
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 توطئة:
اجترحتتتلدااسرا تتتنلدإلحتتت ودارحناتتتفدم ارختتتندبتتتادبتتتتةداا  تتتن د إل تتتنساد ت م تتتف د  

بنات ن  دااإلحريديقمةد  ن ند لىدتحسيسد رج ينلداا  تن  دبتتادااتتادت  يتددإل تس د
ااحقيقادباداات سيف دإذدإودتت فداافنئسةدبادااكالةدتتمقت د لتىد تسطد  نإلقتفداا ال تنلد

ذادتن تتتلدارحناتتتفدقتتتسرة اامحتتتسالداالةميتتتفد لتتتىد ودترجتتتوداا ت تتتن  يود ااإلتتتن ددالماقتتتو دما 
م تتت  ن دد ن داا حتتتسامود  رج تتتن إ  داتتتىدحتتتادد مجتتتمسدبتتتادااماقتتتو دختتتمد تتتند تتتماا تلقتتتاإ دإ

 ل ندداا   ىدبادااسرا نلداالةميفدااقسي فد  نرجن إ دبإودتلدمحسةداةميفدتتتمابرد لتىد
 -ااجما  داآلتيف:

دصيةتتنداالفظيف. -
دتتند مد   نخن.سالا -
  تند مد نرجتن. رج -

ماا تتنرهدختتمدااجتتادد تتوداا تتناةدااتتذيدتحيتتلد ليتتددارحتتنرالد يداامحتتسالدارحتتنر فد
.مقتتتتسدتجتتتتنذ دارحناتتتتفد كاتتتترد تتتتودت ر تتتت  دبقتتتتسدحتتتتس لدإل  تتتتتندإ1  مصتتتتفتند ال تتتتنل

  ا تتتت ساةداارتتت يرداي تتتمسد لتتتىدا تتتةد تتتن مد مدالحتتتمداتتتد د تتتسال د تتتودتكتتترارداال تتتةد
:د  اا القتفد تيوداا إلتنرالد تودجتتف دما حتينددم ر بتندسيد مجرا تسدإل  تتند.إ2 د ف دإإ

.دم  تتسمدختتذادإ3 دماا ماقتت دبتتاداا تتناةدااتتذيدتحتتيردإايتتدداا  لم تتنلد تتودجتتتفد  تترطإإ
داات ر  د  صربن دإاىدارحنافداا قن يفد اا رج يفإ.

                                                     

د.996-د2/959د:ي ظرد:د صملدتحليلداا  ن دإ1 د
د.201د:مينلداا  نصرة قس فدباداالةدإ2 د
د.61 دم  ظر:د س لدإاىد لةداا صد:د172د:اا صدماا  ن دمارجرادإد3 د
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ةدد تي يرإدتصمرا د نصن داإلحناف دإذدإودسرا تفداا القتنلدارحنايتفدبتاداا  تن د مقس 
ربطدسالاادالدي نإلقدد يدربطدترتي تادد– ر يددد-الايفدبيد دبنرحنافددتايرداا  يفدااس

.دم  تتسمد ودت ر تت د   تتسداا جيتتسدجحفتتدإداإلحناتتفد  تتتقىد تتودت ر تت دد سيدإ1 آ تتر
.دمباداال ن ينلداا ظر ف دمبتاد لتةدااسالاتفدإلحتتلدإ2  مجرا سإدماوداةدُيحردإاىدذاك

د.دإ3 فد مد فرسالداالةف نص دُربطد فتمةداررجنعد سالافداا ال فداالةمي
مت لمدت  يفد اا  نصردارحنايفإد لىد افنظدالدت لتكدسالاتفد  تتقلف د تلدت تمسد

 د-بتتمدحترودمجمسختند–إاىد  صرد مد  نصرد  رطد ذتمرةدبتاد جتاادداا  تن د
بتتتادتقتتمةد لتتىد  تتس داات ناتتلد تتيود تتند تت مدذتتتر دبتتاد مرتتو دم تتندختتمد تتذتمردإل تتسد

ديرطد ا اخردااا نسإ د لىد  ماع:ددذاكدباد مرودآ ر.دمارحناددت ن
إحنافدسا لداا ص د مدسا تلداالةتف دمختادإحناتفد لتىداا  نصترداالةميتفدااتمارسةد -1

باداا لفمظ د نإلقفدتن لد مدالحقف دبتادإحنافد صيف دمخذ د سمرخندتق ةد لىد
 دق  يو:

ارحناتفدااق ليتف:دمختتادارحناتفد لتتىداا تن مد مدارحناتتفدإلتنا مسة د يد مستتتتند - 
َرد  مدااتل إاىد  ظدإلد.دف دف  ِّ

ارحناتتفدااإل سي تتف:دمختتادت تتمسد لتتىد  صتترد تتذتمردإل تتسخندبتتاداا  تتن د - 
 مالحمد ليتن.د

                                                     

ددد.82د:إدي ظرد:دسرا نلداةميفدمت  يقيفدباداا القفد يوداا  يفدمااسالافد1 د
د.111د:ي ظر:د س لدإاىدااسالافدااحسيافإد2 د
د.د14د:ي ظرد:دباد  ندداا صدمسالاتددإد3 د
د
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إحناتتفد لتتىد تتندختتمد تتنرهداالةتتفد اا رج يتتفإ:دمختتادإحناتتفد  صتترداةتتميد لتتىد -2
  صتتتردإحتتتنريدويتتترداةتتتميد مجتتتمسدبتتتاداا قتتتنةداا تتتنرجا دتتتت وديحيتتتلدرتتت يرد

.دإ1   صترداةتميدإاتىداا قتنةد ف تدداا تكلةداا فرسد لتىدصتنحإلد دإلحيت ديترتإلطد
إد2 ن داتذادااتق ية:ديمقسدمرودااإلنحامود    ن دتمريح

د                                         

 اإلحالة                                               
                                                 Reference  

                                                              
 

 (ةمقامي  )ةخارجي                                              (ةي  نص  ) ةداخلي                  
Endophora      Exophora                                                                

 
 سابق على إحالة         الحق على إحالة         

 بعدية                       قبلية              
Cataphora                                                                            Anaphora      

ما تتتتتت س لداا ظر تتتتتفدااتسامايتتتتتفد   تتتتتتندا  القتتتتتند تتتتتودارسراكدااحقيقتتتتتاد خ يتتتتتفد
بت تنملداارت نئردد.تس لدبادتحسيسدتلد  طد ود   ن تند ااتسامايفإاا رج يف دإذدإ تندت

تظتتنخرةداةميتتفدذالدارتإلتتنود إلنحتتردإلنا  ليتتفداات ليةيتتفدماا  تتن ديفتتتر د ظتترةد نصتتفد
افحصد رج ينتتن دمتذاكدااسمردااذيدتل إلددار نودتحقيتمدار تنردااتتساماادال  تن د

لةميتتفد  تتمقتت د مال دم  يتترا د لتتىد دميحتتيرد حتتسدااإلتتنحايودإاتتىد ودااسالاتتفدبتتادا  تتماعداا
 دبرتال د تودقيتنةد  ااترماإلطد تسمرد تتةدإ3 دمظيفتتنداا رج يفدإلتلد ندتح لدد ود إل نسإإ

                                                     

د.41-د40د: د لةداالةفداا صا9د::دإلنا رااسالاف دم  ظر:د لةدد119د:اا صإدي ظر:د  يجد1 د
دددد222اقصصدااقرآ ادا دسالافداا ينقدبادد560اد دسالافداا ينقد7إدي ظرد:دا ن ينلداا ص:د2 د
د.64إدتحليلداا  ن داا  رحا:د3 د
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بحلتملدرت يردااةنئت د حتلداا  تتمسد تتمسا دحرتمر ن دد.إ1 باد  ليتنلدبتتةداا  تن إإ
نلدبناك نئيتتتد يتتتس ةدقين تتتتندإلناتتتسمردااراإل تتتاداا  تتتت سدإاتتتىد إل تتتنسد ت م تتتفدسا تتتلداا  تتتن 

   اتتلد  تت نددارحتتنرةدماارتت نئرد تتوداا ال تتنلداالةميتتفدااتتتادالدتتحتتسسدإالدبتتاد تتينقد
مقسدُ  اداا ل نددااقتس نددماا حتسامود سرا تفدارحناتفدمبيتنود تندد.إ2 داا  ن دااتسامااإإ

ت مسدإايد دم اردذاكدبادتراإلطدااكالة دبالديتنسدي لمدتتن د ودتت داا حمد تودحتسي د
كدتحلتتتياللدتسامايتتتفد  تتتسداا ف تتتر و دإذدت تتتن لماد تتتوداا  تتتن د دمخ تتتنإ3  تتتوداارتتت نئر

ااقرآ اد ر تتد دماجتتتسمادبتاد يتنودااتتراإلطد تيود جاائتد دمحلل تماداارت نئرد دمتحتساماد تود
در يرد  ال  سدادد ود رجودي مسدإايدإإ ددد.إ4 د رج ينتتند دبتلَّ

ينتتند  تسداالاتفدااتسامايفدا رج دإلنح داآلتيف؛دارحناف دمااقرادةم  ت نملدباداا 
ختتإدم ح تسدح تيودد1392ختإدما ود نحمرد لدد538مخةدااا  حريد د؛ وداا ف ر و
دختإ.د1401اا إلن إلن اد ل

                                                     

د.173إدااتسامايفداايمة:د1 د
د.184  ن يف:د دم  ظر:دإ تن نلد80إدا تراتيجينلداا  ن :د2 د
د.1104إدي ظر:د صملدتحليلداا  ن :د3 د
د.2/281إدارتقنودباد لمةدااقرآو:د4 د
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 املبحث األول: البعد التداويل لإلحالة النصية  

ت تر ردارحناتفداا صتيفد  تسداا ف تر ود إل تنسا دتسامايتفداتر ةد دبفتادقماتددت تناىد

َإِنْ أَفْروَاِِهِمْ مِرنْ تَخْرَُ ُ كَلِمَر ً كَبُرََ ْ لِآَبَائِهِمْ وَلَا عِلْمٍ مِنْ بِهِ لَهُمْ مَا (4) وَلَدًا اللَّهُ اتَّخَذَ اقَالُو الَّذِينَ وَيُنْذِر 

إ.ديتترقودااا  حتتريد  بتتإودقلتتل:دإالَةديرجتتوداارتت يردبتتاد4-5 ااكتتت دكَررذِبًا إِلَّررا يَقُولُررونَ

 دمُ تتت  يلدتل تتتفدت تتتندي تتت مودااقصتتتيسةد تُ تتترلإدلدقلتتتلدإاتتتىدقتتتماتةد دات تتتذد دماتتتساإ
د.إ1  تنإإ

احنبتتتفدإلنآليتتتفدا جتتتسدارحناتتتفد  تتتسداا تلقتتتادختتتادإحناتتتفد صتتتيفدق لي تتتف دبتتتن جمادد
 تتتودات تتتنذدا   تتتند دماكتتتاديقتتت دد- تتتادمجتتتل د–ااكر  تتتف د جتتتماددتمحيتتتسدمت ا تتتددااإلتتتنريد

اا  ن تت د لتتىدارحناتتفدبتتاد قتتنلدت تتن  اد  تتيود ليتتدد ودي  تتذدبتتاداال تإلتتنرداا تتينقد
ااكن لدااذيدقيتلدبيتددااكتالة دمتتذاكدااقر  تفداا  ن تإلف دمااقرتيفدا  ن تيفدااتتادي إلةتاد
ال  ن  داال تإلن د ليتندتت لمدإل مرمعداا  ن .دبنا تمودااتتسامااد  تسدااا  حتريد
يت لمردباداات ا د دبرتال د تودا تحرتنردااإل تسداا  ربتادااتتساماادبتاد ت وداا تر دبتاد

ختتذادا  تتنم د   تتكداا تلقتتادإلنا  ربتتفدااتسامايتتفدات يتتيودت تت يفدااقصتتيسةدإلناكل تتف د لتتىد
ارحناتتفد  متترتتادتفتتندةدا افتتنظدااك نئيتتفدحتتيودت تتت  لدالسالاتتفد لتتىدق تتود م لتتفد تتود

 دبنا ف تترد ظتتردإاتتىداالةتتفدإ2 داا  تتن دااتتذيدي حتتطد  تتنحنلدتايتترةد تتوداا  لم تتنلإإ
 دماالتكتندد لتىداحتس مصفتندج لفد ودارحنرالداالفظيفداا مرم فد إااددا حينددما 

                                                     

د.612إدااكحنف:د1 د
د.33ارجراد:دمدإداا صدماا  ن د2 د
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 صتيفإداكحتت دو تتم د مدإج تنلدااتت صدااتتذيديحتس دإل تت  دت تتسسدد-اا  ربتفد اا تتنره
دإحنالتد.د

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّرذِينَ اتَّخَرذُوا مِرن نُوِِرهِ أَوْلِ َرا  مَرا َِهْبُردُُِمْ إِلَّرا مبادقماددت تناىد

نَّ اللَّرهَ يَُُْْرمُ بَ ْرنَهُمْ فِرا مَرا ُِرمْ فِ رهِ يَخْنَلِىُرونَ إِنَّ اللَّرهَ لَرا يَهْردِ  مَرنْ ُِروَ كَرا ِ   لِ ُقََِّبُوَِا إِلَر  اللَّرهِ لُلْىَر  إِ

اارتت يراودبتتاده يتت تةهدمهختتةهدقيتتلدإ ت تتندي تتمساودد:إ ديقتتملدااا  حتتريد3ااا تتر/ كَىَّررار 

يود ت تتتتندي تتتتمساود لتتتتىداا  تتتتل إيتتتتلدخةد مايتتتتند دقِّدمد لتتتتىدا مايتتتتند دم لتتتتىدااتتتتذيودات تتتتذ
ماا حتتترتيو دبقتتتسدتتتتنوداا  تتتل موديلم تتتمودااكفتتتنردبتتتاد إلتتتنستتةدا صتتت نة دبتتتتنودااكفتتتنرد

د.إ1 يقمامود ند   سخةدإالدايقربم ندإاىد داافى

ود ودونيتتتفدااتحليتتتلدااتتتتساماادااتمصتتتلدإاتتتىد رج يتتتفديت تتتس دد طد تتتودااتتت صداا تتتسم 
ناصتن د تودااتترسسدإحنايفدالر نئرديِّ تفاد  تنداات سسدماالحت نلدم تحقمدت يوداا   تىد 

 إ  تتتتنلدااقتتتترائودااحنبتتتتفدإلنا  تتتتن .دمَ تتتتَر داا ف تتتتردااقتتتتملدإل رج يتتتتفداارتتتت نئردإاتتتتىد
ا مايتتندد...دمتكتتمودارحناتتفد صتتيفدق ليتتف.د  تتند  تتتنرداا تلقتتادبتتتمد تتمسداارتت يرد لتتىد
اا  ل يودمااكفنر دمخادإحنافد صيفدق ليفد تصيَّسةد وداا  ن  دمبلةفدااتساماييود جتسد

 تتتيودااقتتترائوداا تنحتتتف دمااقتتترائوداا را تتتنةداي  تتتادا تيتتتنر د لتتتىدااقتتترائودااا  حتتتريد تتتناد
د دمخاد  سداا ف ردقر  فدتنر  يفد إلدد ليتندإلناقمل:دتنوداا  ل مود...إ2 اا را نة

                                                     

د.933ااكحنف:دي ظر:دإد1 د
د.88إدا ينوداافرقد ي ت ندي ظر:د لةداات ن  دار ال ا:د2 د
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بتحسيتتتسدارحناتتتفداا رجمحتتتفد تتتودااراجحتتتف دتحسيتتتسد تتترتتودإلتتت بمدااتلقتتتادمقسرتتتتددد
اتتتتمد  تتتتتنداا فتتتتنخيةدااماصتتتتففد لتتتتىدااكحتتتت د تتتتوداُ  تتتترداا  ربيتتتتفداا  تلفتتتتفدااتتتتتادت  

ال تيحندداا   ىداا راس دبتإذادا تقل تند تودسالاتفداا   تمقدإاتىد  تتمينلدسالاتفداا فتتمة د
تن تتتتلدااسالاتتتتفدويتتتترد فنرقتتتتفداف تتتتلدااقتتتترادة دمختتتتذاد فتتتتتمةدتتتتتسامااديقتتتتتر د تتتتوداا فتتتتتمةد
ميداا  نصردااذيد  يرطد ودب لدااقرادةد...دم وداةَّداات م تلدالدي تس د توداا   تىداالةت

 تتودار تتنرداااقتتنبادااتتذيدد–ق تتلدذاتتكدد–التت ص د يدالدي تتس د تتوداا   تتمقد د تتلدي تتس د
د.إ1 دي الد بمدااقنرئدااذيديتمجدداقرادةداا صإإ

إ ديقتتملدااا  حتتريد37/اا ؤ  تتمود (إِنْ ِِرراَ إِ َّ يَ َاتُنَررا الررد ِْ َامبتتادقماتتددت تتناىددد

ودااحيتنةدإالدحينت تن دإود ين تد د صتلدد  خذادر يردالدُي لةد ندُي  تىدإلتددإالدإل تنديتلتم د ت
اتتتةدمرتتتود ختتتاإد مرتتتودااحيتتتنة د وداا  تتتردي تتتسلد ليتتتتندم  ي تتتتن.دم  تتتد:دختتتادااتتت فمد

.د جسد سم فدااا  حريدتلتقتادم تندإ2 دتتح لد ندح لل دمخاداا ر دتقملد ندحندلإإ
 تتسفد    ربتفد نخيتفداا   تىدماا   تىدبتادإلحاددااتسامايمودبتادتحليتلد  يتنلداا  تن د

دا  ن دمتيفيفد  لتندا لمدااتجن مدماات ن كدمااتتراإلطداا   قتادبتادذاتكداا  تن إإا

ذاد ل  تتتند وداامظيفتتتفدد .دم تتترطدإ3  ودارحناتتتفد  تتتسداا ف تتتردختتتادإحناتتتفد صتتتيفدإل سيتتتف.دما 
ارحنايفدإاىداا ناة دم وداة د رمهداالةفدإاىداا  مدااتساماادا  تة دبتإود ت تفدااقترادةد

ارحناتف.دمااا  حتريدا تتس ىداا  ظم تفداا ربيتفدإلقماتددختادد مصفتندتت ميال دختادتحسيتس
اا فمد...دمخاداا ر د...دمخمدإُل سدتساماادرتودإايددا ينود رج يفداارت ير د  تتا را د

                                                     

د.182إد فتمةداا صد د1 د
د.708إدااكحنف:د2 د
د.9إد صملد ظر فدتحليلداا  ن د 3 د
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اا مقتتت دااتتتتساماادااتتتذيديت لتتت درصتتت داا  نصتتتردداا  ن يتتتفد لتتتىدمبتتتمدسايتتتلد ظ تتتاد
فدااتتاد ررتتتن د تنصدإلنا  تن دااتتسال دمختذاداارصتت د  تسداا تلقتادختتمد   تنقدا  التت

م تتوداتتةدتحسيتتسدارحناتتفد  تترداات كيتتسد لتتىد جتتادد  تتمداا  تتن دااقرآ تتاد  تتت  ن دإل تت ود
اا تتتر دماا ربيتتتفد  مختتتادصتتتففديؤ تتتسخندااقتتترآودااكتتتر ةد ف تتتد دت تتتنديؤ تتتسخندااكايتتترد تتتود

د.دإ1 دتصر حنلداالةم يوإإ

تت دمااتتربطد تتيودر تتماداا  تتن دمااحقتتنئمداا نرجيتتفدااحنبتتفدإلتتدد اتتلدااُ  نَ تت دماا   ن ِّ
م رقدارق نعد دم  ي فدااحمارد دااقنئةد د  لدتساماادالداإلمدبيدد دبفتادقماتددت تناىد

ِ لَرررا وَُِررمْ وَلَررردًا َِنَّخِررذَ ُ أَوْ يَنْىَهَنَررا أَنْ عَسرررَ  تَقْنُلُررو ُ لَرررا وَلَرر َ لِررا عَررر ْنٍ قُررََّ ُ فَِْعَررروْنَ امْررََأَ ُ وَقَالَرر 

  مر يردااج ودبتادقماتتندالدتقتلتم ديجتمادإ ديقملدا ود نحمر:د9ااقصص/ يَشْهَُُونَ

...دم جماد ودُيراسدإلتدد  تن دلد  اافدااج ن فد لىدمجدداات ظية ودُيراسدإلددبر مود اد
بر تتمو دسا تتال دبيتتدد ختتلدسماتتتددااتتذيودقتتنامادبتتاد فتتمدبر تتمو؛دإودبتتتىد تتود  تتادإ تترائيلد

 تت سلد  ظتتةديف تتسد ليتتددد  لكتتتد دمختتذاد ح تتود ودبيتتددت تيتتسا درجنإلتتفد تتؤااتندحتتيود 
ااقتلد خلدااسماف دمج للدافر مود  ددحظَّدااماحس دبت  تندت ر دإل ودذاتكدي إلةتاد ود
.دإ2 الديتمود ودر يد دبتتمود ليدد سماددبادخذاداا فلد   ندتقررد ودقتلدا  فتنلإإ

تتتندي تتتمسد لتتتىد سدارحناتتتفد  تتتسداا ف تتتر دبرتتت يردااج تتتودإ   ي  تتتمدااكتتتالةداا تتتسمود ت تتتس 
افد صيفدق ليف دجندد لىدمجدداات ظية دمخذادإل سدتسامااد تي و د مدبر مو دبتكمودارحن

إ.د ودتكموداا رج يفد قن يفد  خلدسمافدبر موإد تصي سةد ود ج تلدقصتفد م تى 
م   تتىدختتذاد وداا لفتتمظداكت تتلدبت تتن د  تتسداا تلقتتاد  تتسداكت تتنلدرماإل تتددارحنايتتف دمختتذ د

                                                     

د.395إد ظر فداالةفدباداا قسداا ربا:د1 د
د.د15/144إدااتحر ردماات م ر:د2 د
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  تتسدت تتمةدااج لتتف.دمإل رتتتندااتترماإلطدت تلتت د تتودحيتت د تتساخندم جناتتتن دبإل رتتتنديقتت د
 تتتتمد لتتتتىدت تتتتسسدااحقتتتتملداا  ربيتتتتفد لتتتتفدااماحتتتتسة دإاتتتتىد   تتتتمدحتتتت ماادُ ؤديتجتتتتنمادااج

اا حترتت فدقرتتنيندااتت ص دبيتتربطد تتيود  نصتترد تصتتلفدم تإلن تتسةد تتودجتتتفدااتمصتتي د
ي ن تتتتإلدد حتتتتسداالتصتتتتنلد تتتتودحيتتتت دااسالاتتتتفدداا حتتتتمي داكتتتتودااماحتتتتسد  تتتتتند تصتتتتلدإل تتتتن

إل تسدااتتساماادبتادتمجيتدد رج يتفد قن يتف دا تت نسا دإاتىد.دبنا ف ردا تحرردااإ1 ماا   ى
دإبر تمودإلنرإلقتندد لتىد م تى ااتادتلت داا  تن  د  حنماتفدإق تنعدا جمادداا ن فد

 دبنا سامايتتتتفد  تتتتسداا ف تتتتردتتتتترتإلطد  ظر تتتتفدااتمصتتتتيلداا قترتتتتيفدمجتتتتمسدإلتتتتن دم تلتتتتم  دإ
رتنفدإاتىدذاتكدبتاداا جتنلدااكال تا ديد رمرتفمااحس داالةميداا ت تنامدمااحقتنئمداا 

ارحنافدإل إل نسخندااسالايف؛دإذديقمةداا تلقادإل ت فدإحرنرداا  اموداا  ربادإاىد جتنلد
ااتتسامل دمختذادااتصتتمردبتادا تظتنةدتكتتم ودااسالاتفدختتمد تنت ي ادإلتددااتتتسامايمو دذاتكد  تتتةد
  ي  لقتتمود تتود  ليتتفدإ تتقنودالف تتلدار جتتنايدبتتادحتتسمسدااج لتتف د  تتت سيودإاتتىدت م تتلد

حنالتتدإإتحليلاد    مختذاد تيود نب لتدددد إ2 دقادا  لدااقملداا  جادباداا قتنةدااكلتادما 
دا ود نحمر.

دديَْْلِىُونَ بِاللّهِ لَُُمْ لِ َُْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَيَق  أَن يَُْضُو ُ إِن كَاُِواْ مُؤْمِنِنيَمبادقماددت ناى

إد نئتتسدإاتتىدا تتةدااجالاتتفدإ ديتترطدا تتود نحتتمرد وداارتت يردبتتاد يررتتم 162 ااتمإلتتفد/
د  ددا خةدباداا  ر دماذاكدا ُتسئدإلد دإالدترطد ود يلدرن ئد ودااحنر :

دبإ ادمقي نٌردد تنداةر  ددددددم وديُكد   ىدإلنا سي فدرحلدُددددددددد

                                                     

د.62إدي ظر:دقرنيندإإل ت مامجيفدباداال ن ينل:1 د
د.536إدار حنددباداا ربيفد د يودااترتي دمااسالافد:دسرا فد حميفدتسامايفد:2 
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قتتسدجتتنددبتتاد  تتر دالةداال تتتساددااتتذيدختتمد تتود الئتتمد  وإدااكتتنئودبتتادااج لتتفدا ماتتى د
 دمإلح ت دااتتساماييو دبتإودتحسيتسد رت مودإ1   نلدختمدااةنات سمودااان يف دمختذاداال تت

لد مقفتتتتن دت م ليتتتتن إإ ي تتتتت سدإاتتتتىدم تتتت ينلد  تجيتتتتفدا قنربتتتتتد دمختتتتذ ددإ2 داا  تتتتن د  يحتتتتت 
اام تتتت ينلدقتتتتسدتكتتتتموداةميتتتتف دمقتتتتسدتكتتتتمودويتتتترداةميتتتتفد تسامايتتتتفإ.دبنا ف تتتتردخ تتتتند حتتتتنلد

لتىدقر  تفدتسامايتفد   ترداار يرد لىدافظدااجالاتف دمختادإحناتفد صتيفدق ليتف دارتكنحتن د 
حتتر يفدبتتادآودماحتتس.دبنا قتتلد تتود ختتةدد–  تتتند تتت دا ختتةدبتتاداا  تترإدمختتادقر  تتفد قليتتفد

دارحتتناللدااتتادتايرختندظتماخرد اام نئلدااتتاديلجت دإايتتنداا تلقتادر تراهداا  تن ادمحتل 
إل  داا لفمظنلد دت ند ودخذ دااقر  فد   ساةد  ن تيفد تود سمالداا  ربتفدحتيوديت تسطد

د   تمدوتمرا دا  د لتىد  تنو   ردحسمسداا القفد يودااسالدماا سامل دمتصإلادا افتنظدسمالَّ
.دمي ترتتتت رداا ظتتتتتردااتتتتتساماادال ف تتتتتر دااتتتتتتف ودإ3  تتتتودسالالاتتتتتتتنداالةميتتتتفداا  امبتتتتتفإإ

االرتإلتتنوداارتترمريدا  ليتتفدتماصتتلداالةتتفدإلنا قتتنة دبرتتال د تتودارتإلن تتدد   مجتتمسد  ربتتفد
مختتتتذ داا  ربتتتتفدا  ن تتتتيفدد.إ4 ا  ربتتتتفدا  ن تتتتيفإإ  ن تتتتيف دمإل تتتتر فدا تحرتتتتنردتلتتتتكدا

دال تيتتتنر  د   تتترا د  تتتددإلنال تتتت  نلد حنرتتترةد  تتتس د  تتتردإيتتتراس دااحتتتنخسدااحتتت ريدت تتتن س 
ا  ظتتتنردااتسامايتتتف دبرتتتال د تتتوددة ددةدااتسامايتتتفدختتتادقتتتسرةدتماصتتتليفدترتتتااةناتتت  دبناكفتتتن

تتتود تتتودبتتتتةداا لفتتتمظدبتتتاد إلقتتتن لد قن يتتتفد  ي تتتف دااقما تتتسدااترتي يتتتفدمااسالايتتتفدااتتتتادت ت 
د.إ5 اتحقيمد خسافدتماصليفد حسس 

                                                     

د.10/452إدي ظر:دااتحر ردماات م ر:د1 
د.79إدداات م لد يوداا ي ينئينلدمااتفتيتيفد:2 
د.179إدداات م لداالةميدبادااقرآودااكر ة:د3 
د.133إدداا ي ينئيفدمبل ففداالةف:4 
د.61 دم  ظر:دا تراتيجينلداا  ن :د11إددي ظر:داامظنئ دااتسامايف:د5 
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دااإلحتتت د تتتوداات كيتتتسد وداا  تتتن د  يتتتفد تافتتتفدذالد إل تتتنسد بقيتتتفدمتتتتسرهد مالدي تتتل 
ود خر ادتحتنهدإاىدذاكداا ليطداا تكن تلد تود لتةداا حتمدم لتةدااسالاتفدمااتسامايتف.دمتتم 

ال تي ندإذاداحتك  تندخذاداا  يجدحرمرا دإلنراا دبتادقترادةدا تود نحتمردال  تن دااقرآ تا دمد
إاىداا قنربنلدااتسامايفدبادتمصتيف ندا  جتا دااتف تيريدالمقتمفد لتىدرصتس داإلحتنالل د

إِ ْ جَهَلَ الَّذِينَ كَىََُوا فِا قُلُوبِهِمُ الَْْمِ َّ َ يَمِ َّ َ الْجَاِِلِ َّ ِ فَأَِزَلَ اللَّهُ سَُِ نَنَهُ عَلَ   بفادقماددت ناىد

اْ ً عَلِ مراً رَسُولِهِ وَعَلَ  الْ دمُؤْمِنِنيَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَ َ النَّقْروَ  وَكَراُِوا أَيَرقَّ بِهَرا وَأَِْلَهَرا وَكَرانَ اللَّرهُ بُُِرل  َرَ

إ ديقتتمل د  مرتت يرداا صتت دبتتاد م اتتا تةإد نئتتسدإاتتىداا تتؤ  يود  تتتةدختتةد26 اافتتتاد/
د.إ1 د تتتي فد تتودق تتلإإااتتذيود تتم د دورتت تةدإلنا تتتي فدبلتتةديتتتودر تتملد د فنرقتتن داا

سداارتت يرد حتتتمةد  تتسداا تلقتتاد إُل تتسد قنئتتسيد بنرحناتتفد  تتس دإحناتتفد صتتيفدق ليتتف دم تتمك
مختتذ داا سار تتفدااتتتاد قن تتتندال  تتنرفداا رتكتتاةدبتتادذخ تتددد.   تتسةد فنرقتتفداا تتتي فد...إإ

 تتود جتتمادداا  تتن دولفتتلدتمجيتتددتف تتير دصتتم داتجتتن دإل ي تتد؛دب  ليتتفداا  تتن دتحتتنود
 تتوداا الإل تتنل دما حتتمالدمااظتترمفدااتتتادتتكتتنت دج ي تتن دبتتادااتتت ايردبتتاد تتنسةد ج لتتفد

سالافداا  ن دااحربيف.دبنالةفد  سدااتتساماييودتتنئود  فتتاد لتىدا جتماددااتتادت تت  لد
اةميتتفد ساةدااتماصتتل دمتتت ت دد–بيتتتن دبيصتتإلاد تتا جدااقما تتسداالةميتتفدماا  تتن يسداا تتنرهد

 يودارحناللدم رج ينتتن دإذدالدتكتفتاد سرا تفددااتسامايفدتحنروداسرا فد مجدداا القف
دد.إ2 د  ااج لدصمتين دمترتي ين  د لدتت سطدتلدذاكدإاىداا   ىدااتماصلادال صإإ

                                                     

 .26/195ااتحر ردماات م ر:د(  1)
د.160بل ففدااتماصل:إد2 
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بناإل تتتسدااتتتتسامااد  تتتسداا ف تتترداحتتتت لد لتتتىد  ربتتتفد قنئسيتتتفدصتتترفدإل مج تتتتند
يتتفداةميتتفدت ت تتسداا  جتتاالداالةمدد–إدارتكتتناا د لتتىد  ربتتفد تتنرهدارحناتتفد تتوداار تتمل 

د.إ1 دات ظردإاىد القفد  ااكلداا  جادم نديحيطدإلدد ودظرمفإإ

فَمَرا ممَرنَ لِمُوسرَ  إِ َّ  ُرِّيَّر ن مِّرن قَوْمِرهِ مبي ندي صد رج يفداارت يردبتادقماتددت تناى

َِفِنيَعَلَررر  َْررروْ ً مِّرررن فَِْعَررروْنَ وَمَلَرررتِهِمْ أَن يَىْنِرررنَهُمْ وَإِنَّ فَِْعَررروْنَ لَهَرررالٍ فِرررا ا َرْ ِ وَإَِِّررر دهُ لَمِرررنَ الْمُسرررْ

إ ديسموداا إلن إلنئاد  ذتردإل  داا ف ر ود وداار يردبتادهدقم تدهدراجتود83 يم م/
داا تحرإاىدبر مو دمااذر تفدااتذيودآ  تمادقم تد دتن تلد  تتنتتةد تود  تادإ ترائيلدت ل تماد

متتتن ماد تتود صتتحن دبر تتمو...دمااتتذيديفيتتس داا تتينقدمختتمدااظتتنخرد تتوداآليتتفد وديتتتمود
راج تتن دإاتتىد م تتىدماا تتراسدإلناذر تتفدد تتودقتتمةد م تتىدإل تت داا ت ففتتيود تتود  تتاداارتت يرد

إ تترائيلدسمود لتتتتةدا قميتتنددمااحتتربند دماال تإلتتنردي تتن سد لتتىدذاتتكدبتتإ تةدج ي تتن دتتتن ماد
 تتراددااقتتإلط د حتتتم يودإلحت تتتةدإلتت ج  تة دماا تتنسةدااجنر تتفدبتتاد  اتتنلدختتذ داا تتمارسد ود ُد

فد  ت تلدإاتىدحفتظد تتن تتةداالجت ن يتف دمدجتنختةديتم لدااحربنددما قميتنددإلت يدم تيل
ااقتتتتم ا دم تقربتتتتمادإاتتتتىدااجإلتتتتنرداا  تتتتي رد لتتتتيتةد إررتتتتنئددإلنا تتتتنلدمااتظتتتتنخردإلنا س تتتتفد

ود القتنلدارحناتفد تيود تم تنلد ب سم فداا إلن إلنئادتكح دد.إ2 م را نةداا صا...إإ
يرصتسخندتت  مد  س د لتىدتحتنكاللدجائيتفد تود تنرهداات صدد دااتااا  ن داال ن ا

اا ف تتتر دبنرحناتتتفدبتتتاداآليتتتفدااكر  تتتفدت تتتمسدإلح تتتن داالحت تتتناللدإاتتتىدبر تتتمود مدإاتتتىد
إ دمااذر تتفدج ن تتفد تتوداا تتحرة دمخ تتنكدا تيتتنرداا ف تتردإل تتمسداارتت يردإاتتىد م تتى 
إ دمااذر تفدج ن تفد توداا  ترت فيو دمارحناتفدخ تند صتيفدق ليتف دبتنا تلقاد م ىد 

                                                     

 .32الةفد:إدد   مدا1 
د.10/106إداا يااودبادتف يردااقرآود2 
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حسيتتسد رج يتتفداام تتنئلداالةميتتفدااتتتادتتتربطد ماصتتردا تتتا رد  يتتتيو؛دسا ليتتف دم نرجيتتفدات
اا  تتتتن دااقرآ تتتتا؛دتك تتتتودا ماتتتتىدبتتتتاد تتتتمسداارتتتت يرد لتتتتىد لفتتتتمظدظتتتتنخردمختتتتمدقيتتتتسد
حتتنلد ص ن ا دمتك ودااان يفدباد  ردا حتمالدااحنبتفدإلنا  تن  دبناكفتندةداا  ربيتفدما 
رماختتتندترتتتودبتتتادح تتتإلن تندتتتتلد تتتندت ربتتتدد تتتود حتتتيطداا  تتتن داتف تتتير  دم جتتتسدااإل تتتسد

القتتإلطد...إ ددد تتراتتتسامااد  تتسداا ف تتردبتتادا تحرتتنر داقر  تتفدتنر  يتتفد بتتإ تةدتتتن ماد ُداا
مخ تتتند تم تتتنودتتتتساماينو دبتتتنا تمودااتتتتسامااد  اتتتوددمقر  تتتفد ربيتتتفد ماا تتتنسةدااجنر تتتفد...إ

يحتتسسدبقتتطدحتترموداا  ن تتإلفدإلنا  تتإلفدالج تتل د تتلد تتيحسسد يرتتندحتترموداا  ن تتإلفد  تتماعد
فداا ف تتتترد  تتتتددالديتتفتتتتادإل تتتتر دت تتتتسسداحت تتتتناللدميظتتتتترد تتتتود سم تتتتد.إ1 داا  تتتتن إإ

اا رج يف د لدي  سدإاىد  جدحتإلتفد تسا لتفد   ربيتفدماةميتفإدي تتود تود ر قتتندقترادةد
اا  ن دقرادةدتسامايف دتت نامدبيتنداا رج ينلدااتنر  يتفدماا  نر تنلداالجت ن يتف دبتاد

اامظتتتنئ دااترتي يتتتفدود تتتتحسيتتتسدا إل تتتنسدااقصتتتسيفداإلحناتتتف.دبنامظتتتنئ دااتسامايتتتفدت  تتتناد
  إلتم تتتتند القتتتنلدتقتتتمةد تتتيود تم تتتنلدااج لتتتفد لتتتىد  تتتنمداا  يتتتفدار إلنر تتتفداا رتإل تتتفد
إلنا قتتتتنة...دت تتتتت سدختتتتذ داا القتتتتنلدإاتتتتىداا تم تتتتنلدح تتتت داا  لم تتتتنلدار إلنر تتتتفدااتتتتتاد

د.إ2 يح لتن دم إلقن دال إلقنلداا قن يفدااتادي تود ودت جادبيتنإإ

ذادر تتتتلد  ظنر تتتتند حتتتتمدقماتتتتددت تتتتناى هَُُونَ وَمَررررا أَيْ َررررا ً غَ ْررررَُ أَمْرررروَا  دما   أَيَّررررانَ يَشررررْ

د تتتود د يتترقوداا إلن إلتتنئاد د إ21اا حتتتل/ يُبْهَثُررونَ م تتتنديحتت رمود يتتنوديإل اتتتموإدم تتص 

يتتسريدا صتت نةددمجتتم دجتلتتتةد تتسةدحتت مرخةد تتتىديإل تت د  تتت نسخةد تتوداا تتنم...د يد تتن
اماجت دبتاد دب ودايمةدااإل  دنوبإوداا إلنسةدخادااتادتجايدار  د  يتت نوديإل  د  ت نسخة

                                                     

د.3إدداا صدماا ينق1 
د.139إدداال ن ينلداامظيفيف:2 
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دالددالبيتتدد تتود إلتتنستتةدمختتؤدد تتتىديجتتايد إلتتنس تتتىديتتمةدااإل تت دحداراتتدداا   تتمسد ودَي لتتة
ا صت نةدد–يحت رمودد–يسرمودحيئن د ودذاك دم ودخ نديظتترد ود ملدرت يريدااج تود

ال حرتيو د   ندإرجن ت ندتليتندإاىدا ص نةدبةيرد ررتا  د ودد–يإل امودد– دمااان اد
...دم رس دُ  تددقتملدإل رتتةدإلدد إلحن ددمت ناىد حجم د ودويتر دا لةدإلناإل  د  تصا

 جتتسداا ف تترد  تتسدإاتتىدد.إ1  ودرتت يريدااج تتود  تتن دبتتاداآليتتفد نئتتساودإاتتىداا حتترتيوإإ
ا صتت نةدد–يحتت رمودد– دبتت رجود ملدرتت يريدااج تتودارحناتتفدااتتمارسةدبتتاداآليتتفتحتتقيمد
دنرحناتفبد.ال حترتيود-يإل اتمود- دم رجتوداااتن ادمةداا تُتصي سد توداآليتنلداا تنإلقفإ اا فت

خ تتتندختتتادإحناتتتفد صتتتيفدق ليتتتفد ُتصتتتي سةد تتتودا مصتتتنفدماا تتت نلدااتتتمارسةدبتتتاداا  تتتن د
إدبتتادجتتنهااقرآ تتاداا تتن مدا يتتف دمختتذاداا تتامعداال تكحتتنبادال ف تترديت  تتمد لتتىد ااحِّد

 لتال دذاتكداارت يردإاتىدا صت نةد دادتددااتسامايفدا يفدم رج ينتتتن دبتتمديترب د تمسقرد
 القتفدد بناحجنهدخمدا صلدباداا  تن  دماا القتفداال تتسالايفد   وداا لة...إددإلقما

وداا  تتتن د  دترتتتتدبتتتإذا دمآايتتتنلداات ن تتت د   حمر تتتفدتتفتتترعد  تتتتند رج يتتتنلداارتتت نئر
ختتندإاتتىداا القتتفداال تتتسالايفإإ القتفدت ن  يتتف مإل مجتت دختتذادااقيتتسداتكتت ددإ2  دبيجتت ...درس 

اا   تمس دمختادقر  تفددإلنراتددا دا تسالايفدإلتموداا لةدإلناإل ت د حصتمرداا ف رد لىد  ربفد
ود تتوددارحناتتفتسامايتتفد  تتت لدبتتادت يتتيود بتتاداا  تتن دايصتتلداا ف تتردإاتتىد   تتىد تتتم 

اةميتتفدااحنبتتفدإلناحتتس داالةتتمي دد–ظتترمفد سادداا قتتنل دماا حتتت لد لتتىدااقتترائوداا تتنرهد
نبيتتتتفدم تتتتماخن دإذدتحتتتتنود  ليتتتتفدمتت اتتتتلدبتتتتاداا تتتتؤ رالداالجت ن يتتتتفدماال تقنسيتتتتفدماااق

                                                     

د.د11/220إداا يااود:1 
د.د226إاال نودماا يااود:د2 
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اات ن تت د ج لتتفد تتوداا الإل تتنلدما حتتمالدمااظتترمفدااتتتادتتكتتنت دج ي تتن دبتتادبحتتصد
حنالتد د .إ1  ساملداا  ن دما 

ا ُ رَبِّ َ عِنْدَ ا ْكَُِِْا مِنْهُمَا َِا ٍ أََِّهُ ظَنَّ لِلَّذِ  وَقَالَمبادقماددت تناىددد   ِكْرََ الشرَّ ََْانُ فَأَِْسرَ

جْنِ فِرا لَبِر َفَ رَبِّهِ نِنيَ بِضرْ َ السرِّ   اارت يراودراج تنودد:يقتملداا إلن إلتنئاد إ42/يم ت  سرِ

ديتتذتر داربتتدد مد  تتسدربتتد د يدب   تتىدااحتتي نودصتتنحإلدداا تتنجادإإاتتىد ااتتذي ...دم  تتت ند وك
إرجتتنعداارتت ير ودإاتتىديم تت دحتتتىديفيتتسد ودااحتتي نود   تتىديم تت دذتتترد د تتإلحن دد

إل رتتتة...دب تتندي تتنا د تتصدااكتتتن  دبتتإود د تتإلحن ددديودت تتندذتتترجبت لتتمد تتذيلداا تت
د لتتىد وداا  لصتتيودالد تت يلدالحتتي نود د لتتىدتم تتدد عإد تتوداا  لصتتيو دم تتص   تتص 

د.إ2 إايتة د رنبن دإاىد ند ا ىد د ليددبادخذ داا مرةإإ
تتتردبتتتادختتتذادااتتت صد نئفتتتفد تتتوداا  تتتنرفدااسااتتتفدبتتتادبتتتتةداا  نر تتتفد ةداا ف   قتتتس 

اا  يتتتفدودااحتتترصد لتتتىدرب تتتتند إ تتتنرد  ربتتتاد  تتتة دبتتتادا تتتتك ن داال تتتن يفدااتسامايتتتف د تتت
َادارحنايتتفدال لفتتمظدإل فرسختتن إدمختتادإحناتتفد صتتيفدق ليتتف د تتمسداارتت يردإاتتىد ااتتذي دبتترج 

مختادإحناتفد صتيفدق ليتفدويترد دقلدذاتدد تمسداارت يردإاتىديم ت د عإ  تإل سا دباداامد
 دمتر تتتمد  ظتتتنردإ3 ال لفتتتمظدإدبتتتاداا  تتتندداالةتتتميد إلنحتتترة دمتقرتتتادإلن تتتتك ن د اا نئتتتسدإايتتتد

اةميفدات ريسد  تنر  دبنا  تن دااقرآ تاديت صد لتىدد–اا إلن إلنئادإاىد  نرفد نرهد
 دمختتذ د  ربتتفدماا  لصتتمودالد تت يلدالحتتي نودإاتتيتةد  عإد تتوداا  لصتتيوتتتموديم تت د
د لىديم  د عإدبادختذ داا تمرة دمختمدفد حفم فد تسامايفد قنئسي دمجل  ا نددااإلنريد ا 

                                                     

د .دد155.دااكل فدسرا فداةميفد132إي ظر:داا ربيفدم لةداالةفداا  يميد1 
د.11/685إداا يااود:2 
د.د58يدال ص:دإدي ظر:دااتحليلداالةمد3 
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بناإلحت دااتتسامااديؤتتسدإلن تت راردد.آ رد  تقىد تود جتمادداا  تن دااقرآ تاإل سدتسامااد
ليددتتجنماداا ظنةداالةميدإل فتم تدداارتيم د لدماا حنلدي ودتمظي داا القفد يوداا ح

اتَؤ مد لىد  رالدم  نرفد م م يفدالتماصل دما ت ندتنودت سسداا   تىديتحت د تسةد
 وددتتالةدبيتد دإل تندي  تادرت نئردإلحتتلدالتفنيفدااقرائوداا حميفدبادتمجيتدد رج يتنلداا

قتترادةدااتت  طدااترتي تتادال  تتن د صتتإلاد حتنجتتن دإاتتىدقر  تتفدتسامايتتفد تتود تتنرهداا لفتتمظد
 تتتتتوداا تتتتتمرةد ااا تتتتتندد لتتتتتىددةمقر  تتتتتفد  تتتتتتقند  ااتتتتت صد لتتتتتىدتم تتتتتدد تتتتتوداا  لصتتتتتيوإ

نايتتفداا  تتنرفدااق ليتتفد تتود تتنديرتتنفد تتودااقتترائودااحبنا ف تتردا تتتج ود  د يم تت  عإإ
تتدداا إلن إلتتنئادد.إ1 إإج ي تتن دبتتادبتتتةدااتت صدايصتت  تن دارحناتتفمبتتتذ دااقتترادةدااتسامايتتفدمج 

  تج  ن د تند  ت تدد توداآلايتنلداا  ربيتفداا  ن تإلفدبتادتمصتي داا  تن دد   حمد  يو
دم رج ينتدد.د

 

 

 

 

 

د

د

                                                     

د.181إآاينلداا صدااسي اد دإلح دإد1 
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 املقامية( املرجعية ) لإلحالة املبحث الثاني: البعد التداويل
د

 دبفاد  جادااتف يريداكايرد وداا ف ر ون د نوين داللدخذادااإل سد مجتن دقرائيي ا د

 وَُِمْ الَْْقَّ لَ َُْنُمُونَ مِنْهُمْ فََِيقًا وَإِنَّ أَبْنَا َُِمْ يَهَِْفُونَ كَمَا يَهَِْفُوَِهُ الُِْنَا َ مَتَ ْنَاُِمُ الَّذِينَقماددت ناىد

 تتدإدي تتمسد لتتىداار تتملدماارتت يردبتتاد ي ربمد:ديتترقودااا  حتتريدد إ146/ااإلقتترة يَهْلَمُررونَ

ديجتتترداتتتددذتتتترد ودااكتتتالةديتتتسلد ليتتتددمالديلتتتتإلمد لتتتىد وداتتتةك  صإ دمجتتتناداررتتت نردما 
ح نردإل  دداحترتد د.إ1 متم دد ل ن د د  لتمةدإلةيتردإ تالةداا ن و دم الدخذادبيددتف يةدما 

د تتتودااقتتتمل د  دودربتتتطدقتتترادةداا  تتتن دإلنا جتتتناللداا حنقلتتتفداتتتد د مداا تتتؤارةدبيتتتدإمو تتتا 
برتتال د- داتتيمدرتترمرةد  تجيتتفد تتودرتترمرالدااإلحتت دااتتتساماا داك تتددفد  تتدماا تفن لتت
  يلدإاىدتل  مدااظماخردبادإل سخنداا  ربادمارحتناا دم ر تمدإاتىدتحقيتمدد- ودذاك

حنالتتددف يحرمودااح ملداا تم نةدباد ا  تردد.قرادةدتتةيتندتحسيتسد رج يتنلداارت يردما 
  تتفد دبتت رجوداارتت يرد لتتىدويتتردااتتذيد إلتتودت ن تتلدصتتنح دااكحتتتت نفد تتوداآليتتفدااكرد

ودتسامااد الودااكتالةديتسلددارحناف د يدإوداار ملدصإ ذتمرد   قن يف د  تسال دإل تم 
إل إلتنرةد قتر دد ليددمالديلتإلمد لىداا ن وإ دم الدخذاداارر د ودااتقسةدبادااتذترد م

م جتنلداا  تن دد تترقد جتنلدااج لتف يدتقسةدااحسي د تودااحتادإدإاىد إلنرةد ي ميدد 
ااماحتتسدداتقتتسةدبتتادااتتذتردااحتتنس دبتتاداا  تتن بتتتمداتتيمد تتودق يتتلداد اماحتتس دم تتوداتتة دا
سطدا تتتتند ودت تتتتم د.إ2  دما   تتتتندختتتتمد تتتتودق يتتتتلداا تتتتتسداا ربتتتتادبتتتتادذختتتتوداا تلقتتتتااآليتتتتفإ 

ااا  حتتريدتتتنود لتتىدم تتادتتتنةدإلتت ود رج يتتفداارتت نئردبتتاداا قن تتنلداا  جتتاةدالدتتترتإلطد

                                                     

د.103ااكحنفدي ظر:دإد1 
د.د2/1182إدي ظر:د صملدتحليلداا  ن د2 
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اا  تت  لفدبيتدد لتىداا  تتمطداا حتميدم لتىدإلنا   ينلداا  يميفدبقط داتحنإلكداام تنئلد
اتتتتذاد  تتتتتسداا ف تتتتردإاتتتتىدتف يتتتتلدااإل تتتتتسدااتتتتتسامااد تتتتت قال د تتتتيودختتتتتذ دد.اا  تتتتتمطدااتتتتسالاا

اا  تتتتمينل دم  تتتت سا دإاتتتىدتصتتتمرالدم فتتتنخيةدمقما تتتسدمقيتتتمسد  ربيتتتفدتتتتت اردبي تتتند ي تتتتند
تتتسامااداادإل تتساتقتتسيةدتف تتيرد تكن تتلدا رج يتتفداارتت نئر دم جتت د ال ديةيتت د تتودااتتذخوداا

حتت نردإلناحتتترةقماتتد:دااتتذيد  تتت رد  تتددإل متتتذتيردإلنا تن تتفدااتتتادد م اتتلدختتذادبيتتددتف تتيةدما 
ت  تندمالدي فتىدد دداا  تن دااقرآ تادإاتيتةتن لدالر ملدا كرةد صإدباد م نود ودتمج 

 د يتتنود م يتتفدااتت صد تتودجتتتف دبتتتادتحتتتركدبتتاد  ال قصتتسيفد تتود اتتردبتتادختتذاداافتتتة
د.إ1 دم لد ودجتفد  رطإإمتحسيسد رج يفدااتف يردماات 

 يَرا قَرالُوا بَغْنَ ً السَّاعَ ُ جَا َتْهُمُ إِ َا يَنَّ  اللَّهِ بِلِقَا ِ كَذَّبُوا الَّذِينَ َْسََِ قَدْمبادقماددت ناىددد

دإ31/ا   نة زِرُونَيَ مَا سَا َ أَلَا ظُهُورِِِمْ عَلَ  أَوْلَارَُِمْ يَْْمِلُونَ وَُِمْ فِ هَا فَََّطْنَا مَا عَلَ  يَسََْتَنَا

 د مد لتتتتىدما تصتتتتن تند لتتتتىدااحتتتتنلدإل   تتتتىدإلنوتتتتتف ديقتتتتملدااا  حتتتتريد  د إلةتتتتتف إدبجتتتت ة
إداارتت يردالحيتتنةدااتتس ين دجتتادد بر  تتندبيتتتن:د دإلةتتتتتةداا تتن فدإلةتتتف داا صتتسر دت  تتددقيتتل

وداتتةديجتترداتتتندذتتترداكم تتتند  لم تتفمدد إلرتت يرخن تتر ندبتتادا   د مدال تتن فد لتتىد   تتىدقص 
د.إ2 دإإإدي نود تن دت ندتقملدبر  لدبادبالودم  دد بر لدبادج  د ح  تندمبادار

ةد فنخي يتفدا د ظرددبادتمجيددارحنافبفاد سم فدااا  حري د جسد د يقمةد لىدا تا نرد س 
مسدبتتادااتفتيتترداالةتتميد  تتسداا حتتنة دمااقنرتتادت ت تتادإاتتىد حيتتنادااقتتملداا  ربتتاداا  تتت

ا تلقتتاد إرجن تتدداارتت يردإاتتىد اا تتن فإ د دمختتمد تتندب لتتدداإل تتمسداارتت يردإاتتىد تتذتمر
تتتندإرجتتتنعداارتتت يردإاتتتىد ااحيتتتنارحناتتتفد صتتتيفدق ليتتتفم ليتتتددتكتتتمود ةدااتتتس ينإدمم تتت تند د   

                                                     

د.د101ااحقيقف:دد–اا ل فدد–إداا صد1 
د.324إدااكحنفد:د2 
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 دبيتتتت ة د تتتتودقتتتترادةدما يتتتتفدإلحتتتتسمسخندمحتتتترمودداحتتتتتةناتن دت تتتتندتتتتترتإلطدإل رج يتتتتفد قن يتتتتف
إل مرتتمعدديلتقتتادماا  تتلدارحتتناا داتتدد صمصتتينتددااتتتادتقترتتاداات  تتلدبتتادااجتتتناد

ماصتت دق تتلداال تقتتنلدإاتتىدتفتيتتكداارتت نئردااتتمارسةدبتتاداا  نر تتنلداا  ن يتتفدماا ظتتنةداا
االةمي دت ندي  لد   لىداريرنحدم سةداالإلمدي  لد حين ن دباداتجن دآ رد دالد قتملد

سطداتتتتسطد تتتتتمختتتتمد تتتتنديد إ1 دإإراإلتتتتنمدماكتتتتود لتتتتىدت تتتتسسداالحت تتتتنالل لتتتتىدااة تتتتم دما
 تتتس .دبنا القتتتنلدااتتتتادتقتتتمةد تتتيودااج تتتلد دارحناتتتفمت تتتسسد رج يتتتفدد صتتتنح دااكحتتتنف

ناللدسا تتتلداا لفتتتمظدمختتتادحتتتماا إلتتتنرالدبتتتاد تتنايتتتفد صتتتيف دي تتتتود ودترتكتتتاد لتتتىدار
 د مد لتتتىدارحتتتناللددااتتترماإلطد تتتيودارحناتتتفداا صتتتيفدااق ليتتتفدخ تتتنإاا القتتتنلدااسا ليتتتفد 

 دمختتتتتاد القتتتتتنلداال تتتتتتساسد د مداا تتتتتساملد ليتتتتتتندبتتتتتاداا تتتتتنرهاا  نصتتتتترداا حتتتتتنردإايتتتتتتن
د رج يفإ.دارحنافدخ ندإحنافد قن يفد  دمتكمودإ2 نرجيفاا 

َِّ ُ وَكَرررررذَلِ َمبتتتتتادقماتتتتتددت تتتتتناىدددد  لِقَررررروْ ٍ وَلِنُبَ ِّنَرررررهُ نَرَسرررررْ َ وَلِ َقُولُررررروا الْآَيَرررررا ِ ُِصرررررَ

:دإالَةديرجتتتوداارتتت يردبتتتادقماتتتدديتتترقودااا  حتتتريدبتتتإودقلتتتلددإ105/ا   تتتنة يَهْلَمُرررونَ

دااقرآو  تندباد   ىدااقرآو دآلينلإا دإلدقللدإاىد ما  ي ِّد   د دت  ددقيلدمتذاكد صرف 
داددذتترداكم تدد  لم تن دمدد  مدإاىدااقرآو وداةديجرِّ دودااتذيدختمد صتسردااف تليإاتىداات يتدا 

 دسر تتتلدااكتتتتن درتتتربتددا تتتسا  دم جتتتماد وديتتتراسدبتتتي ودقتتتر :دسر تتتلدمسار تتتلد:تقتتتماتة
ن د تمصي د ترتإلطدإلف تلد.دبنا ف ردقنر داا  إ3  تد دبيرجودإاىدااكتن داا قسراردمس

إاتتىداا  تتن د ر تتتدد دإل تتنددس دا  ن تتإلفدااج تتلدبقتتطد دما   تتندي تتتتماصتتلاداليتتسرهدإحنالتتتدد

                                                     

د.د136إد  نددااج لفداا ربيف:د1 
د.د291إدي ظرد:دإلالوفداا  ن دم لةداا ص:د2 
د.د.341إدي ظر:دااكحنف:د3 
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إدتمجيتتتنودااا  حتتريد   تتسددإلتتود  تتد ييتتؤ رداقتترادةدتفن ليتتفد تتوداا  تتن دااقرآ تتادااتتذيد
داإلحناف:
د صيفدق ليفد.دارحناف ودي مسداار يرد لىداآلينل دم لىدخذادتكمود -
 . يد نرهداا لفمظد؛ قن يفدارحنافيرد لىدااقرآو دمتكمود ودي مسداار  -

 تتتفإد  تتتس داا الدإل تتتسدتتتتسامااد دم  تتتسمد يتتتلداا ف تتتردإاتتتىدختتتذادااتمجيتتتدد رتكتتتاا دإاتتتىد
وداتتتةدي لد ليتتتددقماتتتد:دما  جتتترداتتتددذتتتترداكم تتتدد مجتتتمسداا حتتتنلدإايتتتددإلتتتناقمةدالدإلناف تتتل ديتتتس 

إلن  التتتتفدااترتي يتتتتفد دم تتتتند مرس دصتتتتنح دااكحتتتتنفد  صتتتمصدااقتتتترادةد حتتتتفم ن د  لم تتتن د
اا  تتتتقنةد تتتودماقتتتودااترتيتتت داالةتتتميدبتتتادإ تتتنرد قنربتتتفدإس نجيتتتفد تتتوداا تتتتمودااتتتتسامااد

حتتتناللدم القنتتتتتند ت  تتتند تتتودبتتتتةدارد   التتتفااا  تتتتاودبتتتادذختتتوداا ف تتتر دم ررتتتدد
 دم وداةدحصرداا  يفدارحنايفدالرت نئردإلنتجتن د حتسس دبفتتةداا  تن دا ن يفد-اا نره
إلتتنا تمودااكلتتاداا تترتإلطدإلتتد دمصتتنح دد–  يتتتددااترتي يتتفدااسا ليتتفدإاتتىدجن تت دد–يتترتتود

م تتسةدتفنيتتفدد ماا  تتمد ااكحتتنفديصتتسردبتتادذاتتكد تتودم تتاد  يتتمدإلنا القتتفد تتيوداا  يتتف
 مدد  مدقتتمةد  مصتتفتند   تتنسةدسااتتفد تجتتادد تتوداالةتتفداا  ي يتتفدارحناتتفاا  يتتفدبتتادت يتتيود

 دما   تتتندإل الئقتتتتتندإ1 ا  يتتتفدماا  تتتتمإإ دماآليتتتفدالدت تتتتنلدإلن دمبتتتادااقتتتترآودااحتتتتيةدآيتتتتفن دا  تتت
خندجتتادا د تتوداا قترتتينلد اا  رتتميفدتحتتلدتمصتتي دإل ي تتدد تتنرهداا تتينقداالةتتمي دم تتس 

 دمبت  يتتتتردآ تتترد    ن تتت تتندإلتتتتنا ظردإاتتتىداا تتتتينقدفدتتتتساماين دااتتتتادتج تتتلدا قتتتتمالد ق ماتتت
د.دإ2 دااتماصلادااذيدت جادبيدإإ

                                                     

د.209د: ودقرنينداإل ت مامجيف د قال دد89د إلح إ:دإداالةفدماا قالو1 
د.29إدا ن ينلداا ص:د2 
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لتتىد إاتتىدارحتتنرةدااتتتادتحيتتلددمرب تتندتتتنودا تتود نحتتمرد تتود كاتترداا ف تتر ودااتفنتتتن د
ليتدديتتمودحنرترا دبتاداا  تن دإلتناقمةدماتيمدإلناف تل د وداا  صترداا حتنلدإاا قنة د يد

دا تتود2د-1د/ااإلقتترة لِلْمُنَّقِررنيَ ُِرردً  فِ ررهِ رَيْر َ لَررا الُِْنَررا ُ  َلِرر َ (1) املبفتادقماتددت تتناىد إدب تر 

رةدإاتىدااقترآوداا  ترمفداتسيتةد ظتتردتكتمودارحتنا نحمردخذ دارحنرةدإلقماتد:د  م لتىد
تتبتتنا تلقاديَددإ1 إل تتس إإد دمااكتتتن د تتسلدم  تتر د تتن  تتتس د تتةدارحتتنرةايم ئتتذ دمد اا قنربتتفددةُد ِّ

اافت يتتفدإل تت لدااتسامايتتفدااتتتادُت  تتىدإلنا تتيرمرالداا ن تتفدالقتتمل دمختتذادااتحتتيوداإلحناتتفد
 ديال دتتتتساماين داا  تتتن دااقرآ تتتادتحلتتتاتتتدد رسمسيتتتفدإجرائيتتتفدبتتتادتحليتتتلدد اا قن يتتتفدما تينرختتتن

دم قنربتتتفداا   تتتىد قنربتتتفدت  تتتريداات تتترفدااتتتسقيمد لتتتىد تتتنديتتتتمابرد تتتود القتتتفداا ال تتتنل
ذاتتتكإدت الصدا تتتود نحتتتمردا تتتنديحتتتيردإايتتتدد  دبن تتت ج لتتتفداات تتتااللدااتتتتادتحيتتتلد ليتتتتن

دي ت سد لىدقر  تيو:د

 تتةد تتود  تت نددامااكتتتن د د تتةدارحتتنرةا حميتتف:دمختتادا تإلتتنردااكتتتن د تتسال د تتود -
مختتذادي  تتاد وداا ف تترداتتةديت تتلدااقتترادةداا حميتتفدا   تتنقداا  ن يتتف دد.إااقتترآو

 .دصفتندإحنرالد ظترةدا لفينلد ر رةما   ند ظردإايتند مد

 دإذدإ  تتتترمفداتتتتسيتةديم ئتتتتذسخندإحتتتتنرتددإاتتتتىد وداا حتتتتنردإايتتتتدد تسامايتتتتف:دتج تتتت -
ذختتوداا  تتن  يود يد  تتربتتةدال تتناة دروتتةدوينإلتتددبتتاداا حتتنردإايتتددحنرتتردبتتاد

 د.إ2 ر حن داا  ن دتص

                                                     

د.1/219إدااتحر ردماات م ر:د1 
د.178إدي ظر:دا ن ينلداا ص:د2 
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 وَلَا ظُهُورِِِمْ عَنْ وَلَا النَّارَ وُجُوِِهِمُ عَنْ يَُُىُّونَ لَا يِنيَ كَىََُوا الَّذِينَ يَهْلَمُ لَوْمبادقماددت ناىد:د

 دبيتددمجتتنو:د حتسخ نديتفموإيقملدا ود نحمرد  مرت ير دإ 39/ا   يند يُنْصََُونَ ُِمْ

 د دب فتنسداارت يرد  لتمةد توداا قتنةتفداا ذا إاىد الئدا د سادااد وديتموداار يرد نئس
م ظنئردخذاداا  نسدتايرةدبادااقرآودمتتالةداا تر ...دمتكتمودختذ داآليتفدبتاد   تىدقماتدد

دإ1 ت ناىدباد مرةدا  فنل
َِْبُونَ الْمَلَائَُِر ُ كَىََُوا الَّذِينَ يَنَوَفَّ  إِ ْ تَََ  وَلَو  وَأَنْبَرارَُِمْ وُجُروَِهُمْ يَضرْ

د.الََِْْيقِ عَذَا َ اوَ ُوقُو

...دمختذاداامجتددختمدا دإاىدااتذيودتفترما:د وديتموداار يرد يتفموإد نئسدوالوجه الثاني
ااتتذيداقتصتترد ليتتددج يتتود تتوداتتسي ندتتتت تةد تتوداا ف تتر و.دماامجتتددا ملد رجتتاد   تتى د

قتتماتةد  تتدداا  ن تت د  ن تتإلفدتن تتفدالكتتنبر وداا قتتر يو دماتكتتذي تةدإلنام يتتسدإلتتناتالكدبتتاد
 َََ َََ    ت  م  تتتاداا رج يتتتفداا قن يتتتفداا نرجيتتتفدا تتتمسداارتتت يردإ3 إإإ2 دإ ْلو ْعَََ    ه  .دبتتتنا تلقادرج 

 د تجتتنماا داامقتتمفد  تتسدت تتمةدااج لتتفداتت تتودسائتترةدالت م تتلداا رقتتمود تتوداا ف تتر و البتتن د
اا ظتتردااتتتسامااد  تتس دإاتتىداا ج تتمعدااكلتتادال  تتن دااتتذيديتتتنحدبيتتددتح يتتلداا لفمظتتنلد

 مرتتتتمعداا  تتتتن  دما تيتتتتنرداا ف تتتتردي تتتتمسد  ن تتتتن دإاتتتتىدااكفتتتتندةددإل تتتتساماللديقترتتتتيتن
...دااتتتتتتتس ملدإل  تتتتتتتن سةد   مقتتتتتتتنلداةميتتتتتتتفدبتتتتتتتادفتتتتتتتندةااتسامايتتتتتتتفداا م تتتتتتتم فد  إل  تتتتتتتتندت

                                                     

د.50إدا  فنل/1 
د.48إديم/2 
د.د71د-17/70إااتحر ردماات م رد3 
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 حفم فدإلتفندةدتسامايفدمخادخ ند ج معداافتمةدماا قملدااتادت يودت حتيطدد.إ1 تماصلإإ
د:دتت الدبامدد ااكفندةداالةميفدباد ينقدااتماصل

 ظنئردخذاداا  تنسدتايترةدبتادااقترآود تودد: ردااذيد   رد  ددإلناقملاات نص دا  -
دذتردإل  داآلينل.د

 دمختاد  ربتفد تنرهداا لفتمظدارحناتفدبتادتتالةداا تر اامقمفد  سد ظتنئردختذ د -
  تسامايفدإ.دد

م سرهداا ف رد  ن إلفداا مق دالكنبر ودبادا تينرداا رج يفداا قن يف دا  ردااتذيد
د داتكتتمودسالاتتفداا  تتن دحصتتيلفتإل تتفدإل رج يتتفد تتنرهدااتت صاا  تتن د رديج تتلدسالاتتفد

بنا تم تتتتنلدد.ت تتتتندختتتتمد  تتتترمفدبتتتتادااتصتتتتمردااتتتتتسامااد اا تتتتتم يوداا تتتتينقادماا صتتتتا
 اتتلدا تودااقتتملدم تن تتد دماا القتتفد تتيودد– يداامقتتنئوداا نرجيتتفد-اا مرتم يفداا  ربيتتفد

تحتتتركدبتتادرصتتسدارحتتناللد  تتسداا تلقتتادد  ربتتاداا  تتن  دم تتندتقماتتددختتذ داا  نصتتر
 دبإوداا ت تجدااتتسامااد ت   تند دمبتذا  إذدي ت سد ليتندبادت م لداا  ن دمبتةد قنصس 
د.إ2 د ودسرا فد ندي  يدداا  ن دباد ينقد  يوإإ

ذاد ندحنما ندتل  مدر يدا ود نحمردال رج يفدبادقماتددت تناى:ددد  جَرا َُِمْ فَلَمَّراما 

نَْْ ُوا مَهَرهُ مَمَنُروا الَّرذِينَ أَبْنَرا َ اقْنُلُروا قَرالُوا عِنْدَِِا مِنْ بِالَْْقِّ ا َُِمْ وَاسرْ  فِرا إِلَّرا الَُْرافَِِينَ كَ ْردُ وَمَرا ِِسرَ

لَالٍ دخةديح تتتلد لتتتىد  تتتدد نئتتتسدإاتتتىدويتتتردن جتتتس ديتتترقود  مرتتت يردجتتتدإ 15/وتتتنبر ضرررَ

دمدبر مودااتذيودال.دمخةد خلد جل د  ددر يردج وديسلد ليدداا قنة ذتمردباداالفظ
                                                     

د/داا قس فIIIإدا تراتيجينلداا  ن د:د1 
د.65:داا  ن ا تراتيجينلدإ2 
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 وَقَرالَي لمد  تةد جلمداا لكدبتاد اتلدختذ دااحتماس داا ظي تف دت تندبتادقماتددت تناىد

غَ َِْ  إِلَهً مِنْ لَُُمْ عَلِمْ ُ مَا الْمَلَأُ أَي هَا يَا فَِْعَوْنُ
 دمايمد نئسا دإاىدبر مودمخن نودمقنرمو دإ1 

ود توداا تتتذ يودا م تىدبتتاد دماتةديتتتوداتةديتتتود تودبر تتمودحتيودس تتن د م تى ودقتنرمد
مقتتلدحرتتمر داتتسطدبر تتمو دماك تتدد ةتتىدإل تتسد تترمهد  تتادإ تترائيلد تتود صتتردمبلتت دإلتتدد

وداتةدد إ2 د ةين ددإاىدااكفردت ندتقسةدباد مرةدااقصصإإ بنا تودااتف تيريدال ف تر دما 
تفتيتترا ددرتت ردمختتمدي تتت  مدسالاللداا  تتن دااقرآ تتا تيصتترحدإل سماتتتدداات م ليتتف دتتتنودي

تجتتتن دإلحتتتتلدجلتتتا د  تتتت لدبتتتادتحتتتتيلددا   تتتنقداااقنبيتتتفدمااتنر  يتتتفدااتتتتادتتتتساماين د   
 يد نئسدإاىدويردد لىد نرهداا ص إحنافد قن يفدد–  سداا تلقا– دبنا رج يفدلتنيح 

 تتذتمردبتتاداالفتتظ د  تتتسال دإل  ربتتفدداجت ن يتتفد إل تتسةد لتتمد جلتتمداا لتتكدبتتادااحتتماس د
 القتتتنلد تتتيودا حتتت نصديل تتت دسمرا ددار تتتنرداالجت تتتن ادال بتتتتد د اا ظ يتتتفد تتتودااج تتتوإ

ماتةدي رتوداا ف تردإاتىدااقيتسدد.ت نديترطدااتتسامايموددد إ3 خن ن دباد رج يفداار نئردإإ
ااصتت ن ادبتتاد رج يتتفداارتت يردإاتتىداا تتذتمر د  تتت سا دإاتتىدإل تتسدتتتساماادتتتنر  ادإل تتسةد

بر تتتمودمتكذيإلتتتددد دما تتتت رارد ةيتتتنو تتتودبر تتتمودمقتتتلدااتتتس مة دختتتذاد مال ددمجتتتمسدقتتتنرمود
ختوداا تلقتادبتادذدن دتتسامايدا دإل س مصفدددإاات نص  دبرال د ودحرمردم ىد عإدان ين دا 
اتىدإ تت سداختذاددا  ظم تفداا  ربيتفالدت ا تمددإس ندداا   ىدااتسالاادا تمرةدااقصتصا ت 

 تن يتفدااتماصتلد تندي اتلد رج يتفدرداا ينقداااقنبادال صمصداالةميف دم قصتسدإلتددتتل
إذادتن تلداالةتفدت اتلد ج م تفد تودااقتما يود تسدا د تودد؛االةميدالت ن   دمإل إلنرةد  رطد

                                                     

د.38إدااقصصد:د1 
د.24/123إدااتحر ردماات م ر:د2 
د.72إدتحليلداا  ن داا  رحا:د3 
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 دبتتتإودختتتذ دااقتتتما يودت تتتت سدقتتتسرتتند تتتودإلنا  تتتتمطدااتتتسالاادما تتتتتندد اا  تتتتمطدااصتتتمتا
قتتترادةد تتتودختتتذاداا  ظتتتمردقنربتتتلدد.إ1 دااتتتتسامااإيتتتنةد مظنئفتتتتندبتتتادار تتتنردا م تتتود ااق

ادإل رج يتنلد حميتفدافظيتفدتلقيتت تىدإلتنادبناتماصلدالد ااتسامايفداا  ن دااقرآ ااا ف رد
م لتتتتىد حتتتينددماق يتتتتفد ت لقتتتتفدد  دما   تتتتنديتمقتتت د   لتتتتىد   تتتىداا إلتتتتنرالداالةميتتتفظتتتنخرة
د.إ2 دإلناكالةإإ

 جَهَرلَ قَردْ تَْْزَِِا أَلَّا تَْْنِهَا مِنْ فَنَانَاَِامبادرصس نداقرادةداا إلن إلنئاداقماددت تناىد

َِي ا تَْْنَرر ِ رَب رر ِ ود  ظتتنخرداا تتينقد ودرتت يرداافن تتلدا ي تتىد افي تتن ديترقد إ24/ تتر ة سررَ

 عإدالدالتترمحداا تتن مدااتتذتر دم ؤ تتس دتقييتتس دإلقماتتدد  تتودتحتتتتنإ دبتتإودختتذادااقيتتسد   تت د
احنلداا مامسد ودمااستددحيوداامرتود  تدداحتنلداا لتكداا  تنسيد تود تودي نسيتد دم ؤ تس د

ا يتتتفد  تتتسدد بتتتنافتةداا حنيتتتد إ3 إإ يرتتتن داحتفنبتتتددإلنارتتت نئردااراج تتتفدإاتتتىد ي تتتىد عإد
  تسد تنظرا دإاتىداا  تن دإل ك لتد دم تجتنماا داامقتمفدد  تتساماين د  تسدىاا ف ردي حتمد  حت

 ما تتلدتسامايتتفد تتنرهداالةتتفدماا  تتن  دمالديحتتس دذاتتكددإلناح تتإلنو دمآ تتذا دت تتمةدااج لتتف
 تودسم تتندد إال دإذادتنوداتذ داا تم نلداا  ربيفدحرمرد تسا لدباد تيرمرالداا لفتمظ

دإاتىد دم وداة  دبإودا ن ينلداا  تن دتتذخ نرحنافد لىد رجودإل ي دودإلي تودااق دال
دإإ   إل تتسد تتودااحتتسمسدااتتتادمرتت تتندا تتن ينلداالةتتفداا ت لقتتفدبتتادسرا تتفداا  تتمداالةتتميد

إاتتىد تتنرهداا  تتن دد  تتت سا ددإ رج يتتفاا إلن إلتتنئادإحناتتفد قن يتتفد د  تتسدنرحناتتف دبإ4 

                                                     

د.د431إي ظر:دااتر ي م يقندماافل فف:د1 
د.د372د-371إدااظنخرةدااسالايفد2 
د.د14/73إداا يااو:د3 
د.213إداافل ففدماالةف:د4 
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  تتتتسددا  تتتتتمبىد تتتتود القتتتتفدا ةد تتتتودا  تتتتتن إل تتتتنسدتسامايتتتتفداتتتتتس يةدر يتتتتد دبت تتتتنكدااإل تتتتسدا
يقود نرهداا حسسالداالةميتفداا ت نربتفدبتاداا  تمداال تن اداا ت امف دد س دمخمدإلُداامرو

مالدي تتتودتصتتمر دإلحتتتلدد بتتنات رفد لتتىداا   تتىد  تتسداا ف تتردجتتادد تتود تتيرمرةدتكم تتد
دإلتتد دبرتتال د تتوداال ج تتفدفدإلنارتت نئردااراحتفتتنسقيتتمد تتنرهداامقتتنئوداا ت تتسسةدااتتتادتحتت  

د دبنا تينقديتمب رارحناتفحتفندداا تلقادإلنا ينقدت تمودآ ترداتمجيتددا دمدإاىد ي ىد عإ
تمبرختتتتندا   تتتتنقداا حميتتتتفددج لتتتتفد تتتتوداا   يتتتتنلداقتتتترادةداا  تتتتن  دمختتتتاد   يتتتتنلدال

 د خ تتندم إل تنسدتسامايتفد  تسداا إلن إلتنئادئ نديسلد لتىدمجتمسد إلتنس دماا  ج يفدال لفمظ
ةد لتتىدا ت تتنسداا قتتنةدااتتذيديحتتس دبيتتدداا  تتن د...دم لتتىد  تتس داات م تتلداا حلتتادااقتتنئ  

بتتتنا تلقاداامهد تتتيودختتتذ دا إل تتتنسددد إ1 إإاا لفيتتتفدااحنصتتتلفدبتتتادذختتتوداا  تتتتق لاا  ربتتتفد
حتتاد  تتدد دم رداارتت يردإاتتىدااتترمحدايحي تتسدااقتتملد إرجتتنعد ااتسامايتتفد ترتإلتتفد تتودإل رتتتن
اكم تتندتتس لدد–ودااسالاتفد دمي ت  تند ود  ت ادختذادااجن ت د تااقملدإلنا رج يتفداا قن يتف

د.دإ2 إلنا سامايفد–باداا  ن  دمتترت د ودسالاللد  رطد

بَ ٍ فَلْ َمْردُنْ وَالْرآَََِْ ِ الرد ِْ َا فِرا اللَّهُ يَنْصََُ ُ لَنْ أَنْ يَظُن  كَانَ مَنْمبادقماددت تناىد  إِلَر  بِسرَ

مَا ِ يقتتملداا إلن إلتتنئاد  إوددإ 15/ااحتتج ديَغِرر  ُ مَررا  ْرردُ ُكَ يُررذِِْبَنَّ َِررلْ فَلْ َنْظُررَْ لِ َقََْرر ْ ثُررمَّ السررَّ

..د اتتودي صتتر د إدال  تتاد صإدمذاتتكد ود حتترتاد تتتفدتتتن ماديظ تتمود ودااتتذيدرتت ير
ت   تتاد لتتىد صتتلد ر تتمدبتتالديرتفتتوددجتتنددإلتتدداا  تتاد صإد تتودااتتسيود حسماتتفدتنذإلتتفدال

سي تتتددمربتتتودد...دحتتتتىدإذادختتتنجرد صإدب صتتتر د د تتتإلحن ددبإل تتتط تتتدذتتتتر دمالدي تحتتتردسي
ذتر دوتنظتةدذاتكدويظتن دحتسيسا دبقتر تةد د تإلحن دد تتذ داآليتفد...دماتوديتذخ دوتيظتةد

                                                     

د.1/178إد صملدتحليلداا  ن :د1 
ددد.33اف:دإدي ظر:داا رجودمااسال2 
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....دمختتتذاد   تتتىدح تتتوديؤ تتتس د تتتينقداآليتتتنلدتيتتتسخةد اتتترا دماتتتمد  قتتتماد  ف تتتتةدب تتتنديتتتؤارد
م حتترتمد تتتفدإل تتسد لتتىدد اا تتنإلقف دم تتندا تتتإل س ن د تتنإلقن د تتود تتاملداا تتمرةدإل تتسدااتجتترة

بإلحتةدسرا فد.دإ1 تردإل رتةد ودر يردي صر د نئسدإاىد و...إإ.دمذقسرتتةدمحمتتتة
إل تتنديتؤسيدإاتىدإل تسدسالاتتادد ا تت  نلداالةتفدبتاد تينقدتتتسامااديت تنملد رج يتفداارت نئر

ود حلتتتلداا  تتتن د اا ف تتترإدي صتتترفدإاتتتىدبحتتتصدإمتيفيتتتفدصتتتينوتددإلحتتتتلد حتتتسس دبتتت
 سرجفدتقتتر دد يوااذيد  جادبيددباد قنةدا ت  نااد  د اا القفد يوداا  ن دماا ينق

ود حلتتلدإ يدد. را يتتن داال تتت  نلدااف لتتاد  تتودتتإلتتوداا القتتفداا  ت تتفد تتيود لفتتمظدمآ تتر
ماا   ىداا قن ادماال تساللدمااتتراإلطداا الئقتادماا رتميددارحنافاا  ن دحي  نديرماد

تتنداا  ن ت دب  تدديقتتمة..دبتاداال تتت نعد مد بإ تدد  يترتإلطدتتتذاكدإلتناماقوداا تنرجا...دم   
ي لتتمد تتودإل تت داالبترارتتنلدماا  لم تتنلدمااتجتتنر داا تتنإلقف دمختتذ دددةدمذخ تتددالااقتترا

د.إ2 إإتلتند ما لدتؤاردباد  ي فدبت ددال  ن 

 م الحظد ودااتلقاد مرسداحت نايودا رج يفداار ير:د
 لتىدختذادتكتمودشد تسةداااقتفدإلتنو دمديإرجنعداار يردإاىدااح صدااتذيدي تاألول/  -

د .إحنافدسا ليفدق ليف
 دمتكتتتتتمودإحناتتتتتفد لتتتتتىد تتتتتنرهدااتتتتت صد  تتتتتاد صإ/دإرجتتتتتنعداارتتتتت يردإاتتتتتىدااالثااااااني -

 دممقتلد  قن يفإ دمخمد  تنرداا إلن إلتنئاد  تت سا دإاتىد تينقداآليتنلدااتتادت ت مداآليتف
.دمخمد تمودتسامااد مل دم  ربفدتنر  يفدإلحنلداا حرتيودبادا ودااتس مةدمختمداا امل

 ج تتتتمعداال تتتتتسالاللداا تتتتينقيفدىد تتتتودماقتتتتود تتتتنرجادمدح تتتتتمودتتتتتساماادتتتتتنر  اد  تتتتتمد
   تتىديفتتتةد تتوداا مقتت داا تتنرجاد دبتتنا   ىدااتتتسامااد  مااتسامايتتفد س لدإاتتىدبتتتةد حتتسس
                                                     

ددد.14/353إداا يااو:1 
د.د159داا   ىدمظاللداا   ى:إد2 
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فتتتظد تتتوداا مقتتت دلدبيتتتدداا  تتتن د مد تتتودااقتتترائوداا نرجيتتتفدااتتتتادتصتتتح دااليتتتااتتتذيدق
د.دإ1 دلدبيدداا صإإاالجت ن ادااذيدي ا د

 إلن إلتتتنئاديقتتتملداادإ 196/ااحتتت راد لِنيَالْرررأَوَّ لُبُرررَِ لَىِرررا وَإَِِّرررهُمبتتتادقماتتتددت تتتناىد

د مااابتتتردج تتتودابتتتمر دمختتتمدااكتتتتن د  مدا اماتتتدد لتتتىداا  تتتاد صإد اارتتت يردالقتتترآو  
ماا   تتتىد  تتتردااقتتترآود مد  تتترد اماتتتدد ليتتتكدبتتتادتتتتت داا نرتتتيود تتتودا   يتتتند.دمقيتتتل:د
ةداار يردا ندبادااقرآود توداا  تنرفدااكليتف د يد توداا  تنرفدااقرآ يتفد مجتمسةد تذتمرد

دبادتت دا   ينددمبيدد..د

بيتتند تودد:د وداا حرتيود تندتتن ماديؤ  تمودإلن   يتنددمتتت تةدحتتىديحتتجد لتيتةدإل تندأوالا 
دبتتاد دختتذاد  تتالفدذتتترد  تتردااقتترآودم اماتتدد لتتىداا  تتاد صإااتمحيتتسدماا  تتنسدمويرختتن

دتت دا مايودبإ ددحي ئذد لح فدتر رداا فممدإاىدق ماتند.د
د.دإ2 داآليفدااتنايف...إإيالئةددا ددالثانياا: 

يترجاداا ف ترد تمسدإذد د ليددبتاداا  تن بفادتالةداا ف رد جسدت سسداا حنلد
ارحناتتفد تتنرهدم لتتىدتتتالداال تيتتنر ودتكتتمودد صإاا  تتاد د مدإاتتىد اارتت يردإاتتىدااقتترآو

م ود نحيفد  ترطدا تتإل سد تمسداارت يردإاتىداا  تنرفدااكليتفدد. رج يفد قن يفإاا صد 
 :  تيوا ت نسا دإاىدقرد

جتتمسد فتتنخيةد مددئ  تتمااكتتت داا تتنإلقف دإل تتنديُددتسامايتتف:د تتسةدإي تتنوداا حتترتيودإلن   يتتندد-
ت تتت  لد  نربتتتندبتتمقداال تتن يفدمتتترتودااتتىداا القتتنلداا حت لتتفد  تسامايتتفد  تتسداا ف تترد

                                                     

د.381إدااظنخرةدااسالايفد1 
د..17/452إداا يااو:د2 
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مختتذادي  تتاد ود  تتن اداا  تتن ددد.إ1 دإإردااج لتتفداكتتادت تتت سدإايتتتندمظيفتتتد تتيود  نصتت
 ندت ليددإحنالتتندااظنخرة دما   تندتتتحتةدبتادتحسيتسد   تىددمبمىد لمدد تتقررد ودسا لد

ود  ن تادال  يتفداا حميتفداا قتنةد تتم د دبتتد  اا صدااسي اداا سيتسد توداا الإل تنلدمااقترائو
 دإلحيتت دتكتتمودا حتتمالدا حميتتفدإل تتندتتتنوداا قتتنةدقتتسداقترتتن متف تترداا  يتتفداديتت  تمدبيتتتن.

د.دإ2 داا قن يفدخادااتادتقتراد  يفد حميفد ندإإ
إحتناللد دداليالئةداآليفدااتنايتف دمختذادي  تاد وداا القتفد تيودإ ينقيفد:دقملداا ف رددد-

بناتسامايتتتفدت  تتتادإلناحتتترمودااالا تتتفداكتتتادتكتتتمودا قتتتمالددااتتت صدماا تتتينقد القتتتفدمايقتتتف.
 ت تتتنمقفدم الئ تتتفدبتتتاداا مقتتت دااتماصتتتلادال  تتتن  دمتت تتتنملد  ربتتتفد تتتينقنلدااتتت صد

 دمتق تتلدااتلقتتاداتتتندمتف تتيرخندذاكد القتتتددإلنا صتتمصدا  تترطد دتتتاالجت ن يتتفدماااقنبيتتف
د .إ3 دماات نصإإد مار الةد مااقصسيفد ااق ملد؛  متلدذاكدت تس يددمتجلم د  نيير

د
د
د
د
د
د
د
د

                                                     

د.611إدااقن ممداا م م ا:د1 
د.320إدار حنددباداا ربيفدد/د2 
د.59إدسرا نلدباداال ن ينلداات  يقيفد/د3 
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د
د

 املبحث الثالث
 
 ب : البعد التداويل لتعيني املخاط

 دمت يي تتد ديتترطدااتتتسامايمود ود جتتنحد  ليتتفدااتماصتتلدتقترتتاد  ربتتفداا  نَ تت
اامظيفتتتفدااتماصتتتليفدا  تتتن د تتتن دمتك تتتودااف نايتتتفددكت تتتنلالمدي اتتتلداا تتتن سداااناتتت دبتتتت

دداا ظتتردبتتادقتترائوداا تتينقداتتااقرائيتتفدال ف تتردبتتادااكحتت د تتوداا  ن تت  داتتذادي إلةتتاد
االةتتتميدم الإل تتتنلداا مقتتت دااكال تتتا دمج يتتتودا إل تتتنسدااتسامايتتتفداا  تتتن سةدبتتتادقتتترادةد

إل سداات رفد لىد ودمجتدددإال حمدسقيم دد بالدي تودت ييودت ددااكالةد لى اا  ن د
بت يتتيوداا  ن تت دبتتادااتت صد تتودا  تتمردااتتتادد إ1 إإاا  تتن دبتتادسا تتلدااتت صدإايتتد

ااتتتادد-بتتادسا تتلدااتت ص-حفتتلد تتتندااإلحتت دااتتتساماا دبنا القتتفد تتيوداا ر تتلدماا تلقتتاد
حرصتتلدااإلالوتتفد لتتىدإ رااختتن دقتتسدمجتتسلد ر قتتتندإاتتىد ظر تتفداالتصتتنل دم تتوداتتةدإاتتىد

بتدإ دد2 م  رافداا مق دااتماصلاد  نيفدت يرةد ايفدااتاد  يلدإلنا ينقنلداا  تلففااتسامد
إلالوتتددحتتيئند تتن  تتتسد دم ؤدإد3 إإ الف تتلدااتتسالاادونيتتفد  ن تتيفدختتادا تتتس ندداا  ن تت دما 

د  تتتتس ؛إلنحتتتت د  نصتتتترد ودجتتتتمخرداا  ليتتتتفدااتسامايتتتتفدتك تتتتودبتتتتاداا قصتتتتسيف دمت  تتتتاد
إاتتتىدد ود تتتتكلة تتتحتتتتةدب تتتلدااكتتتالةدااصتتتنسردما ختتتسافدااتتتتادتد ماا قنصتتتسد اا  تقتتتسال

ختتتذاداا فتتتتمةداالاتتتفدد تتتود ر تتتمس لدتتتت  ن تتت دبتتتاد قترتتتينلد حتتتمالد نصتتتف دمبتتتتذاد
د.إ4 مظرمفداات ا لدماا  ن   د    نصرد  ن يف دخاداا  ن ِّد
                                                     

 د174  نصردتحقيمدااسالافدباداا ربيف:دد-د1

 23 ظر:د لةداةفداا ص:ديد-د2

 97تينرالدباداا ي يند:دد-د3

 .202ي ظر:دسي ن يفداا ص:دد-د4
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 ند وداا  ن  دبقسدتكي د  لم دااقرآودإلح  د م يتفد  ن  يتد دمإلح ت د مد
بنا  تتن دقتتسدي لتتمد تتودد.إ1 اردبيتتدداا  تتن ماا تتينقدااتتذيدسد ااقرتتيفداا تحتتس د  تتتن

ودبيحس دارحتنل دم  فىد راسداا  ن ت دمسالاتفديااقرائوداالةميفدااساافد لىداا  ن  
اا  تتن  دمبتتادختتذ دااحتتنلديجتتسداا ف تتردبتتادااإلحتت دااتتتساماادإلةيتتتد دإذدي تتيود قترتتىد

م تتتتنوداا تتتاملدما ن تتتددد ااحتتتنلدم الإل تتتنلداا  تتتن  دميتحتتت د تتتودوتتتر داا  تتتن 
دمفداا حي فدإلد.مااظرد

 لتتتتىدت يتتتتيوداا قصتتتتمسدبتتتتادد- لتتتتىدا تتتتتالفد حتتتتنربتة-محتتتترصداا ف تتتترمود
لدبتادحقإلتفدا  يتفدتربتمد  د يد تصد تا ِّداا  ن دااقرآ تا دب توداا  ترمفدا تدد تصد جتاَّد

مقصتتسيفدااتت صدد  لتتىداا حتتر ود ن تتن  دم تتودجتتتفد  تترطدت تتسسلد  تتتمينلداا  تتن 
د.دإ2 ااقرآ ادتجن د  ن  دإل ي د
يحتتتتتنهدإاتتتتىد تتتتسا لدد  تتتتلدم يتتتتددما تتتتتي نإلدد   تتتتن دااقرآ تتتتام  تتتتسمد ودبتتتتتةداا

ودتلد  ن دسا تلداات صد رئي ف دتحتلدخذ داا سا لدآاينلدتف يرداا صدااقرآ ا دمد
 رمحنتتتددااتتتاد ااقرآ تتاداا ظتتيةديرجتتودإاتتىد ج م تتفد ما تتلد  ن تتيفدتتت ظةدتصتتمراتددمد

ن تتيفدما تتلدت يتتيوداا  ن تت د تتودا  تتمردا  د.تجتتن د  تترد تتند ترتتإلطدقصتتسيفدااتت ص
ااتتتتتادت تتتتن سد لتتتتىدذاتتتتك دبنا ف تتتتردبتتتتاد القتتتتتددإلتتتتنا صدااقرآ تتتتادتتتتتنوديتفن تتتتلد  تتتتدد

ماا ف تتردد ماافقيتتدد ماا حتتميدد إلن تتت  نلدرصتتيسدبتتتريدم  ربتتاد ت تتمع دبتتتنودااإلالوتتا
دد.ااراصسدا إل نسدااتسامايفدااحنبفدإلنا  ن دماا  ن  

اامجتتتمسددمي تتتت يوداا ف تتتردإل  ربتتتتددهااتسامايتتتفهد تتتوداا تتتناةدالتتتت تود تتتودتحقيتتتم
نئيفدبتتاداا  تتن دااقرآ تتا دبيرجتتودبتتادتتتلد تترةدإاتتىداا  تتاموديااف لتتادال ال تتنلداا تتي 

                                                     
 102اا  ن دااقرآ ا:د-د1

 146ي ظردب نايفدااقرادةدد-د2
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اا  ربتتاداا تت تت د تتودب تتلدااقتترادةداا تكتترر دايتتت تود تتودتصتت ي داا  نإلتتنلدسا تتلد
بتل تتتندتتتتنودختتتذاداا  تتتامودار تتتن ...دتن تتتلدحر تتتفدااتصتتترفدبتتتاد قتتتنود إ تتتنرد  ربتتتاد 

قُلْ مَال م دن د  سدااا  حري دبفادقماددت ناىمخذاداا  اموديت سطدمارحدإ1 إإااة م 

ودقلتتل:دإاتتىد تتوديتمجتتددختتذادإبتت يتترقود د إ77دفرقتتنو: اا ياعْبالل ُمكُمُللَْمياكَلللما دْا لل مُم الل  م َُْ

م تتتتتذ مودد  ن تتتتسمود ؤ  تتتتمودم تتتت تةدد اا  تتتتن دلدقلتتتتل:دإاتتتتىداا تتتتنمد لتتتتىدار تتتتالق
بتتنا تلقادا تتتس ىدد.إ2 إإ نصتتمودب م  تتمادإل تتندمجتتسدبتتادج  تتتةد تتوداا إلتتنسةدمااتكتتذي 

اتتتتتس يةدا تيتتتتنر دبتتتتادتكتتتتم ودد-اا إلتتتتنرة دااتكتتتتذي -اا  ربتتتتفدااتسامايتتتتفدإلتتتت حمالداا تتتتنمد
 تود  يتفددا دجتاد مصتفدداا  ن  يودختةداا تنمدإلتالدتصت ي د حتسس د تنظرا دإاتىداا  تن د

-تتتؤسيدمظيفتتتتندااتماصتتليفدد تتوداتتةدال مختتاد د  م تتو دختتاد  يتتفداااقتتنبا/داالجت تتن ا
م تتتتتينقداات ن تتتتت د  تتتتتسدد.إ3 إإاا  يتتتتتفدا م تتتتتودلإالد تتتتتود تتتتتالد- مصتتتتتفتند  يتتتتتفدسااتتتتتف

ااا  حتتريد   تتاد لتتىدقر  تتفدماق يتتفد تتود تتنرهداا لفتتمظدات يتتيوداا  ن تت دبتتاداآليتتف د
د  مدااجةرابيتند  مدااتتنر  د  اا رفداا نئس م قصسدإلناقر  فدااماق يف:دا ت نسداافتةد لىد

مااقر  تفدد.إ4 إإإ تتنهداات ص مداا القنلداا نئسةد يود  نصترداا مقت دااتذيدحتس دبيتدد
ااماق يتتفدخ تتندقر  تتفداجت ن يتتفداتمصتتي داا تتنم.دمااقتترآودقتتنةد لتتىدر نيتتفداا  تتن  يو د

 د تتمادد كن تتلداا تتمرد تيتتفد ةد س يتتف دتإل تتن دا تتنديقترتتيددحتتناتةبتتتنرةديحتتتسدمتتتنرةديلتتيو د

                                                     
 .58ب نايفدااقرادة:د-د1

 .754د:ااكحنفد-د2

 109اا صدتداا ل فدتدااحقيقفدد-د3

 2/83 قناللدباداالةفدما س :دد-د4
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 دبفتادإ1 مجتذ دمحتسد ما تذدمرسد مت ن ادمتحتسيسد ب جسدباداا مرد نخمدم سدمدم يس

ين د  تن د تود دق ايترقودااا  حتري  د إ24د/ قمَنَّاعٍ لِلْخَ ْرَِ مُهْنَردً مَُِير ٍددت ناىقما

مجتتتتتيو:ديتتتتتمود  نإلتتتتن دالماحتتتتسد لتتتتىدال لكتتتتيوداا تتتتنإلقيوداا تتتتنئمدمااحتتتتتيس دم جتتتتماد ود
دمِّدااف تلدالتحنسخ تندت  تددقيتلد اتتا يتفداحسخ ندقملداا  رسدإودتا يفداافن تلد ااتلد  ااتفد

 لتىد ا ت تتةدديرابتمداارجتلد ت تةداا تنودبتاتردماااتن ا:دإوداا تر د كاترد تند.كيس التدمِّد ا
د.إ2 إإحتىد ن  مادااماحسد  ن داالا يودقفن دم   سا مدد مصنح اد  ليلاد: وديقماما

مو تتتاد تتتوداا يتتتنود وداا تتتر دبتتتادتلقتتتيتةدالقتتترآودااكتتتر ة دتتتتن مادحر صتتتيوداحتتتسد
اقتنبتتةدااقرائيتف دم ظترمادإاتىدصد لىدإسراجددرت ودآبتنقتةداا  ربيتفدااتتادتحتتلدردااح

حتتتىديحتتس د يحتتتنهدإاتتىدآبتتنقد  ربيتتفدتسامايتتفد د دد  نإلتتن دجسيتتسا د سخحتتن دمصتتفااقتترآود 
مختتتذاد.دإ3 إإااتفن تتتلد يتتت تةدمبتتتيوداا قتتترمدد/داا  تتتن دتا تتترةد تتتودا تتتنردااقتتترادةدااف ناتتتف

 نيتراد  سدااا  حريدبتمدي ت سدإاىدإل سداجت ن اد  سداا ر دبادااربقف دمجر تنود
د تتتتودإايتتتدداا تلقتتتامدإل تتتسدتتتتسامااد تتتود تتتنرهداا لفتتتمظدرد تتتسسدإل ي تتتدد لتتتىد ا تتت تتة دمختتت

اتحسيسداا  ن  دبتاداات ص دم توداتةدتمجيتدداات صد سالاتفد حتسسة دبتحسيتسداا  ن ت د
خمد فتنحدافتةداا ص دميالحظدا ددا تقصتىداامجتم دااتتاديحت لتتنداا  تن د تودويترد

 ت تتنميفدبتتادسرجتتفد ق مايتتتتن دب  تتتندد وديتترجادمجتتتن دإلحتتتلدقتتن و دالوداامجتتم دج ي تتن د
 ي تتتود م  تتتند تتندتتت ت دإلتتدداا  ربتتفدااتسامايتتفدبتتتدد.-ااتتر يدا مل-حت لتتدداا تتينقدي ن

إج نالدااتفر تمد تيود تم يود توداا  ربتف:د  ربتفداالةتفد مصتفتندا ترةد توداا مارت نل د

                                                     
 149/د1و:دنبرد ي ظر:د  نخلدااد-د1

 1046ااكحنف:دد-د2

 526ااتر ي م يقندماافل فف:دد-د3
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اا نظردإاتىدد   تددإاىداار يدااان ادي تودمخمد ند إ1 إم  ربفداالةفد مصفتندا ت  نال إ
د.االةفد مصفتندا ت  نال د

تكتئد لتىد ظتنةدودبتادت يتيوداا  ن ت ديآمااتف يردبتادإلحاتدد تود تساماللدااقترد
تج سدبادحتإلتفد تودا بتتنردمااقتيةدماا  تنرفداا رتميفدبتاد  تنددبتريدم  مداقنبا دي

ُُْم قَالَ اِْبََِا مِنْهَا جَمِ هًا بَهْضُُُمْ لِدااتف يردما تي نإلد دبفادقماددت ناى بَهْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِ َنَّ

قَ  لُّ وَلَرا يَشرْ ماا  تن د إ ديقتملدا تود نحتمرد 123  تددمِنِّا ُِدً  فَمَنِ اتَّبَ َ ُِدَا َ فَلَا يَضرِ

ا تتتمعدار  تتتنودإحتتت نراداتتتددإل  تتتدد تتتيتمود  تتتددد صتتتال ددمصتتتفدبتتتادقماتتتدد يتتت تي تةإدآلسةد 
إذدقتسد  إلت  دد  لتىدااحتردماارتاللديح لدخذاداا  ن دإ ليمد  تدد ف تمردج ن ف دمال

دداا تتتجمسدآلسة دبتتتالديتلفتتتدد دإلنتإلتتتنعدااتتتتسطد  تتتدد لتتت داالختتتتساددئتتتإلنإ د تتتذاكد  تتتسد
د.إ2 إإ ل تتدد دإل  تتدداليتتاالدبتتادرتتاللدي تتسد  اتتن دي تتا د  تتددب تتلدااحتتتيةدت تتناى د   تتىد

ددسةد  ليتتت رصتتتسد ودقتتترادةداا ف تتتردااتسامايتتتفدال  تتتن د  تتتردت يتتتيودتتتتموداا  تتتن دآل
 اتتلدبتتادقماتتدد إودتجتتنجاداسيتتددتاا تتالةإدما تتتإل نسدإ لتتيم دقتترادةدصتتسرلد تتودإل تتسدحِّد

بتتتذادااكتتالةدسالد  ربتتاد تتن سدبتتادت يتتيوداا  ن تت دبتتادد  لتت داالختتتساددي تتسد  اتتن إ
 مالديتتتتتتتموداا  تتتتتتن دساال د ت ن تتتتتتددإالدإل قنر تتتتتتتددإلنام تتتتتتطدااظربتتتتتتاد د اآليتتتتتتفدااكر  تتتتتتف

ر تتتود تتتن سدبتتتادإرتتتفنددإل تتتسدحجتتتنجاد لتتتىدبرتتتال د تتتود ودا تتتت  نلدااتفد إ3 إإالكتتتالة
ودحن تتلدحجنجتتن  دمحجتتنهد ج تتسدبتتادآود  تتلم دااقتترد  م   تتىدختتذاد اا  تتن دااقرآ تتاد

ودااحجتتتنهدبتتتادإ  تتتلم  دما تتتندتتتتنودا  تتتلم دختتتمدااتفتتترسدماات يتتتادماا صمصتتتيف...دبتتت

                                                     
 28 لةداات ن  دار ال ا:دد-د1

د329/د16ااتحر ردماات م ر:دد-د2
 107 وداا صدإاىدااف ل:دد-د3
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مختتذادد.إ1 إسمودويتتر د تتود تتنئرداا  نإلتتنلإد حجنجتتن د نصتتن دإلتتديتتتمودودي تتتود ودآااقتترد
 دايحتتتلد  رجتتن دحنك تتن دبتتاد ا تتدد ف تتمرد لتتىدااحتترإدد تترد   تترا د  تتددإلقماتت نم تتن داا ف

م  ترد  يتتتندااقن سيتفداا  تت سةدإاتىدد ااتماصلدإلحتتلدداا  تتنر دذاتكد ودااتسامايتف لمرةد
فد  ربتتفد  ت تتف دتن تتلدإل انإلتتفدم تتنديرابقتتتند  تتسدا تتت  ناتندت تتس لد فتتتنحاد ي تتد االةتتف

دروة لتتىدااتتسةإدما تتتإل نسدإ لتتيمد دآاا  ن تت د داال تيتتنرداا تتنجاد  تتسداا ف تتردات يتتيو
د ودااقملدجنددإلصيةفدااج و.دد و

قُلْ يَا عِبَانِ َ الَّذِينَ أَسََْفُوا عَلَ  أَِْىُسِهِمْ لَا تَقْنََُوا مِرنْ رَيْمَر ِ اللَّرهِ إِنَّ اللَّرهَ يَغْىِرَُ دمبادقماددت تناىد

 ماا  تن دإل  تماود يترقودا تود نحتمردد إ53د/ ااا تريِ مُالذُُِّو َ جَمِ هًا إَِِّهُ ُِوَ الْغَىُورُ الرََّ

ُْ  ََُع ذ ا   ْل  ََ       تتودقماتتدد ده إلتتنسيهد تتراسدإلتتدداا حتترتمودا تتتساد د ََََُْي أ ْي   َِ ِ  ُمََْب  د إ2 إو أ ْسََُمو و  ل ََ
ََنُ  ُ ب  مقماتتدد  ِر ُإْي ك ْنََ   ل ُوََب   ل ََ رْب   ُ َ َمقماتتدد د إ3 إو  َُ ب ذ   َ نك  ََْا      َ   َْ  َِ ن و  ْسََب ْذََ ْ    بَ م ََق 

نُب ُ ب   ودآبتذاداا  تن دجترطد لتىدويتردااةنات دبتاد التددبتاد تنسةدااقترددإ4 إو ك ْن   ُمب   ْلذ 
إود ن تن دد...ه إلنسيهدإلنررنبفدإاىدرت يرداا تتكلة...دمبتادصتحياداا  تنريددر  سدذت

إود:د ح تتسا د صإدبقتتناماتماد  تتود ختتلدااحتتركدتتتن مادقتتسدقتلتتمادم كاتترما دما تتمادم كاتترمادبتت
..دمتتتركد قتتلدين إلتتنسيد.ت  ر تتند ودا تتند  ل تتن دتفتتنرةدااتتذيدتقتتملدمتتتس مدإايتتدداح تتوداتتم

دتمصيلدار تنافد تن  د لىد  دب ظر نلدتحليلداا  ن دتر مدإايددد إ5 إإدإااذيود  ربما

                                                     
 57/د1ااحجنهدبادااقراو:دد-د1

 .54ااا ر/دد-د2

د.55ااا ر/د-د3
 .59ااا ر/د-د4

 40/د24ااتحر ردماات م ر:دد-د5
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يحتنركد حتنرتفدب ليتفدبتادد ت ييوداا  ن  داا قصتمسدإلنا  تن .داذادبإد1 إإ  رداالةف
ىدإلحتتلدمارتادبتادقترادةدا تود نحتمردتجل دد نةد  د دمخمد ناامصملدإاىدااسالافداا تمد

ااتسامايتتفدا يتتفدااكر  تتف د فيتتسا د تتودااقتترائوداالفظيتتفدسا تتلداا تتمرةدات رتتيسد  تتتنرةدبتتاد
تموداا  ن  دخةداا حرتمو دبناإلح دااتساماادي يلدإاىدبتتةدتتلدااقترائودااتتادتحتيطد

ردحرتتتمرا د  تتتسداا ف تتتردبتتتادمختتتذادا  تتترد كاتتت.دإ2 دإلتتتنا صدبتتتادتحسيتتتسد إل تتتنس دااسالايتتتف
 لىدااقر  فداا  تنرةدباداا  ن دااقرآ تاده إلتنسيهدد ااتسامااإدا ترج تددااإل سداات ن 

إالدد-ا تت اد  م تتن دحتتنلداا  تتن دا دات تتندختت-مالدتترتتادااتجليتتنلدااسالايتتفدال  تتن د
 ا ما تترداا الئقيتتفدااقنئ تتفد تتيودااحتتس داالةتتميدماا رج يتتفداا نرجيتتفد تتود تترفد   يتتنود
وداا ر لدماا تلقاد ود رفدآ ردمخاد القنلدحمار فدتايرداا  ن دإاىد ما تلدمبي

مختذاد تندتتنود تناال د  تنةدد.إ3 إإإ تنجددمتج لددب تال د  ن يتن ...د لتح تن دإلحترمودتسامايتف
آ تتتردبتتتادت يتتتيوددن دتتتتسامايدا دإل تتتس مصتتفدد  ظتتنرداا ف تتترد  تتتردا تحرتتتنر دا تتت  داا تتتاملد

د يو.ااسالافدباداتجن د دفردصمدد اا  ن  
متت تتم دااقصتتسيفد تن تتن د تتن قن دبتتادااإلحتت دااتتتساماا دميحتتيردإلنحتت د  نصتتردإاتتىد
 دإ4  ودا  نمدااذيديقمةد ليدداا ظردبادتفحصداا  ن دااقرآ تادختمد  تس دااقصتسيف

إذدإودا صتتلدبتتادااكتتالةدختتمدااقصتتس دبتتتمدير تتسدإبتتتنةد  ن  يتتدد تتمادد كتتن ماد تتذتمر ود
د - ترفدااتتساماييوبتاد-ةدااج تتمرداا تنصدإرت نرا د مصتفتدمسا لداا صدإظتتنراد 

  يتتتتتفد مددةبمصتتتتتفتمدد-ت تتتتتندختتتتتمد  تتتتترمفدبتتتتتادج نايتتتتتنلدااتلقتتتتتا-اا تلقتتتتتادااف لتتتتتاددة 

                                                     
د35 ظر نلداا  ن :دد قس فدباد-د1
د543ي ظر:د لةداال ن ينلدااحسياف:دد-د2
 234ااإلح دااسالااد  سد ي ميد:دد-د3

 434ي ظر:دااتر  يم يقيندماافل فف:دد-د4
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مختتتذاد تتتندتتتتنود تتتناال د تتتذخودا تتتودد قنرئتتتن دابترارتتتين داتتتةديماتتتسدإل تتتسدة د ا تتتتراتيجيفد صتتتيف

وَمَررا أَنْرَا َ مَررا  (2)مَررا الَْْاقَّرر ُ (1)الَْْاقَّرر ُ د نحتتمرد  تتسدت يي تتدداا  ن تت دبتتادقماتتددت تتناى

 ماا  ن دبادقمادد بترطإد  ن داةيرد  تيو د ب جس ديرقودد إ3-1د/ ااحنقفالَْْاقَّ ُ

 دمختتتتذاد  تتتتلم دبتتتتادحتنيتتتتفدا  تتتتمرداا ظي تتتتفداافنئتتتتتفديتتتتن دائردتتتتتنودداداتتتتمائتتتت يدبيتتتترطداارد
م ت يتتلدبتتاداا قتتنةد تتن ودحنرتتر دحتتنخسد تلكتتتةد مدد ت تحرتتردااحناتتفدت  تتتندحنرتترة

بلتتيمدد   نإلتتن دبررتتين ددت تتربتتادختتذ داآليتتف دبي ديتتفاا حتتنخستيود  تفدلتتتنمتحتتنخسخةدإل تتس  د

ونَ عَلَ ْهَررا ختتمدإلناتفتتنلد تتود  تتن دويتترداا تتيو دمقر تت د  تتددقماتتددت تتناىد وَتَررََاُِمْ يُهََْضررُ

وَإِ َا رَأَيْر َ ثَرمَّ رَأَيْر َ َِهِ مًرا وَمُلًُْرا كَبِر ًامقماتدددإ1 دَْاَِهِنيَ مِرنَ الرذُّل 
سقتفدختذاددم لتىإد2 

بتتناقرادةدااتسامايتتفدد.إ3 إإاال تتت  نلد خ تتلداا ف تترموداات تتر داتتدد تتسادتل تتفدال يرتتنميد
 تتت  دبنا  تتتن ديتحتتتتلد قصتتتسيفداا  تتتن دبتتتاد تتتسةدت يتتتيوداا  ندت تحرتتترال ف تتترد

سدمارتتتودااتتت ص دمااتتتتسفداا تتتتم ىد تتتود يد  تتتن ديتحقتتتمدإذادتتتتمابرلدإلح تتت دقصتتت
 دبنا ف ترديترطد ود قصتسيفداات صدإ4  اآلاينلداالةميفداا  ن إلفدريصناددإاىداا  ن 

بتاداات فم دد ل دتت ايرا د باد ينودا  مرداا ظي فدت تمج د سةدت ييوداا  ن  دايتمود
 مدد    تتتتتربسا د ما تتتتلد ت تتتتسسةدات رتتتتيسد  تتتتتنرة د  تتتتردقتتتترائودتسامايتتتتفد  تتتتتنداا  نَ تتتت

تتت  دا  تتتردااتتتذيدا تحرتتتر دا تتتود نحتتتمرد تتتإيراس دآيتتتنلد تتتود دم  ي تتتفداا  تتتن اا  ن ِّ

                                                     
 .45ااحمرط/د-د1

د.20ار  نو/د-د2
 118/د29ااتحر ردماات م ردد-د3

 د215اا  ن دااقرا ا:دسرا فدباداا القفد يوداا صدماا ينقدد-د4
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ذاتتتكد وداالقتصتتتنرد لتتتىدبتتتتةداامحتتتسةد ف تتتدد  جتتتندلد لتتتىداا  تتتمالددن دااقرآ تتتااا  تتت
ي تجد  دد الفدبادبتةداامحتسةدااكال يتف دمقتسددتايرا د ند ااكال يفدسمودا  ذدإلنا ينق

  تتتسد حنماتتتفدبتتتتةداامحتتتسالدااكال يتتتفدمتحسيتتتسدد تقتتتلد  تتتإلفداا تتتالفداتتتمدرم تتتاداا تتتينق
 دد.إ1 إإ   نخن

دمداا نرجيتتتتتف د تتتتتتيودااسا ليتتتتتفياا  د وداا  ن تتتتت مي تتتتتتس اداا إلن إلتتتتتنئادات يتتتتتي
متك تتودااان يتتفدبتتادتمظيتت د.دتت اتتلدا ماتتىدبتتادا تتتت ن داا تتينقنلدااحنبتتفدإلنا  ن تت مد

أَتَرر  أَمْررَُ اللَّررهِ فَلَررا دبفتتادقماتتددت تتناىد  يتتداا تلقتتاداكتتلد تتندي ربتتفد تتوداا حتتيطدات رتتيسدرد

َِكُ  ظتنخرداا تينقد وداا  تن د ديقتمل: دإ1/اا حتل ونَتَسْنَهْجِلُو ُ سُبَْْاَِهُ وَتَهَالَ  عَمَّرا يُشرْ
اا حتتر ودددبتتادااان يتتفدمدإاتتىدقماتتدال حتترتيودالوداآليتتنلدااتنايتتفد  تتمقفداحتجنجتتند لتتيتة 

بتاددقماتددااكالةدبيتندإاىداا حرتيودمخادج ي ندتنا تفر فد لتىددممجدإُإَل  ذ ْا ُإل ٌِ و  ُح ٌ  
بَْْاَِهُ وَتَهَررالَ  عَمَّررفديتتاآلد ذيتتلدختتذ َِكُونَسررُ ن د وديتتتمودا  تتردااتتذيدا  تتردرتتم قت دا يُشررْ

تنيتفدحماتةدتقتودبتادتال تدددااربمبيفدبادحرتتةدإلح  د نستد دف إتين دد  رادي ترد نح
 تتلداا تتذتمردا تتت جنلداا حتترتيودإل تتندتتتنوديتتذترددبتتادا  تتر دوا تتت جنلد تتودداا تتؤ  ي

ت تنديحتيرداايتددد  م  ترداا تاملداا تذاد م  ترداات ف د بادتال ددت ناىد ود  ترداا تن ف
نَهْجِلُ مِنْرهُ الْمُجَِْمُرونَقماددت تناىد قُلْ أَرَأَيْنُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَ َاتًا أَوْ َِهَارًا مَا َا يَسرْ

ااتىدقماتدددإ2 

وَيَسْنَنْبِتُوَِ َ أَيَقٌّ ُِوَ قُلْ إِ  وَرَبِّا إَِِّهُ لََْقٌّ وَمَا أَِْرنُمْ بِمُهْجِرزِينَت تناىد
إاتىدويتردذاتكد تودد إ3 

 ج م تفد توداا  تنييرددإاتىد را ديلجت تدادبتتةداا  تن  .دبلكتادي تت يوداا تلقتإ4 اآليتنل

                                                     
 25باد ظر نلداا  ن دد قس فد-د1

د.50يم م/د-د2
د.53يم م/د-د3
 .203/د12ي ظر:داا يااو:دد-د4
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مبتتتتيوددد يردتفن تتتتلدقرائتتتتاد ي تتتت اا مارتتتت نلدااتسامايتتتتفدااتتتتتادي تتتتت يود تتتتود ر قتتتتتندتتتتتمد
دفاا  تا تتتتت دمديارإ لتتتتتىد ج م تتتتتفداا  تتتتتنرفآإل تتتتتندتقتتتتتتر د تتتتتوداصتتتتت الحد داا  تتتتتن  

بتتتتمدرتتتتودإاتتتىدااإل تتتسدد تتتندب لتتتددصتتتنح داا يتتتااو دمختتتذاد تتتيود إ1 إ تتتت اا جلداا صتتتا
ج ي تنددادد مختمختمد تند  ترد  تددإلقماتد فات ييوداا  ن  دباداآليدجنهإااتسامااد ااحِّد
 ردم يتتتتتندرتتتتتاتتتتتيمد تتتتتمطد  ليتتتتتفدحجنجيتتتتتفدت تد خردإ دبتال تتتتتددبتتتتتادجتتتتتمد...تنا تفر تتتتتف

برتتالد تتوددمصتتمالدإاتتىد  نئتتددااحتتتلا  دمدس  رمابتتد د تتسدا دتتتديانحإلنا  تتن د تتودج يتتود
إلةيتفدس  تتند مدا ت نرتتتندإل تندد قسرةد  ربيفد لىد  نقحتفدحتتىداافررتينلجالئددا ت

ديتج تسدبتتادقماتتددمختمد تتندي تتتسئدبتادا تحرتتنرداا تلقتتادإل تسادتتتسامايندان يتتن دختمد الئتتة 
ا  تتتمد تتتودا إل تتتنسدد ب تتترطدتحتتتييسإ دماتتتةديقتتتودبتتتادتال تتتددا تتتت جنلد تتتوداا تتتؤ  يود... 

مت  تتلدبتتادد تحقيتتمداالرتإلن تتنلداا  ت تتفمدديتتسااتسامايتتفداا تحتتنإلتفدااتتتادت  تتلد لتتىدت ك
ما تحرترداا ف تردإل تسادتتسامايندانااتندد تف يسداالرتإلن تنلدا  ترطد لىدت  يلدمدداا قن ل
 تنظرادإاتىددمال تذا د تسلد لىدا ت جنلداا حرتيودال تن فد  ودآينلدقرآ يفد إل ند مرس

ااتتتمظيفاد–لاد خ يتتتفدت تتترطدبتتتادااتةيتتتردااتماصتتتددايتتتإند تتت نادد دمد تتتينقدااقرآ تتتادإل ك لتتتاا
ةميتفدالكحت د تودبرتالد توداا تؤارالداالد إل تؤارالد تنرهداةميتف  د  ت ي ن دد ال  ن 

ت تتت سدد .دمتتترتإلطدمظيفتتفدارإلتتالادتايتترادإل ماقتت د مرتتم يفإ2 إإاا  ن تت دإلحتتتلد حتتسس
بفتادقماتدددإاىدااقي فداالحت نايفدال  ربفدااتادي تلكتنداا تلقتاد تود رت موداا  تن  

َُُُوا ِِهْمَررررر َ اللَّرررررهِ إِنْ كُنْرررررنُمْ إِيَّرررررا ُ فَُُلُررررروا مِمَّررررردت تتتتتناى ا رَلَقَُُرررررمُ اللَّرررررهُ يَلَالًرررررا طَ ِّبًرررررا وَاَرررررْ

َر    َ ْ َ ََ  وي     ديقتتملداا إلن إلتتنئادد إ114/اا حتتل تَهْبُرردُونَ ََب ْا ُإ د يو    تتن دال تتؤددإُإْي ك نَْ
ددلد ليتت دمااقصتتردبتتادااج لتتفدااتتذيديتتس بتتإ تةدختتةدااتتذيودي  تتسمود دمدالدي  تتسمودويتترد

مويتترخةدمختتةداا حتترتمودإ  تتندي  تتسمودا صتت نةددتقتتسيةداا ف تتملد لتتىدااف تتلدقصتتردقلتت  
دإاا ن تتف    تتىداا إلتتنرةدج تتلدودا دمددماآلاتتتفد تتودسمود  دمج تتلداا  تتن دال حتترتيو 

                                                     
د.193 ود ظر نلدااقرادةدإاىدبل فنلداات م ل:دي ظر:دد-د1
د129ااتحليلداالةميدال صدد-د2
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 تلداآليتفدمد تندإل تسخندقود وداا  نإلنلدبتاد تند برالدد...الدقر  فمدد يحتنهدإاىدقر  ف
  نإلتتتتنداةميتتتتند تتتتودحيتتتت د ين تتتتدددااقرآ تتتتاد تتتتتنوداا  تتتتندبتتتتإذاد.إ1 إإوال تتتتؤ  يدف تمجتتتتت

ودااظتترمفدمااةنيتتنلدااحنبتتفد تتتذادإبتتداالةميتتفدمااج نايتتف د دم تتودحيتت دجما إلتتدإلالوتتتدمد
 بناسرا تتتفداال تتتن يفد د ةدتسامايتتتفد ل تتتفد ج يتتتودااجما تتت دتتتتددقتتترادت تتتتس ادقراد اا  تتتن 

ند تتكمودقنصترةداتنرلدجما ت د تودختذاداات ص دبإ تت ودا داالةميفد تاالدالت صدااقرآ تا دمد
م  تتسمد ودصتتنح داا يتتااودتتتنودما يتتنداتتتذادد.إ2 إإ تتودإسراكدار تتنردااحتت ماادالتت ص

بتتتنا ؤ  مودختتتةددةدتسامايتتتفدات يتتتيوداا  ن تتت  دتتتتددا يتتتفدااكر  تتتفدقتتترادا  تتترد سقتتتف دبقرا
  تتلم دبرتتالد تتوددسيدا تتت سدإايتتدداا تلقتتا نئتت تتسدتتتسامااد قإلمختتذادد ااتتذيودي  تتسمود 
ااقترائود دمدبنا جنلدااتساماادال  ن داا تمود وداا  يفداالةميفد آليفااقصرداامارسدبادا

ب جتتنلدااقر  تتفديتتتنسددت لدبتتادت يتتيوداا  ن تت    تتد ا تتوداا  تتن د  تتتنااتتتاد  تترد
ي  لتتمد تتوداا تتينقداا فحتتمصد  تتنئرداا  نإلتتنلد تتندق تتلداآليتتفدإذدديحتت لداااقنبتتفدتلتتتن 

اتتتسي ا دمدالدحتتتكد ودااقر  تتتفداي فتتتتادإل تتتسدذاتتتكد لتتتىداافتتتتردمداا تتتمرم داد م تتتندإل تتتسخنإ
ااتذيدي تيردحتن ال دااسالاتفدااتتاددت اتلداا  تت سدارجرائتاد كن تلد صتيفداةد قليتف  مادد
مختذ دااقر  تفد فقتمسةدإلنا  تإلفدا تودح تلداا إلتنرةد لتىد   تىدد.إ3  تندظتنخرداات صديحا

دار ن فدت ندذترداا ف ر.
ت تتتناىددادقماتتتدبفتتتد سدااتتتتساماادبتتتادت يتتتيود  ن تتت دإل ي تتتداتتتردااإل تتت مالديقتصتتترد

ْبِ َْهُم اا  تتن ...د  تتند يتترقودصتتنح داا يتتااود إ د44 ار تتراد/وَلَُِررنْ لَررا تَىْقَهُررونَ تَسررْ

دفحتتنلديفقتتتمودسالاتتدفمختتةد لتتىد يتتد  تتةد تتوداا تتؤ ودماا حتترك دم  تتندال تتنمدد ال حتترتيو
إوداا  تن دد:الديصتةىدإاتىدقتملد تودقتنلد دمد ود وداآليفدت فاد ت تةداافقتد...ا حيند

                                                     
د.365/د12اا يااودد-د1
حتنايفدتحسيسداا   ىدباداا صدااقرآ ا:دد-د2  .299ب نايفدااقرادةدما 

د.174دكالةدماا ظر فدااإلالويف:ي ظر:د لةدااد-د3
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مالدإاتىدد تنودبت تةدإل  ااتدداا تسةد ا تفن تةد تندفمقلد ودمخةدا سةدتس رخةدبيتنال حرتي
ي لتتتماد  تتتودالديفقتتتددد س تتتمطد تتتوديتتتس اد  تتتتةدا تتتسةدبت تتتتةدإل تتت داا تتتراسد تتتوداات تتت يا

الديالئتةدد  مدج لدااإل  دتناج يود اا سةدفودت ا لداافتةد  اامذاكد د ليإلنااج يودتة
د لتىد وددإلناحجتفد لتىداات ا تدفتةدبتاد تن مداآليتختمد تإلحن ددي تن   دمد قنةداالحتجنه
 القيتفداا  ن ت د  تسدإبد.إ1 إإىالديحت لتددتال تددت تناد ااتةليت دم حتم خذاداا معد تود

بتمد  رداآلراددإلحنوداا  ن  دايصلدإاىدا تينردداا ف ردقنئ فد لىد  نمدتساماا 
 ندإذادتتتذتر ند تتيالد ااتماصتتلدمبتتمداا رج يتتنلداا  ربيتتفدااتتتاديتتتةد لتتىد  ن تتتند   تتيو
 تتوداا  تتن  يودإالددفاتتةديتتتركدبئتتد آودااكتتر ةإد   تتندختتمد  تتن دتتتساماادإلن تيتتنا ود ااقتترد

تنبتتتفد نصتتتتتةد قنصتتتسدااحتتتر  فدبتتتاد  تتتتند مجتتتتفدإاتتتىداا تتتنمددمحتتت لتن دمختتتذادتحقيتتتم
تإل تتسدتتتسامااداتترسدت صتتيصداا  تتن ددجنهإم جتتسداا ف تتردا تتت نود تتت ااحِّدد.إ2 م تتن تتة

 قتتس نلددد تتودااتتذخودبتتادإلحاتتددااحجتتنهدااجتتساادتمجيتتدظتتنئ مددب تتود ختتةدإلنا حتترتيو 
اال تتساللدجتنهدمد ر تمدااحِّدد توتسامايتفدددةت نماتتندت تنمالد   قيتنداةميتندبتادقترامدد حسسة 
م رتادختذاداا تساردداردماحس سااماقود وداال تساللدمااحجنهديلتقينودتكن ليندر ود   مد

جنجيتتتفدكإلتتتددإجتتترادالدحِّدتماد ختتتمد تتتر دااحقيقتتتفداا قليتتتفد/داالفظيتتتفد ررتتتندا تتتتسالاين
مخذاد تندد إ3 دإإ دمويرخنتسامايف دمدمدإلالويفد  ودا جناالدا ن يفد   رمرفدبادت ن م

رب تدداال تتساللدإلنا تينقداا تن مدإ دمد تددت ا تلداافتتة...  قملداا ف ترددرطد تجليندبايُد
دااكر  ف.ددفا ي

 

                                                     
 109/د13د:اا يااود-د1

 .439ي ظر:دااتر ي م يقندماافل فف:دد-د2

 .734:داا صسرد ف دد-د3
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 :ئةـتوط
ُل بتتالريسلنتتتتللإذقامتتاللسانتتا اااللسليل ساتتتللاتتاللطابتتتقللسه،تتا ل م ا تتي  ل

أ نتتملمتت لماتتسيللس تت   ل يسلنتتتللس تتس  للسلتتيللل لأمتتسللل تتا الللفبهتتالكتت  للسلتتيلاكافاتتتللس
فعا للسكالمل نتااقالهالأ يسلنتللسعالقتلرب لل  ل اازياإلاعقللسم ، قاالم انبتل  ااطتل

لسكتتالملسلطابتتقللسه،تتا لم هااتتتلسنتتا اتلايبتتي  للأفعتتا لساتتت ألاطتتالليل لل غبتتسللساي اتتت
بتتتي للااتتت لق تتتيلل(Speech Actفعتتتال لسي اتتتا ل)لسمافتتت ولر  تتتف للإستتتافهتتتيل  تتتسال

 لإيسلكللسمعتتا يللسط ا اتتتلسام ، قتتااللساي اتتتلأرسه تتاللاتتاللإ هتتالسمتتلكام ل متت لطبتت ل
 لأمللتتيس اللاتتال قتتسل  لأيراتتاالأفعتتا للسكتتالل.لسفعااتتتلل تتا الل متتالبلط تت لفتتيلنتتااقاالإ

فلس  ل لاعتتتلنتتتلعماس ملباب تتتتلرلبتتتاب لمالبنتتتااللتزيتتتاا إلأغسلضتتتالسفعتتتقللسكالمتتتيلاملاتتتكل
لمسللسمبا سلطلاللسلم ي.لأل اازيلق ىللعربسيتلملعيي  للمليلم للغسضللس،ا للإل

فعتا للسكتالملغبتسلأ تكاساتل)إلسكتالمللأفعتا لسمسكزيتلفيلليل ساتتللااا كاسإللم ل
رتتب للس تت  ل لسم  تتيل ،ب تتااللسمع تتاللسملعتتيي  لرتتب لل تتكاساتإلل لاتت هسلهتتذل (لسمبا تتس 

اع ات لفتيللا   لمالفه لالل مع القض يلطسفيل لسفعقللسذيلب از للسملكاملفيللسنااق
ذلكتتتقلم انتتتبااللسم ،تتت قللاتتتال طتتت لمبا تتتس ل للال اتتتتإلل اازيتتتتل)إلفعتتتا للألكا تتتاللل ل 

 لإسالرااغل لسنتال ل لس،ات  لفتل–لااللسلسلب لل-مسيت(للنلعمقللاي لأل للنلفهاماتال ل
 اتتازيللسفعتتقللإللإ ل؛اع تتيل اتت يلل تتا سلكاتتيلرتتب للسفعتتقل   افلتت  لم تتا لذستتكلهتتذللال

ستملا بتيللسنتااقللسهتالللسايت يل غبتسللسايت يللإذلل–آالغتيل ل"لامكت للأ تا"لللإللال ي
 ل"ل،اتلأ آالغتيل ل للأ ا"لللنلفهاملأ آالغيل ل"للأ اُاف نسلبأ  للرااغل"للأ امك لل–

لأ الآالغيل !"ل
تتل لاتت ل اعتتيل" فعتتا للسكتتالملغبتتسللسمبا تتس  ل كتتقلمتت لأل ه جللسط ا تتيلنتتبس "للسُمم 
ساللييلم للسماط  اال لس لائجللسمهمتتلإتللاا لفيلذسكللسبا  ل ل لهالساا لبعي للا

لفامالاألي:لهايراااللسبط للسليل سي ل  ازلألسليل اسلسهال يىل لنملفيل
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غبتتسللأيل ب لإ اتتازيلب لل  لتتب  لإذلبتتاييلفعتتقلإ اتتازيلاملاتتكللسم ،تت للس لطتتيلقتت لل -1
 فعقلآهس.للأيل مبا سلل ل،سي ل

فيلأفعا للسكالملغبسللسمبا س لبرا غ للسملكا مللسمنتلمملأك تسلممتالا  ست للت ل،سيت لل -2
للللمتاي لفضتال للت لاالهافاتللسمعا مااللسم لسكت لسي اتل غبسلسي ات.لللالللماي

 لسعامتلل يللسمنلمم.ل لالنليال للإليسلكلاالق ىل

لأفعتتا  للساهتتازللسضتتس سيلس تتسنللساا تت لغبتتسللسمبا تتسلمتت لإر تتا  للاتتالذستتك لفتتل -3
لسكالملغبسللسمبا س لن فلا لمقللاال  سيتلأفعا للسكالم ل لاالبعتضللألنت ل

فضتتال لل لسعامتتلسامها،بتت ل لاتتالهافاتتللسمعا متتااللسم تلسكتلرتب للسبتتا ل لسمنتلمم
 .ال لالنليل لقيس للسمنلممللاال

باعتت للسُعتتسفلفتتيلبعتتضللسطتتاالالي سل لها تتا لفه تتاكلبعتتضللس تتاغللساي اتتتللسلتتيلل -4
لمبتتتقلإستتتالأ لل تتتبألماننتتتتللأنانتتتا للسفاتتتا للاتتتالأ هتتتاللس تتتاغللساي اتتتتللس اسراتتتتل
لسمعااسيتتتتلألفعتتتا للسكتتتالملغبتتتسللسمبا تتتس .للطتتتلفهللاتتتكللس تتتاغلبمعا بهتتتاللسطسفاتتتت ل

اغللسلتتتتتأي للسلتتتتتيللنتتتتتلهيمللنتتتتتلعماالاللسفاتتتتتت لم تتتتتقل تتتتتلأاضتتتتتا سك هتتتتتاللكلنتتتتت ل
 .(1)لالسلما 

فعتتا للسكالماتتتلألس تتاهس لللفتتذ ل تتاسلاإباتتيللسمفتتل لفتتيللسلتتسل للسايتت يللسعس تتيل
للأل ستتاهملم تتذللس تتس  ل ستتالمنتتل ىللس  سيتتتلر ضتت ن لف اتتيللهلتتيللنتتام هالإلسغمللتتيمرتت
لللمللاتالمنل يب :لللسايتل ليسلنتأسالإ

 ل لس  للتتتيللسلتتتيلل تتتقللضتتت اا للسمنتتتل ىللسلاسيتتتييللستتتذيلب  تتتسلفتتتيللس تتت ل بل-
لك  االلسه،ا .لم للأازل 

لستتتذيللتتتلطكملفاتتت لمع،اتتتاالل–س  تتتقللسلتتتيل سيل–لسمنتتتل ىللستتت  افيللسلراايتتتيلل-
لطب اااللسيالست.لس ل ه للسمنل ىللسذيللهضمل لسنااقل لسم ام

                                                 

ل.138-134ل:ب  سللعيبقللس   للإل اازيتل:ليسلنتلفيللسلطابقللسليل سيلساه،ا ل)بط (ل–ل1
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ل نتاكمالا   لر فب-فأ  لا لضيلل؛ملا  ل/ممنالإسا له،ابا لبل ا لآ مايلمللس سل
لهلمتتاملل  تتال س تتيلإستتذللل ر اتت لمتت للس اتت  ل لإلق تتا فعتتقللسلتتأ بسلل-اه،تتا فتتيللعسيفتت لس

هتتملرتتذ سلأل طمتقلل اتتا زللسمالط تتللس تتسفلفعتتا للسكالماتتلألاهس لل تبلسعتس للس تتيما ل
 ت لقتسل  لأىلسابطت لبل  سلقللآللاتتلمتاللتسلأل نت سف لفتيللل س اهس للسهذ للسلطابقللسمالئم

  للس سآ ي.كالماتلفيللسمل للسفهميلساه،الفعا  لأل
 التقريرات 

سلل هتا ل للمبتزللسل سيتسلالقللسمتلكاملمنتا ساتللس ضتاتللسمعر ت لسيسضلم هاللطم ل
لسعتتتاسمل لأيلاكتتت  للس تتت  لم،اب تتتا للإستتتامتتت للس تتت  لللااهتتتاللسم،اب تتتتلاكتتت  لللاتتتا لبتتتأ ل

سلر  للُلل ،با لسا قائمل لألطيل للسم ا ي لفيللسعاسمللسهاساي لكمالللمبزلب ي سهالل ل
ل.للل ايالبال  ل

ف يلللسكالم لأفعا تلم قلهذلللس   لم ل ال عيملفيلقسل ل اللسمي  تللساي اتللسعس ا
قلي ت  لرتب لبتياك ل  للك ل هبس لا للااك ل سر للم قلس لنبر ا لبأسفاولامعهالفيلق س ل))لنالم ل

تتستتك ل   ل أَلَاالَلَنَةُااللَهل عااَىَاُ َااَِهل عااللى ىنُاتت ل.......ل ق ستت للعتتاسال  لألستتك ل  لا 
فهتتذ ل...ل(1)

ل  ر تتا لل تتبئا للرلتتيأالأ تتكلللابهتتالمابعتتيهال ل لسمع تتالفتتبه  للمر تتي لل  لمرلتتيأ للكاُّهتتاللسطتتس فُل لقتتي 
تت س لل ل تتيك ل(2) ل فبهتتالذستتكللسمع تتا(( ل ز ابل هتتالمتتقلفتتيلإ بالهتتاب كللع لفتتيلطتتا لطتتي للا لن 

ل(لسل سيتسلا)لسكسيمتلب يسجلضم للسآلاتف لل اط للسكلا لاك فلل لفعقلكالميل
ل تيك(لف رت اللساع تتللاتاللسكتافسي لل رتال تبئا للرلتيأال تكلإ)لإذللالط  تالق ست :مالالنا
لسكسيمت لسذلل اتيللس ت  لاتا لم،اب تا لللآلاتُلر سلل  لفيللإلسهاتلمسل ارالفيللسم بئتلأ

 بمعتتاببس"لنتتبس ل"ل اتتيل)لسهرتتس(لم تتيساا لل  هتتذلللتتب ل تت فللسكتتالمللسل سيتتسيلل سا قتتائم
                                                 

 18/ه ي   - 1

ل.214-213 :، وينظر : التداولية عند العلماء العرب330/ 1 :الكتاب  - 2
ل
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لسملضتتم لفتتيللس تت  لسهتتذ للسمام لتتتللسكالماتتتلهتت للضتتم ل تت فللسل سيتتسلال لسيتتسض
ليسلجلمنا ساتللسملكاملل ل طتلمابلافهلب .لإ لأل «لسل سيس»

لإذاتتاج(لي لسلمهلافتتتلفتتيل)لسط لبتتأضل هفعتتا للساي اتتتللتتأل للأ يتتسىللسلتتيل سب  ل
غات لأل)فاسمسنتقلانتلعمقل)اض،املكتقلم هتالرتي سلمطتييلفتيللسطاتاجليلهتقللسه،تا ل

(ل1)((فتتيللسهتتالفل   تتسللسللتت ل اهتتتستتملاكتت لكاهتتا لساعر تتلإ سي للسفعتتقللسل سيتتلأ تت اف

لإ بالهتتتا) سنتتتالفتتتيلطتتتا لطتتتيب كللعمتتتقلفتتتيل) هتتتذللمالرتتتيىلل تتتيل تتتبلللس طتتتا لب  ستتت :ل
ل.( لزابلها(

)لنتلعما للإستا ي ل قللسليل سب  لم لمنتل ىللسبطت لفتيللطابتقل)  افتتللسايتت(ل
ذللل ل ل.ل(ل2) هت للسفعتقللسيسضتتييللسلتتاملسا ت  ليمتالبتاسمع اللسعتال ت(لكفعتقلقت  ل تتيايتلس

  اس تتال طتت ل)لس لبتتي(ل هتت لمع تتالمنتتلفايلمتت لبعتتضللسر تتاللسلسكبراتتتل سك تت لأمال اهتتال
 مت للسلسلكبت للس ط اتتللسلتيللضتم ال)لس لبتي(لكفعتقلل نت اياتإللااللسلسلكبت لللغاس  ل

وُيَاٌ َ للل(15)لسمسنتالا/وُيَاٌ َيََُُِْىا لَلى ُ َذَا ي  نُكالميلل تيلنتبر ا لهت لق ست للعتاسال

 تبلللس طتا لهتذلللسلهتسيجللبلب لسايلا  ل سي لآلللأ يلأفه اكلسلل (1/لسم،ففب )لى ُ َطَفيفىنُ

للسعبتتاي لل سكتت  لل لسكتتالملرتتذسكلقرتتاأل  لأل تتا لالههتتل ليلتتا  ل  تتإل تت  للأ ))لالب بيتتيلل:بتتاس   
لاملقبقلسهملألل لاالمااع   ل لفكأ  ل هللالم للاالسيلهآم للبكالمهم ل اا للس سلا  لالكُل م لإ

ل سك تتت  لل لاتتتبهمل ل يتتتسق للسمرتتتسيل))لالا تتتا ليلتتتا  لل(3)ال ل اتتت لهتتتذلللس تتت  لسهتتتم((الأيلهتتت
اتتلستمللتتسيلآل للأفاسملط تقلمت لكتالمل تتاط للسكلتا لل.(4)هتذلل رتالسهتتم((ل  لأبتلهبتاس لإ

مسل رالسامكتذرب ل لسم،ففتب  ل هت لفعتقلكالمتيلأ هال سيالسل سيس)ل ضاأ(لل لسايلا  ل ل
                                                 

 .482-481ل:لنلسللبااااللسه،ا لل-ل1

 .193 أكسفورد:ينظر: التحليل اللغوي عند مدرسة   - 2

 .331/ : 1الكتاب  - 3

ل.221/ 3 :المقتضب  - 4
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 للسمرسيل لضطا لبالاا لهتذلللسفهتمل(لضم ل  فللسل سيسلا ل  ايلكالما   فل)ليل ساا ل
فعتتا للساي اتتتلفتتيلا هسهتتالهتتيلأفعتتا لاأهتتذللسعتتسفلأل للأ للسلكتتسلسللتتلال كتتفُّللذللك تتا لل ل ل

لس طتا ل) سكت للسعبتايل  ال ضملبي اللاالضاسل الفيللعربسل بللإم لمناطلهاللسك بس لف
للساي اتتتتتلستتتتا لمطك متتتتا لللألفعتتتتا   (ل ل تتتت  لبكالمهتتتتمل......ل لاتتتتالمتتتتااع ل متتتتالكامتتتت لل

متتلرتب ل لمت ل،سيت للسم ل للأل ستاب  تيللسمسنتقلباسيساتتللرقلمطكت مل لساي يللب كاها
اكتت  للسمع تتاللسطسفتتيلهتت للأ  الامكتت لل لس تتكقللسايتت يللسم انتت ل لسع ا تتسللسليل ساتتت

يلفاتتتملل تتتفلل تتتل طتتتيلي للتتتيلل نتتتمللسيسلنتتتااللسليل ساتتتتأ هتتتذللل مع تتتاللسه،تتتا للس طبتتتي
 اازيتتللسفعتقلب تكا للسايت يللسمبا تس....لرتقلإ لل يلأطي يللسمع اللسطسفيلساه،ا  ل

متسللستذيلأللهلمالباسمع اللسليل سيل كافاتللسلعربسلل  لباسفعقللساي يلغبسللسمبا س لل
لسآلاتتامك لل  س لطاضتسل لفتيلذهت ل تبلللس طتا لطب متالسيللس ت  لبتأ للسفعتقللسكالمتيل

ل ساألك  للسفعقللسكالميله للسل سيس.للللل قلر ائهاللساي يله للسيلا لل انبا لممل ك
نتاسب لسي اتتلمعب تتلمعس فتتلفتيلأفه ل)مع تال(لمنتلفايلمت ل تاغل لللسلأكبيلأما
زلستتتتلل لمتتتسلفتتتيل فتتت للسمها،تتت ل لألللاسل ربتتتانتتتلعما للسبتتتا لل غتتتسضلل ل تتتايل لسعس اتتتت

لسذيل ع ات ل )2)(يلسلأكبفتل)(لل1)((هاساهالم ل رهاالما،تلمال لمالا لرهالم ل ك كل ل))
فتيلسيتتللسل ل تقللسب ماتتل لللست س يلم ل اهتللس  سللسليل ساتله ل)فعتقلكالمتي(لك بتس

وُلَذىاََََْنَ ُاَِق ست للعتاساللإستالأ  اس تالذللس تال ل سا لماسيل)  افتتل ط اتتلمطتي ي (ل ل

فتتتيللال لإ) لس اتتت لالاكتتت  ل)يللسفتتتسل لبتتتسق لفتتت ال (46/لسطتتتج)هلُقل لاااْاََهلع ىااااَصىااااَهل ااا  َو  

                                                 

 .234في النحو العربي  نقد وتوجيه:  - 1

مصرطلح ))التوكيرد(( للتعريرر بره  -ترداوليا   -يستعمل معظم النحاة مصطلح ))التوكيد(( واختيرر  -2

 عن مفهوم لـ ) فعل كالمي( خاص وهو مفهوم مختلف عما أرادوه هم. ويوجد هذا المصرطلح عنرد

  . 206-205 :بعض علمائنا القدماء. ينظر: التداولية عند العلماء العرب
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 اتتيللسفعتتقللسكالمتتيلل.(1)( تتاللسمعاتت م(لاتتاللسمع للمتتاللزيتتي للسعتتس ُلملل كبتتي لل هتت للس تتيس ل
 ت فللسل سيتسلا ل هت للستذيللإستاللسم لمتيل(كبتيألسل)هت لل–ل ي لل–للآلاتلسمنل الم ل

ل تتتبا إللا ل)بتتتا ل)لس تتتاطري(لنتتتم لل ل تتتيلستتت لبابتتتا لفتتتيلكلابتتتلإذ لطمتتتيلرتتت لفتتتاس أل تتتا ل

لوُلَااالَئَااالَىِريَيُطىااااََ  هُةُل ُ َاااَىَ اتتتتلم هتتتالق ستتت للعتتتاسا:آقسللاابآاتتتقلستتت لكبتتتي( ل م  تتتأ لسل

تتتتتتأ هتتتتتت لمتتتتتتايسجللااتتتتتت للسمفنتتتتتتس  .لل.(2)ل(38/ عتتتتتتامألل) الرايتتتتتتتل)نتتتتتتبس (ل لسلتتتتتتيل سبب لم 
 لسيتسضللسملضتم لفتيلل(لسل سيسلا)لسمعا سي لفه لفعقلكالميلم يسجلضم ل  فل

 ه تتاكلفتتسقلرتتب للسل كبتتيلل يلنتتبس لهتت للسل سيتتسألس تت  لسهتتذ للسمام لتتتللسكالماتتتلفتتيلسل
 يلم تتقلبمعتتاببسلنتتبس لفتتيل)يساتتتللس تتي لسايتتسضللسملضتتم لفتتيلللالللاتتايي  لسهرتتسل

ل.ل(3)لالللااييلس   (للسليلبزييلرهاللسل كبيلل للسهرسل

                                                 

 .22/ 2 :معاني القران - 1

 .210ينظر: الصاحري في فقه اللغة:  - 2

ل208ل:لسليل ساتلل يللسعاما للسعس ل:ب  سل-ل3
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 التوجيهات )الطلبيات( 
للاتا لمالأل للمقلمعب  لأيلسيسضلم هالطمقللسمها، لريسااالمهلافتللاال

 لاكتت  لم،اب تتا لسا تت  لأ لسعتتاسملب بيتتيلل إلس تت   لأيللإستتاسمللسم،اب تتتلفاكتت  لمتت للسعتتا
ل ممالللمبزلب للسل ابهاا:

لطيل للاكللسم،اب ت.لإه للسمنا  لل لل  ل لاك  للسمها، لأ -
 فيلزما للسمنل رق.لل  ل لاك  للسفعقللسم،ا  لم للسمها، لأ -

 .لمل ا اللقايسللاالل  للسمها، لل لاك  لأ -

لاسلتتيل سب  لفل ملتتيل  لل تتيللسمعا تتسي للسعامتتا للسعتتس لب لفتت لمتتاه   تت امل
 لأل  لنااقهاللسكالمتيل لسطتاسيمفعا للسكالمات(لماسي لألسمعا س  لالبيسن  ل)لل

  هالاعتتتي للفعتتتا ل الأل اازيتتتتللاتتتكللإبيسنتتت  لل ل  متتتامعز ستتتتللتتت لغتتتسضللسمتتتلكامل ل
للنتلعما اللللرتس اازيتتلفتيللسنتااقل لللط  له يلهاللإلأب س للال لإكالمات(للفعاال لأ)

فعتتا لألاطتتا س  ل ضتتملالئطتتتلسل(1)بكتت  لبعتتضللسمعا تتسي للتتس لي ل أ الب بيتتيلس تتال
لسمساتمللس هتائيللفإ متا للسطتاسي لأ لسنااقهاللسكالمتيلأطاا السكالماتلم لي  لذكس ل

لسنااقللسكالميللال لإ سئكللسليل سبب لفيللطيبيلمااسهاللسيالسيل لسليل سيلس لاك  لأل
كرتتتتسللس تتتتسلئ للاتتتتالفهتتتتمللسيتتتتسضلأذلهتتتتيلمتتتت لإل نتتتتااقللسطتتتتا ل ق تتتتياتللسمتتتتلكام 

لسك بتتسلمتت لمالط تتاالنتتبر ا لفتتيللسكلتتا للال تتيلمتتمللإ  امكتت للس تت  ل(ل2) يالسلتت 
فعتا لألفعا للسكالماتت ل لأللل قلبالأفكاسم للإسا ماذه لل نل (لفيلاق لأ  سيتل)

ّلَ  ل)لتتت(ل3)ل)نتتتأسل )لسم  تتت ي لبتتتاس   .لبتتتسق ل تتتاط للسكلتتتا ل رررَ   َأََلْ تَررررَأ َأال ل َََم َ  أَنْرررر

                                                 

 ل.)أ نل ل(للاال ا للسلطيبيلم همل-1

 .ل153ب  س:للسليل ساتلل يللسعاما للسعس لل-2

 للل.  يلب   لر لطرب ال-ل3
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َْخِض ََِّْ ررأل َ  َِ لُْ ََررَِ  َُرِبْحررْل  ررَاِ    كل لكأ  تتل هتت لل راتت  للف تتا لهتتذلل لاتت  للل(63/لسطتتج)(لللسل
لفكا لكت ز لمأهللاللأ ممللن لأل:قاا  ل.)1)((ذلل كذلت للسنما لما  

 تتز لهللالأ  تتس:لل لبتت ل لل متتالهتت لإلستتمللتتس لأل))اتتتلذللهتتا:لآل ا تت  للسمرتتسيلب تتأ لل
ِ لأسمللأ لفكا لكذلل كذل.ل سا لك  سكللما  للما  لم للسن ا تمللكسلمإلل لألك لكسم لزييل لفاُللا 
تأسضل لقعا لم لأل.ل سا للهضسلسلللباإللاا  فتاسلعربسللستذيل سيلل تيل(ل2)يلتكل((القلسلا 

سات لمبكتسل لفتيلمي  تتلإ ل ب  تلُللاتت) ه لل را (لاك فلل لفعتقلكالمتيلسآل اط للسكلا ل
ل ليالسلا :لفاا   لل يل  بلللس طا 

ل لم قللسفعقللسكالميللسمبا س.لل يالستلطسفاتلمبا س لل هسلفيللسر اتللسن،طاتل-
 يالستلضم اتللم قللسفعقلغبسللسمبا س.للل-

  تتس(ل اتتيلل لبتت ل للذللالط  تتاللعربتتس ل)لل لكتتالمللسمرتتسيلفتتيللسفهتتمل فنتت  ل لل تت ُّل ا ل
ماللسل اا ل لسل را لفهيلمعا لأل   أمع ال ط يللنلفهامالفافعال لكالماا لل ابهاا لرب  ا  ل

))لبمعسفتتتتلط ا تتتتللسم تتتامللسمعتتتب ل مهلاتتتفللسمالبنتتتااللسمسلب،تتتتللال لإللطتتتييللليل ساتتتتلال
 لأ ضتتتا للسها تتتتلألطتتتيل ل لألبعالقتتتتللسمتتتلكاملباسمها،تتت ل لالقتتتتللسطتتتي لبنتتتائسلل

للل(3).(ف (ل لسعامتللسليللك
 للاتالمطا ستتلفعتا لب  تألهتيلفلبعتضللأل لاز ل لمت لألإسا يذه ل)نبس (ل

 نتتل (لبتتذكسلمتتسلسل لأ فتتكل)أل متتال لمطل لهتتاللسهرتتسيلساعتتاسمللسهتتاساي أم،اب تتتللسكامتتاال
 لأنانات لف تسل لا ت  ل))لبات لأفعا للسفاتلب  س لأسضاتلهيليفعا للسأل للأ لكسلسل ل
لذللمتال ل لل.(4)يلفعتقلمفعت  ل ف تا لسعتسف((أسضتيلهت لفعتقللسفتي لي للسفعتقللسأ الطهل

 ل ايلبعضلأم لسلمك البعايللسليل ساتلل يلبعضللسمفنسي لأل قلهذ لل لمطا س اللام ل
                                                 

ل.40/ل3ل:لسكلا ل-ل1
ل20/ل2ل:لسم لض ل-ل2
ل415ل:فيللسعس اتللإل  ا ل-ل3
ل198لأكنف سي:لسلطابقللساي يلل يلميسنتلل-ل4
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ْ ََل:ففتتتتتتيلق ستتتتتت للعتتتتتتاساللسفهتتتتتت مل تتتتتتاسلالسم تتتتتتقلهتتتتتتذ لإل وُهاَ َ َااااااْهَأَكَُصىاااااا ذل ََ ُ ااااااَ

لالهلمتتاملل نتتمهاللاتتالل(  لأ)بتتسىللرتت للا تت سللاتتتلل تتياملهرتتسللل (7/لسطاتتسلا)هل عااَى

ك  ت لفتبهملل  لألست  للهتاللإل لبت للعتاواللل لاترهمللأ رهذلللسك  لفبهم ل سال را للاال
ستتالفائتتي للسل تتياملسل كبتتيلإ.ل ذهتت لباطتت لمعا تتسل(1)نامتتاللهمل  تتالس تتسفلل تتامل

ستتالهتتذللإاتتالهتتذلللس تتسفللسع تتام ل لتت  بللمتت لستتملب لبتت لل اتت ي ل)ل(لربتت هم ل لسل راتت ل
ل المتت لهتتذلللسلسكبتت لفاسفعتتقللسكالمتتيللسمُنتتل(2).لسل تتسيفل ستتملانتتل ل لهتتذ للسم تتاطت

كمتالل ل تم)ل(أللسليل ساتله للسل اا ل لسل را للاالللبا للسسنت  لللأبعاي لس ط يلممل
ك  املم للسعالقاالل–ليل ساا لل–فاسايتلالليس لل فضقللس  مألبا للاسىللسعسفللاال
   تتائفلانتتلعماهاللسبتتا لسالعربتتسللتت للسميتتزىلليمعتتا ر  تتفهالرتتقلل لس ط اتتتل لس تتكاات

 لفاسميسنتتتتليللسمتتتلكامل ستتتا للسلسلكبتتت للس ط اتتتتم ا تتتلسكالمتتتيللستتتذيلاطتتتيي للسعتتتسفل ل
لسفعتقلهت لم اتا لل ت بفللسه،تا للأ  للسمع تال لس  افتتلألسل ل ااتل لس  افاتللسىل

  ام لفيلقسل  للر للا  سلم تقلهتذلللسل ات  لفاتملل.(3) سا للس ايتللس ط اتللس كاات
ل طت لللآلاتتاعتقللمتا ل  اك للسلسكب للس ط يللسيل للس طبيلفتيلفهمت لساه،تا للس سآ تي ل

لسه،تتا للأ ستت (لمتتالاع تتيللهتتاللإل لبتت للاواللعتتل لاتترهملم طتتاللتتيل ساا لفتتيللعربتتس ل)
لل(4).رهذلللسفهمل))لذ ل،راعتلسي اتل  بيتلليل سات((للس سآ ي

 تاهس لمتالهاضتعتللستتللإ ل تيمال  ت  للأ  ل يمال لطي لل للسمك  للسليل سيل
فتتيللسماف  تتااللستتذيلاعتتاسجل  تتفلمع تتالل  تتال   تتيلرتتذسكللسمكتت  لإ)ل لمتتقلليل ساتتت(لف
 لبأ تتتت ل))ل راتتتت ل تتتتبسلل تتتتيللس طتتتتا ل اتتتتيهملاعسف لطتتتتذمفهتتتت مللسللإستتتتانتتتتااقها ل ستتتت لائ تتتتال

                                                 

ل.235/ل26ل:ب  س:للسلطسيسل لسل  يسل-ل1
ل. 572-571 :بالغة التقديم والتأخير في القران الكريم :ينظر  - 2
ل. 218-217 :ميينظر: نظرية الفعل الكال  - 3
ل.22ل:لسه،ا للأل  سيلل-ل4
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تت كمتتاللال تتا البامتتسلألنتتا للسل راتت ل لأفا تت ملهتتذلللسفعتتقللاتتالل (1)ل لسبال بتت ((لسمها، 
ل  تمساتت  لم تتلس متتس للسل أيللسفائتتي لتلاتتكلهتتلعتتي للسلتتسك ل لُللإستتايللستتيل  لأ ل(2)قتتا لنتتبر ا 
ني(ل  طت لأل للااكإ)ل:تط  ل تسلرذ ليللسافهللسمط للسلطذبس:لنم لتملطي ا لللا   للسسضي

ستتتللسلطتتذبسلآفل (3)ستتتتللسلطتتذبسآ تت لستتا لرلطتتذبس لرتتقلهتت لأنتتي(للطتتذبسل  لمتتملألنتتيللأل)لل
 للسعمتتقللستتذيلأمتتاللسلطتتذبسلفهتت للسفعتتقلأفاطتتذسلرهتتا لل ل تتايتلبتتلافهلرهتتاللسمتتلكامأسفتتهل

 ل كتتالمللسسضتتيلب ،تت يللاتتاللسلمببتتزلرتتب ل تتايتللسلطتتذبسلستتتآل ا تت ع لرلاتتكللب  تتئ ل
ذللل ل لفتيلهتذلللسكتالمل  تا ل تسيطا للاتالهتذلللسلمببتز.ل لأ  ال  ت  لإ لمقللسلطذبس لرقل

نَلقَاااالََهل عااااَىَففتتتتيلق ستتتت للعتتتتاسالللسفهتتتتم ستتتتاللسه،تتتتا للس سآ تتتتيل القتتتتيلم تتتتقلهتتتتذللإائ تتتتال

قُ ُل ُل ل: اقتتتتلهللال لطتتتذس للنتتت ااها ل لسمتتتسليلطتتتذس للس:ل(لاكتتت  للسل تتتيب13/لس تتتم )وُ اااَ

ه تتاللأ كتتالمللسلهتتذلل فطتت ىلل.(4)باذ هتتا ل هتت للطتتذبسلا لضتتيللس لبتتيلأ لسلطتتذبسلمتت ل
ك  تت لل  ا تت فلضتتم لفئتتتللسل ابهتتاال(لسلطتتذبس)طتتيهمالأفعاتتب لكالمبتتب لملتتيلهاب :ل

ليلمازمتتلكت  ل لباتتللسفعتقللسلت ابه ستذسكل))ل–لزل اقلل– للسباسيلله،ابا ل ايسل ل
 اتازل لسفعتقللت ابهيلهت لإ لماباعتقلمت للسه،تا لأل للسمسنقسا للرسلنا،تلإلسامسنق
طتيللسفعاتب لأ بم ،اطاال)نبس (لاكت  لل(لس لبي) لآلهسلل(5).لسمسنق((ل)أ ا(س ، لرتل

لل(6).فعال لكالماا لمبا سل ل ه للسلطذبس ل لس ا يلفعال لكالماا لغبسلمبا سل ه للس لبي

                                                 

 .152 :األساليب اإلنشائية  - 1

ل. 274-273/ 1 :ينظر: الكتاب  - 2
ل.479/ل1ل: سنللسكافاتب  س:لل-ل3
 .374/ل3ل:ب  سللسلطسيسل لسل  يسل-ل4

ل.324ل:لنلسللبااااللسه،ا -ل5
ل.2/2ل: لسليل ساتلل يللسعاما للسعسلل:ب  سل-ل6
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لسمفنسي لممللسليل ساتلفتيلبعتضلم  اللهتال مفاهامهتالكمسللتا ل يال يلك بسلم ل
غتتسضل))لسمتتلكام((ل ل كل تت سهملسضتتس س للستتس الرتتب للسه،تتا ل مالبنتتال  لفامبتتز  ل

 يس ،تت  لرتتب للسمنتتل ىللستتيالسيلل لسفعاتتيلسايتتتلنتتلعما اللرتتب للسم امتتااللسمهلافتتتلفتتيل
لسمهلافتتللنتلعماالل ل لس ل تكا للسه،تا للس تاهأم للسماف ول لسمنل ىللسليل سيل متارب ل

لل(1).اسيا للاالمريألأ ل))لسانا ل ضم ل لنلعما ((

ليُلَاىبُلدىيَُهلع ىيَُْآََُةَْهَإ كَُأَ َضىاَوُه ىنُل َصَإ يُليَُصَلاَبَ َوك ففيللفنبسلق س للعاسال

 تتتت للعتتتتاسال.....لل،تتتتفللسكتتتتالمللاتتتتالب اتتتتتلإ))بتتتتسق للس،با،بتتتتائيلل (56/لسع كرتتتت ا)
قامتلفسلئض ل ل نتعتلل لمسللسيب ل لأ كقللابهملأ لإ لبهااس للم هالأأمسهمل لل لسمام ب 

 لهتتذللستتيب للسطتت ل لسعمتتقلبتت أ للمل تتملفتتيل اطاتتتلمتت ل  لطبهتتالإ تت لأسضلك ااتتتللتت لألل
  تتتل تتاط للسمبتتزل للك تتفللتت لفعتتقليفمل(2)(فه تتاكل تت لنلغبسهتتالالامل تتملفبهتتالذستتك(

 اتازلفعتقلإطمتقللسملا تيللاتاليلأكالميلساماف ولا  فلضم لفئتتل)للسل ابهتاا( ل
لاعتي للمعب ل)للسيسضللسملضم لفيللس ت  (ل هت له تالل اات للسمتام ب للاتاللسهاتس  ل ال

  افتتتتتلمتتتت ل  تتتتائفللسايتتتتتلطنتتتت لل تتتت بفل)للعتتتتي ل متتتتالاُلل للسل ااتتتت لفعتتتتال لسي اتتتتا لف تتتتا ل ل
سات لإ هتاللعربتسل.....ل لأ بسللت لفتيلل اهتااللسمسنتقلأهاسبيلي(لفتتل))للسايتتللعمتقللاتال

ل بهتااس لل....لستللأ  ه لما لا للس،با،بائيلمعر تسل لل ت لبتاس   :لفتأمسهملل(3) (( نا ك
لي اعازيتتتتتل ل س تتتتيل تتتتاط للسمبتتتتزل للتتتتيملماتتتتإلتف  افتتتتتللسل ااتتتت لفتتتتيللسايتتتتتل  افتتتت

مابتتذه لل ل)هتتااس ل(ل هتت أ(لأ اهكتتممتتس ل)أل اتتازيللاتتال تتايتلللسه،تتا ل فعاتت للإل

                                                 

لريللسسطم للسطاجل اسأل))للألن للسعاماتل لساي اتلسر ا لم اهجللسعس اتلفيللسلعاامل((ل-ل1
ل.77ل:  ال لل للسليل ساتلل يللسعاما للسعس ل110:بط 

 ل ذكسللس،با،بائيلس لاتلل للإلمامللس ايقل146 ل144/ل16لسمبزل لفيللفنبسللس سل لل-ل2
 .) (لسليلاملسأا 

 .324ل:لسه،ا إنلسللاااالل-ل3
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 لألسكالمتيلاتز لمت للاتملق للتيللسايتتل لل كبقلمع السفتهللسفعتقلألسليل سب  لم للإسا 
قلا تتط لاُلأسميزىللسكالمتتيلباتت لاقلبمعتتاببسلل تت افاتلمطتتيي ل لفتتطا تت لاُلألس طتت لا تتاأل

لس ا يلفا مللأمال   لا ملضم للامللس ط ألبمعاببسلليل ساتلمليساتل غبسلل  افات لفا
اتتا للرتتقمتتس لألاتتتللسكالمتتيلستتملاتتأالب تتايتللآل  اتتيلفعتتقللل(1))لسفعااتتاا( ضتتم للاتتمل

لكي .ا لب ايتللساماتللسم

                                                 

 .60ل:ب  س:ل  سيتللسفعقللسكالميل-ل1
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 املع
 
 فصاحات( رات ) اإلب

النتاماللاتا للالمتاليالل لتللتي سلطت  للسل اهتاال لسنتا كل هيلمام لتلم  ل
فعتتا للسكالماتتتل تت س لبعب هتتالألللهتتذللللس قتتائمللسها تتتللسلتتيللم تتقلمضتتم  للس تت   ل ال

يللسه،تا  لس  تل متاللل ت  للبعتا لل ل ل لسلا(ر  ت)لسمعم ل  سللسر ا للس كايلضم ل  فل
متس(لأل كا للساي اتللسليلل نملبأ هالفعقلكالميل)لسم تيسللس ائت للت لفعتقللألفم لل
ل ضتتتتتس ا  لسلفتتتتت ز لللاتتتتتبهم.إ))لل: طتتتتت   ِ  متتتتت لممبتتتتتزلالهتتتتتذلللذللقتتتتتارالمللسفسيتتتتت لفتتتتتسكال 

 اتتزلأس  لت لسكتتق لضتتإذلإباتتازلفتتيلر اتتتللسم تتيس لإ تت لب ،تت يللاتتالأ لنتتلعما الل
 ال عتتيملفتتيلقتتسل  لل(1) نتتسللستتلافهلبتت لل تتيللسلتتيل  ((ابمتت :للسكاتت هم للضتتس  همل هتتذلل

لسمبكتتسلستتتل)فعتتقللسكتتالم(لمتت ل،سيتت للسم تتيس لف اتتيلل لبتتا الل لئتتقلسم تتقلهتتذللأللس طتتا لل
لسفعتقللسملتس كللب ل ت لرإضتماساضا لم للسم تايسلأهذللبا ل)ل بلللس طا لبسق لفي

تاسىلفيللسمع تال)غُلهللالفيللسر ا لم للسم ايسل لسملُنب طا  لل))ل   بسل(: هاس إ (لسل  لف 
 م تتقلهتتذللق ستت لل.سل لسل تتك لبسيتتيللنتتليفاسل لاللكُفتتف لسل تتكلاللكُلف لبعتتضللسعتتس لا تت  :لغُلل  لأل

ررروخَل)  تتتاا للاتتق ل ًِ رررَأل َرْ ًْ  ْ متتتسلألمتتت لللمتتتا  لبسيتتتيلبتتت للسرتتتسل   لسلمتتتا لمطس ليلط لألل(2)(لَويَرِقولِررروَا 
لا ت  للسساتقُللأ لسما .ل م تقلذستكمط للسلما لذسكلط للمُلس  لطُلأمسل  لفكأ  لقا :لأل ل فن لل يبعيُل

تتتتلفعتتتقلكتتتتذلل كتتتذلل لفا تتت  :لط لأساساتتتق:ل فتتتتاس سل  لل(3)متتتت لهتتتذلل((لل ل  تتتسل   لس ليلنتتتل لأسل  لا 
لسفاط تلسمي  تلنبر ا للك فلل ل ليلمبكسلباسفعقللسكالميللسم ازلفتيللسه،تا ل

لا لسلمعر  تضم لفئتتللسل–ليل ساا لل- ف  لات(لاا للاال ايتللسم يسل)طاس(للسمُلآل)ل
ستتللإبسلي ( ل االطهلأمسلمسل يبعيلل ل فن لألبي للاا لق س ل)بسييلب للسرسل  لم للل ما
 لسأاتتتت ق(لمتتتت لكتتتتالمللسعتتتتس ل) م تتتتقلذستتتتك........لفا  ستتتت  لطاتتتتسل (لسارسه تتتتتللاتتتتال  تتتت)م ل

                                                 

 .346ل:إنلسلبااااللسه،ا :ليسلنتلسي اتلليل ساتل-1

 .22لل/لسفسقا ل-ل2

 .218/ل3ل:لسم لض ل: ل ي  سل326ل-325/ل1ل:لسكلا ل-ل3
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لسكتتتالملسافعتتتقللأفعتتتا  ا،تتتار لهتتتذلللسفهتتتملس  افتتتتللسه،تتتا  للسمفهتتت مللسهتتتاللر  سيتتتتل
لألفعتتتا س الفاتتت للساا تتت للس  تتتييلباساا تتت للسعسفتتتيلبتتتلذإطتتتيلبعبتتتيل للإستتتا اتتتازيللإل

ل اازيلها تاتللسفعتقلسم ،ت ق لإلسللسفعقللسلكامالا لل بعضهالربعضللاال ط لمما ق
لسبطتتت للأ سلبانتتتلمسلسل ل تتتذك لأمتتتا لبمتتتالاطتتتييلكافاتتتتللسل ل تتتقلفتتتيللسه،تتتا  ل ياتتت ل

لإستتا يلالاعتتلهتتسآلسايتت ي لفانتتلعما للسكبتت لرتتي للسكبتت للنتتلعما الللسلتتيل سيلهتت للاتتمل
لإ لسكالملفتيلمامات للتلطكملفات لل ا تسللسليل ساتتل.....ل مال))ل للللباسلال ط اتلف ال ل

 هتسلاااتا لفتيلل هت لمتال (1)لسه،ا له لمسللا للسهافاااللسم لسكتلرب للسملهتا،رب ((
ل.اتللسكسيمتآلقسل  ل بلللس طا لسافعقللسكالميللسمنل الم لل

ل لأللمتتتتا مبا تتتتسلهملسامعتتتتا يل متتتت للس ضتتتتاااللسلتتتتيللللسضتتتتاللسبتتتتاط ب لل تتتتيلل
فتتتيللسه،تتتا لل-لتتتزل اتتتق–قتتت ل لهللالألسمعتتتا يللسطا تتتاتلفتتتيللقضتتتاتلسملط  تتتتلبتتتاس   ل

أَ اَ ىََْ  ِ ا ََلس سآ ي ل م انبتللاكللسمعا يلسذلل ل  فال  ل م لهذلللسبا لق ست للعتاسال

هتسجللا تا ل للتزل اتقل)لعات (ل سك ت ل للسمرتسيل.....ل ال لبتي  لل(38/مسيم)لوُأَ َ ىَِ

ب تسهملفتيلذستكلأنتمعهمل لأل ا لسهتمل)لمتا لاُلأيلهاال لمم لبا لألاالكالمللسعباي ل

لإ مال( 44ل/، )صَقلْلَلَلََََقََْلًلَلَ ِّةًلَلَنُ عَََيُ َ َكعََِأَوََيُخُشُِل م قلهذللق س للعاسال لس قا(

اائكمتتالسلاتتالللأ لمتتاذهبتتالإل- هللالللاتتمل–هتتيلسالساتتي ل الا تتا لذستتكل  ل سكتت للسمع تتال
ق ل للسلتيلألفتال (2)سلمت ل،تاسر  ذك ليللسات ل لبت ل يسات لبت للسمها قت  للتف  الللس   للسذ

فعتتتا لكالماتتتت لسكتتت لمعا بهتتتال)لسلعاتتت  لأاتتتاا(لهتتتيلآل)لللس سآ تتتيذكتتتسالفتتتيللسه،تتتا ل
فعتتا للسكتتالملفتتيلأسمهاسفلهتتال تتفال  ل لل-لتتزل اتتقل-ل تتأل نتترلهالسابتتاسيلللسلساتتي(لال

اتتتلآللال)لسلعابتت (لفتتيللمعر  تتسلضتتم للسل-لتتيل ساا لل–فلل تت  لاتتاالكمتتالبتتسىللسمرتتسيللآلل

                                                 
 .136( :نجازية )بحثالتعديل القوة ا - 1
 153/ل2ل:لسم لض ل:ب  سلل-ل2
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اتتتتللس ا اتتتت لف تتتسل  ل تتتاط للسم لضتتت للسليل ساتتتتلساه،تتتا لآلفتتتيللل(لسلساتتتي) ل لأل ستتتا
ل يمال اتي لبسكتزلفتيللطابات للاتاللسبعتيللسلتيل سيلل ل سي ل لعم  لفعا للسم از لفا أل ل

تتت هتتتت ل  تتتتب للنتتتتلاابتل لمتتتت لالستتتذيلبتتتتس الرتتتب لق تتتتياتللسمتتتلكامل متتتتسلي لمتتتت للسمها، 
تتتتتت لأ لمتتتتتتاذهبتتتتتتالإ لممتتتتتتاللرتتتتتتيىلفتتتتتتيلق ستتتتتت ل:ل(1)هتتتتتتسىلأ ل سي لفعاتتتتتت لمتتتتتت لاهتتتتتتتللسمها، 

ل......لسل.لاا
ي  ت للبلعا لفيللسفتسقلرتب للسلعات ل لسلعابت لفتاللفتسقلبتذكسلرتب لمتالفامالماأ
فتيللسلعات للإذ))للسلعات للت للسلعابت لهتلالفللسليل سب  لفيللإسا ذه لللسمرسيل ما

ل فعتتتتتا اللفتتتتتيللسلعابتتتتت لطمتتتتتقلسايبتتتتتسللاتتتتتال لل تتتتتيللسمتتتتتلكامل لل يه تتتتتتلل تتتتتفل فعتتتتتا ل
لهتتلالفالللسكالماتتلمتملكتتالمللسمرتسيل اتيللسألفعتتا قاس تتالهتذلللسفهتمللفتإذلل(2)يه ت((لت لست

لاكايلاك  لمعي ما .ل
 ل(3)((المتتاليالل لسفعتتقللسكالمتتيل))لاتتز لمتت للسكتتالمللسمنتتلهيملفتتيللسلعامتتقل

مهما  لفأفعا للسكالملسانالق ياتلفطن  للمسألللئ فيلنااقلبط  الاعيللسلطيبيلباي
فعتتا للساي اتتتلل اتتزليلهتتقللسامالتتتلأل للأاع تتيللهتتذللاضتتا  ل أياتتتلائ متتاللسفاتتتل ل ل ل ل

 فتت لق للتتيلقتتيللعامهتتالكتتقل تتسيكلسيتت يلفتتيللمااتتتللكافتت للالالمتتالي للاتتاللساي اتتتل
ليلق للتيلامكت أيللس تس  ل  فت لأاملاكت  ل))لمعسفتتلم تلسكتللت للل ا اللف سكا ل

ستذل لبات للسلفسيت لرتب لق تيللسفعتقلل(4)فعتا لسي اتتلفتيلم قتفللسل ل تقل((أ للاسيلأ
 للسمفه مللاالهذللأسيىللسبا للسم بيلباسفعقللسكالميل لسمنلعمقلسذسكلب  س للسفاتل

ذللكتتا لل للس طتت  ل  تتب للس  تتيللسط ا تتيلسابتتا ل لسفعتتقللسكالمتتيللسم اتتزلمتت له،ابتت  ل ل
ضتاف للألنتالمبب إلل للسبتاط ب لإسال  فللسمعرسلا لفإ (لفعال لكالماا لب لميل)لسلعا ل

                                                 

 .162ل:اما للسعس ب  س:للسليل ساتلل يللسعل-ل1

 446لال  ا لفيللسعس اتلل-ل2

 222 ل ي  سليالستللسنااقل173لامللسايتللالالماليلل-ل3
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ل  لإذلإهتتت ل)لسلعابتتت (ل متتتايل لطمتتتقللسملا تتتيللاتتتاللسلعاتتت  للآهتتتسفعتتتال لكالماتتتا للإساتتت 
تتلإستتام تتس فلل))فعتتقللسعاتت لفاتت ... ذلل (1) ل((لسمها،  ال)للأما تتالكتتالمللسعكرتتسيلل ل 

بُُِ َ ََاُ َاااَِهلةُااال  ب تتتأ لق ستتت للعتتتاسالل(هتتتت616  ل اتتتي لب نتتت ل(175/ب تتتس لس)صَ ُااالَأََاااَ

 ل قتتتا للتتت للسلعاتتت ل)) لسكتتتالملمهاتتت قب ل لف تتتيلذكتتتسلفتتتيل)متتتا(ل اهتتتب لسلإستتتالسعاتتت ل
تتتتلع تتتتل ا  فكالمتتتت لاك تتتتفللتتتت ل اتتتت يلفعتتتتقلكالمتتتتيلهتتتت لل(2) لهللالبتتتت للسمتتتتام ب ((لا 

للااتتت لق ستتت ل)لاتتت لهللالبتتت للسمتتتام ب  هتتتذللسمفنتتتس  لبم تتت،األأ قتتتيلل()لسلعابتتت (لي  
 ل(3) لهللاللعاسا ل لاتالهتذللاتساللتايلهمل ل ايس للسلعا للأسفاوكا اللإذللسلعاب ل

ذللهتتتالب  ستتتت ل))للعابتتت لمتتت ل تتتي ل تتترسهمللاتتتاللتتتذل لللآلاتتتتف تتتيلفنتتتسللرتتت للا تتتت سل
 ل لسفعتتتقلسآلاتتتت لفعتتتقللس تتت  لهتتت للسر تتتا للس تتت ليلإ  ايتتتتلليل ساتتتتل  تتت  :لل (4)لس تتتاس((

ملضتم للسملضم لمع اللس   له للسلعات لمت ل تي ل ترسهمللاتاللس تاس ل لسيتسضللس
لعربتتتسللسعكرتتتسيللعربتتتسل لميه تتتا لل ُ افتتتيلفتتتيللس تتت  لهتتت لطمتتتقللسمتتتام ب للاتتتاللسلعاتتت  
فعتتا للساي اتتتلأل للتتييل لمتت للأملبلرتتب لطب متتال تتسن:ل)لاتت لهللا.....للستتل(.ل ممتتالل تتي ل

ل أ تق....لأل متالهتيلم اماتتللإلس ايتللساي اتللسليل))ل ازلفبهتا لل سانالطاي تلل
 لامتي اللسم تامللستذيللنتلعمقلفات للس تايتلأ  تأ ...ل امكت ل ل،ا لسكلليل ساتللسإلق لقُل

ل.ل(5)((آهسلإسام لمع الل ل ا اللنبا لألساي اتلب
فكاسل ل   لاال ل ل،تفلمعب تتلفاستذيلاعلتذسلأ للسكالملافلسضلأ ياكيللسليل سب  ل

 تتسل لألي لمتتالباعتقلسا  تت(6)هتت لال تكلمتتسل لطنتسلليللا،فتتتأ للكت  لل تتي لأمت لغبتتسل
                                                 

 .162:للسليل ساتلل يللسعاما لللسعس ل-ل1

 275ل:م كقللس سل للأ يقل: ل ي  سل142/ل1ل:لسلراا لفيلإلسل للس سل ل-ل2

 162ل:لسعاما للسعس لسليل ساتلل يلل:ب  سل-ل3

 .227/ل16ل:لسلطسيسل لسل  يسل-ل4

 .865/ل1ل:أ   للطابقللسه،ا ل-ل5

 .190ب  سللطابقللسه،ا للسمنسطيلل-ل6
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وُقَالللْهَلا لففتيلق ست للعتاسالمعر  تسل النامالفيل  فللسل فعا للسكالمأ ا لمط سيا لفيلر

)).....ل ق ست لل:بتسق للس،رتسيلل (285/لسب س ) ُ ىنَةُلَوُأَئَنَةُلَغلفُُِهنَكَُ ُ ُةُلَوُإ لَ َكَُهلُ ُ ىاَ

غفسل تتك لكمتتالا تتا لنتتبطا ك للغفتتسلل)غفسل تتكلس  تتا(لاع تتي ل قتتاس ل:لغفسل تتكلس  تتالبمع تتال
سل ك(ل لقبتقلست لف لق ست )غُلل:لفمتاللستذيل  ت  لس تالقائتق للقتا  لل  لإفتل طكلنبطا ك ال نب لبمع

الذللطا تتإل لألنتتما  ل كتتذسكللفعتتقللسعتتس لباسم تتايسللألمتتس ق لتت ل هتت لم تتيسلم قتتمل
متتس ل  تترلها لفا  ستت  ل تتكسل ل لاتتافال ل طمتتيل لستت  لألاللتت لمع تتاللي لأ ل لمتتس لألللمطتتق ل

لسعتس للنمالاك فللس للل لفعقلكالميلاا للاال.(1)(بمع الل كسلهللال لطمي (
لالإ لاتا لفتيلنتااقل طت يلل لمتس(ل لأل) ق لت ل هت لم تيسلم قتملل:لفيللسلعربس ل ق ست 

ذلفعتتتا للسكالماتتتتلغبتتتسللسمبا تتتس  لأل تتت افللأللهتتت مل تتت لا لتتتس لمتتت أ لما تتتالب التتتي لل ل 
 لكتتتتقلم تتتتيسلقتتتتاملم تتتتامللسفعتتتتقلففاتتتت لضتتتتمبسلإلسلتتتتيلل تتتت  ل))لهتتتتت(215)اللفتتتت ألهل

 للسمفعت  للسم،ات لهت لأللف لط ست للس طتا لمت للهذ للس الي لمالإساضف الأ لل(2)فالق((
لسمتتلكامللإستتا ل)غفسل تتك(لل تتبسلأ لل(3)نتتمللسطتتي للستتذيلفعاتت للسمتتلكام((لفتتيللسط ا تتتل))
م ل ي تيسجلفعتا للسكتالأليل)غفسل ك(لفعال لم للمكا إلبا  لألام الل غفس(لل ل   لل ل)

تأفعتا للس،ات  لأفعا للسكالملضم لألهذلللسفعقللسكالميلفيلل  بفللسعس للس يامل الم 
ستتاللسفتتسقلرتتب لإ   تتبسله تتالل فعتتا للسلعربسيتتتألفلضتتم لل تت  لافتتيلل تت بفل)نتتبس (لف

ذ ل،راعتتلللالنتليفاس لسغملك  همالاطمال ليالستل،ات للس تفأ لنليفاسال للللذلسالل
ااتال ل يلُلللتذلساللهتتل  تسللسلتيل سبب لبهلاتفللمامتا للت لمت ل اهت ل لفيب ات ل م ل م ل

لنتليفاس لاابتتل)كالماتت(للاتالقرت  لإ تسلل للس،است لسالنتليفاسلب أفيللهلالفاللهذلل

                                                 

 .153/ل3ااممللسراا لل-ل1
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هتت لذ ل،راعتتتلغبراتتت.للسيفتتسل لهتت ل تتأ لل،تتاسإلل لفتتاسملا يلفتتيلهتتذلل(1)لتتيملقر ستت لل أ
ل ات.لآلسط ل لل لالزملفعقللسكالملغبسلملط  لفيلألسعايللس يبسلممالاع يل
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 دات )الوعديات( التعه

للاتا للسملكامللس ااملبعمقلمالفيللسزما للسمنل رق ل اكت  لللسلزلم لسيسضلم هال
بكتتتت  لل(لس لتتتتيااا)زللس تتتت   ل للمب تتتتلإستتتامتتتت للسعتتتتاسمللأيل العهتتتتيلاسلسم،اب تتتتلممتتتتا ال ل
بتتت لملمتتتابازلليل أ لاكتتت  لقتتتايسل للاتتتالل لاللسمتتتلكام ل ل تتتلسم،اب تتتتلهلإطتتتيل لسمنتتتا  للتتت ل

ا   ل بئا لا  غ لفيللبتاس للأ :لكبفلساملكامللآللي ا،سنللسليل سب  للسنال لل. فن 
نلبتت للسمتتلكام لهتتملمتتاسملا تتس لاف للأ ها تتتل هتت لا  تتيلبتت ل تتبئا لآهتتس ل كبتتفلسامنتتلممل

تلسمُللأ لسمع اللسمتسليللإسام للسمع اللس سيألل ل ا اللكبفلبلم لل:بمع ا ازمله،اراتا لل لن 
 تتتايتلمعب تتتتلمتتت للس تتتاغللإساتتت معسفتتتتللسمع تتتاللستتتذيللهتتتسجل ل كبتتتفلامكتتت لضتتتبال ل

لأضتطاللألنتاسب م تقلهتذ للأ  لس،ا ل لالطهل))نبس ((لل لألمس لس يل للنلفهامالكا
لسكتتتالمللأفعتتتا متتت ليسلنتتتتلل ،القتتتالفتتتيلسيتتتاالملعتتتيي  ل قتتتيلطتتتا  للفنتتتبسلذستتتكللألسلفتتتا

املرلفنتبسللتيل سيللسملا تيللاتاللس اتل قتيس  لسمعا مااللسم لسكتلرب للسبا ل لسمنتلمم ل
ذللسكتتتتالملفتتتتيللسه،تتتتا للسمفطتتتت ل للألفعتتتتا  للربتتتتتي لأرتتتتي تتتتاللاتتتتالكتتتتالملاسلللمتتتتال ل 

ََََُْْنَ َ َاااْكُب تتتأ لق ستتت للعتتتاساللهتتتت(210ا) (ل اتتتي لا تتت  :ل34/لستتتس م)لصَ َ ُ عنَاااْهَصَْاااُ

.ل فتتتيللفنتتتبس لس  ستتت ل(1)فسيضتتتتل،التتتتل اللبتتتأمس ل ستتتا لي لسلهيبتتتماتتتاز لماتتتازللسل لتتتيل

ُِ ل َهاَ ُ لاااْلعتتتاسال هتتت للإ متتتا))ستتتملاتتتأمسهملبعمتتتقللسكفتتتسلل: ل(لبتتتي  ل40مف تتتال)هََُااالَْاااى

(لضتم له ل)لس لبتيل(للسم ت فل)لتيل ساا لللآلاتفاسفعقللسكالميللسمنل الم لل(2)ل لي((
لأ  ل اتتيللألمتستلفعتقلايلسه،تا للاتال تل سغملماتي ت لل فئتتللس لتيااال)لسلعهتيلا(

لساي اتتلللألفعتا للسفاتتلإستال يانتللللآلاتتسافعقللسكالميلفتيلل( اط للسمااز)قسل  ل
يالالاللإستتاللألمتتسهتتس جلللاتتاللستتسغملمتت  هس اهتتالل تتيللسعتتس للاتتالهتتذلللسنتتما ل ل

                                                 

 .122/لل2ب  سل:لماازللس سل لل-ل1
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تتلللسلسكلأهتتسىل تت تت ل))لمتتذه لستتملب رتتال ستتملبلسن  لس تت التلمتت للس طتتا للأهتتقللمتتذه لن 
لأ لللرتس للللإذ للأل ت سبب ا تره لستيىلل ذسكلباسسغملم ل ااهل .ل ه لمذه ل اتيلمتا

 لامكتتت للسمز تتت سلمتتت للسكتتتالمل.(1)بتتتزل لسلهيبتتتيلستتتا لفتتتيللسط ا تتتتلبتتتأمس(())أمتتتس((للسلعا
 بفللسلتتتتيل سيلفتتتتيللتتتتي  للسفعتتتتقلضتتتتم للسل تتتتلإستتتتاقتتتتس لألربتتتتي لكتتتتا للأبتتتتال  لإلس تتتت  ل

للسل  بفللس ط ي.للإسا)لس ليااا(لم  ل
للألفعتتتا لطيبتتتيللأيل–ساه،تتتا للسمفطتتت لللامتتتاسيإلللسلتتتيل سيلللسلأ يتتتقل اعتتتي ل

للإليسلكتيللسلأ يتقلإستامتسل لمهمتا لباس نتبتلأل-لسانتا لأفعتا اتاالم لمل لسل ،القاللسكرسىل
لساي اتتللسألفعتا  لإمت لذستك لفتلل ،القتا ل(2)لسكتالمل ل اازهتالأفعا (لسمل لسااال)لسليل  

مهمتتا لفتتيللط يتتقلمعل تتيلاللسملهتتا،رب لمتت لاهتتت ل لنتتلمسلسيتللسه،تتا لمتت لاهتتتللأ تتسل ل
سيسضللسملضتتم لفتتتيللس تتت  لضتتتم ات لفتتتالأفعتتا  لاتتا اللاتتتال تتتكقلل ل لطلتتتال لأهتتسىل

لبهضتتملس تتس  للأقتت ل قاستت للسبتتا  لفتتاللل اتتيله تتاكللمتتالب ر تتيللاتتا ق لستت  لكتتقلقتت   
لاتتالللتتأليللساي اتتتللسلتتيلالللألفعتتا متت لل تت فل)لسلعهتتيلا(لعتتي ل اُلل. اتتازللسطافتتتلبتت لإل

ََُْْذَ َ َااا ََيُاااوُكل لْهَوُيُ َ ُ عنَاااْهَوُيَ ُِ ِ ااا ََهلُوََُااا نتتت ل تتتكايل لطتتتي لففتتتيلق ستتت للعتتتاسال ٌلَصَْاااُ

لرتذسكلسبه ضت لل ياعرت لل لأفتل لقتا لقائتق:لأإ))فت:لبتسق للسمرتسيل( 3/لسطاتس)يُنَ َ َْكُ م س 

صَ ُاََْل ( تئلملالقتا ل)للمات للمتاتلاتاللس لبتي لكمتل–لتزل اتقلل-:لمهسا لم لهللالقبق

ََوَََُُُْْلءَُصَ ُ ُذُفلَِ ُْلءَُصَ ُ َؤََْى
لسكالمللسم ازللفعقلأ بلضألم لغالستللسمرسيلل(4)((ل(3)

لسآلاتتلسر ا للس تكايللأ فلضم للسلعهيلا للااللسسغملم ل(للسم   له ل)لس لبيلسآلات
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( ل)للألمسه لر اتلفعقل للسكتالملاللألفعتا  اازيتتلإلت ل ات يلقت  للم للستذيلبت للألمسلفعق 
للسعس اتتلسلباليلئما لبأطاازللس ايتللس ط اتللسلتيللطماهتا لفاسفعتقللسايت يلفتيللس ت س ل

تتتت  لمتتتت لمكتتتت  ب  لمتتتت للساتتتتز للإل))بلكتتتت مل متتتتاللسفعتتتتقللسكالمتتتتي...ل لساتتتتز ل اتتتتازيلان 
لتتي(لمضتتم  للس  تتأل لس ضتت يللستتذيلا تتلمقللاتتالمضتتم  للسفعتتقل)م تتقلمضتتم  للس  

  تتتياتلب تتت لبتتتسله لإلسفعتتتقللسكالمتتتيلفتتتيللس تتت سلغبتتتسللس تتتسيطت لفلأمتتتال (1).....((
لسآلاتتتلسليل ساتتتلكتتا لطاضتتسل لفتتيلذهتت للسمرتتسيلفتتيلقسل لتت للمتتال) تتاط للسه،تتا (ل هتت 

لس  تيلستملاكت للأيلإ لاتاللس لبتي(لل–لتزل اتقلل–قا ل)مهسا لمت لهللاللإذلسكسيمت ل
لس لبي لفاس  يل))قسي تتللمببزيتتل ااعتتللكنت للسلطابتقلل ل  ماباساع ل لسه ض لللألمس

كالهمتتتالستتت لهتتتاسج ل كالهمتتتالا،تتتار لذستتتكلل  تتتا إل لنانتتتا للتتتيل ساا ل تتتسيطا  لفتتتاسهرسلأ
ل.ل(2)ذسك((ل  ا إلل سا ل)لس  ي(لم للال،ار للسهاسج فاسهرسلمللسهاسج 

تت لسكتتالملم قفتتا لمضتتايل لساللاتتا للس  تتفيللستتذيلسكتتزللاتتاللأفعتتا يل  سيتتتل لان 
سي لم لنااقهاللساي يل لالالماليل لسلاسيهي لفيلطتب ل لسلطابقللس كايلساعباسلا لما 

قتتتت لال للل تتتتفلأم هتتتتاللأك تتتتس اازيتتتتا لإلسكالماتتتتتللعكتتتت لمه،،تتتتا ل   تتتتا،ا لللألفعتتتتا لأ 
لأ اتتت للطتتتييلإ متتتا اازيتتتتلب ضتتتااالازلفاتتتت لإللللألفعتتتا للعاتتت لل.ل ال(3)باس تتتيقل لسكتتتذ 

 اتتتازيل))لس لتتتي((لإل اتتتازلنتتتماالمعب تتتتلسا ضتتتاااللسلتتتيلللبعهتتتا.ل فتتتيلطتتتا للسفعتتتقللإلل
ذللسمطلتت ىللس ضتت يللاتتاللسمنتتل رق للبتتي  للأ باتت ل فتتيللمتتالمسق تتاللاتتالكتتالمللسمرتتسيل ل 

لأ )) للاتملل: اي لبتسق ل (6/لسس م)لوُاَ َُهل عَىق س للعاساللس ي لسافعقللسكالميلفي

لمتالكتا لباسطضتس لأ  للابهتا للتي للذكسالمالإذللأفعاسهالإضماسلمل ملم للالللسم ايس ل

للاتتالذستتكل.....ل م تتقلذستتكل) ّل  بتتي   (4َوُيََُُِْىاا لَيُفُااُِلََهلُ َؤََىةَااْكَُ)سمتتالقتتا للأل تت (لَوْعررَ  ل
                                                 

 .113لسلطابقللساي يلسا للل-ل1

 .69لسليل ساتلل يللسعاما للسعس لل-ل2

 .107لسفانفتل لسايتلل:ب  سل-ل3
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  ةُ َِ َهل عَى
ِ ل(1) اك تفلكتالملل.(2)(يلم   لف اسلبم زستل لتيهمل لتيل(ل لذسكل  للأ لسم ل لُ 

ل(للسم تت فلضتتم لفئتتتللسلعهتتيلا اتت يلفعتتقلكالمتتيلساه،تتا لهتت ل)لس لتتيلسمرتتسيللتت ل ل
لسم اتزلفتيلل لأل تسليس ل لسفعقللسملضم لفيللس ت  لهت ل)لس لتي(لس   له للسم لففعق

بتتاسماف ولللسطافتتتلباآلاتتاالسملا تتيلللسبتتاسيلس لتتي  ل لنتتلعا لإهتتالفلس تت  للسلعهتتيلبعتتيمل
فضتتال للتت لنتتااقللسم قتتفللستتذيل زستتالفاتت لل سلهتتسيجللسفعتتقللسكالمتتيللاتتال)لس لتتيااا(

لأ ))سذسكللاب الللسكالماتلملضم تلفيلنااقللسم قفللألفعا  لفه اكللسعيبيلم للآلات
 ل ل لسمعسفتتتتللسمانتتتل لإل،تتتاسلسمعب تتتت لللألي لس سللتتتيلما تتتسلاللسنتتتااقلم تتتقللالقتتتتل

للاتتتاللإال ل اتتتازلمطتتتييلقتتتيللتتتم ل....لإلإيلسهافاتتتت لرتتتقلفتتتيلطتتتاالالك بتتتس لالاطنتتتمل ر تتتا  
ل.للل(3)معا ماالنااقات((

لسكالماتتلبمفهت ملل))نتبس ((لسهتال  افتتلللألفعتا كتقللإ ا تا للإال ل م للسرتيبهيل
لسكتتتتتتالمللألفعتتتتتتا  ل امكتتتتتت لأهتتتتتتسىللط تتتتتت ل  تتتتتتائفلل ل تتتتتتااتللأ امكتتتتتت للإذ لل تتتتتتا الل

إ كَُإ لَ َةُاااالَففتتتتيلق ستتت للعتتتتاسالل.إبتتتتال   افتتتتتللأ لنل تتتاس لر  افتتتتتل))لسلعهياتتتت((للس اتتتتامل

ب  ل(للفيلم ضعإسب ا)لإ  لرسلمله لي ل(للقُل26-25/لسيا ات)ثل َُإ كَُاُ َ َةُلَ ىُْل َُِ ََ(25)إ يُل َُِ َ

لنتتتتتتتتتمهال( ل م ضتتتتتتتتتملاتتتتتتتتتا لفاتتتتتتتتت لإاتتتتتتتتتارهم)م ضتتتتتتتتتملاتتتتتتتتتا لفبهتتتتتتتتتاللنتتتتتتتتتمهاللسمتتتتتتتتتاهسل
لبتتي   لبطلماتتتللسمعتتايل لسطنتتا  للل لأ لفبهتتاللعهتتيإستتالللآلاتتتل تتبس لل لسماهس))طنتتارهم((

 لأ لقاتتا:لمتتالمع تتالل تتيامللس تتسف لقاتتالمع تتا للسل تتيبيلفتتيللس لبتتي ل لإفتت:للسزمه تتسيل
لاات  للإال ل ل لطنتارهملستا لر لات لل ل تامالللاتالللسابتاسللسم لتيسلإستالإال لستا للإاارهم

                                                 

 .4-5لل/لسس مل-ل1

 .232/لل3لسم لض للل-ل2

 .117لسلطابقللساي يلسا لللل-ل3
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لت لفعتقلكالمتيلفمي  تتللسملا تيللك تفلل (1) ه للسذيلاطان للاتاللس  بتسل لس ،مبتس
للألفعتتا  هتتذلللس تت  لمتت لل لسلعهتتيلباسطنتتا لأي(لفلضتتم لفئتتتل)لسلعهتتيلا  لا تتلسآلاتتت

لسكالماتتتتلمطا ستتتتلسليببتتتسللسعتتتاسمللسهتتتاسايلسا،تتتار للسكامتتتاا لسكتتت لفتتتيلهتتتذ للسفئتتتتلفتتتا ل
لسمطلتت ىللإستتالسمتتلكاملهتت للستتذيلبلعهتتيلباس اتتاملباسعمتتق ل ا تتبسلكتتالمل تتاط للسك تتافل

لااتت (لفهتتذلللساتتزمل)لسلعهتتي(لكمتتالسآ للإالهملستتا لر لاتت للس ضتت يلساه،تتا ل) ل لطنتتار
لسبتتتتا ل))بمام لتتتتلمتتتت للرإلاتتتا ل تتتس  ملسلسزمه تتتسيلاك تتتفللتتتت لمضتتتم  لقضتتتت يل

ل.ل(2)لساازمتللسليلب ، يلكقلم هاللاالقضاتلمه   ت((للألطكام

                                                 

 .9811:للسك افب  س:لل-ل1

 .262لللسانا ل لسمبزل :ل-ل2
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م
 علنات )احلكميات( امل

ليببتتتسلفتتتيللسكتتت   لبطبتتت لا،تتتار للسكتتت  لمضتتتم  للإطتتتيل لسيتتتسضلم هتتتال
للسفعقللسكالمي.ل ل اازللس ااألسمضم لبماسيللإلللس ضات

لساي اتتت.لللألفعتتا ضتتم لهتتذلللسفئتتتلمتت لللألطكتتاملآاتتاا امكتت لل تت بفلاماتتمل
لتت ل لتتيللرتت ب تتاغللسلكابتتفلل للأل تت سبب لس تتسلاتللسمعس فتتتلستتيىلللألطكتتامفيسلنتتتل

ل لكتا لملاتذسل لل للساي اتتل لللألفعا لفمبط  ا يللسه،ا  لسممبكسلسهذلللس   لم للسفهمل
 اعالتت لل ذكتتال تتاس ألسف هاتتتلقتتيللباألطكتتام للسمباطتت للسملعا تتتلإفتتل فتتيللس  سيتتتللس ط اتتت

الط .لفكالملهللاله لكالمت للأ نار للأهسكلرالس لفيلزم للأ هايسل   للبلهذل  س لال
تلاللللبتاسالللاتالهتذلللقل تاساللم لاهتللسافهلسك ل مت للسلرتسكللأك تسل(لسمنتام) لامك 

قائاتت  لسكتت للالقتتتللسمنتتامب لستتمللكتت لم ل تتس للاتتالهتتذلللزرإلاتتالللتتسلفال لرلال لتت ل
 اتتتازل.ل ه تتتاكل تتتاغلملعتتتيي لإل(1)لسلتتتيللضتتتم هالباألطكتتتامكتتتا لقا   تتتا لل ل  متتتالساا تتت  ل
لل نتتع لللأل تت سبب لأ غبتتسلل لسكالماتتتل)لسطكماتتاا(لل ا سهتتاللس طتتا ل لسبالغبتت  لللألفعتا 
بهتتتاللسفعتتتقللسكالمتتتيللالاتتتأليمتتت للس تتتاغللسلتتتيلفبل تتتقلب تتتمامليسلنتتتلهم للألمتتتسفبهتتتال

وُهلُ َطَ عقَلتََيُ َُِ ُ ََُْ  وَنُفلْىِ َُْثَ َلثَلََ لففيلق س للعاساللألمس ايتللساماتللسهرسيتلبمع ال

 ل))لسنتتااقلألهتت ل)طكتتمللس اتت  (للا (كالماتتلال لفعتت)لسهرتتسللأ اتتز ل(228/لسب تتس )قلااَِوءل

الهرتتسللأل تت رتتذسك للأمتتسهللاللعتتاساللأ لاتتاللبتتي  ل  يتتسق لل(2)فتتيللسهرتتس((لفسهاتتستتزمللل ل ل 
هرسلفيلمع الله ل ه لباسلس ل لقاا:لللإلهباس لقاا:لفمالمع الإ))فل:لسزمه سيل

هتتتتسلجل لسم،ا تتتتاا(للتتتتس لب) سل تتتتقللسكتتتتالمأ لل لألمتتتتس للأكبتتتتيب تتتت س للسهرتتتتسلللألمتتتتسل ل 
لسألمسلمل ا ل لفكأ ه للمل اس للإسالا الباسمناسلتلبُللأ بأ  لممالبا لل ل  عاس ل لسألمس

                                                 

 .875/لل1ل:ل   للطابقللسه،ا ل:ب  سل-ل1

 .320/ل2لل:لسرسها لفيللا مللس سل ل-ل2
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اكت لرلاتكلليلتس لللسم،ا تاا(لستم ل ست لقبتقل)…….ل لفه لبهرسلل  لم ات يل لباسلس ل
الس تتالك تتف لسلفاتت لسم تتالقتتسل  للسمتتي  لب لرايتتتللسبطتت للسلتتيل سيللسمعا تتس لل(1)لس كتتاي ((

تل-لزل اتقل–فاسباسيللفا  للسكالمللسم از ل ألفعا م اس تلليل ساتلساه،ا ل س لهت للسم  
هتسلجل-مي  تللسزسك تي-باسلس لللأمس ه لم ل  لسألمتسللأكبتيب ت س للسهرتسلللألمتسل ل 
لألمتسلل-مي  تتل تاط للسك تاف-لمل است للإستالا الباسمنتاسلتلبُللأ لبأ  لبا ل ل  عاس
كماتتتتاا ل))فتتتتاسيسضلم هتتتتالطمتتتتقللسمها،تتتت لطلسمعا تتتتسلساللسل عبتتتتيا لتتتتس لمتتتت لللستتتتذي

لإستتتالسم،اب تتتتلفاكتتت  لمتتت للسعتتتاسملللاتتتا للمتتتاألمتتتقلمعتتتب  للل أيرتتتيسااالمهلافتتتتللاتتتال
ا،اتت لم،اب لتت لل أهتتسىلبعبتتاس للأ اكتت  لم،اب تتا لسا تت  للأ لسعتتاسملب بيتتيللأيلإ  للس تت  
ل.(2)سا   ((

لسلتتيلبتتلافهلرهتتاللسمسنتتقلفتتيله،ابتت ل هتت لاع تتيلطسفاتتا للهتتيلسمبا تتس  لل لألفعتتا 
لسملا تيلبتيسكللمت لهتال لاعتقلإسات  اازيا للاتاللسمسنتقلإ سل لأب لجللأ لقا يل لماا    ل

امتتملأ(ل77/لس نتتا )وُأَقى  َااْهَهل ااُ َلََُوُآََلااْهَهل ُكَاالَُعتتاسالففتتيلق ستت لللق تتياتللسه،تتا .

لسعامتتا للاتتال اتت  للس تتال ل لسزكتتا للاتتالكتتقلمتت ل تتما للسه،تتا  لاتتا لفتتيللفنتتبسل
مع تتتا للس اتتت  ل الهتتتالفللأمتتتسلس تتال (لل أقامتتت ل)للعتتتاسا))ق ستتت لل(هتتتت671ا)لس س،رتتيل

م،ا تتا للأمتتسل (لل )آلتت لل)أقامتت ل(ل بم اتت لقتتا للتت للسزكتتا  ل لسطاتتتللس ط اتتت:لأ  لل(3)فاتت ((
للألمتتتتسلطتتتتي للأ اكتتتتاي  لبامعتتتت  للاتتتتالللأل لئتتتتقفهمتتتتاليلال للاتتتتاللس اتتتت   لفاسعامتتتتا ل

للألمتتسهتتيلفعتتقلللأل تتاات تتايل لل  لل ل ل ل(4)))لنتتليلا للسفعتتقلبتتاس   لممتت لهتت لي  تت ((
ك  تتت لباعتتتقلمتتت للستتتلافهلباس تتتايتليالستتتتللاتتتالللألمتتتس)أفعتتتق(ل متتت لأساتتتأل))معتتتا يل

                                                 

 .132:للسك افل-ل1

 .506فيللسعس اتلللإل  ا ل-ل2

 .343/لل1لساامملألطكامللس سآ لل-ل3

 .341إنلسللبااااللسه،ا لل-ل4
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لالرتي للإذفيللنلعما للسه،ا لفتيللسلتيل   للإ،الق  سك لهذللسا للاال.ل(1)لس ا  ((
م لمع ا ل هسجلل ليالسل للاتالللألمسهسجللالل ل للل لك للس ايتلبنا،تللسمسنق للأ 

هتت لللألمتتس ل يرتتي لمتت لكتتالمللس س،رتتيل لاتت لبكتت  لأهتتسىلم ا تتيللإستتاق تتيللسمسنتتقل
فتيلللسمر ت   للسفعقللسكالميلليببسلساعاسمللسهاسايلل ل،سي للس ااملبأفعا لمنل ا لم

 ايسلمم لربتي لأمتسللسلكابتفل هت للأل  مااا(لك لفلضم ل)لسطُللسكسيمت ل لسم   لللآلات
 لسباسيللزل اق.

                                                 

 .91لسكالمللسعامتللأفعا   سيتلل-ل1
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 أفعال الكالم غري املباشرة
لس رتتتتت اللسفتتتتتا لر  تتتتتفهال تتتتتايا للإستتتتتابعتتتتتضللس تتتتتاغللمبتتتتتقللأ بتتتتتسىل)نتتتتتبس (ل

لستذيللطتلفهللفات للفنت  لكالماتتلغبتسلمبا تس .ل فتيللس قتالألفعتا م م،تتلل ،الطاتل
ل.ل(1)ل ابياتلأ فهيللكن للنلعماالاللسفاتلل لاكللس اغلريالسلهاللسطسفات

س  ست لل(هتت415ا)لفنتبسللس اضتيللرتيللسابتاسللسمعلزستيللإستالأ  اس تا س لس ال

ل)) س متتالقبتتقل:(ل اتتي لبتتسق 2/لسطاتتس) َ ُ ُاالَيُااُْد َهلعاا ىيَُْكَفَااَِوهَلَااََْكَاالنلْهَََْااَ ى ىنُلعتتاسال

لالفائتتي لس متتا تذستتكلفمتتللآلهتتس بلم تت  لفتتيللأ هتتم.......لكبتتفلباتت زلذستتكل ال تتكلفتتيل
لاتال ستي ل قتيللتيلللُا ر تقل لفأطتي اأقت ىل س متالاكت  لل  سيذسكلمت لبتا للستلأ  ا لر ا:ل

فاسفعتتقلل(2)راتتغ((أ تتاللااتت  لفاكتت  لفتتيللسزاتتسلأللتت للسلعاتتاملفا تت  :لس متتالل تتيمللاتتالمتتا
المتتيلغبتتسلمبا تتس لستتملاتتأالب تتكا للسايتت يللسمبا تتسللسكالمتتيلل تتيللس اضتتيلهتت لفعتتقلك

هرسيلاطكيلطا للسذب لكفتس ل ل  اتيلفتيلهتذلللأنا  اا للاال ايتلل ل  ماسي ( لأ)
 لسفعتتتقلل فتتتيللسلفسيتتت لرتتتب للسر تتتا للسلسكبرتتتيلساه،تتتا لت ل النتتتاماليل ساتتتلسمطتتتتلس تتت امل

(للاتتاللآلاتتتمطا ستتتل"لس اضتتي"لللاتتا زلقتتسل  للسمافتت ول)لأ لسكالمتتيللسم اتتزلفاتت  لذستتكل
لتتيل سيلبسلكتتزلب تت س للأنتتا لسل تت سللاتتالل،تتاسإلإستتالسل تت سللسايتت يل طتتي  للأنتتا 

ذستتكلمتت لبتتا للستتسي ل س متتالل إل:سلل تت لبتتاس   سئانتتتللاتتالق تتيل"لسبتتا "ل ل هتت لمتتالر ل
مت للسعتسفلسلتيلاملسأات  لفعتقلكالمتيلمنتل اللإستا يللنل ايللسملا يلس ل ل يُلأق ىلاك  ل
لباألفعتتتا متتت لل ل تتتا اللأك تتتس اازيتتتتلغبتتتسللسمبا تتتس لإلللباألفعتتتا  ل ل تتتقللأ  تتتاذستتتكل))

"لا لتتتس لمتتت ل تتتاهس ل"للالهتتتلالفللألقتتت ىل لعربتتتسللس اضتتتيلرتتتتل"ل(3) اازيتتتتللسمبا تتتس ((إلل
نتتتبس "للضتتتم لفتتتيللس تتت  "للسلتتتيللطتتتي لل هتتتال"سضللسميتتت لسلبتتتاب لفتتتيليساتتتتللس تتتي لسا

                                                 

ل.157ب  سل:ل  سيتللسفعقللسكالميلل-ل1
ل.213ل زي للس سآ لل للسم،ال للل-ل2
 .395لنلسللبااااللسه،ا لل-ل3
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ل اازيتتتتس تتت ىللإللسيلستتتتللاتتتاللللألي لا لسم اتتت ي لبك تتتس لفتتتيللسايتتتتللسعس اتتتتلبفعتتتقل فتتتس ل
 ل لنتتاليلكفتتا  للس استت للسايتت يلستتيىل(1)لسمهلافتتتللسلتتيلنتتم اهاللس طتتا لطتتس فللسمعتتا ي

لألفعتا ليلئهتاأانتاليللاتالل مت ل  تم لفتا لمتال )لسمل رق(للاتالفهتمللس  تيلإسا لسمسنقل
ا لل يللس اضيلفتيلل ابتز لسافعتقللسكالمتيلفتيلفسضللسذيل ايلال اازله لهذلللسفهملسا

للسه،ا .ل
فتتتيللمااتتتتللسل ل تتتقلمتتتمللتتتيلامهالل أ تتتس  للسمعلزستتتتل  سيتتتتلفتتتيللس  تتتيل  تتتا

ر متتاذجلمتت للسه،تتا للس سآ تتي لنتتب  للرهتتاللسايتت يب للسمعا تتسي للسم هتتس،ب لفتتيللسبطتت ل
ستتتتتا لماتتتتتسيلل–طنتتتتت لسأيللسمعلزستتتتتتلبل–لسكتتتتتالم لفتتتتتاسكالمللأفعتتتتتا لسلتتتتتيل سيل   سيتتتتتتل

ل–ل لألنتتاسب لألسفتتاوسل–تلس  تت يها لفاسم لضتتعتل)لسمع تتاللس ضتتعي(ل تتاسل ماف  تتاالم
لس  تيلرتقللسفعتقللسكالمتيللسم اتز للأ لاتاللسمع تاللسم  ت يللنليال السلا طيهللكفي

 ل قتتيللنتتلعمقللسمعلزستتتلمفهتت مللس  تتيلنتتلعما اللع،تتيللسيالستتتللسفعااتتتلفتتيلهتت لمتت لاُل
لمسطالب :للأ بمع بب ل
لأي  للطيبتيللأي:لهيللس  تيللاتالمنتل ىل)فعتقللس ت  ( للأل سالسمسطاتل -

لعا يللسمل لضمللابهالا  ي للسملكاملفيلكالم .لم للسم
لسميتتتتزىللسفعاتتتتيللأ :للس  تتتتيلبمع تتتتاللسميتتتتزىللسكالمتتتتيلا اتتتتتلسمسطاتتتتتللس  -

لسمعلزستللاالهذ للسمسطاتللبعضلأ،ا ساكالملبطن للسم ،األلسطيب .ل قيل
لاتتالفعتتقلكالمتتيلمعتتب لي  للأي للسيالستتتلباس تتايتللاتتاللسفعتتق"لإسلي لنتتماتل"
 ل ه للسذيلاطييل ضعاتللسم  ستلكأ للك  للألهسىلسكالماتللللألفعا غبس لم ل
قلهتتيفللسمتتلكامل م  تتي لام  تتلأيل أ للس  تتاطتلللتتذلساللأ لسا لتتيلأ للسالهيبتتي

 .ل(2)فيللسلافهلبماف  االرهالمعا ل ضعاتلمطيي 

                                                 

 .216ب  سل:للسليل ساتلل يللسعاما للسعس لل-ل1

 .86-85ب  سل:ل  سيتللسفعقللسكالميلللل-ل2
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ذل لللَ ىنُإ كََ ََُْإ لعالَذىكُاِلَلى ُنُاَ(26)َصَوَيََََُْ ُ ُبَْكُق س للعاساللأ عم اللس  سلفيل ل 

لتتسضلأل(ل اتتيللس اضتتيللرتتيللسابتتاسلبتتي  :للبكبتتال لتت  بللسمتت ل27-26/لسلكتت يس)
 هت لقتايسللاتالهالفت  للإال لل للسذكسل لي لل للسلمنكلباس،الت ل ذسكلالا تأل

اطتتب لغالمتت ل ا بتتي ل ام عتت لمتت للسل تتسفل تتملا تت  :للأ أل للس لطتتيلم تتالالباتت زل
 ي  هت لللألنتفاسلسهتس جلفتيلذهرالل ل،الليلفيللسل تسفلفتيللسلاتا زلال للأب 

هتت للسلبكبتتال لسلتت  بل لل-ل تتيللس اضتتي-للآلاتتت لفاسفعتتقللسكالمتتيلفتتيل(1)لاتتالذستتك
لإستتالسملا تتيللمتتيللأ  هتت لفعتتقلغبتتسلمبا تتسلاتتا للاتتال تتايتللالنتتلفهام ل  س تتيل

لسكالماتتتللسعسفاتتتلغبتتسللسمبا تتس لسلعضتتبيلسأاتت  لللألفعتتا  اتتازللم اتتتللسفاتتتلإللإبتتسلي
 اازلفعا للساي يلغبسللسمبا س ل ذسكلبانل ماسلإللآساتم للسأك فاسمسنقلانلعمقل
 لسع ا تتتسللسطافتتتتلباسه،تتتا  ل لسمعسفتتتتللسم تتتلسكت لسانتتتل،املل لسمع،اتتتااللساي اتتتت

تت لسه،تتا ل هتتيللسمعتتا يللسلتتيللعتتاسفلللأ يتتقافهتتملق تتيللسمسنتتقلل تتيللأ  للسمها، 
متتت لللسل لإ تتتسل ياتتتيللسمللبتتتملسالتتتسل للس طتتت يلل.)لس  تتتيات(لبانتتتملابهتتتاللسمعا تتتس  ل

 ت التللإ ))لل:هتت(911بعضللس طا للاتالهتذلللسمرتيأللسلتيل سي لا ت  للسنتب ،يل)
فهمللسناممللإذلم،اب تلسامعا ي ل قيللك  لمهاسفتلسهالللألسفاولس ط لقيللك  لفبهال

لاتتتمللإذللآهتتتس تتتيل هتتت لفتتتيللسمع تتتال تتتيللإستتتافتتتيللسافتتتهللنتتت ايإلللسمتتتسلي لفا تتتمل
 تتيلذكتتسلفل(2)لسطتتاسلب ل لطتتي ((للتتافتتيلكاللسمها،تت لغتتسضللسمتتلكام ل كا تتاللسفائتتي 

ب للتتيل سبب :لغتتسضللسمتتلكام ل مسللتتا لطتتا للسنتتاممللسنتتب ،يلفتتيلهتتذلللستت للمرتتيأ
 عل يلبأ لقسل  للس اضيلساه،ا لل ل ال(3)اقللسفائي للسليلبا بهالم للسه،ا أم ل

لكا البعبي لل لم قلهذلللسل  س.ل

                                                 

 .681ب  سل:لمل اب للس سآ للل-ل1

 .173/ل3 لس  ائسلفيللس ط لللأل با ل-ل2

 .201ب  سل:للسليل ساتلل يللسعاما للسعس لل-ل3
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  ا تتتا للسلبا،تتتالل  لكالماتتتال اتتتازيلغبتتتسللسمبا تتتسلر  تتتف لفعتتتال ل يتتتسلباللسفعتتتقللإل
 ق ت ي ل فتيلللتأ بسمت للمابسم  ت لسايتتلل بم ا يللسملكام ل اط ت للسملكامت  لبمنتالي

ُقلرتتتب لماا تتتا ل لماا  تتتي للتلسايتتت ل"لفتتتيللسم تتتامللإذُافتتتس  تتتيُّ باساا تتت لللأل  بلعاتتت ل"للسم ع  
سفعتقلل اازلر  تف لاا بتا لق تياا للإللإسا  سلبُللأ  اازيلسافعقللسكالمي ل))ل يا للإل

وُأَكََاَُُِْأَكََيُذلْكَُقَا ىَهقُ َاُِاَُففيلق س للعتاسالل.(1)كالميلفيلنااقللسم قفللسكاي((

طتتتتيهما:للنتتتتملاكتتتت  لأ لسإللتتتتسل ( لبتتتتذكسللسمعس تتتت  ل اهتتتتب ل185/لأللتتتتسلف)أَجُ لَِاااا َ

ضتمبسللس تأ ل هرسهتال)قتيللقلتس للنتماللاكت  للأ  ل لألهتسقلس  لأ)أااهم(ل لسهرسلقيل
 لهتتذ للساماتتتليلهاتتتلفتتيلإمتت لاهتتتللسمع تتالفتتلأمتتال لتتسل لإلللمتت لاهتتتلهتتذل.(2)أااهتتم(
لسنتاب ت لللآلاتتلس  تسل لسلأمتقللسم  ت لللاات لفتيللسلتأهبسهم لسلت  بل لل كتاسإللماتا ل

لسلك ي اتتتلللآلاتتاالسلتتيرسلفتتيللإستتاانتتاسل  للسعاهتتملام لتت  للمتتالقسيتت لفمتتالسهتتملاللأي
ل اتتزلفعتتال لكالماتتا لغبتتسلمبا تتسلهتت للاتتتفاآل ل(3)لس سآ اتتتللآلاتتاالس تتاهي لبمتتالكتتذر  لفتتيل

قلمتت ل،سيتت للمااتتتلللإل كتتاس لااااتتتط لسلتت  بللاتتا للتت ل،سيتت لر تتا لسيتت يلمطتتييلل تتك 
لسكالماتتتتلذلالللألفعتتتا سل ابتتتزللسفعتتتقللسكالمتتتيلفضتتتال للتتت لق تتتياتللسه،تتتا  لفلأ يتتتقل

سمللستتذيللتتا   لارسها اتتتللل،اتت ل))لمعسفتتتللسعتتلطااااتتتللمااتتتللسم  تت ي لسر تتاللسذه اتتتل
ق للتيهاللأي معسفتتللسايتتللسمنتلعمات لل فا للسعباس  ل معسفتللسم امااللسمل  لتلسانتااق
سضتتتس  لم لضتتتعتللسعمتتتقللأهتتتسىل نتتتاقلأفتتتيللالنتتتلعماالاللسممك تتتت ل كتتتذسكلمعسفتتتتل

لس ، لل لمقللاالماسيللس ، لبناناتلمت للسكامتاا للفأفعا  ل(4) ااز((إللسم لسكلس
لس ، لبكاماالفيلامقلفيلنااقاالمعب تل لطاللسكالمات لفل لمقللاالللألفعا لأما ل

                                                 

 .21لسلطابقللساي يلسا للل-ل1

 .299/ل3ل:لسنع يلأريلفنبسلل:ب  سل-ل2

 .299/ل3ل:م. ل-ل3

 .372لل:لس لل لسنااقل)يلاك(ل-ل4
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تالسهتملالللإباتاي امكت لل بم ا تيلمعب تت ل هتذللمتالمعب تتلط لض  فتيلكتالمللسملا تي)لفم 
لل.لسليرسل.....لسل(لإسااناسل  ل

لسكالماتتتتتلغبتتتتسللسمبا تتتتس لمتتتت ل،سيتتتت لللألفعتتتتا  اتتتتازلإلإستتتتا ك بتتتتسل لمتتتتالبل  تتتتقل
لسل سيتتتتسل لسلتتتت  بلللأمتتتتا لمتتتتيلمبا تتتتس ل"مع تتتتال طتتتت ي"لفعتتتتقلكاللنتتتتلفهامالفال "نتتتتلفهامالل"

ل كالماتتتلغبتتسللأفعتتا فهتتيل"معتتا لليل ساتتتل"ل)لإسبهتتالسلتتيلبهتتسجلل ب اتتتللسمعتتا يل لسطتتض 
بمعسفتتتللسم تتامللسمعتتب ل مهلاتتفللسمالبنتتااللسمسلب،تتتلبعالقتتتللإال لللطتتييللمبا تتس (ل لال

لف .للسعامتللسليللكل لأ لسها تلللأل ضا لسملكاملباسمها،  ل لالقتللسطي لبنائسل

أَ ُأَيَ ل ََإ كََكلةَتََاُ ََِ ُ ُِّةللَلسفعقللسكالميلفيلق س للعاسالإسا س ل  س ال قَل ََيُلَقََْمَ 

(ل28/هت ي)َىََْ ُ ِّاَوُآَََلنىاَ ُ َ ُلًََىََْاىةَ ىهىَصَنَ ِّ ُتََاُ َا َذل ََأَنل ُ  ََذل َْ ُالَوُأَنُا ل ََلَُِالَكَال   َْكُ

للسلأمتتقلإلتتاي فهتت لبعتت همللاتتاللنتتلفهامالللسم  تت يلمتت ل اتتيللرتت للا تت سلبتتي  ل))لأمتتال
 ل ستتا للسم  تت يلمعتتذسلهمللإل  تتافلإستتا ل لطضتتاضل ف نتتهمل لنتتل زلسهمللآلاتتاافتتيل

فتتاس لللسمز تت سلاك تتفللتت للتتأ،بسلل (1)بمتتال تت ع لل الللسعتتي  للتت للكسيتتسليلتت لهم((
لسلأمتتتقلفتتتيللإستتتاهتتت ليلتتت لهمللنتتتلفهاماللسفعتتتقلكالمتتتيلغبتتتسلمبا تتتسلاتتتا للاتتتال نتتت ل

تتي ((لرلعربتتسلإستتا  اتتيللسملا تتيللسلكتت لللآلاتتاا  نتتبس " ل هتت لمتت ل"لمرتتيأل))لس تتس  للسمع 
لسكالمات"ل فيلق لهال ضعفهال فتيلل ت افهالللألفعا لسليللا سلفيل"ه اتلللسمبايئلأهم

لسمها، ت  ل لس تس  للأ لنا قل س فلليل ساتتلمعب تتلها تتلبتاسملكاملل  ل فط ل أاضا ل
تتتي لفتتتيل تتت  لفهتتت لستتتملبتتتيل هملم  ،تتتتلل تتتللآلاتتتتلسمع  للسلأمتتتقل اللإستتتايللسمفنتتتسلباسمها، 

يسلنتتتلرلل لمتت للسبتتاط ب  بتتسل(لكنتتلفهامالل) تت ع ل ل قتتيلأغتتسىلم ضتتمللاعتتذسهمللاتتالمتتا
للألمسم لاهت ل بعمقلللإلهباسفيلمهلافلأر بل للسم از لبعمقللنلفهامالل اتللمقل

                                                 

 .11/74لسلطسيسل لسل  يس:لل-ل1
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االلسم امتتتتتتلفتتتتتتيللسم اتتتتتتز للألقا يتتتتتتق ل هتتتتتتيليسلنتتتتتتاالل ،اتتتتتت لمتتتتتت لأهتتتتتتسىلمتتتتتت لاهتتتتتتتل
 .للسمه   ت



                                                                                                      مةـالخات

161 
 

 نتائج األطروحة
 

ّ،فواتحّفضاءاتّمتعددة،ّرفددتّالحثداّالاندابآّحقفدادّلادراند ّ(الخطاب)ّلمثّ  -1
ّتعدتّثدودّالجما ّإلىّماّهوّأونع.ّ

هّ -2 ناوىّ)ّالحثا(ّبينّالخطابّوالبصّمنّجه ّتوصيفّالقرآنّالكريم،ّإذّعد 
هّ،ّّو المدوبددد ّالوثيددددةّالتدددآّيبطبدددمّعايهددداّمتهدددومّالخطدددابّحندددمت ّال دددتاه  عدددد 

 ًاّحنمت ّالمدوب .بص

ًاّ مكددنّأنّ مبددآّالحثدداّآّفددآّدراندد ّالامدد ّ مثددلّمصدددرًاّثددّرإنّالمددبهاّالتددداول -3
 الامويّفآّمباٍحّمتعددة.ّ

أوّتبك ددفّد  تدد ّّ،أغددوارهوجدددّالحثدداّأنّالخطددابّالقرآبددآّ  مكددنّأنّتنددبرّ -4
 عاىّالوج ّاألمثل،ّا ّحمراعاةّالحعدّالتداولآّعبدّتاق  .ّ

ةّفدددآّالتدددرااّالعر دددآّفدددآّالمددددوباتّالتتنددديري ّوالبثو ددد ّاكت ددداقّمقار ددداتّثدددرّ  -5
ذاتّالحعدددّالتددداولآ،ّّاإل دداراتورصدددّّ،التددآّتاقددتّالخطددابّالقرآبددآّ،والامو دد 

دد اّتوصددلّإل دد ّالحدداثثونّالمعاصددرونّفددآّهددذاّالمجددا .ّالتددآّ ّتقددلّأهم دد ّعم 
و مكنّأنّبجدّلهاّصا ّوث ق ّحماّتوصاتّإل  ّالدراناتّالمعاصرةّفدآّند ادّ

 الحثاّالتداولآ.

بدددينّالحثددداّأنّالمببددددىّاإلعرابدددآّعبددددّالبثدددداةّلدددمّيدددرتكنّإلددددىّالببددداءّال ددددكاآّ -6
لّاإلعرابدآّفآّتوصيفّالعمدّ لاخطاب،ّإبماّثاو ّنبرّأغوارّاألحعادّالتداول 

 لاخطابّالقرآبآ.ّ

ّ،بتحدداهّالحدداثثينّإلددىّأهم دد ّا حعددادّالتداول دد ّفددآّتقعيدددّالقواعدددّالخطاب دد التددتّ -7
 بدً ّمنّا فتراضّوالتمثيل.ّ

نّكدددانّموضدددوعاّ،،ّوتتحدددعّمرجع اتهددداثركددد ّالضدددما رّرصددددنّإ -8 فدددآّبثو دددًاّّوا 
همّلثركدد ّهنّالمتنددرينّانددتبدواّإلددىّالحعدددّالتددداولآّفددآّتددوجيلكددّ،األو ّمقددامال

 ّ.الضما رّالواردةّفآّالخطابّالقرآبآ

عبرّأفعال ّالكالم د ّّ،فعاًلّكالم ًاّواثداًّّمث لّالقرآبآّ مكنّالقو ّإنّالخطابّ -9
 المتعددة،ّوهوّتمييرّواقعّالمتاقآّمنّالضال ّإلىّالهدا  .
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 .القرآن الكريم 

  د  لفدقااة   ،أسااة ك مة اار  ااةدا  ااد     ،األبعاا ا النعية اا  لااا الةلاا ية الي ة اا  
 م .  2004 ،للنشد و لتوزيع  ألد  

  ،وفاة  مة ار سع   ب   لعزيز  صالو،،  ،تد  ك ، يلكةفيتشاتج ه ت الب ث اللس يا
 م . 2000، 1ط  ، صد ، ل  لس  أل لى للثقةفك ،فةي 

  هااا   911 اا ا  لاا ي  باا   باا   لاادي    لساايو         ،م القاارآناإلتقاا ن لااا  لااة
 1 لقااةهدط ط  ، متبااك و  بعااك  ل شااس   ليسااين  إبااد ه متيقياا: م  ي اا  أباا   لف اار 

 م.1967، ها 1387

 د ق اادب باا   لف ااة ط،  ، .  باا   لقااة د يسااي   ،أثاار الي اا   لااا الب ااث الب  ااا  
 . 1985، 1ق د، ط ، ل ويك

  متباااك  لجاااةن   ،  ، بااا   لسااا م هاااةدو   ،  لاااا الي اااة العر اااااألسااا لاإل اإلييااا ي 
 .1981 ،3ط ، لقةهدط

 ةل  ااك  .  صاا فى ي ياا ل،  لشاادمك  ل صااديك  لع ،أساا لاإل الع ااة لااا القاارآن الكااريم
 م.1999، 1للنشد، لو ن  ة ، ط

  د   با   لساة ب با  راةفد  لشاسدب، ،نق ر   لغة   تااةل   –استراتاج  ت الخ  إل  
 م. 2004 ،1بيدو  ط  ،ي   ل تي ط لكتةب  ل  

    لقاةهدط،   د  لفماد، تعلي:  لشيخ دشي  د اة ب   لقةهد  ل د ةن ،  ،أسرار الب  ،
  . 
 نقلا  إلاى  لعدة اك و لااا :   ،أس س   لا الع ق  بان اليص ةالي ة ةالااللا  إسه ن ت

 م .  2008، 1 صد ط  ، ؤسسك  ل جتةد ، ل  م أ. . سعي  يس  بييدب 
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أبو  ي    از  لا ي  با   با   لعزياز  ،ي ر  إل  اإلاج   لا بع  أيةا  النج  اإل  
هاا 1313 ل  بعاك  لعاة دط  ،ها 660ب   ب   لس م  ل صدب  لشةفع   ل  شق      

 . 

 اع  ، ي ا   با  ه متيقيا: ،  ا  ل ي   لسايو    ،األيب ه ةاليل ير لا الي ة   
 .  1986  ش:  ، للغك  لعدة ك

 ، د  ، . ت ااةم يسااة  اراساا  ابسااتنةلةج   ألصااة  اللغاار اللغااة  العر ااا، األصااة  
 م . 1988 ،بغ    ، لشؤو   لثقةف ك  لعة ك

   م . 2007 ، لقةهدط ،  د غديب ، ل مةدم أبو .  ل   ،أصة  التلغار الي ة 

    ي    –تأس س " نيو  لنص"   ،أصة  ت لال الخ  إل لا اليلري  الي ة   العر 
 م .  2001 ،1تونس ط  ،ؤسسك  لعدة ك للتوزيع ل  ، لشةوش

 ي اا  باا  سااسر باا   لسااد ل  لنيااوب  لبغاا   ب     بمااد ألباا   ،األصااة  لااا الي ااة 
هااااا، 1420هااااا  تيقياااا:  .  باااا   ليسااااي   لفتلاااا ،  ؤسسااااك  لدسااااةلك، بياااادو ،  316
 م. 1999

  ل  لااس  ، . نااةيخ جد ااة  ااةلم  ل عدفااك  ،أضااةاع  لاا  الاراساا ت اللغة اا  النع صاار 
 م . 1978 -ها  1398 ، لكوي  ، لو ن  للثقةفك و لفنو  و أل ب

 ة شااااك  باااا  ق،  إل  ااااةز  لب ااااةن  للقاااادن  و سااااة ر  باااا   ألزد  ،اإل جاااا   الب اااا يا  . 
 م.1971،ها1391 ،1، ط صد ، لقةهدط،   د  ل عةدا ،  لدي   بن   لشة ئ

 يقيا: م  لساي  ت ،هاا   403أبو بمد  ي   ب   ل ياب  لباةق ن       ،إ ج   القرآن
 .،    لقةهدط ،  د  ل عةدا ، ي   صقد

 متيقياا: ،هااا   338أبااو  عفااد أي اا  باا  إساا ة ير  لنيااةس      ،القاارآن إ ااراإل  . 
 م. 2008-1429، 1ط  ، ةلم  لكتب ،زهيد غةزب ز ه 



ثبت المظان                                                                                                           
164 

 

 

  ب اةدب،   د  لكتاةب هاا   تيقيا: إباد ه م  أل 311    ل جا  لإ راإل القرآن النيسةإل
 م .  1982 ،2ط لقةهدط  ، ل صدب 

  متد  ااك ،ملااو  ي ااةل ،نساا هن  لساا ي   لااا العلااةم اإليساا ي   –إيساا ن الكاا م  . 
 م .  2003 ،1بيدو  ط  ، ل نر ك  لعدة ك للتد  ك ،د و   رةرة

   جةلا   ا    ،اراس  ي ة ا  تااةل ا  –اإليي ع لا العر    بان الترغاإل ةالاالل . ، 
 م . 2001 ،1تونس ط  ،ع ل ؤسسك  لعدة ك للتوزي ، ة عك  نوب 

 1ط ،بيادو  ، ل دماز  لثقاةف   لعدةا  ،سعي   ق اي   ،ايلت ح اليص الرةايا ،
 م .  1989

 شاامود مااةرم  ، د سااك فاا  تيلياار  لاانص  ،الب ااث الااااللا لااا تلسااار النااا ان  . 
 .  2003، 1بيدو ، ط ، ؤسسك  لب غ ، لعو  ب

  ،1  لاك،   اة ،  ألد  ، ط لجاوش يساي ،   د الب ث الااللا لا غت إل سابة ه ،
2006 . 

  ،لشسيد بأب  ي ة   ألن لس ، تيقيا:م  اة ا  ي ا  ،  ي   ب  يوسخالب ر الن  ط 
 م. 1993 ،ها 1413بيدو   ، لعل  ك   د  لكتب ،ونجدي 

 ب د  لا ي   ي ا  با   با  ه  لزدمشا ، تيقيا:  ي ا  أباو  ،البره ن لا  لةم القرآن
 يك، بيدو   .   .  لف ر إبد ه م،  ل متبك  لعصد 

 د  ل ا  د  – .  لا  أباو  لقةسام  او    ،ب    التقا م ةالتأخار لاا القارآن الكاريم  
 .  2006، 1بيدو ، ط  – ألس    

 1413 1ط ، لكويا  ، ةلم  ل عدفاك ، . ص ، ف ر  ،ب    الخ  إل ة لم اليص 
 م .   1992 ،ها

    1 ل صاديك  لعة اك للكتاةب، ط   لسي اك ، .  ي    ب   ل  لاب  ،الب    ةاألسلة، 
 م . 1984
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    م. 2003،  .  ي   ي ةسك  ب   لل يخ،   د غديب  لقةهدط ،بي ع الجنل  العر 

  ،م .2000، 2ط  ،  صد، ةلم  لكتب ، . ت ةم يسة الب  ن لا رةايع القرآن 

 با   هاا  تيقيا:م 577     ألنبةدب   لبدمة أبو ،القرآن  ريإل الب  ن لا إ راإل  . 
و لنشااد،  لقااةهدط،   د  لكتااةب  لعدةاا  لل بة ااك  ، د  عااك  صاا فى  لسااقة ،ي ياا   اا  ل

 م. 1969-ها1931

 ط  ، لدياة  ، متبك  لدشا  ، .  ب   لفتة،  لي وز ،التأةيل الي ة  لا القرآن الكريم
 م .  1984 ،1

 سااعي  بنمااد  ،  م، تد  ااك وتقاا  مأ بدتااو أ مااو  ،أةياال بااان الساا ن  ي  ت ةالتلغ غ اا الت
 م .  2000 ،1ط ،ل دمز  لثقةف   لعدة  

 تيقياا:  لسااي   ي اا  صااقد،   د  ،هااا   276الباا  قتيبااك       ،تأةياال نيااغل القاارآن
 م  .  1973 2 لقةهدط ط  ، لتد ث

  ،هااا 616لعمباادب    ألباا   لبقااة   باا  ه باا   ليسااي  التب اا ن لااا إ ااراإل القاارآن، 
 ،1ط  ،، بياااادو لعل  ااااك،   د  لكتااااب   ي اااا  يسااااي  شاااا س  لاااا ي  مو ااااع يو شاااا  

  .م1998 -ها  1419
 ،سااينو  للنشااد و لتوزيااع،  لشاايخ  ي اا   ل ااةهد باا   ةشااود،   د  الت رياار ةالتيااةير

 تونس،  . .

 3طبياااادو ،  ، ل دمااااز  لثقااااةف   لعدةاااا  ،سااااعي   ق ااااي  ،ت لااااال الخ اااا إل الرةايااااا ،
 م . 1997

   ،د  لتنااااويد ،    .  ي اااا   فتااااة،ت لااااال الخ اااا إل اليااااعر  ا اسااااتراتج   التياااا ص
 م .1985، 1ط ،لل بة ك و لنشد، بيدو 

  نشاااود      اااد بلجياااد، ،ت لاااال الخ ااا إل النسااار ا لاااا ضاااةع اليلريااا  التااةل ااا 
 م .  2003 ،1ط  ، ل ز  د  الجت ا،
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 د  لتنااويد ، با   لياا: إساا ة يرصا ، ،  لت لاال اللغااة   يااا نارساا  اكساالةراا  ، 
 م . 1993 ،1ط  ،لبنة 

 ماا وس بدينمااد ،ناااخل الاا  النلاا ه م االس ساا   ةالنياا ه  الت لااال اللغااة  للاايص ،
 ،1ط ، . سعي  يس  بييادب،  ؤسساك  ل جتاةد،  لقاةهدط متد    و ل:  ل   و س  ل 

 .م2005 -ها 1325
  ،بيادو  ، متباك لبناة  نةشادو   ، . فجد  ل ي  قبةوط الت لال الي ة  أصةله ةأالته، 

 م .  2002 ،2ط 

  متد  ااك ،بااةم  وشاا دو  ،ن  دوةااوا ،ا لااا التةاصاال لاام جاااا-التااةل اا  الاااةم  . 
، 1ط  ،بياادو  ،  ل نر ااك  لعدة ااك للتد  ااك، .  ي اا   لشاايبةن  ،ساايخ  لاا ي   غفااوس

 . م2003

  اراسا  تااةل ا  للا هر  األلعا   الك ن ا  لاا التاراث  –التااةل    يا العلن ع العارإل
 م. 2005 ،1، طو بيد  –  د  ل ل عك  – .  سعو  صيد وب  ،اللس يا العر ا

  د و  ار للنشاد ، . يناة  إسا ة ير   اةيدل،  لا اللغ  العر  ا  اإل  ن  اكاإل التر  ، 
 م . 2006 ،1ط  ،  ة 

 بياااادو   ،نةشاااادو   ، متبااااك لبنااااة  ل فاااا   باااا   لباااا  ع، ،الترغاااااإل اللغااااة  لاااا اإل– 
 . م2007

 و لتوزيع،   .  لسي   ي    ب   لغفةد،  مةظ للنشد،  التصةر اللغة   يا األصةلاان
 م .  1981-ها 1401 لدةةط، 

  ألبا   لساعو    ،تلسار أبا السعةا ) إريا ا العقال السال م إلا  ن ا ا  القارآن الكاريم
 م . 1994-ها 1414 ي   ب   ي    لع ةدب،   د إي ة   لتد ث  لعدة ، بيدو  

 إلا  القارن السا ا  ) نيارة  قاراع  التلغار الب  ا  يا العرإل أسساه ةت اةره،  
 .1981، 2 نشود    ل ة عك  لتونس ك، تونس، ط ، ة ب ص و ي
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   ، لااا  د  لعدة اااك  ، بااا   لسااا م  ل سااا ب  .التلغاااار اللسااا يا لاااا ال ضااا ر  العر  ااا 
 م . 1986 ،2للكتةب، ط 

 1 . م اااةا بشاااد،   د غدياااب،  لقاااةهدط، ط جاااااا،التلغاااار اللغاااة  باااان القاااا م ةال ،
2005  . 

   بيادو  ، ل دماز  لثقاةف   لعدةا  ، .  ي ا   فتاة، ، التلقا ةالتأةيل، نق ر ا  يساق، 
 .  1994، 1ط 

 ،لقة ااا   بااا   ل باااةد بااا   ي ااا   لس ااا  ن   ل عتزلااا ،  تي ياااه القااارآن  ااان الن ااا  ن 
  ل  بعك  أل يديك،    . 

  د م  بااا   لسااا م هاااةدو  ونجااادي زهااادب، تيقيااا:ألبااا   نصاااود  أل، تهااا اإل اللغااا   ،
 . ،   بيدو  ، لفمد

 ط  ، لقاةهدط  ب، متباك  د   .  ي   ساع   ي ا ،،  ا للقراعات القرآي  تةج ه الب ال
 م . 2000 -ها  1421، 2

 م . 1990، 1بيدو ، ط  ، .  ة ا فةجودب،   د  ل ل عك ،ت  رات لا الس ن  ع 
  ، د  لساااةق  ،أ ونااا سو إلتباااة   نااا   لعااادب، بياااث فااا   إلبااا    الث بااات ةالنت اااة  ، 

 م .2006، 1ط  ،بيدو 

 ي   ب   ديد  ل بدب،  متباك  صا فى  لباةب  ب  ن  ن تأةيل آ  القرآنج نع ال  ،
      م. 1954، 2 صد، ط ،وأوال ل ليلب  

  ، بيااث فاا  ب غااك  لنقاا   ل عةصااد،  .  ي اا  سااةلم الِ َجاا   لااا الب  اا  النع صاار
 م .  2008، 1ط  ، ي    أل ي   ل لبك،   د  لكتةب  ل  ي ، بيدو 

 با  ه صاول ،  لفاةد ب خا   أهامخ خص يصاه األسالة      لا القارآن نان الِ ج  ،، 
 . م2007 ،2ط  ،بيدو 
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 سااعي  ، تيقياا:م هااا   403ألباا  زد ااك باا  زن لااك   ألفاا  قباار ساانك  ، جاا  القااراعات
 م . 1982 ،3 ألفغةن ،  ؤسسك  لدسةلك، بيدو ، ط 

 ،لعااةا م  .  باا   تيقياا: ،هااا   370الباا  جةلو اا        ال جاا  لااا القااراعات الساابع
 م .  1990 ،5ط  ،، بيدو  ؤسسك  لدسةلك ،سةلم  مدم

 ، بيادو  لثقةف   لعدةا م سةلم  فو ،  دمز تد  ك ، شير فومو   لري ت النعرل ،-
 . 1987، 2، طلبنة 

  ،هاا ، تيقيا:  ي ا   لا   لن اةد،  392أبو  لفتح  ث ة  ب   نا       الخص يص
 م .  1990 ،4ط  ،بغ    ،  د  لشؤو   لثقةف ك  لعة ك

 ي ااو  أبااو  وسااى،  ،راساا  ت لال اا  لنساا يل  لاام النعاا يا، اإلخصاا يص الترغااا  . 
 م . 1980 ،2ط  ، صد ،  د  لت ة  

   ،1427 ،1ط  ، صاد  د  ب، متباك  ، ب   لدي    ل   شنترالخ  إل األصةلا 
 م . 2006-ها 

  جلااو   لع ااوش الساا   ، ة اراساا  لااا الع قاا  بااان الاايص  –الخ اا إل القرآيااا . – 
 م .  2005 -ها 1426 ،1ط  ، ألد   ، ةلم  لكتب  لي يث

  ساى شايةت  ،  يم لا أةايل القرن الث لاث الهجار  الاراس ت اللغة   للقرآن الكر   . 
 م .2001،   د قبة  لل بة ك و لنشد و لتوزيع،  صد،   سى  ل 

  يل اا  جلياار،   د  ل عدفااك  ل ة ع ااك،  صااد، ،اراساا ت لااا اللساا ي  ت الت ب ق اا .  
 م . 2003

 ،لقاةهدط ي ا   با   لجاةل:   ا  ك،   د  ليا يث اراس ت ألسالةإل القارآن الكاريم  ، ،
 .م2004 -ها  1425

  سااعي  يساا  بيياادب،   ،لااا الع قاا  بااان البي اا  ةالااللاا  اراساا ت لغة اا  ت ب ق اا . 
 م . 1999 ، لقةهدط ، متبك زهد    لشدق 
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  اةز   لاو د، النع صار ع اللسا ي  ت اراس ت ي ة ا  ةاالل ا  ةللسال   لاا ضاة  . ، 
 م .  2001 ،1ط  ،  ش: ،  د  ل تنب  لل بة ك و لنشد

  ،د  لشاااؤو   لثقةف اااك  ، . بتاااوا قةسااام نةصااادااللااا  اإل اااراإل لااااا الي ااا   القاااان ع  
 م . 1999 ،1ط  ،بغ    ، لعة ك

  ،   ماااك  ، ة عاااك أم  لقاااد   ، . د ط ه بااا  د ط بااا   ااايخ ه  ل ليااا االلااا  السااا 
 ها .  1424 ،1ط  ، ل مد ك

  ،وز دط إص  د   .  ي    ب  ه  ل   لعبي ب،االل  الس    لا القصص القرآيا   
 م .  2004 -ها 1425 ،1ط  ، ل   -ك صنعة ي لثقةفك و لس ة

   ها1331  بعك  ل نةد،  صد،  ، ب   لقةهد  ل د ةن  ،االيل اال ج . 

 ،  بياادو  ،دمااز  لثقااةف   لعدةاا  ل  ، .  ي اا   فتااة، ااي ن اا  الاايص تيلااار ةايجاا، 
 . 1987 ،1 ل غدب ط  ، ل  د  لب  ة 

   ي ا  إباد ه م  لبناة،  متيقيا: هاا  ،  592، ابان نضا ع القر باا ) الرا  لا  الي ا 
 م .  1979 -ها1399 ،1  د  ال تصةم، ط

  د  لفمااد  .  ااةز   ل بااةدم، ، الي ااة  لااا ضااةع ياار ه لكتاا إل سااابة هالرناا يا  
 م.1995، 3ط سودية، ، ل عةصد

 د  ل عااةدا ،هااا   . شااوق   اايخ324الباا    ةهاا       ،الساابع  لااا القااراعات  ، 
 ها .  1400 ،3ط  ، صد

   ، ل نر اك  لعدة اك  ،تد  ك  .  ي    لصا ع  ، بدتو إ موإالس ن  ي   ةللسل  اللغ 
 م .  2005 ،1ط  ،بيدو  ،للتد  ك

 ، ل عتزلااا ،  نباااة ب سااا  أل لقة ااا   بااا   ل باااةد  لس ااا  ن   يااارح األصاااة  الخنسااا 
 م .1988م  .  ب   لكديم  ث ة ،  متبك وهبك،  لقةهدط، تيقي:
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   هاا ، نشادل يوساخ   اد، 686د ا   لا ي   ألساتد بة ب   ،يرح الرضا  ل  الك ل
 م . 1978 ، ة عك قةد يونس ، نشود  

  ،ها ،  ل  بعك  ل نيديك،   643   ، وف:  ل ي   ع ش ب   ل يرح النلصل. .  
  با   لسا م  ل سا ب،   .  ي ا  لا القارآن  لا  يها  اللسا ي  ت الةصال  ، اليرط 

 .1985تونس، ، لسة ب  ل د بلس ،  ل  د  لعدة ك للكتةب، ليب ة
   ،  2007، 1 .   ي   ل ةش ك،   بعك  لس م،  لبصدط، طيل    لس ي . 
  ، بااا  فاااةدس بااا  زمدياااة  ي ااا  الصااا  با لاااا لقاااه اللغااا  ةساااين العااارإل لاااا غ نهااا
 م . 1997 ،، بيدو ها ، تعلي:م أي   يس  بسج،   د  لكتب  لعل  ك395 

 ، ل دماااز  لثقاااةف   ، لاااول  ي ااا   الصاااةر  الياااعري  لاااا الخ ااا إل الب  اااا ةاليقاااا 
 م. 1990 ،1 ل  د  لب  ة ، ط ، لعدة 

  2003، 1ط ،  د  لشدوق للنشد،   ة ، نسة   ل وسى ،الصةر  ةالصارةر. 

 ااااةهد ساااال  ة  ي ااااو ل،  لاااا  د  ل ة ع ااااك ، ة ، لاااا هر  ال اااا ر لااااا الااااار  اللغاااا 
  السمن ديك،  . .

    تا  يه  ا  القارن الراباع الهجار   يا  لن ع العر  ا  القااان –الل هر  الاالل   ، 
 .م2008، 1بيدو ، ط ، ل  د  لعدة ك للعلوم نةشدو   . ص ،  ل ي  زد ا، 

 ، لااا  أباااو  ل ماااةدم، ،  .  لراااو هد  لتدميب اااك اللاااةاهر اللغة ااا  لاااا التاااراث الي اااة 
 .1968 -ها  1387 ،1ط  ، لقةهدط

 تد  اا  وقاا م لاا  و لاا:  ،يوهااة  فاام ،العر  اا  اراساا ت لااا اللغاا  ةاللهجاا ت ةاألساا لاإل
 -هااا1400  صااد، ، متبااك  لجااةن   ،باا   لتااو ب ل اا  وو ااع فسةدساا   . د  ااة   

 م . 1980
  2ط ،   د  لغاااادب  الساااا   ، بياااادو   ي اااا  دشااااة  ي ااااز وب،،  العر  اااا  ةال ااثاااا، 

 م . 1986
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  يل ا  جليار،  اراس  لغة   لاا االلا  النبيا   لا  النعيا ،  ،العر    ةالغنة . 
 م . 1988 ،1ط ،  د  ل عدفك  ل ة ع ك،  صد

 د  . يل ا  جليار ،العر    ة لم اللغ  البياة ، اراس  لا اللغر العر اا ال اااث   ،
 ،    .  إلسمن ديك،  ل عدفك  ل ة ع ك

 ،2005، 1، بيدو ، ط،   د  لسة ب .  ل  ي    العرل ن الي عا . 
   ،اااي  أوسااات ، تد  اااك    و اااك  ااا   لباااةيثي ،  ياااان   غاااةن الكااا م هاااة اللعااال 

   ل غدب،  . .
   ،إ ااا    وتد  اااكم  نااا د   ةشااا ،  ل دماااز  لثقاااةف   لعدةااا ، الع ن ت ااا  ة لااام الااايص

     م.  2004 ،1بيدو ، ط 

  ني ه   لن ع األصة  لا لهام الايص، اراس  لس ي   لاإلس نا لم التخ  إل .  ،
 م. 2006، 1ط  ،بيدو   إلس   ، ي    ي   يونس  ل ،   د  ل   د 

  شةهد  ليس ،   د  لفمد، ت غ   ةالبرا ن ت   لا اللغ  العر   ، يا لم الاالل  الس ن
 م . 2001  ة ، 

 لااا     د  ي ااا  ، .  ي ااا   لناااويدب ،  م ةاليلريااا  الب   ااا   ياااا العااارإل لااام الكااا 
 م . 2001 ،1ط  ،صفةقس ، لية   للنشد و لتوزيع

 ، د صاافة  للنشااد و لتوزيااع .  باا   لقااة د  باا   ل لياار   لاام اللساا ي  ت ال ااثاا   ، ،
 م . 2002 -ها  1422 ،1  ة ،  ألد  ، ط 

  ،ط ،  لقااةهدط،  ااةلم  لكتاابه سااو ، تد  ااك  .  ي ااو    ااة  لاام اللغاا  االجتناا  ا ،
 م . 2،1990

 اراس  ت ب ق    لا  الساةر النغ ا  –اللغ  اليصا بان اليلري  ةالت باق   لم،  . 
 .م2000-ها  1941 ،1 لقةهدط ط  ،صبي  إبد ه م  لفق    د قبة 
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  بدنا    ،  لام اللغا  اليصاا،  لم اللغ  ةالاراس ت األاب  ، اراس  األسلةإل، الب  ا
، 1، ط  لفن اك للنشاد و لتوزياعشبلند، تد    و ل:  ل  م  .  ي و   ة   لدب،  ل  د 

 .م1987
   صااة ر دشاا ب شاادي ،  ألهل ااك ، اراساا  لساا ي  ،  ي صاار ت قاااق الااللاا  العر  اا . 

 م .2004، 1 ألد  ، ط للنشد و لتوزيع، 

  1ك دياا م  لعااز وب،  ل متبااك  لعصااديك، بغاا   ، ط . نع اا ، للغاا  ةاليقاااالصااة  لااا، 
 م.  2004 -ها  1425

 يغ ل  ، ي ا  با  أي ا   سا      ت ااا النعي  لا الايص القرآياا،لع ل   القراع  ةا 
 م . 2008، 1ط  ،سودية ،صفية  لل د سة  و لنشد

  تد  ك وتعلي:م هةشم صةلح،   د  لساةق ،  ي   أدمو  ، النع صر اإلس نااللغر ،
 م . 2003، بيدو 

 از م   اد شا د وب،   د  لبشايد،  ألد اللغر الب  ا  ياا الي اةيان العارإل  .  ،   ،
 م. 2002، 1ط 

  نصاد ية ا  ا الاان بن  ر ا، اللسل  التأةيل، اراس  لا تأةيل القرآن  يا ن . 
 م . 1983، 1، ط زي ،   د  لتنويد، بيدو  أبو

 م.2005 ،1ط  ،،  نشود    الجت ا، بيدو   د  سيير ،للسل  التةاصل 

   لازو وب بغاودل،  . ، يع اة اللغاة  لاا الللسال  النع صار يقاا الن –الللسل  ةاللغ 
 م . 2005، 1ط ،بيدو  ،  د  ل ل عك

 ،م . 1964، صي   س ب  ل جزو  ،  لا الي ة العر ا يقا ةتةج ه 

 نشاود   وز دط  ، اديم فدنسا س، اللته ) ن  ةر اإل  لا  الك ن ا  لا بي ع اليص ةا 
 م. 1998، 1ط  ،سودية ، لثقةفك
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 د  ، هاااا 817ز نباااة ب   عقاااوب  لفيااادو    ااا   لااا ي   ي ااا  بااا ، القااا نة  الن ااا ط  
 . ،  . بيدو  – ل ير 

 ااة   ااةدب س شااة فد،  ،أوزو لاا    ماادو ،القاا نة  النةسااة ا الجااااا لعلااةم اللساا ن 
 م.2007 2ط  ،بيدو  ،ثقةف   لعدة  ل دمز  ل –تد  ك  .  ن د   ةش  

  د  لتناويد، بيادو ،  دماز  ن د   ةش  متد  ك ، ةم بيدم ،القرآن ة لم القراع   ،
 م . 1996، 1، ط  ة   لي ةدب، يلب إلن

  ،ياااةفس  سااا ة يل   لاااوب، و  ي ااا   ل ااا  ، قضااا    إبساااتنةلةج   لاااا اللسااا ي  ت
 .2009، 1 نشود    الجت ا، بيدو ، ط

   ،د  ، .  ي ااو  ساال  ة   ااةقو قضاا    التقاااار الي ااة  بااان القااان ع ةالن اااثان  
 .  1985 ، صد ، ل عةدا

 سااعي   أباا ، وةسة شاا  تقديااد   هااا 180د ساايبو      اادو باا   ث ااة  باا  قنباا ،الكتاا إل
 م . 1317،  ليس  ب   ب  ه  لسيد ف ، بوالق

 أب    دو ب   ث اة  با  قنباد، تيقيا: وشاد،م  با   لسا م   ،غت إل سابة ه ،الكت إل
 م . 1988 ،3 لقةهدط ط ، متبك  لجةن   ،هةدو  

  هااااا    12  ي اااا   لاااا   لفااااةدوق   لتسااااةنوب     ق ،غياااا ر اصاااا    ت الليااااةن
 م . 1977 ل ؤسسك  ل صديك  لعة ك للتأليخ و لنشد،   د  لكتةب  لعدة  

 ألب   لقةسم  ةد ه  ،ةيلآالكي ر  ن  ق يق التي يل ة اةن األق ةيل لا ةجةه الت
ة يثا  و لا:  ،   تناى با  وجادل أي538 ي و  ب    د  لز جشادب  لجاو دز       

 م . 2002 -ها 1423 – 1بيدو ، ط ،   د  ل عدفك،  ل   جلير  أ و  ش ية

  ما  با  أبا   ةلاب  لق سا     ،الكية  ن ةجةه القراعات السبع ة للها  ة ججها 
 م. 1974   ع  للغك  لعدة ك ب  ش:  ،ها  تيقي:  .  ي   ل ي  د  ة  437  
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 د  .  ي ااا  ماااديم  لكاااو ز  ،الج ياااإل اليااال ها نااان اللااا هر  القرآي ااا  ،غااا م ه   ،
 م .  2002 ،1ط  ،بيدو   لسةق ،

  إلسمن ديك  د  ل عدفك  ل ة ع ك،  ، . يل   جلير  ،اراس  لغة   نعجن   ،الكلن ، 
 م .  1992

  ، باا   وسااى  أيااوبأبااو  لبقااة  الكل اا ت، نعجاام لااا النصاا ل  ت ةاللاارة  اللغة اا
 ؤسساااااك  ،تيقيااااا:م  .  ااااا نة   دو اااااش و ي ااااا   ل صااااادب  ،هاااااا 1094 لكفاااااوب     

 م .1998 ،2بيدو  ط  ، لدسةلك

 لإل ااةم  لع  ااك أباا   لف اار   ااةا  لاا ي   ي اا  باا   ماادم باا   نرااود  ،لساا ن العاارإل
 م . 2000، 1ط  ،  د صة د، بيدو  ،ها   711 ألفديق   ل صدب     

 ا   با   لادي  ،  ل دماز  لثقاةف   لعدةا ، أة التكاةثر العقلاا،  ،اللس ن ةالناا ان  . 
 م . 1998 ،1بيدو ، ط 

  ل دمااز  لثقااةف   ، ي اا  ج ااةب   ،  ايسااج م الخ اا إلناااخل إلاا –لساا ي  ت الاايص 
 م .  2006، 2ط  ، لعدة 

  لدةاااةط ، نشاااود    ماااةظ ، .  ي ااا   ل تومااار ،نااااخل يلااار   ،اللسااا ي  ت الةل ل ااا ، 
 م .1989

  2، طسااااودية ، دمااااز  إلن ااااة   لي ااااةدب  ، .  ناااا د   ةشاااا   ،اللساااا ي  ت ةالااللاااا ،
 م . 2007

  هاااا1425 ،4ط   اااةلم  لكتاااب ،. ت اااةم يساااة  ،  اللغااا  العر  ااا  نعي هااا  ةنبي هااا، 
 م . 2004

    لثقاةف ،   أل با متاةب  لناة ب  ، .  صا فى نةصاخ ،اللغ  باان الب  ا  ةاالسالة 
 م .  1989 -ها  1409
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  الغر  اا  ةالتأةياال العر ااا اإلساا نا هرناية  قاا نق ر اا ت لااا ال –اللغاا  ةالتأةياال، 
 م .2007 ،1يدو  ط ب ، ل  د  لعدة ك للعلوم نةشدو   ،  ةدط نةصد

 ،نشاااود    تياااة   أل باااة  و لكتاااةب  ، ااا نة  بااا   ديااار اللغااا  ةالااللااا  آراع ةيلريااا ت 
 . 1981، 1  ش:، ط ، لعدب

    د  عااك  .  ،تد  ااك  بااةس صااة ق  لوهااةب ، ااو  الينااز  ،اللغاا  ةالنعياا  ةالساا 
 م . 1987 1ط ،بغ    ،  د  لشؤو   لثقةف ك  لعة ك ،يو ير  زيز

 تيقيا:  .  ا نة   ، لقة    ب   ل بةد با   ي ا   لس ا  ن   ل عتزلا  ،ننتي به القرآ
 .  ،    لقةهدط ،  د  لتد ث ، ي   زدزود

   ،ةد ااا  هاااا  210ألبااا   بيااا ط  ي ااا  بااا   ل ثناااى  لت   ااا      نجااا   القااارآن  ،
 م. 1988م  .  ي   فؤ   سزمي ،  متبك  لجةن  ،  لقةهدط بأصول  و ل:  ل  

 2004 ،يسي   لصغيد،   د  أل و  ، بيدو  ي    ،نج   القرآن.  

   لف اار  أبااو ي اا   م لف اار أي اا  باا   ي اا   ل ياا  ن ، تيقياا: أبااو ،نجنااع األنثاا 
 بيدو   .   .  ،،   د  ل يرإبد ه م

  نشاد م زهياد  با   ل يسا  سال ة تيقيا: ،هاا 395ألي   ب  فاةدس   ،نجنل اللغ ،
 ها .  1404 ،1ط  ، ؤسسك  لدسةلك

 1990 ،1 ل غدب ط  ،  د توبقةا ، ي    فتة،  ،نجهة  الب  ن. 
  ، تد  ااااكم  . أي اااا  نعاااا م   فاااادب سة بسااااو  الناااااار  اللغة اااا  الت ااااةر ةالصاااارا ،

 ها . 1413 ،1ط ،بيدو  ،،  ل ؤسسك  ل ة ع ك لل د سة  و لنشد و لتوزيع لكد  ي 

  ، م2000ط،  2توبقةا للنشد، ،   د  ب   ل  ي   يفكناخل إل  الاالل  ال ااث . 

  د  لعدوباك،  ، . جةلا   ي او    عاك مفد نام باةل د، تد  اك ،ناخل إل   لم الاالل  
 م . 1997، 1ط ، لكوي 
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   ،شاام   بنااة   لانص، زتساا  ا و ودزينااةم، تد  ااك و لااا : ناااخل إلاا   لاام الاايص 
م 2003-هاا 1424، 1، ط أ.   سعي  يس  بييدب،  ؤسسك  ل جتةد،  صاد م ل  
 . 

 تد  اك  با   لقاة د ،تاو ودوا ونجادو   اللغر اللس يا ال اااث، النرجع ةالاالل  لا 
 م .2000 2أفديق ة  لشدق ط  ،قنين 

  تيقيا:  . ياةتم صاةلح  ،هاا   437با   با   ةلاب      ل ما  ،القرآن إ راإلنيغل
 م .1988، 4ط ، ؤسسك  لدسةلك، بيدو  ، ل ة  

   ،ااا  يوساااخ ن اااةت  أي متيقيااا: ،هاااا   207ألبااا  زمدياااة  لفاااد       نعااا يا القااارآن 
 م.1983، 3بيدو  ط ، ةلم  لكتب ،و ي    ل   لن ةد، و  .  ب   لفتة، شلب 

 د  ، .  يياااى  اااد   متيقيااا: ،هاااا  338ألبااا   عفاااد  لنياااةس     ،نعااا يا القااارآن  
 م . 2004-ها  1425 ،1ط  ، لقةهدط ، لي يث

 هاااا   215ألبااا   ليسااا  ساااعي  بااا   ساااع ط  ألجفاااش  ألوسااا      ،نعااا يا القااارآن، 
 م. 1990 ،ها 1411 ،1ط  ، لقةهدط ، متبك  لجةن   ،تيقي: ه    ي و  قد  ك

  ،هاا   شاد،  310ألب  إسيةق إبد ه م با   لسادب  لز اةل     نع يا القرآن ةا  رابه
  د  ،جاااادل أية يثاااا م  لاااا    ااااةا  لاااا ي  ،وتيقياااا: م  .  باااا   ل لياااار  باااا ل شاااالب 

 م . 2004 ،ها 1424 ، لقةهدط ،ي يث ل

 ا ا  لا ي   با   لادي   با   با  بماد  لسايو   ،ران لاا إ جا   القارآننعترك األق  
 . م1969 – لقةهدط  ،  د  لفمد  لعدة  ،تيقي:م  ل   ي    لب ةوب  ،ها 911  

   ي ا   ي ا  ياونس  لا ،   ،أيلن  الااللا  لاا العر  ا  –النعي  ةل   النعي  . 
 م.  2007، 2بيدو  ط  ، إلس     د  ل   د 
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 هااا  ، 761 باا  هشااةم   ااةا  لاا ي   النصااةدب   ،إل  اان غتااإل اال  ريااإلنغيااا اللبااا
 ،1ط إيااد  ،،   ؤسسااك  لصااة ق ، تيقياا:  .  ااةز   ل بااةدم . و ي اا   لاا  ي اا  ه

. .  

 ل دمااز  لثقااةف   ، . نصااد ية اا  أبااو زياا اراساا  لااا  لااةم القاارآن،  ،نلهااةم الاايص 
 . م1998 ،4ط  –بيدو   ، لعدة 

  دمااز  إلن ااة   –تد  ااك  . سااعي   لااوش  – نسااو ز أد ينمااو فد   ،النق ر اا  التااةل اا 
 . 1986 ،1 لدةةط، ط  – لقو   

   ،د  ليقة :،   ،يوسخ  ليوسخنق الت لا اليعر الج هلا  . .   

 هااا1427 ،1ط ، لقااةهدط ، ااةلم  لكتااب ،ت ااةم يسااة  .  ،نقاا الت لااا اللغاا  ةاألاإل- 
 . م2006

 تيقيااا:  .  ،هاااا   471د اااةن       بااا   لقاااةهد  ل  ،النقتصاااا لاااا يااارح اإل ضااا ح
 م . 1982 ،، بغ     د  لدشي  ،ط  لثقةفك و إل  م نشود   وز د  ،مةرم بيد  ل د ة 

 هااا   تيقياا: م  ي اا   باا   285ألباا   لعبااةس  ي اا  باا  يزياا   ل بااد     ،النقتضااإل
 بيدو   .   .  ، ةلم  لكتب ، لجةل:     ك

  د و  ار للنشاد و لتوزياع،  ،ونجادو    . شاي ط فاةد  ،نقان  لاا اللغة ا ت النع صار  
 م .  2003 ،2ط  ، ألد   ،  ة 

 تد  ااك وتقاا  مم  .  ااز  لاا ي    ااة   ماا ونيرتااأليخ   ،نقاناا  لااا يلرياا ت الخ اا إل ،
 م . 2001 ،1ط  ، صد ، ل متبك  ألكة    ك ،إس ة ير

   ناا ك التأةياال القاا  ع باا ة  االل اا ا ةالتع ااال لااا تةج ااه النتياا به الللاا  ناان آ
تاااأليخ  إل اااةم أبااا   عفاااد أي ااا  بااا   باااد ه م  بااا   لزةياااد  لثقفااا   لغدناااة    ،تي يااالال

 ،  د  لكتاب  لعل  اك، و ع يو ش    ب   لغن   ي    ل   لفةس  ،ها 708 ل توفى 
 م. 1997-ها  1417 ،1ط  ،بيدو 
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 تد  ااك  ي اا  بااد  ط ويسااة   ،بااوا ديمااودأب اا ث التأةياال،  ،ناان الاايص إلاا  اللعاال
 م .  2001، 1ط  ،يوث  إلنسةن ك و ال ت ة  ك د سة  و لب ي  لل ،بودق ك

  لا  د  لعدة اك للعلاوم  – با   لكاديم شادف   ،نن للسل ت التأةيل إل  يلريا ت القاراع 
 م .  2007 – 1428 1نةشدو  ط 

 اة  ي ا   وساى  ،ني ه  الار  الي ة  لا الع لم العر ا لا القرن العيرين   . 
 م .  2002، 1   ط  ألد  –  ة   –  د  إلسد    –

  بدي يتاا  بةدتشاا   ياا  ةم تيةنسااغاناان هرناا ن باا ة   تاا ،نياا ه   لاام اللغاا ،  ،
 ،1 صااد ط .  سااعي  يساا  بيياادب  ؤسسااك  ل جتااةد،تد  اا  و لاا:  ل اا  و ساا   لاا م أ

 م.  2004

 ي ااا   بااا   لعرااا م  لزدقاااةن ، تيقيااا:م  متاااب   ،ني هااال العرلااا ن لاااا  لاااةم القااارآن 
 م .1996 ،1بيدو  ط  ،مد  د  لف ، لبيوث و ل د سة 

  م1962 ةسي  جلير، بغ   ،  يلري    ن  لا الت لال اللغة ، –ني ق اللغ . 
  ،   1988، 1 عس   إلن ة   لعدة ، ط ، ع  زية طالنةسة   الللسل   العر . 

 ؤسسااك ، هااا 1401 لسااي   ي اا  يسااي   ل بة بااة      ،النااا ان لااا تلسااار القاارآن 
 م. 1997 -ها  1417 ،1ط بيدو   ، أل ل   لل  بو ة 

 هاا  581الب   لقةسم  ب   لدي   با   با  ه  لساسيل       ،يت ي  اللغر لا الي ة
 م . 1978  تيقي:  .  ي    بد ه م  لبنة ،  نشود    ة عك قةديونس ليب ة، 

   تد  ااكم  . جةلاا   ي ااو    عااك،   د  ،فيلاا  سااةن يدس ،ي ااة يلرياا  أساالة    لساا ي
 م . 2003 ،ها 1424 ،1، ط سودية ، لفمد

 ، 2005،  لقةهدط،  ي   ي ةسك  ب   لل يخ،   د غديب  الي ة ةالاالل. 
 بيااث فاا   ااة مو  باا   ل لفااوظ نصااةن،  ألزهااد  لزنااة ،  ل دمااز  لثقااةف  ،  يسااا  الاايص

 م . 1993، 1ط  ، لعدة ، بيدو 
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    يادو ماز  لثقاةف   لعدةا ، ب . نصد ية    بو زي   ل د  ،ال ق ق  –اليص، السل، 
 م .1996

 ل فمااااد  ، ل عساااا   لعااااةل   ،ولياااا   نيااااد ،الاااايص القرآيااااا ناااان الجنلاااا  إلاااا  العاااا لم 
 م .  1997 ،ها 1418 1ط  ، إلس   ،  لقةهدط 

 اااة ،  اااةلم   ،الااايص ةالخ ااا إل ةاإلجاااراع دوةاااد   ب باااو  د نااا ، تد  اااك  . ت اااةم يس 
 م . 1998ها ا   1418 1ط  – لقةهدط  – لكتب 

     فااة     اام، ،صاا ع الب ااث لااا الخ اا إل الااااللا ةالتااااةلااستق –الاايص ةالساا 
 م . 2000، 1بيدو  ط  ،أفديق ة   لشدق   ،تد  ك  ب   لقة د قنين 

  ل. أوساات ، تد  ااك  باا   لقااة د قنيناا ، أفديق ااة  لشاادق،  ،يلرياا  ألعاا   الكاا م الع ناا
 م . 1991

 با   لفتاة،  ي او   .  ل ثناى  ، د سك تأصايل ك  الل اك نق  اك  ،يلري  الس    القرآيا 
 م.2008، 1ط ،  ة  –  د و  ر للنشد  –

  بان  لم اللغ  ال ااث ةالنب  ث اللغة   لا التراث العر ا  –يلري  اللعل الك نا
 . م2007، 1ط ،بيدو  ، متبك لبنة  نةشدو   ،هشةم أ.  ب  ه  لجل فك ،ةاإلس نا

 ط  ، لاس  أل لاى للثقةفاك،  صاد با   ليما م د  ا ،  ل   ،يلري  اللغ  لا اليقا العر ا
 م . 2003، 1

 ، يساااي  ج ااادب،  نشاااود     يلريااا  الااايص نااان بي ااا  النعيااا  إلااا  سااا ن  ي   الااااا . 
 م.2007 -ها 1428، 1 الجت ا، بيدو ، ط 

 

    لاا  د  لعدة ااك  ، باا   لغناا  بااةدل ،ي ااة نياارة   قاال تااأةيلا –الهرناية  قاا  ةالللساال 
 .م2008، 1ط  ،بيدو  ،للعلوم نةشدو  
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 تيقياا: هااا ، 911   اا ا  لاا ي   لساايو  ع لااا ياارح جنااع الجةانااع،  نااةاههنااع ال
 .  صد، .  ، ل متبك  لتوف ق ك ، ب   لي ي  هن  وب 

    ي اا   ي اا  يااونس  لاا ،  نشااود    ة عااك  لفااةتح، ليب ااة،  ،ةصااة اللغاا  العر  اا  االل اا 
1993. 

 الدوريات و األطاريح:

 با  لعر    لا التعل م لاا   اللغا  العر  ا  ، األس  العلن   ةاللغة   لبي ع ني ه  ا 
 .  3إص  د  ل  لس  أل لى للغك  لعدة ك،  ل ز  د      ، لدي    ليةل صةلح

 3/  / 20 لكويا   اج  ، ة ا فةجودب،  ةلم  لفماد ،االقتض ع لا التااة  اللس يا  
 م . 1989 –
 صااايخ 30بيااادو ،  لعااا   /  يياااى  ي ااا ،   لاااك  ل نساااةل، ،آل ااا ت الااايص الااااايا ،

2003. 
 ا   با   لادي  ، نا وط مل اك  د  ب و لعلاوم  إلنساةن ك،  ،الب ث اللس يا ةالسا ن  يا 

 ها.1401 لدةةط،  ة عك  ي    لجة س، 
  ،ث اة  با   ةلاب،  ل لتقاى  لا ول   لثةلاث فا   للساةن ة ، البرا ن ت   ة لم الترغاإل 

 .1985 ل ة عك  لتونس ك، تونس، 
 قباااوا إ دياااس،  اااةلم  لفماااد، وز دط  لثقةفاااك و لفناااو   ، هالبعاااا التاااااةلا  ياااا ساااابة 

 .2004  س بد  ،، يوليو1،  33و د  ب،  لكوي ، م
 ي ا  ولا  أي ا   اةب، الترغاإل ةالتأةيال يلار  لاا اساتغ   الي اة لاا التلساار  .  ،

 .1999، أيلوا/ 37،  لع  / ل  لك  لعدة ك للثقةفك
     ، التااةل   ةاللس ي  ت،   ا  الث نر      www. Doroob.com 

 ي اا   لعباا ،   لااك تعاااال القااة  اإليج  ياا  اراساا  لااا الت لااال التااااةلا للخ اا إل  ،
 .2005شتة   ،2004، جديخ 65فصوا،  
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  ،لاك   . ساع   صالو،،الاراس ت اإل ص ي   ل سلةإل ب ث لاا النلهاةم ةاإلجاراع  
 .1989،  لسنك 3،  20 ةلم  لفمد، وز دط  إل  م،  لكوي ، م

   ،بوشاعيب بد  او،   لاك  اةلم  لفماد، ل هر  ال  ر لا الي ة العر ا ن  ةل  لللهام
 .2006، ينةيد 3،  34 لكوي ، م

 1988،   س بد 8  لك  ل وقخ،  ، أي    لعلوب  ،اللغ  ةالعق ن.  
 ي ا   ل اؤ ن ، أ دوياك  ،الترغاإل لا غت إل سابة ه يلا م الجنلا  ةأصاة  التقااار 

 .غدب متود ل  دقونك، فةس  ل 
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 حتباكاال : 
o  " أحد أقسام الحذف وقد سماه الزركشي " الحذف المقابلي" وعّرفه  ققوله

فيحهههذف مهههج واحهههد ملهمههها مقابلههه   جههههو أج مع مهههل فهههي اللهههام م قهههاقا
وذكره السموطي وقال عل  " وهو مج ألطف األلواع  .لداللة اآلخر علي 

القاغههههة" وسههههماه وابههههدعها وقههههبه مههههج  لقهههه  لهههه  أو لقهههه  عليهههه  مههههج أهههههب 
ح قهاك، اال :السموطي قاألح قاك، وقال عل  االلدلسي: مهج ألهواع البهديل

، وههو أج يحهذف مهج األول مها أنبهر لفمهره فهي النهالي، زوهو لهوع عز ه
 نبر لفمره في األول. أوفي النالي ما 

 
  كتفاءاال : 

o  وهههو لوعههاج: لههوع يكههوج قكلمههة فههكلنر، ولههوع يكههوج  اإلمعههازضههرم مههج
ة. فاألول "هو أج يق ضي المقهام ذكهر شهم مج بملهمها  هازم بقعض الللم

وال يكههوج المك فههى علهه   ال  لك ههة،قكحههدهما عههج اآلخههر ل ىك فههر قههاف في  او 
ر قههههاف قههههد يكههههوج قههههالعطف وهههههو لداللههههة األول عليهههه ، وذلههههك اال  آخههههر

سَْأََ ِ س َسالغالههم، كقولهه   عههالى    َعِ إإَفسًَإَِف اإإَسِْ سَ َ س َإَإَ ََ سفَإإِنِ سَْتإإَعَتَ  َسِْ َوسُتإإًماا
 ، أي : فافعب. (53 األلعام (( ْلًسَاَءِس

o فهههو "  ،لي مههج األل فههاو وهههو الههذي يكههوج بههقعض الللمههةاأمهها اللههوع النهه
حههههذف قعههههض حههههروف القافيههههة مههههج آخرههههها لداللههههة القههههاقي عليهههه " كقههههول 

 الشاعر: 
   ما الح   مج ورق   قواطلًا مكة 

 مام أي : الح                 
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 ستنباط : اال 
o  األمهر أساسهًا بعملهة الخطام، م علق مج المفاهيم المس عملة في  حلمب

 بهها عهادة دصهبوساطة قاعدة واعية أواًل ، ويقمس لقطة مج عملة أخرى 
الضهههههملية، ال هههههي يمكهههههج للمشهههههارك اسههههه لقاطها مهههههج ملفهههههو  مههههها العمهههههب 

قاع مههاده هههذا الملفههو  وعلههى معلومههار مسهه قاه مههج سههياق الهه لف ، مههج 
الضههمليار الدالليههة أو ال داوليههة، بمههد أج بق االسهه لقاف هههذه الحالههة يطهها

وليههة أي اال دقعههض الدارسههمج مخصصههوج مفهههوم االسهه لقاف للضههمليار 
 ل لك ال ي   وقف على سياق  لف  قعمل . 

 
 ستدالل : اال 

o  سمى مقدمة  لى قضية هو عملية ذهلية   منب في االل قال مج قضية 
بههمج االسهه دالل االسهه ل اعي وهههو عههادة ال مممههز  سههمى ل معههة مهه م أخههرى 

الههههذي  لههههوج ل معههههة ضههههرور ة ، واالسهههه دالل االسهههه قرا ي الههههذي ل معههههة 
مح ملههة . ويع مههد االسهه دالل فههي الوصههف اللسههالي لل نبههر مههج سههامة 

 األقوال وذلك قالربط بملمها وبمج ما  س لزم  مج ل ا ج . 

 
 : البــاث 

o اإلقهههها  فههههي  مههههج مصههههطلحار لفر ههههة اإلخقههههار ،  بلاههههها رواو لفر ههههة
 عر ف الفهاهرة اللغويهة نهم اسه بدل بهها قعضههم كلمهة   مرسهب( والقها  
طرف أّول في عهار ال خاطم يقابل  طرف ناج أطلق عليه  الم قبهب ، 
نهههم أزدوم قمصهههطله آخهههر ههههو المرسهههب  ليههه  ، يقهههوم القههها  فهههي عههههاز 
يهك اإلقا  اللسالي قعملية ال ركمم بملما يقوم المرسب  ليه  قعمليهة ال فك

 . 
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 البراغماتية:

أحههدى اشهههر المههدارس الفلسههفية المعاصههرة الملشههكر فههي الواليههار الم حههدة فههي  
م،   ممههههز البراغما يههههة قاإلصههههرار علههههى الل هههها ج والملفعههههة والعلميههههة  مههههج 1800أواخههههر 

عملي( كمكولار أساسية للحقيقة و عارض الرأي القا ب قكج المقهاد  االلسهالية والفكهر 
 الحقيقة بدقة.وحدهما يمناج 

 
   عد :الب 

o   مهههج مصهههطلحار العلهههوم الر اضهههية وال سهههيما الهلدسهههية ملهههها ، اسههه عمل
، أهههب الفلسههفة العامههة ويسهه عمل  المههوم علههم اللغههة الحههدم  واللقههد معههازًا 

ضاو أي في حمز الوعهود فوالقعد يعلي مبدأ قياس مام لزل وعوده في ال
مهادي أي المع مهد للها ج الالمكالي ، نم  حهول اللفه  معهازًا الهى لاحيهة ا

  مقابلهههة لههه  قهههالوعود المطلهههق ( وههههو مقمهههد قعلصهههري الزمهههاج والمكهههاج 
 هما قعدمج للوعود المادي . بوصف

 
 : التفاعـل 

o  ج أردلها الدقهة، معهم علملها ا  في  حلمب الخطام، و  األساسية األلفا مج
/  بليهههي بهههمج ألج كهههب ا صهههال  ،وال فاعهههب اللغهههوي  ،بهههمج ال فاعهههبال مممهههز 

، وللهج فهي الغالهم األعهّم يقصهد صمج ليس قالضرورة ا صااًل لغويهاً شخ
، ال فاعهههههب اللغهههههوي بهههههمج مشهههههاركمج أو فهههههي  حلمهههههب الخطهههههام قال فاعهههههب

حقهههًا ولهههيس معهههرد حضهههور أللهههاس ال فاعهههب م فهههاعلمج، وللهههي يحصهههب 
مشهاركمج قبهول  وافر عدد مج الشهروف معهم علهى ال م للموج، البد مج

واالضهههطاع كة وااللخهههراف فهههي ال قهههادل حهههد أدلهههى مهههج المعهههاممر المشههه ر 
 قالمشاركة بإل ام دال ب  سمه قاس مراره . 
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   جـاج : الح 
o  يكخههههذ قعههههمج االع قههههار مق ضههههيار الحههههال مههههج فعاليههههة  داوليههههة عدليههههة ،

و وعهههههار فرفيههههة ، و هههههدف  لههههى ومطالههههم  خقار ههههة معههههارف مشهههه ركة 
االش راك في  لشاو معرفة علمية موعهًا ققدر الحاعة او هو عدلي مج 
حم  أج هدف   قلاعي قا م على ال زام صور اس دالل اوسل واغلى مهج 

 البملار البرهالية الضيقة . 
 
 

  :الحجـة 
o " قحعههة  علههى اج سههلوك األفههراد  زاو الخطههام مرهههوج   شههدد " ال داوليههة

عية المر قطههة قالملزلههة المع ههرف صههاحق  أي المهه لف  قهه ، وعلههى الشههرو 
بهههها لههه ، ملفهههر محلهههب الخطهههام فهههي الشهههروف ال هههي  ععهههب الخطهههام ذا 

قالهههة عهههج السهههياق الهههذي مععهههب الخطهههام مشهههروعًا ومقهههااًل حعهههة، أي اإل
شههههاركمج فههههي ال خاطههههم، وطبيعههههة اإلطههههار المكههههالي والزمههههالي ملزلهههه  الأ

 ملعقاج دورًا اساسيًا . 
 

  شاريات( :إشارية )إدالئل 
o  دال هههب اليمكهههج  كو لهههها قمعهههزل عهههج االع قهههارار الذا يهههة والمكاليهههة ههههي

الضههههما ر وأسههههماو اإلشههههارة والزماليههههة المسهههه فادة مههههج مقههههام الهههه لف  منههههب 
وغمرها مج الوحدار، فالمعلى المس فاد ملها مخ لهف قهاخ اف المقهام . 

 . قارمدلول  حالي وقعقارة أخرى ليس لها 

 
 ع : السجل النصي / عالقة النص بالواق 
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o  ،للهههي يسههه طيل الهههلع  وصهههمب معلهههاه أو موقفههه  مهههج محيطههه  الخهههارعي
فإلهه  ملعههك  لههى معموعههة مههج المعههاممر والمواصههفار ال ههي  لههوج سههاققة 

مهههههج    ، قحمههههه  مههههه مكج القهههههار جعليههههه  ومعروفهههههة لهههههدى عمههههههور الم لقهههههم
اس يعام مالم يصرح ق  اللع و لوي الوصهول  ليه . وههذه المواصهفار 

مة وضعية  واصلية معملة هي ما يسهمي  آمهزر قاواال فاقار ضرور ة إل
    السعب اللصي( فهي الملطقة المكلوفة ال ي مل قهي فمهها الهلع والقهار 

مج أعب الشروع في ال واصب. أي العزو ال لو لي الذي يممب قالضهغط 
 الى مايقل خارم اللع. 

 
  : العـدول 

o سهيط و العدول عج أصب هو البلهاو ال ركمبهي فهي مفههره اإلخقهاري القه
المعههرد مههج ماقسههار المقههال والمقههام، ومهها م ولههد علههها مههج ز ههادة  ههدخب 
علههههى أصههههب البلههههاو أو مههههج لقصههههاج يصههههمق  وهههههو مهههها يسههههمى قالعههههدول 

 اللمي. 
o أي قالعهدول الضرم مج العدول عدولياً العدول اللوعي فيكوج هلا  أما .

عهههج ال عبمهههر عهههج عهههدول فهههي ال عبمهههر الهههى عهههدول آخهههر ، منهههب العهههدول 
ومنههههب العههههدول عههههج ال عبمههههر  .كسهههه وع قاإللشههههاوال عبمههههر  لههههى قههههالخبر 

 قالعملة الفعلية الى ال عبمر قالعملة األسمية . 
 

  : علم العالمات 
o  ف رض وعهوده "سوسهمر" محهددًا  يهاه اعلم . هو السيمموطيقا –السيما ية

ا يفهههم قهه  القشههر ّمهه، مقههالعلم الههذي يعكههف علههى دراسههة ألفمههة العامههار
  اللغهة لفامههًا بوصههفلههى ههذا الشهعور  الهذي أّداه قعضههم علهى قعههض، و 

، ومههج األلفمههة العاميههة ال ههي يمكههج لهههذا مههج العامههار قبههب كههب شههيو
 العلم دراس ها عامار قالوج الطرقار منًا. 
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  :الفلسفة التحليلية 

  عههد الدراسههة الفلسههفية األلنههر شههموعًا بههمج فاسههفة البلههداج اللاطقههة قااللكلمز ههة، 
 .ادههها قشههكب ر ههيس علههى أفكههار مجسسههمها مههج عامعههة كمبههردم: عههي  ممههز قاع م

وبر رالد رسب، وكاهما كاج م كنرًا قكفكار ومجلفار الفملسوف األلمالي  ر،مو  .واي
أساسهيار الفلسهفة ال حلمليهة ملهذ مهج  عه . الملطهق وفلسهفة اللغهة يعهداج ر م فو غو له

، والفلسهفة األخاقيهاربدايا ها، و ضملر أعمال فاسفة ههذه المدرسهة مجلفهار فهي 
 فلسفة العمب.و فلسفة اللغة، و فلسفة الدمج، و سياسية، ال
 

 :القراءة 
 علههي القههراوة فههي األدبيههار المعاصههرة  شههغمب معموعههة مههج عمليههار ال حلمههب،   

ههذه القهراوة لفسهها  ل اعهًا مقهاقًا للوصهف أو الشهرح  لع م عطى، و  عد  و طبيقها على 
ههسة الشهه غااللاسههيكي للههلع،  لههها قههراو لصههًا مههج  ل الههلع، أي العمليههار ال ههي  جسّ 

اللصوع، أوهي قراوة إلل اعم  ، و  سهم قكولهها قهراوة غمهر م لاهيهة، ويصهف  آمهزر( 
القراوة قكلها عملية عدلية معري مج خالهها اال صهال عبهر القهار  و الهلع، فالعاقهة 

مج م قهادلمج، مهج  عهري فهي ا عهاهبهب ال عري قا عاه أحادي مج الهلع  لهى القهار  ، 
ي هههالههلع  لههى القههار  ومههج القههار   لههى الههلع، والقههراوة ال ههي يعلمههها هههذا ال عر ههف 

     علة المل عة.     االقراوة الف
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 (1976 -1902) ستينبنف إميل : 

o  ذ بعااايل إلااا  إهااابا م لهيااا هيا البااار وااا     ااا  س سااا ي  ا لسااا فر سيفسااار
هبه هاا  ا هااا الاياا ي  الباار اساابا     غل  اا  ساار هاا  فبماا  هيساايا   ف  اا ا  أ 

ا الحفااا الااذ  أسا   فالعالها   هي  ه اا  فها  ب اا ير س سا ي    ااي   في
     لاام هااا ئياا  العالهاا  حفااا  اا  ب فاا ر س ساا ي ساار هسااال  ا بم  

ذلااال إلااا  أا الااايام  الوااا هي   ااا ا الااا اب  الهااا ل ب لاااي  ا بم  يااا     ااا  
 ح اهه  س ب سر  و   اآل ي  أا أ  أ     ه هف   ال   بالزهي العال

 
  ديكــرو:أوزوالد 

o 1968العاااا ا وبه  ياااا  هفااااذ هاااا  ي ه يساااا  ال ياساااا   العلياااا  للعلاااا ا اا  
    ا   الهف ا  الاي ام   ا ا الل ا    خ اللسا في  ي     ياس ب  ح ب ب اي 

 لي   الب ا لي    اب  م هفذ سف ا  سر ال ياس   ال 
 

  (1988 -1913)بول غرايس : 

o هاااا أهاااا سالساااي  الل ااا  ههاااا فااا ا ل اااا أ اااي ف  اااي سااار  س لسااا م أهي فااار
هاا س اا ب وي  الا ي  اليلساير للهعفا   فيييا  ب افل  سار الل ا  اف ال ا   

هاااا هح ياااياب     ي  ااا   ااا ظ فةي ااا  سااار ال الااا  الا ااا آليااا   الهح  
     ف اي 1968 سر الع اال   ية "هح ييا   لي ا ويه " البر الا ه  

   1975احا   سف  
 
 
 

 شارلز موريس :ت 
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o   أ ه لااااا  س لساااا م أهي فاااار   هااااا  أسااااب ذا  ساااار و هعااااا   اااايف غ  ف فاااا
 ا يلز ب  سار هوا ب سلساي  الل ا   حا  ب أا ي ا ي أسفا ي اليلسيي  اليئيس

ذ  لااا  ف ااا    اسااا   ااا    ااا  باااا  اأب ااا  يا  هفةهااا     اااي  سااار العالهااا   
(   ) 1938أسا  فةي ا  العالها   ي ئي    ها هؤلي ب  ) باسيه  للسيه

 ( 1946العاله    الل    السل ل 
 

 ا(1960 -1911) جون أوستن: 

اا  1960 -1952أسااب ذ اليلسااي  ساار أ سااي ي  ) فر  هف ااار  ي  اا فر لساا ( يع 
ها ابا   وهعا فها  ا  سع ب ال الا  لا ب ا ي لا  فباب   أا الحايار لفةي   الهفة

ا( 1961معاااا   س باااا    اااا ل  الل اااا  م ااااف   اااا م ساااار فب ماااا  يساااا ئ  سلساااايي  )
ف ا  ) فبا ب  (1962الهعفا   اا يال ) ف ي  هح يياب  مع   س با  معفا اا 

  سع ب ال الهي ( الذ   ي  سي  فةي ب  لأل1962سع ب م ل له   فوز اأف
  (1992 -1909)زليج هاريس: 

o الهؤسااا   هي فيااا   يعااا   لسااا فر ي سااار  هااا وي الااا  ال ايااا   الهبحااا ة اأ
   يعا  فب ما  ال   اي هفا ه  سار  لاا سار الل ا البال    للهاف   البا ز عر 

( مه  م  ال ب ب الهاا   ل اذر اله يسا   1960 – 1951   )ف الل   ال 
  ياا    و هعا   فسالي في  البار  ها  س  ا  هفاذ  بيبم  حي با    هلا  ايبم  ا   

   1979  اي  هس ير العلهر حب  با   ر سف  
 

 (1832) ل  سف   سيرل: 

o أا  حا ة الب ا ا  هار   ا     ر ف  ي أسف ي  اسب  س لس م أهي فر بله ذ أ
  ي فةي   اأسع ب ال الهي     ا غ   م اف  يفا   يفا ا    الل    يعال

   أفه ذو   هفس م   إلي 
 

 (1925 -1848) تلوب فريجهو غ : 
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o  واااا   الفةااااي إلاااا    لهاااا فرأ اااا لا ساااار الي  يااااي    س لساااا م  هف ااااار
يسا   للاياي  إلا  هحها ب  ه يا ت  هابيحا   أ الهف    بو  ز بح ل  

ب  ل  الم   سبح ي ي   الحو   فه    ه  أ ه ا  ابحليال  يا ا  ل  ال
   ه يا ي  أه ا ف اة  لا ال ال 

 
 (1951 -1889)ن تايشتغنفي : 

o     بح اا   لاا  الوفسااي  ال ي   فياا   أسااب ذ اليلسااي  ساار  س لساا م فهساا
 1930و هعاا  فه ي اا ث محااس ساار أساا  الي  يااي       اياا  هااا سااف  

بواا  الاا   ياساا  الل اا   ال  يعياا    ياا  فةي اا   "األعاا ب الل  ياا "  اا أ ا
ر    اا ي  اا1930عا ا الم لاا   الهح يايا  سار اليلساي  ساار فه ي ا ث سار 

  اا  وااذ   هح يااياب   لاا  هااا   1939عاا ا السااب ذ فيساار أ  هيبماا  لااإ
   العها  الايئي  ال ح ا      ا ا ال   اي هاف ا  ف اي اسفا يرال لم   الزهال 

الاااذ   ااا ا  ف اااير سااار افب ااا   حي بااا  هااا  فب مااا  "يسااا ل  سااار الهف ااا  سااار 
 اليلسي "  

 

 :ميشيل فوكو 

لف   اأ  اي هاا ( س لس م سيفسر   يع  ها أها سالسي  ا1926-1984)  
الاااايا الع اااي ا  أساااب ذ سااار ال ااا ل      ساااياف   ب  ااا  أ هااا ب س فااا  هاااا   ااا  

سااار     الهعلاااا ا   الفاااا   م فبه ئ ااا  إلااا  ) هااا  معااا  الح ا ااا ( أ  ) هااا  معااا  ال ف  يااا (
ساااب في   الاااايا اله يااار فااا ا اساااه  غ لمااا   هااا   ااايبم  م لحيفااا  ال ف  يااا   هاااا أهاااا 

 هؤلي ب : 
   1966ال له     اأ ي    -1
  1969يي    الهعيس  ح -2
  1971فة ا ال   ب  -3

  1984ب ي خ الوفس في  سر  ال   أوزا   -4
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