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�� ��� ا���ا�� وا�������� ودورهّ�ا��
	ارا����� �    � ا������ ا�

   ��%$د #ـ!ار
�� ا��Aج �?<=، ��;���:�9 ا8دب وا�
�5 ا" ا�
�����ت"أ1��ذ �B ،���=��-=CاD�ا�   

fr.hotmail@8miloud   

   .+�*�ــ�: أّوً'

  =M�
�Q �ّ�َ;ُ   Tّه=ة ا�ّUا	��1ق ; TW Tّ�X�ّوا� Tّ
MYّا� Zا�=�
\ ا�ّ�] ا�ّ� T]>;ُ T�ار ` ا�ّ_	اه= ا�ّ�^ّ�� اّ�

          \b
� �cd
�b�eى ا�=bgMا� ��>b:
� �bh��]��اد n	ل ا�ّ�] ؛ و��i j�kّ� ا�ّ�bM=ار �d=Mَرة �
\ اeا� =Uا���� `�� `�ّ�

   . ا���ّص

       pqة و��A� ` \
�eء ا��=�ّ�� ا�:�ا� rgّ�; �sو ّ�]�bM  �e=ار =i` و�ّ:�د إ�\ �bQه=ة ا��t     ّ��` و TbW vودور   �biر

:^��iّ ا���صّ   DiD�;ها�ّ�] و w�h `ّ̂�� إ�pqّ�� ؛ إذ   ��t�� هXxء ا��
�eء T ا1�=ا;��ّ�� �
M=ار  �s�y=	ا �


\ ا�Yّb	اه� ا��iّ=�Yّb أو ا�bّ�] ا�:={�Tّb ، هkbا اb�|8= اkb�ّي �Dّbز                    � 9~;�:�
�=ض در1~9 أو ;� TW  ه=ة�bQ درس 

 vر	U TW ار=M; `�	اv هkا ا�ّ�] hا �e� Tّ
Uا	; Tّ�	

eٍ� أ1eآ �~��[=ة ��� jّWو �~e~ّ]; \
ا�ّ�M=ار ، و�1�� �

            =�ّb]
[� ؛ �eّ أه�ب ���pqgّ��` و�p=هg��W 9=وا ��bر�h` و�?eا� rn�eّ�دة وأ���eا�      ��ّ^b�ّا;��ّ�� ا�=�b1Xا jb
�� `i 

 v��M�1X ��ّ�	
� وا�ّ�] ا�:={�^| T	�UدXX;~� أ���ء ;���:~� TW ا�ّ�^	ص ا���=�iّ وا��Yّوا���� ا18	e� �iّ=.  

                  ��ّ^b�ّ9 ا�~;�b1درا TbW ّي	bs ر	>bh rb� ن�bآ �b�e�
�beء ا�bّ�] ا���bAe	ن ���ّ_�bه=ة ا�kbeآ	رة اه� 9ّ�bاه �eآ

�bb]
�?eا� �bb~gا�	B `bb
ّ�� أو ا��bb�ّ�X�ّ أو ا�ّ��او���bb�W :�� �bb�ّ�	ا ا�ّ_�bbه=ة MYbbا� jbb
; `bb �bb~�A� \bb
� 9~>bb�� Dbbرّآ �bbe�

��e�� �iواDّا�.  


i �e�� ا�:�رئ ` ��` هXxء ا��e~	ر ` ا�ّ�:�د وا�ّ�ار�1`            ّ:W ا وذاكk9 هpور-`���A` درس -�sا\ وَ 


�b�ّ أو �            gs ، �b�ّBأو |�ر �b�ّ

�~� ا�ّ�bM=ار ���b5و ا�M; �b��h=ار�biّ ذات =�b�ّ�B دا|� =Wّ	�i T����biّ ،  ���� ا����h اّ�

   �� ` =ّe��eّدده� ا�=; �i=n `� ��� \إ� �~>�� �ّ��v=b|} \b    ودوَره� j1�e; TW أDBاء ا�ّ�] ، وّh [�ّbا� �iا

9ّ~

� �TW r ا�ّ�	ر ا���Mّeا�ّcyي اk�ّا Tّ��hار ودرس ا�ّ�ور ا�=M�ّ

r إ�=اه�9 ا�[:�e��h T ;�ّ=ض ��W �  .  

~bb` أ�A�bb1 =bbول qbb| `bbل هvkbb و `bbMi �bbeا� bbsر	�  `���bbAeوا� \ أن ��bb=ض ��bbرس ا�ّ�bbM=ار ���bb ا�:�bbا

�e~��� �|ا��_�ه= ا��?�رج وا� `iز=g .  

  .+0ـ	/ ا��.
ـ	ار:��#�-�

  . ا��.
ـ	ار �3ـً� -) أ
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          \
� �=�Tّ |��] ، آ�ن �h r<	ر s	ّي ��� �
�eء ا��=�ّ�� ا�:�اc^ وهb	 TbW   -آ�e أ�=�� {�[�-ا�ّ�M=ار 

  �5
ّ=ة ��� أ|=ى   : وآّ=ر ا�TYّء وَآ=َآَ=v  ..ا�ّ=B	ع:  ا�Mّ=   «ا�ّ vد��ل  ..أ�:iإذا        : و rb;ُ=وَآ=َآ wi�bAا� rb�
آّ=رت �

 r�
� r;رّدد..  �=Mَة     : وا�t=Mَار وا�=Mt�ا��bgA  : وا�bMَ=�  ..ا�w�g و;���i ا�?
�b�� �b ا�[��bء   : ا�ّ=B	ع �
\ ا�TYّء، و�r ا�

��
�T ا�ّ=�h و�e~��� �eB: وا�U.. �=Mَ	ت i=ّددv ا����ن B TW	rW: وا�Mَ=َآَ=ة ..ا�5َ]َ
ِQَ 9ّy �... « )1(.  

               T��b�eل ا�qb| `إّن ا�TW =Q��ّ هkا ا�Z�g ا�ّ
5	ّي �e[~	م ا�ّ�M=ار TW ا�9B��e ا��=�ّ�� �iرك أه��eّ ا�ّ�M=ار 

 T
i �eآ Tوه �~�	h ور�i T�  : اّ�

�M=ار ���=ّ ا�Tّ��h � �ور  ا�وهkا ا�xi \��eّآ�     :  ا�ّ	7$ع -ّ
             TbW ى=b|ة أ=ّb vار=bM�� v=bذآ �gb1 �bB	ع إ�\ 

 ��ّ�Xأو د ��ّ
M�  .U	رة 

�b          : ا�<0= و+>�� ا�;%: ��0 ا�9��ء     - \�b�i Tb:
�eد ا��bMi \b�ّh �b�ّ���� �beB ّ�ة�آ= ki �إّن ا�e=�1ِ ��دة 

    �Aا� �iا�� k� r� ��s     ���hز دور ا�=gi وه�� ، wi(*) t����M    �bi=ارTW �iّ ا1�A<�ر � �gb1 ذآv=b    ا�� rb
وإ��bدة ;[��

                        �b�
jb1�e; \b ا�bّ�] و;b=ا�Z أDBاrbC و;	ا� =~�b; ��ّ
bUا	��=ا;��ّ�� ا�ّb1Xا vk؛ وهT:
�eا� v���i أن آ�د ��� r���

 w�gوا� �i���
\ ا�ّ� �eC�:ار ا�=Mt�
\ {��� ا�� �1ِ=eز ا��M;ة ��ر�hوا �eA� �5وi \�ّh r
eB .  

-   A�	ّا� ��9ََ%ِDَ EّF :   �gا�� vkه =�Y;            9b1Xا اkbه \bإ� =_�ّ��b؛ و� `�b�َ]َ
ِt_ا� `�;�bه `�� j1�e�رة إ�\ ا�jg�ّ وا�ّ

bّ=ة أ|b=ى �
b\ ا�bّ�ور                   �bّآxi �beّ Tّ��bhإ T��b����b�s Zgم ا�ّ�bM=ار �
�bgcs \b` ا���b` أ�bhه�e إ��bرّي وا�ّ�b� \�ّ�eا�

  .)2(ا�Tّ��h اk�ّي i:	م �r ا�ّ�M=ار 

          bا�� TbW ��b�C=ّور ا��bAeا� j
; ` �sqcدة   وا��be� Tّbe��eر (=ض ا�=bأدوات      )آ `b�~Tb إ� \b�bّ� ا�ّ�bM=ار �� 

     �bbi�A�bb` �	ا�bb ا�Z�=ّbb ا��bb~�W Tّ��bh ؛ وهkbbا ا�ّ �b
Tّ وا�TbW Tّ�X�ّbb ا�bb�ّ^	ص �bb^	رة ��ّ�bb و��MYّbbا� jb1�e�ا�

 jgAوا� jg�ّأدوات ا� ` v�ّ�� w�A� `�:���ّا� `� �
�  .ا�ّ�^ّ��` M�1	ن ُ�	TW ��� �pd درا�1 ا��Md=ار �^	رة ;?

  . ا�ّ�
ـ	ار ا�IJKـً�-)ب

b^�ر َآbbَ=َر إذا رّدد وأ��bد ؛ هb	     «أّ�b ا�ّ�bM=ار TbW اqcbUXح bWـ      	bل " ه�b�َ];َ "    ، س�bb�:� ��bء و��b]ا� ��b]�

 ���]t�  .�?qف ا�

  .وا��8 �	ض ` ا���ء TW ا��[��� " �t�W"ه	 ^�ر :و�sل ا�M	Wّ�	ن

  ri	g�b1 ه�kb
� ا��t)3(»وا8ّول c^bbeW ؛ bM ار= »     �bb�� tر رد�^b�d=داد ��bbآ �b5��geا� �bb�]i Tّb�q� ر�^b 	bbه

  r
bbUأ �bbiDbb`    ) ا��g�bb1)=bbi=Mt	ri ، أو bb^�ر  9bb1ا rbb�ّ�W ء�bb�
bbُ� ا���bbء إ�bb\ أ� �bb���bb ا�M	�bbW ، وbb�i	ز آ�bb= ا�ّsَ

  .)4 (»ا��Md=ار
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       ّ�W=^ا� �~��Xود �~���� `i�g�
�Aت ;c^ `�� D�d�e; `�ّ̂ ` |qل هik` ا�ّ� \
ّ��i   ؛ Tّs�:�b�Xا �~
bUن وأ��

  Tوزن    :وه \
�bM;ِ "     `�b=ار "وi�	ز أi<ً� آ�= ا�ّ��ء �ُ��g^b ا��b��g       " َ;[َ��ل"ا��Mt=ار ���gا� �b�

� TbW آc^beوا� ،

 �
c^ �
\ وزن " ;iُ"=i=M[�� ا��5��ge ، أّ� 	~W"���]; "ًء�i ��8ا r�W �g
ِsُ.  

      c^b =bi=Mt��Md=ار وا���bbW =b�b آ�bن ا8 �btiوأ      �bb �e���:�sّ�� وb�
[�bن دb�Xً� و���t�W=bU �ًbbً� وأqًbU ا�?
�Aن 

At�wb�h `b ا��bgeأ         �ان ` w�h ا��	ه= ؛ إذ إّن ا��t       و �~�i ار=M-        =b��8ا `bا� v��bAi �beـ 636ت( آbه (-  \b
�  »

         r�����; `e� j�	:دا آtد=ُ \��eا� \
� �]
=دtد وا" َأ1ِ=ع َأ1ِ=ع:"د��X ا�ّ \��eا� tن�W�hوا �ُ]
ّ�«)5(  v�ّbAi �eآ ، 

  T1�e
̀  ) هـ704ت(ا��� 
�e�s r` ا������W:       v�b�� 	b~W ّي	b�� =b|}و Tّb_]� 9�bs »     د أو�b���� �bhا	ا� �b]
إ��bدة ا�ّ

��t ا�ّ�M=ار ا�
s TW T_]t	�TW«) 6(\���; r ا�:	ل ّ=;�` W^���ا) أو ا���e\ ا�	ا�h �����د أو ����	ع(���ّ�	ع e�iو ،: 

��t ا�ّ�M=ار ا���e	ّي s TbW	�Tَ$+ُ ��َ�ِ  �) 7(   \��b�; rbُ�وَنْ�َ*�َتَه َهْ�َ*�َت�e�iو ،: �      	ِV�Wَ Eْ*ِ�V%َTَ XَV�0َ#َأ �َYِVZاَط ا�	َVKِ

�َ�.��Z\َوَ' ا� Eْ*ِ�%َTَ 8(� ا�3�َُ\$ِب( `��  j1�e��b  " أY�i w�h "  E*�V%T XV�0#¢ ا�ّ"   E*�V%T ب$\V3ا�� 	V�W " و"' 

��.��Z\VVادف " ا�=bb��r ا�	  �ُbb]�Q�bbg= ا�ّiّار=e�bb1ا \bb
� =~�bb; �bbhوا \bb�� TbbW \bbsq�; �bbeB �bb~�ّ8 vر=ّbbM;ي و	bb��eا�


� �~� ا�ّ�M=ار ا���e	ّيc>i T�  .ا���hّ�� اّ�

                        `�bا�� `��=�b =bg� \b
ّ��i ار=bM�
�b���W T1�e ا�ّ��ّbو ا�kbh وkbAi Tg
Aا�` ا��8= ا� ��� r;ا����ق ذا TWو

\ وهkbا دأُب �
�bbeء ا�ّ
�bb5 ا��=��bb�ّ ا�:�bbا - ̀ i=d�bb]i	TbbW �bbB ا�ّ
[�bb وا�bb��e\ :ا8ّول«   bbWـ-��bbAًة و��b:ّ� ، `�bb�ّpqًدا و

��  ".َأ1ِ=ع َأ1ِ=ع:"

T��bb���bb    :ا� �bb]
؛ �bbWّن ا8�cّ��� =bb��bb هbb	 ا�ّ�~ Tbb�bb`      " أTbb��n وi": T�^bb�; X	TbbW �bbB ا�bb��e\ دون ا�ّ

��^�e9(»ا�(.  

 eأ� =g� T_]
�	ى ا�ّ�eا� \
� � i	��� �MّY�i ار=M�` ;M=ار ا�A=ف t9b�ُ  إّن ا�ّ �ّ�e;  �]
�?�ط و�hات ����ّ�� 

	ا�y أ|=ى �p= ا�e	�y اk�ّي ذُ        TW رة�g���W �
e�إ�\ ا� �e
Mةا�=ّ��MّY د��X � ����دة ذآb=  .آ=ت r�W أّول i �eآ

` ا     �]
�?�M=ار ��gُ\ ا�
���dّ��ا�U TW T���e	ر ّ��W j�kب -؛ و�	
c �ehأ v�ّAi �eآ -TW ��ّe�i    r;�i	��b Z�bأ� 

9 �
[� �r���� v���i 9ّ 1	اء أآ�ن« d
M�eا� T;¢i ن¢��]ً
�?�[� ا���e\ أو ّ �]
، أو v���i t9� \��e� T;¢i وهkا �=ط  ا�ّ

             �]�bا� TbW v=bi=:;و =b��A ا�8[�ظ وا��C�]��W T���eة TW إ�r;�g ;¢آ��b ذ�jb ا8ّا;[�ق ا���e\ ا8ّول وا�����W Tن آ�ن 


b\ ا��bt���e`                وآj�k إذا آ�  � �b�X�ّا� rb� ن�b�;ا� TW ة�C�]��W �]ً
�? \��eوا� `�:]�ّ�Aً�ا وإن آ�ن ا�ّ
[_�ن ّ \��eن ا�

`�]
�?e10 (»ا�(.   

 و�����b ا�bّ�~	 اkb�ّي    )11(و` ا����be�X�� =iع أّن �bQه=ة ا�ّ�bM=ار ��bMh ��bً=ا �
b\ ا�qbMم ا��[b	ي ا���bدي                  

    �bWدوا �bbiّأو أ �b���h9 أ
ّM�bbeب ا��b��i   �bb�ّq�ا� �b�
:; �~�¢bb� `b ��bb� �beى آ=bb|ات  )12(أ�bbh	ا� ���Ybb;و �b�ّpqوا�� 
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            TB�t]?ا�` ��1ن ا� v��� �
ّ�� وا�TW `�cّ ا�[^��h ؛ وهkا Uا	�و� أ�َ=ُف ��ً¥� i:�ح :�: »    TW	�r  ) هـ466ت(ا�ّ

` ا�ّ�M=ار �rg���; =�xi `e ، و r��� ����U��r ؛    =~Qو;~� أqn TW TY]iُو �h�^]ا�   =b�gآ \bج إ���Ai X إذ آ�ن 

 X \t�h v=�� TW ه�=i�iُ ل أ�[�ظ�e����ب ` ا1ّMأو ا� `i���eُاء ا�=��Yا� ` �ٌhوا 	
?i �et
sو ، =ٍ_� ��sد Xو �ٍأ

         tXإ �b:; 9b� إذا ، �bه=i=M;و �b~;د��إ TbW =b��رًة  �biُ~� ا8?
	 �et�=W ، �~� v�C�^s ��� TW آ��� ;
j ا�8[�ظ ?i

�s	jف ذ�q| \
  .)13(»~� ، ور��et آ��� �

               TYbرآDا� `id�bر ا��b� ل	b:i ؛ إذ �h�^]ت ا��e1 `b`        « ):هbـ 794ت(وا�ّ�M=ار  rb�	آ =bMأ� `b Zb
p �bsو

         ٍ��gb� r>ُb�� �bt
�et�b1 X ، �~�b1�A إذا ;� ` ، )14 (»أ����1 ا�[^��Q ، �h � أ�C�W X r�ّة �r ؛ و��� آj�k �� ه	 

   Tn	��ّا� =g��iاَر  ) هـ911ت(و=M�
Zb          «ا�ّp `be� �bWًq| �h�^b]ا� `b1�A `b 	bوه ، �bآ�¢t�b` ا� ¨b
و�b�s �bs   ...أ�

��bgدر إ�b\ ا�dkbه` هb	            )15 (»ا�qMم إذا ;t=Mر َ;:=tر   i يkb�ّال اx�ّوا� ، :           =�Yّbا� TbW ار=bM�
	ب ا�ّb1ورود أ =d�b]� �bآ�

 Tّ�=ا��-��ًi�hو �ei�s-Tّ�}=:ا�ّ�^�`  وا�ّ�] ا� `ikأّن ه �` ا�qMم ا��[	ّي ا���دي؟   ����.  

~wb�h �b ذآb= أ�bW `b� �behرس              qآ TW ن ا��=ب�iار آ��� د=M�ّ̀ �Qه=ة ا�ّ M�)ـ 395تbه (   `b rb�ّأ »  `�b1ُ

8= آ�s �eل ا��Aرث �` ��gّد �� �iا���� ��A� غqدة وإرادة ا����وا� =i=Mt�  :ا��=ب ا�

� X�َ9ِ�َ        �.�� ���0ّّ�  	ُب وا�T Aٍe �<�ِلb	� ��.	aَ�ِ ا�

 rbb�	s رt=bbMW": Tbbd� �bb��tا�� Zّ�ِ=bb �bb�d=s"   rbb�g��8=، وأراد ا��qbbغ TbbW ا��bb� �bbi��� ة=bb��TbbW رؤوس أ���bbت آ

=ikAt�   .)16 (»وا�

 �t�
��]� �
c>i r�ّ8 Tّ�=م ا��qMن ا�	�]� =�̂ g; r� ` Xّإ��~� إ `c]i X ��ّpq� ه=ة�Q ار=M�و` ه�� iَُ��� ا�ّ

�?�W�by��� `�gِn�b إ�b\ أّن أp=اrby         إ�eا� `�b� �bUا	��b<��ت ا��s��d�bت     )pq)17ّ�� و;�او�ّ�� أ���bء ا�ّ: ��bh دt�b��;


r ، وز�biدة ا�ّ��rb�g         : وا�e	ا�s اّ��T ;=د �W~� ا����U= ا�t=Meُرة       i	~;و =
kاذ ���qMم ، و;�_�9 ا8�1Xآ�� ، وا¢�آ��ّ

��� �dg�iُ �s يk�ّم اqMل ا�	nو ، �d
��eُو;���د ا� ، r��.  

            \b
` {ي ا�:={ن ا�9i=bM اkb�ّي TbW ��b�َiُ أ� �]
�?�	�iت � TW دةd���و�y X= إذن أن i=د ا�ّ�M=ار �¢��eط 

                �b�;ت ا��biا� �bqb| `bل ;¢ّ jbذ� �b�� �YّbM�iو ، �b�ّC�:
�� �[	�iّ أو ` �b�gs ا�ًّqآ ��� 	~W ؛ �h�^]ت ا��Bدر :

 \���; r�	s 	A�: � .� �ٍ�َ#ِf�ِ E*ِ�ْ%َTَ ُف�Jَ18(� َ+ْ�ِ�ً	 Z�bَُروَه� ِ�� ِ \bَ �ٍZَ$اِرَ	ا ، bََ$اِرَ	ا َوَأْآَ$اٍب َآ�َ#Z\ ِ Xٍْ� �َوُ(.  

      \��b�; rb�	s TbW �b;ََر¢gَا� �bi} رتt=M; �:W ة ؛=ّ ` =��t=Mر {TW �ٌi 1	رة وا�hة أآ; �eآ: �   �V�
 <lVي. j'ء ر�.


Y.��ن+�	1 TW  \���; r�	s ر=ّM;ًة ، و=ّ `��qً�ا و�hوا `eh=رة ا�: �  ُE��ِZ	Vا� !ُV� َ�ُ*َ$ ا0َ�ِْ!َZَر� Zرة   � َوِإن	b1 TbW 

\���; r�	s رt=M;اٍت، و=ّ T��e� اء=�Yا�: ����.Y
�%� Yٍn�$ Aّ=ات�و =Y� تq1=eرة ا�	1 TW .  
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` 1	رة ، � =�َوَُ�$ُ�$َن َ�َ�� َهYَا اْ�َ$Tُْ� ِإن ُآ�ُV�A: �  Eْ	 s	�r ;���\هkا ����W�y إ�\ ;M=�ر {�i وا�hة TW أآ

�َ�bِِد�Kَ � Tر وه	1 d�1 TW �iا� vkرت هt=M; ؛ إذ) :��	i رة	ء(، ) 148��g�8رة ا	138 ( ،)�e�ّرة ا�	171 (

 ،)¢g1 رة	129 ( ،)�i رة	148 ( ،)j
eُرة ا�	125.(  

    D�; TW 9~�;ُ �~nُ�eوأ� vkار ه=M�
	�Tّ اkb�ّي       W^	ر ا�ّb18ا �~s��b1رة وd=bM�eا� =bUا���� `�b� �e�W Zا�=�Di ا�ّ

                rb���; \b
� =~�ّbوا� \b��eرة أو ا��bgا�� `b `t�b� �b��B \b
� Dآ�=�ّ��b� ّي	b��eا� �bUا	�;=د b�| �ً�1�� r�W	ط ا�ّ

           �� jbت ؛ وذ��b:
Aا� ������ ��ّqآ �
�
ّ̂�� 5U=ى أو 1 � ���� dآ� TW دة=cّeا� r�iّار=e���b��h إ�b\ ا���b^=    وا1

                              [ �bا� �biDi �beّ rbإ�� ��ّs��d�bا� �bB�Aم ا��b: TbW ى=b|ة أ=ّb v=bدة ذآ�b�وإ [�ّbا� TW =ا���ريd ا�keآ	ر أّول ا8

bb` ا���bbgرة ؛   �ٍbb]
�?� د�bb ��X إ��bb��B \bb ا1�bbA<�ر ا���bb^= ا���bbريd و;:
�bbU TbbW rbbg	ٍر ً���bbوا� � �
Mbb� �Mًbb1�e;

�d=Mرة ُ;�eا� =U�����W�t��Xد �t�
��Wو � �
M� ��ً���; �~A� `� qً>W [�ّا� �eB ��  .  ~TW 9 ;	ا

                   Zbروا� �b~�	آ �b��B \bإ� ��W�byة إ�bi�B T��b�b=ة  d�bآ TbW ���M; رةd=M�eا� =U�����W ن¢Yآ�ن ا� � �tiوأ

�b�ّ و;	ا�b�~� ؛ و�       qM�1 ا�qt�b9 ا�bhq; \b
� �be�; ��ّ�Xود ��ّ
M� ��ّ��hإ  ��bW T��b�ّ���ّ     �b��hء  وإ�b� \b
M=ار �b	د �


\ ا�ّ���� ا�keآ	ر     � �hqّا�) �� �rbC��h�� rb ، وإ��bدة ���rb و;���bi        أّول b=ة TbW ا�bّ�] ، و;�
�b         ) �رّيا���^= ا�

             DbiD��� �b i	��
:r ، وا1�A<�ر �[_r إن آ�ن �[_� � أو � xiُدdي ���v ودوَرv ا�	TW Tّ]�Q ا����g ا�
���dّ�� إن آ�ن |

�ّ
��Wr�.  

� ر{v أ�h ا�ّ�ار�1`         �dآx� ل	ا�: �Uq|ة ؛          «و=b:W أو �b
eB رة أو�bg� أو �b]� =bدة ذآ�b�إ 	bار ه=bM� �b¢ّن ا�ّ

                            [�ّbا� =bU��� `�b� Tّ^b�ّا� jb1�et���b�:A أbp=اض آ��b=ة أه�b�:A; �b~�e ا�� jbادف وذ�=t���b� أو r�b]� �]
ّ��� jوذ�

��g��ةe19 (»ا�(.  

�oً��� :��T �  . T%��ء ا�0	�ّ�� ا���ا��ا����� ا�ّ�
	ارّ

��eر�iّ ا�ّ�] ا8د�Tّb وا�:={�Tّb ؛     TW �

�� �¢ّن �Qه=ة ا�ّ�M=ار ` ا�ّ_	اه= ا�ّ�^ّ�� ا�[��s �gs ل	ا�: ��]
أ1

b` ا��bd�pqg` وا�ّ�:�bد                      \̂�=ات �
�eء ا��=�ّ�� ا�:�bا g; �~�
� ��s T�ّ̂�ن ا��eدة ا�ّ�^ّ�� ا�ّ�=�iّ اّ� إذ آ�ن هkان ا�ّ�

bcّAً�                      وا� dTbا8د� [�ّbوا� Tّb�}=:ا� [�ّbء إ�\ ا�	�

�` h TW:� ا�ّ�[��= وا����ز ا�:={�Tّ ، وX رTW �i أّن ا�ّ��


� � ود�b ��X و;�bاو�� � ،                     Mb� �b�
` ر�gp ا�:�ا\ TW أن ;^ُ�ر ;�_�=اُ;~ 9��be� `bذج اا����bز ا�Tّ^b�ّ ا�� ���� �e�
�

�kَى   َAeُل ا���e��� د��dوD;ُ اkMوه      �iّ=�dYbاه� ا�	Yّbا� `b =b��M� 9~�b1درا ���ار =M� ؛ W:� درس هXxء ا��
�eء أ��eط ا�ّ

           TbW wbAgا� \b9 إ�b~�Wد �bs vز�b��إ TbW wbAgوا� Tّ�}=:ا� [�ّ
� 9~�وا���=�iّ ، و���t	ا W	ا�Cه� ووC�Q[~� آ�e أّن درا1

           ّiار=M; ٌط�e9 أ�i=Mا�:={ن ا� TW وردت �s r�ّأ �Uً	^| =اه	ا�ّ_ vkه �����dدة �
\ ا���gر ا�ّ�M=ار     �ٌ»   `b �eb1 

�9ّ دارb1	 ا����bز                       bاه �bsو ، ����b18ا `b �bه=�pف وkbAز وا��b�iا� �b� jbذ� TbW rb
� Tّ�}=:ب ا�	
�e1ت ا18
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              dTb�}=:ب ا�	
b18ا TbW vو���ن دور ، ��ّpqgا� r�e�s و��` إدراك�A�M=ار ّ��� dT�}=:20 (»ا�(       �b1درا \b
5
	ا ��b�، وا

  . و;[��=v وZgy دTW r;XX ��1ق ا�ّ�] ا�:={�Tّا�ّ�M=ار


ّ�� أو                 Mb��b=د ;:���c��b� �b ذات �bC�Wة ��b�ّpq أو  ��b� rb�ّأ \b
و���ء �
\ ذ�T5g�i j ا��_= إ�\ ا�ّ�bM=ار �

   �bb~�
bb\ رh �bbU=آّ�� =~�bbi =ٍ�̂ bbg; \bbج إ��bb�A; ة�bb:ّ� �bb�ّ�:; rbb�ّأ \bb
� rbbإ�� =bb_�ّا� �bb�i �bbe�ّوإ ��ّ���bbA; أو �bb�ّ��:iإ

A;و               dT�X�ّbا� �bدوره `b� q>W v=U���ت ا�ّ�] و������ TW و;¢��=ه� �~Cت أدا�i	�����c;~� و ` �sqcا� �~
�


    \
�r ا�:�ا� �
nي أk�ّّي ا��
:�t=b]; �bق �beB `b             ) ا�ّ�	آ��(ا�ّ �beB TbW �~;�bC�W \b
� Dbآ�=�؛ و��b�� `�ُbAi j�kb ا�ّ


� وا�hة eB �5و; \�ّh أزره� d��  .ا�ّ�ّ] و

  `        \b
� �~;XXن أ���ده� ود��g;أ1=اره� ، و v��M�
9M ا�ّ_�ه=ة ��Aeو�� ا��YM �` أ�n�e~� ، وا1; T;¢� ه��

               \bف إ��=b���b�ّ إ�b\ ا�ّ � ��b1 dT^�ّاد ا�[<�ء ا���
� أو ا���gرة أو �
\ اe�ا� TW اء أآ�ن	وروِده� 1 �sا	ا|�qف 

t�
��W وإ�=از  �~gو;=آ� �~�p��Uو �~C��� ��]آ� ��~� ا�TW ��ّ��h ا�ّ=�Z ��` ا���^= ا���ريd وا���^= ا�dT��h أو 

ّ��r �ـe�; `Mei"���hا� Tgcs. "  

      ��ِ	b�ُ ار=bM���� �` درس ا�ّ�M=ار ��� ا�:�ا\ ��Y= إ�\ أّن ا�ّi�h ��1ق TWو jذ� \
TbW ا��bpqg   « و���ء �

       �i�bgل ا�	bUأ ` qUأ r]U	� ��ّ�=21(»ا��(        �beA =bg�
�b ا�ّ�bM=ار      �wb�A ا�ceا� �bg� »   ��Âّ bا� �|�beا�-  `b

 ��=_� �~Bو-    � ����ّ
� ) �i�g9 ا�

\ وrB ا��e	م دون أن T]�i ذ�j إ����M ا��g\ ا�9i�:; TW ��ّ�i�g إ�W�yت ) ��

        ��ّB��ّ��r ا��
��W �ds	;ُ ار أو=M� ��1ق  ، آTW ��>i �e)22 (»د�Xّ�� إ�\ هkا ا�ّ�M=ار، وهT إ�W�yت T]�; X هkا ا�ّ

  =|} »                 �bsqا�� vkbوه ، \b��e
� �b~B��
��b ا�e� rbBّ	;و �b~�
� =c��b; د�M; �:�e� �sq�� Zg;=; ��ّ�i�gل ا��M�أّن ا8

      �b�gا� TbW �t�e��	ى ا���be ا�Tّ�X�ّb ؛ أي أّن                     ) ا�ّ�bM=اريّ (;�b \b
Tّp��d̂ و� bا� �c�ّbى ا�	��b \b
� \b
ّ��i يkb�ّا

 �bb:�eا�� �bb��gا� �bbd�e 	bbار ه=bbM�
bbّ�ارس أّن ا��d��i�bbg` ...ا�ّ� `t�bbg�i �bbوه�-®Tbb�و =bb�5� أو ®T�	bb�- `�bb� Z�=bbا ا�	bbeMhأ 

         �biّ	5
�d̂¨ ا�ّ bا� `b =W�b�� ®9bآ \bإ� \b�gُا� vkه ���A��e	ع ا��g\ ا� �sq�� �t��i�g�Mei X �:�e` إه��e~� ، وإXّ ا1

��ّn�g��Xى ا	1 �~��� Z�=i T�   .)23 (»اّ�

 َ� j�kآ =�=ض �~9 eّ` آ�bن �~�b� 9bع TbW درس �bQه=ة      �� ��� ا8�qم ا�:�ا\ اik�ّ` �1 هkآ=و�دام ا8

��bbeن ا���bb:ّ�ّ :   �h�bbد وا�i=d�bb]e` ، وbb` هXxbbء ا�ّ�bbM=ار bb�� wbb�h=ض ���gbb ا��bbd�pqg` وا� � 	bbـ255ت(أ�bbه ( ،

?bb) هbbـ471ت(، ��bbg ا�:�bbه= ا��=T��bbB   ) هbbـ456ت(، ا�bb` ر���bb ا�:�=وا�Tbb   ) هbbـ370ت(ا��bbي Dّّي ، ا�=Y

، ا�b` أ�Tb ا�gbU8 ا�be^=ّي         ) هbـ 636ت(، ��yء ا�b� `i�ّb` اb��8=         ) هـ606ت(، W?= ا�i�ّ` ا�ّ=ازي     ) هـ528ت(


T1�e ) هbbbـ654ت(ِ��bbb9 ا�bbb1�:ا� 	bbbـ704ت(، أ�bbb) ه Tbbb�iوD:ا� �bbb�c?ـ739ت(، ا�bbbه ( TYbbbرآDّا� `id�bbbر ا��bbb� ،
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��ّ�\ ��� h^=هn TW 9	ا�i هvk   ، و�p=ه9 آ��=ون ، و    ) هـ794ت(i Xا  �eّ�	ر�s ا���
\ أو h^= {راC~9 ؛ k~Wا 

  .َ;ُ�	ُء �B r~	ُد ا��hد

  :  ا��$روث ا�<�0ّ� وا���Z$ّي -)أ

     �h��ن ا��e�
�beء ا��=��b�ّ ا�:�bا\ ا `ikb�ّ�by=	ا ��bرس ا�ّ�bM=ار b`           ) هbـ 255ت(T;¢i أ�	 �� �b��
n TbW

�bb�ّ��c| ��ّ��;ا=�bb1وا ��ّ
bbUا	; �bb��} v=g���bbW ف=bbU �bb�ّاو��; =bb_� �bb~Bو =bbg� �bbn�?� �bbh` أ��bbر إ�bb\ أbbn=اف ا�ّ


\ ا�e:�م ا�?�رTّB ؛ إذ i:	ل       � ���h��� v=t�Wو ، TّBم ا�?�ر�:eات ا�=d�5�
� ا�:	ل TW  « :ا�	Z�1 ا�ّ��او�Tّ وeBو

` ا��	ام  v=>Ai `���e` ، و�eر ا��s \
� jذ� �e�ّوإ ،r]Uو \
� \;xiُ Xو rإ�� T~��i �̄h r�W ��� r�ّداد أ=d�ا�

                ����	1\ وه	د ، وه�رون ، و �ّ̂ s =رّدد ذآ �ّBو Dّ� r
وآj�k ذآb= ا���b�ّ وا��b�ّر    ...وا�?	اص ، و�s رأ��i ا�ّ

              =bM]ل ا�	5Yb �b���` ا��=ب وأ��bUف ا���9b ، وأآ�b=ه�bW�p T̄bgp 9 أو  9وأ	ًرا آ��=ة ��eB �nَ�| r�ّ8 ا8

�
   .)24 (»�1هT ا�:

dآxiُ ن	��Aeء ا�ّ�] ا��e

ّ�] ؛ و���ّ���T ;=ا�Z أDBاrC وإذا آ�ن �� dT�X�ّوا� Tّ
MYّاد ا�=nّXا �e1 \
�ون �

   `� r:�
�; TW �h��ّن ا��W Tّc?ا� �~����
9b أrb�ّ ُأbW=غ إW=ا�bp       « و;�iُ 9hq�ّbا ا�kb~� يk�ّاء، واDB89 اhq�eا� =�Yّا�

��d�B«)25(ehq; 9hqا ، و�Mًg1 jgِ1ُ وا�hا    eا� =�Yّا ا�kه \
��ّل ��i      Tّb=ا��ا8 �b~��s Tb�
� � ود�b��8�� � ��Xت اّ�M� �

 Tي وه=�e�ّا� �َt�hَ 	أ�)�i	tcا� `:(  

Eُِس َرِ��ـ��
�� وَ��َ�*�               j �َZ�sِTََراِم ا�ِِ��َ tِا 	ُ��وِ ��    َرَ��ِ

 Z'َأ E
ُ�َ Xُ��ِFَ          �*َ�ِ��َ َراِت�<َ�ِ X�َ�b ��ِZا� Eُ��َِر    Eُـ�*َِ!اُل ََ  

Eُ�ِbَ ِل�\َ.�$ٍم َ�$ َرَ��ِ�� َرَ��ُ�َ*�               وَ�ِ
�Tَ Z*ِ�ي ِ���َ Zَأَ' ُرب       

               �b���d�bدة  �biّار=M; ط�beأ� \
� r;اء أ���	�hا ���َ�َ �h��ا� �~� �~Y�;r��Yb  : إّن ا�TW =Q��ّ ا���8ت اّ��T ا1


[_Tّb   ، ا�ّ�M=ار ا�  ) ر�9،ر�9(اn8=اف  ّ) �b~����T،ر�~�b (، ا�ّ�=د�bi    ) ر���T،ر، وهvkb ا8��Mbل ا�ّ�M=ار�biّ    ) ر


rb ؛ وإ�b\ هkbا �bB=i ا��_�bم                      gs �beو� v�b�� �be� �b��hا� Tgcs ` �cs t9 آ�MA; �iّ	��;:	م �
\ ��sqت �5	�iّ و

      �� ؛ وه	  ®[� TW �iّ	��eا� �iّار=e�1Xا \
� r��Xم ودqMواّ;^�ل ا� T���eا�  Zا�=b� xiآ�d إدراك ا����h دوَر ا�ّ

           dري�b��r ��^ً=ا إv=��b]; ��b;=i � ���h إ�b\ ا���b^= ا� T���
� �r ا�ّ�M=ار ��i w�Aّ� ا�c=ف ا�ّc>i يk�ّا dT��hا�

   �b�ّ
gs �b��hا� ���i �
r ؛ وهkا gs ر	آkeا�)anaphoric reference (       `�b��	ى ���b \bإ� �bhا	ا� �b�gوز ا��b��;

 =�
:�ت W¢آAا� jَ1�e��[��َ� اDB8اء وَُ � ��Xد  qآ [�ّ
� �e~W �M�i �eّ.  

 cataphoric(bb; rbbi�� �bb��W^	�را وا �Abby�bb` ا��bb��h ا��bbiّ��g      ) هbbـ370ت(وأّ�bb أ�bb	 ا�:�9bb1 ا��bbي    

reference (\e
1ُ Tل زه�= �` أ�	s \
� �d
�iُ ار ؛ إذ=M�  ):ا�tc	�i ()26(اّ��i T:	م �~� ا�ّ
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Xُ�nِ�َِمluَ �
�ِ��َ/ ا�َ�َ��ِة وَ�� v0ِ    ���ِ#�َ� َ�$ً' ' أَ��َ�ََ+َ   

  qًC�s: »   ل�s �eّ�":   ًX	h `���e� ²�i `�<\ أن Mi	ن �e¥1 "  v=|} TW"وsّ�م TW أّول ا���g     " وsم "ا¢�bi "

.  

�>iأ r�	s j�k27( وآ() �i=tا��:(  

  �َ;�ِ	 ِ�� ِ��ِ	ا�u.�ُ	 ُدوَن ا��sَ�ِ�9َِت وَ��    َ%َ��َك ُدوَن ا

�= ا8ّول   d���W :  T����= ا�ّdا�� \>�sب                 ...ا�bs=� r>ُb�� kb|¢iو ، �ٍb�� \b
� r>b�� ل��bi يkb�ّم اqbMا� 	bا هk~W

vDِ�ُ�َ TW T;¢i � �َe
� ��gر ا��U َت�Yِ28 (»��� ، وإذا ُأ�(.   

    ��
�Aت c^�<T ا�ّ��bi ، T��bّل ، kb|¢i   (:إّن ا1�?�ام ا��ي :i ا8ّول  ( bdآxi     dT^b�ّا� Zا�=b�� إرَ�B�rb ا�ّ

                 T�
ّ�� وا��X�ّّ�� اّ�MYّت ا��sqا�� ���gn \
� �eC�:ا�  �iّار=M�وا�ّ�9hq ا� `�� �e�W dT�X�ّ���U= ا�ّ�] إ�\ ا����h ا�ّ

  �bb��hا� Tbbgcs �~ebb1�:�i)  ّT��bbhا� =^bbرّي وا����bb���bb� 9ّ`    ) ا���bb^= ا�bbi X Tّ^bb�ّا� jbb1�e�����W�bby إ�bb\ أّن ا�ّ

�b^ّ�� ، وU����-  X= ا�t=Mَeُرة ��AW �� أi<� ��` ا��gُ\ ا�ّ�^ّ�� اّ��i T=د �W~� ا�ّ�M=ار �
\ ا���gر�bQ vه=ة �bg=             ا

 v=ُU��� ����	ا ®�Mآ [�ّإ�\ ا� =_�ّ��� Xّإ �~;=]� jّWو �~���� =��]; `Mei.  

  =i��ا� `��tDل �g= أ��eط ���iة و�����eحوi tT_]t
` ���~�  أّن ا�ّ�M=ار ا�" �biد=�؛ وهb	 آv��bAi �be ا�b`     " ا�ّ

   Tا�:�=وا� ���
:�: »                \b��e� �b:d	�r  ) هـ456ت(ر�� �b~���� �bدهdد=i 9ّb� \b��e� �:d
�� �ٍ_]
� =��Yّا� T;¢i أن 	وه

�r، وذ�A� j	 s	ل زه�= 9ٍ��s TW أو ، r�]� ��gا� TW =|})29() Z��gا�:(  

�yُ وا�ّ�َ�ى zُُ%َ��إن َ+%َ: َ$ً�� yِ+ِZITِ �%T َهِ	َ�� �َ�َ��Zuا� :َ%+َ    �  

 �
ّ�W)�
i (�>iأ r�	s j�kوآ ، �h�e�ّ��� �~:
  ):ا�tc	�i ()30(�~=م ، �9ّ �ّ

EِZ%uُ� َ��ِءZu<�َب ا��و�$ َراَم أ    yُ�َ%�ََ ���  وَ�� َه�َب أ�<�َب ا�َ�َ

� ����t) أ�g1ب(W=ّدد  \
�«) 31(.   

 �i�A�� ��y=� لq| `
�gi           `�bt���e� �b:dو �� �b bM; wb�h `b=�ر ا�ّ
[bM; �b=�ًرا ;� �biد=� ا�` ر��� �b~]e	م ا�ّ

           �b�]ا� `�b� �be�ا� \bإ� vاt�b��i �b� ، ��AW `iر=ّMeُا� `i=^ا��� `�� �e�W �~�i X Zا�=t�
[�` أّن ا��?) َ�b
iَ (  �bو


� ا�ّ����� ؛ و�         e�ا� TW r� �t
�; �
� ا8و�\ وe�ا� TW r� �t
�;        `�b�
e�ا� `�b� jb1�e��M=ار ه��b َأTbW 9~َb1 ا�ّّ��bW T���ّ��

   �e
؛ و` ه�Yَb�i �b¢ ا�jg�ّb    ) ا���etء(ا�ّ����� ا��eَُ��ة إ�\ ) أ�g1ب(ا8و�\ ا��eَُ��ة إ�\ ا��i��e وآ
�e ) أ�g1ب(و��` آ

       rإ�� ���eا� `�� Tّ^�ّا� Zا�=t�8ّن ا�ّ�M=ار b:i X	م T�� (   Zb:Wا�cّ=ف ا�ّ�)وا����e إ��(   r ا�cّ=ف ا8ّول (ا�Tّe��e وا�

�� هkbا     
r]d هvk ا�ّ
[_� أو ا���^= ا�t=Meُر ` أ�= دi�B ®T�Xٍ� و?; � �e�ّوإ ، �ً�Xود qًM� �]
�ّ=د ;M=ار ا�ّ \
�

                      TbW �beAi أن Tb5g�i ار=bM; ��bMW ؛ rb�W ي وردkb�ّا [�ّbا� �b|ار دا=bM�` |qل درا�1 ا�ّ Xّإ re~W `Mei X ����ا�
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n         rbbإ�� �bb�Aiُو rC	bby TbbW =t�bb]iُو ، rbb� Zg;=bbi يkbb�ّرّي ا�bb���bbi�B T��bbة  ;�bb<�ف إ�bb\ د�bb�X ا���bb^= ا� v�bbiا	

                 �ٍb
e�� اًرا=bM; \~��X jذ� r� ت¢�i 9� 	؛ و� dT^�ّق ا���dا�� ���gn �~y=]; تXXdا�� vkة ����ً� ؛ وه=ّ vر�>A�1��

       M� �]�Qأو و \��` ا8���ء اّ��x; X Tدي إ�\  ��ّ
MYّت ا��sqي ا��d	:;ُو Tّ^�ّء ا���gا� TW ��ً �eأو ه ��ّ�Xأود ��ّ


�~]d�M;ُت وXX�ّي ا�=�   .وُ;

 T��B=�ا�:�ه= ا� �g� �
\ s	�r ;���\ ) هـ471ت(أّ� r:�
�; TW v���W: � َوAَ�bِ     �V�V َأْرُض ا�V�َ �V0ِ%َ�ْءِك َوََ 

�[�bb إ��VV0ْ�ُ  �)32( \bbًا �.ْ%VV�َْ$ِم ا��VV�ْ~َAَVV�bِ�َ��ِ�ِ�VVZُ	 َواْ�VVَ�َ$ْت �VV%َTَ اْ�ُ>VV$ِدي. َوَ�VVَ��ء َأ�VV0ِ%ِbْ َو�VVWَِ{ ا�VV�َ�ْء َوVVbُِ\َ� ا
i 


� « ا�ّ�M=ار ا�ّ��م �ـ��:)��s (ـ� �e;�?ا� TW)��s (�A;�]ا� TW«) 33(.   

�[�ت إ�\ ���� ا�TW ���h ا�ّ�M=ار ا�ّ
[_Tّ ا�ّ��م           �Xا اkا      -إّن ه �bg� �b
��: ` �yوا 	ه �eآ    T��bB=�ه= ا��b:�

 ̀ i=^-��` ا���         	رّي وه��ا�keآ	ر أّوXً ، وا�ّ���T إ�te; )��s ( Tّ��h و�W ا���sq ا����� ��` ��^=i` أ�hه�e إ

ا�keآ	ر ���ً�� i w�h:	م ا���^= ا�ّ������h��� T وا��	دة إ�\ ا8ّول ؛ وهvk ا����h ا�ّ�M=ار��s (              TbW 9~ِ�b;ُ �iّ(وه	  

  .;��ep~� رُ�g; 9p�� j1�e; �~�W=n أDBاء ا�ّ�] و

       �gUا� Tإ�\ ا�` أ� ��
:��b¢ن �
�beء ا��=��b�ّ ،         ) هـ654ت(وإذا ا� r�¢b�
� �` درس ا�ّ�bM=ار  ّ?�i 9� v���

ّ̂��� ا�ّ�^Tّ ا8وjb1�e; TbW 9~ِ�iُ w�A� �1 أDbBاء               
� إ�\ ا�e�ود ا��h وز���و �s����y TW r	ء �_=ٍة �^ّ�� ;

     � أv�e1        ا�ّ�] أو أ���ت ا�:^��ة ، و v��� ار=M�وهb	 أن �b��i   « :، و:� v�ّh	�r��Y; (   r اn8=اف (` ��` أ��eط ا�ّ

) =��Yّأي ا� (        �b~�
i يkb�ّا �b�gل ا�tأو TbW ��W�:ّي        )34 (»�[� ا�=�Yّbا� [�ّbا� \b
 ؛ وهkbا ا�Ze�ّb ا�ّ�bM=ارّي bi X^�ق �

      s 	bA� ، 9i=bMن ا�}=b:ا� TbW ار=bM�
\ ��� أ��beط ا�ّ� �>ًiأ �A��i �� ��AW   \��b�; rb�	: �    َ��َواِتZuVُر ا�$V#ُ yُVZ%ا�


�ٍة ِ �َ*� َsْ�ِِرِ� َآ$#ُ Aُoَ�َ ْرِضlَ�ٌْحَوا�>َ��b	اه�v   )35(�  َآ�V*َZ#lَ َآْ$َآVٌ� ُدر.ي�  ا�!��V7َ�7َُ  ُز�V ِ  ٍ�V7َ�7َ  اْ�ِ�ْ�َ<�ُح ِ�ْ `b ، و

��ً=ا s	ل أ�T �ّ	اس) ;r��Y اn8=اف()36() �i=tا��:(  

��ِ�َ 	ُ�zَ �ُ�َ!ِzََداِرِم ��ِ�َ 	ُ�zَ ِزٌم�zَِزِم     َو�zَ   

�� jَدِمِ�َ � ِ Eٍ��ِ+َ Aُo�ِ       ��ََو Eٍ��ِ+َ 	ُ�zَ َوَداِرُم     

�M; ��� `t�g=�ر    i)دارم (                   wb�A� `�b��gاء ا�DbBأ jb1�e; TbW 9~ِ�biُ �beّ T��b�، وه	 �[� ا�:��U TW ��Wر ا���g ا�ّ

�h ارّي ;��وز=M��<� TW هkا ا�Ze�ّ ا�ّّi `���gا� `�� j1�e�
� وا���g ا�	ا�h إ�\ إ�Mhم ا�ّe�ود ا�.  

                  rb�
� �b
nأ =b|} ®اري=bM; Zbe� `b� �gbUا� Tbّ�ث ا�` أ�A�iو) �bcّ��
bs \b	ل      ) ا�ّ� rb:�
�; TbW rh=Ybiو ،

Tgّ��e37(ا�()�i	tcا� :(  

Eِ�َY�ُ 	َ�Wَ 	َ
�sا� yإ�� Xُ��ٍُر    وZ�
َ�ُ 	َ�Wَ َف	ا�0ُ Z��ََق ِإ�uَ َ  
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 »cت ،                ا���b]�c�; ثqb� ر�bg��Xا اkb~� rb�]W ؛ vDb�� TbW ت�be

\ �qbث آ� vر�U TW ت�e
[� q� r�Wث آ

 r�	s jق:(وذ���W (        D�ا�� TW r�	s \
� �]cا�� �~�ّ�W ،)�:1ُو ( r�	sو)Tّإ� (     Db�ا�� TbW rb�	s \b
� �]cا�� �~�ّ�W

)rإ�� ( r�	sو ،)=�p ( D�ا�� TW r�	s \
� �]cا�� �~�ّ�W ،)=�p( «)38( .  

� ��yء ا��id` �` ا��8= ���iهـ636ت(و ( `�W ؛ r1در TW Tّ��:eق ا���dع إ�\ ا��	B=ّ��� Tّ_]
� ا�ّ�M=ار ا�ّ

 \���; r�	s:�E��ِZ	ا� �ِ��ْZ	َرب. ا�0َ�َْ�ِ��َ� ، ا� yِ%ّ� �ُ�ْ�َ�ْا ، Eِ��ِZ	ا� �ِ�َ�Z	ا� tِا Eِu�ِ�) 39( ل	:i ، : »  رt=bMW"  ���	ّVا�

E��	ّا� "= ا�|b=ة                     ¢b� T��b�= ا�bّ���� ، وا�ّ¢b� �b
ّ��i أّن ا8ّول jbذ� TbW ة�C�]وا� ، `�;t=«) 40(    �b]�Q	ا� ��by	� ، و�

              qC�s ��>iُ ، Tّ�}=:ا�ّ�] ا� TW اردة	ا� �iّار=M�
ّ�� وا�TW �iّ��g ا�e�8ط ا�ّg:ا� ��ّ��hا�: » ��� r�ّ9 أ
��W �
e�و���

      i=M; TW ة�C�W X ٌرt=M�t=M; rر ` w�h ا�ّ_�ه= ، b_� 9��¢W=ك ��bW ، rb�W_= إ�TW     \b ا�:={ن ُ �¥ً�� �iن رأ�W ؛ v=

r��j� �tYM ا�[��Cة �� ، r:hا	و� r:ا�	41 (»1(.   

         Zٌe� =��8ا�` ا ��� dT_]t

[�bن            « و` أ��eط ا�ّ�M=ار ا��?��b\ وا�bh ، وا�b:e^	د ��by=p rbن  \b
�iل� �

 \���; r�	:آ: � Eُ0ُِ�ُآVُ� ا�ّ%yُV َأن         َوِإْذ َ	ِ
EْV َوَ+Vَ$د�وَن َأنV�ْWَ Zَ	 َذاِت ا�ZsVْ$َآِ� َ+ُ
V$ُن َ�ُ
EْV َوُُ�َ �*َZ#ْ�ِ� َأ�9َِeِ�ZJِإْ�َ�ى ا� yُ%ّا�

Z:�َا� Z:�ُِ ، �َ	ِ ِ�

ِ%َ��ِ+yِ َوَJَ�َْ� َداِ�َ	 اْ�ََ�ِ Z:�َ�ْا Z:�ِ�ُ�ِ	ِ<ْ�ُ�َْ� ا	َوَ�ْ$ َآِ Aَ�ِ�>َ�ْا AَJِ>ْ
[�b   ، )42(� ُ�$َن َوُّ� =i=M; اkه

    r�	s 	وه \��eوا� ":    ّ�Aا� �ّAِ�ُ�ِو ، t�Aا� �ّAِiُ "             Db�d�e; اد ، وذاك أّن ا8ّول=beف ا�q�b|X �bه� �bه rb� ءTbB �e�ّوإ

                jb¥ل أو�k|ه9 و=^� � r�ّه� ، وأ=�p \
` ا|���ر ذات ا�Yّ	آ� � ��W �e�W ry=]� ن��� T�����` ا�راد;�` ، وا�ّ

� Xّا ا�5=ضإk~«)43(.   

b` ا���bّم                    Xً�:�آ�e ��� ��� ا�` اM; �ce� =��8=ارi � {|= ، وه	 ` ��gs ا�ّ�M=ار ا�ّ
[_Tّ ، وه	 � ا��v=g ا�

` ا�
t[� أو ا���e\ ؛ إذ i:	ل            `t��ُ �ٍ��B \
� Dآ�=t�
j     « :إ�\ ا�?�ّص ، و` أp=اry ا��beا ا�kb~� 9_�b�i �beّو

i=Mt�����t` أ�hه�e |�ّص وا�| =b��bم  أr�ّ إذا آ�ن ا� \
�� اV#َ��َlَ�َْ�    � :آ:	�TW =...   \��b�; rb ا��i \��eل� �َVFْ	َTَ �VZ#ِإ

�َ*�اْ�ِ>َ<�ِل َواlَ�ْْرِضTََ%� ا�Zuَ��َواِت َوَ%ْ�ِ�ْ
�b ا8رض ، ��b]� `bM ا8رض      )lَ َ  �)44َ�ْ�َ� َأن َeB TbW �
�Wّن ا���gل دا|

 r;�C�Wل |�ّص ، و�g�ّم وا���ه�=   .)45(»ه� ه�� ;�_�9 �¢ن ا8��� ا��Yeُر إ��~� و;[?�9 أ

         �b 	bة ، وه�bi��ا� �iّر�g|ا� r�]�Qو r� �tYM��
:T د�sّ ا�ّ�_= ��eا� ` �t
c�i يk�ّّي ا	��eار ا�=M�« وأّ� ا�ّ

            ; rb�ّه9 أ	bا� \bbإ� �gِ�biَ rbt�8 �MِYbُ =bi=Mt�b` ا� �bby	 	bوه ، `�b]
�? `�bt��� \b
���bi    \bbل� � \b
�bi =ٌbi=Mل� �

�h46(»وا(                        �b��n Tbأ� `b� Tb

bs \b	ل �� �bd
�iُ ، ارّي=bM�
�b ذ�jb آ[bً=ا وX     ..«: ، و��	��y هkا ا�Ze�ّb ا�ّ�W �bو

` ا��i=Mt= ا��A`...ار;�اًدا �` دT�i ، وX ِرM��� \yً[= ��� ا�q1م  ... jذ� ��W9 أ� T�ّأ 	ه �]t
واk�ّي �iل� �
�r ا�

=;� ا ؛ أي         :وأ�� آ�W= ؛ أي     ُ Xو ، =]Mا� \
T ، وX ر�b�� =]M��� �y ا�qb1م ؛ أي   :  ��ٍق �q1آ[=ُت ��� إ T�ّأ :
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`�e
�bbeا� �bb��B \bb
��bbًرا �����bb ا��bb]ّMر �iإ Xار...وkbb��Xم ا�bb:t=bbMWر ا�TbbW \bb��e ...واkbb�ّي bb�iُ	dُزv أّن هkbbا ا��bb:eم 

r�� T]�i �eَ�ِ =i=:t��t¢آ�� وا�
� ُرِr� Tَا��kارs v^ً�ا � «)47(.   

                 �b��hا� �bM�; j�kbم ا�[~9؛ و��e�1���د إ��~� �Xا ` T:
�e
� \�p X ��ّ��hإ ���� �d1x;ُ �iّار=M�إّن ا�e�8ط ا�ّ


���bU= ا��b�ّ��h ، و;TbW �~�>b ا��bnر ا�Tّ�Xt�b ا���bّم �
bّ�] ؛ و���ّ�bM; T��b	ن ا�:b=اءة                         � �b�ّ]
ا�ّ�M=ار�iّ ا�:���ة ا�?

ّ�
�9 ،                 ا��CDّ�� ا� b9 ا�b~]ا� Tb:
�eا� �bd��iُ �Bً=��D�eو�� ��` Tgcs ا����h دون ا���gر ا����U= ا�
���dّ�� ا�eُ��ِورة 

\���; r�	s `�W: �Z�>َuَ�ْ+َ 'َ   ْا$V%ُ0َ9َْ EْV�َ ��َ�ِ ْ�َ�ُ�وْاِ�<�$َن َأن ُُZُ�$َن ِ�َ�� َأَ+$ْا و	9ََْ �َYِZا�   ْE*ُZ�>َuَV�ْ+َ IَV َ V9َ�َ�ِ   �َV.� َزٍة�

Eٌ��ِاٌب َأYَTَ Eْ*ُ�َاِب َوYَ0َ�ْل ا�` ا��8= )48(� ا	:i : »          �bsو ، j�kbآ ��bار ، و��=bM��b� `bب ا�ّ �b~�ّأ �̀ b_iُ ت�biا� vkوه

�:= إ�\ ;�beٍم           ]i rم ، وآ�ن أّو�qMا� `�~� |�ر �ًB�9Mh ` ا��i=Mt= ، وذ�j أ�n r�ّل ا�[^� iأ=W �~�W ي=_� �ُeأ��

 Xّ9 إ~]iُ X�^]م ا��e�   .)r�«)49 ؛ 8�Wو�\ TW ��ب ا�[^��h أن ��iُد �[� ا8ّول ّ=ة ����� ��M	ن ُ:�ِر�� �

   �b��hا� Tgcs `�� j1�e�ّ̂�د أّن إB=اء �gأ ا�ّ����e ا�ّ��م أو ا��9ُMُAiَ TّCD ا�ّ ��رة TW هkا ا���� =i��ا� `و

         ̂ bوا��� v=bرّي ا�ّ���� ذآ���=TbW �B ذهb`              ا�ّ�M=ار�iّ ؛ أ��T ا���^= ا��bi يkb�ّا =b�|8ا اkb9 ؛ هC�b:ا� Tّ��bhا� =

�=آ� ���~�be ؛                    Ybeت ا��ed�bوا� �b�
TbW rb ذاآ=;rb ا��b�� �b�ّ�X�ًّء �
b\ ا���bsqت ا���d�]iُرّي ، و��
:T ا���^= ا��eا�

                ّ�bا ا�kbم ، وهqbMاَء ا�DbBأ Z�=bi Tّb_]t
�M=ار ا�ّ��bW 9 ؛��b�;و vاؤDbB] وأ�ّbه�9 ا��b[ Zا�=b�; j�kو�   rb�
� �b
ci Ze

  Tّ1�e
�tـ 704ت(ا��bه (   �
c^b��bA ا�b��e\ آj�kb                    :ا��b�gء « ّeق ا�qbnا� \b
وهb	 إ��bدة ا�ّ
[�b ا�	ا�b���� �bhد و�

  ّ�bBو Dّb� r�	s ��ّCD�ا� vر	U `ّ=;�` W^��ً�ا |T1��; ��Y ا8ّول �c	ل ا��~� �TW r ا�:	ل ، و: �  Eُْ�ُآV0ِ
EVْ َأَُZ#َأ 

	َ+ُ Eْ�ُ�
Eاً�� َوTَِ��ً�� ِإَذا ِ���Eْ َوُآُZ#7ُ$َنَأ	؛ )50( �  ��ْ;َ  » r�	:W(9M�ّأ (   r�b1��; ��Yb| r� ا8ّول وإذآ�ر \
ا�ّ���T ���ء �

�t̂ ا����kّ ���ء �
\ إ�b=اه�9 �
�~c�...              �be	ل ا��~� �TW r ا�:	ل     s TW �ّBو Dّ� r�	s ع	ا ا�ّ�kه `وMei` أن Mi	ن 

� َ#ْ>ِ!ي اْ�ُ�ِإ#�Z � :ا�q�ّم َ�ِYََ�َآ��ِuِ�ْ  �َ	ِzِfV�ْا � ِ yِ�ْ%َTَ ����ُ� Eٍ��ِTَ �ٍ�ْYِ�ِ ، َوَ+َ	ْآََ ، ِإنZ َهYَا َ�ُ*َ$ اْ�َ<َ%�ء اْ�ُ�ِ<�ُ� ، وَََ َ�ْ

 ، Eَاِه�	ِإْ�َ �%َTَ ٌم�%َ�َ ،�َ��ِuِ�ْ�ُ�ْي ا!ِ<ْ#َ �َ�ِYَ51(� َآ( r�	:W "`���Aeي ا�D�� j�kًء" آ���«)52(.   

ّ̂�ر        ) هـ739ت(�:DوT�i  هkا ، و��� ��� ا�?��c ا      bا� \b
� D�ُ�َق ورّد ا��:��Xا Tّ_]t
` أ��eط ا�ّ�M=ار ا�

ُ�
r:Aِ ������س �W:	ل W ا8ّول ��:�ق ، آ:	�rb        « :؛ أّb�Xا `�b_]t

�b����� �Aس ��b¥�ن أ�bhه�e أن �be�i ا�iُ r�ّ9 أ
وا�

\���;: �Eِ.��َ�ْا �ِ.�%�ِ �ّ̂�ر :� rWd=��ُW	�rb  ، وأّ� ر) Eْbِlَ َ �)53( «)54 َو7َْ*َ 
\ ا�� D�ُ�َّد ا�: »    `�b_]t
أن �b��i أ�bh ا�


TW ، �e~� `�:A أّول ا�[:=ة وا�|= TW {|=ه�، آ:	�~9  eُأو ا� `iر=ّMeُا�": �C�b1 r� )55(»"..و�C�1 ا�ّ
�B=i 9�¥ ود

.  


�be� �b ه =bg| Tb���A;"         rb ��	ان   ) هـ761ت(وkiآ= ا�` ه�Yم ا�8^�رّي     e�ا� Zروا� "�bM=ار TbW   دور ا�ّ

t9�َ `
� ، وe�ا� =U��� `�� Z�=ّوا� ���hا� T
i �  :�eB ا�ّ�] ، و` ��` أ��eط ا�ّ�M=ار ��� ا�` ه�Yم 
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:�م ا��~t	�i وا�ّ��_�9 ، آ:	�r ;���\:أّو'«  TW jع ذ�	sو =��َ�أ �
[_r ، وأآgeدة ا���إ : �   �ِ�V�ِ�َ�َْ��ُب اVKَْوَأ

  ...)56(� َ�� َأKَْ��ُب اْ�َ�ِ��ِ�

�VV-�#��:v�bb��e� rbb;د��إ...  \��bb�; rbb�	s 	bbA�: �    	VV7أ ��\VV# ' �VV#ّة إI�ّVVا ا�$��VVbب وأ�VV�

$ن ���uVV� �YVV�ّوا

���%�
�A` أ�9ّ ` ا�keآ	رi`...)57 (�ا��^eُم 8ّن ا�	eا�� Zا�ّ=ا�...  

�oً���: 	A� ، َ�أ�geا� �eYi م	e�":�B=ّ9 ا��� �ٌiز.."v���e� َ�أ�geدة ا���إ Z58(» ..ا�ّ=ا�(.  

  : ا��$روث ا���u9Zـ	ّي-)ب

     =^bAا� X ل�b�eا� ��gb1 \
� 9~�
�� إ�\ ��¥� ا�i=d�]e` ، و�kآ= :�: وإذا �pدر�� ��¥� ا��d��i�g` وا�ّ
5	�di` وا�

     �qّّي ا�	A�ّا� 	ّي وه=Y?Dّهـ538ت(ا� (  ا�ّ=ازي `idا�� =?W ،)هـ604ت (   TّYbرآDّا� `id�bر ا��� ،)ـ 794تbه (

، ���هَ �bs 9�b]Mَ	ا �
b\ درا�bQ �b1ه=ة ا�ّ�bM=ار TbW ا�bّ�] ا�:={�by TbW Tb	ء �_=�bi ا��b��h              ، و�p=ه9 آ��=ون   

    ��¢|d= ، وه	 �:�dم أو 
Tّ ، وهkا qً>W �` ا����h إ�\ e�ا� Zا�=�ا�ّ�M=ار�iّ ، ودوره� TW ا��j1�et ا�ّ�^Tّ  وا�ّ

 T
i � TW ا�:�رئ r_ُhq�ُ1.  

?Y=ي �
�eَء ا  Dّر ا� �^�i      و �bآ�¢�
���biّ ؛ وهTb ا�ّ:�
ّ�� ا�ّbU8ا r�]�Qو \
�t[��= إذ ����iُ ا�ّ�M=اَر ���ًء �� »

ّ̂�ور          bا� TbW �~� �~��g��bBوى ا��t¢آ��b أ�jbt إذا آt=bرت ، t=bs �b:Wرت ا�xeآ�bt        «  ، و )i=:;«)59= ا�TW T���e ا�ّ�[� و;

                   ~gb� �َbc
rbg ، وَأَs TbW rb��tM� و�t�bا� �b]� TbW r� �
ُ� �
bً� أو ذه� �b�ً��bte أ��b          و]p �betه	أو ; rb��َ�َ�| �betر� �

 r�
\ وB~�`   " وا�ّ�M=ار ���TW �:i v ا�qMم       )60(»�^�دW v¢ز�� :          	bA� �i=ّ̂ b��W ؛ �i=bU =b�pو ، �i=bU =i=M;

 j�	s: »"ً�اiً�ا زiز �iان " رأkeه \Y�ل أ�sا�?[��(و `: (  

�� وَ+uُــ	Zا  ُ�	Z إ#.� �b ا����ُ�� ُ�	Zا      وا�ـً�� أ>�o+ُ ن  

� ُ�	�ُ Z	Zَة �� َ+ِ%�ٍ�          �� و�7#�ك  � ا��$ادث Wِ	Zا Z	�ُ     

 j�	s 	A� ، �i=ّ̂    .)��W«)61 زr�ُ]� �i و��r�ُ:"و�p= ا�

  ٌ�i=U v��� �e` وه��	ار �=M��¢ن �
�eء ا��=���t ا `ik�ّ���B `�h �]ً�} 9~� ��y= ا�ّ r�¢�?Y=ّي Dّإّن ا�

=�pو                      �b�ّ�=ء ا���be
� �b�ّg��p حqcbUا TbW ّي	��eار ا�=M�
\ ا�ّ�	ا�T ا�ّ�M=ار ا�
Tّ_]t وا�ّ� ���:iُ � i=Uٍ� ، وه	 

 \  .ا�:�ا

                   �i=t̂ bار ا�=bM��ت وا��t	h ��y	ل أ��eط ا�ّ�bM=ار ا�
Tّb_]t أو ا�ّ	
�eا� ` �ٍiD آ�be   -و��B�A ا�:�رئ إ�\ 

?Y=ّي    Dّا� r�
� �
ciُ- r;��d
�Tbٍء     «ا���Yiُ �t�s��d= إ�\ أ�rt  و;� d�bآ TbW ٍر�bB  :     ، ف=bAوا� ، �b�]9 ، وا�b1Xا TbW

    =ُ~ِ_eُوا� ، �
e�91 ا�ّ_�ه= (وا�Xل    ) ا	:; ،=eَ>eًُ�ا  :"، وا�biً�ا زiز �ُ�=y " ً�ا   "، وbiز �ُ�=by �ُ�=by " و" tإن

�ٌ
ِc�   .)62(»"..أ��� أآ=�T إXّ أ�� "و " �Bء�T ز�B �ٌiء�T زiٌ�"و " إنt زiً�ا 
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 \���; r�	s =��]; \إ� �:��i rn�eار وأ�=M� َآ%َ �VZ�0ْ�َVَ%ُ�$َن ، ZEV�ُ َآ%َ �VZ�0ْ�َVَ%ُ�$نَ     � :و��� هkا ا���i�At �8	اع ا�ّ

�gًِ=ا ا�ّ�M=ار ه�� �
ّ=دع ؛ إذ i:	ل         )63(�� : »    \��ا����bر �b¢ّن   " �9ّ"و;i=M= ا�ّ=دع � ا�	��� ;TW �ٌi�Y ذ�j ، و

 T���` ا8وtل وأ�ّ�ا�ّ ¨
   .)64(»أ�

               T��b�
�b� rb` ا�	��wb�h `i�b أوtل ا�ّiو¢; TW Z�=i v����َ �iّار=M�ّ̂	رة ا�ّ ?Y=ّي �~vk ا�Dّا� =��]; ��
t�Wذا ;¢

�bgَ= ا����bU= ا���bر�iّ ا�b�ّ^ّ�� ا�kbeآ	رة أوtل          �;ُ j�kر̄ي ؛ و���وه	 ��^= إy TW Tّ��h	ء ا8ّول وه	 ��^= إ

=
�bi�A; TbW �b د�b�X ا����bU= ا��b�ّ��h و;���~M; �gs                          `�bh �b=�  ا8��W �b�ّeذات أه �ًb�Xود �b_ً]� دة ذآ=ه���ره� ��

��� د�i�B �ً�Xًة Mi r�ّأ Xّإ � �t=Mر ا���^= ا���رّي ا�ّ�^M; Tّ=�ًرا ;�َi.  

 \���; r�	s TW ارد	ار ا�=M��gِ= ا�ّ�iَ ّي=Y?Dُ��رك أّن ا� �eَوَ�� َأْدَراَك� :آ   �V�َ َأْدَراَك �V�َ ZE�ُ ، �ِْ$ُم ا��.َ ��َ 

�ِْ$ُم ا��.َ �)65(.  

qًC�s : »�i	~t�
Y.َ��ِن� : ، و�` s	�r ;���\)66(»وا���iD� =i=Mtدة ا�َ+ُ ��َ
?Yb=ّي  )lَ>ِ َ �)67ي. jَ��ء َر�.ُDّل ا�	:i 

tٍ̂� و{|ِ=ه�             « : s dل آ�tأو TW رة	ا�ّ� vkه TW رt=آ�� آ �
s ن�W            ، rb1أ=� �ٍbiD���~�b آ �t̂ bs �ّbآ �ُb
s ، رt=bآ �b

�~� وأن                             gh�bU rb� �bA��Wا �be� ��b���gر � �p TW=ه� ، �b��MW آ��b وا�bhٍة �~TbW ®�bA� T��b;ُ �b أن ;[�Xا ` �~�Wو

r� �e����e� 9 ا|�?;«)68(.   

=Uرة ���ّ�_= إ�\ ا����t=Meا� ��ّ��hا� =Uّي ;[��= ا����=Y?Dّا� �iو¢; ` ا���ر�ti اّ���gi ، �~� Zgِ;=; Tو 

                     ، �bt��X�ّا� rb;=اء ذاآ=b�� Tb:
�eا� `bذه TbW �~;ِ�eb1 ر�>A��^�ص |^	��U;~� وا1�� � ��Xود � �
M�و;=;�� إ��~� 

  =bbU8ّن ا���� �ٍbbi�B ®T^bb� ٍق��bb1 d�bbآ TbbW �~�bby	e; ء�bbة أ���bbi��ا� T��bb�eا� `bb �ٍbbiDe� �tiر�bb�و�Abb` ا����bbU= ا�

�=ي دXXت ا����U= ا���ر�iّ ا�t=Meُرة ;�ُW ة�i��ا� �~;�s��1 ` �ً�ّW�yٍت إXXد ���� .   

̂�	ر ا�ّ�M=ار�ti ا�b	اردة       ) هـ604ت(وkAiو W?= ا��id` ا�ّ=ازي      ���g� v=��]; TW �e ا���W ّي=Y?Dّو ا�kh

         XXد دd�bAiُو ،�b� `�t���hا� `�gc:ر ا��g�
\ ا�� 9i=Mا�:={ن ا� dي} ��� TW      ء	by TbW رt=bMeُا� T��b�ت ا���b^= ا�ّ

          \��b�; rb�	s TbW ارد	bار ا�=bM��V    � :ا���^= ا8وtل ���ًء �
\ دb:i wb�h r;XX	ل v=��b]; TbW ا�َّ �ُV
َeِIَ�َ�ْا XِV�َ�bَ َوِإْذ

 yَ%ّا� Zِإن Eُb`     وb�i X	ز أن «  )�uَ#ِ �%َTَ  �)69ء ا�V0َ�َْ�ِ���َ ا�9َJَKِْك َوَ�*Zَ	ِك َوا�9َJَKِْكَ�ْ	َ T��b� bMi	ن اcbUX[�ء ا�ّ

                   `b �b~� �b];ّا �b \bل إ�tء ا8و�]cbUXف ا=bU `b �ّb� qbW ، �CX =�p =i=Mt���� �i=^�اcUX[�ء ا8وtل ��te أّن ا�ّ

    �bه=e� =b|} TbW �~� �];ّا �eَ�ِ T���
�be  )70(»ا8	ر ا�TW ���A أوtل �e=ه� واcUX[�ء ا�ّMW ك ( ؛�]cbUرت  ) اt=bM;َ

 �=M;َ `�;t=                   �b��;=ّم ا��b�~TbW �b ا8و�eَbUَ wb�A� \bَ�ت أ�Xد \bف إ��>b�; ة�bi�B �b�Xد �g�b� �b~�ّM� �b اآ�; �b �_]� ًرا

 �~��~� ا��X�ّّ�� و;��t�
��W د�iوازد ، �e�ا� ��ّ��، وَأTW j�k� �e~َ1 ;	اq�ن ا�¢� ��
  .اpq�Xّ�� ، و;:
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� �b و��Z�=ّ�-  � i�b ا�Tّ��h اk�ّي xiدrid ا�ّ�M=ار     وTW ��1ق {|= xiآW �d?= ا�i�ّ` ا�ّ=ازي �
\ دور ا         gs-   `b�و ،

 \���; r�	s: َف َ+0َْ%ُ�$َن�$ْ�َ �Z%َآ ZE�ُ، َف َ+0َْ%ُ�$َن$ْ�َ �Z%ل ا�ّ=ازي )71(� َآ	:i : » \���; r�	s �آIّ �$ف +V�%0$ن  "أّ


r و�v�b�� �e ، أّ�b ا8ّول   " �Eّ آIّ �$ف +0%�$ن   gs �e� �^t�i 	~W        �beآ =b
b\ وrbB ا�bّ=د وا�ّ��ikbM ؛ أي ���b ا8�W

��b\ ا�:9�b ؛                  \b
�W v�b�� �be� r��^b;ّا ��=ة ا���د وا8	ال وا8وXد ، وأّM� ��ّ:�:Aأّن ا�ّ���دة ا� `�	هret هXxء i

�eً
� =W�Mوا� �gًC�; �1�]ا� =�^i \�ّh ن	e
   .)72(»أي hً:� 1	ف ;�

qbbb| `bbbل ;�
��bbb ا�bbbّ=ازي  �bbb�� �tYbbM�iو  �bbb�ّ
gs �bbb��hإ \bbb؛ ا8و� `���ّ��bbbhإ `�bbb�]�Qار أّدى و=bbbM� آ��bb أّن ا�ّ

anaphoric reference       �biّ��gا� �b��hا� TbW �b�ّe��W �b���� Z�=; cataphoric reference ا�qMم �¢وr�t ، وأّ�b ا�ّ

             �beد وا�=bcّeا� �~����bوا� [�ّbاء ا�DbBأ Zا�=b; �d>b�i �b
�rb ؛ وهkbا i �be� ����ّbم ا�qMا� Z�=;   ، �b ��Xود � �
Mb� =eِ�

 r;XXد �ٌehq��M1�eٌ� أDBاؤv و ®[� dأي TW ن�;tر�sن و��
�Uن أ��َeَ1ِ ار=e�1Xاد وا=nّXا �]Uو.  

      TYرآDّإ�\ ا� ��
:��bدًة biDp=ة TbW در�bQ rb1ه=ة ا�ّ�bM=ار                 ) هbـ 794ت(وأ�t إذا ا� =b|ا� 	bه ��bأ� �bs v�b��

   i=bMن ا�}=b:ا� dي} ��� TW اردة	؛           ا� �biّ��gا� �b��hوا� �bt�
g:ا� �b��hا� �b~�W �be� �btiار=M�9 ؛ إذ �b��� ���b�i ا��b��h ا�ّ

` ا�qMم ، وTde�iُ هkا ا�ّ�	ع       �~:g�i ��[��=v ا����U= ا�t=Meُرة y TW	ء � jًء"وذ���� "    rb�	s \b
� �bd
�iُ w�h

و�b	X ر�bBٌل   :":W	�rb  «  ؛ )YَVTَ �)73اً�� َأ�V�ً��ِ  � :إ�s \b	���b�; rb\    � َوَ�ْ$َ�� ِر�7ٌَل ��ْ�ِ�ُ�$َن َوِ#�uَVء ��ْ�ِ�َ��Vتٌ  � :;���\ 

�	نx " r�	s \9"إ�
� =�5� " r�	sم ، وd�:�eل ا�tا8و T>�:eا� 	ا"ه	
tiD; 	� " ، ء��gا� 	وه ، T��t��<\ ا�:eا� 	ه

 r�	:� اب	ا�� `�<�ه� :  .)���kّ��.."«)74 اik�ّ` آ[=وا �~t9�":9 أورد 

 �bbeآ   Tbbوه ، �bb��hا� ��bbU�| ي	bb�A; �bbtiار=M; �bbnً�eآ= أ�kbbi v�bb��:   �bb�� 9�bbe�t�ا�ّ�?�bb�� [�^bb ا��9�bbe�t، وا�

           rb�	s TbW ط�be�8ا jb
��5ل ;b��=اض �9ّ ا��b�gء Ybi wb�h=ح آ�[��bt ا�Xوا ، [�^?t�] ا�ّ�bM=ار [وbi �bs=د �rb    « :ا�

       �]t��Tٌء Mi	ن ���ؤ�i=c� v ا��eBل وا��t[^�� �¢ن ;�:�tم ا�    Tb1��t�
�~�b ا�� TYb| ذا�W ، ا�:={ن TW ت��CD�وا� ��U

         ّT
e�آ= ا�dk��� �~� �g1 � \
إنt ا�tDرآTYb إ��b��B \b    :  ؛ وهkا �bi �b�	�� إ�b\ ا�:b	ل           )c�«)75	ل ا��~� �~� ��\ �

         �b~��	�� �tiار=M�
��s r أدرآ	ا �	y	ٍح دور ا����h ا�ّ� `�:��tا�� �t��=ء ا���e
� ` v=�p: bt�
g:ا�   jb؛ وذ� �bti��gوا� �

                �1qt�bا� ��ُ�b�` ��` أدوات ا��j1ُ�et ا��dT^t ، وا�ّ�b=اZ�ُ ا� dT��bh���bه9 ، و; Tوه ، dT�}=:ا� [ّt�
��� ;[��=ه9 �

            \��b�; r�	s \
� r:�
�; TW ل	:i ؛ إذ ��g� �~>�� �U	� �t�qMتِ         �:ا��Vَf�َ Eِه	ِV9َْوُآ Eْ*ُbَ�Voَ�.� E*ِ\ِV�ْ#َ �V�َ>ِ َ  yِV%ّا� 

              Eْ*ِ�ِ$ْVbََو Eِْه	9ِْ
�$َن ِإ'Iً�%ِbَ Z ، َوِ�ُُ�ِ�ُْ Iَ َ Eِْه	9ِْ
ُ�ِ �*َ�ْ%َTَ yُ%ّا� �َ>َ�َ Aْ�َ /ٌ%ْWُ ��َ�ُ$%ُbُ Eْ*ِ�ِ$ْbََ�:- َو 	اَ~ْ#ِ<َ��ء 3َ�ِْ�ِ Eُ*ِ%ِ�ْbََو

��ً��ِTَ �#ً��َ*ْ�ُ Eََ	ْ�َ �%َTَ (...)Eٍ%ْ�ُ>ِ َ �Vَه �َYِZا� �َ.�   ْE*ِ�ْV%َTَ �V�َ�ْZ	�َ 76(� ..ُدوْا(، »  rb�	:W": 9
_gbW "    dTb
e�آ= ا�dkb
���bٌن �

           tأن jوذ� ، ��^]t�� TW �g1 ا�:	ل ` ا� \
�"9
��b      " ا�ّ_sو =b]Mا�ّ�:� وا� ` ��U�]t�` ا� �g1 � \
� Tّ
eB


ٌ�"ا��g�8ء، و pُ ���	
s 9~�	s "�eا� ��s ى	�ن ، ود��~g��� 9i= \
` وا�:	ل � jذ� �t
?; �
�r ا��qtم إ�\ � ��
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 r�	s �eوه `��y	�=اض �~� �Xب ا	
�V$َن ِإ'I�V%ِbَ Zً      � :أ1ُ�ِ�ُْ IَV َ Eِْه	ِV9ْ
ُ�ِ �V*َ�ْ%َTَ yُV%ّا� �َ>َ�َ Aْ�َ�   rb�	sو: �  �V�ََو

�ُ$>ُ%َKَ ��ََو �ُ$%ُ�َbَ � r�	s \ا�ّ_� َ�ِ*�ً�ا� : إ� Tّ
eB ء��g��� =ذآ �te� rtوأ� ،   rb�	s ` 9
: �  ٍE%ْ�ُ>ِV َ �    \b
� �9b�i rbt�8 

 r�	s ` Tّ
e�ا� �d
��ُ kٍ¥��h =ذآ ، r�
� ;:�tم وc�i	ي �: �Eْ*ُbَ�oَ�.� E*ِ\ِ�ْ#َ ��َ>ِ َ �...      �b \b
� 9b
��e ا�_�b�و�bs ا

r
gs مt�:;«)77(.   


��bt ا        g:ا� �btiار=M���b�� `t�bg إدراك ا�tDرآTّYb ا��b��h ا�ّi �bه� `b   tم �¢وqbMا� Z�=b; Tb�� ، rb�bM; Zbe� =bg=اري®     ّ�

ٍ̀ t��
9ٍ(؛ إذ إّن ا���^= ا�dT��h ا�t=Meر   _gW (       r:gb1 �b 	bري® ؛ وه�b�bM	dٍن إ \bإ� r��Xد Zgyو v=��]; TW ج��hا

  ���i �te` ا�qMم "9

[	ظ^ُ= ا��T��hه�� �^� �  8ّن ا���^= ا���رّي اk�ّي i=;�� إ��r ا���" ا�_�eا� ` ��ًc:؛  

           \bع إ�	bB=ّا� `b t�b� Xا;~� وkb� T]�M; X �~t�8 �tiر���[��= ا����U= ا�t=Meرة ره�` ;���:~� ������U= ا�W T��t�و���

 r� �cg;=eا� �t���hا� =U9 ا����MAi j�k؛ و� rإ�� ��A; � .  

   g:ا� �tiار=M�` ا����h ا�ّ �ّAا ا�kه ��� TYرآDّا� �:i 9و�   TbW �>ًbiأ ��>i �� ، ��AW �~��5��
��t وآ�[ّ�� ا

 �e
9";�
�:r �` آ
_gW " م ؛ إذqMاء ا�DBأ Zر� TW ودوره� �ti��gا� �tiار=M�TW ا��i ا��Yi w�h �:��t=ح ا����h ا�ّ

   qًC�s ��>iُ: »            ��b�� دُت�� T�tت ا8|= ا��t=Aeا� ` =t|¢; � dآ� \
� �e��
b\ ذآb=    آ�e أ�rt أiً<� ا� �
e�b� ا

ا�TYّء ����e	م وا�?^	ص ؛ kWآ= ا��CDّ��ت ا8و�\ �?^	ص آ�d وا9ّb� ، �ٍbh ذآb= ا���bّم ا�bc�e	ي �
�~�b ؛ kb~Wا             

         9�e�t��=آ�� ا����18 ` وB	vٍ آ��=ٍة TW ا��i ، وه	 ا�W ، �~U	^?� =|َت ُأ�t�CDB =ذآ t9� [�^?; ��� 9�e�;

 [�^?t��=اض��� ا��t9� ، [�^?t ا��Xء ��� ا��gا� t9� ، 9�e�t�   .)78(»��� ا�

               `b =b����وز TW در�Q r1ه=ة ا����h ا�ّ�M=ار�ti ا�bّ�	رة ا�	ا�bhة إ�b\ أآi TYرآDّا� ��� ، jذ� `� qً>Wو

         �bCا	W `� r�i�h T]W ؛ �t�gآ�=t�
~� �Qه=ة ��t�^� =g أو W	ق ا���i �eّ �tiار=M�ّ̂	ر ا�ّ  1	رة ��g� v=��]; TW ا�

     �~��� `��bً¥� ، أb; X=ى أ�rbt ذآb= ا��bt�A                  « ا�ّ�M=ار kiآ=  �b~�W زاد �t̂ b:ر ا�t=bإذا آ rbt79(إ�(     rb�
� \b1	 �^b� TbW 

      ��ً�g��ُ =|} �y	 TW م ، وذآ=ه�qt80(ا��(          �ًbe
�r أو r;��^s آgc| =|ِ} TW 9ه�hر أd=Miُ �5ء ، أن
gُدة ا��� vkوه ، 

         . )81(»�^[ٍ� زا�Cٍة

�� T%��ء ا�ّ�� ا�������:�را�0ًT �Z  .ا����� ا��.
	ار

` |qbل درس �
�beء ا��=��b�ّ ا�:�bا\ �_�bه=ة ا�ّ�bM=ار ا���bgُره9 إ�iّه�bQ �bه=ة                ��� �tYM; :   �b�ّ�Xود ��ّ
Mb�

            TbW ور�b�t��_b	ر ��bsqت ا� `b �b ��Xود � �
Mb� �Mًb1ُ�e; �iّر�b�
\ ا����bU= ا��b�ّ��h وا�� T]>;ُ ��ّق  و;�او���b1 

 9MAeُا� T^�ّء ا���gا�.  

                  �bsًqcد ا��b:�ّوا� `i=d�b]eز وا��b��ء ا��be
 وآ��� ;
j ا�ّ_�ه=ة �=َض َدرٍس و�:�ٍش ` �gs ا��bd�pqg` و�

      TbW ��b�iُ �beى ، آkَ�Aeُا� \
�� ا8�eا� 	وه ، Tّ�}=:ا�ّ�] ا� ���B \إ� �iّ=�
\ ا�Yّ	اه� ا��iّ=�Yّ وا�ّ�� 9~;�:�
�; `
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��be إrb� Xّ ، وا��:�bوا َ�b]5i `b             أرs\ در Mi X \b��eن ا��bورة إذا آ=by ار=M��Bت ا�[^��h ا��=�ّ�� w�h َ���وا ا�ّ

        r� \;xiُ r�	آ  re_�َ TW ار=M�8= واXه��eم �r ، وز�iدة ا�ّ��rb� r�g         «ا�ّ�� �iا���� ��]iُ ار=M��t	آ�� وا�W~�م 8ّن ا�ّ
�

ّوqW ، Xً ;�^=ف ا�ّ�[� ��r ، و�s را�\ ا�:={ن ذ�t=MW jر، و�yَ�� ا�ّ�bM=ار    ، و|T1��; ��Y ا�qMم اk�ّي ُذِآ= أ      

  .)TW«)82 ��� ا�ّ�	ر �h` أراد <��[� اXه��eم وا����i �e� �i:	ل

               �tMYb�; Tb��bM=ار هvkb ا8ه�b�eّ ا��eb1�A اّ�ّ

b\   و� دام �ّ���	�iت   و;�b�A	�biّ ود�b�ّ�X و;�او�:    �b�ّ�qb� =bgث 

� �bb:ّA�; X wbb�A�    TbbW �bb
d�e�eوا� �bb
ا��bb�: �bb1ِ=eُ آ[�bbءة ;[v=��bb ا�
9ّbb~t إذا أ|TbbW ��kbb ا��g�bbAن أ�bbcsب ا��t	ا�bbU ا�[��

 r�1َ إ��=eُ���1 وا�d=وا�.  

             �Tb
�
A��b~ُ�~9 ا�ّ �b
�W~� درس �
�eء ا�bّ�] ا���bAe	ن هvkb ا�ّ_�bه=ة TbW آ����b;~9 و;�_�b=ا;~9 ؟ وه�b ا|

�C���~� و� `� ��ّ:�gct��M=ار وxi �C�QدTW �~id ا�ّ�] ؟ و���Cُ�~9 ا�ّ

d[�` ؟ وه� �?��` أم آ��	ا �s89 ا~Cا=_َ�ُ 

� ه	 ا�bّ�ور اkb�ّي xiدTbW rbid ا��jb1�et ا�Tّ^b�ّ وا�ّ�b=ا�Z ا�Tّ��bh إن                        jذ� dق آ�	W؟ و rn�eأ� Tه ���t؟ وe�; 9�Wو

  .آ�ن ه��ك ;jٌ1�e و;=ا�Zٌ أqًU ؟ 


�eء ا�ّ�] ا���Aeُ	ن     � 9ّ�
A	TW �Qً دراr��g�bA� 9~;�1 أ�bh ا8دوات ا�e=آ�biّD       اه �ً�e��_�ه=ة ا�ّ�M=ار اه

                   �b�� ل�bAن ا��bآ �beآ `�:i=bW ا	e�b:9 ا�~�ّbM� ، [�ّb
� Tّ�X�ّbّي وا�	b5

b	ا دوَرv ا�TbW 9b1�A ا��b�gء ا�ّ]5i 9و� ، [�ّ
�

           b|} �ٌi=Wار و=M��gُِ� أه�eَّ� ا�ّiُ 9~� �ٌi=]W ؛ \
�eء ا��=�ّ�� ا�:�ا�   �b�� ؛ إذ �b~�5
i =)  �bا�=B	� ت دي=bرو� (  TbW

�r �` ا�ّ�M=ار i:	ل      i�h ��1ق: »        `b �b~;X�hوإ �bt�	~]eا� �b~;�i	�A Tb�ُ;َ��� إ��دة ا�ّ
[� TW ا���gرات ا��Actّ�� اّ�

bb` ا�qbbMم  �bb�;=eُا� TbbW �bbiر ا���د	bb
�bb « : ، وqًC�bbs ��>bbiُ)83(»ا8i	cّرات ا��bbgا�� TbbW �bb]
 أو و� `bbMeiُ��bbدة ا�ّ

��ّq�ا� ZgِA;ُ �~�ّ8 ّرًة�y ن	M; أن �
�Mت ا���	c:e84(»ا�( .   

    kُ|َأ ��� `t�g�i)  ا��=B	� رو�=ت دي (              ���b1d=وا� �b1ِ=eن ا�¢b� `b �b�
:��b�ّ ، وا�ّq�ط ا��bghار إ=bM�
\ ا�ّ�


\ ا���gرi X v:� إTW Xّ ا�qbMم ا��[b	ّي ا���bدّي وا�t9b�ُ ، �b�َ;=eُ إن �bA` أ                      � ��ً�b�MW  ) دي �	B=ا�b� ��kb|) �b=أي   

� ورد ` ;M=اٍر TW ا��dY= ا�:9i�b وا�wi�bA ، وهb� Tb^	ص �����b ا��b	دة؟           =��]; ��� T5g�i !    r
�MYb; `b� qً>bW

�[�و;�     
[� ، و���ٍ� �?
�g���W �eرة إ�b\ ا��b�g ا��dYb=يd ، وآrb� Zٍbe� ��b أ���bد :        v�g= أ��eط Mف ، 9ّ�ُ ا�=A��� أ�gi :

�=ي ا�ّ�] ا��Yّ=ي وا�ّ��=ّي ا�ّ�[�ّ��، iُ �eّ
ّ�� ، وا�i:��ّ�� ، وا�ّ��او�ّ�� MtYوا� ، ��ّ�X�ّوا� .  

  `Mا�� (و�=B	� دي (    r�ّر أd=:�ُW ِرك���i »        �b~g�
:��b� �b` ا���bgرات � ��ِ�b?;ُ أن �p��d̂ bق ا�=bn اب	U `

            �ٌhا9ٌ1 وا Xّن ه��ك إ	Mi Xُّ�ث أAi `Mت ، و��Wاد=�eُا� �c1ا	ب �	
ceل ا�	��e
وTbW ا���b:tرi= ا��
�b�i �b�ّe أن        ..�

                  `����ّbو أّن ا��giدة ، و��أ ا��g rg
ّc�i �eّ 9p=ّا� \

�Aت ا�t�Aeُدة �c^eُل ا��e��Mi	ن ه��ك ا1�:=اٌر �
\ ا1
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      �b1����� �~vk ا��	اq� 9~;ِ�Uن إره�	¥d�~iُ اءt=:85(»وا�(      qًC�bs ��>biُ اkb9 هbpور ، : » ُe
� `bMeiُة   و�bte��َeُا� �b]��?

ّ�� واXه��eمq�ا� TW �iD; د أن�^�sXت وا�g�   .)�ge�«)86أي ا�ّ

 =��bbiح(و�bb�] �bbeA ( \bbc| \bb
�)�bbا�=B	� ار ) دي=bbM��Ybb� =bbg¢ن ا�ّ��W » ت�bbe
Mات وا�	bbU8ار ا=bbM; أّن

      rbt�Mو� ، �b�ّاو��t��~� ا���e	�bti وا�]�Qو �e�دي ا�x�ُ� � iور=y ��� اآ��=t�̀ (أو ) ط آ�beلٍ �b= (وا� d�bA��)  �ٌbأو ( 

��ِرك ه	 ا�|=   ، t9�ُ)87(» )�5	̄ي�i-  �b ��iرأ �e
�) �bا�=B	� دي(-  qًC�bs : »       ور�b� م	b:i ار=bM�و�b ذ��bW jbّن ا�ّ

` أ�	اع ا�?�cب ا8|=ى r~gYiُ �  .)88(»آTW =ٍ�g ا�?�cب ا��dY=يd أو 

b�i qbW	ز   « :=ة ا�ّ�M=ار �c| TWٍب � ؛ إذ b:i	ل 	b1\ ر�����b      أ�t ا�[=�i ا�ّ���x�ُW Tآ�d ا�ّ�ور ا�91�A �_�ه      

       ، dي=�dYbا� [ّ�ّb
� dم�bا�� d	���� أو ، \��e��� �
^t� =�p ة=��gأن �iُ_= إ�\ ا�ّ�M=ار �
\ أM; r�ّ=اُر أ�[�ٍظ �^	رة 

      dا���م \��e��� �
d̂ 
\ أr�ّ و��� ا�� rإ�� =_�iُ أن T5g�i ��«)89(t�g�` أه��eّ ا�ّ�M=ار TW ا��e�eر ا�ّ
5	ّي  ، و` ه�� �

   vر�bbg���� Tّ�Xt�bbا� rh=bbUو ، [t�bb
� »  dي	bb5

bb\ ا�bb��e\ ا�ّ� �ٌbb��«)90(   ة��^bb:ا� rbb� تDbb�� ، و��bb^= إ�bb:i�T̄ اآ

       �ُ�ِ;َ ��ُ;َ 9� T�
	e��� ��t	�1:\ ا�ّ�W ، ة=U��eا� »    ٍ̀ t�b� �b�=َط ;	���ه� TW Z:W ا8وزان ا��e=و�bW ، أو TbW وزٍن  

���ه�� ، ;��TW v ا�ّ�:��� وا���Ytآ� ،        X از��ت	; TWت و���c:; TW �>Wأ �ٍMY� �etور� �>iه� أ���	َط ;=� ��; ��

r�ا	أ� \

�eت ، واk�ّي ه	 ;M=ار U8	اٍت ، ��W��eتٍ ز��5� �ٍt	TW : �ٍti ا�ّ�M=ار �Mا;~� ، أو ا�k� وٍف=A� ار=M�ا�ّ

   bMi �s �eآ �]t
�~�      ، وMi �s	ن ا�
bU�W ت أو�W��beا� vkbود ه�bh 	bه \b��eن ا�	91(»(      �b i	��� ا=ًbd�x rb�	آ `b� qً>bW 

          T�
\ jg1 ا��t] ؛ إذ i:	ل �kر ���� =~�i:   ار=M�ّ

ّ�] ، وُ;�Yرك     « �¢ّن �� Tّ
و�Q[ٌ� ه�ٌّ�  ;?�م ا��d_�م ا�ّ�ا|

      ّ̂ bا� �b�� �p��bU �b��iُ ت أن�e
Mار ��� ا�=M�� ��c��i =��Yّ8ّن ا� r�W      �bd�Mi أن ��c��bi �beآ ، �ٍb~B `b	ر 

` B~ٍ� أ|=ى      [�ّ
� ��ّC�Aiا� ��Xt92(»ا��(           Tb�b` أدوا;rb اّ� ���َiُ يk�ّار ا=M�` ا�ّ Tّe��eا� j1�e� ؛ و�Y�i j�k¢ ا�ّ

 »     �1��t��b	ي أbiً<� إ              )TW �wgُ;َ«)93 ا�qMم ا��X��م واXّ;��ق وا�Ai 	b~W ؛ rbCاDBأ `�b� ̄ي	b��eا� Zا�=��b�ّ��Mٍت   وا�ّ

	r�by؛ bWـ           TbW r�?��biو ، r�
� =c��iُ أن =��tYع ا��c�ا�ّ�bM=ار beA	د إذا �bBء    « ;�T�5;ُ �ًti=�g ا���e\ إذا ا1

  rإ�� �B�Aا� 	�و;� r�>�:i يk�ّا �y	eا� TW«)94(    �be�ّوإ ، dي=�dYbا� Db�ا�� ` ��ً	� �g^i X ���Aا� vkه TWو ،  »

 =�dYbbا� TbbW �
�>bbW =�^bbi«)95(	^bb|و ،     �ti=�dYbbا� �bbB�Aا� �bb�� �bbً�e; �bb:i يkbb�ّا 	bbA�ّا� \bb
�?ِ�م �ُbb1ا �bb�Uً إذا 

  .ا�:^	ى 

            �e��َ�biُ `�bh dTBر�b?م ا��b:eا� �b��� TbW �Uا	�T® أ���ء ا�ّ�: Zٍ�1و =g� =~َ_eَ�َi ®Tوٍر ;�او��� �
c>i �eآ

���bb�t و;	آ��bbه�  « ا�ّ�bbM=اُر �	bby	ٍح  =bb_� �bb~Bو =bbi=:; �bbBأ `bbا�:bb^� اrbb�W �Tbb1�18 ا��kbbtآ�=   «، وbbMi	ن )96(»

·�1=t��eّ      )97(»وا� =�` ا�
t[� أو ا�r� \��iُ \��e ا��tY�= أآ ®9~ �ٍ��B \
، ��Yُ�َW ا��v�g ا�ّ��� �����Aح وا��t¢آ�� �


:�d` إ�\ أنk~� tا ا�qMم أهTb5g�i X ��de إ�b~��]p             «1	اv �ـ �eع ا��e1ب ؛ أي �[� أ�c?��� م�e�، وهb	 �j�kb    )98(» اXه
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                   tن¢b� �bر���� \b1	 v�b�� �b
e	�bs ا����bi ، وهkbا � ���ّbى ا��b� �bsّ	t��b��� �b�ّرة ا�q�ي ا�d	:; �ٍ�ّاو��; �ٍ]�Qذو و

��bbt:ً� ؛ إذ إّن آbbM; t�bb=اٍر �bbsدٌر �
���bb�; \bb    «ا�ّ�bbM=ارُ �ًbb��� dي=�dYbbا� [�ّbbا� ��bb \bb

�bbs �ٍbb�ّدرٍة ���W `bb� �YbbMi 

 ُ�
�t��r�¢b أن                       ا���hس ��� `b �b�s	t�� ، وهkbا ا��t�bى ا��b� �bsّ	t�
TbW `��iُ �T إ��bرة ا�MtYا� ��ُ��t���ُ�� ، وهkا ا��ِ� وا�ّ

    rbإ�� v�bg��Xوا =��tYع ا��e�� اDً�]A; =�أ�b1س ا��b:iع ��bU �b�e	ر qً>bW  »     ، v�b` ا���bgرi«)99(    v��� ا�ّ��� أآ

       �� �eل ، آ�Aا� ���gc� \:�1	eا� TW v���W       ت��d�bAeا� `b =b��Mح ا��b�� =ّb1و ، =�dYbا� TW ��W�:ا� �iّ=_�� �1ً�1أ v�

�t��i�g100(»ا�(.   

و�~kbbا �bbBء ا��dYbb= ا��bbQ TbbW wbb�g�� =ّbbAه=ة ا�ّ�bbM=ار bb��ًُ�ا bbi�Bً�ا ، إذ �bbM; 9bb` هvkbb ا�ّ_�bbه=ة �bbّ=د ;bbM=ار         

` ا�A=وف ، وا�8[�ظ ، وا���e ا�?���� ` ا���e\ ، أو ��� ��=ي®          ��	e�e�    ب	
b18ا اkbدام ه �b أو :cٍ� ، و

              �b�C��� ء	by TbW tTMb1ُ�e�bّ=ة أ|b=ى bg=زi` دوَرv ا�ّ rb;اء=s دة�b�إ \bإ� ��	��bi اkb~W اٍد=dnا TW زال �ا�ّ���g=ّي 

 jgAوا� jg�ّا�.  

        b� TbW dT�Xt�bوا� dT
MtYا� j1ُ�et�
\ دور ا�ّ�M=ار A; TW:�� ا�� `���Aeء ا�ّ�] ا��e
� �Wآ� �dآxi   wb�A� �b ®[

 T�
[� اّ��?eل ا���ُ_9 ا�q| ` d[t�
� �t��Xtا�� ���gا� ��MY; TW qًd|�����وز ا��X��م ا��:i�v���ُ TW Tّ ا��t¢��=ّي ، ُi

   �bbb~� Tbbb��ار ؛ وأ=bbbM�
�~�bbb ا�ّ� T;¢bbbi أن `bbbMei :    ، ات=bbb:]ا� ، �bbbe�رات ، ا��bbbgت ، ا���bbbe
Mوف ، ا�=bbbAار ا�=bbbM;

  .إ�· ...ا�:^]


��tوkiآ=g:دة أو ا�	���� ���hا� tد �¢ن�t�Dّا8زه= ا� )anaphoric reference (  �e�Y; » `
\ �	ٍع {|= �

  TW ��ّe�i ���hا� :            �b��hا� 	bوه ، �bآ�¢t��beB `b ا�bsَ [ّ�ّb^َ� ا� �b
eB d�bآ �biا�� TW ا�8[�ظ `;M=ار �[ٍ� أو ��د 

 �bbtiار=M���bbd ا�Epanophora ( bb� �bb��h(ا�ّe;ُم  ، وqbbMا� TbbW �bb�ًدورا �bb��hاع ا�	bbأ� =bb� �Ybb�i wbb�A¢ )101(»���	دة أآ

          TbW وره��b� ا8|�=ة vkل أداء هq| ` �t���hا� =Uوا���� �tiر��ا�����h��� =W�>t ا�ّ�M=ار�e�W �ti ��` ا����U= ا�

 » ̀ ��bby	eا� `�bb� �bb �ٍbb��g�� ·�bb1=t��e	�bbe~�W �bby ا���bb^=ان )102(»ا��kbbtآ�= وا�i `ikَbbt
xbbi �bbteدي إ�bb\ ا��bbt=ا�Z  ا�

�M=ار أو                   « :ا�Tّ��h ؛ إذ i:	ل ;�teم �t�hن       ّ��b� ف=b�iُ �b 	bوه ، �>ًbiاآ=ة أkّbش ا��b��� =آdkbدة ا��b�إ `b�b� �bte	ع 

                ��by ن أو���bdا�� �bt�_ rb
�B مqbMا� ` �ٌi	n �ٌUِ�W r� �t
��i �إ��دة ذآ= �Uر ا�qMم ��� أن �hل ���r و��` 

 e� �sqا��          rbإ�� Tbe��iو r�
i �e� �sqا�� �A>t;م اqMر ا��U ���ذا ُأ�W ، اب	B أو ���W أو =g| ` r�g�i �«)103( ، 

 \���; r�	s TW �>ِt�i �uْVَ�9ِْ�ُ�$َن            َو�Z��َ �7َءُه�Eْ :وهkا َ AُV>ْbَ �V�ِ ْا$#ُ�Vَوَآ EْV*ُ0َ�َ �V�َ.� ٌق.��َV�ُ yِV%ّا� �ِV�Tِ �ْV.� ٌب�V�َِآ 

   �َYِZا� �%َTَ  وْا	َآ9َُ E�7َءُه �Z�%َ َ      َ�	ِ ِ�
�ُ� ا�%Tَ yZَ%� اْ�ََ0ْ%َ َ yِ�ِ وْا	ْا َآ9َُ$ ُ	َTَ �Z� �)104( ارد	ار ا�=M�
�te; �dم �
\ ا�ّ�iو ،

  rbbb�	:� �bbbei=Mا� �bbbiا� vkbbbه TbbbW: »  `�bbb� �bbbU�]ل ا��bbbn `�bbbh"9ءه�bbbB �bbbte� "  ط�bbbg;رXا �bbbiّ	:�وB	ا�~t=bbbM; �bbbرت ِ�

  .)105(»����	اب
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  te; �:i 9و�                      Zوا�t=bا� �bUأ TbW ار=bM���َ `�bh =b�t�b ا�ّM� jbذ� `b �bأ�� \bإ� �bذه �b� d�bAا ا�kbه \bن إ��t�h م�

           Z�t=ا� �sq�W ، [tم أو ا��qMا� =U��� `�� �e�W �t�^tا��-rg�h-  »    ���b1 ر	آk1���دة X اآ=ةtkإ���ُش ا� �~�ُ]�Qو


\ ا�      � `��;ُ T�	U	ل إ�\ هvk ا��i�5 ، واTW �U8 ا�=Z�t أن Mi	ن ����دة ا�
�b]t  �	ا�c1 إ�hى ا�	�C�1 ا�ّ
[_��t اّ�

    rbbل إ��	bbU	
� ��ً�ebby ى	bbsآ�= وأkbbt�
� \bb�أد �bb~�ّ8«)106 (     رَة�bbg� ار=bbM; لqbb| `bb jbbذ� �bb�� `t�bbg�iو ،" `�:W�bb�eُا�

��e>ّb��� rb=   ��ل ` ا����h إ�\ ا���^= ا���رّي ا�kbeآ	ر �bU TbWر ا��bi ا��bei=M ، وا�ّ��b	�i �                 " وا�W��eُ:�ت

�َ*Vْ$َن      اْ�ُ�َ��ِ ُ�$َن َواْ�ُ�َ��ِ َ��ُت� :s TW	�r ;���\ "  و��ه9"��1��gا��g�� rرة ْ
ِ	 َوََ��ُ�ْ�V�ِ وَن	ُ�ُlْVَ }ٍV0ْ�َ �V.� E*ُ\ُ0ْ�َ 

              V�ِ�9َ�ْا EُVُه �َ��ِ ِ�V��Eْ*ُ�َuِV ِإنZ اْ�ُ�ََ َ yَ%ّْا ا�$uُ#َ Eْ*َُ�ِ اْ�ُ�َ��Vِ ِ��َ� َواْ�ُ�َ��ِ �V�َتِ  ُ�$َن ، َوVTََ� اTَ     tِ� ا0ْ�َ�ُْ	وِف َوَْ�ِ<ُ\$َن َأْ

EَZ�
��t" ا�W��eُ:�` وا�W��eُ:�ت"؛ �g���Wرة ا�t=Meُرة )107(� َواْ�ُ
�Z9َر َ#�َر 7ََ*gs �ً��hإ ��A;ُanaphoric reference  \bإ� 


\ ا1�e=ارv ، ور�Z ا�qMم �¢وr�t و          � =~�; w�A� رّي ا8ّول��b` ا��t=د�s       �bi أbW «ا���^= ا� �b�ً	� Z�=ّbا ا�kbد ه�

r� T:
�eآ�= ا�k;ل ، وtا8و �s	eا� ��qU \
   .  )108(»ا�ktي iُ=اد �r ا��t¢آ�� �

�M=ار     ّ��W jذ� `� qً>Wو »      ` ���اد ��^ٍ= Td̂ ؛ وذ� j��i=n ` ا tا�� j1ُ�et�xiدdي آj�k إ�\ ;A:�� ا�

   i �s =^ا ا���kه ، v=|أ \�ّh [ّ�ّا� �iا��      =bU��� `�b� Z�=bi اد�b�Xا اkbًة ، وه=:W أو �ً
eB رًة أو�g� أو �ًe
M	ن آ


\ ذ�:� j	���b�; rb\  )109(»ا�ّ�ّ]� ������Vِت ا�ّ%yِV َوْVbَ�Eُ*ِ%ِ اَ~ْ#ِ<�V�َء         ���� : ، وMei` ا�َّf�َ Eِه	ِV9َْوُآ Eْ*ُbَ�Voَ�.� E*ِ\ِV�ْ#َ �V�َ>ِ َ

         AْV�َ /ٌV%ْWُ ��َ�ُ$%ُbُ Eْ*ِ�ِ$ْbََ�:- َو 	3َ�ِْ�ِ            Eََ	ْV�َ �V%َTَ Eْ*ِ�ِ$ْVbََو Eِْه	ِV9ْ
�V$َن ِإ'Iً�V%ِbَ Z ، َوِ�ُُ�ِ�ُْ IَV َ Eِْه	ِV9ْ
ُ�ِ �V*َ�ْ%َTَ yُV%ّا� �َV>َ�َ

��ً��ِTَ �#ً��َ*ْ�ُ(...) Eٍ%ْ�ُ>ِ َEْ*ِ�ْ%َTَ ��َ�ْZ	�َ َه�ُدوْا �َYِZ110 (�  �.َ� ا�(.  

  �e
T��cّ| �eA آ ���ُiَ9ٍ(و
_ُgِW (d;Xر ا	_� ` Tّe��eق ا��� » r�W رج��; � �Tbe إ��rb  (��^ً=ا ���; (  ��bآ

          �b�d=ا� kb|ا¹ وأ ��gb1 `b� d�t̂ bا� `b rb�
� �b:htqت ا��b�ّCD�ا� j�kbوآ ، r�
� �:��tا�� ��U�]t� )111(» ..ا����CDت وا�

     �e
�t�g` ��� أنt آi9ٍ(و
_ُgِW (   ت ا��XXص د�^��Dال ، وا|Xا TW وره��� ��َ
َcَyا     rb�
� �:��t�bا� �tiر�b���bU= ا�

T��t�
A رEb (: وإh<�ره� ، و; ��� `Mei	��y ذ��MtY��� j ا�Zs01ا�(  

 9~sَ��� 9~ُ̂ :�                                                                                    

                          آ[ُ=ه�iº� 9ت ا¹                                                         

)    Eٍ%��( ®�h =�5� ء��g�89 ا~
ُ�s                                                                        

 �ٌ
pُ ���	
s 9~�	s                                                                                   


�qً)                                                               �[� ��م t=Mر (s Xّن إ	�xiُ X  

�e�_� ��ً��~� 9i= \
� 9~�ُ	s                                                                                    

)Tّe�� T��hإ =^��                   ()                                 �t�d̂ � �tiر��  )���U= إ
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 �t�
gs ��ّ
  ) anaphoric reference(                             إ���h دا|

                 �:��t�bا� �tiر�b��b	ي دXXِت ا����bU= ا�Ai رt=bMeُا� tT��bhا� =^bأّن ا��� rb� �tYM�i ، �MYّا ا�kه TW =Q��ّا�


�r ، وهT ��و   �    �e
MW ؛ ��ّ�ey رة	^� ri	�A; ره�)E%D(       د	b~ا�� �b~� م�bs Tb��r آbّ� ا8��beل اّ�A; ̄م ;��رج�� �ٌ]� 

 ��ّ
gs ���hإ��~� إ ���h��� �tiر���<TW ��te ا����U= ا�eُوا� ، r�
� �:��tت ا��XXdا�� tآ� T�ِ5iُ w�A�)anaphoric 

reference (   r�
i �e� rd

b\ ا��bi     إ�\ ���B ر�Z ذ�j آ� rb�:
�; TbW r�	:� T��tc| �eA v��� �` ا�qMم ؛ وهkا 

  �:��tا�� »         �e
Mأّن ا� �iا�=ؤ vkل هq| ` هT �:�ة هvk ا��iت، �:�ة ;^� � ;:�tم ��gi"Eٍ%�ُ>ِ "   ، =t|¢b; �beو إذن 

�~�	M� jوذ� ، �~� �:htqا� �~� �g�;و ، �~�
� �d�:�eُّ��ت ا�CD�ا� �~�W ��^;� �e�� �ّ�� �_]� «)112(.   

                          �bi�A�� 9tMA�b; dT^btق ا����d�bر ا��bnإ Tb]W ؛ ��bAW �t�
Mb� ��bو�� �ٌbt��Xه=ة د�bQ �btiار=M�وهkMا �b��h��W ا�ّ

       j�kbٍ�؛ و�bhري® وا���:�TW �n ��^ٍ= إ; T����b�; �bdًدا     « ا���e\ ا�t��eُ` إ�\ ���B ا�T���e اّ�eiُ �biد=t��M=ار أو ا�ّ��bW

TbbW             �bbآ�=t�
bb` ا��bb��g ا�TbbW �bb�ّ��h ا� �bb��� rbbt�8 [ّt�bb���bb=ة � �¥ً�bb� =bbd�5iُ X rbbt�Mو� ، �bbt�gآ�=t�-trans( ا��bb��g ا�

syntaxique (    �b�� �b~�� أن ;?ُ=ج `Meiُا����5 ، و TW �t�gآ�=t�;:	م TW ا�18س �
\ ا���e	ل T~W ;	ا�W ا����g ا�


\ ا� 9C�:ا� �iد=t��=وط ا� =�W	;ادف=t��«)113( =U���
� d=e��eاد ا�=dnXا \
 ؛ U�����W= ا���hّ�� ا�t=Meُرة ;�~= �

               �ًtiDآ=���� �:�c ا���nُ�:t ، أو �xرًة e� �hا	ا� dري��ا���ر�ti اّ��Zg;=; T �~� وُ;��A إ��~� �Mi w�A	ن ا���^= ا�

       d�A;ُرة ، وt=Meُا� ��ّ��hا� =ُUا���� �~C	y TW =t�];ُ         \bإ� ��ّ̂ btا�� \b�gُا� �b~�s	qb| `bل  ��Yُ;َ T��t�ُد دXX;~� ؛ و���

 �~>�� .  

`�t���t�����` ا�eرد ا�	� ��y	t�` ا� �ٍiDeو�:  

�Yِْرُه�s : � Eْل ;���\-: ا���oل ا~وZل+ُ Eْ�َ َأْم Eْ*ُ+َْرYَ#َأَأ Eْ*ِ�ْ%َTَ َ$اٌء�وْا َ	َآ9َُ �َYِZا� Zَنِإن$�ُ�ِ�ُْ 'َ  ، �%َTَ yُ%ّا� Eَ�َzَ

Eِْرِه��  .   )�sَWِ  �)114َوٌة َوَ�ُ*YَTَ Eْاٌب Eْ*�ِ$%ُbُEٌ��ِT َوَ �%َTَ�Eْ*ِ0ِ�ْ َوTََ%� َأْ�َ

�	ى ا��dT�Xt َأTW �eَ~َ1 ا��t	ا�U ا�b��e	ّي �¾�bi و;b=ا�Z أDBا�b~C ؛ إذ       �eا� \
ورد TW هvk ا�M; �i=ارٌت �

�	ن "إن t��gرة   xiُ X " :� �ٌآ�¢;  r�	"   9� ر;~9 أمk9 أأ�~�

b	�~9 و�
b\   "، وأ �t��gرة " ُ;�kره9 1	اء �s \
�9 ا¹ �َ|َ

�e1 "                          `b~9 و�
\ أ�^�ره9   ¨b
b` ا8وtل ؛ و�~kbا bMeiُ X` ا���bgر ا�ّ�bM=ار ا�ّ�Ybh T��b	 ا �bدام أ� ¨b
;¢آ��b� �ٌbٍن أ�

              :��t�bا� T��b�e��� Zg;=bi ً�اbi�B \b�ً��biDi �bteه� bs=اًرا و��b;ً�g و;��� TbW �b ذهb`               ا8وtل و{آ� ؛ وr�ّ8 أ�yف  rb�
� �


:T ، و  �eا� »                   Xًtأو Z�t=bا� Tbوه ، =bi=Mt�
\ ا�	�Q[� ا�Deدو�B اّ��b:i Tb	م �~�b ا�� �ً̂ ا���b� �be`   (إنTW t هkا ;�^�

`�qMأ            ) ا� �ُb]� ب ، أي�bc?��� م�be�
:�bd` إ�b\ أّن �~kbا     ، وا�ّ����� ا�	�Q[� ا���tاو���t ا�tg�eُ= ��~� ه�X�� �bه�eع ا��eb1

    �~��]pإ T5g�i X ��deم أهqM9ُ       )115(»ا��b|َ 	ه r ؛ إذ ��t` ا�ّ�M=ار ا���e	ّي ا�ّ���T أّن �g1 ا1�	اء ا��kار ���ه9 ���
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       tأن r�q| `` ا��t¢آ�� اk�ّي ��رك  jذ� TW � T]�� X9 ، و~�	
s \
̀      « ا¹ � b �bt
� ه��b1ى و=b|8 �ٍb
eB �bآ�¢; 

®T
M� Zرا� \
��eة �� =�p �ti	��   .)116(»وj1ُ�e; �C�1 ا�?�cب ر9p أنt آ�[�� اd;X^�ل 

�#�oّل ا��oل ;���\ - :ا���s : � ا	ً>ِ
ْ�َuْ�ُ �Zَو� ��َ+ُ�َj yِ�ْ%َTَ �%َ�ْ+ُ 0ْ�ََ*�َوِإَذاuَْ EْZ� نlََآ 	ًbَْو yِ�ْ#َُأُذ � ِ Zنlَ117(� َآ(.  

    r�gYt���Mb1�eن د�bt��X ؛                ��hq أنt ا� �be~�ّMو� ، �be~��� �T
Mb� Zٌرا� =tW	�i Xل ، وtا8و \
� �cَ�iُ 9� T���ا�ّ

     �����ّ̂	رة ا���t�~�gYt ا�ّ ` TW أذ�r وe��W)=ٌs:^	د ` ا�َ  (       \bا8و� �t�~�gYbt�ّ̂	رة ا� bا� `b�9b  (ه	 �[�b ا�b:e^	د 

�~�e�i (    ��eُا� \��e��W ؛dT�Xtى ا��	��eا� \
�                    r�gYbt��[�د b` ا��beُا� \b��eا� \bإ� �b �
gs �b�Aiُ T��b�[�د b` ا��r�gYbt ا�ّ

         Zا�=b�
dT وا�Tّ�X�b ، وا�ّMtYbا� jb1ُ�e�����ctّ ا��dT�Xt ��` ا��t���e` َأTW 9~َ1 ا�ّ��W j9 ذ�pور ،�]t
ا8ّول � ا|�qف ا�

tا�� `�ََ���gِا� `�� �e�W dT
e�ا� ����t ا�Tّ��h ، وا��t	اُqM�1 ا�qtي ا��dk5iُ يk�ّا dي	��eاد ا����` ، و1ََ~= �
\ ا�t�^

 �bbbt�
g:ا� �bbb��hَط ا�	bbb�| �َ�َbbb�َو ، �bbb~	e� TbbbW)anaphoric reference ( �bbbti��gا� �bbb��hوا�)cataphoric 

reference (         م أو ا��t��dTg�d ��` ا���^= ا���bريd وا����g��   =^b ا�����ct ا���tم أو ا���e~��� dTg�d؛ وهkا ا�����ct ا�

             �bte�����b �dc| �b ؛ �eُا� �t�^btا�� \�gُا� `�� �:ً�ُ��; �ُd:Aiُ dT��hا� �MّYbi        �ٍb��g� =b�|8ا TbW Zg;=b; �ًbt���� �ًbt��Xد �b رزً

             �b��t=bMرة ، وُ �bt���hإ =bU��� ى=b|8ا Tbه `te>b�5bU ��d̂=ى ; �dٍ̂� آg=ى ;A	ي ُ��\ � 
�d � ود�b ��X  -�=ة �Mb�- 

 �t�Cا	Y� رة	^� ��tز	� آ��� ��� �ٌhر̄ي وا��  . ��e�i w�A~� ��^= إ

           rb�t�
��W wb�h `b�r�َ�5     :ور9p ا��tور ا��e	ط ���ّ�M=ار TW ا���^	ص b�ا��t=آ��bt�g وا���bt��Xt وا���tاو���bt إtX أنt ا

]�Q8داء و �ٍ�d̂ bb� ٍتX	bb:e� v�ُbbWر Tbb5g�i  	bbه �>bbW حqbbU rn=�Ybbi �bbte
bb\ أآ�bbe وrbbB ، و� rbb�أن bbMi	ن �~kbbا « 

� Dbt�e�v=C�b_� `b        - ا�t=Meر-ا���^=  i rb
��; [ّt�bا� TbW �b���� ورود �g�b� ...   v�bUر ������biُ ار  -وأن=bM� - أي ا�ّ

      rb��X�� rbCأدا �b�]وإدراك آ� [ّt�bة ا�=]b� jّW \
�«)118 (    =b�p أو TّCا	Ybار ا��=M�ّ��bW T��bt� ا�b:e^	د xbi Xدdي   ؛ و���

              �b��teً�ا وt=gًرا ، وهkbا �َ_�eً و����MY; TW r ا�dY[=ات ، وا���sqت ا��TW �t��Xt ��1ق ورودv ا�
t9~t إذا آ�ن ]�Qو

   rر إ����d=gرات motivatedا���دات ا�e:^	دة  « :�s `�hل   ) رو�=ت دي �	B=ا��  (أ �~��M=ار ّ
 اّ��Mi T	ن �

�bbe�؛ و) 119(»أ  �bb~�
��bbاد bbn	ل ا�t�bbّ] ، وآ�bbeودة �
bb\ ا �bb�ّ��hإ =C�]bby رةt=bbMeُا� �bbt���hا� =bbUا���� ��bb�; j�kbb�

�t=bMر                  iو ، �b ��Xأو د � �
Mb� �~:��ciُ �s �eآ ، � �CDB أو � �d
;=;Zg ���^= إ��ري® واhٍ�؛ هkا ا8|�= اk�ّي ��ciُ �s:~� آ

      �1�� �]
�?�b�ّ وdD�iُزهe .              �b=ار  �Uا v�g=ه� ��M=ارU TW v	ر q�ي ا�d	b:iُ �b �bWو jbذ� t9�bi أن Tb5g�i rb�ّأ ���

                    �bا�Dp 	bم أ��b~ح إ�=�:i ا ا����k~� � �Wq;ّ̂�ود ، و 
� أو ا�eا� `���r �	ٌع �i �s يk�ّا T:
�eى ا��� »   \b
� �b�
5t�
و�

         ��� ��t=Mر �W~� ا8��Mل ; T����e ��� ا����18 اّ��;ُ ��t=bMر �b~�W    ذ�j آ��ً=ا i ى ، أو	b�Aeا� TW فq�|Xا 

��b�g=ات               � �~
5b� �b [ّ�ّbه= ا��bQ TbW �b~;اج ذا=b|� ل�Mb���e ا�e	ازاة �
bM; \b=ار أY;ل ، و�M�� ا|�qف ا8

�]
�?«)120(.  
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�=ط Yi �eا��(آ=B	� دي (r�ّأ»�ّMiُو ، �� ا��:�ل ا�	�Q[� ا��At	�g�� �tiرة  �e���  Mei` ���دة ا�
t[� أن ;�

    �Aًbyوا �ّ_i ���hد ا��Ad;ا `Mو� ، �t�s��dا�� r�g�� �t�]�M� رt=Me121(»ا���^= ا�(      `b �b]ًcَ�:، و��	��by ذ�b� jb	رد 

TMi=1�:qل ا8Xن اq�122(إ( :  

1) to assume amang the powers of the earth seperate and equal 

station …) 

2)    they should declair the causes which imple them to separation 

��ل �iُرك إ�b��h ا���b^= ا�t=bMeُر    eا ا�kه TW =Q�tإّن ا��seperation   �bt�
gs �b��hإ anaphoric reference 

�M=ارbU TW v	رة �A	btiٍ� أ|b=ى �b���� �b~B `b ؛ و�xb; j�kbدdي           � r�� ضd	�;و ، �~B ` v=ذآ �g1 �;�Y= إ�\ 

     ًq>W ����� �~B ` j1�et���bt ، و;[���b ا���b^= ا���bرّي و;=TbW r?�b1 ا�tkbاآ=ة ؛ Tb]W               إ�\ ا�q�ا� DbiD�; `� 

��ل ا��Mi ���t	ن    eا� »   �]d̂ �:�ل ` ا��Xاadjective   �b�t�
� �b�]eا� attribute   9b1Xا \bإ� noun    �b �be� دة�bW� 

dدxiُ T�ي إ��~� �ّ=د ا�ّ�M=ار ، إ�\ أّن هkا ا�ّ�	ع �Yi= إ��رة |��^� إ�\ �e	م ا��t=ا�Z ا�e[~	م � ;���� ا�=t;��� اّ�

                          9b~W �d~�biُ �bs `iرt=bMeُا� `i=^bا��� �bhأ tة 8ن�bi�B ر	bU �b
| \b
�� ا�bّ�ّ] ا�:�bرة �ِb�ُ Tbc�iُ �b]
` إ��دة ا�ّ


��t وا��b����� �bt��X^= ا���bريّ                )123(»ا�|=MtYbا� �b~�sq� ء	by TW =t�];ُ �t���hا� =Uر ا�����g� ا�t�b;=eُة   �
\ ا�

            �b �
gs rb� Zg;=b;و ، rإ�� ��A;ُ ��~� ����t_= إ�\ �Xل د�eM��	ا�U ، وهkا � xiُآ�d ا1eُا� vر	>h \
إ��r ، و;�~= �

 ،� i�bbو�� »           \bb
� `bbMو� rbb�
bbM; \bb=�ر ا�
r�bb]� �bb]t أو DbbBٍء � X v=��bb]; TbbW �bbe��i أن �ٍbbhX =ٍbb�g��� `bbMeiُ �bbeآ

vا	�A«)124 (`�t<� هkا iو ،T��t���ل ا�eل ا�q| :  

- �A�ّا� 	���1 أ� �C�Y�eُا� .   

  �e
MW)�Cِ�Y�َeُا� (   `��e
M
� �ٌA�َ)9C�Y�eُ(و  ) ا��C�]�eُا� (     Tا�	t���ن ُ;:��qن �
\ ا�t
؛ ) أ�	 ا���At(و  ) ���1(ا�

    �bt�
gs �b��hإ �b~إ�� ��A;ُ رة أ|=ى�g� TW ى	�Aeر ا�t=M; إذ)anaphoric reference ( ��bM�   اة	b�Aeُا� T��b�eا� 

�~�
� ���tظ ا��	]
eا� TW.  

        TWq; T5g�i r�ّأ `��h ا�:�در �g� =آkiو »            rb�]?i Tّ��beB �b��: `b rb� �ّ� X �ٍ:� `��eل � TW ا�ّ�M=ار hا

�\ r� =�Y� X ، ;:	ل ا�?���ءّh)125() Z��gا� `:(  

���Zُر                              وإنKَ Z;ً	ا َ�َ$اِ��َ�� َوَ��.َ�َ $�ُs#َ ا إذا	ً;Kَ Zَوِإن        �#َ�ُ  

                                َوِإنKَ Z;ً	ا َ�َ��E+َl ا�ُ*َ�اُة yِ�ِ        َآEٌ%َTَ yُZ#lَ ِ � َرأِ�yِ َ#ــ�ُر

  �b��s 	
W:                         b]�� ٍ̀ 5��b =b�pو rb
gs �b \bا إ�=ًb:ِ�] �b�gن ا��bM� ت=eby¢W rb� اة�b~ُ�9 ا�;¢b�� rbtوإ�   	b� �b~t�Mو� ، r�

           ��b� ا=ً?bU 9 أّنtه	��W ، ���tا�� ��gا� \��e� r� �
U X ً�اi�B \�ً� rt�¢وآ ، r
gs �te�  q:�� ��gن ا��M� ت=~Qأ
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              ، �ٍbhوا [ٍ?Yb�ًِ�ا ، وbhوا �¥ً�� �~�sوا TW وإن آ��� ، =�ُM;و T���eا� j�k� دt����W ، دd���واhً�ا ��AW وإ��et ه	 

�=اءى ��� ��M=ار ا�
t[� ، ه	 ���ي �eB �g��ِل ا�ّ�M=ار وا�ُ�ُ�ول �` ا�<�et= إ�\ ا�_�tه=هkا ا�	ه9i يk�ّ126(» ا(.  

       	bه �b �~�� ز�iدة ه�� أو �:ٍ] ه��ك ؛ و;
j ا�e�8ط  �ٍtiار=M; ٍط�eأ� \
� [ّtء ا���e
� ��ّg��p �]t�i د�Miو

ً�� ؛ إذ             �eّي أو ه	��� ه	  �~�
Tّ ، وM�ا�ّ�bM=ار ��TW ��� »   �b هkا ا����dق إ��bرة  �b�eB��bg ا��b��e إ�b\ أّن      


�rb ا�ّ�b=ادف         iو ، r�b]� Tّbe��eا� =^bدة ا�����ه� إq�أ TW T;¢i ت�Bأر�� در `M	tن  9ٌt
1ُ `�h ��sه����اي ور


�beت ا���ّ�b           ) أو �rg ا�ّ�=ادف  (Mا� T;¢; 9t
� ، وTW أ1[� ا����tY91 ا�Xا t9�ُ ،«)127(     tن¢b� T��bcّ| �beA«  ، وkbiآ= 

                  rgb���Tّbe أو ورود b=ادف �rb أو  =^b�� دة�b�دة إ�b� �bt
c�i Tّbe��eق ا���bd;Xل ا�Mb�b` أ �ٌMb�ا��i=Mt= ه	 

� �� �eً1أو ا �:ً
c=ادف أو ��^ً=ا «)128(.  

T�����ل ا�ّeاد ا�=iل إq| `  :و; `Mei	��y هvk ا�e�8ط 

ّ̂�	د إ�\ ا�- �=�ُ� TW ا�   �te:0$د�1~ُ� �
�i�5ا�ّ    

                                        :%ّu�ّا�  

                                        A�0ا�   

  ا��sّء                                         

   ه$                                         

�r� `�ّg أ�       i ل��eا ا�kإ�\ ه =Q��ّإّن ا�  �e
�eط ا�ّ�M=ار ���ّ�_= إ�\ ا���^= ا���رّي ا�keآ	ر أّول ا8= وه	 آ

ّ̂�	د" 
� � أو ��	�b �CDB ، �b i أو آ
� �b ،            " ا�Mb� \ًbA� �~� k?�ا8و�\ y TW =t�];ّ w�h	rC ا����U= ا��Md=ار�ti، و;

T
i �e�W �iّار=M�  :و��	��y ذ�j ����� آّ� ��^= ُt=Mر ��U �i�A	ر;r ا�ّ


� ا8و�\:ا�ّ�0$د -e�ا� TW اردة	ا� �e
Mا� �]�� � �
�M; =g=اًرا Aً<� أو آ�;ُ.  

- :�%u�ّادف:ا�=e��� اٌر=M; 	د ، وه	�ّ̂ 
=ادف �. 

- A�0ا�:TّCD�ار ا�=M�ّ��� \��iُ �ّ̂�	د ، وه	  �s r<�� ا�A; ̄م ;��رج��و �ٌ
c .ا9ٌ1 


r� �t:ا��sّء -��i �ّ̂�	د و �	ي ا�A; �t�� �e
 .آ

�� :ا'�E ا��0م� - ، �ete� ���hإ TW �~��� �e�W ك=�Y; T�اّ��T " ا91 إ���ن:"ه	 �e	�� ا�e18ء اّ�

�	ي A;":��	أة ، ا�=eا� ، �B=ّا� ، [?Yّس ، ا��tن"، و .." ا���M�1
T "اّ��T ;��رج �ey~� " ا91 �cّا� ، =CاD�ا�

 .إ�·"..ا91 ا��A	ان"، و .." ، ا�5e=ب ، ��5اد ، ;e:�د

                [�ّbء ا��be
�~T إ�\ ا�s=ار �¢��eط ا�ّ�M=ار اّ���bc:� �dMYb;ُ T ا��:�bء ��� vي أورد��k�ّل ا��eا ا�kه ` �sًqcا�

T
i �e�W �tiار=M�  :ا�TW `���Ae در���hÅ� 9~1 ا�ّ
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أki  r�ّآ=  ��eB��g ا�Y� ���e¢ن هkا ا�Ze�ّ ا�ّ�M=ارّي :)full reccurence(ا�ّ�
	ار ا���{ أو ا���Zم  -)1

 »    �ٌbA
�e آ�e هT دون ;�d�5= ؛ أي ;bM=ار ;�b̄م أو Mار ا�=M; r� �^:iُ)full reccurence (    اkbه �
c>bi wb�h

  Ze�ّا�-   =
�iا�� و در=B	� دي ��h- ـb�  »   ى=b|أ �b]�Qو-   jgt�bا� `b� qً>bW-      ص	^b�ّا� TbW ار=bM� xiُد�b~id هkbا ا�ّ

 �iّ=�dYا�poetic texts\��eا� ����; T129(» ه(.  

�:�iو�eوه `�e�s r�B=  :)130(9 هkا ا�Ze�ّ ���ّ�_= إ�\ 


	ار ا�%�V9Z وا��0��V� �V و��Vة ا��	�V7           -)أ+  :    9b1ار ا=bM�
e\ "وذ�jb آb1 "    ��b:ئ ا�=bbs TbW)131()  `b	ل ا

�i	cّا�:(   

       ِدَ�ٌر �Tَ ��َ%uَ�ِِ َ��ٌت Yِ�ِي zَـــ�ِل         َأTَ Z��ََ%�َ*� ُآ�A ا�ــEٍ َهZJــــ�ِل

�ُuِ�+َِل   َوIََء ِ�;ـ�oَ��َ�ِ �\ً��ِ أو vِ�$َا� �َ�ِ            -Iى ِ�ـ	اُل َ+َ!َ+َ 'َ ��َ%�َ   

       َوَ+�uُِ� َ�%َ�� َ' َ+ــَ!اُل َآ0َ*ِ�َ#�              ِ�$اِدي ا�ُ;َ!اِ��. أو T%� ِرس.  أو �Tَل

�Zً<�          َوِ��ً��َ�ُ �  ا َآِ>�ـِ� ا�	.Eِe َ��َ� َهZJـــ�ِل     َ�َ��ِ�� َ�%َ�� إذ ُ+ِ	ــــَ

1
e\"إذ ;t=Mر ا91  "�hوا �B=
� � و��	i � ؛ ~W	 ��Ai إ�\ M�  .;M=اًرا 

َ�َ��ً� Iً�%ِbََوْs: �Aٌ	�r ;���\ و yِ�ِ وْا	ُ�َsْ�َ�ِ yِ%ّا� �ِ�Tِ �ْ�ِ اYََن َه$�ُ$�َُ ZE�ُ Eْ*ِ�ِْlَ�ِ َب��َ

ُ�ُ<$َن اْ�َِْ �َYِZ%.�  ، Aٌْ$َ َ 


uُِ<$َنَْ �Z�.� Eْ*ُZ� Aٌِ�ِ*Eْ َوَوْ  .)�Z�.� E*ُZ��)132 َآَ�َ<Xْ َأْ

 �e
�M; r� �tYM=�ر آi �iا� vkه TW �hِqeُوا�"Aٌ  .;M=�ًرا ;� � وr� �^s د��X وا�hة ؛ أي و�hة ا��B=e" و


VV	ار ا�%�VV9Z وا��0��VV� �VV اVVz�Iف ا��	�VV7   -)ب+ : rA�bby	; `bbMeiو   �bbe
��bb آ¢�� "�>bb]ا� "  Tbbل أ�	bbs TbbW

` ا�cّ	�)133()�i	tاس:(  

Aِا�9َ\ـ $zَُأ Xَ#َوَأ A0َ9+َ E�َ Xَ#ِإَذا َأ        y�َ��َ�َ $7ُِس َأر�Z�  َوأي� َ ً�� ِ � ا�

Aِ9َ\ـ��� Yِz~َ�� ِس�Z�  َ A�ُ َ~ِ�� ا��Z>0َِس ِإن ُآ�Xَ#lَ َ          �>ً#ِY�ُ Xُ َأَ�:� ا�

         Aِ\9َا� �َ�ِ E
ُ�َ� ِ�>Zً�        و' ُ+uِ9ُ�وا �� آ�ن ِ�	ِsTِ Zو' َ+>َ�ُ�وا ِ�� ِود                

   �e
���dد؛ إذ أنt آ
�be          " ا�A\9"إنt آ� ا|�qف TW ا��B=e واk�ّي ه	  `M� � " ا�[t=M;" �>bرت ;M=�ًرا ;�

، " ا��h�e�ّb "ا�ّ�����b~� �^b:�W �b    " ا�[�bee" �>bوح ، وأّ�b آ
�be    ا�" ا�[<� �` ا�ّ=��� أ|	 �B[=  "ا8و�\ ُ;�Y= إ�\    

�B=eف ا�q��� ���eWه� yّ� ا�ّ�:] �eّ أّدى إ�\ ;���د ا�te�e\ وا|���  .وأTW �t ا�ّ

2(- �ّe!<ار ا�	
ّ̀ TW أ��Mٍل «  وpartial reccurence:( r� �^:iُ( ا�ّ� Mو� r;M=ار ��^= �g1 ا1�?�ا

 �]
�?
�kر ا�ّ
5	ّي«  أو ه	     ، )134(»وW¥�ت � �]
�?eت ا��1�?�اX135(»ا(  =
�biا�� ودر=B	� دي r�
� �
nأ �sو ،
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 » TّCD�ار ا�=M��?�ام �bدة    )partial reccurence( «)136(ا�ّb1ل اqb| ` Ze�ّا ا�kه ��y	; `Meiو ، " =�by "

=��Yّل ا�	s TW)137()��Mا� ` :(  

��ُ� َأ7ِ�َ�ِ� ا��Yَ��ِب َِ\�ُ	؟َ َ�ع ا�$�Tَِ� َ َ�� و�Tُِ�َك eِ�Fِ	ي    َأَ�ِ!  

�>ًiل أ��eا� TW �eوآ:  

-`�	MAeا� ` �~;�c
1 �ّe��ت ` ا�ّ��س ، و;�	MAن ا�t	M�; .  

  ��e
MW) ̀ �	MAeت وا��	MAا� ( Tة وه�hوا ��ّe��
~�e~�;ُ �eن TW ;=ا�t�;=;)9Mh ( Zان إ�\ �دة �B �te

qb| `bbل إ�b��h ا���bb^= ا�     �be�اء ا�DbBٍر       أkbbB TbW �e~اآ=�b�X ا=ًbb_� رّي ا8ّول�b��T��b ا�t=bMeر إ�bb\ ا���b^= ا�ّ

�]
�? ��ّs�:����Te® واhٍ� ، وهkا ;�	TW �ٌi ا1�?�ام ا��kر ا� Tّe��e�g= أ��eط ا .  

�b� �bt:Aـ  ):near synonym,  synonym( ا�ّ�
V	ار ���V�Z	ادف أو �y>V ا��VZ	ادف     -)3iو »   \b��eار ا�=bM;ِ

 �]t
� �y" آ:	��� )138(»دون ا��[�د ` ا�b��e\ ا8ّول أي  " ' إ�y إّ' اt و��� ' �	�eُا� \��e��W ا¹ "؛ Xّإ rbإ� X "

�[�د ` ا�cYّ= ا�ّ���T وه	           �eُا� \��eا� `�=r� ji"ه	 �[� ا���e\ أو i:=ب  X v�hو " ` Zا�=t�h w�h^� ا�

  .|qل ا��t=ادف ا���e	ّي

=��ً=ا s	ل ا r�
�  ):ا�cّ	�i(ئ ا�:�� و` أ

Aُِ�ـY�َ�ِ تZ��ُ Aِ�9َ�3َ�ُِر ا� .A
ُ�      yَُ�ـ$<ُ#ُ Zنlََآ Aٍ��َ ��ِ �َ�َ ��َ َ     

7َ�َ�ِل .EKُ ��ٍَن ِإ�Z�اِس َآ	َ�lَ�ِ      �*َ�ِ��َ�َ � ِ X�َ.%Tُ �Z	ِ�oا� Zنlََآ  

         eه��� tرك �¢ن�iُ `���gا� `ikه T��� TW �sّ�� =Q�tإّن ا��     \b
� �e�Yb; م	��ّ��bW رٌب ؛�:�" ا�ّ�=�bti "� واhٌ� أو 


�W�y���"��ki "     \b إ�\ أّن    � �e�Ybi"   ل�b�B 9ّbUُ "       rb�	s �b��B \bإ�"     �b��b5ر ا�[ d�bM� ّ�تb�ُ "   rb�	s �b�"  �b:d
�ُ

=اس آّ��ٍن¢� ."  

�=ًآ�  ��gرة �` ا�eAi 91 أ�1ً�1« وه	  ):super ordinate( ا'�E ا�A��sّ أو ا~��س ا��s�	ك -)4Yb 

        �~� qً�����~� ا�e18ء �A	  )139(»��` �ّ�ة أ�e1ء ؛ و` �Mi 9ّ	ن ا�ّ��س ، ا�ّ=�B ، ا�Yّb?] ، ا�be=أة ، ا�	��b ،    : و

  �]dcا� ، ��g9                      ..ا�b1Xا 	bوه r�eby �~Bرا�b��� �b�ً�eB �b~i	�Aiو ، �b~� �ٌ�b� 9ٌb1ا �b�ً�eB �~
eYbi ء�eb1أ Tbإ�· ، وه

  " .إ���ن"

5(-   �VZ��0ت ا��V�%
�� =ٍb�eneral wordsg :( »           `b( ا�M� ��b�ّi �bb` ا��be	م وا�eYّb	ل  �b~�W ت�be
وهTb آ

 TW د	B	eل ا�	e�Yا�)��Yّ91 ا�X140(» )ا( ���	s �� ":��ّAت ا���C�Mا� "   �btا��	�Aوا� �ti=Ybgت ا���C�Mرة إ�\ ا���Å�

��ّ;�g�ّوا�.  

��+�z:  
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          \�g1 �eّ أّن �
�eء ا��=�ّ�� ا�:�bا ��� �YّM;-   bA� `b درb1	ا    -�ة وُ[i=d�b` وُ�t=bاح ا��dYb= وُ�ّ:�bٍد وb�p=ه9          

    �~;�i	�� \t�� TW �iّار=M�
��t وا��ti��g ؛ و�Mi 9� j�k	�	ا ����i` : ا�ّ�ا|
ّ�� وا�?�ر�t�B ، وا;d��ه�;~�: ا���hَ�  ا�ّg:ا�

          b�� \bإ� �b�~gّ� �bsو ، �biّار=M�
�eء ا�ّ�] ا�TbW `���َbAeُ در�b��hÅ� 9~b1 ا�ّ� `�     `�b� رج�b?�_�bه= ا���bا|� وا� �


� وا�e[~	م وا���اول؛     c^eى ا�	�� \
� `�:i=]ا� W �iّار=M�دوٌر ~A; TW 9̄:�� ا�ّ�jb1�e   -��� هXxء- 
���hÅ ا�ّ

  .��` أDBاء ا�ّ�]

=ا��;~�bb   ¢ّن ا�ّ��bb:� bbّ=هkbbا، و�	���bb1 أن  `bb �ّbb�X `ا��	bbs rbbeMA; ار=bbM  \bb�gأزر ا� �ّbb� TbbW vور�bb� �
c>bb��

�ّ̂   : ، و�kآ= �~� �ا��

1(-  =��tYا� r� \��iُ \��eأو ا� �]
` ا�ّ �te~ �~B \
�ّ     ا��Md=ار إ��Aٌح ���bW T��b�v=b�p `b ؛ و���ّ =�M=ار  أآ

` أ�B ا�	bU	ل                 �]
�?���Y~� و ٍ̈ 
\ 5� ���h	�ti وا�hة ، و;	آ��ه� �ّ�ة =tات �^�� Z5>ّ��� � ��]� ً�ا�� k|¢i

     9C�s ®ي=�� �ٍyآ� إ�\ و	; \
�    ّ���W j�k؛ و� ®T�Xود ®T
M�M`�t=ار �d:Aiُ ;	اWً:� وا����� �; �ً    ��ًbyس وd=bMi �bte 

 =e���	اqًU  و � ��Xد��َ_�e ا �g= ا�ّ�] ` |qل ��sم ا�َّ�ُ ��ّ��hه���1 إ \
  . M=ار �

2(-�r��M ، وأ ا�ّ TW ءT�i ج إ�\ أن��Ai r�	آ TW ����18ا =Cار آ��=M ت�e
Mا� TW ة��Aا� =��Yّا� w�gi ن


\ إ���ج أp=اٍض ودXXٍت �i�Bٍة    � �e�i ى ؛ إذ	sأ =��¢�
\ ا�ّ� r;ر�s ّن�W Td�]ل ا���eا� �|�i `�h 	~W رة ؛t=Meا�

	tQ[ٍ� أ�1ً�1 ��¢د�i د               �ٍ]
�?� أ. XX;~� ُ;<�ف إ�\ دXXت ا����U= ا���ر�ti آ	�T�i rُء TW ا��t] و�W أ��Mٍل ّ

 ّ�d̂[  إذا ا1�t=e ا� bل ا�	��beا� TW ل	ا���| 	ه j�kW ود�Aّ�ى ا���i \t�h ا�:^��ة TW ار=M   ب�A�bوا� ، ��ّCا	Ybوا�� dي=

�  . M=ار �` ا�xgرة ا�e=آ�iّD وا�ّ�ور ا��e	ط �r إ�\ B~�ٍت 	�t�:�1 ه�t�Yٍ� ا�ّ

3(- ّ�ّ�� ����رة ا        ا�q�ي ا�d	:; �ٍ�ّاو��; �ٍ]�Qار ذو و=M        �iّ�^b: DbiD�;و �bi��ا� �bs	e
� ���ّbى ا��b� �bsّ	�ّ�


ّ�� وB��hّ�� و��� Mhً=ا �
\ ا�qMم ا��[	ّي ا�eُ=;�� ؛ إذ r� \;َxiُ 8داء أp=اٍض             Uا	ا;��ّ�� ;=�
9d ؛ W~	 ا1M�eا�


r ، وز�iدة ا�ّ��r�g ، وا��ktآ�= إذا � �nل ا�qMم : ;�او�ّ�ٍ�i	~;و =  . إ�· ...|T1��; ��Y ا8ّولآ���t¢آ�� ، و;�_�9 ا8

4(-��bbb~_e= ا�ّ
[_bbbM :  TbbbW �Tbbb=ار �	��bbbن ا�ّiّي ؛ و	bbb��
Tّbbb_]� :  �bbb وe�وا� ، �bbbe
Mوف ، وا�=bbbAار ا�=bbbM;

` ا���gرة ..�g���Wرة �ٍ]
�?
�U TW �~g	ٍر :�� T���eدة ذآ= ا���ّي ��	��eا� =~_e�iإ�· ، و .  

5(-  ّ��d=Mرة وا�b�gُ\ ا��bt^ّ�� اّ��b; Tb=د �b~�W ؛ وذ�M           jb=ار DiD�; TW ا�ّ�=ا�Z ا��iُ       Tّ��hِ~9 ا�eُا� =Uا���� `��

                ��ّs��d�bا� �bB�Aم ا��b: TbW ى=b|ًة أ=ّb v=دة ذآ��ا�ّ�] ، وإ TW =������h إ�\ ا���^= ا���رّي ا�keآ	ر أّول ا8

                   =^bر ا����>bA�� د�b ��X، إ��b��B \b ا1ً���bوا� � �
Mb� �Mًb1ُ�e; [ّ�ّbا� �biDi �bte rٍر     إ��	bU TbW rbg�
 ا���bرّي و;:

             �b�ّ�Xد ��
��Wو � �
M� ��ً�ُ��; �~A� `� qً>W [ّ�ّا� �eB ���d=Mرة ُ;�ِ~TW 9 ;	اeا� =U�����W رة ؛�gا�� ` �]
�?
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 .               b�[�دة �beُا� T���eا� ` �ٍiDe� �~�ُAَY;َو ، � ��Xود � �
M�` ��b1ق  آ�e أّ�~� ;=;U������ Zg= ا���ر�ti ، و;=;�� إ��~� 

 �iّر���=ي دXXت ا����U= ا��ُW ة�i��ا� �~;�s��1 ` �ً�W�yٍت إXXد ���  . وروده� 8ّ�~� ;�

6(-��	�iت ;��Q �tMYه=ة ا�ّ�  .�A	�iّ ، د�Xّ�� ، و;�او�ّ��: M=ار �q� =gث 

7(-  ّ�
� أ�r��M ا�
xi  tدي ا��?e� ار=M�yا=pأ ��ّ�X�ّو: [_ّ�� وا� �ً�ّ�Xود �ًiّ	A�  [ّ�ّbر أّن ا��g�;�او�ّ�ً� �
\ ا�

� i[=ض  -أّي �]® آ�ن  -ّ
M=ار ، وا�ّ�ّ] ; TbW 9~ِ�biُ	v=��¢b; rb�B وأدا�b:��� rbCر اkb�ّي �b��i          وB	ًدا ��tً�� وt�Aًدا �

  `�=�b1· ا�=TbW ���b1d ذاآ=;rb ا�              ا�ّ�ّ]  � r���sوإ T:
�eا� ��B�AT إ�\ =i ٍ̀ t����b�ّ�Xt  آ��ً�� Wّ�� � ��_�ٍم ;M=اري® 

  �bb~�gciو ، [ّ�ّbbا� �bbiq| `ebby عtز	bb�i ؛ إذ �bb~��:iدات وإ=bb]eا� �bb1ه�� TbbW rbbg�
i يkbb�ّ9 اbb1�Aّ�ور ا�bbا� `bb� qً>bbW

W 9~ِ�iُ r�ّ8 r���c�rCاDB9 أhq;ا�ّ�ّ] و ����; T    .  

  :اهلوامش واإلحاالت

                                           
 ، لسان العرب ، تصحيح أمين محمد عبد الوهاب ، دار إحياء التّراث )أبو الفضل جمال الدين محمد كرم(ابن منظور  -1

 ، تاج )إسماعيل بن جراد(وانظر الجوهري .  وما بعدها 65 ، ص)كرر( ، مادة 12م ، ج1997 ، 2العربي ، بيروت ، ط
 ، )كرر(م ، مادة 1997 ، 2اللّغة وصحاح العربية، تحقيق  أحمد بن الغفّار عطّار ، دار العلم للماليين ، بيروت ، ط

 مؤسسة الرسالة ، بيروت  ، القاموس المحيط ،)مجد الدين بن محمد بن يعقوب(وانظر أيضا الفيروز آبادي  . 804-803ص
   .604-603 ، ص)كرر(م ، مادة 1986 ، 1، ط

نحو نظرية عربية لإلحالة :  عن مفهوم اإلحالة وأنواعها ووظائفها ومفهوم العنصر اإلشاري واإلحالي أنظر مقالنا:مالحظة*

    . nl.ulum.www، 2009ة، صيف، السنة السابع42، مجلة العلوم اإلنسانية، العددالضميرية، دراسة تأصيلية تداولية
 

   .18 ، ص2 إبراهيم الفقي ، علم اللّغة النّصي بين النّظرية والتّطبيق ، ج- 2
م ، 1980 ، 3 الزركشي، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر للطّباعة والنشر والتّوزيع ، ط-3
   .9-8 ، ص3ج
 3م ، ج1998 ، 2 أبو البقاء الكفوي ، الكلِّيات ، أعده للطّبع عدنان درويش ومحمد العمري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط-4

   .297، ص
م 2000 ، 2عربي ،مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، ط- د ، أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البالغية وتطورها ، عربي-5

ظر ، ابن األثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تحقيق د ، أحمد الحوفي و د ، أحمد طبانة ، دار وان . 476، ص
   .3 ، ص3نهضة مصر للطّباعة والنشر ، دط ، دت ، ج

،  أبو القاسم محمد القاسم السجلماسي ، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ، تحقيق عالل غازي ، مكتبة المعارف -6
   .476م ، ص1980، 1الرباط ، ط

   .36 المؤمنون ، اآلية-7
   .07 الفاتحة ، اآلية-8
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 نجم الدين بن إسماعيل بن األثير الحلبي ، جوهر الكنز ، تحقيق د ، محمود زغلول سالّم ، االسكندرية ، مصر ، دط ، دت -9

   .411عربي ، ص- ا ، عربيوانظر د ، أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البالغية وتطوره . 257، ص
   .370 ، ص1م ، ج1989 ، 1 د ، أحمد مطلوب ، معجم النقد العربي القديم ، دار الشّؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط-10
وانظر د ، إبراهيم الفقي ، علم اللّغة النّصي بين النّظرية  . 303 روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب واإلجراء ، ص-11

   .221 ، ص2، جوالتّطبيق 
   .306 النّص والخطاب واإلجراء ، ص-12
   . 96  ،95م ، ص1982 ، 1مية ، بيروت ، ط ابن سنان الخفّاجي ، سر الفصاحة ، دار الكتب العل-13
وزيع ،  بدر الدين الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر للطِّباعة والنّشر والتَّ-14
   .9 ، ص3م ، ج1980 ، 3ط
 جالل الدين السيوطي ، اإلتقان في علوم القرآن ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت ، د ط ، -15

   .199 ، ص3م ، ج1997
وضع حواشيه أحمد حسن بسج  أبو الحسن أحمد بن فارس ، الصاحبي في فقه اللّغة وسنن العرب في كالمها ، علَّق عليه و-16

وانظر عبد الرحمن جالل الدين  . 125م ، ص1998 ، 1، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
، المزهر في علوم اللّغة وأنواعها ، شرحه وضبطه وصححه وعلّق عليه محمد أحمد جاد المولى و ) هـ911ت(السيوطي 

   .332 ، ص1مد أبو الفضل إبراهيم ، دار الجيل ، بيروت ، دط ، دت ،جعلي محمد البجاوي و مح
وانظر بدر الدين الزركشي ، البرهان في علوم  . 206 -199 ، ص3 جالل الِّين السيوطي ، اإلتقان في علوم القرآن ، ج-17

  . وما بعدها 11 ، ص3القرآن ، ج
   .16، 15 اإلنسان ، اآلية-18
   .20 ، ص2لم اللّغة النّصي بين النظرية والتّطبيق ، ج إبراهيم الفقي ، ع-19
20- رس البالغير الدالقاضي عبد ( د، محمد مصطفى أبو شوارب و د ، أحمد محمود المصري ، أثر المتكلِّمين في تطو

   .90م ، ص2006 ، 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنّشر ، اإلسكندرية ، ط) الجبار أنموذجا
   .84يل عبد المجيد ، البديع بين اللِّسانيات النّصية والبالغة العربية ، ص د ، جم-21
م ، 1997 ، 1 د ، محمد عبد المطلب ، البالغة العربية ، قراءة أخرى ، الشركة المصرية العالمية للنّشر ، لونجمان ، ط-22

   .353ص
   .352 م ن ، ص-23
  . 105 ، ص1 ، دت ، ج4نجي ، مصر ، طتحقيق عبد السالم هارون ، مكتبة الخا أبو عثمان الجاحظ ، البيان والتّبيين ، -24
   .105 ، ص3 م ن ، ج-25
   . 86 زهير بن أبي سلمى ، الديوان ، دار صادر ، بيروت ، د ت ، ص-26
   . 29 زهير بن أبي سلمى ، الديوان ، دار صادر ، بيروت ، د ت ، ص-27
م ، 1972 ، 2ن شعر أبي تمام والبحتري ، تحقيق السيد أحمد صقر ، دار المعارف ، ط ابن بشر اآلمدي ، الموازنة بي-28

   .66ص
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   . 43 زهير بن أبي سلمى ، الديوان ، دار صادر ، بيروت ، د ت ، ص-29
   . 87 زهير بن أبي سلمى ، الديوان ، دار صادر ، د ت ، ص-30
 ، 4ر وآدابه ، تحقيق محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، ط ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشِّع-31

   . 33، ص1م ، ج1972
   .44 سورة هود ، اآلية -32
 عبد القاهر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز في علم المعاني ، تصحيح السيد محمد رشيد رضا ، دار المعرفة ، بيروت ، ط؟ ، -33

   .37م ، ص1982
مصري ، تحرير التّحبير في صناعة الشّعر والنّثر وبيان إعجاز القرآن ، تحقيق د ، حنفي محمد شرف  ابن أبي اإلصبع ال-34

   . 520 ، ص3، لجنة إحياء التّراث اإلسالمي ، د ت ، ج
   .35 سورة النّور ، بعض اآلية -35
   . 100 د ، جميل عبد المجيد ، البديع بين اللِّسانيات النّصية والبالغة العربية ، ص-36
   . 96 م ن ، ص-37
وانظر علي صدر الدين بن معصوم  . 258 ، ص2 تحرير التّحبير في صناعة الشّعر والّنثر وبيان إعجاز القرآن ، ج-38

، أنوار الربيع في أنواع البديع ، تحقيق شاكر هادي شكر ، نشر وتوزيع مكتبة العرفان ، كربالء ، ) هـ1120ت(المدني 
   .145 ،144  ، ص6 جم ،1968 ، 1العراق ، ط

   .3  ،2، 1 سورة الفاتحة ، اآليات -39
 ضياء الدن بن األثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر ، تحقيق د ، أحمد الحوفي و د ، أحمد طبانة ، دار نهضة -40

   .7 ، ص3مصر للطِّباعة والنّشر ، د ت ، ج
   .27 ، 25 ، ص3 م ن ، ج-41
   .8  ،7يتان  سورة االنفال ، اآل-42
   .6  ،5 ، ص3 م ن ، ج-43
   .72 سورة األحزاب ، اآلية -44
   .28  ،27 ، ص3 م ن ، ج-45
   . 25 ، ص3 م ن ، ج-46
   .27  ،25 ، ص3 م ن ، ج-47
   .188 آل عمران ، بعض اآلية -48
   .18  ،16 ، ص3 م ن ، ج-49
   . 35 سورة المؤمنون ، اآلية -50
    .110  ،105  سورة الصافات ، اآليتان-51
 أبو محمد القاسم السجلماسي ، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ، تحقيق عالل الغازي ، مكتبة المعارف ، الرباط ، -52
   .178 ، 177ص.م 1980 ، 1ط
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   .43 سورة الروم ، اآلية -53
ي ، الشّركة العلمية للكتاب المنعم خفاجالخطيب القزويني ، اإليضاح في علوم البالغة ، شرح وتعليق وتنقيح د ، محمد عبد  - 54

   .542م ، ص1989 ، ، د ط
   .543 م ن ، ص -55
   . 27 سورة الواقعة ، اآلية -56
   .170 سورة األعراف ، اآلية -57
 ابن هشام األنصاري ، مغني اللّبيب عن كتب األعاريب ، حقّقه وخرج شواهده د ، مازن المبارك و د ، محمد علي حمد -58

   . 154 -153 ، ص 2م ، ج1969 ، 2وراجعه د ، سعيد األفغاني ، دار الفكر للطِّباعة والنّشر والتّوزيع ، طاهللا 
   .334 ، ص3م ، ج1987 ، 3 الكشّاف ، الكتاب العربي ، بيروت ، ط-59
، الكتب العلميةحمد بيضون ، دار  الزمخشري ، المفصل في صنعة اإلعراب ، تقديم د ، إميل بديع يعقوب ، منشورات م-60

   .146م ، 1999 ، 1بيروت ، ط
   . 146  ،145 م ن ، ص-61
   146 م ن ، ص-62
   .5  ،4  سورة النبأ ، اآليتان-63
   .207 ، ص4 الزمخشري ، الكشّاف ، دار الفكر ، ج-64
   .3  ،2 ، 1  سورة االنفطار ، اآليات-65
   .229 ، ص4 الكشّاف ، دار الفكر ، ج-66
   . 16آلية  سورة الرحمن ، ا-67
   .334 ، ص5م ، ج1987 ، 3 الكشّاف ، الكتاب العربي ، بيروت ، ط-68
   .42 سورة آل عمران ، اآلية -69
 فخر الدين الرازي ، التّفسير الكبير ، مفاتيح الغيب ، تقديم وشرح الشّيخ خليل محي الدين الميسى ، دار الفكر ، بيروت ، -70

   .48 ، ص8م ، ج1995دط ، 
   .4  ،3لتّكاثر ، اآليتان  سورة ا-71
   .79 ، ص3 م ن ، ج-72
   . 25 سورة الفتح ، اآلية-73
   . 16 ،ص3 البرهان في علوم القرآن ، ج-74
   . 15 ، ص3 م ن ، ج -75

   . 61 سورة النّساء ، اآلية-76
   . 16  ،15 ، ص3 م ن ، ج-77
   . 16 -15 ، ص3 م ن ، ج-78
   . 20 ، سورة طه ، اآلية�ي حيةٌ تَسعىفََألْقَاها فَِإذَا ه�: في قوله تعالى -79
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َألْقَى عصاه فَِإذَا هي فَ�:وقوله تعالى  . 107عراف ، اآلية ، سورة األ�فََألْقَى عصاه فَِإذَا هي ثُعبان مبِين� : في قوله تعالى-80

بِينم انب32 ، سورة الشّعراء ، اآلية�ثُع .   
   . 26 ، ص3 م ن ، ج-81
   . 191 د ، عبد القادر حسين ، أثر النّحاة في البحث البالغي ، ص-82
   . 303 النّص والخطاب واإلجراء ، ص-83
   . 306 م ن ، ص-84
   .306 م ن ، ص-85
   . 304 م ن ، ص-86
 39م ، ص19992 ، 3 د ، محمد مفتاح ، الخطاب الشِّعري ، استراتيجية التّناص ، المركز الثّقافي العربي ، المغرب ، ط-87
 .  
   . 39 م ن ، ص-88
 -10 د ، موسى ربابعة ، التِّكرار في الشِّعر الجاهلي ، دراسة أسلوبية ، مؤتمر النّقد األدبي ، جامعة اليرموك ، األردن ، -89

   . 15م ، ص1988 تموز، 11
، م2007 ، 1تب الحديث ، األردن ، طك د ، أحمد مداس ، لسانيات النّص ، نحو منهج لتحليل الخطاب الشِّعري ، عالم ال-90

   . 222ص
   . 18  ،17م ، ص1987 ، 1 د ، يمنى العيد ، في القول الشِّعري ، دار توبقال للنّشر ، الرباط ، ط-91
   . 83م ، ص1990 ، 1 د ، منذر عياشي ، مقاالت في األسلوبية ، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ، دمشق ، ط-92
م ، 2007 ، 1يل ، في اللِّسانيات ونحو النّص ، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع والطِّباعة ، األردن ، ط د ، إبراهيم خل-93

   . 231ص
   . 140عربي ، ص- د ، أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البالغية وتطورها ، عربي-94
بي ، دار للطّباعة والنّشر والتّوزيع ، بيروت ،  د ، عبد الفتّاح كليطو ، األدب والغرابة ، دراسات بنيوية في األدب العر-95
   . 10م ، ص1982 ، 1ط
   . 82 د ، إلهام أبو غزالة ، مدخل إلى علم لغة النّص ، ص-96
   . 136 األزهر الزنّاد ، نسيج النّص ، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا ، ص-97
   . 179طاب ، ص د ، محمد خطّابي ، لسانيات النّص ، مدخل إلى انسجام الخ-98
   . 15 د ، موسى ربابعة ، التِّكرار في الشِّعر الجاهلي ، دراسة أسلوبية ، ص-99

 ، 117م ، ص1984 ، 2ان ، بيروت ، ط د ، مجدي وهبة ، معجم المصطلحات العربية في اللّغة واألدب ، مكتبة لبن-100
118   .   

   . 119 نسيج النّص ، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا ، ص-101
   . 136 م ن ، ص-102
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م، 2000 ، 2حسان ، البيان في روائع القرآن ، دراسة لغوية أسلوبية للنص القرآني ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط د ، تمام -103
   .132ص
   .89 سورة البقرة ، اآلية-104
   .  132 البيان في روائع القرآن ، دراسة لغوية أسلوبية للنَّص القرآني ، ص-105

   . 128 م ن ، ص- 106
   .68 ، 67 سورة التّوبة ، اآليتان- 107
   . 50 األزهر الزنَّاد ، نسيج النَّص ، بحثٌ فيما يكون به الملفوظ نصا ، ص- 108
   .  22 ، ص2 إبرهيم الفقي ، علم اللّغة النّصي بين النّظرية والتّطبيق ، ج-109
   . 155 سورة النساء ، اآلية-110
   . 135خطّابي ، لسانيات النّص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، ص د ، محمد -111
   . 135 د ، محمد خطَّابي ، لسانيات النّص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، ص-112
   . 137 األزهر الزنَّاد ، نسيج النّص ، بحثٌ في ما يكون به الملفوظ نصا ، ص-113
   .  7 ، 6  سورة البقرة ، اآليتان-114
   . 179ابي ، لسانيات النّص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، ص محمد خطّ-115
   . 107 م ن ، ص-116
   . 7 سورة لقمان ، اآلية -117
 ، ع 1 د ، صالح فضل ، ظواهر أسلوبية في شعر شوقي ، مجلة فصول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، مجلد-118
   .  210م ، ص1981، 

   . 305 ص النّص والخطاب واإلجراء ،-119
   . 87 إلهام أبو غزالة ، مدخل إلى علم لغة النّص ، ص-120
   . 306  ،305 ص النّص والخطاب واإلجراء ،-121
   . 306 م ن ، ص-122
   . 306 النّص والخطاب واإلجراء ، ص-123
   . 86 إلهام أبو غزالة ، مدخل إلى علم لغة النَّص ، ص-124
   . 40م ، ص2000 ، 1في ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط الديوان ، شرح وتعليق عبد السالم الحو-125
م 1998 د ، عبد القادر حسين ، أثر النّحاة في البحث البالغي ، دار غريب للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع ، القاهرة ، د ط ، -126

   . 110، ص
وانظر د ، أحمد عفيفي ، نحو النَّص ،  . 79غة العربية ، ص د ، جميل عبد المجيد ، البديع بين اللِّسانيات النّصية والبال-127

   . 106اتّجاه جديد في الدرس النَّحوي ، ص
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وانظر يحي بعيطيش ، نحو نظرية وظيفية  . 24 د ، محمد خطّابي ، لسانيات النّص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، ص-128

سانيات الوظيفية الحديثة ، إشراف د ، عبد اهللا بوخلخال ، كلِّية اآلداب واللّغات ، للنَّحو العربي ، أطروحة دكتوراه دولة في اللِّ
   .   154م ، ص2006جامعة منتوري ، قسنطينة ، 

   . 80 البديع بين اللِّسانيات النّصية والبالغة العربية ، ص-129
وانظر د ، جميل عبد المجيد حسين ،  . 107- 106 د ، أحمد عفيفي ، نحو النّص ، اتّجاه جديد في الدرس النّحوي ، ص-130

   . 146م ، ص2003ديسمبر ، - ، أكتوبر32 ، المجلد 2علم النّص ، أسسه المعرفية وتجلِّياته النَّقدية ، عالم الفكر ، العدد
   .86 البديع بين اللِّسانيات النّصية والبالغة العربية ، ص-131
   . 79 سورة البقرة ، اآلية-132
   .108 أحمد عفيفي ، نحو النّص ، اتّجاه جديد في الدرس النّحوي ، ص د ،-133
   . 107 د ، أحمد عفيفي ، نحو النّص ، اتّجاه جديد في الدرس النّحوي ، ص-134
يع وانظر د ، جميل عبد المجيد ، البد . 146علم النّص ، ُأسسه المعرفية وتجلِّياته النّقدية ، ص د ، جميل عبد المجيد ، -135

   . 82بين اللِّسانيات النّصية والبالغة العربية ، ص
   . 82، صد ، جميل عبد المجيد ، البديع بين اللِّسانيات النّصية والبالغة العربية  -136
   . 98 م ن ، ص-137
   .82 م ن ، ص-138

   . 83 م ن ، ص- 139
   .83 م ن ، ص- 140

  :قائمة المصادر والمرجع
  القرآن الكريم

، دراسة تطبيقية على السور المكّية ، دار قباء للطّباعة          2فقي ، علم اللّغة النّصي بين النّظرية والتّطبيق ، ج         إبراهيم ال  •
  .م2000 ، 1و النّشر والتّوزيع ، القاهرة ، ط

  .م2007 ، 1إبراهيم خليل ، في اللِّسانيات ونحو النّص ، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع والطِّباعة ، األردن ، ط •
 ، تحقيق د ، أحمد الحوفي و د ، أحمد طبانة ، دار 3ابن أثير ابن األثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ج •

 .نهضة مصر للطّباعة والنشر ، دط ، دت

•  ،رس النّحويم2001 ، 1مكتبة زهراء الشّرق ، طأحمد عفيفي ، نحو النّص ، اتّجاه جديد في الد.  
  . م2007 ، 1ات النّص ، نحو منهج لتحليل الخطاب الشِّعري ، عالم الكتب الحديث ، األردن ، طأحمد مداس ، لساني •
 ،  2عربي ،مكتبة لبنـان ناشـرون ، بيـروت ، ط          -أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البالغية وتطورها ، عربي         •

 . م2000

م 1993 ،   1مركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط      األزهر الزنّاد ، نسيج النّص ، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، ال              •
.  
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، تحقيـق د ، حنفـي   3ابن أبي اإلصبع المصري ، تحرير التّحبير في صناعة الشّعر والنّثر وبيان إعجاز القرآن، ج       •

 . محمد شرف ، لجنة إحياء التّراث اإلسالمي ، د ت

ي بوجراند و ولفجـانج دريـسلر، الهيئـة         تطبيقات لنظرية روبرت د   إلهام أبو غزالة ، مدخل إلى علم لغة النّص،           •
  .م 1999 ، 2المصرية العامة للكتاب ، ط

، حقّقه وخرج شواهده د ، مازن المبارك و         2األنصاري ابن هشام األنصاري ، مغني اللّبيب عن كتب األعاريب، ج           •
  . م1969 ، 2لتّوزيع ، طد ، محمد علي حمد اهللا وراجعه د ، سعيد األفغاني ، دار الفكر للطِّباعة والنّشر وا

  .م1972 ، 2ابن بشر اآلمدي ، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ، تحقيق السيد أحمد صقر ، دار المعارف ، ط •
م 1998 ، 2أبو البقاء الكفوي ، الكلِّيات ، أعده للطّبع عدنان درويش ومحمد العمري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط      •

   .297 ، ص3، ج
  .م2000 ، 2م حسان ، البيان في روائع القرآن ، دراسة لغوية أسلوبية للنص القرآني ، عالم الكتب ، القاهرة ، طتما •
 ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت 3جالل الدين السيوطي ، اإلتقان في علوم القرآن ، ج •

 . م1997، د ط ، 

 ،  1الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القـاهرة، ط       .  البديع بين اللِّسانيات النّصية والبالغة العربية      جميل عبد المجيد ،    •
  .م1998

 ،  32 ، المجلـد     2جميل عبد المجيد حسين ، علم النّص ، أسسه المعرفية وتجلِّياته النَّقدية ، عـالم الفكـر ، العـدد                    •
  . م2003ديسمبر ، -أكتوبر

•   ـين ،                  )ل بن جراد  إسماعي(الجوهرية، تحقيق  أحمد بن الغفّار عطّار ، دار العلم للماليتاج اللّغة وصحاح العربي ، 
  . م 1997 ، 2بيروت ، ط

أبو الحسن أحمد بن فارس ، الصاحبي في فقه اللّغة وسنن العرب في كالمها ، علَّق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن    •
  . م1998 ، 1لكتب العلمية ، بيروت ، طبسج ، منشورات محمد علي بيضون ، دار ا

الخطيب القزويني ، اإليضاح في علوم البالغة ، شرح وتعليق وتنقيح د ، محمد عبد المنعم خفاجي ، الشّركة العلمية                     •
  .م1989للكتاب ، د ط ، 

   . 40م ، ص2000 ، 1الديوان ، شرح وتعليق عبد السالم الحوفي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط •
 ، تقديم وشرح الشّيخ خليل محي الدين الميسى ، دار الفكر ، 8الرازي فخر الدين ، التّفسير الكبير ، مفاتيح الغيب، ج   •

  .م1995بيروت ، دط ، 
 ، تحقيق محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ،   1ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشِّعر وآدابه، ج          •
 . م1972  ،4ط

  . م 1998 ، 1ترجمة د ، تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ، طروبرت دي بوجراند ، النص والخطاب واإلجراء،  •
 ،  3، تحقيق أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر للطّباعة والنشر والتّوزيع ، ط            3الزركشي، البرهان في علوم القرآن ، ج       •

  .م1980



 

	م ا������� �
� WWW.ULUM.NL ��ء : 44ا���د : ���� ا������ا �2010   -  Issue 44, Year 7th , Jan. 

 

 - 35 - 

                                                                                                                                           
إلعراب ، تقديم د ، إميل بديع يعقوب ، منشورات محمد بيـضون ، دار الكتـب                 الزمخشري ، المفصل في صنعة ا      •

  .م1999 ، 1العلمية، بيروت ، ط
  .م1987 ، 3، الكتاب العربي ، بيروت ، ط3الزمخشري، الكشّاف، ج •
  . زهير بن أبي سلمى ، الديوان ، دار صادر ، بيروت ، د ت •
ع في تجنيس أساليب البديع ، تحقيق عالل الغازي ، مكتبـة المعـارف ،               السجلماسي أبو محمد القاسم ، المنزع البدي       •

  . م 1980 ، 1الرباط ، ط
  .م 1982 ، 1ابن سنان الخفّاجي ، سر الفصاحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط •
وصححه  ، شرحه وضبطه     1، المزهر في علوم اللّغة وأنواعها ،ج      ) هـ911عبد الرحمن جالل الدين ت    (السيوطي   •

  .وعلّق عليه محمد أحمد جاد المولى و علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الجيل ، بيروت ، دط ، دت
 ، ع 1صالح فضل ، ظواهر أسلوبية في شعر شوقي ، مجلة فصول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، مجلد    •
  .  م1981، 
 ، تحقيق د ، أحمد الحوفي و د ، أحمد طبانـة ،  3ثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر، ج     ضياء الدين بن األثير ، الم      •

  . دار نهضة مصر للطِّباعة والنّشر ، د ت
عبد الفتّاح كليطو ، األدب والغرابة ، دراسات بنيوية في األدب العربي ، دار للطّباعة والنّشر والتّوزيع ، بيـروت ،            •
 . م1982 ، 1ط

 .م 1998 حسين ، أثر النّحاة في البحث البالغي ، دار غريب للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع ، القاهرة ، د ط، عبد القادر •

عبد القاهر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز في علم المعاني ، تصحيح السيد محمد رشيد رضا ، دار المعرفة ، بيروت ،                      •
  .م1982دط ، 

  .  ، دت4، تحقيق عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجي ، مصر ، ط1بيين، جعثمان أبو عثمان الجاحظ ، البيان والتّ •
  . م1986 ، 1 ، القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط)مجد الدين بن محمد بن يعقوب(الفيروز آبادي  •
ق عالل غـازي ، مكتبـة       قاسم أبو القاسم محمد القاسم السجلماسي ، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ، تحقي               •

  .م1980، 1المعارف ، الرباط ، ط
 .م1984 ، 2مجدي وهبة ، معجم المصطلحات العربية في اللّغة واألدب ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ط •

 .م 1991 ، 1محمد خطّابي ، لسانيات النّص ، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثّقافي العربي ، المغرب ، ط •

  .م1997 ، 1، البالغة العربية ، قراءة أخرى ، الشركة المصرية العالمية للنّشر ، لونجمان ، طمحمد عبد المطلب  •
•                   رس البالغير الدالقاضي عبـد   (محمد مصطفى أبو شوارب و د ، أحمد محمود المصري ، أثر المتكلِّمين في تطو

  .م2006 ، 1 ، ط، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنّشر ، اإلسكندرية) الجبار أنموذجا
  . م 19992 ، 3محمد مفتاح ، الخطاب الشِّعري ، استراتيجية التّناص ، المركز الثّقافي العربي ، المغرب ، ط •
، تحقيق شاكر هادي شكر ،      6، أنوار الربيع في أنواع البديع، ج      ) هـ1120علي صدر الدين بن معصوم ت     (المدني   •

  . م1968 ، 1 العراق ، طنشر وتوزيع مكتبة العرفان ، كربالء ،
  . م1990 ، 1منذر عياشي ، مقاالت في األسلوبية ، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب ، دمشق ، ط •
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 ، تصحيح أمين محمد عبـد الوهـاب ، دار           12 ، لسان العرب ، ج     )أبو الفضل جمال الدين محمد كرم     (ابن منظور    •

  . م1997 ، 2إحياء التّراث العربي ، بيروت ، ط
 -10ى ربابعة ، التِّكرار في الشِّعر الجاهلي، دراسة أسلوبية ، مؤتمر النّقد األدبي ، جامعة اليرموك ، األردن ،                    موس •

  . م1988 تموز، 11
نجم الدين بن إسماعيل بن األثير الحلبي ، جوهر الكنز ، تحقيق د ، محمود زغلول سالّم ، االسكندرية ، مصر ، دط  •

  .، دت 
 نحو نظرية وظيفية للنَّحو العربي ، أطروحة دكتوراه دولة في اللِّسانيات الوظيفية الحديثة ، إشراف                يحي بعيطيش ،   •

  .   م2006د، عبد اهللا بوخلخال ، كلِّية اآلداب واللّغات ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 
  . م 1987، 1يمنى العيد ، في القول الشِّعري ، دار توبقال للنّشر ، الرباط ، ط •
   

  


