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 ـرحَةكسم الٓداب واٌَلة اً 

 لكَة الٓداب و اٌَلتت

 (اًـراق) -اًش َخ ظويسختمـة                                         

 ص:    ػػػػػػمَخ
ًـىن ُذا اًذحر حدراسة ػتُرة ًلوًة مس خلةل مّسَيتُت 

)ػتُرة اًخلكس( وكواهمت حبسج فرضَة اًذحر اًيت 

اًـرحَة يف س يثزهتت مبـوهة املهنج اًخترخيي وامللترن ٔأّن اٌَلة 

ت ختَّت ؾن فـي اًىِيوهة املستؿد  ٕاحدى مراحي ثلرُي

يف مجَهتت الامسَة، مث ٔأؿتدت ثوػَف ُذٍ ألدوات 

ٔلقراض حالقَة حـد ٔأْن فلدت مـتىهيت ألضََة. ومّّيهتت 

اٌَلة من اًيواخس حـدم مستسِت حبرنة ٔأّي من ؾيرصي 

 ادلةل الامسَة.

ؿىل حًِة اًيواخس مت وكد ٔأخعثٔ اًيحو اًخلََدي يف كِتسِت 

ٔأّدى ٕاىل ثـلِد دراس هتت وضَتع مـتىهيت، وكد اضعَؽ ُذا 

اًذحر حبّي ُذٍ املشلكة، حفرضَة ؿَمَة اضعَؽ 

اًذحر يف ٕازذتهتت جتًرذت واندشف كواهني هؼتهمت اذلي 

اًخوهَد )جسري مبوحزَ ٕلهختج املـىن امللتيم امللطود وُو 

ت ًلّرِب مـتي اذلي ل حيمتي اًطدق واًىذب مب (املعَق

مجَهتت اخلرًبة ٕاىل مـىن ادلةل إلوشتئَة، ًوىّن حيُهتت حًِة 

 مجةل خرًبة.
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 : ملدمة

ٔأضذحت فرضَة ثلرّي اٌَلتت من املسٌََّلت اًيت ل خدال فهيت، ومن هختجئ ُذا اًخلػرّي 

ٔأّن حـظ ألدوات اًيت ثخخىل ؾهنت اٌَلة يف ٕاحدى مراحي ثعورُت، ميىن ٔأْن ثُـَد ثوػَفِػت 

اًوحػدات )ٕلهختج مـتٍن ٔأخرى، حـد ٔأن فلدت مـتىهيت ألضََة، ومن ذكل مت ٔأظَلٌػت ؿََػَ: 

، اًيت افرتض اًذحر ٔأّّنػت مػن حلػتل ألفـػتل املسػتؿدة اًػيت ختَّػت ؾهنػت (وًة املخلكسةاًيح

 اًـرحَة، وكد ستؿد ؿىل اندشتف ُذا الافرتاض املهنج اًخترخيي واملهنج امللترن ٕاىل حّد مت.

ت اًيػواخس  وكد ودّلت ُذٍ ألدوات مشلكة يف اًيحػو اًخلََػديل ٔلّن اًيةػتة كتسػُو

ت ػػتُرة مسػ خلةل، ول جشػتإِت ٕال مػن لِػر اًشػ  املػوغ. فتًطػَلة ؿىل اًػر  مػن ٔأّّنػ

املخلكسة ل ثًسخ مت حـدُت ول ثلرّي لرنػة ٔأّيٍ مػن املذخػدٔأ واخلػرب مػن اًرفػؽ ٕاىل اًيطػج. 

ػو مػت  وكد حـَيت ؿدم مستسِت احلراكت إلؾراحَة ؿالمة ؿػىل الاخػذالف مػؽ اًيػواخس، ُو

 . (ل ًلدر هلضَ اخملتظج اًخوهَد املعَق، اذلي)ًـرّب ؾن: 

وهممة ُذا اًذحر حمددة حدراسػة ػػتُرة اًػخلكس املَخرسػة اًيػواخس وثعذَػق ٔأحػد 

و:   . املخلكستت، حبسج مت ختء يف اًـيوان (اكن ؤأخواهتت)ٔأهواؾِت ُو

 وكد اكذضت ظذَـة اًذحر ثلس ميَ ؿىل مزحثني:

ن لِػػر املفِػػوم ألول: ُؾػػاب انتهػػج اًيؼػػري، حدراسػػة ػػػتُرة اًػػخلكس  ومػػت مػػ

ؾن ظًرق اس خلراء اًيطوص اًشـًرة من اًـرحَػة اًفطػَةة اًػيت  ُتواًدسمَة واترخي ػِور

 . (اًخلكس)ثؤند وحود ُذا الاس خـٌلل 

ػة ًِػذٍ اًؼػتُرة ؾػن  ٔأمت املذحر اًثتي ن ؿػىل اػة اًفرضػَة املفّلِ فلد خػتء ًَػرُب

امللتمِػة اًـمَلػة، مػت ًػدّل ؿػىل ظًرق اًىشف ؾن اجستع اس خـٌلًِت وحَتن مـتىهيت إلحيتئَػة 

 كطدًة اس خـٌلًِت يف اًيطوص اًلرأٓهَة واًشـًرة اًفطَةة.

 :  : مفِوم اًوحدة اًيحوًة املخلكسة، وحَتن اترخي اًخلكس املذحر ألول

 : ػ مفِوم اًوحدة اًيحوًة0

فىرة هممة ومرنًزة ل ميىن فِمِت يف (Syntagment)ًُمثي مفِوم اًوحدة اًيحوًة

ة ٕال حـد مـرفة ظذَـة ًلخيت واخذالفِت ؾن اٌَلتت ألخرىل ذكل ٔأّن اٌَلتت ثيلسم ػ اًـرحَ
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 : (1)من لِر اًخةََي واًرتهَج ملـتي وحداهتت اًيحوًة ػ ؿىل كسمني

ويه اًػيت ثـػرّب ؾػن املـػتي اًيحوًػة دلكػٌلت  Analyticalٔأوهلٌل: اٌَلتت اًخةََََة 

 .We will writeاًـرحَة حػ: (س يىذج)ن ًفؼة: مٌفطةل. ومهنت الاجنًَّية، ٕاذ ثـرّب ؾ

جتمؽ ؿػدة مـػتٍن يوًػة يف ًفؼػة واحػدة، ومهنػت  Syntheticاثىهيٌل: اٌَلتت اًرتهَرِة 

، وإلميتء ٕاىل حٌلؿة املخلكمػني (اًسني): زمن املس خلزي يف (س يىذج)اًـرحَة جتمؽ يف ًفؼة 

ومـػىن حػدث اًىذتحػة املـ مػي يف ، (اًيون)اذلٍن ًلومون حفـي اًىذتحة ومـىن املضترع يف 

، وإلميتء ًفتؿي (2)، مـىن زمن امليض حـالمة جحمِت ضفر(نخجَ )، اًيت ًفؼة (نخج)ًفؼة 

 ، فضال ؾن املـىن املـ مي.(نخج اًودُل/ ألولدُ )مفرد كتئج مذهر ٔأو حٌلؿة ذهور، يو: 

 ثخ سػد وثخ سد حـػظ اًوحػدات اًيحوًػة اًـرحَػة حطػور هػدروِت اخلَػتلل ٔلّنػت ل

 . ، املفركة من املـىن ادلليل املـ مي(لكٌلت/ ٔأشاكل)حوستظة 

 : (3)وثدسم اًوحدات اًيحوًة خبتضخني

اًامتسم اًشلكي حبَر ل جسمح ٔلّي ؾيرص ٔأحٌػ  ٔأْن ًخخَػي حيُهتػت، ٕاذا  : ٔأولٌُل

كٌتؿػَ نخرػُت ًًزػٍد/ لٕ )اكن جحمِت ٔأنرث من مفردة لرة، يو وحدة املفـول ٔلخػ  يف كوًيػت: 

وحدة يوًة مامتسىة شلكَتل ٔلهّيت ل وس خعَؽ ٔأْن هضػؽ ٔأل  مػن  (ٕلكٌتؿَ اًسفر)، فػ(اًسفر

حػني ؾيػترص وحػدة املفـػول ٔلخػ  مػن دون ٔأْن  (نخج، ٔأو اًخػتء، ٔأو ًًزػد)ؾيترص ادلةل: 

 ثخفىم وثطذح كري مفِومة. 

فِة، ؤأشِر وػتئفِػت يه: متخكل اًوحدة اًيحوًة هوؿًت من الاس خلالًَة اًوػَ  : اثهُهتٌل

 . وػَفة الامس، ووػَفة اًفـي، ووػَفة اًرحط حُهنٌل

وكد ثثئت وحدات يوًة هذرية ميىػن ٔأن لػّي حػني مىو هتػت ؾيػترص كػري ٔأحٌذَػة مػن 

ٌس خعَؽ ٔأْن ٍىذَج : )دون ٔأْن ًؤدي ذكل ٕاىل ًرس، يو اًوحدة اًيحوًة اًواردة يف كوًيت: 

وحدة يوًة جسمى ؾذترة اًفـػيل ويه ثػؤدي وػَفػة اًفـػي  (ٌس خعَؽ ٔأْن ٍىذج)، فػ (ًزدٌ 

، ًوىػن ميىػن ٔأْن ًخخََِػت اًفتؿػي فٌلػول: (نخػج)ٕلماكن حَول وحدة مفػردة ماكّنػت يػو: 

 ل ٔلهَ ؾيرص كري ٔأحٌ .()ٌس خعَؽ ػ ًزٌد ػ ٔأْن ٍىذجَ 
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 : ػ ٔأجحتم اًوحدات اًيحوًة املخلكسة 7

مت خمخَفة ثذدٔأ من اًطفر، مث ثثٔخذ جحم ثخخذ  وم اًوحدات اًيحوًة يف اًـرحَة ٔأجحت

، وثًهتيي مبرهج ًخثًٔف من ؿػدد مػن املفػردات حبسػج مػت (احلرنة إلؾراحَة)امللعؽ اًلطري 

ُذِنَر أٓهفت. ًىن اًطَف املخلكسة املَخرسة اًيواخس ل ميىن ٔأْن ثثئت حب م اًطفر، وؿََػَ ميىػن 

 : وضف حًِة اًوحدات اًيحوًة املخلكسة اًخلس مي اليٓت

ويه اًضػّمة اًػيت ثػػدّل ؿػىل خمتًفػة اًطػػَف  :ٔأ ػ وحػدة يوًػػة حب ػم امللعػؽ اًلطػػري

املخلكسة ًطَف اًيواخسل ٔلّن اًيواخس ثيطج الّك من املذخدٔأ واخلرب، ٔأو ٔأحدٌُل، فٕتذا ختءت 

 .(اكن)مثال كري  ضذة ٌَخرب، فٕتّن اًضّمة ثدّل ؿىل حلكس  (اكن)

مػة/ شػ ( واحػدة لػرة، ص ثَخطػق إػت ب ػ وحدة يوًة مذلكسة مذثًٔفػة مػن )لك

ت. (اكن، وٕاّن، ؤأنّ )وحدة ٔأخرى، يو:   وكرُي

ٔأو ٔأنػػرث ٕاحػػداٌُل لػػرة  (لكمخػػني/ شػػ )ج ػ وحػػدة يوًػػة مذلكسػػة ثخػػثًٔف مػػن 

فـػي : )ثخثًٔف من  (ٔأػيَّ)، فػ(ٕاهَّ، ؤكهَّ، ؤأػيَّ)وألخرى ٔأو ألخرلت ملِّدة إت، يو: 

 . (ػنّ ) ًـود ؿىل مـرفة، فِو ًُس ٔأحد مفـويل ، واًضمري ل(فتؿي : مضري ىىرة

و ًٍرد وضػف (ٔأػيَّ = اًؼّن ػاب)وفّل سُزوًَ ُذٍ اًطَلة مبـتدٍهتت اليٓت:  ، ُو

لػػّول مـػػىن اًؼػػّن ٕاىل ًلػػني، مث حلػػغ ٔأّن ُػػذا اًخلػػدٍر ُمَػػرسل ٔلهّػػَ ًلػػوي مـػػىن اًؼػػن 

حثّّٔنػت ىىػٍر ل جشػري ٕاىل  (ذاك)ورشح ًفؼػة  (ٔأػيّػَ = ٔأػػّن ذاك)ألضًل، فـتدهل اليٓت: 

فٕتذا كَت: "ًزٌد ٔأػّن ذاَك ؿتكٌي"، اكن ٔألسن من كوكل: "ًزٌد ٔأػّن ))يشء، وذكل كوهل: 

و امس مهبم ًلؽ ؿىل لّك يشء (ذاك)ػاّب ؿتكٌي" و  .(4(()ٔألسنل ٔلهَّ ًُس مبطدر، ُو

ػذا املرنّػج احلػّر هل  د ػ وحدة يوًة مذلكسة ثخثًٔف من وحدثني لرثني ٔأو ٔأنرث: ُو

خطتئص خمخَفة ؾن خطتئص اًوحػدات املدجمػة، ٕاذ ميىػن ٔأْن ٍىػون مامتسػاًك شػ  فػال 

، فِػذٍ اًطػَلة ل ميىػن ٔأْن (ًخخَ  ؾيرص أٓخر من ؾيترص ادلةل، يػو وحػدة: )ػػّن ًزػدٌ 

ًخخََِت ٔأحد رناب ادلةلل ٔلّن حَول املفـول املرفوع مؽ اًخلكس ُمَػرس، ٕاذ  ًُطػذح املفـػول 

 فتؿال ٌَؼن. (ًزدٌ )، وين ىًرد ًفؼة (ػّن  رو ًزٌد ؿتكيٌ )ٔأْن هلول:  فتؿال، فال جيوز

يػػتك وحػػدات يوًػػة مذلكسػػة ثوحػػج ٔأْن ًخخََِػػت ٔأحػػد رنػػاب ادلػػةل ألم، يػػو:  ُو
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نَّ ، يو كوهل ثـتىل:(ٕاّن... اًالم...)
ِ
َذاِن ًََستِلَرانِ  ا َُ(5) (ُػذان)، ٕاذ هَحغ ٔأّن املذخدٔأ 

 لكسة. حّي حني ًفؼيت اًطَلة املخ 

 : ػ اترخي حلكس اًوحدة اًيحوًة املَخرسة اًيواخس3

ٔأضذحت فرضَة ثلرّي اٌَلتت من املسٌََّلت اًيت ل خػدال فهيػت، ؤأّن اًخلَػري ٌشػمي 

: اًطوثَة واًرصفِة واًيحوًػة وادللًَػة املـ مَػة، فضػال ؾػن ثلػرّي (6)لّك مس خولت اٌَلة

َيػت اًيؼتم امللػتيم اذلي ٍػرد فِػَ اًػخَفغ، و  هػ َ يف مضػن خربثيػت كػري اٌَلوًػة، فذلػرّي ثثًٔو

ي ًخوكّف ؿىل رؤًدٌت ٌَىون احملَط حيت وؿىل جترحدٌػت احلَتثَػة ودراًدٌػت  ٌَـالمتتل ٔلّن اًخثًٔو

َيػة كتؿػدة مضػذوظة وّنتئَػة، وٕاهّػٌل  املوسوؾَة، مبـىن ٔأّن ؿالكػة اًلكمػة مبػدًوًِت ًُسػت ُر

َيػػػة اًسػػػ َتق ٔأو امللػػػتم اذلي أ،درحػػػت فِػػػَ،  واًسػػػ َتكتت وامللتمػػػتت مذيوؿػػػة وكػػػري ُر

 . ٕانَّ اٌَلة اًيت ل ثخلري يه ًلة مِخة : ل ذلكل كِي(7)مذيتَُة

رحؽ ؿػ  اٌَلػة احلػدًر ٔأسػ ذتب اًخلػرّي ٕاىل ؿػتمَني رئُسػني : ٔأوهلػٌل: اًًشػتط (8)ٍو

اثىػػهيٌل: اًًشػػتط واًفػػردي املمتثّػػي يف ارحػػاكب ألفػػراد ًٔ خعػػتء يف ٔأزيػػتء ثػػداوهلم ٌَلػػة، 

ًَتل ٔلّن ؿػدد اذلٍػنالاحامت ًخػداًووّنت ًخضػتءلل  ؾي، اذلي ٌستؿد ؿىل موت لكمة مت ثػدرجي

َريات ذات ٔأمهَة اثهوًة، وحىون اخذَتًرة ثدرجيَة، ؤأخرى حتمسة ومؤثرة يف ذلكل ثؼِر ثل 

 : (9) اًيؼتم، فمتّّي حني الكم حَِني

 . ميَي ٕاىل الالذفتظ اًطَف ألكدم : انَي ألول

 . ميَي ٕاىل اًطَف ألحدث : انَي اًثتي

ٍوىشف املهنج اًخترخيي ٔأّن يو اًـرحَة اًفطَةة كػد مػّر مبػرحةل حتمسػة ختَّػت فهيػت 

ؾن فـي اًىِيوهػة املسػتؿد يف مجَهتػت اًػيت اكهػت جشػ ذَ ادلػةل اخلرًبػة الامسَػة الاجنًَّيػة 

خضح ذكل يف اندول اليٓت  : اًولِدة، ًو

 اخلرب/ىىرة اًفـي املستؿد الامس/مـرفة ادلةل ت

 The pen is red ادلةل الاجنًَّية 0

 ٔأمحر ٍىونُ  اًل  اًرتمجة احلرفِة 7

 ٔأمحر ××× اًل  اًرتمجة احلدًثة 3
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 : ودلًيت مجةل ؾرحَة كدمية معتحلة ٌَرتمجة احلرفِة ثؼِر يف اًشتُد اليٓت

 ٔأهػػػػػػػَت حىػػػػػػػوُن متخػػػػػػػٌد هرِػػػػػػػيُ 

 

 (10)ٕاذا هتػػػػػػػػػجل لػػػػػػػػػٔثٌل حََػػػػػػػػػيُ  

مجػةل كدميػة، ثخػثًٔف مػن زالزػة مىػو ت:  (متخػد)درفػؽ  (ُن متخدٌ ٔأهت حىو)جفمةل:  

 (ٔأهػَت متخػدٌ )، ٔأّمػت احلدًثػة: فِػيي : (مزخدٔأ : فـي هَيوهة راحط ىىرة ومـىن اًزمن : خرب)

 . حبذف فـي اًىِيوهة

ؿددا من مجي ُػذٍ املػرحةل احلتمسػة اًػيت ثػثئت فهيػت  ُػ(081)توكد رضد سُزوًَ 

ت، ول لختج ٕاىل امس نػٔأفـتل اًىِيوهة رافـة ٔلخز املثًٔوفة، فضال ؾن فلداّنت ًفىرة  (اكن)تُر

فِت همػػٌل اكن  (ٕاهّػػَ)اًػػزمنل ذلكل كػػدّرُت سػػُزوًَ حػػػ ٔأو لػػ   (اكن، ٔأو ٍىػػون)اًػػزماب: ثرصػًػ

اًيت فلدت مـىن اًيفي يف ُذٍ املرحةل من اًخلػرّيل مبـػىن ٔأّن ُػذٍ اًطػَف حلكَّسػت  (ًُس)

 . ل ًلزي اًشم(زرت مبت ) : ؿىل مـىن واحد ُو

ثُفّلِ ملترحة سُزوًَ ًِذٍ ألدوات اوسػاتم حًِػة مجَهتػت املرفوؿػة اخلػرب اًػيت ختػتًف 

ًطػّور مـػىن اًطػَلة املخلكسػة  (ٕاهَّ)ؤأخواهتت اًيتخسة، فضال ؾن ٔأّن حرهَج  (اكن)سَوك 

و اًخوهَد املعَق. ومن ٔأمثةل سُزوًَ كول اًشتؾر:  ُو

 تمٌت ٕاذا ُمػػتل اكن اًيػػتُس ضػػيفتِن: شػػ

 

 (11)وأٓخػػػُر ُمػػػٍ  اذلي نيػػػُت أ ضػػػيؽُ  

 وكول اًشتؾر: 

 يه اًشػػػػفتءُ دلا  ًػػػػو ػفػػػػرُت إػػػػت

 

 (12)وًػػػَُس مهنػػػت شػػػفتءُ ادلاِء مزػػػذولُ  

ػػذٍ (زرػػت مبػػت ل ًلزػػي اًشػػمّ )ٔأي: ٕاذا ُمػػتل   : اًيػػتُس ضػػيفتِن: شػػتمت، وُمػػٍ ، ُو

ت، ونذكل ًؤند ثلٍرػر اًشػتؾر الٓخػر يف ضػدر  يه اًشػفتء )اًذُػت: للِلة ل ميىن ٕاىاكُر

، (زرػت مبػت ل ًلزػي اًشػم)، ٔأّن شفتء ادلاء حتضي ل حمتةل، فامي ًو ػفػر إػتل ٔأي: (دلا 

 ول وحود ٌَيفي ُيت.

ذا املـىن ُو مت وضفَ سُزوًَ إذٍ امللترحة اًخةََََة اًيت ثضمن اوساتم اًشػ   ُو

أ،مضػر فهيػت  ))، وذكل كػوهل: اًيحوي وٕارادة مـىن اًخوهَد املعَق كري اًلتحي ًيلظ اخملتَظج

 .(13(()]اكن=ٕاهَّ[، وكتل حـضِم:" ٔأهَت خرٌي مهنم"، ٔكهَّ كتل:"ٕاهَّ ٔأهَت خرٌي مهنم"

 : وميىن مّض حُت لستن دن اثحت شتُدا اثًثت ؿىل ُذٍ اًؼتُرة، وذكل كوهل
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 ٔكّن سػػػػػػػالفًة مػػػػػػػن حُػػػػػػػِت رٔأٍس 

 

 (14)ٍىػػػػوُن ِمزاُعػػػػت ؾسػػػػٌي ومػػػػتءُ  

لمي مـىن اًخوهَد وثضمن رفؽ  (اكن، ٍىون، ًُس =ٕاهَّ)ة: وملترحة سُزوًَ اًخةََََ 

ت من مـىن اًزمن، ًوىّن ُذٍ امللترحة فُِِمْت خعثٔ ؾيد اًيةػتة  اخلرب ش ، فضال ؾن خَُو

، ٔأو )مضػري اًلطػة( (مضري اًشػثٔن)اًخلََدًني اذلٍن ختءوا حـد ش َخِم، فثٔسسوا ٔأسعورة 

ىون، ًوُس)اذلي ؿّدٍو اسٌل ًػ املرفوؿػة  (املذخػدٔأ واخلػرب)لكستت، وادلةل من املخ  (اكن، ٍو

 . ؤأخواهتت اًيتخسة (اكن)اًرنيني يف حمي هطج، كِتست ؿىل حرهَج 

مث س يّوا كواؿد ٌَمخلكمني من أللِتء وألموات اذلٍن حلكموا خبالف كواؿدغ، كتل 

َ ٕاذا ل ٔلهّػػ(اكن)ول جيػػوز ٔأْن ثلػػول: "اكن ًزػػٌد كػػتٌ " ؿػػىل ٕاًلػػتء )): ُػػػ(504)تاًِػػروي

ػػت ؿػػىل كِػػتس  ػػت، فػػٕتذا ثوّسػػعت خػػتَز ٕاًلتُؤ ؤأخواهتػػت،  (ػيًػػُت )ثلػػّدمت ص جيػػْز ٕاًلتُؤ

فِ وز:"ًزٌد ػ ػيًُت ػ مٌعٌَق"، ول جيوز :"ػيًُت ًزٌد مٌعٌَق"ل ٔلهَّ ٕاذا ثلػّدم يف ضػدر 

 .(15(()اً م كوَي ف  ًََف، نٌل ٔأّن اًلسم ًَُلى ٕاذا ثوسط ٔأو ثثّٔخر، ول ًَُلى ٕاذا ثلّدم...

املخلكسػة املَلػتة. ٔأمػت  (اكن)خشػثٔن  ءواًشواُد اًفطَةة اًستحلة ثُذعي ُذا الادؿػت

ري: (ػنّ )خشثٔن   ؤأخواهتت فسُزع  حُت وـج دن ُز

 ٔأرحػػػػػُو وأٓمػػػػػُي ٔأْن ثػػػػػدهو موَّدهُتػػػػػت

 

 (16)ومػػػت ٕاخػػػتُل دلًيػػػت مٌػػػِم ثيوًػػػيُ  

املخلكسػ خني ؿػىل ٔأسػَوب اًلََسػمل  (ػػنّ )و (اكن)مت ًثرػت خعػثٔ كِػتس ٔأسػَوب   

ػ دلًػَ مػن ٔأدوات ؿَمَػة فلػتل: ٕاّّنػت ))ًِاػة جحتًزػة(( ، (17)ذلكل فّلُت سُزوًَ مبت ثُّلَ

واًطحَح مت حٌَُّ املهنج اًخترخيي ٔأّن ُذٍ اًؼتُرة متثّي مرحةل ثعورًة حتمسػة يف حًِػة ادلػةل 

ػت اٌَلػة ّنتئَػت ح (اًوحدات اًيحوًة املخلكسة) اًـرحَة، ٔأهخ ت مت امسَيتٍ حػ ـػد اًػيت ص هت ُر

ٔأْن ختَّت ؾن وػَفهتػت اًسػتحلةل وٕاهّػٌل ٔأؿػتدت ثوػَفِػت ملـػتي ملتمِػةل ذلكل ؾرفػت اًطػَف 

املخلكسة ػتُرًة يف مجَؽ اٌَلتت وُؾّرِفت حثّّٔنت: منط ٔأو ضَلة ختُزة، ٔأو وحدة يوًػة أ،ؾَػد 

 . (18) ثوػَفِت حـد ٔأْن فلدت لّك ثـذرياهتت حخواحر كري اؾخَتدي

ىػػن ٔأْن هـػػّرف اًوحػػدة اًيحوًػػة املخلكسػػة املَخرسػػة ومػػن ُػػذا اًخـًرػػف اًـػػتم مي

مبػت ًػثئت: يه وحػدة يوًػة فلػدت مـيتُػت اًػوػَفي اًيحػوي ألضػًل هدِاػة  (19)اًيواخس

ُو اًخـذري ؾن ضدق هلي اخلػرب حبَػر ل  (ثداويل)ًخعور اٌَلة، فث،ؾَد حشهنت مبـىن ملتيم 
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 مؤند ثثٔهَدا معَلػت، ٔأقفَِػت اًيحػو ميىن ٌَمختظج هلضَ. وحـذترة موحزة: ٕاّّنت ثـرّب ؾن خرب

اًخلََدي، ثلتحي ألخزتر اًيت ميىن ٔأن ٌشىم فهيت املخلكم، اًيت ِضَلت حفرضَتت اًذالكػة 

اًلدمية، من ذكل سؤال اًىٌدي ٌَمربد كتل: ))ٕاّي ٔأخد يف الكم اًـرب لشوا، ٕاذ ًلوًون: 

ًون: ٕاّن ؾذَد هللِا ًلتٌ ، واملـػىن واحػد، ؾذُد هللِا كتٌ ، مث ًلوًون: ٕاّن ؾذَد هللِا كتٌ ، مث ًلو 

فثٔختحَ املربد، حي املـتي خمخَفة، فلوهلم: ؾذُد هللِا كت ، ٕاخزتر ؾػن كِتمػَ، وكػوهلم: ٕاّن ؾذػَد 

هللِا كػػتٌ ، حػػواب سػػؤال سػػتئي، وكػػوهلم: ٕاّن ؾذػػَد هللا ًلػػتٌ ، حػػواب ؾػػن ٕاىػػاكر ُمٌىػػر 

 . (20)كِتمَ((

اًـالمػة املمػّية ٌَشػم وإلىػاكر مػؽ اًيػواخس  واندشتف اًطَف املخلكسة، ٔأضذحت

ػو ألضػي ػ ٕاىل اًيطػج، ؤأّن  لكِت ُو ثلَري لرنة املذخدٔأ ٔأو اخلرب ٔأو لكػهيٌل مػن اًرفػؽ ػ ُو

ؿدم ثلرّي احلرنة إلؾراحَة ؾن ٔأضَِت يه اًـالمة املمػّية ٌَخوهَػد املعَػق اًطػَف املخلكسػة، 

 تحي ملـَتر اًطدق واًىذب.ًـزز ذكل رشوط ملتمِة، ل  ًطذح اخلرب كري ك

ٔأمػػت مهن َػػة لََػػي اًوحػػدات اًيحوًػػة املخلكسػػة، فذيعَػػق مػػن املسػػتر اًذًِػػوي 

ََػػَ املسػػتر امللػػتيم  اذلي ميثػػي سػػلف ُػػذا  (اًخػػداويل)اًشػػلكي، ًََػػَ املسػػتر ادلليل، ًو

ََة ًعريف الثطتل، ًخىّون املسػترات اًثالزػة حًِػة جتـ  َيػت ألمنوذج، مبت ًًشط اًىفتًة اًخثًٔو

 : هدزؽ اخلعوات الٓثَة

 (اًرفؽ)حفص اًذًِة اًيحوًة ؾن ظًرق ماللؼة احلرنة إلؾراحَة ؾن ٔأضَِت : ٔأولٌُل

ٕاىل اًيطج اذلي ًؼِر حدخول ألدوات اًيواخس ؿىل ادلػةل اخلرًبػة، ٔأمػت ٕاذا دخَػت ألداة 

 س ألداة.املَخرسة اًيواخس ؿىل ادلةل وص ثلرّي لراكهتت ٕاىل اًيطج دّل ذكل ؿىل حلك

ًَِمػت حيطػي ؾػن ٔأمػترة ومػػ  ))اًيؼػتم ادلليل املـ مػي، فػتًؼن مػػثال:  اثهُػهتٌل: امس 

ر  ـِ ، ومػ  ضػـفْت خػًدا ص ًخاػتوز حػّد اًخػوغ، ومػ  كػوَي، ٔأو ثُطػوَّ كوًت ٔأّدت ٕاىل اً

َر اًلوّيِ اس خـمي مـَ  َف، اس خـمي  (ٔأنِ )املشددة، و (ٔأنّ )ثطول ـُ  (ٔأنِ )اخملففة مهنت. وم  َض

اخملخطػة املـػدومني مػن اًلػول  (ٔأنِ )، ومـػىن (21(()اخملخطة املـدومني من اًلول واًفـػي

واًفـي، ؾودة ٕاىل املـىن امللتيم اذلي حيػ  ؿػىل ألشػ َتء اًػيت ل ثيعػق ول ثفـػي حثّّٔنػت ل 

 . ثدّل ؿىل ٔأمترة ؿ  ٔأو ًلني
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ةتةل حىذًج اخملتَظج خلرب مراؿتة مـتي اًيؼتم امللتيم، اذلي ًدّل ؿىل اس خ : اثًثهتٌل

ؼِػر ُػذا  املخلكم ٔكن ٍىون اخلرب ٌشري ٕاىل مرحؽ متزٍي ٔأو مس خلّرٍ حني ًدي املخختظذني. ًو

املخضمية ملـىن حدث اًخوهَد، وألحداث ميىن ٔأن ثُثرََت وهفهيت ُذا من عة،  (ٕانّ )يف متَّي 

ؿَمُت ٔأّن )، يو: (حثة)مس اًيت ثيطِر مؽ مت حـدُت مبطدر فذؼِر يف اخلَتل ٔكّّنت ا (ٔأنّ )و

ر يف اذلُػن ٔكّّنػت موضػوع اًـػ ،  (فلػدوم ًزػد)، فػػ(ًزًدا كػتدٌم = ؿَمػُت كػدوَم ًزػدٍ  ثُخَطػوَّ

واملوضوع حثة ٔأو ُمسمَّى حيدد مرحـَ حيفسَ، فِػو ُمثذػت ٔأحػًدا ول ميىػن هفِػَل ٔلهّػَ ميثػي 

ٔأّمت "ٕاّن" فِػيي امس، ))َ: ، كتل سُزوً(ذاكَ )وحودل ذلكل ميىن ٔأْن وشري ٕاًََ امس إلشترة 

اسػٌل. ٔأل حػرى  (ٔأنْ )اخلفِفػة، وحىػون  (ٔأنْ )ومت  َت فَِ ضةل ًِت، نٌل ٔأّن اًفـػي ضػةل ًػػ 

ٔأهّم ثلول: "كد ؾرفُت ٔأهّم مٌعٌَق" فػ "ٔأهّػم" يف موضػؽ امس مٌطػوب ٔكهّػم كَػت: "كػد 

"ٔأّن" نػٌل ل ًـمػي  ؾرفُت ذاَك". ؤأمت "ٕاّن" فٕتهٌّل يه مبزنةل اًفـي ل ًـمي فهيت مػت ًـمػي يف

يف اًفـػػي مػػت ًـمػػي يف ألسػػٌلء، ول حىػػون "ٕاّن" ٕال مزخػػدٔأًة، وذكل كػػوكل: "ٕاّن ًزػػدا 

 . (22)مٌعَق"((

ر زذوت اخلػرب إَػثٔة  وس خًذج ممت ثلّدم ٔأّن املـىن امللتيم من اًلوة مباكن حبَر ٕاذا ضوَّ

ول كميػة ٌَحرنػة إلؾراحَػة ، فٕتّن اخملتَظج ل ًلدر ٔأْن ًيفي زذوثَ اخلرب املعَػق، (حثة)امس 

ٔأو اخذفت  (ٔأّن ًزًدا)املفذوحة اهلمزة، سواء ػِرت ؿىل الامس املُـرب اًيطج:  (ٔأنّ )حـد 

مػت ًؤنػد ثـتضػد ٔأحًِػة ٔأهؼمػة اٌَلػة: اًيحوًػة واًرصػفِة وادللًَػة  (ٔأهَّ)ؿىل اًضٌلئر املذًِة: 

 . املـ مَة فضال ؾن هؼتم امللتم يف ٕاهختج مـىن اًخلكس

 ُذٍ اًلتؿدة من ؿدم اًخـوًي ؿىل احلرنة إلؾراحَػة نثػريال ٔلّّنػت كػد ختخفػي ولذر 

من ؿىل نثري من مفردات اٌَلة املذًِة، وٕاذا ػِرت جيج اًيؼر ٕاٍهيت حبذر، فِيي مؽ حـػظ 

ألدوات ل كميػػة ًِػػت، ومػػؽ حـػػظ ألدوات ألخػػرى حىػػون ؿالمػػة هممػػة ممػػّية ثيلَيػػت مػػن 

ٌسِّي ٌولّع ؿََيػت ٕادراك املـػىن، خبػالف الاهخلػتل مػن املـػىن احملسوس ٕاىل املُخطّور، مبت 

ر ٕاىل احملسوس، اذلي ٍىون ضـذت ول ًخُّل ًىثري من اًيتس.  املُخطوَّ

 : املخلكسة ؤأخواهتت املَخرسة اًيواخس (اكن)املذحر اًثتي: ثعذَلتت 

ـُف ؿالكهتػػت اًرته (ٔأمىسػػو ؤأضػػذح)وؿػػدد مػػن ٔأخواهتػػت:  (اكن)ثػػخلكس  َػػج ، فذضػػ
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اًيحوي، فال ثلرّي لرنة ٔأخزتر ادلةل ادلاخػةل يف حرهَهبػت، وؿػدم ثلػرّي لػراكت رنػاب ادلػةل 

ألم ؿالمة حمسوسة ثدّل ؿػىل حلكػس ُػذٍ ألدوات، اًػيت جتـَيػت هفىّػر يف مـػتي اًيؼػتم 

 : امللتيم اذلي متث  ُذٍ اًوحدات، اًيت ًِت ملتمتن

عَق خلرب ادلةل ألم مبت ل ًلوى اخملتّظج ؿػىل ملتم ٕارادة اًخوهَد امل : ػ امللتم ألول0

ذا ًلّرب املـىن اخلربي ٕاىل مـىن إلوشتء اذلي ل حيمتي اًطدق واًىذب.  دلضَ. ُو

اًيتخسة اًخذتست كوّل هـرفَ مػن اخلالفػتت  (اكن)املخلكسة مَخرسة حػ  (اكن)وكد ثثئت 

ت اًيةتة اًخلََدًون اًيت ؾلّدت ادل اًيتخسػةل حخلػدٍرات  (اكن)ي املَخرسة حػاًـلمية اًيت ٔأاثُر

 ص ثُؼِر مـتي ُذا الاس خـٌلل اخلتص.

ُسدشف مٌػَ اًخـ ػج ؾيػد  : ػ امللتم اًثتي7 ثئت حثٔسَوب اخلرب ٌو ملتم اًخـ ج: ًو

ـّن فَِ، وكد ًثئت حثٔسَوب اًخـ ج املـػروف إلوشػت ، فذىػون  مـػرّبة ؾػن كػوة  (اكن)اٍمت

، فػتدلةل (مػت اكن ٔأمجػَي اًرحَػؽَ )، و(مػت ٔأمجػَي اًرحَػؽَ )يت: اًخـ جل ذلكل ًوخد فرق حني كوً 

رٍ ٔأو ىىدشػػفَ مػػن  اًثتهَػة لخػػتج ٕاىل ملػتم خمخَػػف ؾػػن ملػتم ادلػػةل ألوىل ؿََيػػت ٔأْن هخطػوَّ

 . اًس َتق اٌَلوي اًستحق ٔأو اًاللق ٔأو لكهيٌل

 : املخلكسة يف س َتق اًخوهَد اخلربي املعَق (اكن)ػ 0

مػت اكن... )ق مبفردُت، ٔأو ثرتهج مؽ ٔأسَوب احلرص إَػثٔة: يف ُذا اًس َت (اكن)ثثئت 

مػت )، وكػترب اًثتهَػة حػػ (ٕاهَّ)، ولكختٌُل ًُذلي اخلرب مرفوؿت، وكد كترب سُزوًَ ألوىل حػ (ٕال

كتل حـضِم: "اكن ٔأهت خرٌي مٌَ"، ٔكهَّ كتل: "ٕاهَّ ٔأهَت ))، وذكل كوهل: (اكن ألمر: ... ٕال...

مت اكن اًعَُج ٕال املسُم"، ؿىل ٕاؾٌلل: "مت اكَن ألمُر: اًعَػُج ٕال خرٌي مٌَ"... نٌل كَت: "

 . (23) ((املسُم"، جفتز ُذا ٕاذ اكن مـيتٍ: مت اًعَُج ٕال املسُم"

وكد ٔأستء اًيةتة اًخلََدًون فِم ثلٌَة سُزوًَ يف لََي اًوحدات اًيحوًة املخلكسػة 

ت مػن اًيػواخس مػن لِػر اًشػ  مػن دون ٔأْن ًفػّرط  املـػىن امللػتيم، وذكل ؾيػدمت ٍمتَُّي

اًيتخسة، فثٔمسىوا اًش  ؤأضتؾوا  (اكن)ٔأؾرحوا ٔأحًِة امللترات اًخةََََة مبعتحلهتت مؽ ٔأحًِة 

ٔكهّػػَ كػػتل:...(، ٔأي ٔأّن ُػػذا إلحػػراء جمػػرد ملترحػػة )املـػػىن، وص ًَخفذػػوا ٕاىل لكمػػة سػػُزوًَ 

ًيتخسػة فٕتهّػَ ًفسػد املـػىنل ٔلهّػَ ًإلدراك ل ٔأنرث ول ٔأكّي، ٔأمت ملتٌسػة اًوحػدة املخلكسػة ا
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املخلكسة ؿػىل ٕاظػالق فىػرة اًػزمن، ًِػذا  (اكن)حفىرة اًزمن، يف حني ثدّل  (اكن)ٌشحن 

 . ثدّل ؿىل اًثذوت املعَق يف لّك ألوكتت يف املتيض واملضترع واملس خلزي

 (ع)وكد ػِر ُذا املـىن امللتيم يف كراءة ٕلحدى ادلي امليعوكة ؿىل ًستن اخلرض 

ػػو ًػػؤول ملػػو   َج ؿََػػَ ٕادراك ٔأسػػ ذتإت اًذـَػػدة، وذكل يف كػػوهل  (ع)ُو ـُ ٔأفـػػتهل اًػػيت َضػػ

ْن أ ِؾَهَبَت َواَكَن َوَراءَُغْ َمكِلٌ :ثـتىل ذَْحِر فَث َرْدُت أ  ًْ وَن يِف ا َُ َم ـْ َ َمَستِننَي ً ًِ ِفِيَُة فَاَكهَْت  ت اًسَّ مَّ أ 

ُلػػ*ًَْثُخػػُذ لُكَّ َسػػِفِيٍَة َقْطػػذًت ًْ ػػت ا مَّ َلَُِمػػت ُظْلََػػتً  َوأ  ُِ ْن ٍُْر ٍُ ُمػػْؤِمٌنَْيِ فََخِشػػٌَُت أ  حَػػَوا اَلُم فَػػاَكَن أ 

ت*َوُنْفًرا ْكَرَب ُرمْحً َُ َزاَكًة َوأ  ا ِمٌْ َُمت َخرْيً ًََُِمت رَإل ْن ًُذِْد مينَْيِ * فَث َرْدَ  أ  َِد  ً ُلاَلَمنْيِ ًِ ِاَداُر فَاَكَن  ًْ ت ا مَّ َوأ 

َمِدًيَِة َواَكَن َلْ  ًْ خَْخرَِخت يِف ا مُهَت َوٌَسػ ْ ُشػدَّ لَت أ  َُ ْن ًَذْ لَم أ  ًةت فَث َراَد رَح ًِ حُومُهَت َضت ًََُِمت َواَكَن أ  َُ َنزٌن  خَ

ا َِ َضرْبً َْ ََ َ خَِعْؽ ؿ ًَْم جَس ْ َُ َؾْن أ ْمرِي َذكِلَ ثَْثِوًُي َمت  خُ َْ َِّم َوَمت فَـَ ًة ِمْن رَح  .(24)َنزَنمُهَت رمَْحَ

ػػت يف كػػوهل ثـػػتىل:  (اكن)حػػخلكس  (25)نةػػدريٕاذ كػػرٔأ ٔأحػػو سػػـَد اخلػػدري وا مَّ )َوأ 

 َ ٍُ ُمْؤِمٌ حََوا ُلاَلُم فَاَكَن أ  ًْ ، وكػد كػّدر اًيةػتة اًخلََػدًون امس (مؤمٌػتن)، درفؽ خػرب ادلػةل ِن(تا

ت ادلةل ألم:  (اكن) اًيتخسػة،  (اكن)كِتسػت ؿػىل حًِػة  (ٔأحػواٍ مؤمٌػتن)حضمري اًشثٔن، وخرُب

ٕاىل املـىن، ومهنم من كتل ٕاّن اًلراءة ًِاة ختءت ؿىل ًلة حاب  ًدسوًف اًرفؽ من دون اًيؼر

 خسػػة  كطػػة،  (اكن)مٌطػػوحة ألًػػف حػػدل مػػن اًَػػتء، و (مؤمٌػػتن)احلػػترث دػػن وـػػج، و

 . ًوُست مذلكسة

والك اًخوحهيني خِتيل ًُـىن اًش  من دون املـىن، فضال ؾػن ٔأّن اًخوحِػَ اًثػتي 

ٕاذ جيـي ؿددا من الٓلت اًىرمية  زةل حَِاة كوم وخمتًفة ٌَلة  ًـّد جتيَ ت ؿىل اًلرأٓن اًىرمي،

ؾون ملذىض حتل خمتظذهيم يف ألسػواق ألدحَػة ااملشرتنة، يف اًوكت اذلي اكن اًشـراء ٍر 

فِمِت ٔأنرث اًـرب!!  . فِىذذون حَلة مشرتنة ًدش َؽ كطتئدغ ًو

عتب حوستظهتت؟، فىِف جش خلي ضريورة مـىن اًطَلة املخلكسة فذـَميت حثرٔسار اخل

وكد اشرتظيت ٔأْن ٍىون مـيتُت امللتيم اًطدق كري اًلتحي دللظ اخملتَظج. يف اًوكػت اذلي 

َِت هل كزي  ًخخذ فَِ مو  موكف املشىم يف ٔأفـتل ضتلزَ لكِت، ذلكل نثٔ اخلرض ٕاىل ثثًٔو

اليت ملػت فـَُخػَ وص ثفِػم ٔأرساٍر وؿََػم اًخحلػق مػ ن ذكل. مفتركذَ، ؤكهَّ كتل هل: ُػذٍ ثػثًٔو

فىِف ًخحلق مو  ًًّيي اًشم ؾن هفسَ؟، انواب جيري اًخحلػق مػن اػة املـَومػة 
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 : املذَلة حعًرلذني ٌُل

ػػي ٌَواكػػؽ املـػػُب مػػن ثل ػػ ٔأخزػػتر ٔأاػػتب  : ٔأولُػػٌل اًخحلػػق مػػن معتحلػػة اًخثًٔو

رتهوّنتل ٔلّنت مـعوحة اًـعج  اًسفِية، ٔأو رؤًة خالوزة املكل ميسىون خسفِية املستنني ًو

ذلي ٔأحدزَ اخلرض فهيت، يف حني ًثٔخذون اًسفن اًطتحلة، ونذكل ميىن رضػد اًىػزن ؾيػد ا

 . حَوغ اًَدميني ٔأشّدٌُل واس خخراعٌل هل

ٔأمت كضَة ثلّ  للِلة اًلالم امللذول اذلي ميىن ٔأْن ًفسد ٕاميػتن ٔأحوًػَ فػامي ًػو حلػي 

 . قراض اًخحلِقلِ ت، فال سرِي ٕاىل اًخحلق مهنتل ٔلّن امللذول ل ميىن ٕالِتٍؤ لٔ 

اٌَ ػػوء ٕاىل خػػربة احمللػػق انيػػت  احلػػتذق اذلي ٌسػػ خدّل اًلػػرائن اًرسػػ َعة  اثهُػػهتٌل:

ػي اخلرضػ  ذٍ اًعًرلة مػو  اٌَ ػوء ٕاٍهيػت ؾػن ظًرػق ثثًٔو اًؼتُرة ؿىل احللِلة اخلفِّة، ُو

ػت سػتحلت حػني كذػي  ًلضَة كذ  ٌَلالم اًاكفر، اًيت لَي مو  ؿىل اس خحضتر جترحػة خرُب

 دًرات من نفرة أٓل فرؾون اكن مـَ يف اًذُت اًفرؾوي، فاكهت ُذٍ اًلػذةل سػرزت ًِرحػَ رخال

َّػتَك ُفذُػوً  :من دلر اًىفر ٕاىل دلر هذّوثَ، كتل ثـتىل لَػّمِ َوفَذَي ًْ َْيَػتَك ِمػْن ا َت هَْفًست فٌََ َّ َْ َوَكذَ

ِي َمْدٍََن مُثَّ ِحةَْت ؿىََل َكَدرٍ  ُْ ِينَي يِف أ  ِذثَْت س ِ ََ يَْفِس  *ُموَ   لَ  فَ ًِ خَُم  ـْ َ  .(26)َواْضَعي

ىذا ثًذج كراءة اًخلكس مـىن ملتمِت خفٌل، ًودّل ٔأثػرا حََلػت يف هفػس مػو  ميحػو  ُو

ػي اخلرضػ ًلذػي اًلػالم  ُىرب مػن شػثٔن فـَخػَ مبسػتهدة ثثًٔو ؾيَ ٔأي ٕالستس اذلهج، حي ٍو

، ومت اًشـور اذلهػج اًربيء، فُشـر مو  ٔأّن ًدٍ اًيت حعشت اًفرؾوي متثّي ٕارادة هللا

 (اكن)جتتٍ اًلذػي ٕال عػي ألرسار إلًَِػة اًذـَػد اًلػور، اًػيت اسػ متد مـيتُػت مػن ضػَلة 

الثػَ حلػوهل:  املخلكسة مبـوهة دراًخَ املوسوؾَة وجتترب لِتثػَ، ولسػ امي ٔأّن اخلرضػ خػ  ثثًٔو

ْمػرِي( َُ َؾػْن أ  خُ َْ طػدًلم اًفرؾػوي اذلي كذَخػَ ، مبـػىن ٔأّن اًلػالم اذلي كذَخػَ ٔأ  و)َوَمت فَـَ

ٔأهَت، الكٌُل مسوّغ ؾن ظًرق ثدخي إلرادة إلًَِة، خش َة ٔأْن جيمتَؽ يف حُت واحد مؤمن 

 . (27) اكفٍر ًُض ل حضالهِل فريثّد ٕاىل اًىفر حـد إلميتن

ذا املـىن اًفخم املػؤثر حـمػق يف هفػس مػو   ل ميىػن ٔأْن ًيىػٍر يف كضػَة  (ع)ُو

ٍِ كضَة كذ  ًطدًلَ اًفرؾوي، مّث ٔأضذحت اًرشتؿة اؾثت ؿىل اسدٌىر خشتؾهتت حدءً  ا، ًخذنِّر

ًَّة ِحَلرْيِ :اًـؼمة لللًت، يف كوهل ثـتىل َت هَْفًست َزِنَ َْ َكذَ ِلَِت ُكاَلًمت فََلذََ ُ َكتَل أ  ًَ َذا 
ِ
َََلت َل َّ ا فَتهَع



ة املخلِكسة يف اًـرحَة املَخرسة حيواخس ......    ٔأ.م.د/  ثومتن كتزي اخلفتيج/    َديد / ختدل اكػم مح  -اًوحدة اًيحًو

 7102حوان         933     -خسىرة-ختمـة َلد خِرض

ًََلْد ِحةَْت َشُْةًت ىُْىًرا  . (28)هَْفٍس 

وا َنََْف :املخلكسة كوهل ثـتىل (اكن)دت فهيت ومن الٓلت اًيت ور ًُ َِ َكت َْ ًَ
ِ
فَث َشتَرْت ا

َمِِْد َضِذَ ت ًْ ُم َمْن اَكَن يِف ا  . (29)ىلَُكِّ

اضعرب اًيةتة اًخلََدًون يف ثوحَِ ٕاؾراب ُذٍ الًٓة اًىرميػة ٔأًّػٌل اضػعرابل ٔلّن 

، (ؿُىسػ ضػ  يف املِػد)املزؾومة مٌطػوب، وختََػوا ٔأضػي ادلػةل اليٓت:  (اكن)خرب مجةل 

، مبـػػىن (مذـَػػق احلػػدث املشػػ خق مػػن انتمػػد )ضػػ  (يف املِػػد)و (ضػػ )واخلػػرب ُػػو 

، والاش خلتق ًلّرب اخلرب ٕاىل ألذُتن نٌل وشػ خق مسػدٌوٍق (مذطتٍب، ٔأو ممـيت يف اًخطتيب)

وكػتًوا يف اًخحػّول مػن حػتل ٕاىل حػتل ُىػذا، وذكل كػوكل: ))، كػتل سػُزوًَ: (اًيتكة)من 

، ونذكل ميىػن اشػ خلتق اًطػفتت اًػيت ثػدّل (30(()ق انََمُي، واسدذُسِت اًشتُة""اسدٌو 

ٔأخربي من ٔأزق حَ ٔأهَّ ًلول: "متَل اًرخُي، ))ؿىل اًثذوت من ألسٌلء، وذكل كول سُزوًَ: 

وكد ِمََْت حـد ، فثٔهَت ثٌَلْل. ورخٌي متٌل: ٕاذا َنرُثَ متهُل، وَضػِوَف اًىػرُب، ٕاذا َنػرُثَ ُضػوفَُ، 

 . (31) ((ٔأضَوُف... ونرٌب ضتٌف، وهـاٌة ضتفّةٌ  ونرٌب 

َّت)ٕاّن هطج  اًيتخسة وامسِت مضري مـرفة ًـػود ؿػىل ؿُىسػ  (اكن)ؿىل ٔأهَّ خرب  (ضذ

. واملـػىن (32)ؤأًّػدُت نثػريون ُػػ(438)ت، ُو ٔأحػد الٓراء اًػيت كػتل إػت اًزخمرشػي(ع)

اًيتكطػة لمػي فىػرة  (اكن)املخحّطي من ُذا اًخلدٍر، فتسد رّدٍ فًرق من املفلٍنل ٔلّن 

و الٓن ػ ٔأي يف زمن لػوار اٍهيػود مػؽ  (ع)زمن امليض، فِىون ؿُىس  َّت يف املتيض، ُو ضذ

ثلػول )): ُػػ(784)تػ ًُس حط ، وإػذا ل ٍىػون هل مًزػة ؿََيػت، كػتل املػربد  (ع)مرمي 

، (33)((ٌَرخي: اكن فالن يف املِد ضذَت، فِذا ل ًيفم مٌػَ ٔأحػد ٔأهّػَ اكن نػذا، مث اهخلػي

 . ٔأي مث َنرُبَ وثـ َّ ٕاختدة اً م

وكد ٔألّس اًزخمرشي حفستد ُذٍ امللترحة حفتول ثلََص زمن امليض ولرصٍ املػتيض 

"اكن" ))اًلًرج مبةتوةل مثلةل اًخيؼري اخلَتيل ومتور الًخذتستت املطعَحَة، وذكل كػوهل: 

و ُِيت ًلًرذػَ ختضػة، وادلال  ٕلًلتع مضمون ادلةل يف زمتن متٍض ًطَح ًلًرذَ وحـَدٍ، ُو

 .(34(()ؿَََ مزىن اً م ]ٔأي امللتم[ ؤأهَّ مسوق ٌَخـ َج

ٕاّن رٔأي اًزخمرشػي وٕاْن رفػؽ إلشػاكل كػري ))وص ًلذيؽ اًعذتظذت  إذا اًرٔأي فلتل: 
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ٔأهَّ ل ًيعذق ؿىل يو ٕاىاكرغ، فٕتّّنم ٕاهٌّل اكهوا ًيىػرون حلكّمػَ مػن عػة ٔأهّػَ ضػ  يف املِػد 

َّت يف املِداًفـي، ل  . (35) (( من عة ٔأهَّ اكن كزي زمن ٌسري ضذ

يتك اكشف أٓخر دكِق ٍىشػف ؾػن  ػو ٕامػاكن حَػول  (اكن)ُو  (ُػو)املخلكسػة ُو

م مػن ػ ُػو ػ يف املِػد )اًيىرة حمَِت، اس خـم  املفلون ًطذح فَِ ثلدٍر اً م:  هَف ىلكِّ

رة حـػي فًرػق مػهنم ٍػرّد ُػذٍ ، ًوىّن ؿدم اندشتف اًيةتة اًخلََػدًني ٌَضػٌلئر اًيىػ(ضذَت

اًيىرة حمَِّت، ٔلّّنػم حـَػوا  (ُو)اًخلٌَة اًخةََََة اًواحضةل ذلكل اضعرحوا يف كتؿدة ٕاحالل 

"اكن" اًزائػػدة ل ٌسػػ خرت فهيػػت ))اًضػمري مـرفػػة ًـػػود ؿػػىل ؿُىسػػل ذلكل كػػتل فًرػػق مػػهنم: 

 . (36) ((مضري، فـىل ُذا ل لختج ٕاىل ثلدٍر "ُو"

يتك أٓراء جعَذة  ت اًيةتة واملفلون، ٔأمجَي ادلروٌب اًلػول فهيػت  (37)وقًرذةُو ذهُر

ػثئت يف ))حثّٔن  ُذا لكَّ دهدهة يف كػري ظتئػي، وألحػود مػت اخػرت ٍ، واخذػتٍر اًزخمرشػي، ًو

ال ٔلّن ؿُىسػ ص خُيَػق احخػداًء يف  ت اتمة فزـَػد خػد  املرثذة حـدٍ، ٔأْن حىوَن زائدة، ٔأمت ثلدٍُر

 .(38(()املِد

رشًعػة ٔأْن هـػّد فىػرة اًػزلدة  (اكن)راء ٕاىل اًطواب ُو اًلول دػزلدة ٕاّن ٔأكرب الٓ 

ٔأْن حىون زائدةل )): ُػ(353)تثلٌَة لََََة شلكَة ل ثَلي املـىن امللتيم، كتل ادن ًـُب 

 .(39(()دخوًِت وخروعت، ل  ي ًِت يف امس ول خرب

ػو  (اكن)ة ًػػوكد ثوضي فًرق مػن املفلٍػن احملػدزني ٕاىل مـػىن اًطػَلة املخلكسػ ُو

اًثذوت املعَق حـد ٔأْن يّوا سفتسف اًيحو اًخلََدي ؾن ٔأذُتّنم، ومهنم اًعذتظذت  حلوهل: 

 .(40(()"اكن" يجء إت ٌدللةل ؿىل زذوت اًوضف ملوضوفَ زذوات ًليض هل...))

ػزوم وضػف ))ونذكل كتل اًشريازي:  ٕاّن ُذٍ اًلكمة ]اكن[ جشري ُيت ٕاىل زذوت ًو

 . (41) ((موحود

ثوّضي املفلٍن احملدزني ٕاىل املـىن امللتيم ؾن ظًرػق احلػدس كػري ملٌػؽ ؿَمَػت،  ٕانّ 

ل ذلكل ؿََيػت ٕاجيػتد ظرائػق ؿَمَػة جتيرٌػت (ضػذَ ت)فضاًل ؾن ٔأهَّ ص حيّي مشلكة هطج ًفؼة 

ٕاشاكلت امللترات اًيت ثوضَت ٕاىل املـىن امللطػود حعرائػق كتمضػة، ؤأمهِػت: اًػيت ودّلُػت 

ٔأًضػت حبػ  ٕاكػرار  دزلدهتػت ٌَخوهَػد  (اكن) سػعفـَ مػن ادلػةل، وىرفػؽ ، ذلكل(ُو)اًضمري 
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اًيحوي، اذلي ٕاذا كِي ٕاهَّ )حتل(ل فٕتهَّ حيخػتج ٕاىل  (ضذَت)املعَق، ًُسِي ؿََيت فِم مـىن 

 : ٕاس يتد اتم كز ل ٔأي مجةل اكمةل ميىن اس خلالًِت اكليٓت

 حتل ٕاس يتد مس خلي ت

 راهًذت ختَء ًزدٌ  0

ًَت ؿُىس يف املِد 7  ضذ

َّت)وهطج  (اكن)نثريون غ اذلٍن كتًوا دزلدة  ، ونثريون (42)ؿىل ٔأهَّ )حتل( (ضذ

ا ؿػىل ُػذا اًخلػدٍر اذلي ًفسػد  غ اذلٍن ص ًفِموا مـىن احلتل حًِّدا، حدًَي ٔأّي ص ٔأخػد رد 

حلة املـىن. فتحلتل ضفة مؤكذة لدث الَٓن يف ٔأزيتء حدوث املس يد ألضًل ٌَ مةل ألم اًسػت

ٔأل حرى ٔأّن كوكل:"ختء ًزػد )): ُػ(397)تؿَهيت، فتحلتل شرهية املفـول فَِ، كتل ادن حاب

ًؤوسػم  (ؿىل)و (يف)ضتلاك" يف مـىن: ختء ًزد يف حتل حضىَ، فتس خـٌلكل ػ ُيت ػ ًفغ 

ضفة مؤكذة لدث يف ٔأزيتء اجمليء، ٔأمت كزي اجمليء وحـدٍ  (راهذت). فػ(43(()اًوكت واًؼرفِة

ضػذَت يف حػتل  (ع)ٕاذا كَيت ٕاّّنت حتٌل، فٕتّّنػت ثلذيضػ ٔأْن ًطػري ؿُىسػ  (ضذَت)ذكل فال، ون

اس خلراٍر يف املِد، ٔأمت كزي اس خلراٍر يف املِد فِػو هذػري اًسػّن، ونػذكل ًفلػد ُػذٍ اًطػفة 

 ؾيد ٕاخراخَ من املِد!!

يت جيج ٔأْن هوخَ ٕاؾراب ًفؼػة:  يف الًٓػة اًىرميػة اًػيت رفضػيت ٔأْن حىػون  (ضػذَت)ُو

، ومنَي ٕاىل ٕاؾراإت مفـول ٔلخ ، وكد حػّي رنيػت ٔأستسػ َت مػن رنػاب مجػةل فـََػة، ٔأي حتلً 

إَثٔة املش خلتتل اًيت ثؤدي وػَفة املس يد، وكػد سػٌلُت اًلػدمتء حػػ  (ًخلّدهمت املس يد)اًيت: 

 . (44) (ٔأش ذتٍ ألفـتل)

ت ًىّن ُذٍ ادلةل ذات ثطممي ختص ص ٍىدشفَ ٔأحٌد ػ حبسج اظالؾيػت ػ ٍىػون فهيػ

حلدث ٌس خدؾي ُمس يدا ُو اًيدِاة، وكوام ُذٍ ادلةل ًؼِر يف  (املُسرِّج)املس يد ٕاًََ ُو 

 : اًخةََي اليٓت

 (سرج)املس يد ٕاًََ اًفـي املستؿد (هدِاة)املس يد  ملتم املخلكم ت

 يف اًطِف مسُةًت ًىوهَ/ ٔلهَّ ثثٔدً  اًلالمَ  ٔأكّر حػ 0

 يف املِد ضذَ ت هَ/ ٔلهًَّىو  حلكمييت ؿُىس جعًذت ممن ٔأشتر ٕاىل  7
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 7102حوان                                        933                                         لكَة الٓداب و اٌَلتت

، (ثثٔدً  اًلالَم، وحلكمييت ؿُىس)فتملس يد ُو احلدث اذلي ختء هدِاًة، إَثٔة ؾذترة: 

وكد ٔأظَلٌت ؿىل املس يدٍن وضف ؾذترةل ٔلّّنٌل ل ًؤًفتن مجةل مفِدة، فٌِل مبزنةل اًفـي اذلي 

اًطِف مسُةت، ويف املِػد يف )حيختج ٕاىل فتؿي، ٔأو مس يد ٕاًََ، اذلي ختء إَثٔة ؾذترة ٔأًضت: 

و مذضمن يف (ضذَت ، واًفتؿي ُو املسرج حلدث اًخثٔدًج، واًـ ج من حدث اًخلكمي، ُو

، ٔأي ممـيػت يف إلسػتءة، وممـيػت يف اًخطػتيب، اذلي ٔأوحضيػت (ُمسء، ومذطتٍب )امس اًفتؿي: 

 . ًخضمن مـىن احلدث (ض )ستحلت ٔأّن انتمد 

 : ًخـ ج: ملتم ا ػ ثعذَلتت امللتم اًثتي 7

املخلكسػة حػني اًذػىن املؤًفػة  (اكن)وفَِ ثدخي  : ٔأ ػ ملتم اًخـ ج إلوشت  اًواحض

اًيتكطػة،  (اكن)من ؿدة مفردات مذالزمة مامتسىة اًذًِػة، فذثٔخػذ موكـػت خمخَفػت ؾػن موكػؽ 

رُِب ؾن هفسِت حثّّٔنت زائدة ٌَخوهَد خسػِوةل، يػو ورودُػت حػني انػتر واجملػرور، كػتل  ـْ ذلكل ثُ

 "اكن" زائدة ٌَخوهَد ل امس ًِت ول خرب، كتل اًشتؾر:))وي: اًِر 

 رُساُة حػػػػػػػػاب ٔأيب دىػػػػػػػػٍر جسػػػػػػػػتى

 

ػػراِب   ـِ مِة اً  (45)ؿػػىل ػ اكن ػ املَُسػػوَّ

مَة ؿػىل ٕاًلػتء   ػراِبل ٔلّن لػرف انػر ل (اكن)خففظ املَُسوَّ ـِ مِة اً ، ٔأراد ؿػىل املَُسػوَّ

 .(46)ًدخي ؿىل اًفـي((

 (اكن)اًذُت اًستحق شتُدا يف اب اًخـ ػج، وؿػّد  ُػ(217)تذلكل ذهر املتًلي 

ػُس فـػال، وذكل كػوهل:  " ٔأضػذح ؤأمىسػ" وردات زائػدثني يف اًخـ ػج ختضػة، ))لرفت ًو

فِىو ن ٕاّذاك لرفنيل ٔلّن ألفـتل وألسٌلء ل حػزاد، وٕاهّػٌل حػزاد احلػروف، وٕاْن اكن اٌَفػغ 

 اًذُت اًستحق(.)، (47(().يف ُذا اًذتب يف كول اًشتؾر.. (اكن)ٌَفـي، نٌل زادوا 

ؤأوحض مٌػػَ ثلٍرػػر ألًفِػػة ٌَوحػػدات املخلكسػػة اذلي اسػػ خلرٔأ مواكـِػػت يف ٔأسػػَوب 

وفـػػي  (مػػت)ثخـػػني ٌَػػزلدة ٕاذا وكـػػت يف لشػػو اًػػ م، هوكوؾِػػت حػػني )اًخـ ػػج، ٕاذ )

ت من ٔأخ واهتػت اًخـ ج، يو: مت اكَن ٔألسَن ًزًدا، ومت اكَن ٔأحصَّ ِؿْ َ َمْن ثلّدم... وص ٍرد كرُي

ػت!!... وحػني  (ٔأضذح، ؤأمىس)ٕال  فامي شّذ، من يو كوهلم: مت ٔأضذَح ٔأدرَدُت، ومت ٔأمىس ٔأدفثُ 

 .(48(()املس يد واملس يد ٕاًََ، نلوهل: "ٔأَو ه ٌّ اكَن مو "؟!!

 املخلكسة يف ُذا اًذتب: (اكن)وؿىل ُذا ألستس يطي ؿىل متٍَّين مَموسني ًػ 
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 ىل اًيطج.ؿدم ثلَري لرنة اخلرب إ  : ٔأوهلٌل

، (مػت)ٕاىل اًيطج، ٔأسوة حطَلة اًخـ ج املس ذوق حػ (املذخدأٔ )ثلَري لرنة  : واثىهيٌل

 .  (مت ٔأضذَح ٔأدرَدُت!!)يو: 

مت اكَن )وهطج املذخدٔأ ٔأسَوب ثـ ج  در، وسمََ ٔأسَوب اًخـ ج اخلربي، يو: 

ذٍ ادلةل ثوخد هؼرياهتت يف اًلرأٓن اًىرمي سًزحهثت ل(ًزًدا وش َطٌ!!  للت.. ُو

ُـػرف مػن لرنػة هطػج امس ادلػةل اخلرًبػة ألم،  : ب ػ ملػتم اًخـ ػج اخلػربي ًو

اًيتكطة، وثَمتس ؿالمتت ُػذا امللػتم ؾػن ظًرػق ماللؼػة ٔأدوات  (اكن)خبالف مت ثـم  

، وكػد ُوِضػَف ُػذا ألسػَوب يف رشح (مت... ٕال)ٔأمهِت: الاس خفِتم إلىاكري، ؤأداة احلرص 

ُـػرف دػػزلدة ادػن ؾلِػػي يف اب اًخـ ػػج،  لشػػوا ٔأًضػػت، ًىػن حػػني رنػػاب ادلػػةل  (اكن)ًو

 . اخلرًبة، وذكل مت ًؼِر يف اًشعر اًثتي ٌَيص اًستحق

لَّ فِؼِر يف كوهل ثـتىل:  (مت اكن... ٕال..)ؤأمت مثتل اًثتي 
ِ
َِ ا فََمت اَكَن َحػَواَب َكْوِمػ

ُمْ  ّنَّ
ِ
وٍط ِمْن َكْرًَِخُ ْ ا ًُ وا أ ْخرُِحوا أَٓل  ًُ ْن َكت هَتُْم ، وكوهل: (49)أ،َ ٌس ًَخََعَُِّرونَ  أ  َمت اَكَن ُل َّ

ْن ُنيُ ْ َضتِدِكنيَ 
ِ
وا اْئخُوا ِحثَٓاِئيَت ا ًُ ْن َكت لَّ أ 

ِ
 .(50)ا

 (اكن)اضعرب اًيةتة اًخلََدًون اضعراا هذريا يف ثوحَِ لرنة هطػج املذخػدٔأ حـػد 

ىىػرة حمضػة،  (اكن)يء امس احخداء من سُزوًَ اذلي اس خدل إذٍ اًؼػتُرة ؿػىل ٕامػاكن جمػ

ت مـرفة ٌَرضورة  : ، فؼِرت مشلكختن(51) وخرُب

 مشلكة ثيىري املذخدٔأ اذلي للَ ٔأن ٍىون مـرفة. : ٔأولٌُل

 . مشلكة ثـًرف اخلرب اذلي للَ ٔأن ٍىون ىىرة : واثىهيٌل

ثـًرفػت  ُػػ(230)ت، اذلي وضػؽ هل ادػن ُشػتم(اًلَػج)وحـ  اًزخمرشي يف اب  

جتـي املـرفة ًالمس واًيىرة اخلرب، يػو: اكن ًزػًدا كت،ػت، ول ًـىػس ٕال يف  ٔأنْ ))حلوهل: ُو 

 .(52(()اًرضورة، ومن فٌون الكهمم اًلَج ؤأنرث وكوؿَ يف اًشـر

َِت أٓراء قًرذة وجعَذة رسدُت حملػق نخػتب امللذضػج يف ُتمشػَ ، (53)وكِي يف ثثًٔو

وجحَّهُتم[، وٕاذا هطرت ألول  ٕان شبَت رفـَت ألول ]حواُب كومَ،))ومهنت كول ادن ًـُب: 

ػي امس مٌطػوبل  (ٔأنْ )اكن  ي امس مرفوع، وٕاذا رفـػت ألول، اكن يف ثثًٔو مؽ اًفـي يف ثثًٔو
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ي مـرفة... واًخلدٍر: "ٕال كوهلم"... (ٔأنْ )ٔلّن   . (54) ((واًفـي يف ثثًٔو

ػػذا خعػػثٔ حسػػ ميل ٔلّن اًوحػػدة اًيحوًػػة:   (ػػػهّنم، واسػػ خعتؾهتم)مثػػي:  (كػػوهلم)ُو

ٌل م ن اًوحدات اًػيت ل ًػّ  إػت خػرب مفِػد، فِػيي ٔأفـػتل شػ ذَ مسػتؿدة، ل ثؤسػس وكرُي

ملس يد مجةلل فضال ؾن ٔأّن املطدر املؤول )املـرفة( يف وضف ادن ًـُب، ًفىم ادلػةل ٕاذ 

ل ثيـلد مجةل مفِدة من مـػرفذني يػو: )ًزػٌد  ػرو(ل ذلكل ًخـػنّي ٔأْن ٍىػون خػرب ادلَخػني 

ٌل اخلربان اًواحضت املـتص: اًلرأٓهَدني ُو ملول اًلوًني ، (اخرحوا أٓل ًػوط، وائخػوا حثٓلثيػت)، ُو

ٌل: اًفـََة واًخيىري.  ٕاذ ثؼِر خطتئص اخلرب فهيٌل ُو

ىذا ًخضح رنيت ادلَخني اًلػرأٓهَدني ألستسػ َني انػدول اليٓت اذلي ًُذػنّي اًفـػي  ُو

 : (ٔأْن كتًوا) (55)ش ذَ املستؿد

 اخلرب فـي ش ذَ مستؿد  مزخدأٔ 

 ٔأخرحوا أٓل ًوٍط  ٔأْن كتًوا كوِم ًوٍط حواُب 

 ائخو  حثٓلثيت ٔأْن كتًوا جحَّهُتم

ًَطػذح حرهَػج  (مػت... ٕال )يف س َتق:  (اكن)وكد ٔأوردت الًٓختن اًطَلة املخلكسة 

ا مػن (مػت اكن... ٕال)اًوحدة املخلكسة من زالث وحدات:  ، يف ٔأسػَوب خػربي كًرػج خػد 

لوي ُذا اًزمع لرنة ه  : طج املذخدٔأ اكليٓتٔأسَوب اًخـ ج ًو

 .(حواَب كوِم ًوٍط ٕال ...)ػ مت اكن 

 .(جحَّهَتم ٕال ...)ػ مت اكهت 

ن لرنة هطج املذخدٔأ ؿالمة اًخفتت ٔأسَوحَة ختءت خسرج لػّول ضػَلة  وؿَََ حىّوِ

، ٕاىل ٔأسػَوب اًخـ ػج اخلػربي (دؾوة ًػوط ًإلضػالح)اخلعتب اخلرًبة من خعتب اًلَذة 

حلسػم اًػزناع ٕاجنػتء اًيػ   (هللا ثـػتىل)، ًَََ ثدّخي املخـ ج (ححواب اًلوم حعرد املُطَِ )

لَػتِدرٍِنَ ...  : وٕاُالك كومَ، كتل ثـتىل ًْ ت ِمػْن ا َُ ْرَ  َُ َكػدَّ ثَػ لَّ اْمَرأ 
ِ
َ ُ ا ُْ ٍُ َوأ  ْمَعػْرَ  *فَث جَنَْيَت َوأ 

ُميَذرٍِنَ  ًْ هْيِْم َمَعًرا فََستءَ َمَعُر ا ََ َ  . (56)ؿ

ػو ٔأسػػَوب ثـ ػػج خػربي جيـػػي حػػواب اًلػوم ٌدلؾػػوة إلضػػاللِة مسػػ خفزا    ُو

، واحلسػػػن وادػػػن ٔأيب (57)ًورسػػػوهل يف وكػػػت واحػػػد، خبػػػالف كػػػراءة اًرفػػػؽ ًٔ  ػػػب
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ذلػى هللا (58)ٕاحسق ، اًيت ثُذلي ادلةل خرًبػة، ٍىػون فهيػت املـػىن اسػ خفزازا ٌَيػ  فلػط، ًو

ذا ُو مـىن رفؽ  املذخدٔأ. مث ل ًخػدخي ثـتىل ُمخربا ومراكزت ملدى ضرٍب ؿىل حواب كومَ، ُو

 . هللا ثـتىل ل  لني حلؼة ٕاخراج اًلوم ًيرهيم

وإذٍ اًعًرلة ميىن ثرِتن املـتي امللطودة يف لّك الٓلت اًىرميػة وألحَػتت اًشػـًرة 

املخلكسػػة اًػػيت وردت يف مطػػتدر اًيحػػو واًخفتسػػري خسػػِوةل، فضػػال ؾػػن ألكػػوال اًيرًثػػة 

ت سُزوًَ وص ًخ مػن اكن ٔأخػتك"!! ... نػٌل كػتل ))عرق ٕاىل مـتىهيػت، يػو: اًفطَةة اًيت ذهُر

َم!!" ، ول ٍراد إت الاس خفِتم، وٕاهٌّل ٍػراد مـػىن: ٔأزرػت (59(()حـُظ اًـرب: "من اكهت ٔأمَّ

كل من اكن ٔأختك، ٔأو ٔأمَّم، ٔأ  ٔأم كريي حبسج اًخ رحة اًيت خضهتت ٕاذ ختىّل ؾيم ٔأخػوك 

 : ذم موكف ألخ ٔأو ألّم!! ؾن ظًرق اًذٌُة الٓثَةاحللِلي ؤأملم احللِلِة ووكفت ٔأ  ٕاىل خته 

 : مزخدٔأ مٌطوب : خرب مرفوع. (مذلكسة)ػ ٍىون 

خضح ممت ثلّدم ٔأّن اًطَف املخلكسة من حلتل ٔأفـتل اًىِيوهة اًلدمية اًيت ختَّػت ؾهنػت  ًو

اًـرحَة، وثيتزع ؿىل ٕاؿتدة ثوػَفِت ملـىن ملتيم حِالنل نذكل وردت يف اًشـر واًشػواُد 

ٌَلراءات حثّّٔنت ويح، ٕاذ وردت يف مطتدر احلدًر كػول رسػول  (ص)ًلرأٓهَة ٕاكرار اًي  ا

، وفِػَ (60((): ))ٕاّن ُذا اًلرأٓن أ،ىزل ؿىل س ذـة ٔألػرف فػتكرٔأوا مػت ثُّلػ مٌػَ(ص)هللا 

اًػيت متثػي انَػي اندًػد، مػؽ  (اٌَلة املشرتنة)دًَي ٕاجعتزيل ٕاذ ثخاكمي فَِ كراءة ادلِور 

 اًيت متثي انَي اًستحق، مت ًؤدي ٕاىل ثراء اًيص. كراءة اًلراء

 : اخلتمتة
 : خَُص اًذحر ٕاىل مجةل من اًيختجئ ًـّي ٔأمهِت مت ًثئت

اًيواخس، ًـػّد مػن ٔأخعػتء  (اكن ؤأخواهتت)املخلكستت حػ (اكن ؤأخواهتت)ػ ٕاّن كِتس  0

ِت حفسػج، مػن دون اًيةتة اًخلََدًنيل ٔلّّنم اؾمتدوا يف متَّي اًوحدات اًيحوًة ؿىل ٔأشػاكً 

وُت حعرائق مَخوًػة ٔأفلػدهتت مـتىهيػت امللتمِػة امللطػودة، ؤأردىػت  مراؿتة وػتئفِت، ذلكل فلَّ

ػ اًػخلكس حثٔهّػَ ًِاػة، ٔأو  ادلرس اًيحوي حخوحهيتت كري ملزوةل، ويف ٔأفضػي أللػوال فُّلِ

ُػذال  رضورة ٔأو خعثٔ اكذضخَ ظذَـة اًشـر، وكد ٔأزرت اًذحر ٔأّن اًشػـراء ص ٍرثذىػوا لكّ 

 ٔلّّنم اس خـمَوا ػتُرة ٔأسَوحَة مس خلةل ثؤًدُت شواُد من أٓي اذلهر احلىمي.
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ػ وشف اًذحر ؾن ٔأستًَج ؾرحَة لمي ُيدسة ٔأسَوحَة خدًدة ص حىن مـروفة  7

من كزي، اسدمثرت ػتُرة اًخلكس مهنت: ٔأسَوب اًخـ ج اخلربي ملتحي اًخـ ج إلوشت ، 

 اًلتحي ٌَخطدًق واًخىذًج، ًوىهنٌل خيخَفتن يف اًذًِة. ٌوشرتك اًخـ ذتن مبـَتر املـىن كري

ػ ٔأزرت اًذحر ٔأّن اًلراءات اًلرأٓهَة، ولس امي اًيت ثخطي إذٍ اًؼػتُرة ثـػّد رضا  3

من رضوب إلجعتز، ورمبػت اكهػت حـػظ اًلػراءات لمػي مـػتي ٔأ ػق مػن كػراءة ادلِػور، 

ََة اًيت ثًذج مـػتي سػ مي  َتًة ٕاحيتئَػة  َلػة جسػدٌد ٕاىل زلتفػة خسرج ثًش َعِت ٌَىفتًة اًخثًٔو

 .  ةاملؤول املوسوؾَ
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 :واملراحؽ واملطتدر اًِوامب

 
                                                                        

 . 040ظ: ٔأسس ؿ  اٌَلة، متًرو اي: ( 1)

فر ؾن اًلَتب ادلال ًـيرص ًلوي ٌس خـمي ممّيا ًعذق ؿىل اًوحدات ًـرّب وضف اًط( 2)

ُـرف من ملتحَخَ مؽ اًوحدات املوحودة اًيت ثؤدي وػَفة يوًػة ؿتمػة  اًيت ثؤًف هؼتمت، ًو

اًيت ثدّل ؿىل زمػن املضػترع، فِىػون حػذفِت دالا ؿػىل زمػن  (ٔأهُُت )واحدة، يو وحدات 

. ظ: مـ ػم اٌَسػتهَتت، حػورج (ٔأهُػت)سوسػة امليض يف اًفـػي اجملػرد مػن اًوحػدات احمل 

 . 791مو ن: 

 . 31ظ: املـ مَة وؿ  ادللةل املـ مي، أٓلن حوًلري: ( 3)

 .0/080اًىذتب، سُزوًَ: ( 4)

 .33سورة ظَ: ( 5)

 . 59 ظ: املـ مَة وؿ  ادللةل املـ مي، أٓلن حوًلري:( 6)

 . 79 ظ: اًس ميَتئَة وفَسفة اٌَلة، ٔأمربثو ٕاٍىو:( 7)

 . 731 ظ: اجتتُتت اًذحر اٌَستي، مَِاك ٕافِدب:( 8)

 . 733 ظ: م.ن:( 9)

، ٔأوحض املسػتكل، ادػن 0/730اًرحز ٔلّم ؾلِي فتظمة حًػت ٔأسػد. رشح ادػن ؾلِػي:( 10)

 . 0/714ُشتم: 

َة، اًِروي0/008اًذُت ٌَـاّي اًسَويل. اًىذتب، سُزوًَ:( 11)  . 009 : ، ألُز

َة، اًِروي0/009اًىذتب، سُزوًَ:اًذُت ًِشتم ٔأيخ ذي اًرمة. ( 12)  . 711 : ، ألُز

 . 0/008 : اًىذتب، سُزوًَ( 13)

اًرفؽ، واًيطج (مزاُعت)، وف49َِرشح دًوان لستن دن اثحت ألهطتري، اًربكويق:( 14)

:  ، ألضػول يف اًيحػو، ادػن اًلػاج5/97، امللذضج، املػربد: 0/88يف: اًىذتب، سُزوًَ:

0/32 ُ ، ألشػ ذتٍ 0/338:  ، رشح اًدسَِي، ادن متكل7/490شتم: ، ملاب اٌَذُج، ادن 

 . 0/784واًيؼتئر، اًس َوظي: 
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َة، اًِروي:( 15)  . 7/38، ظ: رشح ادن ؾلِي:710ألُز

 . 7/38، رشح ادن ؾلِي:7/8، و0/30رشح اًدسَِي، ادن متكل:  (16)

 . 0/070اًىذتب، سُزوًَ:( 17)

 . 045ظ: مـ م اٌَستهَتت، حورج مو ن:( 18)

اًيواخس ٔأدوات يوًة ثدخي ؿىل املذخدٔأ واخلرب، فذذّدل لمكٌِل هدِاة ٕلوشتء ؿالكتت ( 19)

يوًة خدًدة مؽ اًوحدة اًيحوًة ادلاخةل ؿػىل ادلػةل ألم وثلػرّي لػراكهتٌل إلؾراحَػة لكػهيٌل ٔأو 

 . 7/3ٔأحدٌُل من اًرفؽ ٕاىل اًيطج حبسج هوع اًيتخس. ظ: احملَط، ألهعتيك:

 . 020اًساكيك:مفذتح اًـَوم، ( 20)

 . 439مفردات ٔأًفتظ اًلرأٓن، اًراقج ألضفِتي:( 21)

 . 3/039م.ن: ( 22)

 . 009-0/008اًىذتب، سُزوًَ:( 23)

 . 87-29سورة اًىِف: ( 24)

، اًذحر احملَط، ألهدًسػ: 7/397: ، اًىشتف، اًزخميش099َُة، اًِروي:ظ: ألز ( 25)

3/093 . 

 . 50-51سورة ظَ: ( 26)

 .7/397زخمرشي: ظ: اًىشتف، اً( 27)

 .25سورة اًىِف:( 28)

 .79سورة مرمي: ( 29)

 .5/083اًىذتب، سُزوًَ: ( 30)

 .3/403م.ن: ( 31)

، اًذحػر احملػػَط، 3/58، ٍلػػؽ اًذَػتن، اًعػػربيس: 3/02ظ: اًىشػتف، اًزخمرشػي: ( 32)

 وكريغ. 03/315، ٕاؾراب اًلرأٓن وحَتهَ، ادلروٌب: 3/037ألهدًس: 

َة، اًِروي: 5/002امللذضج، املربد: ( 33) ، 2/077، اًخرِتن، اًعويس: 098، ظ: ألُز

 .05/54املّيان، اًعذتظذت : 
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 . 3/02اًىشتف، اًزخمرشي: ( 34)

 .05/54املّيان، اًعذتظذت : ( 35)

، ًسػػتن 7/080، اًخرِػػتن يف ٕاؾػػراب اًلػػرأٓن، اًىـػػربي: 5/002امللذضػػج، املػػربد: ( 36)

 . (ننن) 07/094اًـرب، ادن مٌؼور: 

، اًىشػػػتف، 3/503، ٍلػػػؽ اًذَػػػتن، اًعػػػربيس: 2/077ًخرِػػػتن، اًعػػػويس: ظ: ا( 37)

، اًذحر احملَط، ألهدًسػ: 7/080، اًخرِتن يف ٕاؾراب اًلرأٓن، اًـىربي: 3/02اًزخمرشي: 

3/737 . 

 . 03/315ٕاؾراب اًلرأٓن وحَتهَ، ادلروٌب: ( 38)

 . 5/352رشح املفطي ٌَزخمرشي: ادن ًـُب: ( 39)

 .05/54 : املّيان، اًعذتظذت( 40)

 . 9/538ألمثي،  رص ماكرم اًشريازي: ( 41)

َة، اًِػروي: 5/002ظ: امللذضج، املربد: ( 42) ، اًخرِػتن يف ٕاؾػراب اًلػرأٓن، 098، ألُز

 .03/315، ٕاؾراب اًلرأٓن وحَتهَ، ادلروٌب: 7/080اًـىربي: 

 .7/354رس ضيتؿة إلؾراب، ادن حاب:( 43)

، رشح اًدسػػَِي، ادػػن مػػتكل: 030-0/031 ظ: ألضػػول يف اًيحػػو، ادػػن اًلػػاج:( 44)

 .034، رشح احلدود اًيحوًة، اًفتوِيي: 7/37، رشح ادن ؾلِي: 0/735

َة، اًِػروي:( 45) و يف ألُز ، رشح 051، رضػف املذػتي، املػتًلي:798ص ًـرف كتئ ، ُو

 .0/039ادن ؾلِي:

َة، اًِروي: ( 46)  .092ألُز

 .051رضف املذتي، املتًلي: ( 47)

، ألش ذتٍ واًيؼتئر، اًس َوظي: 730، رشح ادن ؾلِي: /011-99ن اًيتػم: رشح اد( 48)

 .22، و0/42

 .43سورة اٍمني: ( 49)

 .74سورة انتزَة: ( 50)
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 .0/88ظ: اًىذتب، سُزوًَ: ( 51)

 .7/900ملاب اٌَذُج، ادن ُشتم: ( 52)

، رشح املفطػػي ٌَزخمرشػػي، ادػػن ًـػػُب: (0)، ُػػتمب5/97ظ: امللذضػػج، املػػربد: ( 53)

5/350. 

 .5/357رشح املفطي ٌَزخمرشي، ادن ًـُب: ( 54)

يه اًػػيت ًػػُس ًِػػت وػَفػػة  Verb supportألفـػػتل اًشػػ ذَ مسػػتؿدة ٔأو اًيػػتكةل ( 55)

ٕاس يتدًة، ووػَفهتت ألستس َة متيح املىّون إلس يتدي الامسػي مـَومػتت اًػزمن واًشػخص 

ًفـػػي املسػػتؿد ، ٕاذ ميىػػن حػػذف ا(كػػتم ًزػػٌد تػػوةل ثفلدًػػة ٌَمدًيػػة)ولػػ  املؼِػػر، يػػو: 

اًفتؿََة )وثذلى إلس يتد ممىٌت ومفِدا. وكد ثيّؼم اًـالكتت املفتؿََة  (كتم توةل)والانخفتء حػ 

و مت ًؼِر يف املس يد (واملفـوًَة ، حـػد اًفـػي املسػتؿد ٔأو ( رو)وفتؿ  ادلليل  (ؿتص)، ُو

كتموس ؿَوم اٌَلػة، فراهػم . ظ: (كتل ًزٌد:  رو ؿتصٌ )، و(ػُن ًزٌد/  را ؿتملًت)اًيتكي يو: 

 .333هوفو:

 48-42سورة اٍمني: ( 56)

 .3/329، اًىشتف، اًزخمرشي: 002ظ: إلًضتح، ٔأحو ؿًل اًفتريس: ( 57)

 .2/007ظ: اًذحر احملَط، ألهدًس: ( 58)

 .5/350ظ: رشح املفطي ٌَزخمرشي، ادن ًـُب: ( 59)

 .5/735، سنن اًرتمذي: 8/45اَح اًذختري: ( 60)

 

 : املراحؽاملطتدر و 

 

 اًلرأٓن اًىرمي.

اجتتُتت اًذحر اٌَستي، مَِاك ٕافِدب، حرمجة سـد ؾذػد اًـٍزػز مطػَوح ووفػتء  .0

 م.7111، 7اكمي فتًد، اجملًل ألؿىل ٌَثلتفة، حال، ط
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َة يف ؿ  احلروف، ؿًل دن َلد اًيحوي اًِروي)ت .7 ُػػ(، للِػق ؾذػد 504ألُز

 م(.0920ُػ/0390دمشق) اًلاب املَويح، معذوؿتت ٍلؽ اٌَلة اًـرحَة،

ٔأسػػػس ؿػػػ  اٌَلػػػة، مػػػتًرو اي، حرمجػػػة وثـََػػػق، د.ٔأمحػػػد خمخػػػتر  ػػػر، ؿػػػتص  .3

 م(.0998ُػ/0509،)8اًىذج،اًلتُر، ط

ُػػػ(، وضػػؽ لواشػػ ََ قًرػػد 900ألشػػ ذتٍ واًيؼػػتئر يف اًيحػػو، اًسػػ َوظي )ت .5

 م(.7112ُػ/0578)7اًش َخ، دار اًىذج اًـَمَة، حريوت، ًذيتن،ط

ُػػ(، 303حو دىػر َلػد دػن سػِي دػن اًلػاج اًذلػدادي)تألضول يف اًيحو، أٔ  .4

للِػػق د. ؾذػػد احلسػػني اًفػػذًل، مؤسسػػة اًرسػػتةل  رشون، حػػريوت، ًذيػػتن، 

 م(.0999ُػ/0571)5ط

ٕاؾراب اًلرأٓن وحَتهَ، حميي ادلٍن ادلروٌب، دار اًاميمة ودار ادػن نثػري، دمشػق،  .3

 م(.7113ػ/0575ُ، )0حريوت، دار إلرشتد ٌَشؤون انتمـَة، سورل،ط

ألمثي يف ثفسػري نخػتب هللا املػزنل،  رص مػاكرم اًشػريازي، دار ٕالِػتء اًػرتاث  .2

 م(.7117ُػ/0573)0اًـريب، حريوت، ًذيتن،ط

ٔأوحض املستكل ٕاىل ٔأًفِة ادن متكل، ؾذد هللا حػٌلل ادلٍػن دػن ًوسػف دػن ُشػتم  .8

رتاث، ُػ(، للِق َلد حمػيي ادلٍػن ؾذػد اذلَػد، دار ٕالِػتء اًػ230ألهطتري)ت

 م.0933، 4حريوت، ط

ُػ(، للِػق د. 322إلًضتح، ٔأحو ؿًل احلسن دن ٔأمحد دن ؾذد اًلفتر اًيحوي)ت .9

اكػػػم حبػػر املرخػػتن، ؿػػتص اًىذػػج ٌَعذتؿػػة واًًرشػػ واًخوزًػػؽ، حػػريوت، ًذيػػتن، 

 م(.7100ُػ/0537)0ط

ُػػ(، دراسػة 254اًذحر احملَط، َلد دن ًوسف اًشِري ادن لِتن ألهدًسػ)ت .01

وثـََق ؿتدل ٔأمحد ؾذد املوحود، وأٓخٍرن، دار اًىذج اًـَمَػة، حػريوت،  وللِق

 م(.7112ُػ/0578)7ًذيتن،ط

ُػػ(، دار اًىذػج 303اًخرِتن يف ٕاؾراب اًلرأٓن، ٔأحو اًذلتء ؾذػد هللا اًـىػربي)ت .00

 م(.0998ُػ/0509)0اًـَمَة، حريوت، ط
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ُػػ(، للِػق 531اًخرِتن يف ثفسري اًلرأٓن، ٔأحو حـفر َلد دن احلسن اًعويس)ت .07

 وثطحَح ٔأمحد لزَج كطري اًـتمًل، دار ٕالِتء اًرتاث اًـريب، )د.ت(.

ُػػ(، 217رضف املذتي يف رشح لروف املـتي، ٔأمحد دن ؾذد اًيػور املػتًلي )ت .03

 للِق ٔأمحد َلد اخلراط، معذوؿتت ٍلؽ اٌَلة اًـرحَة حدمشق )د.ت(.

اًسػلت ورشاكئػَ،  ُػػ(، للِػق: مطػعفى397رس ضيتؿة إلؾراب، ادن حػاب)ت .05

 م.0945ظذـَ اًذتيب احلَ ، مرص، 

ُػ(، للِق ؾذد اًػرمحن 729سنن اًرتمذي، َلد دن ؿُىس اًسَمي اًرتمذي )ت .04

، 7َلػػػػد ؾػػػػان، دار اًفىػػػػر ٌَعذتؿػػػػة واًًرشػػػػ، حػػػػريوت ػ ًذيػػػػتن، ط

 م(.0983ُػ/0513)

ة اًـرحَػة اًس ميَتئَة وفَسفة اٌَلة، امربثػو ٔأٍىػو، حرمجػة د.ٔأمحػد اًطػمـي، امليؼمػ .03

 م.7114، 0ٌَرتمجة، حريوت، ًذيتن،ط

رشح ادن اًيتػم ؿىل ٔأًفِة ادن متكل، حدر ادلٍػن َلػد دػن حػٌلل ادلٍػن َلػد دػن  .02

ُػ(، للِق َلد اسي ؾَون اًسود، دار اًىذػج اًـَمَػة،حريوت، 383متكل)ت

 م.7101، 7ًذيتن، ط

ن ؾلِػي اًـلػػًِل رشح ادػن ؾلِػي ؿػىل ٔأًفِػػة ادػن مػتكل، إػتء ادلٍػػن ؾذػد هللا دػ .08

اهلمداي املرصي،ومـَ نختب مٌةة انََي حخحلِق ادن ؾلِي، ثػثًَٔف َلػد حمػيي 

 ُػ(.0579)0ادلٍن ؾذد اذلَد، دار اًلدٍر ٌَعذتؿة واًًرش واًخاََد، مق، ط

ُػػ(، 327رشح اًدسَِي، حٌلل ادلٍن َلد دن ؾذد هللا دػن مػتكل ألهدًسػ )ت .09

رق فذحي اًس َد،دار اًىذج اًـَمَة، حريوت، للِق َلد ؾذد  اًلتدر ؾعت، وظت

 م(.7110ُػ/0577)0ًذيتن، ط

رشح احلػػدود اًيحوًػػة، حػػٌلل ادلٍػػن ؾذػػد هللا دػػن ٔأمحػػد دػػن ؿػػًل دػػن َلػػد  .71

ُػ(، لللَ وكدمَ د. َلد اًعَج إلدراُمي، دار اًيفتئس ٌَعذتؿة 927اًفتوِيي)ت

 م(.0993ُػ/0502)0واًًرش واًخوزًؽ، حريوت، ًذيتن، ط
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ُػ(، 353، ٔليب اًذلتء ًـُب دن ؿًل دن ًـُب املوضًل)تاملفطي ٌَزخمبرشح  .70

كػػدم هل ووضػػؽ لواشػػ ََ وفِترسػػَ، د. ٔأمِػػي حػػدًؽ ًـلػػوب،دار اًىذػػج اًـَمَػػة، 

 م(.7110ُػ/0577)0حريوت، ًذيتن، ط

رشح دًػػػػوان لسػػػػتن دػػػػن اثحػػػػت، للِػػػػق ؾذػػػػد اًػػػػرمحن اًربكػػػػويق، دار  .77

 م.0981ألهدًس،

ُػػ(،دار اًفىر،حريوت،ظذـػة 743ٕاسٌلؾَي اًذختري)تاَح اًذختري، َلد دن  .73

 ُػ.0510ألوفسُت ؾن ظذـة دار اًعذتؿة اًـتمرة اس ختهذول،

كتموس ؿَوم اٌَلة ، فراهم هوفو، حرمجة ضتحل املتحري، امليؼمة اًـرحَػة ٌَرتمجػة،  .75

 م.7107، 0حريوت، ًذيتن، ط

ُػػ(، ؿَػق ؿََػَ 081اًىذتب،  رو دػن ؾػان دػن كٌػرب املَلػج حػػ"سُزوًَ" )ت .74

ووضػػؽ لواشػػ ََ وفِترسػػَ:د.امِي حػػدًؽ ًـلػػوب، دار اًىذػػج اًـَمَػػة، حػػريوت، 

 م(.0999ُػ/0571، )0ًذيتن، ط

ُػ(، لللِت ؿػىل 438اًىشتف، ٔأحو اًلتمس َلود دن  ر اًزخمرشي اخلوارزيم)ت .73

وسػػخة خعَة:ؾذػػد اًػػرزاق املِػػدي، دار ٕالِػػتء اًػػرتاث اًـريب،مؤسسػػة اًخػػترخي 

 م(.7110ُػ/0570وت، ًذيتن، )اًـريب، حري 

تب، 200ًستن اًـرب، ادن مٌؼور)ت .72 ُػ(، اؾخىن حخطحَحِت ٔأمني َلد ؾذد اًُو

وَلػػد اًطػػتدق اًـذَػػدي، دار ٕالِػػتء اًػػرتاث اًـػػريب، مؤسسػػة اًخػػترخي اًـػػريب، 

 ، )د.ت(.3حريوت، ًذيتن، ط

الم ٍلؽ اًذَتن يف ثفسػري اًلػرأٓن، ٔأحػو ؿػًل اًفضػي دػن احلسػن اًعػربيس)من ٔأؿػ .78

ُػ(، للِق حمسن ألمني اًـػتمًل، مؤسسػة ألؿَمػي ٌَمعذوؿػتت، حػريوت، 3ق

 م(.0994ُػ/0504، )0ًذيتن،ط

ُػػػػػػ(، دار اًىذػػػػػج اًـَمَػػػػػة، حػػػػػريوت، 812ٍلػػػػػؽ اًزوائػػػػػد، اًَِمثػػػػػي )ت .79

 م(.0988ُػ/0518ًذيتن،)
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ػت ورصفِػت، َلػد ألهعػتيك، مىذذػة دار اًرشػق،  .31 احملَط يف ٔأضوات اًـرحَة ويُو

 م(.0927ُػ/0397)0رل، حريوت،طشترع سو 

مـ م اٌَستهَتت، حورج مو ن، حرمجة د.حٌلل احلرضي، جمد املؤسسة انتمـَػة  .30

 م(.7107ُػ/0533، )0ٌدلراستت واًًرش واًخوزًؽ، ًذيتن، حريوت، ط

املـ مَػػة وؿػػ  ادللةل املـ مػػي، مفػػتُمي ٔأستسػػ َة، أٓلن حػػوًلري، حرمجػػة د. ُػػدى  .37

 م.7107، 7َرتمجة، حريوت، ًذيتن، طملٌص، امليؼمة اًـرحَة ٌ

ُػػ(، ضػذعَ 373مفذتح اًـَوم، ٔأحو ًـلوب دن ٔأيب دىر َلد دن ؿًل اًساكيك)ت .33

ونخج ُوامشَ وؿَق ؿَََ، هـػمي زرزور، دار اًىذػج اًـَمَػة، حػريوت، ًذيػتن، 

 م(.0983ُػ/0513، )0ط

ق ُػػػ(، للِػػ574مفػػردات ٔأًفػػتظ اًلػػرأٓن، اًراقػػج ألضػػفِتي )ثػػويف يف حػػدود  .35

ضػػفوان ؿػػد ن داوودي، دار اًلػػ ، دمشػػق، ادلار اًشػػتمِة،حريوت، معذـػػة 

 ،)د.ت(.3ٔأمريان، مق، ط

املّيان يف ثفسري اًلرأٓن،َلد لسني اًعذتظذت ، مًشورات مؤسسة دار اجملخػ   .34

 م(.7115ُػ/0574، )0ٌَمعذوؿتت، مق،ٕاٍران، ط

 


