
 
  

 

 

 

 

 المالمح الفارقة لداللة األلفاظ

 عند الزركشي 

 ] شرح البردة أنموذًجا [

 

 
 مهني ساملان د /  حسام خليل

 
 

 
 
 



 
 

 

 

  
 
 

 
 
 
 



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُِٕ﴾  
  

HossamSalman399.el@azhar.edu.eg 

ألهميػػاًاصكلػػكؿًإصػػمًاصمبلمػػةًاصدايقػػاًاصة راػػاًصدالصػػاًًنظػػراًن
األصةػػ ظًاص ػػمًيػػكهـًظ هرهػػ ًاص ػػرادؼًكاص قػػ ربًقػػمًاصم نػػماًققمػػتً  ػػذ ًاصدرا ػػاً
عنػدًاإلمػ ـًاصزري ػمًمػفًشػبلؿً ػػردةًاً ػردةًاص كلػيرماًاص ػمًمػدحً  ػ ًاصن ػػمً

ا متًاصدرا اًقػمًهػذاًاص دػثًعمػمًمقدمػامً  ػ مؿًعمػمًمًػًكادًاصملطةمًػً
أهميػػػػاًاصمك،ػػػػكعًاًكدكاقػػػػ ًاش يػػػػ رمًصػػػػةًاًكشطػػػػاًاص دػػػػثًاًك م يػػػػدً  نػػػػكافًمً
اصزري ػػػمًك ػػػردةًصم ػػػردةًاً:ػػػـً قػػػػديـًمعػػػفًاصمبلمػػػةًاصمميػػػزةًصػػػدالالتًاألصةػػػػ ظً
كاصةركؽًاصمغكياًاًك   اًم  دثًاًاصم دثًاألكؿًي فً  نكافًماصمبلمةًاصة رااً

 ً  ع  ػػػػػػػ رًاشػػػػػػػ بلؼًاصلػػػػػػػيغاًاًكاص:ػػػػػػػ نممًاصمبلمػػػػػػػةًاصة راػػػػػػػاً  ع  ػػػػػػػ رًاص مػػػػػػػـك
كاصشلػػكصًاًكاص: صػػثمًاصمبلمػػةًاصة راػػاً  ع  ػػ رًلػػة تًاصم نيػػيفًاًكاصرا ػػ ًمً
اصمبلمػػػػػةًاصة راػػػػػاً  ع  ػػػػػ رًاالشػػػػػ بلؼًاصدريػػػػػماًكاصشػػػػػ مسًمًاصمبلمػػػػػةًاصة راػػػػػاً

رًاش بلؼًاصكدػدةً  ع   رًاصدرياًكاص يكفًاًكاص  دسًمًاصمبلمةًاصة رااً  ع   
اصلػػػػك ياًاًكاص ػػػػ   ًمًاصمبلمػػػػةًاصة راػػػػاً  ع  ػػػػ رًاصنقػػػػيضًاًكاص:ػػػػ مفمًاصمبلمػػػػةً
اصة راػػاً  ع  ػػػ رًاال ػػػ ق ؽًاًكاص   ػػػ ًمًاصمبلمػػػةًاصة راػػاً  ع  ػػػ رًمػػػ ًيػػػؤكؿًإصيػػػةً

ًاصم ني فًاً:ـًاصش  مامً   ًأهـًاصن  ئجًاً:ـًق  رسًع ماً.
كمفًأهمياًهذ ًاصدرا اًأن  ًي ةتًعػفًأهػـًاصمبلمػةًاص ػمً  مػؿًعمػمً
اص ةريؽً يفًدالالتًاألصةػ ظًاص ػمًيػكهـًظ هرهػ ًاص قػ ربًقػمًاصم نػمًاًيمػ ًأن ػ ً
ي ػػةتًعػػفًدكرًاص ػػي ؽًقػػمًان قػػ اًاألصةػػ ظًذاتًاصدالصػػاًاصم ىٌ ًػػرىةًاًيمػػ ًي ػػةتً

مةًاصة رااًقمً ن اًاألديػ ـًاصدرا اًػًأي، نًػًعفًأ:رًاصةركؽًاصمغكياًكدكرًاصمبل
اصةق ياًاًكمػ ًي ر ػبًعمػمًدػدكدًهػذ ًاألصةػ ظًمػفًديػـً ػرعمًاًيمػ ًأفًك ػكدً
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اصمبلمةًاصة رااً يفًدالصاًاألصة ظًاصم ق ر اًاصم  نمًيي ىدًُّدصيبلنًعممًإع  زًاصمغاً
ًاص ر ياًكميزةًمفًميزا   ً.ً
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Abstract: This research is entitled: The Distinguishing 

Features of the Significance of Expressions by Al-Zarkashi, 

"Explaining Burda as a Model" 

Given the importance of reaching the precise features that 

distinguish the significance of the expressions that seem to 

be synonymous with convergence in the meaning, I did this 

study with Imam Al Zarkashi through his explanation of 

the “Bardat Al-Busairi” praised by the Prophet Al-Mustafa, 

peace be upon him. The study in this research included an 

introduction: It includes:  

On : The importance of the topic, the motives for my 

choice, the research plan, and a preface entitled: Al-

Zarkashi and his explanation of the cold, then an 

introduction: on the distinctive features of the connotations 

of expressions and linguistic differences, and nine topics, 

the first topic was entitled: the distinctive features 

considering the difference in the form, and the second: the 

distinguishing features in view of the general Especially, 

The third: the distinguishing features considering the 

qualities of the two meanings, the fourth: the distinguishing 

features considering the kinetic difference, the fifth: the 

distinguishing features as the movement and the stillness, 

and the sixth: the distinguishing features as the difference 

in the acoustic unit, the seventh: the distinguishing features 

as the opposite, and the eighth: the distinguishing features 

as the derivation, and the ninth: the features The difference 

in terms of what the two meanings refer to,: Then the 

conclusion: with the most important results, then general 

indexes. 
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This distinctive image that was published in the Alliance 

between the Semantics of the Words that was published has 

been announced, and this image appeared in a distinctive 

mark, and this matter was announced in a romantic 

relationship. 

The study also revealed the effect of linguistic differences 

and the role of differentiating features in building 

jurisprudential rulings, and the legal ruling implications of 

the limits of these words, and the presence of distinguishing 

features between the connotations of close meanings is an 

evidence of the miracle of the Arabic language and one of 

its features. 

Key words: indication. Filigree. Purdah Words - meanings 

- Al-Busiri 
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ً  ـًهللاًاصردمفًاصرديـ
 ٍقدٍح 

ًاصملطةىً ًاصن م ًعمى ًكاص بلـ ًكاصلبلة ًاص  صميفا ًرب ً اصدمد
ًاألميفاً يدن ًمدمدًكعمىًآصةًكلد ةًك مـًأ م يفً..ًك  دًمً

ًمفًاصمغ تاً ًعمىًغيره  ًاص ر ياًكالطة ه  ًمىيزًهللاً   صىًاصمغا صقد
إصىًأفًيرثًهللاًاألرضًكمفًعمي  اًك  ؿًقل داًًاصيريـًق  م  ًصغاًاصقرآف

اص ر ياًاصقرآفًك بلغ ةًم  زةًأم ـًأع ىًاص ربًقمًاصةل داًكاص ي فاًق ميزتً
  صدااًقمً كظيؼًاألصة ظًصم   يرًعفًً–رغـً:رائ  ًاصمةظمًك نكعًمةردا   ًً-

ًاصدااًقمًك، ًاألصة ظً إزااًاصم   نماًقمفًاصمميفًاصم  نمًكاصمق لداًكمفً:ىَـّ
ًييكفً ًاد ًأنة ًإال ًاصم نى ًقم ًاص ق رب ًظ هرهم  ًيكهـ ًصةظ ف ًهن ؾ ًييكف أف

ًقركؽًدايقا ً ين م   يكفًإددلًاصليغ يفًذاتً أ:يرًقمًاصم نىًأي:رًمفًقا
ًاصليغاًاألشرلً.ً

اش بلؼًً-ليغاًاصمةظًًأمً-كعمىًذصؾًادًي ر بًعمىًزي دةًاصم نمًً
ً ًأفَّ ًاصمغا ًداا ًكصيسًذصؾًقد بً ؿًمف ًعمىًاصم نىا ًزي دة قمًاصم نىًأك

ش بلؼًذصؾًاالاش بلؼًاصدرياً يفًاصمةظيفًادًيؤدمًإصىًاش بلؼًاصم نىاًكي
ً.ً يفًاصدرياًكاص يكف

ًصذاً ًا ًأ:ر  ًصة ًاألصة ظ ً يف ًاصدايقا ًاصةركؽ ًً–قدرا ا كذصؾًً–اص  رز
ىًاصمراداًكش لاًقمً ة يرًأصة ظًاصقرآفًاصيريـًصم     ً  ص دديدًاصدايؽًصمم ن

ناًاصن كياًاصمط رة؛ًكذصؾًصم ًي ر بًعمي  ًمفًأدي ـًقق ياً   مؽً  ص رائ ً كاص ي
ًكاألدي ـً.ً
ًاصزري مًكذصؾًعندً ردةًً ًاصةركؽًمي ناًي يرةًعند ًن صتًا،يا كاد

ً ًاصد يبًاصملطةى ًقي   ًمدح ًاص م ًاص كليرم ًاإلم ـ ً غرضًًص ردة كذصؾ
ًصمقلًً ًكاصمكاقؽ ًاصمراد ًاصم نى ًإصى ًككلكالن ًاألصة ظ ًدالالت ًعف ًدًًاصي ؼ

ًاألصة ظً ًك رؾ ًاصمؤ:رةا ًاصدالصا ًذات ًاص ميقا ًاصم  نم ًإصى ًكاصكلكؿ اصن ظـا
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اصم     اًم   ًقمًاصم نىًاص  ـًكصين  ًالً  ن  بًم ًميرادًاصن ظـاًكالً  ن  بً
ًم ً ي ؽًاصقليدةً.ً

ًً ًهذ  ًأ ؿ ًقمف ًاألهميا ًي  ب ًالش ي ر ًهللاً   صى ًكققنم ًاد  رحً»
ًصمزري م ًاص ردة »ً [ً ًم ًصدرا  مًصمك،كع ًم  الن ًصدالصاًصييكف ًاصة راا اصمبلمة

ً.ًًاص ردةًأنمكذ ن ً[ رحًً–األصة ظًعندًاصزري مً
ًاصمن جًً ًهك ًاصدرا ا ًهذ  ًقم ًعمية ً رت ًاصذم ًمن  م ًي ف كاد

ً  ضً ًك دميؿ ً درا ا ًققمت ًكاص دميؿ ًاصكلؼ ًعمى ًيقكـ ًاصذم اصكلةم
ًإصيةً ً ن مم ًاصذم ًاصمممة ًنكع ًمك،دن  ً دكؿ ًقم ًاص  ام ًكك، ت األصة ظا

ًاألصة ظًكمك، ةًقمً رحًاص ردةً.ً
ًمقدماً ًقم ًصييكف ًاص دث ًهذا ًا مت ًكاد ًك م يدا ًيـك قدا ك   اًا
ًكق  رسًقنيااًكذصؾًعمىًاصندكًاص  صمًمًاًكش  مااًم  دث

مًك   مؿًعمىًمًأهمياًاصمك،كعاًكدكاق ًاش ي رمًصةاًكاصمن جًاصذمًًادلقدٍح
ً رتًعميةًكشطاًاص دثً.ً

ًعمىًًٗأٍا اىرَٖيد ًكا  مؿ ًصم ردة ًاصزري مًك ردة ًم ً  نكاف ًي ف ًققد م
ًم د:يفًمً
ًصزري مً.ًمًاص  ريؼً  ًادلثذث األٗهً
ًمًاص  ريؼً  ص ردةًك رد  ً.ًًادلثذث اىثاّيً

ً.ًاصةركؽًاصمغكياًكاصمبلمةًاصة رااً يفًدالالتًاألصة ظًعفً:ـًأردقتًذصؾً  قديـ
ً:ـً  دًذصؾً رعتًقمًاصدرا اًعمىًاصندكًاص  صمًمًً

ًمًًاصمبلمةًاصة رااً  ع   رًاش بلؼًاصليغاً.ًًًادلثذث األٗه
ًاصمبلمةًاصة رااً  ع   رًاص مكـًكاصشلكصً.مًًًًادلثذث اىثاّي
ًمًًاصمبلحًاصة رااً  ع   رًلة تًاصم نييفً.ًًًادلثذث اىثاىث
ًمًًاصمبلمةًاصة رااً  ع   رًاالش بلؼًاصدريمً.ًًًادلثذث اىزاتغ

ًمًًاصمبلمةًاصة رااً  ع   رًاصدرياًكاص يكف. ادلثذث اخلاٍش



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُّّ﴾  
  

ًمًًاصمبلمةًاصة رااً  ع   رًاش بلؼًاصكددةًاصلك ياًًادلثذث اىضادس
ًمًًاصمبلمةًاصة رااً  ع   رًاصنقيضً.ًًًادلثذث اىضاتغ
ًمًًاصمبلمةًاصة رااً  ع   رًاال  ق ؽً.ًًًادلثذث اىثاٍِ
ًمًًاصمبلمةًاصة رااً  ع   رًم ًيؤكؿًإصيةًاصم ني فً.ًًًادلثذث اىراصغ

ًمًك ،منتًأهـًاصن  ئجًاص مًان  ىًإصي  ًاص دثً.ًًثٌ اخلامتح
ًكهمًمًًتفٖارس ػاٍح:ـًذيمتًهذاًاص دثً

ًاصمل درًكاصمرا  ً.ًألهـًأكالنًمًًق رسً
ً.ًمد كي ت: نين ًمًق رسًاص

ًاصمشططًاص  ـً ًهك ًهذا ًاص دثًكذصؾًيقينن ًا ًعمية ًاصذمً  ر كاصمن ج
ًاألصة ظًكأفًَّ ًصدالصا ًاصة راا ًاصمبلمة ًقيكهـًً ك كد ًأصة ظً  ق ربًم  ني   هن ؾ

ً ين  ً ًاألمرً ك د ًقمًدقيقا ًأن   ًاألصة ظًإال ًاص رادؼً يفًهذ  ًكاكع ظ هره 
قركؽًدايقاًكمبلمةًدالصياًق رااً من ًمفًاصقكؿً كاكعًاص رادؼًاصمطمؽً يفً

ًهذ ًاألصة ظًاصم ق ر اًقمًاصم نىً.ً
ًق صكاكؼًعمىًهذ ًاصمبلمةًاصة رااًاصدايً َـّ قاً يفًدالالتًاألصة ظًكمفً:

ًاصذمً ًاصكلكؿًإصىًاصم نىًاصمراد ًك  كصا ًاصلديةًصمم نىا يؤدمًإصىًاصة ـ
ًيقلد ًاصم يمـً.ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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  اىرَٖيد 
 اىزرمشي ٗشزدٔ ىيربدج

ًكي  مؿًعمىًم د:يفًمً
 ادلثذث األٗه : اىرؼزيف تاىزرمشي 

 ادلثذث اىثاّي : اىرؼزيف تاىربدج ٗشزدٖا 
 ادلثذث األٗه 

 اىرؼزيف تاىزرمشي
 امسٔ : 
ًاصملرمًً ًهللا ًع د ً ف ً   در ً ف ًهللاًمدمد ًع د ًأ ك ًاصديف ً در هك

ً.ًً(ُ)اصزري مًاص  ق مً
 مْيرٔ : 
ق كًأ كًع دًهللااًكا   رً  صزري ماًيم ًا   رً  صمن   م؛ًألنةًي فًً

اصنككماًكا ةؽً مي ًاصم ر ميفًصةًعمىًيدةظًي  بًاصمن  جًقمًاصةركعًصئلم ـً
ً.ً(ِ)أنةًمفًألؿً ريماًكأنةًملرمًاصمكصدًكاصدار

 ٍ٘ىدٓ : 
ًصدىًاصزري مًقمًملرً ناًً ً.ً(ّ)هًْٕٓكي

 ردالذٔ اىؼيَيح : 
ًً ًعمىًدمق تً دأ ًكاص ردد ًكاص دليؿا ًاصزري مًقمًطمبًاص مـ اإلم ـ

ًاص يخً م ؿًاصديفًاأل نكماص مـاًقدةظًي  بًاصمن  جًقمًاصةركعاً كأشذًًقبلـز
ًعمىًيدً ً  مـ ً:ـ ًاص مقينما ً فًر بلف ًاصديف ًاص يخً راج ًمف ً م  ً:ـ عنةا

                                                 

ً.ًًِٕٓ/ٖ ذراتًاصذهبًقمًأش  رًمفًذهبًال فًاص م دًاصدن ممً(ًًُ)
ً.ًًِٔ/ُينظرًمًمقدماً دقيؽً بل ؿًاصذهبًصمزري مً(ًًِ)
اًكمقدمػػػاً دقيػػػؽً ػػػرحًاص ػػػردةًُٕٔ/ّينظػػػرًمًط قػػػ تًاص ػػػ ق ياًال ػػػفًا ،ػػػمً ػػػ  اً(ًًّ)

ً.ًًُِصمزري مًصً
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اصي:يرًمفًم  يخًملرًكعمم اه ًقمًذصؾًاصكاتاًكدينم ً م ً   رةًاص يخً
   بًاصديفًاألذرعماًكاصد قظًاص م دًا فًي:يرًصـًيي ؼً م ًدلؿًعميةًمفً

اص ةرًكاصغر اًمفًًاص مـًقمًملراًقمفًهن ًأدرؾًأهمياًاص ةرًصي دمؿًم  ؽ
ًي نتًصةًردم  فًاصردماًاألكصىًمًي نتًمفًملرً أ ؿًطمبًاص مـاًقمفً:ىَـّ

ثًم دًٌ لبلحًاصديفًًإصىًدم ؽًديثً م ًأ زااًمفًاصمركي تًعفًاص يخًاصميدى
ًكأشذًعمـًاصدديثًعفًاص بلماًاصد قظًمًاص م دًا فًي:يرً.ًاً فًأيمىٍيما

ًاصةقيةً ًاإلم ـ ًعف ًأشذ ًديث ًدمبا ًإصى ًدم ؽ ًمف ًي نت ًم ًاص: نيا كاصردما
ًً.(ُ)اص   بًاألذرعمًكغير 

ذاًىًأددًإالًإصىً كؽًاصعمكي فًمنقط ن ًقمًمنزصةًالًي رددًً ي باًكا 
نم ًييط ص ًقمًد نكتًاصي  مًطكؿًن  ر ًكم ةًظ كرً د،ر ًالًي  رمً يئن اًكا 

ً.ًً(ِ) ًقينقمةًإصىً ل نيةةأكراؽًي مؽًقي  ًم ًي   ةً:ـًير 
 ٍؤىفاخ اىزرمشي : 

 نكعتًمؤصة تًاصزري مًقمًاصي:يرًمفًاص مكـًقمفًهذ ًاصمؤصة تًم ًً
ًيممًمً

 رحً» رحًاصيكايبًاصديرياًقمًمدحًشيرًاص رياًصم كليرمًاصم ركؼً ػًً-ًُ
ًي  بًاصذمً يفًأيدين ً.ًصكهكًا«ًاص ردة

ًاص درًاصمديطًقمًألكؿًاصةقةً.ًًً-ًِ
ًاإل   اًإليرادًم ًا  دري ةًع ئ اًعمىًاصلد  اً.ًًً-ًّ
ًإعبلـًاص   دً أدي ـًاصم   دً.ًًً-ًْ
ًاصدي  جًقمً ك،يةًاصمن  جً.ًًً-ًٓ
ًاكاعدًاصزري مًقمًألكؿًاصةقةً.ًًً-ًٔ

                                                 

مق رناً ط ق تًاص  ق ياًال فًا ،مً ػ  آًًُينظرًمًمقدماً دقيؽً رحًاص ردةًصً(ًًُ)
اًك ذراتًاصذهبًقمًأش  رًُّْ/ٓص: مناًاًكاصدررًاصي مناًقمًأعي فًاصم ئاًأُٖ/ّ

ً.ًًِّاًكمقدماً دقيؽً بل ؿًاصذهبًصًّٕٓ/ٖمفًذهبً
ً.ًًُّْ/ٓاصدررًاصي مناًقمًأعي فًاصم ئاًاص: مناًال فًد رًاص  قبلنمً(ًًِ)
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ًاص نقيةًألصة ظًاص  م ًاصلديةً.ًًً-ًٕ
ًًر ي ًاصغزالفًقمًاألدبً.ًً-ًٖ
ًاصقرآفً.ًًً-ًٗ ًاص ره فًقمًعمـك

ًاصنيتًعمىًاص ش رمً.ًًً-ًَُ
ً شريجًأد ديثًاصراق مً.ًًً-ًُُ
ً بل ؿًاصذهبً.ًًً-ًُِ
ًر  صاًقمًيمم تًاص كديدً.ًًً-ًُّ
ً رحًاألر  يفًاصنككياً.ًًً-ًُْ
ًغررًاص كاقرًقيم ًيد  جًإصيةًاصم  قرً.ًاصًً-ًُٓ
ًق  كلًاصزري مً.ًًً-ًُٔ
ً رحًمش لرًاصمن  ىًال فًاصد  بً.ًًً-ًُٕ
ًةًإالًهللاً(ً.ًًإصم نىً)ًالًً-ًُٖ
ًاصم   رًقمً شريجًأد ديثًاصمن  جًكاصمش لرً.ًًً-ًُٗ
ً.ً(ُ)أد ديثًشيرًاص  رًًقمن:رًاصدُّررًًً-ًَِ

 (2)ٗفاذٔ : 
ًك   يفًً ًأر   ً نا ًمف ًر ب ً  ر ًقم ًملر ًقم ًاصزري م  كقى

 ناًا، ه ًاصزري مًًْٗكذصؾًعفًعمرًن هزًاًهْٕٗك   م ئاًمفًاص  رةً
ًًقمًاص مـًكاص أصيؼًقمً  ىًاص مكـًكاصةنكفً.ً

                                                 

أًُٖ/ّينظػػػػرًقػػػػمًهػػػػذ ًاصمؤصةػػػػ تًكغيرهػػػػ ًمًط قػػػػ تًاص ػػػػ ق ياًال ػػػػفًا ،ػػػػمً ػػػػ  اً(ًًُ)
إًّٓ/ٖاًك ذراتًاصذهبًقمًأش ػ رًمػفًذهػبًُّٔ/ِكط ق تًاصمة ريفًصمداككدمً

اًكمقدماً دقيؽًُُِ/ٗاًكم  ـًاصمؤصةيفًص مرًيد صأًُأًَ/ٔكاألعبلـًصمزريممً
ًاصقػػرآفًًِٖ ػػرحًاص ػػردةًصمزري ػػمًصً كمػػ ً  ػػده اًكمقدمػػاً دقيػػؽًاص رهػػ فًقػػمًعمػػـك

ًكم ً  ده ً.ًًَْكم ً  ده اًكمقدماً دقيؽً بل ؿًاصذهبًصًًٓ/ُصمزري مً
اًك ػذراتًاصػذهبًقػمًأش ػ رًمػفًُٖٗ/ّينظرًمًط ق تًاص ػ ق ياًال ػفًا ،ػمً ػ  اً(ًًِ)

ً.ًًّٕٓ/ٖذهبً
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 ادلثذث اىثاّي 
 اىرؼزيف تاىربدج ٗشزدٖا

 أٗالً : اىرؼزيف تاىربدج : 
 صادة اىربدج : 

 مًع دًهللاًمدمدً فً  يدً فًدم دً فًع دًأهكًاص يخً رؼًاصديفاًً
ً.ًً(ُ)ه ريأًٗٔهللاًاص كليرمًاصم كقىً ناً
ًاص  بًقمًنظـًاص ردةًمً

ًاص كليرمًً ًاإلم ـ ًهللاًً–ركلًأفَّ ًعندم ًً–ردمة ًاصقليدة ًهذ  أن أ
ق    ة ً  ذ ًاصقليدةًإصىًهللاً  د نةًً–أمًاص مؿًاصنلةمًً–ً(ِ)أل  ةًق صج

ًقمًمدحًاصن مًاصملطةىً ًقرألًًك   صىًقنظم   ًن ـ ًصمقليدة ًإن  ئة ق  د
ًقم ةًاصن مًًاصن مً ًهللاًًقمًمن مة ًعمىًاص كليرمًق ة   ًاصم  ريا  يد 

قمقيةً  ضًاصةقرااًقق ؿًصةًمًأريدًأفًاًقشرجًمفً ي ةًأكؿًاصن  راً   صىًكع ق  
ك رلًذيره ًقمًاًقأعط ه ًصةً  طينمًاصقليدةًاص مًمددتً   ًر كؿًهللاً

ً.ًً(ّ)اصن س
 صثة ذضَيرٖا تاىربدج : 

ًً ً  دًىيركل ًأل ب ًرمدًهًأنة ًاصة رام ًعظيـًاصديف ًعمىًا ًمنة أ رؼ
اص مىاًقرألًقمًمن مةًا ئبلنًيقكؿًمًامضًإصىًاصل دبمً   اًاصديفاًكزيرً
اًاصممؾًاصظ هراًكشذًمنةً)اص ردة(ًكا  م  ًعمىًعينيؾاً ةؽًإفً  اًهللاً   صى

ًًقن ضًمفًقرا ةاًك  اًإصيةاًكا ؿًم ًرألًقمًنكمةً.ً

                                                 

ً.ًًُّٗ/ٔاألعبلـًصمزريممً(ًًُ)
ً.ًاصم  ػػػػـًاصك ػػػػيطً)ًؼًؿًجً(ً(ًًِ) اصةػػػػ صجًمًهػػػػكً ػػػػمؿًيلػػػػيبًأدػػػػدً ػػػػقمًاص  ػػػػـًطػػػػكالن

ِ/ٔٗٗ.ً
ً.ُُّّ/ِينظرًمًي ؼًاصظنكفًعفًأ  ممًاصي بًكاصةنكفًصد  مًشميةاً(ًًّ)
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نم ًً ًكا  ًاص ردةا ًصةم ًيق ؿ ًعندمً ما ًم  ًم ًاصديف ًاصل دبً   ا قق ؿ
ً ًاصن م ًمدية ًقأشر   اًًعندم ً   ا ًن   ةى ًقندف ًاص كليرما أن أه 

ً.(ُ)قى يكًقمًمفًًاصرمداًق ميتً  ص ردةً يمنن كك،   ً  دًاصديفًعمىًعينيةاً
 ٗصف اىربدج : 

ًً ًاصملطةى ًاصن م ًمدح ًقم ً درًًهمًاليدة ًن ؽ ًعمى منظكما
طم اًاص  يطً  يكفًأ زاؤه ًمفًم ئاًكا:ن فًك  كفً ي ن اًمن  ًا:ن ًع رًقمًاصم

ً ًاصر كؿ ًمدائة ًقم ًك:بل:كف ًاصنةسًكهكاه ا ًذير ًقم ًع ر ك   اًًك  ا
ًاع رًقمًمكصد اًكع رةًقمًيمفًدع ئةاًك   اًع رًقمًمدحًاصقرآفاًك:بل:

ًق ًكع ركف ًكا:ن ف ًم را ةا ًذير ًقم ًقمًع ر ًع ر ًكأر  ا ً   د ا م
نظرناًً(ِ)كادًي:رتًاص ركحًدكؿًاليدةًاص ردةاًاال  غة راًك   اًقمًاصمن   ة
ً    ً ًاصممدكح ًكصمي نا ًاص ردةًًص  ر    ً رح ًاص ركح ًهذ  ًأعظـ ًمف قي ف

ً.ً(ّ)صمزري مًكهكًاصي  بًمدؿًاصدرا اً
ا : د٘ه شزح اىربدج ىيزرمشي : 

ً
 ثاّي

ًرػػػػػػػ  ص رحًكاص ك،يةاًكاص  ريجًعمىًاصظكاه   دًاصزري مًاص ردةًًًً
ًكندكياًً ًكلرقيا ًلك يا ًظكاهر ًمف ًم  كي     ً  مي  ًاصمش مةا اصمغكيا

ً ًاص مـك ًقم ًاص  مؽ ًقم ً   غا ًأي دو ًصة ًي ف ً ؿ ًقد ب ًذصؾ ًكصيس كدالصياا
كغيره اًكي فًغر،ةًاألكؿًمفًاصمش مةاًي ص ركضًكاص بلغاًكاص  ريخًكاصطبً

ًاص  مؽًهكًاصكلكؿً أصة ظً اص ردةًإصىًددًاصك،كحًكاص ي فًكاصي ؼًكرااًهذا
اًغمقتًم  ني    اعفًدالالتًاألصة ظًك ك،يةًم  نمًاألصة ظًاصغ م،اًاص مً

ًً.قمفًأ ؿًذصؾًر ـًاصزري مًمن  ن ًدايقن ًقمً ردةًأل ي تًاص ردة
ً

                                                 

ً.ًُُّّ/ِي ؼًاصظنكفً(ًًُ)
ً.ًًُُّّ/ِينظرًمًاصملدرًاص   ؽً(ًًِ)
ًينظرًمًاصملدرًاص   ؽًنةسًاص زاًكاصلةدا.ً(ًًّ)
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 ٗصف شزح اىزرمشي : 
اصزري مً ذيرًنٌصًاص يتًاصذمًا صةًاص كليرماًمردقن ًذصؾًًي فًيقكـً

ًقمًذصؾًاصي ؼًعفًم  نمًهذ ً   ك،يةًك ةليؿًاألصة ظًاصغري اًم  شدمن 
ًاصمغاا ًي ب ًكقم ًاصم   ـ ًقم ًاال     دًألصة ظ ً ك  ئؿ ًذصؾ ً كطيد ًم  ا

اصم نكعااًقإذاًاي ممتًاصلكرةًكظ رًغمكضًاصم نىاً رعًإصىً ي فًاص  نبً
ذاًي فًهن ؾًأك ةً بلغيااًكلكرً ي نياًا ـً  ك،يد  اًاإلعًر ا مًصؤلصة ظاًكا 

كاإلقل حًعن  اًكعندً ردةًصؤلصة ظًيقكـً إصق اًاص،كاًعمىًص   تًاص ربً
ًكيذصؾً ًاصمغكما ًاصنقد ًا، ي  ًعمى ًاص  ريج ًكيذصؾ ً  ضًاألصة ظا ًنطؽ قم

ًاصم ًأ م ا ً  ك،ية ًااله م ـ ًم  ًاص ركضًكملطمد  ةا ً  مـ كا، اًاص ن يا
ً ًك  ري ة ًاص ي ؽ ًصق،يا ًاصزري م ًمراع ة ًم  ًاص ربا ًأهمياًكأن  ب عمى

اص ي ؽًقمً دديدًدالالتًاألصة ظاًكصيسًذصؾًقد ب؛ً ؿًإنةًي فًين ةًعمىً
دكرًاص ي ؽًقمًاش ي رً  ضًاألصة ظًدكفًاص  ضاًكذصؾًمراع ةًصم ًي ن  بً

ًم ًاصمق ـًكاصم نىًاصمراد.ً
ًاألً ًهدقة ًإصى ً  ين  ًذصؾ ًاألصة ظًيؿ ًدالالت ًعف ًاصي ؼ ًكهك كؿ

ً.مدمدًًك ك،يةًاصم نىًقمًاليدةًاص ردة؛ًنظرناًص مكًاصممدكحًكهكًاصن مً
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 اىفزٗق اىيغ٘يح ٗادلالٍخ اىفارقح تني دالالخ األىفاظ 
 ذقديٌ 
ًصغاًً ًق  م   ًكأ رق   ًاصمغ ت ً يدة ً   م   ًاص ر يا اش صًهللاً   صى

اإل بلـاًكمفً:ىَـًّق مًاصمغاًاصم  زةًاصش صدةًإصىًأفًيرثًهللاًاصقرآفًاصيريـًكصغاً
ًعمي  ً.ًًفًٍاألرضًكمًى
ًق ميزتًً ً  صداا ًاصمغكيااص ر يا كاالش ل صًاصدايؽًقمًاص   يرًعفًا

اصم نىًاصمراداًق ن ؾًأصة ظًييكهـًظ هره ًأن  ً ي  رًعفًم نىًكادداًكصين  ًقمً
م نىًعفًم نىًاصمةظًاآلشرًاصذمًاصدقيقاً ش صً   ضًدا ئؽًاصةركؽًقمًاص

ًمفًا يؿًاص رادؼاص  ضًأنًَّي  قدً ًمفًً م  ًميزة ًاالش ل صًيي ىدُّ ميزاتًكهذا
ًك ماًمفً م    ً.اًاصمغاًاص ر يا

ًاش بلؼً يفًقمفًاصمميفًأفًييكفًهن ؾًصةظ ً فًقمًاصمغاًكالًيك د
اصمةظيفًإالًقمًدرياًكاددةًيمةظً)ًاص ىكىج(ً  صة ةًك)اصً كىج(ً  صي رًق ش بلؼً
ًاالش بلؼًقمًاصم نىاًكيذصؾًاالش بلؼً يفًاصدرياً ًأدلًإصىًك كد اصدريا

أكًنقصًدرؼًأكًغيرًذصؾًمفًاألمكرًكاص يكفاًأكًاالش بلؼً زي دةًدرؼً
ًير دًأ:ره ًعمىًك كدًاصةرؽًقمًاًرًاص يممًصمةظاص غيًًُّعمىًاص مً  مؿ كمفً:ىَـّ
ًاصم نىً.ً

 ذؼزيف اىفزٗق اىيغ٘يح : 
 أٗالً : ذؼزيف اىفزٗق يف اىيغح : 

ًً ًق رسًم ًا ف ً»يقكؿ ًكاصق ؼًم ًكاصراا ًعمىًاصة ا ًيىدؿُّ ًلدية ألؿه
ً مييزًك زييؿً يفً يئيف ًي  بًهللاًا ًكاصةرا فًم قىرىؽً ةً يفًً–   صىًً–...

ً.ً(ُ)«اصدؽًكاص  طؿ
ً.ًً(ِ)«اصةرؽًمًاصةلؿً يفًاص يئيفً»ًك  اًقمًص  فًاص ربًمًً

                                                 

ً.ًًْْٗاًّْٗ/ْمق ييسًاصمغاً)ًؼًرًؽً(ً(ًًُ)
ً.ًًَُّ/َُص  فًاص ربًال فًمنظكرً)ًؼًرًؽً(ً(ًًِ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُُْ﴾  
  

ًاأل ي اًً ً يف ًكاصةلؿ ًاص مييز ًم ًدكؿ ًيدكر ًصمةركؽ ًاصمغكم ق صم نى
ًاصم     اً.

ا : ذؼزيف اىفزٗق يف االصطالح : 
ً
 ثاّي

كم نىًصةظًاًاصدايؽًصم نىًصةظً كا طاًاص مييزً يفًم ن  ًهمًاص ي فًيً
أكًي فً   بًاربًاًآشرًيم  سً ةاً كااًي فًاالص   سًقمًم نيمًاصمةظيف

ً.ً(ُ)اصمةظيفًليغاً
أكًهمًمًاص مـًاصذمًي دثًقمًاصةلؿًكاص مييزًمفًديثًاصدالصاً يفًً
ً.ًً(ِ)كاددةًكقؽً،كا طًكم  ييرًم ينام ق ر اً ق ر ن ً ديدناًقمًص  اًاألصة ظًاص
اص مـًهكًمً ك،يةًاصةركؽًاصدالصياًاصدايقاًًق مىًذصؾًييكفًعمؿًهذاً

ً.ًً(ّ)أكًاصش لاً يفًصةظيفًأكًأي:رً  م ً ين م ًدالصاًصغكياًع ما
 : ٗأثزٕا يف اىدراصاخ اىيغ٘يح  ادلالٍخ اىفارقح

ًُ-ً ًاصيي َّ بًً ًعند دي مة ًكا  ًاصمغكم ًاص   ير ًكداا ًاصمغكيا ً  صقدرة االر ق ا
ًكاصم دد:يفً.

ً.(ْ)عمىًدااًاصة ـًكعدـًاصكاكعًقمًم  هاًاصغمكضم  عدةًاصم مقمًًً-ًِ
ك يماًصمدق عًعفًاصقرآفًاصيريـًكصغ ةًديثًيميفًمفًشبلؿًً ي ىدًُّأن  ًًً-ًّ

ًدرا    ًددضًأاكاؿًاصق ئميفً أفًاصقرآفًاصيريـً ةًأصة ظًميررة.ً
يميفًمفًشبلص  ًاصردًعمىًاصق ئميفً أفًاصمغاًاص ر ياً دمؿًأصة ظن ًي:يرةًًً-ًْ

ًتًمدصكؿًكاددًمم ًيي ىدًُّعي ن ًدالصين ًقي  .ًذا
                                                 

اصةػػركؽًاصدالصيػػاً ػػيفًاألصةػػ ظًاصم رادقػػاًدرا ػػاً ط يقيػػاًقػػمً ػػ جًاصمغػػاًكلػػد حًاص ر يػػاً(ًًُ)
ً.ًًَّصم كهرماًد/ًع:م فًاصد كمًصً

اصةركؽًاصمغكياًعندًاصراغبًاأللػة  نمًقػمًي   ػةًاصمةػرداتًكأ:رهػ ًقػمًدالالتًاألصةػ ظً(ًًِ)
ً.ًًُُاصقرآنياًصم  دثًمًمدمدًمدمكدًمك ىًصً

ينظػػرًمًاصةػػركؽًاصدالصيػػاًقػػمًي ػػ بًاصينػػزًاصمػػدقكفًكاصةمػػؾًاصم ػػدكفًصم ػػيكطمًدرا ػػاً(ًًّ)
ً.ًًُُٗٓنظرياً ط يقياًد/ًزينبًزي دةًاص غدادمًصً

ً.ًًُُم  ـًاصةركؽًاصدالصياًقمًاصقرآفًاصيريـًد/ًمدمدًمدمدًداكدًصً(ًًْ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُِْ﴾  
  

ًٓ-ً ًاصم نىًً ًم  ًي ن  ب ًاصذم ًاصمةظ ً شير ًقم ًاصديرة ً يٍذهب ًدرا     أف
ًكي ن  بًم ً ي اةً.ً

ًًأن  ً ي دًك يماًمفًاصك  ئؿًاص مً ي نبًاصم يمـًاصشطأًقمًنطؽًاصليغ.ًًً-ًٔ
   عدًاصم يمـًعمىً  مـًاصنطؽًاصلديةًصمليغًاص مًاش مةتًم  ني  ؛ًًً-ًٕ

ًنظرناًالش بلؼًم  ني  ً.ً
ً.ًً(ُ)أن  ً ةيدًاصيي َّ بًكاص  رااًكاصشط  اًقمًاش ي رًأصة ظ ـً  ن ياًق ئقاًً-ًٖ
مفًا  شداـًاألصة ظًقمًغيرًدالال   ًاصمي ى رةًعفًاصك،كحًكأمفًاصم سًًً-ًٗ

ً.ًً(ِ)داصم نىًاصمرا
اصةركؽًاصدالصياًص  ًأ:رً  صغًقمً ة يرًاصقرآفًاصيريـًكق ـًم  نيةًق من ًًً-ًَُ

ً.ًً(ّ)دايقن ً
 :  ادلالٍخ اىفارقح تني دالالخ األىفاظطزق ٍؼزفح 

  ضً«ًاصةركؽًاصمغكياً»ك، ًأ كًهبلؿًاص  يرمًقمًمقدماًي   ةًً
ًاألصة ظً ً يف ًاصةركؽ ًدا ئؽ ًم رقا ًشبلص   ًمف ًيميف األ سًكاصمق ييسًاص م

ًًًمً(ْ)اصم ق ر اًاصم  نمًكذصؾًعمىًاصندكًاص  صمً
اع   رًم ًي   مؿًعميةًاصمةظ فًاصمذافًييرادًاصةرؽً يفًم نيي م ًي صةرؽًًً-ًُ

ً يفًمًاص مـًكاصم رقاً.ً
ًِ-ً ًاصةرؽًً ًيطمب ًاصمذيف ًاصم نييف ًلة ت ً  ع   ر ًاصمةظيف ً يف اص ةريؽ

ً ين م اًي صةرؽً يفًمًاصدمـًكاإلم  ؿً.ً

                                                 

ًم ً  ده ً.ًًكًُُٗٓاصةركؽًاصدالصياًقمًي  بًاصينزًاصمدقكفًكاصةمؾًاصم دكفًصً(ًًُ)
ً.ًًُُينظرًمًم  ـًاصةركؽًاصدالصياًقمًاصقرآفًد/ًمدمدًداكدًصً(ًًِ)
اصظكاهرًاصلك ياًكاصدالصياًقمًي  بًي ؼًاصم: ـً رحًعمدةًاألدي ـًصم ػة رينمًدرا ػاً(ًًّ)

ً.ًًُّٖصغكياًقمً،كاًعمـًاصمغاًاصدديثًصم  دثً/ًد  ـًشميؿًصً
كمػػػ ًًِٓصمغكيػػػاًأل ػػػمًهػػػبلؿًاص  ػػػيرمًصًينظػػػرًقػػػمًهػػػذ ًاصةػػػركؽًي ػػػ بًمًاصةػػػركؽًا(ًًْ)

ً  ده ً.ً



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُّْ﴾  
  

اص ةريؽً يفًاصمةظيفً  ع   رًم ًيؤكؿًإصيةًاصم ني فًي صةرؽً يفًمًاصمزاحًًً-ًّ
ًكاال   زااً.ً

ًاألق  فً  ع   رًاصدركؼًاص مً ي دَّلً  اص ةريؽً يفًاصمةظيًً-ًْ ؿًي صةرؽً 
ً يفًمًاص ةكًكاصغةرافً.ً

ًًا.اص ةريؽً يفًاصمةظيفً  ع   رًاصنقيضًي صةرؽً يفًمًاصدةظًكاصرع يًً-ًٓ
ًاص ةريؽً يفًاصمةظيفً  ع   رًاال  ق ؽًي صةرؽً يفًمًاص ي  اًكاص د يرً.ًًً-ًٔ
اص ةريؽً يفًاصمةظيفً  ع   رًم ً ك  ةًليغاًاصمةظًمفًاصةرؽً ينةًك يفًًً-ًٕ

ًر ةًي صةرؽً يفًمًاال  ة  ـًكاص ؤاؿً.ًم ًيق 
اص ةريؽً يفًاصمةظيفً  ع   رًألؿًاصمةظًقمًاصمغاًكدقيق ةًقي  ًي صةرؽًًً-ًٖ

ً يفًمًاصدنيفًكاال  ي ؽً.ً
ًٗ-ً ً ً ًاصمةظيف ً يف ًمن م اص ةريؽ ًيؿ ًأدكاؿ ًمراع ة ً ش مؼًً ع   ر ديث

الًةًإالًإذاًي فًعمي داأل م اً  ش بلؼًاألدكاؿًقبلًيق ؿًم ئ  ًط  ـاًكا 
ً.ًً(ُ)ق مًشكاف

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

                                                 

ً.ًَُِاصةركؽًاصمغكياًكأ:ره ًقمً ة يرًاصقرآفًاصيريـًصً(ًًُ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُْْ﴾  
  

  ادلثذث األٗه 
 ادلالٍخ اىفارقح تاػرثار اخرالف اىصيغح

 ب
َ
ز
ْ
زِب ـ  َأذ

َ
 ذ

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) َكمِ الَحيا ُيْنِبُت األزىاَر في األَ إنَّ   َيُفوَت الِغَنى ِمْنُو َيدًا َتِرَبْت    نَولَ 
 ًًا ؿًاصزري مًم

 ر تً» ر تًيدا ًمًإذاًاق قرتاًيأنةًصلؽً  ص راباًكقمًاصدديثًمً»ًً
ً(ِ)«يداؾ ًا ًكقم ًا  غنىا ًم ًم صًيً(ّ)«اصمديـ»كأ رب ًي:ر ًم ًاصر ؿ اًةًيأ رب

ًم صة ً.ًً(ْ)قل رًم صيةيًي ص راباًكهذاًاألعرؼاًكايؿًمًاؿَّ
ًاصمةظيفًً ً يف ًاصدالصيا ًاصةركؽ ًكاكع ًعمى ًاص،كا ًاصزري م يمقم

يؿًمن م ًكهذاًمم ًيؤيدًأفًزي دةًاصم نىً ؤدمًإصىًزي دةًقمًًالش بلؼًليغا
أكًك كدًدا ئؽًاصةركؽً يفًاصمةظيفاًكهذاًم ًظ رًقمًاصم: ؿًاص   ؽاًًاصم نى
ًكً«ً رب»ًقمةظً ًىن م نىًا  غ«ًأ رب» م نىًاق قرا ًاصم نمًدصتًا قزي دة

ًاصم ؿاًكاالق ق ر.ًااًكاصليغاًاصم ردةًدصتًعمىًاماًعمىًي:رةًاصم ؿًكاال  غن 
ًاالش بلؼًاصم نكمً يفًً ًعمىًك كد ك  كا رًأاكاؿًعمم اًاصمغاًمؤيدة

مفًاألىٍ،دادًاكص ـمًاىٍدًً»اصمةظيفًقيلرحًأ كً يرً فًاألن  رمً ذصؾًا ئبلنًمً
ًإًً ؿا ًا  غنى ىًربًاصرَّ ي ًًإذا ًكأىٍ رىبا ًاق قرا ًذا ًعندمًصيسًمفًاألىٍ،داداًا كهذا

                                                 

مػػفًاصةقػػرًكاصد  ػػاًكعػػدـًاصلػػبلحاًقمػػفًًم نػػىًاص يػػتًمًكم مػػ ً مغػػتًد صػػاً ػػ ئمةً(ًًُ)
ًاصل صةًكمن  ً ي دـًإد  نةًكق،مةاًكييؼًالًكهكًي صغيث؛ًإذاًنزؿًعمىًاألرضًعَـّ
كغيػرًاصلػ صةاًكأن ػتًاألزهػ رًد ػىًقػمًاصركا ػمًاصمر ة ػاًاص ػمًالًين ػتًقي ػ ًاصزهػرً.ً

ً.ًًَِْاص ردةً ردن ًكا عرا ن ًك بلغاًصً
(ًََٗٓيػػػ حً ػػػ بًمًاأليةػػػ اًقػػػمًاصػػػديفاًاصدػػػديثًراػػػـً)ركا ًاص شػػػ رمًقػػػمًي ػػػ بًمًاصن(ًًِ)

ٕ/ٕ.ً
ً.ًًْٕٗ/ٗينظرًمًاصمديـًكاصمديطًاألعظـًال فً يد ً)ًتًرًبً(ًً(ًًّ)
ً.ًًّّٕ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًْ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُْٓ﴾  
  

ً ربًيش صؼًصةظً أى رباًقبلًييكفً ىًربًمفًاألىٍ،داداًألىنَّةًالًيق ًًإالًَّعمىًألفَّ
م نىًكادد.ًكيذصؾًأى رباًكاص ربً قكؿمًادً ىًرباًًإذاًصىًلؽً  ص رابًمفً دَّةً

ً.ًً(ُ)«اصةقراًكأى ربًًإذاًا  غنىًق كًميٍ ًرب
دًعمىًهذاًاالق راؽًاصم نكمً يفًاصمةظيفًي:ـًيأ مًاصق ،مًعي ضًصيًؤً

ًذصؾً دديثًمفًأد ديثًاصن مًاصملطةىً قيي ؼًعفًذصؾًعندًًم ،دنا
ًمى ؿًصىةًي»ًًمًاىٍكصةً»اكصةًمً ي رًًً(ِ)«أم ًمي ى ًكيىاًقىر ؿً ربًالى ً ةىٍ ةًاص َّ اًكى

ًديثًاآلشر ًًقمًاصدى ًاى ؿى ًاصرَّااًأىمًقىقيرًيىمى  ًمى ؿًصىةًيً»م ييقى ؿًًً(ّ)«ل مكؾًالى
ً.ًً(ْ)«كأ ربًًإذاًاٍ  غنىًا ربًاصر ؿًًإذاًاٍق قر

ًً(ٔ)كاألزهرمً(ٓ)أ مًع يدًاصق  ـً فً بلـيكادًكاقؽًذصؾًعمم اًاصمغاًً
ً.ًً(ٖ)كاصز يدمً(ٕ)كاصزمش رم
إذناًقزي دةًاصم نمً  متًهن ؾًقرؽً يفًاصمةظيفًالش بلؼًليغاًيؿًً

ً ًقليغا ً رب»من م  ًليغاً« ًأف ًديف ًقم ًم صة ًاؿ ًأك ًاق قرا ً م نى  أ م
ً أ مً م نىًا  غنىاًأكًي:رًم صةً.«ًأ رب»

ن ًن  هدًكنبلدظًمدلًاال   ؽًاصمغكمًقمًكمفًاص ديرً  صمبلدظاًأنًَّ
ا  شداـًاألصة ظًعندًاص كليرمًقمًا  شدامةًصؤلصة ظًذاتًاصدالصاًاصم  رةًعفً

ًغرضً ًم  ًي ن  ب ًكاصذم ًاصمراد ًشبلؿًاصم نى ًمف ًذصؾ ًكيظ ر اصقليدةا
                                                 

ً.ًًَّٖاأل،دادًأل مً يرً فًاألن  رمًصً(ًًُ)
ركا ًم ػػمـًقػػمًلػػديدةًقػػمًي ػػ بًمًاصطػػبلؽًقػػمً ػػ بًمًاصمطمقػػاً:بل:نػػ ًالًنةقػػاًص ػػ ً.ً(ًًِ)

ً.ًًُُُٗ/ِ(ًَُْٖدديثًراـً)
ركا ًأ ػػػكًداكدًقػػػمً ػػػننةًقػػػمًي ػػػ بًمًاصطػػػبلؽً ػػػ بًمًقػػػمًنةقػػػاًاصم  ك ػػػااًدػػػديثًراػػػـً(ًًّ)

(ًِِْٖ)ِ/ًًِٖٓ.ً
ً.ًًَُِ/ُم  رؽًاألنكارًعمىًلد حًاآل: رًصمق ،مًعي ضً)ًتًرًبً(ً(ًًْ)
ًكم ً  ده ً.ًًّٗ/ِينظرًمًغريبًاصدديثًأل مًع يدًاصق  ـً فً بلـً)ًكًسًـً(ً(ًًٓ)
ً.ًًُْٗ/ُْينظرًمً  ذيبًاصمغاًصؤلزهرمً)ًتًرًب(ً(ًًٔ)
ً.ًًُّْ/ُينظرًمًاصة ئؽًقمًغريبًاصدديثًصمزمش رمً(ًًٕ)
ً.ًًّٔ/ِينظرًمً  جًاص ركسًصمز يدمً)ًتًرًب(ً(ًًٖ)
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  ﴿ُُُْٔ﴾  
  

ً ًصمةظا ً ر ت»ا  شدامة ًاصةقرً« ًد صا ًمدل ًعمى ًصمدالصا ًاص   ؽ ًاص يت قم
ًكاالد ي جً.ً

 ياح
ِّ
يخ ـ  اىز

ِّ
 اىز

 ًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1)وأْوَمَض الَبْرُق ِفي الظْمماِء ِمْن إَضمِ   أْم َىبَّْت الريُح ِمْن ِتْمقاِء كاِظَمٍة 

 ًًا ؿًاصزري مًم
ًديً ًم ىتًأن   فً ي ًكا  ًي نتًصم ذابا ًمةردة نا فًكا تًقمًاصقرآفًكاص ي

ً.ً(ِ)ي نتًصمردماً
ً.ًً(ّ)«اصم ـًأ  م  ًري دن ًكالً   م  ًريدن ً»ًكمنةًاصدديثًمًً
ڳ چ  كا ؿً   صىًماً(ْ)ژ ڑ ڑ ک ک  ک چ  كا ؿً   صىًمً

ًً(ٔ) چې ى ى چ كا ؿً   صىًمًاً(ٓ) چڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں   
ًً ًقمً  ميمة ًاصدَّ كايؿ ًكهم ًاص ذابًكاددة ًرية ً يٍمقةإفَّ ًال ًألن   اًكر؛

ًق م ًق:بلثه ًاصمكااة ًكأم  ًأقردتا ًقم ذاًم ذا ًكاصلَّ ى ؛ ًكاص م ؿ ًاص نكب كهم
ً.ً(ٕ) م ت

                                                 

ًهػػذاًاص يػػ اًاػػدًهي ػػةًه ػػكبً»ًم نػػىًاص يػػتًمًي ػػ   ًاص كلػػيرمًيبلمػػةًقيقػػكؿًمً(ًًُ) أـًأىفَّ
اصريػػػ حًمػػػفً  ػػػاًم ػػػ ين ـًقػػػمًمك،ػػػ ًي ظمػػػااًكصمػػػ ًاص ػػػرؽًمػػػفً  ػػػ  ـًقػػػمًإ،ػػػـاً

ً.ًًَُاص ردةً ردن ًكا عرا ن ًك بلغاًصً«ًق دريتًأل ؿًذصؾًأ   نؾًكأدزانؾً
ًيقلدًصةظً)ًاصرية(ًكصةظً)اصري ح(ً.ً(ًًِ)
أشر ةًاصط رانمًقمًاصم  ـًاصي يرًقمً ػ بًمًاص ػيفاًي ػ بًمًعيرمػاًعػفًا ػفًع ػ سًً(ًّ)

ً.ًًُِّ/ُُ(ًُُّّٓدديثًراـً)
ًمًاآلياً)(ًًْ) ً(ً.ًْٔ كرةًاصرـك
ً(ً.ًُْ كرةًاصذاري تًمًاآلياً)(ًًٓ)
ً(ً.ًٔ كرةًاصد ااًمًاآلياً)(ًًٔ)
ً.ًًُٖ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًٕ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُْٕ﴾  
  

ًقيم ًً يي ؼًاصزري مًقمًنلةًاص   ؽًعفًعدةًأمكرًيميفًإدرا   
ًيمممً

ًُ-ً ًاش بلؼًً ً  ع   ر ًكذصؾ ًك)اصري ح( ً)اصرية) ًصةظم ً يف ًقرؽ ًهن ؾ أفَّ
ًليغاًيؿًمن م ً.ً

)اصرية(ً  إلقرادًإالًكي نتًصم ذابًكالً   شدـًًاأنَّةًغ ص ن ًم ً   شدـًصةظًً-ًِ
ًاً)اصري ح(ً  ص م ًإالًكي نتًصمردماً.ًميم

ًّ-ً ًاصمً ًاصن كيا نا ًكاص ي ًاصزري مً  صقرآفًاصيريـ ًط رةاه م ـ ًإصي ـًا كر كعة
كذصؾًإيم نن ًمنةً أفًاصقرآفًاصيريـًكاألد ديثًاصن كياًهمًاصد اًكاصقكؿً
ًاصةلؿًاصذمًيميفًاصر كعًإصيةًقمًاصي ؼًعفًدقيقاًدالالتًاصم  نم.ً

قمًي ةةًعفًدا ئؽًاصةركؽً يفًً–غ ص ن ًً–   ـًنلكصًاصزري مًًً-ًْ
ا ماًاصد اًكاص  ميؿًقيم ً– ًيذيراًكادًظ رًذصؾًاصم  نمً  صمنطقياًكا 

ً ًً– مين  ًم ًاكصة ًقم ً  ميمة ًشبلؿ ًكهمً»مف ًكاددة ًاص ذاب ًرية إف
اًكأم ًاصمكااةًق:بلثًكهمًمًاص نكباًألن  ًالً يٍمًقةًقم ذاًأقردت«ً يكراصدًٌ

ًًقم ذاً م تً.اًكاصل  اًكاص م ؿ
ًٓ-ً ًكاص م ًً ًاإلقراد ًاصمةظً يف ًك نكع ًأفًاش بلؼًاصليغا ًأي،ن  ً  يف يم 

ًإصىًاش بلؼًاصم نىًصيسً زي دةًاص م ًقد بً ؿًإصىًاش بلؼًوًيؤدم
ًي مؿًقمًاصم نىًكاال   م ؿً.ً

ًً ًاصزري مًك  صر كع ً ة ً  ا ًم  ًلدؽ ًصن  ًي  يف ًاصمغكم ً را:ن  إصى
ً ًم صـًيأتًصةظًاصريةًقمًاصقرآفًإالًقمًاص راً»ًقيلرحًاص:  ص مً ذصؾًا ئبلن

ًً.ً(ُ)«كاصرًٌي حًإالًقمًاصشيرً
:ـًيأ مًأ كًاص   سًاص ية  مًصي ،دًم ً  اً ةًاصزري مًمؤيدناًعمىًً

كاكعًاالش بلؼًقمًاصم نىً يفًصةظ مًمً)اصريةًكاصري ح(ًقيةلةًعفًذصؾًعندً
ًك يفًاصريةًكاصري حًقرؽًعندًاص رب»ًاكصةًمً هللاًر،مًً–ا ؿًا فًع  سًا

                                                 

ً.ًًِٔٔ/ُققةًاصمغاًك رًاص ر ياًصم:  ص مً(ًًُ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُْٖ﴾  
  

ًأ ةؽًمن  ًر كؿًهللاًً-عن م ً  ًعمىًري  يةً:ـًا  ق م  ًك :ًمًه  تًريةه
ًري دن »كا ؿًمً ًاصم ـًأ  م  ًردماًكالً   م  ًًاصم ـًا  م   ًريدن ا كالً   م  
ًً«ً.عذا ن 

ًقمًاصقرآفًً–ر،مًهللاًعن م ًً–كعفًا فًعمرًً ًاصري حًاصمذيكرة أفَّ
ًاص مًهمًاصردماًق صم  راتًكاصمر بلتً :م فًمًأر  هًردماًكأر  ًعذا ن اًقأم 

اًكأم ًاص مًهمًاص ذابًق صلرلرًكاص قيـًكهم ًقمًاص راًكاصذاري تاًكاصن  رات
ً.ً«كاصق لؼًكاص  لؼًكهم ًقمًاص در

ًصةظًاصريةًكاألمط رًصـًيأتًقمًاصقرآفًاص زيزًً كذيرًأئماًاص ة يرًأفَّ
ً  ميؿً ًقم ًكا صكا ...ً ًاصشير ًقم ًإال ًاصري ح ًصةظ ًيأت ًصـ ًيم  ًاص را ًقم إال

ً ًألن   ًصمشير ًإال ً أ م ًال ًإن   ًألن  ًاصري حم ًكاصل   ًكاص م ؿ ًاص نكب  م ا
كاص ذابًريةًكاددةًكهمًاصدَّ يكراًصكااة

ًًً.(ِ)«ألن  ًالً مقةًً(ُ)
ً يد ً ًي  ف ًم ًاصمغا ًعمم ا ًمف ًاصي:ير ًذصؾ ًكاقؽ ً(ّ)كاد كاصراغبًا

ً.ًً(ٔ)كاصقمق ندماً(ٓ)كاصدريرماً(ْ)األلة  نم
ًأفًاش بلؼًً ً  ؽًي  يفًصن  اصليغً يفًاإلقرادًكاص م ًقمفًشبلؿًم 

مفًاألمكرًاص مً ؤدمًإصىًك كدًاصةركؽً يفًاصمةظ يفًكهذ ًاصةركؽًادً يكفً
ًأشرلًي ش ل صً ًدائرة ً  شطىًذصؾًإصى ًكاد ًكاص م ا عمىًم  كلًاإلقراد
ًاصردمااً ًقم ً)اصري ح( ًا  شداـ ًقم ًصن  ًظ ر ًيم  ً ة ًير  ط ً م نى اص م 

ًهذ ًن د ًأنن  ًديف ًقم ًصم ذابا ً)اصمطرًك)اصرية( ًصةظ ًقم ًاالش بلؼًأي،ن  ا

                                                 

ً يٍق ؿًمفًدي يًرًاصي  ا.ًينظرًمًمق ييسًاصمغاً)ًدًبًر(ً(ًًُ) ً.ِّٓ/ِاصدَّ يكرًمًهمًريةه
ً.ًًَّٖإًَّ ركرًاصنةسً مدارؾًاصدكاسًاصشمسًأل مًع  سًاص ية  مًصً(ًًِ)
ً.ًًُْٕ/ِينظرًمًاصمشلصًال فً يد ً(ًًّ)
ً.ًًَّٕ/ُينظرًمًاصمةرداتًقمًغريبًاصقرآفًصمراغبًاأللة  نمً(ًًْ)
ً.ًًْٗينظرًمًدرةًاصغكاصًقمًأكه ـًاصشكاصًصمدريرمًصً(ًًٓ)
ً.ُْٖ/ِينظرًمًل ةًاألع ىًقمًلن عاًاإلن  اًصمقمق ندمً(ًًٔ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُْٗ﴾  
  

ًعمىً ً دؿ ًاإلقراد ً ليغا ًقػ)اصمطر( ً  ؽ ًم  ًعيس ًعمى ًكصينة كاألمط ر(
ًًاصردمااًك)األمط ر(ً ليغاًاص م ً دؿًعمىًاص ذابً.

قمةظً)اصري ح(ً  ص م ًي  شدـًقمًاصقرآفًاصيريـًقمًاصدالصاًعمىًم  نمًً
اص مً   شدـًقمًاصدالصاًعمىًًكاصشيراً  يسً)اصرية(ً  إلقراداًاماص قي اًكاصرد
ًًاص ذابً.ً

 ادج
َ
ٕ

َّ
د  ـ  اىز

ْ
ٕ

ُّ
 اىز

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
ُروَرة ال َتْعُدو عمى الِعَصمِ   َوَأكََّدْت ُزْىَدُه فييا ضُروَرُتُو     (1)إنَّ الضَّ

 ًا ؿًاصزري مًم
ًمًشبلؼًاصًر»ًً ًقمًاص ماًكعفًاص ماغكاصزُّهدي كزىهىدًاً ااً قكؿًمًزًهدى
كاصزُّهديًقمًاًمًاصزه دةًقمًاصدني ً(ِ)كعفًاصشميؿاًصغاًقيةاًزيٍهدناًكزىهى دةًناً ة د يف

يفاًكادًاش مؼًقمًدقيق ةًاش بلقن ًي:يرنااًكيق ؿًمًهكًاط ًاصقمبًعفًمن زؿً اصدًٌ
ً.ًً(ّ)«اصدني ًإصىًاآلشرةً

ًمفًشبلؿً ةقدًنصًاصزري مًاص   ؽًي ،ةًصن ًم ًيممًمًً
ًُ-ًًً ًاصزُّهدًمًشبلؼًاصرغ اأفَّ ًإصىًا كأنةًهكًاط ًاصقمبًعفًمن زؿًاصدني 

ًاآلشرةً.ً
كاصزه دةًملدريفًصة ؿًاًك كدًاصةركؽً يفً  ضًليغًاأل م اًق صزهدًً-ًِ

ًكادد ًق صزَّه دةًا ًاصم نىا ًدا ئؽًقركؽًقم ًك دتً ين م  ًققد ًذصؾ كم 
ً يكفًقمًاصدني اًكاصزهدًيش صً  صديفً.ً

                                                 

ًعمػىًلػدؽًزهػد ًقػمًًالًزاؿًاصدديثًمم دناًدػكؿًلػة تًاصن ػمًاصملػطةىً(ًًُ) كالًأدؿى
قةًعن ػ ًمػفًرق،ػةًاص:ػرااًاصػكقيرًكهػكًقػمًأمػسًاصد  ػاًكاص ػكزاًكالًغػركًاصدني ًكعزًك

ًالًيمػػيًٌفًاصةقػػرًعػػكد ً.ًينظػػرًمًاص ػػردةً ػػردن ًكا عرا نػػ ًك بلغػػاًصً قػػمًذصػػؾًق صم لػػـك
ًٓٓ

ً.ًًُِ/ْينظرًاص يفًصمشميؿً)ًقًزًدً(ً(ًًِ)
ً.ًًُْٔآًُْ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًّ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُُٓ﴾  
  

ًّ-ً ًاص ممً ًكذصؾًاألم نا ًاص مم ا ًآلراا ًاصزري مًقمًنقمة    ً ً ميَّز ًاص م يا
إل:  تًاصق، ي ًاصمغكياًكاص مً   هـًقمً ردةًصم ردةًك دديدًاصدالالتً

ًاصدايقاًصؤلصة ظً.ً
ًْ-ً ًقمًً ًاصكاردة ًاصم   ت ًعف ًكي ةة ًاصم  م ً  ص  نب ًاصزري م اه م ـ

ًاألصة ظً.ً
ةًاصزري مًك   دً م ًإصىًي بًاصمغاًن ده ً  ،دًم ً  اً ك  صر كعًً

ؽًعمىًك كدًاصةرؽً يفًاصمةظيفًكذصؾًالش بلؼًليغاًاًنقمةًعفًاصشميؿ دًٌ ك يلى
ً ًم ً ذصؾًا ئبلن ًقيلرحًا فً يد  مًً-اصديفًش لاًقمًً–اصزُّهدً»ًيؿًمن م 

ً.ًً(ُ)«مً،دًاصرغ اً-قمًاأل ي اًيم  ًً–،دًاصدرصًعمىًاصدُّني اًكاصزَّه دةً
ًً ًم ًاص كاصيقمًقمًذصؾًأي،ن  ًمنلكر ًأ ك ًقمًاصمغاًً»كيقكؿ كاصزه دة

تًرغ  مًقيةًا ؿًاصميثًكالًمَّألم  ًاصقماًقم نىًاكص ـًزهدتًقمًاص ماًأمًاًى
ً.ًً(ِ)«يق ؿًاصزهدًإالًقمًاصديفًكاصزه دةًقمًاأل ي اًيم  

ًاً(ْ) رسػػػػػػػػػػػػكا فًقاً(ّ)رمػػػػػػػػػفًكاقؽًذصؾًمفًاص مم اًمًاألزهممًًَّكً
ً.ًً(ٖ)كاصةيكمماً(ٕ)كا فًمنظكراً(ٔ)كاصلغ نماً(ٓ)كن كافًاصدميرم

دً(ًقمًألم  ًاص  ـًهًقمفًشبلؿًم ً  ؽًي  يفًصن ًأفًم دةً)ًزًاًإذناً
ًاما ًعمىً) ًً دؿ )ً ً(ٗ)اص ما ًاصدني ا ًكاصدرصًعمى ًاصرغ ا ً،د ًاصزهد اًكأفَّ

                                                 

ً.ًًِِٖ/ْزًدً(ًهًاصمديـًكاصمديطًاألعظـًال فً يد ً)ً(ًًُ)
ً.ًًِٕ رحًأدبًاصي  بًصم كاصيقمًصً(ًًِ)
ً.ًٕٖ/ٔزًدً(ًًهًينظرًمً  ذيبًاصمغاًصؤلزهرمً)ً(ًًّ)
ً.ًًَّ/ّدً(ًهًينظرًمًمق ييسًاصمغاًال فًق رسً)ًزً(ًًْ)
ً)ًزً(ًًٓ) ًكدكااًيبلـًاص ربًمفًاصيمـك ً.ًًِِٖٔ/ٓدً(ًهًينظرًمً مسًاص مـك
ً.ًًِّْ/ِدً(ًهًينظرًمًاص يمماًكاصذيؿًكاصلماًصملغ نمً)ًزً(ًًٔ)
ً.ًًُٔٗ/ّدً(ًهًينظرًمًص  فًاص ربًال فًمنظكرً)ًزً(ًًٕ)
ً.ًًِٕٓ/ُدً(ًهًينظرًمًاصمل  حًاصمنيرًصمةيكممً)ًزً(ًًٖ)
ً.ًًَّ/ّدً(ًهًاًال فًق رسً)ًزًينظرًمًمق ييسًاصمغ(ًًٗ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُُٓ﴾  
  

ً ًك  كا    ًاصدني  ًممذات ًإصى ًاص  م ًاصزهدًكعدـ ًصةظ ًكأف ًاصزائؿا كعر،  
ًيش صً  صديفًكأفًاصزه دةً ش صً  ألمكرًاصدنيكياً.

 ا
َ
ي
ْ
يِي  ـ  َأػ

َ
 ػ

 ًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) مُقْرِب والُبْعِد فيِو غيُر ُمْنَفِحمِ ل   أْعيا الَوَرى َفْيُم مْعناُه فميس ُيَرى  

 ًًا ؿًاصزري مًم
ًقمًاصمةظًكاإلعي ايًقمًاصصيفًاصم  كرًاًأعي ًمًأ  ىبًى»ًً ًاصً مَّ  ماًمأفَّ

ًقمًاصمنطؽمًدًلراًإذاًيىؿًَّاًيق ؿًمًأعي ًاصم  م ًا ؿًاص  عرًماًكعىًيمى
 (2) َعن الجواب وما عييتُ  عييتُ   َعن السفيو فظن أني  سكت  
ًيؿًم ًي فًً(ّ)ا ؿًا فًه  ـًقمً) رحًاصةلية(ًً عندًأهؿًاصمغاًأفَّ

ًكاال ـًمفًدرياًك  مًايؿًقيةًأىٍعيى اًكم ًي فًمفًاكؿًكرأمًيق ؿً ًكعىًيمى عمَّ
كعميةًم ًيديىًأفً  ضًكزرااًاصمغربًرألًر بلنًقمًاً كزفًعًـوًمًومن م ًمًعًى

ً ةرًقمًيكـًل ئؼًيم م ًالً ؿًأعييتًيا ًا ؿم ًييت؟ ًعى ًقق ؿًصةم قأمرًصةًا
ً.ً(ْ)« دا ا

ًمفًشبلؿًنصًاصزري مًاص   ؽًي  يفًصن ًم ًيممًمًً
ًُ-ً ًي ر بًعميةًً ً)أق ؿ( ًك ً)ق ؿ( ً يف ًاألق  ؿ ًقم ًاش بلؼًاصليغا أىفَّ

ً يفًاصليغ يف ًاصةركؽًاصدايقا ًاش بلؼًاصم نىًكك كد ك  ص  صمًين قؿًا
ًهذاًاصةرؽًقمًاصم نىًإصىًملدرًيؿًليغاًمن م ً.ً

                                                 

م نىًاص يتًمًأع زًق ػـًدقيق ػةًكأ ػرار ًاصنػ سً مػي  ـاًقمػ ًمػفًإن ػ فً  يػدًعنػةًأكً(ًًُ)
اريػػبًإالًيػػ فًعػػ  زناًعػػفًإدراؾًشلكلػػياًهػػذ ًاصػػذاتًاصن كيػػاًكا ػػ ي  بً ػػ  ي ه ً.ً

ً.ًًْٕاص ردةً ردن ًكا عرا ن ًك بلغاًصً
ص ػػػ صـً ػػػفًميمػػػكفًاصشػػػكاصً.ًينظػػػرًمًرك،ػػػاًًاص يػػػتًمػػػفً دػػػرًاصػػػكاقراًكهػػػكًمن ػػػكب(ًًِ)

ً.ًًَُْاص قبلاًكنزهاًاصة،بلاًأل مًد  ـًاص ي  مًصً
ً.ًًٓٓآًْينظرًمً رحًاصةليةًال فًه  ـًاصمشممًصً(ًًّ)
ً.ًًُّٖ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًْ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُِٓ﴾  
  

ي   مبلفًقمًاإلعي اًقمًاصمةظًمفًأفًاصة ؿً)عيم(ًكملدر ً)اص م(ًًً-ًِ
كأفًاصة ؿً)ًأٍعي (ًكملدر ً)اإلعي ا(ًي   مبلفًقمًاإلعي اًاًاكؿًكرأم

ًمفًاصدرياًكاص  مًكاصم م.ً
ًّ-ً ًاال     دًً ًطرؽ ًمف ًطريق يف ً يف ًاص   ؽ ًنلة ًقم ًاصزري م  م 

ًعن ـًمفًأاكاؿًييكفًص  ً ًيمى كاال  دالؿًق     دً أ   رًاص ربًكم ًدي
ًط   ًقمًإ:  تًاصق، ي ًاصمغكياً.ً

أفًاالش بلؼًاصدايؽً يفًاصليغ يفً كااً  صزي دةًأكًاصنقصًييكفًصةًًً-ًْ
ًمًاصم نىً.ًأ:رًكا،ةًقمًك كدًقركؽًدايقاًق

ك  صر كعًإصىًاص راثًاصمغكمًي  يفًلداًم ً  اً ةًاصزري مًكك كدًً
اصةرؽً يفًاصمةظيفً  ع   رًاش بلؼًليغاًيؿًمن م اًقيلرحًا فًدريدً ذصؾً

ً.ًً(ُ)«ًكأعي ًمفًاصم مًإعي ااًكعيمًقمًاصيبلـًعين »ًا ئبلنًمً
 ي ايفً  ألمرًإذاًع زًًعىيمًقبلف»ً ذيبًاصمغاًأي،ن ًمًقمً ك  اًً

 ةًقيدغـًكيق ؿًقمًاصم مًًكمفًاص ربًمفًيقكؿًعىمًَّاًكالًيق ؿًمًأعي ً ةاًعنة
ًًً(ِ)«ا ؿًمًك يممتًد ىًعييتًًعين اًمًأعييتًإعي ا

نط ؽًأك  ًمفًم نىًاصقكؿًًذيرًاصز يدمًم نىًاصمةظيفًكصيفًقىكيً
رًكاص  زًقمًاصنطؽًش لاًكاإلعي امًاصً مً  صي رًاصدل»قيقكؿًمًاًكاصم م

ً ًر  عين  ًأعي  ًاص  زًملدر ًاص:بل:مم ًمف ًاص م ًم ًيقكؿ ًك  ، ـ ً  با إذا
ً.ًً(ّ)«اصم نكماًكاإلعي اًمفًاصر  عمًاص  زًاص  م نم

م(ًاص:بل:مًكملدر ً)اص يم(ًيقلدً  م ًق مىًذصؾًييكفًاصة ؿً)ًعيً
ًاص  بًاصم نكمًاصذمًييكفًقمًاصمةظ ًإصىًذصؾًمفًا ًأكًاصرأمًكم  أكًاصيبلـا

ًاألمكرًاص مًييكفًقي  ًإ   دناًك   ن ًم نكين ً.ً

                                                 

ً.ًًِّْ/ُ م رةًاصمغاًال فًدريدً)ًعًمًمً(ً(ًًُ)
ً.ًًُْٔ/ّ(ًً  ذيبًاصمغاًصؤلزهرمً)ًعًمًم(ًًِ)
ً.ًًٕٗ/ُ  جًاص ركسً(ًًّ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُّٓ﴾  
  

ًً (ً ًاصة ؿ ًاص  بًكأف ً  م  ًيقلد ً)اإلعي ا( ًكملدر  ًاصر  عم أعي (
كيؿًم ًي فً ةًدرياًأكً  ماًكم ًإصىًذصؾًاًاصد مًاصذمًييكفًقمًاصم م

ً.مفًاألمكرًاص مًييكفًقي  ًإ   دناًأكً   ن ًد ين ً
ك ذصؾًييكفًهن ؾًقرؽًقمًاصم نىً يفًاصمةظيفًكذصؾً  ع   رًاش بلؼًً

ًًليغاًيؿًمن م .ً
  ٙ

َ
٘
َ
اء –اذل

َ
٘
َ
 اذل

 ًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) وال َأِرْقَت ِلِذِكِر الَباِن والَعَممِ    لواَل الَيَوى َلْم ُتِرْق َدْمَعًا َعَمى َطَمٍل 

 ًًا ؿًاصزري مًم
ًً ًاصنةسًإصىًاص ماًلاص ىكًى» ًميؿي ًمقلكرم ًا ًهىًكلى ًم ًيق ؿ ًصةا كد   

ً....ً مًٌمًهكلًمًألنةًي كلً ل د ةًكايؿًمً  صي رًي كىلً  صة ةًإذاًأدبَّ  ي
ً.ً(ِ)«إصىًاصن راًكاصممدكدًمًم ً يفًاص م اًكاألرضً

ًاص   ؽًي  يفًصن ًم ًيممًمًًمفًشبلؿًنصًاصزري مً
ًاش بلؼًاصليغاًًً-ًُ م ً يفًاصمدًكاصقلرًير دًأ:ر ًإصىًاصم نىًقيؤ:رًقيأفَّ

ًقمًاالش بلؼًقمًاصم نىً.ً
ًاص ىكًىًً-ًِ كأفًيمماًاً  صقلرً  نمًمًميؿًاصنةسًإصىًاص ماًكد ُّ  ًصةًلأفَّ

ً  نمًمًم ً يفًاص م اًكاألرضً.ًً–  صمدًً–اص كااً
ًّ-ً ًعن لرًً ًمف ًي نلر ًصة ًك كظيةة ًاص  ميا ً   ميؿ ًاصزري م اه م ـ

ًكي ؼًاال ًاصم س زاصا ًكا  ًاصمةظ ًدالصا ً ك،ية ًإصى ً ؤدم ًاص م   ق ؽ
ًاصغمكضً.ً

                                                 

م نىًاص يتًمًكيأ مًاص  عرً أدصاًعمىًإني رًاصدبًقيقكؿًمًصكالًأنػؾًع  ػؽًكمدػباً(ًًُ)
صم ً  صتًدمكعؾًاصد رةًعمىًآ: رًدي رًاألد  باًكالًأ  رً ةنػؾًذيػرًأمػ ين ـًعنػدً

ً.ًًُٓاص  فًكاص مـً.ًاص ردةً ردن ًكا عرا ن ًك بلغاًصً
ً.ًًٓٗاًْٗدةًصمزري مًصً رحًاص ًر(ًًِ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُْٓ﴾  
  

ً  اً ةًاصزري مًقيلرحًً ًص ؤيدًلداًم  ك  كاقرًأاكاؿًعمم اًاصمغا
اًصةًم نىقييكفًا فً يد ً  ذاًاالش بلؼً دتً  بً مَّ  ًمً)  بًم ًيقلرً

ًاص  بًمً ًقيقكؿً دتًهذا ًي فًصةًم نىًآشرً( ًميدَّ قلكرًمًكاص كلًم»ًقإذا
ً يفًاص م اًكاألرضاًهكلًاصنةس ًم  ًكاص كااًممدكدًم كيق ؿًمًأرضًطي اًا

ً.ً(ُ)«اص كاا
ًإصىًً ً  داهـ ً ؿ ًاصقدامى ًاصمغا ًعمم ا ًعند ًذصؾ ًقم ًاألمر ًيقؼ كصـ

ً ي ًَّ ًم  ًكهذا ًاصمدد:يف ًم م  ًن  ج ًمط ص ا ًشبلؿ ًمف ًصن  ًاص ر يؼ ًااصمغا
ً ًاصك يط ًاصم  ـ ًشبلؿ ًمف ً  صق هرة ًم ًقية ً  ا ًكاص  ؽًًماٍص كلً»ققد اٍصميؿ

ٍ كىةً ًًإصىىًاص َّ ًكىاصنَّةسًاصم ئما ٍ كىة ًاصنَّةسًًإصىىًاص َّ رًكميؿ ٍيرًكىاص َّ ًًقمًاٍصشى ييكف كى
ًقمًاص ٍَّنًزيؿًاٍص ىًزيز ًقيةً(ِ) چٱ ٻ ٻ  ٻ     ٻ چ كى ً(ّ) چحئ مئ ىئ چ  مكى

غ زًيغمؼًاصيرةًاألر،ياًكي يكفًمفًاألزكتًكاألي  يفًكغ زاتًًماٍص ىكىاا...ًًك
ٍيئ ً...اىميمىاًأيٍشرىلً ًي مً ى ٍيئىٍيًفًكيؿًمنشرؽًاأٍلىٍ ةىؿًالى اً ىيفً ى ً.ًً(ْ)«كيؿًقيٍر ى

دًاصملرماً(ٓ)كادًكاقؽًهذاًاصي:يرًمفًاص مم اًي  فًدريد كا فًكىالَّ
(ٔ)ًً

ً.ًً(ٗ)كاصةيكمماً(ٖ)كا فًق رساً(ٕ)كاص كهرم
ًاش بلؼًاصمةظيفً  ع   رًليغاًاًإذناً قمفًشبلؿًم ً  ؽًي  يفًصم ًأفَّ

ًقمً ًكاالش بلؼ ًاصةرؽ ًك كد ًإصى ًيؤدم ًكاصقلر ًاصمٌد ًطريؽ ًعف ًمن م  يؿ

                                                 

ً.ًًّّْ/ْاصمشلصًال فً يد ً(ًًُ)
ً(ً.ًِّ كرةًاص  :ياًمًاآلياً)(ًًِ)
ً(ً.ًِٔ كرةًصًمًاآلياً)(ًًّ)
ً.ًًََُُ/ِكًلً(ًهًاصم  ـًاصك يطً)ً(ًًْ)
ً.ًًٖٗٗ/ِكًلً(ًهًينظرًمً م رةًاصمغاً)ً(ًًٓ)
دًاصملرمًصً(ًًٔ) ً.ًًَُّينظرًمًاصمقلكرًكاصممدكدًال فًكىالَّ
ً.ًًِّٕٓ/ٔكًلً(ًهًينظرًمًاصلد حًصم كهرمً)ً(ًًٕ)
ً.ًًُٔ/ٔكًلً(ًهًينظرًمًمق ييسًاصمغاً)ً(ًًٖ)
ً.ًًّْٔ/ِكًلً(ًهًينظرًمًاصمل  حًاصمنيرًصمةيكممً)ً(ًًٗ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُٓٓ﴾  
  

ً ًقمًصةظمًاص كلًكاص كاا ً مين  ًصن  ًظ ر ًم  ًً–اصم نىًكهذا ً–  صقلرًكاصمد
ًاصقمباً ًعمى ًاصدب ًاصنةسًكغم ا ًميؿ ًهك ًم ً  صقلر ً)اص كل( ًم نى صييكف
كييكفًم نىً)اص كاا(ً  صمدًمًهكًم ً يفًاص م اًكاألرضًمم ًي نة ةًاإلن  فاً

ًكيذصؾًيؿً ماًمنشرؽًأل ةؿاًكيؿًقر اً يفً يئيفً.ً
يدؿًعمىً ماًم نكمًاًكمفًاص ديرً  صمبلدظاًأفً)اص كل(ً  صقلرً

ًكد ًاصنةس ًاإلن  فقميؿ ً قمب ًي  مؽ ًداشمم ًم نكم ً ما ًاصقمب ًب صيفًا
 ً ًقدالص ة ً  صمد ًاإلن  فًكهكً)اص كاا( ًي نة ة ًق ص كاا ًاصد يا يكفًقمًاأل ي ا

كيذصؾًاص ماًاص  كمًأل ةؿاًكاصةر اً يفًاص يئيفًيؿًذصؾًاً ماًمد كس
ًدسًكي  مؽً  صدكاس.ًرلً  ص يفًكيًييًي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ًً



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُٓٔ﴾  
  

 ادلثذث اىثاّي 
 ادلالٍخ اىفارقح تاػرثار اىؼًَ٘ ٗاخلص٘ص

 ؤيح
ُّ
 اإلدراك  ـ اىز

 ًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1)  َقْوٌم ِنَياٌم َتَسمَّْوا عنُو بالُحُممِ    َوكيَف ُيْدِرُك في الد نيا َحِقيَقَتُو    

 ًًا ؿًاصزري مًم
ًً ًاصرؤيا» ًمف ًأشصُّ ًم ًاإلدراؾ ًما ً   صى ًا ؿ ٿ ٹ  چ  كص ذا

ً.ًً(ّ)«م ً: كتًرؤي ةًصممؤمنيفًً(ِ) چٹ  
ًكصةظًً ً)اإلدراؾ( ًصةظ ً يف ًاصدايؽ ًاالش بلؼ ًإصى ًاصزري م ي ير

ًمفًاصرؤياً م  دالنًعمىًذصؾً آياًمفًآي تً)اصرؤيا(ًكأفًاإلدراؾًييكفًأشصُّ
ً.ًاصقرآفًاصيريـ

ًً ًاصمة ريف ًي ب ًإصى ًصن ًك  صر كع ًي  يف ًاصمغا ًعمم ا ًمف كاصمغكييف
اصمظةرًًقن دًأ  ًفاصزري مًمفًك كدًقركؽًدايقاً يفًاصمةظيلداًم ًأكرد ً

ً ً   صىًم ًصقكصة ً ة ير  ًاالش بلؼًكذصؾًعند ٿ چ اص م  نمًي ددثًعفًهذا

ذصؾًعندًقن د ًي ن كؿً چڤ ڤ ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ ٹ ڤ
ق إلدراؾًغيرًاصرؤيا؛ًألفًاإلدراؾًمًهكًاصكاكؼًعمىًييٍنةًاص ماً»ًاكصةًمً

كفًاصرؤياً بلًإدراؾًا ؿًهللاً   صىًقمًياصم  ينااًكادً كدقيق ةاًكاصرؤياًمًهمً
قنةىًً(ْ) چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ مًًًالاًمك ى

                                                 

كأنػػةًي ص ػػمسًع صيػػاً ػػدنااً...ًًم نػػىًاص يػػتًمًيكالػػؿًاص كلػػيرمًمػػدحًاصملػػطةىً(ًًُ)
كأنَّػػىًألنػػ سًأفًي رقػػكاًدقيق ػػةًكهػػـًي ي ػػكفًقػػمًهػػذ ًاصػػدني ً مػػدارؾًا لػػرةًعػػفًق ػػـً

ً.ًًٕٔإًٓاصدق ئؽاًالهياً  كاقةًاألدبلـً.ًينظرًمًاص ردةً ردن ًكا عرا ن ًك بلغاًصً
ً(ً.ًَُّ كرةًاألن  ـًمًاآلياً)(ًًِ)
ً.ًًُٕٖ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًّ)
ً(ً.ًًُٔ كرةًاص  رااًمًاآلياً)ً(ًْ)
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  ﴿ُُُٕٓ﴾  
  

ذاًي فًاإلدراؾًغيرًاصرؤياًق ً   صىًي كزًأفًاًاإلدراؾًم ًإ:  تًاصرؤيا كا 
ًكصيفًالًييٍدرىؾًين ةًإذًالًينةًصةًد ىًيدرؾً ً.(ُ)«ييرىلى

ًعمىًً ًمؤيدنا ًك،كدن  ًاألمر ًقيزيد ًاصرازم ًاصديف ًقشر ًاإلم ـ ًيأ م :ـ
ًصةظًاإلدراؾً»ا ئبلنًمً،ركرةًاالش بلؼً يفًصةظمً)اإلدراؾً(ًكً)اصرؤياً(ً أفَّ

ٻ ٻ پ پ چ ًقمًألؿًاصمغاًع  رةًعفًاصمدكؽًكاصكلكؿًا ؿً   صىًم

كيق ؿًاًأمًصدقةً(ِ) چٹ ٹ ڤ  ڤ چ  كا ؿًماًأمًصميمدقكفًچپ 
ميًـياًأدرؾًقبلفًقبلنن مً ق: تًأفًاإلدراؾًهكًاصكلكؿًاًكأدرؾًاصغيبلـًأمً مغًاصدي

ًاص ما ًإصى ًكأدريةًا ًكن  ياا ًددٌّ ًصة ًي ف ًإذا ًاصمىٍرًئمُّ ًقنقكؿم ًهذا ًعىرىٍقتى إذا
ًأد طً ة ًذصؾًاإل ل ر ًيأفَّ ًل ر ًكن  ي  ةا ًك كان ة ًددكد  ً  مي  ًااص لر

ً مؾً َـّ مَّىًهذ ًاصرؤياًإدراين اًأم ًإذاًصـًييًدطًاصٍ لرً  كانبًاصمىٍرًئمًصـً ي ى ق ي ى
ًإدراين  ًاصرؤيا ًنا ً نسً د    ًاصرؤيا ًأف ًاإلد طاًق صد لؿ ًم  ًرؤيا كع فًم
إد طاًكاصرؤياًم ًاإلد طاًهمًاصمي م ةً  إلدراؾً...ًقإفًاإلدراؾًكرؤياً غيرً

:  تًاألشصً ًـًٌأشصًمفًاصرؤيااًكا  ً.ًً(ّ)«يك بًإ:  تًاألعى
ًاصند سً ً  ةر ًأ ك ًاص مم ا ًمف ًاالش بلؼ ًهذا ًإصى ًأ  ر اً(ْ)كممف
ً.ًً(ٔ)كأ كًمدمدًاص غكماً(ٓ)كاصكاددم
ق ذصؾًييكفًهن ؾًقرؽً يفًاصمةظيفً  ع   رًاص مكـًكاصشلكصًكأفًً

ًيم ًأفًاصرؤياًأددًم  نمًاإلدراؾً.ًاًاإلدراؾًأشصًمفًاصرؤيا
ًً ًاص دير ًاش ي رًكمف ًقم ًك ميز  ًاص كليرم ًداا ًن د ًأنن    صمبلدظا

ًكاص مً ؤدمًصمكلكؿًإصىًاصم نىًمفً ًكاصمؤ:رة األصة ظًذاتًاصدالالتًاصم  ًٌرة
                                                 

ً.ًًُِّ/ِ ة يرًاصقرآفًصم م  نمً(ًًُ)
ً(ً.ًَٗ كرةًيكنسًمًاآلياً)(ًًِ)
ً  لرؼًي يرً.ًًََُ/ُّ ة يرًاصرازمً(ًًّ)
ً.ًًٖٓ/ٓينظرًمًإعرابًاصقرآفًأل مً  ةرًاصند سً(ًًْ)
ً.َّٔ/ِينظرًمًاص ة يرًاصك يطًصمكاددمً(ًًٓ)
ً.ُْٕ/ًّينظرًمً ة يرًاص غكم(ًًٔ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُٖٓ﴾  
  

)اصرؤيا(ًألفًًكصـًي  شدـًصةظاًشدـًصةظً)اإلدراؾ(ا  ادًأاربًطريؽًقن د ً
ًييكفً ًكاإلدراؾ ًاإلدراؾا ًم  نم ًأدد ًاصرؤيا ًكأف ًاصرؤيا ًأشصًمف اإلدراؾ

ًاصرؤيا ًاصدكاسً شبلؼ ً  مي  ًاإلد طاًا ًطريؽ ًعف ًييكف ًاإلدراؾ ًأف يم 
ً  ص ماًمفً مي ً كان ةًصيفًاصرؤياًق مً يكفًعيسًذصؾً.

 اخلشيح ـ اخل٘ف 
 ًًاإلم ـًاص كليرمًمًقمًاكؿ

  (1) َمْخَمَصٍة َشرٌّ ِمَن الت َخمِ  َفُربَّ   َبٍع  الدَّساِئَس ِمْن ُجوٍع َوِمْن شِ َواْخَش 
 ًًا ؿًاصزري مًم

ًأهؿًاصمغاً  صشكؼ»ًً كهكًيق ،مً رادق م اًكذيرًاًاصش ياًمًق ره 
ًاصشكؼًقإن  ًمأشكذاًؼأن  ًأعمىًمفًاصشًكً(ِ)ًل دبً)اص ره ف( ةًكهمًأ دُّ

كذصؾًقكاتً  صيمياًكاصشكؼًمفًاكص ـًاًمفًاكص ـً  رةًش ياًإذاًي نتًي   ا
ًدااًه    ً ًي نت ًإذا ًشكق ا ًن اا ًنقصًكصيسا ً ةكاتًكذصؾ ًشيلتًا ً:َـّ كمف
ألفًً(ّ) چڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ چ  اصش ياً  ًقمًاكصةً   صىًم

ًاصمرا ب ًأعمى ًقم ًييكف ًهللا ًشكؼ ً  ا ًألعرقيـ ًإنم (ً ًم ًاصدديث اًكمنة
ً.ًً(ٓ)«ً(ْ)ًكأ ديـًصةًش يا(

ً أفًًَّ ًاصزري م ً  صشكؼًًلرح ًاصش يا ًية ر ًمف ًاص مم ا ًمف هن ؾ
رَّحًكعمىًذصؾًييكفًهن ؾً رادؼً يفًاصمةظيفًكهن ؾً أي،ن ًمفًاص مم اًمفًلى

                                                 

م نػىًاص يػػتًمًكادػذرًمػػ ًاػػدً غريػؾً ػػةًاصػػنةسًمػفًإي:ػػ رًصم ػػكعً ق ػةن اًأكًإي:ػػ رًصم ػػ  ً(ًًُ)
 مذذنااًقمي تًاصمشملاً رناًيم  اًكالًاص شمػاًيػذصؾ.ًًًًاص ػردةً ػردن ًكا عرا نػ ًك بلغيػاًًًً

ً.ِْصً
ًاصقرآفًصمزري مً(ًًِ) ً.ًًٖٕ/ْينظرًمًاص ره فًقمًعمـك
ً(ً.ًُِاً) كرةًاصرعدًمًاآلي(ًًّ)
ركا ًاص شػػ رمًقػػمًلػػديدةًكصيػػفً مةػػظً)ًقػػكهللاًإنػػمًألعمم ػػـً ػػ اًكأ ػػدهـًصػػةًش ػػيا(ً(ًًْ)

ً.ًًِٔ/ٖ(ًًَُُٔقمًي  بًاألدبً  بًمًمفًصـًيكا ةًاصن سً  ص   بً.ًدديثًراـً)
ً.ًًُِٗ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًٓ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُٓٗ﴾  
  

ًاصمةظيف ً يف ًدايقا ًقركؽ ً ك كد ًاش بلؼًا ًقم ًأ:ر ًصة ًاش بلؼًاصمةظيف كأف
ًاصم نييفًكذصؾًمفً  اًاص مكـًكاصشلكصً يفًاصمةظيفً.ً

ًي ً ًاصمغكم ًاصري ـ ًإصى ًاصزري مًك  صر كع ً ة ً  ا ًم  ًلدؽ ًصن   يف
ٍ نى هيمى ًكىاًددهًً»قي رضًصذصؾًقشرًاصديفًاصرازمًعندًاكصةًمً ًمى ٍكؼي ٍ يىايًكىاٍصشى اٍصشى

ً ذىًصؾى اًكى ًاٍصمىٍشً مًٌ ًا ًًمٍفًعىظىمى ٍ يىاى ًاٍصشى ًأىفَّ ًكىهيكى ًقىٍرؽه ً ىٍينى يمى  ًصىًيٍف ًاصمُّغىًاا ًأىٍهًؿ ًعٍندى
كًؼً ري ًدي ً ىٍرًييبى يًًٌدًً(خًشًم)أًلىفَّ ًًصم َّ ٍيخه ً ى ٍ نىىًاٍص ىٍي ىًاًييقى ؿي ًقمً ىقى ًصيً  ى ًيىٍمزىميةيًمى

ٍ ًؼًاٍصشى ً م ٍ يىاهًًمٍفً،ى ًشى ٍكؼى ً ي ى ًفاًكىاٍصشى ًمي ن ًمى ً ى ـٍ ًكىهي فًٌ ًؿًاٍصيىً يًرًاص ًٌ اًكىاصرَّ ي
ٍ ًؼًًًقمً ىقى ًصيً  ى ً(ًؼًخًك)كذصؾًألفً رييبً مىىًاص،َّ ًعى اَّللَّىً ى ى صىىًًفقإايىديؿُّ

ً ًاًاٍصمىٍشً مًٌ ًًمٍفًعىظىمى ٍكؼي ًاٍصشى ًيى فى ٍيثي ٍ يىًاًدى ًصىٍةظىًاٍصشى ًاٍصمىكىاً،ً ًذىيىرى ًًمفى ًقمًيىً:يرو
ً ى ى صىىم مً(ُ)ًچ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ ًاى ؿى اى ؿى ڈ ژ ژ  ڑ ڑ چ كى

ًً(ِ)ًچ ک ک ک ک گ گ    گ ٍ ؼه ًًقيًةً،ى ًصىٍيسى ًاٍص ى ىؿى قىًإفَّ
ًيىٍش ى  يًيؿًاكم نَّمى ًاَّللَّيًعىًظيـه ٍ ًةًةًكىاً  ًًمٍفً،ى ٍكؼي ًاٍصشى ی چ  كا ؿً   صىًماًيىييكفي

ًأىٍاًكيى اًيً(ّ) چی ی ی جئ  ًئيىاى ًاٍصمىبلى ًأىفَّ م.....ًاًمى ى اى ؿى ۈ  ٴۇ چ  كى

ٍ يىًاًًصكدد ةًك، ةةً(ْ)ًچۋ  ًاٍصشى ًاٍ ً ٍ مى ؿى ًًإذىاً ىأىمٍَّمتى ًأىنَّؾى ـً ًاٍصيىبلى كىدى ًلؿي
ًاٍ ً ٍ مى ًؿً ًًإصىى ًنىظىٍرتى ذىا ًكىاً  ا ًاٍصمىٍشً مًٌ ًا ًعىظىمى ًً  ى ىًب ٍكؼو ًًصشى مىان ًميٍ  ىٍ مى ٍد ى ى  كى ى

ٍ ًؼًاٍصشى ًئؼًً ٍ يىاوًًمٍفً،ى ًًصشى ٍد ىةيًميٍ  ىٍ مىبلن ٍكًؼًكى ى ً.ًًً(ٓ)«اٍصشى

                                                 

ً(ً.ًِٖ كرةًق طرًمًاآلياً)(ًًُ)
ً.ًً(ُِ كرةًاصد رًمًاآلياً)(ًًِ)
ً(ً.ٕٓ كرةًاصمؤمنكفًمًاآلياً)(ًًّ)
ً(ً.ّّ كرةًاصقلصًمًاآلياً)(ًًْ)
ً.ًُْٕ/ِٖاص ة يرًاصي يرًصةشرًاصديفًاصرازمً(ًًٓ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُُٔ﴾  
  

ًكيً ًم ًأف ًاصةيركزآ  دم ً،يؼ ًقإفً» ً؛ ًاصشكؼ ًمف ًأشص اصش يا
ً  ً   صى ًصم مم ا ًاصش يا ً.ا ً م رقا ًق صشكؼًدريااًق مًشكؼًمقركف ..

ً.ًً(ُ)«كاصش ياًان م عًكانق  ضًك يكفً
ًاص  يرمًكً ًهبلؿ ًأ ك ًم ًاص مم ا ًمف ًذصؾ ًكاقؽ ًع دؿًً(ِ)ممف كا ف
ً.ًً(ٓ)كاآلصك ماً(ْ)كأ كًاص ق اًاصيةكماً(ّ)اصدم قم
ًأفً مي ًأاكاؿًاص مم اً   ةًقمًقمؾًكاددًً كمفًاص ديرً  صمبلدظا

ًكشلكصً ًعمـك ً  ع   ر ًكذصؾ ًاصمةظيف ً يف ًدايقا ًقركؽ ً ك كد ًاصقكؿ كهك
ًيؿًمن م  ًدالصا ًكاصشكؼًقيم ًا كعمىًذصؾًيميفًإ م ؿًاصةركؽً يفًاصش يا

ًيممًمً
فًي فًاصش  مًاكين ً.ًًً-ًُ ًأفًاصش ياً يكفًمفًاصمش مًكا 
فًي فًاصمشكؼًأمرناًي يرناً.ًً-ًً ًًأم ًاصشكؼًييكفًمفً، ؼًاصش ئؼًكا 
ًاصشكؼًي  مؽً  صشكؼًمفًاصميرك ًكمنزصةً.ًًً-ًِ ًأفَّ
ًأم ًاصش ياًق مً   مؽً  صمنزؿًدكفًاصميرك ًنة ةً.ًًً-ًًً
ًاصشكؼًًً-ًّ ً.ييكفًقيةً ماًمفًاصةزعًكاص م ًكاصدرياًكاال،طرابأفَّ

ًأم ًاصش ياًقييكفًقي  ً ماًمفًاصكا رًكاالنق  ضًكاص يكفً.ًًً-
ً.ًمنةًألن  ً يكفًمقركناً  صم رقاًكأ داًأفًاصش ياًأشصًمفًاصشكؼً-ًٓ
ًأم ًاصشكؼًق كًعيسًذصؾً.ًًً-ًًًًً
ً
ً
ًً

                                                 

ً.ًْٓٓ/ِ ل ئرًذكمًاص مييزًقمًصط ئؼًاصي  بًاص زيزً(ًًُ)
ً.ًُِْينظرًمًاصةركؽًاصمغكياًأل مًهبلؿًاص  يرمًصً(ًًِ)
ًاصي  ب(ًًّ) ً.ًُْ/ًُٖينظرًمًاصم  بًقمًعمـك
ً.ًًِْٖينظرًمًاصيمي تًأل مًاص ق اًاصيةكمًصً(ًًْ)
ً.ًًُّْ/ٕينظرًمًركحًاصم  نمًصآلصك مً(ًًٓ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُُٔ﴾  
  

 اىزص٘ه ـ  اىْثي 
 ًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم

ًً كًؿًهللًاًميٍم ىًمسه ًًمٍفًرى ي ـٍ يمُّ ي يىـًًًًكى ًاصدًٌ ًاٍص ىٍدًرًأىٍكًرىٍ ة نًًمفى ً(ُ)ًغىٍرق نًًمفى
 ًًا ؿًاصزري مًم

ًم غ يرافًكاش مةكاً»ًً ًايؿًم رادق فاًكاصلديةًمًأن م  كاصر كؿًكاصن مي
ًعمىً:بل:اًأاكاؿًمً

ًاصذمً ًهك ًكاصن مُّ ً  صكدما ًاصمبلئيا ًعمية ًاصذمً نزؿي ًاصر كؿًهك ًأفَّ ًم أدده 
ىًإصيةًقمًنكمةً.ً ًييكدى

ً بلً ىٍ ثً.ًاًص: نمًمًأفًاصر كؿًهكًاصم  كثكا دَّثي ًكاصن مًُّهكًاصميدى
ًاصذمً ًهك ًكاصن مُّ ًاصم  دئً ك، ًاص رائ ًكاألدي ـا ًهك ًاصر كؿى ًأفَّ كاص: صثًم

ًيدةظً ري اًغير ً.ً
ًكاص  ميغً ًاص مؿي ىًإصية ًأكدى ًمف ًهك ًاصر كؿى ًأفَّ ًكاصم  كر ًمفًا كاصن مُّ

ًققطاًكيؿً ًكالًعيسً.أيكدمًإصيةًاص مؿي ًر كؿًن مٌّ
ًاصنُّ كَّةً ًمف ًأق،ؿي ًاصر  صا ًأفَّ ًم ًكاصم  كر ًاصن ظـيًا ًشل   كص ذا
ً.ًً(ِ)«  صذير

ًصةظمًً ً يف ًكاالش بلؼًاصم نكمًاصدايؽ ًاص غ ير ًاصزري مً ك ة رَّح لى
)اصن م(ًكً)اصر كؿ(ًم يرناًإصىًأر  اًأك ةًمفًأك ةًاالش بلؼًم يرناًإصىًأفً

ًيؿًر كؿًيلةًأفًيطمؽًعميةًصةظًن مًكصيسًاصر كؿًأشصًمفًاصن مً كأفَّ
ًم ينن ًأفًاصر  صاًأق،ؿًمفًاصن كةاًكص ذاًشل  ًاصن ظـً  صذيرً.ًاًاص يس

ًمفًاصزري مًً ًقمًكقمًذصؾًإ  رة ًاصدديثًكدكر  ًاص ي ؽًكمق ـ  دكر
ًان ق اًاألصة ظًاصمن   اًدكفًغيره ً.ً

                                                 

كيم صػػةاًمقػػػدارًًم نػػىًاص يػػتًمًكمػػػ ًمػػفًن ػػػمًإالًكهػػكًممػػ مسًمػػػفًعمػػـًر ػػػكؿًهللاً(ًًُ)
ً.ًًّٔغرقاًمفً در ًأكًر ةاًمفًغي:ةًاص زيزً.ًًًاص ردةً ردن ًكا عرا ن ًك بلغاًصً

ً.ًًُْٔ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًِ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُِٔ﴾  
  

ًً ًاإلم ـ ًكهك ًاصن ظـ ًداا ًإصى ًأي،ن  ًإ  ر ة ًكعن ي ةًكيذصؾ اص كليرم
اص ديدةًقمًاش ي رًاألصة ظًاصمن   اًذاتًاأل:رًاصم نكمًاصمن  بًاصمي ى ًٌرًعفً

ًاصم نىًدكفًاص   سً.ً
ً  اً ةًاصزري مًمفًً ًاصمغكمًي  يفًصن ًلدؽًم  ك  صر كعًإصىً را:ن 

كأفًهذاًاالش بلؼً يفًاصمةظيفًاًك كدًاالق راؽًكاالش بلؼً يفًدالص مًاصمةظيف
ًكاصشلكصً يفًدالص مًاصمةظيفً.ًير  ًإص ًىًك كدًاص مـك
اصر كؿمً»قيلرحًاصكاددمً  ذاًاص غ يرًاصم نكمً يفًاصمةظيفًا ئبلنًمًً

مًةًإي  ً ة هن اًكاصن م اصذمًأير ؿًإصىًاصشمؽً إر  ؿً  ريؿًإصيةًعي نن اًكمد كًر
ً.ًً(ُ)«اصذمً يكفًن ك ةًإص  من اًأكًمن من اًقيؿًر كؿًن ماًكصيسًيؿًن مًر كالًن

ًمًً اصم  كرًقمً  ريؼً»كي،يؼًاإلم ـًع دًهللاًاصة ي مًإصىًذصؾًأفَّ
اصر كؿمًأنةًإن  فًأيكدمًإصيةً  رعًكأيمرً   ميغةاًكاصن مًمًهكًإن  فًأيكدمً

فًصـًيؤمرً   ميغةاًقيؿًر كؿًن مًكالًعيس ً.(ِ)«إصيةً  رعًكا 
دربً:ػػػػػـًيػػػػػأ مًدكرًم ػػػػػ  ـًاصةػػػػػركؽًاصمغكيػػػػػاًاصم  لػػػػػرةًص  ػػػػػيرًعمػػػػػىًً

ًمًاص ػػػ  قيفًك يلػػػدًًٌ مًاصر ػػػكؿ»ؽًعمػػػىًلػػػداًهػػػذاًاالشػػػ بلؼًققػػػدًكردًقي ػػػ ًأفَّ
أشصًمفًاصن مًقيؿًر كؿًن مًمفًغيرًعيساًكايؿًمًاصر ػكؿًمػفً  :ػةًهللاً
  ري اً ديدةًيدعكًاصنػ سًإصي ػ اًكاصن ػمًمػفً  :ػةيًصيقػررً ػري اً ػ  قاًيأن يػ اً

 صكدمًاصشػ صًقػكؽًكدػػمًمًق صر ػكؿًأق،ػؿً ػػً(ّ) نػمًإ ػرائيؿاًاػ ؿًاص ر ػػ نمً
فًصػـًييػفً اصن كةاًكايؿًمًاصر كؿًاصذمًم ةًي  بًكاصن مًاصػذمًين ػعًعػفًهللااًكا 

ًً.ً(ْ)«م ةًي  ب

                                                 

ً.ًًُْٓ/ُٓاص ة يرًاص  يطًصمكاددمً(ًًُ)
ً.ًّْ رحًي  بًاصددكدًقمًاصندكًصمة ي مًصً(ًًِ)
ً.ًًِّٗينظرًمًاص  رية تًصم ر  نمًصً(ًًّ)
ً.ًًَُّقرائدًاصمغاًصؤلبًهنرييكسًالم سًاصي كعمًصً(ًًْ)
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ًإذناً ًا ًاصمغا ً  ؽًكمفًشبلؿًأاكاؿًعمم ا ًً–قمفًشبلؿًم  ً–اصي:يرة
ًدالصاً ً يف ًاصدايؽ ًاالش بلؼ ًهذا ً : تً مي    ًكاص م ًاصمق ـ ًهذا ًقم اصكاردة

ًاصمةظيفًكهذ ًاالش بلق تً  م:ؿًقيم ًيممًمً
ًأفًاصر كؿًهكًاصذمً نزؿًعميةًاصمبلئياً  صكدمً.ًًً-ًُ
ًكاصن مًهكًاصذمًييكدىًإصيةًقمًإص  من ًأكًمن من ً.ًًً-ًًً
ً.ًًأفًاصر كؿًهكًاصم  كثًإصىًأيماًوًً-ًِ
ًًً-ًًً.ً ً بلً ىٍ ثو دَّثي ًكاصن مًهكًاصميدى
ًأفًاصر كؿًهكًمىٍفً  :ةيًهللاً  ري اً ديدةًيدعكًاصن سًإصي  ً.ًًً-ًّ
ًصيقررً ري اًنًً-ًًً ً   قاًيأن ي اً نمًإ رائيؿً.ًًكاصن مًهكًمفً يً ثى
ًأفًاصر كؿًهكًاصذمًييكفًم ةًي  بً.ًً-ًْ
ٍفًًً-ًًً ًصـًييفًم ةيًي  بً.ًكاصن مًاصذمًين عًعفًهللاًكا 
ً   ميغةً.ًًً-ًٓ ًإصيةً  رعًكأيًمرى ًأفًاصر كؿًإن  فًأيكًدمَّ
فًصـًييؤمرً   ميغةً.ًًً-ًًً ًكاصن مًهكًإن  فًأكدمًإصيةً  رعًكا 
ًن مًكصيسًًً-ًٔ ًمفًاصن مًقيؿًر كؿو ًاصر كؿًقمًالطبلحًاص رعًأشصُّ أفَّ

ً.ً ًًيؿًن مًر كؿه
ًاش ي ر ًًكمفً ًقم ًاص كليرم ًاإلم ـ ً داا ًاإل  دة ً  صمبلدظا اص دير

ًقمً ًاصمن  ب ًاأل:ر ًص   ًييكف ًكاص م ًاصدديث ًمق ـ ًم  ً   ؽ ًكاص م صؤلصة ظ
ًعفًاصر كؿًكصـًيي ى ًٌرً  صن مًكذصؾًألنةًي ددثً اص   يرًعفًاصم نىًق كًعى َّرى

ميؽًعفًق،ؿً يدن ًمدمدً ٍمؽًكاصشي كادً م ًعمىًاًكأنةًق ؽًاصن ييفًقمًاصشى
ًكاش  ر ًهللاً   صىًكالطة  ًعمىً مي ًاألن ي اً  مي ًاألن ي اًقمًاص مـًكاصيـر

قمفًأ ؿًهذاًاصة،ؿًاًكاصر ؿً ر  صاًاإل بلـًكا     ًصييكفًش  ـًاألن ي اً
ً.ً كؿ(ًكصـًيي ى ًٌرً مةظً)اصن م(ي فًاش ي رًاص كليرمًصيمماً)ًر

 
 



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُْٔ﴾  
  

 ٘
َّ
ؼاس  ـ  اىْ

ُّ
ح ـ  اىْ

َ
ْ
ِّ
 ًاىض

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) َقْمبًا إذا نامِت الَعْيناِن َلْم َيَنمِ   ال ُتْنِكِر الَوْحَي ِمْن ُرْؤَياُه إنَّ لُو  

 ًًا ؿًاصزري مًم
ًمًقًي»ًً     رش اًأعل بًاصدم غً رطك  تًاص يش رًاصم ل عدًًرًى ًًٌكاصنَّكـي

ناًإصية ًايًكاصنُّ  سً.ًكيق ر ةًاص ًٌ
ًً ًاص يخ ً ة ير ًكقم ًاصديف ًمد ص  اًً(ِ)عز ً  ش بلؼ ً ش مؼ ًأن   م

نايً:قؿًقمًاصرأس ًقمًاص يفاًكاصنكـيًقمًاصقمباًق ص ًٌ ً.ًً(ّ)«كاصنُّ  سي
(ًم يرناًقمًذصؾًإصىًك كدًاصةركؽًاصدايقاًً ية رًاصزري مًم نىً)اصنَّـك

نا(ًك)اصن  س(ًكذصؾًعندًاكصةً كاً)ييق ر يةي(ًكصكًي ن يفًصةظً)اصنكـ(ًكصةظمً)اص ًٌ
ًهن ؾًقركؽًيًية(ًقيمماً)يق ر ة(ً مي ن ً م نىًكاددًصي فًا ؿً)يرادق ة ـًمن  ًأفَّ

فًي نتً مي   ً ؤدمًإصىًاص غ ياًكراداًاص دفاً دايقاً يفًاألصة ظًاص:بل:ااًكا 
ًإالًأن  ً يكفًقمًذصؾًعمىًدر  تًم ة ك اً.ًًكققدافًاصكعمًم   

ي    دً أاكاؿًمفً  قةًمفًاص مم اًن ابلنً:ـً  دًذصؾًن دًاصزري مًً
ً صم ًذير ًاص زً فًع دًاص بلـًمفًأك ةًاش بلؼً يفًاألصة ظًاص:بل:اًم ينن ًأفَّ

ناً ًكأفًاصن  سًقمًاص يفاًكاصنكـًقمًاصقمب.ًاً:قؿًقمًاصرأسًهماص ًٌ
ًدا ئؽًاصةركؽًً ًكاصمة ريفًقمًاصي ؼًعف ًاصمغا ًأاكاؿًعمم ا ك  كا ر

ًاص:بل ًاألصة ظ ًمفًقم ًألن م  ًكذصؾ ً)اصنكـ( ًك نا( ً)اص ًٌ ًصةظم ً يف ًكش لا :ا
ًكهمً ًقمًآياًعظيماًمفًآي تًاصقرآفًاصيريـ ًذيره  ًاص مًكرد األصة ظًاصقرآنيا

                                                 

قػػمًدي  ػػةًاصن كيػػاًعميػػةًاصلػػبلةًًالً  دػػدًأي ػػ ًاصم  نػػدًدقيقػػاًاصػػكدم»ًم نػػىًاص يػػتًمً(ًًُ)
ًػًذاؾًاصػػكدمًاصػذمً ػػدأً  صرؤيػ  اصلػػ صداًاص ػػمًيػ فًيراهػػ ًقػػمًنكمػةًقػػمً دايػػاًًكاص ػبلـ

فًن متًعين   اص ردةً ردن ًكا عرا نػ ًك بلغػاً«ً.ًن ك ةاًقإفًصةًام ن ًدائـًاصيقظاًالًين ـًكا 
ً.ًًُُٕصً

ً.ًًِٕٓ/ُينظرًمً ة يرًاص زً فًع دًاص بلـً(ًًِ)
ً.ًًِْٕحًاص ردةًصمزري مًصً ًر(ًًّ)
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ً   ـً)آياًاصير م(ًقمفًأ ؿًهذ ًاألهمياًاص ظمىًعيؼًاصمة ركفً اص  يرة
ً يفً ًاالش بلؼ ًك ة ًعف ًكاصي ؼ ًاصمةظيف ً يف ًاصدايقا ًاصدالصا ً دديد عمى

نا(ًأكالنًيميةًصةظً)اصنكـ(ً: نين ًمم ًاًاصمةظيف قةمًآياًاصير مًادًكردًصةظً)ًاص ًٌ
ًيدؿًعمىًاش بلؼًدالصاًيؿًصةظًمن م ً.ً

ًاالش بلؼًا ئبلنًمًً ًكاكصةًم»ًقيي ؼًأ كًاصمظةرًاص م  نمًعفًهذا
ناًقمًاصرأساًكاصنكـًًا ؿًاصمة،ؿًاص، ًٌمً(ُ)چ  ھ ھ ھ ے ےچ  مًاص ًٌ

ناًكاصن  س ًكهكًاصن  ساًكمن ـًمفًقىرَّؽً يفًاص ًٌ ناًأكؿًاصنـك اًقمًاصقمباًق ص ًٌ
ناًقمًاصرأسًكاصن  سًقمًاص يفاًكاصنكـًقمًاصقمباًكاصنكـًمًغ ياً قق ؿًمًاص ًٌ

ً.ًً(ِ)«:قيماً ق ًعمىًاصقمبً من ًمفًاصم رقاً  أل ي اً
ناًمً»هذاًاالش بلؼًكذصؾًعندًاكصةًمًكيؤيدًا فًع دؿًاصدم قمًً اص ًٌ

ًاصم رقاً ًعمىًاصقمبً من  ً ق  ً:قيما ًغ يا ًم ًكاصنكـ ًاصن  سا ًكهك ا ًاصنـك أكؿ
ًاصنكـًع  رةًعفًريةً شرجًمفًأعل بًاصدم غًاً  أل ي ا قإذاًكلمتًايؿًمًإفَّ

ذاًكلمتًإصىًاصقمبًدلؿًاصنكـ ً.ً(ّ)«اص ينيفاًدلؿًاصن  ساًكا 
ًاص  ئـًً ًا ف    ً ًأقلة ًاصن  سًكاصنكـ ً يف ًأشرلًصم ةراا كهن ؾًييةيا

كي رؼًاصن  سً أنةًي م ًل د ةًيبلـًمفًيد،ر ًكالًي رؼً»عندم ًا ؿًمً
ً.ً(ْ)«كاصن ئـًالًي م ً يئن ًاًم ن  

ًإذناً ًهذ ًا ًدالصا ًقم ًاصمغكم ًاالق راؽ ًك ة ًي  يف ً  ؽ ًم  ًشبلؿ قمف
ً كاًك ًيكدم ًظ هره  ًكأفَّ ًاألصة ظ ًأفَّ ًاألمر ًدقيقا ًقم ًكصيف ًاص رادؼً ين  ا ع

دايقاًيش صً   ًيؿًصةظًمفًهذ ًاألصة ظًكهذ ًاصةركؽً  م:ؿًقيم ًً ًنهن ؾًقركا
ًيممًمً

نىاًمًا  دااًاصن  سًقمًاصرأسً.ًًً-ًُ ًأفًاص ًٌ
                                                 

ً(ً.ًِٓٓ كرةًاص قرةًمًاآلياً)(ًًُ)
ً.ًًِٕٓ/ُ ة يرًاص م  نمً(ًًِ)
ًاصي  بً(ًًّ) ً.ًًُّٖ/ْاصم  بًقمًعمـك
ً.ًًُُّ/ُاص  ي فًقمً ة يرًغريبًاصقرآفًال فًاص  ئـً(ًًْ)
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ًمًق كًعندم ًيلؿًاص:قؿًإصىًاص يفً.ًأم ًاصن  سًًً-ًًً
ًمًق كًعندم ًيلؿًاص:قؿًكاصة كرًإصىًاصقمبً.ًًً-ًًً ًأم ًاصنـك
ً ماًمفًاإلدراؾًكاص م ًصؤللكاتًكصيفًدكفًًً-ًِ ناً يكفًم    ًاص ًٌ أفَّ

ً ة يره ً.ً
أم ًاصنكـًقيةقدًقيةًاصن ئـً مي ًاإلدراؾًكيةقدًقيةً م عةًصؤللكاتاًقمكًًً-ًًً

ً.ًًصـًييفًذصؾًصمَّ ًرق ًاصقمـًعفًاصن ئـًد ىًي  يقظ
كعمىًيؿًق ألصة ظًاص:بل:اًمفًاألصة ظًاص مً دؿًعمىًاصنكـًكمقدم  ةًً

ناًأكؿًاصنكـًك داياًمرادمةًقمًرأسًاإلن  فاًكاصن  سًعندم ًيلؿًاص:قؿً ق ص ًٌ
ًم ًك كدً ماًي يرًمفًاص م ًكاإلدراؾاً ًصمنكـ صم يفًق غمضًاص يفً  يئا

اصنكـًاص مًيلؿًقي  ًًإصىًأفًيلؿًاإلن  فًإصىًاصمردماًاألشيرةًكهمًمردما
إصىًًمؤا ن اص م ًًةققداناإلدراؾًم ًاص:قؿًكاصة كرًإصىًاصقمبًقيةقدًقي  ًاإلن  فً

ًكمفً:ـًلةًأفًيطمؽًعمىًاصنكـًا ـً)اصمك اًاصلغرل(ً.ًاًأٍفًي  يقظ
ق ذصؾًييكفًهن ؾًقركؽًدايقاً يفًدالالتًهذ ًاألصة ظًكذصؾً  ع   رًً

ًاألصة ظًاص مكـًكاصشلكصًقمًا   م التًيؿ ًصةظًمفًهذ  فًي نتًقمًا كا 
ًدر     ًم ة ك اً م مم  ً دؿًعمىًاال  رش اًكققدافًاصكعمًكراداًاص دفًإالًأفَّ

ًد بًشلكصًدالصاًيؿًصةظً.
 ٌ

ْ
ج

َّ
ز  ـ  اىْ

َ
ج

َّ
 اىش

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) َتْمِشي إليِو َعَمى ساٍق ِبال َقَدمِ   جاءْت ِلَدْعَوِتِو األْشجاُر ساِجَدًة  

 ًًا ؿًاصزري مًم

                                                 

 يريمػ ًمػفًًعػفً  ػضًاصم  ػزاتًاص ػمًكا ػتًصػةًم نىًاص يتًمًي دػدثًاص كلػيرمً(ًًُ)
رٌ ةًقيقكؿمًا     تًاص  رةًصطم ةًعميةًاصلػبلةًكاص ػبلـًعنػدم ًطمػبًمن ػ ًاصم ػمااً

.ًًاص ػردةً ػردن ًكا عرا نػ ًك بلغػاًًًًًًًًًًق  ا ةًمم ياً  ؽًاألرضً   ا  ًد ىًا  كتًأم مػة
ً.َُْصً
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ًً ً  رة» ً م  ًكاأل   رم ًن  تًا ًمف ً  ؽو ًعمى ًي ف ًم  ًيؿُّ كهك
ًمًم ًالً  ؽًصةاًا ؿًهللاً   صىًم ـي (ًُ)چڎ  ڎ ڈچ  األرضًكاصنٍَّ 

ً ًا ف يدًًا ؿ ًصةً(ِ)اص ًٌ ً  ؽ ًال ًم  ًعمى ًاص  ري ًييطمؽ ًكاد ًم ًما ً   صى  ا ؿ

ً.ً(ْ)«ً(ّ) چڭ ڭ  ۇ ۇ  ڭچ
ًاص ردةًً ًأ ي ت ً رح ًقم ًاص  ؽ ًاصمغكم ً  ممة ًيقـك ًاصزري م ًزاؿ كم 

ًكدا ئؽً ًع ـا ً ك ةو ًاصمغكيا ًاصظكاهر ًاص رح ًهذا ًشبلؿ ًمف صم كليرمًمظ رنا
ًاصدديثًإصىًك ةً ًد ىًيلؿً ة ًاصشلكصا اصةركؽً يفًاألصة ظًعمىًك ة

عفًً–نلةًاص   ؽًً–شبلؿًًمً)اص  ر(ًك)اصنٍ ـ(ًي  ةن ًمفصةظاصةركؽً يفً
ًاألمكرًاآل ياًمً

ًهن ؾًاش بلؼً يفًصةظمً)اص  ر(ًك)اصنٍَّ ـ(ًكهذاًاالش بلؼًير  ًًً-ًُ أفَّ
ًكاصشلكصً يفًاصمةظيفً.ً ًإصىًاع   رًاص مـك

ً)اص  ر(ًهكًيؿًم ًي فًعمىً  ؽوًمفًن  تًاألرضً.ًًً-ًِ ًأفَّ
ًأم ً)ًاصن ـً(ًق كًم ًصيسًصةً  ؽًمفًاصن  تً.ًًً-ًًً
إارارًاصزري مً أهمياًاصر كعًإصىًاصقرآفًاصيريـًكأنةًهكًاصمر  ًاألكؿًًً-ًّ

ً ًدائمن  ًإصية ًير   ًً–اصذم ًاألكؿ ًاصمق ـ ًاصظكاهرًً–قم ًإل:  ت كذصؾ
ًم ماً)اصن ـًكاص  ر(ًقمًمك، ًكاددًقمًاصقرآفًاصيريـ ًاصمغكيااًكأفَّ

ًًكؽًاصمغكياًاصدايقاً يفًاصمةظيف.ك كدًاصةًرًعمىًدصيؿًه
ًْ-ً ًن ـًً ًيؿ ًكأفَّ ًاص  را ًدالصا ً  مكـ ًأكرد  ًقيم  ًأي،ن  ًاصزري م أ  ر

  راًكصيسًيؿً  رًن ـاًكيذصؾًاصيقطيفًق كًم ًي فًمن طدن ًعمىً

                                                 

ً(ً.ًٔ كرةًاصردمفًمًاآلياً)(ًًُ)
يدًاص (ًًِ) ً.ًًُٓآًَ/ِطميك مًينظرًمًاالا ، بًقمً رحًأدبًاصي  بًال فًاص ًٌ
ً(ً.ًُْٔ كرةًاصل ق تًمًاآلياً)(ًًّ)
ً.ًًِِٗ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًْ)
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  ﴿ُُُٖٔ﴾  
  

ًمفًأنكاعًاص  راًقيؿًيقطيفً األرضًي صقرعًكاص طيخاًق كًأي،ن ًيي ىدُّ
ً  رًكصيسًاص يسً.ً

إصىًآرااًعمم اًاصمغاًاصقدامىًقمًهذاًاص أفًي  يفًصن ًا ة ا ـًً صر كعك ً
ًاص  ـًم ًم ً  اً ةًاصزري مًكغير ًمفًاص مم اًممفًقرَّؽً يفًدالصاًاصمةظيفً.ً

»ًقيذيرًاصم ردًك ةًاالش بلؼً يفًاص  راًكاصن ـاًكاصيقطيفاًا ئبلنًمًً
ًعمىً  ؽًو ًيقـ ًصـ ًم  ًكهك ًاصن تا ًمف ـ ًنى ى ًم  ًاصن ـ ًعمىًا ًيقكـ ًم  كاص  ر

ً.ًً(ُ)«كاصيقطيفمًم ًان  رًعمىًك ةًاألرضاً  ؽًو
ًم ًن ـً»ًكي،يؼًا فًدريدًقران ًدايقن ًآشرًكذصؾًعندًاكصةًمًً كاصنَّ ـي

ًاصن ـًييٍذه ةًاصليؼًمفًاص قؿًعمىًغيرً  ؽًو اًكاصةلؿً يفًاصنٍَّ ـًكاص َّ رًأفَّ
ًًًً.ً(ِ)«قبلًي قىًصةًأ:رنااًكاص  رًي قىًصةً  ؽً

ًاصن ـًييذه ً اصليؼاًكالًي قىًصةًأ:رًقمًًةق كًيةرؽً يفًاصمةظيفً أفَّ
ًأكرااة ًق    اط ًاصكات ًذصؾ ًأا ًقيزكؿ ً  ؽ ًصيسًصة ًق ك َـّ :ً ً شبلؼًكمف :ر 

ًاص  رًق كًصةً  ؽًق    اطًمنةًاألكراؽًكي قىًمنةًاص  ؽً.ً
ًهذ ًً ًقم ً دصكهـ ًقيدصكا ًاصدديث ًر  ؿ ًمف ًاصمغا ًعمم ا ًدكر ًيأ م :ـ

قيي ؼًاإلم ـً درًاصديفًًًاصظ هرةًنظرناًص  مؽًاصمةظيفً أد ديثًر كؿًهللاً
اص ينمًعفًك ةًآشرًمفًأك ةًاصةركؽً يفًاصمةظيفًكذصؾًقمًدديثً   رً فً

ًمٍفًه»ًمًًع دًهللاًقمًاكؿًاصن مً رًىمىٍفًأيىؿى ًقىبلىًيىٍغ ى ًن ًًذً ًاص َّ ى ًاص:ُّكـى ًةًييًريدي
ً.ً(ّ)«ًقمًمى ى ً ًدنى 

كىاص َّ رًاصنَّ ى تًاصًَّذمًصىةيً ى ؽاًً»قيقكؿًاص ينمًقمً رحًهذاًاصدديثًمًً
ييقى ؿًًعٍندًاٍص ىرىبمً ً ى ؽًصىةيًي ص قكؿاًكى كاصن ـًاصنَّ ى تًاصًَّذمًين ـًًقمًاألىٍرضًالى
ً  راً ٍماًيٍن تًصىةيًأركماًًقمًاألىٍرضًيشمؼًمى ًاط ًمفًظى هرهى ًقى يكى يؿً ى

                                                 

ً.ًًُِٖ/ِاصي مؿًقمًاصمغاًكاألدبًصمم ردً(ًًُ)
ً.ًًْٓٗ/ُ م رةًاصمغاً)ًجًـًفً(ً(ًًِ)
ًاصنػػػمًكاص لػػػؿً(ًًّ) ركا ًاص شػػػ رمًقػػػمًلػػػديدةًقػػػمًي ػػػ بًاآلذافاً ػػػ بًمػػػ ً ػػػ اًقػػػمًاص:ػػػـك

ً.ًًَُٕ/ُ(ًْٖٓراـً)اصيراثً.ًدديثً
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ًن ـاًكاألركماً ًصى ى ًأركماً  قىًقى يكى مى ًصىٍيسى األىٍلؿاًقىًإفًامتمًعمىًمى ًذيرًكى
نىٍدك ؟ًامتمًادًييطمؽًيؿًًمٍن يمى ًعمىًاآلشراً ًكى ًأطمؽًاصٌ  رًعمىًاص:ـك يىيؼى

ًاٍصشط ً ٌماًًقيةًً اى ؿى ًئؿ.ًكى كى يمـًأٍقلةًاصةلد اًً ًةًمفًأاكلًاصدَّالى
مًًإنَّةً  ؿً(ُ)

ًيى  ًمى  ًاصٌ  ر ًي مكف ًًإنَّمى  ًكاص  ما ًاصٌ  را ًمفً ممىا ً ى ؽًيدمؿًاص:كـ ًصىةي فى
ً.ً(ِ)«ًأغل نةًدكفًمى ًيٍ قطًعمىًاألىٍرض

ًيؿًم ًي فًصةًأركماًأمًألؿًً ق ذصؾًييكفًهن ؾًقرؽً: صثًكهكًأفَّ
ًكم ًصيسًصةًألؿًك ذكرًق كً)نىٍ ـ(ً.ًاً(  رك ذكرًقمًاألرضًق كً)

ًاصيرم نمً ًم ًاص مم ا ًمف ًاصك ة ًهذا ًذير ًممف ً(ّ)كي ف ًاص ق اًا كأ ك
ً.ً(ٔ)اًكاص نقيطمًاص ينم(ٓ)كاص ة رينماً(ْ)اصيةكم

ً يفًاصمةظيفًً ًأفًهن ؾًقركؽًدايقا ً  ؽًي  يفًصن  ًقمفًشبلؿًم  إذنا
ًهذ ًاصةركؽً  م:ؿًقيم ًيممًمً

ًاص  رًمًهكًم ًي فًصةً  ؽًكأغل فً دمؿًأكرااةً.ًًً-ًُ ًأفَّ
ًأم ًاصنٍَّ ـًمًق كًم ًصيسًصةً  ؽًكالًأغل فً.ًًً-ًًً
ًاص  رًً-ًِ مً ظؿًهيئ ةًكهييمةًاص  ـًكأغل نةًقمًاص   اًكاصليؼًد ىًأفَّ

ًاص  ؽًمك كدًكي:مرًأكراؽً فً   اطتًأكرااةًقمًأددًاصةلكؿًإالًأفَّ كا 
ًأشرلً.ً

أمَّ ًاصنٍَّ ـًمًق ذهبًأكرااةًقمًاصليؼًكنظرناًص دـًك كدًاص  ؽًق كًيند:رًًً-ًً
ً.ًًأ:ري ً  دً قكطًأكرااة

                                                 

ً.ًًٔٓٓ/ُينظرًمًأعبلـًاصدديثً رحًلديةًاص ش رمًصمشط  مً(ًًُ)
ً.ًُْٓ/ٔعمدةًاصق رمً رحًلديةًاص ش رمًص درًاصديفًاص ينمً(ًًِ)
ً.ًًََِ/ٓينظرًمًاصيكايبًاصدرارمًقمً رحًلديةًاص ش رمًصميرم نمً(ًًّ)
ً.ًًِّٓينظرًمًاصيمي تًأل مًاص ق اًاصيةكمًصً(ًًْ)
ً.ًًِٔٓ/ِينظرًمًي ؼًاصم: ـً رحًعمدةًاألدي ـًصم ة رينمً(ًًٓ)
ً.ًًْْٔ/ٔينظرًمًيك:رًاصم  نمًاصدرارمًقمًي ؼًش  ي ًلديةًاص ش رمً(ًًٔ)
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ًاص  رًمًيؿًن  تًيًً-ًّ يكفًصةًأركماًكألؿًك ذكرًقمًاألرضً ن تًأفَّ
ًمرةًأشرلًإذاًاط تًمفًقكؽًاألرضً.ً

كمفًاًأم ًاصنٍَّ ـًمًق كًصيسًصةًأركماًكالًألؿًكالً ذكرً دتًاألرضًً-ًً
ًقإذاًانقط ًمفًقكؽًاألرضًقبلًين تًمرةًأشرلًألنةًصيسًصةًأركماً َـّ :

ًكالًألؿً دتًاألرضً.ً
ًيؿًنٍ ـًيطمؽًعميةًاًً-ًْ ً ـً  رًمفً  بًاص ك  ً.ًأفَّ
ًً-ً ًن ـً ًكالًيطمؽًعمىًاص  رًا ـ ًا ًق يفقيؿًن ـً  رًكصيسًاص يسا

ًكشلكصً.ً ًاص  رًكاصن ـًعمـك
ًمً ًاصزري م ً ة ً  ا ًم  ًاالش بلؼً يفًك ذصؾًيلدؽًعندن  ًك كد ف

ًكشلًكدالصاًاصمةظ ًً.صًدالص  م يفاًكأفًهن ؾًقرؽً يفًاصمةظيفً  ع   رًعمـك
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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  ﴿ُُُُٕ﴾  
  

  ادلثذث اىثاىث 
 ادلالٍخ اىفارقح تاػرثار صفاخ ادلؼْيني

  ذِل
ّ
ٌ ـ  اىض

ُّ
 اىرثض

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) ْبَتَسمِ ُو ومُ ِمْن َمْعَدَنْي َمْنِطٍق من  َكأنَّما الم ؤُلُؤ الَمْكُنوُن في َصَدٍف 

 ًًا ؿًاصزري مًم
ً.ً(ِ)«ًص،دؾاا   ـىًك   ـىًمفًاص   ـاًكهكًدكفً»ًً
اصزري مًإصىًك ةًاص غ يرً يفًصةظمً)اص،دؾ(ًك)اص   ـ(ًكصيفًًي يرً

دكفً لريةًمنةً ك ةًاالق راؽً ين م اًكهذاًعمىًغيرًاصم  كدًعنةًق كًدائمن ً
يميؿًإصىًاص ك،يةًكاص ةليؿًكش لاً يفًم  نمًاألصة ظًاص مًيكهـًظ هره ً

ًاصمق ـًهً–اص رادؼاًكصين  ًقمًدقيق   ًم غ يرةاًقم ؿًاصزري مً ً–ن ًقمًهذا
ققطًدكفًاص ةليؿًكص ؿًذصؾًير  ًإصىًك،كحًذصؾًاألمرًأم ـًاي ةىً  إل  رةً

ًاصمغكييفًكشلكلن ًمفًأهؿًعلر ًمفًعمم اًاص ر يا.ً
ك  صر كعًإصىًي بًاصمغاًي ،ةًصن ً ةليؿًم ًأ ممةًاصزري مًقيي ؼًً

ًمى ى ًدئًيً»عفًذصؾًا فًد رًاص  قبلنمًكذصؾًقمًاكصةًمً ـي ًاصمُّغىًاًاص َّ ى ُّ ًأىٍهؿي اى ؿى
ً ًيى فى ًقىًإٍف كًر ري ًاص ُّ ًًمفى ًاأٍلىٍ نى في ً ىٍظ ىرى ًدى َّى ًاٍصكىٍ ًة ًاٍنً  ى طي ًدؾي ًكىاص،َّ ًدًؾ اص،َّ
ًً ً ٍفًيى فى ًكىاً  ًدؾي ًاص،َّ ًقى يكى الَّ ًاٍصقىٍ قى ىايًكىاً  ًقى يكى ًييٍ مى يًًمٍفً يٍ دو ٍيثي ًً دى يى فى ًكى ٍكتو ًً لى بلى

ًاص:َّنى يى ً ًكىًهمى كىاًدؾى ًاص،َّ ًاٍصةىـً ًميقىدَّـً ًًقم ًاأٍلىٍ نى في مَّى ًكى ي ى ـي ًاص َّ ى ُّ ًقى يكى ٍكتو لى
مَّىًاصنكا ذ مى ًيىًمي ى ًكى ي ى ًكى ً.ًً(ّ)«كىاأٍلىٍنيى بي

                                                 

يأفًاصٌدرًاصملكفًقمًمد ر ًمشمكؽًمفً نسًيبلمةًكا    مةًعميةًً»م نىًاص يتًمً(ًًُ)
ً.ًًٖٓاص ردةً ردن ًكا عرا ن ًك بلغاًصً«ًاصلبلةًكاص بلـ

ً.ًًََِ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًِ)
ً.ًَْٓ/َُق ةًاص  رمًال فًد رًاص  قبلنمً(ًًّ)
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ق  فًد رًاص  قبلنمًقرَّؽً يفًاصمةظيفً أفًاص   ـًان   طًاصك ةًد ىًً
ًد ًاص ركر ًمف ًاأل ن ف ًهذاً ظ ر ًهك ًاص،دؾ ًك  ؿ ًم مكع ًلكت كف

ًاالن   طًصمك ةًد ىً ظ رًاأل ن فًكصيفًم ًلكتًم مكعً.ً
:ـًيأ مً  دًذصؾً درًاصديفًاص ينمًصيةرًٌؽً يفًاصمةظيفًم،يةن ًإصىًم ًً

  ؽً ماًمفًاص ةليؿًاصدايؽًم ينن ًددكدًاص م عًصلكتًاص،دؾًاصذمًمفً
م نىًاصم داشماًم ةًقمًاصشرلًيفًاصملطمد تًاألشبلصةًييكفًاصةرؽً ينةًك 

ًيي ؼًً ًكصـ ًكاصق ق اا ًاصديـًًي ص   ـ ًعف ًاص   ر ًي ؼ ًإنة ً ؿ ًققط  ذصؾ
قمًاصلبلةًقيي ؼًًاص رعمًصملبلةًد ؿًددكثًاص   ـًأكًاص،دؾًأكًاصق ق ا

 ى بًًقمً ىيى فًاصهىذىاً»مًدتً  بً م  ًمً)ًاص   ـًكاص،دؾ(ًعفًذصؾًا ئبلنً 
اًاص   ـًكاص،دؾاً فًقًإ ى دى كتاًكىاً  ًلى  ص   ـًظي يكرًاأٍلىٍ نى فًًعٍندًاص َّ ى ُّبًً بلى

ًي م  ٍيثي ًً دى ًًإمَّ  ٍكتًقى يكى ًاصلَّ ًمى ى ًاصق ق اًًةيى فى ًقى يكى ًقىًإفًيى فى ا ًأـًالى ً يرىانة
ًنىة ةًقىقىطاًكاصق ق اً ًأىٍلدى  نى مًاص،دؾًأىفًي م ًهيكى اى ؿى ًاص،دؾ.ًكى الًَّقى يكى كا 

ًًك ًغىير ا ًي م  ًأىف ًالى ة بلى ًاصلَّ ًيٍة د ًق ص،دؾ ًغىير ا ًكىالى ًهيكى ًي م  ًالى اص   ـ
ييقى ؿمً ًية دهم .ًكى ًمي ن اًكاص   ـًالى كاً ى ةًكىاٍصكي،ي بلى كااًكاصق ق اً ٍة دًاصلَّ اٍصك،ي

ً.ًً(ُ)«اص،دؾًئاص   ـًًقمًاصمُّغىاًم  د
ًمًً ًاصمغا ًاصمةظيفًمفًعمم ا ًاصةركؽً يف ًإصىًك كد كي فًممفًأ  ر
ًاصيةكم(ِ)مًاصق طبلن ًاص ق ا ًكأ ك ًكاآلصك م(ْ)كاص ة رينمً(ّ)ا ًكاص نقيطمً(ٓ)ا ا
ً.ً(ٔ)اص ينمً

                                                 

ً.ًًُْٕ/ِِعمدةًاصق رمًص درًاصديفًاص ينمً(ًًُ)
ً.ًًٕٓ/ٗينظرًمًإر  دًاص  رمًص رحًلديةًاص ش رمً(ًًِ)
ً.ًًْٕٓ/ُينظرًمًاصيمي تًأل مًاص ق اًاصيةكمً(ًًّ)
ً.ًًِٔٓ/ّينظرًمًي ؼًاصم: ـً رحًعمدةًاألدي ـً(ًًْ)
ً.ًًُٕٓ/َُينظرًمًركحًاصم  نمًصؤلصك مً(ًًٓ)
ً.ًًّْٕ/ْينظرًمًيك:رًاصم  نمًاصدرارمً(ًًٔ)
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ًإذناً ًدالصاًا ً يف ًكاص غ ير ًاص ة رؽ ًك ة ًصن  ًي  يف ً  ؽ ًم  ًشبلؿ قمف
ًاصمةظيفًكهذاًاالش بلؼًييمفًقيم ًيممًمً

ًُ-ً ًأكًً ًاص   ب ًعند ًاأل ن ف ً ظ ر ًد ى ًاصك ة ًان   ط ًهك ًاص   ـ أفَّ
ً بلًلكتً.اص ركرً

ًًً-ً ًاص   بًأكًً ًعند ًصؤل ن ف ًظ كر ًم  ًاصك ة ًان   ط ًق ك ًاص،دؾ أم 
ً م ةً ًقإف ًغير ا ًدكف ًاص، دؾ ًي م ة ً ًددكثًلكت ًم  اص ركر

ًغير ًق كًاصق ق اً.ً
أفًاص   ـًمفًم  دئًاص،دؾًقبلًي  طي ًاإلن  فًاص،دؾًمفًغيرًأفًًً-ًِ

ً مردماًاص   ـً.ًمرًَّيًى
ًاص   ـًالًية ًً-ًّ ًدًاصك،كاًكالًاصلبلةً.ًأفَّ
ًأم ًاص،دؾًق كًية دًاصلبلةًدكفًاصك،كاً.ًًً-ًًً
ًكاصق ق اً ة دًاصلبلةًكاصك،كاً مي ن ً.ًًً-ًًً
ًأفًاص   ـًييكفً ة ةًاصةـًكاص ة يفًاميبلنً.ًًً-ًْ
ً.ًأم ًاص،دؾًق كًييكفًأي:رًمفًذصؾًمفًديثًدرياًاصةـًكاص ة يفًًً-ًًً

 يفًدالصاًاصمةظيفًكهذ ًاصةركؽً ر  ًًق ذصؾًييكفًهن ؾًقركؽًصغكياً
قي  م  فًقمًيكفًيؿًمن م ًان   طًصمك ةًد ىً ظ رًاًإصىًلة تًاصم نييف

ً ًى ًقم ًاص   بًكية را ف ًأك ًاص ركر ًمف ًم يناًميًُّاأل ن ف ً لةا ًمن م  ًيؿ ز
ً ميز ًعفًاآلشرً.ً

ًاصةركؽًً ً ؤدية ًاص م ًاصة  ؿ ًاصدكر ًنبلدظ ًأنن  ً  صذير ًاص دير كمف
 يفًدالالتًاألصة ظًنظرناًصم ًي ر بًعمي  ًمفًأدي ـًقق يااًكادًظ رًًاصمغكيا

ًهمًاص مًك، تً ًق صةركؽًاصدالصيا ًقمًاصلبلة ًاص،دؾًاص مد ذصؾًقمًديـ
كاصق ق اًقمكالًظ هرةًاًاصددكدً يفًم  نمًاألصة ظًاص:بل:اًكهمًاص   ـاًكاص،دؾ
ًق لؿً يفًاصةركؽًصكا ًاصم سً يفًاألصة ظًاص:بل:ااًك  ص  صمًصـًيي فًهن ؾًددٌّ

ًهذ ًاألصة ظًصي ر بًعمي  ًديـًقق مً.ً
ً
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 ح
َّ
َ

ِّ
 ـ  اىي

ُ
ح
َّ
َ

ُ
 اجل

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) ِمَن الِعدا ُكلَّ ُمْسَودٍّ ِمَن المَِّممِ   الُمْصِدِري الِبيَض ُحْمرًا بعَد ما َوَرَدْت 

 ًًا ؿًاصزري مًم
ًاصم  كزً دماًاألذفكهكًاًكاصمًٌمىـًمً م ًصىمَّا»ًً ًاص  ري ً ا غىتًمًىقإذا
مَّاًهً(ِ)اصمني يفً ً.ًً(ّ)«ق مً ي
ًاصً مًَّي ير ً)اص ي ًصةظم ً يف ًاصم نى ًاالش بلؼًقم ًك ة ًإصى ا(ًزري م

ًاألذفًمًَّك)اصمًًٌ ًمف ًكمك، ة ًاص  ر ًديثًطكؿ ًمف ًمن م  ًيؿ ًددكد ًم ينن  ا(
ً ًاصم  كزً دما ًاص  ر ًهك ًم ًأفً)اصممـ( ً)اص مًٌكاصمني يفًذايرنا ًأم  ا(ًاألذفا

ًاصمني يفً ًإصى ًيلؿ ًق ك ًاألذف ًمفً دما ًأطكؿ ًصمك،  ًيلؿ ًقية ق ص  ر
ًًكهم ًمًم  م ًرأسًاص ،دًكاصي ؼً.

ًاًك  كا رًأاكاؿًعمم اًاصمغاًص ؤيدًعمىًك كدًاصةركؽً يفًاصمةظيفً كأفَّ
ًصن  ًقيذير ًيش صً ة ًمك،  ًمن م  ًصةظا ًعندًًصيؿ ًذصؾ ًاص راام ًاصديف زيف

ًاكصة ًي  كزًاصمًٌمَّا»م ًاصذم ًاصمي دصم ًاص  ر ًهم ًاصميـم ًك  ديد ًاصبلـ ً ي ر م
مَّاً ً.ً(ْ)« دماًاألذنيفًقإذاً مغًاصمني يفًق كً ي

كي     ًاه م ـًاص مم اً  ال   م ؿًاصدايؽًصؤلصة ظًكدالص   ًكش لاًم ًً
ي فًي لؿًمفًهذ ًاألصة ظً آي تًاصقرآفًاصيريـًأكًاألد ديثًاصن كياًاص ريةاً

دًي فًص ذيفًاصمةظيفًاص رؼًاص ظيـًال  شدام م ًقمًكلؼً  رًاصر كؿًكا

                                                 

ق مػػػدحًهػػػؤالاًاصةر ػػػ فًاصػػػذيفًإفًكردكاًاصم ريػػػاً  ػػػيكؼً ػػػيضًصػػػـًً»م نػػػىًاص يػػػتًمً(ًًُ)
دن ًكا عرا نػ ًك بلغػاًصًاص ػردةً ػًر«ًير  كاًد ػىً لػط غً ػيكق ـً ػدم اًرؤكسًاصيةػ ر

ًُْٕ.ً
ً.ًًَٓٗ/ِاصمنيبًمًميٍ  ىم ًرأسًاص ،ديًكاصي ؼاًاصم  ـًاصك يطً)ًفًؾًبً(ً(ًًِ)
ً.ًًَّٔ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًّ)
ً  لرؼًي يرً.ًًٖٗ/ٓطرحًاص :ريبًقمً رحًاص قريبًصزيفًاصديفًاص راامً(ًًْ)
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ًي فًصر كؿًهللاً»أن  ًا صتًمًً–ر،مًهللاًعن  ًً–كمًعفًع ئ اًققدًرًيا
ًمَّا ًدكفًاص ي ٍقرىةًاً ى ىره ً.ً(ُ)«كقكؽًاصكى

ٍهمكمًعفًهذ ًاصةركؽًعندً ردةًصدديثًاص يدةًً كيي ؼًع دًاصدؽًاصدًٌ
م،يةن ًإصىًهذيفًاصمةظيفًصةظًآشرًي داشؿًم  م ًًع ئ اًقمًكلؼًاصن مً

ًاصدايؽً ًاصم نى ًقم ًعن م  ًكي ة رؽ ًي غ ير ًكصينة ًصمم نى ًاص  ـ ًاإلط ر قم
ً ًا ئبلن ًذصؾ ًقي ن كؿ ًقية ًاصم  شدـ ًأ م امًً»م ً:بل:ا ًرأسًاإلن  ف ًص  ر أف

اص ماً ،ـًاص يـًك  ديدًاصميـاًكاصكقرةً ة ةًاصكاكًك يكفًاصة ااًكاصمماً ي رً
اصبلـًك  ديدًاصميـاًق ص ماًإصىًاصمني يفاًكاصكقرةًإصىً دماًاألذفاًكاصمماً يفً

اًي فًصمً--إصىًاصمني يفًكصـًيلؿًإصي م اًق  ر ًًًَـّصًى يفاًنزؿًمفًاألذفًكأًى
ًيلؿًإصمًاصمنيبًك قمً ًكصـ ًكأ ةؿًمن  ا نزؿًمفًاألذفًكل رًدكفًاصكقرة

ً.ً(ِ)«قكا  
ًا فًً ًم ًاصمغا كي فًممفًلرَّحً كاكعًاصةركؽً يفًاصمةظيفًمفًعمم ا

ً(ّ)دريد ًاص  يرما ًهبلؿ ً(ْ)كأ ك ًاص:  ص ما ًمنلكر ً(ٔ)كاص ة رينمً(ٓ)كأ ك
ً.ًً(ٕ)كاصز يدم
ك  صر كعًإصىًاص ذرًاصمغكمًكاصم نىًاص  ـًاصذمً دكرًدكصةًدالصاًيؿًً

ً ق ربًقمًاصم نىًاأللممًصيؿًصةظًمن ـًق مي  ـًيدكرًم ن هـً صةظًصك دن 
دكؿًاص ق ربًكاال  م عًم ً ماًمفًاصي:رةًقم دةً)ًجًـًـً(ً دؿًعمىًي:رةً

                                                 

مػاًكاصػذكائباًدػديثًراػـًركا ًا فًم  اًقمً ننةًقمًي  بًمًاصم ػ سً ػ بًمً(ًًُ) ا شػ ذًاص ي
(ًّّٔٓ)ِ/ًََُِ.ً

ً.ًًِّْ/ٕصم  تًاص نقيةًقمً رحًم ي ةًاصمل  يةً(ًًِ)
ً.ًًٖٕٗ/ِينظرًمً م رةًاصمغاً)ًرًؼًكً(ً(ًًّ)
ً.ًًُْينظرًمًاص مشيصًقمًم رقاًأ م اًاأل ي اًأل مًهبلؿًاص  يرمًصً(ًًْ)
ً.ًًّٖينظرًمًققةًاصمغاًك رًاص ر ياًصم:  ص مًصً(ًًٓ)
ً.ًًََُ/ٕينظرًمًي ؼًاصم: ـً رحًعمدةًاألدي ـً(ًًٔ)
ً.ًًَِْ/ُّينظرًمً  جًاص ركسً)ًجًـًـً(ً(ًًٕ)
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ً ًكا  م عة ً(ُ)«اص ما ًا ًعمى ً دؿ )ً ًـ ًـ ً)ؿ ًكمق ًر»كم دة  اًا  م ع
ً.ً(ّ)«ي:رةًك م ـ»ًاًكم دةً)ًكًؼًرً(ً دؿًعمىً(ِ)« ٌما،ًىكمًي

ق ألصة ظًاص:بل:اً  ق ربًقمًاصم نىًاص  ـًصيؿًمن ـًإالًأنةًم ًك كدًً
ًكهذاًإفًدؿًَّاًهذاًاص ق ربًققدًكيً دىًاش بلؼًكقركؽًدايقاًقمًا  شداـًيؿًمن ـ
ًقإنم ًيدؿًعمىًدااًاصمغاًاص ر ياًكا   ؽًاصم  نمًم ًاصم  نم.ً

ًاصرأسًقمًً ًكلؼًصد ؿً  ر ًقمًيكن   ًاألصة ظً   رؾً مي ن  ق ذ 
أدكاصةًاصمش مةاًكية رؽًم ن هـًقمًشلكصًيؿًمن ـً لةاًم يناً ميز ًعفً

ًغير ً.ً
ٍقرىة - ً.ىًاصرأسًاصذمًيلؿًإصىً دماًاألذفمًهمًاص  رًاصم  م ًعمق صكى
ًاألذنيف - ًاصم دصمًاصذمًي  كزً دما ًهمًاص  ري ًم ًكاصمًٌمَّا ًيلؿًا كصـ

ٍقرىةاًإصىًاصمني يف مَّاً.ًاًق كً ذصؾًييكفً يفًاصكى ًكاص ي
ًق  - ًإصىًاصمني يف ًاصم دصمًاصذمًيلؿ ًهمًاص  ر ًم مَّا صؾًييكفًذكاص ي

ً  صمةظيفً ًمق رنا ًاصطكؿ ًقم ًاصن  يا ًكلؿ ًاد مَّا( ً)اص ي ًقم اص  ر
ًاص   قيفً.ً

ً  ع   رًلة تًم  نمًً ًاألصة ظًاص:بل:ا ًاصةركؽً يفًهذ  ك ذصؾً يكف
ًيؿًمن ـً.

 ح
َ
ط

ْ
د ـ  اىغِث

َ
ض

َ
 احل

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (4) َأْشاَلَء شاَلْت َمَع الِعْقَباِن والرََّخمِ  َود وا الِفراَر فكاُدوا َيْغِبُطوَن بِو  

                                                 

ً.ًًُْٗ/ُينظرًمًمق ييسًاصمغاًال فًق رسً)ًجًـًـً(ً(ًًُ)
ً.ًًُٕٗ/ٓينظرًمًاصملدرًاص   ؽً)ًؿًـًـً(ً(ًًِ)
ً.ًًُِٗ/ٔينظرًمًاصملدرًاص   ؽً)ًكًؼًرً(ً(ًًّ)
كادًالاػكاًمػفً ي ػةًلػمىًهللاًعميػةًك ػمـًاصق ػؿًاص ػديداًد ػىًلػ رًً»م نىًاص يتًمً(ًًْ)

هر  ـًمفً  داًاصق ػ ؿًأمنيػاًص ػـاًقيػ دكاًيد ػدكفًاطػ ًاصمدػـًاص ػمً ر ةػ ً  يػداًعػفً
ً.ًًُّٔغاًصًاص ردةً ردن ًكا عرا ن ًك بل«ًاصم رياً يفًمش صبًاص ق  فًكاصٌرشـ
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 ًًا ؿًاصزري مًم
اصمغ كطاًمفًغيرًزكاص  ًعنةاًقإٍفًأيريدًكاصغ طاًمً منمًم:ؿًن ماً»ًً

ً.ً(ُ)«زكاص  ًق كًاصد د
ًاص مً مدؽً  صنةسًً ي يرًاصزري مًإصىًلة يفًمفًاصلة تًاصنة يا

ًمًمذمكماًكدراـً رعن  كهمًلةاً)اصد د(ًكاألشرلًمق كصاًاًاص  رياًأددهم 
ًاصغ طاً ًق يكف ًاصدني  ًأمكر ًمف ًأمر ًقم ًصم ما ًاص منم ًهذا ًي ف ًقإف ك  ئزة

ًم  د ا ًق م ًقمًط عا ًاص منم ًهذا ًأك ًاصغ طا ًهذ  ف ًكا  ق صغ طاًً(ِ)م  داا
ًمدمكدة ًق م ًصذصؾ ًعنةا ًزكاص   ًغير ًمف ًاصمغ كط ًن ما ًم:ؿ ً  منم اً يكف

ًزكاؿً ً  منم ًييكف ًاصد د ًكصيف ًاص رعا ًكي يزه  ًذصؾا ً ق ؿ ًاص  ريا كاصنةس
ًرماً رعن .ًاصن ماًمفًاصمد كدًكاصنةسًاص  رياًالً ق ؿًذصؾًكهمًمذمكماًكمد

ك  ةؽًأاكاؿًعمم اًاصمغاًكاصمة ريفًك راحًاصدديثًقمًاص دديدًاصدايؽًً
ًيؿً ًكاش بلؼًدالصا ًاصمةظيف ً  غ ير ًكاصقكؿ ًاألصة ظ ًهذ  ًمف ًصةظ ًيؿ صدالصا

ًمن م ً.ً
ققدًقرَّؽًأ كًهبلؿًاص  يرمً يفًدالصاًاصمةظيفًميٍدر ن ًص م ًقمًي   ةًً

دًكاصغ طً»مً)اصةركؽًاصمغكياً(ًكذصؾًعندًاكصةً ًًاٍصةرؽً ىيفًاٍصدى ى أىفًاصغ ظًهيكى
نةًي ًعى ًزكاص   ً يًريدي ًأىف ًغير ًمف ًصىؾ ًاصمغ كط ًدى ؿ ًم:ؿ ًييكف ًأىف ً  منى ًاأىف

ًصىؾًدكنة ًأىفً  منىًأىفًي يكفًدى صة ًاٍصغىٍ طًيًاكاصد د ًيذـ صـ ًكى د ًاٍصدى ى ًذـٌ ًاقىم ىذىا
ًأىنةً ًكمى ًري ًمى  ًقىقيؿًعقىأىم  ًئؿى ـً ي بلى ًصىةًيميةًاص َّ ًًم ًقىقى ؿى ًاٍصغىٍ طي رُّ يىمى ًًالاًإالأىيى،ي

ًاٍصش ط ًاٍص ىلى  ًًقمًًً(ّ)ي،ر ً دشؿ ًًصئىبلَّ ً ى ىا ًًقيًة ًصىؾ ًمى  ً ٍ رؾ ًأىف ًأىرىادى قىًإنَّةي
ك ًكىهىذىاًم ًاصٌزٍهدًًقمًاٍصمىٍيري ؿًكاالغ   طًصا:ؿًاىٍكص ـًصىٍيسى بلى دراـًًإنَّمى ًاصٌزٍهدًًقمًاٍصدى

ًاًًحاصةًر مىٍي ى ًلى د  ى ً  صنٍ مى نىاًاصًَّ مًيغ طًعى ً.(ْ)«كىاٍصًغٍ طىاًاٍصدى صاًاٍصدى ى
                                                 

ً.ًًِٔٗ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًُ)
ً.ًًٕٗ/ٔينظرًمً رحًاصنككمًعمىًم مـً(ًًِ)
ً.ًًّّٗ/ّينظرًمًاصن  ياًقمًغريبًاصدديثًكاأل:رً)ًغًبًطً(ً(ًًّ)
ً.ًًُِٖاصةركؽًاصمغكياًأل مًهبلؿًاص  يرمًصً(ًًْ)
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  ﴿ُُُٕٖ﴾  
  

كيزيدًا فًاص كزمًعمىًذصؾًأفًاصد  دًي منىًزكاؿًاصن ماًمطمقن ًد ىًً
فًصـًيلرًصةًم:م  ًقيلرحً ذصؾًا ئبلنًمً قأم ًاصد دًمًق كً منمًزكاؿً»ًكا 

ك ة راةًاصغ طااًقإن  ً منمًاصن ماًعفًاصمد كداًكأٍفًصـًييلٍرًصمد  دًم:م  اً
ً.ًً(ُ)«م:م  ًمفًغيرًدبًزكاص  ًعفًاصمغ كط

صيؤيدًعمىًكاكعًدا ئؽًاصةركؽً يفً:ـًيأ مًدكرًا فًم لكـًاصمدنمًً
صك ةً  مياًاصغ طاً  صد دً ك  ن ؛ًكذصؾًال  راي م ًقمًم نىًم يرناًاصمةظيفً

ًكاصدزفًكاأل:رًاصنة مًاصذمًيق ًقمًنةسًاإلن  فًمف شيرًن صةًكصـًينمةًًاصغٌـً
دى يًاصن مامًيره  ًعنةًك منىًزكاص  ًعنةً»قيي ؼًعفًذصؾً قكصةًمًاًهك دى ى
..ًكاصغ طاًمًهمً منمًاإلن  فًأفًييكفًصةًمفًاصشيرًم:ؿًم ًصغير اًك ي مىً.

ًاصذمًين ؿًاإلن  فًمفًشيرً اصغ طاًد دناًمفًديثًا  راي م ًقمًم نىًاصغٌـً
كصـًينٍمةيًهكً ً.ًً(ِ)«ن صةيًغير ًي

ًقمفًشبلؿًم ً  ؽًي  يفًصن ًم ًيممًمًً
ًك كدًاش بلؼًكدا ئؽًقركؽً يفًصةظمً)اصًغٍ طاً(ًك)اصد د(ً.ًًً-ًُ
ًأفًاصد دًمًييكفً م نىً منمًزكاؿًاصن ماًعفًاصمد كدً.ًًً-ًِ
ًًً-ًً ًمف ًاصغير ًن ما ًم:ؿ ً منم ًق م ًاصًغ طا ًعفًغأم  ًزكاص   ًديبًٌ ير

ً.ًاصمغ كط
ًاصد  دًً-ًّ ييكفًهدقةًاألكؿًهكً شصًاصمد كدًكذا ةً زكاؿًاصن ماًأفَّ

فًصـًييًلٍرًصةًم:م   ً.ًًاص مً يفًيديةاًد ىًكا 
ًاصغ  طًقييكفًهدقةًاألكؿًهكًاصن ماًنً-ًًً ًقمًأيدمًاصمغ كطًأم  ة   ًكم 

قي منىًك كدًم:ؿًهذ ًاصن ـًعند اًً–كصيسً شصًاصمغ كطًً–ـًمفًًن ًى
ًفًاصمغ كطً.ًدكفً طم ًمنةًإصىًزكاؿًاصن ماًع

ًاصد دًمفًاصلة تًاصمذمكماًكهكًدراـً رعن ً.ًًً-ًْ ًأفَّ
                                                 

ً.ًَُُ/ُزادًاصم يرًقمًعمـًاص ة يرًال فًاص كزمً(ًًُ)
ً)ًحًسًدً(ً(ًًِ) اصطػػػرازًاألكؿًكاصينػػػ زًصمػػػ ًعميػػػةًمػػػفًصغػػػاًاص ػػػربًاصم ػػػكؿًال ػػػفًم لػػػـك

ً  لرؼً.ًًَِّ/ٓ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُٕٗ﴾  
  

أم ًاصًغٍ طاًق مًمفًاصلة تًاصمدمكدةًكهمً  ئزةً رعن ًكهمً  م:ؿًقمًًً-ًًً
علرن ًاصد ،رًقيم ًيي مىً  ص ن قسًأكً م نىًأدؽًاصغيرةًاص مً دق ً

ًإصىًاال    دًصمكلكؿًإصىًم ًهكًم  دبً.ً
ً.ًظيفً  ع   رًلة تًم نىًيؿًمن م اصدايؽً يفًدالصاًاصمةًأفًهذاًاصةرؽًً-ًٓ
 دا ئؽًاصةركؽًاص مًدااًاإلم ـًاص كليرمًقمًاش ي ر ًصؤلصة ظًكم رق ةًًً-ًٔ

ًذ ًصن  ًظ ر ًكاد ًاص رادؼا ًظ هره  ًيكهـ ًشبلؿ ًمف ً مين  اش ي ر ًصؾ
ًكم ن ه ً ًاصًغ طا ًصمن   ا ًكذصؾ ًيد دكف( (ً ًي  شدـ ًكصـ )يغ طكف(

صم يتًق كًيلؼًد ؿًاصية رًمفً مني ـًص ر  ـًمفً  داًًصم ي ؽًاص  ـ
ًم:ؿًاط ًاصمدـًاص مً ر ة ً اصق  ؿًكيأفًص  فًد ص ـًي منىًأفًييكنكا
ًاصطيكرً ًمش صب ً يف ًاصق  ؿ ً  دا ًكعف ًاصم ريا ًعف ً  يدنا ك طير

 طاًكصيسًد دًألفًغق مني ـًقمًذصؾًيكلؼً أنةًاًاص  رداًكاصن كر
ًصزكاؿًن ماًمفًأددً.ًهذاًاصمق ـًصيسًقيةً منمً
  َأ 

ُ
د

ْ
ي
َ
َ

ْ
  ـ َأّ

ُ
د

ْ
ي
َ
َ

ْ
 ص

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) إنَّ الَيَوى ما َتَولَّى ُيْصِم َأْو َيِصمِ  فاْصِرْف َىواىا َوحاِذْر أْن ُتَولَِّيُو  

 ًًا ؿًاصزري مًم
ًً ًاصي اًك يكفًاصل د» ً ،ٌـً ًم ًيىٍق يؿًيًييٍلـ ًأمًم ًم كقمًاصدديثًمًا

أمًييٍؿًمم ًا م ةيًمي نةًكأنتً را ًكدعًً(ِ)«كدعًم ًأنميتًىاًألميتًىييٍؿًم ً»
ًً.ً(ّ)«م ًأل  ةً  ميؾًكغ بًعنؾً:ـًم تً

                                                 

ق عمػػػؿً  هػػػداًعمػػػىًإ  ػػػ دًهػػػكلًاصػػػنةسًكلػػػرق  ًعمػػػ ً طم ػػػةًمػػػفًاصممػػػذاتًً»م نػػػىًاص يػػػتًمً(ًًُ)
مػػ ًأفً يػ ؾًأفً   ػؿًهكاهػ ًامػراًصػؾاًقػإفًاص ػكلًإذاً ػكصىًاصمػراًقإمػ ًأفًيق مػةًكا  كاص ػ كاتاًكا 

ً.ًًّٕاص ردةً ردن ًكا عرا ن ًك بلغاًصً«ًي ي ة
  يػػرًعػػفًا ػػفًع ػػ س.ًًركا ًاصط رانػػمًقػػمًم  مػػةًاصي يػػرًقػػمً ػػ بًمًاص ػػيفاًي ػػ بًمً ػػ يدً ػػف(ًًِ)

ً.ًًِٕ/ُِ(ًَُِّٕدديثًراـً)
ً.ًًُِٔ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًّ)
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  ﴿َُُُٖ﴾  
  

ي كاصىًدكرًاصزري مًقمًإ رازًاصظكاهرًاصمغكياًاصم نكعااًكاصي ؼًعفًً
كدق ًاص كهـًاًدا ئؽًاصةركؽًاص مً   هـًقمًاصكلكؿًإصىًاصم نىًاصدايؽًصؤلصة ظ

ً ً يف ًاال     دًاصم نكم ًك  ئؿ ًمف ًك راهيف ً دالئؿ ًذصؾ ًداعمن  اصدالالت
ً  صقرآفًاصيريـًكاألد ديثًاصن كياًاص ريةااًكأ   رًاص رباًقةمً اصم نكعاًا  داان
هذاًاصمك، ًا    دً  ذاًاصدديثًعمىًك ةًاص ة رؽًاصمغكمً يفًدالصاًاصمةظيفً

فًي ن ًي  ري فًقمًم نىًع ـًكهكًا ؿًاصليدً  ص  ـاًإال أفًهن ؾًدا ئؽًًكا 
ً ين م  ًاصةركؽ ًقم ًيدمًا ً يف ًقيمكت ً  ص  ـ ًاصليد ًرمم ًهك ًم ق إللم ا

ًمًق كًأفًييٍرمىىًاصليدً  ص  ـً اصراممًصم  ـًدكفًأفًيغيبًعنةاًأم ًاإلٍنم اي
قي ردةًكصيفًالًيمكتًقمًكاتًاصرممً ؿًيغيبًعفًاصراممً:ـًي د ً  دًذصؾً

ً.ً  ـًأـً   رضًآشرًغيرً  ـًاصراممصقبلًيدرمًاصراممًهؿًهكًا ؿً  اًمق كالًن
ً يفًً ًاالش بلؼ ًهذا ًعمى ًاصمغا ًكي ب ًاص ر يا ًاصم  م ت ؽ دًٌ ك يلى

ًديثًاٍ فًعى َّ سمًً»اصمةظيفًقييلرًٌحً ذصؾًاألزهرمًا ئبلنًمً ًقمًدى أى ى  ًيًًإفًر بلًن)كى
ًصىةيمًًإنًٌمًأرممًاصٌلٍيدًقأيٍلًممًكأيٍنًمم. أىٍلمىيتًكدىعًمى ًمًييٍؿًمى ًًقىقى ؿًىًقىقى ؿى

ًأىفًيىًغيبًعىنةي.ًً.(أىٍنمىٍيت ًا ؿ ًعمىًاصميى فًً  ىٍيًنة ًقيىق مة ًأىفًيىٍرمية كاإللم ام
ً ي  اًكىالى ًيرىا ياًقي د ًمى ًالى يىميكتًكىهيكى كاإلنم امًأىفًيرميةًقيىغيبًعىفًعيفًاصٌراممًكى

ً ى مةًاصَّذًً ًيؤمىفًأىفًييكفًاى مةًغيري ًًً(ُ)«مًرىمى  ًً ًة.ي كزًأيمةًأًلىنَّةيًالى
ًاإًلٍلمى امًأىٍفًيىٍق يؿًاصليدىًمي نىة.ً»كيقررًا فًاأل:يرًذصؾًعندًاكصةمًً

ً مىيى ف.ًكاإًلٍنمى امًأىٍفً يًلٍيبى اًًمٍفًاىكًص ـًصمميٍ رعمًلى كحي ٍرعاًإٍزهى ؽًاصرُّ ٍ نى  يً ي مى كى
ً ًأٍنمىٍيتي ًيق ؿي ًًقمًاٍصدى ًؿ. ًا ً مىاو ًًإذىاًًإلى  ىانًغيرى ٍ نى  يم مى ًميَّااًكنىمىتًً نىٍةً   .ًكى اصرَّ

ًعىٍنؾًقييٍؿًًمٍنةياً ًغ ئبو ً ىرىا يًغيرى ًكأنتى ٍيًرًهمى ًقم تى ٍ ـًأىٍكًغى ًً يىٍمبًأىٍكً ى ًلٍدتى
يًدؾً ً لى ً ىٍدًرمًأمى تى ًالى ًقدىٍعةاًأًلىنَّؾى ًذىًصؾى ً ىٍ دى ًعىٍنؾًقم تى ًغ بى ٍ  ىةً:يَـّ مى ًألى كى

ًً  ى ًرضًو ـٍ .ًأى رى ً(ِ)«آشى

                                                 

ً.ًًِّٕ/ُٓ  ذيبًاصمغاًصؤلزهرمً)ًفًـًمً(ً(ًًُ)
ً.ًًْٓ/ّاصن  ياًقمًغريبًاصدديثًكاأل:رً)ًصًـًمً(ً(ًًِ)
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  ﴿ُُُُٖ﴾  
  

ً(ُ)كي فًممفًكاقؽًذصؾًمفًعمم اًاصمغاًمًأ كًع يدًاصق  ـً فً بلـً
زمً(ِ)كأ كًعممًاصق صم اًكاصميطىرًٌ

ً.ً(ْ)اًكاصةيكمم(ّ)
هكًمًأفً رممًاصليدً  ص  ـًقي قطًمي نةً ديثًالًًق إللم ااًإذناً

يغيبًعفًعينؾً قكطةاًأم ًاإلنم امًق كًأفً رممًاصليدًق لي ةًكصينةًالً
ًًك ًأم مةا ً  اطن  ًي د  ًذصؾ ً  د ً:ـ ًاصرامم ًيغيبًعف ً ؿ ًأم مؾ صينةًي قط

ًحًاص  ـًأـًم تً   رضًآشرً.ًرً ًييم  سًعميةًاألمرًأنةًم تً ًً
كمفًهن ًاًيفًاصمةظيفً  ع   رًلة تًيؿًمن م ك ذصؾًييكفًاصةرؽً ً

يظ رًاصدكرًاص  رزًكاصة  ؿًاصذمً قكـً ةًاصةركؽًاصمغكياًقمًاصكلكؿًاصدايؽً
ًإذاً ًاصليدا ًأيؿ ًقي كز ًقق يا ًأدي ـ ًمف ًعمي   ًي ر ب ًصم  ًنظرنا صمم  نم
ًأنميتًكي فً قكطً ًإذا ًكالًي كزًأيؿًاصليد ًأم مؾا أىٍلمىيتًكي فً قكطة

اًعنؾًصكاكعًاص ؾًقمًيكنةً قطً أ:رًاص  ـًأـً   رضًآشرًغيرًاصليدً  يدًن
ًاص  ـًكغيرًطريقاًاصليدًاصم  شدماًمفًاصراممً.ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

                                                 

ً.ًًُِٕ/ْينظرًمًغريبًاصدديثًأل مًع يدًاصق  ـً فً بلـً(ًًُ)
ً.ًًْٓٔ/ُينظرًمًاصمقلكرًكاصممدكدًأل مًعممًاصق صمً(ًًِ)
ً.ًِِٕ/ُينظرًمًاصميٍ ربًقمً ر يبًاصم ربًصممطرزمً)ًصًـًـً(ً(ًًّ)
ً.ِٔٔ/ِاًكً)ًفًـًمً(ًّْٖ/ُينظرًمًاصمل  حًاصمنيرًصمةيكممً)ًصًـًمً(ً(ًًْ)
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  ﴿ُُُِٖ﴾  
  

 ادلثذث اىزاتغ 
 ادلالٍخ اىفارقح تاػرثار االخرالف احلزمي

  مز
ُّ
مز  ـ  اىذ

ِّ
 اىذ

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) َمَزْجَت َدْمعًا َجَرى ِمْن ُمْقَمٍة ِبَدمِ     ِبِذي َسَممِ  أِمْن َتَذك ِر ِجيرانٍ 

 ًًا ؿًاصزري مًم
ًقإفًي ر ةً»ًً ًاصن ي فا ًصمقمبً،دي ً ة ُّؿًمفًاصذُّيرً  ص،ـ اص ذيرًم

ً.ً(ِ)«كايؿمًصغ  فً م نىًكادداًي فً  صم  فً،دًاإلنل تًا صةًاصي  ئمًكغير 
ًً ً ،ـ ً)اصذير( ًيمما ًقم ًاصمغا ًعمم ا ًآلراا ًاصزري م اصذاؿًي رض
ًقمًذصؾًإصىًاألمكرًاص  صياًمًًم يرناًك ي ره 

يرً ي ره ً.ًً-ًُ ًأفًصةظً)ًاص ذيُّر(ًم  ؽًمفًاصذُّيرً ،ـًاصذاؿًأكًمفًاصذًٌ
ًأفًاش بلؼًاصدرياًيؤدمًإصىًاش بلؼًاصم نىً.ًًً-ًِ
ًّ-ً ًاصن ي فًكأفًً ًاصذاؿًيش صً  صقمبًكهكً،د ً ،ـ ًاصذُّيرً( أفًصةظً)

ير(ً ي رًاصذاؿ ًيش صً  صم  فًكهكً،دًاإلنل تً.ًً)اصذًٌ
ًْ-ً ً يفًاصمةظيفًهكًرأمًاصي  ئمًً ًاصةركؽًاصمغكيا أفًاصرأمًاصق ئؿً ك كد

ًكغير ًمفًاص مم اً.ً
ًٓ-ً ًً–هن ؾًرأمًآشرًً ًاص مم ا ًمف ًصمي  ئمًكمفً   ة ًً–شبلقن  يرلًأفَّ

ًاص،ـًكاصي رًصغ  فً م نىًكاددً.ً
فًعك  صر كعًإصىًأاكاؿًعمم اًاصمغاًي  يفًصن ًلدؽًم ًنقمةًاصزري مًً

ًاصقكؿً ك كدً ًهك ًاصرأمًاألكؿًم ًاصمغاًكأفًهن ؾًرأييفًقمًصةظً)اصذير( أئما

                                                 

أل ةًًشرًقق ؿًصةمًم ً  ؿًدم ؾًادآدًاص  عرًمفًنة ةً شل ً رًًَّ»م نىًاص يتًمً(ًًُ)
اص ػردةً«ًاًد ىًمػ ؿًإصػىًدمػرةًاصػدـ؟ًأأل ػؿً ػذٌيرؾًاألد ػ بًاصقػ طنيفً ػذمً ػمـ؟غزيرًن

ً.ًًٗ ردن ًكا عرا ن ًك بلغاًصً
ً.ًًْٕ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًِ)
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ًاصمةظيفً ًاصم نىًكأف ً   د د ًاصقكؿ ًهك ًم ًاص: نم ًكاصرأم ًاصمةظيفا ً يف اصةركؽ
ًصغ يفًصم نىًكاددً.ً

يرًكاصذُّيرً ي ًرًً»ا ئبلنًمًًقن دًاص ميفًاصدم مًيي ؼًعفًذصؾً كاصذًٌ
ًاصي  ئمم ًكا ؿ ن ًف. ًك  ص ى ًكييكن فً  صم  ًف ا ًكاددو ً م نىن مًٌ   ًاصذاؿًك،ى هكً«

ً ًصمقمب ًك  ص،ـٌ ًًصمًٌ  ف مً»  صي ر ًاصم،مكـً ًك،دُّ ا ًاصلمتي ًاصمي كرم ق،دُّ
ًم ًكاصذم ا ًاصن ي في ً،دُّ  ًاصقمبي ًمدمُّة ًاصذم ًق صذيري ًاص ممًا ًكقم دمُّةًاصنًٌٍ ي فا

ًأـًال ًكاددو اً كاانًايؿمًإن م ً م نىن ًً،دُّ ًاصلمتي ً.ًً(ُ)«اصم  في
كاصذيرً  صي رًهكً،دًً»كيؤيدًأ كًاصطيبًاصقنك مًذصؾًعندًاكصةًمًً

ًذيرً ً يف ًم  ري ن ًاص مـ ً  ضًأهؿ ًك  مة ًاصن ي فا ً،د ًك  ص،ـ اإلنل تا
ًي فً ًكم  ًاصذاؿا ًم،مكـ ً  صقمبًق ك ًي ف ًم  ًاصي  ئم ًكا ؿ اصقمبًكاصم  فا

ً.ً(ِ)«  صم  فًق كًمي كرًاصذاؿ.
ًاً(ْ)كاصقرط ماً(ّ)كادًكاقؽًذصؾًاصي:يرًمفًاص مم اًي صم كردمًًًًً

ً  

                                                 

ً.ًًُُّ/ُاصدرًاصملكفًصم ميفًاصدم مً(ًًُ)
ً.ًًُُْ/ُق ةًاص ي فًقمًمق لدًاصقرآفًأل مًاصطيبًاصقنك مً(ًًِ)
ً.ًًُُُ/ُينظرًمًاصنيتًكاص يكفًصمم كردمً(ًًّ)
ً.ًًُّّ/ُينظرًمً ة يرًاصقرط مً(ًًْ)
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ً.ًً(ِ)كا فًع دؿًاصدم قماً(ُ)دي فًاألندص مكأ كً
ق مىًذصؾًن دًأفًأاكاؿًاص مم اًيم  ً لبًقمًم يفًكاددًكهكًاصقكؿًً

ًييكفً ًأف م  ًكا  ًكاددا ً م نى ًكأن م  ًم رادق ف ًكاصي ر ً  ص،ـ ًاصذير ًصةظ  أف
ًيش صً ً  ص،ـ ً)اصذُّير( ًكييكف ًاصم نى ًاش بلؼ ًإصى ًأدل ًاصدريا اش بلؼ

ًاصن ي  ً،د ًكهك ً،دً  صقمب ًكهك ًيش صً  صم  ف ً  صي ر ير( ً)اصذًٌ ًكأف فا
ًاإلنل تً.ً

قمًاص يتًاص   ؽًهكًً-هن ًً-  صذيركمفًاص ديرً  إل  رةًأفًاصمرادًً
ألفًاص  عرً ذيرًً؛كهكًاصذيرًاصقم مًاصذمًييكفً،دًاصن ي فًا)اصذُّير(ً  ص،ـ

ىًكهكًقمًذصؾًصـًيذيرهـً  صم  فًألفً ي ؽًاصد ؿًصم يتًيدؿًعمًااألد  ب
ً ذيرًاصقمبًص ـًكصيسًاصم  فً.
 ٘ج

َ
 اىؼِ٘ج  ـ  اىؼ

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (3) بأنَّ ديَنُيُم الُمْعَوجَّ َلْم َيُقمِ   ِمْن َبْعِد ما َأْخَبَر األْقواَم كاِىُنُيْم 

 ًًا ؿًاصزري مًم
ًمً،دًاصم  قيـًمفًاص ىكىج»ًً ًمًاصمد ك  تػػػػػػػػػػ  صة ةًقاًكاصميٍ كىجُّ

ً.ً(ٓ)«(ْ)چ  ۉ    ۉ ې ېچ  م  نمًيقكصةً   صىًمصي صغلفًأكً  صي رًقمًا
(ًكأنةًإم ًأفًييكفًً ي يرًاصزري مًإصىًاصك ةًاال  ق امًصمةظً)اصميٍ كىجَّ

م ًأفًييكفًم  ؽًمفً)اص ًًاًم  ؽًمفً)اص ىكج(ً ة ةًاص يف كج(ً  صي راًكادًكا 
                                                 

ً.ًًِٖٕ/ُينظرًمًاص درًاصمديطًأل مًدي فً(ًًُ)
ًاصي  بًال فًع دؿًاصدم قمً(ًًِ) ً.ًًٔ/ِينظرًمًاصم  بًقمًعمـك
كاػػػػػدً دػػػػػدًهػػػػػؤالاًاصيةػػػػػ رًكأنيػػػػػركاًد ػػػػػىً  ػػػػػدًأفًأش ػػػػػرهـًي ػػػػػ ن ـًً»م نػػػػػىًاص يػػػػػتًمً(ًًّ)

ًصػػدين ـًاصم ػػ نؼًصمدػػؽًاصمك: كاػػكفًعنػػدهـً   : ػػةًلػػمىًهللاًعميػػةًك ػػمـًك أنػػةًصػػفً قػػـك
ً.ًًٕٗاص ردةً ردن ًكا عرا ن ًك بلغاًصً«ًا ئماً  دًاصيـك

ً(ً.ًُ كرةًاصي ؼًمًاآلياً)(ًًْ)
ً.ًًُِٖ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًٓ)
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األهمياًكهمًا،ياًاصةركؽًأصقىًاص،كاًقمًذصؾًإصىًا،ياًدالصياًقمًغ ياً
ً  صة ةً ً)اص ىكج( ًأف ًإصى ًم يرنا ًاصم  نم ًاصم ق ر ا ًاألصة ظ ًم  نم ً يف اصدالصيا
ييكفًقمًاصمد ك  تًيأغل فًاأل   رًكغيره اًكأفً)اصً كج(ً  صي رًييكفً

ًقمًاصم  نمً.
ًم  نمًً ً يف ًاصدايؽ ًاالش بلؼ ًصن  ًص : ت ًاصمغا ًعمم ا ًأاكاؿ ك  كاصى

ًمًاصمةظيفًاصن  جً ًاكصة ًقيذيرًذصؾًاصق ،مًعي ضًعند عفًاش بلؼًاصدريا
ًصةًظؿً  صة ةاًكاصً كجً  صي رًقمًغيرًذصؾً» اص ىكجًقمًاأل ش صاًكيؿًم 

ً.ًً(ُ)«مفًاصرأمًكاصيبلـ
:ـًيأ مًا فًاأل:يرًصيؤيدًكي ،دًم ً  اً ةًاص مم اًمفًك كدًاش بلؼًً

اًاصً كجاً يررًذيرًاص ىكىجادً»ًم نكمًدايؽً يفًاصمةظيفًقيك،ةًذصؾًا ئبلنًمً
ًكق بلنًكملدرنااًكق عبلناًكمة كالناًكهكً ة ةًاص يفًمش صً قمًاصدديثًا من 

ً.ًً(ِ)«ي صرأمًكاصقكؿًاً يؿً ماًمرئمًي أل   ـاًك  صي رًقيم ًصيسً مرئم
ًأفًً اصً كجً»:ـًيأ مًاصةيكممًصيكايبًأاكاؿًاص   قيفًمفًاص مم اًم ينن 

ا ؿًأ كًزيدًاًيق ؿًقمًاصديفًًعكجًكقمًاألمرًًعكجً ي رًاص يفًقمًاصم  نما
ً.ًً(ّ)«قمًاصةرؽًمًكيؿًم ًرأي ةً  ينؾًق كًمة كحاًكم ًصـً ر ًق كًم يكر

ًقمفًشبلؿًم ً  ؽًي  يفًصن ًم ًيممًمًاًإذناً
م ًأفًييكفًاًأفًصةظً)اصميٍ كىٌج(ًإم ًأفًييكفًم  قن ًمفً)اص ىكج(ً  صة ةًً-ًُ كا 

ً  صي رً.م  قن ًمفً)اصً كج(ً
أفًاش بلؼًاصدرياًأدلًإصىًاش بلؼًقمًاصم نىًًكظ كرً  دًاصةركؽًًً-ًِ

ًًاصدايقاً يفًاصمةظيفًقمًاصم نىً.
ً)اصً-ًّ كىج(ً  صة ةًي  شدـًم ًاصمد ك  تًكقيم ًييرىلً  ص يفًيأغل فً ًىأفَّ

ًفًقمًاأل   ـًكاأل راـًاصمرئيا.األ   رًكاص ل اًكم ًييًك
                                                 

ً.ًًَُْ/ِم  رؽًاألنكارًعمىًلد حًاآل: رًصمق ،مًعي ضً)ًعًكًجً(ً(ًًُ)
ً.ًًُّٓ/ّاصن  ياًقمًغريبًاصدديثًكاأل:رً)ًعًكًجً(ً(ًًِ)
ً.ًًّْٓ/ِاصمل  حًاصمنيرًصمةيكممً)ًعًكًجً(ً(ًًّ)
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ً)اصً كج(ً  صًً-ًْ كقمًاألمكرًاًي رًي  شدـًقمًاصم  نمًي صرأمًكاصيبلـكأفَّ
ًغيرًاصمرئياً.ً

ً ي ؽًاص يتًهن ًي  دعمًأفًييكفًصةظً)اصميٍ كىٌج(ًم  قًً-ًٓ مفً)اصً كج(ًً ًنأفَّ
ً ً)دين يـي(ًًااص يف ي ر ًاص يتًكهمًيمما ًقم ًصغكيا ًارينا كذصؾًصك كد

ًقك كدًهذ ًاصقريناًي  دعمًأفًييكفًاصمرادًهكً)اصً كج(ً  صي رً.
 ًقا

ُ
قاً ـ ادل

َ
 ادل

 ًًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) ُنوِديَت بالرَّْفِع ِمْثَل الُمْفَرِد الَعَممِ    َخَفْضَت كلَّ َمقاِم باإِلضاَفِة إْذ    

 ًًا ؿًاصزري مًم
ًً ًم» ً   صى ًا ؿ ًاإلا ماا ًمك،  ًم ً  صة ة ق ـ ۋ ۅ چ  كاصمى

ًكعميةًاكؿًاصدريرمًمًًاًك  ص،ـًمًاإلا ماً(ِ) چۅ 
ًصبلًئممًأاًلٍرًقإٌنم ًاصمًيًًًًكامتي ـىًعمىًاصمًى أٍش  ري ً(ّ)ًق ـًًق 

ً ًاصلد ح ًكاكصةًً(ْ)كقم ....ً ًاصمك،  ًك م نى ًاإلا ماا ً م نى ًييكن ف اد
ً ًم ًمك، ً(ٓ) چۓ ﮲ ﮳ چ    صى ًأمًال ًإا ماًا ًال ًأمًم ً  ص،ـ كايرئ

ًًً.ً(ٔ)«صيـ
يكالؿًاصزري مً ردةًصقليدةًاص ردةًكمفًشبلؿًهذاًاص رحًي طرؽًً

ًك ةً ًعمى ًاصدالصيا ًاصق، ي  صى ًكا  ًاص مكـ ًك ة ًعمى ًاصمغكيا ًاصق، ي  إصى
                                                 

كصمػػػ ً مغػػػتً مػػػؾًاصمر  ػػػااً ػػػدٌنتًدكفًمق مػػػؾًاصمق مػػػ تاًكنػػػ داؾًهللاً »م نػػػىًاص يػػػتًمً(ًًُ)
ً   صىًندااًمشلكل ًصرق ً أنؾً يفًاألن ي اًيم ًشٌصًاصمةردًاص مـً ػ صرق ًمػفًدكف

ً.ًًُْٓصًًاص ردةً ردن ًكا عرا ن ًك بلغاً«ًأا  ـًاصمن دل
ً(ً.ًٕٔ كرةًاصةرا فًمًاآلياً)(ًًِ)
ً.ًًُّٓاص يتًصمدريرمًكهكًمفً درًاصكاقرًمًينظرًمًمق م تًاصدريرمًصً(ًًّ)
ً.ًًَُِٕ/ٓينظرًمًاصلد حًصم كهرمً)ًؽًكًـً(ً(ًًْ)
ً(ً.ًُّ كرةًاألدزابًمًاآلياً)(ًًٓ)
ً.ًًِٖٔآًِٖصمزري مًصً رحًاص ردةً(ًًٔ)
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ألهمياًاصق، ي ًاصدالصياًقمًاصي ؼًعفًم  نمًاألصة ظاًاصشلكصًكذصؾًنظرناً
ًكمفًشبلؿً ةقدًاصنصًاص   ؽًي  يفًصن ًم ًيممًمً

ق ـ(ً  صة ةًًً-ًُ ق كً م نىًمك، ًاإلا ماًً–ك كدًقركؽًصغكياً يفًصةظً)اصمى
ًك يفًصةظً)اصميق ـ(ً  ص،ـاًق كً م نىًاإلا ماً.ًً–

ًِ-ً ًاصيريـًً ًاصقرآف ًقم ًكردت ًاص م ًاصقرآنيا ًاألصة ظ ًمف ً)اصمق ـ( ًصةظ أف
   ن ًكاش مؼًقي  ًاصقرااًم ً يفًاصة ةًكاص،ـاًم ًاالش بلؼًقمًاصم نىً

ًالش بلؼًاصدرياً.ً
ًّ-ً ًاص   قيفًً ًاص مم ا ً أاكاؿ ًا     د ا ًقم ًاص مميا ًكأم ن ة ًاصزري م داا

م ً لريدةًاصدائـً آرااًمفًأشذًكعرضًأاكاص ـًص  ،يدًم ًذهبًإصيةاً
ًعن ـ.ً

ًْ-ً ًمفً كليؿًك   ةاًً ًاص ربًكذصؾًص ميينة ً أ   ر ًاصزري م ا     د
ا ماًاصد اًصم ًأ:  ةًمفًا، ي ًصغكياً.ً ًكا 

إصىًأاكاؿًعمم اًاصمغاًكاصمة ريفًي  يفًصن ًلداًم ً  اً ةًًك  صر كعً
ڳ ڳ ڳ ڳ چ  ماصزري مًقيذيرًاصقرط مًذصؾًعندً ة ير ًصقكصةً   صىً

ً(ُ) چڱ  ًً ًم ًن ق ًكا فًع مرً»ًا ئبلن ًاصميـارأ ً)قمًميق ـ(ً ،ـ كاص  اكفًا
ق ـًاصمي ف ًً.(ِ)«كاصميق ـًاإلا ماًاً  صة ةاًا ؿًاصي  ئمًمًاصمى

:ـًيأ مًاإلم ـًاصطي مًصيؤيدًهذاًاالش بلؼًاصم نكمً يفًاصمةظيفًكذصؾًً
ًصقكصةً   صىًم ً ة ير  ً(ّ)چھ ھ ھ  ے ے ۓ    ۓ ﮲ ﮳چ  عند

ًا ئبلًن ًا ؿً »م ً  صةىٍ ة. م ًكاص  اكفى ا ً  ص،ٌـً م ٍةصه ًدى ًكقىٍ ًد  ا ًاصميـ ٌـً ً ،ى ايًرئ
ًإا مانً ًاصملًر ًقم ًأاىٍمتي ً قكؿم ًصيـا ًإا مىا ًال ًق صم نىم َـّ ً،ى ًقمىٍف اصزٌ  جم

ًصييـً قكمكف ـيً  صة ةمًمكً، يًاصقي ـاًاًقكميق من اًكمىٍفًقى ىةًق صم نىمًالًمي فى ق   صمى

                                                 

ً(ً.ًُٓ كرةًاصدش فًمًاآلياً)(ًًُ)
ً.ًًُِٓ/ُٔ ة يرًاصقرط مً(ًًِ)
ً(ً.ًُّ كرةًاألدزابًمًاآلياً)(ًًّ)
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ًمكً، يً ٍيةًكمكً، يةًأي،ن اًك  ص،ٌـً ًادىمى ًاصذمًقيةًأ:ري ري ًإ راهيـمًاصدى ى ـي ق  كمنةًمى
ً.ًً(ُ)«ًاإلا ما

كأاكاؿًاص مم اًي:يرةً دناًقمًهذاًاصمق ـًيم  ً م ؼًدكؿًرأمًكاددًكهكًً
 ً ًكهك ً  صة ة ًاصمىق ـ ًصةظ ً يف ًاصمغكيا ًاصةركؽ ً ك كد ًمك، ًاصقكؿ ًم م نى

كأفًاص  بًقمًهذاًاالش بلؼًقمًاًاإلا مااًكاصميق ـً  ص،ـًكهكً م نىًاإلا ما
ًاصم نىًهكًاالش بلؼًقمًدرياًدرؼًاصميـً.ً

 ي ؽًاصد ؿًقمًاص يتًي  دعمًأفًييكفًًأفًَّكمفًاص ديرً  صمبلدظاًً
ق ـ(ً  صة ة ًألفًاصمقلكدًهكًمك، ًاإلا ما.ً؛اصمرادًهكً)اصمى

   ٌاىنٌِ ـ
ُ
 اىن

 ًًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (2) َفَتْحَسُب الزَّْىَر في األكماِم كلَّ َكِمي  ُتْيِدي إليَك ِرياُح النَّْصِر َنْشَرُىُم  

 ًًا ؿًاصزري مًم
ًا صةًاص كهرم»ًً ً  صي راًيم  ً م ًًيٌـو ـي كاأليم 

كهكًاصغ  اًاصذمًً(ّ)
ًمفًاص:كب ـيً  م ًاصييٌـً ً.ًً(ْ)«ق قةًاصزهرًديفًي دكاًايؿًمًك م  سًاأليم 

ً يفًً ًاصم نكم ًاالش بلؼ ًمف ًاص كهرم ًأكرد  ً م  ًاصزري م ي    د
ً(ً ي رًاصي ؼ ُـّ ًاصًي ًكذصؾًن ي اًالش بلؼًاصدرياًاًصةظمً) ُـّ(ً ،م   ك)اصيي

ً ًمف ًكمشر ن  ًاصيد ًمدشؿ ًهك ً  ص،ـ ًكع اًق صييـ ًهك ًم ً  صي ر ًكاصًيـ اص:كبا
ًاص ي ؽًقمً ًقمًذصؾًإصىًأهميا ًم يرنا ًصمن،جا ًي دك ًكق ؽًاصزهرًديف اصطم 
 دديدًاصمةظًاصمرادًكذصؾًعندًك كدًيمماً)أيم ـ(ًكهمً م ًصمليغ يفً كااً

                                                 

ً.ًًّّٗ/ُِق كحًاصغيبًقمًاصي ؼًعفًان عًاصريبًصمطي مً(ًًُ)
إذاًا ر ػػتًأرضًإدػػدلًم ػػ ري ـاًدممػػتًإصيػػؾًاصن ػػم تًع قػػ ًزييػػ اً »م نػػىًاص يػػتًمً(ًًِ)

صن ظريػػؾًلػػكرًاأل طػػ ؿًاص  ئػػديفًمػػفًاصنلػػرًكاػػدًالػػط غتًأك ػػد  ـً ػػدم اًًكالدػػت
ً.ًُٕٗصًًاص ردةً ردن ًكا عرا ن ًك بلغا«ًًأعدائ ـًد ىً دكاًي صزهرًقمًأيم مة

ً.ًًَِِْ/ٓينظرًمًاصلد حًصم كهرمً)ًؾًـًـً(ً(ًًّ)
ً.ًًُِّ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًْ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُٖٗ﴾  
  

ًاصدرياً ًنكع ً  دديد ًاص ي ؽ ًيقكـ ًاص م  ًك كد ًق ند ًاصي را ًأك ي نتً  ص،ـ
ًااًي نتً  ص،ـًأكًاصي رً.ًكي يفًاصليغاًاصمرادةً ًك

ك  ةؽًأاكاؿًعمم اًاصمغاًقيم ًذير ًاص كهرمًكنقمةًعنةًاصزري مًقيةرؽًً
ًق  ًاصميـا ف ً ي ر ًاصًيـ ًرسً يف ًا ًعفًك يف ًددي:ة ًعند ًكذصؾ ً ،م   اصييـ

ًيىديؿًًُّ»اص  م ًأللؿًاصم دةًا ئبلنًمًاصم نىًاصمغكمً ًكىاًدده ًأىٍلؿه ـي ًكىاٍصًمي اٍصيى ؼي
ًًمٍن ى مً ىيًى ييقى ؿي كىةياًكى ًاٍصقىمىٍن ي ًاٍصييمَّاياًكىًهمى .ًًمٍفًذىًصؾى ًكىًغطى او مىىًًغ ى او اًعى ؿي ًاصرَّ ي ـى مَّ

ًـى ًكى ىيىٍميى .....ً ًييمًَّا ًصىةي ٍ ٍمتي ً ى ًأىٍم ًيىمىٍم يةيا ًًمٍنةي ًييقى ؿي ًاٍصقىًميًصا ُـّ ًيي ُـّم ٍيًف.ًكىاٍصيي

ًـي ٍم يًاأٍلىٍيمى  ُـّمًًكعى ايًاصطٍَّمً اًكىاٍص ى ً.ً(ُ)«كىاٍصًي
ً  ص،ـًمً»ًكيؤيدًعمىًذصؾًأي،ن ًاصةيركزآ  دمًكذصؾًعندًاكصةًمًً ُـّ اصيي

ًاصطمً ًاًمىٍدشؿًاصيدًكمشر   ًمفًاص:كب  م ةًأيم ـًكًيمىمىاهًك  صي رًمًكع اي
ً.ًً(ِ)«كعط ايًاصنٍَّكرًً

ًاصي:يرً ًذصؾ ًكاقؽ ًاأل:يرًكاد ًي  ف ًاص مم ا ً(ّ)مف ًمنظكرا اً(ْ)كا ف
ً.ًً(ٓ)كاصز يدم
ًي  يفًصن ًم ًيممًمًقمفًشبلؿًم ً  ؽًاًإذناً

ا ة ؽًعمم اًاصمغاًعمىًأفًصةظً)اصًيـ(ً  صي رً م نىًمًكع اًاصطم اًًً-ًُ
كغ  اًاصزهراًكأفًصةظً)اصييـ(ً  ص،ـً م نىًمًمدشؿًاصيدًكمشر   ً

ًمفًاص:كب.ً
أهمياًدكرًاص ي ؽًكأفًاص ي ؽًكاصقرائفًص  ًدكرًق َّ ؿًقمً دديدًاصم نىًًً-ًِ

ًقمً ًكاصًيـ( ً)اصييـ ًاصمةظيف ًا  راؾ ًقم ً مين  ًصن  ًظ ر ًكذصؾًم  اصمراد
ليغاًاص م ً)أيم ـ(ًكصيفًاصذمًيدؿًعمىًاصمةردًعندًك كدًاص م ً

                                                 

ً.ًًُِِ/ٓمق ييسًاصمغاًال فًق رسً)ًؾًـً(ً(ًًُ)
ً.ًًُُٓٓ/ُاصق مكسًاصمديطً)ًؾًـًـً(ً(ًًِ)
ً.ًََِ/ْينظرًمًاصن  ياًقمًغريبًاصدديثًكاأل:رً)ًؾًـًـً(ً(ًًّ)
ً.ًًِٔٓ/ُِينظرًمًص  فًاص ربًال فًمنظكرً)ًؾًـًـً(ً(ًًْ)
ً.ًًّٕٕ/ّّينظرًمً  جًاص ركسًصمز يدمً)ًؾًـًـً(ً(ًًٓ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُُٗ﴾  
  

ًي فً ي ؽًصغكمًأكً ًاص ي ؽً كاا ًهك ًقمًاص مما ًصةظً)أيم ـ( كهك
ًي ؽًد ؿً.ً 

ًأفًاش بلؼًاصدري تًمفًم كغ تًاش بلؼًاصم نىً يفًاصمةظيف.ًًً-ًّ
قيةً ي رًًهكًأيم ـًاصزهرًكليغاًاصمةرد–هن ًً–أفًاصمرادً  أليم ـًًً-ًْ

ًاصي ؼًكذصؾًصك كدًاريناًصغكياًدصتًعمىًذصؾًكهمًيمماً)اصزهر(ً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُُٗ﴾  
  

  ادلثذث اخلاٍش 
 تاػرثار احلزمح ٗاىضنُ٘ادلالٍخ اىفارقح 
   غ ـ

َ
ث
ِّ
غاىش

ْ
ث
ِّ
 اىش

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
  (1) بَّ َمْخَمَصٍة َشرٌّ ِمَن الت َخمِ رُ فَ   َبٍع  الدَّساِئَس ِمْن ُجوٍع َوِمْن شِ َواْخَش 
 ًًا ؿًاصزري مًم

ًً ًاص  » ًاص يفًكق ة ً ي ر ًك   ييكاص ًٌ ى ي ًاصط  ـا ًمف ًاالم بلاي ًم ًفا

ً.ًً(ِ)«اصميٍ ً  يًًاص  اًمًاص ماًي
اص  اًلرَّحًاصزري مً أفًيمماً)ًاص ًٌ ى (ًادًكردتًعفًاص ربً  يكفًً

ك ة د  ًكهذاًاالش بلؼًقمًاصدرياًادًن جًعنةًاش بلؼًقمًاصم نىًقإذاًي نتً
ذاًي نتً  يكفًاص  اًمًي فً  ة ةًاص  اًمًييكفًم ن ه ًاالم بلايًمفًاصط  ـاًكا 

ًاص ما ًاصمي   ًم ن ه  ًصددًا ًيلؿ ًكال ًاصط  ـ ًمف ًييٍ    ًاصذم ًاصقدر ًم أم
ًاالم بلاً.ً
ً   ابًً ًعف ًاصن  ج ًاصم نى ًقم ًاصةرؽ ًهذا ًعف ً ددثًاصمرزكام كاد

ٍ  ًكاصةرؽً يفً»اصدرياًكاص يكفًعمىًدرؼًاص  اًقيلرًٌحً ذصؾًعندًاكصةًمً اص ًٌ
ٍ  ً  يكفًاصكاص ًٌ ى ً مًاالم بلاًكاص ًٌ ى ً ة ةًاص  ااصذمًي   اً اًمًاصقدرً أفًاص ًٌ

ً.ًً(ّ)«مفًاصط  ـ
اًكأم ًاص ًٌ ى ً ة ةًاص  اًإذاًاي ةىًمفًاصط  ـ»مًكيؤيدًاص ركمًذصؾًا ئبلًنً

ً.ً(ْ)«كهكً،دًاص كعاًقإذاً ينتًاص  اًي فًا من ًصم ًي   ًمفًاصط  ـ

                                                 

كادذرًم ًادً غريؾً ةًاصنةسًمفًإي: رًصم كعً ق ة اًأكًإي: رًصم ػ  ً مػذذااً »اص يتمم نىً(ًًُ)
ً.ًًِْصًًاص ردةً ردن ًكا عرا ن ًك بلغا«ًًقمي تًاصمشملاً راًيم  اًكالًاص شماًيذصؾ

ً.ًًَُّ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًِ)
ً.ًًُّٗ رحًديكافًاصدم  اًصممرزكامًصً(ًًّ)
ً  لرؼًي يرً.ًًِٔٔأًُٔ/ِا ة رًاصةليةًصم ركمً(ًًْ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُِٗ﴾  
  

ًاص غ يرًً :ـًيأ مًاصزمش رمًقمً ردةًألم: ؿًاص ربًقيؤيدًعمىًهذا
ٍ  ًمقدارً»ًأفًَّمقررناًاصم نكمً يفًدالصاًاصمةظيفًنظرناًالش بلؼًدرياًاص  اً اص ًٌ

ً.ًً(ُ)«ق الم بلاًًكأم ًاص ًٌ ى اًم ًييةم
ًك ذصؾًي  يفًصن ًم ًيممًمًً

أفًاش بلؼًاصم نمًيؤدمًإصىًاش بلؼًاصم نىاًكصيسًذصؾًقد ب؛ً ؿًًً-ًُ
ًاالش بلؼً ًاش بلؼًاصدري تًيؤدمًإصىًاش بلؼًاصم  نماًكمفً:ـ إفَّ

ً يفًاصدرياًكاص يكفًيؤدمًإصىًدا ئؽًاصةركؽً يفًاصم  نمً.ً
ٍ  (ً  يكفًاص  اًم ن  ًاصقدرًاصذمًي   ًكالًيلؿًصددًاالم بلًً-ًِ ً)ًاص ًٌ اًأفَّ

ً)اص ًٌ ى (ً ة ةًاص  اًق كًاصكلكؿًصدر اًام بلاًاصم دةًمفًاًصمم دة أم 
ًاصط  ـً.ً

ًاصةرؽً يفًاصمةظيفًًً-ًّ ا ئـًعمىًأ  سًاالش بلؼً يفًاصدرياًً–هن ًً–أفَّ
ًكاص يكفً.ً

ًْ-ً ًكاص مًيكهـًً ًقمًاصلكرة ًدا ئؽًاصةركؽً يفًاألصة ظًاصم ق ر ا ًك كد أفَّ
ً ًكاال د د ًاص رادؼ ًظ هره  ًاصم نى ًقم ًاص ق رب ًمفًأك ًميزة ًيي د ق ذا

ًميزاتًاص ر ياًكشل ئل  ًكقل د   ًك بلغ   ًك رق  ًعمىًاصمغ تً.ً
ًٓ-ً ًذاتًاصم نىًً ًاصمؤ:رة ًاألصة ظًاصدايقا ًاص كليرمًقمًاش ي ر  ًاإلم ـ داا

اصم ميزًكاص مً  ن  بًم ً ي ؽًاص يتًكمق ـًاصيبلـًق كًقمًهذاًاص يتً
(ًق ص شماًالًيقلدًام بلاًاصم دةً ـً   صط  ـًكذصؾًص ن     ًم ًيمماً)اص ُّشى

ًاالم بلاً  يكفًإالًم ًام بلاًاصم دةً  صط  ـًكاصكلكؿً  صم دةًإصىًددًٌ
ًعمىًاصكلكؿًصددً ً ة ةًاص  اًصدالص    ًصةظً)اص ًٌ ى ( صذصؾًق كًا  شدـ

ًاالم بلاً.ً
ً
ً

                                                 

ً.ًًّٕٓ/ِاصم  قلىًقمًأم: ؿًاص ربًصمزمش رمً(ًًُ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُّٗ﴾  
  

 ِ
ْ
ث
َ
ِ  ـ اىغ

َ
ث
َ
 اىغ

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) لُو الَغْبُن في َبْيٍع َوفي َسَممِ  َيِبن  َوَمْن َيِبْع آِجاًل منُو ِبعاِجِمِو 

 ًًا ؿًاصزري مًم
ًاصنقصًقمًاص ي ًكاص راا»ًً ًكاصغىٍ فًم ً  صة ةًنقصًقمًاصرأمًا كاصغى ىفي

ً.ًً(ّ)«ً(ِ)ا صةًا فًاص ييتًقمً)اإللبلح(ً
ًً ًإصى ًاص ييت ًا ف ًعف ًنقمة ًقيم  ًاصزري م ًاصدالصمًي ير االش بلؼ

ًاص يكفً ً يف ًم  ً)اصغٍ ف( ًيمما ًقم ًاص  ا ًدرؼ ًدريا ًاش بلؼ ًمف اصن  ع
كاص دريؾًم ينن ًأفًاصغىٍ فًمً  يكفًاص  اًمً م نىًاصنقصًاصذمًييكفًقمًاص ي ً

ً ة ةًاص  اًمًق كً م نىًاصنقصًاصذمًييكفًقمًاصرأماًكاص راا ًاصغى ىفًم اًأم 
ًم ًاصدرؼ ًدريا ًاش بلؼ ًييكف ًعمىًق ذصؾ ًأ:ر  ًصة ًكاص يكف ًاصدريا ً يف  

ًمفً ًمممدن  ًكاص يكف ًاصدريا ًديث ًمف ًاصمةظيف ً يف ًاصةرؽ ًكييكف اصم نى
ًاصمبلمةًاصدايقاًصمةركؽًاصمغكياً.ً

ك  ةقدًأاكاؿًعمم اًاصمغاًي  يفًصن ًلداًم ًأكرد ًاصزري مًكنقمةًعفًً
در ةً دتًا فًاص ييتًققدًأكردًا فًا ي اًهذاًاالش بلؼًقمً)أدبًاصي  ب(ًأ

عنكافً)ً قكيـًاصم  فً(ًقمً  بً م  ًمً)ً  بًاصدرقيفًاصمذيفًي ق ر  فًقمً
ًا ئبلنً ًمك، ًاآلشر( ًك، ًاصن سًأددهم  اصمةظًكقمًاصم نىًكيم    فًقر م 

ً ًيق ؿًقمًرأيةً»ًقمًذصؾًم ًقمًاصرأما ًكاصغ ىفًم ًقمًاص رااًكاص ي ا كاصغٍ فًم
ًرأيةاًغى ىف ً.ًً(ْ)«كادًغىً فى

                                                 

كمػفًيػؤ:رً يػ ًاشر ػةًاص  ايػاًم ػ  دالً  ػ ًدنيػ  ًاص   مػاًق ي ،ػةًصػةً »م نػىًاص يػتًمً(ًًُ)
ً.ًًُٓٗصًاص ردةً ردن ًكا عرا ن ًك بلغا«ًاصش رافًاصم يفًقمً ي ةًك   ر ة

ً ػػ ش بلؼً(ًًِ) ًكقى ىػػؿو ينظػػرًمًإلػػبلحًاصمنطػػؽًال ػػفًاص ػػييتً دػػتً ػػ بً ػػم  ًمً ػػ بًقىٍ ػػؿو
ً.ًًْٕاصم نىاًصً

ً.ًًَّّ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًّ)
ً.ًًَّٗإًَّأدبًاصي  بًال فًا ي اًصً(ًًْ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُْٗ﴾  
  

ًكييلرًًًٌ ًم ًحًاص كهرمً ذصؾًا ئبلن ًكاصغى ىفً» ً  ص  ييفًقمًاص ي ا اصغىٍ في
ً.ًً(ُ)«  ص دريؾًقمًاصرأمً

 م  ً)ذيرً ً يفًاصمةظيفًقأدر  م ً دتً  بًكادًقرَّؽًاص يكطمًأي،ًنً
ً.ًً(ِ) مماًمفًاصةركؽ(ً

ًً ًاألزهرم ًاص مم ا ًمف ًذصؾ ًإصى ًأ  ر ًممف ً يد (ّ)كي ف ًكا ف ًا(ْ)ا
ً.ً(ٓ)كاصز يدم
ًشبلؿًم ً  ؽًيميفًاصقكؿً م ًيممًمًكمفً

ًاالش بلؼًقمًاص، طً يفًاصدرياًكاص يكفًي ر بًعميةًاش بلؼًقمًًً-ًُ أفَّ
ًاصم نىًكقمًدالصاًاصمةظيفً.ً

ًِ-ً ًكاص رااً ً م نىًاصنقصًقمًاص ي  ًأفًاصغٍ فً  يكفًاص  ا كاصغ ىفً ة ةًا
ًاص  اً م نىًاصنقصًكاص، ؼًكاصشمؿًقمًاصرأمً.ً

ًم ًً-ًّ قيةًاصمةظيفًكهكًًدةً)ًغًبًفً(ً دكرًدكؿًم نىًع ـًي  رؾأفَّ
اًكصيفًاش بلؼًاص، طً يفًاصدرياًكاص يكفً  ؿً(ٔ)اصنقضًكاص، ؼً

ً  صة ةً ًاص دريؾ ًليغا ًص ش ص ًاصليغ يف ً يف ًدايقا ًقركؽ هن ؾ
ك ش صًليغاًاص يكفً  صدالصاًاً  صدالصاًعمىًاصنقصًكاصشمؿًقمًاصرأم

ًعمىًاصنقصًكاصشمؿًقمًاص ي ًكاص رااً.ً
 ق ربًقمًدااًاإلم ـًاص كليرمًقمًاش ي ر ًصؤلصة ظًاص مًيكهـًظ هره ًاصًً-ًْ

ًم ًاصمةظًكاصم نىًق ش  رً) اصغىٍ ف(ً  يكفًاص  اًكذصؾًصي ن  بًم ن ه 
ً ًصد ؿ ًاص ميغ ً :م   ية ًآشر ة ًكيش ر ًاآلشرة ًاصدار ًي ي  ًزهيداًمف ف

                                                 

ً.ًًُِِٕ/ٔاصلد حًصم كهرمً)ًغًبًفً(ً(ًًُ)
ً.ًًِٕٓ/ِاصمزهرًصم يكطمً(ًًِ)
ً.ًًَُْ/ٖينظرًمً  ذيبًاصمغاًصؤلزهرمً)ًغًفًبً(ً(ًًّ)
ً.ًًَْٕ/ْينظرًمًاصمشلصًال فً يد ً(ًًْ)
ً.ًًْٗٔ/ّٓينظرًمً  جًاص ركسً)ًغًبًفً(ً(ًًٓ)
ً.ًُُْ/ْينظرًمًمق ييسًاصمغاًال فًق رسً)ًغًبًفً(ً(ًًٔ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُٗٓ﴾  
  

ًاصة نياًق كًقمًذصؾًييكفً ي ةًك راا ًقيةًنقصًكشمؿً كي  رمًاصدني 
ًش  رةًنة ةًقمً   ر   ً.ًص

ً  



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُٗٔ﴾  
  

  ادلثذث اىضادس 
 ادلالٍخ اىفارقح تاػرثار اخرالف اى٘ددج اىص٘ذيح

  ِ
َّ
ِ ـ  اىظ

َّ
 اىض

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) َوال َنِبيٌّ َعَمى َغْيٍب ِبُمتََّيمِ      َتَباَرَك هللُا ما وْحٌي ِبُمْكَتَسبٍ 

 ًًا ؿًاصزري مًم
ًً ًيش رًمفًرؤياً» ًم  ً ةم ًكاصمراد ًي   مؿً م نىًاصة ئتًػ كاصغيبًم

قمًً(ِ) چڭ ڭ     ڭ   ڭ ۇ   چ  ..ًكقمًاكؿًهللاً   صىًم  ريؿًكاصكدمًإصيةً.
ااًكمفًارأ يً  ص، دًم ن  ًمًم ًارااةًاصظ اًأمًمً م  ـًمفًاصظناًكهمًاص  م
ً.ً(ّ)«هكً  شيؿً  صدع اً ةًك  ص ذييرً ديمةًك  ميمةً

يكالؿًاصزري مًدكر ًاصذمً  ن  ًقمً ردةًأل ي تًاص ردةًم ن كالنًقمًً
لماًقمً ك،يةًاصم نىًاال     دًاصم نكعاًقمًيؿًم ًصةًهذاًاص رحًطرؽً

ًاص ردة ًأل ي ت ً  آلياًا ًق     د ً)اصغيب( ًيمما ًك ك،ية ًص رح قي  رضًهن 
ً ًاص   قا ًاصغيباصقرآنيا ًم نى ًقي   ًمظ رنا ًمفًا ً)،نيف( ًيمما ًقم ًكرد كم 

ًمفًشبلؿًذصؾًإصىًم ً ًمفًاصقراا يفًم يرنا ًم نىًيؿًارااة اراااتًمك،دن 
ًاش بلؼًاصكددةًاصلك ياًمفًاش بلؼًقمًاصم نىً.ً ًيبلـز

ًاالش بلؼًاصم نكمًًك  صر كعًإصىًاصري ـً ًهذا ًأل صا اصمغكمًي  يفًصن 
عمم اًاصمغاًمفًً قمًدالصاًيؿًصةظًمن م ًكادً ددثًعفًهذاًاالش بلؼً مي

اصمة ريفًك راحًاصدديثًكاصمغكييفاًكذصؾًنظرناًصمي ناًهذاًاصمةظً  رؼًكركد ً
                                                 

ةاً   ريػػتًم ػػيئاًهللااًمػػ ًيػػ فًالًمػػرئًأفًيػػكدىًإصيػػةً قلػػد ًك ػػ يً»م نػػىًاص يػػتًمً(ًًُ)
نم ًهكًق،ؿًهللاًيؤ يةًمفًي  ا.ًكم ًي فًصن مًأفًييذبًقيم ًيش رً ةًمػفًاألمػكرً كا 

اص ػػردةً ػػردن ًكا عرا نػػ ً«ًاصغي يػػا؛ًألفًاألن يػػ اًم لػػكمكفًمػػفًاصيػػذبًك ػػ ئرًاصم  لػػم
ً.ًًُُٗصًًًًًك بلغا

ً(ً.ًِْ كرةًاص يكيرًمًاآلياً)(ًًِ)
ً.ًًِْٗ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًّ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُٕٗ﴾  
  

مًقمًاصقرآفًاصيريـًكاصقراااتًاصقرآنياًقيي ؼًاصز  جًعفًهذاًاالش بلؼًا ئبلنً
 ظنيفًكيقرأً ،نيفًقمفًارأً چڭ ڭ     ڭ   ڭ ۇ   چ قمًاكصةً   صىًمً»ً
اًقيم ًأدا ًعفًهللاًاً ظنيف(ًقم ن  ًمًم ًهكًعمىًاصغيبً م  ـًكهكًاص:قا)

ًهكً ًم  ًم ًقم ن   ً) ،نيف( ًكمفًارأ ًقمًم نىًا  متًزيدناا يق ؿًظننتًزيدنا
ًهللاًًأمًهكًاًعمىًاصغيبً  شيؿ ً.ًً(ُ)«يؤدمًعفًهللاًكيي ىمًٌـًي  بى

ًاصةركؽً يفًم نىًاصمةظيفًنظرناًالش بلؼًً كيؤيدًا فًدريدًعمىً بلـز
ً،نن ًمً،ًى»ًاصكددةًاصلك ياً ين م ًقيذيرًذصؾًعندًاكصةًمً ً  ص ماًيً،في فَّ

كم ًهكًعمىًاصغيبً»ًإذاً شؿً ةًك ةًعميةاًكاص،نيفًمًاص شيؿاًكادًارئًمً
ً.ً(ِ)«ك ظنيفًق ص،نيفًمًم ًأش ر ؾً ةاًكاصظنيفًمًاصمي  ـً«ً ،نيف
صةًم د ةًاصمغكياًاصش لاًًيؿًصةظًوًقإذاًأٍم نَّ ًاصنظرًقمًذصؾًصك دن ًأفًًَّ

ًق ص، دًكاصنكف»ً ةًكاص مً ي ؼًعفًدالصاًمغ يرةًصمم دةًاألشرلً
ً  ص ماً ًعمىً يٍشؿو ً.ً(ّ)«ألؿًلديةًيدؿُّ

ق أللؿًاًلديةًيدؿًعمىًم نييفًمش مةيفًؿًهيلكاصظ اًكاصنكفًأًي»ًً
كاأللؿًاص: نمًمًاص ؾاًكمنةًاصظناًمً م نىًاص  ماًكاصظنيفًمًاًاألكؿًمًاصيقيف

ً.ً(ْ)«ًاصمي َّ ـ
ًقمفًشبلؿًم ً  ؽًي  يفًصن ًم ًيممًمًً

ًاصمبلمةًاصة رااً يفًدالصاًيؿًًً-ًُ ًاش بلؼًاصكدداتًاصلك ياًمفًأهـ أفَّ
ًصةظًمفًاصمةظيفً.ً

ًمًاص،نيفً  ص، دً م نىًاص شيؿًً-ًِ ًكاصظنيفً  صظ اً م نىًاصمي  ـً.ًاًأفَّ
ًّ-ً ًً ًصن  ًً–ي  يف ًاصمقي سًاألكؿًً–أي،ن  ً ي د ًكارااا ة ًاصيريـ ًاصقرآف أفَّ

ً.ًصمر  اًاألكصىًقمًاال     دًعند صمةل داًعندًاصزري مًكهم ًقمًا
                                                 

ً.ًًِّٗ/ٓم  نمًاصقرآفًكا عرا ةًصمز  جً(ًًُ)
ً.ًًُْٖ/ُ م رةًاصمغاًال فًدريدً)ًضًفًفً(ً(ًًِ)
ً.ًًّٕٓ/ّمق ييسًاصمغاً)ًضًفًفً(ً(ًًّ)
ًكم ً  ده ً.ًًِْٔ/ّينظرًمًمق ييسًاصمغاً)ًظًفًفً(ً(ًًْ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُٖٗ﴾  
  

  
ْ
ص

َ
 اىف

ُ
 ـ  ٌ

ُ
ٌ

ْ
ص

َ
 اىق

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) ُمْسَتْمِسُكوَن ِبَحْبٍل غيِر ُمْنَفِصمِ   َدعا إلى هللِا فالُمْسَتْمِسُكوَن ِبِو 

 ًًا ؿًاصزري مًم
ً  صة ا»ً ىث چ ا ؿً   صىًماًيفًى ًًمًي رًاص ماًمفًغيرًأفًيًىكاصةىٍلـي

ًاص يتًك  صق ؼمً(ِ)چيث حج ًقم ًاصك   ف ًقي كز ًاإل  نا ًم  اكاصة اًي ر 
ًً(ّ)«أكصى

ك)اصةلـ(ً  صة ااًاً  صةرؽً يفًصةظمً)اصقلـ(ً  صق ؼلرَّحًاصزري مًً
ًقمًيؿًٌو ًاصي ر ًكهك ًي م  م  ًا  راؾًاصمةظيفًقمًم نىًع ـ ًم ينن  كصين م ًا

يش مة فًقمًشلكلياًطريقاًيؿًمن م ًقمةظً)اصةىٍلـ(ً  صة اًيش صً  صدالصاً
اًكمفًغيرًأفًينةلؿً  ،ةًعفً  ضًيفًىً ًيًىعمىًي رًاص ماًمفًغيرًأفً

ًم ًظ كر ً ًاص ما ًعمىًي ر ًيش صً  صدالصا ً  صق ؼًق ك ًصةظً)اصقلـ( أم 
ًك ي فًاصي رًقيةًكانةل ؿً  ،ةًعفً  ضً.ً

ًعمىًً ًاصزري مًمؤيدة ً ة ً  ا ًصم  ًاص مم ا ًكأاكاؿ ًي بًاصمغا ك  ،د
ًا فً ًصن  ًقي يف ًمن م  ًيؿ ًصدالصا ًاصدايؽ ًاصم نى ًقم ًاصمةظيف ً يف ًاصةرؽ ك كد

ـًاٍلمن ً  صق ؼاًكقلمتًلكالمتًأا»ًدًاكصةًمًاص ييتًهذاًاالش بلؼًعن
أقلـًقلمن ً  صة ااًا ؿًأ كًاص   سًمًقلمتًاصشمش ؿمًأشر  ةًمفًاص  ؽاً

ق صقٍلـًمًي رًاص ماًد ىًينةلؿً  ،ةًعفً  ضاًكقلم ةًمًي ر ةً...ً
ً.ً(ْ)«كاصةلـًمًي رًاص ماًييةم ًي فً
                                                 

مػفً ػةًكعمػؿًآدع ًهذاًاصن مًاصن سًإصىًاإليم فً ػديفًاإل ػبلـاًقمػفً »م نىًاص يتًمً(ًًُ)
صًًاص ػردةً ػردن ًكا عرا نػ ًك بلغػا«ًً م ً  اًققدًاع لـًك  مػؽً  ػ بًم ػيفًالًينقطػ 

ًًُٔ.ً
ً(ً.ًِٔٓ كرةًاص قرةًمًاآلياً)(ًًِ)
ً.ًًُٕٓ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًّ)
ً  لرؼًي يرً.ًًّٗاًِٗاألصة ظًال فًاص ييتًصً(ًًْ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُٗٗ﴾  
  

صيك:ؽًكيقيدًدالصاً:ـًيأ مًدكرًأ كًهبلؿًاص  يرمًقمًي   ةً)اصةركؽ(ًً
ً»ًيبلًاصمةظيفًمظ رناًك ةًاالش بلؼًمك،دن ًمً اصةرؽً يفًاصقلـًكاصةلـمًأفَّ

ًاإل  نالاصق ًم  ً  صق ؼًاصي ر ًـ ًاا ًملدر ًإذاًلق صقلـ ًالمن  متًاص ما
ًإذاًي ر ة ًانةل من  ًاص ما ًانةلـ ًإ  ناا ًغير ًمف ًي ر ًم ً  صة ا ًكاصةلـ ا

ً.ًً(ُ)« لدعًكصـًيني ر
ًمًً ًأفَّ ًم،يةن  ًاص   ؽ ًاصةرؽ ًإصى ً  إل، قا ًآشر ًقران  ًاصمن كم كيزيد

ً.ً(ِ)«ك  صة اًمًاط ًاص ماًاصم  ديراًمً  صق ؼاًي رًاص ماًقمًطكصةاصقلـ»
ًقمفًشبلؿًم ً  ؽًي  يفًصن ًم ًيممًمًاًإذناً

ًاصقلـًكاصةلـًمفًاألصة ظًاص مًيكهـًظ هره ًاص رادؼًكصيفًاش بلؼًًً-ًُ أفَّ
:ر ًقمًك كدًاصةركؽًاصدايقاًقمًأي فًصةًاصكددةًاصلك ياً يفًاصمةظيفً

ًدالصاًيؿًمن م ً.ً
ًاصقلـًم ن  ًمًي رًاص ماًد ىًينةلؿً  ،ةًعفً  ضًً-ًِ كايؿًمًاًأفَّ

ًطكصة ًقم ًاص ما ًي ر ًهك ًاا ًي ر ًق ك ًم ًاصةلـ ًدكفًأم  ص ما
ًكايؿًمًهكًاط ًاص ماًاصم  ديرً.ًاًانةل صة

يبلدظًأفً)اصق ؼ(ًدرؼًمفًاصدركؼًاص ديدةاًصذصؾًا  شدـًقمًاصدالصاًًً-ًّ
ًانةل صة ًم  ًاص ما ًعمىًي ر ًاصدركؼًا ًق مًدرؼًمف ً)اصة ا( أم 

ًقمًاصدالصاًعمىًي رًاص ماًدكفًانةل صةً ًصذصؾًق كًا  شدـ اصرشكة
  بًم ًاصدالصاًاصلك ياًصيؿًدرؼًكهذاًم ًقط ي اًم نىًيؿًصةظً  ن

ًاصم نى ًاصمةظًصقكة ًي مىً قكة ًاش لتً  صم نىًاصقكمًا ق صق ؼًص د   
ً.ًً(ّ)كاصة اًصرش ك   ًاش لتًك ن   تًم ًاصم نىًاص، يؼ

ًير  ًإصىًاش بلؼًاصكددةًاصلك ياً يفًاصمةظيفً.ًً–هن ًً–ًأفًاصةرؽًً-ًْ

                                                 

ً  لرؼًي يرً.ًًَُٓاصةركؽًاصمغكياًأل مًهبلؿًاص  يرمًصً(ًًُ)
ً.ًًِِٕاص كايؼًعمىًم م تًاص   ريؼًصممن كمًصً(ًًِ)
ً.ًًُِٕ/ّينظرًمًاصمن  جًاصكا،ةًصم بلغاًد/ًد مدًعكنمً(ًًّ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ََُُِ﴾  
  

مىيىاًً-ًٓ اصمغكياًاص مً ميزً   ًاصزري مًكدكر ًاصرائدًقمًًي  يفًصن ًأي،ن ًاصمى
اصي ؼًعفًم  نمًاألصة ظًك دديدًاصمبلمةًاصدايقاًاصة رااًكاصة لماً يفً

ًددكدًاألصة ظًاص مًيكهـًظ هره ًاص رادؼًأكًاص ق ربًقمًاصم نىً.ً
اه م ـًاصزري مً  صدكرًاصة َّ ؿًاصذمًيقكـً ةًاص ي ؽًقمً دديدًاصم نىًًً-ًٔ

ًًك ًاصم ن  قاًكاصمي ى ًٌرةًعفًاصم نىًكذصؾًمفًشبلؿًاصمراد ًاصليغا  دديد
ًعفًدعكةًاصن مًً–هن ًً–كذصؾًألفًاصدديثً«ًكاصة اًأكصى»اكصةًمً

صئل بلـًككلؼًد ؿًاصمؤمنيفًك م ي ـً د ؿًهللاًك  مق ـً   بًم يفً
قمق ـًاصيبلـًهن ًعفًي رًم نكمًكصيسًاصي رًأكًاًالًينقط ًكالًيني ر

كمفًاص دي مًأفًاصي رًأكًاالنقط عًاصم نكمًالًيظ رًاًماصقط ًاصد 
ًقظ كرًاصي رًمفًاش ل ل تًاصدالصاً ًكاصي را ًاصقط  كالًي  يفًقية

ًعمىًاأل ي اًاصد ياًأي:رًمفًاصم نكياً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُُِ﴾  
  

  ادلثذث اىضاتغ 
 ادلالٍخ اىفارقح تاػرثار اىْقيض

 اىصادر ـ اى٘ارد 
 ًًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم

 (1) وُردَّ واِرُدىا بالَغْيِظ حيَن َظِمي  وساَء ساَوَة أْن غاَضْت ُبَحْيَرُتيا   
 ًًا ؿًاصزري مًم

ًً ًاص» ًم ًا ؿً   صىًممكاصكاردي ًصطمبًاصم اا گ  ڳ ڳ چ   قدـ

كاصكاردمًاصداشؿًاًكهكً،دًاصل در؛ًقإفًاصل درًمًاصش رجًعفًاصم اً(ِ)چ ڳ
ً.ًً(ّ)«قيةً

ي يرًاصزري مًإصىً ، دًدالصاًصةظمًاصل درًكاصكاردًكأفًاصكاردًهكًً
ً كرةً ًقم ًاصيريـ ًاصقرآف ًقم ًكرد ً م  ًذصؾ ًعمى ًم  دالن ًاصم ا ًصطمب اصم قدـ
ًكم نىًق صل درًهكًاصش رجً ًاصل درًصةظن  ًإصىًأفًاصكاردً،د يك ؼاًم يرنا

ًعفًاصم اًكاصكاردًاصداشؿًقيةً.ً
ًمفًاألصة ظًً كادًن ؿًهذافًاصمةظ فًاه م ـًعمم اًاصمغاًكذصؾًصيكن م 

اصقرآنياًاص مً رقتً ك كده ًقمًآي تًاصقرآفًاصيريـًقي ددثًاإلم ـًقشرًاصديفً
ً ًصقكصةً   صىًم ًاالش بلؼًكذصؾًعندً ة ير  ڇ ڇ چ اصرازمًعفًهذا

                                                 

كأدزفًأهػؿًمدينػاً ػ كةًمػ ًدػؿً  ديػر  ـاًإذًغػ رًم ؤهػ ًقػمًاألرضً »م نىًاص يتًمً(ًًُ)
اص ػردةً«ًًكن،بًد ىًل رتًي   اًكر  ًمفًي فًيقلده ًصم ػرباًغ،ػ  فًعط ػ 

ً.ًًِٗصًً ردن ًكا عرا ن ًك بلغا
ً(ً.ًُٗ كرةًيك ؼًمًاآلياً)(ًًِ)
ً.ًًُِّ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًّ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُِِ﴾  
  

اًدًكًركرًمً،دًاصًكدًياصلًُّ»ًقيقكؿًعفًذصؾًمًً(ُ) چڍ ڍ  ڌ ڌ 
ً.ً(ِ)«كاصل درًاصمنلرؼًق صكاردًاص  ئمً

كية رًاص يخًاصمراغمًاً(ْ)كا فًمنظكراً(ّ)كادًكاققةًقمًذصؾًاصقرط مً
ً.ً(ٓ)«كاصل درمًهكًاصرا  ًعنةاًربًأكًي  قماصكاردً  آل مًصمم اًصي »ً

ًقمفًشبلؿًم ً  ؽًي  يفًصن ًم ًيممًمًً
ًُ-ً ً،دًً ًق صكارد ًاصم  نم ًقم ًاصم ن ا،ا ًاألصة ظ ًمف ًكاصكارد ًاصل در ًصةظ أف

ًاصل درً.ً
ًصةظًاصكاردًييكفً م نىًمًاص  ئماًأكًاآل مًصمم اًًً-ًِ ا ةؽًعمم اًاصمغاًعمىًأفَّ

ًصي ربًأكًي  قمً.ً
ًصةظًاصل درًييكفً م نىًاصًً-ًًًً ًمنلرؼاًأكًاصرا  ًعفً ربًاصم اًكأفَّ
اًري مًقمًاال     دً  آلي تًاصقرآنياًكذصؾًإل:  تًأكًنةمًظ هرةًم ًدااًاصًزًً-ًّ

ًاص ن اض ًعمىًك ة ًا    د ًهن  ًق ك ًصةظمًا ًدالص م ًاصم نكمً يف كاص ، د
ً)اصكارد ًكاال   ق اا ًصم رب ًاصم ا ًإ ي ف ً م نى ًاصكركد ًكأف اًكاصل در(

ًكاصل درًعيسًذصؾً.ً
ًاص كليرمًكدراي ةًاصمغكياً دا ئؽًاصةركؽً يفًاصم  نمًاص مًيكهـًًً-ًْ دااًاإلم ـ

ًاص ي ؽً ًصمن    ة ًكذصؾ ًاصكركد ًصةظ ًا  شدـ ًهن  ًق ك ً ق ربًاصدالصا ظ هره 
اص  ـًصم يتًكذصؾًمفًكلةةًصد ؿًاصةرسًكشلكلن ًأهؿًمديناً)  كة(ًصم ً

  ً ًددؿَّ ًإذ ًنير  ـا ًاألرضًكر   ًكي سًقم ًم ؤه  ًكارده ً،ب ًي ف مف
ً.ًًكيقلده ًصم ربًكاص قمًغ،  فًعط  ًن

صاًأفًهذاًاالش بلؼً يفًاصمةظيفًن  عًعفًك كدًاص ن اضًكاص ، دً يفًدالًً-ًٓ
ًمن اضًكم  يسًصم نىًاصمةظًاآلشرً.ًيؿًمن م ًقيؿًمن م ًصةًم نىً

                                                 

ً(ً.ًٔ كرةًاصزصزصاًمًاآلياً)(ًًُ)
ً.ًًِٔٓ/ِّ ة يرًاصرازمً(ًًِ)
ً.ًًَُٓ/َِينظرًمً ة يرًاصقرط مً(ًًّ)
ً.ًًْْٗ/ْينظرًمًص  فًاص ربًال فًمنظكرً)ًصًدًرً(ً(ًًْ)
ً.ًًًُِٖ/َّ ة يرًاصمراغمً(ًًٓ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُِّ﴾  
  

ك  صر كعًإصىًاصم نىًاصمدكرمًاص  ـًي  يفًصن ًلداًم ًذير ًاص مم اًمفًًً-ًٔ
ًا ًمن م  ًم نىًيؿ ً يف ًاص ، د ً  ع   ر ًاصمةظيف ً يف ًص ةراا ق صل دً»

اًكاصداؿًكاصرااًيدؿًعمىًشبلؼًاصكردًقمفًذصؾًاكص ـًمًلدرًعفًاصم ا
كعمىًاص يسًاً(ُ)«كلدرًعفًاص بلداًإذاًي فًكرده ً:ـً شصًعن  

ق صكاكًكاصرااًكاصداؿً دؿًعمىًاصمكاق ةًإصىً»مفًذصؾًاصم نىًاص  ـًصمكردً
ًمًشبلؼًاصلدراًيق ؿًكردتًاإل ؿًاصم اً ًردي يًكردناق صًكًاص ما اً(ِ)«ٍردي

ًقم نىًيؿًمن م ًم  يسًصم نىًاآلشرً.ً
 ع

ْ
ي
َ
ة ـ  اىغ

َ
ض

َ
 اىغ

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (3) وُردَّ واِرُدىا بالَغْيِظ حيَن َظِمي  وساَء ساَوَة أْن غاَضْت ُبَحْيَرُتيا  

 ًًا ؿًاصزري مًم
 ينةًك يفًاصغ،ب؛ًً(ْ)كاكصةً  صغيظًمًقرَّؽًاصغزنكمًقمً) ة ير (ً»ًً

كا ؿًاًانق  ضًاصط  ً رؤياًم ًي كاياًكاصغ،بمًطمبًاكةًاالن ق ـًقق ؿمًاصغيظ
ًاصغ،باًكايؿًمً ؿًً(ٓ)ًأ كً  ؿًاص ركمًقمً)إ ة رًاصةلية( ؿي ايؿمًاصغيظيًأكَّ

ًصم   زاًكمنةًاكصةً   صىًمً ًي مفه ًمفًاصغ،باًكايؿمًغ،به ے چ أ دُّ

كا ؿًا فًً(ٕ)چ  ڇ  ڇ  ڇچ  كا ؿً   صىًمً(ٔ) چ  ے ۓ    ۓ ﮲
يدًقمً)اصةرؽً يفًاصدركؼًاصمي يما( اص ًٌ
ايؿًمًاصغيظًمًصمفًالًيقدرًعمىًً(ٖ)ً

                                                 

ً.ًًّّٕ/ّينظرًمًمق ييسًاصمغاًال فًق رسً)ًصًدًرً(ً(ًًُ)
ً.ًًًَُٓ/ٔينظرًمًاصملدرًاص   ؽً)ًكًرًدً(ً(ًًِ)
ًم نىًاص يتً قدـًقمًم: ؿً   ؽً.ًً(ًًّ)
ًصـًا ميفًمفًاصكلكؿًإصىًهذاًاص ة يرًصم أيدًمفًلداًاصنصً.ً(ًًْ)
ً.ًًّْٖ/ُينظرًمًإ ة رًاصةليةً(ًًٓ)
ً(ً.ًُُٗ كرةًآؿًعمرافًمًاآلياً)(ًًٔ)
ً(ً.ًِٗ كرةًاصة ةًمًاآلياً)(ًًٕ)
ً.ًًُٓٓينظرًمًاصةرؽً يفًاصدركؼًاصشم اًال فًاص يدًاص طميك مًصً(ًًٖ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُِْ﴾  
  

ًاالن ل ر ًكلؼًاص  رمً   صىًا ًكص ذا ًعمىًاالن ل را ًيىٍقدري ًصمف كاصغ،بم
ًهن ً ًاصن ظـ ًا   م ؿ ٍ في ًدي ًيظ ر ًيمة ًك  ذا ً  صغيظ ًيكلؼ ًكصـ   صغ،با

ً.ً(ُ)«اصغيظً
أكردًاصزري مًقمًنلةًاص   ؽًآرااً  ضًعمم اًاصمغاًقمًاصةرؽً يفًً

ًمقلد ً أف ًاصقكؿ ًيمينن  ً  ؽ ًم  ًشبلؿ ًقمف ًك)اصغ،ب( ً)اصغيظ( ًصةظم
ًاصزري مًي مشصًقمًاصنق طًاص  صياًم

ًُ-ً ًيكدمًً ًظ هرهم  ًي ف ف ًكا  ًكاصغ،ب ًاصغيظ ًصةظم ً يف ًاص رادؼ نةم
ًقركاًن ًهن ؾ ًأفَّ ًإال ًاصم نىا ًقم ًأاره ً  ص ق رب ًاد ً ين م  ًدايقا  

ً.اص مم ا
ًيميفًإ م ؿًاصةركؽً يفًاصغيظًكاصغ،بًقيم ًيممًمًً-ًِ

ً ً-أ ًً ًم  ً رؤيا ًاصغيظًانق  ضًاصط   ًعمىًأفَّ ًاصقدرة ًم ًعدـ ي كاي
ًأم ًاصغ،بًق كًقيةًادرةًعمىًاالن ق ـً.ًاًاالن ق ـ

أفًاصغيظًمًأكَّؿًاصغ،باًأم ًاصغ،بمًق كًاصمردماًاص مً يكفًًً-بً
ً  دًاصغيظً.ً

أم ًاصغ،بًمًق كًالًييكفًاًأفًاصغيظًمًغ،بًي مفًصم   زًً- ً
ًي مفًألنةًصيسًقيةًع زًعفًاالن ق ـً.ً

ً ًاصغ،بًمًق كًأفًاصغيظًًً-د مًصمفًالًيقدرًعمىًاالن ل راًأم 
ًصمفًيقدرًعمىًاالن ل رً.ً

ا  دؿًاص مم اًعمىًأفًاصمرادً  صغيظًهكًمًاصغ،بًاصي مفًكاص  زًعفًًً-ًّ
االن ق ـًكعدـًاصقدرةًعمىًاالن ل رًكذصؾً د ؿًاصية رًكغيرًاصم مميفً

زهـًقمًع، ـًاألن مؿًمفًغيظ ـًمفًاصمؤمنيفًم ًعدـًادر  ـًكع 
ًعمىًإيق عًاص،ررً  صمؤمنيفً.ً

                                                 

ً.ًًُِّ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًُ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُِٓ﴾  
  

ًْ-ً ًً ًا  دؿ ًعمىًيم  ًاصقدرة ًيممؾ ًصمف ًييكف ًاصغ،ب ًأفَّ ًعمى اص مم ا
كلؼًهللاً   صىًنة ةً  صغ،بًقيم ًيق ربً االن ل رًكاالن ق ـاًكذصؾً

كصـًيلؼًذا ةً   صىً  صغيظًً(ُ)شم اًع رةًمك، ن ًقمًاصقرآفًاصيريـً
ًًإطبلان ً.ً

إ  دةًاصزري مً  إلم ـًاص كليرمًكدا ةًاصم ن هياًقمًاش ي ر ًكالطة ا ًً-ًٓ
ًاصلكرةً ًعمىً   يد ًاصقدرة ًكييكفًص   صؤلصة ظًاص مً  ن  بًم ًمراد 

ققدًظ رًذصؾًمفًاكؿًاص ي نياًاصمرادةًكاص مً  ن  بًم ًاص ي ؽًكاصمق ـً
ً ًم ًاصزري م ً)اصغيظ» ًهن  ًاصن ظـ ًا   م ؿ ٍ في ًدي ًيزهر ًيمة (ًك  ذا

ق ص كليرمًقمًهذاًاص يتًيلؼًد ؿً بلدًق رسًكش لاًمديناً)  كة(ً
ًيي ـًًاص مً ؼًم ؤه  ًصم ربًكاالر كااًدزينن  كر  ًمفًي فًيقلده 

يغيرًأم ـًإرادةًهللاًع  زناًالًي  طي ًأفًًقمًنة ةًاصغيظًكصينةًيقؼً
ًمفًذصؾ.ً يئ ًن
ًمًكادًقرًًَّ ًا ئبلن ٍن ى فًي كزًأىفًً»ؽًأ كًهبلؿًاص  يرمً ين م  أىفًاإٍلً

رً رى ًاص،َّ بًًإرىادىة ًأىفًاٍصغى،ى ذىًصؾى ًكى مىٍي ى  ًي كزًأىفًيٍغ،بًعى يغ  ظًمفًنىة ةًكىالى
رغصمم رى ٍن ى فًاص،َّ ًي كزًأىفًييًريدًاإٍلً مىٍيًةًكىالى ً.ً(ِ)«صنة ةً،كبًعى

كقرؽً»كييلرًٌحًأ كً  ةرًاصم ممً  صةرؽً يفًاصمةظيفًكذصؾًعندًاكصةًمًً
يظًكاصغ،باًقق ؿمًاصغيظًعمىًمفًالً قدرًعميةاًكاصغ،بًغ رمً يفًاصاصزمش

                                                 

(اًك ػػكرةًآؿًعمػػرافًمًاآليػػاًَٗ(اًكاآليػػاً)ُٔكاصمكا،ػػ ًهػػمًمً ػػكرةًاص قػػرةًمًاآليػػاً)(ًًُ)
(اًك كرةًاألعراؼًمًَٔ(اًك كرةًاصم ئدةًمًاآلياً)ّٗ(اًك كرةًاصن  اًمًاآلياً)ُُِ)

(اًك ػػػػكرةًاصندػػػػؿًمًاآليػػػػأًُ(اًك ػػػػكرةًاألنةػػػػ ؿًمًاآليػػػػاً)ُِٓ(اًكاآليػػػػاً)ُٕاآليػػػػاً)
(اًك كرةًاص كرلًمًاآليػاًٗ(اًك كرةًاصنكرًمًاآلياً)ٖٔ(اًك كرةًطةًمًاآلياً)ًَُٔ)
(اًك ػػكرةًاصمم دنػػاًمًُْ(اًك ػػكرةًاصم  دصػػاًمًاآليػػاً)ٔ(اًك ػػكرةًاصةػػ ةًمًاآليػػاً)ُٔ)

ً(ً.ًُّاآلياً)
ً.ًًَُّاصةركؽًاصمغكياًأل مًهبلؿًاص  يرمًصً(ًًِ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُِٔ﴾  
  

عمىًمفً قدرًعميةاًيق ؿمًغ،بًاص مط فًعمىًرعي ةاًكاغ  ظًاصغبلـًعمىً
ً.ًً(ُ)« يد 

ك  صر كعًإصىًاصم نىًاص  ـًاصذمً دكرًدكصةًدالصاًيؿًمن م ًي  يفًصن ًً
ًقيةًيمماًيكاصظ اًألق صغيفًكاصي اً»ًلداًاصقكؿً  الش بلؼً يفًاصدالص يفً ؿه

ًيمدؽيًاإلن  فًمفًغير كاددةًيدؿًعمىً ً.ً(ِ)«يىٍربو
قةمًذصؾًدصيؿًعمىًاص  زًكعدـًاصقدرةًعمىًاالن ق ـًكاالن ل راًكصيفًً

ًاصم نىًاص  ـًاصذمً دكرًدكصةًم دةًاصغ،بًيكدمً  صقكةًكاصقدرةًعمىًاالن ق ـ
ًً»كاالن ل رم مًًإفَّ ايكَّةو.ًييقى ؿي مىىًً دَّةوًكى ًعى ًيىديؿُّ ًديةه ًلى ًكىاص،َّ ديًكىاٍص ى ايًأىٍلؿه اٍصغىٍيفي

ٍشطًً اًأًلىنَّةيًاٍ ً دىاديًاص ُّ بي ًمٍنةيًاٍ  يؽًَّاٍصغى،ى ٍم ىاي.ًاى صيكامًكى اصلُّ ٍشرىةًي ً.ً(ّ)«اٍصغىٍ، ىاىمًاصلَّ
ًً ً يف ًاصةرؽ ًكاكع ًصن  ًي  يف ً  ؽ ًم  ًشبلؿ ًقمف ًكذصؾًإذنا اصمةظيف

  ع   رًاص ، دًكاص ن اضً يفًم نىًيؿًمن م ًق صغيظًمًييكفًم ًاص  زًكعدـً
اصقدرةًعمىًاالن ق ـًأكًاالن ل رًصذصؾًا  شدمةًاصقرآفًاصيريـًقمًدؽًاص  راً
ًاالن ق ـً ًعمى ً  صقدرة ًييكف ًق ك ًاصغ،ب ًأم  ًكاصمن ققيفا ًاصية ر ًدؽ كقم

ًًذا ةً  د نةًك   صىً.ًقمًدؽًكاالن ل رًصذصؾًا  شدمةًهللاً
ً  

                                                 

ً.ًًِٖٕ دةاًاصم دًاصلريةًقمً رحًي  بًاصةليةًأل مً  ةرًاصم ممًصً(ًًُ)
ً.ًًَْٓ/ْمق ييسًاصمغاً)ًغًمًظً(ً(ًًِ)
ً.ًًِْٖ/ْاصملدرًاص   ؽً)ًغًضًبً(ً(ًًّ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُِٕ﴾  
  

  ض
ْ
ي
َ
ض ـ  اىف

ْ
ي
َ
 اىغ

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) وُردَّ واِرُدىا بالَغْيِظ حيَن َظِمي   وساَء ساَوَة أْن غاَضْت ُبَحْيَرُتيا  

 ًًا ؿًاصزري مًم
ًً ًاصغيضً» ًألف ًق ضا ً،د ًكهك ًقمًاألرضا ًغ ر ًم كغ ضًاصم اي

كيق ؿًمًهذاًمفًذاؾًً(ِ) چۇئ ۇئ چ  منقل فاًكاصةيضمًزي دةاًا ؿً   صىً
ًمفًقيضًو ً.ًً(ّ)«أمًمًاميؿًمفًي:يراًغيضه

ً)اصةيض(ًً ًك ً)اصغيض( ًم ًصةظم ً يف ًاص غ ير ً ك ة ًاصزري م لرح
ق صغيضًمًييكفً م نىًاصنقل فاًأكًاصقميؿًمفًاصم ااًكاصةيضًمًييكفً م نىً
ًاصزي دةًأكًاصي:يرًمفًاصم ااًك ذصؾًييكفًهن ؾً ، دًك ن اضً يفًاصمةظيفً.ً

ؾًك ؤيدًي بًاصمغاًعمىًك كدًاصةركؽًاصدايقاً يفًدالصاًاصمةظيفًكذصً
ًمن م ًقيلرحً ذصؾًعفًطريؽ ً»اصشميؿًا ئبلنًمًًاص ن اضً يفًم نىًيؿو ق ضى

ً ةيضً ٍتًعينةا ًكق ،ى . ًيى:يرى ًأمم ًيةيضًقىٍي، ن ا ٍيري ًكاصشى ًكاصمىطىري ًكاصدٍَّم ي اصم اي
ً  صت ًأمم ًقىٍي، ن ًا ...ً ٍكضي ًكاصدى ًقأظ ىرى . ًام ىؤلى ًاذا ًً  رًٌ  ًقبلفو ًلدري كق ضى
ًأمًميٍم ىًمماًه مًاصقميؿ...ًقاًق ًئضه مًاصي:يراًكاصغىيضي ً.ً(ْ)« صةىٍيضي

اصةيضًمًي:يراًكاصغيضً»ًكيكاقؽًذصؾًاصل دبً فًع  دًعندًاكصةًمًً
ً.ًً(ٓ)«مًاميؿ

ًمن م ًً ذاًر  ن ًإصىًاصم نىًاصمدكرمًاص  ـًاصذمً دكرًدكصةًم دةًيؿو كا 
ًصك دن ه ً ؤيدًك  ،دًهذاًاص غ يرًاصم نكم.ً

                                                 

ًًم نىًاص يتًمً قدـًقمًم: ؿً   ؽ.(ًًُ)
ً(ً.ًْْ كرةًهكدًمًاآلياً)(ًًِ)
ً.ًًُِّ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًّ)
ً  لرؼًي يرً.ًًٓٔ/ٕاص يفًصمشميؿً)ًضًؼًمً(ً(ًًْ)
ً.ًًُٓ/ٖاصمديطًقمًاصمغاًصمل دبً فًع  دً)ًؼًمًضً(ً(ًًٓ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُِٖ﴾  
  

ًاصم نييفًم ن ا، ً ًاص  ـًفًكأفَّ ً دؿًقمًم ن ه  ًغًمًضً( (ً قم دة
ً.ً(ُ)« ضًاصم اًيغيضمًشبلؼًق ضغنقل فًقمً مااًكامااًيق ؿً»ًعمى

ًً ًم ًؼًمًضً( (ً ًم دة ًأف ًديف ًً»قم ًأىٍلؿه ًكىاص،َّ دي ًكىاٍصيى اي اٍصةى اي
مىٍيًة.ًًمفًٍ ًعى ًييقى سي ٍمًاًً  ي يكصىاواً:يَـّ يى ًفًاص َّ رى مىىً ى ًعى ًيىديؿُّ ًكىاًدده ًديةه ًًلى ًقى ضى ذىًصؾى

دى َّىًقى ضىً ى ًي ًًإنى اى ياًًإذىاًمىؤلى مًأىقى ضى ييقى ؿي .ًكى ً.ً(ِ)«اٍصمى ايًيىًةيضي
قمفًشبلؿًم ً  ؽًي  يفًصن ًأفًاصكاا ًاصمغكمًي  دًكيؤيدًعمىًاًإذناً

ًم نىًيؿًمن م ًعيسًاآلشراًكذصؾًمم ً ك كدًاصةرؽً يفًم نىًاصمةظيفًكأفَّ
ًًًاصمةظيفًهن ً  ع   رً  ن اضًدالصاًيؿًمن م ً.يؤيدًصن ًأفًاصةرؽً يفً

ً  

                                                 

ً.ًًَْٓ/ْمق ييسًاصمغاً)ًغًمًضً(ً(ًًُ)
ً.ًًْٓٔ/ْاصملدرًاص   ؽً)ًؼًمًضً(ً(ًًِ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُِٗ﴾  
  

  ٍِادلثذث اىثا 
 ادلالٍخ اىفارقح تاػرثار االشرقاق

 ؤيا
ُّ
ؤيح  ـ  اىز

ُّ
 اىز

 ًًقمًاكؿًاص كليرمًم
 (1) َقْمبًا إذا نامِت الَعْيناِن َلْم َيَنمِ   ال ُتْنِكِر الَوْحَي ِمْن ُرْؤَياُه إنَّ لُو  

 ًًا ؿًاصزري مًم
مميَّا»ًً ً.(ِ)«كأم ًاص لرياًقملدره ًاصرؤيااًاصرؤي ًمًملدرًرألًاصدي
ي    ًاصزري مًدكر ًاصمغكمًقمًاصي ؼًعفًدا ئؽًاصةركؽً يفًدالالتًً

ًإصىًأفًكلؿًإصىً ًاص رادؼًكاص ق ربًقمًاصم نىا ًظ هره  األصة ظًاص مًيكهـ
ًأفًييًك فًم  ؽًإظ  رًاصةركؽً يفًصةظمً)اصرؤي (ًك)اصرؤيا(ًق صة ؿًرألًإم 

اًمفًاصرؤيامًكييكفً ذصؾًم ن  ًاصرؤياًاص لرياًاصمد ك اًاص مً يكفً  ص يف
ً ًاصرؤي  ًهك ًاصمقلكد ً ذصؾ ًكييكف ًاصرؤي م ًم  ؽًمف ًأفًييكف م  ًاصمن ميااكا 

ٍمـاًك ذصؾًييكفًم مؿًاصةرؽً يفًاصمةظيفًم م:ؿًقمً كهمًاص مً يكفًقمًاصدي
ً  اًا  ق ؽًيؿًمن م ً.ً

ك  ةؽًأاكاؿًعمم اًاصمغاًقمًك كدًاصةركؽً يفًدالص مًصةظمً)اصرؤيا(ًً
ً يفًرألًًكً»ك)اصرؤي (ًقيلرحًاص ميفًاصدم مً  ذاًاالش بلؼًا ئبلنًمً م  رؾه

اًكملدري يًاصرٍَّأمًكاصرؤياياًك م نىًاع قدًكصةًاصرأماًك م نىًرألً رى  م نىًأىٍ لى
  ً ٍمـًكصةًاصرؤي ًي صدني اًقكا ًاصةرؽي صملدراًق صرؤيايًصم لًرًش لااًكاصرؤي ًاصدي

                                                 

الً  دػػدًأي ػػ ًاصم  نػػدًدقيقػػاًاصػػكدمًقػػمًدي  ػػةًاصن كٌيػػاًعميػػةًاصلػػبلةً »م نػػىًاص يػػتًمً(ًًُ)
يػػ فًيراهػػ ًقػػمًنكمػػةًقػػمً دايػػاًكاص ػػبلـاًذاؾًاصػػكدمًاصػػذمً ػػدأً  صرؤيػػ ًاصلػػ صداًاص ػػمً
فًن متًعين   اص ردةً ردن ًكا عرا نػ ًك بلغػاً«ًًن ك ةاًقإفًصةًام  ًدائـًاصيقظااًالًين ـًكا 

ً.ًُُٕص
ً.ًًِْٔ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًِ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿َُُُِ﴾  
  

ًقبلفًأممً ًم  رؾً يفًاص لريًاًكاالع ق ديًاًيق ؿمًهذاًرأمي ٍمـًققطاًكاصرأمي صمدي
ً.ً(ُ)«اع ق دي ًي

ًً ًم ًاكصة ًعند ً)رأل( ًاصة ؿ ًمل در ًاص يش ًن ظر ًكيي دد اًاصرؤيا»
ًاصيقظااكاصرؤي  ًقم ًاإل ل ر ً م نى ًق صرؤيا ًمل درا ًاص:بل:ا ًق ذ  ًكاصرأل ًا

ً.ً(ِ)«كاصرألًقمًم نىًاالع ق داًكاصرؤي ً م نىًاإل ل رًاصمن مم
:ـًيأ مًاإلم ـًاألصك مًصيك،ةًكي يفًم نىًيؿًملدرًمن م ًم ينن ًً
ًمً صنكـً كااًاصداصاًعمىًم ًيق ًقمًااصدممياًً–ملدرًرألًً-مًاصرؤي ً»ًأفَّ

ًأـًالًعمىً اص لرياًً–ملدرًرألًً-م ًهكًاصم  كراًكاصرؤياًمًي فًمرئين 
كنظيرًذصؾًاًاصداصاًعمىًإدراؾًمشلكصًكقيرًٌؽً يفًملدرًاصم نييفً  ص أني:يف

ً.ً(ّ)«اصقر اًصم قربًاصم نكمً    دةًكندكه اًكاصقر ىًصم قربًاصد م
ًقمفًشبلؿًم ً  ؽًي  يفًصن ًم ًيممًمًً

مفً)اصرؤيا(ًً ًنأفًاصة ؿًرألًييةىرَّؽً يفًم ن  ً  صملدرًقإفًي فًم  قًً-ًُ
فًي فًاًرياً  ص يفًكرؤياًاص ماًاصمد كسلق صمرادً ةًاصرؤياًاص  كا 

ًً ًنم  ق ً ةًاصرؤي  ًق صمراد ٍمـمفً)اصرؤي ( اًاصمن مياًكاص مً يكفًقمًاصدي
فًي فًم  ق ًمفً)اصرأل(ًق كً م نىًاصرألًكاالع ق د.ً ًنكا 

ًِ-ً ًً ًاص ي ؽ ًً–دكر ًاصدالصاًً–اص  رز ًك دديد ًاصمراد ًاصم نى ً ك،ية قم
ًاصمقلكدةًكذصؾًعندًك كدًاريناًصغكياًأكًد صياً.

ًاص ةريؽً يفًم  نمًاصة ؿً)رأل(ًا ئماًعمىًاش بلؼًاصك ةًاال  ق امًًً-ًّ أفَّ
ًكاش بلؼًاصملدرًاصم  ؽًمنةًاصة ؿً.ًاًصمة ؿ

اصمن مياًاص مً يكفًقمًهذاًاص يتًهكًاصرؤي ًً–هن ًً–أفًاصمقلكدً  صرؤي ًًً-ًْ
اًكذصؾًصك كدًاريناًاصكدمً ق صكدمًقمً داياًاصن كةً دأًً–هن ًً–قمًاصنـك

ًقمًمن مةً.ًً  صرؤي ًاصل صداًاص مًي فًيراه ًاصملطةىً
                                                 

ًاصي  بًاصمينكفً(ًًُ) ً.ًًٓٓ/ّاصدرًاصملكفًقمًعمـك
ً.ًَٕٓٓ/َُ م يدًاصقكاعدً  رحً   يؿًاصةكائدًصن ظرًاص يشً(ًًِ)
ً.ًًّّٕ/ٔركحًاصم  نمًصؤلصك مً(ًًّ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُُِ﴾  
  

 زاصح
َ
اصح ـ اىف

َ
 اىفِز

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) َقمِ الُبْؤِس والنِّ ْنِذُروا ِبُحموِل قد أُ   َيْوٌم َتَفرََّس فيو الُفْرُس أنَّيُم  

 ًًا ؿًاصزري مًم
كمنةًمً)ا قكاًاًكاص ةرُّسًمًاص ة ـًكاص  رؼاًكمنةًاصًةرا اً ي رًاصة ا»ًً

مًقريكبًاصشيؿًكري،  ًمفًاصةرك يااًكمنةًمًكأم ً ة د  ً(ِ)ًًقرا اًاصمؤمف(
ً.ً(ْ)«(ّ)ا اً(ًرًى)عممكاًأكالديـًاص كـًكاصةًى

ًً ًاصزري مًعفًك كد ًصةظمً)اصًةرا ا(ًيي ؼًصن  ً يف ًاصة راا اصمبلمة
ك)اصةىرا ا(ً ة د  ًمر  ن ًهذاًاالش بلؼًقمًاصمةظًإصىًاالش بلؼًاً ي رًاصة ا

اال  ق امًصليغاًيؿًمن م ًك  ص  صمًير دًهذاًاالش بلؼًإصىًاصم نىًقمًيؿً
ًليغاًكذصؾًعمىًاصندكًاص  صمًمً

نىًاص ة ـًكاص  رؼاًكم ً)اصًةرا ا(ً  صي رًم  قاًمفً)اص ةرس(ًكهمً م ًً-ًُ
يكا ةًهللاًقمًاصقمكبًمفًاص : تًكاص أمؿًصم ماًكم رقاًاألمكرًكاص لرً

ً   ً  يفًاص ليرةً.ً
ً)اصةىرا ا(ً  صة ةًم  قاًمفً)اصةرك يا(ًكريكبًاصشيؿً.ًًً-ًِ

                                                 

ًكالد ػػة »م نػػىًاص يػػتًمً(ًًُ) ظ ػػرًصمةػػرسًمػػفًاص بلمػػ تًكاألمػػ راتًمػػ ً  م ػػـًًًًقػػمًيػػـك
اص ػػردةً ػػردن ًكا عرا نػػ ً«ًًيةطنػػكفً  ػػ    ًإصػػىًاػػربًنػػزكؿًاص ػػدةًكاص قك ػػاً  ػػـًك ػػدكص  ـ

ً.ًٖٖصًًك بلغا
ركا ًاص رمذمًقمً ننةًقمًي  بًمً ة يرًاصقرآفاً  بًمًمفً ػكرةًاصد ػراًدػديثًراػـً(ًًِ)

(ًُّّٕ)ٓ/ًًِٖٗ.ً
كردًهذاًاصدديثًقمًاصة ئؽًقمًغريبًاصدديثًكاأل:ػرًصمزمش ػرمًكصيػفً مةػظً)ر ػ صيـ(ً(ًًّ)

ً.ًًًُُْ/ّ دالنًمفً)أكالديـ(ً
ً.ًًَِٔ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًْ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُِِ﴾  
  

عمؿًعمىً أييدًهذاًاصمممةًاصة رؽًاصزري مً ذصؾًقد بً ؿًًكصـًيي ؼًًًً-ًّ
ً ًاصملطةى ًاص رييبًً أد ديث ًداشؿ ًمن م  ًصةظ ًيؿ ًدالصا مظ رنا

ًاصن كمًاصمط راًكظ كرًدالص ةًاصكا،داًقمًاال   م ؿً.ً
ًاالش بلؼًاصم نكمًاصق ئـًعمىًاش بلؼًاصمأشذًً ك ؤيدًي بًاصمغاًهذا

ً ًم ًاكصة ًعفًذصؾًعند ًقيي ؼًا فًدريد ًمن م  كر ؿًد فً»اال  ق امًصيؿو
ًا ًك يد ًاصشيؿا ًعمى ًكاصةيرك يا ًاصنظرًاصةىرا ا ً يد ًأم ًم ًكاص ةرُّس صًةرا ا

ً.ً(ُ)«ي ىةًيميلًً
ًًكييلرحًيً ًم ًا ئبلن ً ذصؾ ًاأل:ير ًيىٍنظرً)ً»ا ف ًقىًإنَّةي ًاٍصميٍؤًمًف ا ًًقرىا ى ا َّقيكا
ًاَّللًًَّ ديهم مً(ً نيكًر ًأدى ً مٍ نىيىٍيفا ًمى ًًييقى ؿي ًكىهيكى مىٍيًةا ًعى ًديًث ًاٍصدى ًهىذىا ًظى ًهري ًدىؿَّ مى 

ً ًاَّللَّي ًا ية ًيكي ًًمفى ًً نىٍكعو ًاصنَّ ًس ً ىٍ ًض ًأىٍدكىاؿى ًقيىٍ مىمكف ًأىٍكًصيى ًئًةا ًايمكب ًًقم  ى ى صىى
ٍمؽً ًئًؿًكىاص َّ ى ًرًبًكاصشى ٍدساًكىاص:َّ ًنممًنىكعًيي ى ىمَّـًً  صدَّالى لى  ىًاًاصظٌَّفًكاصدى اٍصيىرىامى ًتًكىاً 

ًاصنَّ سًً ًأدكاؿي ًقى يٍ رؼًً ًة ًؽا ًًكىاأٍلىٍشبلى ...ً ًقيًة ا»كى ًكاصةىرىا ى ًاص ىٍكـ ًأكالدىيـ مًٌمكا «ًعى
كً يَّا ًاصةيري ٍيؿًكرىيي،  اًًمفى اًً  ٍصةىٍ ًةمًرييكبًاصشى ً.ً(ِ)«اصةىرىا ى

ً.(ٓ)كاصز يدمًا(ْ)كاص كهرماً(ّ)كاقؽًذصؾًاصي:يرًمفًاص مم اًي ألزهرمكادًًًً
ًقمفًشبلؿًم ً  ؽًي  يفًصن ًم ًيممًمًاًإذناً

ًم نىًاصًةرا اًًً-ًُ ً ة د  ً.ًمش مؼًعفًم نىًاصةىرا اًًاصة اً ي رأفَّ
ًاصًةرا اًًً-ًِ  ة ةًاصة اًً–م  قاًمفًاص ةرساًأم ًاصةىرا اًً– ي رًاصة اًً–أفَّ

ًق مًم  قاًمفًاصةرك ياً.ًً–

                                                 

ً.ًًُٕٕ/ِ م رةًاصمغاًال فًدريدً)ًرًسًؼً(ً(ًًُ)
ً.ًًِْٖ/ّاصن  ياًقمًغريبًاصدديثًكاأل:رً)ًؼًرًسً(ً(ًًِ)
ً.ًِِٖاًُِٖ/ُِينظرًمً  ذيبًاصمغاًصؤلزهرمً)ًسًرًؼً(ًً(ًًّ)
ً.ًًٖٓٗ/ّينظرًمًاصلد حًصم كهرمً)ًؼًرًسً(ً(ًًْ)
ًكم ً  ده ً.ًًِّٖ/ُٔينظرًمً  جًاص ركسً)ًؼًرًسً(ً(ًًٓ)
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُِّ﴾  
  

أفًم نىًاصًةرا اً  صي رًمًاص ة ـًكاص  رؼًكم ًيكا ةًهللاًقمًاصقمكبًمفًًً-ًّ
ريكبًً–  صة ةًً–كم نىًاصةىرا اًاًاص : تًكم رقاًاألمكرً  يفًاص ليرة

ًاصشيؿًكم ًي لؿً   ًمفًأمكرًاصةرك ياً.ً
ًْ-ً ًذاتًاصم نىًاصدايؽًً ًصؤلصة ظًاصمي ى رة ًاص كليرمًقمًاش ي ر  ًاإلم ـ داا

ًاص يتًيلؼًد ؿًاصةرسً كاصذمًي ن  بًم ً ي ؽًاص يتًق كًقمًهذا
صملطةىًمفً ن ئ ـًك ي ن ـً زكاؿًممي ـًك  قكطًدكص  ـً قربًميبلدًا

ًً)ًيمةظً)اصًةرا ا ًا  ؽًمن   ًكم  ً)اص ةرس( ًي ن  بًم ة ًاصمق ـ ق ذا
ً ي رًاصة اًدكفًغيرهم ًمفًاألصة ظً.

ً
ً
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُِْ﴾  
  

 ادلثذث اىراصغ 
 ادلالٍخ اىفارقح تاػرثار ٍا يؤٗه إىئ ادلؼْياُ

 ٌ
َ
ي
َ
ح ـ  اىق

َ
ث
َ
ص

َ
 اىق

 ًًقمًاكؿًاإلم ـًاص كليرمًم
 (1) َوِمْن ُعُموِمَك ِعمَم المَّْوِح والَقَممِ    فإنَّ ِمْن ُجوِدَك الدنيا وَضرََّتيا    

 ًًا ؿًاصزري مًم
ـيًمًاصذمًيًي»ً الًق كًال ااًبً ةًإذاً يًرم ىًيًٍكاصقم ً.ًً(ِ)«كا 
ً)اصقمـ(ًً ًصةظم ً يف ًاصةركؽ ًكدا ئؽ ًاالش بلؼ ً ك ة ًاصزري م لرَّح

ً ًق صقمـ ًاآلشر ًم نى ًيش مؼًعف ًمن م  ًيؿ ًم نى ًكأف ًاصذمًك)اصقل ا( هك
فًصـًييٍ رلًق كًال اًكصيسًاً ةًكصيفًيكلؼً  ذاًاصكلؼًإذاً يًرمبً ىًيًٍيًي كا 

ًامـً.ً
ك  صر كعًإصىًأاكاؿًعمم اًاصمغاًي  يفًصن ًلدؽًم ًلرحً ةًاصزري مًً

يدًاص طميك مًعندً كأفًم نىًاصقمـًغيرًم نىًاصقل اًقي يرًإصىًذصؾًا فًاص ًٌ
كاصيأسمًاإلن اً م ًقيةًمفًاصشمر.ًكالًيق ؿًصئلن اًكدد ًدكفًشمرًً»اكصةًمً

ال ق مًشكاف.ًكالًيق ؿًًيأساًيم ًالًيق ؿًم ئدةًد ىًالًييكفًعمي  ًط  ـاًكا 
الًق كًال اًكأن كب ً.(ّ)«امـًد ىًييكفًم ري ناًكا 

ًً ًاصظةر» ًيقمـ كًٌمًيم  ًك ي ًأمًايًط ى ًايمًٌـ ًألنة ًاممن  ًك مك  ًعكدًا كيؿ
ً.ًً(ْ)«يقط ًكيدزًرأ ةًكيقمـً  بلماًق كًامـ

                                                 

كييػؼًي،ػيؽً  هػؾً ػػمًكأنػتًذكً ػ  ًعظػيـًعنػدًهللااًكشيػرًاصػػدني ًً»م نػىًاص يػتًمً(ًًُ)
اص ػردةً ػردن ًكا عرا نػػ ًً«شػرةًرهػفً ػكدؾً  ص ػة عااًكعممػ ًاصمػػكحًكاصقمػـً  ػضًعممػؾكاآل

ً.ًًَِٗك بلغاًصً
ً.ًًُّْ رحًاص ردةًصمزري مًصً(ًًِ)
ً.ًًَٓ/ُاالا ، بًقمً رحًأدبًاصي  بً(ًًّ)
ً.ًًُٓٔ/ُاالا ، بًقمً رحًأدبًاصي  بً(ًًْ)



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُِٓ﴾  
  

ًاصقمق ندمً يفًكييةرًٌؽً ًي بًًأي،ن  ًدةمتً ة ًصم  ًاصمةظيفًمؤيدنا دالصا
ً ًأنة ًاص   قيفًم ينن  ًرأ ة» ًصقمـ مًٌمًاممن  ً ي ًايؿًإنةا ًد ىًًققد الًي مىًاممن 

ًي فًعميةًمًَّأييٍ رىلاً ًإالًإذا ًا ؿًذصؾًق كًال ااًيم ًالًيي مَّىًاصرمةًرمدن   
الًق كًان ة ً.ً(ُ)« ن ف؛ًكا 

ًقمفًشبلؿًم ً  ؽًي  يفًصن ًم ًيممًمًاًإذناً
ًمن م .ًًً-ًُ ًقىرَّؽًعمم اًاصمغاً يفًصةظمً)اصقمـًكاصقل ا(ًمفًديثًدالصاًيؿو
ًِ-ً ًً ًإذا ًاصذمًيي بً ة ًهك ًم ًاصقىمىـ ً يًرمًىأفَّ ًأكًا ًق مًاألن ك ا ًاصقل ا أم 

ًقمًلن عاً ًأن  يبًكي كبًك   شدـ ًمف ً  اة ًي يكف اصن  تًاصذم
ً ًاصي   اا ًا ؿًاص رمً  ص ييفًأكًأابلـ ًاصقل ا ًا ـ ًيطمؽًعمية كصينة

ً غيره ًمفًأدكاتًاص رمًكاص قميـً.ً
ًّ-ً ًإصيةًً ًيؤكؿ ًم  ًاع   ر ًعمى ًا ئـ ًاصمةظيف ًدالصا ً يف ًاصةرؽ ًأف ييبلدظ

ً يرًًبً ىًيًٍيًيق صقمـًالًاًاصمةظ ف اًق كًا ئـًعمىًهذ ًتًاصقل يًى ةًإالًإذا
ًهذا ًأك ًقك كدًاصقل ا ًأابلـا ًق ل ة ًييٍ رىل ً  دم  ًكصيف ًاألن كب

ًً.ًً  تلًىبًأكًاصقًىلًىاألابلـًم كاؼًعمىً ىًرمًاصقًى
كهن ؾً  ضًاألصة ظًاص مًيكهـًظ هره ًاص ق ربًقمًاصم نىاًكصيفًقمًً

دقيقاًاألمرًكقمًألؿًاصمغاًيك دً ين  ًقركؽًدايقاًكييممىةًاصةرؽً يفًدالصاً
ًكردتًأصة  ًاألصة ظًققد ًاصزري مًهذ  ًأكرده  ًاد ظًأشرلًغيرًاألصة ظًاص   قا
ًي ،من  ًاص دكؿًاص  صمًمً

ً
ً
ً
ً
ً

                                                 

ً.ًْٕٗ/ِل ةًاألع ىًقمًلن عاًاإلن  اً(ًًُ)
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُِٔ﴾  
  

اللفظان 

املختلفان يف 

 املعنى

 نص الزركم

امللمح الفارق بني 

 داللة اللفظني

 الصفحة

ًاأل ؿ
ًاص مر

ًغيرً ًاص يمرى ًأفَّ ً  ، ـ كذىيىر
ًأمً ًاصدي ةا ًمدة ًق ص مر األ ؿ
ًاص دفاًكاأل ؿمًديفً مدةًعم رة
ًاصكق ةاًأمًديفًشرابًاص دف.ً

ًًِّْلة تًاصم نييف

ًاألرىؽ
ًاص َّ ر

ًمً ًقق ؿ ً ين م  ً  ، ـ كقرَّؽ
ًا  دعي ة ًم  ًاص َّ ر كاألرؽًم ًا

ًا  دع ؾ
ًًٔٗ  ع   رًاصنقيض

ًاإل م ـً
ًاإليم ؿ

ًاأللؿ ًنقل ف ًإلزاصا اًاإل م ـ
ًنقل فً ًإلزاصا كاإليم ؿ

ًاص كارضً  دً م ـًاأللؿ

اص مكـً
ًكاصشلكص

ًَُٕ

ٍزـً ًاصدى
زيـ ًاصدي

ًقمًاألمرً ً  صة ةمًاص:  تي ٍزـي كاصدى
زيـً ،م يفًمًكهكًاًكاص، ط كاصدي

ًظ رً ًعمى رج ًاص َّ ً ة ًير ط م 
ًاصدا اً.ً

اش بلؼًليغاً
ًيؿًمن ـ

ًًُّْ

ًـى مى ًدى
ًاٍد ىمىـ

ً ًًكاصمرزكاما ؿ ًييةًٍم ً يفًاد ؿ لى
ًايؿ ًد ى ًكاٍد ىمىـا ـى مى ًدى ًيؿُّ م

ًإ ًيد ىمـ ًكال ًيدميـي الًديكافو
ً.ًاإلن  فاًقإنةًيدميـيًكيد ًمـ

اش بلؼًليغاً
ًيؿًمن ـ

ًِْٖ

ٍمؽً ًاصشى
ميؽ ًاصشي

ميؽ ٍمؽًكاصشي ًعفً مماًًكاصشى ع  رة
ًعفً ًع  رة ٍمؽ ًاصشى ًألف اإلن  ف؛
ًع  رةً ميؽ ًكاصشي ًاصظ هرةا دقيق ة

ًعفًدقيق ةًاص  طنا.ً

اش بلؼًليغاً
ًًُٖٓيؿًمن ـ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُِٕ﴾  
  

مً ًاص ر ًٌ
ًاص منًٌم

ً يفًاص ر مًكاص منم  أفًاًكقرَّاكا
ًاصممين تاً ًقم ًييكف اص ر م
ًكاص منمًييكفًقمًاصم  ديبلت.ً

اص مكـً
ًكاصشلكص

ًّْٓ

نا ًاص َّ
ًاص  ـ

ً ًكقيرًٌؽًا ؿ ًم ً ة ير  اصراغبًقم
ًإفًأرادكاً ين  ً أن ـ ًك يفًاص  ـ  

فًأرادكاً نااًكا  ٍدبًع ركاً  ص َّ اص ى
ًاصًشلبًمًع َّركاً  ص  ـ.ً

ًًِّٓلة تًاصم نييف

نـً ًاصلَّ
ًاصك:ف

ا ؿًاص  يممًمًالًيق ؿًك:فًإالً
؛ً ًلٍشرو ًغير ًمف ًي ف صم 

ًي صند سًً ًا ًلشرو ًمف ًي ف ف كا 
ًق كًلنـ.

ًًَِِلة تًاصم نييفً

ًاصطَّمؿ
ًاصرُّ ـك

ًآ: رً ًمف ً شصى ًم  كاصطمؿ
ً  ألرضً ًاصمبللقا ًكأم  اصدي را
ًكأم يفً ًي صرم د ًر كمن  ق  مى

ًاألك  د.ً

ًًٔٗلة تًاصم نييف

ًاص ر مًُّ
ًاألعرا مًُّ

ًاص رب ًإصى ًمن كب اًكاص ر مُّ
ًكاألعرا مًمً ًييفً دكين ا ًصـ ف كا 

. ًاص دكمُّ
ًًَُٓلة تًاصم نييف

ًاص رَّاؼ
ًاصي هف

ً)اصن  يا(ً ًقم ًاأل:ير ًا ف كقرَّؽ
ًاصش رً ًي   طى ًاصي هف ً أف  ين م 
ًكيدَّعمً عفًاصيكائفًقمًاصم  ق ؿا
ًاصذمً ًكاص ىرَّاؼًهك ًاأل رارا م رقا
ًكاص ماً ًاصم ،م ًم رقا يدَّعم

ًاصم ركؽًكمي فًاص، صا.

ًًُِٖلة تًاصم نييف
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُُِٖ﴾  
  

ًاإلعبلـ
ًاإلنذار

ً  شكيؼاً ًاإلعبلـ ًم كاإلنذار
ًاص شكيؼً ًم  ًاإلعبلـ ًهك كايؿ
ًمفً ًاص دةظ ً  ى  ًمدة قم
ًق كً ً ى ى  ًصـ ًقإف اصمىشيكؼا

ش  ر.ً ًإعبلـًكا    رًكا 

اص مكـً
ًًَِٕكاصشلكص

ًعند 
ًصدية

ً ًغيرًأفَّ ًعند ا ً م نىم ًم كصدية
 ين م ًقران ًصطيةن ًكهكًأفًعندؾً
ًغ بًى ًأك ًد،رى ً ىٍمًمييةي اًًصمى 

ً رى ًد،ى ًًصمى  ًإال ًييكف ًال كصديؾ
ًق كًأشصًمن  ً

اص مكـً
ًكاصشلكص

ًُٔٔ

ًاإلني ر
ٍدد ًاص ى

ًاالع راؼاًكقرَّاكاً كاإلني رمً،دُّ
ً ًإني ره ً أنة ًاص دد ًك يف  ينة
ًميطمؽً ً شبلؼ ًاع راؼه   قة

ًاإلني ر.ً

اص مكـً
ًكاصشلكص

ًٗٗ

ًاصنَّ رًي
ًاصنُّكر

ًم،ماهً ًصطيؼه ً كهره اصن رم
ًميٍدًرؽهاًكاصنكرً،كؤيهى .ً ًد رٌّ

اص مكـً
ًكاصشلكص

ًَُِ

ًً
ً  
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  ﴿ُُُِٗ﴾  
  

 اخلامتح 
ًكردم ةً ًكق،مة ًك كد ا ًًعمىًيرمة ًاصدمد ًكآشرناا ًًأكالن اًاصدمد

م  فًاصنظرًقمًا،ياً ًكا  ًصمزري ما ًقمً رحًاص ردة ًاص مميا ًاص كصا ًهذ  ق  د
اصمبلمةًاصة رااً يفًم  نمًاألصة ظًكا   ؽً  ضًاألصة ظًقمً ي ؽًاصيبلـًدكفً
ًمفً ًاص ر ياًعفًغيره  ًاصمغا ًام  زتً ة اص  ضًاآلشرًمفًاألصة ظًكذصؾًصم 

ً ًكاص ذكؽ ًاصدايؽ ًاص ن  ؽ ًعمى ًا ئما ًصغا ًق م ًقشرناًاصمغ ت ًقييةي   اصرقي 
ًاش ي ره ًمفً يفًصغ تًاص  صـًص يكفًصغاًصمقرآفًاصيريـً.ً

ًكمفًشبلؿًاص دثًكاصدرا اًكاص دميؿًققدً ـًاص كلؿًصمن  ئجًاص  صياًمًًًًًًً
ًصمةركؽًً -ُ :   ة ًكا  ًاألصة ظ ً يف ًصم رادؼ ًإارار  ً يف ًم  ًاصزري م  ك ط

ًظ  ًيكهـ ًاص م ً  ضًاألصة ظ ً يف ًاصة راا ًأكًكصممبلمة ًاص رادؼ هره 
 اص ق ربًقمًاصم نىً.ً

ًاصدالالتًً -ِ ًذات ًاألصة ظ ًاش ي ر ًقم ً  صداا ً ميزت ًاص ر يا ًاصمغا أفَّ
ًاألصة ظ ًدالالت ً يف ًاصة راا ًاصمبلمة ًقيرة ًيؤيد ًمم  ًكذصؾ اًاصمي  رةا

ًأددهم ًيش صً دالصاً قر م ًيك دًصةظ فًيؤدي فًنةسًاصم نىًإالًأفَّ
 أعمؽًمفًاصمةظًاآلشرً.ً

ًذصؾًًأفًًَّ -ّ ًكعمى ًاصم نى ًاش بلؼ ًإصى ً  صط   ًيؤدم ًاصم نم اش بلؼ
قميسًاالش بلؼًقمًاصم نمًا ئـًعمىًاصزي دةًأكًاصنقصًقمًاصةكنيم تً

قمًاصدري تاًكصيسًذصؾًقد باًً ابل ؿًي  دا ًإصىًاالش بلؼًكاص 
 ؿًإفًاالش بلؼً يفًاصدرياًكاص يكفًييكفًمممدن ًمفًاصمبلمةًاص مً

  ؤدمًإصىًك كدًاصةركؽً يفًم نىًاصمةظيفً.ً

 أ:يرًًأفًًَّدااًاإلم ـًاص كليرمًقمًاش ي ر ًصؤلصة ظًكذصؾًمم ًيؤيدًصن ً -ْ
ً ًأي:ر ًاصمراد ًصمم نى ًككلكالن ًاكة ًأي:ر ًييكف ًاد مفً  ضًاألصة ظ

 اص  ضًاآلشرًمفًاألصة ظًاصم ق ر اًم   ًقمًاصم نى.ً
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كذصؾًص دديدًاصمةظًاصمن  بًقمًاال  شداـًً–اصة  ؿًً–دكرًاص ي ؽًً -ٓ
أكًاألي:رً   يرناًعفًاصم نىًاصمرادًكذصؾًعندًك كدًركاي يفً دمؿًيؿً

 من م ًصةظًغيرًاآلشر.ً

ًقمًاصي ؼًعفًدالالتًاألصة ظًكم  ً -ٔ ني  ًأ مكبًاصزري مًاصم ميز
ك  ري ةًعمىًاصظكاهرًاصمغكياًعمىًك ةًاص مكـاًكاصةركؽًاصمغكياًعمىً

 ك ةًاصشلكصً.ً

ًا،ياًً -ٕ ًمف ًاصزري م ًمكاؼ ًاص   قا ًاصدرا ا ًشبلؿ ًمف ًصن    يف
ًكاألد ديثً ًكارااا ة ًاصيريـ ًاصقرآف ً مي نا ًقي   ًأ  د ًكاص م اال     د

ًاص ريةا ًاصن كيا ًاا ًاصقرآف ًأف ًا     د  ًشبلؿ ًمف ًهكًمؤيدنا صيريـ
كقمً ر يخًك ك،يةًاصق، ي ًاصمغكياًقي:يرناًاًاصمقي سًاألكؿًصمةل دا

ًاصدايؽًصيؿً ًعمىًاال  شداـ ًاصيريـ ً آي تًاصقرآف ًي  دؿًكي    د م 
 صةظًمفًاألصة ظًاص مًيكهـًظ هره ًاص ق ربًقمًاصم نىً.

ًقمًً -ٖ ًكأ:ره  ًاألصة ظ ً يف ًاصة راا ًاصمبلمة ًكك كد ًاصمغكيا ًاصةركؽ دكر
ًذصؾً مين  ن اً ًاصةق ياًكادًظ رًصن  قمًاصمبلمةًاصة رااً يفًًاألدي ـ

كأنميت(ًكذصؾًقمًاصديـًاص رعمًقمً كازًأيؿًاصليدًم ًاًألميت)
صـًي غيبًعنؾً  دًرميةً  ص  ـاًكيذصؾًم ًي ر بًمفًديـً رعمًقمً
ً يفًيؿًمفً)اص   ـ ًاصة لما ًقمًاصددكد ًمفًعدم   ًاصلبلة اًلدا

 كادًظ رًذصؾًمفًشبلؿًاصدرا اً.كاصق ق ا(ًاًكاص،دؾ

مدلًأهمياًدرا اًاصةركؽًاصمغكياًكاصدراياً   ًكم رقاًاصددكدًاصة لماًً -ٗ
ًقمً ًاص ق رب ًظ هر  ًيكهـ ًع ـ ًم نى ًقم ً   رؾ ًاص م ًاألصة ظ  يف
اصم نىًصؤلد  اًكاص  رااًكاصشط  ا؛ًكذصؾًالش ي رًاصمةظًاصمن  بًاصذمً

 اصمرادًم نىًي  ؽًكي ن غـًم ًدالصاًاص يتًكاص

ًكشيرً -َُ ًميزةًمفًمميزا    ًاصةركؽًاصمغكياًقمًاص ر ياًيي ىدُّ ًك كد أفَّ
ًم  زةً ً  ظؿ ًاصيريـ ًاصقرآف ًأصة ظ ًكأفَّ ًدا    ًعمى ًكدصيؿ   هد
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ً ًاصش صؽ ًإ داع ًصن  يا ًكذصؾ ًأ م  ًاألصة ظًًصم  صـ ًاش ي ر قم
 ًكك، ًاألصة ظً إزااًاصم  نمً.ًًاًاصدايؽًاصم  رةًعفًاصم  نم

ًهمًً ًاص دثًهذ  ًإصي   ً كلؿ ًاص م ًاصن  ئج ًأهـ ًمدار اًا ًشبلؿ مف
فًي فًهذاًاص رحًدقبلنًل صدن ًصمي:يرًاًاصمبلمةًاصة رااً يفًاصم  نمًكاألصة ظ كا 

ًا،ياً اصمبلمةًاصة رااًصدالصاًاألصة ظً يفًمفًاصدرا  تًاصمغكياًاصمش مةااًإالًأفَّ
ًمفًًاصيمم ت ًاص  نبًاألي ر ًصة ًي ف ًاصم نى ًاص ق ربًقم ًظ هره  ًيكهـ اص م

ًاه م ـًاصزري م؛ًنظرناًإل   مةًقمًاصكلكؿًإصىًاصدالالتًاصمن   اًصؤلصة ظ.ً
 وصل اللهم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 ث اىثاد                                                                    
  دضاً خييو ٍْٖي
ً  



  املالمح الفارقة لداللة األلفاظ عند الزركم ] رشح الربدة أنموذًجا [
 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية جملة

  ﴿ُُِِِ﴾  
  

  ادلصادر ٗادلزاجغألٌٕ فٖزس 
ًمفًأنزصةً. ًاصقرآفًاصيريـًمً ؿَّ

اصن  رًً– دقيؽًمًمدمدًاصداصمًه(ًِٕٔأدبًاصي  بًال فًا ي اً)تً [ُ]
ًمًمؤ  اًاصر  صاً.

ًًصمق طبلنمًاص ش رمًلديةًص رحًاص  رمًإر  دً [ِ] (اًهًِّٗت)
ًًاصن  ر ًاألميرياًاصي رلًاصمط  ام ًاص    اًاصط  اً–ًملرا
ً.هُِّّ

ًصم ركمً)تً [ّ] ًاصةلية ًّّْإ ة ر ًا  شًه( ً  يد ًأدمد ً– دقيؽًم
ًاصمنكرةً ً  صمدينا ًاإل بلميا ًاص دثًاص مممً  ص  م ا ًعم دة اصن  رًم

ًهً.ًَُِْاصط  اًاألكصىً
ًأ كًمدمدمًً دقيؽ(ًًهًِّٖت)ًًاألن  رمًأل مً يرً فًاأل،دادً [ْ]

ًـ.ًًًًُٕٖٗ- يركتً–ًاص لرياًاصمي  امًاصن  رً–إ راهيـًاصة،ؿ
ًاصمن ـًع د/ًً دقيؽًه(ّّٖأل مً  ةرًاصند سً)ًتًاصقرآفًإعرابً [ٓ]

ًاألكصىًاصط  اً يركتً–ًاص ممياًاصي بًدارمًًاصن  رً–ًإ راهيـًشميؿ
ً.ًهُُِْ

ًًصمزريممًاألعبلـً [ٔ] ًهًُّٔٗت) ًاصن  ر( ً–ًصممبلييفًاص مـًدارم
ً.ًـًََِِع راًم يكًاصش م اًاصط  ا

هػ(ًً دقيؽمًْٕٓتأل مًدي فًاألندص مً)ًاص درًاصمديطًقمًاص ة يرً [ٕ]
ًهػًَُِْلدامًمدمدً ميؿاًاصن  رمًدارًاصةيرً يركتً

[ٖ] ًً ًكاص  م  ت ًاصم  هد ًصطبلب ًك بلغا ًكا عرا ن  ً ردن  مدمدًً–اص ردة
هًُِْٔاصط  اًاص: ص:اًً–دم ؽًً–اصن  رًمًدارًاص يرك مًً–يديىً

.ً
[ٗ] ًً ًاصقراف ًعمكـ ًقم ً) ػًاص ره ف ًأ كْٕٗصمزري م ًمدمد ً دقيؽم ًهػ(

عي مًاص   مًً–دي اًاصي بًاص ر ياًإاصن  رمًدارًً-اصة،ؿًا راهيـًً
ًـً.ُٕٓٗ-هػًُّٕٔاصدم ماًاصط  اًماألكصمً
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ً
[َُ] ً(ً ًصمز يدم ًاصق مكس ً كاهر ًمف ًاص ركس ًَُِٓ  ج ًمًه(  دقيؽ

ًاصن  رًمًدارًاص داياً.ًً–م مكعاًمفًاصمدققيفً
ه(ًّّٗص ر ياًاصم ركؼً  صلد حًصم كهرمً)ت  جًاصمغاًكلد حًاً [ُُ]

ً–اصن  رًمًدارًاص مـًصممبلييفًً– دقيؽًمًأدمدًع دًاصغةكرًعط رً
ًـً.ًُٕٖٗاصط  اًاصرا  اًً– يركتً

ًتً [ُِ] ًُّّٗاص دريرًكاص نكيرًصمط هرً فًع  كرً) ًاصدارًه( اصن  رًم
ًـً.ًًُْٖٗ– كنسًً–اص كن ياًصمن رً

ً)تً [ُّ] ًصم ر  نم ًُٖٔاص  رية ت ًاصه( ًاص مميا ًاصي ب ًدار ًم ً–ن  ر
ًـً.ًُّٖٗ يركتًاصط  اًاألكصىً

اصن  رًمًعم دةًاص دثًاص مممًه(ًْٖٔاص ة يرًاص  يطًصمكاددمً)تً [ُْ]
ً.ًهَُّْاصط  اًاألكصىًً–   م اًاإلم ـًمدمدً فً  كدًاإل بلمياً

ه(ًُٕٔ ة يرًاصقرط مًاصم مىً=ًاص  م ًألدي ـًاصقرآفًصمقرط مً)ً [ُٓ]
ًاصي بً ًدار ًم ًاصن  ر ًأطةيشا ًكا  راهيـ ًا ًاص ردكنم ًأدمد ًم  دقيؽ

ًـً.ًُْٔٗاصق هرةاًاصط  اًاص: نياًً–اصملرياً
ًاصرازمًً [ُٔ] ًاصديف ًصةشر ًاصغيب ًمة  ية ًاصم مى =ً ًاصي ير اص ة ير

ًَٔٔ)ت ًاص ًره( ًاص راث ًإدي ا ًدار ًم ًاصن  ر ًاصط  اًً– م  يركت
ًه.َُِْاص: ص:اً

ًصملغ نمًاص ر ياًكلد حًاصمغاً  جًصي  بًكاصلماًكاصذيؿًاص يمماً [ُٕ]
ًمط  امًًاصن  رً–ًكآشريفًاصطد كمًاص ميـًمًع دً دقيؽ(ًهَٓٔت)

ً.ًاصق هرةً–ًاصي بًدار
ً–مدمدًعكضًمرعبًً– دقيؽًه(ًَّٕ  ذيبًاصمغاًصؤلزهرمً)ًتً [ُٖ]

ً ًاص ر م ًاص راث ًإدي ا ًدار ًم ًً–اصن  ر ًاألكصىًً– يركت اصط  ا
ًـً.ًََُِ

اصن  رًمًع صـًه(ًَُُّاص كايؼًعمىًم م تًاص   ريؼًصممن كمً)ًتً [ُٗ]
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ًـً.َُٗٗاصط  اًاألكصىًً–  صق هرةًً–اصي بً
ً  م يمًمنيرًرمزم/ًً دقيؽًً-(ًهًُِّت)ًًدريدًال فًاصمغاً م رةً [َِ]

ً.ًـًُٕٖٗاألكصىًاصط  اً–ً يركتًً-ًصممبلييفًاص مـًدارمًاصن  رً–
(ًهًٕٔٓت)ًاصدم مًصم ميفًاصمينكفًاصي  بًعمكـًقمًاصملكفًاصدرً [ُِ]

ًدم ؽ.ً–ًاصقمـًدارمًًاصن  رً–ًاصشراطًمدمدًأدمد/ًًدً دقيؽ
ًصؤلصك مًً [ِِ] ًاصم: نم ًكاص    ًاص ظيـ ًاصقرآف ً ة ير ًقم ًاصم  نم ركح

اصن  رًمًدارًاصي بًً– دقيؽًمًعممًع دًاص  رمًعطياًه(ًَُِٕ)ت
ًهً.ًُُْٓ يركتًاصط  اًاألكصىًً–اص ممياً

ًع دً دقيؽًً-(ًهٕٗٓت)ًاص كزمًال فًاص ة يرًعمـًقمًاصم يرًزادً [ِّ]
ًًاصن  رً–ًاصم دمًاصرزاؽ ًاصط  اً يركتً–ًاص ر مًاصي  بًدارم
ً.هًُِِْاألكصى

ً)تً [ِْ] ًم  ا ًال ف ًم  ا ًا ف ًِّٕ نف ًع دًه( ًقؤاد ًمدمد ًم  دقيؽ
ًاصن  رًمًدارًإدي اًاصي بًاص ر ياًص ي ىًاص   مًاصدم م.ً–اص  امً

ه(ًَُٖٗ ذراتًاصذهبًقمًأش  رًمفًذهبًال فًاص م دًاصدن ممً)تً [ِٓ]
ً ًاألرن ؤكط ًمدمكد ًم ًً– دقيؽ ًي:ير ًا ف ًدار ًم دم ؽًً–اصن  ر

ًـً.ُٖٔٗاصط  اًاألكصىً
ً)تً [ِٔ] ًصمزري م ًاص ردة ًْٕٗ رح ًاص راثًه( ًإلدي ا ًعمـ ًم  دقيؽ

ًا ًكاصشدم ت ًكاصشدم تًً–صراميا ًاص راث ًإلدي ا ًعمـ ًدار اصن  رم
ًـ.َُِٕاصط  اًاألكصىًً-  صق هرةً–اصرامياً

ً فًم مـًلديةً رحً=ًاصم مىً  صمن  جًًم مـًعمىًاصنككمً رحً [ِٕ]
ًهٕٔٔت)ًصمنككمًاصد  ج ًًاصن  ر( ً–ًاص ر مًاص راثًإدي اًدارم
ً.ًهًُِّٗاص: نياًاصط  اً يركت

ًاصدميرمًصن كافًاصيمكـًمفًاص ربًيبلـًكدكااًاص مـكً مسً [ِٖ]
مًًاصن  رً–ًكآشريفًاص مرمًهللاًع دً فًد يف/ًًدً دقيؽ(ًهّٕٓت)

ًص ن فً- يركتً–ًاصم  لرًاصةيرًدار ً كري ً–ًدم ؽًاصةيرًكدارا
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ً.ًـًُٗٗٗاألكصىًاصط  ا
مًًاصن  ر(ًهُِٖت)ًصمقمق ندمًاإلن  اًلن عاًقمًاألع ىًل ةً [ِٗ]

ً. يركتً-ًاص ممياًاصي بًدار
ًزهيرًمدمد/ًً دقيؽ(ًهًِٔٓت)ًًاص ش رمًًصئلم ـًاص ش رمًلديةً [َّ]

ًًاصن  رً–ًاصن لر ًاصن رًع ـًاألكصىًاصط  اًاصن  ةًطكؽًدارم
ًه.ُِِْ

 دقيؽًمًمدمدًقؤادًع دًه(ًُِٔلديةًم مـًصم مـً فًاصد  جً)تً [ُّ]
ً يركتً.ً–اصن  رًمًدارًإدي اًاص راثًاص ر مًً–اص  امً

ً)تً [ِّ] ً   ا ًا ،م ًال ف ًاص  ق يا ًُٖٓط ق ت ًاصد قظًه( ًد/  دقيؽ
ًهًَُْٕاصن  رًمًع صـًاصي بًً يركتًاصط  اًاألكصىًً–ع دًاص ميـً

ؿًاص ربًصغاًمفًعميةًصم ًكاصين زًاألكؿًاصطرازً [ّّ] ًم لـكًال فًاصم كَّ
ًهًَُُِت)ًاصمدنم ً–ًاص راثًإلدي اًاص يتًآؿًمؤ  اً دقيؽ(
ً.ًاص راثًإلدي اًاص يتًآؿًمؤ  امًًاصن  ر

اصظكاهرًاصلك ياًكاصدالصياًقمًي  بًي ؼًاصم: ـً رحًعمدةًاألدي ـًً [ّْ]
ًاصن  م مً ًاص ة رينم ً  صـ ً ف ًأدمد ً ف ًمدمد ًاصديف ً مس صئلم ـ

ًاصمغاًً-هًُُٖٖاصدن ممًاصم كقىً ناً درا اًصغكياًقمً،كاًعمـ
ً ًم نم ًشميؿ ًد  ـ ًصم  دثً/ ًيمياًً–اصدديث ًقم ًم    ير ر  صا

ًـ.َُِٕاصمغاًاص ر ياً  صزا زيؽً
ً)تً [ّٓ] ًاص ينم ًص دراصديف ً ًاص ش رم ًلدية ً رح ًاصق رم هػ(ًٖٓٓعمدة

ً يركت.ً–اصن  رمًدارًإدي اًاص راثًاص ر مً
/ًدً دقيؽ(ًهًِِْت)ًً بلـً فًاصق  ـًع يدًأل مًاصدديثًغريبً [ّٔ]

اًاص :م نياً رؼاصم ًدائرةًمط  اًاصن  رً–ًش فًاصم يدًع دًمدمد
ً.ـًُْٔٗاألكصىًاصط  اً–ًاصديفً–ًآ  دًديدر

ًهّٖٓت)ًصمزمش رمًكاأل:رًاصدديثًغريبًقمًاصة ئؽً [ّٕ] /ًً دقيؽ(
ً–ًص ن فً–ًاصم رقاًدارمًًاصن  رً–ًاصة،ؿًأ كًكمدمدًاص   كمًعمم
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  ﴿ُُِِٔ﴾  
  

ًاص: نيا.ًاصط  ا
[ّٖ] ًً ًاصي كعم ًالم س ًهنرييكس ًصؤلب ًاصمغا ًاصمط  اًً–قرائد اصن  ر

ًـً.ًُٖٖٗاصي :كصييياًصآل  اًاصي كعييفً
ًاصمغاًً [ّٗ] ً  ج ًقم ً ط يقيا ًدرا ا ًاصم رادقا ًاألصة ظ ً يف ًاصدالصيا اصةركؽ

ً ًاصد كم ًع:م ف ًد/ ًصم كهرم ًاص ر يا ًاألكصىًً–كلد ح اصط  ا
ًـ.ََِْ

ًصئلم ـًً [َْ] ًاصم دكف ًكاصةمؾ ًاصمدقكف ًاصينز ًي  ب ًقم ًاصدالصيا اصةركؽ
ًا ًاصديف ًت بلؿ ًُُٗص يكطمً) ًزينبًه( ًد/ ً ط يقيا ًنظريا درا ا
ً– دثًمن كرًقمًدكصياًيمياًاصمغاًاص ر ياً  ر  ًً–زي دةًاص غدادمً

ًـ.ًََُِاص زاًاص: نمًًً–اص ددًاصرا  ًع رً
اصةركؽًاصمغكياًعندًاصراغبًاأللة  نمًقمًي   ةًاصمةرداتًكأ:ره ًقمًً [ُْ]

ًاصزكاهرةً ًمك ى ًمدمكد ًمدمد ًم ًصم  دث ًاصقرآنيا ًاألصة ظ دالالت
ً ًاصم نم ًإ راهيـ ًملطةى ًد/ ًأ. ًقمًً– إ راؼ ًم    ير ر  صا

ًـ.ًََِٕاص ة يرًيمياًاصدرا  تًاص مي ً  ص  م اًاألردنياً
ً)تً [ِْ] ًاص  يرم ًهبلؿ ًأل م ًاصمغكيا ًّٓٗاصةركؽ ًمدمدًه( ًم  دقيؽ

ًاصق هرة.ً–اصن  رًمًدارًاص مـًكاص:ق قاًً–إ راهيـً ميـً
ًع دًً [ّْ] ً ف ًمدمد ًد/ ًاصيريـ ًاصقرآف ً ة ير ًقم ًكأ:ره  ًاصمغكيا اصةركؽ

اصط  اًاألكصىًً–اصن  رًمًمي  اًاص  يي فً  صري ضًً–اصردمفًاص  ي ً
ًـً.ُّٗٗ

ًتاصق مكسًاصمدً [ْْ] ًصمةيركزآ  دمً) ًُٕٖيط ًمي بً دقيؽًه(  دقيؽًم
ً ًاصر  صا ًمؤ  ا ًقم ًصمط  عاًً–اص راث ًاصر  صا ًمؤ  ا ًم اصن  ر

ًـً.ًََِٓص ن فًاصط  اًاص: مناًً–كاصن راً يركتً
ه(ًَُٕٔي ؼًاصظنكفًعفًأ  ممًاصي بًكاصةنكفًصد  مًشميةاً)تً [ْٓ]

ًـ.ُُْٗاصن  رًمًمي  اًاصم:نىً غدادً
ًصم ة رينمً)ًتً [ْٔ] ًاألدي ـ  دقيؽًمًه(ًُُٖٖي ؼًاصم: ـً رحًعمدة
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  ﴿ُُِِٕ﴾  
  

ًاصديفًط صبً ًً–نكر ًاصنكادرً كري  ًدار ًم ًاألكصىًً–اصن  ر اصط  ا
ًـً.ًََِٕ

ًاصيةكمًاص ق اًأل مًاصمغكياًكاصةركؽًاصملطمد تًقمًم  ـًاصيمي تً [ْٕ]
ًاصن  رً–ًاصملرمًكمدمداًدركيشًعدن فمًً دقيؽً-(ًهَُْٗت)
ً.ً يركتً–ًاصر  صاًمؤ  امً

ًصم نقيطمًً [ْٖ] ًاص ش رم ًلدية ًي ؼًش  ي  ًقم ًاصدرارم ًاصم  نم يك:ر
ً)ت ًُّْٓاص ينم ًه( ًاصر  صا ًمؤ  ا ًم ًاصط  اًً–اصن  ر  يركت

ًـً.ُٓٗٗاألكصىً
 دقيؽًمًه(ًٕٕٓاصم  بًقمًعمكـًاصي  بًال فًع دؿًاصدم قمً)ًتً [ْٗ]

ًم كضً ًمدمد ًكعمم ًاصمك كد ًع د ًع دؿ ًدارً–اص يخ ًم ًاصن  ر
ًـً.ًُٖٗٗاصط  اًاألكصىًً– يركتًً–اصي بًاص ممياً

ً ة ؿًإ راهيـًشميؿمًً دقيؽًً-(ًهًْٖٓت)ًً يد ًال فًاصمشلصً [َٓ]
ًًاصن  رً– ًاصط  اً يركتً–ًاص ر مًاص راثًإدي اًدارم ًاألكصىًا

ً.ًـُٔٗٗ
ًقؤاد/ًً دقيؽً-ًهػ(ُُٗصم يكطم) ػًكأنكاع  ًاصمغاًعمكـًقمًاصمزهرً [ُٓ]

ًًاصن  رً–ًمنلكرًعمم ًاصط  اً–ً يركتً–ًاص ممياًاصي بًدارم
ً.ًـًُٖٗٗاألكصى

ًاآلً [ِٓ] ًلد ح ًعمى ًاألنكار ً)تم  رؽ ًعي ض ًصمق ،م ه(ًْٓٓ: ر
ًمًاصمي  اًاص  يقاًكدارًاص راثً.ًاصن  ر

مًاصن  ره(ًَٕٕحًاصي يرًصمةيكممً)تاصمل  حًاصمنيرًقمًغريبًاص ًرً [ّٓ]
ً يركتً.ًً–اصمي  اًاص ممياً

[ْٓ] ًً ًداكد ًمدمد ًمدمد ًد/ ًاصيريـ ًاصقرآف ًقم ًاصدالصيا ًاصةركؽ ً–م  ـ
ًـ.ًََِٖاصن  رًمًدارًغريبًصمط  عاًكاصن رً

ًاصن  رًمًدارًاصدعكة.ًً–اصم  ـًاصك يطًصم م ًاصمغاًاص ر ياً  صق هرةًً [ٓٓ]
زمًاصم ربً ر يبًقمًاصميٍغًربً [ٔٓ] ًهَُٔت)ًصمميطرًٌ ًًاصن  رً-( ًدارم
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  ﴿ُُِِٖ﴾  
  

ً.اص ر مًاصي  ب
[ٕٓ] ً(ً ًاأللة  نم ًصمراغب ًاصقرآف ًغريب ًقم ًَِٓاصمةردات ًمًه(  دقيؽ

ً ًاصداكدم ًً–لةكاف ًاصقمـ ًدار ًم ًاألكصىًً–اصن  ر ًاصط  ا دم ؽ
ًهً.ًُُِْ

ً– دقيؽًمًع دًاص بلـًه ركفًه(ًّٓٗمق ييسًاصمغاًال فًق رسً)تً [ٖٓ]
ًـ.ًُٕٗٗاصن  رًمًدارًاصةيرً

ًاصملرمًال فًكاصممدكدًاصمقلكرً [ٗٓ] د ًهِّّت)ًكىالَّ )-ً /ًً دقيؽً
ًـًََُٗصيدفًمط  امًًاصن  رً–ً ركنمةً كصس

ًَٔٔاصن  ياًقمًغريبًاصدديثًكاأل:رًال فًاأل:يرً)تً [َٔ]  دقيؽًمًه(
ًاصن  رًمًاصمي  اًاص ممياً ً–ط هرًأدمدًاصزاكماًكمدمكدًاصطن دما

ًـ.ًُٕٗٗ يركتً
ًً
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  ﴿ُُِِٗ﴾  
  

 فٖزس احملر٘ياخ
 اىصفذح ادل٘ض٘ع

ًًُُُُّمقدما
ًًُُُّْاصزري مًك ردةًصم ردةًاىرَٖيد

ًًُُُّْمًاص  ريؼً  صزري مًادلثذث األٗه
ًًُُُّٕمًاص  ريؼً  ص ردةًك رد  ًادلثذث اىثاّي

ًَُُُْ اىفزٗق اىيغ٘يح ٗادلالٍخ اىفارقح تني دالالخ األىفاظ ذقديٌ :
ًًُُُْْاصمبلمةًاصة رااً  ع   رًاش بلؼًاصليغاً.ًادلثذث األٗه

ًكاصشلكصً.ًادلثذث اىثاّي ًًُُُٔٓاصمبلمةًاصة رااً  ع   رًاص مـك
ًًُُُُٕاصمبلحًاصة رااً  ع   رًلة تًاصم نييفً.ًادلثذث اىثاىث
ًًُُُِٖاصمبلمةًاصة رااً  ع   رًاالش بلؼًاصدريمً.ًادلثذث اىزاتغ

ًُُُُٗ اصمبلمةًاصة رااً  ع   رًاصدرياًكاص يكف.ًادلثذث اخلاٍش
ًًُُُٔٗاصمبلمةًاصة رااً  ع   رًاش بلؼًاصكددةًاصلك ياًادلثذث اىضادس

ًًَُُُِاصمبلمةًاصة رااً  ع   رًاصنقيضً.ًادلثذث اىضاتغ
ًًَُُِٗاصمبلمةًاصة رااً  ع   رًاال  ق ؽً.ًادلثذث اىثاٍِ
ًًُُُِْاصمبلمةًاصة رااً  ع   رًم ًيؤكؿًإصيةًاصم ني فً.ًادلثذث اىراصغ

ًًًُُُِٗاخلامتح
ًًُُِِِق رسًألهـًاصمل درًكاصمرا  

ًًُُِِٗق رسًاصمد كي ت
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