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Research Summary 
 

The help of God accomplish this research is marked by (Alachariat Almqamah 
in the Office of Hatim al-Tai - Study Tdaolah-), which is known and 
deliberative elements, and summarized briefly inception, and dealt Alachariat it 
said its three components: the ego, and our God and now. 
And through access to the Court of Hatim al-Tai and his grandmother had used 
Alachariat frequently, especially personal Alachariat, and because he always 
speaks for itself and for the qualities of good and on the merits, stressing the 
generosity and kindness, and chastity and help and respect the right of a 
neighbor and the neighborhood and preserve the sanctity of women, however 
being Jahlia but he was carrying a lot of the qualities of the faithful. 
We find the poet praising himself and proud of his well-known generosity and 
kindness, and has pointed out in his poetry that wanting to God alone. The word 
Allah has been repeated in several places in his poems, and undoubtedly he 
wanted to immortalize himself as well, he says: 
Omaoa that money to and from the remains of the money conversations and male 
And Maoism as we know, is his wife, and was often constituents and repeating 
her name in the poem repeatedly. 
The social Alachariat they are no less important when Hatim al-Tai for personal 
Alachariat, as covered in this Alachariat in most of his poems, because they are 
words and structures refer to the social relationship between the speaker and the 
target audience kind of where it is a formal relationship or informal 
relationship, and an increase on what we have the poet Tai eat the rest of the 
other Alachariat in the verses of his poems, such as the temporal and spatial and 
connected. 
And the conclusion to say that the deliberative worth heading to researchers and 
scholars and to their importance, they are aware of linguistic usage as described 
by Massoud desert saying: (.. Most scholars acknowledge that the deliberative 
issue is finding the college laws of language use, and recognize the human 
capacity for language continues). 
It is worth noted that the deliberative and whether the newly appearing time 
they enjoyed catching scholars and researchers in a statement fathom and 
patterns, and their importance in the field of linguistic studies. 

دراشة  –اإلصاريات ادؼامقة ذم ديقان حاتؿ افطائل )تؿ بعقكف تعاػ إكجاز هذا افبحث ادقشقم بـ 

(، ظّرؾت ؾقف افتداوفقة و ظـارصها، وخلصت بنجياز كشلهتا، وتـاوفت اإلصاريات وذـرت -تداوفقة

 ظـارصها افثالثة: إكا، واهلـا وأن.

و مـ خالل آضالع ظذ ديقان حاتؿ افطائل وجدتف ؿد اشتعؿؾ اإلصاريات بؽثرة، وٓشقام 

ظـ كػسف و ظـ خصافف احلؿقدة و ظـ صامئؾف، اإلصاريات افشخصقة، و ذفؽ ٕكف يتحدث دائاًم 



 

 

   

 

ممـدًا ظذ اجلقد وافؽرم، و افعػة وافـجدة واحسام حؼ اجلار واجلقار وصقن حرمة ادرأة، ومع 

 ـقكف جاهؾقًا إٓ أكف ـان حيؿؾ افؽثر مـ صػات ادممـغ.

ره أكف يبغل اهلل وكجد افشاظر يؿدح كػسف و يػخر بام ظرف ظـف مـ اجلقد وافؽرم، و ؿد أصار ذم صع

وحده. وؿد تؽرر فػظ اجلالفة ذم مقاضع متعددة ذم ؿصائده، و مما ٓصؽ ؾقف أكف ـان يرؽب أن 

 خيؾد كػسف أيضًا، إذ يؼقل:

 ويبؼك مـ افامِل إحاديُث و افذـرُ  أمــــــاويَّ أن ادــــــاَل ؽـــــاٍد ورائٌح 

 خياضبفا و يردد اشؿفا ذم افؼصقدة مرارًا.و ماوية ـام كعؾؿ هل زوجتف، وـثرًا ما ـان 

أما اإلصاريات آجتامظقة ؾفل ٓ تؼؾ أمهقة ظـد حاتؿ افطائل ظـ اإلصاريات افشخصقة، إذ تتـاول 

هذه اإلصاريات ذم أؽؾب ؿصائده، ٕهنا أفػاظ و تراـقب تشر إػ كقع افعالؿة آجتامظقة بغ 

شؿقة أو ظالؿة ؽر رشؿقة، و زيادة ظذ ما ذـركا ؾنن ادتؽؾؿغ و ادخاضبغ مـ حقث هل ظالؿة ر

 افشاظر افطائل تـاول بؼقة اإلصاريات إخرى ذم أبقات ؿصائده مثؾ افزماكقة و ادؽاكقة وادقصقفة.

و ختام افؼقل أن افتداوفقة جديرة بلن يتجف إفقفا افباحثقن و افدارشقن و ذفؽ ٕمهقتفا، ؾفل ظؾؿ 

.. إن أؽؾب افدارشغ يؼر بلن ؿضقة )صػفا مسعقد صحراوي بؼقفف: آشتعامل افؾغقي ـام و

افتداوفقة هل إجياد افؼقاكغ افؽؾقة فالشتعامل افؾغقي، و افتعرف ظذ افؼدرات اإلكساكقة فؾتقاصؾ 

 .(افؾغقي

و مـ اجلدير باإلصارة أن افتداوفقة و إن ـان زمـ طفقرها حديثًا إٓ أهنا حظقت بنؿبال افدارشغ 

 حثغ ذم شز أؽقارها و بقان أكامضفا، و أمهقتفا ذم جمال افدراشات افؾغقية.وافبا

 

  



 

 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

 احلؿد هلل رب افعادغ وافصالة وافسالم ظذ رشقفف إمغ و ظذ آفف و أصحابف أمجعغ.

 أما بعد:

دراشة  –ؾنين أؿدم بغ يدي افؼارئ بحثًا مقجزًا تـاوفت ؾقف اإلصاريات ادؼامقة ذم ديقان حاتؿ افطائل

 .-تداوفقة

وافتداوفقة مصطؾح ؿديؿ حديث، ذفؽ ٕن آهتامم بافتداوفقة مل يؽـ إٓ ذم مـتصػ افؼرن افاميض 

ظذ أيدي ظؾامء مـ افغرب ومـ افعرب وٓشقام ذم ادغرب افعريب، أما تعريػفا اصطالحًا ؾؼد وردت ؾقف 

 ل ٓ احلك:تعريػات متعددة ظـد افعؾامء وافدارشغ فؾتداوفقة. وكذـر مـفا ظذ شبقؾ ادثا

دراشة فؽؾ جقاكب ادعـك افتل هتؿؾفا افـظريات افدٓفقة، ؾنذا اؿتك ظؾؿ افدٓفة ظذ دراشة  هل 

إؿقال افتل تـطبؼ ظؾقفا رشوط افكف، ؾنن افتداوفقة تعـك بام وراء ذفؽ مما ٓ تـطبؼ ظؾقف هذه افؼوط. 

ذم ادقؿػ افتقاصع  فؾغقية مؼبقفة و مالئؿةؾفل افعؾؿ افذي يتصػ بافؼوط افالزمة فؽل تؽقن إؿقال ا

 افذي يتحدث ؾقف ادتؽؾؿ.

مذهب فساين يدرس ظالؿة افـشاط افؾغقي بؿستعؿؾقف و ضرائؼ و ـقػقات اشتعامل افعالؿات  وهل

ظـ افعقامؾ افتل  افؾغقية بـجاح، وافسقاؿات وافطبؼات ادؼامقة افتل يـجز ذم ضؿـفا اخلطاب. وافبحث

 ب رشافة تقاصؾقة واضحة، وافبحث ذم أشباب افػشؾ ذم افتقاصؾ بافؾغات.... إفخ.دمعؾ مـ اخلطا

 كخؾص مما شبؼ أن افتداوفقة هل دراشة افؾغة ذم آشتعامل وافتقاصؾ.

 



 

 

   

 

وؿد أصار افدـتقر حمؿقد كحؾة ذم بحثف إػ أن افبحث افتداويل يؼقم ظذ دراشة أربعة جقاكب هل: 

. وؿد أضاف إفقف ؽره: (1)ٓشتؾزام احلقاري و إؾعال افؽالمقةاإلصارة، وآؾساض افسابؼ، وا

 .وٕمهقة اإلصاريات ذم افدرس افتداويل، وضعفا افدـتقر حمؿقد كحؾة ذم ادرتبة إوػ.(2)احِلجاج

اإلصاريات ادؼامقة ظـد )بعد أن اضؾعت ظذ افتداوفقة و ما ـتب ظـفا اخست ظـقان بحثل ادقشقم بـ 

( ٕن احلديث ظـ افتداوفقة و ظـارصها ومػاهقؿفا وكشلهتا وروادها وما ؿقؾ -دراشة تداوفقة –حاتؿ افطائل

 ظـفا ؿد يطقل، فذا اؿتك افبحث ظذ ما أرشت إفقف.

ؾقف حقاة افشاظر وديقاكف و ثالثة مباحث، تـاول ادبحث إول:  ؿسؿ افبحث ظذ مدخؾ تـاوفت

 مػفقم افتداوفقة وكشلهتا وظـارصها. ثؿ اصتؿؾ ادبحث افثاين احلديث ظـ اإلصاريات ادؼامقة

ذم  وادصطؾحات ادعزة ظـفا، وهل: إكا و اهلـا و أن. ثؿ بقـت أكقاع اإلصاريات، وؾصؾت افؼقل

 : افشخصقة، و آجتامظقة، و افزماكقة، و ادؽاكقة، و ادقصقفة.اإلصاريات بلكقاظفا

أما ادبحث افثافث ؾؼد تطرؿت ؾقف إػ اإلصاريات بلكقاظفا مع صقاهدها ذم ديقان حاتؿ افطائل 

معززًا ذفؽ بافتعؾقؼ ظذ ما جاء ؾقفا مـ معاٍن خرجتفا مـ معاجؿ افؾغة افعربقة، و تبعًا فام يؼتضقف شقاق 

 افبحث.

 

 أشلل اهلل تعاػ افتقؾقؼ وافسداد، و آخر دظقاكا أن احلؿد هلل رب افعادغ

  

 

 
 

 
 

                                                           

، 2002مك،  -( آؾاق جديدة ذم افبحث افؾغقي ادعارص، د. حمؿقد أمحد كحؾة، دار ادعرؾة اجلامعقة، آشؽـدرية1)

 .15ص

 .226م، ص  1998، افدار افبقضاء،  1افؾسان وادقزان أو افتؽقثر افعؼع، د. ضف ظبد افرمحـ، ادرـز افثؼاذم افعريب، ط (2)



 

 

 
بـت ظػقػ مـ ضقّئ، وـان هق جقادًا  مـ ضقّئ، وأمف ظتبة هق حاتؿ بـ ظبد اهلل بـ شعد بـ احلؼج

 ظرف مـزفف.صاظرًا جقد افشعر، وـان حقث ما كزل 

وـان طػرًا إذا ؿابؾ ؽؾب، وإذا ؽـؿ هنب، وإذا ُشئؾ وهب، وإذا رضب بافؼداح شبؼ، وإذا أرس 

 أضؾؼ.

وهرم بـ  (وـالمها رضب بف ادثؾ)وحاتؿ ضقّئ  ؿال أبق ظبقدة: أجقد افعرب ثالثة ـعب بـ ياممة

 شـان صاحب زهر.

 .( 1)ذا أهؾ رجب كحر ـؾ يقم وأضعؿوـاكت حلاتؿ ؿدور ظظام بػـائف، ٓ تـزل ظـ إثاذم وإ

 ذم مسـد افػردوس وابـ ظساـر ظـ ظع: وأخرج افديؾؿل

فام ُأيَت بسبايا ضّقئ وؿعت جارية محراء فعساء، دقاء ظقطاء، صامء إكػ، معتدفة افؼامة واهلامة، درماء 

افساؿغ، فػاء افػخذيـ، مخقصة اخلك، ضامرة افؽشحغ، مصؼقفة ادتـغ، ؾؾام رأيتفا  افؽعبغ، خدجلة

جيعؾفا ذم ؾقئل، ؾؾام تؽؾؿت ُأكسقت مجاهلا فام رأيت مـ  ()أظجبت هبا وؿؾت ٕضؾب إػ رشقل اهلل 

مل، وإن أيب افعرب، ؾنين ابـة شقد ؿق ؾصاحتفا ؾؼافت: يا حمؿد إن رأيت أن ختع ظـا وٓ تشؿت يب أحقاء

ـان حيؿل افذمار ويػؽ افعاين، ويشبع اجلائع، ويؽسق افعاري، ويؼقي افضعقػ، ويطعؿ افطعام، ويػق 

 افسالم ومل يرد ضافب حاجة ؿط، أكا ابـة حاتؿ ضقّئ.

ظـفا، ؾنن أباها ـان حيب مؽارم إخالق،  : فق ـان أبقك مسؾامً فسمحـا ظؾقف خؾقا()ؾؼال افـبل 

 .(2)واهلل حيب مؽارم إخالق

                                                           

هـ ،  1423هـ ، دار احلديث افؼاهرة،  276اهلل بـ مسؾؿ بـ ؿتقبة افديـقري، ت  افشعر وافشعراء، ٕيب حمؿد ظبد (1)

 . 1/235ج

 774، ٕيب افػداء إشامظقؾ بـ ظؿر بـ ـثر افؼريش افدمشؼل ت (1/107مـ افبداية وافـفاية )افسرة افـبقية إلبـ ـثر  (2)

 .1/108، م1976، فبـان –هـ، حتؼقؼ: مصطػك ظبد افقاحد، دار ادعرؾة، بروت 



 

 

   

 

 وأخرج إبـ ظساـر ظـ ظدي بـ حاتؿ ؿال: ـان أيب يؼقل فـا ذم اجلاهؾقة: إذا ـان افقء يؽػقؽف 

 .(1)ترـف ؾاترـف

هباء افبذل،  أما صعره ؾؽان بحؼ صقرة ذاتف ادعطاءة و تركقؿة حـاياه افتل مل دمد ذم دكقاها هباًء شقى

 وٓ مجآً شقى مجال اإليثار.

ظـ افؼصد  ؾبالؽة حاتؿ ذم صعره ؿائؿة ذم صعره فصدق افبدهية وجـقحفا إػ افبقان واإلباكة افكحية

ذم مـلى ظـ افؽؾػة و افصـعة، و هذا مـ حماشـ صخصقتف افػـقة افتل تؾتزم بؿؼقمات صخصقتف إخالؿقة، 

زخرف، و إكام ادماه بلؿرب افسبؾ إػ افغاية افتل أراد افؽشػ ظـفا، و إػ ؾال فغق وٓ هذر وٓ ويش وٓ 

افػؽرة أو افشاظرية افتل رؽب ذم كؼؾفا إػ شؿعـا أو إػ ؾفؿـا، ومع هذا ؿد كجد ذم بعض أبقات ؿصائده 

 مـ افغريب ذم مػرداتف و ؿامقشف افؾغقي.

ظكه، وظّؾة ذفؽ حتقل صدق ضقّيتف  وصعر حاتؿ أرجح ذم افقضقح بافؼقاس إػ افعديد مـ صعراء

 إػ صدق ترمجتف ظـ ذاتف، وهبذا تؽقن صاظريتف و رصاحة هذه افشاظرية أوشع كطاؿًا و أظظؿ وزكًا.

 

 

 

  

                                                           

هـ ، مـشقرات دار مؽتبة احلقاة، 911رشح صقاهد ادغـل، اإلمام جالل افديـ ظبد افرمحـ بـ أيب بؽر افسققضل، ت  (1)

 .209-208ص، فبـان –بروت



 

 

 

فغة: مصدر تداول، يؼال: دال يدول دوًٓ: اكتؼؾ مـ حال إػ حال، وأدال افقء: جعؾف  افتداول

ًٓ، وتداوفت إيدي افقء: أخذتف هذه مرة وتؾؽ مرة  .(1)متداو

مـ ظدوهؿ،  دافت فف افدوفة، ودافت إيام وأدال اهلل بـل ؾالن (دول): (2)وجاء ظـد افزخمؼي ؿقفف

ظذ ادسؾؿغ يقم أحد،  وأديؾ ادممـقن ظذ ادؼـغ يقم بدر، وأديؾ ادؼـقنجعؾ افؽثرة هلؿ ظؾقف، 

واهلل يداول إيام بغ افـاس مرة هلؿ ومرة ظؾقفؿ، وتداوفقا افقء بقـفؿ وافاميش يداول بغ ؿدمقف يراوح 

 بقـفام.

ؿعـك آخر يعـك أما اصطالحًا: ؾفق ؾرع فساين يعـك بدراشة افتقاصؾ بغ ادتؽؾؿ وادتؾؼل، أو ب

بدراشة افرمقز افتل يستخدمفا ادتؽؾؿ ذم ظؿؾقة افتقاصؾ، وافعقامؾ ادمثرة ذم اختقار رمقز معقـة دون 

أخرى، وافعالؿة بغ افؽالم وشقاق حافف، وأثر افعالؿة بغ ادتؽؾؿ وادخاضب ظذ افؽالم، وهذا افػرع 

 أو افتداوفقة. (3)افزمجاتقة (Pragmaticsيعرف بـ )

رد تعريػ افتداوفقة ظـد مسعقد صحراوي بلهنا ظؾؿ آشتعامل افؾغقي ظـدما ؿال: وظذ افرؽؿ وو

وتساؤٓهتؿ ظـ افؼقؿة افعؾؿقة فؾبحقث  (افتداوفقة)مـ اختالف وجفات افـظر بغ افدارشغ حقل 

ؽؾقة افتداوفقة وتشؽقؽفؿ ذم جدواها، ؾنن معظؿفؿ يك بلن ؿضقة افتداوفقة هل إجياد افؼقاكغ اف

 مـ ثؿ جديرة (افتداوفقة)فالشتعامل افؾغقي وافتعرف ظذ افؼدرات اإلكساكقة فؾتقاصؾ افؾغقي، و تصر 

 .(4)(ظؾؿ آشتعامل افؾغقي)بلن تسؿك 

                                                           

، دار صادر 1( فسان افعرب، فإلمام افعالمة أيب افػضؾ مجال افديـ حمؿد بـ مؽرم ابـ مـظقر إؾريؼل ادكي،ط1)

 هـ، مادة: دول. 1300بروت، 

هـ ، حتؼقؼ: حمؿد باشؾ ظققن افسقد ،  538أشاس افبالؽة، أبق افؼاشؿ حمؿقد بـ ظؿرو بـ أمحد افزخمؼي جار اهلل، ت  (2)

 . 303/  1م ، جـ  1998هـ ،  1419،  1دار افؽتب افعؾؿقة، ط 

 . 390م، ص  1990معجؿ ادصطؾحات افؾغقية، رمزي مـر افبعؾبؽل، دار افعؾؿ فؾؿاليغ،  (3)

 .17-16م ، ص 2005، 1افتداوفقة ظـد افعؾامء افعرب، د. مسعقد صحراوي، بروت، ط  (4)



 

 

   

 

ومـ اجلدير بافذـر أن تعريػات ادحدثغ فؾتداوفقة متعددة واختؾػ بعضفا مع بعض فدرجة 

وؿد أصار افدـتقر حمؿقد كحؾة إػ بعض هذه افتعريػات ومعؾؼًا ظؾقفا،  (1)أحقاكاً  افتـاؿض وافتضاد

مـ هذا َأوَجُز تعريػ افتداوفقة وَأؿرَبُف إػ افؼقل هق دراشة افؾغة )واشتخؾص تعريػًا جامعًا ماكعًا إذ يؼقل: 

ًا متلصالً ذم ٕكف يشر إػ أن ادعـك فقس صقئ (In interaction)أو ذم افتقاصؾ  (In useذم آشتعامل )

ذم تداول  افؽؾامت وحدها وٓ يرتبط بادتؽؾؿ وحده، وٓ افسامع وحده، ؾصـاظة ادعـك تتؿثؾ

(Negotiation)  إػ ادعـك ًٓ افؾغة بغ ادتؽؾؿ وافسامع ذم شقاق حمدد )مادي، واجتامظل، وفغقي( وصق

وفقس  (أحرض يل ـقبًا مـ افامء)اد ؾؼد يؽقن ادر (أكا ظطشان)، ؾنذا ؿال صخص ما (افؽامـ ذم ـالٍم ما

ادراد إخبار ادتؽؾؿ افسامع بلكف ظطشان، ؾادتؽؾؿ ـثرًا ما يعـل أـثر مما تؼقفف ـؾامتف ومـ ثؿ ؾنن افتداوفقة 

 (.Speaker intention) (2)تبحث ذم ـقػقة اـتشاف افسامع دؼاصد ادتؽؾؿ

 :(3)ادقشقظل فؾتداوفقة ما يليتورد ذم افؼامقس 

ومـ ادػارؿة، أن  (ثالثقن ظاماً )وفقس تاريخ افتداوفقة بؿعدوم وفؽـف ؽر ممتد ذم افزمان إٓ ؿؾقالً 

افتل  -مثالً  -افتداوفقة فقست صـاظة وفدت مـ بركامج بحث ِصقَغ صقاؽة جمردة ـام هق حال افعالمقة

 بقة افزكامج افذي أضؾؼف شقشر ذم بداية افؼرن افتاشع ظؼ.اتبعت ظذ إؿؾ ذم تؼافقد افؼارة إور

ويؿؽـ أن كحدد مـطؾؼ افتداوفقة ذم أظامل ؾالشػة افؾغة وباخلصقص ذم شؾسؾتل حمارضات ؿدمت 

بقل  1997جقن أوشتـ، وأفؼاها شـة  1955أفؼاها شـة  (حمارضات وفقؿ جايؿس)بجامعة هارؾرد 

ارضاتف ادخصصة بافػؾسػة مػفقمًا شقصبح حمقريًا ذم افتداوفقة، ؽرايس، ؾؼد أدخؾ أوشتـ ذم شؾسؾة حم

وهق مػفقم افعؿؾ افؾغقي، مداؾعًا بذفؽ ظـ افػؽرة افؼائؾة بلن افؾغة ذم افتقاصؾ فقس هلا أشاشًا وطقػقًا 

ية، وصػقًا بؾ هلا وطقػة ظؿؾقة، ؾنذ كستعؿؾ افؾغة ؾنكـا ٓ كصػ افعامل بؾ كحؼؼ أظامًٓ هل إظامل افؾغق

                                                           

 –م  2013، ممشسة حقرس افدوفقة، 1آدماه افتداويل وافقطقػل ذم افدرس افؾغقي، د. كادية رمضان افـجار، ط( 1)

 .هـ 1434

 . 10، وبـظر آدماه افتداويل وافقطقػل ذم افدرس افؾغقي، ص  14-12آؾاق جديدة ذم افبحث افؾغقي ادعارص ، ص  (2)

( افؼامقس ادقشقظل فؾتداوفقة، جاك مقصؾر، آن ريبقل ترمجة: جمؿقظة مـ إشاتذة وافباحثغ بنرشاف ظز افديـ 3)

 . 22-21، ص2010ادجدوب، ادرـز افقضـل فؾسمجة، تقكس، 



 

 

 

ؾؽان وجقد طقاهر فغقية خاصة بافدٓفة ظذ افعؿؾ افؾغقي أحد برامج افبحث إوػ افتل إظتؿدها 

 افؾساكققن فتلشقس افتداوفقة.

 أوًٓ. آشتؾزام احلقاري:

ويعـك بف أن افـاس ذم حقاراهتؿ يؼقفقن ما يؼصدون وؿد يؼصدون أـثر مما يؼقفقن، ؾادراد بف 

ؾام يؼال هق ما ( What is meanوما يؼصده ) (What is said)إيضاح آختالف بغ ما يؼال 

ف ما يريد ادتؽؾؿ أن يبؾغ وما يؼصد هق (Face valuesتعـقف افؽؾامت وافعبارات بؼقؿفا افؾػظقة )

افسامع ظذ كحق ؽر مبارش، اظتامدًا ظذ أن افسامع ؿادر ظذ أن يصؾ إػ مراد ادتؽؾؿ بام يتاح فف مـ 

 .(1)(آشتؾزام احلقاري)أظراف آشتعامل ووشائؾ آشتدٓل وهق ما يعرف بـ 

 :(Deixis)ثاكقًا. اإلصاريات 

ر إػ ذات أو مقؿع، أو زمـ ... وهل هل ظـك مـ ظـارص افتداوفقة، يؼصد هبا ـؾ ما يش

تسابط مع مػفقم ادشر، إذ يػفؿ ظادة مـ إصارية تعقغ مؽان وهقية إصخاص، وإصقاء، 

وافعؿؾقات، وإحداث، وإكشطة ... بافـسبة إػ افسقاق ادؽاين وافزماين افذي أكشله وأبؼاه ظؿؾ 

 (:)ل. دكقن شقافقتصقرات فإلصارية ـام بغ ذفؽ  افتؾػظ وافقاؿع أن افؾساكقغ يتلرجحقن بغ ثالثة

آصارية مـ حقث ـقهنا ترد أصقاء افعامل وأحداثف إػ ادقؿع افذي حيتؾف ادتؽؾؿ ذم ادؽان وذم  -1

 افزمان، وٕكف يقؾر أمارة درجع ؿد تؽّقن بعد.

 اإلصارية مـ حقث ـقهنا كؿط ترـقب مرجعل ٓ يػصؾ بغ اجلفة وحدث ادرجع. -2

متؽـ مـ إدخال أصقاء جديدة ذم  (تبئر حمقرة،)اإلصارية مـ حقث ـقهنا ظامؾ تـاشؼ كيص  -3

 .(2)اخلطاب
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 ثافثًا. آؾساض افسابؼ:

هق أحد ظـارص افتداوفقة، حقث يقجف ادتؽؾؿ حديثف إػ افسامع ظذ أشاس مما يػسض شؾػًا 

مرتبطًا ببعض افعبارات افؾغقية دون بعض، أكف معؾقم فف، وؿد فقحظ أن آؾساض افسابؼ ؿد يؽقن 

يدظق إػ  ؾنذا ؿال رجؾ ٔخر: أؽؾؼ افـاؾذة، ؾادػروض شؾػًا أن افـاؾذة مػتقحة، وأن هـاك مزراً 

إؽالؿفا، وأن ادخاضب ؿادر ظذ احلرـة، وأن ادتؽؾؿ ذم مـزفة أمر، وـؾ ذفؽ مقصقل بسقاق 

ذفؽ ـاكت دراشة آؾساض افسابؼ مثار اهتامم افباحثغ احلال، وظالؿة ادتؽؾؿ بادخاضب، مـ أجؾ 

مـذ أوائؾ افعؼد افسابع مـ افؼرن افعؼيـ، فام شببف مـ مشؽالت حؼقؼقة فؽؾ افـظريات افتحقيؾقة، 

إػ مقؿع افصدارة مـ اهتامم  ؾضالً ظـ أهنا صغؾت جاكبًا أشاشقًا مـ اهتامم ظؾامء افدٓفة، ثؿ برزت

ذم دراشة ادعـك بديالً ٓ ؽـك ظـف  فعؼد افثامـ، حغ أصبحت افقجفة افتداوفقةافباحثغ ذم أوائؾ ا

 .(1)فؾقجفة افدٓفقة ذم هذا اجلاكب

 رابعًا. احِلجاج:

 مػفقمف:

فغة: احلج: افؼصد، حج إفقـا ؾالن أي ؿدم، و حجف حيجف حجًا: ؿصده، واحلجة: افزهان، وؿقؾ 

 احلجة: ما دؾع بف اخلصؿ.

، وتعـل حج آشتدٓل، ـام ذم ؿقفـا: (2)وافزهان، يؼال: حاججتف ؾلكا حماج وحجقج واحلجة: افدفقؾ

حاجف ؾالن، ؾحجف: أي ؽؾبف باحلجة، وتعـل ادحجة أي: افطريؼة افقاضحة، ومـف احلجة أي: 

 . (3)افزهان

اصطالحًا: احلجاج هق ـؾ مـطقق بف مقجف إػ افغر إلؾفامف دظقى خمصقصة حيؼ فف آظساض 

ومـ ثؿ ؾاحلجة ظـك دٓيل متضؿـ ذم افعؼقل يؼدمف ادتؽؾؿ ظذ أكف خيدم ويمدي إػ  ،(4)ظؾقفا

أن يؽقن  حجة أو يؿـحفا ضبقعتفا احلجاجقة هق افسقاق. ؾام يؿؽـ ظـك دٓيل آخر، وافذي يصر

                                                           

 . 27-26آؾاق جديدة ذم افبحث افؾغقي، د. حمؿقد كحؾة، ص(1)

 ( افؾسان، مادة: حجج.2)

 .406-405، ص1998، ممشسة افرشافة، بروت، 2( افؽؾقات، حتؼقؼ: ظدكان درويش و حمؿد ادكي، ط3)

 .226افؾسان وادقزان أو افتؽقثر افعؼع، ص  (4)



 

 

 

سف، أو كػ حجة ذم هذا افسقاق ؿد ٓ يؽقن ـذفؽ ذم شقاق آخر حتك فق تعؾؼ إمر بادحتقى افؼضقي

 .(1)افبحث كػسف ادعز ظـف داخؾ افؼقل

 :(Speech acts)إؾعال افؽالمقة  خامسًا.

يعد افبحث ذم كظرية افػعؾ افؽالمل بحثًا ذم صؿقؿ افتداوفقة افؾغقية، ؾافتداوفقة ذم كشلهتا 

 إوػ ـاكت مرادؾة فألؾعال افؽالمقة.

وكتج ظـ ذفؽ تعدد ذم  (Speech acts)اختؾػ افؾغقيقن افػركسققن ذم ترمجة ادصطؾح 

ترمجة هذه ادصطؾحات إػ افعربقة ؾسمجت ظذ افتقايل أؾعال فغقية، وأؾعال ـالمقة، وأؾعال خطابقة، 

 وأظامل خطابقة. (ـالمقة)وأظامل فغقية 

ثؿ كضجت  وـان جقن أوشتـ أول مـ كبف ظؾقفا مـ افػالشػة ادعارصيـ ودرشفا باشتػاضة،

افـظرية ذم مرحؾة ٓحؼة ظذ يد افعامل جقن شرل، وتؼقم ظذ مبدأ تداويل، وهق أن افـاس يؽتػقن 

ًٓ ظـ ضريؼ كطؼ اجلؿؾ،  بتقطقػ افؽؾامت واجلؿؾ فؾتعبر ظام ذم كػقشفؿ بؾ أحقاكًا يمدون أؾعا

 .(2)ؾادتؽؾؿ ذم هذه احلافة ٓ يـطؼ ؾؼط بؾ يربط افػعؾ بؽالمف
 

  

                                                           

 . 104آدماه افتداويل وافقطقػل ذم افدرس افؾغقي، ص  (1)

مسعقد حمؿد افؾفقبل، جامعة جازان، بحث مؼبقل ادػاهقؿ افتداوفقة وأثرها ذم افؾساكقغ افعرب متام حسان كؿقذجًا ، ؾفد  (2)

. وادـحك افتداويل ذم افساث افؾغقي، د. خدجية حمػقظ حمؿد افشـؼقطل، ـؾقة أداب وافعؾقم اإلكساكقة، 27فؾـؼ، ص

 .32-31، ص2016 إردن، –أربد  -ظامل افؽتب -جامعة ضقبة



 

 

   

 

هل إدوات افتل )تعددت ادصطؾحات ادعزة ظـ اإلصاريات فدى افعؾامء، ؾؼد ؿال بعضفؿ: 

 .(1)كعتؿد ذم ؾفؿـا هلا ظذ معـاها اخلاص، بؾ ظذ إشـادها إػ صئ آخر(

 .( 2)(افؽـائقة إفػاظ)إػ أهنا  (روبرت دي بقجراكد)بقـام أصار 

ذم افؾغة، وظدها مـ ؿبقؾ ادعقضات، واصار إػ  افعـارص اإلحافقة (إزهر افزكاد)وؿد أضؾؼ ظؾقفا 

وهق يؼصد ادشار إفقف أو  (أشامء مػردة وما يضارظفا مـ ادرـبات)أهنا تليت تعقيضًا ظـ وحدات معجؿقة 

 .( 3)إفقف ادحقؾ

 اج اخلطاب افؾغقي افتل حتكها ذم وتؼقم اإلصاريات ظذ دراشة ظـارص إكت

 أن. -3اهلـا ،  -2إكا ،  -1

 :(اإلصاريات)وهذه افعـارص افثالثة 

 إكا: ادتؽؾؿ افذي يصدر ظـف اخلطاب.

 اهلـا: ادؽان افذي يـتج ؾقف اخلطاب.

 أن: افزمـ افذي يـتج ؾقف اخلطاب، أو افؾحظة افتل تتؿ ؾقفا ظؿؾقة افتقاصؾ.

 افعـارص افتل حتدد ظـك افؼصد ذم ادؾػقظ ويؿؽـ افؼقل بلن: وهذه

 .(ادتؽؾؿ وادخاضب)إكا: هل مجقع افضامئر  -

 واهلـا: هل مجقع أشامء اإلصارة ادعروؾة وطروف ادؽان. -

 وأن: هل طروف افزمان افتل يؿؽـ أن تؽقن بارزة أو مضؿرة ـام ذم ادؾػظ مثالً: -

 

                                                           

 . 157-156كؼالً ظـ معجؿ حتؾقؾ اخلطاب، ص 87آدماه افتداويل وافقطقػل، ص (1)

 . 320م، ص1998افـص واخلطاب واإلجراء، روبرت دي بقرجراكد، ترمجة: متام حسان، ط ظامل افؽتب، افؼاهرة  (2)

 .116-115م، ص 1993،  1ط كسقج افـص، بحث ؾقام يؽقن بف ادؾػقظ كصًا، إزهر افزكاد، ادرـز افثؼاذم افعريب ،  (3)



 

 

 

أو  تتضؿـ افضامئر ادقجقدة ؾقفا، يسؿك بافبـقة افضؿـقة عد بـقة شطحقة: أـتب افدرس، افتل ت(أمر)

 .(1)(أكا أؿقل: أـتب افدرس أن هـا)افعؿقؼة: 

 ذـر ؿسؿ مـ افعؾامء أن اإلصاريات كقظان:

 أو ظـك إصاري معجؿل يشر إػ فػظ دال ظذ ذات أو معـك جمرد، مثؾ: ظؾؿ افشخص -1

 افزمان أو ادؽان أو افصػة .... إفخ.

ظذ افػضاء  ظـك إصاري كيص يشر إػ مؼطع ـامؾ، مجؾة أو مجؾ متقافقة، ويؿؽـ أن يدل -2

افعام فؾـص. وافعـك هـا ٓ يدل ظذ جمؿقظة مـ ادعاين افعامة وإحداث ادػفقمة مـ مجؾ 

فقاردة مـ افؼران افؽريؿ ذم فػظ ـثرة، ويؿثؾ ذفؽ ما ورد ذم اإلصارة ادقشعة، وإمثؾة ا

 .(2)(ذفؽ)

 افتداوفقة إػ ثالث درجات متتابعة ـام يليت: (3)(Hansonوؿد ؿسؿ اهلقفـدي هاكسقن )

افتعابر ادفؿة ضؿـ طروف )تداوفقة مـ افدرجة إوػ: تتؿثؾ ذم دراشة افرمقز اإلصارية  .1

و شقاؿفا هق ادقجقدات، أو حمددات ادقجقدات. ويتؽقن هذا  (شقاق تؾػظفا)اشتعامهلا 

 افسقاق مـ ادخاضبغ و حمددات افػضاء وافزمـ ... إفخ.

تداوفقة مـ افدرجة افثاكقة: تتؿثؾ ذم دراشة ـقػقة تعبر افؼضايا ذم اجلؿؾة ادتؾػظ هبا، ورضورة  .2

 متققزها ظـ افدٓفة احلرؾقة فؾجؿؾة.

ثافثة: وتتؿثؾ ذم كظرية إؾعال افؽالمقة افتل تـطؾؼ مـ مسؾؿة مػادها أن تداوفقة مـ افدرجة اف  .3

إؿقال افصادرة ضؿـ وضعقات حمددة تتحقل إػ أؾعال ذات أبعاد اجتامظقة حتؿؾ معاٍن ضؿـقة 

 تتؿ معرؾتفا مـ خالل اإلحاضة بظروف افػعؾ افؽالمل آجتامظقة.

                                                           

 . 88آدماه افتداويل وافقطقػل، ص (1)

اإلحافة ذم كحق افـص، جمؾة دار افعؾقم، ظدد خاص بعـقان افعربقة بغ كحق اجلؿؾة وكحق افـص، فؾدـتقر أمحد ظػقػل،  (2)

 . 556-555/ 2م ،  2005

ـؾقة أداب وافؾغات، جامعة ؿاصدي مرباح،  ( تقاصؾقة إشؾقب ذم رومقات أيب ؾراس احلؿداين، ظائشة ظقيسات،3)

 .38. كؼالً ظـ ؾراكسقاز أرمقـؽق، ادؼاربة افتداوفقة، ص33، ص2009اجلزائر،  -ورؿؾة



 

 

   

 

ت إػ ظدة أكقاع تشتؿؾ ظذ اإلصاريات افشخصقة، وذهب ؿسؿ آخر مـ افعؾامء ذم تؼسقؿ اإلصاريا

واإلصاريات افزمـقة، و اإلصاريات ادؽاكقة، واإلصاريات ادقصقفقة، واإلصاريات افتخاضبقة، واإلصاريات 

 آجتامظقة ؾضالً ظـ إصاريات إظالم.

 اإلصاريات افشخصقة: .1

، أو ادتؽؾؿ ومعف ؽره مثؾ: (أكا)يؼصد هبا افضامئر افشخصقة افدافة ظذ ادتؽؾؿ وحده مثؾ: 

وهل أما وجقدية أو  .(1)، وافضامئر افدافة ظذ ادخاضب مػردًا أو مثـك أو مجقعًا مذـر أو ممكثًا (كحـ)

 مؾؽقة.

 ؾافقجقدية تـؼسؿ إػ ضامئر فؾؿتؽؾؿ، أو فؾؿخاضب، أو فؾغائب.

 وادؾؽقة تـؼسؿ إػ: ضامئر فؾؿتؽؾؿ وفؾؿخاضب وفؾغائب .

حظ أن افضامئر شقاء ـاكت وجقدية أو مؾؽقة تـؼسؿ إػ ضامئر افتؽؾؿ وافغقاب، أو ومـ هـا كال

 اخلطاب.

 ؾافقجقدية افدافة ظذ افذات مثؾ: أكا، وأكت، وكحـ، وهق، وهؿ، وهـ، ....... إفخ.

 وادؾؽقة مثؾ: ـتايب، ـتابؽؿ، ـتاهبؿ، ـتابـا، ......... إفخ.

ذم مؽان ( شقبقيف)ذم مؽتبتل بادـزل وضعت )وتتضح أمهقة افضؿر اإلصاري ذم ؿقل افؼائؾ: 

ٓ يعقد إػ شقبقيف إكام يعقد إػ ما ُيػفؿ مـ ـؾؿة  (إكف)إن افضؿر ذم  (واضح، إكف مػقد فؾباحثغ

مـ ادعرؾة يتلـد  شقبقيف، وهق ـتابف افشفر إذ ٓ يعؼؾ أن يؽقن شقبقيف هق ادقضقع ذم ادؽتبة وبؼؾقؾ

 .(2)ذفؽ. ومـ ثؿ ؾنن اإلحافة إػ إظالم بشؽؾ مبارش تقرس ؾفؿ اإلحافة دائاًم بحقث يؿؽـ آشتبدال

 اإلصاريات آجتامظقة: .2

هل أفػاظ وتراـقب تشر إػ افعالؿات آجتامظقة بغ ادتؽؾؿغ وادخاضبغ مـ ـقهنا ظالؿة 

، ويدخؾ ذم افعالؿة افرشؿقة صقغ افتبجقؾ ذم خماضبة مـ هؿ أـز شـًا (3)رشؿقة أو ظالؿة أفػة ومقدة

ومؼامًا مـ ادتؽؾؿ، وهذه افصقغ مقجقدة ذم أؽؾب افؾغات مـفا افػركسقة وإفامكقة ؾػل افػركسقة 

                                                           

 . 90، وآدماه افتداويل وافقطقػل، ص 18-17آؾاق جديدة ذم افبحث افؾغقي ادعارص، ص (1)

 .2/541اإلحافة ذم كحق افـص، د. أمحد ظػقػل،  (2)

 . 25وآؾاق جديدة ذم افبحث افؾغقي ادعارص، ص ،95-94دماه افتداويل وافقطقػل ذم افدرس افؾغقي، صآ (3)



 

 

 

فؾؿػرد ادخاضب تبجقالً فف مراظاة فؾؿساؾة آجتامظقة بقـفام، أو حػظًا فؾحقار  (Voas)تستعؿؾ ـؾؿة 

وذم افعربقة افضؿر )أكت( فؾؿػرد ادخاضب، وكحـ  (Sie)ذم إضار رشؿل، وذم إفامكقة تستخدم ـؾؿة 

فؾؿػرد ادعظؿ كػسف، وهل تشؿؾ إفؼاب مثؾ ؾخامة افرئقس، اإلمام إـز، جالفة ادؾؽ، شؿق 

إمر، ؾضقؾة افشقخ، وتشؿؾ أيضًا افسقد، أكسة، وحرضتؽ، وشقادتؽ، وشعادتؽ، وجـابؽ، ومـفا 

ما يؼتك ظذ افرجال مثؾ: معايل افباصا، وؿد يؼتك بعضفا ظذ افـساء مثؾ اهلاكؿ، وذم اإلكؽؾقزية ٓ 

 .(1)(She)جيقز أن تشر إػ شقدة أـز مـؽ شـًا أو مؼامًا ذم حضقرها بؼقفؽ: 

أما آشتعامل ؽر افرشؿل ؾفق مـػؽ مـ هذه افؼققد مجقعًا، ويـعؽس هذا ذم اشتعامل بعض 

ذم إفامكقة، وذم افـداء بآشؿ  (Du)ذم افػركسقة، و  (Tu)افضامئر فؾدٓفة ظذ ادػرد ادخاضب مثؾ 

حلؿقؿقة مثؾ ادجرد، واشؿ افتدفقؾ أو كحق ذفؽ، ؾضالً ظـ افتحقات افتل تـدرج مـ افرشؿقة إػ ا

 .(2)صباح اخلر، صباح افػؾ، صباح افعسؾ، .... إفخ

 ًٓ فإلصاريات آجتامظقة ذم دٓفة اشتخدام بعض إفػاظ ظذ ضبؼة اجتامظقة  وربام وجدكا طال

افذي يعد ذم بريطاكقا إصارة إػ افطبؼة آجتامظقة افعؾقا ذم  (Looking glass)بعقـفا مثؾ اشتخدام 

 .( 3)(Lady , Woman)ومثؾفا  (Mirror)مؼابؾ 

ومـ ذفؽ ذم افؾغة افعربقة اشتعامل حامؾ، وحبذ، وــقػ، ومرحاض، ودورة مقاه، ومحام، 

 .(4)وتقافقت، ومـفا اشتخدام ظؼؾقتف وؿريـتف وحرمف وزوجتف وامرأتف

 اإلصاريات افزماكقة: .3

افتؽؾؿ هق مرـز هل ـؾامت تدل ظذ زمان حيدده افسقاق بافؼقاس إػ زمان افتؽؾؿ، ؾزمان 

إمر ظذ افسامع  اإلصارة افزماكقة ذم افؽالم، ؾنذا مل يعرف زمان افتؽؾؿ، ومرـز اإلصارة افزماكقة افتبس

أو افؼارئ ... ؾنذا ؿؾت كؾتؼل افساظة افعارشة، ؾزمان افتؽؾؿ وشقاؿف مها افؾذان حيددان ادؼصقد 

وجدكاه  (كؾتؼل)يقم يؾقف، وإذا تلمؾـا زمـ افػعؾ  بافساظة افعارشة صباحًا أو مساًء مـ هذا افققم أو مـ

                                                           

 . 25آؾاق جديدة ذم افبحث افؾغقي ادعارص، ص (1)

 . 26ادصدر كػسف، ص (2)

 . 71، افؽقيت، ص1982ظؾؿ افدٓفة، أمحد خمتار ظؿر،  (3)

 . 26وآؾاق جديدة ذم افبحث افؾغقي ادعارص ص ، 228ادصدر افسابؼ، ص( 4)



 

 

   

 

، ويشبف ذفؽ ـؾامت (1)يـػل أن يؽقن افؾؼاء ؿد حدث ؾعالً بؾ يكف زمـ افؾؼاء إػ زمـ مل يؿض بعد

 مثؾ: أمس، وؽدًا، وأن، وإشبقع افاميض، ويقم اجلؿعة، وافسـة ادؼبؾة، ومـذ صفر.

ؿد تؽقن دافة ظذ افزمان افؽقين افذي يػسض شؾػًا  ومـ اجلدير بافذـر أن افعـارص اإلصارية

 تؼسقؿف إػ ؾصقل، وشـقات، وأصفر، وأيام، وشاظات، ..... إفخ.

وؿد تؽقن دافة ظذ افزمـ افـحقي، وؿد يتطابؼان ذم شقاق افؽالم، وؿد خيتؾػ افزمـ افـحقي 

يض فؾدٓفة ظذ آشتؼبال، ظـ افزمان ادؽاين ؾتستخدم صقغة احلال فؾدٓفة ظذ اديض، وصقغة اد

ؾقـشل بقـفام رصاع ٓ حيؾف إٓ ادعرؾة بسقاق افؽالم ومرجع اإلصارة، ؾافزمـ افـحقي ٓ يطابؼ افزمان 

 .(2)افؽقين ذم ـثر مـ أكقاع آشتعامل

 اإلصاريات ادؽاكقة: .4

ظذ معرؾة  تتحدد اإلصاريات ادؽاكقة بقصػفا ظـارص إصارية مـ خالل اشتعامهلا وتػسرها

مؽان ادتؽؾؿ، وؿت افتؽؾؿ، أو مؽان آخر معروف فؾؿخاضب أو فؾسامع. ويؽقن فتحديد ادؽان أثره 

 ذم إختقار افعـارص افتل تشر إفقف ؿربًا أو بعدًا أو وجفًة.

وأـثر اإلصاريات ادؽاكقة وضقحًا هل ـؾامت اإلصارة كحق هذا وذفؽ فإلصارة إػ ؿريب أو 

رة ادؽاكقة وهق ادتؽؾؿ، وشائر طروف ادؽان مثؾ ؾقق، وحتت، وأمام، وخؾػ، بعقد مـ مرـز اإلصا

 ... إفخ، ـؾفا ظـارص يشار هبا إػ مؽان ٓ يتحدد إٓ بؿعرؾة مقؿع ادتؽؾؿ وادماهف.

افتعريػ تدخؾ ذم افعـارص اإلصارية ٕهنا تؼقم بافقطقػة افتل  (أل)ويرى بعض افباحثغ أن 

وافػارق بقـفام أن اشؿ اإلصارة يزيد ظؾقفا بافدٓفة ظذ افؼرب أو افبعد ... أما  يؼقم هبا اشؿ اإلصارة،

 .(3)فؾتعريػ ؾفل ؽر مقشقمة بؼرب وٓ بعد، ويرى همٓء أن افتعريػ ذم أشاشف إصاري (أل)

 

 

                                                           

 .20-19آؾاق جديدة ذم افبحث افؾغقي، ص(1)

 .21آؾاق جديدة ذم افبحث افؾغقي، ص(2)

 .23-22م. ن: ص (3)



 

 

 

 إصاريات مقصقفة: .5

إزهر )، وأصار إفقفا (1)(روبرت دي بقجراكد)وهل اإلصارة بآشؿ ادقصقل، وؿد أضاؾفا 

وظّدها مـ إفػاظ اإلصارية افتل ٓ متؾؽ دٓفة مستؼؾة بؾ تعقد إػ ظـك أو ظـارص أخرى  (2)(افزكاد

مذـقرة ذم أجزاء أخرى مـ اخلطاب، وهل أيضًا تؼقم ظذ مبدأ افتامثؾ وافتطابؼ ؾقام هق مقجقد، يظفر 

مثؾ: افذي، افتل، افؾذان، ذفؽ واضحًا ذم ذفؽ افؼسؿ ادعروف باشؿ ادقصقل اخلاص أو ادختص 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ  افؾتان، افذيـ، افاليت، ومـف ؿقفف تعاػ:

 چڇ  ڇ چ چ چ
ؿد ؿقى ادعـك،  (افذي)ؾآشؿ ادقصقل  .(3)

، فؽقن ادراد وصػ افرشقل بلكف مؽتقب ذم (افرشقل افـبل)افسابؼة إػ  وذفؽ بنحافتف

وبذفؽ يؽقن فؾؿقصقل إحافتان ؿبؾقة  (ـام ُأحقؾ إفقف بافضؿر افعائد ذم )جيدوكف (4)افتقراة

 وبعدية.

وإشامء ادقصقفة تشارك بؼقة اإلصاريات اإلحافقة ذم ظؿؾقة افتعقيض، ؾفل أفػاظ 

خاصة، وـلهنا جاءت تعقيضًا ظام تشر إفقف، وهل أيضًا تؼقم بافربط  ٓ حتؿؾ دٓفة ــائقة

 خالل ذاهتا.مـ  آتساؿل

 (افذي)وترتبط بام يليت بعدها مـ صؾة ادقصقل افتل تصـع ربطًا مػفقمقًا بغ ما ؿبؾ 

وما بعده، حقث يشر افـحقيقن إػ أن تؾؽ افصؾة يـبغل أن تؽقن معؾقمة فؾؿتؾؼل 

 ؿبؾ ذـر اشؿ ادقصقل، ـام فق ؿؾـا: جاء افذي ـان معـا بإمس. (افسامع)

 ادتؽؾؿ مع ـان بؿـ ظؾؿ ظذ –حسب اظتؼاد ادتؽؾؿ -تؾؼلؾنكف يـبغل أن يؽقن اد

 .( 5)بإمس

 

                                                           

 . 32افـص واخلطاب واإلجراء، ص (1)

 . 93، وآدماه افتداويل وافقطقػل، ص 118( كسقج افـص، ص2)

 .157شقرة إظراف: مـ أية  (3)

 . 32-31م، ص 1993افؼاهرة،  -افبقان ذم روائع افؼرآن، د. متام حسان، ظامل افؽتب (4)

 . 94-93، وآدماه افتداويل وافقطقػل ذم افدرس افؾغقي، ص2/535اإلحافة ذم كحق افـص  (5)



 

 

   

 

 

تعد اإلصاريات إحدى ظـارص افتداوفقة إشاشقة وهل مـ أهؿ افعـارص افؾغقية افتل يتحدد معـاها 

 إػ مخسة أكقاع و شـعرضفا ذم ادطافب أتقة: وتتػرع اإلصاريات ذم إضار ادؼام

 

افعـارص اإلصارية افدافة ظذ افشخص وهل ظذ افـحق  (اإلصاريات افشخصقة)يؼصد افبحث بـ 

  -أيت:

 افضامئر: .1

دم يؼصد هبا افضامئر افدافة ظذ افشخص، ؾادضؿر ما وضع دتؽؾؿ، أو خماضب، أو ؽائب تؼ

 .(1)ذـره فػظًا أو معـك أو حؽاًم، ويرى افريّض أن ادؼصقر مـ وضع ادضؿرات رؾع اإلفتباس

 وؾقام يليت بعض افـصقص مـ ديقان حاتؿ افطائل وـقػ اشتعؿؾ ادضؿرات ذم صعره.

  (يبغل بِف اهلل)أكشد حاتؿ افطائل ذم ؿصقدتف افتل ظـقاهنا 

 ؾؾــــــــــق ـــــــــــان مــــــــــا ُيعطــــــــــك ريــــــــــاًء ٕمســــــــــؽْت 
 

 بـــــــــــــــــــــــف جـبــــــــــــــــــــــات افؾـــــــــــــــــــقِم جيذْبـَـــــــــــــــُف جـــــــــــــــْذَبا 
 ج

 وفؽـؿــــــــــــــــــــــــــا يبغــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــف اهلل وحـــــــــــــــــــــــــَدهُ 
 

 ؾؼــــــــــــد أربحــــــــــــَت ذم افبقعــــــــــــِة افؽْســــــــــــباؾــــــــــــلظط  
 

 (ُيعطل) فق تلمؾـا افبقتغ أظاله فقجدكامها حيتقيان ظذ ظدة ضامئر مـفا افضؿر ادستس بعد

، كجد أن حامتًا يشر ؾقف إػ كػسف، وـذفؽ اهلاء ذم جيذبـف، وافضؿر ادستس هق (هق)افذي تؼديره 

 .(يبغل)بعد 

ؾلظط( ؾنن افشاظر يؼصد بف ادخاضب وـذفؽ افضؿر )بعد افػعؾ  (أكت)أما افضؿر ادستس 

 .(أربحت)ادتصؾ افتاء ذم 

                                                           

فؽتب افعؾؿقة، ، دار ا(هـ 686ت )رشح افريض ظذ ـاؾقة ابـ احلاجب، ريض افديـ حمؿد بـ احلسـ آشساباذي،  (1)

 .138-3/137فبـان، د. ت،  -بروت



 

 

 

أو ادتؽؾؿ ومعف  (أكا)ومـ اجلدير بافذـر أن افضامئر افشخصقة افدافة ظذ ادتؽؾؿ وحده مثؾ 

إما وجقدية  وافضامئر افدافة ظذ ادخاضب مػردًا أو مجعًا ، مذـرًا أو ممكثًا هل (كحـ)ؽره مثؾ 

  .(1)وإما مؾؽقة 

 ؾافقجقدية تـؼسؿ إػ: ضامئر فؾؿتؽؾؿ أو فؾؿخاضب أو فؾغائب.

أو مؾؽقة  وادؾؽقة تـؼسؿ إػ: ضامئر فؾؿتؽؾؿ وادخاضب وفؾغائب. ؾافضامئر وجقدية ـاكت

تـؼسؿ إػ ضامئر افتؽؾؿ أو افغقاب أو اخلطاب، ؾافقجقدية افدافة ظذ ذات مثؾ: أكا، أكت، كحـ، 

 هق، هؿ، هـ، ... إفخ، وادؾؽقة مثؾ: ـتايب، ـتابؽ، ـتاهبؿ، ـتابـا، .... إفخ.

 يؼقل: (وَما أكا)افتل بعـقان  ومـ ؿصقدتف

ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــاء ظؾقهتــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــة دون افسؿـــــــــــــ  ومرؿبـــــ
 ج

 افسباشـــــــــــــــــبِب  
ِ
 أؿّؾـــــــــــــــــــــُب ضـــــــــــــــــرذم ذم ؾضــــــــــــــــــــــــــــــاء

 

ـــــــــــــــاريت ـــــــــــــــت جـــــــــ  ومــــــــــــــا أكــــــــــــــا بــــــــــــــافاميش إػ بقـــ
 

ـــــــــــــــــــَر جاكــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــا ـ خــــــــــــــ ـــــــــــــــــــًا ُأحققفـــ  (2)ضروؿـــــــ
 

ـــــــــــــــــْت  ـــــــــــــــــزاح ٕيؼــــ ـــــــــــــــــا بادــُـــــــــ ـــــــــــــــــق صفدتــــــــ  وفــــــ
 ج

ــــــــــــــــراُم افضــــــــــــــــرائِب   ــــــــــــــــا، أكــــّــــــــــــــــا ــــــ  ظـــــــــــــــذ رضكـــــــــــ
 جج

ـُ افذئقؿـــــــــــــــــــــــــــِة، ظــــــــــــارٌق   :ظشــــــــــــــــّقة َ ؿــــــــــــال ابـــــــــــ
 ج

ــــــــــــــْقِم فـــــــــــــقَس ب ِئـــــــــــــِب   ــــــــــــــاُل رئـــــــــــــقَس افؼــــــــــــــ  (3)إخـــ
 

 (4)بافســــــــــــــــــــــــــــــــاظل بػضــــــــِؾ ِزمامفــــــــاومــــــــا أكــــــــا 
 

 فتشــــــــــــــــرَب مــــــــــــا ذم احلــــــــــــقِض ؿبــــــــــــَؾ افرـائــــــــــــِب  
 ج

ـــــــــــــا ـــــــــــــاوي حؼقبــــــــــــَة رحؾِفــ ـــــــــــــا بافطــ ـــــــــــــا أكــــــــــــــــ  ؾؿــ
 ج

ــــــــــــــــــًا، وأتـــــــــــــــــُرَك صـــــــــــــــــاحبل  ــــــــــــــــــا ِخّػـــــــ َبفـــــــــــــــــــــــ ـَ  ْٕر
 

ـــــــــــًا  ــــــــــــَت ربَّ  فؾؼؾـــــــــــقِص، ؾـــــــــــال تـــــــــــدعْ إذا ــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــِب   ـــــــــــــــل َخؾَػفــــــــــــــا، ؽــــــــــــــَر راـِ  َرؾقَؼـــــــــــــــــــَؽ َيؿِشــــ
 

 أكِْخفـــــــــــــــــــــــــا، ؾلْرِدْؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُف، ؾــــــــــــــــنْن محَؾـــــــــــــــــتُْؽام
 

 ؾــــــــــــــــــذاك، وإن ـــــــــــــــــــــــــــــان افعؼــــــــــــــــــــــــاُب ؾعاؿـــــــــــــــــــِب  
 

 وفســـــــــــــُت، إذا مـــــــــــــا أحـــــــــــــَدَث افـــــــــــــّدهُر كؽَبـــــــــــــة 
 

ٍّٓج ب  ـــــــــــــــــــــــَع و ـــــــــــــــــــــــقَت إؿــــــــــــــــــــــارِب بلخضــــــــــــــــ  قــــــــــــ
 

ـَ افؼـــــــــــــقُم افبقـــــــــــــقَت وجـــــــــــــدهَتُؿ ــــــــــــــ  إذا أوضـــــــــــــــ
 

 ظـــــــــــــــامًة ظــــــــــــــــ إخبـــــــــــــــاِر، ُخـــــــــــــــرَق ادؽاشـــــــــــــــِب  
 

ـــــــــــــــؿُّ كػِســــــــــــــفِ  ـــــــــــــــذي َهـ ـــــــــــــــٍؽ، افــ  ورشُّ افصعافقــــــ
 

ـــــــــــــــــــاُع ادــــــــــــــــــ رِب   بـــــــــ ـــــــــــــــــــقاين وات   حديــــــــــــــــــــــــُث افغـــــــــــ
 

                                                           

 . 90، وآدماه افتداويل وافقطقػل ذم افدرس افؾغقي 18-17آؾاق جديدة ذم افبحث افؾغقي ادعارص،  (1)

 افطروق: افذي يليت فقالً، واجلاكب: افغريب. افؾسان، مادة: ضرق. (2)

 واخلزي، راجع. افؾسان، مادة: ذأم، وإخال: أطـ، وآئب: ظائد.افذئقؿة: ادعّرة وادحّؼرة مـ افذأم وهق افعقب  (3)

 افزمام: ادؼقد. افؾسان، مادة: زمؿ. (4)



 

 

   

 

يصػ فـا حاتؿ ذم هذه افؼصقدة شؿق أخالؿِف مع جارتف ؾال يطرق بقتفا فقالً وزوجفا ؽائب ظـفا، 

وـقػ يقرد كاؿتف أو ؾرشف ظـدما جيد أن افرـائب مزدمحة ظذ حقض افامء، ؾفق ٓ ُيريد أن يمذي أخريـ 

، وهذا اخلؾؼ ادثايل هق كؼقض اكقةمسؾؼًا ظـ اإلثرة وإكؾال يمثر رـقبتف ظذ ؽرها متحؾقًا باخلؾؼ افعايل، 

 ما ؿافف ظؿرو بـ ـؾثقم حقث ؿال:

 رُب إن وردكــــــــــــــــــــــا افــــــــــــــــــــــامَء صــــــــــــــــــــــػقاً ـوكشــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــِدرًا َو ضِقــــــــــــــــــــــــــاـْوَيشــــــــــــــــــــــــ  ـَ  (1)َرُب ؽُركـــــــــــــــــــــــــا 
 

ؾام )مؽررًا ؾقؼقل: )وما أكا(  (أكا)ؾػل هذه افؼصقدة كجد إشتخدامف فؾضامئر ٓ شقام افضؿر افبارز 

 .(وأترك) (إخاُل ) (أحققفا) (أؿؾب)ستسًا ذم ؿقفف م (أكا)، ويستعؿؾ افضؿر (أكا

إن اشتعامل افشاظر فضؿر ادتؽؾؿ بارزًا ومستسًا دفقؾ ظذ اظتداده بـػسف، داظقًا ؽره أن حيذون 

 حذوه ذم افتحع باخلؾؼ افرؾقع وآبتعاد ظام يتعارض مع اخلؾؼ افعريب.

 (ُأحققفا)و ( ظؾقهتا)ذم  (اهلاء)ذم ظدة أبقات مـ ؿصقدتف مثؾ  (اهلاء)واشتعؿؾ حاتؿ افطائل افضؿر 

 .(أكخفا)و  (خؾػفا)و  (ٕرـبفا)و  (رحؾفا)زمامفا( و)و

وهذه افضامئر افتل  (هؿ)و  (وجدهتؿ)واشتعؿؾ افضؿر هؿ مرة متصالً وأخرى مـػصالً ـام ذم 

و  (ضرذم) فدافة ظذ ادؾؽقة ـام ذم ؿقفف:أرشكا إفقفا تسؿك افضامئر افقجقدية، وكجد ذم افؼصقدة افضامئر ا

 .(جاريت)

 ومـ افضامئر افدافة ظذ ادؾؽقة أيضًا ؿقفف: 

 فقـــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــعري متـــــــــــــــــــــــك أرى ُؿبــــــــــــــــــــــــًة ذا
 

اِب   ـــــــــــــــــــــــرَّ ـــــــــــــــــــــــارِث احلـــــــ ـــــــــــــــــــــــالع فؾحــــــ َت ِؿــــــــــ
(2) 

 ج

 وؿقفف : 

ــــــــــــــــــــــــــــنن َفُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقين ــــــــــــــــــــــــــــدي ؾـــــــ  أهيـــــــــــــــــــــــــــا ادُقظـــ
 

 (3)هضــــــــــــــِب ُذبــــــــــــــاِب بــــــــــــــغ حؼــــــــــــــٍؾ وبــــــــــــــغ  
 

                                                           

هـ(، تؼديؿ: ظبد افرمحـ ادصطاوي، دار  486ت )( رشح ادعؾؼات افسبع، فؾؼايض أيب ظبد اهلل احلسغ بـ أمحد افزوزين، 1)

 .195، ص2010فبـان،  -ادعرؾة، بروت

 .19ديقاكف:  (2)

)ت  ضباب جبؾ، ذم معجؿ افبؾدان، فشفاب افديـ أيب ظبد اهلل ياؿقت بـ ظبد اهلل ي احلؿقي ، ُذباب: ويروى20( م. ن: 3)

جبؾ بادديـة فف ذـر ذم ادغازي وإخبار، افسرة  (بؽرس أوفف)، وذباب 1995، دار صادر، بروت، 2، ط(هـ 626

، حتؼقؼ: مصطػك افسؼا 2ٓبـ هشام، ظبد ادؾؽ بـ هشام بـ أيقب احلؿري ادعاؾري أبق حمؿد مجال افديـ، ط افـبقية

 .4/162، 1955و إبراهقؿ اإليبقاري و ظبد احلػقظ افشؾبل، مؽتبة ومطبعة مصطػك افبايب احلؾبل، 



 

 

 

 وؿقفف: 

ـــــــــــــــــــقِد ماَفـَــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــٍة أهؾؽـــــــــــــــــــــَت باجلــــــــ  وؿائؾـــ
 

 (1)وكػَســـــــــــــؽ حّتـــــــــــــك رضَّ كَػَســـــــــــــؽ جقُدهـــــــــــــا 
 

 افـداء: .2

، وهق إصارة إػ ادخاضب فتـبقفف أو تقجقفف أو اشتدظائف، (2)يعد افـداء مـ اإلصاريات افشخصقة

إفقف، وهق افطريؼة ادثذ بصقغتف افظاهرة وادحذوؾة ؾافـداء ٓ يػفؿ إٓ إذا اتضح ادرجع افذي يشر 

 وأصؽافف ادختؾػة، وأشافقبف ادتـقظة فؾتعبر.

إن افـداء مـ أبرز أدوات افتخاضب اخلاصة بافعؿؾقة افتقاصؾقة، ٕكف جيسد ): (3)ويرى مبارك تريؽل

 .(دورة افتخاضب

 ـ ؿصائده كذـر مـفا ؿقفف:اشتعؿؾ افشاظر حاتؿ افطائل أشؾقب افـداء ذم مقاضـ ـثرة م

 يـــــــا مـــــــاِل إحـــــــدى رصوف افـــــــدهر ؿـــــــد ضرؿـــــــت
 

ـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــّزاِح   ـــــــــــــــــُؿ ظـفــــــ ـــــــــــــــــا أكتــُــــــ ـــــــــــــــــاِل مـــــــ ـــــــــــــــــا مــــــ  يـــــــ
 

 يـــــــــا مـــــــــــــــــاِل جــــــــــــاءت حقـــــــــــــاَض ادـــــــــــــــقِت واردةٌ 
 

ــــــــــــــاه وَضحَضـــــــــــــاِح   ــــــــــــــٍر ؾخضـــــ  (4)مــــــــــــــ بـــــــــــــغ ؽؿــ
 

 وؿقفف:

ـــــــــــــــــــــــــــــتلأظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِذَل ٓ   آفــــــــــــــــــــــــــــــــقِك إٓ خؾقؼــــ
 

ــــــــــــــردا  ــــــــــــــل فســـــــــــــاَكِؽ ِمبــــ ــــــــــــــل ؾقؿــــ  (5)ؾـــــــــــــال دمعؾــــــ
 

 وؿقفف: 

ـــــــــــــــــــــَة إّكــــــــــــــــــــام ؾقــــــــــــــــــــا  راـَِبــــــــــــــــــــل ُظؾقــــــــــــــــــــــــــــا َجِديَؾـــــــ
 

ـــــــــــــــــــان ضقؿـــــــــــــــــــــــــًا مســــــــــــــــــتبقـًا ؾتـُظــــــــــــــــــرا   (6)ُتسامــــــــ
 ج

 

 

                                                           

 .25ديقاكف:  (1)

 . 19آؾاق جديدة ذم افبحث افؾغقي ادعارص، ص (2)

تلفقػ مبارك تريؽل،  (اجلزائر)، افـداء بغ افـحقيغ وافبالؽقغ، مستغاكؿ  7/2007حقفقات افساث افعدد  جمؾة (3)

 . 38ص

 . 25-24ديقاكف:  (4)

 .28م. ن:  (5)

 .42م. ن:  (6)



 

 

   

 

 وؿقفف:

ــــــــــــــــــَة مافـــــــــــــــــٍؽ   وابــــــــ
ِ
ــــــــــــــــــَة ظبـــــــــــــــــِد اهلل  أيـــــــــــــــــا ابــــــــ

 ج

ـِ وافَػـــــــــــَرِس افـــــــــــَقردِ    (1)ويـــــــــــا ابــــــــــــَة ذي افـــــــــــُزدي
 

 وؿقفف:

 أمـــــــــــــــاويَّ ؿـــــــــــــــد ضـــــــــــــــال افتجــــــــــــــــب واهلجـــــــــــــــرُ 
 ج

 (2)وؿــــــــــــــد ظــــــــــــــذرتـل مـــــــــــــــ ضالبُِؽــــــــــــــُؿ افُعــــــــــــــذرُ  
 

( افتل تزوجفا بعدما ماّوية)وذم هذه افؼصقدة ـرر افشاظر حاتؿ افطائل اإلشؿ ادـادى وهق اشؿ 

ـِ تؼدما   خلطبتفا، ومها افـابغة افذبقاين و رجؾ مـ إكصار أشؿفظرؾت ـرمف وشخاءه ورؾضت آَخَري

 إن حامتًا أـرمؽؿ وأصعرـؿ(.)بعد أن اختزهتام ؾقجدت أن حامتًا أـرُم مـفام وأصعر، ؾؼافت هلام:  (افـبقتل)

، و هل أفػاظ وتراـقب تشر إػ كقع افعالؿة تعد اإلصاريات آجتامظقة صـػًا مـ أصـاف اإلصاريات

آجتامظقة بغ ادتؽؾؿغ وادخاضبغ مـ حقث هل ظالؿة رشؿقة أو ظالؿة ؽر رشؿقة، ؾـحـ كستعؿؾ ذم 

حقاتـا افققمقة أشئؾة فقست افغاية مـفا تقجقف ادرشؾ إفقف إلكجاز ؾعؾ ذم ادستؼبؾ، فؽـفا تقجفف إػ افتؾػظ 

مثال ذفؽ إشئؾة افتل كسلل هبا ظـ افصحة واحلال وافتل حتؿؾ وطقػة تداوفقة بخطاب جقايب ؾؼط. و

 تتؿثؾ ذم افتضامـ وافتؼريب بغ ضرذم اخلطاب.

ـذفؽ يستعؿؾ هذا إشؾقب فتحؼقؼ مبدأ افتلدب حغ يؽقن افؽالم مقجفًا إػ صخص فف شؾطة 

ة ؾنكف يستعؿؾ صقغة: أيؿؽـ أن أو مؽاكة، ؾؿثالً حغ يريد ضافب افتحدث مع أشتاذه خارج ادحارض

أو صديؼ، ٕكف  متـحـل دؿقؼة مـ وؿتؽ، أريد أن اشتشرك ذم مسلفة، ذم حغ أكف ٓ يطؾب ذفؽ مـ زمقؾ فف

 ؿد يؼقل فف بصقغة إمر: اكتظر حلظة: أريد أن اشتشرك ذم أمر هيؿـل.

ذم افؾغة افعربقة فؾؿػرد  (أكتؿ) و اإلصاريات آجتامظقة هل أيضًا ظالؿة أفػة ومقدة و يؿثؾفا افضؿر

فؾؿػرد ادعظؿ كػسف، و هل تشؿؾ إفؼاب، مثؾ: ؾخامة افرئقس، اإلمام إـز،  (كحـ)و ادخاضب، و 

جالفة ادؾؽ، ؾضقؾة افشقخ. ـام تشؿؾ أيضًا افسقد وافسقدة و أكسة... و مـ ذفؽ ذم افؾغة افعربقة 

                                                           

 . 37م. ن:  (1)

 . 48-46م. ن: اكظر افؼصقدة:  (2)



 

 

 

دورة مقاه، و مّحام، و مـفا اشتعامل ظؼقؾتف، و ؿريـتف، و  اشتعامل حامؾ و حبذ، و ــقػ، و مرحاض، و

 .(1)َحَرمف، و زوجتف وامرأتف

. و (2)وافظاهر أن اإلصاريات آجتامظقة مـ ادجآت ادشسـة بغ افتداوفقة وظؾؿ افؾغة آجتامظل

قًا إػ اخلر بؾ و اإلصاريات وجدكاها مبثقثة ذم ؿصائد حاتؿ افطائل، ؾفق يصػ كػسف ذم أبقات ـثرة شاظ

داظقًا إفقف، و وجدكاه يبتعد ظـ افرذائؾ و يدظق إػ افتحع بإخالق افرؾقعة، وافشامئؾ احلسـة. أما ـرمف 

 ؾقؼقل إن ما أظطقف فقس رياًء بؾ ابتغل بف اهلل وحده، ـام ؿال:

 ؾؾــــــــــق ـــــــــــاَن مــــــــــا ُيعطــــــــــك ريــــــــــاًء ٕمســــــــــؽْت 
 

 َجـــــــــــــــــــذبابــــــــــــــــــــِف جـبــــــــــــــــــــــاُت افؾــــــــــــــــــــــــقِم جيذبـــــــــــــــــــــــُف  
 

ــــــــــــــــــِف اهلَل وحــــــــــــــــــــــــدهُ  ــــــــــــــــــا يبغـــــــــــــــــــــل بـــــــ  و فؽـؿـ
 

 (3)ؾـــــــــــلظِط ؾؼـــــــــــد أربحـــــــــــَت ذم افبقعـــــــــــِة افؽســـــــــــبا 
 

و مما ٓ صؽ ؾقف أن حامتًا امتاز بؽرمف وجقده، ؾنذا ما ُذـَِر افؽرُم ُذـر اشؿف. ؾال ظجب أن دمد صعره 

 مؾقئًا بذـر افؽريؿ وافؽرام واجلقد و اجلقاد، ـؼقفف:

ـــــــــــــــــــــــْت  و فـــــــــــــــــــــــق  صـــــــــــــــــــــــفدْتـا بـــــــــــــــــــــــادزاِح ٕيَؼـَ
 

كــــــــــــــــــا أكــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــراُم افرضــــــــــــــــــائِب    (4)ظــــــــــــــــــذ رُض 
 

 وؿقفف:

ـــــــــــــــــل ًٓ فَعؾَّ  أريـــــــــــــــــل جــــــــــــــــقادًا مــــــــــــــــاَت ُهــــــــــــــــز
 

ـَ أو بخـــــــــــــــــــــــقالً خمؾـــــــــــــــــــــــداً    (5)أرى مـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــري
 ج

 وؿقفف:

ـــــــــــــــــــــــف  و ٓ يــــــــــــــــــــــــزل ادـــــــــــــــــــــــرُء افؽـــــــــــــــــــــــريُؿ ظقاَف
 

ــــــــــــــــِت   ًٓ برضَّ  (6)و أضــــــــــــــــقاَؾُف مــــــــــــــــا شــــــــــــــــاَق مــــــــــــــــا
 

 وؿقفف:

ـــــــــــــــــــاديت ؾؼؾــــــــــــــــــُت دظقـــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــام تؾــــــــــــــــــَؽ ظــ  إكَّ
 

 (7)فؽـــــــــــــــــــــــؾ  ـــــــــــــــــــــــــــــريٍؿ ظــــــــــــــــــــــــــــادٌة يستعقُدهــــــــــــــــــــــــــا 
 

                                                           

 .231( ظؾؿ افدٓفة، ص1)

 .95ص -. وآدماه افتداويل وافقطقػل ذم افدرس افؾغقي26-25ص -( آؾاق جديدة ذم افبحث افؾغقي ادعارص2)

 .15( ديقاكف: 3)

 .16( ديقاكف : 4)

 .28( م. ن : (5

 ، وافرضة: افضقؼ و حال افشّدة، وؿقفف: رّضت بافتاء ادؿدودة دجاراة افروّي. 22( م. ن: 6)

 .35( م. ن: 7)



 

 

   

 

 وؿقفف:

 يـــــــــــــــرى افبخقـــــــــــــــُؾ شـــــــــــــــبقَؾ افـــــــــــــــامِل واحـــــــــــــــدةً 
 

 (1)إنَّ اجلــــــــــــــــــــــقاَد يــــــــــــــــــــــرى ذم مافِـــــــــــــــــــــــــــِف ُشـــــــــــــــــــــــُبالً 
 

يعـل  (ظرشف)و مـ افؽؾامت افتل تدل ظذ اإلصاريات آجتامظقة ذم صعره كجد أكف اشتعؿؾ ـؾؿة 

 زوجتف ذم ؿقفف:

ـــــــــــــــا ـُ افعـــــــــــــــؿ  وشـــــــــــــــَط بققتِـ  و ٓ ُيؾَطـــــــــــــــُؿ ابـــــــــــــــ
 

 (2)و ٓ َكَتصـــــــــــــــــــــّبك ِظرَشـــــــــــــــــــــُف حـــــــــــــــــــــَغ َيغُػـــــــــــــــــــــُؾ  
 

، أبقت (3)و وردت ـؾامٌت ـثرة ذم صعره أيضًا ُتعدُّ مـ اإلصاريات آجتامظقة، مثؾ: مقضل إــاف

، ذو (8)، افؽـقػ(7)افعشرة ، شادات (6)، حاؾظ افقد  (5)، رئقس افؼقم، أخق ثؼة و ظػُّ اخلؾقؼة(4)افؾعـ

 ، و ؽرها.(9)افؾب

 ـدٓفة إصارية، يؼقل: (مقضل إــاف)ؾحغ يستعؿؾ 

ـٍ  ـــــــــــــــــــــــ  و مقضـــــــــــــــــــــــل إـــــــــــــــــــــــــــــــــاِف ؽـــــــــــــــــــــــُر ُمَؾعَّ
 

ــــــــــــــــــــــاٌء إفقـــــــــــــــــــــِف ادجؾـــــــــــــــــــــُس    (10)ذم احلـــــــــــــــــــــل  مشـــــــــ
 

مدحفؿ فؾشخص، ؾؼال  ، هذه افؽؾؿة ـان يستعؿؾفا افعرب ذم(أبقت افؾعـ)أما اشتعامفف فؽؾؿة 

 حاتؿ:

ـَ ضـــــــــــــــــــــاحؽةً  ـــــــــــــــــــــا أبقـــــــــــــــــــــَت افؾعـــــــــــــــــــــ  ٓ دمعؾـَّ
 

 (11)ٍر ُصــــــــــــــــــؾِؿقا أذاَن أو ُجــــــــــــــــــِدُظقاــؿعشــــــــــــــــــ 
 

                                                           

 .71( م. ن: 1)

 .73( م. ن: 2)

 .64( م. ن: 3)

 .67( م. ن : 4)

 .72( م. ن: 5)

 .18( م. ن: 6)

 .28( م. ن: 7)

مادة  -افؾسان -. وافؽـقػ: افسس، وافؽـقػ أيضًا: احلضرة. وافؽـقػ: اخلالء، افساتر، وـؾف راجع إػ افسس43( م. ن: 8)

 ــػ(.)مادة 

 . ذو افؾب: افعاؿؾ افػطـ.82( م. ن: 9)

 . و إــاف: مجع ــػ، وهق اجلاكب، وافرجؾ ادقضل إــاف: افسفؾ إخالق، ادضقاف.64: ( ديقاكف10)

 . وصؾؿ أذان: ؿطعفا، و ُجدظقا: مـ اجلدع وهق ؿطع إكػ أو ما صاـؾف.67( م. ن: 11)



 

 

 

افزماكقة ـام ذـركا شابؼًا هل: ـؾ صقغة فػظقة تشر إػ زمـ معغ حيدده افسقاق، ؿقاشًا  إن اإلصاريات

إمر ظذ  افتبسظذ زمـ افتؽؾؿ افذي يشؽؾ مرـز اإلصارة افزماكقة ذم افؽالم، ؾنن مل يعرف زمـ افتؽؾؿ 

 وتعرّس افػفؿ وافتقاصؾ. (1)ادتؾؼل

ؾؽؾؿة  (2) چىئ  ىئ ېئ چقم، ومـفا ؿقفف تعاػ: ومـ افظروف افزماكقة: أن، ؽدًا، أمس، افق

 ؾؽؾؿة أن إصارة فزمان افتؽؾؿ افذي وؿع ؾقف احلقار بغ ادؾؽ وافـسقة افاليت اظسؾـ بطفارة يقشػ

(.وتـزهيف مـ ـؾ ما ُكسب إفقف ) 

يليت زمـ احلدث مغايرًا فزمـ افتؽؾؿ ؾقستدل باديض ظذ آشتؼبال مثالً، وذفؽ إلؾادة حتؼؼ  وؿد

  .(3) چ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ وؿقظف، ـام ذم ؿقفف تعاػ: 

إٓ أن افزمـ افـحقي رؽؿ ـقكف ذم  ()ؾػل هذه أية كؾحظ زمان افتؽؾؿ ؿد جاء وؿت بعثة افـبل 

ذم شقاق أية  صقغة افاميض إٓ أكف دال ظذ ادستؼبؾ، وهذا ذم ظؾؿ افغقب، وهق ادؼصقد مـ مراد اهلل تعاػ

 .(4)متؿثالً ذم يقم افؼقامة

مـ خالل مراجعة ديقان حاتؿ افطائل وجدتف ؿد اشتخدم اإلصاريات افزمـقة بؽثرة، وٓ شقام ـؾؿة 

ؾضالً ظـ اإلصاريات افزماكقة  (افققم)ؾؼد وردت أـثر مـ شت ظؼة مرة ذم ديقاكف وتؾقفا ـؾؿة  (افؾقؾ)

 إخرى وؾقام يليت كامذج مـ هذه اإلصاريات:

 ؿقفف:

ـــــــــــــــــــــــــــؿْ  ـــــــــــــــــــــــــــؽ ؾلظؾـ ـــــــــــــــــــــــــــا وبقــــــَـ  إكــــــــــــــــــــــــــام بقــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــِؾ ادـتــــــــــــــــــــــاِب   ـــــــــــــــــــــــَر شــــــــــــــــــــــبٍع فؾعاجــــ  (5)شــ
 

ـــــــــــــــــــــــاِة إػ  ـــــــــــــــــــــــُبطِ ؾـــــــــــــــــــــــثالٌث مــــــــــــــــــــــــ افرسَّ  احلُؾْ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدًا وافرـــــــــــــــــــــــــــــــــاِب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــؾ جاهــــــــــ  فؾخقـــــــــــ
 

                                                           

 .91وآدماه افتداويل وافقطقػل ذم افدرس افؾغقي، ص ، 19آؾاق جديدة ذم افبحث افؾغقي ادعارص، ص (1)

 .51يقشػ/ مـ أية: (2)

 .1افـحؾ/ مـ أية:  (3)

 7/187افدر ادصقن ذم ظؾقم افؽتاب ادؽـقن، افسؿغ احلؾبل، حتؼقؼ: د. أمحد حمؿد اخلراط، دار افؼؾؿ، دمشؼ، د. ت ، ( 4)

 .92 – 91وآدماه افتداويل وافقطقػل ذم افدرس افؾغقي  7/187

 . 19-18شر شبع: أي شبع فقايل ثؿ ذـر هذه افؾقايل ٓحؼًا، واحلؾبط: مقضع، وحؾبط: فغة صّؿر. يـظر، ديقاكف  (5)



 

 

   

 

ـــــــــــــــــــــــقاً  ـــــــــــــــــــــــاء رهـــــــــ ـــــــــــــــــــــــِردَن تقؿــــــ  وثــــــــــــــــــــــالٌث ُيــــــ
 

 وثـــــــــــــــــــــــــــــــالٌث ُيَغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرْرَن باإلظجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِب  
 

 ومـ ذـره فؾقؾ ؿقفف:

ــــــــــــــــــــــــادٍ  ــــــــــــــــــــــــُت افؾقـــــــــــــــــــــــَؾ جـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــريٌؿ ٓ أبقــــــــ
 

 (1)أظــــــــــــــــــــــــــــــّدُد بإكامـــــــــــــــــــــــــــــِؾ مـــــــــــــــــــــــا ُرِزيــــــــــــــــــــــــــــــــــُت  
 

 وؿقفف: 

ـــــــــــــــــا حمــــــــــــــــؾُّ افضقـــــــــــــــــــــِػ فــــــــــــــــق تعؾؿقـَــــــــــــــــفُ   كعّؿـــ
 

ــــــــــــــــــــا اشتشـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــٍؾ إذا مـــ  (2)رَؾتُْف افــــــــــــــــــــقابُح ـبؾقــــــ
 

 وؿقفف:

 أبـــــــــــــــــــــك ضــــــــــــــــــــــــــــــقُل فقؾِـــــــــــــــــــــَؽ إٓ شفــــــــــــــــــــــــــــــقداً 
 

 (3)ظؿــــــــــــــــــــــــقداؾؿـــــــــــــــــــــــــــــــا إِْن ُتبـــــــــــــــــــــُغ فُصبـــــــــــــــــــــــــــــٍح  
 ج

 ذم ؿقفف: (أن)واشتعؿؾ افظرف 

 ـؾــــــــــــــــقا أن مـــــــــــــــــ رزِق اإلفــــــــــــــــِف وأيرســــــــــــــــوا
 

ـِ رزَؿُؽــــــــــــــــُؿ ؽــــــــــــــــدا  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــننَّ ظــــــــــــــــذ افرمحـــــــ  (4)ؾـــــ
 

 وؿقفف:

 هــــــــــــؾ افــــــــــــدهُر إٓ افقــــــــــــقُم أو أمــــــــــــِس أو ؽــــــــــــدُ 
 

 (5)ـــــــــــــــــــــــــــــذاك افزمــــــــــــــــــــــــــــــــاُن بقـــــــــــــــــــــــــــــــا يتـــــــــــــــــــــــــــــرددُ  
 

ــــــــــــــــرد  ــــــــــــــــد يقمفـــــــــــــــايــــــــ ــــــــــــــــا فقؾـــــــــــــــًة بعــــــــ  ظؾقــــــــــــــــــــــ
 

ـُ مـــــــــــــا كبؼـــــــــــــك وٓ افـــــــــــــدهر يـػـــــــــــــدُ    ؾـــــــــــــال كحـــــــــــــــــ
 

كالحظ ذم افبقتغ أظاله أن افشاظر حاتؿ افطائل ؿد اشتعؿؾ افظروف افزماكقة بؽثرة بدءًا بافدهر 

ققم، ؾفذه ـؾفا إصارات زماكقة وتػرظاتف ثؿ يذـر افزمان ذم افبقت إول، وذم افبقت افثاين يذـر افؾقؾة واف

 بعد أن ضؾبت افطالق مـف ؾطؾؼفا بتحريض مـ إبـ ظٍؿ هلا. خياضب هبا زوجتف ماوّية

 وؿقفف:

ـــــــــــــــل وخـــــــــــــــافتل ــــــــــــــــقَم أّم  ؾؿفـــــــــــــــالً ؾـــــــــــــــداَك افقـ

 

ــــــــــــــــــــــقدُ   ــــــــــــــــــــــِة أشــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــــلمرين  بافدكقَّ  (6)ؾـــــــ

 

                                                           

 . 21ديقاكف:  (1)

 . 23م. ن:  (2)

 .29م. ن: ( 3)

 . 29م. ن:  (4)

 . 32م. ن:  (5)

 .33م. ن:  (6)



 

 

 

 وؿقفف:

 ؽـــــــــــــــــــــــــــــدوًا وؽــــــــــــــــــــقُؿؽُؿ ؽــــــــــــــــــــــــــداً مَتـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 (1)َضــــــــــــباٌب ؾــــــــــــال صــــــــــــحٌق وٓ افغــــــــــــقُؿ جائــــــــــــدُ  
 

 وؿقفف:

ةٍ  ـــــــــــــــــــــــــــرَّ  ضؿَّ
ِ
 ومرؿبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة دوَن افسؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

 

 (2)َشــــــــــَبْؼُت ضؾــــــــــقَع افَشـــــــــــؿِس مـفــــــــــا بؿرصـــــــــــدِ  
 

 أصار افشاظر ذم هذا افبقت إػ صجاظتف ورسظتف إذ شبؼ وؿت ضؾقع افشؿس.

 وؿقفف:

 بُت افؾقــــــــــَؾ وافُصــــــــــبَْح إذ بــــــــــداوحتــــــــــك حســــــــــ
 

 (3)حصــــــــــــــــاكِغ شــــــــــــــــقافِغ جقكــــــــــــــــــــــــــــــــًا وأصــــــــــــــــؼرا 
 

 وؿقفف:

ــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــاٌن مــــــــــــــــــــــا ُتزكَّ ـــــــــــــــــــــــؿ َحَصــــــــــــ ــــــ  وجارهُتُ
 

ــــــــــــــــــــــــا دمـــــــــــــــــــــــقعُ    ؾؿــــــ
ِ
ــــــــــــــــــــــــاء  (4)وضاظؿـــــــــــــــــــــــُة افشتــــــــ

 

افزماكقة، وافشتاء ؽافبًا ما تؽقن ؾقف افسـغ جمدبة  ؾفق ؿد اشتعؿؾ ؾصؾ افشتاء إصارة مـ اإلصاريات

فعدم شؼقط ادطر ؾقػتؼر افـاس ذم هذا افػصؾ مـ افسـة ٓ شقام ذم افبقادي. وؿد ورد ذـر افشتاء ذم صعر 

 افعرب ـثرًا مثؾ ؿقل افشاظر: 

 إذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن افشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاُء ؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلدؾئقين
 

 (5)افشـــــــــــــــــــــــــــــتاءُ  ؾـــــــــــــــــــــــــــــننَّ افشـــــــــــــــــــــــــــــقَخ هُيِدَمـــــــــــــــــــــــــــــفُ  
 

 

 

                                                           

 وافُغُدّو مجع افغدوة، وهل افبؽرة أي ما بغ افػجر وضؾقع افشؿس. 35م. ن:  (1)

ؿ افؼقائ افطقيؾ اجلقاد افػرس افطؿرة –، وادرؿبة ادقضع ادرتػع حيرشف افرؿقب، وادؼصقد افػرس 36ديقاكف.  (2)

 وادرصد: ادؽان افذي يرصد ؾقف، أي يراؿب مـف افطريؼ.

 .42م. ن:  (3)

: ٓ ُتزكَّك. فسان افعرب: مادة )حصـ66( م. ن: 4)  .(، َحَصاكًا: احلصان مـ افـساء: افعػقػة ادحصـة بافزواج ، ما تزين 

( افبقت مـ افقاؾر، وهق فؾربقع بـ ضبع، ادعجؿ ادػصؾ ذم صقاهد افـحق افشعرية، د. أمقؾ بديع يعؼقب، دار افؽتب 5)

صذور افذهب ذم معرؾة ـالم افعرب، ظبد اهلل بـ يقشػ بـ  بؼح ، و ورد1/13، 1992افعؾؿقة، بروت، فبـان، 

 458، حتؼقؼ: ظبد افغـل افدؿر، افؼـة فؾتقزيع، شقريا: (هـ 761أمحد بـ ظبد اهلل أبق حمؿد مجال افديـ بـ هشام )ت 

 هيرمف(.)



 

 

   

 

 وؿقل أخر:

 كحـــــــــــــــــــــــــ ذم ادشــــــــــــــــــــــــتاة كــــــــــــــــــــــــدظق اجلػــــــــــــــــــــــــذ
 

 (1)ٓ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى أِدَب ؾقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـتؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ  
 

و ٓ  يريد افشاظر ذم هذا افبقت أن ؿقمف يدظقن ظامة افـاس إػ م دهبؿ دون متققز بغ ؽـل وؾؼر،

 يـتؼر بؿعـك خيتار ظقـة مـ وجقه افؼقم دون شقاهؿ.

 وؿال حاتؿ افطائل:

ـــــــــــــــــــاِن أمـــــــــــــــــــِس رشـــــــــــــــــــافةٌ   أتـــــــــــــــــــاين مــــــــــــــــــــ افريَّ
 

 (2)وؽــــــــــــــــــدرًا بحــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــا يؼــــــــــــــــــقُل مقاِشــــــــــــــــــُؾ  
 ج

وهل صقغ إصارية تشر إػ أماــ معقـة، ويتقؿػ ظؾقفا حتديد اإلضار ادؽاين افذي دمري ؾقف ظؿؾقة 

أو بعقد ظـ  افتقاصؾ وافتؾػظ، وهذه افصقغ هل أشامء اإلصارة وطروف ادؽان افتل تشر إػ مؽان ؿريب

، بقصػفا كؼطة يشؽؾ ـالم ادتؽؾؿ مرـزها، ؾؿـ افصعب جدًا (3)مؽان ادتؽؾؿ أو مرـز اإلصارية ادؽاكقة

ًٓ )أن ُيػفؿ معـك  مثالً ما مل يعرف مؽان ادتؽؾؿ ذم وؿت افؾػظ  (هذا أو هذه أو هـا أو هـافؽ أو يؿقـًا أو صام

 .(4)أو ما ُيسؿك بادرـز اإلصاري فؾؿؽان

ذم  د حاتؿ افطائل افتل حقاها ديقاكف كجده ؿد اشتعؿؾ ـثرًا مـ اإلصاريات ادؽاكقةوظـد ؿراءة ؿصائ

أؽؾب ؿصائده. ومـ هذه اإلصاريات ممثؾة بافظروف ادؽاكقة وأشامء اإلصارة، ؾؿـ افظروف ادؽاكقة 

ك، اشتعؿؾ افظروف دون، بغ، ؾقق، وراء، أمام، وشط، جـقب، وظـدي، ومـ أشامء اإلصارة اشتعؿؾ: ذا

 ذفؽ، ذاـؿ، ـذفؽؿ، هذا وؾقام يليت كعرض أمثؾة فام اشتعؿؾ مـ اإلصاريات ادؽاكقة ذم ؿصائده وهل:

 

 

                                                           

، حتؼقؼ: (م 564ت )( ديقان ضرؾة بـ افعبد، ضرؾة بـ افعبد بـ شػقان بـ شعد افبؽري افقائع أبق ظؿرو افشاظر اجلاهع 1)

 .43، ص2002مفدي حمؿد كارص افديـ، دار افؽتب افعؾؿقة، 

 ، وافريان: أشؿ جبؾ، ومقاشؾ: جبؾ ؿريب مـ افريان. 73( ديقاكف : 2)

 .22-21ادعارص ص آؾاق جديدة ذم افبحث افؾغقي( 3)

ـؾقة أداب، جمؾة جامعة  -افتعبر اإلصاري ذم اخلصقبل )مؼاربة تداوفقة(، ـاطؿ جاشؿ مـصقر افعزاوي، جامعة بابؾ (4)

 .180، ص2016، 1، ع 24جمؾد  -بابؾ



 

 

 

 ؿقفف: 

 ظؾقهُتــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ِ
 ومرؿبــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة دوَن افســــــــــــــــــــــــــــــــــامء

 

 شباشـــــــــــــــــــــِب  
ٍ
 (1)أؿؾـــــــــــــــــــــُب ضـــــــــــــــــــــرذم ذم ؾضـــــــــــــــــــــاء

 

 وؿقفف:

 ؾلرِدْؾـــــــــــــــــــــــــــُف ؾـــــــــــــــــــــــــــنن محؾـــــــــــــــــــــــــــتُؽام أكخفـــــــــــــــــــــــــــا
 

 (2)ؾــــــــــــــــــــذاَك وإن ـــــــــــــــــــــاَن افعؼــــــــــــــــــــاُب ؾعاؿــــــــــــــــــــِب  
 

 وؿقفف:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؾ  بقػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍع   وذاَك مـفــــــــــــ
 

ـُ بإحســـــــــــــــــــــــاِب  ؾـــــــــــــــــــــــقَق    (3)َمؾْـــــــــــــــــــــــٍؽ يـــــــــــــــــــــــدي
 

وهل إشؿ إصارة، وؾقق وهل طرف مؽان،  (ذاك)اشتعؿؾ افشاظر ذم هذا افبقت إصارتغ إحدامها 

 ادؽان افبعقد. (بذاك)وأراد 

 وؿقفف:

ـــــــــــــــــــــــــــــِدي  ؾــــــــــــــــــــــــــــننَّ َفبــــــــــــــــــــــــــــقين أهيــــــــــــــــــــــــــــا ادُقظــــــــ
 

 (4)بــــــــــــــــــَغ حؼــــــــــــــــــٍؾ وبــــــــــــــــــَغ هضــــــــــــــــــِب ُذبــــــــــــــــــاِب  
 

 وؿقفف:

 إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــتُّ أرشُب ؾــــــــــــــــــــــــــــــــــقَق ِري  
 

 (5)فُســــــــــــــــــــــْؽٍر ذم افؼـــــــــــــــــــــــاِب ؾــــــــــــــــــــــال َرويـــــــــــــــــــــــُت  
 

 وؿقفف:

ـــــــــــــــــــفِ  ـَ افـــــــــــــــــــامِل ـؾ   وذفـــــــــــــــــــَؽ يؽػقــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــ
 

 (6)مصــــــــــــــــقكًا إذا مــــــــــــــــا ـــــــــــــــــاَن ظـــــــــــــــــدي مَتؾِــــــــــــــــدا 
 

 

 

                                                           

 .15ديقاكف: (1)

 .17( م. ن: 2)

. 19عات مـ اجلبال افشاخمة، ادصدر كػسف: بقػاع: افقػاع: ـؾ ما ارتػع مـ إرض وؿقؾ: هق افتؾ ادؼف، وافقاؾ (3)

 (يػع)مادة  افؾسان:

، افؾبقن: إبؾ وكحقها ذات افؾبـ، ُذباب: ويروى ضباب، جبؾ ذم معجؿ افبؾدان فقاؿقت: ذباب )بؽرس 20ديقاكف: (4)

 .4/162أوفف( جبؾ بادديـة فف ذـر ذم ادغازي وإخبار، شرة بـ هشام 

 . 21ديقاكف: (5)

 . 29 ( م. ن:6)



 

 

   

 

 اشتعؿؾ ذم هذا افبقت إصارتغ ومها ذفؽ، وظـدي. ؾلصار بذفؽ إػ ادؽان افبعقد.

 وؿقفف:

 افــــــــــــدهُر إٓ افقــــــــــــقُم أو أمــــــــــــِس أو ؽــــــــــــدُ  هــــــــــــؾ
 ج

 (1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــذاَك افزمـــــــــــــــــــــــــــــــــاُن بقـــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــسددُ  
 ج

 وؿقفف:

 أرى أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًل مــــــــــــــــــــــــــــــــــ وراء افشؼقـــــــــــــــــــــــــــــــؼ
 

َجفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــــــــــــــاِمرُ  وافصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ    (2)َزو 
 

 وؿقفف:

 إكؿــــــــــــــــــا تؾـــــــــــــــَؽ ظـــــــــــــــاديت ؾؼؾــــــــــــــــــــــُت دظقــــــــــــــــل
 

ـــــــــــــــــــــــــادٌة يســــــــــــــــــــــــتعقُدها   (3)فؽــــــــــــــــــــــــؾ ـــــــــــــــــــــــــريٍؿ ظـــــــ
 

 وؿقفف:

 إذا افــــــــــــريُح جــــــــــــاَءت مـــــــــــــ أمــــــــــــاِم أضـــــــــــــائٍػ 
 

 (4)بلضــــــــــــــــاِب افبقـــــــــــــــقِت صـــــــــــــــدوُرها وَأفـــــــــــــــَقْت  
 

 وؿقفف:

ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــُؾ مـــــــــــــــــــايل دوَن ِظـــــــــــــــــــريَض إكَّ  وأجعــــــ
 

 (5)ـذافُِؽـــــــــــــــــــــــــــــُؿ مّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أِؾقـــــــــــــــــــــــــــــُد وأتؾِــــــــــــــــــــــــُػ  
 

 وؿقفف:

ــــــــــــــــحًا وِديؿــــــــــــــــةً شــــــــــــــــؼك   اهلُل ربُّ افـــــــــــــــــاِس شَّ
 

 (6)َجـــــــــــــــقِب افرســــــــــــــاِة ِمـــــــــــــــ مــــــــــــــ ٍب إػ َزَؽـــــــــــــــرْ  
 

 وؿقفف:

ــــــــــــــــــــــاِع ؾلوِؿـــــــــــــــــــــِدي ــــــــــــــــــــــذاَك افقػـــ  وفؽــــــــــــــــــــــ هبــــ
 

 (7)بجــــــــــــــــــــــــــــزٍل إذا أوؿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِت ٓ برِِضــــــــــــــــــــــــــــامِ  
 

                                                           

 .32( م. ن: 1)

 ..(شؾؿك)وأجل: أحد جبع ضّقئ وأخر  49( م. ن: 2)

 . 35( م. ن: ص3)

 . و أضائػ: جبؾ ذم كاحقة ضّلء. 50( م. ن: ص4)

 . 70( م. ن: ص5)

وافديؿة:  (وافسّح: مصدر شّح افدمع وادطر وافامء شال مـ ؾقق واصتد اكصبابف، يـظر افؾسان: مادة )شحح 62( م. ن: ص6)

 افسحابة ادؿطرة، وافرساة: مـطؼة ذم جزيرة افعرب، م ب وزؽر: مقضعان ذم مـطؼة افرّساة. 

 ، اجلزل: افغؾقظ مـ احلطب، وافرضام: دؿاق احلطب افذي يرسع اصتعال افـار ؾقف. يـظر افؾسان: مادة )رضم(.85( م. ن: 7)

 )رضم(.



 

 

 

اشتعؿؾ افشاظر اشؿ اإلصارة هذا و أضاف إفقف افؽاف فؾدٓفة ظذ بعد ادؽان ادشار إفقف، وهق 

 افقػاع.

 وؿقفف:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَرها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أذاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و إِظســــــ  ُتبغ 
 ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌث و َأكعاُمفـــــــــــــــــــــــــــــــــا   (1)و حقفـــــــــــــــــــــــــــــــــَؽ ؽـــــ
 

وهق ما يعد مـ اإلصاريات، وادخاضب هـا يعؾؿ ما  (حقفؽ)ؾؼد اشتعؿؾ افشاظر هـا طرف ادؽان 

 حقفف.

 وؿقفف:

بـل  فـــــــــــــــــــــــف ادماشـــــــــــــــــــــــاُة ظــــــــــــــــــــــــدي إْن تـــــــــــــــــــــــلوَّ
 

 (2)أبؼقُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــُف ؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــاينو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؾُّ زاٍد و إْن  
 

 .(ظـدي)هـا اشتعؿؾ افشاظر افظرف ادؽاين و هق 

مـ حقث أهنا مـ إفػاظ  (3)(إزهر افزكاد)و هل اإلصارة بآشؿ ادقصقل، وؿد أصار إفقفا 

مـ  مذـقرة ذم أجزاء أخرىاإلصارية افتل ٓ متؾؽ دٓفة مستؼؾة، بؾ تعقد إػ ظـك أو ظـارص أخرى 

اخلطاب. ويظفر ذفؽ افؼسؿ ادعروف باشؿ ادقصقل اخلاص أو ادختص، مثؾ: افذي، افتل، افؾذان، 

 افؾتان، افذيـ، افاليت، .... افخ.

وتشارك إشامء ادقصقفة بؼقة اإلصاريات اإلحافقة ذم ظؿؾقة افتعقيض، ؾفل أفػاظ ــائقة ٓ حتؿؾ 

تصػحـا ٕبقات افؼصائد ذم ديقان حاتؿ افطائل وجدكا أكف اشتعؿؾ هذه إشامء دٓفة خاصة. ومـ خالل 

 ادقصقفة إصاريات فام ـان يريد أن يشر إفقف، ؾػل ؿقفف:

 أٓ أخَؾَػــــــــــــــــــْت شــــــــــــــــــقداُء مـــــــــــــــــــَؽ ادقاِظــــــــــــــــــدُ 
 

ــــــــــــــــــدُ    (4)و دوَن افــــــــــــــــــذي أّمؾــــــــــــــــــَت مـفــــــــــــــــــا افػراِؿ
 

 

 

                                                           

 .87( ديقاكف: 1)

 .89( م. ن: 2)

 .118( كسقج افـص: 3)

 . 34( ديقاكف: 4)



 

 

   

 

 وؿقفف:

ـَ أحـــــــــــــــــــــــــــــبُفؿ إذا ــــــــــــــــــــــــــــــ ين افذيــــــــــ ّٓ ــــــــــــــــــــــــــــــا د  أكــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــٌج جقاكُبفـــــــــــــــــــــا ُؽـــــــــــــــــــــزُ   ــــــــــــــــــــــقدٍة ُزفــــــــــ  (1)دؾحـــــــ
 

 و ؿقفف:

ـْ فؾــــــــــــــــــــذي هتــــــــــــــــــــــقى افتـــــــــــــــــــــــالَد ؾنكـــــــــــــــــفُ   أِهــــــــــــــــ
 

 (2)إذا ُمـــــــــــــــــــــــتَّ ـــــــــــــــــــاَن افــــــــــــــــــامُل هنبــــــــــــــــــًا مؼســــــــــــــــــامً  
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دراشة  –اإلصاريات ادؼامقة ذم ديقان حاتؿ افطائل )تؿ بعقكف تعاػ إكجاز هذا افبحث ادقشقم بـ 

(، ظّرؾت ؾقف افتداوفقة و ظـارصها، وخلصت بنجياز كشلهتا، وتـاوفت اإلصاريات وذـرت -تداوفقة

 ظـارصها افثالثة: إكا، واهلـا وأن.

وجدتف ؿد اشتعؿؾ اإلصاريات بؽثرة، وٓشقام و مـ خالل آضالع ظذ ديقان حاتؿ افطائل 

اإلصاريات افشخصقة، و ذفؽ ٕكف يتحدث دائاًم ظـ كػسف و ظـ خصافف احلؿقدة و ظـ صامئؾف، ممـدًا ظذ 

إٓ أكف  اجلقد وافؽرم، و افعػة وافـجدة واحسام حؼ اجلار واجلقار وصقن حرمة ادرأة، ومع ـقكف جاهؾقاً 

 ادممـغ. ـان حيؿؾ افؽثر مـ صػات

وكجد افشاظر يؿدح كػسف و يػخر بام ظرف ظـف مـ اجلقد وافؽرم، و ؿد أصار ذم صعره أكف يبغل اهلل 

وحده. وؿد تؽرر فػظ اجلالفة ذم مقاضع متعددة ذم ؿصائده، و مما ٓصؽ ؾقف أكف ـان يرؽب أن خيؾد كػسف 

 أيضًا، إذ يؼقل:

 ويبؼك مـ افامِل إحاديُث و افذـرُ  ٌح أمــــــاويَّ أن ادــــــاَل ؽـــــاٍد ورائ

 و ماوية ـام كعؾؿ هل زوجتف، وـثرًا ما ـان خياضبفا و يردد اشؿفا ذم افؼصقدة مرارًا.

إذ تتـاول  أما اإلصاريات آجتامظقة ؾفل ٓ تؼؾ أمهقة ظـد حاتؿ افطائل ظـ اإلصاريات افشخصقة،

اـقب تشر إػ كقع افعالؿة آجتامظقة بغ ادتؽؾؿغ و هذه اإلصاريات ذم أؽؾب ؿصائده، ٕهنا أفػاظ و تر

ادخاضبغ مـ حقث هل ظالؿة رشؿقة أو ظالؿة ؽر رشؿقة، و زيادة ظذ ما ذـركا ؾنن افشاظر افطائل تـاول 

 بؼقة اإلصاريات إخرى ذم أبقات ؿصائده مثؾ افزماكقة و ادؽاكقة وادقصقفة.

لن يتجف إفقفا افباحثقن و افدارشقن و ذفؽ ٕمهقتفا، ؾفل ظؾؿ و ختام افؼقل أن افتداوفقة جديرة ب

.. إن أؽؾب افدارشغ يؼر بلن ؿضقة افتداوفقة هل )آشتعامل افؾغقي ـام وصػفا مسعقد صحراوي بؼقفف: 

 .(إجياد افؼقاكغ افؽؾقة فالشتعامل افؾغقي، و افتعرف ظذ افؼدرات اإلكساكقة فؾتقاصؾ افؾغقي

صارة أن افتداوفقة و إن ـان زمـ طفقرها حديثًا إٓ أهنا حظقت بنؿبال افدارشغ و مـ اجلدير باإل

 وافباحثغ ذم شز أؽقارها و بقان أكامضفا، و أمهقتفا ذم جمال افدراشات افؾغقية.

 

 و احلؿد هلل رب افعادغ...
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 هـ. 1300بروت، 

 م. 1998، افدار افبقضاء، 1افؾسان وادقزان أو افتؽقثر افعؼع، د. ضف ظبد افرمحـ، ادرـز افثؼاذم افعريب، ط .21
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