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 :ةــــــامللذم

وعلي المىء في َزا البدض ِلى مىجض ببذاعي مً مخشظاث     

ت في الّشبُت  الجامّاث الّشاُٜت، ووّني به ٠خاب الٙشوٛ اللٍٕى

ى مً ؤَم ال٢خب التي  لألظخار الذ٠خىس ِلي ١اٌم اإلاؽشي، َو

ت في اللٕت  جىاولذ بالؽشح والخٙعحر ٌاَشة الٙشوٛ اللٍٕى

ت ا ذ بذؤ اَخمام اإلاؽشي بىٍٍش ت ٜبل الّشبُت، ٜو لٙشوٛ اللٍٕى

َزا ال٢خاب ِىذما ٠خب في مشخلت اإلااظعخحر بدشا ًِ ؤبي َال٥ 

الّع٢شي وآزاٍس في اللٕت، ومً زم ؤ٠مل في مشخلت الذ٠خىساٍ 

ت في  بدشه َزا الزي وبْ ُ٘ما بّذ بّىىان الٙشوٛ اللٍٕى

الّشبُت، هدا١ي في َزا البدض الخ٢ٙحر اللٕىي لذي اإلاؽشي 

ٙه  وه٢ؽٚ ًِ ؤَم آلُاجه في الخدلُل وهبدض في العُاٛ بـى

خا٠ما بظشاثُا لذي اإلاؽشي ؤزىاء جدلُله اللٕىي، والعُاٛ واخذ 

مً ؤَم آلالُاث التي حؽ٣ل ما ٌعمى ِلم الذاللت، وال ٌعخٕني 

ِىه ؤي لٕىي ول٢ً ًخٙاوث ُ٘ه الباخشىن، بحن مّخمذ بؽ٣ل 

 ؤظاس ي وسثِغ ومفشح بزل٤ وبحن ٔا٘ل ًِ رل٤ ؤلاظشاء. 

ت املحور الاول: في السياق : ٌّذ العُاٛ خا٠ما ؤظاظُا في الىٍٍش

ت بفىسة ِامت، ٘به حّٗش اإلاّاوي وجخٙاوث الذالالث. ولم  اللٍٕى

خ الىٍش اللٕىي، ٘مْ ٌهىس  ج٢ً الىٍشة للعُاٛ واخذة في جاٍس

ت ؤَملذ ١ل  ت البيٍُى ما َى خاسط ًِ التر٠ُب اللٕىي، الىٍٍش

وها٥ العُاٛ مً الاَما٥ الص يء ال٢شحر، ولم ٌّخذ ب٣ل ؤمش خاسط 

ت الؽ٣لُت هجذ  ت جٍهش بّذ البيٍُى ت بيٍُى اليعٞ، ومْ ١ل هٍٍش

ت  زمت جىىسا ًلحَ في الخّامل مْ الخاسط وعٝي، ٘إؼش٠ذ البيٍُى

يُت العُاٛ العِعُىلىجي، و١اهذ خلٝت بشآ ؤ٠ثر ج دشسا في الخ٣ٍى

 كحاب الفروق اللغوية في العربية أثر السياق في الححليل اللغوي في

 لألسحار الذكحور علي كاظم املشري 

 *باسم خيري خضير     

 جامعة املثنى/كلية التربية للعلوم إلاوساهية/ كسم اللغة العربية

 امللخص  معلومات امللالة

: ثاريخ امللالة ت في الّشبُت لألظخار الذ٠خىس ِلي ١اٌم اإلاؽشي مً ؤَم ال٢خب والذساظاث التي         ٌّذ ٠خاب الٙشوٛ اللٍٕى

ت، و١ان العُاٛ خا٠ما في الخ٢ٙحر اللٕىي للمؽشي  ، ٘ٝمىا في َزا البدض بدعلُي ِىِذ ببُان الٙشوٛ اللٍٕى

عم البدض ِلى مداوس، ١ان املحىس ألاو٥ للحذًض  المىء ِلى ؤزش العُاٛ في الخدلُل اللٕىي لذي اإلاؽشي  ، ٜو

 ٞ ًِ العُاٛ، والشاوي للحذًض ًِ الترادٗ والٙشوٛ، ُ٘ما جممً املحىس الشالض ؤزش العُاٛ في مٍاَش الخٍٙش

ٞ الفىحي ًِ  للحذًضفي الّشبُت، وظاء املحىس الشابْ  ٙه ؤظاظا مً ؤظغ الخٍٙش العُاٛ اللٕىي بـى

ٚ الذ٠خىس ِلي اإلاؽشي مً بّن الذاسظحن املحذزحن، وخخم البدض  ني املحىس الخامغ بمٜى واللٍٙي، ِو

      بيخاثج اهخهى بليها. 

خ الاظخالم:   24/4/2022 جاٍس

خ الخّذًل :   ------- جاٍس

ــــش: ـــى٥ اليــؽــ   25/4/2022 ٜبــ

  19/7/2022 مخى٘ش ِلى الىذ:
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ت في الّشبُت ؤزش العُاٛ في الخدلُل اللٕىي في  لألظخار الذ٠خىس ِلي ١اٌم اإلاؽشي  ٠خاب الٙشوٛ اللٍٕى

 

ُٙت ألامحر٠ُت  بؼشاٟ العُاٛ الخاسجي، ومً زم احعمذ الـى

ذ مذسظت لىذن  ٘ش خماد ِلى الّىفش الع٣ُىلىجي، ِو بااِل

باإلاذسظت العُاُٜت، ؤو باإلاىهج العُاقي ؤو اإلاىهج الّملي، و١ان 

ان ما ِاد وجشبْ في ٜمت  ساثذ َزا اإلاىهج )٘حرر( ل٢ً العُاٛ ظِش

اث الخىاـلُت، وؤـبذ خا٠ما مهما الخدلُل اللٕىي في الىٍٍش

اث بفىسة ٠بحرة.     وحّخمذ ِلُه بيُاث الىٍٍش

اث الخىاـلُت بإزش العُاٛ في مّاوي الترا٠ُب  ٘إٜشث الىٍٍش

ٚ الخذاو٥ في بهخاط جل٤ اإلاّاوي.  ت واإلاٙشداث، وؤَمُت مٜى اللٍٕى

٘خ٢دعب ألالٙاً اإلاّاوي املخخلٙت مً خال٥ اخخالٗ العُاٜاث، 

 ٠خاب في الّباساث آلاجُت: مشال ١لمت

 للشا٘عي ٠خاب بّىىان وحي الٝلم 

  حَن( البٝشة ِٝ
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ال  اليعاء( 103)ِبنَّ الفَّ

٘ٝذ وسدث ١لمت ٠خاب في الجمل ألاسبْ آهٙت الز٠ش بإسبّت مّان  

ٚ الخذاو٥ في  مخخلٙت واضحت للٝاست ؤزش في اخخال٘ها مٜى

 .(1)التر٠ُب

وللعُاٛ ؤهىاُ ر٠ش منها الباخشىن: العُاٛ اللٕىي، اللٍٙي،  

ٚ الاظخماعي، والخاسط  ٚ، واإلاٜى الّاوٙي، اإلاعخّاس، ظُاٛ اإلاٜى

ٛ الذاخلي، وجشي الذ٠خىسة ِىاوٚ ٠ىىػ ؤن ًِ اإلاش٠ض، والعُا

 :(2)زمت ظامّا لهزٍ ألاهىاُ

  ٛؽمل العُا العُاٛ اللٕىي)ؤلاواس الذاخلي للٕت( َو

 وألاظلىبي الفىحي، والفشفي، والىدىي، واإلاعجمي، والذاللي،

 ...ؤلخ 

  ٛؽمل العُا العُاٛ ٔحر اللٕىي)ؤلاواس الخاسجي للٕت( َو

 .ؤلخ.الّاوٙي والشٝافي والعببي..

م٢ً الخمشُل للعُاٛ اللٕىي ب٣لمت)ظُذ( في الّشبُت، برا  ٍو

ّذ في ظُاٜاث مخخلٙت:  ٜو

 ..ؤشخاؿ: سظل، امشؤة، ولذ 

 ...ذ،ًىم،خٙلت ، سخلت خت: ٜو  ؤؼُاء مٜا

 ...مٝادًش: ملح، دُٜٞ، َىاء 

٘ةرا وسدث مْ ١لمت سظل ١اهذ حّني الىاخُت الخلُٝت، وإرا وسدث  

مْ ١لمت وبِب ١اهذ حّني ألاداء، وإرا وسدث مْ اإلاٝادًش ١اهذ 

 حّني الفٙاء...الخ

ؤما العُاٛ الّاوٙي ُ٘دذد ٜذسة الٝىة والمّٚ في الاهّٙا٥، 

م مً اٜتراب داللتهما  .(3)٣٘لمت ٢ًٍش جخخلٚ ًِ ًبٕن، ِلى ٔس

ُاٛ الشٝافي ُ٘ٝخض ي جدذًذ املحُي الشٝافي والاظخماعي ؤما الع

وخحر ما وعخذ٥ به ِلى رل٤ الح٣اًت التي جٝى٥: بّن  لالظخّما٥،

شة ِلى ؤخذ ؤمشاء الجىىب، و١ان َزا  ذ مً ؼما٥ الجٍض سظال ٘و

ِلى ٜمت ظبل، ٘ٝا٥ ألامحر للشظل )ِزْب( ٘شمى َزا هٙعه مً 

ه ٘هم ؤ
ّ
ن ألامحر ًىلب مىه ؤن ؤِلى الجبل ٘ماث لعاِخه؛ أله

ًشمي بىٙعه مً ؤِلى الجبل، بِىما ١ان ألامحر ًٝفذ )اظلغ(. 

ت  ّ٘ىذما ظإ٥ ألامحر ًِ العبب، ُٜل له: بإن الىزب في الحمحًر

  .(4)ٌّني الٝٙض

 املحور الثاوي: بين الترادف والفروق :

الترادٗ في اللٕت الخخابْ، ٘ـ" الشدٗ ما جبْ ؼِئا، ٘هى سد٘ه، وإرا 

ىالح ٘هى :  (5)جخابْ ش يء خلٚ ش يء ٘هى الترادٗ " وؤما في الـا

داللت ِذة ١لماث مخخلٙت ومىٙشدة ِلى اإلاعمى الىاخذ ، ؤو 

اإلاّنى الىاخذ ، داللت واخذة هدى الّٝاس، والخىذَسغ ، 

والفهباء ، والعباِذ ، ٣٘ل َزٍ ألاظماء جذ٥ ِلى الخمش 

ى ألالٙاً اإلاخدذة اإلاّنى و   (6)وخذَا الٝابلت للخباد٥ ُ٘ما ، َو

 .( 7)بُنها في ؤي ظُاٛ

و هلحَ الّالٜت بحن اإلاّنى اللٕىي للترادٗ ، واإلاّنى      

 له ، ٌؽابه 
ٌ
ىالحي ، رل٤ ؤن س١ىب اخذ خلٚ آلاخش سدٗ الـا

, ( 8)اظخّما٥ ١لماث مخّذدة إلاّنى واخذ وجشاد٘ها ِلى رل٤ اإلاّنى

الٍاَشة ، ال ِلى  ؤو ؤن َزا اإلاّنى اللٕىي ًذ٥ ِلى الخخابْ في

 .( 9)الخىابٞ ال٢لي بحن ألالٙاً
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ت في الّشبُت ؤزش العُاٛ في الخدلُل اللٕىي في  لألظخار الذ٠خىس ِلي ١اٌم اإلاؽشي  ٠خاب الٙشوٛ اللٍٕى

 

ه)ث َـ( الترادٗ، ٘ٝا٥ : " اِلم ؤن مً ٠المهم 180ر٠ش ظِبٍى

اخخالٗ اللٍٙحن ، واخخالٗ اإلاّىُحن واخخالٗ اللٍٙحن واإلاّنى 

ا٥ ابً ٘اسط)ث (10)واخذ " َـ( : " وظمي الص يء الىاخذ 395.ٜو

و٠زل٤ ٘هى : " َى ( 11) باألظماء املخخلٙت هدى العُٚ واإلاهىذ "

 .( 12)ألالٙاً اإلاٙشدة الذالت ِلى ش يء واخذ باِخباس واخذ "

واِخمذ املحذزىن الزًً ٜبلىا بىظىد الترادٗ ِلى الىاخُت 

)الاظدبذالُت( في العُاٛ وإم٣اهاث اخال٥ ١لمت بذ٥ ١لمت دلُال 

ِلى الترادٗ بىاء ِلى ما جدمله ال٣لماث مً ٌال٥ اإلاّنى و٠ُُٙت 

،  (13)ها في العُاٛ ال٢بحر مشجبىا بةخعاط ابً اللٕتاظدبذال

مه للترادٗ ِلى 395و١ان ؤبى َال٥ الّع٢شي)ث َـ( ٜذ بنى ٘س

الاخخالٗ العُاقي لل٣لماث اإلاترادٗ، ٜا٥:" بن الؽاَذ ِلى 

اخخالٗ الّباساث والاظماء ًىظب اخخالٗ اإلاّاوي ؤن الاظم ١لمت 

ان ِلى مّنى جذ٥ ِلى مّنى داللت الاؼاسة... وإن ١ل اظ محن ًجٍش

ُان في معخىي لٕىي واخذ ٘ةن ٠ال  حن مً ألِا مً اإلاّاوي ِو

 (14)منهما ًٝض ي خالٗ الاخش..." 

 املحور الثالث: أثر السياق في مظاهر الحفريم في العربية:

ٞ في الّشبُت وظاٛ لهزا الىظه   جدذر اإلاؽشي ًِ مٍاَش الخٍٙش

ٞ للخخفُق والخّ ٞ مفادًٞ ٠شحرة منها: الخٍٙش ُحن والخٍٙش

ٞ بالّام  ٞ باأللٙاً اإلاخٝاسبت، والخٍٙش باأللٙاً اإلادؽابهت والخٍٙش

٣اد ٣ًىن العُاٛ مً ؤَم ألاظغ التي  بّذ الخاؿ...الخ، ٍو

ٞ، وظيعٛى ؼىاَذ  اِخمذَا اإلاؽشي في ظشدٍ إلافادًٞ الخٍٙش

 ِلى َزا الحذًض:

جدذر  الحفريم للحخصيص والحعيين وجعذد الاعحبارات:  .1

ذ و٠ثرث ال جٝىي ِلى اإلاؽشي ف
ّ
ي َزا اإلابدض ؤن ألالٙاً مهما دٜ

هٝل بّن اإلاّاوي؛ ألن اإلاّاوي بشؤًه جٙمل ًِ ألاظماء، وؤن 

ٙها باأللٙاً، ولهزا ٣ًىن مً ؤَم  بّن اإلاّاوي ال ًم٢ً حٍّش

خىاؿ اللٕت ٜذستها ِلى الخخفُق والخدذًذ وإبآل اإلاّاوي 

ْ الّالماث والذالالث لخ ذ بدىَى
ّ
فيُٚ اإلاىظىداث، وسؤي مهما دٜ

بإن الّشب امتزظىا بمدُىهم الاظخماعي والشٝافي ومذس١اث 

ذ ؤو بٔٙا٥  هُى ؤو خا٥ ؤو ـٙت،  ذون جٍٙى خُاتهم ١إنهم ال ًٍش

اٗ  وؤنهم هٝلىا ٠شحرا مً ـٙاث الصجش والحجش بلى ؤـو

. ٘عّىا بلى جدذًذ معمُاث ألاؼُاء بذٜت وجدذًذ، (15)الىاط

م ًِ معخُّىحن بعُاٛ اإلاٝام ىٝل ٠الم الّشب في حّبحَر ، ٍو

ا في اإلاٝام اإلاادي وحٕحٍر مً خا٥  معمُاث ألاؼُاء بدعب همَى

بلى خا٥، ٘ٝذ ولّىا للخمش مً ؤو٥ ولّه في الىخلت بلى ظىُه بزىا 

ِؽش اظما، ؤولها الىلْ ٘ةرا اوؽٞ ٘هى الطح٤، زم البلح 

ى والحاهي، و العباب ...   (16)بلخوالجذالت، والبعش والعذي والَض

شي اإلاؽشي  و١ل اظم مً َزٍ ألاظماء ًشاعى ٘يها ظُاٛ اإلاٝام. ٍو

ٞ بهزا ال٢م الهاثل مً اإلاٙشداث بهما  ؤن ٜذسة الّشبُت ِلى الخٍٙش

ٌّىد ِلى مشاِاة ٜفذ اإلاخ٣لم مً َزٍ الىظٍى ِىذ بوالٜه 

 ٚ اللَٙ الزي ًدذدٍ الٝفذ، ٣ُ٘ىن َزا الص ي في َزا اإلاٜى

ا مىاظبت له في هٍش اإلاخ٣لم واِخباٍس ًدمل َزٍ الّالٜت؛ ألنه

خباساث ٢زا جخّذد اإلاعمُاث لخّذد الِا  . (17)وجٙاِله مْ اإلاعمى َو

في َزٍ اإلابدض  جدذر اإلاؽشي  الحفريم باأللفاظ املخشابهة: .2

ًِ واثٙت واظّت مً ألالٙاً في الّشبُت جٝترب مّاهيها ٠شحرا، 

وسبما جشد في الاظخّما٥ بمعخىي واخذ ٔحر ؤنها لم ج٢ً في ؤـل 

ت، ولشب لهزٍ الحذًض مفذاٜا الٙٛش  وظىدَا في اللٕت مدعاٍو

م٢ً  بحن الٍل والٙيء، ٘شمت جٝاسب ٠بحر بحن اللٍٙحن ٍو

ب مً الترادٗ ٠شحرا، ل٢ً زمت ملمدا اظخّمالهما بؽ٣ل ٍٜش

ظُاُٜا ًٙٛش بحن اللٍٙحن باِخباس العُاٛ الضماوي لحذور ١ل 

َـ( ًٙٛش بحن 382منهما، ٘ىٝل اإلاؽشي ٠الما ألبي ؤخمذ الّع٢شي)

ٙٛش بحن  ىٝل ًِ ب٢ش بً خبِب و١ان ٘فُدا ٍو اللٍٙحن ٍو

اللٍٙحن، ٣٘ان ًٝشؤ في ٌل ٜفش ؤوط، ٘ٝا٥ بّمهم: ما ؤوُب 

الٙيء، ٘ٝا٥ ب٢ش: لِغ َزا الٙيء، بهما ٣ًىن بالّص ي،  َزا

 وؤوؽذ بِذ خمُذ بً زىس:

٘ال الٍل مً ًشد المخى حعخىُّه         وال الٙيء مً ًشد الّص ي 

 ٛ  (18)جزو

ت الٍل: ٌّٗش الٍل 300ٜا٥ ؤبى ِلي الهجشي)ث  َـ(": باب مّ٘ش

ها والشاوي:  مً زالر ظهاث ما وسخخه الؽمغ في م٣اهه ِىذ ولِى

ؤهه ًىٝق بلى ؤن جضو٥ الؽمغ والشالض: ؤهه ما ١ان مً ؤو٥ النهاس 
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ت في الّشبُت ؤزش العُاٛ في الخدلُل اللٕىي في  لألظخار الذ٠خىس ِلي ١اٌم اإلاؽشي  ٠خاب الٙشوٛ اللٍٕى

 

ّٗش الٙيء مً زالر ِالماث: َى ما ١ان ُ٘ه  بلى صوا٥ الؽمغ، َو

ذ بلى ُٔاب  الؽمغ ّ٘اد م٣اهه ٌال. والشاوي ؤن الٙيء ًٍض

جىص ؤن  الؽمغ والشالض: ؤهه مً صوا٥ الؽمغ بلى ُٔبتها، ٍو

مى ٌل الٕذاة ُ٘ئا، ٣٘ل فيء ٌعمى الٙيء ٌال، وال ًجىص ؤن ٌع

٘العُاٛ ٔحر اللٕىي ٌؽمل الٍشٗو  (19)ٌل ولِغ ١ل ٌل ُ٘ئا"

الضماهُت واإلا٣اهُت التي ًادي ٘يها الحذر اللٕىي، ومذي جإزحر جل٤ 

 . (20)الٍشٗو ِلى حُٕحٍر

 الحفريم باأللفاظ املحلاربة واملجاالت الذاللية في العربية: .3

ت مً ألالٙاً في الّشبُت  ظشد اإلاؽشي في َزا اإلابدض مجمِى

م٢ً ؤن هىلٞ ِليها )ألالٙاً  جخٝاسب مّاهيها وجخذاوى دالالتها، ٍو

اإلاخٝاسبت( التي حؽتٟر في ؤظضاء مً ظىىخها وجدباًً خٝاثٝها في 

م  ؤـل الىلْ، ولشب اإلاؽشي مشال لهزٍ ألالٙاً في الٝشآن ال٢ٍش

ٛش بُنها باخخالٗ ظُاٛ خا٥ اإلاخ٣لم واملخاوب.  ٘و

ِحَعاِب" ٘ٙي ٜى  
ْ
ىَن ُظىَء ال

ُ
ا٘

َ
خ ٍَ ُهْم َو ْىَن َسبَّ

َ
ؽ

ْ
خ له حّالى:" َوٍَ

ذ ( هٝل الٙٛش بحن الخؽُت والخٗى بدعب ظُاٛ خا٥ 21)الِش

ا،  اإلاخ٣لم ٘الخؽُت ج٣ىن مً ٍِم املخص ي وإن ١ان الخاش ي ٍٜى

( 21)والخٗى ٣ًىن مً لّٚ الخاثٚ وإن ١ان املخٗى ؤمشا ٌعحرا

ت اإلاؽتر  ٠ت بحن اإلاخ٣لم والعامْ، ل٣ل ما "٘العُاٛ ٌؽمل اإلاّ٘ش

، ٠ما ًدعْ لِؽمل الٝبى٥ الممني ل٣ل  له ِالٜت بٙهم اإلاىىٛى

 ، شاٗ التي لها ِالٜت باإلاىلُى مً اإلاخ٣لم والعامْ ل٣ل ألِا

خٝاداث واإلاعلماث العابٝت"  .(22)والِا

مشاال آخش لهزا الىُى مً ألالٙاً اإلاخٝاسبت وهٝل  (23)وظشد اإلاؽشي 

َـ( ٘ٛش بحن ألالٙاً بلحاً ظُاٛ الحا٥ 429هفا للشّالبي)ث

ُأجه ِلى اخخالٗ  ذ ٘فلذ الّشبُت ٠ُُٙت الىٍش َو ٜا٥: "ٜو

ؤخىاله" ٘ةرا هٍش الاوعان بلى الص يء بجامْ ُِيُه ُٜل: سمٝه، 

٘ةن هٍش بلُه مً ظاهب ؤرهه ُٜل: لحٍه، ٘ةن هٍش بلُه بعجلت 

٘ه ، ُٜل: ملحه، ٘ةن سماٍ ببفٍش مْ مذة هٍٍش ُٜل: خذظه بىش 

 َٟ ِر الْٝىَم َما َخَذُظى ىٍد سض ي هللا ِىُه: )َخّذِ ُّ ًِ َمْع وفي خذًِض اْب

َش 
َ
 الَىٍ

َّ
َظٚ

َ
ُه وؤ

َ
ٝ

َ
ْسؼ

َ
ٍة وِخَذٍة َُٜل: ؤ َش بلُِه ِبِؽذَّ

َ
ْم( ٘ةْن هٍ َِ بإْبَفاِس

ِه  ّمِ
َ
ٍُ بلى ؤ َش

َ
ٍ

َ
 الَشُظُل ه

َ
ِعٚ ٌُ ٍَ ؤْن  ِش

َ
ُه )٠

َ
ّبّي ؤه

َّ
الُِه . وفي خِذًِض الؽ

ِخِه 
ْ
ُه َوؤخ

َ
ٍِ ل اِس

َ
ِب ِمْىِه وال٣ َخَعّجِ

ُ
َش اإلا

َ
ٍ

َ
َش بلُِه ه

َ
ٍ

َ
ِخِه( ٘ةْن ه

َ
واْبي

 ٍُ ، ٘ةْن ؤِاس
ً
ىا ْٙ

َ
 وؼ

ً
ىها ُٙ ًَ بلُِه ؼُ َٙ َىُه َوؼَ َٙ

َ
َُل: ؼ ِٜ  

ٍُ ا ًَّ ِن ب ِٕ ْب
ُ
واإلا

ِت  حبَّ
َ
ْحِن امل َّ َش بلُِه ِب

َ
ٍ

َ
 ٘ةن ه

ً
ْضسا

َ
َش بلُِه ؼ

َ
ٍ

َ
َذاَوِة َُٜل: ه َّ  ال

َ
ْحَ

َ
ل

َش بلُِه 
َ
ٍ

َ
ِبِذ َُٜل:  َُٜل: ه

ْ
ْعَخص

ُ
َش اإلا

َ
ٍ

َ
َش بلُِه ه

َ
ٍ

َ
ٍٞ ٘ةْن ه

َ
ل َِ  ِري 

َ
َشة

ْ
ٍ

َ
ه

 ًَ  ِبَها ِم
ً
ال ٍِ ى َخاِظِبِه ُمْعَخ

َ
ل َِ  ٍُ َذ ًَ  

ً
َش بلُِه َواِلّا

َ
ٍ

َ
َحُه ٘ةْن ه َىضَّ

َ
ج

ُه واْظَخْىَضَحُه  َّٙ َُل: اْظَخ٢َ ِٜ ىَس بلُِه 
ُ
ْىٍ

َ
ِبحَن اإلا

َ
ْعد َِ ْمِغ ِل

َّ
الؽ

َش 
َ
ؽ

َ
ُه، ٘ةْن و

َ
َش٘

ْ
ؽ

َ
ِخِه ؤو  واْظد

َ
اٜ َٙ ـَ َش بلى 

ُ
ْىٍ َُ ُه ِل َّ ْىَب َوَسَ٘

َ
الش

َش بلى 
َ
ٍ

َ
ُه ٘ةْن ه َّٙ ؽَ

َ
َُل: اْظد ِٜ اَن ِبِه ، 

َ
 ، بْن ١

ً
ىاسا َِ َشي  ًَ ِخِه ؤو 

َ
ا٘

َ
َسخ

ش:     ِِ ا
ّ
ا٥َ الؽ

َ
 ، ٠ما ٜ

ً
ىَخت

َ
َُل: الَخُه ل ِٜ ْىُه 

َِ َي  ِٙ
َ
مَّ خ

ُ
ْمَدِت ز

َّ
ْيِء ١الل

ّ
الص 

 
َ
ْى ؤ

َ
ْىَخت ل

َ
ي ل ّنِ

َّ َٙ ْى
َ
ل ج اِن َخّتى َو

َ
٣
َ
ِْ َما في اإلا َش بلى َظِمُ

َ
ٍ

َ
ىُخَها ٘ةْن ه

ُ
ل

َبُه ؤو  ِ
ّ
َش في ٠َِخاٍب ؤْو ِخَعاِب ِليهز

َ
ٍ

َ
، ٘ةْن ه

ً
ما ْٙ َمُه هَ َٙ َُل: هَ ِٜ ُه 

َ
ِش٘ ّْ ٌَ

ِه  ُْ يَ ُْ َِ  َْ َخَذ َظِمُ
َ
َدُه، ٘ةْن ٘ َّٙ َف

َ
َُل: ج ِٜ َمُه 

َ
 ِصَحَخُه َوَظٝ

َ
ِؽٚ

ْ
عَخ٢ َِ ِل

َُل: َخ  ِٜ ِش 
ً
ِة الّىٍ ِه، ٘ةِن ِلِؽذَّ ُْ يَ ُْ َِ  

َٛ َما َُٜل: َبشَّ َُ ألَ
ْ
، ٘ةْن أل َٛ َذ

 ًَ ِه ِم ُْ ُيَ َِ اَب َظَىاُد 
َ
، ٘ةْن ٔ َٞ َُل: َخْملَ ِٜ ِه  ُْ يَ ُْ َِ اهٝلَب ِخْمالٛ 

َج،  ٍد َُٜل: َخمَّ ضَُّ ؤو ُمَهذَّ َٙ ْحَن ُم َِ َخَذ 
َ
، ٘ةْن ٘ ٍُ  َبَفُش

َٛ َُل: َبشَّ ِٜ  ُِ َض
َٙ ال

ْخِدها َوؤَخذَّ ا
َ
َٖ في ٘

َ
، ٘ةْن َبال َُ ض

َ
ِط َو٘ َُل: َخذَّ ِٜ  ِٗ ْى

َ
َش ِىَذ الخ

َ
لّىٍ

ْمشٍو،  َِ ًْ ؤبي  َِ َؾ ، 
َ
ْش٘

َ
َغ وو

َ
ٝ
ْ
َُل: َده ِٜ ِش 

َ
ٍ َىُه في الىَّ ُْ َِ َعَش 

َ
٘ةْن ٠

ْشآِن  ُٝ َق ، وفي ال
َ
خ

َ
َُل: ش ِٜ  ، 

ُ
ِشٗ

ْ
ى ًَ َل ال  َّ ِه َوَظ ُْ ي ُْ َِ َخَذ 

َ
٘ةْن ٘

دَ 
َ
ُشوا" ٘ةْن ؤ َٙ َ٠ ًَ ِزً

َ
ْبَفاُس ال

َ
اِخَفت ؤ

َ
م: "ؼ َش مْ ال٢ٍش

َ
اَم الّىٍ

ِٞ الِهال٥ِ 
ُ
َش بلى ؤ٘

َ
ٍ

َ
، ٘ةْن ه

ً
ْمشٍو ؤًما َِ ًْ ؤبي  َِ ىٍن َُٜل: ؤْسَجَذ، 

ُ
ُظ٣

". ٍُ ٍُ َبَفَش َس
َ
جإ
َ
َُل: ؤ ِٜ  

ٍُ يَء َبَفَش
َّ

َْ الص  َب
ْ
ج
َ
، ٘ةنَّ ؤ ٍُ َش َبفَّ

َ
َُل: ج ِٜ  

ٍُ ِخِه ِلَحَرا
َ
ل ُْ
َ
 ِلل

ذ صدث في الىق ِما ر٠ٍش اإلاؽشي ألبحن جٙفُل َزا الباب (24)  ٜو

٘جري خا٠مُت ظُاٛ الحا٥ وؤخىا٥ الىاٌش ِلى دالالث اإلاٙشداث 

وحٕحر جل٤ ألالٙاً بخٕحر ؤخىا٥ اإلاخ٣لمحن. ًشي الذ٠خىس ٠ما٥ 

بؽش بإن العُاٛ ٔحر اللٕىي ًمشل "معشح اللٕت ؤو العُاٛ الّام 

ت  ٚ، ؤو العُاٛ الاظخماعي، ٘هى مجمِى ؤو اإلاٝام، ؤو ظُاٛ اإلاٜى

لحذر ال٢المي، ابخذاء باإلاشظل مً الٍشٗو التي جدُي با

والىظي ختى اإلاخلٝي ؤو اإلاشظل بلُه، بمىاـٙاتهم وجٙفُالتهم 

 . (25)اإلاخىاَُت في الفٕش"
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ت في الّشبُت ؤزش العُاٛ في الخدلُل اللٕىي في  لألظخار الذ٠خىس ِلي ١اٌم اإلاؽشي  ٠خاب الٙشوٛ اللٍٕى

 

في َزا اإلابدض  جدذر اإلاؽشي  الحفريم بالخاص بعذ العام: .4

ًِ واثٙت مً ألالٙاً التي ج٣ىن بُنها ِالٜت الّمىم 

والخفىؿ، ٘منها ما ًذ٥ ِلى مّنى ِام، وؤخشي جذ٥ ِلى مّان 

اث ِام والُٝلىلت هفٚ النهاس خاـت،  ظضثُت مشل الىىم في الاٜو

ب ظحر النهاس وخذٍ والعشي خاؿ بعحر اللُل، زم ما لبصذ  والخإٍو

ضي جل٤ الالٙاً ؤن اظخّم لذ بالخىاوب ١إنها ؤلٙاً متراد٘ت، ِو

رل٤ اإلاؽشي بلى ظبب ًخّلٞ بالعُاٛ الشٝافي للىاوٝحن، ٘ٙي 

ا اظخّملذ َزا  مشخلت لّٚ اللٕت وجٙص ي الخلل في ٌىاََش

ابذ  اب ًِ الىاوٝحن الٙشوٛ، ٔو ألالٙاً بؽ٣ل مترادٗ ٔو

لُت في جدذًذ اإلاعمُاث والٙفل بُنها، وإال ١ان  اإلاٝاًِغ ألـا

ىن بُنها، هدُجت إلاالخٍتهم الذُٜٝت الٙ ٜٙش صحاء ًمحزون ٍو

تهم الخامت وهدُجت للٙشوٛ العُاُٜت التي هلحٍها بحن  (26)ومّ٘ش

 اإلاٙشداث، ظىاء ما حّلٞ بعُاٛ صمان الّٙل ؤم خا٥ الٙاِل. 

: ومً ؤمشلخه حّبحر (27)ب. الخّبحر بلَٙ خاؿ ًِ مّنى ِام

الباست وهي مً الّشب ًِ ؤلٙاً خاـت إلاّنى ِام، ٘لٍٙت 

 ، ما ٌعخّمل لٕحٍر
ّ
ل ؤظماء هللا الحعنى ال ج٣ىن لخلٞ الحُىان، ٜو

ُ٘ٝا٥: بشؤ اليعمت ، ور٠ش ابً ٘اسط ؤهه" ال ٣ًىن الخإبحن بال مذح 

  الشظل مُخا والشا٠ب سا٠ب ؤلابل خاـت...
ً
ِذ الٕىم لُال

َ
ؽ َٙ وهَ

جَز  َّ ُذ ال ْٝ  وَخلَ
ُ
، ومً رل٤ َظَضْصُث الؽاة

ً
َملْذ نهاسا ََ ال ٣ًىن  و

إن وال الّجّض في اإلِاَّضي وخٙمذ ... ذ:  الَحلٞ في المَّ ٜا٥ ؤبى ٍص

َذهِذ ؤلابل في  َِ َا ال ٣ًىن بال للَب٢شة. و
ُ
شة برا َوِسَم خُائ

ْ
َمِذ الَب٢

َ
ؤْبل

َذَس وال ًٝا٥ في  ََ  البّحُر 
َّ
ي

َ
ٝا٥: ٔ ُذن بال ُ٘ه. ٍو ّْ الحمن ال حَ

 َزا الىّا
َ
ٝا٥: ما ؤوَُب ٜذاوة َدُه وال ًٝا٥ الىاٜت. ٍو م ؤي: ٍس

ىاء" ِ
ّ
. هلحَ ؤن العُاٜاث هي التي (28)رل٤ ٔال في الىبُِخ والؽ

جد٢م اظخّما٥ ألالٙاً، باخخالٗ العُاٜاث ظىاء ؤ١اهذ صماهُت 

 ؤم م٣اهُت ؤم خالُت.

ٞ بالخُُٝذ: ر٠ش اإلاؽشي واثٙت مً َزٍ الالٙاً، وبحن  ث. الخٍٙش

ً للمّاوي، ور٠ش ؤن ظُاٛ الحا٥ َى الحا٠م في حُّحن ألالٙا

هق ابً ٘اسط باخخفاس هز٠ٍش َىا لإل٘ادة مما اخخفٍش 

ْيَها 
َ
ل َِ ى ٣ًىن  َها ماثذة َختَّ

َ
ِل٤َ "اإلااثذة" ال ًٝا٥ ل

َ
اإلاؽشي:" مً ر

 ٘اظمها 
َّ
ا ؤِىاٟ. وإال

َ
الىّام؛ ألن اإلااثذة مً "َمادوي ًمُُذوي" ِبر

ي ِ٘ ى ٣ًىن 
 َختَّ

ً
َها ؼشاب. "ِخَىان". و٠زل٤ "ال٣إط" ال ج٣ىن ١إظا

 زىبحن: بصاس 
َّ
ت" ال ج٣ىن ِبال

َّ
ْو "١ىب". و٠زل٤ "الُحل

َ
وإال ٘هى "ٜذح" ؤ

ِل٤َ 
َ
ت. ومً ر

َّ
َُ ُخل ْذ

ُ
ْم ج

َ
وسداء مً ظيغ واخذ ٘ةن اخخلٙا ل

ى ساخلت. 
َ
ل َِ ى ج٣ىن امشؤة ِفي َىدط  َىت" ال ج٣ىن ٌُّىت َختَّ ِّ

َّ
"الٍ

 ؤن ٣ً
َّ
 ِبال

ً
ْجل" ال ٣ًىن سجال ِل٤َ "السَّ

َ
ُِه ماء"ومً ر ِ٘  

ً
 .(29)ىن دلىا

زم ٌّلل اإلاؽشي الاخخالٗ في ألالٙاً وؤخىالها العابٝت بخّلُل  

٣ًىن ُ٘ه ظُاٛ الحا٥ َى الحا٠م في حُٕحر ألالٙاً مٝابل 

ّىي ألاظاط في َزا الخ٢ٙحر اللٕىي ًٝى٥:" ؤما  اإلاّاوي، َو

ألاظاط الزي ًيبني ِلُه َزا اللىن مً الٙٛش ٘حرظْ ؤًما بلى 

اَشة، ٘ةن اللٕت ال حعُٖ في مشل َزا ؤن جخٕحر ـٙت ؤـل الٍ

ٍل ًدمل الفٙت ؤو  الص يء ؤو خاله ؤو مالبعاجه واخخفاـه، ٍو

 . (30)الاظم هٙعه؛ ولزل٤ ٔحرث اللَٙ لخّبر ًِ الحالت الجذًذة"

ٞ بالفٙاث: ر٠ش اإلاؽشي ؤن الّشبُت جمُل بلى حصخُق  ر. الخٍٙش

اث، ٘الخٝاء ـٙ اث مخّذدة ِلى معمى اإلاعمُاث وإٌهاس اإلاّىٍى

ه ٢٘شحر مً  واخذ، جٝشب خُٝٝخه وحّبر ًِ ٠نهه وجٍهش وظَى

ألاظماء التي وسدث بلُىا ِلى ؤنها متراد٘ت جشظْ بلى ـٙاث 

ووّىث، ٘ٝذ حؽهش ـٙت الص يء وجفحر اظما له، ٘العُاٛ 

ت َزٍ ألالٙاً، ٘العُٚ والفاسم  اللٕىي َى اإلاّحن ِلى مّ٘ش

ً: الزاث والفٙتبن دال ِلى ش يء واخذ ول٢ً  . زم (31)باِخباٍس

ٌّلل اإلاؽشي اخخالٗ الفٙاث ِلى اإلاعمى واظم الزاث الىاخذ 

باخخالٗ العُاٜاث "٘ةرا ١ان الٙشط ٠شحر الجشي ٘هى ٔمش َى 

ى الجذو٥  ْ الجشي ٘هى ٌّبىب، َو اإلااء ال٢شحر، ٘ةرا ١ان ظَش

ْ ، ٘ةرا ١ان ١لما رَب مىه بخماس ظاءٍ ٘هى ظمىم وهي  العَش

ا... ٘ةرا ١ان خُٙٚ الجشي ٘هى ُ٘ن وظ٢ب البئ ر ال ًجُز ماَئ

ِبي ـلى هللا  ؼبه بُٙن اإلااء واوع٣ابه َشاِط الىَّ
ْ
ي ؤخُذ ؤ٘ َوِبِه ُظّمِ

َه بالَبْدِش  ّبِ
ُ
ُهَى َبْدش )ؼ

َ
ُه ٘ ُْ َظْشٍُ ِى

َ
ْىٝ ًَ  

َ
اَن ال

َ
ِلُه وظلم، ٘ةرا ١

ِل٤َ 
َ
َم ِبز

َّ
ل
َ
٣
َ
ًْ ج ٥ َم ( وؤوَّ ٍُ

ُ
ِىْ َمائ

َ
ْىٝ ًَ ِٚ  الزي ال 

ـْ الَىبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص في َو

َشط َس٠َِبُه."
َ
هلحَ ان ؤٔلب الفٙاث ؤخزث مً ظُاٛ  (32) ٘

ْ جل٤ الفٙاث.  الحا٥ في اإلاىظىداث و١ان املجاص خا٠ما في جىَى
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ت في الّشبُت ؤزش العُاٛ في الخدلُل اللٕىي في  لألظخار الذ٠خىس ِلي ١اٌم اإلاؽشي  ٠خاب الٙشوٛ اللٍٕى

 

املحور الرابع: السياق اللغوي أساسا من أسس الحفريم 

 الصوجي واللفظي

ٌّٗش العُاٛ الفىحي بإهه دساظت الفىث في ظُاٜه، ٘الفىث  

في ظُاٜه ًخخلٚ ًِ الفىث املجشد، مً خُض ٠مُت الجهذ 

ىاث، ٘فىث الىىن مشال  الالصمت إلهخاظه، ومً خُض جإزٍش باأـل

ًشد في َُئاث مخخلٙت بدعب العُاٛ الىاسد ُ٘ه، ٘الىىن في نهش 

ذٗ العُاٛ ال لٕىي مً العُاٛ ٔحر الىىن في ِى٤ ومى٤، َو

ى٥ بلى اإلاّنى الحا٥ مً الفىث في العُاٛ اإلاىىٛى  الفىحي الـى

ُٙت َامت في اإلاىىٛى مً خُض  ؤو اإلا٢خىب، ٘الفىث ًادي ٌو

ٙا ِلى ـىث  ذ ٣ًىن مّنى اإلاىىٛى مخٜى الخمحز ِما ٌؽبهه  ٜو

واخذ مً ؤـىاجه ١الٙٛش بحن ها٥ وما٥، ٘لِغ للفىث مّنى في 

 .(33)اٛ مّحنهٙعه ما لم ٢ًً في ظُ

ؤما العُاٛ الفشفي ٘هى العُاٛ الزي يهخم بذساظت اإلاٙشداث ال 

ٙها ـُٕا وؤلٙاٌا بل بدعب ما ٘يها مً خىاؿ جخذم  بـى

الجملت ؤو التر٠ُب، ٘العُاٛ الفشفي ال ًذسط اإلاٙشداث مىّضلت 

 .(34)بل داخل ظُاٛ مّحن وبلحاً جإزحر الٝشاثً ِليها

ٞ باخخال   ت جدذر اإلاؽشي ًِ الخٍٙش ضا رل٤ بلى هِض ٗ ألابيُت ِو

الّشبُت بلى بًجاد ؤبيُت مٕاًشة جخٝابل ُ٘ما بُنها؛ لِعخٝل ١ل بىاء 

٣ىن اخخالٗ اإلاباوي دلُال ِلى اخخالٗ اإلاّاوي،  بمّنى مّحن، ٍو

ولشب لزل٤ مشاال اخخالٗ ألابيُت باخخالٗ ؤخذ اإلافىجاث 

م( ٘اخخالٗ ا
ْ
ل ِِ ِلَم و

َِ لٙىهُماث في الخخالٗ الذاللت ١الٙٛش بحن )

ألالٙاً جبّه اخخالٗ في الذاللت، ل٢ً ٜذ جخىا٘ٞ ألالٙاً 

ىهُماتها ظُما ٘ىهُم واخذ، ول٢ً ٣ًىن العُاٛ  ها ٘و بدش٘و

ت دالالتها ٠ما ًمشب اإلاؽشي لزل٤ مشاال  الفشفي خا٠ما في مّ٘ش

ْدً( هٙعه الذُٜٞ ول٢ً  ِ
ّ
ْدً( مفذس ودىذ و )الى

َّ
١لمت)الى

عُاٛ خُىا جإحي ألالٙاً في جش٠ُبحن الزي ًٙٛش بحن اللٍٙحن ال

 ، ذ ودىا مً العٛى مخخلٙحن، جٝى٥: ودىذ البر ودىا واؼتًر

الخَ ؤن اللٍٙحن وسدا في ؼ٣ل واخذ مً خُض البيُت ول٢ً 

اخخلٚ العُاٛ التر٠ُبي ٘اخخلٚ اإلاّنى و٠زل٤ العٝي مفذس 

( 35)ظُٝذ والعٝي الحَ والىفِب، ًٝا٥: ٠م ظُٝذ ألاسك

ال٘ا بحن اللٍٙحن خال ٘ىهُم واخذ، ول٢ً مْ هلحَ ؤن زمت اخخ

شي اإلاؽشي ؤن َزا  ٞ بُنهما، ٍو رل٤ ٘العُاٛ خا٠م في الخٍٙش

ُٙت داللُت، وعخمذَا مً التر٠ُب هٙعه،  الخباًً الفىحي له ٌو

م( في ١ىنها جذ٥ ِلى اه٢عاس ؼٙت ؤلاهاء ؤو الشلم 
ْ
ل
َ
١اجٙاٛ ١لمت)ز

ت الذالالث. ٘العُاٛ الفشفي خا٠م في  (36)الزي في العُٚ مّ٘ش

شي اإلاؽشي ؤن حُٕحر اإلافىجاث ال ٣ًىن اِخباوُا بل هي  ٍو

شاب لخٕحر اإلاّنى زم  خالّت للمّنى، ٘هي حؽبه حٕحر خش١اث ؤلِا

ب بّذٍ بإن اخخُاس هُى الحش٠ت ٣ًىن  ّٝ هٝل اإلاؽشي هفا لٙشاء ِ

وساءٍ ٜفذ اإلاخ٣لم الزي ًخمْ للعُاٛ واإلاّنى:" وما ١ان مً 

٘ةن ُ٘ه زالزت مّان: بن ١ان اإلاٝىُى ٜذ ًبٝى ش يء ٜىْ مً ش يء 

ِىْ 
َ
ت( مً الٝ َّ ىْ ِٜ ىٝىْ مىه ٜلذ: ؤِىني) مىه الص ي ٍو

ِشٛ ... وإرا ؤسدث الص يء ؤن ججمّه بإظٍش 
َ
ت( مً الخ ومشله)ِخٜش

ْخلت(... ٘هزا 
ُ
ت( و٠ َّ ىْ

ُ
ختى ٌعمى به ِلى َزا اإلاشا٥، ٜلذ: ))ٜ

: ٔلبخني ِلى مىشد في الُٝاط ، ٜا٥: وظمّذ بّن باَلت ًٝى٥ 

ىّت  ِٜ ا ولى ؤساد ٜىّت منها لٝا٥:  ذ الٝىّت بإظَش ىّتي، ًٍش
ُ
ٜ

ب٢عش ال٣اٗ ولم ًٝل ٔحر َزا ٘هزا ما ًٝاط ِلُه وؤما اإلاشة مً 

م  ِٝ
َ
ع٢ً زاهيها ٠ٝىل٤: ل الّٙل ٘ال ًخخلٚ ٘يها ؤن ًٙخذ ؤولها َو

َمت..." ْٝ  (37) لَ

ٞ في ؤبيُت ألا   جشي خذًض اإلاؽشي ِلى ٌاَشة الخٍٙش ّ٘ا٥، بر ٍو

ًدبنى اإلاؽشي خذًض ابً ظني في ؤن املخالٙت بحن ؤبيُت ألاّ٘ا٥ 

ت بهما َى إل٘ادة ألاصمىت، ُ٘جّل ل٣ل صمان  مشا٥  اإلاالُت واإلاماِس

مخالٚ لفاخبه، و١لما اصداد الخالٗ ١اهذ في رل٤ ٜىة الذاللت 

ْ (38)ِلى الضمان شي بإن ؤَل اللٕت ٜذ هٍمىا الّٙل بدىَى ، ٍو

ٙت بُنها في خش١اث ُِىه، والّحن وظي الّٙل وهي ـُٕه واملخال

ىاث ٘خم التر٠حز ِليها؛ لخذوس خىله دالالث الاصمىت  ؤٜىي ألـا

واإلاّاوي، ٘حري مشال ؤن الّشب خالٙىا بحن خش٠تي اإلااض ي واإلاماُس 

ل( بعبب الّالٜت بحن ظشط الٙخدت ومخشط خشٗو  ِّ
ْٙ َل وٍَ َّ في )َ٘

ي ٌّبر ًِ اإلاؽشي بٝىله: لىن الحلٞ، مشاِاة للعُاٛ اللٕىي الز

 .(39)مً ؤلىان الاوسجام واإلامازلت الفىجُت"
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ت في الّشبُت ؤزش العُاٛ في الخدلُل اللٕىي في  لألظخار الذ٠خىس ِلي ١اٌم اإلاؽشي  ٠خاب الٙشوٛ اللٍٕى

 

ٞ بحن ّ٘لحن   شي اإلاؽشي بإن الّشب الىشوا بلى الخٍٙش ٍو

مدؽابهحن بخُٕحر ٘ىهُم واخذ جبّا لخُٕحر داللت َزا الّٙل في 

م  العُاٛ الّام الزي ًشد ُ٘ه؛ جمُحزا ًِ الّٙل آلاخش، ٠خمُحَز

ش بالم ُٙ ش بال٢عش مً هٙش بحن هٙش ًى ِٙ ى م مً الىٙاس والاؼمئزاص ٍو

اث ٘الىشوا بلى الخمُحز خُض د٥ الّٙل ِلى  الحجاط مً ِ٘ش

 .(40)مّنى ِام ًىفٗش ِلى وظهحن

ولّل ؤِلى ما ًخجلى ُ٘ه اظخٙادة العُاٛ اللٍٙي مً العُاٛ 

الفشفي ما هجذٍ في اخخالٗ ؤبيُت اإلافادس بر ًشي اإلاؽشي ؤن 

ٛش بحن اإلاّاوي واملخالٙت بُنها ؤدٛ حّبحر ختى الّشبُت ٜذ ساِذ الٙ

ًم٢ىىا الٝى٥: بن َزا الباب وخذٍ ؼاَذ ِلى دٜتها وإخ٣ام 

ت في وصن ّ٘الن الزي ًإحي داثما دالا ِلى  ا، وجخجلى جل٤ اإلاٍض ؤمَش

ٞ بحن  ذ الخٍٙش ت خحن جٍش الالىشاب والحش٠ت، وجدغ جل٤ اإلاٍض

ُمان( ٣٘ل له داللخه الخاـت وظُاٜ ه الفشفي )ُ٘ن ٘و

الخاؿ، ٘ىلحَ ؤن ُ٘مان ُ٘ه الهُجان والالىشاب ٢ِغ 

شي اإلاؽشي ؤن َزا الخّذد وساءٍ ٜفذ اإلاخ٣لم والعُاٛ  ُ٘ن، ٍو

. ٜا٥ ابً (41)الزي ًٙشله لُىُى بّذ رل٤ بيُت اإلافذس

َـ(:" وّم وخفىا ٔال في الٝى٥ بالٕلى؛ ألن لَٙ 392ظني)ث

ً والممخحن، ولّٚ ألالٚ  ّ٘ى٥ ؤٜىي مً لَٙ ّ٘ا٥؛ للىاٍو

والٙخدخحن ورل٤ ؤن الٕلى في الٝى٥ ؤِلى وؤِنى ِىذَم مً ٔالء 

ْشَن ِمْىُه  العّش، ؤال جشي بلى ٜى٥ هللا حّالى:"
َّ
ى َٙ َخ ًَ َمَىاُث  اُد العَّ

َ
٣
َ
ج

م  ًذا" )مٍش
َ
ًِ َول ْخَم

ْىا ِللشَّ َِ ْن َد
َ
ا * ؤ ذًّ ََ ِجَبا٥ُ 

ْ
ِخشُّ ال

َ
ْسُك َوج

َ ْ
ُّٞ ألا

َ
ؽ

ْ
ي
َ
َوج

ا٥:"( 90-91 ْم  ٜو
ُ
ىا ِفي ِدًِى٢

ُ
ل
ْ
ٕ
َ
 ح

َ
٢َِخاِب ال

ْ
َل ال َْ ا ؤَ  (171اليعاء"(ًَ

وؤما ٔالء العّش ٘ال ًذخل الىاس وال ًدشم الجىت زم بنهم ٜالىا: 

ٔلذ الٝذس حٕلى ٔلُاها ٘لما ـٕش َزا اإلاّنى في ؤهٙعهم ؤخزٍو 

 (42)مً الُاء؛ألنها جىدي ًِ الىاو والممت بلى الُاء وال٢عشة"

ُت ظىاء مً اظم وبنى اإلاؽشي ١ل ال خدىالث في الفُٖ الف٘ش

ٞ الحاـل  الٙاِل بلى الفٙت اإلاؽبهت بلى ـُٕت اإلابالٕت، والخٍٙش

بحن ألاوصان بىاٍ ِلى ما َى مخدٝٞ في ظُاٛ اإلاٝام، ُ٘ٝا٥: ؤّواب 

للخىاب ٠شحر الشظُى بلى هللا ظبداهه وحّالى، ومً ِاداجه الُىمُت 

حر ر  .(43)ل٤ مً ألاوصانر٠ش هللا ودوام حعبُده وجٝذٌعه ٔو

املحور الخامس: موكف الذكحور علي املشري من بعض 

 الذارسين املحذثين:

مهم في  ِشك الذ٠خىس اإلاؽشي اخخالٗ املحذزحن ؤو سبما جَى

م بلى  ٚ الّلماء مً الترادٗ، وؤسظْ ظبب الخَى جدذًذ مٜى

ّت ؤو الّباسة دون الخمدُق والخذُٜٞ،  الخّلٞ باإلؼاسة العَش

ي آساء الّلماء ِلى ملمذ العُاٛ في اِخباساتهم، مً وبنى هٍٍش ف

ذي (44)رل٤ خذًشه ًِ سؤي ١امل ظُّذ ِىاد في  (45)و١اـذ الٍض

شابي)ث َـ( لم ٢ًً مى٢شا للترادٗ وإهما ١ان مشبخا 231ؤن ابً الِا

شي بإن رل٤ مخالٚ  له، ومً ًشاٍ واسدا في ٠الم الّشب. ٍو

شابي ١ان مى٢شا للترادٗ.  للمّشٗو مً ؤن ابً الِا

شابي ًز٠ش   وجدُٝٞ رل٤ بإن ١امل ظُّذ ًشي بإن ابً الِا

ت مً ألالٙاً، زم ًز٠ش بإنها بمّنى و  اخذ، مشل: ماء مجمِى

ا  ٙعَش ّاُ بمّنى واخذ...، و١ان ًىسد ؤلٙاٌا مخخلٙت ٍو خشاٛ ٜو

دخج  بمّنى واخذ مشل: ما ِفٟش وشجٟش وزبٟر ؤي ما مى٤ّ، ٍو

شابي بإهه ًفشح ظلُا بةه٣اٍس للترادٗ  اإلاؽشي بما هٝل ًِ ابً الِا

ّتهما الّشب ِلى مّنى واخذ  حن ؤٜو بما خ٣اٍ سّلب ِىه: ١ل خ٘ش

ىاٍ ٘إخبرها به، وسبما في ١ل واخذ  منهما لِغ في ـاخبه، سبما ِ٘ش

 . (46)ٔمن ِلُىا ٘لم هلضم الّشب ظهله"

ادي مً  ب مً َزا ؤلاؼ٣ا٥ ما رَب بلُه الذ٠خىس خا٠م الٍض ٍش ٜو

ّىا في 328ٌ( وابً الاهباسي)291ؤن ابً ٘اسط وسّلب) َـ( ٜذ ٜو

الخىاٜن ٘هم ًى٢شون الترادٗ، زم ًٙعشون اللَٙ باللَٙ، بما 

 .(47)ًذ٥ ِلى اجداد اللٍٙحن ِىذَم

شي اإلاؽشي بإن الحا٠م في رل٤ ؤن َاالء الزًً رَب الباخشىن  ٍو

بلى ؤنهم ٜالىا بالترادٗ بهما" الاظماء ٘يها مخٝاسبت جذ٥ ِلى 

٘العُاٛ َى الحا٠م بحن   (48)الاؼُاء باِخباساث مخخلٙت"

شابي وسّلب وابً ٘اسط ُ٘ما ًشا ٍ اإلاتراد٘اث في هٍش ابً الِا

 اإلاؽشي.

ومً اإلاىالْ التي ِذ بها اإلاؽشي العُاٛ خا٠ما في ٘هم ؤو      

ِذم ٘هم الباخشحن للّلماء، ما ر٠ٍش مً ؤن الذ٠خىس خا٠م 

ُى  ُٞ ؼاَحن ًشون بإن ابً ظني ًشي بٜى ادي ودمحم ج٘ى الٍض
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ادي بإن ابً ظني ِٝذ بابا  الترادٗ واجٙاٛ اإلاّنى، واظخذال٥ الٍض

شي اإلاؽشي بإن ابً ظني (49)لترادٗفي الخفاثق دسط ُ٘ه ا . ٍو

ٙه مً الترادٗ به٣اسا ؤو بزباجا، ؤما ما  لم ًفشح بشؤي ٜاوْ بمٜى

ظاٜه ابً ظني ُ٘ٙعٍش اخخالٗ العُاٛ الاظخماعي باخخالٗ 

الٝباثل التي ال جخىاوإ ِلى لَٙ للمّنى الىاخذ، ٜا٥:" و١لما 

ىن لٕاث ٠ثرث ألالٙاً ِلى اإلاّنى الىاخذ ١ان رل٤ ؤولى بإن ج٣

ىا"  .(50)لجماِاث اظخمّذ إلوعان واخذ مً َىا َو

ُٞ ؼاَحن خحن وعب للمبرد بإهه ًشي   وهٝل اإلاؽشي سؤي دمحم ج٘ى

ُى الترادٗ وسد َزا الشؤي؛ ألن اإلابرد) َـ( ممً ًٝى٥ 286بٜى

عش اإلاؽشي رل٤ باِخماد اإلابرد ِلى  ٞ بحن ألالٙاً، ٘و بالخٍٙش

ت  ٝه بحن ؼِش ٞ الزي العُاٛ اللٕىي في جٍٙش ى الخٍٙش ومنهاط َو

اِخمذٍ الّع٢شي خُىما ٘ٛش بحن ال٣لمخحن ٜا٥:" رَب 

ى:"ل٣ل 
َ
ال َّ

َ
ْىله ح

َ
ِعحر ٜ ْٙ برد ِفي جَ

ْ
اَس اإلا

َ
ؼ

َ
ّلَماء والُه ؤ

ْ
ىَن مً ال ُٝ

ِ
ّٝ َح

ُ ْ
امل

ن 
َ
ه ِلى منهاط؛ أِل ِش

َ
ا٥َ: ّ٘ىٚ ؼ

َ
ت ومنهاظا" ٜ م ؼِش

ُ
ظّلَىا ِمْى٢

ْيء واإلانهاط إلاٍّ
َّ

ت ألّو٥ الص  مت ومدعّه واظدؽهذث ِلى الؽِش

ْىب ِبرا 
َّ
ا ِبرا ابخذؤٍ وؤههج البلى ِفي الش

َ
ز
َ
ن ِفي ٠

َ
ْىلهْم: ؼُش ٘ال

َ
ِل٤ بٝ

َ
ر

ى 
َ
ا ًشظّان ِبل

َ
اه
َ
ْيء، وإن ١

َّ
ْيء ِلى الص 

َّ
ا٥َ َوِىٚ الص 

َ
ُِه ٜ ِ٘ عْ 

َّ
اح

ذ بالشاوي َما  ما ِبرا اٍس
َ
إ
َ
خش ٘

ْ
خذََما خالٗ لْل

َ
اَن ِفي ؤ

َ
ْيء َواِخذ ١

َ
ش 

ِسٍذ بِ 
ُ
ذ ؤ ٝى٥ َظاَءِوي ٍص

َ
 ج

َ
خذََما ِلى آلاخش خىإ ال

َ
و٥ِ، ّ٘ىٚ ؤ

ْ
األ

ُبى ِبذ هللا" 
َ
َى ؤ َُ ذ  اَن ٍص

َ
ُبى ِبذ هللا ِبرا ١

َ
 .(51)َوؤ

ُٞ ؼاَحن ِىذما ِذ ابً الاهباسي مً  ذ سد اإلاؽشي سؤي دمحم ج٘ى ٜو

ورَب بلى ؤن ابً الاهباسي مً  (52)الٝاثلحن بىظىد الترادٗ

ً بالترادٗ بذاللت شابي اإلاى٢ٍش  (53)ما ظاء في جإًُذٍ سؤي ابً الِا

ال  (54)وإن ما ظاء في جٙعحٍر للعىت والىّاط ؤو الىاظب والذاثم

ٚ خُٝٝي ًِ جإًُذٍ للترادٗ بخالٗ ما ظاء في ٠خابه  ٌص ي بمٜى

 الالذاد.

 :الخاثمة

بّذ الخىك في َزا اإلامماس في ٠خاب ُٜم مً ال٢خب الىادسة    

ت، الخٍىا الُٝمت الّلمُت  التي جىاولذ ٜمُت الٙشوٛ اللٍٕى

الّالُت لل٢خاب حص ي بها لٕت ال٢خاب الّالُت واواُل اإلاالٚ ال٢بحر 

ت، و١ان ملما ٘اخفا  ذسجه ِلى جٝلُب آلاساء والىظٍى اللٍٕى ٜو

ىا جدلُال لبّن اإلاعاثل للٝماًا املخخلٙت في الٙفى٥  ذ ؤظٍش ٜو

ووظذها ؤن العُاٛ بإهىاِه ١ان خا٠ما في الخ٢ٙحر اللٕىي لذي 

م مً ؤهه لم ًفشح بزل٤ ٠شحرا، وج٣اد جىذس  اإلاالٚ، ِلى الٔش

وظىد َزٍ اللٍٙت في ال٢خاب، ل٢ً اإلاذٜٞ واإلامدق ال جٙىجه 

ٞ في الّشبُت  َزٍ الجىاهب، ١ان العُاٛ خا٠ما في مٍاَش الخٍٙش

 ٞ خباساث، ؤم الخٍٙش التي اظخّشلها اإلاؽشي ظىاء بخّذد الِا

باأللٙاً اإلادؽابهت، ؤم اإلاخٝاسبت ؤم بالّام والخاؿ ؤم بالفٙاث، 

 ٞ ٙه ؤظاظا مً ؤظغ الخٍٙش و٠زل٤ سؤًىا خا٠مُت العُاٛ بـى

الفىحي واللٍٙي ظىاء باالؼخٝاٛ ؤم باخخالٗ ألابيُت ، و٠زا ١ان 

شي ِلى بّن الباخشحن املحذزحن العُاٛ خا٠ما في سدود اإلاؽ

 وجٙىُذ آسائهم.  

 الهوامش :

                                                           

(1 ٚ ُٙت واإلاىهج، د. ظمحر ؼٍش ( ًىٍش اللعاهُاث املجا٥ والٌى

 .288اظخِخُت:

حن: 2)  .52( ًىٍش الذاللت العُاُٜت ِىذ اللٍٕى

 69-68( ًىٍش ِلم الذاللت، ؤخمذ مخخاس ِمش:3)

 6:  ( ًىٍش اللٕت والخىاب ، ِمش ؤو١ان4)

 . 22:  8الّحن، الخلُل بً اخمذ الٙشاَُذي  (5)

ادي : ( 6)  .32ًىٍش الترادٗ في اللٕت  خا٠م مال٤ الٍض

 .90٘فى٥ في ٘ٝه الّشبُت :   (7)

 .33ًىٍش الترادٗ في اللٕت :  (8)

 . 140ؤبى َال٥ الّع٢شي وآزاٍس في اللٕت  :  (9)

ه  (10)  .  24:  1ال٢خاب، ظِبٍى

ؤبى الحعحن اخمذ بً  -ه اللٕت وظجن الّشب في ٠المهاالفاخبي في ٘ٝ (11)

ا بً ٘اسط   )  . 97َـ(:  395ص٠ٍش

ش في ِلىم اللٕت وؤهىاِها( 12) :   1 -َـ(911ظال٥ الذًً العُىوي )-اإلاَض

402. 

حن: (13)  266ًىٍش العُاٛ ِىذ اللٍٕى

 266ًىٍش هٙعه: (14)

ت في الّشبُت:  (15)  وما بّذَا.181ًىٍش الٙشوٛ اللٍٕى
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ًىٍش ٠خاب الىخلت، ؤو خاجم السجعخاوي، جدُٝٞ د. خاجم المامً:  (16)

 وما بّذَا 68

ت في الّشبُت  (17)  .189ًىٍش الٙشوٛ اللٍٕى

 .197ًىٍش هٙعه  (18)

ا الهجشي، جشجِب خمذ  (19) الخّلُٝاث والىىادس، ؤبى ِلي َاسون بً ص٠ٍش

 .1183الجاظش: 

للٕىي، مجُذ ـالح ًىٍش، ِملُت ٘هم الىق ِلى لىء العُاٛ ٔحر ا( 20)

ب٤ ، ٠ما٥ الذًً مٍهش:مجلت آ٘اٛ الحماسة ؤلاظالمُت العىت الحادًت 

 . 57َـ:1439والّؽشون الّذ ألاو٥ 

ت في الّشبُت:  (21) ان في ِلىم الٝشآن، بذس 205ًىٍش: الٙشوٛ اللٍٕى ، البَر

 .77الذًً الضس٠ص ي::

 .461مدالشاث في اللعاهُاث، ٘ىصي خعحن الؽاًب :  (22)

 ، 213ًىٍش هٙعه:  (23)

 . 122٘ٝه اللٕت وظش الّشبُت، الشّالبي:  (24)

 .56ًىٍش، ِملُت ٘هم الىق ِلى لىء العُاٛ ٔحر اللٕىي: (25)

ت في الّشبُت:  (26)  . 218ًىٍش الٙشوٛ اللٍٕى

 . 220ًىٍش هٙعه:  (27)

 .259-258الفاخبي في ٘ٝه اللٕت:  (28)

 .100-99هٙعه:  (29)

ت في الّشبُت:  (30)  . 226الٙشوٛ اللٍٕى

 . 229هٙعه: ( 31)

 . 178٘ٝه اللٕت :  (32)

حن: (33)  .  54ًىٍش الذاللت العُاُٜت ِىذ اللٍٕى

 .  59-58ًىٍش هٙعه: (34)

ت في الّشبُت: (35) ىٍش بـالح اإلاىىٞ: 255ًىٍش الٙشوٛ اللٍٕى   7. ٍو

شي  (36)  . 92: 15ًىٍش تهزًب اللٕت لالَص

ت في الّشبُت107ض: اإلاز٠ش واإلااه(37) ىٍش الٙشوٛ اللٍٕى  . 261.ٍو

  376: 1ًىٍش الخفاثق  (38)

ت في الّشبُت: (39)  .  267ًىٍش الٙشوٛ اللٍٕى

 . 270-269ًىٍش هٙعه: (40)

 . 276ًىٍش هٙعه: (41)

: 2املحدعب في جبُحن وظٍى ؼىار الٝشاءاث وؤلاًماح ِنها، ابً ظني  (42)

140. 

ت في الّشبُت:   (43)  .290ًىٍش الٙشوٛ اللٍٕى

                                                                                                  

اجه:  (44) شابي دساظت وجدُٝٞ ٠خاب الىىادس وظمْ مشٍو -140ًىٍش ابً الِا

141 

 170-169ًىٍش ٘ٝه اللٕت الّشبُت:  (45)

 .194، الترادٗ في اللٕت 7الالذاد، دمحم بً ٜاظم الاهباسي: (46)

ت في الّشبُت: (47)  .205اللٕت:، الترادٗ في 396ًىٍش الٙشوٛ اللٍٕى

 .397ًىٍش هٙعه: (48)

ت في الّشبُت: (49)  45.الترادٗ في اللٕت:401ًىٍش الٙشوٛ اللٍٕى

 374الخفاثق، ابً ظني (50)

ت:  (51)  .22الٙشوٛ اللٍٕى

ت وجىبُٝا: (52)  .226ًىٍش اإلاؽتٟر اإلاّىىي هٍٍش

 .8-7ًىٍش الالذاد، ابً الاهباسي: (53)

ٚ والابخذاء:  (54)  .88-77ًىٍش بًماح الٜى
 

 :مصادر البحث

  ،اجه شابي دساظت وجدُٝٞ ٠خاب الىىادس وظمْ مشٍو ابً الِا

١امل ظُّذ ِىاد، سظالت ماظعخحر، ١لُت الاداب، ظامّت بٕذاد، 

1976. 

  ِلي ١اٌم اإلاؽشي  0د -ؤبى َال٥ الّع٢شي وآزاٍس في اللٕت– 

 –الٝادظُت ، الّشاٛ  –داس هِبىس  –دمؽٞ  –داس ٠ُىان  – 1ه

2010 . 

 جدُٝٞ اخمذ دمحم  -َـ( 244ابً الع٢ُذ )ث -إلاىىٞ بـالح ا

بذ العالم َاسون   0ث 0د -داس اإلاّاٗس الٝاَشة  - 4ه -ؼا٠ش ِو

 ( 328ألالذاد دمحم بً الٝاظم الاهباسي )جدُٝٞ دمحم ؤبى  -َـ

ت ن بحروث  -الٙمل ببشاَُم   ه.0د-م1987 -اإلا٢خبت الّفٍش

 ،ان في ِلىم الٝشان، بذس الذًً الضس٠ص ي جدُٝٞ د. دمحم  البَر

مخىلي مىفىس، م٢خبت داس الترار للىباِت واليؽش، الٝاَشة، 

 .2008، 1ه

  ادي،داس اإلاذًىت الٙاللت التراٗ في اللٕت، د. خا٠م مال٤ الٍض

 .2012، 2للىباِت واليؽش، بٕذاد، ه

  ا الهجشي، جشجِب الخّلُٝاث والىىادس، ؤبى ِلي َاسون بً ص٠ٍش

 .1992، 1خمذ الجاظش، ه



 

 2022 /عشر الخامسالمجلد  الثاني/مجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/1326-1336 
1335 

ت في الّشبُت ؤزش العُاٛ في الخدلُل اللٕىي في  لألظخار الذ٠خىس ِلي ١اٌم اإلاؽشي  ٠خاب الٙشوٛ اللٍٕى

 

                                                                                                  

  شي )ث -اللٕت تهزًب جدُٝٞ دمحم  -َـ( 370ؤبى مىفىس ألاَص

ب   م .2001 -بحروث  -داس بخُاء الترار الّشبي  - 1ه -ِىك مِش

  جدُٝٞ دمحم ِلي الىجاس  -َـ( 392ابً ظني )ن -الخفاثق– 

ت الّامت لل٢خاب، الٝاَشة،ه  .2010،  5الهُئت اإلافٍش

 حن ،د. ِىاوٚ ٠ىىػ الذاللت العُاُٜت ِىذ اللٍٕى

 2007، لىذن،1ىٙى،داس العُاب ، هاإلاف

 ؤبى الحعحن  -الفاخبي في ٘ٝه اللٕت وظجن الّشب في ٠المها

ا بً ٘اسط   ) جدُٝٞ ِمش ٘اسوٛ الىباُ   -َـ(  395اخمذ بً ص٠ٍش

 0م1993 -بحروث  -م٢خبت اإلاّاٗس  - 1ه -

  ،ِلم الذاللت، د. اخمذ مخخاس ِمش، ِلم ال٢خب، الٝاَشة

 .2006، 6ه

 ىق ِلى لىء العُاٛ ٔحر اللٕىي، مجُذ ـالح ِملُت ٘هم ال

ب٤، ٠ما٥ الذًً مٍهش: مجلت آ٘اٛ الحماسة ؤلاظالمُت العىت 

 َـ.1439الحادًت والّؽشون الّذ ألاو٥ 

  َـ( : جدُٝٞ د. 175لخلُل بً اخمذ الٙشاَُذي )ث -الّحن

ميؽىساث وصاسة الشٝا٘ت  -مهذي املخضومي ود. ببشاَُم العامشاجي 

الم   . 1985 -وؤلِا

 مىبّت  -6ه -سممان ِبذ الخىاب 0د -٘فى٥ في ٘ٝه الّشبُت

 م.1999  -الٝاَشة -الخاهجي 

  ُٞٝ٘ٝه اللٕت وظش الّشبُت، ؤبى مىفىس الشّالبي، جد

بذ الحَُٙ ؼلبي، مىبّت  مفىٙى العٝا وابشاَُم الابُاسي ِو

 .1938 1مفىٙى البابا الحلبي وؤوالدٍ ه

 َـ ، جدُٝٞ د. 255ث  ٠خاب الىخلت، ؤبى خاجم السجعخاوي

 .2002، 1خاجم ـالح المامً،داس البؽاثش الاظالمُت ، بحروث ه

  والابخذاء في ٠خاب هللا ِض وظل، ابى ب٢ش ٚ ٠خاب بًماح الٜى

دمحم بً ٜاظم الاهباسي، جدُٝٞ مخي الذًً ِبذ الشخمً سممان، 

اث مجمْ اللٕت الّشبُت بذمؽٞ،   .1971مىبِى

                                                                                                  

 ه ه ؤبى بؽش ِمشو ب-٠خاب ظِبٍى ً ِشمان بً ٜىبر ظِبٍى

-ِالم ال٢خب بحروث-جدُٝٞ : ِبذ العالم دمحم َاسون-َـ(180)

 م.1963/ 1ه

  ُٙت واإلاىهج،د. ظمحر اظخِخُت، ِلم اللعاهُاث واملجا٥ والٌى

 2008، 2ال٢خب الحُض، بسبذ، الاسدن، ه

  ، الٝاَشة ، ْ ت لليؽش والخىَص اللٕت والخىاب ، ِمش ؤو١ان  ، ٍس

 .2011،  1ه

 شاث في اللعاهُاث، ٘ىصي خعحن الؽاًب، ميؽىساث مدال

 .1999وصاسة الشٝا٘ت الاسدهُت، ِمان، 

 ؤبى -املحدعب في جبُحن وظٍى ؼىار الٝشاءاث وؤلاًماح ِنها

ِبذ  -جدُٝٞ : ِلي الىجذي هاـٚ -َـ(392الٙخذ بً ظني )

 -الٝاَشة  -لجىت بخُاء الترار الّشبي  -الٙخاح بظماُِل ؼلبي 

 .0م 1994

 اد الٙشاء ) -ز٠ش واإلااهضاإلا ا ًديى بً ٍص جدُٝٞ  -(207ؤبى ص٠ٍش
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Abstract  

     Professor Dr. Ali Kazem Al-Mashri's book  

"Linguistic Differences in Arabic" is one of 

the most important books and studies that 

have been concerned with explaining the 
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ت في الّشبُت ؤزش العُاٛ في الخدلُل اللٕىي في  لألظخار الذ٠خىس ِلي ١اٌم اإلاؽشي  ٠خاب الٙشوٛ اللٍٕى

 

                                                                                                  

linguistic differences in which the context was 

dominant  in the linguistic conception of Al-

Mashri. The First section talks about context, 

the second is concerned with  synonymy and 

opposites.  The third section includes  the 

impact of context on the manifestations of 

differentiation in Arabic, and the fourth 

section is concerned with the linguistic 

context as one of the foundations of phonetic 

and verbal differentiation. The fifth section 

was concerned with the point of view of Dr. 

Ali Al-Mashri concerning  some modern 

scholars. The research concluded some 

results. 
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