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ف بحن الدرص اللغوي ولهجاث منهقت َعِطْحر:   الم الخعٍز

   دراضت ؾوجُت

)*( د. فهد بن ضعُد القدهاني
 

  ظامعت اإلالو زالد

 خـإلالا

ِؿحر،  َٖ ٓا٢٘ اللِجي اإلاٗانغ في مى٣ُت ٖغبُت ؤنُلت هي مى٣ُت  ْال ًدىا٫ْ َظا البدض الم الخٍٗغ٠ في الضعؽ اللٛٓي، 

ْاللِجي اإلاٗانغ ٫ْ اؾخجالء مٓاَغ الاجٟا١ ْالازخالٝ بحن الضعؾحن اللٛٓي  ٠ في َظٍ  ٍْدا مً زال٫ الم الخٍٗغ

َْٗخمض ٖلى مىهجحن ٖلمُحن َما اإلاىهج  ذي، ْزلو البدض بلى ؤن البِئاث اللهجُت في اإلاى٣ُت،  ْاإلاىهج الخاٍع الٓنٟي، 

ٍْت ٞخب٣ي َمؼة "ؤ٫"  َْمؼتها؛ ٞإما البض  ٠ ْالتهامُت( ٢ض ؤٞغػث زالزت ؤصاءاث لالم الخٍٗغ ٍْت،  ْالؿغ ٍْت،  اإلاى٣ُت )البض

ْهي ؤ٢غب البِئاث  ْجدّغ٥ِ الالم،  ٢ْض جدظٝ َمؼة الٓنل  ال جبض٫ الالم مُما،  ْؤما مٟخٓخت،  بلى اإلاؿخٔٓ الٟهُذ، 

ْؤما  ْبٌٗ بِئاتها اإلاخازمت للبِئاث التهامُت ج٣لب الالم مًُما )الُمُماهُت(،  ٍْت ٞخ٨ؿغ َمؼة "ؤ٫" ٚالًبا،  الؿغ

ْج٨ؿغ َمؼة الٓنل ٢بلِا ٚالًبا.  التهامُت ٞخ٣لب الالم مُما، 

 

َزِوٍِّ  الهلماث اإلافخاخُت:  ت، الطَّ ٍَّ ِو
َ

ف، اإلاُم، الَبد ت.الم الخعٍز َُّ َهاِم  ت، الّتِ
 

 

                                                                          
ٓم ؤلاوؿاهُت، ظامٗت اإلال٪ زالض.  (*)  ص. ِٞض بً ؾُٗض ال٣دُاوي، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ٧لُت الٗل
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The Definite Article “Laam” Between the Linguistic Lesson and 

the Dialect of ‘Aseer Region 

Dr. Fahad Saeed Alqahtani
 )*(
 

King Khalid University 

 

Abstract 

This research discusses the definite article “Laam” in the linguistic lesson, and the contemporary dialectical 

reality in an indigenous Arab region, which is ‘Aseer. It attempts to clarify the aspects of agreement and the 

difference between the contemporary linguistic and dialectic lessons through the definite article “Laam.” The 

study depends on two scientific methodologies, namely the descriptive and methodological approach. The 

research concluded that the dialectical environments in the region of (Bedouin, Sarawiyyah, and Tihaamiyyah) 

have produced three renditions of the definite article (Laam At-Ta‘reef) and its "Hamza". As for the Bedouin, the 

"Hamza" of "Al" remains with "Fatha" diacritical mark (Harakah), while the "Laam" is never replaced with 

"Meem", the "Hamzah" of connection (Hamzat al-Wasl) may however be omitted while the "Laam" takes a 

"Harakah", and this is the nearest environment to the fluent status. As for the Sarawiyyah, the "Hamzah" of "Al" 

takes "Kasrah" diacritical mark in most cases, and some of its environments that share boarder with the Tihama 

environment turn "Laam" into "Meem" (At-Tamtamaaniyyah). Also, in case of the Tihaamiyyah, the "Laam" is 

turned into "Meem", and the "Hamzah" of connection takes "Kasrah" diacritical mark before it in most cases. 

 

Keywords: Article "Laam", Al-Meem (alphabet), dialects, ‘Aseer Region. 
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 اإلاقدمت

ٓع  ت ؤبغػ مٓاَغ الخُ ذي، ٞخٗحن ٖلى مٗٞغ بن صعاؾت اللهجاث مً الضعاؾاث التي جظ٧ي مباخض ٖلم اللٛت الخاٍع

ٍٓت،  ٓاَغ لٛ ْاثل مً ْ ٓن ألا ٍٓ ْصاللت، ٦ما ؤجها ٢ض حٗحن ٖلى اؾخجالء ما عنضٍ اللٛ ْجغ٦ًُبا،  ا، 
ً
ًٓجا، ْنٞغ اللٛٓي، ن

ال ؾُما بِئاث ظاءث مىبشت في ٦خبهم م ا في ٦شحر مً البِئاث اللهجُت اإلاٗانغة، 
ً
ا مِٗك ًٗ ْا٢ ْصعاؾتها  ً زال٫ جدّبِٗا 

ا خايًغا. ْم٨خجَز ٓاَغ ٢ضًًما،  غة الٗغبُت، ميكإ جل٪ الٓ  الجٍؼ

ْلت ٞحها جبضْ يئُلت ٢ُاًؾا ٖلى  ت اإلابظ ُّ ٓص الٗلم ْالخخمُت للضعاؾاث اللهجُت، ٞةن الجِ ْم٘ َظٍ ألاَمُت البالٛت 

ٍٓل، ٞاأل٫ْ ًضٖٓ  ْالته  ،ًٍٓ ٓم اللٛت، ْفي هٓغ الباخض ؤن َظا الٗؼْٝ ٨ًخىّٟ ؾببان مخًاصان: الته ا مً ٕٞغ ٖل ٚحَر

 ٫ٓ َجى بالٟهخى، ْألازحر مبٗشّ ال٨ؿل الظي ًد ْٗ
ُ
غاح َظٍ الضعاؾاث ظملت؛ بضٖٔٓ ؤجها جؼاخم الضعاؾاث التي ح ِ

ّ
بلى اَ

ب مؼ 
ّ
ْالخٟؿحر.صْن الضعؽ اللٛٓي اإلاُضاوي الظي ًخُل ْالخدلُل  ْاإلاكاِٞت، زم الٓن٠  ْالدسجُل   ٍض ظِض في الغنض 

ضٍ ب٨شحر مً ال٣ًاًا التي ججٗلّ ؤ٦ثر ٖم٣ًا  ْالباخض ًامً ؤن َظٍ الضعاؾاث ؤنُلت في الضعؽ اللٛٓي، ٞهي جٞغ

ٓاَغ ا ْج٣ضم ؤخُاًها الخٟؿحراث الٗلمُت ل٨شحر مً ْ ْحُٗىّ ٖلى جٟؿحر ٦شحر مً ال٣ًاًا،   ،
ً
ال لخّٛحر اللٛٓي؛ لظا ْقم

ا  ًٖ ِؿْحر التي حكِض جىٓ َٖ ٓا٢٘ اللِجي في مى٣ُت  ِى ْاَغة الٗؼْٝ ًٖ َظٍ الضعاؾاث بإبدار جّخهل بال
ّٓ ًدا٫ْ ؤن ٣ً

ت. َُّ َهاِم ْالّتِ ت  ٍَّ
ِْ َغ

ْالؿَّ ت  ٍَّ
ِْ ؿِا الَبَض ٕٓ جًاَع ا بدى ًُّ ٓصًت بحن  لهج )ج٣٘  في ٢لب الجىٓب الٛغبي مً اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

٫ٓ 10ْ 06.21ٖغى  زُي ْاث التي جمخض مً ؤ٢صخى الكما٫ 33.21ْ 30.21، ْزُي َ ، جمغ بها ؾلؿلت ظبا٫ الؿغ

ِؿحر،  َٖ غان، ْ ِْ ْدُان، ْقَ
َ
ا ٢باثل: ٢ ٓبها الٛغبي، ج٣ُجها ٖضة ٢باثل مً ؤقَِغ غة الٗغبُت بلى ؤ٢صخى ظى الٛغبي للجٍؼ

 
ْ
ش
َ
َْباِع١، ْز َخاِعر، 

ْ
َْبل ْغن، 

َ
٣
ْ
َْبل م( )ٖلي الخغبي، ص.ث: َْعَظا٫ الَدْجغ،  َٗ1/20-21 ) 

ِؿْحر صعاؾت  َٖ ْلهجاث مى٣ُت  ٓم بـ"الم الخٍٗغ٠ بحن الضعؽ اللٛٓي  ْفي َظا الؿُا١ جبرػ ؤَمُت َظا البدض اإلآؾ

ٓجُت" لؤلؾباب آلاجُت:  ن

َْٓ ألامغ ألامشل الظي جيكضٍ َبُٗت ا .0 ْعاًها ٖلى ألالؿىت،  ْص  
ً

لضعاؾاث ؤن الم الخٍٗغ٠ مً ؤ٦ثر الخغْٝ اؾخٗماال

ش اللٛٓي. ٗجى بالخاٍع
ُ
 التي ح

الؾُما في مى٣ُت ٖؿحر  .1 ٓا٢٘ لِجي مٗانغ لم جضعؽ مً ٢بل،  سُت مغجبُت ب ؤن صعاؾت الم الخٍٗغ٠ صعاؾت جاٍع

 ُٞما اهخهى بلُّ اظتهاص الباخض.

٢ِٓٗا الجٛ .2 ْلٗل م غافي، ؤن مى٣ُت ٖؿحر مً اإلاىا٤َ التي لم جؼ٫ مدخٟٓت ب٨شحر مً ؾماتها اللهجُت الخانت، 
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ؿُت ٢ض ؤؾِما في طل٪. بُٗتها الخًاَع َْ 

ْاظبّ ؤن ًٟي بصخيء مً خ٤ مى٣ُخّ ٖلُّ. .3 ٍْٔغ ؤن مً   ؤن الباخض مً ؤبىاء َظٍ اإلاى٣ُت، 

 َْؿعى البدض بلى ؤلاظابت ًٖ الدؿائالث آلاجُت:

ْما ٖملِا؟  .0  ما خ٣ُ٣ت الم الخٍٗغ٠، 

ْما خغ٦ته .1 َْمؼتها في الضعؽ اللٛٓي؟   ٠  ما في لهجاث مى٣ُت ٖؿحر؟ما خغ٦ت الم الخٍٗغ

ْما ؾبب مُل بٌٗ لهجاث مى٣ُت ٖؿحر بلى املخالٟت بال٨ؿغ؟ .2 ٓي لٟخذ الِمؼة ٢بل الم الخٍٗغ٠؟   ما الخٟؿحر اللٛ

ْما الظي ًمازل َظا ألاصاء في لهجاث مى٣ُت  .3 متى جدظٝ َمؼة الٓنل ٢بل الم الخٍٗغ٠ في الضعؽ اللٛٓي؟ 

 ٖؿحر؟

إلااطا ا .4 ت؟  َُّ َماِه
ُ
ْمُ

ُّ
ِل٠ الالم؟ما الُ

ْ
 زخحرث اإلاُم لَخس

ٓع؟ .5 ٓحي لخل٪ اله ْما الخٟؿحر اله ت في مى٣ُت ٖؿحر؟  َُّ َماِه
ُ
ْمُ

ُّ
ٓع الُ  ما ن

ْالٓن٠  ْلئلظابت ًٖ َظٍ الدؿائالث، اٖخمض البدض مىهجحن ٖلمُحن َما: اإلاىهج الٓنٟي، ال٣اثم ٖلى الاؾخ٣غاء 

ذي ال٣اثم ٖلى جدب٘ مٓاَغ الم ال ْاإلاىهج الخاٍع ا اإلاٗانغة في لهجاث ْالخدلُل،  ٠ في الضعؽ اللٛٓي ْ مٓاََغ خٍٗغ

 مى٣ُت ٖؿحر.

ٓن ملًِما  ْؤن ٩ً ٓن ٢ض ؤمضصث الضعؽ اللٛٓي ببدض ًجم٘ بحن الجضة ْألانالت،  ْفي الخخام ؤؾإ٫ هللا ؤن ؤ٧

٩الي. 
ّ
ْٖلُّ اج َْٓ خؿبي،  ْعاء ال٣هض،  ْٖم٣ًا، ْهللا مً  ا  ًٗ  لضعاؾاث ؤ٦ثر جٓؾ
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ْٖملِا: الٟهل ألا٫ْ   الم الخٍٗغ٠ خ٣ُ٣تها 

 وفُه مبدشان:                              

 اإلابدض ألاوى 

ف  خقُقت الم الخعٍز

٫ٓ ؤبٓ  َْٓ مما اهٟغصث بّ الٗغب، ٣ً ِا،  الم الخٍٗغ٠ ؤْ "ؤ٫" خٝغ باجٟا١ الٗلماء ًضزل ٖلى الى٨غاث؛ ُٞٗٞغ

٢ْض اهٟغصث  ْالٟغؽ، ٞلِؿذ في شخيء مً لٛاث ألامم ٖبُضة: " ٓلىا: الغظل  ْالالم اللخحن للخٍٗغ٠، ٣٦ الٗغب باألل٠ 

 (.63: 1997ٚحر الٗغب" )ابً ٞاعؽ، 

ْإن لم ؤ٠٢ ٖلى مً  ُتها، ًبلٜ خّض ؤلاظمإ،  ٫ٓ بدٞغ م ٖلى ال٣ ٓاََا ْج ٓجها يمً خغْٝ اإلاٗاوي،  ْالىداة ٢اَبت ًجٗل

ٓا ٖلُّ.نغَّح بّ، بال ؤهّ مً ٢بُل ؤلاظما ٫ٓ خ٨م ما مً ٚحر ؤن ٌٗتري ٓالي ألاثمت ٖلى ٢ب ٓحي، ال٣اثم ٖلى ج  ٕ الؿ٩

ٓل٪:  ْالخٝغ الظي حٗٝغ بّ ألاؾماء َٓ الخٝغ الظي في ٢ ٓلّ: " ُتها ب٣ ٍّٓ ًىو ٖلى خٞغ ِٞظا بمام الىداة ؾِب

ٍّٓ، ص.ث:  ")ؾِب َؾٝٓ َْ ْض 
َ
ٓل٪: ٢ ، بمجزلت ٢ ْإهما َما خٝغ ْالىاؽ،  ْالغظل  ٓم  ٍْى٣ل ًٖ ؤؾخاطٍ الخلُل  (،147/4ال٣

ٓن بهما خٝغ ..." )اإلاهضع الؿاب٤:  ْالالم اللخحن ٌٗٞغ م الخلُل ؤن ألال٠  ْٖػ ٓلّ: " ٢(324/3. 

ٓلت  ُت ْالاؾمُت، زم ؤٞغص "ؤ٫" اإلآن ا بحن الخٞغ
ً
ا مكتر٧

ً
ُتها اإلاغاصي؛ بط ظٗل "ؤ٫" لٟٓ ْممً نغح بدٞغ

٫ٓ: ""ؤ٫" لٟٔ م ا، ٣ً
ً
ٓلت ٖلى باالؾمُت؛ ْظٗل ما ٖضاَا خٞغ ْاؾًما، ٞاالؾم "ؤ٫" اإلآن ا، 

ً
ٓن خٞغ كتر٥؛ ٩ً

" )اإلاغاصي،  ْما ؾٔٓ طل٪ مً ؤ٢ؿامِا، ِٞٓ خٝغ (، زم ظٗل ما َٓ خغفي مجها ٖلى ؤخض ٖكغ 192:1413ahالصخُذ، 

ا" )اإلاهضع الؿاب٤: 
ً
٠ ال٣ؿم ألا٫ْ مً ؤ٢ؿام ما ٧ان مجها خٞغ  .192)٢ؿًما، ْظٗل "ؤ٫" الخٍٗغ

ٓا٫ )اإلاغاصيْم٘ اجٟا٢ِم ٖلى خٞغ ٓا في خ٣ُ٣تها ٖلى زالزت ؤ٢  (:285/1 1402:  ،ُت "ؤ٫" الخٍٗغ٠؛ ٞةجهم ٢ض ازخلٟ

ْإهما  ْؤن الِمؼة َمؼة ٢ُ٘،  ْابً مال٪ بلى ؤن "ؤ٫" الخٍٗغ٠ خٝغ زىاجي،  ْابً ٦ِؿان  ٫ٓ ألا٫ْ: طَب الخلُل  ال٣

ْالالم  م الخلُل ؤن ألال٠  ْٖػ " :ٍّٓ ٫ٓ ؾِب ِنلذ؛ ل٨ثرة الاؾخٗما٫، ٣ً ْؤن ُْ ْاخض ٦ـ)٢ض(،  ٓن بهما خٝغ  اللخحن ٌٗٞغ

ْل٨ً ألال٠ ٧إل٠  ْاخضة مجهما مىٟهلت مً ألازٔغ ...   لِؿذ 

ٍّٓ، ص.ث:  ْابً مال٪، 333/1:1413ْابً ظجي،   ،324/3ؤًم في: ؤًم هللا" )ؾِب  ،246/1:1422ah ،ْؤبٓ خُان  ،

1420 :222/3.) 
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ْاخض، ال ْفي ٦خاب "الجمل في الىدٓ" اإلايؿٓب بلى الخلُل هو ٖ ٓن م٘ الالم بمجزلت خٝغ  لى ؤن: "ألال٠ التي ج٩

 (.261:1416ًٟغ١ بُجهما ..." )الٟغاَُضي، 

ٓلّ بضلُلحن، َما:   ْاؾخض٫ الخلُل ٖلى صخت ٢

ا؛ ٞض٫َّ طل٪ ٖلى جالػمِما في صاللت الخٍٗغ٠  ًٗ ٍْخهالن بّ م ا ًٖ الاؾم اإلاٗٝغ بهما،  ًٗ ألا٫ْ: ؤجهما ًىٟهالن م

 
ً
ٍّٓ، ص.ث: ٦خالػمِما ْنال ٫ٓ الكاٖغ )ؾِب ْاؾدكِض  الهٟهالِما مجخمٗحن ًٖ الاؾم، ب٣  ،

ً
 (:325/3ْٞهال

ْى 
َ

حقنا ِبذ
ْ

ل
َ
ل ذا َوأ اُو َبَجل َدْع ذا َوَعّجِ

َ
ن

ْ
ل

َ
ْد َمل

َ
ْحِم أنا ق

َّ
 ِبالش

ٍّٓ، ص.ث:  ٓوي،   (84/1( )اإلابرص، ص.ث: 147/4)ؾِب  (166:1: 1998)ألاقم

الم ٞالكاَض في "بظ٫؛ خُض ٞهل بُجها  ْالخ٣ضًغ: بظا الصخم. ٟٞهل  الِمؼة  ْبحن الاؾم بٗضَا "الصخم، 

ا.
ً
 الخٍٗغ٠ مً الصخم، زم ؤٖاصَما في الصخم اؾخئىاٞ

َْما: ما ابً ظجي في مٗغى اؾدكِاصٍ إلاظَب الخلُل،   ْمشلّ بِخان ط٦َغ

ــ
ْ
ِبرا ال

ْ
س

َ
يَّ اْرِبَعا َواْضخ

َ
ل ُْ ِل

َ
ا ز ْىِل  ًَ

َ
ِزَى الدرص َعْن أ

ْ
 الِحالِى  ـــــــــَمج

َك الـــــ
َ

ى َبْعد
َّ

َل َسْحِق الُبْرِد َعف
ْ
َماِى  ِمش

َّ
ُب الػ ًْ ِد

ْ
أ

َ
اُو َوج

َ
ن

ْ
ُز َمغ

ْ
ه

َ
 ـــق

 1994: 99  ألاؾضي، 

 ْالكاَض بُجهما ْاَغ في اهٟها٫ "ؤ٫" ًٖ الاؾمحن بٗضَا "مجز٫، ٢ُغ".

ا؛ ْآلازغ: ؤن ٢ُ٘ َمؼة "ؤ٫" زابذ في ٦الم الٗغب؛ ٞض٫ طل٪ ٖلى ؤجها َمؼة  ًٟ ٢ُ٘ في ألانل، زم ْنلذ جسُٟ

ٕٓ في باقي َمؼاث الٓنل؛ ٞض٫ ٖلى ؤجها لِؿذ مشلًِ ؤنالت )الٟغاَُضي،  َْظا ٚحر مؿم ل٨ثرة الاؾخٗما٫، 

 .334/1:2000)( )ابً ظجي، 261:1416

 (:262-261 1416:ْاؾدكِض الخلُل ٖلى طل٪ بما ًإحي: )الٟغاَُضي، 

 ُْ اِء َوِل
َ
خ ِ

ّ
َباِدُر ِفي الػ ًُ اَوال 

َ
َها ِبِغحِر ِظَعاِى  ُدن

ُ
ِزل

ْ
ج ًُ لِقــْدَر، 

َ
 أ

ٍّٓ، ص.ث:   (2:2004: 267)ؤلاؾتراباطي،  (202/1: 2008( )الؿحرافي، 147/4)ؾِب

٫ٓ الكاٖغ:  ِْمشلّ ٢

ُم 
ُ

اِرل ًَ ا ِفي ِد
ً
ْطَمُعنَّ َوِغُه

َ
د

َ
ا. ل

َ
َمان

ْ
اَراِث ُعش

َ
ا ز ًَ َبُر، 

ْ
ل

َ
 أهلُل أ

 ( 244: 1994)خؿان بً زابذ، 
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 ٞحهما ٢ُ٘ َمؼة "ؤ٫" في "ؤل٣ضع"، ْ"ؤهلل". ْالكاَض

٫ٓ مً صٖٔٓ مسالٟت  ا ٖلى ؤجها جامً َظا ال٣ ًٗ ْهانٍغ بؿخت ؤصلت، بىاَا ظمُ ٢ْض جاب٘ ابً مال٪ عؤي الخلُل، 

ًَٓ ما ٖضاٍ، ْألاصلت هي )ابً مال٪،   :246/1:1422)ألانل التي ج

. ألاوى: اصة خٝغ ً مً صٖٔٓ جهضًغ ٍػ اِمّ ًُ  ٫ٓ  ؤن َظا ال٣

َْظا ال هٓحر لّ. لشاني:ا ْاخض ؾا٦ً )الالم(  اّمً مً صٖٔٓ ْي٘ ٧لمت مؿخد٣ّت للخهضًغ ٖلى خٝغ  ًُ  ؤهّ 

َْظا ال هٓحر لّ. الشالض: اّمً مً صٖٔٓ اٞخخاح خٝغ بهمؼة ْنل،  ًُ  ؤهّ 

ٓعة. الزابع: َْمؼاث الٓنل ٧لِا م٨ؿ  ؤهّ ًامً مً صٖٔٓ ٞخذ َمؼة الٓنل، 

ْإن جدغ٦ذ ال : ؤن الخٝغ الؿا٦ً بٗض َالخامظ مؼة الٓنل، ٌؿخٛجى ٖجها بطا خغ٥، بسالٝ الم الخٍٗغ٠؛ ٞةجها 

 حؿخٛجي ًٖ الِمؼة ٢بلِا.

 إلاا ظاػ ٢ُِٗا في هدٓ: ًا ؤهلل، ٞإهلل؛ بط ال ج٣ُ٘ َمؼاث الٓنل بال الطادص
ً

: ؤن َمؼة "ؤ٫" لٓ ٧اهذ ْنال

َْظا الضلُل ممازل إلاا اؾخض٫ بّ الخلُل.  ايُغاًعا ال ؾٗت، 

ْاهٟهالِما ٖىّ ٢ْض ؤظ ا  ًٗ ْالالم باالؾم م ها٫ الِمؼة 
ّ
٫ٓ باج ٓابّ: ؤن ال٣ ْمٟاص ظ اب ابً ظجي ًٖ صلُلي الخلُل، 

 
ً

ا ال مٗجى؛ ٞخبٗتها ْنال
ً
ْإهما ٚاًت ما َىال٪ ؤن الِمؼة اعجبُذ بالالم لٟٓ ٓاءَما في اإلاٗجى،  ا ال ٌؿخلؼم اؾخ ًٗ م

 )ابً ظجي، 
ً

 .33/1:2000)ْاهٟهاال

، زم ْنلذ؛ ل٨ثرة ْؤما ٢ُ٘ َمؼة "ؤ
ً
٫ٓ بإجها َمؼة ٢ُ٘ ؤنال ٫" في بٌٗ اؾخٗماالث الٗغب، ٞلِـ بملؼم ٖلى ال٣

ْاخًضا؛ هدٓ ٢ُِٗم َمؼة ازىحن في ؤ٦ثر مً   
ً

ال ٓا َمؼة ما َمؼجّ َمؼة ْنل ٢ الاؾخٗما٫؛ ألن الٗغب ؤهٟؿِم ٢ض ٢ُٗ

ٓلِم حّجت ل٣اثل بإن َمؼة ازىحن َمؼة ٢ُ٘ في ألانل،  ْلم ٨ًً ٢ ٫ٓ الكاٖغ:قاَض،  َىحن( ٢
ْ
ٓاَض ٖلى ٢ُ٘ َمؼة )از  ْمً الك

 
ً
َمت ُْ ْخَطَن ِغ

َ
ْحِن أ

َ
ن

ْ
َرى ِئز

َ
 أ

َ
 ال

َ
ال

َ
ي ومن ُخْمِل  أ ِ

ّ
ْىِز ِمج اِن الدَّ

َ
ز

َ
ى َخد

َ
 َعل

 ( 83)ظمُل، ص.ث: 

٫ٓ آلازغ:   ٢ْ 

لُّ َحّيٍ الٍق 
ُ
ِظ َؾْبًرا م

ْ
ف

َ
ان ِتَراِق  ًَ

ْ
ْحِن ِئلى اف

َ
ن

ْ
ـــــلُّ ِئز

ُ
 َول

 ( 83اب٤، ص.ث: )اإلاهضع الؿ
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ْالخ٨مُل" )ؤبٓ خُان،   في ٦خابّ "الخظًُل 
ً

 صلُال
ً

ْاٖترى ٖلحها صلُال ْؤما ؤصلت ابً مال٪، ٣ٞض ح٣ٗبها ؤبٓ خُان، 

ٓبخّ ٖلحها: 223-224/3:1420)  ْإلُ٪ ؤظ

اصة َمؼة "ؤ٫" الخٍٗغ٠ مشل ٫ٓ بٍؼ ْال٣ اصة الم "لّٗل"،  ٓا بٍؼ ٍٓحن ٢ض ٢ال  ِا.ؤظاب ًٖ الضلُل ألا٫ْ بإن الىد

ْصة بازخُاع بمام الىداة  ْؤظاب ًٖ الضلُل الشاوي: ؤن صٖٔٓ ٖضم صخت ْاخض ؾا٦ً، مغص جهضع ٧لمت ٖلى خٝغ 

ْلِما  َمؼة ْنل، ْؾُإحي جٟهُل عؤًّ. ٍّٓ؛ بط طَب بلى ؤن "ؤ٫" خٝغ زىاجي، ؤ  ؾِب

ْؤهّ ال هٓحر لِا، م ت ْؤظاب ًٖ الضلُل الشالض: ؤن صٖٔٓ ٖضم صخت اٞخخاح خٝغ بهمؼة ْنل، 
ّ
ْصة بى٣ٌ الٗل غص

 هٟؿِا؛ بط ال هٓحر لِمؼة ٢ُ٘ التزم ٞحها الٓنل صاثًما.

ٓعة،  ْؤن ٧ّل َمؼاث الٓنل م٨ؿ ْم َمؼة الٓنل الٟخذ،  ْؤظاب ًٖ الضلُل الغاب٘: ؤن صٖٔٓ ٖضم صخت لؼ

ا. ٦ْؿَغ ٢ْض ظاػ ٞخدِا  ْصة بما ط٦ٍغ ابً مال٪ هٟؿّ، ٞــ"ؤًمً" في ال٣ؿم َمؼتها َمؼة ْنل،   مغص

ٓاػ خظٝ  ْؤظاب ْصة بج ذ ًٖ الِمؼة ٢بلِا مغص
َ
ًٖ الضلُل الخامـ: ؤن صٖٔٓ ٖضم صخت اؾخٛىاء الالم بطا ُخّغ٦ِ

ْاًخحن ًٖ الٗغب، ْؾُإحي جٟهُل الخضًض ًٖ َظٍ اإلاؿإلت ٖىض الخضًض  ْهي بخضٔ ع الِمؼة بطا جدغ٦ذ الالم ٢بلِا، 

 ًٖ خظٝ َمؼة "ؤ٫".

 ابً ظجي ًٖ صلُل الخلُل.ْؤظاب ًٖ الضلُل الؿاصؽ  بىدٓ ما ؤظاب بّ 

ْصاللتهما  ّغِٞت "ؤ٫"؛ اؾخدًاًعا إلاٗجى اجهالِما، 
َٗ َؿّمُان َظٍ ألاصاة اإلاُ ٌُ ْابً مال٪  ْب٣ي ؤن هظ٦غ َىا ؤن الخلُل 

ْالالم(؛ ألهّ ٌكٗغ بسالٝ مظَبهما. )ابً ظجي، ٓها ٌّٗبران بـ)ألاٝ  ْلم ٩ً ا،  ًٗ ٠ َم ابً 333/1:2000) (ٖلى مٗجى الخٍٗغ

 .138))اإلاغاصي: ص.ث:  246/1:1422)مال٪: 

ْابً ٞاعؽ )ابً ٞاعؽ،   ،ٍّٓ ٫ٓ الشاوي: طَب ؾِب َْمؼجّ َمؼة ْنل ػاثضة، بال  63:1997)ال٣ بلى ؤن "ؤ٫" خٝغ زىاجي، 

ْالخٝغ الظي حٗٝغ بّ ألاؾماء َٓ  ٓلت في الخٝغ الظي حٗٝغ بّ ألاؾماء.  ٓن مٓن ْج٩ ٍّٓ ما ههّ: " ٫ٓ ؾِب ؤجها ٌٗخض بها، ٣ً

ٍّٓ، الخٝغ الظي ٝ" )ؾِب ْٓ َْؾ ْض، 
َ
ٓل٪: ٢ ْإهما َما خٝغ بمجزلت ٢ ْالىاؽ،  ْالغظل،  ٓم،  ٓل٪: ال٣ ( )ابً 147/4ص.ث:  في ٢

   (.285/1 1428: ( )الكاَبي، 1402ah 285/1: )اإلاغاصي،   (319/1: 1402( )ابً مال٪، 246/1: 1422مال٪، 

ٓلّ: "بهما َما خٝغ  ٢ْ ذ بإجها َمؼة ْنل،  ٓلت" جهٍغ ٓلّ: "مٓن " ًض٫ نغاخت ٖلى ٣ٞ ْض، ْؾٝٓ
َ
ٓل٪: ٢ بمجزلت ٢

ْاجهالِما، ٦ما َٓ  بهما 
ّ
" جإ٦ُض ٖلى جغ٦

َ
ٝ ْٓ َؾ َْ ْض 

َ
ٓلّ: "بمجزلت ٢ ٢ْ ا،  ًٗ ْؤن الخٍٗغ٠ خانل بهما م ؤن "ؤ٫" خٝغ زىاجي، 

ْالٟ ٓاْ  ْال ْمً الّؿحن  ْض" 
َ
ْالّضا٫ في "٢ ان جغ٦با مً ال٣اٝ  "؛ بط َما خٞغ

َ
ٝ ْٓ ْض" ْ"َؾ

َ
حن "٢ " الخا٫ م٘ الخٞغ

َ
ٝ ْٓ اء في "َؾ
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 ٩ٞل َظٍ ألاخٝغ اإلاغ٦بت مخالػمت، ال ٚىاء لبًِٗا ًٖ بٌٗ.

ْؤن الخٍٗغ٠ خانل  ْا٤ٞ قُسّ الخلُل في ؤن "ؤ٫" خٝغ زىاجي،  ٍّٓ الؿاب٤ ًخطر لىا ؤهّ  ْمً زال٫ هو ؾِب

٨ثرة الاؾخٗما٫، ًٔغ ؤجها َمؼة ٢ُ٘ ْنلذ؛ ل -٦ما ؾب٤–بهما ال بالالم ْخضَا، بال ؤهّ ًسالّٟ في الِمؼة، ٞالخلُل 

ٍّٓ ًٔغ ؤجها َمؼة ْنل )ابً مال٪،   (. 246/1: 1422ْؾِب

ٓلّ في "ؤ٫" بضلُل، ٖلى هدٓ ما ه٣ل ًٖ الخلُل مً اؾخضاللّ ٖلى  ٍّٓ لم هجضٍ ٢ض اؾخض٫ ٖلى ٢ ْبخدب٘ ٦الم ؾِب

ٍّٓ هٟؿّ؛ الج َْٛلب ٖلى الًٓ ؤن ما اؾخض٫ بّ الخلُل ٖلى زىاثُت "ؤ٫" َٓ صلُل ؾِب ٓلّ،  ٫ٓ صخت ٢ ٟا٢ِما في ال٣

٫ٓ بإن َمؼة "ؤ٫" َمؼة ْنل، ٞؤلهّ الٓاَغ مً خالِا  ْؤما ال٣ ٠ ُمٟاص مجهما؛ ال بالالم ْخضَا،  ْؤن الخٍٗغ ت "ؤ٫"  ُّ بصىاث

ْمجيء ألامغ ٖلى ْظِّ ال ًدخاط بلى صلُل ؤْ حجت إلزباجّ.  جي بظل٪ ًٖ الضلُل، 
ْ
، ٞاؾُخٛ

ً
ْاؾخٗماال  ه٣ًُا 

ٓع ب القوى الشالض: ْؤن الِمؼة َمؼة ْنل؛ ِجيء بها طَب الجمِ لى ؤن الالم ْخضَا هي التي جُٟض مٗجى الخٍٗغ٠، 

ْؤبٓ خُان( )اإلاال٣ي،  ٓع اإلاال٣ّي،  )ؤبٓ خُان،  (71: 1394للخٓنل بلى ه٤ُ الالم الؿا٦ىت بٗضَا. )خ٩اٍ ًٖ الجمِ

1420 :218/3.) 

 ٫ٓ ٫ٓ في ؤلُٟخّ، ْظٗلّ ٢ؿًُما لل٣ ٢ْ:٫ٓض ؤقاع ابً مال٪ بلى َظا ال٣ ت، ٣ً  بإن "ؤ٫" بغمتها هي اإلاٗٞغ

ْل 
ُ

ق
َ
ْعِزٍٍف ف

َ
 ح

ُ
ْى( َخْزف

َ
ْو )ا

َ
ُظْل  الالم أ : الزَّ

َ
ذ

ْ
ُه ِغئ

ُ
ْعِزٍف

َ
 ِفي َرُظٍل ح

 (.319/1: 1402)ابً مال٪، 

ٓلّ بإن الِمؼة في "ؤ٫" َمؼة ْْنل، ؤهّ ؤعاص ٢ْ138:1413ض وؿبّ بًِٗم )اإلاغاصي،  ٓا ٢ َٓم ْعبما ج  ،ٍّٓ (،  بلى ؾِب

اؤن الخ ًُّ بذ جغ٦ًُبا زىاث
ّ
ًدا ؤن "ؤ٫" جغ٦ ٓم مً ٦المّ جهٍغ َْٓ ِٞم ٚحر صخُذ؛ بط اإلاِٟ  ،ٍٗغ٠ خانل بالالم ْخضَا، 

ْض" ٦ما ؾب٤. 
َ
 مشلِا مشل "٢

ٓن ؾا٦ىت؛ هدٓ  ٫ٓ: "الم الخٍٗغ٠، ْخضَا ؤن ج٩ ٫ٓ؛ بط ٣ً ٍِْٓغ للباخض ؤن الؼظاجي َٓ ؤ٫ْ مً نغح بهظا ال٣

ٓل٪: الٛالم"  (.138:1440)الؼظاجي،  ٢

ْإهما  ت، ٞالالم هي خٝغ الخٍٗغ٠،  ْالجاٍع ٓل٪: الٛالم،  ٓلّ: "ٞإما الم الخٍٗغ٠ ٞهي هدٓ ٢ ْجابّٗ ابً ظجي ب٣

 (.46:1419( )ابً ظجي، 46:1413صزلذ الِمؼة ٖلُّ؛ ألجها ؾا٦ىت" )اإلاغاصي، 

ٓع بما ًإحي:  ْاؾخض٫ الجمِ

 
ً

ظ ٖملّ بلى الاؾم اإلاٗٝغ بأوال ُٟ ْى ًَ  الَجّغ 
َ
ْطل٪ ألن خٝغ الخٍٗغ٠ ٚاًت في اللُاٞت؛ ٞلم ًدل بحن : ؤن خٝغ ـ "ؤ٫"؛ 
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ْلٓ ٧ان  الجهالِا باالؾم بٗضَا،  ت ٣ِٞ؛ للُاٞتها  َْظا ًض٫ ٖلى ؤن الالم هي اإلاٗٞغ ع بّ،  خٝغ الجغ ْالاؾم املجْغ

ىٟظ ٖمل الجاع ًَ ا، ال  ًٗ ْالالم ل٩ان الخاثل بُجهما مىُ ا  مغ٦ًبا مً الِمؼة  ًُّ ٠ زىاث ع بٗضٍ؛ لظا لم  خٝغ الخٍٗغ في املجْغ

ْض؛ ٞال ٣ًا٫: مغعث 
َ
٢ْ َْبْل،  حن، هدٓ َل،  ع بٗضٍ  بطا ٧ان الخاثل مىُٗا مغ٦ًبا مً خٞغ ٌٗمل خٝغ الجغ في الاؾم املجْغ

ٓهت  ٠ بهما ٧ان بالالم الؿا٦ىت ْخضَا مً ٚحر مٗ َٓما، ٞض٫ طل٪ ٖلى ؤن الخٍٗغ ال بىد  ، ٍْ ال مغعث ب٣ض ٖمغ ٍض،  ِبَهل ٍػ

 (.240/3:1390ah)ؤلاؾتراباطي،  (552/1:1428)الكاَبي،  (334/1:2000ابً ظجي، الِمؼة )

ا: ًُ ٓاخض، هاؾب  زان َْٓ بمشابت الخٝغ ال ًٍٓ في آزغ ال٩لمت،  ؤن الخٍٗغ٠ ه٣ٌُ الخى٨حر، ٞلما ٧ان الخى٨حر بالخى

ْلِا )ابً ظجي،  ْاخض في ؤ ٓن الخٍٗغ٠ بدٝغ   (.552/1:1428( )الكاَبي، 334/1:2000ؤن ٩ً

ا:
ً
ِا صعًظا مازًغا  زالش ْل٩ان ؾ٣َٓ ْلٓ ٧اهذ مغ٦بت م٘ الالم في صاللت الخٍٗغ٠ إلاا ؾ٣ُذ،  ؤن الِمؼة حؿ٣ِ صعًظا، 

ت ٖلى الخٍٗغ٠ ْخضَا )اإلاال٣ي، 
ّ
 (.71:1394في مٗجى الخٍٗغ٠، بطا ب٣ُذ الالم ْخضَا؛ ٞض٫ ٖلى ؤن الالم هي الضال

ْما صزلخّ؛  رابًعا: ْمشلِا في طل٪ الامتزاط الخام بحن الالم   ،ّْٞ ٓلِا ٦ما لٓ ٧اهذ مً ؤنل خغ ٩ٞإجها بىِذ م٘ مضز

ْاخض، ًلخ٤ الاؾم ُٞبجى مّٗ؛ ل٨ما٫ امتزاظّ م٘ صاللخّ ٖلى مٗجى اليؿب، ِٞظا الامتزاط  ًاء اليؿب؛ ٞةجها خٝغ 

ْلٓ ٧اهذ الِمؼة مغ٦بت م٘ الالم ال  ْلؼم جبٗا لظل٪ اهٟغاصَا بالخٍٗغ٠،  متزظذ م٘ الاؾم اهٟغصث بّ الالم ْخضَا، 

َْظا ٚحر خانل )ابً ظجي،    (.240/3:1390( )ؤلاؾتراباطي، 336/1:2000بٗضَا  ٧امتزاط الالم، 

ْخمغ في ألاخمغ )الؼظاجي،  زامًطا:
َ
ٓن الم الخٍٗغ٠، هدٓ ل ٍْدغ٧ ٓن الِمؼة  ؤهّ ٢ض صر ًٖ الٗغب ؤجهم ًدظٞ

٨ِا ًٖ الِمؼة، ؤن ألا 47:1440 ٓجها، (، ٞض٫ اؾخٛىاء الالم بٗض جدٍغ زحرة ػاثضة؛ لُخٓنل بها بلى ه٤ُ الالم خا٫ ؾ٩

.
ً

 ْؾُإحي الخضًض ًٖ َظٍ اإلاؿإلت مٟهال

غة بةٞاصة مٗجى الخٍٗغ٠ 
ّ
جها اإلااز

ّ
ٓلِم : "الم الخٍٗغ٠"؛ جإ٦ًُضا ٖلى ؤ ٠ ب٣ رْن ًٖ ؤصاة الخٍٗغ ٫ٓ ٌّٗبِ ْؤعباب َظا ال٣

 (.193ث ( )اإلاغاصي، ص.332/1:1413ْخضَا صْن جإزحر للِمؼة )ابً ظجي، 

ْإهما ظاءث الالم؛ لضٞ٘ اللبـ  القوى الزابع: ٓخت ْخضَا،  ٠ الِمؼة اإلاٟخ ه٣ل الغضخي ًٖ اإلابرص ؤن خٝغ الخٍٗغ

َْمؼة الاؾخِٟام )ؤلاؾتراباطي،    (.241/3:1390بحن َمؼة الخٍٗغ٠ 

ٓع؛ بط لٓ ٧اهذ الِمؼة هي الضالت ٖل ٫ٓ الجمِ ْتهاٞخّ ؤمام ؤصلت ٢  ٫ٓ ى الخٍٗغ٠، إلاا ْلِـ بساٝ ؾ٣ٍٓ َظا ال٣

ْجها.  ا اهٟغصث الالم ب٨ما٫ الامتزاط م٘ ما صزلذ ٖلُّ ص
ّ
إلا  ؾ٣ُذ صعًظا، 
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 الترظُذ:

ٓع هي: ٓع؛ ألم  ًِٓغ للباخض عجخان ما طَب بلُّ الجمِ

ٓا٫. أوال:  ؾالمخّ مّما اٖترى بّ ٖلى ب٣ُت ألا٢

ا: ًُ ٓع؛ بط لم ٠٣ً الباخض ٖلى مً عص ٖلى ؤصل زان ٓة ما اؾخض٫ بّ الجمِ  تهم.٢

ا:
ً
ال ًازغ خظِٞا ٖلى ب٣اء  زالش ال ؾُما ؤجها جدظٝ صعًظا،   م٘ خ٣ُ٣ت الِمؼة، 

ً
ْاؾخٗماال ا  ًٟ ٓلِم ٌؿخ٣ُم ْن ؤن ٢

ا، ٦ما ؤن الالم ٢ض جدغ٥ في بٌٗ الاؾخٗماالث ٞخخٗٔغ الِمؼة مً مِمتها التي هي الخٓنل بلى 
ً
الاؾم م٘ الالم مٗٞغ

ال ًازغ ٓجها، ٞخدظٝ،   خظِٞا في ب٣اء مٗجى الخٍٗغ٠. ه٤ُ الالم خا٫ ؾ٩

٠ في الاؾم ٦ما َٓ  ٢ٓٝٓ ٖلى خ٣ُ٣ت اهٟغاص الالم ْخضَا بةخضار الخٍٗغ ْؤما زمغة َظا الخالٝ، ٞهي ؤن ال

ٓع، ًيسجم م٘ بٌٗ مٓاَغ ألاصاء اللِجي في مى٣ُت ٖؿحر؛ بط هجض بٌٗ اللهجاث جدظٝ الِمؼة،  مظَب الجمِ

ٓع  غة، ؤي: ال٨خاب، الضعظت، ْجب٣ى الاؾم اإلاّٗغٝ ٖلى الالم اإلا٨ؿ
َ
خاب، ِلْضعظت، ِلْب٣

ْ
ٓلِم: ِل٨ ة ٢بلّ، ٞيؿم٘ في اإلاى٣ُت ٢

.  ،الب٣غة
ً

 ْؾُإحي الخضًض ًٖ َظا ألاصاء مٟهال

ٍٓت؛ ألجها ٢ض حٗحن بٓنِٟا امخضاًصا ل٨شحر مما ج٩لمذ  ٓاَغ اللٛ ٞةطا صر ؤن هإوـ باللهجاث في جٟؿحر بٌٗ الٓ

ُض ٢ ًِ
ْٗ ْاثل ٖلى ح ٫ٓ: بن ألاصاء بّ الٗغب ألا ٓم ؤن ه٣ ْاإلاِٟ ؛ ظاػ لىا مً زال٫ َظا اإلاىُل٤  ْج٣ضًمّ ٖلى ٚحٍر  ٫ٓ

ٓع  ٫ٓ الجمِ اللِجي في مى٣ُت ٖؿحر اإلاخمشل في خظٝ الِمؼة ْالاؾخٛىاء بالالم في بٞاصة الخٍٗغ٠ ْخضَا ًٌٗض ٢

ٓاٍ.  ٣ٍْضمّ ٖلى ما ؾ
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 اإلابدض الشاني

ف، وفُه أربعت مهالبعمل   " أى" الخعٍز

 ألاوى اإلاهلب 

ف  داللتها على معجى الخعٍز

٠ في الاؾم الى٨غة؛  ٍّٓ، حٗمل الخٍٗغ ْالالم ٦ما ٌؿمحها الخلُل ْؾِب ٓع، ؤْ ألال٠  الم الخٍٗغ٠ ٦ما ٌؿمحها الجمِ

ْإهما  ْما ؤقبّ طل٪،  ْالبٗحر،  ْالٟغؽ  ْالالم؛ ٞىدٓ: الغظل  ْؤما ألال٠  " :ٍّٓ ٫ٓ ؾِب ٞخُٗىّ مً بحن ؤٞغاص ظيؿّ، ٣ً

ت؛ أل  مذ ؤه٪ ناع مٗٞغ ْالالم الصخيء بُٗىّ صْن ؾاثغ ؤّمخّ؛ أله٪ بطا ٢لذ: مغعث بغظل؛ ٞةه٪ بهما ٖػ ه٪ ؤعصث باألل٠ 

ْالالم ٞةهما  ْإطا ؤصزلذ ألال٠  ّ املخاَب،    بُٗىّ ٌٗٞغ
ً

ض عظال ٓاخض ممً ٣ً٘ ٖلُّ َظا الاؾم، ال جٍغ بهما مغعث ب

٦ْظ ٫ٓ: الغظل الظي ؤمٍغ ٦ظا  ّ؛ ٞخ٣  ٢ض ٖٞغ
ً

َغٍ عظال ِ
ّ
٦
َ
ظ
ُ
ٍّٓ، ص.ث: ج ْالالم  ،(5/2ا )ؾِب ْفي مٓي٘ آزغ ًظ٦غ ؤن ألال٠ 

ٍّٓ، ص.ث:   (.99/2بطا ٞاع٢ذ الاؾم ناع ه٨غة )ؾِب

ٓم في طًَ الؿام٘"  ٓص، ؤي: مٗحن مٗل ٫ٓ اللٟٔ مِٗ ْزالنت ما ٣ًا٫ في الخٍٗغ٠ هي: "ؤلاقاعة بلى ؤن مضل

ٓن الل38ٟٔ)الكاٞعي، ص.ث:  ٟذ َظٍ ؤلاقاعة ٞال ٩ً
َّ
ْإطا جسل ت. (،   مٗٞغ

 اإلاهلب الشاني

ف  وظه ازخؿاؾها بمعجى الخعٍز

٫ٓ ٖمل الم الخٍٗغ٠، مٟاصٍ لم اهٟغصث الالم صْن ؾاثغ الخغْٝ بةٞاصة الخٍٗغ٠؟  َْىا ؾاا٫ ًخجّ خ

ًجُب ابً ظجي ًٖ َظا الؿاا٫، بإن الالم ؤ٦ثر الخغْٝ بصٚاًما ُٞما ًلُّ، ْؤلاصٚام مِٓغ مً مٓاَغ الخٟت، 

بها الٗ
َّ
ْالالم جضٚم في التي جخُل ّغِٞت، 

َٗ ّٟ ْألاصاة اإلاُ ها٫ بحن الاؾم اإلاغاص حٍٗغ
ّ
غبُت، ٦ما ؤن ؤلاصٚام ًد٤٣ ٦ما٫ الاج

ْالُاء،  ْالًاص،  ْالهاص،  ْالكحن،  ْالؿحن،  ْالؼاي،  ْالغاء،  ْالظا٫،  ْالضا٫،  ْالشاء،  ا، هي: الخاء، 
ً
زالزت ٖكغ خٞغ

ا؛ ٞغجَّ  ٓن، ٞتهُإ لِا ما لم ٨ًً لٛحَر ْالى ا )ابً ظجي، ْالٓاء،  -346ر طل٪ انُٟاءَا إلٞاصة الخٍٗغ٠ صْن ٚحَر

  (.75:1394( )اإلاال٣ي، 346/1:1413
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 اإلاهلب الشالض

 علت جؿدرىا أّوى الهلمت

ٓاب ٖلى طل٪ مً زالزت ؤْظّ: ؟ ٞالج  ٞةن ٢ُل: لم ظاءث َظٍ الالم في ؤ٫ْ الاؾم صْن آزٍغ

َْما )ابً ظجي،  ْلحن،  ٓظِحن ألا  (:349/1:1413-350ط٦غ ابً ظجي ال

٫ ال٩لمت  ّْ َٓا في اإلآي٘ الظي ًل٤ُ بها؛ بط ؤ ت في بعاصة مٗجى الخٍٗغ٠ ظٗل ألا٫ْ: ؤهّ إلاا ٧اهذ الخاظت بلحها ٢ٍّٓ

٫ ال٩لمت صخًُدا، ٞةهّ ال ًدظٝ البخت، بسالٝ آزغ ال٩لمت  ّْ الؾُما  بطا ٧ان الخٝغ في ؤ ٓاي٘ مً الخظٝ  ٓن اإلا ؤن

 ُّٞ الخظٝ ْؤلا 
َ
َٓا مّما ٢ض جخّٗغى لّ مً الظي ٌٗتري الخٝغ ْاخخم َٓا  ، ٞؤلظل طل٪ ناه ٖال٫ ؤ٦ثر مً ٚحٍر

 .
ً
ال َٓا ؤ  الخظٝ، ٞجٗل

ْاثل ال٩لماث، مشلِا في  اصة ؤن ج٣٘ في ؤ ْهي ػاثضة، ْظغث ٖاصة ؤٚلب خغْٝ الٍؼ ْآلازغ: ؤن َظٍ الالم ظاءث إلاٗجى، 

الم ال٣ؿم،  الم ألامغ،  الم ؤلاياٞت،  ْاثل ما صزلذ طل٪ مشل الم الابخضاء،  ْمٓيِٗا في ؤ ْاثض جض٫ ٖلى مٗان،  ٩ٞلِا ػ

 ٖلُّ.

ٓظّ الشالض )اإلاال٣ي،  ْلِا، 73:1394ْػاص اإلاال٣ي ال ٓن في ؤ تها هاؾب ؤن ٩ً ٠ إلاا ٧ان لل٩لمت بُغمَّ ْمٟاصٍ: ؤن الخٍٗغ  ،)

ا، اصة ؤْ الى٣و، ٞإن مٓيِٗا في زىاًا ال٩لمت ؤْ في آزَغ ٦ما َٓ الخا٫ م٘  بسالٝ اإلاٗاوي التي جًٟي مٗجى الٍؼ

٠ في ؤن مٗىحهما  ْالخ٨ؿحر ًمازالن الخٍٗغ ٓظّ مً اٖتراى، ٞالخهٛحر  ال ًسلٓ َظا ال ْالخهٛحر،  الخهٛحر )الخ٨ؿحر 

تها.   ْالجم٘( َما ٦ظل٪ لل٩لمت بُغمَّ

 اإلاهلب الزابع

ف  (1)أنواعها من ظهت ئفادتها الخعٍز

٠ الظي جًُّٟ الالم ٖلى الاؾم بٗضَا، ًى٣ؿم ب   (:-349-1413:350)ابً ظجي،  لى ٢ؿمحنالخٍٗغ

، ؤي: ؤن ًظ٦غ مغجحن، ٞخٗحن اإلاغة ألاْلى ٖلى حُِٗىّ في  ٓاء ٧ان الِٗض بظ٦ٍغ ٓص؛ ؾ ألا٫ْ: حٍٗغ٠ الاؾم اإلاِٗ

َْٓ مازل خ٣ُ٣ت، ؤْ  ٓلىا: خًغ الغظا٫،  ا، هدٓ ٢ ٍٓع خؿَّ الشاهُت، هدٓ: ظاءوي الغظل، ٞإ٦غمذ الغظل، ؤْ بدً

ٓلى ّٟ. بالٗلم بّ، هدٓ ٢  ا إلاً هساَبّ: ماث الغظل الظي حٍٗغ

                                                                          
ٓإ .  (0)  الخضًض م٣خهغ ٖلى الم الخٍٗغ٠ التي جُٟض مٗجى الخٍٗغ٠؛ لظا لم جظ٦غ ؾاثغ ألاه
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ٓن  ْج٩ ّٟ ؤخض ؤٞغاص ظيؿّ؛  ال ًخٗحن مً حٍٗغ ٫ٓ الالم ٖلى ظيـ،  ْاإلاغاص بّ: صز ٠ الجيـ؛  ْآلازغ: حٍٗغ

ٓلىا إلاً همضخّ: ؤهذ  خ٣ُ٣ُت، هدٓ: ؤلاوؿان ي٠ُٗ بُبّٗ، ٞاإلاٗجى ٌكمل ظمُ٘ ظيـ ؤلاوؿان، ؤْ مجاًػا هدٓ ٢

 ّ ظمُ٘ ؤٞغاص ظيـ الغظا٫ خ٣ُ٣ت.الغظل ٦غًما، ٞال ًغاص ؤه

ٓص،  ُٟت لالم، ٞخإحي لخٍٗغ٠ ٚحر اإلاِٗ ٓإ الخٍٗغ ْمجها ؤصاء لِجي مى٣ُت ٖؿحر، جخمشل َظٍ ألاه ًٓما،  ْاللهجاث ٖم

٧ْل طل٪ مؿخٗمل مؿخٌُٟ ال ًٟخ٣غ بلى بًًاح ؤْ جمشُل. ْجإحي لخٍٗغ٠ الجيـ،  ٓص،  ٠ اإلاِٗ  ْجإحي لخٍٗغ
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 الفؿل الشاني

ف وىمشتها بحن الدرص اللغوي، ولهجاث منهقت عطحرالًواىز الؿوج  ُت لالم الخعٍز

 وفُه زالزت مباخض:

 اإلابدض ألاوى 

 خزلت الهمشة

ٓعة )ألاهباعي،  ٓن م٨ؿ ْاؾدشجي مً  (1)(239/2: 1418ألانل في َمؼة الٓنل ؤن ج٩ ؤبًضا م٘ ألاؾماء ْألاٞٗا٫، 

إلاكابهخّ خغْٝ ا  ،ّ ْاؾدشجي مً ألاٞٗا٫ ما ٧ان ألاؾماء "اًمً" في ال٣ؿم؛ لٗضم جهٞغ ل٣ؿم في بٞاصة مٗجى ال٣ؿم، 

ٍّٓ، ص.ث:  ا خهًِىا )ؾِب ًٗ ْلِـ الؿا٦ً  بُجهما ماو ٓالي ال٨ؿغ زم الًم،  ا الػًما؛ ٦غاَُت ج ًٓما يمًّ ( 150/4زالثها مًم

ي: 116/1: 2000)ابً ظجي:   (.28: 1401( )الِْغ

ْلِؿذ جضزل ب  مٟخٓخت، 
ّ
ٓن بال ، ٞال ج٩ ْلٗلت ٞخدِا ْؤما م٘ الخٝغ ْاخض، َٓ: الم الخٍٗغ٠،   ٖلى خٝغ 

ّ
ال

 ؾببان: 

ْالالم ٦شحرة في  ألاوى: ْا في ؤل٠ الالم؛ ألجها م٘ ؤل٠ الالم ؤ٦ثر؛ ألن ألال٠  ْلم ٨ًؿغ " :ٍّٓ ٫ٓ ؾِب َلب الخٟت، ٣ً

ٍّٓ، ص.ث:  ا )ؾِب
ً
ٓا اؾخسٟاٞ  (.155/4ال٨الم جضزل في ٧ل اؾم؛ ٟٞخد

ٓ  وآلازز: ْجٟخذ م٘ الخٝغ )ابً ظجي، خّتى جىماػ باٖخباع مضز ( 117/1:2000لِا، ٞخ٨ؿغ م٘ ألاؾماء ْألاٞٗا٫، 

    (.43:1394)اإلاال٣ي، 

ِجي في مى٣ُت ٖؿحر، هجض زمت ؤصاءًً لخغ٦ت الِمؼة َما:
ّ
 ْبالّىٓغ بلى ألاصاء الل

ت ألاوى: ٕٓ في ظل البِئاث البضٍّْ َْظا ألاصاء مؿم ا مٟخٓخت، ٦ما هي في ألاصاء الٟهُذ،  ، التي ج٣ًُ بب٣اَئ

ْمغا٦ؼ. ْما ًدبِٗا مً هجغ  ت، 
َ
ك ِْ ض، ِب ُْ ِل

ْ
ش
َ
ِغًٍ، ج َٗ ب، ال ِغٍْ

َ
ْحكمل مداٞٓاث: َ  مداٞٓاث قغ١ اإلاى٣ُت ْقمالِا، 

َْٗض طل٪ ؾمت جىماػ بّ؛  ْؾبب التزام َظٍ البِئاث ٞخذ الِمؼة، ؤن َظٍ ال٣باثل جخمشل الٟخذ في ؤصائها اللِجي، 

ٓخت، هدٓ: ٞال حؿم٘ لضحهم ؤلامالت، التي جى ٓا َمؼة "ؤ٫" مٟخ دٓ باألل٠ هدٓ الُاء، ؤْ الٟخدت هدٓ ال٨ؿغة؛ لظا ؤب٣

                                                                          
ُٓٞٓن، ُٞجٗلٓن خغ٦ت الِمؼة جابٗت لخغ٦ت ٖحن الٟٗل.   (0) ْؤما ال٩ حن،   َظا مظَب البهٍغ

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
Volume 7, Issue 2, 2020 - https://hj.kku.edu.sa



 

 ؤلانطانُت وملو زالد للعلعت اإلامجلت ظام
 2020  دٌطمبر - الشانيالعدد  -ن و العػز و الخاضع جلد امل
 

ف بحن الدرص اللغوي ولهجاث منهقت َعِطْحر:  ،د. فهد بن ضعُد القدهاني  الم الخعٍز

   جُتدراضت ؾو 

 

214 

 

ٓلض ل
َ
لؿُاعة ،ا

َ
لبِذ... ٧لِا بٟخذ َمؼة " ؤ٫". ،ا

َ
 ا

َْظٍ البِئاث وآلازز ٕٓ في البِئاث الجبلُت التي ال جخازم مىدضعاث تهامت،  َْظا ألاصاء مؿم : ٦ؿغ َمؼة "ؤ٫"، 

ْبَها ٢اٖضة اإلا
َ
َْظا حكمل مضًىت ؤ ا"،  ًَ

َ
ال َٗ َمام، َْؾْبذ ال ْالىَّ َضة،  ُْ َخض ُعَٞ

َ
ْمداٞٓاث: "ؤ ْما ًدبِٗا مً مغا٦ؼ،  ى٣ُت 

ـ" )قٝغ الضًً، 
ْ
ي َٖ ْمغّص طل٪ ؤن ٢باثل َظٍ البِئاث جمُل هدٓ 52:1404ألاصاء ًمخض بلى بٌٗ بِئاث الُمً ظِاث "  )

ْبالٟخدت هدٓ ال ٓا باألل٠ هدٓ الُاء،  ْم٘ ٦ثرة ؤلامالت في ٦المِا، ٞخىد ٓا بٟخدت َمؼة "ؤ٫" بلى ال٨ؿغة،  َد
َ
٨ؿغة؛ لظا ه

َْكبّ ؤصاءَم نٓث " َٓا ٦ؿغة زالهت،  ت، هدٓ ِال٣مغ، Lالاؾخٗما٫ ظٗل ت ُٞما ٧اهذ المّ ٢مٍغ " في اللٛت ؤلاهجلحًز

َْكبّ نٓث " ٓلض، ِالَدَجغ، ِالباب، ِال٨َِخاب، ِالِجَضاع ... ِالهضع، ِالؿُاعة،  " بطا ٧اهذ الالم قمؿُت، هدٓ: ِالكمـ،Eِال

َب، ...
َّ
عط، ِالظ  ِالضَّ

ْؤزغ البِئاث في ازخالٝ اللهجاث مما َٓ مدل اجٟا١ مخدبعي الضعاؾاث اللهجُت، ٣ٞض ؤقاع ببغاَُم ؤهِـ بلى 

ٓجُت  ٫ٓ: "٢ض جبحن لىا مً بدض الهٟاث اله ازخالٝ ألاصاء اللِجي بحن ال٣باثل في خغ٦ت الِمؼة في ؤ٫ْ ال٩لمت، ٣ً

ال املخخلٟت ب ٓايّٗ،  ْجلتزم ال٣باثل َظا الخُٛحر في م حن ال٣باثل ؤهّ ٢ض جغجب ٖلى مٗٓمِا حُٛحر في بيُت ال٩لماث، 

ْالٗىذ ..." )ببغاَُم ؤهِـ،  ٓن ٚحٍر بال م٘ ٦شحر مً الخ٩ل٠  م ؤصاء ال٣باثل 158:1995ٌؿخُُٗ (. ْفي ٚحر ما بُٗض ٢ؿَّ

ن البضء بالِم ازْغ ًُ ٓم  ٓعة ... ؤما في مهغ بلى زالزت ؤ٢ؿام: "٢ ازغ البضء بالِمؼة م٨ؿ
ُ
َْىا٥ ٢باثل ٧اهذ ج ؼة مٟخٓخت ... 

 (.:158ال٣باثل ألازحرة، ٣ٞض آزغث ُٞما ًِٓغ، يم الِمؼة ..." )اإلاغظ٘ الؿاب٤ 

َْظا الخباًً الظي عنضٍ ببغاَُم ؤهِـ ًخمازل م٘ ما عنضٍ الباخض في بِئاث مى٣ُت ٖؿحر، بال ؤن يم الِمؼة 

ٕٓ في َظٍ  ْال٨ؿغ.ٚحر مؿم ْإهما َما ؤصاءان الٟخذ   اإلاى٣ُت، 
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 اإلابدض الشاني

ف  خزلت الم الخعٍز

(؛ ألظل طل٪ ظلبذ َمؼة الٓنل؛ 333/1:1413-332( )ابً ظجي، 46:1440الم الخٍٗغ٠ خٝغ ؾا٦ً )الؼظاجي، 

ٓجها  ت التي جخُلبها ٦ثرة الاؾخٗما٫؛ ٦ما ؤجها أل  -٦ما ؾب٤–للخٓنل بلى الى٤ُ بها، ْؾ٩ ّٟ ٓجها جضٚم في ًد٤٣ الخ ظل ؾ٩

ث طل٪ ٧لّ )ابً ظجي،  ّٓ ْجدّغ٦ِا ًٟ  ،  (.٦346/1:1413شحر مً الخغْٝ

ضٚم 
ُ
، ؤجها ج ٢ْض ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى ؤن مً ؤؾباب ازخُاع الالم لضاللت ٖلى مٗجى الخٍٗغ٠ مً بحن باقي الخغْٝ

ْاللٛت الٗ ًٓما،  ت التي جيكضَا اللٛاث ٖم ّٟ  ًٖ ؤن ُٞما بٗضَا، ْؤلاصٚام مً مٓاَغ الخ
ً

غبُت ٖلى ْظّ ؤزو، ًٞال

ْما صزلذ ٖلُّ مً ؤؾماء. ٓز٤ الهلت بحن الالم   ؤلاصٚام ً

ا، ٚحر ؤن ما ًًاٝ َىا َٓ ؤن َظٍ الخغْٝ 
ً
٢ْض ؾب٣ذ ؤلاقاعة ٦ظل٪ بلى ؤن َظٍ الالم جضٚم في زالزت ٖكغ خٞغ

ْمجها م  ا البـ َظا املخغط.التي جضٚم ٞحها الالم، مجها ما مازل الالم في مسغظِا مً َٝغ اللؿان، 

ْالخاء،  ْالضا٫،  ْالغاء،  ٓن،  ا: الى
ً
ٞالخغْٝ التي مازلذ الالم في مسغظِا مً َٝغ اللؿان هي ؤخض ٖكغ خٞغ

ْالكحن،  ان َما: الًاص،  ْالظي  البـ َٝغ اللؿان خٞغ ْالظا٫،  ْالشاء،  ْالٓاء،  ْالؿحن،  ْالؼاي،  ْالُاء،  ْالهاص، 

ٍّٓ، ص.ث:  ٢ْض اؾخُاال ختى اجهال بُٝغ اللؿان،  (.457/4ٞالبؿا مسغظّ )ؾِب

ْلهجت ؾغاة مى٣ُت ٖؿحر ٚحر اإلاخازمت إلاىدضعاث تهامت ٖلى ْظّ الخهٓم، ال جدُض ًٖ َظا ألاصاء الٟهُذ 

ٍْت ٞةجها حٗمض ؤخُاها  ، ؤما البِئاث البض ت الخغْٝ ُّ ا م٘ ب٣ ْجَِٓغ ٚالًبا؛ ٞخضٚم الالم م٘ َظٍ الخغْٝ الشالزت ٖكغ، 

٪ الالم ْؤما البِئاث التهامُت  بلى جدٍغ ْإطا جدغ٦ذ الالم حٗظع ؤلاصٚام،  بال٨ؿغ م٘ بب٣اء َمؼة الٓنل ٢بلِا ؤْ خظِٞا، 

 )
ً

ٍْت ٞةجها جٟلب الالم مًُما)ؾُإحي بُان طل٪ مٟهال  ْما جازمِا مً البِئاث الؿغ

ا بـالال 
ً
ْطل٪ في ٧ل ما ظاء مٗٞغ ْػن "ؤٞٗل"، هدٓ: ٢ْض جخدغ٥ الالم بطا ه٣لذ بلحها خغ٦ت َمؼة ٢ُ٘ بٗضَا،  م ٖلى 

ْاٖلم  " :ٍّٓ ٫ٓ ؾِب ْطل٪ لُلب الخٟت في خظٝ َمؼة ال٣ُ٘، ٣ً ْغى، 
َ
ْهدٓ: ألاعى، ٣ًا٫: ال ٣ا٫: الَخْمَغ،  ًُ ألاْخمغ، 

ْؤل٣ُذ خغ٦تها ٖلى الؿا٦ً الظي ٢بلِا ...  ؤن ٧ل َمؼة مخدغ٦ت ٧ان ٢بلِا خٝغ ؾا٦ً؛ ٞإعصث ؤن جس٠ٟ خظٞتها، 

ْخمغ
َ
ل
َ
ٓلِم: ؤ ٍّٓ، ص.ث:  ْمشل طل٪ ٢  (. 47:1440( )الؼظاجي، 545/3..." )ؾِب

ْغى في: 
َ
ٓلِم: ل ْمشل لظل٪، ب٣ ْالبضء بالالم املخغ٦ت،  ا آزغ، ًخمشل في خظٝ َمؼة الٓنل،  ًِ ْط٦غ الؼظاجي ْظ

 (.95:1419( )ابً ظجي، 47:1440ألاعى" )الؼظاجي، 
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ْة مً الٟهاخت؛ بط َْظٍ اللٛت اإلاخمشلت في ه٣ل خغ٦ت الخٝغ بلى الالم الؿا٦ىت ٢بلّ  لٛت ٞهُدت؛ بل هي في الظع

ْإل٣اء خغ٦تها ٖلى الم  ْعف ًٖ هاٞ٘، ٣ٞض ٢غؤ بدظٝ َمؼة ال٣ُ٘  ْاًت ؤلامام  ْهي ع بجها  ٢غاءة ؾبُٗت صخُدت، 

ِزغ )الضاوي، 
َ

ْطل٪ هدٓ ٢غاءجّ لـ"آلازغ" ٢غؤَا "الا ٓلـــ415:1345( )الجــــؼعي، 35:1436الخٍٗغ٠ ٢بلِا،    ّ حٗالى:(، ٞــي ٢ــــ

ْغى" 8)الب٣غة:  چ ڃ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ چ
َ
ْهدٓ ٢غاءجّ لـ"ألاعى" ٢غؤَا "ال  ،)

ٓلّ حٗالى415:1345( )الجؼعي، 35:1436)الضاوي،                  ۓ ے  ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ چ: (، في ٢

 (.22)الب٣غة:  چ ﮿ ﮾  ﮽﮼  ﮻ ﮺ ﮹﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴    ﮳ ﮲ ۓ

ِزغ" في  ْل٣غاءجّ ْظّ آزغ، ًخمشل
َ

ْغى ْ ال
َ
ْالبضء بالالم مدغ٦ت ٣ٞغؤ "ل في خظٝ َمؼة الٓنل م٘ َمؼة ال٣ُ٘ 

 (. 1435: 136/3-135آلاًخحن الؿاب٣خحن )ال٣اضخي، 

ْلم حٗض زمت خاظت بلى َمؼة  ْٖلت خظٝ َمؼة الٓنل؛ َٓ اهخٟاء ؾببها، ٞلّما جدغ٦ذ الالم صر الى٤ُ بها بضًءا، 

ٓجها.الٓنل التي جيء بها للخٓنل بلى   الى٤ُ بالالم خا٫ ؾ٩

ض ؤهّ ؾم٘ ؤخضَم ٣ًغؤ: ٓعة الدج: چ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ چ ْخ٩ى ابً ظجي ًٖ ؤبي ٍػ (، ؤي: 65)ؾ

ْؤصٚمِا في الشاهُت )ابً ظجي،  ً الالم ألاْلى، 
َّ
-72ٖلى ألاعى. بدظٝ الِمؼة بٗض ه٣ل خغ٦تها ٖلى الالم ٢بلِا، زم ؾ٨

73/ 1:1386.) 

ٍْت ْمشل َظا ٌؿم٘ ٦شحًرا في لهج ْما جازمِا مً البِئاث الؿغ ٓاصحها )البِئاث التهامُت  ْب ت َؾَغاة مى٣ُت ٖؿحر 

ْإل٣اء خغ٦تها ٖلى  ٫ ال٩لمت،  ّْ جبض٫ الالم مُما، ٦ما ؾُإحي(؛ بط حؿخٓي لهجت َظٍ البِئاث في خظِٞا َمؼة ال٣ُ٘  في ؤ

ل" الظي ٨ًثر في ألا َٗ ْٞ
َ
ْػن "ؤ ٓاء ٧اهذ ال٩لمت ٖلى  ْالٗلل، ؤم في ٧ل اؾم جهضع بهمؼة ٢ُ٘، الم الخٍٗغ٠ ٢بلِا؛ ؾ ٓان  ل

ٓلِم: ْمً طل٪ ٢ ْبدظِٞا،  ْؿم٘ ألاصاءان: بةب٣اء َمؼة الٓنل،  َُْ 

ْبٌُ في ألابٌُ.
َ
ْبٌُ ؤْ ل

َ
 ال

ْخَمغ.
َ
ْخمغ في ألا

َ
ْخمغ ؤْ ل

َ
 ال

ٓان( ٦ْظل٪ م٘ باقي ألال ( 

َمى. ْٖ مى في ألا ْٗ مى ؤْ لَ ْٗ  الَ

ع. َٓ ْٖ ع في ألا َٓ ْٗ
َ
ٓع ؤْ ل ْٗ  الَ
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ٓلِم:ْفي  ٗل" هدٓ ٢
ْ
ٞ
َ
ْػن "ؤ  ٚحر ما ظاء ٖلى 

ؿان.
ْ
ؿان في ؤلاو

ْ
ؿان ؤْ ِلي

ْ
 اِلي

ضاع.
ْ
٣َْضاع في ألا٢

َ
٣ْضاع ؤْ ل

َ
 ال

٨َْظا.  اِلْخَؿان ؤْ ِلْخؿان في ؤلاخؿان، 

ٓن الالم  ْلّ َمؼة ال٣ُ٘؛ بط ًدغ٧ ٠ في ٚحر ما ٧ان ؤ ٪ الم الخٍٗغ ت في اإلاى٣ُت بخدٍغ ْجىٟغص ال٣باثل البضٍّْ

 ُل٣ًا م٘ خظٝ َمؼة الٓنل ؤْ بب٣ائها.بال٨ؿغة م

لت" ٣ِٞ. َٗ
َ
ا٫" ْ"ٞ َٗ ِٞ ْػن " ٓن طل٪ م٘ ما ظاء ٖلى   ْبخدب٘ َظا ألاصاء في َظٍ البِئاث ْظض ؤجهم ًٟٗل

ٓلِم: ا٫" ٢ َٗ ِٞ ْػن "  ٞمما ظاء ٖلى 

 اِلْخؿاب ؤْ ِلْخؿاب في الخؿاب.

ُاب )ظم٘ زٓب(. ِ
ّ
ُاب في الش

ْ
ُاب ؤْ ِلش

ْ
 اِلش

خا
ْ
خاب ؤْ ِل٨

ْ
 ب في ال٨ِخاب.اِل٨

ٓاب. ٓاب في الَج ٓاب ؤْ ِلْج  اِلْج

ٓاء ألاصاء م٘ الصخُذ  في مشل "الخؿاب، ال٨خاب". ْهلخٔ اؾخ َاب )ألازار اإلاجزلّي(.  اب في الؼَّ ََ اب ؤْ  ِلْؼ ََ  اِلْؼ

ْما ٧  ٓاب ..."، ٦ما ؤهّ ال ٞغ١ بحن ما ٧ان مٟغًصا هدٓ: "الخؿاب، ال٨خاب"  ا ْم٘ اإلاٗخل في مشل "الشُاب، الج ًٗ ان ظم

 هدٓ: "الشُاب".

ٓلِم: ت" ٢
َ
ل َٗ

َ
ْػن "ٞ  ْمّما ظاء ٖلى 

َغة.
َ
غة ؤْ ِلْب٣غة في الَب٣

َ
 ِاِلْب٣

لمت(.
ّ
َخَمت )الٓ َٗ َخمت في ال ْٗ َخمت ؤْ ِل ْٗ  ِاِل

ْاخضة الَدَجغ(.  ِاِلْدجغة ؤْ ِلْدجغة في الَدَجَغة )

َعَظت  َعط : الؿُّ )ِاِلْضَعَظت ؤْ ِِلْضَعَظت في الضَّ م( ْاخضة الضَّ
َّ
 ل

ان(.
َ
ز ْاخضة الضُّ َىت )

َ
ز ىت في الضَّ

َ
ىت ؤْ ِلْضز

َ
 ِاِلْضز

ّْٞ صخُدت؛  ْاخض مً ظيؿّ، ٦ما هلخٔ ؤن ٧ل ألامشلت مّما ٧اهذ ظمُ٘ خغ ٓاء ألامشلت في صاللتها ٖلى  ْهلخٔ اؾخ
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ْبحن ما ٧اهذ ظمُ٘ خغْ  لت( ؾاْث َظٍ اللهجت بِىّ  َٗ
َ
ْػن )ٞ ّٞ صخُدت في بط لم ٠٣ً الباخض ٖلى مشا٫ إلاٗخّل ٖلى 

٪ الم الخٍٗغ٠.  جدٍغ

ٓحي في بِْاع ٞخدت ما ٢بلِا ٦ما  ْإهما ؾاٙ َظا ألاصاء ُٞما ٧ان آزٍغ جاء الخإهِض؛ ألجها حٗحن ٖلى الخمازل اله

َْظا ًمشل اهدباًؾا  ٓن،  ٢ٓٝٓ ٖلى الخٝغ ألازحر بالؿ٩ ال مجيء َظٍ الخاء ل٩ان ال ْل َغة"، 
َ
هلخٔ في خغ٦ت الغاء في "ِلْب٣

ا ًُّ ٓج ْغ  ن
َ
ٓبت ه٤ُ ِلْب٣ َغة ْنٗ

َ
ٓلت ه٤ُ ِلْب٣ َْٓ ما جٟغُّ مىّ اللهجاث؛ لظا ِْغ بجالء ؾِ ًٟطخي بلى ز٣ل في الى٤ُ، 

ْجغ٦ذ ما ُٖؿغ.  ٞجىدذ اللهجت بلى ه٤ُ ما ؾِل 
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 اإلابدض الشالض

ت  َُّ َماِن
ُ
ْمه

ُّ
 اله

 وفُه زمطت مهالب:

 اإلاهلب ألاوى 

 خقُقت "الهمهمانُت" والقباةل التي نهقذ بها

ٍٓت التي عنضتها ٦خب ٖلماء اللٛت ال٣ضماء ا ٓاَغ اللٛ ْهي مً الٓ ت: ٢لب الم الخٍٗغ٠ مًُما،  َُّ َماِه
ُ
ْمُ

ُّ
لُ

ي، ص.ث:    (.177/1)الؿَُٓ

ض:  ٫ٓ: "٢ا٫ ألازٟل :٢اَم اْمَغُظُل، ًٍغ ْؤخؿب ؤن ألازٟل َٓ ؤ٫ْ مً ؤقاع بلى َظٍ اللٛت ُٞما ه٣لّ سٗلب ٖىّ، ٣ً

ُظل" )سٗلب، ص.ث:   (.85/1الغَّ

َْا بلى مً ًى٤ُ بها. ٓا في ٖؼ ٟا٢ِم في جٓن٠ُ َظٍ اللٛت؛ ٞإجهم ٢ض ازخلٟ
ّ
 ْم٘ اج

ع  ٞظَب سٗلب بلى ؤجها لٛت ألاػص ٫ٓ: "َؾْغ ت بُٗجها، ٣ً ُّ ْطَب الِمضاوي بلى ؤجها لٛت ٢باثل ًمى )اإلاهضع الؿاب٤(، 

ٓن: ً ٓل ٓا بٟصخاء، ْفي ٦المِم شخيء مً الّخدمحر... ٣ُٞ َضة لِؿ ْٗ : 1429ابً ْمٗم في ًابً الٗم ..." )الِمضاوي، ِخمحر َْظ

248.) 

ْطَب ابً مال٪ بلى ؤجها لٛت ؤَل الُمً )ابً 215/3ْطَب ابً الخاظب بلى ؤجها لٛت َحئ )ؤلاؾتراباطي، ص.ث:   ،)

ْٖؼاَا ابً َكام )ألاههاعي، 250/1: 1420مال٪،  ي، 47: 1985(،  ي )الؿَُٓ ْجابّٗ الؿَُٓ ( بلى 258/1: 1418(، 

 حر زانت.ِخْم 

غة الٗغبُت،  ٓاضر ؤن ٧ل َظٍ ال٣باثل مً ٢باثل ظىٓب الجٍؼ ٛت، ٞةن مً ال
ّ
ْم٘ ازخالِٞم البّحن في وؿبت َظٍ الل

حئ ٧لِا ٢باثل ٢دُاهُت )الجىضي،  ْلِـ ببُٗض ؤن ٧ل َظٍ ال٣باثل ٧اهذ حكتر٥ في 399/1: 1983ٞاألػص ْخمحر، َْ  ،)

ٓا٢٘ اإلاٗا غة الٗغبُت، َظٍ اللٛت ٢ضًًما، ٌكِض لظل٪ ال نغ؛ بط ال جؼا٫ حؿم٘ الُمُماهُت في بٌٗ بِئاث ظىٓب الجٍؼ

(، ْفي بِئاث مى٣ُت َظاَػان، ْفي ٦شحر مً بِئاث مى٣ُت 51: 1404ٞما ػالذ حؿم٘ في بٌٗ بِئاث الُمً )قٝغ الضًً، 

 ٖؿحر، ٦ما ؾُإحي.          

غ  ْحؿ٨ً قما٫ الجٍؼ غ، حؿ٨ً في مى٣ُت خاثل، في ْؤما ٢باثل َحئ التي هي في ألانل ٢دُاهُت،  مَّ
َ
ة )هي ٢باثل ق
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ن؛ ٞةجها ال جخمشل َظا ألاصاء في لهجاتهم  ام( مىظ ٢ْغ
ّ
ْالك م بلى الٗغا١  ْجمخض صًاَع ٓصًت،  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

م ممً ال ًى٤ُ بالُمُماهُت  ٢ض  ْاجهالِم بٛحَر غة بلى قمالِا،  ْلٗل ج٣اصم هجغتهم مً ظىٓب الجٍؼ اإلاٗانغة، 

ن َظٍ اللٛت.ظٗلِم ً  هجْغ

ت  ْطَب بلى ؤن اللٛت الخمحًر ت،  ْالخْمَحِرًَّ ٓا بحن لٛت ؤَل الُمً  ْاثل ٢ض زلُ ٍٓحن ألا ٍْٔغ ؤخمض الجىضي ؤن اللٛ

ْالظي ًِٓغ للباخض ؤن لٛت ؤَل الُمً ٢ض جإزغث باللٛاث ال٣ضًمت، 399/1: 1983حٛاًغ لٛت الُمً )الجىضي،   )

ا، ْخاٞٓذ ٖلى ٦شحر مجها؛ ختى ؤنبدذ ب
ً
ت خايغة في لٛت ؤَل الُمً ٢ضًًما ْخضًش ْمجها الخمحًر ٣اًا جل٪ اللٛاث، 

ْلٗل هو الِمضاوي الؿاب٤ زحر صلُل ٖلى طل٪، ل٨ً الظي ًخجّ َىا ؤن وؿبت َظٍ اللٛت "الُمُماهُت" ألَل الُمً 

َْٓ ابً الُمً ؤنالت ٢ض ؤزبذ َظٍ اللٛت ل٣بُلخحن ٣ِٞ مً ٢با ن، ٞالِمضاوي  ثل الُمً في ػماهّ َما: ٖامت زُإ بّحِ

ْجسهُهّ َاجحن ال٣بُلخحن ًض٫ ٖلى ؤن باقي ٢باثل الُمً لم ج٨ً جبض٫ الم الخٍٗغ٠ مًُما في  َضة"،  ْٗ ْالَج "َؾُغْ ِخْمَحر، 

حن، ٦ما ؤجها لِؿذ ٖلى لؿان ٧ل  ُّ ٓا٢٘ اإلاٗانغ ٌكِض ؤن َظٍ الٓاَغة لِؿذ ٖلى لؿان ٧ّل الُمى ْال ػماهّ، 

حن. ِؿحًر َٗ  ال

 لشانياإلاهلب ا

ت" َُّ َماِن
ُ
ْمه

ُّ
 معجى "اله

ٓطة مً  ٓاب ؤن الُمُماهُت مإز ْالج بّ اإلا٣ام: مً ؤًً ظاءث َظٍ الدؿمُت )الُمُماهُت(؟ 
ّ
َْىا ؾاا٫ ًخُل

َماوي: ألاعجم الظي ال ًٟصر.
ُ
ْمُ

ُّ
ْالُ َمت: الُعْجمت. 

َ
ْمُ

َّ
ْالُ َم": بمٗجى ؤعجم ٦المّ، 

َ
ْمُ

َ
 الٟٗل "َ

ْاثل مً ال٨الم اإلاكحن الظي ٌكابّ ٦الم العجم  ٍِْٟم مً صاللت َظٍ الدؿمُت ؤن ْصة ٖىض بٌٗ ألا اللٛت مٗض

ٓع، 399/1: 1983)الؼمسكغي،   (.399/1: 1418( )ابً مىٓ

ي ًٖ  -٦ما ؾب٤ - ٍْض٫ ٖلى طل٪ ِْ ي ٢ض ه٣ل ما ُع م بها، ٦ما ؤن الؿَُٓ
ّ
ؤن الِمضاوي ٢ض هٟى الٟهاخت ٖمً ًخ٩ل

ي: ؤبي ٖمْغ بً الٗالء ما هّهّ: "ما لؿان ال ٖغبُتهم ٖغبُدىا" )الؿَُٓ ْؤ٢اصخي الُمً لؿاهىا،   (1/137: 1998خمحر 

  (.215/3)ؤلاؾتراباطي، ص.ث:  (، ْخ٨م ٖلحها ابً الخاظب بال399/1٠ًٗ: 1418)الجىضي، 

غ" َٟ اِم في اْمَؿ َُ ًَ اْمِبِر اْمِه ـَ ِم ِْ ب: "لَ
َ
ل ْٓ

َ
ْمغ بً ج ْاٍ الّىِ ٣ٍْا٫: الىمغ ٢ْا٫ ابً ظجي بٗض ؤن ط٦غ الخضًض الظي ع " :،

ٓٙ ال٣ُاؽ ٖلُّ لم ًْغ ًٖ الىبي  ْالخضًض بهظٍ  (423/1: 2000)ابً ظجي،  ٚحر َظا الخضًض، بال ؤهّ قاط ال ٌؿ

 (. 1130: خضًض ع٢م: 1992)ألالباوي،  اللٛت ي٠ُٗ
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ٍْدخمل  ٓن الم الخٍٗغ٠ مًُما،  ٍْجٗل َْظٍ لٛت لبٌٗ ؤَل الُمً،  ٓلّ: " ؤن ٩ًٓن ْٖل٤ ابً حجغ ٖلى الخضًض ب٣

ٓن ألاقٗغي َظا ه٤ُ بها ٖلى ما ؤل٠ مً لٛخّ، ٞدملِا  الىبي  ٍْدخمل ؤن ٩ً زاَب بها ألاقٗغي ٦ظل٪؛ ألجها لٛخّ، 

َْظا الشاوي ؤْظّ ٖىضي، ْهللا ؤٖلم" اَا باللٟٔ الظي ؾمِٗا بّ،  ْؤصَّ  (.449/2: 1419)الٗؿ٣الوي،  الغاْي ٖىّ، 

ٓن الخضًض ٓم بلٛتهم اؾخمالًخا مما ه٤ُ بّ الىبي  ْفي ٦الم ابً حجغ ما ًم٨ً ؤن ٩ً ؛  بط ٧ان ًساَب ٧ل ٢

 ٢ض زاَب الصخابي بلٛخّ مً ٢بُل َظا الباب. ْجدبًبا، ٞال ًبٗض ؤهّ 

 اإلاهلب الشالض

ت الػواىد على َُّ َماِن
ُ
ْمه

ُّ
 اله

ْاٍ ٦ٗب بً ٖانم ألاقٗغي  ٫ٓ هللا ؤهّ ٢ا٫: ؾمٗذ ع  ؤقِغ ما ٌؿدكِض بّ لِظٍ اللٛت، َٓ الخضًض الظي ع ؾ

 " غ َٟ اِم في اْمَؿ َُ ًَ اْمِبِر اْمِه ـَ ِم ِْ ٫ٓ: " لَ : 1415)ؤبٓ ٖبُض،   (157/2)الكاٞعي، ص.ث:   (434/5)ابً خىبل، ص.ث:  ٣ً

لعي،  (217/5 ٓم في الّؿٟغ" (461/2: 1375)الٍؼ ْاًت "ؤ٫": "لِـ مً البّر الّه ْالخضًض في صخُذ البساعي بغ (  .

  (313م:  1946: خضًض ع٢م  1419: البساعي، 

غة  ٓع في الضاع: َاب امًغب ًا ؤمحر اإلاامىحن،  ْمً طل٪ ما ُعْي ًٖ ؤبي ٍَغ َْٓ مده ؤهّ ٢ا٫: "٢لذ لٗشمان 

 (.150/3)ابً ألازحر، ص.ث:  ؤي: خل ال٣خا٫، ٢ا٫: ٖؼمذ ٖلُ٪ لخسغظً ٞإَٗذ ؤمحر اإلاامىحن"

ت ٞه َمغ ؤهّ ؾإ٫ امغؤة خمحرًّ
َ
ٓع ًٖ ق ُدت ًٖ بالصَا ٣ٞالذ: ِٖكىا اْم٣مذ، اْمٟغؾ٪، ْمجها ما ه٣لّ ابً مىٓ

ٓع، ماصة )ٞغؾ٪(  ،  (224/1: 1418اْمٗىب، اْمدماٍ ..." )ابً مىٓ ْمجها ما ه٣لّ سٗلب ًٖ ألازٟل الؿاب٤ ط٦ٍغ

ْمجها ما ظاء في ٦الم طي ال٨إل الخمحري  َضة،  ْٗ ْالَج : ْمشلّ، ما ظاء في هو الِمضاوي ُٞما خ٩اٍ ًٖ ٢بُلتي َؾُغْ ِخْمحر 

ْٖلُىا الٟٗا٫" )ابً ؤبي الخضًض،  ا٫" ؤي: ٖلُ٪ الّغؤي  َٗ ِٟ ىا اْم
ُْ لَ َٖ ي ْ

ْ
٪ اْمَغؤ ُْ لَ َٖ ٓاَض  ،(96/3: 1996" ْمً الك

ت:  الكٍٗغ

َعاِجُبِجي ٌُ ْو 
ُ
ِلي َوذ ُْ ِل

َ
اَك ز

َ
ْزِمْي َوَراِتي ِباْمَطْهِم واْمَطِلَمه ذ ًَ 

 (.20/9)ابً ٌِٗل، ص.ث:  (217/5: 1415)ؤبٓ ٖبُض، 
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 لب الغاب٘اإلاُ

ً ٍغ
ّ
ْاإلاخإز  ْظّ ببضا٫ الالم مًُما في الُمُماهُت بحن ال٣ضماء 

ٍٓحن ال٣ضماء جٟؿحران لِظا ؤلابضا٫، َما:  للٛ

ْا٫ ؾبب ؤلاصٚام  ألاوى  ٓا بلى َظا ؤلابضا٫ َلًبا للخٟت الىاقئت مً ػ : طَب ابً مال٪ بلى ؤن ؤعباب َظٍ اللٛت ظىد

ْاإلاُم ال جضٚم بال في مُم مشلِا، ٩ٞان الى٤ُ بمُم الخٍٗغ٠ ؤز٠ مً  الظي جخُلبّ الالم م٘ الخغْٝ التي جضٚم ٞحها، 

ا ُٞهحر اإلاٗٝغ بها ٧إهّ مً اإلاًا٠ٖ 
ً
ا ٧اهذ الالم جضٚم في ؤعبٗت ٖكغ خٞغ

ّ
إلا ٫ٓ ابً مال٪ في َظا الكإن: " الالم، ٣ً

ْمً صاهاَم بضلِا مًُما؛ ألن اإلاُم ال جض  في مُم"الٗحن الظي ٞاٍئ َمؼة، ظٗل ؤَل الُمً 
ّ
: 1422)ؤبٓ ٖبُض،  ٚم بال

250/1.) 

ٓن الالم مًُما ُٞما ال جضٚم مّٗ وآلازز ْمٟاصٍ ؤن ؤعباب َظٍ اللٛت بهما ًبضل : ما ه٣لّ ابً َكام ٖمً لم ٌؿمّ؛ 

ٓن الالم )ألاههاعي،  ْؤما بطا ؤصٚمذ ُٞما بٗضَا ٞال ًبضل  (.72: 1985الالم  ُٞما بٗضَا، 

ٓاء ٧اهذ الالم مضٚمت ُٞما َْظا الخٟؿحر ال ًهمض ؤمام  ٓاَض الُمُماهُت؛ بط هجض ؤن الالم ٢ض ٢لبذ مًُما ؾ ق

٨ٍْٟي اظخمإ الخالحن في الخضًض: "لِـ مً امبر امهُام في اْمَؿٟغ)ألاههاعي،   (. 72: 1985بٗضَا ؤم لم جضٚم، 

ٓن ٞلِم جٟؿحران:  ْؤما املخضز

ٓ ألاوى  ٓحي، ماصاٍ ؤن نٓث اإلاُم ًسغط مً ألاه٠، ْن ْاملخغظان ًدهل بُجهما : ن ث الالم ًسغط مً الٟم، 

ٓػ ال٨ٗـ )ببغاَُم ؤهِـ،  الّخىاْب في اللهجاث؛ لظا ؾاٙ ٢لب نٓث الالم الٟمٓي بلى نٓث اإلاُم ألاهٟي، ٦ما ؤهّ ًج

ٓاب،  (144: 1995  (.129: 1995)ٖبض الخ

ْاث الخٍٗغ٠، ٞهي ال جسغ وآلازز ط ًٖ ألاخٝغ الشالزت: )الالم، : لٛٓي، ًّخهل بخ٣اعب اللٛاث الؿامُت في ؤص

٠ في الٗغبُت. ْاإلاُم( ٞلالم هي ؤصاة الخٍٗغ ٓن،   ْالى

٠ في الُمىُت ال٣ضًمت. ٓن هي ؤصاة الخٍٗغ  ْالى

٠ في لهجاث خمحر ٓاب،  (144: 1995)ببغاَُم ؤهِـ،  ْاإلاُم هي ؤصاة الخٍٗغ (، )الجىضي، 130: 1995)ٖبض الخ

1983 :400-401/1.) 

ا في اللٛاث الؿامُت، ٦ما ؤجها مً ْْظّ اقترا٥ َظٍ ألا  ًٖ ٓاث قُٓ خٝغ في بٞاصة مٗجى الخٍٗغ٠ ؤجها ؤ٦ثر ألان
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ٓاث اللحن ٓاث اإلاخٓؾُت الكبحهت بإن ٓاث التي ًى٤ُ بها الُٟل401/1: 1983)الجىضي،  ألان  (؛ لظا ٧اهذ ؤؾب٤ ألان

 (.142: 1995)ببغاَُم ؤهِـ، 

 اإلاهلب الخامظ

 الهمهمانُت في منهقت عطحر

٫ٓ الكٍغِ حؿم٘  ْؤ٦ثر ما حؿم٘ في البِئاث التهامُت اإلامخضة ٖلى َ "الُمُماهُت" في مى٣ُت ٖؿحر ٦شحًرا، 

َغان، بياٞت بلى  ِْ ان، تهامت قَ
َ
ْدُ

َ
إلِا٘، َباِع١، تهامت ٢

َ
َجاْعَصة، ِعَظا٫ ؤ

َ
ل، امل ًِ َْكمل مداٞٓاث "َمَدا الؿاخلي للمى٣ُت، 

ت اإلاخازمت إلاىدضعاث ٍَّ ِْ َغ
ْمِىُت" الخابٗت إلاغ٦ؼ  بٌٗ ال٣باثل الؿَّ

َ
ٓاع ِتَهاَمت، هدٓ ٢باثل "ج َغاة اإلاًُٟت بلى ؤٚ ظبا٫ الؿَّ

٢ْباثل ض"،  ُْ غاة مً ٢باثل "َبِجي ُمَٛ ِؿْحر الؿَّ َٖ ْؤٚلب ٢باثل  َضة"،  ُْ َخض ُعَٞ
َ
ٓاصًحن ؤخض مغا٦ؼ مداٞٓت "ؤ ٢ْباثل  ال م"، 

َ
٨
ْ
ل َٖ "

َضة" ُْ ُعَٞ َْ ت  َٗ ُْ  "َعِب

ٓحي لِظٍ الٓاَغة ٓجُت جدباًً بدؿب خغ٦ت َمؼة  ْبالخدب٘ اله ٠٢ْ الباخض ٖلى زالزت ؤصاءاث ن في اإلاى٣ُت، 

ْهي:  الٓنل ٢بل اإلاُم، 

لض، ِاْمبِذ،  ألاوى: َٓ ٓن: ِاْم ٓل ْهي لهجت ؤٚلب مً ًى٤ُ بالُمُماهُت في اإلاى٣ُت، ٣ً ب٨ؿغ َمؼة الٓنل "ِاْم" 

ْالّغظل. ْالبِذ،  ٓلض،   ِاْمَغُظل، ؤي: ال

ِلي" ِٞم  بًّم َمؼة الٓنل الشاني: َٖ ٢ْبُلت "آ٫  ِمي" 
َ

ت"، هدٓ: ٢بُلت "آ٫ ُخال َُ ْمِى
َ
ْهي لهجت بٌٗ ٢باثل "ج ْم"، 

ُ
"ا

ْمَجبل، ؤي: 
ُ
ْمَجْضع، ا

ُ
اعة، ا َُّ ْمَؿ

ُ
ٓلِم: ا ْجها ٦ما َٓ الكاج٘ في اإلاى٣ُت" مً طل٪ ٢ ٢ْض ٨ًؿغ ٓمت،  ٓن الِمؼة مًم ًى٣ُ

ٍْخجّ  ٓجها بال٨ؿغ،  ٢ْض ًى٣ُ ا الؿُاعة، الَجْضع، الَجَبل، 
ً
ا ؤْ خٞغ ًْ ْا ألاصاء بالًم بطا ٧ان الخٝغ الظي ًلي اإلاُم 

َرة، 
ْ
ت
ُ
ْم٨

ُ
َرة، ا

ْ
ت
ُ
ْمٛ

ُ
ْهدٓ: ا َِٓ )اإلا٩ان اإلاىسٌٟ(،  ٓاصي، الٓظّ، ال ِ، ؤي: ال َْ َٓ ْم

ُ
ْظّ، ا َٓ ْم

ُ
اصي، ا َٓ ْم

ُ
ًٓما هدٓ: ا مًم

ة
َ
ظ ِٞ َرة: )الىا

ْ
ت
ُ
رة:)٢ماف ؤبٌُ ًلبؿّ الغظل ٖلى عؤؾّ(، ال٨

ْ
ت
ُ
ٓع، ؤي: الٛ ْمُى

ُ
ْْظّ طل٪ َٓ َلب الخمازل ا ع.  ْٓ (، الىُّ

ٓم ؤْ لًمت الخٝغ بٗض اإلاُم.       ٓحي الظي ًد٣٣ّ بجبإ خغ٦ت الِمؼة للخٝغ اإلاًم  اله

ْعة إلاى٣ُت "َظاػان"  الشالض: ْؤ٦ثر ما ٌؿم٘ في ال٣باثل املجا َْظا ألاصاء ٢لُل في اإلاى٣ُت،  ْم( 
َ
بٟخذ َمؼة الٓنل )ا

ْم ْم" 
َ
َدت"، التي ٌكُ٘ ٞحهم ٞخذ "ا ُْ

ُِ
َٟ ْم" ال٣باثل التي حؿ٨ً مغ٦ؼ "ال

َ
ً ٢باثل مى٣ُت ٖؿحر التي جٟخذ َمؼة "ا

ا لؤلصاء ألاقِغ في اإلاى٣ُت. ًٖ ٢ْض ٌٗمضْن بلى ٦ؿغ الِمؼة بجبا ت" ْ"الِبْر٥"،  ًَ  ْ"الُخِغٍْ

ال ج ٓص،  ل" ْ"َباِع١" زانت ال جبض٫ الم الخٍٗغ٠ مًُما بال بطا ٧اهذ للمِٗ ًِ بضلِا بطا ٧اهذ ْبٌٗ ٢باثل "َمَدا
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َغة، ؤي: ظيـ الّغظل ؤ٢ٔٓ مً 
َ
ٓن: الّغظل ؤ٢ٔٓ مً اإلا ٓل ٣ٍْ  بُٗىّ، 

ً
ْا عظال ٓن: ِاْمَغِظل ظاء، بطا ٢هض ٓل للجيـ، ٣ُٞ

ة(
َ
ْغؤ
َ
َغة )لٛت في اإلا

َ
ٍٓاث  ظيـ اإلا ٛ

ّ
ْص. ًدحى اللخُجي، ؤؾخاطا الل )ؤٞاصوي بها: الؼمُالن الٟايالن ص. ٖبضالغخمً الباعقي، 

َْما مً ؤعباب َاجحن البُئخحن(. بجامٗت اإلال٪   زالض، 

٢ْخىا اإلاٗانغ في بٌٗ  ْماػالذ حؿم٘ في  ْاثل،  ٖٓت ٢ضًًما عنضَا ألا ٫ٓ: ؤن الُمُماهُت لٛت مؿم ْزالنت ال٣

 بِئاث ٢باثل مى٣ُت ٖؿحر. 
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 الخاجمت

ْالؿالم ٖلى بمام اإلاغؾلحن، ؤما بٗض: ْالهالة   الخمض هلل عب الٗاإلاحن، 

ٓاٝ ا ِجّي في مى٣ُت ٖؿحر زلو ٞبٗض َظا الخُ
ّ
ٓا٢٘ الل ْال لٗلمي الؾخجالء الم الخٍٗغ٠ في الضعؽ اللٛٓي 

 البدض بلى َظٍ الىخاثج:

ٓع.أوال ٫ٓ الجمِ ٢ َْٓ ٫ٓ الغاجر،   : ؤن الالم ْخضَا هي التي جُٟض مٗجى الخٍٗغ٠، َٓ ال٣

ا ًُ ٪ الالم بٗض الاؾخٛىاء ًٖزان ْجدٍغ الِمؼة ٦ما َٓ م٣غع في ؤٞصر  : ؤن ؾ٣ٍٓ َمؼة الٓنل ٢بل الالم صعًظا، 

ٓع. ٫ٓ الجمِ ْالظي جمازلّ بٌٗ لهجاث مى٣ُت ٖؿحر ؤصاًء، مً ؤبغػ مغجخاث ٢ ْعف،  ْاًت   ال٨الم، اإلاخمشل في ع

ا
ً
ْما ال جضٚم ُّٞ.زالش  ٠  : ؤن لهجاث مى٣ُت ٖؿحر جمازل ألاصاء الٟهُذ في ما جضٚم ُّٞ الم الخٍٗغ

ٍْت في اإلاى٣ُترابًعا ٠ بلى ألاصاء الٟهُذ؛ بط هي جب٣ى َمؼة  : ؤن البِئاث البض ؤ٢غب البِئاث ُٞما ًخٗل٤ بـالم الخٍٗغ

ْإطا خظٞذ َمؼة الٓنل ٢بل الالم، ْخغ٦ذ  ال جبض٫ الالم مًُما "الُمُماهُت".  الٓنل ٢بل الم الخٍٗغ٠ مٟخٓخت، 

ْعف. ْاًت ؤلامام   الالم ٞهي ال جسغط ًٖ ألاصاء الٟهُذ اإلامازل لغ

ٓحي : ؤن البِئازامًطا ْٞا١ هٓامِا اله ٍْت في اإلاى٣ُت التي ال جخازم مىدضعاث تهامت، ج٨ؿغ َمؼة "ؤ٫"  ث الؿغ

ْهي ال جبض٫ الالم مًُما )الُمُماهُت(.  الظي ًمُل بلى جد٤ُ٣ ؤلامالت، 

ٓاَغ الخايغة في ضادًضا ْهي مً الٓ ٍٓت التي خٟلذ بها ٦خب اللٛت ٢ضًًما،  ٓاَغ اللٛ : ؤن الُمُماهُت مً الٓ

 مى٣ُت ٖؿحر.لهجاث 

ْالبِئاث التهامُت جبض٫ الم الخٍٗغ٠ مًُما )الُمُماهُت(.ضابًعا ٍْت اإلاخازمت إلاىدضعاث تهامت،   : ؤن البِئاث الؿغ

ا
ً
ْمً ًخمشل َظا ألاصاء ال ًهجغ ألاصاء ألا٦ثر زامن ْٞخدِا ٢بل مُم الُمُماهُت ٢لُل،  : ؤن يم َمؼة الٓنل 

ا اإلاخمشل في ٦ؿغ َمؼة الٓنل. ًٖ  قُٓ

ؿم٘ ًعاجاض
ُ
ا في البِئاث التي ح ًٖ ا ْقُٓ ًٖ : ؤن ٦ؿغ َمؼة الٓنل ٢بل اإلاُم اإلابضلت ًٖ الم الخٍٗغ٠، َٓ ألا٦ثر ؾما

 ٞحها )الُمُماهُت(.

ْما َظا عاغًزا ْاثل،  ٓجُت اإلاخهلت بما عنضٍ ٖلماء اللٛت ألا ٓاَغ اله : ؤن مى٣ُت ٖؿحر ج٨خجز ٦شحًرا مً الٓ

 البدض بال قاَض ٖلى طل٪.

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
Volume 7, Issue 2, 2020 - https://hj.kku.edu.sa



 

 ؤلانطانُت وملو زالد للعلعت اإلامجلت ظام
 2020  دٌطمبر - الشانيالعدد  -ن و العػز و الخاضع جلد امل
 

ف بحن الدرص اللغوي ولهجاث منهقت َعِطْحر:  ،د. فهد بن ضعُد القدهاني  الم الخعٍز

   جُتدراضت ؾو 

 

226 

 

ال ؾُما  :خادي عػز ْالضعاؾت،  ٓن ٖىاًتهم بالغنض  ٍٓ ٓن اللٛ ٓلحها الباخش ؤن لهجاث مى٣ُت ٖؿحر حؿخد٤ ؤن ً

٢ْخىا  ٓاَغ اللهجُت التي حكِضَا اإلاى٣ُت بلى  ٓع الخًاعي ْالامتزاط الاظخماعي ٢ض ٌؿِمان في اهضزاع بٌٗ الٓ ؤن الخُ

 اإلاٗانغ.
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 اإلاؿادر واإلازاظع.

م  .ال٣غآن ال٨ٍغ

ت، )8ٍ في اللهجاث الٗغبُت،م( 0884ؤهِـ، ببغاَُم، )  م(.0884، م٨خبت ألاهجلٓ اإلاهٍغ

ب الخضًض ْألازغ،ابً ألازحر، )ص.ث(  ٓص الُىاجي، صاع بخُاء ال٨خب  الجهاًت في ٍٚغ ْمدم جد٤ُ٣: َاَغ ؤخمض الؼاصي، 

 الٗغبُت.

٤: ًٓؾ٠ بً خؿً بً ٖمغ، جد٣ُ قغح الغضخي ٖلى ال٩اُٞت البً الخاظب،َـ(، 0281ؤلاؾتراباطي، عضخي الضًً دمحم، )

ٓوـ، لُبُا.  ظامٗت ٢اع ً

ً، صاع ال٨خب  قغح قاُٞت ابً الخاظب،ؤلاؾتراباطي، عضخي الضًً دمحم، )ص.ث(،  ْآزٍغ ٓع الخؿً،  جد٤ُ٣: دمحم ه

 لبىان -الٗلمُت بحرْث 

ٓوي، ٖلي بً دمحم بً ِٖسخى، ) ٓوي ٖلى ؤلُٟت ابً مال٪م(، 0887-َـ0308ألاقم ل٨خب الٗلمُت، ، صاع ا0ٍ، قغح ألاقم

 لبىان. - بحرْث

ا الؿحئ في ألامتم(، 0881ألالباوي، دمحم هانغ الضًً، ) ْؤزَغ ٖٓت  ْاإلآي ، صاع 0ٍ ،ؾلؿلت ألاخاصًض الًُٟٗت 

اى،  ، الٍغ  اإلاٗاٝع

جي، )ص.ث(  ت للخغؽ الَٓ تبماعة مى٣ُت ٖؿحر بالخٗاْن م٘ ٧لُت اإلال٪ زالض الٗؿ٨ٍغ  .ؤَلـ مى٣ُت ٖؿحر ؤلاصاٍع

ُٓٞحنَـ(، 0307ؤبٓ البر٧اث، ) ألاهباعي، ْال٩ حن  ٍٓحن البهٍغ ٢ّضم لّ: خؿً ، ؤلاههاٝ في مؿاثل الخالٝ بحن الىد

 ، اإلا٨خبت الٗلمُت، بحرْث. 0ؤخمض، ٍ

ْالّخ٨مُل في قغح الدؿُِل،َـ(، 0311ألاهضلسخي، ؤبٓ خُان، ) ، صاع ال٣لم، 0جد٤ُ٣: خؿً َىضاْي، ٍ الخظًُل 

 صمك٤. 

ٓان خؿان بً زابذم(، 0883 -َـ 0303، )ألاههاعي، خؿان بً زابذ ، صاع ال٨خب 0جد٤ُ٣: ألاؾخاط ٖبضؤ مِّىا، ٍ ،صً

ت، بحرْث ُّ  لبىان.  - الٗلم

بم(، 0874ألاههاعي، ابً َكام، ) اٍع ْمدّمض ٖلي خمض هللا، ٍ ،مٛجي اللبِب ًٖ ٦خب ألٖا ، 5جد٤ُ٣: ماػن اإلاباع٥، 

 صاع ال٨ٟغ، صمك٤. 

٘، الّغٍاى. 1ٍ ،صخُذ البساعي َـ( 0308بً بؾماُٖل، ) البساعي، ؤبٓ ٖبض هللا مدّمض َٓػ ْالخ  ، صاع الؿالم لليكغ 

ن، ٍ، مجالـ سٗلبسٗلب، ؤبٓ الٗباؽ، )ص.ث(،  ، ال٣اَغة.4جد٤ُ٣: ٖبض الؿالم مدّمض َاْع  ، صاع اإلاٗاٝع

٤ُٞٓ، صمك٤. ، اليكغ في ال٣غاءاث الٗكغَـ(، 0234الجؼعي، مدّمض بً مدّمض، )  مِ: الّخ

ٓان ظمُل بشِىتبشِىت، )ص.ث(، ظمُل   لجمُل بً ٖبض هللا بً مٗمغ الٗظعي ال٣ًاعي. ،صً
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رارم(، 0872الجىضي، ؤخمض ٖلم الّضًً، )
ّ
ت في الت ُّ ت لل٨خاب.  ،اللهجاث الٗغب ُّ  الضاع الٗغب

غابم(، 1111 -َـ0310ابً ظّجي، ؤبٓ الٟخذ ٖشمان، )  ن. لبىا-، صاع ال٨خب الٗلمُت بحرْث0ٍ  ،ؾغ نىاٖت ؤلٖا

ٓاط ال٣غاءاث ْؤلاًًاح ٖجهاَـ(، 0275ابً ظّجي، ؤبٓ الٟخذ، ) ٍٓ ق جد٤ُ٣: ٖلي الىجضي هان٠،  ،املخدؿب في جبُحن ْظ

ن ؤلاؾالمُت، ال٣اَغة.  لى للكْا ْٖبض الٟخاح قلبي، املجلـ ألٖا  ْٖبض الخلُم الىجاع، 

 ، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحرْث، 0ٍ جد٤ُ٣: دمحم بً ٖبضال٣اصع ُٖا، ،اإلاىه٠ٌ(، 0308ابً ظجي، ؤبٓ الٟخذ، )

 جد٤ُ٣: مدّمض ؤبٓ الًٟل ببغاَُم، ال٣اَغة.  ،قغح ههج البالٚتم(، 0885ابً ؤبي الخضًض، )

ٓصًت، مى٣ُت ٖؿحرَـ(، 0307الخغبي، ٖلي بً ببغاَُم، ) ماؾؿت زلُٟت  ،اإلاعجم الجٛغافي للبالص الٗغبُت الؿٗ

 للُباٖت. 

بت، مهغ. ،اإلاؿىضابً خىبل، ؤخمض، )ص.ث(،   ماّؾؿت ٢َغ

، ٖشمان بً ؾُٗض، ) ٓص الكٛضبي، ٍ ،الّخِؿحر في ال٣غاءاث الّؿبَ٘ـ(، 0325الضاوي، ؤبٓ ٖمْغ ، 0جد٤ُ٣: زل٠ بً خم

ت.  ًّ ٓص ٘، خاثل، الّؿٗ َٓػ ْالّخ كغ 
ّ
 صاع ألاهضلـ للي

٤ُٞٓ ا ،خغْٝ اإلاٗاويَـ(، 0331الؼظاجي، ؤبٓ ال٣اؾم، ٖبض الغخمً بً بسخا١، ) ، ماّؾؿت 0لخمض، ٍجد٤ُ٣: ٖلي ج

 الّغؾالت. 

ٓص، ) ب الخضًضم(، 0834الؼمسكغي، ظاع هللا، مدم ْمدّمض ؤبٓ الًٟل  ،الٟاث٤ في ٍٚغ جد٤ُ٣: ٖلي مدّمض البجاْي، 

ت، ال٣اَغة. 0ببغاَُم، ٍ ُّ  ، صاع بخُاء ال٨خب الٗغب

لعي،  ٓعي، صاع الخضًض، ال٣اَغة.  ،ههب الغاًت، 0264الٍؼ  جد٤ُ٣: مدّمض ًٓؾ٠ البى

ٍّٓ، ؾ ن، ٖالم ال٨خاب، بحرْث. ،ال٨خابِب  جد٤ُ٣: ٖبض الؿالم مدّمض َاْع

ي، ظال٫ الضًً،  ٛت،الؿَُٓ
ّ
ٓم الل غ في ٖل رار الٗغبّي، بحرْث. اإلاَؼ

ّ
 صاع بخُاء الت

ي، ظال٫ الضًً، ) ٓام٘،َـ(، 0307الؿَُٓ ٓام٘ في قغح ظم٘ الج ، صاع 0جد٤ُ٣: ؤخمض قمـ الضًً، ٍ َم٘ الِ

ت، بح ُّ  رْث. ال٨خب الٗلم

ٓسخى، ) جد٤ُ٣: ٖبض  اإلا٣انض الكاُٞت في قغح الخالنت ال٩اُٞت،َـ(، 0317الكاَبي، ؤبٓ بسخا١ بًغاَُم بً م

، م٨ت. 0الغخمً بً ؾلُمان الٗشُمحن، ٍ ْإخُاء الترار ؤلاؾالمي، ظامٗت ؤم ال٣ٔغ ت  ُّ  ، مِٗض البدٓر الٗلم

ـ،  ت، بحر ،اإلاؿىضالكاٞعي، دمحم بً بصَع ُّ  ْث.صاع ال٨خب الٗلم

غة الٗغبُتَـ، 0313قٝغ الضًً، ؤخمض خؿحن،   .0ٍ ،صعاؾاث في لهجاث قما٫ ْظىٓب الجٍؼ

غي، مجلت  ،عؾالت في الم الخٍٗغ٠َـ( 0321الهٟٓي الكاٞعي، ِٖسخى بً دمحم، )مدغم،  جد٤ُ٣: دمحم بً دمحم الضٍٚغ

ْآصابها، الٗضص ألا٫ْ.  ٓم اللٛاث   ظامٗت ؤم ال٣ٔغ لٗل
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ٓاب، عمًان، ) ٫ٓ في ٣ّٞ الٗغبُتم(، 0888 -َـ 0311ٖبض الخ  ، م٨خبت الخاهجي، ال٣اَغة. 0، ٍٞه

ٓان ٖبُض بً ألابغم،م(، 0883-َـ 0303ٖبُض بً ألابغم، )  ، صاع ال٨خاب الٗغبي، 0قغح: ؤقٝغ ؤخمض ٖضعة، ٍ صً

 بحرْث. 

ب الخضًض،َـ(، 0304ؤبٓ ٖبُض، ال٣اؾم بً ؾالم، ) ، مجم٘ ا ٍٚغ ت، مهغ. جد٤ُ٣: خؿحن دمحم دمحم قٝغ ُّ  للٛت الٗغب

ج ؤخاصًض الغاٞعي ال٨بحر،َـ(، 0308الٗؿ٣الوي، ابً حجغ، ) ت. 0ٍ الخلخُو الخبحر في جسٍغ ُّ  ، صاع ال٨خب الٗلم

ا، ) ، صاع ال٨خب 0جد٤ُ٣: ؤخمض خؿً بسج، ٍ الّهاخبي،م(، 0886 -َـ 0307ابً ٞاعؽ، ؤخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦ٍغ

 لبىان.  - الٗلمُت، بحرْث

اث،َـ(، 0874 -َـ 0314ٖلّي، ) الٟاعسخي، ؤبٓ ، مُبٗت 0جد٤ُ٣: دمحم الكاَغ ؤخمض دمحم ؤخمض، ٍ اإلاؿاثل البهٍغ

 اإلاضوي. 

غاب،َـ(، 0302ؤبٓ الٟخذ، ٖشمان بً ظجي، )  ، صاع ال٣لم، صمك٤. 1جد٤ُ٣: خؿً َىضاْي، ٍ ؾّغ نىاٖت ؤلٖا

ْة، ٍجد٤ُ٣: ٞس الُجمل في الىدٓ،َـ(، 0305الٟغاَُضي، الخلُل بً ؤخمض، )  .4غ الضًً ٢با

خِاَـ(، 0324ال٣اضخي، ٖبض الٟخاح، ) ٓمت ٖلم ال٣غاءاث ْقْغ ما٫ ال٩املت، مىٓ ؼ بً 2مج ألٖا ، بقغاٝ، ٖبض الٍٗؼ

ٓماث ال٣غآهُت بمِٗض ؤلامام الكاَبي، ظضة. 0ٖبض الٟخاح ال٣اضخي، ٍ ْاإلاٗل  ، مغ٦ؼ الّضعاؾاث 

ٓع، ) اٍ، ٍ: مجم٘  في قغح خغْٝ اإلاٗاوي،عن٠ اإلاباوي َـ(، 0283اإلاال٣ي، ؤخمض بً ٖبض الى جد٤ُ٣: ؤخمض دمحم الخغَّ

 اللٛت الٗغبُت، صمك٤. 

اع١ ٞخخي الّؿُض، 0311ٍ) قغح الدؿُِل،ابً مال٪،  ، صاع ال٨خب الٗلمُت، 0َـ(، جد٤ُ٣: دمحم ٖبض ال٣اصع ُٖا، َْ

 بحرْث. 

ضي، ٍ ،قغح ال٩اُٞت الكاُٞتَـ، 0311ابً مال٪، ظما٫ الضًً مدّمض بً ٖبض هللا،  ، 0جد٤ُ٣: ٖبض اإلاىٗم ؤخمض ٍَغ

، م٨ت.  ْإخُاء الترار ؤلاؾالمي، ظامٗت ؤّم ال٣ٔغ  مغ٦ؼ البدض الٗلمي 

ت ابً مال٪،َـ(، 0311اإلاغاصي، ) ُّ ْاإلاؿال٪ بكغح ؤلٟ ، صاع 0جد٤ُ٣: ٖبض الغخمً ٖلي ؾلُمان، ٍ جٓيُذ اإلا٣انض 

 ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة. 

ض، )ص.ث(،  اإلابّرص، ؤبٓ الٗباؽ، مدّمض بً  بحرْث. - جد٤ُ٣: مدّمض بً ٖبض الخال٤ ًُٖمت، ٖالم ال٨خب اإلا٣خًب،ًٍؼ

ْة ْدمحم هضًم ٞايل، ٍ الججى الضاوي في خغْٝ اإلاٗاوي،اإلاغاصي، الخؿً بً ٢اؾم، )ص.ث(،  ،  0جد٤ُ٣: ٞسغ الضًً ٢با

 صاع ال٨خب الٗلمُت، بحرْث. 

ٓع، )  الترار الٗغبي، بحرْث.  ، صاع بخُاء1ٍ لؿان الٗغب،َـ(، 0307ابً مىٓ

حر ٚاػي ػاَض، ٍ بٖغاب ال٣غآن،الىداؽ، ؤبٓ ظٟٗغ، )ص.ث(،   ، ٖالم ال٨خب. 1جد٤ُ٣: َػ
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ي، ٖلي بً دمحم، ) ،َـ(، 0310الِْغ ت في ٖلم الخغْٝ ُّ َػ
ُ
ٓحي، ٍ ألا

ّ
ت، 1جد٤ُ٣: ٖبض اإلاٗحن اإلال ُّ ٛت الٗغب

ّ
، ٍ: مجم٘ الل

 صمك٤. 

غة الٗغب، َـ(0318الِمضاوي، الخؿً بً ؤخمض، ) ٕٓ، ٍنٟت ظٍؼ ، م٨خبت ؤلاعقاص، 1، جد٤ُ٣: دمحم بً ٖلي ألا٧

 نىٗاء. 

٤ الضًً، 
ّ
ٞٓ  ، ٖالم ال٨خب، بحرْث.قغح اإلاّٟهلابً ٌِٗل، )ص.ث(، م

 

 

 

 

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الثاني ــ ديسمبر2020




