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 َأثر كثرة االستعمال في حذف األفعال واألسماء في العربية
 عبد الستار مهدي عمي. د.أ

 سيةكمية التربية األسا جامعة بابل/
 المقدمة: 

دراسة ظاهرة مػف ظػهاهر اغة ػة اغير تػة  يلػق اغهلػهؼ هةػن هجػه مػف هجػهذ ِاهجػا  هػرذ اغة ػة اغَّرتمػةا اغ ػق ، ػر  ا ا   يػاغنا 
احػد   اخ ػرتأ يػدا هلػد  َّاػارأمتػؿا ههػف اإل تجػا ( أ ػر  سػمات هػرذ اغة ػةا  ػاغيرب لغػن اإلتجػا اإل أل ؿ   ا َّ ا ه اغَّػرتـا هتيػد  

 . مهضههًا غ رذ اغ حثا ههه  أار َّارة االس يماؿ  ق حرؼ األ ياؿ هاألسماء  ق اغير تة( تجا هؿ لغن هرا اإلطرائؽ اغهص
اغير ق هصهاًل لغن اغَّالـ اغمهج  اغخفتػؼ هةػن اغةسػافا هَّالػت  اه مدهاههةة  َّارة االس يماؿ( هاحدة مف ا ر  اغهسائؿ اغ ق 

تسػ طت   حػث  ػق ماػؿ هػرذ اغصػفحات َأْف تحػتط  ج تئػات  ة ةا هأساغتب اغَّػالـا هالهرذ اغيةة حاضرة  ق  فستر َّاتر مف ظهاهر اغ
ماؿ هرا اغمهضهع َّّة اا  ما حرؼا َّما تر  ست هتها غَّارة اس يماغ ـا َّاتٌرا ههه أَّار مف أف تحصنا همػا تحػرؼ هلػد ا ػف جلػق 

رؼ األ ياؿ هاالسماءا  يد أف درس اغ احث  ق  حث أَّار مف أف ترَّرا هتأ ق هرا اغ حث غةَّالـ هةن أار  َّارة االس يماؿ(  ق ح
 . سا ؽ أار هرذ اغيةة  ق حرؼ اغحرهؼا ههه اغمتداف األهس   ق هرا اغحرؼ مف  تف ألساـ اغَّالـ اغير ق

(  ػق اغ ػػراث اغة ػهع اغير ػػقا هأارهػا  ػػق االسػػ يماؿال ضػت ط تيػة اغمهضػػهع أف تعػـه هةػػن معدمػةا ه م تػػدل ت لػاهؿ هةػػة  َّاػرة 
غ  تتر  ق اغم لن هاغميلن مف اغَّالـ اغير قا َّما ضـ م حاتفا األهؿل أار َّارة االس يماؿ  ػق حػرؼ األ يػاؿا هاغاػالقل أاػر صهر ا

 . َّارة االس يماؿ  ق حرؼ االسماءا هخ ـ اغ حث  خا مة ضمت ا ر  اغل ائج اغ ق  هصؿ اغت ا اغ حث
ت هتها هاغمع ضبا هَّ ب ا ف جلػقا هاغرضػقا هرترهػاا هغػـ تػلَس  ق معدم  ال َّ اب س. اه مد اغ حث أمات َّ ب اغلحه هاغة ة

 اغ احػػث اغرجػػهع لغػػن  يػػم َّ ػػب اغمحػػداتفا هصػػهاًل لغػػن اإِلحاطػػة  جهالػػب اغمهضػػهعا همػػراهب اغلحػػاة  ػػق اغمسػػائؿ اغمطرهحػػةا همػػا
 . ها  اغمه ؽ. ت ملاذ اغ احث هه اف ت،ارؾ هرا اغج د اغم هاض   ق خدمة هرذ اغة ة اغَّرتمة

 تمهيدال
 كثرة االستعمال في التراث المغوي العربي

أ يػدا هاال،ػارة هلػدهـ أ ةػ  مػف اغي ػارةا هَّػالها تػأ هف  ػاغحرؼ اغهاحػد  َّاارأمتؿا ههف اإل تجا اغميرهؼ َأف  اغيرب لغن اإل 
( ٔ تجػػا تاػارهـ لػهة اإل ت لػق هػف اغَّػالـ اغَّاتػر اغم لػاهق  ػق اغطػهؿا  جػافها  حػرهؼ االسػ ف اـا هاغ،ػرطا هاغيطػؼا مػا تػدغؿ هةػن ل

لل ـ لغن . . . تعهؿ ا ف جلق  ق اغيربل  ا (ٕ هَّاف اغحرؼ أحد س ة ـ غ حعتؽ هرذ اغ اتة  ألف اغَّالـ ارا طاؿ َّاف اغحرؼ اجمؿ(
أمتػػؿا ه ػػه أهلػػنا ه تػػه أررػػب أال  ػػر  لغػػن مػػا  ػػق اغعػػرثفا ه صػػت، اغَّػػالـ مػػف َّاػػرة اغحػػرهؼا َّحػػرؼ اغمضػػاؼا هحػػرؼ  تجػػا اإل

هاالَّ فاء  اغعةتؿ مف اغَّاترا   را هلحهذا ّمما تطهؿ اترادذ ه،رحها مما ت تؿ اغ،ؾ هػل ـ  ػق رر ػ  ـ  تمػا خػؼ  هأهجػ ا اغمهصهؼا 
 ( ٖ (. . . ّهما طاؿ هأمؿّ 

هلػػدما تَّػػهف  اغحػػػرؼ تَّػػهف ،ػػػ ت ًا ا (ٗ ا هلػػد ا ػػػف األاتػػر  هػػه دالغػػػة اغةفػػظ هةػػػن اغميلػػنا مػػف رتػػػر أف ت تػػد هةتػػػه(تجػػا هاإل
ا ه جػدؾ ألطػؽ مػا  َّػهف ارا غػـ  لطػؽا ها ػـ مػا غإل ػادةف  ته  رؾ اغرَّر أ ص، مف اغرَّرا  هاغصمت هػف اال ػادة أ تػد  اغسحرا تَّه 

 ( ٘  َّهف م تلًا ارا غـ   ف(
هاغمحرهؼ اغرع ال تجه  اظ ارذ هه اغرع تَّار ح ن تصتر . . . هاغحرؼ هلد اغرمالقل  لسعاط َّةمة  خةٍؼ مل ا تعـه معام ا

هغمػا َّػاف أهػـ أسػ اب اغحػرؼ  حعتػؽ ا (ٚ ههلد اغ رَّ،ػقل  اسػعاط جػ ء مػف اغَّػالـ أه َّةػه غػدغتؿ(( ٙ (ر  ق   ـ اغميلن مل غة اغمرَّه 
 إل ـ ا، رطها  ته أاّل تفدع لغن اغَةْ س  ق اغميلنا أه اأِلخالؿ ( ٛ اغرع هه  ُجؿُّ معصهد اغيربا ههةته م لن اَّار َّالم ـ( تجا اإل

ها أه لهماغها ألف األصؿ  ق اغمحره ات جمتي اا َّمػا تػر  ا ػف األاتػرا أف تَّػهف  ػق اغَّػالـ مػا تػدؿ  ق اغم لنا  تفدع لغن  ،هت 
ه ػػق رغػػؾ تعػػهؿ ا ػػف جلػػقل  لػػد حػػر ت اغيػػرب اغجمةػػةا هاغمفػػردا هاغحػػرؼا هاغحرَّػػةا ا (ٜ هةػػن اغمحػػرهؼا هااّل  الػػه غ ػػٌه مػػف اغحػػدتث

 . (ٓٔ مف  َّةتؼ هةـ اغ تب  ق مير  ه( هغتس ،قء مف رغؾ ااّل هف دغتؿ هةتها هااّل َّاف  ته ضربٌ 
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هةة  َّارة االس يماؿ( هاحدة مف َأ ر  اغيةؿ اغ ق اه مدت  ق  فستر اغَّاتر مف اغظهاهر اغة هتةا هَّالت أحػد األصػهؿ اغاا  ػة 
ر اغَّاتػر مػػف هَّػاف غ ػا أاػػر  ػق   تتػا (ٔٔ   ػق هضػ  اغعهاهػدا هلػد اهُ مػػِدتا َّمػا تػر  اغسػتهطقا  ػػق َّاتػر مػف أ ػهاب اغلحػػه اغير ػق

تعهؿ ست هته هف اغيربل  ههـ مّما   ميلن ر ما( ت ترهف األَّار  ق َّالم ـا هتجسرهف هةتها لر صار هلدهـ ( ٕٔ اغصت  هاغ راَّتب
 . (ٗٔ ههه اغعائؿ اتضًال  ألف اغ،قء ارا َّار  ق َّالم ـ َّاف غه لحٌه غتس غ ترذ ّمما هه ماةه(( ٖٔ مخاغفًا(

ها اغياللة  تف ما تخّؼ هةن األغسػف هَّاػرة االسػ يماؿا هَّأل ػا حعتعػة لفسػتةا تعػهؿ ا ػف تيػت   هارا هت ده أف اغلحهتتف لد ادرَّ
ا ت َأل ه أَّار  ق اغَّالـا َّاف أَّار اسػ يمااًلا هارا َّاػر اسػ يماغها خػؼ  هةػن األغسػلة غَّاػرة  داهغػها أال  ػر  أف اغيجمػق ارا  يػاطن 

ههػرا ت فػؽ ا (٘ٔ (ها هَّرغؾ اغير ق ارا  ياطن َّالـ اغيجػـ َّػاف اعػتاًل هةتػه غعةػة اسػ يماغهَّالـ اغيرب اعؿ هةن غساله غعةة اس يماغه غ
ا   حّمؿ   . (ٙٔ ات صه تة اَّار مف َّةمة لادرة أاتر هما تراذ اغدرس اغصّه ق اغحدتث مف َأف  اغَّةمات اغَّاترة اغ ردد َّؿ تـه

ت ّة ػهف مػا ،ػر  مػف َّالم ػـ غَّاػرة اسػ يماغه هةػن اغعتػاس لفسػها لر لّف همف اح فاء اغيرب  يةة  َّارة االسػ يماؿ( َأل  ػـ َّاتػرًا مػا 
االسػػ يماؿ ارا َّاػػر  ػػق  ػػاب مػػف أ ػػهاب اغة ػػة صػػّ، اغعتػػاس هةتػػها تعػػهؿ ا ػػف جلػػقل  هأهةػػـ َأل ػػؾ ارا أّداؾ اغعتػػاس لغػػن ،ػػقء مػػاا اػػـ 

ه ي ػارة اَّاػر صػراحة تعػهؿل ا (ٚٔ ـ هةتػه(سميَت اغيرب لد لطعت  ته  ،قء ثخػر هةػن لتػاس رتػرذا  ػدْع مػا َّلػت هةتػها لغػن مػا هػ
ْف غػػـ تل ػػه لتاسػػه لغػػن مػػا ال  ػػن لغتػػه  ف ،ػػر  اغ،ػػقء  ػػق االسػػ يماؿا هلػػهع  ػػق اغعتػػاس َّػػاف اسػػ يماؿ مػػا َّاػػر اسػػ يماغه َأهغػػنا هاِا  هاا

 . (ٛٔ اس يماغه(
ّممػػا أصػػاب  راَّتػػب هصػػت ًا مػػف  هَمػػْف ت صػػف، َّ ػػب اغ ػػراث اغلحػػهع هاغة ػػهع تجػػد َأف  هةػػة  َّاػػرة االسػػ يماؿ( َّالػػت هراء َّاتػػرٍ 

  تتػػرا َّػػاف َّاػػرة دهرال ػػا  ػػق اغَّػػالـ سػػ  ًا  ػػق لغحػػاؽ اغحػػرؼ هاغ تػػادةا هاغ عػػدتـ هاغ ػػأختر   ػػاا همػػا ت  ػػ  رغػػؾ مػػف صػػهر اغ  تتػػرا  عػػد 
لضػاؼ َّلتفا الغ عػاء اغسػااَّالت هةة  َّارة االس يماؿ( هراء  لاء  أتَفا هَّتَؼا هغتَت( هةن اغفػ ،  لر غػه ُحرَّػت  اغَّسػر هةػن أصػؿ 

اعؿ اغَّسر لغػن اعػؿ اغتػاء اغ ػق ل ػؿ انخػر مػف  َأتػفا هَّتػؼا هغتػت(ا ههػرذ األغفػاظ ممػا تَّاػر اسػ يماغها  َّػاف رغػؾ تػفدع لغػن َّاػرة 
اس يماؿ اغاعتؿا  ق حتف  ػرؾ اغيػرب اسػ يماؿ  جتػر( مَّسػهرة هةػن أصػؿ اغ عػاء اغسػاَّلتفا هاح مةػها اعػؿ اغَّسػرة هاغتػاءا هرغػؾ غعةػة 

تعػػهؿ ا ػف تيػت ل   ػػاف لتػؿل  مػػا  ػاغ ـ   حػها  ػػق  أتػَف هَّتػَؼ هغتػػَتا هَّسػرها  جتػػر( . ا لر ال  سػ يمؿ لاّل  ػػق لػادر اغعسػـاسػ يماغ ا
ه ت ا مف اغاعؿ ما  ق  غتت( هاخها ها لتؿل هةن معدار َّارة اس يماؿ اغحرؼ تخ ار  خفتفػها  ةمػا َّاػر اسػ يماؿ  َأتػَف هَّتػَؼ هغتػَت( 

اج مػاع اغَّسػرة هاغتػاءا ثاػرها اغف حػة غػرغؾا هغمػا لػؿ  اسػ يماؿ  جتػر( غػـ تحفةػها  اغاعػؿا هث ػها  تػه  اغَّسػر  م  اغيةػة اغ ػق رَّرلاهػا مػف
 . (ٜٔ (اغرع هه األصؿ

هماؿ رغؾ ُتعاؿ  ق   ، لهف  ِمْف( هلد اج ماه ا م  أغؼ اغ يرتػؼ  ػق ماػؿ  ِمػَف ا ا ِمػَف اغرجػؿ( لر اسػ اعةها  ػهاغق َّسػر تفا 
 . (ٕٓ ف ، طة ًا غةخفةا هغَّارة اس يماؿ هرا اغحرؼ م  الـ اغ يرتؼ حرَّها اغلهف  اغ

هُهِةؿ اخ تار اغف حةا ههق اغحرَّة اغخفتفةا غلصب اغمفيهؿ  ها هاغضمة غر   اغفاهؿا غَّارة دهراف اغمفيهؿ  ه  ق اغَّالـا هلةة 
 تَّػػهف غػػه أَّاػر مػػف  اهػػؿ هاحػد هلػػد تَّػػهف غػػه اغفاهػؿ  ػػق رغػػؾا هالمػا َّػػاف رغػػؾ غةفػػرؽ  تل مػاا هال تَّػػهف اغيَّػػسا  هرغػؾ أف اغفيػػؿ ال

مفيػػػػهالت َّاتػػػػرةا  ر ػػػػ  اغفاهػػػػؿ غعة ػػػػها هُلِصػػػػب اغمفيػػػػهؿ غَّار ػػػػها هرغػػػػؾ غَتعػػػػؿ   ػػػػق َّالم ػػػػـ مػػػػا تسػػػػ اعةهفا هتَّاػػػػر  ػػػػق َّالم ػػػػـ مػػػػا 
 .  (ٕٔ تس خفهف(

هؿ  َّاف هاخها  ا( هةن ما َّما ُرّة ت هةة  َّارة االس يماؿ( هةن اغعتاس  ق َّاتر مف مهاض  اغَّالـا مل ال  جهت  اغلحاة دخ
( أَلف  هػرذ اال يػاؿ  فتػد  ـَ خ رذ مػاما هَّػاف ،ػرط مػا  ػدخؿ هةتػه هػرذ األ يػاؿ أاَل تَّػهف خ رهػا ماضػتًاا  ػال تعػاؿل  صػار محمػٌد َهِةػ

 ق خ ر  االالافا لر  ال تحسف هلهع اغفيؿ اغماضق   يارماغدهاـ هةن اغفيؿا أه ا صاغه   مف األخ ارا هاغماضق تفتد االلعطاعا 
غَّف  َّارة هرهد أخ ارها ماضتًةا لظمًا هلارًاا أهج ت لتاسػها ههةتػه جم ػهر اغ صػرتتفا ( ٕٕ  َّاف( ألف أحد اغةفظتف ت لق هف انخر(

َ عَػْد َهِةْم َػُه ِلف َُّلػُت ُلْة ُػُه ( هلهغػه  يػاغنل ٕٙ تهسػؼ مػف انتػة/ ِلف ََّاَف َلِمتُصُه ُلد  ِمف ُلُ ؿٍ همله  ق اغعرثف اغَّرتـل لهغه  ياغنل 
ـُ اْغُ ُتهبِ  ـُ َما ِ ق َلْفِسَؾ ِلل َؾ َألَت َهال  ـُ َما ِ ق َلْفِسق َهاَل َأْهَة  . (ٖٕ (ٙٔٔ اغمائدة / َ ْيَة
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هلد َّاف غةدَّ هر  اضؿ اغسػامرائق رأع ثخػر  ػق هػرا اغمهضػهعا لر تػر  َأف  ػق َّػهف خ ػر هػرذ اال يػاؿ  يػاًل ماضػتًا دالغػًة ال 
هف خ رها اسمًاا  امة  رٌؽ  تف لهغلا  َّاف محمػٌد َّا  ػًا( هلهغلػا  َّػاف محمػد َّ ػَب  ػق هػرا األمػر(  ػاألهغن هصػؼ  حصؿ  ق حاؿ َّ

دائـٌا هاغاالتة غمف لاـ  اغفيؿ مرة هاحدة
 ٕٗ) . 

رذ هَّالت هةػة  َّاػرة االسػ يماؿ( هراء ادرػاـ الـ اغ يرتػؼ  ػاغحرهؼ اغ،مسػتة  اغاالاػة ه،ػر( غعػرب مخػرج اغػالـ مػف مخػارج هػ
اغحرهؼا ههه طرؼ اغةسافا هغَّار  ا  ق اغَّالـا تعهؿ ست هتهل   ةّما اج م   ت ا هرا هَّار  ا  ق اغَّالـا غػـ تجػ  ااّل االدرػاـا َّمػا 

 . (ٕ٘ غـ تج   ق  تر ( لر َّار  ق اغَّالـا هَّالت اغ م ة  س اعؿ ااّل اغحرؼ(
تَّار اس يماغها ألل ا أخؼ هةت ـا تعػهؿ سػت هتهل  سػأغت اغخةتػؿ هارا َّاف هلاؾ ختاٌر  تف اغضمة هاغَّسرة اخ ارها اغَّسرة  تما 

 . (ٕٙ (هف لهغهل  داٍء غؾا  عاؿل  مل غة َأْمِسا ألل ا َّارت  ق َّالم ـا هاغجرُّ َّاف َأخؼ  هةت ـ مف اغر  ا لر اَّارها اس يماغ ـ لّتاذ
داًل مػف اغػهاه اغمسػ يمةة  ػق اغجمػ ا هرغػؾ ألف اغ التػة همف ثاار َّارة االس يماؿ َأف  اغيػرب جيةػها األغػؼ هالمػة ر ػ  اغ التػةا  ػ

أَّاػػر  ػػق االسػػ يماؿ مػػف اغجمػػ ا  َّػػؿ مػػا تجػػه  جميػػه جمػػ  سػػالمة تجػػه   الت ػػها هغػػتس َّػػؿ مػػا تجػػه   الت ػػه تجػػه  َأف تجمػػ  جمػػ  
 . (ٕٚ سالمة   جيةت األغؼ  تما تَّار اس يماغه غخف  اا ألل ـ تي لهف   خفتؼ ما تَّار هةن أغسل  ـ(

ا ما سئؿل غمارا تَّار اغ ّصرؼ  ق اغفيؿ اغاالاق  اغ تادةا هتعّؿ  ق اغخماسق؟  اف اغجهابل ِللما تَّار  ق األهؿ غَّار ه  ػق هار
ة  ػق اغَّالـا هتعّؿ  ق اغاالق غعة ها  هارا غـ  َّار اغَّةمة غـ تَّار اغ ّصرؼ  ت اا أال  ر  َأّف َّؿ مااؿ مف أماةة اغاالاق غػه أ لتػة َّاتػر 

عةةا هاغَّارةا هغتس غةر اهق ااّل ماػاؿ هاحػدا اغعةتػؿ هاغَّاتػر ملػه سػهاءا ههػه   ياغػؿ(ا هغػـ تَّػف غةخماسػق ماػاؿ  ػق اغ َّسػتر اغ َّاتر غة
. . . هغرغؾ َّارت اغ تادة  ق اغاالاقا ه هسػطت  ػق اغر ػاهقا هلةّػت  ػق اغخماسػق. . . اللحطاطه هف درجة اغر اهق  ق اغ ّصرؼ

) ٕٛ  ) 
ة االس يماؿ( ُهّدت األ ياؿ أاعؿ مف االسماءا ألف االسـ اَّار مػف اغفيػؿا مػف حتػث ِلف  َّػؿ  يػؿ الّ ػد هاه مادًا هةن م دأ  َّار 

غه مف  اهؿ اسـ تَّهف ميها هلد تس  لق االسـ هف اغفيؿا  هارا ا ت َأله اَّار  ػق اغَّػالـا َّػاف أَّاػر اسػ يمااًلا هارا َّاػر اسػ يماغه 
 . (ٜٕ خّؼ هةن األغسلة غَّارة  داهغه(

تَّػػهف غَّاػػرة االسػػ يماؿ أاػػر  ػػق   ةتػػب دالغػػة هةػػن دالغػػة ُأخػػر   ػػق األغفػػاظ اغ ػػق  حمػػؿ دالغ ػػتفا  تحصػػؿ اغ ػػرادؼ  ػػتف هلػػد 
 ق اطهار حتا  ا س ٌب رئتس  ق حدهث اغ رادؼ  ق األغفاظا  ػاف  غألغفاظاألغفاظا لر مف اغميرهؼ أف اغ طهر اغدالغق اغرع تحدث 

ب اغ طػػهرا هالسػػتما األغفػػاظ اغم عار ػػة  ػػق اغميلػػنا هاألغفػػاظ اغ ػػق  ػػدؿ هةػػن ميػػاف َّةتػػةا أه َّاتػػرًا مػػف أغفػػاظ اغة ػػة لػػد  راد ػػت  سػػ 
لغػن  ػالد اغ لػدا  اغلسػ ة ةفظة  اغم لد( اغ ق  حمؿ دالغ تفا دالغة رئتسةا ههق اغستؼا هدالغػة االهتػةا ههػق صػف ها مػف ا (ٖٓ هامة(

 يماؿا ألف اغ رَّتػ   اغدرجػة األساسػتة تَّػهف  ػق اغدالغػة اغرئتسػةا ُرّة ػت  ه مرهر اغ مف أخرت اغدالغة اغاالهتػة  ضػيؼا هغَّاػرة االسػ
 . (ٖٔ (اغرئتسة اغاالهتةا  حصؿ اغ رادؼ  تف األغفاظ

( هه ميلنل ؛ال د ( ه ال محاغَة(ا  ميلنل ال جرـَ َأل ؾ  ه ق هرا اغميلن ترهب اغفراء لغن َأف  األصؿ  ق ميلن  رَّتبل  ال جرـَ
ل ػػػؾ لػػػادـٌا   جػػػرت هةػػػن رغػػػؾا هَّاػػػر اسػػػ يماغ ـ لتػػػاذ ح ػػػن صػػػارت  مل غػػػة  حعػػػًا(ا أال  ػػػر  َأف  اغيػػػرب  عػػػهؿل ال جػػػـر لػػػادـٌل ال  ػػػد  أَ 

( غَّاػرة اسػ يماغه  ػق هػرا اغميلػنا رةػب هةػن ميلػاذ األصػةق ح ػن صػارت  مل غػة ( ٕٖ ن تل ؾ( ههلدما َّارت هرذ اغدالغة  ق  ال جـر
َسـا ههَّرا تةيب  َّارة االس يماؿ( دهرًا ثخر  ق   تتر ميالق اغمفرداتا  ضاًل هف دهرذ  ق   تػر  حعًا(  ق أدائه غميلن اغ أَّتد هاغعَ 

 .   لت  ا
هلد ام د اه ماد م دأ  َّارة االس يماؿ( لغن االمالء اغير قا  عد د   هرا اغم دأ اغيرب لغػن  تػادة حػرؼ هةػن َّةمػةا  رلػًا  تل ػا 

مػا  يةػها  ػق َّةمػة  مئػة( لر  ادها  ت ػا  األغػؼ(  عػاغها  مائػة(  رلػًا  تل ػا ه ػتف  ملػه(ا هغػـ ه تف َّةمة اخػر ا تجمػ   تل مػا اغ،ػَّؿا  َّ
 . (ٖٖ ت تدها هرذ األغؼ  ق َّةمة   ئة(  رلًا  تل ا ه تف   ته(ا هرغؾ غَّارة اس يماؿ  مئة(

تعػػهؿل  َّػػؿ اسػػـ َّػػاف أهغػػه المػػًا اػػـ َّمػػا هةّػػؿ ا ػػف ل ت ػػة حػػرؼ اغػػالـ اغم،ػػدّدة مػػف  اغػػرعا هاغ ػػقا هاغػػرتف(  َّاػػرة االسػػ يماؿا لر 
 أدخةت هةته الـ اغ يرتؼ َّ   ه  المتفا لحه لهغؾل  اغة ػـا هاغةحػـا هاغةػ فا هاغةحػاـا ااّلل اغػرعا هاغ ػقا  ػال ـ َّ  ػها رغػؾ  ػالـ هاحػدة
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انف( هةػن رأع اغَّػػه تتفا هلػػد  عػاـ  األغػؼ هاغػػالـ( معػاـ  اغػرع( غَّاػرة االسػػ يماؿا طة ػًا غة خفتػؼا َّمػػا  ػق  ا (ٖٗ غَّاػرة مػا تسػ يمؿ(
 .(ٖ٘  حَّهم ه اغ رضقهمله لهؿ اغ،اهرل ما َألت  اغحَّـ 

ا تعػهؿ ا ػف ل ت ػةل األغسػلةه اغ يةتؿ لفسه هّةةها حػرؼ األغػؼ مػف   سػـ ا ( طة ػًا غةخفػة  يػد أف ،ػاع اسػ يماغ اا هَّاػرت هةػن 
ؼ؛ ألل ا َّارت  ق هرذ اغحاؿ هةن األغسػلة  ػق َّػؿ َّ ػاب ُتَّ ػبا   َّ ب   سـ ا ( ارا ا   حت   ا َّ ا ًاا أه ا  دأت َّالمًاا   تر أغ

هغَّاػرة االسػ يماؿ تيػ ه ا ػف جلػق حػرؼ األغػؼ ا (ٖٙ (ههلد اغف ع هاغجػ عا ههلػد اغختػر تػردا هاغطيػاـ تفَّػؿا  حػر ت األغػؼ اسػ خفا اً 
. . . . غَّاػرة اسػ يماغه أَّاػر مػف َأف ارَّػرذا  ق   سـ اغةّػه(  تعػهؿل  أال  ػر  َأل ػه غمػا َّاػر   سػـ اغةّػه( حػر ت ملػه األغػؼا همػا تحػرؼ

ا (ٖٚ هَّ  هال  اسـ اغم تمفا ه اسـ اغخالؽا ه اسـ رب اغي ةا هرتر رغؾ مما غـ تَّار اس يماغه َّارة   سـ اغّةه(  األغؼ هةػن األصػؿ(
هاغيةػة  ػق رغػؾا َّمػا  َّما حر ت اتضػًا مػف  اغسػةـ هةػتَّـ( ه ه ػد اغسػةـ( ه سػ حف ا ( ه اسػحؽ( ه هػرهف( ه اسػميتؿ( ه سػةتمف(

 .  (ٖٛ تعهؿ اغستهطقا َّارة االس يماؿ
هارا ما اس مرتلا  ق  عصق اغمهاض  اغ ق َّػاف غَّاػرة االسػ يماؿ أاػر  ػق صػت  ا هميالت ػاا  ػاف اغَّػالـ سػتطهؿ  لػا َّاتػرًاا ممػا 

أف تعػاؿل ِلف  اه مادهػا هػرا تيػّد مل جػًا  تفَّد غلا َأف  اغير تة اه مدت  َّارة االس يماؿ(  ػق َّاتػر مػف ا ها  ػاا ههةتػه  الػه مػف اغممَّػف
سةتمًاا ت فؽ  مامًا مػ  هالػ  اغة ػةا هتسػ جتب غػداهق اغ طػهر هاغ  تتػرا اغػرع ُتيػّد مػف سػلف اغة ػات اغحتػةا هرا ػدًا م مػًا غػدخهؿ صػت  

 . ه راَّتب جدتدةا  ارع اغة ةا ه  لق أساغت  ا  ق اغ ي تر اغدلتؽ
تَّاػػر اسػػ يماغها طة ػػًا غة خفتػػؼا هألل ػػـ تفضػػةهف مػػا خػػؼ  مػػف اغَّػػالـا هتسػػ اعةهف اغاعتػػؿا هألف اغيػػرب تحػػر هف مػػف اغَّػػالـ مػػا 

َّػػػؿ رغػػػؾ َّػػػاف هراء اخ تارلػػػا ا (ٜٖ تخػػؼ هةػػػت ـ اسػػػ يماغها ال مػػػا تاعػػػؿ(هت جل هلػػها ه اغ،ػػػقء ارا َّاػػػر  ػػػق َّػػػالـ اغيػػػرب خّصػػػهذ  مػػػا 
ث دهف رتػػرذ مػػف هجػػهذ اغ  تتػػر االخػػر ا غألهمتػػة اغ ػػق مهضػػهع  أاػػر َّاػػرة االسػػ يماؿ  ػػق حػػرؼ اال يػػاؿ هاالسػػماء(  ػػق هػػرا اغ حػػ

 عػػْدمتا هألف  ػػق دراسػػة هػػرذ اغظػػاهرة  جةتػػة غصػػهرة مػػف صػػهر ه عرتػػة هػػرذ اغة ػػة اغخاغػػدة اغحتػػةا اغعػػادرة هةػػن اغ طػػهر هاغ  تتػػرا  مػػا 
د اغة هعا اغػرع تيلػق َأف  اغمػ َّّةـ تلسجـ هحرَّة اغحتاةا هغتس   يتد مف هرا ما تدهه غه هةـ اغة ة اغحدتث مف اأَلخر  عالهف االل صا
 . (ٓٗ تحاهؿ أف تهصؿ ما  ق رهله مف أ َّارا أه ما  ق لفسه مف لحساس م  ألّؿ ج د هضةق م رهؿ

 المبحث األول 
 أثر كثرة االستعمال في حذف األفعال

 مقدمة: 
هاغمحػداهف هلصػرًا جههرتػًا  ػق اغي ػارةا أه َّمػا هػدذ األلػدمهف ا (ٔٗ اغفيؿا َّما تعرر َّاتر مف اغلحاةا أهـ أج اء اغَّالـ اغير ق

هػػه ميػػرهؼ  ػػق  اغلحػػاة اغيػػرب  اغفيػػؿا لر َّ  ػػها  تػػه  حهاػػًا طهتةػػةا هأهطػػهذ مػػف األحَّػػاـ هاغعهاهػػد مػػا اه مػػاـاغجمةػػةا همػػف هػػرا جػػاء 
 يػاؿ( ن ػف اغعهطتػة مصلفات اغة ة هاغلحها  ؿ رهب  يض ـ لغن أف تفّغؼ َّ  ًا خاصًة  ق اغفيؿ هأه الها هميالتها هغيؿ َّ اب  األ

 . (ٕٗ هاحد مف هرذ اغَّ ب اغ ق  ،تر لغن مد  هلاتة اغير تة  ق هرا اغ اب
ه يد اغير تة مف أ، ر اغة ات اغسامتة اغ ق  يد  اغفيةتة( مف خصائصػ اا هأف اغفيػؿ  ت ػا ت،ػ ؿ مَّالػه َّ ػر ل  لػاًءا هصػر ًاا 

ا (ٗٗ جمػػؿ ،ػػتههًا  ػػق االسػػ يماؿا  ػػؿ اغ ي تػػر  اغفيػػؿ أسػػاس اغ ي تػػر  ػػق اغير تػػةاغجمةػػة اغفيةتػػة  ت ػػا اَّاػػر اغا لر (ٖٗ هلحػػهًا هاسػػ يماالً 
ل  أف اغيعةتػػة اغير تػػة  ع ضػػق اف  َّػػهف اغجمةػػة اغفيةتػػة األصػػؿ هاغ اغػػب اغَّاتػػر  ػػق  هاغيةػػة  ػػق رغػػؾا َّمػػا تػػر  األسػػ ار هةػػق اغجػػاـر

 . (٘ٗ األحهاؿ اغيادتة اغَّاترة( اغحدث  ق  ه ماـاغ ي ترا ألف اغير ق جرت سةتع ها هد ي ه  طر ه لغن اال
هغما َّاف غةفيؿ هرذ اغمَّالة  ق اغجمةة اغير تةا  أف األصؿ أاّل تحػرؼ اغفيػؿا هأف ت عػن مػرَّهرًاا رتػر أللػا هجػدلاذ تحػرؼ  ػق 

رَّػػػرذ   جيػػػؿ مػػػف. . . اغعػػػهؿ مهاضػػػ  َّاتػػػرة مػػػف اغَّػػػالـ اغير ػػػقا  ال أللػػػه لةتػػػؿ األهمتػػػةا  ػػػؿ ألف  َّاػػػرة اسػػػ يماغها هدالغػػػة مال سػػػات
 .  (ٙٗ  طهتاًل(
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ه ػق ظػػاهرة حػرؼ اغفيػػؿ  ػق اغير تػػة تعػهؿ اغػػدَّ هر م ػػدع اغمخ همػق  ه ػػرؾ اظ ػار اغفيػػؿ ظػاهرة هاسػػية اغحػدهد  ػػق اغير تػػةا 
تػراد  ت ػا لغػن رَّػر اغفيػؿا هال  ػاغم َّةـ حاجػة لغػن  عػدترذا أللػه مػف اغهضػهح  ػق  تظ ػر  ت ػا اغفيػؿا هال   لاؾ َّاتر مف اغ ي ترات ال

 . (ٚٗ جده   ته( غه ُرَّر مي ا غَّاف اغَّالـُ ح،هًاا المل غٍة 
هحرؼ اغفيؿ  ق اغير تة هلد ث ف جلق هةن ضر تفل األهؿ أف تحرؼ اغفيؿ هاغفاهؿ  تها هتَّهف هلا مف  اب حػرؼ اغجمةػةا 

تةة مف هسػائؿ اغ أهتػؿ هحرؼ اغفيؿ هلد اغلحاة هسا (ٛٗ هاغاالق أف تحرؼ اغفيؿ هحدذا هرغؾ هلدما تَّهف اغفاهؿ مفصهاًل هف اغفيؿ
تع ةػه  سػ ل طهها مػف َّػالـ اغيػربا ههػرا األمػر لػد الا سػاتر اغعهاهػد اغ ػق  اغلحهعا ت هسةهف  ه  ق  فسػتر اغلصػها اغة هتػة اغ ػق ال

ف غتس  ته مف اغَّةماتا هألف اغمل ج اغسةتـ تع ضق أف تَّهف  ته مف اغَّةماتا هأل هةـ اغة ة اغحدتث ألف  ق رغؾ  حمتاًل غةَّالـ ما
 . (ٜٗ اغمل ج اغسةتـ تع ضق أف تَّهف اغ يامؿ م  اغصهرة اغةفظتة اغملطهلةا الم  األغفاظ اغم ههمة أه اغمعصهدة

ههرذ  يم اغلمارجا لسهل ا أماةة هةن حرؼ اغفيؿ  ق اغَّالـ اغير قا ههةة هرا اغحرؼ اغرئتستة هقل  َّارة االس يماؿ( لغػن 
 . َّرهـ غماؿ هرا اغحرؼجالب هةؿ ُأخرا سال ا اغلحاة  ق ميرم ر

 حذف الفعل )كان(: 
تأ ق  ق معدمة هرذ اغلمارج حرؼ اغفيؿ  َّاف( ه َّاف( أحػد األ يػاؿ اغ ػق  سػمن  ػق اغير تػة  األ يػاؿ اغلالصػةا غ جردهػا مػف 

ل ما هق  ف عر لغن اغملصهب   اغحدثا أه ألل ا ال  يمػؿ مػرَّهرة  (ا هلد اخ صت هحدها مف  تف أخها  ػا أل ػآ٘ َّ فق  مر هه اا هاا
أحتالػػًاا أه محره ػػة أحتالػػًا أخػػرا هتػػرد َّاتػػر مػػف اغلحػػاة حػػاالت اغحػػرؼ  ت ػػا ألسػػ ابا أ ر هػػا َّاػػرة االسػػ يماؿا هدهرال ػػا  ػػق اغَّػػالـا 
تعهؿ ا ف اغحاجب  ق هةة اضمارهال  هألما أضمرت  َّاف( دهف رترهاا ألل ا َّارت  ق االسػ يماؿا هِغَمػا َّاػر  ػق االسػ يماؿ ،ػأف 

 . (ٔ٘ تؼ( ق اغ خف
هحػػرؼ اغفيػػؿ هلػػد ا ػػف اغػػهراؽ  غَّاػػرة دهرالػػه  ػػق اغَّػػالـا ألل ػػا ه ػػارة هػػف جمتػػ  األ يػػاؿا أال  ػػر  ألػػؾ  عػػهؿل لػػاـ  تػػدا  تعػػهؿ 

أمػا ا ػف تيػت   تعػهؿل  اهةػـ أف  َّػاف( لػد  حػرؼ َّاتػرًاا ههػق مػرادةا هرغػؾ ( ٕ٘ اغعائؿل لػد َّػاف رغػؾا  ة ػرا هجػب أف  ضػمر  َّػاف(
 . (ٖ٘ غَّار  ا  ق اغَّالـ(

ػػا  ه ػق معدمػة اغ،ػهاهد اغ ػػق ت ماػؿ   ػا اغلحػاةا مسػػ دغتف   ػا هةػن حػرؼ  َّػػاف( مسػأغةل  أمػا ألػت ملطةعػػًا الطةعػت(ا لػهغ ـل  َأم 
 ل رب(ا هلهؿ اغ،اهرل األَت  رًا  

ا َألَت را لفٍر   أ ا ُخراَ،ة َأم 
             ُ  ُ  أّف لهمق غـ َ ْأَُّْة ـُ اغض 

  ٘ٗ ) 
ت هته  ق مسأغة  أما الت ملطةعًا الطةعت(ل َأْف َّلَت ملطةعًا الطةعت ه أما( هلدذل  َأْف( ُضّمت اغت ػا  مػا( ههػق هاغ عدتر هلد س

ػػا( َّاػػرت  ػػق َّالم ػػـ  مػػا( اغ هَّتػػدا هال ػػا(ا  ألف  َأم  ا (٘٘  يمةت ح ػػن صػػارت َّاغماػػؿ اغمسػػ يمؿ(سػػاه ا تجػػه  اظ ػػار اغفيػػؿ  يػػد  َأم 
الطةعػػت ميػػؾ(  حػػرؼ اغفيػػؿا  صػػار  عػػدترذ  ألف ألػػت ملطةعػػًاا هَّرهػػت م ا،ػػرة  أف( ا ملطةعػػاً  هاغ عػػدتر هلػػد ث ػػف جلػػقل  ألف َّلػػت

 ملطةعًا( هلد ا ف تيت ل ملصػهب ا ه(ٙ٘ االسـا   تدت  ما(  صارت ههضًا مف اغفيؿا هُمصِةحة غةفظا غ  هؿ م ا،رة  َأْف( االسـ(
ػػا( هلػػال  َأْف( اغمصػػدرتةا ُضػػّمت اغت  ػػا  مػػا(  ائػػدة مفَّػػدةا ه ألػػت( مر فػػ   اغفيػػؿ اغػػرع صػػار  مػػا( ههضػػًا  فيػػؿ مضػػمرا هأصػػؿ  َأم 

 . (ٚ٘ هلها ههه  َّاف((
هارا َّػػػاف هػػػرا مػػػرهب اغ صػػػرتتف  ػػػإف اغَّػػػه تتف تػػػره هف لغػػػن َأف   َأْف( اغمف هحػػػة هلػػػا  ػػػق ميلػػػن اغ،ػػػرطا ه مػػػا(  ائػػػدةا هاغفيػػػؿ 

 . (ٛ٘ اغلاصب محرهؼ
ارتد اغخهم  تها رتر أف أ ر  لعاط هرا اغخالؼا هه  ةا ضم ه مفغفا  ـ هالهغـ تخؿ هرا اغ خرتج مف خالؼ َّ تر  تف اغلحا

 أف اغ صرتتف تره هف لغن أف اغَّالـ هةن ميلن اغ يةتؿا هَأف   َأْف( هلا مف هحةا أما اغَّه تهف  ميلن اغَّالـ هلدهـ هةن اغ،رطا هَأف  
اغسػػامرائقا هاغ احػػث ميػػها لغػػن رأع اغ صػػرتتفا أللػػه اأَللػػرب لغػػن   َأْف( اغمف هحػػة  ت ػػا ميلػػن  ِلْف( اغ،ػػرطتةا هتمتػػؿ اغػػدَّ هر  اضػػؿ
 . (ٜ٘ ،رطتة ط تية اغة ةا هأف األصؿ  ق  أف( اغمف هحة أف  َّهف مصدرتة ال
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 ت ا مف  َّّةؼ ههسػرا أف تصػؿ لغػن للاهػة مفادهػال َأف  َّػؿ  هغتس مف اغصيب هةن مف تط ة  هةن  خرتجات اغلحاة هرذ هما
هاغ عرتػػبا  ألف اغيػػرب  اإلتضػػاحأف تَّػػهف  خػػتاًل غ فسػػتر  يػػم اغحػػاالت األهرا تػػة  ػػق هػػرذ اغمسػػائؿا لصػػدها   ػػا تيػػده  مػػا لػػاغهذ ال

 ( ٓٙ  يةتؿا الما لطعها سةتعة هط يًا(األهائؿ حتف  َّةمها  ماؿ هرا األسةهب غـ تدر  خةدهـ ،قء مف هرا اغحرؼ هاغ عدتر هاغ
اغ عػػدتر ِمػػْف  ػػتف اغلحػػاة َمػػْف غػػـ تس سػػ ها مػػل ـ ا ػػف اغحاجػػبا اغػػرع تعػػهؿل  ههػػرا هغػػـ تيػػدـ هػػرا اغ َّةػػؼ  ػػق اغ أهتػػؿ هاغ خػػرتج ه 
هغَّلػه تي ػرؼ  حػاج  ـ لغػن هػرا اغ أهتػؿ غحػؿ َّاتػر ممػا ا (ٔٙ تةػـ  غػه غػـ تعػدر( اغ عدترا هاف َّاف  تػه اسػ  ياد ررتػب  ػاغلظر لغػن مػا

 . (ٕٙ هه أ،د مله( ع لغن ماتس  يد اغ أهتؿ ارا َّاف  رَّه تفد ت،َّؿ هةت ـ ِلهرا ها  تعهؿل  هال
 حرؼ  يد  ِلّف هأخها  ػا( همػف ،ػهاهدهـ  همف صهر حرؼ  َّاف( اتضًا  ق اغَّالـ اغير قا َّما َأ، ر اغلحاة رغؾل أل  ا َّاترًا ما

  ق هرا اغمهضهع لهؿ اغ،اهرل 
 غتت اغ، اب هه اغرجتَ  هةن اغف ن    

 هاغ،تب َّاف هه اغ دُئ األهؿ                    
هاغ تت هلد ث ف ماغػؾ  تحمػؿ هةػن  عػدتر  َّػاف( هاألصػؿل  غتػت اغ،ػ اب َّػاف اغرجتػَ (ا  حػر ت  َّػاف( هأ ػر  اغضػمترا ه عػق 

هَّػاف تلسػػب لغػػن اغَّسػائق َأل ػػه َّػػاف تهجػه هػػرا اغ هجتػػه  تمػا جػػاء مػػف األسػماء ملصػػه ًا  يػػد ،ػقء مػػف هػػرذ ا (ٕٙ اغلصػب  يػػدذ دغػػتاًل(
( َّعهغػه  يػاغن  تػا غت لػق َّلػت مي ػـ  َّاتػرًا مػا رهػب اغتػه َأف   األحرؼا هتعّهع مػا ف  غت ػق  ( ه تػاٖٚاغلسػاء/ – عػ   َّػاف(  يػد  غتػت هاِا

ألػػػت ه تػػدًاا هَّتػػػؼ ألػػت هلصػػػيًة مػػػف  (ا   جػػػا  لضػػػمار  َّػػاف( هلػػػا غَّاػػرة اظ ارهػػػاا َّمػػػا جػػا  رغػػػؾ  ػػقل مػػػآٗاغل ػػأ/ –َّلػػت  را ػػػاً 
 .  (ٖٙ ارتد(

( هغَّاػػرة مال مػػة . . . ؿ اغمضػػارع  ػػق لهغػػه  يػػاغن  ر مػػا تػػهد اغػػرتف َّفػػرهاه ػػق مهضػػ   سػػهت  اغلحػػاة غػػدخهؿ  رب( هةػػن اغفيػػ
 َّاف(  غرب( ترهب أحدهـ لغن أف أصؿ انتةل  ر ما َّاف تهد( تعهؿ اغرضقل  لاؿ اغر تيػقل أصػةهل ر مػا َّػاف تػهدا  حػرؼ  َّػاف( 

 .  (ٗٙ غَّارة اس يماغ ا م   ر ما(
 حذف الفعل في أبواب أخر: 
ؼ  ت ا اغفيؿ غَّارة اس يماغه   اب اغلداء(ا ألف اغملاد ا  ػق هػرؼ اغلحػاة مفيػهؿ  ػق اغميلػنا هلاصػ ه همف األ هاب اغ ق حر

ُأرتػدا أهل أهلػق ه ػد ا ا  ه ػَد ا ( َّأللػا لةلػال تػا ألللػا  ػق لهغلػال  تػاا (٘ٙ  ُألادع(ا الـ  اغحرؼا غظ هر ميلػاذ مػ  َّاػرة االسػ يماؿ
ههجب حرؼ اغفيؿ ألله  غه ُلطؽ  ها غَّار اس يماغها  ةػـ  االضػمارا طة ػًا ا (ٙٙ  تا(  داًل ملههغَّّله ُحرؼ غَّارة االس يماؿا هصار 

ه ػق هػرا تعػهؿ سػت هتهل  هممػا تل صػب  ػق رتػر األمػر هاغل ػق هةػن اغفيػؿ اغم ػرهؾ ( ٚٙ غةخفةا ألف َّارة االس يماؿ مظلٌة غة خفتؼ(
 . (ٛٙ ماغ ـ هرا  ق اغَّالـ(حر ها اغفيؿ غَّارة اس ي. . . ه د ا  اظ ارذ لهغؾل تا

سػت هته  اه مػدهاهت،ارؾ  اب اغ حرتر هاألرراء  اَب اغلداء  ػق غػ ـه حػرؼ اغفيػؿ ألسػ ابل أ ر هػا َّاػرة االسػ يماؿا ههػق هةػة 
مػػف   ػق ماػؿ هػرا اغحػػرؼ  ػق لحػهل  اتػػاؾ هاألسػَد( لر لػاؿل  هحػر ها اغفيػػؿ مػف  ِلت ػاؾ( غَّاػػرة اسػ يماغ ـ اتػاذ  ػق اغَّػػالـا  صػار  ػدالً 

هث ػػف تيػػت  اغػػرع تعػػهؿل ا (ٓٚ  ه  يػػه  ػػق اه مػػاد هػػرذ اغيةػػة جم ػػهر اغلحػػاةا مػػل ـ اغم ػػردا (ٜٙ  َّألػػه لػػاؿل احػػرر األسػػد(. . . اغفيػػؿا
 اهةػـ َأف  هػػرا اغضػػرب ممػػا تل صػب هةػػن لضػػمار اغفيػػؿ اغم ػػرهؾ اظ ػارذا هرغػػؾ لهغػػؾ  ػػق اغ حػػرترل األسػَد األسػػَدا هَّػػرغؾ لػػاغها  ػػق 

غػػـ  أخػػاؾا  حػػر ت هػػرذ األ يػػاؿ غَّار  ػػا  ػػق أه . . . هػػرذ األسػػماء  فيػػؿ مضػػمر  عػػدترذل ا ػػِؽ األسػػد هال صػػابَأخػػاَؾا اأِلرػػراءل َأخػػاَؾ 
 . (ٔٚ َّالم ـا هدالغة اغحاؿ(

َّةمػا مػرها هةػن هػرا اغ ػابا أال ههػق ا ه را ؽ هةة َّارة االس يماؿ  ق هرا اغحرؼ هةة أخر ا غـ تلفػؾ اغلحػاة مػف اغ ػرَّتر   ػا
 سػ يمؿ هػرذ األغفػاظ اال ارا   َّةـ سرتيًا مف غفظ اغ حرترا ح ػن تأخػر اغمخاطػب جػررذ مػف رغػؾ اغمحػرهرا هرغػؾ أللػه ال أف تفرغ اغم

 . (ٖٚ  اغمحرهؼا هلد تفضق اال،  اؿ  رَّرذ لغن  فهتت اغم ـ اإل تافهأف اغ ماف ت عاصر هف ا (ٕٚ هؽ(َت ْ ،ارؼ اغمَّرهذ أف 
اءت ملصػه ًةا هجػرت مجػر  األماػاؿا هلػد حػرؼ هامة ػاا غَّاػرة اسػ يماغ اا ه َّػهف ههلاؾ  ق اغير تة طائفة مف اغمصػادرا جػ

. . تعهؿ سػت هته  تػهل  همػف رغػؾ لػهغ ـل  مرح ػا( ه أهػاًل(ا( ٗٚ هق  داًل مف أ ياغ اا ههه  ابا َّما تراذ ث ف ماغؾا هاس   ق اغير تة
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 ػًا هأهػاًلا أعل أدرَّػت رغػؾ هَأصػ تا  حػر ها اغفيػؿ غَّاػرة اسػ يماغ ـ  الما رأتت رجاًل لاصدًا لغن مَّػافا أه طاغ ػًا أمػرًاا  عةػتل مرح. 
 . (٘ٚ ِلتاذ(

هغمػا . . . ه ق اغمهضهع لفسه تعهؿ ا ف هصفهرل  هأما مرح ًا هس اًل هأهػاًلا  يةػن  عػدترل صػاد ت مرح ػًاا أعل رح ػًا هسػيًةا
اضػػػمار اغفيػػػؿ   ػػاغ ـ رة االسػػ يماؿ مجػػػر  اغماػػػؿا جػػػرت  ػػق َّاػػػ. . . َّالػػت هػػػرذ اغمصػػادر  َّاػػػرة اسػػػ يماغ ا غَّػػؿ لػػػادـ مػػف اغسػػػفرا

 .(ٙٚ غرغؾ(
 ههةن ملهاؿ هرذ األماةة جاءت أماةة أخر ا حرؼ اغفيؿ  ت ا غَّارة اس يماغ ا  ق اغَّالـا لرَّر مل ال 

 هرا  لهغ ـل َّؿ  ،قٍء هال
 ، تمُة ّحر  َّؿ  ،قٍء هال      

 والتقدير: 
 . (ٚٚ حرؼ اغفيؿ مل ا ألله َّار اس يماغه  ق َّارة اغ حرتر هف اغ،قء ر َّب ، تمة حرا ه  لئِت َّؿ  ،قءا هال  

(  عهغهل  َّألؾ . . . هماؿ هرا اغ عدتر تلعةه ست هته هف ،تخه اغخةتؿ  ق  يةتةه لصب  خترًا(  ق لهغه  ياغن  ال  ها خترًا غَّـ
ا (ٛٚ غفيػػؿ غَّاػػرة اسػػ يماغ ـ اتػػاذ  ػػق اغَّػػالـ(هحػػر ها ا. . .  حمةػػه هةػػن رغػػؾ اغميلػػنا َّألػػؾ لةػػتل ال ػػها هادخػػؿ  تمػػا هػػه ختػػر غػػؾا

هغةَّسائق هاغفراء رأع ثخر  ق هامؿ اغلصب  ق  خترًا(ا  اغَّسائق تر  أف  خترًا( لصب غهلههػه خ ػرًا غػػ  َّػاف( اغمحره ػةا ه ختػرًا( 
ههه هجه صيب هلد ا ف ا (ٜٚ هلد اغفراء صفة غمصدر محرهؼا هه مفيهؿ مطةؽ غةفيؿ  ال  ها(ا ه عدترذل  ال  ها ال  اء خترًا غَّـ(

 . (ٓٛ هصفهرا ألف  خترًا( لد تراد  ه اغختر اغرع هه ضد اغ،ر
ّمةل   همف هرا اغ اب أتضًا جيؿ ست هته مف اغملصهب  اغفيؿ اغمحرهؼ غَّارة االس يماؿ لهؿ رع اغرُّ

 دتاَر م تَةا لر مقُّ  ساهفلا 
 َهَجـَ  ُتر  ماة ا ُهْرٌب هال هال    

 . (ٔٛ غ ـ اتاذاس يماارَّر دتاَر م تةا هغَّل ه غـ ترَّر اغفيؿ غَّارة رغؾ  ق َّالم ـا ه  هاغ عدتر هلدذل
هممػػا حػػرؼ اغفيػػؿ  تػػه  خةصػػًا مػػف اغاعػػؿ اغػػرع تَّاػػر  ػػق األسػػاغتب اغ ػػق ت،ػػت  اسػػ يماغ ا  ػػق َّالم ػػـا لػػهغ ـا هلػػد حػػرؼ  تػػه 

  صاحب اغحاؿ هاغيامؿ  تهل أخر ه  درهـ َ َصاهدًاا أهل  درهـ َ َ ائداً 
 صاهدًا( ه  ائدًا( لصب هةن اغحاؿا هلد ُحرؼ صاحب اغحاؿا هاغيامؿ  تػها  خفتفػًاا ا ه(ٕٛ حر ها اغفيؿ غَّارة اس يماغ ـ اتاذ

هاغ عدترل أخر ه  درهـا  رهب اغامف صاهدًاا  اغامف صاحب اغحاؿا هاغفيؿ اغرع هه  رهب( اغيامؿ  ق اغحاؿا هحسف حرؼ اغفيؿ 
تحسػف هطفػه هةػن  اغ ػاء(  ػق   ػدرهـ(ا ألف  صػاهدًاا ه ائػدًا(  تؼ غَّارة االس يماؿ نمف اغة سا لر الهلاا  ضاًل هف ررم اغ خف

 . (ٖٛ تحسف هطفه هةن اغدرهـ اغمهصهؼ صفةا هال
لغػن  ػػا تفا َّاػر دهرال مػػا  ػق اغَّػالـ اغير ػػقا  َّاػر  ت مػػا اغحػرؼا األهؿل  ػػاب اغَعَسػـا ههػػه   اإل،ػػارةهأخػ ـ  حػث حػػرؼ اغفيػؿ 

ـَ حرؼ  يؿ اغَعَسـا لتؿل الما ُحرؼ  يؿ اغَعَسـ غََّارة اغعسـ( اب اغ  . (ٗٛ حرؼا لر  ِلْف لاؿ لائؿل ِغ
ـْ َأف  اغةفظ ارا َّاػر  ػق أغسػل  ـ هاسػ يماغ ـ ثاػرها  خفتفػها ههةػن حسػب  فػاهت اغَّاػرة ت فػاهت  ه ق اغَعَسـ تعهؿ ا ف تيت ل  اهة

 مف رغؾ َأل  ـ لد حر ها . . .  ها هت َّرر دهرذا  اغ ها  ق  خفتفها مف رتر ج ة هاحدةااغ خفتؼا هغّما َّاف اغَعَسـ مما تَّارا اس يماغ
 . (٘ٛ (أللَهم فا هاغمرادل أحةؼ  ا ِ هلها  عاغهال  اِ   هاالس  لاء يؿ اغعسـ َّاترًا غةيةـ  ها 

ا ه سػػ حاف ا  رجػػاًل(  فػػق اغَّػػالـ ميلػػن لجػػد  ػػق َّػػالـ اغيػػرب لػػهغ ـل   ػػا  رجػػاًل( هاغ ػػاب اغاػػالقا  ػػاب اغ يجػػبا  َّاتػػرًا مػػا
رأتُت رجاًلا حرؼ اغفيػؿ هلػا اسػ  لاءا  ألف اغمخاطػب تيةػـ أف هػرا اغمهضػهع المػا تضػمر  تػه هػرا اغفيػؿ  اغ يجبا هاغمرادل  اِ  ما

 همله  تت جرترل ا (ٙٛ غَّارة اس يماغ ـ اتاذ(
هاُح  سترا  تا      صاح ق  دلا اغر 

 اغي،تة  ائرًا هم هرا ال َّ               
 . (ٚٛ جاء   ائرًا( ملصه ًاا لر اغمرادل ال أر  َّاغيّ،تة  ائرًاا َّما لعهؿل ما رأتت َّاغتـه رجالً 
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 عدـ لمارج مف أماةة َّاترة حرؼ  ت ا اغفيؿ  خةصًا مػف اغاعػؿا غَّاػرة اسػ يماؿ هػرذ األسػاغتبا هدهرال ػا  ػق اغَّػالـ اغير ػقا  ما
 . غطاؿ  لا اغَّالـا هضالت صفحات هرا اغ حث اس عصائ اهغه ره لا لغن 

 
 المبحث الثاني

 أثر كثرة االستعمال في حذف االسماء
االسػػـ  ػػق اغجمةػػة اغير تػػة رَّػػف م ػػـا هلسػػـ اسػػاس مػػف السػػاـ اغَّػػالـ اغاالاػػةا هلػػه   خػػر اغجمةػػة همػػدهاا اغمسػػلد اغتػػها اغم  ػػدأا 

اغة هتػػةا أه اغميػػالق اإلهرا تػػة مػػفل اسػػلادا هاضػػا ةا همػػف  اهةتػػةا  اغفاهػػؿا  ههةػػن االسػػـا  ػػق أرةػػب االسػػ يماالت  عػػـه اغهظػػائؼ
  .(ٛٛ همفيهغتها هرترها(

هاالسـ مف الساـ اغَّالـ اغاالاة تيدُّ األهؿا أللها َّما تيّةؿ ث ف اغهراؽا غه مّ تة هةن اغلههتف انخرتفا ههقل  ألػه تػأ ق خ ػرًاا 
ا هتفضػةه  ػق َأف  اغخ ػر تصػّ، هلػها  ام ػا   ػرغؾ هػف لسػتمتها  ػار ف  هػف اغفيػؿ همخ رًا هلها هأّله ،ػارؾ اغفيػؿ  ػق أف تَّػهف خ ػراً 

 . (ٜٛ تخ ر هله( تخ ر هلها َّما ار ف  هف اغحرؼ اغرع تخ ر  ها هال اغرع تخ ر  ها هال
هاذا مل ػال تيّ ر هل ػا رتػرذا هتخػ ا  خصػائا تلفػرد   ػا هػف سػ  ضاًل هما  عدـ مف م اتا االسـا  الُه تيّ ر  ه هف مياٍف ال
 . (ٜٓ اغ يرتؼا هاغ لَّترا هاغ رَّترا هاغ ألتثا هاأل راد هاغ التةا هاغجم 

أمػػا غمػػارا غعػػب هػػرا اغعسػػـ مػػف السػػاـ اغَّػػالـ   االسػػـ(ا  يةػػة رغػػؾ هػػف ا ػػف اغػػهراؽا غتػػدؿ هةػػن هةػػّهذا هار فاهػػه هةػػن اغعسػػمتف 
غعػدامن مػل ـ هاغمحػداتفا ه ػق هػرا اغم حػث تسػةط اغضػهء هةػن اغ ػاحاتف ههلػات  ـا ا اه مػاـ  عػدـ حظػق االسػـ  هغَّؿ مػا( ٜٔ انخرتف

 َّاػاراإلأمتػؿا ههػف  تجػا اإلا ألف اغيػربا لغػن تجػا اإلمهاض  ُحرؼ  ت ا االسـ مػف اغجمةػة اغير تػةا ه ػق حر ػه صػهرة مػف صػهر 
 . ت رَّهف رَّرذ ا ص، مف اغرَّر أ يدا ههـ هلدما تحر هف تَّهف  ته ما

 حذف االسماء: 
ق أ،ػػرها اغلحػػاةا هلػػد حػػرؼ  ت ػػا االسػػـا  رَّتػػب ال اغلا تػػة غةجػػلس مػػ  اسػػم ا هخ رهػػاا ه ال(  ػػق اغير تػػة مػػف مػػف اغمهاضػػ  اغ ػػ

اغحرهؼ اغ ق  دخؿ هةن األسماء هاأل ياؿا هه عًا غلظرتة  اغحرؼ اغمخ ا(  أّف حَّم ا َأال   يمؿ  ػق هاحػد مػف األسػماء هاأل يػاؿا 
(ا َّمػا تػد هق اغلحػاةا هَّمػا  رتر َأل  ا  ق  رَّتب ميّتفا  دخؿ  ته هةن اغلَّػراتا   َّػهف هامةػةا غيةػة هارضػةا ههػق مضػاره  ا  ِلف 

ُأهمةت  ما(  ػق غ ػة أهػؿ اغحجػا  غمضػاره  ا  غػتس(ا هحَّػـ اغلَّػرة اغمفػردة  يػد  ال( هػرذ اغ لػاء هةػن اغفػ ،ا ههػق حرَّػة  لػاء لائ ػة 
 . (ٕٜ رالـَ غؾ رجَؿ هلدؾا هال هف حرَّة األهرابا لحهل ال

ههلػاؾ خػالؼ ا (ٖٜ تعصػد رغػؾا غػـ  يمػؿ اال همػؿ  غػتس(رط اغلحاة غ را اغيمؿ َأْف تعصد   ا خةها اغلفػق اغيػاـا  ػإْف غػـ ه،
 . ُتحرؼ مف هرا اغ رَّتبا ه َّهف هة ه َّارة االس يماؿ هاس  هطهتؿ  ق َّاتر مف مسائؿ  ال( هرذا رتر َأف  اغرع ت ملا هلا هه ما

لسا ه عػق اغخ ػرا  ػق طائفػة مػف اغ راَّتػب اغ ػق جػرت مجػر  اغماػؿا اسػ خفا ًا غَّاػرة هرهد هػرذ هلد حرؼ اسـ  ال( اغلا تة غةجػ
 هةتػؾ(ا هاغ عػدترل  ال ػأَس هةتػؾ( ه ال تيلتػه اغمػ َّةـا  تعػاؿل  ال اغ راَّتب  ق اغَّػالـ اغير ػقا ه،ػرط غػه اغلحػاة مير ػة اغمخاطػب مػا

تيلػق  جػر   مل غػة اغماػؿا  س خفا ًاا هأَلف  اغمخاطػب تيةػـ مػااع  مظ رًا َّاف ت ضتَر هةتؾ(ا تعهؿ ست هته  ق رغؾل  هالما أضمر ما
 ضػتَر هةتػؾا هغَّلػه حػرؼ هػرا غَّاػرة هػرا  ػق َّالم ػـا هال هةتؾا هلد هرؼ اغمخاطػب مػا يلق َأل ػهل ال ػأَس هةتػؾا هال َّما  عهؿل ال

 . (ٜٗ هةتؾ( تَّهف هرا  ق رترل ال
ُتعػػاس هةتػػها  هةتػػؾ(ا اف هػػرا اغحػػرؼ سػػماهقا ال تَّػػهف هػػرا  ػػق رتػػر  ال هغػػه  هالهاغػػرع تف ػػـ مػػف َّػػالـ سػػت هته اغم عػػدـ  ػػق ل

هةتػَؾ( لر تعػهؿل  هماػؿ رغػؾل   التعاؿل ال َؾا هال اغتَؾا هال تؾا اال أله  ق لاٍّ ثخر غه اجا  َأْف تع  ماؿ هرا اغحرؼ  ػق رتػر  ال
 ههػه  ػرغؾ تحمػؿ حػرؼ االسػـ  ػق لحػهل ال( ٜ٘ رس َّ تػد  ارسػًا( ػا ال َّ تد  ارسػًاا ارا َّػاف اغفػارس هػه اغػرع سػمت ها َّألػؾ لةػتل ال

،ػػقَء  هةتػؾا هاّلمػا  رتػدا ال ػأَس هةتػؾا هال َّ تػدا  ػق حػر  ـ االسػـ لػػهغ ـل ال هةتػؾا   ػه اغعائػػؿل  هلظتػرل ال َّ تػدا هةػن لحػهل ال
 . (ٜٙ هةتؾا هغَّله ُحِرؼ غَّارة اس يماغ ـ اتاذ(
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 َأ ق ُسةمنل  ههةن ماؿ هرا اغحرؼ ُخّرج  تت  هتر  ف
 ( ٜٚ  َّ را اغرع  ق األرم مطةُهب َهْتةّم ا  ق ههاء اغجه طاغ ة     هال    

 ( ٜٛ ،قء َّ را اغرع  ق األرم( تعهؿ ا ف تيت   تهل  َّأله لاؿل ال
 ػق  َأم ا خ ر  ال اغلا تة غةجلس(  حظه مف اغحرؼ أَّ ر مف حظ اسم اا ه،رطه اف تَّهف ميةهمًاا هاغػن رغػؾ ا،ػار ث ػف ماغػؾ

 اغفت هل 
 ( ٜٜ  ه،اع  ق را اغ اب ِلسعاط اغخ ر    ِلرا اغمراُد م  سعهطه َظَ ر  

مػاؿ  أهػؿ غػؾا هال  ػأَسا أعل ال مػاَؿا هال أهػَؿا هال هماؿ هرا اغحرؼ هلد اغحجا تتف جػائ ا ههػه َّاتػر هلػدهـا لر تعهغػهفل ال
همف أماةة هرا اغحػرؼ  ػق اغعػرثف اغَّػرتـ لهغػه  يػاغنل  هغػه ( ٓٓٔ هةتؾا هال أَس هةتؾا هاغحرؼ هلد  لق  متـا هاغطائتتف الـ  هاجب

 . (ا  ِأْف خفق ميلن اغخ ر هجب رَّرذ هلد جمتي ـٓ٘اغ،يراء / –ضترَ  ( هلهغه  ياغن  لاغهال الٔ٘ل أ/– ر  لر ُ  هها  ال  هت
ت هته  عهغهل  هاغرع ُت لن هةته  ػق  مػاف أه ُتة ـ  اغحرؼ هلدما تع  اغخ ر ظر ًا أه جارًا همجرهرًاا هاغن رغؾ ا،ار س هَّاترًا ما

ْف ،ئت أظ ر ها هَّرغؾل ال  . (ٔٓٔ ،قَء  ق  ماف( رجَؿ  ق مَّافا هال ،قَءا لّلما  رتدا ال رجَؿا هال مَّافا هغَّلؾ  ضمرذا هاِا
مضػػمر هلػػدهـل  ػػق تحػػرؼ اغخ ػػر هلػػد اغحجػػا تتف خاصػػًةا هلػػدما تعػػ  مػػ   اال(ا هملػػهل  ال اغػػَه اال اُ (ا هاغخ ػػر اغ هأَّاػػر مػػا

 يػػد  لاّل( مر ػػهع هةػػن اغ ػػدؿا هةػػن اغمهضػػ ا أه اغصػػفة هةػػن اغمهضػػ ا هتجػػه  اغلصػػب هةػػن  اغػػدلتاا أهل غلػػاا أهل  ػػق اغهجػػهدا همػػا
 . (ٕٓٔ َأحَد  ت ا لاّل  تدًا( ا هلد أجا  ست هته  ته اغلصبا  تعاؿل  الاالس الاء

ؿل حرؼ خ ر  غهال( ه غهمػا( ا  غػهال(  ػق اغير تػة حػرؼ ام لػاع اغ،ػقء همف صهر حرؼ االسـ اأُلخرا  خفتفًاا غَّارة االس يما
غهجهد رترذا هتدخؿ هةن جمة تفل احداهما م  دٌأ هخ ٌرا هاأُلخر ل  يػؿ ه اهػؿا ه يمػؿ  غػهال( هةػن  يةػؽ احػداهما  ػاأُلخر ا ه ػر ط 

 . (ٖٓٔ دة  اا َّما تيمؿ حرؼ اغ،رط  ق جمةة اغجهابا هجمةة اغ،رطا   صتراف َّاغجمةة اغهاح
لتػؿل  غػهال  تػٌد غخػرج محمػٌد(ا َّػاف   ػاراهلد ،اع  ق اغير تػة حػرؼ خ ػر اغم  ػدأ مػف اغجمةػة األهغػن اغ ػق دخةػت هةت ػا  غػهال(ا 

 لق هةػن  اغ عدترل غهال  تد حاضٌر غخرج محمدا هلد  لاهؿ ست هته هرا اغمهضهع  ق  اب سماذ  هرا  اب مف اال  داء تضمر  ته ما
. ا ق  ه حرؼ اغخ را تعهؿ  تهل  هرغؾ لهغؾل غهال ه د ا  غَّاف َّرا هَّراا  َّأله لاؿل غهال ه د ا  َّاف  رغؾ اغمَّافاال  داء(ا هتيل

 . (ٗٓٔ هغَّف  هرا ُحرؼ حتف َّار اس يماغ ـ اتاذ  ق اغَّالـ(. . 
أ تػت  ػػ  غػهال(   ػارايت  تعػهؿل  ه،ارؾ ست هته مف جاء  يدذ مف اغلحاة  ق هّةة هرا اغحرؼا ههه َّارة االس يماؿا   را ا ف ت

هلةتل  غهال  تد لائـٌ غخرج محمػٌد ار  طػت اغجمةػة اغاالتػة  اغجمةػة األهغػنا  صػارت َّاغجمةػة اغهاحػدةا اال َأل ػه ُحػرؼ خ ػر اغم  ػدأ مػف 
 . (٘ٓٔ اغجمةة األهغن غَّارة االس يماؿا هلد ُر م ظ هرذا هغـ تج  اس يماغه(

 .  ق اغفت ها ههدذ هاج ًاا  عهغه هاغن هرا اغحرؼ ا،ار ا ف ماغؾ
 ( ٙٓٔ . . . ح ـٌ   ه يد  غهال( راغ ًا حرؼ اغخ ر 

ه،رط اغلحاة غ را اغحرؼ أف تَّهف اغخ ر دااًل هةن اغهجهد اغمطةؽا ههلدها تَّهف اغحػرؼ هاج ػًاا هُماّػؿ غػه  عهغػه  يػاغنل  غػهال 
أعل غهال د   ا  اغلػاس مهجػهدا هسػد  جها  ػا مسػد  اغخ ػرا هاغخ ػر  (ٕٔ٘اغ عرة /. . . د ُ  ا  اغلاَس  يَض ـ   يم غفسدت األرم

را ُأرتػػد اغَّػػهف اغمعتػػد ُجيػػؿ اغخ ػػر م  ػػدأا  تعػػاؿ مػػااًل  ػػق  هلػػد جم ػػهر اغلحػػاة هاجػػب اغحػػرؼ مطةعػػًاا أللػػه ال تَّػػهف اال َّهلػػًا مطةعػػًاا هاا
ههػػه هلػػد  يػػم اغلحػػاة تجػػب رَّػػرذ اف َّػػاف دااًل هةػػن اغهجػػهد ( ٚٓٔ ِةـَسػػ َسػػِةـ(ل غػػهال مسػػاغمة  تػػد ِلت الػػا مػػا لحػػهل  غػػهال  تػػٌد سػػاَغَمَلا مػػا

( اغمطةؽا هغـ تػدؿ هةػن اغمعتػد دغتػؿا  ػِأف  دؿ هةتػه دغتػؿ جػا  اا ا ػه هحر ػها لحػه  غػهال ألصػار  تػد َحَمػهُذ مػا ـَ هجيػؿ ملػه لػهؿ . َسػِة
 اغميرعل 

 ( ٛٓٔ  ُترتُب اغّرهُب َّؿ  رضب         ةهال اغِ مُد ُتْمِسَُّه غساال
خ ر محره ًا  ق اغجمةةا مل ـ اغَّه تهف اغرتف  تر  هلا حاجة غةخ را ه اغ اغق ال همف اغمفتد أف لرَّر هلا أف مف اغلحاة مف ال

تره هف لغن أف االسػـ اغهالػ   يػد  غػهال( مر ػهع  ػػ  غػهال( لفسػ اا غلت ا  ػا هػف اغفيػؿا هاغ عػدتر  ػق لحػهل  غػهال  تػٌد غحضػر محمػٌد( غػهال 
ههلاؾ رأع ن ف اغطراهة ترهب لغن أف جهاب  غهال( هال  ا (ٜٓٔ ا هَضي ؼ هرا اغرأع مف هجهذ هدتدةا رَّرت  ق َّ ب اغلحهتمل   تد
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مهلػ  اغخ ػػرا هم ػػف هلػها هغػػرغؾ غػػـ تظ ػر اغخ ػػرا ههػػرا اغػػرأع هػه انخػػر  اطػػؿ هلػد رتػػرذ مػػف اغلحػاةا ألف اغجمةػػة ارا هليػػت مهلػػ  
 . (ٓٔٔ اغخ ر ال د  ت ا مف ضمتر را ط

همف اغمفتد اتضًا اف لفَّد َأف  هرذ انراء اغ ق رهب اغت ا اغلحاة  ق اغ حث هف خ ر اغم  دأ  ق هرا اغ رَّتػبا هاغ ػأهتالت اغ ػق 
ّلمػا َّالػت سػةتع ه   خرج هف لطاؽ ما ال اخ ارهها تجيؿ اغعاهدة اغلحهتة هلدهـ مطردةا لر غـ تدر  ق خةد اغير ق َّؿُّ هػرا األمػرا هاِا

تخ ار مػف  راَّتػبا هجػ   ا  اغلحػاة ختػرًا أل ػـ َّػالها ت َّةفػهف رغػؾ  ترسؿ مف َّالـا هما تس ست ه مف أساغتبا هراء ما اه طر ها هم
 . تحفظ ألهؿ اغير تة سالمة غ   ـا هتّس ةها هةت ـ   ـ  راَّت  اا ه ؾ أسرار  الر  ا َّةه غتضيها مف اغعهاهد ما

حػرؼ  ػق  ػاب اغَعَسػـا لر  ػاب اغعسػـ مػف األ ػهاب اغ ػق َّاػر  رددهػا  يماؿا مػاهمف صهر حرؼ االسـ اتضًاا ههة ه َّارة االس 
 . هةن أغسلة اغيربا  َّار  ته اغحرؼا ه اغ ها  ق  خفتفه مف رتر ج ة هاحدة

هلد هأحد هجهذ هرا اغحرؼ  ق  اب اغَعَسـ حرؼ اغم  دأ مف جهاب اغَعَسـا لحه لهغ ـل  أع ها ا  را(  ةفظ اغَعَسـ هه  ها ا ( 
أرلت  ها اغ ل ته( هف اغهاها هجمةة اغجهاب غـ ترَّر مل ا سه   را( ههه اغخ را هاغ عدترل  غاْلُمر را(  حرؼ  األمػر( ههػه اغم  ػدأا 

هال تَّهف  ق اغمعسـ ه لا أال اغجرا أَلف  لهغ ـل هاا صار ههضًا هف اغةفػظ  ػاغهاها . . . تعهؿ ست هتهل  هرغؾ لهغؾل أع ها ا  راا
هأما لهغ ـل راا   هـ اغخةتؿ َأل ه اغمحةهؼ هةتها َّأله لاؿل ِلع هاِ  غألُمر هػراا  حػرؼ  األمػر( . . . .  خفتفًا هةن اغةسافا  حر ت

 را( هػرذ ا ه(ٔٔٔ راا ههه لهؿ اغخةتػؿ(ا غَّارة اس يماغ ـ هرا  ق َّالم ـا ه عدتـ  ها( َّما لدـ لـه  ها(  ق لهغ ـل ها هه راا هها أل
 . (ٕٔٔ  ا َّما تلعؿ صاحب األر ،اؼا م  دأا خ رذ محرهؼا أعل را لسمقهلد األخف

 همف أماةة اس يماغ ـ غ را اغ رَّتب  ق اغَعَسـ لهغ ـل  الها ا  را ما َّاف َّرا( هلهغ ـ  ها ا  را غعد َّاف َّرا( هلهغ ـل  ها ا 
( همله لهؿ  هتر  ف أ ق سةمنل   را َغَ ْفَيَةف 

 ( ٖٔٔ َأتَف َلْسَةؾُ  هالظر ررهَؾ   ألصد  ْمُر ا  را َلَسماً َ َية مْفا ها َغيَ 
همف هجهذ اغحرؼ االخر   ق  اب اغَعَسـل حرؼ اغخ ر مف اغجمةة اال  دائتة  ق لحه  َغَيْمُرَؾا َهُغُتْمُلؾا هأمالػة ا (   ػرذ َّة ػا 

سػػ يماغ اا ه عػدتر اغخ ػػر  ت ػال غَيْمػػُرَؾ مػا ألسػػـ  ػػها أه ا  خفتفػػًا غطػهؿ اغَّػػالـ  ػاغجهابا  ضػػاًل هػػف َّاػرة ااألخ ػارا محره ػػة م  ػدئات
ا ه يػػم اغيػػرب ا (ٗٔٔ َغَيُمػػرَؾ لسػػمق ـُ ا  أَلْ َيةَػػف  ا هأتػػ هاغػػن هػػرا اغحػػرؼ ههة ػػه ت،ػػتر سػػت هته  عهغػػهل  هرغػػؾ لهغػػؾل َغَيْمػػُر ا  أَلْ َيةَػػف 

تـ ا ا هأتُمف ا ا لال أف  را َّار  ق َّالم ـا  حر هذا َّما حػر ها رتػرذا تعهؿل َأْتُمُف اغَّي ةا َّأله لاؿل َغْيُمر ا  اغمعَسـ  ها هَّرغؾ أ
 . (٘ٔٔ ههه أَّار مف أف أصفه غؾ(

هغيؿ ثخر صهرة لرَّرها  ق هرا اغم حث ماااًل غحػرؼ االسػـ  ػق َّػالـ اغيػربا همػا أَّارهػاا هَّالػت هةػة هػرا اغحػرؼ اغ خفتػؼ 
 اغمضاؼ اغته معامها لر جا   ق اغير تة ماؿ هرا اغحػرؼا ارا َّػاف اغمضػاؼ ال هَّارة دهراله  ق اغَّالـ هه  حرؼ اغمضاؼ( هلتاـ

(ا ٕٛتهسػؼ/. . . تج ؿ ميلاذ  حرؼ غفظها هتيػرب اغمضػاؼ  أهرا ػها هلائ ػًا هلػها هملػه لهغػه  يػاغن  هاسػأؿ اغعرتػة اغ ػق َّلػا  ت ػا
تضػاؼ  اغمهضػ  مػف اغحػرؼ أ،ػار سػت هته  عهغػهل  أمػا مػاهاغػن هػرا ( ٙٔٔ (ٖٜاغ عػرة /. . . ا  ق لةه  ـ اغيجػؿهلهغه  ياغنا  هأ،ر ه 

 رتػد   إلمػاسةهؿا هلحه رغؾ  ارا لةتل هرذ  متـا ههرذ أسػدا ههػرذ سػةهؿا  لغن ان اء هاألم ات  لحه لهغؾل هرذ  له  متـا ههرذ  له
 . (ٚٔٔ ههرا  ق َّالـ اغيرب َّاتر(. . . رغؾ اغميلنا رتر ألؾ ارا حر ت اغمضاؼا  خفتفاً 

لَّػػهف لػػد أ تلػػا هةػػن ثخػػر مػػا ق هػػرا اغ حػػثا اغػػرع لػػدملا  تػػه ج ػػدًا م هاضػػيًاا لرجػػه أف تَّػػهف لا يػػًا غمح ػػق اغير تػػةا  ه  ػػرا
ْف َّالػت األخػر   هاغم طةيتف لغن مير ة أسرارهاا هاغهلهؼ هةن سر ِلهجا هػا ه الر  ػاا ِلْف ه علػا  تػه  ػرغؾ مػف  ه تػؽ ا  هليمػةا هاِا

 . لا مف ج دا هأخةصلا اغلتة  ق خدمة غ ة َّ اب ا  اغي ت ا هثخر دههالا َأِف اغحمُد   رب اغياغمتف ق هسي  حس لا َأللا  رغلا ما
  

 خاتمة البحث
 يد هرذ اغجهغة  ق دراسة هاحدة مػف ا ػر  اغيةػؿ  ػق اغير تػةا هةػة  َّاػرة االسػ يماؿ( اغ ػق اه مػدت  ػق  فسػتر اغَّاتػر مػف  

 . غدالغتةا مف اغحَّمة أف لسجؿ اغل ائج ان تةاغظهاهر اغة هتة هاغلحهتة هاغصر تة ها
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 ق اغَّالـا هَّاف اغحرؼ  ق اغحرهؼ هاال ياؿ هاألسماء أحد س ة ـ غ حعتػؽ  َّاارا ه لأ  هف اإلتجا * أف اغيرب ُأمٌة  متؿ لغن اإل
 . هرذ اغ اتةا ألف  اغَّالـا هلدهـا ارا طاؿ َّافا اغحرؼ أجمؿ

ه  ّطػهر  فيػؿ اغػ مفا همػف أهجػه لمّههػا أل ػا  حتػا هةػن أغسػلة اغم َّةمػتف   ػاا هَّالػت هةػة  َّاػرة * أف اغة ة اغير تػة غ ػة حّتػةا  لمػه 
 . االس يماؿ( هراء اغَّاتر مف اغ طهرات هاغ  تترات اغ ق ، د  ا اغَّاتر مف األغفاظ هاألساغتبا  تسترًا غلطع ا

ف ظػهاهر اغة ػةا هأسػاغتب اغَّػالـا هَّػاف أحػد األصػهؿ * أظ ر اغ حث أف هةة  َّارة االس يماؿ( َّالػت حاضػرة  ػق  فسػتر اغَّاتػر مػ
 . اغاا  ة  ق هض  اغعهاهدا لر لل اا َّما تر  اغستهطقا اه مدت  ق َّاتر مف أ هاب اغلحه اغير ق

 ماػػؿ رغػػؾ  تمػػا اح ةػػت مػػف مسػػاحات هاسػػية  ػػق مفغفػػات اغلحػػه هاغة ػػة ا * َأف  اح فػػاء اغيػػرب  يةػػة  َّاػػرة االسػػ يماؿ( َّػػاف َّ تػػرًا جػػداً 
اغصػػرؼا هخاصػػة  ػػق  َّ ػػاب سػػت هته(ا األمػػر اغػػرع د ػػ  صػػاحب اغَّ ػػاب أف تعػػهؿل لف  مػػا حػػرؼ غَّاػػرة االسػػ يماؿ َّاتػػرا ههػػه ه 

 . رَّرذ ا ف جلقا أَّار مف أف ترَّر هةن ما
تعػدمهل ا * َأف  هةة  َّارة االس يماؿ( هةة لهتةا ام دت  ق  يةتؿ اغَّاتر مف اغظػهاهر اغة هتػةا هلػد  ة ػت مػف اغعػهة مػا جيػؿ اغيػرب 

ْف َّاف ،ارًا  ق اغعتاساهةن  اغعتاس(ا  ارا ما  ي  . رم اغعتاسا هَّارة االس يماؿا لّدـ ما َّار اس يماغها هاا
* َأّف اغيػػرب  ػػق اه مػػادهـ هةػػة  َّاػػرة االسػػ يماؿ(  ػػق  فسػػتر اغَّاتػػر مػػف اغظػػهاهر اغة هتػػةا َّػػالها سػػّ التف لغػػن ادراؾ حعتعػػة هةمتػػةا 

ةا مفػػردات هأسػػاغتبا حػػػتف تَّاػػر اسػػ يماغ اا هدهرال ػػػا هةػػن أغسػػلة اغم َّةمػػػتفا  ػػدخة ا   تتػػراتا مػػػف مفادهػػا َأف اغ راَّتػػب اغة هتػػػ
 . حرٍؼا أه لةبا أه هلؼا غ حعتؽ لهع مف اغ س تؿ هاغ خفتؼ  ق اغةفظ

هاغجمةػػةا اغ ػػق تَّاػػر  * َأف  اغظػػاهرة اغ ػػق أطةػػؽ هةت ػػا اغة هتػػهف اغمحػػداهف  ػػػل  لػػالهف االل صػػاد اغة ػػهع(ا اغ ػػق  يلػػقل َأف  اغمفػػردةا
ا  َّهف ميره ة همف همةا األمر اغػرع تػد   اغم َّةمػتف لغػن االل صػاد  ػق غفظ ػاا َّػاف اغيػرب لػد ةاس يماغ ا هدهرال ا هةن األغسل
هةػػة  َّاػػرة االسػػ يماؿ(  ػػق  حةتػػؿ ظػػاهرة اغحػػرؼ خاصػػةا هَّػػاف  ػػاب  اغحػػرهؼ( اهسػػ   اه مػػادهـهضػػيها غ لا  ػػا هأسسػػ ا  ػػق 

 . ا ماؿ هرا اغحرؼا هتأ ق  يدذ  اب األ ياؿ هاالسماءاأل هاب اغ ق ،مة 
*أظ ر اغ حث أف َّاترًا مف اغيةماء َّػالها حرتصػتف هةػن اغ أَّتػد هةػن َأف مػا تحصػؿ مػف   تتػر غَّاػرة االسػ يماؿا للمػا هػه معصػهر 

ت االخػػر ا ههػػق أل ػػا غ ػػة هةػػن  اغسػػماع(ا هال تل  ػػق السػػحا  ا هةػػن اسػػ يماالت اخػػر ؛ ألف غة  لػػا اغير تػػة مػػا تمّت هػػا هػػف اغة ػػا
اغعػػرثف اغَّػػرتـا َّ ػػاب اغير تػػة اغَّ تػػرا هَأف  اغعتػػاس هةػػن مػػا تحصػػؿ مػػف  طػػهر ه  تتػػر غَّاػػرة االسػػ يماؿ اغة ػػهع لػػد تمػػسُّ اصػػهغ ا 
 اغاا  ػػةا ههػػرا هاحػػد مػػف اغيهامػػؿ اغ ػػق َّفػػؿ غةير تػػة أف   عػػن حتػػةا هَأْف ت عػػن اغعػػرثف اغَّػػرتـ اسػػاس دتمهم  ػػا هحتهت  ػػاا هأف   عػػن

 . اغير تة اغفصحن رم  هحدة هرذ األمة
 . * تيد  اغفيؿ( أهـ اج اء اغَّالـ اغير قا هاغير تة مف أ، ر اغة ات اغسا عة اغ ق َّالت  اغفيةتة( مف خصائص ا

 ي ػه * اغجمةة اغفيةتة أَّار اغجمؿ ،ػتههًا  ػق االسػ يماؿا هاغ ي تػر  اغفيػؿ اسػاس اغ ي تػر  ػق اغير تػةا الف اغير ػق جػرت سػةتع ها هد
 .  اغحدث  ق االحهاؿ اغيادتة اغَّاترة ه ماـ طر ه لغن اال

* االصؿ أاّل تحرؼ اغفيؿا رتر أف  اغ حػث هلػؼ هةتػه محػره ًا  ػق مهالػ  َّاتػرة مػف اغَّػالـ اغير ػقا ال أللػه لةتػؿ األهمتػةا  ػؿ ألف 
 . َّارة اس يماغها جيةت مف رَّرذ  طهتالً 

مػف  ػتف اخها  ػا ال ػا  يمػؿ مػرَّهرة احتالػًاا  اخ صػت ياؿ اغ ػق هلػ   ت ػا اغحػرؼا هلػد * هجد اغ حث أف اغفيؿ  َّاف(  ق معدمة اال
همحره ة أحتالًا ُأخرا هأس اب رغؾ َّاػرة اسػ يماغ اا هدهرال ػا  ػق اغَّػالـا َّمػا حػرؼ اغفيػؿ  ػق ا ػهاب اخػر ا مل ػال  ػاب اغلػداءا 

 . ه اب اغ حرتر هاالرراءا هاغَعَسـا هاغ يجب
تيػػػده اف تَّػػػهف  خػػػتاًل غ فسػػػتر  يػػػم اغحػػػاالت  حػػػث َأف  مػػػا  َّة فػػػه اغلحػػػاة  ػػػق  خػػػرتج حػػػرؼ اغفيػػػؿ  َّػػػاف( ال* اسػػ عر  ػػػق تعػػػتف اغ ا

االهرا تػة  ػػق هػرذ اغمسػػائؿا هلصػدها االتضػػاح هاغ عرتػبا لر غػػـ تػػدر  خةػد اغير تػػة ،ػقٌء مػػف هػرا اغحػػرؼ هاغ عػدتر هاغ يةتػػؿا المػػا 
 . لطعها سةتعة هط ياً 
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حث هةن أهمتة االسـ  ق اغجمةػة اغير تػةا لر تيػد األهؿ مػف  ػتف السػاـ اغَّػالـ اغاالاػةا الف غػه م تػة * ه ق حرؼ األسماء هلؼ اغ 
هةػػن اغلػػههتف االخػػرتفا هتخػػ ا  خصػػائا تلفػػرد   ػػا هػػف سػػهاذا مل ػػال اغ يرتػػؼ هاغ لَّتػػرا هاغ ػػرَّتر هاغ ألتػػثا هاال ػػراد هاغ التػػة 

 . هاغجم 
اغمهاضػت  اغ ػق حػرؼ مل ػا االسػـا اسػمًا َّػاف غ ػا أـ خ ػرًاا اسػ خفا ًاا غَّاػرة هرهد هػرا * تأ ق  رَّتب  ال اغلا تة غةجػلس(  ػق معدمػة 

اغ رَّتب  ق اغَّالـ اغير قا هماؿ رغؾ ما هل  مف حرؼ  ق اغ رَّتب اغرع  ع   ته  غهال( ه غهما(ا لر تضمر اغخ ر  ت ماا غَّاػرة 
ثراء اغلحػاة  ػق اغ حػث هػف خ ػر اغم  ػدأ  ػق هػرا  يرماسػ هخةػا اغ احػث  يػد اف ا اس يماؿ اغيرب غ ػرا االسػةهب  ػق َّالم ػـ

تجيػػؿ اغعاهػػدة مطػػردة هلػػدهـا هَّالػػت  تخػػرج هػػف سػػيق اغلحػػاة لغػػن مػػا اغ رَّتػػبا هاغ ػػأهتالت اغ ػػق اخ ارههػػا لغػػن َأف  رغػػؾ َّةػػه ال
ختػػرًا أل ػػـ َّػػالها تخ ػػار مػػف  راَّتػػبا هجػػ   ا  اغلحػػاة  سػػةتعة اغير ػػقا همػػا تس سػػت ه مػػف أسػػاغتب هراء مػػا ترسػػؿ مػػف َّػػالـا همػػا

 . ت َّةفهف رغؾ َّةه غتضيها مف اغعهاهد ما تحفظ ألهؿ اغير تة سالمة غ   ـا هتسّ ؿ هةت ـ   ـ  راَّت  ا
 ها  هغق اغ ه تؽ

 الهوامش: 
 . ٖٛ-ٓٛ/ٔتلظرل اغخصائال  -ٔ
 . ٕٓٙ/ٔاغمع ضبل  -ٕ
 . ٙٛ/ٔاغخصائال  -ٖ
 . ٜ٘-ٛ٘/ٕاغماؿ اغسائرل  -ٗ
 . ٕٙ-ٔٙ/ٕاغمصدر لفسهل  -٘
 . ٕٗ-ٓٗاغلحهل اغحدهد  ق  -ٙ
 . ٘ٔٔ/ٖاغ رهاف  ق هةـه اغعرثفل  -ٚ
 . ٕٕ/ٔاأل، اذ هاغلظائر  ق اغلحهل  -ٛ
 . ٔٙ/ٕتلظرل اغماؿ اغسائرل  -ٜ

 . ٖٓٙ/ٕاغخصائال  -ٓٔ
 . ٕٙٙ/ٔتلظرل األ، اذ هاغلظائر  ق اغلحهل  -ٔٔ
 . ٖٓٔ/ٖتلظرل ،رح اغمفصؿ ال ف تيت ل  -ٕٔ
 . ٔٔ/ٗاغَّ ابل  -ٖٔ
 . ٜٙٔ/ٕاغمصدر لفسهل  -ٗٔ
 . ٘ٙٔ/ٔت ل ،رح اغمفصؿ ال ف تي -٘ٔ
 . ٕٕٖتلظرل دراسة اغصهت اغة هعل  -ٙٔ
 . ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔاغخصائال  -ٚٔ
 . ٕٗٔ/ٔاغمصدر لفسهل  -ٛٔ
 . ٚ٘/٘،رح اغمفصؿ ال ف تيت ل  -ٜٔ
 . ٕٙٙ/ٔا هاأل، اذ هاغلظائر  ق اغلحهل ٖٓٓ/٘تلظرل اغمصدر لفسهل  -ٕٓ
 . ٖٚٔا هتلظرل اغمدارس اغلحهتة/ ،هلق ضتؼل ٜٗ/ٔاغخصائال  -ٕٔ
 . ٖٗٗ/ٗ،رح اغمفصؿل ال ف تيت ل  -ٕٕ
 . ٖٔٙ/ٔتلظرل هم  اغ هام ل  -ٖٕ
 . ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٔتلظرل ميالق اغلحهل  -ٕٗ
 . ٚ٘ٗ/ٗاغَّ ابل  -ٕ٘
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 . ٕٖٓ/ٖاغمصدر لفسهل  -ٕٙ
 . ٚٛٔ/ٖ،رح اغمفصؿل ال ف تيت ل  -ٕٚ
 . ٜ٘ٔ/ٖاغمصدر لفسهل  -ٕٛ
 . ٘ٙٔ/ٔاغمصدر لفسهل  -ٜٕ
 . ٔٛ-ٓٛتلظرل اغ رادؼ  ق اغة ةل  -ٖٓ
 . ٜٓٔدهر اغَّةمة  ق اغة ةل س تفاف اهغمافل  -ٖٔ
 . ٜ-ٛ/ٕغعرثف/ غةفراءل ميالق ا -ٕٖ
 . ٘ٚٔص ، االه،نل  -ٖٖ
 . ٕٓٓ-َٜٜٔأدب اغَّا بل ال ف ل ت ةل  -ٖٗ
 . ٕٓ٘/ٕا ٔٚ/ٔتلظرل األلصاؼ  ق مسائؿ اغخالؼل  -ٖ٘
 . َٗٛٔأدب اغَّا ب ال ف ل ت ةل  -ٖٙ
 . ٘ٛٔ/ٕسر صلاهة األهرابل  -ٖٚ
 . ٜٚٗ/ٖتلظرل هم  اغ هام ل  -ٖٛ
 . ٗٓٔاغمر جؿ/ ال ف اغخ،ابل  -ٜٖ
 . ٗٔٔ تلظرل اصهؿ اغلحه اغير قل -ٓٗ
ا ػراهتـ اغسػامرائقل . ا هاغفيػؿ هاغلظػاـ اغفيةػق  ػق اغير تػة/ دٕ٘ٔتلظرل  ق اغلحه اغير قل لهاهػد ه ط تػؽ/ م ػدع اغمخ همػقل -ٔٗ

ٕٚٚ . 
 . ٕٚٛ-ٕٓٛتلظرل اغفيؿ هاغلظاـ اغفيةق  ق اغير تةل -ٕٗ
 . ٛ٘-ٙ٘تلظرل اغمصدر لفسهل -ٖٗ
 . ٕ٘ٔتلظرل  ق اغلحه اغير قل ل  -ٗٗ
 . ٕٚٚغفيؿ هاغلظاـ اغفيةق  ق اغير تةل تلظرل ا-٘ٗ
 . ٕ٘ٔتلظرل  ق اغلحه اغير قل لهاهد ه ط تؽ/ م دع اغمخ همقل  -ٙٗ
 . ٕ٘ٔتلظرل اغمصدر لفسه/ -ٚٗ
 . ٜٖٚ/ٕتلظرل اغخصائال  -ٛٗ
 ا طراد اغَّ تسقل ٖ٘تلظرل دراسات  ق اغة ة/-ٜٗ
 . ٖٕٕ/ٔتلظرل ميالق اغلحهل  -ٓ٘
 . ٜٓٗ/َٔأماغق ا ف اغحاجبل -ٔ٘
 . ٖٕٔاغيةؿ  ق اغلحهل -ٕ٘
 . ٜٚ/ٕ،رح اغمفصؿ ال ف تيت ل  -ٖ٘
 . ٖٜٕ/ٔتلظرل اغَّ ابل -ٗ٘
 . ٜٔٔٔ/ٖا هاالر ،اؼل ٜٕٗ-ٖٜٕ/ٔتلظرل اغمصدر لفسهل -٘٘
 . ٖٔٛ-ٖٓٛ/ٕاغخصائال  -ٙ٘
 . ٜٚ/ٕتلظرل ،رح اغمفصؿ ال ف تيت ل -ٚ٘
 . ٜٚ/ٕتلظرل اغمصدر لفسهل -ٛ٘
 . ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٔتلظرل ميالق اغلحهل -ٜ٘
 . ٕٚ٘/ٔاغلحه اغها قل -ٓٙ
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 . ٚ٘/ٕاالتضاح  ق ،رح اغمفصؿل -ٔٙ
 . ٜٖٓ/ٔ،رح اغ س تؿل  -ٕٙ
 . ٜٖٔ-ٜٖٓ/ٔاغمصدر لفسهل -ٖٙ
 . ٕٖٓ/ٗ،رح اغرضقل -ٗٙ
 . ٕٕٗ/ٖتلظرل ،رح اغ س تؿل -٘ٙ
 . ٖٓٔ/ٔتلظرل ،رح اغمفصؿ/ ال ف تيت ل -ٙٙ
 . ٖٛٓ/ٔاال، اذ هاغلظائر  ق اغلحهل -ٚٙ
 . ٜٕٚٔ/ٗا هاالر ،اؼل ٕٖٔ/ٔا هتلظرل ،رح اغرضقل ٜٕٔ/ٔغَّ ابل ا -ٛٙ
 . ٜٖٔ-ٖٛٔ/ٔا هتلظر مله اتضًال ٕٗٚ/ٔاغَّ ابل  -ٜٙ
 . ٕٕٓ/ٖتلظرل اغمع ضبل  -ٓٚ
 . ٓٛٗ/ٔا هتلظرل ،رح اغرضقل ٕٜ/ٕ،رح اغمفصؿ ا ف تيت ل  -ٔٚ
 . ٙ/ٕ،رح اغرضقل -ٕٚ
 . ٚ٘/ٕتلظرل اال عاف  ق هةـه اغعرثفل  -ٖٚ
 . ٙٛ/ٕلظرل ،رح اغ س تؿل ت-ٗٚ
 . ٖٛٔ/ٔا هٜٕ٘/ٔاغَّ ابل  -٘ٚ
 . ٜٕ-ٕٛ/ٕهتلظرل ،رح اغمفصؿ ال ف تيت ل  ٕٔٗ/ٕ،رح جمؿ اغ جاجقل  -ٙٚ
 . ٛٛ/ٕا ه،رح اغ س تؿل ٕٔٗ/ٕا ه،رح جمؿ اغ جاجقا ٕٔٛ/ٔتلظرل اغَّ ابل  -ٚٚ
 . ٖٕٛ-ٕٕٛ/ٔاغَّ ابل  -ٛٚ
 . ٖ٘ٔ/ٔه،رح اغ صرت،ل  ٜٛ-ٛٛ/ٕ،رح اغ س تؿل ا ه ٕٛ-ٕٚ/ٕتلظرل ،رح اغمفصؿ ال ف تيت ل  -ٜٚ
 . ٕٓٗ/ٕتلظرل ،رح جمؿ اغ جاجقل  -ٓٛ
 . ٕٓٛ/ٔتلظرل اغَّ ابل -ٔٛ
 . ٜٕٓ/ٔتلظرل اغمصدر لفسهل  -ٕٛ
 . ٖٔٙ/ٕا هاالر ،اؼل ٛٙ/ٕتلظرل ،رح اغمفصؿ ال ف تيت ل  -ٖٛ
 . ٕ٘ٚأسرار اغير تةل  -ٗٛ
 . ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٕ عاف  ق هةـه اغعرثفل ا هتلظرل االٜٗ،رح اغمفصؿ ال ف تيت ل / -٘ٛ
 . ٜٕٗ-ٖٜٕ/ٕاغَّ ابل  -ٙٛ
 . ٖٜٕ/ٕتلظرل اغمصدر لفسهل  -ٚٛ
 ٘ٗٔ-ٗٗٔ ق اغلحه اغير قل لهاهد ه ط تؽل  -ٛٛ
 ٕٗاغيةؿ  ق اغلحهل -ٜٛ
  ٗٗٔتلظرل  ق اغلحه اغير قل لهاهد ه ط تؽل -ٜٓ
 ٕٗاغيةؿ  ق اغلحهل -ٜٔ
 . ٘ٔٔ/ٕتلظرل ،رح اغمفصؿ ال ف تيت ل -ٕٜ
 . ٜٕٓٔ/ٖتلظرل االر ،اؼل  -ٖٜ
 . ٕٕٗ/ٔاغَّ ابل  -ٜٗ
 . ٖٚٔ/ٕاغمصدر لفسهل  -ٜ٘
 . ٜٕ٘/ٕاغمصدر لفسهل  -ٜٙ
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 . ٕٔٔ/ٕا هاغخ الةل ٕٕٚا هاغدتهافل ٜٕٗ/ٕاغمصدر لفسهل  -ٜٚ
 . ٚٔٔ/ٕتلظرل ،رح اغمفصؿ ال ف تيت ل  -ٜٛ
 . ٖٙٗ/ٔتلظرل ،رح اال،مهلقل  -ٜٜ

 . ٛٔٗ/ٔا ه،رح اال،مهلقل ٜٕٚٔ/ٖتلظرل االر ،اؼل  -ٓٓٔ
 . ٕ٘ٚ/ٕاغَّ ابل  -ٔٓٔ
 . ٖٖٛ/ٕاغمصدر لفسهل  -ٕٓٔ
 . ٕٔٗ/ٔا ه،رح اغمفصؿ ال ف تيت ل ٕٗٗ/ٕتلظرل ،رح جمؿ اغ جاجقل  -ٖٓٔ
 . ٜٕٔ/ٕاغَّ ابل  -ٗٓٔ
 . ٕٔٗ/ٔ،رح اغمفصؿ ال ف تيت ل  -٘ٓٔ
 . ٕ٘ٓ/ٔتلظرل ،رح اال،مهلقل  -ٙٓٔ
 . ٕٔ٘/ٔتلظرل اغمصدر لفسهل  -ٚٓٔ
 . ٕٔ٘/ٔتلظرل اغمصدر لفسهل  -ٛٓٔ
 . ٕٕٗ/ٔتلظرل ،رح اغمفصؿ ال ف تيت ل  -ٜٓٔ
 . ٕٕٗ/ٔتلظرل اغمصدر لفسهل  -ٓٔٔ
 . ٜٔٚٔ/ٗا هتلظرل االر ،اؼل ٓٓ٘-ٜٜٗ/ٖاغَّ ابل  -ٔٔٔ
 . ٕٜٚٔ/ٗتلظرل االر ،اؼل  -ٕٔٔ
 . ٓٓ٘/ٖتلظرل اغَّ ابل  -ٖٔٔ
 . ٗٓٔ/ٜا ٕٓ٘/٘تلظرل ،رح اغمفصؿ ال ف تيت ل  -ٗٔٔ
 . ٖٓ٘-ٕٓ٘/ٖاغَّ ابل  -٘ٔٔ
 . ٖٓٔ/ٖتلظرل االر ،اؼل  -ٙٔٔ
 . ٕٚٗ-ٕٙٗ/ٖاغَّ ابل  -ٚٔٔ

 المصادر: 
 اغعرثف اغَّرتـ 
 هػػػ(ا  حعتػػؽل محمػػد ا ػػه اغفضػػؿ ا ػػراهتـا ٜٔٔاال عػػاف  ػػق هةػػـه اغعػػرثفل جػػالؿ اغػػدتف ه ػػد اغػػرحمف  ػػف ا ػػق  َّػػر اغسػػتهطق  ت

 . ـٜٚٙٔغحستلقا اغعاهرةا اغط ية اغرا يةا مَّ  ة همط ية اغم، د ا
  ا مط يػة اغسػيادةا ٗهػ(ا  ،ا محمػد محتػق اغػدتف ه ػد اغحمتػدا طٕٙٚأدب اغَّا با أ ه محمد ه د ا   ف مسةـ  ف ل ت ة  ت

 . ـٕٜٙٔ-هػٕٖٛٔمصرا 
  هػػػ(  حعتػػؽ هدراسػػة اغػػدَّ هر رجػػب هامػػاف محمػػدا مراجيػػة٘ٗٚلر ،ػػاؼ اغَضػػَرب مػػف غسػػاف اغيػػربل أ ػػه ّحتػػاف األلدغسػػق  ت 

 . ـٜٜٛٔ-هػٛٔٗٔا مَّ  ة اغخالجق/ اغعاهرة/ ٔاغدَّ هر رمضاف ه د اغ هابا ط
  ـٜٚ٘ٔهػ(ا  حعتؽل محمد   جت اغيطارا مط ية اغ رلقا دم،ؽا ٚٚ٘اسرار اغير تةل ا ه اغ رَّات االل ارع  ت . 
  ػػ،ل طػػه ه ػػد . هػػػ(ٜٔٔاأل،ػػ اذ هاغلظػػائر  ػػق اغلحػػهل أ ػػه اغفضػػؿ ه ػػد اغػػرحمف اغَّمػػاؿ ا ػػه  َّػػر جػػالؿ اغػػدتف اغسػػتهطق  ت 

 . ـٜ٘ٚٔ-هػٜٖ٘ٔاغرفهؼ سيدا مَّ  ة اغَّةتات األ هرتة/اغعاهرةا 
  ـٜٜٚٔأصهؿ اغلحه اغير قل اغدَّ هر محمد ختر حةهالقا جامية  ،رتفا اغالرلتةا سهرتاا . 
  ا دار هػػػ(ا دراسػػة ه حعتػػؽل اغػػدَّ هر  خػػر صػػاغ، سػػةتماف لػػدارذٙٗٙأمػػاغق ا ػػف اغحاجػػبل ا ػػه همػػره هامػػاف  ػػف اغحاجػػب  ت

 . ـٜٜٛٔاغجتؿ/  ترهتا هدار هّمار/ هّمافا 
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  هػػ(ا  ػ،ل محمػد محتػق ٚٚ٘األلصاؼ  ق مسػائؿ اغخػالؼل اغ،ػتأل األمػاـ َّمػاؿ اغػدتف ا ػه اغ رَّػات ه ػد اغػرحمف األل ػارع  ت
 . ـٕٜٛٔاغدتف ه د اغحمتدا دار اغجتؿ/

 ن  لػػاع اغيةتةػػقا مط يػػة اغيػػالقا   ػػدادا االتضػػاح  ػػق ،ػػرح اغمفصػػؿل ا ػػه همػػره هامػػاف  ػػف اغحاجػػبا  حعتػػؽل اغػػدَّ هر مهسػػ
 . ـٕٜٛٔ

  ا مط يػػة ٔهػػػ(  ػػ،ل محمػػد أ ػػه اغفضػػؿ ا ػػراهتـا طٜٗٛاغ رهػػاف  ػػق هةػػـه اغعػػرثفل  ػػدر اغػػدتف محمػػد  ػػف ه ػػد ا  اغ رَّ،ػػق  ت
 . ـٜٛ٘ٔهتسن اغ ا ق اغحة ق ه،رَّاذا اغعاهرةا 

 ـٜٓٛٔ-هػٓٗٔاغاعا ة هاالهالـا دار اغر،تد غةل،را  اغ رادؼ  ق اغة ةل حاَّـ ماغؾ غيت قا اغجم هرتة اغيرالتةا ه ارة . 
  هػػػ( ضػػمف َّ ػػاب  رسػػائؿ  ػػق اغلحػػه هاغة ػػة(  ػػ،ل ٖٗٛاغحػػدهد  ػػق اغلحػػه اغير ػػقل أ ػػه اغحسػػف هةػػق  ػػف هتسػػن اغرمػػالق  ت

 . ـٜٜٙٔ-هػٜٜٖٔاغدَّ هر مصطفن جهادا هتهسؼ تيعهب مسَّهلقا ه ارة اغاعا ة هاالهالـا دار اغجم هرتة/   داد 
 هػٜٜٕٔهػ( مط ية  هالؽا ٖٜٓٔة األدب هغب غ اب غساف اغيربل ه د اغعادر اغ  دادع  ت خ ال . 
  ـٕٜ٘ٔ-هػٖٔٚٔاغخصائال أ ه اغف ، هاماف  ف جلقا  ،ل محمد هةق اغلجارا اغلا،ر دار اغَّ اب اغير قا  ترهتا . 
  ـٜٙٚٔدراسة اغصهت اغة هعل اغدَّ هر أحمد مخ ار همرا هاغـ اغَّ با اغعاهرةا . 
 ـٜ٘ٚٔا اغعاهرةا ٔدهر اغَّةمة  ق اغة ةل س تفف أهغمافا  يرتب اغدَّ هر َّماؿ محمد  ،را ط . 
  اغط يػة االهغػنا دار ا هػ(ا  ،ل محمد حسف محمد حسػف اسػماهتؿإٜٖسر صلاهة االهرابل أ ه اغف ، هاماف  ف جلق  ت

 . ـٕٓٓٓهػا ٕٔٗٔاغَّ ب اغيةمتةا  ترهتا 
 غؾل لدـ غه ههض    ارسهل حسف محمدا ا،راؼ اغدَّ هر لمتؿ  دت  تيعهبا اغط يػة االهغػنا ،رح األ،مهلق هةن أغفتة ا ف ما

 . ـاٜٜٛٔ-هػٜٔٗٔاغَّ ب اغيةمتةا  ترهت/غ لاف 
 هػػػػ(ا ٕٚٙ،ػػػرح اغ سػػػ تؿا  سػػػ تؿ اغفهائػػػد ه َّمتػػػؿ اغمعاصػػػدل جمػػػاؿ اغػػػدتف محمػػػد  ػػػف ه ػػػد ا   ػػػف ماغػػػؾ اغطػػػائق االلدغسػػػق  ت

 . ـٕٔٓٓهطارؽ   حق اغستدا مل،هرات دار اغَّ ب اغيةمتة/  ترهت/ غ لافا اغط ية االهغنا  حعتؽل محمد ه د اغعادر هطاا 
 ت(. هػ(ا دار اغفَّرا  ترهتا  دٜ٘ٓ،رح اغ صرت، هةن اغ هضت،ل خاغد ه د ا  اال هرع  ت . 
 رالتػػةا ه ارة هػػػ(ا  حعتػػؽل اغػػدَّ هر صػػاحب ا ػػه جلػػاحا اغجم هرتػػة اغيٜٙٙ،ػػرح جمػػؿ اغ جػػاجقل ا ػػف هصػػفهر اال،ػػ تةقا  ت

 . ـٜٓٛٔ-هػٓٓٗٔاالهلاؼ هاغ،فهف اغدتلتةا دار اغر،تد غةل،را 
 هػػ( لػدـ غػه ههضػ  حها،ػته ه  ارسػهل اغػػدَّ هر ٙٛٙ،ػرح َّا تػة ا ػف اغحاجػبل رضػق اغػدتف محمػد  ػف اغحسػف االسػ ر ارعا  ت

 . ـٜٜٛٔ-هػٜٔٗٔامتؿ  دت  تيعهب/ مل،هرات دار اغَّ ب اغيةمتةا اغط ية االهغنا  ترهت/ غ لافا 
  ت(. هػ(ا دار صادرا  دٖٗٙ،رح اغمفصؿ غة مخ،رعل مه ؽ اغدتف ا ه اغ عاء تيت   ف هةق تيت  اغمهصةق  ت . 
  هػ(  ،ل م ا ما ف م ارؾا اغط يػة االهغػنا دار ٖٔٛاغيةؿ  ق اغلحهل ا ه اغحسف محمد  ف ه د ا  اغميرهؼ  ا ف اغهراؽ  ت

 . ـٕٓٓٓ-هػٕٔٗٔاغفَّر اغمياصرا  ترهت غ لافا 
 /ا غسػػػلة ٙاغفيػػػؿ هاغلظػػػاـ اغفيةػػػق  ػػػق اغير تػػػةل اغػػػدَّ هر ا ػػػراهتـ اغسػػػامرائقا  حػػػث  ػػػق مجةػػػة  اغمجمػػػ  اغيةمػػػق اغيرالػػػق(ا مجةػػػد

 . ـٜٜ٘ٔ
  ق اغلحه اغير قل لهاهد ه ط تؽا اغػدَّ هر م ػدع اغمخ همػقا مَّ  ػة همط يػة مصػطفن اغ ػا ق اغحة ػق هاهالدذ  مصػرا اغط يػة 

 . ٜٙٙٔ-هػٖٙٛٔاالهغن 
 ا مَّ  ػػػة ٖهػػػػ(  حعتػػػؽ ه،ػػػرحل ه ػػػد اغسػػػالـ محمػػػد هػػػارهفا طٓٛٔت هتهل ا ػػػه  ،ػػػر همػػػره  ػػػف هامػػػاف  ػػػف لل ػػػر  ت َّ ػػػاب سػػػ

 . ـٜٛٛٔاغخالجق/ اغعاهرة/
  هػ(ا حععه ههةػؽ هةتػهل اغ،ػتأل َّامػؿ محّمػد ٖٚٙاغماؿ اغسائر  ق أدب اغَّا ب هاغ،اهرل ضتاء اغدتف لصر ا   ف األاتر  ت

 . ـٜٜٛٔيةمتةا  ترهت/غ لاف/ا دار اغَّ ب اغٔمحّمد ههتضةا ط
 /ـٜٙٚٔاغمدارس اغلحهتة/،هلق ضتؼا دار اغميارؼ/ اغعاهرة . 
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  هػػػٕٜٖٔهػػػ(ا  ػػ،ل هةػػق حتػػدرا مل،ػػهرات دار اغحَّمػػةا دم،ػػؽا ٚٙ٘اغمر جػػؿل أ ػػه محمػػد ه ػػد ا   ػػف أحمػػد اغخ،ػػاب  ت-
 . ـٕٜٚٔ

  ت(. /  ترهت/ غ لافا  دهػ(ا هاغـ اغَّ ب ٕٚٓميالق اغعرثفل أ ه  َّرتا تحتن  ف  تاد اغفراء  ت . 
  ـٜٚٛٔميالق اغلحهل اغدَّ هر  اضؿ صاغ، اغسامرائقا ه ارة اغ يةتـ اغياغق هاغ حث اغيةمقا جامية   دادا  تت اغحَّمةا . 
  ا دار ٔهػػ(ا  ػ،ل حسػف محمػدا همراجيػة اغػدَّ هر لمتػؿ  ػدت  تيعػهبا طٕ٘ٛاغمع ضبل ا ه اغي اس محمد  ػف  تػد اغم ػرد  ت

 . ـٜٜٜٔترهت/غ لاف/اغَّ ب اغيةمتة/ 
  ـٜٙٙٔاغلحه اغها قل ه اس حسفا اغط ية اغااغاةا دار اغميارؼ  مصرا . 
  ا مل،ػهرات ٔهػ(  ،ل أحمد ،مس اغػدتفا طٜٔٔهم  اغ هام   ق ،رح جم  اغجهام ل جالؿ اغدتف ه د اغرحمف اغستهطق  ت

 . ـٜٜٛٔدار اغَّ ب اغيةمتة/  ترهت/ غ لاف/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


