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َّْمهيد  الت

 االْستِْفهام في اللُّؽَِة َواالْصِطالح

ْْ زَْ ددَمِب اْلَم اِ دد ِ  تِْفهاُم ِمدد فَةُ  يُعَدددُّ االْسدد الَّتددي نُيِددَي  ِهددا الفَالِسدد

ْْ لَددددديم َْ ِمدددد َْ َواللُّؽَِويّددددو َّْ  ،َواْل َالِؼيّددددو فَِة  َ تّددددن  ِ َد اْلفَالِسدددد زََ دددد

ميْ، َو ُددوَ  َْ اْلُمعاِصدد َّددداُوِليّي ، (Michel Myerييم ميشددام مددا) الت

َّْ اْلَكالمَ  َواْنتَ َمَ فَْلَسفَتَهُ َنلن السُّؤام، زَْمسن " َ في زَْصِم َ ميمَتِِه  ز

تََكلِّمَ  َّْ اْلُمدد َ  هِ  ِاْنتِ دددامِ  لَددْي َ فددي كُددّمِ زَْ واِلدددِه  (سدددا ِم  ) زَْجِو َددة، َوز

ِه  ِلدن  هِ  ِاْنتِ دامِ   َدمْ زَْس ِلَة،  ْطَمحُ يَ  وايَْسدعن فدي َكالِمد ْْ  بِ الَجد َند

كُده، تَييُمهُ َوتَُ ّمِ السُّدؤاُم َواْفتِدماُ  السُّدؤاِم َولَدْد صداَم  زَْس ِلٍَة تَْسد

نَ  َطتِه  َُو اْلُمَ ّمِ ِم فدي كُدّمِ زَْيِشد تََكلِّ ِْ اْلُمد ْيسدا ِِ  َواْل اِنَ  اْلَو يدَد ِل

َْ السُّددؤاُم زَسدداَ  اليَّشدداِط اللُّؽَددِوّج َوَسدد ََب ُوجددوِدِه  ْْ  ُيددا كددا َوِمدد

ْْ  ،َدهِنيْ  َ َْ ِلْلَكدالِم ز ْْ تَتََشدكََّم َولَمدا كدا َ ْْ َؼْيِمِه لَدْم يَكُدْ ِللُّؽَدِة ز َوِم

د ("يوَجدد
ْذَ َب يَْفَسددهُ . )ٔ َّْ ( خاِلددد مدديالد)َوذََ ددَب اْلَمدد َ  ييَمددا َمزأ ز

تََكلِّمَ  ْْ سُددؤاٍم : "اْلُمدد ِنْيددَدما يُْخ ِددم  ِيَّمددا  ُددَو يُجيددُب  اْلُمخاَطددَب َندد

َْ َجوا دا   َصميحٍ زَْو َؼْيمِ  ْْ يَكدو َ َّْ كُمَّ  ِْخ اٍم يَِصحُّ ز َصميح،  ِْذ  ِ

("ِلسُدددؤاِم سدددا ِم
ْْ يُْيَ دددَم  ِلدددن . )ٕ َ دددواِب ز َْ الصَّ َّْ ِمددد ِ َوِلدددذِلَن فَدددِ

                                      
 ِْدمي  َمْم وم، األُُس  اإل ستمولوجيَّة والتَّداوليَّة ِلليََّ ِم اليَّْ دِوّجِ ِنْيدَد سدي ََوْيه،  (ٔ)

 م ِددد،  -َنّمدداْ، نددالم الُكتُددِب اْلَ دددي  -، جددداما للِكتدداب العددالَِميّ 1ٖٖ، صٔط
 ، ّْ دّكاِكيّ : وَ . ٕٙٓٓاألُْمُد ة، االْستِْفهاُم ِنْيَد السَّ ِدماَسدة  تَداُوِليَّدة، : فَميدة  ْ فضَّ

، مجلَّددة الممامسددال اللؽويَّددة، مخ ددم الُمماَمسددال اللّؽويَّددة فددي ٗٔٔ-ٖٔٔص
 .ٕ٘ٔٓ، (ٕٖ)الَجبا ِم، العدد 

اللَدة، طخالد ميالد، اإل (ٕ) َْ التَّْمكيدِب َوالّدِ ، جاِمعَدة 98، صٔيشاء في العم يَّدة  َدْي
 -ـ ددٕٔٗٔميو ددة، الُمَؤسَّسددة العم يَّددة للتَّوبيدد ، تددوي ،  -كلِّيَّددة ااداب: ميو ددة
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ِدراَسةٌ أيُُّهما أْقَدم؟ (: َهلْ )وَ ( الَهْمَزةُ )أَداتا االْستِْفهاِم التَّْصديِقّي 
 لُغَِويَّةٌ تاريِخيَّة

 عمر يوسف عكاشة. د
 

ِْ فددي َناللَتِددِه  ْيسددا ِِ َم ِل َم األَوَّ ِّددُم اْلعََمدد تِْفهاِم  ِاْنتِ دداِم زَيَّددهُ يَُمي االْسدد

 .)ٔ( ِاْلَكْوْ

َسأَلَهُ : َواْستَْفَهَمهُ : " َُو سُؤاُم اْلفَْهِم زَْج َطلَ ُهُ  -لُؽَة  -َواالْستِْفهامُ 

َمه ْْ يُفَّهِ َ ("ز
مُ : "َمْعِمفَدةُ الشَّدْيِء  ِاْلمَْلدِب زَِو اْلعَْمدم: ، َواْلفَْهمُ )ٕ : اْلفَْهد

("َنمَْلتُه: َوفَِهْمُل الشَّْيءَ ... َمْعِمفَتَُن الشَّْيَء  ِاْلمَْلب
َوال يَْخُمُج . )ٖ

ْْ  ددذااال ِوّجِ َندد ّيِ َواليَّْ دد ِطالحِ اْل َالِؼدد تِْفهاُم فددي االْصدد اْلَمْعيددن  ْسدد

فَدددهُ اللُّؽَددِوجّ  تِْفهاُم وَ : "مَْوِلدددهِ  ِ ( ـ ددٕٙٙ( )السَّدددكّاِكيّ )،  ِْذ َنمَّ االْسددد

ْ ْ ("ِلَطلَِب ُ صوٍم في الدذِّ
ٗ( . َْ ِويّي َطلَدُب "َو ُدَو فدي نُدْمِؾ اليَّْ د

وَ  م، يَْ دد ؟زََبْيددد  لددا: اْلفَْهدد (" ِم 
تِْعالُم مددا فددي َضددميِم "، زَْو  ُددَو )٘ اْسدد

 ُددددَو َطلَددددُب ُ صددددوِم صددددوَمةِ الشَّددددْيِء فددددي : اْلُمخاَطددددب، َوليددددمَ 

                                      
دددّكاِكيّ : وَ . ٕٔٓٓ دددة، االْسدددتِْفهاُم ِنْيدددَد السَّ ِدماَسدددة  تَداُوِليَّدددة، : فَميددددة  دددْ فضَّ
 .ٗٔٔص

ة، االْستِْفهاُم ِنْيَد السَّّكاِكيّ  فَميدة: اْيُ مْ  (ٔ)  .ِٗٔٔدماَسة  تَداُوِليَّة، ص:  ْ فضَّ

د مكمم، ِلسداْ اْلعَدَمب (ٕ) ، ٔ، ط(فهدم: )اْ ْ َمْي وم، زَ و اْلفَْضم َجمام الّديْ م مَّ

 .م88ٓٔ – ـ ٓٔٗٔدام صادم،  َْيمول، 

 .لّسا ِك يفسها (ٖ)

(ٗ)  ُْ َم لَدهُ السَّّكاِكّي، ز و يَْعموب يوُسُؾ ْ  ِْ َنِلّي، ِمْفتداُح العُلدوم، َ مَّمَدهُ َولَددَّ ِد   ُمَ مَّ

ددددد نلددددي  ،٘ٔٗ، صَٔنْ ددددد الَ ميددددد  يددددداوج، ط: َوفَْهَمَسدددده َميشددددومال ُم مَّ

 .مٕٓٓٓ -ـ ٕٓٗٔلُْ ياْ،  - َْيضوْ، دام الُكتُِب العلميَّة،  يمول

ُْ ِ شام األيصاِمّج، جمام الّديْ ن د هللا  ْ يوسؾ، مُ  (٘) ْْ ُكتُدِب اِْ  ْؽيي اللَّ يدب َند

د الَخطيب، ط: األَناميب، تَْ ميك َوَشْمح اْلَمْجِلدُ   ،1ٓ/ٔ، ٔن د اللَّطيؾ م مَّ

ْلِسدددددلَة التُّمايِيَّدددددة ِْ َوااداب، الّسِ ، اْلُكَوْيدددددل، (ٕٔ: )اْلدددددَوَطيِيُّ ِلليَّمافَدددددِة َواْلفُيدددددو

 مٕٓٓٓ/ـ ٕٔٗٔ
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ْ ْ ("الدددذِّ
ْْ "، زَْو  ُدددَو )ٔ ْْ َمْعلومدددا  ِمددد َطلَدددُب اْلِعْلدددِم  َِشدددْيٍء لَدددْم يَكُددد

("لَْ م
ٕ(. 

 :تَْمسيُم االْستِْفهام

ؾَ  ْْ َنمَّ َ لَسَّدَمهُ  التَّْعميَؾ السّدا َِك، ْستِْفهامَ اال( السَّكّاِكيّ )  َْعَد ز

ِْ  ُماُم اَشَمة   دي ُ : ) ِلن لِْسَمْي ر)وَ ( التَّْصد ((التََّصدوُّ
، َوذِلدَن فدي )ٖ

ْ ْوَ ": لَْوِلدددهِ  تِْفهاُم ِلَطلَدددِب ُ صدددوٍم فدددي الدددذِّ َواْلَمْطلدددوُب ، االْسددد

َْ ُ ْكما   َِشدْيٍء َنلدن َشد  ْْ يَكو َ ْ ْ،  ِّما ز ْيء زَْو ال ُ صولُهُ في الذِّ

دي َواألَّوُم  ُدددَو . يَكدددوْ ِم التَّْصددد وُّ ْْ تََصددد ، َويَْمتَيِدددُ  اْيِفكاكُدددهُ ِمددد

رالطَّددددَمفَْيْ، َواليّددددايي  ُددددَو  َْ التََّصددددوُّ ، َوال يَْمتَيِددددُ  اْيِفكاكُددددهُ ِمدددد

("التَّْصديك
( الشَّدميُؾ اْلُجْمجدايِيّ )َولَميدب  ِمْيدهُ مدا ذََ دَب  ِلَْيدِه  .)ٗ

تِْفهامُ : "م ييَمدددا لدددا( ـ ددد9ٔٙ) تِْعالُم مدددا فدددي َضدددميِم : االْسددد اْسددد

ْ ْ، : اْلُمخاَطب، َوليمَ   َُو َطلَُب ُ صدوِم صدوَمةِ الشَّدْيِء فدي الدذِّ

                                      
د،  (ٔ) دد : ُمْعَجُم التَّْعميفال، تَْ ميك َوِدماَسدةالّشميؾ الُجْمجايِّي، نلّي  ْ ُمَ مَّ ُمَ مَّ

 يداء : واي دم. دام الفَضيلَة، المداِ َمة، 9ٔ، ص(8ٓٔ)ِصّديك الِمْيشاوج، ملم 

، 9 سددمانيم   ددما يم  ويدددج العددايي، التّصددّوم والتّصددديك فددي العم يّددة، ص

اق خديجددة ن ددد الددمبّ : ِمسددالة ماجسددتيم فددي اللُّؽددة العم يَّددة وردا هددا،  شددماؾ

 .مٕ٘ٓٓ-ـ ٕٙٗٔال دييي، جامعة  ؽداد، 

، 8ٓٔزَْ َمد َمْطلوب، ُمْعَجم الُمْصَطلَ اِل اْل َالِؼيَِّة َوتََطّوم ا،  نادة ط  ، ص (ٕ)

 .1ٕٓٓمكت ة ل ياْ ياشموْ، 

 .٘ٔٗص: السَّّكاِكّي، ِمْفتاُح العُلوم (ٖ)

 .الّسا ِك يَْفسه (ٗ)
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ِدراَسةٌ أيُُّهما أْقَدم؟ (: َهلْ )وَ ( الَهْمَزةُ )أَداتا االْستِْفهاِم التَّْصديِقّي 
 لُغَِويَّةٌ تاريِخيَّة

 عمر يوسف عكاشة. د
 

ِْ زَْو ال ُولونهدا،  ْي َْي َْ الشَّ ْْ كايَل تِْلَن الّصوَمةُ ُولوعَ يِْس ٍَة  َْي فَِِ

ر، َو ِاّل فَُهَو التَّْصدي فَُ صولُها  َُو  ("التََّصوُّ
ٔ(. 

ُم َوالتَّْصديكُ   لم ة تاميِخيَّة: التََّصوُّ

 ِْ يَّفاِل اليَّْ ِويَّددةَ اْلُمَؤلَّفَددةَ فددي اْلمُددمو ْْ يَتَتَ َّددُ  اْلُمَصدد يَْ دددو ِلَمدد

ُم اْلَمصداِدَم األَصديلَةَ  َي الَّتدي تَُشدكِّ اْلِهْجِميَِّة اْلَخْمَسِة األولدن، َوِ د

ِْ ، زَ )ٕ(ِليَمافَتِيدددا العم يَّدددِة اإِلْسدددالِميَّة َطلََ ْي َْ اْلُمْصددد يَّهدددا َخلَدددْل ِمددد

م َوالتَّْصديك) ((التََّصوُّ
َّْ اْلعُلَماَء األَوا َِم لَْم يَكويدوا . )ٖ َ َوُمْشتَِهم  ز

ْم لَدْم  َّْ  دذا ال يَْعيدي زَيَُّهد َطلَ ال، َولِكد َْ َكييما   َِوْض ِ اْلُمْصد يُْعيَْو

َْ الَّتي ِلتِلْ  َنْ دد )َن اْلُمْصَطلَ ال، فَدـيَتَياولوا اْلَمفا يَم زَِو اْلَمضامي

َّْ سي ََوْيِه ( الماِدم  سيْ َ دُ ز ْْ  (ـ 9ٓٔ)يَُؤكِّ َ  ِلَكييدٍم ِمد لَد تَعَدمَّ

َمَب لَهددا زَْميِلَددة  ُمْختَِلفَددة، َوفَسَّددَم ا تَْفسدديما  "ُصددَوِم اْل َالَؼددِة  َوَضدد

ِْ الطَّميمَِة ا لَّتي َسلََكها نُلَماُء  َالِؼيّا ،  َْم زَْ يايا  يَماهُ يَتَياَولُها  ِعَْي

ْْ  َْعدُ في َم اِ يِِهم، ؼايَةُ األَْمِم زَيَّهُ لَْم يَْذكُْم لَها زَْسماء  اْل َالَؼِة ِم

ْْ ذا . اْصِطالِ يَّة ِم سدي ََوْيِه لَدْم يَكُد َطلَ اِل فدي َنْصد َوِذْكُم اْلُمْصد

ِْ اليّددايي لَددْم تَ  ُْ فددي اْلمَددْم ٍْ َخطيددم، فَدداْلعُلوُم َواْلفُيددو ْ أ ْْ لَددد َشدد كُدد

ييؾ، َوالتَّْمسديم،  َدْل  َْعدد زَْو َدَخلَدْل فدي َدْوِم التَّْيسديِك َوالتَّْصد تََ دَّ

                                      
 .9ٔ، ص(8ٓٔ)ملم  ،ْعميفالالّشميؾ الُجْمجايِّي، ُمْعَجُم التَّ  (ٔ)

، دام ؼميدب ٙط، ص. ن د الماِدم  سديْ، زَيَدُم اليُّ داةِ فدي اْل َْ دِ  اْل َالِؼدّي، د (ٕ)

 .889ِٔللّطِ اَنِة َواليَّْشِم َوالتَّْوبي ، الماِ َمة، 

 ياء  سمانيم   ما يم  ويدج العايي، التّصّوم والتّصديك في العم يّدة، : اي م (ٖ)

 .ٕٗ -ٖٕص
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َوَوْض ِ اْلُمْصَطلَ ال  ُيا َو ُياَن نُْيوايا  َنلن كُّمِ لِْسدم، َوتَْمييدبا  

ُْ َوْلتَ ٍِذ ُمتَداخِ  ْْ سا ِِم األَْلسام، َو ِيَّما كايَِل اْلعُلوُم َواْلفُيو لَة  ِلهُ َن

("يَُصبُّ  َْعُضها في  َْع ، َويُيْمج  َْعُضها  َْعضا  
ٔ(. 

مَّ ِنيايَددِة اْلعُلَمدداِء فددي ذِلددَن اْل دديْ لَددد  َّْ ُجدد َ َولَعَددمَّ تَْفسدديَم  ددذا ز

ْْ َشدأْيِِه  هَ  ِلن َجْم ِ كُّمِ ما ِم  ِيْدماُء اللُّؽَدِة َواْلُم افََ دةُ َنلدن "تََوجَّ

ِْ )ٕ(فَلَددْم يَطُددْؾ  ِخدداِطِمهِ ... َسددالَمتِها، َو ِْ ددماب َجماِلهددا، ، زَْو  ِأَْذ ددا

َْ  ددذا اْلِعْلددِم زَْو ذان، زَْو يََضددعوا  لوا  َددْي ْْ يَْفِصدد َ َْ لَددهُ ز مي اْلُمعاِصدد

ِْ زَْو تِْلددن َطلَ ا  ِلهددِذِه الفُيددو ("ُمْصدد
َّْ اليَّمافَددةَ اْلعََم ِيَّددةَ . )ٖ َ َوَمْعلددوم  ز

َّدد ُو كايَْل في ذِلَن اْلَوْلدل َشدديَدةَ الت اُخِم َوالتَّمداُبج، فَاللُّؽَدةُ َواليَّْ د

َدة ِهَمة  فددي  َْوتَمَددٍة واِ دد لُّهددا كايَددل ُمْيَصدد يَُّؾ : "َواْل َالَؼددةُ كُ فَاْلُمَصدد

َمُم  دا ، َو ِيَّما  َُو َمْوسدوَنة  كاِملَدة، تَْشد اْلواِ دُ ال يُعاِلُج ِنْلما  ُمَ دَّ

لِّهددا ِمدد  َْ اليَّمافَددِة اْلعََم ِيَّددِة كُ ْْ زََدٍب َولُؽَددٍة، َو َالَؼددٍة َوتَْفسدديم، زَْلددوا

ِّْ اْلمَدددْوم، َوِدلَّدددِة  ميؾ، فَتُْعطدددي صدددوَمة  كاِملَدددة  ِلفَددد ٍو َوتَْصددد َويَْ ددد

ِْ اْلَمْممن الَّذج يَْهِدُؾ  ِلَْيِه  َْ اْلعُلوِم لَْم يَكُ َّْ اْلفَْصَم  َْي التَّْع يم، ألَ

، اْلعُلَماُء في  ِذِه اْلفَتَْمةِ اْلُمضي َة، الْ  ّْ ِْ كُدّمِ فَد ُمْشتَِملَِة َنلدن نُيدو

                                      
 . 8ٕٔص :ن د الماِدم  سيْ، زَيَُم اليُّ اةِ في اْل َْ ِ  اْل َالِؼيّ  (ٔ)

 .يَْعيي سي ََوْيه (ٕ)

 . 8ٕٔص :ن د الماِدم  سيْ، زَيَُم اليُّ اةِ في اْل َْ ِ  اْل َالِؼيّ  (ٖ)
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("َوما ِدد ِ كُددّمِ لَددْوْ
ة  َ تّددن ذِلددَن . )ٔ دد ْْ ِلْل َالَؼددِة كُتُددب  خاصَّ َولَددْم تَكُدد

َي رماء ُم َْعيَددَمة  َمْييددوَمة   ُيددا َو ُيددان فددي كُتُددِب "اْل دديْ،  َو ِيَّمددا ِ دد

 َالَؼدٍة،  ِجايِدِب اليَّْ ِو َوالتَّْفسيِم َواللُّؽَة، فَيَْ و  َوَصدْمؾ،  ِجايِدِب 

("َكالٍم في  ِْنجاِب المُْمرْ،  ِجايِِب رماء لُؽَِويٍَّة َويَْمِديَّة
ٕ(. 

لَْل  َولَد َّْ  ( ياء  سمانيم العايي)تََوصَّ َ  كدايوا اْلَمياِطمَدةَ   ِلن ز

تِْعمامِ  َْ فدددي اْسددد ِويّي َْ َواليَّْ ددد َْ اْل َالِؼيّدددي ِْ  زَْسددد ََك ِمددد َطلََ ْي اْلُمْصددد

م وَ ) ديكالتََّصددوُّ ((التَّْصدد
َ  َولَدد ِ  ددذا ُمتََولَّدد   وَ ، وَ )ٖ  َمتَيدداِؼم  تَمامددا  َمدد

ِة  اْلَمياِطمَةِ  الشَّديِد في َوْض ِ التَّْعميفاِل َو ِْيشاِء التَّْفميعداِل َو ِلاَمد

دوِد َواْلفُدددموق ُُّم ُُم اْلَك يدددُم  .اْلُ ددد َْ تَدددأَي ِْ اْل َالِؼيّدددي ِلدددَم َنددد َولَدددْد نُ

َّْ ( زَْ َمد َمْطلوب)ْد ذََ َب  ِاْلَمْيِطك، َ تّن لَمَ  َ  َُو ( السَّكّاِكيّ ) ِلن ز

َْ اْلُمْصَطلَ اِل اْلَمْيِطِميَِّة في اْل َالَؼِة العم يَّة،  ْْ زَْدَخَم َكييما  ِم َم

َمةِ العمليَّدِة َوَسدْيَطَمةِ اليَّْبَندِة الَجَدِليَّدِة نليدِه فدي  يَتيَجةَ َؼلَ َدِة اليَّْ د

((ِمْفتدداح العُلددوم)
َّْ  َصدد يح  . )ٗ َ َْ اْلِكتا دداِل ( السَّددكّاِكيّ )ز تَفاَد ِمدد اْسدد

                                      
 يدداء : َواي ددم. ٘ص :ن ددد المدداِدم  سدديْ، زَيَددُم اليُّ دداةِ فددي اْل َْ ددِ  اْل َالِؼدديّ  (ٔ)

 -ٖٕا يم  ويدددج العددايي، التّصددّوم والتّصددديك فددي العم يّددة، ص سددمانيم   ددم

ٕٗ. 

 . ٘ص :ن د الماِدم  سيْ، زَيَُم اليُّ اةِ في اْل َْ ِ  اْل َالِؼيّ  (ٕ)

 ياء  سمانيم   ما يم  ويدج العايي، التّصّوم والتّصديك في العم يّدة، : اي م (ٖ)

 .ٕٙص

، َمْيشدومال مكت دة اليَّهضدة،  َْؽدداد، ٔز مد مطلوب، ال الؼة نيد السَّّكاِكّي، ط (ٗ)

 يددداء  سدددمانيم   دددما يم  ويددددج العدددايي، : )يَْمدددال  َندددْ. م8ٙٗٔ -ـ ددد9ٖٗٔ

  (.ٕ٘ص :التّصّوم والتّصديك في العم يّة
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ٍص َدليدٍك  َْيَد زَيَّدهُ ال الِؼيَِّة الَّتي َس َمَتْهُ،  ِم ُملَخَّد يَفَدذَ ِمْيهدا  ِلدن َنَمد

ْْ َسدد َموهُ ُمضدديفا   ِلَْيهددا  َْعددَ  األَْفكدداِم الَّتددي اْسددتَطاَنها،  اماِء َمدد

لَّهُ ِصياَؼة  َمضْ " َْ فيها  ِمُْدَمتِِه َوصاغَ ذِلَن كُ  وَطة  ُمْ َكَمة  اْستَعا

َّْعليِم َوالتَّْس يب َوفي التَّْجميِد َوالتَّْ ديد َوالتَّْعميِؾ  الَمْيِطِميَِّة في الت

("َوالتَّْمسيِم َوالتَّْفمي ِ َوالتَّْشعيب
ٔ(. 

 ِْ َطلََ ْي َْ اْلُمْصددددددد ِْ اْلَمياِطمَدددددددِة يَمَدددددددَم اْل َالِؼيّدددددددو ، فَعَددددددد ْْ  ِذَ

تَ  ِْ  ِلدددن َواْسددد َطلَ ا ّيِ َوفَدددَد اْلُمْصددد َْ الددددَّْمِ  اْل َالِؼددد ْعَملو ُما، َوِمددد

ِوجّ  تَْعَمَم . الدددددَّْمِ  اليَّْ دددد ِْ اْسدددد َم َمدددد َْ رِخدددد َْ اليَّْ ِويّددددو َو ِذا كددددا

 ِْ م َوالتَّْصديك)اْلُمْصَطلََ ْي َّْ سي ََوْيهِ (التََّصوُّ َ سَب َمْل وَ ِة -، فَِِ

يّ ) َْ كدد -(لَددْي   ِْسددمانيم األَْوِسدد َْ "ا َح اْلفَددْمَق  َددْي ْْ زَْوَضدد َم َمدد زَوَّ

ِْ اْلُمْفدَمد ْْ تَْعيدي تِْفهاِم َند ِْ اْلُجْملَِة، َواالْسد ْْ َمْضمو . االْستِْفهاِم َن

ا َِم يَْعلَُم  ُِ صوِم  َّْ السّ َ ِْ اْلُمْفَمِد  ِلن ز فَمَْد زَشاَم في االْستِْفهاِم َن

يَدِ  َْ اْلُمْسدد يَِد  ِلَْيدده، َو ِيَّمددا  ُددَو يَْطلُددُب  زَْو ُولددوعِ اليِّْسدد َِة  َددْي َواْلُمْسدد

ُْ  ِددداليَّْفيِ زَْو  واَب ال يَكدددو َّْ اْلَجددد َ ليُم َنلدددن ذِلدددَن ز َّْعيددديْ، َوالددددَّ الت

ِْ ما يسأم َنْيه (" ِاإليجاب، َو ِيَّما  ِتَْعيي
في  اب ( سي ََوْيه)لاَم . )ٕ

َْ اْلَكالُم  ِها  َِمْيِبلَدِة زَ ( زَمْ ) ذا  اب ) َوذِلدَن (: "يّهمدا َوزَيّهدم ِذا كا

، فَأَْيَل (زََبْيدا  لَميَل زَْم  ِْشما ؟)، وَ (زََبْيد  ِنْيَدَن زَْم َنْممو؟: )لَْولُن

                                      
َمةُ الُمَ مِّك (ٔ)  .8ٔص: السَّّكاِكّي، ِمْفتاُح العُلوم، ُممَّدِ

َْ َواْل َالِؼيّديْ، صلَْي   ِْسمانيم األَْوِسّي، زَسداليب الطَّلَدب نِ  (ٕ) ، ْٖ٘ٔيدَد اليَّْ دِويّي

 َْيددل اْلِ ْكَمددة،  َْؽددداد، /  ِوباَمة التَّعلدديم العددالي َواْل َْ ددِ  اْلِعْلِمددّي، جاِمعَددة  َْؽددداد

ٔ899. 
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َد ُما، ألَيَّددَن  ِذا لُْلددلَ  َّْ ِنْيددَدهُ زََ دد َ دَّعٍ ز َْ ُمدد ، (زَيُُّهمددا ِنْيددَدن؟: )اا

َّْ ِنْيددَدهُ زَ (زَيَُّهمددا لَميددَل؟)وَ  َ دَّعٍ ز َد ُما، ألَيَّددَن  ِذا لُْلددلَ ، فَأَْيددَل ُمدد : َ دد

َّْ اْلَمْسددؤوَم لَددْد (زَيَُّهمدا لَميددَل؟)، وَ (زَيُُّهمدا ِنْيددَدن؟) َ دَّعٍ ز ، فَأَْيددَل ُمد

َّْ ِنْلَمَن لَِد اْستَوأ فيِهمدا  َ َّْ ِنْيَدهُ زََ َد ُما،  ِاّل ز َ لَِمَي زََ َد ُما زَْو ز

َّْ . ال تَددْدمج زَيُُّهمددا  ددو َ ليُم َنلددن ز زََبْيددد  ِنْيددَدَن زَْم : )لَْولَددنَ َوالدددَّ

و م  زََبْيددد  : )، زَيَّددَن لَددْو لُْلددلَ (زَيُُّهمددا ِنْيددَدن؟: ) َِمْيِبلَددِة لَْوِلددنَ ( َنْمدد

و؟ َْ ُم داال، َكمدا زَيَّدهُ  ِذا : ، فَماَم اْلَمْسدؤومُ (ِنْيَدَن زَْم  ِْشم  ال، كدا

("، فَمَْد زَ ام(ال: )فَمام( زَيُُّهما ِنْيَدَن؟: )لامَ 
ٔ(. 

م َوالتَّْصديك)  في اللُّؽَِة َواالْصِطالح( التََّصوُّ

 (:التَّْصديك)

ْدِق  ِلدددن  ددد ديُك فدددي اللُّؽَدددِة لَ دددوم اْلمَدددْوم، زَْو يِْسددد َةُ الّصِ التَّْصددد

ُْ َمْي ددوم)لدداَم . اْلُمْخ ِدم لَهُ (: "ـ د1ٔٔ( )اْ دد دَّ ... لَ ِددَم لَْولَدده: َوَصدد

قُ  ّدِ دييِ : َواْلُمَصددد لَُن فدددي َ ددد ّدِ  ژ: -تَعدددالن-لددداَم هللاُ . نالَّدددذج يَُصددد

ادُ َخفيفَددة  َوالددّداُم َشددديَدة، َو ُددَو )ٕ(ژ ٻ ٻ ٻ ، الّصدد

ْْ تَْصديِمَن صاِ  ََن  ِذا َ دَّيَن ("ِم
(: الشَّميؾ الجمجايِيّ )َولاَم . )ٖ

                                      
ن ددد : سددي ََوْيه، زَ و ِْشددم َنْمددمو  ددْ ُنيْمدداْ  ددْ لي ددم، الِكتدداب، تَْ ميددك َوَشددْمح (ٔ)

دددد  ددداموْ، د دددالم م مَّ  -ٕٔٗٔ، مكت دددة الخدددايجي، المددداِ َمة، 8ٙٔ/ٖط، .السَّ

 ياء  سمانيم   دما يم  ويددج العدايي، التّصدّوم والتّصدديك : َواْيُ م .م88ٕٔ

 .1ٕفي العم يّة، ص

 .ٕ٘: 1ٖالّصافّال  (ٕ)

 (.صدق: )اْ ْ َمْي وم، ِلساْ اْلعََمب (ٖ)
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ْْ تَْيسِ : التَّْصديك" َ ْدَق  ِلدن اْلُمْخ ِدمز ("َب  ِاْختِيداِمَن الّصِد
، َولداَم )ٔ

ديكُ : ") ِلَْفدٍ  لَميدب( ـ د8ٗٓٔ( )الَكفَِوجّ ) َمْعيداهُ اللُّؽَدِوجُّ ( التَّْصد

ْدق  ِلن اْلُمْخ ِِم اْختِياما   ْْ يْيِسَب الّصِ َ (" َُو ز
ٕ( . 

قُ "َوزَْيَل  ييَما  اْلَخ َم زَِو اْلُمْخ َِم في َخ َدِمه زَْو َ دييِده، " تَُصّدِ

يِ  الَّذج َسدِمْعتَهُ  ِيَّما تَموُم  ِِِْصداِم ُ ْكٍم َنلن  ذا اْلَخ َِم زَِو اْلَ د

ْْ زَْمِم . ِمْيه ُْ ما جاَء في االْصِطالحِ ِم ، (التَّْصدي )َو ذا  َُو َنْي

َكمدا لداَم -، زَْو  ُدوَ "اإِلْدماُن اْلُمْشتَِمُم َنلن اْلُ ْكم"فَالتَّْصديُك  َُو 

م   َِشددْيٍء َنلددن َشددْيء، -(السَّددكّاِكيّ ) تِْفهاُم ِلَطلَددِب وَ ": لددام ُ ْكدد االْسدد

ْ ُْ صو َْ  ،ٍم في الذِّ ْْ يَكو َ ْ ْ،  ِّما ز َواْلَمْطلوُب ُ صولُهُ في الذِّ

دي َواألَّوُم  ُددَو . ُ ْكمددا   َِشددْيٍء َنلددن َشددْيء زَْو ال يَكددوْ ، التَّْصدد

ِم الطََّمفَْيْ ْْ تََصوُّ ("َويَْمتَيُِ  اْيِفكاكُهُ ِم
ٖ(. 

َْ اْلُمؽدايََمةِ  َديْ  َّْ  ُياَن يَْونا  ِمد َ َْ اْلَمْعيدن اللُّؽَدِوّجِ َواْلَمْل و ُ ز

 َّْ َ دي َ )َواْلَمْعين االْصِطالِ ّي للتَّْصديك، ذِلدَن ز فدي اللُّؽَدِة ( التَّْصد

ْد ِ  َُو يِْس َةُ  َّْ  الّصِد َ م  ز ِْ  ِلدن اْلما ِدم، َو دذا ُمْفِهد  ِاْلمَْلدِب زَِو اللِّسدا

                                      
 .ٗ٘، ص(1ٗٗ)الّشميؾ الُجْمجايِّي، ُمْعَجُم التَّْعميفال، ملم  (ٔ)

يّددددال (ٕ) معجددددم فددددي : الَكفَددددِوّج، ز ددددو ال َمدددداء زيّددددوب  ددددْ موسددددن ال سددددييّي، الُكلِّ

يَّدة وزنددَّه للطَّ د  َوَوَضدَ   المصطل ال والفموق اللؽويَّة، لا له نلدن يسدخة خّطِ

ددد المصددِمّج، ط: فَهاِمَسددهُ  ، مؤسَّسددة ٖٕٔ-ٕٕٔ، صٕندددياْ دمويددح وم مَّ

سالة،  يمول   .م889ٔ/  ـ8ٔٗٔلُْ ياْ،  –الّمِ

 .٘ٔٗص :السَّّكاِكّي، ِمْفتاُح العُلوم (ٖ)
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دُّ اِتْككدددار َوالتَّْكددد ي  ددد ِْ ََّ هُدددَو  ديَ  اللُّغَدددِو َْ ، فَددد )ٔ(التَّْصددد ِِذا كدددا

ِْ لُؽَِويّددا  ألَيَُّهمددا ُمتَضدداّداْ، فَِِيَُّهمددا  َّْكددذيُب ُمتَخدداِلفَْي ديُك َوالت التَّْصدد

َطلَح ِْ َمعددددا  فددددي اْلُمْصدددد ديِميّ : )َمْشددددموال تِْفهام التَّْصدددد زَِو ( االْسدددد

ديك) تِْفهام الَّددددذج يُْطلَددددُب  ِددددِه التَّْصدددد  ِِذ اْلَمْمصددددودُ  ِهددددذا (. االْسدددد

َْ االْستِْفهاِم الَّذج يُمادُ  ِِه، زَْو يُمادُ ِمْيهُ، اْلُمْصَطلَحِ ذِلَن  اليَّْوعُ ِم

ْْ َنَدِمه، زَجِ التَّْكذيب مأ. َطلَُب ُ صوِم التَّْصديِك ِم :  ِِع داَمةٍ زُْخد

يُدددمادُ  ِدددِه َطلَدددُب ُ صدددوِم اإِليْ ددداِل زَِو اليَّْفدددي، ال َطلَدددُب ُ صدددوِم 

ِْ  ( السَّدكّاِكيّ )التَّْصديِك َوْ َده، زَمداَمةُ  دذا لَدْوُم  دي )َند (: التَّْصد

ِْ اليُّ وِل زَِو االْيتِفاِء في مماِم التََّمدُّد" ِيَّهُ  ("َطلَُب تَعَيُّ
فَِِذا َسأََم . )ٕ

د   ِلدن السّدوق؟: "-َمياَل  –َشْخص  رَخَم  َّْ "زَذََ َب ُمَ مَّ َ ، فَدال َشدنَّ ز

َْ اْلُمخاَطددِب، زَِو اْلَمْسددؤومِ  َق ذَ دداَب السّددا َِم يَْطلُددُب ِمدد ّدِ ْْ يَُصدد َ ، ز

 ُْ ْْ يُيْ ِتَهُ زَْو يَْيِفيَهُ، َو ذا  َُو َنْي َ ٍد  ِلن السّوِق زَْو يَُكذِّ َه، زْو ز ُمَ مَّ

َطلَحِ  ْْ ُمْصددددد ماِد ِمددددد ديِميّ )اْلُمددددد تِْفهاِم التَّْصددددد َّْ (. االْسددددد َ َويَْ ددددددو ز

دي ) َطلَحِ ( التَّْصددد ْكِم َواإِلْفدددماِد فدددي اْلُمْصددد وَن د-مدددا ُخدددصَّ  ِالدددذِّ

ِّددُم  -التَّْكدد ي ِ  ديَك يَُمي َّْ التَّْصدد  ِاّل ألَْسدد اٍب ِمْيهددا االْختِصددام، َوألَ

ِة األَْخاللِيَّدددة َْ اْلِوْجَهددد َّْ . اْلجايِدددَب اْلَمْمؼدددوَب فيدددِه دا ِمدددا  ِمددد َولِكددد

                                      
ِْ َوالعُلدوم، تَْمددديم  (ٔ) دد نلددي، َمْوسدوَنة َكّشداؾ اْصددِطال اِل الفُيدو التّهدايوج، م مَّ

نلدي د دموج، يَمَدَم الديَّصَّ الفاِمِسديَّ : مفيك العجم، ت ميك: َو ِْشماؾ وُمماَجعَة

، ٔجدددومج بييددداتي، ط: ةن دددد هللا الخالددددج، التّمجمدددة األجي يَّددد:  ِلدددن العم يَّدددة

 .88ٙٔلُْ ياْ،  -، مكت ة ل ياْ ياِشموْ،  يمولٔ٘ٗص

 .9ٔٗص :السَّّكاِكّي، ِمْفتاُح العُلوم (ٕ)
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ديك) َْ اْلَكددِذِب  -َكمددا َسد َكَ -لُؽَدة  ( التَّْصد ْدَق دو َب الّصِد ْْ تَْيِسدد َ  ُدَو ز

 .اْلُمْخ ِم  ِلن اْلَخ َِم زَوِ 

 َْ َّْ اْلَمْعين االْصِطالِ يَّ للتَّْصديِك لَْد يُِمَم ِم َ ْْ  ُيا يَْلَ  ُ ز َوِم

َطلَُح  ْْ  ِتَْوسدددي ِ ِداللَتِددده، فَمَدددِد اْيتَمَدددَم ُمْصددد ؽَدددِوّجِ َولِكددد
اْلَمْعيدددن اللُّ

ديك) ْدِق  ِلددن ( التَّْصدد دد َْ اْلَمْعيددن اللُّؽَددِوّجِ الددّداّمِ َنلددن يِْسدد َِة الّصِ ِمدد

دُّ اإِلْيكداِم َوالتَّْكدذيبالْ  ْدُق  َُو ِضد لَْفلُ -ما ِم، َوالّصِ ،  ِلدن -َكمدا زْسد

ِْ اليّ دوِل  اْلَمْعين االْصِطالِ ّيِ األَْوَسد ِ  ِِداللَتِدِه َنلدن َطلَدِب تَْعيدي

 . زَِو االْيتِفاء، زَِو التَّْصديِك زَِو التَّْكذيب

م)  (:التََّصوُّ

رُ )زَّما  ُْ ُ ْكما   َِشْيٍء َنلن في اللُّؽَة فَ ( التَّصوُّ ُهَو الَّذج ال يَكو

((السَّكّاِكيّ )َشْيٍء، َكما لاَم 
، زَْو  َُو اْستِْ ضداُم صدوَمةِ الشَّدْيِء )ٔ

ْ ْ، زَْو  ("ُ صوُم صوَمةِ الشَّْيِء في اْلعَْمم"في الذِّ
ْْ لَْوِلِهم ،)ٕ : ِم

ْمُل الشَّددْيءَ " وَّ َم لددي: تََصدد وَّ ُل صددوَمتَهُ فَتََصدد ُْ ... تََو َّْمدد لدداَم اْ دد

الّصوَمةُ تَِمدُ في َكالِم اْلعََمِب َنلن  اِ ِم ا َوَنلن َمْعين : األَييم

فَتِه صدوَمةُ الِفْعدِم : يُمدامُ . َ ميمَِة الشَّْيِء َوَ ْي َتِدِه َوَنلدن َمْعيدن ِصد

("َكذا َوَكذا، زَْج َ ْي َتُه، َوصوَمةُ األَْمِم َكذا َوَكذا زَْج ِصفَتُه
ٖ(. 

د  لَه َوما ُ صومُ  في -صوَمةِ الشَّْيِء في اْلعَْمِم  ِاّل  ِْدمان  ُمَجمَّ

ْْ  ُيدا جداَء تَْعميدُؾ -َ ميمَِة األَْمم ر)، ِم ِطالحِ ( التََّصدوُّ فدي االْصد

                                      
 .٘ٔٗص :السَّّكاِكّي، ِمْفتاُح العُلوم (ٔ)

 .ٖ٘، ص(1ٕٗ)الّشميؾ الُجْمجايِّي، ُمْعَجُم التَّْعميفال، ملم  (ٕ)

 (.ومص: )اْ ْ َمْي وم، ِلساْ اْلعََمب (ٖ)
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ْْ يُْ َكددَم َنلَْيهددا  ِيَْفدديٍ زَْو "َنلددن زَيَّددهُ  َ ْْ َؼْيددِم ز  ِْدمان اْلماِ يَّددِة ِمدد

(" ِيْ ددال
َولَدددْد ذََكدددَم ". ْيِء  ِْدماكدددا  سدداذجا   ِْدماُن الشَّدد "، زَْو  ُدددَو )ٔ

َّْ ( الهجدمجّ  ٕٔالمدمْ ( )التّهايوج) َ رَ )ز وُّ ُدمَّ َمرهُ ( التََّصد  ِْدمان، ي

ِم : "َنلن زَْيواعٍ ِستَّة وُّ دا  َكتََصد ما  واِ د وُّ ُْ تََصد ، (اإِلْيسداْ)لَْد يَكو

ِم  وُّ دا   ِدال يِْسد ٍَة َكتََصد ُْ ُمتَعَدّدِ ِْ )َولَْد يَكدو ، َولَدْد (َواْلكاتِدباإِلْيسدا

َي َنلددن  ة َوِ دد دد ا تَْمييِديَّددٍة زَْج َؼْيددِم تامَّ َ  يِْسدد ٍَة  ِّمدد دا  َمدد ُْ ُمتَعَددّدِ يَكددو

، (َؼدالم َبْيدد)وَ ( اْلَ يَدواْ اليّداِطك)تَْوصيِفيَّة َو ِضافِيَّة َكـ: لِْسَمْيْ

ة َؼْيم َخ َِميَّة َكمَْوِلن يَُشنُّ فيها ، َو ِّما َخ َِميَّة (اْضِمب: )َو ِّما تامَّ

 ِْ مال ِلُخلُّوِ ددا َندد َْ التََّصددوُّ َّْ كُددمَّ ذِلددَن ِمدد ِ زَْو َمْمجددوح فيهددا، فَددِ

("اْلُ ْكم
ٕ(. 

ُْ سددييا)َولَددْد ذََ ددَب  َّْ ( ـ دد9ٕٗ( )اْ دد َ رَ ) ِلددن ز وُّ زَسدداُ  ( التََّصدد

دي ) َق يايِيددا ، َواْلعَْكددُ  َؼْيددُم (التَّْصدد ّدِ ال  ِلتَُصدد ُم زَوَّ وُّ ، فَأَْيددَل تَتََصدد

َّْ كُمَّ ما يَُصدَُّق : " يحٍ ِنْيَده، لامصَ  ِ ُم َمْ َدز  ِللتَّْصديك، فَِ التََّصوُّ

ال ، َوال يَْيعَِك  م  زَوَّ (" ِِه فَُهَو ُمتََصوَّ
َولَعَلَّهُ  ِيَّما يَْيَطِلُك في  ذا . )ٖ

َْ اْلُمَسلََّمِة الَمْيِطِميَِّة الَّتي تَمأ  ِم َوْضد "ِم وُّ عا  ُوجوَب تَْمدديِم التََّصد

 ْْ ديٍك ال  ُدددَّ َمعَددهُ ِمدد َّْ كُددمَّ تَْصدد م  َنلَْيددِه َطْ عددا ، أل َكمددا زَيَّددهُ ُممَدددَّ

                                      
 .ٖ٘، ص(1ٖٗ)الّشميؾ الُجْمجايِّي، ُمْعَجُم التَّْعميفال، ملم  (ٔ)

ِْ َوالعُلوم (ٕ)  .٘٘ٗص :التّهايوج، َمْوسوَنة َكّشاؾ اْصِطال اِل الفُيو

َ َسدْ َمجيدد : اْ ْ سييا، زَ و نلّي اْلُ َسْيْ  ْ ن ِد هللا، التَّْعليمال، تَْ ميك َوتَْمدديم (ٖ)

 .8ٕٓٓسوميا،  -، دام الفملد، ِدَمْشكٖٙص ط،.د العُ َْيِدّج،
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م،  ِر تََصددوُّ وُّ ِْ  َددْرتٌ َعددْن تََصدد ُم َعلددش الشَّددْي ("إِِ  اْلُحْكدد
ِم . )ٔ َوألَْجدد

ٌر َمعَددٌُ  -ُم َّمددا- ددذا وُّ ديَ  بََِكَّددٌُ تََصدد َف بَْعددُل اْلَمكاِةقَددِة التَّْصدد َعددرَّ

َم  َ : "ُحْكددم تَتْبُِع اْلُحْكدد ٌر يَْسدد وُّ ٌر َولِككَّددٌُ تََصدد وُّ ص تََصدد ديُ  أَْيْددا التّْصدد

("َولَياَنةَ اليَّْفِ  َوتَْصديمَها
َم . )ٕ َّْ  َْعَ  اْلَمياِطمَدِة َنَكدَ  فَمَددَّ َولِك

م، ال َكمددا لدداَم  ديَك َنلددن التََّصددوُّ ُْ سددييا)التَّْصدد َّْ (اْ دد ، َوذِلددَن ألَ

ديك ُوجددوِدّج َوال" م اْلُوجددوِد سددا ِك  التَّْصدد م َنددَدِمّي، وتََصددوُّ تََّصددوُّ

ِم اْلعََدم ("َنلن تََصوُّ
ٖ( . 

 َّْ َ َّْ اْلمَْوَم  ِأ َ رِ التَّ )َنلدن  ُمَؤسَّ   ( التَّْصدي )َوزَْ َسُب ز وُّ  ،(َصد

أَمُ  ص سُدااالص  َص يح  ِجّدا ، فَأَْيَل  ييَما تَْسد ديِقيّا زَسدافََم ) :َكِميْدمِ   تَْصد

د ؟ ْْ ، فَِِيَّ (ُمَ مَّ رِ َن تَْيَطِلُك ِم ِْ  ُما  تََصوُّ د)وَ ( السَّدفَمُ )َشْي َْي ( مَ مَّد

ْْ تَْعددِمَؾ ُوجددوَد يِْسدد ٍَة  َْييَُهمددا َ ْْ َؼْيددِم ز ْْ ِمدد َم . َولِكدد َّْ األَْمدد َ  ِاّل ز

أَُم  -فددي مددا يَْ َهددم-لُؽَِويّددا   َْ تَْسدد سُددااالص لَددْد يَددْيعَِك ، ذِلددَن زَيَّددَن  ددي

                                      
ط، . األخضددمج، َشددْمح العَاّلمددة األَْخَضددِمّج نلددن سددلَّمه فددي ِنْلددِم اْلَمْيِطددك، د (ٔ)

. ل.، كتاب  لكتمويدي  صديؽة وومد ميمدوم مدْ ط عدة ال دا ي ال ل دي، د8ص

َّْ ُكددمَّ (   ددما يم األيصددامج)َولَددْد ذََ ددَب  مال نلددن تصددوُّ يَتََولَّددُؾ تصددديك   ِلددن زَ

م الم مددومتَ  .ٕ ،م الموضددوعصددوُّ تَ . ٔ: ياليددة  ددي م اليِّ تَ  .ٖ، صددوُّ  سدد ةصددوُّ

ط، ِكتدداب  لكتمويِددّي .  ددما يم األيصددامج، ُدمو  فددي ِنْلددِم الَمْيِطددك، د: اي ددم)

م والتَّْصديك.، د(دوْ تمليم صف ال)  (: ل، َمْ َ   التََّصوُّ

http://www.elibrary4arab.com/ebooks/manteq-w-falsafa/droos-

manteq/tasawr-tasdeeq.htm 

د ِمضا الم فم، الميطدك، د (ٕ) م، .، دام التَّعداُمؾ ِلْلَمْط وندال، د1ٔط، ص.م مَّ

 .مٕٙٓٓ -ـ 1ٕٗٔ

 https://sites.google.com/site/tarekprof73/ts1: المول  (ٖ)
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ص  ِريّا وُّ َْ فَِِيَّدددَن ، (ْْ سدددافََم؟َمددد ) :ِميْدددمَ  تََصددد ُْ لَدددِد اْيَطلَْمدددَل ِمددد تَكدددو

دي ِ  ِالسَّدفَم، زَِو  (التَّْصدي ِ ) دا  مدا لَدْد سدافَم، التَّْصد َّْ زََ د َ َؼْيدَم   ِدأ

 ُْ ْْ يَكو فََم  ِلن  زَيََّن تَْجَهُم َم  ذا اْلُمسافِم، فَلََكأَيََّن  ا ُيا تُْسيِدُ السَّ

ٍد مدددا، يادَُن ال زََ ددد ُْ  ِْسددد ِدِ ْم فَيَكدددو ص سَّدددفََم  ِلدددن زََ ددد ديقا َولِيددداُم  .تَْصددد

ِمّج  وُّ ديِك زَْكيَدُم مدا يَتََجلّدن فدي السُّدؤاِم التََّصد ِم َنلن التَّْصد التََّصوُّ

، فَلَدْيَ  (زَخاِلدد  ِنْيدَدَن زَْم َنْ ددُ هللا؟: )الَّذج تَُؤّديِه اْلَهْمَبة في يَْ و

ِْ ِنيْ  َّْ زََ َد اْلَمْذكوَمْي َ َْ  َْعُ  َمْعياهُ ِسوأ ز ْْ كا َدن، َوال زَْدمج  ِ

مِ  َّْ : فددي لَْوِلددهِ ( السَّددكّاِكيّ ) ُددَو مددا َنيدداهُ  -فددي األَلَددمّ - ددذا الفَْهدد ِ 

َم  َْ التَّْصديك"التََّصوُّ ("ال يَْمتَيُِ  اْيِفكاكُهُ ِم
ٔ(. 

َم َوالتَّْصديَك  ِمَْوِلدهِ  (الَكفَِوجّ ) لَْد لَخَّصَ وَ  ديك" :التََّصوُّ : التَّْصد

م ِْدم يّال، َوالتََّصوُّ لِّ (" ِْدماُن اْلُجْب ِيّال: اُن اْلكُ
ْ ِط )ٕ ، َو ذا  ِالضَّد

تِْفهاُم  ِوّج،  ِِذ االْسد ما  َُو ُمْيَط ِك  َنلن االْستِْفهاِم في الدَّْمِ  اليَّْ د

م - ِِع اَمةٍ زُْخمأ-التَّْصديِميّ  ِْ اْلُجَمد تِْفهاُم َند يّدال)  َُو االْسد لِّ ، (الكُ

ا االْسدددد  ِْ َوزَّمدددد تِْفهاِم َندددد تَصُّ  ِاالْسدددد ِمجُّ فَُهددددَو اْلُمْخدددد وُّ تِْفهاُم التََّصدددد

(  مجشتماسددم) لَسَّددمَ  لَدددْ وَ . (الُجْب ِيّددال) اْلُمْفددَمداِل زَِو اْلَكِلمددال

ة، : االْستِْفهاَم في اللُّؽاِل  ِلن لِْسَمْيْ ْْ َكِلَمد تِْفهام  َند م  َُو اْسد األَوَّ

دايي ْْ ُجْملَدد : َواليّد تِْفهام  َندد مِ . ةاْسدد واُب األَوَّ  - َِط يعَددِة اْل دددام-َوَجدد

ة، َو ُددَو اْلُمَسددّمن  َّ َكِلَمدد ِر وُّ تِْفهاِم التََّصدد ِر أَِو االْسدد وُّ ا . بِالتََّصدد َوزَّمدد

                                      
 .٘ٔٗص :السَّّكاِكّي، ِمْفتاُح العُلوم (ٔ)

 .8ٕٔص: لالَكفَِوّج، الُكلِّيّا (ٕ)
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َمة   ِدـ ، َو ُدَو (ال)زَْو ( يَعَدمْ )االْستِْفهاُم اليّايي، فََجوا ُهُ ُجْملَة  ميَصدَّ

 .)ٔ(لتَّْصديِقيّ بِالتَّْصديِ  أَِو االْستِْفهاِم ااْلُمَسّمن 

ِّفاق َواالْفتِماق(: َ مْ )وَ ( اْلَهْمَبةُ )  االت

ِلالْستِْفهاِم َكِلمال  : "زََدواِل االْستِْفهاِم لا ِال  ( السَّكّاِكيّ )َ َصَم 

، َوزَّج، َوَكددْم، : َمْوضددوَنة َوِ دديَ  ْْ َبة، َوزَْم، َوَ ددْم، َومددا، َوَمدد الَهْمدد

، َْ ، َوَمتن، َوزَيّا َْ َبةِ َو َِكْسدِم ا َوَكْيَؾ، َوزَْي (" ِفَتْحِ اْلَهْمد
ُدمَّ مدا . )ٕ ي

ْْ َصيَّفَها  ِلن ياَليَِة زَْيواع َ يَْختَصُّ َةلَدَ  ُحصدوِل : أََحدها: "لَْ َ  ز

ر، َوثاكيها دي ، َوثاِلثهدا: التََّصوُّ ال : يَْختَصُّ َةلَدَ  ُحصدوِل التَّْصد

("يَْختَصّ 
تَصّ َواْلَهْمَزةُ ِهَي الكَّْوتُ األَخيُر َغْيد . )ٖ َي  ،  ِذْ ُر اْلُمْخد ِ د

ألَيَّدهُ لَدْد يُْطلَدُب  ِهدا  زَداةُ االْستِْفهاِم اْلَو يَدةُ الَّتدي تَدأْتي ِلليَّدْوَنْيْ،

م، لام َْ اليَّدْوعِ : "التَّْصديُك َكما لَْد يُْطلَُب  ِها التََّصوُّ َبةُ ِمد َواْلَهْمد

ديِك  ِهددا َم اال: األَخيددم، تَمددوُم فددي َطلَددِب التَّْصدد الق؟ وَ زََ َصدد : ْيِطدد

يَِد  ِلَْيده ِم  ِهدا فدي َطدَمِؾ اْلُمْسد وُّ : زََبْيد  ُمْيَطِلك؟ َوفدي َطلَدِب التََّصد

يَدِ  زَفددي اْلخا ِيَددِة : زَِدْ دد   فددي اإِليدداِء زَْم َنَسددم؟ َوفددي َطددَمِؾ اْلُمْسدد

يَِد  ِلَْيدهِ  ِم تَْطلُُب تَْفصيَم اْلُمْسد ّق؟ فَأَْيَل في األَوَّ ، ِدْ سَُن زَْم في الّبِ

                                      
ُم اليَّْ دِوجُّ ِللُّؽَدِة اْلعََم ِيَّدة :اُْيُ مْ  (ٔ) َ هُ َوَنلَّدَك  مجشتماسدم، التََّطدوُّ ، زَْخَمَجدهُ َوَصد َّ

مكت ددددة الخدددايجي، المدددداِ َمة، ، ٘ٙٔص، َٕمَمضددداْ ن ددددد التَّدددّواب، ط: َنلَْيددده

 .م88ٗٔ-ـ ٗٔٗٔ

 .9ٔٗص: السَّّكاِكّي، ِمْفتاُح العُلوم (ٕ)

 .ْفسها ِك يَالسّ  (ٖ)
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يَِد، َو ُدددَو  َو ُدددَو اْلَمْ دددموؾ، َوفدددي اليّدددايي تَْطلُدددُب تَْفصددديَم اْلُمْسددد

("ال َّْمؾ
ٔ(. 

ا  ٌِ إِاّل (َهددددلْ )أَّمدددد َي الكَّددددْوتُ الثّدددداكي الَّدددد َ ال يُْةلَددددُ  بِدددد ،  َِهدددد

ديِك فدي التَّْصدي  ةُ  َِطلَدِب التَّْصد ، زَْو ِ َي األَداةُ اْلَو يَدةُ اْلُمْختَصَّ

الق؟ وَ : نَكمَْوِلدد "العم يَّددة،  َم االْيِطدد َ ددْم َبْيددد  ُمْيَطِلددك؟ : َ ددْم َ َصدد

ْْ يُمددام َ ديِك اْمتَيَددَ  ز ِه  ِالتَّْصدد و زَْم : َوالْختِصاِصدد م  َ ددْم ِنْيددَدَن َنْمدد

َْ (زَمْ ) ِْشددم؟  ِاتِّصدداِم  ("زَْم ِنْيددَدَن  ِْشددم؟  ِاْيِمطاِنهددا: ، دو
فَددِِذا . )ٕ

َبةُ )كايَدددِل  ِم وَ ( اْلَهْمددد وُّ ديكرتِيَدددة  ِللتََّصددد ّدٍ َسدددواء-التَّْصددد ، -َنلدددن َ ددد

تَِمَن ( َ ددمْ )َوكايَدْل  ْْ تَْشد َ ديِك َ ْسددب، تَأَسَّدَ  َنلَْيددِه ز ( َ ددمْ )ِللتَّْصد

  َ َبةِ )َمددد ْْ سدددا ِِم ( اْلَهْمددد َْ َؼْيِم مدددا ِمددد ديِك دو فدددي َطلَدددِب التَّْصددد

ماِدّج . األََدوال َي (: "ـ د1ٗ8)لاَم اْلُمد تِْفهاِم فَِهد َبةُ االْسد ا َ ْمد فَأَّمد

ديك، : ؾ  ُمْشتََمنَ مْ  يَْدُخُم َنلدن األَْسدماِء َواألَْفعدام، ِلَطلَدِب تَْصد

وَ  وَ : يَْ ددد م، يَْ ددد و؟ : زََبْيدددد  لدددا ِم ؟ زَْو تََصدددوُّ م  زََبْيدددد  ِنْيدددَدَن زَْم َنْمددد

ديِك اْلموجدب، ال َؼْيدم( َ مْ )َوتُساويها  ("في َطلَدِب التَّْصد
ا . )ٖ َوزَّمد

ْْ َؼْيِم  ْْ )وَ ( ما: )، َوِ يَ (َ مْ )وَ ( ْلَهْمَبةِ ا)األََدواُل األُْخمأ ِم ( َم

                                      
 .8ٔٗ -9ٔٗص :السَّّكاِكّي، ِمْفتاُح العُلوم (ٔ)

 .8ٔٗص :ا ِكالسّ  (ٕ)

فخدم : اْلُمماِدّج، اْلَ َسْ ْ ْ لاِسدم، الَجيدن الدّدايي فدي ُ دموِؾ اْلَمعدايي، تْ ميدك (ٖ)

ددد يَددديم فاِضددم،  -، دام الُكتُددب العلميَّددة،  يددمولٖٓ، صٔط الددّديْ ل دداوة َوم مَّ

 .م88ٕٔ -ـ ٖٔٗٔلُْ ياْ، 
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َْ )وَ ( َكمْ )وَ ( زَجّ )وَ  َْ )وَ ( َمتدن)وَ ( زَيّدن)وَ ( َكْيدؾَ )وَ ( زَْي َن ، (زَيّدا  َِمد

ر ِل اْلُمْختَّصِ بَِةلَِ  ُحصوِل التََّصوُّ  .)ٔ(الكَّْوتِ األَوَّ

ُْ ِ شاٍم  ِْ  ُ (ـ 1ٙٔ)َولَْد زَْوَمَد اْ  َمْي ياِق، زَْمد مدا ، في  ذا السِّد

يَّة ل: اْلؽايَةُ في األََ ّمِ ٌِ : األَوَّ ِمْن ( َهْمَزةُ االْستِْفهامِ )ما تَْختَصُّ بِ

َي أَْربَعَدة،، أَْحكام ٌُ الَّتدي تَْفتَدِرُ  بِهدا : َوالثّداكي َوِهد ( َهدلْ )األَْوُجد

 . ِمَن اْلَهْمَزة، َوِهَي َعْشَرة

ال    :ما تَْختَصُّ  ِِه اْلَهْمَبةُ : زَوَّ

يَ َوزَّما األَ  َبة، فَِهد ل: ْ كام األَْم َعَةُ الَّتي تَْختَصُّ  ِها الَهْمد : األَوَّ

ْ  ِها واُز َحدد ِْ زَ ددي (زَمْ )، َسددواء تَمَدددََّمْل َنلددن َجدد َم ْ دد ، َكمَددْوِم نَُمدد

 :َم يعَة

ص  ُُ داِريدا ـْكـدـ   ََوهللِا ما أَْدرَ َوإِْن كُ

 

بَِسْبـعٍ َرَمْيـَن اْلَجْمـَر أَْم بـثَـمـاِن؟
)ٕ( 

 

 (:ـ ٕٙٔ)زَ َِسْ  ٍ، زَْو لَْم تَتَمَدَّْمها، َكمَْوِم اْلكَُمْيل : تَّْمديمَوال

ص إِلدش الـبـدـيِل ـْوقا شدُُ َومدَةـِرْبـ ا

ـَر ُ   أَْةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

دددددددـْيِ  بدددددددَوال لَعِ  ص ِمكّدددددددي، َو و الشَّ ا

يَْلعَدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـُ ؟
)ٔ( 

 

                                      
 .ٕٓٗص :السَّّكاِكّي، ِمْفتاُح العُلوم (ٔ)

ِْ زَ ي َم يعَة ( سي ََوْيهِ )يََسَب  (ٕ) (. 1٘ٔ/ٖ :سدي ََوْيه، اْلِكتداب: اي م)اْل َْيَل ِلعَُمَم ْ 

 ِْ  : َنلن اليَّْ و َوِموايَةُ اْل َْيِل في الّديوا

ِْ  َِسْ  ٍ َمَمْيُل اْلَجمْ ... فََوهللاِ ما زَْدمج َو ِيّي لَ اِسب    َم زَْم  ِيَما

ِْ زَ ددي َم يعَددة، د)   ُْ ُنَمددَم ْ دد -ط، داُم اْلمَلَددم،  َْيددمول. ُنمددم  ددْ زَ ددي َم يعَددة، ديددوا

 (.ل.لُْ ياْ، د
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ِدراَسةٌ أيُُّهما أْقَدم؟ (: َهلْ )وَ ( الَهْمَزةُ )أَداتا االْستِْفهاِم التَّْصديِقّي 
 لُغَِويَّةٌ تاريِخيَّة
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 الشَّْيِب يَْلعَُب؟ )ٕ(زََوذو: زَمادَ 

 ٌِ أَكَّهدا قَدْد يُْةلَدُ  بِهدا : اْلَهْمَزة َواْلُحْكُم الثّاكي الَّ َ تَْختَصُّ بِ

ُر أَِو التَّْصدي  ِم، يَْ وَ " :التََّصوُّ زََبْيد  لا ِم  زَْم : )تَِمدُ ِلَطلَِب التََّصوُّ

و؟ م  وَ (َنْمددد ديك، يَْ ددد ( َ دددمْ )وَ (. زََبْيدددد  لدددا ِم ؟: )، َوِلَطلَدددِب التَّْصددد

ة   َِطلَِب التَّْصديك يَْ وَ  َو َِميَّدةُ األََدواِل (. ْيدد؟َ دْم لداَم بَ : )ُمْختَصَّ

وَ  م يَْ دد ة   َِطلَددِب التََّصددوُّ دد يَْعَل؟ َوَكددْم : ُمْختَصَّ ْْ جدداَءن؟ َومددا َصدد َمدد

َْ  َْيتُددَن؟ َوَمتددن َسددفَُمن؟ ("مالُددَن؟ َوزَْيدد
ُدخولُهددا َعلددش : َوالثّاِلدد ُ . )ٖ

 ُِ َمْح زَلَدْم ﴿: -سُدْ  ايَه-َكمَدْوِم َمْواليدا ، َوالكَّْفي-َكما تَقَدَّم-اِتثْبا يَْشد

(﴾لََن َصْدَمن
د ما: ،  ِدَدليلَْيْتَماُم التَّْصدير: َوالّرابِع. )ٗ زَيَّهدا : زََ د

ْضماب َكمدا يُدْذَكُم َؼْيُم دا، فَدال يَمدوم( زَمْ )ال تُْذَكُم  َْعَد  ِِ : الَّتي ل

ليم (. َهدْل قَعَدد؟زَْم : )...،  َْيدَد زَيّيدا يَمدوم(؟أَقَعَددزَلاَم َبْيد  زَْم ) َوالددَّ

زَيَّهددا  ِذا كايَددل فددي ُجْملَددٍة َمْعطوفَددٍة  ِدداْلواو زَْو  ِاْلفدداء زَْو : يّدداييال

ديم، (يُمَّ )ِ ـ َمْل َنلن اْلعاِطؾ، تَي يها  َنلن زَصالَتِها فدي التَّْصد ، لُّدِ

                                      
ِْ َبْيددٍد األََسددِدّج، َجْمدد  الُكَمْيددل  ددْ بيددٍد األََسددِدّج،  ل،اْلُكَمْيدد (ٔ) ُْ اْلُكَمْيددِل ْ دد ديددوا

ددد يَ يددم طميفددي، ط: َوَشددْمح َوتَْ ميددك ، دام صدداِدم،  َْيددمول، ٕٔ٘ص ،ٔم مَّ

 .مٕٓٓٓ

،  ِمسدافٍَة تَْفِصدُم (زََو ذو الشَّْيِب يَْلعَُب؟: )ُميْ َتَة   َكذا( ُمْؽيي اللَّ يب)َوَجدتُّها في  (ٕ)

 َْ َّْ اْلدددواوَ (ذو)وَ ( زَوَ ) َدددْي ِ دددَي اْلعاِطفَدددة، َواْلدددواُو اْلعاِطفَدددةُ فدددي  - اتِّفددداقٍ -، َمدددَ  زَ

ْْ كايَلْ  لُؽَِويّا  َكِلَمة  ُمْستَِملَّة ، فَلَْيَ  لَها اْستِْمالم   ِْمال ِيّا ، َكالفاِء تَمامدا ،  العم يَِّة َو ِ

دْيِب يَْلعَدُب؟: )فََهْم  ِذا ما ليلَِل اْلِع داَمةُ  ِاْلفداِء يَْكتُ ُهدا  َكدذا ؟  ِالتَّأْكيدِد (زَفَدـ ذو الشَّ

ْْ : اي م! )ال  (.1ٙ/ ٔ: ُكتُِب األَناميبا ْ ِ شام األيصاِمّج، ُمْؽيي اللَّ يب َن

ْْ ُكتُِب األَناميب (ٖ) ُْ ِ شام األيصاِمّج، ُمْؽيي اللَّ يب َن  .9ٕ/ٔ :اِْ 

 . ٔ/8ٗ: الشَّمح (ٗ)
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(﴾زََولَْم يَْي ُموا﴿: يَْ وَ 
ٔ(،

 
(﴾زَفَلَْم يَسيموا﴿

ٕ(،
 
زَيُمَّ  ِذا مدا َولَدَ  رَمْيدتُْم ﴿

(﴾ ِددده
ُم َندددْ اْلعددداِطؾ، َؼْيددد )ٖ لَّهدددا تَتَدددأَخَّ َّْ زَخواتِهدددا كُ َ َوَكْيدددَؾ ﴿: َم ز

(﴾تَْكفُموْ
َْ تَدْذَ  وْ﴿، )ٗ (﴾فَأَْي

(﴾فَدأَيّن تُْؤفَكدوْ﴿، )٘
ْم يُْهلَدُن ﴿، )ٙ فََهد

(﴾ ِاّل اْلمَْوُم الفاِسموْ
(﴾فَأَجُّ اْلفَميمَْيْ﴿، )1

9(،... 

                                      
 .9٘ٔ/1: األَْنماؾ (ٔ)

 .8ٓٔ/ٕٔ: يوسؾ (ٕ)

 .ٔ٘/ٓٔ: يوي  (ٖ)

 . ٔٓٔ/ٖ: رم نمماْ (ٗ)

 . ٕٙ/9ٔ: التَّكويم (٘)

 .8٘/ٙ: األَْيعام (ٙ)

 .ٖ٘/ٙٗ: األَْ ماؾ (1)

 .9ٔ/ٙ: األَْيعام (9)
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َْ ( َ مْ )زَْوُجهُ اْفتِماِق : يايِيا    (:ةاْلَهْمبَ )ِم

 َّْ َ َم ز َبةَ )َومْؼدد ِْ ( َ ددمْ )وَ ( اْلَهْمدد ِْ اللَّتددا ِْ اْلَو يددَدتا  ُمددا األَداتددا

 َّْ ِ ِْ ِللتَّْصديك، فَِ ْْ َنْشَمةِ زَْوُجه( َ مْ )تَِمدا َْ اْلَهْمَبةِ ِم -تَْفتَِمُق ِم

ُْ ِ شام)َ سَب ما ذََكَم  ((اْ 
 :،  ِذِه األَْوُجهُ اْلعَْشَمةُ  ي-)ٔ

ْميا اْلمَْوم-(اْلَهْمَبة)زَّما ْصدي ، اْختِصاصها بِالتَّ . ٔ ، -َكما َكمَّ

ِم َوالتَّْصديك ة   ِالتََّصوُّ  .فَُمْختَصَّ

، َوال (َ دْم َبْيدد  لدا ِم ؟: )فَِِيَّيا يَموم :اْختِصاصها بِاتيجا . ٕ

ا (. يَمُدم؟ َهل لَمْ : )*يَموم َبة)زَّمد  أَلَدمْ  ژ: ، فَِلِيجداِب َواليَّْفدي(اْلَهْمد

يَْكِفديَكُْم  أَلَدنْ  ژ، )ٕ(ژ كُْم  ِيّي زَْنلَُم َؼْيَب السَّماواِل َواألَْمِ  زَلُْم لَ 

َْ اْلَمال َِكِة ُمْيدَبليْ ْْ يُِمدَّكُْم َم ُّكُْم  ِياَليَِة رالٍؾ ِم َ  أَلَدْي َ  ژ، )ٖ(ژ ز

ْْ يَْؽِفَم هللاُ لَكُمأاَل ژ، )ٗ(ژ هللاُ  ِكاٍؾ َنْ َده َ َْ ز  .)٘(ژ تُِ  ّو

( َ دْم تُسدافِم؟: )فَاْلمَْومُ  :اْلُمْاِرَت بِاالْستِْقبالتَْخصيصها . ٖ

زَتَ ُيُّدهُ : )، فَيَْعيدي(زَتَ ُيُّهُ لا ِمدا ؟: )دامٌّ َنلن االْستِْم ام، زَّما اْلمَْوم

َْ لا ِما ؟ ََّكلُّم-(اا  .-في اْل ام زَْو َبَمْ الت

                                      
ْْ ُكتُِب األَناميب (ٔ) ُْ ِ شام األيصاِمّج، ُمْؽيي اللَّ يب َن  .ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٗ :اِْ 

 .ٖٖ/ٕ: ال َمََمة (ٕ)

 .ٕٗٔ/ٖ: رم ِنْمماْ (ٖ)

َمم (ٗ)  .ٖٙ/8ٖ: البُّ

 .ٕٕ/ٕٗ: اليّوم (٘)
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: ي تَدْدُخمالَّت( اْلَهْمَبة) ِِخالِؾ  َعَدم ُدخوِلها َعلش الشَّْرة،. ٗ

 .)ٔ(ژ ِملَّ فَُهُم اْلخاِلدوْ أَ َِإنْ  ژ

الِؾ  ،(إِنَّ )َعددَدم ُدخوِلهددا َعلددش . ٘ َبة) ِِخدد حُّ ( اْلَهْمدد الَّتددي يَِصدد

 .)ٕ(ژ ألَْيَل يوسُؾُ  أَإِكَّكَ  ژ: دُخولُها يَْ وَ 

َبة) ِِخالِؾ َعَدم ُدخوِلها َعلش اْسٍم بَْعَد ُ  ِْعل، . ٙ َكمدا ( اْلَهَمد

َّ ِعُهُ  أَبََشراص  ژ: -تَ اَمنَ -َ كِّ في لَْوِم الْ   .)ٖ(ژ ِميّا واِ دا  يَت

وَ ُوقوعُهددا بَْعددَد اْلعدداِةِف ال قَْبلَددٌ، . 7 يُْهلَددُن  ِاّل   ََهددلْ  ژ: يَْ دد

 .)ٗ(ژ اْلمَْوُم الفاِسموْ

لُددْم َ ددْم يَْسددتَوج  ژ: َكمددا فددي اايَددةِ ، (أَمْ )ُوقوعُهددا بَْعددَد . 8

لُماُل َواليّومُ  أَْم َهلْ األَْنمن َواْل َصيُم   .)٘(ژ تَْستَوج ال ُّ

-فدي لَْوِلدهِ (  ِالّ )َد ا َوِلذِلَن جاَءْل  َْعد  ِداللَتُها علش الكَّْفي،. 9

ِْ  ِاّل اإِلْ سداْژ: َجمَّ  باُء اإِلْ سدا باُء : َمْعيداهُ "، )ٙ(ژ َ ْم َجد مدا َجد

ِْ  ِاّل اإِلْ ساْ ("اإِلْ سا
1(. 

                                      
 .ٖٗ/ٕٔ: األَْي ياء (ٔ)

 .8ٓ/ٕٔ: يوُسؾ (ٕ)

 .ٕٗ: ٗ٘: المََمم (ٖ)

 .ٖ٘/ٙٗ: األَْ ماؾ (ٗ)

ْند (٘)  .ٙٔ/ٖٔ: المَّ

ْ مْ (ٙ)  .ٓٙ/٘٘: المَّ

دد اليَّْ ِوّج،ِكتدداُب األُْبِ يَّددة فدي ِنْلددِم اْلُ ددموؾ، تَْ ميددك (1) : الَهدَمِوّج، َنِلددّي  ددْ م مَّ

 -ـ ٖٔٗٔ، َمْجم  اللُّؽة العم يَّة، ِدَمْشك، 8ٕٓ، صٕن د الُمعيْ الملّو ي، ط

 .م88ٖٔ
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 -تَعدالن-َكمدا فدي لَْوِلدهِ (: قَدْ )ِداللَتُها َعلش التَّْحقيِ  ِمثَْل . ٓٔ

ْ ِم لَدْم  ژ: َ سَب َمزْجِ َجماَنة َْ الدَّ ْ  ِم ِْ  ي َ ْم زَتن َنلن اإِلْيسا

ْْ َشْي ا  َمْذكوما    .)ٔ(ژ يَكُ

 َْ َْ اْلفُموِق  َْي َّْ ِم َبةَ ال ( "َ مْ )وَ ( الَهْمَبةِ )َولَْد ليَم  ِ َّْ اْلَهْمد َ ز

َجَ  في اليَّْفِ   ِيْ اُل ما يُْستَْفَهُم  ِها َنْيه، يُْستَْفَهُم  ِها،  ِاّل َولَْد  َ 

ُح ِنْيَدهُ ال اليَّْفُي َوال اإِليْ ال(َ مْ ) ِِخالِؾ  ("، فَِِيَّهُ ال يَتََمجَّ
ٕ(. 

*      *      * 

 

                                      
 .ٔ/1ٙ: اإِلْيساْ (ٔ)

 .ٖٖٗص: اْلُمماِدّج، الَجين الّدايي في ُ موِؾ اْلَمعايي (ٕ)
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َمةال  ُممَّدِ

يَّةُ   :اْختِياِم اْلَمْوضوع زَْس ابُ وَ  اْل َْ  زََ ّمِ

َدةٍ َكييَمة  ِ َي األََدواُل الَّت ي زَْلفَْييا ا ذاَل ِداللٍَة زَْو َو يفٍَة واِ د

ْْ في ال ّاِ ِم زَْ يايدا  -في اْلعََم ِيَّة َّْعليدم، ( ِلدـ)، فَدالاّلُم -َو ِ تَدأْتي ِللت

تَدأْتي ِللتَّْشد يه، ( َكدـ)َواْلكداُؾ (. َ تّدن)، َويَ يَمتُُهما (َكيْ )َوِميْلُها 

. )ٔ( َّددُؾ ِكْلتا ُمددا ِليَْفدديِ اْلماضدديتُوَ ( لَددمْ )وَ ( مددا)وَ  (.ِميْددم)َوِميْلُهددا 

تَْؽَمبِ  َْ اْلُمْسدد َْ ِمدد َد اللُّؽَددةُ زََدواٍل لَهددا  -يَْونددا  مددا-َو ِذا كددا ْْ توِجدد َ ز

ْْ تُعالِدَب  َ تَْؽَمِب زَْكيَدَم ز َْ اْلُمْسد َّْ ِمد ِ اللَةُ زَِو اْلَو يفَةُ يَْفسُها، فَدِ الّدِ

لَِة ا ْلِسدد تِْخداِم، فددي السِّ َْ تِْلددَن اللُّؽَددةُ فددي االْسدد َدةِ،  َددْي ْلَكالِميَّددِة اْلواِ دد

 َِمْعين زَيَّيا يَْشَهدُ تَتا ُعا  ِلتِْلَن األََدواِل فدي اْلُجْملَدِة . األََدواِل َجْي ا  

 (! َكِميْمِ ) >-(ِميْم(+)َكـ)، وَ (ِلَكيْ ) >-(َكيْ (+)ِلـ: )اْلواِ َدة

ياِق، ِليَد  ، في  ذا السِّد ِْ َويَأْتي  ذا اْل َْ ُ  اْل اِليُّ ْدُمَ  األَداتَدْي

ديِمّيِ فدددي العم يَّدددة تِْفهاِم التَّْصددد ِْ  ِاالْسددد ِْ المضدددطِلعَتَْي : اْلَو يدددَدتَْي

ْْ ِجَهِة األَصالَِة التّاميِخيَِّة إِلْ دا ُما، (َ م)وَ ( اْلَهْمَبة) َْ ، ِم  ِْذ ِمد

ِجها في َمداِمجِ ا مِ الضَّموِمّجِ ِلَمْعِمفَِة تاميخِ العََم ِيَِّة، َوتََدمُّ  لتََّطوُّ

أََم  َِشددأْيِِهما  َوالتََّملّددي ْْ يُْسدد َ َميِيَّددِة اْلُمتَعالِ َددة، ز ِم البَّ َنْ ددَم اْلَمماِ دد

 :َؼْيُم سُؤاٍم ُمِلحّ 

                                      
 (ٔ) َْ ِْ فددي( لَددم)وَ ( مددا)اُْيُ دْم َكالمددا  ُمْستَفيضددا  َدليمدا  فددي اْلفَددْمِق  َدْي فاضددم : اليّدافِيَتَْي

دام الفكدددم للّط اَندددة  ،89ٔ-8ٖٔ/ٗ، ٔصدددالح الّسدددامّما ِّي، َمعدددايي اليَّْ دددو، ط

، /ي ، َنّماَْواليَّْشم َوالتَّْوب ّْ  .مٕٓٓٓ-ـ ٕٓٗٔاألُْمُد
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ديِميّ  مددا األَداةُ األَْلددَدمُ . ٔ تِْفهاِم التَّْصدد ِْ االْسدد َّْع يددِم َندد ؟ فددي الت

 ؟(َ مْ )زَْم ( اْلَهْمَبةُ )زَِ َي 

َّْ  َ دددْم َصددد يح  مدددا ذََ دددبَ . ٕ َ ْْ ز َْ اْلعَدددَمُب ِمددد  ِلَْيدددِه اليَّْ ِويّدددو

 لَها األَصالَةُ في  اِب االْستِْفهام؟( الَهْمَبةَ )

َح زَصددالَةَ . ٖ ْْ تُددَمّجِ َ ُْ ز مددا األَِدلَّددةُ زَِو اْلُمَمّجِ دداُل الَّتددي يُْمِكدد

ِْ زَصالَة  تاميِخيَّة؟   ِْ دأ األَداتَْي

تَ ْ . ٗ ْْ تَْسد َ مأ َجديدَدة  ِدَ  اللُّؽَدةُ ما الَّذج زَْ َوَج  ِلن ز زَداة  زُْخد

َدة؟ َ دْم الْستِْعماٍم لَهُ زَداة  زَصديلَة؟  ِلدَم لَدْم تَْكتَدِؾ اللُّؽَدةُ  ِدأَداةٍ واِ د

َدة ، ِلددذِلَن  دَّ تِْعماِليَّة  ُمَ دد ة  اْسدد َْ يَددمَّ َضددموَمة  َنَمِليَّددة ، زَْو  اَجدد كددا

ُْ تَْفسيُم  ذا التَّ االْستِْ دا ؟   عَدُّد؟َكْيَؾ يُْمِك

ِْ  ِلدن اْل َْ ُ  اْل اِليُّ  ْمصدُ يَ   ْسد ِلَةِ األَ  دِذِه ُم اَولَدِة اإِلجا َدِة َند

ِْ  - ِاألَِدلَّددِة َواْلُمَمّجِ دداِل اْلُمْسددتَطاَنة-، فَيَْسددعنْم َعَددةاألَ   ِلددن تَ َدديُّ

تِْفهاِم األَداةِ األَْصِليَِّة الَّتي اْستَْ َديَتْها اْلعََم ِيَّدةُ زََوال  ِلتَدْيَهَ   ِاال ْسد

 ِْ ِْ األَداتَْي ْْ  َْي َج (َ ْمَبة االْستِْفهام)وَ ( َ مْ : )التَّْصديِمّي، ِم ، ِليُعَدّمِ

ْْ  َْعدُ َنلن َدواني تَْخليدِك األَداةِ اليّايِيَدِة  َد )ِم ُدِم  (.األَْ د َولَدْم يَْعي

ْل ِلهددذا اْلؽَددَمِ  تَْ ديدددا ، َو ُدددَو  َصددد ُ  َنلددن ِدماَسددٍة ُخّصِ اْل اِ دد

ِْ زَْلَدمَمْعِمفَ  ، لِكيَّيا يَِجدُ  ِشداماٍل (َ م)زَْم ( الَهْمَبة: )ةُ زَّجِ األَداتَْي

 ، َْ َديي َْ اْلعَددَمِب اْلمُدددامن َواْلُمْ دد ِويّي ُمفيددَدة   ُيددا َو ُيدداَن، لَدددأ اليَّْ دد

َْ لَها َن يُم األَيَِم في  ِياِء  ذا اْل َْ    .كا

يَّةَ اْل َْ ِ  اْل داِلّيِ،وَ  ْْ  لَعَمَّ زََ ّمِ  ِضدافَة   ِلدن مدا َسد َك، تَْي ُدُ  ِمد

ددد ُ  ٍ  لِ  -فدددي اْلَ ميمَدددةِ -زَيَّدددهُ يَُؤسِّ تَْم َِلّيٍ  َْ ددد كٍ ُمْسددد ، يَدددموُم فيدددِه الِ ددد
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ْْ  ُم اَولَددةَ  َم خدداِم  اإلجا َددِة َندد ِدُؾ  ِلددن ا، سُددؤاٍم رَخدد ِم يَْهدد دد لتََّوصُّ

َْ لِ  تِمالِيَّة   َددددْي َْ يَددددمَّ َناللَددددة  اْشدددد ْْ كددددا َبةِ )وَ ( َ ددددمْ )َمْعِمفَددددِة  ِ َ ْمدددد

َْ األَداةِ فَ  :(االْستِْفهام َْ اْستِْ داُ  األَداةِ اْلَجديدَدةِ تَْفميعدا  ِمد َهْم كا

تِْ داُ  زَِو  َْ ذِلدددَن َصددد ي ا ، فََكْيدددَؾ تَدددمَّ االْسددد ِليَّة؟ َو ِذا كدددا األَْصددد

َْ األَداةِ اْلمَديم ة؟ زَْم التَّْطويم؟ َكْيَؾ اْشتَمَِّل اللُّؽَةُ األَداةَ اْلَجديَدةَ ِم

َْ األَداتَْيْ؟  َِمْعيدن زَيَّدهُ  ْْ َناللٍَة اْشتِمالِيٍَّة لا َِمٍة زَْصال   َْي  ِيَّهُ ما ِم

 َْ ِْ ِم ْم،  ِْ دأ األَداتَْي َّْ اللُّؽَةَ لَْم تَْستَْ ِدْ ، زَْو لَْم تَُطّوِ َ ُْ ز لَْد يَكو

ْْ َطم تِْ داُ  األَداةِ اْلَجديددَدةِ ِمدد َْ اْسدد مأ،  َددْم كددا َم األُْخدد يددٍك رَخدد

 .ْْ َمْ ين األَداةِ اْلمَديَمةمِ ُمْختَِلٍؾ  َعيٍد 

 َْ ْْ  ذا السُّدؤام، كدا َّْ اإِلجا َةَ َن َ َدَؾ  -فدي اْل َدْدءِ -َواْلَ كُّ ز اْلَهد

أَلَةَ ال  َّْ صدداِ  َهُ زَْلفددن اْلَمْسدد ِم زَ ِ ، َوذِلددَن ألَْجدد َْ اْل َْ دد اْلَ ميِمدديَّ ِمدد

ْْ يَْعمِ  ِمليْتَباُم ُمعَلَّمَة  لَدأ َم َْ اْلعََمِب َواْلُمْستَْشد َْ اْل اِ يي . ُؾ ِم

 َّْ َ َْ ال  ُدَّ، لَْ َم زَْ يَموَم  ِأ ْْ كا َْ ( َ مْ )َولِك َبة)اْشتُمَّْل ِمد ، (الَهْمد

 َّْ َ ْْ ( الهمبةَ )زَْو ز ْْ َجْم ِ األَِدلَِّة َواْلُمَمّجِ داِل (َ مْ )اْشتُمَّْل ِم ، ِم

َّْ  ِأَْلَدمِ  َي الَّتي تُؽَلِّدُب ال َّد مأ، َوِ د ِْ َنلدن األُْخد دأ األَداتَدْي يَّدِة  ِْ د

 ْْ ْْ يَددمَّ َمفَددمٌّ ِمدد ُ  ُمتَكددايَِمة  لَددْم يَكُدد َد ا اْل اِ دد زَِدلَّددة  َوُمَمّجِ ددال  َوَجدد

 .تَْخصيِص ِدماَسٍة كاِملٍَة لَها، َو َُو ما يَموُم  ِِه في اْل َْ ِ  اْل اِليّ 

ِ  اْل دداِلّيِ اْل َع ْْ َممامددي اْل َْ د َّْ ُخلُددوَّ َوِمد َ ْْ يُشدديَم  ِلدن ز َ يدَدة، ز

ال   ْْ  َْعِ  تِْلَن األَْسد ِلَِة، فَْضد ِْ ِم الدَّْمِ  اللُّؽَِوّجِ اْلعََم ِّيِ  ِلن اا

ْْ ُم اَولَِة اإِلجا َِة َنْيها، يُعَدُّ َنْي ا  َخطيما  يُالِبُم ذِلدَن الددَّْم  . َن

 َّْ َ ْْ زُْنِليَدهُ، َكدذِلَن، ز َ ِْ اْلَمْوضدوعِ َنلدن َوِمّما زُميددُ ز ُم اَولَدةَ تَ َديُّ
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 َْ ِو الَّددذج لَدددَّْمُل لَدده، تَْيَطددوج َنلددن َؼْيددِم لَليددٍم ِمدد األَْسددماِم "اليَّْ دد

ْْ يددوِلَي اْ تِمامددا  "اللُّؽَِويَّددة َ َْ ِللدددَّْمِ  اللُّؽَددِوّجِ اْلعََم ِددّيِ ز ْ ، زَفَلَددْم يَددأ

ّداميِخّيِ فدي  ِ  اللُّؽَدِوّجِ الت َمجداِم األََدواِل َوالتَّماكيدب، زَْك ََم ِلْل َْ د

مُ  ُو اْلعََم ِديُّ  - ِدأَّجِ  دامٍ -َو َُو َمجام  ال يَْيفَِصد ا  َدَمعَ فيدِه اليَّْ د َنّمد

َّْمليِدّج؟   الت

َّْ اْلَمْسأَلَةَ اْلَمْ  ويَةَ في ؼايَِة الصُّدعو َِة  َ يَعي اْل اِ ُ  اْل اِليُّ ز

ةَوالتَّْعميد، َواْل َْ َ  فيها َمْ فوؾ   ِمَ  زَمداَمةُ  دذا زَيَّيدي . خاِطَم َجمَّد

كُْيددُل زَْمَسددْلُل ِمسددالَة   ِاْل َميددِد اإِللكتمويِددّيِ ِلَسددْ عَةَ َنَشددَم  اِ يددا  

صا  في اْلعََم ِيَِّة َواللُّؽاِل  َْ اْلِوالياِل ( الجبِميَّة)ُمتََخّصِ في كُّمٍ ِم

ْْ زَّجِ ِكتاٍب، الُمتَِّ َدةِ األَميمِكيَِّة والمملكة المتَِّ َدة، َسأَلْ  تُُهْم فيها َن

َ  اْل َْ دد ، َوِ دديَ  أَلَةَ َمْوِضدد ٍة تَياَولَددِل اْلَمْسدد : زَْو َممالَددٍة، زَْو زُْطموَ دد

ِْ زَْلدددَدم فدددي اْلعََم ِيَّدددة تِْفهامِ : )زَّج األَداتَدددْي َبة االْسددد ؟ (َ دددم)زَْم ( َ ْمددد

لَتْيي َي تِْسدددد   -َوكايَددددِل اإِلجا دددداُل الَّتددددي َوَصدددد لددددن تُيْيددددي نَ  -َوِ دددد

دُ  لَِن،  َدْم  -في اْلَوْلِل يَْفِسهِ -اْلَمْوضوع، َولِكيَّها تَُؤكِّ ُوندوَمةَ اْلَمْسد

ِْ  مْ َن ََّم  َْعُضهُ  ِم  ِلن زَّجِ  ِجا َة"َن ْْ ذِلَن ما "! اْستِ الَِة التََّوصُّ ِم

ياَل  -َكتَ َدددهُ لدددي ْْ (Professor Bruce Ingham) -َمددد  SOAS)، ِمددد

University of London)لا ِال  في ِمسالَتِه ،: 

"I don't think anyone has written about it and it may be a 

question which is impossible to answer".  

 :زَْ داُؾ اْل َْ  

َْ األَْ داِؾ المَّ   : يَسِة، َو ييَْسعن اْل َْ ُ   ِلن تَْ ميِك ُجْملٍَة ِم

https://www.soas.ac.uk/staff/staff31158.php
https://www.soas.ac.uk/staff/staff31158.php
https://www.soas.ac.uk/staff/staff31158.php
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د اْلَخصددددددا ِِص اللُّؽَِويَّددددددِة اْلُمْختَِلفَددددددة. ٔ ْوتِيَّة، : َمْصدددددد دددددد الصَّ

 ْْ َ ُْ ز يَّة، الَّتدددي يُْمِكددد ددد الِليَّدددة، َواليَّّصِ يِؽيَّة، َوالتَّْمكي ِيَّدددة، َوالّدِ َوالّصددد

َْ األُْخمأ  .تَْيماَب  ِِه  ِْ دأ زَداتَيِ االْستِْفهاِم التَّْصديِمّيِ ِم

ِْ   اَولَددددةمُ . ٕ َّْع يددددِم َندددد ِْ زَْلددددَدم فددددي الت تَددددْمجيحِ زَّج األَداتَددددْي

، اْستِيادا   ِلن اْلَمْمصدوِد (َ مْ )زَْم ( اْلَهْمَبة) :االْستِْفهاِم التَّْصديِميّ 

َْ اْلَخصا ِِص اللُّؽَِويَِّة َنلن اْلُمْستََوياِل اْلُمْختَِلفَة  .ِم

جِ الشّددا ِ ِ لَدددأ اليَّ . ٖ
زْ َْ اْلعَددَمِب، اْمتِ دداْ صددواِب الددمَّ ِويّي ْ دد

 َّْ َ  . لَها األَصالَةُ في  اِب االْستِْفهام( الَهْمَبةَ )اْلما ِِم  ِأ

ْل . ٗ تَْ ِدَ  اللُّؽَدةُ تَ َيُّْ األَْس اِب الَّتدي زَْ َوَجد ْْ تَْسد َ زَداة   ِلدن ز

 .الْستِْفهاِم التَّْصديِميّ زُْخمأ َجديَدة  ل

 :َمْيَهج اْل َْ  

ُح  ِلن  ْعَمدُ ال   ُ يَ  ِ  اْلَم اِ ِم اللُّؽَِويَِّة اْلُمْمِكيَِة الَّتي تَُمّجِ تَلَمُّ

 ِْ دأ األَداتَدددْي َبة: )األَصدددالَةَ اللُّؽَِويَّدددةَ التّاميِخيَّدددةَ الَّتدددي إِلْ ددد ( اْلَهْمددد

تََوياِل اللُّؽَِويَّدة(َ م)وَ  : ، َوتَْمتَدُّ  دِذِه اْلَم داِ ُم  ِلدن ُمْختَِلدِؾ اْلُمْسد

ْوتِيَّة، َوالْ  دد يِؽيَّة، َواْلُجْمِليَّددة الصَّ الِليَّددة) ِيا ِيَّددِة الّصدد ، (التَّْمكي ِيَّددِة َوالّدِ

يَّة ددد ُ   ِددداْلَمْيَهجِ . َواليَّّصِ ْْ يَتََوسَّدددَم اْل َْ ددد
َ ّيِ ز َْ الطَّ يِعددد َوِلدددذِلن، ِمددد

 ْْ َ ِم ز ِفّيِ زَْ يايددا  َكييددَمة، ألَْجدد ْوتِيَّةَ،  اْلَوْصدد دد يَتَتَ َّددَ  اْلَخصددا َِص الصَّ

تَأْيُِم  ِهدا َويَْمصُ  يَّة، الَّتدي تَْسد َد اْلَموالَِ  الّصيِؽيَّةَ َواْلُجْمِليَّةَ َواليَّّصِد

 َْ َبةُ دو َْ (َ ددمْ )اْلَهْمدد ةٍ ُمواَبيَددة   َددْي مَّ َبةِ )، ِليَْعِمددَد فددي كُددّمِ َمدد ( اْلَهْمدد

 . في اْلَخصيَصِة اللُّؽَِويَِّة اْلَمْمصوَدة( َ مْ )وَ 



 

 
ٗٗ 

ِدراَسةٌ أيُُّهما أْقَدم؟ (: َهلْ )وَ ( الَهْمَزةُ )أَداتا االْستِْفهاِم التَّْصديِقّي 
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، َكددددذِلَن، زَْ ال يَ  ْيَهجِ َو َددددَدِ يٌّ ّدِ الَمدددد ُ  ِنْيددددَد َ دددد تََولَّددددَؾ اْل َْ دددد

أَلَِة  مأ  ِلدددن ِدماَسدددِة اْلَمْسددد ٍْ زُْخددد أُ فدددي زَْ يدددا ِفّي،  َدددْم يَْلَجددد اْلَوْصددد

ِّجداِه  اْلَمْ  ويَِة َطْ ما  ِللَمْيَهجِ التّاميِخّيِ، َوذِلَن ِليَتََسيّن لَهُ اْلمَْوُم  ِات

مِ  َْ زَكا: التََّطوُّ َبةِ )َْ ِم ْْ (َ دمْ )  ِلدن( اْلَهْمد َْ ِمد  ِلدن ( َ دمْ )، زَم كدا

َبة) أَِل (اْلَهْمدد َم الدددَّواني الَّتددي زَْلَجدد ِ  َ ْصدد ؟ َولَعَددمَّ ُم اَولَددةَ اْل َْ دد

، تُيْ ُِل اْل اَجةَ  ِلدن  دِذِه (اْلَهْمَبة) َْعَد ( َ م)اللُّؽَةَ  ِلن اْستِْ داِ  

ِْ اْلوَ  ِفيَِّة َوالتّاميِخيَّدة،  ِاّل اْلُمماَوَ ِة اْلَمْيَهِجيَِّة الَّتي ال تَ يدُ َند ْصد

َّْ اْل َْ َ  .  ِما يَتََطلَّ ُهُ التَّْ ليم َ ْْ  ذا ز ُح ِم ِْ   ُ  ِ تَّ يَ سَ فَيَتََوضَّ الميهجي

ال دام فدي  وسدياقُ  مدامُ اْلمَ  سَب ما يَْمتَضديِه  الوصفيَّ والتّاميخيَّ 

 . اْلَمسا ِِم اْلَمْدموَسة تَياُومِ 

ا ِمَة ماساُل السّ  :الّدِ

َّْ يُفْ  َ ْْ َكالٍم ِلسي ََوْيه، زَيَّهُ لَْيَ  لالْستِْفهاِم َؼْيُم الَهْمَبة، َوز َهُم ِم

مأ َكددـ تِْفهاِم األُْخدد َم فددي زََدواِل االْسدد ، َوَمتددن، َوَ ددْم، )األَْصدد ْْ َمدد

 ّْ يَُّهْم  ِيَّمدا تَمكو دا (َويَْ ِوِ  ْْ تَأْتَِي َوالَهْمَبةُ َمْيِويَّة  لَْ لَهدا، ولِكد َ ، ز

ذَ  ("َ ْيددددُ  زَِميددددوا االْلتِ ددددا "فو ا زَْو َ دددد
بَ وَ . )ٔ لُم َددددّمد ا لَددددْد جددددوَّ

َوَنلن سا ِِم زَْسماِء ( َ مْ )دُخوَم َ ْمَبةِ االْستِْفهاِم َنلن ( ـ 9ٕ٘)

ْْ  َددا ِلد َْعِ  . )ٕ(االْستِْفهام زْجِ، َو ِ ِم  دذا الدمَّ ْْ زَْمد ْْ ِمد َوَمْهمدا يَكُد

                                      
 .88/ٔ: الِكتاب ،سي ويه (ٔ)
ددد  ددْ يبيددد، الممتضددب، ت ميددك: اي ددم (ٕ) ددد ن ددد : الم ددّمد، ز ددو الع ّددا  م مَّ م مَّ

، وبامة األولدددداؾ، المجلدددد  األنلددددن 8ٕٔ-8ٕٓ/ٖ، ٕالخددددالك نضدددديمة، ط
مصدم العم يَّدة،  للشؤوْ اإلسالميَّة، لجية   يداء التُّدما  اإلسدالمّي، جمهوميَّدة

ا ددْ يعدديح، موفّددك الددّديْ ز ددو ال مدداء، شددمح : و.  م88ٗٔ-ـ دد٘ٔٗٔالمدداِ َمة، 
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َْ َوجيهدددا   َّْ األَْكيَدددمَ )ٔ(ال ددداِ يي ِ ْْ يُمدددامَ  ، فَدددِ َ َبةَ : َوجاَ دددة  ز َّْ الَهْمددد ِ 

ِْ ( َ ددمْ )وَ  تا دد ِْ الُمْختَصَّ ا  -َوال َمْيددب– ُمددا األَداتددا تِْفهام، زَّمدد  ِاالْسدد

َو  يَددةُ، يَْ دد تِْفهاِم الُمتَ َمِّ ْْ )زََدواُل االْسدد َْ )وَ ( مددا)وَ ( َمدد ، (َمتددن)وَ ( زَْيدد

 .)ٕ(ة  َنلَْيهافَلَها َو يفَة  زَْصِليَّة، َوَو يفَةُ االْستِْفهاِم طاِم َ 

َمهُ  َْ ما لَمَّ ِْ زَصالَِة ( سي ََوْيه)َولَد تا ََ  اليَّْ ِويّو ْ ( الَهْمَبةِ ) َِشأ

تِْفهام، فَمدداَم  ُْ ِ شددام)فددي  دداِب االْسدد ُم زََدواِل (: "اْ دد َواألَِلددُؾ زَْصدد

دددددْل  ِأَْ كدددددام تِْفهام، َوِلهدددددذا ُخصَّ ("االْسددددد
ْوِبِنيّ )َولددددداَم . )ٖ ( الَمددددد

ِْ ، فَمَددْد (ـ دد9ٕ٘) َبةَ تَددأْتي ِلَمْعيَيَددْي َّْ الَهْمدد َ يِددداء المَميددب، : لدداَم  ِددأ

تِْفهام، َوِلدددذِلَن "وَ  ُم زََدواِل االْسددد َي زَْصددد تِْفهام اْلَ ميِمدددّي َوِ ددد االْسددد

م ِْ التََّصوُّ ِْ التَّْصديك... يُْستَْفَهُم  ِها َن َولَدْيَ  ... َويُْستَْفَهُم  ِها َن

َْ األََدوال ("ذِلَن ِلؽَْيِم ا ِم
ٗ(. 

                                      
َم لَدهُ َوَوَضدَ  َ واِمَشدهُ َوفَهاِمَسدهُ  مخشِمّج، لَددَّ ِم ِللبَّ  ميدم  ددي  يعمدوب، : الُمفَصَّ

 .مٕٔٓٓ-هٕٕٗٔ َْيمول، -، دام الكتب العلميَّةٖ٘ٔ/9 ،ٔط
دماسدددة فدددي الفدددموق التّمكي يَّدددة (:  دددم)لهمدددبة وم مدددود ممضددداْ الدددّديِكّي، ا (ٔ)

، (ٔ)، اْلعَدَدد (ٕ)والّدالِليَّة، الَمَجلَّةُ األُْمُديِيَّةُ في اللُّؽَدِة اْلعََم ِيَّدِة َوردا ِهدا، الُمَجلَّدد 
ة   .ٓ٘ص: مٕٙٓٓكايوْ اليّايي /ـ ٕٙٗٔذو ال جَّ

 ،ٙ٘ص ،ٔط ،ق َواللؽَدة ِْسمانيم زَْ َمد َنمداْيمة،   دو  فدي االستشدما: اُْيُ مْ  (ٕ)
سالَة ، /َنّماْ- َْيمل، دام الَ شيم-ُمَؤسََّسةُ الّمِ ّْ  .م88ٙٔ-ـ 1ٔٗٔاألُْمُد

ْْ ُكتُِب األَناميب (ٖ) ُْ ِ شام األيصاِمّج، ُمْؽيي اللَّ يب َن  .1ٗ/ٔ :اِْ 

د  ْ نلّي  ْ   ما يم، َمصا يُح الَمؽايي فدي ُ دموِؾ اْلَمعدايي، ا (ٗ) ْلَمْوِبِنّي، م مَّ

، دام 1ٔ، صٔنددا    ددْ يدداف   ددْ ضدديؾ هللا العمددمّج، ط: دماسددة وت ميددك

 .م88ٖٔ-ـ ٗٔٗٔالَميام، الماِ َمة، 
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َْ (  ِْسمانيم نمايمة)زَّما  ْْ تَكو َ َح ز َمْل ( َ مْ )فَمَْد َمجَّ لَدْد َ َهد

ال ، فَِهيَ  ْْ  -ِنْيَدهُ -زَوَّ َد َ (َ ْمَبةِ االْستِْفهام)زَْلَدُم ِم فدي -، َوالَّدذج َ د

ْْ زُْ ددِدلَِل اْلهدداُء فددي  -َمزْجِ  ِْسددمانيم نمددايمة َ َبة  ( َ ددمْ ) ُددَو ز َ ْمدد

لَددْل  هاتدداِن األَداتدداِن : الهمددبة و ددم: "لددامَ (. زَم) ِلددن ( َ ددمْ )فَتََ وَّ

ص ِمْن أَْصٍل واِحد، َوهَُو  ، يُمَّ تَ اَدلَِل اْلهداُء "َهلْ "تَْكَحِدراِن تاريِخيّا

ْْ رياِم ذِلَن في اْلعََم ِيَّةِ   : لَْوُم الشّاِنم َواْلَهْمَبة، َوِم

ُْ َصواِحبها  َقُْلنَ  َ ةَ َغــْيــَركـا  حَ الَّ َ      َمــكَـ َه ا: َوأَت اْلــَمـَودَّ

 )ٔ(ـاكـاــفَوجَ 

 . )ٕ(..."زَذا الَّذج: زَجْ 

 َّْ َ ْْ (  ِْسمانيم َنمايمة)َويَْ دو ز ْذؾِ "لَِد اتََّخذَ ِم ْْ " َ د الداّلِم ِمد

يَّةاألَْصدد " دُخوِلهددا َنلددنِنْيددَد ( الددـ)دالَّددِة التَّْعميددِؾ  ، "واَل الشَّْمِسدد

 ْْ ْْ ( زَم) َدلدديال  َنلددن سُددموِط الدداّلم ِمدد لَددِة ِمدد ، ِلتَددؤوَم (َ ددمْ )اْلُمتََ ّوِ

مأ(. زَ : )األَخيَمةُ  ِلن َ ْمَبةِ االْستِْفهام( زم) لَدْل :  ِِع داَمةٍ زُْخد تََ وَّ

ْْ ( زم) ِلن ( َ م) ُدمَّ َسدمََطْل الداّلُم ِمد َبة ، ي -(زَم) ِِِْ داِم اْلهاِء َ ْمد

ْْ دالَّدِة التَّْعميدِؾ ، لِياسدا  َنلدن سُدموِط الد-االْستِْفهاِميَّة َجَدال   اّلِم ِمد

                                      
ُْ َجميدم  ُيَْييَدة، َجْمد  َوتَْ ميدكجميم  ْ ن دد هللا  دْ َمْعَمدم، َجميُم  ُيَْييَة، (ٔ)  : ديدوا

زَتدن وَ (: "ُمْؽيي اللَّ يدب)َوفي . م8ٙ1ٔ، اْلماِ َمة، 9ٕٔص ،ٕ سيْ يَّصام، ط

ْْ " َصواِ  ها اِْ دْ ِ شدام األيصداِمّج، ُمْؽيدي : اُْيُ م" )َوزَتَْل َصواِ  ها: " ََدال  ِم

ْْ ُكتُدِب األَناميدب  :-نيدد  سدمانيم نمدايمة-فدي األَْصدموَ  (.ٖٗٔ/ٗ: اللَّ يب َن

 .( ذا الَّذج َميََح اْلَمَودَّةَ َؼْيَميا َوَجفايا)

 

 .ٙ٘ص: في االستشماق َواللؽَة  ِْسمانيم زَْ َمد َنماْيمة،   و (ٕ) 
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يَّة"ِنْيددَد دُخوِلهددا َنلددن ( الددـ) واِل الشَّْمِسدد  ِْسددمانيم ) لددامَ ". األَْصدد

يَِّة : "(نمايمة ُمِؾ الشَّْمِسد َ  األَْ د َولَْد ُ ِذفَِل الداّلُم فدي اْلعََم ِيَّدة َمد

  َ ذَْؾ َمد ُمِؾ يُْطما ، َو َِميَْل ِكتا َة  تَدُمُّ َنلن األَْصم، َولَدْم تُْ د األَْ د

يّ  ْمِؾ الشَّْمِسد ا فدي . اْلمََمِميَّة، َولَد تََمتََّب َنلن ذِلَن تَْشدديدُ اْلَ د زَّمد

يَِّة  ْذِؾ فدددي اْلُ دددموِؾ الشَّْمِسددد اْلِعْ ِميَّدددِة فَمَدددْد رلَدددِل الددداّلُم  ِلدددن اْلَ ددد

 .)ٔ(("اليَّموِديَّة)َواْلمََمِميَِّة، َوَكذِلَن في اْلعََم ِيَِّة اْل ا َِدة 

مِ  َصدد يح   َّْ اْلمَددْوَم  ِددالتََّ وُّ َ ، لَددْد يَُؤيِّدددُهُ مددا (زَ  >-زَمْ  >-َ ددمْ : )ز

ُْ ِجيِّددديّ )َمواهُ  ْْ لُْطدددُمب( ـ ددد8ٕٖ( )اْ ددد َّْ (ـ دددٕٙٓ) َنددد َ ْْ ز ، ِمددد

 َْ ْْ ( فَعَْلدَل؟ أَلْ : ) َْعَ  اْلعََمِب يَمولدو ((فَعَْلدَل؟ َهدلْ : ) َدَدال  ِمد
ٕ( ،

َّْ َمجيَء  َ ِْ ِ شدامٍ )ة  زَياَم اْستِْؽماَب اْستِْفهاِميَّ ( زَم) َْيَد ز عداّداص ( اْ د

َل  ِْ )تََحوُّ ص ُمْستَثْقَالص، بَْل هُوَ ( َهْمَزة)إِلش ( اْلها  -ِعْكَد ُ -أَْمراص َغريبا

ِنْيَد سدي ََوْيه، َؼْيدَم ( اام)َكما في َكِلَمِة  ِمْن إِْبداِل اْلَخفيِف ثَقيالص 

َم "اُم اْلَخفيدِؾ يَمديال  َسدُهَم  ِْ دد( اام)زَيَّهُ في  اِم َكِلَمِة  ألَيَّدهُ ُجِعد

("َوسيلَة   ِلن األَِلِؾ الَّتي ِ َي زََخؾُّ اْلُ موؾ
ٖ(. 

َّْ يُمَّ  ِيَّهُ  َ ْْ َؼْيِم اْلَمْفهوِم ِلدَم يُضدطَّمُّ  ِلدن اْلمَدْوِم  ِدأ ُْ ِم لَْد يَكو

َْ اْل َْيل( َه ا)اْلهاَء اْستِْفهاِميَّة  في   :ِم

                                      
 .الّسا ِك يَْفسه(ٔ) 

َ َسددْ : ِسددمُّ ِصددياَنِة اإِلْنددماب، تَْ ميددك زَ ددو الفَددتْحِ ُنيْمدداْ، اْ ددْ ِجيّددّي،: اي ددم (ٕ)

دام المَلَددم ِللّطِ اَنددِة َواليَّْشددِم َوالتَّْوبيدد ،  ،ٙٓٔص، ٕط:  يددداوج،  دداُب اْلَهْمددَبة

 .م88ٖٔ-ـ ِٖٔٗٔدَمْشك، 

(ٖ)  ُْ ْْ ُكتُِب األَناميب اِْ   .ٕٖٗ/ٔ :ِ شام األيصاِمّج، ُمْؽيي اللَّ يب َن
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ِدراَسةٌ أيُُّهما أْقَدم؟ (: َهلْ )وَ ( الَهْمَزةُ )أَداتا االْستِْفهاِم التَّْصديِقّي 
 لُغَِويَّةٌ تاريِخيَّة

 عمر يوسف عكاشة. د
 

ُْ َصواِحبها  َقُ و َ أَت ةَ َغـ: ْلنَ ََ ا ــْيـَركَه ا الَّ َ      َمـــكَـَح اْلــَمـــَودَّ

 َوَجـفـاكا

َْ َو ُددَو لَددْوم  ذََ ددَب  ِلَْيددِه  ِويّي ْْ لَْ ددم  َْعددُ  اليَّْ دد ُْ )لدداَم . ِمدد اْ دد

ْْ : َوالّما ِدد : "فددي تَْعددداِد زَْيددواعِ اْلهدداِء اْلُمْفددَمَدة( ِ شددامٍ  اْلُمْ َدلَددة ِمدد

تِْفهامِ  َبةِ االْسدد ْْ )ٔ(..."، َكمَْوِلددهِ َ ْمدد ، َؼْيددَم زَيَّددهُ لَددْم يَعُدددَّ ا، تاِليددا ، ِمدد

َم فددي  َّْ األَْصدد َ ْْ ز ِهم ِمدد ما  َمزَْج  َْعِضدد زَْيددواعِ اْلهدداِء اْلُمْفددَمَدةِ، ذاِكدد

ذََؾ األَِلدؾ(  اذا) َُو ( َ ذا) َّْ الشّاِنَم َ د َوالتَّْ ميدُك زاَّل تُعَددَّ : "لِك

 َ م،  ددِذِه، ألَيَّهددا لَْيَسددْل  ِأ َل ْصدد ُهْم َزَعددَم أَنَّ األَْصدد دد َْ َعلددش أَنَّ بَْع

("األَِلدف ُِ  َ  ِ  َُحدد (  ااهد)
ْْ دا ِددَمةِ . )ٕ َم َؼْيددُم خداِمجٍ َندد َولَعَددمَّ األَْمد

َم الشّدداِنُم األَِلددَؾ الَمْيطولَددةَ  َْعددَد  دد ْعِمّج، فَمَددْد لَصَّ دد ماِم الشِّ االضددطِّ

َّدِم   >- داذا : )لَهدا ِكتا ِيّدا   َكدذااْلهاِء في اْسِم اإِلشاَمةِ، َؼْيدَم اْلُمَمي

ْْ يُ افَِ  َنلن تَْفعيلَِة اْل َْ ِم اْلكاِمم (َ ذا َ (: ُمتَفاِنلُْ)، ألَيَّهُ زَماَد ز

يُْطما  الْيَكَسَم (  اذا)، ذاَن زَيَّهُ لَْو زَْ من نلن زَِلِؾ (-ب  –ب ب )

 (. -ب  - -ب : )اْل َْيُل َوزَْص ََ ِل التَّْفعيلَةُ 

َّْ (  دذا)ْد يَْدنو زَْكيََم  ِلن َنَدِم َنّدِ  اِء َوالَّذج لَ  َ تِْفهاِميَّة ، ز اْسد

ِم  ( ِْسمانيم نمدايمة)َمزَْج  ِم (أَل) ِلدن ( َهدلْ )فدي تََطدوُّ ُدمَّ تََطدوُّ ، ي

-َكما تَمأ-، لَْيَ  فيِه ُمموم   ِاْلهاءِ (أَ ) ِلن َ ْمَبةِ االْستِْفهاِم ( أَل)

 ! َْ زَْج الما ِمَ  لَدْ  (ة ِْسمانيم نمايم)َو ِذا كا َّْ اْلهاَء في  ِ  زَيََّد المَّ َ أ

                                      
ْْ ُكتُِب األَناميب (ٔ) ُْ ِ شام األيصاِمّج، ُمْؽيي اللَّ يب َن  .ٖٖٔ/ٗ: اِْ 

ْْ ُكتُِب األَناميب (ٕ) ُْ ِ شام األيصاِمّج، ُمْؽيي اللَّ يب َن  .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٗ: اِْ 
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َْ الشّدداِ دِ -(َ ددذا) ِْ  -ِمدد تِْفهاِميَّة، فَددال َشددْيَء يَْميَددُ  ِمدد َي اْسدد  ِيَّمددا ِ دد

َْ اْلهدداُء فددي  ْْ تَكددو َ تِْفهاِميَّتِها-(َ ددذا)اْ تِمدداِم ز  -َنلددن فددمِ  اْسدد

ُم فددي  َْ األَْصدد ْْ يَكددو َ َبة، َوز ْْ َ ْمدد  ُددَو ( ؟...الَّددذج َهدد ا)ُمْيمَِل َددة  َندد

زْجُ (؟...الَّدددذج أَ ا) قِدددَدِم ُمْلِم دددا   ِلدددن  -ِنْيَد ِدددذٍ -، َويَكدددوْ  دددذا الدددمَّ

ال ،  ِلدن تَْمطيد ِ . (َهل)اْلَهْمَزِة ال  مَّ  ِيَّدهُ لَدْيَ  يَدمَّ مدا يَدْدنو، زَْصد
ُد ي

تِْفهاِميَّة: )فددددي الشّدددداِ ِد  ِلددددن دالَّددددْيْ( َ ددددذا) ( ذا)وَ !( الهدددداِء االْسدددد

تِْفهاِم اإِلشدد َم فددي االْسدد َّْ األَْصدد ِ )اِميَّة، ألَ ديِمّي الَّددذج ِمْيددهُ ( التَّْصدد

 َْ ْْ يَكو َ لِّها-اْل َْيُل اْلَمْذكوم، ز  ِال زَداةٍ اْنتِمادا  َنلن  -في اللُّؽاِل كُ

َد ا َّْيؽديِم َوْ د ْْ زَّجِ زَداة، . لَمييَِة الت ُْ اْلمَدْوُم السّدا ُِك خْلدوا  ِمد فَيَكدو

ُْ االسْ  َْ اليَّْؽَمِة َنلن ِؼماِم ما يَِجدُ في لَْوِم َويَكو تِْفهاُم َمْفهوما  ِم

ِْ زَ ي َم يعَة  :نَُمَم ْ 

ُُ : ثُمَّ قالوا بَْهراص    َعَدَد الكَّْجِم َواْلَحصش : تُِحبُّها؟ قُْل

 )ٔ(َوالتُّرا ِ 

ْْ َو ددا ِؾَ َولَددْد  َّْع يددِم َندد َبةِ فددي اْلعََم ِيَّددِة ِللت  لَفَددَل َمجدديُء اْلَهْمدد

دا  : "َكييدما ، لدام( م مود الدّديكي)َنديَدةٍ يََ َم  َولَعَلَّدَن لَْسدَل واِجد

َّْعِديَددة  تِْفهاِم َواليِّددداِء َوالت َي لالْسد دُ َكددالَهْمَبة، فَِهدد زَداة  لَهدا  ددذا التَّعَددُّ

ْمفِيَّة، َوِ َي فدي  )ٕ(َوالتَّْسِويَة ْْ َمْ ين اللْف  زَِو ال ِْييَة الصَّ َوُجْبء ِم

                                      
ددد م يددي الددّديْ ن ددد ال م: اي ددم(ٔ)  ِْ زَ ددي َم يعَددةَ م مَّ ِْ ُنَمددَم ْ دد يددد، َشددْمح ديددوا

 .م8ٕ٘ٔ-ه1ٖٔٔ، مط عة السَّعاَدة، ِمْصم، ٖٕٗص ،ٔاْلَمْخبوِمّي، ط

(ٕ)  َّْ َْ الواِضحِ زَ التدي تَُؤّديهدا ( التَّْسدِويَةَ )ُ يدا يُْخدِمُج ( م مود ممضداْ الدّديِكيّ )َم

ْْ دا ِدَمةِ االْسد ِْ ُوموِد دا ِمد َكمدا –تِْفهام ُكلِّيَّدة ، فَالتَّْسدِويَةُ الَهْمَبةُ فدي  َْعدِ  َمدواِط
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ِدراَسةٌ أيُُّهما أْقَدم؟ (: َهلْ )وَ ( الَهْمَزةُ )أَداتا االْستِْفهاِم التَّْصديِقّي 
 لُغَِويَّةٌ تاريِخيَّة

 عمر يوسف عكاشة. د
 

ْيكاِم َوالتَّْمميِم َواالْستِْهجاْ َوِلكُّمِ الّدالالِل االْستِ  ِِ ْفهاِم تُْستَْعَمُم ل

("التي يَْخُمُج ِلتَأِْديَتِها  ذا األُْسلوب
ْْ ( الدّديكيّ )َولَْم يَْستَْيتِج . )ٔ ِمد

َبةِ فدي اللُّؽَدِة اْلعََم ِيَّدِة زَ  ِد اْلَو يِفّيِ اْلَمْوكوِم ِلْلَهْمد جَّ كُّمِ  ذا التَّعَدُّ

 . َشْيء

ٍْ رَخَم،  ِلن َمزْجِ  اْلما ِِم  ِأَيَّهُ لَْيَ  ( سي ََوْيهِ )َوزَشاَم، في َمْوِط

لالْستِْفهاِم َؼْيُم اْلَهْمَبة، َوَ ْييُما َوَمَدْل زَجُّ زَداةٍ زُْخمأ لالْستِْفهاِم 

ْْ َو اَوَم . فَاْلَهْمَبةُ َمْيِويَّة  َمعَها  ِيَجداحٍ ( سدي ََوْيهِ )َمزْجِ  اإلفداَدةَ ِمد

دا   َْ ُمتََمّدِ زُْج : "لامَ . في ل وِله - ُِوضوحٍ -لَْوال زَيَّهُ كا يَْ دو  ذا المَّ

َّْ األَداةَ  إِْن َسلَّْمكا، ذِلَن َعلش َغرابَتٌِالَّذج يَماهُ سي ََوْيِه َوجيها   َ  ِأ

مِ  ِم تََطددوُّ ْْ َمماِ دد تِْفهاِم فددي َمْمَ لَددٍة ِمدد  اْلَو يددَدةَ الَّتددي كايَددْل لالْسدد

مأ،  ا األََدواُل األُْخددد َبة، زَّمددد َي اْلَهْمددد ِة ِ ددد ( َ دددمْ )اْلعََم ِيَّدددِة اْلمَديَمددد

 ْْ َْ زَْصدد ََ ْل كُدمُّ  الَددٍة ِمدد ك  ددي م  الِ د تِْفهام، فَتََطددوُّ َوزَْسدماُء االْسدد

  َ ا  يُددْذَكُم َمدد تِْفهاِميّا  خاّصدد ما  اْسدد دد تِْفهام تَْمتَضددي ُمَؤشِّ  دداالِل االْسدد

                                      
َْ اْسددتِْفهاما  َ ميِميّددا  زَْم  -يُْفِهددُم َكالُمددهُ  َْ االْسددتِْفهاِم فددي َشددْيء، َسددواء زَكددا لَْيَسددْل ِمدد

َّْ (. َؼْيَم َ ِميِميّ ) َالِؼيّا   َم ( التَّْسدِويَةَ )َوال زَْدمج ُمْعتََمدَدهُ فدي األَْمدم، ألَ كايَدْل زَوَّ

ُْ ِ شامما ذََكمَ  ُد الَمعدايَِي اليَّمايِيَدةَ التدي  -َمياَل  –هُ اْ  َْ َشدَمَع يُعَدّدِ َْ اْلَمعدايي  دي ِم

 ِ ِْ االْستِْفهاِم الَ ميِمدّي َْ ُخموِجها َن ا دْ : اْيُ دم: )تَضطِلُ   ِها الَهْمَبةُ فَتَُؤّديها  ي

ْْ ُكتُِب األَناميباأليصاِمجّ ِ شام   (.8ٓ/ٔ: ، ُمْؽيي اللَّ يب َن

دماسدددة فدددي الفدددموق التّمكي يَّدددة (:  دددم) مدددود ممضددداْ الدددّديِكّي، الهمدددبة وم (ٔ)

 .ٖٗوالّدالِليَّة، ص
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َبة، يُددمَّ فددي مَ  َبةِ فددي  ددِذِه اْلَهْمدد ِْ اْلَهْمدد تُْؽيَِي َندد ْمَ لَددٍة الِ مَددٍة اْسدد

("اْلَمواِطْ
ٔ(. 

ْْ َ ْيَمتِهِ  َو َِميَِل الَهْمَبةُ ُم افَِ دة  : "يُمَّ زَْمَدَؾ يَموُم، ُمعَ ِّما  َن

َدة،  َْ تَْمكي ِيٍَّة ُمتَعَّدِ َغْيَر أَكٌَُّ لَْيَ  َنلن َسعَِة اْستِْعماِلها في َمواِط

ةَ مددا دد َع  ددي بدداِ   ثَمَّ دد ِْ ُل مددا ُو َي أَوَّ َزةَ ِهدد يُددْرَكُن لَددٌُ  ددي أَنَّ الَهْمدد

االْستِْفهام، الِسيَّما أَكَّها تُْستَْعَمُل  ي أَْكساٍ  تَْركيبِيٍَّة َكثيَرٍة َغْيِر 

َّ هِ ِ  األَْكساِ  أََح ُّ بِالَهْمَزة؟ َ َواإِلجا َةُ َنلن  ذا  االْستِْفهام،  ََ

اِميَّة في ِدماَسدٍة السُّؤاِم ِجدُّ َصْع َ  ة، َوتَْمضي  َْ يا  في اللُّؽاِل السّ

َبةِ َو ددالي ُمَؤشّددماِل  تِْعماالِل الَهْمدد ْْ َخفايددا اْسدد ُْ َندد ُمماِميَددة تُ ددي

("االْستِْفهاِم في  ِذِه اللؽال
ٕ( . 

َي  مأ َكييدَمة ، َوِ د َّْ  ُيداَن ِدماسداٍل َ دييَدة  زُْخد َ ْْ َشدّنٍ ز َوما ِم

ة  يافِعَددة، زُل ْْ جددادَّ تِْفهاِم فددي اْلعََم ِيَّددِة ِمدد لوِب االْسدد ْل َنلددن زُْسدد يَمدد

َجوايَِب ُمْختَِلفَة، َؼْيَم زَيَّها كُلَّها تَْشتَِمُن في زَيَّها لَْم تَدْدُمْ  زَداتَديِ 

ِمّج  وُّ تِْفهاِم التََّصدد َبة، وَ )االْسدد ِة اللُّؽَِويَّددِة "( َ ددمْ "الَهْمدد َْ اْلِوْجَهدد ِمدد

مَّ  ِاّل مدا التّاميِخيَِّة َنلن اليَّ ْ  ُ  ال داِلّي، اللُهد هُ اْل َْ د َهدُ ِو الَّدذج يَْشد

 َّْ َ َْ  ِدأ ِويّي ماساِل لَْوَم اليَّْ د ْْ تَْكماِم  ِذِه الّدِ َْ ِم َي "كا َبةَ ِ د اْلَهْمد

ْْ ". زَْصُم زََدواِل االْستِْفهاِم، َوألَصالَتِها اْستَأْيََمْل  ِأُموم َولَعَمَّ ِم

ماسداِل  (  يداء  ِْسددمانيم  ويددج العددايي)ِدماَسددةَ زَْوَندِب  ددِذِه الّدِ

                                      
 .ٓ٘ص :الّسا ِك (ٔ)

 .الّسا ِك يَْفسه (ٕ)



 

 
ٕ٘ 

ِدراَسةٌ أيُُّهما أْقَدم؟ (: َهلْ )وَ ( الَهْمَزةُ )أَداتا االْستِْفهاِم التَّْصديِقّي 
 لُغَِويَّةٌ تاريِخيَّة

 عمر يوسف عكاشة. د
 

م َوالتَّْصديك في العم يَّة)الَّتي تََمْ َوَمْل َ ْوَم  َوَضعَِل (. التََّصوُّ

ة ا التَّْمهيدددُ، : ال اِ يَددةُ  َْ يَهددا فددي تمهيددٍد َوياَليَددِة فُصددوٍم َوخاتَِمدد زَّمدد

تِْفهاِم و: )فَجدداَء  ِعُيددواْ تأصدديِم فددي اْلَخ َددِم واإِلْيشدداِء وفددي االْسدد

م(زدواتِددهِ  ، األَوَّ ِْ َْ : )، َوت دددَّيَْل فيددِه َنلددن موضددوَنْي الَكددالُم  ددي

تِْفهاُم َوتَأْصدديُم زَدواتِدده: )، َواليّددايي(الَخ َددِم واإلْيشدداء ا (. االْسدد َوزّمدد

ُم الَّذج نُيوايُه  م)الفصُم األوَّ : ، فَجاء في زم عدة م ا د (التََّصوُّ

م ِمْيهدددا تََطدددوُّ  َْ الَمْعيدددن تَياَولَدددْل فدددي األوَّ ِم ِمددد وُّ َم َمْفهدددوِم التََّصددد

 َْ ِويّي ِطالِ ّي ِنْيدددَد الَمياِطمَدددِة َواليَّْ ددد اللُّؽَدددِوّجِ  لدددن الَمْعيدددن االْصددد

َوال َالِؼيّيْ، وزَْمَ َضِل اْلَمْ َ َ  اليّايَِي ِلُ ْكِم الَهْمَبةِ الَّتي يُْطلَُب 

َْ َوال َالِؼيّددد  ِويّي ُم ِنْيدددَد اليَّْ ددد وُّ يْ، َوزَْفدددَمَدِل اْل اِ يَدددةُ  ِهدددا التََّصددد

ِميَِّة الَّتدددي يُْطلَدددُب  ِهدددا  تِْفهاِم االْسددد َ  اليّاِلدددَ  أِلَْلفددداَ  االْسددد الَمْ َ ددد

تِْفهاِم  َ  الّما ِددَ  ِلْلِ كايَددِة فددي االْسدد ِل الَمْ َ دد َصدد م، َوَخصَّ التََّصددوُّ

ِمجّ  ، (صدديكالتَّ : )َوزَّما الفَْصُم اليّايي، الَّذج جاَء  ِعُْيواْ. التََّصوُّ

َ  زَْيضدددا  ِ ددديَ  ديُك لُؽَدددة  : )فَمَدددْد لَسَّدددَمتْهُ  ِلدددن زَْم َعَدددِة َم اِ ددد التَّْصددد

ِطال ا   َْ : َواْصدددد ِويّي دُهُ َوزُصددددولُهُ ِنْيددددَد الَمياِطمَددددِة َواليَّْ دددد لواِندددد

ديك)، وَ (َوال َالِؼيّدديْ ( زَمْ )َمعددايي )، وَ (ُ ددموُؾ اإليجدداِب َوالتَّْصدد

ا اْلَمْ َ د (َوَمواِضعُها ّدايي، ، َوزَّمد ِم الي َْ اْلفَْصد ُ  الّما ِدُ  األَخيدُم ِمد

 "(. م"موابية  يْ الهمبة و: )فَمَْد زَْوَمَدْل فيهِ 

 ِْ َْ َند الَمعدايي الَمجاِبيَّدِة )َوزَّما الفَْصُم اليّاِلد ، األَخيدم، فَكدا

ِم َوتَماكيِب التَّْصديك ِْ (ِلتَماكيِب التََّصوُّ َمْي ، َولَدْد لَسَّدَمتْهُ  ِلدن لِْسد

،  ُمددداَم  ِْ تِْفهاُم  َِمْعيدددن : يَسدددْي تِْفهاُم  َِمْعيدددن الَخ َدددم، َواالْسددد االْسددد
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تِْيتاجاِل الَّتدي . اإلْيشاء تََملَْل َنلدن زَ دّم االْسد زّما الخاتَِمة، فمدد اْشد

لَْل  ِلَْيها ال اِ يَة ة، . تََوصَّ تِْيتاجاٍل ُمِهمَّد َوكايَْل ِلْل اِ يَدِة ُجْملَدةُ اْسد

ْْ زَْ َمبِ  َّْ لَعَمَّ ِم َ ِم َوالتَّْصديك)ُمْصَطلََ يِ   ا ز تَمَّما ( التََّصوُّ لَِد اْسد

ِْ السّاِدِ  اْلِهْجِمّجِ نلن يَِد  ٍم (السَّكّاِكيّ )في اْلمَْم َّْ كُمَّ تََصوُّ َ ، َوز

َْ َمْس ولا   ِالتَّْصديك ْْ يَكو َ لَْل  ِلَْيدِه . ال  ُدَّ ز ْْ زَْلَطِؾ مدا تََوصَّد َوِم

 َّْ َ َْ لَد تَدْ ( َ مْ )ز ُخُم َنلن الُجْملَِة اْلَمْيِفيَِّة ِخالفا  ِلما زَيْ َتَهُ اليَّْ ِويّو

، اْنتِمددادا  نلددن  َْ َديي َْ َواْلُمْ دد مي َْ اْلُمتَددأَّخِ ْْ تددا َعَُهم ِمدد األَوا ِدُم َوَمدد

ِْ لَمي َة)لَْوِم   (: َنْممو ْ 

 

لَددلُ َهدد   ل ال يَهـــيـددـُ  َشددْوقََك الةَّ
 

ةُ َشــيْ  ـَك اْلغَددـَزلُ أَْم ال يُـــفَددـّرِ  َخدد
 

أَصدددددددددداَ   ـةــيـددددددددددـنُ أَْم  ا الق
 ـْقتَلَدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـٌُ مَ 

 

و ُ إِ ا اْحـتددـملواٌُ، َوخددـاكِمْكدد 
)ٔ( 

 

ْْ ذِلددن-و ِذا كايَددِل اْل اِ يَددةُ لَددْد زَكَّددَدلْ  َّْ  - َِسدد ٍَب ِمدد َ ال ( َ ددمْ )ز

َّْ  ددذا ِمّمدد  َ ِم اْلُميْ َتَددة، فَِِيَّهددا تَددمأ ز تَصُّ  ِالدددُّخوِم َنلددن اْلُجَمدد ا تَْخدد

 .)ٕ(يُْ فَ ُ َوال يُماُ  َنلَْيه

 

                                      
ِْ لمي ة، ت ميدك (ٔ) ، َٕخليدم   دما يم العطيَّدة، ط: َنْممو  ْ لمي ة، ديواْ َنْممو  

 .م88ٗٔ، دام صاِدم،  يمول، ٓ٘ص

 يم  ويدددج العددايي، التّصددّوم والتّصددديك فددي العم يّددة،  يدداء  سددمانيم   ددما (ٕ)

 .ٕٗٙص
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*      *      * 

 



 

 
 مجلة العلوم العربية ٘٘

 ربيع اآلخرواألربعون  السابع العدد
 هــ9ٖٗٔ

 

م ِْ َوُمَمّجِ اتُها: اْلَمْ َ ُ  األَوَّ  زَْلَدِميَّةُ زَّجِ األَداتَْي

ُح َصدواَب مدا ذََ دَب  ِلْيدِه اليَّ  َْ زَّما اْل اِ ُ  اْل اِليُّ فَيُدَمّجِ  ْ ِويّدو

 َّْ َ ْْ ز تِْفهامِ )ِمدد َبةَ االْسدد َي زُمُّ زَدَ ( َ ْمدد ُم ِ دد تِْفهام، زَْو زَْصدد واِل االْسدد

تِْفهاِم  َبةُ االْسدد َْ َ ْمدد ْْ تَكددو َ ُح ز تِْفهاِم، ذِلددَن زَيَّددهُ يُددَمّجِ زََدواِل االْسدد

ْْ زُْختِهدددا ( ؟...زَ ) ، ألَْسددد اٍب زَْو (؟...َ دددمْ )زسددد َك فدددي ال ُّهدددوِم مددد

َ . ُمَمّجِ اٍل تُْذَكُم تاِليا   أ َّْ اْلمَْطَ  في اْلَمْسد َ م  َويَمأ اْل اِ ُ  ز لَِة زَْمد

وأ  ُم  ِلَْيهدددا، ِسددد ددد َصدددْعب، َومدددا األَِدلَّدددةُ اْلَمْمصدددوَدةُ، زَِو اْلُمتََوصَّ

يُْستَْمَشدُ  ِها في اْلَمْسأَلَِة اْلَمْدموَسة َ ْسدب، َوال يَْملدن  ُمَمّجِ الٍ 

َْ َدليال  لاِطعا ْْ يَكو َ  َنلَْييدا، وَ  . َْعُضها ألَ ُب اْل َْ د عِّ ا يَُصد َّْ ِمّمد ِ 

َْ فدي  َكييما ، صي َّْ  َْعَ  اْلُمتََخّصِ َ ِْ زَْلَدم، ز في َمْسأَلَِة زَّج األَداتَْي

َّْ ُمْعَ ددَم اللُّؽدداِل اْلَجبِميَّددة اْ تَفََ ددْل  َ َْ ز دو دد اللُّؽدداِل اْلجبِميَّددة يَُؤكِّ

واِل اْلَ ْيجِميَّددِة الَّتددي تَُضددمُّ  َزةَ َواْلهدداْ) َِمْجموَنددِة األَْصدد ، (اْلَهْمدد

 َّْ َ َْ ز ِْ  َويَُمّجِ ددو ِْ َوِميَتُْهمددا اللُّؽدداُل اْلَجبِميَّددةُ َندد ْوتَْي دد ِْ الصَّ  ددذَْي

زَيْ َتَددْل ُمماَميَددةُ اْلعََم ِيَّددِة َواللُّؽدداِل "اللُّؽَددِة الجبِميَّددِة األولددن، فَمَددْد 

ِْ لِدَدَم اللُّؽَدِة السّداِميَِّة  ِْ لَدديما ْوتَْي ِْ الصَّد َّْ  دذَْي َ اِميَِّة األُْخمأ ز السّ

("األُمّ 
ٔ(. 

ِ  اْل داِلّيِ َمْمكدوبا  فدي ُم اَولَدِة  ِيْ داِل وَ  َْ َمْسعن اْل َْ د  ِذا كا

 َّْ َ ْْ يَدْذَ َب  ِلدن (َهلْ )لَد تََخلَّمَْل لَْ َم ( َهْمَزةَ االْستِْفهام)ز ، فَِِيَّهُ لَ

                                      
ددْوتِيَِّة فددي اللُّؽدداِل الّسدداِميَّة، مجلَّددة جاِمعَددِة (ٔ)  َو يددد َصددِفيَّة، زَْشددكاُم التَّ َدددُّالِل الصَّ

 .ٖ٘ص، 8ٕٓٓ، (ٔ)، العدد (ٖٔ)ااداب َوالعُلوم اإِلْيسايِيَّة، المجلَّد  -تشميْ
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 َّْ َ ْْ ذِلدَن ُم داِوال   ِيْ داَل ز ْْ  ِْييَدِة ( َهدلْ )زَْ عَدَد ِمد َزِة )ُمَخلَّمَدة  ِمد َهْمدد

َّْ فَ . يَْفِسها( ْفهاماالْستِ  َ ْْ ز َمة  ( َهدلْ )ِِذا َصحَّ ما يُماُم  ُيا، ِم ُمتَدأَّخِ

 ْْ ُّْ  ِلَْيِه الديَّْفُ  (َهْمَزِة االْستِْفهام)في ال ُّهوم َن ، َو َُو ما تَْطَم ِ

َّْ  ُيدددداَن اْ تِمددددالَْيْ ِ َْ العََم ِيَّددددةُ لَددددِد : َكييددددما ، فَددددِ ْْ تَكددددو َ م ز األَوَّ

تَْ َديَْل  تِْفهام) َْعددَد ( لْ َهدد )اْسدد َزِة االْسدد َْ  َْييَُهمددا ( َهْمدد ْْ تَكددو َ َْ ز دو

َمْل  َْ اللُّؽَددةُ َطددوَّ ْْ تَكددو َ تِمالِيَّة، َواالْ تِمدداُم اليّددايي ز زَجُّ َناللَددٍة اْشدد

ْْ ( َهلْ ) ِ  (َهْمَزِة االْستِْفهام)ِم يدا فدي اْل َْ د ْْ َ ّمِ ْْ لَدْيَ  ِمد ، َولِكد

ِّجاه، َ ْسد ُيا فدي  دذا اْلَممداِم زَْ زَْ يَموَم لَْولَة  اْل اِلّيِ  في  ذا االت

 .يَْعِمَؾ األَداةَ األَْلَدم

 :اْلُمَمّجِ ال

ُِ زَسددوُق، رتِيددا ،  حددا َن اْلُمَرّجِ ْْ  ثاَلثَددةَ أَْكددواتٍ ِمدد َ ُْ ز الَّتددي يُْمِكدد

ِّْ  ِأَْلَدِميَّددِة  دد تَيََد  ِلَْيهددا فددي تَْؽليددِب ال َّ تِْفهام)يُْسدد َبةِ االْسدد َنلددن ( َ ْمدد

ل(: مْ  َ ) ْوتِّيِ،  الكَّْوت األَوَّ ِْ الصَّ َْ اْلُمَمّجِ اِل يَْمتَدُّ  ِلن اْلجايِ َْي ِم

ا . واْل ِيا ِّيِ الّصديِؽيّ  ُ   ِلدن  الكَّدْوتُ الثّداكيزَّمد َط يعَدِة ال ِْييَدِة فَيَْمِجد

ماِل ال ، َ سدَب ُممَدمَّ ِْ ِويّ التَّْمكي ِيَِّة ِلْلُجْملَِة الَّتي تَلي األَداتَْي َْ يَّْ د ، ي

ا  ْْ  َْعددِ  اْلَموالِددِؾ االتِّصدداِليَِّة اللُّؽَِويَّددِة  الثّاِلدد ُ َوزَّمدد تَفاد  ِمدد فَُمْسدد

ِْ اْلعَ يم  .األولن ِل َيي اْل ََشم، َكما تُْ ِهُم ا يُصوُص اْلمُْمر

ال   ْوتِيَّةُ، َواْل ِيا ِيَّةُ الّصيِؽيَّة: زَوَّ  اْلُمَمّجِ ال الصَّ

ُح األَ  ماْلُمَمّجِ  ْمَبة َمكيَبة  َصْوتِيَّةاْلهَ : وَّ

وابُِ. أ  اْلَهْمَزةُ َركيَزةٌ َصْوتِيَّةٌ ِلكُْةِ  الصَّ
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َبةِ ال  َْ اْلَهْمددد ُْ دو ، زَْو صددداِمٍل فدددي صدددا ِلٍ يُْطدددُك زَّجِ  يُْمِكددد

ِة اْلمَصيَمة، . اْلعََم ِيَّة مَّ فَِِذا زََمْديا يُْطَك اْلَكْسَمةِ اْلمَصيَمة، زَِو الضَّ

زَ،  َدَدَم  –زُ  – ِ : -َنلن التَّوالي-مَصيَمة، لُْليا  ِسُهولَةٍ زَِو اْلفَتَْ ِة الْ 

ْعبِ "لَْوِليا  صديْ-"اْلُمْستَ يمِ "زَِو " الصَّ ِِ –: -ِنْيدَد َؼْيدِم اْلُمتََخّصِ

َوَكذا ِنْيَد  ِماَدةِ يُْطِك اْلَ َمَكِة الطَّويلَة،  ِْذ يَتَعَذَُّم يُْطمُها . َِ -ُِ –

ِّكدداءٍ  َْ ات مأ دو َي األُْخدد َبة، زَْج لَددْيَ   ِاْلُمْكيَددِة يُْطددُك  ِ دد َنلددن اْلَهْمدد

َبةِ لَْ لَهدا، فَدال يُمدامُ  -: )اْلَ َمَكِة الطَّويلَِة زَْيضا   ِاّل  ِداْجتِالِب اْلَهْمد

َبة( ِِ -ِِ –ز: )،  َمْ (ِِ -ِِ  عُُب َكييدما  .  ِدتَلَفُِّ  اْلَهْمد ْْ يَْيطدَك َويَْصد زَ

ةَ الطَّو ددمَّ َْ الضَّ صددي ، َو َددَدال  ِمْيددهُ (ُِ -ُِ -: )يلَددةَ َوْ ددَد اَؼْيددُم اْلُمتََخّصِ

 َْ َْ اْلُمتَعَدذَِّم َكدذِلَن اْلمَدْومُ .  ِتَْ ميدِك اْلَهْمدَبة( ُِ -ُِ -ز: )يَْيطمو -: )َوِمد

َْ ذِلددنَ  ،(َِ -َِ  َْ (. َِ -َِ -ز: )ويَمدداُم َمكددا دلُّ اليّدداِطمي  َددْم  ِيّددي َوَجدد

ْْ - ِاْلعََم ِيَّةِ  َْ اْلفَدْمَق  -الدتَّلَفُّ َ َط َّْمُل َنلَْيِهْم ُم اَوالِل  دذا ِممَّ ال يَعدو

 َْ ياَل  -(ُِ -ُِ –ز)وَ  (ُِ -ُِ -) ِْطاللدا   َددْي َْ َسددماِنِهْم كُدداّل   -َمدد َوَكددْم !  دي

ْم َوزَْنمددداِمِ ْم  ِهْم َو ِالِدِ ددد تِالِؾ زَْجياِسددد ْيُهْم، َنلدددن اْخددد َطلَْ دددُل ِمددد

ْْ يَْيطموا َ َْ ( َِ -َِ -( )ُِ -ُِ -( )ِِ -ِِ -: )َوتَْ صيِلِهُم اْلِعْلِمّي، ز دو

ِهْم اْلهَ  لِّ َْ اْلفََشُم َ ليفَُهْم كُ زَْجَمعيْ، ذِلَن زَيَُّهْم كايوا في ُكّمِ ْمَبةِ، فَكا

 َْ ةٍ يُْيتِجو  (. َِ -َِ -ز)وَ ( ُِ -ُِ –ز)وَ  (ِِ -ِِ -ز: )-َنلن التَّوالي-َممَّ

م  لَدددْيَ   ِاْلَجديدددد َم لدددي-َو ُدددَو زَْمددد لَتْهُ -فدددي مدددا َ َهددد ، فَمَدددْد َسدددجَّ

ْوتِيَّةُ الَّتدد دد َنلددن يُْطددِك ( َسددْلماْ العددايي)ي زَْجما ددا التَّجدداِمُب الصَّ

َْ  ِاْلعََم ِيَّددة، فَمَددْد كايَددِل اْلَ َمكدداُل  اْلَ َمكدداِل لَدددأ  َْعددِ  اليّدداِطمي

َبة، لدددام ةٍ، َمْسددد ولَة   َِهْمددد مَّ َوِنْيدددَد تَْسدددجيِم : "تُْيَطددُك، فدددي كُدددّمِ َمددد
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َبة، َويَْ ددو  اْلَ َمكاِل َجميِعها تَْممي ا  ُوِجَد زَيَّهدا تَْ دَدزُ  َِصدْولِ  اْلَهْمد

ٍة فدي اْلعََم ِيَّدِة ال تَْ دَدزُ  َّْ كُدمَّ َكِلَمد َّْ ُوجوَد  ِذِه اْلَهْمَبةِ َمْم دوم  ألَ َ ز

ْوٍل سدداِكْ  ُّْ زَيَّهددا consonant ِاّل  َِصدد ةَ الَّتددي يَُ دد َّْ اْلَكِلَمدد َ ، َكمددا ز

("َبةِ لَْ َم اْلَ َمَكةَمْ دوَءة   َِ َمَكٍة، فَِِيَّها ناَدة  تَْ َدزُ  َِصْوِل اْلَهمْ 
ٔ( .

ْْ لِياِم ( داود َنْ ده)َوفي  ذا تَْفسيم  ِلما لََ َ هُ   ِيُْطِك " اْلعََم ِيّ "ِم

َ ْمَبةٍ في  ِدايَدِة اْلَكِلمداِل اإِلْيجليِبيَّدِة الَّتدي تَْ دَدزُ  َِ َمَكدٍة فدي ِميْدم 

(on) َو ،(at) َو ،(in) يَْلفددد ُ  دددِذِه اْلَكِلمدددالِ "، َوذِلدددَن َْ َنلدددن   دددي

("َسِجيَّتِه
ٕ( . 

واِمُ.    اْلَهْمَزةُ َركيَزةٌ َصْوتِيَّةٌ ِلكُْةِ  الصَّ

َبةِ  َْ اْلَهْمد َّْ اْستِ الَةَ، زَْو ُصعو َةَ يُْطِك الصَّدْوِل  َِمْعدِبٍم ِمد َو ِ

ُم فددي  ِْيتدداجِ اْلَ َمكدداِل اْلمَصدديَمةِ َوالطَّويلَددة،  َددْم  لَْ لَدده، ال يَْيَ ِصدد

واِمليَتَعَّداهُ  ِلن  ِ  َد ا،  -َمياَل  -فَِِذا زُميَد يُْطُك اْل اءِ . ْيتاجِ الصَّ َوْ د

، فِِِيَّيدا (اْل داِء السّداِكيَة)زَجِ اْل اِء الّصاِمتَِة َؼْيِم اْلَمتْ وَنِة  َِ َمَكدة 

ْْ زَْ يَمدددومَ  ْوِل ( بْ : ) َدددَدال  ِمددد َدة ، تَمايدددا يَتََوكَّدددأُ َنلدددن َصددد مَّ ُمَجددد

َرة)بَِهْمَزة اْلَكْسَرِة اْلَمْسبوقَِة  ِة بَِكْسد ((أَِو اْلَهْمَزِة اْلَمتْلُدوَّ
، لَْ دَم )ٖ

                                      
ْوتِيُّ في اللُّؽَدِة العََم ِيَّدةسلماْ َ َسْ العايي (ٔ) فويولوجيدا العم يَّدة، : ، التَّْشكيُم الصَّ

ددد م مددود ؼددالي، ط: ياسددم المدداّلح، ُمماَجعَددة: تمجمددة ، اليّددادج 9ٖص ،ٔم مَّ

 .م89ٖٔ-ـ ٖٓٗٔجدَّة، المملكة العم يَّة الّسعوِديَّة، -األََد ِّي اليَّمافِيَ 

م"واِل العم يَّدة داود ن ده، ِدماسال  في ِنْلدِم زَْصد (ٕ) ، 9ٕ، صٕط، "الجدبء األَوَّ

 .مٕٓٔٓ -ـ ٖٔٗٔدام جميم ِلليَّْشِم َوالتَّْوبي ، 

(ٖ)  َْ َْ اْلُمْ َديي َّْ األَْصَم في َ ْمَبةِ اْلَوْصدم، زَجِ  -َوَمزْيُُهم َ كّ -يَمأ  َْعُ  اْل اِ يي زَ

َم اْلَكِلمدداِل اْلَمْ دددوَءةِ  ِ  ِْ اْلَهْمددَبةِ الَّتددي تُضدداُؾ زَوَّ ِْ ُمتَددواِليَْي " سدداِكْ)"َصدد يَ ْي
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َوالشَّْيُء يَْفسُهُ يُمداُم فدي (. إِ ْ : )زَْ يَأْتَِي  َِصْوِل اْل اء، زَْج  َكذا

ْْ َصواِمل  ...(.  ِْل،  ِْ ،  ِْج،  ِْح،  ِْخ،  ِْد،: )ما تَ َمّن ِم

ُْ مدا ليدَم  ِ  َي َندْي ِْ " )َطميمَدةُ "يَّهدا َو ِذِه الطَّميمَدةُ ِ د اْلَخليدِم ْ د

لِِه اْلُ موؾ"في ( ـ 1٘ٔ( )زَْ َمَد الفما يِدجّ  ، فََمْشهوم  زَيَّهُ "تَذَوُّ

ِلِه  ِلن يُْطِك  اِكيَةِ "اْلُ موِؾ ) ُْؽيَةَ تََوصُّ َمْعبولَة ، زَْج يُْطدِك "( السّ

دددواِمِل َؼْيدددِم اْلَمتْ وَندددِة  َِ َمَكدددةٍ  ، ...(،ْب، ْل، ْ ، ْج، دْ : )الصَّ

َْ اْلُ دموِؾ السّداِكيَِة  َِط يعَدِة اْل دام : َواْلَ َمكاُل الطَّويلَةُ ِنْيَدهُ ِمد

يَّة)" يَّة"، وَ "الياء الَمّدِ يَّدة"، وَ "الواو الَمّدِ َد  ِلدن "(األَِلدؾ الَمّدِ ، َنَمد

أَ َنلَْيها فدي يُْطِمده، "( السّاِكْ"اْلَ ْمِؾ )اْجتِالِب َ ْمَبةٍ لَْ َم  ِليَتََوكَّ

ِك زَ  َم  ِهددا  ِلددن يُْطدد دد ْمؾ)ْو ِليَتََوصَّ دا  (سددي ََوْيه)لدداَم (. اْلَ دد ، لاِصدد

َو يدداِء : يُددمَّ لددامَ (: "اْلَخليددم) َْ  ِدداْلَ ْمِؾ السّدداِكْ، يَْ دد َكْيددؾ تَلف ددو

ِمبْ )، َو داء (ؼُالمي) ، ( ِبْ : )زَلدومُ : فَمدام... ؟(لَددْ )، َوداِم (اِْضد

ص َموْ ، ( ِدْ )، ( ِج)وَ  َك اَك أَراهُْم َصكَعوا : قال. )ٔ(صولَة ََُْلِحُ  أَِلفا

                                      
َّْ التَّْمكيدددَب "، ُ دددَو َ َمَكدددة  زَْو ِنلَّدددة  لَصددديَمة ، (َ سدددَب اْصدددِطالحِ المُدددَدماء ولِكددد

ْوتِيَّ ِلْلَكِلَمِة اْلعََم ِيَِّة  ْْ ناداٍل لُؽَِويَّدة)الصَّ ْْ ذِلَن ِم يَمدوُد  ِلدن يُْطدِك ( َوما يَْيتُُج َن

الجدبء "داود ن ده، ِدماسدال  فدي ِنْلدِم زَْصدواِل العم يَّدة " )ِعلَّةَ ْمَبةٍ لَْ َم  ِذِه الْ 

م  (.9ٕص": األَوَّ

 (ٔ) َّْ فدي ( اْلَخليدم)اْلَهْمَبةِ الَّتي تََ دََّ  َنْيها " َ َمَكةَ "زَمأ زَيَّهُ ال َمجاَم ِللشَّّنِ في زَ

َح ،  ِيَّما ِ َي اْلَكْسَمةُ َوال َشد...( ِْب،  ِْل،  ِْ ،  ِْج،  ِْد،) ْيَء رَخدم، ذِلدَن زَيَّدهُ َصدمَّ

َْ اْلَهْمدَبةِ فدي "َ ْمَبة َمْوصدولَة" ِأَيَّها  ( اِْ دْ)، َوطدا ََك  َِشدْكٍم َصدميحٍ  َْييَهدا َو َدْي

دددَك (اِْسدددم)وَ  َّْ ُمَ مِّ دددالِم  ددداموْ، َضددد ََطها (اْلِكتددداب)، َندددالَوة  َنلدددن زَ ، ن دددَد السَّ

َّْ .  ِاْلَكْسم ْْ ذِلَن زَ َْ ِجيّي)َوزَْكيَُم ِم َْ زَيَّهدا َ ْمدَبةُ اْلَوْصدِم ( اْ  ْْ  َْعُد َوزَْنلَ جاَء ِم

ْْ تَأْتَِي  ِِه سداِكيا  ال : "لام. اْلَمْكسوَمة َوَس يلَُن  ِذا زََمدلَّ اْنتِ اَم َصدأ اْلَ ْمِؾ زَ
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ه، َوتَ  ْْ َمْوِضِعِه َوُمْسدتَمَّمِ َّْ اْلَ َمَكةَ تُْمِلُك اْلَ ْمَؾ َن كا ، ألَ ْجتَِذ ُدهُ  ِلدن ِجَهدِة ُمتََ ّمِ

 َّْ ْْ لَْ ِلده، ألَ اْلَ ْمِؾ الَّذج ِ َي  َْعُضه، يُمَّ تُْدِخَم َنلَْيِه َ ْمَبةَ اْلَوْصِم َمْكسدوَمة  ِمد

ُْ االْ تِداُء  ِه، فَتَموم َْ ال يُْمِك ُْ ا) "اِْن، اِْق، اِْج، َوَكذِلَن سا ِم الُ موؾ: الّساِك ْ د

َومْؼَم ُوضوحِ  ذا األَْمم، فَِِيَّيا َوَجْديا  .(1-ٙص: مابِجيّّي، ِسمُّ ِصياَنِة اإِلنْ 

َّْ اْلَهْمددَبةَ فددي َطميمَددِة اْلَخليددِم ( َنْ ددد اْلمدداِدِم َنْ ددد اْلَجليددم) يَسددوُق َكالمددا  ُمْفِهمددا  زَ

َكة   ِاْلفَتَْ ة، َولَْم زَْدِم ُمْعتََمَدهُ في  ذا دأ لَد" تَْخليطدا  "لاَم في ِسدياِق مدا َمرهُ ! ُمَ مَّ

 َْ دد ََب  ِلددن (األَِلددؾ)وَ ( اْلَهْمددَبةِ )ُنلَمدداِء العَددَمِب اْلمُددَدماِء  َددْي ُمتََّجددِه "، ُمْمِجعددا  السَّ

لِّيِ ِلْلُ ددموؾ ِق اْلُ ددموِؾ ": "اْلَخليددِم فددي َمسددالِِه التَّددذَوُّ َوَطميمَددةُ اْلَخليددِم فددي تَددذَوُّ

ْْ يَْفتََح فََمهُ  ِاألَِلِؾ  لُدهُ (ةزَجِ اْلَهْمبَ )َجَمْل َنلن زَ ، يُدمَّ يَدأْتَِي  ِداْلَ ْمِؾ اْلُمدماِد تَذَوُّ

َولَّمدا جداَء  ِلدن  (. َكدذا) ...(زَْب، زَْل، زَْ ، زَجْ : )اْلَوْصِفّي ساِكيا ، َويَْيِطدك  َكدذا

َكة َواليّايِيَة ساِكيَة ِْ األولن ُمتََ ّمِ ْْ يَْيِطَك  َِهْمَبتَْي َْ َنلَْيِه زَ  زَ زْ : َصْوِل اْلَهْمَبةِ كا

لُها، َوفي اْجتِماِنِهما زََ  َّ  ِيِمٍَم  داِلػ، (  َكذا) َ ْمَبة االتِّكاء َواْلَهْمَبة اْلُمماد تَذَوُّ

لَُهمددا  ِلددن َ ْمددَبةٍ َمْمدددوَدةٍ  َكددذا َو ددِذِه اْلَهْمددَبةُ اْلَمْمدددوَدةُ فددي َ ميمَتِهددا، (. ر: )فََ وَّ

ْْ ُجْبزَْيْ ِق اْلَخليدِم ... َطويم َصْول صا ِل+َصْول صاِمل: تَتَأَلَُّؾ ِم َوفي تَدذَوُّ

يَِّة اْلَمذاِق االْيِفتاِ ّيِ الَّتي ِ َي في َ ميمَِة زَْمِم ا تَعدوُد  ِلدن اْلُجدْبِء   ذا زََ  َّ  ُِ ّمِ

ْْ زَْجباِء اال ْتِالِؾ الذَّْولِّيِ ِلَصْوِل اْلَهْمَبة، َوُ َو الّصا ُِل الطَّويُم الَّدذج  اليّايي ِم

ِم يَُميِّددُم اْل َ  ق، َولَددْيَ  ِلْلُجددْبِء األَوَّ ددْوِل زَيْيدداَء َنَمِليَّددِة التَّددذَوُّ َمَكددةَ اْلُمصدداِ  َةَ ِللصَّ

ن ددد المدداِدم ن ددد الَجليددم، األَْصددواُل ) )ٔ("الَّددذج يَُميِّلُددهُ الّصدداِمل، َوُ ددَو اْلَهْمددَبة

،  –، دام َصدفاء ِلليَّْشدِم َوالتَّْوبيد ، َنّمداْ 99ٔ-91ٔص ،ٔاللُّؽَِويَّة، ط ّْ األُْمُد

توفيدك الفدي اليّواصدمة، الهمدبة فدي َضدْوِء ِنْلدِم : واي دم. م889ٔ - ـ 9ٔٗٔ

مدددداْ، َنّمدددداْ، ٔٔ-ٓٔ، صٔط اللُّؽَددددِة اْلَ دددددي ، (. ٕٔٔٓ، دام َجلددددي  البَّ

َّْ فَْهَم  لَدْيَ   -مؼدَم لُْطِفدهِ -(اْلَخليدم)ِلَطميمَدِة ( َنْ د اْلمداِدِم َنْ دد اْلَجليدم)َوزَْ َسُب زَ

َّْ ( اْلَخليم)ا  َنلن  ِْطاللِه، ألَيَّيا  ِذا َط َّْميا َطميمَةَ َص ي  َمدَ  َصدْوِل اْلَهْمدَبة، فَدِِ

 َْ ْْ يَكو دْيَء يَْفَسدهُ لَددأ (. زَ زْ )ال (  ِ زْ )اليّاتَِج يَِجُب زَ ، (َجْعفَدم يدايوح)َويَِجدُد الشَّ

َّْ اْلَهْمدددَبةَ فددي   ِيَّمدددا ِ دددَي " َطميمَدددِة اْلَخليددم"فدددي ...(  ِْب،  ِْل،  ِْ ،)فَمَددْد فَِهدددَم زَ

 َّْ َ دُم األَْمدَم  ِدأ ْْ  دذا  ييَمدا ماَح يُعَلِّ الفت دةَ زسدهُم "َمْفتوَ ة، َوذََ َب  ِلن زَْ عَدَد ِمد

ِْ  لمدددِ ": لددام"! ال مكدداِل وزَخفُّهددا ِق الُ ددموِؾ َوتَْ يددي َْ الَخليددُم َنلددن تَددذَوُّ اْسددتَعا

َّْ َمْخدَمَج الَ دْمِؾ  يَّمدا يَتََميَّدُم َمماِطِعها َوتَْ ديِد َمخاِمِجها  ِتَْسكي يِها، أليَّدهُ َمزأ زَ
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َْ ( اِْسدمٌ )وَ ( اِْبدنٌ : )بِالسّداِكن، أاَل تَدراهُْم قددالوا َككوا اْلبددا َحْيددُ  أَْسد

ٍم َكمدا ال  ِل اْسد َُ ال تَْستَةيُع أَْن تََكلََّم بِساِكٍن  دي أَوَّ َوالسّين، َوأَْك

ْلَل  ِلدن ، فَأَْلَ ْمَل زَلِ تَِصل إِلش اللَّْفِظ بِهِ ِ  السَّواِكن فدا  َ تّدن َوَصد

َم  ِلدن اللَّْفدِ   ِهدا  اللَّْفِ   ِها، فََكذِلَن تُْلِ ُك  ِذِه األَِلفداِل َ تّدن تَِصد

َم في االْسم َْ األَوَّ ("َكما زَْلَ ْمَل اْلُمَسكَّ
ٔ( . 

                                      
َْ  )ٔ(يت ددديْ ِْ  َدددَدزَهُ  دددالهمبةِ   ذا كدددا سددداكيا ، ولّمدددا لدددم يسدددتِط ِ االْ تِدددداَء  الّسددداِك

َْ يَْفتَُح فاهُ  ِالهمبةِ المفتو ة،  َّْ الفت ةَ زسهُم ال مكاِل وزَخفُّها؛ فَكا المفتو ِة أل

 لدن رخدم ال دموؾ، فا تددأ ( زَْب، زَْل، زَعْ : )-مديال  -ِْ فيمدومويَِمُؾ َنلن الّساك

العديْ، الخداء، الهداء، :  لن ت ديد المخامج ومتََّب الُ دموَؾ   سد ها كمدا يدأتي

الؽيْ، الخداء، المداؾ، الكداؾ، الجديم، الشديْ، الضداد، الصداد، السديْ، الدباج، 

، اليددوْ، الفدداء، ال دداء، الطدداء، التدداء، الدددام، ال دداء، الددذام، اليدداء، الددماء، الددالم

و كددذا اصددطي  الخليددم ممياسددا لتددذوق . المدديم، األلددؾ، الددواو، اليدداء، الهمددبة

كداْ  ذا زماد زْ "ال موؾ؛ فانتمد الهمبة و ذا ما جاء ندْ الليد  زْ الخليدم 

 ذْ مميدا  ". زب، زح، زع: يتذوق ال مؾ فتح فاه  ألؾ يم ز هم ال مؾ ي دو

 و التذوق الشخصي والمال  دة  واسدطة  الخليم في ت ليم زصوال ال موؾ

ِْ . )ٔ(" اسة السم  الموسيمية ن دد المدادم )َولَعَمَّ السَّ ََب الَّذج َدفََ  ِكدال اْل داِ يَْي

ِم اْلَهْمدددَبةِ َمْفتوَ دددة  فدددي َطميمَدددِة (جعفدددم يدددايوح)وَ ( ن دددد الجليدددم ،  ِلدددن تََصدددوُّ

َق " َمدِة ِكتداب اْلعَدْيُْممَدِّ "، ماِج    ِلن ِن داَمةٍ َوَمَدْل فدي (اْلَخليم) ِ دَي زَيَّدهُ ِليَتَدذَوَّ

َْ يَْفددتَُح فدداهُ  ِدداألَِلِؾ يُددمَّ يُْ ِهددُم اْلَ ددْمؾ، يَْ ددوَ "اْلَ ددْمَؾ  اْب، اْل، اْح، اْع، : كددا

َْ اْلمَْوِم  ِأَيَّهُ . )ٔ(..."اغْ  َمِل اْلفَتَْ ةُ ِم َْ يَْفتَُح فاهُ  ِاألَِلؾ"فَتُُوّ ِ  "!كا
ِق "َويَْ ددو زَيَّدهُ كايَدْل ِلْلَخليدِم َطميمَدة  زُْخدمأ فدي  .ٕٕٖ/ٖ: تابسي ََوْيه، الكِ (ٔ)  تَدذَوُّ

َكدددة، زَجِ ( سدددي ََوْيه)، َولَدددْد ذََكَم دددا "اْلُ دددموؾ ال ، تَُخدددصُّ اْلُ دددموَؾ اْلُمتََ ّمِ زَوَّ
واِمَل اْلَمتْ وَنةَ  َِ َمَكٍة لَصيَمة  ْْ يَْيط(ص ح)الصَّ َْ  ِذا زَماَد زَ َك اْل داَء ، فَِِيَّهُ كا

( َِ -ب)، ُمْ ِميا  َنلن اْلفَتَْ ِة ِليَْيطَك  ِداْلَمْمَط ِ -َمياَل  -(َضَمبَ )اْلَمتْ وَنةَ  ِفَتَْ ٍة في 
 ْْ َْ يُتْ ِددُ  اْلَ َمَكددةَ المَصدديَمةَ، زَجِ الفَتَْ دةَ الَّتددي  َْعددَد اْل دداء،  دداء  تُْشدد ِهُ زَ كداِمال ، كددا

ددْكل،  َكددذا َْ  دداَء السَّ لدداَم الَخليددُم يَْومددا  َوَسددأََم (: "سددي ََوْيه)لدداَم (.  َددهْ : )تَكددو
ْْ تلف ددوا  ِاْلكداِؾ الَّتدي فددي : زَْصد ا َهُ  َْ  ِذا زََمدتُّدْم زَ ، َواْلكدداؾ (لَدنَ )َكْيدَؾ تَمولددو
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ِْ بِصاِمتَْين. ج  اْلَهْمَزةُ َركيَزةٌ َصْوتِيَّةٌ ِلْلبَْد

ْوتِّيِ َواْمتِكاُب اليّاِطِك  ِاْلعََم ِ  يَِّة َنلن اْلَهْمَبةِ فدي اْلجايِدِب الصَّد

يَّةُ اْلَهْمَبةِ فدي فَ . لَْيَ  َمْ صوما  في ما َس َك ُْ َمعَهُ زََ ّمِ ِمّما تَْستَ ي

تَْعلي َمعَدددهُ َكْويُهدددا  اْلعََم ِيَّدددِة، َوزََخواتِهدددا اللُّؽددداِل اْلَجبِميَّدددة، َويَْسددد

لَْل  ِها اْلعََم ِيَّةُ األَْلَدم، زَيَّها اْلَوسيلَةُ اْلَو يدَ  ْْ لَدديمٍ -ةُ الَّتي تََوسَّ  -ِم

ِّددِم فددي  ْوتِّيِ، زَِو اْلفويولددوِجّيِ، اْلُمتََمي دد  ُْؽيَددةَ فَددّ ِ اْلَمْ  ددوِم الصَّ

 ِْ ِْ ُمتَتدداِليَْي ِْ صدداِمتَْي ْوتَْي ال َدددء  ِسدداِكْ  سددَب تَْع يددِم )اْل َددْدِء  َِصدد

َْ َهْمَزةَ اْلَوْصلْمَبةُ اْلُمَسّماةُ فَمَْد كايَِل اْلهَ (. العُلَماِء المَُدماء ، دو

َم  ٍْ والِد ٍ زَوَّ ِك  ِكُدّمِ سداِك
ِم  ِلدن اليُّْطد َؼْيِم ا، َوسيلَةَ اللُّؽَِة ِللتََّوصُّ

َبةِ َوزَْلدَدِميَّتِها، زَْ . )ٔ(اْلَكِلمال يَّدِة اْلَهْمد ْْ زََ ّمِ َولَْد يَْكفي، ِليَتَأَكَّدَد ِمد

َّْ كُددمَّ َمْمَطدد  َ ٍُ  ٍ فددي اللُّؽدداِل اْلَجبِميَّددِة يَْعلَددَم ز ْو ا أَْن يَْبددَدأَ بَِصدد إِّمدد

َزة ٍد، أَْو بَِهْمدد ٍُ واِحددد ِْ صدداِم ْوتَْي ، َوذِلدددَن زَيَّددهُ ال يُْ تَدددَدزُ فيهددا  َِصددد

م، يُددمَّ  اِمِل األَوَّ َمةُ لَْ ددَم الّصدد ِْ ُمتَتدداِليَْيْ، فَتُضدداُؾ اْلَكْسدد صدداِمتَْي

َبة ِْ : "( موكلمدداْ)لدداَم . تُْجتَلَددُب اْلَهْمدد ،  َِ سددِب لَددوايي ُْ ال يُْمِكدد

ِم  ِْ في زَوَّ ِْ صاِمتا ْْ يَْلتَِمَي َصْوتا َ اِميَّة، ز اْلَمماِط  في اللُّؽاِل السّ

                                      
: فَمدام.  داء، كداؾ: يَمدومُ : ؟ فَميدَم لَده(َضدَمبَ )َواْل اء الَّتي فدي ( مالنَ )الَّتي في 

ِلددَم : فَمُْليددا(.  َددهْ )وَ ( َكددهْ : )زَلددوم: َولددام. لَددْم تلف ددوا  ِدداْلَ ْمؾ ِيَّمددا ِج ْددتُْم  ِاالْسددِم وَ 
فَدأَْلَ موا  داء  َ تّدن َصديَّمو ا يُْسدتَطاُع ( ِندهْ : )َمزَْيدتُُهْم لدالوا: زَْلَ ْمَل اْلهاء، فَمام

 (.ٕٖٓ/ٖ: سي ََوْيه، الِكتاب" )اْلَكالُم  ِها، ألَيَّهُ ال يُْلفَُ   َِ ْمؾ
(ٔ)  َْ ِْ ِلَ ددّمِ  ِذا كددا َّْ اللُّؽَددةَ اْلعََم ِيَّددةَ تَْجتَِلددُب اْلَهْمددَبةَ فددي  َْعددِ  األَْ يددا َصدد ي ا  زَ

ماِ هددا زَِو الددتََّخلُِّص  ِْ  ِلددن اّطِ  ِْشدكاٍم َصددْوتِّيٍ مددا، فَِِيَّهددا تَْسددعن فددي زَْكيَددِم األَْ يددا
َْ اليَّْهَجْيْ، ذِلَن زَيّيا يَِجُد ا تَْسد تَِ بُّ التَّْضدعيَؾ فدي  ديْ، ِمْيها، َوال تَعاُمَ   َْي

ِه في زَْ ياْ  .َوتَْسعن  ِلن فَّكِ
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، في صيؽٍَة ما،  ِْ ْوتَْي ِْ الصَّ اْلَكِلَمة، َوِلذِلَن فَِِيَّهُ  ِذا ُوِجَد ِميُْم  ذَْي

مِ  يَدْل  يََشأَْل َ َمَكدة  َجديدَدة  لَْ دَم الصَّدْوِل األَوَّ َويداِدما   َْعدَدهُ، َوَكوَّ

("َمعَهُ َمْمَطعا  ُمْستَِماّل  
ٔ( . 

ُمَوّضِد ا  (  موكلمداْ)َنلدن َكدالِم ( فوبج الشّدايِب)َولَْد َنمََّب 

ْْ : " ِمَْوِله َْ الّصاِمتَْيْ، َويَتِمُّ ذِلَن َن َْ اْلفَْصِم  َْي يَْعيي زَيَّهُ ال  ُدَّ ِم

مَطميِك تَْخليِك َمْمَط ٍ َجديد اِمِل األَوَّ َمةٍ لَْ دَم الّصد . ٍد  ِِِضدافَِة َكْسد

ِكلَة، ألَيَّدهُ َسديَتََمتَُّب  مُّ اْلُمْشد َّْ  ِضافَةَ اْلَكْسَمةِ َوْ َد ا ال تَُ د َ َؼْيَم ز

َّْ اْلَممداِطَ  اْلعََم ِيَّدةَ َوالسّداِميَّةَ  َنلَْيِه اْ تِدداُء اْلَمْمَطد ِ  َِ َمَكدة، َولِكد

ة  ال تَْ تَدددِدُ   ددد َوِللتَّغَلُّدددِ  َعلدددش هدددِ ِ  ... َمماِطعُهدددا  ِاّل  ِصددداِملنامَّ

ُد اْلعََربِيَّدددةُ بَِشدددْكٍل تِلدددّيٍ إِلدددش تَْحقيدددِ  اْلَحَرَكدددة،  ِكلَِة تَْعَمددد اْلُمْشددد

م َوبِتَْحقيِقها تَتََخلَُّ  اْلَهْمَزة، َبةِ اْلَوْصد . ِ َي  دِذِه اْلَمْعموفَدةُ  َِهْمد

ُِ السّاِميَِّة كُلُّ َحَرَكٍة  ي (: " موكلماْ)لاَم  ِل اْلَكِلَمِة  ي اللُّغا أَوَّ

َويَْ دو . )ٕ(""تَْكَةِلُ   ي األَْصِل ُمَحقَّقَةص، بَِمْعكش أَكَّها تُْسبَُ  بَِهْمَزة

َّْد يَم اْلُمْعتََمَد َنَم ِيّا ، َوجبِميّا ، لَديم  ِجّدا   َّْ  ذا الت َ  .ز

َم زَ َ  وَّ َبةِ، َولِدَدَمها، َوتَأْسيسا  َنلن ذِلن، لَيدا زَْ يَتََصد يَّدةَ اْلَهْمد ّمِ

ِم،  َبةَ اْلَوْصد َّْ َ ْمد َ َْ يَْعدِمُؾ ز تِْعماِلها فدي اْلعََم ِيَّدة،  دي َوَ ْجَم اْسد

                                      
 ،1ٖص َمَمضاْ ن دد التَّدّواب،: تَْمَجَمةُ  ،كامم  موكلماْ، فِْمهُ اللُّؽاِل الّساِميَّة (ٔ)

يا ، الَمْملََكةُ اْلعََم ِيَّةُ الّسعوِديَّة،  يا ، الّمِ  .م811ٔ-ـ 81ٖٔجاِمعَةُ الّمِ

دددةايِب، تَ فدددوبج َ َسدددْ الّشددد (ٕ) ْ  زَِخّصدددا ِّي  َِكدددذا َوَكدددذا، : ْصدددويُب لَدددْوِم اْلعامَّ فُدددال

، ييدددايم (ٖٙ)، مجلَّدددة َمْجَمددد ِ اللُّؽَدددِة اْلعََم ِيَّدددِة األُْمُديِدددّي، العَدددَدد ٕٖٖ-ٖٖٔص

ٔ898. 
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 ِْ ِْ ُمتَتداِليَْي ِْ صداِمتَْي ْوتَْي ٍم اْ تَدَدزَ  َِصد ُمْجتَلَ َة  في  اِم كُّمِ فِْعِم زَْمد

ْْ َ َمَكدة، َوفدي  داِم   َْعَد  ِْسماِط َ ْمِؾ اْلُمضاَمَنِة َمَ  ما يَليهِ  ِمد

 ِ َْ اليُّاليِدددّي ٍم ِمددد اِْ دددَك، اِْجِلدددْ ، اُْدُمْ ، اِْذَ دددْب، : )كُدددمَّ فِْعدددِم زَْمددد

ّي ...(اِْفتَْح، َ ، (: )اِْكفَعَدل، اِْ تَعَدل)، َوكُّمِ فِْعدٍم مداٍ  ُخماِسد اِْجتََمد

تَِمْن، اِْجتَِمد ، اِْمتَد ِ : )، َوزَْمِمهِ ...(اِْمتَ ََط، اِْشتََمَن، اِْيتََ َم، ْط، اِْشد

ْم، َدِمهِ ...(اِْيتَِ ددددددد تِمان، : )، َوَمْصددددددد اِْجتِمددددددداع، اِْمتِ ددددددداط، اِْشددددددد

، (: )اِْ عَدلَّ : )َوَوْبْ...(. اِْيتِ ام، ، اِْبَمقَّ مَّ ، اِْخَضد مَّ ، اِْ َمد اِْ ديَ َّ

، ، اِْنددَومَّ َودَّ، اِْنددَوجَّ ْْ كُددّمِ ...(. اِْسدد مُّ َكددذِلَن ِمدد َبةَ تَِ دد دُ الََهْمدد َويَِجدد

َْ فِْعال  ماِضيا ، زَْو فِْعَم زَْمٍم، زَْو َمْصَدما  سُداسِ  ال، َسواء كا : ّيٍ زَوَّ

تَعَدَّ،) تَْوَنَب، اِْسدددد تَْخَمَج، اِْسدددد تَْوِنْب، )، ...(اِْسدددد تَْخِمْج، اِْسدددد اِْسدددد

 ...(.اِْستِْخماج، اِْستيعاب، اِْستِْعداد،)، ...(اِْستَِعدَّ،

 َّْ َ فِْعدٍم ُم داِنّيٍ َمبيدٍد  كُدمَّ  َوال يَْيسن َندالَوة  نلدن مدا َسدلَؾ، ز

 ِْ َدُمهُ (أَْ عَدددددددلَ ) ِددددددداْلَهْمَبةِ، زَْج َنلدددددددن َوْب (: إِْ عدددددددال)، فََمْصددددددد

ال /زَْجلَددددددد َ )، ( ِيْمدددددددام/زَيْمَدددددددمَ ) َْ )، ( ِْجددددددد ، ( ِْ سددددددداْ/زَْ َسددددددد

، ( ِْل ام/زَْل َمَ )، ( ِْس ام/زَْس َمَ )، ( ِْبناج/زَْبَنجَ )، ( ِْمداؾ/زَْمَدؾَ )

 (... ِْيشاد/زَْيَشدَ )، ( ِْكمام/زَْكَممَ )

ُح اليّا ِْ : يياْلُمَمّجِ يَػِ  َنَددٍ  اِْشتِماُن اْلَهْمَبةِ في تَْكوي َْ الّصِد يَّةِ "ِم " األَساِسد

 في اْلعََم ِيَّة

َْ اْلَكِلمداِل  َّْ َكيَْمة  واِضَ ة  ِم َ ِمّما يُشيُم  ِلن زَْلَدِميَِّة اْلَهْمَبةِ، ز

مَِة  ُِمْفَمداِل اْلَ يداةِ اْليَْوِميَّدِة اْلعََمِليَِّة األَساِسيَّة، َوالْ  َو يِفيَّة، اْلُمتَعَلِّ
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 َْ ُم اْستِْؽياُؤهُ َنْيها  ِ اٍم ِم ِلْلعََم ِّيِ َوشُؤويِها، تِْلَن الَّتي ال يُتََصوَّ

ْْ ذِلن. األَْ وام، تَْشتَِمُم َنلن اْلَهْمَبة  : ِم

َزةُ األَْلفدددداَظ الّدالَّددددةَ عَ . أ ُر اْلَهْمدددد دُّ َرِة تَتََصدددد لددددش أَْ ددددراِد األُْسدددد

بين ُ)، وَ (أَخ)، وَ (أُمّ )، وَ (أَ : )اْلُمقَرَّ ((اْبكَدة)وَ ( اْبدن)، وَ (أُْخد
ٔ( ،

ا يَتَمَدّوأ  ِدِه ( أَْرل) ِضافَة   ِلن لَْفِ   هُ  ِاْلَكييِم ِمّمد الَّتي كايَل تُِمدُّ

دُ َنلَْيهدددا  ذاء، َوكايَدددل تَْعتَِمددد ْْ مددداٍء َوِؼددد ِْ اْلَ يددداةِ ِمددد َنلدددن شُدددؤو

ُْ لَددهُ زَْمواتَدده، َ  َوَكددذِلَن األَْلفددا  الَّتددي ... يواياتُددهُ، َوكايَددل تَْ تَِضدد

دُُم  َْعدددُ  َشدددما ِِه  تُ يدددُم  ِلدددن  َْعدددِ  ُمْمتَلَكاتِدددِه الَّتدددي ِمْيهدددا يَْصددد

يَّْيْ ْْ ذِلدَن اللَّْفد ُ (... أَْكعدام)، وَ (إِبِدل: )َوَطعاِمِه األَساِسد َوزَْكيَدُم ِمد

َمهُ فدي َ ياتِدهالّدامُّ َنلن زَْك َِم وَ  وَّ ، َو ُدَو (هللا-إلدٌ: )زَْلوأ مدا تََصد

لِّها، َوزَْ واِلِه َجميِعها، َمَؼ ا   هُ  ِلَْيِه في ُمياَس اتِِه كُ َْ يَتََوجَّ الَّذج كا

 .َوَمَ  ا  

َزةُ .   ُر اْلَهْمدد دُّ ددمابِرَ  تَتََصدد َّْ ِم اللُّؽَِويَّددِة : ال َْ اْلعَياِصدد َي ِمدد َوِ دد

ََّكلُِّم اْلُمْفَمدُ يَْ َدزُ  ِاْلَهْمَبةاْلَو يِفيَِّة اْلموِؼلَ  : ِة في اْلِمَدم، فََضميُم الت

ََّكلُِّم اْلَجْم (أَكا) ْْ زَْصٍم (كحن: )، َوصيؽَةُ َضميِم الت َمة  َن ، ُمتََطّوِ

نُ : )َمْ ددددوٍء  ِددداْلَهْمَبة ماِل الددددَّْمِ  اللُّؽَدددِوّجِ (أَكَْحددد ، َ سدددَب ُممَدددمَّ

َهْمَبةِ في زَْؼلَدِب اللُّؽداِل الجبِميَّدة،  دذا يَْعيدي اْلُممامْ،  ِْذ  َُو  ِالْ 

                                      
(ٔ)  َْ َْ َ ْمَبةِ اْلمَْط ِ، َوَ ْمَبةِ اْلَوْصِم  ي ْوتِيَِّة  َْي َْ اليّاِ يَِة الصَّ الدتَّلَفُِّ   ِهدا  ال فَْمَق ِم

َم اْلَكددالِم اْلَمْيطددوق َْ َكِلَمددِة اِْيَكَسددَم (: "داود ن ددده)لدداَم . زَوَّ لَددْيَ  ُ يدداَن فَددْمق   َددْي

ْْ َكَسدددَم، َمدددياَل   داود ن دددده، ِدماسدددال  فدددي ِنْلدددِم زَْصدددواِل العم يَّدددة " )َوِن ددداَمةِ  ِ

م"  (.19ص": الجبء األَوَّ



 

 
ٙٙ 

ِدراَسةٌ أيُُّهما أْقَدم؟ (: َهلْ )وَ ( الَهْمَزةُ )أَداتا االْستِْفهاِم التَّْصديِقّي 
 لُغَِويَّةٌ تاريِخيَّة

 عمر يوسف عكاشة. د
 

ِم  دأ َمماِ د َبةَ فدي  ِْ د وج اْلَهْمد َْ يَْ د َ  كدا ََّكلُِّم اْلَجْمد َّْ َضميَم الدت َ ز

ِم اْلعََم ِيَّة ((كَْحنُ  >- أَكَْحنُ : )تََطوُّ
َكمدا -َوَضما ُِم اْلِخطاب كُلُّها. )ٔ

ذَكَّمِ تَْ َدزُ  ِاْلَهْمَبة، َسواء  -ال يَْخفن َُ : )تِْلدَن الَّتدي ِلْلُمد  أَْكتُمدا – أَْكد

ُِ : )، زَْو تِْلَن الَّتي ِلْلُمَؤيَّ (أَْكتُم – َّْ (. أَْكدتُنَّ  - أَْكتُما – أَْك َ تّدن  ِ

ِْ َنلددن (  ُددَو، ِ دديَ : )َضددميَمجِ اْلؽَْي َددةِ  تَِملَتَْي كايَددْل  ِْييَتا ُمددا ُمْشدد

((ِهداَ )، (هُداَ : )اْلَهْمَبةِ ِكَسدعا  
َوالَّدذج (: "فَدْوبج الشّدايِب)اَم لد. )ٕ

َم َضددميِم اْلؽَْي َددِة  َّْ زَْصدد َ لَمدداِء السّدداِميّاِل ز ْْ نُ َْ ِمدد مددو َنلَْيددِه اْلُمَ مِّ

ذَكَِّم  َم )ٖ(ِلْلُمَؤيَّدد ( īŠ)، وَ (hū)ِلْلُمد دد ُم زَْو ُمّمِ َم  دذا األَْصدد دد ُدمَّ طُعِّ ، ي

                                      
ُمُ مددا فددي اْلعََم ِيَّددِة : الُمددتََكلِّم م مددود َمَمضدداْ الددّديكي، َضددميما (ٔ) زَْصددلُُهما َوتََطوُّ

يَّددِة ااداب، جاِمعَددة اْلمدداِ َمة َولهجاتِهددا، َّْ الَّددذج . َمْم ددوم  ِلليَّْشددِم فددي َمَجلَّددِة ُكلِّ َو ِ

ُْ )يَْجعَلُيددي زَلددوُم  ِأَصددالَِة اْلَهْمددَبةِ فددي  لَددْيَ  فَمَددط ُوجددوَد  ددِذِه اْلَهْمددَبةِ فددي ( زَيَْ دد

َْ اللُّؽداِل الجبِميَّدِة األُْخدمأ،  َدْم ُوجدوَد اْلَهْمدَبةِ فدي َضدميِم زَ  َخدواِل اْلعََم ِيَّدِة ِمد

ُمْشدتََمَكة  ( اْلهداءَ )فَاْلَمْشدهوُد زَيَّيدا يَِجدُد (. زَيدا: )اْلُمتََكلِِّم اْلُمْفَمِد فدي اْلعََم ِيَّدِة يَْفِسدها

َْ َضميِم اْلؽَْي َِة اْلُمْفَمِد َوِسواهُ  ْْ َضما ِِم اْلؽَْي َة َْي ُ َو، ُ ما، ُ ْم، ِ َي، ُ مدا، : )ِم

 َّْ َْ اْلُمْفدَمِد ( اْلَهْمَبةَ )َوَكذا  ِاليِّْس َِة ِلَضما ِِم اْلِخطاب، َ ْيُ  يَِجُد (. ُ  ُمْشتََمَكة   َدْي

ما ِم َْ الضَّ َّْ : )َوما َنداهُ ِم ذِلَن، الدّماِجُح ِلد(. زَْيدَل، زَْيتُمدا، زَْيدتُم، زَْيدِل، زَْيتُمدا، زَْيدتُ

َْ جاِميدا   َْ  ذا األَْمُم يَْفُسدهُ لَدْد كدا ْْ يَكو َنلدن َضدميَمجِ  -فدي  ِْ ددأ اْلَمماِ دمِ -زَ

ُْ )، (زَيا: )التََّكلُّمِ   (.زَيَْ 

ُم دددا،: فَدددْوبج َ َسدددْ الّشدددايِب، َضدددما ُِم اْلؽَْي َدددةِ  (ٕ) يَّدددِة  زُصدددولُها َوتََطوُّ َ ْوِليّددداُل ُكلِّ

سددددالَةُ الّساِدَسددددةُ َواألَْم َعددددوْ، جاِمعَدددةُ اْلكُ -ااداب َوْيددددل، اْلَ ْوِليَّددددةُ اليّاِميَددددة، الّمِ

 .ٕٔ-ٕٓص، م891ٔ-ـ 1ٓٗٔ

لَدْل  (ٖ) ِْ اْلُمَؤيَِّ  في اللُّؽاِل اْلَجْبِميَّة، فَتََ وَّ ْْ تَؽَلَّ َْل  اُء اْلُمذَكَِّم َنلن شي َْ زَ يُمَّ كا

ُْ اْلُمَؤيَِّ   ِلن  اء لِياسا  َنلن  اِء  اْلُمذَكَّم، ما َندا األَّكاِديَّة الَّتي َ َصَم فيها شي

لَْل  داُء اْلُمدذَكَِّم  ِلدن  ُْ اْلُمَؤيَِّ  َنلن  اِء اْلُمذَكَّم، فَتََ وَّ اْلعَْك ، َ ْيُ  تَؽَلَّ َْل شي

 ، ْْ ِْ فددي "شديْ لِياسددا  َنلدن اْلُمَؤيَّدد ، َولِكد َْ اْلهدداِء َوالّسدي  ددوفَِ  َنلدن اْلفَددْمِق  َدْي
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ِْ  ِ ( أَ : 'a) َِمْمَطددد ٍ لَصددديٍم  ُدددَو  دددميما ( hū'a)التّدددالي فَأَْصددد ََح الضَّ

((هُاَ )
َْ ( )a'īŠ)وَ  )ٔ َّْ ( الشّدايب)َولَدْد ذََكدَم . )ٕ(("شدي َ اْلؽَدَمَ  "ز

الِلّيِ  ْوتِّيِ َوالّدِ ْْ َنَمِليَِّة التَّْطعيِم  ِذِه  َُو ُمعالََجةُ االْيِمماِ  الصَّ ِم

ما ِ  َّْ الضَّ َ ة ، فَاْلَمْعموُؾ ز ما ِِم َوَمْيُ ها لواما  زَْكيََم لُوَّ َم َدوامُّ ِللضَّ

ْْ َكِلمددداٍل َملي َدددة، َنِملَدددْل فيهدددا  يِْسددد َة، َوَدوامُّ اليِّْسددد َِة رتِيَدددة  ِمددد

َد  َماَء دددا، فَدددالتَّؽَيُّماُل  ْوتِيَّةُ َنَملَهدددا  َِشدددْكٍم َ ددددَّ ددد التَّؽَيُّدددماُل الصَّ

ْْ  ُيددا تَددأْتي  ُضددها ِلْل ِلددن، َوِمدد ْوتِيَّةُ  ِتَْمصدديِم ا ِلْلَكِلمدداِل تُعَّمِ دد الصَّ

ِليَّةُ التَّْطعيِم َوالتَّْمميِم  ِاللَّواِ ِك الَّتي لَْيَ  لَها زَيَّةُ ليَمٍة ِدالِليَّة، َنمَ 

ْ مداِء  ِِ ِة  ِداْلَ ْجِم الضَّدموِمّجِ ل َو ِيَّما اْلمَْصدُ ِمْيها  َُو تَْبويدُ اْلَكِلَمد

("َنلَْيها َ يَّة  في االْستِْعمام
ٖ(. 

َّْ َضما َِم اليَّْصِب اْلمُ  َ واِم َكما ز َي الَّتدي تَدأْتي ألَْ د ْيفَِصلَةَ، َوِ د

ََّكلُِّم َواْلِخطاِب َواْلؽَْي َة، كُلُّها تَْ تَدِدُ   ِداْلَهْمَبةِ : الشَّْخِص اليَّال  الت

َْ اْستِيْياء ََ : )دو  -إِيّاكُمدا -إِيّداكِ  -إِيّداكُم -إِيّاكُمدا -إِيّاكَ ، إِيّاكا -إِيّا

يَْيضاُؾ  ِلن (. إِيّاهُنَّ  -إِيّاهُما -إِيّاها -يّاهُمإِ  -إِيّاهُما -إِيّا ُ ، إِيّاكُنَّ 

 -اللد انِ  -الَّد َ: ) ذا ُولوعُ اْلَهْمَبةِ َصْدَم الموصوالل الخاصَّدة

 (. اللَّوابي -الاّلبي -اللَّواتي -اللَّتانِ  -الَّتي -الَّ ينَ 

                                      
فَددْوبج َ َسددْ الّشددايِب، " )ْهَجددِة المهِميَّددِة َولَْهَجددِة سددولطمة َ تّددن يَْوِميددا  ددذااللَّ 

ُم ا، ص: َضما ُِم اْلؽَْي َةِ   (.9ٔزُصولُها َوتََطوُّ

ء-ُِ -ه(: ) وءَ : )لَعَمَّ اْلَمْمصودَ  (ٔ) ُِ- َِ.) 

ُم ا، ص: فَْوبج َ َسْ الّشايِب، َضما ُِم اْلؽَْي َةِ  (ٕ)  . 8ٔزُصولُها َوتََطوُّ

 .الّسا ِك يفسه (ٖ)



 

 
ٙ9 

ِدراَسةٌ أيُُّهما أْقَدم؟ (: َهلْ )وَ ( الَهْمَزةُ )أَداتا االْستِْفهاِم التَّْصديِقّي 
 لُغَِويَّةٌ تاريِخيَّة
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د التّويجي)لاَم  ما: "لاِصدا  اْلَهْمَبةَ ( م مَّ َْ البَّ ٍْ ِم ِْ َو َْعَد  ي

ا   ِهدا ا  ُمِهّمد ما ِم، َونُدَّ زُسّ . َدَخَم  ذا اْلَ ْمُؾ َمْمَ لَةَ تَْمكيِب الضَّ

َْ  ِِه في َمْطلَ ِ كُّمِ َضدميم؟ فَتَدما ُْم يَْلِف ويَدهُ  زاَل تَمأ زَيَُّهْم يَْ َدزو

ْفد ِ  ما ِِم المَّ َّْ : َمْفتو ا  َمَ  َضد ُ ، زَيدا، زَْيدَل، زَْيدِل، زَْيتُمدا، زَْيدتُْم، زَْيدت

بِ  ما ِِم اليَّْصدد َ  َضدد  ِيّدداَن،  ِيّدداِن،  ِيّاكُمددا،  ِيّدداكُْم، : َوَمْكسددوما  َمدد

 َّْ (" ِيّاكُ
ْْ يَدتََكلََّم : "تاِليدا  ( التّدويجي)يُمَّ لاَم . )ٔ َ َو ِذا زَماَد اْلعََم ِديُّ ز

ْمَؾ  ْْ يَْفِسِه لَفََ  اْلَ د ِه، َو ِذا خاَطدَب " ز"َن َوزَشداَم  ِيَدِدِه  ِلدن يَْفِسد

 .)ٕ(..."َوزَشاَم  ِلَْيه" ز: "ْْ زَماَمهُ لامَ مَ 

ُِ . ج َن األََدوا َزةُ اْلَكثيدددَر ِمددد ُر اْلَهْمددد دُّ ، َوتُشددداِمُن فدددي )ٖ(تَتََصددد

ها، ِميْدددمَ  ِْ  َْعِضددد ِ  )، (زَمدددامَ )، (ريِفدددا  )، (ر: )تَْكدددوي ، (زَيدددا)، (زَْمددد

مْ ) ْْ )، ( ِذا مددا)، ( ِذا)، (ذانَ  ِذ )، ( ِْذ مددا)، ( ِذْ )، (زََجدد ، (زَمْ )، ( َِذ

َّْ )، (زاَل) ، زاَل َو ِ َّْ ا)، ( ِلددددن)، (زاَلّ )، ( ِالّ ) ،(ال تَّددددةَ )، (زاَل  ِ ، (زََمدددد

ا)، (زَمْ ) ا)، (زَّمدد ْْ )، ( ِّمدد ِ ) ،( ْْ َّْ )، (زَ َّْ )، ( ِيَّمددا)، ( ِ َ ، (زَيَّمددا)، (ز

ْ)، (زَجّ )، (زَجْ )، ( ِج)، (زَوْ )، (زَيّددددن) َْ )، (زيُمدددد َْ )، (زَيّددددا ، (زَْيدددد

َّْ ) ،(زَْييَما) َ ْْ )، (َكأ  (.َوماءَ )، (َكأَيِّ

                                      
دما ِِم اْلعََم ِيَّدة، اللِّسداْ اْلعََم ِدّي، مدج (ٔ) د التّدويجي، َمزْج  فدي ُجدذوِم الضَّ ، ٖٔم مَّ

 .ٕٓٔم، ص81ٙٔ

 .الّسا ِك يَْفسه (ٕ)

ُْ ِ شددام) ِدداألََدواِل ُ يددا مددا َنيدداهُ  زَْنيددي (ٖ) َْ ( اْ دد ِم ( اْلُمْفددَمدالِ )ِمدد ُمْؽيددي ) فددي زَوَّ

ْْ كُ  َْ "، َ ْيددُ  زَماَد (تُددِب األَناميددباللَّ يددب َندد َْ َمْعيا ددا ِمدد اْلُ ددموَؾ َومددا تََضددمَّ

ْْ ُكتُِب األَناميباأليصاِمجّ ا ْ ِ شام " )األَْسماِء َوال ُّموؾ : ، ُمْؽيي اللَّ يب َن

ٔ/ٙ٘ .) 
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ِفها سددابِقَةص . د َزةُ بَِوْصدد ة) تُْجلَددُ  اْلَهْمدد َزةص َمتْبوَعددةص بِفَتَْحدد  (َهْمدد

، (أَْ عُدددل)ِمْيهدددا : ِلتَْكدددويِن بَْعدددِل أَْبكِيَدددِة اْلُجمدددوتِ  دددي اْلعََربِيَّدددةِ 

يُْ، زَْلسُددْ، زَْيفُدد ، زَ )َكددـ ُهم، زَْندد م، زَْسدد م، زَْذُمع، زَْمُجدد ْيُهددم، زَْ ُ دد

زَْ صدام، زَْ طدام، زَْجفداْ، زَْجمدام، زَْ مدام، )، َكدـ(أَْ عدال)، وَ (زَْيُمْ

ياؾ، زَْندددداد، زَْنضددداد،  زَْ يددداْ، زَْمطدددام، زَْبيددداد، زَْسدددياؾ، زَْضددد

، (زَْنيددداب، زَْنيددداق، زَْفدددماخ، زَْلفدددام، زَْيمدددام، زَْيهدددام، زَْوصدددداؾ

َدة، زَْسدد ِلَة،زَْمِؼفَددة،  ،زَْ يِيَددة، زَْدِويَددة، زَْمِديَددة)، َكددـ(أَْ ِعلَددة)وَ   زَْنِمدد

ة، زَْوِديَدددة يَة، زَْيِ َمددد َوتَدددأْتي (. زَْؼِذيَددة، زَْف ِدددَدة، زَْفيِيَدددة، زَْل ِيَدددة، زَْكِسددد

َبةُ  ِْ  الِحقَددةص اْلَهْمدد الء، ُجلَسددداء، (: ) ُعَدددالْ)فددي َوْب زَُصددالء،  َُخدد

سدابِقَةص َوتَدأْتي (. ُخلَطاء، شُعَماء،  َُمفاء، نُمَالء، كَُمماء، يَُدماء

هِ -َوالِحقَةص  ِْ يَْفِسد ِْ  -فدي اا الْ)فدي َوْب ِدلاء، (: )أَْ ِعد ّداء، زَْصد زَِشد

ّباء، زَْلِم ددداء، زَْلِويددداء، زَْوِليددداء َبةُ (. زَِنددد داِخلَدددةص، أَْو َوتَدددأْتي اْلَهْمددد

ِْ َحْشددواص  ما ِم، َ ما ِددم، َمسددا ِم، (: ) َعابِددل)، فددي َوْب ذَوا ِددب، َجدد

َكمددا يُتََوكَّددأُ َنلددن (. ، َصدد ا ِؾ، َنجددا ِبَسدد ا ِن، َسدد ا ِب، َشددما ِم

َزةِ  ِْ صدديغَِة التَّْفْدديِل اْلَوحيددَدِة  ددي اْلعََربِيَّددة سددابِقَِة اْلَهْمدد ْكشددا : ِتِ

 .(أَْ عَل)

رُ تَ .   ، (الـ: )اْلَهْمَزةُ أَداةَ التَّْعريِف اْلَوحيَدةَ  ي اْلعََربِيَّة تََصدَّ

ُْ  ِْ مالُهُ زَوِ  التَّؽاضي َنْيه،  ِْذ لَهُ ليَمتُهُ َوِداللَتُهُ  َو ذا ِمّما ال يُْمِك

 ْْ أَلَِة زَّج ِمد ِم فدي َمْسد ْْ ُمَمّجِ داٍل ِلْلُ ْكد ُْ فيدِه ِمد في ِسياِق ما يَْ د

 ؟(َ مْ )زَْم ( َ ْمَبة االْستِْفهام: )زَداتَيِ االْستِْفهام زَْلَدم
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ُْ اْلَهْمَزةَ ِهَي أَْصُل كُّلِ أَِلٍف لَ  .و ، ْن واٍو أَْو ياْمِ " بََدالص " ْيَس

ْْ زَْم َدد ٍ ( داود َنْ ددده)زَيْ َتَددهُ  َو ُددَو مددا ٍة َكييددَمة، لَْ ددَم زَْكيَددَم ِمدد
 ِأَِدلَّدد

َْ َسيَة ،  َّْ َوزَْم َعي َ كُمَّ زَِلٍؾ فدي األَْفعداِم اْلَمبيدَدة،  َويَتَأَسَُّ  َنلَْيِه ز

، ِ َي في األَْصِم َوكُمَّ زَِلٍؾ في اْسِم اْلفاِنِم، َوكُمَّ زَِلٍؾ في اْلُميَيّن

َْ ِمّما زَْوَمَدهُ  .َ ْمَبة َّْ اْل ِْييَةَ اْلعَميمَةَ ِلصيؽَِة "َوكا َ : ِ يَ (  اَعلَ )ز

( اْ عددالَّ )، َوِلصدديؽَِة (تَفَََْعددلَ : )ِ دديَ ( تَفاَعددلَ )، َوِلصدديؽَِة ( َََْعددلَ )

ل) ، َوِلصديؽَةِ (يَْفعَََلْنِ (: )يَْفعَالنِ )َوِلصيؽَِة ، (اِْ عََْلَلَ : )ِ يَ  (  اِعد

َي  ل)ِ دد يَػِ َوزُطيلَددِل ( ََِْعدد دد ْْ  ددِذِه الّصِ َبةَ َسددمََطْل ِمدد َّْ اْلَهْمدد
َ ، َوز

ا ِمَةُ لَهدا  ، )اْلفَتَْ ةُ السّ َْ َبةُ اليّايِيَدةُ فدي ِميْدِم زَزَْمد َكمدا َسدمََطِل اْلَهْمد

ةُ السّددا ِمَةُ لَهددا فَأَْصدد ََ لْ  ياَل ، َوزُطيلَددِل اْلفَتَْ دد َْ : )َمدد ، َوَكمددا (رَمدد

السّدا مة لَهدا "( اْلَ َمَكة)"َطِل اْلَهْمَبةُ َوزُطيلَِل اْلِعلَّةُ اْلمَصيَمةُ َسمَ 

("في اللَّهجاِل اْلُمعاِصَمة( شوم)وَ (  يم)وَ ( ما )في ِميِْم 
ٔ(. 

ح   :زَيَم  ِلَهْمَبةِ االْستِْفهاِم في  َْعِ  اللّهجال: اليّاِل اْلُمَمّجِ

َبةِ اال تَْعَمال  فدي  َْعدِ  الَ كُّ زَيَّيي زَِجدُ ِلَهْمد ال  ُمْسد تِْفهاِم زَْصد ْسد

مأ  َْ األَداةِ األُْخدد ، (َهددلْ )اللََّهجدداِل العََم ِيَّددِة الَمْ ِكيَّددِة اليَددْوَم، دو

 ِْ ْْ َكدْو زْجِ الذج زُ اِوُم  ِيْ اتَهُ  ُيا، ِمد ِْ المَّ ْ ْْ َشأ َو ذا لَْد يُْعلي ِم

ْْ ( الَهْمَزةِ ) َّيَّهُ (. َهلْ )زَْلَدَم ِم لَْد يَِمدُ َنلن الواِ ِد ِميّا، زَيْياَء  ذِلَن ز

 ْْ َْ  ِالعََم ِيَّدة، َمد َْ اليّداِطمي التَّواُصِم الشّفاِ ّيِ َمَ  زَْ يداِء ِجْلَدتِدِه ِمد

ْ َشدةَ زَِو  يَْيمُُم لَهُ َخ َما ، زَْو يَموُم لَهُ َمزْيا  يَْيَطوج َنلن ما يُييدُم الدَّ

                                      
م"داود ن ده، ِدماسال  في ِنْلِم زَْصواِل العم يَّة  (ٔ)  .٘ٔٔص": الجبء األَوَّ
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ْْ يَْمَطدَ  َكدالَم اليّالِدِم  االْستِْيكام، األَْمُم الَّذج يَْدفَ ُ  َ الُمْستَِمَ   ِلن ز

زَِو الُمْمِسِم، زَْو يُتْ َِ  َكالَمهُ،  َِمْمَط ٍ َصْوتِّيٍ يَُضمُّ َصْوَل الَهْمَبةِ 

، شافِعا  يُْطمَهُ  ذا الَمْمَطَ   ِِيمداَءةٍ َخفيفَدٍة (!؟...أَ : )َمتْ ونا   ِفَتَ ة

َّْ الُمتَلَمَِّي  َ زْ ، َوَكأ ْْ  هُ يَْسأَلُ للمَّ ِة زَْو َ ميمَدِة مدا َسدِمَ  ِمد ْْ ِصد َّ َند

ب َْ التَّعَجُّ َويَُخيَُّم  ِلَديَّ . َخ ٍَم زَْو َمزْج، َوِلذا فَِِيَّهُ سُؤام  ال يَْخلو ِم

َّْ  ذا الَمْمَطَ   َ ، الُمْستَْخَدَم َنلن اليَّْ ِو اْلَمْوصدوِؾ  ِيَّمدا (!؟...أَ )ز

؟زَ دذا َصد : ) َُو َنلن تَْمدديمِ  ؟)، زَْو !(يح   ْ زَ دذا )، زَْو !(زَ دذا كدا ِ

 .، زَْو يَْ ٍو لَميب!(َمْعموم؟

 َّْ َ َْ اليّا ِدددِل ز َزةَ )َوِمددد ِْ ( الَهْمددد ُمُج فدددي اْلفُْصددد ن َنددد لَدددد تَْخددد

 ِ تِْفهاِم الَ ميِمدددّي مأ، ِمْيهدددا اإِلْيكددداُم  -َ ْويدددا  –االْسددد ٍْ زُْخددد  ِلدددن َمعدددا

ب دد لَة  َوييمَددة   ِ . )ٔ(َوالتَّعجُّ ياِق ( سددي ََوْيهِ )مددا ذََكددَمهُ َوِلهددذا ِصدد فددي ِسدد

 ْْ َزة)وَ ( َهدددلْ )َ دييِدددِه َنددد َّْ زَِلدددَؾ (: "الَهْمددد َ لَُّن َنلدددن ز ا يَددددُ َوِمّمددد

ُجمِ (َ مْ )االْستِْفهاِم لَْيَسْل  َِمْيِبلَِة  َوزَْيَل ! زََطَم ا ؟: ، زَيََّن تَموُم للمَّ

َمه هُ َوتُمَدددّمِ تَْعلَدددُم زَيَّدددهُ لَدددد َطدددِمَب، ِلتَُو َِّخددد
َوال تَمدددوُم  دددذا  َْعدددَد . )ٕ(

 .)ٖ(("َ مْ )

                                      
ْْ ُكتُدِب األَناميدباأليصاِمجّ ِ شام ا ْ : اي م (ٔ) . 81 -8ٔ/ٔ: ، ُمْؽيي اللَّ يدب َند

 .ٕٔٓ-ٕٓٓ/ٗ: فاضم صالح الّسامّما ِّي، معايي اليَّ و: و

مه)لَعَمَّ الَمْمصوَد  ِـ (ٕ) زَيَّدَن تَْطلُدُب ِمْيدهُ اإِلْلدماَم  ، زَوْ الَّذج ُ َو اإِليْ ال التَّْمميمُ  (تمّمِ

مه) َواالْنتِماؾ  ِالطََّمب،  .  تَْدفَعه  ِلن اإِلْلمام: زَجْ ( تُمَّمِ

 .1ٙٔ/ٖ: سي َوْيه، الِكتاب (ٖ)
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َّْ العََم ِيَّدددةَ لَدددِد  َ ْْ  َْعدددِد  دددذا زَْ يَدددْبنَُم ز كُّ لَيدددا ِمددد َوُم َّمدددا يَِ ددد

تَْ َديَْل  ددذا الَمْمَطددَ   َي تَْمليددِديّا  (!؟...أَ )اْسدد َبة)، الددذج سُددّمِ ، (الَهْمدد

ِْ َمعا ، َجْي ا   تِْفهام :  ِلن َجْيدبَوزَْوَجَدتْهُ  اِدَ  األَْمِم ِلْلؽََمَضْي االْسد

ب ِب  ِدالُمتَلَمّي. َوالتَّعَجُّ ةُ التَّعَجُّد دَّ فدي تِْلدَن  –ولَدد تُْفضدي زَْ يايدا  ِشد

َم  ِلددن  -اللهجددالِ  وَّ َبةَ ِلتَتََ دد ْْ يُ دداِلَػ لَلدديال  فددي تَْ ميِمددِه الَهْمدد َ  ِلددن ز

ْوٍل َ ْلِمددّيٍ اْ تِكدداِكّيٍ َمْجهددوٍم  ُددَو العَددْيْ َّْ َوطْ مددا  ِلهددذا. َصدد ِ ، فَددِ

تِْفهام  ِم زَِو اليِّْسدددد َِة، زَج االْسدددد ِْ الُجْملَددددِة زَِو الَ ْمدددد تِْفهاَم َندددد االْسدددد

َْ زَْلَدَم (ال)زَْو ( يَعَمْ )التَّْصديِمّي الذج يُجاُب َنْيهُ  ِـ ْْ يَكو َ ُْ ز ، يُْمِك

ٍة زَْو َمْ مدددوٍم  ْْ َكِلَمددد أَُم  ِدددِه َنددد ِم الدددذج يُْسددد تِْفهاِم ااَخددد َْ االْسددد ِمددد

ِمجّ االْستِ ) ((ْفهام التََّصوُّ
ٔ( . 

تِْخداُم  زْجِ الدددذج زَمأ زَجَّ َؼما َدددة، فَاْسددد َولَْسدددُل زَمأ فدددي الدددمَّ

تِْخدام   م، اْسد ِْ ما لالَدهُ الُمْمِسد ْْ َمْضمو الُمتَلَمّي الَهْمَبةَ للسُّؤاِم َن

 َْ ْْ يَكدو َ ُْ ز ْدلا، َويُْمِكد َْ موِؼال  في الِمدَدِم َ مّدا  َوِصد ْْ يَكو َ ُْ ز يُْمِك

َّْ ( َهلْ )ا ِما  اْستِْخداَم س َ َزةَ )زَْو تَْطويَم دا، َنلدن اْنتِ داِم ز –(الَهْمد

                                      
ددْمحِ  (ٔ)

َْ الطَّ َّْ اْسددتِْخداَم الهمددبةِ َنلددن اليَّ ددِو  واِضددح  ِمدد َ ِم ُ يددا زَيَّيددي زَلددوُم  ِددأ الُممَدددَّ

ْْ يُ  ُْ زَ عَددَّ األَسداَ  الَمْوصوِؾ في  َْعِ  اللهجاِل العم يَّدِة الَمْ ِكيَّدِة اليَدْوم، يُْمِكد

َمِل اللؽَددةُ اْسددتِْعماَم َ ْمددَبةِ االْسددتِْفهام َكمددا ُ ددَو مايِددم  فددي اللؽَددِة  الددذج ِمْيددهُ َطددوَّ

ْْ يَْ مددن. الفُْصدد ن  ِيَّددهُ ال ُوجددوَد لهمددبةِ : َصدد ي ا  المَددْومُ  -َنلددن زَّجِ  ددامٍ –َولِكدد

َْ تَماكيددِب اْسدتِْفهاٍم كاِملَددٍة فددي اللّهجداِل  –الَمْ ِكيَّددِة اليَددْوم، و ددذااالْسدتِْفهاِم ِضددْم

ْْ َكددالِم  -ُم َّمددا ُْ الَمْفهددوِم ِمدد ال ُوجددوَد ِلْلَهْمددَبةِ فددي (: "َمْ مددود الددّديِكيّ )ُ ددَو َنددْي

دماسددة فددي (:  ددم)م مددود ممضدداْ الددّديِكّي، الهمددبة و)" اللهجدداِل الَمْ ِكيَّددة

   (.1٘الفموق التّمكي يَّة والّدالِليَّة، ص
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واِل العََم ِيَّدِة َمْخَمجدا  " - ِ َساَطٍة َشديَدة ُم األَْصد ("ِ َي زَوَّ
َو ِدِه، . )ٔ

 ِْ واِل العََم ِيَّدِة َمْخَمجدا  ( الَهْمَزةِ )زَْج  َِكْو َم األَْصد زَوَّ
مُ )ٕ( –، يُفَسِّد

َبةِ فددي زَْيسدداٍق تَْمكي ِيَّددٍة ُمْختَِلفَددٍة فددي  -َشدددّ  ِ َسدداَطٍة زَ  دُخددوَم الَهْمدد

َّْعِديَددة تِْفهاِم َواليِّددداِء َوالت ةٍ َكددالم  . العََم ِيَّددة، َكاالْسدد َويَُؤيِّدددُ  ددذا  ِمُددوَّ

َْ لام( َنْ دُ اْلَ ّك فاِضم)زَْوَمَدهُ لَديما   َْ ُمَوفَّما  ِجّدا  ذِلدَن : " ي كا

َم اْلُميَمَّدددُؾ اْلعَ  َبةَ زَوَّ َم ِددديُّ اْلمَدددديم، اْلَمْجهدددوم، الَّدددذج َجعَدددَم اْلَهْمددد

 ْْ ْوُل الطَّ يِعيُّ الَّذج يَْيِطمُهُ اْل ََشُم ِم اْلُ موِؾ اْلعََم ِيَّة، ألَيَّهُ الصَّ

ُْ . َجمي ِ األَْلوام، ُمْيذُ زَْلَدِم اْلعُهدوِد فيمدا يَْ َهدم تَْعِملُهُ اإِلْيسدا َويَْسد

ْْ ُمْختَِلددِؾ  االتِددِه االْيِفعاِليَّددِة  –يَددبام مددا–اْلعََم ِدديُّ  َّْع يددِم َندد فددي الت

 ٍْ ْْ زَيدددي ٍب (زه)َواْل َيايِيَّدددة، ِمددد ددد تِباَدةٍ !(ره)، َوتَعَجُّ ، !( يددده)، َواْسددد

ِ ٍن  تِْفهاٍم ..(ر، ز، )، َويِددددددداٍء ..(زه، زه، زه )َوَضدددددد ، (ز؟)، َواْسدددددد

 .)ٖ((..." ج)َو ِيجاٍب َمَ  اْلمََسم 

 ُْ مأ- َِصَدِد تَْجِليَتِِه َوُم اَولَدِة  ِيْ اتِده، ُمَؤيَّدد   َوما يَْ  ة  زُْخد  -َكدمَّ

د التّويجي) ِمَْوٍم زَْوَمَدهُ  َْ الصَّدْوُل (: "م مَّ ْْ يَكو َ َْ اْل َديِهّيِ ز َوِم

((ر)
ُم فدددي اْلَجبيدددَمةِ اْلعََم ِيَّدددة )ٗ ْمٍؾ يََطمَدددهُ  ِْيسدددايُيا األَوَّ َم َ ددد . زَوَّ

                                      
د  شم، نلد (ٔ) ، دام الَمعداِمؾ 8٘، ص8ط، األَْصدوال –م اللؽدة العداّم كمام م مَّ

 .89ٙٔ ِِمْصم، الماِ َمة، 

ددد  شددم)َولَددْد يَعَددَل  (ٕ) َم األَْصددواِل  (كمددام م مَّ الُ ْكددَم َنلددن الهمددبة  َِكْويِهددا زَوَّ

 (.الّسا ِك يَْفسه" )ُ ْكم  َسليم  ال ُؼ اَم َنلَْيه"مخمجا   ِأَيَّهُ 

دام : ، تَْوبيدد 8ٕٗ، ص(َمِلَكددة اللُّؽددال)م، ُمؽدداَممال  لُؽَِويَّددة َنْ ددد اْلَ ددّك فاِضدد (ٖ)

 .ل.اْلِعْلِم ِلْلَمالييْ، د

ْْ َصْوتَْيْ(ٗ)  ْ  ِم   .َصْوِل اْلَهْمَبةِ اْلَمتْ وَنِة  ِاْلفَتَْ ِة الطَّويلَة: ُ َو َمْمَط   ُمَكوَّ
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َّْي يددِه َوِلهددذا فَِِيَّددهُ ا ِم َوالت َّددَم ُّ تِؽايَِة َوالت تَْخَدَمهُ فددي اليِّددداِء َواالْسدد ْسدد

ُْ يََطدَك، . َواْلَ ّ ِ َوالضَّجِم َوالتَّْصديِك َواإِلجا َة فَِِذا تَدأَلََّم اإِلْيسدا

ٍم لدامَ (رج) ِال َوْنيٍ ِمْيهُ، لَْفَ دةَ  ديَك َنلدن زَْمد : ، َو ِذا زَماَد التَّْصد

ٍم . مْيطمَِة الَّتي يََشدأَ فيهداَ سَب الْ ( ر)زَْو ( ز) ْْ زَْمد تَْفَهَم َند َو ِذا اْسد

("، َو َكذا)ٔ(َواْلهاُء ِلْلَوْلِؾ َطْ ما  (  يه؟: )يََطكَ 
ٕ( . 

 ِْ ْْ َكدْو لَّدهُ يَُؤيِّددُ مدا ذََ دَب  ِلَْيدِه اْلعُلَمداُء ِمد َّْ  ذا كُ َ َوال يَْيسن ز

 .الَهْمَبةِ زُمَّ األََدواِل في  اِب االْستِْفهام

ُح ال م: ّما ِ اْلُمَمّجِ ََّطوُّ ج في الت ََّدمُّ  الت

تِْفهاِم  َم فددددي االْسدددد َّْ األَْصدددد َ ٍ  سددددا ٍِك  ِلددددن ز ذََ ْ دددُل فددددي  َْ دددد

 ْْ َ ْْ زَّجِ زَداة، ز لِّهددا خْلددوا  ِمدد َْ فددي اللُّؽدداِل كُ ْْ يَكددو َ ديِمّيِ، ز التَّْصدد

َْ ُمْعتَِمدا   ْكيَدُم اللُّؽداِل َنلن التَّْيؽيم، َو ُدَو مدا َنلَْيدِه زَ  -َ ْسبُ –يَكو

َّْ اْلَمْمَ لَةَ األولن. َواللّهجال َ ْْ -َو ذا يَْعيي ز الَّتدي َسد َمَْل كُداّل  ِمد

َدهُ فدي  -َواْلَهْمَبة( َ مْ ) َّْيؽديِم َوْ د دُ َنلدن الت كايَْل فيهدا اللُّؽَدةُ تَْعتَِمد

ديِميّ  تِْفهاِم التَّْصد ِْ االْسد َّْ . اإِلْفصاحِ َن اللؽَدةَ  فَدِِذا لُْليدا  َْعدَد  دذا  ِ

                                      
وابَ (ٔ)    .َطْ عا  : َكذا، َولَعَمَّ الصَّ

دددد التّدددويجي (ٕ) دددما ِِم اْلعََم ِيَّدددةم مَّ َْ : زَلدددومُ . ٕٓٔص: ، َمزْج  فدددي ُجدددذوِم الضَّ ِمددد

 َّْ َْ ِ اللَدْيْ، َو دذا لَدْد ( التّدويجي)اْلؽَميِب َ ْويدا  زَ زَْوَمَد  دذا الديَّصَّ ُميَصَّصدا   َدْي

َْ  ِشداَمة ْْ دو ْْ َؼْيِمِه، ولِك َّْ ِلدـ. يَْعيي زَيَّهُ يَمَلَهُ ِم ْكِم زَ د)َوَجدديم   ِالدذِّ دد م مَّ د م مَّ

َّْ ( اْلَخّطا ِيَ  ْْ َكدالِم ( التّويجيّ )َمماال  ُمْمتََض ا  زَْلَمَح فيِه  ِلن زَ لَدِد اْسدتَفاَد َكييدما  ِمد

ْْ لَميدددٍب زَْو  َعيدددد ( َنْ دددد اْلَ دددّك فاِضدددم) ْْ يُشددديَم  ِلَْيدددِه ِمددد َْ زَ دددد )دو دددد م مَّ م مَّ

ما ِِم زَْو َمزْج  في ُجذوِم  دما ِِم اْلعََم ِيَّدة، َمَجلَّدةُ اللِّسداْ الخطا ّي، زَْسماُم الضَّ الضَّ

 (.1ٓٔ-٘ٓٔ، صٖٔاْلعََم ِّي، المجلَّد
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ال   َمتْها زَِو اْيتَمَلَْل ِمْيها  ِلن (َهلْ )اْستَْ َديَْل زَوَّ ، (الَهْمَزة)، يُمَّ َطوَّ

م: َنين ذِلَن زَْمَمْيْ ُْ لَدْد  -َو َُو َمْذكوم  سداِلفا  -األَوَّ َّْ اللُّؽَدةَ تَكدو َ ز

َهِم الَّددذج  ُددَو  ددْوِل األَْسدد َْ الصَّ ْل ِمدد ددْوِل (اْلهدداْ)فَددمَّ ،  ِلددن الصَّ

هَ (اْلَهْمَزة)ألَْصعَِب الَّذج  َُو ا تَْ عَد  ألَيَّدهُ يُعداِكُ  ُمتََّجد ، َو ذا ُمْسد

َوزَّما األَْمُم اليّايي، فَُهدَو . اْلعََم ِيَِّة َواللُّؽاِل األُْخمأ يَْ َو التَّْسهيم

ِم ااتي ِّجاِه التََّطوُّ َّْ اْلمَْوَم  ِات َ  : ز

ديِمّي  ِددال زَداةٍ  تِْفهام تَْصدد ديِمّي  ِددـ >-اِْسدد تِْفهام تَْصدد  >-( َهددلْ )اِْسدد

 (؟...أَ )اِْستِْفهام تَْصديِمّي  ِالَهْمَبةِ 

 (Ø(                      )ص (                   )ص ح ص

 (ح

َم، زَِو  ُب التََّطدوُّ يُْ ِهُم اللُّؽَةَ في َمْ َهٍم َؼْيدِم تَدْدميِجّيٍ ال يُياِسد

ُم اللُّؽدالالتَّؽَيَُّم اللُّؽَِوجَّ الَّدذج نَ  فَدال يُْسدتََ بُّ اْلمَدْوُم  ِدِه، . لَْيدِه زَْمد

ِمّجِ َمْيَهجا   َّْ العََم ِيَّةَ لَْم تَْيَهْج في َمْيَهِجها التََّطوُّ َ ألَْجِم زَيَّهُ يَْعيي ز

جا ، فَكايَلْ  ال  -ُمتََدّمِ تَْ َديَلْ  -زَوَّ ُدمَّ اْسد - ِال زَداةِ اْستِْفهاٍم تَْصديِمّي، ي

ُدمَّ نداَدْل  ِلدن زَداةٍ ذاِل  ِْييَدٍة (َ دمْ )ة  ذاَل  ِْييٍَة زَْطَوم زَدا -يايِيا   ، ي

 (!زَ )زَْلَصم 

ْْ يُماَم  َ جاألَْيَسُب ز ٌِ التَّدَدرُّ ِر الَمْلموحِ  يد ْْ َمْمَ لَدِة : بِالتََّةوُّ ِمد

 الاّلزَداة اْكتِفاء   ِالتَّْيؽيم، َوِ َي اْلَمْمَ لَةُ األولن،  ِلن َمْمَ لَِة األَداةِ 

َي اْلَمْمَ لَدةُ اليّايِيَدة،  ِلدن (أَ )األَْخَصِم ذاِل اْلَمْمَط ِ اْلمَصيم  ، َوِ د

ط  ، َو دِذِه (َ مْ )َمْمَ لَِة األَداةِ األَْطَوِم يِْس ِيّا  ذاِل اْلَمْمَط ِ اْلُمتََوسِّ

 : ِ َي اْلَمْمَ لَةُ اليّاِليَة،  َكذا
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ديِمّي  ِدددال زَداة  تِْفهام تَْصددد تِفْ  >-اِْسددد ديِمّي  ِدددالَهْمَبة اِْسددد هام تَْصددد

 (َهلْ )اِْستِْفهام تَْصديِمّي  ِـ >-( ؟...أَ )

 (Ø(                          )ص ح                     )

 (ص ح ص)

ص  ُُ التَّْركيبِيَّةُ اْلُجْمِليَّة: ثاكِيا حا  اْلُمَرّجِ

مأ، ْْ ُمَمّجِ دداٍل زُْخدد لُّهددا  ِلددن َط يعَددِة ال ِْييَددِة  َولَيددا ِمدد تَْمتَدددُّ كُ

 ِْ تِْفهامِ )التَّْمكي ِيَِّة ِلْلُجْملَِة التي تَلي األَداتَدْي ، (َهدلْ )وَ ( همدزةَ االْسد

 َّْ َ تِْفهامِ )َدليددم  َنلددن َضددموَمةِ زَو ُوجددوِب اْلمَددْوِم  ِددأ ( همددزةَ االْسدد

 ْْ ْْ ذِلن(َهل)زَْلَدُم ِم  :، ِم

ح ال ُد تَ : خاِم اْلُمَمّجِ َْ يَْوَنيِ االْستِْفهام( اْلَهْمَبةِ )َمدُّ ْي َ  

 َّْ َ َزةَ )َمْعلددوم  ز تِْفهامِ ( الَهْمدد ِمّجِ : )تَددْيَهُ   ِيَددْوَنيِ االْسدد وُّ التََّصدد

تِْفهاِم ( َهدلْ )، َوزَّما (َوالتَّْصديِميّ  ديِميّ )فَدال تَمدوُم  ِال  ِاالْسد (. التَّْصد

 َّْ َ َْ ( َهلْ )فَلَْو لُْليا  ِأ ، َو َُو ما ال يَموُم  ِده، لكُيّدا (اْلَهْمَزة) زَْلَدُم ِم

َب َوالمُصدددوَم ِلْلعََم ِيَّدددِة، فدددي  َْعدددِ   َْ العَْجددد  َمَْوِليدددا  دددذا ياِسددد ي

َْ زَّجِ داعٍ  زُْج . َمماِ ِلها،  َِشْكٍم َؼْيدِم واعٍ، َودو  ِْذ يَْعيدي  دذا الدمَّ

 َْ ة، دو َّْ اْلعََم ِيَّةَ  َِميَْل، فدي َمْمَ لَدٍة لَديَمد َ َبةِ )ز َْ ( اْلَهْمد َمْد دا  ِمد

ة  ال تَْعدِمُؾ  دَّ َّْ العََم ِيَّدةَ َ لَّدْل ُمد َ َمْ، َو ذا َمْعياهُ ز تِْفهاَم )البَّ االْسد

ِمجَّ  : ، في ِميِْم لَْوِلنَ (َ مْ )الذج تَُؤّديِه الَهْمَبةُ َوال تَُؤّديِه ( التََّصوُّ

ْْ زََ د  لالَه، َو ذا َؼميب  ِجّدا  َومُ (. زَ اِشم  زَْيَل زَْم وا ِم؟) ْستَْ عَد   ِ

تِْفهاِم  ةَ اليّدداِطِك اللؽَددِوّجِ ِلالْسدد َّْ  اَجدد َ ِ )ذِلددَن ز ِمّج وُّ ة  ( التََّصدد  اَجدد

ة،  ِْذ تَتََطلَّ ُهُ َموالُِؾ َكييَمة  في َ ياتِِه العََمِليَّة  .َ يَِويَّة  يَْوِميَّة  ُمِل َّ
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ا ُح السّ ْل ِيّ َنل( اْلَهْمَبةِ )ِداللَةُ : ِد اْلُمَمّجِ  ن التَّْصديِك السَّ

ْْ زَيَعَْميا اليََّ َم في  ديكِ )َو ِ ْديا فيدِه ُمَمّجِ دا  ( التَّْصد ه، َوَجد يَْفِسد

 ِْ ْْ ( َهْمَزِة االْستِْفهام)رَخَم َنلن َكْو َْ (. َهدلْ )زَْلَدَم  ُهوما  ِم فَِمد

ديِك اإليجددا ِّيِ  تَْعَمُم فددي التَّْصدد َبةَ تُْسدد َّْ الَهْمدد َ ، (يْ َددلالمُ )الَمْعلددوِم ز

ديِك السَّددْل ِّيِ  َّْ (الَمْيِفدديّ )َوالتَّْصدد ِلِطلَددِب "َمْوضددوَنة  ( َهددلْ )،  َْيددَد ز

ديِك السَّددْل ِيّ  َْ التَّْصدد ِم، َودو وُّ َْ التََّصدد ديِك اإليجددا ِّي دو ("التَّْصدد
ٔ( .

 َّْ َ ة   ِاإِليْ دداِل، فَدال تَدْدُخُم َنلدن اليَّْفددي( َهدلْ )َمْعيدن  دذا ز . ُمْختَصَّد

َم زَ ددون؟َ دد : )تَمددوم ْْ تَمددوم(ْم َوَصدد َ ْم : )*، َويَْمتَيِددُ  ز َ ددْم لَددْم يَِصدد

، فددي  دداِم (زَ ددون؟ حُّ َزة)،  َْييَمددا يَِصدد َم : )، المَددْوالْ(الَهْمدد زََوَصدد

َدال  -فَدِِذا َسدلَّْميا(. زَلَْم يَِصْم زَ دون؟)، وَ (زَ ون؟ ( َهدلْ ) ِ ُهدوِم  -َجد

ليِم ، َو َُو ُمْستَ ْ (َهْمَزِة االْستِْفهام)لَْ َم  َْ ذِلدَن  َِميا َدِة التّْسد عَد، كدا

دأ َمماِ ِلهدددا  ديِك السَّدددْل ِّيِ فدددي  ِْ ددد  ِعَدددَدِم َمْعِمفَدددِة العََم ِيَّدددِة ِللتَّْصددد

اللُّؽَِويَِّة المَديَمة، زَْج لَْ َم  ُهوِم الَهْمَبةِ َ ْسَب  ذا الفَم ، َو َُو 

 .ِمّما ال داِنَي يَْستَْدنيه، َوال  اَجةَ تُْمليه

ُح الاْلمُ  ا ِ َمّجِ  :َنلن اْل اِم َواالْستِْم ام( اْلَهْمَبةِ )ِداللَةُ : سّ

                                      
: َواْيُ ددم. ٕٖٗ/ٗ: ، ُمْؽيددي الل يددب نددْ كتددب األَناميددباأليصدداِمجّ  ا ددْ  شددام (ٔ)

َّْ . 1ٕٓ/ٗ: فاضددم صددالح الّسددامّما ِّي، َمعددايي اليَّْ ددو ( َسددميم اسددتيتيَّة)َنلددن زَ

َّْ  مبةَ االست م، َمَ  فاِمٍق واِ دد، ( "َ مْ )فهام وَ يَمأ زَ ِْ للتَّْصديِك َوالتَّصوُّ تَجي ا

َّْ الهمبةَ تُْستَْعَمُم فدي التَّْصدديِك اإليجدا ِّي  دْل ِّي (الُميْ َدل)َوُ َو زَ ، َوالتَّْصدديِك السَّ

: سدميم شدميؾ سدتيتيَّة، الشدمط واالسدتفهام فدي األسداليب العم يَّدة("  )الَمْيِفيّ )

اإلمددامال العم يَّددة المتَّ دددة، -م الملددم ِلليَّشددم والتَّوبيدد ، د دديّ ، دآٓٔص ،ٔط

 (.م88٘ٔ-ـ ٙٔٗٔ
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ِدراَسةٌ أيُُّهما أْقَدم؟ (: َهلْ )وَ ( الَهْمَزةُ )أَداتا االْستِْفهاِم التَّْصديِقّي 
 لُغَِويَّةٌ تاريِخيَّة

 عمر يوسف عكاشة. د
 

 َّْ َ َْ الَمْعدددددموِؾ ز ُص الِفْعدددددَل الُمْددددداِرَت ( َهدددددلْ )َوِمددددد ددددد تَُخّصِ

تِْقبال ْْ : ، زَجْ (َ دددْم تُسدددافِم؟: )، فَتَمدددومِلالْسددد َ تَْم َال ، َويمتيدددُ  ز ُمْسددد

ص؟َهدددْل تَظُكُّددد )*، وَ (؟َهدددْل يَْقدددَرأُ اآلنَ : )*تَمدددوم الِؾ (ٌُ قابِمدددا ،  ِِخددد

تِْم ام ُْ ِلْل داِم َواالْسد ؟: )تَمدومُ . الَهْمَبةِ، فَِِيَّها تَكدو َْ ُدُب اا ، (زَيَْكت

((زَيُسددافُِم َؼدددا ؟)، وَ (زَتَ ُيُّددهُ لا ِمددا ؟)وَ 
ةُ هللاِ  -لدداَم سددي ََوْيه. )ٔ َمْ َمدد

َ ْم : )َن  ِذا لُْللَ لَْيَسْل  َِمْيِبلَِة زَِلِؾ االْستِْفهام، ألَيَّ ( َ مْ : ")-َنلَْيه

ِمُب َبْيدددا ؟ ددْمَب والِدد ، َولَددد (تَْضدد َّْ الضَّ َ ْْ تَدددَِّنَي ز َ ُْ ز ، فَددال يَكددو

ْمَب والِ ( زَتَْضِمُب َبْيدا ؟: )تَمومُ  َّْ الضَّ َ ("َوزَْيَل تَدَّني ز
ٕ( . 

َّْ المَدْوَم  ِِمدَدِم  َ ْْ  َْعدُ، ز فدي  دذا الَمْوِضد ِ، ( َ دمْ )َوال يَْخفن ِم

َّْ العم يَّةَ لَْد زَتن َنلَْيهدا  -تاَمة  زُْخمأ–يَْيَطوج َ هُ ز ِّهاٍم مفادُ َنلن ات

ْْ تَْعِمُؾ فيدِه  ْ ِم لَْم تَكُ َْ الدَّ ْ  ِم رِ  ي ِْد سُدؤاال   السُّدااَل َعدِن الحا

ديِميّا ، َوزَيَّهددا كايَددلْ  َم َخلَددلْ -تَْصدد تِْفهاَم  -فددي َمماِ دد ُؾ االْسدد دد تَُو ِّ

ديِميَّ  تِْخداِم –التَّْصدددد َْ  -(َ ددددمْ ) ِاْسدددد تَْم َِم دو ِْ الُمْسدددد للسُّددددؤاِم َندددد

ْْ لا ِدم  لالَده! ال اِضم ِب  ِ ْدناة  ألََشدّدِ العَجد إِْ  َكْيدَف ! َوفي  دذا َمد

 َُّ ل–يَتَجاَوُز الكّاِةُ  اللغَِو َن اْلَمراِحد ِ َمْرَحلَدٍة ِمد َّ َ التَّْعبيدَر  - دي أ

ِر ال َ يُْدِركٌُُ َويَعيشٌُُ َويُحا ِْ يِثٌُ، إِلدش التَّْعبيدِر بِاللغَِة َعِن الحا

ٌِ َولَْم يَِعْشٌُ َولَْم يُْدِرْكٌ بَْعد؟  !َعِن الُمْستَْقبَِل ال َ لَْم يَِصْل إِلَْي

ُح ال َّْ )َنلن الشَّْمِط، َونلن ( اْلَهْمَبةِ )ُدخوُم : يّاِمْاْلُمَمّجِ  ، َوَنلن اْلِفْعم( ِ

                                      
 .1ٕٓ/ٗ: فاضم صالح الّسامّما ِّي، معايي اليَّ و: اي م (ٔ)

 .1ٙٔ – 1٘ٔ/ٖ: سي وْيه، الِكتاب (ٕ)
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 َّْ َ الشَّدْمط، َوال ال تَدْدُخُم َنلدن ( "َهدل)يَْيضاُؾ  ِلن مدا َسد ََك ز

َّْ )َنلدددن  الِؾ ( ِ ٍم  َْعدددَدهُ فِْعدددم  فدددي االْختِيدددام،  ِِخددد ، َوال َنلدددن اْسددد

("الَهْمَبة
ْْ سافََم سافَْمَل َمعَه؟: )*فَال يُمام. )ٔ َ دْم  ِيَّدهُ )*، (َ ْم  ِ

((َ ددْم خاِلددد  َمَجدد ؟)*، (شدداِنم؟
َّْ المَددْوَم  ِأَْسدد َِميَِّة  ُهددوِم . )ٕ َو ِ

مَّ -يَْعيدي( َهلْ ) مأَمد َندَدَم َمْعِمفَدِة العََم ِيَّدِة ِلهدِذِه التَّماكيدب،  -ة  زُْخد

الُؾ  َبة، َو ددذا ِخدد َوذِلددَن فددي الَمْمَ لَددِة التددي تَْسدد ُِك  ُهددوَم الَهْمدد

تِْ داُ  العََم ِيَّددِة . األَْولددن م، َو ُددَو اْسدد زْجِ ااَخدد  َْييَمددا لَددْو لُْليددا  ِددالمَّ

ْْ لَدديم، ، لَكايَِل (َهلْ )لَْ َم ( اْلَهْمَزةَ ) َبة  ِمد وَّ التَّماكيُب يَْفسُدها ُمَجد

ُْ َصددوا ا  المَددْومُ  ْْ : )َواْمتَيَددَ  المَددْوُم  ِددالعَْجِب َواْلمُصددوم، فَيَكددو زَ ِ

َْ (. زَخاِلدد  َمَجد ؟)، (زَ ِيَّهُ شاِنم؟)، (سافََم سافَْمَل َمعَه؟ َو ِذا كدا

َْ اْلَمْم ددوِم اْلمَددْوُم  ِعَددَدِم َمْعِمفَددِة اْلعََم ِ  ِْ ِمدد تِْفهاِم اْلَمْمددمو يَّددِة ِلالْسدد

َّْ ) ِالشَّددْمِط، زَِو الددّداِخِم َنلددن  ِم ددا ( ِ ِم تََطوُّ ، فددي  َْعددِ  َمماِ دد

تِْفهاِم  ْْ َؼْيِم اْلَمْم وِم اْلمَْوُم  ِعَدَدِم َمْعِمفَتِهدا  ِْييَدةَ االْسد اْلمَديَمة، فَِم

تَِملَةَ َنلددن فِْعددم ة  زَيَّددهُ َمْ كددوم  ! اْلُمْشدد دد َ -خاصَّ َنلددن  -ِدلَّددٍة َكييددَمةٍ  ِأ

يََد  يَدُ  ِلَْيددِه اْلُمْسدد زخاِلددد  )التَّْمكيددِب األَخيددِم الَّددذج يَْسدد ُِك فيددِه اْلُمْسدد

َْ ااَخِم الَّذج يَْس ُِك فيِه اْلُمْسيَدُ اْلُمْسيََد  ِلَْيه(َمَج ؟ : ،  ِأَيَّهُ زَْلَدُم ِم

((َ ْم َمَجَ  خاِلد؟)
ٖ(. 

                                      
 .9ٕٖ/ٗ: ، ُمْؽيي الل يب نْ كتب األَناميباأليصاِمجّ  ا ْ  شام (ٔ)

 .9ٕٓ/ٗ: الّسامّما ِّي، َمعايي اليَّْ و فاضم صالح: اْيُ م (ٕ)

فاِندم  –فِْعم : اْل ِْييَةُ اْلعَميمَةُ في اْلُجْملَِة اْلِفْعِليَِّة في اْلعََم ِيَّة: )اُْيُ م  َْ يا  ُنْيوايُهُ  (ٖ)

َْ ( َمْفعدوم؟ –فِْعدم  –َمْفعوم زَم فاِندم  – داود َنْ دده، زَْ  دا   فدي اْلَكِلَمدِة : ِضدْم
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ِدراَسةٌ أيُُّهما أْقَدم؟ (: َهلْ )وَ ( الَهْمَزةُ )أَداتا االْستِْفهاِم التَّْصديِقّي 
 لُغَِويَّةٌ تاريِخيَّة

 عمر يوسف عكاشة. د
 

يَّ : ياِليا    :ةُمَمّجِ ال  يَّصِ

ُح ال  (األَخيم) تّاِس اْلُمَمّجِ

 َّْ َ َْ الصَّ يحِ ز ُْ ُمْيدذُ "لَعَمَّ ِم االْستِْفهاَم زَْمم  ُج َِم َنلَْيِه اإِلْيسدا

أَةِ األولددن ِللُّؽَددِة ال ََشددِميَّة، فَكُددّم مددا م، زَْو  )ٔ(اليَّْشدد ؼمددَ  َنلَْيددِه زَْمدد

("ِمفَةَ َ ميمَتِهَجِهلَه، لََجأَ  ِلن االْستِْفساِم َنْيه، َوَطلَب َمعْ 
، َولَعَمَّ )ٕ

 َّْ َ َْ الصَّ يحِ زَْيضا  ز تِْعماِم "ِم ِْ اْل ِدايَِة التّاميِخيَِّة الْسد اْلَ دي  َن

َّْ  ِدايَدددةَ  ْْ  ِدايَدددِة اللُّؽَدددة، ألَ ديِ  َنددد ذُيا  ِلدددن اْلَ ددد تِْفهاِم يَأُْخددد االْسددد

ْ   ِ ِدايَدِة اللُّؽَدِة اْل َ  َويَدْذَ ُب زَْ عَدَد . َشدِميَّةاْستِْعماِم االْستِْفهاِم َمْمدمو

ْْ ذِلَن ِليَمومَ  تِْفهاِم فدي اْلَكدالِم المَّ ّدايِّي : ِم لَمَْد َوَمَد اْستِْعماُم االْسد

ُْ َوفي  ِدايَِة َخْلِمه ْْ ُخِلَك اإِلْيسا َ  . )ٖ(..."ُمْيذُ ز

 َّْ َ ْْ ( َ ْمَبةَ االْستِْفهامِ )َوِمّما لَْد يُشيُم  ِلن ز َّْ  ،(َ دمْ )زَْلَدُم ِمد َ ز

أَةَ  ِليَّددةَ اْلَخْلدددِك، زَِو اليَّْشددد ِّدددُم زَوَّ ِْ اْلَكددميِم الَّتدددي تَُمي يُصددوَص اْلمُدددْمر

ْيساْ، جاَءِل اْلَهْمَبةُ فيها ُمتَساِولَة  َمَ  اْلَ َدِ  األَْلَدم ِِ . األولن ِل

                                      
ّْ -، دام الكممدم ِلليَّْشدِم َوالتَّْوبيد ، َنّمدا1ْٕٔ-ٖٓٔص ،ٔ، طَواْلُجْملَة ، األُْمُد

 .ل.د

وابُ  (ٔ) ُْ الصَّ  (.فَُكلَّما: ) كذا في األَْصم، َولَْد يَكو

 :دماسدددة لؽويَّدددة ُمماِميَدددة: االسدددتفهام فدددي العم يَّدددة َوالع ميَّدددة،  اِمدددد الشدددي مج (ٕ)

 .ٕٗٓٓ، َٕٖمة، العدد مجلَّة كلِّيَّة دام العُلوم، الما ِ  ،81ٙص

زََدواتُددده : شددداكم م مدددود  سدددمانيم الع يددددج، االْسدددتِْفهام فدددي ِنْ ِميَّدددِة التَّدددْوماة (ٖ)

ص يح مدلوم الّسهيمج، زُْطموَ دةُ ماِجْسدتيم، لِْسدم : ،  ِْشماؾ8َٕوزَسالي ه، ص

-ـ دٕٔٗٔماق، َصدفَم اللّؽِة اْلِعْ ِميَّة، ُكلِّيَّة اللّؽال، جاِمعَة  َْؽداد، ُجْمهوِميَّةُ اْلعِ 

 .مٕٓٓٓزَيّام 
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َّْ  ددذا َ َْ -َصدد يح  ز ِم  -ِنْيددَد  َْعددِ  الّداِمسددي ْْ داِخدد لَددْيَ   ِددَدليٍم ِمدد

ْْ َصد يح  زَْيضدا  زَيَّيدا ال يَْسدتَطيُ  " وَمِة اللُّؽَِويَّةِ اْلَمْي " ها، لِكد يَْفِسد

ْْ  ِدايَددِة اْلَخْلددِك،  دَُّ  َندد موَم َنلددن يُصددوٍص لُؽَِويَّددٍة  ِلِهيَّددٍة تَتََ دد اْلُمدد

تَِمَي ِمْيهددا زَجَّ ِداللَددة َْ زَْ يَْسدد تِْفهاِميَّة، دو تَِمُم َنلددن  ِيددن  اْسدد . َوتَْشدد

 َ  ْْ أَمَ زَلَْيَ  ِم ْْ يَْسد َ تِْفهاِم فدي اللُّؽَدِة ز ِليَّدِة االْسد ْْ زَوَّ : ّكِ اْل اِ ِ  َن

تِْفهامِ )ِلَم تََخيََّم َم ُّيا  فدي  دِذِه اْلَموالِدِؾ اْلموِؼلَدِة فدي ( َ ْمَبةَ االْسد

 ُْ َْ يُْمِكد َ  زَيَّدهُ كدا ْْ  ِدايَِة االتِّصاِم اللُّؽَِوّجِ، َمد اْلِمَدِم الَّتي تُعَ ُِّم َن

ْْ يَْختاَم  -َجمَّ َم ّا  َمْع ودا  -لَهُ  َ ُمَج ! ؟(َ مْ )ز ْْ يَْخد َ زَلَْيَ  يَِ كُّ لَيدا ز

ِليَِّة  َّْ في  ذا  ِشاَمة   ِلن زَوَّ َ ْْ  ذا  ِأ تِْفهام)ِم َبةِ االْسد ُمماَميَدة  ( َ ْمد

ْْ زََدواِل االْستِْفهاِم َوِمْيها   ؟ (َ م) ِأََخواتِها األُْخمأ ِم

تِعْ  ِْ فَمَددْد َوَمَد اْسدد ْْ لَددديٍم، َنلددن ِلسددا تِْفهاِم  ِدداْلَهْمَبةِ ِمدد ماُم االْسدد

،  ييَما زََخذَ َنلدن  َيدي رَدَم اْلمييداَق َو ُدْم -َجمَّ َوَنال-اْلَ ّكِ َمْواليا

ِهم َهَد ُْم َنلدن زَْيفُِسد  ژ: في  ُهدوِم ر دا ِِهْم فدي صدوَمةِ الدذَّّم، َوزَْشد

 ْْ ْْ  َيي رَدَم ِم َهَد ُْم َنلدن َو ِْذ زََخذَ َم َُّن ِم يَّدتَُهْم َوزَْشد  ُهوِمِ ْم ذُّمِ

ُُ زَْيفُِسِهْم  ِة  ِيّدا  أَلَْس ْْ تَمولدوا يَدْوَم اْلِمياَمد َ  َِم ِّكُْم لالوا  َلن َشِهْديا ز

ْْ  ذا ؼافِليْ  (.1ٕٔ: 1األَْنماؾ) ژ كُيّا َن

ِْ اْلَمال َِكددةِ  ْْ  َْعدددُ، َنلددن ِلسددا َبةُ، ِمدد  َنلَددْيِهمُ -َكمددا جدداَءِل اْلَهْمدد

ْم  ِأَيَّدهُ  -سُدْ  ايَهُ -، لَْ دَم َخْلدِك رَدم، َمّدا  َنلدن  ِْخ داِم هللاِ -السَّالمُ  لَُهد

َو ِْذ  ژ: -تَ دداَمَن اْسددُمه-لدداَم َمْواليددا. َسدديَْجعَُم فددي األَْمِ  َخليفَددة

م  فددي األَْمِ  َخليفَددة  لددالوا   أَتَْجعَددلُ لدداَم َم ُّددَن ِلْلَمال َِكددِة  ِيّددي جاِندد

ْْ يُْفسِ  ُ  فيها َم ِدَن َويُمَدّدِ ُْ يَُسد ُِّح  َِ ْمد ماَء َويَْ د دُ فيها َويَْسِفُن الدّدِ
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مأ (. ٖٓ:  ٕاْل َمََمة) ژ لَنَ  دُ األَداةَ األُْخد َولِكيّيا، فدي اْلُمما ِدِم، يَِجد

ِّددُم َمْمَ لَدة  تاِليَددة، َوذِلددَن فددي ( َهدلْ ) ْْ فدي يُصددوٍص تَُمي مايِلَددة  َولِكدد

جيِم َمد َ  فََوْسدَوَ   ِلَْيدِه  ژ: -َنلَْيدِه السَّدالم-(رَدم) ِ واِم  ِْ لديَ  الدمَّ

ُْ لاَم يا رَدُم  لَُّن َنلن َشَجَمةِ اْلُخْلِد َوُمْلدٍن ال يَْ لدن َهلْ الشَّْيطا  ژ زَدُ

 (.ٕٓٔ: ٕٓطه)

*      *      * 
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 (َ مْ ) َدواني اْستِْ دا : الَمْ َ ُ  اليّايي

م عو َة: الّداني األَوَّ  :تَجاُوُب الصُّ

ِليَِّة  ُهوِم اْلَهْمَبةِ َنلن مِ  ْْ (َ م)َْ اْل ََدِ ّيِ،  َْعَد تَْمجيحِ زَوَّ َ ، ز

تَْ َديَِل اللُّؽَددةُ  ْْ زَْجِلددِه اْسدد ِْ السَّدد َِب الَّددذج ِمدد أََم َندد  َْعددَد ( َ ددمْ )يُْسدد

َّْ الّداِنَي  ِلن اْستِْ داِ  (! اْلَهْمَبة) َ ، َوَندَدِم االْكتِفداِء (َ مْ )زَمأ ز

م-ةِ، لَعَلَّهُ يَْمِج ُ  ِاْلَهْمبَ  ْْ ُصعو َِة  -في اْلَمماِم األَوَّ َم ِم  ِلن ما تَمَمَّ

ٍه نددامٍّ  دد َبة، َوُوجددوِد تََوجُّ َْ  لَددديمٍ  يُْطددِك اْلَهْمدد َمةِ اليّدداِطمي لَدددأ َجْمَهدد

 ْْ  .  ِِِْسماِطِه زَْو  ِْ داِله َصْوِل الَهْمَبةِ   ِالعََم ِيَِّة يَْ َو التََّخلُِّص ِم

َّْ زَ فَمَْد  َ ، اْلمُدامن َواْلُمْ َدييْ،  ِأ َْ َْ اْلعُلَماِء َواْل اِ يي لَمَّ َكييم  ِم

 ُياَن ُصعو َة  في  ِْيتاجِ َصْوِل اْلَهْمَبة، فَاْلَهْمَبةُ َصْول  لَهُ فَماَدة  

َمج، وَ  ةِ ِجهددال، ِمْيهددا فَددماَدةُ اْلَمْخدد دَّ ْْ ِندد ، "ُصددعو َةُ اإِلْيتدداج"ِمدد

ْوتِيَّة َوَكيْددَمةُ مددا يَْعتَميددهِ  ْْ تَؽَييددماٍل َصدد ُْ زَ ددي )لدداَم . ِمدد ّي  دد دد َمكِّ

ياَل  -(ـ دد1ٖٗ( )طاِلددب ْرٌف بَعيددُد : "-َمدد َزة َعلددش اْكِفراِدهددا َحدد اْلَهْمدد

الِف سدابِِر اْلُحدروف ، اْلَمْخَرج، َجْلٌد َصْعٌ  َعلدش الاّل ِدِظ بِدٌ، بِِخد

ة،  ِم َواْلمُددوَّ َْ اْلَجْهدد َ  مددا فيهددا ِمدد ُِ َمدد تَْعَملَ اْلعَددَرُ   ددي  َوِلدد ِلَك اْسدد

َن اْلُحدروف تَْعِمْلٌُ  دي َغْيِرهدا ِمد ، فَمَدِد اْلَهْمَزِة اْلُمْفَرَدِة ما لَْم تَْسد

تَْعَملوا فيهددا التَّْ ميددك، َوالتَّْخفيددؾ، َو ِْلمدداَء َ َمَكتِهددا َنلددن مددا : اْسدد

ِعها،  ْذفَها فددي َمواِضدد َْ اْلُ ددموؾ، َوَ دد لَْ لَهددا، َو ِْ دددالَها  ِؽَْيِم ددا ِمدد

َن َو ِلَك  ٍْ ِمد تَْعِملوا  ِلدَك  دي َشدْي تِثْقاِلِهْم لَهدا، َولَدْم يَْسد كُلُّدٌُ الْسد

َْ زَيْمََم َكييما  اْلُحروِف َغْيرها ، فَِِذا اْيضاَؾ  ِلن ذِلَن تَْكميُم ا كا

ِْ التَّْخفيدددَؾ  ْْ َكِلَمتَدددْي َبةِ ِمددد تَْعَملوا فدددي تَْكميدددِم اْلَهْمددد َنلَدددْيِهْم، فَاْسددد
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ْذَؾ لألولدن، لألولن، َوالتَّْخفيدَؾ لِ  ْذَؾ ِلليّايِيَدة، َواْلَ د ليّايِيَدة، َواْلَ د

َْ اليّايِيَدة،  ِْذ  لَِة ِمد مُُهما َجميعا ،  ِِذ األولدن َكاْلُمْيفَِصد َو َْعُضُهْم يَُ مِّ

ْْ َكِلَمٍة زُْخمأ ("ِ َي ِم
ٔ(. 

َبةَ،  َدْم تَعَدّداهُ " اْستِيْمامِ "َولَْم يَتََولَِّؾ األَْمُم ِنْيَد َ ّدِ   ِلدن  اْلَهْمد

ِم ْبابِ " فَها ! ِمْيهدا" اليُّفوِم َواالْشد يَْ دَمة  " ِأَيَّهدا  (سدي ََوْيهِ )فَمَدْد َوَصد

ْدِم تَْخُمُج  ِاْجتِهاد عِ "، َو ِأَيَّها "في الصَّ َّمَيُّدؤ" َكالتََّهوُّ ! الَّذج  ُدَو الت

فْ : "لام ْ لَدْم يَُخفِّ َّْ اْلَهْمَبةَ  ِيَّمدا فَعَدَم  ِهدا  دذا َمد َ هدا، ألَيَّدهُ َواْنلَْم ز

َي  َرُج بِاْجتِهداد، َوِهد ْدِر تُْخد بَعَُد َمْخَرُجهدا، َوألَكَّهدا كَْبدَرةٌ  دي الصَّد

ت ص،  َثَقُدَل َعلَدْيِهْم  ِلدَك، ألَكَّدٌُ َكدالتََّهوُّ (")ٕ(أَْبعَُد اْلُحروِف َمْخَرجا
ٖ( .

 ْْ َد َمدد تَْيِكمُ "َولَددْيَ  َؼمي ددا ،  َْعدددُ، زَْ يَِجدد َبةِ " يَْسدد فددي  َسددماعَ اْلَهْمدد

َّْ اْلهداِمَب اْلَمْسِجد،  َ َْ اْلَك دا ِِم فدي ( زَِو اليّدا ِمَ )َوَكأ زَتدن  َِك يدَمةٍ ِمد

َ ْمُب اْلَ ْمؾ، َولَدْم : َواليَّْ مُ "(: ِلساْ اْلعََمب)جاَء في ! َمْسِجِد هللاِ 

ُب فدي َكالِمهددا ْْ لُددَمْيح  تَْهِمدد َم الكسددا ِيَّ . تَكُد جَّ المهدددجُّ لَدددَّ ا َ د دد َولَمَّ

تَْكبِدُر :  ََهَمز،  دَْكَكَر أهدُل المديكدِة َعلَْيدٌ، َوقدالواي  المديية يَُصلّ 

                                      
دد اْلمَْيِسدّي، (ٔ)  دْ   مّكّي  دْ ز دي طاِلدب، زَ دو ُمَ مَّ ْْ ُوجدوِه اْلِمدماءاِل السَّ اْلَكْشدُؾ َند

، ُمَؤسََّسدددةُ 1ٕ/ٔ، ٖط ُمْ يدددي الدددّديْ َمَمضددداْ،: َوِنلَِلهدددا َوُ َجِجهدددا، تَْ ميدددك

سالَة،   .م89ٗٔ-ـ ٗٓٗٔالّمِ

َع َولدداَء، َوليددمَ : َ ْونددا  َوُ وانددا    دداَع َويَهددوُع َويَهدداعُ "(ٕ)  لدداَء  ِددال ُكْلفَددة، َو ِذا : تََهددوَّ

ع،: تََكلَّددَؾ ذِلددَن ليددمَ  ع... تََهددوَّ ُْ اْلعَددَمب" )التَّمَيُّددؤ: َوالتََّهددوُّ : ا ددْ َمْي ددوم، ِلسددا

 (. وع

 .9ٗ٘/ٖ: سي ََوْيه، اْلِكتاب(ٖ) 
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ٌِ َوَسلَّمَ - ي َمْسِجِد َرسوِل هللاِ  : المْي دوم بِالقُْرتن؟ -َصلّش هللاُ َعلَْي

("اْلَهْمَبة: اْلَمْهموب، َواليَّْ َمةُ 
ٔ(. 

ُْ َنيّددد )َولَميدددب  ِمْيدددهُ مدددا َن َّدددَم  ِدددِه  ٍم شُدددْع َةُ ْ ددد ( احزَ دددو  َْكددد

َبةِ فددي لِددماَءةِ (ـ دد8ٖٔ) ْْ َنددَدِم تَْسددهيِم اْلَهْمدد ةِ تَأَذّيددِه ِمدد دَّ ْْ ِشدد ، َندد

ِْ اْلَكددميم، َوذِلددَن فددي لَْوِلدده َْ : "اْلمُددْمر َدة﴾ كددا ُب ﴿ُمْؤَصدد  ِماُميددا يَْهِمدد

ْْ زَسُدَّ زُذُيَيَّ  ِذا َسِمْعتُهُ يَْهِمُب ا َ ("فَأَْشتَهي ز
ُْ يَعديح)َولاَم  .)ٕ ( اْ د

ْن اِ (: "ـ ٖٗٙ) ُرُج ِمد تَثْقٌَل يَْخد ْرٌف َشدديٌد ُمْسد َزةَ َحد ْعلَدْم أَنَّ اْلَهْمد

تُثِْقَل  روِف  ددي اْلَحْلدد ،  َاْسدد َل اْلُحدد أَْقصددش اْلَحْلدد ، إِْ  كدداَن أَْدَخدد

ت، تِيْماِم سداغَ  الكُّْةُ  بٌِ، إِْ  كاَن إِْخراُجٌُ َكالتََّهوُّ َْ االْسد فَِلذِلَن ِم

ِم اْلِ جدابفيها التَّْخفيؾ، َو َُو لُؽَةُ  َو ُدَو يَدْوعُ . لُدَمْيٍح َوزَْكيَدم زَْ د

ٍْ ِليِمَِم اْلَهْمَبةِ  ("اْستِْ سا
ِضيّ )َولاَم  .)ٖ اِْعلَْم أَنَّ (: "ـ 99ٙ( )المَّ

ُْ أَْدَخَل اْلُحروِف  ي اْلَحْلِ ، َولَهدا كَْبدَرةٌ َكريَهدة  اْلَهْمَزةَ لَّما كاكَ

ت وُّ رت التََّهدد رَ مْجدد ُْ بِدد ِلكَ ، تَْجدد ِظ بِهددا ثَقُلَدد تَلَفِّ ، َعلددش ِلسدداِن اْلُمدد

ْْ . فََخفَّفَها لَْوم ، َو ُْم زَْكيَُم زَْ ِم اْلِ جاِب، َوالِسيَّما لَُمْيح ُمِوَج َن

 ٍ َْ َنِلّي ِْ : -َمِضَي هللاُ تَعالن َنْيهُ -زَميِم اْلُمْؤِميي ُْ  ِِلسدا يََبَم اْلمُدْمر

                                      
ُْ اْلعََمب(ٔ)   (.ي م: )ا ْ َمْي وم، ِلسا

نايَدة ِلتَْجويدِد اْلِمدماَءة َوتَْ ميدك لفد  َمّكّي (ٕ)  دد الميِسدّي، الّمِ ُْ زَ ي طاِلب، ز و م مَّ  ْ

دام َنّمدددام،  ،1ٗٔ-ٙٗٔص ،ٖز مدددد َ َسدددْ فم دددال، ط: الدددتِّالوة، ت ميدددك

 ّْ  ِْسمانيم زَْ َمد َنمدايمة،  ُ دو   فدي : َواْيُ مْ . م88ٙٔ-ه1َٔٗٔنّماْ، -األُْمُد

 .ٕٙٓص: االْستِْشماِق َواللُّؽَة

مخشِمجّ (ٖ)  ِم ِللبَّ  .ٕ٘ٙ/٘: ا ْ يعيح، شمح الُمفَصَّ
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 َّْ َ  -َنلَْيدِه السَّدالمُ -ِجْ ما يمَ  لَُمْيح، َولَْيسوا  ِأَْص اِب يَْ م، َولَْوال ز

 ِ مدا َ َمْبيدا،  -َصلّن هللاُ تَعالن َنلَْيِه َوَسلَّمَ -يََبَم  ِاْلَهْمِب َنلن اليَّ ِّي

ُم َكسددددا ِِم اْلُ ددددموؾ،  َوَ مَّمَهددددا َؼْيددددُم ُْم، َوالتَّْ ميددددُك  ُددددَو األَْصدددد

("َوالتَّْخفيُؾ اْستِْ ساْ
ٔ(. 

لِّدِه َوَؼْيدمِ  ِم ذِلدَن كُ ْْ زَْجد َّْ َوِم ِ َبةِ،  ِمدا  ِه، فَدِ َنَمِليَّدةَ  ِْيتداجِ اْلَهْمد

 ْْ يُهُ ِمدد مَّ ص ثُددمَّ "تَتََضدد ا ص تاّمدد ِْ ِعْكددَد اْلِمْزمدداِر اْكِحباسددا وا اْكِحبددا  اْلَهدد

ِلّيٍ قَدْد يَزيدُد  َْ اْكِفراج الِمْزماِر  ْجََةص، َعَمِليَّةٌ تَْحتاُج إِلش جْهٍد َع

 ٍُ ْو َُّ َصد َ ٌِ أ َزةَ َعلش مدا يَْحتداُج إِلَْيد ا يَْجعَلُكدا كَعُددُّ اْلَهْمد ر، ِمّمد تَخد

واُ َبةِ زَْ كامددا  ُمْختَِلفَددة  فددي كُتُددِب أََشدددَّ األَْصدد ا َجعَددَم ِلْلَهْمدد ، َوِمّمدد

("اْلِمماءال
ْْ زَْصعَِب األَْصواِل فََ ْسب،  َْم  .)ٕ فَال تُعَدُّ اْلَهْمَبةُ ِم

(" ِْجهادا  تُعَدُّ زَْصعََب األَْصواِل  ِْخماجا ، َوزَْكيََم ا "
ٖ( . 

 َْ ْْ زَْجِم ذِلَن كدا ح  َك يدم  فدي  -َوال يَدبامُ -َوِم  ُيداَن َمْيدم  واِضد

َبةِ  َْ اْلَهْمد َو الدتََّخلُِّص ِمد زَْو " تَْسدهيال  "اْلعََم ِيَِّة، لَديما  َوَ دييا ، يَْ د

                                      
ِْ اْل اِجدب َمددَ  (ٔ)  ِْ األَسددتما اِذّج، َشدْمُح شدافِيَِة اْ دد ُْ اْلَ َسد ددد ْ د َمِضدّي الدّديْ، ُمَ مَّ

ددد ُمْ يددي : َشددْمحِ َشددواِ ِده، تَْ ميددك ْفددباؾ َوم مَّ ددد البَّ ددد يددوم ال سددْ َوم مَّ م مَّ

 ـ دٕٓٗٔ، دام الُكتُدِب اْلِعْلِميَّدة،  َْيدمول، لُْ يداْ، ٕٖ-ٖٔ/ٖالّديْ َنْ د اْلَ ميدد، 

 .م89ٕٔ –

 ، َمْكتَ َددةُ يَْهَضددة ِمْصددم َومط عتهددا،11 ِْ ددما يم زَيددي ، األَْصددواُل اللُّؽَِويَّددة، ص(ٕ) 

 .ل.د

ُم ا، ص: فَْوبج َ َسْ الّشايِب، َضما ُِم اْلؽَْي َةِ  (ٖ)  .ٕٔزُصولُها َوتََطوُّ
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ْذفا  زَْو  ِْ دداال   َ د
َّْ ( W. Wrightوليدام مايددل )َولَددْد زَشداَم  .)ٔ( َ  ِلددن ز

َْ اللّهجداِل اْلَهمْ  فَدة، لَدِد اْختَفَتدا تَمامدا  ِمد ِْ الوسِطيَّةَ، َواْلُمتََطّمِ َبتَْي

اْلعََم ِيَِّة اْلَمْ ِكيَِّة اْليَْوم
)ٕ( َّْ َ ، َولَعَمَّ  ذا َجعَلَهُ يَْذَ ُب  ِلن اْلمَْوِم  ِدأ

ْْ َمْجموَندِة  ْوٍل ِمد عَُؾ َصد واِل اْلَ ْلِميَّدة"اْلَهْمَبةَ ِ َي زَْضد " األَْصد

واِل الَّتدددي تَُضدددمُّ فدددي  َي َمْجموَندددةُ األَْصددد اللُّؽددداِل الجبِميَّدددة، َوِ ددد

، َواْلؽَْيْ، َواْل اء، َواْلخاء) َْ ((اْلَهْمَبةَ، َواْلهاء، َواْلعَْي
ٖ(. 

ِة ( ما دديْ)َولَددْد ذََ ددَب  ْْ لَْهَجدد َهِم مددا نُددِمَؾ َندد ْْ زَْشدد َّْ ِمدد َ  ِلددن ز

َّْ َصْوَل اْلَهْمَبةِ َشدؽََم لَدْدما  اْلِ جاِب تَْسهيَم اْلَهْمِب فيها، َوزَلَمَّ  ِ  َ أ

َبةَ  َّْ اْلَهْمدد َْ يََ ددما  ألَ ِْ اْ تِمدداِم اللُّؽَددِويّي ِْ "َك يددما  ِمدد َمْسددؤولَة  َندد

ددعو اِل اْلَ ميِميَّددِة َواْلَو يددَدةِ فددي ِكتا َددِة اْلعََم ِيَّددِة َويُْطِمهددا ("الصُّ
ٗ( .

                                      
ُْ يَعيح) َكما لامَ -زَوْ (ٔ)  ْْ تُْجعَدَم  -َكمدا ذُِكدمَ -َوتَْخفيفُهدا(: "اْ   ِاإِلْ دداِم َواْلَ دْذِؾ، َوزَ

َْ  َْيْ مخشدِمجّ " ) َْي دِم ِللبَّ  ِْ دما يم : َواْيُ دمْ  .ٕ٘ٙ/٘: ا ْ يعديح، شدمح الُمفَصَّ

 .(18ص: زَيي ، األَْصواُل اللُّؽَِويَّة

 :اُْيُ م(ٕ) 

W. Wright, A Grammar of The Arabic Language, 3rd Edition, Cambridge 

University Press, Cambridge, Vol.1: 1896, Vol.2: 1898. 

 :اي م(ٖ) 

William Wright, Lectures on The Comparative Grammar of The Semitic 

Languages, p.p. 42-43, Cambridge University Press Warehouse, 

1890. 

ل العم يَّة اْلمَديَمةُ في َؼْمِب اْلَجبيَمةِ اْلعََم ِيَّة، تَْمَجَمهُ َولَددََّم تشيم ما يْ، اللّهجا(ٗ) 

، اْلُمَؤسََّسدددةُ اْلعََم ِيَّدددةُ ٖٕ٘ص ،ٔطن دددد الكدددميم ُمجاِ دددد، : لَدددهُ َوَنلَّدددَك َنلَْيددده

ماساِل َواليَّْشم،  َْيمول،   .ِٕٕٓٓللّدِ
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 َْ َّْ  ُيداَن يَْبَندة  ِللدتََّخلُِّص ِمد َ َد ز َبةِ فدي َجميد ِ اللّهجداِل  َوزَكَّ اْلَهْمد

، َولَدددْم يَدددتِمَّ الدددتََّخلُُّص ِمْيهدددا تَمامدددا   ِاّل فدددي ااماِميَّدددِة (الجبِميَّدددة)

َواْلعََم ِيَِّة اْلؽَْم ِيَّة
َّْ اْلَهْمَبةَ ( كامم  موكلماْ)ما زَشاَم كَ . )ٔ( َ  ِلن ز

ْْ زُصوِم اْلَكِلَمِة اْلُمَ مَّمَةَ  َْعَد َ َمَكة، الَّتي تَأْتي  َِوْصِفها زَ  ْصال  ِم

مَطُ دا ِمدا  (يَأْكُدم)وَ (  ِ ْدم)وَ ( َمزْ : )اليُّاليِيَّدة، ِميْدم ، تُتْدَمُن زَْو تُْسد

ّدِ اْلَ َمَكدددِة لَْ لَهدددا، -فدددي ال ا ِِليَّدددةِ  ُ  َنْيهدددا  َِمددد ااشدددوِميَّة، َويُعَدددوَّ

يَِّة، َوااماِميَّدِة، َوَنَم ِيَّدِة اْلِ جداِب  َوالشَّْيُء يَْفسُهُ مايِدم  فدي اْلَ  َِشد

يَّددِة  َْعددَد ذِلددن ة، َواللَّهجدداِل اْلعََم ِيَّددِة اْلعاّمِ اْلمَديَمدد
داود )َوذََكددَم . )ٕ(

ة  في اللُّؽَِة اْلعََم ِيَّة( ن ده َّْ سُموَط اْلَهْمَبةِ  اِ َمة  نامَّ َ ز
)ٖ(. 

، (مّ السّداِميَّة األُ ) ِذِه ال ّداِ َمةَ  ِلدن (  مجشتماسم)َولَْد زَْمَجَ  

، زَْو  ِؽَْيددِم : "لددام ُب  ِاإِلْ ددداِم واوا  زَْو يدداء  ذَُؾ الَهْمدد َكييددما  مددا يُْ دد

ْْ . ِنَو  َ َوزَْلَدُم ما َ َدَ  في ذِلن في اللُّؽَدِة السّداِميَِّة األُّم، لَْ دَم ز

َْ  ِها ("تَْفتَِمَق األَلواُم اليّاِطمو
ْْ زَْلَدِم ال َّواِ ِم اللُّؽَِويَِّة الَّ . )ٗ تي َوِم

                                      
 .ٕٗ٘ص: الّسا ِك(ٔ) 

 .ٔٗص :ؽاِل الّساِميَّةكامم  موكلماْ، فِْمهُ اللُّ (ٕ) 

م"داود ن دددده، ِدماسدددال  فدددي ِنْلدددِم زَْصدددواِل العم يَّدددة (ٖ)  . ٕٔٔص": الجدددبء األَوَّ

اإِلْ ددام  ِلدن اْلَهْمدَبةِ )فدي ( زَ و زَْو   ِْ ما يم الشَّْمساْ)َوذََ َب  لن الشَّْيِء يَْفِسِه 

ِْ ِجيّددّي، صَوزَْ ددُمِؾ اْلِعلَّددِة فددي َضددْوِء ِكتدداِب ِسددّم ِصددياَنِة اإِلْندد ، 8ٕماب الْ دد

سدددددالَة  ، اْلَ ْوِليَّدددددة اليّايِيَدددددةُ 9َٙٔ ْوِليّدددددال ااداب َواْلعُلدددددوِم االْجتِماِنيَّدددددة، الّمِ

م، َمْجِلُ  اليَّْشِم اْلِعْلِمدّي، جاِمعَدةُ ٕٕٓٓ-ٕٔٓٓ/ـ ٖٕٗٔ-َٕٕٗٔواْلِعْشموْ، 

 (.اْلُكَوْيل

ُم اليَّْ ِوجُّ ِللُّؽَةِ  (ٗ)  .8ٖص: اْلعََم ِيَّة  مجشتماسم، التََّطوُّ
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َبة، مددا زَشدداَم  ِلَْيددِه  ْْ ُصددعو َِة الَهْمدد ْل َندد فددي (  مجشتماسددم)يَتََجدد

ْوتِيُّ ِلهذا اْلَ ْذِؾ األَْلَدم،  َُو زَيَّدهُ  ِذا تَدوالن : "لَْوِلهِ  ُْ الصَّ َواْلمايو

ِذفَِل  ِمه، ُ دد ِم َمْمَطدد ، َواليّايِيَددةُ فددي رِخدد َ ْمَبتدداْ، زوال ُمددا فددي زَوَّ

دَّلِ  لُها(روِ : )اْلَ َمَكدةُ لَْ لَهدا، ِميداُم ذِلدن اليّايِيَةُ، َوُمد (. زَزْوِ : )، زَْصد

َبة( زَزْ ) ُمهُ َ ْمددد َبة، َورِخددد لُدددهُ َ ْمددد  ِذا "َوِمْيدددهُ زَيَّدددهُ . )ٔ(..."َمْمَطددد   زَوَّ

فَِل اليّايِيَدة ِْ ُمتَتاِليَْيْ، ُخفِّ ِم َمْمَطعَْي ِْ في زَوَّ ، ِمْيهدا "َولَعَْل َ ْمَبتا

تََكلِّمِ  ْْ ُمضدداِمعِ األَْفعدداِم المُّ اِنيَّددة،  صدديؽَةُ الُمدد : فَِِيَّهددا"اْلُمْفددَمِد ِمدد

َ  َ َمَكتِهدا... زُزَْفِعُم، : زُْفِعُم، َوزَْصلُها . فَُ ِذفَِل الَهْمَبةُ اليّايِيَةُ، َمد

يَػِ زَْيضدا ،  َوَنلن لِياِ   ِذِه الّصيؽَة، ُ ِذَؾ الَهْمُب في سا ِِم الّصِد

ُم،  َدددَدمَ : فَمدددالوا مُ  :يُْفِعددد (" لدددخ... يَُؤْفِعددد
:  َدددَدمَ ( زَمأ)، َوَكدددذِلَن )ٕ

ْْ "، و(زَْمزأ) ْذُؾ  ِلدددن يَدددمأ َو ِلدددن يُدددمج ( زَمأ)ِمددد َسدددمأ اْلَ ددد

(" لخ
ٖ(. 

َبةِ، َو ددذا اليُّفددوَم  ْوِل اْلَهْمدد َمةَ ِلَصدد ددعو َةَ اْلُممَددمَّ َّْ  ددِذِه الصُّ ِ 

 ِْ َْ ِمْيددهُ، يَددْدنُوا مأ-اْلُمْعلَدد ة  زُْخدد مَّ َّْ :  ِلددن اْلمَددْوم -َمدد ِ  ْْ َ األَْولددن ز

تِْفهاِم الَّتددي  ِدداْلَهْمَبةِ  َْ زَداةُ االْسدد ْْ َمديفَتِهددا (؟...أَ )تَكددو ، زَْلددَدَم ِمدد

َّْ اْلمَْوَم  ِتَْ ويِم اْلعََم ِيَِّة (؟...َهلْ )األُْخمأ الَّتي  ِاْلهاء  َ ،  َِمْعين ز

َْ (هاْ) ِلن ( اْلَهْمَزةَ ) ِلها ِم في ( اْلهاْ) ِلن ( اْلَهْمَزةِ )، زَْو  ِتََ وُّ

َ  َمْسدددعن  جاِم َمددد ديِمّي، يَْيَسدددِجُم تَمددداَم االْيِسددد تِْفهاِم التَّْصددد زَداةِ االْسددد

                                      
 .الّسا ِك يَْفسه (ٔ)

 .ٔٗص: الّسا ِك (ٕ)

 .الّسا ِك يَْفسه (ٖ)
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 َْ َو الدددتََّخلُِّص ِمددد َزةِ )اْلعََم ِيَّدددِة َولَهجاتِهدددا َوزََخواتِهدددا، يَْ ددد ( اْلَهْمددد

َبةِ فدي  َ  اْلَهْمد تَِمُن َمد َم يَْشد ْوٍل رَخد  ِِِْسماِطها، زَْو تَْ ويِلها  ِلن َصد

ْوتِيَّة ماِل الصَّ مُ  ذِلنَ .  َْعِ  السِّ ة  تَتََطوَّ َّْ اللُّؽاِل نامَّ َ في ما  َُو -ز

َهِم َواألَْفَضدم، لداَم ويتيدي  -َمْعلوم   َو األَْيَسدِم َواألَْسد : Whitneyيَْ د

ٍم في اللُّؽَِة لَْيَ   ِاّل زَْميِلَة  ِليَْبَنِة اللُّؽاِل " ْْ تََطوُّ كُمُّ ما يَْكتَِشفُهُ ِم

("لن تَْوفيِم اْلَمْجهوِد الَّذج يُْ ذَُم فدي اليُّْطدك ِ 
: َولداَم ماميو داج. )ٔ

َّْ التَّؽَيَُّم اللُّؽَِوجَّ يَْمِجُ  في اْلؽاِلدِب األََندّمِ  ِلدن اْختِيداِم مدا  ُدَو " ِ 

("زَْسَهُم في اليُّْطك
ٕ( . 

                                      
د َوَمْسدأَلَةُ اْل ِيداِء َنلدن اْلفَدتْح، : يَْمال  َندْ(ٔ)  فدوبج  سدْ الّشدايِب، الماضدي الُمَجدمَّ

 .ٖٗٔص، م88ٔٔ/ـ ٔٔٗٔ، (ٔ)، ااداب ٖمجلَّة جامعة الملن ُسعود، م

د َوَمْسدأَلَةُ اْل ِيداِء َنلدن اْلفَدتْحفدوب: يَْمال  َندْ(ٕ)  : ج  سدْ الّشدايِب، الماضدي الُمَجدمَّ

 .ٖٗٔص
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ْؼ َةُ في التَّْخصيص: الّداني اليّايي  :المَّ

تِْ دا ِ  َويَددأْتي الددّداني  ِلددن َمْسددعن  -فددي اْلَممدداِم اليّددايي-االْسدد

َّْ (. التَّْخصديص)اْلعََم ِيَِّة يَْ َو  َ زَْكيَدُم تَْخصيصدا  ( َهدلْ )فَدال َشدنَّ ز

 َْ َزة)ِمددد َّْ (الَهْمددد َزةَ )، أل تِْفهامِ ( الَهْمددد : دالَّدددة  َنلدددن يَدددْوَني االْسددد

ِمجّ  وُّ ديِمّيِ َوالتََّصدد يا  -التَّْصدد َم ماِضدد ُْ ِ شددامٍ ) لددامَ  .-َكمددا تََكددمَّ (: اْ دد

َْ اْلَجميدد ِ " َوزََنددمُّ ِمدد
لَ َددْيْ )ٔ( َْ الطَّ تَمَكة   َددْي َبة، فَِِيَّهددا ُمْشدد ("اْلَهْمدد

ٕ( ،

وَ (زََبْيدد  لدا ِم ؟: )َطلَب التَّْصديِك يَْ وَ : زَجْ  ِم يَْ د وُّ : ، َوَطلَدب التََّصد

مو؟) ((زََبْيددد  ِنْيددَدَن زَْم َنْمدد
ٖ(.  َْ ْْ يَكددو َ َّددَب َنلددن  ددذا ز فددي  َوتََمت

 َْ ْْ تَكو َ ، َوز ْْ زُْختِهدا"الَهْمَبةِ نُموم  فا  في  ا ِهدا ِمد ("زََنمَّ تََصمُّ
ٗ( ،

 َْ ْْ تَكددو َ تِْعماال  "َوز تِْفهاِم اْسدد ("زَْوَسدد  زََدواِل االْسدد
٘(،  َّْ فددي  دديْ  ِ

تِْفهام( َهلْ ) ْ يَدْوَنيِ االْسد ٍد، َ ْسدُب، ِمد  ُدَو : زُْمِ َضْل ِليَْوعٍ واِ د

ديِميّ االْستِْفهاُم التَّ  ْْ فَفدي . ْصد . ُخصدوص، زَْو تَْخصديص( َهدلْ ) ِذَ

،  َُو الَّدذج زَْفضدن (تَْخصيِص األََدوالِ )َولَعَمَّ َمْؼ َةَ اْلعََم ِيَِّة في 

ْْ تَْستَْ ِدَ   َ ْْ  َْعدِد ( َهلْ ) ِها  ِلن ز َزة)ِم َوالَّدذج لَدْد يُمَدّوج  ،(اْلَهْمد

 َّْ َ َم ز َي زَداةُ االْسدد ( َ ددمْ ) ددذا الفَْهددد ةُ ِ ددد َصددد تِْفهاِم اْلَو يدددَدةُ اْلُمَخصَّ

                                      
ْْ َجمي ِ زََدواِل االْستِْفهام: زَجْ  (ٔ)  .ِم

ْْ ُكتُِب األَناميب (ٕ) ُْ ِ شام األيصاِمّج، ُمْؽيي اللَّ يب َن  .ٕٖ٘/ٗ: اِْ 

 (.1)، ال اِشيَة ٕٖ٘/ٔ: الّسا ك (ٖ)

مخَشِمجّ ، َشْمُح اْ ْ يَعيح (ٗ) م ِللبَّ  .88/٘: اْلُمفَصَّ

 .ٕٖٕ/ٗ: فاِضم صاِلح الّساَمّما ِّي، َمعايي اليَّْ و (٘)
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ُْ ِ شام)ذََكَم َولَْد . )ٔ(ِللتَّْصديك َّْ ( اْ  َ َبةِ ( َ دمْ )ز َْ اْلَهْمد تَْفتَدِمُق ِمد

ه، ِمْيهدا َمةِ زَْوُجد ْْ َنْشد ديك، َواْختِصاُصدها : ِم اْختِصاُصدها  ِالتَّْصد

تِْم ام، َوزَيَّهددا ال تَددْدُخُم   ِاإليجدداب، َوتَْخصيُصددها اْلُمضدداِمعَ  ِاالْسدد

َّْ )َنلن الشَّْمِط، َوال َنلن  ، َوال َنلن اْسٍم  َْعَدهُ فِْعم، َوزَيَّها تَمَُ  ( ِ

 .)ٕ( َْعَد اْلعاِطِؾ ال لَْ لَه

َّْ ُجيوَح اْلعََم ِيَِّة، زَْو يَْبَنتَها يَْ َو تَْطويِم األََدواِل،  َ َوَمْعلوم  ز

تِْ دايِها، تَفددوُق يَْبَنددةَ  زََخواتِهددا اللُّؽدداِل اْلَجبِميَّددِة  َوتَْفميِعهددا، َواْسدد

ةُ زُمدددوٍم ِمْيهدددا االْختِصددداُص زَِو  دَّ ْْ  دددذا ِنددد مأ، َوَ دددَدفُها ِمددد األُْخددد

ْْ "ِمْيددهُ . التَّْخصدديص ها ِمدد َّْ اْلعََم ِيَّددةَ لَددْد َولَّددَدْل ِليَْفِسدد َ َّْ )ز زَداة  (  ِ

َّْ )زُْخمأ ِ َي  َ ْل  ِذِه األَداةَ اْلَجديَدةَ  َِموا(ز ِضَ  َؼْيم تِْلَن ، َوَخصَّ

تَْخَدُم فيهدددددا  َّْ )الَّتدددددي تُْسددددد َّْ  َوِمْيدددددهُ  .)ٖ((" ِ َ ( زََدواِل اإِلشددددداَمةِ )ز

ٍم ( األََدواِل الَمْوصولَة)وَ  ماِجعَة ، في اللُّؽاِل الجبِميَّة،  ِلن زَْصد

تِْمالِم َواالْختِصداص لدام . واِ د، لَْ َم ُوصدوِلها  ِلدن َمْمَ لَدِة االْسد

                                      
َّْ األَْمدَم َمعَهدا ُمْختَِلدؾ  ( زَم)َدع َنْيَن ما ليَم في  (ٔ) اْلُمْيمَِطعَِة  ِيَّها ِللتَّْصديك، ذِلَن زَ

ْْ ِجَهتَْيْ َْ ُجْملَتَدْيْ،  األولن زَيَّها َمْس ولَة  دا ِما   َِكالمٍ : ِم فَال يُْ تََدزُ  ِها،  َْم تَمَُ   َدْي

َّْ َمْعيددن  ُْ ِ شددام األيصدداِمّج، ُمْؽيددي : اي ددم)ال يُفاِملُهددا " اإِلْضددمابِ "يُددمَّ  ِ اْ دد

ْْ ُكتُِب األَناميدب َّْ (99ٕ/ٔ: اللَّ يب َن اْلُمْيمَِطعَدةَ تَْ تداُج ( زَم)، َو ِيّدي ألَْشدعُُم زَ

 . ِلن َمْج ِ يََ م

ْْ ُكتُِب األَناميب (ٕ) ُْ ِ شام األيصاِمّج، ُمْؽيي اللَّ يب َن  .ٖ٘ٗ-ٕٖٗ/ٗ: اِْ 

ِدماسددال  فددي زَْصددواِل اْلعََم ِيَّددِة : َممددبج ُمييددم  عل كددي، فَْمددهُ اْلعََم ِيَّددِة اْلُممددامْ (ٖ)

، داُم اْلِعْلدِم ٔٙٔ-ٓٙٔ، صَٔوَصْمفِها َويَْ ِو ا َنلن َضْوِء اللُّؽاِل الّساِميَّة، ط

 .888ٔل ياْ، -ْلَمالييْ،  يموللِ 
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ْمِجُ   َْعُ  األََدواِل في العََم ِيَِّة  ِلن زُصوٍم يَ (: "ممبج  عل كي)

ِّدُم . واِ َدةٍ يُْسِعُؾ في الَكْشِؾ َنْيها اليََّ دُم السّداِميُّ الُممداِمْ َويَُمي

َنلن  ذا  ِأَْسماِء اإِلشاَمةِ َواألَْسماِء اْلَمْوصولَِة فَيُ اِوم زَْ يُيْ ِدَل 

ٍم "زَْصِم الَوْض "العَاللَةَ  َْييَُهما في  ، زَْج في اْشتِماِكِهما في زَْصد

ِْ  ِلَْيددِه فددي اْلَمْمَ لَددِة السّددا ِمَِة َنلددن اْختِصدداِص كُددّمٍ  ٍد يَْمِجعددا واِ دد

ِْ األُْخمأ ("ِمْيُهما  َِو يفٍَة ُمْستَِملٍَّة َن
ٔ( . ْْ َّْ اللُّؽَةَ لدم تَكُد َ َح ز َوَمجَّ

 َْ فَتْددَمةٍ "فددي ( صددولَةاألََدواِل الَموْ )وَ ( زََدوال اإلشدداَمة)تُمدايُِب  َددْي

َْ التّداميخِ اللُّؽَدِوجّ  َمٍة ِمد ِْ "ُمتَمَّدِ ِْ اليَّدْوَنْي ْي َْ  دذَ َّْ التَّمدايَُب  َدْي َ ، َوز

َْ األََدواِل  ("لَِد اْكتََمَم َنلن اْلَوْجِه الَّذج رَم  ِلَْيِه الِ ما  "ِم
ٕ(. 

َو  َّْ يَْبَنددةَ اْلعََم ِيَّددِة يَْ دد َ ْكِم ز ديم   ِالددذِّ يَْبَنددة  ( ْخصدديِص التَّ )َوَجد

ة  لَْيَسْل َمْ صوَمة  في جايِدِب األََدوالِ  فَمَدْد . - َِط يعَدِة اْل دام-نامَّ

ِْ (  مجشتماسددم)ذََكددَم  َم ِْ األَْفعدداِم َوالددبَّ فددي َمْعددِمِ  َ دييِددِه َندد

ْْ سدا ِِم زََخواتِهدا  َّْ في اْلعََم ِيَِّة تََميُّبا  واِض ا  َند َ اْلَمْلموحِ فيها، ز

ْْ تَْخصديٍص َوتَْيويد ٍ نلدن  دذا في  ذا اْلمَ  جام، ِلما يَِجدُهُ فيهدا ِمد

ْْ سددا ِِم ا: "اْلُمْسددتَوأ، لددام ا يَبيدددُ ا تََميُّددبا  َندد  تَْخصدديصُ : َوِمّمدد

اْلتِمايُها  إْحداهُماَمعايي زَْ يِيَِة اْلِفْعم َوتَْيويعُها، َوذِلَن  ِواِسَطتَْيْ، 

: ، َوفدي اليَّْفدي(َسديَْفعَمُ )وَ ( يَْفعَدمُ  لَدْ )وَ ( لَْد فَعَمَ : ) ِاألََدوال، يَْ و

الِؾ ( ال زَْفعَددم) ْْ يَْفعَددمَ )، وَ (مددا فَعَددمَ ) ِِخدد الِؾ ( لَدد ( ال يَْفعَددم) ِِخدد

                                      
 .1ٕٗص: الّسا ِك (ٔ)

 .9ٕٗص: الّسا ِك(ٕ)
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َْ )تَْمديم فِْعم : َواألُْخرت(. ما يَْفعَم)وَ  يَِؽِه، ( كا تِالِؾ ِصد َنلدن اْخد

َْ لَْد فَعَمَ : )يَْ و َْ يَْفعَمُ )وَ ( كا ُْ لَْد فَعَ )وَ ( كا ِم (مَ َسيَكو ،  ِلن رِخد

لَّهُ "ذِلن َّْ  ذا كُ َ عُ َمعايَِي اْلِفْعِم تَْيويعدا  زَْكيَدَم "، َواْيتَهن  ِلن ز يُيَّوِ

ْْ سدا ِِم اللُّؽداِل السّداِميَّة،   َِكييٍم ِمّما يوَجدُ في زَيَِّة لُؽَدٍة كايَدل، ِمد

ْْ ِؼيددن اْلِفْعددِم اْليويددايِّيِ َواْلؽَْم ِددّي، زَْو  ِدداألَ ْ  مأ زَْؼيددن لَمي ددا  ِمدد

ْْ زَْك َِم األَِدلَِّة َنلن َسِجيَِّة اللُّؽَِة . ِمْيُهما في  َْعِ  األَْشياء َو ذا ِم

دود، َعلددش اْلعََم ِيَّددِة َوَط يعَتِهددا،  دْاثُِر اْلُمعَدديََّن اْلَمْحدد ص تُد َي أَبَدددا  َِهدد

("اْلُمْةلَ ، َوتَميُل إِلش التَّْفريِ  َوالتَّْخصيص )ٔ(اْلُمِهمِّ 
ٕ(  . 

 :تَْمِويَةُ االْستِْفهام: اني اليّاِل الدّ 

َّْ اْستِْ داَ  اْلعََم ِيَِّة ِلدـ َ ، لَدْيَ  يُدَمدُّ َ ْسدُب  ِلدن (َ دمْ )زَْ َسُب ز

َبةِ، زَْو  ِلددن  َمةِ الَّتددي ِلْلَهْمدد ددعو َِة اْلُممَددمَّ َمْؼ َتِهددا فددي تَجدداُوِب الصُّ

( َ ددمْ )َّْ زَ (  مجشتماسددم)فَمَددْد ذََكددَم (. التَّْخصدديص)َمْؼ َتِهددا فددي 

َّْ السّدددا َِم يَتََولَّدددُ  " َ تِْفهاِم، َولَدددد تَْممدددُب  ِلدددن ز ة  فدددي االْسددد زََشددددُّ لُدددوَّ

واَب  ِددـ ْ)، َوِلددذِلَن لَددد تَمَددُ   َْعددَد ا (ال)اْلَجدد ةُ  ِالسَّددْلب، ( ِمدد دد الخاصَّ

َْ المُددْمرْ ْ َمبيددد ژ: ِميالُددهُ ِمدد َّْ َمْعيا ددا ژ َ ددْم ِمدد َ أ ْ : )، فََكدد مددا ِمدد

َح َمزْيَددهُ وَ . )ٖ(("َمبيددد ((فاضددم صدداِلح السّدداَمّما ِيّ )َصدد َّ
َولَعَددمَّ . )ٗ

ا زَْوَمَدهُ اليَّ (  مجشتماسم) َ  ِمّمد تَفاَد  دذا اْلَمْلَ د َْ اْسد  ييَمدا  ْ ِويّدو

                                      
َْ في ُمما َِم ( الم َهم: ) َكذا في األَْصم، ولعمَّ األصوب (ٔ)  .(الُمعَيَّْ)ِليَكو

ُم اليَّْ ِوجُّ ِللُّؽَِة اْلعََم ِيَّة (ٕ)  .8ٓ-98ص:  مجشتماسم، التََّطوُّ

 .ٙٙٔص: الّسا ِك (ٖ)

 .ٕٓ٘-8ٕٗ/ٗ: الح الّساَمّما ِّي، َمعايي اليَّْ وفاضم ص (ٗ)
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ا تَْيفَددِمدُ  ِددِه  َّْ ِمّمدد َ تِْفهاِم  ِهددا "زَيَّددهُ ( َ ددمْ )ذََ  ددوا  ِلددن ز يُددمادُ  ِاالْسدد

وِ (  ِالّ )اْلَخ َددِم  َْعدَد ا اليَّْفدي، َوِلدذِلَن َدَخلَددْل َنلدن  َ ددْم  ژ: فددي يَْ د

ِْ  ِاّل اإْلْ ساْ (" ژ َجباُء اإِلْ سا
ٔ( . 

 َْ َّْ َكْو ُم ( َ مْ )َو ِ هُ َدليدم  رَخد ة  في االْستِْفهاِم، لَدْد يَُؤيِّددُ زََشدَّ لُوَّ

َوة  َوَنال. لَه( الَهْمَبةِ ) َُو َنَدُم ُم اَشَمتِها ِلليَّْفي في ُمما ِِم ُم اَشَمةِ 

 َْ ْْ تَكددو َ ّيِ ز َْ الطَّ يِعدد َّْ ِمدد َ ة  فددي ( َ ددمْ )َنلددن  ددذا، زَمأ ز زََشدددَّ لُددوَّ

 َْ تِْفهاِم ِمدد َبةِ )االْسدد تِْفهاِم لَْيَسددلْ (اْلَهْمدد َبةَ االْسدد َّْ َ ْمدد َ فددي -، ذِلددَن ز

مِ  ِمّجٍ، زَْو ُصددَوْيٍل،  -األَْصدد ْوٍل فِْطدد ْوتِيَّة، زَْو َصدد وأ يَْ ددَمةٍ َصدد ِسدد

َم في َمما ِ  َبةِ . َم الِ مٍَة  ِلن زَداةٍ تََ وَّ ْعَؾ اْلَهْمد َّْ َضد َ ُْ ز َولَْد يَكو

ة  ِمْيها ِّجاِه اْستِْ داِ  زَداةٍ زَْكيََم لُوَّ  (.َ م: ) ذا، َدفََ  في ات

 

*      *      * 

                                      
ْْ ُكتُِب األَناميب (ٔ) ُْ ِ شام األيصاِمّج، ُمْؽيي اللَّ يب َن  .ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٗ: اِْ 



 

 
8ٙ 

ِدراَسةٌ أيُُّهما أْقَدم؟ (: َهلْ )وَ ( الَهْمَزةُ )أَداتا االْستِْفهاِم التَّْصديِقّي 
 لُغَِويَّةٌ تاريِخيَّة

 عمر يوسف عكاشة. د
 

 :الخاتَِمة

َخلََص اْلبَْحُ  إِلش كَتيَجتَْيِن قَْد يَِجُد  يِهما اْلقاِرُئ مدا يُْديُف 

ص   :َجديدا

تِْفهاِم  :تيجددة األولددشالكَّ  َبةُ االْسدد َْ َ ْمدد ْْ تَكددو َ َح فيهددا ز ( زَ )تَددَمجَّ

ْْ َمديفَتِهدددا  تِيادا   ِلدددن (َ دددمْ )زَْلدددَدَم  ُهدددوما  فدددي اْلعََم ِيَّدددِة ِمددد ، اْسددد

يافا  ياَليَدة يَُّؾ زَْصدد ْمفِيَّة، : ُمَمّجِ داٍل تَُصد ْوتِيَّة َوَصدد ُمَمّجِ ددال َصد

يَّة َوُمَمّجِ ال تَْمكي ِيَّة، َوياِليَة َبةِ . يَّصِ ا يُشديُم  ِلدن لِدَدِم اْلَهْمد فَِمّمد

، اْلَ مدددا ُِك -زَْ يايدددا  -فدددي اْلعََم ِيَّدددِة، َوزََخواتِهدددا اللّؽددداِل الجبِميَّدددةِ 

 : اْلَمْمصوَدةُ ااتِيَة

ْوتِيَّة  فيهدددا، فَدددال يَتَدددأَتّن يُْطدددُك . ز َبةَ تُعَددددُّ َمكيدددَبة  َصددد َّْ اْلَهْمددد َ ز

اِمِل اْلُمْفدددَمِد زَوِ  ا ِِل اْلَمْعدددبوِم فدددي  دددِذِه اللُّؽددداِل  ِاّل  الّصددد الّصددد

ياَل  - ِالتََّوسُّددِم  ِدداْلَهْمَبة، فَيُمددام فددي يُْطِميددا اْل دداءَ  َوَ  (  ِبْ : )-َمدد ِندد

ةَ المَصدديَمةَ َوالطَّويلَددةَ (بْ ) ِْ -، َوفددي يُْطِميددا اْلفَتَْ دد ( َِ -ء: )-َميَلَددْي

 (.َِ -َِ -)وَ ( َِ -) ََدَم ( َِ -َِ -ء)وَ 

َّْ الَهْمَبة. ب َ دُ َنلَْيدِه اللُّؽَدةُ  ز ِ َي الصَّدْوُل اْلَو يدد الَّدذج تَْعتَِمد

 َْ ِْ ِللتََّخلُِّص ِم ِْ ُمتَتاِليَْي ِْ صاِمتَْي َودَّ، ) :اْل َْدِء  َِصْوتَْي اِْشتََمَن، اِْسد

 (....اِْستَْخَمَج،

يَػِ . ج دد َْ الّصِ َْ اْل ِيددا ِيَّ ِلَكييددٍم ِمدد َّْكددوي ُم الت دَّ َبة تَتََصدد َّْ الَهْمدد
َ ز

زَيدا، زَْيدَل، زَْيتُمدا، زَْيدتُم، : )، َكالضَّدما ِماْلموِؼلَِة في اْلِمدَدملُّؽَِويَِّة ال

،  ِيّاَن،  َّْ ،  ِيّاَج،  ِيّايا،  ِيّاهُ،  ِيّا ُما،  ِيّا ُم،  ِيّا ا،  ِيّا ُ َّْ ُ زَْيِل، زَْيت

 َّْ : ْفماِد األُْسَمة، َواألَْلفاِ  الّدالَِّة َنلن زَ ( ِيّاكُما،  ِيّاكُم،  ِيّاِن،  ِيّاكُ
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َْ (. زَب، زُّم، زَخ، زُْخل، اِْ ْ، اِْ يَة) َبةُ َكييدما  ِمد ُم اْلَهْمد دَّ َكما تَتََصد

، زاَل، : )زَْ يِيَِة األََدواِل َوال ُّموؾ ْْ ر، زَماَم، زَيا، زََجْم،  ِْذ،  ِذا،  ِذَ

 َّْ َ ، ز َّْ ِ  ، ْْ َ ، ز ْْ ا،  ِ ا،  ِّمدد َّددةَ،  ِاّل،  ِلددن، زَْم، زَّمدد ، زَيّددن، زَْو،  ج، ال َت

، َْ ، زَْي َْ  ِضافَة   ِلن زَيَّها تَْدُخُم سا ِمَة  في ...(. زَْج، زَّج، زَْيُمْ، زَيّا

ْْ زَْ يِيَددِة اْلُجمددوعِ فددي اْلعََم ِيَّددة ِْ اْلعَديددِد ِمدد زَْفعُددم، زَْفعددام، : )تَْكددوي

 ...(.زَْفِعلَة، زَْفِعالء، فُعَالء، فَعا ِم،

َبةَ تَفْ . د َّْ اْلَهْمددد َ يؽَةَ اْلَو يدددَدةَ الَّتدددي زَْيَشدددأَتْها اللُّؽَدددةُ ز تَدددتُِح الّصددد

ْْ : )ِللتَّْفضيمِ   ...(.زَْفعَُم ِم

ُم زَداةَ التَّْعميددِؾ اْلَو يددَدةَ فددي العم يَّددة. ه دَّ َبةَ تَتََصدد َّْ اْلَهْمدد َ : ز

 (.زَم)

ْْ واٍو زَ . و َّْ اْلَهْمَبةَ ِ َي زَْصُم كُّمِ زَِلٍؾ ال تُعَدُّ  ََدال  ِم َ ْو ياء، ز

، فاِنم)َكأَِلِؾ  ِْ ، يَْفعَال  (.فاَنَم، تَفاَنَم، اِْفعامَّ

ِل اْلعََم ِيَّةَ  ِلدن  :الكَّتيجة الثّاكِيَة ةَ َدواِنَي ياَليَة  اضطَّمَّ َّْ يَمَّ َ ز

ْْ  َْعَد ( َ مْ )اْستِْ داِ   ُْ تَْلخيُصها (اْلَهْمَبة)ِم ،  ِذِه الدَّواني يُْمِك

 :ؽَةفي ياَلِ  َمؼ اٍل ِللُّ 

َمةِ ِلَصْوِل اْلَهْمَبةِ، . ز عو َِة اْلُممَمَّ َمْؼ َة اللُّؽَِة في تَجاُوِب الصُّ

 ْْ َ َْ ز تَْعٍم ُمْعلَدْ، فَكدا َْ ِمْيهُ، َو َُو يُفدوم  مْسد َوتَفادج يُفوِم اليّاِطمي

ْول  (.َ م: )جيَء  ِأَداةٍ لَْيَ  فيها  ذا الصَّ

َبةُ )تَْيَطدوج َنلَْيدِه َمْؼ َة اللُّؽَِة في التَّْخصيص، ِلمدا . ب ( اْلَهْمد

تِْفهاِم ألَيَّهدددا  ْْ َجميددد ِ زََدواِل االْسددد َي زََندددمُّ ِمددد ْْ نُمدددوم،  ِْذ ِ ددد ِمددد

ِم َوالتَّْصديك َْ التََّصوُّ َو . ُمْشتََمَكة   َْي تَْخصديِص )فَيَْبَنةُ اللُّؽَِة يَْ د
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تِْ داِ  (األََدوالِ  ِة اْلُمَخصَّ ( َ ددمْ )،  ُددَو الَّددذج لاَد ددا  ِلددن اْسدد َصدد

 .ِللتَّْصديِك َوْ َده

َم لَدددأ . ج تِْفهام، ذِلددَن زَيَّددهُ تَمَددمَّ َمْؼ َددة اللُّؽَددِة فددي تَْمِويَددِة االْسدد

 َّْ َ َْ ز ة  في االْستِْفهام( َ مْ ) َْعِ  اللُّؽَِويّي  .زََشدُّ لُوَّ

 َّْ َ َّْ  ددددِذِه اْلُم اَولَددددةَ، ُم اَولَددددةَ  ِيْ دددداِل ز َ َبةَ )َواْلَ ميمَددددةُ ز َ ْمدددد

ْْ زُْختِهددا ( تِْفهامِ االْسدد  ، مددا جدداَءْل  ِاّل (َ ددمْ )زَْسدد َُك فددي ال ُّهددوِم ِمدد

َْ  ذا ال َْ ُ  َضموِميّا ،  ِْذ  َُو خْطَوة  . ِلتَْعم َها ُم اَولَة  زُْخمأ كا

ُ  ِلْلمَدْومِ  َم ُمْيفَدِمد-زولن تَُؤسِّد ٍ  رَخد تَْم َال  فدي  َْ د ْْ كايَدِل : -ُمْسد ِ 

َبةِ، زَْم  ِيَّهدا تَْطدويم  ( َ دمْ )ا  األَداةُ األَْ َدُ  يِْسد ِيّ  َْ اْلَهْمد تَمَّة  ِمد ُمْشد

 َْ لٍَة  َعيددَدةٍ ِمدد مأ ُمْيفَِصدد ْْ َطميددٍك زُْخدد َبة)ِمدد َو ُددَو  َْ دد   (. اْلَهْمدد

 .تَأْصيِليٌّ ُمماِمْ

دُ َواْلِميَّدةُ  -تَعالن-َوهللاُ  مُّ َوزَْكدَمم، َوِ ِ اْلَ ْمد زَْنلن َوزَْنلَدم، َوزََجد

ال  َور د، َوَنلدن رِلدِه األَْطهدام، زَوَّ ِخما ، َوَصلّن هللاُ َنلدن يَ ِيِّيدا ُمَ مَّد

 .َوَصْ  ِِه األَْخيام، َوَسلََّم تَْسليما  َكييما

 

*      *      * 
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 اْلَمصاِدُم َواْلَمماِج 

ُْ اْلَكميم -  .اْلمُْمر

َومط عتها،   ِْ ما يم زَيي ، األَْصواُل اللُّؽَِويَّة، َمْكتَ َةُ يَْهَضة ِمْصم .ٔ

 .ل.ِمْصم، د

ك، د .ٕ ط، ِكتدددداب .  ددددما يم األيصددددامج، ُدمو  فددددي ِنْلددددِم الَمْيِطدددد

 .ل.، د(دوْ تمليم صف ال) لكتمويِّي 

َطلَ اِل اْل َالِؼيَّددِة َوتََطّوم ددا،  نددادة  .ٖ م الُمْصدد د َمْطلددوب، ُمْعَجدد زَْ َمدد

 .1ٕٓٓط  ، مكت ة ل ياْ ياشموْ، 

ِمّج نلدددن سدددلَّمه فدددي ِنْلدددِم األخضدددمج، َشدددْمح العَاّلمدددة األَ  .ٗ ْخَضددد

ط، كتاب  لكتمويي  صديؽة وومد ميمدوم مدْ ط عدة . اْلَمْيِطك، د

 .ل.ال ا ي ال ل ي، د

ِوّجِ  .٘ َّداوليَّة ِلليََّ ِم اليَّْ د  ِْدمي  َمْم وم، األُسُ  اإل ستمولوجيَّة والت

اْ، ندالم الكُ  -، جدداما للِكتداب العدالَِميّ ِٔنْيَد سدي ََوْيه، ط ُدِب َنّمد ت

،  -اْلَ دي  ّْ  . ٕٙٓٓ م ِد، األُْمُد

د َنمددايمة،  ُ ددو   فددي االْستِْشددماِق َواللُّؽَددة، ط .ٙ ، ٔ ِْسددمانيم زَْ َمدد

سالَة اْ-ل، دام الَ شيمو َْيم-ُمَؤسََّسةُ الّمِ ، /َنّمد ّْ -ـ د1ٔٗٔاألُْمُد

 .م88ٙٔ

ْ ُمِؾ اْلِعلَِّة في زَ و زَْو   ِْ ما يم الشَّْمساْ، اإِلْ دام  ِلن اْلَهْمَبةِ َوزَ  .7

ِْ ِجيّدّي، َ ْوِليّدال ااداب  ياَنِة اإِلْندماب الْ د َضْوِء ِكتاِب ِسّم ِصد

سالَة  ، اْلَ ْوِليَّة اليّايِيَةُ َواْلِعْشموْ، 9َٙٔواْلعُلوِم االْجتِماِنيَّة، الّمِ
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م، َمْجِلُ  اليَّْشِم اْلِعْلِمّي، جاِمعَةُ ٕٕٓٓ-ٕٔٓٓ/ـ ٖٕٗٔ-ٕٕٗٔ

 .اْلكَُوْيل

ِوجُّ ِللُّؽَدِة اْلعََم ِيَّدة .8 ُم اليَّْ د ََّطدوُّ َ هُ  مجشتماسم، الت هُ َوَصد َّ ، زَْخَمَجد

ْيددده َّدددّواب، ط: َوَنلَّدددَك َنلَ ، مكت دددة الخدددايجي، َٕمَمضددداْ ن دددد الت

 .م88ٗٔ-ـ ٗٔٗٔالماِ َمة، 

تشيم ما يْ، اللّهجال العم يَّة اْلمَديَمةُ في َؼْمِب اْلَجبيَمةِ اْلعََم ِيَّة،  .9

َم لَهُ َوَنلََّك َنلَْيهتَ  ، اْلُمَؤسََّسةُ ٔط ن د الكميم ُمجاِ د،: ْمَجَمهُ َولَدَّ

ماساِل َواليَّْشم،  َْيمول،   .ٕٕٓٓاْلعََم ِيَّةُ ِللّدِ

ٔٓ.  ِْ ِطال اِل الفُيددو د نلددي، َمْوسددوَنة َكشّدداؾ اْصدد دد التّهددايوج، م مَّ

نلدي : ت ميدكمفيدك العجدم، : َوالعُلوم، تَْمديم َو ِْشدماؾ وُمماَجعَدة

يَّ  ِلددن العم يَّددة ن ددد هللا الخالدددج، : د ددموج، يَمَددَم الدديَّصَّ الفاِمِسدد

موْ، ٔط جددومج بييداتي،: التّمجمدة األجي يَّدة ، مكت ددة ل يداْ ياِشدد

 .88ٙٔلُْ ياْ،  - يمول

دي ،  .ٔٔ ْوِء ِنْلدِم اللُّؽَدِة اْلَ د توفيك الفي اليّواصدمة، الهمدبة فدي َضد

ماْ، نَ ٔط  .ّٕٔٔٓماْ، ، دام َجلي  البَّ

َْ اْلِمْعياِميَّدددِة َواْلَمْوضدددوِنيَِّة ِنْيدددَد  .ٕٔ ْوُل  َدددْي ددد َجْعفَدددم يدددايوح، الصَّ

اْلَمَجلَّدددددةُ : Insaniyat اْلَخليدددددِم الفما يدددددِدّج، مجلَّدددددة  ِْيسدددددايِيّال

، (ٕٔ)اْلَجبا ِِميَّة في األييمو ولوجيا َواْلعُلوِم االْجتِماِنيَّة، اْلعََدد 

ٕٖٓٓ. 

ميَْييَةَجميُم  ُ  .ٖٔ ُْ َجميدم  ُيَْييَدة، ، جميم  ْ ن د هللا  دْ َمْعَمد ، ديدوا

 .م8ٙ1ٔ، اْلماِ َمة، ٕ سيْ يَّصام، ط: َجْم  َوتَْ ميك
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ياَنِة اإِلْنددماب، ِدماَسددة  .ٗٔ مُّ ِصدد يْمدداْ، ِسدد ُْ ِجيّددّي، زَ ددو الفَددتْحِ نُ اْ دد

 ، دام المَلَددددم ِللطِّ اَنددددِة َواليَّْشددددمِ َٕ َسددددْ ِ ْيددددداوج، ط: َوتَْ ميددددك

َّْوبي ، ِدَمْشك،   .م88ٖٔ-ـ َٖٔٗٔوالت

دماسدة لؽويَّدة : االستفهام في العم يَّدة َوالع ميَّدة،  اِمد الشي مج .٘ٔ

يَّددة دام العُلددوم، المدداِ َمة، العدددد  ، ٕٗٓٓ، ُٕٖمماِميَددة، مجلَّددة كلِّ

 .1ٕٕ-81ٙص

اللَدة، ط .ٙٔ َّْمكيدِب َوالّدِ َْ الت ، ٔخالد مديالد، اإليشداء فدي العم يَّدة  َدْي

يَّدة ااداب: جاِمعَة ميو ة ميو دة، الُمَؤسَّسدة العم يَّدة للتَّوبيد ،  -كلِّ

 .ٕٔٓٓ -ـ ٕٔٗٔتوي ، 

، دام الكممم ِلليَّْشِم ٔداود َنْ ده، زَْ  ا   في اْلَكِلَمِة َواْلُجْملَة، ط .7ٔ

َّْوبي ، َنّماْ ّْ -َوالت  .ل.، داألُْمُد

م"العم يَّدة  داود ن ده، ِدماسال  في ِنْلِم زَْصوالِ  .8ٔ ، "الجدبء األَوَّ

 . مٕٓٔٓ -ـ ٖٔٗٔ، دام جميم ِلليَّْشِم َوالتَّْوبي ، ٕط

ٔ9.  ِْ ِْ األَستما اِذّج، َشْمُح شدافِيَِة اْ د ُْ اْلَ َس د ْ  َمِضّي الّديْ، ُمَ مَّ

د : اْل اِجب َمَ  َشْمحِ َشدواِ ِده، تَْ ميدك د يدوم ال سدْ َوم مَّد م مَّد

د ُمْ ي ْفباؾ َوم مَّ ُدِب اْلِعْلِميَّدة، البَّ ت ي الدّديْ َنْ دد اْلَ ميدد، دام الكُ

 .م89ٕٔ – ـ ٕٓٗٔ َْيمول، لُْ ياْ، 

ِدماسدددال  فدددي : َممدددبج ُمييدددم  عل كدددي، فَْمدددهُ اْلعََم ِيَّدددِة اْلُممدددامْ .ٕٓ

زَْصواِل اْلعََم ِيَِّة َوَصْمفِها َويَْ ِو ا َنلن َضْوِء اللُّؽداِل السّداِميَّة، 

 .888ٔل ياْ، -ِلْلَمالييْ،  يمول، داُم اْلِعْلِم ٔط
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ِْ َنِلّي، ِمْفتاُح العُلوم،  .ٕٔ ِد   ُْ ُمَ مَّ اِكّي، ز و يَْعموب يوسُُؾ ْ  السَّكّ

َم لَدهُ َوفَْهَمَسده ، َميشدومال َٔنْ دد الَ ميدد  يدداوج، ط: َ مَّمَهُ َولَددَّ

تُددددِب العلميَّددددة،  يددددمول د نلددددي  َْيضددددوْ، دام الكُ دددد لُْ يدددداْ،  -ُم مَّ

 .مٕٓٓٓ -ـ ٕٓٗٔ

ْوتِيُّ فددي اللُّؽَددِة العََم ِيَّددة .ٕٕ دد كيُم الصَّ َّْشدد : سددلماْ َ َسددْ العددايي، الت

د : ياسدددم المددداّلح، ُمماَجعَدددة: فويولوجيدددا العم يَّدددة، تمجمدددة ددد م مَّ

َّمافِيَ ٔم مود ؼالي، ط جدَّة، المملكدة العم يَّدة -، اليّادج األََد ِّي الي

 .م89ٖٔ-ـ ٖٓٗٔالسّعوِديَّة، 

ستيتيَّة، الشمط واالستفهام في األساليب العم يَّدة،  سميم شميؾ .ٖٕ

اإلمامال العم يَّدة المتَّ ددة، -، دام الملم ِلليَّشم والتَّوبي ، د يّ ٔط

 .م88٘ٔ-ـ ٙٔٗٔ

يْمداْ  دْ لي دم، اْلِكتداب، تَْ ميدك  .ٕٗ مو ْ دْ نُ سي ََوْيه، زَ و  ِْشم َنْمد

د  ددداموْ، د: َوَشدددْمح ددد خدددايجي، ط، مكت دددة ال.ن دددد السَّدددالم م مَّ

 .م88ٕٔ-ـ ٕٔٗٔالماِ َمة، 

َّْعليمددال، تَْ ميددك  .ٕ٘ اْ ددْ سددييا، زَ ددو نلددّي اْلُ َسددْيْ  ددْ ن ددِد هللا، الت

سدوميا،  -دام الفملد، ِدَمْشدك ط،.د َ َسْ َمجيد العُ َْيِدّج،: َوتَْمديم

ٕٓٓ8. 

َّدْوماة .ٕٙ : شاكم م مود  سمانيم الع يدج، االْستِْفهام في ِنْ ِميَّدِة الت

ةُ : واتُدده َوزَسددالي ه،  ِْشددماؾزَدَ  صدد يح مدددلوم السّددهيمج، زُْطموَ دد

يَّدددة اللّؽدددال، جاِمعَدددة  َْؽدددداد،  لِّ م اللّؽدددِة اْلِعْ ِميَّدددة، كُ تيم، لِْسددد ماِجْسددد

 .مٕٓٓٓزَيّام -ـ ُٕٔٗٔجْمهوِميَّةُ اْلِعماق، َصفَم 
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َّْعميفدال، تَ ْ  .7ٕ ُم الت د، ُمْعَجد ميدك الشّميؾ الُجْمجايِّي، نلّي  ْ ُمَ مَّ

د ِصّديك الِمْيشاوج، دام الفَضيلَة، الماِ َمة: َوِدماَسة  . ُمَ مَّ

دام : تَْوبي  ،(َمِلَكة اللُّؽال)َنْ د اْلَ ّك فاِضم، ُمؽاَممال  لُؽَِويَّة  .8ٕ

 .ل.اْلِعْلِم ِلْلَمالييْ، د

ّي، د .9ٕ ِ  اْل َالِؼد َدُم اليُّ داةِ فدي اْل َْ د ط، دام . ن د الماِدم  سيْ، زَي

َّْوبي ، الماِ َمة، ؼم  .889ٔيب ِللطِّ اَنِة َواليَّْشِم َوالت

واُل اللُّؽَِويَّددة، ط .ٖٓ فاء ٔن ددد المدداِدم ن ددد الَجليددم، األَْصدد ، دام َصدد

َّْوبي ، َنّماْ  ،  –ِلليَّْشِم َوالت ّْ  . م889ٔ - ـ 9ٔٗٔاألُْمُد

ِْ زَ دي َم يعَدة، د .ٖٔ َم ْ د َمد ُْ نُ داُم ط، . نُمم  دْ زَ دي َم يعَدة، ديدوا

 .ل.لُْ ياْ، د-اْلمَلَم،  َْيمول

ِْ لمي ة، ت ميك .ٕٖ َخليم   دما يم : َنْممو  ْ لمي ة، ديواْ َنْممو  

 .م88ٗٔ، دام صاِدم،  يمول، ٕالعطيَّة، ط

و، ط .ٖٖ دددداَمّما ِّي، َمعددددايي اليَّْ دددد م صدددداِلح السّ ، دام الفكددددم ٔفاِضدددد

َّْوبي ،َنّماْ ّْ /للطّ اَنة َواليَّْشم َوالت  .مٕٓٓٓ-ـ ٕٓٗٔ، األُْمُد

د، ِكتداُب اْلعَدْيْ،  .ٖٗ ُْ زَْ َمد ِْ اْلَخليدُم ْ د ْ م اْلفَما يِدّج، زَ دو َنْ دِد الدمَّ

ّي َو ِْ ددما يم السّدداَمّما ِّي، دام ومكت دددة : تَْ ميددك دج الَمْخبوِمدد َمْهدد

 .ل.الهالم، د

ة، االْستِْفهاُم ِنْيَد السَّكّاِكيّ  .ٖ٘ ة، مجلَّة ِدماَسة  تَداُوِليَّ : فَميدة  ْ فضَّ

الممامسددال اللؽويَّددة، مخ ددم الُمماَمسددال اللّؽويَّددة فددي الَجبا ِددم، 

 .ٕٖٔ -ٖٔٔ، صٕ٘ٔٓ، (ٕٖ)العدد 
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ايِب، تَ  .ٖٙ ةفوبج َ َسْ الشّ ْ  زَِخّصا ِّي  َِكذا : ْصويُب لَْوِم اْلعامَّ فُال

ة َمْجَمد ِ اللُّؽَدِة اْلعََم ِيَّدِة األُْمُديِدّي، العَدَدد  َوَكذا،
ييدايم  ،(ٖٙ)مجلَّ

 .1ٖٗ-9ٕٖ، ص898ٔ

ما ُِم اْلؽَْي َدددةِ  .7ٖ ُم دددا، : فَدددْوبج َ َسدددْ الشّدددايِب، َضددد زُصدددولُها َوتََطوُّ

يَِّة ااداب لِّ سدالَةُ -َ ْوِليّاُل كُ جاِمعَةُ اْلكَُوْيل، اْلَ ْوِليَّدةُ اليّاِميَدة، الّمِ

اِدَسةُ َواألَْم َعوْ،   .م891ٔ-ـ 1ٓٗٔالسّ

أَلَةُ اْل ِيدداِء َنلددن  فددوبج  سددْ الشّددايِب، الماضددي .8ٖ د َوَمْسدد مَّ الُمَجدد

دددددددعود، م ، (ٔ)، ااداب ٖاْلفَدددددددتْح، مجلَّدددددددة جامعدددددددة الملدددددددن سُ

 .ٙٗٔ-ٖٔٔم، ص88ٔٔ/ـ ٔٔٗٔ

ٖ9.  َْ ِويّي لَددددب ِنْيددددَد اليَّْ دددد ّي، زَسدددداليب الطَّ لَددددْي   ِْسددددمانيم األَْوِسدددد

/  ِمعَة  َْؽدادَواْل َالِؼيّيْ، ِوباَمة التَّعليم العالي َواْل َْ ِ  اْلِعْلِمّي، جا

 .899ٔ َْيل اْلِ ْكَمة،  َْؽداد، 

ةُ  .ٓٗ َمَمضداْ ن دد : كامم  موكلمداْ، فِْمدهُ اللُّؽداِل السّداِميَّة، تَْمَجَمد

يا ، الَمْملََكدةُ اْلعََم ِيَّدةُ السّدعوِديَّة،  يا ، الّمِ َّّواب، جاِمعَةُ الّمِ الت

 .م811ٔ-ـ 81ٖٔ

يّدالالَكفَِوّج، ز و ال َماء زيّوب  ْ م .ٔٗ لِّ معجدم : وسدن ال سدييّي، الكُ

يَّة وزندَّه  في المصطل ال والفموق اللؽويَّة، لا له نلن يسخة خطِّ

د المصدِمّج، ط: للطَّ   َوَوَضَ  فَهاِمَسهُ  ، ٕندياْ دمويدح وم مَّد

سالة،  يمول   .م889ٔ/  ـ8ٔٗٔلُْ ياْ،  –مؤسَّسة الّمِ

د  شدددم، نلدددم اللؽدددة العددداّم  .ٕٗ ددد ، دام 8وال، طاألَْصددد  –كمدددام م مَّ

 .89ٙٔالَمعاِمؾ  ِِمْصم، الماِ َمة، 
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َمْيدد  .ٖٗ َمْيددل  ددْ بيددٍد األََسددِدّج، ل،اْلكُ ِْ َبْيددٍد  الكُ َمْيددِل ْ دد ُْ اْلكُ ديددوا

د يَ يددم طميفددي، ط: األََسددِدّج، َجْمدد  َوَشددْمح َوتَْ ميددك دد ، دام ٔم مَّ

 .مٕٓٓٓصاِدم،  َْيمول، 

د  دْ يبيدد، ا الم ّمد،. ٗٗ د : لممتضدب، ت ميدكز و الع ّا  م مَّد م مَّد

، وبامة األولدددداؾ، 8ٕٔ-8ٕٓ/ٖ، ٕن ددددد الخددددالك نضدددديمة، ط

ُّددددما   المجلدددد  األنلددددن للشددددؤوْ اإلسددددالميَّة، لجيددددة   يدددداء الت

 .  م88ٗٔ-ـ ٘ٔٗٔاإلسالمّي، جمهوميَّة مصم العم يَّة، الماِ َمة، 

ما ِِم اْلعََم ِيَّة،  .٘ٗ د التّويجي، َمزْج  في ُجذوِم الضَّ اللِّساْ ة مجلَّ م مَّ

 .ٗٓٔ-ٕٓٔم، ص81ٙٔ، ٖٔاْلعََم ِّي، مج

د ِمضا الم فم، الميطك، د .ٙٗ ط، دام التَّعاُمؾ ِلْلَمْط ونال، .م مَّ

 .مٕٙٓٓ -ـ 1ٕٗٔم، .د

ذوِم  .7ٗ ما ِِم زَْو َمزْج  فددي ُجدد دد د الخطددا ّي، زَْسددماُم الضَّ دد د م مَّ دد م مَّ

ما ِِم اْلعََم ِيَّددة، َمَجلَّددةُ اللِّسدداْ اْلعَ  دد ، 81ٙٔ، َٖٔم ِددّي، المجلَّدددالضَّ

 .1ٓٔ-٘ٓٔص

ِْ زَ ي َم يعَةَ  .8ٗ َمَم ْ  ِْ نُ د م يي الّديْ ن د ال ميد، َشْمح ديوا م مَّ

 .م8ٕ٘ٔ-ـ 1ٖٔٔ، مط عة السَّعاَدة، ِمْصم، ٔاْلَمْخبوِمّي، ط

دماسددة فددي الفددموق (:  ددم)م مددود َمَمضدداْ الددّديِكّي، الهمددبة و .9ٗ

الَمَجلَّةُ األُْمُديِيَّةُ فدي اللُّؽَدِة اْلعََم ِيَّدِة َوردا ِهدا، التّمكي يَّة والّدالِليَّة، 

ة (ٔ)، اْلعَدددَدد (ٕ)الُمَجلَّدددد  ددد كدددايوْ اليّدددايي /ـ دددٕٙٗٔ، ذو ال جَّ

 .ٕٙ-ٔٗم، صٕٙٓٓ
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ِدراَسةٌ أيُُّهما أْقَدم؟ (: َهلْ )وَ ( الَهْمَزةُ )أَداتا االْستِْفهاِم التَّْصديِقّي 
 لُغَِويَّةٌ تاريِخيَّة

 عمر يوسف عكاشة. د
 

م .ٓ٘ تََكلِّ ميما الُمد ُم ُمدا : م مود َمَمضاْ الّديكي، َضد لُُهما َوتََطوُّ زَْصد

يَِّة ااداب،  َْ     في اْلعََم ِيَِّة َولهجاتِها، لِّ َمْم وم  ِلليَّْشِم في َمَجلَِّة كُ

 .جاِمعَة اْلماِ َمة

موِؾ اْلَمعدايي،  .ٔ٘ اْلُمماِدّج، اْلَ َسْ ْ ْ لاِسم، الَجين الّدايي في ُ د

م، ط: تْ ميدك د يَددديم فاِضد تُددب ٔفخددم الدّديْ ل دداوة َوم مَّد ، دام الكُ

 .م88ٕٔ -ـ ٖٔٗٔلُْ ياْ،  -العلميَّة،  يمول

نايَة ِلتَْجويِد اْلِمماَءة مَ  .ٕ٘ د الميِسّي، الّمِ ُْ زَ ي طاِلب، ز و م مَّ كّّي ْ 

ِّالوة، ت ميددك ، دام ٖز مددد َ َسددْ فم ددال، ط: َوتَْ ميددك لفدد  الددت

 ّْ  .م88ٙٔ-ـ 1َٔٗٔنّماْ، -َنّمام، األُْمُد

ّي،  .ٖ٘ د اْلمَْيِسدد دد ْْ ُوجددوِه مكّددّي  ددْ ز ددي طاِلددب، زَ ددو ُمَ مَّ اْلَكْشددُؾ َندد

ْ   َوِنلَِلها َوُ َجِجها، تَْ ميكاْلِمماء ُمْ يي الّديْ َمَمضاْ، : اِل السَّ

سالَة، ٖط  .م89ٗٔ-ـ ٗٓٗٔ، ُمَؤسََّسةُ الّمِ

٘ٗ.  ُْ د  دْ مكدمم، ِلسددا م َجمدام الدّديْ م ّمدد ا دْ مي دوم، زَ دو اْلفَْضدد

 .88ٓٔ، دام صادم،  يمول، ٔاْلعََمب، ط

د  دْ نلدّي  دْ   دما يم،ا .٘٘ َمصدا يُح الَمؽدايي فدي  ْلَمْوِبِنّي، م مَّد

نا    ْ ياف   دْ ضديؾ هللا : ُ موِؾ اْلَمعايي، دماسة وت ميك

 .م88ٖٔ-ـ ٗٔٗٔ، دام الَميام، الماِ َمة، ٔالعممّج، ط

د اليَّْ ِوّج،ِكتددداُب األُْبِ يَّدددة فدددي ِنْلدددِم  .ٙ٘ ددد َمِوّج، َنِلدددّي  دددْ م مَّ الَهددد

موؾ، تَْ ميدددك اللُّؽدددة  ، َمْجمددد ٕن دددد الُمعددديْ الملّدددو ي، ط: اْلُ ددد

 .م88ٖٔ -ـ ٖٔٗٔالعم يَّة، ِدَمْشك، 
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ُْ ِ شاٍم األَْيصاِمّج، جمدام الدّديْ ن دد هللا  دْ يوسدؾ، ُمْؽيدي  .7٘ اْ 

ْْ كُتُِب األَناميب، تَْ ميدك َوَشدْمح د : اللَّ يِب َن ن دد اللَّطيدؾ م مَّد

ِْ َوااداب، ٔالَخطيددددب، ط َّمافَددددِة َواْلفُيددددو ، اْلَمْجِلددددُ  اْلددددَوَطيِيُّ ِللي

ْلِسلَة التُّمايِيَّةا  .مٕٓٓٓ/ـ ٕٔٗٔ، اْلكَُوْيل، (ٕٔ: )لسِّ

 ياء  سمانيم   ما يم  ويدج العايي، التّصدّوم والتّصدديك فدي  .8٘

: العم يّددة، ِمسددالة ماجسددتيم فددي اللُّؽددة العم يَّددة وردا هددا،  شددماؾ

 .مٕ٘ٓٓ-ـ ٕٙٗٔخديجة ن د المّباق ال دييي، جامعة  ؽداد، 

ِفيَّة،  .9٘ ْوتِيَِّة فددي اللُّؽدداِل السّدداِميَّة، َو يددد َصدد دد َّ َدددُّالِل الصَّ كاُم الت زَْشدد

، (ٖٔ)ااداب َوالعُلدوم اإِلْيسدايِيَّة، المجلَّدد  -مجلَّة جاِمعَدِة تشدميْ

 .8ٙ-8ٗ، ص8ٕٓٓ، (ٔ)العدد 

مخشدِمّج،  .ٓٙ ِم ِللبَّ ا ْ يعيح، موفّك الّديْ ز و ال ماء، شمح الُمفَصَّ

َ  َ و َم لَددهُ َوَوَضدد ، ٔ ميددم  دددي  يعمددوب، ط: اِمَشددهُ َوفَهاِمَسددهُ لَدددَّ

د نلددي  يضددوْ، دام الكتددب العلميَّددة،  َْيددمول دد -ميشددومال م مَّ

 .مٕٔٓٓ-ـ ٕٕٗٔلُْ ياْ، 
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ِدراَسةٌ أيُُّهما أْقَدم؟ (: َهلْ )وَ ( الَهْمَزةُ )أَداتا االْستِْفهاِم التَّْصديِقّي 
 لُغَِويَّةٌ تاريِخيَّة

 عمر يوسف عكاشة. د
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