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 لجاحظخالء لُأّسية االجتماع فى قصة الب
 )دراسة تحليلية التداولية(

 بحث جامعي
 (s-1)مقدـ اليستيفاء شركط االختبار النهائي للحصوؿ على درجة سرجانا 
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 ستهاللالا 

 

َناَك ِمْن َلُدنَّا ِذْكًرا )طه:َكَذِلَك ن َ   (99ُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنْ َباِء َما َقْد َسَبَق َوَقْد آتَ ي ْ
“Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad, sebagai kisah 

umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah Kami berikan kepadamu 

dari sisi Kami suatu peringatan”. (Qs. Thahaa: 99) 
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 اإلهداء

 :إذل أىدم ىذا البحث

الذاف يرباين من صغارم حٌب اآلف،  أيب سوفردم احملَـب كأمي كيَبسية احملبوبة .1
عسى اهلل أف يطّوؿ عمرقتا، كأف لتفظهما كيرزتهما ىف الدين كالدنيا، كيغفر 

 ذنوهبما ىف اآلخرة. 
يف عزيز كأخٍب عقيدة الوفيقة الذين إخواين األحباء ػتمد القدرم كعر  .2

 يرزتونِب، عسى اهلل أف يقضي حاجتهم كينجح ىف كل أمور. 
 رتيع عائلٍب الذين يدعوف لنجاح حيايت، بارؾ اهلل عتم .3
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 كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اضتمد اهلل الذم جعل شهر رمضاف شهر مبارؾ، شهر العلم كاطتّب. 
مد اهلل الذم نّور قلوب اظتؤمنْب باظتعرفة، فاطمئّنت قلوهبم بالتوحيد الوحدة.  اضت

كالصبلة كالسبلـ على سيدنا ػتمد الذم أنار اظتوجود بنور دين اهلل، ىو أفصح 
 لساف كنطق بالعربية. أما بعد. 

دتت كتابة ىذا البحث بكل جهد كاجتهاد بكثرة األقات كاألفكار بعوف 
عاء الوالدين. كأف ىذا البحث ال متتّم إال مبساعدة ىؤالء اإلخوة، اهلل تعاذل كالد

كبذلك أريد أف أقدـ جزيل الشكر كاحَباـ ظتن شغل ىف إجزاء ىذا البحث، 
 كىم:

امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية فضيلة األستاذ موجيا ارىرجو مدير اصت .1
 ، بارؾ اهلل لو.اضتكومية ماالنج

، الٍب توّفرين ة اظتاجستّب عميدة كلية العلـو اإلنسانيةستعادفضيلة الدكتور إ .2
 اظتكاف لطلب العلم، بارؾ اهلل عتا.

، الذم يعلمِب كثّبا علـو رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا الدكتور فيصل فضيلة .3
 الدنياكم كاألخركم كعن حياة اجملتمع. اهلل يرضىاه كبارؾ اهلل لو.

لٍب أشرفتِب لكتابة ىذا البحث، كجزاؾ اهلل خّب اصتزاء ا معصمة فضيلة الدكتور .4
 جبميع اإلرشادات الوافرة. اهلل يرضاىا كسعد اهلل عتا.

فضيلة األساتذ كاألستاذات الشريف جامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج الذين  .5
 يربوين كيعلموين بكل الصرب كالرزتة. بارؾ اهلل عتم.
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الذم يساعدين ىف انتهاء ىذا البحث، بارؾ  إلنسانيةكلية العلـو ارتيع اظتوظف   .6
 اهلل عتم.

ِب بكل الصرب كاطتّب، بارؾ اهلل لكم ونكاختتاـ الشكر صتميع اإلخوة الذم يعلم
"اللهم إين أسألك  كجزاكم اهلل اطتّب. كعسى ىذا البحث نافعا للباحثة كسائر اآلخرين.

 رب العاظتْب."   علما نافعا كرزقا كاسعا كعمبل متقببل كاضتمدهلل

         

 ٕٙٔٓيونيو  ٜٓماالنج، 
 الباحثة

 

  

  عافِب ىداية        
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 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 كلية العلوم اإلنسانية
دبهاللغة العربية وأقسم ا  

  

 تقرير المشرف

 إّف ىذا البحث اصتامعي الذم قّدمتو:

 : عافِب ىداية  االسم

 ٖٕٙٔٓٓٔٔ:  رقم القيد

 : ُأسية االجتماع ىف قصة البخبلء للجاحظ )دراسة حتليلية التداكلية(  اظتوضوع

ات البلزمة ليكوف على شكل قد نظرنا دقيقا كأدخلنا فيو بعض التعديبلت كاإلصبلح
اظتطلوب اليستيفاء شركط االختبار النهائي إلدتاـ الدراسة كاضتصوؿ على درجة سرجانا 

(s-1 لكلية العلـو اإلنسانية ىف قسم اللغة العربية كأدهبا للعاـ الدراسي )ٕٓٔ٘/ٕٓٔٙ. 

 ٕٙٔٓيونيو  ٜٓحترير مباالنق، 

 اظتشرفة:

 

 الدكتورة معصمة    
 ٕٕٕٖٜٔٓٓٗٓٙٓٓٓٗٓٚٔ رقم التوظيف:
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 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 كلية العلوم اإلنسانية
دبهاقسم اللغة العربية وأ  

  

 تقرير لجنة المناقشة بنجاح البحث الجامعي

 : عافِب ىداية  االسم

 ٖٕٙٔٓٓٔٔ:  رقم القيد

 : ُأسية االجتماع ىف قصة البخبلء للجاحظ )دراسة حتليلية التداكلية(  اظتوضوع

اللغة العربية كأدهبا  ( قسم s-1)كقررت اللجنة اظتناقشة بنجاحها كاستحقاقها درجة سرجانا 
للعاـ  مية ماالنججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكو كلية العلـو اإلنسانية 

 .ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالدراسي 

 ٕٙٔٓيونيو  ٕٛحترير مباالنج، 

 (  )  عبد اهلل زين الرئوؼ، اظتاجستّب .1
 (  )   عارؼ مصطفى، اظتاجستّب .2
 (  )    الدكتورة معصمة .3

 اظتعرؼ      
 االنسانية كلية عميد

 

 ةإستعاد الدكتورة   
 ٕٕٖٕٜٜٖٖٜٓٓٓٔٔٓٚٙٔالتوظيف:  رقم   
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 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 كلية العلوم اإلنسانية
دبهاقسم اللغة العربية وأ  

  

 نيةتقرير عميد كلية العلوم اإلنسا

 اضتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا جامعة اإلنسانية العلـو كلية عميدت تسلم
 ةالباحث وتكتب الذل اصتامعى البحث ماالنج

 : عافِب ىداية  االسم

 ٖٕٙٔٓٓٔٔ:  رقم القيد

 : ُأسية االجتماع ىف قصة البخبلء للجاحظ )دراسة حتليلية التداكلية(  اظتوضوع

( لكلية العلـو s-1)اليستيفاء شركط االختبار النهائي كاضتصوؿ على درجة سرجانا 
 .اإلنسانية ىف قسم اللغة العربية كأدهبا

 مباالنج تقريرا
 االنسانية كلية عميدة

 
 

 ةالدكتورة إستعاد      
 ٕٕٖٕٜٜٖٖٜٓٓٓٔٔٓٚٙٔالتوظيف:  رقم
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 وزارة الشؤون الدينية

م اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهي  

 كلية العلوم اإلنسانية
دبهاقسم اللغة العربية وأ  

  

 تقرير رئيس قسم اللغة العربية وأدبها

 ماالنج اضتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا جامعة قسم اللغة العربية كأدهبا تسلم
 ةالباحث وتكتب الذل اصتامعى البحث

 : عافِب ىداية  االسم

 ٖٕٙٔٓٓٔٔ:  قيدرقم ال

 : ُأسية االجتماع ىف قصة البخبلء للجاحظ )دراسة حتليلية التداكلية(  اظتوضوع

( لكلية العلـو s-1)اليستيفاء شركط االختبار النهائي كاضتصوؿ على درجة سرجانا 
 .ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓاإلنسانية ىف قسم اللغة العربية كأدهبا للعاـ الدراسي 

 ٕٙٔٓيونيو  ٜٓحترير مباالنج، 

 رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا
 
 

 فيصلالدكتور ػتمد 
 ٕٖٕٜٗٓٓٔٔٓٓٔٓٔٔٗٚٔالتوظيف:  رقم
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 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 كلية العلوم اإلنسانية
دبهابية وأقسم اللغة العر   

  

 تقرير الباحثة

 أفيدكم علما بأنِب طلبة:

 : عافِب ىداية  االسم

 ٖٕٙٔٓٓٔٔ:  رقم القيد

 : ُأسية االجتماع ىف قصة البخبلء للجاحظ )دراسة حتليلية التداكلية(  اظتوضوع

أحضرتو ككتبتو بنفسي كما زدتو من إبداع غّبم أك تأليف اآلخر. كإذا اّدعى أحد ىف 
و من تأليفو كتبيْب أنو فعبل من حبثي فأنا أحتمل اظتسؤكلية على ذلك كلن اظتستقبل أن

كلية العلـو اإلنسانية  قسم اللغة العربية كأدهباتكوف اظتسئولية على اظتشرفة أك مسئورل 
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج.

 ٕٙٔٓيونيو  ٜٓحتريرا مباالنج، 

 الباحثة: 
 
 

  ايةعافِب ىد
  ٖٕٙٔٓٓٔٔرقم القيد: 
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 المستخلص

ىف قصة البخبلء للجاحظ أُسّية االجتماع ، دراسة حتليل ٖٕٙٔٓٓٔٔ، ٕٙٔٓعافُب ىداية، 
)دراسة التداكلية(. رسالة سرجانا. قسم اللغة العربية كآدهبا كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالنا مالك 

 إبراىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج.
 الدكتورة معصمة شرفة:اظت
 ، قصة البخبلء للجاحظلكلمات األساسية: أسية االجتماعا

اللغة اطتارجية، كىي   معاينإف دراسة التداكلية ىي فرع من فركع علم اللغة الذم يبحث ىف 
كىو اظترجع االجتماع كيفية استخداـ اللغة ىف غتاؿ االتصاؿ. كمن اظتواضيع يف التداكلية ىو أُّسية 

 ساس اختبلؼ طبقة اجملتمع الٍب تأثر إذل ذىن اظتتكلم كاظتستمع. الذم يعرض أ

البشرية الذل كتبو االجتماع تقص عن حياة  كقصة البخبلء ىى غتموعة من القصص الٍب
الشاعر باسم اصتاحظ، كيصف كتاب البخبلء بكثّب الطبيعة البشرية كالبخل كالطمع كالتكرب كيركم 

االجتماع أىل الكتاب بصفات البخل. كموضوع البحث ىو "أُّسية حياة اظتعلم، كالسائل، كاظتغِب ك 
، ألف أسية خبلء حبثو بنظرية أسية االجتماعالبخبلء للجاحظ". تناسب الكتاب الب يف قصة

يبحث فيما يتعلق بنداء حوؿ اجملتمع كىو اللقب اطتاص، كالتعوين، كالتحية. كتوجد االجتماع 
الذم يوجد ىف قصة البخبلء للجاحظ كما كظيفة أُّسية جتماع االأسئلة البحث ىو كيف صيغ ُأّسية 

الذم يوجد ىف قصة االجتماع الذم يوجد ىف قصة البخبلء للجاحظ كما معُب أُّسية االجتماع 
البخبلء للجاحظ. كيقصد ىذا البحث لفهم اظتعُب الداخلي كاطتارجي عن الدعوة أك النداء ىف 

 البحث الكيفي الوصفي بطريقة اظتبلحظة كالكتابة.اجملتمع. كاستخدـ ىذا البحث منهجية 

كنتائج البحث الٌب حصلتها الباحثة ىو: كاف ىف قصة البخبلء للجاحظ لو صيغ متنوعة منو: 
من ناحية الَبكيب ىناؾ تركيب اإلضايف، كتركيب الندائي، كتركيب النسخي، كتركيب النعطي، 

وقيتات، كتركيب اظتنفي، كتركيب االستثنائي، كتركيب شبو اصتملة، كتركيب التنفيس، كتركيب الت
كتركيب العطفي،  كتركيب اظتزجي، كتركيب الشرطي، كتركيب اظتوصورل. كمن نوع االسم باعتبار 
على عدد تقسيم االسم كجنسو منو: اسم اظتفرد، كاسم رتع مذكر السادل، كرتع التكسّب.ككاف ىف 

االحَباـ كتتكوف من نوع اللقب، كعبلقة القرابة،  قصة البخبلء للجاحظ لو كظيفة متنوعةكىو كظيفة
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كعبلقة غّب القرلبة. ككظيفة طبقة االجتماعية. ككظيفة التحية عند اطتطابة. ككاف ىف قصة البخبلء 
 للجاحظ لو معنياين كقتا معُب األساسي، كمعُب الثانوم.
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Abstrac 

Afini Hidayah. 2016. 12310016. Study of deixis social analysis in  story of Bukhala 

written by Al Jahidh (pragmatic analysis). S1. Arabic Language and Literature 

DepartmentFaculty of Humanities Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor: Dr. Muassomah, M.Si., M.Pd. 

Key words: deixis social, story of Bukhala by Al Jahidh 

Study of pragmatic is the kind of linguistics that looks at the external meaning of 

language, which how to use the language in the field of communication. Among the 

topics in the pragmatic, there are deixis social, a reference to presents the basis of 

difference in the community that influenced the mind of the speaker and the listener. 

Story of Al Bukhala is a collection of stories tell about human social life, written 

by Al Jahidh, That story is describes about human character like a human nature, a stingy 

and an arrogance. This book tells about  teacher’s life, a beggar, a singer, a rich man and 

minister that has a stingy character. The research topic is“social analysis in story of 

Bukhala written by Al Jahidh." Analysis between Story of Al Bukhala and social deixis 

are compatible, because a social deixis explain about surname or special nickname. The 

formula are how forms of sosial deixis in story of Bukhala, and what the function of 

sosial deixis in story of Bukhala, and what the meaning of sosial deixis in story of 

Bukhala. The purpose of this research is to understand the significance of internal and 

external language about the nickname and surname.This research uses descriptive 

qualitative approach to data collection methods listening and conversation. 

The results found by the researchers is: in the book of al Bukhala by Al Jahidh 

there are many kinds of phrases and words. such as phrase idafi, phrase nidai, phrase 

naskhi, phrase na’ti, phrase syibhil jumlah, phrase tanfis, phrase tauqitat, phrase manfi, 

phrase atfi, phrase mazji, phrase syarti, phrase maushuli. The kind of words are isim 

mufrad, isim jamak mudzakar salim, isim jamak taksir. In the book of al Bukhala  by Al 

Jahidh there are many function, such as honoring consists of nickname, kinship, and no 

kinship. Social level function, and greeting in speechfunction. And there are two kinds of 

meaning in story Al Bukhala that the basic meaning, and the second meaning. 
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Abstrak 

Afini Hidayah. 12310016. 2016. Deiksis Sosial dalam Kisah Al Bukhala karya Al Jahidh 

(Analisis Pragmatik). S1. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. Muassomah, M.Si., M.Pd. 

Kata kunci: deiksis sosial, kisah Al Bukhala karya Al Jahidh 

Kajian pragmatik merupakan bagian dari ilmu bahasa yang membahas makna bahasa secara 

eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Dari kajian 

pragmatik kita dapatkan kajian deksis, kemudian dari kajian deksis kita temukan salah satu 

macam deiksis yang dinamakan deiksis sosial. Deiksis sosial adalah kata tunjuk yang 

menjelaskan perbedaan status soasial seseorang dalam masyarakat. 

Al Bukhala adalah kumpulan kisah tentang kehidupan sosial yang ditulis oleh sastrawan al 

Jahidh. Buku ini mengisahkan sifat alamiah manusia yaitu sifat bakhil, tamak dan sombong. 

Buku al Jahidh juga bercerita tentang kehidupan para guru, pengemis, penyanyi dan ahli 

Taurat untuk perilaku bakhil mereka. Judul penelitian ini adalah “Deiksis Sosial dalam Kisah 

Al Bukhala karya Al Jahidh.” Menganalisis kisah al Bukhala sangat sesuai apabila 

menggunakan teori deiksis sosial, dikarenakan deiksis sosial membahas mengenai julukan, 

gelar, panggilan khusus yang semuanya banyak ditemukan dalam kisah al Bukhala. Pada 

penelitian ini ditemukan tiga rumusan masalah, pertama, apa saja bentuk deiksis soasial 

dalam kisah Al Bukhala karya Al Jahidh, kedua apa saja fungsi deiksis soasial dalam kisah Al 

Bukhala, ketiga apa saja makna deiksis soasial dalam kisah Al Bukhala. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui makna internal dan eksternal deiksis sosial dalam cerita. Metode 

penilitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis simak 

catat. 

Hasil penelitan yang didapatkan adalah: pertama, dari aspek bentuk deiksis sosial ditemukan 

banyak frasa, diantaranya frasa  idafi, frasa nidai, frasa naskhi, frasa na’ti, frasa syibhil 

jumlah, frasa tanfis, frasa tauqitat, frasa manfi, frasa atfi, frasa mazji, frasa syarti, frasa 

maushuli. Dari segi bentuk kata terdapat kata adalah isim mufrad, isim jamak mudzakar salim, 

isim jamak taksir. kedua, terdapat tiga fungsi deiksis yang ditemukan yaitu 1) fungsi 

penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk julukan khusus, hubungan kerabat, dan 

hubungan bukan kerabat. 2) fungsi tingkatan status sosial seseorang dalam masyarakat. 3) 
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fungsi sapaan seorang pembicara dalam forum. Ketiga, makna yang terdapat dalam kisah Al 

Bukhala adalah makna asasi dan makna as tsanawi. 
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 األول فصلال
 مقدمةال

 البحث خلفية .أ

يف العقل  خطريف غتاؿ االتصاالت. تصبح اللغة أداة لنقل ما  دكر ىاـ عتااللغة 
نمو من تلغة الجتماعية. اليف ا نطوقةاللغة اظت من اليـو ىو نتاج كعدد اللغاتالبشرم. 

لغة مكتوبة  توجد ، كلكنىف اللغة اظتنطوقة فحسبكقت آلخر، كاللغة ال تقتصر 
 من األديب شكلك   ب كاجملبلت كالصحفالكتك ت قاالمن اظتشكل كبأشكاؿ متنوعة،  

 .النثر كالشعر كىكذا

من كقت آلخر بسبب كجود احتياجات جديدة يف  تنمولغة ال، مرت األياـ
ة اصتديدة. وياللغ اتاىر ىذه الظ لبيافديدة اصتالنظريات اللغوية  حتتاج اجملتمع. كهبذا

 .تطوير العلـو تشّب إذلاللغة  عننظرية جديدة ظهور ك 

 ـ.ٜٓٚٔ يف عاـ وفث أمريكيدتتحبدأت ىي فرع من فركع علم اللغة  تداكليةال
 1.كىي كيفية استخداـ اللغة ىف غتاؿ االتصاؿبنية اللغة اطتارجية،  بحث ىفتالتداكلية ك 
ما يشكل بنية اللغة كأداة اتصاؿ بْب  عن  الٍب تناقش اللغةفرع من العلـو  التداكليةك 

 2اللغة اطتارجية ىف الكبلـ.أحواؿ شارة عبلمات اللغة على إلاظتتكلم كاظتستمع، ك 

مصطلح  وى الكلمات األسية .الكلمات األسيةىو  تداكليةاظتواضيع يف ال منك 
النحوية الٍب ترتبط  من خصائصموقفو  الكلمات األسيةك  من اليونانية تعِب التعيْب.

الضمائر  أسيةستسة أقساـ كىو  ينقسم إذل الكلمات األسية 3الكبلـ. أحواؿمباشرة إذل 
 اطتطاب. أسية، ك اظتكافأسية ، ك فاالزم كأسية ،أسية االجتماعك  ،كالثالث األكؿ كالثاين

 .سية االجتماعالكلمات األ ىف ىذا البحث عنكسوؼ تبحث الباحثة 
                                                           

1
  Dewa Putu Wijaya & Muhammad Rohmadi. Analisis wacana pragmatik: kajian teori dan 

analisis. Surakarta: Yuma Pustaka, 2011. Hal 4 
2
 Verhaar. Asas-asas linguistik umum. Yogtakarta:Gajah Mada University Press, 2010. Hal 14 

3
 Fatimah Djajasudarma. Wacana dan Pragmatik. Bandung: Refika Aditama, 2012. Hal 50 
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اجملتمع  طبقة أساس اختبلؼاظترجع الذم يعرض  ىو سية االجتماعكلمات األال
 اظتتكلم كاظتستمع. كيتحقق ذلك االختبلؼ يف ظهور اختيار الكلمة. ذىن إذل الٍب تأثر

 باختيار كاظتستمع يتحقق ىف عدد اللغات، اختبلؼ طبقة االجتماعية بْب اظتتكلم
سية الكلمات األ.شكلية لبعض الكلماتة أك من أنظم ملة، كاصت، كالعباراةالكلمة

بَبميز اعتوية االجتماعية البشرية، أك العبلقات االجتماعية بْب الناس، أك بْب  االجتماع
 4الناس كالناس كالبيئة احمليطة هبا.

 دراستها ْبتعي األديب غتاؿ كنتكننتكن فصلها،  ال ترتبطافاللغة كاألدب 
كشتة لديها ؽتيزة  كىكذا األدب العريب. اتميز و اظتلاظتنطقي األدب ككل نظريات اللغوية. ب

، كخصوصا خبلؿ العصر اكبّب   تطورار األدبية العربية طوّ تك الٍب دتيزىا عن األدبية األخرل. 
 .للجاحظقصة البخبلء  ىى العصر العباسي ىف العريبدب كمن األالعباسي. 

. حياة االجتماعية البشرية عن قصت الٍب غتموعة من القصص ىى البخبلءقصة 
 أبوكىو ، اصتاحظ باسم كتبو الشاعر  الذل صفحات ٜٛٗمن  البخبلءيتكوف كتاب 

 كتاب البخبلءيصف   (.ـٖٙٛق/ ٕٕ٘)ت عمرك بن حبر بن ػتبوب اضتافظ الكناين عثماف
، اظتعلمىذا الكتاب يركم حياة ك كالبخل كالطمع كالتكرب. ة  بكثّب الطبيعة البشري

القصص من ىذا  نشر ىف عصرىا قد متك . بصفات البخل كأىل الكتاب ِب، كاظتغسائلكال
ككتاب البخبلء من أفضل الكتب الذل ألفو دكؿ العرب. البعض الكتاب يف اجملبلت 

 .ا حبث اصتامعيىذء ىف وؼ تبحث الباحثة ىذه القصة البخبلكس 5اصتاحظ.

تناسب  ."للجاحظالبخبلء  قصةيف  أُّسية االجتماع" ىو البحثموضوع ك 
، ألف ىذا الكتاب يقص عن سية االجتماعالكلمات األيات الكتاب البخبلء حبثو بنظر 

 كتاب لقب اطتاص الذم يستخدـ لينادلحيث توجد ىف ىذا الحياة االجتماعية 

                                                           
4
 Sari, Rahmi. Deiksis sosial dalam novel negeri 5 menara. UNP:Padang hal. 3 

5
 http://www.rumahislam.com/tokoh/3-ilmuwan-muslim/1230-al-jahiz-penulis-ensiklopedia-

hewan.html akses 30-05-2014 
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الذم يبْب عن اإلشارة أك الشفرة بْب  سية االجتماعالكلمات األكفقا على  اإلنساف.
 علمي.. كىذا يسبب اىتمت الباحثة هبذا البحث الالناس كاجملتمع البشرم

 تتألف يف العصر العباسي سنة ىو من نوع النثر القدًن  للجاحظكتاب البخبلء 
ال تزاؿ يف  أنو و، كلكن قصة اضتياة االجتماعية فيالقدًنمن النثر أنو على الرغم  .ـٓٓٛ

من الناس  قلةكلكن  من أفضل الكتاب القراءة. ىذا اليـوخط مع اجملتمع االجتماعية 
  .هبذا البحث الباحثة هتتمب. كما أنو كتعل ىذا الكتا على دراية

تتكوف من  سية االجتماعالكلمات األ نوع من ىذا البحث ىف الباحثة بحثستك 
لعل ارتاع بْب القصة القدنتة ك  .للجاحظىف حكاية البخبلء اظتعُب الصياغ، كاألىداؼ، ك 

 لعل ىذاك  دًن.الق النثر النوع منخاصة  كنظرية اصتديدة يكوف من الطريقة ضتفظ األديب
 للباحثة ك للمجتمع. ،لعلمي نافع لنااالبحث 

 أسئلة البحثب. 

 ؟للجاحظىف قصة البخبلء  ُأّسية االجتماع غصي ما. ٔ

 ؟للجاحظىف قصة البخبلء  أُّسية االجتماع كظيفةما . ٕ

 ؟للجاحظىف قصة البخبلء  ُأّسية االجتماععُب م. ما ٖ

 البحث أهدافج. 

 .للجاحظىف قصة البخبلء  االجتماع أُّسيةغ صي. ظتعرفة ٔ

 .للجاحظىف قصة البخبلء  ُأّسية االجتماع ظتعرفة كظيفة. ٕ

 .للجاحظىف قصة البخبلء  دالذم يو  ُأّسية االجتماععُب ظتعرفة م. ٖ
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 فوائد البحثد. 

 نظريةفوائد الال. ٔ

 اؿجملأف تسهم ذا البحث هب يرجوك للغة العربية كآداهبا. عن اكيرتبط ىذا البحث 
قصة البخبلء وجد يف الذم ي بنظرية التداكلية ُأّسية االجتماعاصة حوؿ كخالعلم، 

 .للجاحظ

 تطبيقيةالفوائد ال. ٕ

 للجاحظقصة البخبلء  من كأخذ العربة لقارئ العاـ االستمتاعللباحث كا نتكنك 
 الواردة عتذا البحث. ُأّسية االجتماعنظرية  كمعرفة

 حدود البحثه. 

 عحدود الموضو  .1

ثة أف تبحثها كلها. موضوعا ىف كتاب البخبلء ال دتكن الباحمن إحدل كثبلثْب 
ؿتصر اظتشكلة عن طريق استخداـ أخذ العينات ك  كحددت الباحثة ىذا البحث

لديو فرصة ك  البيانات العامةالعشوائية الٍب ىي كسيلة الختيار حجم العينة  أكاالحتمالية 
 6 لتبحثها ىف ىذا البحث.ْبناو ت الباحثة عنأفراد العينة. كأخذ متساكية لينتخب

 حدود المصطلحات .2

بإحدل نوع من األسّية    (pragmatic)كاستخدـ ىذا البحث النظرية من التداكلية 
 كىو أسية االجتاع.

 

                                                           
6
 قصة أىل البصرة من اظتسّجديْب ك قصة حديث خالد بن يزيد 
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 الدراسة السابقةو. 

ىف ىذا الدراسة لبحث مبا فعل من قبل. ادؼ الدراسة السابقة إلعراض يه
 ، كىي:الٍب تتعلق بالبحث السابقة ستعرض الباحثة بعض الدراسات السابقات

ىف  سية االجتماعالكلمات األباظتوضوع: ( ٕٕٔٓنوفتا سارل ) البحث األول
على خط سواء يبحث ىذا البحث كالبحث الذم ستبحث الباحثة Laskar Pelangi ركاية 
اظتوضوع، نوفتا الفرؽ بينهما ىف  ، كلكن ىناؾ الفرؽ.سية االجتماعاألالكلمات ىف 

كالباحثة تقـو مبوضوع كتاب البخبلء   Laskar Pelangiىف ركاية سارل تقـو مبوضوع 
 Laskar Pelangiىف ركاية  سية االجتماعالكلمات األكنتائج البحث يدؿ على . للجاحظ

 (ٕ. ، كالفقرةالكلمة، كالعبارة، كاصتملةاحية من ن سية االجتماعالكلمات األ  تقسيم( ٔ
ُب اضتقيقي أك اجملازم. كىو اظتعاظتعِب ىف التعبّب، من ناحية  سية االجتماعالكلمات األ

( ٗاالجتماعية.  طبقاتلتفريق بْب من ناحية كظائف  سية االجتماعالكلمات األ( ٖ
 التعبّب. من ناحية معُب اظتقصود ىف سية االجتماعالكلمات األ  تقسيم

ىف ركاية  سية االجتماعالكلمات األ: باظتوضوع رحم سارم  البحث الثاني
Negeri 5 Menara   ىذا البحث كالبحث الذم ستبحث الباحثة على خط سواء يبحث

رحم ، كلكن ىناؾ الفرؽ. الفرؽ بينهما ىف اظتوضوع، سية االجتماعالكلمات األىف 
كالباحثة تقـو مبوضوع كتاب البخبلء   Negeri 5 Menaraتقـو مبوضوع ىف ركاية  سارم

 Negeri 5ىف ركاية  سية االجتماعالكلمات األ. كنتائج البحث يدؿ على للجاحظ

Menara . اظتستخدمة يف شكل الكلمات  سية االجتماعالكلمات األكأظهرت النتائج أف
ركاية ىف جتماعي اال الكلمات األسيةكالعبارات. أظهرت النتائج أف كظيفة استخداـ 

Negeri 5 Menara   :على ةفاظحملاك ( ٕ. اجملتمع لطبقة اإلنساف ىف( كسيلة ؽتيزة ٔتشمل 
كسائل إيضاح ك ( ٗ االجتماعية.على اظتواقف  ةفاظحملاك ( ٖاحملادثة. اللياقة يف التهذيب ك 
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أداة لتوضيح ك ( ٙ للشخص.أداة لتوضيح اعتوية االجتماعية ك ( ٘الوضع االجتماعي. 
  ربو من العبلقات االجتماعية أك القرابة.ق

الكلمات ( باظتوضوع: ٕٗٔٓسارم كالف مكركيت دمس ) البحث الثالث
كالبحث  . ىذا البحثألنور رشد أنور  Yang Miskin Dilarang Malingركاية ىف  األسية

ىف نظرية التداكلية،  الكلمات األسيةالذم ستبحث الباحثة على خط سواء يبحث ىف 
ىذا البحث أنواع  ت، استخدمالكلمات األسيةىف استخداـ أنواع الفرؽ بينهما كلكن 

. سية االجتماعالكلمات األكاملة، كأما الباحثة ستستخدـ من نوع   الكلمات األسية
الضمّب ظتتكم  الكلمات األسية( ٔككذالك الفرؽ ىف اظتوضوع. كنتائج ىذا البحث 

الفرؽ لطبقة االجتماعية تعرؼ بلقب كنداء.  عسية االجتما الكلمات األك األكؿ كالثاين، 
الزماف كىو:  الكلمات األسيةك ( ٖاظتكاف كىو: ىنا، كىناؾ.  الكلمات األسيةك  (ٕ

، كامس، كالغد، كبعد الغد  . اآلف، كاليـو

القيم األخبلقية  :( مبوضوعٕٗٔٓ)لفائقة اظتزية كعافُب ىداية  والبحث الرابع
البحث يبحث ىف القيم األخبلقية الواردة يف كتاب ىذا الواردة يف كتاب البخبلء. 

ىف كتاب البخبلء. من ىذا  سية االجتماعالكلمات األ تبحث ىف الباحثةك البخبلء 
ىي القيم األخبلقية الواردة يف كتاب البخبلء تشمل القيمة النتائج ك البحث كجدت 

 األخبلقية يف اهلل، ك يف النفس، كاآلخرين. 
البحث الذل اظتكتوبة ىناؾ االختبلؼ الواضحة مع  من الدراسات السابقات

 Laskarكىو ركاية  ىناؾ الفرؽ ىف اظتوضوع كالثاين كؿحبث األستبحث الباحثة. أما 

Pelangi  ركايةكNegeri 5 Menara   ىناؾ  حبث الثالثأما ك ، للجاحظ كتاب البخبلءك
الكلمات  كىى رريةالفرؽ ىف النظ حبث الرابع ، كأماالكلمات األسيةالفرؽ ىف أنواع 

 .القيم األخبلقية الواردة يف كتاب البخبلء ك سية االجتماعاأل
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 منهج البحثز. 

 كفقالنيل ما يهدؼ الباحث،  ينبغي لبحث العلمي أف يستخدـ منهجية البحث
يتعلق بطريقة عملية منظمة لفهم موضوع  العلمية أنشطةرشد رسبلف اظتنهج ىو ل

 7ابات نتكن تربيرىا علميا كمبا يف ذلك صحتها.ػتاكلة للعثور على إج، البحث

 أف دتر أربعة مراحل اآلتية، كىى:كنتكن ىف حبث العلمي 

 وهنجك ث البحع نو  .1

إجراء البحوث ىو  يفيالبحث الك . ستخدـ ىو البحث الكيفيالذل يُ  ثالبحع نو 
الٍب تنتج البيانات الوصفية يف شكل كلمات مكتوبة أك منطوقة من الناس كالسلوكيات 

كيقاؿ اآلخر البحث الكيفي ىو حبث الذل نتائجو ليست من  ٛالٍب نتكن مبلحظتها.
   ٜ.حصائية أك أم أمور أخرلخبلؿ إجراءات إ

ىو البحث الذم النهج الوصفي نهج الوصفي، ك الىو كالنهج الذل تستخدـ الباحثة 
الٌب  النتائجحٌب تكوف تكلمْب اظت جتريبها ىفئق أك الظاىرات اقاضتعلى أساس عمليتو 

 ٓٔ غة طبيعية اظتوجودة من الصورة أك التعريض مثل ما كاف.كلتنتج  

 البيانات كمصادر البيانات .2

الكائن الذم مت اضتصوؿ على البيانات. مت جتميع مصدر مصدر البيانات ىو 
 ٔٔ.الثانومدر كمص رئيسيال درمص ،إذل قسمْب البحثالبيانات اظتستخدمة يف 

                                                           
7
 Ruslan Rosdy, Metode Penelitian Publik, Surabaya: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Hal 24 

8
 Muhammad. Metode Penelitian Bahasa. Yogyakarta: Ar Ruzz, 2009. Hal 33 

9 Anselm Strauss& Juliet Corbin. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 

2003. Hal 4 

10
 Opcit, Muhammad. Hal 192 

11
 Ali Imron Al-Ma’ruf.  Metode Penelitian Sastra: Sebuah Pengantar. Surakarta: FKIP-UMS, 

2009. Hal 11-12 
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ىذا البحث ىو الكلمات، أك العبارات، أك اصتمل، أك الفقرات الٌب  الرئيسياظتصدر 
الكلمات ب عن التداكلية، ك ىو الكتا. كمصدر الثاىن للجاحظتوجد ىف كتاب البخبلء 

 ، ك كتاب عن األديب اصتاحظ، كحبث العلمي يتعلق هبذا البحث.سية االجتماعاأل

 رتع البيانات ةقيطر  .3

 ىى اظتبلحظة ةقيطر كالكتابة.  بلحظةاظترتع البيانات ىو طريقة  الباحثة تاستخدم
وع البحث مع إذل موض اظتبلحظةىي الطريقة الٍب يتم ك  األكذل اصتمعطريقة عملية

يف استخداـ اللغة يف احملادثة كاستخداـ اللغة  الباحثةاستغبلعتا ك التنصت على اظتكاظتات، 
 يف الكتابة.

الكلمات أف يكتب  كىوأك تدكين اظتبلحظات األسلوب  الكتابةطريقة  كالثاين
نظرية بكفقا  هابعد االستماع اظتشاركات، مث تصنيفالٌب توجد  سية االجتماعاأل

 ٕٔخدؽتة.اظتست

 طريقة حتليل البيانات .4

ثبلثة أخاديد كما كصفها ب طريقة الكيفي باستخداـ بحثال ىذاحتليل البيانات يف 
Mathhew :كمايكل، كىي 

  ، كالتحوؿ كالتصويرعملية االنتخابية، مع الَبكيز على تبسيط، نات، كىي البيا تقليصأ. 
 من السجبلت الٍب مت اضتصوؿ عليها. وعةطلمن البيانات اظت

رتع اظتعلومات اظتهيكلة الٍب تعطي إمكانية استخبلص النتائج ىو ب. عرض البيانات، ك 
 كاختاذ اإلجراءات.
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من عملية رتع البيانات، كاضتد من  أك االستنباطالستخبلص ا االستنباط، كىو أخذج. 
 البيانات كعرض البيانات.
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 لباب الثانيا
 إطار النظري

 
 التداوليةمفهوم  .أ

سياؽ اللغوم يف العلم اللغوم يناقشو ىف علم التداكلية أك الرباغمتية. كلمة ال
. كفقا ٖٜٛٔتشارلز موريس يف عاـ  أيت من الواقعية الرباغماتيك الذم أدخلوالرباغمتية ت

فركع، كىي سينتكتيك، كعلم  ظتوريس، فيما يتعلق بعلـو اللغوم، السيميائية لديها ثبلثة
 .ٜٓٚٔالداللة، كالرباغماتية. مث بدأ اضتديث عن الرباغماتية يف أمّبكا حوؿ سنة 

( اجملاؿ الذم يدرس معُب ٔكقاؿ جورج يوؿ أربعة اظتعاين من الرباغماتية، كىي )
( غتاالت، كراء دراسة معُب ٖ( اجملاؿ الذم يدرس اظتعاين كفقا لسياقها. )ٕاظتتكلم؛ )

( اجملاؿ الذم يدرس ٗتلفظ، كيبحث معُب إببلغها أك إببلغ من قبل اظتتكلم؛ ك )
أشكاؿ التعبّب عن طريق اضتد من اظتشاركْب اظتسافة االجتماعية تشارؾ يف ػتادثة 

 13.خاصة

ن علم اللغوم الذم يناقش ما يشكل بنية يتم تفسّب الرباغماتية أيضا كفرع م
اللغة كأداة اتصاؿ بْب اظتتكلم كاظتستمع، ككإشارة عبلمات اللغة على األشياء اطتارجي 

 حداثت للمناقشة، من بينها نظرية أاظتوضوعاكالرباغماتية لديها بعض  14الٍب تناقشها.
، ككلمات األسية، كأقتيتها.  كترتكز دراستنا ىذه اللغوم هتذيب، كالتعريض، ك يةالكبلم

 .باستخداـ هنج عملي على كلمات األسية
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. كلتتاج إذل سيق الكبلـ التداكلية يبحث ىف اظتعُب عبلقتو مع اظتتكلم كاظتخاطب
اللغة ىي اداة االتصاؿ بْب الشخص كلتتاج التفاىم بْب  نظرا إذل اللغة من حيث أف

اللغوم ختتلف بْب  التهذيبكالتداكلية تشّب إذل أهنا ىف  .ىف الكبلـ اظتتكلم كاظتستمع
. كنتكن لعلم التداكلية ككصف اللغة ينبغي أف يرل الناطق اللغوم د كاآلخر.حاجملتع الوا

الَبكيب اللغوم جانب أحوالو حسب  ـمعُب الكبل حيث أنو يرليرتبطا بعلم الدالة 
 االجتماعي.

 سياق الحال .ب

معُب السياقي ىو "معُب لكسيم ؽ اضتاؿ. االبحث عن التداكلية ترتبط كثيقا مع سي
أك الكلمة الٍب ىي يف ىذا السياؽ. معُب السياؽ نتكن أيضا أف ينظر إذل اضتالة الٍب ىو 

مع الشخص رأل تحدث حينما ي 15". اظتكاف كالزماف، كالبيئة، كاستخداـ لكسيم
. ىذه االجتماعي وكاف، كالزماف، كحالالسياؽ، كاظت اظتتكلم من اظتخاطب من حيث

أكسًب حبث عن ل إذل معرفة معُب الكبلـ. حٌب لتصمَبابطة بعضها بعضا عناصر ال
مثل تكلم الولد "ما أرتل تلك  16،(specch act)رية أحداث الكبلمية السياؽ ىف نظ

تلك اضتقيبة، ك بعد شتعو األب اشَباىا لو بأف الولد يريد اضتقيبة" ككجود معُب السياؽ 
 17كمعُب السياؽ تنقسم إذل أربعة أقساـ، كىو: الكبلمية.أحداث بوجود 

  (linguistic context)السياؽ اللغوم  .1

السياؽ اللغوم ىو عبارة عن غتموعة من التعبّبات كالكلمات كاصتمل الٍب نتكن 
كالسياؽ  اؿ، كعناصر اللغة الٍب تغطي اللغة.أف توفر على معُب معْب، أك كل األحو 
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 Abdul Chaer. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta. 1994. Hal 290 
16

 Aminuddin. Semantik (Pengantar Studi Tentang Makna). Bandung: Sinar Baru Algensindo. 
2011. Hal 92 

17
 ٜٙ. صٕٙٓٓعمر ؼتتار عمر. علم الدالة. القاىرة: علم الكتب.  
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تتبع تأثر من بنية اصتملة أك كجود الكلمة أك العبارة الٍب ياللغوم يشّب إذل معُب الذم 
 اصتملة. كما يف اظتثاؿ التارل: العبارة ىف تلك الكلمة أك

. أك ىف إحدل الغاية إذ كاف أمرىم كاحداىم يد على من سواىم. مبعُب:  .أ
 ألمرىم.

 .جناحو. أم جناح الطائرة يد الطائر. مبعُب: .ب
 أك دفعو مباشرة. . أم نقدابايعو يدا بيد .ج
 (emotional context)السياؽ العاطفي  .2

العاطفى فيحدد درجة القوة كالضعف ىف االنفعاؿ. ككجود العاطفة ىف فؤاد السياؽ 
اإلؾتلزية  (like)تلف مع ؼت (love)مثل كلمة  .تعقيدا أك اعتداالالشخص. ؽتا يقتضي 

ككلمة "يكره" ؼتتلف بكلمة "يبغض" ىف  هما ىف أصل اظتعُب، كىو اضتب.كا رغم اشَب 
 ىف اآلية اآلتية:نرل رغم اشَباكهما ىف أصل اظتعُب كذلك،  العربية

ككتعلوف هلل ما يكرىوف كتصف ألسنتهم الكذب أف عتم اضتسُب ال جـر أف عتم  . أ
 (ٕٙلنحل: النار كأهنم مفرطوف )ا

إف الذين التخذكا العجل سيناعتم غضب من رهبم كذلة ىف اضتياة الدنيا ككذلك  . ب
 (ٕ٘ٔؾتزل اظتفَبين )األعراؼ: 

 (situasional context) سياؽ اظتوقف .3

 األكؿ ىو اظتوقف اطتارجي الذم نتكن أف تقع فيها الكلمة. مثل سياؽ اظتوقف
" كبدأ بلفعل مبعُب يرزتك اهلل" لعاطشاستعماؿ كلمة "يرحم" ىف مقاـ تشميت ا

. كالثاين ىف مقاـ الَبحم بعد اظتوت "اهلل يرزتو" كبدأ باالسم طلب الرزتة ىف الدنيا
اظتوقف إذل جانب السياؽ سياؽ دؿ على ىذا كقد مبعُب طلب الرزتة ىف اآلخرة. 

 اللغوم اظتتمثل ىف التقدًن كالتأخّب.
  (cultural context) السياؽ الثقايف .4



13 
 

الذل نتكن أف نستخدـ فيو  السياؽ الثقايف ىو يقتضي حتديد احمليط الثقايف
تعترب عبلمة على الطبقة االجتماعية  (looking glass)الكلمة. مثل كلمة ىف بيطانيا 

ككلمة ىف العربية )عقيلتو( تعد ىف العربية اظتعاصرة عبلمة  .(mirror)العليا بنسبة لكلمة 
 اظتتميزة بنسبة لكلمة )زكجتو(.الطبقة االجتماعية  على

  الكلمات األسيةج. 

، كىو الكلمة أك  (refference) ىناؾ مصطلح عن اظترجع ث علم اللغةيف حب
العبارة الٍب تشّب إذل الكلمات كالعبارات أك اصتمل الٍب استخدمت أك سوؼ تستخدـ، 

 مثل:

 كرة السلة  . كاف ثبلثة رجل يف اظتيداف، كىم يلعبوفٔ

اإلشارة إذل ثبلثة رجل ىف اظتيداف. إذ  ىوىف مثاؿ السابق نرل أف الضمّب "ىم" 
 كاف ثبلثة رجل يف اظتيداف" لن نعرؼ من "ىم" الذم يقصد ىف اصتملة" اصتملة  خذؼ

 .كىم يلعبوف كرة السلة""

 شتقةاظت ،(deixis) الكلمات األسيةيف الدراسة التداكلية اظترجع أك اإلشارة تسمى 
من اللغة اليونانية الٍب استخدمت يف قواعد اللغة القدنتة، كقدـ مرة أخرل يف أكاخر القرف 

عتذا اظتوضوع مع  (indexicality)ـ من قبل كارؿ بوىلر. كتشارلز ساندر بّبس ذكر ٕٓ
 18مناقشة أكسع.

مع الكبلـ.  ىي مصطلح من اليونانية لشيء أساسي ما نقـو هبا (deixis)األسية 
عن طريق اللغة. كاألشكاؿ اللغوية اظتستخدمة الستكماؿ التعيْب  األسية يعِب التعيْب

يسمى بالتعبّب األسية. عند تعيْب رتاد غريب، كتساءؿ: "ما ىذا؟"، مث استخداـ التعبّب 
أة. تعبّبات األسية أحيانا تسمى أيضا األسية "ىذا" لئلشارة إذل شيء يف سياؽ فج
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ىذه العبارات توجد بْب أشكاؿ األكائل الذل يتحدث هبا األطفاؿ  indexical. اظتشار
الصغّب كنتكن استخدامها لتعيْب أشخاص مع األسية الشخصية ) "أنا" ك "أنت"(، أك 

ألسية الزمِب تعيْب مكاف مع األسية اظتكانية ) ىنا، ىناؾ(، أك لتعيْب بعض الوقت مع ا
)اآلف، كغدا(. كلتفسّب تلك األسيات أف كل التعبّبات تعتمد على تفسّب من اظتتحدثْب 
كاظتستمعْب يف نفس السياؽ. كلمات األسية يشّب إذل النموذج اظتقَبف مع سياؽ 

 19.اظتتكلم

 :تاليةملة الكما اصت

 (ماد ىو اظتفتاح كمكاف اظتعْب ىي اطتزانة)اصت ".سأضع ىذا ىناقاؿ أند لبايو: "

بالطبع إذا كنت تعرؼ سياؽ الكبلـ، ككنت أفهَم إذا تكلم أند إذل بايو بأنو 
 اطتزانة.سيضع مفتاح اظتنزؿ اظتكرر يف 

 صيغةاألسية على أساس النموذج مقرىا ىو استخداـ . األسية يعِب التعيْب
األسية مبا يف ذلك  23، كالزماف، كالوقت اطتاص، كاظتكاف.كاظتخاطب كالغائب اظتتكلم

إف اظتهم ىف الكلمات األسية  اطتصائص النحوية ترتبط مباشرة مع سياؽ الكبلـ.
(deictics)خدـ ىف اإلشارة إذل مواد ىف السياؽ مبعنييو، السياؽ اللغوم ىو أهنا تست

أك من حيث الضوء نتكن أف تفسر األسية يدؿ على كلمة أك  21كالسياؽ غّب اللغو.
 لزماف،كالثاين األسية ا ،: أكال، األسية الشخصيةأقساـ ستسةضمّب. ينقسم األسية إذل 

 .سية االجتماعاألاألسية اطتطاب، كاطتامس ، كالرابع كالثالثة األسية اظتكاف

إف مطابقة اظتادة تكوف غالبا الكلمات األسية عتا ارتباط قوية مع ياؽ اضتاؿ. ك 
سوؼ تشّب عادة (the government) بالنظر إذل األكثر إلفا ليس غّب. فكلمة اضتكومة 
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 سوؼ تشّب إذل القمر الذم نراه ىف الليل. (the moon)إذل حكومتنا. ككلمة )القمر( 
سوؼ تشّباف إذل  (the garden)أك اضتديقة  (the kitchen)كباظتثل فإف كلمة اظتطبخ 

مطبخنا كحديقتهم. لكن ىذا نتكن أف يتغّب، فقد يكوف حديثا عن حكومة أخرل، أك 
مطبخ منزؿ آخر كحديقتو. فيما يهم ىو أف اظتادة نتكن أف تعْب ىف  قمر كوكب آخر أك

 السياؽ دكف إساءة فهم.

 أنواع األسيةد. 

، كالثاين الذاتية: أكال، األسية أنواع  نوع األسية على ستسة نبباف لقوؿ كفقا
سية األسية الزماف، كالثالثة األسية اظتكاف، كالرابع األسية اطتطاب، كاطتامس األ

 .ماعاالجت

 الذاتيةأسية  .1

: الذات  األكذل صيغة اظتتكلم: أنا، ؿتن، الذاتية تنطبق ثبلثة تقسيم األساسي األسية
كالذات الثالثة صيغة الغائب: ىو، ىي إذل  ،كالذات الثانية صيغة اظتخاطب: أنَت، أنت

لية لكن الذات دائما عتا كظيفة دال حد بعيد بالعدد كباصتنس ىف الصيغ الفعلية للغات.
كاضحة )ختتلف عن اصتنس، كإذل مدل أقل عن العدد( ىذه الوظيفة ختتلف ىف أهنا  

شّب إذل أم مبلمح داللية عامة مثل اظتقدار أك النوع، بل تشّب الت (deixis)كلمات أسية 
إذل مادة ؽتاثلة ىف السياؽ. فمثبل ترتبط الذات األكذل باظتتكلم كالذات الثاىن بالسامع. 

ف الضمّبين "أنا" ك "أنت" فيهما باستمرار إشارة تغيّب تعتمد على من كينشأ عن ىذا أ
 22لتضر احملادثة، كال يفسراف بالنظر إذل أم صفات داللية مستقراه.

إف الوظيفة الدقيقة ألم غتموعة من ػتددات الذات كىي عادة الضمائر، كأيضا 
 بعض اللغات قد ختتلف من لغة إذل أخرل، لكن احملددات كلها هنايات األفعاؿ ىف
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الذين ال يشَبكوف  نتكن أف تفسر أساسا بالنظر إذل حدكد اظتتكلم، كالسامع، كأكلئك
 ىف احملادثة ، كىذا ىو أساس صيغ اظتتكلم، كاظتخاطب، كالغائب.

ن أف كىناؾ بعض التعقيدات: أكال، اللغات لديها ػتددات صتمع الذات، كنتك
يفَبض أف ىذه تشّب إذل متكلمْب عدة، كسامعْب عدة، كغّب مشَبكْب عدة. غّب أف 

على سبيل اظتثاؿ غتموعة من  . فمن النادر كجود اظتتكلمْب عدةىذا ليس دائما ىكذا
الناس نافذل الصرب يقولوف )ظتاذا ننتظر؟( إننا ال نشّب عادة إذل رتع اظتتكلمْب )أنا، 

كلم ك سامع )أنا، كأنت(، متكلم كغّب مشَبؾ )أنا، كأنت، كأنا، ك..( بل إذل مت
كىو/ىي( باإلضافة إذل غتموعات أخرل تستغرؽ أكثر من متكلم، أك سامع، أك غّب 

 مشَبؾ.

كثانيا بعض اللغات فيها صيغة ؼتاطبة أكثر هتذيبا كأقل هتذيبا على حد سواء. كلو 
ف رتع صيغة اظتخاطب يستخدـ ىف أخذنا صيغة األقل هتذيبا أساسا الستطعنا أف نقوؿ أ

 (tu)بدال من  (vous)الصيغة األكثر هتذيبا بدال من مفردىا مثلما نستخدـ كلمة الفرنسية 
أك أف صيغة الغائب نستخدـ بدال من صيغة اظتخاطب مثلما نستخدـ الكلمة االيطالية 

(lei بدال من )(tu).23 

 أسية اظتكاف. ٕ

. ىذا ىو أك يسمى ظرؼ اظتكاف كافاظتمفهـو اظتسافة يرتبط ارتباطا كثيقا مع أسية 
اظتكاف الذم يظهر العبلقة بْب الشخص مع بضاعتو. عتذا االختبلؼ اصتوىرم اللغة 
اإلؾتليزية اظتعاصرة استخدـ ظرفْب فحسب، "ىناؾ" ك "ىنا"، كلكن يف النصوص القدنتة 

ىي ال كاف اظتأسية  ن كجود غتموعة من التعبّبات األسية أكثر من ذلك.كاللهجات، نتك
تشّب إذل أم نوع ػتدد من اظتكاف الذل نتكن تعيينو بالنظر إذل اظتتكلم كالسامع، كأقل 

 اعتيادا بالنظر إذل اظتكاف اظتعينْب ىف احملادثة.
                                                           

23
 193-192 مرجع نفسو. علم الداللة إطار جديد. ص 
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وضع األشياء أك النقطة اظترجعية ىي اظتطلقة كالنسبية. النقطة اظترجعية اظتطلقة ل
الناس على طوؿ أك منطقة خاصة. أما النقطة النسيب كضع الناس كاألماكن لعبلقتها 

أسية اظتكاف منها: ىناؾ، كىنا، ىف تلك الغرفة، ىف  .بعضها البعض كعبلقتها مع اظتتكلم
 .ىذا اظتكاف اخل

 أسية الزماف  .3

لوقت اظتناسب فيما اآلف" الذم يشّب إذل االداين "نعلم أف استخداـ النموذج 
يتعلق عندما يتحدث اظتتكلم كعندما يتم شتاع صوت اظتتكلم. على العكس من 'اآلف'، 

 كالتعبّب القاصي "يف ذلك الوقت" يتضمن كقت اظتاضى مبناسبة سياؽ الكلمة.

، كالغد، كاآلف، كىذه الليلة، كأسبوع اظتقبل،  األسية عبارة الوقت، كما األمس، كاليـو
اضي، كىذا األسبوع اخل. ككل ىذا التعبّبات يعتمد على فهم اظتخاطب كيف أسبوع اظت

كىذا يسمى أسية الزماف أك الظرؼ  كاظتستمع للوقت الكبلـ اظتعرفة ذات الصلة اظتوضوع.
الذل نتكن تعيينو بالنظر  الزمافىي ال تشّب إذل أم نوع ػتدد من الزماف. كأسية الزماف 

 إذل الزماف اظتعينْب ىف احملادثة. رادا بالنظإذل اظتتكلم كالسامع، كأقل اعتي

 أسية اطتطاب .4

اص ىف اطتطاب الذم قد كاف أك سيكوف. أسية اطتطاب ىي اظترجع  إذل أنواع اطت
تية، كذالك، مثل ذالك الكلة الذم تشّب إذل أسية اطتطاب منها: مثل السابق، ككاآل

 لذم قد كاف أك سيكوف.ااخل. كىذه تسمى أسية اطتطاب ألهنا تشّب إذل اطتطاب 

 أسية االجتماع .5

خاصة من اختبلؼ االجتماعي بْب أدكار اظتشَبكْب تعرب أك تشّب إذل  أسية االجتماع
ناحية الدكر االجتماعي بْب اظتتكلم كاظتستمع كبْب اظتتكلم مع موضوع اكبلـ اآلخر. 
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ك قد حلة الدكتورة. تم دراستو ىف مر الحَباـ اظتدرس الذم اخت ىذا يا دكتور"" النداء مثل
 الدكر االجتمال ظتن يدعو كذلك.بم اىت

 أسية االجتماع ه. 

أسية  ، كقتا يبحث ىف أنواع اظتتكلم.مع أسية الشخصية ترتبطاف أسية االجتماع
أسية الشخصية يبْب عن من اظتتكلم األكؿ، كاظتتكلم الثاىن، كاظتتكلم الثاث.  أما 

مثل ىناؾ اظتخاطب   .عن أحواؿ اختيار لفظ األسية وحبثك  دكر اجملتمع.هتتم ب االجتماع
مع مكانة اجتماعية أعلى من الوضع االجتماعي اظتتدين. كالتعبّبات الٍب تشّب إذل مكانة 

أسية كيسمى  أعلى كصفت بأهنا بالتشريف، كىذا الشكل تستخدـ للتعبّب عن االحَباـ
  24.االجتماع

االجتماعي يعِب "جوانب من اصتمل الٍب تعكس أسية   (ٙٚ: ٜٙٚٔكفقا لفيلمور )
 يظهر األحداثأك ىي الٍب حتدد كاقعا معينا يف الوضع االجتماعي الذم  تنشأأك 

، أك االجتماعي بَبميز اعتويات االجتماعية للمشاركْب أسيةؼ أف كيضا". الكبلمية
 25العبلقة االجتماعية بينهما، أك بْب أحد منهم كاألشخاص كالكيانات اظتشار إليها.

ار اظتشَبكْب خاصة من اختبلؼ االجتماعي بْب أدك تعرب أك تشّب إذل  أسية االجتماع
  ناحية الدكر االجتماعي بْب اظتتكلم كاظتستمع كبْب اظتتكلم مع موضوع اكبلـ اآلخر.

مة الصرفية لبعض اللغات اختبلؼ االجتماعية تعرب باختيار الكلمة اطتاصة أك أنظ
 مثل: 26اظتتفرقة،

                                                           
24

 Fatimah Djajasudarma. Wacana dan Pragmatik. Bandung: Refika Aditama. 2012 Hal 19 
25

https://www.academia.edu/1307572/LINGUISTIC_ANALYSIS_OF_THE_EMPATHETIC_SHIFT_BET

WEEN_ARABIC_AND_ITALIAN?auto=download 

26
 Nababan. Ilmu Pragmatik. Jakarta: Depdikbud. 1987. Hal 42 
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صلى اهلل عليو الحَباـ على النىب يدعو باالتعبّب "سيدنا" "سيدنا ػتمد" ة كلم .1
أف  كيؤمنوف أف اجملتمع يعرفوفالجتماعي ك بالدكر ا م يهتموفكىذا ألهن كسلم.
  أفضل الناس الذم ينبغى لو أف لتَبمو.ػتمد 

عة، كأصدقائو يدعو بسلماف، دل ؾتد اماصت طالب"يا سلماف" سلماف ىو كلمة  .2
أف سلماف دكره ىف اجملتمع على نداء "سيدنا" كمثل السابق. كىذا يدؿ ال

 كيا مع غّبه.متسا

نتكن  . الذماجملتمعىف الدكر ىف اجملتمع أك الطبقة  كجد يدؿ على أفىذه الظاىرة 
 هتذيب.(honorifics)اللغوم  هتذيبظاىرة الككجدنا أيضا  .أسية االجتماع ة بنظريةحتليل

أف نرل من كنتكن  27.تخدـ إلظهار كجود الوعي عن كجوه اآلخرينأداة تساللغوم ىو 
 عن إسهامها ىف اجملتمع.عبلقة اظتسافة أك قرهبا من الشخص. كنرل كجوه اآلخرين 

ة، كنظاـ اظتعايدة، بالضمائر الشخصي من أّم اللغات اللغوم نتكن تعبّبه هتذيبك 
 أبا بكر كغّب ذلك.كاستخداـ لقب، مثل: سيد، ك سيدة، كسٍب، كدكتور، كأستاذ، 

ىف بعض اضتاالت يصبح النظاـ )اظتهذب( ىو النظاـ الوحيد، نظاـ اإلؾتلزية  ك
حسب، للمفرد كللجمع. لكن اإلؾتلزية اضتديثة دل  (you)فمثبل اإلؾتلزية لديها الضمّب 

فاإلؾتلزية ال تضع فرقا على  (thou)ىي هتذيب  (you)ا بالطبع أف تعد القضية فيه
اإلطبلؽ بْب مفرد صيغة اظتخاطب كرتع صيغة اظتخاطب )مع أف بعض اللهجات ىف 

 thou( صيغة للجمع، كعتجات أخرل بالطبع التزاؿ فيها you allأمريكا أصبحت فيها 
إذل مواد ؽتاثلة ىف السياؽ. كىناؾ تشّب  deiticباقية( إذف فلذات فصيلة للكلمات األسية 

تستخدـ ىف اإلشارة إذل  (the)صيغ ؿتوية أخرل عتا كظيفة مشاهبة. فمثبل أداة التعريف 
مادة مفردة ؽتاثلة ىف السياؽ، حيث إنو ظاىر للمتكلم كالسامع على ؿتو دقيق ماذا 

 قد تشّب إذل أم كت bookكتاب فمثبل رغم أف كلمة   تكوف ىذه اظتادة.
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 George Yule. Pragmatik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.  Hal 134 
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 الكلمات األسية صيغأنواع  .ز

 كما التارل:  28كالَبكيب تقع ىف حالتْب، الكلمة األسيةكفقا لنبباف، 

 الكلمة  .1

، االسم، كالفعل، كاضتركؼ كما ىف اللغة العربية تنقسم إذل ثبلثة أقساـالكلمة 
 29:التارل

أك حيواف أك نبات أك رتاد أك مكاف أك زماف أك  كل كلمة تدؿ على إنسافاالسم:   أ.
 مثل: رجل، مكتب، أسد اخل صفة أك أم شيئ آخر.

 االسم إذل ثبلثة أقساـ:. من ناحية العدد تنقسم ٔ

 رجل، كمكتب، كأسد. مثليدؿ على معُب مفرد  كىو اسماسم اظتفرد   أ.  

 مثل مكتباف/مكتبْب، شجرتاف/شجرتْب. على معُب مثُب كىو اسم يدؿ اظتثُب اسم ب.  

أكثر من اثنْب كىو ثبلثة أقساـ، رتع مذكر كىو اسم يدؿ على معُب  صتمعاسم ا ج. 
 -باب السادل مثل مؤمنوف، كرتع مئنث السادل مثل مؤمنات، كرتع التكسّب مثل

 أبواب.

كىو اسم اظتذكر كاسم اظتؤنث. مثل طالب،  . من ناحية اصتنس تنقسم إذل قسمْبٕ
 طالبة.

دؿ على معْب أك دؿ على غّب معْب تنقسم إذل قسمْب: اسم اظتعرفة . من ناحية ٖ
 كاسم النكرة. مثل الرجل، كتاب.

 ثة أقساـ:كل كلمة تدؿ على حدكث شيئ ىف زماف خاص. كينقسم إذل ثبلالفعل:   .ب
                                                           

28
 Nababan. Ilmu Pragmatik. Jakarta: Depdikbud. 1987. Hal 40 

29
 Juwariyah. Bahasa Arab untuk PT. Yogyakarta:Teras. 2009. Hal 15 
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 ؿتو فتح، اظتاضي.لى حدكث شيئ ىف زماف عكل فعل يدؿ   : كىواظتاضيفعل . ٔ
 .، كرسمدرسك 

 : كىو كل فعل يدؿ على حدكث شيئ ىف زماف اضتاضر أك اظتستقبل. فعل اظتضارع. ٕ
 : يفرح، كتتهدؿتو

 .جّربْ ك  ،ؿتو أنظرْ ىف زماف خاص كىو كل فعل يطلب بو حصوؿ عمل  فعل األمر. ٖ

اضترؼ: ىو كل كلمة ليس عتا معُب إال مع غّبىا. ؿتو حرؼ جر: من، إذل ىف، عن،  ج. 
 الكاؼ. على الباء، البلـ،

 التركيب .ٕ

الَبكيب . العبارة يقصد هبا ىف النحوم العريب العبارةيقاؿ أيضا (frase) الَبكيب
ألف من  غّب اإلسنادم، تتكوف من كلمتْب بينهما عبلقة غّب إسنادية أك بناء لغوم يت

كلمتْب بينهما ترابط سياقي كتعل منها كحدة متماسكة حٌب نتكن أف يستبدؿ هبا كلمة 
 كاحدة.

كالَبكيب يقصد بو غتموعة من العناصر ترتبط ببعضها كتصلح ألف تشغل كظيفة 
عناصرىا اشتا أك كاحدة ىف اصتملة، أم أهنا تساكم ؿتويا كلمة مفردة، فسيتبدؿ مبجموع 

  ؽتلح، الطالب اظتاىر.مثل: ماء  فعبل. 

 33:كالَبكيب لو أنواع كثّبة، منو

من النعت كاظتنعوت. مثل: الصف الثالث،  كىو ما تألفَبكيب النعطي ال .1
 أخٍب جتلس ىف الصف الثالث.
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 رؼبتوسط ح لف من اظتعطوؼ كاظتعطوؼ عليوما تأَبكيب العطفي كىو ال .2
 مثل: عمراف لتب اللغة كاألدب. 31.العطف بينهما

 ما تألف من البدؿ كاظتبدؿ منو. مثل: جاء حسْب أخوؾ.: َبكيب البدرلال .3
 تألف من اظتؤّكد  كاظتؤكَّد. مثل: جاء القـو كلهم.َبكيب التوكيدم: ما ال .4
 .َبكيب اإلضايف: ما ترّكب من اظتضاؼ كاظتضاؼ إليو. مثل: كتاب التلميذال .5
 .َبكيب الندائي: ما ترّكب من حرؼ النداء كاظتنادل. مثل: أيها الناسال .6
 قبية رل.ما ترّكب من اظتشار كاظتشار إليو. مثل: تلك اضتاإلشارم:  َبكيبال .7
شبو اصتملة كىو جار غتركر، كظرؼ  ما ترّكب من تركيب شبو اصتملة: .8

 اظتكاف، كظرؼ الزماف.
  إّف"أداة النسخ منها "ليت، لعّل، كأف، ألّف، تركيب النسخ: ما ترّكب من  .9

 إف اهلل غفور رحيم، لكّن القلم جديد.مثل: 
ا، لن، دل، ليس،ال. كاشتها أداة اظتنفي ممن  َبكيب اظتنفي: ما ترّكب منال .13

 مثل: السيد فيصل دل لتضر، الأحد ىف الفصل. كخربىا.
أداة التنفيس "س، سوؼ، كي، ؿ،قد،  منما ترّكب  تركيب التنفيس: .11

، إقرْأ مرةن أك مرّتْب خٌب تفهم.كفعل الفاعل.  حٌب"   مثل: سأزكرؾ ىذا اليـو
مثل:  ها موضحة معُب األكذل.كلمتْب، ثاني  ما ترّكب من َبكيب البياين:ال .12

 شربُت كوبا من العصّب.قرأُت ما استعرتو من الكتب، 
مثل: ىذا جّواؿ أنا،  اظتؤكد كاظتؤَّكد. ما ترّكب من َبكيب التوكيدم:ال .13

 لقيُت ػتمد نفسو.
 صلة كاظتوصوؿ. مثل:اسم اظتوصوؿ ك ما ترّكب من  َبكيب اظتوصورل:ال .14

 الذين يلعبوف أصحايب.
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 12. صٜٔٚٔشيخ مصطفى الغلياين. جامع الدركس العربية. بّبكت: دار الكتب العلمية.  
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كنها "كلما، إف، ظتا، لو،   ما ترّكب من أدة الشرط َبكيب الشرطى:ال .15
مثل: لو كاف أىل القرل  كفعل الشرط كجواب الشرط. عندما، من، إذا.

 آمنو كاتقو لفتحنا عليهم بركات من السماء كاألرض.
الطفلة   ما ترّكب من إخوة كاف راشتها كخربىا. مثل: َبكيب التوقيتات:ال .16

 ساحة البيت. كانت تلعب ىف
تثناء، منها سول، غّب، إال. : ما ترّكب من أداة االسَبكيب االستثنائىال .17

 كاظتستثُب كاظتستثُب منو. مثل: جا التلميذ إال عليان.
مثل: حضر مزجي: ىو كل كلمتْب ركبتا كجعلتا كلمة كاحدة.   َبكيبال .18

 32موت.

 . الجملةٖ

اؿ أيضا الكبلـ كىي اصتملة اظتفيدة معُبن دتان مكتفيان بنفسو. فإف دل تفد يقاصتملة 
" فهذه "إف جتتهد ىف عملكاصتملة معُب تامان مكتفيان بنفسو فبل تسمى كبلما. مثل: 

اصتملة ناقصة اإلفادة، ألف جواب الشرط فيها غّب مذكور فبل تسمى كبلما. فإف تذكر 
 صار كبلما.اصتواب "إف جتتهد ىف عملك تنجح" 

 اصتملة ىف العربية تنقسم إذل اصتملة اإلشتية كاصتملة الفعلية.

 . اصتملة اإلشتية ىى كل رتلة تتكوف من اظتبتدأ كاطترب. مثل: اظتصباح منّب.ٔ

. اصتملة الفعلية ىي كل رتلة تتكوف من الفعل كالفاعل كاظتفعوؿ بو. مثل: باع ٕ
 عثماف دراجتو. 
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 ت األسيةأنواع وظيفة الكلماح. 

يعرب اللغوم ىف اجملتمع  ك  هتذيباالحَباـ كأنظمة  كظيفة الكلمات األسية يعرب عن
 طبقة الشخص ىف اجملتمع.

، كسنكوف يف حاجة إلضافة مزيد من بعد كاحد، سية االجتماعكيقوؿ ليفنسوف كليعرؼ على اصتوانب األ“
ساكم اظترسل إليو، كغّبىم من األشخاص الٍب نتكن رتبة النسبية، الٍب كاف اظتتكلم ىو أعلى اجتماعيا، أقل أك ي

 أف يشار إليها.

ينطوم على كضع عبلمات على العبلقات االجتماعية يف التعبّبات  أسية االجتماعكباإلضافة إذل ذلك، "أف 
 اللغوية، مع إشارة مباشرة أك اظتائلة إذل الوضع االجتماعي أك دكر اظتشاركْب يف ىذا برنامج اطتطابة".

( كاقَبح أف بالتشريف تعترب بشكل صحيح جزءا من النظاـ األسية ٜ٘ٚٔما يتعلق بالتشريف، فيلمور )كفي
" ترتكز بالرجوع إذل خصائص اظتكانية لؤلحداث االتصاالت.  come" ك "جاءhereاللغة، كما أف معُب "ىنا 

. كإذ تضع يف اعتبارىا ىدفنا ىو لتحليل كاستخداـ كظيفة من ىذه الشركط األسية يف السياؽ االجتماعي
الضمائر مهذبة، كالعناكين العنواف، عبلقات القرابة، كغّب ذلك، نتكن للمرء أف يبلحظ أف األسية االجتماعي ىي 

 كاحدة من أغُب اظتناطق حيث اللغة كالثقافة مَبابطة.

بدال من أف العبلئقية. النوع الرئيسي اآلخر من اظتعلومات األسية االجتماعي، الٍب غالبا ما يتم ترميز، مطلق 
( يتحدث عن اظتتحدثْب اظتعتمدين، حيث قمنا ػتفوظة األشكاؿ ٜ٘ٚٔأما بالنسبة للمجموعة اظتطلقة، فيلمور )

عن بعض اظتتكلمْب، كاذف اظتتلقي، مبا يف ذلك القيود على معظم ألقاب عنواف )سيدم القاضي، السيد الرئيس، 
 كما إذل ذلك(.

أساسا من حيث القوة كالتضامن. على سبيل  sociolinguisticallyماعية مت عرضها بالتشريف االجت
كاسم العائلة مع تشريفي االجتماعي السيد  jhon اظتثاؿ، كاف االختيار بْب االسم األكؿ جوف

. عند معاصتة أك إشارة إذل الشخص نفسو، بل ىو مسألة السلطة كالتضامن. كىذا يعِب  Mr.Brownبراكف
، كأقل يساكم كأكثر بعدا فهو لو،  jhonزتيمة اظتتكلم ىو لو، كأكثر انو سيدعو لو جوفأف أكثر مساكاة ك 

. كلذلك، فإف االختيار بْب االسم األكؿ كاسم العائلة تكرًن Mr.Brownكأكثر انو سيدعو لو السيد براكف
 تعتمد عمليا على نوع من العبلقة االجتماعية بْب اظتتكلم كاظتخاطب أك اظترجع.

( يقوؿ "نتكن أف ينظر إذل اإلشارات اللغوية للقوة كالتضامن كما مثيل ٕٛٔ: ٜٓٛٔىدسوف )كىكذا، 
 آخر من الطريقة الٍب متحدث يقع نفسو يف عاظتو االجتماعي
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عندما يتحدث "قد ختتلف العبلقات السلطة التضامن من ثقافة إذل أخرل كبعبارة أخرل، نتكن للمرء أف 
 33."نوعاف من بالتشريف االجتماعية:. العبلئقية كاظتطلق يقوؿ أف ىو ثقافة معينة كىناؾ

تأيت ىف بعض اضتاالت،  سية االجتماعكمن البياف ما سبق نستنبط أف كظيفة األ
 كىو:

لتشّب إذل طبقة اإلجتماعية لو ثبلث طبقات  أسية االجتماعاالجتماعية:  طبقة .1
كىي: األعلى، كاظتساكة، كاألدين. مثل األب، كخاالف انثناف، كأخٍب الصغّبة. 

 بشكلل اظتشاركْب يستقب فأل اظتشاركْب استقباؿكىف حالة اطتطابة هتتم ب
 صحيح.

هذبة، كالعناكين اظتالضمائر رب بالحَباـ الشخص يعت أسية االجتماعاالحَباـ:  .2
 .كغّب ذلك كعبلقة ليس القرابة عبلقات القرابة،ك  كاللقب، العنواف،

اظتستمعْب اظتهذبة، مثل: ؿ التحية عند اطتطابة: كىف اطتطابة ىناؾ التحية الستقبا .3
 اظتكـر رئيس اصتمهورية، فضيلة الكراـ عميد الكلية، أيها اصتمهور احملبوبْب.

ظهر االختبلؼ  ىواللغوم: ك  التهذيب يذكر ىف نظرية بلقة الشخصكمن جهة ع
لدعوة الشخص مبناسبة القرابة أك البعيدة مع الشخص. مثل الدكتور فيصل، كالشخص 
الذم لو عبلقة القرابة يدعوه فيصل كالشخص الذم لو عبلقة البعيدة يدعوه الدكتور 

 34ابتها:اللغوم ىناؾ ستة ثو  تهذيبفيصل. ككفقا صتيفرم ليج ل

 يزة كبّبة لآلخرين.مكسيم اضتكمة: كىو لتاكؿ عن عدـ اإليذاء كيوفر ؽت .أ
: كىو لتاكؿ إلعطاء ميزة صغّبة لنفسي كػتاكلة منح خسارة كبّبة  .ب مكسيم الكـر

 الذايت. من اضتكم

                                                           
33

https://www.academia.edu/1307572/LINGUISTIC_ANALYSIS_OF_THE_EMPATHETIC_SHIFT_BET

WEEN_ARABIC_AND_ITALIAN?auto=download 

 

34
 Geoffrey Leech. Prinsip-Prinsip Pragmatik (terjemahan). Yogyakarta: UII Press. 1993. Hal 206 
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نفسو قليبل ككثرة اإلصبلح عن اضع:  كىو لتاكؿ أف أثِب على مكسيم التو  .ج
 النفس.

 مكسيم االتفاؽ: كىو لتاكؿ لكثرة االتفاؽ اآلخرين. .د
مكسيم التعاطف: كىو لتاكؿ أف تزيد التعاطف كاضتد من الكراىية جتاه  .ه

 اآلخرين.
 آلخرين كيقل أف يرفضونو.  مكسيم الثناء: كىو لتاكؿ أف يكثر اظتدح .و
 أنواع معنى الكلمات األسية .ط

علم اظتعُب ىو علم يعرؼ بو ىل طابق الكبلـ ما يطلبو اضتاؿ أـ دل يطابق. فمثبل 
 35، كحاؿ العنيد أك البليد يقتضي الطويل.حاؿ اظتخاطب الذكي يقتضي االختصار

، كاظتكاف، كاطتطاب كما االجتماعية، كالزمافك  ،كالكلمات األسية ىي اإلشارة الذاتية
 ذكرنا السابق.

 أنواع اظتعُب بالنظر إذل عدـ اإلحساس ككجوده ىف اللغة تنقسم إذل قسمْب، كقتا:ك 

 ألساسيعُب ااظت .1

بواسطة البصر، أك الشم، ج اظتبلحظات بنتائىو اظتعُب الذل تناسب  األساسيمعُب 
تشمل فيها اظتعلومات الواقعية  األساسيكمعُب  أك السمع، أك اإلحساس كجتارب أخرل.

لرئيسي كىذا اظتعُب ىو العامل ا .ركزماظت األكذل أك تسمى أيضا معُب 36كاظتوضوعية.
، كىو التفاىم كنقل األفكار. ، كمثل اضتقيقي للوظيفة األساسية للغةتصاؿ اللغوملبل

ىذا النوع من اظتعُب اظتتصل بالوحدة اظتعجمية حينما ترد ىف أقل سياؽ  Nidaكقد عرؼ 
 لتتوم على معُب جوىرم. مثل:األساسيكمعُب أم حينما ترد منفردة. 

 "ىف البستاف "قطفت عزيزة الوردة
                                                           


 ٜ. ص ٜٜ٘ٔنية مزيدة كمنفتحة. أزتد قبلش. تيسّب الببلغة. مدينة اظتنورة: الطبعة الثا ٖ٘

36
 Abdul Chaer. Pengantar Semantik BI. Jakarta: Rineka Cipta. 2013. Hal 65 
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زىرة الوردة الذم نراىا ىف البستاف  اضتقيقي كىي مبعُبىف تلك اصتملة  "الوردةكلمة "
 زتر أك األبيض، أك األصفر.األا ف زىرهتكلو أكراقها اطتضراء 

 الثانوم عُباظت .2

كمعُب  37سلبيا كاف أـ إكتابيا.تضم اإلحساس فيها ىو اظتعِب الذم  الثانوممعُب   
مع الكلمة،  التعاملىو رابط العقل الذم يرفع قيمة الشعور يف شخص عند  الثانوم

كىواظتعُب الذل نتلكو اللفظ عن طريق ما يشّب إليو إذل  مبعُب إضافة إذل معُب داللة.
 .ضمِبالتأك العرضي أك  اإلضايفكتسمى أيضا معُب  جانب معناه التصوريي اطتالص.

كىذا النوع من اظتعُب زائد على اظتعُب األساسي كليس لو صفة ثبوت كالشموؿ، كإفتا 
كال يعترب شرطا بالنسبة للمتكلمْب بلغة معينة أف  يتغّب بتغّب الثقافة أك الزمن أك اطتربة.

 38كيعتدؿ على ثبات اظتعُب األساسي.الثانوم ىف اظتعُب أك معاىن يتفقوا 

كلمة "يهودم" دتلك معُب أساسيًّا ىو الشخص الذم ينتمي إذل الديانة مثل  
ىف أذىاف الناس تتمثل ىف الطمع كالبخل كاظتكر اليهودية فهي دتلك معُب إضافية 

 كاطتديعة.

 ىف الفصل"" نظر سلماف الوردة مثل  كنتكن ىناؾ معُب الثاين من معناىا األصلي
السابق ليست مبعُب "الوردة" الٍب نراىا ىف البستاف، بل ىناؾ كلمة "الوردة" ىف اصتملة 

اظتعُب اجملازم. الوردة نتكن مبعُب اسم احدل التلميذة ىف الفصل أك اسم التلميذة اصتميلة 
 كتشبيهها بزىرة الوردة.

 

 

                                                           
37

 66.صPengantar Semantik B.نفسهمرجع 
38

 ٖٛ. ص ٕٙٓٓة. القاىرة: علم الكتب. الدال عمر ؼتتار عمر. علم 
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 الفصل الثالث
 عرض البيانات وتحليلها

 
 كتاب البخالءو   سيرة الجاحظ .أ

اشتو أبو عثماف باىرك عمرك بن ػتبوب الكناين، كاظتشهور باسم اصتاحظ. كلد يف 
ـ، كعاش يف بداية اضتكم العباسي. كيرل العديد من اظتؤرخْب أنو منذ ٚٙٚق/  ٓ٘ٔعاـ 

الطفولة يرغب يف تعلم اظتعلومات، كيف سن مبكرة أنو يعلم  الكثّب من اظتعرفة، مبا يف 
من اعتجرم ذىب اصتاحظ إذل بغداد كاستقر فيها،  ٕٗٓالفنوف. يف عاـ ذلك األدب ك 

كقد شغل صاعا بغداد مع ظبلؿ العلم، ككثّب من اضتلقة أك اجمللس يتعلم العلم كاألدب. 
كأيضا ىناؾ مزدزتة مع شاعر ككاتب كخطيب. كعّلم اصتاحظ العلم كيتبادؿ العلم مع 

م حوؿ اجملتمع. ك جاء الطبلب من أؿتاء العلماء، كأصبح اصتاحظ مشهور بعادل العل
ؼتتلفة ليدرس معو ، كما أنو غالبا يتناكؿ الفائزة من اطتلفاء كالوزراء  الذم متعاطف 

 39معو.
نوعا من الكتب. كلو كتب أخرم الشهّب سول   ٕٓٓاصتاحظ تركها أكثر من 

تاب البخبلء مثل  كتاب اضتيواف الذم قّدـ للوزير ػتمد بن الزيات اظتطبوعة يف كقت ك
ـ. ككتاب البياف كالتبيْب منحو للقاضي أزتد بن أيب داكد. ٜٚٓٔالحق يف مصر يف عاـ 

ككتاب التيجاف عن األخبلؽ اظتلك كغتموعة من الرسائل. يف هناية حياتو مِب بالشلل، 
 عاما.ٜٙـ ىف عمر ٛٙٛق/  ٕ٘٘كتويف يف سنة 

كىو الشاعر، كالركاة، كالكاتب، كاطتطيب، كالفيلسوؼ، كاظتؤرخ كإتقاف علم 
اضتيوانات كالنباتات كعادل علم اظتنطق مبذىب اظتعتزلة. كلديو اثنْب من اظتهارات مشهورين 
ىي: يتقن التحدث مع أسلوب اظتعتزلة كأصبح الزعيم غتموعة اصتاىدية كاظتعتزلة. كىو 

                                                           
 ٕٕٕ. ص ٜٙٔٔأزتد االسكندم كمطفى عناين. الوسيط. مصر: دار اظتعارؼ.  ٜٖ
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أديب الفلسفي كاألدب الفكاىة. ككاف أكؿ من ألف الكتاب كرتعو البياف عادل ب
 كالتبيْب، ككتاب اضتيواف، كالكتاب البخبلء كغّبىا.

كاصتاحظ قوم يف غتاؿ التحفيظ، كيقرأ العديد من الكتب، ككيوسع ىف الثقافة، 
لفكاىة كحاد الذىن. كعندما يتحدث دائما باستخداـ اضتجة القائلة، كالذكاء، كيقوؿ ا

 بقوؿ لْب كحلوة.
كيقوؿ أبو حّفاف: "دل يسبق رل أف رأيت أك شتعت من شخص لتب القراءة كػتبة 

 العلم كما اصتاحظ. كما أنو  عندما ناؿ الكتاب، قرأه حٌب انتهى ".
 

. كىو من أفضل النثر األديب  البخبلء ىي قصة الفكاىة يشمل فيها األدب كالعلـو
العلماء يقوؿ أهنو دل ؿتصل كتاب القصة الذم لتتوم على لتبو األديب كاظتؤرخ. كبعض 

ىجاء أخبلقي أفضل من كتاب اصتاحظ. كما ىو كارد يف كتاب البخبلء ىو ػتض لعمل 
اصتاحظ، كليس التسجيل أك الَبرتة أك األعماؿ األخرل. كيوضح ذلك من أسلوب 

فكرتو من كمضموف القصة الذم متتلف مع غّبه. كألف اصتاحظ تلك القصص بأحسن 
خربة كفهم لطبيعة الرغبة كاظتيوؿ الشخص الذم يفهمو من رتيع النواحي اضتياة يف 

 عهده.
يف كتاب البخبلء للجاحظ سنجد ؽتيزات األسلوب اصتاحظ : "لقد قاؿ لنا، لقد 
أحكي إلينا، أك قد قاؿ لنا فبلف كفبلف"، كما يقوؿ كبلـ اآلخرين كما ذكر يف قصة 

القصة ىف كتاب البخبلء، كمع ذلك، حينما نبحثها كجد الكندم، كىي من إحدل 
األسلوب " قد قاؿ لنا فبلف"  كلكن دل ؾتد ىناؾ كبلـ اآلخرين. كىذا األسلوب يكوف 
الشخصية اصتاحظ الذم يفرقو مع اآلخْب، إال قصة شهّب أنو قصص الناس اآلخرين 

شهّب أك الكلمات الذين لتكيو اصتاحظ مثل "رسالة سهل بن ىاركف، كبعض اآلثار ال
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اظتأخوذة من السابق، من قوؿ اإلماـ أك الصحابة كبعض الكبلـ اظترتبطة مع حديث 
 43كاالقرآف.

كننا أف نرل أف قصة البخبلء ىي الفكاىة الٍب حتتوم على الضحك، كلكن نت
اصتاحظ يريد أف يعطي اضتكمة أك اطتربة للمجمع. بالرغم من أننا اضتصوؿ على الكثّب 
من الغمز كزتاقة، كلكن كاف يهدؼ اظتزاح ليست خطّبة. كىذا ىو سر رتاؿ الفكاىة 

 يف قصة البخبلء.
 
 قصة البخالء للجاحظالبيانات من  .ب

 41سجديينقصة أهل البصرة من الم. قصة األولى: ٔ

 المسجديينمن  أهل البصرةقصة  .1
يف النفقة، كالتثمّب للماؿ، من   اجتمع الناس يف اظتسجد، ؽتن ينتحل االقتصاد .2

 أصحاب الجمع والمنع
 منهم شيخفقاؿ  .3
 المتوضأفعمدت إذل ذلك  .4
االقتصاد، كصاحبة  ؟ فإهنا كانت من ذكاتمريم الصناعىل شعرمت مبوت  .5

 إصبلح. قالوا : فحدثنا عنها
 عين الختنكعظمت أمرىا يف  .6
 األحماء كرفعت من قدرىا عند .7
 زوجهافقاؿ عتا  .8
 يا مريم؟فقاؿ عتا زكجها أىن لك ىذا  .9

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمكعتذا كشبهو قاؿ  .13
                                                           

40
 Jahidh terjemah Mahrous Ali. Menertawakan Diri Sendiri. Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana. 

2001. Hal 4 
 ٜٕص   .pdfاحظ.كتاب البخبلء صت ٔٗ
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 ؾ على عرقك الصاحلولدكإين ألرجو أف مترج  .11
 ال حتقركا صغار األمور يا قوم .12
 قد اعتقد مائة جريب يف أرض العرب صاحب سقطقد رأيت  .13
 الموفقينقاؿ رل بعض  .14
 للعجوزفقلت  .15
 كاألعراب البدوفتذاكرنا منذ أياـ أىل  .16
 واألعراب فتذاكرنا منذ أياـ أىل البدك .17
 أحد المرشدينكىو ما عملت  .11
 اليـو فالخادم .19
 تلقح األلبابالرجال مذاكرة   .23
 عتا أضحية العام ابن عمأىدل إليها  .21
 كليس رل قيم امرأة أرملةأنا  .22
 دل كتيئ كقت القديد بعد بأبي أنت!قالت  .23
 حٌب تسمع بأخبار الصاضتْب المسرفين،ال تعلم أنك من  .24
 الصالحين.ال تعلم أنك من اظتسرفْب، حٌب تسمع بأخبار  .25

 

 42حديث خالد بن يزيدلثاني: .قصة إ

 موذل اظتهالبة خالد بن يزيدكىذا  .1
 أحدكىف كثرة اظتاؿ اظتبالغ الٌب دل يبلغها  .2
 سائل فوقف عليو ذات يـو .3
 الدراىيم، ىذا من مساكْب الفلوس مساكينليس ىذا من  .4

                                                           
 ٙٗص   pdfاحظ.مرجع نفسو. كتاب البخبلء صت   ٕٗ



32 
 

 المكّدين؟كإنك لتعرؼ  .5
 مخطراني  دل يبق ىف األرضمث .6
 إال فقتو مستعرضكال   .7
اذكال   .8  شجَّ
 كاغانيكال   .9

 بانونكال   .13
 قرسيكال  .11
 عواء كال .12
 مشعبكال  .13
 فلوركال  .14
 مزيديكال  .15
 إال ككاف حتت يدم إسطيلكال  .16
 كال مكد كعبىكدل يبق ىف األرض  .17
 من غلمانوالقصان و سعيد اظتدائِب ككاف أبو سليماف األعور كأب .18
 عند موتو البنهكىو الذم اؿ  .19
 ذا القرنينفبل عليك أال ترل  .23
 الرومألخذ عِب صفة  .21
 القطاكألنا أىدم من  .22
 دعيميصكمن  .23
 الشقَّ كاصطدت  .24
 كتدسيس العرّاؼ الكاهنكعرفت خدع  .25
 العّرافكتدسيس  .26
 العّياؼك  الخطاطكإذل ما يذىب  .27



33 
 

 والعّياف كإذل ما يذىب اطتطاط .28
 أصحاب األكتافكما يقوؿ  .29
 السلطانمن عمل  .33
 كيمياء الذهب والفضةأك من  .31
 كبو تبنكت خاتوف قارونالذم بلغ بو  .32
 خاتونكبو تبنكت  قاركفالذم بلغ بو  .33
 الفرعونيكعمل  .34
 البنينكلست أرضاؾ، إف كنت فوؽ  .35
 باآلباءبك كإف كنت الحقا  كال أثق .36
 كاظتساكْب السالطينإين قد البست  .37
 والمساكينإين قد البست السبلطْب  .38
كّدين الخلفاءكخدمت  .39

ُ
 كاظت

 كالُفتَّاؾ النََّساككخالطُت  .43
 والُفتَّاككخالطُت النََّساؾ  .41
 البناءقد حفظتو عليك من فتنة  .42
 النساءكمن فتنة  .43
 الوكالءدل كمن أي .44
 للقاضيكلست أكصيك حبفظو لفضل حيب لك، كلكن بفضل بغضى  .45
 إال عقوبةن لؤلكالداألوالد إف اهلل دل يسلط القضاة على أمواؿ  .46
 ابن الخبثةيا  .47
 ، كُعْجزة أّمكبكرً كزاد ىف ذلك أف كنت  .48
 قاصاً أنا لو ذىب مارل صتلسُت  .49
 الواقع كالقبوؿ علي .53



34 
 

 بالنهار ُمحتاالً  كصرتُ  .51
 صناعَة الليلكاستعملُت  .52
 قاطع طريقأك خرجُت  .53
 كعتم غتهران  عيناً أك صرُت للقـو  .54
 َصعاليك الجَبلسل عِب  .55
 وزواقيَل الشام .56
 وزّط اآلجام .57
 ورؤوس األكراد .58
 ومردة األعراب .59
 وفُ ّتاك نهر بطّ  .63
 ولصوص القفص .61
 كالقطرية نيةالقيقاكسل عِب  .62
 والقطريةكسل عِب القيقانية  .63
 كذباحى اصتزيرة  المتشبهةكسل عِب  .64
 وذباحى الجزيرةكسل عِب اظتتشبهة  .65
 رؤية الطليعةككيف ثبات جناين عند  .66
 ربيعةككيف يقظِب إذا كنت  .67
 اب الصخر ومصخرحأصكبقية  .68
 أصحاب فاس ورأس ومقالسكبقية  .69

 
 
 

 



35 
 

  ّسية االجتماعمات األُ صيغ كلج. 
 قصة أهل البصرة من المسّجديين

 قصة أىل البصرة من اظتسّجديْب .1

 ديْب"."أىل البصرة" ك"اظتسجّ  تركيبا الٍب توجد ىف موضوع القصة ىي أسية االجتماع
 ".من اظتسّجديْب" " كاطتربقصة أىل البصرة"تقع ىف رتلة اإلشتية تَبكب من اظتبتدأ 

من اظتضاؼ "أىل" كمضاؼ إليو تَبكب قع ىف تركيب اإلضايف ة" ي"أىل البصر  تركيبك 
من حركؼ اصتّر "من" كيب شبو اصتملة جار غتركر ك"اظتسّجديْب" يقع ىف تر  ."البصرة"

من نوع اسم رتع مذكر السادل من اسم الفاعل "اظتسّجديْب"ك ."اظتسّجديْب"اسم غتركر ك 
 مسّجد يقاؿ ألىل الّسجود.

 ، من أصحاب اصتمع كاظتنعاظتسجداجتمع الناس يف  .2

تركيب ". كقعت ىف أصحاب اصتمع كاظتنع"ىي تركيبىف تلك اصتملة  أسية االجتماع
"يف  كجار غتركرالناس" كالفاعل " ""اجتمع اظتاضي اصتملة الفعلية تَبكب من الفعل

 "أصحاب اصتمع كاظتنع"كتركيب . "من أصحاب اصتمع كاظتنع"اظتسجد" كتركيب البياين 
 ".اصتمع كاظتنع" كمضاؼ إليو "أصحابنوع تركيب اإلضايف تَبكب من مضاؼ " من

 قاؿ شيخ منهم .3

ىف تلك اصتملة ىي كلمة "شيخ". كقعت ىف اصتملة الفعلية تَبكب  أسية االجتماع
كلمة   . كمنهم" ة جار غتركر "لكالفاعل "شيخ" كشبو اصتم "قاؿ" اظتاضي من الفعل

 ا.من نوع اسم مفرد مذكر  "شيخ"

 عمدت إذل ذلك اظتتوضأ .4

كقعت ىف اصتملة الفعلية تَبكب اظتتوضأ". ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
ذلك  ة جار غتركر "إذلل"عمدت" كالفاعل ضمّب متصل كشبو اصتماظتاضي من الفعل 
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من حرؼ اصتر "إذل" كاسم غتركر شبو اصتملة جار غتركر من تركيب  اظتتوضأ""كاظتتوضأ". 
 من نوع اسم الفاعل مفرد مذكرا. "اظتتوضأ". ككلمة "ذلك اظتتوضأ"

 ىل شعرمت مبوت مرًن الصناع؟  .5

رتلة اإلشتية تَبكب من ". كقع ىف مرًن الصناعىف ذلك الَبكيب ىو " أسية االجتماع
تركيب من " مرًن الصناع"ك . "شعرمت مبوت مرًن الصناع"خرب مقدـ "ىل" كمبتدأ مؤخر 

 ".الصناع" كمضاؼ إليو "مرًنمضاؼ "ب من اإلضايف تَبك

 كعظمت أمرىا يف عْب اطتًب .6

كقعت ىف اصتملة الفعلية تَبكب "اطتًب".  ىف تلك اصتملة ىي كلمة أسية االجتماع
كمفعوؿ بو  "ابنة"كيقصد بو تقديره "ىي" "عظمت" كالفاعل ضمّب متصل من الفعل

عْب ًب" من نوع تركيب اإلضايف ""اطت". ككلمة يف عْب اطتًب" كجار غتركر "أمرىا"
 مضاؼ إليو. ككلمة "اطتًب" ىي اسم مفرد مذكر."اطتًب" " ىو اظتضاؼ كعْب". "اطتًب

 كرفعت من قدرىا عند األزتاء .7

كقعت ىف اصتملة الفعلية تَبكب ". األزتاء " ىف تلك اصتملة ىي كلمة أسية االجتماع
كمفعوؿ بو  "ابنة"يقصد بو ديره "ىي"تق اظتاضي "رفعت" كالفاعل ضمّب متصل من الفعل

" من نوع تركيب عند األزتاءعند األزتاء". كتركيب " تركيب اإلضايف" ك من قدرىا"
من نوع " األزتاء "اإلضايف تَبّكب من اظتضاؼ "عند" كمضاؼ إليو "األزتاء". ككلمة 

 تركيب اإلضايف كىو اسم رتع التكسّب من زتاة.
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 فقاؿ عتا زكجها  .8

كقعت ىف اصتملة الفعلية تَبكب  زكجها".ىف تلك اصتملة ىي كلمة " الجتماعأسية ا
عتا " كجار غتركر"الزكج"  يقصد بوك  مستتّب تقديره "ىو"من الفعل "قاؿ" كالفاعل ضمّب 

 ". ككلمة "زكجها" من تركيب توكيدم كىو اسم مفرد مذكر.

 أىن لك ىذا يا مرًن؟ .9

" من تركيب يا مرًن"ككلمة  ".يا مرًن " مةىف تلك اصتملة ىي كل أسية االجتماع
 الندائي تَبكب من حرؼ النداء "يا" كاظتنادل "مرًن". كىو من نوع نداء البعيد.

 قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .13

كقعت ". رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم" ىف تلك اصتملة ىي كلمة أسية االجتماع
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو " كالفاعلاظتاضي "قاؿ"  ىف اصتملة الفعلية تَبكب من الفعل

" من تركيب اإلضايف مبعُب اسم مفرد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم"". ككلمة كسلم
 .صلى اهلل عليو كسلم مذكر النيب ػتمد

 كإين ألرجو أف مترج كلدؾ على عرقك الصاحل .11

ب النسخ تَبكب من أداة ".كقع ىف تركيكلد" ىف تلك اصتملة ىي كلمة أسية االجتماع
" كلد" ككلمة". أف مترج كلدؾ على عرقك الصاحل" كخربىا "ألرجو النسخ "إين" كاشتها "

 من نوع اسم مفرد مذكر.

 يا قـو ال حتقركا صغار األمور .12

". ىف تلك اصتملة ىي كلمة أسية االجتماع "ككلمة  "يا قـو من تركيب  "يا قـو
". كىو من نوع نداء البعيد. ا" كاظتنادلالندائي تَبكب من حرؼ النداء "ي  "قـو
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 رأيت صاحب سقط  .13

كقعت ىف اصتملة الفعلية ". صاحب سقط" ىف تلك اصتملة ىي كلمة أسية االجتماع
كمفعوؿ  ""الشيخ"  يقصد بوتقديره "أنا"ضمّب متصل " كالفاعل رأيت"تَبكب من الفعل

اإلضايف تَبكب من بو "صاحب سقط". كتركيب "صاحب سقط" من نوع تركيب 
 مضاؼ "صاحب" كمضاؼ إليو "سقط".

 قاؿ رل بعض اظتوفقْب .14

عت ىف اصتملة الفعلية كق". بعض اظتوفقْب" ىف تلك اصتملة ىي كلمة أسية االجتماع
بعض " اصتملةكمفعوؿ بو "رل". ك " بعض اظتوفقْب" كالفاعل "قاؿاظتاضي" فعلتَبكب من 

 كب من مضاؼ "بعض" كمضاؼ إليو "اظتوفقْب"." من نوع تركيب اإلضايف تَب اظتوفقْب

 فقلت للعجوز .15

". كقعت ىف اصتملة الفعلية تَبكب عجوزىف تلك اصتملة ىي كلمة "ال أسية االجتماع
ككلمة "للعجوز".  " كالفاعل ضمّب متصل تقديره "أنا" كجار غتركرقلتُ من فعل اظتاضي"

اسم غتركر من حركؼ اصتّر "ااّلـ"  " يقع ىف تركيب شبو اصتملة جار غتركر كىوعجوز"ال
 "من نوع اسم مذكر مفرد.عجوز". ك"العجوزكاسم غتركر"ال

 البدكأىل فتذاكرنا منذ أياـ أىل البدك كاألعراب:  .16

 كقعت ىف اصتملة الفعلية". البدك"أىل  ىف تلك اصتملة ىي كلمة أسية االجتماع
ضمّب  " كمفعوؿ بوكاألعرابأىل البدك "كالفاعل اظتضارع "تذاكر"  تَبكب من فعل

" من نوع تركيب البدك. كتركيب "أىل "منذ أياـ"ؿتن" كشبو اصتملة " متصل تقديره
 إضايف تَبّكب من مضاؼ"أىل" كمضاؼ إليو "البدك" فصار أىل البدك أم غتتمع البدك.
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  أىل البدك كاألعراب: األعراب .17

 كقعت ىف تركيب العطفى"األعراب".  ىف تلك اصتملة ىي كلمة أسية االجتماع
"األعراب". تَبّكب من معطوؼ"أىل البدك" كحرؼ العطف "ك" كمعطوؼ عليو 

 مفرد كمذكر. أم أىل األعراب. كاألعراب من اسم علم

 أحد اظترشدين .18

عت ىف تركيب اإلضايف كق". أحد اظترشدينىف ذلك الَبكيب ىي " أسية االجتماع
 رشدين". كيقصد بو اظترشد الثورم.تَبّكب من مضاؼ "أحد" كمضاؼ إليو "اظت

 اطتادـ اليـو .19

عت ىف تركيب النعٍب تَبكب كقىف ذلك الَبكيب ىو كلمة "اطتادـ".  أسية االجتماع
" كاظتنعوت "اطتادـ". ك"اطتادـ" من نوع اسم مذكر  مفردا. من النعت "اليـو

 مذاكرة الرجاؿ تلقح األلباب  .23

كقعت ىف اصتملة اشتية مذاكرة الرجاؿ". تركيب "لك اصتملة ىو تىف  أسية االجتماع
". تلقح األلباب"  رتلة فعلية مذاكرة الرجاؿ" كاطترب"رتلة اشتية تَبكب من اظتبتدأ 

" كمضاؼ مذاكرة" من نوع تركيب اإلضايف تَبكب من مضاؼ "مذاكرة الرجاؿكتركيب "
 إليو "الرجاؿ".

 أىدل إليها العاـ ابن عم عتا أضحية .21

الفعلية  كقعت ىف اصتملة ".العاـ ابن عمي كلمة "لك اصتملة ىتىف  جتماعأسية اال
". ككلمة ضحية" كمفعوؿ بو " أالعاـ ابن عم"" كالفاعل أىدل تَبّكب من فعل اظتاضي"

 " من اسم مفرد مذكرا.العاـ ابن عم"
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 كليس رل قيم أنا امرأة أرملة .22

أرملة". كقعت ىف رتلة اشتية تَبكب امرأة ي تركيب "لك اصتملة ىتىف  أسية االجتماع
امرأة أرملة" من تركيب النعطي "ك"كليس رل قيم".  " كاطتربأنا امرأة أرملة"من مبتدأ 

 تَبكب من اظتنعوت "امرأة" كالنعت "أرملة".

 قالت بأيب أنت! دل كتيئ كقت القديد بعد .23

صتملة الفعلية ". كقع ىف نوع ابأيب أنت" ىف تلك اصتملة ىي كلمة أسية االجتماع
تَبكب من فعل اظتاضي "قالت" كالفاعل ضمّب مستَب تقديره "ىي" كيقصد بو "معاذة 

 " من تركيب شبو اصتملة جار غتركر.بأيب أنتجار غتركر بأيب أنت. ك"العنربية". ك 

 أنك من اظتسرفْب، حٌب تسمع بأخبار الصاضتْب .24

". كقع ىف تركيب النسخ تَبكب اظتسرفْبىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
". اظتسرفْب من" كخربىا "ها "ضمّب متصل تقديره أنت" كاشتأفّ من أداة النسخ "

 .السادل مذكر رتعاسم من نوع " اظتسرفْب"ك

 أنك من اظتسرفْب، حٌب تسمع بأخبار الصاضتْب. .25

س تَبكب الصاضتْب". ككقع ىف تركيب التنفي" ىي كلمة ذلك الَبكيبىف  أسية االجتماع
". بأخبار الصاضتْب. كفعل اظتضارع "تسمع" كجار غتركر ""حٌب"من أداة التنفيس 

 كالصاضتْب من نوع اسم رتع مذكر السادل.
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 حديث خالد بن يزيد

 حديث خالد بن يزيد .1

 ىف كقع ."خالد بن يزيد" الٍب توجد ىف موضوع القصة ىو االسم أسية االجتماع
". كخالد بن يزيد من خالد بن يزيدكاطترب "  "حديث" بتدأرتلة االشتية تَبكب من اظت

ىو ك  اسم مفرد مذكر. كخالد بن يزيد ىو غبلـ ػتّرره إحدل من قبيلة موذل اظتهالبة
من قبيلة موذل اظتهالبة.  من الغِب كالباخل الشهّب "خالد بن يزيد". كخالويو اظتكدم

 " يكوف موضوع القصة.خالد بن يزيد"كاسم غبلـ 

  يبلغها أحددل .2

تَبكب  تركيب اظتنفي ". كقع ىفأحدىي كلمة " ذلك الَبكيبىف  أسية االجتماع
 . كأحد من نوع اسم مفرد.كخربىا "أحد" "يبلغها" كاشتها" دل" أداة اظتنفيمن 

 فوقف عليو ذات يـو سائل .3

رتلة الفعلية تَبكب  ". كقع ىفسائلىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
". من فع ل اظتاضي "كقف" كالفاعل "سائل" كجار غتركر "عليو" كظرؼ الزماف "ذات يـو

 ككلمة سائل ىو من نوع اسم فاعل مفرد مذكر.

 ىذا من مساكْب الفلوس .4

رتلة االشتية تَبكب  ". كقع ىفمساكْبىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
من نوع تركيب شبو  مساكْب. ككلمة من مساكْب الفلوسمن اظتبتدأ "ىذا" كاطترب 

 اصتملة، كىو اسم غتركر من حركؼ اصتر "من". كمساكْب من نوع اسم رتع تكسّب.
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 كإنك لتعرؼ اظتكّدين؟ .5

ىف تلك اصتملة ىي كلمة "اظتكّدين". كقع ىف تركيب النسخ تَبكب  أسية االجتماع
من نوع اسم  من حرؼ إّف كاشتها ضمّب متصل أنت كخربىا لتعرؼ اظتكّدين. اظتكدين

 رتع التكسّب.

 دل يبق ىف األرض ؼتطراين .6

"ؼتطراين". كقع ىف تركيب اظتنفى تَبكب  ىف تلك اصتملة ىي كلمة أسية االجتماع
 كلمةك  من أداة اظتنفى "دل" كفعل اظتضارع غتزـك "يبق" كجار غتركر ىف األرض ؼتطراين.

 "ؼتطراين" من نوع اسم مفرد.

 كال مستعرض إال فقتو  .7

االستثنائى  "مستعرض". كقع ىف تركيب ىف تلك اصتملة ىي كلمة أسية االجتماع
 كلمةك  كاظتستثُب منو "فقتو". "كال مستعرض" كأداة االستثنائى "إال" تَبكب من اظتستثُب

 "مستعرض"من نوع اسم مفرد.

 كال كاغاين .8

تَبكب  اظتنفى ". كقع ىف تركيبكاغاينىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
 من نوع اسم مفرد. "كاغاين" كلمةك  ."كاغاين"من أداة اظتنفى "ال" كاشتها 

 كال بانوف  .9

اظتنفى تَبكب  كقع ىف تركيب بانوف".ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
 بانوف" من نوع اسم مفرد." كلمةك  ."بانوف"كاغاين"من أداة اظتنفى "ال" كاشتها 
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 كال قرسي .13

اظتنفى تَبكب  ". كقع ىف تركيبقرسيىف تلك اصتملة ىي كلمة " جتماعأسية اال
 من نوع اسم مفرد. "قرسي" كلمةك  ."قرسي"من أداة اظتنفى "ال" كاشتها 

 كال عواء .11

اظتنفى تَبكب  ىف تلك اصتملة ىي كلمة "عواء". كقع ىف تركيب أسية االجتماع
 من نوع اسم مفرد. اء"""عو  كلمةك  ."عواء"من أداة اظتنفى "ال" كاشتها 

 كال مشعب .12

اظتنفى تَبكب  ". كقع ىف تركيبمشعبىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
 من نوع اسم مفرد. "مشعب" كلمةك  ."مشعب"من أداة اظتنفى "ال" كاشتها 

 كال فلور .13

اظتنفى تَبكب  ". كقع ىف تركيبفلورىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
 من نوع اسم مفرد. "فلور" كلمةك  ."فلور"داة اظتنفى "ال" كاشتها من أ

 كال مزيدم .14

اظتنفى تَبكب  ". كقع ىف تركيبمزيدمىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
 من نوع اسم مفرد. "مزيدم" كلمةك  ."مزيدم"من أداة اظتنفى "ال" كاشتها 

 كال إسطيل إال ككاف حتت يدم .15

االستثنائى  إسطيل". كقع ىف تركيبىف تلك اصتملة ىي كلمة " عأسية االجتما 
 ككاف حتت يدم". كاظتستثُب منو  "كال إسطيل" كأداة االستثنائى "إال" تَبكب من اظتستثُب

 إسطيل" من نوع اسم مفرد."" كلمةك 
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 كدل يبق ىف األرض كعىب كال مكد .16

تركيب اظتنفى تَبكب  "كعىب". كقع ىف ىف تلك اصتملة ىي كلمة أسية االجتماع
 اظتضارع غتزـك "يبق" كجار غتركر "ىف األرض كعىب كال مكد". من أداة اظتنفى "دل" كفعل

 "كعىب" من نوع اسم مفرد. كلمةك 

 كدل يبق ىف األرض كعىب كال مكد .17

تَبكب  العطفيىف تلك اصتملة ىي كلمة "كعىب". كقع ىف تركيب  أسية االجتماع
"مكد" من  كلمةك  معطوؼ عليو "مكد".ك  ؼ العطف "الواك"اظتعطوؼ "كعىب" كحر من 

 نوع اسم مفرد.

 ككاف أبو سليماف األعور كأبو سعيد اظتدائِب القصاف من غلمانو .18

ىف تلك اصتملة ىي كلمة "القصاف". كقع ىف تركيب التوقيتات  أسية االجتماع
كخربىا "القصاف من  تَبكب من اشتها "أبو سليماف األعور كأبو سعيد اظتدائِب القصاف"

 من نوع اسم مفرد. "القصاف" كلمةك  .غلمانو"

 كىو الذم قاؿ البنو عند موتو .19

رتلة اشتية تَبكب من ". كقع ىف ابنىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
شبو اصتملة جار تركيب من  "ابنكلمة "مبتدأ "كىو" كاطترب الذم قاؿ البنو عند موتو. ك 

من نوع اسم مفرد  "ابن" حرؼ جر "االـ" كاسم غتركر "ابن". ك غتركر تَبكب من
 مذكر.
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 فبل عليك أال ترل ذا القرنْب .23

ىف تلك اصتملة ىي كلمة "ذا القرنْب". كقع ىف تركيب اظتنفي  أسية االجتماع
 "ذا القرنْب"كتَبكب من أداة اظتنفي "ال" كاشتها "عليك" كخربىا "أال ترل ذا القرنْب". 

 .كيب اظتزجي كىو كلمتْب جعلتا كلمة كاحدةتر  من

 لو رآين دتيم الدارل ألخذ عِب صفة الرـك .21

". ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع الشرطي تَبكب كقع ىف تركيب الرـك
"رآين دتيم الدارل" كجواب الشرط "ألخذ عِب صفة  من أداة الشرط "لو" كفعل الشرط

." " من نوع اسم"ك الرـك  .مفرد العلم الرـك

 رافع اظتخش كمن كمن دعيميص أنا أىدم من القطا .22

كقع ىف رتلة االشتية ". دعيميصىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
من  "دعيميصكلمة "كمن دعيميص. ك  اظتبتدأ "أنا" كاطترب أىدم من القطا تَبكب من

. "دعيميص"م غتركر نوع تركيب شبو اصتملة جار غتركر تَبكب من حرؼ جر "من" كاس
 من نوع اسم مفرد مذكر. "دعيميصكلمة "ك 

 كمن رافع اظتخش كمن دعيميص أنا أىدم من القطا .23

ىف تلك اصتملة ىي كلمة "رافع اظتخش". كقع ىف رتلة االشتية  أسية االجتماع
. ككلمة "أىدم من القطا كمن دعيميص كمن رافع اظتخش"تَبكب من اظتبتدأ "أنا" كاطترب 

 اظتخش"." كمضاؼ إليو ""رافعاإلضايف تَبكب من مضاؼع اظتخش" من نوع تركيب "راف
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 كاصطدت الشقَّ  .24

". كقع ىف رتلة الفعلية تَبكب الشقَّ ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. "الشقَّ "ضمّب متصل تقديره "أنا" كاظتفعوؿ بو  " كالفاعلاصطدتمن فعل اظتاضي "

 نوع اسم مفرد مذكر.من  "الشقَّ كلمة "ك 

 كعرفُت خذع الكاىن كتدسيس العرّاؼ .25

". كقع ىف رتلة الفعلية تَبكب الكاىنىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
 خذع الكاىن" كالفاعل ضمّب متصل تقديره "أنا" كاظتفعوؿ بو "عرفتُ من فعل اظتاضي "
 تَبكب من مضاؼ"خذع" تركيب اإلضايف" من نوع الكاىن". ككلمة "كتدسيس العرّاؼ

 ك"الكاىن" من نوع اسم مفرد مذكر. ."الكاىن" كمضاؼ إليو

 كعرفُت خذع الكاىن كتدسيس العرّاؼ .26

". كقع ىف رتلة الفعلية تَبكب العرّاؼىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
 كاىنمن فعل اظتاضي "عرفُت" كالفاعل ضمّب متصل تقديره "أنا" كاظتفعوؿ بو "خذع ال

" من نوع تركيب اإلضايف تَبكب من العرّاؼ". ككلمة "كتدسيس العرّاؼ
 " من نوع اسم مفرد مذكر.العرّاؼ". ك"العرّاؼ" كمضاؼ إليو "تدسيسمضاؼ"

 كإذل ما يذىب اطتطاط كالعّياؼ .27

"اطتطاط". كقع ىف تركيب شبو اصتملة  ىف تلك اصتملة ىي كلمة أسية االجتماع
"اطتطاط"  كلمة ما" كاسم غتركر "يذىب اطتطاط كالعّياؼ". ك تَبكب من حر جر "إذل

"يذىب" كالفاعل اطتطاط. كاطتطاط  من فعل اظتاضييقع ىف تركيب رتلة الفعلية تَبكب 
 من نوع اسم مفرد مذكر.
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 كإذل ما يذىب اطتطاط كالعّياؼ .28

ملة ". كقع ىف تركيب شبو اصتالعّياؼىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" العّياؼتَبكب من حر جر "إذل ما" كاسم غتركر "يذىب اطتطاط كالعّياؼ". ككلمة "

 العّياؼ. ك لعّياؼيقع ىف تركيب رتلة الفعلية تَبكب من فعل اظتاضي "يذىب" كالفاعبل
 من نوع اسم مفرد مذكر.

 يقوؿ أصحاب األكتاؼ .29

كقع ىف رتلة ". أصحاب األكتاؼ" تركيبىف تلك اصتملة ىي  أسية االجتماع
أصحاب " تركيب". أصحاب األكتاؼ" كالفاعل"يقوؿالفعلية تَبكب من فعل اظتاضي "

" كمضاؼ إليو أصحابمن نوع تركيب اإلضايف تَبكب من مضاؼ" "األكتاؼ
 ". األكتاؼ"

 من عمل السلطاف .33

ىف تلك اصتملة ىي كلمة "السلطاف". كقع ىف تركيب شبو اصتملة  أسية االجتماع
من نوع تركيب  "السلطاف"كلسلطاف".عمل ا"من" كاسم غتركر حر جر " تَبكب من

ككلمة "السلطاف" من  ."السلطاف"اإلضايف تَبكب من مضاؼ "عمل" كمضاؼ عليو 
 نوع اسم مفرد مذكر.

 من كيمياء الذىب كالفضة .31

". كقع ىف كيمياء الذىب كالفضة" تركيبىف تلك اصتملة ىي  أسية االجتماع
 ".كيمياء الذىب كالفضةجر "من" كاسم غتركر " ؼملة تَبكب من حر تركيب شبو اصت

من نوع تركيب اإلضايف تَبكب من مضاؼ "كيمياء"  "كيمياء الذىب كالفضة"ك
 ".كيمياء الذىب كالفضة"كمضاؼ عليو 
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 الذم بلغ بو قاركف كبو تبنكت خاتوف .32

اظتوصورل . كقع ىف تركيب "قاركف" كلمةىف تلك اصتملة ىي   أسية االجتماع
 تَبكب من اسم اظتوصوؿ "الذم" كصلة اظتوصوؿ "بلغ بو قاركف كبو تبنكت خاتوف".

 .مفرد مذكرعلم من نوع اسم ك"قاركف" 

 الذم بلغ بو قاركف كبو تبنكت خاتوف .33

ىف تلك اصتملة ىي كلمة "خاتوف". كقع ىف تركيب اظتوصورل  أسية االجتماع
ظتوصوؿ "بلغ بو قاركف كبو تبنكت خاتوف". تَبكب من اسم اظتوصوؿ "الذم" كصلة ا

 ك"خاتوف" من نوع اسم مفرد مذكر.

 كعمل الفرعوين .34

 إضايف". كقع ىف تركيب الفرعوينىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
نوع اسم علم  من "الفرعوين". ك"الفرعوين"مضاؼ "عمل" كمضاؼ إليو  تَبكب من

 مفرد مذكر.

 نت فوؽ البنْبكلست أرضاؾ، إف ك .35

 اظتنفي. كقع ىف تركيب فوؽ البنْب"ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
فوؽ . ك"أداة اظتنفي "لسُت" كاشتها "أرضاؾ" كخربىا "إف كنت فوؽ البنْب" تَبكب من

 تركيب شبو اصتملة. من نوعالبنْب" 

 كال أثق بك كإف كنت الحقا باآلباء .36

تَبكب  اظتنفي. كقع ىف تركيب اآلباء"لة ىي كلمة "ىف تلك اصتم أسية االجتماع
من  اآلباء". ك"أداة اظتنفي "ال" كاشتها "أثق بك" كخربىا "كإف كنت الحقا باآلباء" من

 .رتع التكسّبنوع اسم 
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 إين قد البست السبلطْب كاظتساكْب .37

". كقع ىف تركيب النسخ السبلطْبىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
"قد البست السبلطْب كخربىا  تقديره أناب من حرؼ إّف كاشتها ضمّب متصل تَبك

 " من نوع اسم رتع التكسّب.السبلطْب"ككلمة . كاظتساكْب"

 إين قد البست السبلطْب كاظتساكْب .38

". كقع ىف تركيب النسخ اظتساكْبىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
تقديره أنا كخربىا "قد البست السبلطْب  تَبكب من حرؼ إّف كاشتها ضمّب متصل

 " من نوع اسم رتع التكسّب.اظتساكْبكاظتساكْب". ككلمة "

كّدين .39
ُ
 كخدمت اطتلفاء كاظت

". كقع ىف رتلة الفعلية تَبكب اطتلفاء" كلمةىف تلك اصتملة ىي   أسية االجتماع
طتلفاء "ا ضمّب متصل تقديره أنا كمفعوؿ بو " كالفاعلخدمتُ من فعل اظتاضي "

كّدين"
ُ
 " من نوع اسم رتع التكسّب.اطتلفاء"ككلمة . كاظت

 كخالطُت النََّساؾ كالُفتَّاؾ .43

". كقع ىف رتلة الفعلية تَبكب النََّساؾىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
النََّساؾ " كالفاعل ضمّب متصل تقديره أنا كمفعوؿ بو "خالطتُ من فعل اظتاضي "

 .مذكر مفرد " من نوع اسم"النََّساؾلمة ". كككالُفتَّاؾ

 كخالطُت النََّساؾ كالُفتَّاؾ .41

". كقع ىف رتلة الفعلية تَبكب الُفتَّاؾىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
من فعل اظتاضي "خالطُت" كالفاعل ضمّب متصل تقديره أنا كمفعوؿ بو "النََّساؾ 

 .مذكر مفرداسم  " من نوعالُفتَّاؾكالُفتَّاؾ". ككلمة "
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 حفظتو عليك من فتنة البناء .42

ىف تلك اصتملة ىي كلمة "البناء". كقع ىف رتلة الفعلية تَبكب  أسية االجتماع
من فعل اظتاضي "حفظت" كالفاعل ضمّب متصل تقديره أنا كمفعوؿ بو ضمّب متصل 

كيب اإلضايف من تقع ىف تر  . ككلمة "البناء""عليك من فتنة البناء"تقديره ىو كجار غتركر 
 مضاؼ "فتنة" كمضاؼ إليو "البناء". ك"البناء" من نوع اسم رتع التكسّب.

 كمن فتنة النساء .43

تركيب شبو اصتملة  اء". كقع ىفنسىف تلك اصتملة ىي كلمة "ال أسية االجتماع
تقع  اء"نس. ككلمة "ال"فتنة النساء" جار غتركر تَبكب من حرؼ جر "من" كاسم غتركر

اء" من نوع اسم نساء". ك"النساإلضايف من مضاؼ "فتنة" كمضاؼ إليو "ال ىف تركيب
 رتع التكسّب.

 كمن أيدل الوكبلء .44

". كقع ىف تركيب شبو اصتملة الوكبلءىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" الوكبلء". ككلمة "أيدل الوكبلءجار غتركر تَبكب من حرؼ جر "من" كاسم غتركر " 

" من نوع الوكبلء". ك"الوكبلء" كمضاؼ إليو "أيدميب اإلضايف من مضاؼ "تقع ىف ترك
 اسم رتع التكسّب.

 كلكن بفضل بغضى للقاضي .45

"القاضي". كقع ىف تركيب النسخ  ىف تلك اصتملة ىي كلمة أسية االجتماع
 كلمةتَبكب من أداة النسخ "كلكن" كاشتها "بفضل بغضى" كخربىا "للقاضي". ك 

 وع اسم مفرد مذكر."القاضي" من ن
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 إف اهلل دل يسلط القضاة على أمواؿ األكالد إال عقوبةن لؤلكالد .46

ىف تلك اصتملة ىي كلمة "األكالد". كقع ىف تركيب النسخ تَبكب  أسية االجتماع
 يسلط القضاة على أمواؿ األكالد إال عقوبةن دلمن أداة النسخ "إّف" كاشتها "اهلل" كخربىا "

 .رتع تكسّب" من نوع اسم األكالد" لؤلكالد". ككلمة

 يا ابن اطتبثة .47

الندائي  ". كقع ىف تركيبابن اطتبثةىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
 . كابن اطتبثة من نوع اسم العلم."ابن اطتبثة"تَبكب من حرؼ النداء "يا" كاظتنادل 

 كزاد ىف ذلك أف كنت بكرل، كُعْجزة أّمك .48

". كقع ىف رتلة الفعلية تَبكب بكرلىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
كالفاعل ضمّب مستَب تقديره "ىو" كجار غتركر "ىف ذلك أف كنت  زاد"من فعل اظتاضي "

 بكرل". كبكرل من نوع اسم مفرد مؤنث.

 أنا لو ذىب مارل صتلسُت قاصان  .49

يب الشرطي تَبكب ترك". كقع ىف قاصان ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
كلمة "ذىب مارل" كجواب الشرط صتلسُت قاصان. ك  من أداة الشرط "لو" كفعل الشرط

 من نوع اسم مفرد مذكر. "قاصان "

 كالقبوؿ علي الواقع .53

ىف تلك اصتملة ىي كلمة "الواقع". كقع ىف رتلة االشتية تَبكب  أسية االجتماع
 .لمة "الواقع" من نوع اسم مفرد مذكرمن مبتدأ "كالقبوؿ علي" كاطترب "الواقع". كك
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 كصرُت ػُتتاالن بالنهار .51

تركيب التوقيتات  ". كقع ىفػُتتاالن ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
من اسم مفرد  "ػُتتاالن كلمة ""ػُتتاالن" كخربىا "بالنهار". ك  تَبكب من "كاف" كاشتها

 مذكر.

 كاستعملُت صناعَة الليل .52

". كقع ىف رتلة الفعلية صناعة الليل" تركيبىف تلك اصتملة ىي  تماعأسية االج
كالفاعل ضمّب متصل تقديره "أنا" كمفعوؿ بو  استعملُت"تَبكب من فعل اظتاضي "

من نوع تركيب اإلضايف تَبكب من مضاؼ  "صناعة الليل" . كتركيب"صناعة الليل"
 صناعة كمضاؼ إليو "الليل". 

 خرجُت قاطع طريق .53

". كقع ىف رتلة الفعلية قاطع طريق" تركيبىف تلك اصتملة ىي  ة االجتماعأسي
قاطع "كالفاعل ضمّب متصل تقديره "أنا" كمفعوؿ بو  خرجُت"تَبكب من فعل اظتاضي "

من نوع تركيب اإلضايف تَبكب من مضاؼ قطع كمضاؼ  "قاطع طريق". كتركيب "طريق
 إليو "الطريق".

 صرُت للقـو عينان  .54

. كقع ىف تركيب التوقيتات عينان"" تركيبىف تلك اصتملة ىي  الجتماعأسية ا
 " من اسم مفرد مذكر.عينا" تركيب". ك عينان " كخربىا "للقـوتَبكب من "كاف" كاشتها "

 سل عِب َصعاليك اصتَبل .55

". كقع ىف رتلة َصعاليك اصتَبل" تركيبىف تلك اصتملة ىي  أسية االجتماع
كالفاعل ضمّب مستَب تقديره أنت كمفعوؿ بو  سل""المر االفعلية تَبكب من فعل 
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من نوع تركيب اإلضايف  "َصعاليك اصتَبل"كجار غتركر "عِب". كتركيب "َصعاليك اصتَبل"
 "َصعاليك" كمضاؼ إليو "اصتبل".  تَبكب من مضاؼ

 كزكاقيَل الشاـ .56

اقيَل زك . كتركيب"زكاقيَل الشاـ"ىف تلك اصتملة ىي تركيب " أسية االجتماع
 ". الشاـ" كمضاؼ إليو "زكاقيلَ  " من نوع تركيب اإلضايف تَبكب من مضاؼ "الشاـ

 كزّط اآلجاـ .57

" زّط اآلجاـ". كتركيب"زّط اآلجاـىف تلك اصتملة ىي تركيب " أسية االجتماع
 ". اآلجاـ" كمضاؼ إليو "زطّ من نوع تركيب اإلضايف تَبكب من مضاؼ "

 كرؤكس األكراد .58

ىف تلك اصتملة ىي تركيب "رؤكس األكراد". كتركيب"رؤكس  تماعأسية االج
 األكراد" من نوع تركيب اإلضايف تَبكب من مضاؼ "رؤكس" كمضاؼ إليو "األكراد". 

 كمردة األعراب .59

ىف تلك اصتملة ىي تركيب "مردة األعراب". كتركيب"مردة  أسية االجتماع
 كمضاؼ إليو "األعراب". " "مردة من نوع تركيب اإلضايف تَبكب من مضاؼ "األعراب

 كفُػّتاؾ هنر بطّ  .63

ىف تلك اصتملة ىي تركيب "فُػّتاؾ هنر بّط". كتركيب"فُػّتاؾ هنر  أسية االجتماع
 بّط" من نوع تركيب اإلضايف تَبكب من مضاؼ ""فُػّتاؾ" كمضاؼ إليو "هنر بّط". 
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 كلصوص القفص .61

كلصوص ". كتركيب"ص القفصلصو ىف تلك اصتملة ىي تركيب " أسية االجتماع
 ". القفص" كمضاؼ إليو "لصوصمن نوع تركيب اإلضايف تَبكب من مضاؼ " القفص"

 كسل عِب القيقانية كالقطرية .62

". كقع ىف رتلة الفعلية القيقانيةىف تلك اصتملة ىي تركيب " أسية االجتماع
القيقانية و "مر "سل" كالفاعل ضمّب مستَب تقديره أنت كمفعوؿ باألتَبكب من فعل 

 . اسم مفرد " من نوعالقيقانية" كجار غتركر "عِب". كتركيب"كالقطرية

 كسل عِب القيقانية كالقطرية .63

". كقع ىف رتلة الفعلية تَبكب القطرية" كلمةىف تلك اصتملة ىي   أسية االجتماع
ية" من فعل األمر "سل" كالفاعل ضمّب مستَب تقديره أنت كمفعوؿ بو "القيقانية كالقطر 

من نوع تركيب العطفي تَبكب من "القطرية" كلمةكجار غتركر "عِب". ك 
"من نوع القطرية" ككلمة ."القطرية"ك "كاكالعطف" كمعطوؼ عليو  "القيقانية"اظتعطوؼ

 . مفرداسم 

 كسل عِب اظتتشبهة كذباحى اصتزيرة .64

ة تَبكب ". كقع ىف رتلة الفعلياظتتشبهة" كلمةىف تلك اصتملة ىي   أسية االجتماع
" كجار اظتتشبهةمن فعل األمر "سل" كالفاعل ضمّب مستَب تقديره أنت كمفعوؿ بو "

 . مفرد" من نوع اسم اظتتشبهة" كلمةغتركر "عِب". ك 

 كسل عِب اظتتشبهة كذباحى اصتزيرة .65

". كقع ىف رتلة الفعلية ذباحى اصتزيرة" تركيبىف تلك اصتملة ىي  أسية االجتماع
ذباحى مر "سل" كالفاعل ضمّب مستَب تقديره أنت كمفعوؿ بو ""تَبكب من فعل األ
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من نوع تركيب العطفي تَبكب من  "ذباحى اصتزيرة" تركيب" كجار غتركر "عِب". ك اصتزيرة
 ".ذباحى اصتزيرةكاكالعطف" كمعطوؼ عليو " "اظتتشبهةاظتعطوؼ"

 ككيف ثبات جناين عند رؤية الطليعة .66

". كقع ىف رتلة االشتية الطليعةرؤية " كلمةىي   ىف تلك اصتملة أسية االجتماع
 ككلمة". ثبات جناين عند رؤية الطليعة" " كاظتبتدأ مأخركيف" خرب مقدـتَبكب من 

 ."رؤية" كمضاؼ إليو الطليعة"مضاؼ تَبكب من اإلضايفتركيب  من نوع "الطليعةرؤية "

 ككيف يقظِب إذا كنت ربيعة .67

". كقع ىف رتلة االشتية تَبكب ربيعةكلمة "  ىف تلك اصتملة ىي أسية االجتماع
من نوع  "ربيعة". ككلمة "يقظِب إذا كنت ربيعة" كيف" كاظتبتدأ مأخر"خرب مقدـ من 

 اسم مفرد.

 كبقية أصحاب الصخر كمصخر .68

". كقع ىف رتلة أصحاب الصخر" تركيبىف تلك اصتملة ىي  أسية االجتماع
أصحاب " تركيب". ك أصحاب الصخر كمصخر" " كاطتربكبقيةاالشتية تَبكب من مبتدأ "

مضاؼ "أصحاب" كمضاؼ إليو  تركيب اإلضايف تَبكب من" من نوع  الصخر
 "."الصخر

 كبقية أصحاب فاس كرأس كمقبلس .69

". كقع ىف رتلة االشتية أصحاب فاسىف تلك اصتملة ىي تركيب " أسية االجتماع
من نوع تركيب اإلضايف  "اب فاسأصح". كتركيب "فاس" كاطترب "بقيةتَبكب من مبتدأ "

 ".فاستَبكب من مضاؼ "أصحاب" كمضاؼ إليو "
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 فى قصة البخالء ّسية االجتماعد. وظيفة كلمات األُ 

 قصة أهل البصرة من المسجديين

 قصة أىل البصرة من اظتسجديْب .1

 "أىل البصرة" ك"اظتسّجديْب". تركيبا الٍب توجد ىف موضوع القصة ىي أسية االجتماع
ىو االحَباـ. كيقاؿ أىل البصرة  "أىل البصرة"من تركيب  سية االجتماعظيفة األكك 

يدعو غتتمع الذم يسكن ىف البصرة  الحَباـ اجملتمع البصرة. كنوعو من اللقب ألف
 ."أىل البصرة"بلقب

ليذكر  "أىل البصرة"كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة البعيدة  
ىو مكسيم االتفاؽ "أىل البصرة" مة رشتّيان. كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة غتتمع العا

 ."أىل البصرة" ألف اتفق اجملتمع أف يدعو غتتمع الذم يسكن ىف البصرة بدعوة

 "اظتسّجديْب"ىو االحَباـ. كيقاؿ  "اظتسّجديْب"كلمة  من سية االجتماعككظيفة األ
عو غتتمع الذين يد اللقب ألف وعو منبوف ىف السجود. كنغر الحَباـ اجملتمع الذين ي

 ."اظتسّجديْب"بوف ىف السجود بلقبغر ي

ليذكر  "اظتسّجديْب"كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة القريبة  
ىو  "اظتسّجديْب"غتتمع العامة بالتشّرؼ دعوة اطتاصة. كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة 

يدعو غتتمع الذين يغربوف ىف السجود  مكسيم الثناء ألف نتدح الشخص أف
 ."اظتسّجديْب"بلقب

 أصحاب اصتمع كاظتنعاجتمع الناس يف اظتسجد، من أصحاب اصتمع كاظتنع:  .2

ككظيفة  "أصحاب اصتمع كاظتنع" تركيبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي  أسية االجتماع
أصحاب يقاؿ "ىو االحَباـ. ك  "أصحاب اصتمع كاظتنع" تركيبمن  سية االجتماعاأل
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. كنوعو من عبلقة القرابة. كعبلقة القرابة ىنا ليس اصتمع كاظتنعأىل الحَباـ  "اصتمع كاظتنع
ؽتن يرغبوف يقصد بو غتتمع العامة  أشخاص الذم لو عبلقة القريبة عبلقة العائلة كلكن

 .ىف االقتصاد

اب اصتمع أصح"كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة القريبة 
ليذكر غتتمع العامة الذم يرغبوف ىف االقتصاد بدعوة اطتاصة. كمكسيم الذم  "كاظتنع

ىو مكسيم الثناء ألف نتدح اجملتمع لذين يغربوف  "أصحاب اصتمع كاظتنع"يستخدـ بدعوة 
 ".أصحاب اصتمع كاظتنع"ىف االقتصاد بدعوة 

 فقاؿ شيخ منهم .3

 سية االجتماع" ككظيفة األشيخ" كلمةملة ىي  الٍب توجد ىف تلك اصت أسية االجتماع
لبلحَباـ الشخص الذم يعّلم العلـو " شيخ. كيقاؿ "االحَباـ" ىو شيخ" كلمةمن  

كنوعو من التعوين حتتاج إذل تّشرؼ ىف الكبلـ. أم مبعُب لو . للمتعّلمْب كاظتستمعْب
 التعوين اطتاّص للمعّلم العلم. 

" شيخ"غوم عبلقة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة كعبلقتو ىف اجملتمع ىف التهذيب الل
لبلحَباـ الشخص الذم يعّلم العلـو للمتعّلمْب كاظتستمعْب أم ظهر االختبلؼ عن 

ىو مكسيم اضتكمة  " شيخ"طبقة الشخص ىف اجملتمع. كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة 
 .ليذكر الشخص الذم لو اظتزية ىف كثرة العلـو كيبلغو إذل الناس يدعوه "شيخ"

 فعمدت إذل ذلك اظتتوضأ .4

سية " ككظيفة األاظتتوضأالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الشخص الذم " الحَباـ اظتتوضأ" ىو االحَباـ. كيقاؿ "اظتتوضأمن كلمة " االجتماع

ىو اللقب للّشخص الذم يتوضأ قبل أداء  "اظتتوضأ"ك. اللقب. كنوعو من يتوضأ
 .الصبلة
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كعدـ  "اظتتوضأ"و ىف اجملتمع ىي عبلقة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة البعيدة كعبلقت
تذكّب اشتو األصلى. كمكسيم الذم يستخدـ باللقب اظتتوظأ ىو مكسيم الثناء ألف نتدح 

 ."اظتتوضأ"اجملتمع أف يدعو الشخص الذم يتوضأ بلقب 

 ىل شعرمت مبوت مرًن الصناع؟  .5

سية " ككظيفة األمرًن الصناع" تركيب لك اصتملة ىيالٍب توجد ىف ت أسية االجتماع
الشخص " الحَباـ مرًن الصناعىو االحَباـ. كيقاؿ " "مرًن الصناعمن كلمة " االجتماع

اللقب ألف يدعو  . كنوعو منبدكهتا اطتاصة بلقب الصناع ألهنا حتب صنعة حرفة اليدكيّة
 الشخص بدعوهتا اطتاصة مبناسبة مهارهتا الشهّب.

 القريبة بعبلقة األف يدعوى ىف التهذيب اللغوم ىو عبلقة القريبة و ىف اجملتمعكعبلقت
" ىو مرًن الصناع. كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "مبناسبة مهارهتا اطتاصة" مرًن الصناع"

نتدح الشخص الٍب عتا مهارة اطتاصة بصناعة حرفة اليدكيّة بدعوهتا ألف  الثناءمكسيم 
 ."مرًن الصناع"

 أمرىا يف عْب اطتًب كعظمت .6

 سية االجتماعككظيفة األ "اطتًب"الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة  أسية االجتماع
ابنتها أم زكج لتدعو األـ إذل  "اطتًب"ىو طبقة االجتماعية. كيقاؿ  "اطتًب"من كلمة 

 دعوتوأدىن من األـ، فصار  "اطتًب"دعوة الكبار للصغار. كنوعو من األدىن. ألف 
 كعبلقتو ىف اجملتمع ىي عبلقة القريبة بْب العائلة أم عتما عبلقة القرابة.  ".اطتًب"

 كرفعت من قدرىا عند األزتاء .7

سية ككظيفة األ "األزتاء"الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة  أسية االجتماع
 لتدعو األـ إذل "األزتاء"ىو طبقة االجتماعية. كيقاؿ  "األزتاء"من كلمة  االجتماع

طبقتو  "األزتاء". ألف اظتساكةالكبار. كنوعو من  الساكة بْب زكج ابنتها أم دعوة دمكال
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كعبلقتو ىف اجملتمع ىي عبلقة  ".األزتاء"األـ، فصار دعوتو  عند العائلة متساكيا مع
 القريبة بْب العائلة أم عتما عبلقة القرابة. 

 فقاؿ عتا زكجها أىن لك ىذا يا مرًن؟ .8

سية ككظيفة األ "زكجهاٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة "ال أسية االجتماع
أك  لتدعو األـ "زكجهاىو طبقة االجتماعية. كيقاؿ " "زكجهامن كلمة " االجتماع

و عند العائلة طبقت "زكجهاأم دعوة الساكة بْب الكبار. كنوعو من اظتساكة. ألف " لزكجها
بلقتو ىف اجملتمع ىي عبلقة القريبة كع ".لزكجا، فصار دعوتو "أك الزكجة متساكيا مع األـ

 بْب العائلة أم عتما عبلقة القرابة. 

 كعتذا كشبهو قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .9

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ىو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم"من كلمة  سية االجتماع" ككظيفة األكسلم

نيب ػتمد من أفضل الناس " الحَباـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم"االحَباـ. كيقاؿ 
ىف  كإكراـ كاحَباـ . كنوعو من التعوين حتتاج إذل تّشرؼككأسوة حسنة للمسلمْب

 . ألفضل الناس كحدهالكبلـ. أم مبعُب لو التعوين اطتاّص 

 التشّرؼ عيدة ألف يدعوه بعبلقةكعبلقتو ىف اجملتمع ىف التهذيب اللغوم عبلقة الب
أم ظهر االختبلؼ  أفضل الناس ىف العادل" لبلحَباـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم"

عن طبقة الشخص ىف اجملتمع. كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "شيخ"  ىو مكسيم 
 ليكـر أفضل الشخص الذم يتبعو رتيع اظتسلمْب ىف العادل. الكـر كىو

 رج كلدؾ على عرقك الصاحلكإين ألرجو أف مت .13

 سية االجتماعككظيفة األ "كلدؾ"الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة  أسية االجتماع
. الزكج أك األب إذل الولددعو لي "كلدؾ"ىو طبقة االجتماعية. كيقاؿ  "كلدؾ"من كلمة 
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 ، فصار دعوتوىو األدىن من األبطبقتو عند العائلة  "الولد". ألف األدىنكنوعو من 
 كعبلقتو ىف اجملتمع ىي عبلقة القريبة بْب العائلة أم عتما عبلقة القرابة.  "الولد".

 يا قـو ال حتقركا صغار األمور .11

سية ككظيفة األ "يا قـو" ىو تركيبالٍب توجد ىف تلك اصتملة  أسية االجتماع
ظتستمعْب لتحية ا "يا قـو". كيقاؿ ىي التحية عند اطتطابة "يا قـو"من كلمة  االجتماع

 كيقصد بو التهذيب اللغوم إذل اظتستمع.. كاظتتعّلمْب الذين يستمعوف خطابة الشيخ

بعيدة أم ظهر اختبلؼ طبقة ىي عبلقة الىف التهذيب اللغوم كعبلقتو ىف اجملتمع 
التعاطف  مكسيمىو  "يا قـو" ىف الَبكيب . كمكسيم الذم يستخدـالشخص ىف اجملتمع

 ".يا قـوتمع بدعوتو "ألف يعاطف العادل إذل اجمل

 قد رأيت صاحب سقط قد اعتقد مائة جريب يف أرض العرب .12

ككظيفة  ".صاحب سقط"الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي تركيب  أسية االجتماع
" صاحب سقط"ىو االحَباـ. كيقاؿ " صاحب سقط"من كلمة  سية االجتماعاأل

نو لو القدرة ىو اصتهد ىف كىذا أل "صاحب سقط"اطتاصة بلقب  مبزيتوالحَباـ الشخص 
 مبناسبة قدرتواللقب ألف يدعو الشخص بدعوهتا اطتاصة  . كنوعو منسعي اظتاؿ كحفظو

 الشهّب.

كعبلقتو ىف اجملتمع ىف التهذيب اللغوم ىو عبلقة القريبة ألف يدعوىا بعبلقة القريبة 
حب صا"اطتاصة. كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة  قدرتومبناسبة "صاحب سقطاللقب "

ىو اصتهد ىف سعي اظتاؿ اطتاصة  بقدرتو الشخص لونتدح ثناء كىو ىو مكسيم ال" سقط
 كحفظو.
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 قاؿ رل بعض اظتوفقْب .13

سية " ككظيفة األاظتوفقْبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
أك العادلْب " الحَباـ اظتوفقْب" ىو االحَباـ. كيقاؿ "اظتوفقْبمن كلمة " االجتماع

اللقب ألف يدعو  . كنوعو مناضتاكمْب أك الشخص الذم يعطي اضتكمة ىف اجملتمع
 ".اظتوفقْببلقب" العادلْب أك اضتاكمْب

ىو عبلقة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة البعيدة  ىف التهذيب اللغوم كعبلقتو ىف اجملتمع
 "اظتوفقْب" . كمكسيم الذم يستخدـ بدعوةأشخاص العادلْب بالتشّرؼ" ليذكر اظتوفقْب"

 ."اظتوفقْببلقب" أشخاص العادلْباجملتمع أف يدعو  كمة ألف يشرؼىو مكسيم اضت

 فقلت للعجوز .14

سية " ككظيفة األالعجوزالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الزكجة الٍب ىي من   ليذكر " العجوز" ىو االحَباـ. كيقاؿ "العجوزمن كلمة " االجتماع
 .لّقب الشخص أك الزكجة بالعجوز اللقب ألف . كنوعو مننكبار الس

 القريبةألف يدعوه بعبلقة  القريبةكعبلقتو ىف اجملتمع ىف التهذيب اللغوم ىو عبلقة 
" ىو العجوز. كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "الزكج إذل زكجة نفسو" ليذكر العجوز"

 ."وزالعجبلقب" زكجتوأف يدعو الزكج مكسيم االتفاؽ ألف اتفق 

 فتذاكرنا منذ أياـ أىل البدك كاألعراب: البدك .15

سية ". ككظيفة األأىل البدك" الَبكيب ىي تلك اصتملةالٍب توجد ىف  أسية االجتماع
اجملتمع البدك الحَباـ أىل البدك ىو االحَباـ. كيقاؿ أىل البدك من تركيب  االجتماع

"أىل تمع من قبيلة البدك ىي دعوة اجملكنوعو من اللقب ألف  الذم من قبيلة البدك.
 البصرة".



62 
 

ىو عبلقة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة البعيدة  ىف التهذيب اللغوم كعبلقتو ىف اجملتمع
" أىل البدك. كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "من قبيلة البدك" ليذكر غتتمع أىل البدك"

أىل " بدعوة لبدكمن قبيلة اىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق اجملتمع أف يدعو غتتمع الذم 
 ."البدك

 فتذاكرنا منذ أياـ أىل البدك كاألعراب: األعراب .16

سية ". ككظيفة األاألعراب" كلمةالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي   أسية االجتماع
أم "الحَباـ اجملتمع البدك األعرابىو االحَباـ. كيقاؿ " "األعراب" كلمةمن   االجتماع

ن اللقب ألف دعوة اجملتمع من قبيلة البدك ىي قبيلة البدك. كنوعو م األعراب ىو
 ".األعراب"

كعبلقتو ىف اجملتمع ىف التهذيب اللغوم ىو عبلقة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة البعيدة 
" أىل البدك" ليذكر غتتمع من قبيلة البدك. كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "األعراب"

 الذم من قبيلة البدك بدعوةىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق اجملتمع أف يدعو غتتمع 
 ."األعراب"

 كىو ما عملت أحد اظترشدين .17

سية ككظيفة األ ".أحد اظترشدين"الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة  أسية االجتماع
أحد الحَباـ  "أحد اظترشدين"ىو االحَباـ. كيقاؿ  "أحد اظترشدين"من كلمة  االجتماع

. كنوعو من التعوين حتتاج إذل تّشرؼ ىف الكبلـ. شداإلماـ كىو إماـ الّثورم كيدعوه باظتر 
 ليدعو اإلماـ.أم مبعُب لو التعوين اطتاّص 

أحد " البعيدة كعبلقتو ىف اجملتمع ىف التهذيب اللغوم عبلقة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة
أم ظهر  يكوف اظترشد أك اإلماـ ىف إحدل اظتكافالحَباـ الشخص الذم  "اظترشدين
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أحد "بقة الشخص ىف اجملتمع. كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة االختبلؼ عن ط
 ليمدح الشخص الذم يكوف اظترشد ىف اجملتمع. الثناء كىوىو مكسيم " اظترشدين

 فاطتادـ اليـو .18

سية ككظيفة األ". اطتادـ" كلمةالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي   أسية االجتماع
الذم يعمل الحَباـ الشخص " اطتادـ" ىو االحَباـ. كيقاؿ" اطتادـمن كلمة " االجتماع

 . كنوعو منيساعد الشخص ىف عمل البيت كىذا ألنو "اطتادـبلقب " عمل البيت
 الشهّب. مبناسبة كظيفتواللقب ألف يدعو الشخص بدعوهتا اطتاصة 

 البعيدةألف يدعوىا بعبلقة  التهذيب اللغوم ىو عبلقة البعيدة كعبلقتو ىف اجملتمع ىف
ىو مكسيم  "اطتادـاطتاصة. كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة " كظيفتوبة مبناس "اطتادـ"

 بوظيفتو اطتاصة أف يساعد عمل البيت. "اطتادـ"أف يدعوه الشخص  اتفقكىو  االتفاؽ

 مذاكرة الرجاؿ تلقح األلباب  .19

سية ككظيفة األ". الرجاؿالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
رجاؿ القـو أك الحَباـ "الرجاؿىو االحَباـ. كيقاؿ "" الرجاؿ" من كلمة االجتماع

يدعو  لو النداء اطتاصة أم اللقب ألف . كنوعو مناألشخاص الذم يسكن ىف اجملتمع
 .القـو بدعوتو الرجاؿ

 قريبةبعبلقة ال قريبة ألف يدعوهكعبلقتو ىف اجملتمع ىف التهذيب اللغوم ىو عبلقة ال
 الثناءىو مكسيم " الرجاؿكمكسيم الذم يستخدـ بدعوة " .بدال من القـو "الرجاؿ"

 الذم لو القوة ىف اجملتمع كلذالك ينادم القـو بنداء الرجاؿ.الشخص  نتدحكىو 
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 أىدل إليها العاـ ابن عم عتا أضحية .23

سية ككظيفة األ "العاـ ابن عمالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
 دعولي "العاـ ابن عمىو طبقة االجتماعية. كيقاؿ " "العاـ ابن عم" من كلمة االجتماع

  "العاـ ابن عمأم دعوة الكبار للصغار. كنوعو من األدىن. ألف " ابن أخيها من العّمة إذل
كعبلقتو ىف اجملتمع ىي عبلقة القريبة بْب  ".العاـ ابن عم، فصار دعوتو "العّمةأدىن من 

 ابة. العائلة أم عتما عبلقة القر 

 أنا امرأة أرملة كليس رل قيم .21

سية ككظيفة األ". امرأة أرملة" تركيبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي  أسية االجتماع
اظترأة الٍب الحَباـ " امرأة أرملةىو االحَباـ. كيقاؿ " "امرأة أرملة" تركيبمن  االجتماع

. كنوعو ا كدل يتزّكج اآلخرخاليا من زكجهكىذا ألنو " امرأة أرملةبلقب "خاليا من زكجها 
 ."امرأة أرملة"كىي بدعوهتا اطتاصة  رأةدعو اظتاللقب ألف ت من

دعوىا بعبلقة البعيدة ألف ت كعبلقتو ىف اجملتمع ىف التهذيب اللغوم ىو عبلقة البعيدة
ىو  "امرأة أرملة. كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "حالتها اطتاصةمبناسبة  "امرأة أرملة"

كىي اظترأة الٍب تركها  اطتاصة التهاحب اأف يدعوىألف تواضع اإلمرأة  علتواضمكسيم ا
 ".امرأة أرملة" زكجها

 فلم ير الناس كقودا قط أصفى كال أحسن عتبا منو .22

سية ككظيفة األ". الناسالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
ىف اجملتمع.  كل إنسافليدعو   "الناسىو االحَباـ. كيقاؿ " "الناسمن كلمة " االجتماع
الناس ىو التعبّب ليعرب اجملتمع العامة كليس عبلقة  ألف العبلقة ليس القرابة كنوعو من

 لو. العائلة



65 
 

كعبلقتو ىف اجملتمع ىف التهذيب اللغوم ىو عبلقة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة البعيدة 
ىو مكسيم  "الناسبدعوة " اجملتمع. كمكسيم الذم يستخدـىف  لئلنساف اعتبارا "الناس"

 .الناسىف ىذا السياؽ بدعوة  إلنسافألف اتفق اجملتمع أف يدعو ا االتفاؽ

 قالت بأيب أنت! دل كتيئ كقت القديد بعد .23

سية ككظيفة األ". بأيب أنتالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الشيخ الذم ليدعو " يب أنتبأىو االحَباـ. كيقاؿ "" بأيب أنتمن كلمة " االجتماع

يكرمو اجملتمع. كنوعو عبلقة ليس القرابة ألف يدعو الشخص الذم لو طبقة ؼتتلفة ك 
 .ليس العبلمة القرابة لو

ة ىف التهذيب اللغوم ىو عبلقة القريبة ألف يدعوه بعبلقة القريب كعبلقتو ىف اجملتمع
ىو " بأيب أنتدـ بدعوة ". كمكسيم الذم يستخلشيخ الذم يكرمو اجملتمع "بأيب أنت"

 .الشيخ الذم يعطى اضتكمة ىف اجملتمع  كيكرمو اجملتمعليدعو  كمةاضتمكسيم 

 ال تعلم أنك من اظتسرفْب، حٌب تسمع بأخبار الصاضتْب .24

سية " ككظيفة األاظتسرفْبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
األشخاص الذم  ليدعو "اظتسرفْبـ. كيقاؿ "" ىو االحَبااظتسرفْبمن كلمة " االجتماع

 ."اظتسرفْب"بلقب  األشخاص اللقب ألف يدعو . كنوعو منتسرؼ ىف اظتاؿ كاألمتعة

ظتن " ليذكر اظتسرفْبكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة البعيدة "
" ىو مكسيم ْباظتسرفكمكسيم الذم يستخدـ بدعوة " يتسرؼ ىف اظتاؿ كألمتعة شكليا.

 ."اظتسرفْب"األشخاص بدعوة االتفاؽ ألف اتفق اجملتمع أف يدعو 

 

 



66 
 

 ال تعلم أنك من اظتسرفْب، حٌب تسمع بأخبار الصاضتْب. .25

سية ككظيفة األ ."الصاضتْبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" الحَباـ اجملتمع الذين ْبالصاضت" ىو االحَباـ. كيقاؿ "الصاضتْب من كلمة " االجتماع

 ىف عبادة ربواللقب ألف يدعو غتتمع الذين يغربوف  . كنوعو منعبادة ربويغربوف ىف 
 ".الصاضتْب" بلقب

 التشرؼ إذل الشخصكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة 
أف  مدحلي ثناءىو مكسيم ال "الصاضتْب". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "الصاضتْب"

 ".الصاضتْب" بلقب عبادة ربويدعو غتتمع الذين يغربوف ىف 

 حديث خالد بن يزيد

 حديث خالد بن يزيد .1

الٍب توجد ىف موضوع القصة ىو االسم "خالد بن يزيد". ككظيفة  أسية االجتماع
من االسم "خالد بن يزيد" ىو االحَباـ. كيدعوه "خالد بن يزيد"  سية االجتماعاأل

ص الذم كاف قد بلغ ىف البخل كالتكدية كىف كثرة اظتاؿ. كخالد بن يزيد ىو ليعرؼ الشخ
غبلـ ػتّرره إحدل من قبيلة موذل اظتهالبة كىو خالويو اظتكدم. ك"خالد بن يزيد" من 
الغِب كالباخل الشهّب من قبيلة موذل اظتهالبة. كاسم غبلـ "خالد بن يزيد" يكوف موضوع 

 القصة.

 بالغ الٌب دل يبلغها أحدكىف كثرة اظتاؿ اظت .2

سية الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة "أحد". ككظيفة األ أسية االجتماع
الشخص الذم دل تعرؼ من كلمة "أحد" ىو االحَباـ. كيقاؿ "أحد" الحَباـ  االجتماع

 .عبلقة ليس القرابة ألف دل يعرؼ من ذلك الشخص كيدعوه أحد . كنوعو مناشتو
 . "أحد"إذل الشخص  الغريبو عبلقة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة كعبلقتو ىف اجملتمع ى
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 فوقف عليو ذات يـو سائل .3

سية ". ككظيفة األسائلالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
ليدعو الشخص الذم يسئل  "سائل" ىو االحَباـ. كيقاؿ "سائلمن كلمة " االجتماع
 ".سائل"خاص بلقب  هعو اللقب ألف يد . كنوعو منىف الطريق

. كمكسيم الذم اجملتمع يعرفو قطكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة البعيدة ألف 
الشخص الذم " ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق اجملتمع أف يدعو السائليستخدـ بدعوة "
 ".السائلبلقب " يسئل ىف الطريق 

 ليس ىذا من مساكْب الدراىيم، ىذا من مساكْب الفلوس .4

سية ". ككظيفة األمساكْبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " جتماعأسية اال
دل اجملتمع الذين  يدعو" لمساكْب" ىو االحَباـ. كيقاؿ "مساكْبمن كلمة " االجتماع

 ".مساكْببلقب " دل يبلغ اظتاؿاللقب ألف يدعو غتتمع الذين  نوع منيبلغ اظتاؿ. كىو 

 بدعوة العاـ ف يدعوه بعبلقة الشخصكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة البعيدة أل
" ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق مساكْب". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "مساكْب"

 ".مساكْببلقب بلقب " دل يبلغ اظتاؿاجملتمع أف يدعو غتتمع الذين 

 كإنك لتعرؼ اظتكّدين؟ .5

سية أل". ككظيفة ااظتكّدينالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
يفّلس " ليدعو اجملتمع الذين اظتكّدين" ىو االحَباـ. كيقاؿ "اظتكّدينمن كلمة " االجتماع
 ".اظتكّدين" يفّلس ىف اظتاؿاللقب ألف يدعو غتتمع الذين  . كىو من نوعىف اظتاؿ
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كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة الشخص بدعوة العاـ 
" ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق اظتكّدينلذم يستخدـ بدعوة "". كمكسيم ااظتكّدين"

 ".اظتكّديناجملتمع أف يدعو غتتمع الذين دل يبلغ اظتاؿ بلقب بلقب "

 مث دل يبق ىف األرض ؼتطراين .6

سية ". ككظيفة األؼتطراينالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الشخص الذم " ليدعو ؼتطراينـ. كيقاؿ "" ىو االحَباؼتطراينمن كلمة " االجتماع

الشخص الذم يعرؼ ما اللقب ألف يدعو  . كىو من نوعيعرؼ ما خطر ىف قلب اآلخر
 ".ؼتطراين"بلقب  خطر ىف قلب اآلخر

اطتاصة بعبلقة  لقريبة ألف يدعو الشخصكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة ا
سيم االتفاؽ ألف اتفق " ىو مكؼتطراين". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "ؼتطراين"

 ."ؼتطراين"الشخص الذم يعرؼ ما خطر ىف قلب اآلخر بلقب اجملتمع أف يدعو 

 كال مستعرض إال فقتو  .7

سية ". ككظيفة األمستعرضالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ليدعو الشخص الذم مستعرض" ىو االحَباـ. كيقاؿ "مستعرضمن كلمة " االجتماع

اللقب ألف يدعو  . كىو من نوعشخصية اإلنساف بنظر إذل ملبسو ككيفية مشيورؼ يع
 ".مستعرض" شخصية اإلنساف بنظر إذل ملبسو ككيفية مشيو كىوالشخص الذم يعرؼ 

كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص بعبلقة اطتاصة 
سيم االتفاؽ ألف اتفق " ىو مكمستعرض". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "مستعرض"

 شخصية اإلنساف بنظر إذل ملبسو ككيفية مشيواجملتمع أف يدعو الشخص الذم يعرؼ 
 "مستعرض"
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 كال كاغاين .8

سية ". ككظيفة األكاغاينالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
ذم " ليدعو الشخص الكاغاين" ىو االحَباـ. كيقاؿ "كاغاينمن كلمة " االجتماع

يتجّنن كيتصارع كيزيد حٌب ال يشك أنو غتنوف ال دكاء لو، لشدة ما ينزؿ بنفسو، كحٌب 
اللقب ألف يدعو الشخص الذم  . كىو من نوعيتعّجب من بقاء مثلو على مثل علتو

بلقب  يتجّنن كيتصارع كيزيد حٌب ال يشك أنو غتنوف ال دكاء لويعرؼ شخصية اإلنساف 
 ".كاغاين"

مع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص بعبلقة اطتاصة كعبلقتو ىف اجملت
" ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق كاغاين". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "كاغاين"

يتجّنن كيتصارع كيزيد حٌب ال يشك أنو غتنوف ال دكاء  الذم اجملتمع أف يدعو الشخص
 ."كاغاين"بلقب  لو

 كال بانوف  .9

سية ". ككظيفة األبانوفلك اصتملة ىي كلمة "الٍب توجد ىف ت أسية االجتماع
يقف " ليدعو الشخص الذم بانوف" ىو االحَباـ. كيقاؿ "بانوفمن كلمة " االجتماع

اللقب ألف  . كىو من نوععلى الباب كسيل الغلق أك تفسّب ذلك بالعربية "يا موالل"
 ".بانوفبلقب "يقف على الباب كسيل الغلق يدعو الشخص الذم 

". بانوفاجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص بعبلقة اطتاصة "كعبلقتو ىف 
اجملتمع أف  يعاطفألف  تعاطف" ىو مكسيم البانوفكمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "

 ".بانوفبلقب " يقف على الباب كسيل الغلقيدعو الشخص الذم 
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 كال قرسي .13

سية . ككظيفة األ"قرسيالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
يصعب " ليدعو الشخص الذم قرسي" ىو االحَباـ. كيقاؿ "قرسيمن كلمة " االجتماع

. كىو ساقو كذراعو عصبا شديدا، فبل يشك من رآه أّف بو إال كلة أك بليَّةن شبو األكلة
بلقب  يصعب ساقو كذراعو عصبا شديدااللقب ألف يدعو الشخص الذم  من نوع

 ".قرسي"

". قرسيتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص بعبلقة اطتاصة "كعبلقتو ىف اجمل
" ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق اجملتمع أف يدعو "قرسيكمكسيم الذم يستخدـ بدعوة 

 ".قرسيبلقب " يصعب ساقو كذراعو عصبا شديداالشخص الذم 

 كال عواء .11

سية يفة األ". ككظعواءالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
يسئل بْب " ليدعو الشخص الذم عواء" ىو االحَباـ. كيقاؿ "عواءمن كلمة " االجتماع

يسئل بْب اظتغرب اللقب ألف يدعو الشخص الذم  . كىو من نوعاظتغرب كالعشاء
 ".عواءبلقب " كالعشاء

". عواءكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص بعبلقة اطتاصة "
" ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق اجملتمع أف يدعو عواءالذم يستخدـ بدعوة " كمكسيم

 ".عواءبلقب " يسئل بْب اظتغرب كالعشاءالشخص الذم 

 كال مشعب .12

سية ". ككظيفة األمشعبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
خص الذم " ليدعو الشمشعبىو االحَباـ. كيقاؿ " "مشعبمن كلمة " االجتماع

. كىو لتتاؿ للصيب حْب يولد بأف يعميو أك كتعلو أعسم أك أعضد ليسئل الناس بو أىلو
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لتتاؿ للصيب حْب يولد بأف يعميو أك كتعلو الشخص الذم اللقب ألف يدعو  من نوع
 ".مشعببلقب " أعسم أك أعضد ليسئل الناس بو أىلو

بعبلقة اطتاصة كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص 
" ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق مشعب". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "مشعب"

لتتاؿ للصيب حْب يولد بأف يعميو أك كتعلو أعسم أك  الشخص الذماجملتمع أف يدعو 
 ".مشعببلقب " أعضد ليسئل الناس بو أىلو

 كال فلور .13

سية ". ككظيفة األرفلو الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ليدعو الشخص الذم لتتاؿ فلور" ىو االحَباـ. كيقاؿ "فلورمن كلمة " االجتماع

طتسيتو حٌب اللقب ألف يدعو الشخص الذم  . كىو من نوعطتسيتو حٌب يريك أنو آدر
 ".فلوربلقب " يريك أنو آدر

". فلوركعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص بعبلقة اطتاصة "
" ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق اجملتمع أف يدعو فلوركمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "

 ".فلوربلقب " طتسيتو حٌب يريك أنو آدرالشخص الذم 

 كال مزيدم .14

سية . ككظيفة األ"مزيدم"الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة  أسية االجتماع
يدكر ليدعو الشخص الذم  "مزيدم"ىو االحَباـ. كيقاؿ  "مزيدم"من كلمة  االجتماع

 يدكر كمعو الدريهماتاللقب ألف يدعو الشخص الذم  . كىو من نوعكمعو الدريهمات
 ."مزيدم"بلقب 
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كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص بعبلقة اطتاصة 
ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق  "مزيدم". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "مزيدم"

 ."مزيدم"بلقب  يدكر كمعو الدريهماتع أف يدعو الشخص الذم اجملتم

 كال إسطيل إال ككاف حتت يدم .15

سية ". ككظيفة األإسطيلالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
اظتتعامي، إف شاء ليدعو  "إسطيل" ىو االحَباـ. كيقاؿ "إسطيلمن كلمة " االجتماع

اللقب ألف يدعو  . كىو من نوعشاء نرل أنو ال يبصر نرل أنو منخسف العينْب، كإف
 ".إسطيلبلقب " اظتتعامي

كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص بعبلقة اطتاصة 
" ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق إسطيل". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "إسطيل"

 ".إسطيلبلقب " اظتتعامياجملتمع أف يدعو 

  األرض كعىب كال مكدكدل يبق ىف .16

سية ". ككظيفة األكعىبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
ىو يضيف إذل أيب بن كعب " كعىب" ىو االحَباـ. كيقاؿ "كعىبمن كلمة " االجتماع

إذل اللقب ألف يدعو  كىو من نوعخالوية سنة على ماء.  اظتوصورل ككاف عن يفهم بعد
 ".كعىببلقب " أيب بن كعب اظتوصورل

". كعىبكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص بعبلقة اطتاصة "
" ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق اجملتمع أف يدعو كعىبكمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "

 ".كعىببلقب " إذل أيب بن كعب اظتوصورل
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 كدل يبق ىف األرض كعىب كال مكّدل .17

سية ". ككظيفة األمكّدلوجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة "الٍب ت أسية االجتماع
. ألف يدعو صاحب الكداء" مكّدل" ىو االحَباـ. كيقاؿ "مكّدلمن كلمة " االجتماع

 ".مكّدلبلقب " صاحب الكداءاللقب ألف يدعو إذل  كىو من نوع

كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص بعبلقة اطتاصة "كعىب". 
يم الذم يستخدـ بدعوة "كعىب" ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق اجملتمع أف يدعو كمكس

 بلقب "كعىب". صاحب الكداء

 من غلمانو القصافككاف أبو سليماف األعور كأبو سعيد اظتدائِب  .18

سية ". ككظيفة األالقصافالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الشخص الذم  " ألف يدعو القصافاالحَباـ. كيقاؿ " " ىوالقصافمن كلمة " االجتماع

الذم كاف  الشخص اللقب ألف يدعو كىو من نوع كاف العقل اظتوجو ىف تقدًن القصة. 
 ".القصافبلقب " العقل اظتوجو ىف تقدًن القصة

كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص بعبلقة اطتاصة 
" ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق القصافـ بدعوة "". كمكسيم الذم يستخدالقصاف"

 ".القصافبلقب " الشخص الذم كاف العقل اظتوجو ىف تقدًن القصةاجملتمع ألف يدعو 

 كىو الذم قاؿ البنو عند موتو .19

سية ". ككظيفة األابنالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
إحدل " ألف يدعو ابن. كيقاؿ "يةطبقة االجتماع" ىو ابنمن كلمة " االجتماع

 ".ابنبلقب " من األدىن أم يدعوه الكبار للصغار  نوع كىو.  الشخص ىف العائلة
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". ابنكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص بعبلقة اطتاصة "
" ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق اجملتمع ألف يدعو ابنكمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "

 ".ابنبلقب " شخص ىف العائلةإحدل ال

 فبل عليك أال ترل ذا القرنْب .23

سية ". ككظيفة األذا القرنْبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
ليدعو سلطاف العادؿ  "ذا القرنْب. كيقاؿ "االحَباـ" ىو ذا القرنْبمن كلمة " االجتماع

ذا " خاص بلقبسلطاف العادؿ  إذلمن نوع اللقب ألف دعوة . كىو ىف إحدل الزماف
 ".القرنْب

الشخص الذم لو درجة العالية ألف يدعو  البعيدةكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة 
 كـر" ىو مكسيم الذا القرنْب". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "ذا القرنْب" ىف اجملتمع

 ".ذا القرنْببلقب "سلطاف العادؿ اجملتمع ألف يدعو  ليكـر

  صفة الرـكألخذ عِب .21

سية ". ككظيفة األالرـكالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. كىو من نوع غتتمع الرـك" ليدعو الرـك" ىو االحَباـ. كيقاؿ "الرـكمن كلمة " االجتماع

 ".الرـك"بكلمة  غتتمع الرـكألف دعوة إذل  عبلعة ليس القرابة

 لدعوة إذل غتتمع العاـ بدعوةألف يدعو ا كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة البعيدة
" ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق اجملتمع الرـك". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "الرـك"

 ".الرـكبلقب " غتتمع الرـكألف يدعو 
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 رافع اظتخش كمن كمن دعيميص أنا أىدم من القطا .22

سية ككظيفة األ". دعيميصالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
ليدعو الشخص الذم " دعيميص" ىو االحَباـ. كيقاؿ "دعيميصمن كلمة " االجتماع

ألف يدعو الشخص الذم الصاحل الذكي بعبلقة  اللقب. كىو من نوع الصاحل الذكي
 ".دعيميص" خاصة

يدعو الشخص الذم الصاحل الذكي ألف  القريبةكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة 
ألف  ثناء" ىو مكسيم الدعيميص". كمكسيم الذم يستخدـ "يميصدع" بدعوة اطتاصة

 ".دعيميصبلقب " ليدعو الشخص الذم الصاحل الذكياجملتمع  نتدح

 رافع اظتخش كمن كمن دعيميص أنا أىدم من القطا .23

". ككظيفة رافع اظتخشالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
رافع " ليدعو رافع اظتخش" ىو االحَباـ. كيقاؿ "ع اظتخشرافمن كلمة " سية االجتماعاأل

بعبلقة  رافع بن عمّب رجل شّجاع. كىو من نوع اللقب ألف يدعو بن عمّب رجل شّجاع
 ".رافع اظتخشخاصة "

رافع " رافع بن عمّب بلقبو اطتاصةكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
اجملتمع  نتدحألف  ثناء" ىو مكسيم الاظتخشرافع ". كمكسيم الذم يستخدـ "اظتخش
 ".رافع اظتخشبلقب " رافع بن عمّب رجل شّجاعليدعو 

 كاصطدت الشقَّ  .24

"الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة  أسية االجتماع سية . ككظيفة األ"الشقَّ
الشخص الذم شّق ليدعو "الشقَّ" ىو االحَباـ. كيقاؿ  "الشقَّ"من كلمة  االجتماع

خاصة  الشخص الذم شّق جسمو بلقب. كىو من نوع اللقب ألف يدعو جسمو
 ."الشقَّ"
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باسم  الشخص الذم شّق جسموكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق اجملتمع  "الشقَّ". كمكسيم الذم يستخدـ "الشقَّ"اطتاصة 
 ."الشقَّ"بلقب  الشخص الذم شّق جسموليدعو 

 كعرفُت خذع الكاىن .25

سية . ككظيفة األ"الكاىن"الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة  أسية االجتماع
الكاىن الذم يعمل ليدعو  "الكاىن"ىو االحَباـ. كيقاؿ  "الكاىن"من كلمة  االجتماع
بلقب خاصة  الكاىن الذم يعمل الكذب. كىو من نوع اللقب ألف يدعو الكذب

 "الكاىن"

 الكاىن الذم يعمل الكذباجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو  كعبلقتو ىف
ىو مكسيم االتفاؽ ألف  "الكاىن". كمكسيم الذم يستخدـ "الكاىن"باسم اطتاصة 
 . "الكاىنالكاىن الذم يعمل الكذب بدعوة "دعو ياتفق اجملتمع 

 كتدسيس العرّاؼ .26

سية ". ككظيفة األرّاؼالعالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
فاتح البخت أك " ليدعو العرّاؼ" ىو االحَباـ. كيقاؿ "العرّاؼمن كلمة " االجتماع

 ".العرّاؼبلقب خاصة " فاتح البخت أك مبّصر. كىو من نوع اللقب ألف يدعو مبّصر

باسم  فاتح البخت أك مبّصردعو يكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف 
" ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق العرّاؼ". كمكسيم الذم يستخدـ "العرّاؼاطتاصة "

 ". العرّاؼبلقب " فاتح البخت أك مبّصراجملتمع ليدعو 
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 كإذل ما يذىب اطتطاط كالعّياؼ .27

سية ". ككظيفة األاطتطاطالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
ىو فاتح البخت بطريق " اطتطاطاؿ "" ىو االحَباـ. كيقاطتطاطمن كلمة " االجتماع

بلقب  فاتح البخت بطريق متّطط األرض. كىو من نوع اللقب ألف يدعو متّطط األرض
 "اطتطاطخاصة "

فاتح البخت بطريق متّطط كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
" ىو مكسيم اطتطاط". كمكسيم الذم يستخدـ "اطتطاطباسم اطتاصة " األرض

 ".اطتطاطبلقب " فاتح البخت بطريق متّطط األرضفاؽ ألف اتفق اجملتمع ليدعو االت

 كإذل ما يذىب اطتطاط كالعّياؼ .28

سية ". ككظيفة األالعّياؼالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
يبّصر " ليدعو الشخص الذم العّياؼ" ىو االحَباـ. كيقاؿ "العيّاؼمن كلمة " االجتماع

مترص . كىو من نوع اللقب ألف يدعو الشخص الذم ى أساس الصوت كحتّرؾ الطيورعل
 ."العيّاؼبلقب خاصة " على أساس الصوت كحتّرؾ الطيور

مترص على كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص الذم الذم 
 ". كمكسيم الذم يستخدـالعيّاؼباسم اطتاصة " أساس الصوت كحتّرؾ الطيور

مترص على " ىو مكسيم االتفاؽ ألف اتفق اجملتمع ليدعو الشخص الذم الذم العّياؼ"
 ".العّياؼبلقب " أساس الصوت كحتّرؾ الطيور

 كما يقوؿ أصحاب األكتاؼ .29

سية ". ككظيفة األاألكتاؼالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ليدعو الشخص الذم األكتاؼيقاؿ "" ىو االحَباـ. ك األكتاؼمن كلمة " االجتماع
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. كىو من نوع اللقب ألف يدعو الشخص الذم مترص على الكتفمترص على أساس 
 ".األكتاؼبلقب خاصة " الكتفأساس 

كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص الذم الذم مترص على 
" ىو ألكتاؼا". كمكسيم الذم يستخدـ "األكتاؼباسم اطتاصة " الكتفأساس 

 الكتفمكسيم االتفاؽ ألف اتفق اجملتمع ليدعو الشخص الذم مترص على أساس 
 ".األكتاؼبلقب "

 من عمل السلطاف .33

سية ". ككظيفة األالسلطافالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
م " ليدعو الشخص الذالسلطاف" ىو االحَباـ. كيقاؿ "السلطافمن كلمة " االجتماع

بلقب  يكـر الناس إليو. كىو من نوع اللقب ألف يدعو الشخص الذم يكـر الناس إليو
 ".السلطافخاصة "

 يكـر الناس إليوكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو الشخص الذم 
  ألف السلطاف" ىو مكسيم الكـر". كمكسيم الذم يستخدـ "السلطافباسم اطتاصة "

 ".السلطافبلقب " يكـر الناس إليو لشخص الذلا اجملتمع ليدعو كرـّ

 أك من كيمياء الذىب كالفضة .31

سية . ككظيفة األ"كيمياء"الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة  أسية االجتماع
الصانع الذىب ليدعو "كيمياء" ىو االحَباـ. كيقاؿ  "كيمياء"من كلمة  االجتماع

 الصانع الذىب كالفضةلقب ليدعو . كىو من نوع الللصانع الذىب كالفضة كالفضة
 ."كيمياء"بلقب خاصة 
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 الصانع الذىب كالفضةكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو ليدعو 
 ألف تفاؽاالىو مكسيم  "كيمياء". كمكسيم الذم يستخدـ "كيمياء"باسم اطتاصة 

 ."كيمياء"بلقب  الصانع الذىب كالفضةاجملتمع ليدعو  يتفق

 لغ بو قاركف كبو تبنكت خاتوفالذم ب .32

سية ". ككظيفة األقاركفالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. كىو من الغِب اظتاؿ" ليدعو قاركف" ىو االحَباـ. كيقاؿ "قاركفمن كلمة " االجتماع

 ".قاركفبلقب خاصة " الغِب اظتاؿنوع اللقب ليدعو 

باسم اطتاصة  الغِب اظتاؿة ألف يدعو ليدعو كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريب
الغِب " ىو مكسيم الثناء ألف نتدح اجملتمع قاركف". كمكسيم الذم يستخدـ ""قاركف"

 ."قاركفبلقب " اظتاؿ

 الذم بلغ بو قاركف كبو تبنكت خاتوف .33

سية ". ككظيفة األخاتوفالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
السلطاف الغِب من " ليدعو خاتوف" ىو االحَباـ. كيقاؿ "خاتوفكلمة "من   االجتماع
بلقب خاصة  السلطاف الغِب من البخارل. كىو من نوع اللقب ليدعو البخارل

 ".خاتوف"

السلطاف الغِب من كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو ليدعو 
 كـر" ىو مكسيم الخاتوف". كمكسيم الذم يستخدـ "خاتوفباسم اطتاصة " البخارل

 ".خاتوفبلقب " السلطاف الغِب من البخارل يكـر اجملتمع ألف
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 كعمل الفرعوين .34

سية . ككظيفة األ"الفرعوين"الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة  أسية االجتماع
. كىو من نوع لك فرعوفظت"الفرعوين" ىو االحَباـ. كيقاؿ  "الفرعوين"من كلمة  االجتماع

 ."الفرعوين"بلقب خاصة  لك فرعوفظت اللقب

. "الفرعوين"باسم اطتاصة  لك فرعوفكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ظت
 لك فرعوفظت يكـر اجملتمع ألف كـرال"الفرعوين" ىو مكسيم كمكسيم الذم يستخدـ 

 ."الفرعوين"بلقب 

 كلست أرضاؾ، إف كنت فوؽ البنْب .35

سية ". ككظيفة األفوؽ البنْبتلك اصتملة ىي كلمة "الٍب توجد ىف  أسية االجتماع
لدعوة االبن " فوؽ البنْب. كيقاؿ "طبقة االجتماعية" ىو فوؽ البنْبمن كلمة " االجتماع

 البعيدةكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة من الصغار.  األدىن ألف االبن. كىو من نوع األكؿ
 ."فوؽ البنْبسم اطتاصة "بدكف ا األكؿ لدعوة االبن

 كال أثق بك كإف كنت الحقا باآلباء .36

سية ". ككظيفة األآلباءالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة "ا أسية االجتماع
ب. كىو من لدعوة األ" آلباء" ىو طبقة االجتماعية. كيقاؿ "اآلباءمن كلمة "ا االجتماع

 لدعوة األب ر. كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة البعيدةمن الكبا األبألف  األعلىنوع ا
 ".آلباءبدكف اسم اطتاصة "ا
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 إين قد البست السبلطْب كاظتساكْب .37

سية ". ككظيفة األالسبلطْبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. السلطاف العاـ" ليدعو السبلطْب" ىو االحَباـ. كيقاؿ "السبلطْبمن كلمة " االجتماع

 "السبلطْب"بدعوة  سلطاف العاـالاللقب ألف يدعو  كىو من نوع

بدعوة العاـ  ة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة السلطافكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلق
 اجملتمع ألف كـرالىو مكسيم  "السبلطْب". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "السبلطْب"

 ."السبلطْب"بلقب  يكـر السلطاف العاـ

 إين قد البست السبلطْب كاظتساكْب .38

سية ". ككظيفة األاظتساكْبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " جتماعأسية اال
الشخص الذل دل " ليدعو اظتساكْب" ىو االحَباـ. كيقاؿ "اظتساكْبمن كلمة " االجتماع

 الشخص الذل دل يبلغ ىف اظتاؿاللقب ألف يدعو ليدعو  . كىو من نوعيبلغ ىف اظتاؿ
 ."اظتساكْببدعوة "

الشخص الذل دل يبلغ و عبلقة البعيدة ألف يدعوه بعبلقة كعبلقتو ىف اجملتمع ى
" ىو مكسيم اظتساكْب". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "اظتساكْببدعوة العاـ " ىف اظتاؿ

 ".اظتساكْببلقب " الشخص الذل دل يبلغ ىف اظتاؿ االتفاؽ ألف اتفق اجملتمع أف يدعو

 كخدمت اطتلفاء كاظتكدين .39

سية ". ككظيفة األاطتلفاءجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة "الٍب تو  أسية االجتماع
صار " ليدعو الشخص الذل اطتلفاء" ىو االحَباـ. كيقاؿ "اطتلفاءمن كلمة " االجتماع

 صار خليفة ىف األرضالذل  الشخص اللقب ألف يدعو . كىو من نوعخليفة ىف األرض
 ".اطتلفاءبدعوة "
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صار خليفة ىف يدعوه بعبلقة الشخص الذل كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة البعيدة ألف 
" ىو مكسيم اطتلفاء". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "اطتلفاءبدعوة العاـ " األرض

بلقب  صار خليفة ىف األرضاالتفاؽ ألف اتفق اجملتمع أف يدعو الشخص الذل 
 ".اطتلفاء"

 كخالطُت النََّساؾ كالُفتَّاؾ .43

سية ". ككظيفة األالنََّساؾملة ىي كلمة "الٍب توجد ىف تلك اصت أسية االجتماع
لو " ليدعو الشخص الذل النََّساؾ" ىو االحَباـ. كيقاؿ "النََّساؾمن كلمة " االجتماع

لو اصتهد ىف عبادة اللقب ألف يدعو الشخص الذل  . كىو من نوعاصتهد ىف عبادة ربو
 ".النََّساؾ" بلقب ربو

لو اصتهد يدعوه بعبلقة الشخص الذل ألف  قتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبةكعبل
ىو  "النََّساؾ". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "النََّساؾ" ىف عبادة ربو بعبلمة اطتاصة

بلقب  لو اصتهد ىف عبادة ربواجملتمع أف يدعو الشخص الذل  مكسيم الثناء ألف نتدح
 ".النََّساؾ"

 كخالطُت النََّساؾ كالُفتَّاؾ .41

سية ". ككظيفة األالُفتَّاؾجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة "الٍب تو  أسية االجتماع
. اصتندم أك العسكرم" ليدعو الُفتَّاؾ" ىو االحَباـ. كيقاؿ "لُفتَّاؾمن كلمة "ا االجتماع

 ".الُفتَّاؾبلقب "ا اصتندم أك العسكرماللقب ألف يدعو  كىو من نوع

بعبلمة  العسكرماصتندم أك كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعوه 
ألف  ىو مكسيم االتفاؽ "لُفتَّاؾ"ا. كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "الُفتَّاؾ"ااطتاصة 

 ."لُفتَّاؾ"ابلقب  اصتندم أك العسكرم يتفق اجملتمع إذل
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 قد حفظتو عليك من فتنة البناء .42

سية ". ككظيفة األالبناءالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. االبن ىف العائلة" ليدعو البناء. كيقاؿ "طبقة االجتماعية" ىو البناءمن كلمة " ماعاالجت

 ".البناء" االبن من الصغار ىف العائلة كيدعوهألف  األدىن كىو من نوع

 عامةبعبلمة ال االبن ىف العائلة يدعو ألف بعيدةكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة ال
أف  االتفاؽ ليتفق اجملتمع" ىو مكسيم البناء" ". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوةالبناء"

 ".البناءبلقب " يدعو االبن ىف العائلة

 كمن فتنة النساء .43

سية ". ككظيفة األالنساءالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
عبلقة . كىو من النسوة" ليدعو النساء. كيقاؿ "االحَباـ" ىو النساءمن كلمة " االجتماع

 ".النساء" ادعوىليست عتا عبلقة العائلة كتألف  القرابةليس 

 ادعوىليست عتا عبلقة العائلة كتكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة البعيدة ألف 
" ىو مكسيم االتفاؽ النساء". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "النساءبعبلمة العامة "

 ".النساءبلقب " النسوةليتفق اجملتمع أف يدعو 

 الوكبلءكمن أيدل  .44

سية ". ككظيفة األالوكبلءالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الشخص الذم ليدعو  "الوكبلء"ىو االحَباـ. كيقاؿ  "الوكبلءمن كلمة " االجتماع

الشخص الذم يشتغل ىف دعو لألف  نوع اللقب. كىو من يشتغل ىف اضتكومة أك اإلمارة
 ".بلءالوك" اضتكومة أك اإلمارة بلقب
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الشخص بعبلمة اختبلؼ الطبقة كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة البعيدة ألف يدعو 
 تفاؽ" ىو مكسيم االالوكبلء". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "الوكبلء" االجتماعية

 ".الوكبلءبلقب " الشخص الذم يشتغل ىف اضتكومة أك اإلمارةيدعو أف  ليتفق اجملتمع

 يب لك، كلكن بفضل بغضى للقاضيكلست أكصيك حبفظو لفضل ح .45

سية ". ككظيفة األالقاضيالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ليدعو الشخص الذم القاضي" ىو االحَباـ. كيقاؿ "القاضيمن كلمة " االجتماع

ألف لدعو الشخص الذم يشتغل ىف  اللقبنوع  . كىو منحل القضية اجملتمعيشتغل ىف 
 ".القاضيبلقب " تمعحل القضية اجمل

حل كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة البعيدة ألف يدعو الشخص الذم يشتغل ىف 
" ىو القاضي". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "القاضي"بعبلمة العامة   القضية اجملتمع

  حل القضية اجملتمعمكسيم االتفاؽ ليتفق اجملتمع أف يدعو الشخص الذم يشتغل ىف 
 ".القاضيبلقب"

 إف اهلل دل يسلط القضاة على أمواؿ األكالد إال عقوبةن لؤلكالد .46

سية الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة "األكالد". ككظيفة األ أسية االجتماع
. الولد أك االبن. كيقاؿ "األكالد" ليدعو طبقة اجملتمعمن كلمة "األكالد" ىو  االجتماع

 "األكالد". يدعوه و من الصغارألن ألدىنكىو من نوع ا

بعبلمة العامة   الولد أك االبنيدعو كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة البعيدة ألف 
"األكالد". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "األكالد" ىو مكسيم االتفاؽ ليتفق اجملتمع 

 بلقب"األكالد".  الولد أك االبنليدعو 
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 يا ابن اطتبثة .47

سية ". ككظيفة األابن اطتبثةىي كلمة " الٍب توجد ىف تلك اصتملة أسية االجتماع
. االبن االـ" ليدعو ابن اطتبثة" ىو طبقة اجملتمع. كيقاؿ "ابن اطتبثةمن كلمة " االجتماع

كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة  ".ابن اطتبثةيدعوه "ك كىو من نوع األدىن ألنو من الصغار 
 ". ابن اطتبثةة "االبن االـ بعبلمة اطتاصة ألف قريبال

 كزاد ىف ذلك أف كنت بكرنل، كُعْجزة أّمك .48

سية ". ككظيفة األبكرنلالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. االبن األكؿ" ليدعو بكرنل. كيقاؿ "طبقة االجتماعية " ىوبكرنلمن كلمة " االجتماع

 ".بكرنلكىو من نوع األدىن ألنو من الصغار يدعوه "

ة بعبلمة اطتاص االبن األكؿة ألف يدعو قريبىو عبلقة الكعبلقتو ىف اجملتمع 
" ىو مكسيم االتفاؽ ليتفق اجملتمع بكرنل". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "بكرنل"

 ".بكرنلبلقب" االبن األكؿليدعو 

 أنا لو ذىب مارل صتلسُت قاصان  .49

ية س". ككظيفة األقاصان الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. كىو من ػترؾ العرائس" ليدعو قاصان " ىو االحَباـ. كيقاؿ "قاصان من كلمة " االجتماع
 ".قاصان "بلقب  يدعوه ػترؾ العرائس اللقب أف

بعبلمة اطتاصة  ػترؾ العرائسكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
ػترؾ يتفق اجملتمع " ىو مكسيم االتفاؽ لقاصان ". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "قاصان "

 ".قاصان بلقب" العرائس
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 كالقبوؿ علي الواقع .53

سية ". ككظيفة األالواقعالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. كىو من اجملتمع العامة" ليدعو الواقع" ىو االحَباـ. كيقاؿ "الواقعمن كلمة " االجتماع

 ".الواقعقب "بل اجملتمع العامةاالتفاؽ ليتفق أف يدعوه 

". الواقع" اجملتمع بدعوة العامةة ألف يدعو بعيدكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة ال
اجملتمع بدعوة " ىو مكسيم االتفاؽ ألف يدعو الواقعكمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "

 ".الواقع" العامة

 كصرُت ػُتتاالن بالنهار .51

سية ". ككظيفة األتاالن ػتُ الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. الكاذب النهار" ليدعو ػُتتاالن بالنهار" ىو االحَباـ. كيقاؿ "ػُتتاالن من كلمة " االجتماع

 ".ػُتتاالن بلقب " الكاذب ىف النهاركىو من االتفاؽ ليتفق أف يدعوه 

ة اطتاصبدعوة  الكاذب ىف النهارة ألف يدعو قريبكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة ال
يتفق أف  " ىو مكسيم االتفاؽ ألفػُتتاالن ". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "ػُتتاالن "

 ".ػُتتاالن بدعوة " الكاذب ىف النهار يدعو

 كاستعملُت صناعَة الليل .52

". ككظيفة صناعَة الليلالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ليدعو صناعَة الليل. كيقاؿ "" ىو االحَباـصناعَة الليلمن كلمة " سية االجتماعاأل
 ".صناعَة الليلبلقب " سارؽ الليلال االتفاؽ ليتفق أف يدعو . كىو منسارؽ الليلال
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بدعوة اطتاصة  سارؽ الليلكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو ال
" ىو مكسيم االتفاؽ ألف صناعَة الليلكمكسيم الذم يستخدـ بدعوة ". "صناعَة الليل"
 ".صناعَة الليلبدعوة " سارؽ الليلفق أف يدعو اليت

 أك خرجُت قاطع طريق .53

". ككظيفة قاطع طريقالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ليدعو قاطع طريق" ىو االحَباـ. كيقاؿ "قاطع طريقمن كلمة " سية االجتماعاأل

قاطع بلقب " ىف الطريقلسارؽ . كىو من االتفاؽ ليتفق أف يدعو اىف الطريقالسارؽ 
 ".طريق

بدعوة اطتاصة  ىف الطريقكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو السارؽ 
" ىو مكسيم االتفاؽ ألف قاطع طريق". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "قاطع طريق"

 ".قاطع طريقبدعوة " ىف الطريقيتفق أف يدعو السارؽ 

 م غتهران أك صرُت للقـو عينان كعت .54

سية ". ككظيفة األعينان الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. كىو من االتفاؽ اصتاسوس" ليدعو عينان " ىو االحَباـ. كيقاؿ "عينان من كلمة " االجتماع

 ".عينان بلقب " اصتاسوس ليتفق أف يدعو

". عينان طتاصة "بدعوة ا اصتاسوسكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
 اصتاسوس" ىو مكسيم االتفاؽ ألف يتفق أف يدعو عينان كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "

 ".عينان بدعوة "
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 سل عِب َصعاليك اصتَبل .55

". ككظيفة َصعاليك اصتَبلالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الفقّب " َصعاليك اصتَبل. كيقاؿ "" ىو االحَباـَصعاليك اصتَبلمن كلمة " سية االجتماعاأل

 ".َصعاليك اصتَبلبلقب " الفقّب ىف اصتبل. كىو من االتفاؽ ليتفق أف يدعو ىف اصتبل

بدعوة اطتاصة  الفقّب ىف اصتبلكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
تفاؽ " ىو مكسيم االَصعاليك اصتَبل". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "َصعاليك اصتَبل"

 ".َصعاليك اصتَبلبدعوة " الفقّب ىف اصتبلألف يتفق أف يدعو 

 كزكاقيَل الشاـ .56

". ككظيفة زكاقيَل الشاـالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
ليدعو " زكاقيَل الشاـ" ىو االحَباـ. كيقاؿ "زكاقيَل الشاـمن كلمة " سية االجتماعاأل

زكاقيَل بلقب " السارؽ ىف الشاـاالتفاؽ ليتفق أف يدعو . كىو من السارؽ ىف الشاـ
 ".الشاـ

بدعوة اطتاصة  السارؽ ىف الشاـكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
ىو مكسيم االتفاؽ ألف  "زكاقيَل الشاـ". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "زكاقيَل الشاـ"

 ."الشاـ زكاقيلَ "بدعوة  السارؽ ىف الشاـيتفق أف يدعو 

 كزّط اآلجاـ .57

". ككظيفة زّط اآلجاـالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ليدعو زّط اآلجاـ" ىو االحَباـ. كيقاؿ "زّط اآلجاـمن كلمة " سية االجتماعاأل

الشخص الذم يسكن ىف . كىو من االتفاؽ ليتفق الشخص الذم يسكن ىف الغابة
 ".ـزّط اآلجابلقب " الغابة
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 الشخص الذم يسكن ىف الغابةكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
" ىو مكسيم زّط اآلجاـ". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "زّط اآلجاـبدعوة اطتاصة "

 ".زّط اآلجاـبدعوة " الشخص الذم يسكن ىف الغابةاالتفاؽ ألف يتفق أف يدعو 

 كرؤكس األكراد .58

توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة "رؤكس األكراد". ككظيفة  الٍب أسية االجتماع
ليدعو  "رؤكس األكراد"ىو االحَباـ. كيقاؿ  "رؤكس األكراد"من كلمة  سية االجتماعاأل

رؤكس "بلقب  إماـ القـو الكردم أف يدعو . كىو من االتفاؽ ليتفقإماـ القـو الكردم
 ."األكراد

بدعوة اطتاصة  إماـ القـو الكردميدعو  كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف
 الكـر" ىو مكسيم رؤكس األكراد". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "رؤكس األكراد"

 ".رؤكس األكرادبدعوة " إماـ القـو الكردمأف يدعو  يكـرألف 

 كمردة األعراب .59

". ككظيفة مردة األعرابالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ليدعو مردة األعراب" ىو االحَباـ. كيقاؿ "مردة األعرابمن كلمة " ية االجتماعساأل

مردة بلقب " األشرار من العربية. كىو من االتفاؽ ليتفق أف يدعو األشرار من العربية
 ".األعراب

بدعوة اطتاصة  األشرار من العربيةكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
 االتفاؽ" ىو مكسيم مردة األعرابكمكسيم الذم يستخدـ بدعوة " ".مردة األعراب"

 ".مردة األعراببدعوة " األشرار من العربيةيدعو  يتفق اجملتمع أف ألف
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 كفُػّتاؾ هنر بطّ  .63

. ككظيفة "فُػّتاؾ هنر بّط"الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة  أسية االجتماع
ليدعو  "فُػّتاؾ هنر بّط"ىو االحَباـ. كيقاؿ  "فُػّتاؾ هنر بّط"من كلمة  سية االجتماعاأل

"فُػتّاؾ بلقب  هنر بطّ . كىو من االتفاؽ ليتفق أف يدعو األشرار من هنر بطّ األشرار من 
 .هنر بّط"

بدعوة اطتاصة  هنر بطّ كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو األشرار من 
 االتفاؽىو مكسيم  ّتاؾ هنر بّط""فػُ . كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "فُػّتاؾ هنر بّط"

 ."فُػّتاؾ هنر بّط"بدعوة  هنر بطّ األشرار من أف يدعو  يتفق اجملتمع ألف

 كلصوص القفص .61

سية الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة "هنر بّط". ككظيفة األ أسية االجتماع
من مدينة السارؽ من كلمة "هنر بّط" ىو االحَباـ. كيقاؿ "هنر بّط" ليدعو  االجتماع

 بلقب "هنر بّط". السارؽ من مدينة القفص. كىو من االتفاؽ ليتفق أف يدعو القفص

بدعوة  السارؽ من مدينة القفصكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
يتفق  ألفاطتاصة "هنر بّط". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "هنر بّط" ىو مكسيم 

 بدعوة "هنر بّط". نة القفصالسارؽ من مدي أف يدعو اجملتمع

 كسل عِب القيقانية كالقطرية .62

سية ". ككظيفة األالقيقانيةالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ليدعو السارؽ من القيقانية" ىو االحَباـ. كيقاؿ "القيقانيةمن كلمة " االجتماع
 ".القيقانيةبلقب " القيقانية. كىو من االتفاؽ ليتفق أف يدعو السارؽ من القيقانية
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بدعوة  القيقانيةكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو السارؽ من 
يتفق  ألف" ىو مكسيم القيقانية". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "القيقانيةاطتاصة "

 بدعوة "هنر بّط". القيقانيةالسارؽ من  أف يدعو اجملتمع

 ةكسل عِب القيقانية كالقطري .63

سية ". ككظيفة األالقطريةالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. القطرية" ليدعو السارؽ من القطرية" ىو االحَباـ. كيقاؿ "القطريةمن كلمة " االجتماع

 ".القطريةبلقب " القطريةكىو من االتفاؽ ليتفق أف يدعو السارؽ من 

بدعوة اطتاصة  القطريةيدعو السارؽ من  كعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف
أف  يتفق اجملتمع ألف" ىو مكسيم القطرية". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "القطرية"

 ".القطريةبدعوة "القطرية السارؽ من  يدعو

 كسل عِب اظتتشبهة كذباحى اصتزيرة  .64

سية ". ككظيفة األاظتتشبهةالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الشخص الذم " ليدعو اظتتشبهةكيقاؿ " " ىو االحَباـ.اظتتشبهةمن كلمة " االجتماع

بلقب  الشخص الذم تظاىر الصاحل. كىو من االتفاؽ ليتفق أف يدعو تظاىر الصاحل
 ".اظتتشبهة"

 الشخص الذم تظاىر الصاحلكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
 ألف" ىو مكسيم اظتتشبهة". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "اظتتشبهةبدعوة اطتاصة "

 ".اظتتشبهةبدعوة " الشخص الذم تظاىر الصاحل أف يدعو يتفق اجملتمع
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 كسل عِب اظتتشبهة كذباحى اصتزيرة .65

الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة "ذباحى اصتزيرة". ككظيفة  أسية االجتماع
زيرة" ىو االحَباـ. كيقاؿ "ذباحى اصتزيرة" ليدعو من كلمة "ذباحى اصت سية االجتماعاأل

جتار الصغّب ىف جزيرة . كىو من االتفاؽ ليتفق أف يدعو جتار الصغّب ىف جزيرة العربية
 بلقب "ذباحى اصتزيرة". العربية

 جتار الصغّب ىف جزيرة العربيةكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
يرة". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "ذباحى اصتزيرة" ىو بدعوة اطتاصة "ذباحى اصتز 

 بدعوة "ذباحى اصتزيرة". جتار الصغّب ىف جزيرة العربية أف يدعو يتفق اجملتمع ألفمكسيم 

 ككيف ثبات جناين عند رؤية الطليعة .66

". ككظيفة رؤية الطليعةالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ليدعو رؤية الطليعة" ىو االحَباـ. كيقاؿ "رؤية الطليعةن كلمة "م سية االجتماعاأل

 ".رؤية الطليعةبلقب " اصتيش أك إنتل. كىو من االتفاؽ ليتفق أف يدعو اصتيش أك إنتل

بدعوة اطتاصة  اصتيش أك إنتلكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
يتفق  ألف" ىو مكسيم ؤية الطليعةر ". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "رؤية الطليعة"

 ".رؤية الطليعةبدعوة " اصتيش أك إنتل أف يدعو اجملتمع

 ككيف يقظِب إذا كنت ربيعة .67

سية ". ككظيفة األربيعةالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. لعدكاصتاسوس ىف حركة ا" ليدعو ربيعة" ىو االحَباـ. كيقاؿ "ربيعةمن كلمة " االجتماع

 ".ربيعةبلقب " اصتاسوس ىف حركة العدككىو من االتفاؽ ليتفق أف يدعو 
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بدعوة  اصتاسوس ىف حركة العدككعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
 يتفق اجملتمع ألف" ىو مكسيم ربيعة". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "ربيعةاطتاصة "
 ".ربيعةبدعوة " اصتاسوس ىف حركة العدك أف يدعو

 كبقية أصحاب الصخر كمصخر .68

". ككظيفة أصحاب الصخرالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" أصحاب الصخرىو االحَباـ. كيقاؿ " "أصحاب الصخرمن كلمة " سية االجتماعاأل

ملك حرؼ . كىو من االتفاؽ ليتفق أف يدعو ملك حرؼ اليدكية من اضتجرليدعو 
 ."أصحاب الصخربلقب " ضتجراليدكية من ا

 ملك حرؼ اليدكية من اضتجركعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
ىو  "أصاب الصخر". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "أصاب الصخربدعوة اطتاصة "

أصاب بدعوة " أف يدعو ملك حرؼ اليدكية من اضتجر يتفق اجملتمع ألفمكسيم 
 ".الصخر

 اس كرأس كمقبلسكبقية أصحاب ف .69

كرأس  أصحاب فاسالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ىو كرأس كمقبلس أصحاب فاسمن كلمة " سية االجتماع". ككظيفة األكمقبلس

. كىو من االتفاؽ ملك الطربوش" ليدعو كرأس كمقبلس أصاب فاساالحَباـ. كيقاؿ "
كرأس  أصحاب فاسبلقب " مقبلسكرأس ك  أك فاس ملك الطربوشليتفق أف يدعو 

 ".كمقبلس

بدعوة اطتاصة  ملك الطربوشكعبلقتو ىف اجملتمع ىو عبلقة القريبة ألف يدعو 
" ىو أصحاب فاس". كمكسيم الذم يستخدـ بدعوة "كرأس كمقبلس أصحاب فاس"
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بدعوة  كرأس كمقبلس أك فاس ملك الطربوش أف يدعو يتفق اجملتمع ألفمكسيم 
 ".مقبلسكرأس ك  أصحاب فاس"

 

  ى كتاب البخالء للجاحظف ّسية االجتماعه. معنى كلمات األُ 

 قصة أهل البصرة من المسجديين

 قصة أىل البصرة من اظتسجديْب .1

 الٍب توجد ىف موضوع القصة ىي تركيبا "أىل البصرة" ك"اظتسّجديْب". أسية االجتماع
"أىل من تركيب  لغةىف ال واإلحساس عدم كجودبالنظر إذل  أسية االجتماعكمعُب  

. أم أىل الدار ىو سّكاهنا. كالبصرة 43لو اظتعُب األسياسي. أىل مبعُب األقارب البصرة"
اسم أحد اظتكاف ىف مدينة بغداد. كأىل البصرة ىف ىذا السياؽ ليس مبعُب العائلة أك 

 كّاف البصرة.األقارب، كلكن مبعُب س

من معناىا األساسي. اظتسجديْب مبعُب  لو معُب الثانوم "اظتسّجديْب"كأّما كلمة  
الناس الذين يرغبوف ىف السجود، كلكن السجود الذم يقصد ىف ىذا السياؽ لو معُب 

لتّبوف أف كتتمعوف ىف اظتسجد ليتعّلم ك  الثانوم كىو الناس الذم يرغبوف ىف عبادة ربو، ك
 الشيح أك األستاذ كيناقش العلـو كأحداث اليومية مع األصحاب.العلـو من 

 أصحاب اصتمع كاظتنع، من أصحاب اصتمع كاظتنع: اجتمع الناس يف اظتسجد .2

الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي تركيب "أصحاب اصتمع كاظتنع".  أسية االجتماع
. أصحاب اصتمع " لو معُب الثانوم من معناىا األساسيأصحاب اصتمع كاظتنعكتركيب "

كاظتنع مبعُب الشخص الذم كُتمع الشيء كنتنع الشيء. كلكن معناىا الثانوم ىف ىذا 
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. أم الشخص الذم يف النفقة، كالتثمّب للماؿ ؽتن ينتحل االقتصادالسياؽ ىو الشخص 
 لتب أف كتمع اظتاؿ كلتفظو.

 فقاؿ شيخ منهم .3

" لو معُب شيخكلمة "". ك شيخكلمة "  الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي أسية االجتماع
األساسي. كمعُب الشيح ىف معجم الطبلب ىو شيخ رتعو شيوخ كىو الشخص الذم 
بلغ سّن الشيوخة أك من ظهر على شعر رأسو الشيب أك رجل الذين عند اظتسلمْب أك 

. كالشيخ الذم يريد 44األستاذ أك كبّب القـو أك رأيس القبيلة أك األعلى مقاما بْب الناس
 ىف ىذا السياؽ ىو األستاذ الذم يعلم العلم للمتّعلم.

 . فعمدت إذل ذلك اظتتوضأ .4

لو  كلمة "اظتتوضأ"ك كلمة "اظتتوضأ".   الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي أسية االجتماع
للصبلة.  يتوّضأ مبعُب اغتسل أك هتّيأ-معُب األساسي. كاظتتوضأ اسم اظتفعوؿ من توّضأ

 كاظتتوّضأ ىف ىذا السياؽ ىو الشخص الذم يتوّضأ قبل أداء الصبلة.

ىل شعرمت مبوت مرًن الصناع؟ فإهنا كانت من ذكات االقتصاد، كصاحبة  .5
 إصبلح. قالوا : فحدثنا عنها

مرًن ". كتركيب ""مرًن الصناعالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي تركيب " أسية االجتماع
مرًن ىي اسم اإلنساف كالصناعة ىف معجم الطبلب ىو األساسي. " لو معُب الصناع

عملية استعماؿ اظتواد األكلية لتحويلها إذل سلع أك مواد صاضتة الستعماؿ أك الصناعات 
على أنواع منها الصناعات الثقيلة كبناء الصفن كالطائرات كاآلالت الضخمة كالصناعات 

 مبعُبىنا  "مرًن الصناع"ك  45ألعماؿ اليدكية.اطتفيفة كتصنيع كتعليب اظتواد الغدائية كا

                                                           
44

 ٖٛٙ. ص قائييوسف ػتمد بمرجع نفسو. 

45
 ٖٚٛ. ص يوسف ػتمد بقائي.مرجع نفسو 



96 
 

لتحويلها  تعمل عمل اطتفيفة كتصنيع كتعليب اظتواد الغدائية كاألعماؿ اليدكية اظترأة الٍب
 إذل سلع. ام تبايعها ذلك السلع.

 كعظمت أمرىا يف عْب اطتًب .6

لو معُب  "طتًبكلمة "اك ". طتًبكلمة "ا  ملة ىيالٍب توجد ىف تلك اصت أسية االجتماع
م يريد أف يتزّكج مع " مبعُب زكج اإلبنة. كيريد ىف ىذا السياؽ الرجل الذطتًب"ااألساسي. 
 .األبنة مرًن

 كرفعت من قدرىا عند األزتاء .7

لو معُب  "األزتاءكلمة "ك ". األزتاءكلمة "  الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي أسية االجتماع
كيريد ىف ىذا  " رتع من زتاة مبعُب أـ امرأة رجل أك أـ زكج اظترأة.األزتاء"اسي. األس

 السياؽ أـ زكج ابنة مرًن.

 فقاؿ عتا زكجها أىن لك ىذا يا مرًن؟ .8

لو معُب  كلمة "زكج"ك كلمة "زكج".   الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي أسية االجتماع
أك كل كاحد معو كاحد آخر من جنسو "زكج" مبعُب القرين أك رجل االمرأة األساسي. 

كيريد ىف ىذا السياقزكج مرًن أم رجل الذم قد تزّكج مع  46كيقاؿ ابتعت من القمصاف.
 مرًن.

 كعتذا كشبهو قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .9

لى اهلل عليو رسوؿ اهلل صالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
األساسي.  الثانوم من معناىا " لو معُبرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمكلمة "". ك كسلم
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رسوؿ مبعُب النيب اظترسل أك ناقل الرسالة أك الرسالة. كالرسوؿ الذم يريد ىف ىذا الساؽ 
 من خامت النبيْب.  صلى اهلل عليو كسلمىو نيب ػتمد 

 عرقك الصاحلكإين ألرجو أف مترج كلدؾ على  .13

لو معُب  "ولدالكلمة "ك ". كلدالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
كل ما كلد كيطلق على الذكر كاألنثى كاظتثُب كاصتمع   مبعُبرتعو أكالد  "ولدال"األساسي. 

الذم يريد ىف ىذا الساؽ ىو الولد الذم يريد زكج مرًن أف كىو باألصل مذّكر. كالولد 
 مرًن لنيل ذرية الصاحل.تولدىا 

 يا قـو ال حتقركا صغار األمور .11

لو  "يا قـو"ككلمة  ".يا قـوالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
معُب الثانوم من معناىا األساسي. "يا" حرؼ النداء كالقـو اسم مصدر من قاـ يقـو 

 مبعُب كقف أك انتصب كفقا أك ىف 

" ىف ىذا السياؽ،  ة بدأ يصلي. كظهراضتق ثبت أك ىف الصبل تغّب اظتعُب "القـو
كيقصد بالقـو ىنا رتعو أقواـ مبعُب اصتماعة من الناس. كيا قـو الذم يقصد ىف ىذه 

تمع البصرة الذين كتتمعوف كيتعّلموف العلـو ىف القصة ىو التحية أك النداء الشيخ جمل
 اظتسجد كىو من السّجديْب.

 قد اعتقد مائة جريب يف أرض العربقد رأيت صاحب سقط  .12

كتركيب ". صاحب سقطالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي تركيب " أسية االجتماع
مبعُب الشخص  "صاحب سقطاألساسي. " الثانوم من معناىا " لو معُبصاحب سقط"

كتمع أداكات اظتنزلية الذم رمي صاحب اظتنزؿ. الشخص الذم السْقط أك الذم كُتمع 
يبيع صاحب السقط يقصده البائع الصغّب أك البائع الطريق الذم  كىف ىذا السياؽ

دل يربح يف ذلك الفلفل إال اضتبة كاضتبتْب من خشب ك  الفلفل بقّباط كاضتمص بقّباط،
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كلكن  الفلفل، فلم يزؿ كتمع من الصغار الكبار، حٌب اجتمع ما اشَبل بو مائة جريب.
 لو القدرة ىف اقتصاد اظتاؿ. 

 اظتوفقْب قاؿ رل بعض .13

لو " اظتوفقْبككلمة ". "اظتوفقْبكلمة "الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي   أسية االجتماع
كىف  " من كّفق مبعُب األمر جعلو موافقا أك القـو أصلح بينهم.اظتوفقْب"معُب األساسي. 

ىم العادلوف أك اضتاكموف أك الشخص الذم يعطي اضتكمة ىف  اظتوفقْب ىذا السياؽ
 اجملتمع.

 فقلت للعجوز .14

لو " عجوزال. ككلمة ""عجوزالالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
اظترأة أك الرجل الطاعن ىف السن أك " مبعُب عجوزالاألساسي. " الثانوم من معناىا معُب

لكن ك  .القدر أك من كلمة أياـ العجوز ىو ما يعرؼ لدم العامة باسم "اظتستقرضات"
كمن ىنا نفهم أف الزكجة الشيخ ىي  .زكجة الشيخىف ىذا السياؽ صد العجوز الذم يق

 اظترأة الطاعن ىف السن.

 فتذاكرنا منذ أياـ أىل البدك كاألعراب: البدك .15

أىل . ككلمة ""أىل البدكالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
لدار ىو سّكاهنا. كالبدك ىو لو اظتعُب األسياسي. أىل مبعُب األقارب. أم أىل ا" البدك

اسم القبيلة ىف جزيرة العرب. كأىل البدك ىف ىذا السياؽ ليس مبعُب العائلة أك األقارب، 
 كلكن مبعُب سكّاف البدك أك غتتمع البدك.
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 فتذاكرنا منذ أياـ أىل البدك كاألعراب: األعراب .16

لو " األعراب. ككلمة ""األعرابالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
ىف ىذا السياؽ  األعرابك  47.ىو سّكاف البادية من العرب "األعراباظتعُب األسياسي. "

 مبعُب سكّاف البدك أك غتتمع البدك.

 كىو ما عملت أحد اظترشدين .17

 تركيب. ك "اظترشدينأحد " تركيبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي  أسية االجتماع
الدليل أك اظترشد الركحي  مبعُب رشد من "اظترشدينلو معُب األساسي. "" اظترشدينأحد "

يقصد بو أحد اإلماـ أك اظترشد ىف  "اظترشدينأحد كىف ىذا السياؽ " .أم الواعظ الديِب
 اظتسجد كىو إماـ الّثورم.

 فاطتادـ اليـو .18

لو معُب  طتادـا"كلمة . ك "طتادـاة "الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلم أسية االجتماع
الذم يقصد ىف ىذا السياؽ  "طتادـا"ك من متدـ شخصا آخر. مبعُب "طتادـااألساسي. "

 يعمل عمل البيت كيساعد سيده. ىو اطتادـ الذم

 مذاكرة الرجاؿ تلقح األلباب .19

و ل "الرجاؿ. ككلمة ""الرجاؿالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. كىف ىذا السياؽ الذكر البالغ من البشرمبعُب  الرجل" رتع من الرجاؿمعُب األساسي. "

 الذين عتم القوة ىف اجملتمع. ىم اغتتمع العامة أك القـو خاصة األشخاص  "الرجاؿ"
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 أىدل إليها العاـ ابن عم عتا أضحية .23

العاـ كلمة "ك ". عمالعاـ ابن الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" العاـ ابن عم" ابن األخ أك ابن األخت. "العاـ ابن عم" لو معُب األساسي. "ابن عم

 ابن أخيها. العّمة إذل ابن األخ  كىو دعوة اؽ ىويالذم يريد ىف ىذا الس

 أنا امرأة أرملة كليس رل قيم .21

امرأة كلمة "ك ". امرأة أرملةالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الذم " امرأة أرملة. "رتعو أرامل مبعُب من مات زكجها "أرملة" لو معُب األساسي. "أرملة

ت عتا قيم ىف ليساظترأة الذم مات زكجها كدل يتزّكج اآلخر ك  اؽ ىييريد ىف ىذا السي
ف حبقو. كقد خفت أف يضيع كقد ذىب الذين كانوا يدبركنو كيقومو تدبّب ضتم األضاحي، 

 عرؼ كضع رتيع أجزائها يف أماكنها.يت تالشاة، كلس بعض

 فلم ير الناس كقودا قط أصفى كال أحسن عتبا منو .22

لو معُب  "الناسكلمة "ك ". الناسالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الذم يريد ىف  "الناس" ىو اسم رتع كاحد إنساف أك اصتمع من البشر. "الناس"األساسي 

 ىي يذكر األشخاص العاـ كدل يعرؼ من ىو الشخص.السياؽ ىذا 

 قالت بأيب أنت! دل كتيئ كقت القديد بعد .23

" بأيب أنتكلمة "ك ". بأيب أنتالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الدعوة األرملة إذل الشيخ الذم يريد ىف ىذا السياؽ  "بأيب أنت" .لو معُب األساسي

 يضم اظتعُب أهنا مسركر حبضور الشيخ. "بأيب أنت"ا منذ زماف. كنداء ألذم دل ترى
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 ال تعلم أنك من اظتسرفْب، حٌب تسمع بأخبار الصاضتْب .24

لو " اظتسرفْب. ككلمة ""اظتسرفْبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
كىف ىذا السياؽ  .ىلرتع من مسرؼ مبعُب اظتبّذر أك اصتا" اظتسرفْبمعُب األساسي. "

 ىم األشخاص الذم تسرؼ ىف اظتاؿ كاألمتعة. "اظتسرفْب"

 ال تعلم أنك من اظتسرفْب، حٌب تسمع بأخبار الصاضتْب. .25

 "الصاضتْب". ككلمة "الصاضتْب"الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة  أسية االجتماع
أك ذك األىلية كيقاؿ  اظتستقيممبعُب  الصاحلرتع من  "الصاضتْب"لو معُب األساسي. 
 الذين يصلحوف ىف أعماعتم.ىم  "الصاضتْب"كىف ىذا السياؽ  .لصاحل فبلف أك ظتنفعتو

 

 حديث خالد بن يزيد

 كىذا خالد بن يزيد موذل اظتهالبة .1

اسم ك الٍب توجد ىف موضوع القصة ىو االسم "خالد بن يزيد".  أسية االجتماع
خص الذم كاف قد بلغ ىف البخل كالتكدية كىف  الشلو معُب األساسي.  "خالد بن يزيد"

كخالد بن يزيد ىو  ككاف ينزؿ ىف شّق بِب دتيم. .اظتبالغ الٍب دل يبلغها أحد كثرة اظتاؿ
غبلـ ػتّرره إحدل من قبيلة موذل اظتهالبة كىو خالويو اظتكدم. ك"خالد بن يزيد" من 

"خالد بن يزيد" يكوف موضوع  الغِب كالباخل الشهّب من قبيلة موذل اظتهالبة. كاسم غبلـ
 القصة.
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 كىف كثرة اظتاؿ اظتبالغ الٌب دل يبلغها أحد .2

" لو أحد" كلمة". ك أحد" كلمة  الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي أسية االجتماع
ُب كمع 48أحد ىو أكؿ العدد كمؤنثها إحدل أك الذم ال مثاؿ لو.األساسي. معُب معُب 
 .كاحد أك رجل كاحد شخصىف ىذا السياؽ ىو  أحد

 فوقف عليو ذات يـو سائل .3

" لو سائل". ككلمة "سائلالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
يسأؿ كرتعو سائلوف كسّؤاؿ مبعُب طالب الصدقة أك  -سائل من سأؿ معُب األساسي.

 خالد بن يزيدو السائل الذم كقف على ىف ىذا السياؽ ى "سائل"طارح السؤاؿ. كمعُب 
. كىو ىف غتلس  . خالد بن يزيد ذات يـو

 ليس ىذا من مساكْب الدراىيم، ىذا من مساكْب الفلوس .4

". ككلمة مساكْبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
اظتقهور الفقّب احملتاج أك  عُبرتع من مسكْب مب مساكْبك " لو معُب األساسي. مساكْب"

ليس ىذا من مساكْب الدراىيم، ىذا من  " ىف ىذا السياؽ ىومساكْب" الذليل. كمعُب
 . مساكْب الفلوس

 كإنك لتعرؼ اظتكّدين؟ .5

" "اظتكّدين". ككلمة اظتكّدينالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
د نفسو ىف طلب الشيئ أك كاظتكّدين من كّد مبعُب أجهاألساسي.  الثانوم جبانبو لو معُب

اظتتسوؿ الدم دل يبلغ كثرة  " ىف ىذا السياؽ ىو"اظتكّدين الرجل أتعبة. كمعُب الثانوم
 .اظتاؿ ككتهد البحث ىف اظتاؿ
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 مث دل يبق ىف األرض ؼتطراين .6

" ؼتطراين". ككلمة "ؼتطراينالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ىف ىذا ؼتطراين" من اطتطرة مبعُب متطر ىف قلب. كمعُب "طراينؼت"كلو معُب األساسي. 

الذم يأتيك ىف زّم ناسك، كيريك أف بابك قد قّور لسانو من أصلو، ألنو   السياؽ ىو
مث يفتح فاه كما يصنع من يتثائب، فبل ترل لو لسانا البتة. كلسانو ىف  .كاف ِمؤّذنا ىناؾ

ذلك. كال بد للمخطراين أف يكوف معو كاحد القيقو كلساف الثور. كأنا أحد من خذع ب
 يعرّب عنو. أك لوح أك قرطاس قد كتب فيو شأنو كقّصتو.

 كال مستعرض إال فقتو  .7

". ككلمة مستعرضالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
من استعرض مبعُب اظتراجعة أك نظر عميق.  "مستعرض"ك" لو معُب األساسي. مستعرض"

الذم يعارض كىو ذك ىيئة، كىف ثياب صاضتة.  " ىف ىذا السياؽ ىومستعرض" كمعُب
 ككأنو قد مات من اضتياء، كمتاؼ أف يراه معرفة. مث يعَبضك اعَباضا، كيكلمك خفّيا.

 كال كاغاين  .8

" كاغاين". ككلمة "كاغاينالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ىف ىذا كاغاين" كمعُب ىو اسم سائل ىف الفارسية.  "كاغاين"ك لو معُب األساسي.

يتجّنن كيتصارع كيزيد حٌب ال يشك أنو غتنوف ال دكاء ليدعو الشخص الذم  السياؽ ىو
  .لو، لشدة ما ينزؿ بنفسو، كحٌب يتعّجب من بقاء مثلو على مثل علتو

 كال بانوف  .9

" لو بانوف". ككلمة "فبانو الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
ىف ىذا ك  ."بانوف" كمعُب اسم سائل ىف الفارسية ىو "بانوف"ك معُب األساسي.
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يقف على الباب كسيل الغلق، كيقوؿ بانو. كتفسّب ذلك الذم  " ىوبانوفالسياؽ"
 بالعربية "يا موالل".

 كال قرسي .13

" لو قرسي" ". ككلمةقرسيالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
يصعب ساقو كذراعو عصبا شديدا. الذم " ىو قرسياألساسي. ك"الثانوم جبانبها معُب 

يصعب ساقو كذراعو عصبا شديدا، كيبيت على ذلك الذم " ىو قرسيكىف ىذا السياؽ"
ليلة. فإذا تورـّ كاختنق الدـ، كمسحو بشيئ من صابوف كدـ اآلخوين، كقطر عليو شيئا 

رقة، ككشف بعضو. فبل يشك من رآه أّف بو إال كلة أك بليَّةن شبو من شتن، كأطبق عليو خ
 49األكلة.

 كال عواء .11

" لو عواء". ككلمة "عواءالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
كاف لو يسئل بْب اظتغرب كالعشاء. كرمّبا طّرب، إف  الذم ىو ك " عواءمعُب األساسي. ك"

 صوت حسن كحلق شجي.

 كال مشعب .12

" مشعب". ككلمة "مشعبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
لتتاؿ للصيب حْب يولد بأف يعميو أك كتعلو  الذمىو  "مشعب"كلو معُب األساسي. 

لـر أعسم أك أعضد ليسئل الناس بو أىلو. كرمبا جاءت بو أمو كأبوه ليتوذّل ذلك منو بالغ
 . الثقيل، ألنو يصّب حينئذ عقدة كغّلة. فإّما أف يكتسبابو، كإّما أف يكرياه بكراء معلـو
كرمّبا أكركا أكالدىم ؽتن نتضى إذل أفريقية، فيسأؿ هبم الطريق أرتع، باظتاؿ العظيم. فإف  

  كاف ثقة مليئاّ، كإالّ أقاـ باألكالد كاألجرة كفيبلن.  
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 كال فلور .13

" لو فلور". ككلمة "فلورلٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة "ا أسية االجتماع
طتسيتو حٌب يريك أنو آدر. كرمّبا أراؾ أّف هبا لتتاؿ " ىو الذم فلورمعُب األساسي. ك"

سلرطانان أك خرّاجان أك غربان. أك رمبا نرل ذلك ىف دبره بأّف يدخل فيو حلقوما ببعض الرئة. 
 كرمبا فعلت ذلك اظترأة بفرجها.

 كال مزيدم .14

" مزيدم". ككلمة "مزيدمالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
يدكر كمعو الدريهمات، كيقوؿ ىذه الدراىيم قد  ىو الذم "مزيدملو معُب األساسي. ك"

رتعت رل ىف ذتن قطيفة، فزيدكين فيها رزتكم اهلل. كرمبا احتمل صبيان على أنو لقيط. 
  كرمبا طلب ىف الكفن. 

 كال إسطيل إال ككاف حتت يدم .15

" إسطيل". ككلمة "إسطيلالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
اظتتعامي، إف شاء نرل أنو منخسف العينْب، كإف شاء  ىو "إسطيللو معُب األساسي. ك"

 نرل أف هبما ماء، كإف شاء نرل أنو ال يبصر، للخسف كلريح السبل.

 ألرض كعىب كال مكدلكدل يبق ىف ا .16

" لو كعىب". ككلمة "كعىبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
 يضيف إذل أيب بن كعب اظتوصورل ككاف عن يفهم بعد ىو "كعىبمعُب األساسي. ك"

 خالوية سنة على ماء.
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 كدل يبق ىف األرض كعىب كال مكدل .17

" مكدل". ككلمة "مكدلي كلمة "الٍب توجد ىف تلك اصتملة ى أسية االجتماع
من كّد مبعُب أجهد نفسو ىف طلب الشيئ أك أحلّ ىف طلب   لو معُب األساسي. ك"كعىب"

 .صاحب الكداءىو ىف ىذا السياؽ   ك"كعىب" الشيئ أك الرجل أتعبة.

 ككاف أبو سليماف األعور كأبو سعيد اظتدائِب القصاف من غلمانو .18

" القصاف" ". ككلمةالقصافتلك اصتملة ىي كلمة "الٍب توجد ىف  أسية االجتماع
 الشخص الذم كاف العقل اظتوجو ىف تقدًن القصة.  " ىوالقصافلو معُب األساسي. ك"

 كىو الذم قاؿ البنو عند موتو .19

" لو معُب ابن" ". ككلمةابنالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
ك ابن ىف ىذا السياؽ ىو الوصية األب البنو ضتفظ الولد الذكر.  " ىوابناألساسي. ك"

على مالو. كقاؿ: إين تركت لك ما تأكلو إف حفظتو. كماال تأكلو إف ضّيعُتو. كظتّا كرّثْػُتك 
من العرؼ الصاحل، كأشهدُتك من صواب التدبّب، كعّودُتك من عيش اظتتصّدقْب، خّبه 

 لك من ىذا اظتاؿ.

 فبل عليك أال ترل ذا القرنْب .23

ذا " ". ككلمةذا القرنْبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
القرنْب اسم شخص كرد يف القرآف كملك عادؿ، بُب سدان ذا " لو معُب األساسي.القرنْب

يدفع بو أذل يأجوج كمأجوج عن أحد األقواـ، كيعرؼ عند البعض كشخصية 
ىف ىذا السياؽ أف يعترب من أفضل اظتلك الذم يريد كل  "ذا القرنْب"كيريد  ٓ٘أسطورية.

 الشخص أف يلقي معو.
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 ألخذ عِب صفة الرـك .21

" لو الرـك" ". ككلمةالرـكالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
إلمرباطورية البيزنطية كتقع يف ما كاف كانت الرـك جزءان من ااألساسي. الثانوم جبانو معُب

 الثانوم معُب تركيا. كيريدآسيا الصغرل كاظتقصود هبا يف كقتنا اظتعاصر  يطلق عليو مسّمى
، كصفة قـو الرـك  "الرـك" ىف ىذا السياؽ يبّْب عن صفة قـو بأّف الرـك من أفضل القـو

 من شجاعو كاصتهد ىف العمل.

 عيميصكمن د كألنا أىدم من القطا .22

 ". ككلمةدعيميصالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
 "دعيميص"ىو اللقب للصاحل الذكي. كيريد  "دعيميص" " لو معُب األساسي.دعيميص"

من دعيميص عن صفة الصاحل  ىف ىذا السياؽ ىو فخر خالد بن يزيد نفسو بأنو أفضل
 الذكي.

 كمن رافع اظتخش .23

رافع " ". ككلمةرافع اظتخشٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة "ال أسية االجتماع
 كيريد رافع اظتخش ىو اللقب لرافع بن عمّب. األساسي. الثانوم جبانبو " لو معُباظتخش

فخر خالد  رافع بن عمّب جل شّجاع ر ىف ىذا السياؽ ىو "رافع اظتخش" الثانوم معُب
 الّشجاعة.من رافع اظتخش ىف حاؿ  بن يزيد نفسو بأنو أفضل

 كاصطدت الشقَّ  .24

" لو الشقَّ ". ككلمة "الشقَّ الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. كالّشق مبعُب الصدع أك النصف من كّل الشيئ أك اظتكاف اظتشقوؽ. معُب األساسي

ىف ىذا السياؽ ىو فخر خالد بن يزيد نفسو بأنو اصطّد الشخص شّق  "الشقَّ "كيريد 
 الذم متاؼ عبل اآلخر إليو.جسمو 
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 كعرفُت خذع الكاىن .25

" الكاىن". ككلمة "الكاىنالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
 "الكاىن. كيريد "تنّبأ بالغيب أك الساحر مبعُبمن كهن " الكاىنلو معُب األساسي. ك"

أك فهم كذب كبلـ  عرؼ كيد الكاىنىف ىذا السياؽ ىو فخر خالد بن يزيد نفسو بأنو 
 .الكاىن

 كتدسيس العرّاؼ .26

" العرّاؼ". ككلمة "العرّاؼالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
من عّرؼ مبعُب األمر أعلم بو كالشخص أعلم اشتو أم  "العرّاؼ"ك لو معُب األساسي.

بن يزيد نفسو ىف ىذا السياؽ ىو فخر خالد  "العرّاؼكيريد "فاتح البخت أك مبّصر. 
 عرؼ تدسيس العرّاؼ كعرؼ بأف العرّاؼ أفسد األمور باطتداع. بأنو

 كإذل ما يذىب اطتطاط كالعّياؼ .27

" اطتطاط". ككلمة "اطتطاطالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
من خّط مبعُب كتب بالقلم أك رسم خطّان أك ىف العرض  "اطتطاط"ك لو معُب األساسي.

ىف ىذا السياؽ  "اطتطاطكيريد "ل فيها خطّان كىو فاتح البخت بطريق متّطط األرض. عم
عرؼ خذع اطتطاط أم أنو عرؼ كذب اطّتطاط فاتح  ىو فخر خالد بن يزيد نفسو بأنو

 البخت بطريق متّطط األرض.

 كإذل ما يذىب اطتطاط كالعّياؼ .28

" العّياؼ". ككلمة "عّياؼالالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
كيريد  الذم يبّصر على أساس الصوت كحتّرؾ الطيور. كالعّياؼ ىو لو معُب األساسي.

الذم  العيّاؼ عرؼ خذع ىف ىذا السياؽ ىو فخر خالد بن يزيد نفسو بأنو "العّياؼ"
 يبّصر على أساس الصوت كحتّرؾ الطيور.
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 كما يقوؿ أصحاب األكتاؼ .29

". ككلمة األكتاؼتوجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " الٍب أسية االجتماع
خلف عظم عريض  رتع من كتف مبعُب "األكتاؼ"ك " لو معُب األساسي.األكتاؼ"
، كىى مؤنثة. كيقاؿ: من أين تؤكل الكتف أم أنو يعرؼ بواطن األمور ككيف نكباظت

ىف ىذا  "األكتاؼكيريد " الكتف.على أساس ر الذم يبصّ  . كىؤ٘يستغلها ظتصلحتو
 الذم يبّصر على أساس. عرؼ خذع السياؽ ىو فخر خالد بن يزيد نفسو بأنو

 من عمل السلطاف .33

". ككلمة السلطافالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
اضتاكم أك  مبعُب القدرة أك التسّلط أك "السلطاف"ك  " لو معُب األساسي.السلطاف"

يعمل عمل السلطاف. حٌب  خالد بن يزيدأّف  ىف ىذا السياؽ "السلطافكيريد "اظتلك. 
 كتمع كلتفظ ماال كثّب.

 أك من كيمياء الذىب كالفضة .31

". كيمياء الذىب كالفضةالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
للصانع  مياء الذىب كالفضةككي " لو معُب األساسي.كيمياء الذىب كالفضةككلمة "

يعمل  خالد بن يزيدأّف  ىف ىذا السياؽ "كيمياء الذىب كالفضة"كيريد  الذىب كالفضة.
الصانع الذىب كالفضة كأنو قد عرؼ الرأس حق معرفتو، كفهم كسر إال كسّب على  عمل

 حقيقتو.

 الذم بلغ بو قاركف كبو تبنكت خاتوف .32

" لو قاركف". ككلمة "قاركفصتملة ىي كلمة "الٍب توجد ىف تلك ا أسية االجتماع
قاركف ىو أحد أغنياء قـو موسى )بنو إسرائيل( كاف لديو األساسي. الثانوم جبانبو معُب
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الكثّب من الثركات حٍب إف مفاتيح ىذه الثركات كاف ثقيلة تتعب من لتملها. كقد كاف 
أّف  ىف ىذا السياؽ "قاركف" الثانوم معُب كيريد 52كزيران لشؤكف العربانيْب لدل فرعوف.

 يريد أف كتعل ابنو غنيا كقاركف.  خالد بن يزيد

 الذم بلغ بو قاركف كبو تبنكت خاتوف .33

" لو خاتوف". ككلمة "خاتوفالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
 معُب كيريد ىو السلطاف الغِب من البخارل. كخاتوف األساسي. جبانبو الثانوم معُب

يريد أف كتعل ابنو غنيا كملك  " ىف ىذا السياؽ أّف خالد بن يزيدخاتوف" الثانوم
 خاتوف.

 كعمل الفرعوين .34

". ككلمة الفرعوينالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الفرعوف، جرل العرؼ كالعادة كاالصطبلح ألساسي. ا جبانبو الثانوم معُب لو "الفرعوين"

يف العصور اضتديثة على إطبلؽ لقب فرعوف على اضتاكم يف مصر القدنتة، كذلك جريا 
" الفرعوين" الثانوم معُب كيريد .على العادة يف إطبلؽ األلقاب على ملوؾ العادل القدًن

ملوؾ العادل كك مل الفرعوفيريد أف يعلم ابنو كيف ع ىف ىذا السياؽ أّف خالد بن يزيد
 .القدًن

 كلست أرضاؾ، إف كنت فوؽ البنْب .35

فوؽ ". ككلمة "فوؽ البنْبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
فوؽ ىو ظرؼ اظتكاف ك بنْب ىو رتع من االبن األساسي.  جبانبو الثانوم " لو معُبالبنْب
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ىو االبن األكؿ أك  " ىف ىذا السياؽفوؽ البنْب" الثانوم معُب كيريد53. الذكرمبعُب الولد 
 يريد أف يكوف ابنو كابن األكؿ قائم بذاتو. أّف خالد بن يزيدك  الباكرة

 كال أثق بك كإف كنت الحقا باآلباء .36

لو  "اآلباء". ككلمة "اآلباء"الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة  أسية االجتماع
 معُب لد الذكر. كيريدامبعُب الو  "اآلباء" رتع من األباألساسي.  الثانوم جبانبو عُبم

كابن   أّف خالد بن يزيد يريد أف يكوف ابنوقائم بذاتو  ىف ىذا السياؽ "اآلباء" الثانوم
 قائم بذاتو. اآلباء

 إين قد البست السبلطْب كاظتساكْب .37

". ككلمة السبلطْبي كلمة "الٍب توجد ىف تلك اصتملة ى أسية االجتماع
القدرة أك التسّلط أك مبعُب  سلطاف" رتع من السبلطْب" لو معُب األساسي. "السبلطْب"

فخر بأنو سبقو أّف خالد بن يزيد  " ىف ىذا السياؽالسبلطْب. كيريد "54اضتاكم أك اظتلك
 .السلطاف صحبة إذل

 ْب كاظتساكْبإين قد البست السبلط .38

". ككلمة اظتساكْبالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الفقّب احملتاج أك مبعُب  مسكْب" رتع من اظتساكْب" لو معُب األساسي. "اظتساكْب"

و سبقو بأن لتكيأّف خالد بن يزيد  " ىف ىذا السياؽاظتساكْب. كيريد "55اظتقهور الذليل
 .ساكْباظت صحبة إذل
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كّدين .39
ُ
 كخدمت اطتلفاء كاظت

" اطتلفاء". ككلمة "اطتلفاءالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. 56من متلف غّبه أك اإلماـ األعظممبعُب  خليفة" رتع من اطتلفاءلو معُب األساسي. "

 .متدـ اطتلفاءأّف خالد بن يزيد لتكي بأنو سبقو  ىذا السياؽ" ىف اطتلفاءكيريد "

 كخالطُت النََّساؾ كالُفتَّاؾ .43

" النََّساؾ". ككلمة "النََّساؾالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
نسك مبعُب تزّىد كتعّبد أك تقّرب من اهلل بتقدًن " من النََّساؾلو معُب األساسي. "

" ىف ىذا السياؽ أّف خالد بن يزيد لتكي بأنو النََّساؾ. كيريد "57فعاؿ الربالذبائح كأ
 .النََّساؾ أك الشخص الذم كتهد ىف عبادة ربو صحبةسبقو 

 كخالطُت النََّساؾ كالُفتَّاؾ .41

" لو تَّاؾالفُ ". ككلمة "الُفتَّاؾالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
بطش أك قتل على غفلو أك ىف مبعُب  فتك" من الُفتَّاؾاألساسي. " الثانوم جبانبو معُب

كأّف خالد  " ىف ىذا السياؽ ىو اصتسشالُفتَّاؾ" معُب الثانوم . كيريداألمر أحّل فيو كبالغ
 بن يزيد لتكي بأنو سبقو متدـ اصتيش.

 قد حفظتو عليك من فتنة البناء .42

" لو البناء". ككلمة "البناءالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " اعأسية االجتم
" ىف ىذا السياؽ البناء. كيريد "رتع من االبن مبعُب الولد الذكر" البناءمعُب األساسي. "

 .من فتنة البناء  لتفظ مالوكأّف خالد بن يزيد  ىو اصتسش
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 كمن فتنة النساء .43

" لو النساء". ككلمة "النساءملة ىي كلمة "الٍب توجد ىف تلك اصت أسية االجتماع
" ىف ىذا السياؽ ىو أّف النساء. كيريد "من نسوة أك األنثى" النساءمعُب األساسي. "

 .من فتنة النساء  لتفظ مالوخالد بن يزيد 

 كمن أيدل الوكبلء .44

" الوكبلء". ككلمة "الوكبلءالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الوكيل ىو من فّوض إليو األمر أك الكفيل أك من يعتمد " من الوكبلءعُب األساسي. "لو م

" ىف ىذا السياؽ ىو أّف خالد بن يزيد الوكبلء. كيريد "عليو ىف تدبّب أمر من األمور
 .ضّر الوكبلءلتفظ مالو من 

 كلست أكصيك حبفظو لفضل حيب لك، كلكن بفضل بغضى للقاضي .45

" لقاضي". ككلمة "القاضيتوجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة "ا الٍب أسية االجتماع
ىو اضتاكم الشرعي الذم يقضي بْب اظتتخاصمْب أك  "لقاضيلو معُب األساسي. "ا

يورث  " ىف ىذا السياؽ ىو أّف خالد بن يزيدلقاضي. كيريد "االقاتل أك اظتؤدم إذل اظتوت
 مالو البنو ليجتنب أيدم القاضي.

 القضاة على أمواؿ األكالد إال عقوبةن لؤلكالد إف اهلل دل يسلط .46

" األكالد". ككلمة "األكالدالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
من الولد مبعُب كل ما كلد كيطلق على الذكر كاألنثى كاظتثُب " األكالدلو معُب األساسي. "

" ىف ىذا السياؽ ىو أّف خالد بن يزيد األكالدكيريد " 58.كاصتمع، كىو بااألصل مذكر
 .ليس يوصى ضتفظ مالو إذل الولد ألف حبو إذل الولد، كلكن بغضو للقاضي 
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 ثةييا ابن اطتب .47

ثة". ككلمة "ابن يالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة "ابن اطتب أسية االجتماع
الذكر كاطتبيثة مبعُب السيئة كىو ابن مبعُب الولد ثة" ياطتبثة" لو معُب األساسي. "ابن اطتب

البنو الذم كلدت  خالد بن يزيد نداءثة" ىف ىذا السياؽ ىو ي. كيريد "ابن اطتبأـ االبن
 زكجتو.

 كزاد ىف ذلك أف كنت بكرنل، كُعْجزة أّمك .48

" لو بكرنل". ككلمة "بكرنلالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ىف ىذا بكرنل. كيريد "األكؿ أك الباكرة " مبعُب الولد الذكربكرنلمعُب األساسي. "

 .خالد بن يزيدبكرنل أك ابن األكؿ من السياؽ ىو 

 أنا لو ذىب مارل صتلسُت قاصان  .49

" لو قاصان ". ككلمة "قاصان الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
 أفّ " ىف ىذا السياؽ ىو قاصان كيريد " .ابن مبعُب ػترؾ العرائس" قاصان معُب األساسي. "

 لو ذىب مالو. أف يكوف قاصا خالد بن يزيد

 كالقبوؿ علي الواقع .53

" لو الواقع". ككلمة "قاصان الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الثانوم  . كيريد معُباضتّق ثبت كالقوؿ كجب" الواقعاألساسي. " الثانوم جبانبو معُب

 نفسو بأف اجملتمع سيقبلو. خالد بن يزيد اجملتمع. أّف فخر" ىف ىذا السياؽ ىو عالواق"
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 كصرُت ػُتتاالن بالنهار .51

" لو ػُتتاالن ". ككلمة "ػُتتاالن الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ىف ىذا ػُتتاالن . كيريد "الكاذب الشقي الذم يكذب ىف النهار" ػُتتاالن معُب األساسي. "

 سبقو أف يكوف ػتتاال. السياؽ أّف خالد بن يزيد

 كاستعملُت صناعَة الليل .52

". ككلمة صناعَة الليلالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الصناعة ىو عملية  "صناعَة الليلاألساسي. " الثانوم جبانبو " لو معُبصناعَة الليل"

يلها إذل سلع أك مواد صاضتة لبلستعماؿ كالصناعات على استعماؿ اظتواد األكلية لتحو 
أنواع منها الصناعات الثقيلة كبناء السفن كالطائرات كاآلالت الضخمة كالصناعات 

صناعَة " الثانوم معُب . كيريداطتفيفة كتصنيع كتعليب اظتواد الغدائية كاألعماؿ اليدكية
 .سارؽ الليلاليزيد سبقو أف يكوف خالد بن  ىو سارؽ الليل، أم " ىف ىذا السياؽالليل

 أك خرجُت قاطع طريق .53

قاطع ". ككلمة "قاطع طريقالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ىف ىذا قاطع طريق. كيريد "السارؽ ىف الطريق "قاطع طريق" لو معُب األساسي. "طريق

 ق.ىف الطريالسارؽ السياؽ أّف خالد بن يزيد سبقو أف يكوف 

 أك صرُت للقـو عينان كعتم غتهران  .54

قاطع ". ككلمة "قاطع طريقالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ىف ىذا قاطع طريق. كيريد "السارؽ ىف الطريق "قاطع طريق" لو معُب األساسي. "طريق

 السارؽ ىف الطريق. السياؽ أّف خالد بن يزيد سبقو أف يكوف
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 عاليك اصتَبلسل عِب صَ  .55

". ككلمة َصعاليك اصتَبلالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. كيريد ىو الفقّب ىف اصتبل" َصعاليك اصتَبل" لو معُب األساسي. "َصعاليك اصتَبل"
الفقّب  فاسأؿ إذلخالد بن يزيد من أراد أف يعرؼ " ىف ىذا السياؽ أّف َصعاليك اصتَبل"

 ىف اصتبل.

 كزكاقيَل الشاـ .56

". ككلمة زكاقيَل الشاـالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
زكاقيَل . كيريد "ىو السارؽ ىف الشاـ" زكاقيَل الشاـ" لو معُب األساسي. "زكاقيَل الشاـ"

 السارؽ ىف الشاـ. فاسأؿ إذلخالد بن يزيد من أراد أف يعرؼ " ىف ىذا السياؽ أّف الشاـ

 اآلجاـ كزطّ  .57

زّط ". ككلمة "زّط اآلجاـالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. كيريد ىو الشخص الذم يسكن ىف الغابة" زّط اآلجاـ" لو معُب األساسي. "اآلجاـ

الشخص  فاسأؿ إذلخالد بن يزيد من أراد أف يعرؼ " ىف ىذا السياؽ أّف زّط اآلجاـ"
 الذم يسكن ىف الغابة

 ؤكس األكرادكر  .58

". ككلمة رؤكس األكرادالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. كيريد إماـ القـو الكردم" ىو رؤكس األكراد" لو معُب األساسي. "رؤكس األكراد"
إماـ  " ىف ىذا السياؽ أّف من أراد أف يعرؼ خالد بن يزيد فاسأؿ إذلرؤكس األكراد"

 القـو الكردم.
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 األعراب كمردة .59

". ككلمة مردة األعرابالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
مردة . كيريد "األشرار من العربية" ىو مردة األعراب" لو معُب األساسي. "مردة األعراب"

األشرار من  " ىف ىذا السياؽ أّف من أراد أف يعرؼ خالد بن يزيد فاسأؿ إذلاألعراب
 العربية.

 هنر بطّ  كفُػّتاؾ .63

". ككلمة فُػّتاؾ هنر بطّ الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
"فُػّتاؾ . كيريد هنر بطّ ىو األشرار من  "فُػّتاؾ هنر بّط"لو معُب األساسي.  "فُػّتاؾ هنر بّط"

هنر األشرار من  ىف ىذا السياؽ أّف من أراد أف يعرؼ خالد بن يزيد فاسأؿ إذل هنر بّط"
 بّط.

 كلصوص القفص .61

". ككلمة لصوص القفصالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. السارؽ من مدينة القفص" ىو لصوص القفص" لو معُب األساسي. "لصوص القفص"

 " ىف ىذا السياؽ أّف من أراد أف يعرؼ خالد بن يزيد فاسأؿ إذللصوص القفصكيريد "
 السارؽ من مدينة القفص.

 ِب القيقانية كالقطريةكسل ع .62

" القيقانية". ككلمة "القيقانيةالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ىف ىذا السياؽ القيقانية" ىو السارؽ من القيقانية. كيريد "القيقانيةلو معُب األساسي. "

 .أّف من أراد أف يعرؼ خالد بن يزيد فاسأؿ إذل السارؽ من القيقانية
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 عِب القيقانية كالقطرية كسل .63

" القطرية". ككلمة "القطريةالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ىف ىذا السياؽ القطرية". كيريد "القطرية" ىو السارؽ من "القطريةلو معُب األساسي. "

 ."القطريةأّف من أراد أف يعرؼ خالد بن يزيد فاسأؿ إذل السارؽ من"

 تشبهة كذباحى اصتزيرةكسل عِب اظت .64

" اظتتشبهة". ككلمة "اظتتشبهةالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
الشخص الذم تظاىر ىو ك  من شّبو مبعُب ُشّبو عليو األمر "اظتتشبهة" لو معُب األساسي.

 " ىف ىذا السياؽ أّف من أراد أف يعرؼ خالد بن يزيد فاسأؿ إذلاظتتشبهة. كيريد "الصاحل
 الشخص الذم تظاىر الصاحل.

 كسل عِب اظتتشبهة كذباحى اصتزيرة .65

". ككلمة ذباحى اصتزيرةالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
. جتار الصغّب ىف جزيرة العربية ىو" ذباحى اصتزيرة" لو معُب األساسي. "ذباحى اصتزيرة"

أراد أف يعرؼ خالد بن يزيد فاسأؿ إذل  " ىف ىذا السياؽ أّف منذباحى اصتزيرةكيريد "
 .جتار الصغّب ىف جزيرة العربية

 ككيف ثبات جناين عند رؤية الطليعة .66

رؤية ". ككلمة "رؤية الطليعةالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ىف رؤية الطليعة. كيريد "اصتيش أك إنتل ىو" رؤية الطليعة" لو معُب األساسي. "الطليعة

 .اصتيش أك إنتل عن قدرتو ما سبق كأنو ثباتخالد بن يزيد  فخرىذا السياؽ 
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 ككيف يقظِب إذا كنت ربيعة .67

" لو ربيعة". ككلمة "ربيعةالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
" ىف ىذا السياؽ ربيعة" ىو اصتاسوس ىف حركة العدك. كيريد "ربيعةمعُب األساسي. "

 .اصتاسوس ىف حركة العدك عن قدرتو ما سبق كأنو يقظة حْب كافخالد بن يزيد  فخر

 كبقية أصحاب الصخر كمصخر .68

". ككلمة أصحاب الصخرالٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
ملك حرؼ اليدكية من " ىو أصحاب الصخر" لو معُب األساسي. "أصحاب الصخر"

من أراد أف يعرؼ خالد بن يزيد " ىف ىذا السياؽ خرأصحاب الص. كيريد "اضتجر
 ملك حرؼ اليدكية من اضتجر. فاسأؿ إذل

 كبقية أصحاب فاس كرأس كمقبلس .69

أصحاب فاس كرأس الٍب توجد ىف تلك اصتملة ىي كلمة " أسية االجتماع
"أصحاب فاس لو معُب األساسي.  "أصحاب فاس كرأس كمقبلس"". ككلمة كمقبلس

"أصحاب فاس كرأس . كيريد فاس كرأس كمقبلس الطبوش أك ملكىو  كرأس كمقبلس"
 الطبوش أك ملك ىف ىذا السياؽ من أراد أف يعرؼ خالد بن يزيد فاسأؿ إذل كمقبلس"

 فاس كرأس كمقبلس.
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 الفصل الرابع
 االختتام

 الخالصة واالقتراحات
 

 الخالصة .أ

ىف قصة  أسية االجتماعالبحث عن  بناءا على حتليل البيانات السابق، فخبلصة نتائج
 ظ ـتصره كما يلي:ء للجاحالبخبل

منو: من ناحية الَبكيب ىناؾ  ة،كاف ىف قصة البخبلء للجاحظ لو صيغ متنوع .1
 ٛكتركيب النسخي  ،تراكيب ٖتركيبا، كتركيب الندائي  ٕ٘تركيب اإلضايف 

 اكيب،ر ت ٙتركيب كاحد، كتركيب شبو اصتملة  لو ، كتركيب النعطيتراكيب
 ٓٔ، كتركيب تراكيب ٖتركيب كاحد، كتركيب التوقيتات لو كتركيب التنفيس 

 تركيب كاحد،  كتركيب اظتزجي لو ، كتركيباف االستثنائي، كتركيب العطفيتراكيب
كتركيباف الشرطي، كتركيباف اظتوصورل. كمن نوع االسم باعتبار  تركيب كاحد، لو

، كاسم رتع مذكر االشتاء ٕٛظتفرد على عدد تقسيم االسم كجنسو منو: اسم ا
 .االشتاء ٗ، كرتع التكسّب ءشتاالا ٖالسادل 

منو: كظيفة االحَباـ كتتكوف  البخبلء للجاحظ لو كظيفة متنوعة، كاف ىف قصة .2
نوعا. ككظيفة طبقة  ٓٛبة كعبلقة القرابة، كعبلقة غّب القرامن نوع اللقب، 

 طتطابة نوع كاحد.نوعا. ككظيفة التحية عند ا ٖٔاالجتماعية 
كلمة،   ٜٔعُب األساسي اظتكقتا:  ىف قصة البخبلء للجاحظ لو معنيافكاف  .3

 كلمات. ٜ عُب الثانوم اظتك 
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 االقتراحات .ب

بعد أف حتلل ىذا البحث، قّدمت الباحثة بعض االقَباحات ليكمل البحث ىف اضتاضر، 
 كىي:

 سية االجتماعلية خاصة موضوع األصتميع الطبلب اللغويْب أف يهتموا بدراسة التداك  .1
ُب الكبلـ شامبل. ألف مفهـو اظتعُب ال ختتصر ىف اظتعُب اظتعجمي فحسب. علفهم اظت

ككما قد عملت الباحثة لبحث كتاب البخبلء توجد معُب السياقي ىف ػتادثة اجملتمع 
 ىف قصة البخبلء للجاحظ.

أف يبحثو بأّم نظرية   لطبلباككتاب البخبلء للجاحظ لو موضوع كثّب، كيسمح  .2
 كاف لزيادة على قدرة الطبلب ىف حبث العلمي كزيادة غتموعة العلـو جملاؿ اللغوية

 خاصة للطبلب الشعبة اللغة العربية كأدهبا.
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 القرآف الكرًن
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 قصة أهل البصرة من المسجديين

 قال أصحابنا من املسجديني :

يف النفقة، والتثمري للمال، من   اجتمع الناس يف املسجد، ممن ينتحل االقتصاد 
كالنسب الذي جيمع على أصحاب اجلمع واملنع. وقد كان هذا املذهب عندهم  

التحاّب، وكاحللف الذي جيمع على التناصر وكانوا إذا التقوا يف حلقهم تذاكروا هذا 
 الباب وتطارحوه وتدارسوه، التماسا للفائدة، واستمتاعا بذكره.

 فقال شيخ منهم : 

ماء بئرنا_كما قد علمتم_ ماحل أجاج، ال يقر به احلمار وال تسيغه اإلبل ومتوت  
لنخل، والنهر منا بعيد و يف تكلف العذب علينا مؤونة. فكنا منزج  منه احملمار، عليه ا

فاعتل منه وانتقض علينا من أجله، فصرنا بعد ذلك نسقيه العذب صرفا. وكنت أنا 
والنعجة كثريا ما نغتسل بالعذب خمافة أن يعرتى جلودنا منه مثل ما اعرتى جوف 

يذهب باطال. مث انفتح ىل فيه باب من  احلمار. فكان ذلك املاء العذب الصاىف
اإلصالح، فعمدت إىل ذلك املتوضأ، فجعلت يف ناحية منه حفرة، وصهرجتها وملستها، 
حىت صارت كأهنا صخرة منقورة، وصوبت إليها املسيل فنحن االن إذا اغتسلنا صار املاء 

 من جلد اجلنب، إليها صافيا مل خيالطه شيئ. ولوال التعبد لكان جلد املتغوط أحق بالننت
فمقادير طيب اجللود واحدة، واملاء على حاله. واحلمار أيضا ال تقزز له من ماء اجلنابة، 
وليس علينا حرج يف سقيه منه. وما علمنا أن كتابا حرمه وال سنة هنت عنه فرحبنا هذه 

 منذ أيام، وأسقطنا مؤنة عن النفس واملال.

 قال القوم: هذا بتوفيق اهلل ومنه. 

 بل عليهم شيخ فقال :فأق 



هل شعرمت مبوت مرمي الصناع؟ فإهنا كانت من ذوات االقتصاد، وصاحبة  
إصالح. قالوا : فحدثنا عنها. قال: نوادرها كثرية وحديثها طويل، ولكين أخربكم عن 

 واحدة فيها كفاية. قالوا: و ما هي؟ قال:

ة وكستها زوجت ابنتها، وهي بنت اثنىت عشرة سنة، فحلتها الذهب والفض 
املروي والوشى والقز واخلز وعلقت املعصفر، ودقت الطيب، وعظمت أمرها يف عني 
اخلنت، ورفعت من قدرها عند األمحاء. فقال هلا زوجها أىن لك هذا يا مرمي؟ قالت: هو 
من عند اهلل. قال: دعي عنك اجلملة وهاتى التفسري، واهلل ما كنت ذا مال قدميا وال 

نت خبائنة يف نفسك وال يف مال بعلك، إال أن تكوىن قد وقعت على  ورثته حديثا، وما أ
كنز. وكيف دار األمر، فقد أسقطت عين مؤنة وكفيتين هذه النائبة. قالت: اعلم أىن منذ 
يوم ولدهتا إىل أن زوجتها كنت أرفع من دقيق كل عجنة حفنة، وكنا __ كما قد علمت 

مكوك بعته. قال زوجها ثبت اهلل رأيك  __ خنبز يف كل يوم مرة، فإذا اجتمع من ذلك
وأرشدك، ولقد أسعد اهلل من كنت له سكنا، وبارك ملن جعلت له إلفا. وهلذا وشبهه قال 
رسول اهلل _ صلى اهلل عليه وسلم __ : من الذود إىل الذود إبل. وإين ألرجو أن خيرج 

شد من فرحى ولدك على عرقك الصاحل، وعلى مذهبك احملمود. وما فرحى هبذا منك بأ
 مبا يثبت اهلل بك يف عقىب من هذه الطريقة املرضية.

فنهض القوم بأمجعهم إىل جنازهتا، وصلوا عليها. مث انكفئوا إىل زوجها فعزوه  
 على مصيبته. وشاركوه يف حزنه.

 مث اندفع شيخ منهم فقال: 

يعظم  يا قوم ال حتقروا صغار األمور، فإن أول كل كبري صغري، ومىت شاء اهلل أن 
صغريا عظمه وأن يكثر قليال كثره. وهل بيوت األموال إال درهم على درهم؟ وهل الدرهم 
إال قرياط إىل جنب قرياط؟ أو ليس كذلك رمل عاجل و ماء البحر؟ وهل اجتمعت أموال 
بيوت األموال إال بدرهم من ههنا. قد رأيت صاحب سقط قد اعتقد مائة جريب يف 



يبيع الفلفل بقرياط واحلمص بقرياط، فأعلم أنه مل يربح يف ذلك أرض العرب. ولرمبا رأيته 
الفلفل إال احلبة واحلبتني من خشب الفلفل، فلم يزل جيمع من الصغار الكبار، حىت 

 اجتمع ما اشرتى به مائة جريب.

مث قال: اشتكيت أياما صدري، من سعال كان أصابىن. فأمرىن قوم بالفانيذ  
باخلزيرة تتخذ من النشاشتج والسكر ودهن اللوز وأشباها  السكرى، وأشار علّى آخرون

ذاك. فاستثقلت املؤنة وكرهت الكلفة ورجوت العافية. فبينا أنا أدافع األيام إذ قال يل 
بعض املوفقني: عليك مباء النخالة، فاحسه حارا. فحسوت، فإذا هو طيب جدا، وإذا 

إىل الظهر. مث ما فرغت من  هو يعصم. فما جعت وال اشتهيت الغداء يف ذلك اليوم
غدائي وغسل يدي، حىت قاربت العصر. فلما قرب وقت غدائي من وقت عشائي، 

 طويت العشاء وعرفت قصدي.

فقلت للعجوز: مل ال تطبخني لعيالنا يف كل غداة خنالة؟ فإن ماءها جالء للصدر  
إذا اجتمع مبثل  وقوهتا غداء وعصمة، مث جتففني بعد النخالة، فتعود كما كانت، فتبيعينه

الثمن األول، ونكون قد رحبنا فضل ما بني احلالني. قالت: أرجو أن يكون اهلل قد مجع 
لك هبذا السعال مصاحل كثرية، ملا فتح اهلل لك هبذه النخالة الىت فيها صالح بدنك 

 وصالح معاشك.

 وما أشك أن تلك املثورة كانت من التوفيق. 

 ب بالرأى، وال يكون إال مساويا.قال القوم: صدقت. مثل هذا يكتس 

 مث أقبل عليهم شيخ آخر فقال:  

كنا نلقى من احلراق والقداحة جهدا؛ ألن احلجارة كانت_ إذا انكسرت حروفها  
واستدارت_ كلت ومل تقدح قدح خري، وأصلدت فلم تور. ورمبا أعجلنا املطر والوكف. 

كالقوس، فكنت أشرتى   وقد كان احلجر أيضا يأخذ من حروف القداحة حىت يدعها



املرقشيثا بالغالء والقداحة الغليظة بالثمن املوجع. وكان علينا أيضا يف صنعة احلراق ويف 
معاجلة العطبة مؤنة، وله ريح كريهة. واحلراق ال جييئ من اخلرق املصبوغة، وال من اخلرق 

كرنا منذ أيام الوسخة، وال من الكتان، وال من اخللقان. فكنا نشرتيه بأغلى الثمن. فتذا 
أهل البدو واألعراب، وقدحهم النار باملرخ والعفار، فزعم لنا صديقنا الثورى، وهو_ ما 
عملت_ أحد املرشدين: أن عراجني األعذاق تنوب عن ذلك أمجع، وعلمين كيف 

 تعاجل. وحنن نؤتى هبا من أرضنا بال كلفة. فاخلادم اليوم ال تقدح والتورى إال بالعرجون.

: قد مرت بنا اليوم فوائد كثرية، وهلذا ما قال األول: مذاكرة الرجال قال القوم 
 تلقح األلباب.

 مث اندفع شيخ منهم فقال: 

مل أر يف وضع األمور مواضعها ويف توفيتها غاية حقوقها، كمعاذة العنربية. قالوا:  
 وما شأن معاذة هذه؟ قال.

حزينة مفكرة مطرقة، فقلت  أهدى إليها العام ابن عم هلا أضحية. فرأيتها كئيبة 
هلا: مالك يا معاذة؟ قالت أنا امرأة أرملة وليس ىل قيم، وال عهد ىل بتدبري حلم 
األضاحى. وقد ذهب الذين كانوا يدبرونه ويقومون حبقه. وقد خفت أن يضيع بعض 
هذه الشاة، ولست أعرف وضع مجيع أجزائها يف أماكنها. وقد علمت أن اهلل مل خيلق 

يف غريها شيئا ال منفعة فيه. ولكن املرء يعجز ال حمالة. ولست أخاف من فيها وال 
 تضييع القليل إال أنه جير تضييع الكثري.

أما القرن فالوجه فيه معروف، وهو أن جيعل منه كاخلطاف، ويسمر يف جذع من  
أجذاع السقف، فيعلق عليه الزبل والكريان، وكل ما خيف عليه من الفأر والنمل 

 وبنات وردان واحليات وغري ذلك. وأما املصرفان فإنه ألوتار املندفة، وبنا إىل والسنانري
ذلك أعظم احلاجة. وأما قحف الرأس واللحيان وسائر العظام فسبيله أن يكسر بعد أن 
يعرق، مث يطبخ، فما ارتفع من الدسم كان للمصباح ولإلدام وللعصيدة ولغري ذلك، مث 



فلم ير الناس وقودا قط أصفى وال أحسن هلبا منه. وإذا  تؤخذ تلك العظام فيوقد هبا، 
كانت كذلك فهي أسرع القدر، لقلة ما خيالطها من الدخان. وأما اإلهلاب فاجللد نفسه 

 جراب. وللصوف وجوه ال تعد. وأما الفرث والبعر فحطب إذا حفف عجيب.

مل حيرم  -عز وجل-مث قالت: بقى اآلن علينا االنتفاع بالدم. وقد علمت أن اهلل 
من الدم املسفوح إال اكله وشربه، وأن له مواضع جيوز فيها وال مينع منها، وإن أنا مل أقع 
على علم ذلك حىت يوضع موضع االنتفاع به، صار كية يف قليب وقذى يف عيين، ومها ال 

 يزال يعودوين.

قال: فلم ألبث أن رأيتها قد طلقت وتبسمت. فقلت: ينبغى أن يكون قد انفتح  
لك باب الرأي يف الدم. قالت: أجل ذكرت أن عندي قدورا شامية جددا. وقد زعموا 
أنه ليس شيئ أدبغ وال أزيد يف قوهتا من التلطيخ بالدم احلار الدسم. وقد اسرتحت اآلن، 

 إذ وقع كل شيئ موقعه.

قال: مث لقيتها بعد ستة أشهر، فقلت هلا: كيف كان قديد تلك؟ قالت بأيب  
ئ وقت القديد بعد. لنا يف الشحم واأللية واجلنوب والعظم املعرق ويف غري أنت ! مل جيي

 ذلك معاش. ولكل شيئ إبان.

فقبض صاحب احلمار واملاء العذب قبضة من حصى، مث ضرب هبا األرض، مث  
 قال: ال تعلم أنك من املسرفني، حىت تسمع بأخبار الصاحلني.

 

 

 

 



 حديث خالد بن يزيد

كان قد بلغ ىف البخل و  -هو خالويه املكدي -وىل املهالبةوهذا خالد بن يزيد م
 .املبالغ اليت مل يبلغها أحد والتكدية وىف كثرة املال

وكان ينزل ىف شّق بين متيم، فلم يعرفوه فوقف عليه ذات يوم سائٌل، وهو ىف جملس 
فغلط بدرهم  -وفلوس البصرة كبار -من جمالسهم، فأدخل يده ىف الكيس ليخرج فلسا  

لى، فلم يفطن حىت وضعه ىف يد السائل. فلّما فطن اسرتّده وأعطاه الفلس، فقيل له: بغ
هذا ال نظنه حيل، وهو بعض قبيح. قال قليح عند من؟ إين مل أمجع هذا املال بعقولكم، 
فأفرّقه بعقولكم. ليس هذا من مساكن الدراهم، هذا من مساكني الفلوس. واهلل ما أعرفه 

 إال بالفراسة.

وإنك لتعرف املكّدين؟ قال: وكيف ال أعرفهم؟ وأنا كنُت كاجار ىف حداثة  قالوا:
 وال بانون وال كاغاين وال شجَّاذ وال مستعرض إال فقته سىّن. مثّ مل يبق ىف األرض خمطراين

ولقد  وال إسطيل إال وكان حتت يدي وال مزيدي وال فلور وال مشعب وال عواء وال قرسي
ومل يبق ىف األرض كعىب وال مكد إال وقد أخذُت العرافة عليه  أكلت الزكورى ثالثني سنة

حىت خضع يل إسحاق قتال احلّر، وبنجويه شعر اجلمل، وعمرو القوقيل، وجعغر كردى  
كلك، وقرن أيره، ومّحويه عني الفيل، وشهرام محار أيوب، وسعدوية نائك أمه. وإمنا أراد 

هم وسوء جوارهم. وكان قاصا هبذا أن سؤسهم من ماله، حني عرف حرَصهم وجَشعَ 
 متكلما بليغا داهيا، وكان أبو سليمان األعور وأبو سعيد املدائين القّصان من غلمانه.

 وهو الذى قال البنه عند موته:

وملّا ورّثْ ُتك من  إين قد تركُت لك ما تأكله إن حفظته. وماال تأكله إن ضّيعته.
دُتك من عيش املتصّدقني، خرٌي لك العرف الصاحل، وأشهدُتك من صواب التدبري، وعوّ 

من هذا املال. ولو دفعُت إليك آلة حلفظ املال عليك بكل حيلة، مث مل يكن لك معنّي 



من نفسك، ملا انتفعَت بشيئ من ذلك. بل يعود ذلك النهى كله إغراء لك، وذلك املنع 
 هتجينا لطاعتك.

سفن. فال عليك أال ترى قد بلغُت ىف الرب منقطع الرتاب، وىف البحر أقصى مبلغ ال
ذا القرنني. ودع عنك مذاهب ابن شْريَة، فإنه ال يعرف إال ظاهر اخلرب. ولو رآين متيم 
الداى ألخذ عين صفة الروم وألنا أهدي من القطا ومن دعيميص ومن رافع املخش إىن 

ن، قد بتُّبالقفر مع الغول، وتزوجت الّسعالة، وجاوبُت اهلاتف، ورغُت عن اجلن إىل احل
واصطدُت شقَّ، وجاوبُت النناس، وصحبىن الرئى، وعرفُت خذع الكاهن وتدسيس 

، وعرفُت التنجيم العراف، وإىل ما يذهب اخلطاط والعّياف وما يقول أصحاب األكتاف
 وازجر والطرق والفكر.

إّن هذا املال مل أمجعه من القصص والتكدية، ومن احتيال النهار ومكابدة الليل. وال 
ه أبدا إاّل من معاناة ركوب البحر، أو من عمل سلطان، أو من كيمياء الذهب جيمع مثل

والفضة، قد عرفُت الرأس وفهمُت كسر إال كسري على حقيقته. ولوال علمي بضيق 
صدرك، ولوال أن أكون سببا لتلّف نفسك، لعلمُتك الساعة الشيئ الذي بلغ به قارون 

ي لسّر صديق، فكيف ما ال حيتمله عزم وبه تبنكت خاتون. واهلل ما يتسع صدرك عند
و ال يتسع له صدر. وخزن سّر احلديث، وحبس كنوز اجلواهر، أهون من خزن العلم. 
ولو كنَت عندي مأموما  على نفسك ألجريُت األرواح ىف األجساد، وأنَت تبصر إذ كنَت 

الرخام، ال تفهمه بالوصف و ال حتققه بالذكر. ولكىن سألقي إليك علم اإلدراك، وسبك 
وصنعُة الفسيفاء، وأسرار السيوف القلعية، وعقاقري السيوف اليمانية، وعمل الفرعوين، 
وصنعة التلطيف على وجهه إن أقامىن اهلل من سرعة هذه. ولسُت أرضاك، وإن كنت 
فوق البنني، وال أثق بك إن كنت فوق اآلباء ألين مل أبالغ ىف حمنتك. إين قد البست 

كّدين وخدمت اخللفاء واملكدين وخالطُت  السالطني واملساكني
ُ
وخدمت اخللفاء وامل

النََّساك والُفتَّاك، وعلرُت السجون كما عمرُت جمالس الذكر وحلبُت الدهر أشطرة 
وصادفُت دهرا  كثريا األعاجيب فاوال أين دخلُت من كل باب، وجريُت مع كّل ريح، 



عواقب األمور، وقرّبتىن من غوامض وعلرفُت السرّاء والضرّاء، حىت مثّلت يل التجارب 
التدبري، ملا أمكىن مجع ما أخلفه لك وال حفظ ما حبسته عليك ومل أمحد نفسي علي 
مجعه، كما محدهتا على حفظته عليك من فتنة البناء ومن فتنة النساء ومن فتنة الثناء 

 ومن فتنة الرياء ومن أيدى الوكالء فإنه الداء العيا.

إن اهلل مل  ضل حيب لك، ولكن بفضل بغضى للقاضيولست أوصيك حبفظه لف
ألن أباه إن كان غانيا قادرا أحب أن  يسلط القضاة على أموال األوالد إال عقوبة  لألوالد

، وإن كان فقريا عاجزا أحّب أن يسرتبح من شينه ومن محل مؤنته، وإن  يريه غناه وقدرته
فال هم شكورا  من مجع هلم كان خارجا من احلالني أحّب أن يسرتيح من مداراته، 

وكفاهم ووقاهم وغرسهم وال هم صربوا على من أوجب اهلل حّقه عليهم. واحلق ال 
يوصف عاجله باحلالوة، كما ال يوصف عاجل الباطل باملرارة. فإن منهم فالقاضي لك، 
وإن مل تكن منهم فا اهلل لك، فإن سلكت سبيلي صار مال غريك وديعة عندك، وصرت 

غريك، وإن خالفت سبيلي صار مالك وديعة عند غريك، وصار غريك  احلافظ على
احلافظ عليك، وإنك يوم تطمع أن تضيع مالك وحيفظه غريك جلشع الطمع خمذول 
العمل. احتال اآلباء ىف حبس األموال على أوالدهم بالوقف. فاحتالت قضاة على 

الرشد، إذا أرادو الشراء أوالدهم باالستبحاث ما أسرعهم إىل إطالق احلجر، وإىل إيناس 
 منهم. وأبطأهم عنهم إذا أرادو أن تكون أمواهلم جائزة لصنائعهم.

يا ابن اخلبثة إنك إن كنت فوق أباء هذا الزمان، فإن الكفاية قد مسختك ومعرفتك 
، وُعْجزة أّمك ،أنا لو ذهب  بكثرة ما أخلف قد أفسدتك، وزاد ىف ذلك أن كنت بكر 

. اللحية وافرة بيضاء، واحللق فُت ىف اآلفاق كما كنُت مكّديا  مايل جللسُت قاصا  أوط
إن سألُت عيين الدمع أجابت والقليل  والقبول علي الواقعجهري طّل، والسمُت حسن. 

أو  واستعملُت صناعَة الليل وصرُت حُمتاال  بالنهارمن رمحة الناس خرٌي من املال الكثري 
وزواقيَل  سل عين َصعاليك اجلَبل هلم جمهرا  أو صرُت للقوم عينا  و  خرجُت قاطع طريق

وسل  ولصوص القفص وفُ ّتاك هنر بطّ  ومردة األعراب ورؤوس األكراد وزّط اآلجام الشام



وكيف بطشي ساعة البطش وسل عين املتشبهة وذباحى اجلزيرة  عين القيقانية والقطرية
 ند رؤية الطليعةوكيف ثبات جناين عوكيف حيليت ساعة احليلة وكيف أنا عند اجلولة 

وكيف صربي إذا  وكيف كالمي عند السلطان إذا أخذتُ  وكيف يقظين إذا كنت ربيعة
جلدُت وكيف قلة ضجري إذا حبسُت وكيف رسفاين ىف القيد إذا أثقلُت. فكم من 

وكم من مطبق قد أفضيته وكم من سجن قد كابدته. مل تشهدين وكردو  دمياس قد نقبته
 شهدتين ىف فتنة سر نديب، وال رأيتين أيام حرب املولتان، سل به األقطع أيام سندان وال

وبقية أصاب فاس  وبقية أصاب الصخر ومصخرعين الكتفية واخللدية واحلربية والباللية، 
وأنا  كان آخر من صديقي محدوية أبو األرطال ومن لقي أزهر أبا النقم ورأس ومقالس

. وأنا أول من شرب الغريب حارا  والبزيل ينوأنا خلعُت بين ها جميب مردويه بن أيب فاطمة
باردا. وأول من شرب بالعراق بالكربة، وجعل القنقل قرعة. وأول من ضرب الشاهسربم 
على ورق القرع، وأول من لعب بالريمع ىف البدو، وأسقط الدف املربع من بني الدفاف. 

باال حىت بلغُت. وما كان النقاب إال هّداما حىت نشأت، وما كان االستقفاء إال است
وأنت غالم، لسانك فوق عقلك، وذكاؤك فوق حزمك مل تعجمك الضراء، ومل تزل ىف 
السرّاء واملال واسع، وذرعك ضيق، وليس شيئ أخوف عليك عندي من حسن الظن 
بالناس، فإهنم مشالك على ميينك، وسعك على بصرك، وخف عباداهلل على حسب ما 

 ترجو اهلل.

أن مايل حمفوظ علّي، وأّن النماء الزم يل، وأّن اهلل سيحفظ فأول ما وقع ىف روعى 
عقىب من بعدي، أىن ملاّ غلبتىن يوما شهويت، وأخرجُت يوما درمها لقضاء وطرى، ووقعت 
عيين على سّكته وعلى اسم اهلل املكتوب إليه، قلُت ىف نفسي إين إذا ملن اخلاسرين 

ئا عليه: "الإله إال اهلل" وأخذُت بدله الضالنّي، ألن أنا أخرجُت من يدي ومن بييت شي
شيئا ليس عليه شيئ. واهلل إن املؤمن لينزل خامته لألمر يريده، وعليه "حسيب اهلل" أو 
"توّكلُت على اهلل" فيظن أنه قد خرج من كنف اهلل جّل ذكره حىت يرد اخلامت ىف موضعه. 



يه اإلسالم كما هو؟ إن هذا وإمنا هو خامت واحد، وأنا أريد أن أخرج ىف كل يوم درمها عل
 لعظيم.

ومات من ساعته، وكّفنه ابن ببعض خلقان، وغسله مباء البئر، ودفنه من غري أن 
 يضرح له، أو يلحد له ورجع.

فلمّا صار ىف املنزل نطر إىل جرّة خضراء معّلقة، قال: أّي شيئ ىف هذا اجلرّة؟ قالو 
اليوم؟ قالو مسن. قال وما كان يصنع ليس اليوم فيها شيئ. قال فأي شيئ كان فيها قبل 

به؟ قالوا كّنا ىف الشتاء نلقي له ىف الربمة شيئا من دقيق نعمله له، فكان رمبا برّقه بشيئ 
من مسن. قال يقولون وال يفعلون. السمن أخو العسل. وهل أفسد الناس أمواهلم إال ىف 

ال على قربه. قالو فخرج فوق السمن والعسل؟ واهلل إين لوال أن للجرّة مثنا  ملا كسرهتا إ
 أبيه، وما كنّا نظّن أن فوقه مزيدا.

 

 

  

 


