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بدإعٌة إللغة إلصوفٌة...  (1مقاربات دإلة)ج إ 

ستاذ
أ
 إلمصطفى مسالي*:  إل

جل إللغة إلعربٌة؛ إلمغرب. مركز ًوسف بن تاشفٌن للدرإسات
أ
بحاث من إ

أ
 وإل

 

 مطلع

أظشاس الطىفي. وولما احعػذ الشؤٍا غاكذ الػباسة، لزلً  اللؿت معخىدع

هجذ الطىفي ًخىلؼ في الػباسة ًضعجه جشاهمها في وحذاهه خاضت وأهه مؿالب 

بالخمام في الخػبحر هما واكؼ وخاضل، فىُف له أن ًجمؼ بحن كىاغذ اللؿت في 

 ! بُانها ومىؿم بشهانها، وبحن حػبحره فيها غً مىؿم سوخه ووحذاهه؟

ت هىا ظىي أبػادها  تها، ولِغ امللطىد بالشمٍض ئن غظمت اللؿت غلى كذس سمٍض

لت  ػت والؿٍش املخجذدة واملدعػت، وما رلً ئال لجمػها بحن وخذة الشَش

والحلُلت، ئنها لؿت مبذغت، وما إلابذاع ئال خالت مً العمى، ئن لؿت الطىفي 

ش ًجػل مً أكىاله ًلظت دائمت ًخدذ فيها ألاها بالحم )املؿلم(، وهزا ألام

وأفػاله مدال للمػاوي وألاظشاس؛ ولِغ الحشف والػباسة واليلمت غىذ العادة 

الطىفُت ظىي ألاضىاث املػبرة الىاؾلت باظم الحلُلت والخجشبت الشخطُت؛ 

وهزا ٌػني أن لؿت الطىفي هي اللعان املػبر غً خلجاجه سوخه الػمُلت 

ع املدلم في املليىث، ولزلً فان وخذظه وخاص سؤٍخه اليامىت في سوخه املبذ

 إلاخالص للحم والخػبحر غً الحلُلت هما حىهشا لؿت الطىفي ومىؿم حػبحرها.
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 قواعد وفواثح 

 مً أهم كىاغذ اللؿت الطىفُت ما غبر غىه الىفشي في مىكفه اللائل:

 الباؾل ٌعخػحر ألالعىت

 وال ًىسدها مىسدها والعهم حعخػحره وال جطِب به.

 1ال ٌعخػحر لعىا مً ؾحرهوكاٌ لي الحم 

فاللؿت الطادكت املػبرة الذالت املبذغت، خعب حػبحر، الىفشي هي حػبحر 

ضادق غما فيها بما فيها، بِىما الخشوج غً هزه اللاغذة ال ًإدي بالطىفي ئال 

 ئلى ئخشاق الشوح واغىحاج املػنى وفعاده.

فت غلى باب ولِغ اللعان املػبر غً لؿت الطىفي ظىي كلبه أو سوخه الػاه

 الحم، وكذ ضاؽ رلً الىفشي في مىكفه هزا:

 أظهشوي غلى لعاهً

 ًَ هشُث غلى كلب
َ
 هما ظ

 وئال اخخجبذ غىً بً

 ئن اخخجبُذ غىً بً

 غطَِخِني في ول خاٌ

 2 وأهىشجني في ول كاٌ

ئن ئهياس الطىفي الحم في ول كاٌ ًفلذ لؿخه حػبحرها الطادق غً لعان 

 خاٌ"، وخخما "أهىشوي في ول كاٌ".الحلُلت، "غطِخني في ول 

ئن الحشف غىذ العادة الطىفُت سمض الىحىد، والخػبحر الطادق غىه، فهى 

 لِغ فلـ مُذاها للجذٌ الػللي واملؿاسخاث املىؿلُت، والبُاهاث املجشدة.
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وػبر ئلى ججلُت مػنى الحشف غىذ اللىم مً خالٌ هزه املخاؾبت املػبرة 

 للىفشي:

فًا غبذ الحشف لؿاث   وجطٍش

 وجفشكت وجألُف

 ومىضٌى وملؿىع

 ومبهم ومعجم

 3وأشياٌ وهُئاث

فشخان بحن املىلؿؼ واملخطل مً البُاهاث، وشخان بحن املىضٌى واملدشوم، 

 شخان بحن املإلف واملفشق، شخان بحن الشيل والهُئت...

:  وفي املخاؾبت الثالثت والخمعحن ًلٌى

 الحشف هاسي 

 الحشف كذسي 

 والحشف دهشي 

 4خضاهت ظشي الحشف 

الحشف غىذ الطىفي حػبحر غً وخذة الظاهش والباؾً غبر ئخالٌ الحم في 

ت؛ ئر بالحم هجمؼ خلائم الحشوف ومػاهيها، بل ال ًيبغي  ولماجه ولؿخه العاٍس

ت في  للطىفي أن ًلف غىذ هزا الحذ، بل غلُه بػذ أن ٌػبر غً املػاوي العاٍس

أن ًخشج مً الحشف ئلى الحم، الىحىد والتي ًفُػها الحم غً كلبه، غلُه 

ليي ال جحجبه لؿخه غً شهىد الحم، ولزلً فلؿت الطىفي مشكاة وظُلت ٌػبر 

خشج غنها، وهزه هي املفاسكت التي جيبني غليها لؿخه، فهى ال ًمىث مػها ئال  بها ٍو
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خُث ٌػبر بها غً لعان الحم، زم مً أن ًلبث لُخشج منها وغنها ئلُه؛ وئال وان 

 ىه، ًلٌى الىفشي في أخذ مىاكفه مػبرا غً رلً:ميشؿال بها غ

 وكاٌ لي الخاسحىن غً الحشف هم أهل الحػشة.

 5وكاٌ لي الخاسحىن غً أهفعهم هم الخاسحىن غً الحشف.

وجلً غىذ العادة الطىفُت مً الحجب الطادة غىه، فهى ال ًيبغي له أن 

 ًخػلم باليىن غً امليىن، وال بظاهش ألاشُاء غً بىاؾنها.

ؿم كلبه، وول رلً هاجج غً مػاهاجه وججشبخه الزاجُت 
ُ
ئن لؿت الطىفي هي ه

في ؾلب الحم والبدث غً الحلُلت، ومً ول هزا فلؿخه هابػت غً شفافُت 

سوخه وكشبه مً مىبؼ الحلُلت وبِذ الحىمت، فاللؿت الطىفُت جيىهذ في أجىن 

لؿت هابػت مً  مػاهاة الطىفي وظػُه وجشكُه في ملاماث اللشب مً هللا، وول

ذ، فػىذما ًفنى الطىفي في الحم، فاهه ًظل  ججشبت راجُت فهي جخشج الخجٍش

َػَل )أي الحم(، وكاسئا ما كشأ هما غبر غً رلً إلامام ألاهبر 
َ
مىخذا فاغال ما ف

 في فخده.

 . اللغة والغيب

اللؿىي غىذ العادة الطىفُت غبر سؤٍت سآها إلامام ألاهبر،  وػبر ئلى الفخذ

، هزه الشؤٍا اللؿىي غىذهم هجػلها املىؿلم ألاظاط لخدذًذها لذالالث الفخذ

: "سأًذ لُلت أوي هى597غام  سآها في بجاًت دذ هجىم العماء ولها فما هـ ًلٌى

 بلي منها هجم ئال هىدخه بلزة غظُمت سوخاهُت، زم ملا أهملذ هياح الىجىم

فىىدتها، وغشغذ سؤٍاي هزه غلى مً غشغها غلى سحل  أغؿُذ الحشوف
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جزهشوي، فلما رهش له الشؤٍا  غاسف بالشؤٍا بطحر بها، وكلذ للزي غشغها غلُه ال 

اظخػظمها وكاٌ: هزا هى البدش الػمُم الزي ال ًذسن كػشه، ضاخب هزه 

ت، وغلىم ألاظشاس، وخىاص اليىاهب، ما ال  الشؤٍا ًفخذ له مً الػلىم الػلٍى

ًيىن فُه أخذ مً أهل صماهه، زم ظىذ ظاغت وكاٌ: أما ضاخب هزه الشؤٍا 

 .6ي الزي وضل ئليها"فهى ران الشاب ألاهذلس  ي هزه املذًىتف

ضاخبىا، ًطاخب ختى غباساث  الزي جدذر غىه مػبر سؤٍا ئن هزا الفخذ

حن: فخذ ٌشترن فُه مؼ بلُت  الطىفي وولماجه، وكذ أخذر الشُخ فخدحن لؿٍى

وهى هلل اللؿت مً العؿىح ئلى ألاغماق، وال وػني بىلل ابً غشبي  الطىفُت،

اللؿت مً العؿىح ئلى ألاغماق، ظىي فخده أبىاب اللؿت غلى الخػبحر غً 

م ألاشُاء بذٌ اللهث املدمىم وساء الخطيُؼ اللفظي، وحشلُم املىاحُذ وخلائ

ت الطىفُت التي  اليلماث لدعخمذ اليلمت ئبذاغها الحش، وجىؿلم في آفاق الحٍش

 حػني شِئا واخذا: أال ٌعترق اليلمت وىن ؾحر هللا غض وحل، فيلماث الطىفي

ال بذ لها مً جىكُؼ هللا غض وحل. وجىكُؼ  ذ هلل غض وحل، فػباساث الطىفيغبُ

هللا غض وحل ئرن ئلهي بالخدذر، وبث ولمخه في الػاملحن، وفخذ اهفشد به: هى 

 ،هلل اللؿت مً الىحذان ئلى الىحىد

خأظغ فخده اللؿىي غلى كاغذة اظدُػاب الجذًذ لللذًم والاهؿالق مىه  ٍو

ئلى ما هى أغلى وأحل، فشىق اليلماث غىذ الشحل وخىُنها ئلى مىؾنها ألاضلي، 

وشىكه ئلى مبىاه ومػىاه، وهزا ما جلمعه في  ال ًخخلف جماما غً خىحن إلاوعان

شازه الطخم الضاخش املثلل ول خشف، أو ولمت، أو خشهت، ٌػبر غنها ضاخبىا في ج

 باملػاوي والذالالث.
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غبر  للذ فخدذ أبىاب اللؿت أمام إلامام ألاهبر، هما أغؿي ظش الىحىد

اللؿىي مً جىكُؼ هللا غض وحل،  . فيان ال بذ لهزا الفخذ7 واملياشفت الىشف

، ولىني  "وال أهٌض في هزا املعؿىس ئال ما ًجٌز به غلي، ولعذ بىبي وال سظٌى

 8 واسر وآلخشحي خاسر."

وسر الشحل غلم اللىم وأظشاسهم، وهزا إلاسر امخذ به ئلى أن ًشر اليلمت 

والحشف بل اللؿت، وبزلً حػل اليلماث جذوس في أفالن مهُمت ومخُمت، 

ىص ضاخبىا وولماجه جنهل مً غالم مأهٌى باألهبُاء، وألاولُاء، واملالئىت. فىط

لزلً جضدخم غلًُ املشاهذ وأهذ جلشأ هطىص إلامام ألاهبر. فهى سحل املشاهذ 

 :" ًيخلل مً مشهذ ئلى مشهذ ومًهما جلٌى د. ظػاد الحىُم في الفىش الطىفي

 .9ججل ئلى ججل، ومً غالم ئلى غالم ومً أسع ئلى أسع"

، ئر هجذ صوي هزه املشاهذ والشؤي كذ أظيئ فهمها لذي بػؼ الذاسظحن

 سخمه هللا ٌػلم غلى الشؤٍا التي حػلىاها مفخخدا للحذًث غً الفخذ مباسن

. وهزه مً املؿباث التي 10 اللؿىي غىذ إلامام ألاهبر بىىع مً الاظتهضاء والاظدُاء

وكؼ فيها سخمه هللا ئر ظل ًخأسجح ؾىاٌ الطفداث التي خطها للحذًث غً 

إلامام ألاهبر بحن إلاهياس الشذًذ وبحن إلاؾشاءاث امللخبعت واملذخىلت، ولم ٌعخلش 

 للشاءة الجادة واملخػملت في إلامام ألاهبر.غلى خاٌ وهزا ئهما ًىم غً غذم ا

م  ٌعبم خشهت الطىفي هزا الفخذ طاخب معحرتهما في ؾٍش ولؿخه، ٍو

في الظاهش، وفخىح  املػشاج إلالهي، والفخىح غىذ ابً غشبي هى: "فخىح الػباسة

هاججت  . فخىح الػباسة11لخصحُذ املؿالػت" في الباؾً، وفخىح املياشفت الحالوة

شبـ الشحل بحن الفخذغً املياشفت الزي  والػباسة سبؿا عجُبا. هزا الفخذ . ٍو
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ًىلذ خالوة الباؾً ًيخج غنها اوعُاب الػباساث وجىاليها، ولزلً فدػىس الحم 

 هبحر، فبه ًخدشن وغىه ًىؿم. هزا الفخذ ظبداهه وحػالى في وحذان الطىفي

 اللؿىي مً أهم ممحزاث لؿت ابً غشبي إلابذاغُت.

هزا الىياح املػىىي في املشهذ الؿُبي الزي  غىذما ًىىذ ابً غشبي الحشوف

افخخدىا به الحذًث غً فخىح اللؿت، فلذ أغؿي الشحل مفاجذ اليلم، وفي هزا 

دها هللا املخلطحن مً غباده املشهذ الؿُبي وئن شئذ الخُالي مىدت سباهُت ًمى

لُخلشبىا بها ئلُه، وئهما ولماث إلامام ألاهبر وخشوفه "خشوف ظالىت معبدت 

لها ظلىن  12كائمت جخهجذ في مدشاب العلىن الػشفاوي، فهي أمت مً ألامم"

واججاه، "فاللفظ خشج مً دالالجه غلى املعمى لُطبذ دالا غلى خلُلت كامذ 

 .13ذ جيىن ضفت أو خاال أو مشجبت أو غالكت"في املعمى، هزه الحلُلت ك

ت واظػت أمام الطىفي . فلذ ظً ابً هزا الخدٌى اللؿىي فخذ آفاكا لؿٍى

ا حذًذا مبيُا غلى الشهىد، فأزشي لىا هزا الفخذ اللؿىي  غشبي كاهىها لؿٍى

كامىظا ال ًمىً إلاخاؾت بدذوده. فابً غشبي ظُخؿى بمعألت اللؿت خؿىة 

ئت حذا ألهه ظِىللها مً الحذود التي سظمتها لها أؾلب الفشق إلاظالمُت،  حٍش

وهي خذود الىظ ئلى مجاٌ أهثر ظػت وشمىلُت ئر ظحربـ بحن فػاء اللؿت 

بخػابحر  اللؿت الطىفُت. وبهزا ًيىن ضاخبىا كذ أؾنى 14وبحن امخذاد الىحىد

واضؿالخاث، بل بمفاهُم حذًذة، "فالشحل وان ٌػِش في حى خلله بىفعه، 

ً في غالم الفىش والبُان ت جػُفه ئلى املبخىٍش  وواهذ له اكخداماث غللُت ولؿٍى

وهما مبدثان -والحشوف الطؿاس  . لىىظش مثال هُف سبـ بحن خشوف الػلت15

ان بدشهت العحر والعلىن ئلى هللا غض وحل "... وملا وان املػلٌى مىضىفا -هدٍى
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باملشع، وان را حهذ ومشلت ملا ًلاظُه مً ألم الػلت اللائمت به، ئر ال ًىحذ 

، فلهزا حػلىاه )الىالم غلى الحشوف اس وخشوف الطؿ غً الػلت ئال مػلٌى

أسأًذ هُف ٌعخػمل . 16الػلت( في باب املجاهذة، ألن املجاهذة مشلت وحػب"

الىدى ومفاهُمه لُخىؾل في الىفىط وألاسواح حمُػا، لُدل املػلذ مً  الطىفي

دغىة ئلى الخدشس والخجشد غً  كػاًا البشش. وبزلً ًيىن الىدى غىذ الطىفي

سق ألاشُاء وئظلاؽ الػالئم والػىائم، وحػل اليلماث جذوس في غىالم العلىن 

ومجاهذة الىفغ مً أحل الظفش باهلل ظبداهه وحػالى، فهى ًجػل مً خشواث 

هام بها  وظىىاتها دالالث ظلىهُت بػُذة الؿىس والػمم، ال جضوس ئال مً الحشوف

سخمه هللا في هخابه الشُم املمخؼ" هدى  غشلا وشىكا. ًلٌى إلامام اللشحري 

: الصحُذ ما ظلم : "الاظم: صحُذ ومػخل. كاٌ أهل الػباسةالللىب الطؿحر"

: مً ظلم اظمه وهي: ألالف والىاو والُاء. وكاٌ أهل إلاشاسة لػلت،مً خشوف ا

اء الُأط فلذ صح اظمه، وخم له  مً ألف إلالباط، وواو الىظىاط، ٍو

الُلحن، زم غحن الُلحن، والػُان، فػلم غلم  إلاغشاب وهى البُان، زم الىشف

 .17زم خم الُلحن، وهللا أغلم"

فاللشحري في هزا الىظ ٌعخػمل الاظم سمضا لِغ ملطىدا لزاجه، وئهما 

وهى  ٌشحر ئلى ما ًجب أن ًخدلم به الػبذ العالً لُخذسج في هُل امللاماث

اء الُاط، وهي أوشاب للػػف  ظالمخه مً ألف إلالباط، وواو الىظىاط، ٍو

 ًيبغي أن ًخدشس منها الػبذ لِعمى فىق دهُا الحغ. للذ خٌى الطىفُت

ت وخاضت إلامام اللشحري  مفاهُم  وبػذه إلامام ألاهبر ئلى اللىاغذ الىدٍى

ذًت تهخم باملباوي ئلى لؿت  ضىفُت سائػت، فأهضلىا اللؿت الطىفُت مً لؿت ججٍش
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باإلغافت ئلى اهخمامها باملباوي حععى ئلى الخدلم باملػاوي، هزا البػذ الػملي 

ؾله حػل مً أهبر وظلىهه واهخماماجه ومشا املطاخب لحشهت إلاوعان

 لُطبذ غبذا واكفا مؼ هللا باهلل. ضىاغت إلاوعان  اهخماماث الطىفي

جطبذ اللؿت جشحمت غملُت للؿُب، ال جىفطل غىذه الحُاة  غىذ الطىفي

حُاة في اللؿت، فهى ظالً ختى في هطه وفي املػاشت الىاكػُت الُىمُت غً ال

ت غىذ ابً غشبي شيلذ خشهت ئبذاغُت وظػذ  حػابحره، هزه الخجشبت اللؿٍى

خذود اللؿت، واظخػادث الػالكت الىزُلت بحن الشػش والؿُب، غلى الىلُؼ مما 

شمل الخجشبت الػشبُت، خُث أغشغذ البُاهاث الػشبُت سدخا مً الضمً غً 

غالم  هتها العاخت الىاكػُت غً الاظخمذاد مما ٌػخبره الطىفيامللػذ الؿُبي وأل

 الحلُلت الزي حعخمذ مىه الحُاة واليىن مبىاهما ومػىاهما.

للذ شيلذ سؤٍخه للحشوف مىؿللا ئبذاغُا مهما حذا بدُث جخدشس فيها 

ا مً املشهذ  داللت ول خشف مً خشوف املىؿم اللفظي لخمثل حضءا خٍُى

أمت مً ألامم،  اغلم أًذها هللا وئًان أن الحشوف»اليىوي. ًلٌى ابً غشبي: 

أفصح الػالم  مخاؾبىن وميلفىن، وفيهم سظل مً حيعهم وغالم الحشوف

لعاها، وأوضحه بُاها، وهم غلى أكعام هأكعام الػالم املػشوف: فمنهم غالم 

 ، ومنهم الػالم ألاظفل، ومنهم الػالم الىظـ، ومنهم الػالم ألاغلىالجبروث

ػت حػبذوا  وهى غالم امللً والشهادة. وليل غالم سظٌى مً حيعهم، ولهم شَش

 .18لها. وفيهم غامت وخاضت، وخاضت الخاضت، وضفُت خاضت الخاضت..."

هأنها جخدشن وجدغ فهي أمت مً  فابً غشبي في هزا الىظ حعذ الحشوف

العابم ومنها الالخم، منها امللبىٌ ومنها املؿشوح، منهم مً هى غلى  ألامم، منها

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



الفلسفيةمجلة الحكمة للدراسات   
 ISSN :2353-0499                                                        1 :العدد   /7 :المجلد

E-ISSN :2602-5264 

 
 10/10/2019  :تاريخ النشر  ،01/10/0101 :تاريخ القبول  ،01/10/2019  : تاريخ االرسال 

 

16 

سمىص لِعذ ملطىدة  بعاؽ اللشب ومنهم مً ًىاجي غلى الباب، فهزه الحشوف

 لزاتها وئهما هي أمت ًخفاوث الىاط فيها وجخخلف مىاصلهم.

 الخاثمة

في خلىاتهم وبشاسيهم، وكذ  الطىفُت للذ فخدذ الخجشبت الزوكُت التي غاشها

احعؼ لهم مً الىكذ في خُاتهم التي وان ًؿبػها الخفشؽ والاهىفاف غً الخلم 

فت املىُفت في كىالب لفظُت ًخذاولها أهل  ما حػلهم ًطُؿىن أشىاكهم الشٍش

فظ غلىم ًبهمها الطُان، وال ًفصح غنها البُان، فُما بُنهم، ووساء ول ل الزوق 

ئال ئشاساث ال ٌػشفها ئال مً راق. هزا الىاكؼ/الابخالء الزي وكػذ فُه اللؿت 

فخذ أمامها ما ًمىً أن وعمُه حىاًت املطؿلحاث، وهى أمش الخم  الطىفُت

خي، فتراوح الخػامل مػه بحن التهشُم  الترار الطىفي ؾىاٌ معاسه الخاٍس

الكخدام  والتهمِش، وهزا ألامش ال ًضاٌ حجش غثرة أمام هثحر مً الذاسظحن

 الزي ال ٌعلم هفعه ألي وان، فالػلم بالىظ الطىفي فػاءاث الىظ الطىفي

ال ًدطل بذون جدلم، لزلً فان  ال ًلىم بذون غمل، والظفش باملػنى الطىفي

ذ، ورلً شأن  الزًً حػاملىا مؼ الىظ الطىفي خذًثا وكػىا في وهم الخجٍش

ُف، هما هى ألامش باليعبت للىخابت  الىخابت ألاوادًمُت "الػلمُت"، أو وهم التًز

 .19ألادبُت الطىفُت

 )ًدبؼ...(
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 :املصادر

( املىاكف واملخاؾباث لػبذ الجباس الىفشي، غىاًت وجصحُذ واهخمام، أسزش ًىخىا 1)

 .31أسبشي، ص 

 .123( هفعه، ص2)

 ( هفعه، ص3)

 ( هفعه، ص4)

 .119( هفعه، ص 5)
، ص  (6)  .216الفخىخاث املىُت، العفش ألاٌو
ادة  (7) فان كلذ: وما املياشفت؟ كلىا: املياشفت هي جدلُم ألاماهت بالفهم، وجدلُم ٍص

 .204الحاٌ، وجدلُم إلاشاسة التي حػؿيها "املداغشة" الفخىخاث، العفش الشابؼ غشش، ص 
، ص (8)  .216الفخىخاث املىُت، العفش ألاٌو
 .62، صلؿت حذًذة، ظػاد الحىُمابً غشبي ومىلذ  (9)
ًىظف، ئر كاٌ  سخمه هللا: وأًً هزه الشؤٍا البهلىاهُت مً سؤٍا ًلٌى صوي مباسن (10)

ألبُه: "ًا أبذ ئوي سأًذ أخذ غشش وىهبا والشمغ واللمش سأًتهم لي ظاحذًً". ئن الفشق بحن 

هزًً الخُالحن والفشق بحن هزًً الشوخحن، ظىاء بعىاء، وما هزب ًىظف، وئهما اظخؿاٌ 

الخطىف إلاظالمي في ألادب وألاخالق صوي مباسن، داس الجُل لليشش والخىصَؼ،  !مديي الذًً

 .124ص
 .194الفخىخاث، العفش الثالث غشش، ص  (11)
، ص: (12)  .196هفعه، العفش ألاٌو
 .76، صغشبي ومىلذ لؿت حذًذة، ظػاد الحىُم ابً (13)
 .16الىخابت والخجشبت الطىفُت، مىطف غبذ الحم، ص (14)
 .132، صالخطىف إلاظالمي في ألادب وألاخالق، صوي مباسن (15)
، ص (16)  .189الفخىخاث، العفش ألاٌو
 .124الللىب الطؿحر، جدلُم غلم الذًً الجىذي، ص هدى  (17)
، ص (18)  .260/261الفخىخاث املىُت، العفش ألاٌو
ل، مدمذ املطؿفى غضام، جلذًم: ؾه غبذ  (19) املطؿلح الطىفي بحن الخجشبت والخأٍو

 .5/6الشخمً، ص 
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