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 لة:ـأغراض اجمل

ا/  إن أغراض املشنث مصخىدة وي أغراض املشىع الِاردة يف كاًًٍِ والحئخٍ ادلادنيث، وأةرَز
املحافظث ىلع شالوث النغث امػربيث، وسػنُا وافيث ةىطامب اآلداب وامػنِم وامفٌِن، ومالئىًث 

طنحات امػنىيث واتللٌيث واألدةيث واحلضاريث، ودراشخُا وفق حلاسات احلياة املخطِرة، ووضع املص
ِحيدَا يف األكطار امػربيث اكفث.  وٌُز حمدد، والصيع تل

 

 لة وشروط النشر فيها:ـخطة اجمل

أن ي رفق الاكحب حبرٍ  ةالصرية اذلاحيث وامػٌِان امربيدي واإللكرتوين، وع حػُد ةأن ابلحد غري  -
ل إىل سُث أدرى.مصخل وي أطروحث ساوػيث، وغ  ري ونشِر وي كتل، وله ي رش 

أال يلل  ابلحد غي غرش صفحات وأال  يزيد ىلع ذالذني صفحث وي صفحات املشنث، وغدد اللكىات يف  -
ِاحدة ال يزيد غي   لكىث. أوا امللاالت في لت ل وٌُا وا يلّل غي غرش صفحات. (022)الصفحث ال

أن خينِ ابلحد وي أي إشاءة إىل الكّخاب وابلاحرني أو غريَه، وأن حيرتم املػخلدات ادلينيث  -
 وامفكريث لنشػِب.

أن حكِن ابلحِث وامللاالت املرشنث إىل املشنث وٌضدة، وأن تشفع ةلرص حاشِب مزيري  -
 مصشنث غنيٍ، أو مرشنث ةامربيد اإللكرتوين.

م  يف كخاةث املراسع يف ونت ابلحد وحِاشيٍ، وأن يضع يف آدر أن ينزتم ابلاحد املٌُز  امػن -
 ابلحد كائىث ةاملصادر واملراسع، وع ذكر اشه املؤميف ودار امنرش وشٌث امطتع.

ي. -  حنرش املشنث ابلحِث وامللاالت اميت حرد إيلُا ةػد أن ختضع لنخلِيه الّّسّ
 حرح ب ابلحِث وامللاالت وفق اغختارات فٌيث. -
ا.ا -  بلحِث وامللاالت اميت ال ح نرش ال حرّد إىل أصحاةُ 
ِايش لك صفحث يف أشفنُا. - ِايش أركاًوا وتصنصنث وي ةدايث ابلحد حىت ًُايخٍ. وحذكر ح  ح ػطّ احل
 كتل ولاةنُا األسٌيب غٌد ورودَا أول مرة، حنِ/ (أو املػربث)حِضع اللكىات امػربيث  -
 .(Psychologic) ًفصيث، (Computer) حاشِب، (Technology) ح لاًث 

 وي الرضوري أن ي ػىن الاكحب ةػالوات امرتكيه/ انللطث، امفاصنث، إمخ.... -

ِان/ -  حرشل ابلحِث وامللاالت إىل املشنث ىلع امػٌ

ِان امربيدي  E-mail: mla@net.sy/ امربيد اإللكرتوين .393/ دمشق ص.ب امػٌ
 www.arabacademy.gov.sy / (اإلًرتًج) مِكع املشىع ىلع الشاةكثح نرش املشنث يف 
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 افة العلموةـالثق

 من متطلبات العرص

 

 ()حممود أمحد السوّد أ. د.

 

كحاول يف هذا افبحث  ادثوجز  ن كرعثرف وػفثوم افةؼاؾثل افعؾؿقثلن و ن كؼث  ظثذ 

ر وافثثزاد افثثذي يـبغثثي فؾؿثثرو  ن يرثثزود اثثه وثثن افةؼاؾثثل افعؾؿقثثل دواجفثثل ثخصثثا ص افعصثث

فةؼاؾل افعؾؿقلن واألهداف ادرشثوول اثان ورطؾبات هذا افعرصن وذفك اعد  ن كربغ تاريخ ا

و كامط تعؾم هذه افةؼاؾلن فـسّؾط األضثواو ظثذ افواؿثع افعثرأن و شثافقت اءرتؼثاو اواؿثع 

 افةؼاؾل افعؾؿقل يف حقاتـا ادعارصة.

 مدخل تعريفي -لا أو

هنثثا ؾا ثل كثثوظي اثثغ ا كسثثان ان  ن افةؼاؾثل طثثاهرة اكسثثاكقلن  ي ؽـثي ظثثن افبقثثا

 ظثن اكسثاكقرهن ـثام  هنثا وشثقؾره ادثةذ ءفرؼثاو ا خثرينن ؾوؿثاتن ألهنثا تعثِز وشا ر ادخ

افطبقعثلن ووثا وراو افطبقعثلن وثن خثالل تػاظؾثه وعفثان اـظرا ثهن واوحتدد ذاته وظالؿاته 

وظالؿاته هبا يف خمرؾ  جماءت احلقاةن وهي ؿوام احلقاة اءجرامظقثل وطقػثًل وحرـثًلن ؾثام 

 خارج دا رهتا. اً ي مجايلن  و ؾؽرين يرم اكساكقّ ون ظؿل اجرامظين  و ؾـ

                                                           

( ظضو )جمؿع افؾغل افعراقل وكا ت ر قسه. 
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ن وومشسثات اً رثر فإلكسان شبل افرػاظثل وثع طقطثه وثادًة واشثثوافةؼاؾل هي افري تقس

كحثو ادسثرؼبلن وثن  اً  و جتثاوز اً وهي ظؿؾقل ااداظقل ورجثددةن ؾافرػاظثل وثع افواؿثعن تؽقػث

ن ؾفي اؼدر وا تضثق  وثن اً رخيقّ افوطا   احلقويل اان وهي اكجاز تراـؿي ورـاٍم ووسرؿر تا

اجلديد حتاؾظ ظذ افساث افسااقن وجتدد ون ؿقؿه افروحقلن وافػؽريلن وادعـويثلن وتوحثد 

عثد ن وهذا هثو  حثد طرـثات افةؼاؾثل األشاشثقلن وا  الً ووة اً ووسار اً وعه هويل اجلديد روح

   (1) شاد ون  اعادها.

دجرؿثثعن و ظراؾثثهن و حؽاوثثهن وافةؼاؾثثل هثثي ادخثثزون ادعثثريفن ووسثثرودع ؿثثقم ا

ووػاهقؿه افسا دة افري يرلثر هبا  ؾراد ادجرؿع اؿخرؾث  ؾاثاهتما ادثرعؾم واجلاهثلن افؽفثل 

ثل وثـفمن وحسثت  وافطػلن ادر ة وافرجلن وذفثك اثدرجات ورػاوتثلن وؾثق اشثرقعامـ 

ود اتساع ودارـهن وون ثم يؽون فؾةؼاؾثل افثدور األاثرز يف حتديثد شثؾوـقات األؾثرادن ورد

   (2) ؾعاامن وضرا ق تػؽرهم.

وافةؼاؾل افعؾؿقل هي تزويد األؾثراد اؿعؾووثات وطقػقثل ورتبطثل اثافعؾم وتطبقؼاتثهن 

وتػؽثثر ظؾؿثثي يف حثثل ؿضثثايا افعؾثثم ووشثثؽالتهن وتػؽثثر اارؽثثاري كحثثو تؼبثثل اجلديثثد 

لن وادسرجدات يف جمال اءـرشاؾاتن واءخساظات افعؾؿقلن وادفارات افقدويثلن وافعؼؾقث

 واءجرامظقلن ووفارات اءتصال يف جمال افعؾم وتطبقؼاته.

وهثثي وقثثولن واهراموثثات ظؾؿقثثلن وتؼثثدير جفثثود افدوفثثل يف ادجثثاءت افعؾؿقثثلن 

                                                           

ادارة افةؼاؾل   -اخلطل افشاوؾل فؾةؼاؾل افعراقل -ادـظؿل افعراقل فؾساقل وافةؼاؾل وافعؾوم (1) 

 .41ص - م1990توكس 

 ادرجع افسااق. (2) 
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ؾثثه يف اضثثار ؿقؿثثين وجفثثود افعؾثثم وافعؾثثامون واتبثثاع افسثثؾوك افبقاثثي افسثثؾقمن وذ فثثكـ 

   (3)ا ضار افؼقؿي فؾؿجرؿع. رامو خالؿين ي  

افعؾؿقثل ادوجفثل اػ اجلؿفثور ااورثداد افسثاحل افعؾؿقثلن وافرطثورات وترلثر افةؼاؾل 

افرؼـقلن فررػثرع وؾثق تؾثك األكثامطن وترؾثون الفواهنثان وترخثذ شثامهتان ؾافروظقثل افصثحقلن 

ؾفثثا ؾثثروع اوا رصثثاد افزراظثثين وافروظقثثل افغذا قثثلن وافثثوظي افبقاثثي وافسثثؽا ... فخـ 

 تـضوي حتت افةؼاؾل افعؾؿقل.

رح ظؿثثل األجفثثزة ثوتوجفثثات افةؼاؾثثل افعؾؿقثثل تؾثثك افرثثي هتثثرم اشثثووثثن اثثراو  

ادخرؾػلن وتبسقط وؽوكاهتان و حدث وةال ظذ تـوع افةؼاؾل افعؾؿقل ادعارصة طثاهرة ثؼاؾثل 

ن افرثثي اجرثثذات افقفثثا ؾاثثات ورعثثددةن واشثثرؼطبت اهثثرامم خمرؾثث  «ا كسكثثت»افشثثااؽل 

طوؾان ادعؾووايت وثن خثدواٍت وحتثدياٍت ورثثار دا يؼدوه هذا اف اً را ح اءجرامظقلن كظرثافش

 ظارول يف ادسرويات افػؽريلن وادعؾوواتقلن واءجرامظقلن واءؿرصاديلن وؽرها.

وون  هم  كواع افةؼاؾثل افعؾؿقثل ذفثك افـثوع افثذي تثرم اربسثقط ادبثادر واألؾؽثار 

دة األوجثهن افعؾؿقلن ووا يرتبط هبا ون وػثاهقمن ووصثطؾحاتن وتوؿعثاتن وكرثا   ورعثد

ؾثه يف ؿوافثت جذااثلن و    ضثر تعرؿد ظذ وسرويات ؾؽريل وظؿؾقل خمرؾػلن وظثرض ذفثكـ 

ؿل. وهذا افـوع ون افةؼاؾل افعؾؿقل هو افذي يػرح رؾاق افػؽثر افعؾؿثي  وثام اجلؿفثورن وشوِ 

ويزوده اؿػاتقح احلس افعؾؿثين وتقثا ادثواضن ءشثرقعام ؿضثايا افعؾثومن ووشثؽالهتان 

   (4)را ق توطقػفا يف خدول ادجرؿع وافرـؿقل.وحؾواان وض

                                                           

 -ؿراوة يف كؼ افةؼاؾل افعؾؿقل وافرؼاكقل - دم وثؼاؾل -طؿد ظبد افباري افؼددور افدـر (3) 

 .6ص 2011تؼين األول  1  302افعدد  -شبرؿز اافقؿن 26 حقػل 

وديـل  –جمؾل افعؾوم وافرؼـقل  -افةؼاؾل افعؾؿقل وػراح افرؼـقل -افدـرور طؿد خرض افشقبا  (4) 

 .21ص 55افعدد  -افرياض-رؼـقلواف ادؾك ظبد افعزيز فؾعؾوم
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 اا وأهداف اا الثقافة العلموة تارخي -اا ثاىو

ر احلثا،ن ؾؼثد كشثل  ول ظؾثم ضبقعثي دؿقثق يف ثمل تؽن افةؼاؾل افعؾؿقل وفقدة افعصث

ق.من اكثثه ظؾثثم افػؾثثك افبثثااعن ويف افؼثثرن افةثثا  ؿبثثل  500افرثثاريخ يف اااثثل افعراؿقثثل ظثثام 

د ظؾؿي دؿقثق يف ظؾثم افػؾثك فثدى ا ؽريثقن واكرؼثل اعثدها اػ احلضثارة ادقالد كشل تؼؾق

 افعراقل ا شالوقل.

احلديةثثل واكثثام اثثد  يف وهثثذا يعـثثي  ن افعؾثثم افثثدؿقق مل يبثثد  يف احلضثثارة األوراقثثل 

رؿقل افؼديؿثلن واكرؼثل ظثز احلضثارة افعراقثل ثادروشثط واحلضثارات افشث حضارات ذق

 ركغ افسادس ظؼ وافسااع ظؼ.ا شالوقل اػ  وراا يف افؼ

ذفثك  ن افرؼثدم افثذي  نوـان فؾةؼاؾل افعؾؿقثل حّقثز يف احلضثارة افعراقثل ا شثالوقل

ر ظذ افعؾثم افـظثرين اثل تعثداه اػ حقثاة ثان  فق حضارهتم مل يؽن فقؼرص حرزه افعرم اا  

وطقػثثل  ادجرؿثثع افعثثرأن واػ اجلواكثثت افرطبقؼقثثل وثثن افعؾثثومن ؾؽثثان فؾعؾثثم ظـثثد افعثثرم

وكه احة الً اجرامظقل ؾض    (5)اا. اً ظن احلؼقؼل ومتؽقـ اً ظنـ 

ربثوا يف »وفؼد ؿال ادمرخ افؽبر جروان ووكبؾقها  اكـا كشفد فؾؽرّام افعرم افثذينـ 

ن و صثار ادؾثك ا شثبا  «ادوضوظات افعؾؿقثل اؿزيثل ا يضثاح افرثام وافطريؼثل افرعؾقؿقثل

ارفوس» وثن تثاريخ  اً ل صثطراقل ا شالوقل يف األكدفس تشؽِ اػ  ن احلضارة افعر« خوانـ 

وثن  اً ـبثر اً االدكان ذفك افرثاريخ ادشثسك افثذي ؿثّدم اػ افعثامل وخثالل ؿثرون ثامكقثل ظثدد

ريل الاعاده افواشعلن وان اشثباكقا افقثوم تشثعر اافػخثار ثافشخصقات افالوعل يف تاريخ افبش

                                                           

دار  -جمؾل افعرم -افساث اغ ادايض احلي وافغد ادـشود -دافدـرور طؿود  محد افسق (5) 

 .552ص - 2010رذار وكقسان  -10و 9ج -افرياض -افقامول فؾبح  وافـؼ وافروزيع



 311 د. طؿود  محد  افسقد  -افةؼاؾل افعؾؿقل ون ورطؾبات افعرص   

ن واؿسثااات رجافثه يف افرؼثدم افةؼثايفن اامضقفا افذي تؼاشؿره وع افشعت افعرأ افعظقم

   (6)وافعؾؿي فؾبؼيل.

افطثت وافصثقدفل وـفجقثل  واتبع افعرم يف افعؾوم افطبقعقل ويف جواكبفا افرطبقؼقثلـ 

   (7)ظؾؿقل راؿقلن تؼوم ظذ مخس دظا من وهيا

 كػي اخلراؾات. -1

 شعل اءضالع. -2

 افرحالت فؾبح  وافرـؼقت. -3

 افرجارم. -4

 ادوازكل. -5

ثثان فثثدى األوثثم األخثثرى وثثن ظؾثثوم وجتثثدر ا صثثا رة اػ  ن افعثثرم اؿربسثثوا وثثاـ 

ووعثثارف خمرؾػثثل يف افػؾسثثػل وافرياضثثقات وافػؾثثك وافؽقؿقثثاون وظثثذ األخثثص يف ظؾثثم 

ل حاجل  شاشقل ون حاجات ا كسان ءتصافه اصثحره وؿوتثه ووجثودهن افطت افذي يؿةِ 

افسمجثل افرثي كشثطت  يثام اطريثق  رىجتثاءؿربثاس افثذي  وفؽن افعرم مل يؼػوا ظـثد حثدِ 

   (8)ن ال رسظان وا متةؾوا وا ترمجوهن واكرؼؾوا اػ ورحؾل افوضع واءارؽار.كشاط ركاذٍ 

ر يف افغثرم ااشثم ؽثافقؾو ا يطثايل ثوفؼد  ثؿرت ادحاوءت يف افؼرن افسثااع ظشث
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وون اعده ااشثم كقثوتن ا كجؾقثزي يف افةؼاؾثل احلديةثل واءؿرصثاد احلثدي . وـاكثت ثؿثل 

 اوءت وسرؿرة اذفت ون ؿبل  فربسقط ادػاهقم واألؾؽار.ط

اكثت ثؿثل طثاوءت وسثثرؿرة فربسثقط ادػثاهقم واألؾؽثارن وتوضثثقح  ويف افغثرمـ 

ادعطقات افرؼـقلن وااراز ادعا  وافدءءت ادرتبطل اثاجلفود وافـرثا   افعؾؿقثلن وـثان وثن 

يف ادايثل افؼثرن افراشثع « ارادايوايؽثل ؾث» ارز ذوي هذه ادحاوءت افػقزيثا ي افزيطثا  

د ي اػ اخثساع ادوِفثثوغـاضقسثافؽفر)افرحثريض(  ظؼن وؿد  دى اـرشاؾه فظثاهرة احلثِ  

راظقهن وـثثان ثافؽفراثثا ين ؾػثثرح اثثذفك اثثام اشثثرخداوات افطاؿثثل وحتويالهتثثا ظثثذ وصثث

 احلثوار ظذ افؼاو ادحا،ات افعاولن وتبسقط  ظامفه افعؾؿقلن واصثرفر اؿفارتثه يف اً حريص

وـذ ذفثك افوؿثت ألاقثل تعؾثقم افعؾثوم فؾجؿقثع ظثذ  اً وافرشويق وا يضاحن وـان ودرـ

ج اثثان  اذ ااتثثت ره وادثثروِ ث وشثثع كطثثاقن وؽثثدا ادرحثثدث ااشثثم احلرـثثل افعؾؿقثثل يف ظصثث

طا،اته افعاول وؾرؼى ذا ح ورـوظل وثن ادجرؿثع افزيطثا ن وظؿثدت اجلؿعقثل ادؾؽقثل 

ث« ؾاراداي»تلشقس جا زة اػ افزيطاكقل  ألوا ثل افثذين يؼثدوون اشثفاوات اثارزة يف فـح مت 

   (9)جمال افروظقل افعؾؿقل فؾجؿفور.

 نرين يف افغرم اعؿؾقل افروا ل وع اجلؿفثورثواهرم ظؾامو ورووؿون يف افؼرن افعش

رات ادبسثطل وافؼثثاو ادحثثا،اتن وادشثثارـل يف افـثثدوات ثرثثلفق  افؽرثثت وافـشثثا ذفثكو

 كجثز األخثر  اذن «جثون وقؾؾثر»ن و«تشثارفز كسثو»و« ايـشثراين»وـان ون  ارزهم  افعاولن

ء  اً  ن ظثدد وـفثادراشل ظن ؿقاس وسروى افةؼاؾل افعؾؿقل يف  وريؽثان تبثغ فثه  1970ظام 

ن و ؽؾثت افظثن اً ٪ ون األوريؽقغ يؿؽن تصـقػفم ظذ  هنم وةؼػون ظؾؿّقث7يزيد ظذ 
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هي ارؾثك  اً اذا ـاكت كسبل ادةؼػغ ظؾؿقّ »اريخن وفؽن  ن افـسبل ؿد زادت اعد ذفك افر

افضآفل يف جمرؿع ظؾؿي ورؼدم وةل افوءيات ادرحثدة األوريؽقثلن ؾؽقث  تؽثون ظؾقثه 

احلال يف افدول افـاوقل ذات افصؾل احلديةل ااحلرـل افعؾؿقل ووعطقاهتثا ادخرؾػثل ووـفثا 

 . (10)«دوفـا افعراقل؟

احلاجل اػ افةؼاؾل افعؾؿقلن وان افروظقل افعؾؿقل وهثي  وِس ان  اـاو األول افعراقل يف   

ر افةؼاؾثثل افعؾؿقثثل تطؿثثح اػ حتؼقثثق  راعثثل  هثثداف ر قسثثلن وهثثذه ثادامرشثثل افػاظؾثثل يف كشثث

 األهداف األراعل هيا

هتقال ترال خصبل  كراج ظؾامون وـػثاوات ؿثادرة ظثذ ادامرشثل افعؾؿقثلن وا اثداع  -1

يل افعريضل ادرػاظؾل وثع افػؽثرن وادروا ثؾل وثع احلرـثل افعؾؿقثل افرؼـين ؾافؼاظدة اجلامهر

 هي اطبقعل احلال وـبت ادواهتن ووسرودع افؼدرات.

ر ظذ ادواضن ؾفم واهقل افػؽر افعؾؿثين وظؿووقاتثهن ثتوؾر افشػاؾقل افعؾؿقل افري تقس -2

بل تطورهن واشرقعام افرؼـقات فقسرػقد وـفا  ؿص ويرعاول وعفا وؾثق ى اشرػادة ممؽـلن ثوووـا

 ضوااطفان وذوضفا يف ممارشل رصقدةن وادراك حؼقؼي درطؾبات احلقاة ادعارصة.

تطوير افؼدرة فدى ؿاظثدة واشثعل وثن افـثاس ظثذ ؾفثم ادشثؽالت اءجرامظقثلن  -3

واءؿرصثثاديلن وافػؽريثثل ادرتبطثثل اثثافعؾوم وافرؼـقثثلن وافسثثعي اػ ا شثثفام يف ادشثثارـل يف 

درتبطثثل ااخرقثثار افرؼـقثثاتن ووواـبثثل ادسثثرجدات وادرغثثراتن وحتديثثد اختثثاذ افؼثثرارات ا

األادالن وتـظقم ادامرشثات افعؾؿقثلن وهتقاثل األكثامط اءجرامظقثل وادمشسثقل افؼثادرة ظثذ 

 افرػاظل انجيااقل وع ضوؾان احلرـل افعؾؿقل وافرؼاكقل افعارم.
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وداظثثم دجاهبثثل  هتقاثثل وـثثاخ وثثن افثثر ي افعثثام ورعثثاض  وثثع احلرـثثل افعؾؿقثثلن -4

ث وـثاخ افةؼثل افثالزم فـؿثو احلرـثل اءكطباظات اءكػعافقلن وردود افػعل افسؾبقل افري تؾثوِ 

   (11)افعؾؿقلن وتغؾغؾفا اصورة ضبقعقل يف كسق  افبقال اءجرامظقل.

 خثثرى اػ األهثثداف األراعثثل افرثثي شثثبق ذـرهثثان ووثثن  اً وثؿثثل وثثن  ضثثاف  هثثداؾ

 ضقػتااألهداف افري    

ون وؽوكثات افةؼاؾثل اجلامهريثل  اً ر قس اً ووؽوك اً ظضويّ  اً ؼاؾل افعؾؿقل جزوجعل افة -1

 فؾةؼاؾل افرـؿويل. الً افسا دة فرحؼقق ذوط ادعارصةن وافؽػاوةن وافروازنن تل ق

حتؼقق األون افعؾؿين وهو  وثر ذو  اقثل اشثساتقجقلن ويرؿةثل يف ؿثدرة ادجرؿثع  -2

   (12)احلديةلن واكراجفا.ظذ اـرسام ادعرؾل افعؾؿقل وافرؼـقات 

ر افةؼاؾل افعؾؿقل وافرؼاكقثل هثو وثمازرة ثوهؽذا يربدى فـا  ن اادف األشاد ون كش

ادجرؿع فؾدخول يف جمرؿع ادعرؾلن وان جمرؿثع ادعرؾثل هثو افثذي يثمون اثافرػؽر افعؾؿثي 

حلثثل ادشثثؽالتن وـشثث  احلؼثثا قن واختثثاذ افؼثثراراتن واألشثثؾوم افعؾؿثثي هثثو  اً  شثثؾوا

ل ادجرؿثثع كحثثو افـظثثرة ادوضثثوظقلن وافثثرخع ظثثن األثثثرةن وافذاتقثثلن وافرحقثثزن وشثثقؾ

وافرعصثثتن ذفثثك ألن افرػؽثثر افعؾؿثثي يؿرثثاز ظثثن ؽثثره وثثن  كثثامط افرػؽثثر اافدؿثثل 

   (13)وادوضوظقلن وافطؾت افدا م فؾدفقل وافزهانن واشرخدام ادـطق افسؾقم.

ثثان افرػؽثثر افعؾؿثثي هثثو وشثثقؾرـا حلثثل وشثثؽالت احلثثا، ؾثثنن افرخطثثقط  واذاـ 
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 اً افعؾؿثثي يرضثثؿن توؿثثع وشثثؽالت ادسثثرؼبلن واءشثثرعداد اثثا يف افوؿثثت ادـاشثثتن جتـبثث

 دؼوفل صاظركا افعرأا اً  ثارها افسؾبقلن وتالؾق

 ىثوء يعرؾثثثثون اخلثثثثر اضء اذا وضثثثث

 

 ر  حرثثثثى يصثثثثقبفمثوء يعرؾثثثثون افشثثثث 

 
 طبوعة العرص وزاد الثقافة العلموة -اا ثالث

ت افةؼاؾثثل افعؾؿقثثل هتثثدف اػ اـسثثام ادثثواضـغ افؼثثدرة ظثثذ اختثثاذ دثثا ـاكثث

ي واءجرامظين واػ توضغ كظثرة ظؾؿقثل تسثاظد ثافؼرارات ظذ افصعقدين افشخص

تػسر افظواهر افطبقعقل واءجرامظقلن وترشقخ  شس افرػؽثر افعؾؿثي ادعثارص ظذ 

  ثـع احلقثاةن ووواـبثل فرؿؽغ  ؾراد ادجرؿع ون اشرقعام األحداثن وادشارـل يف

ر افثذي يواـبثهن ثل روح افعصثرن ـان ظثذ اجلؿفثور ادسثرفدف  ن يرؿة ثثروح افعص

  خصا صه وشامته.ويربغ  

ر افرػجثر ثوون شامت هذا افعرص افذي كحقا حتت طالفه افرغر ادسرؿرن ؾفو ظص

اءت ر اءتصثثثر افعؾثثم وافرؼاكثثل )افرؽـوفوجقثثا(ن وظصثثثادعثثريف وافةؼثثايفن وهثثو ظصثث

 ريعلن ووثثا يستثثت ظؾقثثه وثثن ازافثثل احلثثواجز اثثغ ادجرؿعثثاتن وافرثثلثر اافرقثثارات ثافسثث

ر ادزاوجل اثغ افعؾثم وافعؿثلن ثافةؼاؾقل ادعارصةن واافرقارات افػؽريل وافسقاشقلن وظص

ريعن وضغقثان اءجرقثاح ادثادين واكحسثار ثوافـظريل وافرطبققن وافرغر اءجرامظثي افسث

ر اءارؽثثار وافرجديثثد وافروجقثثه ثاءجرامظقثثل وادعـويثثلن وهثثو ظصثثافؼثثقم افروحقثثل و

 اءجرامظي فؾؿعرؾل.

اكثت تؾثثك هثثي اعثثض وثن شثثامت افعصثث ر ؾثثنن هثذه افطبقعثثل تػثثرض ظؾقـثثا ثواذاـ 

اءهثثرامم ادراشثثل افعؾثثوم وثثادة وضريؼثثلن وتلـقثثد افرااطثثل اثثغ افعؾثثم وافعؿثثلن وافـظريثثل 
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يل وافؼقم افروحقثلن ووراظثاة افعؿثق وافشثؿول يف وافرطبققن وحػظ افروازن اغ افؼقم اداد

 اظداد ادواضن فؾحقاة.

فرؾثثثك افسثثثامت  اً ر ترطؾثثثت وثثثن ادثثثواضن  ن يؽثثثون واظقثثثثـثثثام  ن ضبقعثثثل افعصثثث

اد ا جيثاأ ثثثده ظذ اظرؿثات تساظثلن واؽػايثثل ظؾؿقثاةؼاؾ اً ون وزودثواخلصا صن و ن يؽ

 وون هذه افؽػايات ادطؾوالا رن واشربعاد افسؾبي وـفا.ثون خصا ص هذا افعص

وروكل افرػؽر وؿبول افرغرا اذ وا داوت ضبقعل افعرص ترسثم اثافرغرات افعثيعل  -1

ذ ادواضن  ن يرسم اادروكل يف افرػؽر جتاه افرغرات يف وـلى ظثن  ي حتجثرن ع  ؾ   نادرالحؼل

 ل األول. و تزوتن  و مجودن ظذ  ء يؽون ذفك ظذ حسام افةواات افؼووقلن ووصؾح

ػايثثل وثقؼثثل افصثثؾل اسثثااؼرفان اذ ء رو يؼرثثل  -2 اءكػرثثاح وشثثعل األؾثثقا وهثثذهـ 

ورحااثل  اً ا كسان وةل اءكغثالق وضثقق األؾثقن وء رو يغـثي حقاتثهن وجيعثل اثا وثذاؿ

عثد افـظثرن وافرجثدد ادسثرؿر فؾؿعثارفن وفؼثد ؿقثلا افعؾثم واكساكقل وةل شثعل األؾثقن وا  

اجلفل   ؿال صاظركا افعرأا ادسرؼرن وؿديامً افراـد وادسرؼرـ 

 رض مل يطثثتض ثان شثثال ضثثامن وان مل يسثث

 

 ا  ر يثثثت وؿثثثوف ادثثثاو يػسثثثده 

اكت ضبقعل افعص -3  ر ترسثم اثاخرالط األوراقن وؽقثام ادعثاير ثافرػؽر افـاؿدا داـ 

ادوضثثوظقلن ودس افسثثم اافعسثثلن وؽثثزو افعؼثثولن وخؾخؾثثل اءكثثرامون وزظزظثثل افؼثثقمن 

ثثان تزويثثد ادثثواضن اؿفثثارات افرػؽثثر افعؾؿثثي افـاؿثثد افرثثي وشثثرورة ؿثثق م اءشثثرفالكنـ 

اوشاضرفا يسرطقع  ن يؿقز اغ افغ  وافسؿغن اغ وا يال ثم جمرؿعثهن ووثا ء يال ؿثهن اثغ 

او افثذاتقات ر يف طل ظودثلن تثروم اِطثثتسرؾزوه ضبقعل افعص اً اخلزة ادراقل وؽر ادراقلن  ور

 ادجرؿعات.افةؼاؾقل فؾشعوم و
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وان افرػؽر افـؼدي افسؾقم هو افذي ء يـظر اػ افظواهر اعغ افرضا وحثدهان وء 

يـظر افقفا اعغ افسخط وحدهان واكام يـظر افقفا اعثغ ادوضثوظقل يف وـثلى ظثن  ي حتقثزن 

  و تعصتن  و تشـ ن  و حتاول.

ن وهثو ء يعـثي اؿـثاه  افرػؽثر افعؾؿثي اً ظضثويّ  اً ويرتبط افرػؽثر افـؼثدي ارتباضث

جمثثرد افثثرؾضن  و افرػـقثثدن  و ادعارضثثل دثثا هثثو ؿثثا من واكثثام يثثدظو يف دراشثثل  ي طثثاهرة 

اجرامظقل اػ اءهثرامم اافسثقاؿات اءؿرصثاديلن واءجرامظقثلن واألاعثاد افرارخيقثل اثان وهثو 

 وثثـف  ء يؽرػثثي ااألصثثؽال افظثثاهرة يف واؿعفثثا ادحثثدد اافزوثثان وادؽثثان افثثراهـغن واكثثام

ل هثذه افظثاهرةن ويمـثد دور افرجديثد يبح  ظن اجلثذور ادجرؿعقثل افرثي  دت اػ تشثؽ  

شثث  األاعثثاد احلؼقؼقثثل فؾواؿثثعن وافسثثعي اػ جتثثاوز  وافرغقثثر يف افبحثث  وادعرؾثثل اغقثثلـ 

 اػ األمجل واألـؿل. ءً ظؼباتهن و و

احثثسام ويف ظؿؾقثثل اـثثاو افرػؽثثر افـؼثثدي ءاثثد وثثن ترشثثقخ تؼافقثثد وعقـثثل ترؿةثثل يف 

افثثر ين وتؼثثدير افثثر ي ا خثثرن وادوضثثوظقل يف ا ثثدار األحؽثثامن ذفثثك ألن افشخصثثقل 

ادرؽاوؾل هي افري ترؼبل افـؼد وثن ا خثرينن وتسثعى اػ تعثديل وسثارهان وتطثوير  دا فثا 

  ً رحثم ا  اوثر»كحثو األؾضثلن يف ضثوو وثا يوجثه افقفثا وثن والحظثاتن وجثاو يف تراثـثا 

 .(14)« هدى افقـا ظقواـا

وواجفثثل ادشثثؽالت ااألشثثافقت افعؾؿقثثلا ذفثثك ألن افرػؽثثر اخلثثرايف واتبثثاع   -4

 شثثافقت افسثثحر وافشثثعوذة وافسهثثات وثثن األشثثافقت افدافثثل ظثثذ افرخؾثث ن يف حثثغ  ن 

وواجفثثل ادشثثؽالت اطريثثق اظثثامل افعؼثثل وافرػؽثثر وادراك افعالؿثثات اثثغ افظثثواهر 

اكت  و اجرامظقلن ون األشاف  قت افدافل ظذ افرؼدم وافرؿي.اددروشلن ضبقعقلـ 
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ركا احلايل مل يعد حيرؿثل ثؼاؾثل افثذاـرة وحثدهان ومل ثافؼدرة ظذ ا اداعا ؾعص -5

يعد يعرؿد ظذ احلػظ وحده يف تـؿقل افعؼثلن واكثام يرطؾثت اشثرةارة ادفثارات افعؼؾقثل 

 اػ ءً افعؾقا ون ؾفمن ومتةلن وراطن وووازكلن وحتؾقلن وتػسرن وكؼدن وتؼثويمن و ثو

 ا اداع واءارؽار.

افرعؾم افذايتا جتاوز ظرصكا احلثايل تؾثك ادراحثل افرثي يعرؿثد ؾقفثا ادثرو ظثذ  -6

ا خرين فؾو ول اػ ادعرؾل اعد  ن تعددت وصادر افرعؾمن اذ مل يعد ادعؾم وصدرها 

افوحقدن ؾبات ظذ ادرو  ن يعرؿد ظذ كػسثه يف افرـؼقثت وافبحث  واـرشثاف احلؼثا ق 

ظذ ذاتثه. وادعؾووثات  اً ن ؾال رو يعدل فذة اـرشاف ادرو ادعارف وعرؿدوادعؾووات

افري يرو ل افقفا ادرو ظن هذا افطريق تبؼى راشخل يف ذهـثهن ووثن افصثعوال طوهثان 

يف حثثغ  ن ادعؾووثثات افرثثي يرو ثثل افقفثثا اطريثثق كؼؾفثثا وثثن ا خثثرين دون اثثذل  ي 

عرضثل فؾثزوال وافـسثقان. ووثن هـثا جمفود يف شبقل احلصول ظؾقفان هي وعؾووثات و

ااتت ضبقعل افعرص ترطؾت  ن يرؿؽن ـل ؾرد ون  ن يعّؾم كػسه ضوال حقاته ون ادفثد 

   (15)اػ افؾحد.

فثثدى  رهثثاتوؾ  ر حترثثاج اغقثثل ثاقثثد  ن هثثذه افؽػايثثات افرثثي تسثثرؾزوفا ضبقعثثل افعصثث

حتثدث ؾقفثا افعؿؾقثل األجثواو ادال ؿثل افرثي  وتثوؾرادواضـغ اػ تدريت وتلهقل وتعؾقمن 

افرعؾقؿقثل افرعؾؿقثل اغقثل اـرسثام تؾثك افؽػايثثات. وهثذا يثدظوكا اػ افوؿثوف ظثذ  كثثامط 

ر يف ثافرعؾم افري يؽرست ادرو اوشاضرفا افؽػايات ادطؾواثلن وافرثي تؼرضثقفا ضبقعثل افعصث

 جمال افةؼاؾل افعؾؿقل.
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 الثقافة العلموة وأىامط التعلم -اا رابع

فؾساقثثل وافعؾثثوم وافةؼاؾثثل )افقوكسثثؽو( اػ  ن يؽثثون افرـثثور  دظثثت ادـظؿثثل افدوفقثثل

فرؼؾقثل افػجثوة اثغ ادجرؿعثاتن ووـثع  اً ظادّقث اً افعؾؿي وافرؼا   ي افةؼاؾثل افعؾؿقثل ورطؾبث

 حدوث ارااك يف طل افرغر افعيع وادذهل افذي حيدث يف افعامل ادعارص.

 شاشثثقات طثثو األوقثثل  ويف ضثثوو ذفثثك مل تعثثد افؼثثراوة وافؽرااثثل واحلسثثام هثثي

ء  اً فؾؿواضن ؾحستن ال   بح افرـور افعؾؿين و ضثحت افةؼاؾثل افعؾؿقثل افرؼاكقثلن جثزو

 يرجز  ون هذه األشاشقات.

وافرـور افعؾؿي هو وعرؾل ادػاهقم وافعؿؾقثات افعؾؿقثل افالزوثل ءختثاذ افؼثرار ظثذ 

ؼاؾقثثثل وا كراجقثثثل ين وؾفؿفثثثان وادشثثثارـل يف افشثثثمون اددكقثثثل وافةثادسثثثروى افشخصثثث

 واءؿرصاديلن واختاذ ادواؿ  جتاه افشمون افعؾؿقل وافرؼاكقل.

ـام  ن افرـور افعؾؿي هو افؼثدرة ظثذ اشثرخدام افؽرااثل وافؼثراوة وتطبقثق وفثارات 

اءشثثرامع وافروا ثثل اوضثثوح اغقثثل اءكخثثراط يف وفثثارات افرػؽثثرن وافرحؾقثثل افـاؿثثدن 

 (16).دام  شؾوم اءشرؼصاو افعؾؿيوتؼويم ادعؾووات ادروؾرةن ااشرخ
ن اثل يرضثؿن اجيثاد وـػصالً  ؾفامً وء يؼررص افرـور افعؾؿي ظذ ؾفم افػروع ادعرؾقل 

افروااط وا اغ افعؾم وافرياضقات وافرؼاكلن وـذفك اغ هذه ادجاءت وافعؾثوم ا كسثاكقل 

 وا دام وادوضوظات ادفـقل.

افرػؽثر افعؼثال ن ويسثاظد افػثرد ظثثذ ويعؿثل حتؼقثق افرـثور افعؾؿثي ظثذ تطثوير 

 وثنـه ون ؾفم افؼضايا افقووقلن ؾافرـور افعؾؿي وثزي  اـرشاف ادحقط افذي حيقا ؾقهن ويؿؽِ 

 ادػاهقم وافراريخ وافػؾسػل افري تساظد ظذ ؾفم افؼضايا افعؾؿقل.

                                                           

(16 ) Mackee, J. and Ogle, D. Integrating wstruction literacy and science, NY: 

Guilford publications. 2005 
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ت خؾػقل ظؾؿقل ؿويثل يف احلؼثا ق وادػثاهقم وافـظريثا اً وفدى افشخص ادرـور ظؾؿقّ 

ام  ن فديه ؾفامً  كحثو  اً اجيااّقث اً فطبقعثل افعؾثم واجتاهث اً واضح افعؾؿقلن وافؼدرة ظذ تطبقؼفانـ 

فؼقؿل افعؾم وافرؼاكل يف تطوير ادجرؿعن وؿثدرة ظثذ  اً افعؾم وافرؼاكل )افرؽـوفوجقا(ن وادراـ

 شاول.فؾبقال اؿػفووفا اف اً  ا ب ادشؽالتن وؾفامً  اشرخدام األشافقت افعؾؿقل يف حِل 

وء يؿؽن فعؿؾقل افرـور افعؾؿي  ن تـؿو وتسظثرع ااكسثجام وتـثاؽم وثع وعطقثات 

افعرص وورطؾباته دون  ن ترؿؽن ون اشرقعام والوح ثؼاؾل ظؾؿقثل وثؼاؾثل ورـاوقثل ضثؿن 

وؽوكاهتان وفن يرحؼق ذفثك يف ؽقثام اشثساتقجقل ظاوثل وختطثقط ظؾؿثي وثدروس تقثا 

واءؿرصثاديل ادرتبطثل اؼضثايا افعؾثم وافةؼاؾثل ووواـبثل فؾعاول ؾفم ادشؽالت اءجرامظقثل 

 ادسرجدات وادرغراتن وافرػاظل انجيااقل وع احلرـل افعؾؿقل وافرؼاكقل افعادقل.

وهتثثدف افـظثثرة احلديةثثل فؾساقثثل افعؾؿقثثل ادسثثرـرة اػ اـسثثام افطؾبثثل وفثثارات 

ظثثذ مجثثع  وفثثقساءشرؼصثثاون واشثثرخدام وـحثثى افرػؽثثر افعؾؿثثي يف حثثل ادشثثؽالتن 

اكثت وـثاه  افعؾثوم تعؿثل ظثذ تـويثع وصثادر ادعرؾثلن  ادعؾووات وحػظفثان ووثن هـثاـ 

وتعؿل ظذ راط ادوضوظات افعؾؿقل اافواؿع ادحقط وثؼاؾل ادجرؿثعن وؿثد  دى ذفثك اػ 

تغر يف دور ادعؾم ون افدور افرؼؾقدي افذي يرؿحور حثول كؼثل ادعرؾثل وتؾؼقـفثان اػ دور 

ن اافسـقز ظذ وفارات اءشرؼصاون وؾفم افعالؿثل ادربادفثل اثغ افعؾثم اً ن وتـوظاً  ـةر اتساظ

وافرؼاكل وادجرؿعن وتشجقع افطالم ظثذ اءـرشثافن وتػسثر افظثواهرن وافرحؼثق وـفثا 

ظـد تؼثديم افرزيثرات وافزاهثغن وافبحث  ظثن  شثافقت و كثامط تعؾثقم وتعؾثم فؾعؾثومن 

ؾؿقلن وثع تلـقثد اءشرؼصثاو افعؾؿثي ضريؼثًل فؾو ثول اػ تعؽس ضبقعل افعؾم وادعرؾل افع

 ادعرؾلن وؾفم افعامل.
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وان كؿط افرعؾقم وا هثو اء شثؾوك حيثدد افطريؼثل افرثي يػضثؾفا ادثرعؾم ءـرسثام 

ادادة افرعؾقؿقلن واءحرػاظ هبثان وافرػاظثل وعفثان ؾقثرعؾم ادرعؾؿثون وؾثق  كثامط تعؾؿفثمن 

رثلوع ظثذ افـظثرين ورخثرون يػضثؾون افثـؿط افـػعثين ل كؿثط افثرعؾم افؾؿـفم ون يػِض 

ويػضثثل ؽثثرهم كؿثثط افثثرعؾم افـشثثطن ووثثن ثثثم ؾؿعرؾثثل ادعؾثثم اثثلكامط تعؾثثم ادرعؾؿثثغن 

واكسجام تعؾقؿه وع  كثامط تعؾؿفثمن يسثّفل ظؿؾقثل تصثؿقم افثدروسن واخرقثار األكشثطل 

 افرعؾقؿقل افري حتسن افرحصقلن وتـؿي اءجتاهات ا جيااقل فدتم.

وثؿل جمؿوظل ون افرػضقالت يف  كامط افرعؾم فدى ادرعؾؿغن ؾفم يػضثؾون 

افروا ل ؽر افؾػظي  ـةر ون افروا ل افؾػظثين وافثرعؾم اجلامظثي ظثذ افػثردين 

وافرػسر اءشرـراجي ظذ ادـطؼين ويرـزون ظذ األصثخاص  ـةثر وثن األصثقاون 

الن ويرعؾؿثثون اادشثثا رـل يف خمرؾثث  افػعافقثثات ـثثام حيبثثذون  وضثثاع افثثرعؾم افػّعثث

 (17).افرعؾقؿقل

 كثامط افثرعؾم يف  راعثل « Honey and Mumford  هـثي وممػثورد»وؿثد  ثـ  

  كامط هيا

(ا يؿراز  احت هذا افـؿط اصثػل افؼقثادةن وحيثت Activistكؿط افرعؾم افـشط ) -1

ثثام حيثثت افعؿثثل اجلامظثثي وادشثثارـل يف  اً ظؿؾّقثث  ن جيثثرمن ويسثثرؿرع اثثنجراو افـشثثاطنـ 

األدوارن وادـاؿشثثات وثع ا خثرينن واألكشثطل افرثثي   داول زات اجلديثدةن ؾفثو يػِضثاخلث

 خارج افبقال افرعؾقؿقل افرعؾؿقل. جتري

                                                           

(17 ) Gibbons, B, A «Supporting Elementary science Education for English 

learning: Aconstructivist evaluation instrument» The journal of educational 

research 96 (6) , 2003 p 371-379 



 (2( اجلزو )87ادجؾد ) –جمؾل جمؿع افؾغل افعراقل ادوشق 

 
 

322 

ل خطوة Reflectiveكؿط افرعؾم ادرلول ) -2 (ا ويؼوم ادرعؾم وؾق هذا افـؿط ارلولـ 

ويػؽثر ؿبثل اختاذهثان جيرتا ؿبل اءكرؼال اػ اخلطوة افالحؼلن وء يرعع ااختاذ افؼراراتن 

احلاشثثومن  لامع ؾضثثل ااشثثر تعّؾثثامً وهثثو دؿقثثق يف اظثثداد افرؼثثاريرن وادرعؾؿثثون يرعؾؿثثون 

 وادـاؿشلن وادشاهدةن وافؼراوة افذاتقلن واءشرامع فؾعروض افـظريل وافعؿؾقل.

(ا ووؾثثق هثثذا افثثـؿط يرثثااع ادرعؾؿثثون افؼضثثايا Theoristكؿثثط افثثرعؾم افـظثثري ) -3

ثاف  ورااعلً ادعؼدة  وـطؼقلن وفثدتم احلجث  افرثي تثدظم وثواؿػفمن وحيرثاجون اػ وؿثتـ 

ءـرشاف افعالؿات اثغ األؾؽثار وادواؿث  وافثراط اقـفثان ويػضثؾون افػعافقثات ادرؿةؾثل 

اافرحؾقثثل افـظثثري وافرثثدرم ظثثذ افثثرامرين ادحؾوفثثلن وافرثثدرم افػثثردين واءشثثرامع اػ 

 قديو.ادحا،اتن وافرعؾم افذايتن ووشاهدة افػ

(ا ويؿقثثل   ثثحام هثثذا افثثـؿط اػ افرػاظثثل Pragmatistكؿثثط افثثرعؾم افـػعثثي ) -4

ام يػضؾون افرعؾم ااألكشطل افري تراط اثغ  ادباذ وع ادواؿ  وجتريبفان وحيبون افرعزيزنـ 

افـظريل وافرطبقق. ويػضل   حام هذا افـؿط افرعؾم ادبثاذن ووـاؿشثل حثل ادشثؽالت 

(18).ؿل توزع ؾقفا األدوارن ويػضؾون ظؿل ادؼوظاتضؿن جمؿوظات  غرة ووـظ
 

وجتدر ا صارة اػ  ن  ؾضل  كواع افثرعؾم هثو افثرعؾم افثذي يةثر افرػؽثرن ويعؿثل 

ظذ تـؿقل افؼدرات اءارؽاريلن اذ ون ؽر افرػؽر ؿثد يرحثول افثرعؾم اػ حتصثقل فؾؿعرؾثل 

  ثثاحبه ظثثذ وواجفثثل اطريثثق احلػثثظ وافرثثذـر واءشثثسجاعن وهثثو تعؾثثم خمػثثق ء يعثثغ

ادواؿ  اجلديدةن وء حيؼق تعديل شؾوـه يف اءجتاهات ادـاشبلن وء يسفم يف اـاو افةؼاؾثل 

 وكؿو افػرد وادجرؿع.

                                                           

(18 ) Honey, P.and Mumford, A.The learning styles questiomaire, Peter Honey 

publication, maidenhead, Berkshire.U.K, 2000 



 323 د. طؿود  محد  افسقد  -افةؼاؾل افعؾؿقل ون ورطؾبات افعرص   

ان ءاد ون تغقر جذري يف  كامط افرعؾم وافرحول ون افؽم اػ افؽقث ن  وون هـاـ 

ادثثرعؾمن ووثثن احلػثثظ  وكؼثثل اثثمرة اءهثثرامم وثثن افرعؾثثقم اػ افثثرعؾمن ووثثن ادعؾثثم اػ

 واءشرظفار اػ افرػؽرن وافرلولن وافرخقلن واءارؽار.

وفؼد اهرؿت افساقل احلديةل اآراو ادرعؾؿغ حول افعؾمن وادعرؾل افعؾؿقثلن وافةؼاؾثل 

 ًة ووعؾثامً افعؾؿقلن وع األخذ ااحلسبان  ن تؾك افةؼاؾثل ؿثد تسثرؼى وثن وـثااع ورعثددةن  رس

فخ. واتػق وعؾؿو افعؾوم ظذ  ن تدريس افعؾثوم جيثت  ن يطثّور ؾفثم ا...اً ووـاه   وجمرؿع

ادرعؾؿغ فؾؿػاهقم افعؾؿقلن ويؽسبفم اجتاهات اجيااقل كحو افعؾمن تسثاظدهم ظثذ تطثوير 

اٍف فطبقعل افعؾمن واـرسام وعرؼدات اجيااقل جتاه افعؾم.  ؾفمـ 

وا راو حثول  ووؿػت اعض افبحوث ظذ ؿقاس اءجتاهات افعؾؿقثل  ي ادعرؼثدات

وثا يصثؿم وؼقثاس  اً ن  ثاحبفا وثن اختثاذ ووؿث  اثافرؾض  و تلـقثده. وؽافبثمتؽِ  افري افعؾم

ل وـفا ووؿػ فؾؿرعؾمن يرضثؿن ظثرض  اً وةر اً اءجتاهات افعؾؿقل ظذ صؽل ؾؼرات تعرضـ 

ل ؾؼرة ثالثل  ادالن يؿةل  حدها ووؿػ  اً ااقّ اجي اً طاهرة وعقـلن  و حادثل واؿعقل  و خقافقلن ويعـ 

 يدل ظذ  ن افطافت يؿرؾك درجل اجيااقل ون اءجتاهن وؿد يؼقس اءخربار األاعاد افرافقلا

 اءشرػسار واءشرطالع. -1

 ادـطؼقل وافعؼالكقل وتلجقل احلؽم حرى تسرطؾع  اعاد ادوضوع. -2

 اءكػراح افعؼع. -3

 ادوضوظقل وافـزظل افرجريبقل. -4

 اهل افعؾؿقل.األواكل افعؾؿقل وافرواضع افعؾؿي وافـز -5

حاوفـا ر د وعاير افةؼاؾل افعؾؿقل افرثي ظثذ افـظثام افرعؾقؿثي افرعؾؿثي  اذاو

اـساهبا فؾؿرعؾؿغ وتعزيزها فثدتم اغقثل ا شثفام يف خؾثق جمرؿثع ادعرؾثل ووواـبثل 
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ر ازاد ظؾؿي ـاف فؾػفمن وافرؿةلن واءشرقعامن وا اداعن واءارؽثارن ثروح افعص

 ادعايراؾنكـا كالحظ  ن ون هذه 

 اءارعاد ظن  حاديل افر ي. -1

 افرواضع ادعريف. -2

 األواكل افعؾؿقلن واءشرؼالفقل. -3

 اءكضباط ادـفجين وافدؿل افعؾؿقل. -4

  خالؿقات افعؿل وجودته. -5

 ا  روح ادبادرةن واءارؽارن وافبح ن واءخساع. -6

 توفقد افدواؾع افذاتقل فؾؿرااعل ادعرؾقلن وافرزود اافعؾم. -7

و وادبثثدظغ يف جمثثاءت افعؾثثوم وافةؼاؾثثلن وااثثرازهم ظثثذ  هنثثم تؽثثريم افعؾثثام -8

 رذى هبا.ؿدوةن حي  

 تل قل وػفوم ادجرؿع افدا م افرعؾم. -9

 اذـاو محاشل ادجرؿع فؾعؾوم وافرؼاكل. -10

حتػقز افؼدرة ظذ افرسثاللن وتـؿقثل افؼثدرة ظثذ افـؼثدن وافرحؾقثلن وادؼاركثلن  -11

 ؾؿي.واءخرقارن وتطوير وفارات افرػؽر افع

ا.ثثثتل قل افؼقم افديؿؼراضقلن واءكػراح ظذ افةؼاؾات األخرى واحساوف -12
(19)

  

واذا مل يؽن ثؿل تـاؽم واكسجام اغ مجقع افبقاات افري يرػاظل وعفثا ادرعؾؿثون ؾثنن 

اكثت اددرشثل تعؿثل ظثذ اـثاو افػؽثر  اـرسام تؾك ادفارات ء يؿؽن فه  ن يرحؼقن ؾنذاـ 

تعؿل ؾقه األرسة األوقل ظذ ؽرس افّسهثات وافرػؽثر اخلثرايف يف افعؾؿي يف افوؿت افذي 

                                                           

 .10ورجع شااق ص - دم وثؼاؾل -افدـرور طؿد ظبد افباري افؼدد (19) 
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ان اظرامد اشثساتقجقل واحثدة  افعؼول ؾنن افبـقان يرعرض اػ افرصدع واءهنقار. وون هـاـ 

تـطؾق وـفا اجلفات ادعـقل اساقل افـشو يساظد  يام وساظدة ظذ حتؼقق األهداف ادرشثوول 

 رؽاوؾل وادساال يف هنضل ادجرؿعن وتؼدوهن وارتؼا ه.فؾساقل افسؾقؿل ادروازكل واد

 من أسالوب النهوض بواقع الثقافة العلموة يف الوطن العريب -اا خامس

 ااكت اشثساتقجقل تطثوير افعؾثوم وافرؼاكثل يف افثوضن افعثرأ
(20)

 ن افثدول افعراقثل  

ون وشثا ل ا ظثالم ادة ااءشرػواتزال تػرؼر اػ ا ظالم افعؾؿي وافرؼا ن ااادفن وادمثر 

ادخرؾػلن وافذي يعؽس وثدى افرؼثدم افعؾؿثي وافرؼثا  اجلثاري يف افعثاملن وتبقثان  ثثره يف 

افرؼدم افعؾؿي وافرؼا  فؾؿجرؿع افعرأن اذ وثا يثزال وظثي ادجرؿثع افعثرأ الاقثل افةؼاؾثل 

ام  ن هـافك اهرامواً افعؾؿقل وافرؼاكقل طدود قثل وافرؼاكقثل يف افثدول اافةؼاؾثل افعؾؿ اً ضعقػ اً نـ 

افعراقثثلن وكثثدرة يف اءهثثرامم اافرعثثاون وافرـسثثقق اثثغ اجلفثثات ذات افعالؿثثل اربـثثي افةؼاؾثثل 

اشثات ريلن وؿؾثل يف افدرثافعؾؿقل وافرؼاكقل يف افدول افعراقل وخا ثل يف جمثال افرـؿقثل افبشث

 فؽسوكقل ادعارصة.ادرعؿؼل دعاجلل األوقل ا 

 األهداف ادرجوة ظذ افـحو افرايلا وفؼد حددت اءشساتقجقل

 تـؿقل افؼاظدة افعؾؿقل وافرؼاكقل ادرطورة. -1

ن اً تؽثوين افةؼاؾثل افعؾؿقثل وافرؼاكقثل األشاشثقلن ألن  ي تؼثدم ظؾؿثي يبؼثى ؿثثارص -2

وؽر وسشثخ ظثذ  شثاس ورثغن وؽثر ؿااثل فالشثرؿرارن وثادام يف وـثلى ظثن ؿطاظثات 

 افشعت وفغره وثؼاؾرهن وهذا يؼريضا

                                                           

اشساتقجقل تطوير افعؾوم وافرؼاكل يف افوضن  -ادـظؿل افعراقل فؾساقل وافةؼاؾل وافعؾوم (20) 

 .1988توكس  -افعرأ
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 افةؼاؾل افعؾؿقل وافرؼاكقل ظذ  وشع كطاق اغ اجلامهر. كؼ -  

تؽوين ا كسان افعرأ افعؼال ن افؼثادر ظثذ اشثرخدام ادـطثق افعؾؿثي يف  - م

 ممارشاته افقووقل.

حتػقز ـل افطاؿات ادؿؽـلن وظذ خمرؾ  ادسرويات افرشثؿقلن واألهؾقثلن  -ج

ر افةؼاؾثل ثظالوقثلن وافةؼاؾقثلن فـشثذات افعالؿل ااألكشثطل افرعؾقؿقثلن وافساويثلن وا 

 افعؾؿقل وافرؼاكقل.

 وضع افعؾم يف ورـز افصدارة ظذ  عقدي افػؽر وافعؿل. -د

 ـع احلواجزن وتذفقل افعؼباتن  وام اكرشار افػؽر افعؾؿي. -ه

 اجياد األشس افعؾؿقل فرؽوين ادـاخ ادال م فإلاداع واءارؽار. -3

هثثان فرسثثرجقت فؾرؼثثدم افعؾؿثثي وافرؼثثا  يف تعزيثثز دور افؾغثثل افعراقثثلن وتطوير -4

 احلا، وادسرؼبل.

ووا دوـا يف  دد افبح  يف اءرتؼثاو اواؿثع افةؼاؾثل افعؾؿقثل يف افثوضن افعثرأ ؾثنن 

 هذا ادسعى يعرؿد ظذ افرـا ز افرافقلا

افدراشل افعؾؿقل فؾؿجرؿعن حتدد ؾؾسثػرهن وؿقؿثهن وروافثهن ورءوثهن ووشثؽالتهن  -1

فثخ.  ي ا...اً ن وثؼاؾّقثاً ن وتراوّيثاً ن و حقّ اً جتاهات كؿوه افشاولن اؿرصاديّ وتصور واؿعهن وا

 يف مجقع ادقادين وافؼطاظات.

دطافثت كؿثوهمن  اً افدراشل افعؾؿقل فؾـاصال يف مجقع  ظامرهمن ووسروياهتمن حتديد -2

 واشرعداداهتمن ودواؾعفمن وشا ر اوؽاكاهتم.

رن ووثثا يرسثثم اثثه هثثذا ثوروح افعصثث افدراشثثل افعؾؿقثثل فطبقعثثل افةؼاؾثثل ادعثثارصةن -3

 ر ون شامت.ثافعص
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 اظرامد األشؾوم افعؾؿي يف دراشل اخلططن وتؼويم افواؿع. -4

افرخطقط افعؾؿي افدؿقق افذي يلخذ ااحلسبان األهدافن وافظروفن وا وؽاكاتن  -5

 ويعرؿد ظذ اقاكات ظؾؿقل دؿقؼلن ويرسم اافشؿوفقل وافواؿعقلن وادروكلن وافروازن.

دزيثد وثن افرطثويرن  اً طوير فؾؿرااعل افعؾؿقثلن وافرؼثويم ادسثرؿرن متفقثدخضوع افر -6

 وسايرة فرـت احلضارة وافةؼاؾل يف ظرص افرغر ادرالحق وادسرؿر.

 ويؼريض اءهرامم اافرػؽر افعؾؿين وافرخطقط فه يف افعؿؾقل افرعؾقؿقل افرعؾؿقلا

  حل مجقع وا يواجفوكهافعـايل اردريت افـاصال ظذ اشرخدام األشؾوم افعؾؿي يف -1

 ون وشؽالت يف داخل اددرشل وخارجفا.

وساظدة افـاصال ظذ اـرسام اءجتاهثات افعؾؿقثل ادـاشثبلن ويف وؼثدورفا افرحثرر  -2

ون اخلراؾاتن واألثرةن وافرحقزن وافرعصتن وشعل األؾق افعؼعن وتؼبل افـؼثدن وافبحث  

 ظن احلؼقؼل فذاهتا.

وـثه ظثذ ادثدى افؼريثتن  و  جيثريعؾؿثين ان وثا تدريت افـاصال ظذ افرخطقط اف -3

ظذ اددى افبعقد.
(21)

   

افراط اغ افعؾم وافعؿل وافـظريل وافرطبققن ذفك ألن افعؾم افـظثري دون تطبقثق  -4

 روح اال جسدن وافرطبقق افعؿع دون ظؾم يسرـد افقه جسد اال روح.

ـي اعض افبثاحةغ يف وقثدان افةؼاؾثل افعؾؿقثل اوضثع وشث رتؼثاو هبثذه روع فالثوظ 

   (22)افةؼاؾل ظذ افصعقد افعرأن ؾحدد افغايات افرػصقؾقل اذا ادؼوع ظذ افـحو افرايلا

                                                           

 .63ورجع شااق ص -ادـاه  ادعارصة -حانافدـرور افدورداش ظبد ادجقد رس (21) 

 -احلوار ادرؿدن -وؼوع افةؼاؾل افعؾؿقل -ثؼاؾل افبح  افعؾؿي -افدـرور هشام ؽصقت (22) 

 .2011ظام  3449افعدد 
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 تػجر افؽواون افرعبريل افةرة يف فغرـا افعراقلن فغل افضاد. -1

اتؼان ؾن اءشثرعامل ادعثز افثدؿقق فؾغرـثا افعراقثلن وازافثل وثا ظؾثق هبثا وثن ؽبثار  -2

 واءشربدادن وافسبات احلضاري.افرـود وافرخؾ  افرارخيين 

ن  ي ااثراز ادـظووثات اً رؾقعث اً اجرامظّقث اً ن وتؼاكثلن واكراجثاً ااراز افعؾم او ػه ؾؽثر -3

اءجرامظقل وافػؽريل فؾعؾثمن وافؽقػقثل افرثي ترـثت هبثا افـظريثاتن وادػفووثات افعؾؿقثلن 

 وخترز هبا األؾؽار افعؾؿقل.

رجعقثثل األشاشثثقل فؾؿامرشثثات افعؾؿقثثلن ل ادااثثراز افعؼالكقثثل افعؾؿقثثل افرثثي تشثثؽِ  -4

واقان جوهرها ادرؿةل يف افعالؿل اجلدفقل اغ افـظريل وافؼقاس ادؼداري افثدؿققن واقثان  ن 

 فه شوى افعؼل افعؾؿي. اً افعؾم ء يعرؿد  شاش

ن ااراز  دوات ادامرشل افعؾؿقلن ووعـاهان وذظقرفان وةل اءشرـراجن واءشثرؼراو -5

قثثثت اجلثثثديلن واءخربثثثار افعؿثثثعن واءخربثثثار ادخقثثثايلن وافـؼثثثدن واءصثثثرؼاقن وافسـ

 وادالحظل افذـقل.

ثاض  وا افسـقت اجلديل ؾفو اـاو ادػفووات اجلديثدة  -6 افرـاؿضثات افؼا ؿثل اثغ  ِل ح 

ادػفووات افؼديؿلن ويعـثي اءخربثار ادخقثايل تصثور حثاءت جتريديثل وررافقثل ءخربثار 

فـؼد تػؽقثك األؾؽثار واقثان حثدودهان وتـاؿضثاهتا واـاهثا األؾؽار ووعؼوفقرفان ويعـي ا

افداخؾقلن وظال ؼفا. وتعـي ادالحظل افذـقل ؿراوة احلؼا ق افؽزى يف افػثروق ادؼداريثل 

افصغرةن وةل ؿراوة حؼقؼل ـرويل األرضن ووؼدار طقطفا ون والحظل افػثرق افصثغر 

حظل  ن احلرـل افدا ريل هي كثوع رن ووالثيف رليل افظل اغ ا شؽـدريل و شوان يف وص

 ون افسؼوط احلر. ويعـي اءشرؼراو ؾن افرعؿقم افسؾقم.
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ااراز األؾؽار افعؾؿقثل افةوريثل وحتثدياهتا افػؽريثلن و  ثواا افػؽريثل وافرجريبقثل  -7

 ـػؽرة افرطور يف ظؾم احلقاة )افبقوفوجقا(ن وؾؽرة افزوان يف افـسبقل.

 ل افعؾؿقل.ااراز ادـظووات افػؾسػقل فؾؿامرش -8

ظذ وثوروثفم افعؾؿثين  اً ااراز ضبقعل ا كراج افعؾؿي وـق  يشرغل افعؾامو ااداظقّ  -9

فؾعثاملن وةثل اداوثه  اً  ثارو الً جل تطويرهن وان ظؿؾقثل اخلؾثق افعؾؿثي تػثسض تثلهقألض واه 

افعؿقق اؿوروثه افعؾؿين و دواتهن ووواـبل رخر افرطورات يف ا كرثاج افعؾؿثين واءفرثزام 

 ؿي وافوجدا  اافعؿل افعؾؿي.األخال

ظثذ  ر افةؼاؾل افعؾؿقل وافرؼاكقل يسرؾزم خؾق وـاخ ظؾؿي ظام فؾحثِ  ثواذا ـان كش

ممارشل افعؾوم وا اداع واءارؽار افعؾؿقغن وطارال ظوا ق اكرشار افػؽر افعؾؿثي ووـفثا 

رؿثع اػ األوقلن ودظثم ؾؽثرة افرخطثقط وافعؼؾـثل يف ادجرؿثع افعثرأن وحتويثل هثذا ادج

جمرؿع توا ع وعريفن واظادة افـظر يف اثراو  ا ظثالم ادؼثرووةن وادسثؿوظلن وادر قثلن 

اغقل تعؿقق افػؽثر افعؾؿثي فثدى ادثواضـغن وردم ااثوة اثغ ادجرؿثع افعؾؿثين وافعاوثل 

ااشثثثرخدام افةثثثورة ادعؾوواتقثثثلن ومتؽثثثغ اجلؿفثثثور وثثثن وـاؿشثثثل األاعثثثاد األخالؿقثثثل 

ن وتلهقثل اً وفـقّ  الً ن ظذ  ن يصبح افشعت ذا ضبقعل تؼاكقل ظؾؿقل وومهواءجرامظقل فؾعؾم

افعؾامو يف ادجاءت احلقويل خارج ختصصاهتمن واءكخراط يف ادمشسات افعؾؿقل افرشؿقل 

وؽثثر افرشثثؿقل وادثثـظامت واجلؿعقثثات واءحتثثادات وافـؼااثثاتن وكؼثثل ا رث افعؾؿثثي 

رها ثاػ األجقال افالحؼلن ؾنن تبسقط افعؾثوم وكشثوادفاري ادؽرست ون األجقال افسااؼل 

رحيل افعؿريثلن وادسثروى افةؼثايفن ثوع األخذ ااحلسثبان افػاثات ادسثرفدؾل وثن حقث  افشث

 اوادفـين يؽون اث
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 اً اءهرامم اـثوادي افعؾثوم وادرثاح  افؼووقثل افعاوثل وادرخصصثلن وجعؾفثا وؽوكث -  

 يف األكشطل افرعؾقؿقل افال ػقل. اً ر قس

 ع ادسااؼات افعؾؿقل اغ خمرؾ  افػااتن ووضع حواؾز جمزيل فؾؿرؿقزين.تشجق - م

افروشثثع يف ظثثرض شثثرة افعؾثثامو افعثثرم افبثثارزين افؼثثدواو وادعثثارصين يف  -ج

 خمرؾ  ادجاءت.

   (23)توؾر افؽرت افعؾؿقل ادبسطل الشعار يف ورـاول اجلؿقع. -د

قل فدتم يف شـوات وبؽثرة وثن رلى ظؾؿ نيوؽفسـقز ظذ األضػالن وافشبامن فرا -ه

 حقاهتم فرعؿقق ادبادرن واددارك افعؾؿقل.

 ا ـةار ون افرحالت افعؾؿقلن وادحا،اتن وافـدوات افعاول. -و

ألاقل هذه افوشقؾل افػعافثل يف اتاحثل تػاظثل  اً اصاظل ثؼاؾل افشااؽل )ا كسكت( كظر -ز

ل ظؾقفثثان وؾثثرح رؾثثاق اءضثثالع افػثثرد وثثع ادعؾووثثلن وتعثثدد وصثثادرهان وشثثفوفل احلصثثو

افواشعلن وهذا األور يسرؾزم اكشاو ادواؿع افعراقل ذات افطثرح اجلثذام وادفرؿثل اافروظقثل 

   (24)افعؾؿقل افري تسرفدف خمرؾ  افػاات وافؼا ح يف ادجرؿع.

ظثذ افرؿققثز اثغ  اً وع األخذ ااحلسبان  ن ظذ ون يرعاول وع افشااؽل  ن يؽون ؿادر

 .هباوافسؾبي يف وضؿون ادواد ادبةوثل ا جياأ 

ر ثوكخؾثص وثن افعثرض افسثااق اػ  ن افةؼاؾثثل افعؾؿقثل هثي وثن ،ورات افعصثث

وورطؾباتهن وهي صلن جمرؿعين وظذ مجقع ؿطاظات ادجرؿع افعاوثل واخلا ثل  ن تضثطؾع 

                                                           

 .11ورجع شااق ص -ؿراوة يف كؼ افةؼاؾل افعؾؿقل وافرؼاكقل -افدـرور طؿد ظبد افباري افؼدد (23) 

 .27ورجع شااق ص -افةؼاؾل افعؾؿقل وػراح افرؼـقل -افشقبا افدـرور خرض طؿد  (24) 
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 ن  ادورها يف ترشقخ هذه افةؼاؾل يف مجقع وـاحي احلقاةن وء يؿؽن الي حال ون األحثوال

اهثل جفثل واحثدةن ذفثك ألن وثا ي   بـثى وثن ضثرف يف يؾؼى ظتو افؼقام هبذه ادفؿثل ظثذـ 

جماءت افروظقل افعؾؿقل يرعرض اػ اادم ون ضرف رخر اذا مل يؽثن ثؿثل تـسثقق اثغ مجقثع 

 اجلفات واألضراف وااقاـل اءجرامظقل افري يرػاظل وعفا ادواضـون.
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 مراجعة يف الدرس الرصيف

 إسامء ادـتفقة بواو مضؿوم ما قبؾفا

 بحث يف ادسؽوت عـه

 

 () د. ممدوح خسارة

 

  ( الظاهرة:1

رف أن فقس ذم ـالم ـمن إحؽام افرصؾقة افتي تواضلت ظؾقفا ـتب افـحو وافص

ة.  افعرب اشم معرب آخره واو ؿبؾفا ضؿَّ

ة  ؾؿتى فقس ذم إ»: ه (313) راجـؿال ابن افس شءا  اشم آخره واو ؿبؾفا ضؿَّ

 .(1)شوؿع رٌ  من هذا ؿؾبت افواو ؾقه يا ً 

فقس ذم افؽالم ؾِْعِع إٓ باهلا  كحو ِحْدِرَية  ـءا أكه فقس »: ه (393وؿال ابن جـي )

 .(3)شؾقه )ُؾعُؾو( إٓ باهلا  كحو ُظـُْصَوة

 .(3)شُؾْعُؾو وٓ ؾِْعِع  ـالم افعرب: أٓ ترى أكه فقس ذم ه (854وؿال ابن شقده )

                                                           

(.ظضو جمؿع افؾغة افعربقة بدمشق ) 

 .333/ 3إصول ذم افـحو  –ابن افرساج  (1)

 .193/ 3اخلصائص  –ابن جـي  (3)

 .398: 7ادحؽم  –ابن شقده ( 3)
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 .(8)شفقس ذم افؽالم َؾْعُؾو وٓ ؾِْعِع » :ه (999وؿال إصؿوين )

. (5)شأٓ َتَرى أكه فقس ذم افؽالم َؾْعُؾو وٓ ؾِْعِع و َؾقُْعل»وجا  ذم فسان افعرب: 

ى بـا ي )ؾَ   وجا  ذم إػ ـل اشم مـته بواو ؿبؾفا حرـة.ْعُؾو وُؾْعُؾو( وفؽن احلؽم يتعدَّ

ن ذم آخره  اشمٌ  فقس ذم ـالم افعرب»: ه (577أرسار افعربقة ٓبن إكباري ) متؿؽِّ

ة   .(3)شواو ؿبؾفا ضؿَّ

م هذا احلؽم أـثر ظـدما ؿال:  شقده وفؽن ابن أٓ ترى إػ إمجاظفم ظذ أكه »ظؿَّ

 .(7)شفقس ذم افؽالم اشٌم آخره واو ؿبؾفا حرـة

شءا  إٓ افؽوؾقون بحسب ابن ظؼقل ذم  إوفقس ذم افؼدما  من أجاز هذا افبـا  ذم

او وُظؾِم مما ُذـر أن آشم ٓ يؽون ذم آخره و»ذحه ظذ أفػقة ابن مافك  إذ ؿال: 

ة. كع كحو )ُهَو(  ومل يوجد ذفك ذم ادعرب  إٓ ذم  ُوِجد. اً م إن ـان مبـقّ ؿبؾفا ضؿَّ

قون ذفك ذم موضعغ ؾافرؾع كحو )جا  أبوه(. وأجاز افؽوإشءا  افستة ذم حافة 

كحو  اً وافثاين ما ـان أظجؿقّ   ْغُزو(ي به من افػعل كحو )َيْدُظو ويَ آخرين: أحدمها ما ُشؿِّ 

أن متثقؾه بـ)أبوه( ؽر صحقح  ٕن احلديث ظن إشءا   . ويؾحظ(4)ش)َشَؿـْدو وَؿَؿـْدو(

بات  ـءا أن ـالمه ذم حال صحته يـطبق ظذ مجع  َـّ ادذـر افسامل ادػردة وفقس ظن ادر

 ادرؾوع ادضاف كحو )جا  ُمَعؾِّؿو اددرشة(  وفقس افبحث ذم هذا.

                                                           

 .594: 1ذح إصؿوين ظذ أفػقة ابن مافك  –إصؿوين  (8)

 .فسان افعرب: ترجم  ويـظرتاج افعروس: ؽدق –ابن مـظور  (5)

 .358/ 1أرسار افعربقة  –ابن إكباري  (3)

 .381: 7ادحؽم  –ابن شقده  (7)

 . 43/ 1ذح إفػقة  –ابن ظؼقل  (4)
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 ( إسامء ادـتفقة بواو يف العربقة ادعارصة:2

مل يعد ـذفك  ؾؼد َؾَشت إشءا   اً وَمْعُدود اً دودوفؽّن ما ـان ظـد افؼدما  حم

 ادعاسة. وفعلَّ أهم مواضعفا ذم افعربقة  اً ـبر اً ُؾُشوَّ ادـتفقة بواو مضؿوم ما ؿبؾفا 

 ما يليت:

بة ؿديءاً  -أ  ...وِشـِْػروكحو َشَؿـُْدو وَؿَؿـْدو وخوُؾو  إشءا  ادعرَّ

بة حديث -ب  وؽر أظالم: اً أظالم اً إشءا  افعربقة ادعرَّ

  ِـْغُ   ضُ شُطو  ؾراكؽوؾؿن إظالم: أر ـُ و  شرايقػو  أشؽقؿو  أكطوكقو  وـقو  

 ..مُبو  بؾوُتو.بورتوؾقـو  ـوفو

 ات[.يّ كاكو ]ظؾم افصغر –ومن ؽر إظالم: ؾِْدُيو  ـاُجو 

 .(9)إشءا  ادتوارثة من افؾغات اجلزيرية )افعربقات افؼديؿة( -ج

  َمـْدو  ـرُمو  (19)أظالم  كحو: َظبْدو  َمؾُؽو  ـؾءاُخو  َتْؾُدو  َطْؾُؿومـفا  

 شقػو  َشْعدو  َؾْخرو  صقخو  زيـو...

 (افطائر ادعروف)أظالم مثل: ُشـُوكو  ومـفا ؽر. 

شءا  افذي أمهؾه افؼدما  وهؽذا ُيَرى أن هذا افـوع  فؽالم افعريب أن ا» بحجةمن ٕا

صقل ٓ يعرف اشءاً  ؾءات مـفا َشَؿـْدو وَؿَؿـْدو اً خمتوم ٕا   صار (11)شبافواو إٓ كحو ثالثـ 

ثرة ٓ يؿؽن معفا دماهؾُ   افضوابط افرصؾقة وافـحوية فه. وضعِ ه  بلٓ  بد من إؿراره وإػـ 

                                                           

 ادؼصود بافؾغات اجلزيرية مايسؿقه بعضفم افؾغات افسامقة. (9)

ر[ صــت... بعـد ـقـت ذا ادرضـول ]افؼصـأكا ذاحقل برَطْؾُؿو بـ»ورد مثاًل ذم كؼش حران:  (19)

 .(55)ظن رمضان ظبد افتواب: ؾصول مرؾؼة افؾغة افعربقة  شمػسد خقز بعم

 .. وَشَؿـْدُو وَؿَؿـْدُو اشءا ضائرين318/ 8ظباس حسن: افـحو افواذم  (11)
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 ( معاجلة الؼدماء هلذه الظاهرة.3

ظذ  اً ـان فزام  دا ـاكت إشءا  افعربقة ختؾو من اشم آخره واو مضؿوم ما ؿبؾفا

ة. ظاهرة  ٕهنا اظسضتفم ذم تعريب أافؼوم معاجلة هذه اف شءا  تـتفي بواو ؿبؾفا ضؿَّ

 شءا  ؾؽقف ظافج افؾغويون افؼدما  هذه إ

  أهنم اتبعوا افطرائق أتقة:ا  ما أمؽن من تؾك إشءا   بغَّ إن اشتؼر

  ومثال ذفك َكْؼل )فِْػُتو( من أرامقة إػ )فِْػت( ذم حذف الواو من آخر الؽؾؿة -أ

ْؾجم(   ظـد افعرب   وهو(13)افعربقة افعدكاكقة رياكقة إػ ـوكؼؾفم )َظْرُبوُكو( افس)افسَّ

 .(18)بعْ ور( بؿعـى افـّ ـُّ افرسياكقة إػ )تَ  ـُّوُرو(وكؼؾفم )تَ   (13)قة افعدكاكقة)ُظْربون( افعرب

 ومن ذفك:  اً زيادة حرف ذم آخر افؽؾؿة بعد افواو: واحلرف ادزيد هو اجلقم ؽافب -ب

وج - وافداك: افـاحقة أو افطَّسُّ بت إػ   (ق ذم افػارشقة  وهي ؾقفا )َتسُّ ؾُعرِّ

وج( بزيادة اجلقم  .(15))َضسُّ

ب )تِقافطَّفقْوج: ض -  .(13)ُفو(ائر رمادي افؾون  معرَّ

 .(17)ـْدو(ـَ قة أو اخلزاكة  ظربت من افػارشقة )دوج: اخلؾَّ ـْ ؽَ اف -

 .(14)افباَذُروج: َبْؼَؾٌة  كؼؾت من أرامقة )باْذرو( -

                                                           

 .395روؾائقل كخؾة ؽرائب افؾغة:  (13)

 .739فعربقة: ادعرب وافدخقل ذم ادعاجم ا –د. جفقـة كرص ظع  (13)

 .175ؽرائب افؾغة:  –روؾائقل كخؾة  (18)

 .117ادعربات افػارشقة ذم افؾغة افعربقة:  –د. حمؿد افتوكجي  (15)

 .تاج افعروس ضفج –افزبقدي  (13)

 .تاج افعروس: ــدج –وافزبقدي  13افتؼريب ٕصول افتعريب:  –ضاهر اجلزائري  (17)

 .95ذم ادعاجم افعربقة: ادعرب وافدخقل  –د. جفقـة كرص ظع  (14)
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زيدت افـون ذم بعض إشءا  ادـتفقة بواو مضؿوم ما ؿبؾفا  وذفك كحو وؿد 

ومن زيادة افـون ظذ آشم ادـتفي بواو  .(19)ؿون( من افػارشقة )فقؿو(تعريبفم )َفقْ 

ة تعريبفم اشم افعؾم )بالُتو( إػ )أؾالضون(.  ؿبؾفا ضؿَّ

رو( افػارشقة بؽؾؿة ـ: وأطفر إمثؾة ظذ ذفك تعريبفم ـؾؿة )َخْس اً إبداهلا ألػ -ج

 اً ؿبل إفف ٓ يؽون إٓ جماكسيستتبع ؾتح ما ؿبؾفا  ٕن ما  اً )ـرِْسى(  وإبدال افواو أفػ

فقس ذم ـالم افعرب اشم آخره واو مضؿوم »ح: قصال ابن درشتويه ذم ذح افػَ هلا؛ ؿ

بوا )َخرْسو( َبـَوه ظذ )َؾْعَذ( بافػتح ذم فغة  و)ؾِْعَذ( بافؽس ر ذم ـما ؿبؾفا  ؾؾذفك دا ظرَّ

ـِ  فغة أخرى  وأبدفوا ى(افؽاف ذم اخلا  ظالمة تعريب ؾؼافوا: ) رْسَ
(39). 

ؿَّ كؼؾُ  اً ومن إبداهلا أفػ ـُ ثْرى( أرامقة إػ )ثْروفم ) ؿَّ  .(31)( افعربقة افعدكاكقةـُ

فقس ذم ـالم افعرب اشم آخره واو ؿبؾفا ضؿة  إكءا »ؿال ابن جـي:  :ءً يا اإبداهل -د

ة  ذفك ذم افػعل كحو )َيْغُزو وَيْدُظو(  ؾؿتى وؿع ذم آشم من ذفك رٌ  ُأبدفت افضؿَّ

رسة وافواو ياً   وذفك ؿوهلم ذم مجع َدْفو: َأْدٍل  وذم مجع َحْؼو: َأْحٍق  وإصل: َأْدُفٌو ـ

ُرهوَأْحُؼٌو  ؾػُ  ـْ  وٓ يؽوُن »: شقده ابنوؿال  .(33)شعل ؾقفءا ما تؼدم ِذ

ٌب من افؼقاس ُرؾِض وأبدفت  ة  ؾنذا أدَّى إػ ذفك ََضْ ذم إشءا  ما آخره واو ؿبؾفا ضؿَّ

ؿة ؿوهلم ذم مجع َدْفٍو وَجْرٍو وكحو ذفك ذم أؿل    وذفكافؽرسُة ومن افواو افقا ُ  من افضَّ

                                                           

 .348ادصدر افسابق:  (19)

 .193: 3ادزهر ذم افؾغة  –افسقوضي  (39)

 .353ادعرب وافدخقل ذم ادعاجم افعربقة:  –د. جفقـة كرص ظع  (31)

 .199ابن جـي: افترصيف ادؾوـي:  (33)
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ما تؼدم من ؿاٍض  مَ ؽْ هذا  صار حؽؿه ُح  افعدد ]أي مجع افؼؾة[: )َأْدٍل وأَْجٍر(  ؾنذا صار

ر ما ـاجلؿع )َأْدُفٌو وَأْجُرٌو(  وفؽن افواو ُتؼؾب ياً  وُيْؽَس  أي إن أصل .(33)شوداٍع وكحومها

غ  ؾقعامالن ـآشم ادـؼوص وَأْجِرٍي(  أي اشؿغ مـؼوص َأْدِلٍ )ؾفا ؾتصبح ظذ بـا  ؿب

 .اً بحذف يائه ظـد افتـوين  ؾقؼال: هذه َأْدٍل واْشتََؼْوا من َأْدٍل وََحْؾُت َأْدفِق

مثل َأْدٍل »وإػ مثل هذا ذهب اخلرضي ذم حاصقته ظذ ذح ابن ظؼقل حغ ؿال: 

ٌو( بضم ما ؿبل مُ وأصؾفا )َأْدُفٌو وَأْجُرٌو وآوَأَمة بػتحتغ    ْفو وَجْرووَأْجر وآٍم  مجع دَ 

فؼؾب افواو ياً   ٕكه فقس ذم افعربقة اشم معرب  الً ً رة توصُّ ـافواو  ُؿؾِبت افضّؿة ـس

ة  ثم ُأِظلَّ ـؼاضٍ   .(38)شآخره واو ؿبؾفا ضؿَّ

[: )ياَثِؿي( ثؿود خقمترل ]ذم وتؼو»ومن إبداهلا ياً  ما جا  ذم أوضح ادسافك: 

ةِ نب ٕكه فقس ذم افعربقة ياً  ـءا ذم َجْرو وَدْفٍو: إَْجِري وإْدل   ـرسة وافواوِ  بدال افضؿَّ

 .(35)شاشم معرب آخره واو ٓزمة مضؿوٌم ما ؿبؾفا

ؾؾقس ذم ـالمفم اشٌم »ومن إبداهلا ياً  ما جا  ذم افػاخر ذم ذح مجل ظبد افؼاهر: 

ة  ؾؿتى أدَّى افؼقاس إفقه  وجب اإلظالل. وإن ـاكت احلرـة واو ي همعرٌب آخر ع ضؿَّ

أي إن   (33)شـرسًة وجب ؿؾب افواو ياً   كحو )ؽاِزي وداِظي(  أصؾفا ؽاِزٌو وداِظوٌ 

رْسة. ـَ  افواو افواؿعة ذم آخر آشم تؼؾب ياً  شوا  أـاكت افواو مسبوؿة بضؿة أو 

                                                           

 .191: 15ادخصص  –ابن شقده  (33)

 .148: 3ل حاصقة اخلرضي ظذ ذح ابن ظؼق –اخلرضي  (38)

 .31: 3أوضح ادسافك  –ابن هشام  (35)

 .33: 1افػاخر ذم ذح مجل ظبد افؼاهر  –حمؿد بن أيب افػتح افبعع  (33)
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ُثن  حلاق بُزْ ِؿي( ؾافقا  ؾقه فإلمْ )مُ  وأما :ؿال أبو ظع»جا  ذم فسان افعرب: و

  (37)شحلاق ـُعـُْصوة  إٓ أهنا ُؿؾبت  ـءا ؿؾبت ذم َأْدلٍ ُؿٌو( بزيادة افواو فإلأصؾه )ُممْ و

 أي أصؾفا )َأْدُفٌو(.

من أن )افقَؿي( ذم ؿول افشاظر: )مرواُن يا مروان  شقده فا ياً  ما يراه ابنبِ ؾْ ومن ؿَ 

ا ـُؿو(  وُؿؾبت افواو يا   ٕكه فقس ذم افؽالم اشم آخره واو ؿبؾففؾقوم افقَِؿي( أصؾه )افقَ 

ة ضؿَّ
ا فو »ري ذم حاصقته ظذ ذح ابن ظؼقل  ؿال: ـوهذا ما ذهب إفقه اخلض .(34) أمَّ

قَْت )بقَْغزو وَيْدُظو(  ؾتؽرس ما ؿبل افواو وتؼؾبفا ياً  ٕكه فقس ذم افعربقة اشم آخره َشؿَّ

ة واو ؿبؾفا ضؿَّ
اج ؿد َظؾَّل ـ. وـان ابن افسصبح آشم )َيْغِزي وَيْدِظي(أي ي  (39) رَّ

ـي( ذم ؿول افراجزئي ـؾؿتي )ادِ افقا  ذم ود وج  :وافسِّ

ــــقط وظــــِع  ــــدة خــــال وفؼ  حق

 

ـــ وحـــاتمُ    ياُب ادئـــافطـــائي وهَّ

ـيزاِل وـان اهلُ ـل أزمـيلـ   افسِّ

آخره واو ؿبؾفا  اشمٌ  شءا كؼول ؿد ظؾؾفءا بلن أصؾفءا )ِشـٌُو ِمُئٌو(  ٕكه فقس ذم إ

ة  ؾؿتى وؿع رٌ  من هذا ؿؾبت افواو يا ً   .(39)شضؿَّ

ة إىل اسم ِش تضعقػفا وكؼل آسم ادعت - ه من مثل  ه صحقحبْ ل بواو ما قبؾفا ضؿَّ

ؿال اخلؾقل ذم »مما جا  ذم هتذيب افؾغة:  –إن صح ؾفؿي –َدْفٍو وَحْؼٍو(  وهذا ما ؾفؿته)

                                                           

 فسان افعرب: ملق. –ابن مـظور  (37)

 .73: 15و 39: 9ادخصص  –ابن شقده  (34)

 .134: 3حاصقة اخلرضي ظذ ذح ابن ظؼقل  –اخلرضي  (39)

 .333 -333: 3إصول ذم افـحو  –: ابن افرساج يـظر تػصقل افؼول ذم (39)
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ؿال وـان افواحد )َظُدو( بسؽون افواو  ؾؼافوا )َظُدّو(  ٕهنم مل  مجاظة افَعُدّو ُظَدًى 

 .(31)شذم آخره واو شاــة جيدوا ذم ـالم افعرب اشءاً 

ر داذا يـطق افعرب اشم ادديـة ادعروؾة ذم صءاّل ذؿي شورية ـوفعل هذا يػسِّ 

افتي يؼال إكه  )ؿامشع( بافقا   وافتي ما زال بعض شؽان ادـطؼة يـطؼوهنا )ؿاِمْشؾو( 

 .(33)اشم ادديـة بافؾغة افؽردية

ادـتفقة بواو قبؾفا ويؿؽن إمجال مـفج العرب الؼدماء يف التخؾص من إسامء 

 بطريؼتني: ضؿة

( وبافتـوين َأْدٍل  فعربقة افتي تبدل افواو ياً   ؾقُؼاضريؼة افسؾقؼة ا -أ ل )أْدِلٌ

 َجْرو.و)أْجِرٌى( وبافتـوين َأْجٍر ذم مجع َدْفو و

ضريؼة افصـاظة افـحوية أو افرصؾقة افتي اؾسضفا افـحاة وافرصؾقون ـتسؿقة  -ب

 فم يا ثؿود ظذ يا )َثِؿي( بدل يا َثُؿو.ؿوترخق  افعؾم َيْغُزو )بقغزي( وَيْعُؾو )بقَْعع(

ة ذم بؼاظدة اخلػة  اً  افؾسان افعريب ٓرتباضفا ظػويّ وإذا ـاكت افطريؼة إوػ مستؼرَّ

ذم افـطق  وهي ؿاظدة أشاشقة ذم افعربقة وذم معظم فغات افعامل  ؾنن افطريؼة  وافثؼل

ى ابـه بػعل معتل  افصـاظقة افـحوية افرصؾقة وآؾساضقة مل ُيْؾجل إفقفا  إذ مل كر من شؿَّ

م يا حمؿود إػ  ه إػ معتل بافقا وؽرَّ   بافواو  .(يا حمؿي) وٓ من رخَّ

 دثني هلذه الظاهرة:دين وادح( معاجلة ادولَّ 4

وا ؾَسؿَّ   اً فم أظالمظـد ادحدثغ فَدى تسؿقت اً جل هذه افظاهرة حرمل تشؽِّ 

ظـد تعريبفم إشءا  إجـبقة  اً ل حرج)ظبدو  شعدو  ؾخرو  صقخو(  ـءا مل تشؽِّ 

                                                           

 / ظدا. 113 -115: 3هتذيب افؾغة  –إزهري  (31)

   ومل أجد آشم ذم معجم افبؾدان ومعجم ما اشتعجم.91: 59جمؾة افراصد  ع  (33)
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مثل: )أرشُطو  أكطوكقو   اً ادـتفقة بواو مضؿوم ما ؿبؾفا  شوا  أـاكت أظالم

يوُرو (  حتى إن يزو  كقـقو  كاكو  ؽر أظالم مثل: )ؾِْدُيو  إأم  ـوفومُبو  ؾراكؽو( 

جا  ذم افوشقط: احلديثة ظربتفا ظذ فػظفا بواو مضؿوم ما ؿبؾفا   افعربقة ادعاجم

  وجا  ذم ادعجم (33)شيسؽـون مـطؼة افؼطب افشءال.من افـاس  اإلْشؽِقؿو: جقٌل »

ل افطاؿة ادـيافد»افؽبر:  قؽاكقؽقة إػ ضاؿة ـفربائقة... ومن ادجاز امو: آفة حتوِّ

ـه ومديره  .(38)شؿوهلم: ؾالن ديـامو هذا افعؿل أي حمرِّ

م خطا افؼدما  وؿواظدهم؛ إذ  وفؽن هذا مل يؿـع بعض ادحدثغ من حماوفة ترشُّ

افواو فؾـبات ادعروف  أي بنبدال  اشتعؿل ادجؿعي مصطػى افشفايب َأـاُجو و)َأـاَجة(

بات نَّ إ ظذ )أـاجو(: اً تعؾقؼوؿال   تا ً  وـذا  .(35)شقبويه مل يشسط افوزن افعريب فؾؿعرَّ

ب )باكا دورو(  ب ـؾؿة )كومرو( إػ )كِْؿرة( بؿعـى )رؿم(  ومن ظرَّ ؾَعَل من ظرَّ

هباإليطافقة إػ )بـَدَ  ب اً ( ؾؼد ؿؾب افواو أفػا إػ )بـادورىُورة(  وَمن ظرَّ . أّما من ظرَّ

 .(33)ُبْرؽي( بؿعـى ُبزال  ؾؼد ؿؾب افواو يا ً )ُبْرُؽو( إػ )

شتثـاً  من إٓ ا  ومل يؽن اً وكادر اً جدّ  اً هذا آفتزام بافتغقر ـان حَمُْدود بقد أن

 .ـءا شبق افؼاظدة افتي هي إبؼا  آشم ادـتفي بواو مضؿوم ما ؿبؾفا ظذ حافه

أي وادؼرتح:5  ( الرَّ

ة وبُ إن ما كراه وكدظو إفقه أمران: ؿَ  بة أو ادـؼوفة ادـتفقة بواو ؿبؾفا ضؿَّ ل إشءا  ادعرَّ

                                                           

 ادعجم افوشقط: شؽم. –جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاهرة  (33)

 م افؽبر: دين.ادعج –جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاهرة  (38)

 .8معجم افشفايب من مصطؾحات افعؾوم افزراظقة:  –مصطػى افشفايب  (35)

 .135ادعرب وافدخقل ذم ادعاجم افعربقة:  –د. جفقـة كرص ظع  (33)
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رؾقة افتي حتؽم هذا افـوع من ـذم ِظداد أبـقة إشءا  افعربقة  ثم افتواؾق ظذ افؼواظد افص

 إدفة وافتػصقل:جلؿع وافوزن وآصتؼاق وافتسؿقة. وهاـم إشءا   من حقث افتثـقة وا

 ل بات وكحوهاَقبُول إسامء  :إمر إوَّ  .ادـتفقة بواو مضؿوم ما قبؾفا يف ادعرَّ

 إن ما دؾعـا إػ هذا آؿساح أصقا :

رؾقة افصـاظقة افتي ذـرها ـمل كجد بعد ظرص آحتجاج من افتزم افؼواظد افص -1

افـحاة وافرصؾقون افؼدما . إذ مل تشع تؾك آؾساضات ذم تعريب إشءا  ادـتفقة بواو 

 ا أو افزيادة ظؾقفا ومن إدفة ظذ ذفك:من مثل ؿؾب افواو أو حذؾف مضؿوم ما ؿبؾفا

ب ظن أصؾه َرى( ادعرَّ ـهي اشم )ـِْس  اً إن أبرز ـؾؿة ؿؾبت ؾقفا افواو أفػ -أ

ب ؾقءا ظدا   رد )ُخرْسو(افػا ب بعد ظرص آحتجاج بؽرسى  بل ُظرِّ مل َيُعد ُيعرَّ

رْسو( أي بؼي ـان  بـ)ُخ  اً يّ أظذ مؾك افػرس  ؾءاً رى( افذي صار ظـاشم )ـس

صعارهم ظـدما يليت آشم ذم أ اً ون أفػدآشم ظذ حافه بافواو  ومل يؼؾبفا ادوفَّ 

 وس:دا شوى مؾك افػرس  ؿال ابن حقّ  ظؾءاً 

 أكت واشـطٌة فـه اً أرى ادجد ِظؼد

 

 (37)ُروـْسـوَؾـَّا َخ  افٌح وظن جاكبقِه ص 

 إدبا  وكثرهم. حتى إن ادتـبي  ذم صعرمئات ادرات  وؿد تؽررت ـؾؿة )َخرْسو( 

 ظذ رشوخ ؿدمه  أوردها ـءا هي ذم ؿوفه:

ـــ ــَد اف ــارٍس َظُض ــجاٍع بػ ــا ص  أب

 

 (34)َصَفـْشـــاها روـُْخســـ ـَّـــادَّوفــة ؾَ  

 .(39)شرْسو أربعغ شـةُخ  ثم مؾك ابـه»ريخ ٓبن إثر: وجا  ذم افؽامل ذم افتا 

                                                           

 .388: 1ديواكه:  –ابن حقوس  (37)

 .819/ 8ظبد افرَحن افزؿوؿي  –ادتـبي ذح ديوان ادتـبي (34)

 .139: 3افطزي تاريخ افطزي  –339: 1افؽامل ذم افتاريخ  –ابن إثر اجلزري (39)
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رو ـورواه ادوػ خس: »إدب فؾبغداديومثؾه ذم تاريخ افطزي  وجا  ذم خزاكة 

من ادرات ذم ـتبفم ـلشءا   اً . وؿد تؽرر هذا آشم ـثر(89)شذم حاصقته ظذ افبقضاوي

و حؾوي  ومالَّ َخرْسُ  .(81)إظالم: حمؿد بن خرسو  وَخرْسو افدَّ

ـوكو( اشم افطائر ادعروف -ب إٓ بافواو ذم ـتبفم  جا  ذم   مل ترد ـؾؿة )افسُّ

ـُوكو(»تطرف: ادس  وـذا ذـره  (83)وَكْوٌع أصغر يلفف ادساجد يسؿقه افـاس )افسُّ

ـوكو افذي يلوي أ»ذم )حقاة احلقوان افؽزى(:  افدمري ن ذم ادساجد  افواحدة افسُّ

 ذم اشتعءال ادعاسين. اً وؿد تؽررت ـثر  (83)شةُشـُوكَ 

بافواو  وهو ابن إشحاق مل يستعؿل افؼدما  وٓ ادعاسون اشم )ظقُصو( إٓ  -ج

وض ـوتوأم يعؼوب. وؿد ورد هذا آشم ظش رات ادرات  فعل أؿدمفا ما جا  ذم افرَّ

أوردها فسان   وـذا (88)شقاشحإبـت إشءاظقل  وهي امرأة ظقصو بن كسؿة »إكف: 

 .(85)افعرب بؾػظة )ظقصو( بافواو

أمهفا افواذم ما   ودرين مرة ذم ـتب افؼـ( أـثر من ظشتؽرر اشم )َمـُْدو -د

 .(83)(173/ 3( وتاريخ أيب افػدا  )854/ 3) بافوؾقات

                                                           

 .73: 4خزاكة إدب:  –افبغدادي  (89)

ضبطت بعض ادراجع آشم بضم اخلا  ُخرسو وبعضفا أخر بػتحفا )َخرْسو(  ذم حـغ  (81)

 يـطؼفا افػرس بافضم.

 .ادستطرف من ـل ؾن مستظرف –إبشقفي  (83)

 .37: 3ن افؽزى حقاة احلقوا –افدمري  (83)

 .15: 1افروض إكف:  –افسفقع  (88)

 .ابن مـظور: فسان افعرب: ظؼب روم (85)

 .بحسب موؿع ادشؽاة وبحسب موؿع افوراق (83)



 (3( اجلز  )47ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشق 
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ي  وٓ َؿَؿـْدو إػ َؿَؿـْدي  وٓ َشَؿـْدو ْػرِ ِشـِ  إػ ِشـَْػروـءا أن ـتب افساجم مل تغرِّ 

 .إػ َشَؿـْدي

إن كطق هذا افبـا  بواو مضؿوم ما ؿبؾفا فقس ممَّا تلباه افعربقة وترؾضه  إذ ورد  -3

 بقة افػصقحة  ومن ذفك:ذم افعر

ءال من بغ مجقع  -أ ورد هذا افبـا  من إشءا  ذم ؿرا ات ؿرآكقة؛ إذ ؿرأ أبو افسِّ

دة وضم افبا  وشؽون افواو... وؿال أبو افػتح  ُبو( بؽرس افرا  ادشدَّ ا  )من افرِّ افُؼرَّ

 ر إػـظثءان بن جـي: ذم هذا احلرف َضبان من افشذوذ: أحدمها اخلروج من افؽس

آشم  وهذا رٌ  مل يلِت إٓ ذم افضم  وأخر: وؿوع افواو بعد افضؿة ذم آخر 

 .(87)شافػعل  كحو َيْدظو وََيْؾو

ُبو( بؽرس افرا  »وجا  ذم افبحر ادحقط:  وحؽى أبو زيد أن بعضفم ؿرأ )افرِّ

ره ـة  وهي ؿرا ة بعقدة  ٕكه ٓ يوجد ذم فسان افعرب اشم آخـوضمِّ افبا  وواو شاــ

 .(84)شةـواو ؿبؾفا ضؿَّ 

اِنَِذِ أَتتَّخِ [ 37( من ؿوفه تعاػ ذم شورة افبؼرة ]اً وزُ ؿال ابن خافويه ذم ؿرا ة )هُ 
وِ  ز   ْزووذم )ُجْز ( أربع فغات: ُجُزؤ  بافضم واهلؿز  وُجْز  باإلشؽان واهلؿز  وُج » :اه 

ٕكه فقس ذم وافواو من ؽر مهز  وهو رديٌ   شؽان وافواو  و)ُجُزو( بضم افزايباإل

ُبو ـالمفم اشمٌ  اذ  ؾنن ـان أراد أن أصل افواو ــ(  وهذا صآخره واو ؿبؾفا حرـٌة إٓ )افرِّ

 .(89)شؾقه اهلؿز جاز

                                                           

افبؼـرة ...ش افـذين يـلـؾون افربـا». وافؽؾؿة من ؿوفـه تعـاػ 183: 1ادحتسب:  -ابن جـي  (87)

[375  373]. 

 .333: 3حقط افبحر اد –أبو حقان إكدفز  (84)

 .54احلجة ذم افؼرا ات افسبع:  -ابن خافويه (89)
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المفم ظبارة وُشِؿعَ  -ب حغ يـادي »ؾفا افصوؾقون من مثل افتي يتـاؿ )يا ُهو( :منـ 

ًة  يا َمْن  ؿؾبي )يا ُهو( ض أن هذه افواو مػتوحة وما ؿبؾفا وؿد ُيْعَس  .(59)شإٓ ُهو ٓ ُهومرَّ

ّي   شءا  ادعربةَمضؿوم وأهنا ضؿر مـب شتئـاس هـا .وحديث افـحاة ظن ٕا  واجلواب أن ٓا

ــة مضؿوم ما ؿبؾفا   وأن هذه افؽؾؿة افضؿر ظومؾت معامؾة بلنَّ افؽؾؿة ُتـطق بواو شا

ٓ هُ و أما حديث )يا هُ »ادـادى وـلهنا اشم  يميد هذا ؿول اخلرضي:  ٓ هو(  ؾؾػظُ من  هو  و إ

(  يـوب النؿوفك )يا ؾُ »وـان ابن افرساج ؿال:  .(51)شافعؾقَّة ٓ  ضؿر ذاتافذم مثؾه اشم 

ن ؿوفك )يا هو( افعؿل بعقـه  واً ظـه ؿوفك أكادي ؾالك وحتى  .(53)شق شائر افؽالمأكه ؾارَ  ٕ 

خر ؾنكه يوؿف ظؾقفا بافسؽون   اكت هذه افؽؾؿة مػتوحة ٔا ـقة ظذ فوـ  ـءا بؼقة افضءائر ادب

ٓ  مؾجل مـك ٓإ إفقْك  ءا ذم ؿوفـا: جائز ظـد ومل َيُػز ٓإ أكْْت. وافتؼا  افساــغ   افػتح ـ 

 .افوؿف  كحو )جاَ  َبْؽْر(

ة ما جا  من أن  -ج من افعرب »ومن ُكْطق افعرب فالشم ادـتفي بواو ؿبؾفا ضؿَّ

واشتعءافه ]أي »وؿال أبو حقان:   (53)ذي(و(  ومـفم من يؼول )افمن يؼول )افؾَّذُ 

ان( ـ. ومادام اشءا ادوصول )افؾذان وافؾت(58)أي ]افؾَُّذو[ش افؾذون[ بحذف افـون جائز

آشم ادوصول    ؾفذا يعـي أن(55)شوهو إحسن»ى ـوز إظراهبءا إظراب ادثــجي

 ٓ مبـقًّا ؾحسب. اً أيض اً )افؾذو( يؿؽن أن يؽون معرب

                                                           

 .33: 1افؽواـب افسائرة بلظقان ادئة افعاذة  –افـجم افغزي  (59)

 .177: 3حاصقة اخلرضي ظذ ذح ابن ظؼقل  –اخلرضي  (51)

 .339: 1إصول ذم افـحو  –ابن افرساج  (53)

 .184/ 1اجلامع ٕحؽام افؼرآن  –افؼرضبي  (53)

 .33/ 1افبحر ادحقط  –أبو حقان إكدفز  (58)

 .331: 1افـحو افواذم  –ظباس حسن  (55)



 (3( اجلز  )47ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشق 
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هذه احلافة أو افظاهرة ذم إؾعال  ؾؽثر صائع من كحو )َيْدُظو  ا ورودُ أمَّ  -د

 وَيْغزو وَيْعُؾو(.

ادضاف فسامل ادرؾوع ابافواو ادضؿوم ما ؿبؾفا مجع ادذـر  اً ومن ادـطوق ـثر -ھ

 ذم كحو ؿوهلم: )حرض معؾِّؿو اددرشة(.

ذم ظذ افؾسان افعريب   وٓ ثؼقالً  اً وـل ما ؿدمـا يبغِّ أن كطق هذا افبـا  فقس ؽريب

 وافػصاحة. جظرص آحتجا

  بل هو ملفوف ذم افؾغات اجلزيرية اً إن هذا افبـا  وما ُيْشبُِفه فقس ؽريب -3

ـأرامقة وافؽـعاكقة أخوات افعربقة افعدكاكقة  من مثل اشم )َطْؾؿو( افذي ورد ذم 

ان:  ت... بعد مػسد خقز ـَص رص[ ُؿو بـقت ذا ادَْرضول ]افؼذاحقل بر َطؾْ  اأك»كؼش حرَّ

أـاكت هذه افواو ظالمة مجع ذم تؾك افؾغات أم ظالمة تعريف  ؾػي  شوا ٌ   (53)شبعم

ة  كِ »أرامقة مثالً:  مز  » اً   وؾقفا أيض(57)شْبُطو: آباطَؽْؿؾو: مِجال  إيءامو: أئؿَّ َرْمُزو: افرَّ

 .(54)شفو: افعاِمل  َحْرثو: افـتقجةظامو

ذم افعامقات افعربقة ٓ يؿؽن دماوزها أو دماهؾفا مثل: ثؿة أشءا  أظالم  -8

كؼول ٕحدهم: ؽرِّ اشؿك من  ن(  وٓ يؿؽن تغقرها ـلبُْدو  َشْعُدو  زيـُو  ََحُْدو)ظَ 

و إػ َحده أو ََحْدون  أو وصقخو إػ صقخه أو صقخون  وََحْدُ   ظبدو إػ ظبده أو َظبْدون

 .(59)ؼػز ؾوؿفا أو إكؽارهاقغة أخرى  ؾفذه حؼقؼة ٓ يؿؽن افصإػ 

                                                           

 . 55ؾصول ذم ؾؼه افؾغة افعربقة:  –رمضان ظبد افتواب   (53)

 .1مػردات آرامقة:  -جورج رزق اهلل (57)

 .35مالمح ذم ؾؼه افؾفجات افعربقة:  –د. حمؿد هبجت افؼبقز  (54)

م ذفك ذم (59)  . ـل ما يـتفي بضؿر افغائب كحو )ـتابه(وافعامة تعؿِّ
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ة مما أجازه افؽوؾقون؛ جا  ذم ذح ابن ظؼقل:  -5 إن اكتفا  آشم بواو ؿبؾفا ضؿَّ

ة  كعم إن ـان وُظؾَِم مما ُذـِر أن آشم ٓ يؽون ذم آخره و»   ُوجَد مبـقّاً او ؿبؾفا ضؿَّ

 حافة افرؾع  عرب إٓ ذم إشءا  افستَّة ذمو(  ومل يوجد ذفك ذم ادُ ذفك ؾقه كحو )هُ 

َي به  .(كحو: )جا  أبوه وأجاز افؽوؾقون ذفك ذم موضعغ آخرين: أحدمها ما ُشؿِّ

وهذا  .(39)كحو )َشَؿـْدو وَؿَؿـْدو( اً افػعل كحو )َيْدُظو وَيْغُزو(  وافثاين: ما ـان أظجؿقّ 

كص سيح ظذ ؿبول هذا افـوع من إشءا . ويؾحظ أن افؽوؾقِّغ مل يشسضوا إبدال 

ْقَت »او ياً   ـءا ذهب اخلرضي ذم حاصقته ظذ ذح ابن ظؼقل ظـدما ؿال: افو أما فو َشؿَّ

بقغزو وَيْدُظو  ؾتؽرس ما ؿبل افواو وتؼؾبفا ياً   ٕكه فقس ذم افعربقة اشم معرب آخره 

ة.  .(31)شواو ؿبؾفا ضؿَّ

 . من إسامء التوافق عذ الؼواعد الرصفقة والـحوية التي حتؽم هذا الـوع :وإمر الثاين

ادـتفي  اشتؽءال أكواع آشم ادعتل بـوع مسؽوت ظـه هو آشم ادعربإنَّ 

ر إشتاذ ظباس ـما دظا إفقه أبرز كحاة افعص . هوقدهعؼبواو متحرك ما قبؾفا وت

 حسن حقث ؿال:

ض فؾؽالم ظذ تثـقته ومجعه  ادبؼَي كوٌع من إشءا  » عتؾَّة أخر  مل أر من تعرَّ

ادعتل أخر بافواو  بل إهنم حغ يؼسؿون آشم ادعتّل أخر إػ مؼصور وهو 

ة أن افؽالم افعريب إصقل ٓ يعرف   اشءاً ومـؼوص  ٓ يذـرون كوظه وحؽؿه  بحجَّ

وؿد كاؿشـا هذا افرأي ذم بافواو إٓ كحو ثالث ـؾءات مـفا )َشَؿـْدو وَؿَؿـْدو(.  اً خمتوم

                                                           

 .3  وشبق أن ذـركا هذا ذم ص 43ذح ابن ظؼقل ظذ أفػقة ابن مافك:  –ابن ظؼقل  (39)

 .134: 3حاصقة اخلرضي ظذ ذح ابن ظؼقل  –اخلرضي  (31)
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أن احلاجة افقوم تدظو ٓختاذ ضابط ظام ذم إظرابه فؽثرة اجلز  إول  واكتفقـا إػ 

فألصخاص وافبؾدان وؽرها  ومن أمثؾته: َأِرْشطو  َظَؾءاً دوراكه وصقوع اشتعءافه 

ـغْ  وِشـػرووضوـقو  ـُ  .(33)شوو

وهذا افـوع » ظـدما ؿال ظن آشم ادعتل اً وفؽن ظباس حسن ـان أـثر وضوح

 ح ثالثة أؿسام ظذ حسب حرف افعؾَّة افذي ٓ يشبه افصحقادعتل أخر افذي 

 ذم آخره:

هلا: ادؼصور  وهو آشم ادعرب افذي آخره أفف ٓزمة كحو )اهلَُدى(..  أوَّ

دةوثاكقفا: ادـؼوص  وهو آشم ادعرب افذي آخره يا  ٓزمة ؽر  ؿبؾفا  مشدَّ

 ـرسة كحو )افعال  ادرتؼي(...

ة، وهذا وثافثفا:  آسم ادعرب الذي آخره احلؼقؼي واو ساكـة ٓزمة قبؾفا ضؿَّ

  ومل ُيْسؿع ظن افعرب إٓ ذم بضع ـؾءات كؼؾوها من كوٌع ٓ تعرفه العربقة إصقؾة

من إجاكب  ومـفا َشَؿـْدو وَؿَؿـْدو  وفؽن ٓ ماكع من تسؿقة بعض ؽرهم 

و أو رؿقة أرِ ِْشُطو أو خوؾو أو ِشـِػْ سإصخاص وؽرهم بلشءا  خمتومة بتؾك افواو ـت

ذم اشتعءال افعرب  أمهؾه  اً َيْدُظو أو َيْسُؿو  ودا ـان هذا افـوع ؽر ظريب ذم أصؾه وكادر

 .(33)شؾقءا كعرف ءاً ؽْ وٓ ُح  افـحاة ؾؾم يَضُعوا فه اشءاً 

ة افقوم فؼبول هذا افـوع من إشءا  وتسؿقته ووضع أحؽام ؾإذن   احلاجة ُمؾحَّ

 قة فه.سؾ

                                                           

 .318: 8افـحو افواذم  –ظباس حسن  (33)

 .137 -133/ 1ادصدر افسابق  (33)
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ديث ظذ بؼي أن كتؽؾم ظذ أحؽامه. واحلؾا وؿد تؽؾؿـا ظذ جواز ؿبوفه  أمَّ 

 حوي وافرصذّم.أحؽامه يشؿل اجلاكبغ افـ

حه يف والؼول الذي كرج   وهو يتعؾق بعالمات إعرابه. أوًٓ: اجلاكب الـحوي:

ذ أن ُيْعرب آسم ادـتفي بواو مضؿوم ما قبؾفا بحركات مؼدرة ع هذا اجلاكب

وفعلَّ »قث ؿال: و ما ذهب إفقه إشتاذ ظباس حسن حوه  وَجّراً  اً وَكْصب اً آخره رْفع

رة ظذ آخره يـا أن يُ أاحلؽم افذي يـاشبه ذم ر ذم مجقع حآته عرب بحرـات مؼدَّ

رة ظؾقفا بد ة ادؼدَّ  اً و مؾؽًٓ من افؽرسة  تؼول: )ـان شـػربغر تـوين  ؾُرَؾع بافضؿَّ

و(. وهذا احلؽم رظن ِشـِػ اً فػراظغ  هل ظرؾَت صقئو أحد ا  إن شـػرؿديءاً  اً مرصيّ 

ٕشءا  يرسي ظذ افؽؾءات افؼؾقؾة افتي أخذها افعرب ظن ؽرهم  ـءا يرسي ظذ ا

دستحدثة بعدهم فألصخاص وافبالد وؽرها. وبـا  ظذ افتي مل َيْلخذوها  وـذفك ا

 افواو  ٕن طفورها يمدي إػ هذا افرأي ٓ يصح إطفار احلرـات اإلظرابقة ظذ

 .(38)شػ افؾَّبسا  مما يمدي إإدخال تغقر ظذ افَعَؾم ذم مظفره

معامؾة ادؿـوع من ُيعاَمل هذا افـوع من إشءا  أن  ويػفم من افؽالم افسابق

ة ذم حافة افرؾع  وافػتحة ذم حافة افـصب واجلر؛ ٕن إشءا   افرصف ذم تؼدير افضؿَّ

ا أظادـتفقة بواو  ؾعؾؿقة الم أظجؿقة ؾفي ممـوظة من افرصف فمضؿوم ما ؿبؾفا إمَّ

ى بـ)َيْغزو وَيْسُؿو( ؾتؿـع  قو(  أو أظالمٌ مِ ووافعجؿة مثل )ضوـقو ور ظربقة ـلن ُيَسؿَّ

 من افرصف فؾعؾؿقة ووزن افػعل.

ة ـؾءات من هذا افـوع من إشءا  فقست أظالم أظجؿقة  اً وفؽن مما ٓ ََيَْػى أن َثؿَّ

ؾقفا مع افعؾؿقة  و(  أو هي أظالم ظربقة  وفؽن فقسن مثل )ؾِْديو  ديـامو  ـاجو  يورُ م

                                                           

 .198: 1افواذم: ظباس حسن: افـحو  (38)
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   زيـو(  وذم هذه احلافة ؾاحلُؽمظؾَّة ثاكقة متـعفا افرصف من مثل )ظبدو  صقخو  َشْعدو

رةأن   .تعرب بحرـات مؼدَّ

ف أم رـوفؽن شوا  أـان آشم من هذا افـوع مما تـطبق ظؾقه ذوط ادـع من افص

ن اش رأيت  م )ظبدو( مثالً  ؾقؼال: )هذا ظبدٌ ٓ  ؾال يصح تـويـه  إذ ٓ يؿؽن أن يـوَّ

ْكَته ْٓفَتبس بآشم )ظبدًا  مررت بعبدٍ  َظْبد(  وٓ يؿؽن افتػريق بقـفءا؛ وٓ أن (  ؾؾو َكوَّ

ذم  وـذا اشم )صقخو( ٕن ذفك يبعده ظن أصؾه وكطؼه( دوٍ بْ و ظَ ًا َظبُْدٌو وظبدوَ )يؼال 

 حال افتـوين شوف يؾتبس بآشم )َصقْخ(.

 َؿْغ:ؽْ كؾخص ما شبق بحُ 

، وتؼدر يعرب آسم ادـتفي بواو مضؿوم ما قبؾفا بحركات مؼدرة دائامً  -1

عن الؽرسة إذا كان آسم مما تـطبق عؾقه رشوط ادـع من الرصف، وهذه  اً الػتحة عوض

 ٌر فػظّي.فقس هلا َأثـ مسللة صـاعقة بحتة

ن هذا الـوع من إسامء بخالف آسم ادؼصور إْذ يؼال: جاَء فت -3 ًى ٓ ُيـَوَّ

ذم حافتي افرؾع واجلر إذ يؼال:  ومررت بػتًى، وبخالف آسم ادـؼوصًى ورأيت فت

 .جاء قاٍض وَمرْرُت بؼاضٍ 

ؼل ظن بعض كُ حمؿوٓن ظذ ما   وهذان احلؽءان ذم إظراب هذا افـوع من إشءا

 ـحاة:افؾغويغ واف

 :ؿال افعؽزي ذم ذح بقت ادتـبي» -أ

 ؾـــنن َيْؼـــُدم ؾؼـــد ُزْركـــا َشـــَؿـْدو

 

  (35)وإن ُُيْجـــْم ؾؿوظــــده اخلؾــــقُج  

                                                            

شؿـدو: ؿؾعة بـافروم يؼـال هـي  333: 1ادتـبي: ذح ديوان ادتـبي فعبد افرَحن افزؿوؿي  (35)
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ه: ؿال ابن جـي: شلْفُت ادتـبي ملَ  عرْب )َشَؿـْدو(  يريد مل ُتْظِفر افػتحة مَلْ تُ ما كصُّ

َؾسِؿَع ابن جـي ش (33)ُيْعَرفمل  ظذ افواو ذم آخر ـؾؿة )َشَؿـْدو(  ؾؼال: فو أْظَرْبُتفا

ىض بءا َشِؿع  . ش(37)اجلواب ومل يعؾِّق ظؾقه  ؾُسؽوُته يػقد افرِّ

َـّب ادزجي ذم كحو ) -ب َمْعدي ادعروف أن يا  اجلز  إول ادـتفي بقا  من ادر

ِرب(  ٓ تظفر ظؾقه احلرـة ذم إَْصَفر مع أكه اشم مـؼوص. ومن أمثؾته: َظَرْؾُت   (34)ـَ

ـَ  داِظْي    ؾافصدر إول يعرب (َؿال ِرب  ودخؾت شواؿِي خقل أو )ؿاِل َشْؾم أو َمْعِدْي 

ِرب  ـَ ه َمْعِدي  إظراب ادـؼوص من ؽر أن تظفر ظؾقه افػتحة ذم حال َكْصبِه  يؼال: )جدُّ

أو شءّاه معِدي ـرب(  ؾال تظفر ظؾقه احلرـة ذم افـصب  ـءا هو حؽم آشم 

ٕن اجلز  افثاين جمرور باإلضاؾة   وضع ظالمة اإلظرابادـؼوص  مع أن آخره هو م

ُخِرج ظن افؼاظدة ذم آشم ادـؼوص فؾتخػقف ؾحسب  ؾاخلروج ظن   ؾنذا دائءاً 

 .اً افؼاظدة ذم آشم معتل أخر بواو مضؿوم ما ؿبؾفا فقس مستفجـ

رـب ومن احلآت افتي دُموِهَؾت ؾقفا احلرـة اإلظرابقة  اجلز  إول من اد -ج

ر( إذ َتبْؼى افقا  شاــة ذم ـر وافثاين ظشـافعددي افستقبي ادـتفي بقا  وهو )احلادْي ظش

ك افقا  ذم هذه اً ـل احلآت اإلظرابقة  ويؽون اجلز  إول مبـقّ  .ظذ افسؽون  أي مل حترَّ

ب ـءا ذم ر(  ذم حغ حترك افقا  ذم حافة افـصـَظَش  ؼال: )رأيـا افػائز افثاينَ يُ ال احلافة  ؾ

 وافعؼين(. افعدد افستقبي ادعطوف ؾقؼال: )رأيت ادتسابق افثاينَ 

                                                                                                                                              

 افقوم ببؾغراد. واخلؾقج هو خؾقج افؼسطـطقـقة وافؽالم ظذ ؿائد جقش افروم.
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 . 139: 3اخلرضي: حاصقة اخلرضي ظذ ذح ابن ظؼقل   (37)

 .ادصدر افسابق كػسه (34)
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كريد أن كؼول: إن وضع ؿواظد خاصة هبذا افـوع من إشءا   أمٌر فه شوابق ذم 

 افـحو افعريب يؿؽن أن ُُيَْؿل ظؾقفا.

ربءا يرى بعضفم أن ُيعرب هذا افـوع من إشءا  بحرـة مؼدرةظذ شبقل 

اً   ذم ؿوفـا )جا  تلبَّطاحلؽاية ـءا (. وكرى أن اإلظراب ظذ احلؽاية إكءا هو ذم َذّ

من كحو  ظـد من جيقزه تساهالً  اً   وذم ادرـب اإلضاذم صذوذاً ادرـب اإلشـادي َحرْص 

وٓ أرى هذا دا ؾقه من خروج واضح ظن  )جا  أبو شعقد ومررت بلبو شعقد...(

 أصل ثابت.

أو دراظاة حرـة احلؽاية ؾادسلفة  رة ظذ آخره فتعذرٍ مؼد ظرب بحرـةٍ وفؽن شوا  أُ 

 هـا صـاظقة صؽؾقة  ٓ أثر هلا ذم افـطق.

 .مسللة تسؿقة هذا الـوع من إسامءوهـا كصل إػ 

ى )شبه ادؼصور(،  وذفك ٕمور: والذي كراه هو أن ُيَسؿَّ

خر هي ٓ يصح أن يبؼى هذا افـوع من دون اشم  وأن تبؼى أؿسام ادعتل أ -1

وهـاك كوٌع ثافث هو آشم ادعرب افذي آخره »ادؼصور وادـؼوص  ثم كؼول بعدمها: 

ة  وهذا كوٌع ٓ تعرؾه افعربقة إصؾقة  .(39)شواو شاــة ٓزمة ؿبؾفا ضؿَّ

قه مـؼوص -3   ٕكَّه ٓ َيـُْؼص مـه حرٌف ذم أيِّ من حآته اً ٓ يصح أن كسؿِّ

 اإلظرابقة ـءا ادـؼوص.

ي مؼصوراً يصّح أن كسؿقه مؼصورٓ  -3 ر هو ـٕن افؼص» اً   ٕن ادؼصور ُشؿِّ

وهذا آشم وإن   (79)شاحلَبْس  وادؼصور هو ادحبوس ظن طفور اإلظراب ذم فػظه

                                                           

 .318: 8افـحو افواذم  –ظباس حسن  (39)

 .315: 8ادصدر افسابق  (79)
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صور ذم ظن طفور احلرـات اإلظرابقة ظذ آخره  إٓ أكَّه َيافف آشم ادؼ اً ـان مؼصور

 ٓشم ادؼصور.أكه ٓ يؼبل افتـوين ـا

ؿوا ؿد  ام افـحاةدما -8 من إشءا  إػ )صحقح(  اً ما فقس معتالًّ وٓ ممدود ؿسَّ

أو ياً  ما  اً ف افعؾة  وإػ )صبه صحقح( وهو ما ـان آخره واوأحروهو ما خال آخره من 

ؿبؾفا شاـن كحو )َدْفٍو وَطْبٍي(  ٕكه جَيَْؿع بغ افصحقح من حقث طفور اإلظراب ظذ 

كؼقس ظذ  ـقة  إذ َيـْتَفي بحرف ظؾَّة. ؾال أؿرب من أنحقث افب غ ادعتل منآخره وب

وٓ بؿـؼوص  اً تؾك افتسؿقة هذا افـوع من ادعتل أخر افذي فقس هو بؿؼصور متام

بقة  ػا  ظالماته اإلظرإكه يواؾق آشم ادؼصور بخَ  )شبه ادؼصور( هؾاؿسحـا ف اً متام

م آشم ذم افعربقة هي: افصحقح وصبه ؽون أؿساؾت  فؽـه َيافػه بعدم افتـوين

 افصحقح  وادؿدود  وادـؼوص وادؼصور وصبه ادؼصور.

ى من افبحث.  وظذ هذا ؾسوف أشتعؿل هذا آشم ؾقءا َتبَؼَّ

 والـسبة إلقه: به احلديث عن تثـقته ومجعه وتلكقثه وكعـي: : اجلاكب الرصيفّ اً ثاكق

 أن تبؼى افواو مع »هذا آشم ومجعه إصوب ظـد تثـقة  : فعل منتثـقته ومجعه

 حتريؽفا بافػتحة وزيادة ظالمتي افتثـقة واجلؿع  ؾقؼال ذم َأِرْشطو أِرْشُطوان وَأِرْشُطَوين

 .(71)شَوينوِشـْػر ِشـِْػرُوانو

إحسن ذم مجع افسالمة »ما ذهب إفقه إشتاذ ظباس حسن من أن   وٓ أرى

ره ذم حافتي افـصب ـذم حافة افرؾع  وـس حذف حرف افعؾة )افواو( مع ضم ما ؿبؾفا

ٕن هذا شوف يمدي إػ   أي مجع )رومقو( ظذ )ُروِمغ( وذم افرؾع )ُرومون(  واجلر
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بان  حسن وهذا ما ـان ؿد اظسض ظؾقه ظباس  روم()افؾبس ذم مجع  كػسه ذم ـالم افصَّ

وفو »افصبَّان[:  رف  إذ ؿال ]أيـظـد افؽالم ظذ ادـؼوص من إشءا  ادؿـوظة من افص

ته جمرى )جواٍر(  وتؼول يْ رَ ْدُظو( ورجعت بافواو إػ افقا  أجقَْت بافػعل )َيْغزو ويَ َشؿَّ 

. وؿال بعضفم: ووجه افرجوع بافواو فؾقا  ما ثبََت أن وَيْغِزَي  ذم افـصب: رأيت َيْدِظَي 

ة  ؾتؼؾب افواو يا ً  ر ما ـوُيْؽَس  إشءاَ  ادتؿؽـة فقس ؾقفا ما آخره واو ؿبؾفا ضؿَّ

ب  (73)شؿبؾفا ذا افؽالم ؾوق ما هوذم »ظباس حسن ظذ هذا افرأي وأمثافه بؼوفه:  ؾَعؼَّ

ر صورة قؾقه من ختقُّل بعقد  ما يستدظي افتوؿف وافـظر  ٕن إخذ به يمّدي إػ تغ

ات ذم معامالتهيوؿع ذم افؾبس واإلهبام  وُُي  اً افعؾم تغقر  .(73)شدث فصاحبه مشؼَّ

ٕنَّ هذه افواو من  -ـءا ذهب ظباس حسن - أرى أن حتذف افواو أؿول ٓ

ب ـؾفا أصول   (78)إحرف إصؾقة ذم اشم مثل )رومقو وؾِْديو(  ذفك أن أحرف ادعرَّ

ٕن ؿاظدة افزائد وإصع من احلروف تـطبق ظذ افؽؾم افعريب وفقس ظذ 

 شطو وشؿـدو: )أرشطوونفذا أرى أن يؼال ذم مجع ادذـر افسامل ٕر .(75)إظجؿي

يد إفف وافتا  ظذ كز (  وذم مجع ادمكث افساملوَشْؿـُدُوون وشؿـُدِوين وأرشطوين

ذم هاتغ  ؾؾقس )مَجْؾو( ظذ )مَجُْؾوات( و)ــغو( ظذ )ــغوات( مثاًل  إصل ؾـجؿع

 افصقغتغ ثَِؼل أو خروج ظن افضوابط افرصؾقة.

 واحدة ؾال تمكث ٕهنا أشءا   وآشم  : حتاؾظ هذه إشءا  ظذ حافةتلكقثه

                                                           

 .819: 3افصبان: حاصقة افصبان ظذ ذح إصؿوين  (73)

 .193: 1ظباس حسن: افـحو افواذم:  (73)

 .35ة ذم ظرص آحتجاج: أثر افدخقل ظذ افعربق –د. مسعود بوبو  (78)

 .1اخلػاجي: صػا  افغؾقل ذم ما ذم ـالم افعرب من افدخقل:  (75)
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موضوع أصاًل ظذ تذـر أو تلكقث  وما يمكث هو افصػات أو إشءا  ادـؼوفة من 

 وخافدة و)كاجي( وكاجقة. (خافد)صػات كحو 

 فعل إصوب أن ُيـسب إػ هذه إشءا  ببؼا  افواو ظذ الـسبة إلقه :

ؿبؾفا  ؾقُؼال ذم )ؾِدُيو( ؾِدُيِوّي  وذم  حاهلا وزيادة يا  افـسبة ادشددة ادؽسور ما

 .)ـاُجو( ـاُجِوّي 

 ذم هذه ادسلفة أو افظاهرة:وكؼسح إكـا كرى  خالصة الؼول:

ة يف  -1 باتقبول آسم ادـتفي بواو قبؾفا ضؿَّ ي به  ادعرَّ العربقة  يفوما ُسؿ 

بة ادعارصة  .أخر ادعتؾة عذ أكه من أكواع إسامء العربقة أو ادعرَّ

 تسؿقة هذا الـوع من إسامء )آسم شبه ادؼصور(. -2

رة عذ آخره يف كل احلآت اإلعرابقة كآسم ادؼصور -3  إعرابه بعالمات مؼدَّ

 .ودون تـوين

وزيادة ظالمات افتثـقة أو مجع افسالمة مثل  تثـقته ومجعه ببؼاء الواو يف آخره -4

 َوات.ؾِدُيوان  ظبُدُوون  ظبُدِوين  مجؾُ 

ببؼا  افواو ذم آخره وزيادة افقا  ادشددة ادؽسور ما ؿبؾفا مثل:  الـسبة إلقه: -5

 )ؾِديو( ؾِدُيِوّي.

 

 افؾفم ظؾؿـا ما يـػعـا واكػْعـا بءا ظؾَّؿتـا.
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 -ةؾر وزارة افثؼاـكشد. مسعود بوبو  : ر آحتجاجـعذ العربقة يف عصأثر ادعرب والدخقل  -

 .1943 -دمشق

كباريأرسار العربقة -  م.1995 -بروت –دار اجلقل –تح د. ؾخر صافح ؿدارة –: ابن ٕا

اجإصول يف الـحو:  -  م.1944 -3ط -ممشسة افرشافة –تح ظبد احلسغ افػتع –ابن افرسَّ

دار  –ؿدم فه إمقل يعؼوب –ابن هشام إكصاري –ىل ألػقة ابن مالكوضح ادسالك إأ -

 م.1997 -1ط –فبـان –ب افعؾؿقةافؽت

ٕكدفز دار افسعادة –البحر ادحقط - رص احلديثة –أبو حقان ا  مرص. د.ت. –كؼ مطابع اـف

 -كاذون –مؽتبة فبـان –تح د. افبدرواي زهران –ابن جـي –ريف ادؾوكيـالتص -

 م.3991 -1ط

افدار ادرصية  –ارتح د. ظبد احلؾقم افـجار وحمؿد ظع افـج –: إزهريهتذيب الؾغة -

 فؾتلفقف وافسمجة. د. ت.

ظذ كػؼة افسقد  1رية طـادصادطبعة احلسقـقة  :تاريخ الطربي )تاريخ إمم وادؾوك( -

 حمؿد ظبد افؾطقف اخلطقب وذـاه.

 م.1953 –بروت –افؼرضبي دار إحقا  افساث افعريب  :اجلامع ٕحؽام الؼرآن -

 م.1933 –دار افتحرير فؾطبع وافـؼ –يافدمر  :حقاة احلقوان الؽربى -

ة يف الؼراءات السبع -  –قورـدار افش –تح ظبد افعال شامل مؽرم - ابن خافويه  :احلجَّ

 د.ت. -بروت

 –ر ادحؿقةـادطبعة افؽاشتؾقة بؿحروشة مص :ري عذ رشح ابن عؼقلـحاشقة اخلض -

 .ه1347  1ط
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بَّان  -  –تح ظبد احلؿقد اهلـداوي –:ػقة ابن مافكظذ ذح إصؿوين ظذ أفحاشقة الصَّ

 م.3998 -1ط -فبـان –صقدا –ادؽتبة افعرصية

 م.1941 -مرص –مؽتبة اخلاكجي –تح ظبد افسالم هارون –افبغدادي :خزاكة إدب -

ت )مصورة وبر –دار افؽتاب افعريب –تح حمؿد ظع افـجار –ابن جـي :اخلصائص -

 (.م1953ظن ضبعة دار افؽتب ادرصية 

 –مطبوظات ادجؿع افعؾؿي افعريب بدمشق –تح خؾقل مردم بك :ديوان ابن حقوس -

 م.1951  1ط

 م.1974 -بروت –دار ادعرؾة –افسفقع :الروض إكف -

 د.ت. –مرص –ادؽتبة افتجارية افؽزى –ظبد افرَحن افزؿوذم :رشح ديوان ادتـبي -

ى رشح إشؿوين عذ ألػقة ابن مالك اد - تح حمؿد  :ىل ألػقة ابن مالكهنج السالك إسؿَّ

 م.1955 –1ط –مؽتبة افـفضة ادرصية –افدين ظبد احلؿقد يحمق

اكتشارات  –تح حمؿد حمقي افدين ظبد احلؿقد :رشح ابن عؼقل عذ ألػقة ابن مالك -

 )كسخة مصورة(. 9ط -ضفران –كاس خرسو

 .ت.د –بروت –دار ادعرؾة –افعؽزي :رشح ديوان ادتـبي -

ظـي بتصحقحه حمؿد بدر  –اخلػاجي :شػاء الغؾقل فقام يف كالم العرب من الدخقل -

 د.ت. – 1ط –مطبعة دار افسعادة بؿرص –افدين افـعساين

 بروت. –3ط –ادطبعة افؽاثوفقؽقة –: روؾائقل كخؾةغرائب الؾغة العربقة -

 –ح د. ممدوح خسارةت –: حمؿد بن أيب افػتح افبععالػاخر يف رشح مجل عبد الؼاهر -

 .م3995 –1ط – افؽويت –بادجؾس افوضـي فؾثؼاؾة وافػـون وأكؼ اد

 .ه 1384 –افطباظة ادـرية ةإدار –: ابن إثر اجلزريالؽامل يف التاريخ -

افـاذ حمؿد أمغ  –: تح جزائقل شؾقءان جبورالؽواكب السائرة بلعقان ادئة العارشة -

 .د. ت –دمج وذـاه بروت



 (3( اجلز  )47ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشق 
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دار شزـغ  –د. ظبد احلؾقم افـجار تح ظع افـجدي كاصف و –: ابن جـيادحتسب -

 م.1943 –فؾطباظة

 –بروت –دار إحقا  افساث –تح خؾقل إبراهقم جػل –شقده : ابنادخصص -

 م.1993  1ط

 .ه 1331مرص  –ادطبعة افؽزى إمرية –شقده : ابنادخصص -

ؾاق احلديثة –قا  افساث افعريبتح جلـة إح –شقده : ابنادخصص -  د.ت. –بروت –دار ٔا

د جاد ادوػ وظع حمؿد تح حمؿد أَح –: افسقوضيادزهر يف عؾوم الؾغة وأكواعفا -

 د.ت. –بروت –دار اجلقل ودار افػؽر  –حمؿد أبو افػضل إبراهقمافبجاوي و

 –ة افدول افعربقةمعفد ادخطوضات بجامع –تح حمؿد ظع افـجار – شقده : ابنادحؽم -

 م.1973 –1ط

 –بروت –دار افؼؾم  –: تح ظبد اهلل أكقس افطباعكل فن مستظرف يفادستطرف  -

 م.1941 –1ط

: إظداد د. أَحد صػقق اخلطقب مؽتبة معجم الشفايب يف مصطؾحات العؾوم الزراعقة -

 م.1943 – 3ط –فبـان

 –دمشق –دار ضالس –ظع رـد. جفقـة كص  :ادعرب والدخقل يف ادعاجم العربقة -

 م.3991 –1ط

 م.1944 -دمشق –: د. حمؿد افتوكجيادعربات الػارسقة يف الؾغة العربقة -

  –نؽؾقزي(  جورج رزق اهلل وٓبت جـغءاإك -آرامي –)ظريب مػردات آرامقة -

 م.3911 –3ط

 م.1999ل دمشق دار صؿل –: د. حمؿد هبجة افؼبقزجات العربقاتمالمح يف فؼه الؾف -

 د.ت. –دار ادعارف بؿرص –ظباس حسنالـحو الوايف:  -
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 أبو حاتم السجستاين

 يف ضوء ادذكر وادًىث

 

 ()د. طارق اجلنايب

 

رّي, افراويوو , وهووو( اف  وو555هووق و ووق حوول ؿ شووفؾ  ووـ اؿووت اف   وو ل  )ت 

 .افّؾغقي, ادؼرئ, ادػّّس, ادحّتث, افـحقّي 

هوو(, 512ريغ ادشلهر وؾقفؿ: و وق زيوت إك ولرّي )تووخذ ظـ صققخ اف  

هوو(, ويعؼوقب  وـ 519و ق ظ قتة معؿر  وـ ادنـوك )ت هو(, و512وإصؿعل )ت

 .هو(515هو(, وإخػش شعقت  ـ م عتة )ت525إشحلق احلرضمّل )ت

ويو  افعولا افشوفر  لفشوعر اؾوذفؽ ادشوفقر ادعوروف, ؾفوق افر (1)وّمل وّكوف افراويو 

, ومل ُذـور وافؾغ , وّمل وّكف )اّفؾغقي(, ؾقتل ظؾقف مل ي ـلؿؾف افتارشقن مـ وؿقافف يف افؾغ 

)افػورق(, )إضوتاد(, وو )ؾعؾو  ووؾعؾو (, : ع مـفل , ومل ُؾؼوتفف مـ ـ ب, مل ضُ 

   .(5)ر وادمكث(, وشقاهل)ادذـو(, و)ادؼ قر وادؿتود(, و)اإلدؽلم

                                                           

( ).لحث يف ظؾقم افؾغ  افعر ق  مـ افعراق  

 افز قتي .فرشلف  ادلج  ر اف ل وظّتهل افتـ قر شعقت  لً ـلن مقضقظ (1)

 يف مؼتم  حتؼقؼ )ؾعؾ  ووؾعؾ ( .اف    ل  ل ٔثلر و, وافّن   اد  ؼ  26يـظر: افػفرش :  (5)



 (5( اجلزء )78اد ؾت ) –جمؾ  جمؿع افؾغ  افعر ق   تمشؼ 
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ووّمل وّكف )ادؼرئ( ؾقمـت ـ ل ف يف )افؼراءات( افذي ـلن يػخر  وف وهوؾ اف كوة, 

لرّي يف )إيضوولح افقؿووػ وآ  ووتاء(, وو ووق جعػوور وموول كؼؾووف ظـووف و ووق  ؽوور  ووـ إك وو

افـّحوولس يف )افؼ ووع وآف ـوولف( و )إظووراب افؼوورجن(, وا ووـ جـووّل يف )ادح  ووب(, 

ذـور زوزة وافؽ ولفّل وا وـ ظولمر, », وؿت  رك يف ـ ل وف (9)وـلن فف اخ  لر يف افؼراءة

عووروف , يعضوته وْخوذه ظووـ ادؼورئ اد(6)«موـ إفؿوو .... وزاد كحوق ظؼويـ رجوو ً 

 .)يعؼقب احلرضمّل( افَؼَرَوة افنامكق , و لفقػف ـ لب )اخ  ف اد لحػ(

ووّمل وّكف )ادػّّس( ؾقمّيته مل صـّػف يف )إظراب افؼورجن(, ووخوذه ظوـ وب ظ قوتة, 

ّٓ ؾؽقوػ ُيػّّسو إظرا وف فؾؼورجن  وإخػش, وهق مل يشر إػ متّؽـوف موـ )افـحوق(, وإ

عؾامء إؾذاذ إُػ صـّػقا إظوراب افؼورجن  عوته, وؿوت ي  ؼ  ف اف لفػ  افؽريؿ  مـ اف

  :كؼؾقا ظـف وصقلء جتيرة  لفؼ قل مـ اإلظرا لت مـ ذفؽ من ً 

ذا ل( يف ؿقفف  علػ ﴿ .1 ـُ بِآيَاتِوَاا وّكف حؽك ظـ ظ تاهلل  ـ ظؿر ضّؿ افؽلف يف )
اب ّٓ ون يؽقن مجوع )ـولذب( مـ وق (5)﴾اً ِلذَّ و ؼوتيره: ظوذ احلولل,  لً , وفؽـّف وكؽره إ

 .(2))وـذ قا  آيل ـل يف حلل ـذهبؿ(

شووّقغ ك ووب )رّب افعوولدغ(,  ؿعـووك )وزووت اهلل رّب افعوولدغ(, ووّيووته ا ووـ  .5

 .(8)اً جتيت لً افـ ب ظذ افـتاء, فئ  يؽقن ـ م اً ـق لن, مـؽر

                                                           

 .158ادرصت افقجقز:  (9)

 .192 شلن إحرف اف  ع  مـ  36, ويـظر: 155ادرصت:  (6)

 ( .  57افـ ل: ) (5)

 . 5/967يـظر: ادح  ب:  (2)

 .  1/151يـظر: إظراب افؼرجن فؾـحلس:  (8)



  ضلرق اجلـلبد.  -  ل ؿ اف    ل  يف ضقء ادذـر وادمكثو ق ح 
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ر يف وشوواّمه افز قووتّي: )ادخ  وو لً ذـوور فووف ـ ل وو (7)ر وّن اف وورايفّ وثووؿ ـقووػ كػّ وو

وؿت ظّته إول يف اف  ؼ  افنلكق  مـ افـحقيغ اف كيغ, ـام شؾؽف افنول  , (3)افـحق(

ؾقفؿ, وزظؿ وّكف روى ظؾؿ شق قيف ظـ إخػش, وـلك  ُ ؼرو ظؾقوف ـ وب إخػوش 

 .ؿروت ـ لب شق قيف ظذ إخػش مر غوروى ادّزد وّكف ؿلل:  .لً ح ـ اً ؾرّد ردّ 

ؾووف موول كؼؾووف ا ووـ خؾّ  ـّ يف  لً وّكووف ا يؽووـ حلذؿوو»مووـ  (12)ؽوولنوٓ ي وو ؼقؿ مووع هووذا 

, , إّن اف ؾّ ووث ظـووت ـ ل ووف ادفووّؿ )ادووذـر وادمكووث(, وهووق ثوول  اثـووغ ح ووامً «افـحووق

, وإول ـ وولب ا ووـ إك وولري, وؿووقل: إّن اف ؾّ ووث ظـووت هووذا اً , واشوو  رادو ػ ووق ً 

دقاؾؼ وف  ؾقفل مـ افعؾؿ وآج فلد مل ٓ جملل ,جراء ٕب حل ؿ يف افـحق ُيظفرافؽ لب 

 حلل , وفؽـّف ٓ يرؿك إػ صـقع مـ ُصِغؾ  ؼضليل افؾغ  وافرواي , وصلدف هقاه هبول 

ّٓ مل رسى   .يف م لحنف يف هذا ادقتانؾكؾف ظـ افـحق ادحض إ

وّمل ـ لب )ادذـر وادمكث( وك خ ف افـػق و  افػريوتة اف ول جولل ؾقفول ؾؽور 

ف لفػ  مـ  اً ر, ؾنّكف ـلن م تروفؾـش ظّتهلوؿؾؿف وو ادرحقم إش لذ )هنلد ج غ(

 ( لرّي, ثوؿ ـلكو  موـ موقارد )ا وـ شوقتهـ ب اف لفغ, وؾلد مـفل و ق  ؽر  ـ إك 

 .يف خمّ  ف

وؿػـول ظوذ وفوقان مـوف يف  اً واؾور ومفام يؽـ مـ يشء, ؾنّن يف هوذا افؽ ولب ظؾوامً 

      .وكؼػ ظذ وفقان وخرى مـ م لفؾ افـحق, وؿضليل افؾغ  (11) حث شل ؼ

                                                           

 . 55وخ لر افـحقيغ اف كيغ:  (7)

 . 122ض ؼلت افـحقيغ وافؾغقيغ:  (3)

 . 5/691وؾقلت إظقلن:  (12)

يـظر:  حث )ـ لب ادذـر وادمكث ٕب حل ؿ اف    ل ( جمؾ  اد ؿع افعؾؿوّل افعراؿوّل ,  (11)
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 : من مسائل النحوأوًٓ 

. حتّتث ظـ اف ضلّد اجلـيّس يف إظتاد مـ ث ث  إػ ظؼة, ؾعزا إشؼلط اف ولء 1

مـ افعتد مع ادعتود ادمكث, وإث لهتل مع ادذـر إػ اخلّػو  وافنؼوؾأل ّٕن مجوع ادمكوث 

ر ثؼقؾ ؾحذؾقا اف لء مـ ظتدهأل فوئ  ج ـّ وادوذـر , اً ؿوع ثؼوق ن, دّول ـولن ادعوتود موذ

 .خػقػ, ودخؾقا يف ظتده اف لء فق  ؿع خػقػ مع ثؼقؾ ؾقع تٓ

وحغ حتوّتث ظوـ   وؿق  وظو م افوذـقر  لٕظوتاد, ذهوب إػ مـعفول موـ افكوف, 

, واشو نـك (15)اً حلؼ فل اف لء وم ا  ؾحؼفلأل ٕهّنل شّؿق   ؿمكوث ظوذ ور عو  وحورف ؾ ولظت

وٓ  كوف »  , وؿولل:(19)ـام يف )جقار(مـ ذفؽ )ثام (, إذ زظؿ وهّنل ُ كف رصف ظّؾ  

 .(16)«روي  ثام أل ّٕكف ؿت  ّؿ اف ـلء واكػ ح جخره, ؾسـ  رصؾف :يف افـ ب, ؾ ؼقل

ـّ   يؽقن  نحللق يلء افـ ب   وزوي افعوتد, 5 . زظؿ وّن افـ ب إػ إظتاد ادر

ـوام  رّي,و: وحتّي ظؼّي, واثـّل ظشوفـ    إػ )وحت ظؼ( و)اثـل ظؼ(ؾ ؼقل يف ا

 رامّل هرمزّي, ومـف ؿقل افشلظر:  ك  قا إػ )رامفرمز(, ؾؼلفقا

اااااااااةً  ْجُتهاااااااااا راِموَّاااااااااًة ُ ْرُمِز َّ  تَزوَّ

  

ْزِق    (15)بَفضِل الذي َأْعطَى األمرُي من الرِّ

                                                                                                                                               

   , وكؼػ ظذ وفقان وخرى مـ م لفؾ افـحق, وؿضليل افؾغ  . 517, 95, م 9ج

 افعتد ظـته ممكث حلؼ ف اف لء وم ا  ؾحؼف . (15)

ؾقفل رويلن: معلمؾ فل معلمؾ  ادػرد ادـؼقص, وو معلمؾ فل معلمؾ  اجلؿع اد ـلهل, وؿوت مجوع  (19)

ظذ ادـؼوقص,  إذ صوقرهتام واحوتة, ؾونذا ُك وب ا  ز ً  اً وجرّ  لً  غ افرويغ يف حذف افقلء رؾع

 معلمؾ ف معلمؾ  ؽر ادـكف يـزع اف ـقيـ ح ب.   يـقن, إذ  ن   افقلء, ؾ ؽقن 

 . 111ادذـر وادمكث:  (16)

 . 111ادذـر وادمكث:  (15)
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ّٓ  نظلدة اجل ا ُجِز افع ػ ظذ. 3 ريغ ولر, وهق مذهب فؾ  افضؿر اد رور إ

فؽ مؼرون  لف امع, ؾلّٕول هق افؽنر, وؿقلس معروف, ووجلزه افؽقؾققن, وفعؾ ذ

, و ذفؽ ؿرو زوزة لً اف كيغ ظذ افؽنر, وؿت ار ضله افؽقؾققن مع وهّنؿ يروكف ؿ قح

ُقاا ا الَ ﴿ :(18), وافـَّخعووّل وؿ وولدة وإظؿووش(12)افّزيوولت ي تَتََساااَلوُ َ  بِااِى  َواتَّ ِ اَّلَّ
رَْحاا َ 

َ
د ورور, وؿوورو ؽورهؿ  لفـ ووب ,  ع وػ )إرحوولم( ظوذ افضووؿر ا(17)﴾َواأل

 .(13)ظذ فػظ اجل ف , وو ظذ اّؾ )اهللء( لً ظ ػ

)اهلل رّب  :وّمل و ق حول ؿ ؾؼوت ظّؾوؾ ـراهو  افع وػ ظوذ افضوؿر اف ولرز يف كحوق

, ؾؽلّن افع ػ (52)وزيٍت(  لّكف ظ ػ ظذ ضؿر يف مقضع اف ـقيـ, وادضؿر خػقػ

ّٓ  عوت  قـقوته  ضوؿر افع ػ ظذ ا لً ا يؽـ ظذ يشء, ووكؽر ويض فضوؿر ادرؾوقع إ

 .(51)ممّل ار ضله افؽقؾققن وو له اف كيقن لً رؾع, كحق: )ؿلم ووخقه(, وهق ويض

وظّؾؾ و ق حل ؿ ذفوؽ  عوتم جوقاز افع وػ ظوذ خػوّل, واإلضوامر هـول خػوّل, 

  :ؾؽلّكف ا يؽـ, ومّنؾ  و

 .وُقْم أىت وأخوك

                                                           

 . 552اف  ع  يف افؼراءات:  (12)

 . 5/5 ػ ر افؼرض ل:  (18)

 ( .1افـ لء: ) (17)

 . 18/113.وهلمشف, وادخ ص:  915-952يـظر: جملفس افعؾامء:  (13)

 وٓ  ووراهؿ يؼقفووقن: »: 18/113, وادخ ووص: 263 ووـ إك وولرّي: يف ادووذـر وادمكووث ٓ (52)

 اهلل رّب ورّب زيٍت ؾقؽّررونأل خلػلء ادؽـّل ادخػقض, إذا وؿع مقؿع اف ـقيـ .  

 ؾنذا وريت ذفؽ مـ ؽر  قـقت فزم ك ب مل  عت افقاو ظذ ادعّق  . (51)
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لفضووؿر اف وولرز كحووق )ُؿْؿووُ ( , وا يؿّنووؾ  (55)«ويؼووُ ح: ؿووْؿ ووخووقك»ؿوولل: 

ظذ مل ذـره يف إظلدة اجلّولر خلّػو   -ؾقام ي تو -)ُؿْؿِ ( وومنلهلام, وفق مّنؾ هبل حلؿؾفو

 .افضؿر ٓ خلػلفف

وجلز اإلضامر ظـ )ـ ( و )ـؾ ل(  لدنـك, ؾقؼلل: ـ مهل مـ ؾؼلن, وـؾ لمهول . 4

 .(59)مـ ؾؼ لن

آثـوغ واإلخ ولر ظوـ واحوت, ؾقؼولل:  إذ إصؾ يف )ـ ( و)ـؾ ل( اإلضلؾ  إػ

, وـؾ ل ادرو غ ـلك  مجقؾً , وـ  افرجؾغ ؿلفؿ, وـؾ ل ادرو غ ـ  وخقيؽ ـلن ؿلفامً 

 ؿلفؿ , ومـف ؿقل افشلظر: 

 كاااام  ااااومي ُأمامااااة  ااااوُم  اااا             

  

ّٓ دِ ايِتاااااااااااااوإْن ملْ ى   (56)اااَماااااااااااااا إ

 
 .*ومل ذهب إفقف مذهب ـقيف

لز و ووق حوول ؿ  لكقووث اد وولدر ادـعووقت هبوول ومجعفوول, كحووق: رجووٌؾ َظووْتٌل, . وجوو5

ريقن, ووجوولزه افؽقؾقووقن و, وهووذا ممّوول ا ُجِووزه اف  وو(55)وامووروة َظْتَفوو , وؿووقٌم ُظووتوٌل 

 .اً مع ؿتيـ ظذ اف امع, وافراجح ظـته إفزام اد لدر اإلؾراد واف ذـر و ت

                                                           

 . 111ادذـر وادمكث:  (55)

 / ب .115ادذـر وادمكث:  (59)

 . 553-15/557: يـظر: افؾ لن )ـ ( (56)

 .  186. وادذـر وادمكث ٓ ـ إك لري:  169-5/165معل  افػراء:  *

( جقازه. وؿت ورد يف 18/95يف )ادخ ص:  ا ـ شقته/ب , وكؼؾ 155ادذـر وادمكث:  (55)

 صعر ف قت مجع )َكْقح( ظذ )وكقاح(: ؿقمل  ـقحلن مع إكقاِح .
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ووّمول ؾعوؾ اجلؿقوع اد ؼوّتم, »: . وضؾؼ جقاز  وذـر ؾعوؾ اجلؿوع و لكقنوف, ؿولل2

  :, ومّنؾ فذفؽ  و(52)«ؾلف لكقث, واف ذـر ؾقف مع تٓن

 اُء.اال النساوق  اُء,  اقالت النس

 .اُح او بَّ الر   اُح,  ا ّبت الر 

 .كُثرِت احلّواُت,  وكُثر احلّواُت 

كوث ؾؾؿ يؿّقز  غ مجعل اف  حقح واف ؽ ر, وا يؿّقز  غ ادمكث احلؼقؼل وادم

 .(58)اد لزي, إذ فؽؾ مـ ذفؽ صلن يف اجلقاز وافقجقب ظـت افـحلة

وّمل افؽقؾّققن ؾق قزون  ذـر افػعؾ و لكقنف, ووصؽ ون ي ل عفؿ و ق حل ؿ ؾقف دل 

ّٓ ون يؽقن ذفؽ  قاؾؼ(57)ُظرف  ف مـ حّتة ظ  ق ف ظؾقفؿ, وـراه ف هلؿ  .لً اض لً , إ

 اً رومؽّ وو لً ػلظووؾ اشووؿ جووـس وو مجعووريقن ؾوورون جووقازه إذا ـوولن افوووّموول اف  وو

وجب اف ذـر  لً فؾؿذـر صحقح لً ؾؼت وجب اف لكقث, وإذا ـلن مجع لً فؾؿذـر صحقح

 . (53)ف  م  ادػرد

ُره جوقاز افوقجفغ ظوذ مول ُذـور وؽر وّكف ُيػفؿ مـ ومنؾ ف اف ل ش ؼ ذـرهول ؿ و

   .م ل ع  ٕصحل ف اف كيغ

                                                           

 / ب .155دمكث: ادذـر وا (52)

 . 1/572يـظر: رشح اف كيح ظذ اف قضقح:  (58)

( مؼلفو  وب حول ؿ: ))ويو حّػظ 121-122كؼؾ و ق اف قب افّؾغقي يف )مرا وب افـحوقيغ:  (57)

وحتهؿ م ولفؾ افـحوق  و  ظؾوؾ, وٓ  ػ ور, ؾقؽنور ـ موف ظـوت موـ , ؾوػ إفقوف, وإّكوام هوّؿ 

 ,سظف فقـ ب إفقف...(( .   وحتهؿ إذا ش ؼ إػ افعؾؿ ون ي ّر اشامً 

 . 1/953ووضح اد لفؽ:  (53)



 (5( اجلزء )78اد ؾت ) –جمؾ  جمؿع افؾغ  افعر ق   تمشؼ 

 
 

922 

اوُْ  ْ  ﴿. وجلز اف وتل موـ افضوؿر يف ؿقفوف  عولػ8 ِْ اما ا َلرِياٌم  ََ , (92)﴾فَعُما ا َو

يَن َظلَُم او﴿ ِ وا انلَّْجَ ى اَّلَّ ََسا
َ
  :, ومنؾف(91)﴾َوأ

ُأ ماااااان َدمِّ  ه            َتاااااانَّ  الَقتِوااااااِل وَباااااازِّ

  

 الَقتواااااِل إَِزاُر اااااا  وَقااااا  َع َقاااااْت َدمَّ  

 

 

 و:   

َد ماااااُء ادَااااْرِد ناَ ااااا َنَ ْوُىااااه         وَسااااوَّ

  

ًُ َكَ ااْوِن     (95)هااي َأْدماااُء ساااُر انوِر النَّاا

 

 

 مووـ افضووؿر  مووـ افضووؿر يف )ظؾؼوو ( , و)شوولر(  ووتًٓ  ؾوولظرب )إزار(  ووتًٓ 

 يف )ودملء(.

ـلّكف يف اف ؿنقؾ: وؿت ظؾؼ  دم افؼ قؾ ادروُة إزاُرهل, ؾونْن » :وووضح ذفؽ  ؼقفف

يف ـ مفوؿ,  ؿقؾ: وُ  تُل افنقب مـ ادروة, ؾلجلقاب: وّ  ؿت وجتت منؾ هوذا شوف ً 

ؿلفقا: ُشؾِب ظ ُتاهلل ثقُ ف, ؾرؾعقا )افنقب( ظذ اف تل مـف, وُشؾِ ْ  جلريُ ؽ إزاُرهلأل 

ّٓ موـ حقوث لً , وفوقس هوذا موـ مذه وف هوق حّؼو(99)«ؾفذا مذه ل يف هذا اف قو .  , إ

 .(96)اف خريج, وّمل اإلظراب ؾفق فألخػش

                                                           

 . 81ادلفتة:  (92)

 ( ظذ اف ػ ر .5/612, وهق ظـت إخػش )ادعل : 9إك قلء:  (91)

 شلُرهل, وي شلُءهل, وؾقف حذف, واف ق  وشل ؼف مـ ؿ قتة ٕب ذؤيب اهلُذيّل .  (95)

 .  922: دذـر وادمكث ٓ ـ إك لري/ب. وا139, ويـظر: 183ادذـر وادمكث:  (99)

, ويـظر:  حث يف افّؾف لت افعر ق  ضؿـ )دراشولت يف 191-192يـظر: جملفس افعؾامء:  (96)

 ( .181افؾغ  وافـحق: 
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  ظقـَُؽ وإكُػ َحَ ـلن           :. جعؾ كحق ؿقفف7

ـٌ   وظقـَُؽ وإكُػ َحَ 

 .ظـ )ظقـؽ(, اش غـلًء  خز افنل  )إكػ( لً اذوؾ اً ظذ  ؼتير )ح ـ ( يف افنلكق  خز

 .(95) احلذف مـ افنل  اش غـلء  خز إولووجلز: ظقـُؽ وإكُػ ح ـٌ , ؽَر 

 ( يف ؿقل افشلظر: لً . اخ ؾػ افـحلة يف إظراب )خمّض 3

 ام            ىَّ كااااي اً فماااانهْم أِسااااو َأَرى َرُجاااامً 

  

اااابا   (*)َ ُضاااام إش َكْيااااَحْوِه َكفااااا ُ َضَّ

 

 
وّكف كع  فو)ـّػ(, و)ـّػ( جقز ؾقوف اف وذـر واف لكقوث, وهوق  :ؾؼلل ؿلفؾ مـفؿ

وهوؿ إذ )افؽووّػ( ممكوث  لإلمجوولع, وا ُيـؼوؾ ؾقووف اف وذـر, وذهووب و وق حوول ؿ وا ووـ 

ر وّن و ول حول ؿ اكػورد  وذـر وجفوغ فوو)رجؾ(, ؽو لً إك لرّي إػ جقاز ون يؽوقن كع و

جخريـ, ووهلام: وّن اف لء اذوؾ  ظذ افسخقؿ يف ؽر افـتاء, وهوق ممّول ي وّقغ فؾشولظر, 

 .(92)وافنل : وّكف حلل مـ ضؿر افػلظؾ يف )يضّؿ( و)اهللء( يف )ـشحقف(

                                                           

 / و. 159/ ب, 155ادذـر وادمكث:  (95)

 . 115فألظشك, ديقاكف:  (   *)

( إظرا ف ظذ افـعو  82رّي يف )اف ؾغ : , وؿت  لّول و ق افزـلت إك ل155ادذـر وادمكث:  (92)

  . 12/178ظذ ادعـك , إذ افؽّػ يف ادعـك ظضق. ويـظر: ادخّ ص:  فو)ـّػ( ز ً 
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 : من قضا ا الّ غةاً ثاىو

 اردْالنو 
, وؿوت ـولن افّؾغقيوقن (98)عوربافـقادر مجع كولدرة, وهوق مول خورج موـ ـو م اف

 اً ـ ور اً ح ك فؼت مجع مـفؿ ضلفػ  ؿتر ,مشغقؾغ    ّقت افـقادر وإيتاظفل ؿراضق فؿ

 لً وا يُػْ   عض إظراب ون جؿع مـفول صوقئ , مـفؿ و ق حل ؿ.قا ظؾقفل م ـّػلتو ـَ 

لّ  ظراّب, وو ق زيلد افؽ ّب, وؽرمهول, وصوـع اف ولؽـام صـع و ق م حؾ إ لً كلؾع

ويف ـ ولب وب حول ؿ (97)ؾقام  ػّرد  ف ظتد مـ افّؾغوقيغ دوـ يـؼوؾ ظّؿوـ شوقاهؿ لً ـ ل 

 يشء مـ  ؾؽؿ افـقادر ومّنؾ هلل: 

ؿلفقا يف حرف كلدر: حرض افؼليَض امروٌة, وٓ يؼولس منوؾ هوذا »ؿلل و ق حل ؿ: 

, وهذه (93)وذفؽ يف معرض حتينف ظـ وجقب  لكقث ؾعؾ ادمكث احلؼقؼّل  «خلص 

ر وّن كوتورهل, ؽ ، **ؿؾ  فق   ممّل اكػرد  رواي ف و ق حل ؿ, إذ وردت ظـت شق قيفاجل

هـوول, يعـوول خروجفوول ظووذ افؼلظووتة ادووذـقرة, وؿووت ـلكوو  مووـ  ضوولظ  افـحووقيغ 

 .وافؾغقيغ حغ ي ؽّؾؿقن ظذ  لب  ذـر افػعؾ و لكقنف  لفـظر إػ افػلظؾ

                                                           

 , شؼط وصّذ, ومـف افـقادر .اً , وكتر افقء يـتر كتر5/756يف اف حلح)كتر(:  (98)

ؿ موـ ـ ل وف ) ؼوتيؿ حّؼؼف ظتكلن افتوري  لشؿ )افشقارد يف افؾغ (, وؾقف  لب ظـ وب حل  (97)

 . 522, 525اُدػ ت وادزال ظـ جف ف مـ ـ م افعرب(: 

 /ب .195ادذـر وادمكث:  (93)

 . 5/97افؽ لب: )ط هلرون(:  **
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 .(62)ظذ )وراٌض( لً ضوورد ظـ وب زيت وّن مـ افعرب مـ جؿع ور -1

يؼلل يف خ لب إكنك: هل هل ذه, ؽر وّن و ول حول ؿ روى ظوـ وب زيوت وّكوف  -5

 .(61)شؿع مـ وـنر مـ مئ  كػس مـ إظراب وهّنؿ يؼقفقن: هل هق ذه

 روى  ق  جرير افضّ ّل:  -9

 أَكَ ااااْت َ اااااَر َأْ ِاااار    اً  ااااا َضااااُب 

  

  (65)نفااي الُبطااوِن وقاا  راحااْت َقااراقِريُ  

, ووكؽر ا ـ إك لرّي هذه (69)لً (  ضؿ افضلد واف لء ظذ اجلؿع طـّ لً ظذ وّن )ُضُ ع  

 .(66)ِرد وحت هذا اف ق  ظذ اجلؿعقافرواي أل إذ ا ي

ـّ اف    لّ  وّن حلولق اف ولء  وو)افَؾُ مة( وكنوك إشوت ؿوت جولء موـ ؿوقهلؿ  -9 ط

وّكف ا يروه وحت ٕك لري , ووكؽر ا ـ ا(65)فألشت: افّؾ م, ثؿ ذه   هذه افؾغ  ودرش 

 .(62)مـ وهؾ افؾغ      لء

 وؾقف ومران:

                                                           

 / و . 188ادذـر وادمكث: (62)

 /ب .522ادذـر وادمكث:  (61)

 . 86, وافُ ؾغ : 36اف ق  يف ادذـر وادمكث ٓ ـ إك لري:  (65)

 /ب .191وادمكث: ادذـر  (69)

, وكؼؾ وّن و ل زيت وكشته  ضوؿ غ, ووهوؾ احل ولز 36يـظر: ادذـر وادمكث ٓ ـ إك لرّي:  (66)

 جؿعقكف هؽذا .

, وؿت ُحّرف و ق حل ؿ إػ وب خلفت, وؿولل: 12/122, وادخّ ص: 195ادذـر وادمكث:  (65)

 ويؿؽـ ون يؽقن افؾ م مجع افؾُ مة .

 . 33 ـ إك لري: ادذـر وادمكث ٓ (62)
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ـّ  -6  .وّن و ل حل ؿ ا جزم  ف, وإّكام ذـره ظذ افّظ

ووّن و ل حل ؿ ؿلشف ظوذ إصوؾ يف وّن اف ػريوؼ  وغ ادوذـر وادمكوث يؽوقن  -5

وّن افؾغو   لفع م , ؽر وّن هذا ممّل ا يؼّره افترس احلوتيث, إذ يوذهب افتارشوقن إػ 

جخور, ثوؿ ـنورت وفػولظ اف وذـر واف لكقوث, ؾ ـحو  افؾغو  إػ  لً ـلك  فؾؿذـر فػظو

 اف ػريؼ  لفع م , وهذا يعـل وّن هذا افرضب مـ اف ػريؼ م  حتث يف افؾغ .

 اتْغالل 
فؼت ُظـل و ق حل ؿ  نيراد فغلت افؼ لفؾ, وفف يف ذفوؽ معرؾو  ح وـ , وومجوؾ مول 

 ورد مـفل ظذ افـحق أيت: 

وموـ وهوؾ احل ولز موـ يؼوقل: ». يؼلل فؾرجوؾ )زوج(, وفؾؿوروة )زوج(, وزاد: 1

ؿلرصة ومقمه , ؾؼت ومجوع افؾغقيوقن  -هـل -, وافع لرة (68)«افزوج , وؾ ك  زوج  ؾ ن

ظذ وّن )زوج( هل فغ  وهؾ احل لز, وهل افؾغو  افػ وحك, وهبول كوزل افؼورجن افؽوريؿ, 

ْمِسْك َعلَيَْك َزوْجَ ؿلل  علػ: ﴿
َ
ْزَواِجَك َوبَوَاتِاَك  قُْل , وؿلل  علػ ﴿(67)﴾َك أ

َ
ل وّمو . (63)﴾أل

   :, ومـف ؿقل افػرزدق , وهق مـ متقؿ(52)زوج , ؾفل فغ  متقؿ وشلفر افعرب

ز زوجتااي                  اوإّن الااذي   ياا  ي ُُياارِّ

  

 (51)رى  سااتبوُ هااَكااامز  إش ُأْسااِ  الّياا 

افرجوؾ وادوروة »ٓ إهيولم ؾقوف, ؾؼولل:  لً ف   قلكلثّؿ ظلد و ق حل ؿ إػ  قلن اد  ـوم 

                                                           

 / و .116ادذـر وادمكث:  (68)

 . 98إحزاب:  (67)

 ( . و)وزواج( مجع )زوج( و )زوج ( جتؿع ظذ )زوجلت( .53إحزاب: ) (63)

 . 127, 35يـظر: ادذـر وادمكث فؾػراء:  (52)

 . 225افتيقان:  (51)



  ضلرق اجلـلبد.  -  ل ؿ اف    ل  يف ضقء ادذـر وادمكثو ق ح 

 

981 

هْاَ  َوَزوُْجاَك زوجلن, وـّؾ واحت مـفام زوج, ويف افؼورجن: ﴿
َ
ْن أ ُُ , يعـول (55)﴾اْسا

وَْ ا , وؿلل: ﴿«)حقاء( ِْ ؾفذه فغ  وهؾ احل لز, وهبل كزل افؼورجن,  (59)﴾َزوَْجَ اوََخلََق 

يؼقفقن: زوجو , فؾؿوروة, ووهوؾ واجلؿع وزواج, ـام ؿلفقا: وزواج افـ ّل, ووهؾ ك ت 

, وظـته وّن وهؾ ادتيـ  وؾ ح مـ وهؾ مؽو أل فؼؾو  (56)«مؽ  وادتيـ  ي ؽّؾؿقن  ذفؽ

وؾ ح موـ  لً خملف   إظلجؿ هلؿ, ومـ ثّؿ  ـلك  وهؾ مؽ  يؾحـقن, وإن ـلكقا مجقع

 .(55)وهؾ افعراق ظذ ـّؾ حلل

 افؼوقل  ولّن وهوؾ وخ ص  اجلؿوع  وغ افؼوقفغ: فعوّؾ و ول حول ؿ ـولن يرمول إػ

ـْ يؼقل )زوج ( قفقن )زوج( دون شلفر افعرب, ومـفؿاحل لز يؼ  .َم

ره, واش ش . افترع ممكن , وذـر و ق حل ؿ وّن متقامً 5 ـّ فت  ؼقل ووس  ـ ح ر  ذ

 : يف صػ  افترع

 َكنِْهااااِي َقااااَراَر            اً َوأْمَ ااااَس ُ ااااولِوّ 

  

َ  ىفاااَأ ر اااأ  نااايجفم     (52)أحاااّس بقاااا

  :وب إخزر احِلاّم  ويؼقل 

نِ  اً ُمَق ِّص َِ ذي التََّغضُّ ْر  (58)بال ِّ

                                                           

 . 13, وإظراف: 95اف ؼرة:  (55)

 . 1افـ لء:  (59)

 /ب .167مكث: ادذـر واد (56)

 /ب .522ادذـر وادمكث:  (55)

 . 26افتيقان:  (52)

 32: درع احلتيت وكنك, وظـت ادوّزد إػ ونّ  39:/و,ب . وذهب افػّراء167ادذـر وادمكث:  (58)

ر و مّكث . ـّ  وهّنل  ذ
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فغ  وهؾ احل لز وّن )صوتيؼ( ُيوراد هبول ادػورد واجلؿوع وادمكوث, ؾقؼقفوقن: . 9

 .(57)حّتثـل  عض صتيؼل, وي: وصتؿلفل

رة ظـت وـنور . 6 ـّ مجقع إجـلس, كحق: متر, و ؼر, وكحؾ, وواحتهتل  لف لء, مذ

: هووذا متوور, وهووذا  ؼوور, وذـور و ووق حوول ؿ وّن وهووؾ احل وولز يمكنووقن افعورب, ؾقؼقفووقن

هووذا وٓ يؼق ووقكف يف شوولفره, ؾقؼقفووقن: هوول اف ؼوور وهوول افـحووؾ, وورد يف  (53) عووض

ااِذي﴿ :, ؿوولل  عوولػلً افؼوورجن افؽووريؿ ممكنوو ِ َِّ ْ  ا
َ
ْوََح َرباااَك َلَِ  انلَّْلااِل أ

َ
, وّموول (22)﴾َوأ

ر ويمّكث ـّ  .(21)افـحؾ, ؾقذ

ره و ق حل ؿ وّن ـؾ مجع واحت ف  لف لء موذـر, ويمّكوث احل ولزيقن وم ك مل ذـ

 . عضف

وروا »ؽر وّن افػّراء يعؽس إمر, ويؼقل:   ـّ إّن وهؾ احل لز يمّكنقكف, ورّ ام ذ

رون ذفؽ, ورّ وام وّكنوقا, وإؽؾوب ظؾوقفؿ  ـّ وإؽؾب ظؾقفؿ اف لكقث, ووهؾ ك ت يذ

 .(25)«اف ذـر.

                                                           

 /و .156ادذـر وادمكث:  (57)

 ) عض( يف ظ لرة وب حل ؿ  تّل ظذ وـنر مـ واحت . (53)

 . 27ـحؾ: اف (22)

 /و, ب .155ادذـر وادمكث:  (21)

, ؾلف وذـر لً . ويرى ادّزد اف ذـر واف لكقث يف إجـلس م ؾؼو 121ادذـر وادمكث فؾػّراء:  (25)

ْعَجاازُ : ﴿امظ , وهبام ورد ؿقفف  عولػظذ معـك اجل , واف لكقث ز ً لً ظذ جعؾفل وجـلش
َ
ُ ْ  أ ََّّ

َ
 َلاَ

وَْقِعر ُْ ْعَجااُز ََنْاٍل َخاِوَ ا ٍ  ﴿ ﴾, وؿقفوف:ََنٍْل 
َ
ُ ْ  أ ََّّ

َ
( 78-72﴾ , )ادوذـر وادمكوث فؾؿوّزد: َلاَ

 .وضؾؼ و ق حل ؿ ؾقف جقاز افقجفغ وأي لن خلص لن  لفـخؾ, وهق مل



  ضلرق اجلـلبد.  -  ل ؿ اف    ل  يف ضقء ادذـر وادمكثو ق ح 

 

989 

رهل . 5 ـّ واف لكقوووث وؽؾوووب ظـوووت  (29) عوووض افعووورباف وووقق ممّكنووو , ويوووذ

 . (26)افػ حلء

ر, ويمّكنف  عض وهؾ احل لز, وجؿعقكف ظذ وصوقع, ومجعوف . 2 ـّ اف لع مذ

ّٓ  عض وهؾ احل لز ظوذ (25))وصقاع(, و )صقعلن( , وهذا معـله إمجلع افعرب إ

 ذـره, ؽر وّن افػراء يعؽس إمر, ؾرى وّن اف لكقث فغ  وهوؾ احل ولز و عوض 

ُقع( هوق (22)شت, واف ذـر فغ  وهؾ ك ت ووشت ـل و , ـام وّن و ل حل ؿ جعوؾ )وصْو

ل ظّتهل و ق حل ؿ موـ اجلؿع افؼؾقؾ ظـت احل لزيغ, وزاد افػّراء ظؾقف )جُصع( اف 

 .حلـ افعلّم 

ر ظـت وهؾ ك ت ووـنر افعرب, وهق ـوذفؽ يف افؼورجن افؽوريؿ, . 8 ـّ اف ريؼ مذ

ـّ (28)ويمّكنف وهؾ احل لز  .روه, ورّ ام ذ

  (27)َ ْقع فغ  يف )اف لع(. 7

ّٓ  ـوول وشووت ؾوونهّنؿ يمّكنقكووف, ؾقؼقفووقن: هووذه . 3 ر ظـووت افعوورب إ ـّ  اهلووقى مووذ

  .(23)هقى ح ـ 

                                                           

 / و .163ادذـر وادمكث:  (29)

 . 32ادذـر وادمكث فؾػّراء:  (26)

 / ب. 128ادذـر وادمّكث:  (25)

 . 32ادذـر وادمكث:  (22)

 . 78/ب, ويـظر: ادذـر وادمكث فؾػراء: 121ادذـر وادمكث:  (28)

 / و .122ادذـر وادمكث:  (27)

 . 78/و .ويـظر: افػراء: 125ادذـر وادمكث:  (23)
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 .(82)اهلَْقػ مـ وشامء افريلح,واهلَْقف فغ . 12

ر وممكث فغ لن. 11 ـّ  .(81)افَػْقَؽلء مذ

رة يف فغ  ؿقس. 15 ـّ  .(85)إؾعك ممّكن  يف فغ  متقؿ, ومذ

رهل ؿقم .19 ـّ  . (89)ادـقن ممّكن , وؿت يذ

 :ادـ ـقن ممّكن , وادـ ـغ فغ  وخرى, وكشت إصؿعل  . 16

 (86)ومنجنني  كاألتاِن الفارِق 

افَرِخؾ,  ػ ح افراء وـّس اخللء, هل إكنك موـ ووٓد افّضولن, وفغو  متوقؿ . 15

 .(85))ِرْخؾ(  ؽّس افراء وإشؽلن اخللء

وافُعُضت,  ضّؿ غ, وافَعْضت  ػ ح ؾ ؽقن, وافُعْضت  افَعُضت,  ػ ح ؾضّؿ,. 12

 .(88), ومنؾف )افَعُ ز((82) ضّؿ ؾ ؽقن, فغلت, وإوػ وؾ حفل

)َهُؾووّؿ(  وو  ظ موو  فؾ لكقووث وو اف نـقوو  وو اجلؿووع ,لضووب هبوول افقاحووت . 18

وآثـلن واجلؿع فغ  وؾ ح افعرب ووـنرهؿ, وفغُ  ـنر مـ متقؿ: هؾ وؿ, وهؾواَم, 

                                                           

/ب, واهلَقْووػ: ادلّرة)رشوولف  يف وشووامء افووريح ٓ ووـ خلفقيووف: 127ادووذـر وادمكووث:  (82)

937.) 

 /ب .188ادذـر وادمكث:  (81)

 /ب .155ادذـر وادمكث:  (85)

 /و . 181ادذـر وادمّكث:  (89)

 /و .185-/و181 ادذـر وادمكث (86)

 /و . 129ادذـر وادمكث:  (85)

 /و .165 (82)

 ./ و159 (88)
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, يشو فقكف  لفػعوؾ ادضولظػ منوؾ  ـَ وهؾّؿقا, ويف اف لكقث: هؾّؿل, هؾاّم, وهؾُؿْؿ

 .(87) لب )رّد(

  , يؼقفووقن: ذو ودب, وذو ـوورم, شووامء اف ووفغوو  افعوورب وّن )ذو( مووـ إ. 17

ظوذ  :وي (83)«فغ  فؽنر مـ افعرب: ؾ ن ذو شؿع   ف, يريوت افوذي شوؿع   وف»و

 .ادقصقفّق , وهل فغ  ضّقئ

وـلن افرشوقل صوؾقات اهلل ظؾقوف ») ِقؽؿ( فغ  يف ) ؾؽؿ(, ؿلل و ق حل ؿ: . 13

لم اإلؾوؽ, يؼوقل: ـقوػ يؼقل إذا دخؾ ظذ ظلفش  رز  اهلل ظؾقفل, وهول مريضو  وّيو

فق وو  يف افؼوورجن, وهوول افؾغوو  اف لفغوو   لً  ووقؽؿ, ٓ يزيووت ظؾقفوول. وهووذه افؾغوو  ويضوو

 .(72)«ادشفقرة

 .(71)َؾّص اخلل ؿ مػ قح وافؽّس فغ  ؾقام ذـره و ق زيت -52

ر ووؿت ُي ّؽـ ؿقم افراء, ويؽ و»افَؽِرش, مػ قح  افؽلف مؽ قرة افراء, ؿلل: 

 .(75)«ع افؽ مافؽلف, وهل فغ  مـ ا ي ؿ

                                                           

 /و .131-/ب132ادذـر وادمكث:  (87)

 /و .136-/ب139 (83)

 / و .132 (72)

 . 132-135/ب, وا ـ إك لري: 193 (71)

 /و .165 (75)
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 (79) ّم عاال  لحنُ

وـلن و ق حل ؿ يشر إػ مل ي ّؿقف افؾغقيقن  و )حلـ افعلّمو ( ممّول يغؾوط ؾقوف ؽور 

 ؼووقيؿ  ُ غقوو افػ ووحلء وو افووذيـ ٓكوو  وف ووـ فؿ, وهووق ؿووت وضووع ـ ل ووف يف إصووؾ 

 :افّؾ لن ون يزيغ وو يؾ قي, ؾؿاّم وصلر إفقف

ققـ (أل ؾلفقلء وصؾق , ووحلؼ  اف ولءأل ّٕن ذـر وّن   غر )ظغ( يؽقن ظذ )ظُ . 1

 لّن وصؾ افقلء واو, ومنؾف  لً آشؿ ث ثّل ممّكث, وـلك  افعلّم   ـ ؼفل )ُظقيـ (  قمّه 

 .(76)  غر )ظقب( ظذ )ُظققب( ٓ )ُظقيب(

وذـر وّن )افظ ُػر(  ضّؿ افظلء وافػلء هق افػ قح, وجقز إشوؽلن افػولء, وٓ . 5

 .(75)ؾ قح افؽ م, وهق مل   ـعف افعلّم  ُ ؽّس افظلء ؿّط يف

ّن اجلؿع ل ُُت ئ ؾقف افعلّم , ٕمم    ل  مجع )ُصقاع( ظذ )جُصع( جعؾ اف. 9

, وهووق يف (78), ؽوور وّن افػووّراء يوورى صووقا ف(72)ظـووته: وصووقاع, وِصووقعلن, وُوصووُقع

                                                           

)ط 95لمو ( موـ يف )حلـ افعلم ( ذـره افز قتي يف صتر ـ ل ف )حلـ افع  لً إّن ٕب حل ؿ ـ ل  (79)

ر  ونزاء مول جولء  وف موـ  ػ ور زْ وّن مول وورده موـ )حلوـ افعلمو ( كو جوتوظ ت افعزيوز م ور(, و

, 98افغريب, و كيػ إؾعلل, و قجقف افؾغلت, وهوق إدولح إػ ظؾوؿ افرجوؾ, ويـظور: موـ 

97 ,66 ,52, 57 ,82 ,157 ,197 ,193 ,188 ,179 . 

 / و . 193يـظر: ادذـر وادمكث:  (76)

, ويؼولل فوف: ُوطػوقر, 128/ب . ويـظر: حلـ افعلمو  فؾز قوتّي: 152ادذـر وادمكث:  (75)

 . لً ويض

 / ب .128ادذـر وادمكث:  (72)

 . 32ادذـر وادمكث:  (78)
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دؽلّ , ظذ )و آر( و )ج لر( ومل  قـفام مـ افؼؾب ا لً مذهب ا ـ إك لرّي صحقح ؿقلش

 .(77)ظـت افعرب لً وإن ا يُؽ م ؿقظ

وقق( وفوقس إمور . 6 وَقق( موـ )اف   ْقَؿ ( و )اف   ـّ وّن )اف   وذـر وّن افعلّم   ُظ

ـْ ٓ شؾ لن فوف, وهوق ممّول ي و قي ؾقوف (73)ـذفؽ ْقَؿ  افرظَقُ  اف ل ُ  لس, وَم , إذ اف  

 .(32)(ادػرد واجلؿع, وادذـر وادمكث, وؿت ُجؿع ظذ )ُشقق

ٓ يؼلل: ِرْخؾ , وهل ُوكنك ووٓد افضلن,  لف لء وـّس افراء وشوؽقن اخلولء, . 5

 .ظذ فغ  وـنر افعرب (31)ٕهّنل فغ  ادخ ئغ مـ افعلّم , إّكام هل َرِخؾ,  ػ ح ؾؽّس

يؼلل يف خ ولب  افرجوؾ: وظ قُ َؽوُف, ويف خ ولب ادوروة: وظ قُ ؽِوُف, و ؼوقل . 2

رة, و, ويؼ وت  وف إصو لع افػ حو  وافؽ وو(35)ه, ووظ ق ؽقوفافعلّمو   لفؽقؾو : وظ ق ؽول

 ., ـام وّن افػ ح  ظ م  اف ذـر(39)وذفؽ ظـته مرؾقضأل ّٕن افؽّسة ظ م  اف لكقث

يؼوولل يف خ وولب اف عقووت: ذاك, وذفووؽ يف اف ووذـر, وظؾووقفام جتووري وخووقاهتام . 8

ممّوول ووفعوو   ووف   وولف م و ووتوهنل, ؽوور وّن و وول حوول ؿ يوورى وّن )ذاك(  وو  ٓم ووخقا ووف

 .(36)افعلّم , ويف افؼرجن ـّؾف: ذفؽ, وذفؽام, وذفؽؿ, وكحقهل  لف م

                                                           

 . 958ادذـر وادمكث ٓ ـ إك لري:  (77)

 /و .163ادذـر وادمكث:  (73)

 . 12/182افؾ لن )شقق(:  (32)

 / و .129ادذـر وادمكث:  (31)

 /و .135ادذـر وادمكث:  (35)

 /و .138ادذـر وادمكث:  (39)

 / و .173ادذـر وادمكث:  (36)
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ويف خ لب إكنك ) ؾؽ( وافعلّم   ؼقل )ذيؽ(, وهق خ ل ظـوت وب حول ؿ, . 7

  .(35)«.لً وـلّن افعلّم   لخل ل ووَفع, وظؾقف وصّت اّ ػلؿ»ؿلل: 

 الةل ْالدَّفي 
ف  نيضلح دٓف  إفػولظ, و غوّر هوذه افتٓفو  ُظـل و ق حل ؿ ظـلي   لفغ  يف ـ ل 

موـ اإل قولن  لٕمنؾو   رُ نِوؽْ دل ي رو ظذ ادػردة مـ زيلدة وو   ّتل يف اف ـلء, وهوق يُ  لً   ع

ٓ   وامكعو  ادمّكوث »و لفشقاهت مـ افؼرجن افؽريؿ وافشعر, وممّل حتّتث ؾقف ؾلضولل: 

)ؾلظؾ( كحق )ؿلظت وؿلظوتة(,  ن, ـلف ػلت اف ل  رد ظذ وزا(32)«يؼـف ؾقف ادذـر

)ضلفؼ وضلفؼ (, وظذ وزان )ُمْػِعؾ( كحق )مرضع ومرضع ( و )م ػوؾ وم ػؾو (, 

 .وظذ وزان )ؾعقؾ( كحق )ظؼقؿ(

 :مـ ذفؽ

  .(38)وكلؿ  ظلفذ فؾحتين  افـِ لج .1

ؾوؼ مـ احلقض, ؾنّن وردت موـ ضفولرة اخلوؿلفقا: امروة ضلهر فؾ ل ضفرت  .5

 .وافقضقء, ؿؾ : ضلهرة

, إذا مولت زوجفول, وـوذفؽ افرجوؾ إذا ل فؾؿوروة: جمو   ئوقؿ ويوامً ويؼل .9

 .مل   امرو ف

                                                           

 / و .132ادذـر وادمكث:  (35)

 / ب .151/و, 112ادذـر وادمكث:  (32)

 . 165افؾغقي(: اإل ؾ فألصؿعّل )افؽـز  (38)
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احلووتيث:  , ويفوامووروة  ِػؾوو , إذا  رـوو  اف قووب, وؿووت  ػؾوو    ػووؾ َ َػوو ً  .6

 .(37)«,رجـ إػ اد  ت  ِػ ن»

 .(33)وو ـ مؾؿع, إذا ورشف رضظفل فؾِقٓد .5

موـ  لً اك  ؿو –ّؿفلوإن ا ُي  –وؿت وؿػ يف مقاضع ـنرة ظـت طلهرة افسادف 

يف شوقلق اف وذـر واف لكقوث, ُترج إفقفل افؾػظ  اف ول يوذـرهل  حتينف ظـ ادعل  اف ل

  :ويف ذفؽ مل ؾقف مـ افـػع واف قلن. ومـ ذفؽ

ذـر )افُعؼلب( وهق ضلفر يف ادمكث افوذي ٓ يوذـر  حولل, ثوؿ وورد ادعـقوغ  -و

وؿوت جولء  .(121)وشط اف ئر, وافراي مـ  (122)افؾذيـ ُترج إفقفام, ومهل: احل ر افـلدر

مرًؿوك يف ُظورض ج وؾ, »ووهّنول «, هلول  لف ولفر لً عؾؿ افضخؿ  ش قفاف» (125)يف )افعغ(

ادعـقغ  لّكف احل ر افـول ئ  (129)وهل حـ رة كل ئ  كلصزة..., وؿّقت صلحب افؼلمقس

 ؾوؼ يف جقف اف ئر ,ورق افوتفق, ووّكوف رايو  افـ وّل صوذ اهلل ظؾقوف وجفوف وشوّؾؿ, ٓ م

 .هق مل ذـره و ق حل ؿ (126)افرايلت, ؽر وّن مل ذـره اجلقهرّي يف اف حلح

                                                           

 , وُترجووووف يف اهلوووولمش, واحلووووتيث ؾقووووف  1/123ؽريووووب احلووووتيث ٓ ووووـ اجلووووقزي:  (37)

ـَ َ ِػ ن»  . «وفقخرْج
. يـظوور: اإل ووؾ وخؾووؼ اإلك وولن فألصووؿعّل )افؽـووز لً واإلدوولع يف اإل ووؾ, واإلك وولن ويضوو (33)

 . 157, 161افؾغقي(: 

 : افظلهر , افـل ئ .وي (122)

 و ./122ادذـر وادمكث:  (121)

(125) 1/171 . 

 افؼلمقس: )ظؼب( . (129)

 . 1/178اف حلح )ظؼب(:  (126)
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افّ ْؼر مـ  :, وهق ضلفر, مذـر, وهل(125)معل  وخرى فؾ ؼر لً وذـر ويض -ب

وّن اف ؼر موـ  (122)افت س, ووؿع احلتيت ظذ احل لرة, ووؿع افشؿس, ويف )افعغ(

ر, ومول وموـ ؽور ظ وافعـوب واف ؿور مل حتّؾب موـ »اجلقارح, ووّكف صتة افقؿع, ووّكف 

 .«م ؾ مـ افؾ ـ

, وا يرد ادعـك افنل  يف (128)وؿت ورد ادعـقلن إول وافنلفث يف )افؼلمقس(

ؿولل, وهوق يوذـر )اف ولؿقر افػولس  (127)معل  )اف ؼر(, ؽر وّن صلحب اف ولج

يف  وؿولل لً افعظقؿ  اف ل هلل روس واحت دؿقؼ  ؽّس  ف احل لرة, وهق ادِْعَقل ويضو

هق افّؾّعلن فغر اد و حّؼغ »: ؿقؾ: (123)مقضع جخر, وهق ي حّتث ظـ )افّ ّؼلر(

ّؿل  ووذفؽأل ّٕكووف يرضووب افـوولس  ؾ وولكف مووـ )اف ووؼر(, وهووق  واف وولد وـنوور, ُشوو

, ومل ذـره صولحب اف ولج هوق مول كؼؾوف «ؽ اف خرة  لف لؿقر, وهق ادعقلرض 

و وّن )اف ولؿقر( ظـ ظؿرو  ـ افع ء وإصوؿعّل, وي وت (112)صلحب اف حلح

مـ اف ؼر, ٓ اف ؼر مولخقذ موـ اف ولؿقر, و وذا ـولن ٕب  لً هق ادلخقذ اص ؼلؿ

 وام ورد يف )افعوغ(  لً حل ؿ ؾضؾ اف ؼّتم يف ذـر ادعـك إصوؾ, وإن ـولن م و قؿ

                                                           

 /ب .122ادذـر وادمكث:  (125)

 . 5/8افعغ:  (122)

 يـظر: افؼلمقس)شؼر( و )صؼر( . (128)

 . 9/993اف لج)صؼر(:  (127)

 . 9/585اف لج )شؼر(:  (123)

 . 5/815اف حلح)صؼر(:  (112)
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, وادعول  (111)مـ ؽر ف س, ؾلف ؼر: صتو افقؿع, واف لؿقرة: ادّ رؿو  لً واضح

 .ـّؾفل راجع  إػ إّول

ض( ظورج ظوذ مول ُتورج إفقوف موـ وحغ حتّتث و ق حل ؿ ظـ  لكقث )إر -ج

ب موـ افّزـولم وهق مول يوع حقاؾرهول موـ إرض, ورْض  ورض افّتا  , :, وهلمعلنٍ 

 .(115)ي قب مـف اإلك لن ُدواٌر, وم تر إرض, وي افذي وـؾ ف إُرض 

 :  ف, وفؽـ  لخ(116)و )اف حلح( (119)وؿت وردت هذه ادعل  يف )افعغ(

ؾلٕرض ظـت اخلؾقؾ واجلقهرّي  ليت  ؿعـك افرظتة, و وليت  ؿعـوك افّزـولم,  -د

ُدوار, وهوق معـوك  فؾفام معـقلن, وظـت وب حل ؿ هق افّزـلم افذي ي قب اإلك لن مـو

 .واحت, وثؿ   ػلوت مفّؿ  غ ادعـقغ

ظوتة,  ؼوقل ا -ه  وـ اش شفت اجلوقهرّي ظوذ ادعـوك إول, وهوق افـّػَضو  وافر 

وار (115)«رضوُزفزفوو  إرُض وم ب و»ظّ وولس:  , واش شووفت  ووف و ووق حوول ؿ ظووذ افووت 

 .افـل ج ظـ افّزـلم, وفعّؾ اش شفلد وب حل ؿ ؿت جلء يف مقضعف

                                                           

 . 22/ 5افعغ:  (111)

 /و, ب .188ادذـر وادمكث:  (115)

 . 8/52 ادذـر وادمكث (119)

ؿقافؿ افّتا  , وا يؼؾ: )مـ إرض( ـوام ؿولل  لً , وؿلل ويض9/1226اف حلح )ورض(:  (116)

 , ويف افعغ وّكف حلؾر  . 5/6و ق حل ؿ, وهق مل ذـره صلحب اف لج )ورض(: 

 .: ِرظتة : وي, وؾقف1/13: ؽريب احلتيث ٓ ـ اجلقزّي  (115)
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ئلامسَ منْ
    فْي لتصرا 

 عض مول اشو  رد إفقوف  دذـر وادمكث( م لفؾ  كيػّق  ظـوردت يف ـ لب )ا 

ر ظوتد مـفول ٓشو ؽامل م موح اف وقرة افعؾؿّقو  و ق حل ؿ مـ ؾقافت كلؾع  جثرت ذـو

 فؾرجؾ يف ـ ل ف: 

ذهب إػ وّن زك  )ُمْػِعؾ( فإلكولث  وتّل ظوذ وّن افػعوؾ خولّص هبول ٓ رِشـو  . 1

ُموذـِر, وِموذـلر,  :فؾؿذـر ؾقف, كحق )ُم ِئؿ( دـ ـلكو  ذات  وقومغ وو وـنور, ومنؾوف

ـلن مـ ظلدهتل ون  ؾت افذـقر وو  ؾت  وث, إذا ـلك  وَم ذـر وو وكنك, ووُممكِث, وِمئـل

 .(112)اإلكلث

)ِمْعوزى(, وهوق اشوؿ جوـس  , ؾؼوت ذـور وّن موـ مجوقعلً وورد زك  )َؾعقؾ(مجع. 5

 .(118)(اً قزعّ مجعّل )م

 

             

 

                                                           

( إػ صووقغ  25. وؿووت وصوولر افػووّراء يف )ادووذـر وادمكووث: 113 -117مكووث: ادووذـر واد (112)

 )ُمْػِعؾ(  لف لءأل ّٕكف وصػ خلص  لإلكلث. وظؾقف شلفر اف لب .

 / و .125ادذـر وادمكث:  (118)



 
383 

 

 التشبقه ادجازي

 

 ()د. سؿر أمحد معؾوف

 

 ةصولـيَّأ  ةـمْمقد
ن ممُٚمىٌؾ  ُ ّىىؾ  بْىك دارشىق افٌِىٜ افًةبٔىٜ افَىعامك ظِّٓىىؿ ظىذ أن افٌِىٜ بْٔٚى

ىمل اِىقا ادةـٛى ظىذ ادٍىةد   ـ  بًوف ظىذ بًىض  وفى فؽ اِىقا ادٍىةد ظىذ ادةـٛى

لؿ ىل إ ىىؾ ظىىذ بِ  ٔىىٜ ؾُة ىىٜ ٓ  ُّىىـ ؾهىىؾ ْْ وإمبٓىىقا إػ أن افسـٔىٛى افًىىة  ؿىٚى

إػ هى ه افبْٔىٜ  وٓ  اً أجزالٓٚ  ؾٚفًة  حىغ  هىقغ ـهمىف إٕىمل  ًٍىؾ ذفىؽ م ىمْع

 هقغ هى ا افُىهم مىـ ؽىر أن  ًىقد إفٔٓىٚ  ؾٚفٌِىٜ ؿٚلّىٜ ظىذ مىٚ  ُّىـ   ىّٔمف 

ٚ إػ جٕٚٛى بًىض  وإٓ  ىقل   (ؾِ ٍٜ  ٍُرٍ ) ِىملت بًوٓى وفٔ ٝ جمىةد ر ىػـ 

 392ت )بٚفُِملت  وٕجع مهعاق ذفىؽ ؾىٔمل شىمله ابىـ جْىل افُهم إػ جمةد مًةؾٜ 

ِِّٛ أحٕٔٚى (هى افٍىةوع ظىذ إ ىقل   ًٚ ؽِبٜ افٍةوع ظذ إ قل  ووجع أن افًة  ُ ٌ

لء ىوشٚق ظذ ذفؽ دفًٔه مىـ افمنىبٔف ادَِىقب  حٔٞى رأى أن إ ىؾ أن ُ َنىب ف افنى

س إمىة  هىبم مىـ ؽِبىٜ   وحغ  ًًُْٚ لء  ُقن ؾٔف افهٍٜ ادىِقبٜ أـثة وضقحىبن

مل جٚء ىل ؿقل ذي افة    ٜ:م  افٍةع ظذ إ ؾـ 

َُ َْعُتلللُه    َِ الَعلللعارى   َوَرْملللٍك َوللللورا

 

 (1)إِذا َألْبََسللللللتُْه ادُُْؾِلللللل ُ  اَ ـللللللادُِس  

 

 

 

                                                           

(.ظوق اهلٔئٜ افمعر  ٜٔ ىل جٚمًٜ افبًٞ بحّص ) 

 .148د قان ذي افةمٜ  ص:  (1)
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  وذفىؽ حىغ صىبٓف بىٖوراك افًى ارى. ًٚ ؾةظى (افةمؾ)ؾجًؾ ذو افةمٜ إ ؾ 

ابـ جْىل أن  ُىقن دفىًٔه ظىذ ضبًٔىٜ  ًٚمىؾ  وه ه افهٌٜٔ افعٓفٜٔ  ُّـ ظذ رأي

احلََ ىـ )افًة  مع افٌِىٜ  مىـ حٔىٞ اىؾ إ ىقل ظىذ افٍىةوع  ؾُحِّىٝ  ىٌٜٔ 

ىٚرب افةجىؾِ )ظىذ  ىٌٜٔ  (افَقْجفِ  ظىذ  (ـىمل ُاِىٝ  ىٌٜٔ )افوىٚرب افةجىَؾ  (افو 

 .(2)(احل ـ افقجفَ )

ظىىـ ؿوىٚى ٚ ىل وؿىىع دؾًىىمٓؿ ٕيىىةاؿ إػ افٌِىىٜ وؾىىؼ هىى ه افقجٓىىٜ إػ أن  بحثىىقا 

ل  ٔف  ىٚى افسـٔىٛى افٌِىىقي بًٔىىعة ظىىـ افهىىقرة افيٚهة ىىٜ فِسـٔىٛى  ؾبحثىىقا ؾىىٔمل ٕ ىّى

افسـٔٛ  وٕنٖت فعهيؿ  هقرات هل ا اجلملل  َقم ظذ ؾُةة ادقاضىع  وفى فؽ ؿ ىؿ 

ن ظىذ ظهؿىٜ افَٚظىعة بٚفعٓفىٜ  و ٚى ؿ ىمل  غ أشٚشىٔغ  َقمٚى شٔبق ف افسـٔٛ ؿ ّى

ٜٔ أخىةى  مهىؾ بٚٓشىمَٚمٜ     أمٚى مٚفىف(احل ـ وافَبىٔم) ٜ بٚفَٚظىعة ؾ ىمله   ّى  ِى

ؾٓىق ممّ ىؼ  ؾُٕٚٝ  َ ٔمل ف جتّع بغ افَٚظعة وافعٓفٜ  ؾٚفُهم حىغ  ُىقن م ىمَٔملً 

ؾٓق ممّ ؼ مع  حٜ افعٓفىٜ ووضىقحٓٚ  أمٚى  ًٚ مع افَٚظعة افٌِق ٜ  وحغ  ُقن ح ْ

ن افُىهم  ٌىعو ؿبٔحى ف  ب ىبٛ وضىع افُىه ًٚ حغ ختمىؾ  افعٓفىٜ ؾ٘ى م ىل ؽىر مقاضًى

ل . ؾُٕٚٝى ٕيىةاؿ إػ افسـٔىٛى (3)وحىغ رىةج افُىهم ظىذ افَٚظىعة  محىقل إػ ُ ٚى

افٌِقي جتّع بغ  حٜ افسـٔٛ و حٜ افعٓفٜ ووضقحٓٚ  وهىق أمىٌة شٍٔهبى  ىؿ 

إػ  ٖـٔع ؾُةة أن افُهم مقّجف إػ ممِؼٍّ  ومـ ذوط ه ا افُىهم أن  ُىقن ذا ؾٚلىعة  

ٚن افُهم ظبثو َْؾ إػ ادمِ  .ًٚ َل مًًْك مٚ  وإٓـ 

                                                           

 .33  ص: 1اخلهٚلص  ج (2)

 .26 – 25  ص: 1 ف  جـمٚب شٔبق (3)
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أن وراء افهٌٜٔ افٌِق ٜ بْٔىٜ ر هٗٓء افعارشقن  وهؿ  ًمَعون وؿع  هقّ 

ؾُة ٜ أن هْٚك ـِٔٚت ظٚمٜ ٓ بع مـ إخ   ٚ حغ افْية إػ افٌِٜ  ومـ أوػ 

ه ه افُِٔىٚت افبحىٞ ظىـ إ ىقل افًٚمىٜ افمىل  ْىِىؼ مْٓىٚ ادىمُِؿ  وهى ه 

مـ افبْٜٔ افٍُة ىٜ افمىل  ًمّىع ظِٔٓىٚ  ؾجًِىقا فُىؾ  اً جزء إ قل فٔ ٝ إٓ

 َقم ظذ ه ا إ ؾ  ومـ أوضم إ قل افمل  ًٚ رء أ هً  ًقد إفٔف  وؾةظ

  وبىغ  أن (افًةبٔىٜ)حعدوهٚ مٚ أورده شٔبق ف ىل مٍممم ـمٚبف  حغ  عث ظـ 

قفىف: ه ا ادهىِم أوشع مـ مٍٓقم افٌِىٜ افى ي حىعده ؾىٔمل  ًىع ابىـ جْىل بَ

  ؾٚفًةبٔىىٜ جمّقظىىٜ مىىـ (4)(افٌِىىٜ أ ىىقات  ًىىز  ىىٚ ـىىؾ ؿىىقم ظىىـ أؽةاضىىٓؿ)

إ قل  َقم ظِٔٓٚ افُهم افًة   وٓ  هم  ـهم مىـ ؽىر إخى   ىٚ  ومىـ 

أهؿ ظْٚسهٚ إٔقاع افُِؿ ىل افٌِٜ  واإلظةاب وافبْٚء  واحلى ف وافمًىق ض  

شىىٔبق ف فُِىىهم  واإلشىىْٚد  وؽىىر ذفىىؽ لىىٚ  ىىعخؾ ىل أ ىىقل افُىىهم. وجًىىؾ

أ قًٓ بْٚهٚ ظذ ؿقاظع افًةبٜٔ  ووضع ىل ـؾ بٚب مـ أبقاب ـمٚبف مىٚ  مًِىؼ 

 .(5)  ه إ قل

ٕٚٝ ؾُةة إ ىؾ مىعار ظّىؾ افٌِىق غ  ؾحىعدوا مٚى أرادوه بىف  ورأوا أن  وؿعـ 

رة ُ ىةاد بىف افىعفٔؾ)إ ؾ:  . وضبَىقا هى ا افُىهم (6)( ٚرة ُ ىِؼ و ةاد بف افٌٚفٛ  و ٚى

ؾَقهلؿ : ادجٚز خهف إ ؾ: إمٚى بخىهف افٌٚفٛى  واخلىهف ىل ذفىؽ )ادجٚز ظذ 

                                                           

 .33  ص: 1اخلهٚلص  ج (4)
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مع ابـ جْل  حٔٞ اّدظك أن ادجٚز ؽٚفٛ ظذ افٌِٚت  أو بٚدًْك افثٚين  وافٍىة  أن 

ز واحىمملل  ذا دار افٍِىظ بىغ احىمملل ادجٚى إ ؾ احلََٜٔ  وادجٚز خهف إ ؾ: ؾ٘ى

ز  .(7)(احلََٜٔ ؾٚحمملل احلََٜٔ أرجم وجًِقا احلََٜٔ دافٜ ظذ أ ؾ افقضع  أمٚى ادجٚى

لء  بحٔٞى إذا ىلء بٚفنىىافقضع ظبٚرة ظـ ختهٔص افنى)ؾًذ خهف ه ا إ ؾ  و

 .(8)(أُضِؼ إول ُؾٓؿ مْف افثٚين

ٕنٖت افبهؽٜ افًةبٜٔ ضّـ ه ه افةؤ ىٜ افًٚمىٜ فٌِىٜ  واصىمٌؾ  ىٚ ظِملؤهىٚ 

ين   شىىٔبق ف  وادىىزد و،ًِىٛى  وابىىـ ؿمٔبىىٜ  :مثىىؾ هة اجلةجىٚى رس  وظبىىع افَىٚى وابىىـ ؾىٚى

ن ٓصىمٌٚل هىٗٓء افًِىملء افٌِىق غ إؾى اذ بٚفبهؽىٜ أ،ىةه  ربىىط  ىلوافزخمؼىي  وـٚى

ىؾ إفٔٓٚى افٌِق ىقن  وهى ا مٚى إٔىمٟ جمّقظىٜ مىـ  افبهؽٜ بٚدًٚ ر وإ ىقل افمىل  ق  

ىل  افَقاظىع افبهؽٔىىٜ إ ىىقفٜٔ افمىل حٚوفىٝى أن  ىى و حى و ؿقاظىىع افٌِىىٜ إ ىىقفٜٔ

ر آخىة دخىؾ إػ مقضىقع افبهؽىٜ  وؿىع  اً  ِِٔٓٚ فِيٚهةة اجلملفٜٔ افبهؽٔىٜ. بٔىع أن  ٔٚى

حظ  ؿ اجلٚى ء ظىذ رأشٓى ر إد  (هىى 255 -)ا ىًْف جمّقظىٜ مىـ إدبٚى   وهىق افمٔٚى

وراح   مْبط مًٚ ر   وؿٔىٜ فُِىهم  (ؾـ افَقل)افم وؿل اف ي اظمع  بٚفبهؽٜ ظذ أهنٚ 

ىل افبهؽٜ بغ  عي إدبٚء اف  ـ  م وؿقن افُىهم  و نىرون إػ  افًة   ؾهٚر افًّؾ

هةة  (افبهؽٜ)مقاضع اجلملل ؾٔف. اهمؿ اجلٚحظ بّقضقع  ول  ٍ ىر هى ه افيٚى   وحٚى

ن وافمبٔىغ مٚبىف افبٔٚى ت (9)بٖن َٕؾ إفْٔٚ  ًة ٍٚت ظع عة هلٚ ىلـ  ءت هى ه افمًة ٍٚى . وجٚى
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ف  فموع بغ  عي افَٚرئ رؤ ٜ أؿقام ؽر افًةب فِبهؽٜ مىـ أجىؾ أن  ٍٔىعه ىل اـمنٚى

افبهؽٜ افًةبٜٔ  ومقاضع وجقدهٚ واحلُؿ ظِٔٓٚ. وفًىؾ آراءه افمىل أوردهٚى ىل  ِٔىؾ 

ن  ة ىىع أن  مجىىف بٚفبحىٞى افبهؽىىل  ىىقب افمىى وق   ىٚى ة  قضىىم فْىٚى إٔىىفـ  بًىىض افنىًى

ة  وي  ًمىع  بىمل  َقفىف افٌِق ىقن ظ ْىف وف فؽ اجتف إػ إدبٚء فٔىِٛ ظْعهؿ ظِىؿ افنًى

ضِبٝ ظِؿ افنًة ظْىع )ٕهنؿ ذوو ٕيةات ضَٜٔ  مًِؼ بىبًٜٔ ظِّٓؿ  ؿٚل ىل ذفىؽ: 

إ ًّل  ؾقجع ف ٓ ُ  ـ إٓ ؽة بىف  ؾةجًٝى إػ إخٍىش  ؾقجع ىف ٓ ُ ىمَـ إٓ 

م  ِ ىؼ بٕٚ ٚى ر  و ً إظةابف  ؾًىٍٝ ظذ أ  ُظبٔعة ؾقجع ف ٓ  َْؾ إٓ مٚ ا هىؾ بٕٚخبٚى

ٚحل ـ بىـ وهٛى  و ّىع بىـ وإٕ ٚب  ؾِؿ أطٍة بمل  أردت إٓ ظْع أدبٚء افُمٚب:ـ 

 .(10)(ظبع ادِؽ افّز ٚت

ر  ر إػ بًىض ظْٚسهٚى  وحِىؾ بٚخمهٚى حظ إػ افهىقرة افٍْٔىٜ ؾٖصٚى واجتف اجلٚى

ل:  ة  ؾَٚى ٚ ظْٔٚهٚى  ظْٔٚهٚى )آشمًٚرة افمل وردت ىل بًىض افنًى  بُىل ظىذ ظةا ٓى

ًء مىىـ اف ىىحٚب ظىذ ٜٔ هٚهْٚى فِ ىىحٚب. وجًىىؾ ادىىة بُىٚى  ضة ىىؼ آشىىمًٚرة  و  ىّى

 .(11)(افقء بٚشؿ ؽره إذا ؿٚم مَٚمف

دل هى ان  ثٌة مْٓؿ ابـ ادًمز وؽره. وؿىع  بٚى و ٚبع اجلٚحظ ظذ ه ا ادْقال أدبٚءـ 

هة  ف إفٔىف  وفًىؾ ظبىع افَٚى ر مىـ أخىة وأضٚى ىؾ  ٔٚى ،ر  ؾٖخى ـ  ،ة وافمٖى افمٔٚران افمٖى

،ة افٌِىىق  ٍل ظىىذ  ىٖى ين ُ ًىىع  أوضىىم مثىٚى مٚبٔىىف اجلةجىٚى ر افمىى وؿل  ؾَىىع  ىىع ىلـ  غ بٚفمٔىٚى

 بغ افْيةة افٌِق ٜ فِبهؽٜ وافْيةة افم وؿٜٔ. (دٓلؾ اإلظجٚز)و  (أرسار افبهؽٜ)
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ٕٚٝى جىزء زيـ  ِٜ افَٚظىعة وافى وق ىل  اً و بعو أن م ٖفٜ افمنىبٔف ادجٚى مىـ منُى

ظىذ أ ىقل افبهؽٜ افًةبٜٔ  ؾَع اظمّع افبهؽٔقن ىل دراشمٓؿ هل ا افْىقع مىـ افمنىبٔف 

أؿٚمقا ظِٔٓٚى مًٚى ر ٕيىةاؿ إػ افمنىبٔف وآشىمًٚرة  ومًةؾىٜ هى ه إ ىقل  قضىم 

ضة َىىٜ ٕيىىةاؿ إػ ادقضىىقع افىى ي ٕحىىـ بهىىعد بحثىىف  ذفىىؽ أن افًهؿىىٜ بىىغ افمنىىبٔف 

ت  ىعل   ًٚ واشًى ًٚ وآشمًٚرة م ٖفٜ ُ ًع  مـ أ قل افبهؽٜ  وؿع أ،ٚرت َٕٚص واخمهؾٚى

د ٓٚت ممًعِّ ذا ظذ  قج  ة ىل ؾٓؿ دٓٓت افًبٚرات افًةبٜٔ  و قجٔىف افهىقرة افٍْٔىٜ. ؾ٘ى

ل:   (هىى 386ت )أخ ٕٚ  ًة ػ افةمٚين  َىع ظىذ أن أحىع )ٕجىع إٔىف ؿٚى ًَ افمنىبٔف هىق اف

ٔئغ   ع  م ع  أخة ىل حسٍّ أو ظَؾ فٜ شىقف  ُىقن (افن  ر م ٖى   و  ا افمًة ىػ أ،ٚى

ين وجىقد افمنىبٔف أشٚس افْية إػ آشمًٚرة  وهل م ٖفٜ أداة  ِّىؼ افةمٚى افمنبٔف  ؾَع ظ

ل:  وٓ رِىق افمنىبٔف مىـ أن  ُىقن ىل افَىقل أو ىل افىٍْس. ؾٖمٚى )ظذ وجقد أدا ىف ؾَٚى

ٕٚشع. ؾٚفُٚف ظَعت ادنب ف بٚدنب ف بف)افَقل ؾْحق ؿقفؽ:   .(12)(ز ٌع صع عـ 

افعٓفىٜ )ٕىف وؿع ار ٙ مًيؿ ادمٖخة ـ مـ افبهؽٔغ أن  ْيةوا إػ افمنبٔف ظذ أ

ن (13)(ظذ منٚرـٜ أمة ٔخة ىل مًْك مٚى ي )ٖٕىف ب  وحعدوا ادةاد بٚفمنبٔف ىل ظِىؿ افبٔٚى

. ؾٓىق (14)( ُـ ظذ وجف آشمًٚرة افمحََٜٔٔ وٓ آشمًٚرة بٚفُْٚ ٜ  وٓ افمجة ىع...

ٚن  نبٔٓ ن  نىبٔٓ ًٚ مٚـ  ٚى ـ  ره  ًٚ به خهف  وهق افى ي ذـىةت أدا ىف  ومٚى ظىذ مٚى اخمٚى

ن اشىؿ ادنىبف بىف خىز ٚحٛ ا أو ىل  اً إل وٚح  وهق افمنبٔف اف ي ُح ؾٝ أدا ىف  وـٚى

 .(15)حُؿ اخلز  مثؾ: ز ٌع أشعٌ 
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ِّٔىزوا بىغ افمنىبٔف وآشىمًٚرة   ومـ افقاضم أهنؿ أرادوا  ى ه افمحع ىعات أن  ّ

ًٚ مٍةد . وٕهحىظ اً وأن جيًِقا افمنبٔف جْ  صٍّ  ٚى   وأن  ٍةدوا آشمًٚرة بٍّٓىقم خٚى

ر مقضىع خىهف بىغ افبهؽٔىغ مىـ ىل ه  ا ادَٚم أن مٚ ُح ؾٝ أدا ىف مىـ افمنىبٔف  ٚى

ر فىعى  حٔٞ ٕ بمف إػ افمنبٔف أو ٕ بمف إػ آشمًٚرة  وف فؽ ؾ٘ن مٚ ح ؾٝ أدا ف  ٚى

. وادنٚرـٜ افمل أصٚر إفٔٓٚ افبهؽٔقن ىل ه ا ادَٚم ٓ  ًْل افممل،ىؾ (16)بًوٓؿ اشمًٚرة

ٚن إم ؾ أمة  وإٓـ  لٌؿ اً واحع ًٚ ةان ادمنٚرـٚن صٔئىلـ  ىؾ أمىة مىْٓمل ؿٚى نـ    وف فؽ ؾ٘ى

ـ  ةـٔٛى افمنىبٔف  ؾِىٔس افمنىبٔف ظىذ هى ا  ى فؽ ضّى ٔ مف  و بَكـ  بٍْ ف فف خهق 

 رء ظذ آخة  إل وٚحف  و َع ّف إػ اف ٚمع بمل  ٗ،ة ؾٔف. إشٚس إٓ ؿَٔٚس 

ٚن إمةـ  فؽ  ؾٚفمنبٔف فٔس ؿٚلملً  ظىذ افًىعول  ؾٚدنىبف  وؾؼ ه ه افْيىةة ودٚـ 

فٜ  ٖخى  وجٓى آخىة حىغ ًٕىقد إػ افعارشىغ  ًٚ حََٜٔ  وـ فؽ ادنبف بىف  بٔىع أن اد ٖى

  مقؿٍْٚ  و َع ه ا إمىة ىل ضة َىٜ  اً افبهؽٔغ وافٌِق غ أخة ـ  ؾِْحظ فعهيؿ أمة

ز  وهى ه افْيىةة فِمنىبٔف  ٍٔى عٕٚ افْية إػ افمنبٔف مـ حٔٞ دٓفمف ظذ احلََٔىٜ أو ادجٚى

ىل افعخقل إػ ضة َٜ ؾٓؿ دٓفٜ افسـٔٛ افٌِقي  وافٍْٚذ إػ مٚى وراء افهىٌٜٔ افٌِق ىٜ 

افمل  َىقم ظِٔٓٚى  إهنٚى ضة َىٜ ىل اشىمٔحٚء مٚى  ُّىـ أن  ُىقن وراء هى ه افهىٌٜٔ مىـ 

 مـ ادًْك. ًٚ ظعول   ؤػ إفٔٓٚ أضٔٚؾ

ؿل افمنبٔف مـ افعارشغ اف  ـ ٕيىةوا إػ  ىٌٔمف  وه ا مٚ ٕجعه فعى بًض مم وِّ

ل أـثىىة مىىـ احلََٔىىٜ  ؾىىةأوا أن  افٌِق ىىٜ ظىىذ أهنىٚى  ىىٌٜٔ خٚ ىىٜ  ًىىقد  ىىًْٓٚ إػ اخلٔىٚى

ِّٔ )افمنبٔف  ِـّٛ إٔقاظإٕمل هق فَِقة ادخ ةأس أشىٍع ظىذ  ًٚ ِٜ  وهل افمل ُ َة مـ افساـٔٛ ـ 

دٍ وبحىةِ  ابـ آدم وؿقالِؿ  ؾٍ  ثىر ظذ ،ىقٍر وجبىؾ ُزُمىة  قٍسـ  ةٍ زَٕبىٍؼ وأؿىملر ٕثىرةٍ وصّى

                                                           

 .72ادثؾ اف ٚلة ىل أدب افُٚ ٛ وافنٚظة  ابـ إ،ر  ص:  (16)
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ثىىةًة: ٕن احلىقاس  افبٚضْىىٜ ادُعرـىىٜ ى...إػ ؽىر ذفىىؽ مىـ افمخىىٔهت افمىىل ٓ ُ هى كـ 

ؾٜ ًٜ ؾَط  أو  ُقن ممكِّ ؿ (17)(فِجزلٔٚت إمٚ أن  ُقن ُمعرـ ف بًوٓى . وظذ ه ا ظة 

ُِّٔؾ وجقَد رء ىل رء إمٚ بٖحع أدوات افمنىبٔف ادقضىقظٜ فىف ]افمنبٔف بٖٕف:  افَقل ادَُخ

َقفف: ـٚفُٚف وحةف   ـٖن  أو مثؾ. وإمٚ ظذ جٜٓ افمبع ؾ وافمْز ؾ ـ 

 (افبٔٝ)...........  ولقٍك وؿوِج البحرِ 

 وؿقفف:

 .  (18)[ (افبٔٝ)....  هو البحُر من أيِّ  الـَّواحي أتقته

ؾَّٜٔ افمنبٔف فٔ ٝ ىل ضةؾٔف مٍةد ـ بؾ ىل افسـٔٛ اف ي جيًؾ ه  ـ افىىةؾغ 

ٜ  و ِِّٔ ىل آشمًٚرة.  ًٚ م ٖفٜ افسـٔٛ ىل افهقرة شقف ُ ثٚر أ و ُّقٕٚن  قرة  ثر ادخ

ِّٔؾ  ؾَٚل: )وافمنبٔف هق افَىقُل بؾف ًةِّ وافمخٔٔؾ ىل افمنبٔف جًؾ اف جِملد  ُ  ٖٕف ؿقل خم

ٖن   ٚفُٚف وحةِفـ   إمٚ بٖحع أدوات افمنبٔف ادقضقظٜ ففـ 
ٍ
 ىل رء

ٍ
ُِّٔؾ وجقَد رء ادَُخ

ز ىؾأو مثؾ. وإّمٚ ظىذ جٓىٜ افمبىع ؾ و . وجًىؾ حٚ ىؾ آشىمًٚرة ادبٚفٌىٜ ىل (19)(افمْ 

ِِّؿ ىل افًبٚرة ِٜ ظذ ادمُ  .(20)افمخٔٔؾ وافمنبٔف مع اإلجيٚز ؽر ادُخؾِّ بٚدًْك وافم قشً

                                                           

 .58افُنػ وافمْبٔف ظذ افق ػ وافمنبٔف  ابـ أ بؽ افهٍعي  ص:  (17)

   بىعو أن  ىٚحٛ ادْىزع افبىع ع ؿىع خل ىص 221 – 220ادْزع افبع ع  اف ىجِملد  ص:  (18)

مٚين ىل رشٚفمف :  )افُْىٝ ىل إظجىٚز افَىةآن(  أو أ مىٚين  ـهم افة  ٕىف اظمّىع ظىذ ٕىص آخىة فِة 

وافةمٚين ىل افُْٝ ٓ  نر إػ جمٚز ىٜ افمنىبٔف  بىؾ   ىّل هى ا افْىقع مىـ افمنىبٔف افَىٚلؿ ظىذ 

افمٖو ؾ ) نبٔف بهؽٜ(  أمٚ افْقع أخة ؾٔ ىّٔف  نىبٔف حََٔىٜ  ؾَىٚل: ) نىبٔف افبهؽىٜ ـمنىبٔف 

ىٚر بٚف ى  ٍ  ْٚر ـٓى ا افىّع ْٚر(. إيىة افُْىٝ ىل ةاب  و نىبٔف احلََٔىٜ ٕحىق: هى ا افىعِّ ىأظملل افُ

مٚين  ضّـ ،هث رشٚلؾ ىل إظجٚز افَةآن  ص:   .75 – 74إظجٚز افَةآن فِة 

 .220افبع ع  اف جِملد  ص: ادْزع   (19)

 .235ادةجع اف ٚبؼ ٍٕ ف  ص:  (20)
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ين افْحىقي  ٔ ىز افةمٚى م بىغ ٕىقظغ مىـ افمنىبٔف   (هىى 386ت )وؿع م ىل هى ا ادَٚى

ؾٔىف افمنىبٔف بىة َىٜ  بحٞى ظىـ وه ا افمّٔٔز  مٔم فْٚى أن ٕىعرس افسـٔٛى افى ي  َىع 

ين أن افمنىبٔف  افًهؿٜ افعٓفٜٔ فألفٍٚظ داخؾ افسـٔٛ  وفٔس خٚرجف. ؾَع وجع افةمٚى

ُء ) جلقهة  مثىؾ ؿقفىؽ: مٚى منىبٔف اجلىقهة بٚى ملـ   نبٔٓٚن:  نبٔف صىٔئغ ممٍَىغ بٍٖٕ ٓى

ُحّىىةة افىىقر ـ  َقفىىؽ: ُاىىةُة اخلىىعِّ فًةِ ـ  ىىَة  بىٚى ًَ  افٍىىةات  و نىىبٔف اف
ِ
ىىملء د  افْٔىىؾـ 

د. و نبٔف صىٔئغ خممٍِىغ بٚفى ات  ُمة  َبةجُع مثؾ افز  َقفؽ: افز  و نبٔف اجل ؿ بٚجل ؿ ـ 

َقفىؽ: حٚى ؿٌ  جيًّٓمل ى مًْك منسك بٔىْٓمل ـ  ٚفوِّ فٌملم  وظْىسةـ  ةؽٚم  وافمنىبٔف ىـٚى

ادمٍُؼ  نبٔف حََٜٔ  وافمنبٔف ادخمِػ  نبٔف جمٚز فِّبٚفٌٜ  وحع  افمنبٔف افبِٔىغ إخىةاج 

 .(21)(ّض إػ إطٓة بٚفمنبٔف مع ُح ـ افمٖفٔػإؽ

م ذـىةهؿ  ٕن افمنىبٔف فع ىف  مٚين إػ افمنبٔف ختمِػ ظـ ٕيةة مىـ  َىع  إن ٕيةة افة 

ٕقظٚن أحع ٚ  نبٔف  مل،ؾ بغ صٔئغ ممٍَىغ ىل اجلىقهة أو افًىة   وهى ا افمنىبٔف ٓ 

لؿ ظىذ  نىبٔف  ًعو أن  ُقن ؿَٔٚس رء ظذ آخة  أمٚ افْقع افثٚين مـ افمنى بٔف  ؾٓىق ؿٚى

صٔئغ خممٍِغ  وف فؽ ٓ  ُّـ فِ ٚمع أن ُ عرك افًهؿٜ بْٔٓمل مـ ؽىر أن  ْمَىؾ مىـ 

مًٚين افًهؿٜ ادبٚذة افمل  ة  ؿ ىل ذهْف بًع شملع افسـٔٛى إػ  ٚوفىٜ افمَة ٛى بىغ 

ؾٍّ مْٓمل ومٚ  ٗول إفٔف  ؾٓق إمَٚل مـ مًْك إػ آخة  وهى ا مٚى دؾىع  ين إػ مًْكـ  مٚى افة 

 .(وافمنبٔف ادخمِػ جمٚز فِّبٚفٌٜ)افَقل: 

ٚن  ين ىل دراشىمف  –ظىذ مٚى  بىعو  –ومٚ ؿٚفف افةم ٚينـ  هة اجلةجٚى مةجىع ظبىع افَٚى

مٚبف )أرسار افبهؽٜ ظىـ ٕىقظغ مىـ افمنىبٔف   ًٚ . ؾَع  عث اجلةجٚين أ وى(فِمنبٔف ىلـ 

ج إػ)افرضب إول  ٍ ٓ  مٚى ل وأخىة: أن  ُىقن افنىبف   ُقن مـ جٜٓ أمىة بىغِّ و   ٖى

                                                           

 .118افُنػ وافمْبٔف  ص:  (21)
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ل هً برضب مـ افمٖو  ين  ًِىؿ أن مٚى (22)( ه  . ومـ  مٖمؾ إمثِٜ افمل أوردهٚ اجلةجٚى

ل إول:  نىبٔف  ًٚ ؿٚفف فىٔس إٓ  بٕٔٚى ين: )ؾّثٚى ل اجلةجىٚى ين. ؿٚى مٚى و ٍهىًٔه دِٚى ؿٚفىف افة 

ؾ  ٕحىق أن ُ نىب ف افقىء إذا فُةة ىل  افقء بٚفقء مـ جٜٓ افهقرة وافنُى اشىمعار بٚى

ة  فقرد  وافنًى منىبٔف اخلىعِّ بٚى وجٍف  وبٚحلَِٜ ىل وجف آخة  وـٚفمنبٔف مـ جٜٓ افِىقنـ 

َقفىؽ: حجىٜ  ّولـ  بٚفِٔؾ... ومثٚل افثٚين: وهق افنىبف افى ي  هىؾ برضىٍب مىـ افمٖى

ىمل صىبٓٝ ؾىٔمل  ـ  ـٚفنّس ىل افيٓقر  وؿع صبٓٝ احلجٜ بٚفنّس مـ جٓىٜ طٓقرهٚى

جٜٓ مٚ أردت مـ فىقن أو  ىقرة أو ؽر ٚى إٓ إٔىؽ  ًِىؿ أن  مٙ افقء بٚفقء مـ

ل و  ين ي  ًمىع  بّجٚز ىٜ افمنىبٔف  (23)(ه ا افمنبٔف ٓ  ىمؿ  فىؽ إٓ بمٖى ن اجلةجٚى ٚى  . وإذاـ 

ثىر ل ٓ  بمًىعـ  و  مٚين ىل ه ا افنٖن ؾ٘ن  حع ثف ظىـ افمٖى ىهم  اً وي  ٖخ  بُهم افة  ظىــ 

مٚين  ؾٚفمنبٔف ىل ه ه احل   وهىق مىعار ظّىؾ (مًْىك ادًْىك)ٚفٜ ٕقع مـ افبحٞ ظىـ افة 

 اجلةجٚين ىل ادجٚز.

فٜ ظْىع بًىض افهحَىغ  ؾَىع  اً وٕجع أ،ة مٚين واجلةجٚين ىل هى ه اد ٖى فُهم افة 

ىقن افمنىبٔف )هى( ىل افًّعة  مٚ  نر إػ هى ا ىل ؿقفىف:  456ذـة ابـ رصٔؼ )ت ـ  وأمٚى

ِ َغ  ز ؾىىىألن ادمنىىٚى ىل أـثىىىة إصىىىٔٚء إٕىىىمل  منىىٚى ٚن بٚدَٚربىىىٜ داخىىىهً  ىىٝى ادجىىٚى

 .(24)(واد ٚ ٜ

ه آ ىىهحل  ه افٌِىقي وافمنىبٔف بًّْٚى خةون بىغ افمنىبٔف بًّْٚى ق ادمٖى وؿع ؾة 

ز ه آ ىىهحل جمٚى ه افٌِىقي حََٔىٜ  وافمنىبٔف بًّْٚى : ٕن ؾٔىف اً ؾًعوا افمنىبٔف بًّْٚى

                                                           

 .71 – 70أرسار افبهؽٜ  ظبع افَٚهة اجلةجٚين  ص:  (22)

   .73 – 72ادةجع اف ٚبؼ ٍٕ ف  ص:  (23)

 .226  ص:  1  وإية ج 268ص:  1افًّعة  ابـ رصٔؼ  ص: ج (24)
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َقفىؽ اً اّدظٚء افمنبٔف أو اظمَٚده جمٚز ٔمف  نىبٔٓٚ  ظْع و ٍف ب فؽـ  ًّىةٍو و  ّى ز ىٌعـ 

َُٕؾ إفٔف مـ اظمَٚد افمنبٔف  .  (25)جمٚز: ٕٕف 

ت دراشمٓٚ بّةاحؾ ممًعدة: وبعأ احلع ٞ ظْٓٚ مْ  شٔبق ف  أمٚ آشمًٚرة ؾَع مة 

مٚبف مـ ؽر أن  عد هلٚ مهىىِح ن افٍىةاء )ت (26)ًٚ اف ي أ ك بٖمثِٜ هلٚ ىلـ   207  وـٚى

  وف فؽ أمثِىٜ ظع ىعة مْٓٚى مٚى ذـىةه (27)شمًٚرة بٚفمنبٔفهى( أول مـ  ْب ف إػ ظهؿٜ آ

ا َإِنَُّههَ وَ  ىل مًْك ؿقفف  ًٚػ:  ِإِن  ٍَاََل  بىة ىٍؼ هلىؿ )حٔٞى  َىقل:  [79]احلجىة:  ٍمَُنِبي  

ٚرهؿ. ؾجًىؾ افىة ىؼ إمٚمى ون ظِٔٓٚى بٖشٍى م  وُ م َبىعُ  ًٚ  ّة  َٗ ،ىؿ  ىٖا ابىـ .(28)(: ٕٕىف ُ ى

  .(29)آشمًٚرة فع ف ُ ىِؼ ظذ ـؾ إٔقاع ادجٚز   اف ي  ُٚد(هى 276ت )ؿمٔبٜ 

ه هْىٚى أن ابىىـ (30)وهىى ا مىٚى ذهىٛى إفٔىىف ظِىىملء أ ىىقل افٍَىىف  . ومىٚى  ٍِىٝى إٓمبىٚى

ػ: إداة اشمًٚرةً  ؿمٔبٜ جًؾ افمنبٔف ادح وَف  ل ؿقفىف  ًٚى َ   وظىذ هى ا أو  م  ُُ ُُ يا نِس 
َك ُمييمَ  ييث  ل ل:  [ 323افبَىىةة:  ] ح  ىىىمل  أي)ظىىىذ إٔىىف اشىىمًٚرة ؾَىىٚى  ُمىىْزَدَرٌع فُىىؿـ 

 .(31)(ُ ْزَدَرُع إرُ  

وىل  ًة ٍٚت آشمًٚرة مٚ  ْبئ ظـ ضبًٔمٓٚ فىعى ظِىملء افبهؽىٜ  و بىغ  ًة ىػ 

لء ي ُ ًىةف ىاشىمًٚرة افُِّىٜ فنى)هى( ضة َٜ ؾّٓٓؿ هلٚ  ؾ ـة أهنٚ 296ابـ ادًمز )ت

                                                           

 .292حٚصٜٔ اف بُل ظذ افمِخٔص  ذوح افمِخٔص  ص:  (25)

 .121أ،ة افْحٚة ىل افبحٞ افبهؽل  ص:  (26)

 .160ادةجع اف ٚبؼ ٍٕ ف  ص:  (27)

 .91 ص:  1مًٚين افَةآن  افٍةاء  ج (28)

 .185أ،ة افْحٚة ىل افبحٞ افبهؽل  ص:  (29)

 .519ُ ىِؼ إ قفٔقن آشمًٚرة ظذ ـؾ جمٚز  حٚصٜٔ ادىّقل  ح ـ اجلِبل  ص:  (30)

 .141 ٖو ؾ منُؾ افَةآن  ابـ ؿمٔبٜ  ص:  (31)
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) افُِّىىٜ  أي . ؾْىىةى آشىىمًٚرة فع ىىف  ًْىىل اشىىمًٚرة (32) ىٚى إػ رء ؿىىع ُظىىةف  ىٚى

ص فهشىمًٚرة افى ي اظمّىع ؾٔىف  اشمًٚرة افٍِظ  وأ ك افةمٚين بًىع ذفىؽ بمًة ٍىف اخلٚى

ٝ فىف ىل )ظذ ؾُةة افَْؾ  ؾَٚل ىل  ًة ٍٓٚ:  آشمًٚرة  ًِٔؼ افًبٚرة ظذ ؽر مٚ ُوضًى

. و ْبىف افمًة ىػ ظىذ أمىقر  ٍٔىعٕٚ ىل مًةؾىٜ (33)(أ ؾ افٌِٜ ظىذ جٓىٜ افَْىؾ فنبٕٚىٜ

رة  ضة َٜ هىٗٓء ا فعارشىغ ىل افْيىة إػ آشىمًٚرة  مْٓٚى أن آشىمًٚرة  مًِىؼ بٚفًبٚى

فٜ  وأهنٚ   مْع إػ أ ؾ ممقاضىع ظِٔىف  وأن آشىمًٚرة  َىقم ظىذ مبىعأ افَْىؾ. واد ٖى

ى(افًبٚرة)إوػ ىل ه ا افمًة ػ هل  ع ىع مٍٓقم  رة فٌق ىى  ؾَىع ُؾ ِّ ِّىٜ افًبٚى  ًٚ ةتـ 

ِِّؿ إػ شّع اف ٚمعافُهم افًٚبة مـ ف ٚن اد)بٖهنٚ  . وه ا  ىعل  ظىذ أهنٚى  ًْىل (34)(مُ

بٜ  ٕن افُهم ٓ  ىعل  ظىذ افٍِىظ ادٍىةد ـ  رة (35)إفٍٚظ ادة   وا ىُىِم ظىذ أن افًبٚى

ُ مٚ ىل افوّر اف ي هق م مقر ٍَِّسِّ  .  (36) ًْل إفٍٚظ افّعاّفٜ ظذ ادًٚين: ٕهنٚ ُ 

بىٜ بسـٔٛى أمٚ ظْع افبٌِٚء ؾٚفًبٚرة )هل إفٍٚظ  ـّ ين ادة افٍهٔحٜ افّعاّفٜ ظذ ادًٚى

رة حىغ  ًْىل افٍِىظ ادٍىةد ؾ٘هنٚى (37)(ؾهٔم بِٔغ رات أن افًبٚى . ٍٕٓؿ مـ هى ه اإلصٚى

  ًْل ه ا افٍِظ ضّـ افسـٔٛ  وفٔس افٍِظ ادٍْةد.

                                                           

 .2افبٔع  ابـ ادًمز  ص:  (32)

 .79  ص: افُْٝ ىل إظجٚز افَةآن  افّةمٚين  ضّـ ،هث رشٚلؾ ىل إظجٚز افَةآن (33)

 . ٚج افًةوس فِزبٔعي  ظز (34)

ؿٚل ابـ جْل ىل اخلهٚلص  )أمٚ افُهم ؾُؾ  فٍظ م مَؾٍّ بٍْ ف  مٍٔىع ٍدًْىٚه   وهىق افى ي  (35)

ٔف افْحق قن اجلّؾ(  اخلهٚلص  ج ِّّ  . 17  ص: 1 ٔ 

 .1161  ص: 2ـنٚف ا ىهحٚت افٍْقن  افمٕٓٚقي  ج (36)

 ادةجع اف ٚبؼ ٍٕ ف. (37)
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ٕٚٝ  َع ىل افٍِظ  –وف فؽ ؾ٘ن آشمًٚرة  فُْٓٚ ٓ  ُىقن اشىمًٚرة مىـ  –وإنـ 

ين  ؽر أن  ُقن افٍِظ ىل  ةـٔٛ اشمًٚري   وهق  ةـٔٛ فف أرـٕٚىف افمىل حىعدهٚ افةمٚى

. ؾٓى ا (وـؾ اشمًٚرة ؾه بع  ؾٔٓٚ مـ أصٔٚء: ُم مًٌٚر وم مًٌٚر فف وم ىمًٌٚر مْىف)بَقفف: 

ر أن آشىمًٚرة ٓ  ىمؿ  إٓ   عل  ظذ إٔف ي  ْية إػ آشمًٚرة بًّزٍل ظـ افسـٔٛ بؾ ؿة 

ؾة س  موٚى ىَؼ  بف. وه ه افًْٚى َِّ زي.  فِمُح ل مىـ ادًْىك احلََٔىل إػ ادًْىك ادجٚى إٓمَٚى

عه اجلةجٚين ىل ؿقفف:  ـ  وذفؽ ٕن ه ه ادًٚين افمىل هىل آشىمًٚرة وافُْٚ ىٜ )وهق مٚ أ

ز مىـ بًىعهٚ مىـ مَموىٔٚت افىْيؿ وظْىف  ىعث وبىف  وافمّثٔؾ  وشٚلة رضوب ادجٚى

ر أن  عخؾ رء مْٓٚ ىل افُِ ؿ وهل أؾةاد ي ُ مََقخ  ؾٔمل بْٔٓٚى حُىؿ  ُقن   ٕٕف ٓ  مُهق 

 .(38)(مـ أحُٚم افْحق

ح  ن أي إل وٚى أمٚ افَْؾ ؾَع ٕية افّةمٚين إفٔف ظذ إٔف إمَٚل مـ أ ؾ إػ ؾةع فِبٔٚى

ادًْك و ثبٔمف  وإ ؾ ىل ه ا ادَٚم هق احلََٔىٜ ٕٕىف ٓ بىع فُىؾ اشىمًٚرة مىـ حََٔىٜ 

َِِّىوهل أ ؾ افعٓفٜ ظذ ادًْك ىل افٌِٜ    ًٚ وُ ٍٓؿ مىـ هى ا افُىهم أن افَْىؾ فىٔس ممً

ل ىل  ز إمَٚى ل مىـ احلََٔىٜ إػ ادجٚى بٚفٍِظ بؾ هق مم هٌؾ بٚدًْك ودٓفٜ افٍِظ  ؾٕٚٓمَٚى

زي:  ؾٚٓشىمًٚرة  افعٓفٜ واشمًملل فًِّْك  إٕف ظعول ظـ مًْىك حََٔىل إػ آخىة جمٚى

ين ؾىةأى فٔ ٝ اشمًٚرة فٍئٜ بؾ اشىمًٚرة ىل ادًْىك  وهى ا مٚى أصٚى أْن )ر إفٔىف اجلةجٚى

َؾ اشؿ ظـ رء إػ رء  وفُْٓٚ اّدظٚء مًْك آشؿ فقء َْ َٕ  .(39)(فٔ ٝ آشمًٚرة 

و ٍِٝ إٓمبٚه هْٚ أن افّةمٚين  عث ظـ افٍةق بغ آشىمًٚرة وافمنىبٔف ؾٖـىع أن 
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 .434ادةجع اف ٚبؼ ٍٕ ف  ص:  (39)
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لؿ ظىذ أ ىؾ افُىهم أي ظىذ احلَٔ َىٜ ي افٍةق بْٔٓمل أن افمنبٔف افقاؿع بٖداة افمنىبٔف ؿٚى

ى فؽ  ٕن خُمىةج آشىمًٚرة خُمىةج مٚى )ُ ٌر  ظْف ىل آشمًملل  أمٚ آشمًٚرة ؾِٔ ٝـ 

لملً (40)(افًبٚرة فٔ ٝى فىف ىل أ ىؾ افٌِىٜ ين افمنىبٔف ؿٚى ظىذ أ ىؾ    وحىغ جيًىؾ افةمٚى

ـىؾ اشىمًٚرة بٌِٔىٜ )افُهم  ٗـع إٔف افمنبٔف افقاؿع بٖداة افمنبٔف. و ؤػ إػ ذفىؽ أن 

ٚفمنىبٔف(  ؾٓل  ع بىغ صى ٔخةـ  ن أحىع ٚ بٚى ٔئغ بًّْىك منىسك بٔىْٓمل  ُ ٛى بٔٚى

ـ  افٍةق افقاضم بغ ه  ـ إمة ـ أن اجلّع بىغ افنىٔئغ بًّْىك منىسك بٔىْٓمل  وفُ

ز أمىٚى ىل  َ ْىىُعثىل آشىىمًٚرة  بَْىىؾ افُِّىىٜ  أي بمحىىّقل دٓحل مىىـ احلََٔىىٜ إػ ادجىٚى

 .(41)ف ىل افٌِٜافمنبٔف ؾٔمؿ ذفؽ بٖداة افمنبٔف افعافٜ ظِٔ

هة  وؿىىع جًىىؾ افبهؽٔىىقن افمنىىبٔف أ ىىهً فهشىىمًٚرة  وحَىىؼ ذفىىؽ ظبىىع افَىٚى

اجلةجٚين  ؾٖدخؾ ه ه افًهؿٜ ىل ظِّٜٔ اإلبعاع ذااٚ  حٔٞ رأى أن آشىمًٚرة ؿٚلّىٜ 

لملن ظىذ ؾُىةة  ًٚ ظذ  نبٔف رء بآخة  وحكى آشىمًٚرة ىل رضبىغ  وفُىْٓمل مًى ؿٚى

لء  َؾَمىىَعَع أن ُ ٍهىىم بٚفمنىىبٔف  ىلء بٚفنىىى ة ىىع  نىىبٔف افنىىؾٚٓشىىمًٚرة: أن )افمنىىبٔف. 

وُ يٓةه  وجتلَء إػ اشؿ ادنىبف بىف ؾمًُىَره ادنىب ف وجُتة ىف ظِٔىف   ة ىع أن  َىقل: رأ ٝى 

ٕٚشع ىل صىجٚظمف وؿىقة بىنىف شىقاء   .اً َؾَمىَعَع ذفىؽ و َىقل: رأ ٝى أشىع رجهً هقـ 

ٚن ٕحق ؿقفف  :ورضٌب آخة مـ آشمًٚرة وهق مٚـ 

للل ِه ِزماُمفلللا  إِذ َأصلللبَحْت ََِقلللِد الشَّ

ف إػ إول حٔٞ  ى ـةون آشىمًٚرة  ؾِٔ ٚى    ّ ٚن افْٚس  و ه ا افرضب  وإنـ 

                                                           

 .79افُْٝ ىل إظجٚز افَةآن  ص:  (40)

 ادةجع اف ٚبؼ ٍٕ ف. (41)
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 ىِنىشقاًء. وذاك إٔؽ ىل إول جتًىؾ ف
ِ
ين جتًىؾ فِنىىافنى لء  ىلَء فىٔس بىف  وىل افثٚى

ِ
لء

افَْىؾ  وٓ . وافرضب افثٚين مىـ آشىمًٚرة ٓ  َىقم ظىذ مٍٓىقم (42)لَء فٔس فف(نىاف

ٌل أن  َىقل: إٕىف اشىمًٚر   ُّـ جًؾ ه ا افْقع مـ آشمًٚرة مـ  ٍٜ افٍِظ: ٕٕف  ٚى

ىملل ىل  هى)فٍظ افٔع فِنملل. وإٕمل ادًْك  ة ٍٓٚ افٌىعاة ظىذ ىظىذ إٔىف أراد أن ُ ثبٝى فِن 

ٔػ  ة ىع ؾفـ  . وهى ا افْىقع (43)(ضبًٔمٓٚ  َصبَف اإلٕ ٚن ؿع أخ  افقء بٔعه  َِبف وُ كِّ

ظذ افُِّٜ افقاحىعة  ٕن ضبًٔىٜ  ـ آشمًٚرة  عل  ٖو ِف ظذ إٔف مةـٛ  وفٔس ؿٚلملً م

 افمٖو ؾ اف ي ذـةه اجلةجٚين جتًِف  ٌٜٔ مةـبٜ ٓ مٍةدة.

س ٕيىةة افبهؽٔىغ إػ افمنىبٔف  ٕٚٝى أشٚى إن ه ه افْيةات فِمنىبٔف وآشىمًٚرةـ 

ف  وجًِف مىـ افُىهم ادخٔىؾ  ادجٚزي  وذفؽ ٕن  قجف افُثر مْٓؿ إػ جمٚز ٜ افمنبٔ

وٕيةاؿ إػ آشمًٚرة ظذ أهنٚ  ةـٔٛ اشمًٚري  وفٔس جمىةد َٕىؾ آشىؿ أو افُِّىٜ 

إػ أمة آخة جًِٓؿ  ْيةون إػ افمنبٔف ادجٚزي ادبْل ظذ اإلشْٚد وافسـٔٛى ظىذ إٔىف 

 أؿةب إػ آشمًٚرة مْف إػ افمنبٔف. 

 مػفوم التشبقه ادجازي

ٔف ابىـ إ،ىر  زي جزء مـ افمنبٔف ادٗـىع  ى وُف افمنبٔف ادجٚ إداة  أو مٚى   ّى

ا ىل حٚفىٜ  ُىقن آشىؿ ؾٔٓٚى خىزا أو ممْىّزًٓ مْزفمىف  (44)افمنبٔف افبِٔغ وهق افى ي  ٖى

ًٚ فبٚب ظِّٝ  وحًٚٓ  وه ا اخلز مٍىةٌد ُٕىةة   ٚن وخز إن ومًٍقًٓ ،ٕٚٔ ؾُٔقن خزـ 

ادنبف بىف اشىؿ مًْىك أو اشىؿ ذات. مثىؾ:  )ز ىٌع ؾُٔقن ادنبف اشؿ ظغ أو اشؿ ذات و

                                                           

 .67دٓلؾ اإلظجٚز  اجلةجٚين  ص:  (42)

 .436ادةجع اف ٚبؼ ٍٕ ف  ص:  (43)

 .60جقهة افُْز  ابـ إ،ر  ص:  (44)
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ٚن اخلز ؾٔف مًةؾٜ مثؾ: (أشعٌ  ؾه  عخؾ ىل ه ه اد ٖفٜ: ٕٕىف ٓ  (ز ٌع إشع)  أمٚ مٚـ 

قٕىف  نىبٔٓ فص. أمٚى افْىقع إول ؾَىع وؿىع اخلىهف ىلـ  أو  ًٚ خهف ىل إٔىف  نىبٔف خٚى

.  وؿىع ٜٔ هى ا  اشمًٚرة  وه ا افْقع مىـ افمنىبٔف شىُٔقن مقضىقع بحثْٚى ءت   ّى جٚى

ره ابـ إ،ر  ًٚ افْقع  نبٔٓ لة حٔٞى  (هى 637ت )جمٚز  ٚ مقاؾَٜ دٚ ؿة  مٚبف ادثؾ اف ٚى ىل ـ 

ب فؽ إٔف مـ جمٚز احل ف  وفٔس مىـ  اً ؿٚ ع ًٚ جمٚز ّ  ًٚ شّك افمنبٔف ادوّة إداة  نبٔٓ

ادجٚز ادًةوف اف ي  َقم ظذ  ٌر  افعٓفٜ
(45)ٔ ٜ دِٚى رأ ْٚى مىـ . و اظمّىعٕٚ هى ه افم ّى

سه افمىل زٔىزه  ـ ؽىره مىدٓفمٓٚ ظذ ادَهقد   ا افْقع مـ افمنبٔف اف ي  ّمِؽ ظْٚى

 مـ إٔقاع افمنبٔف  وٕٕف  قاؾؼ افمنبٔف اف ي ذـةه ابـ إ،ر ىل أهنمل   وؾٚ إداة.

ِّٔز ٌٟ ظىـ اً ـبر اً أخ ت  ٌٜٔ افمنبٔف ادجٚزي مـ أبحٚث افبهؽٔغ ح   وذفؽ ٕٚ 

فٜ  افًهؿٜ بغ افَٚظعة واف وق. ؾّىـ افبهؽٔىغ مىـ أراد  ُىٔؿ افَٚظىعة ىل هى ه م ٖ

ىؾ مىـ افىعٓٓت مٚى هىق أبًىع مىـ   ّ اد ٖفٜ  ومْٓؿ مىـ رأى أن افهىٌٜٔ افٌِق ىٜ  مح

ة  افَٚظعة وٓ شٔمل حغ  مهؾ ه ه افهٌٜٔ بٚخلٔٚل. أمٚ أ قل اد ٖفٜ ؾسجىع إػ افْحٚى

همٓىؿ اف  ـ رأوا أن ه ه افهىٌٜٔ خٚ نـ  ىٜ ختمِىػ ظىـ  ىٔغ اخلىز ادًةوؾىٜ  وـٚى   

 .ًٚ إػ ٕية افبهؽٔغ ؾٔٓٚ  ودراشمٓٚ ظذ ٕحق  ٚحل ودٓحلٍّ ىل آن مً ًٚ ظِٔٓٚ داؾً

ء ؾٔٓٚى اخلىز  ىٜوؿػ افْحٚة أمٚم افهٌٜٔ افٌِق ىٜ افمىل جٚى ء حٚفىٜ خٚ     وؿىع جٚى

اشؿ مًْك  وفىزم ذفىؽ  ذفؽ ىل  ٔغ خممٍِٜ ؾَع جٚء ىل بًوٓٚ ادبمعأ اشؿ ظغ واخلز

ٖٕف هق  :(47)ـَقل اخلْ ٚء (46)ادًْك فمِؽ افًغ حمك  ٚرـ 

                                                           

 .124ص:  2ادثؾ اف ٚلة   ج (45)

 .97  ص: 1افُٚؾٜٔ ىل افْحق  افةيض إشسابٚذي  جح ذ (46)

 .46د قان اخلْ ٚء  ص:  (47)
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 َتْرَتلللُم ملللا َرَتَعلللْت حتَّلللى إِذا ادََّولللَرْ       

 

بللللللللاٌه وإِْدَللللللللارُ   ُْ ِكَّ  هللللللللَي إِ  َفلللللللَل

ر)ؾمقؿػ شٔبق ف ظْع ظبٚرة اخلْ ٚء:   ل وإدبٚى ل ذفىؽ بَقفىف: (ؾٕ٘مل هىل إؿبٚى   وأو 

ل واإلد) ر  ؾجًِٓٚ اإلؿبٚى لؿ  وفِٔىؽ جمىبٚى رك  ٚى َقفىؽ: هنٚى ٜ افُىهم ـ  ٚز ظىذ شًى

لؿ هع  وذهبىىقا ىل  ٖو ِىىف مىى اهٛ صىىمك(48)(ؿىٚى ة  ىى ا افنىٚى . (49). وؿىىع اصىىمٌؾ افْحىٚى

ء  (هى 1093ت )وخلص افبٌعادي  هع جٚى ظىذ )أؿٚو ؾ افْحٚة ىل ه ه اد ٖفٜ بٖن افنٚى

ًْك فمِىؽ افًىغ حمىك ظـ اشؿ افًغ إذا فزم ذفؽ اد اً أن اشؿ ادًْك  هم  وؿقظف خز

ز قٕىف جمٚى ت: أحىعهٚـ  ٖٕف هل  ه ا مـ ؿبٔؾ: ز ىٌع ظىعٌل  وؾٔىف ،ىهث  قجٔٓٚى  اً  ٚرـ 

ين: أن ادهىعر ىل  ًٚ ظَِٔ بحِّف ظذ افيٚهة  وهق جًؾ ادًْك ٍٕس افًغ مبٚفٌىٜ  وافثٚى

ِْىٌؼ أي خمِىىقق.   ٖو ىؾ اشىؿ افٍٚظىؾ ىل ٕحىقه  و ٖو ىؾ اشىؿ ادًٍىقل ىل ٕحىق: ز ىٌع َخ

لوافثٚفىٞى ٍف  ىى وف أي ذات إؿبىٚى ىىهم (50)(: إٔىىف ظىىذ  َىىع ة موىٚى . وواضىىٌم أنـ 

 بٚرة ظذ أهنٚ مـ ادجٚز افًَع.شٔبق ف  عخؾ ىل اؾ افً

وًٕمَع أن  ْبف شٔبق ف إػ جمٚز ٜ افسـٔٛ ؿع ؾمم افبٚب أمٚم افعارشغ فمٖو ىؾ مٚى 

  افى ي (هىى 392ت )صٚ ٓٚ مـ افهٔغ  ٖو هً جمٚزّ ٚ. وهى ا مٚى ذهٛى إفٔىف ابىـ جْىل 

ر إ ٚهىٚى ل واإلدبىٚى رة ظىىذ ادبٚفٌىىٜ بجًىىؾ اإلؿبىٚى ىىؾ أن  ُىىقن افًبىٚى ن هىى ا (51)ؾو  . وـىٚى

  وهى ا  ًْىل (52)م هٛ ظبع افَٚهة اجلةجٚين اف ي ي  ة ض أن  ُقن افًبٚرة اشمًٚرة

                                                           

 .337  ص: 1ـمٚب شٔبق ف  ج (48)

 .227  ص: 1  وإية ذح اف راىل فُِمٚب  ج364  ص: 1افُٚمؾ  ادزد  ج (49)

 .431  ص: 1خزإٜ إدب  افبٌعادي  ج (50)

 .43  ص:  2ادحم ٛ  ج (51)

 .ؽ ىل ذح افُٚؾٜٔ إػ أن اخلز ىل ه ا افسـٔٛ اشمًٚرة إذا ي َٕعر أداة افمنبٔفذهٛ اـب مٚف (52)
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همىىف رّدا ظىىذ مىىـ جًِٓىٚى اشىىمًٚرة  ٕن ىل  ءـ  أهنىٚى فٔ ىٝى مىىـ افمنىىبٔف ىل رء  وجىٚى

ْٔ ًٚ آشىىمًٚرة  نىىبٔٓ ل جلًىىؾ هىى ه افهىىٌٜٔ مىىـ افمنىىبٔف   ًٚ ضىّى ل  وهْىٚى ٓ جمىٚى ـىىمل  َىٚى

ز اإلشىىْٚد ز احلُّىىل أو جمىٚى ل: (53)وفىى فؽ آِىٚى ظىىذ ادجىٚى وذاك أهنىٚى ي ُ ىىةد ). ؾَىٚى

زت ىل ٍٕس افُِّٜ  وإٕىمل جتىقزت ىل أن  بٚإلؿبٚل واإلدبٚر ؽر مًْٚ ٚ  ؾمُقن ؿع جتق 

ٌل ؽرُ ظجًِمٓٚ فُثةة مٚ ُ َبؾ وُ ىعبة  وفٌِبىٜ ذاك  ٖهنٚى ِٔٓٚى  وإٔىف ي  ُىـ هلٚى حٚى ـ   ٚى

ّٝ مـ اإلؿبٚل واإلدبٚر  وإٕمل  ُقن اإلؿبٚل واإلدبٚر ىل ٍٕس افُِّٜ  فق أهنٚى ؿىع  جت  

ٚ فىف ىل افٌِىٜ. ومًِىقم أن  ر دًْىك ؽىر مًْٚ ٚى افى ي ُوضًى اشمًٚرت اإلؿبٚل واإلدبٚى

 .(54)فٔس آشمًٚرة لٚ أراد ف ىل رء(

ه ه افهٌٜٔ ؿع اجتف  ٚ افعارشىقن ىل ضىة َغ  وأهنٚى ُاِٝى ىل وه ا  عل  ظذ أن 

ز احلُّىل مىـ ؿبٔىؾ افبحٞى ظىـ  وجف ضًٔػ ظذ آشمًٚرة  وـٚن آِٚ ظذ ادجٚى

ين  ًبىر ىهم اجلةجٚى ءـ  ظىـ  اً آ  ٚق مع ؿٚظىعة آشىمًٚرة  ومٍٓقمٓٚى فىعهيؿ  وجٚى

 ىل  َق ٜ حُّف.  إػ دٓفٜ افسـٔٛ ومَهعه اً ٕيةاؿ إػ آشمًٚرة  م مْع

و هً جمٚز ى ل دٓفٜ افسـٔٛ  ٖى ن ظىذ درا ىٜ أن مثىؾ  ًٚ و بعو أن شٔبق ف حغ أو  ـٚى

ب بًِّىف هى ا فِْيىة ىل هى ه  ه ا افسـٔٛ ٓ ُ ُّـ اِف ظذ احلََٔىٜ   وؿىع ؾىمم افبٚى

ىؼ هى ه افعٓفىٜ   وأن   ّ ٜ جيعر بٚفبٚحٞى ىل دٓفمٓٚى أن  مً افهٌٜٔ ظذ أهنٚ  ٌٜٔ خٚ  

 ل  قجٔٓٓٚ. ٚو

ؤوا بًىع شىٔبق ف   ة وافبهؽٔىغ افى  ـ جٚى ٚن مىـ أمىة افٌِىق غ وافْحٚى وه ا مٚـ 

تقبة، وثعؾب والؼايض اجلرجلا،، والرملا،، وطبلد الؼلاهر اجلرجلا،وهؿ:  افى  ـ  اَنُ 

                                                           

 .299  ص:  3حٚصٜٔ اف بُل ظذ افمِخٔص  ذوح افمِخٔص  ج (53)

 .301 – 300دٓلؾ اإلظجٚز  ص:  (54)
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حٓٚ  شْ ـة آراءهؿ  وٕؤػ إفٔٓٚ مٚ  مًِؼ  ٚ مىـ أؿىقال افعارشىغ أخىة ـ إل وٚى

ء بًىع شىٔبق ف ىل  ٖو ىؾ دٓفىٜ مثىؾ هى ه افهىٌٜٔ أو افمًِٔؼ ظِٔٓٚ  ؾَع ذ هٛ مىـ جٚى

 م اهٛ صمك.

مٚبىف  (هى 276ت ) :اَن ُتقبة ه آشىمًٚرة ىلـ  ذهٛ ابـ ؿمٔبٜ   ه افهٌٜٔ ىل اجتٚى

ؾ افَىىةآن ػ: () ٖو ىىؾ منىُى   وذفىىؽ حىىغ أّول ؿقفىىف  ًىٚى
َك ُمييمَ  ييث  ل م َح  ُُ ُُ ييا   نِس 

ََِل ي  وؿقفف  ًٚػ: [223]افبَةة:  َُهيوَّ ن يمُمََِل يَاسل
 
َل ُهيوََّك ُميم َوَ   [267افبَىةة: ] اسل

ب آشىمًٚرة ب افمنىبٔف (55)ؾجًؾ هٚ غ أ مغ مىـ بٚى   و ٚى ظْىع افعارشىغ مىـ بٚى

افبِٔغ: ٕهنمل  نمّهن ظذ ادنبف وادنبف بف مى ـقر ـ  وٓ ٕ ىمىٔع أن َٕىقل: إن ابىـ 

ىؾٍّ مىْٓمل ؿمٔبٜ ؿع افمبس ظِٔف إمة بغ افٍْغ  أو إٕف خِط بْٔٓ مل ب بٛ ظعم وضىقحـ 

ا خىز ادبمىعأ ؾٔىف ُٕىةة مىـ آشىمًٚرة  فٜ جًىؾ افمنىبٔف افى ي  ٖى ىل ظكه  ٕن م ٖى

 ـٕٚٝ آراء جمّقظٜ مـ افعارشغ. 

ف افزخمؼي  ػ:  (هى 538ت )وؿع وج  ًىٚى ؿقفف  
َك ُميمَ  يث  ل م َح  ُُ ُُ يا ظىذ  نِس 

َك ُممَ  )إٔف جمٚز  ؾَٚل:  ث  ل رث مقاضع احلةث  ح  ـ  بٚدحٚى ٓ ز  َصىبٓ  فُؿ  وه ا جمٚى

ـ  مـ افْ ىػ افمىل مْٓٚى افْ  ىؾ بٚفبى ور( ًٚ  نبٔٓ دِٚ ُ َِك ىل ِرحٚمٓ
ز( (56) . ؾَقفىف: )جمٚى

رث ىؾ اشىمًٚرة  (س م ىل إٔف اشمًٚرة  وؿقفف: )صبٓٓـ بٚدحٚى ٓ  ّْع ذفؽ: ؾ٘ن ىلـ 

 .(57)ًٚ مًْق ّ  ًٚ  نبٔٓ

ًٜ لٚ،ِٜ  ـ  افزخمؼي  ّؾ  ٌٔ ىف  ؾجًىؾ  وفُ ىل آ ٜ أخةى ظىذ ؽىر هى ا افم قج 

                                                           

 .141 ٖو ؾ منُؾ افَةآن  ابـ ؿمٔبٜ  ص:  (55)
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افهٌٜٔ مـ افمنبٔف  وٕ ٛ ذفؽ إػ ادحََغ  وبغ  شبٛ ه ا آخمٔٚر. ؾٍىل  ٍ ىره 

َبُمَ ُصَأ ٜ افُة ّٜ مـ شقرة افبَةة  َلمٌّ َُعي   لهُ: )هىؾ  [18افبَىةة: ] مل ءل ؿٚى  م ٚى

ك مٚ ىل أ ىٜ اشىمًٚرة   ّ ٔمف   وجُئٛى بَقفىف: )خممِىٌػ (ُ   ؾٔىف. وادحََىقن ظىذ   ّى

ؾَقن  وآشىمًٚرة إٕىىمل ُ ىِىىؼ  ًٚ  نىبٔٓ ٓ اشىىمًٚرة: ٕن ادُ ىمًٚر فىىف مىى ـقر  وهىؿ ادْىٚى

ٕن ُ ىةاد بىف ادَْىقل ظْىف  ًٚ ظْف  ٚحل اً حٔٞ ُ ىقى ذـة ادُ مًٚر فف  وجُيًؾ افُهم ِخِق

ل أو ؾحىقى افُىهم .. ىحةة ومىـ ،ىؿ   ىةى ا وادَْقل إفٔف  فقٓ دٓفٜ احلٚى دٍَِىغ اف  

ٖهنؿ  مْٚشقن افمنبٔف و وى حىمْٓؿـ  ىف  ٍى وفىٔس فَٚلىؾ أن  َىقل:  ..ًٚ ةبقن ظىـ  ق  

ٔمف اشىمًٚرة: ٕٕىف ىل حُىؿ ٚ ىٕضقى ذـةهؿ ظـ اجلِّىٜ بحى ف ادبمىعأ ؾٖ ق إػ   ّى

ٔ ع افزخمؼي بُهمف ه ا آشمًٚرة بَٔقد   محؼ افْيىة  وأول (58)(ادْىقق بف . فَع ؿ

ٚ ُ ىِىؼ حٔٞى  ىىقى ذـىة اد ىمًٚر فىف  بًّْىك أن آشىمًٚرة ٓ  ُّىـ أن ؿٍٔع هلٚى أهنى

د افمنىبٔف  وهى ا مٚى أـىعه   ُقن إذا ُذـىة ضةؾٚى افمنىبٔف  وذفىؽ ٕهنٚى ؿٚلّىٜ ظىذ  ْٚى

ةبقن ظىـ  ق ىف ىومـ ،ؿ   ةى ادٍَِغ اف حةة مىْٓؿ  مْٚشىقن افمنىبٔف  و وى)بَقفف: 

ين  أن افسـٔٛى آشىمًٚ  ٍح ز فىقٓ   وافَٔع افثٚى ًٚري ؿىع ُ ّىؾ ظىذ احلََٔىٜ وادجٚى

 افَة ْٜ ادًٕٜٚ حلِّف ظذ احلََٜٔ.

و هت بًٔىعة  د افمنىبٔف ؾَىع أدى  ىؿ إػ  ٖى ٍْىل أي فِ أمٚ افَٔع إول  وهق  ْٚى

و هً  ىٔهً  ىعل   طٓقر فِمنبٔف ىل افسـٔٛ آشمًٚري  ؾٍل ه ه أ ٜ افُة ّٜ ٕجع  ٖى

َٓؿ ىل دٓٓت  ّ افسـٔٛ افٌِقي  وؿع أ ك   ا افمٖو ؾ اف ىٔع افؼى ػ  ظذ معى  ً

فُىـ مىع ) (ُهىْؿ ُ ىؿ  )  ؾةأى إٔف ٓ صىؽ أن افمَىع ة ىل أ ىٜ (هى 816ت )اجلةجٚين 
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ؿ ٓ ذوااىؿ  اً ذفؽ فٔس اد مًٚر فف م ـقر ؾَغ وحقاّشٓى هْٓٚ ٕٕف أحقال منٚظة ادْٚى

ٌح  ٚ  ؾه   ْبٌل أن رمِػ ؾٔٓٚ: ٕٕىف اشىمًر .. ؾٍل ه ه افهٍٚت اشمًٚرة  بًٜٔ ُمَك 

:  (ُهْؿ ُ ىؿ  )مهٚدرهٚ فمِؽ إحقال  ،ؿ اصمَُٝ هل مْٓٚ..أو بّٖن ؿقفف:  ىل ؿىقة ؿقفْٚى

ن ؿقفىىؽ:  ؿ مىىثهً  وهىىق بّحىىؾ م ىىمٌْك ظْىىف  ؾى٘ى ل أشىىملظٓؿ  ىّى  (مّلً فَٔىٝى ُ ىى)حىٚى

ِ ػ فىف أن  مّلً  ًٚ مع أن  َع ةه أصخٚ  ًٚ اشمًٚرة ؿىً   وهق ىل ؿقة احلّؾ. وؽٚ ٜ مٚ ُ مُ

هلؿ  ؾَغ بىى وات إصىىخٚص افهىىؿ ممٍىىةع ظىىذ  نىىبٔف حىٚى ل:  نىىبٔف ذوات ادْىٚى ُ َىٚى

فغ  ن ادنٚى ٜ بىغ احلٚى ٖى بٚفهّؿ  ؾُٚن افَهع إػ إ،بٚت ه ه افٍىةوع أؿىقى وأبِىغ ـ 

ت إػ افىى ا غ ين (هىىى 1270ت ). وؿىىع و ىىػ أفىىقد (59)( ًىىع  هىى ا  ىل روح ادًىٚى

. وادهحظ أن ه ا افمٖو ؾ  ٚوفىٜ فِخىةوج مىـ (60)(اً فٔس مـ افبًٔع جعّ )افمٖو ؾ بٖٕف 

منُِٜ ذـة ضةىل افمنبٔف ىل افًبٚرة  ٕن ذـة ٚى  ٍْىل آشىمًٚرة  وفى فؽ ٓ بىع مىـ 

  ٖو ؾ افُهم فٍْل وجقد افىةؾغ.

ة ْٜ  ؾَع أ،ٚر أمٚ افَٔع افثٚين  وهق إمُٚن اؾ آشمًٚرة ظذ احلََٜٔ فقٓ افَ

حقفف  وؿع بغ  افبٓٚء اف بُل أن ؿقهلؿ: إن مـ ذط آشمًٚرة إمُٚن اؾ  ًٚ َٕٚص

ٕٕٚ َٕقل: فٔس مـ )افُهم ظذ احلََٜٔ ىل افيٚهة و ْٚد افمنبٔف ٓ حٚ ؾ فف  

ذط آشمًٚرة  هحٜٔ افُهم فكؾف إػ احلََٜٔ ىل افيٚهة  بؾ فق ُظُس 

عم  هحٔمف فُٚن أؿةب: ٕن آشمًٚرة جمٚز  ٓ بع فف ذفؽ  وؿٔؾ  ٓ بع مـ ظ

مـ ؿة ْٜ  وإن ي  ُـ ؿة ْٜ اممْع سؾف إػ آشمًٚرة  وسؾْٚه إػ حََٔمف  وإٕمل 

ٕكؾف إػ آشمًٚرة بَة ْٜ  ؽر أن  ِؽ افَة ْٜ  ٚرة  ُقن مًْق ٜ حٚفٜٔ  مثؾ: 
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ف بٕٚشع  ؾٕ٘ف ؿة ْٜ  كف ظْ اً خمز (ز عٌ )  و ٚرة  ُقن فٍئٜ  مثؾ اً رأ ٝ أشع

 .       (61)(إشع ظـ إرادة حََٔمف

افزخمؼي ظذ مٚ ؿٚفف ىل ه ه أ ٜ  (هى 745ت)و ٚبع أبق حٔٚن إٕعفز 

ظذ افمنبٔف افبِٔغ  وفٔس آشمًٚرة  وظِؾ  -ظذ ؿقل ادحََغ  -افُة ّٜ  وآِٚ 

ٚ شًم ؾَقن  وٓا ٚر فف م ـقر  وهؿ ادْٚ ن اد ًم ٚر ذفؽ ٖب رة ُ ىِؼ حٞٔ ُ ىقى ذـة اد ًم

ٜٓف احلٚل  ًٚ حلظْف  ٚ اً فف  وجيًؾ افُهم ِخِق قل إفٔف فقٓ د قل ظْف وادَْ ٕن ُ ةاد بف ادَْ

     .(62)أو ؾحقى افُهم

هع مىىـ افمنىىبٔف  (هىىى 291ت ): ثعؾللب ىىف ابىىـ ؿمٔبىىٜ  ؾىٖى ك بنىٚى بع ،ًِىٛى  قج   ىٚى

 وشُِف ىل  آشمًٚرة  ؾٖورد ؿقل أظةا :

هلللللللللللا جلللللللللللارٌم     وداهِ   َقلللللللللللٍة َجرَّ

 

 َجَعَؾللللللللْت ِرداَ َ فقفللللللللا ِ للللللللارا 

 
ل:  ٝى ب ىٍٔؽ رؤوس أبىٚهلٚى)،ؿ ؿٚى فةداء (63)( َىقل: ؿًْ  ظة بٚى . وؿىع أراد افنٚى

ف بٚخلملر  وُ هحظ ىل ه ا افنٚهع أن ضةىل افمنبٔف م ـقران.   اف ٔػ  ،ؿ صبٓ 

إدب أهنىؿ    اف ي َٕؾ ظـ بًىض أهىؾ(هى 366ت ) الؼايض اجلرجا،،ؿ جٚء 

  قجٓقن ه ه افهٌٜٔ ٕحق آشمًٚرة  وظّعوا ؿقل أ  ٕقاس:

َٝ راـُِبىىىىىىىُف    اُ لللللللٌب َضْفلللللللٌر و ىىىىىىى ْٕ  َأ

 

َْٕهىىىىىى  ىىىىىىف ا َٕ َٝ ِظْٚ ْؾىىىىىى ِذا َسَ  َةؾٚىؾىىىىى٘ى

مـ آشمًٚرة  ورأى أن ه ا افَقل مـ افمنبٔف أو ادثؾ  وؾٚء ىل ذفؽ إػ افَٚظىعة  

                                                           

 .299  ص:  1حٚصٜٔ اف بُل ظذ افمِخٔص  ذوح افمِخٔص  ج (61)

 .216  ص: 1ة ادحٔط  جافبح (62)

 .56ؿقاظع افنًة  ،ًِٛ  ص:  (63)
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مٍُىل ؾٔٓٚى ب ـْ رة افمل  َقل: )آشمًٚرة مٚ ا َُِٕٝى افًبٚى ٚٓشىؿ ادُ ىمًٚر ظىـ إ ىؾ  و

ن ؽٔىىىةهٚ فٜ  الٌرمللا،. و هىىؾ إمىىة إػ (64)(ؾُجًِىٝى ىل مُىٚى افىى ي أظىىىك هىى ه اد ىٖى

وضًٓٚ افْيةي  وذفؽ حغ بغ  افٍةق بغ افمنىبٔف وآشىمًٚرة  ورأى أن آشىمًٚرة 

ٚفمنىبٔف  بغ صٔئغ ىل مًْك منسك بْٔٓمل  ُ ٛ بٔٚن أحىع ٚ بى)افبٌِٜٔ  ٌع   ٚٔخةـ 

ك افمنىبٔف (65)(إٓ إٔف بَْؾ افُِّٜ  وافمنبٔف بٖدا ف افعافٜ ظِٔف ىل افٌِٜ . ؾجًؾ مٚى   ّى

 افبِٔغ  وهق اف ي ُح ؾٝ أدا ف ووجف افنبف مْف اشمًٚرة.

ومـ افبغِّ أن هْٚك اجتٚهٚت ىل مقضقع افهٌٜٔ  وي   مَة  إمة ظذ حىٚل   

ذ ظْٓٚ آفىٝ اد ىٖفٜ فع ىف إػ افمنىبٔف  ومىـ ٕيىة ؾّـ ـٚن ىل ذهْف افَٚظعة ٓ  مخ

أبًع مـ افَٚظعة اجتف  ٚ إػ آشمًٚرة. وبَٔٝ ه ه اد ىٖفٜ ُمثىٚرة بًىع ذفىؽ  ؾىةد  

مٚ أ ك بف افةمىٚين  ؾىةأى أن افٍىةق بىغ افمنىبٔف  (هى 466ت )ابـ شْٚن اخلٍٚجىل 

د بٌر إفٍىٚظ ادقضىقظٜ ٕن افمنبٔف ؿع َ ة)وآشمًٚرة ٓ  َع بٖداة افمنبٔف ؾَط  

  وٓ  ًعه أحع ىل  ِٜ آشىمًٚرة خلِىقه مىـ آفىٜ افمنىبٔف  اً خممٚر ًٚ فف  و ُقن ح ْ

 ومـ ه ا ؿقل افنٚظة:

لللللدور َُ لللللًة     اً َسلللللَػْرَد   واْكتََؼلللللبَْن َأِهؾَّ

 

 (66)والتََػلللتَْن َجللل ذِرا( اً وِمْسلللَن ُو لللوك 

 
يض : طبد الؼاهر اجلرجا، ىهم افَٚى ضٜ وبْىك أخ  اجلةجٚينـ  ين ىل افقشٚى اجلةجٚى

ىهم  س وظِٔىف  ىعلـ  ظِٔف ٕية ىف إػ  ىٌٜٔ افمنىبٔف افبِٔىغ  ؾى ـة أن مٚى  َموىٔف افَٔٚى

 :   (ز ىٌع أشىٌع وهْىع بىعرٌ )افَٚيض ىل افقشٚضٜ أن ٓ ُ ىِىؼ آشىمًٚرة ظىذ ٕحىق ؿقفْٚى

                                                           

 .45افقشٚضٜ بغ ادمْبل وخهقمف  ص:  (64)

 .79افُْٝ ىل إظجٚز افَةآن  افةمٚين  ضّـ ،هث رشٚلؾ ىل إظجٚز افَةآن  ص:  (65)

 .122رس افٍهٚحٜ  اخلٍٚجل  ص:  (66)
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. وافَٔٚس ىل ه ا ادقضع فٔس إٓ افَٚظعة افمىل  َىقم ظِٔٓٚى (67)وفُـ  َقل هق  نبٔف

ين ظىىعم إضىىهق آشىىمًٚرة ظىىذ هىى ا افْىىقع مىىـ  ؾُىىةة آشىىمًٚرة  وؿىىع ظِىىؾ اجلةجىٚى

فٜ   ق بىغ افمنىبٔف وآشىمًٚرة بىمل  ىمهءم وٕيىةة افَىقم إػ هى ه اد ٖى افًبٚرات بٖن ؾىة 

ن فىٔس  –ـمل  ةى  –ؾٚٓشمًٚرة  َقم  ٖى ظذ أن  ًزل آشؿ إ ع و ى ةحف وجتًِفـ 

ر بى فؽ افَهىع إػ  بٚشؿ فف  وجتًؾ آشؿ افثٚين ول فىف  ؾهٚى هىق افقاؿىع ظِٔىف وادمْٚى

ل و ىقرة افُىهم  ًٚ ىل افىٍْس مُْقٕى ًٚ افمنبٔف مىقّ ى هة احلٚى ر ىل طٚى ر  و ٚى ىل افوّى

ى فؽ ىل  ٖٕف آشؿ ىل افٌِٜ  و هقر أن  ًَِف افقهؿـ  فؽ. وفٔس إمىةـ  ٔ مف ـ  وؿو

حٝ ؾٔف بٚدنبف وذـةك فىف س ى قٕىف مىـ  ًٚ افمنبٔف افبِٔغ: ٕٕؽ س  ؿـ  بك أن  مىقه   ٖى

وإذا شّع اف ٚمع ؿقفؽ: ز ىٌع ). وحِؾ ه ا افُهم بٕٚمثِٜ  ؾَٚل: (68)جْس ادنبف بف

ـ  إٔىؽ ؿهىعت أشىع  اً أشٌع  وه ا افّةجؾ شٌٔػ  ٚرم ظىذ إظىعاء  اشىمحٚل أن  يى

   وأـثة مٚ  ُّـ أن  ّعظل ختِّٔف ىل ه ا أن  َىع ىل ٍٕ ىف مىـ ؿقفىؽ: ز ىٌع أشىٌع ًٚ وشٍٔ

 ًٚ حٚل إشىع ىل جةاء ىف وإؿعامىف وبىنىف  ؾٖمٚى أن  َىع ىل و ىف إٔىف رجىٌؾ وأشىٌع مًى

ل( . وظىىعم دخىىقل ادنىىبف ىل جىىْس ادنىىبف بىىف ُ ٌِىىل (69)بٚفهىىقرة وافنىىخص ؾّحىٚى

افَٚظىىعة افمىىل بْٔىٝى ظىىذ أن آشىىمًٚرة  َىىقم ظىىذ دخىىقل ادنىىبف ىل جىىْس ادنىىبف بىىف  

ين  اً وجًِف ؾةد ـؿ اجلةجٚى هى ه افَوىٜٔ  ٚـّىٜ ظَِٔىٜ خٚفهىٜ  وهىق مـ أؾةاده. وُ ٚى

 ٚول أن ُ َْع ؿٚرلف بٖن ه ه افهٌٜٔ ٓ  ُّـ أن  ُقن اشىمًٚرة بىؾ هىل  نىبٔف بِٔىغ  

ع ؿٚرلىف بَىعر مٚى  ول إؿْٚى ة إٔىف ٓ  ٚى ين  نًى ومـ  َةأ ه ا افُهم اف ي أ ك بف اجلةجٚى

                                                           

 .279أرسار افبهؽٜ  اجلةجٚين  ص:  (67)

 .280 – 279 ف  ص: ادةجع اف ٚبؼ ٍٕ (68)

 .280ادةجع اف ٚبؼ ٍٕ ف  ص:  (69)
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ٕٚٝى احلٚفىٜ ـ  فٜ  و ىمٟ فٍُة ىف بٖٕىف دٚى ع ٍٕ ىف  ى ه اد ٖى افمىل ُرمِىػ ىل   ٚول إؿْٚى

آشؿ إذا وؿع ؾٔٓٚ أ  ّك اشمًٚرة أم ٓ   ّك   هل احلٚفىٜ افمىل  ُىقن آشىؿ ؾٔٓٚى 

همىؽ )خز مبمعأ أو ممْزًٓ مْزفمف   وآشؿ إذا وؿىع ىل هى ه ادقاضىع ؾٖٕٝى واضىعـ 

همؽ  ًِؼ افٍْل بًّْٚه..  إل،بٚت مًْٚه  وإن أدخِٝ افٍْل ظذـ 

ؾَىع جًِىٝ  اً ا ؿِٝ: ز ٌع أشٌع  ورأ ٝ أشىعوإذا ـٚن إمة ـ فؽ ؾٖٕٝ إذ

ظىـ افقىء ـىٚن إل،بىٚت  اً ظىـ ادنىبف. وآشىؿ إذا ـىٚن خىز اً اشؿ ادنبف بف خز

و ػ هق منمٌؼ مْف ف فؽ افقء ـىٕٚٓىهق ىل ؿقفىؽ: ز ىٌع مْىِىٌؼ أو إ،بىٚت 

جْ ٜٔ هق مقضقع هلٚ ـَقفؽ: ه ا رجٌؾ. ؾ٘ن اممْع ىل ؿقفْٚ ز ٌع أشىٌع أن ُ ثبىٝ 

ُٕثبىٝ  صبف اجلْ ٜٔ فز ٍع ظذ احلََٜٔ ـٚن فن،بٚت صبف مـ اجلْس فف  وإذا ـْٚ إٕمل 

ِّٔىز  ُٕعخِف ىل ح َُّٕةره  و صبف اجلْس  ؾَع اجمِبْٚ آشؿ فُِْحعَث بف افمنبٔف أن و

ٔف  نبٔٓ ًٚ احلهقل وافثبقت  وإذا ـٚن ـ فؽ ـٚن خَِٔ ّّ إذا ـٚن إٕمل جٚء  ًٚ بٖن ٕ 

 . (70)(فٍٔٔعه و قجبف

ن و  رئ بٖى بعأ اجلةجٚين بٚفساجع ظـ ه ه افْمٔجٜ افمل أوردهٚ  ؾٔسك اخلٔٚر فَِٚى

ؾ مقضىع )  ّل بًض ه ه افهٔغ اشمًٚرة  ؾرى أن إضهق آشمًٚرة  ٓ جيقز ىلـ 

س    ـ دخقل حةف افمنبٔف ظِٔف ب ٓقفٜ  وذفؽ ٕحق ؿقفؽ: هق إشع  وهق صّى

ر  ُٕىىةة  ،ىىؿ إذا بىىف  ًىى ر مىىـ أضِىىؼ . و ًْىىل بىى فؽ جمىىلء اخلىىز مًةؾىىٜ ٓ(71) (افْٓىٚى

ٌٞ  ووجع ىف بحىة)آشمًٚرة ظذ أمثِٜ جٚء ؾٔٓٚ اخلز ُٕةة مثؾ :    (اً هق بحٌة  وهق فٔ

فمُْر ظىـ أن   ىـ دخىقل حىةف افمنىبٔف ظِٔىف  ؾِىق )وذفؽ  أن آشؿ ؿع خىةج بٚى

                                                           

 .283أرسار افبهؽٜ  اجلةجٚين  ص:  (70)

 .285ادةجع اف ٚبؼ ٍٕ ف  ص:  (71)
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ٕىىٚزًٓ ؽىىر مَبىىقل ـىىمل  ُىىقن هىىق  ًٚ : هىىق ـٖشىىٍع  وهىىق ـبحىىٍة  ـىىٚن ـهمىىؿِىٝى

. و  معرك ظذ ه ا افُهم ٕٕف أدرك أن افُٚف ٓ   ـ ىل بًىض (72)(ـٕٚشع

  ،ؿ اشمعرك بٖن مُٚن افُٚف وـىٖن ؿىع  ٌّىض (ـٖن)ادقاضع  ؾقّجف ب٘دخٚل 

بٖن  ق ػ آشؿ اف ي ؾٔف افمنبٔف بهىٍٜ ٓ  ُىقن ىل ذفىؽ )ىل بًض ادقاضع 

ٔف هق بحٌة مـ افبهؽٜ..ؾٓق أؿةب إػ  اجلْس  وأمة خٚص ؽة ٛ  ؾَٔؾ: ّّ أن ُ  

ض  َع ة حىةف افمنىبٔف ؾٔىف: إذ ٓ  هىؾ إػ افُىٚف حمىك  ُّ اشمًٚرة: ٕٕف ؿع ؽ

ل  ىقر ف ين  .(73)(ُ بىؾ بْٜٔ افُىهم وُ بىعِّ ن  ُىقن فِ و ِجٖى اجلةجٚى مًِٔىؾ ؿبقفىف بٖى

فْية إػ  افسـٔىٛى اشىىمًٚرة ىل بًىىض ادقاضىىع إػ ٕية مىىف ىل افىىْيؿ  ؾٔحِىىؾ افُىىهم بىٚى

ىل هى ا افْحىق وافهىهت  ٕف  ُقن ىل افهٍٚت افمىل جتىلءرأى أشٔٚق ادَٚل  وهُ ا 

افمىل  ق ىىؾ  ىٚى مىٚى رمىىؾ  بىىف  َىىع ة افمنىبٔف  ؾَٔىىةب حْٔئىى  مىىـ ؿبٔىىؾ مىٚى ُ ىِىىؼ ظِٔىىف 

 :(74)اشمًٚرة. مثؾ ؿقل افنٚظة

َُُه      أَسلللللٌد َدُم اََِسلللللِد اِضَبَلللللِر ِخ لللللا

 

 َمللللْوٌ  َفللللرُِ  ادللللوِ  مـلللله َترطللللُد  

 
د ٓ شىبٔؾ فىؽ إػ)وذفؽ إٔف  ٚى ٕٚشىع  وهىقـ  قت دِٚى  ُىقن ىل أن  َىقل: هىقـ 

ٕٚشع  ؾَىع صىبٓمف بجىْس اف ىبع ادًىةوف  ذفؽ مـ افمْٚؿض : ٕٕؽ إذا ؿِٝ: هقـ 

و ٌٚل أن جتًِف  ّقًٓ ىل افنىبف ظىذ هى ا اجلىْس أوًٓ ،ىؿ جتًىؾ دم اهلزبىة افى ي هىق 

وٕىف  وؿقفىؽ أؿقى اجلْس خوٚب  عه: ٕن اِؽ فف ظِٔىف ىل افنىبف دفٔىؾ ظىذ إٔىف د

دقت  (دُم إشِع اهلزبة خوٚبف)بًُع  ف بٚى ٌل أن ُ نىبِّٓ . وـى فؽ ُ ٚى دفٔىؾ ظىذ إٔىف ؾقؿٓٚى

                                                           

 .285أرسار افبهؽٜ  اجلةجٚين  ص:  (72)

 .286 – 285ادةجع اف ٚبؼ ٍٕ ف  ص:  (73)

 .338  ص:  1افبٔٝ فِّمْبل  إية د قان ادمْبل بؼح افًُزي  ج (74)
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ين مىـ افىعؾٚع (75)(ادًةوف ،ؿ جتًِف رٚؾف  و ة ًع مْىف أـمٚؾىف ىهم اجلةجٚى جـ  . ؾمىعر 

إػ افَبقل  ٚ ظذ وجف آشىمًٚرة  وبى فؽ  ُىقن ؿىع  ًٚ ظـ جًؾ ه ه افساـٔٛ  نبٔٓ

 ـ افَٚظعة إػ اف وق  وافبحٞ ظـ افعٓفٜ افُٚمْٜ وراء افسـٔٛ.إمَؾ م

 التشبقه ادجازي طـد ادتلخرِن

فٜ  ؾَىع  ي  ْٟ  ادمٖخةون مـ آضىةاب اف ي وؿع ؾٔف مـ شبَٓؿ ىل هى ه اد ٖى

ىمل ؾًىؾ ممَىعمقهؿ  و بٚ ْٝى آراؤهىؿ بىغ اىؾ  ىٌٜٔ افمنىبٔف  ذهبقا ؾٔٓٚى مى اهٛـ 

ٍٓؿ   ادجٚزي ظذ افمنبٔف أو آشمًٚرة  واظمّعوا ىل آرالٓؿ ظذ مٚ ؿعمىف هلىؿ مىـ شِى

ٚـل  مٚب مٍمٚح افًِقم  أبق  ًَىقب اف ُى ت )وأول مـ بحٞ اد ٖفٜ مْٓؿ  ٚحٛـ 

ٜ بٚب(هى 626 همف ظذ اد ٖف ٚ أ ك بف اف ُٚـل  ًّع  ًٚ واشً ًٚ   وـٚنـ  ثر  وم دخِف خٌِؼـ 

ظع افٌِىٜ دفىٔهً ظىذ مٚى  ى هٛ  قرة مـ  قر احلجٚج افًَع اف ي  ًمّع بًض ؿقا

 اً وذفؽ ٕٕؽ حىغ أوؿًٝى أشىع) نبٔف ٓ اشمًٚرة   (ز ٌع أشعٌ )إفٔف  ؾَع ذهٛ إػ أن 

ٚن  اً وهق مٍةد ؽر  ِٜ  خز فز ع اشمعظك أن  ُقن هق إ ٚه  مثِف ىل ز ٌع مْىٌِؼ  وإٓـ 

بك أن  ُىاً ز ٌع أشٌع جمةد  ًع ع  ٕحق خٔؾ ؾةس ٓ إشْٚد قن افى ي هىق   فُـ افًَؾ  ٖى

ن  حمىك  هىبم  ًٚ   ؾِٔزم ٓممْٚع جًؾ اشؿ اجلىْس و ٍىاً إٕ ٚن هق بًْٔف أشع فنٕ ٚى

ِّمف ؿهع  .(76)(إػ ادبٚفٌٜ  اً إشْٚده إػ ادبمعأ ادهر إػ افمنبٔف بح فـ 

ح    ؾى هٛ (هىى 739ت )وظذ اخلىٚ ذااٚ شٚر افَزو ْل  ٚحٛ  ِخٔص ادٍمٚى

ٚـل مىـ أن ا ٕن )فسـٔٛى ادَهىقد  نىبٔف ٓ اشىمًٚرة  وذفىؽ إػ مٚ ذهٛ إفٔىف اف ُى

آشؿ إذا وؿع ه ه ادقاؿع ؾٚفُهم مقضقع إل،بٚت مًْٚه دٚ  ًمّىع ظِٔىف أو ٍٕٔىف ظْىف  

                                                           

 .286أرسار افبهؽٜ  اجلةجٚين  ص:  (75)

 .354مٍمٚح افًِقم  ص:  (76)
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همؽ ىل افيٚهة إل،بٚت صبف مـ إشىع فز ىع  وإذا  ؾ٘ذا ؿِٝ: ز ٌع أشع ؾَع وضًٝـ 

ٚن إل،بٚت صبف مـ إشع فف   ؾُٔقن اجمهبف إل،بٚت اممْع إ،بٚت ذفؽ فف ظذ احلََٜٔـ 

ك  نبٔٓ ّّ ًٚ بٖن ُ   ٚن إٕمل جٚء فٍٔٔعه ًٚ افمنبٔف  ؾُٔقن خَِٔ  .(77)(إذـ 

ىل ظىىةوس إؾىىةاح أن  قجٔىىف افزخمؼىىي  (هىىى 763ت )وؿىىع بىىغ  اف ىىبُل 

ٓممْٚع اؾ افُهم ظىذ احلََٔىٜ  )واف ُٚـل ه ا افسـٔٛ ٕحق افمنبٔف ٓ آشمًٚرة 

د ىحٜٔ افُىىهم فهىىوأن مىىـ ذط آشىىمًٚرة  ىىه هة   و ْىٚى ةؾف إػ احلََٔىىٜ ىل افيىٚى

. ورد  ه ا افمقجف ٕٕف فٔس مـ ذط آشمًٚرة  ىهحٜٔ افُىهم فكىؾف (78)(افمنبٔف

 .  (79)إػ احلََٜٔ ىل افيٚهة

وافقاؿع أن افَزو ْل ٍٕ ف ي  ْٟ مـ اؾ بًىض إمثِىٜ وافنىقاهع افمىل  مىقي 

قضم ه ا إمة أن منُِٜ احلّؾ ظىذ افمنىبٔف أو مثؾ ه ه افهٌٜٔ ظذ آشمًٚرة  و 

قن  ًٚ آشمًٚرة بَٔٝ ظذ أ عي ادمٖخة ـ ىل مُٚهنٚ مـ ؽر ح ىؿ  ؾٓىؿ أحٕٔٚى  مّ ُى

ٍن أخىىةى  ِّٓىىؿ افعٓفىىٜ  وافىى وق افٌِىىقي ظىىذ افِجىىقء إػ  بٚفَٚظىىعة  وىل أحٔىٚى

ء أن أن ُ بْك دظقى إشع ٜ فِةجؾ ظ)آشمًٚرة  ؾَع أورد أن اف ُٚـل رأى  ذ اّدظٚى

رف   وهىق افى ي فىف ؽٚ ىٜ اجلىةاءة   أؾةاد جىْس إشىع ؿ ىملن بىة ىؼ افمٖو ىؾ: ممًٚى

وهنٚ ٜ افبىش  ومع افهقرة ادخهق ٜ  وؽر ممًٚرف  وهق اف ي فف  ِىؽ اجلىةاءة  

. وجًىىؾ افَزو ْىىل افَة ْىىٜ ختهىىص بٍْٔٓىٚى (80)(و ِىىؽ افَىىقة  ٓ مىىع  ِىىؽ افهىىقرة

                                                           

 .96  ص:  2بٌٜٔ اإل وٚح فمِخٔص ادٍمٚح  ج (77)

 .299  ص:  3حٚصٜٔ اف بُل ظذ افمِخٔص  ذوح افمِخٔص  ج (78)

 .ادةجع اف ٚبؼ ٍٕ ف (79)

 .416اإل وٚح   افَزو ْل  ص:  (80)
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هع ؾٔىف ادنىبف ادمًٚرف اف ي   بؼ إػ افٍٓؿ ف ع ظىذ ذفىؽ بنٚى ٔمًغ أخة  واشمنٓى

 وادنبف بف م ـقر ـ واِف ظذ آشمًٚرة  وهق ؿقل افنٚظة:

لللللد َدلَْػلللللُت َضلللللا ََِخ   قلللللٍك   َوخقلللللٍكُ 

 

 ََتقَّللللللللُة َقللللللللـِف    ٌ  َوجقللللللللمُ  

ين  ىل ؿقفىف:  ٔىٜ بٔىْٓؿ رضب وجٔىع  ؾَىع ذـىة ادنىبف   وافنٚهع ىل افنىىة افثٚى

ء ِظمُٚبىىؽ )ادنىىبف مبمىىعًأ وادنىىبف بىىف خىىزًا فىىف. وـىى فؽ أورد ؿىىقهلؿ :  وادنىىبف بىىف  وجىٚى

مىـ  أن  ُىقن افهىٌٜٔ ًٚ   ؾٓ ه أمثِٜ  عل ظذ أن افَزو ْل ي  ىةؾض مىَِى(81)(اف ٔػ

    آشمًٚرة ٓ افمنبٔف.

وؿع ذهٛ بًض ادمٖخة ـ إػ أن ه ه افهٌٜٔ مـ افمنبٔف اشمًٚرة  ومـ هٗٓء  

ٚحٛ إؿل افَة ٛ  وؿع جًؾ آشمًٚرة  نّؾ ظعة    (هى 748ت )افمْقخل 

 ٔغ آِٚ ؽره ظذ افمنبٔف  ؾ ـة أن آشمًٚرة ٕقع مـ إٔقاع ادجٚز  ،ؿ ذـة أن 

مًْٚهٚ ىل احلََٜٔ افمنبٔف فُـ ُح ؾٝ أدا ف  ؾٖدخؾ ب فؽ افمنبٔف ادٗـع ىل جْس 

إٔقاع  ًٚ أضٚف مبْٔآشمًٚرة  مـ ؽر أن  ًمع  ب ـة وجف افنبف أو ظعم ذـةه  و

ؾّْف َٕؾ اشؿ ادَْقل مْف إػ ادَْقل إفٔف مـ ؽر ذـة اشؿ ادَْقل إفٔف )آشمًٚرة 

 بٚفٌٜ ـَقفؽ:  ٚ بعر  و ٚ طبل ..ـٖٕؽ جًِمف إ ٚه حََٜٔ فِّ

  وجٚء ز ٌع إشُع اً ومْف مٚ ُ  ـة مًف اشؿ ادَْقل إفٔف ـَقفؽ: ز ٌع أشٌع إخبٚر

 ًْك اد مًٚر فف.. وؿع ُ  ـة اد مًٚر ٕجِف ـَقفؽ: ز ٌع  ٍٜ مـ ؽر أن   ـة اد

 ًٜ  . (82)(أشٌع ب ٚف

                                                           

 .ادةجع اف ٚبؼ ٍٕ ف (81)

 .40ل افَة ٛ  افمْقخل  ص: إؿ (82)
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  ومًْك اخلهف (83)ًٚ فٍئ ًٚ وؿع جًؾ افَزو ْل اخلهف ىل ه ه اد ٖفٜ خهؾ

افٍِيل  ةجع إػ آخمهف ىل  ًة ػ آشمًٚرة وافمنبٔف  وهق ؿٚلؿ ظذ ؾٓؿ 

د مـ ؿقفْٚ ز ٌع أشٌع فٔس إ،بٚت اهلُٔؾ ز ٌع أشٌع(. )ؾٚدةا)مًْك افهٌٜٔ ادًةوؾٜ 

. وه ا أمة ممٍؼ (84)(ادخهقص فز ع بؾ إ،بٚت لٚ،ِف فف ىل ضّـ دظقى إٔف هق

ظِٔف بغ مـ  َقل بٖن افسـٔٛ  نبٔف  ومـ  َقل بٖٕف اشمًٚرة  واخلهف ىل ؾٓؿ 

 ؾ٘ن مـ ؾِّس آشمًٚرة ب٘ظىٚء اشؿ ادنبف بف فِّنبف)مًْك آشمًٚرة وافمنبٔف. 

أو ي ُ  ـة  وُؾِّسِّ افمنبٔف بٚفعٓفٜ ظذ  (85)أو ّٕٜٔ اً أو  َع ة ًٚ شقاء ُذـة ادنبف  ََٔ

                                                           

 .410اإل وٚح  افَزو ْل  ص:  (83)

 .503حٚصٜٔ ادىقل  ح ـ اجلِبل  ص:  (84)

(85)  ٓ ٚ ادْىقي  ؾٓىق ادنىبف افى ي  ـ ؽر  َىع ة : ز ىٌع  أمى افمَع ة مثؾ ؿقفْٚ: أشٌع  ؾه  مؿ افُهم م

  ومثٚفف ؿقفف  ًٚػ: ًٚ  مٚج إػ  َع ةه إلزٚم افُهم فٍي
ذَ َاو نَ  ثاِنَه  مويَاَل ح  ع ذَ ي س  َفُثَ َا َسَ بل َاتل ائِغل

ذَ  ابُُه،َو ه  اجَلَش   ج 
ُ
ََ   إذ ي ُ ةد بٚفبحة ـ اإلشهم وافٍُة ظذ شبٔؾ آشىمًٚرة  ]12ؾٚضة   [ اَِمل حل

ٜ إػ ؿقفف : و -بؾ ُأر ع افبحةان حََٜٔ   ـ  َ ـمل  نٓع ب فؽ شٔٚق أ  َِْؽ ؾِٔف َمَقاِخَة( ظْع م ٍُ ةى اف

ق شِٔؿ صٓٚدة ؿٚضًٜ  وُأر ع  نبٔف اإلشهم وافٍُة  ىمل  ؾُٖٕىف ؿٔىؾ: اإلشىهم بحٌةظى ٌب فف ذو

ىرِّ  ٌَ  اً ؾةات  وافٍُة بحٌة مٌِم ُأجٚج  ؾٍِظ ادنبف مْقي  ىل اإلرادة ؽر مَعر ىل ٕيؿ أ ٜ فُقٕف ُم

نىبف بىف ىل آشىمًٚرة ق بْٔٓمل بٖن اشؿ ادفْيّٓٚ  وىل ه ا ادقضع  ِمبس افمنبٔف بٚٓشمًٚرة  ؾٍٔة  

ـ  ٜ اد ىمٍٚدة مى ٓ إٔىف  ٍىقت ادبٚفٌى ؿ مَٚمىف ٓشىمَٚم افُىهم إ ٞ فق أؿٔى  ُقن ىل مًْك ادنبف بحٔ

ٜ اشؿ ادنبف مَٚمف ؿىً   ًٚ آشمًٚرة  وىل افمنبٔف  ُقن م مًّهً ىل مًْٚه احلََٔل  ؾه   مَٔؿ إؿٚم

ـ مَىّعر  وإن ي  ًٚ مْقّ ى اً وب فؽ ُ ًةف ـىقن اشىؿ ادنىبف مىةاد ٜ .  اً ُى ىل ٕيىؿ افُىهم  ـىمل ىل أ ى

 .562ادهبٚح ىل ذح ادٍمٚح  اف ٔع افؼ ػ اجلةجٚين  ص: 
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  ومـ ؾِّس  (86)رء فٌره مع ـقن أدا ف م ـقرة جًؾ ادثٚل اشمًٚرة منٚرـٜ

أو  ًٚ آشمًٚرة ب٘ظىٚء اشؿ ادنبف بف فِّنبف مع ـقن اشؿ ادنبف مىقي  اف ـة  ََٔ

ٔ    اً  َع ة ٜ وؾِّّس افمنبٔف بٚفعٓفٜ اد ـقرة مع ـقن افىةؾغ م ـقر ـ  وي أو ٕ

 . (87)(ًٚ  نسط ذـة إداة جًِف  نبٔٓ

إٓ إٔف فٔسـ  فؽ   بؾ هق  ًٚ و بعو مـ ه ا افُهم أن اخلهف  وإن ُجًؾ فٍئ

اشمًٚرة  ًْل أهنٚ جمٚز   (ز ٌع أشعٌ )ىل  (أشع)خهف مًْقي  ذفؽ أن جًؾ ـِّٜ 

ـٔٛ ظذ افمنبٔف ؾٕ٘ف ح ٛ مٚ  َقل افبهؽٔقن  ٚرت  عل ظذ وحغ ٕحّؾ افس

 .(88)احلََٜٔ  و ٚ أمةان ممٌٚ ةان

فَع ـٕٚٝ منُِٜ افمنبٔف ادجٚزي واِف ظذ آشمًٚرة أو افمنبٔف مـ 

: ٕهنٚ  مًِؼ ىل احلََٜٔ ًٚ ادنُهت افمل ٓ  مّؾ أن  ُقن اخلهف ؾٔٓٚ فٍئّ 

بهؽٜ افًةبٜٔ  مـ حٔٞ افْية إػ افمنبٔف ظذ إٔف مَٚربٜ بٕٚ قل افمل ؿٚمٝ ظِٔٓٚ اف

ٜ  بمًع ظـ احلََٜٔ    ِٔ رء ٔخة  وافَٔٚس ظِٔف  أو افْية إفٔف ظذ إٔف  قرة خم

و ِمحؼ بٚدجٚز  ؾٓ ا افْقع مـ افمنبٔف و ؾ بٚفهقرة إػ مةحِٜ أظذ مـ افمنبٔف 

ةحِٜ مٚ   ّٔف افبهؽٔقن افًٚدي أو مٚ   ّك افمنبٔف اف ٚذج: ٕٕف و ؾ إػ م

 .ًٚ   وهل صٖن آشمًٚرة أ و(ادبٚفٌٜ)

                                                           

وهىى ا مىىٚ ذهىىٛ إفٔىىف ظبىىع افِىٔىىػ افبٌىىعادي ىل ؿىىقإغ افبهؽىىٜ  ؾَىىٚل: )افمنىىبٔف ُمّكىىح  (86)

:  َىٚل: ز ىٌع بحةؾف  وآشمًٚرة أن ُ ىِؼ ظذ ادنبف اشؿ ادنبف بف مـ ؽر  ك م بٖداة افمنبٔف

ٌٞ أو ز ٌع أشٌع ىل صجٚظمف(. ذوح افمِخٔص  ج  .300  ص:  1أشٌع وبحٌة وؽٔ

 .504 – 503ادةجع اف ٚبؼ ٍٕ ف  ص:  (87)

 .302  ص: 1ذوح افمِخٔص  ج (88)
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وؿؤٜ افمنبٔف ادجٚزي جتًِْٚ ًٕقد إػ مقضقع افَٚظعة واف وق  ؾمحُٔؿ 

أمٚم  ٍ ر افيٚهةة  اً افَٚظعة بٚفعٓٓت افٌِق ٜ شٔجًؾ مـ ه ه افَٚظعة حٚجز

أظّؼ مـ افيقاهة افمل افعٓفٜٔ ادمجعدة  وجًِٓٚ ـ فؽ شٔحع  مـ اشمْبٚط مٚ هق 

ة أن اإلبعاع مبْل ظذ  ًّؼ افيٚهةة افعٓفٜٔ  و  ـّ  مبعى أمٚم ادمَِل  وٓ بع مـ   

افمَِل افٍٚظؾ مبْل ظذ اـمنٚف مٚ ختبئف افْهقص افٌِق ٜ و ةاـٔبٓٚ  و ُّـ 

 ىل ضة َف. ًٚ فَِٚظعة أن   ٚظع ظذ ذفؽ مـ ؽر أن  َػ ظٚلَ

شمًٚري ظذ إٔف مُّقن فهشمًٚرة جيًؾ ه ه ،ؿ إن افْية إػ افسـٔٛ آ

آشمًٚرة ؽر  هقرة ىل افٍِظ ذا ف بؾ هل بْٚء فٌقي  َقم ظذ  ٌٜٔ فٌق ٜ   مْع 

بًوٓٚ إػ بًوٓٚ أخة  وه ا مٚ  ْبٌل أن  ُقن ىل  ِِْٔٚ فهشمًٚرة   وٚف إفٔف 

ة أؿؾ مْٓٚ ىل أن بْٚء آشمًٚرة ظذ افمنبٔف جيًؾ مـ ه ه آشمًٚرة  ٚبًٜ فهقر

افمًبر وافمخّٔؾ  ومـ ادٍس  افْية إػ ه ه آشمًٚرة ظذ أهنٚ ٕقع مـ افمحقل 

افعٓحل ىل افُِّٜ داخؾ افهٌٜٔ افسـٔبٜٔ افٌِق ٜ  ظذ أن  ُقن افَة ْٜ احلٚفٜٔ 

 هل ا افمحقل. اً وادًْق ٜ أو افٍِئٜ مًٔٚر

ثر ٌٜٔ افمل ذهٛ افُثرون إػ مـ افنًة احلع ٞ  َقم ظذ افه اً وافقاؿع أنـ 

أهنٚ مـ افمنبٔف  وآِٚ ظذ ذفؽ جيًؾ افهقرة افٍْٜٔ  بعو أؿؾ أ ٜٔ لٚ فق إْٔٚ اِْٚهٚ 

ظذ آشمًٚرة  بؾ  ُّـ افَقل: إن اؾ افهقرة افٍْٜٔ ىل ه ا افنًة لٚ جٚء بهٌٜٔ 

ٔٓٚ افنٚظة  افمنبٔف افبِٔغ ظذ افمنبٔف   هٛ بجملل افهقرة ودٓٓاٚ افمل رمك إف

ٔػ  ُّْْٚ اؾ )وفْْية إػ مٚ ؿٚفف  ّقد درو ش ىل د قإف  حٚفٜ حهٚر(  فْةىـ 

  قره ظذ افمنبٔف افبِٔغ بمَع ة إداة   َقل  ّقد درو ش:
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 ال با  ضالٌم، ضالم وثقُف البقاض

ه الزتؼالة الواطدة ُ ُتؼِّشِّ
(89) 

رٕٚ إداة شمُقن افًبٚرة    وه ا جيًؾ مـ افُهم أؿؾ (افوبٚب ـيهم)إذا مٚ ؿع 

ٓ أن جيًِف  نبف افيهم   ًٚ لٚ  مىِبف ادًْك  ؾٚفنٚظة  ة ع أن جيًؾ مـ افوبٚب طهم

وف فؽ ؾ٘ن  َع ة إداة ىل ه ا افسـٔٛ  ٌِل مٚ أراده افنٚظة  و َِؾ مـ ادًْك 

ف أو اف ي  ة عه.  ًْل ذفؽ أن افسـٔٛ  ة ع أن ُ يٓة دٓفٜ مٚ  واِف ظذ افمنبٔ

ؾ  ةـٔٛ بؾ ٍٕٓؿ شٔٚق افسـٔٛ ادَٚحل  ُٕىبَّٓٚ ظذـ  آشمًٚرة ٓ  ُقن بَٚظعة 

 .َّةر بًع ذفؽ ظذ أّي وجف ُ ّؾوادًْقي واحلٚحل ،ؿ ٕ

 

 
 

إن ؿؤٜ افمنبٔف ادجٚزي واحعة مـ اد ٚلؾ ادّٜٓ ىل دراشٜ افبهؽٜ افًةبٜٔ  

ىل دراشمٓؿ فِمنبٔف وآشمًٚرة  ٕهنٚ  ُنػ ظـ إ قل افمل اظمّعهٚ افبهؽٔقن 

 وافًهؿٜ بغ ه  ـ افٍْغ.

و يٓة ادنُِٜ افُزى ىل ه ا ادجٚل ىل جًؾ افمنبٔف أ ًه فهشمًٚرة بعًٓ مـ 

افْية إفٔٓٚ ظذ أهنٚ ٕقٌع مـ افمحقل افعٓحل ضةأ ظذ افًبٚرة. وؿع ـٚن افةمٚين ؿع أصٚر 

مل أن ه ه اد ٖفٜ  إػ أن آشمًٚرة فٔ ٝ إٓ َٕهً ضةأ ظذ افًبٚرة  ؾحقهلٚ إػ ادجٚز.ـ 

 ُنػ منُِٜ أخةى ظٕٚٝ مْٓٚ افبهؽٜ افًةبٜٔ وهل  ُٔؿ افَٚظعة ىل افْهقص 

ادعروشٜ  وـٖن افَٚظعة ،ٚبمٜ ٓ  ىةأ ظِٔٓٚ  ٌٔر  ظذ حغ جيٛ أن ْٕية إػ 

ر  .مـ افَٚظعة  ٕن فُؾ ٕص مٚ ُ ؤٍف إفٔٓٚ اً افْهقص ٕيةة أـثة  ة 

                                                           

 .12ؿهٔعة حٚفٜ حهٚر   ّقد درو ش  ص:  (89)
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فَع حٚول افبحٞ أن  عرس ه ه اد ٚلؾ ـِٓٚ  و قّ ؾ إػ أن افمنبٔف ادجٚزي 

إٔ ٛ افم ّٔٚت هل ا افْقع مـ افمنبٔف اف ي  َسب مـ آشمًٚرة  وفُٔه ٕخِط 

بغ آشمًٚرة وافمنبٔف ؾ٘ن إضهق مهىِم افمنبٔف ادجٚزي ظذ ه ا افْقع مـ 

 مٚ   ٚظع ظذ إؽْٚلٓٚ. افمنبٔٓٚت  ؤػ إػ دراشٜ افهقرة افٍْٜٔ

 

 
 

 .1988د. ظبع افَٚدر ح غ  دار ؽة ٛ  مك   أثر الـحاة يف البحث البالوي، .1

ن    َٔؼ   ّع رصٔع رضٚ  دار ادًةؾٜ  أرسار  البالوة، طبد الؼاهر اجلرجا،، .2  .م1982فبْٚ

ُىص الؼرِب، .3  .هى 1327   1افمْقخل  مُمبٜ اخلٕٚجل  مك وأشمٕٜٚ  ط ِا

ين   اح،اإلِ لللل .4 ىىىٚى ِْب ب اف ُمىىىٚى جل  دار اف ؿ خٍىىىٚى َٔىىىىؼ   ّىىىىع ظبىىىىع ادىىىىًْ ىىىىل    زوْ   اَف

 .م1985  6ط

ٛ  البحللر ادحللق ، .5 دل ظبىىع ادقجىىقد  وزمىىهؤه  دار افُمىى ع  ظىٚى ن   َٔىىؼ  افنىٔى أبىىق حٔىٚى

 .م 1993افًِّٜٔ  

 اـب ادًمز   َٔؼ  أؽْٚضٔقي ـةا نَقؾ ُل  دار احلُّٜ  دمنؼ. البدِم، .6

ٜ أداب  ادػتلللللاح، َغقلللللة اإلِ لللللاح لتؾخلللللق   .7 ل افهىىىىىًٔعي  مُمبىىىىى  ظبىىىىىع ادمًىىىىٚى

 .م1996افَٚهةة   

 اجلٚحظ   َٔؼ  ظبع اف هم هٚرون  دار اجلٔؾ  دار افٍُة.  البقاد والتبقني،  .8

 افزبٔعي   َٔؼ جمّقظٜ مـ ادحََغ  افُق ٝ. تاج العروس، .9

   .م1982فَٚهةة  اـب ؿمٔبٜ   َٔؼ اف ٔع أاع  َة  دار افساث  ا تلوِك مشؽك الؼرآد، .10

،ر   َٔؼ   ّع زؽِقل شهم  مْنٖة ادًٚرف بٚإلشُْعر ٜ.  جوهر الؽـب، .11  اـب ٕا

ف اجلرجلللا،، .12 ن   حاشلللقة السلللقد الِّشللِل ٜ فبْىىٚى ف  ط  دار ادًةؾىىى مش افُنىىٚى  ىل هىىٚى

 .ضبًٜ مهقرة 



  شّر  ّع مًِقفد.  -  افمنبٔف ادجٚزي 
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 .هى 1309ح ـ جِبل  مىبًٜ ذـٜ افهحٚؾٜٔ افًثملٕٜٔ   حاشقة اد وه، .13

د ، .14 ٕجل  مهىافبٌعا خباكة ِا ٜ اخلٚى رون  مُمبى ة  ىدي   َٔؼ وذح  ظبىع اف ىهم هٚى

 .1986  1ط

 ر اهلعى فِىبٚظٜ وافْؼ  فبْٚن.اـب جْل   َٔؼ   ّع ظع افْجٚر  دا اخل ائ ، .15

ٜ  دالئلللك اإلطجلللاز ، .16 ـة  مُمبىىى ين   َٔىىىؼ   ّىىىقد  ّىىىع صىىٚى هة اجلةجىىٚى  ظبىىىع افَىىٚى

 اخلٕٚجل  مك.

 .م 2004س  دار ادًةؾٜ  فبْٚن  ظْٚ ٜ وذح  اعو ضمل دِواد اخلـسا ، .17

 .م2006ذح ظبع افةاـ ادهىٚوي  دار ادًةؾٜ  بروت  فبْٚن    دِواد ذي الرمة، .18

ٛ  دِللواد ادتـبللي، .19 ذح افًُىىزي  ضىىبط ٕهىىف و ىىححف  د. ـىىملل ضٚفىىٛ  دار افُمىى

 .م1997  1افًِّٜٔ  فبْٚن  ط

 .ء افساث افًة   فبْٚنأفقد  إدارة افىبٚظٜ ادْر ٜ  دار إحٔٚروح ادعا،،  .20

جل  اظمْىىك بىىف وخىىةج صىىًةه وظّىىؾ ؾٓٚرشىىف  د. داود  رس الػ للاحة، .21 ٚن اخلٍىٚى ـ شىْى ابىى

 .م2006  1ؽىٚصٜ افنقابُٜ  دار افٍُة  ط

ٛ  رشح السللرايف لؾؽتللا ، .22 ع ح ىـى  دار افُمىى ـ مٓىىعحل  و ظىىع شىٔى  َٔىىؼ  أاىىع ح ىى

 .2008افًِّٜٔ  فبْٚن  

ش رشح الؽافقة يف الـحو، .23  سابٚذي  دار افُمٛ افًِّٜٔ  ضبًٜ مهقرة.افةيض ٕا

 ٕ خٜ مهقرة  ٕؼ دار احلقزة. رشوح التؾخق ، .24

 .م1981     5 َٔؼ   ّع  ل افع ـ ظبع احلّٔع  دار اجلٔؾ  ط العؿدة، اَن رشقق، .25

 .م1966،ًِٛ   َٔؼ د. رموٚن ظبع افمقاب  مُمبٜ اخلٕٚجل   ُواطد الشعر، .26

 .م1992  2دمنؼ  ط اع افعاحل  مٗش ٜ افةشٚفٜ ادزد   َٔؼ   ّع أ الؽامك، .27

 شٔبق ف   َٔؼ  ظبع اف هم هٚرون  ظٚي افُمٛ   بروت. وتا  سقبوِه، .28

ٜ ىافزخمنىى الؽشللاف، .29 ه  مُمبىى دل أاىىع ظبىىع ادىىقدود  ورؾَٔىٚى ع  ظىٚى ةي   َٔىىؼ  افنىٔى

 .م1998   1افًبُٔٚن  اف ًقد ٜ  ط
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ٕقي   َٔىؼ د. ظىع وشاف اصل الحا  الػـلود، .30 ن افمٓٚى ٜ فبْٚى  دحىةوج  ورؾٚؿىف  مُمبى

 .م1996ٕٚذون  

جل     ابـى أ بىؽالؽشف والتـبقه طذ الوصلف والتشلبقه .31 افهىٍعي   َٔىؼ  د. هىهل ٕٚى

 .م1999  1وفٔع ـب أاع احل غ  مْنقرات  دار احلُّٜ  بة ىٕٚٔٚ  طو

،ىر   َٔىؼ  د. أاىع اادثك السائر يف أد  الؽاتب والشاطر .32  حلىقىل    ضٔٚء افىع ـ ابـى ٕا

 .2د. بعوي ضبٕٜٚ  دار هنوٜ مك  طو 

ون  ادحتسلللب، .33 ظىىىذ فِنىىٗى ـ جْىىىل   َٔىىىؼ  ظىىىع افْجىىىعي ٕٚ ىىىػ  ادجِىىىس ٕا ابىىى

 .م1994اإلشهمٜٔ  افَٚهةة 

 اف ٔقضل   َٔؼ   ّع أاع جٚد ادقػ  ورؾَٔٚه  دار افٍُة. ادبهر، .34

ح إشىملظٔؾ صىِبل  و معا، الؼرآد، .35 شىمٚذ  ظىع افْجىعي افٍىةاء   َٔىؼ  د. ظبىع افٍمٚى ٕا

 ٕٚ ػ  دار افِّسور.

ن   مػتللللاح العؾللللوم، .36 ٛ افًِّٔىىىٜى  فبْىىىٚى ؿ زرزور  دار افُمىىىى ٚـل   َٔىىىىؼ  ًٕىىىٔى  اف ىىىُى

 .م1987  2ط

ع افنى اد باح يف رشح ادػتلاح، .37 ٜ دـمىقراه   إظىعاد افىٚفىٛ  ىاف ٔى ف ين  رشٚى ة ػ اجلةجٚى

ٜ مةمىىةة  مًٓىىع افًِىىق ذاف د. ضىىقران أرشىىهن  جٚمًىى ٜ بقـ ىىؾ جِٔىىؽ   بى٘ى م آجمملظٔىٜى  ـِٔىى

 اإلهلٔٚت  ؿ ؿ افٌِٜ افًةبٜٔ.

ط   ادـلللبل البلللدِم، .38 رف  افةبىىٚى ٜ ادًىىٚى زي  مُمبىىى  اف ىىىجِملد   َٔىىىؼ  ظىىىهل افٌىىٚى

 .م1980  1ط

ز افَىةآن   َٔىؼ   ّىع  الـؽت يف إطجاز الؼرآد، .39 لؾ ىل إظجٚى افةمٚين  ضّـ ،هث رشٚى

 خِػ اهلل  و ّع زؽِقل شهم  دار ادًٚرف  مك.  

لني ادتـبلي وخ لومه،الو .40 ين   َٔىؼ   ّىع أبىق افٍوىؾ إبىةاهٔؿ  ساصةَ  يض اجلةجٚى افَٚى

 .م2006  1ُمبٜ افًك ٜ  فبْٚن  طوظع  ّع افبجٚوي  اد
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 شبؽة الؽؾامت العربقَّة

 «ادـفجقَّة وافتَّطبقؼ»
 

عقد ضف  ()د. اُدعَتّز باَّللَّ افسَّ

 

َّلَّماكل ل ا   ت الدَّا
ة، صـاظة ادُعجؿ. َغِقيَّ كة افؾُّ  صبؽة افؽؾامت، إكُطقفقجقا، ادَُدوَّ

 لخصْم 
ة فؾؽؾامت  َغِقيَّ بؽات افؾُّ  WordNetsَتعرُض هذه افقرؿُة مدخاًل إػ افشَّ

ُم افباحُث باظ  – ؾقفا –تباِرها متثقاًل معِرؾِقًّا واِشًعا جلقاكب افؾُّغة اإلكساكِقَّة. وُيَؼدِّ
ًحا فبـاء صبؽٍة فؾؽؾامت افَعَربِقَّة  اكطالًؿا مـ  Arabic Word Netمـفًجا ُمؼَسَ

ة ادُـَجزة، مع ُمراظاة ضبقعة افؾُّغة افعربقَّة آصتؼاؿقَّة وك بؽات ادِعقاِريَّ ظاِمفا افشَّ

ٓيّل  ظذ ُمستقى ادباين وادعاين. ـام يعرُض افباحُث جلقاكب  –ادُعَجِؿّل وافدَّ

ـاظة ادُعَجِؿقَّة فؾعربقَّة ادُعاِِصة،  اإلؾادة مـ صبؽة افؽؾامت ادـشقدة يف تطقير افصِّ

صة.  مع افعـاية بادُعَجامت ادَُتَخصِّ

                                                           

(.باحث يف ظؾؿ افؾغة بؽؾقة دار افعؾقم بجامعة افؼاهرة )  



 (2( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 
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 ةمدمـقَ -1
 شبؽة الؽؾامت. -1.1

ـُ تعريُػ  ا ؿاظدُة بقاكاٍت ُمعَجِؿقٌَّة  ُيؿؽ : Lexical Databaseصبؽة افؽؾامِت بلَّنَّ

، ُتعاَفُج ؾقفا Lexical Relationsأو بعبارٍة أخرى: صبؽٌة مـ افعالؿات ادُعَجِؿقَّة 

، ُثؿَّ ُتَصـَُّػ يف Parts of Speech (POS)ُكُصقُص افؾُّغة بتعِقغ أؿساِم افؽالم 

 Synonyms / Sets of Cognitive Synonymsساِدؾات جمؿقظاٍت ُمسابطٍة مـ ادُ 

(Synsets)  ٍظـ َمػاِهقَؿ ثابتة ُ تل ُتَعزِّ ٓفقَّة (1)افَّ وإن اخَتَؾَػت  –، وتتَّػُؼ يف معاكقفا افدَّ

ٓفِقَّة  قاِؿقَّة: وَترَتبُِط هذه ادُسادؾات ؾقام بقـفا بشبؽٍة مـ افعالؿات افدَّ يف ادعاين افسِّ

Semantic Relations. 

 اخلؾػقَّة واإلرهاصات. -1.1

 .PWNشبؽة كؾامت بريـستون  -1.1.1

ة فتؽقَن أداًة فتطِقير صـاظة  َطَفَرت ؾِؽَرُة َصبَؽة افؽؾامت يف افؾَُّغة اإلكؽؾقِزيَّ

ـعّل  Lexicographyادُعَجؿ  ـاء افصُّ  Artificial Intelligence (AI)وتطبقؼات افذَّ

. وـاكت افبدايُة Natural Language Processing (NLP)بِقِعقَّة وُمعاجَلَة افؾُّغات افطَّ 

بَدَأ افَعَؿُؾ يف بِـاء وتطقير َصبؽٍة ـاِمَؾٍة  إذم، 1985احلؼقؼقَّة فشبؽات افؽؾامِت يف ظام 

 Princetonدُػَردات افؾَُّغة اإلكؽؾقِزيَّة يف ُُمتََز افُعُؾقم اإلدراـِقَّة بجامعة بريـستقن 

ُ افـَّػس إمريؽِّل جقرج مقؾر (2)إمريؽقَّة ـَ افَػِريُؼ افَّذي أَذَف َظَؾقف ظاِِل : ومَتَؽَّ

George Miller  بَؽة افعـؽبقتقَّة ا ؿبَؾ إتاَحتِفا ظذ افشَّ بََؽِة وَتعبَِئتِفا َيَدِويًّ ِمـ بِـاء افشَّ

                                                           

(1) Fellbaum, C. (1998). WordNet: an electronic lexical database. 

Cambridge, Mass: MIT Press. 

(2)    Fellbaum, C., (1998). Ibid. 
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ك  ؾامت . وؿد بؾَغ ظدُد افؽ«Princeton WordNetصبؽة ـؾامت بريـستقن »حتت ُمَسؿَّ

بؽة  Unique wordsادُػَردة  ـؾؿة، َتُضؿُّ إؿساَم افؽالمقَّة: آشؿ  155287يف هذه افشَّ

Noun  =117798  ـؾؿة، وافِػعؾVerb  =11529  ػة =  Adjectiveـؾؿة، وافصِّ

 (.PWN 3.0 - 2011ـؾؿة ) Adverb  =4481ـؾؿة، وافظَّرف )احلال(  21479

ادُ  ادجؿقظاتويبُؾغ ظدد  بؽة  Synsetsؾِقَّة افسَّ تل تُضؿُّ ـؾامت افشَّ  117659افَّ

ػات،  18156فألؾعال،  13767فألشامء،  82115جمؿقظة ) فؾظُُّروف(،  3621فؾصِّ

ّؾ جمؿقظة  ـُ ٓفقَّة،  ظـ ضريؼحقث تسابُط ـؾامت  عٍة مـ افعالؿات افدَّ صبؽٍة ُمَقشَّ

حة يف اجلد  :(3)ول افتَّايلكستطقُع افتَّؿثِقَؾ هلا بافعالؿات ادَُقضَّ

يايّض( ادثال  العالقة ادػفوم )التَّعبري الرِّ

canine is a hypernym 

of dog 
Y is a hypernym of X if every X is a 

(kind of) Y 
آصتامفقَّة 

Hypernyms 

dog is a hyponym of 

canine 
Y is a hyponym of X if every Y is a 

(kind of) X  
افـَّقِظقَّة 

Hyponyms 

building is a 

holonym of window 
Y is a holonym of X if X is a part 

of Y  
قَّة  افُؽؾِّ

Holonym 

window is a 

meronym of building 
Y is a meronym of X if Y is a part 

of X 
اجلُزِئقَّة 

Meronym 

to lisp is a troponym 

of to talk 

the verb Y is a troponym of the 

verb X if the activity Y is doing X in 

some manner 

افتَّالُزِمقَّة 

Troponym 

ة بإؾعال(  )خاصَّ

to sleep is entailed by 

to snore 
the verb Y is entailed by X if by 

doing X you must be doing Y 
آشتؾزامقَّة 

Entailment 

ٓفقَّة يف: 1اجلدول   PWNصبؽة ـؾامت بريـستقن  مـ افعالؿات افدَّ
 

                                                           

(3) Fellbaum, C., (1998). Ibid. 
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ؽؾ  ة : 1افشَّ  » PWN 3.1- 2011«كؿقذج مـ َصَبَؽة ـؾامت بريـستقن فؾُّغة اإلكؽؾقِزيَّ

 .AWNشبؽة الؽؾامت العربقَّة  -1.1.1

ة مـ يف  يف جامعات بريـستقن  –م، شعك ؾريٌؼ بحثلٌّ 2447م إػ 2445ادُدَّ

 َصبؽٍة فؾؽؾامفِ  –وبرصؾقكة وماكِشسس 
ِ
ت افَعَربِقَّة ظذ ؽرار صبؽة بريـستقن. بـاء

ت  – Christiane Fellbaumوأَذَؾت افباحثُة إداكِقَّة ـريستقان ؾقؾباوم  ـَ افَّتل صاَر

ظذ بـاء صبؽة افؽؾامت  –ِؼقاَدة جقرج مقؾر بمـ ؿبؾ يف بـاء َصبََؽة ـؾاِمت بريـستقن 

 كؼِص ادقارد ادُتاحة فػريؼ افعَؿؾ.: إَّٓ أنَّ افعؿَؾ َتَقؿََّػ كتقجَة AWNافعربقَّة 

ظذ تزويد ؿاظدة  AWNافِػؽَرُة إشاِشقَُّة دؼوع َصبَؽة افَؽؾاِمت افَعَربِقَّة َوَتُؼقُم 

بؽة بؿجؿقظٍة مـ ادُػَردات  اُدَسمجِة ظـ صبؽة بريـستقن  «ادػاهقؿ»بقاكات افشَّ



  ادعتز باَّلل افّسعقد ضفد.  -  صبؽة افؽؾامت افعربقة 

 

423 

 

ٓفقَّة  ة احلُُؼقل افدَّ بؽُة يف بِـاء  Semantic fieldsاكطالًؿا مـ َكَظِريَّ ُؾ افشَّ حقُث تتشؽَّ

ؾٍّ مـفام جمؿقظٌة ِمـ  ـُ ُع ظـ  صَجِريٍّ ُتَصـَُّػ ؾقف ادُػَرداُت إػ أشامء وأؾعال، وَيتََػرَّ

ظة ظذ ُحُؼقٍل ؾرظقٍَّة، وترتبُط هذه  احلُُؼقل افَّتل َتُضؿُّ ظدًدا ِمـ ادُػَردات ادَُقزَّ

ٍت َدٓفقَّةادُػَرداُت ؾقام بقـفا بعالؿا
(4)

. ويبُؾُغ ظدُد ـؾامِت صبؽة افؽؾامت افعربقَّة 

AWN 17561  اُدؾِقَّة ا ظدد ادجؿقظات افسَّ افَّتل تُضؿُّ ـؾامت  Synsetsـؾؿة ُمػَردة: أمَّ

بؽة ؾقبُؾغ   جمؿقظة. 7822افشَّ
 

 

 

ؽؾ   ربقَّة: كؿقذج مـ َصَجَرة افَؽؾِامت افَعَربِقَّة يف َصَبَؽة افؽؾِامت افع2افشَّ

 «AWN 2.0 – 2007» 

                                                           

(4) Black, W., Elkateb, S., Rodriguez, H, Alkhalifa, M., Vossen, P., Pease, 

A. and Fellbaum, C., (2006). Introducing the Arabic WordNet Project, 

in Proceedings of the Third International WordNet Conference, Sojka, 

Choi, Fellbaum and Vossen eds. 
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اللقَّة واألكطولوجقا. -1.1 بؽة الدَّ  شبؽة الؽؾامت بنَي الشَّ

ٓفقَّة  بؽات افدَّ ن صبؽُة افؽؾامت مـ جمؿقظٍة مـ افشَّ تل  Semantic Netsتتؽقَّ افَّ

تربُط بَغ ادػاهقؿ باظتباِرها صؽاًل مـ أصؽال افتَّؿثقؾ ادَعِريّف: ويف افقؿت ذاتِف 

ن هقؽٌؾ َمعِريِفٌّ ضخؿ، مـ آرتباط بغ جمؿقظٍة مـ صبؽات افؽؾامت  يتؽقَّ

ـعلَّ وظؾقَم ادؽَتبات وصـاظة  عؿؾُيستَ  ـاَء افصُّ يف تطبقؼاٍت ظديدٍة تتبُع افذَّ

ٓيّل  إكطقفقجقا »، وُيطَؾُؼ ظؾقف Semantic webادُعَجامت وتطبقؼات افقيب افدَّ

Ontology»ها . ومُتَثُِّؾ إكطقفقجقا جم تل تتالحُؿ ظـاِِصُ ؿقظًة مـ افُؽَتؾ ادَعِرؾِقَّة افَّ

دة،  َن متثقاًل دجؿقظاٍت ُمـَظَّؿة مـ ادػاهقؿ ادُشسـة يف ُحُؼقل َدٓفقَّة ُُمدَّ فُتَؽقِّ

ُمسابطة بعالؿات َدٓفقَّةٍ 
(5)

ُُتا مـ ُُمتؾػ ُؾُروع ادعِرؾة ذيَطَة أن   ُتْزز، وُتسَتَؼك مادَّ

 غة ادَُعقَّـة.واِؿَع افؾُّ 

 ؿقَّة، وإذا ـاَن إصُؾ يف صبؽات افؽؾامت أن تؽقَن ؿقاظَد بقاكاٍت ُمعج

ا  عاملتتالحُؿ ظـاُِصها باشت ٓفقَّة، ؾنَّنَّ مُتَثُِّؾ  –أي صبؽات افؽؾامت  –افعالؿات افدَّ

ٍة فؾؽؾوظذ هذاجمؿقظًة مـ إكطقفقجقات اجلُزِئقَّة.  امت ، ؾننَّ ُوجقَد صبؽٍة معقاِريَّ

: وهق مؼوٌع َضؿقٌح يعقُق افعربقَّة يػتُح افطَّريَؼ أماَم بـاء أكطقفقجقا ظربقَّة ـامؾة

 ادُحتقى افعريّب وتـاِمقف ادُستؿّر، وافُغؿقض يف ـثٍر مـ مػاِهقِؿ  ف ضخامةُ حتؼقؼَ 

 هذا ادُحتقى.

 
 

                                                           

(5) Staab, S., Studer, R., (2004). Handbook on ontologies. Birkhäuser. 

And: Poli, R., Healy, M., Kameas, A., (2010). Theory and 

Applications of Ontology: Computer Applications. Springer. 
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ؽؾ  ٓفقَّة : 3افشَّ بؽة افدَّ  إكطقفقجقا( –فؽؾامت صبؽة ا –افعالؿات بغ ادػاهقؿ )افشَّ

 اإلشؽالقَّة. -1

 PWNظذ مـفج صبؽة ـؾامت بريـستقن  AWNشاَرت صبؽة افؽؾامت افعربقَّة 

ؿَّة، ؾُقؿؽـ افؼقل إنَّ صبؽَة افؽؾامت  ى افدِّ يف مادَُّتا إشاشقَّة. وإذا أردكا أن كتَحرَّ

AWN ا ترمجٌة فبعض أج ؿقؼ، بؾ إَّنَّ زاء صبؽة ـؾامت فقَست ظربقًَّة بادػفقم افدَّ

 .PWNبريـستقن 

َة  مجة، ؾثؿَّ تل يؿؽـ أن تـتج ظـ مثؾ هذه افسَّ وفؾُقُؿقف ظذ جقاكب افُؼُصقر افَّ

تل تساظدكا ظذ ؾفؿ ضبقعة افؾُّغات اإلكساكقَّة وأوجف افتَّباُيـ بقـفا،  بعُض احلؼائؼ افَّ

 ُكحاوُل أن ُكجِؿُؾفا يف افـِّؼاط افتَّافقة:

ُفغة  (69.9)يُّ ما يربق ظذ ِشتَّة لٓف وتسعؿئة اجلـس افبؼ يستعؿؾ .1
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تل هلا كظاِئُرها يف  ُُمَتؾِػة يف احلديث وافؽِتابة، وفُِؽؾِّ ُفَغٍة مـ هذه افؾُّغات مػَرداُُتا افَّ

 .(6)افؾُّغات إخرى

تل َصـَعت ِمئات افؽؾامت فقصػ اجلََؿؾ واجلَقاد  .2 افبِقئة افَعَربِقَّة هل افَّ

قػ، وفقس   فذفؽ َمثقٌؾ ؾقام َظداها ِمـ ُفغات.وافسَّ

 . (7)يف ُفغة جريـالكد افُؼطبِقَّة َثالٌث وِشتُّقن ـؾؿة بِؿعـك )ثؾج( .3

 .(8)يف ُفغة هاواي مئة وثاميِن ـؾامت بِؿعـك )بطاضا ُحؾَقة( .4

(، وُيَعزَّ ظـ ؽر 4إػ  1ٓ ُوجقَد فألرؿام يف ؿباِئؾ برو افبِداِئقَّة إَّٓ ) مـ  .5

 .(9)(tūbāytē)ؿام بِؽؾؿة واِحدة هل ذفؽ مـ إر

ر وادمكَّث مـ ُفغٍة إػ أخرى، وُكالحُظ هذا  ختتؾػ َدَٓفةُ  .6 َـّ ادُػَردات ظذ ادُذ

( حقُث Tisch، ضاوفة Kaffeeيف ـؾامٍت مثؾ )ؿفقة  -مثاًل  –بغ افعربقَّة وإداكقَّة 

ٍر يف إداكقَّ  َـّ تل تُدلُّ ظذ Türة، ومثؾفا )افباب تُدلُّ ظذ ُمَمكٍَّث يف افعربقَّة وُمذ ( افَّ

ٍر يف افعربقَّة وممكٍَّث يف إداكقَّة. َـّ   ُمَذ

تؼتيض أن ختتؾَِػ ظـاِِصُ  Human Languagesإنَّ ضبقَعَة افؾُّغات اإلكساكقَّة 

مان وادؽان: وهذا حاُل افؾُّغة ا ـَ ؾقام بقـفا باختالِف افزَّ  ، إذفعربقَّةإكظؿة افؾَُّغِقيَّة وَتتَباَي

                                                           

(6) Finegan, E., (2011). Language: its structure and use . Thomson 

Wadsworth . 6th Edition. and Ginsburgh, V., Weber, S., (2011). How 

many languages do we need?: the economics of linguistic diversity . 

Princeton University Press. 

عقد )اُدعتّز باَّلل(: افؾُّغة اإلكساكقَّة، دار اهلاين، افؼاهرة،  (7)  .2411افسَّ

ابؼ. (8) عقد )اُدعتّز باَّلل(: افسَّ  افسَّ

ابؼ. (9) عقد )اُدعتّز باَّلل(: افسَّ  افسَّ
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تتؿتَُّع ببعض اخلصائص افَّتل مُتَقُِّزها ظـ ؽرها مـ ُفغات افػصائؾ افؾَُّغِقيَّة إخرى، بؾ 

اِمقَّة. ؾفل ُفَغٌة اصتِؼاؿقٌَّة، يؼقم  –ـذفؽ  –ومُتَقِّزها  ظـ بعض صؼقؼاُِتا ِمـ افؾُّغات افسَّ

ُ أواخُر  – ـذفؽ –كظاُمفا ادُعجؿّل ظذ تقفقد إفػاظ وادعاين: وهل  ُفغٌة ُمعَربٌة، تتغرَّ

امت افَّتل  ـؾامُتا تبًعا دقؿعفا اإلظرايّب. وبعبارٍة أخرى تتَّسؿ افؾُّغة افعربقَّة ببعض افسِّ

 مُتَقُِّزها ظـ ؽِرها مـ افؾُّغات اإلكساكقَّة ظذ ُمستقى ادباين وادعاين.

ُؾ أفػاُظ افؾُّغة افعربقَّ  ة مـ أربعٍة وثالثغ ؾقكقاًم ؿطعقًّا ؾعذ ُمستقى ادباين، تتشؽَّ

Segmental Phoneme ويـتج ظـ افتَّداخؾ بغ افػقكقامت )ادـطقؿة( تداُخٌؾ بغ :

اجلراؾقامت )ادؽتقبة(: وهذا ما يمدِّي إػ تغرُّ صؽؾ احلرف افقاحد يف افؽؾؿة تبًعا 

د إفػاظ وادعاين ادُـسدفة ظـ اد جؿقظاِت افؽتابقَِّة دقضعف ؾقفا مـ كاحقة، وتعدُّ

 ادُتَّػؼِة يف ُحُروؾفا مـ كاحقٍة أخرى.

 ادعـى PoS الؽؾؿة

 كتب

َتَب   Write ؾِعؾ Kataba ـَ

ْتب  Writing َمصَدر Katb ـَ

ُتب  Books مَجْع Kotob ـُ

 بل

 But أداة Bal َبْؾ 

 Wet ؾِعؾ Balla َبؾَّ 

 Drencher اْشؿ Ball َبؾٌّ 

 فألصؽال افؽتابقَّة يف افعربقَّة (افػقكقؿل واجلراؾقؿل)داُخؾ افتَّ  –كؿقذج : 2اجلدول 
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د َدٓفة ادُػَردة  ا ظذ ُمستقى ادعاين، ؾقبدو أثُر افبقئة افعربِقَّة واِضًحا يف تعدُّ أمَّ

تل ُتِشُر إػ َدٓفٍة واحدٍة مـ كاحقٍة أخرى.  د ادُػَردات افَّ افقاحدة مـ كاحقة، وتعدُّ

د َدٓف تل ُتِشُر إػ افعديد مـ حاجبة ادُػَردة افقاحدة: ـؾؿة )ؾؿثاُل تعدُّ ( افَّ

ٓٓت، مـفا:  افدَّ
 

د َدٓفة ـؾؿة )حاجب( يف افعربقَّة –كؿقذج : 3اجلدول   َتَعدُّ

تل ُتِشُر إػ َدٓفٍة واحدٍة: افؽؾامت )َشبع / َؽَضـَػر /  د ادُػَردات افَّ ومثاُل تعدُّ

حاِرث / ِهَزبر / ُأشامة / َحقَدر / ََبـَس / َفْقث / َؿسَقرة / ؾِركاس / باِشؾ / 

  مجقُعفا إػ )إَشد( ؾقام ُيعَرف بظاِهرة ِدرؽام / ََحزة / ...(، إذ ُتِشرُ 

اُدف   (.Synonym)افسَّ

ٓ ُوجقَد هلذه افؽؾامت يف ؿاظدة افبقاكات ، AWNووؾًؼا دـفج افشبؽة ادُـَجَزة 

، وإن ـاكت افبقئة "Lion"ادُعَجِؿقَّة، إذ ُتِشُر مجقُعفا إػ ادُؼابِؾ اإلكؽؾقِزّي 

تل ُوِجدَ  ُة، افَّ ؾقفا إشُد ُمـُذ افِؼَدم، تسؿح بافتَّؿققز بَغ َدٓٓت افؽؾؿة،  اإلكؽؾقِزيَّ

ر )أشد =  َـّ ِغر Lioness(، وإػ ادَُمكَّث )َفُبَمة = Lionحقُث ُيشاُر إػ ادَُذ ( وإػ افصَّ

ٍة مـ افبقئة افعربقَّة، مثؾ ـؾؿة Cub)ِصبؾ =  (: وهق أمٌر ٓ كجُده يف ـؾؿٍة ُمسَتَؿدَّ

اللة العربقَّة  اُدؼابِل اإلكجؾقِزيّ  الدَّ

 Usher ُمساِظد ادحؽؿة

 Doorman خازن افباب وحاِرشف

ْعر افـَّابِت َؾقَق افَعْغ   Brow افشَّ

ـقر( ر )مـ أشامء افذُّ َـّ  Hajeb َظَؾؿ ُمَذ
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ر  ُيشاُر إػ َدُِٓٓتا افثَّالث )مَجَؾ( افَّتل َـّ غر «كاؿة»، وادَُمكَّث «مَجَؾ»)ادَُذ ، وافصَّ

 .«Camel»( بادُؼابؾ اإلكؽؾقِزّي «ُحقار»

مجة إَذن يف أمَريـ: ـُ إصؽافقَّة افسَّ  تؽُؿ

 اظتبار افعربقَِّة ُفغًة فصِؼقَّة، وهق ما يتـاىف مع ضبقعة مباكِقفا. .أ

 غة، وُهق ما يتـاىف مع ضبقعة معاكِقفا.إؽػال أثر افبقئة يف افؾُّ  .ب

 ادـفِجقَّة ادُؼََتَحة. -1

ـُ  بؽات ادُـَجزة، ُيؿؽ يف ضقء ما َذـركاه حقَل مػفقم صبؽة افؽؾامت وضبقعة افشَّ

ؿقؼ  –حتَّك أن  –افؼقُل إكَّف فقَست فديـا  صبؽٌة فؽؾامت افؾُّغة افعربقَّة بادػفقم افدَّ

راشُة بـاَء صبؽٍة فؾؽؾامت افعربقَّة اكطالًؿا مـ ، وفذافشبؽات افؽؾامت:  تؼسُح افدِّ

ة  PWNادعاير ادـفجقَّة افَّتل شاَرت ظؾقفا صبؽة ـؾامت بريـستقن  َغِقيَّ بؽات افؾُّ وافشَّ

، مثؾ: Global WordNetفؾؽؾامت افَّتل ُأكِجَزت حتَت ِمَظؾَّة صبؽة افؽؾامت افعادقَّة 

ة فؾُّغة Euro WordNet (EWN)(14)صبؽة افؽؾامت إوربقَّة  ، وصبؽة افؽؾامت احلُرَّ

ة WordNet Libre du Français (WOLF)(11)افػركسقَّة  ، وإكطقفقجقا ادِعقاِريَّ

دة  ، Suggested Upper Merged Ontology (SUMO)(12)شقمق  -ادَُقحَّ

 ، وؽِرها.Yet Another Great Ontology (YAGO)(13)وأكطقفقجقا ياجق 

َسَُض يف ُُمتقى صبؽة افؽؾامت افعربقَّة ادـشقدة أن يؽقَن مـاشًبا فؾؿـطِؼ وُيػ

ُض أن  افؾَُّغِقّي وُمقاؾًؼا فطبقعة افؾُّغة افعربقَّة آصتؼاؿقَّة وكظامفا ادُعجؿّل، ـام ُيػَسَ

ـ ُيظِفَر ُصقرًة فؾعربقَّة ادُعاِصة ظذ ُمستقى ادباين وادعاين، بام يتـاشُب مع اهلدف م

                                                           

(10) http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/. 

(11) https://gforge.inria.fr/projects/wolf/. 

(12) http://www.ontologyportal.org/. 

(13) http://www.mpi-inf.mpg.de/yago-naga/yago/. 

http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/
https://gforge.inria.fr/projects/wolf/
http://www.ontologyportal.org/
http://www.mpi-inf.mpg.de/yago-naga/yago/
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ٓيّل مـ كاحقة،  ة وتطبقؼات افقيب افدَّ َغِقيَّ صبؽات افؽؾامت يف صـاظة ادُعَجامت افؾُّ

 وبام يػتُح افطَّريَؼ أماَم بـاء إكطقفقجقا افعربقَّة افؽامؾة مـ كاحقٍة أخرى.

أن تؽقَن ؿاظدَة بقاكاٍت ُمعَجِؿقَّة  WordNetوإذا ـاَن إصُؾ يف صبؽة افؽؾامت 

Lexical databaseادُتداخؾة،  ، أو بعبارٍة أخرى: أن تؽقَن صبؽًة مـ افعالؿات افؾَُّغِقيَّة

ٓفقَّة بغ ادُػردات، وإكَّام متتدُّ فتشؿَؾ افعالؿات  ُُتا ظذ افعالؿات افدَّ ٓ تؼترص مادَّ

َغِقيَّة، ؾا ُن ظـفا ادُعجامُت افؾُّ راشُة افـَّاجتة ظـ مستقيات افتَّحؾقؾ افؾَُّغِقّي افَّتل تتؽقَّ فدِّ

، «افتَّعبئة»تؼسُح ثالَث مراحؾ فبـاء صبؽٍة فؽؾامت افؾُّغة افعربقَّة، هل )اإلدخال 

بُط بغ افبقاكات(. وبقاُن هذه ادراحؾ ؾقام يع.«اإلؽـاء»واإلثراء   ، وافرَّ

 : إدخال البقاكات.1ادرحؾة  -1.1

بؽة ادـشقدة، وتتؿثَُّؾ يف:تعتؿُد هذه ادرحؾُة ظذ ادقارد افؾَُّغِقيَّة إشاشقَّة ف  ؾشَّ

ة  -1.1.1 َغِويَّ كة الؾُّ  .Linguistic Corpusادَُدوَّ

ُة  َغِقيَّ كُة افؾُّ ظؿقًما  –هل ادصدر إشاّد دُػردات صبؽة افؽؾامت: ومُتَثُِّؾ ادَُدوَّ

ُؿ يف ب – تل يؿؽـ افتَّعامؾ معفا لفِقًّا وافتََّحؽُّ قاكاُتا جمؿقظًة ِمـ ُكُصقص افؾُّغة افَّ

َؿت  –إضاؾًة أو حذًؾا أو تعدياًل  –وُمدَخالُتا  بآشتػادة مـ ؿقاظِد بقاكاٍت ُصؿِّ

فتؽقَن ؿادرًة ظذ افتَّعاُمؾ مع هذه افـُّصقص، حقُث مُتَثُِّؾ هذه افؼقاظُد ُمزًكا ـبًرا 

تل ُيؿؽـ أ ؾ أيَّ ؿدٍر مـ افـُّصـقص افَّ ن فؾُّغة، ُيرَجع إفقف وؿَت احلاجة وَيتحؿَّ

ة ُمسَتؼبالً  َغِقيَّ كة افؾُّ ة إشاشقَّة فؾُؿَدوَّ ُتضـاَف إػ ادادَّ
 (14)

 . 

                                                           

كـة ُمعَجـؿ تـارلّل فؾُّغـة افعربقَّـة  (14) عقد )ادُعتّز بـاَّلل(: ُمَدوَّ ـة حاشـقبِقَّة»افسَّ ، رشـافة «ُمعاجَلـة ُفَغِقيَّ

 م.2411دـتقراه، جامعة افؼاهرة، 
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ة  َغِقيَّ كة افؾُّ ُض يف ادَُدوَّ يف تعبئة صبؽة افؽؾامت افعربقَّة أن تُضؿَّ  ادستعؿؾةوُيػَسَ

ُكُصقًصا مـ افعربقَّة افُػصحك ادُعاِِصة، باظتباِر هذا ادُستقى )افُػصحك ادُعاِِصة( 

ا مت ً ثقاًل فقاؿع افؾُّغة افعربقَّة )ظذ ادستقيغ اجلُغرايّف وادقُضقظّل( مـ كاحقة، وُمَعزِّ

 فا مـ كاحقٍة أخرى.عؿؾقفؾَُّغِقّي فؾعربقَّة بَغ ُمستَ ظـ آشتعامل ا

 .Glossary of Wordsمرَسد ادُػَردات / األلػاظ  -1.1.1

ة يف  –يِّغ يف اصطاِلح افؾَُّغقِ  –ادُػَردة )أو افؽؾؿة(  صقغٌة ذات وطقػة ُفَغِقيَّة ُمَعقَـّ

ترـقب اجلُؿؾة، تؼقم بَِدور وحدة مـ وحدات ادُعَجؿ، وتصؾح ٕن ُتػَرد أو حُتَذَف أو 

قابؼ وافؾَّقاحؼ واحلشايا[، أو ُيَغرَّ مقضعفا، أو ُيستَبَدل َبا ؽرها يف  حُتشك ]بزيادة افسَّ

قاق، وترجع مادَُّتا ؽافًبا إػ [. وُيعتََزُ مرسد ادُػَردات مقرًدا 13 أصقٍل ثالثة ]افسِّ

ا ؾرظقًّا،  ة بعد ؾفرشة ُكُصقِصفا لفقًّا.  إذُفَغِقيًّ كة افؾَُّغِقيَّ يستؿدُّ مداخَؾف ووحداتف مـ ادَُدوَّ

 وفؽـ ـقَػ ُتَصـَُّػ ادُػَردات / افؽؾامت يف صبؽة افؽؾامت افعربقَّة ادـشقدة؟!

كات / افَعـاِِص  فؼد َصـََّػ افـُّحاةُ  افُؼَدماُء افؽالَم افَعَريِبَّ إػ جمؿقظٍة مـ ادَُؽقِّ

تل ُتعَرُف بلؿسام افَؽالم  ُؿقها إػ ثالَثة أؿساٍم، هل: آشؿ، وافِػعؾ، PoSافَّ . وَؿسَّ

َغ ادُحَدثَِغ ظـ هذا افتَّؼِسقؿ، حقُث  َغِقيِّ وإداة )حرف فُف معـك(. َوََيِقُد َبعُض افؾُّ

ـتقر إبراِهقؿ أكقس َيتَّ  إػ َتؼِسقؿ أجزاء افؽالم َتؼِسقاًم  (1977 – 1946)ِجف افدُّ

ِؿر( ُرباِظقًّا )آشؿ، وافِػعؾ، واحلَرف، وافضَّ
(15)

ـتقر متَّام  ظذ حغ،  َيتَِّجف افدُّ

ان باِظّل )آشؿ، مـ افباحثغ وضاِئػٌة  (2411 -1918) َحسَّ إػ افتَّؼِسقؿ افسُّ

ؿر، واخلافِػة، وافظَّرف، وإداة( َػة، وافِػعؾ، وافضَّ  .(16)وافصِّ

                                                           

ة، افؼاِهرة، طأكقس )إبراِهقؿ(:  ِمـ أ( 15) يَّ كجؾق ادرِْصِ  م.1972، 4رسار افؾُّغة، مؽتبة ٕا

َّام(: افؾُّغة افَعَربِقَّة 16) ان )مَت  م.1979، 2، اهلَقئة ادرِِصيَّة افعامَّة فؾؽِتاب، افؼاِهرة، ط"َمعـاها َوَمبـاها"( َحسَّ
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ة  –ُظؿقًما  –وُتَصـَُّػ افؽؾامت  ة  Full wordsإػ ـؾامٍت تامَّ وـؾامٍت ُصقريَّ

Form words ًتل حتؿؾ معـ ة هل افَّ ا يف ذاُتا : ؾافؽؾامت افتَّامَّ  ومصدُرها –ك تامًّ

باظّل: إشامء )ـتاب، َؿَؾؿ،  –، ومُتَثُِّؾفا (Dictionary)ادُعجؿ  وؾؼ افتَّؼسقؿ افسُّ

ػات )أخََض، هادئ،  َتَب، يػفؿ، ُيغاِدر، ...( وافصِّ ـَ مدَرشة، ...(، وإؾعال )

شؼقؿ،...(، وافظُُّروف )حتت، أشػؾ، خؾػ،...(، واخلقافػ )كِعَؿ، بِئَس، حبَّذا، 

ا افؽؾام تل ٓ ُيعَرف معـاها إَّٓ بافـَّظر إػ افؽؾامت ...(: أمَّ ة ؾفل افَّ قريَّ ت افصُّ

ـقب  –ادُجاورة هلا، أو اجلُؿؾة ادرتبطة َبا  ، ومُتَثُِّؾفا: (Syntax)ومصدُرها ظؾؿ افسَّ

امئر )كحـ، أكَت، هل، ُهؿ، ...(. ، يا، ما، هؾ، ...(، وافضَّ ـْ  إدوات )ِم

بـاء صبؽة افؽؾامت افعربقَّة أن تؽقَن ؿاظَدَة  وإذا ـاَن اهلدُف إشاّد مـ

ٓيّل،  بقاكاٍت ُمعَجؿقَّة، وأداًة ُمساظدًة يف تؼـقات إكطقفقجقا افعربقَّة وافقيب افدَّ

ة  قريَّ بؽة ادـشقدة بؼقائؿ افؽؾامت افصُّ ـا فـ كؽقَن بحاجٍة إػ تزويد افشَّ ؾنكَّ

امئر(، إذ إَْوػ أن ُيؽتػك  تل حتؿؾ معـً )إدوات وافضَّ ة افَّ ك ـامالً بافؽؾامت افتَّامَّ

 يدلُّ ظؾقفا.

ؿد صـَّػت افؽالَم إػ أربعة أؿساٍم،  PWNوإذا ـاكت صبؽة ـؾامت بريـستقن 

تفا صبؽُة افؽؾامت افعربقَّة  ـَ ػة وافظَّرف، وحا  AWNهل: آشؿ وافػعؾ وافصِّ

راشَة تؼسُح تؼسقَؿ افؽالم إػ ُمؽَتِػَقًة بتؼسقؿ افؽالم إػ آشؿ وافِػعؾ، ؾننَّ افدِّ 

ػة  باظّل افعريّب، هل: آشؿ وافِػعؾ وافصِّ ٍة مـ افتَّؼسقؿ افسُّ مخسة أؿساٍم ُمسَتَؿدَّ

 وافظَّرف واخلافػة.
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ل
ُّباظ ػ افس

صـق
َّ ؼ افت

– وؾ
 ّ يب

الم افَعَر
ؽ

يف اف
َّة  قري

ُّ َّة وافص َّام ت افت
ؽؾام

4: اف
ؾ 

ؽ
 افشَّ
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 .Idioms Glossaryمرَسد التَّعبريات االصطالحقَّة  -1.1.1

ُد هذه  ُتشر افؽؾامُت ادُػَردة إػ معانٍ  ة: وتتعدَّ ُمعَجِؿقَّة حرؾقَّة أو جمازيَّ

ُد  قاِؿقَِّة وأشافِقب افتَّعبِر: وظذ َشبِقؾ ادِثال: َتَتَعدَّ د افتَّـِقيعات افسِّ ادعاين بَِتَعدُّ

َيـُبقع »، وؿد ُيراُد َِبا «ُظضق اإلبصار»ادعايِن ادُعَجِؿقَّة فؽؾؿة )َظْغ(: ؾؼد َتعـل 

تل «اجلاشقس»إػ  –جماًزا  –وَترِمل ، «اداء يف إرض ، وؽِرها ِمـ ادعاين افَّ

قاق.ِض تتَّ   ُح مـ افسِّ

ا افتَّعبُر آصطالحّل  ٍع مـ افؽؾامت  –أمَّ ؾقُشُر إػ معـك  –افَّذي يـتُُج ظـ جتؿُّ

، جمازيٍّ ثابٍت: ومـ أمثؾتف يف افعربقَّة: افتَّعبر )يغرق يف صز ماء( ومعـاه )ؿؾقؾ احلقؾة(

.) َ ا بؽّػ / ََضَب أمخاًشا ٕشداس( ومعـاه )حَترَّ َب ـػًّ  وافتَّعبر )ََضَ

راشُة تزويَدها  وإثراًء دُحتقى صبؽة افؽؾامت افعربقَّة ادـشقدة، تؼسُح افدِّ

يف افعربقَّة ادُعاِِصة، بحقُث ُتسَتَؿدُّ  ادستعؿؾةبؿرَسٍد فؾتَّعبرات آصطالحقَّة 

ُُتا مـ ادَُدوَّ  ا ؾرظقًّا مادَّ ُض أن ُيَؿثَِّؾ هذا ادرَسُد مقرًدا ُفَغِقيًّ ة. وُيػَسَ َغِقيَّ  –كة افؾُّ

 ظذ صاـؾة مرَسد افؽؾامت. 

 : إثـراء البقاكات.1ادرحؾة  -1.1

بؽة ادـشقدة، وتتؿثَُّؾ يف:  وتعتؿُد هذه ادرحؾُة ظذ ادقارد افؾَُّغِقيَّة افثَّاكِقيَّة فؾشَّ

 .Dictionary (Words Lexicon)ػاظ ُمعَجم األل -1.1.1

ة  –وُيَؿثُِّؾ مصدر ادعاين ادُعَجِؿقَّة  يف صبؽة افؽؾامت  –احلَرؾِقَّة وادجاِزيَّ

ة افتَّافقة: َغِقيَّ تِِف مـ ادُعجامت افؾُّ راشُة مجَع مادَّ  ادـشقدة. وتؼسح افدِّ
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 ُمعَجم الَعَربِقَّة احلديثة Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache 

der Gegenwart  فؾُؿستَِؼق إدايِنّ هاكز ؾِرHans Wehr  (1981–1909). 

 افَّذي أخَرجف جمؿع افؾُّغة افعربِقَّة بافؼاهرة يف ضبعتف ادُعَجم الوسقط ،

 م، وصارك ىف حَتِريِره ُكخبٌَة مـ ادُعَجِؿقِّغ. 1964 إوػ ظام

 ـتقر أَحد ُمتار ،ُمعجم الؾُّغة العربقَّة ادُعارصة َره افدُّ  -1933) افَّذي حرَّ

 م. 2448 بُؿساظدة ؾريؼ ظؿؾ، وطفَرت افطَّبعة إوػ مـف يف  (2443

 .Idioms Lexiconُمعَجم التَّعبريات االصطالحقَّة  -1.1.1

بؽة ادـشقدة.  ة فؾتَّعبرات آصطالحقَّة يف افشَّ وهق مصدر ادعاين ادجازيَّ

راشُة  تِِف مـ ادُعَجَؿغ افتَّايل ذـُرمها:وتؼسح افدِّ  مجَع مادَّ

 قاموس ادَُتعؾِّم لؾتَّعابري الؽالسقؽقَّة العربقَّة Learner's Dictionary of 

Classical Arabic Idioms َره األستاذ لقزيل ماكؾوكؾني  .Leslie J، الَّذي َحرَّ

McLoughlinم. 1988 ، وُكِِشَ يف عام 

  َّقاقّي لؾت كتور حمُؿود عبريات االصطالحقَّةادُعجم السِّ َره الدُّ ، الَّذي حرَّ

 م. 1996 إسامعقل صقـي وآخرون، وُكِِشَ يف

بط بني البقاكات.1ادرحؾة  -1.1  : الرَّ

بؽة افعالئِؼقَّة  بغ مداخؾ  Relational Networkوُتعـك هذه ادرحؾة ببـاء افشَّ

بؽة ادـشقدة.   َؾرِظقَّتَغ، كعرُض هلام ؾقام يع.مرَحَؾتَغ  ها يفؤوجيري إكشاافشَّ

اللقَّة. -1.1.1  تعقني احُلُؼول الدَّ

ٓيلُّ  تل ترتبط  Semantic fieldاحلؼُؾ افدَّ هق جمؿقظة مـ افؽؾامت افَّ
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َدُٓٓتا وُتقَضُع حتَت فػٍظ ظامٍّ جيؿعفا
(17) 

تل  . وهـاك افعديد مـ افتَّصـقػات افَّ

َمت فتؽقَن ُحُؼقًٓ َدٓفقَّةً  َـّ أصؿَؾ افتَّصـقػات اد ُؿدِّ طروحة دُػردات افؾُّغة: فؽ

مـ وجفة كظر  –ًة فشبؽة افؽؾامت افعربقَّة  ادـشقدة مَ ءَ وأـثَرها مـطؼقًَّة وُمال

هق افتَّصـقػ افَّذي اؿَسحف ادُعجؿ افققكايّن دُػَردات افعفد اجلديد  –افباحث 

Greek New Testament ره، افَّذي َغِقيِّغ، حقُث يُضؿُّ ما يؼُرب ؾريٌؼ مـ افؾُّ  حرَّ

معـك ُمعَجِؿّل: وتـدِرُج ؾقف ادُػردات   15444 ـؾؿة، حتقي ؿقائُِؿفا  5444 مـ

يف أربعة ُحُؼقٍل َدٓفقَّة
(18)

، Events، وإحداث Entities، هل: ادقجقدات 

دات  ُع هذه احلُُؼقل افرَّ Relations، وافعالؿات Abstractsوادُجرَّ ة قئقس. وتتَػرَّ

ُع بدورها إػ ُحُؼقٍل ؾرظقٍَّة أخرى، وهؽذا.  فتشؿؾ ُحُؼقًٓ ؾرظقَّة، تتػرَّ

راشُة   آشتعاكة بادصادر افتَّافقة: –إضاؾًة إػ هذا ادُعجؿ  –وتؼسح افدِّ

  فصـاظة ادُعجؿ: ُُماوفة فتصـقػ  اً أشاشبقصػف  الـِّظاممػفقم »ـتاب

 Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie: Versuch «افـِّظام

eines Ordnungsschemas َره إداكقَّان رودوفػ هافقـج  Rudolf، افَّذي حرَّ

Hallig  وؾافس ؾقن ؾارتبقرجWalther von Wartburgم. 1963 ، وُكِؼَ يف 

  ص»ُمعجؿ  هـ(.  458 إكدفيّس )ت ه، ٓبـ ِشقد«ادَُخصَّ

  د يف افؾُّغة»ُمعجؿ  هـ(.  314 ، فُؽراع افـَّؿؾ اهلُـائّل )ت«ادُـَجَّ

                                                           

 م. 1998 ،5ط ُعَمر )أمحد ُُمتار(: علم الدَّاللة، عامل الُكُتب، القاهرة،  (17)

(18) United Bible Societies: The Greek New Testament. ISBN 3-438-

05110-9.  
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ؽؾ   : 5افشَّ

ٓيّل )إحداث(   Greek New Testamentظـ ُمعجؿ  –كؿقذج مـ احلؼؾ افدَّ

اللقَّة. -1.1.1  تعقنِي العالقات الدَّ

ٓفقَّة ادُدرجة يف صبؽة ـؾامت  راشُة اإلؾادة مـ افعالؿات افدَّ تؼسح افدِّ

وؾَؼ افتَّؼسقؿ اخلاُمّد، ظذ افـَّحق  – ُمػردات افعربقَّة بتطبقؼفا ظذ PWNبريـستقن 

اُدف يف أؿسام افؽالم اخلؿسة(.  ادُبَغَّ يف ادثال افتَّايل )مثال مـ افعربقَّة فعالؿة افسَّ
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ؽؾ  اُدف يف أؿسام افؽالم  افعريبّ 6افشَّ  : ظالؿة افسَّ

تل ُتعـك بافعالؿات َة افعديُد مـ ادصادر افَّ ٓفقَّة بغ ُمػردات افؾُّغة  وثؿَّ افدَّ

ٓفقَّة بغ ُمػَردات صبؽة  تل ُيؿؽـ اإلؾادُة مـفا يف تعقغ افعالؿات افدَّ افعربقَّة، وافَّ

راشُة مصدَريـ َرِئقَس  ُح افدِّ إضاؾًة إػ صبؽة  –غ قافؽؾامت ادـشقدة: وتؼَسِ

 ، مها:PWNبريـستقن 

 ـتق َره افدُّ ر أَحد ُمتار ُظَؿر بُؿساظدة ؾريؼ ظؿؾ، ادؽـَز افؽبر، افَّذي حرَّ

 م. 2444 وُكِؼَ يف ظام

  ـتقر ُمُؿقد إشامظقؾ صقـل َره افدُّ ادَؽـَز افعريّب ادُعاِِص، افَّذي حرَّ

 م. 1993 ولخرون، وُكِؼَ يف
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ؽؾ   اخلُطقات ادـفِجقَّة فبـاء صبؽة افؽؾامت افعربقَّة ادـشقدة: 7افشَّ
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 التَّطبقق. -4

َة ا تل مُتَثُِّؾ جقاكَب إؾادٍة مـ صبؽة افؽؾامت ثؿَّ فعديُد مـ افتَّطبقؼات افَّ

ٓيّل فؾعربقَّة  تل ترتبُط بآفقَّة افتَّحؾقؾ افدَّ  Semanticافعربّقة ادـشقدة، وافَّ

analysis بؽة . مـ هذه افتَّطبقؼات: تـؿقة ادُحتقى اإلفؽسويّن فؾعربقَّة ظذ افشَّ

ا ش – Internetافعـؽبقتقَّة  ًكا  On-Lineقاٌء أـاَن ُُمتقى ُحرًّ ، Off-Lineأم ُُمَزَّ

ـات افبحث افعربقَّة  ، وادُسامهة يف Arabic Search enginesوتطقير ظؿؾ ُُمرِّ

، وتـؿقة بقئة افقيب Arabic Ontologyبـاء وإثراء إكطقفقجقا افعربقَّة ادـشقدة 

ٓيّل، وتطبقؼات صـاظة ادُعَجؿ افعريّب: وا فتَّطبقُؼ إخُر هق افَّذي يعـقـا يف افدَّ

راشة.  هذه افدِّ

ة، وُمعجؿ ادُػَردات /  َغِقيَّ كة افؾُّ ة )ادَُدوَّ َغِقيَّ إنَّ آظتامَد ظذ ادقارد افؾُّ

يتقاؾُؼ مع  اُمعَجِؿقًّ  هقؽالً إفػاظ، وُمعجؿ افتَّعبرات آصطالحقَّة( ُيثِؿُر 

ب ة ُمعجامت إفػاظ: ـام ُيثؿُر افرَّ َغِقيَّ ٓفقَّة  باشتعاملُط بغ ادقارد افؾُّ  –احلُُؼقل افدَّ
ٓفقَّة  –مـ كاحقة  يتقاؾُؼ مع  اُمعَجِؿقًّ  هقؽالً –مـ كاحقٍة أخرى  –وافعالؿات افدَّ

 ُمعَجامت ادقضقظات.

ـُ افؼقُل بعبارٍة أخرى: إنَّ آفتزاَم بؿعاير بـاء صبؽات افؽؾامت   –وُيؿؽ
ظـَد إظداد  –تِفا فطبقعة افؾُّغة افعربقَّة ظذ ُمستقى ادباين وادعاين مع ُمراظاة ُمـاَشبَ 

ُؾ يف  هائؾةً  بقاكاٍت ُمعَجِؿقَّةٍ  صبؽة افؽؾامت افعربقَّة ادـشقدة شقُثؿُر ؿاظدةَ  تتشؽَّ

هقؽٍؾ ُمعَجِؿلٍّ ضخٍؿ، جيؿُع بغ ُمعجامت إفػاظ وُمعجامت ادقضقظات، 

ا فؾعد يد مـ افتَّطبقؼات ادَُتعؾِّؼة بؼضايا افؾُّغة افعربقَّة ُظؿقًما ويصُؾح مقرًدا ُفَغِقيًّ

 وتؼـقاُتا ظذ وجف اخلُُصقص.



 ادعتز باَّلل افسعقد ضفد.  -  صبؽة افؽؾامت افعربقة 

 

441 

ُؾ يف جمؿقظٍة مـ احلُُؼقل / ادجآت  ومـ هذا اهلقؽؾ ادُعَجؿّل افَّذي يتَشؽَّ

ٓفقَّة، كستطقُع بـاَء افعديد مـ ادُعجام صة، افدَّ ة ادَُتَخصِّ َغِقيَّ تل يدظت افؾُّ ق إفقفا افَّ

تـامل ادعارف وُكُشقُء افعديد مـ افُعُؾقم افَبقـِقَّة )ـحقشبة افؾُّغة، واهلـدشة 

ياضقَّات افػقزيِؼقَّة(: وهذا ممَّا يدظُؿ تعريَب افُعؾقم وُيساظد ظذ إثراء  بِّقَّة، وافرِّ افطِّ

 ادُحتقى افَعريّب.

راسة. -5  كتائج الدِّ

راشة إػ افوبعد... ؾؼد خؾَ   ـَّتائج افتَّافقة:َصت افدِّ

راشُة أنَّ صبؽة افؽؾامت افعربقَّة ادُـَجزة  .1 فقَست صبؽًة  AWNرأت افدِّ

بؽة  ِؿقؼ، وإكَّام هل ترمجٌة أو ُُماـاة فبعض أجزاء افشَّ فؾؽؾامت بادػفقم افدَّ

ة  مجُة إػ ُؿُصقٍر مـفِجّل، متثََّؾ PWN «بريـستقن»اإلكجؾقِزيَّ : وؿد أدَّت هذه افسَّ

 بار افعربقَِّة ُفغًة فصِؼقَّة، وإؽػال أثر افبقئة يف افؾُّغة.يف: اظت

راشُة مـفِجقًَّة فبـاء صبؽٍة فؾؽؾامت افعربقَّة اكطالًؿا مـ صبؽة  .2 َحت افدِّ اؿَسَ

، مع ُمراظاة ضبقعة افؾَُّغة افعربقَّة. وتؼقم ادـفِجقَّة ادُؼَسَحة PWNـؾامت بريـستقن 

بُط بغ افبقاكات(.ظذ ثالث مراحؾ أشاشقَّة، هل )  اإلدخال، واإلثراء، وافرَّ

بؽة ادـشقدة إػ مخسة أؿسام،  .3 راشة تؼسقؿ افؽالم يف افشَّ َحت افدِّ اؿَسَ

ػة، وافظَّرف، واخلافػة.  هل: آشؿ، وافػعؾ، وافصِّ

ة يف تعبئة صبؽة افؽؾامت  .4 راشُة اإلؾادة مـ مقارَد ُفَغِقيَّة ُمَعقَـّ اؿَسََحت افدِّ

كة افؾَُّغِقيَّة، وَمرَسَدي ادُػَردات وافتَّعبرات، ادـشقدة وإ ثراء ُُمتقاها، ومَتَثََّؾت يف: )ادَُدوَّ

ٓفقَّة(. ٓفقَّة وافعالؿات افدَّ  وُمعَجَؿل ادُػَردات وافتَّعبرات، وُمعَجَؿل احلُُؼقل افدَّ

ٓ شقَّام يف صـاظة ادُع .5 راشُة فبعض تطبقؼات صبؽة افؽؾامت،   َجؿ.َظَرَضت افدِّ
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 ةالَصَلخ ا  -6
ؾتَّؿققز بغ ادُصَطؾحات افثَّالثة )صبؽة افؽؾامت، فِ َشَعت هذه افقرؿُة 

راشُة إلصؽافقَّة صبؽة افؽؾامت  ٓفقَّة، وإكطقفقجقا(: وَظَرَضت افدِّ بؽة افدَّ وافشَّ

بؽة ادـشقدة بام يتقاَؾُؼ  ًحا فبـاء وإثراء افشَّ َمت مـفًجا ُمؼَسَ مع افعربقَّة، ـام ؿدَّ

بؽة يف تؼـقات افؾُّغة افعربقَّة  ضبقعة افؾُّغة افعربقَّة، وبام يتـاَشُب مع تطبقؼات افشَّ

.  وِصـاظة ادُعَجؿ افَعَريِبّ
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ان )متَ 15) ـة ـ، اهلَقئـة ادِصـ«َمعـاها َوَمبـاهـا»ام(: افؾُّغة افَعَربِقَّة ـَّ( َحسَّ ة افعامَّ فؾؽِتـاب، ِريَّ
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ٓفة، ظاِل افُؽُتب، افؼاهرة، ط16)  م.1998، 5( ُظَؿر )أَحد ُُمتار(: ظؾؿ افدَّ
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 الصورة التشبوهوة يف شعر اخلباز البلدي

       

 ()أمحد عيل حمّمد د.

 

  ةبـيَّالعرَ ةللـغَبا  البحثْ ملخصُ
يتـاول هذا اًمبحث اًمصقرة اًمػـقة اعمتؿثؾة سماًمتشبقف ذم ؿمعر اخلباز اًمبؾدي اعمتوقرم 

هجرية، ضؿـ مػفقم اًمصـاقمة اًمّشعرية اًمتل آًمت فمقاهرهوا ىلمم ر  موـ  383ؾمـة 

قموغم يود قمودد موـ اًمشوعرا  ذم شمؾوؽ انؼبوة موـ  ،ؽماف ذم اًمؼرن اًمراسمع اهلجوريآطم

سمقود نّن اعمأولًمة اعمفؿوة اًمتول  واول هوذا اًمبحوث اًمتطور  ىلًمقفوا  .شماريخ اًمشعر اًمعريب

شمتؿثؾ ذم ىلقمادة اًمـظر ذم صؾة اًمصقرة اًمتشبقفقة سمثؼاومة اًمشواقمر، موـ اةفوة اًمتول شموـؿ  

ػفووقم اًمتطووقر اًمػـّوول اًمووذي آل ىلمم ر  مووـ قمووغم ىلدوواد شمؾووؽ اًمصووقرة سمؿعووزل قمووـ م

نّن ـمؾبًا ًمؾزريمشة واًمتـؿقؼ وحتأولم صوقر اًمؽووم ومضوامقـف، كوا يؽشوػ  ،اًمتعـت

عوايػم ذوىمقوة شمتصوؾ سمتطوقر اعمجتؿوع اًمعوريب سمؿؼودار عم ـمبقعة شمؾؽ اًمصقرة ٓ ختضوع

اشمصاهلا سمؿػفقم اعمحايمواة. ومؿوـ هـوا نمؽوـ شمؼودير ىمقؿوة اًمصوقر، ًموقس سمؼودر ا قموغم 

تـاهمؿ مع شمطقر اًمذو  اًمػـل، سمؾ سمؼدر ا قمغم حمايماة اًمـامذج اًمػـقة اًمأاسمؼة، وذًموؽ اًم

ـّ اعمتعؾؼة نصوًو سماًمعػقيوة واًمبأواـمة نيمثور موـ شم عؾؼفوا سمواًمتطقر سماًمعقدة ىلمم ـمبقعة اًمػ

                                                           

(.قمضق اهلقئة اًمتدريأقة ذم ضمامعة دمشؼ ) 
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ومؿـ هـا اشمضحت طمؼقؼٌة ذم هذا اعمجال ومحقاها نّن ىمقؿة اًمصوقرة  .واًمتعؼقد واًمثؼاومة

قمغم اًمتلصمػم، وىمدر ا قمغم اًمتخققؾ، ومـ هذه اةفوة  يموان ؿموعر اًمػـقة شمتحدد سمؼدر ا 

ـّ ذم صوقرشمف اًمػطريوة، و  يؽوـ ذم  اخلباز ذم جمال اًمصقرة مثآً دآً قموغم حمايمواة اًمػو

طمال مـ نطمقاًمف شمعبػمًا قمـ كؿقذج متطقر آل ىلًمقف اًمّشعر اًمعريب وهق يؼطع رطمؾتوف ذم 

 جمال اًمتعبػم قمـ نطمقال اًمثؼاومة.

 رةمفهوم الصو -1

نؿماع كػٌر مـ اًمدارؾملم اعمُحدصملم مؼآٍت ؿمتك، شمٌم سمولن  اًمصوقرة  سمؿجآ وا اًمػـّقوة 

واًمبوهمقة مصطؾح كؼدي هنض نمارًة قمغم شمطّقر اًمتػؽػم إديب واًمـّؼدي انوديث، وانوؼ  

نن  يمؾؿووة )صووقرة( اؾمووتُعؿؾت ذم اعممًمػووات إدسمقووة واًمـّؼديووة واًمبوهمقووة اًمعرسمقووة اًمؼديؿووة  

: إول قمام يدل  قمغم اًمشؽؾ واهلقئوة واًمّؾػوظ ويموّؾ موا هوق مـوقٌط سماًمظواهر يمؼوقل سمؿعـقلم

إًمػاُظ نضمأواٌد واعمعواأ نرواٌح، وىلّكوام شمراهوا سمعقوقن اًمؼؾوقب، ومونذا ىموّدمت مـفوا » اًمعتّايب :

مًا نومأدت اًمصقرة.. رًا، نو نظّمرت مـفا ُمؼد  ، ومجا ت يمؾؿة )اًمصوقرة( ذم قمبارشموف (1)«ُمَمظم 

اًمؾ غقي اًمعوام. واًمثواأ ظمواص ىمريو   آؾمتعاملمرادومة ًمؾشؽؾ، وهذا رضب مـ  اًمأاًمػة

مـ اعمعـوك آصوطوطمل اعمتوداول ذم اًموّدرس اًمـّؼودي اعمعوار ًمؾصوقرة اًمػـّقوة، سمقصوػفا 

آصوطوح ٓمأوف اًمتقطمقودي ذم يموموف قموغم اًمصوقرة وؾمقؾًة طمأقة ًمتؼديؿ اعمعـوك، وهوذا 

ًمصقرة اًمّؾػظقوة ومفول مأوؿققمة سمأًموة اًمتول هول إُذن، ومونْن ونّما ا» اًمّؾػظقة اعمأؿققمة  ومؼال:

يماكووت قمجووامَ  ومؾفووا طُمْؽووؿ، وىلن يماكووت كاـمؼووة ومؾفووا طمؽووؿ، وقمووغم انوواًملم ومفوول سموولم مراشموو  

                                                           

هووو 1323 ،اًمعأووؽري، نسمووق هووول )اًمصووـاقمتلم( حتؼقووؼ حمؿوود نموولم اخلوواكؽل ـمبووع إؾمووتاكة (1)

 .184ص
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، وقموغم حتؼقوؼ اإلومفوامموا نن يؽوقن اعموراد هبوا ىل، وحتألم اإلومفام: ىلما نن يؽقن اعمراد هبا صموث

ـ كػووس اًمؼاوووؾ ووصووقهلا ىلمم كػووس اةؿقووع ومفوول مقىمقومووة قمووغم ظموواص مووا هلووا ذم سمر وزهووا موو

ـ واإليؼوواع سمصووـاقمة اًمأووامع، وهلووذه اًمصووقرة سمعوود هووذا يمّؾووف مرشمبووة نظموورى ىلذا  مازضمفووا اًمّؾحوو

، ومنهّنووا طمقـئووذ شُمعطوول نمووقراً فمريػووة، نقمـوول نهّنووا شمؾووّذ اإلطمأوواس وشمؾفوو  إكػوواس اعمقؾمووقؼا

ا  اعمشووق  ىلًمقووف وشمأووتدقمل اًمؽوولس واًمطوواس، وشموورّوح اًمطبووع، وشُمووـِعؿ اًمبووال وشمووّذيمر سماًمعوو

 .(2)«واعمُتَؾّفػ قمؾقف

ـم موـ ضمفوة  ومـ اعمفؿ نن كشػم ىلمم نّن اًمّؾػظ  ذم طمؼقؼة إمر صقرة شمتصوؾ سمواًمػ

ىلطماًمتف قمغم دًٓمة ما، مـ نضمؾ ذًمؽ اؾمتؼر ذم وقمل اًمتقطمقدي شمصـقػ وؾماوؾ إدا  

ذم ضمفات قمدة وىمع سمعضفا ذم اةفة اًمؾػظقة، وهق شمصوـقػ صوحقح سمحأو  اًمػفوؿ 

دي اعمعار ًمقفمقػة  اًمصقرة ، ذًمؽ ّٕن اًمّؾػظ مـ اًمـاطمقة اًمدًٓمقة ؿمؽؾ وىلـمار اًمـّؼ

ًمؾؿعـك، وىمد قمؼّم اًمتقطمقدي قمـ ذًمؽ سمتأؿقة اًمّؾػظ صقرة شُمدرك سمآًموة إذن، وهوق 

ما ُيعرف اًمققم سماًمصقر اًمأؿعقة، يمذًمؽ وقموك نّن ذًموؽ اًم وب موـ اًمصوقر يوـجؿ 

، وهل وفمقػة متصؾة سماإلدراك اةوامزم محتألم اإلومفاقمـف وفماوػ ؿمتك ضمعؾفا صموصمًا: 

ًمؾؿعـك اًمـاضمؿ قمـ اًمتؾػظ، ومؿـ اًمؽوم ما يثػم اًمؼبح ومـف ما يثػم اةامل، هلذا طمٍم 

وفمقػة اًمصقر اًمؽومقة اعمأوؿققمة سمتحأولم اًمػفوؿ، ني شمؼوديؿ اعمعـوك سملطمأوـ هقئوة 

نن  ًمػظقووة، ومقؽووقن مووـ هووذه اةفووة حتأووقـًا ًماومفووام، وًمووقس اًمػفووؿ، واًمػووار  سمقووـفام

اإلومفام متؽلم اًمػفؿ سملطمأوـ اًمقضموقه وسمولشمّؿ اًمقؾمواوؾ، يموذًمؽ شموقظّمك موـ اًمصوقرة 

امتوزاج ، ني متؽولم اًمعؼوؾ موـ ىلدراك اعمُوراد، ونظموػمًا نؿموار ىلمم حتؼقوؼ اًمػفوؿاًمؾػظقة 

                                                           

نموولم ونمحوود اًمووزيـ، اًمتقطمقوودي )اإلمتوواع واعمماكأووة( صووححف وضووبطف وذح همريبووف نمحوود  (2)

 .3/144مـشقرات دار مؽتبة انقاة سمبػموت،
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إلطمداث اًمتلصمػم. وهذا اًمؽوم ٓ خيرج ذم انؼقؼوة  اًمصقرة اًمّؾػظقة سماًمّؾحـ واإليؼاع

ة ووفمقػتفوا اًمتقاصوؾقة. نموا اةاكو  اًمبوهمول ًمؾصوقرة قمـ ـمبقعة اًمصوقرة اًمتداوًمقو

اعمتصووؾ سماًمتشووبقف وآؾمووتعارة واًمؽـايووة ومؼوود سموورز سمقضووقح ذم يمتوواب )اإليضوواح( 

 ًمؾؼزويـل، وٓؾمقام ذم  شمعؾقؼف قمغم ؿمعٍر ٓسمـ  اًمرومل  يؼقل ومقف:

 ا      تِفوووووووٓزورديووووووة  شمزهوووووووق  سمزرىم

 

 موووـ اًمّريووواض قموووغم مُحْوووِر اًمققاىمقوووِت  

ـَ هبوووا      يملهّنوووا وموووق     ىمامووواٍت َضوووُعْػ

 

 نواووووُؾ اًمـّوووار ذم  نـموووراِف  يمؼِْميوووِت  

ومذيمر: نّن صقرة اشمصال اًمـوار سمولـمراف اًمؽؼميوت ٓ يـودر طمضوقرها ذم اًموّذهـ  

ُكدرة طمضوقر صوقرِة سمحوٍر موـ اعمأوؽ مقضُموُف اًموّذهُ ، وىلكوام اًمـوادر طمضوقرها قمـود 

شواهدة قمـوا  سمولم طمضقر صقرة اًمبـػأج، ومنذا نطم  مع صوحة اًمشوبف اؾموتطرف عم

. يموام حتودث قموـ صوؾة اًمصوقرة سماخلقوال وموذيمر ذم (3)«صوقرشملم ٓ شموؽما ى كار.وا...

 معرض شمعؾقؼف قمغم ىمقل اًمشاقمر:

كقا سمبفجتَِفوووووا    وصموصمووووٌة شُمشووووو  ِرُ  اًموووود 

 

حك ونسمق ىلؾمحاَ  واًمؼؿرُ    ؿَمْؿُس اًمض 

فام ذم اًموذهـ، نّن اًمقهؿ ُيـِْزل اعمتضاديـ واًمشبقفلم مـزًمة اعمتضايػلم ومقجؿع سمقوـ 

وًمذًمؽ دمد اًمضّد نىمرب ظمطقرًا ذم اًمبال مع اًمضّد، واخلقازم نن يؽقن سملم شمصوقرامام 

شمؼارن ذم اخلقال ؾماسمؼ، ونؾمباسمف خمتؾػة، وًمذًمؽ اظمتؾػت اًمصقرة اًمثاسمتة ذم اخلقآت 

 . (4)«شمرشمبًا ووضقطمًا، ومؽؿ صقر شمتعاكؼ ذم ظمقال وهل ٓ شمؽما ى...

ّن مػفقمل اًمصقرة اًمػـّل واًمبوهمل   يؽقكا سمعقوديـ ومفذان مثآن يشػمان ىلمم ن

وسماًمطبع هـاًمؽ نمثؾة يمثػمة حتدث اًمبوهمققن  .قمـ نذهان اًمـؼاد واًمبوهمقلم اعمتؼدملم

                                                           

 .423م، ص2333دار اًمػؽر اًمعريب  ،اًمؼزويـل ) اإليضاح ذم قمؾقم اًمبوهمة( حتؼقؼ رطماب قمؽاوي (3)

 .423م، ص2333دار اًمػؽر اًمعريب  ،اًمؼزويـل ) اإليضاح ذم قمؾقم اًمبوهمة( حتؼقؼ رطماب قمؽاوي (4)
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مـ ظموهلا قمـ ماهقوة اًمصوقرة وندوا وا ووفماوػفوا ذم نصمـوا  يمومفوؿ قموغم اًمتصوقير، 

كػوٌر موـفؿ   ذًمؽ ّٕن مصطؾح اًمتصوقير قمـودهؿ نقموّؿ موـ مصوطؾح اًمصوقرة، ويموان

اًمّشوعُر صوـاقمٌة »شمقؾّمع ومقف ًمقشؿؾ اًمّشعر يمّؾف، يمام هوق اًمشولن قمـود اةواطمظ ذم ىمقًموف:

«ورضب مـ اًمـأج وضمـس مـ اًمتصقير
(5)

. ذم طملم موال اعمتولظمرون وقموغم رنؾموفؿ 

اًمؼزويـل ىلمم مصطؾح اًمصقرة، ومجورد موـ ذًموؽ اعمصوطؾح شمعبوػمًا يؾتصوؼ سمواًمتطبقؼ 

، وذم ذًمووؽ ىلؿمووارة ىلمم نّن اعمتؼدمووةاًمشووقاهد اًمبوهموول قمووغم كحووق ظموواص، يمووام سمقـووت 

مصطؾح اًمصقرة ؿماع ذم شمطبقؼات اًمبوهمقولم اًموذيـ طمؾؾوقا اًمشوقاهد اًمّشوعرية قموغم 

 كحق ظماص.

 ولع اخلباز بالتشبوه -2

يمان جمال آهتامم اًمـّؼدي سماخلباز اًمبؾدي ضئقًو، وىمد ُذيمَِر قَمرضوًا ذم مصوـػات 

ـمػة قمغم ؿمعرا  اًمقتقؿة، يمام نّن ؾمػمشمف سمعض ممرظمل إدب اًمذيـ شمؽؾؿقا سمصقر ظما

ذم مصووادر إدب يأووػمة مووقضمزة، ومؼؾووام اطمتػووت شمؾووؽ اعمصووادر سمتػصووقوت طمقاشمووف، 

قمـ اؾمؿف وسمعض صػاشمف  «يتقؿة اًمدهر»وًمقس هـاًمؽ ما يػقض قمام ذيمره اًمثعاًمبل ذم 

وطمػظف اًمؼرآن ومتثؾف سمعض معاكقف وًمػظوف ذم ؿموعره، ومؼوال: هوق حمؿود سموـ نمحود سموـ 

مـ سموود اةزيورة اًمتول  «سمؾد»اعمعروف سماخلباز اًمبؾدي، وهق مـ سمؾدة يؼال هلا محدان، 

مـفا اعمقصؾ
(6)

 . 

                                                           

 .2/496، م1976مٍم  ،ؼقؼ قمبد اًمأوم هارونحتاةاطمظ ) انققان(  (5)

 ،م1956ر وحمؿد حمقل اًمديـ قمبود انؿقود، دار اًمأوعادة سمؿصو اًمثعاًمبل ) يتقؿة اًمدهر( حتؼقؼ (6)

 .3/67ص
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«اًمقاذم سماًمقومقات»وىمد كؼؾ قمـف يمّؾ مـ اًمصػدي ذم 
(7)

اعمحؿودون »واًمؼػطل ذم  

عرا  «مـ اًمش 
(8)

. وما يدقمق ىلمم آهتامم سماخلباز وؿمعره ذم هوذا اعمبحوث مقؾوف اًمشوديد 

وورِ قرة قمووـ معاكقووف اًمشووعرية قمووغم كحووق يشووّػ قمووـ فموواهرة ومـقووة طَم ىلمم اًمتعبووػم سماًمصوو ة ي 

سماًمّدرس وضمديرة سماًمبحث، يضاف ىلمم ذًمؽ ضمقدة ؿمعره قماموة، وىمود نؿموار اًمثعواًمبل 

ومـ قمجق  ؿملكف نّكف يموان نمقاوا، وؿموعره يمّؾوف ُمَؾوح وحُتوػ وهُمورر »ىلمم ذًمؽ ذم ىمقًمف:

ـٍ نو َمَثٍؾ ؾَم  «اوروفَمرف وٓ ختؾق مؼطققمة ًمف مـ معـك طَمَأ
(9)

. 

ومقـمـ اًمعج  ومقام ذيمره اًمثعاًمبل قمـ اخلباز نّكف يمان ؿماقمرًا نمقاوا، موع نّكوف موـ  

هجريوة، وىمود ؾموّؿك اخلبواز  383ؿمعرا  اًمؼرن اًمراسمع، ىلذ شمرضمع ؾمـة ووماشموف ىلمم ؾموـة 

كػأف اًمشاقمر إُّمّل ذم ىمقًمف
(10)

: 

 سَماًمْغوووووووَت ذم ؿموووووووتؿل وذم َذّمووووووول        

 

 وموووووا ظمشوووووقَت اًمّشووووواقمَر إُمووووول 

وكا شمعج  مـف اًمثعاًمبل نيضًا نّن مؼطعوات اخلبواز يمّؾفوا حُتوػ وفَمورف، ومعاكقوف  

طمأان ونسمقاشمف ؾماورة، وانؼ نّن ـماوػة همػم يأػمة مـ مصوـػات إدب واًمبوهموة اًمتول 

ػت ذم إزمـة اًمتل شمؾتف يماكت ىمد ذيمرت ًمف يمثػمًا مـ اعمعاأ اةقدة واًمصقر اًمـوادرة، ًمم نُ 

ت ؿمقاهد قمغم اعمعاأ واًمتشبقفات وآؾمتعارات، وآية ذًمؽ موا ني ىلن نؿمعاره اؾمتحاًم

ًمؾؼػطول،  «اعمحؿدون موـ اًمشوعرا »ًمؾروما  و «اعمح  واعمحبقب»قُمرض مـ ؿمعره ذم 

                                                           

 .4/451اًمصػدي ) اًمقاذم سماًمقومقات( كنم مجعقة اعمأتنمىملم إعمان  (7)

 ،دار اًمػؽور سموػموت ،2ط ،موراد اًمؼػطل ) اعمحؿدون مـ اًمشعرا ( حتؼقؼ رياض قمبد انؿقود (8)

   .31م، ص1988

 .3/68اًمثعاًمبل ) يتقؿة اًمدهر( ص (9)

 اعمصدر اًمأاسمؼ. (13)
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 «ديووقان اعمعوواأ »ٓسمووـ معصووقم و «نكووقار اًمرسمقووع»و ًمؾصووػدي «اًمووقاذم سماًمقومقووات»و

وهمراووو  »ر وًمؾتقػووا «رسور اًمووـػس»ًمؾقووقكقـل و «ذيووؾ موورآة اًمزمووان»ًمؾعأووؽري و

 «معاهد اًمتـصقص»ًمؾراهم  إصػفاأ و «حمارضات إدسما »ٓسمـ فماومر و «اًمتـبقفات

 ًمؾثعاًمبل وهمػمها. «يتقؿة اًمدهر»ًمؾـقيري و «هناية إرب»ًمؾعباد و

ىلّن نهّؿ ؾمؿة شمتحغم هبا نؿمعار اخلباز اًمقًمقع سماًمتعبػم اًمػـل اعمتؿثؾ سماًمتشبقف وهوق 

ُنموّل يموام نؿموار اًمثعواًمبل آكػوًا، سمؿعـوك نن اعمقوؾ ىلمم  نمر مـأوجؿ موع ـمبقعتوف، موع نّكوف

ل  ور ٓ  ػؾ سمشوواًمتصقير   يؽـ كتاج صمؼاومة سمؾ يمان مقًو ومطريًا ضمعؾف يـتؿل ىلمم قمص

سمؿثؾ اطمتػاًمف سماًمصقرة، ومنذا يمان اًمتصقير ؾمؿة مـ ؾمامت اًمشعر اعمحودث، وقموموة 

ديف مـ زظمروموة ونكاىموة قموغم مـ قمومات اًمصـعة اًمػـقة ذم اًمشعر اًمعباد قمامة، عما شمم

مأتقى اًمؾػظ وقمغم مأتقى اعمعـك، ومنّن طمقزًا واؾمعًا ذم جمال دمقيد شمؾؽ إداة يموان 

مـقـمًا سماخلباز، سمقصػف ؿماقمرًا خمتصًا سماًمتعبػم اًمتصقيري، وهذا ما ضمعؾوف واطمودًا موـ 

صـاع اًمشعر اعمجقد ذم قمٍمه، ىلذ اةقدة اًمتل حتؼؼت ًمشوعره موـ ظموول اًمتصوقير   

ع ىلمم متأؽف سمثؼاومة اًمشعرا  وما شمأوتؾزمف شمؾوؽ اًمثؼاوموة موـ آـمووع قموغم نًموقان شمرضم

اًمػـقن واًمعؾقم ذم قمٍمه، ذًمؽ ّٕن شمؾؽ اًمثؼاومة ٓ يبؾغفا ؿمواقمر ُنموّل، وىلّكوام شمرضموع 

ىلمم طمػظف اًمؼورآن ومتثؾوف معاكقوف وًمػظوف ذم ؿموعره، وىمود سموّز اًمّشوعرا  ذم هوذه اًمـاطمقوة 

 ٓىمتباس قمغم كحق ظماص.ومؽاكقا قمقآً قمؾقف ذم جمال ا

ًمؼد يماكت كزقمة اًمتصقير قمـد اخلباز سمدامة وـمبعًا، سمؿعـوك نّكوف اكحواز ىلمم اًمتعبوػم 

اًمػـل سمػطرشمف، مع ما هلذه اًمـاطمقة مـ شمعؼقد، ٓ دؾق همقامضوفا ؾموقى موـ نوهموؾ ذم 

شمثؼقػ كػأف ومتفػم ندواشمف، ىلذ اًمتصقير ؾمبقؾ اًمؽوم، وهق مـ صَمّؿ  ؾموبقؾ اعمعـوك يموام 

ؾموبقَؾ اًمؽووم ؾموبقُؾ اًمتصوقير واًمصوقاهمة، و)ىلن( »بود اًمؼواهر اةرضمواأ: ىلّن يؼقل قم
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ؾمبقؾ اعمعـك اًمذي يعؼم قمـف ؾمبقؾ اًمٌم  اًمذي يؼوع اًمتصوقير ومقوف يماًمػضوة واًموذه  

يصاغ مـفام ظماشمؿ نو ؾمقار، ومؽام نكوف حموال ىلذا نردت اًمـظور ذم صوقغ اخلواشمؿ وضموقدة 

ؾؽ اًمصوقرة نو اًموذه  اًموذي وىموع ومقوف اًمعؿؾ وردا شمف نن شمـظر ىلمم اًمػضة انامؾة ًمت

ذًمؽ اًمعؿؾ، يمذًمؽ ىلذا نردت نن شمعرف مؽان اًمػضؾ واعمزية ذم اًمؽووم نن شمـظور ذم 

جمرد معـاه، ويمام ًمق ومضؾت ظمامتًا قمغم ظماشمؿ سملن شمؽقن ومضة هذا نضمقد، نو ومضوة ذاك 

«نكػس،   يؽـ ذًمؽ شمػضقًو ًمف مـ طمقث هق ظماشمؿ...
(11)

. 

ضمفده قمغم دمقيود اًمصوقاهمة ومتفوػم إدوات، سموؾ يموان وانؼ نّن اخلباز   يؼٍم 

يأوعك ؾموعقًا طمثقثوًا ًمتجقيود اعمعواأ، وذًمووؽ سمآشمؽوا  قموغم معواأ اًمؼورآن، ىلذ ؿمووغػ 

سماىمتباس قمبارات يمثػمة مـ آيف، وهـا شمتؿثؾ اًمطراومة ىلذ دمود يمثوػمًا موـ ؿموقاهد ؿموعره 

 اؾمتحال ومقفا آىمتباس اًمؼرآأ هماية ٓ وؾمقؾة. 

ظ اًمؼوورآن يمووام نؿموار اًمثعوواًمبل آكػووًا، موـ دون نن يطؾووع قمووغم يموان اخلبوواز ىموود طمػو

قمؾقمف، نو يثؼػ كػأف سمثؼاومتف، مـ هـا يمان متثؾوف نؾموؾقب اًمؼورآن قموغم هقئوة اىمتبواس 

وكؼؾ، سمقد نن ذًمؽ آىمتباس ضما  مؽقـًا ذم مقاضعف، ٓ شمظفر ومقوف قموموات اًمتؽؾوػ 

ارة ىمرآكقوة ذم وضمداكوف، نو نمارات اًمتعّؿوؾ نو طمقوؾ اًموـظؿ، ومونذا موا دارت آيوة نو قمبو

اكداح هلا ؾموقا  طمؾوق ذم نكاؿموقده، ًمتوزداد شمؾوؽ إكاؿموقد روقموة ومجوآً، ًموذا يماكوت 

اىمتباؾماشمف حتبػمًا وشمػقيػًا وكؼشًا شمزدان هبا صـاقمتف، وىمد ضما ت قمغم نكوقاع مـفوا شمغقوػم 

 :(12)ًمػظ اعمؼتبس سمزيادة يمؾؿة يمؼقًمف

                                                           

 ،م1983 ،سموػموت ،دار اعمأػمة ،2ط ،هو ريؽم بد اًمؼاهر) نرسار اًمبوهمة( حتؼقؼاةرضماأ، قم (11)

 .25ص

 .4/463اًمصػدي ) اًمقاذم سماًمقومقات(  (12)
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 َنٓ ىلن  ىلظموووووقاأ اًموووووذيـ قمفووووودُ ُؿ      

 

ووَنومووا   ُر قمووـ ًَمأووعلوقمل  ِرَموواٍل ٓ شمؼصم

 فمــووووُت هبووووؿ ظمووووػمًا ومؾوووواّم سمؾووووقُ ؿ        

 

 ُت سمووووقاٍد مووووـفؿ همووووػم ذي زرعكزًمووو 

و ىمقًموف شمعوامم  «سموقاد» وماًمزيادة ذم ىمقًمف )موـفؿ ( ىلذ شمقؾموطت  سمولم ىمقًموف شمعوامم:    


َِ ْيَغَ  َرَْزَ َيََْ  شمغقوػم»، وهق كقع ضموقزه اًمبوهمقوقن ومؼقوؾ: دوقز  [37ىلسمراهقؿ آية] ع 

. وهوق سمعدووذ موـ اعمؼتبأوات (13)ًمػظ اعمؼتبس سمزيوادة نو كؼصوان نو شمؼوديؿ نو شمولظمػم

 .(14)اعمباطمة اعمبذوًمة ٕكف متصؾ سمؼصص اًمؼرآن

 :(15)وهـاًمؽ كقٌع صماٍن طماومظ ومقف قمغم ًمػظ اعمؼتبس يمؼقًمف

 يموولّن يؿقـوول طموولَم طماوًمووُت سَمْأووَطفا     

 

 ًمتقديِع ىلًمػل واهلوقى يوذرُف اًموّدْمَعا 

 متؾوووُؽ  اًمّصوووؼَم  سمعوووَدكا      وىماوؾوووٍة هوووؾ 

 

 ومؼؾووُت هلووا ٓ واًمووذي َنظموورَج اعمَرقَمووك 

يموولّن اخلبوواز ىموود وضّمووف اًمّشووعرا  مووـ سمعووده ىلمم هووذا آىمتبوواس ومجوورى جمووراه اسمووـ  

هو( ذم ىمقًمف749اًمقردي )ت 
(16)

: 

 يووًا      رم قَ مُ  ىوىلْن ىِمْقووَؾ هووْؾ شَمْرقَمووك قَمووذار

 

 واًمووذي نظموورَج اعمَرقمووك نىمووقل ًمووف ىلْي  

( ذم ىمقًمفه1337نسمق اعمقاه  )ت  واًمشقخ 
(17)

: 

 حمؾ فووووا      
ِ
 سموووووٌد قمووووغم ُنومووووِؼ اًمّأووووام 

 

ـ  ىلًمقفووا واًمووذي نظموورَج اعمَرقَمووك   َنطموو

 
                                                           

اًمـجووػ  ،1ط ،كووقاع اًمبووديع( حتؼقووؼ ؿمووايمر هووادي ؿمووؽراسمووـ معصووقم )نكووقار اًمرسمقووع ذم ن (13)

 .5/334م، 1968

 اعمصدر اًمأاسمؼ. (14)

 .4/458 اًمصػدي ) اًمقاذم سماًمقومقات( (15)

 .211إكطايمل، داود ) شمزيلم إؾمقا ( ص (16)

 .583اسمـ معصقم ) ؾموومة اًمعٍم ذم حماؾمـ اًمشعرا  سمؽؾ مٍم( ص (17)



 (2)( اةز  87اعمجؾد ) –جمؾة جمؿع اًمؾغة اًمعرسمقة سمدمشؼ 

 
 

454 

ذم  اًمأواسمؼذم طملم قمؿد اسمـ نيب طمصقـة إطمدب ىلمم زيوادة يمؾؿوة قموغم اعمؼتوبس 

 :(18)ىمقًمف

ـْ ؾَموواَمـل شَمووْرَك اًمَغووراِم هبووا         وَمُؼووْؾ عمَِوو

 

 ذي ىموود نظموورَج اعمَرقمووك  نؾْمووُؾَفا واًّموو 

وصمّؿووَة رضٌب مووـ رضوب آىمتبوواس ذم ؿمووعر اخلبوواز نورده قمووغم ؾمووبقؾ اًمتؿثووؾ  

 سمؼصوووص اًمؼووورآن يماإلؿموووارة ىلمم صوووقاع اعمؾوووؽ ذم ىمصوووة يقؾموووػ قمؾقوووف اًمأووووم،  

 :(19)ىلذ يؼقل

ـَ شَموووووداقمقا        نشمووووورى اِةوووووػمَة اًّموووووذي

 

 سُمْؽووووورًة ًمؾرطمقوووووؾ ىَمْبوووووَؾ اًموووووزوالِ  

 ىمؾبوووووول      قَمؾؿووووووقا َنّكـوووووول ُمؼووووووقٌؿ  و 

 

 راطمووووووٌؾ ومووووووقفؿ نموووووواَم اِةوووووواملِ  

 مثووؾ صوواع اًمعزيووز ذم نرطُمووؾ اًمؼوووق      

 

طَمووووووالِ    ِم وٓ يعؾؿووووووقن مووووووا ذم اًمرم

هوو( 1315وىمد اطمتذى قمغم هذا آىمتباس ؿماقمر حمدث اؾمؿف ضمعػور انوكم)ت 

 :(23)ومؼال

 واًمػخووُر زم ىلْن يمِْؾووُت َصوواقَمؽ سماًمثـووا       

 

 ىلْذ ًموووووقَس ُيػَؼووووود ًمؾعزيوووووِز ُصوووووَقاعُ  

 :(21)ومـ نمثؾة آىمتباس سمطريؼ اًمتؿثقؾ ىمقل اخلباز 

 ؾَمووووواَر انبقوووووُ  وظمّؾوووووَػ اًمؼؾبوووووا     

 

 ُيْبوووودي اًمَعووووزاَ  وُيْضووووِؿُر اًمَؽْرسمووووا 

 ىمووووْد ىُمؾووووُت ىلْذ ؾَموووواَر اًمّأووووػلُم هِبووووْؿ       

 

 واًمّشووووقُ  َيـْفوووووُ  ُمْفَجتوووول هَنَْبوووووا 

 ًمووووووق نن  زم قِمووووووزًا َنصووووووقُل  سمووووووِف        

 

 قـٍة هَمْصوووووَبإظموووووذُت يموووووؾ  ؾَموووووػ 

                                                            

 .4/466اًمصػدي ) اًمقاذم سماًمقومقات(  (18)

 .288هو، ص1278ـمبع سماًمؼاهرة ؾمـة  ،اسمـ فماومر ) سمداوع اًمبداية( (19)

 .133اخلاىماأ ) ؿمعرا  انؾة( ص (23)

 .4/455اًمصػدي ) اًمقاذم سماًمقومقات(  (21)
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 :(22)( ومؼاله1274ويمان اطمتذى قمؾقف نيضًا حمؿد ؿمفاب اًمديـ ) ت 

 ؾموووػقـةٍ  ًموووقٓ اهلوووقى ٕظموووذُت يُموووّؾ 

 

 هَمْصوووَبًا و  نُك ذم اًمأوووػاوـ ُمـِْصوووَػا 

مـ اًمطريػ نّن اىمتباؾمات اخلباز اؾمتحاًمت ؾمقاىمات ؿمعرية، سمؿعـك نّن أيوات  

ـ ضما  سمعده، ومؾؿ كجود وموقام اـمؾعـوا اًمتل ىمبس سمعضًا مـفا يماكت مقضع اطمتذا  قمـد م

قمؾقف مـ شمـاول شمؾؽ أيات ىمبؾف، ومؽان نول مـ ندرضمفا سملم نـموقا  ؿموعره، صموؿ متثوؾ 

اًمشعرا  سمصـقعف، و  يؽوـ ذًموؽ حموض مصوادومة، سمأوب  شمؽوراره ذم كتواج قمودد موـ 

اًمشعرا  اًموطمؼلم، وذم نيمثر مـ مقضع، وهـا شمتؿثؾ اًمطراومة ومؽلكف وضمف اًمشعرا  ىلمم 

 ب مـ آىمتباس، وًمقس ذًموؽ ومحأو  سموؾ كؼؾوت ؾموقاىماشمف كػأوفا شمؼريبوًا، هذا اًم

 وآىمتدا . ًمقأتحقؾ ذًمؽ كققمًا مـ اًمتـاّص 

نهمراضًا وهمايوات، وهوذا اًمصوـقع  اًمأاًمػةحتقًمت مؼبقؾمات اخلباز ذم اًمشقاهد 

ٓ يدظمؾف اةقر، وٓ يؾبأف انقػ، ٕكف ضمعوؾ موـ يموموف ومرؿموًا صموؿ نورد آىمتبواس 

 ، وما موـ طمقؾوة ومـقوة شمؽؿوـ ورا  قمؿؾوف هوذا ؾموقى سمؾوقغ آىمتبواس ًمقؽقن ًمف همطا

ًمػمشمػوع سمووف اًمؽووم ويعؾووق سموف اًمشووعر، وذم ذًمووؽ سموذور صووـاقمة ًمػظقوة قمرومووت سمعدوووذ 

، هموػم نّن اخلبواز نظمػوك ظمقوقط صوـعتف اعمتؿثؾووة (23)سماًمتقضمقوف قمـود متولظمري اًمشوعرا 

فمـاووا سموولّن شمؾووؽ سمأووعقف اعمؼصووقد ىلمم آىمتبوواس، ويمووّؾ ذًمووؽ ًمقبعووث ذم كػووس اعمتؾؼوول 

، يمام هق اًمشلن قمـد ؾماسمؼقف، ىلٓ نهّنوا هـوا مؼصوقدة، اشمؾؼاوقا  ُوروًداآىمتباؾمات وردت 

                                                           

 .89ؿمفاب اًمديـ، حمؿد )ديقاكف( ص (22)

اًمتقضمقف: نن يمًمػ متؽؾؿ مػردات ذم سمعض يمومف يقضمففا ىلمم نؾمام  متووؿة مع نؾمام   (23)

ىمقاقمد اًمعؾوقم وهمػمهوا شمقضمقفوًا مطاسمؼوًا عمعـوك اًمؾػوظ اًمثواأ موـ هموػم اؿموؽماك  إقموم نو

 ظموومًا ًمؾتقرية.
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وًمقس ذًمؽ ومحأ  سمؾ ىلّن ىلناطمف قمغم آىمتباس هبذه اًمصقرة اعمطردة مومذ صوـعة 

 شمقهجت يمام نذت قمـد نهؾ اًمبديعقات ومقام سمعد.

 الصورة التشبوهوة -3

اًمقؾماوؾ اًمتصقيرية اًمتل اهتدى ىلًمقفا اًمّشعرا  اًمعرب رسمام يمان اًمتشبقف مـ نىمدم 

ذم اةاهؾقة، ىلذ سمرز ذم كتاج اعمتؼدملم مـ نمثال امرئ اًمؼقس، ومؽان اًمّشعرا  مـ سمعده 

وىمد ؾمبؼ امور  اًمؼوقس »قمقآً قمؾقف ذم نؿمقا  يمثػمة مـفا ضمقدة اًمتشبقف، ىمال اسمـ ىمتقبة:

ا اًمشعرا  مـفا اؾموتقؼاومف صوحبف ذم ىلمم نؿمقا  اسمتدقمفا اؾمتحأـفا اًمعرب، واشمبعف قمؾقف

اًمديار ورىمة اًمغزل وىمرب اعملظمذ، ويأتجاد مـ شمشبقفف ىمقًمف
(24)

: 

 يمووولّن ىمؾوووقَب اًمّطوووػِم َرـْمَبوووًا وياسمَِأووواً 

 

 ًمدى َويْمِرها اًمُعـّاُب وانََشوُػ اًمبوازم 

وىمد قمّد اسمـ رؿموقؼ هوذا اعمعـوك خُمؽمقموًا، ّٕن امورن اًمؼوقس نّول موـ اسمتؽوره ومؾوؿ  

سمشوار سموـ سمورد ذم  اًمأواسمؼ، ويموان كوـ اؾمتأوؾؿ ىلًمقوف ذم شمشوبقفف (25)نطمود يـازقمف قمؾقوف

 :(26)ىمقًمف

 يمووولّن ُمثوووار اًمـّؼوووع وموووقَ  ر وؾموووـا    

 

 ونؾمووووقاوَمـا ًمقووووٌؾ َ وووواوى يَمقايمُِبوووووف 

ىلذا موا قُمؽوس   »وًمؾعرب ـمراوؼ ذم اًمتشوبقفات نطمأوـفا يموام ذيمور اسموـ ـمباـمبوا  

، يموام نّن (27)«صوقرة ومعـوك يـتؼض، سمؾ يؽقن يموّؾ مشوّبف سمصواطمبف مثؾوف مشوتبفًا سموف

ىلذا اشمػؼ ًموؽ ذم »اًمعرب سمـت شمشبقفا ا قمغم اًمطبع ومحأـ مقىمعفا ذم اًمـػقس، ومؼقؾ:

                                                           

 .1/57م، 1875اسمـ ىمتقبة ) اًمشعر واًمشعرا ( ـمبعة ًمقدن  (24)

 .1/449م، 1988 ،سمػموت ،دار اعمعرومة، 1ط ،اسمـ رؿمقؼ ) اًمعؿدة( حتؼقؼ حمؿد ىمرىمزان (25)

 .اعمصدر اًمأاسمؼ (26)

 .155ط سمؿٍم، ص ،قمقار اًمشعر( حتؼقؼ ـمف اناضمري وزهمؾقل ؾموم اسمـ ـمباـمبا ) (27)
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نؿمعار اًمعرب اًمتل ُ تج هبا شمشوبقف ٓ شمتؾؼواه سمواًمؼبقل، نو طمؽايوة شمأوتغرهبا، وماسمحوث 

وكؼر قمـ معـاه، ومنكؽ ٓ شمعدم نن دمد حتتف ظمبقئة ىلذا نصمر ا قمروموت ومضوؾ اًمؼوقم هبوا، 

 .(28)«ؿت نهنؿ ند  ـمبعًا مـ نن يؾػظقا سمؽوم ٓ معـك حتتفوقمؾ

ومـ اعمفؿ نن كشػم ىلمم نن اخلباز ىمد ضمرى ذم شمشبقفاشمف جمرى اًمطبع، ىلذ   داكو  

ـمريؼة اًمعرب ذم شمشبقفا ا، مـ نضمؾ ذًمؽ شمورى نن معظوؿ صوقره اًمتشوبقفقة سمأوقطة 

أ قمؿقؼوة ذم  ؿموعره  وقمؿقؼة ذم آن، ويمان ذًمؽ مـ نؾمباب  ىمبقهلا، وملكت ٓ دمود معوا

ر ا، سموؾ شموراه يتـواول اعمعـوك ويؽشػ اًمتشبقف همقامضفا، نو يؼرهبوا موـ إومفوام ًمعأو

اعمتداول، خيرضمف سمتصاوير سمأقطة وًمؽـفا ـمريػة كتعة، يؼقل ذم وصػ ؾموؽلم قمؾقفوا 

ـماور يمان نطمد نصحاسمف نهداها ًمف
(29)

: 

 َنْوىَمووَد اًمصووؼُؾ َموواَ  ىلومركووِدها اةوواري

 

 َذاِت اؿموووووتعالِ ومجوووووا ت يماًمـّووووواِر  

 ضَمووووق  ُكووووقٍر   ختؾووووُف سمدقمووووة اًمصـّووووو  

 

 ووووووووعِة موووووـ ـمووووواوٍر سموووووديِع اعمَِثوووووالِ  

 قَمووووواَم   ذم  ًُممًموووووٍم  وًمؽـّوووووف   ىَمووووودْ  

 

 رسمالِ وّىمووووواَم    ومقوووووف ُموووووَذه   اًمأووووو 

ًمعؾؽ شمرى نّن اًمتشبقف نهّؿ ما ذم هذا اًمشواهد، صموؿ شمورى ىلذا موا دىمؼوت اًمـّظور نّن  

معوواأ اًمّشووعر، يمووام نكووف ٓ يوودظمؾ ذم مقضووققماشمف اًمػـقووة اعمعـووك سمأووقط وٓ ُيَعووّد ذم 

إؾماؾمقة، سمقد نن اخلباز يَمؾٌِػ سمإداة مغرم سماًمقؾمقؾة اًمتشوبقفقة. وهوذا مومذ ـمبوع،  

وكحـ هـوا ٓ كعورض هوذا اًمتشوبقف ًمؾدًٓموة قموغم شمػقىموف ذم هوذا اًمبواب، سموؾ كعرضوف 

نو نكوف نداشموف اًمطقعوة  ًمؾدًٓمة قمغم نن اًمتشبقف قمـده هماية ومطؾ  ٕكف ًمصقؼ سمقضمداكف،

اًمتل يأوتعلم هبوا ذم اًمتعبوػم قموام دوقل ذم ظمواـمره، ونموا مفارشموف ذم قمؼود اًمتشوبقفات 

                                                           

 .اعمصدر اًمأاسمؼ (28)

 .211اخلاًمديان ) اًمتحػ واهلدايا( ص (29)
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ومُقبقمـفا ىمقًمف
(30)

: 

 ُرْهَبوواُن َدْيووٍر ؾَمووُؼقأ اخلؿووَر صوواومقةً 

 

 مثوووُؾ اًمّشوووقاـملِم ذم َدْيوووِر اًمشوووقاـملمِ  

 همودوا رِساقموًا يملمثواِل اًمّأوفاِم  سَموَدْت  

 

 موووـ اًمّأوووؼل وراطموووقا يمووواًمعراضملم 

وووُؿ ذم  َصووودِر جَمْؾِأوووفؿ   ويموووان ذهُبُ

 

 ذَب اعمُؾووووقك وكووووامقا يماعمأووووايملم 

يـفض هذا اًمشاهد دًمقًو قمغم مذه  اخلباز ذم اًمتصقير، ىلذ هق ٓ يقرد اًمتشوبقف  

سمصوقرة شمأوتػرغ معـوك ضمزوقوًا ُيعورض ذم سمقوت واطمود، سموؾ دمود نن اًمصوقرة شمتـاؾموؾ 

رى، طمتك شمغدو اًمؼصقدة يمؾفا ؾمؾأؾة مـ اًمتصواوير اًمبديعوة، ًمتـجؿ قمـفا صقرة نظم

اكظر يمقػ دعؾ اًمأؼاة يماًمشقاـملم مـ ضمفة اًمرسقمة ذم شمؼديؿ اًمنماب، وىمود نىموامقا 

ذم دير اًمشقاـملم وهق همريب دضمؾة مـ نقمامل سمؾد
(31)

، صمؿ يتاسمع اًمصقرة ذم اًمبقت اًمثاأ 

ا ًمبثقا نن اقمقضمقا مـ نصمور ًمقأتؽؿؾ صقرة اًمأؼاة اًمذيـ همدوا رساقمًا يماًمأفام، صمؿ م

 اًمنماب يماًمعراضملم. 

ىلّن اًمصقر اخلؿرية دموذب اخلبواز قموادة، وىمود مفور ذم صوقاهمتفا مفوارة   شمتأوـ 

ًمغػمه، ونفمـف ىمد نضاف معاأ شمذيمر ذم هذا اًمباب، ومؿـ ذًمؽ ىمقًمف
(32)

: 

 اوًمقؾوووووٍة سموووووت  نضمؾوووووق ذم همقاهبفووووو

 

 قمروَس ظِمْدٍر صمقْت ذم اًمدنم مـ طمولمِ  

 ؾماضمل اًمطرِف معتدل مـ يمّػ نهقَػ  

 

 يماخلقزراكوووووووة ذم ىمووووووود  وذم ًمووووووولم 

 

 

 

 يظووؾ  يشوودو وىموود موواَل اًمـعوواُس سمووف

 

 ؿمووودوًا ضوووعقػًا سمتطريووو  وشمؾحووولم 

ِخ  واكصووقا ىلمم اًمّراِح مشَش مَ    رومقاوَل اًمر 

 

 َل اًمػوورازيـول هِبووؿ َمْشوووواًمووّراح مَتْشوو 

                                                            

 .333ص ،م1933ـمبعة دار اهلول سمؿٍم  ،اًمؼايض اًمتـقظمل ) اًمػرج سمعد اًمشدة( (33)

 .2/122م، 1957ـمبع سمػموت  ،ياىمقت انؿقي ) معجؿ اًمبؾدان( (31)

 .433) اًمػرج سمعد اًمشدة( ص اًمتـقظمل (32)
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يمؿٌم اًمورخ ومػل اًمبقت إظمػم دعؾ مشقة اًمأؽارى وهؿ يأعقن ىلمم اًمنماب 

ل اًمػرازيـ، واًمػورازيـ ول مشوقمغم رىمعة اًمشطركج، صمؿ ضمعؾ اخلؿر ذم مػاصؾفؿ متش

قمـد نهؾ اًمشطركج هوؿ اًموقزرا  طموريمتفؿ قموغم رىمواع اًمشوطركج مطؾؼوة، واعمعـوك نّن 

رسيان اخلؿر ذم نطمشا  ؿمارسمقفا نرسع مـ مبوادر ؿ ىلمم ذهبوا، وهوق ؿمواهد متـوازع 

خلبازقمؾقف ومـأ  ىلمم ؿمعرا  يمثر مـفؿ ا
(33)

. 

شموورشمبط صووقرة اخلؿوور قمـوود اخلبوواز سماعمجوواًمس واًمووديارات، وشمؽتؿووؾ سماًمأووؼاة 

 واًمرهبان واةقاري واًمغؾامن، يؼقل:

 نٓ ؾُمووووووووووؼقًا ًمرىمووووووووووِة سمارىماكووووووووووا     

 

 وهقؽؾِووووووووِف اعمشووووووووق ِد واًمؼوووووووووزم 

 ومؽووووؿ مووووـ ؾموووودومٍة سمووووايمرُت  ومقفووووا      

 

 اًمَغوووووووزال ُمعصوووووووػرًة يمؿثوووووووِؾ َدمِ  

 ؽرًا     وضموووواَد سمِووووام ُنطموووواوُل مـووووف ؾُموووو 

 

 ويمووووواَن ُكووووواكعل ـمقوووووػ اخلقوووووال 

وهق يمام يذيمر اسمـ ومضؾ اًمعؿري ومق  انديثوة، قموغم ضماكو   «سمارىماكا»يذيمر دير  

اضمتزت سموف ومرنيوت موـ طمأوـف وكضوار »، ويمان ىمصده اخلباز ومؼال:(34)دضمؾة اًمنمىمل

ؿمجره ما دقماأ ىلمم اعمؼام سمف واًمؼصػ ومقف، وؾملًمت رهباكف قمـ اًمنماب ومودًمقأ قموغم 

مـفؿ، ومرنيتف فمريػًا وىمويتف مؾقحة وذاسمف صاومقًا وماسمتعوت مـوف ونىمؿوت قمـوده راه  

 .(35)«هناري وًمقؾتل

                                                           

إسمقووات مـأووقسمة ًمؾخبوواز ذم: اًمووديارات ًمؾشاسمشووتل ويمووذا ذم اًمػوورج سمعوود اًمشوودة ًمؾتـووقظمل،  (33)

ومـأوقسمة ذم اًموقاذم سماًمقومقوات ًمؾصوػدي ًمؾحأوـ سمووـ حمؿود سموـ مأوؾؿة اعمشوفقر سمواسمـ روووقس 

 اًمقتقؿوة اًمر ؾما ، ومـأقسمة ذم يمتاب اعمح  واعمحبقب ًمؾروما  ٓسمـ ًمـؽؽ، وكأوبف اًمثعواًمبل ذم

 .ًمؾرسي اًمروما ، مع نن اًمروما  كأبف ٓسمـ ًمـؽؽ يمام نؿمػم آكػاً 

مصار( (34) سمصار ذم كاًمؽ ٕا ـ ومضؾ اًمعؿري ) مأاًمؽ ٕا  .6/213م، 1989كنمه ومماد ؾمزيملم  ،اسم

 .اعمصدر اًمأاسمؼ (35)
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ًمؾصقرة اخلؿرية قمـد اخلباز هاًمة نكقؼة، ومؿقـمـفا ديور مـقوػ وقمارهوا راهو  

فمريػ، وىمويتفا مؾقحة، وهل سمعد ذًمؽ صاومقة ًمطقػة معصػرة محرا 
(36)

نؿمبفت ذم   

ك ذم معاىمر وا وذًمؽ سمايمرها ذم ؾمدومة اًمؾقؾ وملمض ذم كظر ؿمارهبا دم اًمغزال، مـ نضمؾ

هنارًا وًمقؾة، وًمؽـفا مع هذا صقرة مؽرورة اؾمتعار اعمشبف سمف مـ ؾماسمؼقف، وًمعؾ نىمودم 

 :(37)مـ ؿمبف اخلؿر سمدم اًمغزال إقمشك ذم ىمقًمف

 وؾموووووووبقئة كوووووووا شمعّتوووووووؼ سماسموووووووٌؾ      

 

 يمووووودم اًمغوووووزال ؾموووووؾبُتفا ضمرياهَلوووووا 

 :(38)ذم ىمقًمفويمذا ـمر  هذا اًمتشبقف انادرة  

 سمؽووووروا قمووووكّم سمُأووووحرٍة ومصووووبحتفؿ       

 

 موووـ قمووواشمؼ يمووودم اًمغوووزال مشعشوووع 

 :(39)يمام شمرددت ذم ؿمعر اعمتلظمريـ مـ نمثال اًمؼطامل  ذم ىمقًمف 

 ورىمقؼوووة انُُجوووراِت سماديوووة اًمؼوووذى      

 

 يموووودِم اًمووووّذسمقِح صووووبحتفا كوووودماكا 

 :(43)ومـ اًمصقر اخلؿرية قمـد اخلباز ىمقًمف 

 ف شمشوووووواضمٌر     رى ؿموووجٍر ًمؾطوووػم ومقوووذُ 

 

 يمووولن  ُصوووـقَف اًمـّوووقر ومقوووف ضموووقاهرُ  

 

 

 

                                                           

 اًمُعْصُػر: كبات ؾموومتف اِةريال، واةريال صبغ نمحر. (36)

اد: نكووف نزال قمووـ اخلؿوور محر ووا، ومؼووال ؾمووؾبتفا ضمرياهلووا ، ونر422ديقاكووف( صإقمشووك ) (37)

 واةريال صبغ نمحر يمام شمؼدم.

 .233اعمػضؾ اًمضبل ) اعمػضؾقات( ص (38)

. نراد سمباديوة اًمؼوذى، 533م، ص1949اسمـ ىمتقبة ) اعمعاأ اًمؽبػم( ـمبعة طمقودر آسمواد اًموديمـ  (39)

 ني ىلهنا مخر صاومقة ُيرى اًمؼذى ذم نؾمػؾفا.

ـمبوع جمؿوع اًمؾغوة اًمعرسمقوة  ،مصوباح همووكجول )اعمحو  واعمحبوقب( حتؼقوؼ ي اًمروموا اًمرس (43)

 .33ص ،سمدمشؼ
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 يموووولّن َكأووووقؿ اًمووووّروِض ذم ضمـباشمووووف     

 

 خَلَووووووواًمُِخ وموووووووقام سمقــوووووووا وزراوووووووورُ  

 واًمبوسمووووَؾ طمقهَلووووا       ييموووولّن اًمؼووووامر 

 

 ىِمقووووواٌن ونوراَ  اًمُغُصوووووقِن ؾموووووتاورُ  

 ذسمـوووووا قموووووغم ذاك اًموووووؽمّكِؿ ىمفوووووقًة        

 

 داووووورُ  يموووولّن قمووووغم طَماوَماِ ووووا اًموووودر   

اكظر يمقػ يؽرر شمشوؽقؾ اعمشوفد اخلؿوري، ويمقوػ يعقود رؾموؿ اهلاًموة اًمتول حتوّػ  

إؿمجار، صمؿ شمتخؾؾ شمؾوؽ إؿموجار نضوقا   اس اخلؿر، ىلذ اًمطققر شمتشاضمر ذم ذرسمؿجؾ

إزاهوػم، وشمأوؿع  ونريوجات اعمؽوان ًمتـنمو اًمطقو  و   اًمـأاوؿ ذم ضمـبو يماةقاهر،

ان يماكووت هلووا نورا  إؿمووجار ؾمووتاوَر نصووقات  ىمووامرى وسموسمووؾ نؿمووبفت نصووقات ىمقوو

 وؾمجقومًا، طمقـئذ ذب مخرًا شمتألٕ يماًمدر، قمغم ىليؼاع مـأجؿ إصقات واًمصقر. 

كوطمووظ نّن وؾموواوؾ شمشووؽقؾ اًمصووقرة اخلؿريووة قمـوود اخلبوواز شمؼووقم قمووغم  دوو  نن

آكأووجام سموولم اًمصووقرة  واًمصووقت، ومووـ قمجوو  نن يوودرك رس اإليؼوواع ذم اًمصووقر 

حق يشػ قمـ ذو  مجازم سماهر، ومبعث اإليؼاع اًمبٍمي ىلكام اًمأؿعقة واًمبٍمية قمغم ك

متثؾ ذم وضمقد اًمطققر قمغم ُذرا اًمشجر، ويموذا إكوقار اًمتول شمتخؾوؾ إورا ، شمردومفوا 

هووػم، واًمصووقر اًمأووؿعقة إزا ونريووجاًمصووقر اعمدريمووة سماًمشووؿ يماًمؾخوواًمخ ني اًمطقوو  

د ىليؼاقموًا شمؽتؿوؾ واًمبوسمؾ، واًمتـاهمؿ سملم شمؾؽ اًمصقر متحؼؼ سمام يقًم ييمصقت اًمؼامر

سمف اًمصقرة اعمريمزية اخلاصة سمواخلؿر اًمتول شمـطوقي هول إظمورى قموغم صوقرة ؾموؿعقة 

 داور(، وصقرة ذوىمقة )ذسمـا(. اًمدرّ اًمؽمكؿ( وصقرة سمٍمية ))

ومـ صقره اًمبديعة ذم وصػ  اًمتعريش واًمعـاىمقد ىمقًمف
(41)

: 

  ؿؾووووووـ نوقمقووووووَة اعمُووووووداِم يموووووولّكام   

 

  ؿؾـفووووووووا سمليموووووووواِرِع اًمـّغووووووووران 

 

 

 

                                                           

حتؼقوؼ زهمؾوقل ؾمووم ومصوطػك  ،اسمـ فماومر ) همراو  اًمتـبقفات قمغم قمجاوو  اًمتشوبقفات( (41)

 .311م، ص1988ـمبع سمؿٍم  ،اةقيـل
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ؿمبف اًمعـاىمقد وهل حتؿؾ طمبوات اًمعـو ، وىمود ؾموامها نوقمقوة اعمودام، ٕن اخلؿور 

شمصـع مـفا، سمليمارع اًمـغوران، واًمُؽوراع ذم اًمغوـؿ واًمبؼور سمؿـزًموة اًمقفمقوػ ذم اًمػورس 

واًمبعػم، نما اًمـ غر ومفق ـمػم يماًمعصاومػم محر اعمـاىمػم
(42)

. 

ومـ صقره اخلؿرية ىمقًمف
(43)

: 

  ذسموووت دموووًا ُنريوووؼ موووـ اًمػصوووقد     

 

 سموووووو ؿموووووّؼ انديووووودة وانديووووود 

 

 

 

 ومؼؿوووووت نضمووووور  ِرضْموووووكَمْ مأوووووتؽلٍم      

 

 ّرع مووووووـ ىمقووووووام ًمؾؼعووووووقدوشمضوووووو 

 

 

 

يريد نكف ذب مخرًا نمحَر يماًمدم، واًمػصُد ىمطُع اًمعر ، واًمػصقُد دٌم يمان ُدعؾ 

ذم مًعك صمؿ ُيشقى وُيطعؿ ًمؾضقػ ذم إزمات
(44)

ومقف شمشبقف،  «ومؼؿت نضمر». وىمقًمف 

ف وهق ؾمؽران در رضمؾقف يمام ضمور  زاهود رضمؾقوف ًمؾؼعوقد سمعود ـموقل ني ىلكف ؿمبف كػأ

 ىمقام وشم ع.

يأتؿد اخلباز، داواًم، قمـاره اًمتصقيرية مـ اًمطبقعة، وًمأُت نقمـل نّكوف يؽشوػ 

سمتؾؽ اًمعـوار ضمقاكو  اًمتشواسمف سمولم اعمعواأ اًمّشوعرية وإهموراض اًمـػأوقة وفموقاهر 

ها سمؼضق  اخلقوزران، نو يورسمط سمولم موا د  اًمطبقعة، يملن يشبف وضمف انأـا  سماًمؼؿر، وىمَ 

دقل ذم وضمداكف وما هوق مقصوقل سماًمطبقعوة سمغقوة اًمتقضوقح واإلسماكوة، سموؾ نقمـول نّكوف 

مشووغقف سمتلمووؾ فمووقاهر اًمطبقعووة واًمبحووث قمووـ مشوواهبا ا ذم انقوواة آضمتامقمقووة 

ل سمؿقؾف ىلمم طمقز اًمتعبوػم اًمػـول اًمـواضمؿ قموـ مػفوقم اعمحايمواة، سمؽوؾ وواًمـػأقة، كا يش

                                                           

 ًمأان اًمعرب ) يمراع و كغر(. (42)

 .3/299 اًمصػدي ) اًمقاذم سماًمقومقات( (43)

 هري ) اًمصحاح(: ومصد.اةق (44)
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ٓشمف اًمػـقة واًمتلمؾقوة، ذًموؽ ّٕن اًمطبقعوة قمـوده مبعوث ىلهلوام، وداوموع ىلمم اًمتلموؾ حمؿق

مم كظرة قمؿقؼة، ورسمام ر ية يمقكقة ىمود ٓ ىلًمذا ومؽثرة قمـارها ذم ؿمعره ممذ واًمػـ، 

شمصؾ ىلمم اًمتعبػم اًمقضمقدي اناور نو اًمعبثل، وًمؽـفا مـ همػم ؿمؽ شمػيض ىلمم ًمقن موـ 

فا رمزًا ىلمم اًمؼما ة واًمرىموة واعمتعوة، متجـبوًا فموقاهر اًمـزوع اًمػطري ىلمم اًمطبقعة سمقصػ

اًمتقطمش واًمروقمة واًمعـػ ومقام يعؼده مـ صقر مأتخؾصوة موـ رمحفوا، وىمود يماكوت 

صقرة اًمؾقؾ اعمطؿئـ وما شمـطقي قمؾقف مـ رىمة ومتعوة كامجوة قموـ ًمؼوا  اعمحبولم شمغريوف 

، يؼقليمثػمًا ودمذسمف ًمقعؼم مـ ظموهلا قمـ معاٍن ذم هماية اًمطراومة واإلمتاع
(45)

: 

 ًمقوووووُؾ اعمُحبووووولَم مطوووووقٌي ضمقاكبوووووف      

 

ُر اًمووذيِؾ مـأووقٌب ىلمم اًمِؼَصوو   رِ وُمَشووؿ 

ووووبَح َكووووؿ  سمـووووا        مووووا ذاك ىلّٓ ّٕن اًمص 

 

 وملـمؾَع اًمّشْؿَس مـ هموقٍظ قموغم اًمَؼَؿورِ  

 

 

 

، وسملم نـمقاوف شمتحؼؼ ؾموعادة اعمحبولماةاك  اعمفؿ ذم هذا اًمشاهد نن اًمؾقؾ كتع 

ىمصػم، ًمذا يماكت نظات اًمأوعادة اًمتول يـطوقي قمؾقفوا ظماـمػوة، واًمؾقوؾ  وهق مـ صَمؿّ 

ؾمووؽم وؾمووؽقـة واـمؿئـووان، ويمووؾ ذًمووؽ دوامووف ىمصووػم واكؼضووا ه وؿمووقؽ، ذًمووؽ ٕن 

اًمصبح يمان مـ طمأاد اعمحبلم وملومشوك نمور ًمؼواوفؿ ىلمم اًمشوؿس، ومؼضوت قموغم اًمؾقوؾ 

 سمطؾققمفا، واكتفك اًمؾؼا  وشموؿمت اًمؾحظات اًمأارة.

اخلبوواز، وموونذا سمووف مووقطمش يموواًمح نؿمووبف ًمؾقووؾ ذم صووقر وشمووارة نظموورى يشووخص ا

ومبدا ذم كافمريف منمىمًا يمقضمقه اًمأادة  اعمبغضلم نمثال ؾمومة اًمؼمىمعقدي، ونما اًمصبح

اًمـبو  واًمؼادة إؿمدا  مـ نمثال معتؿد اًمدوًمة ىمرواش، يؼقل
(46)

: 

                                                           

 .3/466حتؼقؼ يمركؽق ـمبع سمحقدر آسماد اًمديمـ،  ،اًمققكقـل ) ذيؾ مرآة اًمزمان( (45)

 .3/244 اًمصػدي ) اًمقاذم سماًمقومقات( (46)
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 وًمقووووٍؾ يمقضمووووِف اًمؼمىمعقوووودي فُمؾؿووووًة       

 

 وسَمووووورد نهماكقوووووف وـموووووقل ىمروكوووووف 

ْيوووُت    ّرٌد       ووكوووقمل ومقوووف  كوووقٌم  مشووورَسَ

 

 يمػعوووؾ ؾموووؾقامن سموووـ ومفووود  وديـوووف 

 ىلمم نن سموووودا ضووووقُ  اًمصووووباح يملّكووووف       

 

 ؾمووـا وضمووف ىمووورواش وضووق  ضمبقـوووف 

اًمطريػ هـا اًمتؿثقوؾ اخلػول اًموذي وىموع ذم اًمشواهد، ىلذ اًمصوبح اًمأوـل اعمنمو   

سموـ ومفود،  وهق ؿمبف وضمف ىمرواش، مضاد ًمؾقؾ اعمظؾؿ ذي إر  اًمشبقف سمػعؾ ؾموؾقامن

وذم انؼقؼة نن ىمرواش ىمد ىمتؾ ؾمؾقامن سمـ ومفد، وهـا يؽؿـ اًمتؿثقؾ، ىلذ اًمصوبح ىمفور 

اًمؾقؾ مثؾام ىمتؾ ىمرواش ؾمؾقامن
(47)

. 

ومـ شمصاويره اًمرىمقؼة ذم وصػ اًمرياض ىمقًمف
(48)

: 

 وروضة سمات ؾمواري اًمطوؾ يـأوُجفا      

 

 اطمّتووك ىلذا اًمتحؿووْت نضووحك يوودسمُجف 

 ىَموووُف      يبؽووول قمؾقفوووا سُمؽووواَ  اًمصووو م ومار 

 

 ُجفوووافِ فا ـموووقرًا وُيبْ ؽُ ىلًموووٌػ ومُقضوووحِ  

اًمرىمة ذم اًمشاهد سمادية، وىمد اكبثؼت مـ ومعؾ اًمـدى سماًمروضوة، ىلذ هوق يـأوج هلوا  

وؿماطمًا مـ اًمؼطر، طمتك ىلذا نطمؽؿ ذًمؽ اًمـأج نظمذ يدسمجف ني يزيـف ويتلكؼ ومقف، وىمد 

ار  ىلًمػف، وسمعد وم اكؼؾ  ذًمؽ اًمصـقع سمعد ذًمؽ ىلمم سمؽا  يمبؽا  اًمعاؿمؼ اعمشتا  اًمذي

اًمتشبقف ضحؽًا وهبجة، ًمتـبض اًمصقرة سماعمتضادات، كوا ضمعؾفوا  يذًمؽ ضمعؾ سملم يد

مؽقـة ذم سماب اةامل واًمرىمة، ىلذ اًمعـار اًمتل طمشدها ًمتلًمقػ اًمصوقرة يمؾفوا شمـبعوث 

مـ انريمات اًمؾطقػة اًمـاقمؿة اًمتل ٓ شمـلى قمـ اًمعـوػ واًمصوخ  واًمضوجقج، مثوؾ 

   اًمعاؿمؼ.اًمطؾ واًمـأج واًمتدسمقج وكحق

                                                           

ـمبوع وزارة  ،حتؼقؼ  قك قمامرة ،اسمـ ؿمداد ) إقمو  اخلطػمة ذم ذيمر نمرا  اًمشام واةزيرة( (47)

 .3/97اًمثؼاومة سمدمشؼ، 

 .2/322ور اًمـػس سمؿدارك انقاس اخلؿس( اًمتقػار )رس (48)
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ومـ نىمقاًمف ذم وصػ اًمأحاب ىمقًمف
(49)

: 

 ذم رىمتووووووووف        
ِ
 وقمووووووووارٍض يماعمووووووووا 

 

ووووووووج   شمزهوووووووور ذم وضمـووووووووة ذاِت هَبَ

 يموووووووووولّكام كّأوووووووووواُج ديباضمتقووووووووووف          

 

ـِ واًموووقرِد َكَأوووْج    موووـ ورِ  اًمـرّسوووي

ومـ شمصاويره اًمرىمقؼة ىمقًمف ذم اًمقردة 
(50)

: 

 ووردٌة حتؽووووووول سمأوووووووبؼ اًموووووووقرِد      

 

 ْت مووووووـ ضُمـْوووووودِ ّرقموـمؾقعووووووًة شمأوووووو 

 

 

 

ـِ ىَمووْرُص اًمووؼمِد         ىموود ضووّؿفا ذم اًمغصوو

 

 ضووووووّؿ ومووووووؿ  ًمُؼبؾووووووٍة مووووووـ سُمْعوووووودِ  

ًمعؾ هذا اًمتشبقف مـ شمشبقفات اخلباز اًمػريدة، ىلذ اًمقردة اًمتل ؾموبؼت اًموقرود ذم  

 شمػتحفا، نؿمبفت ـمووع اةـد، صمؿ ضؿفا اًمؼمد ضؿة يمام يضؿ اًمػؿ ىُمبؾة مـ سُمعد.

وىمال ذم وصػ اعمجرة
(51)

: 

      
ٍ
 ويموووووولّن اعمجووووووّر ضموووووودوُل مووووووا 

 

 كوووووقُر إىُمحوووووقاِن موووووـ ضماكبقوووووف 

ل وشمتبدى ًمؾؼوارئ هـوا ؿموؿقًمقة اًمتشوبقف ىلذ يتأوع ؾموعة اًمؽوقن اًمرطمو ، كوا يشو 

سمؿؼدرة  اخلباز قمغم اًمتشؽقؾ اًمػـل، ىلذ صفر قمـار ـمبقعقة خمتؾػة ذم سمقشمؼوة اًمصوقرة 

، وإموقاه اًمتول شمـأواب ذم اًمػـقة، ومـ هذا اًمباب نمؽـ مجع اًمـجقم اًمتل ذم اًمأوام 

إرض ذم ىلـمار مـ كقر إىمحقان، واعمؿتع نن شمؾؽ اًمعـار سمدت مـأوجؿة يؿّؽوـ 

 شملصمػَمها ذم اًّمـػس ىليؼاٌع سمديع.

: يماكووت شمؾووؽ نمثؾووة وضمقووزة مووـ شمصوواوير اخلبوواز اعمقؿموواة سموولًمؼ وصفففوة اللففو 

                                                           

 .455اًمرسي اًمروما  )اعمح  واعمحبقب( ص (49)

م، 1974ر ومصوو ،حمؿوود حمقوول اًمووديـ قمبوود انؿقوود اًمعبوواد) معاهوود اًمتـصووقص( حتؼقووؼ (53)

1/218. 

 .312اسمـ فماومر ) همراو  اًمتـبقفات( ص (51)
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سمقود نن موا اًمطبقعة، واعمحوة سمظقاهر اًمؽقن، وهق ًمقس مـ اعمؽثوريـ قموغم ني طموال، 

وصؾ ىلًمقـا مـ نؿمعاره يؽػل ًمؾدًٓمة قمغم شمؼدمف ذم ومـ اًمشعر، ويؽػول ًمؾدًٓموة قموغم 

متقزه وشمػرده ذم سماب اًمتصقير ظماصة، واًمشعر يمام هق معؾقم يتؿقز سمػراوده، ويؽماضمع 

ىلذا يمان متشاهبًا، واعموطمظة اًمتل يؿؽـ هَمْؾُؼ اًمؽوم هبا قمغم اخلباز وصقره، نكوف يموان 

قعة مـصفرًا ذم فمقاهرها، واًمػار  سمقـف وسملم مـ ٓذ هبا هارسمًا ىلمم قماعمفا مشغقومًا سماًمطب

اًمقطمٌم، نو مؼتبأًا سمعوض معاكقوف نو شمصواويره موـ طمقاؿموقفا، نن اخلبواز ضمعوؾ موـ 

اًمظقاهر اًمطبقعقة كقاة اًمصوقرة، ومريموز اعمعـوك، ني ىلن اًمطبقعوة قمـوده ًمقأوت معـوك 

، سمووؾ اؾمووتحاًمت مقضووققمًا قمارضووًا نو مصوودرًا يبعووث اًمصووقر واخلقووآت ومحأوو 

ؿمعريًا وهماية ومـقة اؾمتػرغ ذم اًمتعبػم قمـ مجاهلا يمامؾ ـماىماشمف اًمشعرية ، يؼقل
(52)

: 

 حتوووو   اًمّشووووؿَس ٓ شمبغوووول ؾمووووقاها       

 

 وشمؾحُظفووووووووا سمُؿؼؾووووووووِة ُمأووووووووتفامِ  

 ىلذا هَمرسموووووووْت شمؽـّػفوووووووا اؿموووووووتقاٌ          

 

 ومـامووووووت يموووووول شمراهووووووا ذم اعمـووووووام 

قومر اًمذي ؿمغػ طمبًا سماًمشؿس وكقرها، طمتك ىلذا يتؽؾؿ ذم هذا اًمشاهد قمغم اًمـقؾ 

همرسمت شماسمع نـمقاف نؿمعتفا ذم اعمـام، وهذه ذم انؼقؼة ؾمػمة اخلبواز اًموذي ؿموغػ طمباوا 

سماًمطبقعة وماؾمتحث ظمطاه ىلًمقفا، وٓ قمج  سمعد ذًمؽ نن  قؿـ مػردا ا قمغم مجقع موا 

 ذم ؿمعره.

             

 

                                                           

م، 1984اًمؼواهرة  ،ؿموعوناًمـبوقي قمبود اًمقاطمود   اًمبل ) مـ هماب قمـف اعمطرب( حتؼقوؼاًمثع (52)

 .233ص
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 املعادل املوضوعي يف مدائح أيب متام الطائي

 

 ()د. فوزية عيل زوباري

 

ذم اًمـؼفد  اسمغقة اًموصول إمم شمطبقؼات مصطؾح اعمعادل اعموضوقمي، سمصفػه  معقفارً  

، واًمؽشف  قمفن ضمفذوره، واًمؽمسمفة اًمهفي يًّااحلديث، ٓسمّد من شمعّرف كشلة اعمصطؾح كظر

تشمرقمرع ومقفا وكشل إمم أن أصبح قمـد ت.س. إًمقو
(1)

اكؼفد امعقارً   ًمؾشفعر. ومفن افذا  يًّ

اًمؼسففا اًمـظففري كـطؾففل إمم اًمؼسففا اًمهطبقؼففي، اًمففذي ؾمففقؽون قمففن ـمريففل اشمصففاًمـا 

سماًمـصوص اًمشعرية ًمؾشاقمر اًمعباد أيب متام
(2)

. اذه اًمـصوص ؾمهؽون ؾماطمة اًمعؿف  

اًمػعكم، إلفمفار ممارؾمات اًمشاقمر اًمهطبقؼقفة اًمهفي يؽشف  قمـففا اعمصفطؾح اعمفذيمور، إذ 

 سملم أصاًمهلم: اة ىمقاس وشمطبقل ًمدراؾمة اذا اعموضوع، اًمذي اظمؽمشم  ضمامعً يمان أدا

                                                           

( قمضو اهلقئة اًمهدريسقة ذم يمؾقة أداب سمجامعة  )شمنمين. 

اقمر وكاىمد ومرسطمي، أمريؽي إص ، ، ؿم1965 -1888إًمقوت )ت.س شموماس ؾمؽمكز( ( 1) 

وؾمام آؾمهحؼاق وضمائزة كوسم ،  1947، كال قمام 1927طمص  قمغم اجلـسقة اًمؼميطاكقة قمام 

ضمائزة هموشم  اًمـؿساوية. اكظر: ت.س إًمقوت اًمشاقمر اًمـاىمد ًمؾؿمًمِّ   1955يمام أطمرز قمام 

ًمـنم، سمػموت، ماشمقسن شمرمجة إطمسان قمباس، كنم سمآؿمؽماك مع ممؾمسة ومراكؽؾلم ًمؾطباقمة وا

 .33 – 25، من مؼدمة اًمؽهاب ص 1965

م. 846=  اف232م وووماشم  ذم  804 = اف188أسمو متام )طمبقب سمن أوس اًمطائي( شمرضمح وٓدشم  ذم ( 2) 

 م.1258 = اف656و  م749 = اف132قماش ذم اًمعٍم اًمعباد إول اعمؿهد سملم إقموام 



 (2( اجلزء )87اعمجؾد ) –جمؾة جمؿع اًمؾغة اًمعرسمقة سمدمشل 
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أصاًمة اًمؼديا، ًمدى ؿماقمر او أسمو متام، ذم اظمهقارات مـاؾمبة مفن ثصمفاره اًمشفعرية 

وافو ش سماًمـؼفد اجلديفد»  اعمدطمقة، وأصاًمة اجلديد، ًمدى كاىمد مفن أافا كؼفاد مفا ؾمفؿي

  شموماس ؾمؽمكز إًمقوت.

 :املصطلح واملعيار

( مصطؾح طمفديث ذم اًمـؼفد قُمفرف Objective correlativeاعموضوقمي ) اعمعادل

ناًمـاىمد،  اًمشاقمر مع شموماس إًمقوت مفن ثرائف  اًمـؼديفة، واكهفف   اجلزء إؾماّد  ويموَّ

 ًمؾشعر. اومقام سمعد إمم يموك  أداة كظرية، اقمهؿدت معقارً 

رة اًمطريؼة اًموطمقدة ًمؾهعبػم قمن آكػعفال ذم صفو»  ضموار اعمصطؾح يشػم إمم أن

جمؿوقمففة أؿمففقاء، قمففغم »  أي اًمععففور قمففغمش ومـقففة، اففي اًمععففور قمففغم معففادل موضففوقمي

وضفع ومقففا شمؾف  موىم ، قمغم ؾمؾسؾة من إطمداث شمؽون اي اًمصقغة اًمػـقفة اًمهفي شمُ 

اًمعاـمػفة. طمهفف  إذا أقمطقففت اًموىمففائع اخلارضمقففة اًمهفي ٓسمففدَّ أن شمـهفففي ظمفف ل اًمهجرسمففة 

شاحلّسقة اؾمهعػمت اًمعاـمػة قمغم اًمهوّ 
(3)

.  

إذا  ؽش  ًمؾؼارئ قمفن ىمقؿهففا يمامؾفة إًٓمن شم»  ه اًمعبارات، يمام يؼول ماشمقسناذ

شذم اًمـؼد امعهؿدً  اأمعن اًمـظر ومقفا، همػم أهنا ىمد أصبحت معقارً 
(4)

. 

، يفدومعـا إمم شمعفّرف مؽوكاشمف  اومػفوًمف امصطؾحً ش اعمعادل اعموضوقمي»  ودراؾمة

 ـي قمؾقفا، واًمهي كؾخصفا سمام يكم:ومؼوماشم  اًمهي سمُ 

                                                           

يمان أؾمهاًذا ًمؾهاريخ وإدب ذم ضمامعة  .1950)ف.أ( : كاىمد أمريؽي معروف، ت: ماشمقسن ( 3)

 اارومرد. ممًم  يمهاب قمن جمؿ  أقمامل إًمقوت، واو اعمرظمص ًم  سمؽممجة أقمامل إًمقوت اًمؽامؾة.

 .133ًمقوت اًمشاقمر اًمـاىمد، ص إماشمقسن، ت.س. ( 4)
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قمـد إًمقفوت ش اعمعادل اعموضوقمي»  اًمهي سمـ  قمؾقفا مػفوم قَّةرة إؾماؾماًمػؽ -1

ومآكػعفال اعمسفهعاد ذم »  اي أن اًمعؿ  اًمػـي ظمؾل كفاشمج قمفن يويف  اكػعفال اًمشفاقمر

... إكف  شمريمقفز ورء ضمديفد  اوٓ شمفذيمرً  ًٓ اًمسؽقـة او معادًمة دىمقؼة ٕكف  ًمفقس اكػعفا

ي ٓ شمبفدو ًمؾشفخص اًمعؿفكم اًمػّعفال يـهج قمن اًمؽميمقز ًمعفدد يمبفػم مفن اًمهجفارب اًمهف

شدمارب قمغم اإلـم ق
(5)

. 

اًمففذي يؾففهؼط مـفف  أومؽففاره  ىمبفف  يمفف  رء، اعمعففلم إؾمففاّد مشففاقمر اًمشففاقمر اففي،  -2

وماًمشعر اًمرومقع يصاغ من اعمشاقمر وطمداا ... وومؽر اًمشاقمر طمّقفز يؾفهؼط وّفّزن مفا »  وصوره،

مجقفع اًمعـفاس  امم أن شمؾهؼفي مًعفر من اعمشاقمر واًمعبارات واًمصور اًمهفي شمبؼف  اـفاك إفٓ حيص

ن مريمبً  شاضمديدً  يًّاؿمعر ااًمهي يؿؽن أن شمهػاقم  ًمهؽوِّ
(6)

.   

ك  يهعؾفل سماًمؼصفقدة ٓ سماًمشفاقمر، وافو إ، أي قًّاإن اكػعال اًمػن ًمقس ؿمخص -3

ؽمضما إمم موىم  أو قمؿف  ٓ يوص  سماعمصطؾحات اًمعؼؾقة واًمرمزية، وإكام يُ »  اكػعال

شمؾؿوس يعػم اؾمفهجاسمة اكػعاًمقفة
(7)

واًمػـفان احلفل افو اًمفذي يعفؼّم قمفن ؿمخصفقه  ذم  

، يمان اكػصفاًم  أشمفّا قمفن اًمرضمف   ً ومؽؾام يمان اًمػـان يمام»  همػم مباذ. ااًمؼصقدة شمعبػمً 

اًمذي يعاين واًمعؼ  اًمذي ّؾل، ويمان قمؼؾ  أىمدر قمفغم اضفا ومتعف  اًمعواـمف  اًمهفي 

                                                           

إن ». ويضق  ماشمقسن ذم اذا اخلصوص ىموًم : 133ماشمقسن، إًمقوت اًمشاقمر اًمـاىمد ص ( 5)

كهقجة قمدم ش مهؾت ومشؽ شم »طمديع  قمن  ذمبارة )اعمعادل اعموضوقمي( إًمقوت صاغ اذه اًمع

رضاه قمن رضوب اًمغؿوض ذم اعمرسطمقة، وقمن قمجز ؿمؽسبػم ضمزئقًّا قمن معاجلة مادشم  

 ش.اًمعاـمػقة اجلاحمة سماًمععور قمغم صقغة موضوقمقة م ئؿة»

مطبعة ـمرسملم،  اخلطقب )طمسام( ، شمطور إدب إوريب وكشلة مذااب  وادماااشم  اًمـؼدية،( 6)

 .465، ص: 1975 – 1974دمشل 

عمـح ظموري، دار اًمعؼاومة،  ةإًمقوت. ت.س، اًمؽماث واعموابة اًمػردية قمن اًمشعر سملم كؼاد صم صم( 7)

 .82، ص 1966، 1سمػموت، ط
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شاي مادشم 
(8)

مفن   ً يومفؿة اًمشاقمر شمؽون ذم ظمؾل رء موضوقمي ضمديد يؽون سمد، 

 قمن شمريمقز دمارسم . ااعمشاقمر، وكادمً 

وهبذا يميمد إًمقوت اؾمهؼ ل إدب قمفن طمقفاة يماشمبف : ٕكـفا قمـفدما كؼفرأ اًمعؿف  

ذًمف  اًمشفاقمر أو اًمؽاشمفب اًمفذي يمهبف ،  ، ويشفؿ إديّب، كـس  يم  ما او ظمارج قمـ 

ئل احلؼقؼة اًموطمقدة اًمؽائـفة اًمهفي شمهضفاءل إمم ضماكبففا مجقفع احلؼفا»  ويبؼ  اًمعؿ  او

شإظمرى، طمه  طمؼقؼة اًمؽاشمب اًمذي يمهبفا
(9)

.   

ًمذًم  يمان ًمؾؼصقدة طمقاهتا اخلاصة وىمواكقـفا ومبادئفا اًمداظمؾقفة اًمهفي شمـظؿففا، 

وقمؿؾقة ظمؾؼفا أيمعفر مفا شمشفب  اًمعؿؾقفة اًمؽقؿقائقفة، أو متاصمؾففا مفن طمقفث ىمقامففا قمفغم 

شيوي  اعمواد إصؾقة إمم رء ضمديد»  اًمهحوي 
(10)

يد اًمذي يؼدم واذا اًمٌمء اجلد  

شٓ يؽون، وًمن يسهطقع أن يؽون ؿمخصقة اًمشاقمر»  ًمـا ذم أية ىمصقدة
(11)

: ٕكـا طملم 

ذًم  اًمشاقمر، ٕن قمؿؾقة اًمؼراءة  ويشؿ كؼرأ اًمؼصقدة كـس  يم  ما او ظمارج قمـفا، 

 واًمهذوق شمهعام  مع اًمعؿ  اًمػـي كػس  ٓ مع ظماًمؼ .

  رف كحفو إافادفيـصف رف إمم اًمػؽفر سمؿؼفدار مفافإن ااهامم اًمشفاقمر ٓ يـصف -4

، وإن اعمفؿففة إؾماؾمففقة ًمؾشففعر قماـمػقففة ٓ قمؼؾقففةشاعمعففادل اًمعففاـمػي ًمؾػؽففر»
(12) 

                                                           

 .466اخلطقب، شمطور إدب إوريب، ص ( 8)

 .466اخلطقب، شمطور إدب إوريب، ص ( 9)

 (10) T.S. Eliot on Poetry and Poets London, Faber and Faber limited, 
 The sacred wood 

اخلطقب )طمسام( ، ضمواكب من إدب واًمـؼد ذم اًمغرب، مـشورات ضمامعة دمشل، ( 11)

 .405، ص 5، ط 1994 – 1993

 .420 و 418اكظر اعمرضمع اًمساسمل ص ( 12) 
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يؽفون ذم اعمشفاقمر  وإن قمواـم  اًمشاقمر ًمقسفت مفؿفة ذم ذاهتفا: ٕن مريمفز اًمؼقؿفة ٓ

كؿوذج اًمذي يصـع  من مشاقمرهكػسفا سم  ذم إ
(13)

.  

.  ً ظمؾفل وًمفقس كؼف واطمد من اذه اًمـصوص يمؾفا، وافو أن اًمشفعر اًمغرضإنَّ 

ظمؾل رء ضمديد كاشمج قمن شمريمقز دمارب اًمشاقمر، قمن يوي  اكػعاًمف  إمم رء. وافذا 

 قمـف  يصّب ذم سمحر اًمػؽرة إصؾقة اًمهي يعـقفا مػفوم اعمعفادل اعموضفوقمي. يمفام قمفؼمَّ 

 إًمقوت سملك  اًمطريؼة اًموطمقدة ًمؾهعبػم قمن آكػعال ذم صورة ومـقة.

 اقم  اًمذات واعموضوع.ـمبقعة اًمشعر إذن شمهؽون من شمػ

 وماًمذات، اًمطرف إول: مـبع اًمػؽر واًمعاـمػة،

 واعموضوع، اًمطرف اًمعاين: مـاسمع إطمداث وإؿمقاء.

مفن  ًٓ واًمشاقمر اعمبدع يعرف يمق  يهخذ ًمعـاس ذاشم  اًمعاـمػقفة واًمػؽريفة معفاد

شمصفوير  اًمشعر اخلاًمد إكفام افو دائفاًم »  قمـاس إطمداث وإؿمقاء. وإًمقوت يممن سملن

ًمؾػؽفففر واًمشفففعور سمهؼريفففر إطمفففداث ذم اًمعؿففف  اإلكسفففاين أو إؿمفففقاء ذم اًمعفففا  

شاخلارضمي
(14)

.   

(15) (Ezra Poundوىمففد يؽففون يديففد إزرا سماوكففد )
 اًيففًمطبقعففة اًمصففورة مواز 

                                                           

ل ىمول اًمشاقمر . ويذيمر ماشمقسن ذم اذا اعمجا130ماشمقسن، إًمقوت اًمشاقمر اًمـاىمد ص( 13) 

مريمز اًمؼقؿة ىمائا ذم إكؿوذج اًمذي كصـع  من مشاقمركا وًمقس ذم »اًمػركز وماًمػمي : 

 .132، اكظر ص شمشاقمركا كػسفا

 .132ماشمقسن: إًمقوت اًمشاقمر اًمـاىمد، ص ( 14) 

 (15) Ezra Pound ( 1982 -1885ؿماقمر أمريؽي.) 

 اًمـاشمج = اًمصورة اًمشعرية
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اًمصفورة »  ًمؾؿعادل اعموضوقمي قمـدما يميمد اًموطمدة سمفلم احلفس واًمػؽفر ومقؼفول:

 وافذا  (16)شػفة ذم حلظفة زمـقفةمفن ومؽفر وقماـم اكاؿمفئً  ااي شمؾ  اًمهي شمعرض مريمبً 

  أن سماوكفدويضفق   ،شاعمعادل اعموضوقمي»  أك  يهج  وضمفةما يعّده اًمـاىمد ماشمقسن 

فف»  قمففن شمعريفف  اًمهػصففق ت، وفمفف َّ مففن كصففقب إًمقففوت أن يبؾفف   ر سمطبعفف فىمصَّ

ًمبـفات ذم يمقفان  اهبذه اعمسهؽشػات اًمهؼـقة طمّد اإلصمامر، وذًم  طمفلم يضفعفا مجقعًف 

 .(17)شمعامري مجق 

وكد وإًمقوت يم مها طمفددا ـمبقعفة اًمشفعر اعمهحوًمفة مفن اًمفداظم  )اًمفذات( إمم سما

اخلارج )مـاسمع إطمداث وإؿمقاء(، أو من اًمذات إمم اعموضوع: ومػي اًمذات قمـاس 

اًمػؽر واًمعاـمػة، وظمارج اًمذات قمـفاس إطمفداث وإؿمفقاء. ومفن افذه اًمعـفاس 

 اره.عمشاقمره وأومؽ ًٓ اخلارضمقة يهخذ اًمشاقمر اًمبارع معاد

 أقمؿل وأدق ٓسمدَّ من اًمرسمط سملم مػفوملم: وَمْفاًم ًمػفا ومحوى اعمصطؾح 

اًمشعر سمؿـزًمفة شمقفار قمـقف  مسفهؿر ًمؾػؽفر، وجمؿوقمفة ذيمريفات »  إول: او أن

  .(18)شًمهجارب قمشـااا ذم اعمايض، وشمهداظم  سماؾمهؿرار سمهجارسمـا ذم احلارض

طمارضكا،  حيددقـا يمان ماض»  اًمعاين: او رسمط اوس إًمقوت سمؿشؽؾة اًمزمن، ومنذا

حيفدد مسفهؼبؾـا. واًمفذايمرة شمسفهطقع اًمهؼفاط طمفوادث ومشفاقمر ىمديؿفة، ومننَّ طمارضكا 

شودمعؾفا ضمديدة ذم إذاان ومهبدو ويملهنا ضمزء من احلارض
(19)

. 

                                                           

 .137ماشمقسن: إًمقوت اًمشاقمر اًمـاىمد، ص ( 16) 

 .137ًمقوت اًمشاقمر اًمـاىمد، ص ماشمقسن: إ( 17) 

 .137اعمرضمع اًمساسمل، ص ( 18) 

 (19) The readers company to word literalure, collection of author published. 

1965, New American Bibliotheca. P=146 
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نواذا ما  . شاعمعادل اعموضوقمي»  ضموار اعمػفوم اًمذي وؾّمع  إًمقوت وؾمامه يؽوِّ

 ػفوم  ؟ومؿن أين اىمهؾع ضمذور اعمصطؾح واؾمهؼ  مـ  م

ًمإلضماسمففة قمففن اًمهسففاَّل ٓسمففدَّ مففن اًمعففودة إمم اًمشففعراء اًمرمففزيلم اًمػركسففقلم ذم 

ومؼد طماجَّ اًمرمزيون سملن اًمشعر ٓ يسهطقع أن يعؼّم قمن آكػعفال »  اًمـظرية واعمامرؾمة،

شمباذة، آكػعآت شمسهحرض ومؼط
(20)

يم  ًمون أو »  . ويٍّم اًمشاقمر سمودًمػم قمغم أن

رية معقؾهففا ذم فيفول إمم مػففوم، وأن ًمؽف  صفورة سمصفصوت أو رائحة او اكػعفال 

شاحلؼول إظمرى
(21)

  ،صـع سماًمؽؾامت ٓ سمإومؽفاراًمذي يرى أن اًمشعر يُ  ،ومآرمق  

ات اًمؽؾامت سمعد أن شمصوراا قمغم أهنفا إيفامءات أو وىم  كػس  قمغم اؾمهؽشاف إمؽاك»

شأكامط إحياء اكػعازم
(22)

، إٓ أن ؾمهاككم اايؿن 
(23)

ين ذم قمفدد مفن ت مدِ يميمد أن إًمقو 

: إذ شاًم ؿمخصاكقة، وومؽرة اًمهبادل اعموضوقميومؽرة »  را سماوكد، وسماًمهحديدمبادئ  إلز

روح »  قمـففد سماوكففد ذم مؼاًمفف  اًمشفففػم إن ومؽففرة اًمهبففادل اعموضففوقمي شمؾفف  موضمففودة

إنَّ اًمشعر كوع مفن اًمرياضفقات »  ( طمقث يؼول:The spirit of romanceاًمروماكس )

يعطقـا معادٓت، ٓ ًمألرىمام اعمجردة واعمعؾعات واًمؽرويات وما أؿمب  ، وااعمهؾؼاة إهلامً 

شذًم ، سم  ًمؾعواـم  اإلكساكقة
(24)

.   

                                                           

اًمدين صبحي، مطبعة  ي، ت: طمسام اخلطقب وحمق4( ويؿزات وسمرويمس، اًمـؼد إديب، ج20) 

 .153، ص 1976 ضمامعة دمشل،

 .153( اعمرضمع اًمساسمل، ص21) 

 .153( اعمرضمع اًمساسمل، ص22) 

 ( ؾمهاككم اايؿن صاطمب يمهاب اًمـؼد إديب ومدارؾم  احلديعة.23) 

 .171ؾمهاككم اايؿن صاطمب يمهاب اًمـؼد إديب ومدارؾم  احلديعة. ص (24) 
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صفّب ذم سمحفر اًمػؽفرة ٓ شمهضارب أراء اًمساسمؼة ومقام سمقـفا سم  شمهضاومر مجقعففا ًمه

ؾمس قمؾقفا مصطؾح اعمعادل اعموضوقمي قمـد شموماس إًمقفوت، ًمهؽفون أُ إصؾقة اًمهي 

 ح واًمؽاؿمفف  عمامرؾمففات أيب متففام اًمهففي شمسففهجقب هلففذا اعمػفففوم ذم ًمـففا اعمعففلم واعموضفف

 ؿمعره اعمدطمي.

مفن طمقفث قمفدد اًمؼصفائد ذم  ااو اًمؼسفا إيمفؼم قمفددً إّن ؿمعر أيب متام اعمدطمي، 

، من طمقث يموك  احلام  إؾماد ًمسامت مذاب  اًمػـفي اًمفذي قًّااًمديوان، وإهمـ  ومـ

طبقؼي اًمذي كجّرب قمؾق  ما ؾمفبل مفن ؾما سماًمهجديد. اذا اًمشعر ؾمقؽون اعمقدان اًمهوُ 

فش اعمعادل اعموضفوقمي»  شمـظػمات طمول ر سمف  إًمقفوت ذم قمفا  اًمـؼفد اجلديفد، فاًمفذي سمشَّ

واًمذي قمّده اًمطريؼة اًموطمقدة ًمؾهعبػم قمن اًمعاـمػة أو قمن اعمشاقمر. وىمد أؾمؾػـا اًمؼفول 

إن ـمبقعففة اًمشففعر شمؽففون سمهػاقمفف  قمـففاس اًمففذات واعموضففوع، شمػاقمفف  قمـففاس اًمػؽففر 

عور أو اًمعاـمػة، مع اًمعـاس اخلارضمقفة. ؾمفـرى يمقف  اؾمفهطاع أسمفو متفام، وافو واًمش

اًمشففاقمر اعمبففدع، أن يهخففذ مففن قمـففاس إطمففداث وإؿمففقاء اعمحقطففة سمفف  معففادٓت 

 موضوقمقة ًمعـاس ذاشم  اًمعاـمػقة واًمػؽرية.

 قمففن قمؿقففل قمواـمػفف  اعمهـوقمففة ذم  امففن اففذه اعمعففادٓت مففا امتففذه أسمففو متففام شمعبففػمً 

ا كحففو إكسففان سمعقـفف  اففو اإلكسففان اعمطؾففل أو اعمعففال، اعمهجففاوز ًمصففورة وطمففدة ادمااففف

أومض ، ومسهؼب  أيمعر ؾمعادة، واذا ما ؾمقؿع  اًموطمفدة ذم  إم  ًمغدٍ   ً اًمواىمع، طمام

 اعمعادل اعموضوقمي.

مفن أيفام اًمعفرب سمعقـففا،  اومـفا ما يؿع  اًمهـويفع ذم اعمعفادل، سمحقفث كفرى أياًمف

ومـقفة شموضفعت  اًمخ همفدت صفقغً إامة، وأؾمامء قمؾا ... مواىمع حمددة، معا  وأمؽـة مس

 ومقفا شمؾ  اًمعواـم  واعمشاقمر، وقمعر ومقفا اًمشاقمر قمغم معادٓت موضوقمقة هلا.
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ـمبؼات اضمهامقمقفة  يـهؿون إمموفماارة اًمهـوع اذه شمشؿ  ممدوطمي أيب متام اًمذين 

ادة : ومػففقفا اخلؾػففاء، وإمففراء، واًمففوزراء، واًمؼضففاة، واًمففوٓة، واًمؼففامهـوقمففة أيًضفف

اًمعسففؽريون، واًمؽّهففاب، واًمشففعراء، واًمعؾففامء
(25)

: اإلكسففان اعمطؾففل، ا. ومعفففا أيًضفف

واًمـبي وثل اًمبقفت واإلؾمف م وإمفة واًمفوـمن
(26)

. افذا اًمهـفوع ذم اًمطبؼفات أقمطف  

 سماًمهوضّمف  إممًمؾحريمة اإلسمداقمقة، ومامرس دمسقد أومؽاره وقمواـمػف   ااًمشاقمر مدى واؾمعً 

مٓء افا اًمصفق  اإلكسفاكقة اًمهفي قمفؼّم هبفا قمفن عفر. سمف  يمفان افامٓء اعمؿفدوطملم اًمؽُ 

 ارً فقمواـمػفف  اإلكسففاكقة اعمهعففددة واعمهـوقمففة: وسمففذًم ، يؽففون ممففدوطمو اًمشففاقمر قمـصفف

ففاضموار مففن قمـففاس اعمعففادل اعموضففوقمي اًمففذي كّوقمفف  ذم مدائحفف ، شمـويعفف  ًمؾؼففواذم  يًّ

 وإوزان.

 الـوحـدة يف املعـادل املوضـوعي

 ا، سمف  وصف  سمف  ممفدوطًم امعقّـًف ايمر سمف  اًمشفاقمر ممفدوطًم ذم مدائح أيب متام كص ىمصػم   يذ

 يهوق إمم وضموده قمغم أرض اًمواىمع، ويسهحّث اًمـاس ًمؾبحث قمـ . ا، إكساكً امطؾؼً 

 يعطي اًمشاقمر م مح من صػات اذا اإلكسان اعمؿدوح ومقؼول:

 مفففففففن زم سمنكسففففففففان إذا أهمضففففففبه 

 

 وضمفؾفففت يمفففان احلؾفففا ردَّ ضمواسمفففف  

 ت مففنوإذا ـمرسمففت إمم اعمففدام ذسمفف 

 

 أظم ىمففففف  وؾمففففففؽرت مففففن ثداسمفففف  

 وشمفففراه يصفففغي ًمؾحففففديث سمؼؾبففففف  

 

 (27)وسمسففففففؿع ، وًمعؾففففف  أدرى سمفففف  

                                                            

 ـمبعة أو قمام. ( اكظر اًمداان )ؾمامي( ، ومن اعمديح، دار اعمعارف سماًمؼاارة من همػم رىما25) 

 .1970 ،1كظر قمكم )أؾمعد( ، اإلكسان واًمهاريخ ذم ؿمعر أيب متام، دار اًمـعامن سمػموت، طا( 26) 

اًمدين( ، جمؾد واطمد، ـمبع سمؿـافمرة واًمهزام حمؿد مَجال،  ي( ديوان أيب متام، ذح اخلقاط )حمق27) 

 مٍم. 13مرظمصة من كظارة اعمعارف اًمعؿومقة رىما  1ط
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 اصمة، وشمهاموج شمػصفق شم  قمفغم موؾمفقؼذم اذا اًمـص اًمذي   يهجاوز إسمقات اًمع 

ًمؾؿعادل اعموضفوقمي اًمفذي قمعفر  قًّاإمجاًم اقمامًّ  ام أسمو متام سمقاكً اًمبحر اًمؽام  اهلادئة، يؼدِّ 

  ذم إكساك  اعمطؾفل، اعمعفال: إهنفا قمواـمػف  اعمهعفددة ذم وطمفدة ادمااففا كحفو إكسفان قمؾق

واطمد سمعقـف  افو اإلكسفان اعمعفال، اعمهجفاوز، اًمفذي يفداوي همضفب اًمـفاس وضمفؾففا 

سمحؾؿ ، ويغـي ضموقمفا وفمؿلاا سملظم ىم  وثداسم ، ويؾغي ما سمقـفا مفن طمفواضمز سمؾغفة 

 إصغائ  وااهامم  واطمؽمام .

ذي ىمدطمف  ؿمفعور وإطمسفاس مراػفان، شمػؽفػم معؼف  هبؿفوم وشمػؽػم اًمشفاقمر اًمف

 احيؼل مفؿة من أؿمّد مفامشم  سمدائقة طملم يؼدم شمعبػمً »  اقمٍمه احلارض، وماًمشاقمر قمؿومً 

  .(28)شقمام أدريم  وأطمسَّ سم  ادىمقؼً 

ًمقفدي قمواـمف  مهعفددة، واياد اذا اًمشفعور وذاك اإلطمسفاس، اًمؾفذين يماكفا وَ 

ووًّمدا اذه اًمصفورة ًمإلكسفان اعمـؼفذ اًمفذي يمفان  اضمهؿعا مع اًمػؽر اًمـػّم قمـد اًمشاقمر،

 اعمعادل اعموضوقمي ًمهؾ  اًمعواـم  اعمهعددة، ًمؽـفا اعمهوطمدة ذم ؿمخص .

واًم ومت ًم كهباه ذاك اإلااز من اًمشفاقمر ذم اؾمفهعامل اًمؽؾفامت أو اًمعبفارات، 

ا   ذم ؿمعره ؾماسمؼة عموذم اؾمهعامل شمريمقب ًمغوي ذم هماية اًمبساـمة، ويملنَّ أسما متام يشؽِّ 

كؼف  اًمشفعر عمشفاقمر ؾمفقاق »  اد اعمحفدصمون ذم ثرائففا اًمهفي شمميمفد أنذاب إًمق  اًمـؼَّف 

احلقاة اًمواىمعي، واًمهعبػم قمن مساق وطمجفا اًمهـبقف  اإلدرايمفي اًمؼفائا ذم حلظفة مفن 

ضفع  مفن ذط أٓ شمُ   (29)شاًموقمي، يهطؾب أؿمّد أكواع اًمؽميمقفز واًمهؽعقف  اًمصفارم

رضورة اإلاففاز ذم إصمففر »  اوكففد قمففغموىمففع اعمضففؿون. أو أكفف  اشمػففل مففع إًمقففوت وسم

                                                           

 .202اًمشاقمر اًمـاىمد، ص ( ماشمقسن، إًمقوت 28) 

 .99و  98( ماشمقسن، إًمقوت اًمشاقمر اًمـاىمد، ص 29) 
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 وذًمف شمبـ  سمعـاية ... همايهفا إطمداث أصمر يمكم »  ، وقمغم أن اًمؼصقدة اب أنشاًمػـي

 .(30)شوطمدهتاسم

، مـففا مفا اوطمفديعً  إّن كص أيب متام يؽش  قمن قمفدة ىمضفايا شمشفغ  اًمـؼفاد ىمفدياًم 

س، كؽؾقففزي: اعمشففؽؾة أمففام اًمػـففان اعمعففايسففؿق  إًمقففوت وسمعففض كؼففاد إدب اإل

. ويؿؽفن رّد افذه اًمؼضفايا (31)اإلطمساس سماًمعٍم، اًمؼدرة قمغم اًمهطور ذم قما  خمهؾ 

 لم مها، سمهعبػم ثظمر، اًمواىمع واعمعال.هقمغم صعقد كص أيب متام إمم اصمـ

سمف  أسمفو متفام موابفة وىمفدرة قمفغم  ل سمفدوره معفآن: معفال ومفردي، حيفسًمؽنَّ اعمعا

جمهؿعف  ًمهغقفػم واىمعف  سمهحؼقفل ذًمف  اًمهطور ذم قما  خمهؾ ، ومعال مجعي يفدقمو إًمقف  

 اعمعال اًمذي يؽون ذم فم  اإلكسان اعمعال.

سماحلقفاة، سمفاًمواىمع، صمفا سماعمحاوًمفة  ام إطمساؾًمفاب أن يـهفي اًمشعر إمم طمقفث يؼفدِّ 

واجلفد ًمهجاوز ذًم  اًمواىمع إمم إومض . واًمشاقمر، سمطبقعه ، مسوق إمم اًمبحث قمفن 

 ة اإلكساكقة اًمـبقؾة.ؾمبق  آرشمؼاء ودماوز اًمواىمع ًمهحؼقل اًمغاي

كففهؾؿس اخلصففب واًمدىمففة ذم »  ذم اففذا اًمففـص اًمشففعري ٕيب متففام كسففهطقع أن

ّٓ »  وماًمشاقمر كػس  يمان يممن سملن  (32)شآكطباقمات اًمعاـمػقة  كظفا اًمشفعر ٓ يـبعفث إ

 ّٓ  اًمقسفت ؿمفعرً »  وأن اًمؼصقدة (33)شقمن قماـمػة ووضمدان قمن إطمساس، وٓ يصدر إ

. إهنا قمواـم  أيب متفام اًمؽؾقفة ذم وطمفدة ادمااففا كحفو (34)شإذ ٓ شمسوداا قماـمػة ىموية

                                                           

 .99، ص اعمرضمع اًمساسمل( 30) 

 .257 – 363 – 35 -89( اكظر ماشمقسن، ص 31) 

 .13ماشمقسن، إًمقوت اًمشاقمر اًمـاىمد، ص  (32) 

 .81ص ،1980( سمؽار )يوؾم  طمسلم( ، اًمؼصقدة اًمعرسمقة، دار اًمعؼاومة اًمؼاارة 33) 

 .99و  98، إًمقوت اًمشاقمر اًمـاىمد، ص ( ماشمقسن34) 
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اعمعفادل »  عما اصطؾح قمؾق  من سمعفد امعقارً  هبال اإلكسان اعمعال، شمؾ  اًموطمدة اًمهي طمؼَّ 

اًمذي يممن سملن اًمطريؼة اًموطمقدة ًمؾهعبػم قمن اًمعاـمػفة افو إافاد معفادل ش اعموضوقمي

ف موضوقمي هلا. ويمان اذا اإلكسفان اعمعفال افو اًمصفقغة اًمهفي عت ومقففا قمواـمف  شموضَّ

 اًمشاقمر ذم وطمدة ادماافا كحو اًمغاية.

 تنويعات املعـادل املوضـوعي

 حفوكاعموضفوقمي. ومػفي ديواكف   ٕيب متام مدائح قمديدة يؼفل اًمهـفوع ذم اعمعفادل

 ، ومام ىمقؿة شمؾ  إؾمامء ذم اعمعادل اعموضوقمي؟ (35)ئة اؾما من أؾمامء اًمعؾام ؾمت

 قًّاموضفوقم ًٓ ، ويمق  يؿؽن أن يؽون معفاد ً ما ىمقؿة ذيمر اؾما طماشما اًمطائي مع

 ًمعاـمػة أيب متام؟

 ،من أيام اًمهفاريخ ومواىمعف  اعمشففورة (36)ةوموىمع ارين يومً فوذم ديواك  ذيمر ًمسهة وقمش

 ًمعاـمػة أيب متام؟ اقًّ موضوقم ًٓ معاد  ً معش ذي ىمار» ومؽق  شمؽون موىمعة

،(37)وىمبقؾة اً ئة وواطمد وقمنمين ضمـسوذم ديواك  ذيمر عم
 

يعـي ذًم  من ضمفة  ومامذا

 قًّاموضفوقم ًٓ اعمعادل اعموضوقمي؟ ويمق  شمؽون ىمبقؾة ـمّقف،، أو اجلفـس اًمعفريب معفاد

 ًمعاـمػة أيب متام اإلكساكقة؟

فا أسمفو ؾؿعؽقف  اؾمفه، وم  (38)اً ومؽاكف امً عؾفومَ  اً ئة وؾمبعة وؾمهلم سمؾفدوذم ديواك  ذيمر عم

 ؟ ً از أو اًمصلم معمتام معادٓت موضوقمقة ًمعواـمػ ؟ وماذا يعـي ذيمره ًمؾشام أو احلج

                                                           

قمزام، أرسمعة أضمزاء، دار اعمعارف سمؿٍم،  ه( ديوان أيب متام سمنمح اًمهؼميزي، يؼقل حمؿد قمبد35) 

 .712ص 4ج  – 1964

 .776ص 4( اًمديوان كػس ، ج 36) 

 .765ص 4( كػس ، ج 37) 

 .753ص 4( كػس ، ج 38) 
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 لعـاطفـة الندى حاتم الطائي معـادل موضـوعي

إلدراك اعمعادل اعموضوقمي ذم اؾما طماشما اًمطائي، يـبغي أن كعرف ـمرذم اعمعادًمفة 

فد  ؼدمف . وعمعرومفة اًمطفرف طمفاشما، واًمسفػمة اًمهفي شمُ  سموؾمفاـمةومها: اًمعاـمػفة اًمهفي دُمسَّ

أسمو متام اؾما طماشما. وكهلمف  ذم  ومقفا اؾمهعؿ إول من اعمعادًمة: كحيص إمايمن اًمهي 

شمهجف  وضمففة اًمـفدى، قمفغم مفا ًمؾـفدى مفن شمـوقمفات  اومـرااا مجقًعف لامعكصوص آؾمه

وشمػرقمات. واًمـدى صػة إكسفاكقة يعّظؿففا أسمفو متفام ذم ممدوطمقف  ويغفر ا هبفا، ٕهنفا 

رأس اًمػضائ  واًمسبق  إمم يم  اعمحامد، ذم شمصوره. وقماـمػة اًمشاقمر كحو اًمـدى اي 

قمجففاب واًمهؼففدير واعمففروءة واحلففب، وقمـففدما يريففد دمسففقد اففذه اًمعاـمػففة قماـمػففة اإل

 اعمـّوقمة يذيمر طماشما اًمطائي.

ومحففاشما اففو ـمففرف اعمعادًمففة اًمعففاين ذم ؿمففعر اًمطففائي، ٕنَّ طمففاشما مشفففور سمؽرمفف  

رضب سم  اعمع  ذم اجلود، ؾمفواء أيمفان ذًمف  ذم اعمصفادر اًمهفي شمرمجفت ًمف ويُ 
(39)

، أم ذم 

وضح مصطؾح اعمعفادل ر أيب متام، واذه اًمصورة شمُ اًمصورة اًمهي شمسهخؾص ًم  من ؿمع

 اعموضوقمي.

 يؼول اًمطائي ذم مدح أمحد اسمن اخلؾقػة اعمعهصا:

 أسمؾقفففَت اففففذا اعمجففففد أسمعفففَد همايفففةٍ 

 

 م ؿمفففففقؿٍة وكَِحفففففاسِ ريمففففومقففففف  وأ 

 م قَمْؿفففرٍو، ذم ؾمفففامطمة طمفففاشماٍ إىمفففدا 

 

ذم طمؾِا أطمـفَ ، ذم ذيمفاء إيفاسِ  
(40)

  

                                                            

شماريخ  70اًمشعر واًمشعراء:  – 429 – 420: 3( مصادر شمرمجة طماشما: هتذيب اسمن قمسايمر 39) 

 .10/284كزاة اجلؾقس  2/194، 1/994، ظمزاكة إدب 1/255اخلؿقس 

، واًمسامطمة: اجلود، اكظر ًمسان اًمعرب مادة 23-22: 2/249( اًمديوان سمنمح اًمهؼميزي: 40) 

 .2/198ؾمؿح جمؾد 
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دب همـقفان سماًمؼصفص اًمهفي يعرومففا اًمشفاقمر، ويعرومففا إنَّ شماريخ اًمعرب وشمفاريخ إ

ممدوطم ، ومـفا ىمصص اعمشااػم إرسمعة اًمذين ذيمراا ذم سمقت واطمد. وما كريد إيضفاطم  

 ىمصة طماشما، سموصػ  اعمعادل اعموضوقمي ًمعاـمػة اإلقمجاب سماًمؽرم قمـد أيب متام.

 وطماشما ًمقس مػخرة اًمشاقمر ومؼط، سم  او مػخرة اًمطائقلم مجقعفا:

 ا ذم اجلففففود إّٓ كباافففةً أسمففف  ىمففففدُرك

 

 ىَمفففْدرُ  اومؾقففففس عمففففال قمـفففدكا أسمففففدً  

ففف    ًمقـجففففْح سمجففففففود َمفففْن أراد ومنكَّ

 

 قمفففواٌن هلففذا اًمـففاس واففو ًمـففا سمِْؽففرُ  

 ضمرى طماشمٌا ذم طمؾبٍة مـف  ًمفو ضمفرى 

 

 ىمقف : أ فام اًمَؼْطفُر؟ اهبا اًمَؼْطفُر ؿمفلوً  

 ومه  .. َذظَمفَر اًمدكقففا أكفاٌس و  يفزل 

 

 كظْر عمففن سمؼففي اًمففذظمر، ومففآً هبففا سمففاذ 

 ومؿن ؿماء ومؾقػخر سمام ؿمفاء من كفًدى 

 

 كففا ذًمفف  اًمػخفففرومؾقفففس حلففي  همػم 

 مجعـففا اًمعففغم سماجلففففود سمعففد اومؽماىمفففا 

 

 إًمقـفففا يمفففام إيفففام اؿعففففا اًمشففففففر 

 مساٍع يِض ُّ اًمشعر ذم ـُمْرِق وصػفا 

 

  (41)ومام  هفدي إّٓ ٕصفغِراا اًمشفعر 

مف  اًمفذين طماشما اًمطفائي، واعؾف  مػخفرة ىمو َوْص سموملسمو متام اـا، يصور اجلود  

. واففو هبففذه اًمصففورة يعففػم مؼاركففات سمففلم ىمففقا إؿمففقاء يسففبؼون اًمـففاس إمم اًمعفف 

م احلؿفد قمفغم اعمفال، وشمؼفدر يمرامفة اإلكسفان وإومعال، واي سمؿجؿؾفا مؼاركات شمؼفدِّ 

 وموق اًمعروات.

معروومة قمـد اذه اًمصورة اعمطؾؼة ًمؾؽرم اسداا طماشما اًمطائي، واي مشفورة و

مفاذا يعـفي  اعفي ضمقفدً اًمـاس، وقمـد ممدوح أيب متام، إمػم أمحد سمن اعمعهصا، اًمفذي يَ 

 طماشما من اًمؼقا واعمواىم  وإطمداث اًمهي ؾمجؾفا اًمزمان وأا  اًمزمان.

                                                           

 .48-32-31-30-29-28-27، إسمقات 4/574ؼميزي ه( اًمديوان سمنمح اًم41) 
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إن أسما متام قمعر ذم ؿمخص طماشما قمفغم معفادل موضفوقمي ًمعاـمػهف  اًمسفامقة كحفو 

ؼفة ء سماعمواىم  وإطمداث، صفقغة موومَّ ؿؾودَّ ؿمخصقة طماشما سمؽ  شمارّفا اعماًمؽرم، ومع

 إلظمراج شمؾ  اًمعاـمػة.

واؾمهؼراء اًمـصوص اًمهي ذيمر ومقفا طماشما ذم مدائح أيب متام دمع  اًمصفورة احلامتقفة 

، وشمعطقـا مسوغ شمؽرار ذيمفره يمؾفام ااضمفت سماًمشفاقمر قماـمػفة اًمؽفرم: ٕن اأيمعر وضوطًم 

 ػة اًمؽرم قمـد أيب متام.ًمعاـم قًّاموضوقم ًٓ ؿمخصقة طماشما وؾمػمة طمقاشم  دمع ك  معاد

 طّيئ معـادل االنتامء

اذا آؾما ذم ؿمعره ومنك  يريفد سمعفث مفا  ُيوردـمّق، ، اؾما ىمبقؾة اًمشاقمر، وقمـدما 

ذم شمفاريخ اففذه اًمؼبقؾففة مفن أجمففاد وحمامففد. وومقففا يععففر قمففغم معفادل موضففوقمي يعففؼّم 

مفن  اكوقًمف قمن قماـمػة آكهامء اًمؼبكم. وىمد رأيـا ذم طمديع  قمفن طمفاشما اًمطفائي سموؾماـمه 

مفن افذا آكفهامء  ااذا آكهامء، وؾمـرى ذم طمديع  قمن ؿمخصقات ـمائقة معروومة كوقمً 

ًّ اأيًض  ي ٓ اعمحامفد وإجمفاد وٓ ُيْعفذر ـمفائمفن   ً ـموي ا. إنَّ ـمّق، شمعـي ًمؾشاقمر شمار

 يؿع  ذًم  اًمهاريخ اعمجقد. يؼول ذم مديح سمـي قمبد اًمؽريا اًمطائقلم:

 جمفففدأوًمئفففف  ىمفففد ُاففففُدوا ذم يمففف ِّ 

 

 راط اعمسفففففففهؼقافإمم هنفففففففج اًمصفففففف 

 ومفففففففروع ٓ شَمففففففِرفُّ قمؾقفففففففف  إّٓ  

 

 ؿَمفففففِفْدَت هلففففا قمففففغم ـمقففففِب إروم 

ِف احلففديث دًمقففُ  صففدٍق    وذم َذَ

 

 عمخهفففففؼٍم قمفففففغم اًمشففففففرف اًمؼففففففديا 

 ففففففففوهضإذا َكَزًمفففففوا سمَؿْحفففففٍ  روَّ  

 

 سمآصمففففففففففففار يمآصمففففففففففار اًمغقفففففففففففوم 

 ًمؽففف  مفففن سمـفففي طمففففواء قُمفففففْذرٌ  

 

 ٌر ًمطفففففففففففائي  ًمئففففففففقاوٓ قمفُفففففففففذْ  

 أطمفففلُّ اًمـفففاس سماًمَؽففففرِم امفففرٌَّ  ْ  

 

  (42)إمم أْصفففف  يمففففريا يَيففففزْل يففففلوِ  
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ع إّٓ مفن ضمفـس أصفؾ ، ًمفذًم  ٓ افد رَّ قّ، أص  يمريا، واذا إص  ٓ يػفوىمبقؾة ـم

، ىمدياًم  اأسمو متام قمذرً  ـمّقف، ، ، يسفؿو ؾمفؿو أصفؾ  اًمؽفريا، واوطمديعً  ًمطائيِّ ًمئقا. ويم  ـمائيِّ

وطمرهبا، معفادل موضفوقمي ًمعاـمػفة ؾمفؿو آكفهامء إمم إصف  اًمؽفريا قمـفد أيب ذم ؾمؾؿفا 

ف امتام، اًمذي يعطفي صفورً  قمفغم  ازً مهعفددة ومهـوقمفة ًمؾؿحامفد اإلكسفاكقة هلفذه اًمؼبقؾفة، مريمِّ

شمارّفففا اًمطويفف  اًمففذي صففـعه  أومعففال ؿمخصففقاهتا، ذات اًمسففؿعة واًمشفففرة اًمهففي شمعرومفففا 

ء مفن ىمبقف : أوس وطمفاشما، وزيفد اًمؼـفا، وإصمرمفان، اًمؼبائ  اًمعرسمقة طمل اعمعرومة. ومفا أؾمفام

 ّٓ  اذم ؾمامء اًمؼبائ  اًمعرسمقة ضمفودً ش اًمـجوم اًمطواًمع»  شمؾ  وكاومع، وإياس، وقمارق، وطمارصمة إ

 ويمرم َمـبت ومؽرماٍت سملم شمؾ  اًمؼبائ .

ِضفَع اجلفود ومفقفاُ   أكا اسمُن اًمذين اؾمؽُمْ

 

 وؾُمففففففؿيَّ ومفففقفا وافففو يمفففف  ويفففاومع 

 اًمسفففففامء وطمففففاشماؾمففففام يَب أوٌس ذم  

 

 وزيففففُد اًمؼـففففففا، وإصمرمففففان، وكففففاومع 

 ويمففان إيففاس مفففا إيففاٌس؟ وقمفففارق 

 

 وطمارصمففففٌة أورم اًمففففورى، وإصففففامع 

 كجففففوٌم ـمففففواًمِقٌع، ضمبفففاٌل ومففففوارعُ  

 

 (43)همقففوٌث اوامفففقٌع، ؾمفففقوٌل دواومففعُ  

 َمَضفففففوا ويمفففلنَّ اعمؽرمففففات ًمفففد ا 

 

 ًمؽعفففرة مففففففا أوصفففوا هبفففنَّ ذائفففع 

ْت ومؾفا شمؽفنْ  ومليُّ يففدٍ    ذم اعمجففد ُمفدَّ

 

 هلففا راطمففففٌة مففن ضمففوداا وأصففاسمع؟ 

 ُاُا اؾمهودقموا اعمعروف حمػوَظ ماًمـا 

 

 ومضفففاَع ومففا ضففاقمت ًمففديـا اًمودائففع 

 إذا ـمّقفففٌ،   شمطفففِو مـشفففففور سملؾمفففففا 

 

فخطَ    عُ ضمفادِ  وملك  اًمذي ُ ِْدي هلفا اًمسُّ

مفففوا درَء اًمشفففففآم وأيؼظفففوا ضمادعُ    ُاففففُا ىموَّ

 

 فوَن احلَففْرِب واففي اواضمففعسمـجففٍد قمقفف 

 
                                                           

( وردت ذم اًمـص إصكم )ـمواًمع واوامع( وإصوب ما ذيمركاه ذم اعمهن ٓؾمقام أن كسخة 43)

 اعمديـة سمنمح اًمصوزم، اقمهؿدت إمر كػس .
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 وإن صففارقموا ذم مػخففر ىمفففام دوهنففاْ 

 

 ُمصففففاِرع ففففففد  وظمؾػففففففُا سماجلفففففدِّ ضَم  

ففففاقَمَؾفففْوا سمجـففوٍب مو   ضَمفففداٍت يملهنَّ

 

ضمـففففوُب ومقففففوٍل مفففاهلنَّ مضفففاضمع 
(44)  

ومجاقمات، شمػرّس اًمغـف  اًمفذي ايمهـفزه  ااذه اعمحامد اًمهارّقة ًمؼبقؾة ـمّق، ، أومرادً  

ضمففا اًمؼبكم، ٕن أسما متام وشمػرس قماـمػة ؾمؿو آكهامء ذم وش ؾمام يب»  ارشم اًمشاقمر ذم قمب

أن افد اًمشفاقمر ذم ـمّقف، ،  . وٓ همفروَ شسمجـفوب موضمفدات»  ون قمؾفواقُّ ّي، واًمطائِ ـمائِ 

ًمهؾ  اًمعواـم . واو إن شمساءل قمن جمد ـمّق، ، ومفو  قًّاموضوقم ًٓ أو اكهامًء، معاد اكسبً 

 اب:شمساَّل اًمعارف اعمهّقؼن من اجلو

 افففف  أورق اعمجففففد إّٓ ذم سمـففففي ُأَددٍ 

 

 ـِفففي مـفففففف  ًمففففوٓ ـمّقففف، صمؿفففر؟أو اضمهُ  

ْهفففففففا مآصمركففففا   ًمففففوٓ أطمفففففاديُث سمؼَّ

 

فَؿرًممن اًمـَدى وا  دى   ُيْعِجب اًمسَّ رَّ
(45) 

 
 معادل موضوعي للعاطفة القومية «قـــار يذ»

مفا شمؾف  ًمعاـمػهف ؟ و قًّاموضفوقم ًٓ معفادش ذي ىمفار»  يمق  امتفذ أسمفو متفام موىمعفة

 اًمعاـمػة اًمهي شمعّد اعموىمعة صقغة ظمارضمقة هلا؟

اعمعادًمففة ذات ـمففروملم: اًمطففرف اًمففداظمكم اففو اًمعاـمػففة، أمففا اًمطففرف اخلففارضمي 

 اًمهارّي ومفو اعموىمعة.

إمم اًمففداظم ، واًموضمفف    ً واعموىمعففة اففي اًموضمفف  اًمهففارّي اًمففذي ُيبففدأ مـفف  شموصفف

 اخلارضمي شمرؾما م حم  سماًمشعر واًمهاريخ.
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 مدح ظماًمد سمن يزيد سمن مزيد اًمشقباين، وذم مدح أؾمف وم  اًمفذين يؼول أسمو متام ذم

 ورصموه اعمجد واًمػخر:

 أوَٓك سمـو إطمسفاب ًمفوٓ وَمعففاهُلاْ 

 

 َدَرضْمففففففَن، ومؾفففففففا يوضَمففففففْد عمؽرمفففففففة 

 

 قَمْؼففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففُب 

 

   واو مػردٌ فمضش ذي ىمار»هلا يوم  

 

 وطمقفٌد مفن إؿمفباه، ًمقففس ًمف  َصفْحُب  

فف    ُ سمفف  قمؾؿفففْت ُصففْفُب إقمففففاضما أكَّ

 

 سمفف  أقمرسَمففْت قمفففن ذاِت أكػِسفففا اًمُعففْرُب  

 او اعمشفد اًمػص  اًمذي ما كجففا سمف  

 

ٓ ُصفؾُْب فرى سمِن يمسفًمؽس  ـاٌم و  (46)رىٓ  ؾَم

اؽذا يمص  أسمو متام كسَب وطَمَسَب ممدوطم ، ومفو من ىمفوم أقمؼبفوا ًمؾؿؽرمفات  

ب قمفغم ، وافو يفوم ًمؾعفرشذي ىمفار»  ؿد ويػهخفر هبفا. ومفن شمؾف  إيفام يفومُي  اأيامً 

. واعمػفففوم (47)اًمعجففا، وسماًمهخصففقص اففو ًمبؽففر قمففغم اًمعجففا، ويعففّده مففن مػاظمراففا

اإلمجازم ًمؾبقت ذم ؿمعر أيب متام أك  يوم قمظقا ًمقس ًم  كظػم وٓ ؿمبق  ذم أيفام اًمعفرب، 

وقمّؾة ذًم  أك  أول يوم اكهصػت ومق  اًمعرب من اًمعجا، إذ اؾمهطاع اًمعرب أن يعرسموا 

 . (48)ٓ شمؼب  اإلااكةقمن ذوات كػوؾمفا إسمّقة اًمهي 

أك  يمان ماء ًمبؽر ىمريب من اًمؽوومة، دمهؿع قمؾقف  اًمؼبائف  اًمعرسمقفة ذم ش ذي ىمار»  أمهقة

رب أؾمفباب فروا قمؾقففا. وشمضففرى وماكهصفاًمصق . وذم ذًم  احللم اامجهفا ضمقوش يمس

اعموىمعة ذم ضمذور شمارّقة قمؿقؼة من طمقاة اًمعرب وطمقاة اًمػرس، أومم طمؾؼاهتا اًمعفلر، قمفغم 

 ومارد. –قمريب، وثظمر طمؾؼاهتا آكهصار ًمؾشفامة اًمعرسمقة، قمغم مسهوى قمريب مسهوى

                                                           

 . 27 - 26 – 25 – 24إسمقات:  1/187( اًمديوان سمنمح اًمهؼميزي: 46) 

)قمكم حمؿد( ، وأسمو اًمػض  إسمرااقا )حمؿد( ، أيام  ي( اكظر ضماد اعمومم )حمؿد أمحد( ، واًمبجاو47) 

 .6يماه سمؿٍم، اًمؼاارة ، ص عة قمقس  اًمبايب احلؾبي وذباًمعرب ذم اجلااؾقة، مط

 .6( اعمرضمع اًمساسمل، ص 48) 
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رح فويوم ذي ىمار او اًمطور إظمػم من ىمصة شمؽوكفت ذم ؾمفهة أضمقفال، قمفغم مسف

واؾمفع سمففلم ىمبائف  اًمعففرب ومواىمػففا اًمعلريففة، وسمفلم ىمبائفف  اًمعفرب ومؾويمفففا ومؾففوك 

 اًمػرس وما سمقـفا من ص ت ضموارية.

أيفوب سمفن حمفرق، اًمفذي يمفان ذم اًمقاممفة، ذم سمـفي امفرئ وأؾماس اًمؼصة يبدأ مع 

ومقفا، صما ومرَّ إمم احلػمة. وشمـهؼ  اًمؼصة ضؿن أضمقال ؾمهة ًمهـهفي  ااًمؼقس، وملصاب دمً 

قمـد اًمـعامن، اًمذي اؾمهجار، ىمب  موشم ، هباك، سمفن مسفعود اًمشفقباين واؾمفهودقم  أاؾف  

عفد اًمفـعامن، رى سمفوؾم طم  وماًم . وقمـدما ـماًمب إيفاس سمفن ىمبقصفة، وافو وازم يمسف

مفن  ارى ضمقًشففسمام اؾمهودقم  اًمـعامن، رومض اذا إظمػم اًمطؾب، ومجقَّش ًمف  يمسف اااكئً 

ف  إمم ذي ىمار، ويماكت اعموىمعة، واكهٍمت سمؽفر، ويمفان سمـفو إيفاد اًمػرس واًمعرب وضمَّ 

 قمففغمرى، ًمؽففـفا وىمػففوا ذم احلففرب مففع أسمـففاء ضمـسفففا مففن اًمعففرب فذم ضمقففوش يمسفف

اًمصقغة اًمهي شموضعت ومقففا قماـمػفة أيب متفام ش ىمار يذ»  طمؾػائفا اًمعجا. من اـا يمان

 ًمهؾ  اًمعاـمػة. قًّاموضوقم ًٓ اًمؼومقة، ويمان معاد

  ًمؾحادصمة، ويذيّمر هبا أا  اًمعغر ذم أيام ممدوطم  اًمشقباين، ؾمفؾق  وأسمو متام يمصِّ 

 أوًمئ  اًمعرب اًمذين ايدوا وماكهٍموا:

 أىمففول ٕاففف  اًمعغففر ىمففد ُرئففَب اًمعَّففلى

 

فففْعُب  وُأؾمفففففبغِت اًمفففـعامءُ    واًمَهفففَلم اًمشَّ

 ومسففقحوا سمففلـمراف اًمػضففاء وأرشمِعففوا 

 

 (49)ىَمـَا ظماًمٍد من همػم َدْرٍب ًمُؽفْا درُب  

ىمار شمؽش  ًمـفا إقمفامق وإسمعفاد  يواًمعودة إمم ىمصائد أيب متام اًمهي ذيمر ومقفا ذ 

.  ً ومسفهؼب اوطمفارًض  اقً هلذا اًمقوم. ومفو حيشد ذم شمؾ  اًمؼصائد اًمزمان: ماضف هذيمرذم 

                                                           

: واًمفففرأب: اإلصففف ح، 29-28إسمقفففات:  1/187رح اًمهؼميفففزي: ف( اًمفففديوان سمشففف49) 

 واًمعلى: اًمػساد.
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سمعٍمه واىمعي طمقايت: متعؾ  معرومة ممدوطم  اًمشفقباين ومعاريمف ، وإطمساؾمف  ومنطمساؾم  

سماعمسهؼب ، ىمقاس شمطؾعي يؿعؾ  رضمفاَّه سمؿؿدوطمف  اًمعفريب، افذا اًمرضمفاء اعمـػفهح قمفغم 

 ومردية أيب متام وىمبقؾه  وأمه  وديـ  وإكساكقه .

واإلطمساس اًمعؼاذم اًمذاـي، يؿعؾ  ااك، سمن مسعود اًمشفقباين اًمفذي ىمفاد معريمفة 

ة ذم ذي ىمار، وارشمػع وموق مسهويات اًمعلر اًمػردي واًمؼبكم، ًمقلظمذ اًمؼضقة ملظمذ ىمومق

ذف إكساين يؼهيض إهماصمة مؾفوف، ورقمايفة أماكاشمف ، طمهف  سمعفد موشمف . وىمفد كظفرت 

ىمبقؾة إياد إمم اذا اعمسهوى ومهخؾت قمفن اًمػفرس ذم ؾمفبق  اًمعفرب، وفمففرت اعمفروءة 

ؽفر يمؾففا، وماؾمفهقؼظت قماـمػفة اًمؼومقة ذم ؾمؾوك إيفاد وؾمفؾوك سمـفي ؿمفقبان وسمطفون سم

 قمن اًمذات اًمعرسمقة. ااًمعرب اًمؼومقة يؼظة قمّؾؿت إقماضما ضمديدً 

عف  اًمعؾقفا. من اذا اعمسهوى يهـاول أسمو متام يوم ذي ىمار، ٕك  ؿماقمر احلامؾمة ًمؾؿُ 

وقمففغم اففذا اعمسففهوى كػفففا معادًمفف  اعموضففوقمي قمـففدما يؿففدح أؾمفف ف ظماًمففد 

 اًمشقباين ومقؼول:

 مضفففوا ُوُاففا أوشمففاُد كجففٍد وأرِضفففا

 

 يمؾفففام قَمُظفففَا اخلطفففُب  اُيفففَرْوَن قِمظاًمففف 

 هلا كسففٌب يمفاًمػجر مفا ومقف  َمْسفَؾٌ   

 

 ظَمِػففففي  وٓ واد قَمـفففففوٌد وٓ ؿِمففففْعُب  

 ومقففا وؿمفف  اًمففدكقا سمشفففقبان ٓ شَمِغففْض  

 

  (50)ويا يمويمَب اًمفدكقا سمشفقبان ٓ مَتْفُب  

عر ومق  قمفغم اعمعفادل اعموضفوقمي ًمهجسفقد او إطمساس أيب متام سماًمهاريخ، متّعؾ  وقم 

  .شذي ىمار»  قماـمػه  اًمؼومقة، ويماكت اـا موىمعة

                                                           

واًموؿم : اعماء اًمؼؾق : وأراد  22-18-16إسمقات:  1/184( اًمديوان سمنمح اًمهؼميزي: 50) 

 أهنا طمقاة اًمدكقا.
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 معـادل اإلحساس بالزمــان البطـــــل

ره، وصفؾة افذا اإلطمسفاس سماًمهفاريخ، اسفده فإن إطمساس اًمشاقمر اًمطائي سمعص

 سمؿدائح  ًمؾؼائد ظماًمد سمن يزيد سمن مزيد اًمشقباين من ممدوطمق .

اًمعرب ذم قمٍم أيب متام، ؿمقباين اًمـسب، وافذا ًمؼفاء أول  وظماًمد اذا من اًمؼادة

 واو ااك، سمن مسعود اًمشقباين. اؿمقباين أيًض ش ذي ىمار»  مع اًمهاريخ، ٕن سمط  موىمعة

ومؾامذا يذيّمر اًمشقباين احلديث سماًمشقباين اًمؼديا؟ أاي اًمـسبة ذم ظماـمر أيب متام، أم 

 اي اعمحامد واعمؽرمات اًمهي يشؽميمان ذم إطمداصمفا؟

 ادور اًمبطف  اًمؼفومي، اًمفذي قمؾفاَّ إقمفاضما درؾًمف أدَّىشقباين اًمؼديا، افاك،، اًم

 .شذي ىمار»  من اًمذات اًمعرسمقة ذم وطمدة اضمديدً 

يمام يؼدم  أسمو متام، سمط  ىمومي ٓ يؼّ  سمطوًمة قمن واًمشقباين احلديث، ظماًمد، 

ؾمفؾػ . وىمففد مدطمفف  سمسففبع مففن ىمصفائده
(51)

، شمهعففاون يمؾفففا قمففغم رؾمففا ؿمخصففقة 

سمن يزيد سمن مزيفد اًمشفقباين ؿمخصفقة اذه اًمـصوص يؼدم ظماًمد ط . وجمؿ  اًمب

ذات شمراث محقد من اًمؽرم واًمشجاقمة، وذات موااب ظماصة: شمهلص  ذم اعمايض 

وشمهػرع ذم احلارض. واعمفا اـا، أن شمؼمز، من صػاشم ، اًمصػة اعمـاؾمبة ًمصػة ااك، 

مفع سمن مسعود اًمهي فمفرت ىمومقة ذم ذي ىمار، ويمان اجلـس اًمعفريب ذم مواضمففة 

 اجلـس اًمػارد.

ذم اًمؼصقدة ذاهتا
(52)

. يذيمر أسمفو متفام موىمف  ظماًمفد وشموطمقفده اًمشفعب ًمؾؼفاء 

                                                           

اًمعاًمعة  – 1/177اًمعاكقة  – 1/7 اًمديوان سمنمح اًمهؼميزي اي: إومم ( واًمؼصائد يمام ورد ذم51) 

 .2/283اًمساسمعة:  – 2/67اًمسادؾمة  -2/5اخلامسة:  – 1/423اًمراسمعة  – 1/405

 .14اًمؼصقدة رىما  1/177( اًمديوان سمنمح اًمهؼميزي: ج 52) 



 (2( اجلزء )87اعمجؾد ) –جمؾة جمؿع اًمؾغة اًمعرسمقة سمدمشل 

 
 

490 

اًمروم وىمد يمان يؼوداا شموومق . ومهاسمعة اعمعريمة ذم ىمصقدة اًمشاقمر شمظفر إطمساؾم  

 سماعمايض واحلارض، يمام شمظفر اعمعادل اعموضوقمي هلذا اإلطمساس.

  مفوىمعهفا سمِِذيْمرػه  اًمؼومقة يروي أسمو متام ىمصة أؾم ف ممدوطم ، ويعؼم قمن قماـم

راا ف، واذا ذم اعمايض. صما ّاـمب أا  احلدود اعمهامخة حلدود اًمروم، ويبششذي ىمار»

ذم ذي سماكهصفار إؾمف ف  اـًف، شمقؿُّ ار، طمفارًض فسماًمهئام اًمشؿ  ووطمدة اًمشعب وسماًمـصف

ذي ىمفار اًمػفارد ذم  اا ثكذاك، ًمؾؼائدِ سمن ذي ، ىمائدُ  ِث ، احلارانِ زووماحلَ   ِ ىمار، وىمهْ 

ره قمفغم فويملن أسما متام، سماؾمهعامًم  اذه اًمـسبة عمؿدوطم ، يؿّفد ًمـصفاًمذي يمان اهلامرز. 

 اًمرومي يمام اكهٍم ؾمؾػ  قمغم اًمػارد.

 شموومقففففف  راياشمفففف  اًمهففففي ىوعمفففففا رأ

 

فؾب   إذا مفا اشمفألسمَّت ٓ يؼاومفففا اًمصُّ

باقِمففف ِ   دى ذم اشمِّ  شمفففوممَّ وًمففففا يفففلُل اًمفففرَّ

 

دى ذم ىَمْصف   فِدِه افائٌا َصففبُّ يمفلنَّ اًمففرَّ

ففففت سمصفففقحةٍ    يمفففلنَّ سمففف د اًمفففروم قُمؿَّ

 

ْت طمشفففااا أو رهمفففا َوؾْمفففطفا   ومضفففؿَّ

ؼُب  ُض ًمؾؼـفففا اًمسَّ  سمؽففف ِّ ومهفففً  ضففففْرب ُيَعففففرِّ

 

 رُب فطَمؾُقففُ  اًمطعفففُن واًمضفف غمًّ حُمَفف قًّففاحُم  

 ضُمِعْؾففَت كظفففاَم اعمؽرمففات ومؾففا شَمففُدرْ  

 

 َرطَمفففا ؾُمفففمدٍد إّٓ وأكففت هلففففا ىُمْطففُب  

 رسمقعفففُة أىمبؾفففْت  ااومهخففففرْت يوًمفففإذا  

 

 (53)جُمَـبهففي جمفففٍد وأكففَت هلففففففا ىمؾففب 

 
يمفان يؼفود  ااًمشفقباين ؾمفؾق  افاك، اًمشفقباين، وأن ااكًئف اأسمو متام أن ظماًمفدً   يـس 

رة مفن ف، ويمان ذم اًمؼؾب سملم مقؿـة من سمـي قمجف ، ومقسفشذي ىمار»  أومـاء سمـي سمؽر ذم

سمـي ؿمقبان
(54)

ّده ذم فاًمؼفديا، ومخاًمفد معف  ضمفؼصفة اعمجفد ، ومجاء سماًمصقاهمة احلديعفة ًم

 اًمعرب. رة ومهقان من أسمطالفاًمؼؾب، وطموًم  مقؿـة ومقس

                                                           

 .47 – 46 – 42 – 34 – 33 – 32إسمقات:  1/177( اًمديوان سمنمح اًمهؼميزي: ج 53) 

 .31( أيام اًمعرب: 54) 
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ومن اعمؼاركة سملم ظماًمفد وافاك، كػففا يمقف  أوضمفد أسمفو متفام معادًمف  اعموضفوقمي 

، اعمعريمة ىمومقة. شمغػّم اعمرسح ا. ومفـا أيًض اوطمارًض  قًّاإلطمساؾم  سماًمزمن وسماًمهاريخ ماض

  وطمدة اًمعؿ  واًمغاية ٓ شمزال افي افي. يمفان اعمرسفح ذم واًمزمان وإؿمخاص، ًمؽن

رح اًمقوم صمغفور اًمعفرب مفع ف، واو ماء ًمبؽر ىمريب من أرض ومارس. واعمسشذي ىمار»

 اًمروم وأمؽـة من سم د اًمروم.

سمعفد اإلؾمف م وذم  ايمان اًمزمان ذم اعمايض، ىمب  اإلؾمف م. واًمزمفان أن طمفارًض 

من سمـي سمؽر، يهحؾؼفون طمفول ىمائفد  ًٓ اًمعٍم اًمعباد إول. ويمان إؿمخاص رضما

ؿمقباين، او ااك، سمن مسعود. وإؿمخاص اًمقوم اا ومهقان من اًمعرب يؼوداا ظماًمد 

 سمن يزيد سمن مزيد اًمشقباين.

واًمغاية، اـاك واـا، شمهؾخص ذم ذف إمفة، اًمهفي يـهسفب إًمقففا اًمؼائفدان 

ذومففا ذم اًمعرسمقان، إول داومع قمن ذومففا ذم وضمف  اًمػفرس واًمعفاين يفداومع قمفن 

 وضم  اًمروم.

، ومعفؼمَّ قمفن إطمساؾمف  اوطمفارًض  قًّااؽذا، أطمسَّ أسمفو متفام سماًمهفاريخ اًمعفريب، ماضف

، وسمؿعادًم  اعموضوقمي من شيوم ذي ىمار»  سمؿعادل موضوقمي، من اعمايض قمعر قمؾق  ذم

احلارض، قمعر قمؾق  ذم معريمة ظماًمد اًمشقباين مع شموومق  اًمرومفي، سمف  وضمفد ذم اعمعريمفة 

 ٓكػعاًم  اًمؼومي سماعمعريمة احلارضة. ًٓ اعماضقة معاد

أما إطمساس أيب متام سماعمسهؼب  ومؼقاد شمطؾعفي، سمؿعـف  أكف  يؼفقس قمفغم مفايض إمفة 

ر فر، ًمؽـف  يعفرف أن ًمؾـصففوطمارضاا ما يؿؽن أن يؽون مسهؼبؾفا. ومفو يرضمو ٕمه  اًمـصف

 مؼومات رأى أمعؾة هلا ذم موىمعهي اًمعرب مع اًمػرس ومع اًمروم.
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ًمشقباين أقماد ؾمػمة افاك، اًمشفقباين سمعفد قمفّدة أضمقفال، ومفنن اًمشفاقمر ا اظماًمدً  نَّ ٕو

 قمغم مؽرمات ظماًمد ذم ؾمقاق اعمجد اًمعريب ومقؼول: اظماًمدً  يبـي رضماءً 

 اخلطوب إذا َدضَمفْت  ضُّ قَ سمجودك شمبْ 

 

فففب   وشمرضمففع ذم أًمواهنففا احِلَجففُج اًمشُّ

 اففو اعمريمففب اعمُففْديِن إمم يمفف ِّ ؾمففمَددٍ  

 

فففعبأكففف  اعمريمففففب ا وقمؾقفففاَء، إٓ   ًمصَّ

ومفاجلود اًمففذي ضمففاء سمفف  أسمفو متففام، سمعففد ذيمففر مفوىمعهلم ىمففومقهلم، ًمففقس سمففذل اعمففال  

، ومػاظمرافا اقً ماضفش ذي ىمار»  وطمسب، سم  او اجلود سماًمـػوس ٕن مػاظمر رسمقعة ذم

اقماد ا،   شمؽن يمرمً اذم اًمعغور اًمرومقة طمارًض  مفن قمطفاء اًمـػفوس ذم  ا، سم  يماكت كوقمً يًّ

 ؾمبق  ذف إمة.

أيب متفام سماعمسفهؼب  يهوًّمفد مفن رضمائف  قمـفد ممدوطمف . ومؿؿدوطمف  وراصمفة إنَّ إطمساس 

جمقدة، وموابة محقفدة، وافذان ؾمفببان يؼويفان صمؼفة أيب متفام سماعمسفهؼب ، ومفقحّس مسفهؼب  

 صمه  ٕسمـائفا من مػاظمر ىمديؿة، ادداا أسمـاَّاا مع إيام.ضوء ما ورَّ  ذمإمة 

ذم طمففارض أيب متففام، إهنففام  ر قمففغم اًمػففرس ذم اعمففايض، واكهصففار قمففغم اًمففرومفكصفف

 ومفقفام اًمشففاقمر قمفن إطمساؾمف  سماًمزمفان، وقماـمػهف  اعمهؾفػففة معفادٓن موضفوقمقان قمفؼمَّ 

 ًمؾؿع  اًمعؾقا ذم مسهؼب  إمة.

 معـادل الشعور الديني بـــدر

ماء مشفور، سملم مؽة واعمديـة، ويوم سمدر يمان ذم اًمسـة اًمعاكقة من اهلجرة،  شسمدر»

وا إًمقف  مفن مؽفة سمزقمامفة أيب ضمفف  وأرضاسمف ، وسمفلم سملم منميمي ىمريش، اًمذين زطمػف

اعمسؾؿلم اًمذين ظمرضموا إمم أوًمئ  من اعمديـة سمؼقادة رؾمول اهلل، حمؿد سمن قمبفد اهلل سمفن 

وهمػم قمرب،  اقمبد اعمطؾب سمن ااؿما. واًمـهقجة اكهصار اًمـبي وشماسمعق  من اعمممـلم قمرسمً 
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ي، فمعفف : سمفف ل احلبشففإذ يمففان سمففلم اعمففممـلم سماًمرؾمففاًمة اعمحؿديففة أضمـففاس همففػم قمرسمقففة 

 وؾمؾامن اًمػارد، وصفقب اًمرومي وهمػماا.

 . أمفا  (55)وًمؽهب اًمسػمة واًمهاريخ روايات خمهؾػفة ومػّصفؾة ًموىمفائع ذًمف  اًمقفوم

ويععر ومقفا قمفغم معفادل موضفوقمي ًمعاـمػهف  ش يًّاؿمعر ااؾمهعامرً »  اأسمو متام ومقسهعؿر سمدرً 

 اًمفففروم،  ىمهاًمِففف كهصفففاره ذم اًمديـقفففة ذم درضماهتفففا اًمعؾقفففا، ومقؼفففول ذم اعمعهصفففا سمعفففد ا

 وومهح  قمؿورية:

 ظمؾقػفففَة اهلل، ضمفففازى اهلل ؾمففففعق  قمفففففن

 

 ضمرصمومفففة اًمديفففن واإلؾمفف م واحلََسففب 

 رَت سماًمفففراطمة اًمؽففؼمى ومؾففا شَمَرافففافسمصفف 

 

 شُمـفففاُل إّٓ قمفففغم ضمسفففففففر مفففن اًمهعفففب 

 إن يمففان سمففلم سوف اًمففدار مففن َرطِمففاٍ  

 

 موصفففففوًمة أو ذمففففففام همففففػِم مـَؼِضففففب 

 يت ُكِصفففففْرَت هبففففاياِمفففففف  اًمففففّ  ومبففففلَم أ 

 

 وسمففففلم أيففففففاِم سَمفففففففْدٍر أىمففففرُب اًمـسففففب 

 ِؿفاي إصفػر اعمؿفراض يماؾمفأسمؼْت سمـف 

 

  (56)ُصْػَر اًموضموه، وضَمؾَّت أوضمَ  اًمعرِب  

وأيام اعمعهصا اًمهي شمـهسب إمم سمفدر، افي يفوم سمفدأت ومقف  وىمعفة قمؿوريفة، اًمهفي  

اف يمام يرو فا  223شمرضمع إمم ؾمـة يماكت قمـد اًمروم أذف من اًمؼسطـطقـقة وىمصهفا 

 .(57)أسمو اًمػداء

، شُمطؾع اًمؼارئ أن ومهح قمؿورية   يؽن «اعمخهٍم»واعم طمظات إوًمقة ًمرواية 

                                                           

، ؾمػمة اسمن اشام 30-7كظر من اذه اًمؽهب قمغم ؾمبق  اعمعال: أيام اًمعرب ذم اإلؾم م ا( 55) 

 .2/267وشماريخ اًمطؼمي  2-238

وذم رواية  71 – 70 – 69 -68 -67إسمقات:  – 72/ 1( اًمديوان سمنمح اًمهؼميزي 56) 

 .23/ 2ج – 1أظمرى اعمصّػر يماؾمؿفا ط

 .2/23ج  - 1ء، اعمخهٍم ذم شماريخ اًمبنم، اعمطبعة احلسقـقة، اًمؼاارة. ط( أسمو اًمػدا57) 
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من قمدوان شموومق  مؾ  اًمروم قمغم زسمطرة  اواكهؼامً  امن اعمعهصا، سم  يمان ردًّ  اقمدواكً 

ومقف  مفن  قًّاؾمف مإ ا، سم  يمان ضمقشًف اظماًمًص  قًّاوأاؾفا، وأن ضمقش اعمعهصا   يؽن قمرسم

أصففول رومقففة وومارؾمففقة طمهفف  ذم اًمؼففادة، وأن يففرك اعمعهصففا وضمقشفف  يمففان ًمهؾبقففة 

  من امرأة ااؿمؿقة. وأسمو متام يمرخ ًمؾحادصمفة سمفروح اًمشفعر ومقعرضففا هْ غَ ؾَ سمَ  اؾمهغاصمةٍ 

 سمؽ  شمػاصقؾفا.

قمن اًمدين واإلؾم م،  اإن ذود اعمعهصا قمن طمدود وـمـ ، وومهح  قمؿورية دوماقمً 

ًمقفوم سمفدر يمفام أن  ا، واع  يفوم قمؿوريفة كسفقبً ^سمهاريخ اًمـبي اًمعريب حمؿد يرسمط شمارّ  

اعمعهصا كسقب ًمؾـبفي، وماًمقومفان ذم ؾمفبق  اهلل، ودومفاٌع قمفن ديفن اهلل احلفل اًمفذي ضمفاء ذم 

هلل ٓ ًمألصففـام، وٓ ًمألاففواء. وقمؿفف  اعمعهصففا ذف اعفف   اصففقغه  إظمففػمة إؾمفف مً 

اًمعرب، اـا، اؾمهعؿؾت سماعمعـ  اًمهؼـي: ومفاًمعريب  ر، وأوضم فرىمة سماًمـصفإوضم  اًمعرسمقة مش

إصق  ّا  وضمف  قمن اًمسجود ًمغػم اهلل: واذه اًمعروسمفة سمقفان قمفن اخلاصفة اًمعؾقفا اًمهفي 

 ا، سمفدًمق  أن حمؿفدً آ دمً  اضماء هبا حمؿد اًمعريب ًمؾـاس، وسمذًم  شمؽون اذه اًمعروسمة إؾم مً 

ون من همفػم اًمعفرب. ويمفذًم  ذم ريملم، ويمان مع  اعمسؾؿفيوم سمدر يمان يؼاشم  اًمعرب اعمش

 قمؿورية، ومؼد يمان إومشلم وأؿمـاس اًمػارؾمقان ىمائدين ذم ضمقش اعمعهصا.

ويملنَّ صػرة اًموضموه اًمرومقة اًمهي يذيمراا أسمو متام، ذم اذا اعمجال، شمعادل صػرة 

اًموضموه اًمعرسمقة اًمهي يماكت شمسجد ًمألصـام، وضماءت ًمهطػ، كفور اإلؾمف م يفوم سمفدر 

 وملـمػلاا اهلل.

زكة اادئة سملم موىمعة سمدر وموىمعة قمؿورية، شمؽش  اًمسفبب اًمفذي ضمعف  إن موا

، قمـفدما شمعفار شسمفدر»  أسما متام يععر قمفغم اعمعفادل اعموضفوقمي ًمعاـمػهف  اًمديـقفة ذم يمؾؿفة

  قماـمػه  اًمديـقة ذم موىمعة معاسة ًم  يمؿوىمعة قمؿورية.
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 ، يهجغم إطمساس أيب متام سماًمهاريخ وسماًمعٍم وسماعمسهؼب :ااـا أيًض 

شماريخ اإلؾم م اًمؼديا، وأسمطاهلفا: اًمـبفي اًمعفريب، وأشمباقمف  مفن اًمعفرب ومبدر من 

إوائ  ومن همػم اًمعرب، وقمؿورية من شماريخ اإلؾم م اعمعاس ٕيب متام، وأسمطاهلفا: 

اعمعهصا اهلاؿمؿي وأشمباقم  اعمسؾؿون من قمرب وهمػم قمفرب. واعمسفهؼب  ذم ظمفاـمر أيب 

ئهفلم وواطمفد قمؿوريفة سمعفد سمفدر سمؿرض، ويمفام ضمفاءت متام: وًمقد اًمزمان اعمايض واحلا

ش جلرصمومفة اًمفدين واإلؾمف م واحلسفب» ، ًمهميمد همايات سمدر ذم اًمسعياوقمنمين قمامً 

ومسقليت سمعد أضمقال وأضمقال من حيقي اًمهوطمقد، واااد ٕضمؾ  ومقؽون اعمممـون من يم  

ذم ىمصفقدة ش سمدر»  إضمـاس ذم ص  واطمد. واذا يظفر ىمقؿة اؾمهعامل أيب متام عموىمعة

ؾؿعهصا أو همػمه، ويؽش  ما وراء اعمعادل اعموضوقمي من أقمامق وضمداكقة، مدطمقة ًم

 .قًّاوشمارّ قًّاإكساك

 الوطـن الشـامـل معــادالت

 قًّفاشمارّ ًٓ أن أسمفا متفام ُيعبف، ذم مصفطؾحاشم  مفن إؾمفامء، مفدًمو اصار واضفحً 

 ئف  سمعقفد اإلؿمفارة، ٕكف  يهخفذ مفن أؾمفامء إؿمفخاص أو اعمواىمفع، أو اًمؼبا قًّاوإكساك

ًمعواـمػفف  وأومؽففاره، يمففام رأيـففا ذم: طمففاشما، ـمقّفف،،  قًّاموضففوقم ًٓ أو إضمـففاس معففاد

واًمعرب، واًمػفرس، واًمفروم، وذي ىمفار، وسمفدر. ومعف  افذا اعمعفادل كععفر قمؾقف  ذم 

 .اأؾمامء اًمبؾدان أيًض 

ر، واعمغفرب فذم مدائح أيب متام أؾمامء سمؾدان قمديدة مع : اًمشام، واًمعراق، ومصف

 وإكدًمس واًمصلم.

 ول ذم ىمصقدة مدح هبا حمؿد طمسان اًمضبّي:يؼ
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 ظمؾقػُة اخِلْضفر، من يرسمفع قمفغم وـمفن

 

 ذم سمؾفففدٍة ومظفففففوُر اًمعقفففففِس أوـمفففاين 

 سماًمشففففام أاففكم وسمغففداُد اهلففوى وأكفففا 

 

 سماًمرىمهقفففففن وسماًمػسفففففففطاط إظمففففواين  

 وما أفمفنُّ اًمـفوى شمفرب سمفام صفـعْت  

 

ح يب أىمَص     (58)  ظمراؾمففانفطمه  شُمطوِّ

 
ذم اففذه إسمقففات، وذم يمعففػم مففن معق هتففا ذم ؿمففعره، يعففؼم قمففن وـمـفف   وأسمففو متففام

ذم ـمواومف ، ًمفذًم  ٓ يؼف  قمفغم وـمفن ذم سمؾفدة  (59)اًمشام  ويملك  ظمؾقػة اخلرض احلي

ؼؾف  سماؾمفهؿرار مفن سمؾفد إمم ثظمفر طمقفث ـْ هَ ومَ  ،دة، فمفوُر اًمعقس وطمداا اي وـمـف واطم

ًمفخ. ومفن إوظمراؾمان ....  و اًمرىمهلم وذم مٍمأاؾ  ذم اًمشام، وذم سمغداد واًمرىمؿهلم أ

اي وـمـ ، وىمد  اقمغم اذه اًمصورة، وماحلريمة من اذه إوـمان وإًمقفا مجقعً  ايمان موزقمً 

 .شفمفور اًمعقس»  شمؾ  احلريمة سمؼوًم : دضمسَّ 

ًمؽنَّ اًمشام، سملم اذه اًمبؾدان، شملظمفذ مؽاكفة ظماصفة ذم ىمؾبف  وؿمفعوره إمم درضمفة 

ًموـمـف  إم، ومففي مـزًمف  إول،  شملظمذ ومقفا مؼام اعمعادل اعموضوقمي ًمعاـمػه  اًموـمـقة

 واو اًمؼائ :

 ومفمادك طمقث ؿمئَت مفن اهلفوى  كؼّ 

 

 مفففففا احلفففففبُّ إّٓ ًمؾحبقفففففب إولِ  

 يمففا مـفففزل ذم إرض يلًمػفف  اًمػهفف  

 

  (60)ٕول مـففففففزلِ  اوطمـقـفففففف  أسمففففففدً  

ومحـلم أيب متام عمـزًم  إول، ومـزًم  إول اًمشام، وىمفد يفذاب اخلفاـمر ذم ومففا   

                                                           

 .43-5إسمقات:  3/308( اًمديوان سمنمح اًمهؼميزي 58) 

أنَّ اخلرض طمّي   يؿت، وأك  يطوف اًمب د، ويّدقمون أك  ذب من قملم »( يزقما أكاس 59) 

 .3/308اًمهؼميزي ذم ذح اًمديوان ش: احلقوان

 .457اط ص ( اًمديوان سمنمح ظمق60) 
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اًمذي يدث قمـ  اسمن ش اعمح  إرومع»  ظمر، سملن ُيعدَّ اعمـزل إول اواًمبقت إمم معـ  ث

ًمؽفنَّ كصفوص أيب متفام  (61)ؾمقـا ذم ىمصقدشم  قمفن اًمفـػس، أي مصفدر اًمفـػس إقمفغم

اًمؽعػمة ذم اذا اعموضوع شمهشبث سماًمشام ذاهتفا، ومففو ذم سمؾفد آريفال حيفنُّ إمم دمشفل 

يؼهفف  اعمحفف  ويـبففت  ا، ؾمففحاسمً رفواجلففوٓن واًمبؼففاقملم، ويبعففث إًمقفففا، واففو ذم مصفف

 اخلصب ومقؼول:

فام، ٓ أيؿُن احلؿ   سمـػز أرُض اًمشَّ

 

مفف   اـا، وٓ َوؾَمفُط اًمرَّ  وٓ أيسفُر اًمدَّ

 سمؿعؾؽفففففففا او  أَر مففففعكم مسففففففهفامً  

 

 ًمففف  معفففُ  ىمؾبففي، ومقفف  مففا ومقففف  ٓ َيْغففكم 

فُر سمؾففدةً    ؾمفؼ  اًمرائُح اًمغففادي اعمُفجِّ

 

 باسمفففة واخلَْبفف ِ ؾمففففؼهـي أكػفففاَس اًمص 

 يمؾَّففففا ضمففوَد أاؾفففا اومجففففاَد دمشففففؼً  

 

 سملكػسففففففا قمـففففد اًمؽر فففففة واًمبفففذل 

 ومؾا يبفَل مفن أرض اًمبؼفاقملم سمؼعفففة 

 

  (62)وضماد ىمرى اجلفوٓن سماعمُسفب  اًمَوسْمف  

وملرض اًمشفام ذم كػفس أيب متفام، ويمفلن كػسف  وـمفن اًمشفام، وّفص مـففا ىمفرى  

ي شمؾفف  اًمؼفرى اجلوٓكقفة أو احلوراكقفة اًمهفي شمؼففع ًمفد ذم ضماؾمفا، وافاجلفوٓن ٕكف  وُ 

ضمـوب دمشل. ويمؾؿة اًمشام معادل موضوقمي ًمعاـمػة أيب متام كحفو اعمؽفان اعمحفدد، 

سمؾففد اًمففوٓدة واًمصففبا وإافف ، ًمؽففن حمطففات طمقففاة اًمشففاقمر اعمهعففددة اًمهففي سمففدأت ذم 

ر فضماؾما، وكؿت ذم محص ودمشفل   شمؽهؿف  إّٓ ذم حمطفات أظمفرى مهعفددة ذم مصف

                                                           

 ( يؼول اسمن ؾمقـا )مـطل اعمنمىمقلم( : ابطت إًمق  من اعمح  إرومع ورىماء ذات شمعزز ومتـع.61) 

وذم رواية أظمرى  15-13-8-17-16، إسمقات: 4/519( اًمديوان سمنمح اًمهؼميزي 62) 

 .اهلط  مؽان اًمَوسْم 
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، إلكسفان اواطمفدً  اجاز واًمعراق وظمراؾمان، إمم درضمفة أضفح  اعمؽفان يمؾف  وـمـًفواحل

 واطمد يؽون إكسان اهلداية ًمؾـاس واًمرأومة هبا.

يؼول أسمو متام من ىمصقدة يؿدح هبا اعمعهصفا، ويـصفح  سمفلن يشفدد أمفر اخل ومفة 

 سماسمـ  اارون:

فففف ُ   وماؿمففففففُدْد هبففففارون اخل وَمففففَة إكَّ

 

 ؾَمففففففَؽٌن ًموطمشففففففهفا وداُر ىمفففففففرار 

 سمػهفف  سمـففي اًمعبَّففاس واًمؼؿفففِر اًمففذي 

 

هففففف  أكجففففففُا يعفففففُرٍب وكففففففزار   طمػَّ

 ًمقسففففػم ذم أومففففاق ؾمفففففػمَة رأومففففةٍ  

 

 ويسوؾمفففففففففا سمسففففففؽقـة ووىمففففففار 

 وماًمصفففففلُم مـظففففففوٌم سملكفففففدًمس إمم 

 

 طمقطفففففاِن ُروَمقففففة ومُؿْؾففففِ  ِذمففففار 

 وًمؼفففد قمؾؿفففُت سمفففلنَّ ذًمففف  ِمعصفففاٌ  

 

  (63)مفففا يمـفففَت شمؽميمففف  سمغفففػم ؾمفففوار 

 
ظم  ذم اعمعادل اعموضوقمي ًمعاـمػة أيب متام كحو اًمفوـمن اًمشفام ، واًمصلم اـا شمد

اًمذي شمعّؿ  اهلداية واًمسؽقـة. وظمصصت اًمصلم من سملم اًمبؾدان اًمهي يفذيمراا معف : 

اًمفذي  ّي فذم ظمفاـمر أيب متفام رمفز اًمبعفد اًمؼصفإكدًمس ورومقفة واًمفقؿن، ٕهنفا متعف  

أظمفرى ًمف  ذم مفدح اًمؼائفد يهطؾب اًموصول إًمق  اعمشؼة واجلفد، يمام ُيػفا من ىمصفقدة 

 إومشلم اًمذي ـمارد سماسم  اخلرمّي. طمقث يؼول:

 دون اعمُـفف  اطمففائرً ش سماسمفف »  وأظمفففذت

 

 وُمـَففف  اًمضفففف ل مقفففاُاُفنَّ ُأضُمفففون 

 ـمعفففففَن اًمهؾُّففففففففُ  ىمؾَبفففف  ومػفففففماُدهُ  

 

 مفففن همففػم ـمعـففِة ومففارٍس مطعففوُن  

   سمفف فورضمففا سمففف د اًمففروِم وماؾمهعصفف 

 

 طَمففرونُ  أضَمففٌ  أصففا  قمففففن اًمـجففاء 

 
                                                           

 .59-58-57-53-52، إسمقات: 2/208 :اًمديوان سمنمح اًمهؼميزي (63) 
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فففف  ًمفففو صَمفففَوى  اقففففات   َيعَؾففففْا سملكَّ

 

 (64)سماًمصلم ًمفا شَمْبُعْد قمؾقف  اًمصفلمُ  

ووـمن أيب متام اعمعازم همػم وـمـ  اًمواىمعي، اًمفذي حيفدده اعممرظمفون واجلغراومقفون  

سمحدود معقـفة، ويدومعف  اًمشفاقمر سمفروح اًمشفعر ًمهؽفون اًمصفلم مفن طمفدوده، وافو ٓ 

م ، إك  يعفؽمف سمجاؾمفؿقه  ومقصفوراا يمفام افي، يرب سماحلدود اجلغراومقة ًموـمـ  اًمشا

ويعشل اًمشام داره ووـمـ  إول، ًمؽن ذًم  ٓ يؿـع  من أن يٍمف وضمف  إمم وـمن 

يععر ذم اًمصلم قمغم معادل موضوقمي  ذم آشمساع واًمشؿول. ودائاًم  اأيمؼم ّهاره، ثظمذً 

 وحمبة:يشؿؾفا دين اإلؾم م رأومة ش ااروكقة»  هلذا اًموـمن إرطمب اعمهسع ذم دوًمة

 ذم دوًمفففففففة سمقضففففففففاء ااروكقففففففففّةٍ 

 

 مَهؽـَِّػفففففففااا اًمـَّصفففففففُر واًمهَّؿؽففففففلم 

 ىمفففد أصفففبح اإلؾمففف م ذم ؾمفففؾطاهنا 

 

  (65)واهلـففُد سمعففُض صمغوِراففا واًمصففلم 

من وـمـ  اًمهارّي اًمعاسمت، سم    ً اذه طمؽاية وـمن أيب متام اًمشعري اعمهحرك سمدي 

ذم ضماؾمفا واًمشفام ٓ يؾغفي ، وموـمـف  اًمصفغػم اًمفذي حيفن إًمقف  ااي ىمصة اًموـمـلم مًعف

أظمر اعمهسع واًمشام . يهحفرك اًمطفائّي مفن ضماؾمفا ذم أؿمفواىم  قمفغم امهفداد إرض 

اًمعرسمقة واإلؾم مقة يومذاك، وٓ يؼ  قمـد اذا احلد سم  يفدومع طمفدود ىمريهف  ًمهؽفون 

 ، يمام يؼول ذم اسمن ؿمباك :ااًمعا ، وشمصػم إرض، قمغم مهسعفا، دارً 

 ؾمففففففقبهعث اًمريمففففففاب ورايمبقففففففا

 

 ومهففففف  يماًمسففففففق  اجعهففففف  همفففففرار 

 أـمففففف َّ قمففففغم يُمففففغم أومففففاق طمهفففف  

 

 (66)يمففففففففلنَّ إرض ذم قمقـقفففففففف  دار 

 

                                                           

 .33-32-31-30، إسمقات: 3/320صدر اًمساسمل: اعم (64) 

 .34-33، إسمقات: 3/327اًمديوان سمنمح اًمهؼميزي:  (65) 

 .141( اًمديوان سمنمح اخلقاط: 66) 
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اًموطمفدة »  ذمش اإلمجفازم واًمهػصفقكم»  واؽذا، كهعرف قماـمػة أيب متام ذم وضمفقفا

ومؽفان اإلكسفان اعمطؾفل معفادل اًمعاـمػفة اإلكسفاكقة اعمطؾؼفة، يمفام يمفان طمفاشما ش واًمهـوع

ش ىمار يذ»  ًمعاـمػة آكهامء اًمؼبكم، ويماكت ًٓ اكت ـمّق، معادًمعاـمػة اًمؽرم، ويم ًٓ معاد

معادل اًمعاـمػة اًمؼومقة، وسمفدر معفادل اًمعاـمػفة اًمديـقفة، صمفا اًمشفام واًمصفلم اعمعفادل 

 ًمؾعاـمػهلم اًموـمـقة واًمعاعمقة اًمشامؾة.

مصففطؾح اعمعففادل اعموضففوقمي اعمعقففاري ذم   اشمطبقؼقًّفف شمعريًػففاومـففا اففذه اعمعففادٓت شمعرِّ 

نة اًمعواـم  اعمهـوقمة ذم ادمااففا كحفو اإلكسفان اعمعفال، اًمفذي وطمدشم ، وطمد اًمصفقغة  يمفوَّ

شمـفوع أؾمفامء  كهقجفةوذم شمـوقمف   :هلفا قًّاموضفوقم ًٓ اخلارضمقة هلفذه اًمعواـمف ، ويمفان معفاد

سمعقـفا، مواىمع وأطمفداث وأضمـفاس وأمؽـفة يماكفت افي اعمعفادٓت اعموضفوقمقة ًمعواـمػف  

 اًمهي شمـوقمت وشمعددت.

 

             

 



  وموزية قمكم زوسماريد.  - ًمطائياعمعادل اعموضوقمي ذم مدائح أيب متام ا 

 

501 

 

 
 

قمفزام،  هرح اًمهؼميزي، يؼقل حمؿد قمبدفاًمديوان، سمش –أسمو متام )طمبقب سمن أوس اًمطائي(  -1

 .1964أرسمعة أضمزاء، دار اعمعارف سمؿٍم، 

/، 1اًمفدين اخلقفاط، جمؾفد / يرح حمقففاًمديوان، سمشف –أسمو متام )طمبقب سمن أوس اًمطائي(  -2

 / مٍم.13اًمعؿومقة رىما /، مرظمصة من كظارة اعمعارف 1رة واًمهزام حمؿد مّجال، طفمـمبع سمؿـا

 .1أسمو اًمػداء، اعمخهٍم ذم شماريخ اًمبنم، اعمطبعة احلسقـقة، اًمؼاارة، ط -3

 .1980سمؽار )يوؾم  طمسلم(، اًمؼصقدة اًمعرسمقة، دار اًمعؼاومة، اًمؼاارة،  -4

ضمففاد اعمففومم )حمؿففد أمحففد(، اًمبجففاوي )قمففكم حمؿففد(، أسمففو اًمػضفف  إسمففرااقا )حمؿففد(، أيففام  -5

   اًمبايب احلؾبي وذيماه سمؿٍم، اًمؼاارة.اًمعرب ذم اجلااؾقة، مطبعة قمقس

اخلطقب )طمسفام(، ضمواكفب مفن إدب واًمـؼفد ذم اًمغفرب، مـشفورات ضمامعفة دمشفل،  -6

 .م1994–1993، 5ط

يب وكشففلة مذاابفف  وادماااشمفف  اًمـؼديففة، مطبعففة اخلطقففب )طمسففام(، شمطففور إدب إور -7

 .م1975-1974ـمرسملم، دمشل، 

 .م1966، 1اًمعؼاومة، سمػموت ط، دار ةظموري )مـح(، اًمشعر سملم كؼاد صم صم -8

 اًمداان )ؾمامي(، ومن اعمديح، دار اعمعارف سماًمؼاارة، من دون ـمبعة أو قمام. -9

 .م1970، 1قمكم )أؾمعد(، اإلكسان واًمهاريخ ذم ؿمعر أيب متام، دار اًمـعامن، سمػموت، ط -10

ماشمقسن )ف. أ(، شموماس إًمقوت اًمشاقمر اًمـاىمد، شمرمجة إطمسان قمباس، كنم سمآؿمفؽماك  -11

 .م1965اكؽؾلم ًمؾطباقمة واًمـنم، سمػموت مع ممؾمسة ومر

 اايؿن )ؾمهاككم(، اًمـؼد إديب ومدارؾم  احلديعة. -12

اًمفدين  يويؿزات وسمرويمس، اًمـؼد إديب، أرسمعة أضمفزاء، شمرمجفة طمسفام اخلطقفب وحمقف -13

 .1976صبحي، مطبعة ضمامعة دمشل، 
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َةنبيَ األـجَ َعَ ـاـجاملرَ 
 

1- T.S. Eliot on Poetry and Poets London, Faber and Faber limited, The 

sacred wood  

2- The readers company to word literature, collection of author published. 

1965, New American Bibliotheca. 
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ـبط الؾُّغـوّي: تارخيه وأصوله  الضَّ

 

 ()د. حمؿود احلسن
 

رُُتا تؽتسب احلروُف افعربقة، ظـدما ُتمفَّف مـفا إفػاظ، أصواًتا تشبه صو

دًة من تؾك «افواو وإفف وافقاء»افؾػظقة صورَة أحرف ادد  ، وؿد تؽون جمرَّ

 إصوات. وهذه افظاهرة واضحة متامًا ذم افـطق.

فعؾامء ذم متثقل تؾك إصوات ذم افؽتابة، ـام مثَّؾوا احلروف، وؿد اجتفد ا

ؾوضعوا: افػتحة وافضؿة وافؽرسة وؽرها، وجعؾوا مـفا ظالمات ُتالزم احلروف 

 ذم افصورة افؽتابقة فؾغة.

 تاريخ الضبط وأشؽاله:

ُيؼَسم افضبط افؾغوي إػ ؿسؿغ: أحدمها افضبط اإلظرايب، وأخر هو افضبط 

ما افضبط اإلظرايب ؾقختّص بوضع احلرـات ظذ أواخر افؽؾامت، افرصذم. أ

د حرـات اإلظراب اظتامدًا ظذ ما يػرضه ادعـى، وما  ادستعؿؾة ذم افساـقب. وُُتدَّ

ره ظؾم اإلظراب.  يؼرِّ

وأما افضبط افرصذم ؾقختّص بوضع احلرـات ظذ إحرف، افتي تتلفف مـفا 

اظتامدًا ظذ ما ُشِؿع ظن افعرب، وظذ معطقات بـقة افؽؾؿة. وُتعرف تؾك احلرـات 

 ظؾم افرصف.

                                                           

( ).ظضو اهلقئة افػـقة ذم جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة 
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ع ـو أول من وضـه (هـ69دؤيل )تـود افـات إػ أن أبا إشـوُتشر افرواي

وؿد دؾعه إػ ذفك خشقته أن متتدَّ طاهرة افؾحن، افتي  (1).ظالمات افضبط اإلظرايب

بن مروان، أو زياد  صاظت ذم ظرصه، إػ افؼرآن افؽريم. ؾبادر بلمر من ظبد ادؾك

ُخذ ادصحف، وصبغًا »دصحف، حقث أتى بؽاتب وؿال فه: بن أبقه، إػ ضبط ا

ُُيافف فون ادداد. ؾنذا ؾتحُت صػتيَّ ؾاكُؼط واحدًة ؾوق احلرف، وإذا ضَؿؿُتفام 

ؾاجعل افـؼطة إػ جاكب احلرف، وإذا ـرسُتام ؾاجعل افـؼطة ذم أشػؾه. ؾنن أتبعُت 

 (2)«.رـات ؽـًّة ؾاكؼط كؼطَتغصقئًا من هذه احل

من هذه افرواية يتَّضح أن افضبط افؾغوي ـان ذم بدايته كؼطًا، وـان بحز 

ُيافف احلَز ادستعَؿل ذم ـتابة احلروف. ويظفر من اظتامد افـؼط فؾدٓفة ظذ 

احلرـات أن كؼط اإلظراب، افذي ؽايته وضع احلرـات ظذ أواخر افؽؾامت، ؿد 

 م، افذي ؽايته افتؿققز بغ صور إحرف ادتشاهبة.شبق كؼط اإلظجا

موضع افػتحة من احلرف أظاله، ٕن افػتح »وؿد اختار أبو إشود أن يؽون 

ُمستعٍل، وموضع افؽرسة مـه أشػؾه، ٕن افؽرس ُمستػل، وموضع افضؿة مـه 

ء وشطه أو أمامه، ٕن افػتحة دا حصَؾت ذم أظاله وافؽرسة ذم أشػؾه، ٕجل اشتعال

ل افؽرس، بؼي وشطه ؾصار موضعًا فؾضؿة  (3)«.افػتح وتسػُّ

                                                           

 .  454. ص 1956، بروت 1( ُيـظر: اإلتؼان ذم ظؾوم افؼرآن، فؾسقوضي، ط1) 

كؼط ادصاحف، ٕيب ظؿرو ظثامن بن شعقد افداين، ُتؼقق: افـدـتور ظـزة حسـن، وزارة ( ادحؽم ذم 2)

 .  4. ص1960افثؼاؾة، دمشق 

 .  22( ادصدر افسابق ص3)
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م أن افضبط اإلظرايب، افذي ُيتص بلواخر افؽؾامت ذم افساـقب،  ويظفر مما تؼدَّ

 ؿد شبق افضبط افرصذم، افذي ُيتّص بافبـقة افداخؾقة فؾؽؾؿة.

ــد  ــن أ  ــل ب ــاء اخلؾق ــوي إػ أن ج ــالدًا ذم افضــبط افؾغ ـــؼط ش ــام اف ــّل كظ وط

(، افذي هداه تػؽره إػ اخساع ظالمات افضبط، افتي ما تزال 175اهقدي )تافػر

رة فؾدٓفة ظؾقفا. ؾافضـؿة »ُتستعَؿل إػ افقوم،  إذ أخذ من حروف ادّد ُصَورها مصغَّ

رة يـاء متَّصـؾة ُتـت ـواو صغرة ذم أظذ احلرف، فئاّل تؾتبَس بافواو ادؽتوبة، وافؽسـ

  (4).«وؿهاحلرف، وافػتحة أفف مبطوحة ؾ
وفعل افذي دؾع اخلؾقل بن أ د، فؾتخّؾص من كظام افـؼط، هو وجود 

راد به افتؿققز بغ إحرف ادتشاهبة ذم افصورة آفتباس بغ كؼط اإلظجام، افذي يُ 

افؽتابقة مثل )ب ت ث(، وكؼط افّشؽل، افذي ُيراد به افتؿثقل افؽتايب افدؿقق 

ا ـان ٓ يتوؾَّر فؾؽثر من افُؽـتّاب فوكان فؾصورة ادـطوؿة فألفػاظ، خصوصًا إذ

  (5).من ادداد
ومن جفة أخرى ؾنن كؼط افشؽل ـان مؼبوًٓ ؿبل أن ُيوَضع كؼط اإلظجام، 

ؾؾام ارتبط افـؼط باإلظجام أصبح من افرضورّي أن يبحث افعؾامء ظن ظالمات 

 بن أ د.اجديدة فؾضبط افؾغوي. وهذا ما ؿام به اخلؾقل 

ؽوا ذم مسلفة افضبط افؾغوي فؾؿصاحف بـظام وفؽن بعض اف ؽتاب متسَّ

جًا من إدخال ما هو  افـؼط، ورؾضوا اشتعامل احلرـات افتي وضعفا اخلؾقل، ُترُّ

                                                           

، دار ادعـارف، افؼـاهرة، 2. وادـدارس افـحويـة فؾـدـتور صـوؿي ضـقف، ط7( ادصدر افسابق ص4)

 .  33دون تاريخ. ص

 .  160. ص2002، افؼاهرة 1أ د خمتار ظؿر، ط( أكا وافؾغة وادجتؿع فؾدـتور 5)
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مستحَدث ظذ افـّص افؼرآين،
(6)

بقـام ـاكت احلرـات افتي وضعفا اخلؾقل ُتستعَؿل  

أن ُتستعَؿل احلرـات افتي ذم ـتابة افؾغة وافـحو وافّشعر. وؿد أجاز افعؾامء ؾقام بعد 

(7)،وضعفا اخلؾقل ذم ضبط ادصحف
وأصبحت شالدة ذم افؼرآن افؽريم، واحلديث  

 افؼيف، وافؾغة وافشعر وإدب، وشالر افؽتابات افعربقة، إػ يومـا هذا.

 وافعالمات ادستعَؿؾة ذم افضبط افؾغوي شبع هي:

ؾوق احلرف، وُتؾَػظ  َ...( وهي: أفف صغرة مالؾة، ُترَشم .افػتحة )... -1

 ظذ صورة أفف ؿصرة.

ؿة )... -2  ُ...( وهي: واو صغرة، ُترَشم ؾوق احلرف، وُتؾَػظ ظذ .افضَّ

 صورة واو ؿصرة شاــة، مضؿوم ما ؿبؾفا.

 ِ...( وهي: ظالمة ُتشبه افػتحة من حقث افشؽل، وفؽـفا .افؽرسة )... -3

 مؽسور ما ؿبؾفا. ُترَشم ُتت احلرف. وُتؾَػظ ظذ صورة ياء ؿصرة شاــة،

 ْ...( وهو: دالرة صغرة ُتوَضع ؾوق احلرف، وتدّل ظذ .افسؽون )... -4

 خؾّوه من احلرـات.

وافسؽون ظـد أهل افعربقة، من شقبويه وظامة أصحابه، ُجعل ظذ صورة 

، بقـام صورته افدالرية «خػقف »اخلاء، ُيريدون بذفك احلرف إول من ـؾؿة 

تعَؿؾة ذم مصاحف أهل ادديـة.ادعروؾة افقوم ـاكت مس
(8)

  

                                                           

 .  43( ُيـظر: ادحؽم ذم كؼط ادصاحف ص 6)

يب بؽر افسجستاين، ُتؼقق: افـدـتور حمـّب افـدين واظـظ، ط7) ، افدوحـة 1( ُيـظر: ـتاب ادصاحفٕ 

 .  481. ص 1995

 .52ـ  51( ُيـظر: ادحؽم ذم كؼط ادصاحف ص 8)
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افشدة ).....ّ...( وهي: ظالمة ُترَشم ؾوق احلرف ادشّدد. وصؽؾفا افذي  -5

. وهذا مذهب شقبويه واخلؾقل «صديد »ُيشبه حرف افشغ، ملخوذ من أول ـؾؿة 

وظامة أصحاهبام. ومذهب أهل ادديـة أن دُمعل ظالمة افتشديد دآً، من حقث 

(9).«صديد  »ؾؿة ـاكت افدال آخر ـ
 

...( وهي: ذم افوؿت احلارض ظالمة، ُتسَتعَؿل فؾدٓفة ظذ ~ادّدة )... -6

، وؿدياًم ـاكت ُتوَضع ظذ أحرف ادّد «آَمَن  »اهلؿزة ادػتوحة ادتَّصؾة بلفف مثل 

(10).، ظـدما تؾتؼي باهلؿزات وافسواـن«افواو وإفف وافقاء» افثالةة وافؾِّغ
 

 ٌ...( وهو: حرف من احلروف، شاـن ذم اخلؾؼة، .....ٍ.....ًافتَّـوين ).. -7

 وخمرجه من اخلقشوم، وٓ يؼع أبدًا إٓ ذم أواخر إشامء.
(11)  

وافتـوين فقس فه صورة ذم اخلط، وٓ جيوز أن ُيرَشم كوكًا، وإن صاهبفا ذم 

 (12).افؾػظ، ٕكه زالد يؾحق أواخر إشامء، فؾتؿققز بغ ما يـرصف وما ٓ يـرصف
ؿد تـبَّه أبو إشود فؾتـوين، إذ ؿال فؾؽاتب افذي أمسك ظؾقه ادصحف، و

«.ؾنن أتبعُت صقئًا من هذه احلرـات ؽـّة ؾاكؼط كؼطَتغ » حغ ابتدأ بـؼطه:
(13)

 

 ويعـي بافغـة افتـوين، ٕكه ؽـة خترج من اخلقشوم.

                                                           

 .  50ـ  49( كػسه ص 9)

 .  59ص ( كػسه 10)

. وؿد ذهب بعضفم إػ أكه حرـة وفقس حرًؾا، حمتجغ بلكه فو ــان حرًؾـا فؽاكـت 57( كػسه ص 11)

فه صورة ذم اخلط ـسالر احلروف. ُيـظر ذم ذفك: كظرات وآراء ذم افعربقة وظؾومفا فؾـدـتور مـازن 

 .126. ص2007، دار افبشالر، دمشق 1ادبارك، ط

 .59(  كػسه ص (12

 .58(  كػسه ص (13
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اخلؾقل وـان ُيشار إػ افتـوين بـؼطة ُتوضع إػ جاكب كؼطة احلرـة. ؾؾام وضع 

ن  ُصَور احلرـات أصبح ُيشار إفقه بؿضاظػة احلرـة افتي ؿبؾه. ؾنن ـان آشم ادـوَّ

مرؾوظًا ُأصر إػ افتـوين بضؿة ُترَشم بعد ضؿة افرؾع، وإن ـان جمرورًا ُأصر إػ 

افتـوين بؽرسة ُترَشم بعد ـرسة اجلّر، وإن ـان مـصوبًا ُأصر إػ افتـوين بػتحة 

ة افـصب، وُتوَضع افػتحتان ظذ أفف، وذفك ٕن تـوين افـصب ُترَشم بعد ؾتح

ُيوَؿف ظؾقه بإفف.
(14)

 

 أحوال التـوين يف الوصل والوقف:

حرف وفقس حرـة. وافدفقل ظذ أكه حرف فزوم افتغقر افذي  نافتـوين إذ

،انلَِّبًًّنًِارَحيهًًيؾحق مجقع إحرف فه، من افتحريك فؾساــَغ ذم كحو 
(15)

ومن  

،ُعَزيُرًاةُوًاللًِحلذف ذم كحو ا
(16)

.(17)َغُفـٌَرًرَِّحيمًٌومن اإلدؽام ذم كحو  
 

ويؽون افتـوين شاــًا ومتحرـًا. ؾافساـن كحو: َزيُدْن وَزيَدْن وَزيِدْن، ؾفذه 

حافه أبدًا يؽون شاــًا ؾقفا، ٕكه جاء دعـًى ذم آخر افؽؾؿة، كحو كون افتثـقة، واجلؿع 

ثـقة...افذي ظذ حد افت
(18)

ك   ك افتـوين إٓ ذم موضَعغ، أحدمها: أن ُُيرَّ وٓ ُُيرَّ

                                                           

 .60(  ادحؽم ذم كؼط ادصاحف ص (14

 من شورة إحزاب. 6و  5(  أيتان (15

 من شورة افتوبة. 30(  أية (16

 .57من شورة ادالدة  وادحؽم ذم كؼط ادصاحف فؾداين ص  102(  أية (17

كه ُيصاغ ظذ افطريؼة افتي ُتصاغ ظؾقفا افتثـقـة، بزيـادة (18 ظالمتـه (  يؼصد مجع ادذـر افسامل. وذفكٕ 

ـام ُتزاد ظالمة افتثـقة ظذ آخـر ادػـرد، بخـالف مجـع افتؽسـر. فح ادػصـل ٓبـن يعـقش، مؽتبـة 

 .2 -1: 5ادتـبي، افؼاهرة، دون تاريخ.  
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ٓفتؼاء افساــَغ كحو: هذا زيُدِن افعاؿُل، ورأيُت حمّؿَدِن افؽريَم، وَكظرُت إػ 

جعػِرِن افظَّريِف... وأخر أن ُتؾَؼى ظؾقه حرـة اهلؿزة ادحذوؾة فؾتخػقف. وذفك 

بِقَك. وظذ هذا  يُت َزيَدَن باَك، ومَررُت بَزيِدنَ كحو ؿوفك: هذا َزيُدَن ُبوَك، ورأ

ًاؿراءة كاؾع:  خِفيٍاإنَّ
ُ
ًأ ًاكُد ًآحِيُُتَ لّساعَث

ل احلرـة، ـام  (19) ؾافتـوين حرف يتحؿَّ

ـًا  ؾفا اجلقم وافؼاف وافصاد وؽرهنَّ من احلروف، ويؽون شاــًا ومتحرِّ تتحؿَّ

 (20).ـسالر احلروف

 وصل. ؾام صَوره ذم افوؿف ؟ تؾك ـاكت صَور افتـوين ذم اف

ن  ن مـوَّ تتؾخص مذاهب افعؾامء ذم افوؿف ظذ افتـوين بلن ـل اشم متؿؽِّ

ُوِؿف ظؾقه ُُيَذف تـويـه، ـام ُُتَذف حرـُته، ذم حافَتي افرؾع واجلر،
(21)

كحو هذا  

ن ؾنكَّه ُيبّدل مـه ذم حال افوؿف أفػًا خلػّ  ته، َزيْد، ومررُت بزيْد. ؾلما ادـصوب ادـوَّ

(22).وـذفك جاء مرشومًا ذم افؽتابة دٓفة ظذ ذفك
  

وافذي كراه أن تـوين افـَّصب ٓ ُيبَدل أفػًا ذم افوؿف بل ُُيَذف، ـام ُُيُذف 

 تـويـا افرؾع واجلّر. 

نلًَر ذم افوؿف ذم كحو ؿوفه تعاػ: وإفف افتي تظف اُهًحزَِنيًلًوىَزَّ
(23)

إكام هي  

                                                           

 من شورة ضه. 15( أية (19

 .491 -490. ص 1993، دار افؼؾم، دمشق 2( رس صـاظة اإلظراب ٓبن جـي، ط(20

 .518( ادصدر افسابق ص (21

 .60ادحؽم فؾداين ص ( (22

 من شورة اإلرساء. 106( أية (23
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، وُيصل اإلصباع حغ ُُيذف افتـوين ذم افوؿف «ـزيالتَ »ؾتحة افالم ذم  إلصباع

ؾتوصل افػتحة بلفف
(24)

 . 

وتػسر ذفك أكه ذم حال افوؿوف ظذ تـوين افرؾع ُُيَذف افتـوين ـام ُُتَذف 

ضؿة افرؾع افتي ؿبؾه، وذم حال افوؿوف ظذ تـوين اجلّر ُُيَذف افتـوين وـرسة اجلر 

وين افـصب ؾقُحَذف افتـوين ؾؼط، وتبؼى افتي ؿبؾه. أما ذم حال افوؿوف ظذ تـ

ؾتحة افـصب افتي ؿبؾه ٕهنا أخفُّ احلرـات،
(25)

ؾتليت هذه إفف إلصباع افػتحة.  

وهذا ـثر ذم ـالم افعرب وٓ شقَّام ذم افشعر، ؿال ضرؾة بن افعبد: 
(26)

 

 وٓ أُ ُِؽـــُر َظـــَذ إصـــعاِر أرِسُؿفـــا  

    

َؿـاَظـفا َؽـِقـُت، وَفُّ افـّـاِس َمـ   ن رَسَ

 

 

 

 

ومن إدفة ظذ أن تؾك إفف إلصباع افػتحة، وفقست بدًٓ من افتـوين، ظدم 

، إذ «مَترةً »ـوين افـصب، فدى افوؿوف ظذ كحوافـطق هبا حغ ُُتَذف افػتحة مع ت

ُيوَؿف ظذ تـوين افـصب ذم مثل هذا ادوضع بافسؽون. وما ذاك إٓ ٕن افػتحة ؿد 

  .(27)ًًْاِنيًَحًًَاََلًىارًًحَْصًؿال تعاػ  ُحِذؾت مع افتـوين،
                                                           

فف افتي تظفر ذم افوؿف تثبت ذم افؽتابة. وفؽن يوجد مذهبان ذم رشم تـوين افـصب: أحـدمها (24 ( ٕا

فف كحو  فـف كحـو «صزاً »أن ُيرَشم ظذ ٕا خر من افؽؾؿة ؿبل ٕا ، وأخر أن ُيرشم ظذ احلرف ٕا

ن افتـوين ُيشار إفقه بػتحة دمـاور ؾتحـة احلـرف ادــون، وافػتحـة إكـام وافرأي افثاين أر«. صًزا» جح،ٕ 

فف. وفؾتػصـقل ذم هـذه ادسـلفة ُيـظـر: كظـرات وآراء ذم  ن كػسه وفقس ظذ ٕا تؽون ظذ احلرف ادـوَّ

 .457ص 83من ادجؾد  2وجمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشق، اجلزء  126افعربقة وظؾومفا ص

بـاب ذم ظؾـل افبــاء واإلظـراب فؾعؽـزي، ُتؼقـق: افـدـتور ظبـد اإلفـه كبفـان وؽـازي ( ُيـظر: افؾ(25

 .199: 2، 1995، دار افػؽر، دمشق 1ضؾقامت، ط

 .180. ص1975( ديواكه بؼح إظؾم افشـتؿري، مطبوظات جمؿع افؾغة افعربقة بدمشق(26

 من شورة افغاصقة. 4(  أية (27
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ومن إدفة ظذ أن إفف، افتي تظفر ذم افوؿف، فقست بدًٓ من تـوين 

ن بال أفف، ؾقؼول: رضبُت »افـصب، أن  من افعرب َمن يؼف ظذ ادـصوب ادـوَّ

ْد، ـام يؼف ظذ ادرؾوع بال واو، وظذ ادجرور بال ياء، ؾق ؼول: َزيْد، وـؾَّؿُت حمؿَّ

«.هذا َجعَػْر، ومررُت بجعَػْر 
(28)

  

ومن إدفة ظذ أن إفف، فقست بدًٓ من تـوين افـصب، ما ؿافه افؽسالي 

ًٌْذم ؿوفه تعاػ:« ِمرصاً »فدى تػسر تـوين  ًِمْصًًا  (29)اِتُطَا
هي ذم »إذ ؿال:  

ن مصحف ظبد اهلل وُأيّب بن ـعب بغر أفف. ؾؿن أجراها وؿف ظؾقفا بإفف، وم

مل جُيِرها ـان فه مذهبان: أحبُّفام إيّل أن يؼف بإفف اّتباظًا فؾؽّتاب، وجُيؿع فه مع 

مواؾؼة افؽّتاب مذهٌب من مذاِهب افعرب، ٕن افعرب تؼف ظذ ما ٓ جُيَرى 

بإفف، ؾقؼوفون: رأيُت َيزيدا وُظَؿرا. وإكام ؾعؾوا ذفك ٕهنم وجدوا آخر آشم 

«.بإففمػتوحًا، ؾوصؾوا افػتحة 
(30)

 

يتَّضح من ـالم افؽسالي أكه جيوز أن ُيوَؿف بإفف ظذ آخر آشم 

ادـصوب، ادؿـوع من افرصف. وفو ـان إفف بدًٓ من افتـوين دا جاز أن ُيوَؿف 

بإفف، فعدم وجود تـوين افـصب أصالً. وذم ـالم افؽسالي ترصيح بلن إفف 

 إصباع فؾػتحة.

فف فقست بدًٓ من تـوين افـصب ما ورد ذم افؼرآن ومن إدفة ظذ أن إ

                                                           

 .200: 2ر افؾباب ذم ظؾل افبـاء واإلظراب ، وُيـظ477(  رس صـاظة اإلظراب ص (28

 من شورة افبؼرة. 61(  أية (29

. وآشــم افــذي ٓ جُيــرى هــو 273 -272(  إيضــاح افوؿــف وآبتــداء ٕيب بؽــر إكبــاري ص (30

 ادؿـوع من افرصف.
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يَُىَاوافؽريم، من كحو ؿوفه تعاػ:  ًالغُّ ًةِالِل ،َتُغيََُّن
(31)

ياًوأَطعًْوؿوفه:  
ًَْ ، (32)َلًالرَُّس

ِبيًْوؿوفه:   ًالسَّ ىا .(33)َلًفأَضلَُّ
ؾؼد زيدت إفف ذم هذه ادواضع  

هذا مشبَّه بوؿوؾفم ظذ ؿواذم إصباظًا فؾػتحة، من أجل مـاشبة رؤوس أي. و

افشعر، ذم كحو ؿول جرير: 
(34)

 

ـــــا، ـــــوَم ظـــــاِذَل وافِعتاب ـــــعِّ افؾَّ  أؿِ

 

ــــد أصــــابا  ــــبُت: َفَؼ ــــويِل إن أَص  وُؿ

بط:   أمهية الضَّ

ؽُل ِشؿٌة فؾؽِتاب، ـام أن »ظن أيب بؽر بن جماهد أكه ؿال:  روى افداين افشَّ

تعرف معاين افؽتاب، ـام فوٓ  اإلظراب ِشؿٌة فؽالم افؾسان. وفوٓ افشؽل مل

«.اإلظراب مل تعرف معاين افؽالم 
 (35)

  

من هذا افـص تتضح أمهقة افضبط افؾغوي، بؼسؿقه افرصذم واإلظرايب، حقث 

ُيعرف بافضبط افرصذم افؾػظ افصحقح فؾؽؾؿة، ـام ُيعرف بافضبط اإلظرايب ادعـى 

 وق إمثؾة افتافقة: افدؿقق فؾسـقب. وفبقان أمهقة افضبط افرصذم أوًٓ أش

مًْؿال تعاػ:  ٍُ ًأىُفَس ًالَلًاشََتَىًِنَوًالُهؤِنِينَي، ُمًاجلَيّثًَمًْوأًإنَّ ٍُ َ ًل مًةِأنَّ ٍُ َ .َال
(36)

 

                                                           

 من شورة إحزاب. 10(  أية  (31

 من شورة إحزاب. 66(  أية  (32

 إحزاب.من شورة  67(  أية  (33

 .471ورس صـاظة اإلظراب ص ،  813(  ديواكه بؼح ابن حبقب ص (34

 .23(  كػسه ص  (35

 من شورة افتوبة. 11(  أية  (36
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مًُجّيثًًاجلَـّة: دار اخلؾود وافـعقم ذم أخرة. وؿال تعاػ:  ٍُ َُذواًأيهاَج .اَّتَّ
(37)

اجلُـّة:  

ًَنِذةًً :ما ُيسَتَس به من ُترس وؽره. وؿال تعاػ ًالِل ًلََعَ ًِجيّثًًٌاأفََتَى ًِ ًةِ ؟أم
(38)

 

 اجِلـّة: اجلـون.

اجلَـّة »ُيالحظ ذم هذه إمثؾة ورود ةالث ـؾامت، هلا كػس إحرف، وهي 

، وفؽن معاكقفا خمتؾػة. وٓ ُيػى أن فؾّسقاق دورًا ذم متققز ادعاين، «واجلُـّة واجِلـّة

ذم هذه احلال، فتحديد افـطق افصحقح، وادعـى وفؽن افضبط افرصذم يعّد مفاّمً جدًا 

 ادطؾوب.

ًَعَرًضًوؿال تعاػ:  ًاكَن ًوَسَفرًًاكَِريتًًًالََ .لتَّتَُعَكًًَاكاِصدًًًا،
(39)

افَعـَرض: ما  

يََّمًيَََنئٍِذًلِلاكفِِريَوًَعرًضًَيعِرض مـن مـاؾِع افدكقا. وؿال تعاػ:  ٍَ .(40)اوَعَرْضياًَج
 

(41):َرَض َيعِرُض. وؿال ظـسةافَعْرض: مصدر فؾػعل ظَ 
 

بـــــُت ؾـــــنكَّـِي ُمســـــَتفؾٌِك   ؾـــــنذا َفِ

 

ــــمِ   ــــٌر، مَل َيؽَؾ ٌِ واؾِ ــــر ــــايِل، وِظ  م

 
                                                           

، دار افؽتـب افعؾؿقـة، 1ي، طـمن شورة ادجادفة وافبحر ادحقط، ٕيب حقان إكدفسـ 16(  أية  (37

 .236: 8. 1993بروت 

از افؼـرآن، دعؿـر بـن ادثــى، ُتؼقـق: افـدـتور حمؿـد ؾـماد شـزـغ، من شورة شبا، وجمـ 8(  أية  (38

 .57: 2مؽتبة اخلاكجي، افؼاهرة، دون تاريخ. 

، دار افؽتـب 2من شورة افتوبة، واجلامع ٕحؽـام افؼـرآن، ٕيب ظبـد اهلل افؼرضبـي، ط 42(  أية  (39

 .153: 8. 1939ادرصية، افؼاهرة 

 من شورة افؽفف. 100(  أية  (40

ــاوة، طـ(  فح ادعؾؼــات افعشــ (41 ــق: افــدـتور ؾخــر افــدين ؿب ، دار 1ر، فؾخطقــب افتزيــزي، ُتؼق

 .230. ص 1997افػؽر، دمشق 
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ف وهو موضع اددح وافذم من افرجل.  افِعْرض: افؼَّ

ؾــافَعَرض وافَعــْرض وافِعــْرض هلــا كػــس إحــرف، وإكــام ُيصــل افتؿققــز بــغ 

 معاكقفا ظن ضريق افضبط افرصذم. 

ً ذم افتؿققز بغ اشؿي افػاظل وادػعول، فؾػعل ؾوق ويعّد افضب ط افرصذم مفامَّ

د، ـادُـِذِريَن ذم ؿوفه تعاػ:  ًُنيِذِريوًَافثالةي ادجرَّ ًُنّيا ،إىّا
(42)

وادُـَذِريَن ذم ؿوفه  

، فساَءًَصتاُحًالُهيَذِريوًَتعاػ: 
(43)

إذ ٓ ؾرق بغ افؽؾؿتغ من حقـث افؾػظ إٓ   

أخر. وفؾحرـات أيضًا دور مفّم ذم افتػريق بغ افػعل ادبـي بحرـة ما ؿبل 

ًةِهاًوََضَعجعل ادبـي فؾؿجفول، ؿال تعاػ: فؾؿعؾوم، وافػ .والُلًأعلَُم
(44)

وؿال  

ظؿرو بن ـؾثوم:
(45)

 

 إذا ُوِضــــَعت َظــــِن إبطــــاِل َيومــــاً 

 

ــــا  ــــوِم ُجوك ــــوَد افَؼ ــــا ُجُؾ  رأيــــَت هَل

 ٓ ؾرق بقـفام، من حقث افؾػظ، إٓ باحلرـات.«  َوَضَعت  وُوِضَعت» ؾافػعالن  

وٓ تؼترص أمهقة افضبط افرصذم ظذ ما ُذـر ذم إمثؾة افسابؼة، بل يتعدى 

 ذفك، إذ به ُيعرف افؾػظ افصحقح فؽل ـؾامت افؾغة.

وبافـسبة إػ افضبط اإلظرايب ؾفذه أمثؾة موجزة، ُتَمـد رضورته، ؿال تعاػ: 

ي ٌِ ًاةخَََلًإةرا ًةَِكِلهاٍتًوإِذ ًُ ًَربُّ .َم
(46)

، وافضؿة «إبراهقم»ؾافػتحة ظذ آخر ـؾؿة  

                                                           

 من شورة افدخان. 6(  أية  (42

 من شورة افصاؾات. 177(  أية  (43

 من شورة آل ظؿران. 36(  أية  (44

رع. واجلُون: افسوداء.. وافتاء ذم )ُوضِعت( ظا281(  فح ادعؾؼات افعؼ ص(45  لدة ظذ افدُّ

 من شورة افبؼرة. 129(  أية  (46
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ُه » ظذ آخر ـؾؿة  مها افؾتان َمقَّزتا افػاظل من ادػعول به، ؾاشتؼام ادعـى ظذ « َربُّ

قاق افؼرآين.  افصورة افتي أرادها افسِّ

ًالَلً باجلّر، ذم ؿوفه تعاػ:« رشوفِهِ » وُروي أن أظرابقًا شؿع من يؼرأ فػظ  أنَّ
ًورَُسَُلًًُةَِريءًٌ ًالُهرِشِكنَي، ،ِنَو

(47)
ؾؼال إظرايب: إن ـان اهلل بريئًا من رشوفه ؾلكا  

مـه بريء، ؾلخذه افؼارئ إػ اخلؾقػة ظؿر بن اخلطاب، رٌ اهلل ظـه، ؾحؽى 

(48).إظرايب ؿراءته، ؾلمر ظؿر بتعؾقم افعربقة
 

بتدأ وخزه حمذوف، أي: ورشوُفه وؿرأ اجلؿفور )رشوُفه( بافرؾع ظذ أكه م

بريٌء مـفم. وُحذف اخلز فدٓفة ما ؿبؾه ظؾقه. وأجاز بعضفم افرؾع ظطػًا ظذ 

«.بريء » افضؿر ادستس ذم 
(49)

 

مما شبق تظفر أمهقة افضبط افؾغوي، ذم توجقه افـصوص وافساـقب وإفػاظ، 

 .بغقة إيصال ادعـى ادطؾوب إػ افؼارئ ظذ افوجه إمثل

 صريؼة الّضبط:

ُيالَحظ فدى اشتعراض افؽتب أن افؽاتب، ذم أؽؾب إحقان، ٓ يتَّبع ضريؼة 

ع ذم افضبط، ؾقضع ـثرًا من احلرـات  واضحة ذم افضبط افؾغوي. ؾلحقاكًا يتوشَّ

افتي ٓ تسفم ذم توجقه افـّص، وافتي يؿؽن آشتغـاء ظـفا، وأحقاكًا ُيذف بعض 

 دها رضوريًا، إلدراك ادعـى ادطؾوب.احلرـات، افتي ُيعّد وجو

                                                           

 من شورة افتوبة. 3(  أية  (47

 .8: 5(  افبحر ادحقط   (48

، دار اجلقـل، 2(  افتبقان ذم إظراب افؼرآن، ٕيب افبؼـاء افعؽـزي، ُتؼقـق ظـع حمؿـد افبجـاوي، ط (49

 .634. ص 1987بروت 
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ع ذم اشتعامل احلرـات ُيثِؼل افـّص، وجيعل صورة اخلّط  وٓ صك أن افتوشُّ

رديئة، ويضاظف افعبء ظذ افؽاتب وافؼارئ معًا، ـام أن افتؼؾقل من اشتعامهلا ؿد 

 جيعل افـّص ؿارصًا ظن أداء ادعـى ادراد.

فؽاتب أن يؽتػي بوضع احلرـات ؾافطريؼة ادؼسحة فؾضبط تؼتيض من ا

افرضورية ؾؼط، افتي يمدِّي حذُؾفا إػ افوؿوع ذم افؾبس أو ضقاع ادعـى، وتؼتيض ذم 

 افوؿت ذاته ظدم إةؼال افـص بحرـات ٓ حاجة إفقفا.

ؽل. »ؿال أبو بؽر بن جماهد:  ؽُل دِا أصَؽَل، وفقَس ظذ ـلِّ َحرٍف يؼع افشَّ وافشَّ

أظـي  –مل ُيشَؽل افَتَبس. وفو ُصؽِل احلرُف من أوفِِه إػ آخِرِه  إكَّام يؼع ظذ ما إذا

«.ٕطَؾَم، ومل تؽن ؾالدة، إذ بعُضه ُيمدِّي ظن بعض –افؽؾؿة 
(50)

 

يتضح من هذا افـص أن بعض إحرف ذم افؽؾؿة بحاجة إػ ضبط. وذفك 

اهد حغ ُتتؿل حرـة احلرف أـثَر من وجه. ومثل هذا احلرف هو افذي ظـاه ابن جم

، ظذ حغ أن احلرف افذي ٓ ُتتؿل حرـته إٓ وجفًا «وافشؽل دا أصؽل»بؼوفه: 

واحدًا ؾقـبغي أٓ ُيضبط. وإؽؾب أن ضبط احلروف ادُشؽِؾة ذم افؽؾؿة يدل ظذ 

 حرـات احلروف ؽر ادشؽؾة، ؾال حاجة فضبط هذه إخرة. 

 .التامّ وؾقام يع ظرض ٕشس افطريؼة ادؼسحة فؾضبط افؾغوي 

 يف جمال الضبط اإلعرايب: -أولً 

كظرًا ٕمهقة افضبط اإلظرايب ذم توجقه ادعـى ُتوضع مجقع ظالمات اإلظراب 

 وافبـاء، ذم افضبط افتام، ظذ أواخر افؽؾامت، وُيستثـى من ذفك ما يع:

                                                           

 .23صاحف ص (  ادحؽم ذم كؼط اد (50



  حمؿود احلسند.  -ـبط افؾُّغـوّي: تارُيه وأصوفهافضَّ  

 

517 

افواو ادـػصؾة، افتي تؽون فؾعطف أو آشتئـاف أو احلال أو ؽر ذفك، ٓ  -1

ًإلًظؾقفا ؾتحة ٕهنا ٓ ُتؾػظ إّٓ مػتوحة، ـام ذم ؿوفه تعاػ: ُتوَضع  ًُ وناًيَعلَُمًحأِويلَ
ًًِ .الُل.ًوالّراِسُخََنًِِفًالِعلِمًَحُلَلََُن:ًآَنّياًةِ

(51)
 

افػاء افتي تؽون فؾعطف أو آشتئـاف أو افّسببقّة، أو ؽر ذفك، ٓ ُتوَضع  -2

وًفإنًلَمًحَفَعلَُا،ًولًَمػتوحة، ـام ذم ؿوفه تعاػ:  ظؾقفا ؾتحة أيًضا ٕهنا ٓ تؾػظ إّٓ 
ُلَاًانّلارًَ   .(52)حَفَعلَُا،ًفاتَّ

 وجاز حذف افػتحة ذم هذين ادوضعغ، فؽثرة آشتعامل، واشتبعاد افؾَّبس.

ٓ ُيوَضع ظؾقفا افسؽون إذا ـان « افواو وإفف وافقاء » أحرف افعؾة  -3

ًاإلظراب أو افبـاء يؼيض بسؽوهنا، ـام ذم ؿوفه تعاػ:  ًفخََدّلَّ ًَدىا ًكاَبًُثمَّ ًفاكَن ،
ًأدَنً ًأو ََسنِي ،كَ

(53)
ًُملاًكًوؿوفه تعاػ:   ًِِل ْب ٌَ ً ًِنوًرَبِّ ًألَِحٍد ًيَنتَِِغ ًل ،

.ةَعِدي
(54)

فوضع افسؽون ذم هذه ادواضع، ٕكه ٓ يشتبه بغره من وٓ حاجة  

احلرـات، وفو ـان حرف افعّؾة متحرـًا فوجب ضبطه، ظؾاًم أن إفف ٓ جييء 

 إٓ شاــًا.

حروف ادعاين وبعض إشامء ادبـقة، ادمفػة من حرَؾغ، ٓ ُيوضع  -4

فؼضقة أو افـاؾقة أو ا« إن» ، و«ِمن وَظن » افسؽون ظذ آخرها أيًضا، ـحرذم اجلر 

ػة من افثؼقؾة، و افـاصبة أو « أن » ، و«مقم اجلؿع افساــة »ادعادفة، و« أم » ادخػَّ

                                                           

 من شورة آل ظؿران. 7(  أية  (51

 من شورة افبؼرة. 24(  أية  (52

 من شورة افـجم. 9(  أية  (53

 من شورة ص. 35(  أية  (54
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ة أو ادصدرية أو ادخػػة من افثؼقؾة، و اجلازمة، وتاء « مل»افـاصبة، و« فن»ادػرسِّ

افؼضقة أو « َمن»آشتػفامقة، و« هل»افتلكقث، وكون افتوـقد اخلػقػة، و

 ػفامقة أو ادوصوفة ...آشت

ؾنن ُترـت أواخر هذه احلروف وإشامء ٓفتؼاء افساــغ، أو ٓظتبارات 

رة ـع، فؽثـذه ادواضـع احلرـة. وإكام ُُيذف افسؽون ذم هـب وضـأخرى وج

آشتعامل، وٕكه فو مل يؽن ادوضع شاــًا فُوضعت احلرـة. ومن أمثؾة حذف 

ًِنوًكَتُلًػ: افسؽون ذم ادواضع افسابؼة ؿوفه تعا َََّفَّ .وِنيُكمًَنوًُحخَ
(55)

 

افػعل اداٌ، ادتصل بضؿر رؾع متحرك، وافػعل ادضارع، ادتصل بـون  -5

، وناًَرَنيَجًإذًَرَنيَجًافـسوة، ٓ ُيوَضع افسؽون ظذ آخرمها، ـام ذم ؿوفه تعاػ: 

(56)
يِّئاِتًوؿوفه:   نَبًالسَّ ٌِ ًاحلََسياِتًيُذ .إنَّ

(57)
 

افسؽون، ذم ـل ادواضع افسابؼة، وما ُيشبففا فؽثرة آشتعامل، وُُيذف 

 واشتبعاد افؾبس.

 يف جمال الضبط الرصيف: -ثانيًا

تليت أمهّقة افضبط افرصذّم من جفة أكه جيعل افؽؾؿة ادؽتوبة ُتطابُِق صورَُتا 

ادـطوؿة، ـام ُشِؿعت ظن افعرب. ؾقـبغي وضع ـل احلرـات افتي تؾزم فضبط 

ودؾع افؾبس، ـام يـبغي حذف ـل احلرـات افتي ٓ ُتسفم ذم توجقه افـطق افؾػظ، 

 افصحقح فؾؽؾامت.
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 من شورة إكػال. 17(  أية  (56

 من شورة هود. 114(  أية  (57
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م   يؿؽن افتخعِّ ظـفا ذم ظدة مواضع، من ذفك: فالػتحةوبـاء ظذ ما تؼدَّ

ة، ـام ذم ؿوفه ؾإذا وؿعت ؿبل إفف افؾّقـة ادؿدودة، ادتوشطة أو ادتطر -1

،فَلدًجاَءًأرشاُطٍاتعاػ: 
(58)

بقـام ُتثبت افػتحة ؿبل إفف افؾّقـة ادؼصورة، فؽقال  

ًَتشتبه بافقاء، ـؼوفه تعاػ:  .َسََفًيُعِطيَمًَربَُّمًفََتَضًول
(59) 

،(60)ااةًًرًَأحًًْاُعُربًًإذا وؿعت ؿبل تـوين افـّصب، ـام ذم ؿوفه تعاػ:  -2
أو ؿبل  

ًنًَارِعًَاللًَافتاء ادربوضة، ـام ذم ؿوفه تعاػ:  ًاللًَُث .(61)ثًُارِعًَا
وهذان ادوضعان ٓ  

 يؿؽن أن ُيؾػَظ احلرف ؾقفام إٓ مػتوحًا، فذفك ٓ حاجة فوضع افػتحة.

ُُتَذف افػتحة أيًضا إذا ـاكت حرـة هلؿزة مػتوحة، مرشومة ظذ أفف،  -3

نرًِمفام ـان موضعفا، ـام ذم ؿوفه تعاػ:  .فاسألَُاًأٌَلًاذلِّ
(62)

 

إذا ـاكت متوشطة ؾنهنا ُتتؿل افػتح وافسؽون، واهلؿزة ادرشومة ؾوق أفف، 

وإذا ـاكت أوفقّة ؾنهنا ُتتؿل افػتح وافضم، ويؿؽن افتؿققز بغ حافتي افػتح وافّضّم 

بوضع افضؿة دالاًم، إذا اشتحّؼت اهلؿزة افضم، وبتجريدها من احلرـة، إذا 

ًالعالَِهنيًَاشتحؼت افػتح، ؿال تعاػ:  ِمرىاًِلنُسِلَمًلَِربِّ
ُ
  .(63)وأ
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 ٌذاًَخلُقًوُُتذف افػتحة إذا ـاكت حرـة هلاء افتـبقه، ـام ذم ؿوفه تعاػ:  -4

، اللًِ
(64)

 ٕهنا ٓ تؾتبس بغرها من احلرـات. 

ؾقجب أن توضع دالاًم، إذ ٓ توجد مواضع مضؿومة  الضؿةوبافـسبة إػ 

 ُيؿؽن آشتغـاء ظن ضّؿتِفا ذم افضبط افتاّم. 

أن ُتوَضع، إٓ إذا ـاكت حرـة فؾفؿزة إوفقة، ادرشومة  أيضًا يـبغي والؽرسة

ُتت إفف. ؾػي هذه احلافة ُُتذف، ٕن وجود اهلؿزة ُتت إفف يدّل ظذ 

ًإىَّهاًافؽرسة، دون ؽرها من احلرـات، ـام ذم ؿوفه تعاػ:  ًيُتايُِعَىََم يَو ِ ًاذلَّ إنَّ
.يُتايُِعََنًاللًَ

(65)
 

أن ُُيذف، وأٓ ُيوَضع، إٓ إذا ـان وجوده  ؾإؽؾب السؽونوؾقام ُيص 

رضوريًا. ويؽػي خُؾّو احلرف من احلرـة، ذم ؽر ادواضع افتي ُُتذف ؾقفا افػتحة، 

 فؾدٓفة ظذ افسؽون.

 ذف ؾقفا افسؽون:وأصفر ادواضع افتي ُُي 

ّقـة ٓ تليت إٓ شاــة، أيـام ـان موضعفا، ـام -1 ّقـة، ٕن إفف افؾَّ  ذم إفف افؾَّ

. (66)ذاِتًكَراٍرًوَنِعنيًٍؿوفه تعاػ: 
  

مًوُُيذف افسؽون إذا ـان حرـة ٕحرف افعؾة، ـام ؿوفه تعاػ:  -2 ٌُ ىَُُر
ميَسَعً ٍِ م،ًوبِأيهاىِ ٍِ ، ًةنََيًأيِدي

(67)
 ٕهنا فو مل تؽن شاــة فوجب ضبطفا. 

                                                           

 من شورة فؼامن. 11(  أية  (64
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وِِفًػ: وُُيذف افسؽون أيضًا إذا ـان حرـة فالم افتعريف افؼؿرية، ؿال تعا -3
،األرِضًآياٌتًللُهَكِِينيًَ

(68)
  إذ ٓ حاجة فوضعفا ٕن افالم ٓ ُتتؿل إٓ افسؽون. 

ـان شاــًا ـام وُُيذف افسؽون من احلرف افثاين، ذم افػعل ادضارع، إذا  -4

ًََذم ؿوفه تعاػ:  ٌُ ًًوأّناًَنوًجاَءَكًيَسَع،ًو ًحَلَّهَّ ًُ .ََيََش،ًفأىَجًَعي
(69)

  

ؽون من احلرف ادسبوق هبؿزة وصل دالاًم، ـام ذم ؿوفه تعاػ: وُيذف افس -5

ًًَفاىف ًاحلََجَر، ًةَِعصاَك ًارِضْب ًفُلليا ، ًِ ًلَِلَِن ًُمَََس ًاستَسََق ًاثنَخاًوإِذ ًُ ًِني َجَرت
.(70)اَعرشةًََعييًً

 

وهـاك مواضع أخرى ُُيَذف ؾقفا افسؽون، ُتعَرف ظن ضريق ادامرشة  -6

افِعؾم »وشط آشم افثالةي افساـن افوشط، ـام ذم وافتطبقق، ـحذف افساـن من 

وحِيياًالِعلَمًِنوًكَتِلً، ؿال تعاػ: «واجلَفل وَؿبل وَبعد
ُ
.وأ

(71)
 

وادفم ذم حذف افسؽون أو إةباته، أن ُيمخذ بعغ آظتبار أن ُخُؾو احلرف من 

ـن. وهلذا احلرـات، ذم ؽر ادواضع افتي ُُتَذف ؾقفا افػتحة، يدل ظذ أن احلرف شا

 يـبغي ظدم وضع افسؽون إٓ إذا ـان وجوده رضوريًا.

م، إكام ُيؾجل إفقفا، فضبط افشواهد ادؼتبسة  إن افطريؼة افتي ُظرَضت، ؾقام تؼدَّ

من افؼرآن افؽريم، واحلديث افؼيف، وافشعر افؼديم، وإمثال، وُيؾجل إفقفا 

فة إػ إضػال وظامة  افـاس وؽر افـاضؼغ بافعربقة. أيًضا ذم ضبط افؽتابات ادوجَّ
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ح ما جيب ظذ افؽاتب وضعه من افعالمات، وما يستطقع اختصاره  وهي توضِّ

 مـفا، مما ٓ ُيسفم ذم خدمة افـّص وتوجقه افؼراءة.

ق افضبط افتام مصحوًبا بثالث ؾوالد:  وحغ ُتراَظى ادؼسحات افسابؼة يتحؼَّ

ر أوٓها أن افؽاتب ٓ ُيتِعب كػَسه ذم ضب ط ـّل احلروف. وةاكقفا أن افؼارئ يوؾِّ

جفًدا ـبًرا ذم افؼراءة، ؾال ُيتاج أن ُيتعب برَصه وؾؽَره ذم افـظر وافتحؾقل. وةافثفا 

 أن اخلّط يبدو أـثر أفػًة ومجآً وأؿرب إػ افـػس.

وُيشار أخًرا إػ أن افضبط افؾغوي فه مستويات أظالها افضبط افتام افذي 

م، وأدكاها أن ُيؽتػى بضبط إحرف افتي ُتشؽِل ظذ افؼارئ طفرت أصوفه ؾقام  تؼدَّ

دها ضبقعة ادادة ادؽتوبة، وادستوى افػؽري  ؾؼط. وبغ إظذ وإدكى درجات ُُتدِّ

 وافثؼاذم فؾُؼّراء.

وهذه أمثؾة مضبوضة من افؼرآن افؽريم، واحلديث افؼيف، وافشعر، وافـثر 

 يؼة ادؼسحة فؾضبط افتام. إديب، تظفر ؾقفا أصول افطر

هاواُتًواألرُض،ً قال تعاىل: ًالسَّ ًَعرُضٍا ًوَجّيٍث ًِنوًَربُِّكم، ًَنغِفرٍة ًإَّل وسارُِعَا
ًَعِوً ًوالعاِفنَي ًالَغيَظ، ًوالاكِعِهنَي اِء، ّ ًوالَّضَّ اِء ّ ًالَّسَّ ًِِف ًيُيِفُلََن يَو ِ ًاذلَّ ًللُهخَِّلنَي، ت ِعدَّ

ُ
أ

ًالُهحسًِ  .ننِيًَانلَّاِس.ًوالُلًُُيِبُّ

م.ًوَنوً ٍِ ىَُبِ م،ًَذَنُرواًالَل،ًفاسخَغَفُرواًذِلُ ٍُ يَوًإذاًَفَعلَُاًفاِحشًث،ًأوًَعلَُهَاًأىُفَس ِ واذلَّ
مًيَعلَُهََن. ٌُ ًناًَفَعلَُاًو واًلََعَ ىََُبًإلًالُلً؟ًولَمًيُِصُّ ًيَغِفُرًاذلُّ

ًََتِريًِنوًَتً ًوَجّياٌت م، ٍِ ًِنوًَربِّ ًَنغِفرٌة م ٌُ ًَجزاُؤ وئلَِم
ُ
ًِفيٍا.ًأ يَو ِ ِِ ًخا ًاألىٍاُر ِخٍا

. وىِعَمًأجُرًالعاِمِلنيًَ
(72)
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افطُُّفوُر َصطُر اإليامِن، واحلَؿُد هللِ مَتألُ ادِقزاَن، وُشبحاَن » ^وقاَل َرُسوُل اهللِ، 

َدؿُة  «أو مَتألُ »اهللِ واحلَؿُد هللِ مَتألاِن  الُة ُكوٌر، وافصَّ امواِت وإرِض، وافصَّ ما َبَغ افسَّ

لُّ افـّاِس َيغُدو: ؾبالٌع َكػَسُه، بُ  ـُ ُز ِضقاٌء، وافُؼرآُن ُحّجٌة َفَك أو َظَؾقَك.  رهاٌن، وافصَّ

«.ؾُؿعتُِؼفا، أو ُموبُِؼفا 
(73)

 

(74) وقال صرفة بن العبد:
 

 إذا افَؼوُم ؿاُفوا: َمن َؾًتى؟ خؾُِت أكَّـِـي

 

 ُظـِقـــــُت، ؾَؾــــم أـَســـــْل، ومَل أَتَبـــــؾَّدِ  

 الِل افتِّــــالِع  خَماؾـــًة،وَفســــُت بَِحــــ 

 

ـــدِ   ــــوُم أرؾِ ــــى َيســـَسؾِِد افَؼ ــــْن َمَت  وفؽِ

ـــوِم، َتؾَؼـِــي   وإن َتبِغـِــي، ذم َحؾؼــِة افَؼ

 

 وإن َتؾَتؿْســــِي، ذم احلَواكِقـــِت، َتصـــَطدِ  

، اجلَِؿقـــُع، ُتالِؿــِــي   وإن َيؾَتــــِق احلَـــيُّ

 

دِ   ـــــؿَّ ـــــِع، ادَُص ؾِق ـــــِت افرَّ  إَػ ِذروِة افَبق

ــــِه،أَرى   ـــــٍل باِمفِ ـــــاٍم، َبِخق ـــــَر َكّح  َؿب

 

ــــدِ   ــــِة، ُمػِس ، ذِم افَبطاف ـــــِويب ـــــِر َؽ َؼب  ـَ

 أَرى ادَوَت َيعتـاُم افؽِـراَم، وَيصـَطِػي 

 

دِ   ـــــدِّ ـــــِش،  ادَُتَش ــــاِل افػاِح ـــــَة م  َظِؼؾق

ــلَّ َفقؾــٍة،  ـُ ــزًا، كاؿصــًا  ـ ـَ هـــَر   أرى افدَّ

 

هــــُر،  َيـَػـــدِ    ومـــا َتــــُؼِص إّيـــاُم، وافدَّ

ــى  ــا أخطــل افَػت ـــوَت م  َفَعؿـــُرَك إنَّ ادَ

 

ـــــدِ   ـــــَوِل ادُرَخــــى،  وةِـقــــاُه بِافَق  َفؽافطِّ

ِب َوَلِدِه:  َؿِد ُمَؤدِّ ُل ما َتبدُأ بِِه، ِمن »  وقال ُعتبُة بُن أيِب ُسػياَن، لَِعبِد الصَّ فَِقُؽْن أوَّ

، إصالَح َكػِسَك، ؾننَّ أظُقـَُفم معُؼودٌة بِ  َعقـَِك، ؾاحلََسُن ِظـَدُهم ما إصالِح َبـِيَّ

 اشَتحَسـَت، وافَؼبِقُح ِظـَدُهم ما اشَتؼَبحَت.
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ُفم ِمـُه ؾَقفُجُروُه. ُةمَّ  ـْ تاَب اهللِ، وٓ ُتؽِرْهُفم َظَؾقِه َؾَقَؿؾُّوُه، وٓ َتُس
وَظؾِّؿُفم ـِ

ُه، وِمَن احلَِديِث أَفَؾُه. وٓ خُتِرْجُفم مِ  عِر أَظػَّ ِهم ِمَن افشِّ ن ِظؾٍم إَػ َؽِرِه، َحَتى َروِّ

ؿِع َمَضّؾٌة فِؾَػفِم.  ُُيؽُِؿوُه، ؾننَّ ازِدحاَم افَؽالِم ذِم افسَّ

 َؿبَل 
ِ
واء بِقِب افَِّذي ٓ َيعَجُل بِافدَّ ْن هَلُم ـافطَّ ـُ ْدُهم يِب، وأدِّهُبم ُدويِن. و وٓ ُُتَدِّ

ِهم . وَروِّ
ِ
. وَجـِّبُفم حُماَدةَة افـَّساء

ِ
. واشَتِزْديِن بِِزيادتَِك إّياُهم  َمعِرؾِة افّداء

ِ
ِشَرَ احلَُؽامء

أِزْدَك. وإّياَك أن َتتَّؽَِل َظَذ ُظذٍر ِمـِّي َفَك، ؾَؼد اتََّؽؾُت َظَذ ـِػايٍة ِمـَك. وِزْد ذِم 

ي، إن صاَء اهللُ  «.تلِديبِِفم أِزْدَك ذِم بِرِّ
(75) 

 

             

                                                           

 .73: 2.  1985، افؼاهرة 5(  افبقان وافتبقغ فؾجاحظ. ُتؼقق: ظبد افسالم هارون، ط(75
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، ممشســة افؽتــب افثؼاؾقــة، بــروت 1فؾســقوضي، طاإلتؼــان ذم ظؾــوم افؼــرآن،  -1

 .م1956

 ، ظـــامل افؽتـــب، 1ر، طأكـــا وافؾغـــة وادجتؿـــع فؾـــدـتور أ ـــد خمتـــار ظؿـــ -2

 م.2002افؼاهرة 

 م1993، دار افؽتب افعؾؿقة، بروت 1افبحر ادحقط، ٕيب حقان إكدفيس، ط -3

ؽتبـة اخلـاكجي، ، م5افبقان وافتبقغ فؾجـاحظ. ُتؼقـق: ظبـد افسـالم هـارون، ط -4

 .م1985افؼاهرة 

، 2افتبقان ذم إظراب افؼرآن، ٕيب افبؼاء افعؽزي، ُتؼقق ظع حمؿد افبجـاوي، ط -5

 م.1987بروت 

رية، ـدار افؽتــب ادصــ، 2اجلــامع ٕحؽــام افؼــرآن، ٕيب ظبــد اهلل افؼرضبــي، ط -6

 م.1939افؼاهرة 

 ، افؾغــة افعربقــةؿري، مطبوظــات جمؿــع رح إظؾــم افشـــتـديــوان ضرؾــة بشــ -7

 م.1975دمشق 

، دار 2ـــداوي، طرس صـــاظة اإلظــراب ٓبــن جـــي. ُتؼقــق: افــدـتور حســن ه -8

 م.1993افؼؾم، دمشق 

ؾخـر افـدين ؿبـاوة،  فح ادعؾؼات افعؼ، فؾخطقب افتزيزي، ُتؼقق: افـدـتور -9

 م.1997، دمشق 1ط

 ريخ.فح ادػصل ٓبن يعقش، مؽتبة ادتـبي، افؼاهرة، دون تا -10



 (2( اجلزء )87ادجؾد ) –جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشق 
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ــة،  -11 ــار افدوفق ــت إؾؽ ــي، بق ــو صــفقب افؽرم ــه أب ــى ب ــؾم، اظتـ  صــحقح مس

 .م1998افرياض 

ّب افـدين واظـظ، ـتاب ادصاحف ٕيب بؽر افسجسـتاين، ُتؼقـق: افـدـتور حمـ -12

 م.1995، افدوحة 1ط

افؾباب ذم ظؾل افبـاء واإلظراب فؾعؽـزي، ُتؼقـق: افـدـتور ظبـد اإلفـه كبفـان  -13

 م.1995، دار افػؽر، دمشق 1ط وؽازي ضؾقامت،

 جماز افؼرآن، دعؿر بـن ادثــى، ُتؼقـق: افـدـتور حمؿـد ؾـماد شـزـغ، افؼـاهرة،  -14

 دون تاريخ.

ؼقـق: افـدـتور ظـزة حسـن، ادحؽم ذم كؼط ادصـاحف، ٕيب ظؿـرو افـداين، ُت -15

 م.1960دمشق 

رة، دون ، دار ادعـارف، افؼـاه2اددارس افـحويـة فؾـدـتور صـوؿي ضـقف، ط -16

 .33ص ،تاريخ

 ، دار افبشـــالر، 1كظـــرات وآراء ذم افعربقـــة وظؾومفـــا فؾـــدـتور مـــازن ادبـــارك، ط

 .م2007دمشق 
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 خمتار تذكرة أيب عيّل الفاريّس وهتذيبها  

 هـ 293أليب الفتح عثامن بن جنّي ت 

 حتقوق د. حسني أمحد بو عبّاس

 هـ 1321ص( الرياض 837النارش: مركز امللك فوصل للبحوث والدراسات اإلسالموة )

 

 ()أ.د. عبد اإلله ىبهان

 

حناة   أاالنهو وؾن) هنن( رأس اـ377ّ-288ؿان أبو طظ اـٌارد احلسن بنن أدن) )

أوـع باستّباط اـيُل اـّحواةو ؿام أوـع باجل)ل وتٍُٓب وجوه اـرأي   اـٍهنااا واسسنا ل 

ت  تنى   ابن  أن ؾواط) اـّحنو ؿأنت اسنتٍّرت وُأوجنزت وُذ ن اوخنوًص  واـّحواة

ااا ـذـك ؿان اجتاه أيب طظ إغ اـّحو اـتوبٍٓنيو وإغ آجتْناد   اـٍهن ؽْٓا زاادة سستزا).

ننذا ٔننرى أن أؿهننر ؿتبننه ؿأننت   اسسننا ل. ؽنٗن ا لننا ترؿّننا  ااـّحواننة اسننتّادً  إغ اـّنننو وـ 

رفو ؤىرٔننا إغ ارنناره إخننرى ناإلاهنناح اـيهنن)ي واـتَُِننةو ولننا   اـّحننو واـننن

راات واسّهننورة  ٍُننراس اـسننبية واسسننا ل اـبًنن)اداات واـمننكازاات واـيسنَن ؿاحلجننةـ 

ّٔا ٔج)ها  ات صابع توبٍٓي اجتْناديو وؽْٓنا تنبز براطنة واـيه)اات وؿتاب اـميرو ؽٗ

ر ليىنم نأيب طظ ولٍ)رته طىل  اجل)ل وطىل تٍُٓب اسسا ل طىل وجوهْا اسختٌُةو وؾ) ٔم

ر اسر وم اـ)ؿتور طب) اـٌتاح شُبي رسناـته طّنه وطنّرف بررناره نتراث اـٌارّد بي) أن ٔم

                                                           

( ). طهو جمِع اـًُة اـيربٓة ب)لم 
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و ذوح ر ؿتابنه  اـتيٍُٓنةو وهننإـْٓا ؿام ٔمن رت ؿتب اسسا ل اسمارنو ؽٍ) ٔم(1)اسخووصة

ٍٔنل طّنه اـّحناةو ش اـتنذؿرة»ـنه سناّمه  اطنىل أن هّناك ؿتاًبن وإاها ات طىل ؿتاب سٓبواه.

هنن( وؼكلنا.. 911ُه اـسٓوصي )تبْ هن( وؾَ 1593وأ اـوا طُٓهو ٍٔل طّه اـبً)ادي )ت

ه أ ) طىل أرر.وبحث طّه اس طنظ أول لنن صنّذ  نذا وربام ؿان أبنو  ياسونو و  اٍعـ 

اـيّوانو ؽَتابه أول ؿتاب  ؿره ؿمنذ اـىّنون باسنم اـتنذؿرةو وؾن) ُصنٌّّت طن)ة ؿتنب 

و ولّْننا   (2)هنن(745بين)ه  نذا اـوسنمو لّْننا   اـّحنو ؿتنذؿرة أيب  ٓننان اـّحنوي )ت

و ولّْنا   (4)و ولّْا   اـمير ؿاـتذؿرة اـٌخرانة(3)هن(562إدب ؿتذؿرة احلِ)وين )ت

هن(و ولّْنا   ؿنل رس 671واإلرشاد واـرتؼٓب واـرتهٓب ؿتذؿرة اـٍرصبّي )تاـوطظ 

ُسٓوصي.   ؿاـٌُك اسمحونـ 

واؾتق اـبا هون طىل اـٍّول اـتي ٍُٔنت لنن تنذؿرة أيب طنظو وـَنن حلسنن  نظ 

اـبا هع و ّظ أيب طظ صُع طُّٓا لرؿز اسُك ؽٓننل ـُبحنوث واـ)راسنات اإلسن لٓة 

ر تنذؿرة أيب طنظ اـٌنارد وبنذابْا( ٕيب اـٌنتن طنهامن بنن جّنّي بَتاب طّوأنه  )تتنا

 هن( بتحٍٓ  اـ)ؿتور  سع أد) بو طباس. 392)ت

                                                           

 هن.1377اـٍاهرة  –لَتبة هنهة لق  –أبو طظ اـٌارد. د. طب) اـٌتاح إسامطٓل شُبي ( 1)

سنة اـرسناـة بنكوت لٖس –د. طٌٓنذ طبن) اـنردن  تذؿرة اـّحاة ٕيب  ٓنان إٔ)ـزن. تنن( 2)

 م.1986

تنن د. إ سنان طبناس  –هنن 562اـتذؿرة احلِ)ؤٓة سحِ) بن احلسن بنن مِن) بنن طنظ ت ( 3)

 .1996بكوت  –دار صادر  –وبَر طباس

تنن د. ٔنوري دنودي  –هنن  692اـتذؿرة اـٌخراة ـُنا ب  ناس اـن)ان اسّمنأل إربنظ ت ( 4)

 م.1984يُِي اـيراؾي اسجِع اـ –تم صاـن اـهالند.  ا –اـٍٓز
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ؽٍ) ب)أ اسحٍ  اـٌاضنل  اوسا ؿان اـوؾوع طىل لهل هذا اـَتاب اميل اـبا ث ؽرً  

ر وصنٌذ نلٍ)لته بٕن ؾّص طُّٓا باـتٌنٓل ؾنة وؾوطه طىل هذا اسخووطو بي) أن أتمن

تذؿرة أيب طظ اـٌاردو اجلنزس اـهناين لّنه ٔسنخة ؾ)اِنةو سنٍط لنن »طىل هذا اـّحو   ـه

اخره تاراخ اـَتابنة بٍراّنة اسٍابُنةو واًُنب طنىل اـىنن أن اـّسنخة لنن خونوط اـٍنرن 

 اـمٓخ لكزا ؽهل اهلل اـزٔجاين.   خزأة ااخلالس تٍرابً 

ُِخوننوط انن)ور 1928ؾننال اسحٍنن   لّننذ طننام  بننع اسحٍٍننع  ضننل هننذا اـوصننذـ 

واـ)ارسعو و  ٔيرف اص ع أ )هم طُٓه إٓ اـواصذ إولو رم ؼب زلن توّ  ؽٓه شٓخ 

 اإلس م صا ب اخلزأةو ؽتٌرؾت ؿتبه   اسَتبات وؼاب خبها بام ؽْٓا لن ٌٔا س. 

و ّ)رّا اـسٓ) اسحٍ  أن اسخووصة  وت   لَتبة جمُس اـمورى اإلاراين 

د خيٌن    احلننول طنىل لننورة طّْنا ـنوٓ أن ُهٓ نت ـنه وأٔه ر نل إـْٓنا وؿنا

 –ـُرتبٓنة   اـَوانت أنذاك  الساط)ة لن اـ)ؿتور طب) اهلل اـًّنٓمو وؿنان وزانرً 

وؾن) اتٌن  أٔنه ؿنان   جوـنة  –وهو طهو لراسل   جمِع اـًُة اـيربٓة ب)لم  

 .اهّاك ؽت)ّخل   إلر وؿان خكً 

ْاو وـَّنه   اَن اـَتاب اـذي وؾع طُٓه اـبا  ث هو تذؿرة أيب طنظ ؿنام تٍنّ)م وصٌن

وإٔام ؿان لن اـرجنال و (5)لن إـٌاف  ً ؿان تتار اـتذؿرةو و  اَن صأع هذا اسختار رج

اـذان طُْٓم اسيّول   ؽْنم ؿن م أيب طنظ وسنٓبواهو إٔنه ؽُٓسنوف اـًُنة واـّحنو لٖـنذ 

شنيرهو أبنو اـٌنتن طنهامن هن( وشارح 354اخلنا ص ورس اـنّاطةو وص)ا  استّبي )ت

و ؽَان لن أؾ)ر اـيُامس طىل ؽْم تذؿرته ولٍاصن)ه ابن جّي اـذي ٓزم أبا طّظ أربيع طالً 

 ولن رّم ؿان لن أؾ)رهم طىل بذابْا و ذف اسَرر وتٍ)ام اسّْم لّْا. 

                                                           

ُّْذ لن اـّاس )اـوسٓط(. اسراد    اَن لن اـّاس اـياداع.( 5) ُِّذُّ  اـنِّ  اـ
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ؿتننب إسننتا  اسحٍنن  صننٌحات لّْجٓننة صواُننة لٌٓنن)ة تتيُنن  بيّننوان اسخوننوط 

و ٍُ ُٔ ّني اـُبٓنب ؤسبته وؽْٓا  ًْ ٌل ؿهكة لن ؿتب ابن جّي وخزأة إدب وذح أبٓات ُل

هن وؾ) ؾورٔت تُك اـٍّول بام ورد   اسخووصنة لوضنوع اـبحنث 761ٓبن همام ت 

 إلربات أن تُك اسسا ل لن اـتذؿرة وأن لٖـذ هذا اسختار أو اـتْذاب هو ابن جّي. 

ان اتنوره اـبا هون ممنا اصُينوا رم  )د اسحٍ  صٌة اـتذؿرة ومتواهاو وهي ؿام ؿ

وٍل ٍُٔت طّْاو وؾن) بن)أ بوصنٌه بَُنامت ابنن اـين)ام )ت ٍُ ُٔ هنن(   بًٓنة 665طُٓه لن 

 .2265اـوُب  

ُّم ؽٓنه طنىل ليناين اانات لنن اـٍنرانو  اـتذؿرة ٕيب طظ ؿتاب طزاز ؿهك اـٌا )ةو تَ

ّحننو ولينناين أبٓننات لننن أشننيار اـيننربو ولسننا ل لننن اـ ^وأ اداننث طننن اـّبنني 

 واـتقاذ ؾال اسحٍ   

جيِع ؽٓه أبنو طنظ لنا اينّن ـنه لنن لسنا ل  اؿان أصُه تزًٔ  –)واـَتاب ؽٓام اب)و يل 

ولبا ث   اسوضوطات اسنذؿورة   صنوربا إوغو ؽاـَتناب لوضنع انذّؿر أبنا طنّظ 

باسبحث ولنا راه ؽٓنه  نال ٔىنره إول ؽٓنه أو دراسنته إوغو بنل اَناد اَنون لسنّودة 

نة ؾوانة وبنراهع  وُِسٕـة   بيض لواصّهـ ـّ رم ؿتب اـبا ث صٌحات اشتُِت طىل أد

ساصية ـُ)ٓـة طىل أن هذا اسخووط اـذي ؿتب طُٓه أٔنه تنذؿرة أيب طنظ إٔنام هنو تتنار 

هنن(  ؿنر   ؿمنذ 543وٓسٓام أن جالع اـيُوم اـبناؾويل )ت وتذؿرة أيب طظ وبذابْا

  اـتذؿرة ؽنزطم أٔنه اُّخننْا ؤبنه طنىل بينض أن ابن جّي ذع  997 اسمَ ت 

( بٍوـنه  )و  ؿتناب 3  5هن(   تٌسنكه )671اسواضع لّْا. وأشار إـْٓا اـٍرصبي )ت

   .اـتذؿرة اسْذبة طن اـٌارد..(
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اشننتِل اسختننار طننىل ر رننة أبننواب هنني  بنناب لننن اطننت ل اـٌنناسو وبنناب لننن إطننامل 

و ألا باؾي اـَتاب ؽْو ألمناج لنن لسنا ل اـٌيُعو وباب اـّون ؿٓذ صارت لن ترجع

  اـيربٓةو وؿ م   ااات ؾرأٓة وأ اداث ٔبواة وأشيار.. ؿان أبو طظ ا)ار ؿ لنه طُْٓنا 

 ومخسع ول تي لسٕـة.  اوؾ) أ ك اسحٍ  لا   اـَتاب ؽَان ر رة أبواب ومخًس 

 ْٓا بٗجياز  و ؿر اسحٍ  أهم سامت أيب طظ   هذا اـَتاب واَِن اإلشارة إـ

  ؿننر لسننا ل سبا ننث   طُننم اـَنن م ؿِسننٕـة اإلرادة واـر اننة واخلُننود   اـّننار 

 وطُم اهلل.. إضاؽة إغ لسا ل ؽٍْٓة. 

هنن( 283هنن( وابنن اـرولني )ت269طّااة أيب طظ بميراس م)رع ؿابن اسيتنز )ت

 هن(. 211وأيب اـيتاهٓة )ت

 أخرى.    ؿتب   اـَتاب بٓان سا ورد طّه لبْاًم 

ؤننّص اسحٍنن  طننىل لننا وجنن)ه لننن لنننادر أيب طننظ   هننذا اـَتنناب  ؽّْنناك ؿتنناب 

ألخٌش ]ت ه. ؾنال 249هن[ وؿتاب ٕيب طهامن اسازين ]ت215اـٍوا ـ  هن[   اذؿر اسِن

ُنامزين جتيُنه لنن أؼّنى ؿتنب أيب طنظ    اسحٍ   وؾ) أووى ؿتابّا طىل ٔننو  ؿهنكةـ 

 تيّذر طّظ أن أج)ها   أّي لن)ٍر اخر.  ًٓ   اـَتاب أؾوا  ـكو بل إّن أبا طظ حيَي طّه

هننن( واسٍتهننب ـُِننّبد 276ولننن لنننادره ؿتنناب اسينناين اـَبننك ٓبننن ؾتٓبننة )ت

هننن( ولينناين اـٍننران 275هننن( وؿتنناب ذح أشننيار الننذـٓع ـُسننَري )ت285)ت

 هن(. 316هن( وؿتاب إصول ٓبن اـرّساج )ت311وإطرابه ـُزّجاج )ت

أن اسحٍ  خلّص أهم ط لات طِل ابن جّي   ؿتاب اسختار لنن اـتنذؿرةو ؽْنو ؿام 

خرة لنن  ٓاتنهو واختنن لر ُنةٍ ؾ) صّع هذا اـَتاب    دون ر ٔننه   لواضنع لّنه نلتٕن

 .متّم اـٍّص اـواؾع   بيض ؿن م أيب طنظ وأصنُحه ؤّبنه طنىل لواضنع لّنهو ولواضع
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ابننن جّنني   بيننض  وأضْننر  لواضننعو وؾنن) اخننتُط ؿنن م ابننن جّنني بَنن م أيب طننّظ 

 ضْر بيض اـتَرار   بذاب ابن جّي. و وتيٍُٓاته اجلأب اـمخيص ٕيب طظّ 

هذا ولن اجل)ار باـنذؿر أن هنذا اسخونوط اـٌّنٓس ؾن) وؾنع ؽٓنه َخنْرم   لوضنيعو 

  هب إول بٗ )ى طػة ورؾةو ألا اـهاين ؽٍ) ؿان   اخر اسخووط وٓ ُا)رى لٍ)اره. 

ّاضر   اـَتاب ٓ خيٌى طُٓه اجلْن) اـننادا اـنذي بذـنه اسحٍن    إ اـنة ؿنل واـ

لسٕـة لن اسسا ل طىل لوضيْا   ؿتب أيب طظ إخرىو ٕن أبا طظ ؽنّرغ اسسنا ل لنن 

تذؿرته   ؿتبه اسرتبة   اسسا لو ؿام أن اسحٍ  أ ال طنىل لواضنع هنذه اسسنا ل إضناؽة 

 ا لن ؿتب استٍ)لع. إغ إ اـته لا طىل لواضيْ

حيتناج إغ تيُٓن  أو توضنٓن أو  اوؾ) ضبط ؿل لنا حيتناج إغ ضنبطو و  ان)ع لوضنيً 

ننهو واسننتيان بّحننو  ٍّ ذح إٓ ؾننام بننه إضنناؽة إغ ؽْننارس إضنناؽٓة. إٔننه أطوننى اـَتنناب  

ُتورٓ  واـتيُٓ  واـتنحٓنو  ؽٍن)  ؿنر   لٍ)لتنه  التواضنيً  اؿان لّنًٌ ومخسِ ة لرجعـ 

لننن   ً ه اـننذان جننادوا بٌا نن)ة أو  ننضج أو لراجيننة وخننّص باـننذؿر لننّْم ؿننأسننامس إخوأنن

إستا  اـ)ؿتور مِ) اـ)ايل وإستا  وا ل اـرولي وإستا  اوسذ اـب م وطبن) اـيزانز 

 بخشو وؿذـك شَر اـ)ؿتور اوسذ اـيراٌي اـذي هنض بٕلر اـَتاب ولراجيته. 

وجه إلهل اـذي آُ  بنه ؿنام طْن)ٔا وٓبّ) لن اإلشادة بٗخراج هذا اـَتاب طىل اـ

   اـَتب اـتي ان)رها لرؿز اسُك ؽٓنل. 

واَِننن أن أن ّٔىننر   أبننوب اـَتنناب ولسننا ُه ؤُِننس صبٓيننة تٌَننك أيب طننظ 

 وبراطته وسٍّذ ـ)ن باب اـّون ؿٓذ صارت لن ترجع. 

ٍْناس طّ)لا وازن أبو اـٌتن بنن جّني بنع طُنل اـّحناة وطُنل استَُِنع وطُنل اـٌ

وجنن) أن طُننل اـّحنناة أؾننرب إغ طُننل استَُِننعو ٕن اـّحنناة إٔننام حيُٓننون طننىل احلننّسو 
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ننة  ٌّ ننة واننرون أن اـيننرب    ْننرة ؿ لْننم إٔننام جيّحننون إغ اخل ٌّ وحيتجننون باـهٍننل واخل

 سٍُٓة ؤحٓزة. 

إن هذه اإل اـة طىل احلّسو واجلّوح إغ اخلٌةو تبز   هذا اـباب اـذي جاس بنه أبنو 

( وٓشك أن اـيّوان ٓؽت ـُّىنر ؽَٓنذ اَنون  نرف 398-397  صٌحتع )طظ 

 وا ) لن ترجع؟ 

خيبٔا أبو طظ أن اـّون   لّك وطّْك هني ٔنون خٌٌٓنة ـنٓس لنا تنرج لنن اـٌنمو 

وإٔام ترجْا لن اخلٓاشٓمو ألا ٔون )َطْن(   ؾوـك  َطْن خاـن)و ؽْني ؼنك اـّنون إوغ 

وـَنن اـّنون إوغ اشنتبْت باـهأٓنة لنع أن لوضنيْام ـنٓس ٕن هذه اـّون لنن اـٌنم. 

 بوا ). وهّا اوضن ـّا أبو طظ  ـك  ذا اسهال احلّز بٍوـه  

رب بًكه ؽٓجنيس ـنه صنوت نؿام أٔك ؾ) ترضُب باـفس ؽٓجيس ـه صوتو رم ته

لننن ؼنك لوضننيه.   جيننأل    اؿننوتهو ؽنن  تَّننر أن امنبه اـنننوت لننن لوضنيه صننوتً 

 س هَذا ؼك اـّون. احلروف ر

وإ ا ؿّّا ٔيرف أن اإلدؼام اَون بنع احلنرؽع استامرُنعو ؽَٓنذ أدؼِنت اـّنون   

بيض  روف اـٌم وهي خٌٌٓة ترجْا لن ؼك اـٌمو ؽناـٍول إهننا صنارت ؿنذـك ٕن 

 صوبا ؿنوت اـتي لن اـٌم.

اـّنون    ألا اـّون اـتي لن اـٌم ؽْي واؾية إغ جّب اـراس واـ مو ؽُذـك ُأدؼِنت

اـ م واـواو واـٓاس وبٍٓت ؼّّة. وـَن هذه اـّون اس)ؼِة حتوـت إغ ُؼّّة وخرجنت طنن 

 و واـًّّة ٓ تَون إّٓ   اـّون.اؿوهنا ٔؤً 

ّاترم اٍّ)م أبو طّظ تيُُٓه اـّىرّي اسيتِ) طىل  ناـِّّٓ ًٔ وإٔنام  ا.. إن تُك اـًّّة ـٓست ٔو

أٔنك طّن)لا تٍنول  هنذا طنالر وتٍنذ طنىل  هي همٌّ لّك بناـّون.. وؿٓنذ  ـنك؟ انرى
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ُِّٓ نك ـنذـك.. ولهنل  )طالر( ؽٗن اـسالع ايرف أٔك ترا) )طالٌر( بناـرؽع سنا انرى لنن ب

  ـك ان)ا طىل تُك اـًّّة. 

اخر طىل  ـكو ؽٗٔك إ ا أدؼِت اـوناس واـىناس واـنناد واـهناد    ًٓ وارضب لها

احلرف اسْوَبن  رنم   جتنأل بنه.  رف ـٓس بِوب و ؽنٗن اإلصبناا ابٍنىو ـنذـك لِنَت بن

وتساسل أبو طظ  هذه احلروف اـتي هي لن ترج وا ) لا بالنا تَنون تتٌُنة؟ ؽاـن)ال 

 لا لن ترج وا ) وـَّْام تتٌُان؟   ً واـتاس له

رأى أبو طّظ أن اـذي خياـذ بع هذه احلروف وهي لن تنرج وا ن) إٔنام اينود إغ 

 جلْر واـرخاوة واـمّ)ة. أسبابهو وهي اإلصباا والِس وا

وانننرتك أبنننو طنننظ اـّنننون واـًّنننة وإخنننذ بتوضنننٓن هنننذه اـننننٌات اـننننوتٓة 

ؽناـرخوة لنا جنرى ؽْٓنا اـننوت واسنرتخت طُٓنك إ ا )اسنوُحات( اـتني  ؿرهنا. 

 ؿاـسع واـزاي واـٌاس واـهاس..  –أي جيري ؽْٓا اـٌّس  –ل)دبا 

وؾذ اـٌّس طّ) آطنتامد طُْٓنا ألا اـم)ا)ة ؽْي اـتي ٓ جيري ؽْٓا اـنوت أي ات

ؿاـ)ال واـتاس واسٓم واـّون.. وهّا اَِن أن ايرتض ليرتض بٕٔنه اَِّّنا أن ٔجنري  –

ٌَسّا باسٓم واـّون ؽَٓذ اَؤان ش)ا)ان؟ َٔ 

 ًٍ لام صنوتو ـَنّن هنذا اـننوت ٓ خينرج لنن لوضنع  اؽُٓجٓب أن اسٓم واـّون  

سْب أهنام رخوان ولا شن)ا)ان واٍنّ)م ـّنا ـٌىك  امو ؽُٓس اـنوت لام.. ـذـك ٓ حت

 ـٍٓاس رخاوة احلرف لن ش)ته   اليٓارً 

)ؽٗ ا أردت أن تيرف شّ)ة احلرف لن رخاوته ؽهْيه لوضيه رم اطتِ) طُٓنهو ؽنٗن 

جرى ؽٓه اـنوت وخرج اـنوت لن لوضيه ؽْو  رف رخوو وإن   جير ـنه اـننوت 

 و هو ش)ا)(. اؽُٓس هو رخوً 
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بٍوـننه  إ ا تَُِننَت  ننا أصبٍننَت وسننط ـسننأك إغ لننا  ننا اه لننن ر اسوبٍننة نرننم ؽّسنن

 احلّكو ؽحقت اـنوت. 

و  اٌرّس ليّى الِسو بل أتٍل إغ ألر اخر ٓ ط ؾة ـه  ذه اسسٕـة وإن ؿأت ؾن) 

ختِت به. واـٍهٓة  هل جيوز أن اٍال  هنا هّناك ؿنام ؾٓنل هنذاك وهنا هّنا ؽٍن) ورد   

 شير اـَِٓت ؾوـه  

ٍِرىوؾُّنننا ـننن ِن بننناـ ًْ  ه هنننا  اك ؽاْسنننَت

 

 رُب نو   ي إداوى طّنن)ٔا ـننك لمنن 

ورأى أبو طظ أن اـٍٓاس جيٓز أن اٍال )ها هّناك( ـَنّن  ـنك   ُاسنِعو وؾن)  

جيوز   اـٍٓاس لا ٓ جييس   آستياملو أٓ تنرى أٔنه   جينأل )و ر( وإن ؿنان ؾن) 

 جاس )اذر(.

تناب  )هنذا بناب لنن اطنت ل اـٌناس( ؽّٗٔنا ؽٗ ا لا ٔىرٔا   أول باب لن أبنواب اـَ

ٔج) أٌٔسّا ألنام بناب س  اّناؾش أوزان بينض اـَُنامت اسختُنذ   أوزاهنناو ؽٓبن)أ 

ؿّاس اـو شو أي اسَنان اـنذي اسنترت ؽٓنه واٍّنل أبنو طنظ طنن »وهي ش تْوـج»بَُِة 

 وأن أصننُْاش وـننج»( أّن تننوـج وزهنننا َؽْوطننلو وجننذرها 333  4اخلُٓننل وسننٓبواه )س 

وهنذا اـّنوع لنن اـبن)ل ش َتْوـج»لن اـواو ؽٕصبحت  ًٓ وجاست اـتاس   أوـه ب)ش َوْوـج»

لستٌٓض   اـٌاس خاصةو ؿام أٔه لّورد   باب آؽتينال لهنل )اّتٍنى و اوتٍنى( وُلتّسنع 

واّاؾش أبو طنظ أوزان  و ؽٓه   ؼك آؽتيال ؿٍوـك )ُتراث و ُوراث( و)ُُتِة و ُومَخة(

لنع ش توراة»بل إٔه توّرا إغ اـبحث   وزن  واـًرابة واـٍُُٓة آستياملبيض اـَُامت 

وطُنل ش َوَرى»وجنذره ش َوْوراةش أٔه ـٌظ ليّربو ؽجيل وزٔنه  ؽوطُنة أي جينل أصنُه 

 ـك بٍوـه  ٕن احلَم   اـتو ٓ) وطُم اـػاية ترج لّْا.. ولن هذه اـَُامت ؿُِنة 
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ي ؿام تٍول لا   اـن)ار دّانار وٓ طرانب أي لنا  نا )ُتوُلِرّي( وهي ؿُِة تستيِل   اـٌّ

  لا  ا ُتوُلِرّي أي لا  ا أ ). ورأى أبو طظ أهنا لن )إَْلنر( أي لنا   اأ ) وتٍول أاًه 

إ ا ؿهنروا أي لنا باـن)ار لنن اَّهنر ش ألنَر اـٍنومُ »و ؽَِٓن أن اَون لن ااـ)ار َلْن إُلر ألرً 

أي هنو ربناطي جمنّردو وٓ ش ُبنرُرن»لنن بناب ش وُلِرّي تُ ».. واستورد إغ اؽرتاض أن اط)دً 

وـَنن اسمنَُة أن لهنل هنذا اسزان) ٓ ُانزاد إٓ  ارضورة ٕن اَون احلنرف إول لزان)ً 

ُرنور»  اـزاادةو ؽْو لهُه لهنُل  ابهبثو ـذـك ؽٗن لا  ؿره   ليّاه اَون ربتً  ْٖ ؽْنو لنن ش ُت

 )انن)ة اننٖرر  ننا بنناصن خننّذ اـبيننك   شواـتُٖرننور».إرننرو وإن ؿننان طننىل ـٌننظ طنننٌور

تّص أرره   إرضو واِّر أبو طّظ مُ ٍْ ُٓ  بي)ة ؿُامت    ً ـ

رور ْحل (7)واـََّْٓجُِب (6)ؿاـتُّٖ ٍَ ْٔ وتنرتى وتنوأم وؼنك  ـنك وخينتم أبنو طنّظ  (8)واإل

ُّ  بام ؿان احل)اث بمٕٔه ؾال    بذؿر خب طىل وجه اـوراؽة دون أن اَون ـُخب تي

ؾال  جاس رجٌل برجٍل إغ طظج ؽٍال  زطم هنذا اـرجنل  (15)ارؽيه (9)َرخّي أخبٔا اـ

ُّه.   أٔه حيتُم بّٕلي. ؾال  ا هْب ؽٕؾِه   اـمِس ؽارضْب ض

                                                           

 اـتٖرور  اـ)ؽع.( 6)

ًْض.( 7)  اـَّْٓجُِب  خرزة ـُرجوع بي) اـٌرار وـُتٕخٓذ أي ـُيوذ بي) اـب

ْحل لن َؾحل ( 8) ٍَ ٍْٔحل  اـمٓخ اـَبكو واـ  .ااـمٓخ إ ا ابس جُُ)ه ؿَِبً اإل

اـَرخي  ترجم ـه اسحٍ  وؾال هو طبٓ) اهلل بن احلسن بن دلم أبو احلسن اـٌٍٓنه اـَْرخنيو ( 9)

وسك أط م  353  15شٓخ احلٌّٓة ورأس آطتزال   زلأه. تاراخ بً)اد ( هن265-345)

 .2614اـّب س 

رهنا اسحٍن . طنىل سنبٓل اسهنال اـبننا ر جاس اخلب ؼنك لسنّ)   طن)ٍد لنن ؿتنب إدب  ؿ( 15)

 .«تن د. اـٍايض» 61  6واـذخا ر 
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وهنو بناب جناس ؽٓنه لنا ش باب لن إطامل اـٌيُع أو أ )لا»سامه  اوطٍ) أبو طّظ بابً 

ؾهنٓة ٓ خيُنو لّْنا ؿتناٌب  هو أدخل   لسا ل اإلـًاز واسيااناةو ولنع أن اـبناب ايناـج

 –ولنّْم أبنو طنظ  –واـبقاع  ووخ صتُه أن اـَوؽٓع ُايُِون اـٌيل إول ؤَحوّي 

ُايُِون اـهاين وألهُة هذا واضنحة   ؿتنب اـّحنوو أؾنول لنع  ـنك ؽنٗن أبنا طنّظ اؽتنتن 

 اـباب  ذه اـيبارة  

ّا وأطُِؤا إااهم إااهم اـزا)ان اـيِران خَك اـ ِْ َُ ّاس( رنم انٕب بيبنارة  اؾبنْل )أْط

إن ؾٓل ـك احل ُّ واـباصُلو احل َّ واـباصُل..و احل َّ ٓ اـباصَلو.. احل ُّ ٓ اـباصنُل..و احلن ُّ 

 اٍول   ً واـباصَلو وحيُل ؿل  اـة لن احلآت اسذؿورة ؽِه

وتٍول  اؾبْل إن ؾِٓنَل ـنك احلن ُّ واـباصنَلو طنىل إضنامر ؽِْينٍلو ؿٕٔنك ؾُنت  واؾبنِل 

 ًٌ ُّنن)ُت سننٓ [و وهننذا أجننود ٕن اـننذي ا]أي ودُننت رمًنن (11)اورمًنن ااـباصننَلو لهننل  تٍ

لررُت برجنٍل إْن زانٍ) وإْن طِنرٍو ]أي إن ش أضِرَت هو لا أضْرَتو أٓ ترى أهنم ؾاـوا 

 بزاٍ) وإن بيِرٍو[ ؽاستجازوا إضامر اجلاّر سّا ُ ؿر ؾبُلو ؽْذا أج)ر. 

 تساالونِبه ااٍهحام  اال   ؿننام ؾوـننه تينناغ واسننتورد أبننو طننظ إغ لسننٕـة اـيوننذ

 [ واٌرّس اـٌروا اسيّواة    رؿات  احلّ  واـباصل اـتي تٍّ)م  ؿرها. 1  4]اـّساس 

ـُهناين وـنو  ًٓ لٌينوش ازان)ً »و ؽَٓون اولن هذه اـيبارات أن تٍول  أرين ؽٕراك زا)ً 

 ؽٕراَه.  اأي أرين زا)ً  اأطُِت إول ـٍُت  أرين ؽٕراَه زا)ً 

و   اٍبل إخٌش هذا و هب إغ أٔنه ٓ جينوزو ٕن الا ؾوـك  ؿُّت وج ُت لرسطً أ

                                                           

امننك أبننو طننظ إغ شنناه) ٔحننوي اشننتجرت طُٓننه أؾنن م اـّحنناةو وهننو ؾننول طبنن) اهلل بننن ( 11)

 انننورم اننًسٌٓ ا)ً ننلتٍُ اا ـٓت زوجِك ؾ) ؼ)ا  اـزبيرى 

ًٌ  اتٍُ)ً وهو شاه) طىل  ذف اـيالل اـهاين ـ)ٓـة إول. وتٍ)اره  ل  رمًا.  ً و ال اسٓ



 (2( اجلزس )87اسجُ) ) –جمُة جمِع اـًُة اـيربٓة ب)لم  

 
 

545 

( خنب )ؿّنت( ارطً ن)ؿّت( حتتاج إغ خبو و)ج ت( حتتاج إغ  ال. ؽنٗ ا ؾُنت إن )لسن

 ب  خب. ش ؿّت»بٍٓت  ًٓ  اش الرسطً »ب   الو وإن جيُت ش ج ت»بٍٓت 

ستًّٓة طن احلنال ؿٕٔنك ؾُنت  ـَّتو وأتٓت بج ت ل اخبً ش الرسطً »ؽٗ ا جيُت 

 وج تو ؽٗٔه جا ز طىل هذا اـتٍ)ار.  اؿّت لرسطً 

 ًٍ ؽٗن اـسٓ) اسحٍ  أ نال   ؿنل لسنٕـة وـٌىنة ممنا  ؿنر إغ ؿتنب  اوؿام  ؿرت ساب

اسسا ل اـتي صٌّّْا أبو طظو مما ا)ل طىل أن أبا طظ ؿان إخنذ هنذه اسسنا ل لنن تذؿرتنه 

 .  وامبع اـٍول ؽْٓا   تُك اـَتب

ألنا اس تنان  .شبناب»تُك اسبا ث اـه رة هي اـتي أطواها أبو طظ أو ابن جّي طّنوان 

 ِّٓ ـةو وبينض واخلِسون ؤ ذ لن اـٍهااا إخرى ؽٍ) أتت ؿل وا )ة لّْا طىل أهنا لسٕن

تُنك اسسنا ل اـتني ؿنان أبنو طنظ  اهذه اسسا ل ؿام أذٔنا جناست ؿٕهننا أـًنازو وخنوًصن

هن(   أول ؿتابه 285اـتي طٍ)ها أبو اـيباس مِ) بن ازا) اسّبد )تاستِّ)ها لن اسسا ل 

هنن( بتٌسنكها   ؿتابنه 391اسٍتهبو رم ؾنام سنيٓ) بنن سنيٓ) اـٌنارؾي أبنو اـٍاسنم )ت

 وهذه اـيبارات جاس لّْا طىل هذا اـّحو   (12))تٌسك اسسا ل اسمَُة   أول اسٍتهب(

طىل هذا اـّحو  ُجينل  اوه ؼ ُله أِخُذ. وأاًه ُطُم اـرجُل اس)ُخُه اـسجَن زاٌ) أخ

وا ؿننّل طبننارٍة لننن هننذه  ااـمننارُب اـمننارُبه لنناَسَك ـبَّننَك ذاَبننكو و  اَننن طبًهنن ِّ أن سنن

اـيبارات  ِمّْنةو وهنذه اسِحنن هني لسنا ل صنوال اِنتحن  نا استيُِنونو وهني تيتِن) 

امت ولنن أْل اـتني بِيّنى اـتٍ)ام واـتٕخك واـُيب بينودة اـهنام ر واإلبن)ال لنن اسنبْ

و ؿنام أهننا ؼنك لرؼنوب اـذي.. وهذا مما ٓ اامرسه اـٓوم أ ن) وٓ أسنتهّي استخنننع

 ْا اـٓوم   جمال اـتيُٓم. ؽٓ

                                                           

 بتحٍٓ  د. سِك أد) ليُوف. 1993ٔػه ليْ) اسخووصات اـيربٓة باـٍاهرة سّة ( 12)
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ُّ  بام ٔسِٓه اـٓوم بّون اـوؾااةو وهي اـتي تٍي اخنر  ولن لسا ل اـَتاب لسٕـة تتي

اخنَر اـٌينل وهنو  اـوؾااة َوَؾنْت  اـٌيل لن اـَرس   اـوا ) ؿٕن تٍول هو ارِضُبّي ؽّون

طنىل أصنُه بٌهنل ٔنون اـوؾاانة وـوٓهنا ـَنان اـٌينل  ار وبٍني لرؽوًطنناـباس لنن اـَسن

ربأّي لنع ن)ارضيِب( ؽتَرس اـباس بسبب اـٓاس بي)ها. ؽٗ ا أتٍُّا إغ اـتهّٓة ؽّٗٔا ٍٔول  اه

اين اؿتٌاس بّون اـرؽنع أٔه اَِن أن ٔستًّي طن ٔون اـوؾااة ٕٔه ٓ ـزوم لا ؽٍّول  ارضب

   إؽيال اخلِسة. جاس   تتار اـتذؿرة  

  اـتهّٓننة  اربّيو ربتننت أاًهنننسّننا وجبننت اـّننون   اـوا نن) ]اسٌننرد[ ٔحننو  هننو اهنن

واجلِعو ؽٍاـوا  لا ارضبأّيو وارضبؤّيو وؿذـك سّا ربتنت   اـًا نب اسٖٔنث ربتنت 

اَنن   اـتهّٓنة واجلِنع وخوناب اـوا ن)ة لنا    احلارض ؽٍاـوا  أِٔت ترضبّّٓيو وإن  

تهوّر إغ إرباباو أٓ ترى أهنم ـو ؾاـوا  لا ارضباين وهنم ارضنبوينو وأٔنِت ترضنبّٓيو 

نيبو ـَنّْم  ؽُم إتوا  او   اَّرس اـٌيلو ؿام ؿان اَّرسن ـنو ؾناـوا   اـوا ن)  هنو ارْضِ

ُّه طىل اـوا ).   دُوا  ـك ؿ

نننم اـّرؽننعو جننناست     اـوا اوسننا جننناست أاًهنن َُ  ننن) بينن) ضنننِة اإلطننراب وط

ة اإلطنرابو  ِّ )ارضبأّي( و)ارضبؤّي( بي) اـّون اـتني هني طُنُم اـرؽنعو وبِّزـنة ضن

َُُم اـرؽع وإن   تَنن  نرف  وأهاف إغ  ـك رس اخرو وهو أن هذه اـّون اـتي هي ط

ـٌينلو أٓ تنرى لن اـٌيلو ؽٗهنا ؾ) تمبُه  رف اإلطراب واجلزس لنن ا اإطراب وٓ جزسً 

أهنا تهبُت   اـرؽع وحُتذف   اجلزمو ؽٕشبْت ـنذـك واو )ان)طو( واناس )ارلني( وأـنذ 

 )ُتمى( وؿّل وا ) لن هذه اُزُله اـّون   ٔحو  هو خيماينو وارلّٓيو واًزوين. 

ؽُاّم أشبْت هذه احلروف لن  ٓث  ؿرٔناو وؿأنت اـّنون اـزا ن)ة   هنذا اسوضنع 

بي) اـّون اـتي هني  اأاًه  )ْت جِ وُ  ورس ؾ) ُتوج) بي) هذه احلروفـس لة اـٌيل لن اـَ
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َُُم اـرؽعو و  هذا أاًه  شاه) ـمبه احلرف ـُحرؿةو أٓ ترى أهنا سا ربتنت بين)  رؿنة  اَط

بي) احلرف اـٍا م لٍام احلرؿة   لنا ارضنبأّيو  ااإلطراب    هو ارضبّيو ربتت أاًه 

 وهم ارضبؤّي. 

 ًٓ طظ إغ ؾوة تيُُٓه وسووع دـُٓهو وإضاسة برهأهو أرنار تسنا  وبي) أن اصِّٕن أبو

وأجاب طّه  سب اـوراٍة اجل)ـٓة ؾال  ؽٗن ؾُت  ؽٍ) جاست   اـوا ) بي) اـسنَون 

ٔحو    ارضْبّيو ]أي هي   تِ  اخر اـٌيل لن اـَرس ٕٔه جمزوم أص [ ؾٓنل  اـسنَون 

ة نه   )  اهن  هذا اسوضع جاٍر جمرى احلرؿةو أٓ تنرى أٔن ِّ رْبّي( إطنراٌب ؿنام أّن اـهن

رُبّي( ؽْام   هنذا لرتاسن ن )أي لتٍاربنان لتن)أٓان(. ؽّٕلنا اـوؾنذ   نإطراٌب   )ته

ّٔه شنبّه بنه أاًهن    نذف  أحو  ارضْبّيو ؽِمبّه باجلزم   )  ارضبّي( ا)ّل طىل  ـك أ

 بواو وارضيب. اـّون   اـتهّٓة واجلِع وخواب اسٖٔث ٔحو  ارضباو وارض

لن بٓت شيريو ؽنَُِٓن ؽٓنه لنا اَِنن  اوؾ) َابّْي أبو طظ لسٕـة لن اسسا ل أو ؾً 

رفو ؽّٓمن) اـبٓنت واٌننل اـٍنول   اسوضنع نأن اَون َٔتة   اـًُنة أو اـّحنو واـنن

هنن(   ؾنول النر  244اسختار لّهو ؽٌي اسسٕـة اـتاـٓة أوُ  لن ؾول ابن اـسَٓت )ت

 ـّرلل[اـٍٓس  ]لن ا

 داِنننننننٌة هوننننننن ُس ؽْٓنننننننا وَصنننننننٌذ 

 

 ]صبننننننن  إرض حتنننننننّرى وَتنننننننُ)ْر[ 

 و إ ا دام لورها. ؽٍال  دالت اـسامس ت)ام دْااًم  

( اسنن)رو ؾال أبو طظ  ألا )ت)ام( باـٓاس ؿام ترى ؽ  أشّك ؽٓنهو بنل أشنّك   )َدْاناًم 

ّٔه ُاٍال  َدْااًم  إّٓ أّن أؿبَ  َُبَه أ ّوي ؾول أخر ]جْنم بنن سنبل[ ؿام ترىو ؽْذا اٍ ضّّي وأْؼ

 هن[  ]لن اـرجز[ 215] مما أٔم)ه أبو زا)
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 إْن دّاِنننننننننننننننننوا جننننننننننننننننناَد 

 

 (13)وإن جنننننننننننننننننادوا َوَبنننننننننننننننننْل  

ف اـٌينل طنىل هنذا باـٓناسو ٓسنتِرار   أٔه )ؽّيُوا( وـٓس بن )َؽْٓيُوا(و وؿٕٔه إٔنام ُسِّ

  )داِنننننة( و)دانننننم( ؽننننننار ؿٕٔنننننه لنننننن  وات اـٓننننناسو ؿنننننام ؾنننننال ابنننننُن لٍبنننننل

 ط[.]لن اـبسٓ

 اننا ـٓننت يل سننُوًة ُامننٌى اـٌننٖاد  ننا

 

َؿرِ    لننن بيننض لننا ايننرتي ؾُبنني لننن اـنن)ِّ

سّا اّصرد آسنتيامل   )اّدؿنر( و)اّدؿنار( و)ُلنّ)ؿر( باـن)ال أِٔنس  نا ؽٍنال  اـنّ)ؿرو  

 .  اباـ)ال أاًه 

  هذا ]  داِة[ ؾولم ؿُْم  اـّ)وامو و  اسنِع لنن   ً اٖؿ) طّ)ك ؿوَن اـواو أص

اام باـٓاس. أ ٍ)  ا  ـ)ِّ

وؿٕن أبا طّظ اولأل ها هّا إغ أصل   بّاس اـًُة طنىل اـتنوّهمو أي إهننم سّنا ؿهنر   

و وؾ) أسْم  ذا ؾول ابن لٍبنل استياملم  داِة ودامو تولوا أصاـة اـٓاس ؽٍاـوا  َدْااًم 

ـَننن ش ا تَننر»اـتنني أصننُْا  ش اّدؿننر»وؾنن) ؾنناس أبننو طننظ ؾننولم هننذا طننىل ش دّاِننوا»

ُ هٓستيامل جرى باّدؿرو  تى إّن اـٍران اـَرام ورد ؽٓه ا   54]اـٍِر  ر هك هد هو ههي هو ههل هف

ؿر»[ ؽ  طجب أن اٍول اـماطر  17و 15 ؿر»لن  ًٓ ب)ش اـ)ِّ ـتوّهم أصناـة اـن)ال ش اـذِّ

   هذا اسوضع. 

                                                           

. و  اسٍننود باـبٓنت واـنذي َؾْبُنه  )أٔنا اجلنواد بنن اشن)ا)ً  اؾال اسحٍ   َوَبَل  ألوَر لونرً ( 13)

ٔسنل سنبلو    نع انرى خ فو ؽبيهْم اذهب إغ أّن اسٍنود ؽرس لن ( اجلواد بن َسَبْل 

بيهْم أن اـماطر اٌخنر بربا نهو واـمناه) هّنا طنىل أن اـٓناس بِّزـنة إصنل ـَهنرة اسنتيامل 

اـٌيل باـٓاسو ممّا جّوز تهيٌْٓاو وؾ) ٍٔل ابن إٔباري طن أيب زا) أن اـيّنبّي رواه  دّولنواو 

 وؿذا جاس   إطراب اـٍرانو وطُْٓا ٓ شاه) ؽٓه.
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. (14)هذا وؿان جمِع اـًُة اـيربٓة باـٍاهرة ؾ)  ؿر لهل هذا   أ ) ؾراراتنه اـًُوانة

ُنٓامتو وتٍتنن َُ ر طنىل ذح لٌنردة أو تٌسنك نوؾ) تٍق بيض اسسا ل ؽن  تتجناوز اـ

 ]لن اـبسٓط[  بّاس. ؽٍ) أٔم) أبو طظ ؾول اـّابًة اـذبٓاين 

ه[  ]إيّن ؿنننننٕيّن ـننننن)ى اـنننننّيامن خنننننبَّ

 

 ؼننَك لَننذوب ابيننُض إَودِّ  نن)اهً  

 وّدانو  اطة. و وارا)  إااؾتق أبو طظ طىل ؾوـه  أي  إشّ) ود   

وؾ) اجّتْت بيض اسسا ل إغ تٌسك ااة لن اـٍنران اـَنرام وتوضنٓن لنا ُؾنن)  نا 

اهت ا  هنق هخ ههد هحق ابي) تٍ)ار اسحذوف. ؽِن  ـك أٔه أورد ؾوـه تيناغ   هح هب اق ههي هو  هت اهناه هل    
اا بننهو ؽحننذف اـنننٌة  اليتنن)   اأي شننٓ ً ش   تننك شننٓ ا»ر ؾوـننه  ن[ ؽّسنن9  19]لننرام  ليئ هش 

( وإن ؿأت سا إب ـإلاهاحو ٕٔه ٓ ارا) اـٌَّي اـبتةو وإٔام أراد ٌٔي آطت)اد بنهو ايت)  )ل

[  إٔنك 353  2أٓ تراك تٍول سَِا ٓ ترتيض  ـٓس هذا بفسو وؾ) ؾال سٓبواه ]اـَتناب 

ّٔنه ؾنْ) سنّوى بّٓنه وبنع اسخاصنب  اوٓ شٓ ً  سواٌس. وٓ جيوز أن ارا) به ٌٔني اسين)ومو ٕ

ّٔام استواا   ترك آطت)اد  امو وؿذـك اس  (يس إٓ رٌس ُٓايبنٕ بنهنلنا أٔنت بمن)وجود وإ

                                                           

 بِيّنى بٓنان اـٍِٓننة   «اـتٍٓنٓم»بيّنوان  اسنتيامل  228  1ج « أصنول اـًُنة »( جناس   ؿتناب 14)

لنن اـن)وامو  «داِنة»أصنُْا واو سناؿّة لَسنور لنا ؾبُْناو وؿنذـك ؿُِنة  «ؾِٓة»اـٓاس   ؿُِة 

وطٓ) لن اـيود. وإصل   آشتٍاا لن ألهال هذه إـٌاظ أن اّىر إغ أصنل احلنرف ؿنام ؾنال 

ل  دّولنت اـسنامس. إٓ أّن اـينرب رّبنام ؾوينوا اـّىنر طنن أصنل  نرف اـيرب   بيض آستيام

ّٓن)  اـيُةو ؤىروا إغ  اـته اـراهّةو ؿام ؾاـوا  دّاِت اـسامس   بيض آستيامٓتو وؿام ؾناـوا  ط

طننن تنوهم أهنننا لننن  ااـّناسو إ ا شننْ)وا اـيٓن)و و  اٍوـننوا   هنذه اـَُِننة  طنّود اـّنناسو حتاشنًٓ 

بِيّنى  نّ)د ؾِٓتنه ـُّتٌرؾنة بّٓنه وبنع ؾنّوم  جينوز أن اٍنال  ؾنّٓم اـفنس تٍٓنٓاًم  اـيادة. وطىل  ـك

اـفس بِيّى ط)ـهو وؾ) جاست اسياؾبة بع اـواو واـٓاس اسمنّ)دتع ـُتخٌٓنذ   ألهُنة لنن ؿن م 

 اـيرب استٕٔس  ا   ؾبول  ـك.
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[ ؽٌنني هننذا اسهننال ٓ ُاننراد ٌٔنني اـمننٓ ٓة طننن )أٔننت( وإٔننام أرانن) طنن)م 316  2]اـَتنناب 

 آطت)اد به. 

رف نولن اسسا ل لنا اَهنر ؽٓنه آسنتوراد وآٔتٍنال لنن اـّحنو إغ اـًُنة إغ اـنن

ـن   ابٍنى آسنم  اـة اـتي ب)أها باـٍول إن اـنواو   )أخنوك( ٓ تَنون إطراًبنؿْذه اسسٕ

 طىل  رؽع أ )لا  رف ـع أو طىل  رف وا ) ٔحو   و لالو وؽو زا). 

بسنبب اإلضناؽة  –لهاف وؾ) ُألن ؽٓنه ش أخوك»ؾال إن   ً ؽاؽرتض أبو طظ أّن ؾا 

  اإلضناؽة طنىل  نال اإلؽنراد. اإلجحاف به. ؾال أبو طنظ  ؾٓنل إٔنه جينب أن اَنون  –

ٓ اهناف إٓ إغ اسُْىْنر ؿنٕن تٍنول   و اـيٍنل و و اسنال ش  و»وبي)  ـك أتٍنل إغ أن 

ؾال  وهذا ا)طو إغ ؽْنُه ٍٓٔواع اـٌّس وؼكه لنن اـٌننل بٓنّْامو ؿناـىرف واحلنال 

ؤحننو  ـننكو ؽٌٓننَرد طننىل  ننرفو ولننن رننّم جنناز طوننذ اـىنناهر اسجننرور طننىل اـىنناهر 

جرورو و  جيز طوذ اـىاهر طىل اسهِر اسجرور ]وهذا مما لّينه اـبقناون وأجنازه اس

 . طن اسحٍ [ 121  3واحلجة  874  اـبقاات  ااـَوؽٓون وطّ)ه أبو طّظ ؾبٓحً 

وإ ا   ُاننواَل    –أي إّن )أُخننو( هنني َؽُيننل  –ؽننٗ ا ؿننان ؿننذـك ؽنناـواو وهنني اـنن م 

 اؽٓه بع  ذؽع أج)ر. وـو ؿأت اـنواو   )ؽنوك( إطراًبن ؿ لْم بع إط ـع ؽّٕٓ ُاواغ

 ـَّت ؾ)  ذؽت اـيع واـ م. 

ننُن اهلل( ؽحننذف  رؽننانو  ُِ ؽننٗن ا ننتج أ نن) وؾننال إٔننه ُسننِع )ِم اهللِ( طننىل أٔننه )اا

 ؽاجلواب  إٔه ؾ)  ذف اـٌاس واـ م ولا ؼك لتواـٓع. 

 ال[ ]لن اـوو  وأتٍل   اسسٕـة ٌٔسْا إغ ؾول ابن لٍبل

 وإيّن ٕسننننتحٓي و  احلننننّ  لسننننتحًى 

 

 [ا]إ ا جننناس بننناؼي اـينننرف أن أتينننَذر 
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شٌلسنتحٓي»اـنذي جينب أن اَنون ش لسنتحى»واـماه) ها هّا ؾوـه 
(15)

ؽنٗن  ـنك   

إّبهطن آستيامل ؽٌي اـٍنران اـَنرام  ااحلذف شا    اـٍٓاسو وٓ ابي) أن اَون شا   
ههي  هح هت هس هاهللهالهي ه

هض  هي ههأب  هث هو ههب 
[ طىل أن ُلْسنتٍن ـنٓس اتنواغ ؽٓنه  نذؽانو 26  2]اـبٍرة  ل 

 إّن لا  ذف ٓـتٍاس اـساؿّع    َم اـهباتو ؿام أّن لا حيذف ـُجنزم ؿنذـكو وأاًهن

]أي  ش لّنٌب ـنك»ؽٗن  رؿة اـيع لٍُاة طىل اـٌاس ؽَٕهنا لوجودةو أٓ ترى أٔه ؾ) جناز 

 َلْن أٌب ـك[ سّا ؿأت احلرؿة باؾٓة. 

 م أتٍل إغ رجٍز ـُيّجاج لمْور لت)اول  ر

 خاـط لن سُِى خٓاشٓم وؽا

خنناـط رانن  سننُِى ؤٌسننْا ؽوابنناو واـمنناه) ؽٓننه ؾوـننه  وؽنناو  اوهننو انننذ مخننرً 

 وإصل  وؽاها. 

ّٔنه حلنٌنو ؽنإـذ طنع اـَُِنةو وٓلْنا  نذؽت  ؾال أبنو طنّظ  إٔنه لنردود وؾٓنل إ

 واو.  وإصل  ؽْوهو ووزهنا  ؽْيلو ؽإـذ أصُْا

ؾال  ووجه اـُمبْة أٔه ؽنُه طىل  ّ) إضناؽته سّنا ؿنان اسهناف إغ اسىْنر   تٍن)ار 

آٌٔنالو ؽٌنُه طىل  ـك ـُرضورةو و  اُتٌت إغ بٍاس آسنم طنىل  نرف وا ن) إن 

نن ًٌ ]لننن     اـّنننبو رننم أورد ؾننول إطمننى  اؿننان ـًتننه  رأاننت رجنن و أي اهبننت أـ

 استٍارب[ 

 ؾننننٓسٍ 
ِ
 رى[نُأصٓننننل اـّسننننن ]إغ اسننننرس

 

 واخنننننذ لنننننن ؿنننننل  نننننيج ُطُننننننمْ  

                                                            

 اُلستحٍي لستحًٓ  –بٓاسان  –واطُم أن   استحٓا ـًتع  ـًة أهل احلجاز  استحٓا استحٓي ( 15)

لّه طىل وزن اسرتطى اسرتطي سواسو وـًة بّي متٓم  استحى استحي بتحراك احلاس و نذف 

 .119  3ان. وأىر تتِة اـَ م   ذح شاؽٓة ابن احلاجب إ )ى اـٓاسَ 
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طىل أن ترك إب)ال إـنذ لنن اـتّنوان ـًنة طنن اـينرب ش ُطُنمْ »واـماه) ؽٓه ؾوـه 

 َاها إخٌش وؼكهو ووصٌْا أبو طظ   احلجة بي)م آّتساع ٕن سٓبواه   حيَْناو 

 .  شطن اسحٍ »وضاهر طبارته   اـيه)اات أهنا   اـبٓت رضورة 

ى آسم طىل  رؽع أ )لا  نرف ـنعو وـنٓس هنذا ؾا ٍّ ل أبو طّظ  ؽٗٔه ب

   ؿ لْم. 

َُّ  أبو طظ طىل ؾول اـماطر  ]لن اـواؽر[     اسسٕـة ٌٔسْا ط

َُٓمٍ  َُتََّنننننننا هجنننننننُع بّننننننني ُسننننننن  وأْؽ

 

ي اسُْننَر لننن ُ ننّب اإلانناب   ُاٌنن)ِّ

 ؽُنننننننننوٓ اهللُ واسْنننننننننُر اسٌنننننننننّ)ى 

 

 ابُْٕبنننَت وأٔنننَت ِؼربننناُل اإلهننن 

ؤٍل اسحٍ  طن اـي ّلة اسر وم مِود مِ) شاؿر أّن هجع بّي ُسُٓم هو ُطِنك  

ٍِه  ُجيُنت  بن احلُبابو وطن اـيّٓي أّن اـماطر شَر اسْر اـنذي اٍنال ـنه   جْرانه وسنْب

 ـَهرة اخلروا ؽٓه لن ارار اـوين.  ًٓ ؽ)اك. وؾ) جيُه ؼربا

ؼربناِل اإلهنابو ؿنام تٍنول  لنررُت  ؾال أبو طظ  اٍول طىل هذا  لنررُت برجنلٍ 

[ لننن ؾننولم  24و 23  2برجننٍل  سننِن اـوجننِهو وهننذا ؿننام  َنناه سننٓبواه ]اـَتنناب 

تُهو وؾ) أجاز أبو طهامن ]اسنازين[ ؽنٓام  ٌَّ ُُّه( ولررُت برجل خزج ُص )لررُت بٍاٍع طرؽٍج ؿ

وهنذه   َى طّه ؼك أيب اـيباس  ]لررُت برجنٍل َ َجنِر اـنرأِس[ واـمناه)   اـمنير

لن اسمت  ؾال أبو طظ  وٓ جيوز لع هذا تٕٔٓنث  ًٓ إلهُة ليه هو اـوصذ باجلال) ب)

طنىل ) سنّة اـوجنه( ٕهننا ـٓسنت   ً هذه إشنٓاسو ؽن  تٍنول  )ؼرباـنُة اإلهناب( دن

ك لنا أٔمن)ه أبنو صٌات طىل احلٍٍٓةو وإٔام هي لوضوطة لوضع ؼكهاو ا)ل طنىل  ـن

  []لن اـرجزطهامن ]اسازين[ 
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 (16)ِمئربُة الُعْرَقوب إشفى املرفِق 

ّٔننث  أي إسننامس  –واٖؿنن) طّنن)ك أن هننذه إشننٓاس ش إشنٌى»ؾنال أبننو طننظ  ؽُننم اٖ

  تتَِن   اـوصذ أّن )إشٌى(  إؽَينلو وؾن) ؾنال سنٓبواه   –اجلال)ة اـتي اوصذ  ا 

 [ 345  4ٓ إب   اـنٌة ]اـَتاب ش إْؽَيل»إّن 

ة ٌٔسْا إغ بٓت أٔم)ه ابن لٍسم مِن) بنن احلسنن اـيونار واّتٍل أبو طّظ   اسسٕـ

 ]لن اـبسٓط[ . هن(   ؿتاب ـه 354اسٍر  )ت

 حتّ)رننننه اؿننننام اوًلنننن ااسننننِْع  نننن)اهً 

 

ننر ؼٓننب إ ا لننا سننا ل سننٕٓ  ْْ  طننن َض

برواانة اـّننب وؾنال اـسنكا   ش ااوًلن»واـبٓت ـي)ّي بن زا)و واـماه) ؽٓنه ؾوـنه  

 اسٌّهل.  أ ع اـرواة طىل رؽيه إٓ

ؾال أبو طظ  زطم أصحابّا أن )ؿام( تّنبو ؽٗ ا  ٓنل بّْٓنا ]وبنع اـٌينل[ رؽينت. 

 ًْ و وتَون جنزاًس. ؽناجلزاس ؿنام ؾِنت ؾِنُت. واـتمنبٓه  ؾِنُت ؿنام اوؾال  )ؿام( تَون تمبٓ

 ]لن اـووال[  ٓام( و)ؿٓ ( وأٔم) ٕوس بن  جر ؾَِتو وتَون بِيّى )ؿ

ننننننب طّٓٓننننننه ؿننننننام ٓ أخاَؽننننننه  ُّ  اٍ

 

ننننه َلننننْن تّٕلننننُل   ً تمنننناَوْس ؾُننننٓ  ّٔ  إ

 ؾال اـٌارد  اّبًي أن تَون )ٓ( زا )ة.  

 .ؿام ٕخاَؽهو ؽتّنبه بن )أْن( لهِرة ؾال ابن جّي  اـروااة   هذا 

 ؾال اسحٍ   روااة اـ)اوان وإساس  

 ازدراّنننننني بيّٓننننننه ارأاننننننت ُبرانننننن)ً 

 

 إّٔننننني َلنننننْن تّٕلنننننُل  اتّٕلنننننْل رواننننن)ً  

اـروااةو وروااة أيب طّظ مّرؽنة طناّم   اسجناـس ]جمناـس ريُنب[ وٓ شاه)   هذه  

                                                           

ن بنه اـّخُنة اران) أن طرؾو نا ولرؽٍْنا ؿْنذان ( 16) ٍّ  اإلشٌى  اسهٍب. واس ب  اسحش اـذي تُ

 احلّ)ة.  
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واـسكا  واإلٔنافو وتيٍُٓه اِّع ؿوهننا حترانذ ٔاسنخو ورواانتْم رواانة ابنن جّني 

نن ًٌ ننااسننذؿورة أ ًٌ . اشنن)ا)ً  او و َننى طننّْم اـسننكا  أّن اـنن م توؿٓنن) ـننن )ؿننام( وراه تَُ

جْه   اـيع اـتني اّىنر  نا. و  اسسنٕـة واـتماوس أن اّىر اسرس بِٖخر طّٓه وآِل و

 ٌٔسْا أتٍل أبو طظ إغ ؾوـه تياغ  

ُؽرادى  [ ؾال  وا ُ)ه  ؽِرٌد وؽرا) وَؽَرد وَؽْردان وُؽنرادىو وُؽنراُد 94  6]إٔيام

 ٓ جُيرىو وأٔم) طن اـٌراس ٓبن لٍبل ]لن اـووال[ 

بَأِنننه ـَ رَا حتنننت   تنننرى اـَُّّينننراِت اـنننزُّ

 

ُُهْ  ُؽننَرادَ   تْا صننواه ٍَ وَلهَّْننى أْصننَي
(17)

  

 رم أتٍل اـٌارد   اسسٕـة ٌٔسْا إغ  ؿر خب ٓ ط ؾة ـه بَل لا سب  ؾال   

ؾننال أبننو اـيبنناس وؾننال إسننحاا اسوصننّظ  دخُننُت طننىل إصننِيّي أطننودهو وإ ا 

ْورٌ  َِ ِؾ
(18)

ُُّه ؟  َك ؿ ُِ  و ؽٍُُت  هذا طُ

سٕـة بٍوـه  )أٔت أخأا أوُل ضارٍب( ؾنال  ؽٍال  إّن هذا لن   ج ـَهك. وأتْت اس

 إباه اـٌّراس وجيٓزه اـَسا ي. ولا أشبْه جُيٓزه اـَسا ي. 

واـماه)   هذه اـيبارة تٍ)ام ليِنول اسنم اـٌاطنلو إ  اـتٍن)ار  أٔنت أوُل ضنارٍب 

أخأاو وتٍ)ام ليِول اسم اـٌاطل ٓ جيٓزه اـبقاونو ٕن اسم اـٌاطنل ؽنرع طنىل اـٌينل 

ه أن اتٍّ)م ليِوـه.  اـ ذـك   جيزـ   يِلو واـٌرع أدٔى رتبًة لن إصلوـ 

هذا ِٔو ج لن اسسا ل اـتي ّذا أبو طظ ؽْٓا وؼّربو و  اُتزم لياجلة ألر وا ن) 

 ولّاصحة ؾهٓة وا )ة. 

                                                           

َبننان( 17) َُّ   اـننن)ر. وأْصننيٍَتْا  ؾتُتْننا. اـّينرات  رضب لننن اـننذباب انن)خل أٔننذ اـ)ابننة. واـ

   صُْٓه.هصواهُو

ط ُانان ؽْٓا اـَتب.( 18) ٌَ ْور  س َِ
ٍِ  اـ



 (2( اجلزس )87اسجُ) ) –جمُة جمِع اـًُة اـيربٓة ب)لم  

 
 

555 

هولن اسسا ل اـتي أوُ  ؽْٓا لن ااة ؿراِة اسسنٕـة اـتني بن)أها بٍوـنه تيناغ  حالت 
ه ٌ لص  هو   ني 

[ وَٓت أخُت ـٓس   اـيِنلو ـَنن حينذف اسنِْاو ؾنال 3  38]  (19)

أبو طظ  ُ ذف اسرؽوعو وإن ؿان ارتٌاطه ارتٌاع اـٌاطلو واـٌاطل ٓ حيذفو و  اهنِر 

ّٔام هنو آبتن)اس واخلنبو    )ٓت( ٕهنا  رفو وـٓست ؿن )ـٓس( و ـك أن أصَل هذا إ

ل لتّقفو ؽبٍي طىل احلال ليّى آبت)اسو سّنا   ٕهّنا ؽيش ؿان»وٓ امبه هذا لا ارتٌع بن 

 َاُزْل ليّى آبت)اس. 

 ؾال  ؽٗن ؾُت  ؽاـٌُّْي ؾ) ؼّك اسيّى. 

ّٔام اتًّك اسيّى بْٕن ا)خل ليّى ؽِْينلو واـٌّنُي  ؾٓل  اـٌّي ٓ ُلْيتََب به   هذا اـبابو وإ

ه ٔىكا. ٓ حي)ث ليه هذاو أٓ ترى أٔه ٓ ُاّتنب طّهو وهذا شا ٌّ   ٔادٌر ٓ ٔيُمـ 

ولننن اسيننروف   لسننا ل اخلنن ف خنن ُف اـّحنناة   صننًٓتي اـتيجننب لننا أؽيُننه 

هنن( 577راون إغ ؽيُٓنة هنذه اـننًٓة وطٍن) لنا إٔبناري )تنوأؽيْل بهو و هب اـبن

طننىل ابننن اـمننجري  السننٕـة خاصننة   ؿتابننه اإلٔنننافو وسّننا ؿننان أبننو طننّظ لتٍننّ)لً 

هنن( ؽنٗن 616هنن( وطنىل اـيَنبي )ت577اإلٔناف )ت هن( وطىل صا ب542)ت

  ججه أتٍُت إـْٓم. 

رأى أبو طظ أن )أؽيَل(   اـتيجب ـٓس باسمو ودـٓل  ـك بّا ه طىل اـٌنتنو وـنو 

   ُاٌتنو ٕٔه ـٓس ؽٓه لا اوجب بّاسه.  أٔه ؿان اساًم 

 ؿام أٔه اتيّ)ى إغ استَُم باّتنال اـّون به ٔحو  لا أ سّّي. 

                                                           

خنب ٓتو ( وٓت  ع لّا  أي ـٓس احلع  َع ؽرارو أي ٓ لْرب وٓ َلّْجى و) نعَ ( 19)

ـٓسو أي ـنٓس احلنُع  نَع هنربو وٓ ُاٍنال هنو لهنِر واسِْا مذوف ٕهنا طُِت طَِل 

ُر ؽْٓا. َِ  ٕن احلروف ٓ ُاه
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   و وـنو ؿنان اسناًم اا)ل طىل ؽيُٓته أتناب اسيرؽة بي)ه ؿٍوـك  لا أ سَن زا)ً ؿام 

رب لنن إسنامس طّنهو أٓ تنرى أن )أؽينل( آسنم إٔنام اّتننب بين)ه ناّتنب هذا اـه

 ًْ ؤحوهو وهذا ـٓس لن اـنٌات اسمبْة باسنم اـٌاطنل  ااـَّرات ٔحو  هو أ سن وج

نه.. وـنٓس ؽْو تتُذ طن ؾوـنك  لنررُت برجنٍل  سنن  ُْ اـوجنِهو وأصنُه   سنٌن وج

 ؿذـك )أؽيل(   اـتيجب. وجرت بٍٓة اـَ م طىل ألٍر اخر. 

وؾ) اتواغ   لسٕـة وا )ة اـّحو واـًُة واـٍراسة واـروااة  ب)أ اسسٕـة بٍوـنه  ؾنال 

َـاأبو طِر  احلال واـَّرةو وأتى بي)  ـك ببيض أاات اـَراِنة  هذح هصداد   اهكتالب 
هأصر ه كايه هأصار ه[ وؾوـه 12  46]إ ٍاف  لبي هعر ههللً هنس ه

هلكُّ  دًلوايهعٌ اهافيُلهي ف ر  
هوالهأًّ اهه[ و َى طّه أبو اـيباس ؿذـك   ؾوـنه 5و 4  44]اـ)خان  هوثال  إًّاٍهقا م
و ـَننّن تيٍُٓننات ا[ و  اٍننل أبننو طننظ وٓ ابننن جّننّي شننٓ ً 23  51]اـننذاراات  تٌطقااِب

ٍّ  تٌٓ) أن اـٍول   ه ممنا ان)ّل  وذه أاات ورد   ؿتنب اسسنا ل و  ؿتناب احلّجنةاسح

طننىل أّن أبننا طننّظ ؿننان انن)ّون ر وَس اسوضننوطات   لواضننع لننن اـتننذؿرة ـٓيننود إغ 

تٌنُْٓا   لواضيْا لن ؿتب اسسا ل. ؽٌني اانة اـنذاراات أ نال اسحٍن  طنىل اسسنا ل 

ال أبنو طنظ   لهنل )أخونُب لنا اسّهورة واسسا ل اـمكازاات واحلجة ـٍُراس اـسبية وؾن

[ و)أرخننُص لننا اَننون اـننُبُّ 452  1( ]وهنني لننن طبننارات اـَتنناب اَننون إلننك ؾننا اًم 

ُّ  طىل هذه اـيبارات اـتي ورد ؽْٓنا احلنال 451  1ؾٌٓزان( ]لن طبارات اـَتاب  [ وط

 ـنك جاز ؽٓه اـرؽع واـّنبو ولا ؿان لن  لسّ) اخلب بٍوـه  لا ؿان لن  ـك اساًم  اسادً 

 صًٌة   جيْز ؽٓه إٓ اـّنب. 

رم أورد ؾنولم  )ادخُنوا إول ؽنإوَل( ؾنال  وهنو  ناٌلو وهنو أجن)ُرو ـن)خول إـنذ 

واـ م ؽٓهو وأجاز اـرؽع طىل اـب)ل طىل اسيّىو ؿام جُيٓزه طٓسنى. وؾن) بنّع اـسنٓ) اسحٍن  أن أبنا 
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أن أبنا طِنر أجناز ؽٓنه اـبن)ل و  جينز و َنى ش اسسنا ل اسّهنورة»طّظ ٍٔنل هنذه اسسنٕـة إغ ؿتابنه 

سٓبواه إٓ اـّنبو و َى   ؿتابه طن طٓسى بن طِر اـرؽع طنىل ليّنى  ـٓن)خلو ؽحِنل ألنر 

 (.  278واـمكازاات  398  1اسخاصب طىل اـًٓبة )اـَتاب 

 ؾال أبو طظ  اـَِٓت  ]لن اـووال[ 

 بّنننني هاشننننٍم رهننننِط اـّبننننّي ؽننننّٗٔي

 

 بوأؼُهننن ا نننم ولنننم أر  لنننرارً  

ُّ  بِحذوفو أي أٔجو وأسُم  مو أي بحبْم واّتباطْم.    ؾال إن ) م( لتي

ُ هن األا ؾوـه )ولنم أر ( أي لنن أجُْنم ؿٍوـنه تيناغ    7]إطنراف  بِ هي ر َب اهه هرّب

[. أي لن أجُهو و  جيز أبو طظ أن تَنون )لنم( لتيٍُنة بنٕر  ٕن اسيّنى ـنٓس طنىل 154

و أي لنن أجُْنم أر  ولنن أجُْنم أؼهنبو ؽحنذف )لنم(  ـكو ٕن اسيّى  لم أر 

 ٓ اـهأٓة ـ)ٓـة إوغ طُْٓاو ألا طىل اـتٍ)ار إول ؽَٓون  أرضناهم وأؼهنبو وطنىل هنذا 

استٍٓم أن ارا)  أؼهب لمو رم حيذف ؿام  ذؽت طىل اـتٍ)ار اـنحٓنو ٕٔنك إن جيُتْنا 

ار واسجننرور واـىنرف بٍِنّ)ٍر دّل طُٓننه لتننُة بناسٌيول   ان)ّل طننىل اـتبٓنع ]أي تيُٓن  اجلن

استٕخرو والتّع تيُٓ  اجلار باستٕخر ٕلور تتٌُة لذؿورةو وهو لننوُن اَهنر طّن) أيب طنظ 

( واهنِر ـنه اخلنب لسنتًًّى طنن ا( ؽن  ترؽنع )وحًيناـه ووحًين او ؿره اسبد. طن اسحٍ [. )تب  

 .  اإضْارهاو ٕن إوغ ـٓست خبً 

 ]لن اـواؽر[  ت ـٍٓس بن زهكبي)  ـك أتى بٓ

 
ٍ
 وٓ ُايٓٓننننننننَك ُطْرؾننننننننوٌب ـنننننننن س

 

 إ ا   ُاْيوننننننَك اـََّّنننننننَذ اخلنننننننٓمُ  

ُّ  بم  ـنألٍْيو »مّرؽنة وصنوا ا  ش ـن س»يسو و ؿر إستا  اسحٍن  أن ؿُِنة نو  اي

وليّاه ٓـتواس خنم طُٓك.. واسيّى أٔه ٓ ُتيجنزك احلُٓنة ـِتَّْتَِننَذ لنن خننِك إ ا 

 اـيرؾوب  احلُٓة. ضُِك. و
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 ]لن اـووال[  رم ؾال  أٔم) أبو بَر و ؿر بٓت اـٌرزدا

نننننَرْز بسنننننٍك وؿٓينننننةٍ   ووْؽنننننَراَس   ُُتْ

 

ٓ نن    (25)انن)ي برشننا ْا اؼنن)وُت  ننا ص

   ٓ  ( لن)ر أي  ات صّي. اؾال أبو طظ )ص

 .  (21)ؼكه  )صّٓا( َؽْيىلو لٖٔث )صّٓان(

ّٓنا  لهّنى صنيج  [ ؾنال  جيُنه تهّٓنة )صنّي( ودُنه طنىل اخر  )صّٓا ان)ي برشنا ْا( ]ص

 اـتٍّ)لة واـتٕخكو أي  صّٓا رشا ْا بٓ)ي. 

ولن رّم أشار إغ ر رنة توجْٓنات ش صٓا»وواضن هّا أٔه ؾّ)م ر ث ؾراسات ـَُِة 

 إلطرا ا رم أتٍل إغ  ؿر خب ٓ ط ؾة ـه باسبا ث اسذؿورة ؾال  

  أضّن هذا مما ؿتبنُت طنن أيب بَنر ]ابنن ؾال احلارث بن زهك   ؾتُه  ذاٌة بن ب)ر

ّٔننه سننِيْا لننن ريُننب 259هننن[ لننن ُؿتننب أيب ُطبٓنن)ة ]ت321درانن)  هننن[ اـتنني  ؿننر أ

 هن[ طن أيب ُطبٓ)ة  ]لن اـواؽر[ 232هن[ طن إررم ]ت291]ت

 ترؿننننُت طننننىل الََبنننناسِة ؼننننَك َؽْخننننرٍ 

 

نننننُه ؾَِننننننُ) اـينننننوايل  ـَ  ُ َذاٌنننننَة  و

ننننُه َ ننننََّش بننننَن ط  ُِ ُْ  ِننننروٍ وـننننوٓ ُض

 

 إ ن ٓ ؾنننننننناُهُم وابّننننننننا بنننننننن لِ  

نننننبهم لَننننناَن اـّنننننون لّّننننني   وخُيْ

 

 ولننننننا ُأطوُِٓتننننننُه طننننننرَا اخِلنننننن ل 

ُّنة. اٍنول    ايونوين اـسنَٓذ   اـنذي هنو  –ؾال  )اـيرا(  اسوّدة واسَاؽٕة. و)اخِل ل(  اخلُ

 –بهم( طن لوّدةو وـَن َؾتَُُت وأخذُت. و) ّش بنن طِنرو( ٔن)اٌس. وؾوـنه  )وخين – و اـّون 

 اسٍتول اسٕخو  لّه اـسُٓذ اـذي ؿان ليه.  – ُة   لوضع ٔنب 

                                                           

و واٍال  ـك ـٌُنرس اسنألى. واـوؿٓينة اـننُبة اإلهنابو ُتنرز  ُتناط. اأراد بوؽراس  ؽرًس ( 25)

 واـرشاس  اـُجام.

ّٓان  جا ع   إؿلو وؽرّسه ابن ؾتٓبة بن  ضالر.( 21)  ص
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 ]لن اـووال[    ة لاـك بن ب)ر ترري أباهاوأتٍل بي)  ـك إغ بٓت ٓبّ

ْؾِتع دالننننننةٌ   إ ا َسننننننجيْت بنننننناـرَّ

 

ننننانِ   ٌَ تِ ََ سِّ تبَنننني ؽننننارَس اـ  أِو اـننننرَّ

ى اـَتٌِان.  ِّ  ؾال ابن  بٓب  ؽرُسهو وؿان ُاس

ِب اسنَيه( أي  ٓ ُان)رك بيجُنةو نّْه ؾال اـ ُر بن ُشِٓل اٍال  )ٓ ُانْ)َرُك هنذا بناْذَ

وهو لن اـْػب واـسيْي. وـيّل لسّوغ جميس هذا هو ؼرابة هذه اـيبنارة اـتني ؾنال ؽْٓنا 

 إستا  اسحٍ     أج)ه   ؿتب إلهال وٓ ؼكها.

ؾٓش اٍول ]لن اـرجز[   رم ؾال  وسِيُت أبا اـ)ُّ

ــــــــــَة  ــــــــــراُب لول ــــــــــحا وٓ ُت  ٓ ري

 

 

 

ـــــــــ  يف اســـــــــتِِه تــــــــــْوراُب  اإّٓ ُغراب 

 

 

 ]لن استٍارب[  رم ؾال  أٔم)ٔا أبو اخلّواب ارا)  اـرتاب.

 ولننننننننا أْاننننننننبَظٌّ طننننننننىل هَٓننننننننلٍ 

 

َُّب ؽٓننننننه وصننننننارا   (22)بّنننننناه وصنننننن

 ؾال  ؽٌتن اـباس لن )أْابَّظ( و)صار( لن اـنورة.  

( سنواٌس بِّزـنة )جنذب( و)جبنذ( وؾنال رنوؾال  ؾال اخلُٓل  )اخلَنَر ( و)اخلََنن

ـَهَ     (23)اـّرّْض  )اخلََر ( اَون   

 ]لن اـووال[   وأٔم)

  جازّاننننٌة   تننننْ)ِر لننننا صْيننننُم ُؽْرُؽننننرٍ 

 

ننننن او  تنننننِٕت اوًلننننن   رِ نأهُْنننننا بتُبمِّ

                                                            

ُّب  اُّتذ صُٓبً  إابظ  اـراهب. والَٓل( 22) . اهو اسَان   اـَّٓسة  ٓث اٍذ اـراهب. وص

 وصار  ـًة   صّور.

اخلِر   اـذي به جوع وبردو واخلََق  اـبد اـذي جين)ه   أصراؽنه. ؾنال اسحٍن   و  أجن) ( 23)

َه   اـّّ)ى. ُّ  َلْن دُه طىل اـٍُب. واـ
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( َصْيوة  ]أي طنٌور صًك[  رُؽر( طنٌورو و)اـتُّبػِّ ٌُ  )اـ

بك  )ـو سٕـوين تُ   ًَُّّة لا أطوٓتْم( ايّي  اُجّرة. وؾال  ؾال ابُن اـزُّ

 ]لن اـواؽر[  وأٔم)ٔا 

 م ســــوس امســــالمُ ا صمصــــامةِ  علــــم

 

 

 

وهذا طجز بٓت ـيِرو بن لين) اَنرب. اران)  طنىل اـنِننالة اـسنِٓذ اـسن ُمو 

 ؽجيل )ام( لَان إـذ واـ م. واـنِنالة اسم سٌٓه وهَذا جاس اـبٓت بتامله  

 صنننننننن)اٍي   أخّننننننننه و  خيّّنننننننني 

 

 ُِنِننننننالة ام سنننننٓذ السننننن مُ ط 

 ]لن اـرجز[ وأٔم)   

ـــــــــا ر ـــــــــُم يف الفـــــــــا ور بال ّه  تْلَق

 

 

 

 

 

ـــــــام   ـــــــاجر لْق ـــــــوم َغَنـــــــَن ا ن  ُيق

 

 

 ؾال  اـٌارور  اسيروف اخِلوانو وأراد به ها هّا اـٍنية. 

وؾال  أٔم)ٔا اـٍاسم بن لين
(24)

 ]لن اـووال[   

 علوهـــــــّن فتوــــــانا ُرمــــــوا بفتوئـــــــة  

 

 

 

 

 

 

 

 ٍال  )اؽتٕت طُْٓا( أي اؽرتى طُْٓا وؾال  ا

 ]لن اـواؽر[  ؾال  وسِيت اـٍاسم بن لين اٍول 

 عـــــح األرحــــــاِم ْيمــــــُدْدن الث ــــــدينا

 

 

 

 

 

 

 

هامعلملنيؾال  وسِيته اٍول  ههلل ه ب  اقىد 
 [  2  1]اـٌاحتة (25)

                                                           

هن ؽواضن هّا أن أبا  288وـ) سّة هن وأبو طظ 175اـٍاسم بن لينو لن طُامس اـَوؽة ت ( 24)

ن سِع لن اـٍاسم وؿذـك اٍال ؽٓام سٕٓب. ِّ ن أٔم)ه اـٍاسم وط ِّ  طظ اٍّل ط

امك أبو طظ إغ ؾراسة  احلَِ).. ربَّ باـّنب. ؾال اسحٍ   وؾرأ بّنب اـ)ال وؿرس اـ م ( 25)
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طنىل هنذه اـنوتكة   طن)ة صنٌحاتو  –وهي ـٓسنت لسنٕـة  –ومتيض هذه اسسٕـة 

رح بينض لٌنردات لّْناو أو نؽْٓنا أن أبنا طنظ اسنوا طبنارات لسنِوطة وامن وؿل لنا

ُّ  طُْٓاو ؽِن اـيبارات اـتي اؿتٌى بٗارادها    اَتٌي بٗارادها دون أن اي

 ًٓ انذؿر جن ل اهلل سنبحأه ؽٍنال  )طن  ؽٌنات إبننارو ودٔنا  اسِيت أطراب

 ؽمْ) إرسار(. 

 (.  آ ارجع شْرً  اخ اولً سِيت أبا اخلواب اٍول  اٍال  )إ ا لرض اـمٓ

ٓ  ذَ وؾال اخلُٓل  سِيت هُ  َُُّٓت.  اـ َُّْوُت( ارا)ون  ص  اٍول  )َص

 اٍول  )جيَُم اهلل   رَؽاؾِة مِ)(.  اوؾال  سِيت أطرابًٓ 

هنا(  إتبناعو واٍنال  هنو   اـٓناّر واحلناّر  هنا(و )ارُّ ها وَارُّ واٍال  )ـٌ ٍن ذُّ

 . اإتباع أاًه 

 ِّٓ  ا وِرِلّٓة( إ ا أتته َرْلٌٓة وٓ ُاْ)رى َلْن رلاه. واٍال  )ؾتُٓل ِرل

ُ احلاشٓة ٕهُه( أي  ـعِّ اجلأب لم.  اوُاٍال  )إّن ؽ ًٔ   ـُعِّ

 وؾال اخر  )اشرتاُت ُل سًة ُصوـّٓة( أي  صواُة. 

 بّوهو وأوزروه( أي  شبّوا ؽمّ)وا ضْره.  اوؾال  )ؾ) ازَر ؽ ًٔ 

ب ؽ   ٍن وٓ أرضه( أي  ـٓس لهُه. واٍال  )ـٓس هذا لن رَضْ

 واٍال  )طّ)ه أْتِررٌة(  اطة تراث. 

                                                                                                                                              

. وجينل سنٓبواه هارون اـيتَّي وسٌٓان بن طّٓٓة واحلسن وؼكهمو و  انذؿر اـٍاسنم ؽنْٓم

ٔنب اـ)ال ـيالة بّي متٓم وؿهنك لنن اـينرب. و ؿنر اـونود أهننا ـًنة   ؾنراش وؼنكهمو 

باـّنب زا) بن طظ وأبو زان) واـَسنا ي ( وؾرأ )ربَّ ( واوّجْون اـّنب بتٍ)ار ؽيل )أد)ُ 

   .[7-5  1وؼكهم. ]طن ليجم اخلوٓب 
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لن ؾولي ؽُنم ُارجنْع سنٌريو و  انزّوْر ر ُتنيو   ً وؾال بيض اـيرب )أتٓت رج

ْر  و  اننْل ردنني(. )  ُارجننع سننٌري(    ُايوّنني َؾننْ)َر لننا أٌٍٔننُت   سننٌريو و)  ُاننزوِّ

 ]لن اـووال[   زدا ر ُتي(    ُاَرْم زاارب. وأٔم)ٔا اـٌر

 إ ا ؾٓنننننننَل أيُّ اـّننننننناس ذٌّ ؾبُٓنننننننةً 

 

ْت ؿُٓننننٌب بننننإؿذِّ إصننننابعُ    أذَّ

ًٔننارا)  أشارت إـْٓا بٕهنا ذُّ اـّاسو اٍال  )ٓ ُتِمن  ّره  ٓ نوٓ َتْمنَّْيُه( ٓ ُتمن ارَّ ؽ 

 ُتْػ إـٓه بّػو وتْمّيه  َشَّْيتُه   ؿرته بإلر اـٍبٓن. 

 ـًٌة طُّٓا( أي لم ـًة سوى ـًتّا. وؾال  )ـبّي ؽ ن 

 ]لن اـرجز[ ؽاْستَٕتن( ولّْا   ا ؿرً  اولن إلهال  )ؿان دارً 

ـــــل  فاْستَتْوَســـــْ   ـــــزا ىـــــزْت يف َحَب  َعنْ

 

 

 

 

 

 

 

 ]لن اـرجز[   وأٔم) 

 واـنننننن)هُر ٓ َابٍْننننننى طننننننىل أـوأننننننهِ 

 

 واصِ ّأنننننننه 
ِ
 ُشخوُصنننننننُه بننننننناسرس

 و ايّي  اـذان ؿأوا. اهجا مِ)ً وؾال ]أطرايب[  أضّّْم هم اـذان ؿان  

ي بِسٕـة بٍوـه   ِّ  وختم لا س

رً  َْن أجنوَد ؼنزاوًة   ً ؾناب اً ؿّنَت طالن اوؾال بيهنْم  )ـنو ؼنزوت اـيناَم ب

 .  (26)لّك اـيام(

ج وؾال لٖرِّ
 ]لن اـووال[     اـٍُْر واإلجبارو وأٔم)(28)  )اخلزاوة((27)

                                                           

 وة.اـّمٍا ( وهي طىل وزناـًزاوة  لن)ر ـٌُيل )ؼزا( 26)

لّٖرج اـّس)ود اـبقي اـّحويو ؿان لن أطٓان أصحاب اخلُٓلو  ؿر اـزرؿظ أن وؽاتنه ( 27)

 هن. 195ؿأت سّة 

أي سنااو و ؿنره ( باحلاس اسُِْة لن ) زا( ؾال إستا  اسحٍ   ٓ ابي) أن تَون )اخلزاوة( 28)



 (2( اجلزس )87اسجُ) ) –جمُة جمِع اـًُة اـيربٓة ب)لم  

 
 

558 

 ولننننا ٔسننننٕل اإلصنننن َح إّٓ َخننننَزاوةً 

 

مِ أطادَِاّننننننننا باـ  ننننننننوَّ ٍَ ننننننننِْرّي اسُ  سَّ

هُ   ُِ َٔهننٓ ننا ـُّيونني اـّّْنننَذ َلننْن ـننو  ّٔ  وإ

 

ُّمِ    أَؾنننننننرَّ ؤنننننننٕبى ٔخنننننننوة اسنننننننتى

 و ذا اإلٔماد تّتْي هذه اسسٕـة اـتي تهِت إشارات إغ ط)د لن اسسا ل.  

ُّنن  طُْٓننا اأشننورً واسسننٕـة اـتنني بينن)ها ؿأننت أٔننه أٔمنن)  ؿٕٔننه  ولتٌرؾننةو و  اي

 اّدخرها سسا ُة. 

اينن)م اسُراجننع ـُتننذؿرة أو ـٍّننل سختننار اـتننذؿرة أن اٍننع طننىل رأي ٍٔنن)ي  ي  وٓ

 ]لن اـَالل[   أساس ـًويو ؽٍ) أٔم) ؾول أيب اـّمٓص

ضنننُت لنننْن ُبنننْرد اـمنننباب ُلننن سةً   ُطوِّ

 

نننن  ًٍ  وبنننن س َلُيوضننننُة اسُْيَتنننناضِ  اَخُ

ضنُت(  )ُردِّانُت( ـَنان أ سنَن وأصنّع لنن وجْنعو أ  لنا ؾال  ـو ؾال لَنان )طوِّ

ضنت( و)ليوضنة( و)ليتناض( ؽارّنان لّنه ؿاؽٓنانو ّٕن هنذا  أ )لا  ؽٍُّٓل ترّدد )ُطوِّ

 .اؽٗغ ؼااةو وـٓس حيسُن أن اَهر ج)ً  –وإن ؿان ُاستحب –اـتجّٓس

لنن ُبنْرد اـمنباب  ًٓ أو ب) اًض وَ ُع  ؽٗٔه اَون ليّاه  ُرّداُت طِ وألا أخر وهو إْصّ

 ًٍ ّا لهُْا   ؾوـك أطوٓت لن اـن)راهم ؿنذا وؿنذاو ولنن و وٓ تَون )ِلْن( هاُل سًة خُ

َُن و  اـّ)ٔأك طػان أو ر رعو ـو ؿان ؿذا ـَان خونٕو ّٕن )ُبنْرد اـمنباب( ج)انٌ) ٓ َخ

هألهام  هوـَن اَون )ِلْن( ؽٓنه لهُْنا   ؾنول اهلل سنبحأه  جلعنٌالهواٌ ههصلة ايف 
ااِب ه اَمو ؿٍوـننه أاًهننلننّ ًٓ [ أي  لَننأَم وبنن)65  43]اـزخننرف  َي  ن ف  ااي  هو  ق اال 

نؤكهه لننيلهحانلُل هويهانرمحي  لّه.  ًٓ [ أي لَأه وب)42  21]إٔبٓاس ي  

                                                                                                                                              

  اـنًاين   اـتَُِةو وجيُه اـٍالوس   زى.
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واسرتسل أبو طظ   اـَ م طىل ليّى )ِلْن(و ؽٍ) ؿأت   لهل  لن اـ)راهمو ولنن 

َّْا   اـمواه) إخرى جاست بِيّى )ب) ُتبٓعوـ  ذـك ألهُنة  ًٓ اـ)ٔأكـ  لن( ورضبـ 

 ]لن اـووال[   لن اـٍران اـَرام ؿام لّر ولن اـمير. ؾال  وؿٍول أخر 

 زلنننزَم ْذبنننةً 
ِ
 ؽُٓنننَت ـّنننا لنننن لننناس

 

ٓنننننانِ   َْ دًة باتنننننْت طنننننىل َص لنننننبَّ
(29) 

 زلنزم ذبنًة لنّبدة وؿٍنول أخنر    ًٓ أي  ؽُٓت ـّا ب) 
ِ
لن لاس زلزمو أو لَاَن لناس

 ]لن اـواؽر[ 

اط اـنننننٓامينْ   ؿسنننننؤاها لنننننن اـنننننرَّ

 

 (35)ّننننننا َ    لًأْٓننننننا ؽهننننننوُل ب 

لنن  اأي  لَان اـّراط اـٓامينو وـٓس ليّاه  ؿسؤاها لّْا طىل ؾوـك  ؿسنوُت زان)ً  

ًُّة.  اخلزّ   جبًّةو ولن اـٍنب  

ن ًٍ َُ . وهنذا اؽَذـك ؿان اَون ليّناه  ُرّدانُت لَناَن ُبنْرِد اـمنباب أو َبَ)ـنه لن سًة َخ

 واضن   ليّاه. 

 اسسا لو واّو  بُسان أيب طظ ؿْٕن اٍول  وؾ) ات)خل ابن جّي   بيض 

 وٕيب طّظ أن اٌّنل واٍولو وؿْٕن اٍول  وؿّت سٕـت أبا طظ. 

ٕن اـَتاب ُبّني طُْٓناو ؽّْناك اـمنواه)  اؼزارة ج)   (واـمواه)   )تتار اـتذؿرة

ر أبنو طنظ طنىل ناـٍرأٓة واحل)اهٓنة وألهنال اـينرب وأؾنوالم وشنير اـمنيراسو و  اٍتنن

                                                           

 .. وصْٓان  جبل باـِٓن25  1ٕزديو وهو لن أشيار اـُنو  اـبٓت ـٓيىل إ ول ا( 29)

  بّا ٍْننا  ااـبٓننت ـُِخّبننل. ؾننال اسحٍنن   وروااتننه ؽْٓننا ؿُْننا ]لراجننع  ؿرهننا[  لسننوً  ( 35)

ؽهوُل. واسيّى طُٓهو وٓ ليّى هّا سًأْٓا. واـّراط لٌردة  راوة وهي اس سة. واـبّا    نع 

ـٍِنٓص. وأراد باسسنوح طرؾْناو شنّبْه ـسنواده باسسنوح وهني بٍّٓة وهي ؿّل رْؾيٍة ترؾع   ا

  ع ِلْسنو وهو اـَساس لن اـمير. طن اسحٍ .
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ٕيب اـيتاهٓنة وٓبنن اسيتنز وـُِتّبني وٕيب اـمنٓص..  اـمير اـٍ)امو بنل أورد أشنيارً ا

 وـَّن  ـك ؾُٓل إ ا لا ؾٓس بام ورد لن أشيار اـٍ)لاس. 

رؽٓة واـًُواننة نإن ؿتنناب اـتننذؿرة ؿتنناب ؼّننّي باسسننا ل واـٍهننااا اـّحواننة واـننن

ار اـتننذؿرة اـننذي ؾننّ)لّا وؿٓننذ ٓ ؟ وهننو خننّزان ؽَننر أيب طننظ ولسننا ُهو ؽننٗ ا ؿننان تتنن

  ذا اـًّى ؽام باـّا بام اشتِل طُٓه إصل.  إـٓه (31)سحة

 

             

 

                                                           

 اـُِحة  اـّىرة اـيجىل.( 31)



 
9:5 

 

 «البديع يف وصف الربوع» :قراءة يف حتقوق

 أليب الولود احلمري األىدلز 

 

 ()رضوان الداية حممد

(1) 

ذم اًمؽماث إٟمدًمز رؾماًمة أدسمٞمّة ؿمٕمرية، وهل يمتاب صٖمػم ذم قمدد صٗمحاشمف، ذو 

أمهٞمة ذم شمّمقير ضماٟمب ُم١مصمر ذم احلٞماة إدسمٞمة ذم إٟمدًمس قماُمة،وذم إؿمبٞمٚمٞمة ذم اًم٘مرن 

 ّصة. واًمٙمتاب يٚمٗمت اًمٜمٔمر ُمـ وضمقه:اخلاُمس ظما

إمم ًا ، ذم ٟمسختلم اصمٜمتلم يماومٞمتلم ًمت٘مديٛمف ُمٓمبققماً ومٝمق يمتاب وصؾ إًمٞمٜما شماُمّ  -

 ًا.اًم٘مارئ قمغم وضمف طمسـ ضمدّ 

ٟمدًمس ذم اًم٘مرن اخلاُمس.اً ـمريٗماً وهق يمتاب يّّمقر ضماٟمب - دب ذم ا  ُمـ طمٞماة ٕا

ـّ واطمد: وصػ اًمٓمبٞمٕمة، وُما يتٕمّٚمؼ سمف ذم ُمديٜمة إ - ؿمبٞمٚمٞمة. وُمٕمٚمقم وهق ذم وم

اهتامم إٟمدًمسٞملّم سماًمّزراقمة وأصٜماومٝما ُمـ اًمٗمايمٝمة وٟمباشمات اًمزيٜمة واًمٜمباشمات اًمٓمبٞمٕمٞمة 

 وُمـ أًمقان اًمزهر واًمقرد واًمزٟمبؼ اعمزدرع وؾمائر ُما خترضمف إرض هبًة.

وهق ُئمٝمر أًمؼ اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة ذم اًم٘مرن اخلاُمس اهلجري ذم جمتٛمع إؿمبٞمٚمٞمة،  -

ؿ اًمِمٕمر، واإلسمداع ومٞمف هٜماك، وشمبادل ٟمٔمؿ اًم٘مٓمع اًمِمٕمرية وؾمائر إٟمدًمس، وؿمٞمقع ٟمٔم

                                                           

( ).سماطمث ذم إدب واًمؽماث ُمـ ؾمقرية 
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ًمِمٕمراء اعمِمٝمقريـ وهمػم واًمٜمافمٛمقن اعمسّجٚمقن ذم هذا اًمٙمتاب ُمـ اًا.قمغم اًمبدهية أطمٞماٟم

 ، وُمـ اًمقزراء واًمٙمتاب واًم٘مْماة وىمادة اًمنمـمة وهمػمهؿ ُمـ أريمان اعمُجتٛمع.اعمِمٝمقريـ

ل، وُمـ أؾمٚمقب احلٞماة ُمـ اًمذوق إٟمدًمز اًمراىمًا وهق يمتاب يّمّقر ضماٟمب -

قماُمة، واًمت٠مٟمؼ ذم اعمـَْسٙمـ واعمـَْٚمبس، وذم شمٜمسٞمؼ احلدائؼ ذم اًمدور، وذم اًمبساشملم داظمؾ 

اعمديٜمة، وذم فماهرها وأرسماضٝما. ويمان إٟمدًمسٞمقن ىمد ـمّقروا اًمزراقمة اؾمتٗمادة ُمـ 

ُمٕماوية قمـ سملد اًمِمام اًمٕمري٘مة اًمتل ٟم٘مؾ ُمٜمٝما قمبد اًمرمحـ سمـ  اخلؼمات اعمتقارصمة، وٟم٘ملً 

قمـ سمٕمض اعمؽممجات اًمتل اؾمتقردها احلٙمؿ سمـ ًا وأظمذ .(5))اًمداظمؾ( إمم دياره اجلديدة

 قمبد اًمرمحـ اًمٜماس ذم اًمزراقمة واًمبستٜمة وشمٜمسٞمؼ احلدائؼ.

قمٍم  أٟمدًمسٞمة ُمـ ٟمتاج –وُأظمرى ٟمثرية  -ؿمٕمرّية ًا وهذا اًمٙمتاب ي٘مدم ٟمّمقص -

ٞمكم إٟمدًمز )اعمتقرم ذم إؿمبٞمٚمٞمة اعم١مًمػ: َأيب اًمقًمٞمد إؾمامقمٞمؾ سمـ قماُمر احلٛمػمي اإلؿمب

 (6).(اً هـ شم٘مريب884ؾمٜمة

وهل ٟمّمقص ُمٝمّٛمة، يٜمٗمرد هذا اًمٙمتاب سمٜمنم يمثػم ُمٜمٝما، حيتاج إًمٞمٝما دارس إدب 

ودارس طمريمة اًمِمٕمر ذم إٟمدًمس، ذم اًم٘مرن اخلاُمس ظماصة، واعمٝمتؿ  ،إٟمدًمز قماُمة

 سمِمٕمر وصػ اًمٓمبٞمٕمة ذم إدب اًمٕمريب.

يمام صمبَت قمغم ٟمسخة  «البديع يف وصف الربوع»ث قمٜمف: اؾمؿ اًمٙمتاب اًمذي ٟمتحدّ 

البديع يف فصل »اإلؾمٙمقريال ُمٜمف، وًمف قمٜمقان آظمر صمبت قمغم اًمٜمسخة اًمتقٟمسٞمّة ُمٜمف: 

نم قمـ اعمخٓمقـمة إومم ُمّرشملم: ٟمنمه أول ُمرة اعمستنمق: هٜمري سمػميس وىمد ٟمُ  «الربوع

                                                           

ٟمدًمسٞمةهٜماك شمٗمّمٞمؾ ذم: اًمت٘ماًمٞم (5)  .دُمِمؼ –ط دار اًمٗمٙمر  -حمٛمدرضقان اًمداية  –د اًمِماُمٞمة ذم اًمديار ٕا

وُمٕمجـؿ إدسمـاء  568: 6/5واًمـذظمػمة  657وسمٖمٞمة اعمٚمتٛمس  5:6ًمف شمرمجة ذم ضمذوة اعم٘متبس :  (6)

 . 689:  5واعمٖمرب  8;8:  5واًمتٙمٛمٚمة  :56واعمٓمرب  87:  ;
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ذم اًمرسماط. وٟمنمه  م وـمبٕمف84=5 -هـ =579ذم ضماُمٕمة اجلزائر( ؾمٜمة ًا )يمان ُمدّرؾم

م 7>=5 -هـ ;584صماٟمٞمة قمـ اًمٜمسخة اإلؾمٙمقرياًمٞمة د. قمبد اهلل قمبد اًمرطمٞمؿ اًمٕمسٞملن 

أصدره اعمح٘مؼ ٟمٗمسف وـمبٕمف ذم ُمٍم. وٟمنمه صماًمثة د. قمكم اًمٙمردي قمـ ٟمسخة ذم اعمٙمتبة 

دون قمقدة إمم خمٓمقـمة  –إمحدية ذم شمقٟمس، وىماسمؾ قمغم اعمٓمبققمتلم )إومم واًمثاٟمٞمة(

: ب( وهق يذيمر ٟمسخة شمقٟمس -وىمال ذم ُم٘مدُمتف اًم٘مّمػمة )اًمّمٗمحة أ –يالاإلؾمٙمقر

ورأيت أٟمف يٛمٙمـ أن يٕملم قمغم شمّمحٞمح يمثػم ُمـ اًمتّّمحٞمػ واًمتحريػ اًمقاىمٕملم ذم »

ومٕم٘مدت اًمٕمزم قمغم  ،ـمبٕمتل اًمٙمتاب وأن يٛمأل اًمبٞماض اعمقضمقد ذم ٟمسخة اإلؾمٙمقريال

إمم ذيمر اًمٗمروق سملم  وهٙمذا ذهب يمثػم ُمـ طمقار اًمٙمتاب «حت٘مٞمؼ اًمٙمتاب....

 اعمخٓمقـمة اًمتقٟمسٞمة، واعمٓمبققمتلم.

واعم١مًمػ يمان ُمـ ؿمباب إؿمبٞمٚمٞمة، أًمػ يمتاسمف قمغم اًمّّمٖمر، وىمد شمرضمؿ ًمف اسمـ إسّمار 

يمان آيًة ذم اًمذيماء واًمٗمٝمؿ واًمبلهمة ودمقيد اًمِمٕمر قمغم طمداصمة ؾمٜمّف، وًمف ذم » (7)وىمال ومٞمف

يد سمـ حمّٛمد سمـ قماُمر ؿمٞمخ أيب سمٙمر سمـ شم٠مًمٞمػ شمرمجف سماًمبديع، وهق أظمق أيب ز فصل الربوع

 .«مل شُمّمبف قمّٚمة( وهق اسمـ اصمٜمتلم وقمنميـ ؾمٜمة ؾمٚمٞمامً ًا )ُمات ؿماسمًا اًمٕمريب، شمقذّم ُُمٕمتَبٓم
واهتؿ سمف اعمٕماسون ذم دراؾمتٝمؿ  «اًمبديع»سمٙمتاب  وىمد اهتؿ إٟمدًمسٞمقن ىمديامً 

ك ًمف أمهٞمتف إدسمٞمة . وشمب٘مًا.إدب اًمٕمريب ذم إٟمدًمس وُمتاسمٕمتٝمؿ طمريمة اًمٜم٘مد إديب أيْم

ّٓ ًا أٟمدًمسٞمّ  اً واًمٜم٘مّدية واًمتارخيٞمة، ويب٘مك أصمر قمغم ضماٟمب ُمـ شمٚمؽ اعمرطمٚمة ُمـ شماريخ  ً دا

 .(8)احلْمارة إٟمدًمسٞمة

                                                           

 .=65ص: –م 64=5 -هـ >577ط اجلزائر  –اًمتٙمٛمٚمة ًمٙمتاب اًمّّمٚمة  (7)

ــدًمس يٜمٔمــر ُمــثلً  (8) ٟم ديب ذم ٕا ــاريخ اًمٜم٘مــد ٕا ــة  –: شم ــة  –حمٛمــد رضــقان اًمداي ُم١مؾمســة  -اًمٓمبٕمــة اًمثاٟمٞم

ٟمدًمز  دب ٕا ُمـقي( د. إطمسـان قمبـاس  –اًمرؾماًمة. وشماريخ ٕا دار  –قمٍم ؾمـٞمادة ىمرـمبـة )اًمٕمٍمـ ٕا
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 (6) 

وأسمدأ سمذيمر سمٕمض ُما ذم اًمٜمنمة اًمثاًمثة ُمـ أظمٓماء ذم شمسٛمٞمة اًمبحقر ُمـ ضمٝمة، 

يمات )ضبط اًمٙمٚمامت وأظمٓماء اًمقزن اًمٜمادمة قمـ ظمٚمؾ ذم اًمٙمٚمامت )ىمراءًة( وذم احلر

 ذم اًمٙمتاب.ًا واحلروف وؿمٙمٚمٝما( وهذا اًمٜمقع اًمثاين يمثػم ضمد

 يف تسموة األوزان: -أ

 ىمٓمٕمة أوهلا  ;7ذم اًمّمٗمحة  -

 وهمْمـــــــٞمٍض ُمــــــــ ضمٜمـــــــا اًمـــــــقر

  

..

. 

ــــــــبَح اٟمٗمجــــــــارا  د طمٙمــــــــك اًمّمج

 جمزوء الّرمل .واًمّمقاب أهنا ُمـ  جمزوء الكاملىمال اعمح٘مؼ إهنا ُمـ  

 ىمٓمٕمة أّوهلا:  6;ذم اًمّمٗمحة  -

 ؿمــــــــٝمَد إىُمحــــــــقاُن أّن ؿمــــــــذاهُ أ

  

ــــــاهُ   ــــــقاُه ضَمٜم ــــــذي ؾِم ــــــاومٌر سماًم  يم

 بحر اخلفوف.واًمّمقاب أهنا ُمـ  ادنرسح،وىمال إهنا ُمـ  

 ىمٓمٕمة أّوهلا: 6;ذم اًمّمٗمحة  -

 أصــــــــــَٗمُر اخِلــــــــــػمّي يِمــــــــــٝمدْ 

  

ــــــــــد ُردّ   ــــــــــقرِد ىم ــــــــــَد اًم  أنَّ قم٘م

ملواًمّمقاب أهنا ُمـ  الّرملوىمال إهنا ُمـ   ا )وىمد ومرق اعمح٘مؼ ذم هذ جمزوء الرَّ

 سملم اًمبحر وجمزوئف(.ًا اًمٙمتاب أطمٞماٟم

 ىمٓمٕمة أوهلا:  ;=ذم اًمّمٗمحة  -

 وذيمـــــــــــّل اًمٕمـــــــــــرف ٓىمـــــــــــا

  

ــــــــرّد ُُمٚمٙمِــــــــفْ  .. ــــــــغم يم ــــــــا قم  ٟم

مل.واًمّمقاب أهنا ُمـ الرملوىمال إهنا ُمـ سمحر    جمزوء الرَّ

                                                                                                                                              

دب اًمٕمريب   ار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمليلم.د -اجلزء اًمراسمع  –د.قمٛمر ومروخ  –اًمث٘ماومة سمبػموت. وشماريخ ٕا



  حمٛمد رضقان اًمدايةد.  - «ًمبديع ذم وصػ اًمرسمٞمعا»ىمراءة ذم حت٘مٞمؼ:  

 

9:9 

 ىمٓمٕمة أّوهلا: >56ذم اًمّمٗمحة  -

ـــــــقنُ  ـــــــا اًمٕمٞم ـــــــت إْذ شم٠مُّمٚمتٝم  ظمجٚم

  

ـــــــا يســـــــتبلمُ  ظمجـــــــلً    ذم امحراره

 .بحراخلفوفح واًمّمقاب أهنا ُمـ ادنرسـ ُم إهناوىمال  

 ىمٓمٕمة أّوهلا:  =59ذم اًمّمٗمحة  -

ـــــــــــــــــ٠مِس ُدرّ  ـــــــــــــــــبٌَج ذم يم  ؾَم

  

ـــــــــقٌف وؾْمـــــــــَط سَمـــــــــْدر   أو يمس

 جمزوء الرمل، واًمّمقاب:الرملوىمال إهنا ُمـ  

 ىمٓمٕمة ُمـ سمحر اعمجتّث< ومٞمٝما:  97ذم اًمّمٗمحة  -ب

 أسمٚمــــــــــــغ ؿمــــــــــــ٘مٞم٘مَل قمٜمّــــــــــــل

  

ــــــــــــــــــــفْ    ُم٘ماًمــــــــــــــــــــة ًمِتَحْمَّ

 ي

 

 سمــــــــــ٠من وصــــــــــٗمت إىماطمٞمـــــــــــ

 

 ]اًمـــــــــذي وصـــــــــٗمتف مل َأْرَضـــــــــفْ  

ــــــــاطمل    ــــــــلّ وصــــــــٗمت إىم  ه

 

ــــــــــــ٠ميم١مٍس ُمـــــــــــــ ومْمــــــــــــفْ    سم

 وهق قمغم طماًمف هذه ًمٞمس ُمـ اًمِمٕمر!، اً واًمبٞمت اًمثاين ُمْمٓمرب ضمدّ  

 ىمٓمٕمة ُمـ سمحر اًمّّسيع ومٞمٝما: 8=ذم اًمّمٗمحة  -

 رؤوسهههههههههادىمٞم٘مــــــــُة اًمٚمــــــــاّمت ذم 

  

ـــــــطْ   ـــــــٌد ىَمَٓم ـــــــف أؾمـــــــقد ضَمْٕم  يم٠مٟم

 هق اًمرضمز، واًمّمقاب: واًمِمٓمر إول قمغم هذه اًم٘مراءة ُمـ سمحر آظمر  

 روسههههههههادىمٞم٘مـــــــة اًمٚمٛمســـــــات ذم 

  

 كيىههههههههههه أسههههههههههو ... إلهههههههههه .. 

س أو شمسٝمٞمٚمٝما: روس. وٓ جيقز اجلٛمع سملم اًمرضمز واًمّسيع ذم وسمتح٘مٞمؼ مهزة رؤ 

 ىمّمٞمدة واطمدة، وٓ ذم سمٞمت واطمد.

 ىمٓمٕمة ُمـ اعمت٘مارب، ومٞمٝما:  =58ذم اًمّمٗمحة  -

ههههههّ  بمههههههدح  فهههههها  إذا النّههههههور خد

  

 د؟لنولهههههههوفر الهههههههرو  ٓ يد بههههههه 
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ًمٜمٞمٚمقومر ذا »إذا ىمٞمؾ  – ُمثلً  –واًمِمٓمر اًمثاين ُمْمٓمرب، ُمٙمسقر اًمقزن، ويست٘مٞمؿ 

 . واعمح٘مؼ جياري ذم هذه اًم٘مراءة ُما ؾمبؼ ذم اًمتح٘مٞم٘ملم اًمساسم٘ملم قمٚمٞمف.«اًمروض ٓ ُيٕمبد

 ىمٓمٕمة ُمـ اعمٜمّسح، ومٞمٝما: =58ذم اًمّمٗمحة  -

 اً ُمٕمـــــهـــــام سمـــــف اًمٚمٞمـــــؾ واًمٜمٝمـــــار 

  

ـــــّد قمــــــ ذا وظَمـــــصَّ ذا ُِمَ٘مـــــفْ    ومّم

 «وظمص ذا سمٛمَ٘مفْ »ًمِمٓمر اًمثاين ُمْمٓمرب ُمٙمسقر، ويّمح ًمق يمان: وا 
 ىمٓمٕمة ُمـ اًمبسٞمط، ومٞمٝما  >58ذم اًمّمٗمحة  -

 اظمتٚمســــت يمــــ٠مٟمام زهــــرة اًمٜمٞمٚمــــقومر

  

 ُمـــ اًمٚمٞمـؾ ىمــد طَمـّػ اًمّمــباُح سمــف ا  قِطَ ه 

 سماًمٗمتح، وهذا يٙمّس اًمقزن وجيٕمؾ اًمتٗمٕمٞمٚمة:ُمتٗماقمٚمـ،ًا وضبط اعمح٘مؼ اًمٓماء ُمـ ىمٓمٕم 

 سمسٙمقن اًمٓماء.ًا ط. واًمّمقاب ىمْٓمٕمذم سمحر اًمبسٞمممتٜمع  وهذا

ِلَك ورء آظمر: اًم٘مْٓمُع ُمـ اًمّٚمٞمؾ اًمٓمائٗمة ُمٜمف. وذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزير  - هر
َ
ِ بِأ ْسر

َ
فَأ

َو اللَّيرِل  ٍع نِّ   9:أية  -]احلجر بِِقطر

 ، ىمٓمٕمة ذم وصػ اخِلػمّي واًمقرد، ومٞمٝما: 89ذم اًمّمٗمحة  -

ـــــــــتٓمّٚمٕمـ أٟمجـــــــــامً  ـــــــــقنٍ  ي  سمٕمٞم

  

 زاهنــــــــا اًمتّٗمّمــــــــٞمُص  كههههههههاخلواتم 

وصقاب اًم٘مراءة يماخلقاشمٞمؿ. واًمِمٕمر ُمـ سمحر اخلٗمٞمػ، وىمقًمف يماخلقاشمؿ جيٕمؾ  

اًمتٗمٕمٞمٚمة: يماخلقاِت: وماقملُت، وومٞمٝما ُما يٕمرف ذم اًمٕمروض سماًمٙمّػ وهق طمذف اًمساسمع 

اًمسايمـ ُمـ اًمتٗمٕمٞمٚمة )ٟمقن وماقملشمـ( وهذا ىمبٞمح. وذم صحة اًم٘مراءة اقمتدال اًمقزن. 

 . واخلقاشمٞمؿ مجع اخلاشمام وهق سمٛمٕمٜمك اخلاشمؿ

 ;9ذم اًمّمٗمحة  -

ـــرضمٍس  ه ر  هَىِضهههوُمــــ ٟم ـــؽ ُدرج  يروىم

  

 وياىمقشمـــــُف اًمّســـــاُمل سمـــــف وَزسَمْرضَمـــــُدهُ  

. وماًمبحر هق اًمّٓمقيؾ. وًمق حّترك طمرف اًمْماد   يمذا ومٞمف سمٙمّس اًمْماد، واًمّمقاب َٟمْْضٍ

 ٟٓم٘مٚمبت )ُمٗماقمٞمٚمـ( إمم: )ُمٗماقَمَٚمتـ( وهذه ًمٞمست ُمـ شمٗمٕمٞملت اًمٓمقيؾ.
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 ىمّمٞمدة أوهلا:99ذم اًمّمٗمحة  -

 ُمـــ قمــاُمٍر ؾمــٚمٜمل قمـــ اًمـــ... أؾمــلًمةً 

  

 أٟمـــــقار حتّمـــــُؾ قمٜمـــــدك إٟمـــــقارُ .. ..

  ْ، سمجزم اًمٗمٕمؾ، ومٝمق ضمقاب اًمٓمٚمب.حتصليمذا ومٞمف، وصقاسمف:  

(3) 

 يف صّحة قراءة النّ   -أ

 ىمٓمٕمة ومٞمٝما: 56ذم اًمّمٗمحة  -

 ويمـــــ٠من اًمـــــرّوَض ُمــــــ ظمـــــط أيب

  

هههههههه سمٙمــــــــٍر اًمٕمــــــــارض   بد  َوْرٌ و د

ّر و دبِْ .  فالشاعر يمدح، ويدثني عذ هذا الكاتب  وهي قراءة مغلوصة: والصواب: ود

َ ُمـ اًمقْرِ  ًا.ومل شمرد )ُدسُمج( ٓ ُمٗمردًة وٓ مجٕما .ومضموى بحسن الكتابة شكل   وىمقًمف: ُوري

ـّ اًمِماقمر ياء  ـ اًمّدسْمج وهق اًمٜم٘مش واًمتزيلم. وؾمٙم  .ًمْضورة اًمِمٕمر  «وّر »وُدسمَِج ُم

 ىمٓمٕمة ومٞمٝما:  57وذم اًمّمٗمحة  -

 ومحّسـٜمْت سمٙمت اًمّسامء قمـغم اًمرّيـاض 

  

روسههههُمٜمٝمــــا    ُمـــــ دُمــــقع صمٙمــــقلِ ا  غد

وسغَ وصقاب اًم٘مراءة:    . وذم اًمٙملم ُمٓماسم٘مة، ُمبٜمٞمة قمغم ُمٗمارىمة.ا  رد

 ىمٓمٕمة ُمٜمٝما:  57ذم اًمّمٗمحة  -

ــاض ومل يٙمـــ ــرش اًمري ــت ذم وم  ومٜمزًم

  

ههههههها  وزد ــــــزول لَوَحد ــــــػم ٟم ــــــثكم سمٖم  ُم

وَزها وصقاب اًم٘مراءة:  يَو إِنَّ ا، وهق أؾمٚمقب قمريّب قماٍل، ىمال شمٕمامم: لَِوحد ِ َّلَّ
ِدَيُهمر َطِريق   ا َوَظلَُهوا لَمر يَُكِو اللُ َكَفُرو ِفَر لَُهمر َوََل ِِلَهر   وذم >:5أية  -]اًمٜمساء  اِِلَغر

 ىمراءة اعمح٘مؼ ظمٓم٠م ُمزدوج. 
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 ىمٓمٕمة ُمٜمٝما: 65ذم اًمّمٗمحة  -

ــــدرهًا أضــــحك صــــٖمػم  وهــــق ذم ىم

  

ـــــــقيج  َىهههههههوْل    ـــــــػم اًمِمـــــــ٠من قُمٚم  يمب

جمرى اًمٙملم. واعمٛمدوح ؿماب اسمـ رضمؾ ذي ُمٙماٟمة. ، وقمٚمٞمٝما ىدبْل  وصقاب اًم٘مراءة  

 .ًمـ)هق(ًا جلاءت ُمرومققمة ظمؼم وًمق يماٟمت اًمٙمٚمٛمة ٟمٞملً 

 ىمٓمٕمة ُمٜمٝما: 65ذم اًمّمٗمحة  -

ـــــــك ـــــــبَّ اًمٗمت ـــــــػّم ًم ـــــــال حُيَ  مج

  

 َدَهــــــــْش  ذورويٙمســــــــبف ُمـــــــــ  

ور ؟ .)سماًمّسلم اعمٝمٛمٚمة(رسوروصقاب اًم٘مراءة: ُمـ    < وأيـ اًمنمور ُمـ اًمّسج

 ٜمٝما:ىمٓمٕمة ُم 87ذم اًمّمٗمحة  -

ـْ  ــــ ــــد وؾمقؾَم ــــؾ دم اًمقري  ورد يمٛمث

  

ههههودي همــــض ّ    اًمٖملئــــؾ ُُمْٙمــــتَسِ  َبسد

!!.... «سمسقد ُمـ آٟمبساس سمٛمٕمٜمك آٟمسٞماب»وىمال ذم احلاؿمٞمة:  يمذا ضبٓمٝما. 

هذه وهذا ُمـ همرائب اًمنمح واًمتح٘مٞمؼ. ىمٚمت: وردت اًمٙمٚمٛمة ذم اًمٙمتاب ُمرشملم، 

 .588واطمدة وإظمرى ذم اًمّمٗمحة 

ـــيزر ٓذّي اًم ـــْخت اعم ـــدؿَم ـــائر ىم  ٔمٝم

  

 أشمــــاك َيروْمــــُؾ ذم صمــــقب ًمــــف ؾُمــــقد 

طمــرف ضمــّر و: )ؾُمــقس( ُمديٜمــة ذم سمــلد  «سمســقد»ووضْمــُف اًمٙمــلم أن اًمبــاء ذم  

اعمٖمرب
أىمَمـ سمـلد اعمٖمـرب ُيّمـٜمع نـا ُمــ اخلَـّز اًمٕمتٞمـؼ )اًمٜمٗمـٞمس( يمـّؾ ضمٚمٞمـؾ. » (5)

ٔمـر واٟم «سماًمسّقس إيمسٞمة اًمرىماق، وُمـ اًمثٞماب ُما ٓ ي٘مدر أطمد قمغم ُمثٚمـف...وشُمٕمٛمؾ 
اً ياىمقت أيْم

(6)
. 

                                                           

 .=74اًمروض اعمٕمٓمارذم ظمؼم إىمامر :  (9)

 .6>6: 7ُمٕمجؿ اًمبٚمدان )دار صادر(  (:)
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 ىمٓمٕمة ذم صٗمة اًمٜمرضمس، ىمال اًمِماقمر ذم آظمرها: 566ذم اًمّمٗمحة  -

 يمٖمــادة صمقُنــا ُمـــ ؾمــٜمدٍس ـمٚمٕمــْت 

  

ــ   رب ذم يمّٗمٝمــا يمــ٠مٌس ُمـــ اًمــّذهبـًمٚمِمَّ

 ُمـ يمان يٚمحُظ هذا احلسـ ُمــ يَمَثـِب؟  ظمط اًمٜمٗمس ُمـ ـمرٍب  َيْ ِقلد ومٙمٞمػ  

ْغِفلد »ظمٓم٠م، واًمّمقاب « َيْ ِقلد  »وىمراءة    ٜمك فماهر.واعمٕم «يد

 ىمٓمٕمة ذم وصػ اًمٜمٞمٚمقومر، ومٞمٝما: >58ذم اًمّمٗمحة  -

ـــ  ــع قم ــاًمٜمقر ُمٜم٘مٓم ــ َجههْز وم  رهـقمٜمّم

  

ــــفِ    واًمٚمٞمــــؾ ممتٜمــــع ُمـــــ طمٙمــــؿ همٞمَٝمبِ

 . واجلرم:اجلََسد . وٓ ُمٕمٜمك ًمٚمَجْزم وٓ وضْمَف ًمف. ِجْر يمذا ومٞمف واًمّمقاب قمـ  

 ُمـ ىمٓمٕمة ذم وصػ اًمسقؾمـ: 579ذم اًمّمٗمحة  -

ــــؼ صــــْدرهُ  ــــؿ إذا ختّٚم  صــــاذم إدي

  

 ادههههها عِ سمَخُٚمـــــقِق َأرؤؾمـــــٝما اًمزيمـــــّل  

ي٘مال ذم اًمٌمء:  يمذا ومٞمف: اعمائع، وهق ظمٓم٠م صقاسمُف: اعماشمع )سماًمتاء اعمثٜماة اًمٗمقىمٞمة(  

 : سمٚمغ ذم اجلقدة اًمٖماية ذم سماسمف ومٝمق ُماشمِع. اً َُمتع ُُمتققم

 ىمٓمٕمة ذم وصػ ُمدىمة زهرة اًمسقؾمـ ُمٜمٝما: 585ذم اًمّمٗمحة  -

ّلههههت َعهههها مَتهههههد وىمــــد   سمــــقرسٍ  عد

  

ـــــام   ـــــِب وم٘م ـــــاب ٍ يماخلٓمٞم ـــــل ظمٓم  سم

ّلت ًا.وصقاب اًمِٕمامُمة سمٙمّس اًمٕملم طمٍم  سماًمٖملم اعمُٕمجٛمة. ي٘مال: هَمّٚمف سماًمٖماًمٞمة  وغد

 )ٟمقع ُمـ اًمٕمٓمر( ًمٓمخف، وـمّٞمبف نا.

 ذم ىمّمٞمدة شُمٗماضؾ سملم اًمٜمرضمس واًمقرد: >;ذم اًمّمٗمحة  -

ِسَفْت   ظمدود اًمٜمرضمس اعمُّمـٗمّر ُمــ كد

  

ـــد    َيهههْذوي ال هههدّو احلاِسهههدد طمســـٍد وىم

، وىمال:كَسَفتوصقاب اًم٘مراءة:  : أصٗمّر وشمٖمػمَّ )سماًمذال  َيْذوي ، ي٘مال: يمَسػ اخلدج

ـَ   وطم٘مد. اعمٕمجٛمة( واًمّمقاب َيْدوى )ُمثؾ َيْرىض( ي٘مال َدِوَي صدُره: َضِٖم
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 :6>ذم اًمّمٗمحة  -

ــــــــف ــــــــرضمس ذم أيمٗماٟم  ـمٚمــــــــع اًمٜم

  

ـــــائلً   ـــــد  ىم ـــــقرد ىم َحهههههْت ًمٚم  يب !! بدرِّ

، ويمّس ًمٚمقزن اًمِمٕمرّي. واًمّمقاب ىمد يمذا ومٞمف. وذم هذه اًم٘مراءة ظمٓم٠م ذم اعمٕمٜمك 

ْحَت يب. يقال  .. ًا.ُمؼّمطمًا ؿمديدًا : سمّرح سمف إُمُر: ضَمٝمدُه، قمّذسمف قمذاسمَبرَّ

 ىمٓمٕمة ُمٜمٝما: 8=ذم اًمّمٗمحة  -

ـْ  ــــ ــــا َُم ــــقّده  حبههههوَت ي  حوبههههاءِ سم

  

  
ِ
ــــقاء ـــــ إؾم ــــف ُم ــــداُء ًم ــــل اًمٗم  وه

ّ ِه َحْوبا يا ُمـ »وصقاب اًم٘مراءة اًمتل يّمح نا اعمٕمٜمك:   . واًمِماقمر يحبوتد بِود

ًمف ضمرت سمٞمٜمٝمام ُمراؾمٚمة ؿمٕمرية وُُمٝماداة )ٟمقع ُمـ اًمٓمٞمب( . واًمِماقمر هٜما ًا خياـمب صدي٘م

 هق اعم١مًمػ ٟمٗمسف. 

 ىمٓمٕمة ذم وصػ َٟمْقر ؿمجر اًمٚمقز: 595ذم اًمّمٗمحة  -

ـــــٞمض اًمٚمـــــقن  ـــــف َذْفههههه ّ وأسم  هملئُٚم

  

ــــرادُ   ــــاٟمقٟملم َأسم ـــــ ٟمســــج يم ــــف ُم  قمٚمٞم

)ُمـ ؿمجر اًمزيٜمة(. وَٟمْقُر اًمّدومغم ٟمسبة إمم ؿمجػمة اًمِدوّمغم   ِفِْ ّ وصقاب اًمٙمٚمٛمة  

ٌب، وُمٜمف ٟمقع أسمٞمض اًمٚمقن.  ُُمنْمَ

 يف قراءة الن  وفهم اد نى وذح ادْ نى  -ب

 :  84ذم اًمّمٗمحة  -

دى  يم٠من قمٞمـقَن اًمٜمّـرضمس اًمَٖمـّض سماًمٜمَـّ

  

 قمٞمــقٌن شُمــداري اًمــّدُمَع ظمٞمٗمــَة أن ُيــْدَرى 

 يمذا ومٞمف : ُيْدرى )سماًمدال اعمٝمٛمٚمة( واًمّمقاب: ُيْذَرى. 

دى يِمـبف اًمٕمٞمـقن اًمداُمٕمـة  ي٘مقل - اًمِماقمر إن اًمٜمّرضمس وىمد اضمتٛمـع ذم زهراشمـف اًمٜمَـّ

اًمتل يـداري صـاطمبٝما دُمٕمـف طمتـك ٓ يـذرى.وذم اًمٚمٖمـة أذرت اًمٕمـلُم اًمـدُمع صـبّتُف . وذم 

 اًمٙملم شمِمبٞمف متثٞمكم رائع اإلشم٘مان. 
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 ىمٓمٕمة ٓسمـ ؿمٝمٞمد أوهلا :  85ذم اًمّمٗمحة  -

 سمـــــاًمٜمػموز ؿمـــــقٌق طمـــــاومِزٌ  َوَأتههههها َ 

  

ــــــعٌ   ــــــعِ  وشمٓمٚمج ــــــبَّ شَمَٓمٚمج ْوِر هِم ــــــزَّ  ًمٚم

ـٍ قمجٞمــــٍب ُمقٟمِــــؼ وفهههها      ذم زُمــــ

 

 وأشمــــــاك ذم زهــــــٍر يمــــــريٍؿ ممتــــــعِ  

 . ىمٚمت :  وفا َ ،  أتا يمذا ومٞمف :  

 اًمّمقاب : واشَماك أي ـماوقَمؽ، وماًمقاو ذم اًمٙمٚمٛمة أصٚمٞمة وًمٞمست أداة .  (5

 : وماضم٠مه . ًا واًمّّمقاب : واوَماَك ، ُمـ وارم اًم٘مقَم أشماهؿ ، و وارم وملٟم (6

 أ اعمح٘مؼ اًمٗماضؾ ىمراءة صحٞمحة ومل ينمح اًمٙملم اعمستٖمٚمؼ )سمحسب ىمراءشمف(مل ي٘مر

ظماـمب اخلػميج إصٗمر اخلػمّي اًمٜماّمم ، قمغم ًمسان اًمِمـاقمر أيب  5=وذم اًمّمٗمحة  -

 سمٙمر سمـ اًم٘مقـمٞمّة : 

 وإن ًمقٟمــؽ ُمـــ ًمــقن اًمٜمحــاس وًمــق

  

 الّسههههاميين ذم ُملطمتــــف مٌب ُمـــــ  ..

ا ِ ُمـ  يمذا ومٞمف . ومل ينمح . واًمّمقاب : مب  . اًمسام مجع اًمّساُمة وهل  السَّ

 اًمسبٞمٙمة ُمـ اًمذهب واًمٗمّْمة . 

 وُمثؾ هذا ُمـ اًمتّمحٞمػ واًمتحريػ وقمدم ىمراءة اًمٜمص قمغم وضمٝمف يمثػم. 

(4) 

سماًمقىمقف قمٜمد صٗمحتلم ُمت٘ماسمٚمتلم ايمتٗماًء نام وم٢من  وأظمتؿ اعملطمٔمات اعمختارة

 اعمساطمة اعمتاطمة ًمٚمبحث ٓ شمٙمٗمل ًملؾمتٞمٗماء: 

 ىمّمٞمدة ومٞمٝما:  >=ة حاًمّمٗم ذم -

ب  ــــــــا أ جلهههههههواوَذْ ـــــــس عمّ  ًمألُٟم

  

ـــــــد  أدصهههههههو   ـــــــغم ي  الشهههههههجرقم

 رست نـــــــُؿ إمم صمٖمـــــــر اًمتّمـــــــايب 

 

ــّذُِماُر ريمــــاب ٓ خُيــاف هلـــا   قِمثــارُ  اًم
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ههههههوا ــــــاين َفَخلي ــــــلم قمــــــغم إُم  آُمٜم

 

 اٟمتّمــــارُ  الشههههجرومٙمــــان هلــــؿ ُمـــــ  

ــــــؾ   ومقضمــــــف هنــــــارهؿ سماًمٔمــــــؾ ًمٞم

 

 

ـــــــــارُ   ـــــــــف ٟمـٝم ـــــــــٝمؿ سم٠مٟمجـٛم  وًمٞمــٚم

 ُمــــ ؿمـــٛمس شمبـــّدْت  أدوِحْشهههَت ومـــ٢من  

 

ههههارد  َكّفرهههههاقمٚمٞمــــؽ سمِمــــٛمِس   قَّ  ال د

 :أقول 

 .أدِضْوعَ ظمٓم٠م، وٓ ُمٕمٜمك هلا واًمّمقاب  أدِصْو َ  -5

. ومٝمٜماك ُم٘ماسمٚمة )شمْماّد( الشجوهٜما، وذم اًمبٞمت أيت ظمٓم٠م. واًمّمقاب  الشجر -6

 سملم إٟمس واًمِمجق )يماًمِمجق(. 

ًا ده ظماًمٞمظمٓم٠م، اًمّمقاب َأوطمِْمَت. ي٘مال أوطمَش اعمٙماَن: وضم أدوِحْشَت »ىمقًمف  -7

 ومٝمق ُمقطمش، وأوطمَش اعمٙماُن ُمـ أهٚمف: ظمل.

قَّار،ىمقًمف:   -8  ظمٓم٠م، صقاسمف: اًمُٕمَ٘مار )قمغم وزن اًمُٖمراب(، ُمـ أؾمامء اخلٛمرة.  ال د

 وأىمرأ اًمبٞمت قمغم هذا اًمقضمف:  -9

ْت   ومـــ٢من أْوطَمِْمـــَت ُمــــ ؿمـــٛمٍس شَمبـــدَّ

  

 قمٚمٞمــــؽ سمِمــــٛمِس يَمْٗمَرِقــــا اًمُٕمَ٘مــــارُ  

 اًمَٙمْٗمُر: فُمٚمٛمة اًمٚمٞمؾ واؾمقداده.  - 

غم ُمٜمٝمج أيب ٟمقاس يزقمؿ اًمِماقمر أن أطمدهؿ إذا ظمل إومؼ ُمـ اًمِمٛمس، وقم -

 قمـ اًمِمٛمس .– زقمامً  –ُمـ ذًمؽ اًمتامقمَة اخلٛمرة، وإذاىمتٝما اًمتل شمٜمقب ًا وضمد قِمَقض

 :(;)وٕيب ٟمقاس ذم صٗمة اخلٛمرة -

ـــــٞمٛمٝما ـــــدُمائٝما سمٜمس ـــــغم ٟم ـــــت قم  َٟمٛمَّ

  

 وضـــــــٞمائٝما ذم اًمٚمٞمٚمـــــــة اًمٔمٚمــــــــامء 

 :(>)اً وًمف أيْم - 

ـــــ اًمٕم٘م ــــقٌل ُم ــــا ذي ــــاهل ــــان شمتبٕمٝم  ٞم

  

ــ  ــامءـذم اًمِم ــقر وفمٚم ــرب ذم ٟم  رق واًمٖم

                                                            

 .;: 6ديقان أيب ٟمقاس  (;)

 .78اعمّمدر اًمساسمؼ  (>)



  حمٛمد رضقان اًمدايةد.  - «ًمبديع ذم وصػ اًمرسمٞمعا»ىمراءة ذم حت٘مٞمؼ:  

 

9;7 

 (==ذم صٗمة اًمٞماؾمٛملم )ص وذم ىمٓمٕمة أظمرى ُمـ يمتاب اًمبديع ذم وصػ اًمرسمٞمع، -

 وأسمـــــٞمض ٟماصـــــٍع صـــــاذم إديـــــؿ

  

 ّر نـــــٞمؿ...ـشمٓمّٚمـــــع ومـــــقق خمْمـــــ 

 ومٚمســــــت شمــــــراه إٓ قمٜمــــــد َُمْٚمــــــٍؽ  

  

 وإٓ قمٜمـــــــــد ظمـــــــــاِ   يمـــــــــريؿِ  

 اً ومـــــارشمٗمع اقْمؽماؿمـــــ النَّهههههَوارؿمـــــ٠مى  

  

ــــــة قمٚم  ــــــف يمٝمٞم   اًمٕمٔمــــــٞمؿِ  ادَلههههههِك ٞم

ـــــــ٠من   ـــــــا ثهههههههاَرهد ادجنهههههههيَّ يم  ُمٜمٝم

  

 ؾمــــــامٌء ىمــــــد حتّٚمــــــت سمــــــاًمٜمجقمِ  

 أىمقل: 

،مل يٕمٚمؼ اعمح٘مؼ اًمٗماضؾ قمغم  (5 ومل ينمح. أصؾ اًمٙمٚمٛمة ظماّ ّ سمتِمديد  خاِِصّ

اًمّّماد. )ؾمّٝمٚمٝما اًمِماقمر مورًة( وهل ُمـ ظماّص، وظماّصة. وماًمٞماؾمٛملم يٙمقن قمٜمد 

 اعمٚمقك، وقمٜمد اخلاّصة.

اًمٜمجّقار  ار: ُمٕمٜماه اعمرأُة اًمٜمَُّٗمقر ُمـ اًمريبة. وهذا اعمٕمٜمك همػم ُم٘مّمقد. اًمّمقاب:اًمٜمَّقَ  (6

 )سمْمؿ اًمٜمقن اعمِمّددة واًمقاو اعمِمّددة( وهق اًمزهر واطمدشمف ٟمّقارة واجلٛمع: ٟمقاوير. 

 .واعمٕمٜمك فماهر الَفَلكظمٓم٠م. واًمّمقاب يمٝمٞم ة  ادلكىمقل اعمح٘مؼ: يمٝمٞم ة  (7

ٓ ُمٕمٜمك ًمف. وذم اًمؽميمٞمب ًمٙمٜمة وقُمجٛمة.  «صمامَره اعمجٜمّل ُمٜمٝما»ىمقل اعمح٘مؼ:  (8

 ووضمف اًم٘مراءة:

ــــــا ــــــّل ُمٜمٝم ــــــامَوة اعمَْحٜم ــــــ٠من ؾَم  يم

  

ـــــــاًمٜمجقم  ـــــــت سم  ؾمـــــــامٌء ىمـــــــد حتّٚم

واًمساّموُة ُمـ اًمبٞمت وهمػمه: ؾم٘مٗمف. ومٝمذا اًمٕمريش ذم هٞم تف وٟمقاويراًمٞماؾمٛملم اًمتل  

ٜمجقم. شمتدمّم ُمـ أهمّماٟمف وشمٔمّٚمؾ اعمٙمان يِمبف اًمسامء واٟمحٜماءة اًمٗمٚمؽ، وىمد ازداٟمت سماًم

إسمداقمات قمباس سمـ  –ذم ىمرـمبة ظماصة وإٟمدًمس قماُمة  –وهمػم سمٕمٞمد قمـ إٟمدًمسٞملّم 

ومرٟماس، وُمٜمٝما اهلٞم ة اًمتل صٜمٕمٝما يمٝمٞم ة اًمٗمٚمؽ وىمّرب ومٞمٝما ًمٚمٜماس ُما يراه اًمّرائل ذم اًمسامء 

ُمـ اًمٜمجقم واًمٙمقايمب واًمِمٛمقس وإىمامر واًمِمٝمب. ويمان اسمـ ومرٟماس ىمد دقما اًمٜماس 



 (6( اجلزء );>اعمجٚمد ) –جمٚمة جمٛمع اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة سمدُمِمؼ 
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ُمـ  «اًم٘مبّة اًمساموية»)وهٜماك شمٗمّمٞمؾ هلذا ذم وم٘مرة  صٜمٕمتف. ُمـ أهؾ قمٍمه عمِماهدة
وُما وراءها. صدر قمـ وزارة اًمث٘ماومة  ;9يمتاب: قمباس سمـ ومرٟماس طمٙمٞمؿ إٟمدًمس:ص

 .(6455سمدُمِمؼ 

 :ثم أقول

طم٘مؼ هٜمري سمػميس يمتاب اًمبديع ذم وصػ اًمرسمٞمع سمٛم٘مدار ُما أّداه إًمٞمف اضمتٝماُده، وم٘مّدم 

وضبَط اًمٜمّص سمحسب ىمراءشمف، وومٝمَرؾمف. وضماءت  ًا.ٞمأٟمدًمسًا اًمٜمص ًمٚم٘مارئ وأطمٞما شُمراصم

 . ًا ـمبٕمة د. قمسٞملن قمـ أصؾ اعمخٓمقط ٟمٗمسف وىمّدم ًمف سمدراؾمة واؾمٕمة وومٝمرؾمف أيْم

ويمان ُمـ أوًمٞمات اًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٚمٛمل أن يرضمع د. قمكم اًمٙمردي ذم ٟمنمشمف إمم خمٓمقـمة 

وأن حُيٙمؿ  قمغم إصٚملم: اإلؾمٙمقريازم واًمتقٟمز.ًا اإلؾمٙمقريال وخيدم اًمٜمّص اقمتامد

سم٢مجياز  –اًمتح٘مٞمؼ وأن يستقذم اًمٜمٔمر ذم أقملم اًمٜمص إٟمدًمسٞملّم، وأن يْمع ذم احلقار

ُما يٗمٞمد اًم٘مارئ ُمـ اًمٙملم قمغم إٟمقار وإزهار واًمزٟماسمؼ واًمِمجػمات سماًم٘مدر اًمذي  –

  ًا.أو يماومٞمًا قمارضًا وإؿمارة وذيمرًا يٚمزم إليْماح ُما ورد ذم إؿمٕمار واًمرؾمائؾ إعماطم

ه اًمٓمبٕمة أو اًمٜمنمة اًمثاًمثة ُمـ ُم٘مّدُمة ُمٗمٞمدة ذم اعم١مًمػ، واًمٙمتاب، وظمٚمت هذ

ومقائد يمثػمة وإوماضات  –ًمٜم٘مص قمٛمؾ اًمٜمنمة اًمثاًمثة  –وُمقضققماشمف. وضاع قمغم اًم٘مارئ 

ُمٜماؾمبة شمْمع اًم٘مارئ ذم ضمّق اًمٕمٍم، وشمٗمّّس قمٜمقان اًمٙمتاب وُمقضققماشمف، وُمِماريمات 

وهذا اًمذي  ا ذم ُمقاد اًمٙمتاب.رضمال اًمٕمٍم ُمـ اًمِمٕمراء وهمػم اًمِمٕمراء اًمذيـ أؾمٝمٛمق

  ًا.واعمتاسمع اعمتخّمص أيْم «اًمٕمام»ٟمِمػم إًمٞمف يتٓمّٚمبف هذا اًمٙمتاب< وهق يٜمٗمع اًم٘مارئ 

ًم٘مد اضمتٛمٕمت ذم هذه اًمٜمنمة اًمثاًمثة أظمٓماء يمثػمة ذم ضبط اًمٜمص وىمراءشمف ىمراءة 

صحٞمحة، وذم شمٕمٞملم سمحقره، وذم ضبط أوزاٟمف، وذم ذح سمٕمض ُمٗمرداشمف، إمم همػم ذًمؽ 

 قمغم اظمتّمارها. سمٞمّٜمتف اعملطمٔمات اًمّساسم٘مةممّا 
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ويمان  ل ُمٜمٝمج ُمٕملّم.ًمبٕمض اعمٗمردات: اٟمت٘ماًء سمًا وًم٘مد وضع د.قمكم اًمٙمردي ذوطم

أُّما إيْماح  ًا.ُما شمريمف ُمـ اعمٗمردات اًمتل شمستحؼ اًمنّمح أيمثر سمٙمثػم ممّا وضع ًمف ذطم

  اعمٕماين اًمتل حتتاج إمم إيْماح ومٚمؿ يٙمـ ذم ظُمّٓمة قمٛمؾ اعمح٘مؼ اًمٗماضؾ.

إّن شمٙمرار ٟمنم اًمٙمتاب اعمح٘مؼ ُمّرة سمٕمد أظمرى ىمْمٞمّة شمستحّؼ اعمٕماجلة ذم سمحث 

ُمثٚمة، ويّمؾ إمم ُمقؾّمع: يدرس اًمٔماهرة، ويٗمّّس ويٕمٚمؾ ويقّضح، ويْضب إ

< وهل ىمْمٞمّة ُمـ ىمْمايا حت٘مٞمؼ اًمٜمّمقص اؾمتٗمحٚمت، وشمٕمّددت اىمؽماطمات ُمٜماؾمبة

 سملم ؾمٚمبٞمة وإجياسمٞمة.ذم صٜمٕمة حت٘مٞمؼ اًمؽماث اًمٕمريّب ًا ضمقاٟمبٝما، وشمريمت آصمار

 

 
 

  .سمػموت –دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمليلم –ظمػم اًمديـ اًمزريمكم –إقملم (5

-هــ >585دار ؾمـٕمد اًمـديـ  –د. قمـكم اًمٙمـردي  طم٘م٘مـف وىمـّدم ًمـف –اًمبديع ذم ومّمؾ اًمرسمٞمـع (6

 .م;==5

اًمبديع ذم وصػ اًمرسمٞمع: اقمتٜمك سمٜمنمه وشمّمحٞمحف قمــ اًمٜمسـخة اًمقاطمـدة اعمقضمـقدة سمٛمٙمتبـة  (7

اعمٓمبٕمـة  -هـ =579م 84=5 –هٜمري سمػميس اعمدّرس سمجاُمٕمة اجلزائراإلؾمٙمقريال إؾمتاذ 

 .  قمات ُمٕمٝمد اًمٕمٚمقم اًمٕمٚمٞما اعمٖمرسمٞمةُمـ ُمٓمبق –آىمتّمادية سماًمرسماط

طم٘م٘مـف ويمتـب اًمدراؾمـة وقمّٚمــؼ قمٚمٞمـف د. قمبـد اهلل قمبـد اًمــرطمٞمؿ  –اًمبـديع ذم وصـػ اًمـر سمٞمــع (8

 .  ٟماذسمل  –ُمٓمبٕمة اعمدين سماًم٘ماهرة –م8>=5هـ ;584 5ط –قمسٞملن

 .م )ُمّمقرة(8>>5جمريط  –قمٜماية يمقديرا –ة اعمٚمتٛمس ًمٚمْمبلسمٖمٞم (9

دار اًمث٘ماومـة  –ر إُمـقي (ـر ؾمٞمادة ىمرـمبة ) وهق ي١مرخ ًمٚمٕمّمـقمّم –شماريخ إدب إٟمدًمز (:

 م.5:=5سمػموت



 (6( اجلزء );>اعمجٚمد ) –جمٚمة جمٛمع اًمٚمٖمة اًمٕمرسمٞمة سمدُمِمؼ 
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 .(8)ج –8;=5 –دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمليلم سمػموت –شماريخ إدب اًمٕمريب د. قمٛمر ومّروخ (;

 –دُمِمـؼ –ُم١مؾمسـة اًمرؾمـاًمة –6اًمداّيـة طحمٛمـد رضـقان  –شماريخ اًمٜم٘مد إديب ذم إٟمدًمس (>

 م.:;=5 سمػموت

  م.6454دُمِمؼ  –دار اًمٗمٙمر –حمٛمد رضقان اًمداّية –اًمت٘ماًمٞمد اًمِماُمٞمّة ذم اًمديار إٟمدًمسٞمّة (=

 –اجلزائــر –حت٘مٞمــؼ أًمٗمريــد سمــؾ واسمـــ أيب ؿمــٜمب –اسمـــ إسمــار –اًمتٙمٛمٚمــة ًمٙمتــاب اًمّمــّٚمة (54

 .م=5=5 - هـ;577

ــبس (55 ــدي –ضمــذوة اعم٘مت ـــ شم –احلٛمٞم ــد سم ــؼ حمّٛم ــت اًمٓمٜمجــلحت٘مٞم ــة ـٟمِمــ –اوي ر دار اًمث٘ماوم

 .م96=5 اإلؾملُمٞمة اًم٘ماهرة

ـمبٕمــة ُمّمــقرة ذم دار اًمٙمتــاب  -حت٘مٞمــؼ أمحــد قمبــد اعمجٞمــد اًمٖمــزازم  –ديــقان أيب ٟمــقاس (56

 .ٓ شماريخ –سمػموت –اًمٕمريب

دار  –حت٘مٞمــؼ اًمــديمتقر إطمســان قمبــاس –اسمـــ سمّســام –اًمــذظمػمة ذم حماؾمـــ أهــؾ اجلزيــرة (57

 م.=;=5 –>=57 سمػموت –اًمث٘ماومة

ُم١مؾمسـة ٟمـاس  –حت٘مٞمؼ د. إطمسان قمباس –احلٛمػمي –ض اعمٕمٓمار ذم ظمؼم إىمٓماراًمرو (58

 .م4>=5اًم٘ماهرة  –ًمٚمث٘ماومة

 م.6455 –دُمِمؼ –وزارة اًمث٘ماومة –حمٛمد رضقان اًمداّية –قمباس سمـ ومرٟماس (59

اعمٓمبٕمـة  –حت٘مٞمؼ إسمراهٞمؿ اإلسمٞماري ورومٞم٘مٞمف –اسمـ دطمٞمة –اعمٓمرب ُمـ أؿمٕمار أهؾ اعمٖمرب (:5

 .م98=5 –اًم٘ماهرة –إُمػمية

ــاء (;5 ــاىمقت احلٛمــقي –ُمٕمجــؿ إدسم ــاقمل( –ي ــد اًمروم ــ٠مُمقن )أمحــد ومري ــاهرة –دار اعم  –اًم٘م

 .م:7=5 - هـ5799

 .م7==5سمػموت  –دار صادر –ياىمقت –ُمٕمجؿ اًمبٚمدان (>5

 .م:9=5 –دار اعمٕمارف سماًم٘ماهرة –اسمـ ؾمٕمٞمد –اعمٖمرب ذم طُمغم اعمٖمرب (=5
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 غُر اُدطَِّرد

 يف الؼراءات الؼرآكقة

 ، تعريف وكؼد(1)«قَِراَءٌة يف الَعالَقِة َبنَي الَؼاِعدة والـَّص  »

 

 (2) د. أيؿن الشوا

 

ر احلديُث َطِن الؼرراااِت  ِِ والـَّْ رِو وال َّ ِِ وآججارِِج  رِ ذم الِؾغر ْرِف ِمرَن  رالُؼرآكقَّر

ِِ الجي اكجَدَب هلِ طؾر ِِ  وارَِرْت ُرْكـراخوَوطِِت اخفؿَّ ذم ةوثقفرِِت  ًِ أسِسرقّ  ًِ امُا العربقَّر

اِح  ارسني بذلك الَػقِْض الزَّ ِت الدَّ ين  وأَمدَّ ٌر راخػ رفقِ رِر ِمرَن الجوثقفرِت الِؾغويرِ وال َّ

 والـَّْ وّيِ  كام أفِدت ذم ةوتقق الـؼول  وحترير الروايِت.

ٌِ طرن َطَؾرٍم مرن در وَقؾَّام ختؾرو ر ٌِ ك ويَّ احلرديث طرِن لـَّ رو العررم مرَن اأطرم  اسر

ِحلررديث طررن العرررم: كالـ ررو أاررول ِ مررن الؼرآكقررِ  مرره  ذ ررات ااِلؼرِِج بررججاررآ

 ِج.ججاآا د وشوِس  الؼقع  والسام

الؼرآكقرِ  اِت ااالؼرراخطَّررِد ذم ُِن  ِذ ِكٍب ُمِفمٍّ  و بقِاة ثَِب إلالؽجا  ذليت وي

 .لؾدكجور حمؿد طبدو فؾػل  الـصِطدة والؼقِ بني العمااة ذم وقر

                                                           

ب من ةللقف الدكجور حمؿد طبدو ُفؾُػل  ادر طن دار الع اما بدمشق  ( 1)    .2112 - ه1433الؽِج

ِ دمشق.( 2)  ِف ذم ثِمع ْ َـّ و والَّصَّ  مدّرس طؾم ال



 (2( اجلزا )87اخاؾد ) –جمؾِ جمؿه الؾغِ العربقِ بدمشق 
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ِة  الـِ راا أبررز اٌا دققرق ٔراسجؼراسه  وِِب َثْفٌد واَح  وََجٌْه والؽجا  ذاا ور

 اً اكرررذ ِ  وةجِبررٌه طؾؿرري  اخّطرررد مـفرالؼرآكقررِ:  ررذ ات ااِلؼراسجشررفِد م برِر وَسرْرُ َأْ رروا

رخؼوٓ رِّذ   ََيْديه ذم ذلك ِحْرٌة أفًِِ هلِ  ومـِقش اً مهتم  وحمرر د ِ من ُكجُبره السرِبؼِ: كرر )الشَّ

اطرد ِ مل َيطَّررْد ذم قوِمه  )ما جاماُر وَمدِة( الـِ الشعريِ طـد الِؾغِ ِة(  و )الـِ   أطمطـد 

ِف الـَّ و و  .ِة( ٍالـِ   أطمطـد  الَّصَّ

 ب  الكتا ىمحتو
 الؾطقفِسِ طبد د. حمؿد مح تؼديم:

  ادؼدمة:

 ِطدة.الؼااة والؼربني قِ العمذم  و::األالػصل 

الـ ويني من قبل ات طـد ااالؼرمل يطَّرد ذم ِ م العرشين:ادي واحلالػصل اين إىل الػصل الث

 كدلي.إِن أم جقَّ سقبويه إىل 

 ات.ااالؼرِ مل يّطرد لدَيم ذم ِة خالـ ِجلِ سبل مع العرشون:اين والثالػصل 

  اجع:ادرادر وادص

 ب  االكت ريُدتـص 
د مَح ِِذ سجإُِب بج دير أ الؽجَبدَ  ًِ ِسِ طبرد الدكجور حمؿَّ الؾطقرف: برنيَّ فقره َلررؿ 

َر ض ِ رامِأكَّره حراخملرف  وذكر ِذ إسجأتـى طد ُثفوِد مهقجِه  وِِب وأالؽجطن َمضؿوِن 

ََ ِط  وأن حيرذر ججقرآَِط له ُكلَّ أن حيجِجبَه ب ٍث يؾز  ا احلَرَذر: ججرى جررج ِمرن أبؾر

ين  ا قَح ِملَ ه سرحوض ِ ام  اخعجََؼِد.الدر



  أيؿن الشواد.  -   ذ اخطرد ذم الؼرااات الؼرآكقِ 
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َِ ُأموٍر: مـفِ   ِِ جمؿوط ِِ الطَّويؾ م  بنيَّ اخملرُف ذم  ذه اخَُؼدر

  مل ةؽن طرد ِ مِ يجعؾَّق بِلعمقِ بني قِطدة الـَّْ و وقراااِت الؼرآن الؽريم  وأَّنَّ

ٍِ مَن الوَوِح وآسجؼراِر وآكساِِ . ٍِ كِفق  درث

 ذوُذ طِن الؼالش. ًِ  ِطدِة أمٌر صبقعي  مللوٌف ذم لغِِت البَََشِ طِمَّ

  :ررواُب ذم ةوثقرره قواطرِد العربقررِ يبرردُأ مرَن الررـَّصر  ٓ مررن الؼِطرردة اخرـفُج ال َّ

م قِطدُةه بِلؼرااة. ُِ بؼِطدِة الـ وّي  ٓ أن ةج ؽَّ َم الؼرااُة الؼرآكق  بؿعـى  أن ةج ؽَّ

 ن من اسجقعِ ِ َجقعر بػعل امجداِد ِ َسَعُة العربقة وتطّوُرها ذم  ًِ الجِرجير ٓ يؿؽر

َق َقْدر . اً قِطدة ُيراد هلِ أن حُتؼر ِِ ِِ الجعؾقؿق  مؼبوًٓ مَن الوضقػ

دَّا كان الؼررآُن الؽرريُم بؿخفؾرِف قراءاتِره يفؿثَّرُل العربقَّرة ويؿث ُؾفرا عرقه اسرفعؿؾه 

ه، هرو كثرَر هرله الؾغرة  مـفا؛ كان مَن الطبقعري  أن يؽروَن كثرُره، وقؾقُؾره وكرادُره وشراُّه

 وقؾقَؾفا وشاَُّّها وكادَرها.

 عصو: الؽفاب:

رؾِ الجرري ةـِولررت ةوثقفرِت الـَّ ررويني كؾَؿررُس أنَّ  وذم اسرجعراض الػ ررول اخػ َّ

 : رِ الجري اةَّبعفرِ ُكرلَّ ك ررويٍّ : جُمَْؿُؾفرِ بقررُِن إاروِل الـ ويَّ ٍِ ٍِ مـفاّقر ر رَف سرِر بُططَّ  اخملر

 من جقث 

 ُة إىل الؼرااة  و ل هلِ ققٌِس أ  ٓ؟اإلشِر -أ

ِ. -ب ُِ الؼرااة بِلؾَّفاِِت اخلِاَّ  طمق



 (2( اجلزا )87اخاؾد ) –جمؾِ جمؿه الؾغِ العربقِ بدمشق 

 
 

581 

 الجلويل الـ وي لؾؼرااة. -ج

 الطَّْعُن ذم ُرواة الؼرااة. -د

 الرِد وةؾ نُي الؼرااة. -ه

ِمرن أطرمِ   ًِ ويعقش الؼِرئ ذم رجِِب ُف وِل الؽجِِب مه أزيَد من طَشين ك وّير

(  واكجفرًِا برلم ه175(  واخلؾقرل )ه116من طبد الرمحن بن ُ رمز ) اً االـَّ و العرمر  بدْ 

َن إكدلير ) ٍِ ذم أشفر مملَّػِمهِتم.ه745جقَِّ ٍِ  ِدف  (  مه َثول

 وقػات موجزة يف الؽفاب:

قرِ  -1  الـِ ِة ذم ةوثقه الؼرااات الؼرآكقِ  وأقر ِ إىل الدر
ِ
أبرز الؽجُِب أكَسَب آراا

ررد أنَّ ه745ير )رِ: أٓ و ررو رأُي اإلمررِ  أم جقَّررِن إكدلسررواخـفاقررِ العؾؿقرر (  فؼررد أكَّ

الؼراءاِت الؼرآكقَّة جاءت َوْعَق كالِم العرب، َمؼقِسِه وشاُّ ه، عه واعق مـفرا الؽثرَر ادؼرقَس 

؛ اقفُصر اَُّّ ودمردَّ رأُيره ر عقره عرذ مرا ُيسرَؿُع، ريف كالمفم؛ ققَس عؾقه، وما واعق الؼؾقَل الشَّ

 مـفِ  ا
ٍ
واللي كخفراُره وكؼوُلره: لَّصيُح جني سؾَّم بِلؼراااِت اخجواةرِة  فؾم يطعْن ذم يشا

 أنَّ كؼل الؼراءاِت السبِع مفواتٌر، ٓ يؿؽُن وقوُع الَغَؾِط عقه.

ِِ  ةعرّددت آراُا الـَّْ رويرني دمرِهَ  -2 الؼرراااِت الؼرآكقرِ ومـرِجي ةوثقففرِ: ذم الِؾغرر

ررِف والـَّْ ررو حِ ت بعررُض الؼررراااِت والَّصَّ ررِ ذم جمررِل البقررِن والجوَررقح: فُعرردَّ ًِ  أمَّ ارر

.
ٍ
ًِ  ُةِرُز اخعـى الؼرآينَّ بوَوٍح وثما  قراااٍت ةػسذي

لؼررد امجـرره بعررُض الـَّ ررويرني طررِن الؼقررِس طررد بعررِض مررِ ثررِا ذم الؼرررااات  -3

وه إىل ةؼبرقِح ر بعُض الـ ويني طرد ذلرك  برل ةرالؼرآكقِ: اخجواةرة والشِذَّة  ومل يؼج  عردَّ

 بعِض الؼرااات وةؾ قـِفِ.

4- . ِِ ِِ اخلِا  ربط بعُض الـ ِة بني الؼرااِة والؾفاِِت العربق



  أيؿن الشواد.  -   ذ اخطرد ذم الؼرااات الؼرآكقِ 
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 الؼرااات الؼرآكقِ ثِات طد لغِ العرِب ققِسفِ وشِذر ِ. -5

 ًِ   واقجِسرروا  ررِ  واختررذوا مـفررِ موَررعًِ الـ ويررون ارةَضرروا الؼررراااِت َجقعرر -6

 وهلم  شِطت ُلغجُفِ أ  مل َةِشْه.ٓسجؼرائفم  واسجـبِط أا

ِ ةليت طرد إف رح  -7 الؼقُِس طد ُكلر مِ ُقرئ به ذم الؼرااات الؼرآكقِّ: ذلك أَّنَّ

 والػ قح  وطد الؼؾقل والؽثذ.

ُب َقبروَل مرِ كرِن مرن  -8 ذم الؼراااِت السبِه مِ ٓ يؼُِس طؾقه  ولؽـّه ُيوثِر

  ذا الؼبقل.

عؾراما بجوثقره الؼررااة أكَّره ٓ ةررثقَح برني اخجرواةرةني: طـرد الادلهُب ادـِصُف  -9

.
ٍ
 مـه طد يشا

ٍ
 ٕنَّ ُكًم مَن الؼرااةنِي كمُ  اهلل ةعِىل  فم جيوز ةػضقُل يشا

مِ ثِا ِمرْن روايرٍِت طرن الثؼرِِت الُعردوِل جيرب َقبوُلره  وإن كرِن  رُذه  -11

 أف َح وأققَس.

.الؼراااُت شوا ُد  ويـبغي أٓ ُةغَ  -11 ِِ ِِ الرواي  ؾََّط: ل  َّ

 ُيذكُر مِ  و أوىل ذم ةوثقِه الؼرااة. -12

ذم الب ررث بقررِن أراا والجوثقفررِِت الجرري ةـررَِقَض أارر ُِ ِ فقفررِ  ررم  -13

 أكُػُسفم  فذكروا قولنِي.

ِذر  ِذ اخُطَِّرِد. -14 ًِ َأوىل مَن احلؿل طد الشَّ  احلؿُل طد مِ كِن لغ

  الجلويُل  و حمُف ا -15
ٍ
ّدُة طرد يشا ُغ الجلويرُل إذا كِكرِت اجلِر ٕاِل  وإكَّام يسوَّ

ٍِ مَن العرِب مل ةجؽؾَّم إَّٓ ِ: فم ةلويَل. َِ صِئػ  تم ثِا يشٌا جِلُف اجلِّدة  وأمِ إذا كِن لغ

الفلويُل هو محُل الشاهد عذ خالف الظاهر، ويؾجل إلقره الـحرويه عـردما ٓ  -16

 : الصـاعة الـحوية.يسفؼقم له ادعـى، أو أصو
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ررِ  -17 َح بلَّنَّ ٍِ ُ ر َِ ةوثقفررٌِت لؾـَّ ررويني حَتؿررُل الؼرررااَة اخجررواةرَة طررد هلارر تؿرر

 مؼ ورٌة طد الرضورِة ذم الُػْ  ى.

ٍِ مجواةرٍة. –مِ أمؽَن  –يـبغي طَدُ  آسجسمِ   -18  لجؾ نِي قرااٍة قرآكق

ُُ عرن مبرادَأ أساسرقة   -19 قره الـ روّي إلطرراب ذم الجوث يف الؽفاب احلردي

رُه لؾشرعر: كِلجضرؿني  ففرو  الؼرآن  وبقُِن الضوابط ذم الـَّْ و الؼرآين اخغرِير خرِ ُيوثَّ

  فم حُيؿُل طؾقه الؼرآُن مِ ُوِثدت ًِ لقس بؼقٍِس  والعطف طد الجَّوِ م ٓ يؼِس أيض

. ٌِ  طـه َمـْدوج

ِِ الجري أبردا ِ طؾرامُا بقُِن اخشؽِل من ةوثقفِت الؼرااِة والجطرجيِِت الغري -21 بر

: كؼرااة  ًِ اَبَهْت قُلُوْ الَّصِف حِاَّ  [.118 ]البؼرة  مهُ بُ تَشَّ

ًِ  ومرِ  -21 ر ذكُر مِ مل ةّجسه له أاوُل الـَّ رويني مرن الؼررااات الشرِذة حِاَّ

 يبُعُد ةوثقُفه.

اإلخُِح إىل الطعِن ذم َربط رواة الؼررااِة الجري ثرِات برام مل يّطررد ذم لسرِن  -22

 رب أو حِلػت إاول: ك و  )الربِ(.الع

ِِ الؼرااِة: اطجامد -23 رفقِّ  أو مرِ رطد الؼواطرد الـ ويرِ وال ر اً بقُِن أسبِِب ختطئ

 ٓ أاَل له ذم كمِ  العرب.

ُِ آسرجعامل  فاعؾفرِ  -24 وثد بعُض الـِ ِة أنَّ بعض شروا د الؼررااات قؾقؾر

 [58]يوكس   فبذلك فَلْتفرحوا: كؼرااة  ًِ َطقب

 آراُا اخجلحرين من الـ ِة ذم ةوثقه ُقدامى الـ ويني لؾؼرااات الؼرآكقِ. -25

َذَكررر أسررِلقَب الـِ ررِة ذم َطررْرض الؼِطرردة الـ وّيررِ  تررم َذَكررر الؼرررااة الجرري  -26

 حِلػجفِ  وبنيَّ أجؽَِ   ذه الؼرااة ذم مـِسبجفِ لؾؼِطدة أو خمِلػجفِ.
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ص اخمّلف الػ ل الثِين وال ]ُسبُل معِجلِ الـِ رِة خرِ مل عَشين لؾ ديث طن َح َّ

 وفقه حماٌِت وكجِئج. َيطَّرد ذم الؼرااات[

  ًِ ر رِرْد ذم الؼررااات طـرد الـِ رِة طِمَّ ُبـِقَْت  ذه اخلِمتِ طد َمْدَحٍل ُذكَِر فقه مِ مل يطَّ

ٍِ دون  ذ ررِ  حمفررروأكَّرره مل يؼج رر ٍِ ك ويرر ثني خررِ أةررى برره بعررُض البررِج ًِ ر طررد مدرسرر

 اخعِ ين.

والجّليقد الذي أةى به اخملرُف ذم  ِيِ اإلقـِع مه الر ِن: ذلرك أنَّ الؼررآن الؽرريم 

ُُمَثًَّم بؿطجؾِف قراااةِه ُيؿثّل ويجؿثَّل مِ اسجعؿؾه من لغِ العرب ذم احِلْؼبِ الجي كرزل فقفرِ: 

ة  أي أكَّه ثِا بؾغِ العرب    شِذر ِ ومؼقِسفِ  فام وافرق ذم ذلك احلني  كثقرِر ِ وقؾقؾِفِ عامَّ

من قراااةه الؼؾقرَل الشرِذَّ مرن الؾغرِ: مل يِؼْسره الـِ رُِة  وذلرك بَ َسرب ة رِور كرلٍّ مرـفم 

 ٕاول الؾغِ والـ و.

ِ سرؾََّطِت إَرواَا طرد َأ رمر اخرةؽرزاِت الجري اطجؿرد ِ   أَّنَّ
ِِ وبَِ ْسِب  ذه اخلِمت

ًِ ب ذًة  و ي ة رؾح أن ةؽرون الـّ وِيون ذم ةوثقه الؼراااِت  فوقف  ًِ مجلّكق طـد ِ ِوْقػ

ارسني ذم ةوثقه الؼرااات طؿوم ق لؾ ديث طن ًِ ُطْؿَدًة لؾدَّ    فؼد ةطرَّ

 ةلويل الؼرااة. -أ

 محل مِ ذم الؼرااة طد الؾفاِت اخلِّاِ. -ب

 الّطعن ذم َبط رواة الؼرااة. -ج

 ةؾ ني مِ ذم الؼرااة. -د
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 تلويل الؼراءة: -1

ُمّرِ مل يّطررد ذم الؼررااة لديره بِلعؿرل طرد ةوثقفره  ًِ موقرُف الـَّ روير أجقِكر يجؿثَُّل 

يرِده طد ك ٍو مِ إىل َوْثٍه ِمن وثروه العربقَّرِ  ولعرلَّ البِطرَث طرد ذلرك حرروُج  ًِ ةوثقف

الررـَّصر اخررمول طررن اخطَّرررِد ذم قِطرردة الـ رروّي  ومعظررُم  ررذه الجررلويمِت اررِدٌر طررن 

 ٍِ  .اثجفِداٍت ك وّي

 مَحُْل ما يف الؼراءة عذ الؾفجات العربقَّة: -2

ِ  اً كثذ ت العربّقر ٌر الـَّ روِي مِر مل يطَّررْد ذم الؼررااة العربقِر ب ؿؾره طرد الؾفاِر مِ ُيَػ

ِ طرن الجرواةر   ِ أو حروثف مُر أسؾُم ذم ةوثقه الؼرااة  دون الـظر إىل ةواةر  اخلِّاِ  و ذا ٕا

 َِ َ طد خمجؾرف  و و بم شكٍّ يـساُم واحلؽؿ ٌر جِ ةعِدد الؼرااات الؼرآكقِ: و ي أْن ةق من إِب

.ٍِ ٍِ حِاَّ ِ ةطبَّه طؾقه من طِداٍت لغوي ِئِل قرااَة الؼرآن  ُكل  ب َسب م  الؼب

ولؾـّ ويني أجؽٌِ  ذم بقرِِن ارػِِت الؾفارِت وقواكقـفرِ اخلِّارِ  وذكرر مراةرب 

ذم  ًِ مررِ  أبررو الػررجح قررد َطَؼررد بِبررف ررِججفِ  أو َررعػفِ  وبقررِن شررذوذ ِ  ففررِ  ررو ذا اإل

ةطـواكه  «اخل ِئص» باب لغاِت العرب، وكؾهفا ُحجَّ
(3)

و ِ  و ذا  البغردادِي يؼرول ذم ، 

ٓ جيوز احلؽُم عذ لغِة قوم  بالضعف أو الشلوُّ(«   )رشح شوا د الشِفقِ»
(4)

. 

 الطَّْعن يف َضبْط ُرَواة الؼراءة: -3

 ٕوثه الؼرااات يرى أنَّ اسجغراَب الـ روير لؾؼررااة  اخُجَدبرُر لجوثقفِت الـ ويني

الجي مل ةطَّرد لديه كِِشٌئ طن طد  الُوتوق بَضبِْط الروايرِ  وأكثرُر  رذه الطررُق كِكرت مرَن 

                                                           

 .11/ 2اخل ِئص ( 3) 

 .451رشح شوا د الشِفقِ ( 4) 
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رِّذة  والرِرواُة لجؾرك الؼرراااِت  ، برل ِمرن َضرْعِف الؼراااِت الشَّ مل ُيْمَتروا ِمرن َضرْعِف أماكرة 

 ، وير أن ُيـَْسَب إىل طِملٍ بِلعربقِّ مِ ُيمذُِن بافٍل طظقٍم ٕارول الؾغرِ وَيِعِز طد الـ دراية 

 والـ و والجَّصيف.

ِِ ةوثقفررِِت الـَّ ررويني بقررَُِّنم خررِ الجرربَس طررد الرررواِة مررن أمررور  فّقررِ  رر وِمررن دقَّ

 ٍِ ٍِ ومشرِكؾ حِّاِ: كِإلد ِ  واإلحػرِا  وآحرجمس واإلسرؽِن: خرِ بقرـفام مرن مؼِربر

ٍِ ي ُعُب  . اوةق ِِ  الشػفقَّ
ِِ  َبُطفِ بِلرواي

 تؾحني ما يف الؼراءة: -4

َفررِ بعررُض  ََجررَه البِجررُث شرروا َد بررِرزًة مررَن الؼرررااات الؼرآكقَّررِ اخجررواةرة الجرري حَلَـّ

فقِ  وةوثقرُه  رذه الؼررااات كرِن لره  الـ ويني: َّٕنِ مل ةطَّرد ومؼِيقَسفم الـ ويِ والَّصَّ

ٌِ طرن َطَؾرٍم مرن ًِ وجرديث راقٌد كبٌذ ذم دراسِت العؾاما قديامً  ٌِ ثِمعقر   وقؾَّرام ختؾرو رسرِل

 آحفجاج بالؼراءات الؼرآكقة.أطم  الـ و العرم من ذكر رأيه ذم 

ى لؾدفِع طِن الطَّعِن ذم الؼراااِت طؾامٌا تؼٌِت بقّـوا أنَّ إارَل ذم  وقد ة دَّ

ِِ وال  رة  ومرـفم اةُره اخجرواةرفقِ  و الؼرآُن الؽرريُم  وقراارةوثقه الؼواطِد الـ ويَّ

ِ  ّذَة  وثعؾفِ  ي إَوىل ذم آججاِج طد قواطَد الـ و.من أَِف الؼراااِت الشَّ

ررم يطعـررون ذم  ْكِر أنَّ ةؾ ررنَي الـِ ررِة لرربعِض الؼرررااات ٓ يعـرري أَّنَّ واجلررديُر بِلررذر

و الجباقرُل إكام   –كام  و معروٌف  –الؼرآن الؽريم: ذلك أنَّ موقَػفم مَن الؼرآِن الؽريم 

والجعظقُم  وإنَّ مِ ُكِؼل طن بعضفم من صعٍن ذم بعض الؼرااات ٓ يسرجفدُف  الطعرَن ذم 

 الؼرآِن ب ٍِل: ٕنَّ الـ ويَّ الذي يطَعُن بؼرااٍة  و كػسه الذي يؼبُل قراااٍت ُأَحر.
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 من مزايا الفللقف يف هلا الؽفاب:

 و العرّم  جلِكرٍب مفرمٍّ  رو ي  ذم أاول الـَّ رالؽجُِب كام أوَ ُت كجٌِب ختِ  

ٍِ  ي  ٍِ دققؼ وٓ يج رّدى خثرل غُر ادطرد يف الؼراءات الؼرآكقرة، الؼرااات الؼرآكقِ  وجلزئق

 ذا الب ِث والَغوِص ذم أطامقه إّٓ أ ُل ِطْؾٍم وِحرٍة  وقد بقّـُت ةػ قَل الؽجِِب بَعرْرٍض 

ِ ذم الؽجِب موَثٍز  وٓ ُبدَّ من اإلشِرة إىل بعض اخزايِ الع  ِمَّ

ًِ لؾ رديِث  -1 ذم الؽجِب اسجئـٌِس بآراا البِجثني الذين حّ  وا دراسٍِت مسجؼؾ

 طن أبرِز الـِ ِة وبقِِن مذا بفم.

 الدارسني  ُقدامى ومعِ ين. -2
ِ
ٌِ لؾ قر لبعِض آراا ًِ خِ فقه جمَِكب  فقه مـِقش

الدكجور حمؿد طبردو فؾػرل  ذم الؽجِب رد  لبعض أراا الجي خََح فقفِ البِجُث  -3

 من الجعِرِض بني رأينِي خوقٍف ك ويٍّ مِ. ًِ وثف

ت  -4 ٍَ وكؾَؿُس ثواكرَب مرن ة ر قح بعرض اخػرِ قم وأراا اخلِصئرِ الجري  

لدى كثٍذ من اخملػني وصؾبِ الدراسرِت العؾقرِ: مـفرِ  أنَّ الؽروفقني كرِكوا يؼقسرون طرد 

قني امجـعوا طن الؼقِِس طد بعض الؾفارِت: كرام كلر مِ يسؿعوكه  وال واب  أنَّ الؽوف

 كِن جِظفِ مَن الجواةِر واإلَجِِع. ًِ امجـعوا طِن الؼقِس طد مِ ثِا ذم بعِض الؼراااِت أيّ 

ومن اخزايِ اخفّؿِ الجي ةدِل طرد قروة اسرجقعِِب البِجرِث وَسرَعِ طؾؿره الجَّجِبرُه  -5

ِِ الجري ققؾرت ذم إ برراِز َمعرِملِ بعرِض الـ روّيني: كِإلمرِ  سرقبويه  الدققُق لرًراا اخجـِقضر

 والؽسِئي.

رِذر  أو اخؼ روِر طرد ريذكر مِ ُيبديه اخػسر  -6 ر من ةلويِل الؼررااة طرد الوثرِه الشَّ

 ار.جلّر طد اجِلوالرضورة  مثل  جذف ٓ  إمر من اخضِرع  وا
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ِِ الؾغِ  وٓ طن ارّ ِ إداا  واسر -7 جواا الزكقرب  ولسُت أحتّدُث طن سمم

ٌِ ٓ  ـى طـفرِ  وقرد ةروّفرت لؾردكجور حمؿرد طبردو  ووَوح الجعبذ: فجؾك أموٌر أسِسّق

 ٍِ فؾػررل طررد  ررذا الـ ررو الواَررح ذم ةؼريررر مسررِئؾه  وَطررْرض ةوثقفررِِت الـ ررويني بؾغرر

 طؾؿقِ راققِ  دَمَؾَّؾفِ الوَوُح  ومَتَؾَّؽفِ اإلةؼُِن والجدققق.

 جُفِ وفرة اخ ِدر وُحُ واقَّ   -8

وٓ يـبغي أن يؼف بـِ احلديُث طـد  ذا الَؼْدر  بل ةـبغي اإلشِرُة ذم الوقت كػِسره 

رٌص باِكرٍب مفرمٍّ مرن ةوثقره  إىل بعض مـِجي اجلودة  ومِ أكثَر ِ  ـِ! فِلَعَؿرُل مجط ر

 َِ ذم  الؼرااات  و و شِق  وواسٌه  ولؽنَّ اخملرَف َقبَِل الج ّدَي  وراح جيؿه اخرِّدَة العؾؿقَّر

 متجررُه الؼرِرَئ العرِ َّ  وُةػقرُد 
ٍِ ٍْي  وإذا بـِ أمَِ  دراسر َٕ أكٍِة وَجَذٍر  ججى اسجؼِ  البـُِا بعد 

ًِ ذم اخ رِدر واخراثره الجري اسرجعِن  رِ البِجرث  الدارَس اخطجصَّ  ولعلَّ َكظَرًة فِج ر

 لجدِل حَذ دلقٍل طد أاِلِ  ذا العؿل وطؿؼه وشؿولقَّجه.

احلديِث طن الؼرااات الؼرآكقِ  وآججاِِج  ِ  وةوثقففِ  وبقِن ِطَؾؾِفرِ إنَّ ِمثَْل 

َِ مِ فقفرِ   وإطراِ ِ  ُكِل ذلك يؼجيض الرثوَع إىل أاوِل اخ ِدِر  وأ مر اخراثه  ومـِقش

ًِ وأربعرني م ردر ًِ وأربعر   و رو ًِ ومرثعر اً واسجؽامهَلِ  وذم رجِب  ذا الؽجِب كاُد ِمئ

رُف  وطرِش ذم رجِ رِ  طدٌد وافٌر خثل   رذه إب رِث العؾؿقَّرِ اخـفاقَّرِ  اطجؿرد ِ اخملر

ودلَّْت طد امجداد فؽره  ودقِ احجقِره  ففو قرد احجرِر ارػوَة اخ رِدر ذم كرل طؾرٍم مرن 

أبوا ررِ  كجررب الؾغررِ  والؼرررااات  ومعررِين الؼرررآن  والجػِسررذ  وطؾررو  الؼرررآن  وكجررب 

لررِ  وكجررب إمررِا واخاررِلس الـ ويررِ  أطِريررب الؼرررآن الؽررريم  وكجررب الـ رر و اخطوَّ

 وكجب الَّصف  وبعض كجب الؾسِكقِت...

أكثُر من طَشين  –كام ذكرت  –كام ارةبط بؽجب الـ ويني الذين َطَرض آراا م و م 
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جرث وبرني أكثرر مرن طشرًِ ك وي ٍِ برني الِب ِبرر  و ذا طـد اخ ؼؼني يؼجيض َثْعَل ِارؾ   ًِ رين كج

ِفِ إىل الؽجب الجري ِِ َطَؾرٍم مرن أطرم  الـ رو: كرر  َإ  «ابرن ِجـّري الـحروي»خت َّ رت لزَجر

مرائي  و ابررن يعررقش »لؾرردكجور إبرررا قم طبررد اهلل  و «ابررن احلاجررب الـحرروي»لؾرردكجور السرِر

ب  «الـحوي ن  وكجِر  «أبرو زكريرا الػرّراء، وملهبره يف الـحرو والؾغرة»لؾدكجور طبد اإللره كبفِر

ٕك ِري  و ي َاْػوةُ  طمِ . لؾدكجور مّؽي ا ِ أُلرَف طن  مٓا العؾاما ٕا  م

وذم الؽجِب فِفرس لؾؿسِئل الـ ويِ والَّصفقِّ له ققؿجه العؾؿقِ  خِ  له مرن َطروٍن 

.ٍِ ٌٍ وسفول  ضِ ٍر لؾبِجثني والدارسني لمكجػِع به والجؼِط بغقجفم بق

 :اتحظ مال

ّقرِ  كثرُذ الػوائرد  برذل  زيُر اخرِّدة العؾؿ« يف الؼراءات الؼرآكقةغر ادُطَّرد »كجُِب 

َِ أمروٌر وممجظرٌِت ذم  اً فقه مملرُػه ُكلَّ ُوْسعه: لق ؼق كثذ ر من صؿوجه  ومره ذلرك َفثَؿَّ

ل ثواكَب ُمِّ أراده اخملف: ومـفِ   الؽجِب  بني اخضؿون والشؽل  لعّؾفِ ةؽؿر

يرب يسج سن إططِا خ ِ موثزة طن الؼرااات اخجواةرة  و رذ اخجرواةرة: لجؼر -أ

َفْفم ذلك إىل اخبجدئني من الدارسني: فذلك ُيعِد اخلَْطوة إُوىل الجري ُةبـرى طؾقفرِ مسرِئُل 

 آججاِج بِلؼرااات  وبؿعرفجفِ يسجـذ ُصمَّب العؾم  ذا الرافد الغـير لؾغِ العربقِ.

ل الؽجِب وةرةؼي به  -ب َِ الجي ُةَؽؿر ْفٍد قرقرم طد مِ فقه من َث  -ولعلَّ اخلَْطوَة اخفؿَّ

ًِ فقفِ الجوثقُه ال  قح لؾؼرااات الجي كِقشرفِ   - َ  حما َع اخملرف فقؼدر ةؽُؿُن ذم أن يجطوَّ

ًِ لؽرلر  ترت آراؤ رم: لجؽرون ال رورُة واَر  ُثِل الـَّ ويني الرذين َطرَرَض أقرواهَلم  وةـِر

َر  ًِ  ولقُزيل من كػوس الـِِس ُكلَّ َشكٍّ  ويو اا طِمَّ ح كلَّ َلبٍْس  وُيبِعَد ُكلَّ الدارسني والُؼرَّ

َِ وَبقََِن ُمراِد اهلل ةعِىل من أيِ ومِ فقفِر مرن قرراااٍت  و رذا  ٍِ  لؾؼرااة  ويؽشَف احلؼقؼ امهتر



  أيؿن الشواد.  -   ذ اخطرد ذم الؼرااات الؼرآكقِ 

 

589 

ٌِ طد آسرجؼراا خِِر ورد ذم كرم  العررب  مفم   ومن بِب ةجؿقم الػِئدة  فؼواطد الـّ و مبـقَّ

 : فم مِكه يؿـه الـ ويني من َقبوله.والؼرآن الؽريم وقِراااةه  وإذا تبت  ذا

َِ احِلرْرِص طرد العـِيرِ رك رص ذم احلديث طن مسِئل الـ و وال ر -ج رف  ِير

رام َكردَّ بعرُض الشروا د ذم رالبِلغِ بِلضبط إةمر لؾّشِ د  وأاوله ال ر ًِ  وربَّ رفقِ حِّار

( َيثْـَروين) الؽجِب  فاِا فقفِ حؾٌل من ذلك  فػري ةوثقره أم جقرِن لؼررااة ابرن طبرِس 

ُِ أموٍر   جمؿوط

ن قرااُة   -أ  : بدلقل وزَّنِ  )َةْرَطوي(.(َترثْرـَرِويْ )مراد أم جقَِّ

وقه سؼط وحتريف ذم الـؼل  وإال  )َةرثْرـَرِوْي(: بجؼديم الثِّا طد الـرون   -ب

 وبغذ كوٍن بعد الواو.

ذّم  ٓ ُيؼِل  َتـَوُةه فِْتـوى: كرام ُيؼرِل  رَ  -ج رواب  َحَطٌل َ ْ َطوُةرُه فرِرطوى  ال َّ

 َتـُوُةه فِْكثَوى.

قرااًة  [ أربَه طَْشَة 5] ود  مهُ رَ وْ دُ ُص  نَ وْ نُ ثْ يَ واجلديُر بِلذكر أنَّ هلذه أيِ  

َرَاَدِت احجمَف الؼّراا ذم كؾؿِ  )ةثـوين(  وكِل  رذه الؼررااات حرِرٌج طرِن اخجرواةر  

دة: لر  مجعردر
ٍِ ٌه لبقرِن أاروٍل  فقر ذلك احجؾػرت آراُا الـ رويني ذم َقبوهلرِ وردر ومجوثر

بعضفِ
(5)

. 

ره  رذه ال رورة أكثرَر ُمرِ رأجسست أنَّ  ذا الؽجِب الؼقرَم قد ُأيسا إلقه ذم كش -د

 ُأْجِسَن إلقه  وكِن اجلديُر بؿثل  ذا الؽجِب جمؿوطِ أمور 

                                                           

  و ذ 112 -111/ 5  ومعام الؼرااات 212/ 5  والب ر 319 -318/ 1يـظر  اخ جسب  ( 5) 

 .185اخطرد ص 
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مررن  ريف  جّجررى ٓ يرةِ ررِ يشاٌ رةـزيررل الشرروا د الؼرآكقررِ ِمررَن اخ رر ف الشرر -أ

ْؼط  و رذا أمرر مجقِّسر ر ذم أ ؾرب مرِ كارده ذم الؽجرب رة  قف ذم الضبط أو بعض السَّ

 .ًِ اخطبوطِ جِلق

العـِيررِ أكثررر بِلضرربط لؾؿشررؽِل واخفررّم مررَن إلػررِظ  والشرروا د  -ب

 الؼرآكقِ والشعريِ.

 العـِيِ بعمقِت الزققم. -ج

(، 7(، )6(، )5وقررع اضرررطراب يف ترتقرررب ادصررادر وادراجرررع: رقرررم ) -د

(77( ،)71.) 

 .18ورقؿه  من ادصادر، سؼط اسم: اإلصباح يف رشح آقرتاح -ه

 : ٕكه موَه الشِ د.«َةُؽنْ »  الجلكقث ذم  ةؽون. ال واب  ذم 143ال ػ ِ 

   سؼط من كص أيِ الؽريؿِ  ٕقعَدنَّ هلم  اصك اخسجؼقم.181ال ػ ِ 

 ملِ.  من معِملُ جراه. ال واب  من مع181ِال ػ ِ 

رَؿقَػه  بػرجح السرني بروزن  َسرَػْرَثل. 181ال ػ ِ  واب  ابرن السَّ   ابن الِسَؿقَػه. ال َّ

 .3116رقم  161/ 2وةرَججه ذم   ِيِ الـفِيِ 

   أجد الـِ ِة الؼقِسني. ال واب  الؼقِسقني.74ال ػ ِ 

   ئو ختػقف. ال واب  وختػقف.48ال ػ ِ 

 ْاَدر. ال واب  َاَدر. 12ال ػ ِ 

 .اً . ال واب  ثفِراً   دطومهتم ثفِر29ػ ِ ال 

   بِلرسررررول )ص(. إوىل  بِلرسررررول )اررررّد اهللُ طؾقرررره وسررررؾَّم( ذم 31ال ررررػ ِ 

 كلر الؽجِب.
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   فقؽام. ال واب  فقام.35ال ػ ِ 

ع.35ال ػ ِ     كوع من الزثقح. ال واب  كوَّ

ِجـِ إيَِّه.39ال ػ ِ     ورشْجـِ إّيِه. ال واب  رَشْ

 ( أسام اهلل . ال واب  أساما اهلل.1جِشقِ )  94ال ػ ِ 

 ( أسام اهلل. ال واب  أساما اهلل.7( و )4( و )1  جِشقِ )95ال ػ ِ 

.95ال ػ ِ  . ال واب  إََذلَّ ْذلَّ ِٕ    ا

   رشح الؽِفقِ الشِفقِ. ال واب  رشح )الؽِفقِ ذم الـ و(.159ال ػ ِ 

   يدرِكم. ال واب  يدرُكُؽُم.162ال ػ ِ 

   ةرّدوه. ال واب  ةرّدو م.165ػ ِ ال 

 .اً   برزوا. ال واب  بروز166ال ػ ِ 

 .ًِ . ال واب  سعقًِ   يلةقـك سع211ال ػ ِ 

   إْن احلؽم. ال واب  إِن احلؽُم.212ال ػ ِ 

   فنكـي. ال واب  إكـي.212ال ػ ِ 

   افبم. ال واب  َفبَِم.214ال ػ ِ 

 ه.  كِن سئه. ال واب  كِن سقّئُ 215ال ػ ِ 

 من سـدٍس. اً حرض ًِ من سـدِس. ال واب  تقِب ًِ   تقِب216ال ػ ِ 

   وهلل إمر. ال واب  هلل إمر.217ال ػ ِ 

  قِب ةـوين الـ ب من معظم الؽجِب. -و

اا( ذم معظم الؽجِب أيض -ز  .ًِ  قِب الجشديد طن كؾؿِ )الُؼرَّ

 .169سؼط موَه الشِ د من ال ػ ِ  -ح
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ةوثقه أم الػجح قرااة )ذم قؾرو م َمرْرٌض(   رذا وك روه  ثِا َسْؼٌط فِدح ذم -ط

ة كررام وردت ذم   ومتررِ  العبررِر111ص  رورة  والؼرررآُن ُيجَطررذَّ طؾقررهرقررد ثررِا ذم الضرر

ُ له وٓ يجطذَّ طؾقه.اخ جسب    والؼرآن ُيجَطذَّ

رين طرد ِجردة بِبَْ رٍث مسرجؼّل خغِيرةره ريسج سن إبراُز الػ ل الثِين والعش -ي

  ول اخجؼّدمِ.لؾػ

فِلؽجررِب بررِكورٌة جلفرروٍد صقربررِ موّفؼررِ ذم الدراسررِت الـ وّيررِ اخعّؿؼررِ   اً وأحررذ

ره  سقؽون من اخ رِدر الرئقسرقَِّ لمججارِج برِلؼرااات الؼرآكقرِ  فِجلفرد ثؾقرل ٓ ُيؼردر

ا جقَّ َقْدِره إَّٓ َمِن اصؾه طد الؽجِب اّصرمَع فرِجٍص حبرذ  ولرن يعرَد  برني ثّؾرِ العؾرام

 والبِجثني الؽثذ من ألسـِ الشؽر والثـِا والجؼدير.

 

             

 



 المقاالتُ واآلراء  
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نة القمرية والتقويم اهِلجريّ         السَّ

 

 ()مكي احلسني .د

  

يف التؼاو م اججارجر يت ات ت   4141بؿـاسبة حؾول عاا  مؿارج يد اد يريقباه 

 تكتب هذه الؽؾؿة ٕبِّين ت  اججرة الـبو ة مل حتدث يف بدا ة العا  الؼؿرج.

ر اثـاي ع اكا  العرب مبل اإلسال   ستعؿؾو  الساـة الؼؿر اةر يهاي ي اّم ا

ار ُي بط بدا ة كل شفر برؤ اة اجاالل. يال افر الؼؿارج هاو وادة  ييا   شفًرا مؿر ًّ

 الؼؿر حول إيض  يية ياحدة.

يهي تعاال   عؾقفاار ٓ زاور حتر ػفاا. يكؾ فاا يفقام  يل تسامء ال فوي العربقةر 

رة   :(4)فنهنام ومكثتا  إٓ ُُجا  ِّي –كام مال الػّراء  –وذكَّ

م  اًم(.ا)بإلِف يالال   ائ املَُحرَّ

 َصفر  

 )يٓ  ؼال: يبقع تيل(. ربوع  األّول

 )يٓ  ؼال: يبقع ثاين يٓ الثاين(. رـع  اآلِخ ـربو

                                                           

(.ع و جمؿع الؾغة العربقة بدو ق ) 

 «.440كحو إيؼا  الؽتابة العؾؿقة / »دز د ون التػصقل ُ ـظر كتايب  (4)
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 )يٓ  ؼال: ُُجا ى إيل(. ُُجادى األوىل

 )يٓ  ؼال: ُُجا ى الثاين يٓ الثاكقة(. ُُجادى اآلِخرة

 شّوال   ،        رمضانُ  ،      انُ ـشعب ،       ب  ـَرَج 

 الؼعدة(. ج)ييف حالة اجلّر: ذ عدةـَـذو القِ 

 )ييف حالة اجلّر: ذج احلجة(. ةـذو احِلجَّ 

رة  يية وساتغرًما ا ديي الؼؿر حاول إيض يف الساـة الؼؿر اة اثـتاي ع ا * 

 وًوار عاذ حاِّي ياديي إيض حاول ال اؿس  يية ياحادة وساتغرمة  451٫458

 السنة الشمسوة. وعىل هذا يكون:اددة   وًوا يؼر ًبار يُسّؿقت هذ 455٫25

 

 

 مقلـو يدا كاكت كسبة مقاسِّي دؼداي ياحد باستعامل يحديِّي خمتؾػتِّي يساايج 

 كسبة هايِّي الوحديِّير كا :

 

       

ِثُوا ف يفثاًلر ياء يف التـز ل العز ز عن تصحاب الؽفاف: فؿ ِفِهوفوَلب هي ٍةفئبوالثمِفثبففميفكب

بفنِفسِف ع فويف زيد دُففوبفيي  [.25]الؽفف: ا فتِسي

 / سـوات مؿر ةر يهذه اددة يسايج:409تج لبثوا يف الؽفف /

409 × 0٫9802215  =299٫8991  400!سـة شؿسقة 

ية بالسـة ال ؿسقة(        اددة )وؼدَّ

رة بالسنة القمرية(  املدة ىفسها )مقدَّ

0٫9802215 = = 
4 

1٫686030 

  السـة ال ؿسقة          

 السنة القمرية  
4٫040579  

455٫2122 

 863.803 

= 



ـة الؼؿر ة يالتؼو م اججرج    وؽي احلسـي .  -  السَّ
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 ىاى ون عؿرهر يلقؽن و ايإذا تيا  تحدكا ت  حيسب بالسـِّي الؼؿر ة وا و 

 / سـة شؿسقةر ففذا  سايج:50وـه /

 ة مؿر ة.سـ 54٫71441  52=  4٫040579×  سـة شؿسقة 50

 .سـة مؿر ة 42٫972  44=  ةسـة شؿسق 42يكرى ت : كل 

 سـة مؿر ة. 404٫0579سـة شؿسقة =  400يكّل  

خاوا يف (2)مل  ؽن لؾعرب وبدت روـي ثابت  ميخاو  باه حاوا ثفم *  . فؼاد تريَّ

تيل إواار بالسااـة التااي بـااى فقفااا إبااراهقم عؾقااه السااال  الؽعبااةر يكااا  ذلااك كحااو 

دن  ./ق. 4755/ ذلك وليب وبدت لتايخيفمر يحدث  بعد ذلك اختذيا سـة اهنقاي سر

ر بن لؤي موُت كعب/ق.  . كام استعؿل العرب حوا ث تخرىر وـفا 420كحو /

 ر/ 50اجلااد السااابع لؾـبااي العااريب عؾقااه الصااالة يالسااال ر يكااا  ذلااك يف عااا  /

ه الوعاُم الفول،  ،/ 250سـة / يورئاسُة عمرو بن حل تبرهة  ياؼائد احلب حِّي يرويَّ

بجق ه ون القؿن إىل وؽة إلخ اع العربر يكا  هو كبر تصحاب الػقلر ياكتفات 

ْؾُته هبز ؿة وـؽرة بػ ال ادعجازة اإلجقاة التاي  ساوية »خّؾادها التـز ال العز از يف َحر

. سّؿي العا  الذج حدثت فقه هذه الوامعة بعا  الػقلر يفقه ُيلِد الـبي العريب «الػقل

وبادت  جتديـد بنـاا الكعبـة/ . ثام اختاذ العارب ساـة 584يكا  ذلك سـة / الؽر مر

   / .505لتايخيفمر يكا  ذلك سـة /

كاكت السـة الؼؿر ة يبدت ب فر ادحرَّ  وـذ رون مد م. ياساتؿر ذلاك بعاد  * 

اإلسال . تّوا التؼو م اججرج فؼد ُيضاع يف عفاد اخلؾقػاة عؿار بان اخل َّاابر يكاا  

                                                           

 (.840/ 5ادوسوعة العربقة ) (2)
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اعُتّدت السـة  رةر إذا/ لؾفج48ا ى أخرة سـة /ون ُج 24اء يف او  إيبعاذلك  

 التااي حاادثت فقفااا هجاارة الرسااول العااريب الؽاار م واان وؽااة إىل ادد ـااة السااـة 

 إيىل لؾفجرة.

يتّوا اججرة كػسفا فؼد حدثت حِّي اك ؾق الرسول الؽر م يوعه تباو بؽار  * 

دن ق إىل غاي  ر )متور 28عذ تصراف وؽةر يف / «ثروي»الصن ػر ا فقاه فؿؽث (. 522/ صر

اِّْي   صاوبر ادد ـاةر فوصاالها  او  ثالثة ت ا ر يُمر ش ي ؾبفامر ثم خرياا وـاه ُوتجفر

 .(4)/ يبقع إيل7ثـِّي /اإل

 

             

 

 

 

                                                           

ة ) (4)  (.2485/ 40ادوسوعة اإلسالوقة ادُقَّسَّ



 
;?? 

 

لطان ين نور السُّ يف النَّبوي والقرب الدِّ  الَّشَّ

 تارخيي حتقيق

 

 ()الزيبق إبراهيم: بقلم 

  

 ضؿر يف ظام اً تعبر وتؽون أبطاهلا، بلشامء أمهقتفا ترتبط افتاريخ يف أحداٌث  ثؿة

 خقذال ؾذنن األحذداث، هذذه اً أحقاك افتاريخ اؾتؼد وإذا هواجس، أو أصواٍق  من األمة

 بل افواؿع، ؿوة ادتخقَّل احلدث يؽتسب افزمن مرور ومع ،اً اصطـاظ يصطـعفا األمة

  .اً حؼّ  افواؿع هو افـاس بعض يصرظـد

 حمؿذود افذدين كذور أن من ُيروى ما ادـحى هذا اختذت افتي األحداث هذه من 

: فه يؼول وهو واحدة، فقؾة يف مرات ثالث ^ افـبيَّ  افـائم يرى ؾقام رأى (1)َزْكؽي بن

 كذورُ  ؾقـتبذه جتاهه، صخصغ إػ ويشر. األصؼرين افشخصغ هذين من أكؼذين ،حمؿود يا

 افـبي   مديـة يف َحَدَث  أمرٌ  هذا: افوزير فه ؾقؼول بذفك، وزيره وخيز مـامه، من افدين

 يتبعفذا ومذا راحؾة أفف مع وخيرج ظجل، ظذ افدين كور ؾقتجفز ؽرك، فه فقس ^

 أهؾفذا، مذن ؽػؾذةٍ  ظذذ وزيذره مذع ؾقذدخؾفا ـذة،اددي يذلي حتى ذفك، وؽر خقل من

                                                           

( ).َر من شورية  باحث يف افساث وافس 

ام وديار اجلزيرة ومص( 1) -هذ?>;ر، وـان من أظدل مؾوك زماكه، تويف بدمشق شـة )ذَمَؾَك افشَّ

تاب افروضذتغ يف أخبذار ـ» وأليب صامة ـتاٌب يف شرته وشرة صالح افدين شامه م(،:=77

 .م=??7هذ/<7:7وصدر ظن ممشسة افرشافة يف بروت شـة  ه،حؼؼتُ  «افدوفتغ
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 افشخصذغ أتعذر : افذوزير فه ؾقؼول يصـع، ما يدري ٓ افـبوي ادسجد يف ؾقجؾس

ق افصذدؿة، فقعطذقفم ظامذة افـاَس  ؾقطؾب. كعم: ؿال رأيتفام؟ إذا  اً ذهبذ ظؾذقفم ويػذر 

ة، اً ـثر  مل ـؾُّفذم، ديـذةاد أهذل ؾقجذيء. جذاء إٓ بادديـذة أحذدٌ  غيبؼ ٓ: ويؼول وؾِضَّ

 ؿبؾة تع افتي افـاحقة يف كازٓن األكدفس، أهل من جماوران رجالن إٓ ظـفم يتخؾف

ذَدَؿة، افذدين كذور ؾطؾذبفام ادسذجد، خارج من ^ افـبي حجرة : وؿذآ ؾامتـعذا، فؾصَّ

 ظؾذقفام ظقـذه وؿعذت ؾؾذام هبذام، ؾجذيء ضؾذبفام، يف ؾلفحَّ . اً صقئ كؼبل ما ـػاية، يف كحن

 مذن جئـذا: ؾؼذآ هبذام؟ جذاء ومذا حاهلام ظن ؾسلهلام هذان، مها: فؾوزير وؿال ظرؾفام،

ر احلذديث، اصذدؿاين: ؾؼال. ^ افـبي جماورة أجل  إػ ىذأؾضذ حتذى افسذمال وتؽذرَّ

ا معاؿبتفام،  مذن ريفذافشذ اجلسذد يذـؼال فؽذي وصذال وأهنذام افػركجذة، عمذ أهنذام ؾلؿرَّ

 األرض حتذت اً بذؼْ كَ  حػذرا ؿد ووجدمها فك،ذ ظذ مؾوـفم عم باتػاٍق  افـبوية احلجرة

 افذذي افبقذت بئذر يف احلػذر نظ ادتخؾف افساب هيقالن وـاكا افؼيػة، احلجرة باجتاه

 .بافـار أحرؿا ثم أظـاؿفام، برضب احلال يف ؾلمر. ؾقه يؼقامن

 خذارج ًٓ كذاز ـذان مذن بذه صذاح افشذام، إػ اً ظائذد ادديـذة بؿغادرة َهمَّ  وحغ 

 ادديـذة حذول اً شور هلم يبـي أن مـه ويطؾبون به، يستغقثون ادديـة، هلأ من افسور

تب ،(هذ<;;) شـة ؾبـي افسور، ببـاء ؾلمر، أبـاءهم حيػظ ـُ  ظذذ افذدين كور اشم و

 .اهلل رمحه افبؼقع، باب

 ـؾام ُتذـر مسؾَّؿة، حؼقؼة ؽدت حتى األفسـة من ـثر ظذ ذاظت افؼصة هذه 

 ٓ مضذطربة جيذدها وأكذاة بنكعذام كظذرٍ  يؼرؤهذا وافذذي افذدين، كذور مـاؿذب ُذـرت

 يف كغذوص أن ؿبذل وفؽذن وكؼذدها، األخبذار حتؾقذل يف افعؾؿي ادـفج أمام تتامشك

 .افؼصة؟ هذه إفقـا وصؾت ـقف: كتساءل دظوكا أظامؿفا

 واحذد مصذدر ظذذ أؽؾبفا يف قؾـاحُت  كراها هاذـرشل افتي ادصادر اشتعرضـا إذا 
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 «اهلجذرة دار معذامل مذن اهلجرة َأْكَسِت  بام افتعريف» به وأظـي خلز،ا هذا مـه اشتؼت
َّّ  ادََطذِري، أمحذد بذن حمؿذد هو افـبوي ادسجد ممذين أحد ػهأفَّ  ـتاٌب  وهو  شذـة ادتذو

ح جيعؾـا وهذا ،(هذ7:=)  .افؼصة هذه ذـر مصدر أول أكه كرج 

 مئذة افذدين كور ووؾاة وؾاته وبغ افؼصة، هبذه ادطريُّ  أتى أين من: وكتساءل 

 افؼصة؟ هذه من افدين فـور ادعارصون وأين شـة، وشبعون واثـتان

حذيص ادََطريَّ  َأنَّ  بدء ذي بادئ كجد  : ؾقؼذول افؼصذة، هذذه مـذه شذؿع بؿذن ر 

 ادسجد، حريق فقؾة أبوه ادحسق بؽر أيب بن يعؼوب افدين ظؾم افػؼقه من شؿعتُفا

ثه ظؿن  .أدرك من أـابر من حدَّ

ؾـا   أيب بذن يعؼذوب: ؾقؼذول ـتابذه، من آخر موضع يف راوهيا ظذ ـذفك ويعر 

اصذ بؽذر أبذو أبذوه ـان بادديـة، ادجاورين أوٓد من ظؾم ضافب أوحد، بن بؽر  اً َؾرَّ

ام من  يديذه، ظذذ ريفذافشذ ادسذجد حريذق ـذان افذذي وهذو افؼذيف، ادسجد ؿوَّ

 .ئذٍ تفقؾ ادسجد حاصل يف وهو ؾاحسق

 (.هذ:;>) شـة وؿع افذي هو ادطري إفقه يشر افذي ريقواحل 

ث وؿد ر،ذافعص ذفك يف صائعة ـاكت ؿصة هي إذن   مذن حدثذه ظؿن يعؼوب هبا حدَّ

، بادجاهقذل مسؾسذل إشذـاد وهذذا ـتابذه، يف ؾلثبتفذا ادطذري مـذه وشؿعفا أدرك، من أـابر

 !..حدثه ظؿن ثـيحدَّ  هؽذا: أواخرها يف ؾؼال،  بصحتفا ادطري جيزم مل وفذفك

 بذل افشذك، من طل أي ظـفا اً كاؾق ورواها افؼصة أخذ ادطري بعد أتى من وفؽن 

ح افذي ؾافشك افقؼغ، ؿوة أـسبتفا افتي افعبارات بعض ؾقفا زاد : بؼوفذه ادطري به فوَّ

 حدثذه ظؿذن: إشذـادها يف وؿوفذه بعده، يلي من ظـد ختتػي،  حدثه ظؿن حدثـي هؽذا

 وؿذد - إهنذم بذل وظؾامئفا، ادديـة مشايخ ظن: بعضفم ظـد تصبح ك،أدر من أـابر من

 أهذو: افذدين كذور مذع ـذان افذذي افذوزير تعقذغ يف خيتؾػون -افؼصة هذه ظـدهم ثبتت
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 افتذاريخ يغقذب حغ مداه األمر يلخذ بل افَؼقرْساين؟ ادوؾَّق أم األصػفاين، افدين مجال

 .وٓيته ظذ الً ودفق افدين، ركو ـرامات من اً رضب افواؿعة فتصبح ،اً متام

َّّ  اإلشـوي، افدين مجال ويلي   - إشذـاد دون ؾقسذوؿفا( ، هذذ8==) شـة ادتو

 افذدين كذور جيعل ؾفو جديدة، ظـارص افؼصة إػ اً مضقػ - افسؿفودي ظـه ويـؼؾفا

صاص ويؿؾمه ريػة،ذافش احلجرة حول اً خـدؿ حيػر افرجؾغ ؿتؾه بعد  .ادُذاب بافرَّ

 يف ادراؽذي ـذافزين ادذمرخغ، مذن ادطري بعد أتى من ـل افؼصة هبذه شغلاك هؽذا 
 «افدين كور شرة يف افثؿغ افدر» يف صفبة ؿايض وابن ،=:7->:7 ص «رةذافـص حتؼقق»

 صذذرات» يف افعذامد وابذن ،7;>-6;>/8 «افوؾا وؾاء » يف وافسؿفودي ،9=-8= ص

 .:<-9< ص «افـاطرين كزهة» يف وافززكجي ،897-896/: «افذهب

خ من ـلُّ  يذـرها مل أكه مع   يذـرها ؾؾم بعده، جاء أو ظارصه ممن افدين فـور أرَّ

خ ظساـر ابن احلاؾظ  اإلظجاب، ؽاية افدين بـور اً معجب ـان افذي وهو دمشق، ممر 

م وإفقه  افدين كور ٓزم افذي وهو افؽاتب افعامد يذـرها مل وـذفك افؽبر، تارخيه ؿدَّ

ذ وؿد ظـده، اإلكشاء ديوان ورئقس ـاتبه ـان ؾؼد تامة، مةمالز  أخبذاره يف اً ـتابذ فأفَّ

 افذذي وهذو «آظتبذار» ـتابه يف مـؼذ ابن يذـرها مل وـذفك ،«افشامي افزق» شامه

 شذـة، رةذظش مخس كحو افدين كور بعد وظاش ضريف، خز ـل يؽتب ؾقام يتتبَّع ـان

 األثر ـابن ـتابه، من اً ـبر ؿسامً  أو شرته، يف اً ـتاب نافدي فـور أؾرد من يتـاوهلا مل بل

 وـليب افدين، كور خاصةو َزْكؽي، بآل إظجابه خيػي ٓ افذي وهو ،«افباهر» ـتابه يف

 .فه مـؼبة ـل تدوين ظذ احلريص وهو ،«افروضتغ» ـتابه يف صامة

 حتى -ينافد كور معؼل -افشام بالد يف معروؾة تؽن مل افؼصة أن يعـي وهذا 

ابع افؼرن مـتصف  أبو ؾقفا ؾرغ افتي افسـة وهي( هذ?:>) شـة يف أي اهلجري، افسَّ

 وإن وكؼدها، ذـرها فربام معروؾة ـاكت وفو ،«افروضتغ» ـتابه تصـقف من صامة
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 يعؼوب إن إذ افعامة، بغ ادـورة ادديـة يف كػسفا افسـغ تؾك يف تشقع بدأت ـاكت

 -شؾف ـام وافده وؾاة شـة وهي - (هذ:;>) شـة ؿبل وفد ادطري مـه شؿع افذي

ابع افؼرن مـتصف يف ظاش ممن يعـي أدرك، من أـابر من هو وشؿعفا  .افسَّ

 وهذذو،  كػسذذه ادطذذري زمذذن حتذذى افشذذام بذذالد يف معروؾذذة ؽذذر طؾذذت وؿذذد 

 ـتابقذه يف افذهبي اإلمام افؼرن ذفك ممرخ إفقفا يؼ مل إذ افثامن، افؼرن مـتصف

 شذبع بـحذو ادطذري بعذد تذويف وؿذد ،«اإلشذالم تذاريخ »و «افـذبالء مأظذال شر»

ى من يذـرها مل بل ،(هذ<:=) شـة وذفك شـوات،  ابن وهو ادديـة، فتاريخ تصدَّ

 .«ادديـة تاريخ يف افثؿقـة افدرة» افؼقم ـتابه يف( هذ=:>) شـة ادتوّ افـجار
خغ من هلا اإلؽػال هذا   يزيذده افؼصذة، ظذ افشك من بظالل يؾؼي ـبار ممر 

 ؾقفذا، وؿعذت افؼصذة أن ادطذري ذـذر افتي افسـة يف ادديـة يزر مل افدين كور أن ؿوة

 افتذي حؽؿذه شذـي مذن أي   يف ادديـذة يزر مل افدين كور إن بل ،(هذ=;;) شـة وهي

ت  ظذن افػذركج جفذاد صغؾه ؾؼد ،اً أبد حيجَّ  مل إكه بل ،اً ظام ثالثغ من يؼرب ما امتدَّ

 «افغذذرام صذذػاء» يف افػذذاد ذـذذره ومذذا بعذذده، مذذن افذذدين صذذالح صذذغل ـذذام احلذذج
 حذج افذذي إن إذ مـذه، وهم ؾفو( هذ>;;) شـة يف حجَّ  افدين كور أن من ?8/88

 فؼائذه إػ افذدين كذور خذرج وؿذد صرـوه، افدين أشد جقشه ؿائد هو افسـة تؾك يف

 .«افروضتغ» يف صامة أبو ذـر ؾقام رجوظه يوم
 رواها، من فه هيتـبَّ  مل ـقف أدر مل وكؽارة، متـفا يف اً اضطراب فؼصةا يف إن ثم

 من يتبعفا وما راحؾة، أفف ومعه وخرج ظجٍل، ظذ جتفز افدين كور إن: يؼول ؾفو

 جؾبة ادديـة دخوفه ظـد حُيدث أن بد ٓ ؿؾقل ؽر ظددٌ  وهو ذفك، وؽر خقل

 !..أهؾفا من ؾةؽػ ظذ ادديـة دخل إكه: يؼول ذفك ومع ،اً واهتامم
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 بذه يذدري ٓ وؿتئذٍذ، افشام شؾطان وهو شبقل، ظابر وـلكه ادسجد يف وجيؾس

 !..ادديـة أمر حتى

 وحيذذرق،  يسذذتحؼوهنا ـؾفذذم وـذذلهنم فؾصذذدؿة، ـؾفذذم ادديـذذة أهذذَل  ويطؾذذب

 !اً ذظ ظـه مـفي   ظؼاٌب  وهو ؿتؾفام، بعد افرجؾغ

 كذور أن ؾذذـر اضطراهبا بعض من خيػف أن حاول روايته يف اإلشـوي وـلن 

 ظذذن ادتخؾذف افذساب وجعذذل ،اً كػذر رينذظشذ يف خػقػذذة، رواحذل يف خذرج افذدين

 .افبؼقع يف افؼبور بغ َؾقُْؾؼى به، ُيْذهب افبقت، بئر يف يؾؼى أن بدل احلػر،

 ؟ اضطراهبا مع افؼصة هذه صقوع ظذ ماافباظث: اً حؼّ  وكتساءل 

 كذور اشذم رأى وؿذد ادديـذة، شذور ـاءب وراء هي افؼصة هذه أن ادطري يذـر 

 .افؼصذة هذذه ظذذ تذلفقف افباظث ُيؾتؼط أن يؿؽن َثمَّ  ومن .أبوابه أحد ظذ افدين

 افذدين مجذال ادوصذل وزير هُ ءَ بـا بدأ افذي ادديـة شور أـؿل ؿد افدين كور أن اً حؼّ 

 ؾربام ..افبؼقع باب ظذ افدين كور اشم ـتب وؿد ،(هذ?;;) شـة ادتوّ األصػفاين

 مذادي، دفقذل من يؼوهيا ما هلا ؾؽرة وهي ادديـة، إػ جمقئه ؾؽرة اشؿه ـتابة أثارت

 آشتقالء افصؾقبقون حاول أن( هذ<=;) شـة وذفك ؿؾقؾة، شـوات بعد حدث ثم

 وؿذد افذدين، صذالح يؼظذة بػضذل هذذه حمذاوفتفم أخػؼت وؿد ادـورة، ادديـة ظذ

 وكؼذل ،^ افـبذي ؿذز كذبش يريذدون ـذاكوا جذةافػرك أن ادسذؾؿغ بذغ وؿتفذا أصقع

 إٓ زيارتذه مذن ادسذؾؿغ ـوايؿؽ   ٓ حتى هـاك ودؾـه ؾؾسطغ، إػ افؼيف جسده

 يف وادؼريذزي ،6> ص «رحؾتذه» يف جبذر ابن افرحافة ذـر ؾقام هلم، يدؾعوكه مالٍ  فؼاء

 سهذاج ظذن فقؽشذف احلدثغ اخلقال ؾدمج ،(افتحرير دار ضبعة) 9::/8 «خططه»

 افعؾذذن يف حتؼقؼذذه يف افصذذؾقبقون أخػذذق مذذا أن وهذذو، وؿتئذذذٍ  ادسذذؾؿغ بذذال أؿؾذذق

  .أظؾم واهلل افؼصة، هذه ؾؽاكت اخلػاء، يف شقحاوفوكه



 وثقافية   ةٌمجمعي   ءٌأنبا
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 يبْو األسال  األلفاظ في   ةـيَّب العرَ ةـغَلل ا مجمعْ    راتُ قرا 
 م9000-9009عامي 

 

(0) 

 )أثََّث الَبقَت، واألَثاث(

 :ادسللة -0

يستعؿل ادحدثون إثاث بؿعـى ما ُيتََّخُذ يف افبقت من افُػرِش وافؽراد 

ؼاته. وفقس ومشت «أثََّث » وإرّسة وافُبسط. وؿد صاؽوا من هذه افؽؾؿة افػعل

 فؾؽؾؿة هذه افدٓفة ظـد ادتؼدمغ.

 .«. بؿعـى ؾَرصُه بادتاعَأثََّث افَبقَت »جواز ؿوهلم: االقرتاح: -9

 التعؾقل: -3

اداُل ـؾُُّه، وادتاع »إنَّ معـى إثاث يف ادعاجم افؼديؿة ـام يف افؾسان هو:  -أ 

هَ وَ ومـه ؿوفه تعاػ: ﴿ ،«ماـان من فباٍس أو حشو ؾراٍش أو دثاٍر، واحدته أثاثة َك 
َن كَ 

 
ب َأ هَ ٌ اَق  ُُ هَ ق رَ َِويَ َن  َُ حَ ٍَنَ

 
ث اث َأ

 
ُيَأ وفؽن ادحدثغ  [.74﴾ ]شورة مريم: اِرئ يَ وَ َاس 

توشعوا يف هذه افدٓفة ؾلضؾؼوه ظذ ـلِّ ما ُيتََّخُذ يف افبقت من أدوات آرتػاق 
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بؿالبسه أو جماوره، وهو يء ـوافراحة ـافبسط وافؽراد وإرّسة، وهو تسؿقة افش

 من ضرائق افتسؿقة يف افعربقة. 

ت ـؾؿة إثاث بادعـى ادعارص، وهو اشم ظغ، ؾننَّ آصتؼاق  -ب  إذا صحَّ

َل إذا ». ؾؼد ؿافت افعرب: ان جائز يف افعربقة، بل هو ـثر.من أشامء إظق ترجَّ

جل، وهو اشم ظغ، وـذا ؿوهل «رـَِب ِرجَؾقهِ  ؾت ادرأة»م: ؾاصتؼت من افرِّ  «ترجَّ
جال، ؾاصتؼته من  ُجل»أي صارت ـافرِّ  .«افرَّ

َذ فه أثاثًا صحقحًا، وذفك  «َأثََّث افَبقَت  »وظذ هذا يصبح ؿوهلم  بؿعـى اَّتَّ

َرُه  »زيادة ظذ دٓفته إصؾقة، وهي:  َء: وضَّلُه ووثَّ  . «َأثََّث افقَّ

 .«اُث الَبقِت َأثََّث الَبقَت وَأث»الؼرار: جواز قوهلم:  -4

(9) 

 )أجابه عذ سماله(

 :ادسللة -0

بتعدية افػعل )أجاب( بـ )ظذ(،  «أجابه ظذ شمافه»ظبارة  بعضفمخيطِّئ  

ى بـ )ظن( بلن يؼال:   .«أجاب ظن شمافه»ويرى أن ُيعدَّ

، وإن ـان إَوػ أن يؼال: «أجابه ظذ شمافه»: جواز ؿوهلم االقرتاح -9

 .«أجابه ظن شمافه»

 التعؾقل:  -3

 ما ورد من ـالم افعرب: -أ 

 .3/38اخلصائص  «ـتب إيّل أبو ظّع جوابًا ظذ شمايل»ؿال ابن جـِّي:  - 
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 .«وجوايب ظذ ذفك هو..»ؿال اجلاحظ:  - 

ذح ابن  : «)ظذ( فالشتعالء ، ومعـى )يف( و)ظن(»ؿول ابن مافك:  - 

 .3/22ظؼقل 

 «اهر شمافه أن يؼول فه..وذفك أن جوابه ظذ ط»ؿول ابن جـِّي:  - 

 .2/266اخلصائص 

إذا اظسض بلن افتعدية بـ )ظذ( يف ـل ما مرَّ هي فؽؾؿة )جواب(، وأن  -ب

ي بـ )ظذ( كؼول إن افرد هو اجلواب ظن  ،اجلواب هـا يعـي )افرد( وفذفك ُظدِّ

 شمال وفقس اجلواَب ظن ؿول أو حدث ؾؼط، بدفقل ؿول ادتـبي:

 قاٌق وـثـــٌر مـــن افســـمال اصـــت

 

ه تعؾقـــــــُل    وـثــــــٌر مــــــن ردِّ

، «أجبُت ظذ شمافه»صحَّ أن يؼال:  «جوايب ظذ شمافه»ؾنذا صحَّ أن يؼال:  

 ،ومشتق من افػعل ظذ رأي افؽوؾقغ ،ٕن )اجلواب( هو مصدر أجاب أو اشم مـه

ا  ،ريغـأو أن افػعل مشتٌق مـه ظذ رأي افبص ؾام جيوز يف أحدمها جيوز يف أخر. أمَّ

ي مصدر بحرف، وٓ يصح ذفك يف ؾعؾه، ؾال وجه فؼبوفه. أن  يصح تعدِّ

 .0/74جتويز جمؿع افؼاهرة هذه افعبارة يف إفػاظ وإشافقب  -ج

 الؼرار: -4

أجابه عن »، وإن كان األَوىل أن يؼال: «أجابه عذ سماله»جواز قوهلم 

 .«سماله
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(3) 

ر ر وممجِّ  أجَّ

ر ادالُك الداَر(  )أجَّ

ر وافدار »خيطِّئ بعضفم ظبارة: : ادسللة -0 ر ادافك افدار، وهو ممجِّ أجَّ

رة آجرَت »أو  «أَجر افدار ؾفو آجٌر وافدار ملجورة». وافصواب ظـدهم: «ممجَّ

آجرُت افدار »]من آَجَر ظذ وزن أؾعَل[، و «افداَر إجيارًا ؾلكت ُممِجر وافدار ممَجرة

 ؾاظَل[.]من آجر ظذ زكة  «مماَجرة ؾلكا مماِجر وافدار

رة»جواز ؿوهلم:  االقرتاح: -9 ر وافدار ممجَّ ر افداَر، ؾفو ممجِّ  .«أجَّ

 التعؾقل: -3

 .«وافعامة تؼول: وأَجرُته وآجرُته افداَر: أـريُتفا..»جاء يف افؾسان:  -أ

راهُ »وجاء يف افوشقط:  ـْ  .«أَجر افقء َأ

ا ظذ بـاء )أؾعَل( أو )ؾاظَل( -ب  .يمخذ من افؾسان أن )آجَر( هي إمَّ

ل( ؾنكه يشارك )أؾعل( يف أـثر معاكقفا»ؿال ابن يعقش:  -ج ا )ؾعَّ . ؾنذا «وأمَّ

َل( ؿد  ل( بؿعـاه، ـام أن )ؾعَّ ر( ظذ بـاء )ؾعَّ صحَّ )آجَر( ظذ بـاء )أؾعَل( جاز )أجَّ

ر اهلل إمر وَؿَدره»يليت بؿعـى )ؾَعَل( كحو  ، ؾنذا صحَّ )أَجر( ظذ )ؾعَل( ـام يف «ؿدَّ

َل(.افوشقط، ج ر( ظذ بـاء )ؾعَّ  از )أجَّ

 .«وهي حمدثة»أثبتفا ادعجم افؽبر وؿال:  -د

رة»جواز قوهلم:  الؼرار: -4 ر والدار ممجَّ ر الداَر، ففو ممجِّ  .«أجَّ
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(4) 

 َأْرَفَق وادُْرَفَؼاُت 

 :ادسللة -0

بؿعـى أصحب إوراق  «َأْرَؾَق وادُْرَؾَؼات»ثؿة من يعسض ظذ اشتعامل  

ومشتؼاته  «أرؾق»ئق ادصاحبة. ٕنَّ هاتغ افصقغتغ مل يرد مـفام افػعل ادزيد أوافوثا

 هبذا ادعـى يف ادعاجم افؼديؿة.

 .«َأْصَحَب  »ومشتؼاهتا بؿعـى «َأْرَؾَق »: جواز ؿوهلم: القرتاحا -9

 التعؾقل: -3

احِ »جاء يف افؾسان:  -أ  ؾِقُق: افصَّ ُجَل: صاَحبَُه.. وافرَّ ػِر... َراَؾَق افرَّ ُب يف افسَّ

ؾقُق: ادُراؾُق  ؾاُق: مصدر راؾَق... وافرَّ اؾُِؼوَن يف افسػر... وافرِّ ؾؼُة: اجلاَمظُة ادَُسَ  . «وافرُّ

َراؾَق »يتضح مما شبق أنَّ افذي ورد يف ادعجم هو افبـاءان ادزيدان  -ب

ؾقُق »ؾنن ؿوفه: ، «َصِحَب »، بؿعـى «َرَؾَق »وإن ـان مل يـّص ظذ ادجّرد «. وَتَراَؾَق  افرَّ

اِحُب  ؾقق»ممذن بذفك. ٕنَّ « افصَّ ادصوؽة من افثالثي، « َؾِعقل»صػة ظذ زكة « افرَّ

ت افصػة ؾافػعل يف افؽف، ـام يؼول ابن جـي . أي يؿؽن اظتبار افػعل  وإذا َصحَّ

 بحؽم ادـطوق.« َصِحَب »بؿعـى افػعل « َرَؾَق »ادجرد 

افثالثي مل َيِرد يف ادعاجم افؼديؿة هبذه افدٓفة  «َرَؾَق »إذا صحَّ أنَّ ؾعل  -ج

ه يؿؽن بـاء  مـه فؾدٓفة اجلديدة، «َأؾعَل »ؾفو بحؽم ادـطوق، وهذا يعـي أكَّ

 «. َأرَؾَق »ؾقؼاُل 
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 ، ٕكَُّه ؿد يليت«َراَؾَق »رف، ؾنكَُّه حيؿل معـى ادزيد بح« أرؾَق »وإذا صحَّ ؾعل  -د

 ـام يف افؾسان.« شارَع وأرسعَ »وكحو « باظَد وأبعدَ »كحو: « َأؾَعَل » بؿعـى« َؾاَظَل »

ا ظذ أكَّه مزيد ظذ افثالثي « َأْرَؾَق »وبـاء ظذ ما شبق يؿؽن إجازة افػعل  إمَّ

ر وجوده وهو  ا ظذ أكَّه ؿقاس ظذ «َرَؾَق »ادؼدَّ  «. َؾاَظل»بؿعـى « َأْؾَعَل »، وإمَّ

 «.َأْصَحَب «ؿعـىومشتؼاهتا ب« َأْرَفَق »جواز قوهلم:  الؼرار: -4

(5) 

 استخدم

 )استخدَم العامُل اآللَة(

خيطِّئ بعضفم ظبارة: اشتخدَم افعامُل أفَة، واشتخدَم ادفـدُس : ادسللة -0

خزَته، ويرون أن افصواب هو: اشتعؿَل افعامُل أفَة، واشتعؿَل ادفـدُس ذـاءه، 

 فغر افعاؿل ؽر ؾصقح.« اشتخدم»ٕن اشتعامل 

فؾعاؿل وفغره، « اشتعؿل»بؿعـى « اشتخدم»جواز اشتعامل  ح:االقرتا -9

 وهي فؾعاؿل َأوػ.

 التعؾقل: -3

اشتخدَمُه: اشتوهَبُه خادمًا..واشتخدمُت ؾالكًا: شلفته أن »جاء يف افؾسان: -أ

 «.خيُدَمـي..وخَدَمُه خيِدُمه وخيُدُمه: َمَفـَهُ 

إذا شلفه أن يعؿل فه.  وافعؿل: ادفـة. واشتعؿَل ؾالٌن ؽَره»ويف افؾسان: 

 «واشتعؿَؾه: ضؾب إفقه افعؿَل..وأظؿَل رأَيه وآفَته وفساَكه واشتعؿَؾه: ظؿَل به.
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ويؼوفون: هذا افؼؿقص خيُدم  َخَدَمُه: َمَفـَُه..»وجاء يف افتاج )خدم(:  -ب

اشليل أباك خادمًا يؼقك َحرَّ ما »وجاء يف حديث ظع وؾاضؿة ريض اهلل ظـفام:  شـًة..

 «.قهأكت ؾ

 وَمَفـَُه: َخَدَمُه.. ادفـة: احلذق باخلدمة وافعؿل..»ويف افتاج )مفن(: 

 «.وافعؿل: ادفـة

ؿت يف آشتعامل بغ  « اشتخدم»ويظفر من هذا أن ادعاجم افؼديؿة ؾرَّ

 ، ؾجعؾت اخلدمة فإلكسان وآشتعامل فًفة وؽرها.«اشتعؿل»و

 وفؽن مما ُيػَفم مـفا أيضًا:

، ؾنذا «ادفـة»يؾتؼقان يف دٓفة واحدة هي ـؾؿة « وافعؿل اخلدمة»أن  -0

دْت بقـفام دٓفُة ادصدر أٓ يؿؽِن افتوحقد بقـفام يف آشتعامل ؾقؽون  وحَّ

 بؿعـى )ضؾَب افعؿَل(، وافعؿل يؼع ظذ افعاؿل وؽره؟« اشتخدم»

وأن اخلدمة ؿد تؽون أيضًا من ؽر افعاؿل، ودفقل ذفك ما جاء يف حديث  -2

اشليل أباك خادمًا ] فؾؿذـر وادمكث[ تؼقِك َحرَّ ما »ع وؾاضؿة ريض اهلل ظـفام: ظ

 «.أكت ؾقه

ؾنذا ـاكت أفة افقوم هي افتي تؼوم بوؿاية اإلكسان وإراحته، أفقس يعـي هذا 

 أن أفة هي خادم مع أن أفة فقست ظاؿاًل؟

دت اخلدمة فغر أي ُأشـِ « هذا افؼؿقص خيُدم شـةً »وورد يف افتاج ؿوهلم: 

ع افؽتَّاب وإدباء بعد ظص ر آحتجاج ظذ اشتعامل ـافعاؿل. وفعل هذا ما صجَّ

يف جمؿوظة من « اشتخدم»فؾعاؿل وفغره، ؾؼد تؽررت ـؾؿة « اشتخدم»ـؾؿة 
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ـتبفم آٓف ادرات ]ادؽتبة افشامؾة[، وافـصف مـفا تؼريبًا يوِؿع اخلدمة ظذ ما ٓ 

 يعِؼل، ومـفا:

(: ؿول ا - « ؾنن مل يِف اشتخدَم اداَل يف افباؿي»بن حزم يف )ادحذَّ

00/500. 

وإذا اشتخدَم ادشسي ادَبقَع ؾػقه »رح افؽبر(: ـؿول ابن ؿدامة يف )افش -

 .4/74« روايتان

تغ»ؿول افشفرشتاين يف )ادِؾل وافـِّحل(:  -  .0/88« اشتخدَم افؼوَّ

« شتخدم فػَظ افذباب يف معـَقَْقها»ؿول افصػدي يف )افوايف بافوؾقات(: -

0/900. 

« اشتخدَم اهلُل شبحاكه وتعاػ فػظ اجلالفة»ؿول افؽػوي يف )افؽؾِّقات(:  -

3/039. 

اشتخدم ـثٌر من افشعراء فػظة »ؿول افعباد يف )معاهد افتـصقص(:  -

 .0/224« افغضا

 .02/032« اشتخدم ـلَّ شقف وؿـاة»ؿول افؼؾؼشـدي يف )صبح إظشى(:  -

« اشتخدَم إشَل افطِّوال»ؿول فسان افدين بن اخلطقب يف )كػح افطقب(:  -

6/408. 

  :الؼرار -4

 لؾعاقل ولغره، وهو لؾعاقل أوىل.« استعؿل»بؿعـى « استخدم»جواز قوهلم: 
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(6) 

 )استضاف الؼوم فالكًا(

 : ادسللة -0

مو «اشتضاف افؼوُم ؾالكاً » بعضفم ظبارة: يستعؿل  ا فه افضقاؾة.بؿعـى: ؿدَّ

: ظدم إجازة افعبارة بادعـى افسابق، وافصواب أن يؼال هلذا االقرتاح -9

اشتضاف » ، وأن يؼال بؿعـى ضؾب ؿدوم افضقف:«ضقَّف افؼوُم ؾالكاً » ادعـى:

 .«افؼوُم ؾالكاً 

 : التعؾقل -3

إن مما تعـقه صقغة )اشتػعَل( ضؾب افقء، وهي بحسب ؿوهلم تعـي تؼديم  -أ

 وهذا فقس صحقحًا.افقء، 

ت ظن تؼديم افضقاؾة فؾضقف بعبارة: -ب ضقَّف افؼوم » إن افعربقة ظزَّ

َذَ إَََِّتَىاَحَ طن قَ اً َف َ. ويف افؼرآن افؽريم: ﴿«ؾالكاً 
 
ََ تي َاَأ َاَأ ََ ىَ طعَ ت َسَ ٱَةٍَيَ رَ ق ََل  َاَأنَ َِ أب َاَف ََُ ن َاَأ

 َِ يِّف م اىَ ََُيُض   فؾضقف.﴾، أي أن يؼدموا هلام افطعام افؼاب وما ُيَؼدَّ

اشتضاف افؼوم » إن بـاء )اشتػعَل( يػقد افطؾب، وظذ هذا يصح ؿوهلم: -ج

 بؿعـى: ضؾبوا إفقه أن يؽون ضقػًا. «ؾالكاً 

 الؼرار: -4

بؿعـى:صؾبوا إلقه أن يؽون ضقػًا،  «استضاف الؼوم فالكاً » صحة قوهلم: 

موا إلقه الضقافة.  وخطمه بؿعـى: قدَّ
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(7) 

 استعرَض 

 اجلـَد، واستعرَض الباحث أفؽاره()استعرض الؼائُد 

ٕن افػعل )اشتعرض( ، «اشتعرض افؼائد اجلـد»: خيطِّئ بعضفم ظبارة ادسللة -0

 «.ظرَض افؼائد اجلـد»مل يرد يف ادعاجم هبذه افدٓفة، وافصواب ظـدهم: 

 .«اشتعرض افؼائد اجلـد» جواز ؿوهلم: االقرتاح: -9

 التعؾقل: -3

ء يعِرضه ظْرضًا: أراه إياه.. واظسض ـيافش ظرَض » جاء يف افؾسان: -أ

 واشتعَرضه: شلفه أن يعرض ظؾقه ما ظـده.. افـاَس: ظَرَضفم واحدًا واحدًا..

واشتعرضُته: أي ؿؾت فه: اظرْض ظعَّ ما ظـدك..واشتعرَض َحْجرة افوادي: أتاها 

 .«من جاكبفا ظرضاً 

 «رض ظؾقه ما ظـدهاشتعرَضه: شلفه أن يع» وظذ هذا ؾؿعـى ظبارة افؼدماء:

أي شلهلم أن يعِرضوا ظؾقه ما  «اشتعرض افؼائد اجلـد» هو مثل ظبارة ادحدثغ:

 ظـدهم من مظاهر افؼوة وافعتاد.

ؾافعرض هو اإلراءة،  «يء ظؾقه ظرضًا: أراه إياهـظرَض افش» وجاء يف افؾسان:

 وآشتعراض هو ضؾب اإلراءة، وهو معـى آشتعراض.

ا ؿول ادحدثغ ؾال ُتؼبل إٓ ظذ جفة ادجاز،  «اشتعرَض افباحث أؾؽاره» :وأمَّ

 ـلن افباحث ضؾب إراءة أؾؽاره أخرين.

 أجازها جمؿع افؼاهرة وأوردها ادعجم افوشقط. -ب

 «.استعرض الؼائُد اجلـَد، واستعرَض الباحُث أفؽاَره»الؼرار: جواز قوهلم:  -4
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(8) 

 اسَتعوَض 

 ُه()اسَتعوَض التَّاجُر بِضاَعتَ 

بافتصحقح،  "اشَتعوَض "خيطِّىُء ـثر من افؾغويغ اشتعامل ـؾؿة : ادسللة -0

 "اشتعاَض، واشتعاضة"ٕنَّ ؽافب ما ورد يف افؾغة من أمثافه هو اإلظالل، ؾقؼال: 

 ـام يؼال: اشتػاَد واشتَِػاَدة.

 . "اشَتعَوَض "ظدم جواز افػعل االقرتاح:  -2 

 التعؾقل:-3 

 ال اجلوف يف صقغتي: ) أؾعَل، واشتػعَل( هو اإلظالل،افغافب يف إؾع -أ

 ؾقؼال: اشتجاَد، اشتعاَض، اشتامَل.

ؾقؽون ذفك  "اشتَعاَض "دٓفة خاصة ُُتقُِّزُه من  "اشتَعَوَض "فقس يف ؾعل  -ب

ؽًا فؾتصحقح.  مسوِّ

 ."اسَتعاَض "بؿعـى  "اسَتعوَض "عدم جواز استخدام الػعل الؼرار: -4

(9) 

 استؼطَب 

 استؼطَب الزعقم اجلامهر()

يستعؿل ادعارصون ـؾؿة )اشتؼطَب( ومشتؼاهتا بؿعـى جذب : ادسللة -0

افـاس أو إصقاء إفقه أو اشتامهلم أو مجعفم حوفه. ظذ أن هذا افػعل مل يرد هبذه 

 افدٓفة يف ادعاجم افؼديؿة، ـام أن دٓفتي )ؿطَب، ؿطََّب( مغايرتان.
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تؼطب( بؿعـى مجع افـاس أو إصقاء جواز ؿوهلم: )اش االقرتاح: -9

 وجذهبم إفقه.

 التعؾقل: -3

ؾؼوهلم: )اشتؼطب(  "يَء يؼُطبه َؿْطبًا: مَجََعهُ ـَؿَطَب افش"جاء يف افؾسان:  -أ

حيؿل معـى مجَع افـاس حوفه، أو اشتجؿعفم أي ضؾب إفقفم آجتامع حوفه، وهو 

 من ادعاين ادؼصودة هبذا افػعل.

حى.. أو افؼائم افذي افُؼْطب: احل"وجاء:  -ب ديدة افؼائؿة افتي تدور ظؾقفا افرَّ

حى، واجلؿع أؿطاب وُؿطوب.. وُؿطب افَػؾك: مداره..  وافُؼطب: ـوـب تدور ظؾقه افرَّ

 ."وؿطب افؼوم: شقِّدهم صغر ٓ يزال افدهَر..

 –وبـاؤها )اشتػعَل  –ؾافؼطب هو ادرـز واددار وافسقد. ويؿؽن محل )اشتؼطب(

 افطؾب افذي هو أطفر معاين )اشتػعَل( ؾقؽون معـى )اشتؼطَب( ضؾَب ظذ معـى 

زًا أو مدارًا أو شقدًا جلامظته. وـل ذفك ٓ يتم إٓ بجذب افـاس  ـَ  أن يؽون مر

 إفقه واشتامفتفم.

 أؿرها جمؿع افؼاهرة هبذه افدٓفة. -ج

 الؼرار:  -4

 قه.جواز قوهلم: )استؼطب( بؿعـى مجع الـاس أو األشقاء وجذهبم إل
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(00) 

 )استؼلَّ ُفالٌن سقَّارًة إىَل َبقتِِه(

 :ادسللة -0

، ويرى أن افصواب أن "اشتؼلَّ ؾالن افسقارة إػ بقته"خيطِّئ بعضفم ظبارة  

ْته افسقارة، أو اشتؼؾَِّت افسقارُة افرجَل "يؼال:  ( هو "اشتؼؾَّ : ٕن معـى )اشتؼلَّ

 عؽس.)مَحَل(، وافسقارة هي افتي حتؿل افرجل وفقس اف

 :االقرتاح -9

وإن ـان إَوػ أن يؼال:  ،"اشتؼلَّ ؾالن افسقارة إػ بقته"جواز أن يؼال: 

ْته"  ."اشتؼؾَِّت افسقارُة ؾالكًا أو أؿؾَّ

 : التعؾقل -3

اشتؼلَّ ؾالن "إن من معاين )اشتػعَل( ضؾب إمر وافقء، ؾؼوهلم:  -أ

... ومن "أن تؼؾَّه أي حتؿؾه ضؾب من افسقارة"يؿؽن أن حُيؿل ظذ معـى  "افسقارة

اشتْحَؿؾُته: "كظائرها محَل واْشتحَؿَل، أي ضؾب مـه أن حيِؿؾه، ؾؼد ورد يف افتاج: 

، ؾؾامذا يصح أن يؼال: اشتحَؿَؾه بؿعـى ضؾب أن حيِؿَؾه، وٓ "ضؾبت إفقه أن حيؿؾـي

 يصح اشتؼؾَّه بؿعـى ضؾب إفقه أن ُيِؼؾَّه؟

ضؾب من افسقارة "ظذ معـى  "افسقارة اشتؼلَّ "يؿؽن أن حُتؿل ظبارة  -ب

 وذفك ظذ كزع اخلاؾض. "اإلؿالل
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ـام يؿؽن أن حُتؿل افعبارة ظذ افؼؾب، وهو من أشافقب افعربقة، بلن ُيسـد  -ج

وإصل: أدخؾُت  "أدخؾُت اخلاتَم يف إصبعي"افػعل فغر صاحبه. ؿافت افعرب: 

ظرضُت افـاؿَة "ؿافت افعرب: إصبعي يف اخلاتم، ٕن اإلصبَع هي افتي ُتدَخل. و

ظؾَِق افؼؾُب "، وإصل: ظرضُت احلوَض ظذ افـاؿة. وؿافت افعرب: "ظذ احلوض

 و إصل: ظؾَق حبُّفا افؼؾَب، ؾاحلب هو افذي يعؾق.  "حبَّفا

 ؿال افشاظر:

 اءُ ـرٌة َخوثـٌر غريـوهي بؽ عؾق الؼؾُب حبَّفا وهواها 

 ("خوث"س ادحقط )خوثاء: ادؿتؾئة أو إفقػة. افؼامو

وؿؾب افؽالم من شـن افعرب ادلثورة وتصاريف فغاهتا "ؿال احلريري: 

َبامعصبةَأويلَامقِةادشفورة. ومـفا يف افؼرآن افؽريم: ﴿ ُِء ٌ ََل  َإَنَوفاحتٍ  ﴾ ٕن وا

تؼديره: ما إن افعصبة فتـوء بؿػاحته، أي تـفض هبا ظذ تثاؿل. )يـظر: درة افغواص 

 (.2/584، وحاصقة افبغدادي 202، وافصاحبي 008

جتويز جمؿع افؼاهرة إياها يف دورته افستغ. ُيـظر إفػاظ وإشافقب  -د

3/077. 

  الؼرار: -4

 .«استؼلَّ فالٌن السقارة»جواز قوهلم: 
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(00) 

 وعًا()استؿرت اجتامعات ولؼاءات الباحثني أسب

خيطِّئ بعضفم هذه افعبارة، ٕكه ٓ جيوز افعطف ظذ ادضاف ؿبل  :ادسللة -0

اشتؿرت اجتامظات افباحثغ "جميء ادضاف إفقه، وافصواب ظـدهم أن يؼال: 

 . "وفؼاءاهتم أشبوظاً 

غ ـاحثـاءات افبــات وفؼـتؿرت اجتامظــاش"وهلم: ـواز ؿـ: جرتاحـاالق -9

 ."أشبوظاً 

  :التعؾقل -3

أجاز افـحاة افعطف ظذ ادضاف ؿبل جميء ادضاف إفقه، وفؽن  -أ 

 بؿعطوف واحد، ومما اشتدفوا به:

 ؿول افشاظر: 

 بني ذراَعْي وجبفة األسد يا من رأى عارضًا أرسُّ به

 .«ؿطع اهلل يَد وِرجَل من ؿاهلا»وؿول افعرب:  

شافقب أجازها جمؿع افؼاهرة، افؼرارات ادجؿعقة يف إفػاظ وإ -ب

 .64ص  0934-0987

، «استؿرت اجتامعات ولؼاءات الباحثني أسبوعاً »جواز قوهلم:  الؼرار: -4

، واألَوىل أن «استؿرت اجتامعات الباحثني ولؼاءاهتم أسبوعاً »واألَوىل أن يؼال: 

 .« الباحثني ولؼاءاهُتم ...اجتامعات رت ؿاست» :يؼال
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(09) 

 استفدَف 

 )استفدف الؼاكون ادصؾحة العامة(

، ٕن "امةاشتفدف افؼاكون ادصؾحة افع": خيطِّئ بعضفم ظبارة ادسللة -0

يًا، وافصواب ظـدهم:   ."َأْهدَف افؼاكون ادصؾحة افعامة"هذا افػعل مل يرد متعدِّ

 ، متعديًا."اشتفدف افؼاكون ادصؾحة افعامة"جواز ؿوهلم:  االقرتاح: -9

 التعؾقل: -3

يؼال فؽل رء دكا مـك واكتصب فك واشتؼبؾك: ؿد أَْهدَف "جاء يف فسان افعرب:  -أ

 ."ي افغرض هدؾاً.. وأهدَف فك افقء واشتفدف: اكتصبوشؿِّ ". وجاء: "واشتفدف

وجاء يف صعر محدان بن أبان افالحؼي )أهدَف( بؿعـى جعَل افقء هدؾًا، 

 وذفك ؿوفه:

 وأهدَف ِعرض والده الؾبقسا  هجا ِعرضاً هلم غضاً جديدا

وورد يف شرة دحالن ظذ هامش افسرة احلؾبقة يف حديث َظْرض افـبي كػَسه ظذ 

ـدة ؿال: افؼ ـ  أي: أجتعل  «ؿال فه ؿائل: أهُتِْدُف كحوركا فؾعدو دوكك؟»بائل يف حديث

 كحوركا هدؾًا؟

ان )اشتفدف وأهدف( ؿد جاءا بؿعـى واحد هو )اكتصب( افالزم، وإذا  ـ   ؾنذا

ـان )أهدف( ؿد جاء بؿعـى )جعل افقء هدؾاً( أي متعدياً، ؾقؿؽن محل )اشتفدَف( يف 

 تعديته ظذ )أهدَف(.
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 ."ويسؿى افغرض هدؾاً "جاء يف افؾسان:  -ب

ـاء )اشتػعل( هو افطؾب، شاغ اشتعامل )اشتفدف( بؿعـى ضؾب  ـان أطفر معاين ب ودَّا 

ام أن من معاكقه )جعل  اهلدف أي افغرض. ؾقصبح معـى افعبارة: )ضؾب ادصؾحة افعامة(،ـ 

ـاؿة، وكحو: اش اف ـ  وق اجلؿل( أي جعؾه تصوبه وأصابه: رآه افقء ظذ هقئة( كحو )اشـت

 صواباً، إذ جاء )أؾعل( بؿعـى )اشتػعل(.

 ، وكحوه.«استفدف الؼاكون ادصؾحة العامة»جواز قوهلم:  الؼرار: -4

 

(03) 

 ٌ َ وَتْلِشَرٌة وُمَمَّشِّ  َأَّشَّ

 )َأْعَطْاُه َتْلِشَرَة ُدُخول(

 :ادسللة -0

( بؿعـى وضع إصارة، وـؾؿة ة( بؿعـى )تلصر خُيطِّىُء بعضفم ـؾؿة )َأذَّ

( بؿعـى دفقل أو مؼقاس.ٕكَّه فقس دادة ( يف فغة  ظالمة أو شؿة، وـؾؿة)ممذِّ ) َأذَّ

 افعرب هذه افدٓفة، ؾإََذُ هو افَبطر، وافتلصرة هي أثر ظضِّ اجلرادة.

ٌ  "جواز ؿوهلم  االقرتاح: -2 َ وَتلِصرٌة وُمَمذِّ  وؾق مػفوم ادحدثغ. "َأذَّ

 التعؾقل:  -4

( ؾعل مشتق من اإلصارة، أي هو مشتق من ادشتق. وهلذا آصتؼاق )َأذَّ  -أ

ـام يؼال: ُتسؽن من مسؽغ، ادشتق من )شؽن(.  ادرـب كظائر يف افعربقة،

 وافعرب تعامل احلرف افزائد ـإصع يف مواضن ـثرة.
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( بؿعـى وضع إصارة ظذ ـتاٍب أو  -ب َ أورد ادعجم افؽبر )َأذَّ

ن ظذ ضؾٍب،وؿال: هي حم دثة. ـام أورد ـؾؿة )تلصرة( بؿعـى مالحظة ُتدوَّ

 ) هامش ـتاب أو ضؾٍب إليضاح افرأي ؾقه(،وؿال: هي حمدثة، وأورد )ادمذِّ

 بؿعـى ما يشار به.

إظطاء افتلصرة فدٓفة شؿة افدخول أو اخلروج من بؾد، اددوكة ظذ جواز  -ج

ة مالحظة جُتقز فصاحبفا افدخول أو افسػر، ٓ خيرج ظن ادعـى افعام، ٕنَّ افتلصر

 ادرور ـام ورد يف ادعجم افؽبر.

( ؾفو ما يشار به ظامة، وفؽـَّه ُخصَص هـا بؿعـى ما يشار به إػ  ا ) ادمذِّ أمَّ

 حرـة إشواق وإموال، ؾفو دفقل يشر إػ شعر أو كحوه. 

 : الؼرار-4

،»جواز قوهلم:  َ ٌ  وَتلِشرٌة، َأَّشَّ  هلذه الداللة. «سؿة»ام ُتسَتعَؿُل كؾؿة ك،«وُمَمَّشِّ

 .«دلقل»بؿعـى  «ممَّشِّ »جواز قوهلم و

 

(04) 

 َأرضَب وإرضاب

 )أرضب العامل عن العؿل(

  :ادسللة -0

 يرى بعضفم أن هذه افؽؾؿة مل ترد هبذه افدٓفة يف ادعاجم افؾغوية .

ُل، وـاَن اإلْضاُب كاِجحاً ": جواز ظبارة االقرتاح -9 ب افُعامَّ  ."َأْْضَ
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 : التعؾقل -3

فَّ َظـهُ "ج: ورد يف افتا -أ ـَ ٌب إذا  َب ؾالٌن ظن إمر ؾفو ُمْْضِ  . "َأْْضَ

ب..." ورد يف افؾسان: -ب ، ؾفو ُمْْضِ فَّ ـَ  َأَْضَب ُؾالٌن ظن إَمِر إذا 

 . ويف اإلْضاب إؿامٌة وـفٌّ ظن افعؿل ."وأْضب يف افبقت أؿامَ 

 أوردها ادعجم افوشقط وادعجم اددرد بافدٓفة ادعارصة ظذ أهنا -ج

وا ظن افعؿل حتى جتاب ")حمدثة(. جاء يف افوشقط:  ػُّ ـَ ل وكحوهم:  ب افُعامَّ َأْْضَ

 .ومثؾه يف ادعجم اددرد. "مطافبفم

ُل ادَصـَِع، وكاَن إرِضاهُبُم كاِجحاً »جواز قوهلم: : الؼرار -4   .«َأرَضَب ُعامَّ

 

(05) 

 أصاح به

ار بادستعِؿر(  )أصاح الثوَّ

 :ادسللة -0

ار بادستعِؿر"فم ظبارة خيطِّئ بعض  ، "أشؼطوه وأذهبوه"، بؿعـى "أضاح افثوَّ

 متعدٍّ بـػسه. "أضاَح "ٕن افػعل  "أضاحوه"وافصواب ظـدهم 

 ."أشؼطوه"بؿعـى  "أضاحوا بادستعِؿر"جواز ؿوهلم:  االقرتاح: -9

 : التعؾقل -3

ـاه وأذهبَه، أؾ: ؾـَي وذهَب. وأضاحه ُء َضْقحًا:ضاَح افق"جاء يف افؾسان:  -أ 

 ."وضقَّح بثوبه: رمى به
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 ."ويؼال: أين ُضقِّح بك؟ أي أين ُذهب بك؟"وجاء يف افتاج:  

 وفؽن: -ب

ؾفذا يعـي أن َضقَّح به تعـي  "ُضقِّح بك بؿعـى ُذهب بك"مادام ؿد ورد يف افتاج

 ."َضقَّح افثوار بادستعِؿر"ذهَب به. أي جيوز ظذ هذا أن يؼال: 

إذ  "ؽؾَّؼت إبواب وأؽؾؼتفا"َل( يليت بؿعـى )َأْؾَعَل( ـثرًا، كحو: ودَّا ـان )َؾعَّ 

َل( ؾنكه يشارك )َأْؾَعَل( يف أـثر معاكقفا، إٓ أن أحدمها ؿد "ؿال ابن يعقش:  ا )َؾعَّ وأمَّ

 ."يؽثر يف معـى ويؼل يف أخر

افؾسان ودَّا ـاكت تعدية ادتعدي مباذة باحلرف مسؿوظة يف افعربقة ـام ورد يف 

 ."َفعب بافؽعاب وفعب افؽعاَب "يف مادة )ؽال(: 

 ."أضاح افقء وأضاح به "ؾؾؽل ذفك جاز أن يستعؿل 

بؿعـى رمى به  "أضاح ادصارع بخصؿه"وظؾقه يؿؽن َّتريج ظبارة افرياضقغ: 

 وأشؼطه.

 الؼرار:  -4

 .«أسؼطوه»بؿعـى  «أصاحوا بادستعِؿر»جواز قوهلم: 
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(06) 

 اعَتؼَل 

 (الرشصُة ادجرمَ  )اعتؼؾِت 

 :ادسللة -0

بؿعـى أفؼت افؼبض  "اظتؼؾِت افؼضُة ادجرمَ "خيطِّئ بعضفم ظبارة  

 ظؾقه، ٕن )اظتؼل( مل يرد يف ادعاجم افؼديؿة هبذه افدٓفة.

 جواز ـؾؿة )اظتؼل( بؿعـى أفؼى افؼبض. االقرتاح: -9

 التعؾقل: -3

يعـي تؼققده  "ؿه( إػ ذراظهَظَؼَل افبعَر: صدَّ َوطقَػه )شا"ورد يف ادعاجم:  -أ

من احلرـة، وآظتؼال بادعـى ادحدث هو تؼققد حلرـة اجلاين أو ادتفم. و)ادعتَؼل( 

 هو مؽان آظتؼال، أي مؽان تؼققد حرـة ادتفم.

، ؿريب من ادعـى ادحدث، "ظؼل ؾالكًا: رصظه ورماه أرضاً "ؿوهلم:  -ب

ه، ؾؽلنَّ افَعْؼل وآظتؼال هو افؼبض ظذ وهو جَماز من تسؿقة افقء بام شقمول إفق

 اجلاين مؼدمة فكظه.

  الؼرار: -4

 .«اعتؼؾِت الرشصُة ادجرمَ »جواز قوهلم: 
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(07) 

 )َأعَدَم الَؼاِِض ادُجِرَم(

  :ادسللة -0

يـؽر بعضفم اشتعامل افػعل )َأظَدَم( بؿعـى أزهق روح إكسان ِؿصاصًا: ٕنَّ 

جُل إظدامًا: اؾتؼر "ذا ادعـى، ؾػي افتاج: ادعاجم مل تورد فؾػعل )أظدم( ه َأظَدَم افرَّ

. ؾافػعل ظذ بـاء )أؾعل( ٓزم، وهو يف ظبارة "ؾفو َظِديٌم. وُمعِدٌم: ٓ ماَل َفهُ 

.  ادحدثغ متعدٍّ

 ."جِرمَ َأْظَدَم افَؼايِض ادُ "ز ؿوهلم جوا االقرتاح: -9

 : التعؾقل -3

 ."مل أجده..وَأظدَم ؾالكًا إذا مـعهَأظَدَمـي افقُء: "جاء يف افتاج:  -أ

، وظؾقه ؾاإلظدام  "َظِدَم اداَل َظَدمًا وُظْدمًا: َؾَؼَده "وجاء يف افوشقط:  ؾفو متعدٍّ

يعـي )اإلؾؼاد(، وإذا ـان )اإلؾؼاد( هو فؾامل ؽافبًا ؾنن اإلظدام هـا هو )إؾؼاد افروح 

 من ضرائق تطور افدٓفة. واحلقاة(، وهو كوع من تعؿقم افدٓفة بعد َّتصقصفا، وهو 

ورد افػعل هبذه افدٓفة يف ادعجم افوشقط بعد إؿرار جمؿع افؼاهرة  -ب

 (. وورد يف ادعجم اددرد وأصر إػ أكه موفَّد.3/046)إفػاظ وإشافقب 

ؽن ـى ٓ يؿـواكغ حتـوق وصؾب افؼـاء واحلؼـة يف افؼضـقوع افؽؾؿـص -ج

 آشتغـاء ظـفا.

 .«ِرمَ ـاِِض ادُجـَأعَدَم الؼَ » واز قوهلم:ج الؼرار: -4
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 الؽتب وادجالت ادفداة

 إىل مؽتبة جمؿع الؾغة العربقة

 م2102يف الربع األول من عام 

 ()أ. أكور درويش  

 

 أ ـ الؽتب العربقة

 .2102، 0ط : األستاذ شحادة اخلوري، وزارة الثؼافة بدمشق،أوراق ثؼافقةـ 

كان عؿـر عد :: الشقخ صاهر بن صالح اجلزائري، حتؼققبديع التؾخقص وتؾخقص البديعـ 

 .2102اخلطقب، دار التؼوى، دمشق 

، 0ط : األسـتاذ ببـراهقحم دؿـد فوسـا، دار الػر ـد،بقان أخطـا  وخطايـا ئطـل الؼـر نـ 

 .2102دمشق 

 . 2114، 0: د. عػقا البفـيس دار الرشق لؾـرش، دمشق، طتاريخ الػن والعامرةـ 

 القــــابقع، :  حتؼقـــق د. عؿـــر فوســـا م ـــطػ ، دار ريح بؿضـــؿون التو ـــقحـالتصـــــــ 

 .2110دمشق 

 .: د.عؿر فوسا م طػ ، دار القـابقع، دمشقتطبقؼات كحويةـ 

 ، ر، دمشــقـرق لؾـشـــدار الشــ ،يـ: د.عػقــا البفـ ــخطــاا االــالة ف الػــن والعــامرةـــ 

 .2114، 0ط

                                                           

() أمني مؽتبة املجؿع 
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 .2118: د.عؿر فوسا م طػ ، دار القـابقع،  دمشق، دراسات ف الؾغة والـحوـ 

 .2114: د.عػقا البفـيس، دار الرشق لؾـرش، دمشق، لـص الػـيعؾم اجلامل وقرا ات اـ 

 .2114د.عػقا البفـيس، دار الرشق لؾـرش، دمشق،  عؾم اخلط والرسوم:ـ 

 .2114: د.عػقا البفـيس، دار الرشق لؾـرش، دمشق، عؾم ادتاحف وادعارضـ 

 .2114: د.عػقا البفـيس، دار الرشق لؾـرش، دمشق، العامرة وادعارصةـ 

ـــ    غـــمل ادطـــرد ف الؼـــرا ات الؼر كقـــة ع قـــرا ة ف العالقـــة بـــ  الؼاعـــدة والــــص :ـ

 .2102، دمشق 0د. دؿد عبدو فؾػل، دار الع امء  ط

 .2119: عؿر فوسا م طػ ، دار القـابقع، دمشق كتاا الدمامقـي الـحويـ 

ــ  ــالميـ ــادي ا س ــر ااقتص ــاديف ف الػؽ ــان، دار أفمب ــان اجلب ــد    ــتاذ دؿ ــان، : األس  ـ

 .2102دمشق، 

ـــ  ـــان، مبـــاديف ف الػؽـــر الإلبـــوي ا ســـالميـ  : األســـتاذ دؿـــد   ـــان اجلبـــان، دار أفـ

 .2102دمشق، 

 .2118: د.عؿر فوسا م طػ ، دار القـابقع، دمشق، مباحث ف الـحو والرصفـ 

 : د.عؿـر فوسـا م ـطػ  ، دؿـد  الـد الرهـاوي، دمشـق، ادػصـ  ف إعـراا اجلؿـ ـ 

 دار القـابقع.

 .2114:  د. عػقا البفـيس، دار الرشق لؾـرش، دمشق، موسوعة الإلاث ادعامريـ 

: د.موفق موسوعة الريا قات عادرحؾتان ااساسقة والثاكوية والسـوات اجلامعقة ااوىل ـ 

 دعبول، د.بهلام احلؿيص.

 .2102: د. عؿر فوسا م طػ  باالشرتاك مع آ رفن، جامعة دمشق، الـحو وتارخيهـ 



  م2102الربع األول من عام  الؽتب املفداة يف 
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 ادجالت العربقة

 

 عطاف تركامين

 

 ادصدر ا لدار سـة العدد ادجؾة اسم

 اإلمارات 2102 78 والرتاث الثؼافة آفاق

 اإلمارات 2102 52 املركز أ بار

 األردن 2102 46 -45 جدفدة أ الم

 ةسورف 2102 83 األجقال بـاة

 بفران 2102 32 ثؼافتـا

 األردن 2102 559 الرشفعة

 ةسورف 2102 040 الذرة عامل

 ةسورف 2102 306 – 305 -304 البطرفركقة املجؾة

 ةسورف 2102 0 اهلـدسقة والعؾوم دمشق جامعة جمؾة

 الؽوفت 2102 009 اإلك اكقة لؾعؾوم العربقة املجؾة

 مرص 2102 63 العؾوم دار كؾقة جمؾة

 األردن 2102 82 األردين العربقة الؾغة جمؿع جمؾة

 الؽوفت 2102 568 -565 اإلسالمي الوعي
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