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 اوانصُؼح انؼقهٍح ػُد أتً ت

 «ورؽوح مرؿاءة صىةمٔح فْ مػؿ امُةاْ»

 ()أ.د. أظىؽ غنْ وعٌىؽ

ػّػ  ًة اٟق  ػعى ٚى ى ّػ اٟٚع٭١ ٥ٗػان ٓٮػػى ٭ؿػٮػو ٢ػ٤ ٥ ف٠ٔت ٙوٮةي اٟم٦ّة ٬ٖ اٟق 

ػٍؼ ٖػ٬  ،كأِٶـ اٟٝٶـ ك٤٢ ث٠ٝ ١ ٫٠ِ اٟم٦ّة اٌٟقّػ٭ة ٙع٭٣ان كشػع٭دان ٟػ١ ٭ىزي

ػو أؾاؾٮةٜٶ٧٢ خٶث  ٝى ًٖ:   

٫٦ بجدٚٮػٕ اٌٟقػّػ كث٩غ٭بػ٧ كثصٝٮٝػ٧ امىٌػح امهٌٔح :األكمّ إذ  ،اٟج٬ ثّي

ٟػ١ ثٝػ٤ ثدػ٘  ،رػت ٬ٖ ٨غا ا٣ٟو٣ار يائٗة ٤٢ فّػاء اٟزا٠٨ٮة كاٳؾػٶـ

بٞ ٣ِعت إ٫ٟ هػب ٤٢ اٟج٩غ٭أل كإِػادة ا٦ٌَٟػػ  ،ب٣ٚعرات اًٟبُ كاٟؿ٠ٮٚة

ٟؿابٚٮ٤ إ٫ٟ ذٟٛ اٟمػ٦ٮُ كٜاف ٤٢ ا ،ٖٮ٣ا لعر ٤ِ اٟٚػائس ٤٢ ٜٶـ ٦٢َ٪ـ

 ،٤٢ فّػاء اٟزا٠٨ٮة ز٨ٮػ ب٤ أب٬ ؾ٫٣٠ خ١ ثبّػ٧ ٖػ٬ ذٟػٛ اٟصًٮجػة كٓٮػػق

ز٨ٮػػػ بػػ٤ أبػػ٬ ؾػػ٫٣٠ كاٟصًٮجػػة » ٖٚػػاؿ اٱلػػ٬ّ٣ ٖٮ٣ػػا أكردق اٟزػػاشٌ:

ٌٞ ٤٢ رٌ٪د ٬ٖ ر٣ٮُ فػّػق ،كأفبا٣٩٨ا ِبٮع اٌٟقّػ ككٙػٕ ٦ِػع  ،كٜغٟٛ ٜ

ٌٞ بٮت ٙا٧ٟ أبٮات اٟٚمٮعة ٩ٌ٠ٜػا ٢ؿػج٪٭ة ٖػ٬  شج٫ٌ ٭يٍظًػجى  ،كأِاد ٖٮ٧ ا٦ٌَٟػ ،ٜ

«اٟز٪دة
(٧)

ٟػ٪ٵ أٌف اٌٟقػّػ ٙػع ٜػاف  :كٜػاف ٭ٚػاؿ» :خ١ ٙاؿ اٟزاشٌ ٠ّ٢ٚػان  ،

اؾجّبع١٨ كاؾجٗػغ ٢ز٩٪د١٨ شج٫ٌ أدط٩٠ػ١ ٖػ٬ بػاب اٟج٠ٝػٕ كألػصاب 

                                                 

()  را٢ّة د٢ق٘ - با٦ٟٚٮًػةاٟػابّة ٣ِٮع ٠ٜٮة اٯداب. 

 .7/7٧٧اٟزاشٌ )اٟبٮاف كاٟجبٮٮ٤( ص: (٧)
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 ،ٟػغ٨ب٪ا ٢ػغ٨أل ا٣ًٟبػ٪ِٮ٤ اٟػغ٭٤ ثػ ثٮ١٩ ا٣ّٟػا٬٥ ؾػ٩٪ان كر٨ػ٪ان  ،اٟم٦ّة

«كث٦داؿ ٠ِٮ١٩ اٱٟٗاظ ا٥دٮاٵن 
(7)

. 

كا٦ّٟا٭ػة  ،ا٣ٟجمػ٠ة بج٣٦ٮػ٘ اٟٝػٶـ كزرٜقػج٧ امجؽٓػٔػحامىٌػح  :كامسةًٔح

 ،كأهػػاب٧ بقار ب٤ بػد ك٬٨ ل٦ّة ا٣ٟصعخٮ٤ ٤٢ أ٢داؿ ،اٟٗائٚة ب ٟ٪اف اٟبع٭ُ

جٞ ٤ِ بقار ك٢ػكاف ب٤ أب٬ شٗمة أ٭٣٩ا أفّػ؟  ب٤ بػد ٖٚٮٞ إٌف اٱل٬ّ٣ ؾي

ٞي كث ؛بقار»ٖٚاؿ:  ك٨٪ أٜدػػ ثمػػٖان  ،ٌٗػد ب٧ٱ٧ٌ٥ ؾ٠ٛ يػ٭ٚان ١ٟ ٭يؿ٠ٛ ٤٢ ٙب

ُي  ،ك٦ٖ٪فى فّػو كأٓؼري  ػّػاء»، كٙاؿ: «بع٭ّان  كأكؾ كاهلل ٟػ٪ٵ  ،بقار طاث٣ػة اٟق 

ػّػاء «أٌف أ٭ا٧٢ ث طػت ٟٗو٠ج٧ ٫٠ِ ٜدٮػ ٢ػ٤ اٟق 
(٣)

، كٙػاؿ ابػ٤ ا٣ّٟجػؼ ِػ٤ 

ٜػاف ٢ؿػ١٠ بػ٤ اٟ٪ٟٮػع أٌكؿ ٢ػ٤ كٌؾػُ » ٢عرؾة اٟبع٭ُ ٬ٖ اٟقّػ ا٣ٟصػعث:

خػ١  ،خ١  راء ٢ؿ١٠ ٖصقػا بػ٧ فػّػق ،د أٌكؿ ٤٢ راء ب٧ٱٌف بقار ب٤ بػ ؛اٟبع٭ُ

«راء أب٪ ث٣اـ ٖ ٖػط كثزاكز ا٣ٟٚعار
(9)

. 

إذ  ،اٟج٬ ٩ٍػت أٟ٪ا٩٥ا ٬ٖ فّػ أب٬ ث٣اـ طالة امىٌػح امػرنٔح كامسةمسح:

٢ػ٤ أرػٞ ذٟػٛ بػػزت ٖػ٬ فػّػق  ،٦ِا٭ج٧ اٟٗائٚة باٱٖٝار ا٥بدٚت ٤٢ طٶؿ

ٮع، ك٨ػغق ا٦ٟاشٮػة ٨ػ٬ ٖػ٬ كاٙػُ ٢ؿائٞ ِعة ٭جمٞ أ٠ٓب٩ا با٣ٟٔ٪ض كاٟجّٚ

 اٱ٢ػ ٢و٣ار ٨غا اٟبصح.

ثجبعل ٍ٪ا٨ػ ل٦ّة أب٬ ث٣اـ ٬ٖ ر٠٣ة ٤٢ ا٣ٟؿائٞ اٟٗٝػ٭ة اٟج٬ ثػٜػت 

 :٩٦٢ا ،ي٪ابُ ا٠ٟٔ٪ ٬ٖ ثٗٝٮػق اٟقّػم ك٬ٖ ل٦ّج٧ اٟٝٶ٢ٮة ِا٢ة

ى:ثقافتهىوذكاؤهى-أ
ق ٢٪ٟػع ،ذٜػ اٱل٩ٗا٬٥ أٌف أبا ث٣اـ شبٮأل ب٤ أكس ٤٢ ٙبٮ٠ة يٮئ ل٠ٮبةن 

                                                 

 .7/7٧٧اٟزاشٌ )اٟبٮاف كاٟجبٮٮ٤( ص: (7)

 .١/7١١ٓا٬٥( ص:اٱل٩ٗا٬٥ )اٱ (٣)

 .8٣اب٤ ا٣ّٟجؼ )اٟبع٭ُ( ص: (9)
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ك٦٢قؤق ٦٢ػبذ بٚػ٭ػة اؾػ٩٣ا راؾػ١
(8)

ا٣ٟمػادر ٢َّػ١ ٖػ٬ شػٮ٤ أيبٚػت  ،

اٱدبٮة
(6)

 ،٢ػ٤ أ٣ِػاؿ د٢قػ٘ ،٫٠ِ أ٧ٌ٥ كٟع ٬ٖ ٙػ٭ة راؾ١ اٟٚػ٭بة ٤٢ يبػ٭ا 

أ٧ٌ٥ فا٬٢ اٱلٞ ٣ِٞ ٖػ٬ أخ٦ػاء شعاخجػ٧ ٖػ٬ ٢مػػ اٟبٔعادم كذٜػ اٟظًٮأل 

 ،١٩٦كٜاف آ٥ػغاؾ ٭زػاٟؽ اٱدبػاء ك٭ طػغ ِػ ،٭بٮُ ا٣ٟاء ٬ٖ ا٣ٟؿزع اٟزا٢ُ

كب٠ػْ  ،ٖقػاع ذٜػػق ،٠ٖػ١ ٭ػؼؿ ٭ّا٥ٮػ٧ شجٌػ٫ أرػاد ٣َ٥ػ٧ ،كٜاف ٭صأل  اٌٟقّػ

ٖبػؼ اٌٟقػّػاء ،٣ّٖٞ ٖٮ٧ ٙمػائعق ،«٤٢ رأل بؿػٌ »ا٣ّٟجم١ طبػق ٠ًٖب٧ ك٨٪ 
(١)

، 

٢ا ٜاف أشعه ٤٢ اٌٟقّػاء ٭ٚعر ٫٠ِ أف ٭ طػغ در٣٨ػان » :كثٌٚعـ ٠ِٮ١٩ شج٫ٌ ٙٮٞ

ّػاء ٢ا ٜاف ٭ طػغق ٣ٌ٠ٖا ٢ات اٙجؿ١ ،باٌٟقّػ ٬ٖ شٮاة أب٬ ث٣اـ خػ١  ٙىػًعـى  ،«اٟق 

ٖٚٮٞ إٌف أش٣ع ب٤ أب٬  ،٢ع٭٦ة بٔعاد ٖزاٟؽ اٱدباء كا٣٠ّٟاء كبػع ٬ٖ اٟػكا٭ة

يا٨ػ ركل ٧٦ِ أطباران بؿ٦عق
(5)

. 

١ٟ ٭٤ٝ أب٪ ث٣ػاـ » :ٙاؿ دِبٞ اٟظؼا٬ِ ٖٮ٣ا أكردق ا٣ٟػزبا٬٥ ٬ٖ ا٣ٟ٪فس

«باٌٟقّػ ٦٢٧ كفّػق باٟٝٶـ أفب٧ ،كإ٣ٌ٥ا ٜاف طًٮبان  ،فاِػان 
(4)

ذٟػٛ  ٤٢ أرػٞ ،

٭ػعٌؿ  ،ٜجاب اٟقّػاء(. كاٟص٘ أٌف أبا ث٣اـ ٜاف أد٭بان فػاِػان )٭عط٧٠ ٬ٖ ٜجاب٧  ١ٟ

ٌٞ أ٩ٍػػػ ٢ظجاراثػػ٧ ٜجػػاب  ،٠ِػػ٫ ذٟػػٛ ٢ػػا اطجػػارق ٢ػػ٤ أفػػّار اّٟػػػب كّٟػػ

ٖٚٮٞ: إٌف أبا ث٣اـ ٬ٖ اطجٮارق اٟص٣اؾةى أفػّػ ٦٢ػ٧ ٖػ٬ فػّػق ،«اٟص٣اؾة»
(٧0)

، 

                                                 

 .١/7١4اٱل٩ٗا٬٥ )اٱٓا٬٥( ص: (8)

 ،(7/٣66) كٖٮات اٱِٮػاف ٵبػ٤ ط٠ٝػاف ،(7/7٧٧اٟقّػ كاٟقّػاء ٵب٤ ٙجٮبة ) :٭٦َػ (6)

 .٧/9٣٣اٟ٪ا٬ٖ باٟ٪ٖٮات ٠ٟمٗعم 

 .7/٣١١)ثار٭ض بٔعاد( ص:، اٟبٔعادم، اٟظًٮأل (١)

أش٣ع ب٤ أب٬ يػا٨ػ أد٭ػأل ٢ػػكزم اٱلػٞ ثػ٪٬ٖ  .877ا٩٦ٟا٭ة( ص:اب٤ ٜدٮػ )اٟبعا٭ة ك (5)

 .٥750٨ص٪ 

 .900ا٣ٟػزبا٬٥ )ا٣ٟ٪فس( ص: (4)

 .7٣اٟجبػ٭ؼم )فػح د٭٪اف اٟص٣اؾة( ص: (٧0)
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ّػاء( ٖص٪ؿ)ك٧ٟ ٜجاب آطػ ؾ٣اق  ر٣ُ ٖٮ٧ يائٗة ٤٢ أفّار اٟزػا٠٨ٮٮ٤  ،اٟق 

اٵطجٮػار )ك٧ٟ ٜجاب خاٟح ذٜػػق اٟبػع٭٬ّ اؾػ٧٣ ،كا٣ٟظوػ٢ٮ٤ كاٳؾٶ٢ٮٮ٤

ك٧ٟ أ٭وان ٜجاب اٟ٪شقٮات ،٤٢ اٌٟقّػاء(
(٧٧)

. 

ٜػػاف أبػػ٪ ث٣ػػاـ كاؾػػُ اٟصٗػػٌ ٠ً٢ّػػان ٠ِػػ٫ ثػػػاث اّٟػػػب ٖػػ٬ اٌٟقػػّػ 

 ،ػ ا٣ٟٚػايٮُ كاٟٚمػائعٖٚٮٞ إ٧ٌ٥ شٌٗ أربّة ِقػ أٟٕ أرر٪زة ٓٮػ ،كاٱطبار

ػػ أٌف اٟٗٮ٠ؿػ٪ؼ ا٦ٟٝػعم ٙػاؿ ٱش٣ػع بػ٤  ،٣ٜا ٜػاف ٢ٗػػط اٟػغٜاء ٖٚػع ذٜي

ٱ٥ٌػ٧  ؛ٖا٧ٌ٥ ٵ ٭ّٮـ أٜدػػ ٢ػ٤ أربّػٮ٤ ٭٪٢ػان  ،٧ًِ أم ف٬ء ي٠ب٧ ٖ :ا٣ّٟجم١

٩ٍػ ٬ٖ ِٮ٧٦ اٟعـ ٤٢ فعة اٟٗٝػة
(٧7)

. 

 أ٧ٌ٥ ٣ٟا كٕٙ بٮ٤ ٭عم أش٣ع بػ٤»٦ًٖان ٖػكل اٟم٪٬ٟ  اٜاف أب٪ ث٣اـ ذٜٮو 

 ٖا٥ج٫٩ إ٫ٟ ٙ٪٧ٟ: ،كٜاف ٬ٖ ٢ز٠ؿ٧ ا٦ٟٝعم اٟٗٮ٠ؿ٪ؼ ،ا٣ّٟجم١ ٭٣عش٧

 شػػاث١ ٖػػ٬ ؾػػ٣اشةً  إٙػػعاـ ٣ِػػػكو 

 

ٕى  ١ً ٠ٍػ٬ٖ شً    إ٭ػاس ٖػ٬ ذٜػاءً  أش٦ػ

 ٖ يػؽ ٠ٙٮٶن خ١ ٙاؿ: ،ٙاؿ ٧ٟ ا٦ٟٝعم: اٱ٢ٮػ ٖ٪ؽ ٢ى٤ٍ كلٗت 

 ٤ دك٥ػػ٧ٵ ث٦ٝػػػكا هػػػب٬ ٟػػ٧ ٢ىػػ

 

 ٢ػػدٶن فػػػكدان ٖػػ٬ ا٦ٟػػعل كاٟبػػاس 

 اٱٙػػٞ ٦ٟػػ٪رقٖػػاهلل ٙػػع هػػػب  

 

 ٢ػػػدٶن ٢ػػػ٤ ا٣ٟقػػػٝاة كا٦ٟبػػػػاس 

«ّٖزب٪ا ٤٢ ؾػِج٧ ك٦ًٖج٧ 
(٧٣)

. 

ىمذهبهىالذعري:ى-بى
كإٍف ٟػ١ ٭ٝػ٤ ٙػع  ،(ا٣ًٟػاب٘)ذٜػ اٱل٩ٗا٬٥ أٌف ٱب٬ ث٣اـ ٢ػغ٨بان ٖػ٬ 

كاٟؿ٠٪ؾ ٖػ٬ ر٣ٮػُ يػٙػ٧ ،ٞى اٳٜدار ٖٮ٧إٵ أٌف ٧ٟ ٌٖو  ،ابجع٧ِ
(٧9)

ٖا٨جػعل  ،

                                                 

 .96اٟبع٭٬ّ )٨بة اٱ٭اـ ٖٮ٣ا ٭ج٠ّ٘ ب ب٬ ث٣اـ( ص: (٧٧)

 .56)أطبار أب٬ ث٣اـ( ص: اٟم٪٬ٟ (٧7)

 ا٣ٟمعر اٟؿاب٘. (٧٣)

 .٧9/98٣ٓا٬٥( ص:اٱل٩ٗا٬٥ )اٱ (٧9)
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ص٧ ٬ٖ ٙ٪٧ٟٜاف كه   (اد٥٪اٖػ اٱهع)إ٫ٟ ٩ٗ٢٪ـ ابجع٧ِ ؾ٣اق 
(٧8)

: 

ٓىػػٍػسى ا٣ٟػػ٪دًة كاٟق   ىدىدٍػػجي١ٍ   ػٍصػػٙػػع ب

 

ٞ  ٙػػارو كبػػادمػػػ  ٜيػػ  ٦اًء ٖػػ٬ ٠ٙػػأل 

ٜي١ٍ   ا كد كا ٥ػػػعى ٜي١ٍ كى ػػػؼ  ًِ  أبٔوػػػ٪ا 

 

كً   ػػػػػةو كى ٍٔوى ٜي١ٍ ٢ػػػػػ٤ بً ًٚػػػػػػا  دىادً ٖى

ػػجي١ٍ   ٍٚ ى ب ٓىػ٭ػػألى ٢ىزػػعو رى  ٵ ِػػع٢ٍجي١ٍ 

 

اًٖػى اٱهػػػػعادً   اقي ٥ىػػػػ٪ى ػػػػػى ِي  ٖػػػػ٬ 

كٙػع أدل بػ٧  ،ٖػ٬ اٟٝػٶـ (ا٣ٟزا٥ؿة)خػ اٵِج٣اد ٫٠ِ كٜغا ٜاف ٤٣٢ آ 

 ك١ٟ ٭٤ٝ ٢ٮ٧٠ اٟقػع٭ع إٟػ٫ ا٣ٟزا٥ؿػة اٟ٪ٟػُ ،ذٟٛ إ٫ٟ هػب ٤٢ ا٣ٟٔ٪ض

ج٣ّٮػ٘ اٟٝػٶـ كأٟػ٪ص كراء ا٦ٟػادر ب جصؿٮ٤ ٨ٮجػة اٱٟٗػاظ ب٣ٚػعار كّٟػ٧ب

ك٢ا ٭٣دٞ ث٠ٛ ا٦ٟؼِة ٟع٭٧ ٙ٪٧ٟ ،كاٟٗػ٭ع كالًٮاد ا٣ّٟا٬٥ اٟعٙاؽ
(٧6)

  : 

ٌٕ ؾػػ٦ا٣٨اخ٦جػػاًف ٜػػا٣ٟٚػ ػػ  ٭٤ً شي

 

 بٝ٪اِػػػألو ٢دػػػٞ اٟػػػٌع٫٢ أثػػػػاب 

ٞ  ر٭ػ١و ٟػ١ ثىػػي    كٟػ١ ان ـٍ ؾػ٪ء٤٢ ٜػ

 

 ثىٍظ٠ًػػػٍى ًلػػػبىا أ٭ٌا٩٢ًػػػا بجمػػػاًب  

ككاهس أف ٨ػغق  ،٤٢ ٜٞ ا٢ػأة شؿ٦اء ٜاٟػ٭١ :أم (٤٢ ٜٞ ر٭١)ٖٚ٪٧ٟ:  

 ثمػاب(،/اثػـ( ك)لػب/اٵؾجّارة ٙع راءت ٬ٖ ؾٮاؽ ٬َٟٗ ٢ؼرٜـ )ر٭١

كاٟ٪اُٙ أف  ،ث٣اـ ٦٨ا لػؼ ٜا٢ٞ ياٙج٧ ٦ّ٠ٟا٭ة باٟبع٭ُك٭ظاؿ اٟعارس أٌف أبا 

أ٢ػا لػ٣ٮ١ اٟٚػ٪ؿ ٦٨ػا  ،اٟمػ٪رة اٟظاررٮػة ٠ٟٝػٶـب ثج٠ّػ٨٘غق ا٣ٟٶشَػة 

ك٨ػ٪  ،١ٟ ٭ؿب٧ٚ إٟٮ٧ أشع ٬ٖ شعكد ٢ّػٖج٬ ،٣ٖؤؾؽ ٫٠ِ إ٥جاج ٫٦ّ٢ رع٭ع

 ،ا٦ٟٗٮة اّٟػبٮة ٠ٟز٣ػاؿ اٱ٥دػ٪م ٫٦ّ٢ ٢٪ٟ ع اؾج ل٧٠ اًٟائ٬ ٤٢ رش١ اٟػؤ٭ة

كر٩ة اٟقب٧ ِادة ثٝػ٪ف ٖػ٬  ،اِجاد اٟقّػاء ثقبٮ٧ ا٣ٟػأة باَٟبٮة أك اٟػئ١ٖٚع 

كا٠ًٟػٕ كا٦ّٟ٪٢ػة كاٵ٥ًػٶؽ كاٟج٪خػأل  ،ر٣اؿ اٟصػٜات كث٦اؾ٘ اٱرؼاء

كاٟو٣٪ر كٓٮػ ذٟٛ ٣٢ا ٭ّبٌػ ٤٢ طٶ٩ٟا اٟػغكؽ اٟقػّػم ِػ٤ ا٣ٟػػأة اٟجػ٬ 

                                                 

 .عٮ، ٙار: ب٧/84ّأب٪ث٣اـ )د٭٪ا٧٥( ثس ِؼاـ ص: (٧8)

ا٣ٟٚػاف: اٟق٣ؽ كا٣ٟٚػ، رار٭ة ٜاِأل: ٩٥ع خع٭٩ا، اٟع٢ٮػة:  ٧/٣9ا٣ٟمعر اٟؿاب٘ ص: (٧6)

 .ا٣ٟٚاربي ٬ٖ اٟؿ٤  ٫٢ ك٬٨ اٟم٪رة، أثػاب: ر٣ُ ثػب ك٨٪ ع  اٟ كاشعة
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٦ٟٚع٭ػة اٟصع٭دػة ٖػ٬ ٟٔج٦ػا ا اكأب٪ ث٣اـ ٖٮ٣ا ٥ؿ٣ٮ٧ ث٦الو  ،ثٗٮن فبابان كشٮ٪٭ة

ٌٞ  ،ث٦اكؿ ٨غق اٟم٪رة ا٣ٟجعاكٟة ك٧٦ٟٝ ا٥ًّٕ ب٩ا ٟج٦بد٘ ٩٦٢ا ٖٝػة رع٭ػعة ٜػ

ك٨٪ ٦٨ا ٵ ٭ؿػج٩عؼ إٙا٢ػة اٟز٦ػاس  ،(١ٟ ثػـ ؾ٪ءان )كذٟٛ ٬ٖ ٙ٪٧ٟ  ،اٟزعة

ٖػا٫٦ّ٣ٟ  ،كإ٣٥ا اؾج٩عؼ ث٪ٟٮع ٫٦ّ٢ ٤٢ ٫٦ّ٢ ؾػاب٘ ،بٮ٤ ر٭١ كثػـ ٖصؿأل

٦ػػ٫ ا٣ٟ٪ٟػػع أف ٨ػػغق اٟصؿػػ٦اء اٟجػػ٬ كا٣ّٟ ،٧ بػػاٟػ٭١اٟؿػػاب٘ أف اٟصؿػػ٦اء ثقػػب  

٩ٟػغا  ،اٟجماب٨٬٪ كاٟؿ٪ء اٟغم ٭٦ّٮ٧  ،(١ٟ ثػـ ؾ٪ءان ) ٬ٖ أ٩٥ا ،أفب٩ت اٟػئ١

 ،ك٤٢ ِزأل أف ثٝ٪ف اٟمبٮة ٢جمابٮة ،أ٭ا٩٢ا بجماب( اك١ٟ ثظ٠ى لب)ٙاؿ: 

ٖاٟجمػاب٬ ٨ػ٪  ،ك٤٢ ِزأل أ٭وان أف ثٗؿع لبا٨ا باٟجماب٬ ٣ٜا ٭ػ٭ع أب٪ ث٣اـ

با اٟػغم ؾػ٣اق اٟقػاِػ  اٖٝٮٕ ثٝ٪ف اٟمبٮة ٤٢ دكف اٟمػب ،اٟػر٪ع إ٫ٟ اٟم 

ٟجٝج٣ٞ ٟع٭٧ ٟغة  ،ر٣ا٩ٟا ث٣دا٬ٟ ٬٠ِٚ ؾا٤ٜ ،٨ٞ ٭ػ٭ع شؿ٦اء رز٭٦ة ،ثمابٮان 

 اٟج ٢ٞ ا٬٠ّٟٚ؟

كٙع دٍٙت طٮ٪طي  ،٨غا ٦٢ص٫ ٓا٢ن ٭ٝج٦ٕ اٟم٪رة ا٦ٟٗٮة ٦ِع أب٬ ث٣اـ

ٞ ٭ػك٩ٟػغا اؾػجع٫ِ ٜٶ٢يػ٧ي اٟج  ،ٖ هػصت ٢ٚالػعق ٖػ٬ طٗػاء ،اٱٖٝار ٖٮ٩ا

ػػػ كاٟٝػػٌع ٟجبٚػػ٫ ا٠ٟػػغة ا٠ّٟٚٮػػة اٟجػػ٬ ر٢ػػ٫ إٟٮ٩ػػا ٢ػػ٤ طػػٶؿ لػػ٪رث٧  ٌٝ كاٟجٗ

 .كاشع فاطمة ٢ُ أ٩٥ا ٢معر ا٣ٟٔ٪ض كٓا٭ج٧ ٬ٖ آف ا٣ٟغٜ٪رة آ٥ٗان 

ٟٚع ٜاف أب٪ ث٣اـ ٫٠ِ رأس ا٣ٟزعد٭٤ اٟغ٭٤ ا٥ج٠ٚ٪ا باٟم٪رة ٢ػ٤ يػ٪ر 

٢ػا إ٫ٟ فٝٞ ٤٢ ا٣ٟصاٜاة اٟج٬ ثجٮس ٟػ٧ اٟجزع٭ػع ٖػ٬ هػ٪ء  ،اٟج٠ٚٮع اٟزا٢ع

٪د اٟقػّػ ٵ ٭٦ّػ٬ ٖظػكر٧ ٫٠ِ ٣ِ ،آٟت إٟٮ٧ ٟٔة اٟقّػ ٬ٖ اّٟمػ اّٟباؾ٬

٧ ا٣ٟػ٪ركث اٟػغم شمػ٠ج أك أ٥ػ٧ ثزػاكز ،٠ِػ٫ ثػار٭ض اٟٗػ٤ اأ٧٥ طػج ٩٥ائٮوػ

٣ا كرع ٦ٟٗؿ٧ شٮؼان ٟٮّبػ ِػ٤ ذاثػ٧ ٖػ٬ كإ٥   ،اٟز٣اِات اٱك٫ٟ ثزاكزان ٜا٢ٶن 

ز٫٠ ثزع٭عق ٫٠ِ ٥صػ٪ كٙع ث ،اٟغم ا٥ج٫٩ إٟٮ٧ دػمر٦بات اٟجػاث اٟقّػم اٟ

إذ شًػػ١ اٱبّػاد اٟجػػ٬ ٜا٥ػت ثصػػع  ،طػاص ٖػػ٬ ٢٪هػ٪ع اٟمػػ٪رة اٟقػّػ٭ة
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٣ّٖػع إٟػ٫  ،كطػج ب٩ا إ٫ٟ أٖػ٘ كاؾػُ ٵ ٭ج٦ػا٫٨ ،اٟجقبٮ٩ات كاٵؾجّارات

كٙػع  ،اٟم٪ر اٟغ٦٨ٮة كاٟجّابٮػ ا٠ّٟٚٮة اٟج٬ ثٝقٕ ٤ِ طٶلة رؤ٭ج٧ اٟٝ٪٥ٮة

٣ِػ٪د اٟقػّػ اٟجػ٬ لػا٩ٓا  ٤٢ رٜائؼ ٖٝػػة ،ٜاف ٩ٗ٢٪ـ ا٣ٟٚاربة ٬ٖ اٟجقبٮ٧

ر٠ٮة ٬ٖ ٢ٚع٢ة فػش٧ د٭٪اف ش٣اؾة أب٬ ث٣ػاـ. كٙػع ٜػاف  لٮآةا٣ٟػزك٬ٙ 

  ً ٮ٧ ث٠ٛ ا٩ٗ٣ٟ٪٢ػات إيػٶؽ ا٠ٟٔػة ٢ػ٤ اٳؾػار اٟػغم ٢ػاد أب٬ ث٣اـ ٤٢ ثظ

٤٢ أرٞ ذٟٛ ثًا٦ّٟا ل٪ر ث٦جمػ ٖٮ٩ػا اٟعٵٟػة  ،ؿابٚةاٟٚػكف اٟ ٬ٖٟبدت ٖٮ٧ 

٧ٟٙ٪ ٙمٮعث٧ اٟج٬ ٩٦٢ا٫٠ِ ا٫٦ّ٣ٟ ٬ٖ 
(٧١)

: 

 ِػػػغٵن فػػػبٮ٩ان بػػػاٟز٦٪ف ٜ ٣٥ػػػا

 

 ٙػػػأت بػػ٧ اٟ٪ر٨ػػاء فػػًػ ٜجػػاب 

 اٟم٪رة ثدٮػ ٬ٖ ذ٤٨ ا٣ٟج٬ٚ٠ ثؿاؤٵت ٵ ث٦ج٬٩، ٤٣ٖ ر٩ػة ٣ِػع ق٩ٖغ 

إ٫ٟ ف٬ء ٢ػ٤ اٟجّٚٮػع ٣ٟػا هػ٤٣ اٟبػاء ٖػ٬ ٙ٪ٟػ٧ )بػاٟز٦٪ف( ٦ّ٢ػ٫  اٟقاِػ

اٟجقبٮ٧
(٧5)

، ك٤٢ ر٩ة أطػل ٣ِع إ٫ٟ ا٣ٟزاكزة ٖ ٣٨ٞ فػػط ا٣ٟٚاربػة بػٮ٤ 

 قب٧ كا٣ٟقب٧ ب٧ ٖزّٞ:٣اٟ

 .ٜص٣ٚاء ثٚػأ ٬ٖ ٜجاب ٢ًٚ٪ع كاّٟغؿ كاٟز٦٪ف/ٜاٟز٦٪ف اّٟغؿ

ك٤٢  ،ك٭صؿ٤ اٟجؿاؤؿ ٦٨ا ٢ا اّٟٶٙة بٮ٤ اّٟغؿ كاٟز٦٪ف ٨غا ٤٢ ٥اشٮة

٥اشٮة أطػل ٢ا اّٟٶٙة بٮ٣٩٦ا كبٮ٤ اٟص٣ٚػاء اٟجػ٬ ثٚػػأ ٖػ٬ ٜجػاب ٢ًٚػ٪ع؟ 

 ك٤٢ خى١  ٢ا اٟعٵٟة اٟج٬ ثػرص٩ا اٟٚػاءة ٦٨ا؟

كاهصة بٮ٤ اٱيػاؼ اٟدٶخػة اٟجػ٬ ثقػٝٞ اٟمػ٪رة  ٬ اٟ٪اُٙ ٵ ِٶٙةى ٖ

كٟٮؽ ذٟٛ ٖصؿأل بٞ إف ٢ػا ٨ػ٪ ٢ؿػج٪ر ٙػع ٭ٝػ٪ف  ،أك أ٩٥ا ٢ؿج٪رة ،اٯ٥ٗة

ٜػاف ٦٢مػػٖان إٟػ٫  ك٠ّ٢ػ٪ـ أف اٟقػاِػ ،ٓا٭ة اٟم٪رة ٟقعة ث خٮػق ٬ٖ اٟػ٦ٗؽ

بػٮ٤  ةن ٖ ٌلٞ ِٶٙػ ،اٟج خٮػ ٬ٖ اٟؿا٢ُ بًػ٭٘ لعـ إشؿاؾ٧ بجّبٮػ ٓٮػ ٩ّ٢٪د

                                                 

 ، اٟ٪ر٨اء: اٟص٣ٚاء.٧/٣9ص: د٭٪اف أب٬ ث٣اـ (٧١)

 .١5اٟم٪٬ٟ )أطبار أب٬ ث٣اـ( ص: (٧5)
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كإذا ٜاف ٢ؤدل اٟج خٮػ ٬ٖ اٟؿا٢ُ ٤٢ كر٩ة ٥َػػ  ،ا٣ٟٗػدات ٫٠ِ ٥ص٪ رع٭ع

٠ٖؿػ٦ا  ،أب٬ ث٣اـ ٭بػز ٬ٖ ٙعرة اٟٝٶـ ٫٠ِ إخارة اٟز٣ػاؿ ٖػ٬ ٥ٗػؽ ا٣ٟج٠ٚػ٬

أف ٭ٝ٪ف ٢ػا ٨ػ٪ ٢ؿػج٪ر ٢ػ٤ ر٩ػة اّٟٶٙػة بػٮ٤ ا٦ّٟالػػ  ،٥ّزأل بّع ذٟٛ

ئ ٖػ٬ اٯخػار ل٦٪ اٟز٣اؿ اٟػائػُ اٟػغم ٭ؿػ٫ّ إٟٮػ٧ ا٦٣ٟقػ ا٣ٟٝ٪٥ة ٠ٟم٪رة

 ،كٙع ثز٫٠ اٟز٣اؿ ٖػ٬ لػ٪رق اٟبػا٨ػة ٖػ٬ اٟٚػػآف اٟٝػػ٭١ ،اٱدبٮة اٟػٖٮّة

           ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳژ ٬ٖ ٙ٪ٟػ٧ ثّػا٫ٟ: كٵؾٮ٣ا

 .[68 - 69اٟماٖات: ] ژ ڻ ڻ

ك٦٦ٟٝػا  ،٠ٖ٪ ث ٦٠٢ا اٟم٪رة اٟٚػآ٥ٮة أدر٦ٜا دٵٟة ا٣ٟقب٧ اٟغم ٨٪ اٟقزػة

ب٧ ا٣ٟج٣د٠ة بػؤكس اٟقٮايٮ٤ شج٫ ٥ؿػجظ٠ك  ٵ ٥ؿجًٮُ إدراؾ ٢ا٨ٮة ا٣ٟقب٧

كٜٞ ٢ا ٥ص٧٠٣ ٬ٖ أ٥ٗؿػ٦ا ٢ػ٤ ٨ػغق اٟمػ٪رة  ،اٟز٪ا٥أل اٟ٪اهصة ٤٢ اٟجقبٮ٧

ك٨ػغا  ،٨٪ ذٟٛ اٟقّ٪ر اٟغم ٭٪ٟع ٖٮ٦ا إشؿاؾان باٟػ٨بػة كاٟػكِػة كاٟظػ٪ؼ

كإف بعا ٬ٖ  ،٫٠ِ ٓا٭ة ٤٢ اٟػكِة ٨٪٢ؤدل اٟٝٶـ ٫٠ِ اٟز٣اؿ اٟبا٨ػ اٟغم 

٣٢ا ٭٬٦ّ أف اٟم٪رة اٱدبٮة ث٦ٚٞ اٟز٣اؿ بٔٮػػ ٦٢ًػ٘، أك يػؼ ٧٦٢ ٢ؿج٪ران. 

ك٠ِٮػ٧ ٖػاف أدبٮػة  ،أ٩٥ا ثؿج٤ ٦٢ًٚان رع٭عان ٦ٟٗؿ٩ا، ك٦٨ا ٭جػٜػؼ ّٖػٞ اٳبػعاع

غق ا٦ٟاشٮة اٟج٬ ثم٪ر ٟعل اٟٚارئ إشؿاؾان ٓػ٭بػان ٭وػًػـ ٨ا٦ٟك ثجػٜؼ ٬ٖ 

 ٢ّان. باٵشجغاء ٬ٖ آف ان ٬ٖ اٟز٪ا٥س ٣٢ؼكران باٟد٪رة ٫٠ِ ا٩ّ٣ٟ٪د ك٢ ط٪ذ

أك أ٩٥ا ثٚعـ ٠ٟٚػارئ  ،إف اٟم٪رة كشع٨ا ث٦ٚٞ ٜٞ ا٣ٟج٦اٙوات دّٖة كاشعة

 ،ك٤٢ ٦٨ا ٥ػا٨ا ثجظ٫٠ ٤ِ ٜ٪٩٥ا ش٠ٮػة أك ز٭٦ػة ،دٵٵت ٜدٮػة ٬ٖ رػِة كاشعة

، كٙع بػز ذٟٛ ٬ٖ ٙ٪٧ٟٟججص٪ؿ إ٫ٟ أداة ٟج٪ٟٮع دٵٵت ٵ ث٦صمػ
(٧4)

: 

ُى رػػػ٪اًب ٨ػػػٟػػػ٪ أٌف د  ػان ردٌ رىٍرػػػ

 

ٕ  ٢ػػ٤ فػػ ك٭   ٧ يػػ٪ؿ ِجػػابأك ٜػػ

 ّٟغٟجػػػػ٧ي ٖػػػػ٬ ًد٦٢جػػػػٮ٤ بػػػػ ى٢ػةو  

 

ػػػػػ٣ٍ ٢ى    ٤ً ٟؼ٭٦ػػػػػأل كربػػػػػابٮٍ ثى ٪  صي

                                                  

 .٧/9١ص:د٭٪اف أب٬ ث٣اـ،  (٧4)
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كٟػػ١ ٥ػػعًر ٢ػػا اٟقػػ كاف ا٠ٟػػغاف  ،ٖزّػػٞ ٖػػ٬ اٟبٮػػت اٱكؿ ٠ٟػػع٨ػ فػػ ك٭٤

ٜػ ف  ،٩ٖٞ أراد أف ٠ٟع٨ػ ِادثٮ٤ أك ٠٣ِػٮ٤ ٭ٚػ٪ـ ب٣٩ػا ٠ِػ٫ اٟػعكاـ ،ٙمع٣٨ا

 ،ا٨ػة ٠ِػ٫ اٱٙػ٩ٖٞػغا ا٦ّ٣ٟػ٫ ثػرصػ٧ اٟعٵٟػة اَٟػ ،٭ٝ٪ف با٥ٮان ك٨اد٢ان ٬ٖ آف

ب٦ّ٣ػ٫ ا٦َٟػػة اٟقػا٠٢ة ٣ّٟػٞ  ،كاٱ١٨ ٤٢ ذٟٛ اٟجم٪٭ػ أك اٟجّبٮػ باٟجواد ٦٨ػا

إذ ٨ػ٪ ٢ػدٶن ٟػ١ ٭ٚمػػ ث ٠٢ػ٧ ٠ِػ٫ شػاؿ اٟػع٨ػ  ،٣٢ا ٭ق٬ ب٣ّ٘ ٠ٖؿٗج٧ ،اٟع٨ػ

كٟٝػ٤ ٖػ٬ ٓٮػػ  ،بٞ أفار إ٫ٟ اٟصاؿ اٱطػػل اٟجػ٬ ث٩َػػق با٥ٮػان  ،ب٪ل٧ٗ ٨اد٢ان 

ػ ٨اثٮ٤ اٟصاٟٮ٤ إٙا٢ة اٟجواد ٬ٖ اٟٝػٶـ كٵ كاٟغم د٧ّٖ إ٫ٟ ذٜ ،٢٪ه٪ع ا٠ًٟٞ

 ،ٵ ٭ج١ إٵ بج٣اـ اٟٚوػٮة اٝػ٭و كاٟص٘ أف ٬ٖ ذٟٛ اٟم٦ٮُ ب٦اء ٖ ،ف٬ء ؾ٪ل ذٟٛ

كٟػ٪ أراد ذٟػٛ ٟٚػاؿ ٣ٜػا ٙػاؿ  ،ٱ٧٥ ١ٟ ٭ػد كلٕ اٟصاؿ اٟج٬ ٠ِٮ٩ػا اٱيػٶؿ

 ،ٞكإ٣٥ا أراد اؾجٗػاغ ياٙة اٟٗٝػ ٬ٖ اٟج ٢ػ ،اٯطػكف إف اٟع٨ػ ٨عـ ا٠ًٟٞ ك٫ٜٗ

إ٫ٟ ٢و٣ار اٟجواد ا٠ٟٗؿػ٬ٗ اٟػغم ٭٩ٗػ١ ٦٢ػ٧  ،ٟٮظػج ٤٢ دائػة اًٟباؽ اٟبٶ٬ٓ

 ،اٳشاٟة ٫٠ِ اٟعٙة كاٟق٣٪ؿ ٖٮ٣ا ٭ظك ا٩ٗ٣ٟ٪٢ات اٟجػ٬ ٭ّػهػ٩ا ٖػ٬ فػّػق

٤٢ أرٞ ذٟٛ ٵ ثزع ٬ٖ ٣ِ٪ـ فّػ أب٬ ث٣ػاـ ٢ٗػػدات ٭ّٮ٦ػٛ ا٣ّٟزػ١ ٠ِػ٫ 

٘ ٭قػص٤ بٞ ثزع ٩ٗ٢٪٢ات ك٢م٠ًصات ث١٦ ٠ِػ٫ ٖٝػػ ٣ِٮػ ،ث٪هٮس ٢ّا٥ٮ٩ا

كرػاز ٖػ٬  ،٩ٟغا اشجاج فػّػق إٟػ٫ اٟجٗٝػػ ،ا٠ٌٟٗ بٝدٮػ ٤٢ اٟعٵٵت كا٣ّٟا٬٥

ذٟٛ شعكد اٟقّػ اٟغم ٭ص٣ٞ بٮ٤ أي٪ائ٧ ٢ٗػدات كِبارات كل٪ران ثظ٠ػ٘ ٖػ٬ 

إ٫ٟ ٢و٣ار اٟٗٝػ اٟػغم ٭ػعّٖٛ إٟػ٫ اٟج ٢ػٞ ٟٮظ٠ػ٘ ٖػ٬  ،٥ٗؿٛ ثظٮٮٶن ٣٢جّان 

اٟٚمٮعة ٥ٗؿ٩ا٬ٖ كٜغا ٙ٪٧ٟ  ،اٟغ٤٨ ٟغة ٠ِٚٮة
(70)

: 

ٌٕ ؾػػ٦ا٣٨ا ػػ  خ٦جػػاًف ٜػػا٣ٟٚػ٭٤ً شي

 

 بٝ٪اِػػػألو ٢دػػػٞ اٟػػػٌع٫٢ أثػػػػاب 

ـٍ ؾػ٪ءان كٟػ١  ٌٞ ر٭ػ١ ٟػ١ ثىػػي  ٤٢ ٜػ

 

 أ٭ا٩٢ػػػا بجمػػػاب لػػػباثظ٠ػػػٍى  

ة ١ٟ ٭ٗؿػع اٟجمػاب٬ فػباب٩ا ٮ  بً ٫٠ِ لى  ٬ٖ اٟبٮت اٟدا٬٥إف ٜٶـ أب٬ ث٣اـ  

                                                 

 ا٣ٟمعر اٟؿاب٘. (70)
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ك٨ػغا ٦ّ٢ػ٫ ٦٢ػ٪ط بصػاؿ ٢ػ٤  ،اٟز٣اؿ اٟج٣دا٬ٟ اٟػػز٭٤ ٭ٗو٬ إ٫ٟ ٟ٪ف ٤٢

ذٟػٛ اٟزا٥ػأل  ٩ٖٞ ٜاف أبػ٪ ث٣ػاـ ٖػ٬ شٮاثػ٧ ٭٦صػ٪ إٟػ٫ ٢دػٞ ،ٞ ا٬٦ٟٗاٟج ٢

باّٟ٪د إ٫ٟ ؾٮػث٧ ٥زع أ٧٥ ِاش ٥صػ٪ أربّػٮ٤ ِا٢ػان  ؟اٟٗٝػم
(7٧)

كٙػع ٜػاف  ،

ٙاؿ اٟصؿ٤ بػ٤ ررػاء » ٖٚاؿ: ،٫٠ِ ٥ص٪ ٢ا ٭م٪ر اب٤ ا٣ّٟجؼ أٜدػ ا٦ٟاس ِبدان 

٥ػا ٖػ٬ ٖزػاء أبػ٪ ث٣ػاـ كأ ،٦ٜا ٢ُ أ٢ٮػ ا٣ٟؤ٦٢ٮ٤ ا٣ّٟجمػ١ باٟػٙػة :اٟوصاؾ

 ،ٖزّٞ ٭٦قع٬٥ ك٭٠جٗت إٟػ٫ اٟظػعـ كا٣٠ٟٔػاف اٟ٪ٙػ٪ؼ بػٮ٤ ٭ػعم ،شػاٙج٬

«كٜػاف اًٟػائ٬ ٢ػ٤ أٜدػػ ا٦ٟػاس ِبدػان  ،ك٭ٶِب١٩ ك٭ٔا٢ؼ١٨
(77)

. ك٢ػُ ِبدػ٧ 

إذ ٭ٚ٪ؿ ،إٵ أ٧٥ ٜاف ٜدٮػ اٟجّٕٗ ٬ٖ فّػق ،ك٢ز٪٧٥ ٬ٖ شٮاث٧
(7٣)

: 

ىػػػٍػؽي   أبػٙػػػًت ٟػػػ٬ إذ ٟػػػٮؽ ٟػػػ٬ ب

 

٘ي   ٥ا ِقػػػ  ٖجؼشؼشػػػ٬ ٢ػػػا ٦ِػػػعى

٘ي كاٟقػػبابي أطػػ٬ ٢ػػا ٦ٜػػتي    أٖؿػػ

 

٘ي   ًٍٗؿػػ  أٖصػػٮ٤ى فػػبتي ٭زػػ٪زي ٟػػ٬ اٟ

٦ػػػػ٬  ِي  ٟػػػػ٬ ٣٨ػػػػةه ِػػػػ٤ ذاؾ ثػد

 

ػػػػػؽي   ًِ ٜ ػػػػأله ٢ػػػػا طا٥ػػػػ٧   ك٢ػ

 ،ٵ٨ٮان ِابدان ل٪رة ٭٩٠ٚ٦ا اٟػكاة بعا ٖٮ٩ا  :إذف ثًا٦ّٟا ٱب٬ ث٣اـ ل٪رثاف 

ك٥صػ٤ ٖػ٬  ،كٙع بعا ٖٮ٩ا ٖاهػٶن ِٗٮٗػان ر٠ػٮٶن  ،كل٪رة ٢داٟٮة رؾ٩٣ا فّػق

أٜدػػ ٢ػ٤ اٟمػ٪ر اٟجػ٬ ث٦ا٠ٙج٩ػا  ،٣ً٥ػج٤ إٟػ٫ اٟمػ٪رة اٟقػّػ٭ةكاُٙ اٱ٢ػػ 

ك٨ػ٬ لػ٪رة  ،ٱ٩٥ا اٟم٪رة ا٣ٟداٟٮة اٟج٬ أراد ثدبٮج٩ا ٤٢ طٶؿ ا٤ٟٗ ،اٱطبار

ذٟٛ ٱ٧٥ فع٭ع ا٦ٟؼكع ٖٮ٩ػا إٟػ٫ اٟص٣ٝػة  ،٧ اٟقّػم ِا٢ةكاثزا٨ي ٬٨ ثجؿ٘ 

ك٨غا ٭٪فٛ أف ٭ٝ٪ف ا٣ٟعطٞ اٟمصٮس ٟعراؾػة فظمػٮة  ،كاٟج ٢ٞ كاٟجٗٝػ

٤٢ أرٞ ذٟٛ بػعت  ،ب٬ ث٣اـ ب٪ل٧ٗ ٤٢ أٜدػ اٟقّػاء ث٠ّٚان باٟٗٝػ كباّٟٚٞأ

ث ٢ٶث٧ ٢٪ه٪ع اٟز٣ػاؿ اٱ٥دػ٪م ثدبػت ث٠ػٛ اٟمػ٪رة اٟجػ٬ رؾػ٩٣ا ٦ٟٗؿػ٧ 

                                                 

 7٣٧.٨كث٪٬ٖ ؾ٦ة ٨ ٧40كٟع أب٪ ث٣اـ ٥ص٪ ؾ٦ة  (7٧)

 .٧98اب٤ ا٣ّٟجؼ )يبٚات اٟقّػاء( ص: (77)
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ويًٌَِّاًٍّجدًّأًٍُّفًّٔحأيوًُّاهجًالًّٕصبًّفًّٔحوكًّاهَاخٖةثًًّّ،عوًّٓاألقنًّاشعرٕ ًّ

لًّاهخًثةاهًّٔأوًّةوغةثًّأرةرىًّاهجًةاًّ،اهخًّٔحصْرهًّيَدازاًًّإهًّٓاهجًةالًّاهجوٖةن

ًّ.ًّٔاهصالٌجًالًّاهخًثاهاهاهجًالًّاهصريديًّاهخاهدًّاهًخًثنًّةإهًّٓاٗشرًّأوًّ

لعًرًّأةًّٔرٕشثًّقةدًٍّةزهًِّةًّْاٗرةرًّهَاًّويًٌّاهطرٕفًّأنًّشاعراًًّيعاصراًًّ

إهًّٓذهكًّاهجًالًّاهصالًٌّاهذيًّأشارًّإهًُّٖأةًّْحًامًّفًّٔقْهًُّاٍٗفًّفًّٔقصةٖدةًّ

جاءًّفّٖاًّ«خصَاء»هًُّشًاِاًّ
(24)

:ًّ

ًّجاءاتًّاهزيانًّاألزورخصَاءًّياًّأقصًّٓف

ًّأرشًّٓحًْتًّرؤايًّإنًّحخغٖريًّ

ًّ...ًّفخدجري

هقدًّأثارًّأةًّْحًامًّيةًٌّرة لًّصْصةًُّوراءًّصةْايمًّاهًعةأًٍّاهَقةا ًّفةًّٔ

إنًّلةانًِّةذاًّ»ًّ:فقدًّرويًّأًٍُّقةالًّ،األعراةًّٔشعرهًِّذاًّإذًّاشخَمرًّاةًٌّ،عصره

«شعراًًّفًاًّقاهخًُّاهعربًّةاطن
(25)

وهٖسًّذهكًّفدصبًّةنًّحركًّشعرًّأةًّٔحًةامًًّّ،

إذًّأٍمرًّعوًُّٖقْمًّيًٌّاهَقا ًّقْهًُّ،واشعًّف ًّو ًّاهَقا ًّفًّٔر ًًّّجًّْر
(26)

:ًّ

ةةةالًّح ًّ ةةة مًّفةةة ٍَٔص   ً ًّقًَّٔيةةةاء ًّاه

ًّ

ًّيةةاء ًّةمةةا ًّٔ ًّقةةدًّاشةةخعذةج  ًّصةةبق

ًّ فقةدًّ»ًُّاٍدازًّفًّٔيْازٍخًُّإهةًّٓاهتدخةريًّفقةال:ًّيعًّأٍ ًًّّ،فدافعًّعًَُّاٗيدي

يةاءًّ)قةدًّاشةخعذةجًًّّ:ألًٍُّهًةاًّأرا ًّأنًّٕقةْلًّ؛وهٖسًّةعٖبًّعَديًّ،عوُٖعٖبًّ

لًةاًّقةالًّا ًًّّ،وإنًّهىًّٕمًٌّهوً مًّياءًّعوًّٓاهدقٖقةثًّ،ةًاء ًًّّهٖقاةنًّياءًًًّّ( ٔةما

ويعوْمًّأنًّاهثاٍٖةثًّهٖصةجًًّّ[40اهشْرى:ًّ] ژۓے ے ھ ھژًّ:عزًّوجن

«شٖئثًّوإًٍأًًِّّجزاءًّاهصٖئث
(27)

.ًّ

                                                 

ًّ.267ص:ًّرٕشث،ةًّٔأ ْٕانًًّّ(24)

ًّ.311اهًرزةأًٍّ)اهًْشح(ًّص:ًًّّ(25)

ًّ.1/45ص:ًّ ْٕانًّأةًّٔحًامًّ(26)

ًّ.266اٗيديًّ)اهًْازٍث(ًّص:ًّ(27)
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ىنزرتهىالعقلوة:ى-جى
كٙػع  ،آخػػكا اٟج٣ّػ٘ ٖػ٬ اٱٖٝػارٜاف أب٪ ث٣اـ ٤٢ أكائٞ اٟقّػاء اٟغ٭٤ 

ٚاؿ٢صوان ٖ ا٠ِٚٮو  ؼِة ٬ٖ فّػق ٣ٟا ٌِع اٌٟقّػ ٥جاران ِبٌػ ٤ِ ث٠ٛ ا٦ٟ
(75)

: 

 كٟ٪ ٜاف ٭٫٦ٗ اٌٟقّػي أ٦ٖاق ٢ا ٙػػٍت 

 

ٛ ٧٦٢ ٬ٖ اّٟم٪ر اٟػغكا٨أل   شٮاهي

 ك٧ٌ٦ٟٝ ل٪بي اّٟٚػ٪ؿ إذا ا٥ز٠ػٍت  

 

ي ؾػػصائألي ٦٢ػػ٧    ثٍبّػػٍت بؿػػصائأًل أ

ٞي » ٙاؿ اب٤ ا٣ٟؿج٪٬ٖ:   ٭ػ٭ع ٟ٪ ٜاف ٠ٌٟقّػ ٦ٖػاء ٱ٦ٖػاق ٜدػػة ًِائػٛ ٙبػ

ٖاذا ا٥ٝقٗت ؾصائأل ٢ػ٤  ،ك٧٦ٟٝ ٣٢ا لبت ِٚ٪ؿ اٟقّػاء كأذ٨ا١٩٥ ،عكبّ

 «ذٟٛ أِٚبج٩ا ؾصائأل ٤٢ اٟقّػ ٖٶ ٦ٖاء ٧ٟ أبعان 
(74)

. 

ٖػاٙجػب ٢ػ٤ رأم  ،٫٠ لػ٠ة اٟقػّػ باٟٗوػٮ٠ة كاٱطػٶؽِ ث٦ب٧كٜغٟٛ 

اٟز٣ػاؿ ٵ ٭جصٚػ٘ إٵ ٖػ٬ اٟٗػ٤  ألصاب ٥َػ٭ة ا٤ٟٗ ٤ٗ٠ٟ، اٟغ٭٤ ٭ػػكف أفٌ 

قي  ـ( ٧487ٶؾٗة ٬ٖ ٨غا اٟبػاب اٳ٭ًػا٬ٟ ٜػكثقػ٬ )تك٤٢ أف٩ػ اٟٗ ،كشعى

ٍعسي ا٣ٟػثبى باٟجّبٮػ  ك٠ِٮ٧ ٖاٌف اٟز٣ػاؿ ،اٟغم ز١ِ أف ر٣اؿى ا٤ٟٗ  ٦ِعق اٟصى

 ،بّٮع ٤ِ اٟجم٪رات ا٣ٟق٩٪رة ا٣ٟج٣د٠ة باٟػكِة كاٟػٙػة كا٣ٟ ؾػاة كا٩٠٣ٟػاة

ق ك٨غق ثجمٞ ٦ِػع ،ٱ٩ٌ٥ا ٢ٚ٪ٵت ٥ٗؿٮة ٭ظا٢ػ بّو٩ا اٟؿػكر كا٠ٌٟغة كاٱ١ٟ

باٟزا٥أل اّٟو٪م اٟٗٮؼٟ٪ر٬ أٜدػ ٤٢ اثما٩ٟا بز٪٨ػ ا٤ٟٗ
(٣0)

. 

إذ  ،ٖػ٬ اٟجٗٝٮػػ ا٦ٟٚػعم ف٠ٔت شٮؼان كاؾػّان  «ا٤ٟٗ ٤ٗ٠ٟ»كاٟص٘ أٌف ٥َػ٭ة 

ٖػ٬ شػٮ٤  ،اٟج٬ ثٌّع اًٟبٮّة ألٶن كاٟٗػ٤ ث٠ٚٮػعان  «ا٣ٟصاٜاة»ٜا٥ت ٥ٚٮوان ٦َٟػ٭ة 

صٚػ٘ ٖٝػػة اٟٗػ٤ ٨ػ٪ اٱلػٞ كٖٮػ٧ ثج أفٌ  ،«اٟٗػ٤ ٠ٟٗػ٤»ز١ِ ألػصاب ٥َػ٭ػة 

 ،ذٟٛ ٱف اٟز٣اؿ ٜا٤٢ ٬ٖ اًٟبٮّة كٟٮؽ بق٬ء إٵ إذا أفار إٟٮ٧ اٟٗػ٤ ،اٟز٣اؿ

                                                 

 .٧/94ص: د٭٪اف أب٬ ث٣اـ (75)

 .7/٧٣٣اب٤ ا٣ٟؿج٪٬ٖ )ا٦َٟاـ ٬ٖ فػح فّػ ا٣ٟج٦ب٬ كأب٬ ث٣اـ( ص: (74)

 .54اٟٮا٬ٖ، ِبع اٟٝػ٭١ )بعائُ اٟص٣ٝة( ص: (٣0)
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كب٩ػغق اٟمػ٪رة  ،٥ج٦ب٧ ٫٠ِ اٟز٣اؿ ٬ٖ اًٟبٮّػة إذا د٦ٟػا ٠ِٮػ٧ اٟٗػ٤ ا٦ٖص٤ ٠٣ِٮو 

ب٦ّ٣ػػ٫ أ٥ػػ٧ ٭ظ٠ػػ٘  ،ط٠ػػ٘ اٟز٣ػػاؿ كذٟػػٛ بافػػارث٧ إٟٮػػ٨٧ػػ٪ ٭ٔػػعك اٟٗػػ٤ ٜ ٣٥ػػا 

٫٠ ؾائػ اٟٚٮ١ اٟجػ٬ ٭ؿػ١٩ اٟٗػ٤ ٖػ٬ كاٱ٢ػ ٭معؽ ِ ،اٳشؿاس باٟز٣اؿ ٟع٭٦ا

كٙع أفار أب٪ ث٣اـ اًٟائ٬ إ٫ٟ ٨غا ا٫٦ّ٣ٟ ٬ٖ ٙ٪٧ٟ ،إ٭زاد٨ا كط٩ٚ٠ا
(٣٧)

: 

 ك١ٟ أرى ٜا٣ّٟػكًؼ ثيػع٫ِ شٚ٪ٙيػ٧ي 

 

ـً ك٨ػػ٬ ٢ٔػػا١٥ي    ٢ٔػػارـى ٖػػ٬ اٱٙػػ٪ا

ػّػى بٮ٦ى٩ػا  ّيٶ ٢ػا ٟػ١ ثػػى اٟق   كإف  اٟ

 

ػا١ٟي   ّى ٍٗٶن ٟػٮؽى ٖٮ٩ػا ٢ى ٓي  ٟٝاٱرًض 

 اٟٚػ٪ؿي ٭ؿػػم ٖٮٔجػعمك٢ا ٨٪ إٵ  

 

ٓيػػػػره ٖػػػ٬ أكرػػػ٧و ك٢٪اؾػػػ١ي    ٟػػػ٧ 

ا٨ػػةه    ٭يػػل ًش٣ٝػػةن ٢ػػا ٖٮػ٧ ك٨ػػ٪ ٖٝي

 

ٍٚو٬ ٟػ٧ ك٨ػ٪ ٍػا١ٟي   و٫ ٣ٟا ٭ى  ك٭ٚي

 كٟ٪ٵ ًطٶؿه ؾ٩ٌ٦ا اٌٟقػّػي ٢ػا دىرىل 

 

ّيٶ  ٔىاةي اٟ ي  ٤٢ أ٭ػ٤ ثيػؤث٫ ا٣ٟٝػارـي  ب

 ٞ ٟػ٫ ٟػ١ ٭٩جػًع ا٦ٟػاس إ٨ػ٪ كٟػ٪ٵق  ،٭ػ٭ع أٌف اٌٟقّػ أكرع اٟٗوػائٞ كا٣ٟيدػ

أم إف ٤٢ اٟقػّػ ٢ػا  ()ك٭ٚو٫ ٣ٟا ٭ٚو٬ ٧ٟ ك٨٪ ٍا١ٟ :كٙ٪٧ٟ ،٢ٝارـ اٱطٶؽ

 .٭٠ؼـ ا٣ٟٚ٪ؿ ٖٮ٧ ٠ٜؼكـ اٟص١ٝ ٣٠ٟصٝ٪ـ ٠ِٮ٧ إلابة ٫٦ّ٣٠ٟ كٙمػعان ٠ٟمػ٪اب

كاٟص٘ أف اٟقّػ ٣ٜا ٙاؿ اب٤ ِباس د٭٪اف اّٟػب
(٣7)

، أم إف اّٟػب دك٥ػت ٖٮػ٧ 

ٟظًػاب رهػ٬ اهلل ٦ِػ٧ كٙػع ٙػاؿ ٣ِػػ بػ٤ ا ،٢ا ث٦ا٫٨ إٟٮ٩ا ٤٢ ٢ّػارؼ كٙػٮ١

«١٠ ٙ٪ـ ١ٟ ٭٤ٝ ٟع٭١٩ ١٠ِ ألس ٦٢ػ٧اٟقّػ ِ»
(٣٣)

٩ٟػغا ا٥ًػ٪ل اٟقػّػ ٠ِػ٫  ،

بٞ ز١ِ أب٪ ث٣ػاـ اًٟػائ٬ أف اٟقػّػ ٨ػ٪  ،كٟٮؽ ذٟٛ ٖصؿأل ،ٜدٮػ ٤٢ اٟٗوائٞ

٤٢ أرٞ ذٟٛ اشج٠ٗت اّٟػب باٟقّػ ٜػٞ ٨ػغا  ،اٟغم أكرع اٟٗوائٞ كا٣ٟٝارـ

«ثععى اٳبٞ اٟص٦ٮ٤ ٵ ثعع اّٟػب اٟقّػ شج٫»اٵشجٗاؿ ٖٚٮٞ: 
(٣9)

. 

                                                 

 .٣/7٧٧ص: د٭٪اف أب٬ ث٣اـ (٣٧)

 .٧/9١اب٤ ؾٶـ )يبٚات ٖص٪ؿ اٟقّػاء( ص: (٣7)

 .٧/٣88اب٤ رفٮ٘ )ا٣ّٟعة( ص: (٣٣)

 ا٣ٟمعر اٟؿاب٘. (٣9)



 ٧009 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

كٙاؿ أب٪ ث٣اـ أ٭وان 
(٣8)

: 

 إف  اٟٚػػ٪ا٬ٖى كا٣ٟؿػػا٬ِ ٟػػ١ ثػػؼؿ

 

ـً إذا ألػػػاب ٖػ٭ػػػعا  ٞى ا٦َٟػػػا  ٢دػػػ

ػ٫   ٤٢ أرٞ ذٟٛ ٜا٥ًت اّٟػبي اٱٟي

 

ػػػ٪دا   ٭ػػػعِ٪ف ٨ػػػغا ؾػػػؤددان ٢ىٍص٣ي

ػػػٶن   ِي ػػػٶ إٵ  ّي ٨ي١ي اٟ  كث٦ػػػع  ٦ِػػػعى

 

ري اٟٚػػػ٭ًن ٙٮػػ٪دا  ٠ّػػٍت ٩ٟػػا ٢ًػػػى  ري

ع أبػ٬ ث٣ػاـ كؾػٮ٠ة ٠ٟجّبٮػػ ِػ٤ أٓػػاض كرعا٥ٮػة أك ١ٟ ٭٤ٝ اٟقّػ ٦ِ 

٢ػ٤  ،بٞ اؾجصاؿ ٙٮ٣ة ٜؿائػ اٟٚٮ١ كٖوٮ٠ة ٢ػ٤ أؾػ٫٣ اٟٗوػائٞ ،٢٪ه٪ِٮة

اٟٗوػائٞ كاؾػجد٫٦  ،ب٫٦ّ٣ ثقػد كثوػٞ (كث٦ع ٦ِع١٨ اّٟٶ):أرٞ ذٟٛ ٙاؿ

 .ٱ٧٥ ٭دبج٩ا ٬ٖ كرعاف اّٟػب ؛ك٭٩ّ٦٣ا ٤٢ اٟقػكد ،اٟج٬ ٭ٚٮع٨ا اٟقّػ

٨أل أب٬ ث٣اـ اٟقّػم ا٣ٟؤاطػاة اٟجػ٬ خبج٩ػا بػٮ٤ اٟقػّػ إف أبػز ٢ا ٭٪هس ٢غ

٤٢ أرٞ ذٟٛ ٜاف دائ١ اٟبصػح ِػ٤  ،إذ اٟقّػ ٦ِعق ل٦ٮّة اٟٗٝػ كاٟج ٢ٞ ،كاٟٗٝػ

رع٭عة ثبػػز ث٠ػٛ اّٟٶٙػة اٟجػ٬ بػعت ٢ٗٚػ٪دة بػٮ٤ اٟقػّػ اّٟػبػ٬ اٟٚػع٭١  ٢ّافو 

٪ٙػت ك٠ِٮ٧ أهص٫ اٟقػّػ ٦ِػعق كٟٮػع اٟٗٝػػ كٖػ٬ اٟ ،ا٠ٟٗؿٗٮة ا٣ّٟٮٚة كاٱٖٝار

 ٭ٚ٪ؿ: ،٠ٟج ٢ٞ بٔٮة ث٩غ٭ب٧ كث٦ٚٮص٧ ٟٮظػج ؾ٠ٮ٣ان ٤٢ اّٟٮ٪ب ٥ٗؿ٧ ٓعا ٢زاٵن 

 طغ٨ا اب٦ةى اٟٗٝػ ا٩٣ٟغب ٬ٖ اٟع ر٫

 

 كا٠ٟٮػػػٞ أؾػػػ٪د رّٙػػػة اٟز٠بػػػاب 

إ٣٥ا طك ث٩غ٭أل اٟٗٝػػ باٟػعر٫ ٟٝػ٪ف ا٠ٟٮػٞ » ٭ٚ٪ؿ اب٤ أب٬ اٳلبُ: 

كاٟظػايػ  ٖٮٝػ٪ف اٟٗٝػػ ٖٮػ٧ ٢زج٣ّػان  ،ث٩عأ ٖٮ٧ اٱل٪ات كثؿ٤ٝ اٟصػٜات

كث٦ػاؿ  ،٦ِع٢ا ث طغ ا٦ٟٗؽ ش٩َا ٤٢ اٟػاشة ،ؾٮ٣ا ٬ٖ كؾى ا٠ٟٮٞ كٵ ،طاٟٮان 

ٖصٮ٦جػغ ٭ٝػ٪ف اٟػغ٤٨ لػصٮصان  ،ٙؿ٩ًا ٤٢ ا٦ٟ٪ـ ك٭ظٕ ٩٦ِػا خٚػٞ أٟػغاء

«...كاٟمعر ٦٢قػشان كا٠ٟٚأل ٦٢بؿًان 
(٣6)

. 

١ٟ ٭٤ٝ فّػ أب٬ ث٣اـ ٙع ش٬َ بٚب٪ؿ كاؾُ ٦ِع ٢ج٬ٚ٠ اٟقػّػ ِا٢ػة ٖػ٬ 

                                                 

 .٧/788ص: د٭٪اف أب٬ ث٣اـ (٣8)

 .٣77اب٤ أب٬ اٳلبُ )ثصػ٭ػ اٟجصبٮػ( ص: (٣6)



 ٧008 د. أمحد علي ذلند -الصيعة العكلية عيد أبي متاو

ٜػاف ٨ػغا فػّػان ٖٝػٶـ اّٟػػب  إف»ت ٢ٚ٪ٟة ابػ٤ اٱِػابػ٬ كرب٣ا ٜا٥ ،ِمػق

ذٟٛ اٟمػعكد اٟػغم أبػعاق ٥ٗػػ ٢ػ٤ ا٦ٟٚػاد ِػ٤  ثم٪٭ػان كاهصان ٭م٪ر  «بايٞ

ذٟٛ ٱ٧٥ فػّػ ٭ص٣ػٞ ِٶ٢ػات رع٭ػعة ك٢ؼا٭ػا ٟػ١ ثٝػ٤ ٖػ٬ ٢ج٦ػاكؿ  ،فّػق

أف ٭صعث ٢دٞ ذٟٛ ا٦ٟٗػ٪ر ٢ػ٤ فػّػ ٭ظػػج  ٣ج٪ُٙك٤٢ اٟ ،اٟقّػاء اٟؿابٚٮ٤

كّٟػٞ أبػػز ٢ػا ٭مػ٪ر اِج٣ػادق ٠ِػ٫  ،٫٠ِ ؾ٤٦ اٟقّػ اٟٚػع٭١طػكران كاؾّان 

اٱٖٝار اٟعٙٮٚة كا٣ّٟا٬٥ ا٠ّٟٚٮة ث٠ٛ اٟق٪ا٨ع اٟج٬ ثصٮٞ فّػق ٢ج٪٥ان ثؿػج٠ٔ٘ 

٢د٣٠ا ث٠ٔ٦٘ دٵٵث٩ا ٫٠ِ ر٩٣٪ر ٓٮػ ٭ؿٮػ ٤٢  ،ٖٮ٩ا ا٣ّٟا٬٥ ٫٠ِ ِا٢ة ا٦ٟاس

٫ ا٣ّٟػا٬٥ ٖظػكر٧ ٫٠ِ ٣ِ٪د اٟقّػ ٟٮؽ بق٬ء إزاء ٢ٮ٠ػ٧ اٟ٪اؾػُ إٟػ ،ا٦ٟٚاد

ك٤٢ اًٟػ٭ٕ أف فّػ أب٬ ث٣اـ اٟغم ١ٟ ٭٠ػ٘ ٙبػ٪ٵن  ،اٟعٙٮٚة كاٱٖٝار ا٣ّٟٚعة

ٟعل ر٩٣٪ر اٟقّػ ٬ٖ ِمػق أهػص٫ اٟٮػ٪ـ أٜدػػ اؾػجزابة ًٟػائػ٘ اٟجص٠ٮػٞ 

اٱدب٬ ا٣ّٟالػة، ٣ٟٶ٢ؿج٧ اٟز٪ا٥أل اٟٗٝػ٭ة اٟج٬ ث٣ظوت ٤ِ ثً٪ر اٟٗٝػػ 

ك٭ّزأل ا٣ٟػء ٤٢ فػعة  ،٬ؾٮ٣ا ٢ا اثمٞ ٩٦٢ا با٣ٟبصح اٟز٣اٟ كٵ ،اٟصع٭ح

 ،اٙجػاب فّػ أب٬ ث٣اـ ٬ٖ أ٠ٓػأل ٣٥اذرػ٧ ٢ػ٤ ثػ ٢ٶت اٟٗٶؾػٗة اٟز٣ػاٟٮٮ٤

ذٟٛ ٱف أبا ث٣اـ لعر ٖػ٬  ،طالة ٖٮ٣ا ث٠ّ٘ ب٩ٗ٣٪ـ اٟز٣اؿ كاٟػٙة كاٟػكِة

ٟٝدٮػػ ٢ػ٤ فػّػاء س ٜدٮػ ٤٢ ٣٥اذر٧ ٤ِ ٖٝػ ٣ِٮ٘ ٭ق٬ بػؤ٭ػة ٜ٪٥ٮػة ٟػ١ ٭ػج

فػع٭عة  ِبػػ بػ٧ أبػ٪ ث٣ػاـ ِػ٤ ٙوػا٭ام ِمػق اٟجّبٮػ ٩٦ِا ب٣دٞ اٟ٪ه٪ح اٟغ

أف  ،ك٭٬ٗٝ ٦٨ػا ٟجبػاف ث٠ػٛ ا٦ٟاشٮػة ،اٵثماؿ اٟٮ٪ـ ب٣٪ه٪ِات ١٠ِ اٟز٣اؿ

ث٣دٞ بٚ٪٧ٟ ،٥ّػض ٣٥٪ذران ٤٢ فّػق
(٣١)

: 

 رٙت ش٪اف٬ اٟػٌع٨ػ ٩ٖػ٬ ث٣ػ٢ػػ

 

 كٓػػعا اٟدػػػل ٖػػ٬ ش٠ٮػػ٧ ٭جٝؿػػػ 

 ٥ؼٟػػت ٢ٚع٢ػػة ا٣ٟمػػٮٕ ش٣ٮػػعة 

 

ػػػػي   ٗى ٍٝ ي  ك٭ػػػع اٟقػػػجاء رع٭ػػػعة ٵ ث

 م ٓػػػس اٟقػػجاء بٝٗػػ٧ٟػػ٪ٵ اٟػػغ 

 

 ٙاؾػ٫ ا٣ٟمػٮٕ ٨قػائ٣ا ٵ ثد٣ػػ 

                                                  

 .7/9٧ص: د٭٪اف أب٬ ث٣اـ (٣١)
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 ٜػػػ١ ٟٮ٠ػػػة آؾػػػ٫ اٟػػػبٶد ب٦ٗؿػػػ٧

 

 ٖٮ٩ػػػػا ك٭ػػػػ٪ـ كب٠ػػػػ٧ ٢د٦ّزػػػػػ 

 ٢ًػػػ ٭ػػغكب اٟمػػص٪ ٦٢ػػ٧ كبّػػعق 

 

 لػػص٪ ٭ٝػػاد ٢ػػ٤ أٟوػػارة ٭٣ًػػػ 

 ٓٮدػػػاًف ٖػػػاٱ٥٪اء ٓٮػػػح ٍػػػا٨ػه  

 

 ٟٛ كر٧٩ كاٟمص٪ ٓٮػح ٢وػ٣ػي  

 ٮا ٥َػ٭٣ٝػػػاثٌٚمػػػ ٭ػػػا لػػػاشب٬ٌ  

 

 ثمػػ٪رٜٮػػٕ  ثػ٭ػػا كرػػ٪ق اٱرض 

 ثػ٭ػػػا ٩٥ػػػاران ٢ق٣ؿػػػان ٙػػػع فػػػاب٧ 

 

 اٟػبػػػا ٖٝ ٣٥ػػػا ٨ػػػ٪ ٣ٚ٢ػػػػ ز٨ػػػػ 

 د٥ٮػػػا ٢ّػػػاش ٠ٟػػػ٪رل شجػػػ٫ إذا 

 

ُي ٖا٣ٌ٥ػػػا ٨ػػػ٬ ٦٢َػػػػي   ٞ  اٟػبٮػػػ  شػػػ

 أهصت ثمػ٪غ بً٪٩٥ػا ٩َٟ٪ر٨ػا 

 

ري ٪ٍ ٥ىػػػ   ران ثٝػػػاد ٟػػػ٧ ا٠ٟٚػػػ٪ب ث٦ػػػ٪ 

ٌٞ زا٨ػػػة ثػٙػػػؽ با٦ٟػػعل   ٢ػػ٤ ٜػػ

 

ري  ٖٝ ٩ٌ٥ػػػػا ِػػػػٮ٤ه   ػػػػع   إٟٮػػػػٛ ثىصى

 ١ي ٜ ٩٥ػػاثبػػعك ك٭صزب٩ػػا اٟز٣ػػٮ 

 

ػػػػػي  ِػػػػغراءي ثبػػػػعك   ٗ  ثػػػػارة كثظى

٭جمٞ ٨غا اٟػ٦ك اثمػاٵن فػع٭عان ب٩ٗ٣ػ٪ـ اٟػٙػة ٣ٜػا ِبػػ ٦ِػ٧ ٣٠ِػاء  

ذٟٛ ٱف اٟػٙة ٥ار٣ة ٤ِ اٟصػٜات ا٠ًٟٮٗة أك أ٩٥ا لٗة اٟصػٜػات  ،اٟز٣اؿ

ٵ أخػػ ٖٮ٩ػا ٦٠ٟمػأل أك اٟز٩ػع أك  ،شٮ٤ ث٦ؿاب ؾ٠٩ة ٟٮ٦ػة ،اٟػفٮٚة ا٠ًٟٮٗة

ٶشػػ٘ أرؼاؤ٨ػػا ثٶشٚػػان رٖٮٚػػان ٢جؿ٠ؿػػٶن ٜا٣ٟػػاء ثج ،ثمػػعر ِٗػػ٪ان  ،ا٦ّٟػػٕ

كاٵشجٝاؾ لًعاـذٟٛ ٱف اٟػٙة ث٦ا٬ٖ ا٦ّٟٕ كاٵ ،ا٦٣ٟؿز١
(٣5)

. 

إف اٟػٙة اٟج٬ ث٣د٠ت ٬ٖ ا٦ٟك اٯ٥ٕ لعرت ٤ِ شػٜة اٟٗٝػ ٙبٞ ٜػٞ 

اٟػٙة ٬٨ اٟجّبٮػ ٤ِ شػٜة اٟٗٝػ اٟصٮػة ٖػ٬ » :(ٖػ٭عر٭ٛ ٖٮقػ)٭ٚ٪ؿ  ،ف٬ء

«اٟق٬ء
(٣4)

ػ ،٬ٖ ٥م٧ اٯ٥ٕ ٟ٪شػة ٥ابوػة ٠ًٟبٮّػة إذ رؾ١ أب٪ ث٣اـ ، ك ٟظ 

ٟغا أ٢ؿ٫ ٢دٞ ٨ػغا اٟقػّػ ٢ّػهػان  ،كٖٝػق ا٣ّٟٮ٘ ،٤٢ طٶ٩ٟا رؤ٭ج٧ اٟٝ٪٥ٮة

بّػػع أف ٜػػاف اٟقػػّػ ٙب٠ػػ٧ ثّبٮػػػان ِػػ٤ ٨ػػ٪ارؽ اٟػػ٦ٗؽ كطًػػػات  ،٠ٟج ٢ػػٞ
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ا٥َػ إٟٮ٧ ٜٮٕ ٭ؿػج٦بى بٗٝػػق ٢ػا ٣ٓػن ٖػ٬ اًٟبٮّػة اٟمػا٢جة إذ  ،اٟ٪رعاف

أم إف اٟمص٪ ٜا٤٢ ٖػ٬ ا٣ًٟػػ ٣ٜٝػ٪ف ا٣ًٟػػ  ،ثز٫٠ ٧ٟ اٟمص٪ ٬ٖ ا٣ًٟػ

ك٨غا هػب ٤٢ اٟزعؿ اٟػغم ٭٣ٝػ٤ أف ٭ػثٚػ٬ إٟػ٫ اّٟٚػٞ أم  ،٬ٖ اٟمص٪

ر٣ُ اٟق٬ء كا٦ٟٚٮن ٢ّان ٟٮٗو٬ ذٟٛ إ٫ٟ فػ٬ء ٢ػ٤ اٟجٝا٢ػٞ ا٦ٟػار١ ِػ٤ 

ٖٝػػة  ٭ج٦بػ٧ ٠ِػ٫خػ١  ،ك٨غا هػب ٤٢ اٟجٗٝٮػػ ا٠ّٟٚػ٬ ،ارج٣اع ا٣ٟجوادات

ٓٮدػاف ٢وػ٣ػ كٍػا٨ػ  :ٖٚػاؿ ،ٟٛ اٟجوػادأطػل ثٗو٬ إ٫ٟ أف اٟػبٮُ ٥جاج ذ

٩٥ػار  :ٖٮج٣دػٞ ٖػ٬ ٩٥ػار اٟػبٮػُ ثوػاد ،٭٦ز١ ٣٩٦ِا ربٮُ ٭ًػز كرػ٧ اٱرض

كا٣ٟٚػػ ٵ ٭٩َػػ إٵ ٖػ٬ ا٠ٟٮػٞ  ،٢ق٣ؽ فاب٧ ز٨ػػ اٟػبػا ٖٝ ٣٥ػا ٨ػ٪ ٣ٚ٢ػػ

كأ٢ا بصؿأل اّٟٗٞ ٖا٠ٟٮٞ ٜا٤٢ ٬ٖ ا٩٦ٟػار كا٣ٟٚػػ ٢٪رػ٪د  ،بصؿأل اٟم٪رة

٢ا إطػاج اٟٗٝػة اٟٝا٦٢ة ٬ٖ ا٦ٟك ٖٮ٣د٩٠ػا كأ ،ك٨غق ٖٝػة لصٮصة ٬ٖ ا٩٦ٟار

٭٫٦ّ أف رٙة اٱز٨ػار ٖػ٬ اًٟبٮّػة ثص٣ػٞ  ،«ثٝاد ٧ٟ ا٠ٟٚ٪ب ث٦٪ر ٥٪ران » :ٙ٪٧ٟ

٥صػؽ ب٦ػ٪ع ٢ػ٤ اٵؾجؿػٶـ »٥صػ٤  :(بػٓؿ٪ف)أك ٣ٜا ٙاؿ  ،٫٠ِ اٟجّايٕ

ٕه ٦٢ػ٧ كث٦ػٌؼؿ ،ٟعل ٜٞ ٢ا ٨٪ رٙٮ٘ ًٟٮٕ ػ  ً ٣ٖػ٤  ،كٜ ف ٨غا اٵؾجؿٶـ ثّ

«٦ٖاف اؾجقٕ اٳشؿاف ٤٢ طٶؿ اٟػٙةث ٢ٞ اٟٝ٪ف بّٮ٬٦ 
(90)

. 

٩ٖػٞ ٜػاف  ،«ت ش٪اف٬ اٟػع٨ػٙ  رى » كا٣ٟدٮػ ٬ٖ اٱ٢ػ أف ا٦ٟك بعأ بٚ٪٧ٟ

 ؟٬ٖ ك٧٣٨ ك٨٪ ٭٦ؿذ ذٟٛ ا٦ٟك اٟجّبٮػ ٤ِ اٟػٙة

ٖٮٚػاؿ:  ،٭ٚ٪ؿ ألصاب ا٣ّٟز٣ات إف اٟػٙػة ثؿػج٣ّٞ ٟ٪لػٕ اٟدٮػاب

٠ٖػ١  ،٥ؿػٮ٧٣أم يػاب  (ت ش٪افػ٬ اٟػع٨ػٙ ػرى )كٙ٪٧ٟ  ،خ٪ب أرؽ ٤٢ ا٩ٟ٪اء

ٓٮدػاف ) :إٵ أ٧٥ فص٩٦ا باٟٗٝػ كٵ ؾٮ٣ا ٬ٖ ٙ٪٧ٟ ،٭بّع ٤ِ اٟعٵٟة ا٣ّٟز٣ٮة

٭ػ٭ع: أث٫ ٫٠ِ اٱزا٨ٮػ ٢ًػاف أشع٣٨ا » :ٖٚاؿ ا٣ٟػزك٬ٙ ،(...ٖاٱ٥٪اء ٓٮح

ا٣ٟػثػػ٪م اٟػػغم ٭ٝػػاد ٢ػػ٤  ةكاٟدػػا٬٥ لػػص٪ ،٢ًػػػ بػػاٱ٥٪اء كفػػا٨عق ا٦ٟػػاس
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«فّْ غٖث آخر يضًر ال ٕشاِد ،اهغضارة ًٕطر
(48)

، وِذا اهذذي أررلذُ أ ذْ 

وِذذا  ،واهًطذر ٕضذًر اهحذ ْ ، دا هذُ اهحذ ْ ٕضذًر اهًطذر ،تًام  فمره

 اهتٔ تفضٔ إهٓ اهرقة. اه ٖة اهًقحْر   رلة اهفمر 

إذ  ،هقذذد امتًػذذ  فذذٔ يذذػر أ ذذٔ تًذذام غايذذة رقذذة ا  صذذاس وقذذْة اهفمذذر

  مذر ج  ذواهف ،وفٔ اهْق  ٍفصُ ٍأى  ُ غٌ اهَظى ،ه إهٓ  ٖز اهشػرا  صاس يد  

يذٌ أمذن  ،وٍارراً يا ت قق  توك اهحَائٖة فٔ يػر يذاغر ،صوتُ  اهػقن و اهفوصفة

 ،ذهك لاٍ  توك اهحفة يٌ أِى اهصًات اهفَٖة اهتٔ تًٖذز يذػره يذٌ يذػر غٖذره

تجًع  ٌٖ ضذدٌٕ ًِذا اهػقذن  قةن اهرإ» :(ورويٖ)ٕقْل اهًفمر واهشاغر األهًأٍ 

رون  اِذذٌٕ اهضذدٌٕ مًػذاً غفْٕ ذ فحًة ٍفْس يختارة تجًذع  ذٌٖ ،وا  صاس

واهرقذة  ّذذا اهًػَذٓ ِذٔ اهتػ ٖذر  ،فت ْز صذفة اهجًذال اهرقٖذ  ،مّد وال غصر

«ؤِ يمن اه رلة اهتٔ تشف غٌ ا رارة اه رة، اه صٔ هَفس مًٖوة
(42)

. 

وخالصة اهقْل: جًة ٍقطتان ًٕمٌ أن ٍغو  اهمذالم فًّٖذا غوذٓ أ ذٔ تًذام 

وهذى ٕمذٌ تفمٖذره فٖذُ  ،تفمٖذر  ًصذأهة اهشذػر أٍُ ذو :ويذِ ُ اهشػري، األوهٓ

فٔ ِذذا  اوإًٍا شوك يصوماً تجرٕ ٖ   ،رشْم توزم اهشػراء ات اغّا ٌ  غوٓ ش   ايَح   

 ًػَٓ آخر: يصأهة اهجًال هى تمٌ ق ن أ ذٔ  ،هتفمٖره فجػن اهشػر يٖداٍاً  ،اه اب

ٌ اهفمذر لذان اهشذػر هدٕذُ تػ ٖذراً غذ]اهوغة؛  ذن   ()تًام تقدم هوًتوقٌٖ خارج

واهصذ   أن  ،يٌ أمن ِذا قْ ن ذهك اهشػر  رفض مًّْر اهًتوقذٌٖ ،واهجًال

وال  ،غذٌ خذْا ر اهْمذدان الاٍ  ترٕد اهشذػر تػ ٖذراً توقائٖ ذاهذائقة اهفَٖة آٍذاك 

ويٌ مّذة جاٍٖذة  ،ِذا يٌ مّة ،ٍتاماً يٌ األفمار اهػًٖقة واهًػأٍ اهدقٖقة ترٕده
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يٌؾؿت ا ،()١ٟ ث٤ٝ ا٠ٟٔة كٙػع  ،ٟدٚاٖة اٟز٣اٟٮة أؾاؾػان ٠ِػ٫ ثػغكؽ ا٠ٟٔػةكٙع أ

٣ٖػ٤ ٦٨ػا  ،أراد أب٪ ث٣اـ زشؼشة اٟج٬ٚ٠ اٟغم ١ٟ ٭ػ ٫٦ّ٢ ٠ٟز٣ػاؿ طػارج ا٠ٟٔػة

ٜاف اٟظٶؼ بٮ٤ أب٬ ث٣اـ ك٣٠ِاء ا٠ٟٔة ٙائ٣ػان شػ٪ؿ فػص٤ أبػ٬ ث٣ػاـ اٱٟٗػاظ 

كٜػغٟٛ  ،ا٪ ٢ا ٭ؿ٫٣ اٟٮ٪ـ ا٥ؼ٭اشان دٵٟٮوػك٨ ،بعٵٵت ثظاٟٕ اٱِػاؼ ا٠ٟٔ٪٭ة

٩ٖػغا ٠ٜػ٧ أٖوػ٫  ،٢زاكزث٧ ا٣ٟٚاربة ٬ٖ اٟجقبٮ٩ات كا٦٣ٟاؾبة ٖػ٬ اٵؾػجّارات

كٓا٭ة أب٬ ث٣اـ ٢ػ٤ ٜػٞ ذٟػٛ  ،إ٫ٟ ا٣ٟٔ٪ض كاٵ٥ٔٶؽ ٫٠ِ ا٣ٟؿج٪ل اٟعٵ٬ٟ

ٖػعطٞ اٟقػّػ ٠ِػ٫ ٭ع٭ػ٧ ٟٮظػ٪ض ٖػ٬ ٣ٓػار ٭ٝػاد  ،اٟجّبٮػ ٤ِ ر٣اؿ ٓا٢ن

ٟػغم كرػع ٭ٝ٪ف ٢ب٣٩ان ٠ٟٚة اّٟٶ٢ات كاٟم٪ل اٟج٬ ث٣دػٞ رلػٮعان ٠ٟز٩٣ػ٪ر ا

 ٥ٗؿ٧ أ٢اـ فّػ ٓا٭ة ٬ٖ ا٣ٟٔ٪ض ك٬ٖ ٩٥ا٭ة اٳب٩اـ.

 ،أف اٟػؤ٭ة اٟز٣اٟٮة ٦ِع أب٬ ث٣اـ ٟػ١ ثقػ٣ٞ ا٣ّٟػا٬٥ اٟقػّػ٭ة :كاٟدا٥ٮة

أ٦ِػ٬ اٟ٪ؾػائٞ اٟجمػ٪٭ػ٭ة  ،ؤدل اٟقػّػ ب٩ػاكإ٣٥ا فػ٠٣ت اٱدكات اٟجػ٬ ٭يػ

اء ٖػ٬ ب٦ػ ػً ٍزػكٟػ١ ٭ى  ١٠ٖ ٭ؿج٣ّٞ اٟجقبٮ٩ات ٣ٟا كهّت ٧ٟ ،اٟبٮا٥ٮة كاٟبع٭ّٮة

كإ٣٥ػا ألػبس اٟجمػ٪٭ػ كؾػٮ٠ة  ،اٵؾجّارات ٫٠ِ ٥ص٪ ب٦ائ٩ا ٦ِع ا٣ٟجٚػع٢ٮ٤

ٟجػج١ ٟػ٧ أؾػؽ  ،كأداة ٠ٟجّبٮػػ ِػ٤ شػٜػة اٟٗٝػػ ،٠ٟجّبٮػ ٤ِ رؤاق اٟز٣اٟٮػة

 اٟم٦اِة ا٠ّٟٚٮة ٠ٟقّػ.

 
 املصادر واملراجع

 
ط دار ا٣ّٟػارؼ  ،ثصٚٮػ٘ ٢ص٣ػع ِبػعق ِػؼاـ ،اٟمػ٪٬ٟ ،أطبار أب٬ ث٣اـ -

 .ـ٧469ب٣مػ 

 ـ.٧464اٟقّأل اٟٚا٨ػة  أب٪ اٟٗػج اٱل٩ٗا٬٥، ثس: اٱبٮارم ط دار ،٬اٱٓا٥ -
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د.ِبػع اٟٝػػ٭١ ،  ٖم٪ؿ ٬ٖ ١٠ِ اٟز٣اؿ ك٠ٖؿػٗة اٟٗػ٤ -بعائُ اٟص٣ٝة  -

 ـ.٧447اٟٮا٬ٖ، ط دار يٶس د٢ق٘ 

 ـ.٧457ثس: ٜػاثق٪ٖؿ٬ٝ ط دار ا٣ٟؿٮػة بٮػكت  ،اب٤ ا٣ّٟجؼ ،اٟبع٭ُ -

ـ ٨ػاركف ط ٢ٝجبػة اٟظػا٥ز٬ ثػس: ِبػع اٟؿػٶ ،اٟزاشٌ ،اٟبٮاف كاٟجبٮٮ٤ -

 ـ.٧٣59باٟٚا٨ػة 

 .ـ٧46٣ثصٚٮ٘ ش٬٦ٗ فػؼ يبُ ب٣مػ  ،اب٤ أب٬ اٳلبُ ،ثصػ٭ػ اٟجصبٮػ -

ِبع اٟٚا٨ػ اٟزػرا٬٥، ثػس: ٢ص٣ػ٪د فػاٜػ ٥قػػ ٢ٝجبػة  ،دٵئٞ اٳِزاز -

 اٟظا٥ز٬ ب٣مػ.

 ـ.٧4١6ثصٚٮ٘ ٢ص٣ع ِبعق ِؼاـ ط دار ا٣ّٟارؼ ب٣مػ  ،ث٣اـ ٬أبد٭٪اف  -

 .ـ٧459يبُ بٮػكت ، ر٭قة ٬أبد٭٪اف  -

 ثصٚٮ٘ ٜػ٥ٝ٪ يبُ بصٮعر آباد اٟع٤ٜ. ،اٟٮ٪٥ٮ٬٦ ،ذ٭ٞ ٢ػآة اٟؼ٢اف -

 ـ.٧468اٟٚا٨ػة  ،يبّة دار ا٣ّٟارؼ ،ثصٚٮ٘ أش٣ع ٖػاج ،يبٚات اٟقّػاء -

 .٧455دار ا٣ّٟػٖة بٮػكت ٧ثصٚٮ٘ ٢ص٣ع ٙؼٙؼاف ط ،اب٤ رفٮ٘ ،ا٣ّٟعة -

٢صٮػ٬ اٟػع٭٤ ثصٚٮػ٘ ٢ص٣ػع  ،اٯ٢عم ،ا٣ٟ٪از٥ة بٮ٤ أب٬ ث٣اـ كاٟبصجػم -

 .ـ٧499ِبع اٟص٣ٮع ط ب٣مػ 

ثصٚٮػػ٘ ٢ص٣ػػ٪د  اٟبػػع٭٬ّ،٭٪ؾػػٕ  ،٨بػػة اٱ٭ػػاـ ٖٮ٣ػػا ٭ج٠ّػػ٘ بػػ ب٬ ث٣ػػاـ -

 .ـ٢٧4٣9م٫ًٗ يبُ اٟٚا٨ػة 

 ٥قػ ر٣ّٮة ا٣ٟؿجقػٙٮ٤ اٱ٣ٟاف. ،اٟمٗعم ،اٟ٪ا٬ٖ باٟ٪ٖٮات -

*   *   * 

 


