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 قالئد زهري وعجائبه
 يف ضوء نقد الثعالبي

 ()أ. د. عبد الكرُم محمد حصِن

( ي924-ثجواول المقالة بِاهاً لمفًٌم العوٌان المأخٌذ من كالم الثعالبَ)

الثعالالبَ الوقالدي ع الٍ  م كالالم  قد  وث  ، هفصى لغة ومعوٍ من شِاق كالم العرب

وث الجمس ، مقالة ل واقد رأُى وإشواده الحكم إلٍ مجًٌلوثص م ال، شعر زيِر

مصالالادر حكمالالى عمالالن ثقدمالالى ل كاالال  عالالن مٌاالالاله الدالال  مالالن د لجالالى عوالالد 

، وثحاول كا  الغمالٌ  يالَ مصال  أ )أمالدت بِالت( لزيِالر، المعاصرُن

وا ه بالاع ، وثصقط المقالة يكرة ا ه باع لججع  األمر مقٌ ً بقصالد واهجفالاع

، وأشاس الوقد الفوالَ معالاً ، هى أشاس ابإبداع الفوَأل، بمعوٍ الذوق لِس عِباً 

من غِالر إغفالال أن ذوق العالالم مبالاُن لالذوق العالامَ. والثعالالبَ هاقالد ُبوالَ 

ممالا أوبال  ، أحكامى ع ٍ أحكام غِره مٌالحاً ثالارة ومجط ِالاً ثالارة أخالرى

يكاهالت العالٌدة إلالٍ مالن ، ثٌكِد عٌدثى إلٍ أحكامًم بجاابى الصالِ  الوقدُالة

ه أو باء بعالده بموزلالة الكاالال المعالِن ع الٍ إدراأ المالأ ٌر ثقدمى أو عاصر

بصِاق حضاري واحالد  لكال  ، الوقدي ل ثعالبَ يَ الٌء المأ ٌر الوقدي لغِره

 من شبقى أو عاصره أو وقه مٌاقعى ممن باء بعده.

                                                 

()  ة دنشقجانع -أستاذ النقد العربي القدًم والبالغة وعلم الجهال. 

 .23/7/3127ورد البحث إلى الهجلة بتارًخ 
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ػاضطظوانػوططظاه:
صػػةء ٣ٛػػِ ا٣ٞٺاػػؽ ا٧٣ضٕػػٮؿ ٔ٪ٮا٩ػػةن ٤٣جػػةب ا٣ٕةمػػؿ ٚػػٰ ٠ذػػةب اٷٔضػػةز 

َّ  ،٪ٮا٫٩ )ٰٚ كقةاٍ ٝٺاؽ ا٣نٕؿاء(كٔ ،كاٷٱضةز ٤٣سٕة٣جٰ حن ٤ٔػٯ ١ٚة٩خ )ٰٚ( دا٣

أف ا١٣ٺـ ٱؽكر ٰٚ كقةاٍ ٝٺاؽ ا٣نػٕؿاء ٦ػ٨ ٩ٮاد٭ػة ا٣ؽاػ٤ٲػح إ٣ػٯ  ٰٚا٣ْؿٚٲح 

ي ، ٌٚةءاد٭ة ا٣ؼةرصٲح )ك٬ػٮ  ٤٧٩ػح. ذ٣ػٟ أف ٌٚػةء ا٣ٕ٪ػٮافكٹ ٱذٕؽل ذ٣ٟ ٝٲؽ أ

٧ة أف ا٣ٞٺاػؽ زٱ٪ػح ٠، ٩ٮاة ا٣جعر( صـء ٨٦ صةذثٲذ٫ ا٣ضةذثح ٧٤٣ذ٤ٰٞ أك ا٣٪ةثؾة ٫٣

ٕى٭ة ا٧٣٪ةقػت ؽىٍت ٦ٮًػ كأًػةءت أ٣ٮا٩٭ػة ٚػٰ قػٲةؽ اٵ٣ػٮاف ، ٣ٶظٲةء إذا كىصى

كإٹ ٚذػؽ٩ٮ ٝٲ٧ػح ، ا٣ُجٲٕٲح ا٧٣ٺثكح ٣٭ة أك ا٧٣جةٱ٪ػح ٣٭ػة أك ا٧٣ذ٪ة٧ٗػح ٚٲ٧ػة ثٲ٪٭ػة

صؾث٭ة ثؽ٩ٮ ردجح ٦٪ةقجذ٭ة ك٣ٲةٝذ٭ة ث٧ٮًػٕ٭ة ك٦ػة ٝج٤٭ػة ك٦ػة ثٕػؽ٬ة ٚػٰ ا٣ـ٦ػةف 

 ظٮاؿ ك٦٪ةقجذ٭ة ٧٣ٕ٪ٯ ا٣كٲةؽ كٗؿض ا٣٪ه.كا١٧٣ةف كدؿادت اٵ

ػ:ػطْطاضػالدةػواضدؼ
ٚة٣سٕة٣جٰ ٱض٢ٕ ٣جةب رؤٱذ٫ ٦ج٪ٲػح ٤ٔػٯ ا٣ٮقػةاٍ كا٣ٞٺاػؽ. ٤ٔػٯ أف ٬ػؾق 

كٝػؽ ، ا٧٣ٞة٣ح دٞؽـ ا٣ٞٺاؽ كا٣ك٧ٍ؛ ٵف ا٣ٕؿب ٔؿٚػخ ا٣ٞػٺدة ث٤ٛػِ ا٣كػ٧ٍ

ةر٬ة ٠ة٩ػخ ا٣ٕػؿب دٕػؿض أمػٕ»ركل ظ٧ةده ا٣ؿاكٱحي ػجؿى ٧ٞ٤ٔح ا٣ٛع٢ ثٞٮ٣ػ٫  

ٚٞػؽـ ٤ٔػٲ٭٥  .ك٦ة ردكق ٦٪٭ة ٠ةف ٦ؿدكدان ، ٤ٔٯ ٝؿٱل ٧ٚة ٝج٤ٮق ٦٪٭ة ٠ةف ٦ٞجٮٹن 

٩ِّٚنؽ٥٬ ٝىٲؽد٫ ا٣ذٰ ٱٞٮؿ ٚٲ٭ة، ٧ٞ٤ٔحي ث٨ ٔجؽة
(1)

 ]٨٦ ا٣جكٲٍ[  

ٍٔخى ٦ى١ذيػٮـي  ٧٤ًخى ك٦ة اقذيٮًد ٔى  ٬ى٢ ٦ىة 

 

ٟى ا٣ٲىػػٮـى ٦ىىػػؿيكـي   ٍف ٩ِّدٍػػ
ى ج٤ٍي٭ػػة أ  أـ ظى

٩ِّٚنؽ٥٬، د إ٣ٲ٭٥ ا٣ٕةـ ا٧٣ٞج٢ٚٞة٣ٮا  ٬ؾق ق٧ٍ ا٣ؽ٬ؿ. ز٥ ٔة 
(2)

  

 ا٣ُٮٱ٢[]٨٦ 

ؿيكبي  َى ةف  ٟى ٝى٤ته ٰٚ ا٣ًعكى ة ثً  َىعى

 

ٍىػؿى ظػةفى ٦ىًنػٲتي   ٔى ػجةًب  ٲٍؽى ا٣نَّ ٕى ي  ث

                                                  

 .51دٱٮاف ٧ٞ٤ٔح ا٣ٛع٢   (1)

 .33دٱٮاف ٧ٞ٤ٔح ا٣ٛع٢   (2)
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«ٚٞة٣ٮا  ٬ةدةف ق٧ُة ا٣ؽ٬ؿ
(3)

. 

ٍي ، ٮا ٢٠ كاظؽة ٦٪٭٧ة ق٧ُةن ِّٚق٧ى  ٧ ٥ِ » كا٣كِّ ٍُ ا٣ن٪ْم وِٝنلدَةٌ أََنَٮُ  ، َػنٲ

حِ  َٞ ـِ ََٚؿِق٫ِ...، ٧ُٮطٌ ص٧ٕ٭ة قُ ، ٨َ٦ ا٧ِ٣ؼ٪َ ُض َٔ ٭ة ا٣ٛةرُس ٤ٔٯ  «وا٣ّؽرُث ٱ٤ُِّٕٞ
(4)

. 

ري  رى ٟي ٚٲػ٫ ا٣ػؽ  ٚة٣ك٧ٍ ٰٚ اٵو٢ دٹ٣ذيػ٫ي ٤ٔػٯ ػػٲٍ ا٣ػ٪٥ْ ا٣ػؾم ديكػ٤ى

، ك٬ػٮ ا٣ؼػٲٍ ا٣ػؾم ٱ٪٧ْ٭ػة، ا ا٣ٞػٺدة ثضػـء ٦٪٭ػةٮٍ ِّٚقػ٧ى ، ٣ذ١ٮٱ٨ ا٣ٞٺدة

ِّ ، كٱُٕٲ٭ة ٬ٲبذ٭ة كوٮرد٭ة كوٛذ٭ة ك٬ػٮ ، ا٭ػةثػٲ٨ أصـا ةن ٦نذؿ٠ ةن ٙ ٩كٞكٱؤ٣

أم ٝةث٢ ٤٣ذٛ٪٨ ٰٚ ا٣٭ٲبح كا٣ن٢١ كا٣ىػٛح. ك٣ػٮ   ٦ُةكع ٣ٺ٩س٪ةء كاٹقذٞة٦ح

د٤٦ِّػػخ ا٣ٞىػػٲؽة ٣ٮصػػؽت قػػ١٤٭ة ا٣٪ػػة٥ّ ٵ٣ٛةّ٭ػػة ك٦ٕة٩ٲ٭ػػة إ٦ػػة ٬ػػٮ كزف 

ِّػ، ا٣ٞىٲؽة كإ٦ػة ٚػٰ ، ٙ ا٣ػؽرركأف اٵثٲػةت ا٧٣كػ٤ٮ٠ح ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ػٮزف دؤ٣

ك٣ٕػ٢ ا٣كػ٤ٟ  ا٤٣ؤ٣ػؤ.. ا٣ٞىٲؽة ٩ٛك٭ة ا٣ذٰ دؤ٣ٙ ٦ٞةثٺن ٤٣ؼؿز أك ا٣ؽرر أك

ٚػٰ ا٣ض٭ػح اٵػػؿل ٔ٪ػؽ ٗػؿض ا٣نػةٔؿ  ثةصذ٧ةع َؿٚٲ٫ ٱؤ٣ٌٙ ثؤرةن ٤٣ؿؤٱح

ظٲر دضذ٧ٓ ظٮ٫٣ ١٦ٮ٩ةت ا٣ٞىٲؽة ا٣ذٰ دؼذ٤ٙ ٝٮة كدٮقػُةن كًػٕٛةن ٚػٰ 

 كدكٕٯ إ٣ٲ٫ ث٧ٞةوؽ٬ة. ، ٔٺٝح ثٌٕ٭ة ثجٕي

ٚ٭ٰ ٔةرًح ٦ػة ٣ػ٥ د١ػ٨ وػٛح َجٕٲػح ، ف ثة٧٣٪ةقجةت٤جى كا٣ٞٺدة زٱ٪ح دي 

كدـكؿ ثـكا٣ػ٫؛ ذ٣ػٟ أف ٝىػٲؽدٰ ٧ٞ٤ٔػح ، ٪ح زةثذح ٣نٰء دسجخ ثسجةد٦٫كذعك

ٚؼ٤ٮد٧٬ة ٦عٜٞ ٨٦ ص٭ذٲ٨  اٵك٣ٯ اردجةَ٭٧ة ثعكػ٨ ، زةثذذةف زجٮت ا٣ـ٨٦

ا٧٧٣ذػؽ اردجةَ٭٧ة ثة٣ؽ٬ؿ ا٣سة٩ٲح ك، كا٣عك٨ كا٣ض٧ةؿ ٹ ٱٛ٪ٯ، ا٣نٕؿ كص٧ة٫٣

يػؿكٱ   ةد٩ٲٮٱ   ةقؿ٦ؽٱ    ك٬ٮ ٹ ٱٛ٪ٯ. ،ةكأ

ك٬ٰ ٦ذعٮ٣ح ثٲ٨ اٵٔ٪ةؽ ا٣جةإح ٣عةصػح كا٣ـاا٤ػح ، كػ٤ٮدهٚة٣ٞٺدة زٱ٪حه 

ى  ٵص٢و  كدٮًٓ ٰٚ ٦ؼة٩ٜ ا٣٪ةس ظٲر ا٣ؿٝجح دى٢ ثػٲ٨ ثػؽف اٷ٩كػةف ، ٫٘ذٍ ٤ى ث

                                                 

 .21/211ٵثٰ ا٣ٛؿج اٵوٛ٭ة٩ٰ ، اٵٗة٩ٰ (3)

 .)ق٧ٍ( 614ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ   (4)
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ك٬ٮ ٦ع٢ ا٣ٮقٲٍ كػٍ ا٣ذٮازف ٱ٧ؿ ث٭ة إذا اقذٞةـ ٝٮاـ اٷ٩كػةف أك ، كرأق٫

 ا٩ع٪ٯ ّ٭ؿق أك ٩ةـ.

ٜي ثكؿج ا٣عىػةف ٚ٭ػٰ  َّ٤ ٕى ي دٕػؽ كٝةٱػح دٞػٰ وػةظج٭ة كإف ٠ةف ا٣ك٧ٍ درٔةن د

كٝخ ا٣نؽة. ١ِّٚف ا٣ٞىٲؽة إذا اقذعٞخ اق٥ ا٣ك٧ٍ وةرت كٝةٱػح دٞػٰ ، ا٣٭ٺؾ

ظ٧ٺن ٤ٔٯ أف ا٣ٕػؿب دٌػٕ٭ة ٤٣ـٱ٪ػح كدٌػٕ٭ة ٤٣ٮٝةٱػح  ،وةظج٭ة ا٣نةٔؿ ذـَّ ا٣٪ٞةد

ـو ٧٣ة كًػٕخ ٣ػ٫ ٦ػ٨ أمػجة٫٬ ظػٲ٨ ، ٨٦ اٷوةثح ثة٣ٕٲ٨ ا٣عةقؽة كدٌٕ٭ة  ٱحى د٧ٲٌ

 .ك٦ؽظةن ككوٛةن كدع٤ٲٺن  ةكا٣٪ٞؽ ٱ١ٮف ذ٦  ، ٮق ا٣نج٫سؿة كصٱىٕت ا٣ذ٧ٲٲـ ١٣

د ٝٲ٧ذػ٫؛ ٵف ا٧٣ذ٤ٞػٲ٨ قػٲؼذ٤ٛٮف ٚػٰ دعؽٱػؽ عػؽَّ ٚة٣ٞٺدة ق٧ٍ ٣ػ٥ دي 

كٵف ، درصح ا٣ٞىٲؽة ثٲ٨ أػٮاد٭ػة؛ كٵف ا٣ض٧ػةؿ ٝةثػ٢ ٤٣ذٛػةكت ٦ػ٨ ص٭ػح

 ٚذذجةٱ٨ أظ١ة٦٭٥.، ا٧٣ذ٤ٞٲ٨ دؼذ٤ٙ َةٝةد٭٥ اٷدرا٠ٲح ٤٣ض٧ةؿ

كٱكػ٤ٟ درر٬ػة ٚػٰ ، ٧٣ة ٱض٧ػٓ ٝػٮاـ ا٣ٞىػٲؽة كاػذٲةر ا٣ك٧ٍ اػذٲةر

٬ٮ ذ٣ٟ ا٣ك٧ٍ ا٣ضة٦ٓ ٧٣ػةدة ا٣ٞىػٲؽة ا٣ػٮاٰٝ ٣ىػةظج٭ة ٦ػ٨  ،ق٧ٍ كاظؽ

ٰٚٛ ا٧٣ج٪ٯ )ا٤٣٘ػح كا٣ػٮزف كا٣ٞةٚٲػح( كٚػٰ ا٧٣ٕ٪ػٯ  ،ا٣ؾـ ٰٚ ٦ج٪ة٬ة ك٦ٕ٪ة٬ة

ا٣ىػػٮر كا٧٣جةمػػؿة كا٣ذ٤ػػٮٱط كا٣ذ٧٤ػػٲط كاٷ٣٘ػػةز   )َؿٱٞػػح ٔػػؿض ا٧٣ٕػػة٩ٰ

 ا٧٣ٕة٩ٰ كٗؿً٭ة(.. كَؿٱٞح ث٪ةء كا٣ذ٧ٕٲح..

، ٦ػة ٱػؽؿ ٤ٔػٯ ا٣ٞٮاقػ٥ ا٧٣نػذؿ٠ح - ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣٪عػٮ -ٰٚٛ ا٣ك٧ٍ 

كص٧ةؿ اردجةَ٭ة ٰٚ ٌٚةء ا٣٪ه أك ّٺ٫٣ ، كظك٨ ق١٤٭ة ٰٚ ٔٺٝح ا٣ذضةكر

٧٦ة ٱٮظٲ٫ د٧سٲ٢ ا٣ٞىٲؽة ث٭ٲبح ا٣ٞٺدة ٰٚ وٮرة د٧سٲ٤ٲػح دٛػذط ا٣ٞػٮؿ ٤ٔػٯ 

نػجٲ٫ ا٣ٞىػٲؽة ث٭ػة ٚػٰ ص٭ةت ٹ ظىؿ ٣٭ة ٨٦ ٩ٞةط ا٣ذنةث٫ ا٣ذػٰ ٱٌػ٧ؿ٬ة د

 ٯ ٦ٕؿٚح ٝٺاؽ ز٬ٲؿ ٚٲ٧ة ٱِّدٰ.٧٦ة ٱؽٔٮ إ٣ ؛٠ٲةف اقذٕةرة ا٣ك٧ٍ ٤٣ؽ٬ؿ

ػشالئدػزعغر:
ٹ مٟ ٰٚ أف ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ٦ٕضـ ا٣نةٔؿ ٚػٰ ٝٺاػؽق ك٦ػؽ٬ل ا٧٣ذ٤ٞػٰ 



 75 د. عبد الكريم حممد حسني -قالئد زهري وعجائبه 

وكد ٗفحركان. ونو كص٘دة جصمٍٕ ، فٖ عجائةّ كد ٗيحل٘ان فٖ كص٘دة أو أب٘ات

ٍمما جة ممخ ابعجمماع واىح جمما فممٖ أ زائٓمما كممة ة جممدْض فممٖ ني٘حٓمما ن

ّٖ اىحهً اىِلدي اىجٍاىٖ و زئ٘حمّ أٌمر  وأوصاىٓا. فإٌهاُ٘ت االححٔاء بَ٘ ني

اخحةف جدفق  ٌٍهَ وٌححٍو ىلٔم ٗحفهرون باى ةكات واألحٔال اىٍخحيفت

وجليمو ٌصمافات ، ٌٍا ٗٔ ةّ ٌذْا اىطةع وأخٔاجٓااىطاكت اىظ رٗت بَ٘ آوُت 

 واخح٘ما  اىصمٍد  ى٘مو  .ا اىٍ ِٔٗت  كت اىصِ ت عِد اىزْ٘مراىحةاعد بَ٘ أ زائٓ

 .عيٕ وحدة وك ٓا اىِفصٖ واىٍٔش٘لٖ وابٗلاعٖ -جِٔع اىٍلاطع  -

وكد أ  ك اىث اىةٖ جيم اىخ٘ٔط اىٍظحرنت اىحٖ جدل عيٕ اىلمة ة ؤٌعمع 

ٗدىّ عيمٕ لىمم  ،جٔازُٓا أو جٔشطٓا أو ٌٔعع اجضاح اىحهً عي٘ٓا ىذي بص٘رة

ٗلال: إُّ أ ٍع اىِاس ىيهث٘مر ٌمَ اىٍ ماُٖ »بلٔىّ: = ىظ ر زْ٘ر  اىِاعً اىصيم

وأب٘اجّ اىحٖ فٖ آخر كص٘دجّ اىحٖ أوىٓا، فٖ اىلي٘و ٌَ األىفاظ
(7)

 ]ٌَ اىطٔٗو[ :

 ًِ ًْ جََهيَّ َ َْ أُمِّ أَوفَٕ ِ ٌَِتٌ ى ٌِ
َ  أ

 وٌَ ٗغحرْع ٗحصْا عدواً صدٗلّ

 

مِ   م ُفَصمممّ ال َُٗهمممرَّ  وٌمممَ ال َُٗهمممرِّ

 َ ُٗم لا فضمٍو ف٘ةخمو بفضميّوٌ 

 

  ًِ ََ عِممّ وُٗممْذٌَ ِّ ُْٗصممحَْغ مم ٌِ  عيممٕ كٔ

ًِ اى مرِع ، جظةّ نةمَ األُة٘اءِ   ٌِمَ أَحهمً ِحَهم ِٓما إال ُ م، وْٖ  ٌِ ةٌ وٌما  رَّ

ةٌ  بٍ٘ث ىي رِع كٔىُُّ  وٌٍا وكع اب ٍاُع عيٕ أن أٌدح، و ُ َّ
(6)

 ]ٌَ اىطٔٗو[ :

يِّةً  َٓ  جَممممَراهُ إلا ٌمممما ِ تحَممممُّ ٌُممممحَ

 

ِّ اىَّذي أَُمَث َشمائِيُّْ َنأَ   «ََُّم جُ ِط٘
(5)

 

ىفظ )ٗلال( فٖ ْذا اىص٘اق ى٘س ىحَْٔ٘ اىلمٔل بمو ىيحخفمن ٌمَ األشماُ٘د   

فحمر َّ  ، لىم أن ْذا اىلٔل ُلد عيٕ طاعر وط ره ٌحٔط باىةرْان عيمٕ صمححّ

                                                 

 .66زْ٘ر بَ أبٖ شيٍٕ:  ط رطرح  (7)

 .661زْ٘ر بَ أبٖ شيٍٕ: ط ر طرح  (6)

 .657: ىيث اىةٖ ز وابٗجازابعجا (5)
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، أف ث٪ةء ا٢ٕٛ٣ ٧٤٣ض٭ٮؿ ٠ةف رٗجح ٰٚ ا٣ذؼٛػٙ ٦ػ٨ اٵقػة٩ٲؽ ١٣سؿد٭ػة كمػٲٮٔ٭ة

كدٛ٪ٲػؽق إذا ٩ْػؿت ٚػٰ قػٲةؽ ا١٣ػٺـ كٝؿاا٪ػ٫ ك٣ٲف إٱ٧ةء إ٣ػٯ ًػٕٙ ا٣ع١ػ٥ 

 ا٧٣ٕٲ٪ح ٤ٔٯ إدراؾ ا٧٣ؿاد ثة٣جؿ٬ةف ٤ٔٯ وعح ا٧٣ٞٮ٣ح ٹ صعٮد٬ة كٹ إ١٩ةر٬ة.

كٰٚ ٝٮ٫٣  )إ٫٩ أص٧ٓ ا٣٪ةس ١٤٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣ٕػة٩ٰ ٚػٰ ا٤ٞ٣ٲػ٢ ٦ػ٨ اٵ٣ٛػةظ( 

٧٦ة ٱٮ٦ئ إ٣ٯ أف ا٣ع١ػ٥ ا٣٪ٞػؽم ، ٱٕٮد ٧ًٲؿ ا٣٘ةات ٰٚ ٝٮ٫٣  )إ٫٩( ٤ٔٯ ز٬ٲؿ

، كا٣ذُجٲٜ ا٧٣ٌؿكب ٦ػسٺن ٦ػ٨ ثػةب دٞٲٲػؽ ا٣ٕػةـ ثة٣ؼػةص، مٕؿق ٔة٦حن  ٱذ٪ةكؿ

ك٬ٮ ٨٦ ص٭ح ا٣ذ٧سٲ٢ ٤ٔٯ وعح ا٣ع٥١ ا٣ٕةـ ثعةؿ ٨٦ اٵظػٮاؿ ا٣جٲ٪ػح ا٣ذػٰ ٹ 

كٝػؽ أمػةر إ٣ػٯ أثٲةدػ٫ ، ٚػٺ ٱعذػةج إ٣ػٯ دع٤ٲػ٢ أك د٤ٕٲػ٢، ٱذضةدؿ ٚٲ٭ة ٔةٝٺف

٠ٺـ ا٣ؽ٨٦ كقػؤا٣٭ة  ك٬ٰ ػٺوح ٝىٲؽد٫ اثذؽاء ث٘ؿاثح، ا٣ٮإٝح ٰٚ  ػؿ ٤ٕ٦ٞذ٫

، ٨ٔ أـ أكٚٯ كػىج٭ة ك٬ضؿاف ا٣٪ةس ٣٭ة ثكجت ا٣عؿب ٤ٔػٯ ػىػٮثح أرًػ٭ة

 .كا٧َب٪ةف اٵثٞةر ا٣ٮظنٲح كاٳراـ ا٣جؿٱح

كاٵثٲةت ػٺوح دضةرث٫ ٰٚ ا٣عٲةة ٤ٔٯ د٪ٮٔ٭ة كد٤ٮ٩٭ة كظؿارد٭ة كثؿكدد٭ػة 

٧ػة ٣ػٮ ١ٚة٩خ كٔةء ٣ذضةرث٫ كٚٞ٭٫ ٵ٦ػٮر ا٣عٲػةة ٔؿًػخ ٠، كظٺكد٭ة ك٦ؿارد٭ة

ٱ٪ذٛػٓ ثػ٫ ا٧٣ذْٕػٮف  ةكأٔةد وٲةٗذ٭ة ٚػٰ مػٕؿق مػٕؿان ظٲ ػ، ٠ة٩خ ٝٮا٩ٲ٨ ا٠ذنٛ٭ة

كقٲِّدٰ إزجةد٭ة ٔ٪ؽ ا٣سٕػة٣جٰ ٩ٛكػ٫ ، كاٵثٲةت ٦ؼذ٤ٙ ٰٚ ٔؽد٬ة .ثذضةرب ٗٲؿ٥٬

ٰٚ ٦ٮًٓ  ػؿ. كص٢ٕ ٣٭ؾق اٵثٲةت ػىٮوٲح دٌةؼ إ٣ٯ ٦ة ظ٤٧ذ٫ ٦ػ٨ ٩ٕػٮت 

ٚض٤ٕ٭ة دنػج٫  ،ا٤ٞ٣ٲ٢ ٨٦ اٵ٣ٛةظ( مٕؿ ز٬ٲؿ )أص٧ٓ ا٣٪ةس ١٤٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣ٕة٩ٰ ٰٚ

كٝؽ ظؾؼ كص٫ ا٣نج٫ ٣ٲؾ٬ت ثػٟ ا٣ػٮ٥٬ ٚػٰ ثػةب ا٧٣نػةث٭ح ٠ػ٢ ، ٠ٺـ اٵ٩جٲةء

ك٬ػٰ  ،)أ٣ٛػةظ ٤ٝٲ٤ػح ك٦ٕػةفو ٠سٲػؿة( ٚ٭ٰ دنةث٫ ٠ٺـ اٵ٩جٲةء ٰٚ إٱضةز٬ة، ٦ؾ٬ت

ك٬ػٰ دنػج٫ ٠ػٺـ ، ا٣ىٛح اٵك٣ٯ ٣نٕؿ ز٬ٲؿ ٰٚ ٨ٚ ا٧٣ؽٱط ػةوح كمػٕؿق ٔة٦ػح

كا٣ؼجٲػؿ ، ٕجٲؿ٬ة ٨ٔ ٩ْػةـ ا٣عٲػةة ا٣ٞج٤ٲػح ٧٤٣٘ذػؿب ٔػ٨ أ٤٬ػ٫اٵ٩جٲةء ٰٚ وؽؽ د

كٚٲ٭ػة ْٔػح كٔجػؿة ١٠ػٺـ ، ٚ٭ٰ ٨٦ ٬ػؾق ا٣ض٭ػح دٮاٚػٜ ٠ػٺـ اٵ٩جٲػةء، ث٧ْ٩ِّذ٭ة

كٚٲ٭ة دكاء ٢٤ٕ٣ ا٧٣ضذ٧ػٓ ثذنػؼٲه ، كٚٲ٭ة ٬ؽاٱح ٤٣ذةا٭ٲ٨ ١٠ٺـ اٵ٩جٲةء، اٵ٩جٲةء
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اص٭ػػح ا٤ْ٣ػػ٥ كٚٲ٭ػػة دٔػػٮة ٣كػػج٢ ٦ٮ، أ٦ؿاًػػ٫ كص٭ػػةت ًػػٺ٫٣ ١٠ػػٺـ اٵ٩جٲػػةء

ٚة٣ذنػجٲ٫  ٜ اٵ٩جٲػةء ٚٲ٭ػة.ااكَؿٱٞذ٫ ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ دنج٫ َؿ، كا٣ْة٧٣ٲ٨ ٠ِّظٮاؿ اٵ٩جٲةء

٥َّ٤ه راؽو  ٓه ٤٣ذٞؽٱؿ كقي  ٤٣ذِّكٱ٢. - ٨٧٣ أراد اردٞةءق -ا٧٣ض٢٧ ثةبه كاق

 ٚػٰ ز٬ٲػؿ إذ  ك٢ٕ٣ ا٣سٕة٣جٰ امذٜ ٬ؾا ا٣ع٥١ ٨٦ ٠ٺـ ٧ٔؿ ث٨ ا٣ؼُػةب

٤ٔػٯ ز٬ٲػؿ ثػ٨ أثػٰ قػ٧٤ٯ ث٩ِّػ٫ ٹ ٱٕةّػ٢   كٝؽ أز٪ٯ ٧ٔؿ ث٨ ا٣ؼُةب»  ٝةؿ

«ك٠ةف ٹ ٱ٧ؽح أظؽان إٹ ث٧ة ٚٲ٫، ة١٣ٺـث
(8)

. 

ٹ ٱٕةّػ٢ ثػٲ٨  ك٠ةف ز٬ٲػؿ»ا٧٣ٕة٤ّح ثٲ٨ ا٣ٞٮؿ ثٞٮ٫٣   مؿ ا٣ـ٦ؼنؿكَّ ٚى 

 إذا أدػٯ ثػة٣ؿصٲٓ ٦ػ٨ ا٣ٞػٮؿ.  . كٚػٺف ٱٕةّػ٢ ثػة١٣ٺـأم ٹ ٱ١ؿرق  ا٣ٞٮؿ

«ه  ٬ٮ ا٣ذٕٞٲؽ كا٣ذٕٮٱكٝٲ٢
(9)

. 

٨١٣ مٕؿق ٱؼ٤ٮ ٦ػ٨ ا٣ذٕٞٲػؽ  ،ثؽ ٦٪٫ ٰٚ دضةرب ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨ ٚة٣ذ١ؿار ٹ

٣ٲف ٚٲ٫ ٦ٕة٤ّػح ٣ْٛٲػح أك ٦ٕ٪ٮٱػح كاًطه ١ٚٺ٫٦  ٕٮٱه إ٣ٯ ٦ؽل ثٕٲؽ.ذكا٣

  ٚٞػؽ صٕػ٢ ٧ٔػؿ، ٱؽر٫٠ ا٣ٕة٦ح كا٣ؼةوح -٤ٔٯ ثٺٗذ٫  -١٠ٺـ اٵ٩جٲةء 
ةء ٠كؿان ٣ِّ٧٤٣ٮؼ أ٫٩ مةٔؿ ا٣ٕة٦ح ٨٦ أث٪ػ، ك٥٬ ا٣ؼةوح، ز٬ٲؿان مةٔؿى ا٣نٕؿاء

ا٣جٮادم ا٣ٕؿثٲح
(11)

ٚض٢ٕ إَؿاث٫ ٤٣نػٕؿاء ٠إَؿاثػ٫ ٤٣ٕة٦ػح. ك١٣ػ٢ كاظػؽة ، 

 ٚٞؽ ٱنذؿ٠ةف ٚٲ٭ة كٝؽ ٱؼذ٤ٛةف.، كدٞ٪٫ٕ، ٦٪٭٧ة ص٭ح ٨٦ مٕؿ ز٬ٲؿ دُؿث٫

ك٬ٮ ٰٚ ٬ؾا ا٣ذٕجٲؿ ٱض٢ٕ ٝٮة إَؿاث٫ ٔةاؽة إ٣ٯ َؿؽ ا٣ذٕجٲؿ ٣ؽٱػ٫؛ ذ٣ػٟ أ٩ػ٫ 

ة٣ٛػػخ ردػػت ا١٣ػػٺـ دؼ اٱ٭ػػؾب أ٣ٛةّػػ٫ ٦ػػ٨ ا٧٣ٕة٤ّػػح )ا٣ىػػٕٮثح ٚػػٰ ا٣٪ُػػٜ إذ

أك اٹًػُؿاب ٚػٰ ٦ضػةكرة ، كامذج٭خ ا٧٣ٕة٩ٰ ثكجت ذ٣ٟ( أك ا٣٘ؿاثح ٰٚ ا٤٣ِٛ

ؽـ ٣ْٛػةن ظٲػر ٹ دٞػؽـ ا٣ٕػؿب..، ا٤٣ِٛ ٣ضةرق ٨٦ اٵ٣ٛةظ ٰٚ ث٪ةء ا٣ض٤٧ح  كٹ ٱٞي

كٱػ٪ٞط  ،)٠ػة٣٭يٕؼيٓ( كٹ ٱذؼٲؿ أوٮاتى ا٤٣ِٛ ا٧٣ٛؿدة ٰٚ ث٪ةا٭ة ٦ذٞةرثح ا٧٣ؼػةرج

                                                 

(8)  َّٰ  .181ٰٚ دٱٮاف ا١٣٪ؽم ٦ضة٣ف أدثٲح ٰٚ دٱٮاف  ا٣ٕٮد ا٣٭٪ؽم ٨ٔ أ٦ة٣

 )٢ْٔ(. 317أقةس ا٣جٺٗح   (9)

 .1/52  ءا٩ْؿ  َجٞةت ٚعٮؿ ا٣نٕؿا (11)
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 ٝٮ٣ػ٫ ٦ٞجػٮٹن ك٦ٕٞػٮٹن  ٚٲ١ٮفؼًؿجى مٕؿىقي ٨٦ ٦ٕة٤ّح ا٧٣ٕة٩ٰ ٦ٕة٩ٲ٫ ٨٦ ا٣ذٕٞٲؽ ٣ٲي 

 كٹ ٱ٧ػؽح ا٣ؿصػ٢ إٌٹ ، ك٬ٮ ا٣ىؽؽ ا٧٣ٮاٜٚ ٣ٮا٫ٕٝ ، ث٧ة ٚٲ٫()ٹ ٱ٧ؽح ا٣ؿص٢ إٌٹ 

ث٧ة ٱ١ٮف ٤٣ؿصةؿ ٤ٔٯ ص٭ح ا٣ٮاصػت ٚػٲ٭٥ ٦ػ٨ مػٲ٥ ا٣ٕػؿب ٦ػ٨ ٗٲػؿ ٤ٗػٮ كٹ 

ا٣ذٕجٲػؿ ك٦ػ٨ وػٛةت ٚذ٤ٟ ٨٦ َؿؽ اٵ٩جٲةء ٚػٰ  ...ٕؿمٌ ا٣نٌ  ٫د٧ع٢ ث٧ة ٱٮاٜٚ ٚ٪ٌ 

ٓ كصؽ٬ة ا٣سٕة٣جٰ ٰٚ ٠ٺـ ٧ٔؿ ٤ٔٯ مٕؿ ز٬ٲؿ ز٥ ، ٠ٺ٦٭٥  ث٭ة.دٮقَّ

ككٝٙ اٳ٦ؽم ٤ٔٯ ٝٮؿ ٧ٔؿ ٚٞػةؿ ٚػٰ أز٪ػةء ا٣ُٕػ٨ ٚػٰ ٦ػؾ٬ت أثػٰ 

٧٤ٯ   كأّ٪٫ ق٧ٓ ٦ة ريًكمى ٨ٔ ٧ٔؿ ث٨ ا٣ؼُةب»د٧ةـ   ٰٚ ز٬ٲؿ ث٨ أثٰ قي

ـً »٧٣ة ٝةؿ ٚٲ٫   ٮ، ٠ةف ٹ ٱٕة٢ّ ثٲ٨ ا١٣ٺ كٹ ٱى٧ؽىحي ا٣ؿصػ٢ ، ًمٲ٫َّي كٹ ٱذذجٓ ظي

«إٹ ث٧ة ٰٚ ا٣ؿصةؿ
(11)

كأظتَّ أف ٱكػذ١سؿ ٧٦ػة ذى٦َّػ٫ي ، ٥٤ٚ ٱؿدًي ٬ؾا ٣نٕؿق .

ى٫ي. كٝؽ ٚكؿ أ٢٬ ا٤ٕ٣ػ٥ ٬ػؾا ٦ػ٨ ٝػٮؿ ٧ٔػؿ ، كذ٠ػؿكا ٦ٕ٪ػٯ ا٧٣ٕة٤ّػح، كٔةث

٦ػ٨ ٝٮ٣ػٟ  ، كر٠ٮب ثٌٕػ٫ ٣ػجٕي، ك٬ٰ  ٦ؽاػ٤ح ا١٣ٺـ ث٫ٌٕ ٰٚ ثٕي

ٮ٧٬ة ٧٦ة ٱذ٤ٕػٜ ثٌٕػ٫ ثػجٕي ٔ٪ػؽ ك٩ع، كدٕة٤ّخ ا١٣ٺب، دٕة٢ّ ا٣ضؿاد

 كأ٠سؿ ٦ة ٱكذ٢٧ٕ ٰٚ ٬ؾٱ٨ ا٣٪ٮٔٲ٨.، ا٣كٛةد

ٌٰ ك٠ؾ٣ٟ ٚكؿكا ظي  ك٬ٮ ا٣ػؾم ٹ ٱذ١ػؿر ٚػٰ ٠ػٺـ ا٣ٕػؿب ، ا١٣ٺـ ٮم

ك٠ةف ٹ ٱ٧ؽح ا٣ؿصػ٢ »  ٠سٲؿان؛ ٚإذا كرد كردى ٦كذ٭ض٪ةن. كٝة٣ٮا ٰٚ ٦ٕ٪ٯ ٝٮ٫٣

كٹ ، ؽح ث٫ ا٤٧٣ػٮؾأراد أ٫٩ ٹ ٱ٧ؽح ا٣كٮٝح ث٧ة ٱ٧  إٹ ث٧ة ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ؿصةؿ

ٱ٧ؽح ا٣ذضةر كأوعةب ا٣ى٪ةٔةت ث٧ة ٱ٧ؽح ث٫ ا٣ىٕة٣ٲٟ كاٵثُةؿ كظ٤٧ػح 

ٚؾ٠ؿكا ، ا٣كٺح؛ ٚإف ا٣نةٔؿ إذا ٢ٕٚ ذ٣ٟ ٚٞؽ كوٙ ٢٠ ٚؿٱٜ ث٧ة ٣ٲف ٚٲ٫

 ةإٹ أثػ، كًػٮظةن كثٲة٩ػةن  ز٥ ٦س٤ٮا ٣٭ة أ٦س٤ح دـٱؽ ٦ة ٝة٫٣ ٧ٔػؿ ، ٬ؾق ا٣ض٢٧

ٰ ٠ذةثػ٫ ا٧٣ؤ٣ػٙ ٚػٰ ٩ٞػؽ ا٣نػٕؿث٨ صٕٛؿ ٚإ٫٩ ذ٠ؿ ذ٣ٟ ٚػ حا٣ٛؿج ٝؽا٦
(12)

 

                                                 

 .1/63َجٞةت ٚعٮؿ ا٣نٕؿاء   (11)

 .174  ٵثٰ ا٣ٛؿج ٝؽا٦ح ث٨ صٕٛؿ ا٤ٕ٣ٮم، ا٩ْؿ  ٩ٞؽ ا٣نٕؿ (12)
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ذ٣ػٟ ٚػٰ  كٝػؽ ذ٠ػؿتي ، ٝجٲعػةن  ا٧٣ٕة٤ّح ٤ُٗةن  ، ٤ٍ٘ٚ ٰٚ أ٦س٤حك٦س٢ ٫٣ أ٦س٤ح

٪خ ٚٲ٫ ص٧ٲٓ ٦ة كٝٛخ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ق٭ٮًق ك٠٫ُ٤ٗذةبو ثٲَّ 
(13)

»
(14)

. 

ٰٚٛ ٬ؾا ا١٣ٺـ ٣ٴ٦ؽم دٕـٱـ ٤٣ٛ٭٥ ا٧ٕ٣ٲٜ ٣ذ٤ٟ ا٣ٕجةرات ا٣٪ٞؽٱح اٵدثٲػح 

، ٮف أذ٧ػةدان ٤ٔػٯ أ٩٭ػ٥ ٱؼػةَجٮف ٔؿثػةن ث٤كػة٩٭٥ا١٧٣سٛح ا٣ذٰ ٱٞٮ٣٭ػة ا٧٣ذٞػؽ٦

ٚٮٝػٙ ، ٚٲ١ذٛٮف ثةٷ٧٣ةح إ٣ٯ ا٧٣ؿاد ٨٦ ٝٮ٣٭٥؛ ٣ٲؽرؾ ا٧٣ذ٤ٰٞ ٦ٞىػؽ ا٣٪ػةَٜ

، ك٬ٰ  ٦ؽاػ٤ح ا١٣ٺـ ث٫ٌٕ ٚػٰ ثٕػي»اٳ٦ؽم ٤ٔٯ ٦ى٤ُط ا٧٣ٕة٤ّح ثٞٮ٫٣  

، كدٕة٤ّػػخ ا١٣ػػٺب، ٦ػػ٨ ٝٮ٣ػػٟ  دٕةّػػ٢ ا٣ضػػؿاد، كر٠ػػٮب ثٌٕػػ٫ ٣ػػجٕي

٧ٚؽاػ٤ػح ا١٣ػٺـ ثة٣ذٞػؽٱ٥  «.ٌػ٫ ثػجٕي ٔ٪ػؽ ا٣كػٛةدك٩عٮ٧٬ة ٧٦ػة ٱذ٤ٕػٜ ثٕ

كإَة٣ح ا٣نؿط ثـٱةدة ا٣ُٕٙ ٤ٔٯ ص٤٧ح ا٣نػؿط ، كا٣ض٢٧ اٹٔذؿاًٲح، كا٣ذِّػٲؿ

٧٦ة ٱذؿؾ أزؿان ٰٚ ٧ٗٮض ا٧٣ؿاد أك د٧ٕٲذػ٫ أك إ٣٘ػةزق. كٚػٰ  كد٪ةقٰ ا٣ضٮاب...

ضتى ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ٧٦ة ٱض٢ٕ ا٣ػ٪ه  ر٠ٮب ا١٣ٺـ ث٫ٌٕ ٤ٔٯ ثٕي ٦ة ٱي١سؿ ا٣عي

 ٨ٔ أ٧ٔة٫ٝ أك أركاظ٫ ا٣كةرٱح ٚٲ٫.ا٣نٛٮؼ ٝؽان ق٧ح ٚة

٤ٔػٯ أف  ؛ض٢ٕ اٳ٦ؽم ا٧٣ٕة٤ّح ٩ةثٕح ٦ػ٨ ٦ٮصجػةت ّػؿكؼ اٷثػؽاعٚ

ٔى نػجِّ ثٕي ا٧٣جؽٔٲ٨ ا٧٣ُجٮٔٲ٨ ٱي  ٭٥ ثجػٲي ا٣ضػؿاد ا٧٣ٮًػٮع ثٌٕػ٫ ٫ إثػؽا

كدنػجٲ٭٭ة ثٮًػٓ ثػٲي ، ٚ٭ٮ ٦ذؿا٠ت ٤ٔٯ مػٰء ٦ػ٨ ا٣عضػت، ٤ٔٯ ثٕي

 ،كٚٲ٫ دُ٭ٲؿ ٧٣جؽٔػ٫، كرث٧ة ا٣ذٕض٢ ٰٚ ذ٣ٟا٣ضؿاد ٱؿصٓ إ٣ٯ ٦ذٕح إػؿاص٫ 

 ثٲؽ أ٫٩ ٹ ٱِّدٰ وةٚٲةن أك دة٦ةن د٧ةـ ٗٲؿق ٨٦ اٵمٕةر.

كٱنج٭٫ ٨٦ َؿؼ  ػؿ ث٧ذٕػح ا٣كػٛةد ثػٲ٨ ا١٣ػٺب ٧٣ٕ٪ػٯ ا٧٣ذٕػح ا٣ض٪كػٲح 

دٛة٢ٔ ا٧٣ٕة٩ٰ ثٲ٨ ا٣٪ٛف كا٣٪ه كا٣٪ىػٮص اٵػػؿل ٣ذٞؿٱػت  ةن ٱؽؿ  ٤ٔٯدنجٲ٭

                                                 

 .1/293  ثٲ٨ مٕؿ أثٰ د٧ةـ كا٣جعذؿم ا٧٣ٮاز٩ح (13)

٩ػ٫ ٤ٗػٍ ٚػٰ ا٣ٛ٭ػ٥ ٧٤٣ىػ٤ُط ك٤ٗػٍ ٚػٰ ا٣ذُجٲػٜ؛ ٵف ا٧٣ٞىػٮد ا٧٣ٕة٤ّػػح كا٣عػٜ أ (14)

ك٢ٕ٣ ٝؽا٦ح ثػ٨ صٕٛػؿ  .أم ا٧٣ٕة٩ٰ ا٧٣ن٤١ح ٹ ٦ضؿد دػٮؿ ٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٦ٕ٪ٯ، ا٧٣ؾ٦ٮ٦ح

 .ك٬ؾا ٨٦ ٬ٮس ا٣٪ٞةد، أراد أف ٱ١كؿ ٠ٺـ ٧ٔؿ كظضذ٫



 62 (2 - 9) نءااجلش (19)اجمللد  -شق جملة جمنع اللغة العزبية بدم

٧٣ٕػة٩ٰ ثٌٕػ٭ة ٦ػ٨ ثٕػي ٣ذؿا٠ج٭ػة كوػٕٮثح ٚٲىٕت دؼ٤ػه ا، ا٧٣ذٕح ثة٣ذنجٲ٫

ٚػجٕي أصػـاء ا٣ذٛةٔػ٢ ، اٹ١ٛ٩ةؾ ٨٦ ا٣ذضؿثح اٷثؽأٲح ٣عْح ٝؾؼ ا٣ُةٝح ا٧٣ةدٕح

 ٥٣ دٛؿغ د٧ة٦ةن ٨٦ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذٛة٤ٔٲح ٚجٞٲخ ٰٚ ا٧٣ٕة٩ٰ ٔٮارض ا٧٘٣ٮض.

)كًٓ ثٲٮض ا٣ضؿادا ا٣ذُ٭ؿ( ك)قػٛةد ا١٣ػٺب  كٰٚ ٬ؾٱ٨ ا٣ذنجٲ٭ٲ٨

، كد٪ٞٲط ٦ٕة٩ٲػ٫، ٦ة ٱٮ٦ئ إ٣ٯ د٭ؾٱت ز٬ٲؿ أ٣ٛةظ مٕؿقا٧٣ذٕح ثة٧٣نةر٠ح(  ا

كٱجؿز ٦ٕ٪ٯ ٨٦ ٦ٕة٩ٰ ا٣ى٪ٕح ٰٚ  ؛٧٦ة ص٢ٕ أمٕةرق ث٧٪ِّل ٨٦ ٬ؾٱ٨ ا٣ٕٲجٲ٨

 ك٣ؾة ٰٚ ا٣ٮًٓ.، مٕؿق ثذؼ٤ى٫ ٨٦ كمٰ ا٣٘ؿٱـة ٦ذٕح ٰٚ ا٣ذٛة٢ٔ

ك٠ػؾ٣ٟ »ككٝٙ اٳ٦ؽم ٤ٔٯ رأم ا٧٤ٕ٣ةء ث٤ِٛ )ظٮمٰ ا١٣ٺـ( ثٞٮ٫٣  

ك٬ٮ ا٣ؾم ٹ ٱذ١ؿر ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٕػؿب ٠سٲػؿان؛ ٚػإذا كرد  ،ٚكؿكا ظٮمٰ ا١٣ٺـ

ٱؿٱؽ ثؾ٣ٟ أف ٬٪ةؾ ٠ٺ٦ةن كاردان ٰٚ ٠ٺ٦٭٥ اٝذٌةءن ٵظٮا٣٭٥  «كردى ٦كذ٭ض٪ةن 

، ك٠ةف ٹ ٱ١سؿ ٚػٰ ٝػٮ٣٭٥ ا٣نػٕؿم ٣ٮظنػٲذ٫ ٦ػ٨ ثٲػةف ا٣نػٕؿ، ا٣ذٰ د٘ٲؿت

ٵف ٦ٕةكدد٫ ٣٘ٲؿ ًػؿكرة ٱٕػؽ ر٠ٮثػةن ٤٣ٮظنػٰ ، كز٫٤ٞ ٤ٔٯ ٦ؿا٠ج٫ ا٣نٕؿٱح

 ٣سٞٲ٢ ٤ٔٯ ظكةب ا٩ِّ٧٣ٮس ا٣ؼٛٲٙ ٤ٔٯ ا٤٣كةف كا٣جٲةف.ا

ك٢ٞ٩ ٦ٮٝٙ ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ ا٣ضـء اٵػٲؿ ٨٦ ٦ٞٮ٣ح ٧ٔؿ ٤ٔٯ ركاٱذ٫ ثٞٮ٫٣  

أراد  «ك٠ةف ٹ ٱ٧ؽح ا٣ؿص٢ إٹ ث٧ة ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ؿصةؿ»  كٝة٣ٮا ٰٚ ٦ٕ٪ٯ ٝٮ٫٣»

كٹ ٱ٧ػؽح ا٣ذضػةر كأوػعةب ، أ٫٩ ٹ ٱ٧ػؽح ا٣كػٮٝح ث٧ػة ٱ٧ػؽح ثػ٫ ا٤٧٣ػٮؾ

ث٧ة ٱ٧ؽح ث٫ ا٣ىٕة٣ٲٟ كاٵثُةؿ كظ٤٧ح ا٣كٺح؛ ٚإف ا٣نػةٔؿ إذا  ا٣ى٪ةٔةت

زػ٥ ٦س٤ػٮا ، ٚؾ٠ؿكا ٬ؾق ا٣ض٧ػ٢، ٢ٕٚ ذ٣ٟ ٚٞؽ كوٙ ٢٠ ٚؿٱٜ ث٧ة ٣ٲف ٚٲ٫

 .«كًٮظةن كثٲة٩ةن  - ٧ٔؿ  -٣٭ة أ٦س٤ح دـٱؽ ٦ة ٝة٫٣ 

كٹ ٱىٙ أوػعةب ا٣ىػ٪ةٔةت ، ٚـ٬ٲؿ ٹ ٱُٰٕ ٩ٕٮت ا٣كٮٝح ٤٧٤٣ٮؾ

٦ةدـاؿ دٞٮؿ  ٨٦ كوػٟٛ ث٧ػة ٣ػٲف ٚٲػٟ ٚٞػؽ ث٧ة ٣٘ٲؿ٥٬؛ ذ٣ٟ أف ا٣ٕؿب 

كٹ دذ٨١٧ ، إًةٚح إ٣ٯ أ٫٩ ٱٮٝٓ ا٣ىٛح ٤ٔٯ ٗٲؿ وةظج٭ة ٚٺ د٤ىٜ ث٫، ذ٦ٟ
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إ٣ػٯ  ةاٷوةثح ٰٚ ا٣ٮوٙ ٧٦ة ٱٕػٮد صـاٲ ػكأقةس ث٪ةء ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣نٕؿم ، ٚٲ٫

٧ٔٮد ا٣نٕؿ
(15)

كص٢ٕ ٦٪ةٝنػذ٫ ٚػٰ ، ز٥ قض٢ ٦آػؾق ٤ٔٯ ٝؽا٦ح ث٨ صٕٛؿ، 

 كٔكةق ٱِّدٰ.، ٠ذةب ٧٣ة ٱى٢ إ٣ٲ٪ة

، ٤ٔٯ ث٪ةء ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨ ٱٮًػط ٦ض٤٧ػ٫ ٧٦ة دٞؽـ ٱذجٲ٨ أف ٩ٞؽ ا٣سٕة٣جٰ ث٪ةءه 

٤ٮٱط إ٣ٯ ٦ػة ٠ػةف كٱؼُٮ ث٫ ػُٮة أػؿل ٰٚ ا٣ذ٧٤ٲط أك ا٣ذ، أك ٱٮصـ ٦ٛى٫٤

 أقةقةن ٤٣ج٪ةء.
ػاضتطجبػططاػجاءػبه:

كأًػةؼ مػٲبةن  ،٨ ا٣٘ػة٦يأٔةد ا٣سٕة٣جٰ ٦ة ٝة٫٣  ٩ٛةن ٰٚ ز٬ٲؿ كمٕؿق ٚجٲَّ 

ز٬ٲؿ ثػ٨ »٩ٞؽق إذ ٝةؿ  ٱ٪ةقت ػٮاص ا٣ؼةوح ٨٦ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ ثة٣نٕؿ ك صؽٱؽان 

ٓي أثٰ ق٧٤ٯ ا٣نػٕؿاء ١٤٣سٲػؿ ٦ػ٨ ا٧٣ٕػة٩ٰ ٚػٰ ا٤ٞ٣ٲػ٢ ٦ػ٨    ٱٞةؿ  إ٩ػ٫ أص٧ػ

  ٫ ا٣ذٰ ٰٚ  ػؿ ٝىٲؽد٫ ا٣ذٰ أك٣٭ةكأثٲةد، اٵ٣ٛةظ

 أ٨٦ أـ أكٚٯ د٦٪ح ٥٣ د٥٤١

ٗيؿَّةي  -٤ٔٲ٭٥ ا٣ىٺة كا٣كٺـ  -دنج٫ ٠ٺـ اٵ٩جٲةء  ك٩٭ةٱحه ، ًظ١ى٥ً ا٣ٕؿبك٬ٰ 

ك٬ٰ، دضؿم ٦ضؿل اٵ٦سةؿ ا٣ؿاإح ا٣ؿااٞح ، ٰٚ ا٣عك٨ كا٣ضٮدة
(16)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

٢و  ٟي ذىا ٌٚى ٦ى٨ ٱى ٛىٌػ٫٤ًً ، كى ٢ٍ ثً  ٚىٲىجؼى

 

ٱيػػؾ٦ى٥ً   ٪ػػ٫ي كى ٔى ٨ى   ٤ٔػػٯ ٝىٮ٦ًػػ٫ً ٱيكػػذ٘ى

ذىًؿٍب ٱىعكى   ٦ى٨ ٱ٘ى ك  كى ؽي ٔى ٫ي  اٍت  ٞى ًؽٱ  وى

 

ػػػ٫ي ٹ ٱي   كى ـٍ ٩ٛى ػػػؿِّ ٦ىػػػ٨ ٹ ٱي١ى ـً كى ػػػؿَّ  ١ى

ػ٫ً ثًًكػٺًظ٫ً   ًً ٮ ٔىػ٨ ظى دٍ  ٦ى٨ ٹ ٱىؾي  كى

 

٤ىػ٥ً   ٤ًػ٥ً ا٣٪َّػةسى ٱْي ٦ىػ٨ ٹ ٱْى ـٍ كى ؽَّ  ٱي٭ى

ػحو   ٞى ٤ًٲ ٪ؽى ا٦ؿلءو ٨٦ً ػى ًٔ  ٨ٍ ٦ى٭٧ة دى١ي  كى

 

٤ى٥ً   ٤ىٯ ا٣٪َّةًس دٕي ٔى  ك٣ٮ ػة٣٭ة دىؼٛٯ 

ةو   ٦يػػٮرو ٠ىسًٲػػؿى
ي ٍٓ ٚػػٰ أ ػػة٩ً ٦ىػػ٨ ٹ ٱيىى  كى

 

ػػٍِّ ثً   َى ٱيٮ ى٩ٲػػةبو كى ػػؿٍَّس ثًِّ ٪ًكػػ٥ً ٱٌي  ٧ى

 أ٫٩ أ٦ؽح ثٲخ ٝة٣ذ٫ ا٣ٕؿب ٝٮ٫٣  ك٧٦ة كٝٓ اٷص٧ةع ٤ٔٯ 

                                                 

 .1/9  ٧٤٣ؿزكٰٝ، مؿح دٱٮاف ا٣ع٧ةقح (15)

 .٤ٔٯ دٞؽٱ٥ كدِّػٲؿ ٰٚ اٵثٲةت 32-29ز٬ٲؿ ث٨ أثٰ ق٧٤ٯ   مٕؿمؿح  (16)
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٤ِّٺن  اقي إذا ٦ػػػػة ًصبذىػػػػ٫ي ٦يػػػػذى٭ى  دىػػػػؿى

 

ةا٤ًي٫ٍ   ى٩خى قى ٲ٫ً ا٣َّؾم أ ًُ ٕي ٟى د َّ «٠ىِّى٩
(17)

 

ًِّٚةؼ إ٣ٯ ٦ة دٞؽـى ٦٪ةٝنذ٫ي أف اٵثٲةت ا٧٣نةر إ٣ٲ٭ػة ٬٪ػةؾ دنػج٫ ٠ػٺـ  

ًٙ ، اٵ٩جٲةء ٰٚ ٤ٔٮ ثٺٗذ٭ة ، ٩ٛٮذ٬ػة كٝػٮةً ، ٦ِّػػؾ٬ة ظكػ٨ً ك، إمػةرد٭ة ك٣ُػ

ي٭ػة داػ٤ػحن إَة٣ذ٭ػة ٚػٰ ، كصةء إزجةت ٩ى٭ة ٬٪ة ٣ ٮِّ ُى ي ٥٤ٚ دٕػؽ ا٣ؿكاٱػةت ا٣ذػٰ د

ػ٥ً ا٣ٕػؿب ٤٠ِّ٭ػة ، ا٣ع٥١ ا٣٪ٞؽم كص٤ٕ٭ة ٚٮؽ ذ٣ٟ ٗؿةى مٕؿ ز٬ٲؿو كٗؿةى ًظ١ى

ك٩٭ةٱػح ا٣ضػٮدة ٚػٰ ٔػؿض ، ٤ٔٯ ث٤ٮٗ٭ة ٩٭ةٱح ا٣عك٨ ٰٚ وػ٪ٕذ٭ة ا٣نػٕؿٱح

كدٕجٲؿ٬ػة ٔػ٨ ، ت ا٣نٕؿ ٚػٰ أم ص٭ػح ٦ػ٨ ص٭ةدػ٦٫ٕة٩ٲ٭ة ٣ؼ٤ٮو٭ة ٧٦ة ٱٕٲ

كوٛةء ٧ًٲؿ ز٬ٲؿ ٰٚ دٕجٲؿق ٨ٔ ا٣ذضؿثح ، دضؿثح اٷ٩كةف ٰٚ ٗؿثذ٫ كاٗذؿاث٫

 ك٬ٮ ا٧٣ـ٩ٰ. ،اٷ٩كة٩ٲح ا٩ُٺٝةن ٨٦ دضؿثذ٫ ا٣نؼىٲح ثٲ٨ أػٮا٫٣ ٨٦ ُٗٛةف

كا٩ذ٢ٞ ٦ػ٨ ا٣ذ٧سٲػ٢ ٣ضٮا٦ػٓ ٧٤٠ػ٫ ٦ػ٨ د٤ػٟ ا٣ٞىػٲؽة ا٧٣ضٕٮ٣ػح ٦ػ٨ 

ةق٧ٮط ا٣ٕؿب ٰٚ دٞؽ٦٭
(18)

إ٣ٯ ٝىٲؽة أػؿل ٣٭ة ٩ىٲج٭ة ٨٦ ا٣٪ٞؽ ا٧٣ذٞؽـ  

أ٫٩ أ٦ػؽح  ٚذؼٲؿ ٦٪٭ة ثٲخ ا٣ٞىٲؽ ٚٲ٭ة ثٞٮ٫٣  )ك٧٦ة كٝٓ اٷص٧ةع ٤ٔٯ، ٩ى٫

 ثٲخ ٝة٣ذ٫ ا٣ٕؿب ٝٮ٫٣ 

٤ِّٺن  اقي إذا ٦ػػػػة ًصبذىػػػػ٫ي ٦يػػػػذى٭ى  دىػػػػؿى

 

ػػةا٤ًي٫ٍ(  ى٩ػػخى قى َّػػؾم أ ٲػػ٫ً ا٣ ًُ ٕي ٟى د  ٠ىِّى٩َّػػ

 (86٬-26جؽ ا٤٧٣ٟ ثػ٨ ٦ػؿكاف )٢ٕ٤ٚ ٬ؾا ا٣ع٥١ ا٣٪ٞؽم مةآ أٱةـ ٔ 

ـو ٨٦ ا٣نٕؿاء  أم  »إذ صةء ٰٚ ا٣ؼجؿ   ثٲخ أ٦ؽح؟ ٚةدٛٞٮا  ٝةؿ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ٣ٞٮ

 ٤ٔٯ ثٲخ ز٬ٲؿو 

٤ِّ دىػػػػ اقي إذىا ٦ػػػػة ًصبٍذىػػػػ٫ي ٦يػػػػذى٭ى  ٺن ؿى

 

  َّ ٲ٫ً ا٣ ًُ ٍٕ ي ٟى د َّ ى٩ٍخى قةا٤ًي٫ٍ ٠ِّى٩ «ًؾم أ
(19)

 

١ٚػةف  ،٤ٰ ٚةؽ ٨ٚ ا٧٣ؽٱط ٦ة ٣ػ٥ ٱج٤٘ػ٫ مػةٔؿ صػة٬ ٰٚ ٚجٲخ ز٬ٲؿ ث٤ٖ 

                                                 

 .96  ٵثٰ ٦٪ىٮر ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ إق٧ةٔٲ٢ ا٣سٕة٣جٰ، ػةص ا٣ؼةص (17)

 .1/114ا٩ْؿ  ص٧٭ؿة أمٕةر ا٣ٕؿب   (18)

 .58  اث٨ ٝذٲجح، ا٣نٕؿ كا٣نٕؿاء كٝٲ٢  َجٞةت ا٣نٕؿاء (19)
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وي عجائتٍ امىذَنث فيْ امخبتٔير عيي  اً امتٔج ةتراعث حصِٓره وقِة حأثٔره واخد

أور وأمِف فْ خٔاة كرواء امبرب ميه ٓطنيي ىميّ امخبتٔير عٌيٍ ةُيذه امتراعيث 

ةل قل مه ٓتنغ ةٍ األفق امذي ةنغٍ ةٔج زَٔير امىيذكِر فيْ كصير ، شاعر قتنٍ

فنه ٓبتير عٌيٍ أخيد قتيل ، ةٍ وي خٔاة امبربجدار األمطث منىبٌّ وي جُث قر

 وك حيراه، زَٔر فجاء حبتٔره عٌٍ وددثاً دَشيث اككخشياف مشيْء ةئي ٓيدٓ 

 .فبنّ شدة قرةٍ مه ٓنخطج ىمٍٔ أخد، واثالً فْ أشبار امٌاس

ََ أَةيِ »وذَب ةبض أَل امبنه ىمّ خالف ذم  فيْ امتٔيج ىذ قٔيل   قيا

ِِّٔب امىخٌتِّْ امنَّ
(20)

 []وي امكاول  

جَجِزٓجيَل َوِعٌجيَدهُ  ِذيَٓا ذَا امي يُب ام َُ َٓ 

 

ِّييييْ  ييييِذِه أَحََصييييدَّ ُ  أًَ ٍِ ةِأَخج  َعنَٔجيييي

َُ  ىِنَّ وىدوَخٍُ ٓبنْ امبناءَ امجزٓلَ   وقيامِا  ، وٓرى امىٌَّيثَ مخِخيذِ ، ٓقِ

َُ زٍَٔر   ىِنَّ أَصنٍَُ قِ

نِّالً  َُ  حَييييَراهُ ىِذَا وَييييا ِجُجخَييييٍُ وُييييخَ

 

ٍِ ا  ِنٔجيي َّييَ  حُبج جييَج َشييائِنٍُج َكأًَ َّييِذيج أًَ  م

ًّ ، فتُٔج امٌاِظِه أَةنُغ ودخاً ، وامطرُ  واطحٌ   وأَراَيه ٓنٌتيَِن ، وأَشيرُف وبٌي

ُ أَودُح ةٔيٍج قامخيٍُ امبيرُب ، فْ امثٌاِء عنّ ةِٔج زَٔرٍ  ٍَّ وعٌيدي ، وٓدَّعْ ةبُظُه أًَ

ُ مَٔس ٌَاَك؛ ألَنَّ امطرَح ةاألَخِذ مَٔس فْ شٍْء ِوَي امشرِف  ٍَّ ْ ذكِرِه خعٌّ ِويَي فط، أًَ

«فامتُٔج ةامذمِّ أَشتٍُ وٌٍُ ةامىدِح...، وحقصٌٔر ةامىىدوحِ ، امىقامِ 
(21)

. 

وادعياء ، وك ٌٓياظره، وك ٓنديق ةيٍ، فتٔج أةْ امنٔب ٓقرب وي ةٔيج زَٔير

 وألن زَٔراً قٔد كالويٍ ةامخشيتٍٔ، امذم ك ٓندق ةٔج زَٔر؛ ألًٍ مٔس فْ ودح ون 

 .فُِ ٓطرح ةإعنياء امٌياس كطيرح امٌياس ةبنائيٍ ،ٍ()كأً  حبنٍٔ امذي أًج شائن

 (ويخُنالً  - جُخيٍ ويا ىذا -)حيراه  وامخخنْ عي أداة امخشتٍٔ واكًخقياَ ويي امىشيُد

                                                 

 .2/333  ةشرح أةْ امتقاء امبكتَري، امنٔب امىخٌتْدِٓان أةْ  (20)

 .583 امبِد امٌُدي عي أوامْ فْ دِٓان امكٌدي  (21)
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كا٣عؿ٠ح ا٣٪ٛكٲح كا٧٣عكػح ٚػٰ  .كد٭٫٤٤ ثٕر ا٣عؿ٠ح ٰٚ ا٣ىٮرة ٚىةرت ٦ن٭ؽان 

)٩ِّ٠ػٟ  كا٣ذٞؿٱػؿ ،)دػؿاق(  كا٣عٌٮر ا٣عكٰ ٤٣ٌػٲٙ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫، ()٦ذ٭٤ٺن   ٝٮ٫٣

ذ٣ػٟ أف  ،أ٩خ قةا٫٤( كٗٲةب ا٣ذنجٲ٫ ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ذ٪جٰ إثٕػةد ٧٤٣ٞةرثػحدُٕٲ٫ ا٣ؾم 

ٛي  ك٣ػٮ ، جػةن ثٌػٲ٫ٛإثٕةد ٦ن٭ؽ ا٧٧٣ؽكح ٦ؿظِّ إ٣ٯ ذ٣ٟ ك. ط٤خ ٤ٔٯ ا٣ن  جً ف صي اٵ٩

٩ِّٚخ د١ةد دؿل ٔٺ٦ةت ا٣جنؿ دُٛط ٤ٔٯ كص٫ ا٧٣ُٕػٰ ، ٠ةف ٦ذكٮٹن ٱ٤ُت ٦ة٫٣

 ٣ٌٛةء.٧٦ـكصح ثٕجةرات ا٣ذؿظٲت ػةرصح ٨٦ وؽرق ٦٘ؿدة ٰٚ ا

وعٲط أف ٦ٕ٪ٯ ا٣ؿًٯ ثة٣ُٕةء ٦نذؿؾ ٨١٣ أداء ز٬ٲػؿ كقػج٫ٞ كُٚ٪ذػ٫ إ٣ػٯ 

ا٧٣ٕ٪ٯ ص٤ٕخ ا٧٣ذ٪جٰ دةثٕةن ك٦ٞةرثةن صةء دكف ز٬ٲؿ. كإذا ٠ةف ا٣ٛؿح ثة٣ُٕػةء ٣ػٲف 

٨٦ ا١٧٣ةرـ ٚإف ٩ـكؿ ا٧٣ُٰٕ ٦٪ـ٣ح ا٣كػةا٢ ٦ػ٨ ٗٲػؿ دنػجٲ٫ ٚٲػ٫ إذٹؿ كذـ؛ ٵف 

كإ٦ػة أ٩ػ٫ ٱيذجػٓ ، إ٦ة أف ٦ة٫٣ ٨٦ ٗٲؿ ظ٫٤ ٱؿًٯ ُٔةءق ٣كجت ٨٦ اٵقجةب  أظؽان ٹ

، ٚإف دعٞػٜ ٠ػةف ٧٦ذ٪ػةن ٣ػ٫، كإٱضةد راٗت ثُٕةا٫ ٱٕؽ ظ٧٤ةن  كاٵذل.. ذ٣ٟ ثة٨٧٣ِّ 

، ك٧ٜٔ ا٣ؿؤٱح ٰٚ أٔؿاؼ ا٣ٕؿب ٚػٰ ا٣ُٕػةء، ك٬٪ة دجؽك دٝح ا٣ى٪ٕح ٰٚ ٝٮؿ ز٬ٲؿ

ؽ كإٹ ٚٞػ، ك٣ٲف ذ٣ٟ ٣نةٔؿ ٠ِّثٰ ا٣ُٲت ٱكٕٯ إ٣ٯ ثٺط ا٤٧٣ػٮؾ َة٣جػةن ا٣ُٕػةء

 .؟ كا٣ىؽؽ ٧ٜٔ ٨٦ أ٧ٔةؽ مٕؿ ز٬ٲؿ ،ِّٚٱ٨ ا٣ىؽؽ ،٤ٝت ا٧٣ؽح ٬ضةءن 

٦ة ٦ٕ٪ٯ )أ٦ؽح ثٲػخ(؟ كاٷصةثػح ٱ١٧ػ٨ اٝذ٪ةوػ٭ة ٦ػ٨   ك٢ٕ٣ قةاٺن ٱكِّؿ

، قٲةؽ ثٕي اٵػجةر ا٣٪ٞؽٱح ٣ٲ١ٮف اٵ٦ػؿ ٝةا٧ػةن ٤ٔػٯ دٛكػٲؿ ا٧٣ػِّزٮر ثة٧٣ػِّزٮر

٨٧ٚ ذ٣ٟ ٦ة كرد ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲٜ ٤ٔٯ ثٲخ ٵثٰ ا٣ُٲت ا٧٣ذ٪جٰ
(22)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

 كأث٭ػػػػؿ  ٱػػػػةت ا٣ذ٭ػػػػة٦ٰ أ٩ػػػػ٫»

 

 أثٮؾ كأصؽل ٦ة ١٣ػ٥ٍ ٦ًػ٨ ٦٪ةٝػت 

  َّٰ   ٬ؾا ثٲخ ظك٨ ا٧٣ٕ٪ػٯ ٦كػذٞٲ٥ ٝةؿ أثٮ ا٢ٌٛ٣ ا٣ٕؿكًٰ ٚٲ٧ة أ٦ٺق ٤ٔ

«ا٤٣ِٛ ظذٯ ٣ٮ ٤ٝخ  إ٫٩ أ٦ؽح ثٲخ ٰٚ مٕؿق ٥٣ أثٕؽ ٨ٔ ا٣ىٮاب
(23)

. 

                                                 

 .1/154  دٱٮاف أثٰ ا٣ُٲت ا٧٣ذ٪جٰ (22)

 .1/331دٱٮاف أثٰ ا٣ُٲت ا٧٣ذ٪جٰ كٰٚ أز٪ةء ٦ذ٪٫ مؿح ا٣ٕٺ٦ح ا٣ٮاظؽم   (23)
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ٞة٦ح كاٳػؿ اقػذ، ِّٚكًط ا٣ٕؿكًٰ أ٦ؽح ثٲخ ث٦ِّؿٱ٨  اٵكؿ ظك٨ ا٧٣ٕ٪ٯ

ا٤٣ِٛ. أ٦ة ظك٨ ا٧٣ٕ٪ٯ ٚة٧٣ؿاد ث٫ أ٦ؿاف  اٵكؿ ٬ٮ صػٮدة ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٣نػٕؿم ٚػٰ 

كأو٢ ا٣عك٨ ٤٣ِٛ كاٷٱضةز ٰٚ ٤ٝح اٵ٣ٛػةظ كقػٕح ا٧٣ٕػة٩ٰ كاٵ٣ٛػةظ ، إٱضةزق

ٚض٧ٓ ٦ة ٤٣ِٛ ٣ٲٕجؿ ث٫ ٧ٔة ٬ٮ ٧٤٣ٕ٪ٯ؛ ٫٩ِّ١ٚ صٕػ٢ دٞػؽـ ، ٦ع٢ ا٣ى٪ٕح ا٣نٕؿٱح

ةظ ٰٚ وٲةٗذ٭ة كقج١٭ة كمػٛةٚٲذ٭ة ٧ٔػة ا٧٣ٕة٩ٰ ٰٚ صٮدد٭ة ٔةاؽان إ٣ٯ ظك٨ اٵ٣ٛ

كدكػ٥٤ ، أم د٤ٕػٮ ٚػٰ ػٮاوػ٭ة  ٚٲ٭ة ٨٦ ٦ٕةف مٕؿٱح دنؿؼ ٤ٔٯ أٱؽم ا٣نٕؿاء

 ٨٦ ٢٤ٔ ا٧٣ٕة٩ٰ ٠ة٤٘٣ٮ كاٷٚؿاط كاٷ٣٘ةز.

كصـا٣ػح »  كأ٦ة اقذٞة٦ح ا٤٣ِٛ ٚٛٲ٫ إمةرة إ٣ٯ ٝٮؿ ا٣ٕػؿب ٚػٰ ٧ٔػٮد ا٣نػٕؿ

ِى  ،«ا٤٣ِٛ كاقذٞة٦ذ٫   ٚٞػةؿ، ة٦ح كصةء ثػة٤٣ِٛ ٩ٛكػ٫)٦كذٞٲ٥( ٨٦ اٹقذٞ ِّٚػؾ ٣ٛ

 كقٲِّدٰ ا٣عؽٱر ٨ٔ ا٤٣ِٛ كاقذٞة٦ذ٫ ٰٚ دراقح ٝٺاؽ اٵٔنٯ. .٦كذٞٲ٥ ا٤٣ِٛ

ٚؾ٠ؿ اقذٞة٦ح ا٤٣ِٛ ٤ٔٯ ٩ْػةـ ا٣ٕؿثٲػح ك٩ْػةـ ا٣٪عػٮ ك٩ْػةـ ا٣ٕػؿكض 

ك٩ْةـ ا٣ٞةٚٲح كدؿدٲج٭ة ٰٚ ا٣٪ٛف ا٣نةٔؿة؛ ٧٦ة ٱض٢ٕ وٛح )أ٦ؽح( دا٣ح ٤ٔػٯ 

ٰٚ ا٣نػٕؿ ثٲذػةن كٝىػٲؽةن ٤ٔػٯ دٛػةكت ٚػٰ ث٤ػٮغ ٩ْةـ ث٪ةء اٵ٣ٛةظ كا٧٣ٕة٩ٰ 

مػؿكط ٩٭ةٱةت ا٧٣ؽح ا١٧٧٣٪ح أك اٷٱ٘ػةؿ ٚػٰ وػٛةت ا٧٣ػؽٱط ٚػٰ قػٲةؽ 

 اٷثؽاع ا٣ٛ٪ٰ ٨ٛ٤٣ ا٣نٕؿم.

(  597٬-) ك٧٦ة ٱٮًط ذ٣ػٟ أٱٌػةن ٝػٮؿ ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ثػ٨ ا٣ضػٮزم

ظػؽز٪ة أثػٮ ، ظؽز٪ة أثػٮ ث١ػؿ ثػ٨ اٵ٩جػةرم أػجؿ٩ة ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ ٦ع٧ؽ...»

زٺزح أثٲةت د٪ػة٬ٯ ٚٲ٭ػة   ٣جؿاء ٨ٔ مٲغ ٫٣ ٝةؿ  ٝةؿ ٦ك٥٤ ث٨ ا٣ٮ٣ٲؽا٣عك٨ ا

كأ٬ضٯ ثٲخ. كأ٦ػة ا٧٣ػؽح  ، كأرزٯ ثٲخ، كزاد ٤ٔٯ ٢٠ ا٣نٕؿاء  أ٦ؽح ثٲخ

ٚٞٮ٫٣
(24)

 ]٨٦ ا٣جكٲٍ[  

 ا٣جؼٲػ٢ ث٭ػة دضٮد ثة٣٪ٛف إذ ٨ًَّ 

 

 كا٣ضٮد ثة٣٪ٛف أٝىٯ ٗةٱح ا٣ضٮد 

                                                  

 .164مؿح دٱٮاف وؿٱٓ ا٣٘ٮا٩ٰ ٦ك٥٤ ث٨ ا٣ٮ٣ٲؽ اٵ٩ىةرم   (24)
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كأ٦ة ا٣٭ضةء  ٚٞٮ٫٣
(25)

 ]٨٦ ا١٣ة٢٦[  

 ٦٪ػػػةّؿق ٚعػػػٲ٨ ػجؿدػػػ٫ٝجعػػػخ 

 

 ظكػػ٪خ ٦٪ػػةّؿق ثٞػػجط ا٧٣ؼجػػؿ 

ٚٞٮ٫٣، كأ٦ة ا٣ؿزةء 
(26)

  

قً   أرادكا ٣ٲؼٛػػػٮا ٝجػػػؿق ٔػػػ٨ ٔػػػؽكِّ

 

جؿً   ٞى جًؿ دىؿَّ ٤ٔٯ ا٣ ٞى ٲتي ديؿاًب ا٣ ًُ «ٚى
(27)

 

ٰٚٛ ٬ؾا ا٣ؼجؿ صةءت وػٲ٘ح ا٣ذٌٛػٲ٢ ٦ٞؿك٩ػح ثػة٨ٛ٣ ا٣نػٕؿم ٣ذػؽؿ ٤ٔػٯ  

، أٚٞةن ٥٣ ٱج٫٘٤ ٗٲؿق إ٣ٯ ز٦٪ػ٫ٮ٫ٗ كث٤إٱ٘ةؿ ا٣نةٔؿ ثىٛح ا٧٣ؽح أك ا٣ؿزةء أك ا٣٭ضةء 

٧٦ة ٱض٢ٕ ا٣كجةؽ ا٣ٛ٪ٰ ثة٣ُةٝح ا٣نٕؿٱح ا٧٣ذض٤ٲح ٰٚ ٝؽرة ا٣نةٔؿ ٤ٔٯ ث٤ٮغ د٤ػٟ 

 ا٣٪٭ةٱح ا٣ذٰ ٥٣ ٱج٤٘٭ة أظؽ ٝج٫٤ ٨٦ ا٣ض٭ح ا٣ذٰ أث٤٘ذ٫ إٱة٬ة د٤ٟ ا٣٪٭ةٱح.

 ٚٞػؽ كرد ٝػٮ٣٭٥  ،ك٬ٮ ا٣ذٛة٢ً ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ذٌٛػٲ٢ ،كصةء ٦ٕ٪ٯ  ػؿ ٣٭ة

ثٲخ ٝة٣ذ٫ ا٣ٕؿب ٝٮؿ ا٣عُٲبحكٝة٣ٮا  أ٦ؽح »
(28)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

نػػٮ إ٣ػػٯ ًػػٮًء ٩ػػةرقً   ٦ذػػٯ دِّدػػ٫ً دٕى

 

ٲػؿي ٦يٮٝػؽً    دىًضٍؽ ػٲػؿى ٩ػةرو ٔ٪ػؽ٬ة ػى

ك٬ٮ أف ٱٞٮؿ  ٚػٺف ػٲػؿ ٦ػ٨ ، كٝة٣ٮا  أ٦ؽح ا٧٣ؽح ٦ة ٱ١ٮف ثة٣ذٌٛٲ٢ 

«كٚٺف أ٠ؿـ ٨٦ ٚٺف، ٚٺف
(29)

. 

، ك٦ذٛةًػ٤ح، ا٣ٕؿب ٚ٪ٲؿاف ا٣ٞؿل ٠سٲؿة ك٦ذٕؽدة ١٣٪٭ة ٦ذٛةكدح ٰٚ ٦ًؽىح

٤ِٚٛ )ػٲؿ( ٱنٲؿ إ٣ػٯ )أػٲػؿ( قػُٞخ ا٣٭٧ػـة  ،كٰٚ ثٲخ ا٣عُٲبح  ٱح ذ٣ٟ

كز٧ح رص٢ ٱ٤٧ٟ ٦ٮاٝػؽ ا٣٪ػةر أ٠ػؿـ ، ٚس٧ح ٩ةر ػٲؿ ٨٦ ٩ةر، ١٣سؿة اٹقذ٧ٕةؿ

، ٚةٷٱ٘ةؿ ٰٚ وٛح ا١٣ػؿـ ٩ػةثٓ ٦ػ٨ دٌٛػٲ٢ ٩ػةر ٤ٔػٯ ٩ػةر أػػؿل، ٨٦ ٗٲؿق

                                                 

 .321مؿح دٱٮاف وؿٱٓ ا٣٘ٮا٩ٰ   (25)

 .321ف وؿٱٓ ا٣٘ٮا٩ٰ  مؿح دٱٮا (26)

 .11/194ا٧٣٪ذ٥ْ ٰٚ دةرٱغ ا٤٧٣ٮؾ كاٵ٥٦   (27)

 .81دٱٮاف ا٣عُٲبح   (28)

 .1/43  ٣ٸ٦ةـ ا٤٣٘ٮم اٵدٱت أثٰ ٬ٺؿ ا٣ٕك١ؿم، دٱٮاف ا٧٣ٕة٩ٰ (29)
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ة٣ذٌٛٲ٢ ٩٭ةٱح أٜٚ أ٤ٔٯ ٦ػ٨ ٧٦ة ٱض٢ٕ ا٧٣ؽٱط ٱج٤ٖ ث، ك٠ؿٱ٥ ٤ٔٯ ٠ؿٱ٥  ػؿ

ٜو  ػؿ ١٣٪٭ة ٦ٞٲؽة ثعؽكد ٬ػةدٲ٨ ا٣ض٭ذػٲ٨. ك٣ٕػ٢ ٬ػؾق ا٣عػةؿ دٕجػؿ ٔػ٨  أٚ

 .ةح ٨٦ َؿؽ اٹردٞةء ثة٧٣ؽٱط ٚ٪  َؿٱٞ

( ٤ٕ٦ٞػةن 656٬-) ٰٚ ا٧٣ػؽٱط ٝػٮؿ ا٧٣ْٛػؿ ا٤ٕ٣ػٮم ك٨٦ َؿؽ اٷٱ٘ةؿ

أ اثذػؽ»ث٤كةف أثٰ د٧ةـ ا٣ُةاٰ ٰٚ قٲةؽ ٠ٺ٫٦ ٤ٔٯ ثٲذٲ٨ ٵثٰ ظٲح ا٣٪٧ٲػؿم  

كردٌدى ٚػػٰ ا٧٣ىػػؿاع ا٣سػػة٩ٰ ِّٚظكػػ٨ى ، ٚػػٰ ا٧ً٣ىػػؿاع اٵكؿ ٍِّٚظكػػ٨ى اٹثذػػؽاءى 

ا٣ذؿدٱؽ. كٝةؿ أثٮ د٧ةـ ا٣ُةاٰ  ٹ أٔؿؼ أظؽان أظك٨ى و٪ٕحن ٚػٰ ا٣ذؿدٱػؽ ٦ػ٨ 

ٍٝٮًؿ زي٬ٲؿ ك٬ٮ
(31)

 ]٨٦ ا٣جكٲٍ[  

ٌٺ  ًٔ ٜى ٱٮ٦ػػةن ٤ٔػػٯ   دًػػ٫ ٬ًؿ٦ػػةن ٦ىػػ٨ٍ ٱ٤ٍػػ

 

ػة  ٤ٞي ٜى ا٣ٌكػ٧ةظحى ٦٪ػ٫ي كا٣٪ٌػؽىل ػي  ٱى٤ٍ

ٜى ا٣ٌك٧ةظحى. ٝةؿ اٵو٧ٰٕ  ٬ؾا أ٦ؽحي ثٲخو ٝة٣ذٍػ٫ي كٱي   ... كد٤ ٜى ؿكل  إف د٤

«ا٣ٕؿىب
(31)

. 

كص٢ٕ ظك٨ د١ػؿار ، ٚض٢ٕ ظك٨ اثذؽاء ا٣جٲخ ٱٞةث٢ ظك٨ اثذؽاء ا٣ٞىٲؽة

كد٪ةٗٲ٫ ك٦٪ةقػجذ٫ ٧٣ٮًػ٫ٕ ٦ػ٨ ٦ٕػة٩ٰ اٷٱ٘ػةؿ ، ا٤٣ِٛ ثٲ٨ وؽر ا٣جٲخ كٔضـق

٬٪ػة كصؽدػ٫ ٤٦ػذع٥ اٵٌٔػةء ٰٚ أ٦ؽح ثٲخ ٝة٣ذ٫ ا٣ٕؿب. ك٣ٮ د٤٦ِّخ ثٲخ ز٬ٲؿ 

٧٦ػة ٱضٕػ٢ ٣ذ٧ةقػٟ ، ٣ذٮٝٙ ا٣ضٮاب ٤ٔٯ ا٣نؿط ؛٧٣ضٲب٫ ٰٚ أق٤ٮب ا٣نؿط

 ا٧٣ٕ٪ٯ ك٦ذة٩ذ٫ ٦ٮًٕةن ٰٚ ث٤ٮغ ردجح )أ٦ؽح ثٲخ( ٝة٣ذ٫ ا٣ٕؿب.

ك٧٣ػػة ٠ػػةف ا٣عكػػ٨ ٚػػٰ ا٣ىػػ٪ٕح ٹ ٱ٪ٛػػٰ ثٌٕػػ٫ ثٌٕػػةن ٣ذٕػػؽد ص٭ةدػػ٫ 

 ؿ ٨٦ مةٔؿ.ٱ٪ـؿ ٬ؾق ا٧٣٪ـ٣ح أ٠س أف ة٫ ٠ةف ٦٪ُٞٲ  ك٦٪ةقجةد٫ كأٗؿاً

٧٦ة دٞؽـ ٱذجٲ٨ أف أ٦ؽح ثٲخ ٦ؿدجحه ٚ٪ٲحه ٱ٨١٧ أف ٱج٤٘٭ة أ٠سػؿ ٦ػ٨ مػةٔؿ 

ك٬ٰ ٦ؿدجح دٞذٌػٰ ا٣ذ٪ػة٬ٰ ثىػٛةتو ٦ؽظٲػح إ٣ػٯ  ٚػةؽ ٦ػة ، ٵ٠سؿ ٨٦ قجت

                                                 

 .51مؿح مٕؿ ز٬ٲؿ ث٨ أثٰ ق٧٤ٯ   (31)

 .124ا٧٣ْٛؿ ث٨ ا٢ٌٛ٣ ا٤ٕ٣ٮم  ، ٩ٌؿة اٷٗؿٱي ٰٚ ٩ىؿة ا٣ٞؿٱي (31)
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ث٤٘٭ة ا٧٣ةدظٮف ٝج٫٤ ٤ٔٯ ٩ٕٮتو دذ٪ةكؿ اٵ٣ٛةظ كا٧٣ٕػة٩ٰ كاٵث٪ٲػح ا٣نػٕؿٱح 

٢٧ٕ ٫٤ٞٔ ٚٲ٫ ك٩ْؿق ٬ٲؿ ٱي ا٣ذٰ دؼؽـ ظك٨ ا٣ى٪ٕح كصٮدة ا٧٣ٕ٪ٯ ٧٦ة ٠ةف ز

 ٨٦ د٭ؾٱت اٵ٣ٛةظ كد٪ٞٲط ا٧٣ٕة٩ٰ.

ػطوشدػزعغرػسيػطبػته:
كٝػؽ ، ٥٣ ٱ٨١ ا٣سٕة٣جٰ ٱ٪ْؿ إ٣ٯ ز٬ٲؿ ثٕٲؽان ٨٦ َجٞذ٫ اٵك٣ٯ ٔ٪ؽ اث٨ قػٺـ

إذ ٱٞػٮؿ   ،ة ٱذ٧سػ٢ ثػ٧ٌ٫ػإًةٚح إ٣ٯ ٦ة دٞػؽـ ٦ ،صةء ث٧ٕة٩ٰ ٝٮ٫٣ ٰٚ ا٣ؼجؿ اٳدٰ

٧٤ٯ  ٬ٮ أظؽ اٵرث» ٕػح ا٣ػؾٱ٨ كٝػٓ ٤ٔػٲ٭٥ اٹدٛػةؽ ٤ٔػٯ أ٩٭ػ٥ ز٬ٲؿي ث٨ أثٰ قي

كاٵٔنٯ. ٦ِّٚة اٹػذٺؼ ٚػٰ ، كا٣٪ةث٘ح، كز٬ٲؿ، أمٕؿ ا٣ٕؿب ك٥٬  ا٦ؿؤ ا٣ٞٲف

  أمٕؿ ا٣٪ةس ا٦ؿؤ ا٣ٞػٲف ك٠ةف ٱٞةؿ، دٌٛٲ٢ ثٌٕ٭٥ ٤ٔٯ ثٕي ٚجةؽو إ٣ٯ ا٣ٲٮـ

 كاٵٔنٯ إذا مًؿب...، كا٣٪ةث٘ح إذا ر٬ت، ز٬ٲؿ إذا رٗتك، إذا ر٠ت

ةك٨٦ أ٦سة٫٣ ا٣كةاؿ
(32)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

ػػ ُِّ ػػ٢ٍ ٱي٪ٍجًػػخي ا٣ؼى ٬ى ٫ي كى  َّٰ إٹ كىمػػٲضي

 

ٍ٘ػػؿىسي إٌٹ   ي  ٚػػٰ ٦٪ةثًذً٭ػػة ا٣٪ٍَّؼػػ٢ي  كد

كٝٮ٫٣ 
(33)

 ]٨٦ ا١٣ة٢٦[  

ػػػػػ  ذٍؿ دكفى ا٣ٛةًظنػػػػػةت كٹكا٣كِّ

 

ٲػػًؿ ٦ػػ٨ ًقػػذٍؿً   «ٱى٤ٍٞػػةؾى دكفى ا٣ؼى
(34)

 

ا ٲ٨ ا٧٣ذٜٛ ٤ٔػٯ أ٩٭ػ٥ ث٤٘ػٮ٣ضة٤٬ٲٌ اٚـ٬ٲؿ كاظؽ ٨٦ مٕؿاء ا٣ُجٞح اٵك٣ٯ  

ثػ٢ ٬ػ٥ أمػٕؿ ا٣ٕػؿب ٦ػ٨  ،ٹ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٠سؿة أمػٕةر٥٬ ،ردجح أمٕؿ ا٣نٕؿاء

كاػذٺٚ٭٥ ٰٚ دٞؽـ أظؽ٥٬ ٤ٔػٯ قػةاؿ٥٬ ، ص٭ح ٝٮة دِّزٲؿ أمٕةر٥٬ ٰٚ ا٣٪ةس

ىٲ٨َّ ا٣ؼجؿ ص٭ػح دٛػٮؽ ٠ػ٢ كاظػؽ ٦ػ٪٭٥  ا٦ػؿؤ ا٣ٞػٲف إذا ، ٣نؽة دٞةرث٭٥ كٝؽ ث

٫ ٚػٰ ا٣ىػٲؽ كأمػٕؿ مػٕؿاء َجٞذػ، ٚ٭ٮ أمٕؿ ا٣ٕؿب ٰٚ مٕؿق إص٧ػةٹن  ،ر٠ت

                                                 

 .95مٕؿ ز٬ٲؿ ث٨ أثٰ ق٧٤ٯ  مؿح  (32)

 .82مؿح مٕؿ ز٬ٲؿ ث٨ أثٰ ق٧٤ٯ   (33)

 .٣118جةب اٳداب   (34)
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كَةٝذػ٫ ٚػٰ ٚ٪ػ٫ ، كز٬ٲؿ أمٕؿ مٕؿاء َجٞذ٫ ٰٚ ٨ٚ ا٧٣ػؽٱط، ككوٙ ا٣عىةف

ئ َةٝح أم كاظؽ ٦٪٭٥ ٰٚ ٚ٪٫ ا٣ؾم ٱذٛٮؽ ٚٲػ٫ ٤ٔػٯ قػةاؿ ١ةًٚ ا٣ؾم ٱذٞؽـ ٚٲ٫ دي 

ح ا٣ضة٤٬ٲػ اءمػٕؿ ٯك٨٦ ٬ؾق ا٣ض٭ح ص٤ٕٮا ٬ػؤٹء ا٣نػٕؿاء أ٤ٔػ .مٕؿاء َجٞذ٫

 اٷثؽأٲح...َةٝةد٭٥  ؤكد١ةٚي ، ٝٲ٧ح ٣ٞٮة أمٕةر٥٬ك، َجٞح

ك٨٦ ا٣جؽٱ٭ح أف ثٕي أمٕةرق دكٲؿ ٰٚ ا٣٪ػةس ٦كػٲؿة اٵ٦سػةؿ كا٣ع١ػ٥ 

ك٨٦ أ٦سة٫٣» ا٧٣ؽاكٱح ٵ٦ؿاً٭٥..
(35))*(

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  ا٣كةاؿة 

ػػ ُِّ ػػ٢ٍ ٱي٪ٍجًػػخي ا٣ؼى ٬ى ٫ي كى  َّٰ إٹ كىمػػٲضي

 

ٍ٘ػػؿىسي إٌٹ   ي   ٚػػٰ ٦٪ةثًذً٭ػػة ا٣٪ٍَّؼػػ٢ي كد

 كٝٮ٫٣  

 كٹ ذٍؿ دكفى ا٣ٛةًظنػةتكا٣كِّ 

 

ٲًؿ ٦ػ٨ ًقػذٍؿً ٱى٤ٍ    «ٞةؾى دكفى ا٣ؼى

َّٛ ك٦ة قةرت ٬ؾق اٵثٲةت ٤ٔٯ أ٣ك٪ح ا٣٪ةس إٹ ٣ً   ح ٦ج٪ة٬ة ٤ٔػٯ اٵ٣كػ٪ح ؼ

كقػؿٔح ، كمػؽة دِّزٲؿ٬ػة ٚػٰ ٦ذ٤ٞٲ٭ػة، كظٺكة ٦ٕ٪ة٬ة ٰٚ ا٣٪ٛػٮس ا٧٣ذ٤ٞٲػح

دٕجٲؿ٬ة ٧ٔػة ٱؼػذ٤ش ٚػٰ ا٣ىػؽكر. ك٧٦ػة ٱؤ٠ػؽ ذ٣ػٟ أف مػٕؿق داػػ٢ ٚػٰ 

ك٧٦ػة ٱػؽػ٢ ٚػٰ »ٕٲؽ اٵ٩ؽ٣كػٰ  ؿ اثػ٨ قػةٝػ .ا٧٣ُؿب ٨٦ أمٕةر ا٣ٕػؿب

ا٧٣ُؿب ٝٮ٫٣
(36)

 ]٨٦ ا١٣ة٢٦[  

 ٚكٞٯ دٱػةرؾ ٗٲػؿ ٦ٛكػؽ٬ة

 

 ٧ػٰ٭ٍ دى  وٮبي ا٣عٲةء كدٱ٧ػحه  

كٝٮ٫٣ 
(37)

  

 كا٣كػػػذؿ دكف ا٣ٛةظنػػػةت ك٦ػػػة

 

«ٱ٤ٞةؾ دكف ا٣ؼٲؿ ٦ػ٨ قػذؿ 
(38)

 

                                                  

 .221ا٩ْؿ  ٚى٢ ا٧٣ٞةؿ ٰٚ مؿح ٠ذةب اٵ٦سةؿ ٵثٰ ٔجٲؽ ا٣ج١ؿم   (35)

، ١٬47ػػؾا كرد  كا٣ىػػعٲط أف ا٣ػػ٪ه ٚػػٰ ٠ذػػةثٰ ا٣سٕػػة٣جٰ )ا٣ذ٧سٲػػ٢ كا٧٣عةًػػؿة( ص )*(

 ا ا٧٣ض٤ح. 118ك)٣جةب اٳداب( ص

 .٠88ؿـ ا٣جكذة٩ٰ  ، دٱٮاف َؿٚح ث٨ ا٣ٕجؽك٬ٮ ٰٚ ، ٰٚ ٩كجح ا٣جٲخ إ٣ٯ ز٬ٲؿ ك٥٬ (36)

 .82مؿح مٕؿ ز٬ٲؿ ث٨ أثٰ ق٧٤ٯ   (37)

 .22 ٩ٮر ا٣ؽٱ٨ ٤ٰٔ ث٨ ا٣ٮزٱؿ أثٰ ٧ٔؿاف، ا٧٣ؿٝىةت كا٧٣ُؿثةت (38)
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ػٛح مٕؿق ٤ٔػٯ ظػٺكة ٤ٔٯ ثؿ٬ةف ا٣جٲخ ك، ك٤ٕ٦ٮـ أف ا٣جٲخ ا٣سة٩ٰ ٣ـ٬ٲؿ

٧٦ة ٱؤ٠ؽ ق٭ٮ٣ح ظْٛػ٫ ٣نػؿؼ ا٧٣ٕ٪ػٯ كوػعذ٫ ، كذ٫ٕ٧ؿ٬ة ٦٪نؽق ك٦عٌٱكذ

(421٬-) كصـا٣ح ا٤٣ِٛ كاقذٞة٦ذ٫ ٧٠ة ٱؿل ا٧٣ؿزكٰٝ
(39)

. 

ػاضخالصظ:
٤ٔػٯ أ٩ػ٫  ،٧٦ة دٞؽـ ٱذجٲ٨ أف ا٣سٕة٣جٰ كٝٙ ٤ٔٯ ٦ٮًٓ ز٬ٲؿ ٰٚ َجٞذػ٫

كأ٤ٔػٯ مػٕؿاا٭٥ ، كاظؽ ٨٦ أرثٕح مٕؿاء ادٜٛ ا٣٪ٞةد ٤ٔٯ أ٩٭٥ أمٕؿ ا٣ٕؿب

 ٠ٺ٦ػ٫ كٝؽ ٠ػةف، كدؼٲؿ ٫٣ ثٌٕةن ٨٦ ٔضةات مٕؿق، ٰا٣ضة٤٬ ردجح ٰٚ ا٣نٕؿ

ك٦ػة ٝة٣ػ٫ ٧ٔػؿ ثػ٨ ، كدؼٲؿ ٦ة ٝة٫٣ اثػ٨ قػٺـ ٚػٰ مػٕؿق، ٱنج٫ ٠ٺـ اٵ٩جٲةء

كأمػٕةرق ا٣ذػٰ ، كأ٦ؽح ثٲػخ ٝة٣ذػ٫ ا٣ٕػؿب ٚػٰ مػٕؿق، ا٣ؼُةب ٰٚ أق٤ٮث٫

كدؿدكػ٥ ، ك٬ٰ أثٲةت دٞٮـ وٮر٬ة ثة٣ٮوٙ أداة ٚ٪ٲح، دضؿم ٦ضؿل اٵ٦سةؿ

ك٬ػٮ ٦ؼذجػؿ ا٣ذضؿثػح ، ذ٬٪ٰ ٦نؽكد إ٣ٯ ا٣ٮاٝٓ اٹصذ٧ةٰٔا٣ىٮر ٤ٔٯ ٩عٮ 

 ا٣نٕؿٱح ٣ـ٬ٲؿ.

كثٲػةف ٌٚػةء ، ز٬ٲػؿ مٕؿ ٰٚ ا٣سٕة٣جٰ كا٩ذ٭ٯ ا٧٣ٞةؿ إ٣ٯ دٮًٲط ٦ة ٝة٫٣

دٹ٣ػح ا٤٣٘ػح كدٹ٣ػح  ة ٚػٰاٵ٣ٛةظ ا٧٣ض٤٧ح ثذٛىٲ٢ ٦ٕ٪ة٬ة ٤ٔٯ اصذ٭ةد ٦ج٪ة٬

ا٤٣٘ح إ٣ػٯ ٩ٮاٚػؾ  كدٮقٲٓ ٠ٮل، ا٣ذٮآً ثٲ٨ ا٧٤ٕ٣ةء ثذٛكٲؿ ا٧٣ِّزٮر ثة٧٣ِّزٮر

 د٢ُ ٦٪٭ة ا٣ٕٲٮف إ٣ٯ ٌٚةء ا٣٪ٞؽ كا٣نٕؿ ٦ٕةن.

*   *   * 

                                                 

 .1/9ا٩ْؿ  مؿح دٱٮاف ا٣ع٧ةقح   (39)
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 املصادر واملراجع

 
، ٸ٦ةـ صةر اهلل أثٰ ا٣ٞةق٥ ٦ع٧ٮد ث٨ ٧ٔػؿ ا٣ـ٦ؼنػؿم٣، أقةس ا٣جٺٗح -

، دار ا٧٣ٕؿٚػح ٤٣ُجةٔػح كا٣٪نػؿ - ثٲؿكت، ٔجؽ ا٣ؿظٲ٥ ٦ع٧ٮد دعٞٲٜ  أ.

 .ـ1979-1399٬
دعٞٲػػٜ   ،(429٬-351) ٪ىػػٮر ا٣سٕػػة٣جٰٵثػػٰ ٦، اٷٔضػػةز كاٷٱضػػةز -

 .ـ2111-1422٬، 1ط، دار ا٣جنةاؿ - د٦نٜ، إثؿا٬ٲ٥ وة٣ط
دعٞٲٜ  ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ إثػؿا٬ٲ٥ ا٣ٕـثػةكم ، ٵثٰ ا٣ٛؿج اٵوٛ٭ة٩ٰ، اٵٗة٩ٰ -

]٦ىػٮرة ٔػ٨ ، دار إظٲةء ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ - ثٲؿكت، ك٦ع٧ٮد ٦ع٧ؽ ٗ٪ٲ٥

 .َجٕح دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح[]د.ت[
ٵثٰ زٱػؽ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ أثػٰ ، ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲح كاٷقٺـ ؿبص٧٭ؿة أمٕةر ا٣ٕ -

، ظ٫ٞٞ كًج٫ُ كزاد ٰٚ مؿظ٫  ٤ٰٔ ٦ع٧ؽ ا٣جضػةكم، ا٣ؼُةب ا٣ٞؿمٰ

 .ـ1967-1387٬، دار ٩٭ٌح ٦ىؿ ٤٣ُجٓ كا٣٪نؿ - ا٣ٞة٬ؿة
ٵثػػٰ ٦٪ىػػٮر ٔجػػؽ ا٤٧٣ػػٟ ثػػ٨ ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ إقػػ٧ةٔٲ٢ ، ػػػةص ا٣ؼػػةص -

 .د.ت[]، ٦٪نٮرات دار ١٦ذجح ا٣عٲةة - ( ثٲؿكت431٬-ا٣سٕة٣جٰ)
ا٧٣ؤقكح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ُجةٔػح  - ثٲؿكت، ٠ؿـ ا٣جكذة٩ٰ، دٱٮاف َؿٚح ث٨ ا٣ٕجؽ -

 .]د.ت[، كا٣٪نؿ
ثنؿح أثٰ ا٣جٞةء ا١ٕ٣جىؿم ا٧٣ك٧ٯ ثة٣ذجٲةف ٚػٰ ، دٱٮاف أثٰ ا٣ُٲت ا٧٣ذ٪جٰ -

، ًػػج٫ُ كوػػعع٫ ككًػػٓ ٚ٭ةرقػػ٫  ٦ىػػُٛٯ ا٣كػػٞة، مػػؿح ا٣ػػؽٱٮاف

 .]د.ت[، ٧ٕؿٚحدار ا٣-ثٲؿكت، كٔجؽ ا٣عٛٲِ م٤جٰ، ثٲةرمكإثؿا٬ٲ٥ اٵ
، كٚػٰ أز٪ػةء ٦ذ٪ػ٫ مػؿح ا٣ٕٺ٦ػح ا٣ٮاظػؽم ،دٱٮاف أثػٰ ا٣ُٲػت ا٧٣ذ٪جػٰ -
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دار ا١٣ذػػةب  - ا٣ٞػػة٬ؿة،   ٚؿٱػػؽرٱغ دٱذؿٱىػػٰوػػٌعع٫ ككًػػٓ ٚ٭ةرقػػ٫

 .]د.ت[، اٷقٺ٦ٰ
ثنؿح أثٰ ا٣عضةج ٱٮقٙ ث٨ قػ٤ٲ٧ةف ثػ٨ ٔٲكػٯ ، دٱٮاف ٧ٞ٤ٔح ا٣ٛع٢ -

، ا٣ؼُٲػت ظٞٞػ٫  ٣ُٛػٰ ا٣ىػٞةؿ كدرٱػح، ا٧٣ٕؿكؼ ثةٵ٥٤ٔ ا٣نػ٪ذ٧ؿم

 .ـ1969-1389٬، 1ط، دار ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ - ظ٤ت
دعٞٲػٜ  د.٧ٕ٩ػةف ٦ع٧ػؽ ، ثؿكاٱح اث٨ ا٣كػ١ٲخ كمػؿظ٫، دٱٮاف ا٣عُٲبح -

 .ـ1987-1417٬، 1ط، ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ  - ا٣ٞة٬ؿة، أ٦ٲ٨ ٫َ
دار -ثٲػؿكت، ٣ٸ٦ةـ ا٤٣٘ٮم اٵدٱت أثٰ ٬ٺؿ ا٣ٕك١ؿم، دٱٮاف ا٧٣ٕة٩ٰ -

 .]د.ت[، ا٣ضٲ٢
، قح ٵثٰ ٤ٰٔ أظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ا٣عكػ٨ ا٧٣ؿزكٝػٰمؿح دٱٮاف ا٣ع٧ة -

، 1ط، دار ا٣ضٲػػ٢ - ثٲػؿكت، ٩نػؿق  أظ٧ػؽ أ٦ػػٲ٨ كٔجػؽ ا٣كػٺـ ٬ػػةركف

 .ـ1991-1411٬
دعٞٲػٜ  ، وػ٪ٕح أثػٰ ا٣ٕجػةس ز٤ٕػت، مؿح مٕؿ ز٬ٲػؿ ثػ٨ أثػٰ قػ٧٤ٯ -

، 1ط، ٦٪نػػٮرات دار اٳٚػػةؽ ا٣ضؽٱػػؽة - ثٲػػؿكت، ٚؼػػؿ ا٣ػػؽٱ٨ ٝجػػةكة د.

 .ـ1982 -1412٬
( 218٬-) ٱٓ ا٣٘ػػٮا٩ٰ ٦كػػ٥٤ ثػػ٨ ا٣ٮ٣ٲػػؽ اٵ٩ىػػةرممػػؿح دٱػػٮاف وػػؿ -

 .ـ1971، 2ط، ث٧ىؿ ا٧٣ٕةرؼ دار -ا٣ٞة٬ؿة ، قة٦ٰ ا٣ؽ٬ةف دعٞٲٜ  د.
ٵثٰ ٦ع٧ؽ ٔجػؽ اهلل ثػ٨ ٦كػ٥٤ ، كٝٲ٢  َجٞةت ا٣نٕؿاء ،ا٣نٕؿ كا٣نٕؿاء -

 .ـ1912، ٦ُجٕح ٣ٲؽف ا٧٣عؿكقح - ثؿٱ٢، ث٨ ٝذٲجحا
ٝؿأق كمؿظ٫ ٦ع٧ػٮد ، ٦ع٧ؽ ث٨ قٺـ ا٣ض٧عٰ، َجٞةت ٚعٮؿ ا٣نٕؿاء -

 .ـ1974-1394٬، ٦ُجٕح ا٧٣ؽ٩ٰ - ا٣ٞة٬ؿة، ٦ع٧ؽ مة٠ؿ
َّٰ ٚػٰ دٱػٮاف ا١٣٪ػؽم ٦ضػة٣ف أدثٲػح ٚػٰ دٱػٮاف  - ا٣ٕٮد ا٣٭٪ؽم ٔػ٨ أ٦ػة٣
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( 1375٬-1311) ا٣كٲؽ ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ثػ٨ ٔجٲػؽ اهلل ا٣كػٞةؼ، ا٧٣ذ٪جٰ

 .ـ2111-1432٬، 1ط، دار ا٧٣٪٭ةج -ثٲؿكت 
دعٞٲػػٜ  ، ثػػٰ ٔجٲػػؽ ا٣ج١ػػؿمٚىػػ٢ ا٧٣ٞػػةؿ ٚػػٰ مػػؿح ٠ذػػةب اٵ٦سػػةؿ ٵ -

، ٦ؤقكػح ا٣ؿقػة٣ح - تكثٲػؿ، ٔجؽ ا٧٣ضٲؽ ٔةثؽٱ٨ كد.، إظكةف ٔجةس د.

 .ـ1983-1413٬، 3ط
٦ضػؽ ا٣ػؽٱ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٱٕٞػٮب ٣ٸ٦ػةـ أ٬ػ٢ ا٤٣٘ػح ، ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ -

 .ـ1995-1415٬، دار ا١ٛ٣ؿ - ( ثٲؿكت817٬-)  ثةدما٣ٛٲؿكز
دار ظ٧ػؽ ، ثٰ ٧ٔؿاف٩ٮر ا٣ؽٱ٨ ٤ٰٔ ث٨ ا٣ٮزٱؿ أ، ا٧٣ؿٝىةت كا٧٣ُؿثةت -

 .د.ت[، ك٦عٲٮ ]د.ف
ٵثٰ ا٣ٛؿج ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ ، ا٧٣٪ذ٥ْ ٰٚ دةرٱغ ا٤٧٣ٮؾ كاٵ٥٦ -

ك٦ىػُٛٯ ، دراقح كدعٞٲٜ  ٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٣ٞػةدر ُٔػة، ٦ع٧ؽ ث٨ ا٣ضٮزم

 ـ.1994-1415٬، 2ط، ا٧٤ٕ٣ٲح ا١٣ذت دار -ثٲؿكت ، ٔجؽ ا٣ٞةدر ُٔة
، ثٰ ا٣ٞةق٥ ا٣عك٨ ث٨ ثنػؿ اٳ٦ػؽمٵ، ا٧٣ٮاز٩ح ثٲ٨ مٕؿ أثٰ د٧ةـ كا٣جعذؿم -

 .ـ1961-1379٬، دار ا٧٣ٕةرؼ - ا٣ٞة٬ؿة، دعٞٲٜ  ا٣كٲؽ أظ٧ؽ وٞؿ
  ا٧٣ْٛػػؿ ثػػ٨ ا٣ٌٛػػ٢ ا٤ٕ٣ػػٮم، ٩ٌػػؿة اٷٗػػؿٱي ٚػػٰ ٩ىػػؿة ا٣ٞػػؿٱي -

، 2ط، دار وػةدر - ثٲػؿكت، ٩٭ٯ ٔةرؼ ا٣عكػ٨ دعٞٲٜ  د. ،(656٬-)

 .ـ1995 -1416٬
دعٞٲػػٜ كد٤ٕٲػػٜ  ، ٵثػػٰ ا٣ٛػػؿج ٝؽا٦ػػح ثػػ٨ صٕٛػػؿ ا٤ٕ٣ػػٮم، ٩ٞػػؽ ا٣نػػٕؿ -

 .]د.ت[، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح - ثٲؿكت، ٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٧٣٪٥ٕ ػٛةصٰ د.

*   *   * 


