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 (*)يف مجالٍاخ الكالم

د. ـ٥ٰؽ أض٥ػ ٬٢ٓ٤ف أ.
(


**)
 

ىالػومظىالجمالوظ::ىأواًل
ا٧٣ضةؿ لف ٩ٕٮد إ٣ٯ ا٣ٞٲ٧ح ا٣ض٧ة٣ٲح ٤ٔٯ ٩عٮ ٔػةـ ٩٪ْػؿ  ٱٛٲؽ٩ة ٰٚ ٬ؾا

ثٰ. ك٬ؾا ٱٞٮد٩ػة ٚٲ٭ة ٨٦ لص٢ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٣ٞٲ٧ح ا٣ض٧ة٣ٲح ٰٚ ا٣ذؿ٠ٲت ا٣ٕؿ

إ٣ٯ ا٣٪ْػؿ ٚػٰ ٦ٛ٭ػٮـ ا٣ض٧ػةؿ ا٣ػؾم ٩ضػؽ ٣ػ٫ ٦ٕػةٱٲؿ ٔؽٱػؽة، كٝػؽ ٠سػؿت 

٨ٔ ا٣ؿٗجػح ٚػٰ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ » ةن دٕؿٱٛةت ا٣ض٧ةؿ كد٪ٮٔخ، ك٠ةف ذ٣ٟ ٩ةمب

وٲ٘ح لوٲ٤ح ٱي٤ٌؼه ٢٠  ٨٦ لوعةث٭ة ٚٲ٭ة ٤ٚكٛح ٫٣ ٨٦ ا٤ٛ٣كٛةت ا٣ض٧ة٣ٲح. 

جِّؿ ٨ٔ ا٣عؽس ا٣ؾم ٱيكة كر٩ة د٤ٞة  ا٣ض٧ةؿ ٰٚ ا٣ٛػ٨ِّ ك٠أف د٤ٟ ا٣ذٕؿٱٛةت دٕي

                                                 

ا١٣ٺـ: ٱؽٌؿ ٦ى٤ُط ا١٣ٺـ ٰٚ ا٣ؽراقةت ا٤٣٘ٮٱح كا٣جٺٗٲح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞؽٱ٧ح دٹ٣ذٲ٨: ػةٌوػح   *م

كٔة٦ح، ٚٲؽؿ ٔ٪ؽ ثٕي ا٣ؽارقٲ٨ ٤ٔٯ ا٣ذؿ٠ٲت ا٤٣٘ٮم ا٣ػؾم ٱكػ٧ٯ ما٣ض٤٧ػح ، كٝػؽ ذ٠ػؿ 

، ك٦ٕ٪ٯ ذ٣ٟ ل٫٩ ٱؽؿ ٤ٔٯ ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣يٛٲؽ، كٱػؽؿ دٹ٣ػح ٔة٦ػح ذ٣ٟ اث٨ ص٪ٰ ٰٚ ا٣ؼىةاه

ىؽ ث٫ ا٣ٞٮؿ ا٧٣يٛٲؽ قٮا  ل٠ةف ص٤٧ح كاظؽة لـ ل٠سؿ، كٝؽ ٱؽٌؿ ٤ٔػٯ ٝىػٲؽة ٠ة٤٦ػح لك  ظٲ٨ ٱٞي

٠ذةب ٠ة٧٣ىػعٙ ا٣نػؿٱٙ. كٝػؽ ٱ١ػٮف ٤٦ٛٮّػةن مػٛٮٱٌةن لك ١٦ذٮثػةن ٧٠ػة ذ٠ػؿ ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ 

كرد ٦ىػ٤ُط   لٝكػةـ ا١٣ػٺـ ا٧٣ؽٌك٩ػح ، ك٬ػؾق  ، ظٲ٨ ل0 صا٣ضؿصة٩ٰ ٰٚ لقؿار ا٣جٺٗح م

ا٣ؾم ٱكذؼؽ٫٦ ا٣ؽارقػٮف ا٧٣ٕةوػؿكف ا٣ػؾٱ٨ دؼجٌُػٮا  Textا٣ؽٹ٣ح دذكٜ ك٦ى٤ُط ا٣٪ه 

 ٰٚ دعؽٱؽ ٦ة٬ٲٌذ٫ كاػذ٤ٛٮا ٰٚ دٕؿٱ٫ٛ ثٲ٨ ٣٘ٮٱٲ٨ كثٺٗٲٲ٨ كقٲ٧ٲةاٲٲ٨.

 صة٦ٕح ا٣جٕر ثع٧ه. -ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح  -د٠ذٮر ٰٚ اٳداب   **م

 ـ.97/6/9378ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ كرد إ٣ٯ ٦
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لك ٰٚ ا٣ُجٲٕح، ك٩عةكؿ ث٫ لف ٩ٕؿب ٨ٔ ص٤٧ح ا٣ٕٺٝةت ثٲ٨ ا٣ؾات ا٧٣يؽر٠ػح 

«كا٣نػػٰ  ا٣ض٧ٲػػ٢
 7م

يزػػؿ ٔػػ٨  . ك٦ػػ٨ ا٣ذٕؿٱٛػػةت ا٣ذػػٰ ٩ضػػؽ٬ة ٤٣ض٧ػػةؿ ٦ػػة ل

إ٩ػ٫  :لٚٺَٮف ٨٦ لف ا٣ض٧ةؿ ث٭ة  ا٣عػٜ، ك٦٪٭ػة ٝػٮؿ لرقػُٮ ٔػ٨ ا٣ض٧ػةؿ

٘ؿ كا١٣جػؿ، لم لف ٱ١ػٮف ا٣نػٰ  ٹ اصذ٧ةع ا٣ذؿدٲت ٦ػٓ اٹٔذػؽاؿ ثػٲ٨ ا٣ىػ

٦ٓ ا٣ذؿدٲت ٰٚ لصـاا٫ ان كٹ ٠جٲؿ ان و٘ٲؿ
 9م

. 

ٚٞػؽ ٩ٞػ٢ ا٣ذ٭ػة٩ٮم  ،كٰٚ دؿاز٪ة دراقةت ٧ٕ٦ٞح ٤٣ض٧ةؿ، دجٲ٨ ٦ة٬ٲذ٫ كل٩ٮا٫ٔ

ا٣ض٧ػةؿ »ٔػ٨ ٠ذػةب ثعػؿ ا٣ضػٮا٬ؿ لف ٠نةؼ اوػُٺظةت ا٣ٛ٪ػٮف   7758٬م

٤ٜ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٲٲ٨ ر ٦سػ٢ وػٛة  ا٤٣ػٮف لظؽ٧٬ة ا٣ض٧ةؿ ا٣ؾم ٱٕؿ٫ٚ ٢٠ ا٣ض٧٭ػٮ :ٱُي

ك٣ٲ٨ ا٧٤٧٣ف، كٗٲػؿ ذ٣ػٟ ٧٦ػة ٱ١٧ػ٨ لف ٱي١ذكػت، ك٬ػٮ ٤ٔػٯ ٝكػ٧ٲ٨: ذادػٰ 

ك٨١٧٦ اٹ٠ذكةب. كزة٩ٲ٭٧ة: ا٣ض٧ػةؿ ا٣عٞٲٞػٰ، ك٬ػٮ لف ٱ١ػٮف ٠ػ٢ ٌٔػٮ ٦ػ٨ 

«اٵٌٔة  ٤ٔٯ ا٣ٛى٢ ٦ة ٱ٪جٰ٘ لف ٱ١ٮف ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٣٭ٲبةت كا٧٣ـاج
 0م

. 

كٝؽ ل٣ط ا٣ىٮٚٲح ٰٚ ١ٚؿة ا٣ض٧ػةؿ ٤ٔػٯ ا٣ذ٪ةقػت
 0م

ٝػةؿ  .٧ٺ ٦ػحكا٣ 

ػته »  ٰٚ ٠ذةث٫ م٦٪ذ٭ٯ ا٧٣ؽارؾ : 733٬ا٣ٛؿٗة٩ٰ م ٍكػ٨ي ٦ٺ ى٦ىػحه كد٪ةقي «كا٣عي
 5م

 

 ٧٠ػةؿى  ٧٣ػة ٠ػةف ا٣ض٧ػةؿ ظٞٲٞػحن » :كٌٚكؿ َجٲٕح ا٣ذ٪ةقت كا٧٣ٺ ٦ح ٰٚ ٝٮ٣ػ٫

ذيػػ٫ ا٣ْ٭ػػٮر ثىػػٛح ا٧٣ٺ ٦ػػح كا٣ذ٪ةقػػت، ك٬ػػؾا ا٣ذ٪ةقػػت إ٦ػػة ٹ ديػػؽرىؾي ٠ٲٛٲَّ 

ٍي ا٩ذ ج ٌى ق، ث٢ ٢٠ ٦ة كظٞٲٞذي٫ كٗٮريق كٹ ٱ٪ ق كٔؽُّ ق كٹ ٱ٨١٧ ظىؿي ق كظؽُّ ٭ةؤي

                                                 

 .67ثؽاآ ا٣ع٧١ح، د. ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٲةٰٚ، ص   7م

ك٬٪ةؾ دٕؿٱٛةت لػؿل ٤٣ض٧ةؿ لكرد٬ة ا٣ٛٺقػٛح ا٧٣عػؽزٮف، ٦٪٭ػة ٦ػة ٝة٣ػ٫  .٩55ٛك٫، ص   9م

ثٮد٣ٲؿ: إف ا٣ض٧ةؿ ٬ٮ ا٣ٕضٲت ا٣نةذ، ك٦ة ٝة٫٣ ٚٲ١ذٮر ٬ٮٗٮ: ا٣ض٧ةؿ ٬ٮ ا٣نػ٢١، ك٦ػة ٝة٣ػ٫ 

 .56ا٧٣عٌؿض ا٣عٲٮم ٣ض٧ٲٓ ا٣ٞٮل. ا٩ْؿ ثؽاآ ا٣ع٧١ح، ص ٗٮٱٮ: ا٣ض٧ةؿ ٬ٮ 

 .573، ص ٠7نةؼ اوُٺظةت ا٣ٛ٪ٮف، ج  0م

 .ا٣ذ٪ةقت: ا٣ذنة٢٠؛ ٣كةف ا٣ٕؿب، م٩كت   0م

 .706 ص، ٦7٪ذ٭ٯ ا٧٣ؽارؾ، ا٣ٛؿٗة٩ٰ، ج  5م
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ٔي٥٤ ٰٚ ٨٧ً ذ٣ٟ لف كرا ق ٧٦ة ٹ ٱ٪عىؿ كٹ ٱ٪ٌجٍ ٚػؾ٣ٟ ٬ػٮ  يدرؾ ٦٪٫  ل

ك٨ً  ٍى ٚػؾ٣ٟ =  إَٺؽي ا٣ض٧ةؿ ك٦ٕ٪ٯن كرا  ا٣عي كإ٦ة لف ٱيػؽرىؾى ذ٣ػٟ كٱ٪ٌػج

ًٍ كاٷدراؾ إ٦َّػ ثعٲػر ٹ ٱ١ػٮف  ةن ٣ُٲٛػ ةن ة لف ٱ١ػٮف ػٛٲٌػا٣ؽاػ٢ي دعخ ا٣ٌػج

ًٙ إظكػةسو كركٱَّػحو، ٱ٪ٌجٍ ث جؽٱ٭ح اٷدراؾ، ث٢ ٱعذػةج إ٣ػٯ دٝػح ٩ْػؿو ك٣ُػ

٫ًًٛ ٚٲ١ػٮف إدرا٠يػ٫ ٦ؼىٮوػ ٍُ ي  ةن كثعٲر ٹ ٱ٨١٧ي ا٣ٕجةرةي ٔ٪٫ ٣ؽَّٝذ٫ً كػٛةا٫ً ك٣

ػة٬ًؿ ٱيكػ٧ٯ  ٌْ ثة٣ؼٮاصِّ دكف ا٣ٕٮاـ، ذاؾ ٦كػ٧ٯن ثكػؿِّ ا٣ض٧ػةؿ كلزػؿق ٚػٰ ا٣

«٦ٺظحن 
 6م

٧ي  ٍك٨ه ٱ٘ى ؿ إدرا٫٠. كا٧٣ٺظح ٧٠ة ذ٠ؿ ا٣ٛؿٗة٩ٰ: ظي يي كٱٕكي
 7م

. 

ك٨ كا٣ٞجط ٨٦ ا٧٣كػةا٢ ا١٣جػؿل ا٣ذػٰ ثعس٭ػة ٧٤ٔػة   ك٠ة٩خ ٦كأ٣ح ا٣عي

٦ػ٨ ص٭ػح ا٣جعػر ٔػ٨ لٕٚػةؿ  ٠ٺ٦ٲحه » :ا١٣ٺـ كا٫ٞٛ٣ كاٵوٮؿ، ٚ٭ٰ ٦كأ٣حه 

ا٣جةرم دٕة٣ٯ ل٩٭ة ٢٬ دذىٙ ثة٣عك٨؟ ك٢٬ دػؽػ٢ ا٣ٞجػةاط دعػخ إراددػ٫؟ 

ف ا٣ٞػجطى ٬ػٮ اٹدِّىػةؼي ك٢٬ د١ٮف ثؼ٫ٞ٤ ك٦نٲبذ٫؟ كا٣عٜ ٔ٪ؽ ل٢٬ ا٣عػٜ ل

١ػ٥  = كا٣ٞٲةـي ٹ اٷٱضةدي كا٣ذ١٧َّٲ٨ي  كلوٮ٣ٲَّحه ٦ػ٨ ص٭ػح ل٩٭ػة دجعػر ٔػ٨ ا٣عي

. كٚٞ٭ٲَّحه ٨٦ ظٲػر ةن ، ك٦ة ٱذ٤ٕٜ ث٫ ا٣٪َّ٭ٰ ٱ١ٮف ٝجٲعةن ا٣سةثخ ثةٵ٦ؿ ٱ١ٮف ظك٪

«إف ص٧ٲٓ ٦ع٧ٮٹت ا٧٣كةا٢ ا٣ٛٞ٭ٲح ٱيؿٚٓ إ٣ٲ٭٧ة كٱىسجذةف ثةٵ٦ؿ كا٣٪٭ٰ
 8م

. 

كٍ » ػٚ ٲ٨ ٝةؿ ٔ٪ػ٫ ا٤٣٘ٮٱػٮف: إ٩ػ٫ ًػؽُّ ا٣ٞػجط  «٨ي ا٣عي ثة٥ٌ٣ كق١ٮف ا٣كِّ

ػ٨ كي ك٩ٞٲ٫ٌ، كذ٠ؿ اٵز٬ؿم لف ا٣عك٨ ٩ٕػخه ٧ً٣ػة ظى
 9م

ٔيػؿؼ  ٤ػٜ ٚػٰ  ، كٱُي

،ا٧٤ٕ٣ة  ٤ٔٯ زٺزح ٦ٕةفو   .ك٠ؾ٣ٟ ًؽُّ ا٣عك٨، ك٬ٮ ا٣ٞجط لزٱىؽى

ك٨ كا٣ٞػجط كا٣ُجػٓ، ٚٲٕػٌٮؿ  ا٨ٓ٥١٭ األولكٱْ٭ؿ ٨٦  - ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٣عي

                                                 

 .907 ص، 7ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ ٩ٛك٫، ج  6م

 .ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ ٩ٛك٫  7م

، ك٤٣ذٮقٓ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح ٱيؿاصػٓ: ٦ٕضػ٥ لوػٮؿ ا٣ٛٞػ٫، 039 صا٤١٣ٲةت، ا١٣ٛٮم،   8م

 ، ك٦ة ثٕؽ٬ة.737 صػة٣ؽ ر٦ٌةف ظك٨، 

 .٣كةف ا٣ٕؿب، ظك٨  9م
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ائنِن ةُذا امىعٌّ عنّ امعالكث امذاتٔةث ةةٔي اماىةاا وامىينلةْذ وَةذا وةا امل

ٓاعل وي املٔىث اماىامٔث وسأمث ًستٔث أكرب وا تكِن إمّ امفردَّٓث؛ ألن مكةل 

إًسان طتٔعيٍَ وتارةيٍَ اميْ ٓرى ةُا األوةر مىةٔالً أو كتًٔةاًا مةامىعٌّ األوا 

سي عنّ وا كرَّر َؤالء امعنىاء  ًُ ء والئىاً منطتع وضةهه املةت ذ كِن امشْ»من

مىا كان والئىاً منطتةع ذكًٍِ وٌامراً مٍ :ةىعٌّ
(10)

حسةٌي كةامًنِذ ووةا كةان  

ذ ووا مٔس شٔئاً وٌُىا منٔس ةًسي وال كتٔ  كأمعةاا ا   وٌامراً مٍ كتٌٔ  كامىرِّ

«تعامّ ميٌزٍَُّ عي امغرض
(11)

مةْ  اً ا وذَب ةعض َؤالء امعنىاء وذَتاً ًفعٔ ة

سي واملت ذ مرأوا أن امًسي واملت  إًىا ًُٓكه ةُىا عنةّ تًهٓه وفُِم  ًُ ام

األور ةىِامليٍ امغرض ووخامفيٍذ وعتةروا عٌُىةا ةاشةيىامٍ عنةّ امى ةنًث 

 وامىفسهةذ ووآا امعتارات واحٌه عنّ وا ٓتهوا

وضهه املةت ذ وَةِ كًِةٍ  ذمكِن امشْء صفث كىاا المعنى الثانيأوا  -

 اصفث ًل ان

كِن امشْء ويعن َق امىهح وامذم المعنى الثالث:و -
(12)

مامًسي واملةت  »ا 

«ةامىعٌٔٔي األومٔي ثتيا ةامعلل اتفاكاًذ أوا ةامىعٌّ امثامث مله اخينفِا مٍٔ
(13)

 ا

                                                 

ةل امطتٔعث اإلًسةأًث اماامتةث منىٌةامع وامىّةار ذ كشةا   ذمٔس امىل ِد ةامطتع امىزاج (10)

 ا666 صاصطالحات امفٌِنذ اميُاًِيذ 

 ا666 صكشا  اصطالحات امفٌِنذ اميُاًِيذ  (11)

 ًفسٍا (12)

االتفةةاو واالخةةيال   ٓعٌةةْ اتفةةاو واخةةيال  امىعيزمةةث  ا402 صامكنٔةةاتذ امكفةةِيذ  (13)

األشاعرةذ وخالمُه كائهٌ عنّ أن األشعرٓث وةعض امًٌفٔث ٓلِمةِن: إن وةا أُوةر ةةٍ مًسةٌي و

ووا ًُُْ عٌٍ ملتٔ ذ وغٔرَه ٓلِمِن: إًٍ حسي مأُور ةٍ وكتةٌٔ  مٌُُةْ عٌةٍذ مامًسةي واملتةٔ  

ثاةيان منىأوِر ةٍ وامىٌُْ عٌٍ مْ أًفسُىا كتةل ورود امشةر ا وامىعيزمةث ٓلِمةِن: إن مىٔةع 

 =ات ةُا حسٌث وامىٌُٔات عٌُا كتًٔث مْ أًفسُاذ وامعلل ًٓكه ةامًسي واملت  امىأوِر
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ٌ ِراا اهًراِب أرب وا  ن اهجًرال ٖوذِب ةعض عوًاء اهجًال اهغربةٖ

لان األستاذ شارل الهرْ ٕربى »عوٓ اهًالءيث ؛ أقد  اً شعْر ٍستٔ، وٕقْم  ٕض

ن اهجًال شٔء ٍستٔ، وْٕرد قرْل أرْهتٖب اهيرّٖبل اهجًرال عَرد اهعوجرْم  

ضفدعتُ، َِا أٔ ِراا اهتعبٕرف أمربة اهًالءيرث زٕرادة عورٓ  ()ذلب اهضفدع

اهَستٖث، وٕاِب ِؤالء اهًفمبون إهٓ  ن ذوق اإلٍسران ٍفسرُ قرد ٕتغٖرب ير  

اهتجبةث لًا ٕتغٖب أّرى اهجًرال بسرب اهًجتًعرات واهعورْر واهًردارس 

«َٖث أٔ اهًجتً  اهْابد وي  اهعًباهف
(14)

. 

ن أإٍَرا ٍجرد  اهِفَمبأإذا ٍقوَا ِاه  إهٓ يستْى اهمالم اهًوفْظ  و اهًردون

 ن اهعتارة عٌ اهًعأٍ عًوٖث تقْم عوٓ اهتَاء،  ي ةَاء اهَص ةاختٖرار اهمورى، 

أإن يَيئ اهَص اهًمتْب  و صاٍ  اهمالم الةرد هرُ يرٌ  .وتحدٕد يْاضعّا

يرئ ٍوراً  ًرٖالً وٕئعت رب  ن ٕتحبنى يسا ان اهجًال وطبااقرُ يرٌ   رن  ن َٕئ

تعتٖباً بسَاً، أظّب هدى عوًاء اهتالغث ودارسٔ اهوغث وٍوْصّا يا ًٕمٌ  ن 

رث ةراهَص  و اهمرالم تقرْم عورٓ اهقرٖى اهجًاهٖرث  ٍئسًُٖ يعإٖب  ًاهٖرث خاصن

اهعايث اهتٔ تحردنَا عَّرا يرٌ تَاسرب واعتردال ويالءيرث هوغربق ويْاأقرث 

وطت ، أتحدنْا عٌ صٖاغث اهمالم ةًباعاة اهغبق وتالؤم األهفاظ وتَاسرتّا ه

وعدم تجاأّٖا ي  اهطتر  ةر ن تمرْن يست ٍسرث غٖرب بْشرٖث وال  ،ي  اهغبق

غبٕتث، و عوْا اهمالم قااًاً عوٓ يفّْم )اهَسج( ةًا تعَُٖ ِراه اهموًرث يرٌ 

سٌ اهتبتٖب و ًال اهتالؤم ةرٌٖ اهعَاصرب اهترٔ تورَ  اهَسرٖج ، و طوقرْا بئ

                                                 

إ ًاالً، وقد ٕطَّو  عوٓ تفوٖن ذهك إيا ةاهضبورة  و ةاهَظب وقرد ال ٕطور . وةعرض اهحَفٖرث  =

ٕقْهْن ةاهتفوٖن، أتعض اهً يْرات واهًَّٖات بسَّا وقتحّا أٔ  ٍفسّا، وةعضرّا ةراأليب 

 .667 صّاٍْي. تات اهفَْن، اهواهَّٔ. لياف اصطالب

 .61 صةداا  اهحمًث، د. عتد اهمبٕى اهٖاأٔ،  (14)
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ٞيجط ك٨ كا٣ كٚكؿكا ٬ةدٲ٨ ا٧٤١٣ذٲ٨ لظٲة٩ػةن  ،لظ١ة٦ةن ص٧ة٣ٲح ٤ٔٯ ا٣ٕجةرة ٠ة٣عي

ثة٣ذ٪ةقت كٔؽ٫٦ لك ا٧٣يٺ ٦ح كا٩ٕػؽا٦٭ة، لك كًػٓ اٵ٦ػٮر ٚػٰ ٦ٮاًػٕ٭ة لك 

اٷػٺؿ ث٭ؾا ا٧٣ٛ٭ٮـ، ٚجؿز ٦ة ٱي٨١٧ لف ٩ٞٮؿ ٔ٪٫: م٩ْؿٱح ا٧٣ٮآً ، ك٬ٰ 

ك  ٨ ا٣ذؿدٲت كا٧٣يٺ ٦ح. ٩ْؿٱح ص٧ة٣ٲح ا٩جسٞخ ٨٦ ٌٝٲح ا٣ذ٪ةقت كظي

ىثانوًا:ىقومىالكالمىالجمالوظ:
ّ٭ؿت ٌٝةٱة ا٣ض٧ةؿ ا٣ذٰ دعػٌؽز٪ة ٔ٪٭ػة ص٤ٲَّػح ٚػٰ ا٣ؽراقػةت ا٤٣٘ٮٱػح 

كا٣جٺٗٲح، ك٠ة٩خ د٣ٲٺن ٤ٔٯ اقذعكةف ا١٣ٺـ، كظةكؿ ا٣٪ٞػةد لف ٱكذنػٕؿكا 

ذ٣ٟ ثة٣جعر ٨ٔ ػٛةٱة ا٣ض٧ةؿ داػ٢ ا٣ىٲ٘ح ا١٣ٺ٦ٲح، ك٠ةف ٦ٕٲةر ا٣ض٧ةؿ 

ٱٰٛ  إ٣ٲ٫ ا٣ؽارقٮف ٝةا٧ةن ٤ٔٯ ل٦ػؿٱ٨: لك٣٭٧ػة ٦ػؽل كًػٮح ا٣ؿقػة٣ح ا٣ؾم 

ؿ ا٤٣٘ٮٱح، كٝؽرد٭ة ٤ٔٯ إٱىةؿ  ١ًٛى كزة٩ٲ٭٧ػة ٦ػة  .٨٦ ا٧٣ػذ٥٤١ إ٣ػٯ ا٧٣ذ٤ٞػٰا٣

د٫١٤٧ ٬ؾق ا٣ؿقة٣ح ٨٦ اقػذٞة٦ح كصػؿم ٤ٔػٯ َؿٱٞػح ا٣ٕػؿب ٚػٰ ا٣ٛىػةظح 

 كظك٨ ا١٣ٺـ، ك٦٪ةقجح ٧٤٣ٞةـ.

ؾق ا٧٣كةا٢ ٰٚ ا٣٪ىٮص ا٣ذٰ ؿ ا٣ؽارقٮف ا٣جعر ٨ٔ ػٛةٱة ٬كٝؽ ظةك

درقٮ٬ة ٨٦ لص٢ لف د١ٮف ٩ذةاش ثعػس٭٥ ٝٮأػؽ ٱذجٕ٭ػة ٦ػ٨ ٱؿٱػؽ لف ٱىػٮغ 

كذ٬جػػٮا إ٣ػػٯ ًػػؿكرة ا٣ذ٪ةقػػت  ،٠ٺ٦ػػةن ٦كػػذٞٲ٧ةن كص٧ػػٲٺن ٚػػٰ ا٣ٮٝػػخ ذادػػ٫

كا٧٣ٺ ٦ح ٰٚ ا١٣ٺـ. كقٮؼ ٩جعر ٦كػةا٢ ٦ػ٨ دراقػةد٭٥ ٣ػذٺؤـ ا١٣ػٺـ 

 ٲح ٣٭ة دٛؿٱٕةت ٠سٲؿة.ٵف ا٧٣ضةؿ كاقٓ، كا٣ٌٞ ؛٤ٔٯ قجٲ٢ اٵ٦س٤ح

 ح٨اـب األ١ٙاظ وا٥١ٓا٧ٮ وحالؤ٫٤ا: -

٠ة٩خ ٌٝٲح د٪ةقت اٵ٣ٛةظ كدٺؤ٦٭ة ٰٚ ا١٣ٺـ ٨٦ لكاا٢ ا٣ٌٞةٱة ا٣ذػٰ 

ك٨٦ لكااػ٢ ٦ػ٨ درس ٬ػؾق ا٧٣كػأ٣ح ا٣ضػةظِ  .دٮاص٭٪ة ٰٚ ٦ٮًٮع ص٧ة٣ٲذ٫

  ا٣ؾم ٹظِ لف ثٕي اٵ٣ٛةظ دذ٪ػةٚؿ ظػٲ٨ ٱٞذػؿف ثٌٕػ٭ة ثػجٕي، 955٬م

ك٨٦ ل٣ٛةظ ا٣ٕؿب ل٣ٛةظ دذ٪ػةٚؿ، كإف »٣ٛةظ ٗٲؿ ٦ذٺا٧ح، ٚٞةؿ: ك٣ؾ٣ٟ ٚ٭ٰ ل
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جهتتىجٕإتتخدهج هًَبتتضج ٍبتتا ِاج  جةتتتط ج لاٍتتججيشًًْتتثًجيتتٔجةٖتتججيتتطع 

ج  سخمع ه،جيًٌجذهكجقْلج هباًع:

جقَْ تتتع ج جيتتتٔجيَمتتتان  جبتتتْعم  جَوقَتْتتتعر

ج

جقَتْتتتعرجج جَبتتتْعم  جَوهَتتتَْٖقجقرتتتْعَمجقَتْتتتعق

ج بتضجِت  ج هتٖتججذت ثججوهًاجرأىجيٌَج جًوىجهُجأنجأبض ًج  جٕإخدٖهجأنجَٕر

جي جٕخخطخهجو جٕخوشوز،جوقٖنجهّتى:ج نجذهتكج ًختع ه  ذجج،يع تجئجٍإقجو بض 

ٌ ج «لانجيٌجأيطارج هش
(13)

.جذىجأحٓجةأيروثجًوٓجِ  ج هخَايعج  ختنجِت  ج هبتطع،ج

قصجيٌجسًاهُ،جوًوّقجئجِ  ج هإٖاقجًوٓجقْلجخوف: جوِْجياجَٕر

جأَو  ر ج هقْمق وَّثجوةط جقعٕ ق ًَ
(16)

ج

يإٍُجٕقْل:ج ذ جلانج هبتطعجيإتخمعِاً،جولاٍتججأه تابج هتٖتججيتٌج»يقال:ج

طعج جٕقتهج تّاج هب  تايعجيتاجةتٌٖجأو  جيًتاذ ًجهتتط ،جلتانجةَّٖتاجيتةطضر ٌج هخََّ

ج ّٖج هَط َّ يْ يقاً،جلتانججاًجت.جو ذ جلاٍجج هموًثجهٖقجيْقطّاج هٓجسَبجأخخّاجيَْعضق

تطعجيتاجرإٔختُجًوٓج هوإانجًَضج ٍبتا جذهتكج هبتطعجي ؤوٍتث.جقتال:جوأستْ ج هب 

ريتعفج يع  تاًجو بتض ً،ج يخ بىج ألسز ء،جسّنج هًخارج،جيخطوىجة هكجأٍتُجقتضجأ

تكجستماًجو بض ً،جيّْجٕشعيجًوٓج هوإانجلًاجٕشعيج هض ِان «وسر
(17)

ج.

جلتٖتعجهوت  ٖتٌٖج لاٍججِ هج ه معةج هخٔجأحتٓجةّتاج هشتاباجياحعتثجًًتن 

 همتت مجوسًاهٖاحتتُ،جألٍّتتىجرأو جيّٖتتاجيشتتا ًجو هَقتا ج هتت ٌٕج ِخًتتْ جةضر ستتثج

ىجًوتٓجيتاجيّٖتاجيتٌجحْ يتقجوحَاستبج هّ  هوتعدجئج هط قثجةتٌٖجًَارتعهجٕتضر

وٍت لعجيتٔجِت  جج.ٕعمًْنجةُجًوٓجِت  ج همت مجيتٌجوسّتثجة  ٖتثجسًاهٖتث

ج هًشالجةط ج هقضإاج هخٔجٍشًججًٌج  هشاباجِ ه،جيقتضج حشتُجًوًتاءجيقَمعق

                                                 

 .63جص،ج1 هتٖانجو هختٌٖٖ،ج هشابا،ججج(13)

ج.أو  ج هطوَّث:جأيّاحّىجيخٓجو ألمجو بض.ج هوإانج)ًون(ج(16)

ج.67ج-ج66جص،ج1ٍ إُ،ججج(17)
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٬ػؾق ا٧٣كػأ٣ح، كرلكا لف ا٣ذ٪ةقػت ثػٲ٨ ل٣ٛػةظ  ا٣جٺٗح ا٣ٕؿثٲح إ٣ٯ ا٣٪ْػؿ ٚػٰ

ا١٣ٺـ ٌٝٲح ص٧ة٣ٲح ٱضت ا٣٪ْؿ إ٣ٲ٭ة، كٝؽ ّ٭ؿ ٠ذػةب ا٣جػؽٱٓ ٹثػ٨ ا٧٣ٕذػـ 

  ٣ٲ١ٮف لكؿ ا٣٘ٲر ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ، ٚػؽرس ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ ٔ٪ةوػؿ 996٬م

ا٣ض٧ة٣ٲح ا٣ٞةا٧ح ٤ٔٯ ا٣ذ٪ةقت ثٲ٨ اٵ٣ٛةظ، ك٧٣ة ٠٪ة ٹ ٩كػذُٲٓ ا٣جعػر ٚػٰ 

ٚػٰ ٬ػؾق ا٣ٕضة٣ػح ٚإ٩٪ػة قػٮؼ ٩نػٲؿ إ٣ػٯ كاظػؽ ٦ػ٨  ٬ؾق ا٣ٕ٪ةوؿ ٦ضذ٧ٕح

لٹ ك٬ػٮ  ،اٵوجةغ ا٣جؽٱٕٲح ا٣ذٰ ٣ٞٲخ ا٬ذ٧ة٦ةن كاقػٕةن ٦ػ٨ ا٧٣جػؽٔٲ٨ كا٣٪ٞػةد

ما٣ض٪ةس 
 78م

ذ٠ؿ اث٨ ا٧٣ٕذـ ٬ؾا ا٣ىجٖ ا٣جؽٱٰٕ، كلدٯ ثأ٦س٤ػح ٔؽٱػؽة كٝؽ . 

 ٫٣ ٨٦ ٗٲؿ لف ٱؼٮض ٰٚ ٦ى٤ُعةد٫ ٦نٲؿان إ٣ٯ ا٤٧٣ٲط ٦٪٫ كا٧٣ٕٲت. 

ك٬ٮ ا٣ذَّض٪ٲف، ك٬ػٮ »٧ٕذـ ٚٲ٧ة ق٧ةق ا٣جةب ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣جؽٱٓ: ٝةؿ اث٨ ا٣

لف دضٰ  ا٧٤١٣ح دضة٩ف اٵػؿل ٰٚ ثٲخ مػٕؿو ك٠ػٺـ، ك٦ضة٩كػذ٭ة ٣٭ػة لف 

دينج٭٭ة ٰٚ دأ٣ٲٙ ظؿكٚ٭ة ٤ٔٯ ا٣كجٲ٢ ا٣ؾم ل٣ٌٙ اٵو٧ٰٕ ٠ذةب اٵص٪ػةس 

٤ٔٲ٭ة. كٝةؿ ا٣ؼ٤ٲػ٢: ا٣ضػ٪ف ١٣ػ٢ ًػؿبو ٦ػ٨ ا٣٪ػةس كا٣ُٲػؿ كا٣ٕػؿكض 

د١ٮف ا٧٤١٣ح ديضػة٩ًف لػػؿل ٚػٰ دػأ٣ٲٙ ظؿكٚ٭ػة ك٦ٕ٪ة٬ػة ٦ة ٧ٚ٪٫ كا٣٪عٮ؛ 

ُّٜ ٦٪٭ة ٦س٢ ٝٮؿ ا٣نةٔؿ:دي ك  نذ

٤ضخى  ٱٮـه ػى
 79م

٭٥  ٮقى  ٤ٔٯ ا٣ؼ٤ٲًش ٩ٛي

 ٰ دأ٣ٲٙ ا٣عؿكؼ دكف ا٧٣ٕ٪ٯ ٦س٢ ٝٮؿ ا٣نةٔؿ:ٚلك ٱ١ٮف دضة٩ك٭ة 

«...إفَّ ٣ٮـى ا٣ٕةمٜ ا٤٣ُّٮـ
 93م

. 

                                                 

ق٤ٟ ا٣ؼٛةصٰ ٰٚ قؿ ا٣ٛىػةظح ما٣ض٪ػةس  ٚػٰ ثػةب ا٣ذ٪ةقػت ثػٲ٨ اٵ٣ٛػةظ، كٔؿٚػ٫   78م

لف ٱ١ٮف ثٕػي اٵ٣ٛػةظ ٦نػذٞةن ٦ػ٨ ثٕػي إف ٠ػةف ٦ٕ٪ة٧٬ػة كاظػؽان لك ث٧٪ـ٣ػح »ثٞٮ٫٣: 

ؿ . قػ«ا٧٣نذٜ إف ٠ةف ٦ٕ٪ة٧٬ة ٦ؼذ٤ٛةن، لك دذٮاٜٚ وٲ٘ذة ا٤٣ْٛذػٲ٨ ٦ػٓ اػػذٺؼ ا٧٣ٕ٪ػٯ

 .785 صا٣ٛىةظح، 

 .ػ٤ش: ا٩ذـع ا٤٣كةف: ػ٤ش  79م

 .95 صا٣جؽٱٓ، اث٨ ا٧٣ٕذـ،   93م
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هصتغ اهتدٕعٔ أن يَُ يا ِوْ يووٌٖ  واهظاِر يٌ لالم اةٌ اهًعخز عوٓ ِذا ا

لًا ذلر -
(21)

ويَُ يا ِْ يعٖب ؾٔ اهمالم واهشعر - 
(22)

. ويوٌ اهًَاشوب أن 

ٍدفـ ؾٔ األيثوث اهخٔ أحوٓ ةّوا هَخعورص ئصوالج اه َواي اهوذي اشخ صوَُ  

َد وٍصخَتط أشتاب ِذا االشخ صان  ؾقد  َّ هًوٖ  اه َواي ةقْهوُ حعواهٓ  اشخش

  وؾوؤ ِووذا اه َوواي ٍ وود [44]اهًَوون   ژ جض مص حص مس خس حس ژ

حَاشتاً ؾٔ اهوؿظ ةٌٖ أشوًج وشوًٖان
(23)

  وِذا اهخَاشوب ٍوا ى يوٌ حشوالن 

أحرص اهموًخٌٖ  وهمٌ اهًدفـ ؾٔ ِذا اهخشالن ال ٕ د أٍُ حَاشوب يؿورو  

ةد يَُ؛ ألن وصؽ ةوقوٖس ه اهّوا ةأٍّوا  عوٓ اهخرلٖب اهوؼْي ةن  اء لأٍُ ال

ويقٖودة ةوُ  ؾاالشوالم ٕعَؤ ر ّواا  فد )أشووًج( أااتت يَوُ أٍّوا حاةعوث هوُ

اهخضْع واهقتْل
(24)

  وِؤ أااتت ِوذا اهًعَوٓ  جوى  واءت لوًوث شووًٖان 

ألٍّوا اشوى عووى  ؛اةّوأئرى  لوًثٍ  دالُ ةعدِا  ؤِ اهموًث اهخٔ ال ًٕمٌ اشخت

ًُّن ؾّٖا وال فصر. ؛هوَتٔ عوُٖ اهصالم  ؾ دث اهخشالن ةصْاة ال حع

                                                 

 .22 صٍؿصُ   (21)

 .34 صٍؿصُ   (22)

ائخوؽ اهقْم ؾٔ ِذا اهَْع يٌ اه َاي؛ ؾقد أواته اةٌ اهًعخز ةال حصًٖث  و شًاه صوؿٔ  (23)

( اهخ َووٖس اهًقوووـ  وفووال  شووًاه فووْمٌ )ح َووٖس اهًشوواةّث( 757ِاهوودٌٕ اه ووؤ )

لاهصمالٔ وػٖره  ؾّْ يا ائخووؽ ؾؤ اه وروص واه رلوات  ؾا وختُ ةاهًشوخـ اهرا و  

وهٖس ذهك يٌ أصَاص اهخ َوٖس... ويثوال اهًشوختُ ةوُ..و فْهوُ يعَاه رهٓ أصن واحد  

وؾؤ اهًؿخواح   .61 ص.  رح اهماؾٖث اهتدٕعٖث هو وؤ  ژ مس خس حس ژاهٓ  حع

ذلر اهصمالٔ أن اهًخشاةُ ٕمْن رذا وف  أحد اهًخ اٍصٌٖ ؾٔ اهخام يرلَّتواً وهوى  547 ص

 ٕمٌ يخاهؿاً ؾٔ اهخط  يثن فْل اهشاعر 

 ِتووُ  رذا يوووٌك هووى ُٕمووٌ ذا 

 

هَخُووووُُ ذاِتووووُ    ووووُُ ؾََدو   ؾََدع 

 .واهؿرق واض  ةٌٖ لالئ اهصمالٔ واه ؤ 

 .هصان اهعرب  شوى (24)
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 لثٰ د٧ةـ: ٨٦ ا٣نٕؿ ٝٮؿاث٨ي ا٧٣ٕذـ ك٧٦ة اقذ٤٧ع٫ 

ًٕؽىت ٗؿثػػحي ا٣٪َّػػٮل ػػ قى
 95م

ػػٕةدً    ثًكي

 

ٚ٭ػػٰ َػػٮعي اًٷد٭ػػةـ كاٷ٩ٍضػػةدً  
 96م

 

صة٩ف ا٣نةٔؿ ثٲ٨: مقٕؽت  ك مقٕةد  
 97م

ك٦ة صٕػ٢ ٬ػؾق ا٧٣ضة٩كػح  .

ص٧ٲ٤ػػح ل٩٭ػػة لدػػخ ثذنػػة٢٠ ثػػٲ٨ ا٤٣ْٛػػٲ٨، ك٬ػػؾا ا٣ذنػػة٢٠ لدل إ٣ػػٯ د١ػػؿار 

٪٫َّ د٪ةقػت ظ٧ػ٢ اٵوٮات ا٣ذٰ لدخ ٰٚ ا٧٤١٣ح اٵك٣ٯ ٰٚ ا٧٤١٣ح ا٣سة٩ٲح، ١٣

ٚٞؽ لٚةد ا٣نةٔؿ ٨٦ اق٥ ا٥٤ٕ٣ مقػٕةد  ا٣ػؾم  ؛ٰٚ داػ٫٤ ٦ة ٱسٲؿ ا٣٪ٛف لٱٌةن 

٣ٲأدٰ ث٧ة ٱضػة٩ف ٬ػؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ ٚػٰ ٧٤٠ػح مقػٕؽت ،  ؛ٱع٢٧ ٦ٕ٪ٯ ا٣كٕةدة

ٚض٧ٓ ثٲ٨ ا٧٣ٕ٪ٯ كا٧٣ج٪ٯ ٰٚ د٪ةقػت ٱػؿٱط ا٣كػ٧ٓ كٱسٲػؿ ا٣ٕٞػ٢، ذ٣ػٟ لف 

ذاؾ اٵ٦ػؿ ٧٦ػة ٱض٤ػت ٱ٤ٞة٬ػة، كإف ٠ػةف  ٦ػ٨قٕةد دع٢٧ ا٣كٕةدة إ٣ٯ ٠ػ٢ 

 اٵظـاف ٠ة٣٪ٮل.

ك١٣٪٫ ٔةب ثٕي ا٣نٮا٬ؽ ا٣ذٰ كرد ٚٲ٭ة ٬ؾا ا٣ٌىجٖ ا٣جؽٱٰٕ ٨٦ ٗٲؿ لف 

٢ٌ٤ قجت ٔٲج٫ ٫٣، ٚٞةؿ:  ك٨٦ ا٣ذض٪ٲف ا٧٣ٕٲت ٰٚ ا١٣ػٺـ كا٣نػٕؿ ٝػٮؿ »ٱٕي

 ثٕي ا٧٣عؽزٲ٨، ك٬ٮ ٦٪ىٮر ث٨ ا٣ٛؿج:

ٟى ل٣ػػػػػٲ٥ى اٵى٣ػػػػػ٥ٍ  ٠ةثػػػػػؽي ٚٲػػػػػ
ي  ل

 

ى   ٢ى ا٣ًضٍك٥ى ث ٩ٍعى
ى ٞىؽ ل ػ٥ٚى كى ٍٕؽى ا٣ضى

 98م
»
 99م

 

٭ؿ ٣٪ة لقجةب ا٣ٕٲت ٚٲ٫، ٚٞؽ كٝٓ ا٣ض٪ةس ثػٲ٨   إف ا٣ذؽٝٲٜ ٰٚ ٬ؾا ا٣جٲخ ٱْي

٧٤٠ذٲ٨ ٰٚ ا٣نُؿ اٵكؿ ك٧٤٠ذٲ٨ ٰٚ ا٣نُؿ ا٣سة٩ٰ، ك٬ؾق ا٧٤١٣ةت ٬ػٰ: مل٣ػٲ٥ 

اٵ٥٣ 
 03م

ك٥   ك ما٣ًضك٥ ا٣ضى
 07م

، كٱنٕؿ قة٦ٓ ٬ؾا ا٣ض٪ػةس لف ا٣نػةٔؿ د٧َّٕػؽ 

                                                 

ؽ٬ة  95م ٕي  .ٗؿثح ا٣٪ٮل: ث

 .99 صا٣جؽٱٓ،   96م

 .س ا٤ُ٧٣ٜ ٧٠ة كرد قةثٞةن ٬ؾا ا٣ض٪ةس ٨٦ ا٣ض٪ة  97م

٥ي: ًؼة٦ح ا٣ضك٥  98م كى  .ا٣ضى

 .00 ص٩ٛك٫،   99م

 .٬ؾا ا٣ض٪ةس ٨٦ ٩ٮع ا٣ض٪ةس ا٤ُ٧٣ٜ ٔ٪ؽ ا٣ع٤ٰ  03م



 079 د. مسري معموف -مو مجاليات اللالم 

دم ا٣ذنة٢٠ ا٤٣ْٰٛ ثٲ٨ ا٧٤١٣ةت إ٣ػٯ إًػةٚةت صؽٱػؽة اٷدٲةف ث٫ ٨٦ ٗٲؿ لف ٱؤ

٤٣٪٥ْ، ٧٤١ٚح ل٣ٲ٥ ٱ٨١٧ لف دع٢َّ ٦ع٤٭ة ٧٤٠ح لمٌؽ، كد١ػٮف دا٣ػح ٤ٔػٯ ا٧٣ٕ٪ػٯ 

كػ٥ ٚٮاًػط ل٩٭٧ػة  ٢و لك اٚذٕةؿ، ل٦ػة ٧٤٠ذػة ا٣ضكػ٥ كا٣ضى ا٧٣ٞىٮد ٨٦ ٗٲؿ د٧عُّ

 ٵف ٧٤٠ح ا٣ضك٥ صة ت ظنٮان ٚػٰ ا١٣ػٺـ، كٹ ؛قٲٞذة ٨٦ لص٢ اٚذٕةؿ ا٣ض٪ةس

ظةصح ثة٧٣ٕ٪ٯ إ٣ٲ٭ة، ٚٲ١ٰٛ ا٣نةٔؿ لف ٱٞٮؿ: ل٩ع٤٪ٰ ٣٪ؽرؾ ل٩ػ٫ ٝىػؽ ا٣ضكػ٥، 

كػ٥،  ك١٣٪٫ آزؿ ًذ٠ؿ ا٣ضك٥ ثٕؽ ا٣٪عٮؿ ٦ػ٨ لصػ٢ لف ٱىػُ٪ٓ ا٣ض٪ػةس ٦ػٓ ا٣ضى

ح ا٣ذ٪ةقت كص٧ة٫٣.  كٝؽ لدٌل ٬ؾا إ٣ٯ ا٣ٕٲت ٰٚ ا٣جٲخ، كلثٕؽق ٨ٔ وعَّ

   ا٣ض٪ػػةس ٚػػٰ ثػػةب ااػػذٺؼ ا٤٣ٛػػ007٬ِلدرج ٝؽا٦ػػح اثػػ٨ صٕٛػػؿ مك

ث٫، ٚك٧ٯ اٵكؿ  ةن ٝك٥ ٦ى٤ُعةن ػةٌو  كا٧٣ٕ٪ٯ، كٝك٫٧ ٝك٧ٲ٨، كلُٔٯ ٢٠ٌ 

٦ُةثٞةن 
 09م

لف د١ػٮف ٚػٰ »، كقػ٧ٌٯ ا٣سػة٩ٰ ما٧٣ضػة٩ف ، كذ٠ػؿ لف ٦ٕ٪ٲٲ٭٧ػة 

ا٣نٕؿ ٦ٕةفو ٦ذ٘ةٱؿةه ٝؽ امذؿ٠خ ٰٚ ٣ْٛح كاظػؽة كل٣ٛػةظ ٦ذضة٩كػح ٦نػذٞح، 

 :اٵىٍكدمٌ ٚٮق ٚأ٦ة ا٧٣ُةثٜ ٚ٭ٮ ٦ة ٱنذؿؾ ٰٚ ٣ْٛح كاظؽة ثٕٲ٪٭ة...كٝةؿ اٵ

ػػػػػ٢ى ٦يٍكذأ٩ًٍكػػػػػةن  ٍٮصى ٓي ا٣٭ى  كلُٝػػػػػ

 

٪ٍذىػػػػؿٱف  ٔى ٲؿا٩ىػػػػحو  ًٔ ػػػػ٢و  ٍٮصى ثً٭ى
 00م

 

... كل٦ة ا٧٣ضة٩ف ٚأف د١ٮف ا٧٣ٕة٩ٰ امذؿا٠٭ة ٰٚ ل٣ٛةظ ٦ذضة٩كح ٤ٔػٯ  

 ص٭ح اٹمذٞةؽ. ٦س٢ ٝٮؿ ز٬ٲؿ:

                                                 

٬ؾا ا٣ض٪ةس ٨٦ ا٣ض٪ةس ا٧٣عٌؿؼ، ك٬ػٮ ٦ػة د٧ةزػ٢ ر٠٪ػةق ٚػٰ ا٣عػؿكؼ، كدؼة٣ٛػة ٚػٰ   07م

 .65 صا٣عؿ٠ةت، ا١٣ةٚٲح ا٣جؽٱٕٲح، 

٤ٜ ٤ٔٯ وجٖ ثؽٱٰٕ آػؿ، ذ٠ؿ  رٚي ا٣ؽارقٮف ٬ؾق ا٣ذك٧ٲح؛ ٵف  09م ٦ى٤ُط ما٧٣ُةثٜ  ٱُي

ذ٣ٟ اث٨ رمٲٜ ٰٚ ا٧ٕ٣ؽة، كٝةؿ ٨ٔ مة٬ؽ ٝؽا٦ح: ل٩نؽق ٝؽا٦ح ٤ٔػٯ ل٩ػ٫ َجػةؽ، كقػةاؿ 

ا٣٪ةس ٱيؼة٣ٛٮف ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ؾ٬ت، كٝؽ صة  ردٌ اٵػٛل ٤ٰٔ ث٨ ق٤ٲ٧ةف ٤ٔٲ٫ ٰٚ ذ٣ػٟ، 

د٧ٰ. ا٧ٕ٣ػؽة، كإ١٩ةرق ٤ٔٯ رلم ا٣ؼ٤ٲ٢ كاٵو٧ٰٕ ٚػٰ ٠ذػةب ظ٤ٲػح ا٧٣عةًػؿة ٤٣عػة

 .099 ص ،7ج

 .ا٣٭ٮص٢ اٵك٣ٯ: اٵرض ا٣ذٰ ٹ ٩جخ ٚٲ٭ة، كا٣٭ٮص٢ ا٣سة٩ٲح: ا٣٪ةٝح ا٣كؿٱٕح  00م
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ػ٤ٲ٢ي ث٭ػ٥  ٠أفَّ ٔٲ٪ٰ كٝؽ قػةؿى ا٣كَّ

 

ى٦ػ٥  «كصٲؿةه ٦ػة ٬ػ٥ي ٣ػٮ ل٩َّ٭ػ٥ ل
 00م

 

ؽا٦ح ٰٚ دراقذ٫ ٬ؾق إ٣ٯ ا٣٪ْؿ ثُؿٱٞػح ٤ٞٔٲػح إ٣ػٯ ٦ٮًػٮع ذ٬ت ٝ ٚٞؽ 

ا٣ض٪ةس، ٚ٭ٮ ٱ٭ذ٥ ث٧ة ثٲ٨ اٵ٣ٛةظ كا٧٣ٕة٩ٰ ٨٦ د٪ةقت كدٺؤـ ٦ػ٨ ٗٲػؿ لف 

ٱ٭ذ٥ ث٧ة ٱع٫٤٧ ا٣ذنة٢٠ ثٲ٨ اٵ٣ٛةظ ثٌٕ٭ة ٦ٓ ثٕي كا٧٣ٕة٩ٰ ا٣ذٰ دع٤٧٭ة 

ٹن ٨٦ ٝٲ٧ح ص٧ة٣ٲح لك ٚ٪ٲح ١٤٣ٺـ، إ٫٩ ٱىٙ ا٣عة٣ػح ٦ػ٨ ٗٲػؿ لف ٱيجػؽم ا٩ٕٛػة

م ٚٞػؽ رلل لف ٦ٕ٪ػةق ا٤٣٘ػٮ ؛ث٭ة. ك٦ؾ٬ج٫ ٬ؾا ٩ةدش ٨٦ ٚ٭٫٧ ٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ُػةثٜ

ثٲ٨ ا٤٣ْٛٲ٨ ٱذٜٛ ك٦ة ٝؿَّرق ٨٦ د٧ةز٢ دةـٍّ 
 05م

، ل٦ة ا٧٣ضة٩ف ٚػؿلل لف ا٧٤١٣ػح 

 ثكجت اٹمذٞةؽ دضة٩ف اٵػؿل، ٚ٭ٰ دنةر٠٭ة ٰٚ ص٪ك٭ة. ٚٲ٫ 

قػؿار لم  لٚػةد ٚػٰ ٠ذةثػ٫ 077٬ك٢ٕ٣ اٷ٦ػةـ ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ا٣ضؿصػة٩ٰ م

٧٦ة لكردق ٝؽا٦ح ٨٦ لف ا٣ض٪ةس َؿٱٞح ٰٚ ا٣ذٕجٲػؿ ٝٮا٦٭ػة اٹاػذٺؼ   ا٣جٺٗح

ث٢ دٮص٫ إ٣ٯ  ،ثٲ٨ ا٤٣ِٛ كا٧٣ٕ٪ٯ ا٠ذٛة  ثٮو٫ٛ. ثٲؽ ل٫٩ ٥٣ ٱذَّؼؾ قجٲ٢ ٝؽا٦ح

د٤ٕٲ٢ صٮدة ا٣ض٪ةس كظك٪٫، كد٧ٲٲـ ا٣عك٨ ٦٪٫ كا٣ٞجٲط، ٚؽرق٫ ٨٦ كص٭ػح 

 ص٧ة٣ٲح ثؽؿ اٹ٠ذٛة  ثٮو٫ٛ.

٤ٔٯ ل٩٭ػة صػـ  ٦ػ٨ ا١٣ػٺـ ا٣ػؾم  «ا٣ض٪ةس»٣ٯ ٌٝٲح ٩ْؿ ا٣ضؿصة٩ٰ إ

ف ٰٚ ٝٮ٣ػ٫:  ر ٚػٰ اٵ٣ٛػةظ كصػٮب دٞػؽٱ٥ ك٣ػ٨ ٱيذىػٮَّ »لق٧ةق ا١٣ٺـ ا٧٣ؽكَّ

ػػه ٚػػٰ دؿدٲػػت كد٪ـٱػػ٢، ك٤ٔػػٯ ذ٣ػػٟ كيًػػٕخ ا٧٣ؿادػػت  كدػػأػٲؿ، كدؼىُّ

٩ح «كا٧٣٪ةزؿ ٰٚ ا٣ض٢٧ ا٧٣ؿ٠جح، كلٝكةـ ا١٣ٺـ ا٧٣يؽكَّ
 06م

. 

ـ ٣ٲيجػٲ٨ِّ ٌٚػةا٫٤ ٚػٰ د٧ٲٲػـ اٷ٩كػةف، كدٮص٫ ٰٚ رقة٣ح ا١٣ذةب إ٣ٯ ا١٣ػٺ

                                                 

 .، ٦ة: زااؽة. ل٥٦: ٝىؽ760-769 ص٩ٞؽ ا٣نٕؿ،   00م

 كا٧٣ُةثٞػح: ا٧٣ٮاٚٞػح، ،دكػةكٱة :كٝؽ َةث٫ٞ ٦ُةثٞح كَجةٝةن، كدُةثٜ ا٣نػٲبةف :ٰٚ ا٤٣كةف، َجٜ  05م

 .إذا ص٤ٕذ٭٧ة ٤ٔٯ ظؾك كاظؽ كل٣ـٝذ٭٧ة :كَةثٞخ ثٲ٨ ا٣نٲبٲ٨ كا٣ذُةثٜ: اٹدٛةؽ،

 .0 صلقؿار ا٣جٺٗح،   06م



 087 د. مسري معموف -مو مجاليات اللالم 

كإُٔة  ا٤ٕ٣ٮـ ٦٪ةز٣٭ة كا١٣نٙ ٨ٔ وٮر٬ة كص٪ٰ ز٧ؿ٬ة، ٤ٚػٮٹ ا١٣ػٺـ ٧٣ػة 

ٜى ٔػ٨ لزا٬ٲػؿ ا٣ٕٞػ٢ً  ذِّػ ٛى دٕؽل ٚٮااؽ ا٤ٕ٣ػ٥ ٔة٧ً٣ىػ٫، كٹ وػطَّ ٦ػ٨ ا٣ٕةٝػ٢ً لف ٱي

ةس ٰٚ ٦ؿدجح ا٣ض٧ةد، ك٣جٞٲخ ا٧٣ٕػة٩ٰ ٦كػضٮ٩ح  ُّٰ ا٣عكَّ ٧٠ةا٧ى٫... ك٣ٮٝٓ ا٣ع

إً٭ة. إف ٬ؾق ا٣ٌٛةا٢ ا٣ذػٰ ٱذىػٙ ث٭ػة ا١٣ػٺـ دض٤ٕ٪ػة ٩جعػر ٔػ٨ ٰٚ ٦ٮ

ا٣نؿٱٙ ٦٪٫ كا٣ٮًٲٓ، ك٩ٛذل ٨ٔ اٵداة ا٣ذٰ ٱذٛة٢ً ث٭ػة ا١٣ػٺـ، كٱٞػٌؿر لف 

ٲػؽ ظذػٯ دؤ٣ػٙ ًػؿثةن ػةٌوػ ؛ذ٣ٟ ٹ ٱٕٮد إ٣ٯ ا٤٣ِٛ ٦ػ٨  ةن ٵف اٵ٣ٛػةظ ٹ دٛي

٧ؽ ث٭ة إ٣ٯ كص٫ دكف كص٫ ٨٦ ا٣ذؿ٠ٲت كا٣ذؿدٲت. ا٣ذأ٣ٲٙ، كٱٕي
 07م

 

٭٧٪ػة ل٩ػ٫ ٱؿٱػؽ لف ٱؤقػف ١ٛ٣ػؿة ٦ٛةد٬ػة لف  كٝؽ لراد ٨٦ ٬ؾا ا٧٣ؽػ٢ لف ٱٛي

كػ٪٫ ثضػؿس ل٣ٛةّػ٫ ةس ظي ثػ٢ ثػأف د١ػٮف ٬ػؾق اٵ٣ٛػةظ ٦ػؿادان ث٭ػة  ،ا١٣ٺـ ٹ ٱٞي

ا٧٣ٕ٪ٯ، كلم ػ٢٤ ٰٚ ٬ؾا اٵ٦ؿ قٲؤدم إ٣ػٯ لف د١ػٮف اٵ٣ٛػةظ ٦ػ٨ ٗٲػؿ ٚةاػؽة، 

جٲؿ ٨ٔ ا٧٣ٕة٩ٰ ٚػٰ لظكػ٨ ٵف ٦ؽار اٵ٦ؿ ٰٚ و٪ةٔح ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٝؽرد٫ ٤ٔٯ ا٣ذٕ

ٚإذا رلٱخ ا٣جىٲؿ ثضػٮا٬ؿ ا١٣ػٺـ »وٮرة كلصٺ٬ة ٣ذ١ٮف ل٠سؿ دأزٲؿان ٰٚ ا٧٣ذ٤ٰٞ: 

٤ػٮه  ٱكذعك٨ مٕؿان لك ٱكذضٲؽ ٩سؿان، ز٥ ٱض٢ٕ ا٣س٪ة  ٤ٔٲ٫ ٨٦ ظٲر ا٤٣ِٛ ٚٲٞػٮؿ: ظي

ٖه  ٔىؾبه قةا ٨ه ل٩ٲٜ، ك كى ، ٚػة٥٤ٔ ل٩ػ٫ ٣ػٲف ٱي٪جًبػٟ ٔػ٨  ،رمٲٜ، كظى ٓه ٤ػٮبه رااػ كػى

ؿصٓ إ٣ٯ لصؿاس ا٣عؿكؼ، كإ٣ٯ ّة٬ؿ ا٣ٮًٓ ا٤٣٘ٮم، ث٢ ل٦ػؿو ٱٞػٓ ٦ػ٨ لظٮاؿ د

«ا٧٣ؿ  ٰٚ ٚيؤادق، ك٢ٌٚو ٱٞذؽظ٫ ا٢ٕٞ٣ ٨٦ ز٩ةدق
 08م

. 

ك١٬ػػؾا ٱػػؽ٣ٙ إ٣ػػٯ ا٣ذض٪ػػٲف ٣ٲػػؿل لف قػػة٫ٕ٦ لك ٝةراػػ٫ ٹ ٱكذعكػػ٨ 

دضػػة٩ف ا٤٣ْٛذػػٲ٨ إٹ إذا ٠ػػةف ٦ٮٝػػٓ ٦ٕ٪ٲٲ٭٧ػػة ٦ػػ٨ ا٣ٕٞػػ٢ ٦ٮٕٝػػةن ظ٧ٲػػؽان، 

كا٣ضة٦ٓ ثٲ٪٭٧ة ٗٲؿ ثٕٲػؽ
 09م

. ٚػةٵ٦ؿ ٣ػٲف ٦ضػؿد قػ٧ةع ظػؿكؼو ١٦ػؿَّرة، 

                                                 

 .0-9 صلقؿار ا٣جٺٗح،   07م

 .0 ص٩ٛك٫،   08م

 .6 ص٩ٛك٫،   09م
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٩جعر ٨ٔ ٚةاؽد٭ة ٚٺ ٩ؿا٬ة، ث٢ ٬ٮ ٩ٮع ٨٦ إزػةرة ا٣ٕٞػ٢ ثأقػ٤ٮب ٱىػُ٪٫ٕ 

١ٚأ٫٩ ٱؼؽٔ٪ة ث٫ ٨ٔ ا٣ٛةاؽة كٝؽ لُٔة٬ػة، ك٩ْػ٨ ل٩ػ٫ ٣ػ٥ ٱـد٩ػة كٝػؽ  ،ا٧٣جؽع

لظك٨ ا٣ـٱةدة ككَّٚة٬ة
 03م

. 

٫ ٱٞٮـ ث٤٧ٕٲ٨ ػٲٙ  :ٚة٣ض٪ةس كٜٚ ٬ؾا ا٣ذٮصُّ إ٣ػٯ ا١٣ػٺـ لك٣٭٧ة ل٫٩ ٱٌي

ةؼ إ٣ٲ٫ إذا ٣ػ٥  ،إٱٞةٔةن ص٧ٲٺن  ٲٙ إ٣ٯ ا٧٣ٕ٪ٯ مٲبةن ٥٣ ٱ٨١ ٣ٲٌي كا٣سة٩ٰ ل٫٩ ٱٌي

ُٰ ا٣ذض٪ٲف ٨٦ ا٣ٌٛٲ٤ح ل٦ؿه ٥٣ ٱذ٥َّ إٹ »٩كذؼؽـ ا٣ض٪ةس.  ٚٞؽ دجٲ٨َّ لف ٦ة ٱٕي

ًصػؽى  ؛ث٪يىؿة ا٧٣ٕ٪ٯ ، ك٧٣ة كي ٨ه إذ ٣ٮ ٠ةف ثة٤٣ِٛ كظؽق ٧٣ة ٠ةف ٚٲ٫ إٹ ٦يكذىعكى

٨ه ٚٲ٫ ٦ٕٲته ٦كذ٭ض
 07م

ػ٢ ثػأف ٱ١ػٮف  كػ٨ ا٣ذض٪ػٲف ٱذعىَّ . ك٣ػؾ٣ٟ ٚػإف ظي

ا٧٣ٕ٪ٯ ٬ٮ ا٣ػؾم ٱ٤ُجػ٫ كٱكػذؽٔٲ٫، ك٩ضػؽ ل٩ػ٫ ٹ ًظػٮؿ ٔ٪ػ٫ كٹ ثػؽٱ٢ ٣ػ٫، 

كلظ٤ٯ دض٪ٲف كلٔٺق ٦ة كٝٓ ٨٦ ٗٲؿ ٝىؽو ٨٦ ا٧٣ذ٥٤١ إ٣ٯ اصذٺث٫
 09م

. 

كا٣عٞٲٞػػح لف ٤ٔػػ٥ ا٣جػػؽٱٓ زاػػػؿه ثأوػػجةغ دٞػػٮـ ٤ٔػػٯ ٦ٕٲػػةر ا٣ذ٪ةقػػت 

كاٹاذٺؼ
 00م

درق٭ة إ٣ٯ لثعةث ٦كذ٤ٞح، ك٣ؾ٣ٟ ا٠ذٛٲ٪ػة ثةٷمػةرة  ، كٱعذةج

 كادؼؾ٩ةق ٦سةٹن ٣ذ٪ةقت اٵ٣ٛةظ ٰٚ ا١٣ٺـ. ،إ٣ٯ ا٣ض٪ةس

ك٠ةف ا٬ذ٧ةـ ا٣جٺٗٲٲ٨ ٦٪ىجةن ٰٚ ٦ضةؿ اٵ٣ٛػةظ كا٧٣ٕػة٩ٰ ٤ٔػٯ دػٺؤـ 

ا٤٣ِٛ كا٧٣ٕ٪ٯ كامذؿا٠٭٧ة ٰٚ و٪ةٔح ا١٣ٺـ ا٣ض٧ٲ٢، ٚأ٠ؽكا ١ٚػؿة اػذٲػةر 

ا٧٣ٕة٩ٰ، ٤ٔٯ لف دذك٥ ثة٣ٮًٮح كٔػؽـ اٹمػذؿاؾ؛  اٵ٣ٛةظ ٣ذ١ٮف دا٣ح ٤ٔٯ

ٵف كّٲٛذ٭ة ٰٚ ا١٣ٺـ ا٣ذٕجٲؿ ٔػ٨ ا٧٣ٕػة٩ٰ كإٱىػةؿ ا٣ؿقػة٣ح ا٤٣٘ٮٱػح، كلف 

ػؽو  ُّٞ  .ٱأدٰ ٬ؾا ا٤٣ِٛ ٨٧ً ا٧٣٪ْٮ٦ح ا٤٣٘ٮٱح ٨٦ ٗٲؿ د٤١ٙ لك ٧ٗػٮض لك دٕ

                                                 

 .8 ص٩ٛك٫،   03م

 .8 ص٩ٛك٫،   07م

 .73 ص٩ٛك٫،   09م

 ٦س٢: ا٣ُجةؽ، كا٣ذ٪ةقت، كاٹقذؼؽاـ، كرد ا٣ٕضـ ٤ٔٯ ا٣ىؽر، كٗٲؿ ذ٣ٟ.  00م
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ةٍا ُليّ ٌَ نالم جػفر ةَ ٗحٕ٘ ىثٍاٌةث ةةَ اىِفَهر وكد ىخص اىجاحؾ ْذه 

أ  ٗهةٔ  اسلةً ٗيحة٘ػ ةٍػِةا   »ٌةا اىت٘ةا ف الةا :  :رشر  حةَ٘ لة ىّاأل

رَنث  وس حسخػَ٘ غيّ٘ ةةاىفهرة  واىةذي  ّ غَ اىشِّ وٗيَجيِّٖ غَ ٌغزا   وحيخرجي

ِػث  ةرٗئاً ٌةَ اىخػلُّةد   سةد ىّ ٌِّ  أ  ٗهٔ  ليٍ٘اً ٌَ اىخهيُّف  ةػ٘داً ٌَ اىطَّ

«غَ اىخ وٗو اً غِ٘  
(44)

 ؛ٗهٔ  اىٍػِةٕ اةٖ ؼتلةث اىيفةؾ   وٗيغاف إىٕ ذىم أ 

اىخِالب ةَ٘ اىيفؾ واىٍػِٕى٘حطو 
(45)

  وذىم أل  ىهو ٌػِٕ ىفظاً ِٗالةتّ 

وكةد ٗيحخةاإ إىةٕ »اسةخ٘ف األىفةام ٌشةانو ىسةخ٘ف اىٍػةاُٖ    وٗشانيّ

اىسخ٘ف اٖ ةػظ اىٍٔاعع  ورةٍا أٌخع ة نثر ٌَ إٌخاع اىجةز  اىفخةً ٌةَ 

«األىفام  واىشرٗف اىهرًٗ ٌَ اىٍػاُٖ
(46)

  

ًَّ ٌٔعع ٗخػيق ةخِالب اىٍػاُٖ   «:اىفطةو واىٔضةو»ٌٔاعةعي وىػوَّ أْ

افٖ ْذه اىٍس ىث ٌجاٌ  والٌع ىيحدٗد غَ حالؤم اىٍػةاُٖ وحِالةتٓا  وَٗػةدُّ 

ةٍا ِٗتغٖ أ  ٗيطَِع اٖ اىجٍو ٌَ َغؽِف ةػغٓا غيةٕ »ةاب اىفطو واىٔضو 

احةدة ٌِٓةا ةػةد ةػظ  أو حر  اىػؽف ا٘ٓا واىٍجٖء ةٓا ٌِثٔرة  حيسةخَ َُفي و

ٌَ ألرار اىتالغث  وٌٍا س ٗخ حَّٕ ىخٍةام اىطةٔاب ا٘ةّ إس األغةراب = أخرى 

تِػٔا غيٕ اىتالغث يَّصي  وإس كٔمٌ ؼي   ولت٘وي ٌػراث اىفطو واىٔضةو ةةَ٘ «اىخي

أ  ٗيشةَر  اىثةاُٖ اةٖ »اىجٍو ٌػراثي اائدة اىػؽف اٖ اىٍفرد اىخٖ حلٔم غيٕ 

  أٌةا «ٖ إغراةّ الد أرشرنّ اٖ حهً اإلغرابإغراب األو   وأُّ إذا أرشرنّ ا

ٍو اىٍػؽٔف ةػغٓا غيٕ ةػظ آٖ غيٕ عةرةَ٘  اة   ناُةج اىجٍةو  اىجي

ونا  وجةّ »اىٍػؽٔف غي٘ٓا ذات ٌحوٍّ ٌَ اإلغراب احهٍٓا حهً اىٍفرد  

                                                 

  106 ص  1اىٍرجع اىساةق ُفسّ  إ (44)

  106 ص  1ُفسّ  إ (45)

  145 ص  1ُفسّ  إ (46)



 080 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

١ػ٥ ٦ٮصػٮدان  «ا٣ػٮاك»ا٣عةصح إ٣ػٯ  . كإ٧٩ػة ٱٞػٓ «ّػة٬ؿان، كإمػؿا٠٭ة ٚػٰ ا٣عي

رٱػح ا٧٣ٮًػٓ ٦ػ٨ اٷٔػؿاب ٠ٞٮ٣ػٟ: اٷم١ةؿ ٰٚ ا٣ُٕٙ ٤ٔٯ ا٣ض٤٧ح ا٣ٕة

ٚة٣ٮاك ٬٪ة ٥٣ دينؿؾ ا٣ض٤٧ح ا٣سة٩ٲػح ٚػٰ إٔػؿاب ٝػؽ  ؛«زٱؽه ٝةا٥ه ك٧ٔؿكه ٝةٔؽه »

لف د٤ٕػ٥ ا٤ُ٧٣ػٮب ٦ػ٨ ٬ػؾا »كصت ٣ٶك٣ٯ، كإذا ٠ةف ٬٪ةؾ إمؿاؾ ٚٲ٪ج٘ػٰ 

ا٣ُٕٙ كا٧٣٘ـل ٦٪ػ٫، ك٣ًػ٥ى ٣ػ٥ٍ ٱكػذًٮ ا٣عػةؿ ثػٲ٨ لف دُٕػٙ كثػٲ٨ لف دػؽعى 

٣ٲنػًؿؾ ثػٲ٨  ؛٤ٔػٯ ل٩ػ٫ ٹ ٱٮصػؽ ل٦ػؿ ٦ٕٞػٮؿه ، كٔؽـ ا٣ُٕٙ د٣ٲ٢ «ا٣ُٕٙ

اٵك٣ٯ كا٣سة٩ٲح
 07م

. 

كل٦ؿ اٷمؿاؾ ثػٲ٨ ا٣ض٤٧ػح اٵك٣ػٯ كا٣سة٩ٲػح ثػة٣ُٕٙ ٱٞػٮـ ٤ٔػٯ ا٣ٕٺٝػح 

ظذػٯ  «زٱؽه ٝةا٥ه ك٧ٔؿكه ٝةٔؽه »ا٧٣ٕ٪ٮٱح ا٣ذٰ دؿثٍ ثٲ٨ ا٣ض٤٧ذٲ٨، ٚ٪ع٨ ٹ ٩ٞٮؿ: 

ٲػر إذا ٔػؿؼ ، ٚ٭٧ة ٠ة٣٪ْٲؿٱ٨ ك ا٣نؿٱ١ٲ٨، ثع«زٱؽ»ثكجت ٨٦  «٧ٔؿك»ٱ١ٮف 

 ا٣كة٦ٓ ظةؿ اٵكؿ ٔ٪ةق لف ٱٕؿؼ ظةؿ ا٣سة٩ٰ. ك٣٭ؾا ٔةثٮا ٝٮؿ لثٰ د٧ةـ:

ػػٮى ٔػػة٥٣ه لفَّ ا٣٪َّػػٮل  ٹ كا٣ٌػػؾم ٬ي

 

كػػػٲ٨ ٠ػػػؿٱ٥ي   ػػػجًؿه كلفَّ لثػػػة ا٣عي  وى

ٜى   كذ٣ٟ ٵ٫٩ ٹ ٦٪ةقجح ثٲ٨ ٠ػؿـ لثػٰ ا٣عكػٲ٨ ك٦ػؿارة ا٣٪َّػٮل، كٹ د٤ُّٕػ

ٵظؽ٧٬ة ثةٳػؿ
 08م

ٲ٨ ا٣ض٤٧ذػٲ٨ ٔٺٝػح ٦ٕ٪ٮٱػح، . ك٬ؾا ٦ة ٱض٢ٕ ا٣ٕٺٝح ثػ

٧٦ة ٱضؿم ٦ضؿل ا٣نجٲ٫ كا٣٪ْٲؿ لك ا٣٪ٞٲي ٤٣ؼجػؿ »ٚٲ١ٮف ا٣ؼجؿ ٨ٔ ا٣سة٩ٰ 

«٨ٔ اٵكؿ
 09م

. كدنذؽُّ ٬ػؾق ا٣ٕٺٝػح ٚػٰ ا٣ىػ٤ح كٱػـدادي اٹٝذػؿاف، ظذػٯ ٹ 

ر إٚؿاد لظؽ٧٬ة ٨ٔ اٳػؿ ٟى ٦ػة ٤ٝػخي كقػ٧ٕخى »٦س٢ ٝٮ٣ٟ:  ،ٱيذىىٮَّ ، «ٱ١ٛٲػ

ٕٚ ٥١ ٢و كاظؽو ظٲر وةر ا٣ٕٛٺف ٰٚ ظي
 53م

. 

                                                 

 ،990 - 999 ص٬ؾق ا٧٣كةا٢ ٰٚ دٹا٢ اٷٔضةز ٱ٪ْؿ   07م

 .995 صدٹا٢ اٷٔضةز،   08م

 ٩ٛك٫.  09م

 .996 ص٩ٛك٫،   53م
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 جمال الكالم في نسيجه: -

إلوٍ ابتكر الدارشوٌ  الرورا الاوداطٍ قرُاوتق لتارُوع  ووكالت الكو   

الوصوخ  للروه يوذه القرُاوت  ل ور بصووكالت بماكرهت يذه الصوكالت األذيك  

لشِلت لمررفوت يِيِوت  وز دزتِوكك الكو   برلوًك إلوٍ بروو اللوٍ هسوٌ 

 ٌرة دمِلت يمك ُرُديك  كهرى.طتذكهس لطتوكشع لِخرج الك   فَ  

فلز الخٌِط برلًك إلٍ بروو فوَ الوصوخ ك ُكوٌ  بقرُاوت الأحِوت  ل 

ُتٌفّر تصتود إلٍ قٌاالد لقٌاهِن لطركُِر اللمِت لدمكلِت؛ لإ  لز به   الشٌاتِت

ذلك فإ  الوصِخ لن ُخرج طتاوكق  للوذلك ُراالوَ الوكشوخ    ُلوز الخِوٌط 

تز  لُلِ  الصوٌر بتوكشوُ ُزمِوز برلًك إلٍ برو اللٍ هسٌ طتوكشع لطت 

تاكهًوك إلكحورة الواوٌو لالتصوكلُر بوه ليووك االتأوكر لك  . وكهركق طون  وكه 

لقرُات تٌزُرًك. ليكذا هظر الدارشٌ  إلٍ الوو  اللوٍ  هوى دزتِوكك ُزلوز  

برلًك إلٍ برو بقرُات طخصٌ وت  لتويتَ الصوٌرة لتزلوِ  دموككق إلوٍ 

 ك المروٍ ذلك.فتٌز   زِث ُتقلع طوً  الو  المصوٌع

لقد يكهت يلمكك الذكزظ فَ يذا المٌ ٌع  للٍ الخقٌاك فوَ يوذا 

ذلوك     ؛رقوَ قِموت للشوررتز األطر  فذيع إلٍ    الروكُت بكلمروٍ لزده ك 

المركهَ يحِرة  لُمكن ألي إهصك     ُذد طروٍ طوك فِموك زٌلوى طون الوك ور 

اللوٍ هسوٌ دمِوه الٌاق   للكن اليلِلت فَ قرُات الترأِر الن يوذا المرووٍ 

لإهمك الشي  فوَ إقكطوت »  طرأِّر  فكلشي  فَ يذا األطر لِس للمروٍ لإ  َشرزف

الٌز   لتَخِ ر الليظ لشًٌلت المخرج ليحرة المكء  لفَ  ست القَّأ  لدٌدة 

رر  وكالتٌ  ل رٌا طن الوَّصخ  لدوٌس طن التصٌُر أك  فإهَّمك الشِّ «الصَّ
(31)

. 

راك الأد الاك ٌّ ير الذردكهَ جاوتق فِموك قورره فوَ يتكبوى  القت يذه التص

                                                 

 .151 - 151 ص  5السٌِا   ج  (31)
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٨ٔ ل٧٬ٲح ا٣٪٥ْ ٰٚ و٪ةٔح ا٣٪ه ا٣ض٧ٲ٢، ٚػؿلل لف اٵ٦ػؿ   دٹا٢ اٷٔضةزم

٣ٲف دٌٛٲٺن ٤٣ِٛ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ٧٠ة ٱٛ٭٥ ثٕي ا٣٪ػةس ٦ػ٨ ٠ػٺـ ا٣ضػةظِ، 

٦ػػ٨ مػػأف ا٧٣ٕػػة٩ٰ لف دؼذ٤ػػٙ ٤ٔٲ٭ػػة ا٣ىػػٮر، »ك٬ػػ٥ ا٣ػػؾٱ٨ ذ٬جػػٮا إ٣ػػٯ لفَّ 

ػؽى كدعؽث ٚٲ٭ة ػٮاصُّ ك٦ـاٱة ٨٦ ثٕؽ  ٧ى ٔى لٹ د١ٮف. كإ٩ٟ دؿل ا٣نػةٔؿ ٝػؽ 

ةًذؽي إذا ٬ٮ لٗؿب ٰٚ وػ٪ٕح  ة٩ٓ ا٣عى ، ٚى٪ٓ ٚٲ٫ ٦ة ٱى٪ٓ ا٣ىَّ إ٣ٯ ٦ٕ٪ٯن ٦يجٍذىؾؿو

 ِّٰ ٤ ٙو كٗٲؿ٧٬ة ٨٦ لو٪ةؼ ا٣عي ٍ٪ ٢ً مى ٧ى ٔى «ػةد٥ ك
 59م

ك٨١٣ ا٣نأف ٚػٰ ذ٣ػٟ  ؛

٭ػؿ  مأف ا٣ىٮرة ك٣ٲف ٦ضؿد ا٤٣ِٛ، ك٠ٺـ ا٣ضةظِ ٨ٔ ا٣كجٟ كا٣٪كػش ٱْي

٭ؿق ٠ٺـ ا٧٤ٕ٣ة  ا٣ؾٱ٨ لدجٕٮا ٠ٺ٦٭٥ ٤ٔػٯ ا٤٣ٛػِ ث١ػٺـ ٤ٔػٯ ذ٣ٟ ٧٠ة ٱْي

ٜو »ا٣ىٮرة ا٣ذٰ لدٯ ث٭ة ا٤٣ِٛ داػ٢ ا٣٪ه ٦س٢ ٝٮ٣٭٥:  ِه ٦يػذى٨ِّ١٧ه ٗٲػؿ ٤ٝػ ٛ٣

٫ ٕي ػ ًً ػِ ٦ػة لكصجػٮق ٦ػ٨ »ٚ٭ػؤٹ  ا٧٤ٕ٣ػة   ،«كٹ ٩ةبو ثػ٫ ٦ٮ ٣ػ٥ ٱيٮًصجػٮا ٤ً٣َّٛ

ٜى ا٤٣ِّكػػةف كلٍصػػؿاسى ا٣عػػؿكؼ، ك١٣ػػ٪ ػػ ٭٥ ص٤ٕػػٮا ا٣ٌٛػػٲ٤ح، ك٬ػػ٥ ٱٕ٪ػػٮف ٩ُي

٠ة٧٣ٮإًح ٚٲ٧ة ثٲ٪٭٥ لف ٱٞٮ٣ٮا: ا٤٣ِٛ، ك٥٬ ٱؿٱؽكف ا٣ىػٮرة ا٣ذػٰ دىعػؽث 

«ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ كا٣ؼةوح ا٣ذٰ ظؽزخ ٚٲ٫
 50م

. ك٬ؾا ٱٕ٪ٰ ل٩٭٥ ٣ػ٥ ٱٕ٪ػٮا ٦ضػؿد 

٪ىٮا وٮرةن كوٛحن ػىٮوٲحن دعؽث ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ ،ا٤٣ِٛ ٔى ك٨١٣ 
 50م

. 

لف ا٣٪٥ْ  ٚؿلل ،كلٝةـ ا٣ضؿصة٩ٰ ٩ْؿٱذ٫ ٰٚ ا٣٪٥ْ ٤ٔٯ ١ٚؿة ا٣٪كش ٬ؾق

ذجػؿ ٚٲػ٫ ظػةؿ  ٣ٲف ٥ًَّ ٧٤٠ح إ٣ٯ لػػؿل ٠ٲػٙ صػة  كادٛػٜ، ك١٣٪ػ٫ ٩ْػ٥ه ٱٕي

ك٣ػؾ٣ٟ ٠ػةف ٔ٪ػؽ٥٬ ٩ْٲػؿان ٤٣٪كػش كا٣ذػأ٣ٲٙ » ؛ا٧٣٪ْٮـ ثٌٕػ٫ ٦ػٓ ثٕػي

كا٣ىػػٲةٗح كا٣ج٪ػػة  كا٣ٮمػػٰ كا٣ذعجٲػػؿ ك٦ػػة لمػػج٫ ذ٣ػػٟ، ٧٦ػػة ٱٮصػػت أذجػػةرى 

٭ة ٦ٓ ثٕيو ظذٯ ٱ١ٮف ٣ٮًٓ ٠ػ٢ٍّ  ًٌ دٞذٌػٰ ظٲػر كيًػٓ، ٤َّٔػح  اٵصـا  ثٕ

                                                 

 .087 صدٹا٢ اٷٔضةز،   59م

 .089 ص٩ٛك٫،   50م
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«٠ٮ٫٩ ٬٪ةؾ، كظذٯ ٣ٮ كيًٓ ٰٚ ١٦ةفو ٗٲًؿق ٥٣ ٱى٤ط
 55م

. 

ك٥٣ د٨١ ا٣ىٮرة ا٣ٛ٪ٲح ثٕٲؽة ٨ٔ ٬ؾا ا٧٣ٮًػٮع، ٚٞػؽ رلل ا٣ضؿصػة٩ٰ 

لف ا٣ىٮرة ا٣ٛ٪ٲح ٹ د١ٮف ص٧ٲ٤ح ثة٣٪ْؿ إ٣ٲ٭ة ٤ٔػٯ ل٩٭ػة ٦ٛػؿدة، لك ل٣ٛػةظ ٹ 

ٱؿثُ٭ة ثة٣٪٥ْ راثػٍ. كٝػؽ ظ٤ػ٢ ا٣ىػٮر ا٣ذػٰ لكرد٬ػة ٤ٔػٯ ٬ػؾا اٵقػةس. 

 ؾا ظ٢٤ ثٲخ ثٕي اٵٔؿاب:ك١٬

ػػػة ًص٤ٍجةثًػػػ٫ً  ٲػػػ٢ي داجو ٠ى٪ٛى
 ا٤٣َّ

 

ٗيؿاثًػ٫ً   ا٣جىٲ٨ٍي ٦ىعضٮره ٤ٔػٯ   كى

ك٠أف ا٣نةٔؿ لراد لف ٱ٪كش ا٧٤١٣ػةت كٱػ٪ٞل  ،ٚٮًٓ ا٣ىٮرة داػ٢ ا٣٪٥ْ 

ٚؿلل لف ا٧٣ٺظح ٣ٲكػخ ٚػٰ لف صٕػ٢ ٤٣ٲػ٢ ص٤جةثػةن، كظضػؿ  ،ا٧ٞ٣ةش ثة٣ىٮر

ن، ك٨١٣ ٰٚ لف كًٓ ا١٣ػٺـ ا»٤ٔٯ ا٣٘ؿاب،  ٣ػؾم دػؿل، ٚضٕػ٢ ما٤٣ٲػ٢  ٦جذػؽل

ك٬ٮ ما١٣٪ٛةف ، كلًةؼ ما٣ض٤جةب  إ٣ػٯ  ،كص٢ٕ مداجو  ػجؿان ٫٣ كٕٚٺن ٧ً٣ة ثٕؽق

ن، كلصؿل ٦عضٮران ػجػؿان ٔ٪ػ٫، كلف  ٧ًٲؿ ا٤٣ٲ٢، كًٵف ص٢ٕ ٠ؾ٣ٟ ما٣جىٲ٨ٍى  ٦جذؽل

لػؿج ا٤٣ِٛ ٤ٔٯ م٦ٕٛٮؿ . ٱجٲ٨ِّ ذ٣ٟ ل٩ٟ ٣ػٮ ٤ٝػخ: مكٗػؿاب ا٣جػٲ٨ ٦عضػٮر 

ٗيؿاب ا٣جٲ٨ ، ٣ػ٥ دضػؽ ٣ػ٫ ٬ػؾق ا٧٣ٺظػح. ك٠ػؾ٣ٟ ٣ػٮ ٤ٔٲ٫، لك: ٝ ضؿ ٤ٔٯ  ؽ ظي

«٤ٝخ: مٝؽ دصة ٠٪ٛة ص٤جةب ا٤٣ٲ٢  ٥٣ ٱ٨١ مٲبةن 
 56م

. 

 :ا١ٜؽاءة حت٦ِّٰ س٥ال ٧فٰز ا١ٟالم -

ٱجؽك ا٣جعر ٰٚ ا٣ٞػؿا ة ثٕٲػؽان ٵكؿ ك٤٬ػح ٔػ٨ ١ٚػؿة ا٣ض٧ػةؿ، ك١٣ػ٨ 

دٕ٪ػٰ ا٣ٞػؿا ة  ا٧٣ؽٜٝ ٰٚ اٵ٦ؿ ٱضؽ ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٣٪ه كٝؿا د٫ كاًػعح، كٹ

ث٢ إ٩٭ة دذ٤ٕٜ ثأ٦ؿ آػؿ ٬ٮ لدػػ٢ ٚػٰ ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح. كا٣ػؾم  ،٬٪ة َؿٱٞح إ٣ٞةا٫

ىؽ ث٭ة َؿٱٞح ٚ٭٥ ٦ٕة٩ٰ ا٧٣ٞؿك ، كا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ دٹٹدػ٫  ٩ٕ٪ٲ٫ لف ا٣ٞؿا ة ٱٞي

٣جٲةف ذ٣ٟ ٰٚ ا٣ٞؿا ة ٨٦ ظٲر ا٣ٮٝٙ كاٹثذؽا . كٱٛٲؽ٩ة ٚػٰ ٬ػؾا اٵ٦ػؿ ٦ػة 

                                                 

 .09 صدٹا٢ اٷٔضةز،   55م
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ٝؿرق ٧٤ٔة  ا٣ٮٝٙ كاٹثذؽا 
 57م

ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥، ٚٞؽ ثعسػٮا ٬ػؾق ا٧٣كػأ٣ح  ٰٚ 

ثُؿٱٞح ٦ؾ٤٬ح، كلمةركا إ٣ػٯ َؿٱٞػح  ةث٢ ٩ٞٮؿ: إ٩٭٥ ثعسٮ٬ ،٤ٔٯ ٩عٮ ٧ٕ٦َّٜ

ٝؿا ة ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ ث٧ة ٱعٜٞ ٤٣كة٦ٓ ٚ٭٥ ٦ٞةوؽق ككٰٔ ٦ٕة٩ٲػ٫ كدٹٹدػ٫. 

ك٬ؾق ا٣ُؿٱٞح ٰٚ ا٣ٞؿا ة دذٲط ٣٪ة ٦ٕؿٚح دؿاثٍ ا٣ػؽٹٹت ٚػٰ ا٣ػ٪ه ا٣ٞؿآ٩ػٰ 

٫ اٳػؿ كٱػؿدجٍ ا١٣ؿٱ٥، كد ٌى ٫ ثٕ ٌي ض٢ٕ ٬ؾا ا٣٪ه ٩كٲضةن كاظؽان ٱ٪ةقت ثٕ

 ث٫ لك ٱ٪ٛى٢ ٔ٪٫ كٜٚ دؿاثٍ اٵ٣ٛةظ كادكةؽ ا٧٣ٕة٩ٰ.

 :دعؽث ٧٤ٔة  ا٣ٮٝٙ ٨ٔ لٝكة٫٦ ٩ْؿان ٤٣ذ٤ٕٜ، كٝؿركا ل٫٩ ػ٧كح لٝكةـ

 فل .ما٣ذػةـ ك٬ػؾا ٬ػٮ  ،ٱذى٢ ٦ة ثٕؽ ا٣ٮٝٙ ث٧ة ٝج٤ػ٫ ٹ ٣ْٛػةن كٹ ٦ٕ٪ػٯن لٹَّ 

ٱذى٢ ٦ػة ثٕػؽق ث٧ػة  فل .٬ٮ ا٣ٞجٲط٬ؾا ك ،ق ث٧ة ٝج٫٤ ٣ْٛةن ك٦ٕ٪ٯٱذى٢ ٦ة ثٕؽ

 ٱذى٢ ٦ة ثٕؽق ث٧ة ٝج٫٤ ٦ٕ٪ٯ، كٱذى٢ لٹَّ  .٬ٮ ا١٣ة٬ٰٚؾا ٝج٫٤ ٦ٕ٪ٯ ٹ ٣ْٛةن ك

ٚذػةرة ٱذىػ٢  ،كا٣ؼػة٦ف ٦ذػؿدٌد ثػٲ٨ ٬ػؾق اٵٝكػةـ .٬ٮ ا٣عك٬٨ؾا ك ،٣ْٛةن 

دٛكٲؿان؛ ٵ٩ػ٫ ٝػؽ ثةٵكؿ، كدةرة ثة٣سة٩ٰ ٤ٔٯ ظكت اػذٺٚ٭٧ة ٝؿا ة كإٔؿاثةن ك

ٱ١ٮف ا٣ٮٝٙ دة٦ةن ٤ٔٯ دٛكٲؿ كإٔؿاب كٝؿا ة، ٗٲؿ دػةـ ٤ٔػٯ ٗٲػؿ ذ٣ػٟ
 58م

 .

٭ؿ ٔٺٝةت ا٣ػ٪ه  ك٤ٔٯ ذ٣ٟ ٚإف دُجٲٜ ٬ؾق اٵٝكةـ ٤ٔٯ ا٣٪ه ا٣ٞؿآ٩ٰ ٱْي

٭ؿ ٦ػ٨  ا٤٣ْٛٲح كا٧٣ٕ٪ٮٱح، ك٠أ٩٪ة ل٦ةـ دٛكٲؿ ٤٣٪ه ٨ٔ َؿٱٜ ا٣ٞؿا ة، ٧٠ة ٱْي

كإٔضةزق ثذػؿاثٍ دٹٹدػ٫ كل٣ٛةّػ٫  ػٺؿ ٬ؾق ا٣ٕٺٝةت ص٧ةؿ ا٣٪ه ا٣ٞؿآ٩ٰ

ثةٷمةرة إ٣ٯ ٦ة ا٠ذ٢٧ ٦ٕ٪ةق ٨٦ دؿا٠ٲج٫ ٚذ٥ ا٣ٮٝػٮؼ ٤ٔٲ٭ػة، ك٦ػة دػؿاثٍ ٦ػ٨ 

صة  ٰٚ دراقح قٮرة  ٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲت ٦ٓ ٗٲؿق ٧ٚي٪ٓ ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٲ٭ة ٝج٢ د٧ة٦٭ة.

٤ٔٯ ا٣جك٤٧ح؛ ٵ٩٭ة ص٤٧ح دة٦ح ٦ػ٨ ٦جذػؽل كػجػؿ  ةن ما٣ٛةدعح  لف ٬٪ةؾ كٝٛةن دة٦ٌ 

                                                 

ُٝٓ ا٣ىٮت آػؿ ا٧٤١٣ػح ز٦٪ػةن ٦ػة،  :ا٣ٮٝٙ: ٣٘ح؛ ا١٣ٙ ٨ٔ ا٢ٕٛ٣ كا٣ٞٮؿ، كاوُٺظةن   57م

 .8 صلك ٬ٮ ُٝٓ ا٧٤١٣ح ٧ٔة ثٕؽ٬ة، كا٣ٮٝٙ كا٣ُٞٓ كا٣ك١خ ث٧ٕ٪ٯ. ٦٪ةر ا٣٭ؽل، 

 .73 ص٦٪ةر ا٣٭ؽل،   58م
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، لك ل٩٭ة ٰٚ ٦ع٢ ٩ىت، كثؾ٣ٟ د١ػٮف آٱػح دة٦ػح «اثذؽااٰ ثك٥ اهلل»٤ٔٯ ل٩٭ة 

 ٹ د٤ُّٕٜ ٣٭ة ث٧ة ثٕؽ٬ة.

ما٣جكػ٤٧ح، كا٣ػؽٱ٨، ك٩كػذٕٲ٨،  لرثٕػحكا٣ٮٝٮؼ ا٣ذة٦ح ٰٚ ٬ػؾق ا٣كػٮرة 

 ،٤ٔٯ ٔؽِّ ل٢٬ ا١٣ٮٚح، كزٺزح ٤ٔٯ ٔؽِّ ل٢٬ ا٣جىؿة، ك٬ػٰ ما٣ػؽٱ٨، كا٣ٌة٣ٲ٨ 

إ٣ٯ آػؿ٬ة قؤاؿ ٨٦ ا٣ٕجؽ ٧٣ػٮٹق   ك٩كذٕٲ٨، كا٣ٌة٣ٲ٨ ، ك٨٦ ٝٮ٫٣: ما٬ؽ٩ة

٫ ثجٕي ٌي ة د٤ُّٕٜ ث٫ٌٕ ثجٕي. كٱضٮز ا٣ٮٝٙ ٤ٔٯ  ،٦ذى٢ ثٕ ُٓ ٣نؽَّ ٚٺ ٱٞي

كصػػ٫ ا٣ذكػػة٦ط ٤ٔػػٯ ما٣ع٧ػػؽ هلل، كا٣ٕػػة٧٣ٲ٨، كا٣ػػؿظٲ٥، كإٱػػةؾ ٩ٕجػػؽ، 

كا٧٣كػػذٞٲ٥، كل٧ٕ٩ػػخ ٤ٔػػٲ٭٥  ١٣ٮ٩ػػ٫ رلس آٱػػح، كٹ ٱ٪ج٘ػػٰ ا٣ٮٝػػٙ ٤ٔػػٯ 

٩ٕذةن لك ٤ٔٯ اٹقػذس٪ة . ٚػإذا ريٚػٓ  مل٧ٕ٩خ ٤ٔٲ٭٥  قٮا  ٩ىت مٗٲؿ  ثؽٹن لك

٨ى اٹثذؽا  ث٫، ك٬ٰ ٝػؿا ة مػةذة كي مٗٲؿ  ٤ٔٯ ل٫٩ ػجؿ ٧٣جذؽل ٦عؾكؼ ظى
 59م

 .

ل٦ػػة ا٣ٮٝػػٙ ٤ٔػػٯ ما٣ع٧ػػؽ، ك٦ة٣ػػٟ، كرٌب، كٱػػٮـ، كإٱػػةؾ ٚٲ٭٧ػػة، كا٬ػػؽ٩ة، 

كا٣ىؿاط، كوؿاط، كا٣ؾٱ٨، كٗٲؿ، كا٧٣ٌ٘ٮب، ك٤ٔٲ٭٥ ا٣سة٩ٰ  ٚٞجٲط
 63م

 ،

٨٦ ٱذأ٢٦ لقجةب ا٣ٞجط ٱضؽ لف ا٣ٮٝػٙ ٤ٔٲ٭ػة  ك٨١٣ ،كٝجع٫ ٵقجةب ٔؽٱؽة

ٹ ٱؤدم ٦ٕ٪ٯ، كٹ ٱؿثٍ ا٣٪ه ث٫ٌٕ ثجٕي
 67م

. 

ؿ إ٣ٲ٭ة كٜٚ ٝٮأؽ دؿاثٍ  كٱذٌط ٨٦ ذ٣ٟ لف ا٣كٮرة ا٣ٞؿآ٩ٲح ا٣ٮاظؽة ٩ْي

١ٚأ٩٭ػة ٩كػٲش ٱػؿثٍ  ،٦ٕة٩ٲ٭ة كا٠ذ٧ةؿ ٬ؾق ا٧٣ٕػة٩ٰ ظػٲ٨ ا٣ٮٝػٙ كاٹثذػؽا 

ؤق، ٚٲػؽرؾ ثػة٣ٮٝٙ كاٹثذػؽا  ث٫ٌٕ ثٌٕةن، ٚٲك٧ٓ ا٧٣ذ٤ٞػٰ ا٣ٞػؿآف، لك ٱٞػؿ

٭ؿ إٔضةزق كص٧ةؿ ٩ى٫.  ٦ٕة٩ٲ٫، كدؿاث٫ُ، ك٬ؾا ٦ة ٱْي

                                                 

، ك٬ٰ ٝؿا ة ٧ٔؿ ثػ٨ ا٣ؼُػةب. كدٞػؽٱؿ٬ة: ٬ػ٥ ٗٲػؿي لك 90 ص، 7ج ٦ٕض٥ ا٣ٞؿا ات،   59م

 .لك٣بٟ ٗٲؿي 

 .98 ص٦٪ةر ا٣٭ؽل،   63م

٠ذػةب إٱٌػةح  :٪ْػؿٱ٧٣ؿاصٕح لقجةب ا٣ٞجط ٰٚ ثٕي ا٣ٮٝٛةت ٰٚ ٬ػؾا ا٣ػ٪ه ا٣ٞؿآ٩ػٰ   67م

َـّ كص٢َّ ٣ٶ٩جةرم، ج   .070 ص، 7ا٣ٮٝٙ كاٹثذؽا  ٰٚ ٠ذةب اهلل ٔ
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ىثالثًا:ىبنوظىالتراكوبىالجمالوظ:
أذ٧ؽ قٲجٮٱ٫ ٦ى٤ُط ما٣ٕؿثٲح  ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ا٧٣٪ْٮ٦ػح ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ٕؿثٲػح، 

٥ِّْ ٢٧ٔ ا٤٣٘ح كٱيجٲ٨ِّ ٔٺٝةد٭ػة  ٚٞؽ لراد ث٭ؾا ا٧٣ى٤ُط لف ٱ١ٮف صة٦ٕةن ٧٣ة ٱي٪

ٲح كا٧٣ٕ٪ٮٱَّح. ذ٣ٟ ل٫٩ ٥٣ ٱيؿد لف ٱؽرس ٰٚ ٠ذةث٫ ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ٧٠ة ٝؿَّر٬ة ا٤٣ْٛ

ث٢ لراد لف ٱؽرس ٦ة ٱذ٤ٕٜ ث٭ؾق ا٤٣٘ػح ٦ػ٨ ٔٺٝػح ثػٲ٨ ا٣ىػٮرة  ،ا٧٣ذأػؿكف

١ًٛىػؿ كا٧٣ٕ٪ٯ، كَؿااٜ ا٣ذٕجٲؿ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٔػ٨  كػ٨ ا٣ذٕجٲػؿ كٝيجعػ٫، ا٣ كظي

٣ػذٺؤـ  ثػٲ٨ وػٮرة ا٣ذٕجٲػؿ ٚٮًٓ ٦ٕةٱٲؿ ص٧ة٣ٲح ٣٭ؾا ا٣ذٕجٲؿ كٜٚ ٦ٛ٭ػٮـ ما

 ك٦ٕ٪ةق كادِّكة٫ٝ ٦ٓ َؿٱٞح ا٣ٕؿب ٰٚ ٠ٺ٦٭ة.

كٝؽ ا٩ذ٭ش ٰٚ ٬ؾا اٵ٦ؿ ٫٤٠ َؿٱٞح دجٲةف اٵقف ا٣ذٰ دٞٮـ ٤ٔٲ٭ة ٩ْؿدػ٫ 

٬ؾق، ٨٦ لصػ٢ لف ٱؿصػٓ إ٣ٲ٭ػة ٦ػ٨ ٱؿٱػؽ لف ٱٛ٭ػ٥ إمػةرة دٕػؿض ٚػٰ لز٪ػة  

ـاٲةت ا٣ذػٰ ا٣جعر. كٱٕ٪ٰ ذ٣ٟ ل٫٩ اثذؽل ثة٤١٣ٲةت ٨٦ لص٢ لف ٱ٪ذ٢ٞ إ٣ٯ ا٣ض

ذىذىط ا١٣ذةب.  ٍٛ  دؤكؿ إ٣ٯ د٤ٟ ا٤١٣ٲةت ا٣ذٰ كردت ٰٚ ٦ي

ًٛخ اٹ٩ذجةق ٚٲ٧ة ٝؿَّرق ل٫٩ ٱٕذ٧ؽ ٦ى٤ُط ما١٣ػٺـ  ٤٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ ٦ػة كٱى  ٤

ٱكذ٫٤٧ٕ ا٧٣ذ٥٤١ ٨٦ ٝٮأؽ ا٤٣٘ػح كلقػة٣ٲج٭ة ا٤١٣ٲػح، كٱ٪جٌػ٫ ثػ٫ ٤ٔػٯ َؿٱٞػح 

ٞٮأػؽ ا٣ٕة٦ػح ا٣ذٕجٲؿ ا٣ذٰ ٱ٪ذ٭ض٭ػة وػة٩ٓ ا١٣ػٺـ ٷٱىػةؿ ا٧٣ٕػة٩ٰ كٚػٜ ا٣

كػ٨ي ٠ػٺـ ا٧٣ٞؿَّرة؛ ك٨٦ َؿٱٞح اٹقذ٧ٕةؿ ٱذجٲ٨َّ ٢ٌٚ ٦ذ٥٤١ ٤ٔٯ آ ػؿ، كظي

 ٞة٦ح لػؿل.ذاقذٞة٦ح ٔجةرة كٔؽـ اقكٝيجط ٦ة ٔؽاق، ك

 أٛفام ا١ٟالم )ا١ش٠٥(: -

كوٙ قٲجٮٱ٫ ا١٣ٺـ ثىٛةتو ديجٲ٨ِّ درصةد٫ كدٛة٫٤ً، كاقػذؼؽـ ٣ػؾ٣ٟ 

، ٦ض٧ٮٔػػح ٦ػػ٨ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ٬ػػٰ: م٦كػػذٞٲ٥، كظكػػ٨ه  ، ك٠ػػؾبه ، ك٦عػػةؿه

كٝجٲطه . كٔ٪ٯ ث٢١ كاظؽو ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ى٤ُعةت ل٦ؿان ٱذ٤َّٕٜ ثىػعح ا٣ٞةٔػؽة 

لك ا٣ؽٹ٣ح. ك٩ذجٲ٨َّ ذ٣ٟ ثة٣ٕٮدة إ٣ٯ اٵ٦س٤ح ا٣ذٰ اقذن٭ؽ ث٭ة ٤ٔٯ ٦ة ذ٠ؿق ٨٦ 
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 أو اإلشارات اىصرٗػث اىخٖ أرفق ةٓا اىٍصطيح. ْذه اىٍصطيدات،

فاىٍصخلً٘ ٌَ اىهالم
(62)

ذي ٗج ري غي ٕ اىلٔاغ ل اىٍل ررة ْٔ ذاك اى  

وَش تحَ٘م د لاً(، فٓ ذا اىل ٔء   ا   ،ىيخرن٘ب اىػرةٖ، نلٔىم: )أَح٘خَُم أٌَ سِ 

وْ ذا االُض تاا اىِد ٔي ٗص خِل  .ٌِضتطاً ٌَ اىٔ ٓث اىِدٔٗث ال خي و ف٘ ّ

أٗضاً إىٕ اُضتاا دالىٖ، ألن اىػتارات حلء غيٕ اىٍلص ٔد ٌِٓ ا ٌ َ خ٘ د 

اىٍف ردات، فل ل احقص ق زٌ َ األفػ اء، وٌ ا اىزٌَ، وٌَ خ٘د اىػالك ث ة َ٘ 

أض٘ف إىٕ ةػضٓا ٌَ اىظروف اىزٌاُ٘ث اىخٖ حتػخٓا. وى ذىم ُوف فج ْاح ان 

ََ ىيلالى ث.  اىػتارحان ةاالشخلاٌث واىُدصَ، فهأن االش خلاٌث ىيلاغ لة واىُدص 

ث اىلاغ لة  وخَ٘ َٗٔفف اىهالم ةاالشخلاٌث واىُدصَ فإُّ ٗهٔن كل  ٍع فدق

أو وضٔخٓا. وٌا ٗهٔن ف٘ ّ حِ اكف ف ٖ اىٍػِ ٕ ال ٗه ٔن  ٌع فدث اىلالىث

ء إىٕ نُّٔ )ٌداالً( ،َخصِاً  ٔق ةو ٗخد
(61)

ٍُداء ى٘صج ٌخػيلث ةص دث  . فصفث اى

ث اىلالىث.  اىلاغلة ٌَ اىٔ ٓث اىِدٔٗث اىصٔرٗث؛ ةو ْٖ ٌخػيلث ةصدق

أٌا اىصفات األخرى ىيه الم، فٓ ٖ نُٔ ّ ٌص خلٍ٘اً ن ذةاً، ٌل و كٔى م: 

َو، وَشِرةُج ٌا َ اىتدِر(، وكل غِٕ ش٘تّٔٗ ةاالشخلاٌث ِْ ا َ  رَي )خٍيُج اىجت

ون ذىم ن ٔن اىه الم  ؛أٌا نُّٔ نذةاً فٓذا حاةٌع ىيلالىث ،اىهالم غيٕ اىلاغلة

                                                 

شرح اىص٘رافٖ ٌفٓٔم اىٍصخلً٘ ٌَ اىهالم ةأُّ اىذي ىً ٗهَ ف ٖ ىفظ ّ خي و ٌ َ  ٓ ث  (62)

راب فل ،، وغِ ٕ ةاىٍص خلً٘ اىيف ا أي أن ٗه ٔن ٌص خلً٘ اىيف ا واإلغ  ،اىيغث واىِدٔ

واإلغراب أن ٗهٔن  ائزاً فٖ نالم اىػرب؛ دون أن ٗهٔن ٌخخاراً. ش رح نخ اب ش ٘تّٔٗ 

 .386 ص، 3ىيص٘رافٖ، ج

ٍُصخلً٘ اىذي ة ّ ُٗفٓ ً اىٍػِ ٕ إذا  (61) ٍُداء أُّ أُخ٘و غَ و ّٓ اى ذنر اىص٘رافٖ أن ٌػِٕ اى

ٍُخض ادّات، ناىل٘ ام واىلػ ٔد، واىت٘ ا  هيًِّ ةّ. وذنر ك ٔم أن اىٍد اء ْ ٔ ا خٍ ا  اىحُ 

ٍُد اء ٌ ا ال ٗص ّح و  ٔده، واىه الم اىفاش ل نٍ ا ف ٖ  ٔاد، وٌا أشتّ ذىم؛ ألن اى واىصق

 .386 ص ،3األٌليث اىخٖ ذنرْا ش٘تّٔٗ. شرح نخاب ش٘تّٔٗ ىيص٘رافٖ. ج
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ٟى  ، ك٠ٰ زٱػؽه ٱأدٲػ ٦كذٞٲ٧ةن ٝجٲعةن ٦س٢ ٝٮ٣ٟ: مٝؽ زٱؽان رلٱخي
 60م

، كٝػؽ ثػٲ٨َّ 

ٚأف دٌػٓ ا٤٣ٛػِ  ٚأ٦ة ا٧٣كذٞٲ٥ ا١٣ؾب»قٲجٮٱ٫ قجت ٝيجط ٬ؾا ا١٣ٺـ ٚٞةؿ: 

«ٰٚ ٗٲؿ ٦ٮ٫ًٕ
 65م

. 

ك٨٦ ا٣جٲ٨ِّ لف ٦ٕٲةر ا٣ض٧ػةؿ ٚػٰ ا٣ذؿ٠ٲػت ٣ػؽل قػٲجٮٱ٫ لف ٱ١ػٮف ا١٣ػٺـ 

ٰ ٬ػؾا إ٣ػٯ مظك٪ةن ، كثؾ٣ٟ ٱ١ٮف ٦ؤدِّٱةن ٧٤٣ٕ٪ٯ ٤ٔػٯ ٦ػة ٱ٪ج٘ػٰ ٣ػ٫، ٦كػذ٪ؽان ٚػ

ة، كظٲ٨ ٱ١ٮف ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ١ٔف ذ٣ػٟ ٱ١ػٮف مٝجٲعػةن ، اقذٞة٦ح ا٣ذؿ٠ٲت ٩عٮٱا 

ا٧٣ٕ٪ٯ ٤ٔٯ ٩عٮ وعٲط ككاًػط، كا٣ػؾم لدَّل إ٣ػٯ  دِّؤ٥٣ ٱي  كٝجع٫ ٩ةدش ٨ٔ ل٫٩

 ذ٣ٟ ل٫٩ اثذٕؽ ٨ٔ ا٧٣ذؽاكؿ ٨٦ ا٣ىٲٖ ا٤٣٘ٮٱح، كوةر لٝؿب إ٣ٯ ا٣ٌٕٙ.

 ائخالف ا٥١ت٨٭ وا٨ٓ٥١٭: -

َجٜ قٲجٮٱ٫ ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة٬ة ٰٚ ٠ذةث٫ ٤ٔٯ ا٣ذؿا٠ٲت ا٤٣٘ٮٱػح، ١ٚػةف 

ك٪٭ة لك ٝجع٭ة، كٱ٢٤ٕ لقجةب ذ٣ٟ ل ك ٱذؿؾ اٵ٦ػؿ ٦ػ٨ ٗٲػؿ د٤ٕٲػ٢ ٱينٲؿ إ٣ٯ ظي

. كد٤ٕٲٺت قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ػؾا ا٧٣ٞػةـ لٝػؿب إ٣ػٯ ةن ١٦ذٛٲةن ثٮوٙ ا٣ذؿ٠ٲت ص٧ة٣ٲٌ 

٤ِّػ٥ى  َىػت، ١ٚأ٩ػ٫ ٱؿٱػؽ ٦ػ٨ ٤٧ٔػ٫ لف ٱٕي ػذى٥ِّ٤١، كإرادة ا٧٣ؼة ر ٦ٞةوػؽ ا٧٣ي دىٮُّ

ًؿقا٣ٞةرئ ٠ٲٙ ٱٕجؿ ٨ٔ  ثةقذؼؽاـ ا٣ذؿ٠ٲت ا٤٣٘ٮم اٵٌٚػ٢ ا٣ػؾم ٱػأد٤ٙ  ١ًٚى

ك٨ كا٣ٞجط وٛذةف ص٧ة٣ٲذةف ٱٮوٙ ث٭٧ػة ا١٣ػٺـ ٚٲ٫ ا٧٣ج٪ٯ ٦ٓ ا٧٣ ٕ٪ٯ، ٚة٣عي

                                                 

ػٌؽ ٠ػة٣ضـ  ٦٪ػ٫   60م ذ٬ت ا٣٪عةة إ٣ٯ ٔؽـ ا٣ٛى٢ ثٲ٨ ٝؽ كا٢ٕٛ٣ ا٣ؾم دؽػ٢ ٤ٔٲػ٫، ٵ٩٭ػة دٕي

، كٝؽ ص٢ٕ اث٨ ص٪ٰ ٬ػؾا ا٣ٛىػ٢ ٦ػ٨ ا٣ٛىػ٢ 58 ص، ٣9نؽة ا٣ذىةٝ٭ة ث٫. ا٧٣٘٪ٰ، ج 

، 7؛ كذ٠ؿ ا٣كٲؿاٰٚ ٰٚ مػؿح ٠ذػةب قػٲجٮٱ٫ ج 097 - 093، 9ا٣ٞجٲط. ا٣ؼىةاه، ج 

ةرٝ٭ػة؛ ٵ٩٭ػة  لف ٝجط ٬ؾق 786 ص ١ػ٥ مٝػؽ  لف ٱ٤ٲ٭ػة ا٣ٕٛػ٢، كٹ ٱٛي اٵ٦س٤ػح لف ٦ػ٨ ظي

٤ٕخ ٦ٓ ا٢ٕٛ٣ ث٧٪ـ٣ح اٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٦ٓ اٹق٥، ك٠ػؾ٣ٟ قػٮؼ ٦ػٓ ا٣ٕٛػ٢، ٚٞػجيط لف  صي

٤ٕخ ث٧ٕ٪ٯ ملف  لك ث٧ٕ٪ٯ ا٣ػٺـ، إذا  ى٢ ثٲ٨ ٝؽ كثٲ٨ ا٢ٕٛ٣ ثةٹق٥، ل٦ة م٠ٰ  ٚٞؽ صي ٱٛي

٥١ ا٢ٕٛ٣ لف ٝي٤خ: مًصبذٟ ٠ٰ ٱأدٲٟ زٱؽه  ٚ٭ٮ ث٧ٕ٪ٯ:  ، ٚعي ٣ٲأدٲٟ زٱؽه، كٵف ٱأدٲٟ زٱؽه

ٓي ا١٣ٺـ ٰٚ ٗٲؿ ٦ٮ٫ًٕ.ٱ٤ٲ٭ة دكف اٹق٥؛ إذ ٠ةف ث٧ع٢ِّ لف، ٚإٱٺؤ٥٬ إٱة٬ة   اٹق٥ كً

 .96 - 95 ص، 7راصٓ وٛةت ا١٣ٺـ ٰٚ ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ج   65م
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كٜٚ ٝةٔؽة اٹقذٞة٦ح كا٣ٞؽرة ٤ٔٯ دأدٱح ا٧٣ٕ٪ٯ. ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ٦ػة صػة  ٚػٰ ثػةب 

م٬ؾا ثةب ديؼجؿي ٚٲ٫ ٨ٔ ا٣٪١ؿة ث٪١ؿة . ك٨٦ ل٦س٤ح ذ٣ٟ ٝٮ٣ٟ: م٦ة٠ةف لظػؽه 
 66م

 

ٟى  ، ك٦ة ٠ػةف لظػؽه ٦يضذًؿاػةن ٤ٔٲػ ٟى ؽه ػٲؿان ٦٪ ، ك٦ة ٠ةف لظى ٟى ٦س٤ى
 67م

. كثػٲ٨َّ لف 

٪٫ دٹ٣ح ا٣ٕجةرة ك٦ٞىٮد  ، كٝؽ ظكَّ اٷػجةر ٨ٔ ا٣٪١ؿة ٰٚ ٬ؾٱ٨ ا٧٣سة٣ٲ٨ ظك٨ه

لردتى لف د٪ٰٛ لف ٱ١ٮف ٚػٰ ٦سػ٢ ظة٣ػ٫ »ا١٣ٺـ، ٚة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٞىٮد ٦٪٭٧ة ل٩ٟ 

مٰ 
 68م

ػ٫ي ٦سػ٢ى ٬ػؾا  ٧٤ًى ٍٕ ي َىػتى ٝػؽ ٱعذػةج إ٣ػٯ لف د «لك ٚٮٝػ٫، ٵف ا٧٣ؼة
 69م

 .

َىػت كا٧٣ٕٮَّؿ ٰٚ دعكٲ٨ ا٣ٕجةرة ٤ٔػ ٹ ٱٕؿٚػ٫، كإف ٠ػةف مػٲبةن ٯ إٚػةدة ا٧٣ؼة

ا٧٣ذ٥٤١ ٱٕؿ٫ٚ، ٚة٣٪١ؿة كا٧٣ٕؿٚح ثة٣٪كجح إ٣ٯ ا٧٣ؼةَت
 73م

. ك٣ػؾ٣ٟ ٱٞػجط لف 

ٵ٩ػ٫  ؛دجذؽئ ثة٣٪١ؿة ٨٦ ٗٲؿ ٝىؽو إ٣ٯ اٷٚةدة ٦س٢ ٝٮ٣ػٟ: م٠ػةف رصػ٢ه ذا٬جػةن 

٫٧٤ ٠ةف ص٭٫٤»٣ٲف  هي ا٣٪١ػؿة، «ٰٚ ٬ؾا مٰ  دٕي . كٱعك٨ ا١٣ٺـ ظٲ٨ ديؼىَّ

٩٪ة ٱضت لف ٩يؿأٰ ٰٚ ا٣ذؼىٲه ٦ٮًٮع ا٣ٛةاؽة ا٣ذٰ ٱضت لف ٱعىػ٢ ٤ٔٯ ل

: م٠ةف رص٢ه ٨٦ آًؿ ٚيٺفو ٚةرقػةن  ٠ة٩ػخ  َىت ٨٦ ا١٣ٺـ. ٤ٚٮ ٤ٝخى ٤ٔٲ٭ة ا٧٣ؼة

٧٤ػ٫ لف ذ٣ػٟ ٚػٰ آؿ ٚػٺف،  ا٣ٕجةرة ظك٪حن؛ ٵف ا٧٣ؼةَتى ٝؽ ٱعذةج إ٣ٯ لف دٕي

                                                 

َىػػت كٱكػػذٮم ٚٲػػ٫ ا٣ٮاظػػؽ كا٣ض٧ػػٓ   66م لظػػؽه ث٧ٕ٪ػػٯ ا٣ٮاظػػؽ، ك٬ػػٮ ٧٣ػػ٨ ٱىػػ٤ط لف ٱيؼة

 .ؤ٩ر، ا٣ىعةح ملظؽ ، كٹ ٱٞٓ ٰٚ اٷزجةت إٹ ث٤ِٛ م٢٠ ، دةج ا٣ٕؿكس، ملظؽ كا٧٣

 .50 ص، ٠7ذةب قٲجٮٱ٫، ج  67م

ا٣نٰ : ا٧٣نٰ ، ك٬ٮ اق٥ ٦ٕٛٮؿ، لم: ا٧٣يؿاد، ك٦ة ٱذ٤ٕٜ ث٫ ا٣ٞىؽ، ل٥ُّٔ ٦ػ٨ لف ٱ١ػٮف   68م

ةن ثةٷ١٦ةف، ٚٲذ٪ةكؿ ا٣ٮاصت كا٨١٧٧٣ كا٧٧٣ذ٪ٓ، ك٬ٮ ٔجةرة ٔػ٨ ٠ػ٢ ٦ٮصػٮد، إ٦ػة ظٌكػ

 .٠ةٵصكةـ لك ٦ٕ٪ٯ ٠ةٵٝٮاؿ. كوؿح قٲجٮٱ٫ ثأ٫٩ ل٥ُّٔ ا٣ٕةـ. دةج ا٣ٕؿكس، مٲأ

٩ٛك٫. أذ٧ؽت ا٣٪١ؿة ٰٚ اٵ٦س٤ح ٤ٔٯ ا٣٪ٰٛ، ك٧٣ػة ٠ػةف ا١٣ػٺـ ٗٲػؿ ٦ٮصػت دٌػ٧٪خ   69م

ٱٌػةؼ  .86 ص، 7ا٣٪١ؿة ٦ٕ٪ٯ ا٧ٕ٣ٮـ ٚأٚةدت، كصةز اٹثذؽا  ث٭ة. مؿح ا٧٣ٛىػ٢، ج 

ٚةقػذعٜ لف  ،اٵ٦س٤ح صة  داٹن ث٪ٛك٫ ٤ٔٯ ا٧ٕ٣ٮـ ا٤ُ٧٣ػٜ إ٣ٯ ذ٣ٟ لف ا٧٣جذؽل ا٣٪١ؿة ٰٚ

 ٱ١ٮف ٦جذؽل ٨٦ ص٭ذٲ٨.

 .86 ص، 7مؿح ا٧٣ٛى٢، ج   73م
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ٺـ ٹ ٱعكػ٨، كٝؽ ٱض٭٤ي٫. ل٦ة ظٲ٨ ٱ١ٮف ا٣ذؼىٲه ٗٲؿ ذم ٚةاػؽة ٚػإف ا١٣ػ

ـو ٔػةًٝٺن ؛  ،لم ٱ١ٮف ٝجٲعةن  ؿي لف »٦س٢ ٝٮ٣ٟ: م٠ةف رص٢ه ٰٚ ٝػٮ ٵ٩ػ٫ ٹ ٱيكػذى٪١ى

ـو  ، كلف ٱ١ٮف ٨٦ ٝٮ «ٱ١ٮفى ٰٚ ا٣ٌؽ٩ٲة ٔة٢ٝه
 77م

. 

٫ ٦ة صة  ث٫ قٲجٮٱ٫ ٰٚ دع٤ٲ٢ ثٲخ ا٦ؿئ ا٣ٞٲف:  كٱٌٞٮم ٬ؾا ا٣ذٮصُّ

ٲنػػح ىٍقػػٕٯ ًٵد٩ػػٯ ٦ٕى  ٤ٚػػٮ لفَّ ٦ػػة ل

 

٤ٍت ٝى٤ٲ٢ه   َى  ٦ػ٨ ا٧٣ػةؿً  ٠ىٛة٩ٰ ك٥٣ ل

؛ ٵ٫٩ ٣ػ٥ »ٚٞؽ ٢ٌ٤ٔ رٚٓ م٤ٝٲ٢ه  ٤ٔٯ ٦ة ٝؽَّرق ٨٦ ٦ٕ٪ٯ ا٣جٲخ،   ٓى ٚإ٧٩ة رٚ

٤ٍ ا٤ُ٧٣ٮبي ٱىض٢ٕ ا٤ٞ٣ٲ٢ى ٤ُ٦ٮثةن، كإ٧َّ٩ة ٠ةف  ، كص٢ٕى ا٤ٞ٣ٲ٢ ٠ةٚٲةن، ٟى ٔ٪ؽق ا٧٣ي

ؽى ا٧٣ٕ٪ٯ «ك٣ٮ ٥٣ ٱيًؿدٍ ذ٣ٟ ك٩ىتى ٚىكى
 79م

. 

ةًػ٢ ا١٣ػٺـ ٚػٰ ك٨٦ د٤ٕٲٺت قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ ل٫٩ لمةر إ٣ٯ دٛ

ػ٨ ، ك٬٪ػةؾ  كى ك٨  ٦ٕذ٧ؽان ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ك٦ٞةوؽ ا٧٣ػذ٥٤١، ٚ٭٪ػةؾ ما٣عى ما٣عي

ٱػؽه  ماٵظك٨ ، كثٲ٨َّ ذ٣ٟ ٰٚ دٛكٲؿق ثٕػيى ا٣ٕجػةرات، ٧٠ػة ٚػٰ ٝٮ٣ػٟ: مزى

؛  ٵفَّ ا٧٣ي٧ٌؿى ٝؽ ػؿج ٨٦ »٦ؿرتي ث٫ ، كرلل لف ا٣٪ىتى ٰٚ ٬ؾا ا٧٣سةًؿ ثٕٲؽه

ٲٙ ا٢ٕٛ٣ إ٣ٲ٫ ثة٣جة ، ك ًي ٢ إ٣ٲػ٫ ا٣ٕٛػ٢ي ٚػٰ ا٤٣ٛػِ، ٚىػةر ا٢ًٕٛ٣، كل ٥٣ ٱيٮوى

. ل٦ة ٩ىت مزٱؽ  ٤َّٕٚذ٫ لف ا٣ٕٛػ٢ كٝػٓ ٤ٔػٯ مػٰ و «٠ٞٮ٣ٟ: زٱؽه ٣ٞٲخي لػةق

ى٬٪ػخى زٱػؽان » ٨٦ قجج٫، ١ٚأ٫٩ كٝػٓ ثػ٫، كلكًػط ذ٣ػٟ ثػػ لفَّ ا٣ؿَّصػ٢ ٱٞػٮؿ: ل

ٟى لػةق كل٠ؿ٦ذى٫ ثإ٠ؿا٦ٟ لػةق . كإذا ٩ىجخى مزٱؽان  ٤ٞٚخ: زٱؽان ٣ٞٲػخي «ثإ٬ة٩ذً

ٚ٭ٮ ٠ٞٮ٣ٟ ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٣ذ٧سٲ٢: ٹثكخي زٱؽان ٣ٞٲخي لػةق، ٚضػؿل ٤ٔػٯ  لػةق،

ث٢ كو٤خ ا١٧٣ؿ٦ح إ٣ٯ ٗٲؿق.  ،ٝٮ٣ٟ: ل٠ؿ٦خي زٱؽان، ك٨١٣ ٬٪ة ٥٣ دي١ؿـ زٱؽان 

ك٣٭ؾا ٠ةف ا٣ؿٚٓ لظك٨ كلصٮد، كٱٕ٪ٰ ذ٣ٟ لف ا٣٪ىت ظكػ٨ه ٤ٔػٯ ا٣ذأكٱػ٢ 

دعذػةج إ٣ػٯ كا٧٣ٺثكح ل٦ة ا٣ؿٚٓ ٚ٭ٮ لٝؿب إ٣ٯ ا٣ٕجػةرات ا٣ٮاًػعح ا٣ذػٰ ٹ 

                                                 

 .50 ص، 7راصٓ ٦ة ٩هَّ ٤ٔٲ٫ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣كةا٢ ٰٚ ا١٣ذةب، ج   77م

 .79 ص، 7ا١٣ذةب، ج  79م
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: ٦ؿرتي ثـٱؽو ك٣ٞٲخي ٧ٔؿان، ١ٚةف ثؾ٣ٟ ٚػٰ ٦ٕٲػةر ا٣ذٛةًػ٢  دأكٱ٢ ٠أٍف دٞٮؿى

ك٨ لظك٨ى كلصٮدى ٰٚ ا٣عي
 70م

. 

ك٨ كا٣ض٧ةؿ ٦ػة ٱ١ػٮف ٚػٰ ٦ٮاًػٓ ا٣عػؾؼ،  ك٨٦ دٛة٢ً ا١٣ٺـ ٰٚ ا٣عي

٨٦ ذ٣ٟ ٦ة كرد ٨٦ ٝٮؿ ثٕي ا٣ٕؿب: مٝةؿى ٚٺ٩ح . كٝػؽ لمػةر قػٲجٮٱ٫ إ٣ػٯ لف 

ك٨ إذا َةؿ ا١٣ػٺـ، ٩عػٮ ظ٦س٢ ٬ؾق ا٧٣ٮآً ٱ١ٮف ل ظؾؼ ٔٺ٦ح ا٣ذأ٩ٲر ٰٚ

ٰى ا٦ؿلةه ؛  ٌؿى ا٣ٞةً ك٠أ٩ٌػ٫  ٵ٫٩ إذا َةؿ ا١٣ٺـ ٠ةف ا٣عؾؼ لص٧ػ٢،»ٝٮ٣ٟ: مظى

، كٝػةس ذ٣ػٟ ٤ٔػٯ ا٧٣ٕةٝجػح ٩عػٮ ٝٮ٣ػٟ: مز٩ةًدٝػحه «مٰ ه ٱىٲؿي ثؽٹن ٨٦ مٰ و 

ٜي  ٘ىػٲ٥٤ًٍه ك٦ي   كز٩ةدٱ ٘ىٲ٤ػٲ٥ه ، ٚذيعؾؼ ا٣ٲة  ١٧٣ػةف ا٣٭ػة . ك٠ػؾ٣ٟ ٚػٰ ٝػٮ٣٭٥: م٦ي

. ك٢٤ٔ ظػؾؼ ٔٺ٦ػح ا٣ذأ٩ٲػر ٦ػ٨ ا٣ٕٛػ٢ «ك٠أفَّ ا٣ٲة  وةرت ثؽٹن ٧٦َّة ظؾٚٮا»

ظؾٚٮا ا٣ذة  ٵ٩٭٥ وةر ٔ٪ؽ٥٬ إّ٭ةر ا٧٣يؤ٩َّر ٱ١ٛٲ٭٥ ٔػ٨ ذ٠ػؿ٥٬ ا٣ذَّػة ، »ثأ٩٭٥ 

«٧٠ة ٠ٛة٥٬ ا٣ض٧ٲٓ كاٹز٪ةف ظٲ٨ لّ٭ؿك٥٬ ٨ٔ ا٣ٮاك كاٵ٣ٙ
 70م

. 

 حؽاةً ا١خؽٰٞب وح٨اـب ا١ٓتارات: -

جٮٱ٫ ٦كأ٣ح دؿاثٍ ا٣ذؿ٠ٲت ٰٚ ٦ٮآً ٔؽٱؽة ٦ػ٨ ٠ذةثػ٫، ك٠ػةف ثعر قٲ

ا٬ذ٧ة٫٦ ث٭ؾا اٵ٦ؿ ٝةا٧ةن ٤ٔػٯ لف ا٣ذؿ٠ٲػت ٱضػت لف ٱ١ػٮف ٦سػ٢ ا٣٪كػٲش ٹ 

٦ػ٨ لصػ٢ لف ٱٛ٭ػ٥ ا٣كػة٦ٓ ٦يػؿاد  ؛ٱذ٤َّٛخي صـ  ٦٪٫، كٹ ٱ٪ٛىػ٢ ٔػ٨ اٳػػؿ

ا٧٣ذ٥ِّ٤١ ثكػؿٔح كقػ٭ٮ٣ح، كٹ ٱذػأدَّٯ ٣ػ٫ ذ٣ػٟ ٦ػ٨ ٗٲػؿ لف ٱ١ػٮف ا٣ذؿ٠ٲػت 

ـؤق ٤ٔػٯ صـاػ٫ اٳػػؿ. ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ٦ذ ؿاثًُةن ٱؽؿ ث٫ٌٕ ٤ٔٯ ثٕي، كٱيعٲ٢ صي

جذؽل،  : زٱؽه »اردجةط ا٣ض٤٧ح ا٣ٮإٝح ػجؿان ثة٧٣ي ٚإذا ث٪ٲخى ا٢ٕٛ٣ى ٤ٔٯ اٹق٥ ٝي٤خى

ؿ ٝٮ٫٣: «ًؿثذي٫، ٤ٚـ٦ذ٫ ا٣٭ة  ثػأف ا٣ٕٛػ٢ صػة  ٚػٰ  «٦ج٪ٰ ٤ٔٲػ٫ ا٣ٕٛػ٢». كٚكَّ

ٜه . ك٤ٔػ٢ :٦ٮًٓ ا٣ؼجؿ ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣ٟ كػ٨ ث٪ػة  ا٣ٕٛػ٢ ٤ٔػٯ  مزٱؽه ٦٪٤ُػ ظي

                                                 

 .80 - 80 ص، 7راصٓ ٦ة ٝة٫٣ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣كةا٢، ا١٣ذةب، ج  70م

 .08 ص، 9راصٓ ٦ة ٝة٫٣ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح ٰٚ ا١٣ذةب، ج  70م
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٧ػٺن ٚػٰ  ،اٹق٥، لم ٦ضٰ  اٹق٥ ٦جذؽل ػجؿق ا٢ٕٛ٣ ثأف ٬ؾا ا٣ٕٛػ٢ ٠ػةف ٦ٕي

٘ى٫٤ ثنٰ  ا٧ٌ٧٣ؿ كم٤٘ذى٫ ث٫، ك٣ٮٹ ذ٣ٟ ٥٣ ٱعك٨، ٵ٩َّٟ ٥٣ دن
 75م

  . 

كظٲ٨ ٱ٪ٕؽـ ا٣ٌؿاثٍ ثٲ٨ ا٣ٕٛػ٢ ا٧٣ج٪ػٰ ٤ٔػٯ اٹقػ٥ ك٬ػؾا اٹقػ٥، كذ٣ػٟ 

ٱؼؿج ٨٦ ٣ِٛ اٷ٧ٔةؿ ٚػٰ ا٧٣جذػؽل،  ٚإف ا٢ٕٛ٣ ،ثٕؽـ ذ٠ؿ ٔٺ٦ح إ٧ًةر ا٧٣جذؽل

ٔة٦ٺن ٚٲ٫. ك٬ػؾا ٦ػة ٱضٕػ٢ ٱ١ٮف ك٨٦ ظةؿ ث٪ة  اٹق٥ ٤ٔٲ٫، كٱين٢٘ ث٘ٲؿق، ٚٺ 

ا٣ٕجةرة ٗٲؿ ٦ذؿاثُح، كا٧٣ٕ٪ٯ ٗٲؿ كاًط؛ ٵف ٦ٞةوؽ ا٧٣ذ٥٤١ دىػجط ٗة٦ٌػحن، 

ك٬ؾا ٦ة ٱض٢ٕ ا١٣ٺـ ًػٕٲٛةن ٹ ٱعكػ٨، كٱذعػٌٮؿ إ٣ػٯ ا٣ٌػؿكرة ٚػٰ ا٣نػٕؿ، 

٦س٢ ٫ًٕٛ ٰٚ ٗٲؿق. ٦سةؿ ذ٣ٟ ٝٮؿ ا٣نةٔؿ ك٫ًٕٛ ٰٚ ا٣نٕؿ
 76م

: 

ُّ ا٣ًؼٲػػةًر دىػػؽَّٰٔ ـي ٍخ ل ىوػػجىعى  ٝىػػؽ ل

 

  ًٓ ىٍوػػػ٪ى َّٰ ذ٩جػػػةن ٠ي٤ُّػػػ٫ ٣ػػػ٥ ل ٤ٔػػػ
 77م

 

ٚٞٮ٫٣: م٫ُّ٤٠ ٥٣ لو٪ٓ  ٗػةب ٚٲػ٫ ا٣ػؿاثٍ ثػٲ٨ ا٣ٕٛػ٢ ملوػ٪ٓ  كا٧٣جذػؽل  

م٫٤٠ ، كاٵك٣ٯ ٩ىت ٧٤٠ح م٠ػ٢ ؛ ٵف ٩ىػج٭ة ٹ ٱيًؼػ٢ُّ ث٧ٕ٪ػٯ ا٣جٲػخ
 78م

 .

ص٢ٕ ا٧٣ٕ٪ٯ ٗٲؿ كاًط ثكجت ٔؽـ دؿاثٍ ا١٣ٺـ ٚػٰ ا٣جٲػخ. كٝػؽ  ك٬ؾا ٦ة

مج٭ٮا ٬ؾا ا٣عؾؼ ثٞٮ٣٭٥: ما٣ؾم رلٱخ ٚٺف ، ٥٤ٚ ٱؾ٠ؿكا ا٣٭ة ، ك٬ػٮ ٚػٰ 

ا٣ٕجةرة لظك٨ ٨٦ ظؾؼ ا٣٭ة  ٨٦ ػجؿ ا٧٣جذؽل، ٵف ٬ؾا ا٣عؾؼ ٣ػ٥ ٱٞػٓ ٚػٰ 

 ا٣ؼجؿ لك ا٣ىٛح، ١ٚؿ٬ٮا َٮ٫٣ ظٲر ٠ةف ث٧٪ـ٣ح اق٥ كاظؽ ٧٠ة ٠ؿ٬ٮا َػٮؿى 

ام٭جةب :ام٭ٲجةب، ٚٞة٣ٮا
 79م

. 

                                                 

 .87 ص، ٬7ؾق ا٧٣كأ٣ح ٰٚ ا١٣ذةب، ج   75م

 .85 ص، ٠7ذةب قٲجٮٱ٫، ج   76م

ٱٕ٪ٰ لف إ٧ًةر ا٣٭ة  إذا »: 068 ص، 7ٝةؿ لثٮ قٕٲؽ ا٣كٲؿاٰٚ ٰٚ مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫ ج  77م

ؿثخي »ٝي٤خ:  ًى ـه ٰٚ ا ،٬ٮ ٝجٲط «زٱؽه  ١٣ٺـ. كا٣ؽ٣ٲ٢ ٤ٔػٯ صػٮازق ٚػٰ ك٦ٓ ٝيجع٫ ٬ٮ صةا

ٹقػذٞةـ ا٣جٲػخ ك٣ػ٥ ٱ٪١كػؿ، ٤ٚػ٥ دؽٔػ٫  «٤٠َّػ٫ ٣ػ٥ لوػ٪ٓ»ا١٣ٺـ، لف ا٣نةٔؿ ٣ػٮ ٝػةؿ: 

 .«٥٤ٕٚ ثؾ٣ٟ صٮازق ٰٚ ٗٲؿ ا٣نٕؿ ؛ا٣ٌؿكرة ٨٦ ص٭ح ا٣نٕؿ إ٣ٯ ر٫ٕٚ

 .٩ٛك٫  78م

 .87، 86 ص، ٩7ٛك٫، ج  79م
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كٝؽ ا٬ذ٥َّ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٦كةا٢ ٠سٲؿة ٨٦ ٠ذةث٫ ثذؿاثٍ ا٣ٕجػةرة، كد٪ةقػت ٦ج٪ة٬ػة 

ح ا٧٣ٕ٪ػٯ، ككًػٮح ا١٣ػٺـ، كٚ٭ػ٥  ك٦ٕ٪ة٬ة، كٔٮَّؿ ٰٚ ٢٠ ٦ة لكردق ٤ٔٯ ًوػعَّ

ا٣كة٦ٓ ٦ٞةوؽ ا٧٣ذ٥٤١ ٨٦ ٔجةرد٫، ك٠أف قٲجٮٱ٫ ٰٚ ذ٣ٟ ٱعػةكؿ لف ٱ٪ْػؿ إ٣ػٯ 

ٔٺٝػةته ٦ٕ٪ٮٱػح ٱضػت ا٣ػؿثٍ ثٲ٪٭ػة ٦ػ٨ لصػ٢ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ ا٣ٕجةرة ٤ٔٯ ل٩٭ػة 

 ا٧٣ٕ٪ٯ، كلم دأكٱ٢و ٤٣ٕجةرة ٹ ٱ٭ذ٥ُّ ثة٧٣ٕ٪ٯ ٱ١ٮف ثٕٲؽان ٹ ٱؤػؾ ث٫.

ٞيػجط  ً ػ٧ؿكف ٚٲػ٫ ا٣ٕٛػ٢ى ٣ ٨٦ ذ٣ٟ ٦كأ٣ح كردت ٰٚ ثةب م٬ػؾا ثػةبه ٱٌي

 ٫٣ ٢٧ً آػؿق ٤ٔٯ لكَّ ا١٣ٺـ إذا ظي
 83م

. كٝؽ لٝةـ قٲجٮٱ٫ ٦كأ٣ذ٫ ٰٚ ٬ػؾا ا٣جػةب 

ٟى ك٧ٔؿان »٦سة٣ٲ٨، ٧٬ة:  ٤ٔٯ ي ٟى كزٱؽان، ك٦ة مأ٩ ، ك٩ػةٝل ا٧٣سػةؿ ا٣سػة٩ٰ، «٦ة٣

ق ٬٭٪ػة  «٦ة مأ٩ٟي ك٧ٔػؿان »ٚؾ٠ؿ لف ٝٮ٣ٟ:  ، «٦ػة مػأ٩ٟي كمػأفي ٧ٔػؿكو »ظػؽُّ

ُػػٙ ٤ٔػػٯ  «٧ٔػػؿان »كرلل لف  ، ٵف ا٣ُٕػػٙ ٤ٔػػٯ ا١٣ػػةؼ «ا١٣ػػةؼ»ٹ ٱٕي

ف ٵ»ا٧ٌ٧٣ؿة ٝجٲط، ل٦ة ٫ُٛٔ ٤ٔٯ ا٣نأف ٚٺ ٱضٮز كذ٣ػٟ ٣كػجت ٦ٕ٪ػٮم؛ 

، «ا٣نأف ٣ٲف ٱ٤ذجف ثٕجػؽ اهلل، إ٧٩ػة ٱ٤ذػجف ثػ٫ ا٣ؿَّصػ٢ ا٧٣ٌػ٧ؿ ٚػٰ ا٣نػأف

ككوٙ ٬ؾا ا٣ُٕٙ ثأ٫٩ ٝجٲط
 87م

ٚػٺ  ،؛ ٚة٣نأف مٰ  كا٧٣ُٕٮؼ مٰ  آػؿ

ٵ٩ٟ ديٮ٥٬ لف ا٣نأف ٬ٮ ا٣ػؾم ٱ٤ذػجف ثـٱػؽ، كإ٧٩ػة ٱ٤ذػجفي »٦ٺثكح ثٲ٪٭٧ة، 

ٱيؽر٫٠ ا٣كػة٦ٓ  . ك٬ؾا ا٣ُٕٙ ٱض٢ٕ ا١٣ٺـ ٗة٦ٌةن ٹ«مأف ا٣ؿَّص٢ ثنأف زٱؽ

ك٦ػ٨ لراد ذ٣ػٟ ٚ٭ػٮ »ثٲيكؿو، ك٬ٮ ا٣ؾم لدَّل إ٣ٯ ٝيجع٫. ك٣ؾ٣ٟ ٝةؿ قػٲجٮٱ٫: 

دً٭٥ ٜي إ٣ٯ لٚبًؽى ـً ا٣٪َّةًس ا٣ؾم ٱىٍكجً ـه دةرؾه ١٣ٺ ً٘
. ١ٚةف ٹثؽ ٰٚ ٬ؾق ا٣عة٣ػح «٦ي٤ٍ

، ٤ٔػٯ «٧ٔػؿان »٨٦ ص٢ٕ ا١٣ٺـ كاًعةن، ك٣ؾ٣ٟ اػذةر قػٲجٮٱ٫ ا٣٪ىػتى ٚػٰ 
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٣ؼٺٚٲح ثٲ٨ ا٣جىؿٱٲ٨ كا١٣ٮٚٲٲ٨، ٚٞؽ ذ٬ػت ا٣جىػؿٱٮف إ٣ػٯ ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح ٨٦ ا٧٣كةا٢ ا  87م

ٔؽـ صٮاز ا٣ُٕٙ ٤ٔٯ ا٣ٌػ٧ٲؿ ا٧٣ضػؿكر، كذ٬ػت ا١٣ٮٚٲػٮف إ٣ػٯ صػٮازق. ا٩ْػؿ ٬ػؾق 

 .65، ا٧٣كأ٣ح 065 ص، 9ا٧٣كأ٣ح ٰٚ اٷ٩ىةؼ ٰٚ ٦كةا٢ ا٣ؼٺؼ ٣ٶ٩جةرم، ج 
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ٟى زٱؽان »ؽٱؿى: كص٢ٕ ا٣ذٞ ،دٞؽٱؿ ٢ٕٚو  ي ٣ ٟى كد٪ةكي ي «٦ة مأ٩
 89م

. 

٠ة٩خ َؿٱٞح قٲجٮٱ٫ ٰٚ ا٣٪ْؿ إ٣ٯ ا٣ذؿ٠ٲت ٤ٔٯ ل٫٩ ٩كػٲشه كاظػؽه ٱضػت 

ىؽ ٦٪٫ ٚة٧٣ٕٲةر ا٣ض٧ة٣ٰ ٤٣ذؿ٠ٲػت ٝػةا٥ه ٣ؽٱػ٫  ،لف ٱذؿاثٍ ثُؿٱٞح دؤدٌم ٦ة ٱٞي

٭ؿق ا٣ذؿ٠ٲت ا٤٣٘ٮم، ٚ٭ٮ ا٣ىٮرة ا٣ذػٰ ٱذجػؽَّل  ٤ٔٯ كًٮح ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم ٱْي

لمُّ ػ٢٤ ٰٚ ٬ؾق ا٣ىٮرة قٲؤدٌم إ٣ٯ ػ٢٤ ٚػٰ ا٧٣ٕ٪ػٯ ٩ٛكػ٫، ث٭ة ا٧٣ٕ٪ٯ، ك

 كٝؽ ٱؤدٌم إ٣ٯ ٝجع٫. ،ك٬ؾا ٱي٪ٞهي ٨٦ ص٧ة٣ٲح ا٣ذؿ٠ٲت

ك٢ٕ٣َّ ٦كأ٣ح كًٓ ا١٣ٺـ ٰٚ ٦ٮا٫ًٕ ٦ػ٨ ل٠سػؿ ا٧٣كػةا٢ ا٣ذػٰ دػؽؿُّ ٤ٔػٯ 

ا٬ذ٧ةـ ٬ؤٹ  ا٣ؽارقٲ٨ ثذؿاثٍ ا٣ٕجػةرة كد٪ةقػج٭ة، كٝػؽ رلل ٚٲ٭ػة ٬ػؤٹ  ٦ٕٲػةران 

كثٲةف ا٣ؽٹ٣ح، ك٬ٰ ا٧٣كأ٣ح ا٣ذٰ لمػةر إ٣ٲ٭ػة قػٲجٮٱ٫، كدعػؽَّز٪ة  ٣ٮًٮح ا٧٣ٕ٪ٯ

ٔ٪٭ة ٚٲ٧ة ٔؿً٪ةق ٰٚ وٛةت ا١٣ػٺـ. كٝػؽ لزَّػؿت ٬ػؾق ا٧٣كػأ٣ح ٚػٰ ا٣جٺٗٲػٲ٨ 

ح ا٣ذٕجٲؿ.  دأزٲؿان كاقٕةن، ك٥٬ ا٣ؾٱ٨ ص٤ٕٮ٬ة ٦ٕٲةران ٣ض٧ةؿ ا٣ٕجةرة كوعَّ

ٱٕ٪ػٰ كًػٓ ا١٣ػػٺـ ٚػٰ ٦ٮاًػ٫ٕ لف دٌػػٓ ا٧٤١٣ػةت داػػ٢ ا٣ذؿ٠ٲػػت 

جِّػؿ ٔػ٨ ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٧٣يػؿاد ٤ٔػٯ  ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٧٣ٮآً ا٣ذٰ ٱ٨١٧ ٣٭ة ٚٲ٭ػة لف دٕي

٩عٮ وعٲط ككاًط ٨٦ ٗٲؿ لف ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ٕجةرة ٣ىجفه لك اًػُؿاب، ٚذٌػٓ 

ك٠ؾ٣ٟ ا٧٣ٕؿٚػح، كدكػذؼؽـ ٦ػة دذٲعػ٫ ٝٮأػؽ ا٤٣٘ػح ٦ػ٨  ،ا٣٪١ؿة ٰٚ ١٦ة٩٭ة

أػٲؿ، ٝػػؽرات ٣ذأدٱػػح ا٧٣ٕ٪ػػٯ ٦ػػ٨ ظٲػػر ا٣ذٕؿٱػػٙ كا٣ذ٪١ٲػػؿ، كا٣ذٞػػؽٱ٥ كا٣ذػػ

                                                 

ٝػؽ ٝػػةؿ . ك038 – 037 ص، 7راصػٓ دع٤ٲػ٢ قػٲجٮٱ٫ ٣٭ػؾق ا٧٣كػةا٢ ٚػٰ ا١٣ذػةب، ج   89م

:   كإ٧٩ػة ٩ىػجٮا ٧ٔػؿان؛ ٵف ٧ٔػؿان ٬ػٮ 939 ص، 9ا٣كٲؿاٰٚ ٰٚ مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ج

، كٹ  مؿٱٟ ا١٣ةؼ ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ، ك٥٣ ٱىطَّ ا٣ُٕػٙ ٤ٔٲػ٫؛ ٵف ا١٣ػةؼ ًػ٧ٲؿ ٦ؼٛػٮضه

، ك٥٣ ٱى٤يط لٱٌػةن رٕٚػ٫؛ ٵ٩ػٟ ٣ػٮ رٕٚذػ٫  ِّٰ ٙي ا٣ْة٬ؿ ا٧٣ؼٛٮًض ٤ٔٯ ا١٧٣٪ ٱضٮز ُٔ

ٓى ثٲ٪٭٧ػة٠٪خ ٔةَٛةن ٫٣ ٤ٔٯ ا٣نأًف، ك٣ ٟو ٤٣نػأًف، كٹ لردتى لف دض٧ػ  ،ٲف ٧ٔػؿكه ثنػؿٱ

 : ٟى ٝي٤خى َّ ٓي ؟ ٚىةر ٠أى٩ ٟى ث٧٪ـ٣ح ٦ة دى٪ ٟى ك٦ة٣ ٢ٕى ٦ة مأ٩ ٢٧ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ، ٚضي ٚعي

 ٦ة و٪ٕخى كزٱؽان .
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واسدخدام اهقصر، وأدوات اهعطف، وغٖر ذهك يًب خُدٖدُ اهوغج هًسدخديّب. 

 ،، وال ٕعَٔ ذهك اهثدثَذ نثٌ ارنثرا «يعبٍٔ اهَدْ»وِذا يب سًبه اهَُدبة 

ُ اهموًبت يٌ يعبٍن خٌٖ خمثْن تَّٖثب ناتثبت ٍدْٕثج.  تن اهثدذ نًب خؤدِّٕ

نثدِم اهوّثثِ  يثٔ ووطع اهمثام يثٔ يْطثعُ ٕثؤدي وهثٓ وطثْم اهمثام و

اهًعبٍٔ، وِذا يب نَبه سٖثُْٕ خٌٖ خطرَّق وهٓ ِثذه اهًسثةهج. يلثبل ذهثك يثب 

ال ٕجْز هوًعريثج أن خمثْن خثبالً لًثب خمثْن اهَمثرة يدودثثُ  »ذلره يٌ أٍُ 

 «نثثد اهلل»نوثٓ أن ٕمثْن  «ِذا أخَْك نثَد اهلل». وذهك يلن تْهَك: «تبهَمرة

خثٌٖذ ُْٕطثُع يثٔ »ُٕ ِذا اهمام تةٍُ اسًُ اهذي ُٕعرُف تُ، وتد وصف سٖثْ

ُُ يثع اهقبنثدة  ؛«غِٖر يِْطِعُ ُُ ويقبصثد اهًثدموِّى وٕدَّسث ونوََّن ذهك تًب ٕدَّفث

وًٍثب خمثْن اهًعريثجُ » :دَّى اهًعَٓ، يقبلاهوغْٕج واهًعَٓ اهَدْي اهذي تُ ُٕؤَ 

ُثُ  يثَٖبً نوّٖب أو يثَٖثجً نوثٓ اسثى أو غٖثر اسثى، وخمثْن صثفجً هًعثروٍف خُثَِّٖ

وخؤلُِّده أو خقَطُعُ يٌ غٖره، يإذا أردَت اهخثَر اهذي ٕمْن خبالً وتع يُٖ األيثُر 

ٌَ تثُ، يثبهَمرةُ  َح اهًعريجَ أو خَثََّٖ َْطِّ يا خظْع ئ يْطعُ االسى اهذي ُجِعَن هُِٖ

َُثُة تثثن ذهثك. يّثذا أيثُر  خمُْن خبالً وهٖسح خمُْن شثٖابً تثد نَريَثُ اهًخب

«ج، يةجرِه لًب أجروه، وطع لنَّ شثٔ  يِْطثعُاهَمرة، وِذا أيُر اهًعري
(83)

 .

ٌِ اهمام وتُثدُ وطُع اهمام ئ يْاطعُ هودالهثج نوثٓ  وهًب لبن يعٖبَر خس

اهًعبٍٔ يإنَّ وطع اهًعريج يْطَع اهَمرة جعن اهصثٖغجَ اهوغْٕثج يثٌ اهمثام 

 ، ألٍُ ٕؤدِّي وهٓ اهوث .«اهمام اهخثٖذ»اهذي سًبه سٖثُْٕ 

ٖثُْٕ نٌ اهًْاطع يعٖبراً هوَدبة اٗخثرٌٕ اهثذٌٕ ٍوثروا وتد لبٍح يمرة س

وِثذا  .وهٓ اهدرالٖة اهوغْٕج ويُ يب ٕجْز أن ْٕطع ئ يْطثٍع يثب أو ال ٕجثْز

ئ يسةهج هغْٕثج خٖثذ  (183ِ( ريض يب أجبزه اهمسبئٔ )313ِاتٌ اهسراج )
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كًٓ ا٢ٕٛ٣ ٰٚ ٦ٮًٓ اٹق٥، ٚأ٧ًؿ اٹق٥ ككًٓ ا٢ٕٛ٣ ٰٚ ٦ٮ٫ًٕ ٧٠ػة 

٥ًٕ٩ى ا٣ؿَّصػ٢ي ٱٞػٮـ، كٝػةـ »٦سةؿ ذ٣ٟ:  ؛دٮًٓ ا٣ىٛح ٦ٮ٫ًٕٱيعؾؼ اٹق٥ ك

، ٱؿٱؽ  «ٔ٪ؽؾ ٧ؿي ، «٥ًٕ٩ ا٣ؿَّصػ٢ي رصػ٢ه ٝػةـ» ، ك«٥ًٕ٩ى ا٣ؿَّص٢ي رص٢ه ٔ٪ؽؾ»ٚٲٌي

كل١٩ؿ اث٨ ا٣كؿاج ٬ؾا، ك٢٤ٔ ذ٣ٟ ثأ٫٩ ٹ ٱضٮز لف ٱٞٮـ ا٢ٕٛ٣ ٦ٞةـ اٹقػ٥، 

ًػٓ مػٰ  ٚػٰ كإ٧٩ة دٞٮـ ا٣ىٛةت ٦ٞة٫٦، كا٢ٕٛ٣ إذا كوٛ٪ة ث٫ ٚإ٧٩ػة ٬ػٮ ك

ػؽُّ ٦ػ٨ اٹدكػةع ٚػٰ ا٤٣٘ػح  ٗٲؿ ٦ٮ٫ًٕ، ٚإذا ٠ةف كًٓ ا٣ىٛح ٦ٞةـ اٹق٥ ٱٕي

١ٚٲٙ ٩ٞٲ٥ ا٢ٕٛ٣ ٦ٞةـ اٹق٥
 80م

 ؟.

 ، ك٬ػٮ 077٬كظٲ٨ كو٤خ ٬ؾق ا٣ٌٞٲح إ٣ٯ ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ا٣ضؿصػة٩ٰ م

ك٨ى ا١٣ٺـ ٰٚ كًػ٫ٕ ٚػٰ صلُٔة٬ة وٲ٘ح  ،اٷ٦ةـ ٰٚ ا٣٪عٮ ٧ة٣ٲحن، كص٢ٕ ظي

٨ لف ٱٕذ٧ؽ ٰٚ ذ٣ٟ ٤ٔٯ ٝةٔؽة دك٧ط ٧٣ػ٨ ٱذَّجٕ٭ػة ٦ٮا٫ًٕ، ك٠ةف ٹثؽ ٫٣ ٦

ٚ٭ػػة، ٚٲىػػٮغ ٠ٺ٦ػػ٫ َجٞػػةن ٣٭ػػة، ككصػػؽ لف  ثػػأف ٱيػػؽرؾ ٬ػػؾق ا٧٣ٮاًػػٓ كٱذٕؿَّ

٬ٮ ا٣ٮقػٲ٤ح ا٣ذػٰ ث٭ػة ٱػذ٨١٧ وػة٩ٓ ا١٣ػٺـ ٦ػ٨ لف ٱىػٮغ ٠ٺ٦ػ٫  «ا٣٪عٮ»

وٲةٗح ص٧ٲ٤ح، كظةكؿ لف ٱكذ٪جٍ ٨٦ ا٣٪عٮ ٝٮا٩ٲ٨ لمةر إ٣ٲ٭ة ا٣ؽارقٮف ٝج٫٤ 

٢ ٚٲ٭ة ٦ػ٨ لصػ٢ لف «ٰ ا٣٪عٮث٧ٕة٩»دذ٤ٕٜ  ٓ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣ذٰ ٚىَّ ، كدٮقَّ

ٚٞػؿف ثػٲ٨ ا٣ػ٪٥ْ ك٤ٔػ٥ ا٣٪عػٮ ٚٞػةؿ:  ؛ٱض٤ٕ٭ة لداد٫ ا٧٣ٕذ٧ؽة ٣٪٥ْ ا١٣ػٺـ

ٓى ا٣ؾم ٱٞذٌٲ٫ » ٥ي إٹ لف دٌٓ ٠ٺ٦ٟ ا٣ٮً ، «٥٤ٔي ا٣٪َّعػٮ»ا٥٤ٔ لٍف ٣ٲف ا٣٪َّْ

ػٍخ  ٖى ٔ٪٭ػة، كد٢٧ٕى ٤ٔٯ ٝٮا٩ٲ٪٫ كلوٮ٫٣، كدٕؿؼى ٦٪ة٬ض٫ ا٣ذػٰ ٩يً٭ضى ٚػٺ دـٱػ

ِى ا٣ؿقٮـ ا٣ذٰ ريًق٧ىخ ٣ٟ، ٚٺ ديًؼ٢َّ ثنٰ و ٦٪٭ة «كدعٛ
 85م

. 

ك٩ٛ٭٥ ٨٦ ٠ٺ٫٦ ٤ٔٯ ٦ٕة٩ٰ ا٣٪عٮ لف ا٧٣كأ٣ح دذ٤ٕٜ ثٮًٓ ا١٣ػٺـ ٚػٰ 

٦ٮا٫ًٕ، كٝؽ لكًط ذ٣ٟ ٨٦ ػٺؿ دعؽٱؽ ا٣ٮصٮق ا٣ذٰ ٱضت ٤ٔػٯ وػة٩ٓ 
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 .87 صدٹا٢ اٷٔضةز،   85م
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ػَٔ  امكالـ أف ٓعخىدَا خٔي ٓصِغ قالوٍ، كَْ كجِقٌ حخَّصػل ةا سػخعىاؿ امصِّ

وي أجل أف ٓكِف اسػخعىامُا ؿػااًا   ،كامدركؼ كؼؾ امىعاًْ امخْ حدؿُّ عنُٔا

عنّ امخعتٔر عي وـاصد امىػخكنِّه، ك  حُػدًؾ َػذق امىعػاًْ وػي عٔػر وعرؼػث 

 وعىَّـث ةامٌدِ كؿِاعدق امخْ ؿرًََّا امٌداة.

ىَِّٔز ةػٔي ؼٔ ،ةدَّ منٌاظه وي أف ٓعرؼ كجِق قل ةاٍب كؼركؿٍ ؼؽْ امختر  

 ،«ٌٓطنُؾ زٓػدٌ » ك «زٌٓد ٌٓطنؾُ »امعتاًات كا  حُا، ؼٔعرؼ امؽرؽ ةٔي ؿِمف: 

، «زٌٓد َػِ امىٌطنػؾُ » ، ك«امىٌطنؾ زٓدٌ » ، ك«زٌٓد امىٌطنؾُ » ، ك«وٌطنٌؾ زٓدٌ » ك

، كمكػل . كَْ ؼركؽ ًؽُػه وٌُػا اباتػاً ةصػٔ  وخخنؽػثٍ «زٌٓد َِ وٌطنؾٌ » ك

 ًٌظر إمػّ امؽػركؽ ؼػْ امخعتٔػر ،شرط كامجزاءكقذمف األور ؼْ ام صٔغث ا مخُا.

. «إف حخػرْج ؼنًػا اػاًجٌ » ك «إف حخرْج أارجْ »عي امىعٌّ ةٔي عتاًات وثل: 

جػاءًْ زٓػٌد »ًٌظر إمّ امِجِق امخْ ًراَػا ؼػْ  قذمف ؼْ امداؿ خٔيكاألور 

ؼٌعرَؼ امؽرؽ ةٔي  ،كَذا وا ٓخعنّؾ ةامدركؼ .«جاءًْ كَِ ُٓسرع» ك «وسرعا  

ؼٔىػا  «إف»امخػْ مٌؽػْ ا سػخـتاؿ، ك ةػٔي  « » مخْ مٌؽْ امدػاؿ كا« وا»وعٌّ 

وِاضػ  عنػّ ذمػف ؼٔىا َِ قائي. ك «إذا» ٓخرّجح ةٔي أف ٓكِف أك   ٓكِف ك

امؽصػػل كامِصػػل، كامخصػػرؼ ؼػػْ امخعرٓػػػ كامخٌكٔػػر، كامخـػػدٓه كامخػػنأر، 

كامدذؼ كامخكراً، كابضىاً كابظُاً. كعنّ صاً  امكػالـ أف ٓعػ  قػل 

ْ وِضعٍ، كٓسخعىنٍ عنّ امصدثذمف ؼ
(86)

. 

 خالصة:
قاًج اًاسػات عنىػاء امنغػث كامتالعػث ؿائىػث عنػّ أوػرٓي ٓكِىػُل أخػدَىا 

كؿػد حجنػّ أوػر  .إار، كَىا أور امصدث كامِضِح كأوػر امدسػِي ؼػْ امكػالـ

امدسي ؼْ عدة أوًِ أَىُا امخٌاسب ةٔي األمؽاظ كامخالؤـ ةػٔي امىعػاًْ، كامعٌآػث 
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كش ا١٣ٺـ ا٣ؾم ٱْ٭ػؿ ٚػٰ ا٣ذ٪ةقػت ثػٲ٨ ا٣ٕجػةرات، كٝػؿا ة ثة٧٣ج٪ٯ كا٧٣ٕ٪ٯ ك٩

ككًػٓ ا١٣ػٺـ  ،ا٣٪ه كٜٚ ٝٮأؽ ا٧٣ٕ٪ٯ كا٣٪عٮ، كد٪ةقت ا٣ض٤٧ح ٦ج٪ٯ ك٦ٕ٪ػٯ

ٰٚ ٦ٮا٫ًٕ. إف ٬ؾق ا٣ؿؤٱح ا٣ض٧ة٣ٲح ١٤٣ٺـ كا٣٪ه دؤقف ٣ُؿٱٞح ص٧ة٣ٲػح دٞػٮـ 

ك٨ ا٣ؽٹ٣ح ٰٚ ٩ىٮص ا٣ٕؿثٲح، كٱ١٧ػ٨ اٵػػؾ ث٧ُٕٲة د٭ػة ٤ٔٯ ٝٮأؽ ا٣٪عٮ كظي

 كد٧ٕٲٞ٭ة ٨٦ لص٢ ا٣ؼؿكج ث٧٪٭ش ص٧ة٣ٰ ٣ذع٤ٲ٢ ا٣٪ىٮص.

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
. رٱذػؿ، ١٦ذجػح ا٧٣ذ٪جػٰ، ٬لقؿار ا٣جٺٗح، ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ، دعٞٲٜ:  -

 .ـ٦7979ىؿ 

اٵوٮؿ ٰٚ ا٣٪عٮ، اث٨ ا٣كؿاج، دعٞٲٜ: ٔجػؽ ا٣عكػٲ٨ ا٣ٛذ٤ػٰ، ٦ؤقكػح  -

 .ـ7996، 9ا٣ؿقة٣ح، ط

ا٢ ا٣ؼٺؼ ثػٲ٨ ا٣٪عػٮٱٲ٨ ا٣جىػؿٱٲ٨ كا١٣ػٮٚٲٲ٨، لثػٮ اٷ٩ىةؼ ٰٚ ٦كة -

ا٣ع٧ٲػؽ، ٦ُجٕػح ٰ ا٣ػؽٱ٨ ٔجػؽ ٲػا٣جؿ٠ةت اٵ٩جةرم، دعٞٲػٜ، ٦ع٧ػؽ ٦ع

 .ـ7967ا٣كٕةدة، ٦ىؿ 

ٰ ا٣ػؽٱ٨ ٔجػؽ ٲػإٱٌةح ا٣ٮٝٙ كاٹثذؽا ، لثٮ ث١ؿ اٵ٩جػةرم، دعٞٲػٜ: ٦ع -

 .ـ٦7977ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، د٦نٜ،  ا٣ؿظ٨٧ ر٦ٌةف،

 .ـ7999 ،7ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٲةٰٚ، دار َٺس، د٦نٜ، ط ثؽاآ ا٣ع٧١ح، د. ٔجؽ -

 د٦نٜ. ا٣جؽٱٓ، اث٨ ا٧٣ٕذـ، ٩نؿ لٗ٪ةَٲٮس ٠ؿادنٞٮٚك١ٰ، دار ا٣ع٧١ح، -

ا٣جٲةف كا٣ذجٲٲ٨، ا٣ضةظِ، دعٞٲٜ: ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٬ػةركف، دار ا٣ضٲػ٢ كدار  -

 .ا١ٛ٣ؿ، ٣ج٪ةف
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 دةج ا٣ٕؿكس، ا٣ـثٲؽم، دعٞٲٜ: ٦نذؿؾ، كزارة اٷرمةد كاٵ٩جة  ا١٣ٮٱذٲح. -

كف، دار ا١ٛ٣ؿ، كدار ا٣ضٲػ٢، عٲٮاف، ا٣ضةظِ، دعٞٲٜ: ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةرا٣ -

 .ـ7988

 ٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ضةر، دار ا٣٭ؽل، ثٲؿكت.ا٣ؼىةاه، اث٨ ص٪ٰ، دعٞٲٜ: ٦ع -

٦ع٧ػؽ مػة٠ؿ،  دٹا٢ اٷٔضةز، ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ، دعٞٲػٜ: ٦ع٧ػٮد -

 ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ، ٦ىؿ.

اث١ح، دار ا١ٛ٣ػؿ قؿ ا٣ٛىةظح، ا٣ؼٛةصٰ، دعٞٲػٜ: د. داكد ُٗةمػح ا٣نػٮ -

 .ـ9336 ،7ط

 مؿح ا١٣ةٚٲح ا٣جؽٱٕٲح، وٰٛ ا٣ؽٱ٨ ا٣ع٤ػٰ، دعٞٲػٜ: د. ٩كػٲت ٩نػةكم، -

 .ـ٦7980ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، د٦نٜ، 

مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ا٣كٲؿاٰٚ، دعٞٲٜ: لظ٧ؽ ظك٨ ٦٭ؽ٣ٰ، ك٤ٔػٰ قػٲؽ  -

 .ـ9338ثٲؿكت،  ٤ٰٔ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح،

 .٧٪ٲؿٱح، ٦ىؿمؿح ا٧٣ٛى٢، اث٨ ٱٕٲل، إدارة ا٧٣ُجٕح ا٣ -

ا٧ٕ٣ؽة ٰٚ ٦عةق٨ ا٣نٕؿ كآداث٫ ك٩ٞؽق، اثػ٨ رمػٲٜ ا٣ٞٲؿكا٩ػٰ، دعٞٲػٜ:  -

 .ـ7987 ،5ٰ ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ، دار ا٣ضٲ٢، ٣ج٪ةف، طٲ٦ع٧ؽ ٦ع

 ٠ذةب قٲجٮٱ٫، دعٞٲٜ: ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، ٔة٥٣ ا١٣ذت، ثٲؿكت. -

، ٦ؤقكػح ا٤١٣ٲةت ١٤٣ٛٮم، دعٞٲٜ: د. ٔؽ٩ةف دركٱل ك٦ع٧ؽ ا٧٣ىؿم -

 .ـ7998 ،٣9ج٪ةف، ط ا٣ؿقة٣ح،

 .ـ7999 ،٣7كةف ا٣ٕؿب، اث٨ ٦٪ْٮر، دار وةدر، ط -

 ٦ٕض٥ لوٮؿ ا٫ٞٛ٣، ػة٣ؽ ر٦ٌةف ظك٨، دار ا٣ُؿاثٲنٰ ٤٣ؽراقةت اٷ٩كة٩ٲح. -

٦ٕض٥ ا٣ٞػؿا ات، د. ٔجػؽ ا٤٣ُٲػٙ ا٣ؼُٲػت، دار قػٕؽ ا٣ػؽٱ٨ ٤٣ُجةٔػح  -

 .ـ9339 ،7، طد٦نٜكا٣٪نؿ، 
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٧ػػؽ ا٤٣ُٲػػٙ ٦ع ٦٘٪ػػٰ ا٤٣جٲػػت، اثػػ٨ ٬نػػةـ اٵ٩ىػػةرم، دعٞٲػػٜ: ٔجػػؽ -

 ا١٣ٮٱخ. ،ا٣ؼُٲت، كزارة ا٣سٞةٚح

ت ذػ٦ٛذةح ا٤ٕ٣ٮـ، ا٣ك١ة٠ٰ، دعٞٲٜ: د. ٔجػؽ ا٣ع٧ٲػؽ ٬٪ػؽاكم، دار ا١٣ -

 .ـ9333 ،7ا٧٤ٕ٣ٲح، ٣ج٪ةف ط

٦٪ةر ا٣٭ؽل ٰٚ ثٲةف ا٣ٮٝٙ كاٹثذؽا، اٵم٧ٮ٩ٰ، ٦ُجٕػح ٦ىػُٛٯ ا٣جػةثٰ  -

 .ـ7970 ،9ا٣ع٤جٰ، ٦ىؿ، ط

ض، ا٣نٲغ قٕؽ ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ثػ٨ ٦٪ذ٭ٯ ا٧٣ؽارؾ ٰٚ مؿح دةاٲح اث٨ ا٣ٛةر -

لظ٧ؽ ا٣ٛؿٗة٩ٰ، ًجٍ كدىعٲط كد٤ٕٲٜ: ا٣نٲغ ا٣ؽ٠ذٮر ٔةو٥ إثػؿا٬ٲ٥ 

 .ـ9337 ،7ا١٣ٲة٣ٰ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ٣ج٪ةف ط

٦ٮقػػٮٔح ٠نػػةؼ اوػػُٺظةت ا٤ٕ٣ػػٮـ كا٣ٛ٪ػػٮف، ا٣ذ٭ػػة٩ٮم، ثإمػػؿاؼ  -

 .ـ7996دٮٚٲٜ ا٣ٕض٥، ١٦ذجح ٣ج٪ةف ٩ةمؿكف،  د.

دعٞٲٜ: ٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٧٣ػ٪٥ٕ ػٛػةصٰ، ١٦ذجػح ٩ٞؽ ا٣نٕؿ، ٝؽا٦ح ث٨ صٕٛؿ،  -

 .ـ 7978، 7ط ، ٦ىؿا٤١٣ٲةت اٵز٬ؿٱح

*   *   * 


