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ُالتَّواُفقُُ
ُِمُال َعروِضُِبِعل ِمُالصَّر فَُِأَحُدَُمظاِهِرَُعالَقِةُِعلُ 

ُللدكتورُمحمدُجمالُصقر

ُُمَقدَِّمةُ 
ليَّةُ  َُأوَّ َُعالمات 

 ،[ بيي ا عروييوعل عالييو عروييوعل ععر ييور عالييو عر ييور1]
 ؛ما عرفوق مثل عرذي ب ا عرمعس قا عالو عرمعس قا ععرنحع عالو عرنحع

ععآلخيييو اييع ئا يييف   ،اييع عرئييياطا عر ب ويي  ،زععجفييالعل مييا ايييذ  عل
فمييا الييو عروييوعل ة  لملييد عرقععاييم عر يي   حئييو  ؛عضيياب   عنانعنيي 

عمييا الييو عر ييور ة  لملييد عرقععاييم  ،بنيياا عرب ييم عرمفييوم مييا عر ييوو
  .عر    حئو بناا عرئلمد عرمفومة ما عرلغد

فييي ذع ئييياا نيييم ثبيييم ىنييي   نضيييار ةرييي  اليييو عرويييوعل بويييل 
، فقيم ثبيم ىني  6  وليق ب  يابا علب يام   عرب يم عرمفيوم  عرظععاو عر ي 

 نضار ةر  الو عر ور بول عرظععاو عر     ولق ب  ابا عرئليو   
ذع ئييياا  عفلو يييل عرب يييم ععلب يييام 7 عرئلميييد عرمفيييومة ايييع  (، عقل  وهيييا). عع 

                                                
6
ذكير  ؛ينظر علماء العروض في بيت الشعر من جهة مشابهته ألبيات قصييتهه 

يينأ  - 131 -الييتمنهي    ميييات أُبأيييات  م  يير   أن القصيييتف فييي اح ييمَج م ُم أ بُحأ

ت   ي اء   ،واح  ُجأ يُة  فيي ُعيُت   األأ تُي  سأ ِت  ،ُوفيي ُجييا   ميا يُ يي ت فيهيا ،مت ِ  ميا يُلأيُ   ،ُولتي و

ت ناا  ما تُن عت م ُوامأ   .يُمأ
7
ينظر علماء الصرف في الكلمة من جهة ما يصييهها مين هيفييو أو لعيَ  أو  

أين الثييا ي ال ي  : اجيع الرييي ؛لم ياو ف بعيا الكلمييات لهيا ،لبيتا  أو ل اياِ

 .والثالث
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يييو ر عرئلميييد ععرئليييو ،عر  ب يييق عرمقبيييعل روليييو عرويييوعل ايييع  ،فييي ا  ع ل
 .8 و  عر ورعر  ب ق عرمقبعل رول
َيِةُال َعالَقةُِ ُُوجوُهُُرؤ 

ميا ة حياا بي ا  ،[    خفي  ميا في   و قيد عرويول عرسيابق2]
، عايع ميا ايول ري  بويل 9ب ا الم  عرووعل ععر ور االند ما

 :عرباحث ا ما لهام     ال  حسب من لقا هو عآوعطهو
بيل  ئيام  ،فمنهو ما وىى  لك عروالند    لاعز حيمعم عر يئل

ب يئل ظيااوي  (عرم يزعا عر يوف )   ل قي  بي  ة  في   اليو عر يور"
 . 10"عع 

عنبي  الي    ،عمنهو ما منق عرنظو ف   لك عرم يابهد عر يئل د
ة    يييع و  ،فمييا عرييعزا عريييذي اييع ىسيياخ فييي  امييل عرخل ييل ؛ىام  هييا

بح يييت   نييياعل عربن يييد عرسييي ح د رلئلميييد    ،رمفهيييعو عرم يييزعا عر يييوف 
ميييد عرععحيييمة ةرييي  عرئليييو عر ييي   م يييزج ف ييي  ع  لييياعز عرئل ،عربن يييد عروم قيييد

 .    11موا
فئ ييير ىنييي     ،عمييينهو ميييا سيييما ةرييي  سيييماا ع ن ييياج عروقلييي 
فيييانبن  ال هيييا  ،و يييب فييي  وسيييعن ىسيييخ مو نيييد  بويييم عروقيييل عرووبييي 

                                                
8
 ،من المريو أ ه قت حتث قتيما وحتيثا أن  ا  بيت الشعر للى هفعيلة واحيتف 

حيييت الرجيي  فييي عصيير بنييي العهييا  وكمييا فيمييا  يينعه  ،كمييا فيمييا  و  ميين هُيأ

فإن الغالي  عليى هيال التفعيلية عنت يا  ؛شعراء الحر في القرن الميَ   العشرين

ت  ،أن هكين كلمة واحتف  !فيها م اح العلمينفيتَّح 
9
بالصييرف والنحييي الكييا نين  ،فييي الشييعر المهيعيييأمييا عَقيية العييروض الكييا ن  

ر  )فقيت كا يت م يا  بحيث ليي  ياب   -المهيعيين في اللغة  ُعَقُيةت ُعيروض  الْشيعأ

ي ْ   (.ب ه نا  ه  النَّحأ
10
 .574 :خلي ي 
11
 .416 :أبي  ي  
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" فارثقافييد ع سييالم د عرقم مييد  ؛عع  يير بهييا ئييل مييا ىن ليي  مييا الييعو
مييا  ماسييك عانييا  ئ .عظفييم نفييخ علمععم فيي  لم ييا حقييعل عرمووفييد

 . 12عرئفا د " ام ق رو ُ ئل عرل ان  بوم بما ف  
ِتماُعُال ِعل َمي نُِ ُاج 

فيييي  لمييييا عرولميييياا  ،[ ئييييذرك نلييييم ع  حيييياا ب لييييك عروالنييييد3]
ا ب يييييوق مخ لفيييييد  -ععرمولِّمييييي ا لم ويييييا  بييييي ا المييييي  عرويييييوعل  -عع 

 :ععر ور
ثيو  ،ما  اطفد عرولماا  بوز رنا   خنا عرخل ل با ىحميم نفسي 

ف عرهميا ععضيا اليو عرويوعل عريذي  ؛مثا  ععضيحا ،عس علخفش عل
ععرمفئييو عرمييمنق فيي  الييو عر ييور عرييذي ىثبييم  ،رييو   ييلنا ئ ابيي  ف يي 

ععآلخو ععوت ذرك ئل  عريذي  ، لم ذ  س بع   ف  ئ اب  ئث وع ما آوعط 
 ،رو  ئرَّ اا ةامال وى   ف   ف  خالل ئ اب   ف  عرويوعل ععرقاف يد

بييل ةني  ُ للييزاُو  ارييب  ،  ئ يب الييو عر يورع ول مي  عرييذي نثيو آوعا  فيي
                                                

11
ني  ألت عن ذلك أ يتاذ  محميي  ومن هاا المنمل   فسه أ  .34 :ابن الشيخ 

ُِ ُعَقُية    ميام: ثم أبعت الن عية قيا َ ،فأثهته - ! حمه هللا -محمت شاكر  يُت  ،لُينأ هُعأ

يت نأهام  الأمياء   ،بُيأُن ُجميع  ما أُ أتُُ ه ُعقألت اْلأ  أسيان   ر  ُوا أ ُحتّيى ل  َّهيا لُتُكيينت بُييأُن الْشيعأ

ض  م ُ أ ن  األأ نأ بام  لقت هحركيت كلميات اْل سيان م: - 59-58 -عيت كالك قا   !م 

للييى  ،عهيير هييال ااحف المتماوليية  فييل حركيية الكييين المنتظميية التقيقيية األبتييية

الت جة التي يمكن أن  صل فيها للى أن هاا النظاِ النهضي التقي   قية  ياييية 

يتحقي  فييه العيت  الكيي ي  ،الغير  بالغة بين الشمرين في شيعر الشيرو وشيعر 

وهيياا  ،المسييتيرم ميين أييياِ مصيير القتيميية ميين الحركيية التا رييية اليالييتفالثابييت 

 .عليى  صيو قمرهيا ،العت  هي خا م قسمة محيط أية  ا رف كهرت أِ  يغرت

 ييياء قسييمت محيييط فن ييان الشييا  علييى  صييو  ،3115×  1وهيياا العييت  هييي 

ل ييه عييت   !قمييرل  أو قسييمت محيييط  و ان أحييت الكياكيي  علييى  صييو  ،قمييرل

ح يتغيير وح يتهيت  ل مييع  وا ير هياا الكيين  ييغا ها  ،ثابيت  ا مياواحيت  ا ميا 

و  هيا  ،فعلي  حركيات األشيياء كلهيا بعضيها بعيا ؛وكها ها على حت  يياء م

   .ولن خرم عن حتو  اْل سان ،للى حركة كي ية واحتف
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 (؛عر ور ععرنحع)الو عرووعل ب ا   ولو ىع    طا ما الو عرووب د 
لع ل ا " فع انَّ  ىعنلعى رع "  . 13اع

 عمييا عرلييم و بارييذئو انييا ىا ى ييحاب موييالو عرولييعو ععرفنييعا
عميا  ،ئانعع  لموعا في  نعيوعاو ععحيم ميا  خي  اليو عرويوعل ،عرووب د

فهًميا مينهو  ،ما ظععاو عم  لحام ،عر ور ععرنحع  خ  الم 
 . 14 عح  ب  املهو ،ر لك عروالند

عىميييا  اطفيييد عرمولِّمييي ا فقيييم ىموئ نيييا  يييو ق هو فييي  عرلميييا فييي  
مميا ئياا مثياو  ،بي ا المي  عرويوعل ععر يور ،ععحيم ئ اب  ول مي 

 . 15مواوضد ُمنلئاوي ىع ارد  لك عروالند
ميا ىنسياو "  ،م ا لم وياعر خ ىمل ال  امل عرولماا ععرمول

عرنحع ععر ور ععرووعل " عرمن  وة ف  لاموا نا عرووب يد عرموا يوة 
 .منذ زما غ و نو ب

ثُِ َُدواِعيُال َبح 
عروالنييد عر يي  رييو ُ ئل عييرل انهييا [ ةا  يينعر ع  حيياا ب لييك 4]

رليييم وة با ا مييياو  ،" ئميييا سيييبق ميييا بويييل عربييياحث ابميييا ف ييي  عرئفا يييد"
ئيانعع  ولبيعا ميا  ،عرباحث ا عبخا د نيمماهاوع  س ما ىا  ،ععربحت

ييي  عىا  ،عسييي ععا اليييو عرويييوعل رلخل يييل ح ييي  ةا مييينهو ميييا نيييال بقامعما
مع   فعنعقعلع  عرخل ل ةنما ععلع

16 . 

                                                
13
   .136 :األخفش 
15
 .17 :الرمالي 
14
  .574 :خلي ي 
16
 .8 :الرمالي 
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 ،ةن  ةذع ما  للم عثب م االنيد اليو عرويوعل بوليو عر يور
حع ىا عرُمفعئِّيوع عروعوعضي  ئيارُمفعئِّوا عر ،ع بممم  لك عر بهد يوف  ععضع َّ 

 .ىع ارعدً 
َُمظاِهُرُال َعالَقةُِ

فعلمنا ما علفئياو ميا  ،[ ةذع  ع عبَّونا عرولم ا  عقو ًمع ع ع لب ًقا5]
 : نموج ضما ععحم ىع ىئثو ما عرمظااو عرثالثد عر ار د

ييُم علفئيياو ع  ييومم ايي  نفسييها فيي  ئييل مييا   ،عر َّععفُييقُ  1 عف يي   ع عععحَّ
 .عرولم ا

ف عيييواُم فييي  ىحيييم عرولمييي ا فئيييوة  ؛اوعف ييي   ع ع يييابعُ  علفئييي ،عر َّيييععزي 2
ٌد ُملاوا عٌد رفئوة ف  عآلخو  .ُمضاوااع

فع عواُم ف  ىحماما فئيوة  ؛عف    عنلوعئاُخ علفئاو ع ع عضام   ،عر َّقاُبلُ  3
 .ُمضامٌَّة ُمقابالعٌد رفئوة ف  عآلخو

عوبميييا  ،ةذع ئييياا ذريييك ريييو نمليييك ة  ىا نحئيييو بعليييعم عروالنيييد
رييييييد عرمظهيييييو ا علعل ععرثيييييان  الييييي  ذرييييييك ىميييييا م  .حئمنيييييا بعثان هيييييا

عىميييا م ريييد عرمظهييو عرثاريييت فميييا ىا علفئيياو حييي ا   قابيييل  ،فععضييحد
للميي ا في  ذاييا عروييارو فيي  عنيم موييا اليي  نحييع   يمل اليي  حضييعو عروا

رسيييبب  ،فئ نيي   ضييا فئو يي  انييا بح ييت  قابييل عرفئييوة عر يي  انيياك ،مييا
 .ىمام  غع لُو  عسععا ىئاا اع عرمفئو انا عاناك ىو ئاا ، نبغ  ئ ف 

عما عرلم و باريذئو انيا ىا عرفئيوة عرععحيمة وبميا ئياا ر ناعرهيا 
منهيييا ميييا  نيييموج ضيييما مظهيييو عميييا  نيييموج  ،فييي  عرولمييي ا ايييمة ىعلييي 

 .ف لعز رلباحت ىا  ئوو عرنظو ف ها ععر وول رها ،ضما آخو
ُ
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ُِكاَلُال ِعل َمي ِنُُمَؤثِّراِنُُمَتَأثِّرانُِ
غ يييو ىا  و قيييد  ،ن ييي ة [ ةا اليييو عر يييور بالو يييب ىسيييبق6]

يُل ميا المي  عر يور ععرويوعل لعر فئ و عرووب ُُ  ،م ويا يد آ ع ي سع عىعول
ييبعُق امييال عمييا ثييو نسيي   ا ىا نفسييو ئييل مظهييو رلوالنييد  ؛لييذوع عىعسل

معا ضيوعوة ىا  ق  يو  ،ب  ث و ىحم عرولم ا ف  عآلخو ،ح ا  ظهو
 عىا نفسيييو  بخييوعج عرولمييي ا لم وييا ميييا ،عر يي ث و اليي  علسيييبق  ن يي ة
 .اقل ععحم  بوهما ب ابعو 

ُزُ تيعاِبُال َمظاِهِرُُكلِّهاُال َمقالُِهَذاَُعج  َُعِنُاس 
 ،[ رقييم ئانيييم ىفئيياو مظهيييو عر ععفيييق ععرمسيياطل عر ييي  ىثاوايييا7]

ييغعلعمل ايييذع  ئانأيي  ىا ىاميييل  ،ئليي عرمقييال مييا عرخ ييب بح يييت  ع عريييو ُ مل
 .منها ما ىضا مئان  ىفئاو عرمظهو ا عآلخو ا عمساطلهما

نن   ما عرعفاا  ،لولع ىا ى مئا ىنا ىع غ وي ما عرباحث اعع 
رميا ري  ميا خع عيوو في  عرم ريد الي   مخيذ اليعو  ،بمظااو  لك عروالند

 .ثقاف نا عرلل لد عى ار ها
ثُِ َُمن َهُجُال َبح 

ئ ييب اليي   - !ععهلل عرمسيي واا - عرمقييال[ ىا مييم فيي  اييذع 8]
 ،عحم ثييد نم مييد ،عالييو عرمعسيي قا ،عالييو عر ييور ،مييا الييو عروييوعل

غ يو  ،نم ميد ى ضيا عحم ثيد ،ميا اليعو ىخيوى مخ لفيدئ يب عىس  نخ ب
بعييٌد مسيي موعا رولييعو  ،ىا ىاييو مييا ىا مييم ال يي  عىسيي  نخ بيي  ييٌق عُمول اا ل

سعاع عهلل ةر  معال ىعنلبعمع ف  نلب  زعالوع عهما ،عرووب د عآمعبها  !ىعحل
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 قو يييييييمع  ،عىنيييييي ه  ميييييينه    بييييييا المييييييي  عروييييييوعل ععر ييييييور
مِّمعة ب نهمييالل ،ع  ب قييا ف اوضييها  ،مييا علفئيياو عرم عحييمة ف همييا عرُم عييوع
 .عس  ضاحا رحق قد م رد اذع عر ععفق ،عىنقماا

عىلوييل م يي لح  ،ثييو ىو ييب ة ييوعم اييذ  علفئيياو  و  بييا من ق ييا
ييا رييو ىلييم مثليي  ،عرفئييوة انععنييا ع   ،عسييععا ىئيياا م ييمعع  ىو عضييو   رمأ

 .ة ضاحىخل  اذع ع  ذعك ما 
ليُ َُأوَّلًُ َوَّ تيعاُبُاْل  ُالس 

ِكَنةُِ ِتمالِتُال ُمم  ُاف ِتراُضُاِلح 
[ ع سيييو   سييي خ المييياا عرويييوب عرقيييمماا روليييعمهو بمن ق يييد 9] 

 .وبمييا ئانييم عسيي لد عرع ييعل ةريي  عرن يياط  عرق و ييد ، ب و ييد ععضييحد
 ظهيييو ذريييك فييي  حو يييهو الييي  عر مه يييم رلوليييو بييياف وعل ع ح ميييا م 

مهميييييا  ئيييييا ن ييييي ب  ليييييك  ،مسييييياطل عرممئنيييييد عر ييييي   حقيييييق عسييييي  واب 
 .ع ح ما م ما عرحمعت عرحق ق 

 حقيق عر م ن نيد رنفسيي   ،ةا عرويارو حي ا  بيمى الي  اييذع عرنحيع
 ،ف ق نواا لم وا ب ا عروول عر ار  ليم و بارثقيد ؛عرلم ولو ثان ا ،ىع 

عبومطييذ  .ريا   يوك  ياومة ميا مسياطل ايذع عروليو ع  ععومة ة  ىح يااا
 .ع نبغ  رلم ولو ىا  خضا ، ل ز عىا  منا  س ب ح عروارو ىا

ليِبُال َعروضيُِّ فيَُّةَُكالتَّق  ر  َمُةُالصَّ ُال ِقس 
[ ةنن  ىلم ف  عا مام الو عرووعل الي  عر َّقلل يب عاليو 10]

دا عروعقلل َّيد مع ذريك عرحيو  الي  ع سي  واب علعري   ،عر ور ال  عرقاسل
 .عرسابق ذئو 
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هييا  يي خنا عرخل ييل مولميي  " ىمييا عر قل ييب فييارفئوة عر يي  ىخييوج ب
. ةا رل قل يب في  17عمرم عرناخ ال  و اضي َّد  فئ يو  ،عرو ا "  ئذرك

 :الو عرووعل ثالثد عس وما م م وعب د
رضيييب   ،ىميييا علعل ف قل يييب علسيييباب ععلع يييام خييياوج عريييمععطو

عر     ئعا ما عرع م عرملمعع  (فوعرا)ف ا  ؛عر فاا ل عع  وعماا لم وا
 قيييييييمو ف هيييييييا عرسيييييييبب ف س حضيييييييو  (،ريييييييا)ف ييييييير ععرسيييييييبب عرخ (فويييييييع)
ا  (،ريييا فويييع=فيياالا) عر ييي    ئيييعا ميييا عرع يييم عرملميييعع  (مفييياا لا)عع 
ف س حضييو  ، ييهخو ف هييا عرع ييم (،رييا ،ايي ) ععرسييبب ا عرخف فيي ا (مفييا)
 ،ع قييييييمو ف هييييييا ىحييييييم عرسييييييبب ا اليييييي  عرع ييييييم (،ايييييي لا مفييييييا=مسيييييي فولا)

 ... عائذع(.را مفاا =فااال ا)ف س حضو 
 ،عرثيييان  ف قل يييب عر فاا ييل ىنفسيييها فييي  عريييمععطوىمييا ع سييي ومال 

في ا بحيو عرسيو ا عريذي   ئيعا  يي و   ؛رضيب  بويل علبحيو عع  وعمايا
 يهخو ف ي  عر فو ليد  (،مسي فولا مسي فولا مفويع مُ ) ما ايذ  عر فاا يل

 (،مسييي فولا مفويييع ُم مسييي فولا)ف س حضيييو بحيييو عرمنسيييوح  ؛علعرييي 
مفويييع ُم )عرمق ضيييب  ف س حضيييو بحيييو ،ع قيييمو ف ييي  عر فو ليييد علخ يييوة

 ... عائذع(.مس فولا مس فولا
 ،عىما ع س ومال عرثارت ف قل يب علسيباب ععلع يام في  عريمععطو

فوييييعرا )فيييي ا  يييي و بحييييو عر ع ييييل  ؛رضييييب  بوييييل علبحييييو عع  وعماييييا
عرم ئعا ما ع م ملمعع فسيبب خف ير ثيو  (،مفاا لا فوعرا مفاا لا

خف ييير ثيييو ع يييم ع يييم ملميييعع فسيييبب ا خف فييي ا ثيييو ع يييم ملميييعع فسيييبب 

                                                
17
 .133 :والعلمي ،44 :وأبي  ي  ،11 :خليل 
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ف س حضيو  ، هخو ف ي  عرع يم عرملميعع علعل ،ملمعع فسبب ا خف ف ا
ريا مفياا  ريا =فيااال ا فياالا فيااال ا فياالا) ي و بحيو عرمم يم  

 ؛ع قييمو ف يي  عرسييبباا عرخف فيياا علخ ييوعا - (فوييع رييا مفيياا  رييا فوييع
مسيييييييي فولا فيييييييياالا مسيييييييي فولا )ف س حضييييييييو  يييييييي و بحييييييييو عربسيييييييي   

 .18.. عائذع(.ا لا فوع را مفاا لا فوع را مفا =فاالا
ىمييا عرقسييمد عروقل ييد فييارفئوة عربيياوزة فيي  منيياح  الييو عر ييور 

 -ةذ  لم عروارو   وول مثال ر  غد عرئلمد عرملومة عرثالث يد  ؛اامدً 
ف قييعل ىع  ب ييوك حوئييد عرييالو رلنحييع ةاوعبييا  -ععرثالثيي  انييم  عل ييل 

 ب يييييمى ف هيييييا ثيييييو   يييييوك عح ميييييال سيييييئعا عرفييييياا لا عرووب يييييد    ،عبنييييياا
مييييا فييي ح عضييييو )ثييييو  ضيييوب ثالثييييد ىحيييععل عرفيييياا عرمح مليييد  ،بسيييائا
ميييا فييي ح عضيييو عئسيييو )فييي  ىوبويييد ىحيييععل عروييي ا عرمح مليييد  (،عئسيييو
ع   ،ف س حضو عثن   ا وة   غد رلئلمد عرثالث د عرملومة (؛عسئعا

يل ،فعُويل ،فعوعل) : مئا ف ها غ واا يل ،فعوا يل ،ُفُويل ،ُفوعيل ،فعول يل ،ُفوا  ،ُفول
ل ،فاُول ،وعلفا   . 19(فاولل ،فاوا

ر فُِ َُعَلىُال َعروِضَُوالصَّ ليِّ َوَّ تيعاِبُاْل  ُِجناَيُةُاِلس 
ىا خوليم  ،[ رقم ئانم ن  ليد ع سي ومال علعل رل قل يب11]
ال ُييكع )عر فو لييد  لعُ ال )ب قييم و عرسييبب عرخف يير مييا  (،فااا عرم ئعنييد  (ُمفييااع

                                                
18
 .16 :والتماميني ،6/176 :ابن عهت  به 
19
ومراجعية كتي  عليم الصيرف ههيين أن علميياءل  ،ل ميا ُمثَّلأيتت  .1/34 :الرييي 

و يياء أكيا يا  ،بهال القسمة العقليية ،كأ هم الت ميا التمهيت لعريهم مسا ل العلم

أِ  ،مثليت بيهكاليا   ،في حتيث ال ا   األو  الا  يشرحين فيه  يااة الكلمة

كييا يا فييي حييتيث ال ا يي  ااخيير الييا  يشييرحين فيييه هغيييير  يييااة الكلمييية   

بقلي  أليو الميت أو اليياو أو اليياء  ،كإعَ  الكلمة المعتلة أو المهمي ف ،للتيفيو

ح  ،فييإ هم يمهييتون بمثييل مييا فعليييا فيمييا  ييه  ؛بعضييها للييى بعييا ،أو الهميي ف

 !ييرمين من منه هم حرفا
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ييلع )بوييم  سييبباا ثق ييل فخف يير  (مفييا)مييا ع ييم ملمييعع  ائييذع  (، ُييال  ،اع
ال ُييييكع ) ييييلع   ُييييال =فااا   علييييعم رهييييا فيييي  اييييوعل  ،عايييي  مهملييييد (،ُمفااع

 . 20عر وو عرمو مم ال  
ىا خولييييم اييييذ   ،عئانييييم ن  لييييد ع سيييي ومال عرثييييان  رل قل ييييب

  (:ب و  ب مععطو   خنا عرخل ل)علبحو عرخمسد 
تتتتتَت يل 1  (،مفييييياا لا فويييييعرا مفييييياا لا فويييييعرا)ع ييييي و   ،الُمس 

فوييعرا مفيياا لا فوييعرا ) فاا ييل  يي و عر ع ييل ب يي خ و ىعريي  
 (.مفاا لا

َتتتتدُ  2 ب ييي خ و  (فييياالا فيييااال ا فييياالا فيييااال ا)ع ييي و   ،الُمم 
 (.فااال ا فاالا فااال ا فاالا)ىعر   فاا ل   و عرمم م 

ب ي خ و ىعري   (،فااال ا فااال ا مسي فا ريا)ع  و   ،الُمتَّئد 3
 (. امس فا را فااال ا فااال) فاا ل   و عرمل ت 

ب قيم و ىخيوى  (مفاا لا مفاا لا فياع   يا)ع  و   ،الُمن َسِرد 4
  (.مفاا لا فاع   ا مفاا لا) فاا ل   و عرمضاوع 

ب ي خ و ىعريي   (فيياع   يا مفياا لا مفيياا لا)ع ي و   ،الُم َّتِرد 5
  علييعم رهيييا  ،عايي  مهمليييد ، فاا ييل عرمضيياوع عرسيييابق نفسيي 

 . 21ف  اوعل عر وو عرمو مم ال   ئذرك
ىا خييييوج اييييذعا  ،انييييم ن  لييييد ع سيييي ومال عرثارييييت رل قل ييييبعئ
  (:ب و  ب مععطو   خنا عرخل ل) عربحوعا

                                                
10
 .17 :التماميني 
11
 .47 ،46 ،59 ،58 :الساب  
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ب قيييييم و  (،فااال يييييكع فااال يييييكع فااال يييييكع )ع ييييي و   ،الُمَتتتتتتَوفِّر 1
 يال مفاايلع  يال ) :عرسبب عرخف ر ما آخو   و عريععفو ائيذع

  (.مفاالع  مفاالع  ال 
َدث 2 ب  خ و عرع م  (،لافاالا فاالا فاالا فاا)ع  و  ُ،الُمح 

را فوع را فوع را ) :عرملمعع ما ىعل   و عرم قاوب ائذع
  عليييعم رهميييا فييي  ايييوعل  ،عاميييا مهميييالا (،فويييع ريييا فويييع

 . 22عر وو عرمو مم ال  
 :ىا خولم ،عئانم ن  لد عرقسمد عروقل د

 عرملوم اا اا عر  غ اا لالسمُالثالثي:  

 .ُفِعل 1

 .ِفُعل 1
 غ  عر ساعرملوم اذ  عر وللفعلُالثالثي  :       

  .ُفُعل 3  .ُفَعل 2 .َفع ل 1

 .ِفَعل 6 .ُفع ل 5  .ُفِعل 4

 .ِفع ل 9 .ِفِعل 8 .ِفُعل 7
ىع ئارمهملييد  ،عايي  ةمييا مهملييد   علييعم رهييا فيي  رغييد عروييوب

 . 23رُووعضها ىح انا عامو  ى ار ها
ر فُِ َُعَلىُال َعروِضَُوالصَّ ليِّ َوَّ تيعاِبُاْل  َُجد وىُاِلس 

 اط  بابا ةر  نقم مينه  ىعرطيك عرولمياا [ رقم ئانم اذ  عرن12]
ح يي  رقييم  ،مخييل منيي  عربيياحثعا عرع ييف عا نييمماا عمحييمث ا ،عرقييمماا

                                                
11
 .6/189 :وابن عهت  به ،49 ،41-41 :الساب  
13
 .1/61=1 :ابن عصفي  
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نيييال عرييييمئ عو ةبييييوعا و ىنيييي خ فيييي  سييي د مييييا علبحييييو عرمهملييييد عرسييييابق 
عرييييذي ىولحيييي  ىا اييييذ  علعزعا عرسيييي د رييييو  ئييييا مييييا عخ ييييوعع ": ذئواييييا

م ا مييييا ىاييييل بييييل ئانييييم مييييا عخ ييييوعع عرمعرَّيييي ،عرمعرَّييييم ا مييييا عر ييييووعا
 .24! "!عرووعل

ا ىعنو ييييي  ضيييييوعوة  -ىميييييا ىنهيييييا ميييييا عخ يييييوعع عرووعضييييي  ا  عع 
نمييا  ،عرسييخو د فيي  مخارفييد عرحق قييد بنسييبد ذرييك ةريي  عرمعرَّييم ا ميينهو عع 

معثعيي  ةمييامهو  يي خنا عرخل ييل نفسيي   حييقال   و ييب ف يي  ع  ةنئيياو ف -25ىعحل
معنعع ىنف ،ر  منهو معنعنا ع ع فعاا با امال ف ع  .سهوبل نم عع ع

فغ يو مقبيعل انيم  ،عىما ىا املهو اذع  ضا ميا نيمو المهيو
عغ و مقبعل انم ما  وور علثو عرحم م  ،ما  وعا  عرس اق عرثقاف 

ريييي  عآلا ،روملهييييو اييييذع رقييييم ئيييياا فيييي   .فيييي  امييييل عر ييييووعا منذطييييذ عع 
 ،رلمليييمم ا ميييا عر يييووعا ،ُم عييينعفٌَّخ عمنمعحيييد عمليييال بئيييو (عرمهميييل)

  .عغ نمع  نل ال نل ال
 (فااال كع )ن  ةذع ئانم مفومعم عرمعرَّم ا ئب م ما عس ومل ة

 :ناطال ،عبحواا عرم عفو
ييييي" مع ز وعةا ةاذل وع وا بايييييارللع يييييمذا ييييياع عرللع يييييُم ما يييييمل   لاع ميييييا وعىع ل وعحع يييييُهوو لع با عسل

 26"ُفهعمي

 :ناطال (،عرمس   ل)عب م ما عس ومل بحو 

                                                
15
 .55 :و اجع التماميني ،110 :أ يل 
14
فما هي لح أ يماء لميا  ؛ح أثر له ،لن حتوث هسمية المهمل بعت شيينا اليليل 

 .ويعه هي
16
 .41 :التماميني 
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مع  فعما نعللب" سلم  مع اا ىعما ل اعنأ  معالًما بعوى لا ل  سعمل ل ًمع اع   لع
عرلمعالو"

27 

فقييم  ،نيم حمل ي  اليي  عسي نئاو مييا عن وفي  الميياا عرويوعل - 
، ثيو في  ظهيعو عربحيو عرسيابا 28ئاا ف   ي عاها في  عر يوو عرمع يح

فيييييي  عر ييييييوو  (،عرم ييييييمعوك)عرييييييذي سييييييم  بومطييييييذ  (عرمحييييييمت)عرمهمييييييل 
عغلب يييي  اليييي  عر ييييوو عرحييييو فيييي  عرقييييوا  ،عرومييييعمي منييييذ زميييياا بو ييييم

، مييييييا  ئ يييييير ابقو ييييييد املهييييييو ع  ييييييوح انيييييي  29عرو ييييييو اعرميييييي المي 
 . 30ع س نئاو ععرسخو د
ايا  ،ميا  ي غ عرئليو في  اليو عر يور (عرمهمل)عر خ ىمو 

يييل)فقيييم عسييي ومل عرمييي ئلو عرووبييي  ر سيييماا  ييي غ    ؛ذريييك ببو يييم  ،ُفوا
ُبك ،ُوطاو ،ُمطال)ف   ،لم وا  (فاُول لع  ،فعوللع )عر فوال   غ    (،حا  (فاوا
لل ) ف  ،مثال هامع  ،وع اع  . 31فمل ال  ىا ر  بارمهمل حالد (؛ ا

نُُ ُثاِنًياُال َوز 
نُِ ُصاِئٍغُِإَلىُال َوز  ُحاَجُةُُكلِّ

[  ح يياج عر يياطغ نبييل ىا  وييار   يينا اقييم مييا عرييذاب 13] 
ف ييييزا  ؛ىا  سيييي و ا بييييارعزا معطمييييا ر  يييينا مييييا  ناسييييبها ،رف يييياة  ووفهييييا

                                                
17
 .58 :الساب  
18
 .66 ،64 :اا   
19
 .34 : قر 
30
فقيييت ألييه فيييي هييياا الكتييا  عليييى خصييي  أشيييكا   ؛وايرهيييا 90-89 :العقييا  

وا يتعا ف ايرهيا  ،وأُّح حاجة بالشاعر للى امراحها ،الميا ين الشعرية العربية

 .من األمم األخرى
31
 .51 ،50 ،1/16 :والريي ،1/61=1 :ابن عصفي  
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م عرييييذاب مييييا نبييييل ىا  مسيييي  عمييييا بوييييم ىا   يييي و بيييي ا  م يييي  حبييييا
 !بل بوم اذع ى ضا ر قمو ثما  عروقم ،م الطمد

باسي ومال ىمعة  ،عما اذع عريعزا ة  عخ بياو ثقيل عريذاب عخف ي 
 ،ريييي حئو بن يييي ب  مييييا عرثقييييل ىع عرخفييييد ىع ع ا ييييمعل ،مناسييييبد  قابليييي 
 . 32بارق اخ ةر ها

ئيييياا ذرييييك عر يييياطغ  قابييييل عرمثقييييال مييييا عرييييذاب بمقييييمعو مييييا 
لنهمييا نييم  ،عرييعزا ،موييا انمطييذف وييور اييع عموامليي  لم وييا  ،عرنحيياخ

ثييو  ، واوفييا اليي  ئييعا ن وييد مييا عرنحيياخ ىمعة مناسييبد رييعزا عرييذاب
ف ويور  ، او  س ومل لهازع خا ا  قابل ذرك عرمثقال بومم حساب 

بيييل  ،ئميييا اوفيييا  ميييا نبيييل ،عريييعزا ،ايييع عمواملييي  لم ويييا مويييا انمطيييذ
 .مووفد ىمق

زوَنُةُالش اِعَرةُُ ُالل َغُةُال َمو 
  ييب  ذرييك عر يياطغ  ، ع ييك ىا  سيي ومل عرئلمييد [ ةا مييا14]

 ح اج ىا  -عُسمِّ عمل بن د عرئلمد   غد  ،بل نم ُسمِّ ع باسم  ئث وع -
عسععا ف  ايذع ىا  و يماا رب يم ميا عر يوو عىا  و يماا  ، وور عزنها

ةذ ر سيييم عرئلمييييد سيييعى مق يييا ميييا عل ييييععم ىع  ؛روبييياوة ميييا عرنثيييو
 ئييعا ر لييك  ،مماا ع و  بهيياعاليي  حسييب نييعع اييذ  عرمقييا ا عايي ،ىئثييو

نييييال  ،عضيييوها معضيييوها ،مسييي وملها عرئلميييد ن م هيييا عر ييي  ةذع اوفهييييا
حسبنا ىا نالحيظ في   وئ يب عرمفيومعم ميا ": عروقام ف  ئلمد لامود

 ،عرحوعر ىا عرعزا اع نععو عر فوند ب ا ىنساو عرئلو ف  عرلغد عرووب د
ع  يي قاق رييو عىا عرلغييام عرسييام د عر يي    يياوك اييذ  عرلغييد فيي  نععاييم 

                                                
31
 .ن،  ، و :وابن منظي  ،الفراهيت  
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 بلييغ مبلغهييا فيي  ضييب  عرم يي قام بييارمععز ا عر يي   سييوي اليي  لم ييا 
 .ىلزعطهييييا ع عفييييق ىحسييييا عر عف ييييق عرمسيييي  اع بيييي ا مبان هييييا عموان هييييا

و ،فييييارفوق بيييي ا  عنلُظييييو نلظييييعو ،عنيييياظا  ،عنعظأيييياوعة ،عنعظيييياطاو ،عنعظ ييييو ،عمع
نلظعييو   ،عُمنيياظعوعة نلظيياو ،عمع ع فييوق عمييا   فييوع ال هييا ايي ،عُمنل عظييو ،عما

عايع ئلي  نياطو الي  عرفيوق  ،ب ا ىفوال عىسماا ع فام عىفوعم علميعع
  عنيييييير اليييييي   ،ىع ن يييييياخ  ييييييع   عن يييييياخ  مثليييييي  ،بيييييي ا عزا ععزا

ىي الي  عخي الر عرنغميد عرمعسي ق د في   ،عخ الر عرحوئام ععرنبيوعم
 ؛عحئييو علسييماا عرلامييمة ئحئييو عرم يي قام فيي  اييذ  عرخ ييلد .علمعا

زعا مولعميد   يملها ب نسيامها الي   فياعم ف نها  لوي لم وا ال  ىع 
 .33نع ها "

 ،رغييد  ييااوة ،انييم  ،فيي  ى ييلها ،عرهييذع ئانييم عرلغييد عرووب ييد
فعنًّا منظعما منسيق  ، نبناطها ال  نسق عر وو عئعنها بنثواا ع وواا

 .34علعزعا ععل ععم
نُِ َُ بيَعُةَُأداِةُال َوز 

هييييا فيييي  [ ئمييييا عب ئييييو الميييياا عرمييييامة عر ب و ييييد ىمععم عزن15]
و يييم المييياا عرووب يييد رمقيييا ا ى يييد  -مميييا   يييغل ح يييزع مثلهيييا  ،عربيييما
ييال ثعييوَّ رعزنهييا ،ئلمييد   لمييا ر ئييعا  ،مقييا ا مو نييد  ناسييبها ع  ييلح ما

ذى ال ي  عرئليو ةا  مل ر ئعا مثا  ُ حل لا ع ئلمد ُلوِّمعمل ما عرمون  عُىخل
                                                

33
وجييتهها بعينهيا عنييت  ، ايم أن هييال الفكيرف التييي عرييهاوعلييى  ،11 :العقيا  

آثييرت  يل العقييا  اليا  كييان أحسين عريييا وأعمي  فهمييا وأ و  - 193 :فلييش

 .بما له في الفن من  صي  ،شعي ا
35
يتييفر : م- 10 –فيي هلحيين الكلمية العربيية  ،وألمر ما قيا  خشيهة .8 :العقا  

ع األ يات مين مهيع األ يل لها في الصيااة واأللحان حسن السهيكة بين مقام

 .في اللغة م
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 ،ع ئ ييييفها ع ب نهييييا ةا  ئييييا نييييم  يييي غم ،رييييو  ئييييا نييييم  يييي غم بوييييم
 :فق ييييييل ،مل ذرييييييك عرلفييييييظ فيييييي  مووفييييييد ىعزعا لم ييييييا عرئلمييييييامععسيييييي و"
ييوعبع ) ييلع )الييي  عزا  (ضع ييوع )عئيييذع  (،فعوع يييوعجع )ع (،نع ع ىي اييع الييي   (،خع

ئذع ععر ععب  -ا   (،فعوعلع )عر خ نعرك  (،فعوعلع )  غد    ر بها 
لنيييا نويييور ضيييوعوًة ىا  ،عره طيييد عرم ييي وئد بييي ا ايييذ  عرئلميييام -ايييع 

عرييييالو غ ييييو معلييييعمة فيييي   يييي ا مييييا عرئلمييييام نفييييخ عرفيييياا ععرويييي ا ع 
ييلع )فئ يير  ئييعا عرئلمييام م يي وئد فيي   ؛عرمييذئعوة بييل اييذع عرلفييظ  (؟فعوع

 ؛بخيييالر  لييك عرئلميييام ،م ييعل ر ئييعا محيييال رله طييد عرم ييي وئد فقيي 
 .35ف نها رو   غ ر لك عره طد بل   غم رموان ها عرمولعمد "
ةرييي  عزا  ،عفضيييال ايييا حاليييد عرووعضييي  ععر يييوف  لم ويييا

   ئيامعا  خ لفياا في  علمعة نفسيها  ،عع فانهما ف  فئوة ىمع   ،مدعرئل
عخ ياو عرووعضي عا ر ليزعا عريمعطوة ب ينهو في  ": نال عرممام ن  ،ئذرك

عن فيياًا لاييل عر ييور فيي  اييامع هو  ،عرفيياا ععرويي ا ععرييالو ،عزا عر ييوو
فحييذعع حييذعاو فيي  م لييق عرييعزا رميييا  ؛عزا عل ييعل بهييذ   عرحييوعر

 ،ىحييييور مييييا ن ييييا عرنظييييو اييييا عل ييييارد ععرز ييييامة ئيييياا اليييي  ثالثييييد
عىضافعع ةر  ذرك ما عرحوعر عرزععطم سبود عا  علرر ععر اا ععرععع 

 . 36ععرس ا ععر اا ععرنعا ععرم و"
عالييي  وغيييو ظهيييعو ذريييك ع ن فييياا عريييذي وآ  ميييا عرووعضييي  ا 

   م نيييييا ىا  ئعنيييييعع لم وييييييا مق فييييي ا مق ضييييي  عرحالييييييد  ،رل يييييوف  ا
 .عرععحمة

                                                
34
 .1/11 :الريي 
36
 .16 :التماميني 
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نَُُِت  ويرُُ َُأداِةُال َوز 
[ عئميييا  ييياو  ييياطغ عريييذاب  سييي ومل فييي  عزنييي  لهييياز 16]

 يياو بوييل عرمعوسي ا عرمحييمث ا رولميي  عروييوعل  ،عرحسياب عروييممي
ىمععم الميييييي  عل ييييييععم  ، سيييييي وملعا فيييييي  عزا عرئلمييييييد ،ععر ييييييور

 . 37ع ماعا ةر   وك علمعة عرقم مد عربار د ،ععرمعس قا عرحم ث ا
انيييييي  منلييييييزعم الميييييي  عرييييييو  وييييييم ىحييييييم  سيييييي   ا ىا   ييييييوح 

 ؛عل ععم ععرمعس قا عرحم ث ا ف  موعس   رولم  عرويوعل ععر يور
ففيييي  علخييييذ بهييييا ئ يييير ئث ييييو مييييا عرييييمناطق عرخف ييييد عرموضييييلد عر يييي  

 . و ول  و ق عرموعسد
 ف ها عرول ا عر    ،عرئا  نبغ  ىا نثبم لمعة عرعزا عرقم مد

ظ ف َُّ هيا ،   نازاهيا ة ااييا ىمعة ىخييوى عرميي ولو م يي  عايي  فيي ا  ؛عايي  عع
 ،عسي  اع معطميا ىا  م يز في  عر َّيعِّ ميا  لقي  ال يي  ، ليك علمعة عفئو هيا

ييييوع نعريييي  فيييي  الييييو  بييييل ىنييييعل مييييا علسيييي اذ محمييييم عرولميييي  عرييييذي حع ع
ةا  ليك علمعة عرقم ميد  :-عىنا ىض ر ةر   الو عر يور  -عرووعل 

 بيي ا رنييا عرييعزا  ،بمييا رهييا مييا خ يياط  ئخ يياط  معزعنهييا ،نفسييها
 . 38ةذع لاز اذع عر وب و ،ىي بار عم ععر عوة ،ا عب و اسمو 

                                                
37
 .118=1 :الهحراو  
38
ي ير  هياا  .16-15 :وياقيت ،117 :و اجع الرمالي ،107-106 :العلمي 

كميييا ي ييير  عليييى األ اف  (،كشييياف التصيييريو)اليييرأ  عليييى األ اف التصيييريفية 

لجيييراءات عليمنيييا بيييل ي ييير  عليييى أ وات  - (كشييياف التقمييييع)العروييييية 

فيي  ،فقت  ير  ا  من بقاء مصملحات منه ها القتيم للى اليييِ ؛اْل سا ية كلها

ولييي قييت  !فييأقهليا يغيييرون أ وات منه هييا القييتيم  فسييه ،أثنيياء منه هييا الحييتيث

ثيم  ،أ صفيا لتركيا للمينه  القيتيم أ واهيه هحفيي علييهم منافعيه أن هي و  ب والهيا

ولقت جريت عليى هياا  .لكل منه  يستحتثي ه هم ،ا تحتثيا ما شاؤوا من أ وات

لّيَّة ،الا  أومن به ميا ينا يهها مين أ وات ح أ يتعملها فيي  ،أ تحتث ألعمالي الكت
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 بيَعُةُالس اِكِنَُوال ُمَتَحرِِّكَُوَتواليِهما َُ
ُالس اِكُنَُوال ُمَتَحرُِّكُِعن َدُال ُقَدماءُِ

فيييي  الميييي   (،عرم حييييوك)ع (عرسييييائا)[   لييييق م يييي لح 17]
فئيل ميا عريالو ععلرير ععريععع  (؛عرحيور)ال   ،عرووعل   ععر ور

للو) :ف  ىععس  اذ  عرئلمامععر اا  ل ،بياب ،اا  (،ا يم ،بعي لا ،معو ،نعيعل
 :عئيل ميا عريالو ععريععع ععر ياا في  ىععسي  ايذ  عرئلميام ،حيور سيائا

م ، علعا) ُلو ،نا عو ،ىععع لاو ،حع عاو ،اع  .حور م حوك (،ىع اخ ،حع
عنيييييم نييييياو الييييي  ىسييييياخ  ب ويييييد عرسيييييائا ععرم حيييييوك ع و قيييييد 

 ، ت الماا عرووعل ععر ور لم واحم ، ععر هما ىحماما ىع ئل هما
ح ييي   يياوم ضيييوعوًة  ،فيي  عرييعزا عغ يييو  مييا مسييياطل اييذ ا عرولميي ا

عاليييو ىا ىعل ميييا  نبغييي  ": نيييال عبيييا ابيييم وبييي  ،مووفيييُد ايييذع علسييياخ
فيييي ا  ؛مووفييييد عرسيييائا ععرم حييييوك ،ر ييياحب عروييييوعل ىا  ب يييم  بيييي 

، عري خ  ياحب 39عرئالو ئل     ويمع ىا  ئيعا سيائنا ىع م حوئيا " 
نلً ىعر   .ع عفعق م ُئ ُبا  مر ل   ُ وعم   ،ور بمع

ُ
ُ

                                                                                                     

ولقيت خمير ليي أن  .حريصا على أح هنفصل من ثقافتنيا العامية ،أعمالي ال ت أ ية

 ،ةمثل هصاعت النظير مين ميابي  عميا ف شياهق ،مسيرف التفكير العلمي اْل سا ي

وأميا التفكيير  ،فيكيين كيالنظر مين شيرفات الميابي  اليت يا ،فأما التفكير ال   يي

 ،وأحسين ميا فيي هياا التشيهيه !فيكين كالنظر من شرفات الميابي  العلييا ،الكلي

وأح بقياء  -ح بيت أن يمير  ا ميا بيالمياب  اليت يا  ،أن الصاعت للى الميابي  العلييا

 يميتها م ن م  ،ولما اممأ نت لهيال الييامرف !للمياب  العليا لح بالمياب  الت يا

 !ثم أهحتها لتَماهي م، ظرية مياب  الشاهقة=ش
39
 .171- 6/170 :ابن عهت  به 
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َدثينَُ ُالس اِكُنَُوال ُمَتَحرُِّكُِعن َدُال ُمح 
مع َّيزع  ،[ عب قمو عربحت ف  اليو عل يععم عىمععم عرق ياخ18]

رييو  ،ععضيح   عرموييارو (،عل ييععم)عربياحثعا عرمحييمثعا  ياطف  ا مييا 
  :ُنهما  ماماعرسابقع ب ا ،  ابقا  اطف   عرم حوئام ععرسععئا

ع  ييح  ، اطفييد مييا  قبييل مييا عل ييععم معنييا باييمعاعة عرمق ييا 1
  .نمد ر 

 .ع  ح نمد ر  ، اطفد ما    قبل معنا بامعاعة عرمق ا 1
ر لوليييعع ن يييف   ،ف يييقع  ن يييف ا (،عرم حيييوك)ثيييو ولويييعع ةرييي  
ري   ،عن ف  عآلخو ما عر اطفيد علخيوى ،علعل ما عر اطفد علعر  عع 

 ؛ىريير عرمييم عععع  ع يياا  ،ا ىعمايي  عرقييمماا ف يي ر خولييعع مميي (،عرسييائا)
ر لولعاميييا  ،عععع عرلييي ا ع يياا  ،ف لولعاييا مييا عر اطفيييد علخييوى رييم هو

غ يييو ىا بامعاع ييي   ،ا ميييا ى يييععم عر اطفيييد علخيييوى نفسيييهانم يييا موئبييي
عما ثو عح اج ايه ا عربياحثعا عرمحيمثعا  ؛ ن م  ةر  عر اطفد علعر 

فئاا منهو  ؛م  لح ا مقبعر ا ،وكةر  ىا  س بمرعع بارسائا ععرم ح
عاليي   (،عر يامم)ميا ى ليق اليي   يعم عر اطفيد علعريي  م ي لح 

عئيياا ميينهو مييا نييال  (،عر يياطم) ييعم عر اطفييد علخييوى م يي لح 
عرئيييا ئييياا مييينهو ميييا ىخيييذ ميييا عرقيييمماا  (،عرم يييعِّم)ع (عر يييامم)بيييي

ر يعم  (عرحوئيد)ع ،ر يعم عر اطفيد علعري  (عرسيائا)فقال بيي ؛عامل
 ،عئل منهو موني ال بارلانيب عريعظ ف  ميا عل يععم ،علخوى عر اطفد

 . 40عاع ما ىوع  بق د ما  ع عث وا منه  عرقمماا ،  عرن  ق  ع  عرف ز ق أ 
ُ

                                                
50
 .157 ،191 ،188 :مصليج 
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َُبي َنُال َحَركاِتُال َقصيَرِةَُوال َّويَلةُِ
[ رقيييييييم عنئ ييييييير ىا الماانيييييييا عرقيييييييمماا ئيييييييانعع  يييييييوعا ىا 19]

عمسبعند بحوئد  ،ارسئعام ئعرد ب (،حوعر عرمم)عر ععطم عر ع لد 
عىنهيييو وعاييعع وى هيييو ايييذع فيي  المييي  عرويييوعل ععر يييور  ،مييا لنسيييها

 ،اييا علريير ،ففيي  حيي ا م ييزعع ف حييد مييا نبييل ىريير عر َّ لسيي خ ؛لم وييا
انهيييا  ،عحوئيييام ميييا نبيييل ىرييير عريييوِّملر عععع  ع اطييي  (،عريييوَّخَّ )عسيييمعاا 
ييذلعع )عسييمعاا  نهييا ا ،عحوئييام مييا نبييل ىريير عرع ييل عععع  ع اطيي  (،عرحع
يييوى)عسيييمعاا   لوليييعع ميييا  -فييي  اليييو عرويييوعل  ،عغ يييو ذريييك (،عرمعلل

 ،ىي ف حييد نبييل علريير) سييئا مييا حييوعر عرولييد بوييم حوئييد مناسييبد 
فيي  حيي ا  لولييعا عرييععع  ،مييمع (،عئسييوة نبييل عر يياا ،عضييمد نبييل عرييععع

يم   ،م   سئن ا بوم ف حد ،ععر اا فع ل ر او   مع ول عئيذرك لوليعع  غ  يو   ،حع
يييرل )ةرييي   (رعيييول  عخيييارل )  خل يييا ميييا عر قييياا عرسيييائن ا بحيييذر  (،رعيييول  عخع

 .ف  الو عر ور ،عغ و ذرك ،علرر بوم عرخاا
 :ن  لد ىمو ا ،انم بول عرلغع  ا عرمحمث ا ،ةنما ئاا ذرك

ىا عر يييياطم عر ع ييييل فيييي  عر حل ييييل عرووعضيييي  ئمييييا عضييييو  " 1
 ؛ حسييييب  ييييع ا سييييائنا مسييييبعنا بحوئييييد مييييا لنسيييي  ،عرخل ييييل

م حيوك  : حسب ال  ىنها مهرفد ما ( ب)ف حل ل ئلمد مثل 
باا +  :عا  فعنعرعل ًّا مهرفد ما ،ىي ما  ع  ا ،+ سائا

عاييي   ،ىي ميييا  يييامم عحيييوئ  ا ن ييي و  ا ،ئسيييوة + ئسيييوة
عر ييي   حسيييب  (رعيييول )   يييب  ميييا عرناح يييد عرووعضييي د ئلميييد مثيييل

عايييي  فعنعرعل ًّييييا  ،م حييييوك + سييييائا :اليييي  ىنهييييا مئعنييييد مييييا
ىي مييييا  ييييامم عحوئييييد  ، و و + ف حييييد +  مييي :مهرفيييد مييييا
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ييعَّلع ذرييك رلخل ييل ىا مثييل اييذ  عرئلمييام  .ن يي وة ع ييامم عسع
يييييوِّ  عايييييع ميييييا  .عرمق وييييي  م سييييياع د -ائيييييذع  -ميييييا ح يييييت عرئع

عمعا ىا  ييهمي ذرييك  ، عضييح   بامرهمييا فيي  ب ييم مييا عر ييوو
 .ةر  ةخالل بارعزا

ئ ابيييييييد بيييييييي ا عر يييييييامم ععر يييييييياطم عرمسييييييياععة فييييييي   و قييييييييد عر 1
 . 41"عر ع ل

 (رييول )ىا ععزا بيي ا  ،ذئيياا اييذع عرلغييعي عرفاضييلرقييم ئيياا مييا 
هليييو ئل هميييا (،بييي )ع  سييي موعا فييي  عرمييي و الييي  وغيييو  ،لا عرهيييععا ععرلع

ف    (نع ل )ىما ةذع ععزا ب ا عرمق ا  ،ف   ابق زمنا عرمق و ا ؛سئعنها
فلييا نسيي   ا ىا نحئييو ب  ابقهمييا  (،نيياوة)فيي   (نييا) ععرمق ييا (،نع لييوة)

 ح باخ عرهععا ععرلهو ئل هما ف  عرمعل  ،زمنا ئما ئاا ف ما  نبلهما
عىا عر يييااو ىع  ثيييو  ،رئننييي    ىنئيييو ىنهميييا م قاوبييياا زمنيييا ،عرسيييائند

ةنابيييد ىحيييماما اييييا  ، سييي ف معا مييييا ايييذع عر قييياوب ،عرمن يييم ميييا بويييم 
ىحييم مقعمييام  ،ممييا ئيياا انييم ىسيي اذنا عرييمئ عو محمييم حماسييد ،عآلخييو

عروييييوعل ب  النيييي   ، عاييييع مييييا وعاييييا  الييييو42موعنييييد عر ييييوو عرووبيييي  
فئييياا معضيييا نقيييم بويييل  ؛م ييي لح عرسيييبب عرخف ييير ال هميييا لم ويييا

عىني  ريو  ،ةذ وىعع ف   ملافاة رلحق قد عموعاياة رل يئل عربحيم ؛عرباحث ا
بويييم  ، ويييم مقبيييع  ىا ن يييبو الييي  ايييذ  عر سيييع د بييي ا ميييا     سييياعى

 . 43عرن اط  عرمذالد رلق اخ عر ع   ععرزمن  عرم  عو

                                                
51
 .94-95 :خليل 
51
 .551=1 :عهت اللميو 
53
 .41-40 :والرمالي ،107 :ال يا  



 11 

معا ا ةرييي  ع ن بيييا  ةرييي  مخارفيييد غا يييد عمازريييم ىمايييع ميييا عرييي
رغا يد المي  عل يععم ععرمعسي قا عرحيم ث ا  ،  خنا عرخل ل عما  بوي 

  ضوو ما ىا ن غ ااا  ،ف  ىا علعر  عظ ف َّد ،عما عا مم ال هما
 .فننلح امال عالما ؛ما علخوى

 ظييييل مانوييييا مييييا  ،ف يييياطا ذعطييييا ،ىمييييا خييييمعع عرئ ابييييد رلباحييييت
عرقييم زعم مييا عر خليي    .عع سيي نام ةر هييا ،عر حق ييقع ا مييام ال هييا انييم 

ىا بوييل عرئييا ب ا ئيياا  ضييا ف حييد اليي  مييا نبييل  ،فيي  اييذ  عرمسيي رد
عئسييوة اليي  مييا نبييل  يياا  ،عضييمد اليي  مييا نبييل ععع عرمييم ،ىريير عرمييم

 . 44عرمم
نُِ ُُخصوصيَُّةُإيقاِعُال َوز 

فيي ا ع  قيياع ابيياوة  ؛[ ةا عرييعزا نميي  خييا  مييا ع  قيياع20]
ئارم ييييي   ،ب عرم يييييععر  رظيييييااو  ا ىع حيييييار ا م ضيييييام  اايييييا عر نييييياع 

بمخ لر اا  (ع  قاع عرلغعي)عر خ عرعزا  ،ععر حع ععرنعو ،ععرعنر
فهع "   عريم ميا  يععر  عل يععم عرسيائند ععرم حوئيد الي  نحيع  ؛اذع

ا  عر فو لد عر ي   ،بح ت  ن   اا اذع عر ععر  عحمة ىساس د ،خا 
عميييا ملميييعع  ،ايييا  ن ييي  ع  قييياععميييا  ومم ،  يييومم الييي  ميييمى عرب يييم

 . 45موعم عر ومم ف  عرب م عرععحم   ئعا ما  سم  بارعزا عر ووي "
ةنييييي  ةذع ئييييياا عريييييعزا عرووعضييييي   خيييييوج ب وم يييييم ايييييذ  عرعحيييييمة 

  .ف ا عرعزا عر وف   خوج ف ها عما خالرها ا  نفسها ،علساس د
                                                

55
لعَقييية الميييت    ومييين الع يييي  أن   يييت علماء يييا القيييتماء واعيييين .101 :بشييير 

وكيأ هم يُنأُييت عيُن لهيا  ،ثم هم يراعين الكتابية فيي ييهط مسيا ل العليم ،بالحركة

ا  .في وقت كا ت هال هي أ واهه كلها ، اهة  في هعليم هَماههم ،عن   ي 
54
 .55 :أحمت 
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َُضب ُ َُتواِليُال ُمَتَحرِّكاتُِ
الميياا عر ييور ععروييوعل ئييو   ،[ عرمييا ئيياا ذرييك ئييذرك21]
 ليييزو ىا لنييي  " ،عمنويييع  ةذع  لييياعز عرحيييم ، يييععر  عرم حوئيييام ،لم ويييا
عىا  ،م حوئييام حييوعر علناع ييل عرمعزعنييد م حوئييام محييمعمة  ئييعا

؛ فا  قاع ف  عرعزن ا عرووعض  ععر وف  46" سائا   ناا  ىبمع ةر 
 .مو مم ال  ذرك عر ناعب عرسابق ذئو  ،لم وا

 ،بيييارقبح عل فقيييم ع يييفعع عرزحيييار عرُموئيييبو ىميييا المييياا عروييي
 ،عما اذع ةخيوعج ىوبويد م حوئيام م ععر يد ،ر مة ما  حمث  ما  غ  و

ييييلا  بل ُلال ) ئمييييا فيييي  خع يييي عفلوا ُلال )عرييييذي  حعرهييييا ةريييي   (ُمسل ععسيييي وملعع  (،ُميييي عوا
عايي  ضييععب   ،نييععن ا عرُموانعبييد ععرُموعنعبييد ععرُمئانعفييد ،رلزحييار  بوامييد

ثعاًل ما  همي ةر   ععر  ىئثو ما ىوبويد عر    ع  ،ممى ُحوأ أ   نعُا من  مع مل
عرموانبييد ف يي  ": نييال عرييممام ن  اييا زحييار بحييو عرمنسييوح ،م حوئييام
عذرك  ،ف وانب فاه  س نع  (،مفوع م)عرذي بوم  (مس فولا)ععنود ف  

لعيييييُ ال )لنهميييييا ريييييع ىسيييييق ا ح ييييي    ييييي و عرليييييزا ةرييييي   عنبلهيييييا  ييييياا  (فعوا
     عو عنعا  ف   وو عذرك  ،ئام ل ما خمخ حو  (مفوع مُ )

ييعَُّو فيي   ييوو عاييع ": ، عفيي  مييوة ىخييوى   نييال47" اوبيي  ىبييمع   ُ  ع ع
 . 48"اوب  ى ال

 (مفويع م)فخبلها بوم  ،مئوعاا (مس فولا)ةن  ةذع ئاا خبل 
 .ممنعع

                                                
56
 .1084 :الفا ابي 
57
 .91 :التماميني 
58
 .101 :الساب  
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ىما الماا عر ور فقم منوعع  ععر  ىوبود م حوئام ف  ئلمد 
ضييد لا  سييبقها ىع  لحقهييا م حييوك لنهييا موو  ،ععحييمة ىع مييا بمثاب هييا

ىحسييييا مييييا  ئييييعا " :نييييال سيييي بع   ،عانمطييييذ  قييييا عرمحظييييعو ،ىع ىئثييييو
 ،ع مغاو ف  عرحوف ا عرم حوئ ا عرليذ ا اميا سيععا ةذع ئانيا منف يل ا

ى   ييوى ىا بنيييام  .ىا   ييععر  خمسييد ىحييور م حوئييد بهمييا ف يياامع
سي ثقا  ع ،عرخمسد عما ئانم ام   خمسيد     يععر  حوعفهيا م حوئيد

عنيييم   يييععر  علوبويييد  .سيييائا ع بيييم ميييا ،رلم حوئيييام ميييا ايييذ  عرويييمة
عممييا  .ع   ئيعا ذريك في  غ يو عرمحيذعر (،ُالعيبا )م حوئيًد في  مثيل 

ىنييي      يييععر  فييي   ، يييمرك الييي  ىا ع مغييياو ف ميييا ذئيييوم ريييك ىحسيييا
فيزعم  -، عنال عبا ا فعو 49  ر ر عر وو خمسد ىحور م حوئد " 

للع )ئذرك ": -ب انا  ل)ع (،نعما  (فعوعلال) ر خ ف   مر ل ال  ةثبام (،ذعرعذا
ل)لنهو نارعع  ،ف  ىبن د عروباا  نياما ل)ع (لع فهميا  ؛في  مونااميا (ذع ذا
عمميييا  ه يييم ذريييك ىنييي      يييععر  فييي  ئالمهيييو ىوبوييييد  .مخففييياا منهميييا

لا  (،ضييييوبلم)عرييييذرك سييييئا آخييييو عرفوييييل فيييي    ؛ىحييييور بار حو ييييك
فئوايعع ريذرك  ؛ا عرفويل منزريد ليزا ميا عرئلميدضم و عرفاال  ع عنعزَُّل مي

فييي ذع ئييياا مم نويييا ف ميييا ايييع ئارئلميييد  . يييععر  ىوبويييد ىحيييور بار حو يييك
وىفام ،عرععحمة  .50" ناا  ف ما اع ئلمد ععحمة ىعحل

ةا  ييييييععر  ىوبوييييييد م حوئييييييام فيييييي  ئلمييييييد ععحييييييمة ىع مييييييا اييييييع 
 ،لا علعل ى يييييل  نيييياطو ىبيييييمع ،غ ييييو  ععر هيييييا فيييي  ئلم يييي ا ،بمنزر هييييا

عما ثيو ىعلبيعع ن يا عر يععر  علعل  ؛خو ااول  ح مل ى   ئعاععآل

                                                
59
 .1/537 : يهييه 
40
 .1/69=1 :ابن عصفي  
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عُ زع ِّنييعع رلميي ئلو  سييئ ا  ،بسييائا عرييو  ملئييعع فيي  عآلخييو ة  ىا  ئواييع 
 .ع مغاو ئلما عل ما ر  حوفاا م ماثالا ىع م قاوباا

َُوه ُمَُتواِليُال ُمَتَحرِّكاِتُال َكثيَرةُِ
ر يييوو عرحيييو فييي  ع ،[  حيييظ عريييمئ عو ىحميييم بسييياو سييياا 22]

ن يييياعرييييذي  سييييم   " عوآ  ظييييااوة  ييييم مة  ، ييييععر  خمييييخ حوئييييام ،"عر َّعل
ُح  ،عرخ عوة ُو  ع عول ئل غ و  ،رما ف ها ما امو رقانعا عر ععر  عرسابق ذا

 يععر  " :نياطال ،ىن   عنر في  مسي رد منيا ايوعل عر يوو عرووبي  رهيا
 ؛عرحوئام ف  عر وو عرووب  رو  منو  عرووعل بقمو ما منو   عرلغد

فارلغد عرووب د ف   ب و ها  ف قم عر وعئ يب عر ي    يععر  ف هيا ىئثيو ميا 
عباسييييي  اا نا ىا نييييينظو ب  يييييا ىع ىب ا يييييا   يييييععر  ف هيييييا  ،ىوبيييييا حوئيييييام

 :عاييع مييا فوليي  فيي  عرحا يي د نيياطال ،"حوئييام ئث ييوة نييم   ليياعز عرو ييو
عىولييع ىا  نظييو ةر يي  مييا عرناح ييد عرووعضيي د  -ئمييا فيي  اييذع عرب ييم "

 :-فق  
ق قعدع ىعاَّ  )و(رعمع ىععع  لع ل ا اعز زل  خع ععاعوعرع حع هامع عرلُحبِّ اع  لا

لُيال  لُيال فعوع ُلال فعوعُلال فعوعالال   فعوعلعُل فعوعلعُل فعوع  فعوعُلال فعول
عرئننييييا  ،عنييييم  ييييععر  فيييي  عر يييي و علعل ةحييييمى ا ييييوة حوئييييد

ععلذا عرووب يييد    نبيييع  ،نولييز ايييا ة مييياو عرب يييم اليي  ايييذع علسييياخ
رغيييييعي   اوعضييييي  ىع  ،ععروييييياطق ئميييييا ايييييع ععضيييييح ،عسييييي قا ايييييا م

عرئا اذع را  ئعا ىموع م سعوع في  " -ثو  ئمل ف  عرم ا-معس ق " 
عسينولز ايا ة مياو عرب يم ىع علب يام الي   ليك  ،رغد ئارلغيد عرووب يد

 .  51" عوة ما غ و  ئلر ععن ساو ظااو اعر
                                                

41
 .60-49 : اعي 
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بيييييي ا عرييييييعزا  ،ةننيييييي  ىالييييييب مييييييا  م  ييييييز  اليييييي  اييييييذع عرنحييييييع
ععرييعزا عر ييوف  عاييع مييا  ،ضيي  عاييع مييا ابييو انيي  بييارووعلعرووع 

 .اذ  ععحمة ،ةذ ر خ علعل ة   وئ با رآلخو ؛ابو ان  بارلغد
  عرحوئيييام ئميييا -عرلغيييد ريييو  منيييا  يييععر  عرم حوئيييام ثيييو ةا 

ييوع خ يي  ىمييا ف مييا سييععاما  ،ة  فيي  عرئلمييد عرععحييمة ىع مييا بمثاب هييا -ذعئع
 .اذ  ىخوى ،فارئوعاد فق 

 ععر  عرم حوئام عخ ال  ة قاا ا ىر ق بارنثو من   ثو ةا ف 
 :نال عرلعاوي ف  خالل  ف  ل  رولل عرويوعل عرموفعضيد ،بار وو

ع حو ييك سييععئا  ،ئييارلما بيي ا خمييخ م حوئييام ،عرثارثييد  ييوك عرييعزا"
ممييا  ييموك بارييذعق نبييع عر بييا انيي  رفسييام  ،علع ييام ععلسييباب عنحعاييا

 ،لا ف ييييي   وئيييييا رليييييعزا ،رلقيييييم وعايييييذع    عسيييييعل رلمحيييييمت ع   .عرييييينظو
خوعلييا رليينظو ةريي  عرنثييو "  ؛ عمييا ثييو ئانييم ظييااوة  ييععر  خمسييد 52عع 

ما ظععاو  سوب عرنثيو ةري  عر يوو عرحيو عر ي  ىغيوو بهيا  ،م حوئام
ر َّ   ، ووعه   .اذ  ثارثد ،عحو عع ال ها ف   ىععَّ

فييي ا عريييعزا عرووعضييي   ييي ب   ،ىميييا عرمالحظيييد عروعبويييد علخ يييوة
عميا زرييم  ،  عرييذي  حياعل عرسي م عرباحييت ةنناانيا بقبعري  ريي ذريك عر يععر

ى خ ل عرووب  عرمموب  ،منذ ىامم عرنظو ف  ذرك عرب م عرذي  نو 
يخع )فق يا عر يععر  ميا ىعري   ؛عرحوئيد عنم عخ لخ رعمل " ب سيئ ا ايذ  " ىععع

 (!ب ئس ا اذ  عروعا ،""ععاعولرع ) عآخو  (،عرم و
ُ
ُ

                                                
41
 .45 :ال يهر  
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َُتواِليُالسَّواِكنُِ
 ، ييععر  عرم حوئييام اليي  اييذع عرنحييع عرسيييابق[ ئمييا ئيياا 23]
 ئيييعا  يييععر  عرسيييائن ا عرم ييي لح ال ييي  انيييم عرقيييمماا  ،ة قاا ييياخليييال 

ثقيييل مسيييمعع عرقيييعل عزعل  عرسيييععئا ةذع ئثيييومفييي ا " ؛بار قييياا عرسيييائن ا
 !، فئ ر  ئعا مسمعع عرقعل ةذع  ععرم ععر قم53"بول بهاط 

َُضب ُ َُتواِليُالسَّواِكنُِ
ائن ا  ن ئ اذ  عرمقا ا عر   وعا يم ىا [ ةا عر قاا عرس24]

عىا  ئعا ىسماهاا ع  ي الح د نو بيد  ، ئعا ئل منها ئلمد مس قلد
 :م الطمد
" ب سئ ا عرم و 1 عرمق ا عرُمسل ع  ل عرمغلق  :خ ح ح خ="  ول

 .ب امم ععحم

عرمق يا عرييذي  لولي   عييع اًل  :" ب ضيو ر عرميي و ع سيئ نها" رييوأل  1
لعقييا فييبول عرولميياا -عرن ييق عحييم   مييا  وعايي  ،خ ح خ=ُمغل

ع لولييييييييي  مسييييييييي   ال مغلقيييييييييا  - يييييييييوع   يييييييييع ا ععحيييييييييمع ُميييييييييثعقَّال
 .ما  وعا  عرعظ فد عحماا ،خ ح خ خ=ب ام  ا

حل  3 عرمق يييييييييا  :خ ح خ خ=" ب سيييييييييئ ا عرمييييييييي و ععرحييييييييياا" رييييييييييمل
 .عرمس   ل عرمغلق ب ام  ا

 لولييييييي   عرمق يييييييا عريييييييذي :" ب ضيييييييو ر عرمييييييي و ع سيييييييئ نها"  وأل  5
مييييا  وعايييي   ،خ ح ح خ=ععحييييممسيييي   ال مغلقييييا ب ييييامم 
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ميا  وعاي   ،خ ح ح خ خ=ع لولي  ُم ع ياع  ،عرن ق عحيم 
 .54عرعظ فد عحماا

عرمقا ا ال  حسب  ،عرقم نسو ىس اذنا عرمئ عو سوم م لعح
ف مييا عرمق ييا عرمق ييم  .عُمقع َّييم ،ُحييوأ  :اليي  نسييم ا ،عنعاهييا فيي  عرئلمييد

نععع عرسابقد  ع  مل  ما عل ،ف قا ف  نها د عرئلمد انم عرعنر ال ها
عىمييييا عرمق ييييا عرحييييو ف قييييا فيييي  بييييمعاة عرئلمييييد ععسيييي ها  (،4 ،3 ،2)

مثاريييي  ": عرييييذي مثيييل ريييي  ىسيييي اذنا نيييياطال (،1)ع  ييييمل عرنييييعع  ،عنها  هيييا
ييييعا)ع (،وعم ك) ع  ليييي  عرووب ييييد عرموا ييييوة ةريييي   (. عقييييا أ )ع (، عحاضأ

عنم  حظ الماا عرسلر  .عر قل ل ما عس ومال اذع عرنعع ما عرمقا ا
ىا اذع عرضوب    قا في  ايوعل عر يوو ة  ميا ئياا ميا  ،رُمبعوِّمئا

 :نعل عرقاطل
لام نا ل  عرلُمسل ًضا ععحع لًما اع ئااع عر َّقا   فعول نا عرلقا ا ع عع  فعُومل

رئييييياا  ،عئييييياا عرق ييييا  :ع نييييالعرييييي) :ع ولييييق عرمبيييييوم بقعريييي 
 .55("ىلعم

 و ييييييل  ييييييمفق  ،ةا عسيييييي ومال اييييييذ  علنييييييععع علوبوييييييد لم وييييييا
 ،عرييذع ح ييو   عروييوب فيي  نها ييد عرئلمييد ؛ع خييل ب  قااهييا ،معل ييعع

غ ييو ىنهييو  ،عانييم عرعنيير عرييذي اييع خا مييد ذرييك عر ييمفق عاييذع ع  قيياع
فييييي  نثيييييواو  (ىي غ يييييو عرعنييييير) عسييييي وملعع عرنيييييعع علعل فييييي  عرع يييييل

فاح ييييياج ايييييذع  ؛عبلسييييياا اوبييييي  مبييييي ا نيييييزل عرقيييييوآا عرئيييييو و ،ع يييييوواو
 .ع س ومال ةر  فضل نظو
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يييو  ىمييا عر يييوو فقيييم  ييذ ف ييي  ايييذع عرب يييم عرييذي عل ميييا ف ييي  نع ل
عاييع مييا    ئييعا ة  انييم  - (فوييعلل )ةريي   (فوييعرا) فو لييد عروييوعل 

 ،عرويوعلالي   ،عر  و ا عرذي  قر ف ي  عر يااو عميا بويم  عرمن يم
ععر يييمع و عرييذي  نبهنيييا ةريي   يييمة ع  يييال  -ليي  عرضيييوبمثييلع عنعفييي  ا
ميا ىا  (، عرق يا)فضال اما  عح  ب  سبق ئلميد  ،  وي عرب م

 . 56 عوعم اًل عع  نااا (عر قا )ف  مل ا ئلمد 
ىما عرنثو ف ننا ةذع ىح ي نا ميا عنيا ف ي  ايذع عرمق يا في  غ يو 

ريو نليم   خيوج  ،ثو  وحنا عرخيا  منهيا ععر ياذ ،عرنها د ما عرئلمام
 (، عميييييامَّ )عرمبنييييي  رلملهيييييعل ميييييا  (ُ ميييييعمَّ )ع (،ضيييييالأ ) اميييييا فييييي  مثيييييل

 ةع مغييياو ععحيييم :ىي  قيييا ئيييذرك ب يييو  ا (،دمعبَّييي) م يييغو (ُمعع لبَّيييد)ع
 .57عرئلمد

ىنيل في  رغيد  (،ُمعع لبَّيد)ع (،ُ معمَّ ) :ثو ةا اذع عرمق ا ف  مثل
فضال اا ىا عرووب ئانم  همز ىرير  (،ضالأ )عرووب من  ف  مثل 

 :ئما ف  نعل وعلزاو (،ضالأ ) مثل
هع ا ا خع "  ا "بع اع ذل ا ىعال  ع ا زعىعمَّهع مع

قييم نييوى نييوعهاو ح يي  ر ،مييز  نئسييو عرييعزاعرييع  عره ،ىي زعمأهييا
ع   " :ائيذع ،"ع  عرضيارأ ا" :- !ع ويار  ،سيبحان -بارهمز نيعل عرحيق 

عع  لع عاال "" :ائذع ،"اعال ذعنلبا  ةانلٌخ عع  لااال " :عنعر  ،"عرضَّ عرأ ا
58. 

عرمسيييييي   ل عرمغلييييييق  عرمق يييييا ،رقيييييم  يييييي و ايييييه ا عرهييييييامازعا
فيي خولعع  ؛ يي و ا (،خ ح ح خ=ليياال  ،ضييالل  ،زعول ب ييامم ععحييم )
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ععآلخيييو  ع يييل  ،(خ ح=جع  ،لع  ،زع )ىعرهميييا ن ييي و  :منييي  مق وييي ا
عسييييييييي ثقا  مييييييييينهو ريييييييييذرك عرمق يييييييييا  ،(خ ح خ=ىعال  ،ىعلل  ،ىعول )مغليييييييييق 

 .59عرمس   ل عرذي  وعق  مفق عل ععم ع خل ب  قااها   طا ما
ا موارلييد عرن ييق ر هييم ن  ةريي   عح مييال ىا  خيي لخ عرووبيي  عع 

عىا  ئ فييي  ب ييي ا ميييا عرنبيييو    و يييل  يييمفق  - هميييز  ةا ريييو -عرمييم 
 ،ف و م ذرك عرب م عر اذ ةر  لامة عرعزا ؛عل ععم ع   خل ب  قااها

ًضا:.ائذع ئااع عر َّقع   فعول  !..... عع
 ُُِنَُوُشيوُعه ال َوز  َأةُُ داثُهَُُُنش  ِتح  َُواس 

َُأَثُرُاِلن ِتباِهُِإلىَُبديِعُالتَّق سيمُِ
 :رقمماا ف  مثل نعل عر ااو[ نظو الماهنا ع25]
ثعوع نافاوا" وَّ رامعال اامى ععىعئل رلأ ا اع لنا معال وعىى ىعاللع ُنبَّدو ىعضع  عع

بعوع سع ًِّمع ععىعفلضع  الًما ععىعئل ظعوع ىعحل فعًاا ةارع ل  عع افاواععىعال  ،"لع مع ل
يال  :فعلمع  نم لزى عرب م ال  حسب مععنير عرلسياا يوَّ رامع ىعضع

ثعيييييييوع نافاويييييييا ،ا لافويييييييعل مفييييييا=اييييييامى ظعيييييييوع  ،فوييييييعل مفييييييياالا=ععىعئل ععىعال
الًمييييييا يييييي ًِّمع ،فوييييييعل مفيييييياا لا=ىعحل بعييييييوع سع ييييييلع  ،فوييييييعل مفيييييياالا=ععىعئل ععىعفلضع
يفعًاا ىع فويعرا ةذع ُى ييبوم -فوييعل = ليي ا عع يافاواةارع  ،فوييعل مفياا لا=مع ل
 .مفاالا -عرهاا

 :عنظوعع ف  مثل نعل عآلخو
نىعفامع فعلامع عع امع فعزعمع " لل عع   ،"امع فعذعمع ععاامع فع عفلضع
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عر يييييزعوع سيييييلا  ،فعليييييمع  نيييييم زعم الييييي  مثيييييل ميييييا  ييييينا علعل
 ،فويييييعلُ =فعيييييزعمع  ،فويييييعلُ =ع يييييامع  ،فويييييعلُ =فعليييييامع  ،فويييييعلُ =ىعفيييييامع  :علليييييزعا

نامع   .فوعلُ =ععاامع  ،فوعلُ =فعذعمع  ،فوعلُ =عع
 ؛ثو م يزعع اميل علعل ،عرقم لولعع ذرك ئل  ما بم ا عر قس و

؛ فف حييييعع 61(عر َّول يييي ا)فسييييمع   ؛، عامييييل عآلخييييو60(عر َّقل  ييييا) فسييييمع 
ح ي  نيال لع ياو  ،رلمحمث ا بياب فهيو ن ي ة عريعزا عرووعضي  عرووبي 

نييم ع ضييح ةذا ى ييل عربحييعو " :ئلم يي  عرسييم مة ،عرمسيي ووب  علرمييان 
ثيييييو  ،فيييييارووب بيييييمهعع بيييييار وب و ايييييا ىنفسيييييهو بيييييارنثو خا يييييد ؛عرووب يييييد

حاليييد عرفن يييد عرلمار يييد عرف و يييد انييييم عسييي لابد ريييمعفا  ب وييي  رهيييذ  عر
او عنيييعع ميييا ع ن ظييياو ف ميييا عرب يييو )...( فييي  ةحيييمعت ريييعا ميييا عرنظييي

يييعَّوعع ىا  ق ويييعع حيييم ثهو ةرييي  لميييل ميييا نفيييخ عر يييعل -   عنييي   ، ع ع
عنزاعع ةر  لول اذ  عرلمل م  ابهد ف ما ب نها ىئبو نمو ممئا ما  

ايي  ىا  حييائعع فيي   ،ععرعسيي لد عرعح ييمة عر يي  ئانييم ب مئييانهو .عر  يياب 
عائيييذع ن ييي   ،عرلمليييد نفيييخ عر يييعم عريييذي سيييموع  فييي  عرلمليييد نبلهيييا

عرقيياطو اليي  محائيياة  يي غ  ،رئييا نيي   اييا اييذع علمييو نفسيي  .عرسييلا
 ،ىسيييمااهونيييعع ميييا ع  قييياع ىع ليييوعبع  ،عرئلميييام ع و  بهيييا بييي ا عرلميييل

عئاا ال هو ىا  بحثعع اا  و قد ر و  ب اذ  عرئلمام ب ئل  حيمت 
ةمييييا  :ف ع ييييلعع ةريييي  ذرييييك ب حييييم ىمييييو ا ؛ و علئثييييو ةم ااييييارهييييو عر يييي ث

ميييا بو ييير  ،باسييي خمعو ئلميييام ميييا نفيييخ عر ييي غد ميييا ئيييل  ييي و عع 
ئلمييام مخ لفييد مييا  يي ا عل مااهييا مييا بوضييها ىا  عرييم ملمعاييام 
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، ثيييييو  يييييال  غ يييييو ععحيييييم ميييييا 62" عئانيييييم عربحيييييعو ،ة قاا يييييد م  يييييابهد
عابييم عرمل ييم  ،ئارييمئا وة ابييم عهلل عر  ييب عرملييذعب ،عربيياحث ا عروييوب

 .عمحمم اعن  ابم عروهعر ،اابم ا
ِنُال َعروضيُِّ ُِفيُال َوز  فيِّ ر  ِنُالصَّ َُأَثُرُال َوز 

 ،مييييا عزا عرئلمييييد عرمئييييوو ،[ رقييييم  عرييييم عزا عرب ييييم ةذا26]
، مميييا ئييياا 63ععضيييح ىا عريييعزا عرووعضييي   عظ ييير رليييعزا عر يييوف 

ر عوعا ماييعة ىسيي اذنا عرييمئ عو محمييم حماسييد ةريي  ئ يي ،ف مييا ىحسييب
بييي ا عريييعزا عرووعضييي  عىبن يييد  ،عر فاايييل عرئييياما فييي  عروبييياوة عر يييوو د

 .64عرمفومعم
لععبيييا ع فسييي وع لسيييطلد  ،ةا فييي  ايييذ  عروالنيييد عر ييي  ع ضيييحم

الييي   ،عمالحظيييام اوعضييي د   ئيييوو فييي  مخ لييير علمئنيييد ععلزمنيييد
رييي خ ئييل عزا   فيييق فييي  " :ئمالحظيييد عبييا خليييمعا ،عخيي الر عرلغيييام

نمييا ايي  ىعزعا مخ ع ييد  ،اييذع عرفيياعسيي ومل   عروييوب فيي   ،عر بييا عع 
 :، عئسييهعل عرباحييت علمو ئيي 65"عربحييعو  سييم ها ىاييل  لييك عر يينااد

؛ ففيي  ئيييل 66"؟رميياذع اييذ  عل ييئال عرووعضيي د باريييذعم عريي خ غ واييا"
يمُِّم رهييا  ،رغيد االنيد خا يد بيي ا عزنهيا عرووعضي  ععزنهييا عر يوف  ُ حع

 .67بحعو  وواا
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 ،لم يم ميا عر يووعاعف   يهامة  و فيد ريبول عرم يغعر ا بار 
ةذ  ؛لععب ع فس و آخيوعا امل أياا خاولياا ميا موانياة ع بيمعع نفسيها

عئ  فم ىا عرلغد ر سيم بو طيد " :نال عر ااو عرم وي محمم سل ماا
عىا عر ييييييييااو ال يييييييي  ىا  ععليييييييي  سييييييييل  ها ع سييييييييل ها اليييييييي   ،نغم ييييييييا

فئييل مفييومة ايي  فيي  عرغارييب لييزا مييا  ؛عرييم ر  ععرنغميي  :عرمسيي ع  ا
ييييييييييدٌ ) فو لييييييييييد ئاملييييييييييد  فو لييييييييييد ىع  ييييييييييباحٌ  ،فيييييييييياالا=خع لمع  ،فوييييييييييعرا= ع

عروبيياوة علعريي  فيي   (... ةرييُ.فولييا ىع م فييا=مع عييوٌ  ،مسيي فولا=ُلمَّ لييزعةٌ 
عمليوم بييوعز  ،عرق ي مة عىح انيا عرمفييومة علعري   حيمم ع  يياو عرنغمي 

 ،عرلغييعي  فو لييد مو نييد فيي  مييمخل عرق يي مة  حييمت نعاييا مييا ع ن قيياا
ع قميييا ئيييل محاعريييد رممسييياك بئييياما  ،و يييدع ضييي ق بار يييار  ُىُ يييو عرح
 . 68ة قاا  خا  بار لوبد "

 ،ةني   قييو ب لييك عروالنيد ع و ييور بخضييعا  رهيا موغمييا ىسيي فا 
ع  فيييوق فييي  ايييذع بييي ا عر ييييعوة عرسيييارمد رليييعزا عرووعضييي  ععر ييييعوة 

 .69ف   معواا اا عزا عرئلو عر وف  ،عرمغ وة
ِنُالصَُّ ُِفيُال َوز  ِنُال َعروضيِّ فيَُِّأَثُرُال َوز  ُر 

فاسييييي عابها ىع   ،[   بيييييا عبيييييا ا يييييفعو  ييييي غ عرئلميييييام27]
ثييو مضيي   وييول  ،بارقسيمد عروقل ييد عرسييارفد عرييذئو فيي  عرفقيوة عروا ييوة

 .ح   ةن  عس فول ف  اذع ُاظلوع ئ اب  ،ف  ال لمع ،لعزعنها عزنا عزنا
 ق ييا  ،عنييم علم يي  فيي  ئث ييو مييا علح يياا  قيير ىميياو عرييعزا ئييارمنئو

ع  مم ىخوى ف قيعو  و ق ي   ،ىخول  عرعزا عرووعض موة ب ن  مما 
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زعم "  :فميييا عرييينم  علعل نعرييي  .فييي  عر فسييي و مقييياو ذريييك عرق يييا نفسييي 
ينَّباو)نحع  (فاوَّلال)بول عرنحع  ا ف  ىبن د عرخماس   ععر يح ح  (، ا

 :نحع نعر  ،ىن  رو  لئ ف  ىبن د ئالمهو ة  ف  عر وو
فااو  عول عوي ناما عنا ماال  نَّباول سعم بالا  .70" رو ح اع ااجع عر ِّ

يييلأ )عمنييي  ئيييذرك ىنييي   يييوى عزا  ، ( عهل عيييوأ )عريييذي لييياا منييي   ( عفلوع
ييلأ )ع يي عبأ )عرييذي لييياا منيي   (فاول ع ييي عاأ )ع (،نا ل ظليي عوأ )ع (،ناسل حيييامث ا  - (اا

ب  ييم م آخييو عرئلمييد عر يييح حد عآلخييو غ ييو عرمهمعز يي  ع  عرمسيييبعق 
 يااو ايا عسي ومار  في  انم عرعنير عريذي     يعوع عر ،آخواا بسائا

 :ئما ف  نعل وعلزاو ،عرع ل
ُل عرنِّلاوا  ع ُِّب عرلُونلُ وِّ " " معحل

71. 
لاييل)عمييا عريينم  عآلخييو ىنيي   ييوى ىا عزا  عرييذي ليياا منيي   (ُفوع

يييخ ،عُامعبايييم ،ُالعيييبا ) لاييي  ،عُائعما لاييي  ،عُالع و ،عُائع ما لُيييل)ععزا  (،عُمعع  (فعوع
ُ ا)عرذي لاا من   ل)عرذي لاا من   (لفعوعلا )ععزا  (،اعوع نعما ل ،لع  (عذعرعذا

.  72بييمر ل ىنهييا وع ييم ى ضييا ب ثبا هييا ،حامثييد بحييذر علريير  خف فييا -
لعفلنييياة)عئيييذرك " :عمنييي  ئيييذرك ميييا وىى ف ييي  ائيييخ ميييا سيييبق نييياطال  (:خا

للناة) لعفلنعيد) :لنهو نم نارعع ،ة  ىن  ر خ ببناا  ى ل  (،فاوع في مئا  (،خا
 .73"ىا  ئعا اذع م بوا من 

                                                
70
 .1/71=1 :ابن عصفي  
71
 .119 ،1/111 :الساب  
71
 .69-67/ 1 :الساب  
73
 .571-1/571 ،75-1/73و اجع  ،1/116 :الساب  
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ئ يياب ا  ، بيا ا يفعو في  اليو عر يور عضيوعطو عر يووةا 
؛ عمييا ثييو 74موييمعم ا فيي  ىفضييل مييا خييوج فيي  اييذ ا عر يي ن ا لم وييا

عرسم ة  ععحمع مما  وبهعا  ، لم آوعه  ف هما معطما عرونا دع عرمالطمدع 
رقم منو  الم  بار ور ما ىا  ليم  ليك علعزعا عر يوف د ع   .بها 

عر ييوو مييا ىا  لييماا مييا امييل عمنويي  الميي  بضييوعطو  ، وييول رهييا
غ و ىن   وَّح موة عرمَّيح  ،عر ووعا ف   وواو ع   نب  ال  اذع ف ها

ةذ نيم المنيا  ؛فلو  ئا  لم ح  ب نيل م ريد انيمنا ميا   يو ح  ،ىخوى
ىنييي      يييعوع ايييا  غ  يييو عزا  ،ميييا مالحظيييد ايييالج عر يييااو ر يييوو 

عرييي خ  ،معا ىا  فسيييم  ، سيييل ما رليييعزا عرووعضييي  ،عرئلميييد عر يييوف 
 .75ىسهل ال   ما مثل ما ذئو  عبا ا فعو

-ا رنفسيي  عرييمئ عو نل ييب عربهب  يي  رييمي  لوبييد  و فييد ذئوايي
 :ثييو نييال ،ف هييا عرنظييو فيي   ييوو  وفييد بييا عروبييم ن اييا -!وحميي  عهلل

 ،عُ  ععِّاهيييا ريييعزا  يييوو  ، يييووم  يييوعوع ععضيييحا ىنييي  ُ ئع ِّييير علرفييياظ"
و)ع (،فُيييُوح) (:فعيييواح)عميييا ذرييييك نعرييي  فييي  لمييييا  .عخ ييياو ب  ييي   (:ايييياذا

و)ع (،ُايييييييُذو) يييييييو)ع (،ُفُخيييييييو) (:فييييييياخا  (،ُىُزو) (:ةازعو)ع (،ُبُئيييييييو) (:بائل
نيعو)ع ييقو)ع (،ُعنُيو) (:عع عغ وايا )...( عمييا ايذع عرقب ييل  (،ُ يُقو) (:ىع ل

                                                
75
أحسين ميا وييع فيي  (الممتيع)لميا كيان كتيا  م :فقت قا  ؛57-56 :األ تلسي 

قصيت ا فيي  -وأقربيه هفهيميا  ،وأجمعيه هقسييما ،وأليصيه ههيايها ،هيهاهاا الفن هر

ليشيرف  ،وأبتا لشيا ف ،هال األو او ذكر ما هضمنه من األحكاِ بأليل عها ف

سيان ،الناظر فيه على معظمه في أقر   مان يُرُج بُصييُرهُه فيي ُعقا  يُل ح   م،ويُسأ

الكتيا  مين أهيم  يعتهير هياا: مفقيت قيا  ؛من مقتمة المحقي  7=1 :وابن عصفي 

 ،مييا ألييو فييي هيياا الميييييا ححتيا ييه علييى كثييير ميين الضييرو ات   الشييعرية

 ،وا تقصيياء مفلفييه لعييت  كهييير ميين المصييا   فييي الحصييي  علييى مييا ف الكتييا 

 .ملشياهت النحيية التي يحتي  عليهاولغ ا ف ا
74
 .61 ،11-19 :وياقيت ،105ص :القرماجني 
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ب بييييمعل حوئ يييي   ،ى ضييييا  خف يييير عرحييييور عرم حييييوك فيييي  عسيييي  عرئلمييييد
للك)ئي ،سئعنا لاك)ف   (مع  (؛ُ ُقو) (:قلو ُ )ئقعر  ف   ،عائخ ذرك (،مع

 .76امل ام نم ىئسبها عر وو رلئلمد " ،فهذ  ف ما ىظا
ميييييييا  غ  يييييييو عريييييييعزا  ،ةا فييييييي  ئيييييييعا ىئثيييييييو ضيييييييوعطو عر يييييييوو

ثييو ةنيي  با رحيياح اليي   ،، ب انييا روالن يي  بييارعزا عرووعضيي 77عر ييوف 
 ،ع    ل عس ومارها اوفا ، ن   ىعزعا  وف د لم مة ، غ  وعم بو نها

 ضيي فعاا ةريي  ميام هو ع وعاعاييا فيي   فيال  ملييك الميياا عر يور ة  ىا
ا ئيياا ميينهو عروييارو بار ييوو عرييذي  ف ييا ةريي   لييك  ،اييول المهييو عع 

 .عغ و  عرذي  ئ ف  با ضافد ،عرن  ة
فيُِّ ر  ِنُالصَّ ُِفيُال َوز  ِنُال َعروضيِّ ال ُمل َحِقَُأق وىُآثاِرُال َوز  ُظاِهَرةُُ

بييياب مسييي قل ى ييي ل فييي  اليييو  (عرملحيييق)[ عرقيييم  ييياو ريييي28]
 ويييول ف ييي  المييياه  لعزعا  يييوف د ن ييي م رغيييول رفظييي   ،رعر يييو 

 غ  يوع  ،وبميا ريو  ويم مسي وملد ،ب غ  يو ىعزعا  يوف د ىعري  (، يع  )
ميييا نيييعع  ،الييي  عفيييق ىعزعا مو نيييد ، لولهيييا بز يييامة حيييور ىع حيييوف ا

مثييل  ،ر  ي و ذريك عر وئ ييب ب ليك عرز يامة" ،مقا وهيا عايمماا ع و  بهييا
ئيل ععحيم  ،ها عرمو ند ععرسئنامئلمد ىخوى ف  امم عرحوعر عحوئا 
مييييا عرماضيييي   :عفيييي    يييياو فها ،فيييي  مثييييل مئانيييي  فيييي  عرملحييييق بهييييا

ةا ئيياا عرملحييق بيي  -لمييو ععسييو عرفااييل ععسييو عرمفوييعل ععرمضيياوع عع
                                                

76
ففيهما من شيعر  وا  الشيعر  ؛وفايل ،79-78 :و تتكيفيتش ،95 :الهههيتي 

فقيت  ؛111-111 :و ياعي ،الحر مثل ما وجتل التكتي  الهههيتي في شعر مرفة

أولهميا بحيث الشيعراء  :أميران ،ذكر أن أهم ما قتمه الشعر الحتيث للغة العربية

 ،فييي له يياههم العامييية عيين ألفيياظ فصييحى أو اشييتقاقات أو هعهيييرات مه ييي ف

يين ُميات اللغة ؛صر المفاجأفليحققيا بهاا وذاك عن  .فهم في اليقت  فسه يتحأ
77
 .170 :وكشك ،1/16 :ابن جني 
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ةا ئييياا عرملحيييق بييي  عسيييما  ،عميييا عر  يييغ و ععر ئسييي و -فويييال وباا يييا
ئلمييد عفاطييمة ع رحيياق ىنيي  وبمييا ُ حل يياج فيي   لييك عر .وباا ييا   خماسيي ا

 . 78"  مثل ذرك عر وئ ب ف   وو ىع سلاةر
ييقُ )مييا  مييا آثيياو  ،ة  ظييااوة عزن ييد  ييوف د ،ف مييا ىوى (عرُمللحع

 يياوم سييند  ،عرييعزا عرووعضيي  عن يياط  اييالج عر ييااو  بييمعع  ييوو 
عميا نيم و  ينه  عر يووعا  .رغع د ع بو  ف ها غ يو  ميا مسي ومل  عرلغيد

 .رغ واو مناا  عرلغد
ر َّ ي  رفظ ييا  ئيذرك ىوى ىا ع رحيياق  ،فقيي  ( يع  ا)ئياا فيي  ىععَّ

ثو  او عس لد ةر   عس ا عرمون  ىع  ضي  ق  ىع عر وب يو ايا موني  
 هئيييييماا  ،ةا ريييييم نا نمييييياذج بان يييييد مييييا  ليييييك عرموحليييييد عرسيييييابقد .لم ييييم
هعييوع بئالميي  عمااطيي  ع ييع   ع يييال   " :نييال عبييا منظييعو ،ع ب نهييا لع

هليييععوع  هعيييوع علع يييمعلع " :، عنيييال79"  عىظهيييو ىاليييا بييي :عنوعا ييي  )...( عىعلل  ع
لعلع  هلععوع )، فقمو رنا ف هما 80"ىسوع ع مَّو :عرولل ععنل عمعلع ع عمل عرذي  (لع

لع )ال  عزا  لعلع )عرملحق بي (،فعولعع هعوع )ب غ  و  (،فعول لعلع )ع (،فعوعلع =لع  ( عمل
لعييييييييلع )عرييييييييذي اليييييييي  عزا  لعييييييييلع )بييييييييي عرملحييييييييق (،فعول ب غ  ييييييييو  ،ئييييييييذرك (فعول

ع   . ا رو   غ و عرمون  ف هما ان  ف ما ُغ ِّوع ان عرلذ -(فعوعلع = عمعلع )
يييي ل عوع )نح يييياج ةريييي  نميييياذج رلموعحييييل عرالحقييييد  ييييلع  =ئسع ييييول عرع  ،فع لوع  ،ع ع

يييلع =بمونيي  ن ييا عوق عرييزوع عرلييار لعيييلع )عرملحقيي ا ئييذرك بييي (،فعول ع  (،فعول
ييييي عوع )ب غ  يييييو  يييييلع =سع يييييُورع  ،فعوع فهييييي  عآلا عرمسييييي عر د الييييي   (؛فعُويييييلع = ع
مللي  عرمحيمث ا ئلميا عح يالعع ةري  عر وب يو  مقيم  ياو ح ي  ر ،عرملحق

                                                
78
 .1/41 :الريي 
79
 (.جهر)ما ف  :ابن منظي  
80
 (.شمل)ما ف  :الساب  
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ع  سييي ما ةذع  ولميييعع فوليييزعع ايييا مقابليييد عرئلميييد  ،ايييا مونييي  لم يييم
ريو ع -رنيا ئلميا   ىسي   ا عآلا ح يواا في خولعع  ،بمثلها ميا عرووب يد

ئميييا فييي   ،عفقيييعع فييي  بوضيييها عىخفقيييعع فييي  بوضيييها -فولييي ىاليييو ىحيييمع 
ييييياع  :مثيييييل للمع لعييييياع =اع يييييلع =لايييييوع ب غ  يييييو اع  ،فعول لعييييياع  ،فعوا مل لعييييياع =عاع ب غ  يييييو  ،فعول
ييييلع  ما ييييلع =اع وعيييياع  ،فعوا مل لعيييياع =علع يييياع  ،فعول مع ييييلع =ب غ  ييييو لع ييييولوعاع  ،فعوع لعيييياع =ع ع  ،فعول

لعاع =عبعنل عاع  ،فعوعلع =ب غ  و  عوعوع  ياع  ،فعوعيلع =ب غ  يو بعني  ،فعول وللع فلوعيلع =عمع  ،مع
يييييييياع  ييييييييلع =ب غ  ييييييييو اعلع ييييييييوع  ،فعوع وللع ييييييييلع  =عمع فلوع ييييييييوع  ،مع ييييييييلع =ب غ  ييييييييو اعلع  ،فعوع

يييييلع  فل ع ييييييلع =عمع فلوع ييييييلع ب  ،مع ييييييلع =غ  ييييييو فع ع نل عييييييقع  ،فعوع ييييييلع =عمع فلوع ب غ  ييييييو  ،مع
يييلع =نع عيييقع  ييييذلاعبع  ،فعوع يييلع =عمع فلوع ييييلع =ب غ  ييييو ذعاعيييبع  ،مع عبوضيييها ى ييييب   ،فعوع

عئميييا عضييي و الماهنيييا عرقيييمماا ةرييي  ع نيييوعو  .بارنحيييم منييي  با رحييياق
 .81رمحمثعاع نبل ملما عرلغد عرووب د بول ما عب ئو  ،بباب عرملحق

َيغُِ ُال ِتباُسَُكث َرِةُال ُبحوِرُِبَكث َرِةُالصِّ
[ ف  خالل موعس    س ومال علعزعا عر وف د ف  عرلغيد 29]
فنو  ؛عس حضو عرمئ عو علب انوي فل ش علعزعا عرووعض د ،عرووب د

رقم نسو علعزعا عر وف د  .اا عا قام  ىا ب نهما عروالند عر   ذئوم
 :ال  نسم ا

عا  عر    بيمى بمق يا ن ي و  ل ي   ،م ة قاع  اام  غ ذع 1
ييييلٌ  ،عُفوييييالٌ  ،عفاوييييالٌ  ،فعويييالٌ ) :ئمييييا فيييي  ،مق يييا  ع ييييل  ،عُفوع ل

 (.عُفوعلٌ  ،عفعوعلٌ  ،عفعو لٌ 

                                                
81
 .فصل اْللحاو من الكتا  ،شاهين  
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عاييي  عر ييي   بيييمى بمق يييا  (،اييياب ) ييي غ ذعم ة قييياع ائسييي   2
يلٌ ) :ئما ف  ، ع ل  ل   مق ا ن  و يلٌ  ،فااع  ،عفع لوعيلٌ  ،عفااا

لٌ   (.عفععلاع

 ، ثيياو عرووب ييد عرقم مييد عر يي  ع ييفها بار ييحوعع دعنييم  حييظ ة
مميا ىني   ري عل  ،الي  عسي ومال عرقسيو عآلخيو ،عس ومال عرقسو علعل

 .عىفض  ةر  ةامال ئث و ما ةمئانام عآلخو ،علعزعا ئث وع ما
ييل)عاييع  سييوع ر عضييح ىا  يي غد  رييو  ،مييا عرقسييو عآلخييو (فااع

 (،خيا عو)ئيي ، يلئانيم ىالم يد عل ،  وم ما لياا منهيا ثميان  ئلميام
ل)عىا ئثوة ئلو   غد  ظ ف َّ ها عر وف د  (،فااا عسو )ةنما  ولا ةر  عع

 .  ةر   ب و ها ع  قاا د (،فاال
ثييو  اييع   لييا اليي  مييا نيياو بيي  بوييل عربيياحث ا فيي  اييوعل 

ف ئ  ير ىا  ييوو  ،ميا ةح يياا ري عزعا عرمسي وملد ،عر يوو  عرووبي 
ع فاا ل ب    )و بحو عر ع ل ئاا  هث (،عر حوعع د)عرووب د عرقم مد  

" ع فاا ييل ب  يي  "م فيياالا)ععرئامييل  (،" فوييعرا مفيياا لا " ىوبييا مييوعم
 (،ع فاا يييييل ب  ييييي  " مفييييياال ا " سيييييم ميييييوعم) ععريييييععفو (،سيييييم ميييييوعم

عىغلبهيا  م يل  (،" ىوبيا ميوعمب    "مسي فولا فياالاع فاا ل )ععربس   
رع يييييم عان يييييو ة قييييياع ع"  ،فييييي   فاا لييييي  ةرييييي  ذريييييك ع  قييييياع عر ييييياام

ف بمى عر عم بمق يا  :اع  انا ع  قاع عر اام ،عرملمعع عرمذئعو
 ،ةحسييياخ با ل ييذعب ةريي  ىمييياو .ثييو  م ييم ةرييي  مق ييا  ع ييل ،ن يي و

 ح مييل  وز زاييا باو فيياع عر ييعم اليي  اييذع  ،ع ييوعو بعثبييد ععنمفااييد
ما ئث و ىع نل ل ما  ومم  ،عرمق ا عر ع ل ما ىلل عرنبو عرمعس ق 

ىع ىحيم  ،ى   مئا ىا  ئعا اذع اع عرسبب .عر عم بحسب علعزعا
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عئ نميييا  يييعمئ ةرييي   ؟82" ليييك عرلاذب يييد عرخف يييد ريييعزا عر ع يييلىسيييباب  
عرييييذي     ضييييح ف يييي   ،مالامييييد ع  قيييياع عر يييياام رفضيييياا عر ييييحوعا

 .ع  قاع عرهاب 
غ ييو ىننيي    ىوى  ،ةنيي   نيياعل ععع لييمع ر ب وييد عرلغييد عرووب ييد

 ،رووعض  ععر وف  ئما وىى اعما عرعزن ا ع ،رععحم فق  معا غ و 
 ،بيل ئيل منهميا ميهثو عم ي ثو ،فضل   ث و ف  نسيبد عسي ومال عآلخيو

 .ىخوى بام  موة عمبمعا
داُثها ِتح  زاِنَُواس  َو  َُوه ُمُا ِّراِحُاْل 

ىا  وبيو ايا عسيو  ،[ ريع عسي  اع مسي ومل عرلغيد عرووب يد30]
 سييي  اع ىا  (،ضييياوب)بئلميييد مفيييومة غ يييو  (،ضيييوب)عرفاايييل ميييا 

    ب يييوو اوبييي  ذي عزا اوعضييي    االنيييد رييي  بييي عزعا عر يييوو  ييي
بب يييييم  ،ايييييذع ميييييا ىوعم  عبييييا ابيييييم وبييييي  .عرووبيييي  فييييي   او خييييي  عر ع ييييل

 :ىولعز  
عبل ام  الُفها رعلازع ف  عرل غام " " ععع انأ  رععل لازع ف  علل  .83خا

ىي رميييا ريييو  ئيييا رلمييي ئلو بارووب يييد ىا  وبيييو اميييا  و يييم بييي عزعا 
ئيييييا رل ييييااو ىا  ييييينظو اليييي  ىعزعا اوعضييييي د رييييو   ، ييييوف د لم يييييمة

م ليييييق   ،لنييييي     فهيييييو ميييييوعم علعل ع    يييييوو بيييييعزا عرثيييييان  ،لم يييييمة
 .84اوب 

                                                
81
 .91 :فليش 
83
 .6/188 :ابن عهت  به 
85
علييى  ،لييي ن الصييرفيفقييت ححييي حفياظ العربييية الشييتيت عليى ا ؛193 :فلييش 

فكيا ت هسيتيلي عليى  ؛متى ال من مقا  ة بغيرها من اللغات حتى السامية منهيا

هأهُةت ُ لأهيَّة  هاا الحفياظ اليصييبة يير أ يه ليم يمليك لح أن يع ي  مين ما ، ظرل شت
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عل يييععم )ميييا ثيييو  ئيييعا فييي   فو يييق عرزمخ يييوي بييي ا عرلفيييظ 
حييم عر ييوو ": ةذ نييال ؛نظييو (،عرووعضيي )ععرييعزا  (،عر ييوف  ععرييعزا

زعاٌ   ،رعفلظٌ ) ولًني  ،ُمقعفًّ  ،مععل  ،عرلفيظ :فهيذ  ىوبويد ى ي اا (؛ عُمل  ال  مع
رييذي  قييا ف يي  ع خيي الر فييارلفظ عحييم  اييع ع .عرقاف ييد ،عرييعزا ،عرمونيي 

ععرولميي   يي    بيي   ،فيي ا عرووبيي   يي    بيي  اوب ييا ؛ععرولييو بيي ا عروييوب
عىميييا عرثالثيييد علخيييو فيييالمو ف هيييا الييي  عر سييياعي بييي ا علميييو  .الم يييا
 .85نا بد "

ع عرم ييي وك بييي ا اييي (،عل يييععم)ةا عرحق قييد ىا مليييوم عرلفيييظ 
ةنمييا  ئمييا فيي  عرييعزا عر ييوف   ،عىا مييع ا ع خيي الر ،علمييو غاربييا

 .ف خوج اذع م بعاا ب ابا رغ   ،عرذي  عظف  عرعزا عرووعض 
ةا  :عرهيييييييييذع    مئننيييييييييا ىا نسيييييييييلو بقيييييييييعل بويييييييييل عرمعوسييييييييي ا

علنمرس  ا ح معع امعم عر وو عرووب  عرقم و عى يابعع عرلغيد عرقو ي د 
معا ىا  ،نمييا   ييوفعع فيي  عرييعزا عرووعضييي فيي نهو ة ؛86فيي   ييم مها

عرع ئانعع نم ح مع  رئانعع نم ح ميعع اميعم عرلغيد  ، خولعع اا فلئ 
ئيياا ئغ ييو   ،عئييل مييا رييو  ئييا بهييذ  عرمثابييد مييا ئالمهييو عرفنيي  .ئييذرك

فمييا  ؛ نبغيي  ى   ييما  ريي  ىحييم عزنييا اوعضيي ا ،فيي  ئييل زميياا عمئيياا
رل  يور في  عريعزا  ،عرمع ح ة  محاعرد ما محاع م سابقد ع حقيد

ا ئاا ما ى  ،عرووعض   .ماا ظهعوع عنلاحاعع 
ُ

                                                                                                     

ن أجييل ل تييام مفيير ات بالغيية ميي ،الشييتيتف التييي هيييفرت للييي ن بي ييامة القيييا 

 .مالكثرف
84
 .11-11 :ال ميشر  
86
 .11 :عيض 
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َُنَظِرُال ُعَلماءُِ َلُمُِمن  َُ ب ُعُال َفن انيَنَُأس 
حب  يييييا-وفيييييو [ عرقيييييم ئييييياا عر يييييااو حسيييييب عر ييييي ُ ل31]

ىئثيو ةن يافا ميا نفسي  حي ا  -محاعرد   ور في  عريعزا عرووعضي 
 يفنا  فوي الم ععئ  ،م   ما ا يمم ايذ  عر فو ليد ،اناك  فو لد" :نال

 ،عرئننييا مييا زرنييا فيي  عر فو لييد نفسييها .نئييعا ىميياو عل هييام آخييو ،لم ييمة
ع مئييا ىا   يييوح  .عبييار با فيينحا نييمعو فيي  عر يييوو د عرووب ييد بوامييد

عبخا د ف  ميا  حيمت عآلا في  عرئ ابيام  ،اذع عرسهعل انم عرلغع  ا
ال اناك ف  عرمس قبل   عو اا  ه  و عر فو لد  :اا عربن ع د مثال

ىو ىا ايييذ  عر فو ليييد عرلم يييمة اييي  ميييا رفيييظ  ،ئ  يييار  فو ليييد لم يييمة 
ف نبغي  ىا  ه ييو  ،في ذع ميا ا يمم ايذ  عر فو ليد ،عرلغيد عرووب يد نفسيها

 با فيييي ا اييييذ  عبييييار .ميييا ىسييييخ ىخييييوى فيييي   عر ئييييع ا عرلغييييعي ى ييييال
 .87"عرمس رد مس رد  اطئد

 ،غ و  ،ةن    مح ةر  ىا  س بمل بارعزا عرووعض  عرمعوعت
ع سي ما ىنيي    فقييم  ،عل هييام  عرخيا  ئمييا نييمو عرسيلر عل هيياماور قيمو 

 ،محاع م عر لم يم ف ليماا  يمعو في  فليك عريعزا عرووعضي  عرميعوعت
ا عرووعضي  عريذي  فئيو في   ه ي م  غ و ىن    وو بوالند اذع عريعز 

بييارعزا  -88ةذع عسيي وملم  وب ييو  عرم يي ثو رميينه   فل ييو عرييعزا ععرلغييد-
 !اذع عر معحف س وظو انمطذ  ،عر وف 

                                                
87
 .66 :فايل 
88
ر  مئيا أن يييأهي علييَّ  ميان أيييع فيي مليم أكين أظيين يي  هُفأ يييرت ُعيروض  الْشييعأ

ييه مييا   هُفأ ييير    ظام  ُعُربييْي أُُحييتت أُعأ
تُُربْصييين م،الأ ييني لسييكاكين المت ثييم  ،بحثييا يتُعْريت

ش  م ب علييه الفصييل الثالييث ميين كتييابي م مييان أكهييته ييرأ ت الأييُيحأ ّصيييَّةن أُبأحيياثن  ُ  :  

 !مُعروييَّةن 
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ب لوبييد عر يييااو محميييم  ،ةننييا حييي ا نقييوا  لوبيييد اييذع عر يييااو
 ،سيييل ماا عرسيييابق اوضيييها عمنان ييي ها فييي  عرفقيييوة عرسامسيييد ععرو يييو ا

ما بول عرنقام  ،  لل  رنا عر ووعا ىئثو عا ا رهذع علمو عىمق نظوع
ما  مع  ئعا هو ةر  عس حمعت  فو الم لم مة "عرذ ا   لملعا باس نفاو اا

عىمعع هييو  ،عوهعاييو عرم غ ييوة ،نيياموة اليي  عسيي  واب م ييااواو عرم لييممة
 ،عن ذئو ئلمد عربح وي ف   فض ل ىبي  نيععخ الي  مسيلو ،89"عرنام د

لي  ايذع" :بومما ن ل ر  لعًبيا   ُ ععفاقُيكع اع رعي لخع  :فعقيالع  .ةااَّ ىعبا عرلوعبأاخا ثعول
ذعع يي  لعييبو عع يي لاا ثعول ييال  ع ياع عرلمُ  ،ايذع ما لايي ما مع للييوا عر ِّييولوا معاع اع  ، عوييا  اع راوا

لعكا  عو يقا عر ِّيولوا ةاري  معضيا اقا  عععنل عهي   لعُو ذراكع معال ُمفااع ف  معسل ةانَّما  عول
 !90"وعوع ا ةار  ضع 

 ِنَُوَتع ويُضه  َتغ ييُرُال َوز 

ِتكاُمُِإَلي هُِ ِنَُواِلح  ُان ِ باُعُال َوز 
بييععب عر يي  ايي  امييعم [ بوييمما ذئييو عرموزعنيي  سييبود عل32]
عخامسيها عر حياو ىليزعا عرينظو  ،عثان ها لزعرد عرلفيظ ععسي قام   ،عر وو

ود ذئيييو رئيييل بييياب ميييا عرسيييب -عر طامهيييا الييي   خ يييو ميييا رذ يييذ عريييعزاع 
عر بييا فئيياا مو يياو ذرييك عربيياب عرثييان  " ،مق اسييا مو يياوع ىي م زعنييا ىع
ُنيي  انييم عروييول  ؛ععروعع ييد عع سيي ومال ال هييا فهييع فمييا سييلو ممييا ُ هعلِّ
 ؛عر با ععرلسيااعئاا مو او ذرك عرباب عرخامخ " ،"عرمخ او عرمس ق و

يبَّخا عرلسيياا في  ُف ييعر   ،فميا ريو   وثييو عر بيا ب عبلنا ع ايي  عُاقيعما  عرييو  ع عحع
فيييذعك  -بيييال ميييالل ع  ئيييالل ،بيييل عسييي موع ف ييي  ععس سيييهال  ،عُع يييعر 

                                                
89
 .159 :ال يا  
90
 .143-141 :ال رجا ي 
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ارما للزعط   س ،ععرب م ئارئلمد ، ع ك ىا  ئعا عرق  م من  ئارب م
 .91"ع قاونا

ةني  فيي  حيي ا نلييم عرييعزا عرووعضي   ييمخل امييعم عر ييوو مييا 
ثيو نليم  ،نلم عرعزا عر وف   مخل  ما عرباب عرثان  ،عرباب عرخامخ

 ؟عر با()فما  ،مو اواما عرمئوو (عر با)
ئلميد لل ليد  (،فيا عرسيماع)ةا رلفاوعب  ف ميا  مئيا ىا نسيم   

عايييع  ،ىميييا عو  يييال عرسيييما" :نيييالةذ  ؛عرنفيييا فييي  ب ييياا مو ييياو عر بيييا
 ،عره طييد عر يي  بهييا  م ييز بيي ا علرحيياا عرم فاضييلد فيي  عرلييعمة ععرييومعاة

 ،عنلميا ةنسياا  ويمو ايذع ،فل سم  سم   نااد  ى ال ،ععرم الطمام
ما باروامة  .92"ةما بارف وة عع 

   ئيييام  ،ةا عره طيييد عر ييي  اييي  مو ييياو علرحييياا انيييم عرفييياوعب 
ع  سيي ما ىا  ،و علعزعا انييم عرموزعنيي  خييارر عر بييا عرييذي اييع مو ييا

 عرم عر فل ب يفحد اقلي  ب ضياا ة  ميا  .علعزعا ما ععمي علرحاا
رهيو  ،ب ا ىسوة عمل ما ع يوب عىميد ،حوعر ف وة عس ومعم  عروبان د

ف سموهو  ،خا د بهو ،لم وا  و قد ف   م  ز عل ععم ةرقاا ع لق ا
فييي   يييفحد اقلييي  ف  وئيييب بيييذرك  ،اييينهو ع يييوعاو ع حيييخ بهيييو ع وييي 

ع   ملييك ة  ىا  خضييا رهييا فيي   ،ئلمييام نمو يي  ثييو مهاو يي  ،عرب ضيياا
 .فقم  اوم ر  مو اوع ،ب اا ما  قعل ع سما

ح ييي   ،عرقيييم ئييياا عا ميييام عرووبييي  الييي  مو ييياو عر بيييا  يييم مع
ييُب غ يي ييُب ععُىاعلِّ لع وي ممييا ىحفظيي  اييا عر يياط ِّ عرييذي ةننيي  مييا ىزعل ىعال

                                                
91
 .10 ،1/9 :المر وقي 
91
 .40-59 :الفا ابي 
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يييُوُه عرلقعييي ا نعيييزع " يييوو  خل بلييياُ لع باييي  عمل وع باييي  ،ُحلل يييما يييلع  ،فعهعيييوَّ باييي عال  عغل بع  ،فعييي ع   عرللع
يييمعوع  :فعقيييالع  ثليييلا ميييا نيييالع  ،ىع  ةااَّ ُفالًنيييا غع يييمى باما ميييا  :فعقيييالع  ؛فع علابعييي  عر َّ

فييي  :ثُيييوَّ نيييالع  !ىعنليييبعحع  يييا ثليييلا ذرايييكع  ،ىع  ةااَّ ُفالًنيييا عع ميييا  :فعقيييالع  ؛فع علابعييي  باما
سعاع  ا ف   !ىعحل وا ا عرلقع لخا ثُوَّ عع مل ول با  ، ا رعول  عغلما  .93"عع

ةنييييي  ةذع ئييييياا نيييييم خضيييييا  يييييغ وع ر و قيييييد نعمييييي  فييييي   م  يييييز 
ناها ععرئعلعرا بها ،عل ععم نأ  ئعب ًوع ف  معمعواجا ذععل ح ي  رع ع عيمع َُّا  ،فقم  عوع

 !بها
رينُِ ُِحماَيُةُال َّب ِعُِبالتَّم 

 ،[ عرقييييييم ع يييييي نا الميييييياا عروييييييوعل ععر ييييييور لم وييييييا33]
اليي   ،عسيي لد عر مييو ا ب يي اغد مييا رييو  ئييا ،ما ييد  بييا   المييذ هورح

فييي   ،عفييق ميييا ئيياا ر  فقهيييعع فيي  عريييعزا ع  وسييُ فييي  اقييعرهو  ب و ييي 
  !مل ما غ و ُمهل عمعاو 

ففهمييي   ،ىمييا الميياا عرويييوعل فقييم بثيييعع ذرييك فيي  ىثنييياا ئ ييبهو
عحيييو  بوضيييهو الييي  عسييي ومار  فييي  م ليييا ب انييي   ،اييينهو عرمحيييمثعا

 مييوا عرم لقيي  اليي   يي و عر ع ييل مييثال ب يي اغد فنلييم   ،رئييل بحييو
 :ىئثو ما  ل ا عر ع ل علعل ال  اذع عرعزا" :ناطال ،اابثد ىع 

ٌد  معليييييييييييييياٌج معلالييييييييييييييياٌم معليييييييييييييياٌج  معلاٌج معلالاٌم معلاٌج معلالع
 معلاليامُ 

ييث وعمُ  ئاالٌب ئعثي وعٌم ئاالٌب ئعث وعٌة    ئاالٌب ئعث وعٌم ئاالٌب ئع
 94"ععىعفل اٌل ُىسعٌم ععىعف ييييالُ  ُىسعمٌ  ُىسعٌم ععىعنلُمٌو  ُىسييعٌم ععىعفل الٌ 

                                                
93
 .3/415 :الميتا ي 
95
 ،114 ،109 ،108 ،103 :و اجيييع فيييي هييياا ال ييي ء .1/536 :الم ييياو  

 :108حتى ل ه يصرج به قا َ ميثَ فيي  ،ه ت هاا العهث فاشيا ،وايرها ،116
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 ق يييم عر يييوو غ يييو  ،"ثييو  مثيييل بويييم ذرييك بمثيييال ميييا " عريينظو
  .عروبت ع  عرئلمام عرم فعفد

مسيييييياطل )عىمييييييا الميييييياا عر ييييييور فقييييييم خ ييييييع  ببيييييياب سييييييمع  
ييذع)فيي ذع ن ييل رييك " (:عر مييو ا ثلييلع ئع ييذع ما ييال ئع فُييكَّ  :ف نمييا مونييا  (،عبليياا ما

عُ يييغل ميييا حوعفهيييا علمثليييد عر ييي  نيييم سيييطلم ىا  ، ييي غد ايييذ  عرئلميييد
ععرزعطيم في  مقابليد  ،ب ا  ضا عل يل في  مقابليد عل يل ، بن  مثلها

ععرم حوك ف  مقابلد  ،عرزعطم ةا ئاا ف  عرئلمد عر    بن  مثلها زععطم
بني أ الي  ع لويل حوئيام عرم ،ععرسيائا في  مقابليد عرسيائا ،عرم حوك

، ف ليييم عبيييا ا يييفعو  ميييوا عرم لقييي  95"بنييي أ مثلييي حسيييب حوئيييام عرم
لعلعل)ال  عزا  ل)ب  اغد اابثد ما  (،فعول  (سعيفلوعلعل) الي  (،سعفعوللع

س يال ةري  عريعا  بمثيل  ،عر     مون  رهيا يوعفع ) ععع ، غ يو ىا 96(اعضل
 سيي قبحعا  ،مولميي هو عم ولميي هو ،ىاييل الييو عر ييور فيي  اييذع عرزميياا

و ىنفسييهو  س حسيينعا نو ن هييا فيي  الييو  عوبمييا ئييانعع ايي ،مسيياطل عر مييو ا
رمييا  ئييعا مييا  ييوعبد مسيياطل   ،اليي  وغييو ع فيياق عرغييا   ا ،عرويوعل

 .عما ةر ها عع مغاوُ  عع بمعلُ  اا ع االلُ ح ا  مخل مععمَّ 

                                                                                                     

مثاليه مين م  :109وفيي  !،مه )...( ومثاله من الكيَِ الفيا  و   هاك عهثا فيم

ففييه بييان  ؛178  :و اجيع فيا مر م،مثاله مين الكلمياتم   :114وفي  م،العهث

 ،بييثَث مراحييل ،فييي هعليييم هَماهييه أ ييي  الغنيياء ،مريقيية   يييا  المي يييقا 

ميييات كل)لذ يعلميييه فيهيييا اْليقييياا والعيييروض بميييا  يييمال   ؛هعنينيييا منهيييا أوحهيييا

هُ    (،الصييت يلَّ ُميياأ هُ ت فييي هُُييال هيا الُعقأيلت كت ايير أ يه يتيقيع أن هكييين  ،التيي يُياأ

ميتييا ف بحيييث هشييتمل ميين األ يييات علييى مييا يتفقييه بييه التلميييا فييي اْليقيياا 

وهتر خ بتكرا ل في عقله مهيعتهميا المتحيتفت األ يل  كميا  يه  فيي  ،والعروض

 .الفقرف العشرين
94
 .3/195 :والريي ،1/731=1 :ابن عصفي  
96
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نُِ ُُصعوَبُةَُتغ ييِرُال َوز 
[ رييييييي خ سيييييييهال ةذا الييييييي  عرنيييييييا ق ععرسييييييياما عرويييييييوب َّ لا 34]

فل ييعو اع ع) عرمع لبييعاع لا ييوَّنع لاعرلمع  غ  ييو عرييعزا اوعضيي ا  (،رُمييمعوَّبع لا عرُممع
ىميييا ةذع ماييم ةر يي  مععاييي  عر نع ييا عع س وسييال فييي   .ئيياا ىع  ييوف ا
ئيياا  ،ىع غ يو ذرييك ،ععر خفير فيي  عريعزا عر ييوف  ،عريعزا عرووعضيي 
 :ب و  ا م معخل ا

يييعَّ  ىع عر يييبخ  ؛عضيييعح عريييعزا الييي  وغيييو عر غ  يييو 1 ف نييي  ةذع  ع ع
 .ال  م لق  غمل ععس غلق  ،بغ و 

ف نييييي  ةذع  ييييياحب  ؛ ويييييع ل عريييييعزا اميييييا رحقييييي  ميييييا  غ  يييييو 1
ييملاع  الي  عليي  ميا  يياو عريعزا عرمغ ييو  ،عر غ  يو مييا  عيولىعُب  ع

 .عضعحا ،ئارسارو ما عر غ  و
ُُقب ُحه ِنَُأو  ِتناُعَُتغ ييِرُال َوز  ُام 

 منويعا ىع  ،[ رقم ئاا الماا عرووعل ععر يور لم ويا35]
 . غمض  فال  سوف   وع ل  س قبحعا ئل  غ  و رلعزا

ىميييا المييياا عرويييوعل فقيييم م يييزعع ىع  عروليييد عر ييي  اييي   غ  يييو 
ايييا عرزحيييار  ، يييم م   ييي ب ميييا عر فاا يييل ىسيييبابها عىع امايييا لم ويييا

اييييا  وئييييبثييييو م ييييزعع عرزحييييار عرم ،عرييييذي     يييي ب غ ييييو علسييييباب
 .ةذ علعل ر وئب  ى م ما عآلخو ؛عرزحار عرمفوم

ح   رقم ىبوماا ان   ، ع عرب مرقم منوعع عرولد ىا  قا ف  ح
ُنهيا يوعب :نيياطال ُموعنلعا عايياو لا ععرض  لعييُل علل ، لنهييا رييع عنوييم ف يي  97""اا

                                                
97
 .6/173 :ابن عهت  به 
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، لني   و يل 98وئيبععس قبحعع عرزحيار عرم ،ر عام عرعزا ف غمض  
ذع نظونا ف  بول ما ىوعمعع ةخوعل  ميا  .ةموعك عرعزا عوبما  ععَّاع  عع 

 :ىب  عر لمئقعل ىم د با  ،عر وو  خ الل عزن 
وع ل " مع ل  زع وي اع بعالما ىعبا عرلحاواتا    عذلخع  اع لنا ع بعئأ  باارلُمسل

وا عرلها اجا عععرمَّفعوع ل  ما ىعسعيمع عرلبع لخا را ععل يعع سل ق لع بلاع ع ع  عبلئ  اع
ي ععُة عرللع يييمو ةاخل ي ل  اللكع بعنع ىعسع معاع زعاا   خانعٌد عع  خع  99"عل
ة  ب االل ح ع  عرذي ىئل ىئثو عر فو لد رو نلم  عخ ل عزن  
عرييذي نييوا بيي ا خمسيييد  ععرزحيييار عرموئييب ،عرثان ييد مييا عرب ييم عرثارييت

فلع امييييا  سيييي قاو اييييذعا  ؛م حوئييييام فيييي  آخييييو  ييييمو عرب ييييم عرثييييان 
 .ئما عس قاو عرب م علعل ،عرب  اا ما عرمنسوح

ىع مييا  وئييبفال ميياع عرولييد ععرزحييار عرم ،ةذع ئيياا ذرييك ئييذرك
ل ييل حيي ا ئ ييب منويي   يي خنا عرخ ،ةلحييار بهييا ،اليي  عر فو لييد ،ى ييبه 

ممنيعع ة  " :في  بحيو عرئاميل -ععرق يا اليد-ال  عرضوب عرمق يعع 
رقيييم غ يييو  .عع ضيييماو زحيييار ُمفليييوعم ،"ميييا سيييالمد عرثيييان  ىع ةضيييماو 

لل ) ةر  (ُم عفاالا)عرق ا  لل )ثو  غ واا ع ضماو ةر   (،ُم عفااا  (،ُم لفااا
فااييييلل )عر يييياا عرسييييائند ر ييياوم  عريييع مخلهييييا حييييذر ايييذ  ف ييييعام  (،مع
عميييا " :عايييع ميييا ابيييو انييي  عريييممام ن  بقعرييي  ،فغمضيييم الييي  ع موعك

  ُ ح ميييييل ميييييا ميييييا مخلييييي  ميييييا  (،ميييييا سيييييعى ع ضيييييماو)سيييييعى ذريييييك 
 .100"عرق ا
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 .86 :والتماميني ،163 :القرماجني 
99
 .134 :التماميني 
100
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ىمييييا الميييياا عر ييييور فقييييم منوييييعع ع اييييالل عرييييذي  ييييهمي ةريييي  
عرذي  عمنوعع ع مغاو ،ع رباخ بئلمد ىخوى ذعم عزا آخو غ و موعم

رقم ئاا عبا ا فعو  عوم نماذج منثعوة  . همو علعزعا عرموعمة بو نها
ة  ىا " :، ثيييو ىنبيييل  ضيييب  علميييو بقعرييي 101رميييا  م نيييا ف ييي  ع ايييالل

ح ، ييهمي ع ايييالل ةرييي  ع ربييياخ يييحِّ  (،نع عيييععا)عذريييك نحيييع  ،ف نيييك ُ  ع
ععا)ع ح عرييععع (؛نعييزع ييحِّ قيي  هييا فقلب هييا ىرفييا  ر لنييك رييع ىالل  ،ف نييك ُ  ع

 -عر ي  ميا فعوعيالاععلرير  ،علرير عرمبمريد ميا حيور عروليد-سائناا 
 (؛نع ييياا)ع (،نعيييزعا)ف قيييعل  ،ف ليييب حيييذر ىحيييماما  ر قييياا عرسيييائن ا

يييييععا)ع (،وعحع ييييياا)عمثيييييل ذريييييك  (.فعويييييال)بيييييي (فعوعيييييالا)ف ل يييييبخ   (،اع ع
ذعفلمع  ر قاا عرسائن ا لعللمع رعحع مع لنك رع ىعال حَّحل  فئاا  ل بخ  ثن د ؛ ع

 (، عيمع لاا )ئيي (،اع ياا)ع (،وعحياا)ف  ي و  ،عرمق عو ب ثن يد عرمنقيع 
. عئاا س بع    وول  ضو ر عرالو ف  غ و ميا ا ني  102"(معمع لاا )ع

 ،ملحقا ف منا ع مغاو انمطذ م   ئاا عرعزا ،ع م  ما معضا ععحم
ةذع ضيييياافم عرييييالو عىومم بنيييياا علوبوييييد رييييو  سييييئا علعرييييي   " :نيييياطال
معم :عرييييييكعذرييييييك ن .ف ييييييمغو ولفعييييييو)لنييييييك ىومم ىا  لحقيييييي  بييييييي ،نعييييييول  (،لع

ييللهعب)ع معمع)ُ غع ِّييُو   -رييع ئيياا-، لا ع مغيياو 103"(سع مأ )ةريي   (نعييول  (،نعييوع
يمع ميا في  ُمقابل ي  في" ،عاع امو رلعزا وَّئل رع ىمغميم )...( رئنيم نيم حع

ق ب  سائاٌ  وِّكعسعئَّ  ،ما بناا عرُمللحع  .104"نلمع ما ف  ُمقابل   ُم عحع
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بلييييغ الماهنييييا عرقييييمماا مييييا ذرييييك ىا منوييييعع عسيييي ومال  بييييل نييييم
" فال  مغو   ا ما  ؛ع مغاو ةذع ئاا  فقم عل ععم ىظهو  فا ها

فيي   يي ا ممييا  قاوبهييا  (،ىي عرييزعي ععرسيي ا ععر ييام)اييذ  عر ييف و أام 
لنهيا ريع ىمغميم رقلبيم ةري   ،لا ف  ذرك ةخال  بهيا ،ما عرحوعر

يييييل  يييييعم فييييي  عاييييي ،لييييينخ ميييييا  يييييمغو ف ييييي  ف يييييذاب عر يييييف و ع فعضل
 .106ععرل ا ، عئذرك ى ععم عر َّفع أ  ععرُغنَّد105"عرحور

ُنه ُُحس  ِنَُأو  َُجواُزَُتغ ييِرُال َوز 
 ،[ عرقيييييييييم ئييييييييياا المييييييييياا عرويييييييييوعل ععر يييييييييور لم ويييييييييا36]

ُف  عر َّولييع ل اليي  ىي  ييوا  س حسيينعا ىع  ب حييعا ئييل  غ  ييو رلييعزا ُ سل
 .عل  ئاا

حيييار عرمفيييوم ىميييا المييياا عرويييوعل فييي ا ئث يييوع ميييا ىنيييععع عرز 
فيياا ُلال )ئعئعييرِّ  ،حسييا رييم هو فاا ييلُ )ةريي   ،فيي  عرهييزج (مع ، اييذع  107 (مع

بع من  عريمئ عو ةبيوعا و ىني خ نياطال موي ريو عسي قبح رسينا ني": عرذي اعلا
فاا ُلال ) ى حاب عرووعل  غ و  ،ف  ملزعا عرععفو (مفاا لُ )ةر   (مع

ج مييا . رقييم علييم بيي ا ملييزعا عرييععفو ععرهييز 108عرهييزج " ععس حسيينع  فيي 
ميا  غو ي  بلموهميا مويا الي   و ق ي  في  ع خ  يياو  ،عر يلد عرعث قيد

غ يييو ىنييي  عليييم عرووعضييي  ا  لوليييعا عرق ييي مة ميييا عرهيييزج  ،ععر سيييه ل
 (مما ما م=مفاا ييلُ )م ي   ييامفعع ف هيا  فو لييد ععحييمة ىع ىئثيو اليي  

يييمَّ  اميييا ىوعم (،مفييياا لا)عسييياطو  فاا لهيييا الييي   فاسييي نئو  عايييع  ،ف ع
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فاا يلُ )ةذ  ؛ومقبعل غ يو مسي نئ ةذع ئانيم ميا عرهيزج  (،مما ما م=مع
عاييييع سييييهل  ،ئانييييم مغ ييييوة بزحييييار عرئيييير عرمفييييوم عحييييم  ئمييييا سييييبق

يي ع  ،مييا ئلمييد عرب ييم (لُ )عر وييع ل بنبييو مييا  ييععزي مق ييا  عسييععا ىعىعنل ع
، فيي  حيي ا ىنهييا ةذع ئانييم مييا ملييزعا 109عرنبييو فيي  عرسييما مييمًّع ىو  

لعُ ال )ميييا  ،ئيييبنيييم مغ يييوة بزحيييار عرييينَّقل  عرمو عريييععفو ئا ةرييي   (ُمفيييااع
ب- (مفاالل ا)  -عايذع ئير- (مفاالليمُ )ثو ما اذ  ةري   -عاذع ا ل

وِّب  وع ل عرعزا ان   .عاع ما ُ  ع
عمييييييا عرلييييييم و بارييييييذئو انييييييا ىا عرووعضيييييي  ا  حئمييييييعا بيييييي ا 

م يي   ييامفعع  فو لييد منيي   ،عرق يي مة مييا ملييزعا عرييععفو   مييا عرهييزج
ل   فاا لهييييييييييا اليييييييييي  فلييييييييييع ئانييييييييييم عرق يييييييييي مة عر ع لييييييييييد ُئيييييييييي ،سييييييييييارمد

رعليب  (،مفاالع ا)ثو نعمَّمل ععحمة فلاام ال   (،مفاا لا=مفاالل ا)
.  ةا 110انماو ىا  حئو ال   لك عرق  مة ب نهيا ميا مليزعا عريععفو

ةذ عرمقبييعل عرموقييعل ىا  ؛اييذع اييع مييا ئيياا ىعريي  بارولييب عع سيي نئاو
ي ،عىا  ليك عر فو ليد عرنيامَّة ، حئو ال ها ب نهيا ميا عرهيزج  عبعهعمل الي  ع ل

 ،فمييا ىئثييو مييا  ئييعا مثييل اييذع مييا عر ييووعا  ييغاوع  عئبيياوع ؛عر ييااو
، ثييو ةا م رييد عرسيي اق عرووعضيي   ق ييا بئعنهييا مييا 111حييم ثا عنييم ما

                                                
109
وقييت أ كيير بعييا الهيياحثين أن يكييين  ،43 :وعيييا  ،ومييا بعييتها 84 :جييييا  

 ،174=1 :ومصييليج ،40-59 : اجييع فليييش ،للشييعر  هيير ميييالو لنهيير النثيير

ييضييْ  ،116=1 :والهحيراو  وفيي  هيير  ،وأ يا ح أخيالفهم لح فيي هيياا النهير التَّعأ

يهيهيْ  بيل بمياييع حاجية  ،رههط بمياييع  هير النثيرفإ يه فيهميا ح يي ؛القافية التَّشأ
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؛ فو وعم عر فاا ل عرمح  د ب ليك عر فو ليد 112عرهزج   ملزعا عرععفو
عمثيييل ايييذع  نبغييي  ىا  قيييال  !اييي  عرسييي اق   عروئيييخ ،عرمفيييومة عرنيييامأة

مِّمة ب ا علبحوع و ق  .م ف  ئث و مما ىسم   عر عو عرم وع
عنييييييم ح ييييييو الميييييياا عروييييييوعل عرولييييييد فيييييي  ىععطييييييل عل يييييي و 

و  ،ىمييا مييا   يي ب ىععطييل عل يي و .عىععخواييا زل  -عاييع الييد ز ييامة-فييارخع
و  ول وضي  -نيال عرمبيوم وعع يا ايا سي منا الي   -عاع الد نق -ععرخع
 :-!عهلل ان 

يُممل  ما  "ُع ل مع  ن يئا حع از معكع راللمععل  فع ااَّ عرلمععل
لَّ باععم ئا"  ما ةاذع حع زععل مااع عرلمععل  عع   علل

يُممل )ععر وو ةنما   ح ب ا  حذر  )...( عرئيا عرف يحاا  (ع ل
 ،ع   و ييييمعا بيييي  فيييي  عرييييعزا ،مييييا عروييييوب  ز ييييمعا مييييا ال يييي  عرمونيييي 

فهييع ةذع  ،الميا بيي ا عرمخا ييب  وليو مييا  و معنيي  ،ع حيذفعا مييا عرييعزا
ما ) :نال يعل يُممل )فقيم ىضيمو  (،ح از معكع راللمع   .عريو  و يم بي  ،فعي عظلهعوع  (،ع ل
ف يييحاا عرويييوب  ن يييمعا  :نيييال ،عحيييمثن  ىبيييع اثمييياا عرميييازن  :نيييال
  :ئث وع

بع  مع ابا ةاذع رعسعولُم بلُا عرضِّ ب  ةارع لنع ع غع نلكع فع ع ىعحع ماول ا ما  ا فعوعخو حع
نما عر وو  :عع 

بع  وي رعسعولُم بلُا عرضِّ مع ابا ةاذع رعوعمل  .113"عع غع
رقم لما اذع عرن   مث ل ما    ب ىععطل عل  و ما الد 

ا نييعل عرمبييوم .عممييا  مئييا اييم  الييد عريينق  ،عرز ييامة    و ييمعا " :عع 
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 .389 :أبي  ي  
113
 .3/101 :المهر  



 43 

ئمييا  هييم نا ةريي   فسييي و  ،ر هييم نا ةريي   فسييي و عريينق  ،"بيي  فيي  عرييعزا
ىنهيا  بميا  بي ا (رعسعيولُم بليُا عريلل )ةا عرمن يم  سي   ا ىا  نبايو  .عرز يامة

ييييبابا )ع (،مفيييياا لا) ئمييييا  سيييي   ا ىا  (،فوييييعلُ )بمييييا  بيييي ا ىنهييييا  (ضا
يُممل )  يمم نلي ال بي ا   ما )عبيي ا  (ع ل يعل يكع راللمع ثيو  مضي  فيي   (،حع از مع

 .فونمطذ   لل  عرعزا ،اذع عذعك
فئث يييو ئار وف يييل عايييع اليييد  ،عىمييا ميييا   ييي ب ىععخيييو عل يي و

 :نال عبا ابم وب  ،ععرحذر عاع الد نق  ،ز امة
ماطاول " لابع اعاا عرضَّ ل  عرسَّوعطاول   اع عكع عرلحا ٌر با   ُبل  114" عول
ييييييييال   ُ يييييييييوى نعو يييييييي ىع عقلُ ُلن  معط  ععىعنلمع  عب ب  " ٌب ععاعيييييييييلل مع
 115"باقعو با 

وعليييا ةرييي   ،ع  و يييب فييي  ىا عنح ييياواا فييي  ىععخيييو عل ييي و
،  سييي ف م عر يييااو ف هييا منهميييا ةمئييياا 116ىنهييا مععضيييا عنييير ع ييمم

ع   خفيييي  االنييييد مييييا  .و مييييم عرمن ييييم بومطييييذ ال هميييياثييييو   ،عر وييييع ل
ف  ع ا مام ال  عرعنير  ،   ب ىععطل عل  و بما    ب ىععخواا

 ييم ا بوييم  ،ف نهمييا ةا عل موييا ئيياا عر ييمم نبييل ىعرهمييا ؛ععر ييمم
خا يييا  ،عرئيييا انيييا نم يييا ميييا عر ويييع ل م يييهعوع مضيييبع ا .عآلخيييو

و اعضيا ايا ع ل يز  ، سي ومل ف ي  عرميم ،بارحذر ما  فاا يل عرضيوب
بياب ميا  ليعز في  عرقاف ييد " : ياو ري  بياب اوعضي   سيم  ،عرحيذر

                                                
115
 .6/301 :ابن عهت  به 
114
 .6/191 :الساب  
116
وح هيليي هسيمية العرويييين هفعيلية  ،131 :واليتماميني ،1/71 :ابين جنيي 

َ  )العيييروض  ييي عنيييتما هتميييي ان عييين الحشيييي  (اايُييية  )وهفعيلييية الضييير   (،فُصأ

 .والصمت عنتهما ،من  حلة على اليقو عليهما ،بالتغيير
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عالييو ىا عرقيييععف  عر ييي  ": نيييال ف ييي  عبييا ابيييم وبييي  ،"مييا حيييوعر عرليي ا
فهي  ئيل ناف ييد حيذر منهييا  ، يمخلها حيوعر عرمييم عاي  حيوعر عرليي ا

عاييع مييا عر ع ييل  ،ف قييعو عرمييمة مقيياو مييا حييذر ،حييور سييائا عحوئييد
" ...ى ق لنيي ؛ ففيي  مثييل عرب ييم عرسييابق "117"عرمحييذعر )...( (فوييعرا)

ةريييييييي   (مفيييييييياا لا)مييييييييا  ،غ ييييييييوم  فو لييييييييد عرضييييييييوب بولييييييييد عرحييييييييذر
فوعضييم اييا اييذع عر غ  ييو بيي ومعر عرقاف ييد  (،نو ييبا =فوييعرا=مفيياا )

 .118فئ ا عر زعم  انا  عُوم    طا مما حذر ،بارمم عرذي    ل عرن ق
ىمييا الميياا عر ييور فقييم نبهييعع ىح انييا اليي  ى ييئال مييا  غ  ييو 

مل  ،رعزا عر وف ع ئما في   ،نلم ذرك منثعوع ف  ئ بهو .ُنبالعمل عُاعِّضع
آخو عرئلمد اعضيا ايا عرميم عرمحيذعر  ،ةرحاق  اا عر  ن ت عرمحوئد

 :ال  عرنحع عر ار  ،ما ح عاا
ذعة     عالم ذ  1   عالما
حال ح  2 د   لع حع حالا  لع

ئ و  3 ئاوعة     عذل   عذل

ىضار نماذج ميا ع  ،عنم  وول علب انوي فل ش رمثل اذع
 قابييييل  يييياا عر  ن ييييت عرم حوئييييد فيييي  آخييييو  ،عرئلمييييام عرم فقييييد عرمونيييي 

 :ئما ف  ،عرمم ف  ح ع بوضها عآلخو ،بوضها
  عفعوعدٌ      عفاٌع  1
دٌ     ُذباٌح  2  ُذبعحع

لعدٌ     والاٌل  3  والع

                                                
117
 .6/344 :ابن عهت  به 
118
 .63-61 :وياقيت ،114-115 :الميتا  
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فييي  مئييياا ةذ عليييم  قاا يييا "عوىى فييي  ايييذع عر ويييع ل  ويييام  ة
ن   مل ال  فقه  عرمن ق رميا . عرئ119"مق ا  ع ل مق واا ن  وعا

ييوعل عر ييوو ، خييعل ف يي   ،ف  يي و ةريي  مثييل ذرييك ممييا  ئييعا فيي  اع
  لليييي  ايييييذع عر وييييامل ع  قييييياا  ل ييييمع فييييي  نلييييب ع سييييي ومال " :نيييياطال

فف  بول علعزعا ف  بحعو مو ند ما عر وو  لعز ىا  :عرووعض 
 حيييمت ايييذع فييي  بحيييو  ، حيييل محيييل مق يييا  ع يييل مق وييياا ن ييي وعا

ُلال ُمسل ) :لح ت  ح ،عرئامل ( ( عفلوا ُلال  ،، عئذرك ف  عرععفومحل )ُم عفااا
فاا لا)ح ت  قعو  لعُ ال )مقاو  (مع  .120"(ُمفااع

ةا اذع عرباحت    ف    س حضو عرعزا عرووعض  ف  خيالل 
 .ف ما نا بفهم  رهذ  عروالند عرعث قد ب نهما ،بحث  ف  عرعزا عر وف 

قلُلعًبييا حضييو عرييعزا عروعممييا  ز ييم ما يي نا انييا ىا  س رايي اًل مع  ؛وعضيي  مع
 ويييييام ا  ،ف نيييي  ةذع ئيييياا عرمق وييييياا عرق يييي وعا فيييي  عريييييعزا عر ييييوف 

 وييامل  ،فيي ا عرمق ييا عر ع ييل فيي  عرييعزا عرووعضيي  ،عرمق ييا عر ع ييل
 !عاع مر ل ما سبق ،عرمق و ا عرق  و ا

ُثاِلثًاُالتَّأ صيُلَُوالتَّف ريعُُ
فيُِّ ر  َُوالصَّ ِتع ماِلُال َعروضيِّ َُضب ُ ُاِلس 

[ عح ييياج المييياا عرويييوب عرقيييمماا انيييمما ىنبليييعع  هسسيييعا 37] 
يييي عفعع مييييا عرمسيييي ومل ،نععاييييم ضييييب  ع سيييي ومال مييييامة  ،ةريييي  ىا  ع ل
ر سييي نب عع منهيييا ى يييال  لوليييعا ميييا سيييعع   ،مسييي عف د ر يييوع  خا يييد

ةننييا ةذع عس عضييحنا ايذع عل ييل علييمنا  عرعضييا عرمن قيي   .فوايا انيي 
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 .110 :فليش 
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 .بالحاشية 110 :الساب  
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ا  .ب ني  علسيبق حيمعثا ،خ اوةعرذي  قض  عروقل  ساام  عرمامة عرم عع 
ئياا انيماو ميا ىاميال اقيل  ،رو  ئا ري  عليعم ميا نبيل ع  ميا بويم

 .اا عر   عنح وم ف   عرو  خوج من ع نس
َُمظاِهِرُالتَّأ صيِلَُوالتَّف ريعُِ ُِمن 

  :[ رو   ذ اا ذرك الماا عرووعل ع  الماا عر ور38]
سيييارمدو  فميييا آثييياو  فييي  اليييو عرويييوعل نيييعرهو بو يييو  فاا يييل

فياا ُلال  ،فعويعُرال )  :اي  ،ى يعلو  لعُ ال  ،عمع فيااع ُلال  ،عفياعا   ُيال  ،عمع  ،عفييااا
ُلال  ييي عفلوا الُ ال  ،عُمسل ُلال  ،عفيييااا فلويييع مُ  ،عُم عفيييااا ييي عفلاا رُيييال  ،عمع   فيييوع  (،عُمسل

 ،عفعيييال  ،عفعويييع  ،عفعوييعلل  ،فعويييعلُ ) :منهييا ،انهييا ثيييالت عسييبوعا  فو ليييد
، بارقعبللا ف  121(فعوعُرال )ىفوع ن  م اا عا  س د  (،عاعلُ  ،عاعُرال 

يييوا فييي  عرثيييان  ،عرفيييوع علعل يييذلرا فييي  عرثاريييت ،ععرقع ل ععربع ليييوا فييي   ،ععرحع
وا فيييي  عرسيييامخ علخ ييييو ،ععرييييثَّللوا فييي  عرخييييامخ ،عروعبيييا ىي ئيييياا  ،ععرثَّيييول

 ."حار ععرولدعرز " نانعا عر فو ا ف ها
رقيعل ع ،عما آثياو عر   ي ل ععر فو يا في  اليو عرويوعل ئيذرك

 يعوع خارفهيا  ،فقم ىخولم ربحعو عر وو لم وا ؛بارمععطو عرووعض د
 ،ئاا   خنا عرخل ل  عُوم   عوة عريمعطوة ى يال ،عس ومال عر ووعا غاربا
عس ومار  سيم )ف سم خ عرمم م ع س ومار   ،ع عوة ع س ومال فواا

وعج عريمعطوة ري  ثميان  ةخي)فوع اا  ثم ني  عريمعطوي  (،عرب م  فاا ل ف 
 ،ع سي ومار  ،ع وب ا عرهزج ععرمق ضب ععرمل يت (،عرب م  فاا ل ف 

زلا ،فوع اا  سم سيها عريمعطوي ىي ئياا  ،عاي  ىوبويد ىفيوع ن ي م بيارلع
 ."نانعا عر فو ا ف ها "عرولد
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نيييييعرهو  ،عميييييا آثييييياو عر   ييييي ل ععر فو يييييا فييييي  اليييييو عر يييييور 
ةن يييياا فييييوع مييييا )فمييييا ع  يييي قاق انييييماو ة  " ،ععرم يييي قام بارم ييييمو

ف قييييال رلفييييوع عرييييذي  يييي غ مييييا  (عرم يييي ق)عىمييييا  (،ل  ييييمل ال يييي ى يييي
فئ نييك   يي ق عرفييوع  ،لنييك   لييب مونيي  عل ييل فيي  عرفييوع ،عل ييل

اييع  (عرم يي ق منيي )ع .عئيي ا عل ييل ميمفعا ف يي  ،ر خيوج منيي  عل ييل
 .122"عل ل

ايييع  -عسيييو عرحيييمت ذع عرمويييارو عرم يييهعوةعايييع -ةا عرم يييمو 
 ،عسم  ال  عرحئو ب  ل   عرذي  مل  ،عل ل ف  عروىي عرمسمعع ر 

ععسييو عرفااييل ع يي غد عرمبارغييد ععر ييفد عرم ييبهد ععسييو عرمفوييعل ععسييو 
ئيل ىعرطيك فيوعع ايا  ،عر فض ل ععسو عرزماا ععسو عرمئاا ععسيو عآلريد

ولب) ةا ئلمد .ذرك عل ل علعري   (،ضياواب)ى ل ئلمد  ،مثال (ضع
لنييي   ئيييعا ميييا  ،ععلخيييوى عسيييو فاايييل خيييوج بق ييياخ م يييوم ،م يييمو

يييييل)الييييي   (ضيييييوب)رثالثييييي  ع م ييييي  ئييييياا فولييييي  الييييي   (،ضييييياواب=فااا
وعبع =فعوعلع )  (.ضع

ُِإن كاُرُالتَّأ صيِلَُوالتَّف ريعُِ
  وحعا نععن ا  ،[ ئاا الماا عرووعل ععر ور لم وا39]

مما ئاا       رهو سيهال م سيعو عرفهيو نيعي ع ننياع  ،عر فو ا عئ ف   
ف ولز ان  ئيل  ؛وىع وبا مئمع رلفئو ضو ر ع نناع موة ىخ ،موة

بوييل " :نييال عرييممام ن  ،ميا رييو  حييو  الي  عر قو ييم حو ييهو ال ي 
عىنئو  ،علول ئل  وو ناطما بنفس  ،عرناخ ىنئو عرمععطو ى ال عوىسا

ةنييا سييمونااو ن قييعع  :عنييال ،ىا  ئييعا عروييوب ن ييمم  يي طا مييا ذرييك
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لُيييييال )عباربسيييي    ،بارمم ييييم مسمسيييييا عبيييييارععفو  ،فيييي  عرويييييوعل مييييثال (فعوا
عمييا ى ييا رنييا  .عبييارهزج ععرمق ضييب ععرمل ييت موبوييام ،ف هييا (ال فعوييعرُ )

عىا عرمم م  ؟ىا نموك ىا ى ل اوعل عر ع ل ئاا مفاا لا  بار اا
لُيال )عىا  ؟ئياا ميا ثمان يد ىليزعا ُلال )في  عربسي   ئياا ى يل   (فعوا  (فييااا

لعُ ال ) عىا ايييييوعل عريييييععفو ئانيييييم فييييي  عل يييييل ؟بيييييالرر ثيييييو  (،ُمفيييييااع
ععلئثيوعا اليي  خيالر اييذع  .ةريي  غ يو ذرييك (؟فعويعُرال ) ياوم اليي  

معلَّ  ،لا ح و لم ا عر وو ف  عرمععطو عرمذئعوة عع يوعم لو ي  ف هيا
فئييياا ذرييييك سييييوع  ؛الييي  مييييا عخييي   عهلل بيييي  عروييييوب معا ميييا اييييمعاو

ا  ،ى لا عهلل ال   عرخل ل ععخ    ب رهاو ذرك ،ُمئل ع عًما ف   بااهو عع 
و   ييووعع بقععاييم عرنحييع عى ييعل ئمييا ريي ،ع   نييعع  ،رييو   ييووعع اييو بيي 

نمييييا ذرييييك مميييا ف ييييواو عهلل ال يييي  ،عر  يييو ر فيييار ثم ا فيييي  عرمم ييييم  ؛عع 
ييعَّزعم ععر سييم خ فيي  عرهييزج ع  عروييل  ،ائييذع-عرمضيياوع عغ ييو  مييا عرُملع

يييييزعاعمع ى يييييل وفضييييي  عرويييييوب ئميييييا  -ر يييييععب عرمعليييييزعأعم ىي عرمعلل
ذع ع  .وفضيعع ى يع  ئث ييوة ميا ئالمهيو اليي  ميا  قيوو فيي  اليو عرنحييع ع 
ف ع عوعييذَّو  ؛  ييوق عر ييك فيي  ذرييك ةريي  عر ييوو   ييوق ةريي  عرئييالو ح نطييذ

فااع بفسام  ،باب ئب و ما ى عل عرووب د  .123"ع  خع
 اطفيٌد  يوى  ،  و ب ف  ىن  ئانم ما عرباحث ا نم ما عحيم ثا

فبعي َّاع  ؛عرنظيوع ف ميا سيعى عر يئل عمظيااو  ،ما  ض  ا عرعنيم ععرلهيم
اععنبييي  عرعخ ميييد فييي  اليييعو عرثقافيييد عرووب يييد عريييممام ن  ىا رهيييذع عريييوىي 

رقييم ئيياا اييه ا  .ةذ عر   يي ل ععر فو ييا ىسيياخ فيي  عر قو ييم رهييا ؛بوامييد

                                                
113
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 سيي ف معا ميا ن يياط   ،ةذع ىنبلييعع  ووضيعا المهييو عآوعاايو ،عروعفضيعا
ييييًمع فلييييًعع ىععل نع ل ممييييا  ييييمل اليييي  سييييمعم ع ا مييييام  ،عر   يييي ل ععر فو ييييا اع

 . 124ال هما
  ووعع ب ا في  مينه  ىعرطيك ،عرباحث ا ثو ن   حم ثا ل ل ما

امييا  رلوقييل عرييذي اييع نومييد  ،" نفسيي عرع ييف  ا عر ييئل  ا"  ضيي  وا عع 
عىثيو  عريذي  خلفي  في  ئيل ميا  ،ععس ل   ةر  عرمووفيد ،ع نساا عرئبوى
ععا وفييييعع بسييييمعم  ،فولوييييعع ةريييي  آثيييياو الماطنييييا عرقييييمماا ؛  ييييمو انيييي 

لييو بييي  مييا مواوضييي هو عىنهيييو ئييانعع ىنيييوب ةريي  ع نسييياا عىا ،ميينهلهو
غ ييو ىنهييو ىضييافعع ةريي  منلييزعم عرقييمماا منلييزعم  ،عوعفضيي  فئييو هو

 . 125عرولو عرحم ت
هاِنُِمَنُالتَّأ صيِلَُوالتَّف ريعُِ َُوج 

ىا بويييييييل عربيييييييياحث ا  ،[ عميييييييا عرليييييييم و باريييييييذئو ىخ يييييييوع40]
عرمحمث ا  فوق ب ا عر   ي ل ععر فو يا في  اليو عرويوعل عب نهميا في  

عفييي   ،نهميييا فييي  علعل ميييا بييياب عرمليييازميييا لهيييد ى ،اليييو عر يييور
 ،ةذا عرفيوع عر يوف  ظيااو عر عريم ميا ى يل  ؛عآلخو ميا بياب عرحق قيد

ييلع فواييا رضييوعوة ةلوعط ييد  ؛فيي  حيي ا عرفييوع عرووعضيي  ى ييل آخييو ُلوا
فيي ا  يي خنا عرخل ييل ئيياا مح الييا ةريي  ىا  خ يياو ىحييم اييذ ا عل ييل ا 

بال يييل  عريييع ئييياا نيييم ائيييخ ع خ  ييياو  نوئيييخ عرقيييعل ،ر بيييمى  منييي 
 . 126ععرفوع
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عاع وىي مقبعل   هم الي   يح    يععام ئث يوة ري خ ىنععايا 
فيي  الييو عروييوعل  سيياعي عر فاا ييل عرمزعحفييد ععر فاا ييل عرسييارمد فيي  
نظيييو ميييا بحيييت ايييا  بيييامل عرمقيييا ا ئميييا ب نيييم فييي  عرفقيييوة عرسامسيييد 

ىا عر  ييو ر  ،عىنيعى  ييععام ذريك عرييوىي في  الييو عر يور ،ععرثالثي ا
ميييا ايييع ة   حع يييل ع غ  يييو ر  يييل ةرييي   ،ععايييم عريييذي ايييع   ب يييق ن

و رع  ععل  لو  ،فوا  ىي  ي اغد عرئلميد ميا ى يلها  ،عسععا ىئاا  ع ل
ةبيييمع  ىع  ،عرقو يييب ب غ  يييو ى يييعع   عر يييام د ىع عر ييياط د ىع ئل  هميييا

 ييي اغد م يييومة مق سيييد ىع  ،نق يييا ىع ز يييامة ىع ئيييل ذريييك ىع بوضييي 
ف ييرو ىع ئيياا  ع  -ر ع يي ل مونيي  مييا  ، يياذة مسييمعاد ييو رع  عخل ىي  ، ل

 غ  ييييييو  يييييي غد عرئلمييييييد ب غ  ييييييو ى ييييييعع ها عر ييييييام د ىع عر يييييياط د ىع 
 غ  ييييوع  ، و  بييييا ىع ةبييييمع  ىع نق ييييا ىع ئييييل ذرييييك ىع بوضيييي  ،ئل  همييييا

 .127ر خف ر ثقل عرن ق ،م ومع مق سا ىع  اذع مسمعاا
 يي طا مييا م رييد  ،ع   يينقل نبييعل وىي ذرييك عرباحييت عرفاضييل

اليييييي   ،ر فيييييي  عر   ييييي ل ععر فو ييييييا ععفيييييق الميييييي  عرويييييوعل ععر ييييييو 
 .االن هما

ِ الحُُ ُراِبًعاُاِلص 
ِ الحُِ ُقيمُةُاِلص 

 ؛[ ةا ع   الح ىسياخ مهيو ليمع ميا علسيخ عرولم يد41] 
 ف قيو ةر هيا  ،فهع عس لد معطمد ةر   حم م عرمقا يم ععخ  ياو عرمويارو

 .128بنييياا عروليييو نفسييي  عموعسيييام عرولمييياا عرم  يييلد بهيييذع عروليييو لم ويييا
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د فييييي  ع  ييييي الح عالييييي  وغيييييو  س حسيييييا ىا  ئيييييعا  ،ىنييييي    ُم ييييياحَّ
ع ليييزو ىا   قيييمو ب انييي  نبيييل  ،عرم ييي لح ظيييااو عرم ريييد الييي  مفهعمييي 

 .عس  واب  ر س   ا عرم لق  ،اول عرولو ىع موعسام عرولماا
ِتع مالُتها َ َلحاِتُال ِعل ميَِّةُال َعَربيَِّةَُواس  ال ُمص  َأةُُ َُنش 

يييوعجع -غ يييواو ىح انيييا عرولمييياا م ييي لحام  [   بنيي 42]  -ع  حع
ف سيي حقعنها عئ نهييا  ؛ع لوعنهييا اليي  علعاهييا ئلهييا ،ف ييمخلعنها رغيي هو
 ،عرئيا المياا عرويوب عرقيمماا !ح ثميا ىناميم اع َّ عيمل  ،  عو مهيالوة

ئانعع  ولوعا ف  عضيا م ي لحام اليعمهو عرمن عليد ايا  فئ يواو 
ذ  ع ليك ف س نب عا ما اي ،ةر  رغ هو او عموارو ح ا هو ،ع ح  لهو
ماال ثعوَّ مواملد عرمارك  هاف واملعن ؛عرم  لحام عرمناسبد ،لم وا موا
فوبمييا  ،ف  يوفعنها ئ ير  يياهعع الي  حسيب لهيام نظيواو ؛ميا  مليك

 ،عسييي وملعع عرم ييي لح عرععحيييم فييي  مععضيييا مخ لفيييد ميييا عروليييو عرععحيييم
عوبما عس وملع  ف  العو مخ لفد بمفاا و م قاوبيد ىع  ،بمفاا و مخ لفد

 .عانمطذ   لل  رلم لق  االند اذ  عرولعو ف  نظواو ،امةم با
ر فُِ َ َلحاِتُفيُِعل َمِيُال َعروِضَُوالصَّ ُاتِّحاُدَُبع ِضُال ُمص 

ييييييي لاا 43] للمع [ عسييييييي ومل المييييييياا عرويييييييوعل ععر يييييييور فييييييي  عروا
بوضيييها ىا  ييي خنا ؛ فيييوىى عريييمئ عو ىنييي خ فييي  129م يي لحام ععحيييمة
 ،بمقييا  خ اليييو عر يييور نييم  ييي ثوعع ةرييي  حييم ئب يييوعرخل ييل عى يييحاب  "

يولرا ُوميعًزع رلويوعل ذع ُوميعزع عر َّ اوق  افي   موئي  ئيل منيا ميا في ،فا َّخع
 .130"ع موك سو 
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رقم ىوعم ومعز عرعزا عر   ب نيم في  عرفقيوة عرخامسيد ا يوة ىا 
   منييييا ىا  ،ظهييييعو عن فيييياا الميييياا عروييييوعل ف هييييا رولميييياا عر ييييور

ععل ييل  ،  عرييعزا ئعنييعع لم وييا مق فيي ا مق ضيي  عرحالييد عرععحييمة ةريي
عرئننيي  ىسيي   ا ىا ى يينر  .عرفئييوي عرععحييم عرييذي ىن يي  اييذ  عرحالييد

 :عرم  لحام عرم  وئد ةر  نم  ا
عمنهييييييا  ،م يييييي لحام م فقييييييد عرمفيييييياا و اليييييي  عليييييي  عرومييييييعو 1

 (.عرعنر)ع (،عرحذر)ع (،عرز امة)
 عمنهيا ،م  لحام مخ لفد عرمفاا و ال  عل  عرومعو ئذرك 2

 (.ا اللع )ع (،عرسالمد)ع (،عر حد)

ىمييا عسيي ومال عريينم  علعل فوعلييا ف مييا ىوى ةريي   لييك عروالنييد 
  :عر    مو الماا عرووعل ععر ور اا عرعا  رها

عاي  في   ،في  عرولمي ا (عرز امة)ئ ر    س وملعا م  لح 
 ،عروييوعل ةضيييافد بويييل عل يييععم ةريي  ى يييععم عر فو ليييد عل يييعل

ةرييي   ،عرثالثيييد عرمق يييا عر ع يييل عرمغليييق ذي عل يييععم ( ُيييال )ئ ضيييافد 
ُلال ) الُ ال )ر   و بار وف ل  (،ُم عفااا عا  ف  عر يور ةضيافد - (ُم عفااا

ئ ضيافد ف حيد  ،بول عل ععم ئذرك ةري  ى يععم عرئلميد عل يعل
 ،بمق ا  ع ل ف  ىعرها (نا علع )ر   و  (،نع علع ) ىخوى ةر  ف حد نار
 !بمل عرق  و عرسابق

عاييع  ،رولميي افيي  ع (عرحييذر)ىو ئ ير    سيي وملعا م يي لح 
مييييا  (رُييييال )ئيييينق   ،فيييي  عروييييوعل نقيييي  عرمق ييييا عر ع ييييل عرمغلييييق

  عر يييور م ليييق نقييي  عايييع فييي -(فعويييع)ر  ييي و بارحيييذر  (فعويييعُرال )
مييا  (عع)ئيينق  ىعل عرمق يا عر ع ييل  ،عرئلمييد بويل عل ييععم ميا
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قليييععل) ر  ييي و بارحيييذر ةرييي   ،عسيييو عرمفويييعل ميييا عرثالثييي  عرمليييوم (مع
قعل)  (!مع

عاييع  ،فيي  عرولميي ا (عرعنيير)م يي لح  ىو ئ يير    سيي وملعا
ف  الو عرووعل نق  حوئد عرمق ا عرق ي و ر نضيار سيائن  ةري  

مق ويا مسي   ال مغلقيا  ،بيارعنر (مفوع مُ )ف ئعا ف  آخو  ؛ما نبل 
فلويييع مل ) ائيييذع ،ب ييامم ععحيييم ن يييا عرئلميييد عاييع فييي  عر يييور " -(مع

ئ ؛عف   علع  مخ لفد ف  عرحسا ععرمحل ،اما بوماا سل وَُّم فا لا اُا عرُملع
 ،فيييي  عروييييوعل (مفوييييع م)، فارييييذي ى يييياب 131فيييي  عرم حييييوك)...("

 !عنفا با سئاا ، سم  اع نفس  ةذع ئاا ف  عر ور
معا م  لحام ما اع ععحم ىع ئارععحم  !ئ ر   ُ ععحِّ

هو  س ييوا ىمييا عسيي ومال م يي لحام عريينم  عآلخييو فوعلييا ةريي   ععع
س اع عرماراك   :ف  م  م ئلو رغ هو  ععع

عا  ف   ،ف  عرولم ا (عر حد)ئ ر    س وملعا م  لح 
عاي  في  عر يور بيوعاة  ،عرووعل بوعاة  عر فو لد ما عر غ  يو باروليد

  !ى ل عرئلمد ما ع   مال ال  حور ما حوعر عرولد
عاي   ،ف  عرولم ا (عرسالمد)ىو ئ ر    س وملعا م  لح 

  ف  عر يور عا ،ف  عرووعل بوعاة  عر فو لد ما عر غ  و بارزحار
  !بوعاة ى ل عرئلمد ما ع   مال ال  عرهمزة ععر ضو ر ئل هما

عاع  ،ف  عرولم ا (ع ا الل)ىو ئ ر    س وملعا م  لح 
فييييي  عرويييييوعل ع ييييي مال عر فو ليييييد الييييي  عر غ  يييييو باروليييييد عريييييذي سيييييبق 

فيي  عرفقييو  ا عرخامسييد  ،عر وييول ريي  عرلزحييار عذئييو بوييل ىمثل همييا
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عاع ف  عر ور ع  مال ى يل عرئلميد  ،ث اععرثالث ا ععرسامسد ععرثال
 !ال  حور ما حوعر عرولد ىع ىئثو

س يييا فييي  م ريييد  يييمعا م ييي لحام ميييا   يييمل  عر َّعع ئ ييير   ُ ععحِّ
 !عرئلمد

ةننييي    ىسيييي   ا ىا ىغفييييل مييييا فيييي  ميييينه  الميييياا عروييييوعل 
مييا م رييد اليي  االنييد ئييل مييا عرولميي ا  ،ععر ييور فيي  ع  يي الح

ق عرفهيييييو ك عرولمييييياا ئيييييانعع  فهمعنهيييييا حيييييعر ييييي  ىوى ىا ىعرطييييي ،بييييياآلخو
 .ع   الحع  موعا انها ف   ععفق 

ُخاِتَمةُ 
 ،[ ىمى   بيييا المييي  عرويييوعل ععر يييور  قو يييمع ع  ب قيييا44]

 : عحمم ف هما ع وممم ب نهما ،ةر  عرح عل ال  ىوبا ىفئاو ئبوى
ليُ  1 َوَّ تيعاُبُاْل   اِلس 

 ،عاييييع عر مه ييييم رلولييييو بيييياف وعل ع ح مييييا م عرممئنييييد
عاييع مييا ئيياا فيي  الييو عروييوعل باا مييام   .سيي  وابا رمسيياطل ع

ييييمد  ،اليييي  عر َّقلل ييييب عفيييي  الييييو عر ييييور باا مييييام  اليييي  عرقاسل
 .عروعقلل َّد

نُُ 2  ال َوز 

 ،عايييييع مقابليييييد مقيييييا ا عرئلميييييد نعايييييا عايييييممع ع و  بييييييا
عنييييم عح ييياج ةر يييي   .بمقيييا ا مو نييييد  ُناسيييبها عُ مثلهييييا ع عئ يييفها

الل ذريييك  م يييزم بويييل عفييي  خييي .عرولمييياا لم ويييا ععسييي ومال 
 :علفئاو عر غوى

 بيَعُةُالس اِكِنَُوال ُمَتَحرِِّكَُوَتواليِهما َ 
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 ،فمفهعو عرسائا ععرم حيوك في  عرولمي ا ععحيم
 ،ثو ةنهما لم وا  حئماا  ععر  عرسيععئا ععرم حوئيام

ُ.بقانعن ا مو ن ا غ و مخ لف ا ب نهما
 ُداُثه ِتح  ِنَُوُشيوُعهَُواس  َأُةُال َوز   َنش 

 ،ة ئييل ميا عرييعزن ا عرووعضي  ععر ييوف فن ي 
ع يييوعبد  ،م ولقييياا بن ييي ة عآلخيييو ع ييي عا  ،ع ييي عا 

م ولقيييييييد ب يييييييوعبد  ،عسييييييي حمعت لم يييييييم فييييييي  ىحيييييييماما
 .عس حمعت لم م ف  عآلخو

 ِنَُوَتع ويُضه  َتغ ييُرُال َوز 

 ،ف غ  و ئل ما عرعزن ا عرووعض  ععر يوف 
ع وع ضي  اميا  ،م وع  بعضعح  ال  وغيو عر غ  يو

 .رحق  من 

 التَّأ صيُلَُوالتَّف ريعُُ 3

عاع عس نبا  عضا من قي   قضي  عروقيل ب ني  علعل 
با ا ميييام الييي  ميييامة  ،عميييا سيييعع  فيييوع انييي  ،ععلسيييبق حيييمعثا

عنييييم  .مسيييي عف د ر ييييوع  خا ييييد ،م يييي فاة مييييا  عرمسيييي ومل
ةرييييي  ذرييييك فييييي   ،عح يييياج المييييياا عروييييوعل ععر يييييور لم وييييا

 .  س خ عرولم ا

ِ الحُُ 4  اِلص 

روليييييو ع ععضيييييوهو الييييي  ئلميييييام عايييييع  وييييياور ىايييييل ع
عرقيييم  . حم يييمع ععخ  ييياوع ،ة ييياوة ةرييي  مقا يييم مو نيييد ،مو نيييد

 ، عحمم ب ا الم  عرووعل ععر يور بويل عرم ي لحام
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فمنها ما ع فقم ب نهما ف   عرمفاا و ال   ؛بنم  ا ما عر عحم
 .عمنها ما عخ لفم ،عل  عرومعو

اليي   ،رقييم مرنيي   ععفييق الميي  عروييوعل ععر ييور ف مييا سييبق
 .اند االن هما عى ارد امل عرمفئو عرووب  ف  ئل منهماعث

ثُُِكُتُبُ  ال َبح 

ب حق ييييق محمييييم اليييي   ،"عرخ يييياط ": (ىبييييع عرفيييي ح اثمييياا)عبيييا لنيييي   -
 .و1987عرثارثد سند  ، بود عره طد عرم و د عروامد رلئ اب ،عرنلاو

ب حق ييييق عريييمئ عو اليييي  ابييييم  ،"عرمقمميييد": (ابيييم عرييييوحما)عبيييا خلييييمعا  -
  .عرثارثد ،ع بود معو نهضد م و بارقااوة ،عرععحم ععف 

عرومييمة فيي  محاسييا عر ييوو ": (ىبييع اليي  عرحسييا عرق وععنيي )عبييا و يي ق  -
ع بويييد معو  ،ب حق يييق محميييم مح ييي  عريييم ا ابيييم عرحم يييم ،"عآمعبييي  عنقيييم 

 .و1981=اي1401عرخامسد سند  ،عرل ل   بب وعم

حنيييعا ب ولميييد مبييياوك  ،"عر يييوو د عرووب يييد": (لميييال عريييم ا)عبيييا عر ييي ُ  -
ن ييييييو معو  عبقييييييال بارييييييمعو  ،و1996عر بوييييييد علعريييييي  سييييييند  ،عآخييييييو ا
 .عرب ضاا

ب حق ييق  ،"عروقييم عرفو ييم": ( ييهاب عرييم ا ىحمييم بييا ىحمييم)عبييا ابييم وبيي   -
 ،ع بويييد معو عرئ يييب عرولم يييد بب يييوعم ،عريييمئ عو ابيييم عرمل يييم عر وح بييي 

 .و1983=اي1404علعر  سند 
   (:ال  با ابم عرمهما)عبا ا فعو  -

 بوييييد معو  ،ب حق يييق عرسيييي م ةبيييوعا و محمييييم ،"عر ييييووضيييوعطو " 1
 .و1982اي=1402عرثان د سند  ،علنمرخ بب وعم

 ،ب حق يييق عريييمئ عو فخيييو عريييم ا نبييياعة ،"عرمم ييا فييي  عر  يييو ر" 2
عن يييييو عريييييمعو  ،و1983=ايييييي1403ععر بويييييد عرخامسيييييد سيييييند 

 .عرووب د رلئ اب ب وعبلخ ر ب ا
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 ،"رسيياا عروييوب" :(ىبييع عرفضييل محمييم بييا مئييوو عرم ييوي)عبييا منظييعو  -
 . بود معو عرمواور بارقااوة

 بويد  ،"في  عربن يد ع  قاا يد رل يوو عرووبي ": (عريمئ عو ئميال)ىبع م ب  -
 .و1981سند  ،عرثان د ،معو عرولو رلمال  ا بب وعم

 بوييييد معو  ،"ععنييييا عرق يييي مة عرووب ييييد": (عرييييمئ عو محمييييم ف ييييعح)ىحمييييم  -
 .و1984علعر  سند  ،عرمواور بارقااوة

ب حق ييق عرييمئ عو ىحمييم ابييم  ،"ئ يياب عرويوعل": (ىبييع عرحسييا)علخفيش  -
 .عن و مئ بد عرزاوعا بارقااوة ،و1989=اي1409ع بود سند  ،عرمع و

ب حق ييق عرييمئ عو ابييم  ،"عرمبييمع فيي  عر  ييو ر": (ىبييع ح يياا)علنمرسيي   -
عن ييو  ،و1982=اييي1402ععر بوييد علعريي  سييند  ،عرحم ييم عرسيي م  لييب

 .مئ بد معو عرووعبد بارئع م

عر بوييييد عرسييييابود سييييند   ،"معسيييي ق  عر ييييوو": (عرييييمئ عو ةبييييوعا و)ىنيييي خ  -
 .عن و مئ بد علنللع عرم و د بارقااوة ،و1997

   (:عرمئ عو س م)عربحوععي  -

 بوييييد عره طييييد عرم ييييو د عرواميييييد  ،"عروييييوعل عع  قيييياع عر ييييوو" 1
 .و1993سند  ،رلئ اب

بحييييت بمللييييد  ،" حق ييييق عموعسييييد :ئ يييياب عروييييوعل ر خفييييش" 2
مييييا عرمللييييم  ،و1986عروييييمم عرثييييان  سييييند  ، ييييدف ييييعل عرقااو 

 .عرسامخ

 ،"عرقسييو علعل :موعسييام فيي  الييو عرلغييد": (عرييمئ عو ئمييال محمييم)ب ييو  -
 .و1969 بود معو عرمواور بارقااوة سند 

 ييياو ُ عر يييوو عرووبييي  ح ييي  آخيييو عرقيييوا ": (عريييمئ عو نل يييب)عربهب  ييي   -
سييند  ،ب ضيياا بوييد معو عرنليياح عرلم ييمة بارييمعو عر ،"عرثارييت     عرهلييوي

 .عن و معو عرثقافد بارمعو عرب ضاا ،و1982
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ب ولميييد  ،"عرغنييياا ععر يييوو انيييم عر يييوعب عربمعط يييد": (ميييعو خ .ك)بيييعوع  -
عن يو معو  ييالخ   ،و1992ععر بويد علعري  سيند  ، عسير  يلب عر ياو

 .بمم ق

ب حق يق عرحسيان   ،"عرئاف  ف  عرووعل ععرقيععف ": (عرخ  ب)عر بو زي  -
عن يييو مئ بيييد  ،و1969سيييند  ،د عرميييمن  بارقيييااوة بوييي ،حسيييا ابيييم عهلل
 .عرخانل  بارقااوة

م طيييل  ": (ىبيييع بئيييو ابيييم عرقيييااو بيييا ابيييم عريييوحما عرنحيييعي)عرلوليييان   -
ع بو ييي   ،نيييوى  عاليييق ال ييي  علسييي اذ محميييعم محميييم  يييائو ،"ع الييياز

 .عن و   مئ بد عرخانل  بارقااوة ،م بود عرممن  بارقااوة

ب حق ييق  ،"اييوعل عرعونييد": (ا حمييامىبييع ن ييو ةسييماا ل بيي)عرلييعاوي  -
عن يييو  ،و1985=ايييي1406 بويييد سيييند  ،عريييمئ عو  يييارح لميييال بيييمعي

 .نامي مئد عرثقاف 

 ،"نظو يييييد لم يييييمة فييييي  عرويييييوعل عرووبييييي ": (س انسييييي الخ .و)لع ييييياو  -
ع بويد عره طييد  ،عموعلويد ابيم عرحم يم عريمععخل  ،ب ولميد منلي  عرئوبي 
 .و1996سند  ،عرم و د عروامد رلئ اب

ب وو يب عريمئ عو  ،"مر يل عر يااو -عر ااو ععر ئل ": (لمسعا) ل وعو -
ع بوييييييييييد سييييييييييند  ، ييييييييييبوي محمييييييييييم حسييييييييييا عابييييييييييم عرييييييييييوح و عرقوييييييييييعم

 .عن و معو عرمو ُ بارو ال ،و1995اي=1415

نضييييييييا ا  :معسيييييييي ق  عر ييييييييوو عرووبيييييييي ": (عرييييييييمئ عو مييييييييمحم)عرل أيييييييياو  -
 .و1995عرثارثد سند  ، بود معو عرمواور بارقااوة ،"عم ئالم

 ،"مقممييد  حق ييق ئ يياب عرمعسيي ق  عرئب ييو": (خ ابييم عرملييكغ ييا)خ ييبد  -
 بويد معو  ،عوعلو  ع مو ر  عريمئ عو محميعم عرحفني  ،عرذي حقق  اع

 .عرئا ب عرووب  بارقااوة
 بوييد معو  ،"فييا عر ق  ييا عر ييووي ععرقاف ييد": (عرييمئ عو  ييفاا)خلع يي   -

 .و1987عرسامسد سند  ،عر هعا عرثقاف د عروامد ببغمعم
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 بويييد معو  ،"عر فئ يييو عر يييع   انيييم عرخل يييل": (عو حلمييي عريييمئ )خل يييل  -
 .عرمووفد عرلامو د با سئنمو د

عرو ييييعا ": (ىبييييع ابييييم عهلل محميييم بييييمو عرييييم ا بيييا ىبيييي  بئييييو)عريييممام ن   -
ععر بوييد  ،ب حق ييق عرحسيان  حسييا ابيم عهلل ،"عرغيامزة الي  خبا ييا عروعميزة

 .عن و مئ بد عرخانل  بارقااوة ،و1994=اي1415عرثان د سند 

ع و ام عر اف  الي  مي ا عرئياف   حا     " - (عرس م محمم)عرممنهعوي  -
عرثان ييييييد سييييييند  ، بوييييييد م يييييي ف  عربيييييياب  عرحلبيييييي  بم ييييييو ،"رلقنيييييياط 
 .و1957=اي1377

بحييت فيي   :عرنحييع عرووبيي  ععرييموخ عرحييم ت": (عرييمئ عو ابييم )عروعلحيي   -
عن يييو معو عرنهضيييد عرووب يييد  ،و1986=ايييي1406 بويييد سيييند  ،"عرمييينه 
 .بب وعم

ب حق يييق  ،" يييوح  ييياف د عبيييا عرحاليييب": (محميييم بيييا  عرحسيييا)عروضييي   -
ع بويييد معو عرفئيييو عرووبييي  بارقيييااوة سيييند  ،محميييم نيييعو عرحسيييا عآخيييو ا

 .و1975=اي1395
 عرووب يييييييد ععر  ب قييييييييام": (عريييييييمئ عو مميييييييمعح ابيييييييم عريييييييوحما)عروميييييييار   -

 .و1996سند  ، بود معو عرمووفد عرلامو د با سئنمو د ،"عرووعض د

 ،ب ولميييد عريييمئ عو م ييي ف  بيييمعي ،"عروليييو ععر يييوو": (ى .ى)و   ييياومز  -
 . بود علنللع بارقااوة ،عموعلود عرمئ عوة سه و عرقلماعي

ب حق يق عريمئ عو  ،"عرقس اخ ف  الو عرويوعل": (لاو عهلل)عرزمخ وي  -
ن ييييو  ،و1977=اييييي1397ععر بوييييد علعريييي  سييييند  ،فخييييو عرييييم ا نبيييياعة

 .عرمئ بد عرووب د بحلب

حوئييد عر ييوو عرحييم ت فيي  سييعو د مييا ": (ىحمييم بسيياوعرييمئ عو )سيياا   -
علعرييي  سيييند  ، بويييد معو عرمييي معا رل يييوعت بمم يييق ،"خيييالل    ىاالمييي 

 و1987=اي1398
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بحييعت  :عرووب ييد عرف ييح  عرحم ثييد": (عرييمئ عو  اوعسييالر)سيي  ئ ف  ش  -
ب ولمييييد عرييييمئ عو محمييييم حسييييا ابييييم  ،"فيييي    ييييعو علرفيييياظ ععلسييييار ب

 .و1985سند  ،ارقااوةع بود معو عرنمو ب ،عروز ز
مقيييال بارويييمم  ،"عرهيييامش ععرمييي ا عمععطيييو ع سييي بمعل": (محميييم)سيييل ماا  -

خو ير سيند  ،بارملليم عرحيامي ا يو ،عرثارت ما مللد ف يعل عرقااو يد
 .و1992

ب حق يييق ابيييم عرسيييالو   ،"عرئ ييياب": (ىبيييع ب يييو اميييوع بيييا ننبيييو)سييي بع    -
 ،و1988=اييييي1408عرثارثييييد سييييند  ،ع بوييييد عرمييييمن  بارقييييااوة  ،ايييياوعا

 .عن و مئ بد عرخانل  بارقااوة

وه يد  :عرمينه  عر يع   رلبن يد عرووب يد": (عرمئ عو ابم عر يبعو) اا ا  -
علعريييي  سييييند  ، بوييييد لاموييييد عرقييييااوة ،"لم ييييمة فيييي  عر ييييور عرووبيييي 

 .عن و مئ بد معو عرولعو بارقااوة ،و1977

 ،"االنيد ايوعل عر يوو ببناطي  عرنحيعي": (عرمئ عو محمم لميال) قو  -
 .و2000علعر  سند  ،ود عرممن  بارقااوة ب

   (:عرمئ عو محمم حماسد)ابم عرل  ر  -

علعريي   ، بوييد عرمييمن  بارقييااوة ،"عرلملييد فيي  عر ييوو عرووبيي " 1
 .عن و مئ بد عرخانل  بارقااوة ،و1990اي=1410سند 

عر بوييييييييييد علعريييييييييي  سييييييييييند  ،"فيييييييييي  بنيييييييييياا عرلملييييييييييد عرووب ييييييييييد" 2
 .عن و معو عرقلو بارئع م ،و1982=اي1402

مزع يييا عرفيييا ععر وب يييو  :عرلغييد عر يييااوة": (علسييي اذ ابييياخ محميييعم)عروقييام  -
 . بود عرمئ بد عرو و د بب وعم ،"ف  عرلغد عرووب د

 ،"موعسيد في  عر  سي خ عع سي موعك :عرويوعل ععرقاف يد": (محميم)عرولمي   -
علعرييييييييييييي  سيييييييييييييند  ، بوييييييييييييد عرنلييييييييييييياح عرلم يييييييييييييمة بارييييييييييييمعو عرب ضييييييييييييياا

 .رمعو عرب ضااعن و معو عرثقافد با ،و1983=اي1404
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 ،"بلع عرنيم عن ياطم ىخيوى ميا  يوو عرخا يد": (عرمئ عو ريع خ)اعل  -
 .و1989عرثان د سند  ، بود عره طد عرم و د عروامد رلئ اب

مقييال فيي   ،"عر ييوو عروييارم  ععرثابييم عروييارم ": (عرييمئ عو  ييالح)ا ييم  -
ميييا ملليييد عر يييوو عرم يييو د عر ييياموة ايييا  ،و1995ر نيييا و  77عرويييمم 

 .ععر ل فز عا ع حام ع ذعاد

م يوعع موعسيد  :معسي ق  عر يوو عرووبي ": (عرمئ عو  ئوي محميم)ا أام  -
عن ييييو معو  ،1978عرثان ييييد سييييند  ، بوييييد معو علمييييل بارقيييااوة ،"الم يييد

 .عرمووفد بارقااوة

 بوييييد معو عرمويييياور  ،"فيييي  ى ييييعل عر ع يييي ح": (عرييييمئ عو سيييي م)غييييازي  -
 .و1979عرثان د سند  ،بارقااوة

 ،"ئ ييياب عرمعسييي ق   عرئب يييو": (محميييم بيييا  وخيييااىبيييع ن يييو )عرفيياوعب   -
 بويييد معو عرئا يييب  ،عريييذي وعلوييي  ع يييمو رييي  عريييمئ عو محميييعم عرحفنييي 

 .عرووب   بارقااوة

 ييياو ُ عرمعسييي ق  عرووب يييد ح ييي  عرقيييوا عرثاريييت ": (انيييوي ليييعوج)فييياومو  -
عن يو معو مئ بيد  ،ب وو ب لول خ ف ح عهلل عرمحيام  ،"ا و عرم المي
 .عرح اة بب وعم

 .ن و عرمعو عرووب د رلئ اب بل ب ا ،"ىسطلد عر وو": (لهام) فاضل -

ب حق يق عريمئ عو ا مهيمي  ،"ئ ياب عروي ا": (عرخل ل با ىحمم)عرفوعا مي  -
بيييييييييييييييوعا و عرسييييييييييييييياموعط  عر بوييييييييييييييد علعرييييييييييييييي  سيييييييييييييييند  ،عرمخزعميييييييييييييي  عع 

 .عن و علالم  بب وعم ،و1988=اي1408

 بويد سيند  ،"نظو د عربناط يد في  عرنقيم علمبي ": (عرمئ عو  الح)فضل  -
 .عن و مهسسد مخ او بارقااوة ،و1992

 نحييييع بنيييياا رغييييعي :عرووب ييييد عرف ييييح ": (عرييييمئ عو علب انييييوي)فليييي ش  -
ععر بوييييييد عرثان ييييييد  ،ب وو ييييييب عرييييييمئ عو ابييييييم عر ييييييبعو  يييييياا ا ،"لم يييييم
 .عن و معو عرم وق بب وعم ،و1983
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 ،"منهيييياج عربلغييييياا عسييييوعج علمبييييياا": (ىبيييييع عرحسييييا حيييييازو)عرقو ييييالن   -
 ،ع بود معو عرئ يب عر يون د ب يعنخ ،مم عرحب ب با عرخعلدب حق ق مح

 .و1966سند  

عرفئيييييو ع  قييييياا  فييييي  ": (عريييييمئ عو ىحميييييم محميييييم ابيييييم عروز يييييز)ئ يييييك  -
بحييييت بارئ يييياب عر ييييذئاوي رالح فييييال بارو ييييم  ،"عرخ يييياط   بييييا لنيييي 
 .و1993اي=1413 بود اب و سند  ،عرمطعي رئل د معو  عرولعو

 ،"عرئامييييل فيييي  عرلغييييد ععلمب": ( ز ييييمىبييييع عروبيييياخ محمييييم بييييا )عرمبييييوم  -
 .ع بود معو عرفئو عرووب  بارقااوة ،ب حق ق محمم ىبع عرفضل ةبوعا و

عرمو يم ةريي  فهيو ى ييواو عرووبيي  ": (عرييمئ عو ابيم عهلل عر  ييب)عرمليذعب  -
 .عن واا ،و1991عروعبود سند  ، بود لامود عرخو عو ،"ع ناا ها

 ،"ىعزعا عر يييوو عرووبييي  معطيييوة عرعحيييمة فييي ": (ابيييم عر ييياحب)عرمخ ييياو  -
 .و1985سند  ، بود عرمنظمد عرووب د رل وب د ععرثقافد ععرولعو ب عنخ

 ييييوح م ييييععا ": (ىبييييع اليييي  ىحمييييم بييييا محمييييم بييييا عرحسييييا)عرموزعنيييي   -
 بويد معو عرل يل  ،ب حق ق ىحمم ىمي ا عابيم  عرسيالو اياوعا ،"عرحماسد
 .و1991اي=1411علعر   ،بب وعم

   (:عرمئ عو سوم)م لعح  -

عر بويييد  ،"سيييام نقم يييد فييي  عرلسيييان ام عرووب يييد  عرموا يييوةموع" 1
 .عن و اارو عرئ ب بارقااوة ،و1989=اي1410علعر  سند 

 ،و1980 =ايييييي1400 بويييييد سييييند  ،"موعسييييد عرسيييييما ععرئييييالو" 2
 .عن و مئ بد اارو عرئ ب بارقااوة

نظو د عرنحع عرووبي  في  ضيعا منياا  عرنظيو ": (عرمئ عو نهام)عرمعس   -
عن ييييو معو عرب يييي و عمئ بييييد عسيييياو  ،عر بوييييد عرثان ييييد ،"عرلغييييعي عرحييييم ت

 .بالوما

ب حق يييق  ،"ملميييا علمثيييال": (ىبيييع عرفضيييل ىحميييم بيييا محميييم)عرم يييمعن   -
 .ع بود ا س  عرباب  عرحلب  بارقااوة ،محمم ىبع عرفضل ةبوعا و
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 ،فونسي  ،ةنئل يزي :موليو م ي لحام علمب": (عريمئ عو مليمي)عابد  -
 .عمن و مئ بد ربناا ب و  ،"اوب 

 ،"ميا رهيا عميا ال هيا :اوعل عرخل ل"  (:عرمئ عو ىحمم سل ماا) انعم  -
 .و1989علعر  سند  ، دو  بود معو عرمووفد عرلامو د با سئنم


