
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



رقى اإلٌذاع فً دار انكتة وانىثائق انعراقٍح 

 و2017نسُح  350

 .                          IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaيصذر انفهرسح: 

 .LC :BP38.09. S5  K4 2016رقى تصٍُف 

 . انخزاعً، عًار حسٍانًؤنف انشخصً: 

انسالو( إنى وانٍه عهى انثصرج عثًاٌ تٍ حٍُف انخصائص األسهىتٍح فً كتاب اإلياو عهً )عهٍه انعُىاٌ: 

 .(رضىاٌ هللا عهٍه)

 ؛ تقذٌى سٍذ َثٍم قذوري انحسًُ.عًار حسٍ انخزاعًتٍاٌ انًسؤونٍح: تأنٍف 

 تٍاَاخ انطثعح: انطثعح األونى.

 يؤسسح عهىو َهج انثالغح. –كرتالء: انعتثح انحسٍٍُح انًقذسح    شر:تٍاَاخ انُ

 و.2016هـ = 1438  

 .صفحح  120انىصف انًادي: 

 يؤسسح عهىو َهج انثالغح. -عهىو انهغح انعرتٍح وحذج  –انكتة انعهًٍح سهسهح انُشر: 

 تثصرج عايح:

 (.118 – 107ح انًصادر )انصفحاخ الئح –هىايش  انكتاب ٌتضًٍٍهىغرافٍح: ثتثصرج ت

 تثصرج يحتىٌاخ:

 -رسائم  -هجرٌاً 40 -قثم انهجرج 23، اإلياو األول، )عهٍه انسالو(عهً تٍ أتً طانة  يىضىع شخصً:

 .دراسح أسهىتٍح

سٍاستُه  -هجرٌاً 40 -قثم انهجرج 23، اإلياو األول، )عهٍه انسالو(عهً تٍ أتً طانة  يىضىع شخصً:

 .وحكًهُ 

 .َقذ وتفسٍر - هجري59عثًاٌ تٍ حٍُف تٍ واهة، تىفً حىانً  يىضىع شخصً:

 .تالغح -انهغح انعرتٍح يصطهح يىضىعً: 

 .األصىاخعهى  -انهغح انعرتٍح يصطهح يىضىعً: 

 َحى. -يصطهح يىضىعً: انهغح انعرتٍح 

 و، يقذو.1965يؤنف إضافً: انحسًُ، َثٍم قذوري حسٍ، 

متت الفهرسة قبل النشر يف مكتبة العتبة احلسينية املقدسة
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 بسه اهلل الزمحً الزحيه

الَِّذيَي َقبُلىا َرثُّنَب اللَُّه ثُنَّ اسَْتقَبُهىا  ِإّى

ًُىا  تَتََنزَّلُ عَلَْيهِنُ اْلوَلَبئَِكُخ َألَّب َتَخبُفىا َولَب َتْحَز

َوَأْثِشُزوا ِثبْلَجنَّخِ الَِّتي كُنْتُْن ُتىَعُذوَى

 العلي العظيهصدق اهلل 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 مقدمة املؤسسة

ٚايجٓا٤ مبا قسّ، َٔ عُّٛ ْعِ اؿُس هلل ع٢ً َا أْعِ، ٚي٘ ايؿهط مبا أهلِ، 

 اـًلٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً خري  ٚمتاّ َٓٔ أ٫ٖٚا آ٤ٕ٫ أغساٖا ٚغبٛؽٖا ابتسأ

 قُس ٚآي٘ ا٭طٗاض ا٭خٝاض. ،أمجعني

 أَا بعس:

ؾاملٓٗر ا٭غًٛبٞ ٖٛ ٚاسس َٔ املٓاٖر ايػٝاق١ٝ، ٚايبشح ؾٝ٘ ٜعتُس ع٢ً 

نؿـ اـكا٥ل ايؿ١ٝٓ، ٖٚصٙ اـكا٥ل قس سٓسزٖا املدتكٕٛ بايكٛت١ٝ 

ٚايٓش١ٜٛ ٚايس٫ي١ٝ، ؾسضغٛا تأثرياتٗا ع٢ً ْؿؼ املتًكٞ ٚشيو ملا ؼسث٘ َٔ 

 املهٕٓٛ يف ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ.ؼطٜو يًشٓؼ اؾُايٞ 

ٕٓ مث١ َ٪اخصات ع٢ً ٖصا املٓٗر ْػذٌ بعهٟا َٓٗا:  إ٫ أ
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ٕٓ دٗس ايباسح يف ا٭غًٛب١ٝ ٜطتهع ع٢ً زضاغ١ ايٓل نُٔ  -1 إ

قسزات عٓاقطٙ، اييت َٓط شنطٖا زٕٚ ايٓعط إىل قاسب ايٓل، َٚا ي٘ َٔ 

 قسض٠ ع٢ً اختٝاض ٖصٙ ايعٓاقط ٚتٛظٝؿٗا يف خٛاب٘.

ِٓ ٫ ُب ٓس َٔ ايتؿطٜل بني سا٫ت اْتاز ايٓل )َاز٠ ايبشح أٚ ع١ٓٝ َٚٔ ث

 ايسضاغ١( ؾٗٛ خيطز َط٠ٟ َٔ ايكا٥ٌ تسٜٟٚٓا، ٚأخط٣ اضػا٫ٟ.

ٚمما ٫ ؾو١ ؾٝ٘ ٚدٛز ايؿطم بني اؿايتني، إش قس خيتاض قاسب ايٓل يف 

ساي١ ايتسٜٚٔ َٔ املؿطزات َا حيطم ؾٝ٘ ع٢ً إظٗاض اـكا٥ل ايؿ١ٝٓ ٚتٛٓخٞ 

ايب٬غ١ٝ. ٖٚصا ا٭َط قس ٫ ُٜتاح يًُتهًِ املطػٌ ؾٝؿٛت٘ ايرتنٝع ع٢ً  ا٭غايٝب

ُٓك١.  اإلٜكاعات ايؿ١ٝٓ ٚايرتانٝب املٓ

ٚيصا: ٫ ٜٗتِ ا٭غًٛبٕٝٛ بؿدك١ٝ قاسب ايٓل; ٭ِْٗ ٜطنعٕٚ ع٢ً 

ايٓل خآق١ زٕٚ باقٞ عٓاقط ايع١ًُٝ اـٛاب١ٝ; ٖٚصٙ َ٪اخص٠ ع٢ً املٓٗر 

يطدٌ نعًٞ بٔ أبٞ طايب )عًٝ٘ ايػ٬ّ( ؾُا خيطز  سُٝٓا ٜأتٞ إىل زضاغ١ ْل

َٔ ؾُ٘ )قًٛات اهلل عًٝ٘( أٚ َٔ تسٜٚٓ٘ ٜهٕٛ داَعٟا ٫ قاي١ هلصٙ ايعٓاقط 

ٚاـكا٥ل ايؿ١ٝٓ، ؾٗٛ ٫ ٜعٝك٘ ا٫ضػاٍ ٫ٚ ًٜعجُ٘ ايػ٪اٍ قابض ع٢ً ضٚح 

 ايب٬غ١ ٚاْؿاغٗا ٚايؿكاس١ ٚدٛامٗا.

مبٔ ٝقٔكس ب٘ زٕٚ غريٙ، خيٓكل املٓٗر ا٭غًٛبٞ ع١ٓٝ ايٓل  -2

عٝح حيكط تأثريٙ باملتًكٞ ايصٟ أضغً٘ إيٝ٘ ايٓل زٕٚ غٛاٙ، ٖٚصا ٫ ٜت٤٬ّ 

َع ع١ٓٝ ايسضاغ١، اييت ٖٞ ْْل يإلَاّ عًٞ )عًٝ٘ ايػ٬ّ( َٚٔ ايتذٓٓٞ 
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ٕٓ ْل اإلَاّ خاضز عٔ  سكطٙ ؾكط بعجُإ بٔ سٓٝـ زٕٚ غريٙ، إش أ

ٕٓ احملسزات ايعَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ ٚايؿدك١ٝ ، ؾٗٛ ٜكًح يهٌ ظَإ َٚهإ ٭

اإلَاّ عًٞ )عًٝ٘ ايػ٬ّ( مل ٜٗسف عجُإ بٔ سٓٝـ عٓس شات٘، ٚإُْٓا نإ 

َت٬ظ١َ َع  َٝع٠ٜٗسف إىل َعاؾ١ ساي١ يف اجملتُع تتهطض ع٢ً َٓط ايػٓني. ٖٚٞ 

ايٓل ايعًٟٛ ٚشيو ملا ٜكتهٝ٘ ايت٬ظّ بني ايكطإٓ ٚايعرت٠ ايٓب١ٜٛ يف ايتذسز 

 ١ اإلق٬س١ٝ.ٚايسميَٛٝ

١ُ يف فاهلا َٚا ايبشح ايصٟ بني أٜسٜٓا إ٫ ٚاسس َٔ ايبشٛخ ايكٝٓ

كٞ ٚاملعطيف ٚايصٟ اْرب٣ ؾٝ٘ ايباسح إىل بٝإ ٖصٙ اؿكٝك١ يف ايتدكٝ

ايعٛاٖط إىل َٓٗر ا٭غًٛب١ٝ ؾسضؽ ؾٝ٘  ؾأخهع٘خكٛق١ٝ ايٓل ايعًٟٛ 

رتنٝب١ٝ َٔ تكسِٜ ثِ اْتكٌ إىل زضاغ١ ايعٛاٖط ايايكٛت١ٝ َٔ غذع٣ ٚتٛاظ٣، 

بإظٗاض اؾٛاْب ايس٫ي١ٝ  تؿٗاّ، ٚتٛنٝس ٚايتؿات، ٚاْتٗا٤ّٚتأخري، ٚسصف ٚاغ

يف ٖصا ايٓل ايؿطٜـ، َٔ تؿبٝ٘ ٚاغتعاض٠ ٚنٓا١ٜ، ٚختِ ايبشح بٓتا٥ر ملا 

 تكسّ.

ناف ايباسح عٓٛاْٟا دسٜسٟا َٚآز٠ ع١ًُٝ خكب١ إىل املهتب١ أَٚٔ ثِ ؾكس 

 بصٍ دٗسٙ ٚع٢ً اهلل تعاىل أدطٙ.اإلغ١َٝ٬ ٚايًػا١ْٝ، ؾكس 

 ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني.

 

رئيس مؤسسة علوو ىَج البالغةة               
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 بسه اهلل الزمحً الزحيه
 

 املقدمة:

ََٔع هلٔل ُسُِاٜؿ ََُسَُِس ،١ًٜٛأقَتامٝل ٘ٔٚآ٥ٔ٫ ١ًٜٔٔكٖت٘ٔ امٝل٢ًَٓٔٓ  ٘ ٛٔيَس ا٤َٜكٟا َبَٝأقٟا َبَطٛأتَتٟا 

ََُٖٚشَُ ،٘ٔتٜٖط٢ُاٍ َبٜنَٚ ،٘ٔك١ًٞ َخ٬َق٢ً ُخ٬ّ َع٠٬ ٚايٖػٚايٖك ،٘ٔتٛٓٝقَٚ  ٘ٔآٔيس 

ٜٛ ََُعٜؾِطَْ ٠٠٬اضٜٔ َقؿني املدَتاملك ََٚق َعٗا   ٘.ٔتٜه٠٬ََ٥ٔ٬ اهلل 

َُج٢ً يف ايهؿـ عٔ   خكا٥لأقبشت ايسضاغات ا٭غًٛب١ٝ ٚغ١ًٝ 

ػعٌ َٔ ايٓتا٥ر  ،قسز٠ٕ ع١ًُٕٝ ٭ْٖٗا تعتُس يف تٛبٝكاتٗا ع٢ً قٛاعٕس ،زبا٭١

 َتكؿ١ باملٛنٛع١ٝ ٚايع١ًُٝ.اَٟا اييت تتٛقٌ إيٝٗا ايسضاغ١ أسه

ُٓ ٗا: ايهؿـ َٚٔ ٖٓا اًْٛل ايبشح يف َعاؾات٘ َٔ اؾرتانات َٓٗذ١ٝ أٖ

ٚايٝ٘ ع٢ً إىل  عٔ ايػُات ا٭غًٛب١ٝ يطغاي١ اإلَاّ عًٞ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(

ٚططم املعاؾات  ،بطاظ مجايٝات ا٭غًٛبإٚ ،ايبكط٠ عجُإ بٔ سٓٝـ

ٚظٝؿيت ايتأثري إىل  يتكطٜط١َٜٔ اايًػ١ٜٛ اييت تتشٍٛ ؾٝٗا ٚظٝؿ١ اـٛاب 

 ٚؾوِّ ،ٚتؿطٜح ْكٛق٘ ،َٔ خ٬ٍ غرب أغٛاضٙ ٜٚهٕٛ شيو ،قٓاعٚاإل
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ِٖ تأؾري ايبٓٝات ا٭غًٛب١ٝ شات اهل١ُٓٝ ع٢ً بٓٝات اـٛاب  ،ضَٛظٙ َٚٔ ث

 ا٭خط٣.

 ،ٚقس اقتهت طبٝع١ املاز٠ إٔ ُٜكٖػِ ايبشح ع٢ً ث٬ث١ َباسٕح ٜتكسَٗا متٗٝس

ِٓإىل  أؾطُت ؾٝٗا ،ٚتًشكٗا خامت١  ٌ إيٝٗا ايبشح.ايٓتا٥ر اييت تٛٓق أٖ

ت ؾٝ٘ زٚنصيو أٚض ،ايتُٗٝس تٓاٚيُت ؾٝ٘ َٛدعٟا تعطٜؿٟٝا باملٓٗر ا٭غًٛبٞؾ

َع ْٚل ايهتاب )َس١ْٚ  ،ملٔ تعًل ب٘ ايٓل )عجُإ بٔ سٓٝـ(تطمج١ َٛدع٠ 

 ،ٚتٛاظ٣ سضغت ؾٝ٘ ايعٛاٖط ايكٛت١ٝ َٔ غذع٣ؾاملبشح ا٭ٍٚ أَا  ،ايبشح(

 ،ٚسصف ،ٚاملبشح ايجاْٞ تٓاٚيت ؾٝ٘ ايعٛاٖط ايرتنٝب١ َٔ تكسِٜ ٚتأخري

اؾٛاْب إىل  تعطنت ؾٝ٘ؾايجايح أَا املبشح ٚ ،ٚايتؿات ،ٚتٛنٝس ،ٚاغتؿٗاّ

ايس٫ي١ٝ َٔ تؿبٝ٘ ٚاغتعاض٠ ٚنٓا١ٜ. ٚقس اغتٓاض ايبشح مبكازض َٚطادع 

 َتٓٛع١ قسمي١ ٚسسٜج١. 

 ًٝ٘ ايػ٬ّ(:ًٞ بٔ أبٞ طايب )عٚأخريٟا قاٍ ع

ََٔ َنَطَب يف ٖصٙ ايكٓاع١ عل، ٚدط٣ ؾٝٗا ع٢ً ٔعطم » ٍُ إي١ا  ٫ٚ ٜعطُف َا أقٛ

 .(1) «وََهب يَعِْقُلَهب ِإلَّب الَْعبِلُوىَى

 ٚقٛي٘ عًٝ٘ ايػ٬ّ:

                                                           

 قُججس ايؿججٝذ: ٚؾججطح تكججسِٜ، ايطنججٞ ايؿججطٜـ: مجعجج٘ -عًٝجج٘ ايػجج٬ّ   -ْٗججر ايب٬غجج١: يإلَججاّ عًججٞ    (1)

 .2/49:عبسٙ
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ضظ٫ٚ٠١ٜٓ ٜعٞ سسٜجٓا إي١ ّْ  .(1)«ا ُقسْٚض أ١َٓٝ، ٚأس٬

ٌْ يٝؼ يف أٌٖ ٌ يف ٚقـ ن٬َ٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(: )ٚقٝ ٖصٙ ايًػ١ إ٫ قا٥

ٖٕ ٚأبًػ٘ بعس ن٬ّ اهلل تعاىل  ،ن٬ّ عًٞ بٔ أبٞ طايب ٖٛ أؾطف ايه٬ّ بأ

ٚأضؾع٘ أغًّٛبا ٚأمجع٘  ،ٚأغعضٙ َاز٠ ،)ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ( ْٚبٝٓ٘

 .(2)(ؾ٥٬ٌ املع٢ٓ

 ٚإُْٓا ٖٛ دْٗس ،ٞ أسُٛت باملٛنٛع ظٛاْب٘ مجٝعٗاقٛع بأْٓأٚيصيو ؾأْا ٫ 

ْٞ ٣ٌ ُٜد٧ٛ ُٜٚكٝب; ؾُا نإ َٔ خري٣ ؾٗٛ َٔ  إْػاْ ٫ خيطز عٔ تكٛضات عك

َٖا اـٛأ ؾشػيب أْٓٞ بصيُت ُد ،ْعِ اهلل تعاىل شنطٙ ٣ِ  ٗسٟ ٚؾَٛمٚأ ٌٚ شٟ عً ن

 َٚا تٛؾٝكٞ إ٫ باهلل عًٝ٘ تٛنًت ٚإيٝ٘ ٝأْٝب... ،عًِٝ

 

 

 ايباسح

                                                           

 .2،129املكسض ايػابل ْؿػ٘: ز( 1)

 .1/6:املكسض ايػابل ْؿػ٘( 2)
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 :التنَيد

 :سلوبيةاأُلأواًل: 

إثط ايججٛض٠ ايجيت أسجسثتٗا يػجاْٝات      ،اْبجكت ا٭غًٛب١ٝ ًََٛع ايكطٕ ايعؿطٜٔ

ٖٚصٙ ايجٛض٠ مل ٜكـ ٖٚذٗا عٓس سجسٚز   ،زٟ غٛغري يف فاٍ ايسضؽ ايًػٟٛ

ٚنإ َٔ مج١ً مثاض تًو  ،شيو ايسضؽ; بٌ مشٌ ايسضاغات ا٭زب١ٝ ٚايٓكس١ٜ

ٚايتدًٞ عٔ املٓاٖر ا٫ْٛباع١ٝ يف ايسضاغات  ،ع١ًُٝ ايٓكسإىل  إٔ زعتايجٛض٠ 

١ٛج نا٭غًٛب١ٝ ايجيت تبٓٓج   ك١ٝايٖٓؾعٗطت املٓاٖر  ،ا٭زب١ٝ طح ايٓػجكٞ املػًجل   ت اي

ٌٓ ٚشيو بععي١ عٔ ،ايٓلع٢ً  ٚاغجتكطا٤ ايجٓل    ،َا ٖٛ خاضز ْٛجام ايًػج١   ن

ؾٗٞ تبشح عٔ اـكا٥ل ايؿ١ٝٓ: ايكجٛت١ٝ   ،َٔ خ٬ٍ يػت٘ ٚأغايٝب٘ ايتعبري١ٜ

ٚشيججو  ،ًكججٞٚايٓشٜٛجج١ ٚايس٫يٝجج١ َٚججا ؼسثجج٘ َججٔ تججأثريإت َتٓٛعجج١ يف ْؿججؼ املت

تعس عجٔ ايًػج١   ٖٚٞ بصيو تب ،بساع يف اٯثاض ا٭زب١ٝبهؿـ َهأَ اؾُاٍ ٚاإل

ٕٖ ايبشح ا٭غًٛبٞ إُْٖجا  ) ،ايًػ١ اإلحيا١ٝ٥ ايطاَع٠إىل  املباؾط٠ ٚبكٛض٠ ف١ًُ ؾإ
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ٚبٛاغجٛتٗا   ،ٜعين بتًو امل٬َح أٚ ايػُات املتُٝع٠ يف تهٜٛٓات ايعٌُ ا٭زبٞ

٘      ،ٜهتػب متٝعٙ ايؿطزٟ أٚ قُٝ٘ ايؿٓٝج١  أٚ َجا   ،بكجؿت٘ ْتادجٟا إبجساعٟٝا يؿجطز بعٝٓج

٫ٚ ٜكججـ ايبشججح  ،(1)(ٓؼ أزبججٞ بعٝٓجج٘س مسججات َعٝٓجج١ ؾجج ؼسٜججإىل  ٜتذججاٚظٙ

زضاغججتٗا إىل  ٚإُْٖججا ٜتعججٖس٣ شيججو  ،ا٭غججًٛبٞ عٓججس ايتشسٜججس يًدججٛام ايؿٓٝجج١  

 .مبٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ يػ١ٜٛ

ضٜؿججاتري ايججصٟ عٖطؾٗججا ؾججت ا٭غججًٛب١ٝ بتعطٜؿججات ؾججٖت٢ َٓٗججا تعطٜججـ  ٚطٚقججس ُع

اييت بٗا ٜػتٛٝع ايباسح  ،ايهؿـ عٔ ايعٓاقط املُٝع٠إىل  عًِ ٜٗسفبأْٖٗا: )

ٌ   سطٜج١ اإل َطاقب١  )عًجِ  ٚنجصيو ُعٚطؾجت بأْٖٗجا:     ،(2)(زضاى يجس٣ ايكجاض٨ املتكبج

ع ايججٓل ا٭زبججٞ بٛطٜججل  ٚقججؿٞ ٜعججين ببشججح اـكججا٥ل ٚايػججُات ايججيت متٝٓجج   

 .(3)تتُشٛض سٛي٘ ايسضاغ١ ا٭غًٛب١ٝ( ايتشًٌٝ املٛنٛعٞ يٮثط ا٭زبٞ ايصٟ

ٚايٝ٘ عًج٢  إىل  يطغاي١ اإلَاّ عًٞ )عًٝ٘ ايػ٬ّ( ٓايف زضاغت غٓٓتبعَٚٔ ٖٓا 

إىل  ٜٗجسف  ،ايبكط٠ عجُإ بٔ سٓٝـ )ضنٛإ اهلل عًٝ٘( َٓٗذٟا ؼًًٟٝٝا أغًٛبٟٝا

اـكا٥ل ا٭غًٛب١ٝ ـٛاب اإلَاّ عًٞ )عًٝ٘ ايػ٬ّ( يف ٖصٙ ايطغجاي١   نؿـ

ٚنججصيو قسضتجج٘ )عًٝجج٘ ايػجج٬ّ( يف َججس٣     ،َٚججس٣ متاٜعٖججا يف أغججايٝبٗا ايؿٓٝجج١  

                                                           

 .25ايبشح ا٭غًٛبٞ َعاقط٠ ٚتطاخ:  (1)

 .83ا٭غًٛب ٚا٫غًٛب١ٝ ٚايٓل اؿسٜح:  (2)

ا٭غًٛب١ٝ َسخٌ ْعطٟ ٚزضاغ١ تٛبٝك١ٝ، ز. ؾتح اهلل أمحس غًُٝإ، ايساض ايؿ١ٝٓ يًٓؿط، املٛبع١  (3)

 .35ّ: 1990ايؿ١ٝٓ، )ز.ط(، 
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ٚقسضتج٘ عًج٢ ايتجأثري يف املتًكجٞ َجٔ       ،ٛظٝـ َعذُ٘ ايؿجين اـجام َجٔ دٗج١    ت

 د١ٕٗ أخط٣.

 ثاىيًا: عجناٌ بً حييف )رضي اهلل عيُ(:

)عجُإ بٔ ٚاٖب بٔ عهِٝ بٔ ثعًب١ بٔ اؿاضخ بٔ فسع١ بٔ عُطٚ بٔ ٖٛ 

ٖٚٛ  ،(1)(بٔ عٛف ا٭ْكاضٟ ا٭ٚغٞ ايكبا٥ٞ سٓـ بٔ عٛف بٔ عُطٚ

ؾٗس َع٘ أغًب  ٚقس ،قُس )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ(أقشاب ايٓيب  أسس

نإ َٔ ايؿكٗا٤ يف املس١ٜٓ ٚمم٤ٔ ٜعكس اؾًػات ايع١ًُٝ ٚ ،(2)َؿاٖسٙ ٚسطٚب٘

)ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  عٔ ضغٍٛ اهللُٜشٚسخ ؾٝٗا ايٓاؽ  يف املػذس ايٓبٟٛ

يعًٞ ٚقس نإ َٔ ايػابكني ايصٜٔ تؿٝعٛا  ،(3)ْاق٬ٟ تعايُٝ٘ ٚآثاضٙ ٚغًِ(

إش تصنط املكازض أْٖ٘ تكٖس٣ ٭بٞ بهط سني اعت٢ً املٓرب يف  ،)عًٝ٘ ايػ٬ّ(

ّسا سٖل أٌٖ بٝت ايٓيب املػذس ايٓبٟٛ ٚقس اٖزع٢ اـ٬ؾ١ ؾأْهط عًٝ٘ شيو َ٪ن١

)مسعٓا ضغٍٛ ٚقاٍ يف تًو اؿازث١:  ،ًِ( ؾٝٗاقُس )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغ

 ٍٛ:)ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ( ٜكاهلل 

 .«أٌٖ بٝيت لّٛ ا٭ضض ؾ٬ تتكٖسَِٖٛ ٚقٚسَِٖٛ ؾِٗ اي٠٫ٛ َٔ بعسٟ»

                                                           

 .320/ 2( غري أع٬ّ ايٓب٤٬، ايصٖيب: 1)

 .4/449( ٜٓعط: اإلقاب١ يف متٝٝع ايكشاب١: 2)

 .4/138( ٜٓعط: َػٓس أمحس: 3)
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ٌْ ؾكاٍ: ٜا  ُٟٓ أٌٖ بٝتو؟ ؾكاٍ:ؾكاّ إيٝ٘ ضد  ضغٍٛ اهلل ٚأ

٢ٚئسٙ»  .«عًٞ ٚايٛاٖطٕٚ َٔ 

ؾ٬ تهٔ ٜا أبا بهط أٍٚ  ،ٚقس بٝٓٔ ضغٍٛ اهلل )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ(

ًُىاْ الَلّهَ ناؾط ب٘!  ًَاَل َتُخى ًُىاْ أََهب  .(1))(2)بِتكُْن َوأًَتُْن تَْعَلُوىَىَوالَزُّسىَل وََتُخى

اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ  ِٖٚ طًٝع١ أقشاب :َؾَطٜط١ اـُٝؼ ٖٚٛ أسس أؾطاز

 ،ايصٜٔ تؿاضطٛا ٚتعاقسٚا ع٢ً املٛت زؾاعٟا عٓ٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ( طايب

ٚنصيو تعاٖسٚا ع٢ً إٔ ٜهْٛٛا أٍٚ َٔ ٜبسأ بايكتاٍ إشا ْؿبت اؿطب َع٘ 

 .(3))عًٝ٘ ايػ٬ّ(

ٚنإ عجُإ بٔ سٓٝـ )ضنٞ اهلل عٓ٘( شا بكط ٚعكٌ َٚعطؾ١ با٭َٛض 

ايت٘ ٚقسضت٘ يف إزاض٠ ايعطام ا٫قتكاز١ٜ ٚقس أمجع ايكشاب١ ع٢ً سهُت٘ ٚعس

ُٖاي  ،أَط ايعطام هووَّلاؾأخص مبؿٛضتِٗ  ،عُط بٔ اـٛاب اغتؿاضِٖ يف شيو ج

أيـ أيـ  ٚعؿطَٜٔا١٥ زاضت٘ ْٚعاٖت٘ أقبح خطاز ايعطام أنجط َٔ إٚبؿهٌ 

 .(4)ًَْٟٝٛا ٚعؿطٜٔأٟ َا ٜعازٍ َا١٥  ،زضِٖ

                                                           

 .27( ا٭ْؿاٍ: 1)

 .1/103ايٛربغٞ:  ( ا٫ستذاز،2)

 .3/78ايؿٛا٥س ايطداي١ٝ، قُس َٗسٟ عط ايعًّٛ: ٜٓعط: ( 3)

 320/ 2أع٬ّ ايٓب٤٬: ، غري 3/89قشاب، ابٔ عبس ايرب: ( ٜٓعط: ا٫غتٝعاب يف َعطؾ١ ا٭4)
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ٚمل ٜعٍ عًٝٗا  ،ٚيف خ٬ؾ١ اإلَاّ عًٞ )عًٝ٘ ايػ٬ّ( ٚي٤اٙ ع٢ً ايبكط٠

ْانجني بٝع١ أَري امل٪َٓني عًٞ بٔ ٚايعبري بكشب١ عا٥ؿ١  طًش١ سٖت٢ قسّ عًٝ٘

ؾكاتًُٗا َٚع٘ سهِٝ بٔ دب١ً ايعبسٟ )ضنٛإ اهلل  ،أبٞ طايب )عًٝ٘ ايػ٬ّ(

تعاٖسٚا ع٢ً إٜكاف اؿطب  ،ٚبعس إٔ أخصت َِٓٗ اؿطب َأخصٖا ،عًٝ٘(

ٚع٢ً إٔ ٜبك٢ عجُإ بٔ سٓٝـ )ضنٞ اهلل عٓ٘( يف زاض اإلَاض٠ خًٝؿ١ يإلَاّ 

أَري امل٪َٓني  ٚتبك٢ املس١ٜٓ بٝسٙ سٖت٢ ٜكسّ ،ع٢ً ساي٘عًٞ )عًٝ٘ ايػ٬ّ( 

ٚعٓسَا  ،عًٞ )عًٝ٘ ايػ٬ّ( ؾٝٓعط يف أَطِٖ ٚع٢ً شيو تعاٖسٚا ٚتعاقسٚا

 ،أخًؿٛا ايعٗس َع٘ٚؾٖطم عجُإ بٔ سٓٝـ )ضنٞ اهلل عٓ٘( أقشاب٘ غسضٚا ب٘ 

ِٖ أٚزعٛٙ ايػذٔ ،ؾكتًٛا سٖطاغ٘ ٚأغطٚٙ ْٚتؿٛا ؿٝت٘ ٚدؿٕٛ عٝٓٝ٘  ث

ُٖا ،(1)ٚاغتٛيٛا ع٢ً بٝت َاٍ املػًُني أضازٚا قتً٘ ٖسزِٖ بأخٝ٘ غٌٗ بٔ  ٚيج

بإٔ  ،اإلَاّ عًٞ )عًٝ٘ ايػ٬ّ( ع٢ً املس١ٜٓ وَّلهسٓٝـ )ضنٞ اهلل عٓ٘( ايصٟ 

َٚ ،ٜتتٖبع شضاضِٜٗ ؾٝٗا ؾداؾٛا َٓ٘ ٚأخًٛا غبًٝ٘ باإلَاّ عًٞ  َلٔؿؾرتنِٗ 

َٖا ٚؾات٘ ؾهاْت يف ًَو  .(2)َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(. أ

 ثالجًا: ىصُّ اللتاب:

ْكاضٟ ٖٚٛ عاًَ٘ إىل عجُإ بٔ سٓٝـ اٜ٭) َٚٔ نتاب ي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ

 ؾُه٢ إيِٝٗ: ،ٚي١ُٝ قّٛ َٔ أًٖٗاإىل  ٚقس بًػ٘ أْٖ٘ ُزٔعٞ ،ع٢ً ايبكط٠

                                                           

 3/1023ا٫غتٝعاب يف َعطؾ١ ا٫قشاب:  ( ٜٓعط:1)

 320/ 2أع٬ّ ايٓب٤٬: غري  ( ٜٓعط:2)
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َٖا َبِعُس» َٔ  َٜا ،ٜأ ٢ٌ اٞيَبِكَط٠ٔ َزَعاٜى ،ُسَِٓٝـِب ِٖ ِٔ ٔؾِت١َٔٝ ٜأ َٔ ٕٖ َضُد٬ٟ  ًَٜػٓٔٞ ٜأ إىل  ٜؾٜكِس َب

َٗا ،ََٞأُزَب١ ِٝ ٜٛاُب ٜيٜو ،ٜؾٜأِغَطِعَت إ٢ٜي ُٕ ُتِػَت َٛا ُٕ ،ا٭ٞي ٌُ إ٢ٜيِٜٝو اٞئذٜؿا ِٜٓك ََا ٜظَُِٓٓت  ،َُٚت َٚ

ِّٛإىل  ٜأْٖٜو ُتٔذُٝب ٢ّ ٜق ٛٙ ،ٜطَعا ََِذٝؿ  ِِ ُٗ ًٝ َٛٙٚ ،َعا٥ٔ ََِسُع  ِِ ُٗ  .ٜغٓٔٝٗ

ُ٘إىل  ٜؾاِْٝعِط ُُ ٢ِ ََا َتٞكَه َُٞكَه ِٔ َٖص اٞي َٔ، ُ٘ ُ٘ ٜؾاٞئؿٞع ُُ ًٞ َ٘ َعًِٜٜٝو ٔع َُا اِؾَتَب ََا  ،ٜؾ َٚ

ُ٘ ِٓ َٔ  ٌِ ٘ٔ ٜؾَٓ ٖٔ ُُٚدٛ ٛٔٝٔب  ِٜٜكَِٓت ٔب ََاَٟا .ٜأ َُّٛ إ٢ ََأ  ٌٚ ٕٖ ٔيٝه َٚإ٢ ٘ٔ ،ٜأ٫ٜ  ََِٜٚػَتٔه٤ُٞ  ،َٜٞكَتٔسٟ ٔب

ٔ٘ ُٔ ًٞ ٘ٔ .ٔبُٓٛض٢ ٔع َُِطِٜ ٔٛ ُٙ ٔب ِٔ ُزَِْٝا َٔ ِِ ٜقٔس اٞنَتٜؿ٢  ََٝه ََا ٕٖ إ٢ َٚإ٢ ٘ٔ ،ٜأ٫ٜ  ُٔ ِٔ ٝطِع َٔ َٚ .ٔ٘  ٔبٝكِطَقِٝ

َٕ َع٢ًٜ شٔيٜو ِِ ٫ٜ َتٞكٔسُضٚ َٚإ٢ْٖٝه َٗاز ،ٜأ٫ٜ  َٚاِدٔت ََٛضع  ِٔ ٜأٔعُْٝٓٛٞ ٔب ََٚغَساز. ،َٚئه  َٚٔعؿ١٤ 

ِِ ٔتِبطٟا ِٔ ُزَِْٝاٝن َٔ ََا ٜنَِٓعُت  َٛاهلٔل  َٚٞؾطٟا ،ٜؾ َٗا  ُٔ ِٔ ٜغَٓا٥ٔ َٔ ٫َٜٚ ٜأِعَسِزُت ٔيَبأيٞ  ،٫َٜٚ اٖزَخِطُت 

ُِطٟا. ِٛٔبٞ ٔط  َث

ُ٘ ايٖػُا٤ُ ََا ٜأٜظ٤ًِت  ٌٚ ِٔ ن َٔ ِٜٔسَٜٓا ٜؾَسى٠  ِّٛ ،َب٢ًٜ! ٜناَِْت يف ٜأ َٗا ُْٝؿُٛؽ ٜق ِٝ  ،ٜؾَؿٖشِت َعًٜ

َٔ َٗا ُْٝؿُٛؽ آَخط٢ٜ ُِ اهلٝل ،ََٚغَدِت َعِٓ َِ اٞيَشٜه  .َِْٚٔع

َٜٚغِٝط٢ ٜؾَسى ََا ٜأِقَُٓع ٔبٜؿَسى  َٗا ،َٚ ََٜعاْٗ ٘ٔ  ،ٔؾٞ ٜغس َدَسْخ َٚايٖٓٞؿُؼ  َُٔت ًٞ ُٛٔع ٔؾٞ ٝظ ِٜٓك َت

َٖا َٖا ،آَثاُض َٗا ،ََٚتٔػُٝب ٜأِخَباُض ِٛ ظ٢َٜس ٔؾٞ ٝؾِػَشٔت َٖا ،َُٚسٞؿَط٠٠ ٜي َِٚغَعِت ََٜسا َسأؾط٢  ،َٜٚأ

َٗا ٜٛ ََُسُض ٭ِنَػ َٚاٞي َٗاََٚغٖس ٝؾ ،اٞيَشَذُط  ُِ َطَد َُُتَطأن َٗا ،ايٗتَطاُب اٞي َٞ َْٞؿٔػٞ ٜأُضُٚن ٖٔ َُا   َٚإ٢ْٖ

ِٛٔف ا٭ٞنَبط٢ َّ اٞيَد ِٛ َٜ ١ََٟٓٔ َٞ آ ٣َٛ ٔيَتٞأٔت َُِعٜيل٢. ،ٔبايٖتٞك َٛأْٔب اٞي  ََٚتِجُبَت َع٢ًٜ َد

٤ٛط٢َٜل َِٖتَسُِٜت اي ِٛ ٔؾ٦ُِت ٫ٜ ٢ٌإىل  ،َٜٚي ُِح٢َٚٝيَبأب َٖصا اٞي ،ََُكؿ٢٤ َٖصا اٞيَعَػ  ،ٜك

َٟ ،َََْٚػا٥ٔر٢ َٖصا اٞيٜكٚع َٛا َٖ ًَٔبٓٔٞ  ِٕ َِٜػ َٗاَت ٜأ ِٝ َٖ  ِٔ َتَدٝٗط٢ إىل  ََٜٚٝكَٛزْٔٞ َدَؿٔعٞ ،َٚئه

ُ٘ ٔؾٞ اٞيٝكِطم٢ ََُع ٜي ِٔ ٫ٜ ٜط ََ  ١ََٔ َُا ٢ٚ ٔباٞيجَٝ ٌٖ ٔباٞئشَذاظ٢ ٜأ َٜٚيَع ١َُٔ ج  ُ٘  ،ا٫ٞٞطٔع َِٗس ٜي ٫َٜٚ َع
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َٔ ِٚ ٜأٔبَٝت  َٜٚأٞنَباْز َسٖط٣ٔبايٚؿَبع٢ ج ٜأ ْٕ ٜغِطَث٢  ٛٝٛ ِٛٔيٞ ُب ََٚس ٜٛاْٟا  ٍَ  ،ِب َُا ٜقا َٕ ٜن ِٚ ٜأٝنٛ ٜأ

ٌُ   :اٞيٜكا٥ٔ

ٗٔ ِٜٛيٜو ٜأٞنَباْز َتٔش ََٚس                       ١َٓٞٛ ِٕ َتٔبَٝت ٔبٔب  اٞئكٚسإىل  ََٚسِػُبٜو َزا٤ّ ٜأ

َٔٓٔ ٪ُُِ َٔرُي اٞي ٍَ: ٜأ ِٕ ُٜٜكا ِٔ َْٞؿٔػٞ ٔبٜأ َٔ ِٖط٢ ،نَيٜأٜأٞقَُٓع  ٙٔ ايٖس ََٜهاض٢ ِِ ٔؾٞ  ُٗ ِٚ  ،٫َٜٚ ٝأَؾاض٢ٝن ٜأ

٤َٛٝٚبأت ٌُ اي َُا ُخًٔٞكُت ٔيَِٝؿَػًٜٓٔٞ ٜأٞن ـ٢! ٜؾ ِِ ٔؾٞ ُدُؿَٛب١ٔ اٞيَعِٝ ُٗ ٠َٟٛ ٜي َٕ ٝأِغ ١َُٔ  ،ٜأٝنٛ ٝ٢ٗ ٜناٞيَب

َٗا َٗا َعًٜٝؿ ُٗ َٖ َُِطُبٜٛط١ٔ  َٗا ،اٞي ُُ ُٗ َٗا َتٜك ًٝ ُُِطَغ١ًٜٔ ُؾُػ ٢ٚ اٞي َٗاَتٞهَتط٢ ،ٜأ ِٔ ٜأِع٬ٜٔؾ َٔ ُٗٛ  ،ُف  ًٞ ََٚت

َٗا ُٖا َُٜطاُز ٔب ِٚ ٝأِتَطٜى ُغس٣ّ ،َع ٌَ َعأبجٟا ،ٜأ َُ ِٖ ِٚ ٝأ ٌَ ايٖه٬ٜٜي١ٔ ،ٜأ ِٚ ٜأُدٖط َسِب ـَ ،ٜأ ِٚ ٜأِعَتٔػ  ٜأ

١َٖٔ ََُتا  !ٜطط٢َٜل اٞي

٢ٔ ٜأٔبٞ ٜطأيب َٕ َٖصا ٝقُٛت اِب ٍُ: إ٢َشا ٜنا ِِ َٜٝكٛ ًٔٝه ـُ  ،َٜٚنٜأْٚٞ ٔبٜكا٥ٔ ٘ٔ ايٖهِع ٜؾٜكِس ٜقَعَس ٔب

٢ٕ ََُٓاَظٜي١ٔ ايٗؿِذَعا َٚ  ٢ٕ ٢ٍ ا٫ٞٞقَطا ِٔ ٔقَتا  .َع

ٕٖ ايٖؿَذَط٠ٜ اٞيَبٚط١ٜٖٜ ٜأِقًُٜب ُعٛزٟا َٚإ٢ َٚا٥َٔع اٞيَدٔهَط٠ٜ ٜأَضٗم ُدًٝٛزٟا ،ٜأ٫ٜ  َٚايٖٓأبَتأت  ،َٚاٞيٖط

َٚٝقٛزٟا ائعِص١َٜٜ  ٣َٛ ُُٛزٟا ،ٜأٞق ٜٛٝأ ُخ ٢ٍ اهلٔل)ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘( َٜٚأ ،َٜٚأِب ِٔ َضُغٛ َٔ َْا 

٢ٛ َٔ ايٚكِٓ َٔ  ٢ٛ َٔ اٞيَعُهٔس ،ٜنايٚكِٓ َٔ  .َٚايٚصَضاع٢ 

َٗا َٚي٤ُِٝت َعِٓ َُا  ََٖطٔت اٞيَعَطُب َع٢ًٜ ٔقَتأيٞ ٜي ِٛ َتٜعا ِٔ  ،َٚاهلٔل ٜي َٔ َِٜهَٓٔت اٞيٝؿَطُم  ِٛ ٜأ َٜٚي

َٗا ِٝ َٗا ٜيَػاَضِعُت إ٢ٜي َُٗس ٔؾٞ ،ض٢ٜقأب َُِعٝهٛؽ٢ َغٜأِد ِٔ َٖصا ايٖؿِدل٢ اٞي َٔ َٗٚط ا٫ٞضَض  ِٕ ٝأٜط  ،ٜأ

َُِطٝنٛؽ٢ ٢ِ اٞي ٢ٔ َسٚب اٞيَشٔكٝٔس. ،َٚاٞئذِػ ِٝ ِٔ َب َٔ ََُسَض٠ٝ   َسٖت٢ َتِدُطَز اٞي

ًٝٔو َع٢ًٜ ٜغاض٢ٔبٔو ،َٜا ُزَِْٝا إ٢ٜيِٜٝو َعٓٚٞ َََدأئبٔو ،ٜؾَشِب  ِٔ َٔ ًُٞت  ِٔ  ،ٜقٔس اَِْػًٜ َٔ ًٜٗت  َٜٚأٞؾ

ًٔٔوَسَبا َََسأسٔهٔو. ،٥ٔ َٖاَب ٔؾٞ   َٚاِدَتَِٓبُت ايٖص
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ِِ ٔبَعَخاض٢ٔؾٔو؟!  ٢ٗ ِٓٔت َٔ ٜؾَت ُِ اي٤ٔصٜ ََ َٔ ا٭ ِٜ ََُسأعٔبٜو؟! ٜأ ِِ َب ٢ٗ َٔ ٜغَطِضٔت ُٕ اي٤ٔصٜ َٔ اٞيٝكُطٚ ِٜ ٜأ

ُٔ اٞيٝكُبٛض٢ َٖا٥ٔ ِِ َض ُٖ َٔنُي اي٥ًُشٛٔز ،َٖا َََها َٚ. 

ََِط٥ٟٔٝٓا ِٛ ٝنِٓٔت َؾِدكٟا  ُُِت َعًِٜٝٔو ُسُسَٚز اهلٔل ٔؾٞ ٔعَباز  ،َٜٚقاٜيبٟا ٔسٚػٟٝٓا ،َٚاهلٔل ٜي ٭ٜق

ََأْٞ ِِ ٔبا٭ ٢ٗ ٢ٟٚ ،ٜغَطِضٔت َٗا َُ ِِ ٔؾٞ اٞي ٢ٗ ََِ ٜأٞيٜكِٝٔت ِِ ،َٚٝأ ٢ٗ ُِٔت ًَُٝٛى ٜأِغًٜ ـٔإىل  َٚ ًٜ  ،ايٖت

َٛاض٢َز اٞيَب٤ٔ٬ٜ ََ  ِِ ٢ٗ َِٚضِزٔت ٫َٜٚ َقَسَض ،َٜٚأ ٢ِٚضَز   !إ٢ِش ٫ٜ 

َٚ  ِٔ ََ َٗاَت!  ِٝ ِٔ َضٔنَب ٝيَذَذٔو ٜغط٢َم ،َظٔيَل ٔط٤َ٢ َزِسَهٔوَٖ ََ َٖٚض ،َٚ ٢ٔ اِظ ََ َٚ  ِٔ َع

ُٚؾَِّل ًٔٔو  ُ٘ ،َسَبا٥ٔ ََُٓاُخ  ٔ٘ ِٕ َناَم ٔب َِٔٓٔو ٫َُٜٜبأيٞ إ٢  ُِ َٕ  ،َٚايٖػأي ِّٛ َسا ُٙ ٜنَٝ َٚايٗسَِْٝا ٔعَِٓس

ُ٘  .أِْػ٬ُٜخ

ٍٗ ٜئو  َٛ اهلٔل ٫ٜ ٜأٔش  .٫َٜٚ ٜأِغًُٜؼ ٜئو ٜؾَتٝكٛٔزٜٓٔٞ ،ٜؾَتِػَتٔصيِّٝٓٔٞاِعُعٔبٞ َعٓٚٞ! ٜؾ

ـٗ ٖٔ َْٞؿٔػٞ ض٢َٜاَن١ٟ َتٗ ٌٓ ج ٭ُضَٚن ََٚد َُٔؿ١ٔ٦َٝ اهلٔل َعٖع  َٗا ٔب ُٟٔٝٓا أِغَتِجٓٔٞ ٔؾٝ ُِ اهلٔل ج َٜ  َٚاِٜ

ُٛٞعَٟٛاإىل  َََعٗا ََ  ٔ٘ ِٝ ََٞأُزَٟٚا ،اٞيٝكِطم٢ إ٢َشا ٜقَسضِت َعًٜ ًٞح٢  ُٔ ٖٔ ،ََٚتٞكَُٓع ٔباٞي  َُٞكًٜٔتٞ َٚ٭َزَع

ََا٤  ٢ٔ َٗا ،ٜنَعِٝ ََٔعُٝٓ َٗا ،ََْهَب  ََُٛع  .َُِػَتٞؿط٢ٜغ١ٟ ُز

١َُٝ َُِت٤ُ٢ًٔ ايٖػا٥ٔ َٗا ٜأَت ِٔ ض٢ِعٝٔ ََٚتِؿَبُع ايٖطٔبَٝه١ٝ َٔ ٌُ  ٜؾَتِبُطٜى؟  ََٜٚٞأٝن َٗا ٜؾَتِطٔبَض؟  ِٔ ُعِؿٔب َٔ

 ُ٘ َِٗذَع؟ ٜقٖطِت إ٢شٟا َعُِٝٓ ٙٔ ٜؾَٝ ِٔ َظأز َٔ  ٙٞ ١َُٔ َعًٔ ٝ٢ٗ ٢ٜٚي١ٔ ٔباٞيَب ٜٛا َُُت إ٢َشا اٞقَتَس٣ َبِعَس ايٚػٓٔنَي اٞي

١ًٜٔ َٔ َٗا َُِطٔع١ٖٔٝ ،اٞي ١َُٔ اٞي  !َٚايٖػا٥ٔ

َٗاإىل  ٜأٖزِت ٝطَٛب٢ ٔيَٓٞؿؼ٣ َٗا ٜؾِطَن َٗا ،َضٚب َٗا ُبِ٪َغ ٢ٌ  ،ََٚعَطٜنِت ٔبَذِٓٔب ِٝ ََٖذَطِت ٔؾٞ اي٤ً َٚ

َٗا َُِه َٗا َسٖت٢ إ٢َشا ٜغًَٜب اٞيٜهَط٣ ،ٝغ َٗا اٞؾَتَطَؾِت ٜأِضَن ِٝ َٗا ،َعًٜ َٖٛغَسِت ٜنؿ٤ ٔؾٞ  ،ََٚت

ِِ ٖٔ َََعأز ُِٛف  ِِ َخ ُٗ ََٗط ُعَُْٝٛ ِِ ،ََِعَؿط ٜأِغ ُٗ ِِ ُدُُٓٛب ٢ٗ َََهأدٔع  ِٔ َُِت ،َتَذاٜؾِت َع َٗ ُِ َٖ َٚ 
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ِِ ُٗ ُٖ ٢ِٗ ٔؾٜؿا ِِ ،ٔبٔصٞنط٢ َضٚب ُٗ ِٖٔ ُشُُْٛب ٢ٍ اِغٔتِػٜؿاض٢ ٛٝٛ َأاَل ِإىَّ  ،حِزُْة اهلل ُأولئَِك ََٚتٜكٖؿَعِت ٔب

 حِزْةَ اهلِل هُنُ اْلوُْفِلُحىَى

َٔ ُسَِٓٝـ ٜؾاٖتل٢ اهلٜل َٜا ـِ ٜأٞقَطاُقو ،ِب ِٔ ايٖٓاض٢ َخ ،َٚٞيَتٞهٝؿ َٔ  َٕ  .(1) «٬ُٜقٜؤيَٝٝهٛ

                                                           

 – 529( ْٗر ايب٬غ١، مجع٘ ايؿطٜـ ايطنٞ، نبط ْٖكج٘ ٚابتهجط ؾٗاضغج٘: قجبشٞ ايكجا :      1)

536. 
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 املبحح األول: املستوى الصوتي

ايًػجج١: ْعججاّ َججٔ اإلؾججاضات دججٖٛطٙ ايججطبط بججني املعججاْٞ ٚاهل٦ٝججات ايكججٛت١ٝ  

قججٛت١ٝ  ٚسججسات َازٜجج١ تتهججٕٛ َججٔ َججٛازٕ ٖججٞ )ٚا٭يؿججاظ  ،(1)املهْٛجج١ يٮيؿججاظ

َٓٗججا أزٚات قابًجج١  ٚتكججاؽ يف أبٓٝجج١ قججطؾ١ٝ ػعججٌ    ،ٚتتُجججٌ يف أسذججاّ َعٝٓجج١ 

ٚعًجج٢ ٖججصا ا٭غججاؽ أقججبشت زضاغجج١ ايكججٛت أٚىل     ،(2)(يًذُججع ٚايرتتٝججب 

    ٞ ٌ املجاز٠ ا٭ٚيٝج١ يف   ؿجه١ ; ٭ْٖج٘ ُٜ (3)املطاسٌ يف زضاغ١ ٚؾٗجِ َاٖٝج١ ايبٓجا٤ ايٓكج

ٚإُْٚجا بكجسض َجا     ،ـٛاب ايؿ١ٝٓ مبا خيًك٘ َٔ ز٫ي١ ٫ تكٝس باإلب٬ؽ ؾكطقٝاغ١ ا

٣ٟ ٜػججاِٖ بؿججهٌ ؾاعججٌ يف إثججطا٤ ايججس٫٫ت ايتأثريٜجج١        ٣ٌ تعججبري خيًكجج٘ َججٔ ؾججه

ع٢ً أْٖ٘ ٫ تٛدس ز٫٫ت اغجتك٬ي١ٝ دٖٛطٜج١ يٮقجٛات َجا مل ؼجٜغ       ،يًطغاي١

                                                           

( ٜٓعط: عًِ ايًػ١ ايعاّ، ؾطزٜٓإ زٟ غٛغجري، ت: ز. ٥ٜٛٝجٌ ٜٛغجـ ععٜجع، زاض آؾجام عطبٝج١،       1)

 .33: 1985بػساز، 

، 32( يف َؿٗججّٛ اإلٜكججاع، قُججس اهلججازٟ ايٛطابًػججٞ، فًجج١ سٛيٝججات اؾاَعجج١ ايتْٛػجج١ٝ، عججسز      2)

1999 :20 . 

 . 122جج115( ٜٓعط: عًِ ايًػ١ ايعاّ: 3)
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٣ٞ ٚغٝاقٞ ٣ِ بٓا٥ ٓاقجط ايبٓٝج١ ايؿجعط١ٜ    ؾايكٛت إشٕ عٓكط َِٗ َجٔ ع  ،(1)برتان

ٕٖ ايكجٛت يف َععجِ ا٭سجٛاٍ ٖجٛ َؿتجاح       :ٚعػب ضأٟ ضٜتؿاضز (2)يًدٛاب إ

ٕٓ ايكٛت ٖٛ آي١ ايًؿغٚقسميٟا قايٛا:  (3)ايتأثريات ّٛ ٖٚٛ اؾٖٛط ايجصٟ ٜكج   ،)إ

 .(4)ب٘ ايتكٛٝع ٚب٘ ٜٛدس ايتأيٝـ(

ٚيصا غٓشاٍٚ يف زضاغجتٓا يًُػجت٣ٛ ايكجٛتٞ )ايهؿجـ عجٔ نٝؿٝجات ايبٓجا٤        

ٔ     ،ؾٝجج٘ خكٝكجج١  ٚز٫٫ت تؿججهًٝ٘ ممِّججا ٜ٪يججـ َعٗججطٟا أغججًٛبٟٝا ٜعججٗس داْبججٟا َجج

ٕٖ ا٭قٛات سُٝٓجا تتهجطض بٓػجل٣   (5)(ايتهٜٛٔ ٚايكٓاع١ ا٭زب١ٝ متجٓح   َعجني٣  ; ٭

ايطغاي١ ق١ُٝ اْؿعايٝج١ تػجاِٖ يف بٓجا٤ ايٓػجل ايعجاّ يًكجٛض ايس٫يٝج١ ٚاحملتٜٛجات         

 .(6)ايؿهط١ٜ

ُٓج     ٚايتجٛاظٟ   ايٖػذع ٚقس ؾه٤ٌ ١( ًَُشجني  )ُٖٚجا َجٔ عٓاقجط ايكجٛت املٗ

اال ٚيججصيو غٓدٓكجج ،اغججًٛبٝني ؾججاعًني يف َسْٚجج١ ايبشججح َّ  َُٓٗججا يف قججٛض٣ كلل

                                                           

تٓعري ٚإلاظ، ز. قُس َؿتاح، املطنع ايجكجايف ايعطبجٞ، بجريٚت، يبٓجإ،      -( ٜٓعط: زٜٓا١َٝ ايٓل1)

 .63: 1987، 1ٚايساض ايبٝها٤، املػطب، ط

اغرتاتٝذ١ٝ ايتٓام، ز. قُجس َؿتجاح، زاض ايتٓجٜٛط، بجريٚت،      -( ٜٓعط: ؼًٌٝ اـٛاب ايؿعط2ٟ)

 .31: 1985، 1يبٓإ، ط

 .140 :( ُٜٓعط: َٛغٝك٢ ايؿعط ايعطبٞ، ؾهطٟ قُس عٝاز3)

 65/ 1 :ايبٝإ ٚايتبٝني، اؾاسغ 4))

 .30( خكا٥ل ا٭غًٛب يف ؾعط ايعباؽ بٔ ا٭سٓـ:5)

 .138زضاغ١ يف ؾعط محٝس غعٝس:  -ايؿعط١ٜ ( ٜٓعط: ايًػ6١)
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ٓٞ  بايػذع ٚاْتٗا٤ّ بايتٛاظٟ. س٤ّب َعني٣ زضاغ

 جع:الّس .1

)بٝجإ ٚدجٛٙ   ايجصٟ تهُجٔ أُٖٝتج٘ يف     ،ًجِ ايبجسٜع  ذع ٚد٘ َٔ ٚدجٛٙ ع ايٓػ

ٖٚٛ  ،(1)(َكته٢ اؿاٍ ٚٚنٛح ايس٫ي١٘ ع٢ً ؼػني ايه٬ّ بعس ضعا١ٜ تٛبٝك

َككس َٔ َكاقس ايعك٤٬ ميٌٝ إيٝ٘ ايٛبع ٚتتؿٛم إيٝ٘ ايٓؿؼ; ملا ٜتهُٔ َجٔ  

تسٖضبت اٯشإ ع٢ً ٖصا ايٓعاّ اـام أيؿتج٘،  َٚت٢ ) ،(2)ا٫عتساٍ يف اـٛاب

ٌٓ ؾ٤ٞ َجٓع١ِ ايرتنٝجب،    ،ٚتٛق٤عت٘ يف أثٓا٤ مساعٗا َٚجٌ ايٛظٕ يف ٖصا َجٌ ن

ٛ   َٓػججذِ ا ّٖججا    ٭دججعا٤... ؾججايه٬ّ املججٛظٕٚ شٚ ايججٓػِ امل ٞٓ ٜجججري ؾٝٓججا اْتبا غججٝك

ٌٚ عًججّٛ      ايٖػججذع ٚيججصيو ُعججسٖ  ،(3)(عذّٝبججا َججٔ أضؾججع َطاتججب ايهجج٬ّ، ٚأدجج

،  ُٜٚعججٖطف بأْٖجج٘ تٛاطجج٪ (4)ٚايهجج٬ّ املػججذٛع أؾكججح ٚأبًججؼ َججٔ غججريٙ ،ايب٬غجج١

َٖجا ٚظٝؿتج٘ يف ايٓججط ؾتتذًج٢ بإْتجاز       ،(5)ؾاقًتني َجٔ ايٓججط عًج٢ سجطف ٚاسجس      أ

 تعبريٟ ٜعتُس ايتٛاظٟ ايكٛتٞ ايصٟ ٜجت٬ظّ غايبجاٟ   منٕط. مبا ميجً٘ َٔ )(6)اإلٜكاع

                                                           

، ُٜٓعجججط: دجججٛاٖط ايب٬غججج١، قُجججٛز  255 :اإلٜهجججاح يف عًجججّٛ ايب٬غججج١، اـٛٝجججب ايكجججعٜٚين  (1)

 .187 :اهلامشٞ

 .13/ 2 :ٜٓعط ايٛطاظ، ايعًٟٛ (2)

 .11جج10 :َٛغٝك٢ ايؿعط، ابطاِٖٝ أْٝؼ (3)

 .17جج16/ 3 :ٜٓعط: ايٛطاظ، ايعًٟٛ( 4)

 . 547( اإلٜهاح يف عًّٛ ايب٬غ١: 5)

 400 :ٜٓعط: ايب٬غ١ ايعطب١ٝ قطا٠٤ أخط٣، قُس عبس املًٛب (6)
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هت١ َع ايتٛاظٟ ايس٫يٞ َٔ سٝجح نجإ َٓٛطجٟا بٓٗاٜج١ ايؿٛاقجٌ ايجيت متججٌ ايٓػج        

 غجٓسضؽ  ذع عًج٢ أْجٛاع٣  . ٚايٓػج (1)ٛبٝعٝج١ يف ا٭زا٤ ايًػجٟٛ عَُٛجٟا(   ايس٫ي١ٝ اي

 َٓٗا ْٛعني:

 ف:جع املطزَّالسَّ - أ

زٕٚ ايتكٝجس بعْج١ عطٚنج١ٝ أٚ     تًتعّ ؾٝ٘ ايؿٛاقٌ ْٗاٜات َتؿك١ عطف ٚاسجسٕ 

 . ٚمم٤ا ٚضز َٓ٘ قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:(2)عسز َعني َٔ املتٛايٝات

َٜٚغِٝط٢ ٜؾَسى»  ََا ٜأِقَُٓع ٔبٜؿَسى  َٗا ٔؾٞ ٜغٕس َدَسْخ ،َٚ ََٜعاْٗ ٘ٔ  ،َٚايٖٓٞؿُؼ  َُٔت ًٞ ُٛٔع ٔؾٞ ٝظ ِٜٓك َت

َٖا َٖا ،آَثاُض َٗا ،ََٚتٔػُٝب ٜأِخَباُض ِٛ ظ٢َٜس ٔؾٞ ٝؾِػَشٔت َٖا ،َُٚسٞؿَط٠٠ ٜي َِٚغَعِت ََٜسا َسأؾط٢  ،َٜٚأ

ََُسُض َٚاٞي َٗا اٞيَشَذُط  ٜٛ َٗا ،٭ِنَػ ُِ ََٚغٖس ٝؾَطَد َُُتَطأن  .(3)«ايٗتَطاُب اٞي

ؾهاْت  ،اهلٝهٌ ايس٫يٞ يًٓلذع١ يف بٓا٤ يف ٖصا ايٓل قس غاُٖت ايٓػ

ٚشيو يف  ،اتٖٓاى قكس١ٜ يف اختٝاض ٚتٜٓٛع ا٭قٛات اييت تٓتٗٞ بٗا املتٛايٝ

 قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:

َٖا» ٘ٔ آَثاُض َُٔت ًٞ ُٛٔع ٔؾٞ ٝظ ِٜٓك َٖا ،َت َٗا ،ََٚتٔػُٝب ٜأِخَباُض ِٛ ظ٢َٜس ٔؾٞ ٝؾِػَشٔت  ،َُٚسٞؿَط٠٠ ٜي

َٖا َِٚغَعِت ََٜسا َسأؾط٢  .«َٜٚأ

ايصٟ أمساٙ غٝبٜٛ٘  ،قس تٛاؾكت ْٗاٜات املتٛايٝات بكٛت )ا٭يـ(ٖٚٓا 

                                                           

 . 374بٓا٤ ا٭غًٛب يف ؾعط اؿساث١ )ايتهٜٛٔ ايبسٜعٞ(، ز. قُس عبس املًٛب:  (1)

 .197( َعذِ املكًٛشات ايعطب١ٝ يف ايًػ١ ٚا٭زب، ناٌَ املٗٓسؽ ٚفسٟ ٖٚب١: 2)

 . 531 - 530( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 3)
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سطْف اتػع هلٛا٤ ايكٛت كطد٘ أؾس )( بجج )اهلاٟٚ( ٚٚقؿ٘ بأْٖ٘ ج180ٖ)ت 

و قس تهِ ؾؿتٝو يف ايٛاٚ ٚتطؾع يف ايٝا٤ ٭ْٓ ،َٔ اتػاع كطز ايٝا٤ ٚايٛاٚ

ٖٔ .. ٖٚصٙ ايج٬ث١ أخؿ٢ اؿطٚف ٫تػاع .يػاْو قبٌ اؿٓو ُٖ كطدٗا ٚأخؿا

ٖٔ ك ُٗ  .(1)(ثِ ايٛاٚ ،ثِ ايٝا٤ ،طدٟا: ا٭يـٚأٚغع

إىل  إناؾ١َٔ أقٛات ايًني  ايكٛت١ٝٚقس ُعٖس قٛت ا٭يـ يف ايسضاغ١ 

ُت٪ٖز٣ باْسؾاع اهلٛا٤ َٔ ايط٥تني َاضٟا ٚأقٛات ايًني ) ،(2)قٛتٞ ايٝا٤ ٚايٛاٚ

 ،(3)(يٝؼ ؾٝ٘ سٛا٥ٌ تعرتن٘ؿِ يف ممط٣ َٚتدصٟا فطاٙ يف اؿًل ٚاي ،باؿٓذط٠

ٕٖ قٛت ا٭يـ با٬ْٛقت٘ َٔ ايط٥تني سٖت٢ خطٚد٘ ايؿها٤ سطٟا ٫ إىل  ٚبٗصا ؾإ

ٖٚصا ٥٬َِ متاَٟا َع َا ٚضز يف ايٓل ايػابل ايصٟ ٜتهًِ  ،تعرتن٘ أ١ٜ سٛادع

ؾتٓكٛع  ،(4)ٖٚٛ ايكرب ،ؾٝ٘ املطغٌ عٔ ايٓؿؼ ْٚٗاٜتٗا اييت تهٕٛ يف )دسخ(

ٚقس دعٌ املتهًِ ايؿاق١ً هلاتني املتٛايٝتني  ،ٚتػٝب أخباضٖا ،ايف ظًُت٘ آثاضٖ

َا جيعًٗا تأخص  ،اعٛاٖا ْٗاٜات َؿتٛس١ غري َػًك١ يف ايتًؿغ ايصٟ ،ا٭يـ

ٚقتٟا أطٍٛ يف ايٓٛل عٓس املتهًِ بؿعٌ املس ايصٟ ٜأخصٙ قٛت ا٭يـ بٛبٝعت٘ 

حياٍٚ ؾٝٗا املتهًِ  ،ايكٛت دع٤ َٔ اهلٓسغ١ ايعاطؿ١ٝ يًعباض٠ َٚٓس ،ايٓٛك١ٝ

                                                           

 . 436 -435/ 4( نتاب غٝبٜٛ٘: 1)

 . 160( ٜٓعط: املكًٛح ايكٛتٞ: 2)

 . 163( ايتعًٌٝ ايكٛتٞ: 3)

 )َاز٠: َدَسَخ(.  1/277( ايكشاح تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ: 4)
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تٓعِٝ نًُات٘ عٝح ٜكِٝ أغاغٟا عاطؿٟٝا ٜػتٛٝع بٛاغٛت٘ تؿطٜؼ عٛاطؿ٘ 

 . (1)ٚاْؿعا٫ت٘

َٖا َٔ داْب ايس٫ي١ ؾاملطغٌ يف ٖصا ايٓل   بكسزٖصا َٔ داْب ايكٛت أ

ٕٖ ايكرب  ايٛعغ ٚاإلضؾاز ببٝإ ْٗا١ٜ ايٓؿؼ اييت َُٗا بًػت َٔ آثاض ٚأخباض ؾإ

ٖٚصا املع٢ٓ ٜتٓاغب َع نٝؿ١ٝ ْٛل ا٭يـ ايصٟ  ،اؿت١ُٝ هلاغٝهٕٛ ايٓٗا١ٜ 

ؾجُت  ،ٜػري مبذط٣ اهلٛا٤ بسٕٚ إٔ تعرتن٘ أ١ٜ سٛادع ؾتهٕٛ ْٗاٜت٘ َؿتٛس١

ٕٖ ايٓؿؼ َُٗا بًػت ٚ)بسٕٚ  اْػذاّ ٚتٛاؾل َع َا تطَع إيٝ٘ ايطغاي١ َٔ أ

ٝس ايٓؿؼ ؾعسّ تكٝ ،ؼسٜس( َٔ آثاض ٚأخباض ؾإْٖٗا غتٓكٛع ٚغتػٝب يف ايكرب

ٜتٓاغب َع عسّ تكٝٝس قٛت ا٭يـ  ،بٓٛع َعني َٔ ايبًٛؽ يف ايعًٛ ٚايطقٞ

 ،ٚنصا ايه٬ّ يف )ؾػشتٗا ،عٛادع َع١ٓٝ أٚ دعً٘ يف كطز قٛتٍّٞ َعني

 ،ؾاملطغٌ يف قسز بٝإ سذِ اؿؿط٠ )ايكرب( اييت متجٌ ْٗا١ٜ ايٓؿؼ ،ٚساؾطٖا(

 ،ؾإْٖٗا َُٗا بًػت َٔ ؾػش١ َُٚٗا نإ دٗس ساؾطٖا يف تٛغع١ املػاس١

ؾتٓاغب إضاز٠ عسّ ايتكٝٝس يف )سذِ  ،ؾػتهٕٛ ْٗاٜتٗا ايػًل ٚا٫ْػساز

َع قٛت ا٭يـ ايصٟ ٫ ٜتكٝس عادع٣ َعني بٌ تهٕٛ  ،ٚدٗس اؿاؾط( ،اؿؿط٠

ِٖ ٜػازض املطغٌ سا ي١ ا٫ْؿتاح ْٗاٜت٘ َؿتٛس١ غري َكٝس٠ مبدطز َعني. ث

 ٚشيو بكٛي٘: ،ساي١ ايتهطاض ٚا٫غتُطاضإىل  ٚا٫َتساز يف ايؿٛاقٌ

ََُسُض٭ِن» َٚاٞي َٗا اٞيَشَذُط  ٜٛ  .«َػ

                                                           

 .277( قهاٜا ايؿعط املعاقط: 1)
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ٖٛ )ٚقؿ٘ غٝبٜٛ٘ باملهطض ٚقاٍ ؾٝ٘:  ؾاْتٗت املتٛاي١ٝ بكٛت ايطا٤ ايصٟ 

ؾتذاؾ٢ يًكٛت  ،اي٬ّإىل  سطْف ؾسٜس جيطٟ ؾٝ٘ ايكٛت يتهطٜطٙ ٚامطاؾ٘

ٖٚصٙ ايكؿ١ ايكٛت١ٝ ميهٔ  ،(1)ٚيٛ مل ٜهطض مل جيط ايكٛت ؾٝ٘( ،نايطخ٠ٛ

ٕٖ ع١ًُٝ ايهػط َٔ قبٌ اؿذط ٚاملسض ع١ًُٝ َػتُط٠ َع تٛايٞ  إٔ ْؿِٗ َٓٗا أ

ٖٚصا ا٭َط ٜػٓسٙ ز٫ي١ ايؿعٌ )٭نػٛٗا( ايصٟ  ،إٔ ٜت٬ؾ٢ اؾػسإىل  ايعَٔ

ِٖ ٜٓتكٌ املتهًِ ملكتهٝات  سٜس٠ تبعٟاؾاق١ً دإىل  ٜسٍ ع٢ً ايتذسز ٚاؿسٚخ. ث

 ٚشيو بكٛي٘: ،ايس٫ي١

َٗا» ُِ ََٚغٖس ٝؾَطَد َُُتَطأن  .«ايٗتَطاُب اٞي

ٚكطد٘ عػب ٚقـ غٝبٜٛ٘ َٔ بني  ،١ بكٛت املِٝٝؾاْتٗت املتٛاي

أٟ تٓٛبل ايؿؿتني ساٍ ايٓٛل ب٘ ؾٝتدص اهلٛا٤ فطاٙ يف ايتذٜٛـ  ،(2)ايؿؿتني

ٖٚصا ا٭َط ٜت٤٬ّ َع َا ٜطَع  ،(3)ا٭ْؿٞ قسثٟا ْٛعٟا َٔ اؿؿٝـ ٫ ٜهاز ٜػُع

َٚٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ  ،إيٝ٘ ايٓل إش ايه٬ّ عٔ اْػساز اؿؿط٠ بايرتاب املرتانِ

ٕٖ ٖٓاى قكس١ٜ يف اختٝاض ايؿاق١ً ٚتٛظٝؿٗا ؾٗٛ عٓسَا تهًِ عٔ اؿؿط٠  ،بأ

َٚس٣ غعتٗا دعٌ ايؿاق١ً بكٛت ا٭يـ ايصٟ ٜبك٢ ايؿِ َؿتٛسٟا ساٍ 

غًل إىل  ٚعٓسَا ٚقٌ ،اْؿتاح اؿؿط٠ )ايكرب(إىل  يريَع بصيو ،ايٓٛل ب٘

                                                           

 . 435/ 4( نتاب غٝبٜٛ٘: 1)

 . 434/ 4( ٜٓعط: املكسض ْؿػ٘: 2)

 . 48( ٜٓعط: ا٭قٛات ايًػ١ٜٛ، ابطاِٖٝ أْٝؼ: 3)
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أٟ ٜٓػًل  ،قٛت املِٝ ايصٟ ٜهٕٛ كطد٘ َٔ بني ايؿؿتنيإىل  اؿؿط٠ اْتكٌ

ايصٟ ٜكٝب  ،ايؿِ متاَٟا ساٍ ايٓٛل ب٘ يُٝجٌ ساي١ ا٫ْػ٬م ايتاّ عٔ ايسْٝا

ايكرب ٜٚٗاٍ عًٝٗا ايرتاب. ؾايؿاق١ً متاظدت إىل  ايٓؿؼ عٓسَا تكٌ

ٚاْػذُت َع ايس٫ي١ ايعا١َ يًدٛاب; )٭ٕ ايه٬ّ يف اؿكٝك١ ٜهتػب 

اْٞ دسٜس٠ طاض١٥ مبكته٢ عطاقات ز٫ي١ٝ خ٤ًاق١ يف ْٛام ا٭قٛات املهتٔػب١ َ

( َع بعهٗا بعهٟا. ٖٚصا َٔ ؾأْ٘ إٔ جيعٌ يًهًُات ٚقعٟا ْؿػٟٝا يف تؿاعًٗا

 .(1)شٖٔ املػتكبٌ عرب ضبط ايؿهط باإلٜكاع ايؿين يًهًُات

٣ٓٞ ٚاسس ع٢ً َساض ايطغاي١ بٌ ٜٓٛع يف  ،٫ٚ ٜػتُط املطغٌ بُٕٓط غذع

ٝع١ اـٛاب. َٚٔ شيو ٚعػب َا تكتهٝ٘ طب ،ا٭غايٝب بني اؿني ٚاٯخط

 قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:

ٕٖ ايٖؿَذَط٠ٜ اٞيَبٚط١ٜٖٜ ٜأِقًُٜب ُعٛزٟا» َٚإ٢ َٚا٥َٔع اٞيَدٔهَط٠ٜ ٜأَضٗم ُدًٝٛزٟا ،ٜأ٫ٜ  َٚايٖٓأبَتأت  ،َٚاٞيٖط

َٛ َٚٝقٛزٟاائعِص١َٜٜ ٜأٞق ُُٛزٟا ،٣  ٜٛٝأ ُخ  .(2)«َٜٚأِب

ؾٝػذع  ،قٛتٞ )ايتا٤ ٚايساٍ(ٖٓا ظاٚز املتهًِ يف قٛت ايؿاق١ً َا بني 

ِٖ ٜتبعٗا بايساٍ ٚبصيو َٓح ايٓل ْٛعٟا َٔ اؿطن١ ٚايتٓٛع ايكٛتٞ  ،بايتا٤ ث

 ،ايصٟ ٜػاِٖ يف ضؾع غكـ ا٫ْتباٙ يًتًكٞ ٚظٜاز٠ ايتٛقع ملا غٝأتٞ َٔ ن٬ّ

ٖٕ ِٖ إ ا بني ططف ايًػإ ٚأقٍٛ مم٤)ايتا٤ ٚايساٍ َٔ كطز ٚاسس ٖٚٛ  ث

                                                           

 .107َكاضبات تؿطحي١ٝ يٓكٛم ؾعط١ٜ َعاقط٠، ز. عبس اهلل قُس ايػصاَٞ:  -( تؿطٜح ايٓل1)

 .532( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 2)
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 ٚا٫ؼاز يف املدطز ٜػاِٖ يف خًل دٍّٛ اٜكاعٞ َتٛاظٕ. ،(1)(ايجٓاٜا

ثِ إْٖٓا ٬ْسغ اْػذاّ غذعٞ َٔ ْٛع آخط ٖٚٛ تٛاؾل املتٛايٝات يف ايٍٛٛ 

 َع تٛاؾل ايٓٗاٜات َٔ َجٌ قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(: 

ًٝٔو َع٢ًٜ ٜغاض٢ٔبٔو ،إ٢ٜيِٜٝو َعٓٚٞ َٜا ُزَِْٝا» َََدأئب ،ٜؾَشِب  ِٔ َٔ ًُٞت  ِٔ  ،ٔوٜقٔس اَِْػًٜ َٔ ًٜٗت  َٜٚأٞؾ

ًٔٔو َََسأسٔهوَٚاِدَتَٓ ،َسَبا٥ٔ َٖاَب ٔؾٞ   .(2)«ِبُت ايٖص

ّٖا ٭ْٖ٘  ،رتنٝبٖٚصا ا٭غًٛب َٓح ايٓل إٜكاعٟا ٚسبه١ٟ يف اي )ٜجري ؾٝٓا اْتبا

ٛٚتٓ ،عذّٝبا ملا ؾٝ٘ َٔ تٛق٥ع ملكاطع٣ خاق١ٕ ٕ ػذِ َع َا تػُع َٔ َكاطع; يُته

ٛ إسس٣ سًكاتٗا عٔ املٖتك١ً اؿًكات، اييت ٫ تٓبَٓٗا مجّٝعا تًو ايػًػ١ً 

 ،أؾطف ا٭ْٛاع ايٖػذع ٚقس ُعٖس ٖصا ايٓٛع َٔ ،(3)(َكاٜٝؼ ا٭خط٣

ٌٚ ؾكطات٘  .(4)ي٬عتساٍ ايصٟ ٜٓتاب٘ يف ُد

 السجع املواسي: - ب

ؿرتط ؾٝ٘ َٔ ملا ُٜ ;ُٜعٗس أنجط إٜكاعٟا َٔ غابك٘ ايٖػذع ٖٚصا ايٓٛع َٔ

ٚبايؿطط  ،(5)ايتٛاؾل بايٛظٕ يف ايًؿع١ ا٭خري٠إىل  إناؾ١ايتٛاؾل يف ايؿاق١ً 

                                                           

 .4/433بٜٛ٘: ( نتاب غ1ٝ)

 .533( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 2)

 11َٛغٝك٢ ايؿعط، إبطاِٖٝ أْٝؼ،  (3)

 . 335 - 333/  1( ٜٓعط: املجٌ ايػا٥ط، ابٔ ا٭ثري: 4)

 . 411/  2( خعا١ْ ا٭زب ٚغا١ٜ ا٭ضب: 5)
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ذع املٛطف( بػ١ُ إٜكاع١ٝ دعًت َٓ٘ أنجط ؾاع١ًٝ ايجاْٞ ظاز ع٢ً غابك٘ )ايٓػ

 يف ايٓل. َٚٔ أَج١ً شيو قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(: 

َٚٔط٤َ٢ َزِسَهٔو»  ِٔ ََ َٗاَت!  ِٝ ِٔ َضٔنَب ٝيَذَذٔو ٜغط٢َم ،َظٔيَل َٖ ََ َٚ»(1). 

ٌَ( ،غطم( اؼستا بايٛظٕ ،ؾايًؿعتإ )ظيل ٚنصيو  ،إش ُٖا ع٢ً ظ١َْٔ٢ )ٜؾٔع

َا أع٢ٛ ايٓل زؾع١ٟ  (2)ٖٚٛ َٔ ا٭قٛات اجملٗٛض٠ ،)ايكاف( ايٖػذع بكٛت

اٜكاع١ٟٝ ٚيْٟٛا دسٜسٟا ٜػاِٖ يف ؾٚس ا٫ْتباٙ ٚإثطا٤ ايتٛاقٌ بسؾعإت ز٫ي١ٕٝ 

ي٘ ع٬ق١ باملع٢ٓ  ايٖػذع إش ايتٛاؾل يف ٚظٕ ايًؿع١ ا٭خري٠ َع قٛت ،َتسؾك١

ٕٖ )ايعيل( ٜهٕٛ يف ايرب ،يف ايٓٚل املتكسّ  ،ٚ)ايػطم( ٜهٕٛ يف ايبشط ،شيو أ

ٕٖ ضؾكت٘ ؾ ،بح ٖٓاى تٛاؾل ٚتػاٟٚ ؾُٝٔ ٜعكس قطاْ٘ َع ايسْٝاٚبايٓتٝذ١ ٜك إ

ٕٖ ايصٟ ًٜٗح خًـ  ،ب١ْٕٛٓٝ نرب٣ ٫ ضدع١ ؾٝ٘ ٟغتٓتٗٞ َعٗا ب٬ٛم٣ ش أٚ أ

إىل  ايرٚب أّإىل  بٗطز ايسْٝا ايعا٥ـ ؾإْٖ٘ ٫ ٜٓؿو عٔ اإلقاب١ بًعٓتٗا غٛا٤ ؾأ

ٕٖ املطغٌ يف  ،ايبشط ؾايٓتٝذ١ تهٕٛ ٚاسس٠ ٖٞ اهل٬ى ٫ٚت سني َٓام. ؾهأ

ٚيصيو اغتسع٢ َٓ٘ إٔ ٜعٜس َٔ أثط إٜكاع٘ يف  ،َٛقع احملٚصض َٔ عٛاقب ايسْٝا

 ايه٬ّ ؾٝعزاز تبعٟا يصيو تٛاقٌ ٚاْتباٙ املػتكبٌ يًٓل. 

  ػ٬ّ(:ٚيف َتٛايٝات أخط٣ ٜعٜس املطغٌ َٔ سس٠ ا٫ٜكاع نُا يف قٛي٘ )عًٝ٘ اي

َُِعٝهٛؽ٢» ِٔ َٖصا ايٖؿِدل٢ اٞي َٔ َٗٚط ا٫َٞضَض  ِٕ ٝأٜط َُٗس ٔؾٞ ٜأ ٢ِ  ،َغٜأِد َٚاٞئذِػ
                                                           

 .534( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 1)

 .434/ 4( ٜٓعط نتاب غٝبٜٛ٘: 2)
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َُِطٝنٛؽ٢  .(1)«اٞي

 ،ٚاملطنٛؽ( نًُتإ تٛاؾكتا بايٛظٕ ٚنصيو بكٛت ايػذع ،)ؾاملعهٛؽ

ٕٖ املتهًِ أضاز يؿت اْتباٙ  ،ٖٚٛ قٛت ايػني ٖٚٛ تٓاغب اغتسعاٙ املع٢ٓ ؾهأ

١ُٝٚ َٚطنع١ٜ يف اـٛابإىل  املداطب  ،ٖاتني ايًؿعتني بايصات ملا هلُا َٔ أٖ

ؾذا٤  ،ضأؽ ايؿطق١ ٚقا٥س ا٫ؾرتام (2))َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ(إىل  ؾُٗا ٜؿريإ

ُُٖٓٗا ٚ ،بُٗا ع٢ً غري َا اعتازت عًٝ٘ ٝأشٕ املداطب ؾُٝا غبل َٔ ن٬ّ ن

٣ٕ قٛتٞ ُٖتاامل ايٖػذعإىل  إناؾ١ؾ ،أنجط َٔ يٛ  ،اؾٓاؽ غري ايتاّ تٛاظٟ ن

ٚ٣ٕ ٗا تهؿـ ٚقؿ١ تأ١ًَٝ ملتًكٞ اـٛاب; ٭ْٓ ُٜؿه١ٌقٛتٞ  تٛاضز أنجط َٔ يٛ

ايكٛت إىل  ؾهإ ا٫ْتكاٍ بايؿاق١ً ،ظٜـ أسس ض٩ٚؽ ايؿط ٚايؿػاز

 ٖصٙ ايؿدك١ٝ ايػ١٦ٝ.  إىل  ايكؿريٟ )ايػني( دا٤ يًؿت ا٫ْتباٙ

 ،ٝع٠ يف قت٣ٛ ايطغاي١غًٛب١ٟٝ ممأخكٝك١ٟ  ايٖػذع ٚمم٤ا غبل ؾكس ؾه٤ٌ

ٚمل  ،ٚنإ َككٛزٟا َٔ يسٕ املطغٌ َت٥٬ُٟا َع اؾاْب ايس٫يٞ يًدٛاب

مبا قبًٗا َٔ ٗا; بٌ َٓتع١ُ ٚؾسٜس٠ ا٫ضتباط )تهٔ ايؿاق١ً َطتبه١ َع َا قبً

ٕٖ َا غبكٗا مل ٜهٔ إي١ا متّٗٝسا  ،ايه٬ّ، عٝح تٓشسض ع٢ً ا٭مساع امساّضا ٚنأ

 ،طاز َٓٗا دعٌ ايه٬ّ بكٝؼ َتٛاؾك١ َٓػذ١ُؾايػذع قٛض٠ ْػ١ُٝ ُٜ ،(3)هلا(

                                                           

 .533( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 1)

 . 5/113( ؾطح ْٗر ايب٬غ١، ابٔ َٝجِ ايبشطاْٞ:2)

 146ايبسٜع يف ن٤ٛ أغايٝب ايكطإٓ، عبس ايؿتاح ٫ؾني،  (3)



 اخلصائص األسلوبية |  22

 

١ُُٚ يًتٛاظٕ بني َتٛايٝات ايٓل ٚأسساث٘.  ٖٚٛ ايكٛض٠ املت

 التواسي: .2

 ،ٚنصيو ايبٓٝات ايتعبري١ٜ ،ُٜػاِٖ ايتٛاظٟ يف ٖٓسغ١ ايب١ٝٓ ايؿه١ًٝ يًٓل

اقإت ز٫ي١ٕٝ ؾٗٛ ٜعٌُ ع٢ً قٝاغ١ املع٢ٓ ايعاّ يًعٌُ ا٭زبٞ مبا حيًُ٘ َٔ ط

 ٌٚ َتٛاؾك١ٕ أٚ كتًؿ١; ٚيصيو ُعٖس عٓكطٟا تأغٝػٟٝا ٚتٓعُٟٝٝا ٚخاق١ٟٝ يكٝك١ٟ به

ٚغٛا٤  ،(1)غٛا٤ ناْت قسمي١ٟ أّ سسٜج١ٟ ٚؾؿ١ٟٜٛ أّ َهتٛب١ ،اٯزاب ايعامل١ٝ

 .(2)ناْت ؾعطٟا أّ ْجطٟا

يٓٛا٠ٕ )ت١ُٝٓ أٚ ٖٛ  ،(3)اب٘ ايبٓٝات ٚاخت٬ف يف املعاْٞ(تؿْٖ٘ )ُٚعٚطف بأ

٣ّ قػطٟ أٚ اختٝاضٟ نُاْٟا  ،تساٚي١ٝيعٓاقط قٛت١ٝ َٚع١ٜٛٓ ٚ ،َع١ٕٓٝ بإضنا

ؾاع١ً ملا هلا َٔ أثط٣ ظاٖط يف متاغو  ؾٗٛ أزا٠ غبٕو ،(4)(٫ْػذاّ ايطغاي١

ٖٚصٙ اـاق١ٝ يػٝك١ ب٘ ٫عتُازٙ ع٢ً ايتٛيٝـ  ،أدعا٤ ايٓل َٚهْٛات٘

ٜتشهِ يف اَتسازاتٗا ٚتهطاضاتٗا منٛ  اييت ،املتٛاؾل بني ايبٓٝات ايٓش١ٜٛ املتعاقب١

ٌ ٚ قس ؾه١ت٘ َٔ ْبع عٛاطـ ٚاْؿعا٫ت املٓتر. ؾٗٛ ٜػتُٗس َآز ،ايٓل

ٚاَتاظ غكٛبت٘ املٓتذ١  ،أغًٛب١ٝ باضظ٠ يف َس١ْٚ ايبشح ايتٛاظٟ خكٝك٠١

 ٚمم٤ا ٚضز َٓ٘ قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:  ،بايطغاي١

                                                           

 . 149َكاضب١ ْػك١ٝ، قُس َؿتاح:  -( ٜٓعط: ايتًكٞ ٚايتأ1ٌٜٚ)

 . 108( ٜٓعط: قهاٜا ايؿعط١ٜ: 2)

 .259قطا٠٤ ايٓل ايؿعطٟ: إىل  ٜٓعط: َسخٌ (3)

 .25: ؿتاحَز. قُس ؼًٌٝ اـٛاب ايؿعطٟ )اغرتاتٝذ١ٝ ايتٓام(،  (4)
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« ِٔ َٔ ََا ٜنَِٓعُت  َٛ اهلٔل  ِِ ٔتِبطٟاٜؾ َٚٞؾطٟا ،ُزَِْٝاٝن َٗا  ُٔ ِٔ ٜغَٓا٥ٔ َٔ ٫َٜٚ ٜأِعَسِزُت  ،٫َٜٚ اٖزَخِطُت 

ِٛٔبٞ ٔط  .(1)«٫ٚ سعت َٔ أضنٗا ٔؾربا ،ُِطٟأيَبأيٞ َث

٣ٛ اٜكاعٞ َٓتعِ  ،ٚشيو بايتٛاؾل يف ايب١ٝٓ ايرتنٝب١ٝ ،اْتعِ ٖصا ايٓل ظ

 ايصٟ ميهٔ إٔ منٚجً٘ باٯتٞ:

 +  ْؿٞ

 +َججججججا

  ٫  + 

  ٫  + 

  ٫  + 
 

 +  ؾعٌ َانٞ

 + نٓجججججججججججججججع

 + آزخججججججججججججط

 + أعججججججججججججسز

 + سجججججججججججججججع
 

 + تججا٤ ايؿاعجٌج

 +        ُت      

 +        ُت      

 +        ُت      

 +        ُت      
 

فجطٚض(    + ؾ٘ب مج١ً )دجاضٚ 

ْٝججججججججججججججججججا  + َجججججججججججججججججٔج ز

ٗججججججججججججججا   + َجججججججججججججٔج غٓا٥ُ

 + يبجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججاٞي

 + َجججججججججججججججججججججججججججججٔج أضض
 

 َهاف إي٘ٝ + 

 + نججججججججججججججِج

 + ٖجججججججججججججججججا

 ٞ ٛب  + ثجججججججججججج

 + ٖجججججججججججججججججا
 

 ٘  َؿعٍٛ بج

 تجججججججججججججربا

 ٚؾجججججججججججطا

 طُجججججججججطا 

 ؾجججججججججججربا
 

ٖٚصا ايتؿانٌ ايرتنٝيب َٓح ايٓل إٜكاعٟا َتُٝعٟا ؾه٤ٌ مس١ٟ تٓب١ٟٝٗٝ 

ُٖتٗا يؿت ا٫ْتباٙ ،يًُداطب َا ٚضز يف ايٓل ٚظٜاز٠ ايتؿاعٌ إىل  َٗ

ـٔ املتهًِ باؾاْب اإلٜكاعٞ نُ٪ؾط٣  ،ايتٛاقًٞ َع املاز٠ املطغ١ً ٚمل ٜهت

يٓشٟٛ بتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ )َٔ اْتٗاى ا٫ْتعاّ اإىل  اغًٛبٞ; بٌ عُس

 ،ٚؾطا ،َٔ أضنٗا( ع٢ً املؿعٍٛ ب٘ )تربا ،ٚيبايٞ ثٛبٞ ،َٔ غٓا٥ُٗا ،زْٝانِ

 ،يٝدًل َ٪ؾطٟا ٜػتٛقـ َتًكٞ اـٛاب ٖٚٛ )ابٔ سٓٝـ( ،ؾربا( ،طُطا

 .اييت اضتهبٗا ٘ؾٝعطف بصيو كايؿت ،اتبعٗا إَاَ٘ايٗػ١ٓ اييت إىل  ٜٚٓٚبٗ٘

ؾٗٛ َٔ داْب ًٜتعّ  ،املتٛايٝات َؿاضق١ٟ با٭زا٤ ايًػَٟٛٚٔ ٖٓا ْؿأت بني 

َٚٔ داْب آخط ٜٓتٗو ايٓعاّ  ،بايتٛاؾل ايهُٞ يف ايبٓا٤ ايرتنٝيب يًُتٛايٝات

                                                           

 .530( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 1)
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املؿاضق١ بني ؾعٌ املطغٌ ايطاؾض إىل  ٖٚصٙ املؿاضق١ تٓكًٓا ،املعٝاضٟ يًًُؿٛظات

ب١ٝٓ ايتٛاظٟ أقبشت ٘. ؾٚبني ؾعٌ املداطب املدايـ ملا أضازٙ َٓ٘ إَاَ ،يًسْٝا

ؾؿٞ أسس ايكٛبني لس اغتعاز٠  ،ايرتابط املٛدٛز بني ايجابت ٚاملتشٍٛمتٚجٌ )

ٖٚٛ  ،املتشٍٛٚيف قٛب آخط لس غٝاب ايجابت ٚ ،ميٚجٌ تهطاضٟا خايكٟا ،ثابت

ٚبصيو مل تكتكط ٚظٝؿ١ ايتٛاظٟ ع٢ً ايبعس  ،(1)(مبجاب١ اخت٬ف خايل

ٚإُْٖا ظاز ع٢ً شيو بتبًٝؼ  ،اإلٜكاعٞ املتأٔت َٔ تهطاض ايرتانٝب ٚاْتعاَٗا

 . ؾٗٛ ٜعٌُ ع٢ً اؾٓبتني اإلٜكاع١ٝ ٚ ايس٫ي١ٝ.(2)املػتكبٌإىل  ضغاي١

 ٚمم٤ا ٚضز َٔ شيو أٜهٟا قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(: 

ََا ٜظَُِٓٓت ٜأْٖٜو ُتٔذُٝب»  ٣ّإىل  َٚ ِٛ ٢ّ ٜق ِِ ،ٜطَعا ُٗ ًٝ ٛٙ َعا٥ٔ ََِسُع  ِِ ُٗ َٜٚغٓٔٝٗ  ٙٛ  .(3)«ََِذٝؿ

ِِ ُٗ ًٝ ٛٙ( ٚايب١ٝٓ ايرتنٝب١ٝ هلاتني  ؾكس ٚضز ايتٛاظٟ يف )َعا٥ٔ ََِسُع  ِِ ُٗ َٜٚغٓٔٝٗ  ٙٛ ََِذٝؿ

 املتٛايٝتني َته١ْٛ َٔ:

 َبتسأ + نُري )اهلا٤( يف قٌ دط َهاف إيٝ٘ + َِٝ اؾُاع١ + خرب

 + فؿٛ ّ            +      ٖجججج     عا٥ٌ + 

 + َسعٛ    ّ       +      ٖجججج    غين  + 

                                                           

ايتشًٌٝ ايًػاْٞ، ايؿعط١ٜ ايب١ٜٛٝٓ أمنٛشدجا، خايجس غجًٝهٞ، فًج١ عجامل      إىل  ( َٔ ايٓل املعٝاض1ٟ)

 . 392، ٜٛيٝٛ، غبتُط، انتٛبط، زٜػُرب: 2، 1، ايعسز 23ايؿهط، فًس 

عججاخ أ( ايتججٛاظٟ يف ؾججعط ٜٛغججـ ايكججا٥ؼ ٚاثججطٙ يف ا٫ٜكججاع ٚايس٫يجج١ غججاَح ايطٚاؾججس٠، فًجج١       2)

 . 19، م1998، 2، ع16ايريَٛى، ّ

 .١529، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : ( ْٗر ايب٬غ3)
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ٚايؿاق١ً  ،َسعٛ( ،ٚنصا ايب١ٝٓ ايكطؾ١ٝ يف )فؿٛ ،ؾتٛاؾكت ايب١ٝٓ ايرتنٝب١ٝ

 ،)فؿٛ ،غِٓٝٗ( ،أغًٛب ايٛبام بني )عا٥ًِٗإىل  باإلناؾ١ ،)ايٛاٚ( أٜهٟا

٣ٕ ب٬غ١ٝ: )ايتٛاظٟ ،َسعٛ(  ،ؾشًُت ٖصٙ ايهًُات ا٭ضبع ث٬ث١ أيٛا

َٚؿش١ْٛ با٫ْؿعاٍ  ،َا دعًٗا َجك١ً باؿ٫ُٛت ايس٫ي١ٝ ،ايٛبام( ،ايػذع

ٕٖ  ،ٚايعاطؿ١ ؾؿهًت َ٪ؾطٟا اغًٛبٟٝا ظاز َٔ ؾس٠ ؾاعًٝت٘ ايٛبام; ٭

ٔ ايتساعٞ ايهًُات املتٓاقه١ أٚ املتدايؿ١ يف املع٢ٓ عٓسَا تتكابٌ حيسخ ْْٛع َ

ٖٚصا ا٭غًٛب جيعٌ املػتكبٌ أنجط تٛاق١ًٝ َع  (1)ٚايتبازض يف غٝام ايتعبري

٭ْٖ٘ حياٍٚ َػاٜط٠ املطغٌ بانتؿاف ايٛطف املكابٌ يًه٬ّ ٖٚٛ ايهس  ،ايطغاي١

 ملا ُشٔنط.

 تٛاظٟ أٜهٟا قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:َٚٔ اي

ََِط٥ٟٔٝٓا» ِٛ ٝنِٓٔت َؾِدكٟا  ُُِت َعًِٜٝٔو ُسُسَٚز اهلٔل ٔؾٞ ٔعَباز  ،ٔسٚػٟٝٓاَٜٚقاٜيبٟا  ،َٚاهلٔل ٜي ٜ٭ٜق

ََأْٞ ِِ ٔباٜ٭ ٢ٗ ٢ٟٚ ،ٜغَطِضٔت َٗا َُ ِِ ٔؾٞ اٞي ٢ٗ ََِ ٜأٞيٜكِٝٔت ِِ ،َٚٝأ ٢ٗ ُِٔت ًَُٝٛى ٜأِغًٜ ـٔإىل  َٚ ًٜ  ،ايٖت

َٛاض٢َز اٞيَب٤ٔ٬ٜ ََ  ِِ ٢ٗ َِٚضِزٔت ٢ِٚضَز ،َٜٚأ  «.٫َٜٚ َقَسض إ٢ِش ٫ٜ 

ايتأْٗل املٛغٝكٞ املتٛاؾر َع ا٫ضتكا٤ إىل  يف ٖصا ايٓل عُس املتهًِ

ٚشيو بٛاغ١ٛ ايتٛاظٟ ايصٟ ابتٓت عًٝ٘ املتٛايٝات يف قٛي٘ )عًٝ٘  ،ايس٫يٞ

 ايػ٬ّ(:

ََأْٞ» ِِ ٔبا٭ ٢ٗ ٢ٟٚ ،ٔؾٞ ٔعَبإز ٜغَطِضٔت َٗا َُ ِِ ٔؾٞ اٞي ٢ٗ ٣ِ ٜأٞيٜكِٝٔت ََ ُِ ،َٚٝأ ًٕٝٛى ٜأِغًٜ َُ َِِٚ ٢ٗ إىل  ٔت

                                                           

 . 30( يػ١ ايؿعط عٓس املعطٟ، ز. ظٖري غاظٟ ظاٖس: 1)
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ـٔ ًٜ  .(1)«ايٖت

 املتٛايٝات َتٛاؾك١ ع٢ً ب١ٝٓ تطنٝب١ٝ ٚاسس٠ ٖٞ:ؾذا٤ت 

ِ فججطٚض+   اغج

 + عبجججججججججججججإز

٣ِ  + أَجججججججججججججج

ٕى  + ًَججججججججججٛج
 

ٞ ؾعٌ   +َانج

 +  غجججججججطضت

 +  أيكٝجججججججججت

ُت  +  أغجججججًج
 

جٔت(+  ػترت تكسٜطٙ )ْأ  ؾاعٌ نُريَ 

جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججٔت     +   ْأ

جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججٔت     +   ْأ

جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججٔت     +   ْأ
 

+ ٍ بجج٘ج  َؿعججٛج

 +  ٖجججججججججججججِج

 +  ٖجججججججججججججِج

 +  ٖجججججججججججججِج
 

ٚاجملجطٚض    ٔج اؾجاض   ؾ٘ب مج١ً َ 

 با٭َججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججاْٞ

ٟيف   املٗججججججججججججججججججججججججججججججججججججٚا

ـ  ججججججججججججججججججججججججججججججججججججج  إىل ايًت
 

 

غاِٖ يف ؼطٜو املؿاعط;  ٖٚصا ا٫ْتعاّ املٛغٝكٞ َٓح ايٓل بعسٟا تأثريٜٟا

( ٖٕ ٚإُْٖا يف إثاض٠  ،أثط ايه١ًُ املًؿٛظ١ ٫ ٜتشسز يف إثاض٠ ساغ١ ايػُع٭

 . (2)(١ٝ ايها١َٓ يف شات اإلْػإ أٜهٟااؾٛاْب ايطٚس

ٕٖ املٛغٝك٢  ايكٛت١ٝ ُتعٗس َٔ ا٭زٚات املج٢ً يتصٚم ٚمم٤ا غبل ميهٓٓا ايكٍٛ أ

ؾعط١ٜ ايٓل ا٭زبٞ; ٚيصيو ٜػع٢ املتًكٞ ايٛاعٞ ظٗس سجٝح َٔ أدٌ 

أزا٠ تبًٝؼ٣ َج٢ً يًتعبري عٔ )ؾٗٞ  ،ايتعطف عًٝٗا ٚع٢ً َا ؼٌُ َٔ ضَع١ٜ

تػاِٖ يف  (4)ؾه٬ٟ عٔ إْٖٗا ب١ٝٓ ؾهط١ٜ ،(3)(ا٫ت ايٓؿػ١ٝ ٚاملٛاقـ ايعاطؿ١ٝاؿ

 بٓا٤ اؾٛ ايعاّ يًٓل ا٭زبٞ.

 

                                                           

 .534( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 1)

 .310( دطؽ ا٭يؿاظ ٚز٫يتٗا يف اؾٗس ايب٬غٞ ٚايٓكسٟ عٓس ايعطب، ز. َاٖط َٗسٟ ٬ٍٖ: 2)

 .42ايؿعط ايعطبٞ:  ْعط١ٜ إٜكاع (3)

 .214ٜٓعط: ايتكابٌ اؾُايٞ يف ايٓل ايكطآْٞ:  (4)



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 املبحح الجاىي

  املستوى الرتكييب
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 املبحح الجاىي: املستوى الرتكييب

ٚسطؾ١ َتك١ٓ تت٤٬ّ َع َا ميتًو  ،ٜتعاٌَ ا٭زٜب َع ايًػ١ بٛطٜك١ خاق١

ٌٚ عباضات٘ عٔ ايتعبريات ايػٛش١ٝ  ،َٔ ضقٝس ثكايف َٚعطيف ؾٗٛ ٜبتعس يف ُد

 ،ايرتانٝب املبتهط٠إىل  ،ٚاملعاْٞ ايتكطٜط١ٜ املأيٛؾ١ ،ٚا٭ْػام ايًػ١ٜٛ املتعاضؾ١

ٖٚٛ يف شيو ٜتعاٌَ َع َٛاز  ،ٚايًػ١ ايتكٜٛط١ٜ  اييت تٓاغٞ اقايت٘ اإلبساع١ٝ

أٚي١ٝ شات خٛام َعذ١ُٝ قاب١ً يًرتنٝب ٚايتعسٌٜ ٚايعضاع١ يف ايػٝام بؿهٌ 

رتاح )ادؾٝعٌُ ع٢ً  ،(1)َتٛٛض َتذسز شٟ منط أغًٛبٞ حيٌُ بكُت١ اـاق١

ٝام تبعح ؾٝ٘ اؿ١ٜٛٝ نذ زَا٤ دسٜس٠ يف ايػإىل  ع٬قات دسٜس٠ تكٛز

إش ايك١ُٝ يٝػت يف املؿطزات  ،بٗسف إثاض٠ املتًكٞ ٚايتأثري ب٘ ،(2)ٚاملػاٜط٠(

يف ا٫ختٝاض ايسقٝل بني املؿطزات ) ٫ٚ يف ايٓعاّ ايٓشٟٛ; ٚيهٔ ،شاتٗا

                                                           

 . 181( ٜٓعط: دسي١ٝ اإلؾطاز ٚايرتنٝب: 1)

(2  ٟ قججطا٠٤ يف ْكججٛم ؾجعط١ٜ َعاقججط٠ َجٔ ايعججطام ٚا٭ضزٕ ٚؾًػججٛني    -( ايتًكجٞ ٚايججٓل ايؿجعط

 .134ٚاإلَاضات، شٜاب ؾاٖني: 
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٭ْٖٗا فطز٠ َؿطز٠  ،َؿطز٠ٚايه١ًُ يف ايرتنٝب غريٖا فطز٠  ،ٚايٓعاّ ايٓشٟٛ

ٜكرتس٘  (1)(٫ي١ٝ تتُٝع عٓسَا تٛنع يف تطنٝب٫ ١ٜٖٛ هلا ٚيهٔ ؾدكٝتٗا ايس

خطم ايٓعاّ إىل  أٚ ٜتعُس ؾٝ٘ ،املبسع أٚ خيتاضٙ َٔ بني َتاسات َتعسز٠

ؾهٌ يػٟٛ ٜتٛاؾل َع اْؿعاي٘ إىل  املعٝاضٟ املتعاضف يًػ١ بػ١ٝ ايٛقٍٛ

 َٚككسٜت٘.

املبشح تًُؼ أِٖ املٛاطٔ ايرتنٝب١ٝ اييت ؾهًت ٚقؿات ٚغٓشاٍٚ يف ٖصا 

 أغًٛب١ٝ غاُٖت يف نؿـ خكا٥ل أغًٛب املطغٌ يف ضغايت٘.

 أوال: التقديه والتأخري: 

تتُتع ايه١ًُ ؾٝ٘ بكسض٣ ٚاؾط٣  ،ٜعٗس ايتكسِٜ ٚايتأخري أقٌ َٔ أقٍٛ ايعطب١ٝ

ٍٗ ع٢ً قؿتٗا )أثٓا٤ اؾ١ًُ ؼٌُ َعٗا شيو أْٖٗا يف  ،(2)َٔ سط١ٜ اؿطن١ َا ٜس

َٚا زاّ يًه١ًُ َجٌ ٖصٙ ايكٔٓؿ١ ؾًٗا َٔ اؿط١ٖٜ٢ٓ يف ايٖتٓكٌ يف أثٓا٤  ،اإلعطاب١ٓٝ

ؾٗٞ ت٬ظَٗا أنجط  ،(3)ٖا َٔ ايهًُات يف غري ايعطب١ٖٝ(َا مل ٜهٔ يػري ،اؾ١ًُ

 ،ٖٚٞ قه١ٝ شٚم يػٟٛ أنجط َٔ نْٛٗا َصٖبٟا مٜٟٛا ،َٔ غريٖا َٔ ايًػات

ٕٖ ٖٓاى ْعاَٟا َعٝاضٜٟا َعتازٟا ٜٛطم ايصٖٔ َٔ أٍٚ ١ًٖٚ ٖٚٛ غري قاضّ  ،شيو أ

بٌ ؾٝ٘ َٔ املػاق١ َا ٜهؿٞ يف إغطا٤ املبسع يف كايؿت٘ ٚايتُطز  ،ميهٔ كايؿت٘

                                                           

 .171ٟٛ ايس٫يٞ، ز. قُس محاغ١: َسخٌ يسضاغ١ املع٢ٓ ايٓش -( ايٓشٛ ٚايس٫ي1١)

 .56( ٜٓعط: إسٝا٤ ايٓٓشٛ، إبطاِٖٝ َكٛؿ٢: 2)

ٟٓ; َاظٕ املباضى: 87( ايٓٓشٛ ايعطبٞ، ْكس ٚتٛبٝل: 3)  َٚا بعسٖا.  73، ٜٓعط: مٛ ٚعٞ يػٛ



 29|   حبث  الاا:ي  املستو  الكرييحب امل

 

ٚتًو مس١ أغًٛب١ٝ  ،ٚفطز املدايؿ١ ٜٓب٧ عٔ قكٕس َا ٜجري اْتباٙ ايػاَع ،عًٝ٘

 ،(1)َٔ أدٌ بٝإ أثطٖا ٚؾعايٝتٗا يف ايطغاي١ تكتهٞ َٔ املتًكٞ ايٛاعٞ تتبعٗا

ؾكاٍ عٓ٘:  ،ٖج( َٔ خكا٥ل ايٓع471ِٚقس عٖسٙ عبس ايكاٖط اؾطداْٞ )ت

ِٖ تٓعط ؾ٬ ػس  ،ًٜٚٛـ يسٜو َٛقع٘ ،)ؾ٬ تعاٍ تط٣ ؾعطٟا ٜطٚقو َػُع٘ ث

إىل  ٍٛٓ ايًؿغ عٔ َهاْ٘ٚس ،ّ ؾٝ٘ ؾ٤ٞٚسإٔ ٝق ،غبب إٔ ضاقو ٚيٛـ عٓسى

 .(2)(َهإ آخط

 ،ٚقس ؾه٤ٌ ايتكسِٜ ٚايتأخري خكٝك١ٟ أغًٛب١ٟٝ َا٥ع٠ٟ يف َس١ْٚ ايبشح

 :يف أغًب َٛانعٗا ع٢ً ث٬ث١ أغطاضٚناْت تطتهع 

 . االٍتناو: 1

ٚقس قاٍ  ،ٖٚٛ َٔ املعاْٞ امل١ُٗ اييت ترتٖؾح عٔ خكٝك١ ايتكسِٜ ٚايتأخري

 . (3)(أع٢ٓ ٟ بٝاْ٘ أِٖ هلِ ِٖٚ ببٝإَْ٘ٛ ايص)إُْٖا ٜكٚسعٓ٘ غٝبٜٛ٘: 

 ٚمم٤ا ٚضز َٔ ٖصا املع٢ٓ قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:

َٔ ُسَِٓٝـ» ـِ ٜأٞقَطاُقٜو ،ٜؾاٖتل٢ اهلٜل َٜا ِب ِٔ ايٖٓاض٢ َخ٬ُٜقٜؤيَٝ ،َٚٞيَتٞهٝؿ َٔ  َٕ  .(4)«ٝهٛ

ِٔ ايٖٓاض٢ َخ٬ُٜقٜو( ٖصٙ اؾ١ًُ متجٌ خامت١ ايطغاي١ َٔ  َٕ ٚمل ٜأٔت بٗا  ،)ٔيَٝٝهٛ

                                                           

 .187ٜٓعط: ايًػ١، ز. ؾٓسضٜؼ، تعطٜب عبس اجملٝس ايسٚاخًٞ، ٚقُس ايككام: (1)

 106ز٥٫ٌ اإلعذاظ: (2)

 .1/34( نتاب غٝبٜٛ٘: 3)

 .536( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 4)
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بٌ دا٤ بٗا ٚؾل ٖٓسغ١ بٓا١ٝ٥ ؽايـ َا أعتست  ،املعتازاملطغٌ ع٢ً ايٓعاّ 

ؾكٖسّ )َٔ ايٓاض( ٖٚٛ خرب )يٝهٕٛ( ع٢ً امسٗا  ،عًٝ٘ أشٕ املػتكبٌ

١ًَُٖٝ عٓس َتًكٞ ايطغاي١ تػتٛقؿ٘; ٚمتتٗس  )خ٬قو( َٔ أدٌ تؿهٌٝ ٚقؿ١ تأ

إىل  ناؾ١إغاي١ ع٢ً ٚؾل ايٓعاّ املعتاز، ؾرت٠ ظ١َٝٓ أنجط مم٤ا يٛ أ٢ْٗ ايطإىل  ب٘

 ،شيو َا ؼًُ٘ املتٛاي١ٝ َٔ ز٫ي١ تؿتٌُ ع٢ً تعًٌٝ ملا غبل عطن٘ يف ايٓل

ٖٚصا عٚس شات٘ ٜػتجري  ،ٖٚٛ يف ساي١ ا٫يتعاّ مبا غبل غٝهٕٛ اـ٬م َٔ ايٓاض

ٜٚهؿـ أٜهٟا عٔ اٖتُاّ  ،املػتكبٌ ٜٚػتٛقؿ٘ ٜٚعٌُ ع٢ً تسعِٝ ايتٛاقٌ

املطغٌ باـرب )َٔ ايٓاض( ٚيصيو قٖسَ٘ ٚدا٤ ب٘ ع٢ً غري َٛنع٘. َٚٔ ٖصا 

 املع٢ٓ أٜهٟا قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(: 

ََاَٟا» َُّٛ إ٢ ََأ  ٌٚ ٕٖ ٔيٝه َٚإ٢ ٘ٔ ،ٜأ٫ٜ  ٘ٔ ،َٜٞكَتٔسٟ ٔب ُٔ ًٞ  .(1)«ََِٜٚػَتٔه٤ُٞ ٔبُٓٛض٢ ٔع

ٌٚ( ع٢ً امسٗا )إَ ٕٖ( )يه ؾأقبح يًه٬ّ ق١ُٝ ؾعط١ٜ  ،اَٟا(ؾكسّ خرب )إ

إش ٜػِٗ املٛقع اؾسٜس  ،ٚإٜكاي١ٝ يف غا١ٜ َٔ ا٭١ُٖٝ مل تأٔت بسٕٚ ٖصا اـطم

ٚتكسِٜ يؿع١ )َأَّٛ( دا٤ يبٝإ  ،(2)يًه١ًُ يف تؿػري ق١ُٝ ايتكسِٜ ايؿ١ٝٓ

ؾٗٞ تػتشٛش ع٢ً اٖتُاّ  ،أُٖٝتٗا يف ايػٝام ملا هلا َٔ َطنع١ٜ يف ايه٬ّ

ٖٕ َٚٔ أدٌ بٝإ كايؿت٘  ،غطض ايطغاي١ إُْٖا دا٤ َٔ أدٌ املأَّٛ املطغٌ; ٭

                                                           

 .530( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 1)

زضاغجج١ أغججًٛب١ٝ )ضغججاي١ َادػججتري(، أْػججاّ قُججس ضاؾججس، نًٝجج١   -( ؾججعط قجج٬ح عبججس ايكججبٛض2)

 .170: 1997ايرتب١ٝ، اؾاَع١ املػتٓكط١ٜ، 
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 ؾايتكسِٜ ٖٓا دا٤ يػطض بٝإ ق١ُٝ ٖصٙ ايًؿع١ ايتعبري١ٜ. ،إلَاَ٘

 ٚمم٤ا ٚضز أٜهٟا قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:

َٗا» ُِ ََٚغٖس ٝؾَطَد َُُتَطأن  .(1)«ايٗتَطاُب اٞي

َٗا( ع٢ً ايؿاعٌ   )ايٗتَطاُب(.ؾكٖسّ املؿعٍٛ ب٘ )ٝؾَطَد

ٚيصيو قٖسّ )ؾطدٗا(  ،ؾاملطغٌ نإ َٗتُٟا باْػ٬م اؿؿط٠ اييت ٖٞ ايكرب

ٕٖ اٖتُاّ املطغٌ نإ  ،ٖٚٞ ؾتشت اؿؿط٠ ع٢ً ايرتاب ٖٚٛ َاز٠ ايػًل ٭

َٓكبٟا يف بٝإ نٕٛ اؿؿط٠ )ايكرب( َُٗا ناْت غعتٗا ؾٗٞ بايتايٞ تٓػًل ع٢ً 

 ،يف تهٜٛٔ مج١ً ؾصٖٔ املتهًِ ٖٚٛ ٜؿه١ط املٝت َع١ًٟٓ ْٗا١ٜ ع٬قت٘ بايسْٝا.

ٚايؿهط٠ ا٭ِٖ ٖٞ اي٤ٔتٞ  ،ببعض ا٭ؾهاض أنجط َٔ بعهٗا ا٭خطٜهٕٛ َتًٓبػٟا )

٭ٕ  ،تؿػٌ شٖٔ املته١ًِ أ٫ٟٚ ؾٝهٕٛ ايتعبري عٓٗا بهًُات تًٓٛل أ٫ٟٚ أٜهٟا

 .(2)(قٛض٠ ملا ٜتػًػٌ يف شٖٔ املته١ًِاؾ١ًُ 

 . التشويق:2

اييت ترتٖؾح عٔ خطم ا٫ْتعاّ ايًػٟٛ بتكسِٜ َا سك٥٘  ٖٚٛ َٔ املعاْٞ

 .(3)ايتأخري يف ايه٬ّ

                                                           

 .531( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 1)

 .195، 192، 188; ٜٚٓعط: اي١ًػ١; ؾٓسضٜؼ: 41( ْعاّ اؾ١ًُ ايعطب١ٝ; غٓا٤ ايبٝاتٞ: 2)

 َٚا بعسٖا،. 3/151، ايربٖإ يف عًّٛ ايكطإٓ:342، 340، 337، 291ظ: َؿتاح ايعًّٛ: (3)
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 ٚمم٤ا ٚضز َٓ٘ قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(: 

َٗا» َٖٛغَسِت ٜنؿ٤ ََٗط  ،ََٚت ََِعَؿط ٜأِغ ِِٔؾٞ  ٖٔ َََعأز ُِٛف  ِِ َخ ُٗ  .(1)«ُعَُْٝٛ

ُِٛف( ِِ( ع٢ً ايؿاعٌ )َخ ُٗ ٚشيو َٔ أدٌ تؿٜٛل  ،ؾكٖسّ املؿعٍٛ ب٘ )ُعَُْٝٛ

ٕٖ املتهًِ عٓسَا قٖسّ )عِْٝٛٗ( ،املػتكبٌ ٚتٛثٝل تٛاقً٘ َع املطغٌ ٖٚٛ  ،٭

ايصٟ أٖخطٙ  ،املؿعٍٛ ب٘ أسسخ عٓس املػتكبٌ تؿٜٛكٟا ملعطؾ١ غبب غٗط ايعٕٝٛ

ٖٚصا ا٭غًٛب ٜعٌُ  ،عٔ َٛقع٘ املعٝاضٟ ابتػا٤ دصب ا٫ْتباٙ ٚايرتنٝع

جٌ ٖصٙ ؿت يف بعض ا٭سٝإ ؾٝٓعؿ٘ املتهًِ مبنُٓؿٕط يًتٛاقٌ ايصٟ قس خي

)املػت٣ٛ اؾُايٞ يًتعبري عٔ ططٜل خًل ب١ٝٓ ا٭غايٝب اييت ٜهجـ ؾٝٗا 

تعتُس قُٝتٗا َٔ ايٓشٛ تتساخٌ ؾٝٗا ايع٬قات ٚتتبازٍ ؾٝٗا ايتؿاع٬ت بؿ١ٝٓ 

 .(2)ا٫بساعٞ(

 . التخصيص:3

ٚشيو بتكسِٜ  ،ايٓشٟٖٛٚٛ َٔ املعاْٞ اييت تٓتر عٔ ططٜل خًد١ً ايٓعاّ 

، َٚٔ املٛاقع اييت ٚضزت بٗصا املع٢ٓ قٛي٘ )عًٝ٘ (3)بعض املؿطزات ع٢ً بعض

 ايػ٬ّ(:

                                                           

 .536ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : ( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ 1)

 .248( ايب٬غ١ ٚا٫غًٛب١ٝ، قُس عبساملًٛب: 2)

َٚججا  3/151، ايربٖججإ يف عًججّٛ ايكججطإٓ:  342، 340، 337، 291ٜٓعججط: َؿتججاح ايعًججّٛ:   (3)

 بعسٖا.
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ُ٘ ايٖػُا٤ُ» ََا ٜأٜظ٤ًِت  ٌٚ ِٔ ن َٔ ِٜٔسَٜٓا ٜؾَسى٠  َٗا ُْٝؿُٛؽ  ،َب٢ًٜ! ٜناَِْت يف ٜأ ِٝ ٜؾَؿٖشِت َعًٜ

ِّٛ َٔ ،ٜق َٗا ُْٝؿُٛؽ آَخط٢ٜ َِ اٞيَش ،ََٚغَدِت َعِٓ ُِ اهلٝلَِْٚٔع  .(1)«ٜه

ٚأضاز َٔ ٖصا اـطم  ،قسّ خرب )ناْت( ٖٚٛ )يف أٜسٜٓا( ع٢ً امسٗا )ؾسى(

ٚنصيو  ،عباض٠ )يف أٜسٜٓا( ملا هلا َٔ خكٛق١ٝإىل  املعٝاضٟ يؿت اْتباٙ املتًكٞ

ٕٖ ايتكسِٜ  ٕٖ ايتكطف يف ؾسى نإ َٔ خكٛقٝتِٗ )عًِٝٗ ايػ٬ّ(; ٭ يٝبني أ

ح ٖصا املع٢ٓ َٔ خ٬ٍ خًد١ً ايٓعاّ ٚقس تطٓؾ ،ٜؿٝس َع٢ٓ ايتدكٝل

ِٖ ،املعٝاضٟ املعتاز تبعٗا اْتكا١ٝ٥ َككٛز٠ يًُؿطزات بٓا٩ٖا ٚؾل مسات  ث

ٚبٗصا ايؿِٗ  ،املػتكبٌإىل  ٜكاهلاإايطغاي١ ايصٟ ٜطٜس ايباخ أغًٛب١ٝ تت٤٬ّ َع 

ا٤ ٜهٕٛ ايتكسِٜ ٚايتأخري ب١ٝٓ خاق١ تؿٝس ز٫ي١ َع١ٓٝ ٫ ميهٔ إٔ تتأٖت٢ َٔ ايبٓ

 .(2)ا٭قًٞ يًعٓاقط ايًػ١ٜٛ

إىل  ًَٚٝ٘ ،َٚٔ ٖصٙ ايٓكٛم ْػتؿـ ثٛض٠ املتهًِ ع٢ً ايٓعاّ املعٝاضٟ

 ،س إٔ ٜٛدسٙ يف املػتكبٌنٝإ ع٥٬كٞ ًٜٝل باملؿّٗٛ ايتأثريٟ ايصٟ ٜطٜتؿهٌٝ 

ٖٚٛ  ،(3)(ثريٟ نُا ٖٛ يف املؿّٗٛ ايتعبريٟنٝإ ع٥٬كٞ يف املؿّٗٛ ايتأؾٝبين )

ٕٖ خًد١ً بعض املٛاقع  ،٫ ٜككس زا٥ُٟا َٔ اـطم تٛيٝس ز٫٫ت دسٜس٠ ٭

                                                           

 .530( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 1)

قجط٠ يف ايجرتاخ ايٓكجسٟ ٚايب٬غجٞ يف نج٤ٛ عًجِ ا٭غجًٛب        ٜٓعجط: ايجتؿهري ا٭غجًٛبٞ ض٩ٜج١ َعا     (2)

 199اؿسٜح: 

مججٛ منججٛشز غججُٝٝا٥ٞ يتشًٝججٌ ايججٓل، ٖججعٜـ بًٝججح، تطمججج١: قُججس     -ايب٬غجج١ ٚا٭غججًٛب١ٝ( 3)

 .35ايعُطٟ: 
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ٚيهٖٓ٘ قس  ،٫ ٜػري بايهطٚض٠ زا٥ُٟا يف املع٢ٓ ا٭غاغٞ يًذ١ًُ)يًهًُات 

إىل  رتنٝع املعٟٓٛ َٔ ن١ًُحيسخ تأثريٟا َعٜٟٓٛا أغًٛبٟٝا ٜٓكٌ َٛاقع اي

ل َع٘ اهلسف املبتػ٢ َٔ عٔ ططٜل إبطاظ ٖصٙ ايه١ًُ بؿهٌ ٜتشك ،(1)أخط٣(

 ايطغاي١.

 ثاىيًا: احلذف:

ٖٚٛ يف  ،ُٜعٗس اؿصف َٔ املُاضغات اييت تؿرتى ؾٝٗا ايًػات اإلْػا١ْٝ ناؾ١

 ،(2)ايعطب١ٝ أنجط ٚنٛسٟا َٔ غريٖا; ملا ُدٔبًٜت عًٝ٘ ايعطب١ٝ َٔ املٌٝ يإلجياظ

)إغكاط يكٝؼ  أٚ ٖٛ( 3)(ُٜٚعٖطف بأْٖ٘: )إغكاط دع٤ ايه٬ّ أٚ ن٤ً٘ يسيٌٝ

، ٖٚصٙ ايكٝؼ ُٜؿرتض ٚدٛزٖا نٝيٓب يف بعض املٛاقـ ايًػ١ٖٜٛزاخٌ ايٓٚل ايرت

ٚيصيو ُعٖس َٔ َ٪ؾطات  ،(4)(يػ١َ٬ ايرتنٝب ٚتٛبٟٝكا يًكٛاعسمٜٛ٘ا; 

قاٍ عٓ٘ عبس ايكاٖط  ٚقس ،(5)ا٫مطاف عٔ املػت٣ٛ املعٝاضٟ يف اؾ١ًُ

ؾبٝ٘  ،ملأخص، عذٝب ا٭َطٖٛ باب زقٝل املػًو، يٛٝـ ااؾطداْٞ: )

ؾإْٓو تط٣ ب٘ تطى ايصنط أؾكح َٔ ايصنط، ٚايكُت عٔ اإلؾاز٠  ،بايػشط

                                                           

 . 75زضاغ١ ز٫ي١ٝ َكاض١ْ، عٛز٠ خًٌٝ أبٛ عٛز٠:  -( ايتٛٛض ايس٫يٞ بني يػ١ ايؿعط ٚيػ١ ايكطآ1ٕ)

 .9ظاٖط٠ اؿصف، طاٖط غًُٝإ محٛز٠:  (2)

 .102/ 3ايربٖإ يف عًّٛ ايكطإٓ، قُس بٔ عبس اهلل ايعضنؿٞ: ( 3)

 .200اؿصف ٚايتكسٜط، عًٞ أبٛ املهاضّ:  (4)

 .106ٜٓعط: املكًٛشات ا٭غاغ١ٝ يف يػاْٝٓات ايٓل، ْعُإ بٛقط٠، ( 5)
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َا تهٕٛ بٝاّْا إشا مل  ٚأمٓت ،ٚػسى أْٛل َا تهٕٛ إشا مل تٓٛل ،أظٜس يإلؾاز٠

)ِٔ ؾاؿصف ميجٌ ظاٖط٠ أغًٛب١ٝ تعٌُ ع٢ً تؿذري ايؿشٓات ايؿهط١ٜ  ،(1)ُتٔب

 .(2)ساي١ اغتٓؿاض زا٥ِ يس٣ املػتكبٌ ٚدعٌ شٖٓ٘ يف

َٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ قٛي٘ )عًٝ٘  ،ٚقس ٚضز بكٛض َتعسز٠ يف َس١ْٚ ايبشح

 ايػ٬ّ(:

٤ٛط٢َٜل» َِٖتَسُِٜت اي ِٛ ٔؾ٦ُِت ٫ٜ ٢ٌإىل  ،َٜٚي ُِ ،ََُكؿ٢٤ َٖصا اٞيَعَػ  ،ح٢َٚٝيَبأب َٖصا اٞيٜك

 .(3)«َََْٚػا٥ٔر٢ َٖصا اٞيٜكٚع

ٚشيو َٔ  ،سصف املؿعٍٛ ب٘ يًؿعٌ )ؾ٦ت(إىل  عُس املطغٌ يف ٖصا املٛقع

شنطٙ يٛنٛح ايه٬ّ بسْٚ٘ إش ايتكسٜط: إىل  ٚيعسّ اؿاد١ ،أدٌ تطؾٝل ا٭زا٤

ٟ ؾهإ ايػطض طًب اإلجياظ ايص ،)ٚيٛ ؾ٦ت اهلسا١ٜ ٫ٖتسٜت ايٛطٜل(

ٛٚ ب٬غت٘، ٜػتسعٝ٘ املكاّ ايتٛاقًٞ ٚيٛ ) ظٗط احملصٚف يٓعٍ قسض ايه٬ّ َٔ عً

ايه٬ّ َٔ ٚيهإ َبًٟٛا ملا ٜعٗط ع٢ً  ،َضى َػرتشٍسَُػَت ؾ٤ٞإىل  ٚيكاض

ٚبٗصا ٜهٕٛ يًشصف غاٜات أغًٛب١ٝ ٫ تتأت٢ ؾُٝا  ،(4)ط٠ٚ٬ اؿػٔ ٚايٚطق١(

 يٛ شنط احملصٚف.

                                                           

 .146( ز٥٫ٌ اإلعذاظ، عبس ايكاٖط اؾطداْٞ: 1)

 .26َسخٌ ْعطٟ ٚزضاغ١ تٛبٝك١ٝ، ؾتح اهلل امحس غًُٝإ:  -ا٭غًٛب١ٝ ( 2)

 .531( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 3)

 .51/ 2( ايٛطاظ، ايعًٟٛ: 4)
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 ؿصف ا٭خط٣ قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:َٚٔ َٛانع ا

َٚٔط٤َ٢ َزِسَهٔو»  ِٔ ََ َٗاَت!  ِٝ ِٔ َضٔنَب ٝيَذَذٔو ٜغط٢َم ،َظٔيَل َٖ ََ َٖٚض ،َٚ ٢ٔ اِظ ََ َٚ  ِٔ َع

ُٚؾَِّل ًٔٔو  َِٔٓٔو ٫ َُٜب ،َسَبا٥ٔ  ُِ َُ٘ٚايٖػأي ََُٓاُخ  ٔ٘ ِٕ َناَم ٔب  .(1)«أيٞ إ٢

عٓسَا ٜكطأ املتًكٞ ٖصا ايٓل ٜهتؿـ َٔ اي١ًٖٛ ا٭ٚىل ٚدٛز ؾطاغات قس 

ُٖس املطغٌ يف إٜطازٖا  ،يٝذعٌ َٓٗا َٓبٟٗا أغًٛبٟٝا ز٫يٟٝا ٜػتٛقـ املػتكبٌ ،تع

 ،ٚيٛ متٖعٓا ب٘ يٛدسْا ايؿطاغات ا٭ٚىل تهُٔ يف دٛاب ايؿطط يف قٛي٘ )ظيل

ٚمل  ،املؿعٍٛ ب٘ عٔ ططٜل سطف اؾطإىل  ٚؾل( ٖٚصٙ ا٭ؾعاٍ تتعس٣ ،غطم

زسهو ظيل يف  ٧ٚايتكسٜط: )َٔ ٚط ،ُٜصٜنط املتعًل يس٫ي١ َا قبً٘ عًٝ٘

ؾل يف َٚٔ اظٚض عٔ سبا٥ًو ٚ ،َٚٔ ضنب ؾذو غطم يف ؾذو ،زسهو

آخطٙ يٛدسْا املطغٌ ٜٛٚغع َٔ زا٥ط٠ اؿصف إىل  ٚيٛ تتبعٓا ايٓل ،اظٚضاضٙ(

 ٚشيو يف قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(: ،ً٘سصف دٛاب ايؿطط بأنُ إىل  ست٢ ٜكٌ

«ُ٘ ََُٓاُخ  ٔ٘ ِٕ َناَم ٔب َِٔٓٔو ٫ َُٜبأيٞ إ٢  ُِ  .«َٚايٖػأي

ِٕ َناَم  ُ٘(ؾشصف دٛاب ايؿطط يف قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(: )إ٢ ََُٓاُخ  ٔ٘  ،ٔب

ٖٛؽ اؿصف يف ٖصا املٛنع ز٫ي١  ،ٚايتكسٜط: إٕ نام ب٘ َٓاخ٘ ٫ ٜبايٞ َٚا غ

إىل  عٝح ٜػتٛٝع املػتكبٌ تكسٜطٙ مبذطز ايعٛز٠ ،َا غبل ع٢ً ايه٬ّ احملصٚف

ايتُاغو  ٖٚصا َا جيعٌ اؿصف ٚغ١ًٝ ١َُٗ َٔ ٚغا٥ٌ ،ايه٬ّ ايػابل
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َا إىل  عٓسَا ٜهٕٛ تكسٜط احملصٚف بايطدٛع; يهْٛ٘ ميجٌ ع٬ق١ قب١ًٝ (1)ايٓكٞ

ٖٚهصا أغًٛب يف ايه٬ّ جيعٌ َٔ املتًكٞ يف تٛاقٌ زا٥ِ  ،(2)غبل َٔ ايه٬ّ

٫ٚ حيسخ  ،َع َؿاقٌ ايٓل َٔ أدٌ ضزّ ايؿطاغات اييت قس تعٗط يف ثٓاٜاٙ

 .  (3)اؿصف اعتباطٟا ٚإُْٖا ؼسزٙ َتًٛبات ايػٝام

ف سكل تٓاغبٟا أغًٛبٟٝا ٚؾها٤ّ ز٫يٟٝا أٚغع ٜٚعٗط َٔ ايٓل املتكسّ إٔ اؿص

٭ْٖ٘ غٝذعً٘ بسا٥ط٠ املصنٛض ٚغٝكٝس شٖٔ  ،مم٤ا حيكك٘ ايٓل يٛ شنط احملصٚف

ٚيهٔ مل٤ا ٚقع اؿصف ٚباملٛقع املٓاغب خًل ؾها٤إت َؿتٛس١ٟ  ،طٔناملتًكٞ مبا ُش

ٚنصيو َٓح املػتكبٌ سط١ٟٜ  ،ٚأعٛاٙ ؾ٦ٟٝا َٔ ا٫َتساز ٚايؿُٛي١ٝ ،يف ايٓل

م ط٢ٜٚغ َلٔيؾشصف َتعًل )َظ ،يف اغتؿعاض احملصٚف مبا ٜتٓاغب َع أؾك٘ ٚثكاؾت٘

ُٚ ٚتكسٜطات َؿتٛس١ تؿٌُ نٌ َا َٔ  ،ل( يهٞ ٜعٛٞ َػاسات ٚاغع١ؾِّٚ

َٖا )ٚؾل( ؾإْٖٗا  ،ٚنصا يف )غطم( ،ؾأْ٘ إٔ ٜهٕٛ َعيكٟا يإلْػإ يف ايسْٝا أ

ٕٖ ايتكسٜط ؾٝ٘ غٝأخص تأخص َػاضٟا ز٫يٟٝا ٜ ؿهٌ َؿادأ٠ٟ أغًٛب١ٟٝ يًُػتكبٌ; ٭

اؾٛاْب إىل  ؾٝٓتكٌ ايصٖٔ َٔ تكٛض اؾٛاْب ايػًب١ٝ ،اؾاْب املهاز ملا غبل

َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ  ،ا٫جياب١ٝ املتأت١ٝ عٔ نٌ َا َٔ ؾأْ٘ دًب ايتٛؾٝل يإلْػإ

ٚقس قاٍ  ،١اؿصف يف َٛقع٘ املٓاغب أبًؼ بٝاْٟا َٔ ايصنط ٚأعُل يف ايس٫ي
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ٛ ق٬ز٠ أؾِٝس ٚقاعس٠ ُضٖب سصٕف ٖٔ اؿصف: )اؾطداْٞ عٔ ٖهصا ْٛع َ

 .(1)ايتذٜٛس(

 ثالجًا: االستفَاو:

ٚا٫غتدباض ٖٛ طًب َٔ املداطجب ا٫غجتع٬ّ عجٔ     ،ا٫غتؿٗاّ: اغتدباض 

٘   ،(2)أَط٣ َا ُٖا ٫ عًِ يًُجتهًِ بج ّ    ،ٚقس ٜهٕٛ غ٪ا٫ٟ ع ُٖجا ٖجٛ َعًجٛ  ،(3)أٚ ع

٢ُٖ اغتؿٗاَٟا سكٝكٟٝا ٖٚٛ ا٭قٌ َٖا اٯخط ؾًٝٛل عًٝ٘ ا٫غتؿٗاّ  ،ٚا٭ٍٚ ُٜػ أ

ز٫٫ٕت أخجط٣ ٜهؿجـ عٓٗجا ايػجٝام مبعٖٝج١      إىل  ٖٚٛ ايصٟ خيطز ،غري اؿكٝكٞ

ؾٗجِ  إىل  )إٔ ٜهجٕٛ املػجتؿِٗ يجٝؼ يف سادج١    ٚاملعٍٛ عًٝ٘ يف شيو  ،(4)ايكطا٥ٔ

   ّ َ    ،ؾ٤ٞ َجٔ املداطجب با٫غجتؿٗا عجاْٞ ٜكتهجٝٗا املكجاّ قاقجسٟا     بجٌ ٖجٛ ٜٓؿج٧ 

ٖٚجصا َجا    ،(5)(إٔ ٜػتعًِ ٖٛ َٔ املداطجب عجٔ ؾج٤ٞ    ٫ ،إع٬ّ املداطب بٗا

٢ُٖ بتذاٌٖ ايعاضف. ٚا٫غتؿٗاَات ايٛاضز٠ يف َس١ْٚ ايبشجح تٓتُجٞ يًٓجٛع     ُٜػ

 ايجاْٞ )ا٫غتؿٗاّ غري اؿكٝكٞ(.

 ٚمم٤ا ٚضز َٓ٘ قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:

                                                           

 .116( ز٥٫ٌ اإلعذاظ: 1)

 .158، ْٗا١ٜ اإلجياظ: 14ز٥٫ٌ اإلعذاظ:  ٜٓعط: (2)
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ِٔ َْٞؿٔػٞ » َٔ َٔٓٔنَيٜأٜأٞقَُٓع  ٪ُُِ َٔرُي اٞي ٍَ: ٜأ ِٕ ُٜٜكا ِٖط٢ ،ٔبٜأ ٙٔ ايٖس ََٜهاض٢ ِِ ٔؾٞ  ُٗ ِٚ  ،٫َٜٚ ٝأَؾاض٢ٝن ٜأ

٤َٛٝٚبأت ٌُ اي َُا ُخًٔٞكُت ٔيَِٝؿَػًٜٓٔٞ ٜأٞن ـ٢! ٜؾ ِِ ٔؾٞ ُدُؿَٛب١ٔ اٞيَعِٝ ُٗ ٠َٟٛ ٜي َٕ ٝأِغ ١َُٔ  ،ٜأٝنٛ ٝ٢ٗ ٜناٞيَب

َٗا َٗا َعًٜٝؿ ُٗ َٖ َُِطُبٜٛط١ٔ  ُُِطَغًٜ ،اٞي ٢ٚ اٞي َٗاٜأ ُُ ُٗ َٗا َتٜك ًٝ َٗا ،١ٔ ُؾُػ ِٔ ٜأِع٬ٜٔؾ َٔ ُٗٛ  ،َتٞهَتط٢ُف  ًٞ ََٚت

َٗا ُٖا َُٜطاُز ٔب ِٚ ٝأِتَطٜى ُغس٣ّ ،َع ٌَ َعأبجٟا ،ٜأ َُ ِٖ ِٚ ٝأ ٌَ ايٖه٬ٜٜي١ٔ ،ٜأ ِٚ ٜأُدٖط َسِب ِٚ ٜأ ،ٜأ ـَ ٜأ ِعَتٔػ

١َٖٔ ََُتا  .(1)«ٜطط٢َٜل اٞي

ٕٖ املتهًِ ؾٝ٘ ٫ ٜبتػٞ اؾٛاب  ،يف ٖصا ايٓل ٚضز اغتؿٗاّ غري سكٝكٞ ٭

ٚإُْٖا ٜٗسف َٔ تػا٩ي٘ ز٫ي١ أخط٣ تتهُٔ ْؿٞ َا ٚضز َٔ  ،َٔ املداطب

ٚبصيو خطز ا٫غتؿٗاّ عٔ َعٓاٙ اؿكٝكٞ إلؾاز٠ ز٫ي١ دسٜس٠ اْبجكت  ،َع٢ٓ

ؾٗٛ ٫  ،ٚب٘ ُٜٓهط املداطب َا ٚضز يف ايتػا٩ٍ ،(2)هاضْٖٚٞ اإل ،عٔ ايػٝام

أٚ أي٤ا ٜهٕٛ  ،ي٘ أَري امل٪َٓني َع عسّ َؿاضنتِٗ يف َهاضٙ ايسٖطٜكٓع بإٔ ُٜكاٍ 

 هلِ أغ٠ٛ يف دؿٛب١ ايعٝـ.

 ٚشيو بكٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:  ،ٚقس تهطض ا٫غتؿٗاّ باهلُع٠ يف َٛنع آخط

«١َُٝ َُِت٤ُ٢ًٔ ايٖػا٥ٔ َٗا ٜأَت ِٔ ض٢ِعٝٔ ََٚتِؿَبُع ايٖطٔبَٝه١ٝ َٔ َٗا  ٜؾَتِبُطٜى؟  ِٔ ُعِؿٔب َٔ ٌُ ََٜٚٞأٝن ٜؾَتِطٔبَض؟ 

ُ٘ َِٗذَع؟ ٜقٖطِت إ٢شٟا َعُِٝٓ ٙٔ ٜؾَٝ ِٔ َظأز َٔ  ٙٞ ١َُٔ  َعًٔ ٝ٢ٗ ٢ٜٚي١ٔ ٔباٞيَب ٜٛا َُُت إ٢َشا اٞقَتَس٣ َبِعَس ايٚػٓٔنَي اٞي

١ًٜٔ َٔ َٗا َُِطٔع١ٖٔٝ ،اٞي ١َُٔ اٞي  .(3)«!َٚايٖػا٥ٔ
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ع٢ٓ ٖٚٓا ٚضز أٜها اغتؿٗاّ بٛاغ١ٛ اهلُع٠ ٖٚٛ غري سكٝكٞ خطز إلؾاز٠ َ

ُٗ٘ ايعاز ٚؾٝ٘  ،ٚإشا سكٌ عًٝ٘ ٖذع ٚاغتكط ،ايتعٗذب َٔ إٔ ٜهٕٛ املتهًِ ٖ

ُٗٗا ظازٖا تعطٜض مبػتكبٌ ايطغاي١ بأي١ َٔ غري ا ٜهٕٛ نُا تهٕٛ ايب١ُٝٗ اييت ٖ

ٚإُْٖا غا١ٜ َا تبتػٝ٘ ٖٛ  ،٫ٚ بايػبٌٝ ايصٟ أٚقً٘ إيٝٗا ،مبكسضٙ إٔ تؿهط

َا ؾعً٘ املػتكبٌ )ابٔ إىل  ٖٚصا ا٭َط ٜطؾسْا ،ايٛقٍٛ إيٝ٘ ٚبأٟ ططٜك١ ناْت

ؾٗٛ مل ٜػأٍ عٔ  ،سٓٝـ( َٔ تًبٝت٘ املػطع١ يسع٠ٛ أسس ؾتٝإ ايبكط٠

طغٌ بٛقؿ٘ هلصٙ املأزب١ بأْٖٗا ٚيصيو عاتب٘ امل ،َكسضٖا أٚ عٔ املسعٜٛٔ إيٝٗا

ٚمل ٜهٔ ابٔ سٓٝـ  ،أَا ايؿكطا٤ ؾًِ ٜهٔ هلِ غبٌٝ إيٝٗا ،ت يٮغٓٝا٤عٓسٝأ

ٖٚصا املع٢ٓ لسٙ بكٛي٘  ،ب٘ يصيو ٚإمنا ؾػًت٘ َٓاق١ً ايكشٕٛ ٚطٝب ا٭نٌَٓت

 )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:

َٖا َبِعُس» َٔ ُسَِٓٝـ ،ٜأ ٢ٌ اٞيَبِكَط٠ٔ َزَعاٜى ،َٜا ِب ِٖ ِٔ ٔؾِت١َٔٝ ٜأ َٔ ٕٖ َضُد٬ٟ  ًَٜػٓٔٞ ٜأ إىل  ٜؾٜكِس َب

َٗا ،ََٞأُزَب١ ِٝ ٜٛاُب ٜيٜو ،ٜؾٜأِغَطِعَت إ٢ٜي ُٕ ُتِػَت َٛا ُٕ ،ا٫ٞٞي ٌُ إ٢ٜيِٜٝو اٞئذٜؿا ِٜٓك ََا ٜظَُِٓٓت  ،َُٚت َٚ

ِّٛإىل  ٜأْٖٜو ُتٔذُٝب ٢ّ ٜق ََِذ ،ٜطَعا  ِِ ُٗ ًٝ َٛٙعا٥ٔ ََِسُع  ِِ ُٗ َٜٚغٓٔٝٗ  ٙٛ  .(1)«ٝؿ

 ٚمم٤ا ٚضز َٔ ا٫غتؿٗاّ أٜهٟا قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:

ًٝٔو َع٢ًٜ ٜغاض٢ٔبٔو ،َٜا ُزَِْٝا إ٢ٜيِٜٝو َعٓٚٞ» َََدأئبٔوٜق ،ٜؾَشِب  ِٔ َٔ ًُٞت  ِٔ  ،ٔس اَِْػًٜ َٔ ًٜٗت  َٜٚأٞؾ

ًٔٔو َََسأسٔهٔو ،َسَبا٥ٔ َٖاَب ٔؾٞ  ِِ  ،َٚاِدَتَِٓبُت ايٖص ٢ٗ َٔ ٜغَطِضٔت ُٕ اي٤ٔصٜ َٔ اٞيٝكُطٚ ِٜ ٜأ

ُٔ اٞيٝك َٖا٥ٔ ِِ َض ُٖ َٖا  ِِ ٔبَعَخاض٢ٔؾٔو؟!  ٢ٗ ِٓٔت َٔ ٜؾَت ُِ اي٤ٔصٜ ََ َٔ ا٭ ِٜ ََُسأعٔبٜو؟! ٜأ َٔنُي  ،ُبٛض٢َب َََها َٚ
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 .(1)«اي٥ًُشٛٔز

ُٜػأٍ ب٘ ايصٟ  ،ٚضز ا٫غتؿٗاّ يف ٖصا ايٓل بٛاغ١ٛ اغِ ا٫غتؿٗاّ )أٜٔ(

ٚبصيو ٫  ،غري ايعاقٌ )ايسْٝا(إىل  ٖٚٛ غري سكٝكٞ ٭ْٖ٘ َٖٛد٘ ،(2)عٔ املهإ

ُٔ  ،ٜبتػٞ املتهًِ اؾٛاب َٓٗا َٖا٥ٔ ِِ َض ُٖ َٖا  بٌ ٖٛ أداب بايٓٝاب١ عٓٗا بكٛي٘: )

َٔنُي اي٥ًُشٛٔز( ،اٞيٝكُبٛض٢ َََها َع٢ٓ آخط إىل  ؾدطز ا٫غتؿٗاّ عٔ َعٓاٙ املباؾط ،َٚ

ؾاملطغٌ يف قسز ايتعذب َٔ ؾعٌ  ،ثاْٟٛ ٜٓبجل َٔ ايػٝام ٖٚٛ ايتعذب

ٚمل٤ا أقبًٛا  ،عخاضفٚؾتٓتِٗ باي ،ؾٗٞ غٖطتِٗ باملساعب١ ،ايسْٝا بايكطٕٚ ٚا٭َِ

َٚهاَني  ،عًٝٗا ٚأدابٖٛا ملا تطٜس ؽ٤ًت عِٓٗ يترتنِٗ ضٖا٥ٔ ايكبٛض

َٓا َهاَني ايًشٛز ؾُعٓاٖا ٚزا٥ع  ،(3)ٚضٖني ايكرب أٟ سبٝػ٘ ،ايًشٛز أ

ؾاملطغٌ ُٜصنِّط املػتكبٌ مبا ت٪ٍٚ إيٝ٘ عاقب١ َٔ تػٗطٙ ايسْٝا مبساعبٗا  ،(4)ايًشٛز

ٚٚزٜع١ عٓس  ،إٔ ٜهٕٛ سبٝؼ ايكربإىل  ٓتٗٞ ب٘ ا٭َطؾإْٖ٘ غٝ ،أٚ بعخطؾٗا

إىل  ٚغتتد٢٤ً عٓ٘ ايسْٝا ٚترتن٘ ،ايّٝٛ ايصٟ غٝٛؾ٢٤ ب٘ أدط َا عٌُإىل  شساي١ً

 ٚبصيو عًٝ٘ أي٤ا ٜػرٖت ببٗطز ايسْٝا ايعا٥ـ. ،٫ ضدع١ ٫ٚ يكا٤

 ،ٕٖ أغًٛب ا٫غتؿٗاّ نإ سانطٟا يف َس١ْٚ ايبشحأإىل ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ 

ٚقس ٚظ٤ؿ٘ املطغٌ بؿهٌ َككٛز ؾأْتر غاٜإت ؾاع١ً ؾهًٜٓت قٛضٟا أغًٛبٟٝا 

                                                           

 .534 - 533( املكسض ْؿػ٘: 1)

 .15، َؿتاح ايعًّٛ: 7/45، ؾطح املؿكٌ: 1/219ٜٓعط: نتاب غٝبٜٛ٘:  (2)

َٔ(. 4/44ٜٓعط: ايعني اـًٌٝ بٔ أمحس ايؿطاٖٝسٟ:  (3) َٖ  )َاز٠: َض

َٔ(، يػإ ايعطب:  8/214عط: احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ: ٜٓ (4) َُ  13/275)َاز٠: َن
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ٚنإ سهٛضٙ يف ا٭زا٤ ايتعبريٟ أنجط َٔ َػاُٖت٘ يف ا٭زا٤ ايٛظٝؿٞ  ،َتُٝعٟا

ٕٖ ا٫غتؿٗاَات ن٤ًٗا ناْت َٔ باب ػاٌٖ  ،يًػ١ ٫ٚ غُٝٓا إشا عطؾٓا أ

إثاض٠ املػتكبٌ ٚتٓبٝٗ٘ َٔ ىل إ ايصٟ ٫ ٜبتػٞ اؾٛاب بكسض َا ٜٗسف ،ايعاضف

 مبػطٜات ايسْٝا ايعا١ً٥ ايؿا١ْٝ.ٚيَٛ٘ ع٢ً اْؿػاي٘  ،ايػؿ١ً

كٝٝسٖا مبا َٚا غبل عطن٘ َٔ ايٓكٛم اييت ٚضز ؾٝٗا ا٫غتؿٗاّ ٫ ميهٔ ت

ٔ٘ ٕٖ  ،مٖت تأًٜٚ ـٗ َٓٗا أنجط َٔ ز٫ي١٭ يصا  ،)ب١ٝٓ ا٫غتؿٗاّ ايٛاسس٠ قس ُٜػَتَؿ

َٚٔ ٖٓا ُعٖس  ،(1)(سٛهلا تبعٟا يٛقعٗا يف ايٓؿؼ ٓعطقس ؽتًـ ٚدٗات اي

٣ٕ دسٜس٠ إىل  ا٫غتؿٗاّ ب١ٝٓ تٛيٝس١ٜ تتذاٚظ ؾٝٗا ايكٝاغ١ املع٢ٓ ا٭قًٞ َعا

ِٗ ايٛقٍٛ إيٝٗا عٔ ططٜل ايكطا٥ٔ  .(2)ٜت

 رابعًا: التوكيد:

 ،(3)ٖٚٛ َع٢ٓ أغًٛبٞ َهتٓع بايس٫ي١ ٚيٝؼ فٖطز ٚظٝؿ١ م١ٜٛ ؾه١ًٝ

ٚشيو بإظاي١ ايؿهٛى ٚإَاط١  ،ٚغطن٘ تك١ٜٛ ايؿ٤ٞ ٚمتهٝٓ٘ يف ايٓؿؼ

 .(4)ايؿبٗات عٔ اـرب ايٛاضز يف ايطغاي١

 ٚقس ٚضز ايتٛنٝس يف َس١ْٚ ايبشح بكٛض٣ َتعسز٠ َٓٗا: 

                                                           

 .115ؼ٫ٛت ايب١ٝٓ يف ايب٬غ١ ايعطب١ٝ:  (1)

 .105ٜٓعط: ؼ٫ٛت ايب١ٝٓ يف ايب٬غ١ ايعطب١ٝ:  (2)

 .206ٜٓعط: ايتساٚي١ٝ عٓس ايعًُا٤ ايعطب:  (3)

 234، ايٓشٛ ايعطبٞ ْكس ٚتٛدٝ٘: 2/176ٜٓعط: ايٛطاظ:  (4)
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 :قاٍ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(

ََاَٟا» َُّٛ إ٢ ََأ  ٌٚ ٕٖ ٔيٝه َٚإ٢ ٘ٔ ،ٜأ٫ٜ  ٘ٔ ،َٜٞكَتٔسٟ ٔب ُٔ ًٞ ِِ  ،ََِٜٚػَتٔه٤ُٞ ٔبُٓٛض٢ ٔع ََٝه ََا ٕٖ إ٢ َٚإ٢ ٜأ٫ٜ 

ٔ٘ َُِطِٜ ٔٛ ُٙ ٔب ِٔ ُزَِْٝا َٔ ٘ٔ ،ٜقٔس اٞنَتٜؿ٢  ُٔ ِٔ ٝطِع َٔ َٚ ٔ٘ َٕ َع٢ًٜ  ،ٔبٝكِطَقِٝ ِِ ٫ٜ َتٞكٔسُضٚ َٚإ٢ْٖٝه ٜأ٫ٜ 

ََٛضع  ،شٔيٜو ِٔ ٜأٔعُْٝٓٛٞ ٔب َٗازَٚئه ََٚغَساز ،َٚاِدٔت  . (1)«َٚٔعؿ١٤ 

 يػ٬ّ(:ٚقٛي٘ )عًٝ٘ ا

٢ٔ ٜأٔبٞ ٜطأيب» َٕ َٖصا ٝقُٛت اِب ٍُ: إ٢َشا ٜنا ِِ َٜٝكٛ ًٔٝه ـُ  ،َٜٚنٜأْٚٞ ٔبٜكا٥ٔ ٘ٔ ايٖهِع ٜؾٜكِس ٜقَعَس ٔب

٢ٕ ََُٓاَظٜي١ٔ ايٗؿِذَعا َٚ  ٢ٕ ٢ٍ ا٭ٞقَطا ِٔ ٔقَتا ٕٖ ايٖؿَذَط٠ٜ اٞيَبٚط١ٜٖٜ ،َع َٚإ٢ َٚا٥َٔع  ،ٜأِقًُٜب ُعٛزٟا ٜأ٫ٜ  َٚاٞيٖط

٣َٛ ،ٜأَضٗم ُدًٝٛزٟا اٞيَدٔهَط٠ٜ ُُٛزٟا ،َٚٝقٛزٟا َٚايٖٓأبَتأت ائعِص١َٜٜ ٜأٞق ٜٛٝأ ُخ  .(2)«َٜٚأِب

يف ايٓٚل ايجاْٞ ٜػتشهط املتهًِ ساي١ ايػاَع ٜٚكطأ َا ٜسٚض يف خًسٙ َٔ 

 س بني ْٛع١ٝ طعاَ٘ ًَٚبػ٘ بكٛي٘:ؾٗٛ ق ،تكٛضإت سٍٛ ايه٬ّ ايػابل

ِِ ٜقٔس اٞن» ََٝه ََا ٕٖ إ٢ َٚإ٢ ٜ٘ٔأ٫ٜ  َُِطِٜ ٔٛ ُٙ ٔب ِٔ ُزَِْٝا َٔ ٘ٔ ،َتٜؿ٢  ُٔ ِٔ ٝطِع َٔ َٚ ٔ٘  .«ٔبٝكِطَقِٝ

ـًٜٜل( ِٛب ا ُِط: ايٖج َٖا )ايكطم(: ؾاملككٛز ب٘ اـبع ،(3))ٚايٛ ٚاملع٢ٓ  ،(4)أ

ٕٖ املتهًِ ٜكـ ْؿػ٘ بأْٖ٘ إَاّ قس انتؿ٢ َٔ ايسْٝا بجٛبني َخًٜٔكني َٚٔ ايٛعاّ  أ

                                                           

 .530( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 1)

 .532( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 2)

ََُط(. 2/759مجٗط٠ ايًػ١:  (3)  )َاز٠: ٜط

 )َاز٠: ٜقَطَم(. 2/284ٜٓعط: تٗصٜب ايًػ١:  (4)



 اخلصائص األسلوبية |  42

 

أسٖؼ  ،ٚمل٤ا نإ ٖٛ ايبٌٛ اجملٖطب ايصٟ ٫ ٜكٗط ٫ٚ ٜػًب ،بطغٝؿني َٔ اـبع

ٚايؿو ٜهُٔ يف نٝؿ١ٝ ادتُاع ٖصٙ  ،بٓعٚع ايؿو ٚزبٝب٘ يف شٖٔ املػتكبٌ

إىل  املطغٌٚيصيو غاضع  ،ايك٠ٛ اهلا١ً٥ َع ايٛعاّ ايبػٝط )ضغٝؿني َٔ اـبع(

ؾاٖس قػٛؽ ضزّ ٖصٙ ايؿذ٠ٛ يف ا٫غتكباٍ َٚعاؾ١ ايؿو بتٛنٝس اـرب َع 

َٛنٛعٗا ايٓبات ٚن١ُٝ ايػصا٤ ايصٟ حيكٌ عًٝ٘  ؾذا٤ مبكاض١ْٕ ،َٔ ايٛبٝع١

ٖٚٞ  ،ؾابتسأ بايؿذط٠ ايرب١ٖٜ ،ٚايب١٦ٝ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا ،َٔ ا٭ضض ٚايػُا٤

َٖا إشا  ،ٚبٛبٝعتٗا تهٕٛ أقًب عٛزٟا ،(1)ايؿذط٠ اييت تٓبت يف ايكشطا٤ أ

َٚ ا٥ٔع اٞيَدٔهَط٠(: ٚتعين ايٓباتات اييت تٓبت يف شٖبٓا يف اؾ١ٗ املكاب١ً ٖٚٞ )اٞيٖط

ٚيصيو ؾٗٞ  ;ا٭ضض اييت ٜتٛؾط ؾٝٗا نٌ ؾ٤ٞ َٔ خكٛب١ ايرتب١ ٚٚؾط٠ املٝاٙ

ٕٖ ٖصٙ ايٓباتات تتُٝع بٗؿاؾتٗا  ،يف غع١ ٫ ميٓع عٓٗا ؾ٤ٞ َٚع شيو ؾإ

 .(2)ْٚعَٛتٗا ٚضقتٗا َا جيعًٗا خري َٓاطل ايطعٞ

)ايٖٓأبَتات  ا عٖعظ ن٬َ٘ مبجاٍ آخط ٖٚٛٚمل ٜهتـ املطغٌ بصيو ٚإُْٖ

ِٔ َا٤ٔ )ائعِص١َٜ(: ٖٚٞ  َٔ ٙٔايٖعِضع اي٤ٔصٟ ٜيا ُِٜػك٢ إ٢ي٤ا  َٔ امٔلٝا َٔ ٜٛط٢ يُبِعٔسٙ   ،(3)(امٜل

ٖٚصٙ ايٓباتات تهٕٛ أق٣ٛ ٚقٛزٟا يًٓاض ٚأبٛأ مخٛزٟا ؾٝٗا. ٚٚد٘ املكاض١ْ 

ايبػٝط دسٟا يهٖٓ٘ ميتًو ق٠ٟٛ عع١ُٟٝ ايتؿاب٘ َا بني املطغٌ ايصٟ ٜهتؿٞ بايٛعاّ 

اـكٛب١ ٚإىل املا٤ ٚيهٖٓٗا إىل  ٚبني ْباتات ايكشطا٤ اييت تؿتكط ،ٚبأغٟا ؾسٜسٟا

                                                           

 )َاز٠: َبٖط(. 15/134: تٗصٜب ايًػ١ٜٓعط:  (1)

 )َاز٠: َضَتَع(. 8/113ٜٓعط: يػإ ايعطب:  (2)

َٟ(. 2/229 احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ: (3)  )َاز٠: َعَص



 43|   حبث  الاا:ي  املستو  الكرييحب امل

 

ٚنصيو ايٓباتات ايعص١ٜ ٖٚٞ اييت تعٝـ ع٢ً  ،َع شيو تهٕٛ أقًب عٛزٟا

َا٤ املٛط ٚبٛبٝع١ اؿاٍ ٜهٕٛ َا٤ املٛط ق٬ًٟٝ هلصٙ ايٓباتات; ٭ْٖ٘ ٜهٕٛ نُٔ 

 ،ٚأبٛأ مخٛزٟا ؾٝٗا ،َٚع ٖصا ؾٗٞ أق٣ٛ ٚقٛزٟا يًٓاض ،ؾكٌ َعني َٔ ايػ١ٓ

َٖا ايٓباتات اييت ٜتٛؾط هلا نٌ ؾ٤ٞ ٫ٚ ميٓع عٓٗا ؾ٤ٞ ؾتهٕٛ ضقٝك١ٟ ْاع١ُٟ  أ

بٌ ٜهٕٛ  ،ٚبصيو ٫ تعٗس نجط٠ ايٛعاّ ٚتٓٛع٘ َكٝاغٟا يًك٠ٛ ٚايؿذاع١ ،ٖٖؿ١

إش ػس يف ا٭عِ ا٭غًب  ،ٛاقعٖٚصا َا ٜجبت٘ اي ،ايعهؼ يف أغًب ا٭سٛاٍ

٣ٌإىل  ا٭ؾدام املُٝعٜٔ ٜٓتُٕٛ ُِٗ ق١ً املع١ْٛ ٚاختربِٖ  عٛا٥ ؾكري٠ عط٢نت

ؾكاضٚا ًُٜعٕٛ َٔ ؾس٠ ططم ايٓٛا٥ب. ؾاملطغٌ قس بطٖٔ  ،ايعٛظ أُٜٖا اختباض

ٕٖ( اييت ٜهٕٛ   ،ا٭قٌ ؾٝٗا إٔ تأتٞ يًتٛنٝسع٢ً َا دا٤ ب٘ َ٪نسٟا بطٖاْ٘ بجج )أ

ٔٙ يف خ٬ؾ٘ ٚيصيو  ;(1)٫ٚ حيتادٗا املتهًِ يف اـرب ايصٟ يٝؼ يًُداطب ظ

َٔ أدٌ إٔ  ،شٖٔ املػتكبٌإىل  دا٤ بٗا املتهًِ عٓسَا أسٖؼ بتػطب ايؿو

ٕٖ ٚظٝؿ١ اـرب س٦ٕٓٝص ٖٞ تجبٝت ٖصا املع٢ٓ يف تًو ٜػتشهِ اـرب يف ْؿػ٘  ٫(

 ،١ ؿاٍ ايٓؿؼٚثاقتٗا ٥٬َُؾ٬ بٖس إٔ تهٕٛ ايعباض٠ ٚ ،ايٓؿؼ ايطاؾه١ ي٘

 .(2)(قازض٠ ع٢ً اإلقٓاع

ٕٖ املطغٌ  ميٓح ساي١ ا٫غتكباٍ َٚا ٜٓبجل عٓٗا َٔ ٚبٗصا ا٭غًٛب ؾإ

اطؿا٤ عٓاقط ايتؿٜٛـ إىل  ؾٝػع٢ ،َػتذسات ساٍ ايتٛاقٌ أ١ُٖٝ بايػ١

ٚغطابتٗا َٔ د١ٕٗ  ،َٔ د١ٗ اييت قس ؼسخ بػبب ن١ُٝ املعًَٛات اؾسٜس٠

                                                           

 .325ٜٓعط: ز٥٫ٌ اإلعذاظ:  (1)

 .81خكا٥ل ايرتانٝب:  (2)
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 أخط٣ بأغايٝب يػ١ٜٛ َهاز٠.

ًت خكٝك١ َٚٔ أغايٝب ايتٛنٝس اييت اغتعًُت يف َس١ْٚ ايبشح ٚؾه١

َٚٔ  ،ايصٟ تهٖطض مخؼ َطات بكٝػت٘ ايكطحي١ املباؾط٠ ،ِ(َػأغًٛب١ٝ )ايٜك

 تًو املٛانع قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:

ِِ ٔتِبطٟا» ِٔ ُزَِْٝاٝن َٔ ََا ٜنَِٓعُت  َٛ اهلٔل  َٚٞؾطٟا ،ٜؾ َٗا  ُٔ ِٔ ٜغَٓا٥ٔ َٔ ٫َٜٚ ٜأِعَسِزُت  ،٫َٜٚ اٖزَخِطُت 

ُِطٟا ِٛٔبٞ ٔط  .(1)«ٔيَبأيٞ َث

 ٚقٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:

َٗا» َٚي٤ُِٝت َعِٓ َُا  ََٖطٔت اٞيَعَطُب َع٢ًٜ ٔقَتأيٞ ٜي ِٛ َتٜعا ِٔ  ،َٚاهلٔل ٜي َٔ َِٜهَٓٔت اٞيٝؿَطُم  ِٛ ٜأ َٜٚي

َٗا ِٝ َٗا ٜيَػاَضِعُت إ٢ٜي َُٗس ،ض٢ٜقأب َُِعٝهٛؽ٢ َغٜأِد ِٔ َٖصا ايٖؿِدل٢ اٞي َٔ َٗٚط ا٭ضَض  ِٕ ٝأٜط  ،ٔؾٞ ٜأ

َُِطٝنٛؽ٢ ٢ِ اٞي ٢ٔ َسٚب اٞيَشٔكٝٔس ،َٚاٞئذِػ ِٝ ِٔ َب َٔ ََُسَض٠ٝ   .(2)«َسٖت٢ َتِدُطَز اٞي

ٖٚصا بٛبٝعت٘ جيًب اْتباٙ  ،ابتسأت ايٓكٛم ايػابك١ بايكػِ ايكطٜح

َا  ،اَ٘ ٜٚؿعطٙ بأْٖ٘ حيٌُ ضغاي١ ١َُٜٗٚجري اٖتُاملػتكبٌ ٜٚػرتعٞ تطنٝعٙ 

ٕٖ املتهًِ عٓسَا ٜبسأ ن٬َ٘ بايكػِ ؾصيو  ;جيعً٘ ٜتٖٛد٘ إيٝ٘ بهاؾ١ سٛاٚغ٘ ٭

ٕٖ املطغٌ  ،ٜعين أْٖ٘ غٝأتٞ به٬ّ َِٗ ٜػتسعٞ ا٫ْكات ي٘ ٚا٫ٖتُاّ ب٘ ؾهأ

َٔ حياٍٚ اغتجاض٠ املػتكبٌ ٚؼطٜو نٌ قٓٛات٘ ايتٛاق١ًٝ يف ايٓكٛم ايػابك١ 

                                                           

 .530( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 1)

 .533( املكسض ْؿػ٘: 2)
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ؾبسأ بكػِ قطٜح يهٕٛ ايه٬ّ ايصٟ بعس  ،أدٌ إٔ ٜػتشهِ ن٬َ٘ يف شٖٓ٘

ؾٗٛ يف ايٓل ا٭ٍٚ تهًِ عٔ ْؿػ٘ ٚبني  ،ايكػِ ٜػتسعٞ ايرتنٝع َٔ املػتكبٌ

ٚبايتايٞ ع٢ً املػتكبٌ ايصٟ ٜأمٗت  ،سكٝك١ ع٬قت٘ بايسْٝا اييت مل ٜأخص َٓٗا ؾ٦ٟٝا

ٚيف ايٓل ايجاْٞ نصيو ابتسأٙ  ،ا تػتشلب٘ أي٤ا تػٖطٙ ايسْٝا ؾٝعٛٝٗا أنجط مم٤

 ،ٚنإ َٛنٛع٘ بٝإ َس٣ ايك٠ٛ اإلميا١ْٝ اييت ٜتُتع بٗا املطغٌ ،بايكػِ

ٚإٕ عاضنت ايعطب  ،ٚنصيو ايجبات ٚضباط١ اؾأف ع٢ً املٛقـ ايػًِٝ

َط ٖٚصا ا٭ ،بأغطٖا ؾإْٖ٘ عاظّ ع٢ً تٛٗري ا٭ضض َٔ )َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ(

بٌ نصيو ايجبات ع٢ً َٛاقؿ٘ سٖت٢ ٚإٕ تؿطقت عٓ٘ ايٓاؽ ٜػتًعّ َٔ املػتك

ٕٖ عًٝ٘  ،ؾُٝا إشا مل جيب اي٥٫ِٛ اييت تهٕٛ خاق١ با٭غٓٝا٤ زٕٚ ايؿكطا٤ ؾإ

 ا٫يتعاّ مبا ميًٝ٘ عًٝ٘ ايٛادب ايؿطعٞ ايصٟ ٜتًٛب َطاعا٠ ناؾ١ ؾ٦ات اجملتُع.

ي٘ )عًٝ٘ نُا يف قٛ ،تأنٝس خٛاب٘ بأنجط َٔ َ٪نسإىل  ٚقس ًٜذأ املطغٌ

 ايػ٬ّ(:

ـٗ» ٖٔ َْٞؿٔػٞ ض٢َٜاَن١ٟ َتٗ ٌٓ ج ٭ُضَٚن ََٚد َُٔؿ١ٔ٦َٝ اهلٔل َعٖع  َٗا ٔب ُٟٔٝٓا أِغَتِجٓٔٞ ٔؾٝ ُِ اهلٔل ج َٜ  َٚاِٜ

ُٛٞعَٟٛاإىل  َََعٗا ََ  ٔ٘ ِٝ ََٞأُزَٟٚا ،اٞيٝكِطم٢ إ٢َشا ٜقَسضِت َعًٜ ًٞح٢  ُٔ ٖٔ ََٚتٞكَُٓع ٔباٞي  َُٞكًٜٔتٞ َٚ٭َزَع

ََا٤  ٢ٔ َٗا ََْهَب ،ٜنَعِٝ  .(1)«ََٔعُٝٓ

است٣ٛ ٖصا ايٓل بني طٝات٘ ع٢ً أنجط َٔ َ٪نس َا جيعً٘ ٜػذٌ ٚقؿ١ عٓس 

 املؿعٍٛ املًٛل )ضٜان١ٟ( ،ِٜ اهلل(أٖٚصٙ امل٪نسات ابتسأت بايكػِ )ٚ ،ايكاض٨

                                                           

 .535ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : ( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ 1)
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)ٖٔ ِٖ ٫ّ ايتٛنٝس ْٕٚٛ ايتٛنٝس ايجك١ًٝ يف )٭ضَٚن ٖٔ( ،ث ؾادتُعت  ،ٚيف )٭َزع

تأثريٟا ٚأؾٗس ٚقعٟا يف ٚظٜاز٠ امل٪نسات يف ايه٬ّ ػعٌ َٓ٘ أنجط  ،َ٪نسات غت١

 ايٓؿؼ.

ٮْٖ٘ يف َعطض اؿسٜح ؾأَا غبب إتٝإ املطغٌ بٗصٙ ايه١ُٝ َٔ امل٪نسات; 

 ،عٔ مسات ْؿؼ َجاي١ٝ عاي١ٝ اغتٛاع قاسبٗا إٔ ٜطٚنٗا نٝؿُا ؾا٤

 ،ٖٚصا ا٭َط َٓإف ملا اعتازت عًٝ٘ ايٓاؽ ،ٚجيعًٗا قه١َٛ ب٘ ٫ قهَٟٛا بٗا

 ٣ٛ بٌ يف بعض ا٭سٝإ ٜهٕٛ َٔ ايكعب ا٫قتٓاع بٛدٛز ْؿؼ بٗهصا مس

ـٗ ٘ٔ إىل  َََعٗا ٚقؿا٤ عٝح ٜطٚنٗا قاسبٗا )ض٢َٜاَن١ٟ َتٗ ِٝ ًٜ اٞيٝكِطم٢ إ٢َشا ٜقَسضِت َع

ُٛٞعَٟٛا ََٞأُزَٟٚا( ،ََ ًٞح٢  ُٔ ؾٝهٕٛ  ،(2)ُٚتػٗط ٚتؿطُح ،(1)ٚتٗـ: تطتاح ،ََٚتٞكَُٓع ٔباٞي

ٖٚصا ا٭َط مل ٜأٔت عٔ ؾٛط٠ٕ  ،ٚتكٓع باملًح إزاَٟا ،املع٢ٓ تؿطح بطغٝـ اـبع

اييت ٖٞ َٔ )ضاَض  ،ٚإُْٖا دا٤ت َٔ ايطٜان١ ،أٚ خٛامٍّ َتؿطز٠ٕ ؼ٤ًت بٗا

ِٚنٟا ٚض٢ٜان١ٟ: ٚط٤ٜأٖ ٕٖ أٟ  ،(3)(ا ٚشي٤ًٜٗا ٜأٚ َع٤ًُٗا ايػِٝطايساٖب١ َُٜطُٚنٗا َض أ

ٖصا ايؿإٔ َٔ إىل  إٔ ٚقًتإىل  املتهًِ ٖٛ َٔ قاّ بتعًِٝ ْؿػ٘ ٚتصيًٝٗا

ٚيهٞ ٜهُٔ املطغٌ تٛاقٌ املػتكبٌ َع٘ دا٤ بٗصٙ  ،ايطؾع١ ٚعًٛ املكاّ

ايهُٝات َٔ امل٪نسات َٔ أدٌ إٔ ٜطزّ ايؿهٛى اييت قس تأتٞ َٔ غطاب١ 

املػتكبٌ ٚتػتٛقؿ٘ اييت قس تجري تػا٫٩ت  ،املعًَٛات ايٛاضز٠ يف ْل ايطغاي١

                                                           

ـَ(. 1028/ 3ٜٓعط: ايكشاح تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ:  (1) ََٖؿ  )َاز٠: 

ـٖ(. 4/88ٜٓعط: احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ:  (2) َٖ  )َاز٠: 

ََٚض(. 7/164يػإ ايعطب:  (3)  )َاز٠: َض
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إىل  ٚيصيو عُس املطغٌ ;ايؿو ؾٝٗا أٚ ضؾهٗاإىل  بٌ قس ٜكٌ ب٘ ا٭َط

تٛثٝكٗا ٚتأنٝسٖا بايكػِ َٔ أدٌ إٔ تػتشهِ يف شٖٔ املػتكبٌ ٚتأخص سٝعٖا 

ٕٖ ايتٛنٝس ٫ ٜ أتٞ اعتباطٟا يف اـٛاب ٚإُْٖا ايهاٌَ. ٚقس تبٖٝٔ مم٤ا غبل أ

 .(1)(َع١ٓٝ)تؿطن٘ غٝاقاْت تٛاق٠١ًٝ 

 خامسًا: االلتفات:

  ٌ إىل  ٚشيجو با٫ْتكجاٍ َجٔ بٓٝج١ٕ     ;ٚا٫يتؿات ْٛع َٔ ايتؿٓٗٔ يف قجٝاغ١ اؾُج

أغًٛب آخط نإ شيجو أسػجٔ تٛطٜج١    إىل  كٌ َٔ أغًٛبٚايه٬ّ إشا ُْ ،أخط٣

ٖٚجٛ   ،(2)ٚأٜكغ يإلقػا٤ إيٝ٘ َٔ إدطا٥٘ عًج٢ أغجًٛب ٚاسجس    ،يٓؿاط ايػاَع

نا٫ْتكجاٍ   ،قجٝػ١ إىل  ٖجج( ا٫ْتكجاٍ َجٔ قجٝػ١    630ا٭ثري)تع٢ً َا ٜط٣ ابٔ 

أٚ َجٔ ؾعجٌ    ،سانجط إىل  أٚ َجٔ خٛجاب غا٥جب    ،غا٥بإىل  َٔ خٛاب سانط

)ٖجٛ اـجطٚز   أٚ  ،(3)َاض٣ أٚ غري شيجو إىل  أٚ َٔ َػتكبٌ ،َػتكبٌإىل  َاض٣

٣ٌ بعججس غججبٌٝ ،ْججٛعإىل  َججٔ ْججٛع٣ ٚقججس ؾججه٤ٌ ا٫يتؿججات مسجج١  .(4)(ٚغججًٛى غججبٝ

 أغًٛب١ٝ يف َس١ْٚ ايبشح. 

 ٚمم٤ا ٚضز َٓ٘:

                                                           

 .144تساٚي١ٝ اـٛاب ايػطزٟ:  (1)

 .1/14ٜٓعط: ايهؿاف، ايعكؿطٟ:  (2)

 .1/408( ٜٓعط: املجٌ ايػا٥ط: 3)

 .1/275ٜٓعط: ايػٝح املػذِ يف ؾطح ١َٝ٫ ايعذِ، ق٬ح ايسٜٔ ايكؿسٟ: (4)
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ََاَٟا» َُّٛ إ٢ ََأ  ٌٚ ٕٖ ٔيٝه َٚإ٢ ٘ٔ ،ٜأ٫ٜ  ٘ٔ ،َٜٞكَتٔسٟ ٔب ُٔ ًٞ ِِ  .ََِٜٚػَتٔه٤ُٞ ٔبُٓٛض٢ ٔع ََٝه ََا ٕٖ إ٢ َٚإ٢ ٜأ٫ٜ 

ٔ٘ َُِطِٜ ٔٛ ُٙ ٔب ِٔ ُزَِْٝا َٔ ٘ٔ ٜأ٫ٜ ،ٜقٔس اٞنَتٜؿ٢  ٘ٔ ٔبٝكِطَقِٝ ُٔ ِٔ ٝطِع َٔ َٕ َع٢ًٜ شٔيٜو َٚ ِِ ٫ٜ َتٞكٔسُضٚ  ،َٚإ٢ْٖٝه

َٗاز َٚاِدٔت ََٛضع  ِٔ ٜأٔعُْٝٓٛٞ ٔب ََٚغَساز ،َٚئه  .(1)«َٚٔعؿ١٤ 

ِِ ٜقجٔس   »صا ايٓل َجٔ ايجتهًِ بكجٝػ١ ايػا٥جب     اْتكٌ املتهًِ يف ٖ ََٝه ََجا ٕٖ إ٢ َٚإ٢ ٜأ٫ٜ 

ٔ٘ ِٜ َُِط ٔٛ ُٙ ٔب ِٔ ُزَِْٝا َٔ ٘ٔ ،اٞنَتٜؿ٢  ٘ٔ ٔبٝكِطَقِٝ ُٔ ِٔ ٝطِع َٔ ِٔ »ايتهًِ بكٝػ١ املتهًِ إىل  ،«َٚ َٚئه

َٗاز َٚاِدٔت ََٛضع  ََٚغَساز ،ٜأٔعُْٝٓٛٞ ٔب ْٚط٣ املجتهًِ يف ايجٓل    ،ٚاؾ١ٗ ٚاسس٠ «َٚٔعؿ١٤ 

ٌٚ  ،ايػججابل قججس تهًججِ يف ايبساٜجج١ عججٔ قاعججس٠ عاَجج١    ٕٖ يهجج ٣ّ ٖٚججٞ أ إَاَججٟا  َججأَٛ

 ٙ ٕٖ ٜأ٫ٜ »بعججسٖا خٖكججل ايهجج٬ّ باملداطججب ؾكججاٍ يجج٘:      ،ٜػرتؾججسٙ يف أَججٛض َٚإ٢

ِِ ََٝه ََا ٜقجٔس اٞنَتٜؿج٢   »٫ظَتني َٔ يٛاظَ٘ ُٖا: إىل  اضْؿػ٘ بٌ أؾإىل  ٚمل ٜؿط ،«إ٢

 ٔ٘ ِٜج َُِط ٔٛ ُٙ ٔب ِٔ ُزَِْٝا َٔ،    ٔ٘ ِٝ ٘ٔ ٔبٝكِطَقج ُٔج ِٔ ٝطِع َٔج ْؿػج٘ قجطاس١ ؾٝكجٍٛ:    إىل  ثجِ ٜؿجري   ،«َٚ

ََٛضع٣ » ِٔ ٜأٔعُْٝٓٛٞ ٔب َٗازَٚئه ََٚغَساز ،َٚاِدٔت املتًكٞ جيعٌ  ٖٚصا ايتػًػٌ َع ،«َٚٔعؿ١٤ 

٣ٌ ٕبَٓ٘ يف تطق١ ٚمل ًٜتعّ املتهًِ د١ٗ خٛجاب   ،زا٥ِ َع فطٜات ايٓل ٚتٛاق

ٕٖ ايه٬ّ عٔ قه١ٝ ٚاسس٠ ٖجٞ   ،ٚاسس٠ ٚإُْٖا تٓك٤ٌ بني دٗتني خٛابٝتني ضغِ أ

ٚأضاز بصيو إٔ ٜسؾع املًجٌ ايجصٟ قجس حيجسخ دجٖطا٤       ،ايع٬ق١ بني اإلَاّ ٚاملأَّٛ

أغًٛب نجإ  إىل  إشا ْكٌ َٔ أغًٛب)ٚايه٬ّ  ،إٜطاز ايه٬ّ ع٢ً ٚتري٠ٕ ٚاسس٠

إيٝجج٘ َججٔ إدطا٥جج٘ عًجج٢   ٚإٜكاظججا يإلقججػا٤ ،شيججو أسػججٔ تٛطٜجج١ يٓؿججاط ايػججاَع 

                                                           

 .530( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 1)
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 .(1)(أغًٕٛب ٚاسس

 ٚمم٤ا ٚضز أٜهٟا َٔ ا٫يتؿات قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:

َٖا » َٔ ُسَِٓٝـ ،َبِعُسٜأ ٢ٌ اٞيَبِكَط٠ٔ َزَعاٜى ،َٜاِب ِٖ ِٔ ٔؾِت١َٔٝ ٜأ َٔ ٕٖ َضُد٬ٟ  ًَٜػٓٔٞ ٜأ إىل  ٜؾٜكِس َب

َٗا ،ََٞأُزَب١ ِٝ ٜٛاُب ٜيٜو ،ٜؾٜأِغَطِعَت إ٢ٜي ُٕ ُتِػَت َٛا ُٕ ،ا٫ٞٞي ٌُ إ٢ٜيِٜٝو اٞئذٜؿا ِٜٓك ََا ٜظَُِٓٓت  ،َُٚت َٚ

ِّٛإىل  ٜأْٖٜو ُتٔذُٝب ٢ّ ٜق ُٗ ،ٜطَعا ًٝ َٛٙعا٥ٔ ََِسُع  ِِ ُٗ َٜٚغٓٔٝٗ  ٙٛ ََِذٝؿ  ِِ»(2). 

بجٌ تٓك٤جٌ يف ايبٓٝجات     ;ؾؿٞ ٖصا ايجٓل مل ٜػجتُط املجتهًِ عًج٢ ْػجل٣ ٚاسجس      

ايؿعجٌ املهجاضع املجبين    إىل  ؾٗٛ اْتكٌ َٔ ايؿعٌ املانٞ )ؾأغجطعت(  ،غًٛب١ٝا٭

ػجتكبٌ ٜتٛق٤جع   ؾشك٤ل بصيو َ٪ؾجطٟا أغجًٛبٟٝا إش امل   ،ُتٓكٌ( ،يًُذٍٗٛ )ُتػتٛاب

ّ   ٦١ٕج ا٫غتُطاض ع٢ً ٖٝ ٕٖ املطغجٌ ٜؿجاد٧    إّّلا ،َعٝٓج١ يف ايهج٬ املػجتكبٌ ٜٚجأتٞ   أ

 ع٘.بب١ٝٓ ؽايـ تٛق١

 ٚمم٤ا ٚضز أٜهٟا َٔ ا٫يتؿات قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:

ًٝٔو َع٢ًٜ ٜغاض٢ٔبٔو ،إ٢ٜيِٜٝو َعٓٚٞ َٜا ُزَِْٝا» َََدأئبٔو ،ٜؾَشِب  ِٔ َٔ ًُٞت  ِٔ  ،ٜقٔس اَِْػًٜ َٔ ًٜٗت  َٜٚأٞؾ

ًٔٔو َََسأسٔهٔو ،َسَبا٥ٔ َٖاَب ٔؾٞ   .(3)«َٚاِدَتَِٓبُت ايٖص

                                                           

، اإلتكجإ يف عًجّٛ   3/197، ايربٖإ يف عًجّٛ ايكجطإٓ:  269، َؿتاح ايعًّٛ:1/56ايهؿاف: (1)

 435ايكطإٓ:

 .529ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : ( 2)

 .533: املكسض ْؿػ٘ (3)
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ًٝٔو َع٢ًٜ ٜغاض٢ٔبٔو»يف ٖصا ايٓل اْتكٌ املتهًِ َٔ اؾ١ًُ اإلمس١ٝ  إىل  «ٜؾَشِب

َََدأئبٔو»اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ   ِٔ َٔ ًُٞت  ٖٚٛ اْتكاٍ َككٛز قس ت٤ًٛب٘ املٛقـ  ،«ٜقٔس اَِْػًٜ

ٓسَا دا٤ باؾ١ًُ اإلمس١ٝ ؾإْٖ٘ أضاز ز٫يتٗا اييت تسٍ ع٢ً ؾٗٛ ع ،ايتداطيب

ٚيصيو دا٤ بٗا يف ايتعبري عٔ َٛقؿ٘ ايطاؾض يًسْٝا  ;ايجبٛت ٚا٫غتكطاض

 ،عٓسَا قاٍ هلا سبًو ع٢ً غاضبو نٓا١ٜ عٔ ضؾه٘ هلا ٚعسّ ايتؿبح بٗا

ٕٖ إىل  ٚعسٍ ا٫ْػ٬ٍ َٔ اؾ١ًُ ايؿع١ًٝ عٓسَا تًٛب املكاّ َٓ٘ اؿطن١; ٭

ؾ٬ت َٔ سبا٥ًٗا ٚادتٓاب ايصٖاب يف َساسهٗا ٜتًٛب ايب ايسْٝا ٚاإلك

ٖٚصٙ ايتٓك٬ت َا بني  ،سطن١ ٚاْتكاٍ يف ا٫ٚتذاٙ املعانؼ ٫ٚتذاٙ ايسْٝا

 تهجٝـإىل  ايبٓٝات ا٭غًٛب١ٝ املتٓٛع١ تعٌُ ع٢ً ؼطٜو املؿاعط باإلناؾ١

 .(1)ايؿعط١ٜ يف ايطغاي١

 

                                                           

 . 56( ٜٓعط: تٛٛض ا٭غايٝب ايٓجط١ٜ يف ا٭زب ايعطبٞ، أْٝؼ املكسغٞ: 1)



 

 
 

 

 

 

 

 

 املبحح الجالح

اللياملستوى الّد
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 اللياملستوى الّد املبحح الجالح:

٫يٞ عٔ ططٜل ايع٬قات اييت تٓبجل بني ا٭يؿاظ يف ْعاّ ز اجملاٍ ايٚسٜتشٖس

٫ٚ ميهٔ ي٘ إٔ ٜتهاٌَ بكٛضت٘ ايٓٗا١ٝ٥  ،(1)خاضدٞ يػٟٛ َعني َطتبط بػٝام٣

ٌٚ ْكٗاض ناؾ١ ٚإُْٖا ٜهٕٛ شيو عٔ ططٜل تٛاؾر ٚا ،دإْب يػٟٛ َعني يف ظ

ٕٖ) ;املػتٜٛات ايًػ١ٜٛ ٌٖ عٓكط يػٟٛ َهاْ٘ يف ْعاّ َعني أٚ ٚظٝؿ١ أٚ  ٭ ن

ع ايعٓاقط ا٭خط٣ َٔ شيو ق١ُٝ تػتُس َٔ ايع٬قات اييت ٜطتبط بٗا َ

ؾٗٛ ميٓح املتٛايٝات  ،ايػٝام ايصٟ ٜٛيس ؾٝ٘ ايٓلإىل  إناؾ١ ،(2)ايٓعاّ(

ُٖا ناْت عًٝ٘ يف إسساخ ا٭ثط ٚؼطٜو املد١ًٝ ٚايس٫ي١  ،(3)طاقإت كتًؿ١ٕ ع

ٛض عًٝٗا ٫ ميهٔ إٔ متٓح ْؿػٗا بػٗٛي١ ملٔ ٜعتكس أْٖ٘ ٜػتٛٝع ايعجا املؿّٗٛ )بٗص

                                                           

 .249( خكا٥ل ا٭غًٛب يف ؾعط ايعباؽ بٔ ا٭سٓـ: 1)

 .69( عًِ ايس٫ي١، دٕٛ ٫ٜٓع: 2)

 .8جج  7املع٢ٓ، ؾٛظٟ ابطاِٖٝ عبسايطظام )اططٚس١ زنتٛضاٙ(: ( ايػٝام ٚز٫يت٘ يف تٛدٝ٘ 3)
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قاض٣٨ َجايٞ ؾٛٔ عٝح إىل  ٚيصيو ؾٗٞ ؼتاز ;(1)(يف ايب١ٝٓ ايٓك١ٝ ٚسسٖا

عٔ ططٜل ايػٝام  ،ٜػتٛٝع ايهؿـ عٔ ايس٫ي١ اؿكٝك١ٝ يًع٬َات ايًػ١ٜٛ

ِٖٗٚصا ا٭َط ٫ َٜ ،(2)ايعاّ يًٓل يبشح عٔ َع٢ٓ ايه١ًُ; ٚإُْٖا عٔ ططٜل ا ت

ٕٖ شيو ،(3)بايتؿتٝـ عٔ ايٛطٜك١ اييت تػتعٌُ ؾٝٗا ط يٓؿػٗا ١ًُ )تٛؾِّن ٌٖٝن أ

 يف ا٫غتعُاٍ ايًػٟٛ. (4)(قاْْٛٗا اـام

)زضاغ١ املع٢ٓ أٚ ايعًِ ايصٟ ٜسضؽ املع٢ٓ أٚ شيو ايؿطع َجٔ عًجِ   ٚايس٫ي١ 

ٖٚٞ ايٓتٝذ١ ايٛبٝع١ٝ اييت ٜػع٢ يتشكٝكٗا  ،(5)ايًػ١ ايصٟ ٜتٓاٍٚ ْعط١ٜ املع٢ٓ(

املتهًِ عٔ ططٜجل ا٭يؿجاظ ايجيت تجطتبط َجع بعهجٗا بع٬قجات كتًؿج١ نايكجٛت          

ِٖ أْٖٗجا اهلجسف املٓؿجٛز      ،ؾٝتشكل بجصيو غطنج٘ يف إٜكجاٍ املعٓج٢     ،ٚايرتنٝب ثج

اختٝاض أمنإط كتًؿ١ َٔ ايه٬ّ إلٜكجاٍ  إىل  ٚايػا١ٜ املٛدٛز٠ اييت تسؾع باملتهًِ

 ايػاَع أٚ املتًكٞ.إىل  ا ٜطٜسَٙ

ض يف ٖصا املبشح بعس ايتعطٜـ مبهُٕٛ ايطغاي١ إىل ث٬ثج١ أغجايٝب   ٚغٓتعٖط

 ١.ٜآب٬غ١ٝ، ٖٞ: ايتؿبٝ٘ ٚا٫غتعاض٠ ٚايه

                                                           

 .224اؾٖٛط اؿٛاضٟ يًدٛاب ا٭زبٞ:  -( ايكٛت اٯخط1)

 .65عٛخ َٚكا٫ت يف ايٓكس ا٭زبٞ:  -( ؼ٫ٛت ايٓل2)

 .88أقٛي٘ َٚباسج٘ يف ايرتاخ ايعطبٞ، َٓكٛض عبس اؾًٌٝ:  -( ٜٓعط: عًِ ايس٫ي3١)

 .19( قهاٜا ايؿعط١ٜ: 4)

 . 31( عًِ ايس٫ي١: 5)
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 أواًل: مضنوٌ الزسالة:

إىل  ايطغاي١ َٖٛد١ٗ َٔ اـًٝؿ١ اإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب )عًٝ٘ ايػ٬ّ(

ٜعاتب٘ ؾٝٗا بػبب تًبٝت٘  ،سٓٝـ )ضنٞ اهلل عٓ٘(أسس ٫ٚت٘ ٖٚٛ عجُإ بٔ 

ٖٚصٙ ايٛي١ُٝ ناْت خاق١ با٭غٓٝا٤ ؾكط  ،يٛي١ُٕٝ زعاٙ إيٝٗا أسس ؾتٝإ ايبكط٠

ٚيٛ تؿشكٓا ٖصٙ ايطغاي١ يٛدسْا أغًب قتٛاٖا خيايـ املٛنٛع  ،زٕٚ ايؿكطا٤

ٚمل ٜصنط املتهًِ املداطب غ٣ٛ يف أٍٚ ايطغاي١  ،ايصٟ غٝكت َٔ أدً٘

 ٘:بكٛي

َٖا َبِعُس» َٔ ُسَِٓٝـ ،ٜأ ٢ٌ اٞيَبِكَط٠ٔ َزَعاٜى ،َٜاِب ِٖ ِٔ ٔؾِت١َٔٝ ٜأ َٔ ٕٖ َضُد٬ٟ  ًَٜػٓٔٞ ٜأ إىل  ٜؾٜكِس َب

َٗا ،ََٞأُزَب١ ِٝ ُٕ ،ٜؾٜأِغَطِعَت إ٢ٜي َٛا ٜٛاُب ٜيٜو ا٫ٞٞي ُٕ ،ُتِػَت ٌُ إ٢ٜيِٜٝو اٞئذٜؿا ِٜٓك ََا ٜظَُِٓٓت  ،َُٚت َٚ

٢ّ إىل  ٜأْٖٜو ُتٔذُٝب ِّٜٛطَعا ِِ ،ٜق ُٗ ًٝ ٛٙ َعا٥ٔ ََِسُع  ِِ ُٗ َٜٚغٓٔٝٗ  ٙٛ ِٔ إىل  ٜؾاِْٝعِط ،ََِذٝؿ َٔ  ُ٘ ُُ ََا َتٞكَه

٢ِ َُٞكَه ُ٘ ،َٖصا اٞي ُ٘ ٜؾاٞئؿٞع ُُ ًٞ َ٘ َعًِٜٜٝو ٔع َُا اِؾَتَب ٌِ  ،ٜؾ ٘ٔ ٜؾَٓ ٖٔ ُُٚدٛ ٛٔٝٔب  ِٜٜكَِٓت ٔب ََا ٜأ َٚ

ُ٘ ِٓ َٔ»(1). 

 ٚيف آخطٖا بكٛي٘:

َٔ ُسَِٓٝـ» ـِ ٜأٞقَطاُقٜو ،ٜؾاٖتل٢ اهلٜل َٜا ِب ِٔ ايٖٓاض٢ َخ٬ُٜقو ،َٚٞيَتٞهٝؿ َٔ  َٕ  .(2)«ٔيَٝٝهٛ

ٌٗ َٖا ُد ايطغاي١ ؾهإ املطغٌ ٜتشٖسخ بٗا عٔ ْؿػ٘ تاض٠ ميتسسٗا ٚأخط٣  أ

                                                           

 .530 - 529( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 1)

 .536( املكسض ْؿػ٘: 2)



 اخلصائص األسلوبية |  38

 

ٖٚٞ أسس٣  ،ٚميهٔ تؿػري شيو ٚؾل ا٫غرتاتٝذ١ٝ ايتها١َٝٓ ،ٜٛغٗا

يًتكٗطب َٔ املداطب قاٚي١ داز٠ )عٖطف بأْٖٗا: ُتاغرتاتٝذٝات ايتداطب ٚ

ٜٚتهأَ املتهًِ َع املداطب يف ساي١ ايتٓاظٍ عٔ غًٛت٘ يف  ،(1)(ٚتكطٜب٘

إىل  ٜٚطدع شيو ،٫ٚ حيسخ شيو بايعهؼ إشا َا استؿغ بػًٛت٘ ،ايتداطب

 ،اختٝاض املتهًِ ايصٟ ٜ٪ٚثط ؾٝ٘ عا٬َٕ: ايع٬ق١ ايػابك١ بٝٓ٘ ٚبني املداطب

إىل  ٖٚصإ ايعا٬َٕ َطٗزُٖا ،ٚايػ١ًٛ اييت ميتًهٗا أسس ططيف اـٛاب

إش دعًٗا ع٢ً قٓؿني: قٓـ  ،تكٓٝـ )يٝتـ( يًع٬قات ا٫دتُاع١ٝ

ٚآخط ٝأؾكٞ ٜتشٖسز ع٢ً أغاغ٘ َا أمساٙ )بطإٚ  ،عُٛزٟ ٚقٛضٙ ايػ١ًٛ

٢ إٔ سطٜكٟا عً) ٚإشا َا تهأَ املتهًِ قاض ،(2)ٚدًُٝإ( َعٝاض ايتها١َٝٓ

ست٢ جيًب أقك٢ َا ميهٔ َٔ عادٌ املٓؿع١ يٓؿػ٘  ،َٜشٔؿٜغ ُعط٣ ايتٛاقٌ

ؾٝذتٗس يف ايتٛغٌ مبا جيًب إقباٍ املداطب ع٢ً مساع٘ ٚؾِٗ  ،ٚملداطب٘

طُعٟا يف إٔ ٜبازي٘ ْؿؼ اؿطم ع٢ً ايتٛاقٌ ٚع٢ً  ،َطازٙ ٚتًكٝ٘ ي٘ بايكبٍٛ

يف َس١ْٚ ايبشح نإ  ٚع٢ً ٖصا ؾاملطغٌ ،(3)(املٓؿع١ املؿرتن١إىل  ايٛقٍٛ

عٔ غًٛت٘ يف ايتداطب يف نجري َٔ  بسيٌٝ تٓاظي٘ ،َتهآَٟا َع املػتكبٌ

َٔ ْؿػ٘ َع َا ؼٌُ َٔ قساغ١ َج٬ٟ يف بعض ا٭َج١ً  ٘ٔٚدعً ،َٛانع ايطغاي١

 قٛي٘: َٔ قبٌٝ

                                                           

 .258ٜٓعط: اغرتاتٝذٝات اـٛاب َكاضب١ تساٚي١ٝ:  (1)

 .258-257ٜٓعط: املكسض ْؿػ٘:  (2)

 .223ايًػإ ٚاملٝعإ:  (3)
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َٔٓٔنَي» ٪ُُِ َٔرُي اٞي ٍَ: ٜأ ِٕ ُٜٜكا ِٔ َْٞؿٔػٞ ٔبٜأ َٔ ِٖط٢ ،ٜأٜأٞقَُٓع  ٙٔ ايٖس ََٜهاض٢ ِِ ٔؾٞ  ُٗ ِٚ  ،٫َٜٚ ٝأَؾاض٢ٝن ٜأ

ِِ ٔؾٞ ُدُؿَٛب١ٔ ُٗ ٠َٟٛ ٜي َٕ ٝأِغ ٤َٛٝٚبأت ٜأٝنٛ ٌُ اي َُا ُخًٔٞكُت ٔيَِٝؿَػًٜٓٔٞ ٜأٞن ـ٢! ٜؾ ١َُٔ  ،اٞيَعِٝ ٝ٢ٗ ٜناٞيَب

َٗا َٗا َعًٜٝؿ ُٗ َٖ َُِطُبٜٛط١ٔ  َٗا ،اٞي ُُ ُٗ َٗا َتٜك ًٝ ُُِطَغ١ًٜٔ ُؾُػ ٢ٚ اٞي َٗأَ َتٞهَتط٢ُف ،ٜأ ُٗٛ  ،ِٔ ٜأِع٬ٜٔؾ ًٞ ََٚت

َٗا ُٖا َُٜطاُز ٔب ِٚ ٝأِتَطٜى ُغس٣ّ ،َع ٌَ َعأبجٟا ،ٜأ َُ ِٖ ِٚ ٝأ ٌَ ايٖه٬ٜٜي١ٔ ،ٜأ ِٚ ٜأُدٖط َسِب ـَ  ،ٜأ ِٚ ٜأِعَتٔػ ٜأ

١َٖٔ ََُتا  . (1)«ٜطط٢َٜل اٞي

 ٚنصيو قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:

َٗا» ِٔ ض٢ِعٝٔ َٔ  ١َُٝ َُِت٤ُ٢ًٔ ايٖػا٥ٔ ٌُ  ََٚتِؿَبُع ايٖطٔبَٝه١ٜٝؾَتِبُطٜى؟  ٜأَت ََٜٚٞأٝن َٗا ٜؾَتِطٔبَض؟  ِٔ ُعِؿٔب َٔ

ُ٘ َِٗذَع؟ ٜقٖطِت إ٢شٟا َعُِٝٓ ٙٔ ٜؾَٝ ِٔ َظأز َٔ  ٙٞ ١َُٔ  َعًٔ ٝ٢ٗ ٢ٜٚي١ٔ ٔباٞيَب ٜٛا َُُت إ٢َشا اٞقَتَس٣ َبِعَس ايٚػٓٔنَي اٞي

١ًٜٔ َٔ َٗا َُِطٔع١ٖٔٝ ،اٞي ١َُٔ اٞي  .(2)«!َٚايٖػا٥ٔ

ؾاملطغٌ بعٝس  ،املػتكبٌ ٚيهٔ بكٛض٠ غري َباؾط٠إىل  ٖٚصا ايه٬ّ َٖٛد٘

ٚيهٓ٘ ْػبٗا يٓؿػ٘ َع إٔ املػتكبٌ قس  ،نٌ ايبعس عٔ ٖصٙ ا٭َٛض اييت شنطت

ٚبتًبٝت٘ ٖصٙ مل ٜؿاضى ايطع١ٝ يف َهاضٙ ايسٖط  ،اقرتؾٗا عٓسَا يٖب٢ تًو ايسع٠ٛ

ٚقس ؾػً٘ أنٌ ايٛٝبات عٔ ايؿكطا٤ َٔ ايطع١ٝ ٚانتؿ٢  ،أٚ دؿٛب١ ايعٝـ

ُٗٗا عًؿٗا ،بٛقؿ٘ أَريٟا عًِٝٗ ٖٚصا  ،ؾاغتشٖل َج٬ٟ قاغٟٝا ٖٚٛ ايب١ُٝٗ اييت ٖ

ٍٗ ع٢ً ايسضد١ ايطؾٝع١ اييت نإ ٜتُتع بٗا عجُإ بٔ سٓٝـ )ضنٞ اهلل  ٜس

يهٖٓ٘ َع ابٔ  ;إش إْٖ٘ اضتهب ع٬ُٟ قس ْعٗسٙ ايّٝٛ ٚؾل تكٛضاتٓا بػٟٝٛا ،عٓ٘(

                                                           

 .532ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : ( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط 1)

 .535( املكسض ْؿػ٘: 2)
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خٟٛأ ٚ ،ايسٜٔ ٚايعًِ نإ أَطٟا ععُٟٝا سٓٝـ مبا ميتًه٘ َٔ َٓعي١ عاي١ٝ يف

ٚعٓسَا  ،ٚيصيو دا٤ ايتٛبٝذ ؾسٜسٟا َ٪ملٟا ;دػُٟٝا ٫ ٜٓبػٞ ملجً٘ إٔ ٜكع ب٘

إىل  ختاّ ايطغاي١ ٫ لس املطغٌ ٜٛد٘ ا٭َط بايكٝػ١ املباؾط٠إىل  ْكٌ

 أقطام املػتكبٌ ؾٝكٍٛ ي٘:إىل  سٙٚإُْٖا دعً٘ أَطٟا فاظٜٟا أغٓ ،املداطب

َٔ ُسَِٓٝـٜؾاٖت» ـِ ٜأٞقَطاُقٜو ،ل٢ اهلٜل َٜا ِب ِٔ ايٖٓاض٢ َخ٬ُٜقو ،َٚٞيَتٞهٝؿ َٔ  َٕ  .«ٔيَٝٝهٛ

ؾًٛب املطغٌ َٔ املػتكبٌ إٔ  ،(1)ٖٚٛ اـبع ،قطام: مجع قطمٚا٭

ـٖ أقطاق٘ ـٖ ٖٛ ،ته  ;ا٭قطام )اـبع(إىل  ٚقس ٖٚد٘ ا٭َط ،ٚاملطاز إٔ ٜه

ٖٚصٙ املٓعي١ دعًت َٔ املطغٌ إٔ حيطف  ،يًُٓعي١ اييت ٜتُتع بٗا ابٔ سٓٝـ

َٖا غبب شنط اـبع زٕٚ غريٙ َٔ ا٭طع١ُ  ،غٝام ا٭َط املباؾط عٔ املػتكبٌ أ

ٍٗ ع٢ً فٌُ ا٭طع١ُ عٓس اط٬ق٘ ;ا٭خط٣ أٚ يٝصنِّطٙ  ،يهْٛ٘ ضَعٟا عطؾٟٝا ٜس

ٕٖ املطغٌ أَط  ،باـبع ايصٟ ٖٛ طعاّ ايؿكطا٤ يف ا٭عِ ا٭غًب ٚبٗصا ؾإ

ام بإٔ تهـ ٚاملطاز أَط املػتكبٌ بإٔ ٜهـ عٔ ٖهصا َٛا٥س عٔ ططٜل ا٭قط

 ٚنُا ٜكاٍ: اإلؾاض٠ أبًؼ َٔ ايتكطٜح. ،اإلؾاض٠

 ثاىيًا: التشبيُ:

ٕٖ املتؿابٗني يف أنجط ا٭ؾٝا٤ إُْٖا ٜتؿابٗإ باملكاض١ْ (2)ايتؿبٝ٘ َٔ اجملاظ ; ٭

                                                           

 )َاز٠ قطم( 3/1050تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ: ٜٓعط: ايكشاح  (1)

 .2/70، املجٌ ايػا٥ط: 2/442ٜٓعط: اـكا٥ل:  (2)
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ٚقـ أسس إىل  ٖٚٛ ٜطَٞ ،(1)ع٢ً املػاق١ ٚا٫ق٬ٛح ٫ ع٢ً اؿكٝك١

)ٜٚكع بني ؾ٦ٝني بُٝٓٗا  ،(2)ا٭ؾٝا٤ مبا اتكـ ب٘ اٯخط َٔ غري تؿهٌٝ بُٝٓٗا

٣ٕ تعُُٗا ٜٚٛقؿإ بٗا ٚاؾرتام يف أؾٝا٤ ٜٓؿطز نٌ ٚاسٕس  ،اؾرتاى يف َعا

ٚإشا نإ ا٭َط نصيو; ؾأسػٔ ايتؿبٝ٘ ٖٛ َا أٚقع بني ؾ٦ٝني  ،َُٓٗا بكؿتٗا

ساٍ إىل  ٖت٢ ٜسْٞ بُٗاازُٖا ؾٝٗا ساؾرتانُٗا يف ايكؿات أنجط َٔ اْؿط

َٖا ايػطض َٓ٘ ؾٗٛ تعطٜـ املؿٖب٘ ٚتكطٜب٘ ،(3)ا٫ؼاز( ايصٖٔ بإخطاد٘ َٔ إىل  أ

; ٚيصيو اقته٢ إٔ ٜهٕٛ املؿٖب٘ ب٘ (4)ايبٝإ ٚايعٗٛضإىل  ايػُٛض ٚاـؿا٤

     .(5)(٘ ٚأخٖل بٗا ٚأق٣ٛ سا٫ٟ َعٗا)أعطف ظ١ٗ ايتؿبٝ٘ َٔ املؿٖب

ِٖ ؾايتؿبٝ٘ يف َس١ْٚ ايبشح نإ ي٘ أثطٟا ؾاع٬ٟ يف خًل ا٫ْعٜاسات َٚٔ  ث

ٚمم٤ا ٚضز َٓ٘ قٛي٘  ،املتٓٛع١ مم٤ا ؾه٤ٌ خكٝك١ أغًٛب١ٝ غاُٖت يف اثطا٤ املع٢ٓ

 :)عًٝ٘ ايػ٬ّ(

٤َٛٝٚبأت» ٌُ اي َُا ُخًٔٞكُت ٔيَِٝؿَػًٜٓٔٞ ٜأٞن َٗا َعًٜٝؿ ،ٜؾ ُٗ َٖ َُِطُبٜٛط١ٔ  ١َُٔ اٞي ٝ٢ٗ ٢ٚ  ،َٗاٜناٞيَب ٜأ

                                                           

 .1/268ايعُس٠ ابٔ ضؾٝل ايكريٚاْٞ:  (1)

 .18: ، ؾؿٝع ايػٝسٜٓعط: ايتعبري ايبٝاْٞ (2)

 .124: ايؿطز قسا١َ بٔ دعؿطأبٛ ْكس ايؿعط،  (3)

(4)   ٕ ٞ   ،ٜٓعججط: ايٓهججت يف اعذججاظ ايكججطآ ، غججط 1/287، ايعُججس٠: 81: عًججٞ بججٔ عٝػجج٢ ايطَججاْ

 .237: ابٔ غٓإ اـؿادٞايؿكاس١، 

 .164َؿتاح ايعًّٛ:  (5)
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َٗا ُُ ُٗ َٗا َتٜك ًٝ ُُِطَغ١ًٜٔ ُؾُػ َٗا َتٞهَتط٢ُف ،اٞي ِٔ ٜأِع٬ٜٔؾ َٗا ،َٔ ُٖا َُٜطاُز ٔب ُٗٛ َع ًٞ  .(1)«ََٚت

ِٖ هلا غ٣ٛ اؿكٍٛ ع٢ً ايعًـ  ،ٚضز ايتؿبٝ٘ بايب١ُٝٗ املطبٛط١ اييت ٫ ٖ

 .(2)أٚ غري املطبٛط١ )املطغ١ً( اييت ُٖٗا ٚؾػًٗا ايتكُِ: ٖٚٛ طًب ا٭نٌ

ؾاملطغٌ ٜٓؿٞ إٔ ٜهٕٛ كًٛقٟا َٔ أدٌ ا٭نٌ أٚ ٜهٕٛ َؿػ٫ٟٛ با٭نٌ نُا 

ـٔ )عًٝ٘ ايػ٬ّ( بعطض ايكٛض٠ ٖٛ ساٍ ايب١ُٝٗ املطبٛط١ أٚ املطغ١ً.  ٚمل ٜهت

ٕٖ ايتؿبٝ٘ )تهإىل  ايتؿب١ٝٗٝ بٌ ْعع ُا نإ أٚغٌ يف ٤ًٝنطاضٖا ٚتؿكًٝٗا; ٭

ٖٚصا ا٭َط ٜهٝـ إيٝ٘  ،(3)أنجط(ايتٛقـ ٚايتصنط إىل  اؿاد١ايتؿكٌٝ ناْت 

 .ق١ُٝ مجاي١ٝ ٚؾ١ٝٓ

 قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(: َٚٓ٘ أٜهٟا

«٢ٛ َٔ ايٚكِٓ َٔ  ٢ٛ ٢ٍ اهلٔل )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘( ٜنايٚكِٓ ِٔ َضُغٛ َٔ َٔ  ،َٜٚأَْا  َٔ َٚايٚصَضاع٢ 

 .(4)«اٞيَعُهٔس

ٚاملؿٖب٘ ب٘ ضغٍٛ اهلل )ق٢ً  ،(املؿٖب٘ ٖٛ املطغٌ )اإلَاّ عًٞ عًٝ٘ ايػ٬ّؾ

ُٛ ٝؾ٬ايكٓٛ َٔ: ٚأزا٠ ايتؿبٝ٘ )ايهاف(. ٚ ،اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ( ْٕ ٔقِٓ ٣ٕ )ؾ٬

                                                           

 .532( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 1)

َِ(. 6/146ٜٓعط: احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ:  (2) َُ  )َاز٠: ٜق

 .121( أغطاض ايب٬غ١: 3)

 .533 - 532( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 4)
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٘ٔ َٚؾكٝٝك٘ َٜٛ ًٜٚٛل أٜهٟا ع٢ً ايٓدًتني أٚ ايج٬خ إشا خطدٔ  ،(1)(أٟ أُخٛٙ ٜ٭َب

٢ُٖ قٟٓٛا ٖٔ ُتػ ٚع٢ً ٖصا ٜهٕٛ ٚد٘  ،(2)َٔ أقٌ ٚاسس ؾهٌ ٚاسس٠ َٓٗ

إش اإلَاّ عًٞ )عًٝ٘ ايػ٬ّ( ٜؿرتى  ،ؾس٠ ا٫تكاٍ ٚا٫ؾرتاى با٭قٌايؿب٘ 

 َع ضغٍٛ اهلل )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ( با٭قٌ ايَٓػٔبٞ ٚايطغايٞ.

ٜٚتذ٢٤ً غٗط ٖصٙ ايكٛض٠ ايتؿب١ٝٗٝ يف بطاع١ املطغٌ يف بٓا٤ ايع٬قات بني 

ٚإعاز٠ ٖٝهًتٗا مبا  ٚشيو بتذػٝس ايهًُات بكٛض٣ س١ٕٖٝ ;املؿٖب٘ ٚاملؿٖب٘ ب٘

٘ٔ ،ٜٓػذِ َع أساغٝػ٘ َٚؿاعطٙ ٘ٔ ْعاَٟا ؾطٜسٟا خاقٟا ب ٜت٤٬ّ  ،(3)ؾٝدًل يٓؿػ

ؾ٤ٞ قػٛؽ )ايكٓٛ( إىل  ؾعُس ،املػتكبٌإىل  َع ايككس ايصٟ ٜطٜس إٜكاي٘

ٚاؽص َٓ٘ أزا٠ٟ ُٜكٚطب بٗا َؿّٗٛ ا٫تكاٍ َا بٝٓ٘ ٚبني ايطغٍٛ ايهطِٜ قُس 

 )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚغًِ(. َٚٓ٘ أٜهٟا قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(: 

«ُ٘ ََُٓاُخ  ٔ٘ ِٕ َناَم ٔب َِٔٓٔو ٫ٜ َُٜبأيٞ إ٢  ُِ َٕ ،َٚايٖػأي ِّٛ َسا ُٙ ٜنَٝ  َٚايٗسَِْٝا ٔعَِٓس

ُ٘أِْػ٬ٜ  .(4)«ُخ

ايصٟ سإ اْػ٬خ٘: ٚاملؿٖب٘ ب٘ ايّٝٛ  ،ؾاملؿٖب٘ ٖٛ ايػامل َٔ ايسْٝا

َٚأسْسٚا٫ْػ٬ر َٔ   ٌْ َٚاٞيَدا٤ُ ٜأِق  ُّ َٚاي٤ًا ٤ِٔٞ  ،)َغًَٜذ: ايٚػنُي  َٛ إ٢ِخَطاُز ايٖؿ ُٖ َٚ

                                                           

َٛ( 7/158ايعني:  (1)  )َاز٠: َقَٓ

 )َاز٠: َقَٓا( 6/2404ٜٓعط: ايكشاح تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ:  (2)

 .145ؿ١ٝٓ يف ايرتاخ ايٓكسٟ ٚايب٬غٞ، دابط عكؿٛض: ( ٜٓعط: ايكٛض٠ اي3)

 .534( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 4)
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ًٞٔس ِٔ ٔد ؾاإلَاّ )عًٝ٘ ايػ٬ّ( ٜكـ  ،ٚٚد٘ ايؿب٘ غطع١ ايصٖاب (1)(َٙٔع

ٕٖ ايسْٝا عٓسٙ نّٝٛ سإ اْكها٩ٙ ٚبصيو ٫ تؿهٌِّ ي٘  ،ايػامل َٔ ايسْٝا بأ

 أز٢ْ اٖتُاّ ٭ْٖٗا عهِ املعسّٚ بايٓػب١ إيٝ٘.

 تؿبٝ٘ أٜهٟا قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:َٚٔ اي

ِِ ٔتِبطٟا» ِٔ ُزَِْٝاٝن َٔ ََا ٜنَِٓعُت  َٛاهلٔل  ِٔ  ،ٜؾ َٔ َٚٞؾطٟا٫َٜٚ اٖزَخِطُت  َٗا  ُٔ ٫َٜٚ ٜأِعَسِزُت  ،ٜغَٓا٥ٔ

ُِطا ِٛٔبٞ ٔط ِٔ ُسِعُت ٜٚيا ،ٔيَبأيٞ َث َٗا َٔ   - .(2)« ، ٔؾِبطٟا ٜأِضٔن

٣ٕ ٜنٝكٛٔت إ٢ي٤ا َِٔٓ٘ ٜأَخِصُت ٜٚيا» :ٚضز ايتؿبٝ٘ بكٛي٘  .«َزٔبَط٠ٕ ٜأَتا

  ٌ تججإ: اْججج٢  ٚاٜ٭ ،ٚاملؿججٖب٘ بجج٘ قججٛت ا٭تججإ ايججسبط٠     ،املؿججٖب٘ قججٛت املطغجج

ٚأتإ زبط٠ أٟ ايساب١ ايجيت عكجط    ،ٚزبط٠: َٔ زبط ايساب١: أٟ ظٗطٖا ،(3)اؿُاض

إش ؾٖب٘ املطغٌ َا أخصٙ َٔ  ،ؾٝهٕٛ ٚد٘ ايؿب٘ ق١ً ا٭خص َٔ ايسْٝا ،(4)ظٗطٖا

 ٖٚٞ تأخص ايكًٌٝ بػجبب عكجط ظٗطٖجا    ،ايسْٝا مبا تأخصٙ ا٭تإ ايسبط٠ َٔ قٛت

ب١ٝٗٝ ٜهُجٔ يف ٦ٖٝتٗجا ايعاَج١ ايجيت     ؾذٖٛط ايتأثري  يف ايكٛض٠ ايتؿج  أٟ َطنٗا،

ٚع٬قات املؿطزات يف ايبٓا٤ ايتؿبٝٗٞ ايجصٟ   ،تتؿه٤ٌ َٔ ظٚاٜا ايتؿبٝ٘ املدتًؿ١

                                                           

 )َاز٠: َغًَٜذ(  3/94َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١:  (1)

 .530( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 2)

َٔ(  1/48َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١:  (3)  )َاز٠: ٜأَت

 )َاز٠: َعٜكَط(  4/594ٜٓعط يػإ ايعطب:  (4)



 83|   حبث  الاال   املستو  الدلايامل

 

  ٞ أَجا سػجٔ ايتؿجبٝ٘     ،(1)ٜتهٕٛ َٔ احملػٛؽ ٚاملتدٌٝ أٚ املع٢ٓ ايعجاٖط ٚاـؿج

بكسض َا ٜأتٞ َٔ  ،املؿٖب٘ ٚاملؿٖب٘ ب٘ ؾ٬ ٜأتٞ َٔ نجط٠ ايكؿات اييت ٜؿرتى ؾٝٗا

 (2)تكطٜب ايكٛض املتباعس٠ عٝح تكبح بٝٓٗا َٓاغب١ ٚاؾرتاى

ٕٖ املطغٌ ٜعتُس يف قٛضٙ ايتؿب١ٝٗٝ ع٢ً  ؾ٬ٓسغ ؾُٝا غبل َٔ تؿبٝ٘ أ

َا جيعٌ املتًكٞ يف ضقاب١ زا١ُ٥ َع ايٓل َٔ أدٌ انتؿاف  ،اهل٦ٝات املدتًؿ١

ٓٛع َٔ املؿاب١ٗ ا٭ب٢ٗ َٔ ٚقس ُعٖس ٖصا اي ،اـٝٛط املؿرتن١ بني ٖصٙ ايكٛض

 .(3)بني ا٭ْٛاع ا٭خط٣

 :ثالجًا: االستعارة

َٚٔ تًو ايتعطٜؿات:  ،٭ُٖٝتٗا عطؾت ا٫غتعاض٠ بتعطٜؿات نجري٠ ْعطٟا

اغِ إىل  ٚتعٗطٙ ٚػ٤ٞ ،ؾتسع إٔ تؿكح بايتؿبٝ٘ ،)إٔ تطٜس تؿبٝ٘ ايؿ٤ٞ

)اغتعُاٍ يؿغ يف غري َا ٚنع أٚ ٖٞ  ،(4)٘ ؾتعريٙ املؿٖب٘ ُٚتذطٜ٘ عًٝ٘(املؿٖب٘ ب

ُٚٔنع ايًؿغ ي٘; يع٬ق١ املؿاب٘ َع قط١ٜٓ َاْع١ َٔ إضاز٠ امل ع٢ٓ ا٭قًٞ ايصٟ 

ٚمتطز ع٢ً ا٫غتعُاٍ ايعازٟ  ،ؾٗٞ امطاف عٔ ع٬قات ايًػ١ املأيٛؾ١ ،(5)ي٘(

                                                           

 .106( ايب٬غ١ ايعطب١ٝ يف ن٤ٛ ا٭غًٛب١ٝ ْٚعط١ٜ ايػٝام: قُس بطنات محسٟ: 1)

 .292/  1( ٜٓعط: ايعُس٠: 2)

 .46( يف ايؿعط١ٜ: 3)

 .67ز٥٫ٌ اإلعذاظ:  (4)

 .359( ٜٓعط: َؿتاح ايعًّٛ: 5)
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َا تٛانع عًٝ٘  ٚؾٝٗا حياٍٚ املٓؿ٧ خًل عامل ز٫يٞ دسٜس َتذا٬ٟٖ ،(1)يًػ١

ـٕايٓعاّ ايًػٛ ٙ املعذِ َٔ ز٫٫ت نصا َا أقٓطٚ ،يًعباضات ٟ َٔ ضق

دسٜس٠ تتشٍٛ ؾٝٗا ايس٫ي١ َتدص٠ٟ  بع٬قإت يًًُؿٛظات ؾٝعتُس ضقؿٟا دسٜسٟا

َع٢ٓ إىل  أٚ َٔ املع٢ٓ ،املع٢ٓ اجملاظٟإىل  عٔ املع٢ٓ اؿكٝكٞ َٓشطؾٟاَػاضٟا 

ٖٓاى اغتعاض٠ )ٚإ٫ مل تهٔ ٫ ٜعين اختؿا٤ املع٢ٓ ا٭غاغٞ  ٖٚصا ،(2)املع٢ٓ

٣ٕ خًـ املع٢ٓ ا٫غتعاضٟإىل  ٚيهٓ٘ ٜرتادع َٓ. (3)(َػت٣ٛ ثا ا ططٜك١ املٓؿ٧ أ

ٗا آ١ٜ ٭ْٓ ;يف ا٫غتعاض٠ ؾٗٞ غايبٟا َا تهٕٛ خاق١ ٫ جيٛظ ايتكًٝس ؾٝٗا

ًت ا٫غتعاض٠ َ٪ؾطٟا أغًٛبٟٝا يف َس١ْٚ ايبشح ملا اؽصت٘ َٔ ٚقس ؾه١ .(4)املٖٛب١

 ٚمما ٚضز َٓٗا قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(: ،قٛض١ٜ ؾاع١ً يف ايطغاي١

َََدأئبٔو ،إ٢ٜيِٜٝو َعٓٚٞ َٜا ُزَِْٝا...»  ِٔ َٔ ًُٞت  ًٔٔو ،ٜقٔس اَِْػًٜ ِٔ َسَبا٥ٔ َٔ ًٜٗت   ،َٜٚأٞؾ

َََسأسٔهٔو َٖاَب ٔؾٞ  ُِ  .َٚاِدَتَِٓبُت ايٖص ََ َٔ ا٫ٞ ِٜ ََُسأعٔبٜو؟! ٜأ ِِ َب ٢ٗ َٔ ٜغَطِضٔت ُٕ اي٤ٔصٜ َٔ اٞيٝكُطٚ ِٜ ٜأ

ُٔ اٞيٝك َٖا٥ٔ ِِ َض ُٖ َٖا ِِ ٔبَعَخاض٢ٔؾٔو؟!  ٢ٗ ِٓٔت َٔ ٜؾَت َٔنُي اي٥ًُشٛٔز ،ُبٛض٢اي٤ٔصٜ َََها َٚ»(5). 

ؾُٝٓشٗا  ;يف ٖصا ايٓل خياطب اإلَاّ )عًٝ٘ ايػ٬ّ( ايسْٝا خٛاب ايعك٤٬

                                                           

:         ٜٓعط: ْعط١ٜ ا٭زب: أٚغنت ٚاضٜٔ ( 1) ٚضٜٓٝ٘ج ًٜٚٝجو، تطمجج١: قٞج ايجسٜٔ قجبشٞ، خايجس ايٛطابٝؿٞج

253. 

 .67ٜٓعط: ز٥٫ٌ اإلعذاظ:  (2)

 .166( ب٬غ١ اـٛاب ٚعًِ ايٓل: 3)

 .128: طايٝؼ يف ايؿعط ٜٓعط: نتاب أضغٛٛ (4)

 .534 - 533( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 5)
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ٚن٬َ٘ َع ايسْٝا يف فًُ٘ ػاٚظ ؾٝ٘  ،ٜعٞ َا ٜػُع قٛض٠ ايعاقٌ ايصٟ

 اجملاظ َػتعٟٝٓاإىل  ْعاّ اؿكٝك١ خاضقٟا ،املػت٣ٛ املعذُٞ اؿطيف يًًُؿٛظات

يٝذعٌ َٓ٘ مس١ أغًٛب١ٝ ؾاضق١ متٝع اـٛاب َع ايسْٝا  ،بايتكٜٛط ا٫غتعاضٟ

عًٝ٘ ايرتانِ  ٚيصيو دا٤ ايٓل َُٟٗٝٓا ;عٔ باقٞ اـٛابات ا٭خط٣

٢ بتٛاؾل ؾٛاقٌ ايصٟ ػ١ً ،ا٫غتعاضٟ َع تٛظٝـ اؾاْب املٛغٝكٞ

 ،َساسعو ،سبا٥ًو ،نُا يف )كايبو ،املًؿٛظات قككٟا بصيو ايػذع

شيو لس خكٝك١ إٜكاع١ٝ أخط٣ قس إىل  إناؾ١ ،بعخاضؾو( ،مبساعبو

ات ٖٚٞ خكٝك١ ايتٛاظٟ اييت غٝٛطت ع٢ً َتٛايٝ ،اْتعُت ؾٝٗا املًؿٛظات

ايٓل ايػابل يف أمناط َتٓاغك١ َٚتػاٚق١ يف ايٍٛٛ ٚايه١ُٝ. ٚميهٔ ٬َسع١ 

 :ٜأتٞشيو مبا 

ََجايٓػل ا٭ٍٚ: اَِْػًٜ  ِٔ َٔ  ٔوجَدأئبجًُٞت 

 ًٔٔوجا٥ٔججِٔ َسَبٗت َجججًٜججٜأٞؾ

ِٜ َٔ ٜغَطِضٔتجَٔ اٞيٝكجايٓػل ايجاْٞ: ٜأ ُٕ اي٤ٔصٜ ِِ َبجُطٚ  ََُسأعٔبٜوج٢ٗ

 َٔ ِٜ ََٜأ ٢ٗجِٓجَٔ ٜؾَتجُِ اي٤ٔصٜجججا٫ٞ  جاض٢ٔؾٔوِِ ٔبَعَخججٔت

َٖا ايتٛظٝـ ا٫غتعاضٟ يف ايٓل ؾُٝهٔ إٔ ْت ُٖػ٘ يف قٛي٘ )عًٝ٘ أ ً

َََدأئبٔو»ايػ٬ّ(:   ِٔ َٔ ًُٞت  ٚاملدًب: ٖٛ ايعؿط يًػبع خيًب ب٘  «ٜقٔس اَِْػًٜ
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ؾُٖجٌ ايسْٝا بػبع ي٘ كايب ثِ سصف املؿب٘ ب٘  ،(1)أٟ ٜؿل دًسٖا ،ايؿطٜػ١

ٖٚصا ايٓٛع َٔ ا٫غتعاض٠  ،)ايػبع( ٚدا٤ ب٬ظّ َٔ يٛاظَ٘ ٖٚٞ املدايب

ٚا٫غتعاض٠ امله١ٝٓ َا مل ُٜكٖطح ؾٝٗا بًؿغ املؿٖب٘ ب٘ َع : ٜػ٢ُ اغتعاض٠ َه١ٝٓ

ٔ٘  .(2)شنط ٫ظ١َ َٔ يٛاظَ

َٖا )اْػًًت( ؾٗٞ َٔ  ٌٗ: )أ ٤ِٔٞ ٚإ٢خطاُد٘ ٔؾٞ ض٢ٞؾلغًٌ: ايٖػ  ،اْتعاُع ايٖؿ

َٚاٞي  ٗٞ ٍُ: امٝلٔه ٣ّ(ٚا٫ِْٔػ٬ ََٔهٝل ٜأٚ ظ٢سا  ِٔ َٔ ؾاملطغٌ  َٚٔ ٖٓا ،(3)ُدُطُٚز 

ٚيصيو  ;ق١ٛٝ بايؿطٜػ١ َٔ نٌ داْبٜكـ ايسْٝا بأْٖٗا غبع ي٘ كايب 

 ٫ؾ٬ت َٔ ٖصا ايػبع قعب يًػا١ٜ.ؾاـطٚز ٚا

 ،َٔ ايسْٝا َتأت١ٝ َٔ نجط٠ املكبًني عًٝٗاٚميهٔ إٔ تهٕٛ قعٛب١ ا٫ْػ٬ٍ 

٭ْٖ٘  ;اييت تػببت بعساّ ٚنٝل عٝح ٫ ٜتُهٔ اـاضز َٓٗا إٔ ٜؿًت بػٗٛي١

غٝهٕٛ عهؼ ايتٝاض. ؾطغِ املطغٌ َٓعطٟا دسٜسٟا يًسْٝا بٛاغ١ٛ اغتشساخ 

٬ق١ ٚق١ُٝ ٖصٙ ايع ،ع٬ق١ يػ١ٜٛ دسٜس٠ بني َؿطزات َتٓاؾط٠ يف أقٌ ايٛنع

ز١َٕ عٔ ططٜل تػٝري )قٛض٣ دسٜس٠ٕ ٚغطٜب١ٕ ٚقاخ٬ٍ َا تٓتذ٘ َٔ تتشسز َٔ 

                                                           

 .5/270: ا٭ععِ ٚاحملٝط احملهِ(، َخًَٜب: َاز٠) 270 – 4/269( ٜٓعط: ايعني: 1)

، َعذِ املكًٛشات ايب٬غ١ٝ ٚتٛٛضٖا، أمحس 249( ٜٓعط: عًِ أغايٝب ايبٝإ، غاظٟ ميٛت: 2)

 .142/ 1ًَٛٛب: 

ٌَ(. 11/338( يػإ ايعطب: 3)  )َاز٠: َغًٜ
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ض١ٜ٩ٕ  اض ايتأٌَ يف ٚاقع٘ اؾسٜس بجج )تهطإىل  َا ٜسؾع املتًكٞ .(1)(ع٬قات ايًػ١

ٚإُْٖا َٔ قسضتٗا ع٢ً اثطا٤  ،٫ تػتُس قُٝتٗا َٔ فطز اؾس٠ أٚ ايٛطاؾ١ ؾعط١ٕٜ

 .(2)اؿػاغ١ٝ ٚتعُٝل ايٛعٞ(

 :)عًٝ٘ ايػ٬ّ( ي٘أَا قٛ

ًٔٔو» ِٔ َسَبا٥ٔ َٔ ًٜٗت   .«ٜأٞؾ

 ،(4)ٚاؿبا٥ٌ: ؾطى ايٖكا٥ٔس ،(3)ا٫ؾ٬ت: ايتدًل َٔ ايؿ٤ٞ ؾذأ٠ 

 ٤ِٕٞ ٟٓ َؾ ِٔ ٜأ َٔ َٗا  ََا َُٜكاُز ٔب  َٞ ٖٔ َٚ ()َٕ  .(5)ٜنا

ؾؿٖب٘ املطغٌ ايسْٝا بايكٝاز ثِ سصف املؿب٘ ب٘ ٚدا٤ ب٬ظّ املؿب٘ ٖٚٛ 

أٟ  ،ٚاملطغٌ يف ٖصٙ ايؿكط٠ ٜكٍٛ يًسْٝا بأْٚٞ أؾًت َٔ سبا٥ًو ،)اؿبا٥ٌ(

ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً خربت٘  ،ؽًكت َٔ ؾطى َكا٥سى ؾذأ٠ َٔ زٕٚ إٔ ؼػٞ بٞ

َٚعطؾت٘ ايها١ًَ با٭غايٝب اييت تػتعًُٗا ايسْٝا َٔ أدٌ اقٛٝاز ا٫ْػإ; 

 مل تػتٛع اقٛٝازٙ. هلصا

                                                           

 .65ُس ضنا َباضى: ت٬ظّ ايرتاخ ٚاملعاقط٠، ق -( ايًػ١ ايؿعط١ٜ يف اـٛاب ايٓكسٟ ايعطب1ٞ)

 .18( ايكٛض٠ ايؿ١ٝٓ يف ايرتاخ ايٓكسٟ ٚايب٬غٞ، ز. دابط أمحس عكؿٛض: 2)

 .)َاز٠: ٜؾًَٜت( 205/ 14( ٜٓعط: تٗصٜب ايًػ١: 3)

ٌَ(. 283/ 1( ٜٓعط: مجٗط٠ ايًػ١: 4)  )َاز٠: َسَب

ٌَ(. 136/ 11( يػإ ايعطب: 5)  )َاز٠: َسَب



 اخلصائص األسلوبية |  92

 

 :)عًٝ٘ ايػ٬ّ( أَا قٛي٘

َََسأسٔهٔوُت َٚاِدَتَِٓب» َٖاَب ٔؾٞ   .«ايٖص

هإ ايعيل ٖٚٛ امل ،ٚاملساسض: مجع َسسض ،(1)ا٫دتٓاب: ا٫بتعاز

ؾاملطغٌ يف ٖصٙ ايعباض٠ ميجٌ ايسْٝا باملهإ ايعيل  ،(2)قساّايصٟ ٫ تجبت عًٝ٘ ا٭

ٜٚكٍٛ هلا ابتعست عٔ ايصٖاب يف َعايكو ؾه٬ٟ  ،عٔ ططٜل ا٫غتعاض٠ امله١ٝٓ

)ٜهؿٞ ع٬قات ام غبل ؾا٫غتعاض٠ يٕٛ فاظٟ بٖط ٚمم٤اعٔ ا٫قرتاب َٓو. 

 .(3)ٜس٠ تٛاظٕ بني املعاْٞ ٚا٭يؿاظ(يػ١ٜٛ دس

 :)عًٝ٘ ايػ٬ّ( أَا قٛي٘

ُٕ اي٤ٔص» َٔ اٞيٝكُطٚ ِٜ ََُسأعٔبٜوٜأ ِِ َب ٢ٗ َٔ ٜغَطِضٔت ٜ». 

١َٖ)ايكطٕ: ؾججج  ١َٖٝ تٞأتٞ َبِعَس اٝ٭ َُٖسُت٘ َعِؿُط ٔغٓٔنَي ،اٝ٭  :ٌَ َٕ  ،ٔقٝ ٌَ: ٔعِؿُطٚ َٚٔقٝ

َٕ ،َغ١َٟٓ ًٜاُثٛ ٌَ: َث َٕ ،َٚٔقٝ ٌَ: ٔغٗتٛ َٕ ،َٚٔقٝ ٌَ: َغِبُعٛ َٛ  ،َٚٔقٝ ُٖ َٚ  َٕ َُاُْٛ ٌَ: َث َٚٔقٝ

٢ٕ ََا ٢ٌ ايٖع ِٖ َٛٗغٔط ٔؾٞ ٜأعُاض ٜأ ٣ٕ ،َٔٞكَساُض ايٖت ََا ٌٚ َظ َٗا١َٜٔ: ٜأٌٖ ن َٞأخٛش  ،َٚٔؾٞ ايٓٚ

َٔ ا٫ٞقٔتطإ ُٔٞكَساُض اي٤ ،َٔ ٌُ َشٔيٜو ايؾهٜأْٖ٘ اٞي ٘ٔ أٖ ُٕ ٔؾٝ ٢ٕ ٔؾٞ ٜأعُاضِٖ ٔصٟ َٜٞكرت٢ ََا ٖع

                                                           

 )َاز٠: اٜؾِٓب(. 1/69( ٜٓعط: ايكاَٛؽ احملٝط: 1)

 .7/148)َاز٠: َزَسَض(، يػإ ايعطب:  101/ 3( ٜٓعط: ايعني: 2)

 .152زضاغ١ ْكس١ٜ ٚب٬غ١ٝ:  -( ايكٛض٠ ايؿ١ٝٓ يف املجٌ ايكطآ3ْٞ)
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 .(3)ٚنصيو ايًعب (2)ٚاملساعب١: املُاظس١ ،(1)(ٜٚأسٛاهلِ

ٚٚقؿٗا بأْٖٗا َساعب١  ،ؾُٖجٌ املطغٌ ايسْٝا باَطأ٠ َٔ خ٬ٍ تأْٝح اـٛاب

ٌٖ اٖتُاَاتِٗ ،أٟ مماظس١ ٬َعب١  ،ٚبٗصٙ ا٭غايٝب تػطٟ ايكطٕٚ ٚتأخص ُد

عباض٠ عٔ َعاح ٚيعب ٫ٚ  ؾٗٞ ،سكٝك١ ايسْٝا َٚا ؾٝٗاٚيهٔ غطعإ َا تتبني 

ٚشيو عٓسَا ًُٜٚبٞ اإلْػإ فبٛضٟا  ،سكٝك١ ٚيهٔ بعس ؾٛات ا٭ٚإ اؾ٤ٞ َٓٗ

ؾاملطغٌ  ،ْسا٤ املٛت ٖٚٛ اؿكٝك١ اييت تهؿـ ي٘ ظٜـ ايسْٝا ٚبٗطدٗا اـٖساع

ٜٚطزؾ٘ بػ٪اٍ آخط  ،ٜبسأ ٖصٙ ايؿكط٠ بػ٪اٍ بٛاغ١ٛ اغِ ا٫غتؿٗاّ )أٜٔ(

ُِ ٜهٚطض ؾٝ٘ اغِ ا٫غتؿٗاّ )أٜٔ( ايصٟ ٜػأٍ عٔ املهإ بكٛي٘: ) ََ َٔ ا٫ٞ ِٜ ٜأ

ِِ ٔبَعَخاض٢ٔؾٔو؟ ٢ٗ ِٓٔت َٔ ٜؾَت َٚأياِخٔتَباُض)ٚايؿت١ٓ:  ،(اي٤ٔصٜ  ُٕ َِٔتشا ًٜا٤ُ ٚا٫ ٜٚأقًٗا  ،أياِبٔت

ََُٞأ ََٖب إ٢شا ٜأشبتُٗا ٔبايٖٓاض٢ ٔيُت َٚايٖص ِٛٔيٜو ؾَتُِٓت اٞئؿٖه١ٜ  ِٔ ٜق َٔ َٔ خٛش  َٔ َٝٚع ايٖطٔز٤َٟ 

َٖا ايعخطف ) ،(4)اؾٝٚٔس( ٌٓ ظ١َٜٓ٢:  ،ََٖصا اٜ٭ِقٌ ،ايٗعِخُطُف: ايٖصٖبأ ٢ُٚ ٝن ِٖ ُغ ث

ٖٚض (5)ُظِخُطؾٟا( ٕٙ َٚع ٖٛ ؾاملطغٌ أعاز . (6)ًٜٚٛل ايعخطف نصيو ع٢ً نٌ مم

ٚأضاز بصيو تٛنٝس املع٢ٓ  ،ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ بكٝاغ١ أخط٣ ؼٌُ شات ايس٫ي١

                                                           

َٕ( 1/376( يػإ ايعطب: 1)  .)َاز٠: ٜقَط

 .)َاز٠: َزَعَب( 1/125( ٜٓعط: ايكشاح تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ: 2)

 .)َاز٠: َزَعَب( 376/ 1يعطب: ( ٜٓعط: يػإ ا3)

َٔ(. 13/317يػإ ايعطب:  (4)  )َاز٠: ٜؾَت

 )َاز٠: َظِخَطَف(. 5/336احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ:  (5)

 ٜٓعط: تاز ايعطٚؽ: )َاز٠: َظِخَطَف(. (6)
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ؾهطض ي٘ َع٢ٓ ايِٖٛ ٚاـٝاٍ ايصٟ تتُجٌ ب٘  ،ٚاغتشهاَ٘ يف شٖٔ املػتكبٌ

ا ؼٌُ َٔ ِٖٚ ٚفاْب١ ٖٚٞ ابت٤٬ مب ،ايسْٝا َع َا ؼًُ٘ َٔ ظ١ٜٓ َعٚض٠ مم١ٖٛ

 يًشكٝك١.

تتذ٢ً بتُج٬ٝت٘ يًسْٝا بكٛض  ،ني قٛض َتهاز٠ٚقس مجع ايباخ ؾُٝا غبل ب

ِٖ بايكٝاز ٖٚٞ قؿ١  ،إش قٛضٖا بكٛض٠ ايػبع ايصٟ ميتًو كايب ،َتعسز٠ ث

ِٖ باملهإ ايعيل ٖٚٞ قؿ١ يػري ايعاقٌ  ،تٓٛبل ع٢ً اإلْػإ ٚاؿٝٛإ ث

ٖٔ املساعب١ ٚامل٬عب١. ٖٚصا ،)اؾُاز(  بعسٖا ٜػٓس إيٝٗا قؿ١ املطأ٠ اييت متاضؽ ؾ

اؾُع بني ايكٛض املتهاز٠ َع ايتُجٌٝ ميٓح ا٫غتعاض٠ س١ٟٜٛٝ ٚمجا٫ٟ 

قٛض٣ دسٜس٠ٕ ق١ تتشسز َٔ خ٬ٍ َا تٓتذ٘ َٔ ). ٚق١ُٝ ٖصٙ ايع٬(1)ُٚسػٟٓا

 .(2)ٚغطٜب١ٕ ٚقاز١َ عٔ ططٜل تػٝري ع٬قات ايًػ١(

ِٖ ٜطزؾ٘ باؾٛاب َباؾط٠   ُٔ اٞيٝكُبٛض٢»ث َٖا٥ٔ ِِ َض ُٖ َٔنُي اي٥ًُشٛٔز ،َٖا َََها ؾبسأ  ،«َٚ

ٚايػطض َٓٗا تٓبٝ٘  ،(3)اييت تػتعٌُ )يًتٓبٝ٘ مبٓعيتٗا يف ٖصا(اؾٛاب بجج )ٖا( 

ؾاملطغٌ غام  ،(5)ٚنصيو ايتٛنٝس (4)املداطب ع٢ً َا ٜػام إيٝ٘ َٔ ن٬ّ

يٝعٛٞ ن٬َ٘ ق٠ٛ إلاظٜ٘ أنرب  ;ٚتٛنٝس١ٜ ١ٛاب بعس إٔ قٖسضٙ بأزا٠ تٓبٝٗٝاؾ

                                                           

 .125( ٜٓعط: ايٓكس ا٭زبٞ اؿسٜح: 1)

 .65ٚاملعاقط٠، قُس ضنا َباضى: ت٬ظّ ايرتاخ  -( ايًػ١ ايؿعط١ٜ يف اـٛاب ايٓكسٟ ايعطب2ٞ)

 .2/354نتاب غٝبٜٛ٘:  (3)

 )َاز٠: ٖا(. 15/480ٜٓعط: يػإ ايعطب:  (4)

 .1/140ٜٓعط: َعاْٞ ايكطإ، ا٭خؿـ:  (5)
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ٚنٖطض املع٢ٓ شات٘ باملتٛاي١ٝ  ،تعٌُ ع٢ً ضؾع َػت٣ٛ تأثري ايطغاي١ يس٣ املتًكٞ

َٔنُي اي٥ًُشٛٔز»ايجا١ْٝ  َٔ أدٌ إٔ ٜػتشهِ ايه٬ّ يف شٖٔ املػتكبٌ ٚحيكل  «َََها

ٚا٫ٖتُاّ  ،ٖٚٛ ايتشصٜط َٔ ايِٖٛ املتكٛض بؿ٤ٞ امس٘ ايسْٝا ،ٖسف ايطغاي١

ؼٌٜٛ ايسْٝا ٖٚٞ َؿّٗٛ إىل  باؿكٝك١ ٚايٝكني ٖٚٞ اٯخط٠. ٚقس عُس املطغٌ

٣ٌ قػٛؽ مياضؽ غًٛى ايها٥ٔ اؿٞإىل  شٖين هْٛات ٚبصيو أتاست امل ،ػ

)يًعني إٔ تط٣ َؿٗسٟا ئ ٜتشكل إ٫ بػشط ا٫غتعاض١ٜ يف غٝام ْعُٗا 

 .(1)(اـٝاٍ

 َٚٔ مج١ً َا ٚضز َٔ ا٫غتعاض٠ أٜها قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(: 

ٌَ ايٖه٬ٜٜي١ٔ» ِٚ ٜأُدٖط َسِب ـَ ،ٜأ ِٚ ٜأِعَتٔػ ١َٖٔ ٜأ ََُتا  . (2)«ٜطط٢َٜل اٞي

ـُ: ايٓػُٝط ٚا٫عتػاف:  ،(3)نٗس اهٝلَس٣ ٚايٖطؾاز(ؾايه٬ي١: ) َٔ )ايَعِػ

ُٖس٣ َٖا  ،(4)ٚضنٛب ا٭َط َٔ غري تسبري( ،ع٢ً غري   ،(5)املتا١ٖ ؾٗٞ اهل٬ىأ

 ٢ُٖ ا٫غتعاض٠ ايتكطحي١ٝ: ٖٚٞ َا ُقط٢ٓح ؾٝٗا ٖٚصا ايٓٛع َٔ ا٫غتعاض٠ ٜػ

                                                           

 .93( ايبٓٝات ايساي١ يف ؾعط أٌَ زْكٌ: 1)

 .532( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 2)

ٌٖ(، يػإ ايعطب:  11/390تٗصٜب ايًػ١:  (3) ٌَ(. 11/390)َاز٠: َن  )َاز٠: َنًٜ

ـَ(. 1/339ايعني:  (4)  )َاز٠: َعَػ

َٙ(. 13/489ٜٓعط يػإ ايعطب:  (5) َٛ  )َاز٠: َت



 اخلصائص األسلوبية |  92

 

ٔ٘ ؾاغتعاض املطغٌ اؿبٌ ٖٚٛ قػٛؽ يًه٬ي١ ٖٚٞ غري ; (1)بًؿغ املؿٖب٘ ب

إبطاظ املعاْٞ ايعك١ًٝ ٖصا ا٭غًٛب املتهُٔ ٚ ،ٚنصا ايٛطٜل يًُتا١ٖ ،قػٛؽ

 .(2)َٔ مسات نُاٍ ايبٝإ بكٛض٠ سػ١ٝ ُٜعٗس مس١ٟ

ق١ُٝ ا٫غتعاض٠ بطؾع زضد١ ايتٛتط املتٛيس يس٣ املػتكبٌ مبا  َٚٔ ٖٓا تعٗط

ٚبني اؾسٜس  ،ؼًُ٘ َٔ َػاس١ٕ يف املؿاضق١ بني َا ٖٛ َطتهع يف ايٛعٞ ايصٖين

ؾاملطتهع يف ايصٖٔ عسّ ٚدٛز سبٌ  ،(3)ٚغري املتٛقع بايٓػب١ يًُػتكبٌ

ٚيهٔ املطغٌ خطم ايكإْٛ ايًػٟٛ ٚأسسخ ٖصٙ  ،١يًه٬ي١ ٫ٚ ططٜل يًُتاٖ

ٚاقعٟا دسٜسٟا أنجط َٔ تكٓٝٓٗا ملا ٖٛ َٛدٛز ٚا٫غتعاض٠ بصيو خًكت ) ،ملؿاضق١ا

بعض اـكا٥ل  إجياز َؿابٗات دسٜس٠ ْاػ١ عٔإىل  ٖٚصا اـًل ٜ٪زٟ ،غًؿٟا

ايعٛاطـ  تأثريٖا يفإىل  إناؾ١ ،َٔ عامل ايًػ١ ٚاـٝاٍ (4)(ايتؿاع١ًٝ املٓتكا٠

)ايكٛض ٚايكؿات ٚا٭عُاٍ عطنٟا سٚػٟٝا فٖػُٟا; ٚايٓؿٛؽ مبا تعطن٘ َٔ 

ضغِ إىل  ٖٛ ْعط يري٣ ايكاض٨ يف أيؿاظٗا َٔ ا٭يٛإ ٚاملعاْٞ َا ٜطاٙ إشا

ٚأضاز بصيو ايٓؿٞ عٔ ْؿػ٘ دط سبٌ ايه٬ي١ أٚ ايػري  ،(5)(ٚتبٖكط يف خٝاٍ

ب ع٢ً املػتكبٌ اٚتباع٘ ٫ٚ ٚيصيو ٜتٛد ;ع٢ً غري ٖس٣ يف ططٜل اهل٬ى

                                                           

 .142/  1، َعذِ املكًٛشات ايب٬غ١ٝ ٚتٛٛضٖا: 249( ٜٓعط: عًِ أغايٝب ايبٝإ: 1)

 .151لاظ: تٓعري ٚإ -( ٜٓعط: زٜٓا١َٝ ايٓل2)

 .109( ٜٓعط: ب١ٝٓ ايًػ١ ايؿعط١ٜ: 3)

 .57تٓعري ٚإلاظ:  -زٜٓا١َٝ ايٓل( 4)

 .193ايبٝإ يف ن٤ٛ أغايٝب ايكطإٓ:  (5)
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َُٖٓكب َٔ يسٕ املطغٌ يف إزاض٠ َس١ٜٓ ايبكط٠  ،غُٖٝا إشا نإ املػتكبٌ ٖٛ 

 ٚبصيو ؾه٤ًت ا٫غتعاض٠ خكٝك١ أغًٛب١ٝ ؾاع١ً يف قت٣ٛ ايطغاي١.

 رابعًا: اللياية:

ؾٗا عبس ٚقس عٖط ،(1)ٜعس أغًٛب ايهٓا١ٜ َٔ اجملاظ نُا قٖطضٙ َععِ ايب٬غٝني

ؾ٬ ٜصنطٙ  ،)إٔ ٜطٜس املتهًِ إثبات َع٢ٓ َٔ املعاْٞايكاٖط اؾطداْٞ بكٛي٘: 

 ،َع٢ٓ ٖٛ تايٝ٘ ٚضزؾ٘ يف ايٛدٛزإىل  ٚيهٔ جي٤ٞ ،بايًؿغ املٛنٛع ي٘ يف ايًػ١

 .(2)(٧َٛٝ ب٘ إيٝ٘ ٚجيعً٘ زي٬ٟٝ عًٝ٘ؾ

صنط ايؿ٤ٞ بػري يؿع٘ )إٔ تٖج( بكٛي٘: 538طٖا ايعكؿطٟ )ت: ٚاختك

ٚإشا َا أضاز املتًكٞ إٔ ٜهتؿـ َؿّٗٛ ايهٓا١ٜ عًٝ٘ إٔ ٜكابٌ  ،(3)ٛنٛع ي٘(امل

ٚبني َا ترتن٘ ٖصٙ ايس٫ي١ َٔ آثاض  ،ٜٚٛاظٕ بني ز٫ي١ ا٭يؿاظ اؿطؾ١ٝ يف ايًػ١

َا جيعًٗا  ،(5)ٚتعتُس ع٢ً ايتًُٝح ٚاإلحيا٤ ٚايرتَٝع ٚاإلؾاض٠ ،(4)يف ايٓل

ٚيصيو ٜعتُس عًٝٗا املتهًِ يف إعٛا٤ خٛاب٘ َػاس١  ;(6)أبًؼ َٔ ايتكطٜح

ٚملًؿٛظات٘ َعٜسٟا َٔ اؿط١ٜ ٚاؿطن١ َٔ خ٬ٍ ؼطٜطٖا َٔ  ،أٚغع َٔ ايس٫ي١

                                                           

 .1/375، ايٛطاظ: 24، َؿتاح ايعًّٛ: 1/268ٜٓعط ايعُس٠:  (1)

 .66ز٥٫ٌ اإلعذاظ:  (2)

 .1/279ايهؿاف:  (3)

 .75( ٜٓعط: ا٭غًٛب ٚا٭غًٛب١ٝ:4)

 .118غًٛب١ٝ ْٚعط١ٜ ايٓل: ٜٓعط: ا٭ (5)

 .2/300، ايربٖإ يف عًّٛ ايكطإٓ: 55ٜٓعط: ز٥٫ٌ اإلعذاظ:  (6)
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 قٝٛز املعذِ.

 ٚمم٤ا ٚضز َٔ ايهٓا١ٜ يف ضغايت٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:

َٗا»  َٚي٤ُِٝت َعِٓ َُا  ََٖطٔت اٞيَعَطُب َع٢ًٜ ٔقَتأيٞ ٜي ِٛ َتٜعا ِٔ  ،َٚاهلٔل ٜي َٔ َِٜهَٓٔت اٞيٝؿَطُم  ِٛ ٜأ َٜٚي

َٗا ِٝ َٗا ٜيَػاَضِعُت إ٢ٜي َُٗس ،ض٢ٜقأب َُِعٝهٛؽ٢ َغٜأِد ِٔ َٖصا ايٖؿِدل٢ اٞي َٔ َٗٚط ا٫ٞضَض  ِٕ ٝأٜط  ،ٔؾٞ ٜأ

َُِطٝنٛؽ٢ ٢ِ اٞي ََُسَض٠ٝ ،َٚاٞئذِػ ٢ٔ َسٚب اٞيَشٔكٝٔس َسٖت٢ َتِدُطَز اٞي ِٝ ِٔ َب َٔ»(1) 

ٚٓي٘( عهؼ: ضٖزى آخطاي) املعهٛؽ: َٔ  .(2)ايؿ٤ٞ ع٢ً أ

٤ِٞ ع٢ً َضأغ٘. أٚ َضٚاملطنٛؽ َٔ  ٜأٚي٘ ع٢ً  ٖز)ايطنؼ: قًب ايٖؿ

ٚيف ٖصا ايه٬ّ ٜكـ أَري امل٪َٓني )عًٝ٘ ايػ٬ّ( َعا١ٜٚ بٔ أبٞ  ،(3)(آٔخطٙ

اؾا١ًٖٝ اييت متجٌ أقً٘ إىل  اإلغ٬ّ عٔغؿٝإ بأْٖ٘ َعهٛؽ نٓا١ٜ عٔ اضتسازٙ 

َٚطنٛؽ نٓا١ٟٜ عٔ تكًٝب٘ يٮَٛض ٚدعٌ ايباطٌ َٓٗا سكٟا ٚاؿل  ،ا٭ٍٚ

ٕٖ ايؿ٤ٞ إشا قًب ع٢ً ضأغ٘ أقبح خ٬ف  ;باط٬ٟ خس١َٟ ملكاؿ٘ َٚٓاؾع٘ ٭

 اؿكٝك١.

َٖ ُٜٛع ايٛني٢ ايٝأبؼ٢ا املسض٠ َٔ امٜلَسُض ٖٚٛ: )أ ًٞٝو اي٤ٔصٟ ٜيا  ،ٔق ٌَ: ايٛنُي ائع َٚٔقٝ

                                                           

 .533( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 1)

 .1/259)َاز٠: َعٜهَؼ(، ٜٓعط: احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ: 1/191( ايعني: 2)

 .6/100)َاز٠: َضٜنَؼ(، يػإ ايعطب:  6/714( احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ: 3)
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َِ َ٘ٔض ُ٘  ،ٌَ ٔؾٝ َٖا سٗب اؿكٝس ؾٗٛ: ايكُح احملكٛز ،(1)(َََسَض٠٠َٚأسَسُت  ،(2)أ

 ني ايٝابؼ َٔ بني ايكُح احملكٛز.ؾٝهٕٛ املع٢ٓ: ست٢ ؽطز قٛع١ ايٛ

ٖٚٛ أْٖ٘ )عًٝ٘  ،آخط ٚقٛعٟا ٫ ٜككس املطغٌ ٖصا املع٢ٓ بٌ ٜككس َع٢ّٓ

ؾإْٖ٘ ٫ ٜٗسأ إ٫ بعس إٔ ٜٛٗط ا٭ضض  ;ايػ٬ّ( ٜكػِ يف ساي١ اتاس١ ايؿطم ي٘

إش ٖٛ نكٛع١ طني  ،ٜٚبني سكٝكت٘ َٚعسْ٘ ايؿاغس ،َٔ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ

أٚ سٖت٢ خيطد٘  ،بني سب ايكُح ٚقٛع١ ايٛني ؾ٤ٞ ؾاغس بايٓػب١ ؿب ايكُح

إش ٖٛ نكٛع١ طني ٜابػ١ َتدؿ١ٝ بني سٚب  ،ٝ٘ ٚتًْٛ٘ بًٕٛ ايكاؿنئَ ؽؿِّ

. ٚمل ٜصنطٙ بامس٘ َباؾط٠ بٌ شنطٙ ب٬ظَتني َٔ يٛاظَ٘ ُٖا: ايكُح ايهجري

أغًٛب ايهٓا١ٜ إىل  ٚإُْٖا ؾأ ،ا٫ضتساز )َعهٛؽ( ٚتكًٝب ا٭َٛض )َطنٛؽ(

تؿهٌٝ قٛض٠ٕ ي ;ايصٟ ٜتهُٔ خطم املع٢ٓ اؿطيف ٚاملعذُٞ يًًُؿٛظات

ٚبصيو حيؿع  ،أٚغع ُٜٚعٛٝٗا ؾ٦ٟٝا َٔ ا٫غتتاض ٚايتدؿٞ تتهُٔ خٝا٫ٟ

ٚإشا َا مٖت  ،ايبشح عٓٗا ٚحياٍٚ دازٟا انتؿاف َا ٜككسٙ املطغٌإىل  ملػتكبٌا

 املع٢ٓ املككٛز أؾاع ي٘ شيو يف ْؿػ٘ بٗذ١ٟ ٚغطٟٚا. إىل  ي٘ ايتٛقٌ

 ايػ٬ّ(:َٚٔ ايهٓا١ٜ أٜهٟا َا ٚضز بكٛي٘ )عًٝ٘ 

ًٝٔو َع٢ًٜ ٜغاض٢ٔبٔو ،اَٜا ُزَِْٝ إ٢ٜيِٜٝو َعٓٚٞ»  .(3)«ٜؾَشِب

                                                           

َََسَض(. 5/162( يػإ ايعطب: 1)  )َاز٠: 

 .8/31)َاز٠: َسَكَس(، تاز ايعطٚؽ:  3/112( ٜٓعط: ايعني: 2)

 .536 - 535( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 3)
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ـٚايػاض٢ُب: ) ـٝ َٔ ا َٔ  ٌُ ٖٔ َٔ ايٖػٓاّ ٚايُعُٓل ،ايها ِٝ ََا َب  َٛ ُٖ َٚ،  :ِِ ُٗ ِٛٝي ُ٘ ٜق ِٓ َٔ َٚ

َٜٚنأَْت ايعطُب إ٢شا ٜط٤ًَل ٜأسُسِٖ اَطٜأت٘ ١ًٖٔٝٔ ،َسِبًٝٔو َع٢ًٜ غاض٢بٔو.  ٖٔ  ،ٔؾٞ اٞيَذا

َٗا: َسِبًٝو َع٢ًٜ غاض٢بو ٜأٟ َخ٤ًُٝت َغ ٍَ ٜي َٖيب سُٝح ٔؾ٦ِٔت( ،ٔبًٜٝٔوٜقا  .(1)ؾاِش

 ،اشٖيب سٝح ؾ٦ت ٫ ساد١ يٞ ؾٝو :ؾاملطغٌ خياطب ايسْٝا ٜٚكٍٛ هلا

املػتكبٌ )ابٔ سٓٝـ( بإٔ ٫ إىل  ٚؾٝ٘ إؾاض٠ ٚضَع ،ؾأْا يػت َٔ ط٬بو

َٔ ُٜعس بػبب ؾعً٘ ايػابل ايصٟ نإ  ،ٜتُٖػو بايسْٝا ٫ٚ ٜهٕٛ َٔ ط٬بٗا

ٕٖ ايٛي١ُٝ اييت ٜهٕٛ املسعٛ إيٝٗا ؾكط ا٭غٓٝا٤ غ٬ف  ;أؾعاٍ أٌٖ ايسْٝا ٭

ٚإُْٖا ُٜبتػ٢ َٔ  ،ايؿكطا٤ تهٕٛ ٚي١ُٝ ز١ْٜٛٝ ٫ ُٜبتػ٢ ؾٝٗا ٚد٘ اهلل تعاىل

 ٚضا٥ٗا اغتُاي١ قًب ايٛايٞ بػ١ٝ تٓؿٝص َكا  ؾدك١ٝ.

 :َٚٔ ايهٓا١ٜ نصيو قٛي٘ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(

َٗا إىل  ٝطَٛب٢ ٔيَٓٞؿؼ ٜأٖزِت» َٗاَضٚب َٗا ،ٜؾِطَن َٗا ُبِ٪َغ ََٖذَطِت ٔؾٞ  ،ََٚعَطٜنِت ٔبَذِٓٔب َٚ

َٗا َُِه ٢ٌ ٝغ ِٝ َٗا ،اي٤ً َٗا اٞؾَتَطَؾِت ٜأِضَن ِٝ َٗا ،َسٖت٢ إ٢َشا ٜغًَٜب اٞيٜهَط٣ َعًٜ َٖٛغَسِت ٜنؿ٤ ٔؾٞ  ،ََٚت

َََعأز ُِٛف  ِِ َخ ُٗ ََٗط ُعَُْٝٛ ََِِِعَؿط ٜأِغ ٖٔ»(2). 

ٍٗ َع٢ًٜ)ٜؾَطَف: اٞيٜؿا٤ُ اؾرتؾت َٔ:  ٌْ َقٔشْٝح َُٜس َٚايٚؿنُي ٜأِق ٢ٗٝٔس  َٚايٖطا٤ُ  ُِ َت

                                                           

 . 1/644)َاز٠: ٜغَطَب(، ٜٓعط: تاز ايعطٚؽ:  1/644( يػإ ايعطب: 1)

 .533( ْٗر ايب٬غ١، نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘: قبشٞ ايكا : 2)
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ٔ٘ ٔٛ ََٚبِػ  ٤ِٔٞ ٚقس قاٍ )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:  ،(2)ٚايؿطف َتاع ايبٝت ،(1)(ايٖؿ

َٗااٞؾَتَطَؾِت ٜأ» َٗا ،ِضَن َٖٛغَسِت ٜنؿ٤  ،نٓا١ٜ عٔ ؾكط ٖصٙ ايٓؿؼ ٚاط٦ُٓاْٗا ،«ََٚت

ٕٖ اؾرتاف ا٭ضض ٚتٛٓغس ايهـ ٜطَع ;ٚتٛانعٗا  ،عسّ ٚدٛز املتاعإىل  ٭

ٚنصيو ٜسٍ ع٢ً ا٫ط٦ُٓإ; إش يٛ ناْت غري ١ٖٓ٦َُٛ يهإ ؾعًٗا ع٢ً غري 

إىل  إناؾ١ ،شيو بإٔ تأخص استٝاطاتٗا ٚسصضٖا ٫ إٔ تػًِ ٚتؿرتف ا٭ضض

ٕٖ املتهرب ٜأب٢ إٔ  ٜؿعٌ شيو. ٚاختٝاض ٖصٙ ايهً ;ضَع١ٜ ايتٛانع ُات زٕٚ ٭

ِٗ بككس١ٜ ٚاختٝاض املطغٌ ،غريٖا يف أزا٤ املع٢ٓ إش ايهًُات أضٚاح  ،إُْٖا ٜت

 ;ؽتعٕ يف زاخًٗا عٛاطـ َٚؿاعط تتؿاعٌ زاخٌ ايػٝام بعهٗا َع بعض

ؾتتٛيس إثط ٖصا ايتؿاعٌ ز٫٫ٕت تبعح ع٢ً ايتأٌَ ٚايتؿهط َٔ أدٌ انتؿاف 

 .(3)يْٛٗا اؾسٜس

بعخِ ز٫يٞ ْتر عٔ تطانِ املع٢ٓ ايهٓا٥ٞ ؿٞ ؾايٓكٛم ايػابك١ ناْت ت

يهٕٛ املطغٌ ؾٝٗا  ;َا دعًٗا أنجط تأثريٟا يف شٖٔ املتًكٞ ،املػترت ٚضا٤ أيؿاظٗا

ز٫٫ت دسٜس تت٤٬ّ َع ظطٚف اْتاز إىل  قس خطم ا٫ْتعاّ املعذُٞ املتعاضف

ٚيف ن٤ٛ َا غبل ؾكس ؾهًت ايهٓا١ٜ خكٝك١ٟ أغًٛب١ٟٝ ؾاع١ًٟ يف  اـٛاب.

 َهُٕٛ ايطغاي١.

                                                           

 )َاز٠: ٜؾَطَف(.  4/486( َكاٜٝؼ ايًػ١: 1)

 . 1/114( ٜٓعط: زٜٛإ ا٭زب: 2)

ايعطبجٞ، َٛبعج١ ايجٛازٟ،     ( قهاٜا ايٓكس ا٭زبجٞ ٚايب٬غج١: قُجس ظنجٞ ايعؿجُاٟٚ، زاض ايهاتجب      3)

1967 :ّ241. 
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 اخلامتة

 ،أِٖ ايٓتا٥ر اييت متدهت عٓٗا ايسضاغ١إىل  يف ن٤ٛ َا غبل ميهٔ اإلؾاض٠

 ٖٚٞ َا ميهٔ تًدٝك٘ بايٓكاط اٯت١ٝ:

ٖٚصٙ اـكٝك١ لسٖا  ،غًب ا٭غًٛب غري املباؾط ع٢ً يػ١ ايطغاي١ .1

ٚانش١ يف َاز٠ ايطغاي١ اييت نإ املطغٌ ؾٝٗا ٜتهًِ عٔ ْؿػ٘ يف أغًبٗا 

 ٜٚككس املػتكبٌ.

نؿؿت ٖصٙ ايطغاي١ عٔ ق١ُٝ عجُإ بٔ سٓٝـ )ضنٞ اهلل عٓ٘( املُٝع٠  .2

ؾٗٛ ٖٚبد٘ بعٓـ ٚبؿس٠  ;بايٓػب١ يإلَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب )عًٝ٘ ايػ٬ّ(

ٖٚصا عٚس شات٘ ٜهؿـ  ،جملطز اغتذابت٘ يٛي١ُٝ ُزعٞ هلا ا٭غٓٝا٤ زٕٚ ايؿكطا٤

 يؿعٌ.عٔ املكاّ ايػاَٞ يعجُإ بٔ سٓٝـ ايصٟ مل ٜٓاغب٘ شيو ا

ٚقس  ،ؾه٤ٌ اإلحيا٤ ايكٛتٞ خكٝك١ أغًٛب١ٝ ؾاع١ً يف قت٣ٛ ايطغاي١ .3
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ا٫ضتباط ايٛثٝل  بني  ، بٛاغ١ْٛتر عٔ ايتٛاؾل اؿاقٌ بني ايكٛت ٚاملع٢ٓ

عٝح نإ ايكٛت َؿاضنٟا يف  ،ؾهٌ ايًؿع١ ٚطبٝع١ ايٓػل زاخٌ املتٛاي١ٝ

٤ ا٭يؿاظ شات اختٝاض ٚاْتكا َٔ خ٬ٍٚقس ظٗط شيو بٛنٛح  ،أزا٤ املع٢ٓ

 املٛغٝك٢ املٛس١ٝ.

بٌ نإ َٓػذُٟا يف ٖٝهً٘  ،ايٛاضز يف ايطغاي١ َتهًؿٟا ايٖػذع مل ٜهٔ .4

 ايتٓعُٝٞ َٚػاُٖٟا بؿهٌ ؾاعٌ يف بٓا٤ ا٭طط ايس٫ي١ٝ.

ٜٚطدع ٖصا  ،ؾه٤ٌ ايتٛاظٟ ًَُشٟا أغًٛبٟٝا باضظٟا يف قت٣ٛ ايطغاي١ .5

يسٕ املطغٌ يف يؿت اْتباٙ احملاٚي١ اؾاز٠ َٔ إىل  ايتٛظٝـ ا٭غًٛبٞ

 .ْػام شات ايٛقع اـامٜٚتذ٢ً شيو بتهطاض بعض ا٭ ،ػتكبٌامل

نإ يًذاْب ايرتنٝيب سهٛضٙ ا٭غًٛبٞ يف ايطغاي١ َٔ خ٬ٍ  .6

٣ٕ )ا٫ٖتُاّاييت ٚؾ٤ ،خكا٥ل )ايتكسِٜ ٚايتأخري(  ،طت ث٬ث١ َعا

ٚايؿعٛضٟ ؼطٜو اؾاْب ا٫ْؿعايٞ إىل  إناؾ١ٟ ،ايتدكٝل( ،ايتؿٜٛل

َٖا اؿصف ؾكس سك٤ل تٓاغبٟا أغًٛبٟٝا ٚؾها٤إت َؿتٛس١ ،يس٣ املػتكبٌ  ،أ

ٚبصيو َٓح املػتكبٌ سط١ٜ يف اغتؿعاض احملصٚف مبا ٜتٓاغب َع اؾك٘ 

َٖا ا٫غتؿٗاّ ايٛاضز يف ايطغاي١ ؾإْٖ٘ دا٤ ع٢ً غري سكٝكت٘ٚ ،ٚثكاؾت٘ ٚقس  ،أ

َٖا ايتٛنٝس ؾكسٚ ،ْهاض ٚايتعذبأؾاز اإل دا٤ يف املٛانع املٓاغب١ اييت  أ

ٌٚ َٛانع٘. ;اغتسعاٖا َكاّ ايتداطب  ٚيصيو مل ٜهٔ َتهًؿٟا يف د

يٝبتعس بأغًٛب٘ عٔ ايتكطٜط١ٜ  ;أنجط املطغٌ َٔ أغايٝب ايبٝإ يف ضغايت٘ .7
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اإلقٓاع ٚايتأثري يف إىل  ٚاملباؾط٠ َػتػ٬ٟ طاقات ٖصٙ ا٭غايٝب يًٛقٍٛ

٣ٕ ٚز٫٫ٕت عُٝك١ ;املػتكبٌ  ;ٚيصيو عسٍ بًؿغ عٔ آخط يًتعبري عٔ َعا

ٚنٓا١ٜ  ٠بأغايٝب ايبٝإ َٔ تؿبٝ٘ ٚاغتعاضايتكٜٛط  َٔ خ٬ٍؾطغِ 

ٖٞ ايعسٍٚ بًؿغ زٕٚ آخط يًتعبري عٔ املع٢ٓ  ،خكٝك١ أغًٛب١ٝ عا١َ

 يتؿهٌِّ يْٟٛا َُٟٗا َٔ أيٛإ ايتكٜٛط ايبٝاْٞ. ;بؿهٌ مجٌٝ َٚٛح٣ ،املطاز

ايتؿبٝ٘  َٔ خ٬ٍػت٣ٛ ايس٫يٞ َػاست٘ ا٭غًٛب١ٝ يف ايطغاي١ أخص امل .8

ٚنصيو ا٭َط يف ايع٬قات  ،قطٜبٟا َٔ ايصٖٔ قٛضٙايصٟ نإ ٚانشٟا يف 

َٖا ٚد٘ ايؿب٘ ،اييت تطبط بني ططيف ايتؿبٝ٘  ؾٗٛ قطٜب ٫ حيتاز يف ازضان٘ ;أ

لس ؾٝٗا ٫ ْهاز اييت   ٚنصا ا٭َط بايٓػب١ ي٬غتعاض٠ ،تؿهريتأٌٜٚ ٚإىل 

ٚنصيو ا٭َط بايٓػب١  ،ٙأعُاٍ ايصٖٔ ٚنٚسإىل  قٛضٟا قعب١ ؼتاز يف ؾُٗٗا

 يًهٓا١ٜ.

ُٖس ٚآي٘  ٢ٕ اؿُس هلل ضٚب ايعاملني ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ق ٚآخط زعٛاْا أ

 ايٛاٖطٜٔ
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 املصادر واملزاجع

بٔ أبٞ ايؿهٌ د٬ٍ ايسٜٔ بٔ عبس ايطمحٔ اإلتكإ يف عًّٛ ايكطإٓ: أبٛ  -1

املًُه١ ايعطب١ٓٝ  ،ؼكٝل: َطنع ايسضاغات ايكطآ١ْٓٝ ،ٖج(911)ت: بهط ايػٝٛطٞ

فُع املًو ؾٗس  ،ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ اإلغ١َٓٝ٬ يٮٚقاف ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز ،ايػعٛز١ٜٓ

 )ز.ت(. ،)ز.ط( ،يًؿ٪ٕٚ ايع١ًَُٓٝا١ْ ايعا١َ ا٭ ،يٛباع١ املكشـ ايؿطٜـ

تعًٝل ايػٝس قُس باقط  ،ٖج(548ايؿٝذ ايٛربغٞ )ت ،ا٫ستذاز -2

 ّ(.1966 -ٖج 1386) ،)ز.ط( ،ايٓذـ ا٭ؾطف ،زاض ايٓعُإ ،اـطغإ

 ،)ز.ط( َكط ،َٛبع١ ؾ١ٓ ايٓتأيٝـ ٚايٓٓؿط ،إبطاِٖٝ َكٛؿ٢ ،إسٝا٤ ايٖٓشٛ -3

1951.ّ 

عبس اهلازٟ بٔ ظاؾط  ،١ تساٚي١ٝ(اغرتاتٝذٝات اـٛاب )َكاضب١ يػٜٛ -4

 ّ.2004 ،1ط ،يبٓإ –بريٚت  ،زاض ايهتب اؾسٜس٠ املتشس٠ ،ايؿٗطٟ

أبٛ عُط ٜٛغـ بٔ عبس ايرب ايُٓطٟ  ،ا٫غتٝعاب يف َعطؾ١ ا٫قشاب -5
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 ،يبٓإ –بريٚت  ،زاض اؾبٌ ،ؼكٝل عًٞ قُس ايبذاٟٚ ،ٖج(463)ت:  ايكططيب

 ّ(. 1992 ،ٖج1412) ،1ط

، 1ٚا٭زب، ز. قُٛز ايبػتاْٞ، املٛبع١ غتاض٠، قِ، طاإلغ٬ّ  -6

 ٖج.1422

ايؿعط ٚاملٓاٖر  ،ز. قُس ايكها٠ ،ا٭غًٛب ٚا٭غًٛب١ٝ ٚايٓل اؿسٜح -7

 24/11 ،ايٓكس١ٜ اؿسٜج١ ج عٛخ اؿًك١ ايسضاغ١ٝ ملٗطدإ املطبس ايؿعطٟ ايجايح عؿط

 ّ.1998 )ز.ط( ،زاض ايؿ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ ج بػساز ،1997ّ ،1/12 -

 ،ز. ؾتح اهلل امحس غًُٝإ ،َسخٌ ْعطٟ ٚزضاغ١ تٛبٝك١ٝ -ا٭غًٛب١ٝ   -8

 .1990 )ز.ط( ،ايكاٖط٠ ،ايساض ايؿ١ٝٓ يًٓؿط ٚايتٛظٜع

ايساض  ،ز. ؾتح اهلل أمحس غًُٝإ ،ا٭غًٛب١ٝ َسخٌ ْعطٟ ٚزضاغ١ تٛبٝك١ٝ -9

 ّ.1990 ،)ز. ط( ،املٛبع١ ايؿ١ٝٓ ،ايؿ١ٝٓ يًٓؿط

امل٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات  ،ز. إبطاِٖٝ خًٌٝ ،ايٓل ا٭غًٛب١ٝ ْٚعط١ٜ -11

 ّ.1997 ،1ط ،بريٚت ،ٚايٓؿط

 ك٬ْٞ ايؿاؾعٞػأمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايع ،اإلقاب١ يف متٝٝع ايكشاب١ -11

 ٖج.1412 ،1ط ،بريٚت ،زاض اؾبٌ ،ؼكٝل عًٞ قُس ايبذاٟٚ ،ٖج(852)ت: 

 ّ.2007 ،(ط.ز)َهتب١ ا٭لًٛ املكط١ٜ  ،ا٭قٛات ايًػ١ٜٛ: إبطاِٖٝ أْٝؼ -12

ؼكٝل: ز.  ،ٖج(739اـٛٝب ايكعٜٚين )ت ،اإلٜهاح يف عًّٛ ايب٬غ١ -13

 ّ. 1995 ،ايكاٖط٠ ،1ط ،يبٓإ ،بريٚت ،زاض ايؿهط ايعطبٞ ،ضساب عهاٟٚ

 ،َكط ،زاض املعاضف ،ضدا٤ عٝس ،ايبشح ا٭غًٛبٞ َعاقط٠ ٚتطاخ -14

 .1993ّ ،1ط

ٞٓ ،ايكطإٓ: ز. عبس ايؿتاح ٫ؾنيايبسٜع يف ن٤ٛ أغايٝب  -15  ،زاض ايؿهط ايعطب

 ّ.1999 -ٖج 1419)ز.ط(،  ،ايكاٖط٠
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 ،ٖج(794)ت:  ايربٖإ يف عًّٛ ايكطإٓ: بسض ايسٜٔ قُس بٔ عبس اهلل ايعضنؿٞ-16

 )ز.ت(. ،)ز.ط( ،ايكاٖط٠ ،َهتب١ زاض ايرتاخ ،ؼكٝل: قُس أبٛ ايؿهٌ إبطاِٖٝ

غًػ١ً نتب ثكاؾ١ٝ  ،عامل املعطؾ١ ،ز. ق٬ح ؾهٌ ،ب٬غ١ اـٛاب ٚعًِ ايٓل -17

ٚاٯزاب طين يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ  ٜٛت ،ؾٗط١ٜ ٜكسضٖا اجملًؼ اٛي  .1992ّ ،)ز.ط( ،ايه

 ،ايب٬غ١ ايعطب١ٝ يف ن٤ٛ ا٭غًٛب١ٝ ْٚعط١ٜ ايػٝام: قُس بطنات محسٟ -18

 ّ.2003 ،1ط ،زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط

ايؿطن١ املكط١ٜ ايعامل١ٝ  ،املًٛبايب٬غ١ ايعطب١ٝ قطا٠٤ أخط٣: ز. قُس عبس  -19

 ّ.1997 ،1ط ،َكط ،يٛلُإ ،يًٓؿط

 ،ٖعٜـ بًٝح ،مٛ منٛشز غُٝٝا٥ٞ يتشًٌٝ ايٓل -ايب٬غ١ ٚا٭غًٛب١ٝ -21

 .1989 ،1ط ،ايساض ايبٝها٤ ،َٓؿٛضات زضاغات غاٍ ،: قُس ايعُطٟطمج١ت

١ اهل١٦ٝ املكط١ٜ ايعاَ ،ايسنتٛض قُس عبس املًٛب ،غًٛب١ٝٚا٭ايب٬غ١  -21

 ّ.1984)ز.ط(  ،زب١ٝأغًػ١ً زضاغات  ،يًهتاب

 ،ز. قُس عبس املًٛب ،بٓا٤ ا٭غًٛب يف ؾعط اؿساث١ )ايتهٜٛٔ ايبسٜعٞ( -22

 ّ. 1988 )ز.ط(،

 ،زاض ايؿهط ايعطبٞ ،ز. عبس ايؿتاح ٫ؾني ،ايبٝإ يف ن٤ٛ أغايٝب ايكطإٓ -23

 ّ.1998 ،2ط ،ايكاٖط٠

ؼكٝل عبس  ،ٖج(255أبٛ عجُإ عُطٚ بٔ عط اؾاسغ ) ،ايبٝإ ٚايتبٝني -24

 )ز.ت(. ،)ز.ط( ،بريٚت ،ٌبزاض اؾ ،ايػ٬ّ قُس ٖاضٕٚ

قُس بٔ عبس ايطظام اؿػٝين أبٛ  ،تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ -25

زاض  ،ؼكٝل فُٛع١ َٔ احملككني ،ٖج(1205ايؿٝض املًكب مبطته٢ ايعبٝسٟ )

 )ز.ت(. ،)ز.ط( ،اهلسا١ٜ

زاض اؿهاض٠ يًٛبع  ،ز. أغا١َ ايبشريٟ ،ت ايب١ٝٓ يف ايب٬غ١ ايعطب١ٝؼ٫ٛ -26
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 ّ.2000 ،1ط ،ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع

 ،ز. إبطاِٖٝ خًٌٝ ،عٛخ َٚكا٫ت يف ايٓكس ا٭زبٞ -ؼ٫ٛت ايٓل -27

 . 1999 ،1ط ،املًُه١ ا٭ضز١ْٝ اهلامش١ٝ ،عُإ ،َٓؿٛضات ٚظاض٠ ايجكاؾ١

 ،قُٛز طًش١ ،يف ٚقـ ايكًِ يًطاؾعٞتساٚي١ٝ اـٛاب ايػطزٟ زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ  -28

ٟ  .2012ّ ،1ط ،ا٭ضزٕ – أضبس ،عامل ايهتب اؿسٜح ،تكسِٜ ز. َػعٛز قشطٚا

ايتساٚي١ٝ عٓس ايعًُا٤ ايعطب زضاغ١ تساٚي١ٝ يعاٖط٠ ا٭ؾعاٍ ايه١َٝ٬ يف  -29

 ،زاض ايًٛٝع١ يًٛباع١ ٚايٓؿط ،ز. َػعٛز قشطاٟٚ ،ايرتاخ ايًػاْٞ ايعطبٞ

 ّ.2005 ،1ط ،بريٚت

ز. عبس اهلل  ،َكاضبات تؿطحي١ٝ يٓكٛم ؾعط١ٜ َعاقط٠ -تؿطٜح ايٓل -31

 1987 ،1ط ،يبٓإ ،بريٚت ،زاض ايًٛٝع١ يًٛباع١ ٚايٓؿط ،قُس ايػصاَٞ

زاض ايعًِ  ،أْٝؼ املكسغٞ ،تٛٛض ا٭غايٝب ايٓجط١ٜ يف ا٭زب ايعطبٞ -31

 ّ.1979 ،6ط ،بريٚت ،ي٬ًُٜني

عٛز٠  ،زضاغ١ ز٫ي١ٝ َكاض١ْ -ٕايتٛٛض ايس٫يٞ بني يػ١ ايؿعط ٚيػ١ ايكطآ -32

 ّ.1985 ،1ط ،ا٭ضزٕ ،ايعضقا٤ ،َهتب١ املٓاض ،خًٌٝ أبٛ عٛز٠

زاض ايؿهط  ،2ط ،ز. ؾؿٝع ايػٝس ،ايتعبري ايبٝاْٞ )ض١ٜ٩ ب٬غ١ٝ ْكس١ٜ( -33

 .1982 ،ايعطبٞ

َٛابع زاض اؿه١ُ  ،ايسنتٛض ؾانٌ قا  ايػاَطا٥ٞ ،ايتعبري ايكطآْٞ -34

 .1987ّ )ز.ط(، ،املٛقٌ داَع١ –يًٛباع١ ٚايٓؿط 

 ،ز. عبس ايععِٝ املكٛؿٞ ،ايتؿػري ايب٬غٞ ي٬غتؿٗاّ يف ايكطإٓ ايهطِٜ -35

 ّ.2007 -ٖج 1428 ،2ط ،َهتب١ ٖٚب١

ض١ٜ٩ َعاقط٠ يف ايرتاخ ايٓكسٟ ايب٬غٞ يف ن٤ٛ عًِ  ،ايتؿهري ا٭غًٛبٞ -36

 ،زٕعُإ ا٭ض ،دساضا يًهتاب ايعاملٞ ،ز. غاَٞ  قُس عباب١ٓ ،ا٭غًٛب اؿسٜح
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 ّ.2007 ،عُإ ،أضبس ،عامل ايهتاب اؿسٜح

زضاغ١ مجاي١ٝ ؾهط١ٜ  ،ز. سػٔ مجع١ ،ايتكابٌ اؾُايٞ يف ايٓل ايكطآْٞ -37

 ّ.2005 ،1ط ،زَؿل ،َٓؿٛضات زاض ايُٓري يًٛباع١ ٚايٓؿط ،أغًٛب١ٝ

 ،املطنع ايجكايف ايعطبٞ ،قُس َؿتاح ،َكاضب١ ْػك١ٝ ،ايتًكٞ ٚايتأٌٜٚ -38

 ّ. 1994 ،1ط ،بريٚت اؿُطا٤

قطا٠٤ يف ْكٛم ؾعط١ٜ َعاقط٠ َٔ ايعطام  -ايتًكٞ ٚايٓل ايؿعطٟ -39

 ،أضبس ،زاض ايهٓسٟ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،شٜاب ؾاٖني ،ٚا٭ضزٕ ٚؾًػٛني ٚاإلَاضات

 .2004 ،1ط ،ا٭ضزٕ

 ،ٖج(370قُس بٔ أمحس بٔ ا٭ظٖطٟ اهلطٟٚ أبٛ َٓكٛض ) ،تٗصٜب ايًػ١ -41

 ّ.2001 ،1ط ،بريٚت ،خ ايعطبٞزاض إسٝا٤ ايرتا ،ؼكٝل قُس عٛض َطعب

ٞٓ ايكسِٜ -41 ُٓس عبس املًٛب ،دسي١ٝ اإلؾطاز ٚايٓتطنٝب يف ايٓٓكس ايعطب  ،َُش

 ّ.1995 ،1ط ،َكط ،يٛلُإ ،ايؿطن١ املكط١ٜٓ ايعامل١ٓٝ يًٓؿط

ز. َاٖط  ،يؿاظ ٚز٫يتٗا يف اؾٗس ايب٬غٞ ٚايٓكسٟ عٓس ايعطبدطؽ ا٭ -42

 ّ. 1980 )ز.ط(، ،بػساز ،زاض اؿط١ٜ يًٛباع١ ،َٗسٟ ٬ٍٖ

ؼكٝل  ،ٖج(321أبٛ بهط قُس بٔ اؿػٔ بٔ زضٜس ا٭ظزٟ ) ،مجٗط٠ ايًػ١ -43

 .1987ّ ،1ط ،بريٚت –زاض ايعًِ ي٬ًُٜني  ،ضَعٟ َٓري بعًبهٞ

44- ٓٞ  ،قطأٙ ٚقٓسّ ي٘: ز. حي٢ٝ َطاز ،دٛاٖط ايب٬غ١: ايػٝس أمحس اهلامش

 ّ.2006 -ٖج 1427 ،2ط  ،َ٪غػ١ املدتاض ايكاٖط٠

ٞٓ: ز. عًٞ أبٛ املهاضّ: زاض غطٜباؿصف  -45  ،ٚايتكسٜط يف ايٓشٛ ايعطب

 ّ.2007، 1ط  ،ايكاٖط٠

ؾطح عكاّ  ،ٖج(837ابٔ سذ١ اؿُٟٛ )ت ،ضبخعا١ْ ا٭زب ٚغا١ٜ اٜ٭ -46

 ّ. 1987 ،1ط ،بريٚت ،زاض َهتب١ اهل٬ٍ ،ؾعٝتٛ
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 ،زاض ايتهأَ يًٛباع١ ،قُس سػٓني َٛغ٢ ،خكا٥ل ايرتانٝب -47

 ّ.1980 ،2ط ،ايكاٖط٠

 ،ٖج( ؼكٝل قُس عًٞ ايٓذاض392أبٛ ايؿتح عجُإ بٔ دين ) ،اـكا٥ل -48

 ّ.1952 ،2ط ،بريٚت ،زاض اهلس٣ يًٛباع١

 ،سكك٘ ٚقسّ ي٘ ،ٖج(471عبس ايكاٖط اؾطداْٞ )ت  ،عذاظز٥٫ٌ اإل -49

 ،2ط ،َهتب١ غعس ايسٜٔ ،ٚايسنتٛض ؾاٜع ايسا١ٜ ،ايسنتٛض قُس ضنٛإ ايسا١ٜ

 .1987ّ–ٖج 1407 ،زَؿل

 ،املطنع ايجكايف ايعطبٞ ،ز. قُس َؿتاح ،تٓعري ٚإلاظ -زٜٓا١َٝ ايٓل -51

 .1987 ،1ط ،املػطب ،ٚايساض ايبٝها٤ ،يبٓإ ،بريٚت

 ،أبٛ إبطاِٖٝ إغشام بٔ إبطاِٖٝ بٔ اؿػني ايؿاضابٞ ،زٜٛإ ا٭زب -51

َ٪غػ١ زاض  ،َطادع١ ز. إبطاِٖٝ أْٝؼ ،ؼكٝل ز. أمحس كتاض عُط ،ٖج(350)

 ّ.2003 -ٖج 1424 ،)ز.ت( ،ايكاٖط٠ ،١ ٚايٛباع١ ٚايٓؿطايؿعب يًكشاؾ

ؼكٝل عبس املتعاٍ  ،ٖج(466ابٔ غٓإ اـؿادٞ اؿًيب ) ،ايؿكاس١ غٗط -52

 ّ.1969 ،)ز.ط(، َٛبع١ قُس عًٞ قبٝح ،ايكعٝسٟ

ؼكٝل ٚؽطٜر ٚتعًٝل ؾعٝب  ،مشؼ ايسٜٔ ايصٖيب ،غري أع٬ّ ايٓب٤٬ -53

 ّ(1993 -ٖج 1413) ،9ط ،يبٓإ -بريٚت ،َ٪غػ١ ايطغاي١ ،ا٫ضْ٪ٚط

َٛؾل ايسٜٔ أبٛ ايبكا٤ ٜعٝـ بٔ عًٞ بٔ ٜعٝـ  ،ؾطح املؿكٌ يًعكؿطٟ -54

زاض  ،َٓؿٛضات قُس عًٞ بٝهٕٛ ،ؼكٝل ز. إٌَٝ بسٜع ٜعكٛب ،ٖج(643املٛقًٞ )

 .2001ّ ،1ط ،يبٓإ –بريٚت  ،ايهتب ايع١ًُٝ

ٌٝ بٔ محاز أبٛ ْكط إمساع ،ايكشاح تاز ايًػ١ ٚقشاح ايعطب١ٝ -55

 ،زاض ايعًِ ي٬ًُٜني ،ؼكٝل أمحس عبس ايػؿٛض عٛاض ،ٖج(393اؾٖٛطٟ ايؿاضابٞ )

 ّ.1987 -ٖج 1407 ،4ط ،بريٚت
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ٚ ؾطح ايؿٝذ  ،قؿ٠ٛ ؾطٚح ْٗر ايب٬غ١: ؾطح ابٔ ابٞ اؿسٜس املعتعيٞ -56

اْتؿاضات  ،مجع٘ ْٚػك٘: اضنإ ايتُُٝٞ ،تعًٝل: ز.قبشٞ ايكا  ،قُس عبسٙ

 ّ.2000- ج1424ٖ ،1ط ،اْٛاض اهلس٣

زاض  ،ؾانٌ ثاَط ،اؾٖٛط اؿٛاضٟ يًدٛاب ا٭زبٞ -ايكٛت اٯخط -57

 .1992 ،1ط ،بػساز ،ايؿ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ

زاض ايجكاؾ١  ،ايكٛض٠ ايؿ١ٝٓ يف ايرتاخ ايٓكسٟ ٚايب٬غٞ: دابط عكؿٛض -58

 ّ.1979 ،عُإ ،ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ،يًٛباع١

ز. قُس سػني  ،ضاغ١ ْكس١ٜ ٚب٬غ١ٝز -ايكٛض٠ ايؿ١ٝٓ يف املجٌ ايكطآْٞ  -59

 .1981 )ز.ط( ،اؾُٗٛض١ٜ ايعطاق١ٝ ،زاض ايطؾٝس يًٓؿط ،عًٞ ايكػري

اإلَاّ حي٢ٝ بٔ محع٠ بٔ عًٞ بٔ إبطاِٖٝ ايعًٟٛ ايُٝين  ،ايٛطاظ -61

 ّ.2002 ،1ط ،بريٚت ،هتب١ ايكط١َٜ ،ؼكٝل ز. عبس اؿُٝس ٖٓساٟٚ ،ٖج(749)

 ،زاض اؾاَع١ٝ ،ظاٖط٠ اؿصف يف ايسضؽ ايًػٟٛ: طاٖط غًُٝإ محٛز٠  -61

 ّ.1998 ،)ز.ط( ،اإلغهٓسض١ٜ

 ،1ط ،يبٓإ -بريٚت  ،قاي١زاض ا٭ ،عًِ أغايٝب ايبٝإ: غاظٟ ميٛت -62

 ّ.1983 -ٖج1403

ٚسًِٝ سػني  ،تطمج١ فٝس عبساؿًِٝ املاؾ١ٛ ،دٕٛ ٫ٜٓع ،عًِ ايس٫ي١ -63

 ّ.1980 ،ن١ًٝ اٯزاب ،َٛبع١ داَع١ ايبكط٠ ،ٚناظِ سػني باقط ،ؾا 

 ،َٓكٛض عبس اؾًٌٝ ،أقٛي٘ َٚباسج٘ يف ايرتاخ ايعطبٞ -عًِ ايس٫ي١  -64

 ّ.1983 )ز.ط(، ،زَؿل ،َٓؿٛضات اؼاز ايهتاب ايعطب

زاض  ،ت: ز. ٥ٌٜٛٝ ٜٛغـ ععٜع ،ؾطزٜٓإ زٟ غٛغري ،عًِ ايًػ١ ايعاّ -65

 ّ.1985  )ز.ط(، ،بػساز ،آؾام عطب١ٝ

أبٛ اؿػٔ بٔ ضؾٝل ايكريٚاْٞ ا٭ظزٟ  ،يف قاغٔ ايؿعط ٚآزاب٘ ْٚكسٙايعُس٠  -66
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 ّ.1972 ،4ط ،بريٚت ،زاض اؾٌٝ ،ؼكٝل قُس قٞ ايسٜٔ عبس اؿُٝس ،ٖج(456)

أبٛ عبس ايطمحٔ اـًٌٝ بٔ أمحس بٔ عُطٚ بٔ متِٝ ايؿطاٖٝسٟ  ،ايعني -67

زاض َٚهتب١  ،٥ٞز. إبطاِٖٝ ايػاَطا ،ز. َٗسٟ املدعَٚٞ ؼكٝل ،ٖج(170ايبكطٟ )

 )ز.ت(. ،)ز.ط( ،اهل٬ٍ

ق٬ح ايسٜٔ خًٌٝ بٔ أبٝو  ،ايػٝح املػذِ يف ؾطح ١َٝ٫ ايعذِ -68

، 3ط ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ ،طبع١ دسٜس٠ َكشش١ ،ٖج(764ايكؿسٟ)ت

 ّ.2002ٖج/1424

 ،ؼكٝل قُس قازم عط ايعًّٛ ،ايػٝس َٗسٟ عط ايعًّٛ ،ايؿٛا٥س ايطداي١ٝ -69

 ف.1463 ،1ط ،طٗطإ ،َهتب١ ايكازم ،َٛبع١ اؾتاب ،سػني عط ايعًّٛ

 ،يبٓإ ،بريٚت ،َ٪غػ١ ا٭عاخ ايعطب١ٝ ،نُاٍ أبٛ زٜب ،يف ايؿعط١ٜ -71

 .1987 ،1ط

َٓؿٛضات  ،ايسنتٛض َٗسٟ املدعَٚٞ ،ْكس ٚتٛدٝ٘ ،يف ايٓشٛ ايعطبٞ -71

 .1964ّ–ٖج 1384 ،بريٚت ،1ط ،املهتب١ ايعكط١ٜ

فس ايسٜٔ قُس بٔ ٜعكٛب ايؿريٚظ آبازٟ ١ ايًػٟٛ َاايع١ً ،ايكاَٛؽ احملٝط -72

 ،زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ ،إعساز ٚتكسِٜ قُس عبس ايطمحٔ املطعؿٞ ،ٖج(817)

 .2003ّ - ٖج1424 ،2ط ،يبٓإ –بريٚت 

 ،7ط ،زاض ايعًِ ي٬ًُٜني بريٚت ،ْاظى امل٥٬ه١ ،قهاٜا ايؿعط املعاقط -73

1983.ّ 

 ،قُس ايٛيٞ ٚ َباضى سٕٓٛ: طمج١ت ،ضَٚإ ٜانبػٕٛ ،قهاٜا ايؿعط١ٜ -74

 .1988 ،1ط ،ايساض ايبٝها٤ ،زاض تٛبكاٍ يًٓؿط

قُس ظنٞ ايعؿُاٟٚ، زاض ايهاتب ايعطبٞ،  ،٬غ١قهاٜا ايٓكس ا٭زبٞ ٚايب -75

 ّ.1967  )ز.ط(، ،َٛبع١ ايٛازٟ
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نتاب غٝبٜٛ٘: أبٛ بؿط عُطٚ ابٔ عجُإ ابٔ قٓرب، ؼكٝل ٚؾطح: عبس   -76

 ّ.1988 -ٖج 1408، 3َهتب١ اـالٞ، ايكاٖط٠، ط  ،ايػ٬ّ ٖاضٕٚ

أضغٛٛطايٝؼ يف ايؿعط، ؼكٝل: ؾهطٟ قُس عٝاز، زاض ايهتاب نتاب  -77

 ّ.1967ايعطبٞ يًٛباع١ ٚايٓؿط، ايكاٖط٠، 

 ،ايهؿاف عٔ سكا٥ل غٛاَض ايتٓعٌٜ ٚعٕٝٛ ا٭قاٌٜٚ يف ٚدٛٙ ايتأٌٜٚ -78

َٚع٘ نتاب  ،ٖج(538ٟ )أبٛ ايكاغِ قُٛز بٔ عُطٚ بٔ أمحس داض اهلل ايعكؿط

ٚؽطٜر أسازٜح  ،ٖج(683)ا٫ْتكاف ؾُٝا تهُٓ٘ ايهؿاف ٫بٔ َٓري اإلغهٓسضٟ )

 ٖج.1407 ،3ط ،بريٚت ،زاض ايهتاب ايعطبٞ ،ايهؿاف يإلَاّ ايعًٜعٞ

قُس بٔ َهطّ بٔ عًٞ أبٛ ايؿهٌ مجاٍ ايسٜٔ بٔ َٓعٛض  ،يػإ ايعطب -79

 ٖج. 1414 ،3ط ،بريٚت ،زاض قازض ،ٖج(711ا٭ْكاضٟ ايطٜٚؿعٞ اإلؾطٜكٞ )

َطنع ايجكاؾ١  ،ز. ط٘ عبس ايطمحٔ ،ايًػإ ٚاملٝعإ أٚ ايتهٛثط ايعكًٞ -81

 (.ت.ز) ،1ط ،يبٓإ –بريٚت  ،ايعطبٞ

ٞٓإىل  َسخٌ ،يػاْٝٓات ايٓٓل -81 املطنع  ،اْػذاّ اـٛاب: قُس اـٛاب

ٞٓ ايساض ايبٝها٤  ّ.2006 ،2ط  ،ايجكايٓف ايعطب

ُٓس نْٓٛٞ ،)زضاغ١ يف ؾعط محٝس غعٝس(ايًػ١ ايٓؿعط١ٜٓ  -82 زاض  ،1ط ،َُش

١َٓ  ّ.1997 ،بػساز ،آؾام عطب١ٓٝ ،ايٓؿ٪ٕٚ ايٓجكاؾ١ٓٝ ايعا

 ،ت٬ظّ ايرتاخ ٚاملعاقط٠ -ايًػ١ ايؿعط١ٜ يف اـٛاب ايٓكسٟ ايعطبٞ -83

 ّ.1993 ،1ط ،بػساز ،زاض ايؿ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ ،قُس ضنا َباضى

 ،ٚقُس ايككام ،تعطٜب عبس اجملٝس ايسٚاخًٞ ،ز. ؾٓسضٜؼ ،ايًػ١ -84

 ّ.1995 )ز.ط(، ،َهتب١ ا٫لًٛ املكط١ٜ

: ناٌَ قُس كٝلؼ ،ابٔ ا٭ثري ،املجٌ ايػا٥ط يف أزب ايهاتب ٚايؿاعط  -85

 .1988 ،1ط ،يبٓإ ،بريٚت ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ ،١عٜٛه
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أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ إمساعٌٝ بٔ غٝس٠ املطغٞ  ،احملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ -86

 ،1ط ،بريٚت ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ ،ؼكٝل عبس اؿُٝس ٖٓساٟٚ ،ٖج(458)

 ّ.2000 -ٖج 1421

 -بريٚت  ،زاض قازض ،ٖج(241)ت:  أمحس بٔ سٓبٌ ،َػٓس أمحس -87

 )ز.ت( ،)ز.ط( ،يبٓإ

زضاغ١  ،املكًٛشات ا٭غاغ١ٓٝ يف يػاْٝٓات ايٓٓل ٚؼًٌٝ اـٛاب -88

ٞٓ ،عامل ايهتب اؿسٜح ،ز. ْعُإ بٛقط٠ ،ذ١َُٓٝع ُٓإ ،دساضا يًهتاب ايعامل  ،ع

 ّ.  2009 -ٖج 1429 ،1ط

َٛبع١ اجملُع  ،َعذِ املكًٛشات ايب٬غ١ٝ ٚتٛٛضٖا: أمحس ًَٛٛب -89

 ّ.1983 -ٖج 1403 ،ايعًُٞ ايعطاقٞ

ٚناٌَ  ،َعذِ املكًٛشات ايعطب١ٓٝ يف ايًػ١ ٚا٭زب: فسٟ ٖٚب١ -91

 ّ.1984، 2ط  ،بريٚت ،َهتب١ يبٓإ ،املٗٓسؽ

 ،ٖج(626أبٛ ٜعكٛب ٜٛغـ بٔ قُس بٔ عًٞ ايػهانٞ ) ،َؿتاح ايعًّٛ -91

 ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ ،َٓؿٛضات قُس عًٞ بٝهٕٛ ،ؼكٝل ز. عبس اؿُٝس ٖٓساٟٚ

 ّ.2000 ،1ط ،بريٚت

عت٢ٓ ب٘ ز. ا ،ٖج(395أبٛ اؿػني أمحس بٔ ؾاضؽ بٔ ظنطٜا ) ،َكاٜٝؼ ايًػ١ -92

 ّ.2008 -ٖج 1429 ،)ز.ط( ،عٛض َطعب ٚاٯْػ١ ؾاط١ُ قُس أق٬ٕقُس 

 ،2ط ،ايكاٖط٠ ،َٛبع ا٭لًٛ املكط١ٜ ،إبطاِٖٝ أْٝؼ ،َٛغٝك٢ ايؿعط -93

1952ّ 

 ،ايكاٖط٠ ،زاض املعطؾ١ ،ز. ؾهطٟ قُس عٝٓاز ،َٛغٝك٢ ايؿعط ايعطبٞ -94

 .1968 ،1ط

ُس ز. ق ،َسخٌ يسضاغ١ املع٢ٓ ايٓشٟٛ ايس٫يٞ -ايٓشٛ ٚايس٫ي١  -95
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 ّ.1983 ،1ط ،داَع١ ايكاٖط٠ ،ن١ًٝ زاض ايعًّٛ ،محاغ١

96- ٟٓ  )ز.ط(، ،بريٚت ،َ٪غػ١ ايطغاي١ ،ز. َاظٕ املباضى ،مٛ ٚعٞ يػٛ

 .1979ّ -ٖج1399

 ،تطمج١: ز. مت١اّ سٓػإ ،ضٚبطت زٜبٛدطاْس ،ايٓٓل ٚاـٛاب ٚاإلدطا٤ -97

 ّ.2007 -ٖج 1428 ،ايكاٖط٠ ،2ط ،عامل ايهتب

 ،تطمج١: قٞ ايسٜٔ قبشٞ ،أٚغنت ٚاضٜٔ ٚضٜٓٝ٘ ًٜٚٝو ،ْعط١ٜ ا٭زب -98

 ّ.1972 ،خايس ايٛطابٝؿٞ

ْٗه١ َكط يًٛباع١ ٚايٓؿط  ،ز. قُس غُٓٝٞ ٬ٍٖ ،ايٓكس ا٭زبٞ اؿسٜح -99

 .، )ز.ط(، )ز.ت(ايكاٖط٠ ،ٚايتٛظٜع

 ،ٖج(337أبٛ ايؿطز قسا١َ بٔ دعؿط ايهاتب ايبػسازٟ ) ،ْكس ايؿعط -111

 )ز.ت(. ،)ز.ط( ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت ،ؼكٝل قُس عبس املٓعِ اـؿادٞ

ٖج( 386أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ عٝػ٢ ايطَاْٞ ) ،ايٓهت يف إعذاظ ايكطإٓ -111

 )ز.ت(. ،)ز.ط( ،نُٔ ث٬خ ضغا٥ٌ يف إعذاظ ايكطإٓ

 ،ٖج(606ؾدط ايسٜٔ قُس بٔ عُط ايطاظٟ ) ،ْٗا١ٜ اإلجياظ يف زضا١ٜ اإلعذاظ-112

 ٖج.1424 ،1ط ،زاض قازض بريٚت ،ْكط اهلل سادٞ َؿيت اٚغًٞ ؼكٝل ز.

ٖٚٛ فُٛع َا اختاضٙ ايؿطٜـ ايطنٞ َٔ ن٬ّ أَري  ،ْٗر ايب٬غ١ -113

نبط ْٖك٘ ٚابتهط ؾٗاضغ٘ ايسنتٛض  ،امل٪َٓني عًٞ بٔ أبٞ طايب )عًٝ٘ ايػ٬ّ(

 ٖج.1431 ،4ط ،َٛبع١ ٚؾا ،قبشٞ ايكا 

 الزسائل واألطاريح

 ،ؾججعط ايعبججاؽ بججٔ ا٭سٓـ)ضغججاي١ َادػججتري(    خكججا٥ل ا٭غججًٛب يف  -1

 .1997 ،داَع١ بػساز ،ن١ًٝ ايرتب١ٝ/ ابٔ ضؾس ،ؾطسإ بسضٟ ناظِ

ؾٛظٟ ابطاِٖٝ عبسايطظام  ،ايػٝام ٚز٫يت٘ يف تٛدٝ٘ املع٢ٓ  -2
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 .1996ّ–ٖج 1416 ،ػسازب داَع١ –ن١ًٝ اٯزاب  ،)اططٚس١ زنتٛضاٙ(

أْػاّ  ،ادػتري(زضاغ١ أغًٛب١ٝ)ضغاي١ َ -ؾعط ق٬ح عبس ايكبٛض  -3

 . 1997 ،اؾاَع١ املػتٓكط١ٜ ،ن١ًٝ ايرتب١ٝ ،قُس ضاؾس

ٞٓ )ضغجاي١ َادػجتري(   ،ْعاّ اؾ١ًُ ايعطب١ٓٝ  -4 إؾجطاف ز.   ،غٓا٤ محٝس ايبٝات

ٓٞ  ّ(.1983-ٖج1404) ،ن١ٓٝ١ً اٯزاب داَع١ بػساز ،خسجي١ اؿسٜج

 اجملالت والدوريات

زاض  ،ز. قُس َؿتاح -اغرتاتٝذ١ٝ ايتٓام –ؼًٌٝ اـٛاب ايؿعطٟ  -1

 .1985 ،1ط ،بريٚت ،ايتٜٓٛط

غاَح  ،ٜكاع ٚايس٫ي١يف ؾعط ٜٛغـ ايكا٥ؼ ٚأثطٙ يف اإل ايتٛاظٟ  -2

 . 1998 ،2ع ،16َر ،ف١ً اعاخ ايريَٛى ،ايطٚاؾس٠

ف١ً سٛيٝات اؾاَع١  ،قُس اهلازٟ ايٛطابًػٞ ،يف َؿّٗٛ اإلٜكاع  -3

 . 1999 ،32عسز ،ايتْٛػ١ٝ

ز. ظٖري  ،زضاغ١ يػ١ٜٛ ؾ١ٝٓ يف غكط ايعْس ،يػ١ ايؿعط عٓس املعطٟ  -4

 . 1989 ،1ط ،بػساز ،زاض ايؿ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ ،غاظٟ ظاٖس

َر  ،ف١ً ؾكٍٛ ،قُس َؿتاح ،قطا٠٤ ايٓل ايؿعطٟإىل  َسخٌ  -5

 ّ.1997 ،1ع ،16

 ،منٛشدٟاإايؿعط١ٜ ايب١ٜٛٝٓ  ،ايتشًٌٝ ايًػاْٞإىل  َٔ ايٓل املعٝاضٟ -6

 ،غبتُط ،ٜٛيٝٛ ،2 ،1ايعسز  ،23فًس  ،ف١ً عامل ايؿهط ،خايس غًٝهٞ

 زٜػُرب.  ،انتٛبط
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