
A JOURNAL OF ARABIC STUDIES

NEW SERIES 
VOL. II

DEPARTMENT OF ARABIC 
USMANU DANFODIYO UNIVERSITY SOKOTO NIGERIA

(e)
6

ISSN(e) 2
95-2343/IS

SN p) 1118-33 5

(

6

MALAMMALAMMALAMMALAM

It is
 also

 availabl  on:  w
ww.mala

journ
.org

e

m

alw w.m
o

 w
alamj urnal.org

:

í
äÇ
Ëá
Ç 
ÏÏ

Úá
Ç

1441Üå   / ÑÈãÓíÏ2019ã ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1

?
RA

U A - U
AL 1441 DEC MBE  019

BI  L A W

/ 
E

R 2

íäÇËáÇ ÏÏÚáÇ



  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365م 9109 ،لثاين)سلسةل جديدة( العدد ا العربيةجمةل ادلراسات  " مالم" 

 

 
 أ

 

 

 

 

 عزبيةمجلة الـــــــــــــــدراسات ال
 ـ(الثاوي )سلسلة جديدة العدد 

 

 م9142ديسمبرهـ/ 4114ربيع آلاخز 

 

 يصدرها

 قسم اللغة العزبية

 جامعة عثمان بن فودي

 هيجيريا –صكتو 

 

 



  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365م 9109 ،لثاين)سلسةل جديدة( العدد ا العربيةجمةل ادلراسات  " مالم" 

 

 
ب  

 

 
© Department of Arabic, Usmanu Danfodiyo University, Sokoto 

All Rights reserved. No part or whole of this journal is allowed to be 

reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or 

by any means, without prior permission of the Copyright owner. 
  

 (ثاني)سلسلة جديدة العدد ال"مالم" مجلة الدراسات العربية 

 يصدرها
 نيجرياي –قسم اللغة العربية، جامعة عثمان بن فودي، صكتو 

 

 

 م9142ديسمبرهـ/ 4114ربيع آلاخز

ISSN(e)2695-2343/ISSN(p) 1118-3365 
 سالتان المراعنو

 PMB2346 صندوقالبريد: 

  www.malamjournal.org المجلة: موقع

    malam@udusok.edu.ng لكتروني:البريداإل

 

Published by: 
Department of Arabic, 

Usmanu Danfodiyo University, 
SOKOTO - NIGERIA 

http://www.malamjournal.org/
mailto:malam@udusok.edu.ng


  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365م 9109 ،لثاين)سلسةل جديدة( العدد ا العربيةجمةل ادلراسات  " مالم" 

 

 
ت  

 شزوط النشز في املجلة

  ْم" ؤن جيىن مبخىطة ولم ٌؼبم
َ
ٌشترغ في ألابحار والسضاػاث اإلالسمت لليشط في مجلت "َمال

 وشطها في ؤي وػُلت وشط ؤدطي.

 .ًجب ؤن ٌؼتهل البحض بصفحت مؼخللت جحخىي على ملخص البحض 

 ،جطػل البحىر والسضاػاث عبر هصا اإلاىكع(www.malamjournal.org)  س م البًر ؤو عً ػٍط

 (. Word    مطفلا في محطض )ووضز   (malam@udusok.edu.ng):  ألالىترووي

  ،صفحت، وال ًلل عً عشط صفحاث ً  Sakkalبىىع الخؽ ؤال ًخجاوظ البحض اإلاطػل عشٍط

majalla ( 18حجم ) ؤلاحاالث واإلاطاظع في آدط البحض.مع هخابت 

  ت وؤلامالئُت ؤن ًلتزم الباحض الخسكُم في هخابت الىص، بش ال جخحمل املجلت ألادؼاء اللغٍى

 الىاضزة في البحض.

  حعطض البحىر على محىمين مخذصصين لبُان مسي صالحُتها لليشط، وجبلى عملُت

ت.  الخحىُم ػٍط

 صحابها، ػىاء وشطث ؤم لم جيشطال جطز البحىر اإلاطػلت بلى املجلت بلى ؤ. 

  ت في حاالث لبل البحىر اإلاىخىبت باللغت ؤلاهجليًز
ُ
لغت املجلت هي اللغت العطبُت، وكس ج

 اػخصىائُت هازضة.

  :ًمىً حؼلُم البحض عبر اإلاىكع ؤلالىترووي للمجلتwww.malamjournal.org  

  والسضاػاث اإلايشىضة في املجلت حعّبر عً آضاء ؤصحابها فلؽ، وال حعىؽ بالظطوضة البحىر

 .ضؤي املجلت

 

 

http://www.malamjournal.org/
mailto:malam@udusok.edu.ng
http://www.malamjournal.org/
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ث  

 هيئة التحزيز

ـــالسهخ ـــــــ ـــــ ــ ـــىض دمحم ؤضظهـ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ ط              ا ػنزاويـ  ضئِؽ الخحٍط

ــــــألاػخ ـــ ـــ ـــــ ـــــااش السهخىض همــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ   عظى    ابىطــٌ بــ

ـــالسهخ ـــــــ ـــــ ــ ــــــىض ؤبـ ـــ ـــ ـــــ ـــىبىط عبـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  " "    س اإلالًــــ

ـــألاػخ ـــ ـــــــ ـــــ  " "    اش السهخىض صالح بال ؤلجىاضي ــ

ٌ اغــألاػخاش السهخىض ؤبىبىط ؤبىبىط ً  " "    ى

ــــــــالسهخ ـــــ ــ ـــىض هـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  " "    اصط ؤحمس صىخىـــ

ـــالسهخ ــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــــــىض علـ ـــ ـــــــ ـــي مـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــاإلاـ ـــ ـــ  " "    يـــــ

ــــــالسهخ ــ ـــىض هــــــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــىض عخُم بالضبـــ ــــــ ـــــــ  " وػىطجير "    يـــــ
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ج  

 املستشارون

 الباقي شعُب ؤغان ألاػخاش السهخىض عبس

 كؼم اللغت العطبُت، ظامعت عشمان بً فىزي، صىخى

 

 ألاػخاش السهخىض زاوي عمط مىس ى

 العطبُت، ظامعت عشمان بً فىزي، صىخىكؼم اللغت 

 

 ألاػخاش السهخىض محمىز مشهىز ظمبا

 ظامعت والًت وىضا، ملُتي

 

 ألاػخاش السهخىض ًحيى بمام ػلُمان

 كؼم اللغت العطبُت، ظامعت باًطو، هىى

 

 السهخىض عمط دمحم آزم

 الخؼبُلُت فىىن لمعهس هسوها ل
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ح  

 حاب املقاالتصهبذة عن أ
 .املحاطط بلؼم اللغت العطبُت،ولُت شُر شاغاضي للتربُت صىخى - السهخىض دمحم ػطاط دمحم -0

2- Dr. Mohammad Kamel Ahmad - Department of Linguistics, African &  

European Languages, College of Humanities, Kwara State University, 

Malete. 

ى حؼين -3
ُّ
 محاطط  بيلُت التربُت،َمُطو  والًت ظمفطا - بل

 بلؼم اللغت العطبُت، ظامعت عشمان بً فىزي، صىخى. ػالب اإلااظؼخير  -وبالٌ دمحم -4

 كؼم اللغاث )شعبت اللغت العطبُت(  - ؤجىجلُخى عبس الؼالم ؤمين هللا السهخىض  -5

ا.-ظامعت الحىمت، بلىضن ولُت العلىم ؤلاوؼاهُت،  هُجيًر

ت، هُإل - السهخىض دمحم هجُب -6            ظامعت العلىم ؤلاػالمُت اإلااليًز

ا -  دمحم ؤبه عمط السهخىض  -7 ت اللغت العطبُت بوغال هُجيًر  كٍط

ا - دمحم عشمان ؤبىبىط السهخىض  -8 ت اللغت العطبُت بوغال هُجيًر  كٍط

 زماجطو  -ظامعت والًت ًىبي  -علي ػاهط حامس السهخىض  -9

كؼم اللغت العطبُت، ولُت آلازاب والسضاػاث ؤلاػالمُت، ظامعت  -السهخىض ٌعلىب ؤضمُاء -01

ا  باًطو هىى هُجيًر

 صىخى-كؼم اللغت العطبُت، ظامعت عشمان بً فىزي - بزَضؽ ؤبىبىط ؤضغىغ السهخىض  -00

ى، والًت بطهى،  - ؤبىبىط دمحم  ًاي -09 ُُ ت، ِب الىحسة العطبُت، كؼم اللغاث، ظامعت العؼىٍط

ا  هُجيًر

ا, - وعمت هللا شُر -03  كؼم اللغت العطبُت ظامعت عشمان بً فىزي صىخى, هُجيًر

 بىحش ي كؼم اللغت العطبُت ولُت ؤمين صالح للتربُت، ؤظضي والًت - وامل شعُب -04

ت صىخى كؼم السضاػاث العطبُت - ؤّوٌ عمط -05  ولُت الشُر ؤبي بىط غىمي الخصواٍض

كؼم اللغت العطبُت والسضاػاث ؤلاػالمُت، ظامعت  - السهخىض عّعالسًً ؤزًدىجي -06

ا   ببازن، هُجيًر
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خ  

عظى هُئت الخسَضؽ بلؼم اللغت العطبُت، ظامعت ؤحمس  - بيذ عبس الطظاق ػاهط ةالسهخىض  -07

ا ى، ظاٍض
ُّ
ا-بل  هُجيًر

 Dept. of Arabic, University of Ilorin -دلُل هللا دمحم عشمان بىزوفى السهخىض  -08

 ,General Studies Unit, Fountain University -بسماص ي عِس ى عبس الىاحس و -09

Osogbo. 

ى -91
ّ
ا-كؼم اللغت العطبُت، ظامعت عشمان بً فىزي، صىخى - ػلمان ؤوالولي بل  هُجيًر

 ،والًت وىغي،ولُت التربُت الفسضالُت ؤوهني ،املحاطط بلؼم اللغت العطبُت - حمعة هىح صازق -90

ا  هُجيًر

 ظامعت غىػى الفسضالُت كؼم السضاػاث العطبُت -عبس اليافي عشمان البشير -99

 ظامعت غىػى الفسضالُت كؼم السضاػاث العطبُت -مىير دمحم بيىضا -93

ا - دمحم عشمان علي -94  كؼم اللغت العطبُت ظامعت عشمان بً فىزي، صىخى، هُجيًر

ُسْن  -95
ُ
ا-كؼم اللغت العطبُت،ولُت الشُر شاغاضي للتربُت، صىخى - عمط مىس ى غ  هُجيًر
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د  

 محتويات العدد

 ................................................................ث.......................................املجلتشطوغ اليشط في  -1

ط -2  .......................................................................................................................رهُئت الخحٍط

 .......................................................................................................................ط..اإلاؼدشاضون -3

 ...............................ح....................................................................حاب اإلالاالثصهبصة عً ؤ -4

اث العسز.................................................................................... -5  ز...............................محخٍى

 ض...................................العسز.........................................................................................ولمت  -6

ت -7 ت الُىس ي زضاػت لغٍى ُّ   صىض مً الخظاز الحاز في زال

 15-1...................................................................................................السهخىض دمحم ػطاط دمحم

ت همىشظا -8  ؿاهطة اكتراض ألالفاؾ بين لغاث العالم: اللغخان العطبُت والُىضباٍو

 36-16.…………….....…………………………………………………………………السهخىض دمحم همل ؤحمس                

 :العين للخلُل بً ؤحمس الفاضاهُس صىض مً ألالفاؾ اإلاعطبت والسدُلت في معحم -9

 زضاػت جحلُلُت 

ى حؼين
ُّ
 54-37..................................................................................................بالٌ دمحمو  بل

ص  -11
ّ
مماهُت الترد ت جحلُلُتفي اللطآن الىٍط  : زضاػت هحٍى

 72-55...............................................السهخىض دمحم هجُبو  ؤجىجلُخىز. عبس الؼالم ؤمين هللا 

 الفعل الالظم واإلاخعسي والجامس واإلاخصطف زضاػت ملاضهت بين اللغت العطبُت الفصحى  -11

 ولهجت الشىا

 83-73....................................و ز. علي ػاهط حامس و ز. دمحم عشمان ؤبىبىط ز. دمحم ؤبه عمط

ت في بعع جذمِؼاث البرزة -12  جىاص الصىضة الاػخعاٍض

 111-84...............................................................................................السهخىض ٌعلىب ؤضمُاء

 صىض مً الدشبُه في ؤحازًض ظامع الترمصي -13

ؽ   118-112............................................................................................ؤبىبىط ؤضغىغز. بزَض

ِي زضاػت وجحلُل -14 ََ ِو
َ
ال
َ
 صىض مً الؼباق في زًىان ظّىت ألاشعاض للسهخىض للمان ؤ

 137-119........................................................................................................ؤبىبىط دمحم  ًاي
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ذ  

ا: زضاػت  -15 َطاَوا في مىاػبت اهخذاب دمحم بذاضي ضئِؽ هُجيًر
َ
ت الشاعط عبس الطحمً َبغ همٍع

 بالغُت جحلُلُت

 156-138..........................................................................................................وعمت هللا شُر

 الصفت اإلاشبهت وزاللتها في زًىان السهخىض جىط دمحم بهى: زضاػت صطفُت جؼبُلُت -16

 173-157............................................................................................................وامل شعُب

 زضاػت بالغُت :ؤػلىب الىهي ومعاهُه البالغُت في شعط الؼلؼان دمحم بلى -17

 182-174عمط...................................................................................................................ؤٌو 

 ؤزط اإلالاماث العطبُت في ملاماث ؤلالىضي: زضاػت جحلُلُت -18

 219-183.....................................................................................السًً ؤزًدىجي السهخىض عّع 

ا ُظىغ -19 َُ
ْ
ًْ ِبل َىا َعِل

ْ
 اللُم الفىُت في كصُسة"ؤمىض مفععاث"للحاط دمحم ِبه

 225-211.........................................................................................ز. بيذ عبس الطظاق ػاهط

 ة في زًىان الّطٍاض لعِس ى ؤلبي ؤبي بىط: زضاػت جؼبُلُتؿاهطة اإلاىػُلى املخخاض  -21

 244-226..........................و بسماص ي عِس ى عبس الىاحس ز. دلُل هللا دمحم عشمان بىزوفى

ى -21
ّ
 اللُم الفّىُت في كصُسة "ؤبعس الشباب" ألمير اإلاامىين دمحم بل

ى...................................................................................................ػلمان ؤوالولي 
ّ
 258-245بل

 مطاسي الشعط العطبي لسي ًىػف عبس هللا  اللىوىجي إلاسواوي بسا، زضاػت فىُت -22

 281-259....................................................................................................حمعة هىح صازق

  بائُت الشاعط مىس ى ولُم اللالي في مسح الشُر الشٍطف ببطاهُم صالح الحؼُني: -23

 زضاػت ؤزبُت جحلُلُت

 293-281...........................................................و مىير دمحم بيىضا عبس اليافي عشمان البشير

 والحماػت في المُت ألاػخاش عبس هللا بً فىزيؤلادالص  -24

 316-294.......................................................................................................دمحم عشمان علي

ا -25 ى حطام ( في شماٌ هُجيًر
ُ
 بين الخإصُل والخحٍطف. حطهت )ُبىو

ُسْن 
ُ
 333-317...................................................................................................عمط مىس ى غ



  ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365م 9109 ،لثاين)سلسةل جديدة( العدد ا العربيةجمةل ادلراسات  " مالم" 

 

 
ر  

 ولمت العسز

مً هصه الؼلؼلت  الىخاب الشاوي /الشاويٌؼطوي ؤن ؤكسم بلى اللطاء ألاععاء في الؼاحت ألاوازًمت العسز 

الجسًسة مً "مالم" مجلت السضاػاث العطبُت التي ًصسضها كؼم اللغت العطبُت بجامعت عشمان بً 

بطافت  –بلىتروهُا على ؤلاهترهذ،  فىزي. وجخميز هصه الؼلؼلت )وؤعسازها( على ػابلتها في ؤنها جصسض

شخمل هصا العسز على  . http://www.malamjournal.org وهي مىظىزة على ضابؼها: -بلى صسوضها في الىخاب  َو

ملالت في مىطىعاث عطبُت مذخلفت، مً هحى وصطف وؤزب وهلس وبالغت وزلافت، وحين  ةحؼع عشط 

ؤشُس بجهس ؤلادىة الىجباء ؤصحاب اإلالاالث، ؤػاجصة الجامعاث واليلُاث الصًً بفظل جحطههم 

م هجحىا في ب ل الشىط بلى ألاػاجصة الىطام الصًً كامىا بخلٍى دطاط هصا الجهس العـُم، فةوي ؤكسم ظٍع

جلً اإلالاالث، مبسًً فيها مالحـاتهم الشاكبت ومىظهين لها بةضشازاتهم اللُمت، حتى دطظذ املجلت 

ت للمجلت لحؼً ججا ً وحغصي ؤفياض اللطاء. وؤشىط هصلً الهُئت الاػدشاٍض وبهم بهُجت حؼط الىاؿٍط

ط وإلاا ؤدلصىه لها مً الىصائح على السوام. وؤبىح بذالص الخلسًط والامخىان لؼىطجير  مع هُئت الخحٍط

ط، ألاخ الىجُب، السهخىض هىض عخُم بالضبي إلاا ًبصله مً ظهس زئوب مً غير ولل وال ػأمت هحى  الخحٍط

جعل هصه ا ملجلت بطافت مفُسة في هصه املجلت، وهللا ؤػإٌ ؤن ًجعي الجمُع ديرا على ما كسم، ٍو

وؤديرا، ؤهّىه بإن ما ؤبسي فيها ٌعبر عً آضاء ؤصحاب اإلالاالث وال ٌعىؽ  دسمت اللغت العطبُت.

 بالظطوضة ضؤي املجلت. 

 

 السهخىض دمحم ؤضظوا ػنزاوي

 ضئِؽ كؼم اللغت العطبُت

ا  .ظامعت عشمان بً فىزي صىخى، هُجيًر
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 صور من التضاد احلاد يف دالّية اليوسي دراسة لغوية
عداد:  ا 

ادلكتور دمحم رساج دمحم
1

 

 احملارض بقسم انلغة امعربية،لكية ش يخ شاغاري نلرتبية صكتو

 امللخص

يف املفهوم امقدمي هو:"دالةل انلفظ امواحد عىل معنيني متضادين". وهذه امقضية دامت ( )امتضاد 

ناكر حصة معرتاك بني انلغويني امقد جبات وجود امغاهرة يف انلغة امعربية وا  اىم واحملدجني من حيث ا 

مفهوم امتضاد عند احملدجني عىل خالف ماعليه امقداىم، حيث يعنون به وجود مفغني ذكل. وجاء 

ىل أ هواع يه: خيتلفان هطقا، ويتضادان معىن؛ اكمقصري يف مقابل امطويل... وذلا، قسموا امتضاد  ا 

ىل  هذا، . _امتضاد الاجتايه4_امتضاد امعكس، 3_امتضاد املتدرج، 1متضاد احلاد، _ا2امتضاد ا 

يف قصيدة اميويس  امتضاد احلادوهدف امباحث يف هذا املقال حماوةل ثقدمي عرض وجزي من عواهر 

 يف امقصيدة. امامنذج مهنا )ادلامية( ودراسة بعض

ABSTARCT 

Homonym, according to old definition is a word which has same spelling and same 

pronunciation but can at the same time and as well mean the reverse or the opposite of the 

actual meaning. This case continues to generate controversy between old and present day 

linguistics as to its existence and non existence of such phenomena in Arabic language. The 

present day linguistics has therefore come with a new definition of homonym which of course 

is different from the old definition which implies, having two different words with opposite 

meaning for example “Tall and Shot” etc. they therefore have categorized it (homonym) as 

follows:  

1. Clear and distinct homonym  

                            
1 sirajosharhi2015@gmail.com, 07039354911 
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2. Homonyms by grade  

3. Direct opposite homonyms  

4. Homonyms by position  

The aim of the researcher in this paper is to present some (clear distinct homonyms) in 

“DialiyatilYusii Poetry” and to make analysis of some of them.   

 املقدمت:

لى آله وصحبه أحمٗحن.  الحمض هلل عب الٗاإلاحن والهالة والؿالم ٖلى أقغف اإلاغؾلحن ؾُضها دمحم ٖو

ت الُىسخي"وجخًمً الىلاٍ الخالُت: ُّ  وبٗض، فهظٍ ملالت بٗىىان: " نىع مً الخًاص الحاص في صال

 _ اإلالضمت.

 _ هبظة ًٖ خُاة الحؿً بً مؿٗىص الُىسخي.

 غت الٗغبُت وأهىاٖه.مفهىم الخًاص في الل _

 _ صالُت الُىسخي والخًاص الحاص

ت. ُّ  _ نىع مً صعاؾت الخًاص الحاص في الضال

 _ الخاجمت

 هبذة عن حياة الحسن بن مسعىد اليىس ي

،  فلُه مدّضر لغىّي أصًب  َى الحؿً بً مؿٗىص بً دمحم الُىسخي مً أوابغ ٖلماء اإلاغغب في ٖهٍغ

ّغف الُىسخي 1مإّعر نىفّي فايل.) "أها الحؿً بً مؿٗىص  اؾمه، ووؿبه في املحايغاث بلىله:ب( ٖو

ظا َى أبى اللبُلت ابً صاوص بً ًضاعؾً... ) (اإلاىخمي ئلى كبُلت أًذ. 2بً دمحم بً  ًدحى بً ًىؾف. َو

ت حىىب مضًىت فاؽ.) لّي، وأبى اإلاىاَب.  (3وهي كبُلت مً كباةل البربغ، جل٘ في مىُلت ملىٍّ وهىِخه أبٖى

لي؛ هىِخ جياص جّخفم ههىم اإلاإّعزحن ٖلى أّن  (4ه اإلاكهىعة. هّىاٍ بها قُسه دمحم بً هانغ الّضععي.)وأبٖى

ت حىىب مضًىت فاؽ. ")1631" الحؿً بً مؿٗىص الُىسخي ولض ؾىت   (5م في ملىٍّ
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بت  ُّ َغم َ
ُ
ام َفىلخه، وف ًّ غ بها مىظ وكأجه في أ

ّ
مت الحؿً الُىسخي ٖىامل جأز

ّ
ت الٗال ُّ للض وّىهذ شخه

 ا وكذ قبابه، وِنِذ ْفغ به في ههىلخه، ولم ًٌؼ ًخمّخ٘ به ئلى أن لّبى صٖىة مىالٍ.اهتهَؼ

ىٗذ بغؼالي ٖهٍغ مً بجي )ًىؽ(  باإلاغغب  ًُ ونفه زحر الضًً الؼعهلي بأهه "فلُه ماليي أصًب 

ت، وؾىؽ،  ت الضالةُت وجىّلل في ألامهاع فأزظ ًٖ ٖلماء سجلماؾت، وصٖع م بالؼاٍو
ّ
ألاكصخى. حٗل

، واؾخلغ بفاؽ مضعؾا واقتهغ ختى كاٌ الُٗاشخي )ناخب الغخلت( فُه:  "مً فاجه الحؿً وصوالت

 (6البهغي أن ًصحبه، فلُصحب الحؿً الُىسخي ًىفُه")

ت ٖلى ًض أخض الفلهاء اإلاالػمحن م ومىاص الىدى في هّخاب اللٍغ م الحؿً الُىسخي اللغآن الىٍغ
ّ
زّم  7حٗل

الت، ومغاهل، وؾىؽ، وعخل ئلى سجلماؾت،  ػاع ّٖضة مىاَم َالبا للٗلم واإلاٗغفت،
ّ
فدّل بمىُلت صو

ً ؾىت . ومً أقهغ قُىزه: ةُت ما ًغبى ًٖ ٖكٍغ
ّ
ت الضال ت، واؾخلّغ بالؼاٍو اللاضخي الؿىخاوي.و   وصٖع

 )9(الكُش ئبغاَُم ألاقخىوي، والكُش دمحم ابً هانغ الضععي

اإلالبلحن ٖليها مً َلبت الٗلم. ًلٌى ابً أزظ ٖىه حّم غفحر مً الُلبت وجمّحزث خللاجه الٗلمُت بىثرة 

ت في فًل الُىسخي ٖلى َلبت فاؽ زانت: -أخض جالمظة الُىسخي-ػاوىع   في ملّضمت كهُضة قٍٗغ

 (10ًٖ هىع َضًً سغغ الضَغ مبدؿم * ًا واخضا وعصث مً بدٍغ أمم.")

الحؿً الىىعي، ومً أبغػ جالمُظ الُىسخي الظًً أنبدىا مً فدٌى الٗلماء: أبى ؾالم الُٗاشخي، وأبى 

بض هللا ابً ػاوىع، وأخمض الىاللي، ودمحم الٗغبي اللاصعي، ودمحم بً ٖبض  بضهللا الخاػي، وأبٖى وأبٖى

الؿالم بىاوي، والحؿً بً الغّخاٌ اإلاٗضوي؛ بل كض الخلى به َالب الٗلم مً غحر أَل اإلاغغب أزىاء 

م الحج ٖام  1691ؾفٍغ للحج ٖام   (11م).1691وأزظوا ٖىه الٗلم فأحاَػ
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ٖاف الحؿً الُىسخي ازىحن وؾخحن ؾىت، وواهذ خُاجه خافلت. هّغؽ حهضٍ زاللها لُلب الٗلم 

واإلاٗغفت وألاصب واللغاءة والىخابت والخضَعـ. واهلُ٘ منها ئلى الخهّىف والخيّؿً، ووان الُىسخي مشاال 

 (13غغب ألاكصخى).للحغهت ألاصبُت في مٗٓم الىهف الشاوي مً اللغن الحاصي ٖكغ ئلى نهاًخه في اإلا

ا. منها ما َب٘ باإلاُبٗت  فاث مٗٓمها الًؼاٌ مسَُى
ّ
ف الحؿً الُىسخي جغازا ضخما مً اإلاإل

ّ
زل

 
ّ
ت ئال غة َباٖت ٖهغٍّ فاجه الغٍؼ

ّ
ه لم ًُب٘ مً مإل

ّ
ت بفاؽ، ومنها هخابه "املحايغاث"ولٗل الحجٍغ

كض ؾّماٍ هُل ألاماوي في قغح كهُضجه الضالُت في مضح الكُش دمحم بً هانغ، وقغخه َى هفؿه ٖليها، و 

 ئخضي ٖكغة وماةت وألف. 1111التهاوي وجىفي ؾىت

ها وطهغ أعكام  
ّ
ٌّ ٖليها ول فا ص

ّ
ةُت ؾبٗت وأعبٗحن مإل

ّ
ت الضال وكض طهغ له دمحم خّجي في هخابه ًٖ الؼاٍو

ش، وأمىىت ماَب٘ منها، ووي٘ اث منها في الخؼاهت اإلالىُت، أو الخؼاهت الٗامت. جىاٍع ٖالماث  املخَُى

 (14الاؾخفهام أمام الظي الًؼاٌ منها مجهىال ٌٗغف باالؾم فلِ وال ٌٗغف بالٗحن.)

به هللا مً الظواء _ بظٌ ما في وؾٗه  ، ئّن الحؿً بً مؿٗىص الُىسخي _ ٖلى ما َو وزالنت اللٌى

ٓهغ طلً لُفُض الىاؽ بما آجاٍ هللا مً اإلاىاَب امخشاال للىله ملسو هيلع هللا ىلص "زحر الىاؽ مً ًى ف٘ الىاؽ"  ٍو

فه بىشحر مً الٗلماء لخلّلي الٗلىم، والفىىن. ولم ًأٌ حهضا في ؾبُل الخدهُل بالبلاء في مؿلِ 
ّ
جؼل

ت، أو مضًىت فاؽ؛ بل ػاع مغاهؼ الٗلم في بالص مسخلفت، خُث اؾخلغث له اإلالام بها ما ًغبى  عأؾه ملىٍّ

ً ؾىت. ولم ًىخف في َظٍ اإلاّضة باألزظ فلِ م والخٗلُم ختى خهل مً ًٖ ٖكٍغ
ّ
؛ بل حم٘ بحن الخٗل

الم الظًً ٌكاع ئليهم بالبىان في اإلاغغب ألاكصخى.  الشلافت ما حٗله في نفىف الٗلماء ألٖا

 مفهىم التضاد وأهىاعه في اللغت العزبيت:

وعص  في هخاب الٗحن " الًّض: وّل شخيء ياص قِئا لُغلبه. والؿىاص يّض البُاى، واإلاىث يّض الحُاة، 

جم٘ ٖلى أيضاص.")و  يىهىن ٖليهم يضا( كاٌ ّٖؼ وحّل:}15يضًضٍ. ئطا حاء َظا طَب طان. ٍو ( 16{)ٍو

وإلى َظا اإلاٗجى طَب ابً مىٓىع:   "الًّض وّل شخيء ياص قِئا لُغلبه. والؿىاص يّض البُاى، واإلاىث 
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ُل يّض النهاع ئطا حاء َظا طَب طان ")
ّ
لٗغوؽ" الًّض (وهّو الؼبُضي في جاج ا17يّض الحُاة، والل

لاٌ:  بالىؿغ: وّل شخيء ياص قِئا لُغلبه. والؿىاص يّض البُاى. واإلاىث يّض الحُاة. وحمٗه أيضاص. ٍو

 (18اليّض له، وال يضًض له أي الهٓحر له، والهفء.)

 نُالحي:زاهُا: اإلاٗجى الا 

اللفٓت ًلٌى السجؿخاوي: "ٌّٗض الخًاص حيؿا مً أحىاؽ الىالم ٖىض الٗغب، ًلهض به أن جإّصي 

ٌّ ٖلُه، وجىّضح  الىاخضة مٗىُحن مسخلفحن مخًاصًً جىبئ وّل لفٓت ًٖ اإلاٗجى الظي جدتها، وجض

له.") ُغْؽ الخًاص بلىله: " ألايضاص: هي اليلماث التي ليّل منها 19جأٍو
ْ
ىْؽ ُبُ ُُ ىِه

ُ
ُ
ْ
ه
َ
ّغف الضهخىع أ ( ٖو

 (20مٗىُان مخًاصان، هدى ولمت:)

 ُّ ض، وهدى ولمت )الحمُم( التي حٗجي الباعص، والحاع.  وكاٌ الضهخىع أخمض )اإلاىلى( التي حٗجي اإلاىلى والؿ

خًاصان مٗجى؛  مسخاع: " الوٗجي باأليضاص ما ٌٗىُه املحضزىن مً وحىص لفٓحن ًسخلفان هُلا، ٍو

ى: اللفٔ  ل. والجمُل في ملابل اللبُذ ؛ وإهما وٗجي بها مفهىمها اللضًم َو واللهحر في ملابل الٍُى

 (21ي مٗىُحن مخًاصًً")اإلاؿخٗمل ف

غىي، وؤلانُالحي: أّن ألاّوٌ مٗجى مىيٕى للضاللت ٖلى الكِئحن وّل واخض 
ّ
ٓهغ الفغق بحن اإلافهىم الل ٍو

فهم أًًا مً زالٌ ما أوعصٍ  منهما بٗىـ آلازغ. والشاوي، لفٔ مؿخٗمل للضاللت ٖلى هال اإلاٗىُحن. ٍو

ن ٖلى زالف ماٖلُه اللضماء، خُث ٌٗىىن به الضهخىع أخمض مسخاع أن مفهىم الخًاص ٖىض املحضزح

ل. والجمُل في ملابل اللبُذ.  خًاصان مٗجى؛ واللهحر في ملابل الٍُى وحىص لفٓحن ًسخلفان هُلا، ٍو

 ومً َىا كّؿم بٌٗ الّضاعؾحن ألايضاص  ئلى ألاهىإ الخالُت:

ى الظي ًفهل بحن اللفٓحن بدؿم صون  جهّىع جضّعحاث فُما  " أ/ الخًاص الحاص، أو غحر اإلاخضعج: َو

ذ، والخّي. والظهغ، وألاهثى. واإلاتّزوج،  ُّ بُنها. فٗلى ؾبُل اإلاشاٌ: الجىحض ألفاّ جخىّؾِ ما بحن اإلا
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تراف بخدلُم آلازغ الظي  ؼب...  مً خّضة الخىاكٌ فُما بُنها؛ بل أّن هفي أخضَما ٌٗجي كُٗا ؤلٖا وألٖا

 (22ًلابله.)

ى الظي ًمىً أ ن ًخدلم نهاًتي مُٗاع  كابل لهظا الخضّعج، أو بحن أػواج مً ب/الخًاص اإلاخضعج: َو

اإلاخًاصاث صازل َظا اإلاُٗاع. فاطا ما مشل ٖلى طلً باأللفاّ اإلاخضّعحت الضالت ٖلى الحغاعة، وهي: غاٌ 

اعص ـــــ خاع، صافئ ـــ مٗخضٌ. ماةل للبروصة ـــ باعص ـــ كاعؽ، مخجمض ــ جّبحن أّن الخًاصاث الضازلُت مابحن ب

حن للخًاص، ًمىً الىفاط ئلى  وكاعؽ، صافئ وباعص ـــ مٗخضٌ وماةل للبروصة، فاهه مً زالٌ َظًً الىٖى

نىعة الخًاص التي كامذ مً حاهب ٖلى الخىاكٌ الحاص واللُعي، بحن الُغفحن، فانها جلىم مً 

 (23ؾاؾُحن. )حاهب آزغ ٖلى اإلاغوهت التي جفسح املجاالث اإلادؿلؿلت التي جخىّؾِ بحن َغفيها ألا 

حن  ٌّ ٖلى وحىص جمازل م٘ الىٖى ظا الىٕى ئن ص ج/ الخًاص الٗىـ هما في بإ،  واقتري ــ ػوج،  وػوحت َو

ٌّ مً حاهب آزغ ٖلى جمُحٍز  الؿابلحن مً خُث وحىص الخىاكٌ ما بحن وّل َغفحن مخًاصًً، فاهه ًض

صًً فُه، وال جدُذ املجاٌ مً خُث وحىص ٖالكاث الخٗاهـ التي جغبِ وجالػم ما بحن وّل مخًا

الاؾخٗباص أخضَما ًٖ آلازغ . فاطا ما كلىا: بإ دمحم مجزال لٗلي، فاّن َظا ٌؿخلؼم اللٌى خىما، اقتري 

: فاَمت ػوج دمحم. مً خُث ال  ٖلي مجزال مً دمحم. وإطا ما كلىا: دمحم ػوج فاَمت، فاّن طلً ٌؿخلؼم اللٌى

ذ، والخّي ـــ الظهغ وألاهثى ــ غالي، واإلاخجّمض التي جّم ئًغاصَا هجض مشل َظٍ الٗالكاث في اإلاخًاصاث: ا ُّ إلا

 (24فُما ؾبم. )

جاَحن مخًاصًً باليؿبت ئلى ميان ما، وكض 
ّ
جاهي الظي ًلىم ٖلى الحغهت ما بحن اج

ّ
ص/ الخًاص ؤلاج

ي ًهل، جيىن َظٍ الحغهت مغجبُت باإلججاٍ الغأسخي هما في أٖلى، وأؾفل. أو باإلججاٍ ألافلي هما ف

ظَب. " ) غاصع ـــ ًأحي ٍو  (25َو
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 داليت اليىس ي والتضاد الحاد

بىشحر مً الفىىن، والٗلىم الٗغبُت اإلاخٗضصة مً لغت، وأصب،  _ ئّن صالُت الُىسخي كهُضة مصحىهت

ونغف، وهدى، وبالغت ...الخ. وكف الباخث ٖلى ْىاَغ هشحرة مً أهىإ الخًاص ومً بُنها الخًاص 

خًاصان مٗجى. فىحض الُىسخي الحاص الظي َى وحى  اؾخٗمل َظٍ الٓاَغة ص لفٓحن ًسخلفان هُلا، ٍو

في أبُاث هشحرة لهظٍ اللهُضة. جاعة ًأحي بلفٓحن مسخلفحن مخًاصًً مٗجى ٖلى نُغت واخضة مً نُغ 

البىاء الهغفي، وجاعة ٖلى زالف الهُغت. وكض ًيىن اإلاخًاصان اؾمحن أو فٗلحن، وعبما ًأحي باؾم 

ابل مفغص، أو حم٘، أومهضع في ملابل حم٘. وأخُاها ًأحي بفٗل ماى في ملابل ماى، أو مفغص في مل

 مًإع ًلابل مًإع وأزغي بالٗىـ. وفُما ًلي َاةفت منها:

ْو 
َ
َما *   أ

َ
ى ْ

َ
ل َٖ ُفَغاِث 

ْ
ِت ال َٖ اِع

َ
ُب ق

ْ
ظ َٖ ْو 

َ
َض  َوْنِل أ ْٗ َٗ  َهْجغٍّ ِخّبٍّ َب ــــُمْب ـــ ــ  ِض ــ

  ً
َ ْ
ٌَ  ألا ْبَض

َ
اِبَل اُم   َواْؾد

َ
ِكَها    ط ِْ ا    *  َٖ ًًّ

َ
ـــبَ وَ غ ـــــــ ـــــ ـــ ِص ا  بِ ـــــَوْنِلهَ   اِليَ ـ  ُمَجض 

 ًٍّ ُِ
َ
 ف

َ
ٍُ  َبِهحرٍّ   ه ا َُ

ْ
ـــِبُضه ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ        *  اِكضٍّ  ــ

َ
ـــُمَخغ ـــــ ِض ِىِه    ــــاِفلٍّ      ِفي   ِصًــ ِ

ّ
 ُمَخَبل

اَن فِ 
َ
ْى و

َ
ْن ل

َ
َىصُّ أ ٍَ َعْجَماِء ِمً   *  َو

ْ
ـَ ـــــــَم    ي ال ِْ ىص  ا لَ ُٖ ـَ ِبُم َمْى ِْ ِض ا َولَ َٖ  ى

 
ُ
ُمُغ ه

ْ
غ ٌَ ِبرُّ 

ْ
ــــــَوال ـــ ـــ ـــــ ــ ــ  َبّغٍّ ـ

ِبذٍّ   ل 
ْ
ل     ُمـس

ُ
ى و

َ
صخ
ْ
غ ٌَ ُحْؼُن 

ْ
 ُضِص ـــــــُسْج  َخْؼنٍّ *   َوال

ْى 
َ
اِلي ل َُ

 
ًَ  الل

ْ
ًْ    ِجل  ِم

 
ظ
َ
ل
َ
ـــَم    *     َمَخىِبأ ــ ـــ ـــــ هُ ا ــ

 
ُ
َ
ِض  ز َٗ ْؾ

َ ْ
ُض ألا ْٗ َبَغاُن َؾ  الض 

ِفَغاِق 
ْ
َىا  ِئن  ال

ُ
ىك

ُ
ك َىاوَ     ٌَ ُٖ ُغو ٍَ     َُ

ْ
ه ٍِ   الضُّ ِظ

ََ ـــ*    ِفي  ـــــ ـــ ـــــــ ــ ِض ــ َٗ ْب
َ
 ِبأ
َ
ف ُْ ىَ

َ
 ا ف

ْيَهاَث   ِئُب ََ
َ
ْغج ا ًَ

َ
َحاَج  ِئط يالؼُّ

َ
َفأ
ْ
بَ  *   اه

َ
ٌش  ِفي ق ُْ

َ
ىُص  ق ُٗ ََ ِض ـــــــَو ََ ُفْغ

ْ
 اِب ال

َفو  وَ  ِظي كْض  ٍُ
 
َحَمِا ال

ْ
 ِمل

َ
 ابَ ـــق

ُّ
َفى

َ
غٍّ     َوج

ُّ
ه
َ
ـــُه      *    ِبَخظ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ِض ــ َفلُّ

َ
 غٍّ     َوج

 َٖ ْض ًُ  
ٌ
ة ْو ُؾض 

َ
ـــأ ـــــ ـــ ـــــ ــ  ـ

ُ
ى    *   ه

َ
ْحَفل

َ ْ
ْيَها  ألا

َ
ـــى ِئل ــ ـــ ــ ــ ًْ ــ َىَعي  ِم

ْ
ِىحَن  لُّ  ال ِٖ

ْ
ِص  ُمظ  ُمغ 

ضٍّ  َو    ُمـَمـج 
َ
َخل ْٖ َىاِلي َوا

َ ْ
َض اإلا

َ
ـــَخك ـــــــ ــ ـــ*   فِ    ىـ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ِىِه وَ ــ

ْ
ضٍّ ي ُمل ب  َٗ ِض ُم

ُ
ْدك ًَ ْم   

َ
 ل

اِؾلٍّ 
َ
َٖ  ُمَخي  ّ ّلِ َخمٍّ

ُ
ًْ  و ــــــَٖ ـــ ـــ ــ ــ غٍّ  * اِحؼٍّ   ــ ّمِ

َ
ك
َ
ــــــــفِ    ُمد ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ِص ــ

َ
لٍّ أ

ْ
ّلِ َما ُبُ

ُ
 ي  و

  َوِممٍّ 
َ
ـــِلَهِظي َوِهي ِزبٌّ ف ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ِغنٍّ اِعٌن    *  ــ

َ
  ف

َ
ل َٖ  ًَ

ْ
ِض ـــِلِخل ًَ

ْ
س ًُ ْم 

َ
ي ل ى  ََ  ى 

 ُْ   َب
ُّ
ُخث

َ
ــــــَوأ ـــ ـــــــ ـــــ غٍّ ًَ  ــ ؽٍّ وَ   ُمَهّجِ

ِغّ َٗ ُْ    ُم ي َوَب سخِ
ْ
ي َٖ ـــ*   ــ ـــ ـــــ بٍّ َوُمهَ ـ ِض ًَ ُمَهّىِ ِ

ّٗ 
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َخْدَذ وَ 
َ
َم ُؾْبِلهَ  ف

َ
ل
ْ
ْىـ *  َؾَضْصَث ا وَ ـُمغ ْؿَضِص  ــــــــــهَ  َٖ ٌُ ْم 

َ
َهَىي ل

ْ
ٍـّ ِم ال ْب

َ
َغ ل

ْ
غ
َ
 ا س

ـــَوالى   ـــ ـــــ ـــ غٍّ اُؽ َبْحَن   ـــ
ؿ  َِ غٍّ وَ      ُم

ؿ  َٗ ا وَ  *  ُم َبض 
َ
ى أ ل 

ْ
َٗ ُمك

َ ْ
ـــِفي اإلا ـــــــ ـــــ ِض اِص وَ ــ َٗ  ُمْؿ

لٍّ وَ 
 
ًَ     ُمَغف

َ
ـــِبل ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ذٍّ اِةِه     وَ ـ

 
ا وَ   ُمَغف َبض 

َ
ى*  أ ل 

ْ
َٗ  ُمك

َ ْ
ـــِفي اإلا ـــ ـــ ـــــ ِض اِص َوُم ــ َٗ  ْؿ

هٍّ وَ 
 
ـــفِ     ُمَغف ـــــ ـــ ـــــــ ٍِ    وَ ــ ِظ

ََ فٍّ ي  
 
ٓ
َ
ـــ*   ِفيهَ  ُمك ــ ـــ ــ ٍُ     َوَمْدُغومٍّ ا   ــ َىا ِض ََ

َ
ى
ْ
 َوُمك

ـــَوَنهَ  ـــــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـَ بِ ـ ِْ   َباَن  لَ
ْ
ٍُ  ُمظ ٌٍّ اُع

َُ ْب
َ
   أ

َ
  َواف

ْ
ُل  ِئط ُْ

 
ــــــــ*   َوالل ــ ـَ  بِ ــ ِْ ٍُ  لَ ْؾَىِص ا

َ
 أ

 
َ
بْ ـــف

َ
ا  َحظ

َ
ــــــِاط ـــ ْم َيْهَخَبْل   بِ ـــــــ

َ
ْمَخُه *   ل

َ
ك
َ
أ
َ
ِه  ف ُْ َٗ ْب ًَ ضٍّ َذ  ِب ِص و     ـُمَهّفِ ّغِ

َ
 (26)ُمك

 د الحاد في الدالّيت.صىر من دراست التضا

في بٌٗ أبُاث اللهُضة،  التضاد الحادوؾُلّضم الباخث في َظا الهضص همىطحا مً صعاؾت ْاَغة   

خًاصان مٗجى بدُث ًيىن  وؾبم البُان بأّن َظا الىٕى مً الخًاص: َى وحىص لفٓحن ًسخلفان هُلا ٍو

 واآلحي:  الفهل بدؿم صون جهّىع جضّعحاث فُما بُنهما.وجلىم َظٍ الضعاؾت 

 } َوْنِل <> َهْجغٍّ {

 كاٌ الُىسخي:

ْو        
َ
َما *   أ

َ
ى ْ

َ
ل َٖ ُفَغاِث 

ْ
ِت ال َٖ اِع

َ
ُب ق

ْ
ظ َٖ ْو 

َ
َض  َوْنِل أ ْٗ ِض   َهْجغٍّ ِخّبٍّ َب َٗ  ُمْب

. يض 
 
ت
َ
َهَل به. وونلخه َوْنال وِنل اج 

َ
ُذ الصخيء بغحٍر َوْنال، ف

ْ
فلفٔ )َوْنل( مهضع مً "َوَنل

 (27هجغجه)

ا( م ِ٘ ( أي في و)َهْجغ  اِح
ًَ ً  ِفي اإلاَ َُ ل ) َواْهُجُغو هضع مً باب كخل كُٗخه والاؾم )الِهْجَغاُن( وفي الخجًز

كىػ اعجلى الؼوج ئلى جأصًبها بالًغب 
ُّ
اإلاىام جىنال ئلى َاٖتهً وإن عغبذ ًٖ صحبخِه وصامذ ٖلى الي

 (28فان عحٗذ نلحذ الٗكغة وإن صامذ ٖلى اليكىػ اؾخدب الفغاق)
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(  جًاص خاص؛ ألن ول لفٔ منهما ًضٌ ٖلى مٗجى  مسالف جماما إلاا ًضٌ واإلاالخٔ  أّن بحن)َوْنِل وَهْجغٍّ

. مٗجى طلً أن خهٌى أخض اإلاٗىُحن ووان الفهل بدؿم صون جهّىع جضّعحاث فُما بُنهماٖلُه ملابله 

 ًىفي وحىص يضٍ.    

ِص { ِىحَن <> ُمغ  ِٖ
ْ
 } ُمظ

 كاٌ الُىسخي:

ْضَعى ئِ  ًُ  
ٌ
ة ْو ُؾض 

َ
ًْ أ َىَعي  ِم

ْ
لُّ  ال

ُ
ى    *   و

َ
ْحَفل

َ ْ
ْيَها  ألا

َ
ِىحَن ل ِٖ

ْ
ِص  ُمظ  ُمغ 

  29مظًٖ مأزىط مً " أطًٖ: اهلاص وؾلـ. ًلاٌ: أطًٖ بالحم أكّغ به."

"أطًٖ له : زً٘ وطٌ وأكغ وأؾٕغ في الُاٖت واهلاص هظًٖ هفغح . وهاكت مظٖان : مىلاصة ؾلؿت 

 30اإلاىخضة أي مخخابٗحن" الغأؽ . وعأًتهم مظٖاهحن نىابه بالباء

ظَب. _  ل ) وخفٓا مً ول قُُان ماعص.( والظي ًجيء ٍو و" اإلااعص: الُاغُت. والٗمالق، وفي الخجًز

  31واإلاغجف٘. ًلاٌ: بىاء ممغص، ج مغصة ومغاص."

وواضح أّن بحن )مظٖىحن و مغص( جًاص؛ ألهه قّخان ما بحن مً اهلاص وزً٘ لألمغ، وبحن مً اعاجف٘   

ا ًٖ الٗهُان؟ وال ًخهىع  ميابغا. م للُاٖت، بِىما ًيىن اإلاغجف٘ مهغًّ
ّ
أال جغي أّن مً اهلاص َى اإلاؿل

 الخضعج بحن صاللتهما. ئطن ال غباع أّن اللفٓحن وكٗا في الخًاص الحاص.    

}
 
ِ

َ
 }َمَخى <> ز

 كاٌ الُىسخي:  

ْى 
َ
اِلي ل َُ

 
ًَ  الل

ْ
ًْ    ِجل  ِم

 
ظ
َ
ل
َ
 *   َما     َمَخىِبأ

 
ُ
َ
ِض  هُ ز َٗ ْؾ

َ ْ
ُض ألا ْٗ َبَغاُن َؾ   الض 
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ذ السحاَب. واإلاُغ الجضَب، والهبذ  لاٌ: مدذ الٍغ ا: أطَب أزٍغ فهى ممدّى. ٍو "مخى الصخيَء مدى 

 " .  32اللَُل، وؤلاخؿان ًمدى ؤلاؾاءة. اّمخى الصخيء، طَب أزٍغ

لاٌ: زِ الغالم.  . ٍو . وبضا قٍٗغ أو هبذ ٖظاٍع ا ناع فُه زٍُى
ًّ
 الىحه: زُ

ّ
ٖلى الصخيء: عؾم زِ

لاٌ: زِ الغماٌ في الغمل أو في  لاٌ زُه بللمه أو بُضٍ. ٍو ٖالمت ... والىخاب ؾٍُغ وهخبه. ٍو

   33ألاعى."

( للضاللت ٖلى ئزباث الصخيء 
ّ
، بِىما ًأحي لفٔ )زِ ًضٌ لفٔ )مخى( ٖلى ئػالت الصخيء وطَاب أزٍغ

لى َظا صّح  وكٕى اللفٓحن في وجمىحن ٖالماجه. والخًاص بحن اليلمخحن حاء بدؿم صون الخضع  ج. ٖو

 الخًاص الحاص.

 }مـمّجض<>مّٗبض{ 

ضٍّ  َو  ِىِه وَ  ُمـَمـج 
ْ
ى  *   ِفي ُمل

َ
َخل ْٖ َىاِلي َوا

َ ْ
َض اإلا

َ
ضٍّ َخك ب  َٗ ِض ُم

ُ
ْدك ًَ ْم   

َ
 ل

ٗاِله
َ
َغُم ف

َ
َغِف وكض َمَجَض الغُحُل وَمُجَض : لغخاِن وأْمَجَضٍ ه

 
ُل الك ُْ

َ
ْجُض : ه

َ
ض  .."امل َمج 

َ
َضٍ وج ) بَفٗاله ( وَمج 

"
 
 أي حُٗٓما

 
ُله جمجُضا

ُ
ل
ُ
  34ز

"املجض : هُل الكغف والىغم أو ال ًيىن ئال باآلباء أو هغم آلاباء زانت . مجض هىهغ وهغم مجضا 

 35ومجاصة فهى ماحض ومجُض . وأمجضٍ ومجضٍ : ٖٓمه وأزجى ٖلُه"

هما مخًاص    ٌُّ ٖلى )ٖبض( الٗحن والباء والضاٌ أنالِن صحُدان، وأن  ان، وألاٌو مً طًىً ألانلحِن ًض

".ٔ
َ
، وآلازغ ٖلى ِقّضة وِغل ٌّ

ُ
 36ِلحن وط

م وغحٍر واإلاىغم يض والىجض واإلاغخلم مً الفدٌى وبلض ما فُه أزغ  "واإلاٗبض همٗٓم : اإلاظلل مً الٍُغ

  37وال ٖلم وال ماء واإلاهىىء باللُغان."
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ض: اإلاخفّغِص بالٗباصة. وا . فاإلاخّٗبِ
 
َضم مىالٍ)"حّٗبضا

َ
ْبض في مٗجى ز َٖ . وأّما 

 
ه ٖبضا

ُ
: اجسظج

 
( 3ؾخٗبضُث فالها

. كاٌ:
 
ا ٍر والٗبض له وإن وان ُخغ  ، ئطا نح 

 
َض فالٌن فالها  فال ًلاٌ َٖبَضٍ، وال ًلاٌ ٌُٗبض َمىالٍ. وحٗب 

 ُ٘  ؾٗضٍّ لي مُُ٘ وُمْهُ
ًُ عي *** وِهـْمغ ب

ُ
 ؾٗضٍّ وكض أ

ًُ َضوي ِهـْمُغ ب ٗب 
َ
 ح

 ْٖ لاٌ: أ ."ٍو
 
، أي حٗله ٖبضا

 
  38َبَض فالٌن فالها

ولفٔ )مـمجّض( ًضٌ مٗىاٍ ٖلى يّض )مّٗبض( طلً أّن اإلامّجض مىنىف بالكغف والٗٓمت، بِىما ًيىن 

ٌّ واللحن. وصاللت الًّض بُنهما لِـ فيها جضعج. ولظا؛ ًصّح اهًمام اللفٓحن في  )اإلاّٗبض( مىنىفا بالظ

 الخًاص الحاص.  

َجى} ال ىالَؿ <>ضُّ  { ج 

 كاٌ الُىسخي:

ِم ال
َ
ل
ُ
ْهِج ِفي ْ َن الى 

ْ
ًَ َمت َجىَيْهِضً ى *  ضُّ ِص ِبَؿج  َؼّوِ

ًُ َفاَى  ًُ الى 
ْ
ك
َ
 َوِإْن ح

"الضجى ؾىاص اللُل م٘ غُم وأن الجغي هجما والكمغا وكُل َى ئطا ألبـ ول شخيء ولِـ َى مً الٓلمت 

حا اللُل ًضحى صحىا وصحىا فهى صاج وكالىا: لُلت صجى ولُاٌ صجى الًجم٘ ألهه مهضع ونف به وكض ص

 (39وصجي)

ْحىم . 
ُ
اِع.هظا في امل  : َيْىُء الَبْرِق والى 

 
َجى ( ،َمْلهىعا  "الؿ 

ْىِء  ًَ َجى ب ِخهاُم الؿ 
ْ
َهّىف از

ُ
ُغ اإلا َِ ىا : ْا

ُ
س ُْ َجى َخضُّ ُمْىَخهى َيْىِء الَبْرِق . كاٌ ق ْهِظًب : الؿ  وفي الت 

ٍ
َ
ظ
َ
ز
َ
ه أ ه 

َ
ه ٖامٌّ .  الَبْرِق، ووأ ه 

َ
ىاُب أ ِت، واله   ِمً آلاًَ

م 
َ
ل ْٖ
َ
ُ أ

 
، وَّللا

 
 في آلاًِت ُمْؿَخْضعهت

ُ
ت
َ
 لياهِذ ؤلِاياف

 
خها

ْ
ْىُء، ولىواَن ُمس  ً َجى ال وفي اإلِاْهباح : الؿ 

ًَ ًالىاِع :  ه في َؾ َبىٍْ ِْ َض ِؾ
َ
ك
ْ
و
َ
؛ وأ ُ٘ اَ ْىُء الؿ   ً َجى ال اغب : الؿ   اهَخَهى...وكاٌ الغ 
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َغ 
َ
ما ) ألم ج َُ ى!َؾىا

ُ
ل ْٗ ٌَ  ًِ

ْؿغي ئلى هاَعٍْ
َ
ي
َ
 *ل
 
ْؾَىَص لُلت

َ
ًَ أ ي واب ِ

ّ
و
َ
 (40أ

َجى( ًلخطخي هفي يضٍ، والفهل بُنهما خاؾم، ئط الًخهىع احخمإ الًىء  وصاللت ول مً )الضجى والؿ 

 والٓلمت في آن واخض وميان واخض. واللفٓان وكٗا في هٕى الخًاص الحاص.    

َخْدَذ } 
َ
 { َؾَضْصَث <>ف

 كاٌ الُىسخي

َخْدَذ وَ 
َ
َم ُؾْبِلَها وَ  ف

َ
ل
ْ
ْؿَضِص   َؾَضْصَث ُمغ ٌُ ْم 

َ
َهَىي ل

ْ
ٍـّ ِم ال ْب

َ
َغ ل

ْ
غ
َ
ْىـ * ـَها س َٖ 

َفَخَذ ( فغحخه فاهفغج. وباب )َمْفُخىٌح ( زالف 
ْ
ه
َ
َخْدُخُه فا

َ
ا ( زالف أغللخه و ) ف ْخد 

َ
َخْدُذ الباب ) ف

َ
ف

 (41اإلاغصوص، واإلالفل)

لخلل وعصم الشلم. ؾضٍ ٌؿضٍ ؾضا فاوؿض واؾخض وؾضصٍ أنلحه وأوزله ) ؾضص ( الؿض ئغالق ا 

لى طلً  والاؾم الؿض وخيى الؼحاج ماوان مؿضوصا زلله فهى ؾض وماوان مً ٖمل الىاؽ فهى ؾض ٖو

وحهذ كغاءة مً كغأ بحن الؿضًً والؿضًً التهظًب الؿض مهضع كىلً ؾضصث الصخيء ؾضا والؿض 

 (42حٗالى ختى ئطابلغ بحن الؿضًً بالفخذ والًم. ) والؿض الجبل والحاحؼ وكغب كىله

اؾخسضم الكاٖغ اللفٓحن ول منهما جسالف صاللخه صاللت آلازغ؛ ألن الباب ئطا وان مفخىخا اهخفى 

ى أًًا له يض.  وحىصٍ مللىكا ومؿضوصا. وال ًجخم٘ ألامغان في وكذ واخض. ولفٔ )فخذ ( يض )ؾّض( َو

 .لخًاصا مً

 الخاتمت

هبظة ًٖ خُاة الحؿً بً مؿٗىص الُىسخي، ومفهىم الخًاص في اللغت  بٗض  اإلالضمت اإلالاٌجىاٌو َظا 

الخًاص  وجلضًم بٌٗ ْىاَغ الٗغبُت ٖىض اللضامى واملحضزحن وبالخالي أهىإ الخًاص ٖىض املحضزحن.
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ت ُّ ومً زالٌ طلً ونل الباخث ئلى  الحاص فُضالُت الُىسخي، وصعاؾت نىع مً الٓاَغة في الضال

 خاةج الخالُت:الى

ًٖ مفهىمه ٖىض املحضزحن، وأنهم  ٌٗىىن به وحىص لفٔ  ًسخلفأّن مفهىم الخًاص ٖىضاللضامى، _  

خًاصان  ل..ًسخلفان هُلا، ٍو  مٗجى؛ واللهحر في ملابل الٍُى

 _ الخًاص اإلاخضعج،2_ الخًاص الحاص، 1_ ًىلؿم الخًاص ٖىض املحضزحن ئلى 

 جاهي._ الخًاص الاج4، _ الخًاص الٗىـ3 

بىشحر مً الفىىن، والٗلىم الٗغبُت اإلاخٗضصة مىلغت، وأصب،  __ أّن صالُت الُىسخي كهُضة مصحىهت

ونغف، وهدى، وبالغت ... خُث وكف الباخث ٖلى ما هُف مً ؾخحن قاَضا لٓاَغة الخًاص الحاص في 

 اللهُضة.

ىا ونل اإلالاٌ ئلى زاجمت اإلاُاف. ووؿأٌ هللا الخىفُ وآزغ صٖىاها  أن الحمض هلل م وخؿً الخاجمت، َو

 عب الٗالمي

 واملصادر واملزاجع: الهىامش

1www.eheikhskiredj. Com/ savant arabe… 10/12/2012 –  

  –www.drhome book 10/12/2012 -mahmoud.comهخب للخدمُل، ألاصب ألاهضلسخي   2

skiredj. Com/ savant arabe… 10/12/2012 – www.eheikh3 
 هخب لخدمُل ألاصب ألاهضلسخي. اإلاغح٘ الؿابم  4

 http;/www aljamaanet/ar/document/9058.shtmh 21/7/2012حماٖت الٗضٌ وؤلاخؿان:   5  
 حماٖت الٗضٌ وؤلاخؿان اإلاغح٘ هفؿه  6
كامىؽ جغاحم أل قهغ الغحاٌ واليؿاء مً الٗغب واإلاؿخٗغبحن واإلاؿدكغكحن. صاع  الاعالم، زحر الضًً، الؼعهلي، 7

 22/  3اإلاالًحن. ج 

http://www.eheikh/
http://www.eheikh/
http://www.dr/
http://www.eheikh/
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 _  حماٖت الٗضٌ وؤلاخؿان اإلاغح٘ الؿابم.8

 _حماٖت الٗضٌ وؤلاخؿان اإلاغح٘ الؿابم.9 

  www.a21 /7/ 2012  ewar. Net_ أبى ٖلي الحؿً الُىسخي، مدب الحبِب 10
 _ مدب الحبِب اإلاغح٘ الؿابم11

الم. اإلاغح٘ الؿابم_الؼعهلي، زح12  ر الضًً، الٖا

 http;\habous-gor\daouat-alhaq\itm\4696_  صٖىة الحم هخاب املحايغاث للحؿً الُىسخي 13

 HTTP;HAB0US-GOR.MA\DAOUAT-ALHAQ\ITE\4696_ صٖىة الحم هخاب املحايغاث للحؿً الُىسخي،  14

، مهضع الىخاب، مىك٘ الىعاق. الىخاب مغكم آلُا غحر مىافلف للمُب٘  كتاب العين_الفغاَُضي، الخلُل بً أخمض/ 15

 15/م 1ج/ 

م، آلاًت: 16  82_ؾىعة مٍغ

لي اإلاهغي.، 17 ش/ جلسان العزب_ ابً مىٓىع، دمحم بً مىغم ؤلافٍغ  3/ / صاع الهاصع بحروث، الُبٗت ألاولى بال جاٍع

 263م

ت مً  تاج العزوس من جىاهز القامىس_ الؼبُضي، دمحم بً دمحم بً ٖبض الغػاق الحؿُجي أبى الفٌُ.18 جدلُم مجمٖى

ش /ج   310/ م8املحللحن، الىاقغ صاع الهضاًت بال جاٍع

ت، ، جدلُم، دمحم ٖبض اللاصع أخمض. / مىخبت النهًت اإلاكتاب ألاضداد)أبى خاجم بً ؾهل(  0_السجؿخاوي، 19 هٍغ

 75م، م: 1991ألصحابها خؿً دمحم وأوالصٍ اللاَغة 

 8م /م 2003/ صاع الىخب الٗلمُت بحروث الُبٗت ألاولى املعجم املفصل في ألاضداد_  أهُىهُىؽ بُغؽ، 20

ذ، 21 ٘  علم الداللت،_  الضهخىع أخمض مسخاع ٖمغ ، أؾخاط ٖلم للغت حامٗت اليٍى مىخبت صاع الٗغوبت لليكغ والخىَػ

 .191/م   1982بٗت ألاولى الُ

wehda.alwehda.goy.sy/archive.asp%300  7/2 2012 _22 

23 _Wehda.alwehda.goy.sy/archive.asp%300  7/2 2012 

24_Wehda.alwehda.goy.sy/archive.asp%300  7/2 2012 

_25 Wehda.alwehda.goy.sy/archive.asp%300  7/2 2012 

غ مُبٗت دمحم ٖلي نبُذ وأوالصٍ بمُضان ألا  هيل ألاماوي في شزح التهاوي، مؿٗىص._الُىسخي، أبى ٖلي الحؿً بً 26 َػ

ف بمهغ. ٖام   ٌ.ـ  1347الكٍغ

 (662/م: 2ج/ املصباح  املىير في غزيب الشزح الكبير ،_ اإلالغي، أخمض بً دمحم بً ٖلي، 27

http://www.a/
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 (634/ م: 2اإلاغح٘، ج/املصباح املىير_ الفُىمي28

 336م:   172/  الُبٗت الشاهُت/  املعجم الىسيطهِـ وػمالٍؤ الضهخىع ئبغاَُم أ  -29

 1247م:  2009/ اللضؽ  القامىس املحيطآباصي دمحم بً ٌٗلىب /  -30

 899اإلاغح٘ الؿابم م:   املعجم الىسيط   - 31

 894م:  املزجع هفسه - 32

 267م:  املزجع هفسه -33

٘  / اللضؽكتاب العينالفغاَُضي الخلُل بً أخمض،  -34  م:  2009لليكغ والخىَػ

  316/ م: القامىس املحيطآباصي دمحم بً ٌٗلىب /  -35

 (205/ 4معجم ملاًِـ اللغت البً فاعؽ ) -36

 294آباصي دمحم بً ٌٗلىب اإلاغح٘ الؿابم م:  -37

 20 م:4مي للمىخبت الكاملت  ج/  البً فاعؽ اإلاىك٘ الغؾ معجم مقاييس اللغتأبى الحؿحن أخمض بً فاعؽ   -38

لي،39  (249/م: 14/ صاع ناصع بحروث/ الُبٗت ألاولى ج/لسان العزب_ ابً مىٓىع ؤلافٍغ

 (313/ م: 38/ دمحم بً ٖبض الغػاق الحؿجي/ صاع الهضاًت. ج /تاج العزوس من جىاهز القامىسالؼبُضي،  _ 40

 (461/ م:2/ اإلاهضع الؿابم. ج/املصباح املىيرالفُىمي _41

لي،42  (207/ 3اإلاهضع الؿابم. ج/لسان العزب. _ابً مىٓىع ؤلافٍغ

لي،_43  (385/ 10. اإلاهضع الؿابم.ج/ لسان العزبابً مىٓىع ؤلافٍغ

لي،44  (165/م: 7اإلاهضع الؿابم./ج/ لسان العزب_ ابً مىٓىع ؤلافٍغ
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 ظاهرة اقرتاض األلفاظ بني لغات العامل: اللغتان العربية واليورابوية منوذجا
By 

Dr. Mohammad Kamel Ahmad
1
 

Department of Linguistics, African & European Languages, College of Humanities, 

Kwara State University, Malete. 

 ملخص امبحث

ن  مل ظاهرة ػاملية، ومكّن ما يبقى مؼرفته هو حتديد جحم هذا قرتاض الأمفاظ بني مغات امؼااا 

ذ يس هتان هبذا احلجم غشوائيا ويبامَؽ فيه. ونفوذ انلغة امؼربية ػىل مؼظم مغات امؼامل مثل  الاقرتاض، ا 

ال جنلزيية، وامفرنس ية، واملاليوية، واميورابوية، نظرا مسؼة مفرداهتا وقوة أأساميهبا، جيؼلها امواهبة 

ة مهذه انلغات. يُؼتقد ػىل نطاق واسع أأن انلغة امؼربية يه املؼطاء اموحيدة مهذه انلغات، بل امفيّاض

ن ظاهرة الاقرتاض بني مغات امؼامل سارية  يه أأيضا تس تقرض من مغات أأخرى. وبؼبارة أأخرى، ا 

 ػىل اكفة مغات امبرش، قد يدركها أأحصاب هذه انلغات أأو جيهلها.  

Abstract 

The inter-language word loaning among world languages is a global phenomenon. The level 

at which the act of borrowing is taking place remains to be determined; for it is arbitrarily 

underestimated or exaggerated. The influence of Arabic on major world languages such as 

English, French Malay and Yoruba, due to its vast vocabulary and stylistic strength, has made 

it a generous donor to these languages. It is widely believed that only Arabic gives out to 

other languages. However, such a magnanimous act is also demonstrated by other languages 

towards Arabic language itself. In other words, the inter-language word borrowing cuts across 

human tongues and it is consciously or unconsciously noticed by their speakers.  
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 مقدمة

هجذ املجخمْ ًشجبي بها أؼذ الاسجباه ألن حّّذ اللٕت وظُلت مهمت إلى جدُٝٞ الخىاـل بحن ألا٘شاد، لزا 

خه. وبما أن اللٕاث واللهجاث  وحىد اللٕت مشهىن بىحىد مً ًشجطخها، ٘هي جمثل ٠ُان املجخمْ وهٍى

حّّذدث وجىّىِذ في الّالم بأظشه، وال ج٣اد جخلى لٕت مً اللٕاث مً ١لماث وحّابحر مٝترلت مً 

٘ٝذ أّدي رل٤ إلى بشوص  ،الىاط مً بماِاث ٔحر مدلُتاللٕاث املجاوسة مثلما ال ج٣اد جخلى أظىاٛ 

ت واصدواحُتها، و٠زل٤ ما ٌعمى "بالخذاخل اللٕىي" في  ٌاهشة الاٜتراك اللٕىي والثىائُت اللٍٕى

املجخمْ ِامت، ولذي الٙشد خاـت، ألن هىاٟ ال٢ثحر مً الاخخ٣ا١اث الخاـلت بحن اللٕت ألام واللٕاث 

ت معخمشة أوحبتها ٌشٗو لٝاء الؽّىب  ألاخشي. ٍ٘اهشة الاٜتراك بحن لٕاث الّالم ِملُت لشوٍس

إال أن رل٤ ٜذ ًدعاُس أو ًدباوأ لّىامل ِاسلت مخخلٙت. ٘مً اإلاعخدُل ِلى  2وألامم والخّاٗس بُنهم،

ذ دوًما مىىٝت الخٝاء الخماساث املخخلٙت والفشاُ بُنها أن 
ّ
ت ١الّشبُت أن جىدؽش في مىىٝت ٌل ُّ لٕت خ

٘ٙي هزه الذساظت اإلاخىالّت، هداو٥ أن وعخّشك  3ا ًِ ِىامل الخأزش والخأزحر اللٕىي.جىأي بىٙعه

ت همىرحا مً خال٥ هزه اإلاباخث  ٌىاهش الاٜتراك بحن لٕاث الّالم واللٕخحن الّشبُت والُىسباٍو

 الخالُت:                                                                           

  ت الىبُٝت : الاٜتر  Substratum Theoryاك وهٍٍش

 ت  ٌىاهش الاٜتراك بحن اللٕاث البؽٍش

 ت مً الاٜتراك  مىاٜٚ اللٕت الّشبُت والُىسباٍو

 ألالٙاً ألاحىبُت اإلاٝترلت في اللٕت الّشبُت 

  ت  ألالٙاً الّشبُت اإلاٝترلت في اللٕت ؤلاهجلحًز

 ت  ألالٙاً الّشبُت اإلاٝترلت في اللٕت الُىسباٍو
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 Substratum Theoryاض وهظرية الطبقية : الاقتر 

حن املخذزحن ألخىا٥ اللٕت، ٘ئجها حؽبه الىبٝت الّلُا مً الٝؽشة  وبٝا إلاىاـٙاث بّن اللٍٕى

خ. ٘بمجشد خلى٥ اللٕت في بِئت  ت جدتها وبٝاث جمثل ١ل منها ِفشا مً ِفىس الخاٍس ألاسلُت اإلاىمٍى

 4حزوسه مً اللٕاث املخخلت ظابٝا في البِئت هٙعها. حذًذة واظخٝشاسها ٘يها جأخز ؼ٢ال حذًذا ٌعخمذ

حن بمثا٥ خا٥ اللٕت الشوماهُت بّذ اظخٝشاسها في 
ّ
حن معخذل ت جأًُذ بّن اللٍٕى ٘ٝذ هالذ هزه الىٍٍش

بالد الٕا٥ )٘شوعا الٝذًمت(، وخلىلها مدّل اللٕت ال٣لخُت التي ١اهذ ظائذة ٘يها، ٘خأزشث الشوماهُت في 

ووعخذ٥ ِلى رل٤ بما ًدذر خالُا مً  5بحرا بال٣لخُت وخاـت مً هاخُت ـىجُت.أسك ٘شوعا جأزحرا ٠

خالٗ ـىحّي حلّي بحن الٙشوعُت وؤلاًىالُت وؤلاظباهُت الؽُٝٝت. ٘هزه اللٕاث الثالر اإلاز١ىسة امخذاد 

لى هزا، ألاٗ إبشاهُم أهِغ ٜائال: ْ أن وؽهذ في ١ل هزه  للشوماهُت الٝذًمت، ِو ذ ١ان مً اإلاخٜى ٜو

اللٕاث الخذًثت ـٙاث مدؽابهت أو مخٝاسبت في جىىسها ًِ الشوماهُت أو ِلى ألاٜل أن ج٣ىن الٙشوعُت 

لُت للشومان الٝذماء، ألن ٘شوعا جخاخم إًىالُا وجخأزش بها. ٔحر  أٜشب ؼبيها باإلًىالُت لٕت البِئت ألـا

 6ت مً الٙشوعُت. أن الزي خذر ّ٘ال هى أن ألاظباهُت الخذًثت أـبدذ أٜشب ؼبها باإلًىالُ

تهم هزه, أخىا٥ اللٕت الّشبُت في البلذان الؽامُت،  ىن املخذزىن ِلى هٍٍش ومما ٌعخذ٥ به اللٍٕى

حرها مً البلذان ؤلاظالمُت التي ا٘خخدها الّشب، خُث اخخلذ الّشبُت مدل  والّشاٛ، ومفش، ٔو

لُت في هزه ألاٜىاس. ٘ٝذ حٕلبذ الّشبُت ِلى آلاسامُت، وا لٙاسظُت في الّشاٛ، بِىما ظادث اللٕاث ألـا

ذ الّشبُت مدل الٝبىُت في مفش. 
ّ
اهُت، والُىهاهُت في الؽام، وخل  7ِلى آلاسامُت، والعٍش

 ظاهرة الاقتراض بين اللغات البشرية

إن ٌاهشة اٜتراك ألالٙاً بحن لٕاث الّالم حّّذ مً أهم الىظائل اإلاعئىلت ًِ همّى اللٕت وجىّىسها، 

في ألاهمُت مْ الُٝاط، والاؼخٝاٛ مً خُث الُٝام بهزا الذوس ال٢بحر، وخاـت  وهي ِلى ٜذم وظاٛ

ُ٘ما ًخّلٞ باأللٙاً. وال هٝفذ باٜتراك ألالٙاً مّىاه الذُٜٞ، ورل٤، ٠ما ًٝى٥ إبشاهُم أهِعً 

حن، "إن اللٕت اإلاٝتِرلت ال جدشم اللٕت اإلاٝتَرلت منها جل٤ ألالٙاً اإلاٝتَرلت، بل ًيخْٙ بها ١لخا اللٕخ
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ِالوة ِلى هزا، إن  8. ولِعذ اللٕت اإلاٝتِرلت مىالبت بشّد ما اٜترلخه مً ألٙاً اللٕاث ألاخشي"

مٍّم ١لماث اللٕت التر٠ُت مٝتَرلت مً اللٕت الّشبُت، ٠ما أزبدذ الذساظت أن ما ًٝشب مً هفٚ 

 9 ألٙاً اللٕت الٙاسظُت الخذًثت مً اللٕت الّشبُت.

تراك ألالٙاً بحن لٕاث الّالم ما ٠ؽٙخه دساظت الباخثحن ًِ ومما ٌعخذ٥ به ِلى ٌاهشة اٜ

ؽٚ أن  4635اظخّشاك معجم ٘شوس ي ًدخىي ِلى ما ًٝشب مً 
ُ
١لمت ٘ٝي منها  ١2228لمت ٘أ٠د

ل الالجُني الزي جيخمي إلُه اللٕت الٙشوعُت، في خحن ا٠دؽٚ أن  ١لمت منها مً اللٕت  925مً ألـا

ت، و 454مً ؤلاًىالُت، و  285ومً ألاإلااهُت،  624الُىهاهُت،  و مً اللٕت الّشبُت، و  446مً ؤلاهجلحًز

ت، و  36مً التر٠ُت، و  34مً ال٣لخُت، و  96مً ؤلاظباهُت، و  449  99مً العالُ٘ت، و  25مً الّبًر

ت، و  ٢ُت الهىذًت، و  62مً اللٕاث ألاظٍُى ُٝا، و  6مً اللٕاث ألامٍش ١لماث  ١4لماث مً لٕاث أٍ٘ش

ت، ومً الهىٕ ٘ال ٔشو أن هذسط ما ًبذو  42٘ٝي مً اللٕت البىلُيعُت. ١2لماث مً البرحٕالُت، و 42اٍس

ت لذي ِلماء اللٕت  ت وهمّدق في أظباب هزه الٍاهشة اإلاأل٘ى أهه اٜتراك ألالٙاً الّشبُت في الُىسباٍو

 في الّالم.

ذاد ولى بفىسة هزا، وال ًٝخفش الاٜتراك بحن لٕاث الّالم ِلى ألالٙاً ٘ٝي، بل ًمخّذ  إلى ألِا

خم هزا ِىذ إًٙاد هزه  خت ومدذودة وصمىُت، ورل٤ في خاالث الاٜخباط للّبت مً ألالٙاً، ٍو مٜؤ

ٝت الّذ في رل٤ الضمً. ّ٘لى ظبُل  ٝت الّّذ، ٘خٝترك وٍش اللّبت إلى بِئاث حذًذة وجصخب مّها وٍش

ذث لّبت )الخيغ( مً ؤلاهجلحز إلى بّن الذو٥ ألاوسوب ٝت ؤلاهجلحز في اإلاثا٥، ٘و ذ دخلتها مْ وٍش ُت، ٜو

. وحؽهذ دولت مفش مثل هزه fifteen loveالّّذ، ولزل٤ ججذهم ًز٠شون ِىذ لّبها ألٙاٌا مثل 

ذاد الٙاسظُت في أزىاء مماسظتهم للّبت الجرد، وحعمّهم ًٝىلىن: ب٤، دو،  الٍاهشة خُث اٜتراك ألِا

ٝتهم للّّذ.دوظت، حهاس، بىج، ؼِؾ، هٍشا لذخى٥ هزه اللّبت م ٞ الٙشط مْ وٍش   44فش ًِ وٍش
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ت أخشي ١اٜتراك الٙاسظُت  هزا، وال ًٝخفش الاٜتراك ِلى ألالٙاً ٘ٝي وإهما ًمخذ إلى ٌىاهش لٍٕى

ٝت الجمْ الّشبي خُث ولّذ حمْ بّن ألٙاٌها ِلى الىمي الّشبي ٘خجذهم ًٝىلىن مثال في  وٍش

ٝت حمْ الخ٢عحرالّشبي  بأاث، –دهاث، بآ  –حمّهم لأللٙاً الخالُت: ده  ٠ما اٜترلذ أًما وٍش

 42أمىس.  –معاحذ، أمش  –أظشاس، مسجذ  –ُ٘ٝىلىن:  ظش 

ً الجملت الّشبُت في الّفش الخذًث ببّن ألاظالُب ألاحىبُت بفٙت  لى اإلاىىا٥ هٙعه، جأزش ج٣ٍى ِو

ت ِلى ًذ اإلاؤلٙحن الّشب روي الثٝا٘ت اإلاضدوحت أمثا٥ الّٝاد، ووه خعحن، ا ًِ أوسدا ملخٌى لزً

 جشا٠ُب ِشبُت ِلى الىدى الزي لم وّهذه ظابٝا مثل:

 ٠م هى حمُل أن هشي  -أ

 ٠ثحر حذا وحذا ٠ثحر -ب

 وهى بال ؼ٤ لشوسي  -ج

 43إن أخذا ال ٌعخىُْ.  -د

ذ جٝترك لٕت أظالُب لٕت أخشي وخاـت ألاظالُب الصخُٙت اإلاعخجذة أو ألاظالُب ألادبُت مثل  ٜو

للٕت الّشبُت مً ِذة الذو٥ ألاوسوبُت، وهمشب لهزه أمثلت ٠ثحرة منها ِلى ظبُل التي جخىاسد خالُا في ا

"رس الشماد في الُّىن، ٢ًعب خبزه بّٛش حبِىه، ال ًشي أبّذ مً أسهبت أهٙه،  اإلاثا٥ ال الخفش, ما ًلي:

حرها ال٢ثحر ال٢ثحر, وال  ًلّب بالىاس، ال حذًذ جدذ الؽمغ، وألٝى اإلاعألت ِلى بعاه البدث" ٔو

ُِب في مثل هزه الخىىساث اإلاهمت ٘ئجها وظُلت مً وظائل جىىس اللٕت، وجىمُتها في مّاهيها، ودالالتها 

بىال ِشبُحن دون  ذ لُٝذ هزه الٍاهشة جشخُبا ٜو ُٕها. هزا, ٜو دون الخّشك للمعاط بألٙاٌها ـو

 44جدٍٙاث أو مّاسلت جز٠ش.

 

 



Dr. Mohammad Kamel Ahmad  ظاهرة اقرتاض الأمفاظ بني مغات امؼامل: انلغتان امؼربية واميورابوية
 منوذجا

 ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م1029، امثاين)سلسةل جديدة( امؼدد  امؼربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 
21 

اقف اللغة الػربية واليورباوية من الاقتراض  مو

بلذ ٠ما  ًدذر في ١ل لٕت في الّالم، اٜترلذ الّشبُت ألٙاٌا أحىبُت ٠ثحرة ٜبل ؤلاظالم وبّذه، ٜو

م مً خّبهم واِتزاصهم بلٕتهم  ت، أو ٔمالت، ِلى الٔش الّشب الٝذامى هزا الخىحه مً ٔحر هِض

إلالخت ٠ما جذّ٘هم إلى اٜتراك هزه ألالٙاً خاحتهم ا 45الٝادسة ِلى الخّبحر ًِ ١ا٘ت أٔشاك الخُاة.

ت لذحهم، وجشد لها معمُاث في البلذان راث خماسة، ومذهُت  إلى الخّبحر ًِ أؼُاء، وأمىس ٔحر مأل٘ى

ٝت ١الٙشط، والُىهان اإلاخاخمت لهم، وجٝترك الّشب في أخاًحن ٜلُلت ألٙاٌا أحىبُت للمعمُاث  ٍِش

اسة، ومذهُت أصخاب هزه التي لها هٍائش في لٕتهم في اإلاّنى والذاللت، وججشهم إلى رل٤ إعجابهم بدم

ذ أوسدث لىا أمهاث ال٢خب الّشبُت أن بّن الؽّشاء الجاهلُحن مثل  اللٕاث، أو الٙمى٥، والخ٢ٙه. ٜو

ُش في باله ألا١اظشة، ١ان له أؼّاس مدؽىة باأللٙاً  ذ الّبادي، الزي ِاػ وجِش ِذّي بً ٍص

ص ى، بحن الؽّشاء الٝذامى، أ٠ثرهم اظخخذام 46ألاعجمُت. ا لأللٙاً ألاعجمُت في أؼّاسه، و١ان ألِا

 ًٝى٥:

 لىا حلّعان خىلها وبىٙسج             وظِعىبر "واإلاشصحىػ" مىمىما                         

ش  ٘ٝذ أوسد لىا الؽاِش في هزا البِذ أسبْ ١لماث أعجمُت ألصهاس مخخلٙت. و١ان ١ل مً ٘شصدٛ، وحٍش

شاء الّباظُحن، اظخخذمىا ألالٙاً ألاعجمُت في وألاخىل، مً الؽّشاء ؤلاظالمُحن، و٠زل٤ الؽّ

أؼّاسهم بيعب مخٙاوجت. ٘مثل هزه ال٣لماث ألاعجمُت جؤخز الؽائّت منها وجلبغ اليسج الّشبي، مْ 

ها وجبذًل م٣ان الىبر منها ختى جٝترب مً ـىسة ال٣لماث الّشبُت،  إخذار بّن الخُٕحر في خش٘و

ا وؼهشة، والتي بُٝذ ُ٘ىلٞ ِلماء الّشبُت ِليها ُ٘ما بّذ "ا إلاّّشب". أما ألالٙاً ألاحىبُت ألاٜل ؼُِى

ٞ بُنها وبحن ألالٙاً  لُت وهي ٜلُلت حذا، أولٞ ِليها "ألاعجمي الذخُل"، ورل٤ للخٍٙش ِلى خالها ألـا

ٚ اإلاؤلٙىن اإلاخأخشون ُ٘ما ًخّلٞ باأللٙاً اإلاٝترلت لذي  ذ أهمل هزا الـى لُت. ٜو الّشبُت ألـا

  47الّشب.
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حرهم، ٠خبا وسظائل ِلمُت  هزا، ٘خألُٚ الّلماء ٔحر الّشب، أمثا٥ الٙاسابي، والشاصي، وابً ظِىا، ٔو

ادة ٠ثحرة.   48خى٥ الخُىاهاث، والىباث، والىب بالّشبُت، ٜذ صاد مً ؼُُى جل٤ ألالٙاً ألاعجمُت ٍص

رة واخخال٘ا ٠بحرا الجذًش بالز٠ش أن ٌاهشة اٜتراك ألالٙاً ألاحىبُت في الّشبُت ٜذ أزاسث ضجت ٠بحو 

بحن الّشب. وبّباسة أخشي، جباًيذ وحهاث هٍش الّشب ُ٘ما ًخّلٞ باٜتراك ألالٙاً ألاحىبُت إلى 

م، مّخمذًً  ىن بىحىد ألالٙاً ألاعجمُت في الٝشآن ال٢ٍش
ّ
ذون لهزه الٍاهشة ٌعخذل الّشبُت، ٘اإلاٍؤ

٢شمت مً أمثا٥" سجُل، ومؽ٣اة، ، والُم،  ِلى ما سواه ابً ِباط، ومجاهذ، ِو ٞ، وإظخبٛر وأباٍس

أما اإلاّاسلىن لهزا الاججاء، ومنهم أبى ِبُذة مّمش بً اإلاثنى، ُ٘ى٢شون وحىد ١لماث  49والىىس".

م أن في  أعجمُت في الٝشآن الزي أهض٥ بلعان ِشبي مبحن، ًٝى٥ أبى ِبُذة في هزا الفذد: "مً ِص

ت  22الٝشآن لعاها ظىي الّشبُت ٘ٝذ أٍِم ِلى هللا الٝى٥". زهب هزا اإلازهب ؤلامامُت ؤلازني ِؽٍش ٍو

لم الهذي العُذ  ش الىبري، وابً ٘اسط، والؽُخ ألا٠بر اإلاُٙذ، ِو ّمذه سأي ابً حٍش بّامت، َو

ذ أًذ هزا الاججاه ابً أوط بٝىله: "لى ١ان  اإلاشجض ى، والؽُخ أبي حّٙش دمحم بً الخعً الىىس ي. ٜو

ىهم مخىهم أن الّشب إهما عجضث ًِ ؤلاجُان بمثله مً لٕت ٔحر الّشب ش يء لخ -ٌّني الٝشآن -ُ٘ه 

ىجها".    24ألهه أحى بلٕاث ال ٌّ٘ش

ٝىلىن إن هزه  والىٗش الثالث هم اإلاخأخشون مً الّلماء، إجهم ًداولىن  ُٞ بحن الشأًحن، ٍو الخ٘ى

ل، إال أن الّلماء الّشبُت ٜذ اظخخذمىها بّذ أن  ألالٙاً ألاعجمُت، وإن ١اهذ أعجمُت في ألـا

ٝلىها، وهزبىا ـىستها ختى أـبدذ ؼائّت في ألعىتهم ٘و ً لهم، ـو ذث إليهم مً ألاحاهب املجاوٍس

ل،   22ٜبل ؤلاظالم، ٘لما حاء ؤلاظالم ٔذث حضءا ال ًخجضأ ًِ اللٕت الّشبُت، وإن ١اهذ أعجمُت ألـا

٘هى  وهزا ٌّني أن مً ٜا٥ إن هزه ألالٙاً ألاعجمُت ِشبُت ٘هى ـادٛ، ومً ٜا٥ إجها أعجمُت

حن في هزه اإلاعألت ابً  ُّ ل، ِشبُت باِخباس الخا٥. ومً الىظى ٠زل٤ ـادٛ، ٘هي أعجمُت باِخباس ألـا

حره في جٙعحر ألٙاً مً الٝشآن أجها بالٙاسظُت،  ش الزي سأي "أن ما وسد ًِ ابً ِباط ٔو حٍش

ب، والٙشط، والخبؽُت، والىبىُت، أو هدى رل٤، إهما اجٙٞ ٘يها جىاسد اللٕاث، ٘خ٣لمذ بها الّش 
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ت أـىلها،  23والخبؽت بلَٙ واخذ." ٙذ ٠خب الظدُّاب مّاهيها، ومّ٘ش
ّ
وإلاثل هزه ألالٙاً أل

لٚ ٘يها "اإلاّشب مً ال٢الم ألاعجمي" ألبي مىفىس الجىالُٝي، و"ؼٙاء 
ُ
وؼشوخها. ومً أؼهش ما أ

ذ أوسد لىا الجىالُٝي ما ًش  ١لمت  4,522بى ِلى الٕلُل في ٠الم الّشب مً الذخُل" لؽهاب الخٙاجي. ٜو

أعجمُت، مْ ؼشح مّاهيها معدؽهذا لبّن منها بأؼّاس ِشبُت دون ر٠ش أـى٥ هزه ألالٙاً، 

لُت، أو اإلاشاخل التي مشث بها ختى ـاسث ما هي ِليها آلان. ىستها ألـا  24ـو

ت أـى٥ هزه ألالٙاً، ووؽشث الجضء  ذ ٜام بّن الباخثحن املخذزحن بئحشاء أبدار ِلمُت إلاّ٘ش ٜو

ل ألا  و٥ منها مجلت مجمْ اللٕت الّشبُت، خُث ر٠ش الباخث أن ال٣لماث ألاعجمُت الخالُت ًىهاهُت ألـا

بها: إبلِغ، أخىبىه، أظىى٥، أظىىسة، إٜلُم، إظٙىج،  ٝت اإلاخبّت لخٍّش مْ ؼشح مممىجها والىٍش

بشج، بىاٜت، صبشحذ، واووط، ٘اهىط، د١ان، دسهم، ٜاهىن، ٜشواط، ٜشهٙل، ٜلم، ٜليعىة، 

ذ ًخىىء بّن ِلماء الّشبُت بيعبت ٠ثحر مً هزه  ٜمُق، مىذًل، هامىط، ها٘ىسة، ًاٜىث. هزا، ٜو

ألالٙاً إلى الٙاسظُت، هٍشا لٝشب خذود الٙاسظُت مً خذود الّشبُت، وإلاخاهت ِشي الّالٜاث بحن 

 25الّشب والٙشط في ِفىس ما ٜبل ؤلاظالم. 

 ألالفاظ ألاجنبية املقترضة في اللغة الػربية

ٚ الّشب الٝذماء مً ألالٙاً ألاحىبُت؟ وما مّنى الذخُل  مً هزا اإلاىىلٞ، هدعاء٥ مارا ١ان مٜى

ب؟ هٝى٥ إن الذخُل هى ١ل لَٙ  اإلاىلٞ ِلى ألالٙاً التي ال ججشي ِليها ؤلاحشاءاث الالصمت للخٍّش

ىن.دخل الّشبُت مً اللٕاث ألاحىبُت بلٍٙه أو بخدٍشٚ وُٙٚ ُ٘ه مثا٥ رل٤ الخلٙىن، وال  26خلٍٙض

ومما ال ؼ٤ّ ُ٘ه أن ٠ثرة الخذخُل ال جٝخفش ِلى مجا٥ اإلافىلخاث الّلمُت ٘ٝي وإهما ًخّّذاه إلى 

مجاالث أخشي ورل٤ أن خُاجىا الخذًثت جىاحهىا ًىمُا بال٢ثحر مً ألالٙاً التي ال وعخٕني ًِ 

ؽبه ِبذ الفبىس ؼاهحن ما ًجشي في هزا املجا٥ "بالّملت الشد ًئت التي جىشد الّملت اظخّمالها. َو

ُل ِىذ الترحمت، أو الخٍّشب ِىذما ال هجذ وظُلت إلى  الجُذة، والّملت الجُذة هىا هي اإلاٝابل ألـا

الترحمت". ٘هى ًٝشس بأن هىال٤ بّن ألالٙاً ألاحىبُت التي حّاوي مٝابالتها الّشبُت ظىء الخَ. ٘لم 
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م  مً أـالتها الّشبُت. أمثا٥ هزه ال٣لماث هي: جىدؽش ِلى ألعىت الىاوٝحن مً أبىاء الّشب ِلى الٔش

الهاجٚ أو اإلاعشة بذال مً "جلٙىن"، وأزمذ بذال مً " اهدُمىن"، وبٛش بذال مً "جلٕشاٗ"، ومأظاة بذال 

حرها.  27مً "جشاحُذًا"، وملهاة بذال مً "١ىمُذًا" ٔو

ذ أزبدذ الذساظت أن اللٕت جمُل إلى ٜبى٥ الخذخُل أ٠ثر مً مُلها إلى ال ب، ولّل رل٤ ل٣ىن ٜو خٍّش

بت ال جمّذ إلى الّشبُت بأًت ـلت جز٠ش. ٘ٝذ ولّذ لها أظماء مً بذاًت  الخذخُل أظماء إلاعمُاث ٍٔش

أمشها وجٍل ه٢زا دون أن ًىشأ ِليها أّي حُٕحر، ورل٤ مً مىٍىس أن ألاظماء ال جخٕحر مً لٕت إلى لٕت 

َخذاو٥ ٠ما هي "ظىاء دلذ ِلى مّان اؼ
ُ
ىىٞ وج

ُ
٘ٙي  28خٝاُٜت أو خذدث مّاوي حامذة".أخشي، ج

الجذو٥ الخالي، وائٙت مً ألالٙاً الذخُلت في الّشبُت مْ مّاهيها ٠ما أوسدها اإلاعجم الىظُي الفادس 

 مً مجمْ اللٕت الّشبُت في الٝاهشة:

 1الجدول رقم  

 ألالفاظ الدخيلة في الػربية   

الرقم  اللفظ الدخيل املػنى الػربي

 )ت(

 4 ابلحز الىمى الىُلي

 2 اسدواص حجش ـلفالي

ى٥  مضماس رو ٜفبخحن  3 أس

ً آلت مىظُُٝت هٙخُت  4 أٔس

اؿ  5 اظبُذاج ٠شبىهاث الـش

 6 اظبحًرً اظدُل خمن العالِعُل٤ُ

 7 أولغ مجمُى مفىساث حٕشاُ٘ت
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م هى أهٙغ ألاحجاس  8 اإلااط حجش ٠ٍش

 9 اهدُمىن  ألازمذ

ماه ا٘شاص الخالًا الخُت  42 ٍض

 44 بذسوم بِذ جدذ ألاسك للع٢نى

ىت ميعىحت في زُاب اليعاء  42 جىدىت ٍص

 43 جىهت ظم٤

 44 بشوجىن  أخذ الجعُماث في الزسة

 45 بشوحعخى أمش بالدجش ِلى أمىا٥ مٙلغ

 46 بعىشمت لخم مّالج بالخىابل ًؤ١ل باسدا

ذ عجُىت بالع٢ش  47 بع٣ٍى

 48 بلهاسظُا مشك

 49 بجًزً ترو٥أخذ مؽخٝاث الب

 22 بيعلحن مماد خُىي 

 وفي آلاجُت أظباب وحىد ٌاهشة الذخُل في اللٕت الّشبُت: 

 الاختالط -4

ن ًِ ٌاهشة الذخُل 
ّ
١ان اخخاله اللٕت الّشبُت باللٕاث ألاخشي واخخالوها مْ بّمها بّما ًخمخ

دعشب إليها في اللٕت الّشبُت. ٘جمُْ لٕاث الّالم بما ٘يها الّشبُت حعخىسد الذ خُل بدعب خاحتها، ٍو

ذ راجه. ت بدباد٥ لٕىّي في الٜى م أهٙها، إر ال ج٣اد جخم ِملُت جباد٥ خماسي ٔحر مؽِٙى  29أًما ٔس
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 التجارة -2

جؤدي الخجاسة دوسا ٍُِما في ٌهىس ٌاهشة الذخُل، وهٝل ألاؼُاء الجذًذة مْ أظمائها إلى الّشبُت،  

ظىىاهت، وحجم 
ُ
 أهل اللٕت ومثا٥ رل٤ إظٙىج، وأ

َ
"الاظخحراد" و "الخفذًش" في اللٕت ًدىاظب مْ خَ

  32مً الخماسة والشقي، وال هبّذ إرا ٜلىا بخىابٞ اإلاحزان الخجاسي واللٕىي.

في هزا الفذد ًٝى٥ أبى ِبذ اإلاّض: ٘األمت ألا٠ثر اظخحرادا للمىخىحاث هي أًما ألا٠ثر اظخحرادا 

ٙت جمثل الخالخحن مّا خحر جمثُل. في صمً سقي أهلها دخلذ  لأللٙاً ... ولّل لٕخىا الّشبُت الؽٍش

احم مً ١ل حهت.   34ألالٙاً الّشبُت في حّل لٕاث الذهُا، وفي صمً الاهدعاس حاءتها ألٙاً ألِا

 الشػراء والشػر -3

إن أظٙاس الؽّشاء إلى بلذان ومىاوً أحىبُت بعبب شخص ي أو ظُاس ي جىّمي اللٕت ورل٤ بئدخا٥  

بت ف ي أٜىالهم وأؼّاسهم إما جلٝائُا أو جٙاخشا ُ٘ىدؽش ما ًٝدمىجها في أؼّاسهم ١اهدؽاس ألٙاً ٍٔش

  32الىاس في الهؽُم ألجهم ًٝىلىن الؽّش مباؼشة للخّبحر ًِ ؼّىسهم وما ًفاد٘هم في الخُاة.

 املقاييس في مػرفة الدخيل:

ت ال٣لماث ألاعجمُت أي الذخُلت في اللٕت  زمت ِالماث مخّذدة ولّها بّن ِلماء اللٕت في مّ٘ش

 الّشبُت، منها ما ًلي:

 ،ل  أن ج٣ىن ال٣لمت مخالٙت لألوصان الّشبُت مثل إبَشعم، آمعً، حبًر

 ،ُنها ساء مثل هشحغ، هشد، هىسج  أن ٣ًىن ٘اء ال٣لمت هىها ِو

 ،أن جيخهي ال٣لمت بذا٥ ٌّٝبها صاي مثل مهىذص، الهىذاص 

 جان، الجق، أن ًجخمْ في ال٣لمت الفاد والجُم، مثل الفىل 

 ،ت  أن حؽخمل ال٣لمت ِلى الجُم والٝاٗ، مثل اإلاىجىُٞ والجىظٞ، الجٜى

  .ً33أن ججخمْ في ال٣لمت الجُم والىاء مثل لىاحً، الىُج 
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ت مً الاٜتراك ُ٘خمثل في أهه ال جىحذ لٕت في الّالم، لها اخخ٣اٟ مْ لٕاث  ٚ اللٕت الُىسباٍو وأما مٜى

خ ِلم الُٙلىلىحُا خُث أخشي، وهي خالُت مً الىٝق، حّّذ  ما في جاٍس
َ
ٌاهشة الاٜتراك اللٕىي مّل

ت مً الالجُيُت،  ت، ٠ما اٜترلذ ؤلاهجلحًز اٜترلذ لٕت ًىسبا مٙشداث ٠ثحرة مً اللٕت ؤلاهجلحًز

حرها، ال ًىحذ في لٕت ًىسبا مٝىْ آخشه ـىث ظا٠ً، و١ل ما اٜترلذ مً  والٙشوعُت، والُىهاهُت، ٔو

ت آخشها أ ، و office" للَٙ  ”ọfisiـىاث ظا٠ىت ًماٗ إلى آخشها ـائذ ورل٤ هدى ألٙاً إهجلحًز

sọọsi  لل٣لمتchurch و ،feremu   َٙللframe  ؤلاهجلحزي. وظّش رل٤ أن وبُّت لٕت ًىسبا ال حعمذ

ُت  ت اإلاز١ىسة للٝىاِذ الف٘ش ذ جّم إخماُ أمثا٥ هزه اإلاٙشداث ؤلاهجلحًز بالع٣ىث ِلى العا٠ً، ٜو

ت خـش هزا، وزمت ِىامل جؤدي إلى ٌاهشة الاٜتراك في لٕت ًىسبا  34ا ِلى ظهىلت الىىٞ بها.الُىسباٍو

 منها ما ًأحي:

  - Loanwords اقتراض ألالفاظ أوال:

ت ٌاهشة جخجاوص ١ل الخىاحض اإلافىىّت التي ًدذثها ؤلاظالم  إن احخُاح ألالٙاً الّشبُت للٕت الُىسباٍو

ذ ٜبلذ ٜبُلت ًىسبا ِلى الزي ٌّخبر الخامل الشئِس ي لهزه اللٕ ت داخل هزا املجخمْ اللٕىي. ٜو

لذ ألٙاٌها إلى مخضوهاث أهاؼُذ الفُاد  اخخالٗ أوُا٘ها ووىائٙها الذًيُت هزه الٍاهشة خُث جٔى

حر رل٤ مً أوحه ٘ىىن ٜبُلت ًىسبا. ودخلذ ألالٙاً الّشبُت اإلاٝتَرلت في جشاهُم الذًاهت  زاث ٔو والخٍّى

 ,Alaafia, Adua, Baale :ٝعِعحن والشهبان وأمثالهم ٌعخّملىن ألٙاٌا مثلإر هجذ ال –اإلاعُدُت 

Aleebu, Ituba  ،حرها في ٠ىائعهم ٠ما جخممً إخذي  -)الّاُ٘ت، الذِاء، البّل، الُّب، الخىبت( ٔو

أٔاوي مىشب معُحي ١لمت "ًا سب" في مّشك مذخه للعُذ اإلاعُذ، ٠ما وحذث ألٙاً ِشبُت مٝترلت 

ل أحيي ٠شودس لإلهجُل إلى لٕت ًىسبا في ١ل م في جشحمت ل حىوعً، وألاظٝٚ ـمٍى ً الشاهب ـمٍى

الٝشن الخاظْ ِؽش، وجممىذ ٠خب أدُِت اإلاعُدُت ٠ثحرا مً ألالٙاً الّشبُت، ولّل العبب في 

ٍم منهم  ؼُُى الاظخّما٥ هى الاهدؽاس الالمدذود لهزه ألالٙاً لذي أبىاء ًىسبا لذسحت أن العىاد ألِا

 35دوا ٢ًٙشون في أحىبُت هزه ألالٙاً، بل ٌّخبروجها حضءا أـُال مً لٕتهم.لم ٌّى 



Dr. Mohammad Kamel Ahmad  ظاهرة اقرتاض الأمفاظ بني مغات امؼامل: انلغتان امؼربية واميورابوية
 منوذجا

 ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م1029، امثاين)سلسةل جديدة( امؼدد  امؼربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 
28 

  - Registers التنّوع اللغوي املحّدد ثاهيا:

هى ِباسة ًِ اٜتراك بّن ألالٙاً الّشبُت في مجخمْ لٕىي ما ول٢ً ِلى وجحرة أٜل مً الاٜتراك 

البا ما ٣ًىن هزا الىُى مً الاٜتراك جشحمت للَٙ، ولِغ اللَٙ بُّىه، ومثا٥ رل٤  الّادي، ٔو

 Ajọkẹاظخخذام بّن أظماء ًىسبا، وخاـت أظماء اليعاء منها لخّىي مّاوي ِشبُت، ورل٤ هدى 

)أي الذهُا و آلاخشة( ٣ُ٘ىن اإلاّنى   aye و ọrun)مً ألٝاب اليعاء(، وإرا ألُٙا إلى لَٙ   Asakẹو

. ومثا٥ آخش هى لَٙ ”the Merciful“، والشخُم ”the Beneficient or Compassionate“الشخمً

Asiwaju  أي العُذ، ٘ئرا ألُٚ إلىẹda  أي الخلٞ ٘ئهه ٌّىُىا مّنى ظُذ الخلٞ، أي“leader of 

created beings”  إؼاسة إلى ظُذها دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. وزمت أمثا٥ ٠ثحرة لهزه ألالٙاً التي ٌعخخذمها معلمى

 36بالد ًىسبا في أوظاوهم.

 – Switchingالتحّول اللغوي  ثالثا:

هم  ذ حؽمل ١لمت أو ١لمخحن لفُأت حملت، ٘و ٌّّذ الخدى٥ اللٕىي ٌاهشة إحخماُِت في لٕت ًىسبا، ٜو

بت. وللخدى٥ اللٕىي هزا أهىاُ  هزه ألالٙاً مٝفىس بحن اإلاخ٣لم واملخاوب ألجها ألٙاً أحىبُت ٍٔش

 منها ما ًلي:

اللٕت الّشبُت، زم ًدى٥ اإلاترحم إلى ١لمت واخذة، ٠ما ّ٘لىا مْ ٜذ ًترحم ٜى٥ أو مثل ًىسباوي إلى  -1

ّىىن بها  ”Alamọseri“١لمت  ت مً "هللا ِالم العش" َو " ”Oun ti o pamọ oju Ọlọhun tooاإلافىِى

 أي أن هللا ِالم ب٣ل ش يء خٙي.

عخخذم الخدى٥ اللٕىي  -2 ٌُSwitching  اظخّما٥ لٕخحن ٞ لٕشك للخأ٠ُذ ِلى مّنى مّحن ًِ وٍش

 واخذ ورل٤ هدى الىمارج الخالُت: 

" ٘الجضء …walao kana bo se pe niالجمْ بحن اللٍٙحن الّشبي والُىسباوي في مّشك ال٢الم مثل " -أ

 ألاو٥ مً ال٢الم مً الّشبُت وهى "ولى ١ان".
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" الّشبي مصخىبا بمّىاه الُىسباوي " illaاظخخذام لَٙ  -ب
ّ
". illa ayafi" ُ٘ٝىلىن مثال "aya fi"إال

٘ئرا ما اهدؽش اظخّما٥ أمثا٥ هزه الخّابحر بحن اإلاعخخذمحن بفىسة صخُدت، ٘ئجها جخشج مً ١ىجها 

  Registers.37الخدى٥ اللٕىي إلى خّحز الخىُى اللٕىي املخذد 

ٌعخخذم الخدى٥ اللٕىي لإلِشاب ًِ ما حّخبره بّن ٜبائل ًىسبا وهىظا وهىبي مدٍىس الخلَٙ به  -3

مً أِماء حعم ؤلاوعان. ٘بّن ِلماء هزه الٝبائل ًلجأون إلى جبني  tabooً ر٠شه أو ما ًخجل م

ذوهه، ّ٘لى ظبُل اإلاثا٥، ١لمت "خاحت" للذخى٥ في اإلاشخاك، ولَٙ  ١لماث ِشبُت لإل٘فاح ِما ًٍش

ا، ٠ما ٌعخخذمىن لَٙ "َمِني" لإلؼاسة إلى ماء  "الّادة" لإلِشاب ًِ الىمث الزي حّخاده اليعاء ؼهٍش

تها الخدىلُت أي ال ما لم ج٢ً   switchingشحل، وَوهِء إؼاسة إلى الجماُ. ٘هزه ألالٙاً جدخَٙ بهٍى

 جفبذ مً الخىُى اللٕىي املخّذد 
ّ
 Registers.38مخذاولت بفىسة أ٠بر بحن معخخذميها وإال

ه ورل٤ ِىذما ًخدذر ازىان ًِ مىلُى ما في خم -4 شة ًلجأ بّن الىاط إلى الخدى٥ اللٕىي للخمٍى

ذان إخٙاءه ًِ الصخق الثالث ١ي ال  الىٗش الثالث، ِ٘عخخذمان اللٕت الّشبُت ِىذ ر٠ش ما ًٍش

البا ما ًدذر هزا بحن مذسط ووالب اللٕت الّشبُت.  39ًٙهم، ٔو

ب حمْ ألالٙاً الّشبُت اإلاٝتَرلت في الُىسبا مجهىداث ٠بحرة واوالِا واظّا لل٢خب 
ّ
خىل هزا، ٍو

ت الّذًذة منها ال ٝىامِغ. ولدعهُل اظخٝىاب هزه ألالٙاً اإلاٝترلت في الُىسبا، هلجأ إلى أخز اللٍٕى

ل أحيي ٠شودس الُىسباوي  الُىسباوي  -ؤلاهجلحزي، وؤلاهجلحزي  -همارج مً ٜامىس ي ألاظٝٚ ـمٍى

ه، أـذسه ِام  م الؼخماله ِلى ألٙاً ًىسبا الٝذًمت ٜذم اخخاله الّشب 4852باِخباسه ألاو٥ مً هِى

حن ُٝا. وإل٢ُم  بالُىسباٍو الٝذامى والؽّىب ألاخشي، وباخخ٣اٟ لٕتهم بّمها ببّن في ٔشب أٍ٘ش

 :42همارج منها في الجذو٥ الخالي
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  2الجدول رقم   

مػاهيها  مقابلها في  يوربا الكلمة الػربية الرقم )ت(

 إلاهجليزية

4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

42 

44 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

 هللاّ 

 ؤلابشة

 الذِاء

 الخُاة

 أحىبيّ 

 أخالم

 الّاُ٘ت

 الخىان

 ألامش

ش  الخٍش

 الحيّ 

 الُٙٝه

 اإلاّٝق 

 الُّب

 البفل

 الٝشآن

 الىلىء

 آمحن

Olohun 

Abẹrẹ 

Adua 

Aye 

Ajeji 

Ala 

Alaafia 

Alaanu 

Alaamọri 

Alaari 

Alaaye 

Alufa 

Al-magaji 

Aleebu 

Alubọsa 

Alukuraani 

Aluwala 

Amina 

God 

Needle 

Supplicatio

n 

Life 

A foreigner 

Dreams 

Health 

The 

Compassio

nate 

A matter 

Silk 

A living 

being 

A 

jurispruden

t 
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49 

22 

 أما

 الذًذان

 

Ama 

Idin 

 

Scissors 

A blemish 

Onion 

Qur„an/Kor

an 

Ablution 

Amen 

But 

Maggot  

 

 

ل أح                                         يي ٠شودسمٙشداث لٕت ًىسبا مً ٜامىط ألاظٝٚ ـمٍى

 ألالفاظ الػربية املقترضة في اللغة إلاهجليزية 

ت، ٘هي ٜائمت ِلى مبذأ الخأزش والخأزحر. واللٕت الخُت هي التي  ُّ إن ٌاهشة الاٜتراك وبُُّت ل٣ل لٕت خ

ذ الزي حّىي ما جدخاج إلُه اللٕاث ألاخشي. وما أخزجه اللٕت الّشبُت  جأخز ما جشاه مىاظبا لها في الٜى

ألاحىبُت مىز ِفش ما ٜبل ؤلاظالم وإلى ًىمىا هزا ٌّّذ ٜلُال حذا إرا ما ِٜغ باللٕاث التي  مً اللٕاث

ائُل هخلت، ًبلٖ ِذد  جأزشث باللٕت الّشبُت وأخزث منها. ٘ٙي ٠خاب "ٔشائب اللٕت الّشبُت" إلاؤلٙه ٘س

 63ًىهاهُت،  432، ٘اسظُت ١222لمت مىّصِت ِلى ألاٜعام الخالُت:  524ال٣لماث الذخُلت اإلاز١ىسة ُ٘ه 

اهُت،  وأما ما  44ومً لٕاث أخشي. 8الجُيُت،  43٘شوعُت،  46إًىالُت،  24جش٠ُت،  25ِبراهُت،  22ظٍش

 ١42لمت في ألاوسدًت. 7584اٜترلخه لٕاث الّالم مً ال٣لماث الّشبُت ٘هي ٠ثحرة، ّ٘لى ظبُل اإلاثا٥، 

ت، و 3323و ت.  ١462لمت في اإلاالًٍى  ١43لمت في ؤلاهجلحًز
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وهدُجت لخش١اث لٕاث الّالم الذءوب هزه، زمت مٙشداث أحىبُت رواث أـى٥ ِشبُت في لٕاث مخخلٙت. 

ذ حعّشبذ مٍّمها في  ٝت مباؼشة أو ٔحر مباؼشة، ٜو ٘ٝذ دخلذ هزه ال٣لماث ألاحىبُت في الّشبُت بىٍش

ت. وفي الٝائمت الخالُت  اللٕت الّشبُت بّذ دخىلها في إخذي اللٕاث الشوماوعُت ٜبل دخىلها في ؤلاهجلحًز

   44بّن هزه ألالٙاً:

 3الجدول رقم 

 الكلمات ألاجنبية ذات أصول غربية

 الرقم )ت( الكلمة الػربية املػني إلاهجليزي 

Admiral 

Afrit 

Algorithm 

Cable 

Camphor 

Caliber 

Damask (textile fabric) 

Denab 

Dragoman 

Elexire 

Erq (landform) 

Emir 

Fennec (desert fox) 

 أمحر البدش

 ٍِٙشذ

 الخىاصمي

 خبل

 ١ا٘ىس 

 ٜالب

 دمؽٞ

 الزهب

 جشحمان

 ؤلا٠عحر

 ٛ  ِش

 أمحر

 ٘ى٤

4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

42 

44 

42 

43 
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Fanfare 

Fam alhaut 

Garble 

Gazelle 

Giraffe 

Haboob(type of sandstorm) 

Hashish 

Henna 

Jasmine 

Julep 

Jupe 

Khat 

Lazurite 

Lute 

Magazine 

Mattress 

Popinjay 

شة  ٘٘ش

 ٘م الخىث

 ٔشبل

 ا٥ٔض 

 صسا٘ت

 هبىب

 

 خؽِؾ

 خىاء

 ًاظمحن

 ُحالب

 حبت

 ٜاث

 الصوسد

 الّىد

 مخاصن 

 مىشح

 ببٕاء

44 

45 

46 

47 

48 

49 

 

22 

24 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

32 

ت راث أـى٥ ِشبُت  مىٝى٥ مً ٜائمت اإلاٙشداث ؤلاهجلحًز
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 الخاثمة

ت الىبُٝت جىاولذ هزه الذساظت أوح  Substratum Theoryها مخخلٙت مً الىىاحي، منها ٢٘شة هٍٍش

ذ ٌاهشة جباد٥ ألالٙاً بحن لٕاث الّالم، معخّشلت مىاٜٚ ١ل 
ّ
وأ٣٘اسا أخشي مّاسلت لها، ٠ما ٔى

ىا ٘يها إلى ِشك ٌعحر ومٝخمب لأللٙاً الّشبُت  ت مً الاٜتراك اللٕىي. وجىٜش مً الّشبُت والُىسباٍو

ت واللٕاث ألاخشي، وألالٙاً ألاحىبُت اإلاٝترلت في اللٕت الّشبُت دون  اإلاٝترلت لذي اللٕت ؤلاهجلحًز

 الخىك في الخٙاـُل هٍشا ملخذودًت الفٙداث اإلاعمىخت بها لليؽش.

 الهوامش

 .Retrieved from: wwwاإلامل٢ت اإلإشبُت. - مش٠ض الذساظاث والبدىر ؤلاوعاهُت وؤلاحخماُِت بىحذة -1

cerhso.com/detail_dirasat1.asp?idz=18 on09/02/2015.  

 .4اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -2

 .Retrieved from www.ِىذما جٝترك اللٕت الّشبُت ما ١اهذ جمل٤أبى ِبذ اإلاّض:  -3

ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t on 09/02/2015 

ت، مً أظشاس اللٕتإبشاهُم أهِغ:  -4  4994، 7ه، الٝاهشة، م٢خبت ألاهجلى اإلافٍش

 442اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -5

     442اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -6

 442اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -7

 447اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -8

 اإلاشحْ هٙعه، ؿ -9

 422اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -42

  422اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -44

  443 -442اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -42

 443اإلاشحْ هٙعه،  43

 446اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -44

  443 اإلاشحْ هٙعه، ؿ -45
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 .424اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -46

 .424اإلاشحْ هٙعه، ؿ -47

 .425اإلاشحْ هٙعه، ؿ -48

 .434-432اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -49

 425اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -22

مدمحم خعحن ِلي الفٕحر:  -24  Retrieved from""دِىي اٜتراك ألالٙاً مً ٔحر الّشبُت في الٝشآن ال٢ٍش

www.islamic –sufism.net/article.php?=2287 on 09/02/2015.                             22-  :مً أظشاس إبشاهُم أهِغ

ت، ه اللٕت،  .425، ؿ 4994، 7الٝاهشة، م٢خبت ألاهجلى اإلافٍش

 . 4دمحم خعحن ِلي الفٕحر، هٙعه العابٞ، ؿ  -23

 . 426إبشاهُم أهِغ، اإلاشحْ العابٞ، ؿ  -24

 .432اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -25

 .4، ؿ    www.startimes.com:إلاّشب في اللٕت الّشبُتالذخُل وا -26

خفام، ؿالّشبُت لٕت الّلىم والخٝىُتِبذ الفبىس ؼاهحن:  -27  .                      335، الٝاهشة، داس الِا

 .                                                                    338 -335اإلاشحْ هٙعه،  -28

 .5ْ هٙعه، ؿ اإلاشح -29

                         .4أبى ِبذ اإلاّض: اإلاشحْ العابٞ، ؿ  -32

   .4اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -34

 .7ؿ    www.startimes.com:الذخُل واإلاّشب في اللٕت الّشبُت - 32

 .7اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -33

34- Garba, C. Y. (1979). Applications of Language. Theory: Selected papers, Kano, Mimeograph. 

35The Interplay of Arabic and Yoruba Cultures in SouthR. D. Abubakre.  --Darul  Iwo, Western Nigeria.

Ilm Publishers, 2004, p.111-112. 

 .444-443اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -36

 445اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -37

 .446اإلاشحْ هٙعه، ؿ  -38
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 صور من األلفاظ املعربة والدخيلة يف معحم العني للخليل بن أمحد الفاراهيدي 
 دراسة حتليلية

عداد:   ا 

بوُّو حسني
1

 

 حمارض  بلكية امرتبية،َمُرو  والية زمفرا

وبالل دمحم
2

 

 بقسم انوغة امعربية، جامعة عامثن بن فودي، صكتو. طامب املاجس تري 

 موخص:

صذذور مذذن الأمفذذاظ املعربذذة وادلخذذيةل يف معحذذم امعذذني نوخويذذل بذذن أأمحذذد  هذذذا املقذذاع املع وـذذة بذذذذذذذ"

امفاراهيدي دراسة حتويوية" جسعى ا ىل دراسة مصور من ظاهريت املعذر  وادلخيذل يف مع ذم امعذني، 

مفهذوم املعذر  وادلخيذل  و امتعريف ابملع ذمو  ـبذة اترخية عن املؤمف وحيث ث اومت املقاع: املقدمة 

ضوابط اهمتيزي بني الأمفاظ املعربذة وادلخذيةل وامعربيذة،  و د انوغويني امقداىم واحملدجني،وامفرق بيهنام ع 

مث دراسة ثطبيقية مصور من املعذر  وادلخيذل امذواردة يف مع ذم امعذني، مث هد امهذواما واملراجذ ، 

ههيا املقذاع: أأن املعذر  لتوذف عذن ادلخيذل يف رأأي احملذدجني بيذا  امقذداىم ومن ام تاجئ اميت ثوصوت ا 

يطوقون عىل املعر  دخيال. وكذكل أأدركت املقاع أأن مع ذم امعذني أأول مع ذم ـببذا بيتذاهريت املعذر  

 مفاظا معربة ودخيةل.مخسني وادلخيل حيث وردت فيا أأكرث من 
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This paper titled Some Arabize and Alien words in "Al- Ain"  the Dictionary written by Al-

Khalil Bin Ahmad Al- Farahidy, highlights on the critical annalistic studies of these forms of 

Arabize and Alien words. The paper consist of introduction, biography of the author, about 

the dictionary, the meaning of Al-Mu’arrab and Al-Dakhil and differences between them, 

based on the views of the Classical and Contemporary Linguists, the rules guiding the 

differences between Arabize and Aliened Arabic words, then the list of footnotes and 

references. Some of the findings of the paper include: the views of the Classical Linguists on 

Al-Mu’arrab and Al-Dakhil is that both are treated equally, while the Contemporary   

Linguists outlined the differences between them. Moreover, the paper finds out that; Al-

Mu’ujamul Ain is the first Arabic dictionary in general and the first dictionary to mention 

such forms of words (Al-Mu’arrab and Al-Dakhil). And there are more than (50) Arabised 

and Borrowed words in the dictionary. 

 امللذمت

هللاذلدطلسهللن ؼدبسهللؽطيد،هللالدد سلهللاذدصأهللد دمهللنلدمهلللزوهللا ؾ بدئهلل دؾتعبهللاكلب د هللذ  ؾددبض تاهلل الحمدسهلل هللاذدصأهللزلدٌع

دددد هلل ؾدددد هلل ن دددد وئلهللا ؾدددد هللاددددد ألهللزذؼدددد آلاوئهللازذددددتالوئهللاددددوهللحدددددب،هللاذساذدددد هللؽ دددد هللا ددددتز هللاا سال  دددد لهللا   

هلل أل :هلل هلل    َش "اذ غب،هللؽ  هلل ؾ هللنإلعاٌهلله ل هللامللسػ هللبوبهللا فغببهللاوهللاذ  بءهللدلٌت
ْ
ْ ِ
ّ
ا الذز

َ
ى
ْ
ل ضَّ
َ
ْدُن ه

َ
ا ه
َّ
ِإه

 
َ
ىن

ُ
َحاِفظ

َ
ُه ل

َ
ا ل
َّ
ِإه هلل(9".هلل)الحجط:َو

هللؽ  د هللاذلدطءلسهللن ؼدبل هللاذفصد  لهللذ لد سهلل ا.هللازلدٌع ااذصأةهللااذؼأوهللؽ  هللهللامللؾتثهللذ  بغهللوب د هلل يد  اهللالدصدط 

غددد هللبمدد هللاذؾدددطوهللااذ جدددئ.هلل صددد تا،هللحهللاػدددأا هللؽ  دد هللاؽ ددد هلللذددد هللاز دددحب
م
،ٌهللبذددد وئلهلل ل 

دددعم
 
ن هللاادددوهللذ  ددبغهللادددبهللل

هللتلؾبئهللنإ ؼبسهللبم هللدتوهللاذسدو.هللامللبذ هللاذت   ةهللتح تأهللامللبذ هللؽ  هللاذ لبطهللاذ بذ  :

 للصةهللتبضيذل هللؽوهلل  بةهللالخ   هللنوهللز مس -

 اذ ؾطيفهللنبمل جئهللاذؾ س -

 زضاػ هلللغطي هللؽوهللاملؾطوهللااذسد   -

 زضاػ هللتطل ل  هللؽوهللاملؾطوهللااذسد  هللفيهللا جئهللاذؾ س -

هللالخبتم هلل -
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 أخمذ هبزة جاسيخبت عن خياة خليل بن

.هللاذدسهللفديهللهلل1هتهللزنتهللؽلسهللاذط مو َلْصدط،أم
ْ
حدتأهللاذ لهللاذ   أم ْظز،

َ ْ
ألهللَ ْ َمسهللنوهللؽمطاهللنوهللتمد ئهللاذفطاه، دس،

َ
د   هللْنوهللز

بهلل ؾ  ددد هلل100اسد دد هللؽمددبسهللؽدددبوهلل
 
الهللاضيبػدد  هللملسضػدددآلاوبهلل دد ذ

 
هدددلهللاأيدددأت هللنبذلصددطةهللات ل ددد هللاذؾ ددئهللبوددبهللت م دددص

 دئلهللاػدمؿهللادوهللؽ  دد عهللندوهللؽمدطهللازيد،هللؽمددطاهلل د هللؽ دد هلل د هللاذؾ دئلهلل دأظوهلل  لددب،هللاذؾهلل2ييدآلاوطهللبودصاهللاذ لد .

هللام د هئ. ،ٌ ْ دَت
َ
دَئهللَ دخ  بأ،لهللَاَؽبم،

دْتَوهللاذَّ  دُّ
َ
دطهللندوهللهللهلل3نوهللاذؾأءهللاهللز َمدمويلهللااذ  م َؿهللا د هللػد لتي لهللا اَػدم،

ْاَس. ط 
َ
ْيَطهللَالد هللَ ط،

هللنو  لهللَاَاْه   أُّ ْحت،
عهللاذ   ْتس َ هللا  هللنو  ْاس  مَ  لهللا مبزهللْنوهللظيسلهللاؽ يهللْنوهلللصطلهللَاَهبض 

 
هلل4 

اذغبد هللفيهللتصح  هللاذل بغهللااػ ذطاجهللاؼب  هللاذ حتهللهمبهللكبٌهللاذعع سأ:هلل"هتهللاذصأهلل ؼطهللاذ حتهللااسهللن غهلل

َػدددتزهلل  دد هللتيتي ددد هلل.اذدددئهلل زط بندد لهللاػدددل هللؽ  دد لهللا  دددمهللاؾبل دد لهلل  نخ  ددد هلل  دد هللاذ ودددتلهللندد هللهمدددبهلل يدد،هلل

ددددبسهللذددددد هللزضادددددد هللااػدددددؾ هللندددددبذؾ توهلل دبددددد ظهللالخ  ددددد هللفددددديهللاذؾ دددددتوهللاذ ؼدددددبلل هللادددددوهلللحدددددتهللاذغددددد هللا دددددؾطهلل حؼددددد هللنددددد هللود

دبهللفديهللاملتػد ل هللااذد غئاذي )هللؽ دئهللاذؾدطالهللااذلب  د  .هللهلل5طؽ  هللااذؾ توهللاذطيبضد  لهللازهرد هللادوهللهدصاهللودبسهللنبضؽ 

هللاددددوهللزاسهللا جمددددبهللفدددديهللاذ غدددد هلل"ه ددددبوهللاذؾدددد س"هللاذدددد هلل ؾس ددددصهللاددددأ طةهللاذيددددي هللاذؾطيدددد،هللاملؼدددد ؾم هللحسلهللاذدددد هلل ازٌا

بوهلل"هللاذ غئهلل"هللاؤذفب،هللزدطىهللاث هللاه بوهلل"هللاذؾطالهلل"هللاه بوهلل"هللاذيتاهسهلل"هللاه بوهلل"هللاذ لطهللااذيي هلل"هللاه 

هلل.هلل6اه بوهللفيهللاذؾتاا 

ددبهئلهللاز  ددد هللاذ دددبغهللازتلدددبهئ"لهللاكدددبٌهلل هللندددوهللػدددأو:هلل"ػدددمؾ هلل ددبسهللزؽ دددئهللاذ دددبغهللازشود كدددبٌهللاذؼددد تط،:هلل"ود

هلل هللاْنددددو  ددد  
َ
ل
 
دد هللادددوهللالخ  ددد هللندددوهللز مدددسهللا هللز مدددؿ"هللاهللَا  ايدددبدذ بهللدلتذدددتس:هللذدددئهللدىدددوهللذ ؾدددطوهلل ؾدددسهللاذصدددحبن هللزشود

بَس. ل  ، 
هلل7

هلل8هدهللؽ  هللَ ح.175 هللفيهللزابم هللاوهللػبضي هللػ  هللتتفيهللض م هللحهللنبذلصطةلهللا أ طاهللنصسا

 التعشيف باملعجم العحن

هلل:هللزاطهلل تاضأهللاوهللذسسهللكساا هللبم هللاملحس  س؛وعبت الكتاب إلى الخليل

يددبس:هللازهردد هللاذؾ مددبءهللاذؾددبض  سهللنبذ غدد هللدلتذددتس:هللبسهلله ددبوهللاذؾدد سهللفدديهللاذ غدد هللامل ؼددتوهللبمدد هللالخ  دد هلل
م
كددبٌهللانددوهللد 

ددبسهللكدددسهلل دددطهلل ؼهلل  ددد هللاضتددد هللزاا  ددد هللاػدددمب هللوهلل"هللاذؾددد سهلل"لهلل دددئهللادددب،هلل أهم ددد هللندددوهللز مدددسهللذددد ؽهللتصددد  ف لهللاشلمدددبهللود

هللايمىوهللتلؼ ئهللهص هللحضاءهللبم هللدمؼ هللزكؼبو:هلل9تأاصت هللاذ  طهللنوهلل م  هللااوهللفيهللطلل  هللاهئهللاؤضج.
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ددددب:هللالخ  دددد هللذددددئهللد ددددؿهلللدددد هلله ددددبوهللاذؾدددد سهللاذى دددد هلل :هللالخ  دددد هللذددددئهللدؤذددددفهلله ددددبوهللاذؾدددد سهللا هللمدددد  هللذدددد هللندددد .هلل بل  
 
زا 

ددب:هللالخ  دد هللذددئهللد فددطزهللن ددأذ فهلله ددبوهللاذؾدد سهللمددب  هللاذفىددطةهللفدديهللتأذ فدد .هللاذددئهللد ىدد
 
طااهللا ددتزهللاذؾدد سهللو  دد .هلل بذث

دب:هللالخ  دد هللؽمد هللادوهلله ددبوهللاذؾد سهللزمدتذ لهللاضتدد هللزنتاند هللامدد فهلل دبهللؽدتسهللفدديهللشذدً.هللضا ؾ  اذىدوهللودبسهللذغ دد  هللزد  

ددب:هللالخ  دد هللؽمد هلله ددبوهللاذؾدد سهللنمؾلددعهللزلد هللزذفدد هللاضاىهللؽ دد .هللاهددص هلل ادتاز هللاذىددوهللم دد  هلل يدبهللاملفددطزا،.هللدباؼ 

ؼدد ط ؿهللا جدئهللاذؾدد سهللزسهللدح  بدبهللن فؼدد هللؽدوهللططيدمهللاذلددطا وهللااذيدتاهسهللاذددتاضزةهلل  د هللزاذدد هللالخأ دب،هللكدسهللي

هللؽ  هللمأ   هللأؼل هللاذى بوهللبذ  .

ا وددب:هللبسهلللغددطةهللاا ددسةهللبمدد هللاذططيلددد هللاذعددمهللاضددؿهللبوددبهللؽ دددئهللاذؾددطالهللاذددصأهللاتفددمهللالجم دددؿهللؽ دد هللزلدد هللهددتهللاذدددصأهلل

هللان سؽ هللزاسهللػبنمهللاثبٌهللذ سذ بهللؽ  هللزسهللالخ   هللوبسهللشاهللؽل   هللال ىطة

َامدد لهلل فد،هللاذصددح ف هللاذثبل دد هللادوهللاملخطددتطهلللددطىهللاهلل ا ودب:هللذلددسهللنددسيهللاذؾد سهللنبشػدد بزهلل ددأسهللاذى د هللاذ غتيدد هلل

هص هللاذؾلبضة:هلل"كبٌهللزنتهللاؾبشهللؽلدسهللحهللندوهللؽب دص:هلل دس لمهللاذ  داهللندوهللاملطفدطهللندوهلللصدطهللندوهللػد بضهللؽدوهللالخ  د هلل

هللنجم ؿهللابهللفيهللهصاهللاذى بو.هللكبٌهللاذ  ا:هللكبٌهللالخ   هلل...هلل".

هلله دبوهللاذؾد سهللاو م هلل"نجم دؿهللادبهللفديهللهدص اهللاذى دبو"هللتلطدؿهللددطهللاذط ؾد هللؽ د هللاذلدب   سهللندأسهللالخ  د هللؽمد هللزٌا

هلل لط.

دددبهللذ  غددد ئهللاذى دددبولهلل اا ودددب:هللاذى دددبوهللدلدددسزهللنملساددد هللاطتذددد هلل  ودددبهللشهدددطهللاذدددبضجهللالحدددطالهللاذعدددمهللاتذدددص،هللزػبػ 

َظهطأهللفيهلله بوهلل اهصاهللاذ  غ ئهللااذت ت  هللكسهللاؽت لهللالجم ؿهللن ؼل  هللذنخ   لهللاؽ  هللضزغهللاملؾت   سهللنصذًهلل

هللوصد .اذآلا

امددبهللدددسٌهلل–اا وددب:هللبسهلللغطيدد هللاملبمدد هللااملؼدد ؾم هللفدديهللاذؾددطالهلل يددبن هللبمدد هلل ددسهللهل دد هللكطي آلاوددبهللفدديهلله ددبوهللاذؾدد سهلل

هلل                                              ز ذ هللكبطؾ هللؽ  هللزسهللاؤذفهللالا   سهللاا س.

هللمىهج الخليل في معجم العحن

هللفيهللزاتضهللدمؼ :هللبسهللامللبزيهللاذط  ؼ  هللاذعمهللنلعهللؽ  وبهللالخ   هللتطت ل 
 
هللفيهلله بوهللاذؾ سهللدمىوهلل صطهبهللب مب 
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لددددب،هلل ددددج  هلل  وددددبهللاذي مددددب،هللنحؼددددد هلل بهلل: لددددسهلل ددددبسهللؽصدددددطهللالخ  دددد هلله  م ددددبهللزنجددددسد  :هللضتلدددد هللاذي مددددب،هللتطت ل 
 
زا 

اتضتؽبتوبهللااؾبل وب.زابهللالخ   هلل لسهللضزىهللزسهللهصاهللم  هللؽم يهللنبذ ؼل هلللحصطهلل م ؿهللاملفطزا،هللاذ غتيد هللفديهلل

هللب،هلل ؼ هلل طا ببهللديتسهللز  سهللاززق.ه بوهللدبصلهللاضزىهللزسهللتطت  هللاذي م

َ طلهللاذعا سةهلل  وب.هللاهصاهللامللدسزهللعد هلل َم   هلل لطهللنلطؿهللاذ غطهللؽوهلل بهللذنحطا ببهلل ب:هلللغئهللاذي مب،هللتلؾ   بل  

بهللفيهللو هللاطا  هللتطتضهللامل جئهللاذؾطي،هللاوهللاك هللالخ   هللبم هللدتا بهللهصا. هللا لؾ 

هللفدديهللندبوهللاذؾدد س
 
دب:هللبسهللتلتيد هللاذي مددب،هللد دؿهللذ غددبوهللاذىم د .هلل مدثأ

 
اذدصأهللؽدبلفهلل  دد هللاذي مدب،هللامليدد م  هللهلل بذث

هللؽ  هلل طلهللاذؾ سهلللجس هللكسهلل ج هللاذي مب،هلل ؼ هللاذ لؼ ئهللح ،:

هللاملؾ  .هلل-7الخمبس م.هلل-6اذطعبعي.هلل-5اذ ف ف.هلل-4اذثأث،هللاملؾ  .هلل-3اذثأث،هللاذصح  .هلل-2اذث بئ،. -1

هلللجدسهللاذي مدب،:ؼهللوهللزلهللؼهللزهللولهللزهللوهللؼل
 
ب:هللؽتلجد هللاذي مد هللاال تعبتودبهللفديهللاتضدؿهللاا دسهلل مدثأ زهللؼهللولهللهللضا ؾ 

ددبهللتحدد هللؽ ددتاسهللاا ددسهللنلطددؿهللاذ غددطهللؽمددبهلللطلدد هللندد هللاذؾددطوهللا وددبهلل وهللؼهللزلهللوهللزهللؼهللو بددبهللدمىددوهللزسهلل ؾددبلفهلللغطي 

"هللا ؾددطلهلل
 
"لهللااذ ددتؼهللاذثددبأ،هللػددمب هلل"ابمددأ

 
هللػددمب هللالخ  دد هلل"اؼدد ؾمأ ٌَا هللاؽمددبهللذددئهللت طددمهللندد لهلل ددبذ تؼهلل

 
 ؾددأ

هللهصاهللاذ  غ ئهللنبػئهلل"اذ ل  لب،"

ددد ددبسهللتطت ددد هللالخ  ددد هللهدددصاهللال    بهللؽ ددد هللزػدددبغهللاملخدددبضجهلل لدددسوهللاملجمتؽدددب،هللاذصدددتت  هللنحؼددد هللدباؼدددب:هللذلدددسهللود

ؽملببهللفيهللالح ملهلل ئهللتسضجهللبم هللالحطالهللاذيفتي هلل ئهللاد ئهللنحطالهللاذؾ  لهللاشذًهللزسهللالخ  د هلل طدوهللبمد هللزسهلل

دبهلل بهللفديهللؽدسهبهللضدموهلل دطالهللاذؾ د .هللا طدوهللاد   بلهللاذى  هللا سهللاوهلل غ  هدبهللػدلل  اذبمعةهللزؽممهللالحطالهللاذط  

ءهللاددبهلل دديهللب هللبضػددبٌهللاذبددتاءهللدددبضجهللالح ددم.هللاذددصاهللا ددسهللزسهللاذؾدد سهللزمددنحهلل ددطالهللبمدد هللزسهللاذبددبءهللت  وددبلهللاذىددوهللاذبددب

 الح مهللذ لسءهللبوب.هلل

 

هلل
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 دساظت هظشيت عن املعشب والذخيل

و مدد هللاملؾددطوهللاددوهللاددبزةهلل)ؼهللضهللو هللاملعيددسهللنددبذبمعةهللااذ  ددؾ فلهللاهللاؼدد ؾطو:هللاعيددسهلل فدديهللاذ غدد ؛أوال: املّعذذشب: 

ددددددبٌ:هلل ؾددددددطمهلل
َ
ل ااهللنددددددثأ،:هللاذ حتيدددددد هللبمدددددد هلل ددددددبٌهللاذؾددددددطوهللاطل ؾددددددآلاوئلهللد  أهللَمددددددبض 

َ
:هللز
 
لهللهللااػدددددد ؾطعتاهللاػدددددد ؾطانب

 
عددددددب وهلل ؾطُّ

.
 
هلل10زؽطانب

هلل كدددبٌهللاندددوهللا غدددتضهللفددديهللذؼدددبسهللاذؾدددطو:"هللا ؾطيددد هللالاػدددئهللَلج دددمهللزسهللت فدددت هللنددد هللاذؾدددطوهللؽ ددد هللا وب بدددبلهللتلدددٌت

ع دد هللزد دبلهللاعبذ ددبميهللد اددحهللاددوهللهدصاهللاملفبددتوهللاذ غددتأهللزسهللالاػدئهللبشاهللوددبسهللزلجم ددبهللؽطع دد هلل ع د هللاذؾددطوهللازؽطم ؽطم

هلل11اببلهللا مهللكتال سهللذغآلاوب.اذؾطوهللا مهللططيل هللهأهلل

ازادبهللفدديهللالامددطأع:هللااددؿهللهردد ةهلل ؾطيفددب،هللهددصاهللاملصددطنحهللؽ ددسهللاذلددساا هللااملحددس  سهللذددئهللدت ددسهلل  دد هللاد أ ددب،هلل

هلل ؾ سةلهللن هللبلمبهلل  وبهللتتػؿهللاتسك مهللاوهللهصاهللبم هللشان:

هللادددوهللػدددمب هلل"بؽدددطاو"هللهدددتهللػددد لتي هللفددديهللكتذددد :هلل  أمددد هللاذيؼدددم  هللالامدددطأ   هللؽ دددسهللاذلدددساا هلل"هلل ؾطيددد "هلل دددأٌا

زؽددطوهللاددوهللَلجم دد ...هللا ددبءهلل  دد :هللاؽ ددئهللزلوددئهللامددبهلليغ دد اسهللاددوهللالحددطالهللَلجم دد هللاددبهللذدد ؽهللاددوهلل"نددبوهللاددبهلل

هلل  لبٌهلل   ئصهلل"هللاملؾطمو"12 طا بئهللاذل  لهلل طعمبهللزلحلت هللنل بءهللهأابئلهللاضعمبهللذئهللدنحلت "

ؽطم ددددد هللهللاذعاذيدددددطأهللنلتذددددد :هلل"بسهللاؾلدددددعهللاذ ؾطيددددد هللزسهللدجؾددددد هللؽطع دددددبهللنبذ صدددددطلهلل  ددددد هللا غ  ددددد  هللؽدددددوهللا وب ددددد هلل

هلل13ا  هللإلاؽطاو.هللاش طا  هللؽ  

 مدددوهللهدددصدوهللاذ ؾدددطيف سهللتتا دددمهللفددديهللزسهللاذي مددد هللاملؾدددطوهلل ددديهللاذعدددمهللتصدددط  هلل  ودددبهللاذؾطع ددد هللازلحلآلاودددبهللنأذفبعبدددبلهلل

،هللاذ ؾطي ,
َ
هللاهصاهللز سهلل طط

الخصدد هللالجددتاذ ل،هللنلتذدد :هللاددبهللتي مدد هللندد هللاذؾددطوهللاددوهللاذىددأوهللَلج ددمهللالطددمهللندد هللاذلددطلسهللاملج ددسلهللااضزهللفدديهلل

هللملسو هيلع هللا ىلصلهللااذ هلل14صحبن هللااذ ب ؾ سلهللاشهطت هللاذؾطوهللفيهللز ؾبضهب".زدلبضهللاذطػٌت
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 ف  هلل بأ،هللاذيطط سلهللمطمعهللبوصاهللاشانهللالجتهطأهللفيهللكتذ :هلل"هللا ععهللدط مهللؽ  هللاذ فػهللاملؾطوهللاؾطعبلهلل هللنسهلل

هللادددوهللَلجم ددد هللبمددد هللاذؾطع ددد هللكدددسهلل دددطىهللؽ  ددد هلل زسهللد دددت طهلل  ددد هلل دددططبسهللاهمدددبهللزا هلل:هللزسهللديدددتسهللاذ فدددػهللامل لدددٌت

تسهللاذ فػهللكسهلللل هللبم هللاذؾطع  هللفيهللؽصطهللالاػييببزلهللشذًهللنأسهللددطزهللفديهللاذلدطلسهلل غ   هللفيهللاذل بءهللا بل بهلل:هللزسهللدي

هلل15اذىطيئهللزاهللالحسداهللاذ لتأهللاذيطيفهللزاهللهأوهللاذؾطوهللاذصدوهللدح جهللنىأابئ".

شاهللاػددددد ؾم تهبهلل ْػدددددَمبءهللَلجم ددددد هللب،
َ ْ
 ، ددددد هللَ

ْ
غ
َ
لودددددئهللهث ددددد اهللَادددددبهللدجت  دددددتسهللؽ ددددد هلل 

َ
كدددددبٌهللاندددددوهللزيددددد،هللاذدددددت م:هللاؽ دددددئهللز

هلل ع،
 
الهللاذ ط  ح 

ْ
ْد بهللاإلانساٌهلل  لسذتسهللال

َ
عَمبهللزنسذتاهللَابهلل ؾسهللاذط  هللز  هللزكطبوبهللاذط بهللَاض 

َ
م  ؼ هللاوهلل طا بئهللب،

َ
مهللذ

َؾدَطو
ْ
د هللزن  د هللاذ

َ
م مهللب، سد ، َفبض،

ْ
وهللاذ
َ
دأ
َ
ى
ْ
ل بءهللاوهللاذ

ْ
عَمبهللم  ااهللاذ ْ َؽهللاوهلل طا بئهللَاض 

َ
ابئهللَابهللذ

َ
أ
َ
يهلله تاهللف،

 
هللدسد 

 
أ
َ
ئ ظوهللذ،
َ
هلل 

اهلل
َ
 ، د هللديددتسهللنإندساٌهلل ددطلهللادوهلل ددطلهللز

ْ
غ اهللاذ  
َ
اهللَاَهدص

َ
د هللنحطهدد هللز

َ
ْنددَساٌهللَ َطه اهللب،

َ
ْلَصددبسهلل دطلهللز

 
اهللل
َ
َيدبَزةهلل دطلهللز ظ،

َحددْطلهللؽ دد هللَ بذدد هللذددئهلليغ دد ا .
ْ
ددتاهللال
 
عَمددبهللتطو يددًهللَػددبهوهللَاض  ْحط،

َ
اهللت
َ
 ددبملؾطوهللبشاهللهددتهللبزدددبٌهللهلل16بػدديبسهللا حددطنهللز

هللَذفبظهللَلجم  هللبم هللاذ غ هللاذؾطع  هللؽ  هلللحتهللدأ ئهللاؿهللدصب  هللاذ غ هللاذؾطع  .

 ل واملىلذ:الفشق بحن املعشب والذخي

:هلل أء 
َ
د اذسد  هللفيهللاذ غ :هللاوهللابزةهلل)زهللخهللٌ لهلل أث،هلل ح  هللاوهللنبوهلللصط.افطزهللؽ  هللاظسهلل) ؾ،   هللا مؾ هللز 

َفبؽ، هلل17دأ ،هللؽ  هللؽسةهللاؾبسلهللوبمللبذغ .
ْ
ف هللامليبو هللنبػئهللاذ هللام  همب.هلل18اهللاذصم

هللاذ غتيدددتسهللاذلدددساا هللااحدددس تسهللفددديهللتحسددددس هللادددؿهللادددبهللن  ددد هللاعددد سهللا ملؾدددطوهللادددوهللازادددبهللفددديهللالامدددطأع:هلل لدددسهلل دددبٌا

هللاذييبنًلهللذىوهللاملحلل سهللا وئهللنبذغتاهللاذ سك مهلل ععهللا زااهللن  ومبهللا ععهللن   هللاع سهللاملتذس:

".هلل    ْ ْ َؼ هللا،
َ
َؾَطوهللَاذ

ْ
وهللاذ
َ
أ
َ
يهلله َظزأهللاذسد  :هللو هللو م هللززد  هللف، كبٌهللزنتهللنىطهلل هللنوهللالحؼوهللنوهللزضيسهلل

هلل19

:هللاذددسد  :هلل زد، دد هللفدديهللااددوهللاملؾبمددطيوهللز.هللز مددسهللاذ ددبضهللؽلددسهللالحم ددسهللؽمددطهلل  دداهللدلددٌت
 
ددَ هللز هللو مددَ هللز  ل   دد ُّ

 
و

هلل.20هأوهللاذؾطوهللزاسهلل غ   هلل  وبهللاذ ؼ هللا  لهللوبذ  فتسهللَهَّج س"
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 بتهللبشاهللزذفبظهللزلجم  هللفيهللاذ غ هللاذؾطع  هللذئهللدططزهللؽ  وبهلل غ   هللمدت ،هللزاهللن دبئ،"هللؽ د هلل دططهللزسهللديدتسهللشذدًهلل

هللنىأابددئ. حدد جم ؽصددطهللالاػييددببزلهللزاهللهللازاددبهللاملتذددسهلل بددتهللؽ دد هللل ددفهللاملؾددطوهللزاهللاذددسد  هللذى دد هللاددوهلل ؾددسهللامددوهللد 

. 
م
هللاموهلل هللدح جهللنىأابئهلل لوئهللم  هللؽطوهللد 

اه بنهللاوهللزط دمهللؽ د هللاملؾدطوهللاذدسد  هللادوهللاذلدساا هللوبلخ  د لهللوتلد هللذفدػهللز  عدمهللزدد هللاذؾطع د لهللاد دؿهلل

ذ غ  ا،هللا مهللضتانطهللاذؾطع  لهللفيهلل  سهللزل هلل هللدمىوهللبطأقهللذفػهللاذسد  هللؽ  هللاملؾطوهللوتسهللاذسد  هللم  هلل

َم .هللاؾطوهللااػ ؾم هللهمبهلللل هللاو  ذغ  هلل

ايلددساهللاذفددطقهللندد سهللاملؾددطوهللااذددسد  هللهددتهللزسهللاذددسد  هللزؽددئهللاددوهللاملؾددطولهلل  ط ددمهللؽ دد هللودد هللاددبهللزددد هللفدديهللاذ غدد هلل

ددددبسهللشذدددددًهللفددددديهللؽصدددددطهللالاػييدددددببزهللزوهلل ؾدددددس هللاػدددددتاءهللد دددددؿهللؽ دددددسهلل اذؾطع ددددد هللادددددوهللاذ غدددددب،هللَلجم ددددد هللػدددددتاءهللزود

 اذ ؾطي هللذألن   هللاذؾطع  هللزوهللذئهللدذ ؿهلل.هلل

هللأظباب التعشيب وعالماجه:

جم  هللهث  ةهللوبل هللاذؾطوهللفيهلل ب  هللبم هللاػ ؾمبذببهللذ حلمهللبودبهللزمطاضدببلهلل بضدططهبهللشذدًهلله بنهللزذفبظهللزل

ذ ؾطيبوددبهللاا وددبهلل:هللزذفددبظهللَااأدد،هللوددبشنطيمهللااذطؼدد هللاالخددتاسهللااذلصددؾ هللاالجددطةلهللازذفددبظهللاملأ ددؽهللوبذف ددًهلل

ااذددددسذمهللااذؼدددد سغهللااذدددددسدلبجلهللااددددوهللالجدددددتاهطهلل:هللاذف دددد اظجهللااذل دددددتضلهللااددددوهللاذط ددددد هللاملؼدددد ؾم هلل:هللاذيدددددب تضلهلل

هللذؾ ب لهللاذلطلف لهللاملؼً...ا

اا وددبهللزسهللاذؾددطوهلل ؼدد ؾم هللز  بلددبهللزذفددبظهللالح ددبضةهللفدديهللهأابددبلهللامددبهللاضددططهبهلل ػدد ؾمبٌهلل ؾدد هللَذفددبظلهلل

امدددبهللهدددتهللزلج دددمهللاذددد هللاطاز بتددد هللفددديهللاذؾطع ددد لهللوبذس ددد هللا ددديهللاذصدددحطاءلهللزضدددفهللبمددد هللشذدددًهللبلجدددببوئهللنذفدددد هلل

الخف ددفهللاددوهللَذفددبظهللوددبسهللدحدد هللهلل ؾدد هللَذفددبظهللَلجم دد هللاذعددمهللػددبضؽتاهللفدديهلل ؾطيبوددبلهلل عددعهللزسهللهددصاهللاذ ددتؼ

ددددبسهلليؼددددد عهللاذفطمدددددبزهلل َمددددد   هللاملطاز ددددد هللذبدددددبلهللاادددددوهللشذدددددًهللاذ دددددت،هللاذدددددصأهللود ز  بلدددددبهللايدددددبسهللَذفدددددبظهللاذؾطع ددددد هلل

هللااذ بػم سهللاملؼ عهللنبذؾطع  هللاذؼمؼمهلل.هصاهللام   هللاوهللزػلبوهللاذ ؾطي .
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َط د َاضازهللا َظهدبضهللا بضلهلل  بكد هلللفدؽهللاا وبهللزسهللاذطل ؾ هللفيهللالجعيطةهللاذؾطع  هللوبلد هللاحدسازةهللاذؾطدبءهللادوهلل

هللاذؾطي،هللبذ وبهللاث :هلللط ؽلهلل   بضلهللدبػم سلهلللغهللام  هب

َن  د هللذل د هللاػد لطاضهللاذؾطيد،هللفديهللا طلد هللاا دسةهللنصدتضةهللاؼد مطةلهلل اا وبهللزسهللاذل ئ هللذئهللتىوهلل ؼم هللنإ بزةهلل

لوبضهللاذعمهللتس ؾ هللبم هللاذل دبء.هللا د سهللاضدططهلل َاطبضهللااذ  بن ؿهللَا سضةهللاذصختضهللاذعمهللتللعهللبوبلهللاك  هلل خبءهلل
 
ال

مبضهللاذطاادد،لهللاهددصذًهلل ؾدد هللاذؾددطوهلل دد سهللزضازااهللبؽددبزةهللن ددبءهللاذىؾلدد لهللاذ
 ؾمددبسهللبمدد هللن ددبءهللكصددطهللاػدد ؾبسهلل ؼدد م

لتدد لهلل ؾدد هلل ةلهللاوددبسهللؽ  وددبهللن ددب اسهللاذطاادد،.هلل يددبسهللاددوهللاذلددسد مهللزسهللد  ددسم  بػدد ؾبلتاهلل ؼددف   هللؽ دد هلل ددبط هلل  

َن   هللاث :هللاذل ططةلهللااذب  جلهللااذؼسدطلهللاإلادتاسهللام  هب. هللزػمبءهلل

عتاهللابهللا  ب تاهللبذ  لهللاث :هللاحطاوهللاد سقهللام  هب.اا وبهللافطزا،هللا   هللب تاهللبذ وبهللفيهللمسضهللإلاػأولهلل ؾطم

لهللااملؼددددًلهللااذيددددب تضلهللااذف فدددد لهلل دددبذلعم اا وددددبهللاذؼدددد ؿهللاذعددددمهللوبلدددد هللتفددددسهللاددددؿهللاؼددددمم بتوبهللبمدددد هللزػددددتاقهللاذؾددددطوهللود

هللااذلطلف هللوبل هللتلل هللن سهللاذؾطوهللاؿهللاؼمم بتوب.

 ؾدد هللاملفددطزا،هللااملصددطنحب،هللامددبهللذددئهللدجددسااهللذبدددبهللهللاا وددبهللاملتدد  م سهللاضددططااهللفدديهللتط مددبتوئهللبمدد هللاػددد ذساو

اطاز بهللزاهللذئهلليؾط تاهللتط م  لهللاػطؽبسهللابهللػطىهللاػ ذساوهللهص هللاملفطزا،هللاملؾطع هللن سهللالخبم هللااذؾباد لهلل

هللهلل21اث :هللاتػ لبلهللكبلتسلهللزػ تضلهلل  ؼف هللام  هب.

  ضىابط معشفت املعشب والذخيل:

وهللااذسد  هللؽوهللم  همبهللاوهللهأوهللاذؾطوهللضتان  طلهللزهمببهللابهللد ي:ذ م  زهللاملؾطم

  لددسهللاؽ لددعهللؽ مددبءهللاذ غدد هللبوددص هللاذطب فدد هللاددوهللاذي مددب،هللاه مباددبهللنبذغددبهللاز ددبضااهللبمدد هلللجمآلاوددبهللاع م ددتاهللهللالىلذذل:

هللزم ببهللاز ذآلاوبهللفيهللذغبتوبهللاابهلللذ هللؽ   هلل ؾسهللاذ ؾطي هللاوهلل  اهللاذل بءهللااذس ذ .

 دمىوهللاؾط  هللاملؾطوهللنب  ألهلل طا  لهللهصاهللا  ألهللؽ  هلللتؽ س:هلل:ائتالف الحشوفهلل
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:هلل دددطالهللذدددئهللتج مدددؿهللفددديهللو مددد هللؽطع ددد هللاذل ددد لهللاثددد :هللالجددد ئهللااذلدددبلهللفددديهللو مددد لهللهللهددددبلجتقهللااذلدددلجهلل ٌَا اذ دددتؼهلل

َ تقلهللاهللاذصبزهللاالج ئهللهللفيهللو م لهدبذص ج هللاالج لهللام  همبهللهث  . هلل22ا

اذ تؼهللاذثبأ،:هلل طالهللتج مؿهللفيهللهأوهللاذؾطوهللم  هللزلوبهللت تزوهللتطت لبهللدبمبهللفيهللتأذ فببلهللااضازهبهللفيهللو مد هلل غ د هلل

صاهللاذت ت  هللدسٌهللؽ  هللزلوبهللاؾطع لهللاث :هللاذ تسهللااذطاءهللهمبهللكبٌهللانوهللزضيس:هللذ ؽهللفيهللهأوهللاذؾطوهلللتسهللػبه  هلله

دددددط".هللااذدددددعاأهلل ؾدددددسهللاذدددددساٌ.هللكدددددبٌهللالجدددددتاذ ل،:هللذددددد ؽهللفددددديهللاذؾدددددطوهللاذدددددعاأهلل ؾدددددسهللاذدددددساٌلهلل
ْ
 "هللا"ظل

ْ
 ؾدددددسهبهللضاءلهللهدددددد"كر

 23هدبذب ساظهللااملب سظ.هللام  هبهللهث  .

َن  ددد هللاذؾطع ددد هللب هللزسهللذلدددسهللم ددد ،هللهللالخذذذشون عذذذن أوصان العش يذذذت:هلل اذؾدددطوهللن دددبءهللاذي مدددب،هللاذسد  ددد هللذ تا دددمهلل

هث ددد اهللادددوهللاذي مدددب،هللذدددئهللدىدددوهللادددوهللاملمىدددوهللبد دددبؽببهللذدددألاظاسهللاذؾطع ددد هلل ت وتهدددبهللفددديهلل بذبدددبلهللاثددد :هللهللدطاػدددبسهلل

تاذدددددم هللام ددددد هلل دددددطازقهللاهلل   ؾبذددددد :هللػ 
 
َاظاسهللم ددددد هللاذؾطع ددددد :هلل)هلل بؽ ددددد :هللكبن ددددد هللاهبن ددددد  هللاهلل)هلل  دددددَفبض،ج.هللاادددددوهلل

َ
ْ ي
َ
اك

 24شذً.

تجسهللذىث  هللاوهللاملؾطعب،هللزهر هللاوهللذغد هلل)ذ جد  هللكدبذتا:هللنطلدسهللا طلدسلهللاكدبذتا:هللا يب  د هللاا يدبٌهللهلللغاث:ْثرة ال

ا يب دددد هللاا ىئدددد .هللدط ددددؿهللهددددصاهللبمدددد هللزسهللهددددأهللاددددوهللاذللب دددد هلليؼدددد ًهللاؼدددد ى هللفدددديهللاذ ؾطيدددد لهلل  تا ددددمهللم دددد  هللتدددددبضةهلل

 25ايذبذف هللتبضةهللزدطى.

َمدد   هلليد مهللا د لهللزادبهللفديهللاملؾدطوهللزد د هللفديهللاذؾطع د لهلل  د ؽهللذد هللزمد هلليهللفلذذان صلذل فذي العش يذت: ذغ د هلل

هلل                      ذ هللزم هلل ي مهللا  لهلل ب ن  هللنمؾلعهللاذطاه هلل هللدم هللنص  هللبم هللإلان .هللهلل

هللدساظت هطبيليت لىمارن من املعشب والذخيل في معجم العحن 

هللبذ  هللاذتهللبش ط َؼ  
ْ
:هللاتضٌؿهللد   بء  ْ طهللن ط، م ٌولهللاهتهللاوهللاأ يهللاذ جئ.هللااذب،

َؾط  هلل.:هللاذب نط:هللا   26ش م 

هللزد  .هللبشدن: عم  :هللاذؼ   27اذَب زج 
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طكبس.هللبشق: هللزد  هللفيهللاذؾطع  لهللايجمؿهللؽ  هللن،
 28اذَبْ ق 

:هللشدجطةلهللاهدتهللمدلغهللدصدلغهللند لهللاشلمدبهللؽ م دبهللزلد هللزد د هلل لد هللذد ؽهللذ ؾدطوهللو مد هللؽ د هللن دبءهلل ؾد .هللبلم ئ  :هللاذَلل 

هلل29اذتهللوبل هللؽطع  هللاذل بءهللذت سهللذببهلللغ  .

َزاي لهللاؾطو.هللبىج: هللاوهلل  30اذل ج 

َؽأوهللذ لب س.هلل:بىذ َئهللاوهلل
َ
هللَؽ  ُّ 
 
هللو
 
هللزد ب [.هللااذَلْ س  ،  َ هللالح،

تزهلل]زأهللهث    هللاذل    هللَزد ٌ لهللايلبٌ:هلل أٌسهللهث    هلل31اذَلْ س 

بضهللاذصدوهللد عاتسهللاملؾبزس.هللبىذس: جم هللااذسضان  هللَزد  لهللهئهللاذ ُّ
 
 32اذَل بزضة

هللااذىطابل م هللبهن ن :هللابهللديتسهللن سهللاذؾطع م ، هللاوهللإلا،
ُّ،  33زد ٌ هللفيهللاذىأو.لهلل«هلل4»:هللاذَبْوَتأ،

طاءهللااذل ؿهللزد  لهللاهتهللنبلحسغهللنأهلله  هللا هللاظس.هللجضف: ،
م
عالهللفيهللاذي هلل34الج 

:
ُ
عان

َّ
يبس.هللالُجل

 
 
 
هلل35زد  لهللاهتهللنبذفبضػ  هللو

:هللاذل سقهللاذصأهللدطا هللن لهللزد  .جلهم م  أه،
هلل36:هللالج 

:هللَ َمددَؽهللاملددبءهللا مددسلهللا مؼدد هللإلاهبذدد هللهللجمذذغ: هللزد دد .هللاتلددٌت تغ  :«هلل.هلل1»الجددبا 
ٌ
ؼدد  ذعادد هللهللا ددحطةهلل با،

هلل
 
ة ط  ليؾ،

هللا 
 
 .37ايبلب

هلل38:هللالجتػم:هللاذلصطلهللزد  .جىظم

 هلل لددسهللهللالَحِمحذذرة:
َ
ددْطت
َ
ي
َ
هللشدد مَءهللك لهللاودد ُّ ددط 

َ
ْلي
 
هللزأ:هللت ْحَمددط 

َ
وددبهللت هلل ل 

ٌ
َ ْ هللَ م دد ة ،

ددمم لهللاػ  َ
وهللاذدد ؽهلل َؾطيدد،م َؾددط  هلل:هللا  عُّ

 
ددى
ْ
 
 
َ

. 
َ
 39َ َمْطت

هللذ هللدشن: هللاث  هلل]اهتهللهأٌوهللؽطاقيٌّ ا و  لهللااذسم  و،
وهللاوهللاذس   40ؽهللاوهللهأوهللاذلبزد .زا وهللاؾطم
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ضاظ.هللدسص: ْتوهللالحت لهللاهتهللاؾطمولهللا مؾ  :هللاذسم
 
ضظ:هللَزْضظهللاذث  41اذس 

ى :هللاػددئهلللوددطهللنبذب ددسلهللن غدآلاوئلهللذ ؼدد هلل ؾطع دد لهللازذ دد هللشذددً:هللزلد هلل هللد  لدد،هللفدديهللو مدد هللؽطع دد هللدْكذ 
َ
ه :هللاذددس 

هلل42 ط بسهللاثأسهللفيهلل يتهللاذي م هللب هللنفص هلل ظوهللوبذؾل ل هللاالخف فسهللالحت .

 .43 طلهلل بضس مهللاؾطو:هللاذ بالذهلان

يددد بٌؼهلل هلليؼددد ط ؿهلله مدددبَسهللشددد مَءهللاكدددتوهللادددصاد ؿلهللريذذذ  دددصدبؼهللا، َادددط.هللزشؽ ددد هلل دددصاؼ.هللاض ددد هللا، هلل
 
:هللب دددبؽ  ْيؿ 

 
:هللاذدددص

 .44ازشؽ هللن لهللاذلبءهللزد  ل!هللاؾ ب :هللزشؽ  

لهللاهتهللزد ٌ هللهللس ن:
 
تلب هللاذط  َ :هللزؽط   هللَضع 

 .45زْضَع   

ل،هلل
َ
دددْطت دددتزهللا  لدددبغلهللدلدددبٌ:هللؽ  ل  هللا ددد هللالاضت، ْيؽ  ددد هللفددديهلل ؾددد [هلل.هللضيدددؽ:هللاذدددط  هلل ؾ ،   

 
دددساد
َ
ددد هللات ،
هللَ لم و دددبو  ؽلهلل]ااؾ دددب هللال،

هلل ؾ  هللنلؾ .هللا
َ
ط
َ
َاطهللزأهللادَ   َلَؽهلل

َ
ْلَجع.هللااضت

َ
ٌزهللز َ ر،
ْ
ى وهللالّشِيباطاهْلمهللَضع ؽهللاَضع ٌزهللزأهللا  ؾط  هلل.46ا 

َػتزهللسهذن: َزدئهلل :هللزد  .هللاهتهلل هلل.47َضلسج 

هلل ددددجأ،.هللا :هلله ددددبوهللاذؾبددددسةلهللايجمددددؿ  ددددج، ُّ ،
ددددطهللزلدددد هلل:هللحجددددبضةهللوبملددددالسذذذذجيلاذَّم فؼ  سضلهللاهددددتهللحَجددددطهللاطدددد سلهللاي 

ٌوهللزد ٌ هلل ؾط  هلل48ا 

 .49لهللزد  الّعيعك

لهللا فؽ  ط:هللاذؾعيعهللاذ  
 
ذ م  ،
م
 50:هللاؾطوالشمختر  اذي

َقهللالحت هلللشم:
ْ
ص ٌوهلللَحْل هللاؽ، طٌؿهللنب ،

َ
:هللك ْطو  هللَزد ٌ .هللااذص  ْطو   .51اذص 
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:
ُ
ذذذذذىلجت هللالحتهدددددبلهلل أادددددبهللهللالصَّ  تل،

هللاذؾطيددددد،هللاذدددددصأهللديدددددتسهللفددددديهللاذدددددسُّ ددددد ج  ذذذذذىُج اذص  َاتدددددبضهلل بدددددتهللزد دددددٌ .هللهللالصَّ شاهلل

ٌوهلل َؾط  هللا  تلجبس   .52ااذص 

اسمت
ّ
لم لهللاوهللدي الط  .53لهللزد  :هللاهتهللن  هللوبذل 

:هللابءهللهللطشخ:
 
ْطد 
 
دج مؿهللوبلحتلهللاذتاػدؿهللؽ دسهللاذدطجهللاذل دبةهللدج مدؿهلل  ودبهللادبءهللهث د هلل دئهللدفد  هللا ودبهلل«هلل4»اذط

ْطدبسهللاػئهللض  هللن غ هللدطاػبس
َ
هلل.54بم هللاملعاضؼلهللزد  لهللذ ؽهلل ؾطع  هللاح  .هللاط

ولهلل]اكسهللاػ ؾم هللفيهللذفػهللاذؾطع م [طىبر هللن لهللاؾطم َؾ  
ْ
تض:هللاذصأهللد   ْ ل 

ُّ
هلل.55:هللاذط

سهللاذؼ ف:هللا   فشهذ
ْ
ل ط، ولهللاػٌئهللذ ثتولهللا ،

 .56:هللَزد  هللاؾط 

مهللفشهم طال،
َػسهلل:هللاذف   .57:هللزد  هللاؾطوهللهؾأنط:هلل

هللاػئهللزلج م.هللاذ ؽهللفيهللهأوهللاذؾطوهلل  سهلل ؾسهلل وهللاؿهللاذلبلهللب هللزد  هللكلش: م 
َ
هلل.58َك 

ْحَرو 
َ
 الل

ُ
هلل.59:هللاؾغئهللاذؾؼىطهللااذلب   لهللاهتهللزد  ان

هللزد  هلل]اؾطو[هلللهللاهتهللش مءهللد ؾ هللن لهللاضعمبهللكبذتا:هللهطقهللْشن ط ج 
 
هلل60:هللاذى

هلل]اؾطال[هللزد  ْسج ْتَ ف 
َ
هلل61:هللاذي

هللاذ  فد هللالحدطالهللؽ د هلل ؾدأٌهللهللْشخ:
ٌ
:هللاذسدتثلهللاهتهللزد  لهلل لد هللذد ؽهللفديهللهدأوهللاذؾدطوهللضعبؽ د 

خبس 
ْ
ش
َ
اذى

شخبس
َ
هللؽ  هلل ؾأٌهللا هللديتسهللب هللنىؼطهللاذصسضهللم  هلله خبس 

ْ
ش  إل هللدف  .هلل] إسهللزؽطوهللك  :هلله،

62. 

 
ُ
َزوالكىاميخ  .63:هللزد  لهللاهتهللاوهلل

فبللهللاهتهللاؾطولك هللاذللطهللذنخ،
هللن هلل  تز  ْصَلغ  ْلٌغهللز مطهللد  :هللم،

ًُّ هلل.64:هللاذ ُّ
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كُّ 
ُّ
هللالل

 
بوبلهللاهتهللاؾطوهللزد ب ص 

 
هلل.65:هللابهللد ح هللاوهللالج سهللامل يتنهللييسهللن هللاذؼيبه سهللفيهللل

لت:
ُ
عت

ُ
هلل.66ا يهللاملعابضلهللزد  هللاؾطوهلللتؼهللاوهللاملأ يلهللامل

 هللمىج:
 
ط هللامل ًلهللزد ٌ لهلليؾلمهللاذغ، هللبؽطاو 

هلل.67امل ج 

لهللبشاهللدط  هللاوهللجحطهبلهللزد  .هللااذ لج:هللضطوهللاوهللاذ طاطهللهبج:
 
هللاذللج  للَج ،

هلل.68

:هللاؾطاللهللاهتهللاؾط وهشجغ   ؽ 
 
 .69:هللاذر

ُم 
َ
يف
َّ
:هللزد  لهللا يهلل أضةهللاملؼًالى

 
ل  :هللزد  :هللل فمهللاذؼطااي .هللااذ ب ،

هلل.70

 تالخاجم

اامددبهللتتمدد هلل الحمددسهلل هللاذددصأهللن ؾم دد هللتدد ئهللاذصددبلحب،لهللااذصددأ،هللااذؼددأوهللؽ دد هللد دد هللاددوهلللطددمهللنبذ ددبزل

بذ ددد هللاذلب ددداهللادددوهللاذ  دددب جهلل دددي:هللهللزسهللاملؾدددطوهللهدددتهللوددد هللهللو مددد هللزلجم ددد هللاػددد ؾم ببهللاذؾدددطوهللن غ   هدددبهللبمددد هللاضدددؿهلل

امدطنحتاهللندأسهللؽطي،هللاظلبهللزاهلل طا بلهللازط مهللؽ   هللاذلساا هللذفغ،هلل"هللاملؾطو"هللاهلل"اذسد  ".هللاذىوهللاملحس  سهلل

"املؾدددطو"هللادددبهللتدددئهلل غ  ددد  هللبمددد هللاضدددؿهللهدددأوهللاذؾدددطولهللاهلل"اذدددسد  ":هللادددبهللاػددد ؾم  هللاذؾدددطوهللادددوهللهدددأوهللاذ جدددئهللندددأهلل

 غ   لهللاهلل"املتذس":هللابهلللحمهللنىأوهللاذؾطوهلل ؾسهللؽصطهللاذطااد .هللا ططهللهصاهللاذ ؾطي هللزسهللدجطأهلل   هللبندساٌهللزاهلل

 صطهللإلاػييببز. صلهللذ تا مهللهأوهللاذؾطولهللهللازسهللديتسهللاذ فػهللكسهلللل هللبم هللاذؾطع  هللفيهللؽ

َدطىهلل50اكسهللاضزهللفيهللا جئهللاذؾ سهللزهر هللاوهللدمؼ سهلل)  هللو م هللاؾطع هللازد   لهللز  بلبهللاصوتضةهللنمصطنحهللا

َمدد   هللذ ي مدد هللزاهللددد اد باددبهللهللصهطهلله ف دد هلللطلبددبهلل  وددبهللزاهللاؾ بهددب.نمصددطنح س.هللهمددبهللزلدد هلللددبزضاهللدددصهطهللاذ غدد هلل

هللبل هللػم ؿهللااذلبزضهللؽ  هللشذً.هللحهللزػأٌهللزسهللد فؿهللاذلب اهللا م ؿهللاذلب م سهللاملب م سهللن غ هللاذ بز.
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هللااملطا ؿهللالهىامش

                            
 هللاذي رهلل لهللأيأةهللاذ حتهللاتبضيرهللز بطهللاذ حبةلهللتحل م:هللزي،هلل هللؽلسهللاذط موهللنوهلل هللنوهللاذط طباأهلل)ض م هللحهللهلل-1

هلل66هدهللص:1426-و2005بػمبؽ  هللاذ ب ط:هللاى ل هللب  بءهللاذت اثهللإلاػأا،هللاذطلؾ :هللَام هلل
هلل يهللاسد  هللؽمبسهللؽ  هلل بط هللالخ  جهللاذفبضس مهللهلل-2
بْدمبظهلل)امل تف :هللاذصهعملهللاذإلابولهلل مؽهللاذسدوهللزنتهللؽلسهللحهلل هللنوهللهللهلل-3

َ
هد هللػ  هللزؽأوهللاذ لأءهلل748ز مسهللنوهللؽثمبسهللنوهللك

هلل97ص:هللهلل7\وهللج2006-هد1427اذلبهطةهللاذطلؾ :هللهلل-اذ ب ط:هللزاضهللالحسدا
هد هللاذلساد هللااذ وبد لهللطلؾ هللزاضهلل774انوهللهث  هللزنتهللاذفساءهللبػمبؽ  هللنوهللؽمطهللاذلطش مهللاذلصطأهلل ئهللاذسايل،هلل)امل تف :هللهللهللهلل-4

هلل162ص:هللهلل10\وهللجهلل1986هلل-هدهللهلل1407اذفىطلهللؽبوهلل:هلل
هد هلل غ  هللاذتؽبةهللفيهللطللب،هللاذ غتي سهللااذ حبةلهللاملحلم:هلل911اذؼ تط،لهللؽلسهللاذط موهللنوهللزي،هللنىطلهلل أٌهللاذسدو)امل تف :هللهلل-5

هلل558ص:هللهلل1\ذل بسهلل/هللم ساهللجهلل- هللزنتهللاذف  هللبنطاه ئهللاذ ب ط:هللاملى ل هللاذؾصطي هلل
هلللفؽهللاملط ؿهللااذصفح .هللهلل-6
هلل97ص:هللهلل7\اذ لأءهللجهللاذصهعملهللاملصسضهللاذؼبنمهللهللػ  هللزؽأوهلل-7
هللاملصسضهللاذؼبنملهللااذصفح هللهلل-8
هد هللهللا  ب،هلل681انوهللد يبسلهللزنتهللاذؾلبغهلل مؽهللاذسدوهللز مسهللنوهلل هللنوهللبنطاه ئهللنوهللزي،هللنىطهللاذب اي،هللإلاضع يهلل)امل تف :هللهلل-9

هلل247ص:هللهلل2\ن  ا،هللجهلل–َؽ بسهللازللبءهللزن بءهللاذعابسهللاملحلم:هللب ؼبسهللؽلبغهللاذ ب ط:هللزاضهللمبزضهلل
هلل.218ص:هللهلل2لهللاملط ؿهللاذؼبنملهللج/اللغتتهزيب اذبطاألهللهلل-10
َلصبضأهللاذطايفو هللإلا طيل هلل)امل تف :هللهلل-11 هلل هلل مبٌهللاذسدوهللانوهللا غتض هللزنتهللاذف  ل انوهللا غتضلهلل هللنوهللاىطوهللنوهللؽ  ل

هللهلل4/2865هدهلللهللابزةهلل)هللؼ.ض.و هللهللج/هلل1414هلل-هلل3ن  ا،لهللط/هلل–لهللاذ ب ط:هللزاضهللمبزضهلللعان العشبهد لهلل711
هللػ لتي لهللؽمطاهللنوهللؽثمبسهللنوهللك بهلل-12 لهللاملحلم:هللالكتابهد لهلل180 هللالحبضث،هللنبذت ءلهللزنتهلل يطلهللامل ل هللػ لتي هلل)امل تف :

هلل.303ص:هللهلل4ج/وهللهلل1988هلل-هدهللهلل1408لهلل3ؽلسهللاذؼأوهلل هللهبضاسلهللاذ ب ط:هللاى ل هللالخبلجيلهللاذلبهطةلهللط/
هللهلل-13 هللزنتهللاذلبػئهللاحمتزهللنوهللؽمطاهللنوهللز مسلهلل بضهللحهلل)امل تف : ىامض الكشاف عن خلائم غهد لهلل538اذعاذيطأل

هلل.507لهللص:3ن  ا،لهللج:هلل–هدهلللهللزاضهللاذى بوهللاذؾطي،هللهلل1407هلل-هلل3لهللط/التجزيل
هلل.5لهللاملط ؿهللاذؼبنملهللص:املعشب من الكالم صعجمي على خشوف العشبالجتاذ ل،لهلل-14
هلل.هلل14هلل–هلل13ص:هللهللهفغ املشج  الجتاذ ل،لهلل-15
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هلل-16 هلل هللزهلل َم هللاملصطأل أهللنوهللؽلسهللالجلبضهللامللسس مهلل هللانوهللزي،هللاذت مهلل)امل تف :هللانوهللزي،هللاذت ملهللؽلسهللحهللنوهللَنطم نتهلل ل

هلل.23ن  ا،هللص:هللهلل–لهللهللاملحلم:هللز.هللبنطاه ئهللاذؼباطائ،هللاذ ب ط:هللاؤػؼ هللاذطػبذ هللفي التعشيب واملعشبهد هلل582
هللهلل-17 طاجل هللاذؼ  لهللاللباب في كىاعذ اللغت وآالث صدب الىدى والصشف والبالغت والعشوض واللغت واملثل هللؽ ي

هلل.53هدهللص:هللهلل1403لهلل1زايمهللط/هلل–اذ ب ط:هللزاضهللاذفىطهللاطا ؾ :هللد  هللاذسدوهلل م  مهللنب بهلل
هللانوهللهيبوهلل)امل تف :هللهلل-18 هلل مبٌهللاذسدول هللزنتهلل ل هللؽلسهللحهللنوهللدتػفهللنوهللز مسهللنوهللؽلسهللحهللانوهللدتػفل انوهللهيبول

ص:هللهلل13831لهلل11املحلم:هلل هللاحيعهللاذسدوهللؽلسهللالحم سهللاذ ب ط:هللاذلبهطةلهللط/هللششح كطش الىذي و ل الصذي،هد 761

هلل.227
هللانوهللهلل-19 َظزأهلل)امل تف : هللزنتهللنىطهلل هللنوهللالحؼوهللنوهللزضيسهلل هلل321زضيسل هلل ؾ لي،لهللجمهشة اللغتهد ل هللضاعأهللا    هللاملحلم: ل

هلل.73ص:هلل1وهللج/1987لهلل1ن  ا،لهللط/هلل–اذ ب ط:هللزاضهللاذؾ ئهللذ مأد سهلل
هلل.729ص:هللهلل1لهللاملط ؿهللاذؼبنملهللج/معجم اللغت العش يت املعالشةز مسهللاذ بضلهللهلل-20
هلل–هلل31لهللص:هلل2008لهللصلفاظ الذخيلت وإشكاليت الترجمت اللغىيت والحضاسيتاذغ  لهللهللؽلسهللاملج سهللنوهلل هللنوهللؽ يهلل-21

هلل.هلل32
هلللهللااذصفح .لهللاملصسضهللاذؼبنماملعشب من الكالم صعجميالجتاذ ل،لهللهلل-22
هلللهللااذصفح .لهللاملصسضهللاذؼبنماملعشب من الكالم صعجميالجتاذ ل،لهللهلل-23
هلل.23ص:هللهلللملهللاملصسضهللاذؼبنفي التعشيب واملعشبانوهللزي،هللاذت ملهلل-24
هلللااذصفح .الجتاذ ل،لهللاملصسضهللاذؼبنمهلل-25

هلل472ص:هلل7\الخ   لهللهللا جئهللاذؾ سلهللجهلل-26

هلل204ص:هلل6\الخ   لهللا جئهللاذؾ سلهللجهللهللهلل-27

هلل155ص:هلل5\الخ   لهللا جئهللاذؾ سلهللجهللهلل-28

هلل182ص:هلل5\الخ   لا جئهللاذؾ سلهللجهللهللهلل-29

هلل153ص:هلل6\الخ   لهللا جئهللاذؾ سلهللجهللهلل-30

هلل52ص:هللهلل8\الخ   لهللا جئهللاذؾ سلهللجهللهلل-31

هلل104ص:هللهلل8\لخ   لهللهللا جئهللاذؾ سلهللجاهلل-32

هلل59ص:هلل4\الخ   لهللهللهللا جئهللاذؾ سلهللجهلل-33

هلل71ص:هلل6\الخ   لهللهللا جئهللاذؾ سلهللجهلل-34
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 : دراسة حنوية حتليليةيف القرآن الكرميماهية الرتّخص 
 ٕاػداد

أٔثوثليتو د. غبد امسالم أٔمني هللا
1

 

 هيجرياي.-خامؼة احلمكة، ٕامورن قسم انلغات )شؼبة انلغة امؼربية( لكية امؼلوم إلوساهية،

 ادلكتور دمحم جنيبو 

خامؼة امؼلوم إلسالمية املامزيية، هيالٕ 
2

           

 ملخص امبحث:

يتناول ىذا امبحث ماىية امرتّخص وقرائنو يف امقرأٓن امكرمي: دراسة حنويّة حتليلّية. ومن ذكل غّرفيا 

ابن حىن بقوهل: "ٕان انلغة ٔأصوات يؼّّب هبا لكُّ قوٍم غن ٔأغراضيم"
(2)

، ويه وس يةل امتخاظب بني 

يف امضمري.ومن املسّّل  امناس ول متكل مربط امصالت بيهنم ٕاّل رموزًا من ٔأصوات ثُؼِّبّ غن لّك ما

خدًل ٔأن ػّل امنحو رضوريُّ ملّك من يدرس ػلوم امؼربية من قرأٓن، وحديث، وفقو، وثفسري، 

ورصف، وبالغة، وقراءة، وغريىا، ٔلهو ل يس تعيع ٔأحٌد ٔأن يدرك املقصود من هّص مغوّي دون 

ات كثرية يف امرتاكيب امؼربية من مؼرفة امقواػد امنحويّة اميت يسري ػلهيا ىذه انلغة. وهظرًا موحود دراس

اجلاهب امنحوي وامرصيف وامبالغي؛ يرى امباحثان ٔأن امرتّخص امنحوّي نلقرائن امنحويّة دللٌت 

هيتدي هبا املتلكّم يف هظم امالكم حّّت يفيم اخملاظب ٔأو املس متع؛ اغامتدًا ػىل امقرائن سواء أأكهت 

اح غن املقصود. ومما ل خدال فيو ٔأن امقرائن امنحويّة من مؼنويًّة ٔأم مفظّيًة اميت ثُؼني ػىل إلفص

وسائل ثؤّدي ٕاىل فيم امرتاكيب امؼربّية ومناجه حتليل ثكل امرتاكيب؛ وػىل امرمغ من ذكل، ثُؼدُّ امقرينة 

ميدااًن كبريًا ندلراسات انلغويّة من حنو، ورصف، وبالغة، ٔلهنا حتتوي ػىل كثري من امقواػد، 

                            
1 atos2@hotmail.my 08129042120/ 
2 najib@usim.edu.my 
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ويّة اميت جساػد داريس امؼربّية ػىل مؼرفة امسنن انلغويّة. ويؼمتد امباحثان يف ٕاحراء ىذا وامقواهني انلغ

امبحث ػىل املهنج اموصفي الاس تقرايئ وكام يؼمتدان ػىل املهنج امتحلييل وامنقدي. ويمّت ذكل من 

ببؼض  حيث مجع املؼلومات من كتب امنحو وامقراءة وامتفسري وانلغة مث ثنقيحيا، وسيمّت امبحث

امتوصيات والاقرتاحات. وبناء ػىل ذكل، قد اش متل ىذا امبحث ػىل احملوَريْن؛ ويتناول احملور ألول 

مفيوم امرتّخص يف انلغة والاصعالح؛ ويؼرض احملور امثاين ظاىرة امرتّخص يف بؼض امقرائن 

 امنحويّة؛ واخلامتة.

Abstract: 

This paper examines the grammatical analysis study of ellipse and its coherence in the 

Glorious Qur’an. Language play a vital role in human life and it is a tool been used to 

communicate between human beings. Undoubtedly, Syntax is very important in terms of 

learning any branches of Arabic Language such as Qur’an, Hadith (Sayings of Prophet), 

Tafsir (Exegesis), Fiqh (Jurisprudence), Sarf (Morphology), Balagha (Rhetoric) and many 

others. The term “Al-Qareenah” Coherence in the Arabic language is examined in all 

branches of Arabic language such as Semantics, Phonetics, Morphology, Grammar, Rhetoric 

etc. Thus, it is regarded as a wide field for linguistic studies being contained in many 

linguistic rules that help to know its norms. Coherence has a prominent role in explaining the 

meaning of Arabic structure both in the phonetic, verbal and semantic coherences which 

includes:- stress, rank, combination, joining, instrumental, ascription, subordinate coherences 

respectively. In this regard, an attempt is made in this paper in other to examine the role of 

coherences in the Arabic ellipse sentence and relate it to the grammatical analysis study of 

Glorious Qur’an. Therefore, this paper is divided into two namely concept of ellipse in Arabic 

language and features of ellipse in the grammatical coherence and conclusion. 

 امللذمة:

ىن وغو الجملت بىاظؿت الحزف أو ؤلاغماس أو الفطل أو اخخالؽ الشجبت والخباظها  للذ حهل اللًىٍّ

ظ في اللشابً نىذ أمً اللبغ" مو 
ّ
مً خُث الخلذًم والخأخير أو الخىّظو في ؤلانشاب مً باب "الترخ

ظ ًخػو لهذٌو أمً اللبغ. ومىه ًلٌى جمام خعا
ّ
خطح خػىم ؤلاشاسة إلى أن َزا الترخ ن:"ٍو

وما الهذٌو ألمً اللبغ في وحىب أن ًيىن َىان دلُل نلى املحزوف وغشوسة الخفعير نىذ ؤلاغماس 
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. إرن، فئن أضٌى الهشبُت (2)نلى الفطل بين اإلاخالصمين ونلى الخلذًم والخأخير..." ًفشع ًم ششوؽ

الَخل في الهالماث ؤلانشاب ًُ ُت إشاسة إلى مهان ًلطذ إليها الذاللت بالحشواث نلى اإلاهاوي، ومً رلً 

دشضىا نليها رلً  ٌّ نليها؛ وما وان للهشب أن ًلتزمىا َزٍ الحشواث ٍو فخجهل جلً الحشواث جذ

 ألمً اللبغ في الىكام والعُاق 
ً
، بل للذ واهذ خاسظا

ً
ش اإلاهنى شِئا ه، وهي ال حهمل في جطٍى

ّ
الحشص ول

 
ً
ل اللبغ الحاضل فيها بانخباس اإلاهاوي . ونلُه ًلٌى العُىؾي: "إن وغو  ؤلانشاب ف(3)مها ي ألاظماء ليًز

ا في الشفو أو  املخخلف نليها، ومىه سفو الفانل وهطب اإلافهٌى فئن رلً لخىف اللبغ منهما لى اظخٍى

 .(4)في الىطب"

 أهه كذ حاء 
ّ
ونالوة نلى رلً، اجفم الىداة نلى سفو الفانل وهطب اإلافهٌى به إرا رهش الفانل إال

 إرا أمً اللبغ؛ ومىه كىله حهالى:الفانل مىطى 
ً
 واإلافهٌى مشفىنا

ً
ِه با  َسّبِ

ًْ ى آَدُم ِم
َّ
ل
َ
ل
َ
ح
َ
}ف

َماٍت{
ْ
ل
َ
[، فـ"آَدُم" مشفىم و "ولماٍث" في مىغىم هطب. وكشأ ابً هثير وبهؼ اللّشاء بىطب 37]البلشة:و

 فجهل الفهل لليلماث.  (5)"آدَم" وسفو "ولماٌث"

 كاٌ ابً مالً:

 (6) ًلحسغ   **   وهب  فاغ  ؤزض ولثلغوسفؼ مفػىله به ل   

ىطب الفانل نىذ أمً اللبغ هلىلهم:"خشَق الثىُب اإلاعماَس" وال ًىلاط رلً بل  كذ ًشفو اإلافهٌى ٍو

، وال ًطلح "الثىب" أن  (7)ًلخطش فُه نلى العمام
ً
، إر إن الفهل "خشق" ًخؿلب "اإلاعماس" فانال

 لـ
ً
 نلى نىغ كانذة إنشاب الفانل ًيىن فانله؛ ألن الثىب ال ًيىن خاسكا

ً
 أو نادة

ً
"اإلاعماس" ناكال

مبنيٌّ 
ٌ
 وأن ًخلّذمه فهل

ً
، مشفىنا

ً
هَشف باللشابً آلاجُت: أن ًيىن اظما ٌُ . واإلاهشوف أن الفانل  واإلافهٌى

ىت  زا واضح مً كٍش للمهلىم. إرن، وللذ جدّللذ َزٍ اللشابً في "اإلاعماس" ما نذا ؤلانشاب بالشفو؛ َو

ظ في ؤلانشاب. ؤلاظىاد وإن
ّ
 جّم الترخ
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ل نلى 
َ
داف ًُ ومىه ًلٌى ابً الؿشاوة ألاهذلس ي: إرا فهم اإلاهنى فاسفو ما شئَذ واهطب ما شئَذ وإهما 

"؛ 
ً
ٌذ َنْمشا  ورلً هدى : "َغَشَب َصٍْ

ً
سفو الفانل وهطب اإلافهٌى إرا اخخمل ولُّ واخذ منهما أن ًيىن فانال

 ٌُ " لم 
ً
" وجىطب "نمشا

ً
ذا ٌ لى لم جشفو "ٍص ِم الفانُل مً اإلافهى

َ
 .(8)هل

ظ في ؤلانشاب. 
ّ
ت وكو فيها الترخ  مً ألابُاث الشهشٍّ

ً
وباإلغافت إلى رلً، كذ أوسدث مطادس الىدى نذدا

 نلى  
ً
ه مفهىال

ُ
 وفانل

ً
ه فانال

ُ
ومىه ًلٌى الضحاجي: "وكذ حاء في الشهش ش يء كلب فطّير مفهىل

ل..." ظ م (9)الخأٍو
ّ
اُسُع ؛ وحهل ابً َشام َزا الترخ

َ
ل
َ
ح هالمهم ج

َ
: "مً ُمل

ً
ح هالم الهشب كابال

َ
ً ُمل

، وئنؿاء الفانل إنشاب اإلافهٌى ونىعه نىذ أمً اللبغ، هدى: "خشق الثىُب (01)اللفكين في ألاخيام"

 اإلاعماَس" و"هعش الضحاُج الحجَش".

ص في اللؿة والاصطالح
ّ
: مفهىم الترخ  املحىس ألاٌو

:
ً
ص لؿة

ّ
ُظ،  الخخفُؼ، الدعهُل، الترخ رخَّ

َ
ت ًَ َظ،  َشخَّ

َ
ى مطذس الفهل الخماس ي: ج الخِعير، َو

لاٌ هزلً:  ُظ في ألامىس" أي حعاَل وأخز فيها بالشخطت، ٍو
َ
خ

َ
َظ الش َشخَّ

َ
، ومىه كىله: "ج

ً
طا َشخُّ

َ
ج

ِه إرا حعاَل ولم ٌعخلّطه َظ في َخِلّ َشخَّ
َ
 بالهىاسع. أي ما (00)"ج

ً
لا ِ

ّ
شم مخهل

ُ
هت: اظم إلاا ش . وفي الشَش

 .(02)ُذ بهزس مو كُام الذلُل املحّشم؛ وكُل هي ما بني نلى أنزاس الهباداظخب

:
ً
 نلى أمً  وؤّما اصطالحا

ً
فهى جشهُب الىالم أو الجمل نلى يير ما جلخض ي به اللانذة انخمادا

ظ، ومشجىض الشخطت جػافش (03)اللبغ
ّ
ِعَب الىالم إلى الخؿأ ال إلى الترخ

ُ
، فئن لم ًؤمً اللبغ و

ن حهّذد اللشابً نلى إسادة اإلاهنى كذ ًجهل واخذة مً َزٍ اللشابً صابذة نلى مؿالب اللشابً، أل 

ىت،  ظ بخجاَل الخمّعً بهزٍ اللٍش
ّ
ا ًمىً أن ٌهني ننها، فُيىن الترخ وغىح اإلاهنى؛ ألن ييَر

ها، فال جطلح ألْن ًلاط نليها، ووقُفت اللٌى 
ّ
ىهت بمدل والشخطت هما ًلٌى نلماء أضٌى الىدى  :مَش

، فال جبرس بها أخؿاء املحذزينبه زور وهدٍى
ُّ
. ولزلً، إن اإلالطىد (04)ا ما وعبه ألاكذمىن إلى الش

، ولخبُان 
ً
ىت في الجملت والانخماد نلى اللشابً ألاخشي لخىغُذ اإلاهنى أّوال ظ َى إَذاس اللٍش

ّ
بالترخ
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ت أن ٌهشف أن اإلالطىد بالت ُّ يبغي لذاسس ي الهشب ، ٍو
ً
ىت املحزوفت زاهُا ظ لِغ فخذ الباب نلى اللٍش

ّ
رخ

ْهِم اإلاهنى ونذم اللبغ بل ًيىن في 
َ
 نلى ف

ً
مطشانُه أمام الهبث في نالكاث الجملت وكشابنها انخمادا

ظ إرن فهى خشوج نلى الىالم الذاسج مً الاظخهماالث 
ّ
خذود خاّضت ومىاكف شاةهت؛ والترخ

 والتراهُب.

ها؛ فال ًل
ّ
ىهت بمدل ظ َى مَش

ّ
شي الىداة أن الترخ اط نليها؛ وششوؾها أن ًؤمً مهها اللبغ؛ وأن ٍو

ظ في كشابً 
ّ
ظ ًؤحي به لًشع مهّين وأن اللًت ال جترخ

ّ
الَخل أن الترخ ًُ . ومً َىا 

ً
جيىن فطُدت

 ًمىً 
ً
 نامت

ً
ظ كانذة

ّ
ل َزا الترخ

ّ
، بل ًيىن رلً في مىكهُاث خاّضت بدُث ال ًمث

ً
الجملت حضافا

﴾ ، هدى كىله حهالى:(05)اليسج نلى مىىالها
َ
ْحِعِىين

ُ ْ
ًَ امل ِشٌٍ  ّمِ

َ
ِ ك

ّ
 ّللا

َ
 َسْحَمد

[، رهش 56]ألانشاف:﴿... ِإنَّ

ِشٌٍ " الخبر "
َ
ث"ك

ّ
ث نلى مهنى ألاضل َسْحَمة"، مو اظم "إن" مؤه

ّ
ألن الشخمت بمهنى اإلاؿش فدمل اإلاؤه

ش، ونلُه ًلٌى الضمخششي )ث
ّ
ل الشخمت أو الترّخم"538الزي َى مزه م . وم(06)ٌ(: "إنها نلى جأٍو

ّ
ىه نل

ظِلؿذ مىه الخاُء ألن "الشخمت والشخم" واخذ 392ابً حني )ث
ُ
: "وكُل إهما أ

ً
ٌ( نلى َزٍ آلاًت كابال

ذٍ كىله حهالى: ؤٍّ ي...﴾فدملىا الخبَر نلى اإلاهنى، ٍو ّبِ
ً سَّ  ّمِ

ٌ
ا َسْحَمة

َ
ٌَ َهز ا

َ
[، فمجاالث 98]الىهف:﴿ك

بش باالهخلاٌ مً الًُبت إلى الخؿاب أو الحمل نلى اإلاهنى نىذ الهشب هثيرة، منها اظخخذام الػما

ِزي  بالهىغ، والالخفاث مً اإلافشد إلى اإلاثنى أو الجمو أو بالهىغ، هدى كىله حهالى:
َّ
ْغُبُذ ال

َ
 ؤ
َ
﴿َوَما ِلي ل

﴾
َ
ْشَزُػىن

ُ
ْيِه ث

َ
َشِوي َوِإل

َ
ط

َ
م إلى املخاؾب، ومىه كىله 22]ٌغ:ف

ّ
[، وألاضل "إلُه أسحو" فالخفذ مً اإلاخيل

ى﴾ ﴿. حهالى:
َ
ل
ْ
ش

َ
خ
َ
ِة ف

َّ
َجى

ْ
ًَ ال َما ِم

ُ
ى
َّ
ِشَزى

ْ
خ ًُ  

َ
ال
َ
َياِن  [، واإلاشاد "007]ؾه:..ف

َ
ل
ْ
ش

َ
خ
َ
" فُىِغَو اإلافشُد مىغو ف

َش ﴿اإلاثنى، ومىه كىله حهالى: 
َ
ْىر

َ
ى
ْ
اَن ال

َ
ْيى
َ
ْغط

َ
ا ؤ

َّ
َحْش﴾1﴿إه

ْ
اه  َو

ًَ
َبّ ِ ِلَشّبِ

َ
[، خُث لم ًلل 2-0]اليىزش:﴾ ف

ٌ( بهزا الىّظ إلزباث َزٍ الكاَشة في التراهُب الهشبُت ظىاء 392. وأغاف ابً حني )ث(07)"فطّل لىا"

 وال ًلخطش الحمل نلى 
ً
، وأن لهزٍ الكاَشة مىاِح نذًذة

ً
م أًػا  وفي اللشآن الىٍش

ً
 أم هكما

ً
أوان هثرا

ى املخالفت  اإلاهنى نىذٍ نلى الخزهير والخأهِث أو املخالفت الىىنُت؛ بل أشاس إلى هىم زاٍن مىه َو

بلى اإلاهنى الهذًذة،  ىزا، ٍو هدى ؤلاشاسة إلى اإلافشد بالجمو، وبالهىغ أو ؤلاشاسة إلى اإلاثنى باإلافشد َو
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 نلى إسحام اللفل إلى أضله، أو الحمل نلى اإلاهنى، فئن 
ً
، فال ًدذر لبغ في الىالم انخمادا

ً
واضحا

ىن جد به اللًٍى
ّ
، وأزمً ما ًخؿل

ً
 أمً اللبغ َى أيلى ما جدشص نلُه اللًت اظخهماال

ً
 .  (08)لُال

الَخل أن الحمل نلى اإلاهنى نالٌج ليل مخالفت بين قاَشة اللفل والخلذًش أو  ًُ ونلى الشيم مً رلً، 

بين الهباسة اإلاىؿىكت واإلاىخىبت أو بين بىاء الجملت وبيُتها ألاظاظُت، ونلُه رهش دمحم خماظت في هخابه 

 
ً
 باسنت

ً
 داللُت

ً
:"إن الحمل نلى اإلاهنى وان وظُلت

ً
جشبـ بين بىاء الجملت وبيُتها أو بين ظؿدها  كابال

ونملها في مىهج الىداة الهشب، وهشف نً دوس اإلاهنى أو الذاللت في الخلهُذ الىدىي أًا وان احعاُم 

 .(09)َزا اإلاهنى الزي ًدمل نلُه الىالُم أو غُله"

، والالخفاث، وكذ ًؿلم الىداة اللذماء مىغىم الحمل نلى اإلاهنى بمطؿلحاث أخشي منها الاحعام

ظ أو الاوهؿاف والخػمين
ّ
ه )ث(21)والخخل ٌ( ولمت "الاحعام" نىذ رهٍش مجاٌ 081، واضؿلح ظِبٍى

:"ومما حاء نلى احعام الىالم والاخخطاس، هدى كىله حهالى: ىت الزهش فُلٌى ظ في كٍش
ّ
ٌِ  الترخ

َ
﴿َواْظإ

ا ِفيَها...﴾
َّ
ى
ُ
ِتي ه

َّ
 ال

َ
ة ْشٍَ

َ
ل
ْ
ذ أَل 82]ًىظف: ال ت فاخخطش"[، إهما ًٍش  .(20)اللٍش

ت، وليّل مً  ُّ ْهِم التراهُب الهشب
َ
ت لها مياٌن مشمىٌق في ف ومً َزا الطذد، أوسد الىداة أن اللشابً الىدىٍّ

 منها 
ٌ
ىت أخشي في الجملت وكذ ججخمو في حملت مجمىنت َزٍ اللشابً مياٌن ال ٌعّذ اخخالله ميان كٍش

 أن ججخمو ول اللشابً في
ً
 حملت واخذة. دون آخش؛ ولِغ لضاما

ة. ص في بػع اللشائً الىحٍى
ّ
 املحىس الثاوي: ظاهشة الترخ

ت هما ظُأحي: ظ جىسد في بهؼ اللشابً الىدىٍّ
ّ
الَخل في َزا الطذد أن قاَشة الترخ ًُ- 

ىة إلاغشاب: -(1) ص في كٍش
ّ
 الترخ

ت جخػافش بهػها م ت واإلاهىىٍّ ُّ ت بىىنيها اللفك و بهؼ في وكذ وان مً اإلاهلىم أن اللشابً الىدٍى

، هدى كىله (22)جىغُذ اإلاهنى الصحُذ فال غيَر مً الاظخًىاء نً واخذة منها وإكامت إخذاَا ملامها

﴾حهالى:  ًَ اِفِشٍ
َ
ي
ْ
ْىِم ال

َ
ل
ْ
ى ال

َ
ا َغل

َ
اهُبْشه

َ
ا ف

َ
ه
َ
 َمْىل

َ
هد

َ
أ ؤ

َ
[، إرا وان الىكف نلى 286]البلشة:﴿...َواْسَحْمى
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" ولمت "
َ
د

ْ
ه
َ
" واهذ "ؤ

َ
د

ْ
ه
َ
 للػميؤ

ً
ا" ر الفانل في "جأهُذا

َ
ا"، ووان "اْسَحْمى

َ
ه
َ

مىادي بدشف هذاٍء َمْىل

 وإرا وان الىكف نلى "
ٌ
ا" مدزوف

َ
د" واهذ "اْسَحْمى

ْ
ه
َ
، مً وحٍى ؤ

ً
في مىغو مً مىغو الىكف وحها

ذ الىداة 
ّ
ؤه ؤلانشاب وأن الخدّمل في مىاغو الىكف ًؤّدي إلى الخدّمل في وحٍى ؤلانشاب املخخلفت ٍو

 بهذم اللذماء الشابؿ
ً
ت اإلاضدوحت كُاظا  بين الىكف وؤلانشاب معخخذمين الفطابل الىدىٍّ

َ
ت

؛ فال ًصّح الىكف نلى اإلاػاف دون اإلاػاف إلُه، وال نلى اإلاىهىث دون وهخه، وال نلى (23)الىكف

ذ دون الخىهُذ، وال نلى اإلاهؿىف دون اإلاهؿىف نلُه، وال نلى البذٌ دون اإلابّذٌ مىه، ومىه 
ّ
اإلاؤه

ُه...﴾ لى:كىله حها
ُ
 َوَسُظىل

َ
ِشِهين

ْ
ش
ُ ْ
ًَ امل  َبِشيٌء ّمِ

َ نَّ ّللاّ
َ
" نلى كشاءة، ، [3]الخىبت:﴿...ؤ ٌِ بجّش ولمت "الشظى

ى مهنى ال ًذنىا إلُه اإلالام، وإهما أمً اللبغ  وكذ خشحها البهؼ نلى اللعم أي "وخّم سظىله" َو

"، وهزلً بين  نذم صّحت نؿف الشظٌى نلى باإلافاسكت في العُاق بين "البراءة" وبين "الشظٌى

؛ 
ً
 أم حّشا

ً
 نلى لفل الجاللت ظىاء أوان سفها

ً
اإلاششهين الهخلاء الجامو، ومً َىا وان الشظٌى مهؿىفا

ظ في الهالمت ؤلانشابُت هما في الاظخثىاء، هدى 
ّ
 وظُلت للترخ

ً
ت ألاداة أخُاها ُّ ىت اللفك وكذ جيىن اللٍش

ذ وما مشسُث ب  ٍص
ّ
ذ"، ومً الىاضح أن خّم اإلاعدثنى في اإلالام ألاّوٌ أن كىلً: "ما كام الىاط إال أخٍذ إال ٍص

م نً 
ّ
" اظخًنى اإلاخيل

ّ
ىت ألاداة "إال ًىطب ألن اإلاعدثنى مىه مىحىد والىالم مىفي ولىً لىحىد كٍش

ىا هطب اإلاعدثنى ونً حّشٍ في اإلاثاٌ الثاوي ألن الاظخثىاء مفشى، ومىه كىله حهالى:
ُ
ًَ آَمى ِزً

َّ
﴿ِإنَّ ال

...﴾َوا
َ
اِبِئين َباَسي َوالبَّ

َّ
ًَ َهاُدوا َوالى ِزً

َّ
:62]البلشة:ل

ً
ًَ  [،وكىله حهالى أًػا ِزً

َّ
 َوال

ْ
ىا

ُ
ًَ آَمى ِزً

َّ
﴿...ِإنَّ ال

َباَسي...﴾
َّ
 َوالى

َ
اِبئىن  َوالبَّ

ْ
[، فىغىح الخهاؾف بين "الطابئىن" وما كبلها كذ أينى 69]اإلاابذة:َهاُدوا

ت مفهىمت وواضحت بين َزٍ اإلاخهاؾفاث  نً الحشواث ؤلانشابُت الالصمت َىا ُّ ىت الخبه وهي "الُاء" فلٍش

ت مً اللشابً  ُّ ىت الخبه ، وال ًؿشق رًَ اللاسا مهنى أٌعش مً مهنى الهؿف؛ وجخػافش مو كٍش
ً
حمُها

ت وسبما وان رلً للخىبُه  ُّ لها واو الهؿف؛ فأمً اللبغ وأَذسث الهالمت ؤلانشاب
ّ
ىت ألاداة جمث َىا كٍش

ت الثالر ألنهم لِعىا منهمنلى نٌض "  .  (24)الطابئين" نً أصحاب الذًاهاث العماوٍّ
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ىة الظشف: -(2) ص في كٍش
ّ
 الترخ

ت نلى مهنى الضمً ُّ عّمى بالضمً الىدىي أي الترهُبي أو العُاقي، ألن الفهل (25)َى الذاللت الىقُف ، َو

ٌّ في العُاق نلى اإلاعخلبل، والزي نلى ضُ َهَل" كذ ًذ
َ
ٌّ نلى اإلااض ي نلى ضًُت "ف ًت اإلاػاسم كذ ًذ

ت مً ظُاق إلى  ُّ فالضمً في الىدى وقُفت العُاق ولِغ وقُفت ضشفت للفهل؛ فخدىّىم الذاللت الضمى

ت أو الحالت التي جدّذد صمىه، ألن الىدى َى هكام الهالكاث في  ُّ آخش النخمادَا نلى اللشابً اللفك

ى مهنى الف َهاِكُبُه"، فيلمت العُاق، فالىكام اللًىي في العُاق َو
ُ
 ح
َ
ال

َ
ٌذ ف ى َصٍْ

َ
ح
َ
هل في العُاق، هدى:"أ

ى اإلاػاسم الزي جالٍ، فالضمً العُاقي ال ًلّشٍس  ت َو ُّ ىت خال ٌّ نلى الحاٌ للٍش "أحى" فهل ماٍع ولىىه د

 مً وقابف مهنى الجملت، فالضمً الىدىي 
ً
مهنى الفهل في العُاق فلـ، بل ًصّح أن ًيىن وقُفت

ف نلى مىكهه، ونلى العُاقي حضء مً ا
ّ
ت ألن داللت الفهل نلى الضمً جخىك ُّ ت العُاك ُّ لكىاَش اإلاىكه

يخه في العُاق، هدى كىله حهالى: ا  كٍش ى َغمَّ
َ
َػال

َ
ُه َوج

َ
ىُه ُظْبَحاه

ُ
ْعِجل

َ
ْعح

َ
 ج

َ
ال
َ
ِ ف

ْمُش ّللاَّ
َ
ى ؤ

َ
ج
َ
﴿ؤ

﴾
َ
ىن

ُ
ِشه

ْ
ش ٍ   :وكىله حهالى، [0]الىدل:ٌُ

ْ
ل
َ
َ ِبل ى ّللاَّ

َ
ج
َ
ًْ ؤ  َم

َّ
ى"وولمت "، [89]الشهشاء:َظِليٍم﴾﴿ِإل

َ
ج
َ
في  ؤ

ٌّ نلى الضمً اإلااض ي فلـ، إر جخخلف داللخه الضمىُت  َاجين آلاًخين َى فهل ماٍع ولىً ال ًذ

ٌّ نلى  ٌّ نلى اإلاعخلبل ونلى أصمىت حذًذة، إر لِغ وّل ماض ي الطًُت ًذ باخخالف العُاق، فلذ ًذ

ٌّ نلى الح  اٌ أو الاظخلباٌ.   الضمً اإلااض ي، وال وّل فهل مػاسم ًذ

ٌّ اإلااض ي نلى  ت، فلذ ًدّل إخذاَا مدّل ألاخشي في الذاللت، فلذ ًذ ُّ ومً َىا جدباًً الذالالث الضمى

 ًيىن الحذًث نً صمً مض ى زم ًأخز الىالم مىخى آخش فُؤحي بفهل 
ً
صمً اإلاػاسم أو الهىغ، وأخُاها

 لت واخذة.مػاسم، فُجمو بين داللت اإلااض ي والحاٌ والاظخلباٌ في حم

الَخل أن الفهل اإلااض ي ٌعخخذم ميان اإلاػاسم إشاسة إلى جأهُذ وكىم الفهل ختى وأهه كذ وكو، هدى  وٍُ

ْىُه كىله حهالى:
َ
ث
َ
 ٌّ ؤ

ُ
ُ َوو اء ّللاَّ

َ
 َمً ش

َّ
ْسِض ِإل

َ ْ
َماَواِت َوَمً ِفي ألا ضَِع َمً ِفي العَّ

َ
ف
َ
ىِس ف  ِفي البُّ

ُ
خ
َ
ىف ًُ ْىَم  ٍَ ﴿َو

﴾ ًَ ْىُه"[، فيلمت "87]الىمل:َداِخِشٍ
َ
ث
َ
ٌّ نلى الحاٌ والاظخلباٌ أي فهل مػاسم في َزا  ؤ ذ فهل ماٍع ٍو

بت في الىفىط ٌّ ضًُت الفهل اإلاػاسم نلى اإلااض ي، هدى كىله (26)اإلاىغو مً إًلام الَش ؛ وهما جذ
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﴾ حهالى:
َ
ِمِىين

ْ
ؤ م مُّ

ُ
ىح

ُ
ْبُ  ِإن ه

َ
ِ ِمً ك

ّ
هِسَياء ّللا

َ
 ؤ
َ
ىن

ُ
ل
ُ
ح
ْ
ل
َ
ِلَم ث

َ
ْ  ف

ُ
" [، فيلمت "90بلشة:]ال﴿... ك

َ
ىن

ُ
ل
ُ
ح
ْ
ل
َ
فهل ث

ٌّ نلى صمً مض ى والخلذًش َى "كخلخم" ذ ت "مً كبل".(27)مػاسم ٍو ُّ ت الضمى ُّ ىت اللفك  ، بذلُل اللٍش

ىة اليعبة: -(3) ص في كٍش
ّ
 الترخ

 إلى ؾشفين 
ً
ىت اليعبت حهني إغافت ش يء إلى ش يء آخش وسبؿه به؛ لزلً وان بها خاحت دابما إن كٍش

ً اإلاخالصَمْين الزًً (28)إلُهميعىب وميعىب  ، أي اإلاػاف واإلاػاف إلُه، فُمىً خزف أخذ الهىطَشٍْ

: "خزف اإلاػاف 
ً
ت؛ ورهش ابً حني كابال ُّ ٌعخلضم أخذَما آلاخش؛ فدزف اإلاػاف هثيٌر واظٌو في الهشب

ا فِ  ، ومىه كىله حهالى:(29)أهثر مً خزف اإلاػاف إلُه"
َّ
ى
ُ
ِتي ه

َّ
 ال

َ
ة ْشٍَ

َ
ل
ْ
ٌِ ال

َ
ا ﴿َواْظإ

َ
ى
ْ
َبل
ْ
ك
َ
ِتي ؤ

َّ
ِػْيَر ال

ْ
يَها َوال

﴾
َ
ىن

ُ
َباِدك

َ
ا ل

َّ
ِإه ت"، فدزف اإلاػاف ال ًلذم نلُه إلى نىذ أمً 82]ًىظف:ِفيَها َو [، أي "أَل اللٍش

ت،  ت أم واهذ مهىىٍّ ُّ يىن َزا بذلُل اللشابً التي حشخمل نليها الجملت، ظىاء أواهذ لفك اللبغ، ٍو

ىَحذ أن اإلاعؤولين 
ُ
ت ففي َزٍ آلاًت ج ُّ ىت اللفك ت، أما اللٍش ىت مهىىٍّ ت" و "أَل الهير" كٍش "أَل اللٍش

ت" وهي الفخدت التي هي خشهت اإلاػاف املحزوف ألهه إرا خزف  فهي الهالمت ؤلانشابُت ليلمت "اللٍش

 .  (31)اإلاػاف هلل إنشابه إلى اإلاػاف إلُه

 باإلاػاف؛ وأشاس ابً وهزلً، ًدزف اإلاػاف إلُه هما ًدزف اإلاػافىلىىه كلُل الاظخهماٌ كُا
ً
ظا

، الىاكو مىغو اإلابنى نلى الػّم، هدى (30)ٌ( إلى أن أهثر الحزف ًيىن في اإلاهشفت392حني )ث

ت نلى املحزوف الزي َى اإلاػاف  ىت هدىٍّ كىلً:"مً جدذ، مً كبل، مً بهذ" فالبىاء نلى الػّم كٍش

ْبُ  َومِ  إلُه، ومىه كىله حهالى:
َ
ْمُش ِمً ك

َ ْ
ِ ألا

[، أي مً كبل رلً ومً بهذٍ أي 4]الشوم:ً َبْػُذ...﴾﴿...ّلِِلَّ

 .(32)"مً كبل وىنهم يالِبين ومً بهذ وىنهم مًلىِبين"

ىة إلاظىاد:  -(4) ص في كٍش
ّ
 الترخ

شترؽ  ت، َو ُّ ت أم اظم ُّ كذ مّش في مفهىم الجملت أنها جخيّىن مً اإلاعىذ واإلاعىذ إلُه ظىاء أواهذ فهل

ٌ( اللٌى أن 392لفهل مً فانل أو هابب فانل؛ وضشح ابً حني )ثأنها ال بّذ للمبخذأ مً خبر، ول
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ت  ُّ ىت ظىاء أواهذ لفك لطذ بالذلُل اللٍش  بذلُل ٍو
ّ
أضل الىالم الزهش وال ًدزف مىه ش يء إال

ت ًلخػيها اإلاهنى ت أم مهىىٍّ ت الحذًثت فال حهترف (33)جلخػيها الطىانت الىدىٍّ . أما الذساظاث اللًىٍّ

 .(34)واإلاعىذ إلُه في فهم الجملت؛ فالجملت هي التي جؤّدي الفابذة واملتبال بّذ مً اإلاعىذ 

ظ 
ّ
ت التي لها نالكت بدىكُم الجملت قاَشة الحزف وهي هىم مً أهىام الترخ إرن، فمً الكىاَش اللًىٍّ

م بهؼ َزٍ 
ّ
، ًدزف اإلاخيل

ً
في اللشابً، ورلً أن الجملت حشخمل نلى أحضاء حهّبر نً الفىشة، فأخُاها

حضاء، فُىخفي بيلمت واخذة مً الجملت مو مشاناة العُاق الزي ًىحي بهزا الجضء املحزوف. وفي ألا 

 جدطل 643َزا الطذد، ًلٌى ابً ٌهِش )ث
ٌ
 مفُذة

ٌ
ٌ( في هخابه: "انلم أن اإلابخذأ أو الخبر حملت

 ك
ّ
ىت الفابذة بمجمىنهما فاإلابخذأ مهخمذ الفابذة، والخبر مدّل الفابذة، فال بّذ منهما إال ىَحذ كٍش

ُ
ذ ج

ت حًني نً الىؿم بأخذَما فُدزف لذاللتها نلُه ألن ألالفاف إهما ًجيء بها للذاللت  ُّ ت أو خال ُّ لفك

"
ً
 وجلذًشا

ً
 خىما

ً
يىن مشادا  جأحي به ٍو

ّ
، وأوسد ابً حني (35)نلى اإلاهنى، فئرا فهم اإلاهنى بًير اللفل حاص أال

 
ً
ت كابال ُّ  أهىام الحزف في التراهُب الهشب

ً
:"فلذ خزفذ الهشب الجملت واإلافشد والحشف والحشهت أًػا

 وان فُه َغْشٌب مً جيلُف نلم الًُب في مهشفخه"
ّ
 نً دلُل نلُه، و إال

ّ
، (36)ولِغ ش يء مً رلً إال

ت  ُّ ىت اللفك لللٍش
ٌ
 ششؾ

ً
ىان أًػا  في اللًت الهشبُت، َو

ً
الَخل مً َزا الىّظ أن للحزف أهىانا ُُ ف

ٌّ نلى ا ت التى جذ ف واإلاهىىٍّ
ّ
 مً الخيل

ً
س نلى اإلاعخمِهيَن الفهُم، فأضبذ الىالم غشبا

ُ
 ٌهز

ّ
ملحزوف وإال

ىخفي في الذاللت نلُه الزي ال ؾابل مىه؛ ومنها ًدزف الفانل )اإلاعىذ إلُه(  في الجملت ؤلاظىادًت ٍو

َماُء اإلاؿَش، فال ًزهش الفانل أي "العماء"، وجاسة ًدزف  ِذ العَّ
َ
ْسَظل

َ
ْذ" أي أ

َ
ْسَظل

َ
بزهش الفهل، هدى: "أ

﴾اإلابخذأ، ومىه كىله حهالى:
َ
ىن

ُ
ِبف

َ
ى َما ث

َ
 َغل

ُ
َػان

َ
ْعح

ُ ْ
ُ امل َبْبٌر َزِميٌ  َوّللاّ

َ
[، 08]ًىظف:﴿...ف

 ضبري ضبٌر حمٌُل. ومىه كىله حهالى: والخلذًش:
ً
 َظاَغة

َّ
ىا ِإل

ُ
َبث
ْ
ل ًَ ْم 

َ
 ل

َ
ىَغُذون ًُ  َما 

َ
َشْون ًَ ْىَم  ًَ ُهْم  نَّ

َ
إ
َ
﴿...و

﴾...
ٌ
ؽ

َ
َهاٍس َبال ً نَّ  . (37)[، والخلذًش: َزا بالى، أو رلً بالى35]ألاخلاف:ّمِ

ت، ووان مً اإلاهلىم أن ًّ ًٌ أظاس يٌّ في  وهزلً، ًدزف الفهل )اإلاعىذ( في الجملت ؤلاظىاد الفهل سه

ىت  ىت مً كشابً الجملت، التي بها جلىم الجمل وهي كٍش جشهُب الجمل الهشبُت ألهه ًمثل أَّم كٍش
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ٌّ نلى الفهل مً دالبل ومالبعاث في العُاق م بما ًذ
ّ
 ما ًىخفي اإلاخيل

ً
، فعمدذ (38)ؤلاظىاد؛ وهثيرا

ت و  داللت العُاق بدزف أَّم حضء مً أحضاء الىالم، واللشابً ُّ ٌّ نلى الفهل منها كشابً خال التي جذ

 
َ
"، بدزف الفهل، ومىه كىلً:"العُاسة ٌَ " أي: "سأًُذ الهال ٌَ ٌَ الهال ت، هدى: "الهال كشابً مهىىٍّ

"، فاإلاشام َى جدزًٍش مً خؿش العُاسة، وال خاحت مً رهش لفل الفهل 
َ
ِس العُاسة

َ
"، أي "ِاْخز

َ
العُاسة

ٌّ نلى "اخزس" ألن اإلاهنى واضح مً خال ت التي جذ ت واإلاهىىٍّ ُّ  اللشابً اللفك
ً
ىان أًػا ىت الحاٌ. َو ٌ كٍش

ىت الحاٌ واإلالاٌ ، واالظم اإلايعىب الزي ًلو في بذاًت الجملت دون أن (39)الفهل املحزوف في كٍش

" أي "أخ
ً
"، ومىه كىلً:"خمذا

ً
 َوَظْهال

ً
ال َْ ًَ أَ ُب َسّخِ

ُ
" أي "أ

ً
 وظهال

ً
مذن ًخلّذمه فهٌل، هدى كىلً:"أَال

"، ومىه كىله حهالى:
ً
"، أي "أشىشن شىشا

ً
"، أو "شىشا

ً
 خمذا

ْ
ىا

ُ
ال
َ
ْم ك

ُ
ى ٌَ َسبُّ هَض

َ
ا ؤ

َ
 َمار

ْ
ْىا

َ
ل
َّ
ًَ اث ِزً

َّ
﴿َوِكيَ  ِلل

ْيًرا...﴾
َ
ذ"، 31]الىدل:خ . وهزلً ًدزف الخبر، هدى كىلً: "مً نىذن"، فالجىاب: "ٍص

ً
[، أي أهٌض خيرا

ٌّ نلُه ظُاق الىالم  ى حملت، هدى كىله وجلذًش الىالم هما ًذ  الخبُر َو
ُ
ف

َ
ْدز ًُ ُذ ِنْىِذي"، وللذ  َى "َصٍْ

ًَ  حهالى: ْم 
َ
ِئي ل

َّ
ُهٍش َوالال

ْ
ش

َ
 ؤ
ُ
ة
َ
ر
َ

ال
َ
ًَّ ر ُتُه ِػذَّ

َ
ْم ف

ُ
ْسح
َ
ْم ِإِن اْسث

ُ
َعاِئى ِ

ّ
ِحيِع ِمً و

َ ْ
ًَ امل ًَ ِم ِئْع ًَ ِئي 

َّ
ًَ ﴿َوالال ِحْظ

 
َ
ًَ َحْمل ْػ

َ
ظ ًَ ن 

َ
ًَّ ؤ ُه

ُ
َزل

َ
ٌِ ؤ ْحَما

َ ْ
 ألا

ُ
ت

َ
ْول

ُ
ْعًشا﴾َوؤ ٌُ ْمِشِه 

َ
ًْ ؤ ُه ِم

َّ
ْجَػ  ل ًَ  َ ِم ّللاَّ

َّ
ح ًَ ًَّ َوَمً  [، 4]الؿالق:ُه

ى حملت مً مبخذٍأ وخبٍر، والخلذًش: "والالةي لم ًدػً فهذتهً زالزت  فالخبر َىا مدزوف َو

 لالخخطاس مو غُم اإلالام، هدى كٌى (41)أشهش"
ً
 نً الهبث وكطذا

ً
 واختراصا

ً
 الخبُر حىاصا

ُ
ف

َ
ْدز ُُ ، فَ

 -انش:الش

 
ٌ
ِلف

َ
ح
ْ
ُي ُمخ

َ
ؤ َذَن َساٍض َوالشَّ

ْ
 ِبَما   **   ِغى

َ
د

ْ
ه
َ
ؤ ا َو

َ
َذه

ْ
ًُ ِبَما ِغى ْح

َ
 (41)ه

 داللت 
ً
 ظهال

ً
 الخبُر " َساُغىَن"، والزي حهل خزفه ظاةًا

َ
ُدِزف

َ
ا َساُغىَن"، ف

َ
ًُ ِبَما ِنْىَذه ْد

َ
والخلذًش: "ه

 خبر اإلابخذأ الثاوي نلُه. 

ىة الحخبيص -(5) ص في كٍش
ّ
م اإلافهٌى به في مهكم ألاخىاٌ نىذ جشهُبه مً  :الترخ

ّ
ًزهش اإلاخيل

ت، 339خزفه؛ ومىه ًلٌى الجشحاوي )ث ًّ ٌ(: "انلم أن أيشاع الىاط جخخلف في رهش ألافهاٌ اإلاخهذ

ُهْم ًزهشونها جاسة ومشادَم أن ًلخطشوا نلى إزباث اإلاهاوي التي اشخلذ منها للمفانُلين مً يير ن 
َ
ف
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، إهً ال جشي  (42)هىلينًخهّشغىا لزهش اإلاف
ً
فئرا وان ألامش هزلً وان الفهل اإلاخهذي هًير اإلاخهذي مثال

"
ً
 وال جلذًشا

ً
 ال لفكا

ً
هلذ"، فاملحزوف ًكهش بالىكش إلى إزباث (43)له مفهىال ، هدى كىلً:"فالن ًدّل َو

الَخل في كٌى الجشحاوي )ث هلذَا. وٍُ اإلافهٌى به كذ ٌ( أن 339اإلاهنى في هفعه، أي أهه ًدّل ألامىس َو

، فأشاس الجشحاوي 
ً
 لًشع مهّين أًػا

ً
ُش أخُاها

َ
ه
ْ
ز ًُ م ،هما 

ّ
 لًشع في هفغ اإلاخيل

ً
 أخُاها

ُ
ف

َ
ْدز ًُ

:"وكذ ًخفم 339)ث لٌى ٌ( في َزا الطذد، أن رهش اإلافهٌى به في بهؼ ألاخىاٌ أخعً مً خزفه، ٍو

 -ه بأظباب نذًذة منها:، وكذ ًدزف اإلافهٌى ب(44)في بهػه أن ًيىن إقهاس اإلافهٌى َى ألاخعً"

، هدى كىله حهالى: -)أ( ى  الاَخمام بالفانل وإزباث مهنى الفهل له ال لًيٍر
َ
ْبي

َ
ؤ  َو

ًَ ْضَح
َ
ُه ُهَى ؤ

َّ
ه
َ
ؤ ﴿َو

ْحَيا﴾43﴿
َ
 َوؤ

َ
َمات

َ
ُه ُهَى ؤ

َّ
ه
َ
ؤ [، واإلاهنى َى الزي مىه ؤلاضحان وؤلابياء وؤلاماجت 44-43]الىجم:﴾ َو

، واللطذ مً رهش (45)خذٍ، فئن حهذًخه جىلؼ الًشع وحًّير اإلاهنىوؤلاخُاء، ليىن ضفاجه نّض وحّل و 

 .(46)الفهل أن جثبخه لفانله، ال أن حهلم الخباظه بمفهىله

ى مجيء اإلاشِئت بهذ "لى" وبهذ خشوف الجضاء، هدى كىله حهالى:  -)ب(
َ
َجَمَػُهْم َغل

َ
ُ ل

ّ
اء ّللا

َ
ْى ش

َ
﴿... َول

َجا
ْ
ًَ ال ًَّ ِم

َ
ىه

ُ
ى
َ
 ث
َ
ال
َ
ُهَذي ف

ْ
﴾ال

َ
والخلذًش في رلً لى شاء هللا أن ًجمهىم نلى الهذي ، [35]ألاوهام:ِهِلين

 .(47)لجمهىم

ىة الحبػية: -(6) ص في كٍش
ّ
ت أنها حشمل نلى الخابو  الترخ ت في اللشابً الىدىٍّ ُّ ىت الخبه  للٍش

ً
هكشا

؛ وج ذ، الهؿف واإلاهؿىف، البذٌ واإلابذٌو
ّ
بها لزلً، واإلاخبىم أي الطفت واإلاىضىف، الخأهُذ واإلاؤه

ى الطفت واإلاىضىف، فُلىم أخذَما ملام آلاخش في  ظ في َزا الطذد َو
ّ
فئن أهثر ما ًيىن الترخ

م وفي هالم الهشب وال   في اللشآن الىٍش
ً
 أخُاها

ٌ
 أن الطفت مدزوف

ُ
الَخل الذاللت نلى املحزوف، وٍُ

ٌّ نليها، هدى كىله حهالى:  ىت جذ  الطفت إال نىذ وحىد كٍش
ُ
ف

َ
ْدز ًُ 

َ
 َّ ﴿...َوو

ُ
 و

ُ
ز
ُ
خ
ْ
إ ًَ  ًٌ ِل  َوَساءُهم مَّ

َ
ان

ْبًبا﴾
َ
ٍة ؾ

َ
ٌّ نلى 79]الىهف: َظِفيى ت التي جذ ُّ ىت اللفك [، والخلذًش:"ول ظفُىت ضالحت"، فاللٍش

ِغيَبَها...﴾الحزف، وهي هدى كىله حهالى: 
َ
 ؤ

ْ
ن
َ
َسدتُّ ؤ

َ
إ
َ
[، فئن نُبه إًاَا دلُل نلى أن 79]الىهف:﴿...ف

م  ، ومىه كىله حهالى:(48)باإلاأخىر مً العفً صحُذ ال مهُى 
ُ
ى
َ
ل
َ
ل
َ
ِزي خ

َّ
ُم ال

ُ
ى  َسبَّ

ْ
ىا

ُ
ل
َّ
اُط اث

َّ
َها الى يُّ

َ
ا ؤ ًَ ﴿
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ِثيًرا َوِوَعاء...﴾
َ
 ه

ً
 ِمْنُهَما ِسَزال

َّ
ْوَزَها َوَبث

َ
َم ِمْنَها ص

َ
ل
َ
ٍغ َواِحَذٍة َوخ

ْ
ف
َّ
ً ه [، والخلذًش: "وعاء 0]اليعاء:ّمِ

 هثيراث"، وظبب الحزف أن الطفت جأحي لخبُين اإلاى 
ّ
ضىف وجىغُده، وال جيىن الطفت املحزوفت إال

 بهذ الىىشة ألن الىىشة جدخاج إلى جىغُذ مً خالٌ الخخطُظ بالىضف أو باإلغافت.

ِىٍٍل"، 
َ
وهزلً ًدزف اإلاىضىف لىً َى أكّل مً خزف الطفت ألهه غّذ البُان، هدى كىلً:"َمَشْسُث ِبؿ

ِىٌٍل"، ومىه ًلٌى ابً حني )ث
َ
ٌ(: "لم ٌعخبن مً قاَش َزا اللفل، أن اإلاشوس به 392الخلذًش: َسُحٌل ؾ

 اإلاىضىف في يير مىغو (49)إوعان دون سمذ أو زىب أو هدى رلً"
ُ
ف

َ
ْدز ًُ . ونلى الشيم مً رلً، وكذ 

اٍت..﴾ مً اللشآن، وكامذ الطفت ملامه، هدى كىله حهالى:
َ
ِن اْغَمْ  َظاِبؿ

َ
 00]ظبأ:﴿ؤ

ً
[، أي دسونا

إلى أن أهثر وكىم خزف اإلاىضىف ًيىن في الىذاء، وفي اإلاطذس، هدى . وجدعً ؤلاشاسة (51)ظابًاث

﴾ كىله حهالى:
َ
ُذون

َ
ْهح
ُ َ
ا مل

َ
ى
َّ
ًَ ِبَما َغِهَذ ِغىَذَن ِإه ا َسبَّ

َ
ى
َ
اِحُش اْدُع ل َها العَّ يُّ

َ
ا ؤ ًَ ىا 

ُ
ال
َ
، [49]الضخشف:﴿َوك

: "ًا أيها الشحل العاخش"، ومىه كىله حهالى: اَب َوَغِمَ  وجلذًٍش
َ
ِ ﴿َوَمً ث

ى ّللاَّ
َ
ىُب ِإل

ُ
ح ًَ ُه 

َّ
ِئه
َ
َصاِلًحا ف

اًبا﴾
َ
"70]الفشكان:َمح

ً
 ضالحا

ً
: "مً جاب ونمل نمال  (50)[، وجلذًٍش

ىة الشثبة:  -(7) ص في كٍش
ّ
ت أن الىداة اجفلىا نلى أن جشجِب نىاضش الترخ ُظ في اللشابً الىدىٍّ

َ
ل
ْ
ْعَخخ ٌُ

 زم الفانل زم اإلا
ً
ت ًيىن نلى الفهل أّوال ُّ  فهٌى به، هدى كىله حهالى:الجملت الهشب

ً
ال
َ
ُ َمث

ّ
َشَب ّللا

َ
﴿...ط

﴾...
ً
َبة ّيِ

َ
 ط

ً
ِلَمة

َ
ٌّ نلى أن للًت 24]إبشاَُم:و زا ًذ  )مفهٌى به(، َو

ً
[، غشب )فهل(، هللا )فانل(، مثال

ت بين  ت ٌهني مشاناة الهالكاث اإلاهىىٍّ ُّ لاٌ:"والىكام في الجملت الهشب ت هكاٌم في جألُف الجملت، ٍو ُّ الهشب

 ال حهّبر نً أًت فىشة"اليل
ً
 مشضىفت

ً
؛ (52)ماث فئرا ججاوص الفشد الىكام أو اختركه ضاسث حمله ألفاقا

 زم املحّذر زم ما 
ً
م في مهكم الىكذ يهخّم بالحذر أّوال

ّ
ومما ججذس مالخكخه في َزا الطذد، أن اإلاخيل

ت ألن ألاضل أن ًي ُّ زا جشجِب مؿابم لىكام الجملت الهشب ؛ وكو نلُه الحذر، َو
ً
ىن الفهل ملّذما

 مهنى الجملت 
ً
ت لم ًخل أخُاها ُّ ومهما ًيىن مً ألامش، فىاضح أن حًُير الىكام في جشجِب الجملت الهشب

 َنْبُذ هللِا"؛ ومىه كىله حهالى:
ً
ذا ى هخلذًم اإلافهٌى به نلى الفانل، هدى كىلً:"َغَشَب َصٍْ

َ
ل
َ
﴿َوِإِر اْبح

ِلَماٍت ...﴾
َ
ُه ِبي م بالبيُت 024بلشة:]الِإْبَشاِهيَم َسبُّ

ّ
[. والخلذًم والخأخير نىذ الىداة اللذماء أمٌش ًخهل

م بالبيُت الشيلُت أو بمىظُلي 
ّ
م، ولِغ الًشع أن ًخهل

ّ
الذاخلُت اإلاشجبؿت باإلاهنى في رًَ اإلاخيل
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 ًلشّ 
ٌ
ت ووظُلت ُّ ظ فيها أمٌش ًشاد به ِظشٌّ مً أظشاس الهشب

ّ
ب الىالم في جشجِب اليلماث في الجملت، والترخ

 في كىله حهالى:
ً
كهش َزا اإلافهىم واضحا م  بها اإلاهنى الهمُم والذاللت البهُذة، ٍو

ُ
َده

َ
ْول

َ
 ؤ
ْ
ىا

ُ
ل
ُ
ح
ْ
ل
َ
 ث
َ
﴿...َول

اُهْم...﴾ ًَّ ِإ ْم َو
ُ
ى
ُ
ك ْشصُ

َ
ًُ ه ْح

َّ
ٍق ه

َ
ًْ إْمال  ِإْمالٍق  [، وكىله حهالى:050]ألاوهام:ّمِ

َ
َية

ْ
ش

َ
ْم خ

ُ
ْولَده

َ
 ؤ
ْ
ىا

ُ
ل
ُ
ح
ْ
ل
َ
 ث
َ
﴿َول

شْ 
َ
ًُ ه ْح

َّ
م...﴾ه

ُ
اه ًَّ ِإ ُهْم َو

ُ
ك [، ففي البيُت ألاولى كّذم غمير املخاؾبين نلى ألاوالد وفي الثاهُت 30]ؤلاظشاء:صُ

كّذم غمير ألاوالد نلى املخاؾبين ألن الخؿاب في ألاولى للفلشاء بذلُل "مً إمالق" الزي ًفُذ أنهم في 

فلّذم الىنذ بشصكهم نلى الىنذ  فلش، فيان سصكهم أَّم نىذَم مً سصق أوالدَم ألنهم في خاحت إلُه

، بذلُل: خشُت إمالق فئن الخشُت إهما جيىن في أمش (53)بشصق أوالدَم، والخؿاب في الثاهُت لأليىُاء

لم ًلو بهذ، فيان سصق أوالدَم في َزا العُاق َى مىغو الاَخمام دون سصكهم، فشصكهم خاضل، 

 فلذم الىنذ بشصق ألاوالد نلى سصكهم. إرن، فُمىً الل
ً
ظ في الشجبت نىذ أمً اللبغ، مثال

ّ
ٌى بأن ًترخ

ىت الشجبت نىذ أمً اللبغ، هدى كىله حهالى: ظ في جلذًم اإلافهٌى نلى الفانل في كٍش
ّ
 ًالخل الترخ

َ
﴿َول

ْم 
ُ
وِثيح

ُ
َ  َما ؤ

ْ
ث َحٌذ ّمِ

َ
ى ؤ

َ
ج
ْ
ؤ ًُ ن 

َ
ِ ؤ

ّ
ُهَذي ُهَذي ّللا

ْ
ْ  ِإنَّ ال

ُ
ْم ك

ُ
ى
َ
ِبَؼ ِدًى

َ
ً ث

َ
 مِل
َّ
 ِإل

ْ
ىا

ُ
ِمى

ْ
ؤ
ُ
[. 73]آٌ نمشان:...﴾ث

 ٌّ أي: ال جؤمىىا أن ًؤحى أخذ إلاً جبو دًىىم. فـ "أن ًؤحى" مفهٌى "ال جؤمىىا"، وكذ كذم اإلاعدثنى فذ

 الترخظ في الشجبت جلذًم الحاٌ، هدى 
ً
الخل أًػا  أخٌذ". ٍو

ً
ذا  ٍص

ّ
نلى حىاص، هدى كىلهم: "ما كذم إال

 كىله حهالى: 
َ
ُشُزىن

ْ
خ ًَ ْبَباُسُهْم 

َ
ًػا ؤ

َّ
ش

ُ
ْزَذاِذ...﴾﴿خ

َ ْ
ًَ ألا  7]اللمش:ِم

ً
[، أي ًخشحىن مً ألاحذار خشها

ٌذ".  حاء ٍص
ً
زا مثل كىلهم: "ساهبا م. َو  أبطاَس

 خاثمة البحث:

كذ مّش في ظؿىس َزا البدث أن الهشب لم ًىؿلىا بما هؿلىا به نً خؿأ وال نً شزور؛ بل هؿلىا به 

ظ فيها، وإ ِ
ّ
شخ

ُ
را لم ًلخػها فال سخطت فيها. ومً َىا، ًالخل في قالٌ اللشهُت إرا اكخػاَا اإلاهنى ج

ها فال ًلاط نليها وششؾها أن ًؤمً مهها اللبغ وأن جيىن 
ّ
ىهت بمدل مً أضٌى الىدى أن الشخطت مَش

ت نىذ أمً  ظ في اللشابً الىدٍى
ّ
مً الفطُذ في خالت الاظدشهاد. ولهزا، جىاٌو البدث ماَُت الترخ

عخخلظ مما عَمذ في التراهُب الهشبُت نىذ أمً  اللبغ في اللًت الهشبُت. َو ٌُ ظ 
ّ
ظبم أن الترخ
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ت في ؤلانشاب؛ ونشع َزا البدث اإلاىكهُاث التي  ُّ هذُّ مكهًشا مً مكاَش كىانذ الهشب ٌُ اللبغ، ألهه 

م.   في الىثر مً اللشآن الىٍش
ً
هخمذ هثيرا ، َو

ً
 أم هكما

ً
ت ظىاء أوان هثرا ظ فيها في اللشابً الىدىٍّ ترخَّ ًُ

 -ل َزا البدث إلى الىخابج آلاجُت أَّمها ما ًلي:ولزلً، ًخىضّ 

ىحذ في الجملت وحب  -
ُ
ىت مً كشابً الخهلُم، ولها أزٌش لهامل، إن لم ج ت  كٍش ُّ هذُّ الهالمت ؤلانشاب

ُ
ح

ما.  . وكذ ًيىن َزا الهامل واحب الحزف الًىؿم به في الىالم والخدزًش وؤلايشاء وييَر  جلذًٍش

ظ في -
ّ
ىت الخخطُظ أن ًدزف اإلافهٌى به لأليشاع املخخلفت، منها  ضشح الىداة في الترخ كٍش

. ومنها ؤلاًجاص والاكخطاس ومجيء اإلاشِئت بهذ "لى"  الاَخمام بالفانل وإزباث مهنى الفهل له ال لًيٍر

 وبهذ خشوف الجضاء.

ىت الشجبت أَّمها الهىاًت والاَخمام  - ظ في كٍش
ّ
اجفم الىداة أن َىان بىانث جذفو إلى الترخ

ما. ه ونبذ اللاَش الجشحاوي وييَر  والاخخطاص؛ هما ًىحذ نىذ ظِبٍى

 واملشازؼهىامش ال

، جدلُم: د. نبذ الحىُم بً دمحم. اللاَشة: اإلاىخبت الخىفُلُت. 0جالخبائص. م. 2114ابً حني، أبى الفخذ نثمان.  -0

 .44ص.

: دساظة اًسعحمىلىزية ألصٌى الفىش اللؿى م. 0980جمام خعان.  -2 . اإلاًشب:داس الثلافت. ص. 0ؽ ي الػشبي.ألاصٌى

048. 

 .004مطش: مؿبهت العهادة. ص. الىحى والىحاة بين ألاصهش والجامػة.دمحم أخمذ نشفت. د.ث.  -3

ذ الشُخ. ج ألاشباه والىظائش في الىحى.م. 2110العُىؾي، حالٌ الذًً.  -4 . بيروث: داس الىخب 0. ؽ0جدلُم: يٍش

 .337الهلمُت. ص.

اء ًديى بً نبذ هللا.  الفشاء، -5 . جدلُم: إبشاَُم شمغ الذًً. بيروث: داس 0ـ ؽ0ج مػاوي اللشآن.م. 2112أبى رهٍش

. 0ـ ؽ0ج إغشاب اللشآن.م. 2110. زم اهؿش: ابً الىداط، أبى حهفش أخمذ بً إظمانُل. 30الىخب الهلمُت. ص.

م. 0988زم اهكش: الضحاج، أبى إسحاق إبشاَُم.  .47جدلُم: نبذ اإلاىهم خلُل إبشاَُم. بيروث: داس الىخب الهلمُت. ص.

 .007-006. جدلُم: د. نبذ الجلُل نبذٍ شلبي. بيروث: نالم الىخب. ص. 0ـ ؽ0ج مػاوي اللشآن وإغشابه.

. 2ج الىشاف غً حلائم الحنًز  وغيىن ألاكاٍو  في وزىه الحإٍو .م 0997الضمخششي، أخمذ مدمىد بً نمش.  -6

 .000هذي. بيروث: داس إخُاء الترار الهشبي. ص.جدلُم: نبذ الشصاق اإلا
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. جدلُم: دمحم 0جششح ابً غلي  غلى ؤلفيه ابً مالً.م.  2117ابً نلُل، نبذ هللا بهاء الذًً بً نبذ الشخمً.  -7

ت. زم اهكش: العُىؾي، حالٌ الذًً نبذ الشخمً.  همؼ م. 2111مديي الذًً نبذ الحمُذ. بيروث: اإلاىخبت الهطٍش

 .6. جدلُم: د. نبذ الحمُذ َىذاوي. اللاَشة: اإلاىخبت الخىفُلُت. ص.2ج ي ششح زمؼ الجىامؼ.الهىامؼ ف

اد بً نبذ 0. 0. ؽ0ج السعيط في ششح زم  الضزاجي.م. 0986ابً أبي سبُو نبذ هللا بً أخمذ العبتي.  -8 ُّ ججلُم: ن

ابً الؿشاوة وحهل سفو اإلافهٌى وإن فهم . وكذ حهلب ابً أبي الشبُو 262الثبُتي. بيروث: داس الًشب ؤلاظالمي. ص.

 اإلاهنى والًلـ.

. 0جألاشباه والىظائش. املشزؼ العابم. . زم اهكش: العُىؾي. 262. ص.0ج املشزؼ هفعه. اهكش: ابً أبي سبُو. -9

ه.م. 2115. زم اهكش: أبى الحجاج ًىظف بً ظلمان بً نِس ى. 337ص. . جدلُم: 0ؽ الىىد في ثفعير هحاب ظيبٍى

 .96-95ى مشاد. بيروث: داس الىخب الهلمُت. ص.د. ًدي

. جدلُم: دمحم مديى الذًً نبذ الحمُذ. 2ج مؿني اللبي  غً هح  ألاغاٍس . م.0990ابً َشام ألاهطاسي.  -01

ت. ص.  .699بيروث: اإلاىخبت الهطٍش

. 503والثلافت والهلىم. ص.اإلاىؿلت الهشبُت للتربُت  املعجم الػشبي ألاظاس ي.اهكش: أخمذ الهاًذ وآلاخشون. د.ث.  -00

. زم 254. بيروث:داس اإلاششق. ص.43ؽ املىجذ في اللؿة وألاغالم.م. 2118مادة )سخظ(. زم اهكش: اإلاهلىف، الىطشاوي. 

 . اللاَشة: مىخبت الششوق الذولُت.4ؽ معجم الىظيط.م. 2114اهكش: مجمو اللًت الهشبُت. 

ف نلي بً دمحم.  -02 فات. م. 2114الجشحاوي، العُذ الشٍش . جدلُم: دمحم ضذًم اإلايشاوي. اللاَشة: 0ؽمعجمالحػٍش

ش، شىهذ نلي نبذ الشخمً.  ة. م.2114داس الفػُلت. زم اهكش: دسَو  . 54نمان: اإلاىخبت الىؾىُت. ص: الشخبة الىحٍى

 .02. اللاَشة: نالم الىخب. ص.0. ج2ؽ البيان في سوائؼ اللشآن. م.2111اهكش: خّعان، جمام.  -03

ش، شىهذ.03-02ص. البيان في سوائؼ اللشآن.املشزؼ العابم.كش: جمام، خّعان. اه -04 املشزؼ  . زم اهكش: دسَو

 . 54ص: العابم.

اللاَشة: ولُت داس الهلىم،  الػالمة إلاغشابية في الجملة بين اللذًم والحذًث.. 0983دمحم خماظت، نبذ اللؿُف.  -05

ض. . زم اهكش: وىليزاس، 324ص. حامهت اللاَشة.  .080ص. املشزؼ العابم.واول نٍض

. 2ج الىشاف غً حلائم الحنًز  وغيىن ألاكاٍو  في وزىه الحإٍو .م 0997الضمخششي، أخمذ مدمىد بً نمش.  -06

 .000جدلُم: نبذ الشصاق اإلاهذي. بيروث: داس إخُاء الترار الهشبي. ص.

 الاثلان في غلىم اللشآن.م. 0979الٌ الذًً. . اهكش: العُىؾي، ح285. ص.2جاملشزؼ هفعه.اهكش: الضمخششي.  -07

. 5ج مجمؼ البيان في ثفعير اللشآن.م. 0995. اهكش: الؿبرس ي، أبى نلي بً الحعً. 0111. بيروث: داس الفىش. ص.2ج

 .81. جدلُم: لجىت مً الهلماء واملحللين. بيروث: مؤّظعت ألانلمي للمؿبىناث. ص.0ؽ
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ض.  -08 ىة في اللؿة الػشبية.م. 2119اهكش: وىليزاس، واول نٍض  .083-082. نمان: داس دحلت. ص.0ؽ اللٍش

. اللاَشة: 0ؽ الذللي.-الىحى والذللة: مذخ  لذاسظة املػنى الىحىي م. 2111اهكش: دمحم خماظت، نبذ اللؿُف.  -09
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لعربية الفصحى للغة ادراسة مقارنة بني ا الفعل الالزم واملتعدي واجلامد واملتصرف
 وهلجة الشوا

عداد  : ا 

دمحم أ به معر د.
1

 دمحم عامثن أ بوبكر د. و 

نغال نيجرياي  قرية انلغة امعربية ا 

عيل طاهر حامد د. و
2

  

 دماترو -جامعة والية يويب 

 ملخص املقاةل

م واملتعدي واجلامد واملترصف )دراسة مقارنة بني انلغة امعربية امفصحى عنوان املقاةل:امفعل امالز 

تقوم هذه املقاةل بدراسة حول امفعل امالزم واملتعدي واجلامد واملترصف يف  ومهجة امشوا امعربية (

براز أ وجه اخلالف بني امفصحى امفصحى ومهجة امشوا.ويه عبارة عن دراسة مقارنة بني انلغتني ال  

ىل أ نواعها وتقس اميهتا.ومهجة امشو   ا.كام نتعرض فهيا ملك هذه ال فعال مع اال شارة ا 
ABSRACT 

This article is a comparative study between Classical Arabic and Shuwa Arabic of Nigeria.We intend to 

examine perfect,imperfect ,rigid and inflectional verbs of  both dialects.The differences between the 

verbs of the two dialects will be clearly outlined.We also intend to discuss different types of such verbs. 

 املقدمة 

ض:)لعان الزي ًلخذون إلُه أعجمي وهزا لعان عشبي مبين( والطالة 1الخمذ هلل اللابل في هخابه العٍض

أظمعين. ًىلعم الـعل مً حُض اللضوم والخعذي إلى الصم ومخعذ.ؿالالصم  والعالم على خير خلم هللا

                            
1
 80878186080, 80887467088 

2
 08069753836 
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هى ماال ًخعذي إلى اإلاـعٌى به إال بىاظؿت حشؾ ظش،واإلاخعذي هى الزي ًخجاوص إلى مـعٌى واحذ أو 

 مـعىلين أو زالزت مـاعُل.

ًالصم   ومالم .ؿما الصم حالت واحذة ؿهى الجامذ وأما الـعل الجامذ واإلاخطشؾ ؿُىلعمان إلى كعمين،

 ضىسة واحذة ؿهى اإلاخطشؾ ومىه جأحي ألاؿعاٌ واإلاشخلاث ولها.   

وأما الالصم في لهجت الشىا ؿهى ما ال ًخعذي إلى اإلاـعٌى به الا بىاظؿت حشؾ ظش أو ػيره .واإلاخعذي في 

خعذي الـعل في لهج ت لهجت الشىا هى الزي ًخجاوص إلى اإلاـعٌى به مً ػير أن ًحخاط إلى معاعذة.ٍو

لع اإلاخعذي إلى مـعىلين ولىىه أكل وكىعا مً اإلاخعذي إلى  مـعٌى واحذ. الشىا إلى مـعٌى واحذ،ٍو

والـعل اإلاخطشؾ في لهجت الشىا  مشوأما الجامذ في لهجت الشىا ًىلعم إلى:مالصم للماض ي ومالصم لل 

شؾ:وهى الزي ًىلعم إلى:جام الخطشؾ:وهىالزي ًلبل ؤلاشخلاق وجأحي مىه ول ألاؿعاٌ وهاكظ الخط

 ال جأحي مىه إال بعؼ ضُؽ ألاؿعاٌ.

ت ألاضل.ولىً ال ٌعلم متى أؾللذ  وأما مطؿلح الشىا،ؿمعظم الخلابم جشبذ بأن ولمت الشىا واهىٍس

ا. ا،هما ال ٌعلم مً هى أٌو مً أؾلم هزه اليلمت على عشب هُجيًر  على عشب هُجيًر

ـاث،ومً أشهشها ما رهشه الشُخ إبش   -اهُم ضالح:للذ وسدث عذة حعٍش

ضعم أصخاب هزا الشأي أن ظلؿان بشهى الزي دخل العشب  -1 أنها بمعنى "ظمُل "بلؼت الياهىسي ٍو

بشهى في عهذه هى الزي أؾلم عليهم هزا الللب،ومً زم لضم هزا الللب اللبابل العشبُت -بالد واهم

 ظمُعها حتى آلان.

صعمهم أن العلؿان ظأٌ العشب عً عذد  أنها بمعنى كلُل أو شىي بالعشبُت الذاسظت،وهزا على -2 

َىْي"أي كلُلىن.
ُ
 .2الذاخلين منهم في بالده،ؿأظابىه بأنهم"ش



 د دمحم أ به معر  ود. دمحم عامثن أ بوبكر 

 ود عيل طاهر حامد

امفعل امالزم واملتعدي واجلامد واملترصف )دراسة مقارنة بني انلغة 
 امعربية امفصحى ومهجه امشوا(

 ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م1029، امثاين)سلسةل جديدة( امعدد  امعربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 
75 

أنها بمعنى"العطاة"أو"الخىاسط"ألن ولمت"أشى"حعؿي معنى العطاة في العشبُت.ولىثرة الاظخعماٌ  -3 

ة.وسبما وان لهمض حزؿىا منها الهمضة،وبلُذ معخعملت وفي كىتها إعؿاء هزا اإلاعنى حتى بذون جلً ا

 للخعمُت
ً
 .3حزؿها كطذا

ذونها.هما أوسد بعؼ اإلاؤسخين أن   ٍؤ وحشير الذالبل أن أهثر اإلاؤسخين ًىاؿلىن على هزه الخـعيراث ٍو

ت وهي وعبت إلى الشاة أي سعاة  ـا ليلمت الشاٍو ولمت "شىا"حشير إلى معان منها" أن ولمت شىا جحٍش

ت جؿلم  هدشش العشب ا 4على سعاة ألاػىام جمُيزا لهم عً سعاة ؤلابل والبلش.الشاة وألاػىام. ؿيلمت الشاٍو

ىبي.إال أن الؼالبُت العظمى لعشب الشىا  إهدشاسا واظعا في هزه البالد وبطـت أخظ في والًتي بشهى ٍو

ا ٌعىىىن اإلاىؿلت الىظؿى والششكُت لىالًت بشهى في الخيىماث املخلُت مشل  دمبىا، واػا، في هُجيًر

 وواال بللى. دًيىا، إوؼال، باما، هىذػا، ماؿا، ماسحى، مىؼىى، يري،ظ مُذػشي،

 الفعل الالزم واملتعدي

الـعل الالصم هى الزي الًىطب بىـعه مـعىال به أو أهثر، وإهما ًىطبه بمعىهت حشؾ ظش أو ػيره مما 

 5ًؤدي إلى الخعذًت هحى: ظلغ العجىص في بِخه، ؿيلمت في بِخه هي في اإلاعنى مـعٌى به.

يىن الـعل الصما إرا وان :  6-ٍو

 مً أؿعاٌ السجاًا والؼشابض وهي التي جذٌ على معنى كابم بالـعل الصما له هحى: حعً،كبح،ششؾ. –أ 

 دٌ على عشع ؾاسا والهى حشهت هحى:حضن،شبع،مشع،إسحعش. –ب 

 دٌ على لىن أو عُب أو حلُت هحى:أحمش،عمي،هحل. –ط 

،وِسَخ.دٌ على هُئت أوهظاؿت أودوغ هح –د 
َ
ف

ُ
 ى:ؾاٌ،هظ

 7مؿاوعا لـعل مخعذ إلى واحذ هحى: دحشظخه ؿخذحشط،هعشجه ؿاهىعش. -هـ 

ُعَل هحى :ششؾ،إهـعل،هحى  –و 
َ
،أوا ؿعلَّ هحى :اهؿلم أو اهىعش،اعلى وصن ؿ ؿعىلل هحى ا ػبرَّ

شظع إلى الخلف. كعيعغ،إكعيعغ الجمل:إ ظخـعل الزي اإؿعللَّ هحى:إؾمأن أو  أو أي أن ًىلاد أٍو
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َعَل إرا وان الىضف منهما على ؿعُل هحى: كىي الشظل ورٌ ًـُ
َ
ِعَل أو ؿ

َ
ذ الطيروسة هحى:إظخأظذ،أو ؿ

 8الػعُف.

 متى ًتعدي الفعل الالزم

 مىس آلاجُت :ًخعذي الـعل الالصم بأحذي ألا 

َعَل  –أ 
ْ
 أظلعذ الؿـَل. —بئخاٌ حشؾ الىلل علُه هحى:ظلغ الؿـل –إرا هلل إلى باب أؿ

 ه هحى ؿشح املجتهذ _ ؿشَّحذ املجتهَذ.جػعُف عُى –ب 

له إلى ضُؼت ؿاعل هحى:ظلغ الياجب  -ط   ظالعذ الياجب. -جحٍى

له إلى ضُؼتإظخـعل التي جذٌ على الؿلب أو على اليعبت إلى ش ئ آخش هحى :حػش اإلاعلم  –د   –جحٍى

ُبح الظلم
َ
 إظخلبحذ الظلم. -إظخحػشث اإلاعلم ،ك

 إظخمعذ باللىم.-ه هحى:إظخمع اللىم إدخاٌ حشؾ الجش اإلاىاظب علُ -هـ 

ُعُل ًلطذ إؿادة اإلابالؼت،هحى:هشم املجتهذ  –و  ـْ ًَ َعَل الزي مػاسعه 
َ
ل الشالسي إلى ؿ هشمذ  –جحٍى

ِشُمُه،بمعنى ػلبخه في الىشم.
ْ
 املجتهَذ أه

جػمُىه معنى ؿعل مخعذ بمعىاه هحى:سحبخىم الذاس،ؿئن الـعل َسُحَب الصم ولىىه جػمً معنى  –ص 

لـعل "وظع"ؿىطب اإلاـعٌى به.أو ًلاٌ وظعخىم الذاس ،بمعنى إحععذ لىم.وكذ ًحزؾ حشؾ الجش ا

الزي ًيىن واظؿت للخعذي،هحى جمشون الذًاس"بذال مً "جمشون بالذًاس"وجىظهذ بيروث" بذال 

 9مً"جىظهذ إلى بيروث".وهزا ما ٌعمُه الىحاة الىطب على هضع الخاؿؼ.

 الفعل املتعدي

عل الزي ًىطب بىـعه مـعىال به مً ػير أن ًحخاط إلى معاعذة حشؾ ظش،أو ػيره اإلاخعذي هى الـ

 11مما ًؤدي إلى حعذًت الـعل الالصم.

عشؾ اإلاخعذي بماًلي :   -َو

كبىله غمير الؼُبت هحى: الصخُـت كشأتها، واملجتهذ واؿأجه.ؿالـعالن"كشأ،واؿأ، مخعذًان للبىلهما  –أ 

ش همخه".غمير الؼُبت،بخالؾ الـعل"هام"مش  ال: ؿالًلاٌ"العٍش
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ضُاػت إظم مـعٌى مىه دون حاظت إلى ظاس ومجشوس،هحى: "الـشع مىخىب،والذسط  –ب 

مششوح"ؿالـعالن "هخب وششح" مخعذًان إلشخلاق إظم اإلاـعٌى منهما، مً ػير حاظت إلى ظاس 

 11ومجشوس.بخالؾ "كعذ"مشال: ؿئهه الًلاٌ:"البِذ ملعىد"بل" البِذ ملعىدؿُه".

 م الفعل املتعدي أقسا

  -ًىلعم الـعل اإلاخعذي إلى زالزت أكعام :

 اإلاخعذي إلى مـعٌى واحذ،هحى:واجب،دسط،أهشم. –أ 

اإلاخعذي إلى مـعىلين،كعم ًىطب مـعىلين لِغ أضلهما مبخذأ وخبر هحى: أعؿى ، ظأٌ ، مىح،  –ب 

د،أظىً. ذأ وخبر وكعم ًىطب مـعىلين أضلهما مبخ 1هعا، ألبغ،سصق، أؾعم، ظلى، صوَّ

 وهىكعمان:

م،وظذ،أللى،ظً،خاٌ،حعب،  – 1
َّ
أؿعاٌ الللىب: وهي عِلم، دسي،سأي،حعل

،صعم،َهْب.  ظعل،حجا،عذَّ

،جشن،إجخز،وَهَب. – 2 ر،سدَّ ل وهي:ضيَّ  أؿعاٌ الخحٍى

ر. –ظـ  ر،حذَّ أ،أخبر،خبَّ  12اإلاخعذي إلى زالزت مـاعُل:وهى: أسي ،أعلم،أهبأ،هبَّ

" وهذمذ  -ان مبيُا على اإلاؿاوعت،هحى: مضكذ الىسكت وكذ ًطبح اإلاخعذي الصماإن و 
ُ
كِذ الىسكت جمضَّ

ُعَل"بلطذ الخعجب في معشع اإلابالؼت أو اإلاذح أو 
َ
ل الـعل إلى ضُؼت "ؿ الخابـ ؿانهذم"أو جحٍى

ُهَم".الزم،هحى:
َ
وكذ حعخعمل بعؼ ألاؿعاٌ بىـعها حُىا وبحشؾ ظش حُىا آخش،  "َظُبَم العالم وؿ

:دخلذ الذاس ودخلذ في الذاس،هصخخه وهصخذ له،شىشجه و شىشث منها:هصح،شىش، دخ ل،جلٌى

 13له.
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 الفعل الجامد واملتصرف

ىلعم إلى زالزت أكعام : 13الـعل الجامذ:هىالزي ًالصم ضُؼت واحذة والًـاسكها.   -ٍو

عَ  اإلاالصم للماض ي: –أ 
ْ
ُه وأؿ

َ
َعل

ْ
َل ومىه أؿعاٌ اإلاذح والزم،وعم ،بئغ،ظاء،حبزا،وؿعالالخعجب:ماأؿ

به،وأؿعاٌ الاظخصىاء:خال،حاشا،عذا.وأخىاث واد هحى:هشب،عس ى،َحَشي، إخلىلم،أوشأ،أخز.ومما 

 في ًذه.
َ
 ًالصم اإلااض ي أًػا هحى:مادام،هثرما،كلما،شذما،ؾاإلاا،ُظِلـ

. -حعاٌ -هاث-حعلم -اإلاالصم لالمش: هحى َهْب  –ب  مَّ
ُ
 َهل

ىطج. اإلاالصم للمػاسع: يهُـ ،ًطُح، -ظـ   ٍو

ىلعم إلى :وأما اإلاخ   -طشؾ ؿهى اإلاخحٌى مً ضىسجه إلى ضىسة أخشي مخخلـت ألداء معان مخخلـت. ٍو

ظم اظم الـاعل ا جام الخطشؾ:وهى ًأحي مىه الـعل اإلااض ي واإلاػاسع والامش، واإلاشخلاث: – 1

شمل ول ألاؿعاٌ إال كلُل منها. ،الطـت اإلاشبهت،ضُؽ اإلابالؼت.َو ومىه  14 اإلاـعٌى

 :هخب،دسط،ظلغ،دحشط.

:"واد اإلاؿش ًنهمش"، 15هاكظ الخطشؾ: هحى واد،أوشً،إهـً،التي ال أؿعاٌ أمش منها. -2 وفي كىله  جلٌى

تها ًض يء ولى لم جمععه هاس".  16حعالى"ًياد ٍص

 الفعل الالزم واملتعدي في لهجة الشىا

 الفعل الالزم :

 ا ًىطبه بمعىهت حشؾ ظش أو ػيره مما ًؤدي إلىوهى الزي ال ًىطب بىـعه مـعىال به أو أهثر، وإهم

 17:"ظلغ العجىص في بِخه"الخعذًت ، هحى

 عشد، ،عجل ومً أمشلت الـعل الالصم في لهجت الشىا ما ًلي:أبى،بشد،حعب،ظـل،داس، ضخً، ضام،

وجخعذي هزه ألاؿعاٌ في لهجت الشىا،إرا هللذ إلى ضُؽ ألاؿعاٌ  ماث. وظىط، كىظ، ػمؼ،
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اعَ 
َ
 جاعب بضبادة الالف على الـعل الشالسي لُـُذ اإلاشاسهت أو كاجل، غاحً، ْل" هحى :آلاجُت:"ؿ

ْل" هحى: عَّ
َ
 أي بخػعُف الـعل الشالسي. بشد. ظـل، بالخػعُف"ؿ

  الفعل املتعدي    

اإلاخعذي هى الـعل الزي ًىطب بىـعه مـعىال به مً ػير أن ًحخاط إلى معاعذة حشؾ ظش أو ػيره 

 18ت الـعل الالصم.مما ًؤدي إلى حعذً

والـعل اإلاخعذي في لهجت الشىا،بىاء على ما جىضلىا إلُه،ؿئهه ًبنى على مـعٌى واحذ أو مـعىلين،هما 

 أهه في الؼالب الًخعذي إلى أهثر مً مـعىلين.

 ومن نماذج الفعل املتعدي في لهجة الشىا ما ًلي :  

 عشن، ظلم، ، ؾشد غُف، ؽ،خش  حلب، ظشح، أخذ،بشم،سدم،صاد،ظلخ،شىي،ضً،دحش،ربح، جيا،

 هشب. كؿع، ؿلـل، ػشبل، وص ى، هذم، هجش، ملـ، لبذ،

خعذي الـعل في لهجت الشىا إلى مـعىلين ولىىه أكل وكىعا مً اإلاخعذي إلى مـعٌى واحذ. ومً  ٍو

ْبَخْه المى، شَّ
َ
ْعَخْه كمِغ. همارظه:ش بَّ

َ
َخْه عِْش، ل

ْ
ل
َّ
 أو

 الفعل الجامد واملتصرف

 ض الخطشؾ أوعذمه إلى ظامذ ومخطشؾ.ًىلعم الـعل مً حُ

ىلعم إلى ما ًالصم اإلااض ي وما ًالصم ألامش.  الـعل الجامذ:هى الزي ًالصم ضُؼت واحذة وال ًـاسكها.ٍو

 اإلاالصم للماض ي هحى:مادام،وعم . -1

 اإلاالصم للمش هحى : حعاٌ .  -2

 19عان مخخلـت.الـعل اإلاخطشؾ:هى الزي ًلبل الخحٌى مً ضىسة إلى ضىسة أخشي مخخلـت ألداء م

يىن إما جام الخطشؾ وهى الزي جذخل جحخه ول ألاؿعاٌ هحى:هخب ، دسط، ظلغ .  ٍو

 أو هاكظ الخطشؾ وهىالزي جأحي مىه بعؼ ضُؽ ألاؿعاٌ .هحى:أمىً.
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 مقارنة الفعل الالزم واملتعدي

يىن الـعل الص  ما إن وان الـعل الالصم في الـطحى هى الزي ال ًخعذي إلى اإلاـعٌى به إال بىاظؿت، ٍو

مً أؿعاٌ السجاًا " حعً" أو دٌ على عشع "حضن" أو وضف " ؾاٌ"أو مؿاوعا إلاخعذ " دحشظخه 

ؿخذحشط" أو على وصن : إؿعل "إػبر" أو إؿعىلل " إكعيعغ" أو إؿعىلل " إؾمأن"،أو إظخـعل 

." ٌّ َعَل "ر
َ
ِعَل " كىي"أو ؿ

َ
 "إظخأظذ"أو ؿ

خعذي الالصم إن وان مً الاوصان الخالُت : َعَل :أظلغ، ؿّشح، واجب.أو بطُؼت اظـعل  ٍو
ْ
إظخلبح، أو -أؿ

ل هُشم   سحبخىم الذاس،أي وظعخىم.–هّشم،أو جػمُىه معنى ؿعل مخعذ –جحٍى

شترؽ ؿُه أن  واإلاخعذي في الـطحى هى الزي ًخجاوص إلى اإلاـعٌى به مً ػير أن ًحخاط إلى معاعذة.َو

 مىه إظم اإلاـعٌى هحى: " الذسط مششوح ". ًلبل غمير الؼُبت هحى:"الصخُـت كشأتها "وإن ًطاغ

واإلاخعذي في الـطحى على زالزت أكعام : مخعذ إلى مـعٌى واحذ هحى: "دسط"،ومخعذ إلى مـعىلين هحى: 

 "أعؿى"، ومخعذ إلى زالزت مـاعُل هحى: "أعلم،خّبر ".

يىن الـعل وأما الالصم في لهجت الشىا ؿهى ما ال ًخعذي إلى اإلاـعٌى به الا بىاظؿت حشؾ ظش أ و ػيره .ٍو

الصما إن وان مً أؿعاٌ السجاًا "ِهِبر" أو عشع "مشع"أو عُب " عمي، أو وضف "ؾاٌ"، أو على وصن 

ِعل "كىي" أو 
َ
 ظخـعل " إظخأظل ".اؿ

عشؾ بأهه  واإلاخعذي في لهجت الشىا هى الزي ًخجاوص إلى اإلاـعٌى به مً ػير ان ًحخاط إلى معاعذة. َو

 هه ًطاغ مىه إظم اإلاـعٌى به هحى: " الذسط مىخىب" و هحى:"الىالم مـهىم".ًلبل غمير الؼُبت ، ،ا

لع اإلاخعذي إلى مـعىلين ولىىه  خعذي الـعل في لهجت الشىا إلى مـعٌى واحذ،وهى الاهثر وكىعا.ٍو ٍو

أكل وكىعا مً اإلاخعذي إلى مـعٌى واحذ.وأما اإلاخعذي إلى زالزت مـاعُل ؿلم هأزش على ش يء مىه في 

 شىا العشبُت.لهجت ال
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 مقابلة الالزم واملتعدي

إكعيعغ  -جخـم الـطحى مع لهجت الشىا في معظم أحىاٌ وأوصان الـعل الالصم إال أن الىصن "إؿعىلل"

خعذي الالصم في لهجت الشىا بىـغ الطُؽ التي ًخعذي بها الالصم في  ، ؿلم هأزش علُه في لهجت الشىا.ٍو

ششوؽ الـطحى على لهجت الشىا.إال أن اإلاخعذي في لهجت  وأما اإلاخعذي ؿخىؿبم ؿُه هـغ الـطحى .

 الشىا الًخعذي إلى أهثر مً مـعىلين خالؿا للـطحى .

 الجامد واملتصرف في اللغة العربية الفصحى 

ىلعم إلى:   -الـعل الجامذ:هىالزي ًالصم ضىسة واحذة الًـاسكها،ٍو

 مالصم للماض ي هحى:وعم،خال، عس ى،ؾاإلاا،مادام. - أ

 ػاسع: هحى :يهُـ، ًطُح ، ًطج .اإلاالصم للم - ب

 اإلاالصم لالمش : هحى : هب ، هاث ، حعاٌ . - ث

يىن إما:           -واإلاخطشؾ في الـطحى هى الزي ًلبل ضىسا مخخلـت ٍو

  : جام الخطشؾ :وهى أن جأحي مىه ول ألاؿعاٌ وهزلً اإلاشخلاث مشل : إظم الـاعل ... هحى

 هخب ، دسط.

 هـً.هاكظ الخطشؾ مشل:واد، أوشً ، إ 

 وأما الجامذ في لهجت الشىا ؿهىأًػا ًحظى بىـغ حعٍشف الـطحى.وجىلعم ضىسه إلى:

 مالصم للماض ي : هحى : مادام ، وعم. -أ 

 مالصم للمش : هحى: حعاٌ . -ب 

 واإلاخطشؾ في لهجت الشىا هى الزي ًلبل الخحٌى مً ضىسة إلى أخشي، هى إما:

 أحي مىه ول ألاؿعاٌ هحى: هخب،دسط.جام الخطشؾ:وهىالزي ًلبل الاشخلاق وج –أ  

 هاكظ الخطشؾ:وهى الزي ال جأحي مىه إال بعؼ ضُؽ ألاؿعاٌ،هحى:أمىً.-ب 
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 أوجه الاتفاق والاختالف

جىاؿم لهجت الشىا الـطحى في الـعل الجامذ،حُض جخـلان في الجامذ اإلاالصم للماض ي وألامش.أما 

وجخـم اللهجخان في الـعل  بىاء على ما وضح لذًىا.الجامذ اإلاالصم للمػاسع ؿال ًلع في لهجت الشىا ، 

 اإلاخطشؾ بلعمُه،جام الخطشؾ وهاكظ الخطشؾ.إال أن هاكظ الخطشؾ أهثر وكىعا في الـطحى.

 الخالصة

وأما مً حُض حعذًت الـعل إلى اإلاـعٌى به وعذم الخعذًت،ًىلعم الـعل إلى الصم ومخعذ.ؿالالصم في 

ٌ به إالبىاظؿت حشؾ ظش،واإلاخعذي هى الزي ًخجاوص إلى مـعٌى الـطحى هى ماال ًخعذي إلى اإلاـعى 

 واحذ أومـعىلين أوزالزت مـاعُل.ومً ششوؾه أهه ًلبل غمير الؼُبت.

والجامذ واإلاخطشؾ في الـطحى كعمان،ؿما ًالصم حالت واحذة هىالجامذ، وهى إما مالصم للماض ي 

 شؾ ومىه جأحي ألاؿعاٌ واإلاشخلاث ولها.   أواإلاػاسع أو ألامش.والزي ال ًالصم ضىسة واحذة هى اإلاخط

يىن الـعل  وأما الالصم في لهجت الشىا ؿهى ما ال ًخعذي إلى اإلاـعٌى به الا بىاظؿت حشؾ ظش أو ػيره.ٍو

الصما إن وان مً أؿعاٌ السجاًا "ِهِبر" أو عشع "مشع"أو عُب " عمي، أو وضف "ؾاٌ"، أو على وصن 

ِعل "كىي" أو إظخـعل "إظخأظل ".
َ
 ؿ

خعذي  واإلاخعذي في لهجت الشىا هى الزي ًخجاوص إلى اإلاـعٌى به مً ػير أن ًحخاط إلى معاعذة.ٍو

لع اإلاخعذي إلى مـعىلين ولىىه أكل  الـعل في لهجت الشىا إلى مـعٌى واحذ ،وهى الاهثر وكىعا.ٍو

للماض ي  وأما الجامذ في لهجت الشىا ؿخىلعم ضىسه إلى:مالصم مـعٌى واحذ. وكىعا مً اإلاخعذي إلى

واإلاخطشؾ في لهجت الشىا جىلعم ضىسه إلى جام الخطشؾ:وهىالزي ًلبل الاشخلاق وجأحي  ومالصم للمش.

 مىه ول ألاؿعاٌ،وهاكظ الخطشؾ:وهى الزي ال جأحي مىه إال بعؼ ضُؽ ألاؿعاٌ، هحى : أمىً.
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 تناص الصورة االستعارية يف بعض ختميسات الربدة 

ادلتكخرريعقور ير رياء 
1

 

 قسميانلغةيامقربية،يلكيةيالآدا يوادلراسءتيالإسالياة،يخءيقةيابيرويتكنريهيجرياي

يامللخص

ثخدىليامقالقءتيامخنءضيةيبنييامنطرصيينيخاللير وسءقيمغرعةيوفنيةيخمخلفةيحمتثلييفييضمرني

مرنيثخودميالاس خقءرةيعىليسءئريال وسءقيخطرضءييفيامنصيامشقري،يامنصيوضيءغخو،يففيياملض

ثرا يدللثو.يوعليويفءإنيىذاياملوءليس يحءوليامبحريعني يبويينيامودرةيعىليثرحاويامنصيواإ ملءيحمتَّيز

يوقديمتزي يينيخاللير عورهةيالاس خقءرة، يامربدة سنييموطيدة ياخملم ِّ يامشقرا  ر ميءتيوثونيءتياس خدعء 

يزالثيختي يال ميءتياخذيءر يوذكليميدفيرضد ي يادلراسة، يىذه يلإحرا  يهيجرياي ميسءتيينيشامل

يوحتدعدي يينيامنصيال ضيل، يالاس خقءرعة يامطررة سرنيلس خدعء  ياخملم ِّ وامخونيءتياميتياس خرظفيء

يامخرطئةي ييه: يحمءور يزالزة يخالل يين ياملوءل يثنءول يمتز يوقد ني. يامنطز يبني يواخملءمفة هرايحياملامزةل

ي ياحلدعر يموطيدةيوجشمل يالاس خقءري يفءمدشكال يوامنودي يامبالغي يامرتاث ييف يالاس خقءرة عن

يمطرري يامخخميسءت ياس خدعء  يور ميءت يثونيءت يدراسة يفاو زت يمت يواذلي ياملوءل يضلب يمث امربدة،

يهخءجئوي ياملوءلييفيرضد ياس خقءن يوقد ياملوءل، يهخءجئ يوحتخرييعىلير مه ياخلءمتة يمث اس خقءراتيامربدة،

يامرضفي،يوبقظيال يثةليينيادلرسيامخنءيص.ييوثنءوليقضءايهيابملهنج

Abstract  

This paper titled ''Tanasus Surah al-Isti’ariya fi ba’adhi Takhmisat Burdatul Busiry" is an 

attempt to study intertextual relationship between “Burdatul Busiry) as original text and some 

selected epigrams of "Burda" as second text by identifying some mechanisms of exploiting 

(Istiarah) “Metaphor” as one of the significant factor of poetic imagery. The paper was 

divided into three major components; the first component was a preamble to the study, while 

                            
1
 yarmayau.ara@buk.edu.ng 07030922807 

mailto:yarmayau.ara@buk.edu.ng


يتكخرريعقور ير رياء ادل ييثنءصيامطررةيالاس خقءرعةييفيبقظيختميسءتيامربدة

يISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365يم1029،يامثءين)سلسةليخدعدة(يامقددييامقربيةجمةليادلراسءتيي"يءمل"

 

 

85 

the second deals with the major intertextual mechanisms exploited by the epigrams to imitate 

the poetic imagery of the Burda through the (Istiarah) “Metaphor”. The last component was a 

conclusion which summarizes the major findings. The paper uses the intertextual criticism 

approach to attain its aim as well as descriptive methods to achieve the objectives. Some of 

the major findings of the paper were clearly highlighted at the conclusion. 

 الاؾخػاعة في الترار البالغي و الىهضي?

ؾخػاعة حكيُ  ُخظف أخُض َغقُ   ولظلَ ناُ الؿٍاً  في ًغى يشير مً البالؾُين الهضماء أن الا 

 صزُو اإلاكبَّ  في حيـ 
ًّ
ض ب  آلازغ مضغُا حػٍغل الاؾخػاعة أنها? "أن جظيغ أخض َغفي الدكيُ  وجٍغ

 غلى طلَ بازباِث ما للمكبَّ  ما ًسوُّ اإلاكبَّ  ب "
ً
ػّغِف الاؾخػاعة بأنها? 1اإلاكبَّ  ب  صالا

ُُ . أما الػلويُّ ق

ُيرَى الش يء بالش يء ولِـ ل   وحػلَ الش يء للش يء ما لِـ ل  بدُث ال ًلحظ قُ  مػجى "جه

 2الدكيُ  نوعة وال خٌما.

 بالغؾم 
ٌ
كان الؿابهان ًمشالن قهم البالؾُين الهضامى لالؾخػاعة غلى أؾاؽ أنها حكيٌُ  مىدغف قالخػٍغ

غاَا  غً الىمِ اللؿوي اإلاػغوف  مً أن أبا َالُ الػؿٌغي ججاَل أزغ الدكيُ  في الاؾخػاعة ٍو
ً
اهدغاقا

ك  لالؾخػاعة أنها? "ههل الػباعة مً مويؼ اؾخػمالها في أنل اللؿت ئلى ؾيٍر لؿغٍى"      3قهاُ في حػٍغ

ولهض قًُ الىهاص الهضامى يظلَ ئلى الػالنت بين الدكيُ  والاؾخػاعة مً خُث الوظُكت البُاهُت 

ين وإًجاػ وجويٍُض بغؾم أنهما  بدُث لم جسخلل أؾغاى الاؾخػاعة غً أؾغاى الدكيُ  مً مبالؿت وجٍؼ

ان مسخلكان خضَّ الازخالف ِخان وقٌالن حػبيًر  . 4نُؿخان قىَّ

مً أحل الوقائج الوانلت بين البىِخين حاء جدغُّى الباخث ئلى الاؾخػاعة التي ًغاَا أعؾُو أغظم ما   

ً الهضع غلى مالخظت الدكيُ  غ 5في لؿت الكػغ ألنها جخًمَّ   وأن الاؾخػاعة مً أنوى آلُاث الخهٍو

يغ لُبُػت 
ُ
بُػتها في الههُضة ما ط هضم غلى بيُت الاؾخػاعة َو م نهُضة البرصة ٍو ِ

ّ
الكػغي التي جدٌ

الاؾخػاعة بهكت غامت? "قترى الكػل  ٌؿىض ئلى ما لِـ ل  في الحهُهت وجونل ألاؾماء بما ال ًأح  لها 

ًاف الاؾ م ئلى ما ال نلت ل  في الُبُػت  والونوف غً َظا الُبػض أن جونل ب  في الوانؼ  ٍو
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 غلى يُكُت زلو الكاغغ الؾخػاعج  غلى اإلاؿخوى اللؿوي  يظلَ مً أنوى 
ً
الىدوي لالؾخػاعة ئظهاعا

َ مً زاللها في املجغص  أو ًجّغِص   الكاغغ الحُاة أو الخمؿُّ
ُّ
جهىُاث الاؾخػاعة جلَ الخهىُت التي ًيث

ٍز مؿاًٍغ الكازو اإلاازل اإلا خػّين غلى هدو ٌش ي بهوة عؾبت الكاغغ الػاعمت في حكٌُل غالٍم حضًٍض مخمّيِ

 .6للوانؼ اإلاػِل"

ع خُو أبػاٍص زالزت؛ هي املجاُ الاؾخػاعي   ًاهذ الىظغة الحضًشت لضعاؾت الاؾخػاعة في الىو جخمدوَّ و

ل قيه
َّ
ت التي جخٌش ا الاؾخػاعة  والبػض الشالث زام والبػض الىدوي الضاللي الظي ٌػجي باإلاىُهت الىدٍو

ض والدصخُو.  لخهىُت الخجٍغ

ً جاعيت البػض  ت في نهُضة البرصة ؾخمغُّ بالبػضًً ألازيًر ولظا  قانَّ جدضًض َبُػت البيُت الاؾخػاٍع

ألاُو إلاا ٌػتًر  مً يبابُت الىظغة بدُث لم جخطح مػاإلا  غىض يشيٍر ممً هظغوا ل . أما املحوع الشاو  

ت في زمؿت أهماٍ هي?  قهو البػض الىدوي الضاللي الظي ًمًٌ جدضًض أَم أهماَ  التريُيُت الاؾخػاٍع

ٌب اؾخػاعي ونك   
َّ
ٌب اؾخػاعي ئيافي  ومغي

َّ
ٌب اؾخػاعي مكػولي  ومغي

َّ
ٌب اؾخػاعي قاغل  ومغي

َّ
مغي

ٌب اؾخػاعي اؾمي.
َّ
 ومغي

 ?التشكيل التركيبي  لالستعارة في قصيدة البردة

لبرصة" قهي نهُضة مضخُت مً أعوع وأقهغ نهائض اإلاضًذ الىبوي  يخبها البونيري زالُ أما "نهُضة ا

ضوع  الهغن الؿابؼ الهجغي في بالص مهغ  مكخملت غلى مائت وؾخين بِخا  غلى بدغ اليؿُِ  ٍو

غاصة  مويوغها خُو مضح الغؾُو ملسو هيلع هللا ىلص وؤلاقاصة بغؾالخ   ونض بضأ  البونيري نهُضج  بالؿُؼ غلى

ر بػض طلَ  و ئلى َضاَا  وجدضَّ واَا  والٍُغ الكػغاء الهضامى  زم اهخهل ئلى الحضًث غً الىكـ َو

ا   غً بػٌ نكاث الغؾُو ملسو هيلع هللا ىلص زم أقاع ئلى مولضٍ وما َناَخب  مً أخضار  يما جٍلم غً صغوج  وأزَغ

م   وؤلاؾغاء واإلاػغاج  واهخهل ئلى الحضًث غً حهاص زم طيغ بػٌ معجؼاج  ملسو هيلع هللا ىلص ومنها الهغآن الٌٍغ

 ًسخخم الكاغغ نهُضج  بُلب اإلاؿكغة مً هللا  والُمؼ في قكاغت عؾُو هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
ً
 7الغؾُو ملسو هيلع هللا ىلص  وأزيرا

ا ئل ى أنها أما غً غالنت البرصة بمىُهت بالص الهوؾا قهض أقاع ناخب خغيت اللؿت الػغبُت في هُجيًر
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.  غلى الغؾم مً أن الباخث ًغى بأنها ونلذ ئلى 8ونلذ ئلى اإلاىُهت زالُ الهغن الخاؾؼ غكغ اإلاُالصي

ا جسمِؿاث للههُضة نبل الهغن الخاؾؼ غكغ ومً طلَ  اإلاىُهت نبل َظٍ الكترة ئط جوحض في هُجيًر

ا ونض غاف زالُ الهغن الشامً غكغ اإلا  . 9ُالصيجسمِـ الكُش قئذ بً غبض الغؤوف ػاٍع

 لخٌشُل الكاغغ 
ً
ت في صاللتها ونُمتها ألاؾلوبُت جبػا جخكاوث وؿب اؾخػماُ ألاهماٍ التريُيُت الاؾخػاٍع

هت إلصعاى ألاهماٍ  ؼ هو نهُضة البرصة َو الٍُغ لها و وقها للؿُام الواعصة قُ . ولظا قان جدبُّ

لت لضى البونيري مؼ عنض البػض الكج ًَّ ت اإلاك ي والضاللي لها  يما أن طلَ ًٍون التريُيُت الاؾخػاٍع

 بمشابت جمهُض ًأزظ بأًضي البدث ئلى مضازل الخسمِؿاث املخخاعة ئلى الىو ألانلي مً زالُ ألاهماٍ. 

 بوانؼ اؾخػاعة 
ً
ًبلـ غضص الاؾخػاعاث التي ونل غليها الباخث في نهُضة البرصة ؾبػا وؾبػين اؾخػاعة

 وهي وؿبت ال بأؽ بها. واخضة مً بين ًل زمـ أبُاٍث مً الههُضة 

  وللمغيب 
ً
صا ً جغصُّ ؼ اإلاغيب الاؾخػاعي الكاغلي في نهُضة البرصة عنض ل  البدث زماٍن وغكٍغ وبػض جدبُّ

  ولالؾمي 
ً
صا صاث  وللونك  حؿػت غكغ جغصُّ   ولإليافي حؿػت جغصُّ

ً
الاؾخػاعي اإلاكػولي ؾخت غكغ جغصصا

 زمؿت جغصصاث.

 غلى ؤلاخهائُت الؿالكت 
ً
قان التريُب الاؾخػاعي الكاغلي ًأزظ اإلاغجبت ألاولى بيؿبت جتراوح بين وبىاءا

% مً جغصص الاؾخػاعاث في الههُضة ولػل الؿغ في طلَ ًغحؼ ئلى اعجكاع غضص الجمل الكػلُت في ;8 ;8

اٍ البونيري  خي الظي جوزَّ  ومخىاؾبا مؼ الؿغص الخاٍع
ً
 مخماوحا

َّ
 خغيُا

ً
الههُضة مما أغُاَا َابػا

َ الجامض  مً طلَ نول  في ألابُاث الخالُت?واؾخؿل    مً زالُ ئهُام الهامذ وجدٍغ

 قٌُل جىٌغ  خبـا  بػضما قـهضث

  غـبرة ويـجى
َّ
 وأزيذ الوحض زُ

 ب  غلَُ  غـضُو الـضمؼ  والؿهم 

 مـشل البـهاع غلـى زضًَ والػىم
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مجاػي َو نول  "غضُو جٌمً الاؾخػاعة في البِذ ألاُو مً زالُ ئؾىاص قػل الكهاصة ئلى قاغل 

" اإلاكخو مً ًلمت )غضُ(  قخمَّ حكيُ  الضمؼ باوؿاٍن ٌكهض  ح الاؾخػاعة قُ  بلكظ "غضُو
َّ

الضمؼ" وعش

 بهضٍم غلى ش يٍء.

ومشاُ طلَ في البِذ الخالي ئؾىاص قػل ؤلازباث ئلى لكظ )الوحض( الظي َو الكاغل  قخمَّ حكيُ  الوحِض 

 وؿان.باوؿاٍن ألن ؤلازباث مً لواػم ؤلا

ت التي أعاصَا  و الهوعة الكػٍغ ِ
ّ
وغلى الػموم قان الاؾخػاعة الكاغلُت جأح  في الههُضة ؾالبا لدصخ

ت زهونا أن الههُضة جأح   ٍغ البونيري  ألن البونيري ًغى ؤلاوؿان اإلاشل ألاغلى في ججغبخ  الخهٍو

 بالىموطج اإلاشالي لإلوؿاهُت دمحمملسو هيلع هللا ىلص.

لي التريَُب الا  هؼ َظا >; 79ؾخػاعيَّ الكاغلي في الترصص التريُُب الونك  الاؾخػاعي بيؿبت ٍو %  ٍو

 
ً
أح  َظا الىوع مً الاؾخػاعة خُىا الىوع مً الاؾخػاعة غىضما جخمونؼ الاؾخػاعة في مونؼ الونل  ٍو

ت  ومً ؼ بها التريُب الاؾخػاعي الكاغلي مً حصخُو الهوعة الكػٍغ
َّ
 لٌُمّلِ الوظُكُت التي ًخًل

 هماطج طلَ في الههُضة نُو البونيري?

 والىـاع زامضة ألاهكاؽ مـً أؾل -7;

ـ  بهم -;67 ت ؤلاؾالم َو
َّ
 ختى ؾضث مل

ـــمٌكـ       ->67 ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــــ ــ ــــــولـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــأبضا  مـنهم  بسـُ ت ــ ـــ ـــ ـــــ  غ  أبــ

 غلـُ  والىـهغ ؾـاهي الػين  مً  ؾضم 

 مـً بػض ؾـغبتها  مونولت الغخم

ـــوزـُ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــغ بػـل قـلـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــم جِخــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــم ولم جئــ  ـمــــ

كـ بجامؼ الؿٍون قيهما  زم خظف اإلاكبَّ  قك  نضع ال بِذ ألاُو قبَّ  اهُكاء الىاع بسموص الىَّ

دُت  وغلى الغؾم مً أن غباعة  )الاهُكاء( ونغَّح بظيغ الخموص )أي اإلاوث( غلى باب الاؾخػاعة الخهٍغ

 ئال أنها حػمل غمل الهكت قهي يهكت للىاع. وفي عجؼ البِذ ألا 
ً
ُو أؾىض )زامضة ألاهكاؽ( حاءث زبرا

  زم خظف الػين البانغة ويّجى 
ً
هها بالػين البانغة بجامؼ الخظعاف منهما ماًء وصمػا الػين ئلى النهغ زمَّ قبَّ
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غنها بش يء مً زهائهها َما الؿهو والحؼن غلى باب الاؾخػاعة اإلاٌىُت  أما غباعة "ؾاهي الػين" قهي 

  مػُوقت غلى حملت )زامضة ألاهكـ( في الهضع وحػمل غملها.

خُث قبَّ  خماًت الصحابت لإلؾالم بالٌكالت بجامؼ  >67وجظهغ الهوعة الدصخُهُت بجالء في البِذ 

دُت الخبػُت  وجظهغ الهوعة  الغغاًت في ًّلٍ  زم اقخو مً الٌكالت )مٌكولت( غلى باب الاؾخػاعة الخهٍغ

ِ ال ًؼاُ في يكا
ًّ لت أبُ  قال ًخَم ل   أو الدصخُهُت مً زالُ ئظهاع ؤلاؾالم في نوعة َكل نؿير الؿ

 ًامغأة في يكالت ػوحها.

ض اإلاػاو  الظَىُت  ومً هماطج طلَ نُو   بوظُكت ججٍغ
ً
ت اإلاكػولُت خُىا ونض جهوم الهوعة الاؾخػاٍع

 البونيري?

ًاَنهم -;;  بـأن  صًـنهم  اإلاػـوج  لـم ًـهـم  مً بػض ما أزـبر ألانـوام 

ى غى  بش يء قبَّ  الضًاهاث الًالت بغمذ أغوج  بجام ؼ غضم الهالح في ًل  زم خظف اإلاكب  ب  ويجَّ

صٍ الكاغغ في نوعة عمٍذ أغوج. وجغى البونيري  و ؤلاغوحاج  أما الضًً قش يء طَجي حغَّ مً لواػم  َو

ًان بجامؼ الشباث في ًل  قهاُ? ض ألاع
َّ
 في البِذ الخالي ًجّغِص الضًً ؤلاؾالم  في نوعة بيُاٍن قامش مَو

 مً الػىـاًت عيىـا ؾـير مـنهضم  ىا مـػكغ ؤلاؾـالم ئن لىابكغى ل -;66  

و "حكهو واههُؼ الخغػة" زم اقخو >:6أما البِذ ) ص قُ  البونيري زُبت ألامل بالخغم َو ( قهض حغَّ

دُت الخبػُت  قهاُ?  الكاغغ مً اإلاهضع )الخغم( ًلمت مىسغم غلى باب الاؾخػاعة الخهٍغ

 لضًَ واحػل  خؿـاب  ؾير مىسغم  ـًاعب واحػل عحائ  ؾير  مىػٌ->:6

اٍث ومً وظائك  أه  ٌػمل غلى جدهُو اإلاؼج  ص في الىو حؿؼ مغَّ أما التريُب الاؾخػاعي ؤلايافي قهض جغصَّ

ًأه  ل  يما في الكواَض الخالُت?  والخالخم بين ألايضاص  قترى الش يء ٌؿىض ئلى ما لِـ ل  و
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 بػض  في ههـذ غً التهموالكِب أ  ئو  اتهمذ ههُذ الكِب في غـظُ-67

ل البونيري الاؾخػاعة مً زالُ حكيُ  الكِب باوؿاٍن ًىصح  بجامؼ ؤلاهظاع في ًل  وخظف 
ّ
وظ

و الاؾخػاعة اإلاٌىُت. وجمذ البيُت  و الىصح غلى ٍَغ ى غى  بش يء مً لواػم  َو اإلاكبَّ  ب  ويجَّ

و ئياقت لكظ )ههُذ( ئلى لكظ )الكِب(. ومشاُ ما   ؾبو أًًا نُو البونيري?الاؾخػاعي غً ٍَغ

 مـً حهـلها بىـظًغ الكِب والهغم  قان أمـاعح   بالؿوء مـا احػـظذ -68  

 ونول ?

 مً املحـاعم والـؼم خمُـت الىـضم  واؾخكغِِؽ الضمؼ مً غين نض امخألث-77

 ونول ?

 لم حكخـغ الضًً بـالضهُا ولم حؿـم  قُا زؿـاعة  هكـ  في   ججـاعجـها -698

  نُو البونيري?ومً أحم
ً
َا وحضاهُت  ل هماطج الظاَغة في الههُضة وأقضَّ

 حـؿمؼ وبـاعنـت ؤلاهـظاع لم حكـم  غمـوا  ونموا قـاغالن اليكائغ لم -;;

ت غىض  قبَّ  البونيري ؤلاهظاعاث الهاغهت بالبرم بجامؼ الهضوع والهوة  وحؿخمض الهوعة الاؾخػاٍع

ٍت جكوم ما نال  أبو  البونيري حمالها مً زالُ بيُت ؤلاياقت التي حػلذ البيُت مستزلت وبكػغٍَّ

 الػخاَُت في البِذ الخالي?

 
ٌ
ت
َ
 باعن

ََ ُب ِفي غاعَيُ ِْ غِ   الكَّ
َ
ًَ ألاق نهاَى َغّما أَعى م

َ
 10ج

ت في نول ? )باعنت ؤلاهظاع( مً نول   غى الباخث بأن الكاغغ نض اؾخوحى صغائم الهوعة الاؾخػاٍع ٍو

اُص البرم 
َ
ٍ ًَ ْم { ) البهغة ?  حػالى? }  َُ ْبَهاَع

َ
 أ
ُ
ل

َ
ُ

ْ
س ًَ77 .) 
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غى   إلابخضٍئ  ٍو
ً
 أو زبرا

ً
ا مبخضأ أح  في الؿالب ئمَّ   ٍو

ً
أما اإلاغيب الاؾخػاعي الاؾمي قٍان غضصٍ نلُال حضا

الباخث بأن الؿيب في نلت َظا الىوع مً الاؾخػاعة ًغحؼ ئلى نلت الجمل الاؾمُت في الههُضة بهكت 

ًاف ئلى طلَ َُ ت الونكُت غلى الاؾمُت. قمً هماطج التريُب الاؾخػاعي غامت ٍو مىت نوع الاؾخػاٍع

 الاؾمي في البرصة نُو البونيري?

 لـضى الىـبي وال  خـبلي بمىهغم  ئن آث طهبـا قما غهضي مـىخهٌ-:69

مؼ أن يال ؾيب في نول  )خبلي بمىهغم( اؾخػاعة قبَّ  قيها الهلت بِى  وبين الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بالحبل  بجا

دُت ألانلُت  أما الػباعة )خبلي بمىهغم(  و الاؾخػاعة الخهٍغ عابِ  زم نغَّح باإلاكبَّ  ب   غلى ٍَغ

ا. ًُّ  اؾم
ً
 قجملت اؾمُت َما مبخضأ وزبر. وغلى َظا ًٍون جغيُب الاؾخػاعة في الػباعة جغيُبا

ت مً زالُ اؾخؿالُ البيُ ٌظا اؾخُاع البونيري وسج نوٍع الاؾخػاٍع ت الضاللُت َو ت الىدٍو

ََّ أن َظٍ البيُت ال جىؿلو غلى هكؿها مً صون أن جىضاح بُبُػتها ئلى ًّلِ  لترايُب الههُضة  وال ق

ا أو اخخظاءَا واليسج غلى مىوالها  وغلى َظا قان البدث الخالي ؾُداُو مً زالُ  هّوٍ أعاص خواَع

الىو ألانلي( والخسمِؿاث املخخاعة الهكداث الهاصمت أن ٌكير ئلى هواحي الخكاغل بين البرصة )

 )الىو الحايغ( مً زالُ بيُت الاؾخػاعة.

 لصور استعارات البردة:  11ثقنيات استدعاء التخميسات املختارة

ت? -6  الهُمت الترايمُت للهوع الاؾخػاٍع

ص  ُ جغصُّ نوعة جبلـ نوع الاؾخػاعة التي ونل غليها الباخث في جسمِـ أمير اإلاإمىين دمحم بلو  بمػضَّ

ت غىض ئبغاَُم  ت واخضٍة مً بين ًل زمؿت أقٍُغ مً الخسمِـ  وجبلـ الهوع الاؾخػاٍع اؾخػاٍع

ي  ش ِ
ْ
أخمض مهغي  بوانؼ اؾخػاعة واخضة مً بين ًل زالزت أبُاٍث مً الخسمِـ  وغىض يبير غشمان َبوح

ت التي ونل غىضَا الباخث  بوانؼ اؾخػاعة واخضة مً بين ًل أ عبؼ أبُاٍث مً جبلـ الهوع الاؾخػاٍع

 الخسمِـ.
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ت بين الىو  ئن ؤلاخهائُت الؿابهت جإقغ بدىاٍم جغايمي مً خُث يشاقت جوظُل الهوع الاؾخػاٍع

ؿين أزٌغ واضٌح مً  ًان للػامل الؼمجي بين الكػغاء املخّمِ ألانلي )البرصة( وبين الخسمِؿاث املخخاعة  و

ًان أ  وأنغبهم ئلى غهغ خُث جوظُل الاؾخػاعاث  قأمير اإلاإمىين دمحم بلو 
ً
ؿين غهغا نضَم املخّمِ

ت بيؿبت جغصصَا في  بت أو مدؿاٍو البونيري لظا حاءث وؿبت جغصص نوع الاؾخػاعة في جسمِؿ  نٍغ

 ما غلى ما 
ً
ظا ًهضم هوغا الىو ألانلي )البرصة( بوانؼ اؾخػاعة واخضٍة مً بين ًّلِ زمؿت أبُاث. َو

 ً يغ غً َبُػت الكػغ الػغب  التراس  بأه  
ُ
ان في مجمل  ييُىا باالؾخػاعاث ئال ما ججض غىض َظا ط

كت
َّ
زة اإلاٌش  .12الكاغغ أو طاى في َظٍ الههائض أو جلَ  مً بػٌ الاؾخػاعاث اإلاخمّيِ

ص بوانؼ اؾخػاعة واخضٍة مً بين ًل زمؿت أبُاٍث مً البرصة وجسمِـ أمير اإلاإمىين دمحم  ئن هدُجت الترصُّ

هذ بيؿبت الترصص في بػٌ الههائض الػغبُت خُث ججض الترصص بلو ال حش ي بش يء مً البسل ئطا نوع 

زث بٌشاقت الهوع  بوانؼ اؾخػاعٍة واخضٍة مً بين ًل غكغة أبُاث أو أيثر  قههُضة البرصة نض جميَّ

ظٍ اإلايزة وطاى الُابؼ نض ظهغا بويوٍح في جسمِـ أمير  ت لُابػها الوحضاو  في الؿالب َو الاؾخػاٍع

ت.اإلاإمىين دمحم بلو مً  ز الترايمي للهوع الاؾخػاٍع  زالُ ما أقاع ئلُ  البدث مً خُث الحّيِ

ت في  ً اعجكاع وؿبت جغصص الهوع الاؾخػاٍع َؿين آلازٍغ ً املخّمِ ومً آزاع الػامل الؼمجي في الكاغٍغ

جسمِؿهما غلى وؿبت اعجكاغها في الىو ألانلي )البرصة( وفي جسمِـ أمير اإلاإمىين دمحم بلو أًًا  ئط 

حاء الترصص بوانؼ اؾخػاعة واخضٍة في ًل زالزت أبُاث في جسمِـ ئبغاَُم أخمض مهغي وهي وؿبت غالُت 

ػخبر  ي بوانؼ اؾخػاعٍة واخضٍة في ًل أعبؼ أبُاٍث  َو ش ِ
ْ
بت مً طلَ في جسمِـ يبير غشمان َبوح   ونٍغ

ً
حضا

 مً أزاع نغا
ً
ت في الخسمَِؿين أزغا ً ألغماُ يباع الباخث اعجكاع جغصص الهوع الاؾخػاٍع ءة الكاغٍغ

ين وما جال طلَ مً خغيت  الكػغاء الوحضاهُين في الػهغ الحضًث زهونا غىض الغوميؿُين واإلاهجٍغ

 الكػغ الحغ.  
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 آلُاث حػامل الخسمِؿاث مؼ الدكٌُل الاؾخػاعي لىو البرصة -7

ت مً الىو ألانلي اإلاههوص بالدكٌُل الاؾخػاعي َو اإلاونؼ الاؾتراجُجي التريُبي للهوعة الاؾخػاٍع

ؿين أعبؼ آلُاث ًخم  وأؾالُب اؾخضغاء املخمؿين لبيُاتها  ونض عنض الباخث للكػغاء املخّمِ

الاؾخضغاء مً زاللها هي? جأؾِـ نوعة حضًضة  وجٌغاع الهوعة ألانلُت  والاهخهاُ بالهوعة مً 

ص أو الػٌـ  زم الحواع مؼ  مًٌ الدكيُ  ئلى الهوعة الاؾخػاعة  وحصخُو املجغَّ الهوعة ألانلُت. ٍو

 جويُذ َظٍ آلالُاث غلى الىدو الخالي?

 : جأؾِـ نوعة حضًضة -أ

و الاهخهاُ بالكٌغة مً خهل صاللي ئلى خهل آزغ  ومشاُ طلَ نُو أمير  خمُّ َظا الاؾخضغاء غً ٍَغ ٍو

 اإلاإمىين دمحم بلو في جسمِؿ ?

 ما احػظ
ً
ِ  وغظخَ وغظا

ّ
 ذ ب ئو

ـــأن ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ُُ نــ ـــو ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ـــــــــ ـــــ ـــ  وب  نـ
ً
ــــوال ـــــــ  ُو بموحب ــ

ِ  ؾير مىدب 
ّ
 وإو

ً
  أًهظذ نوما

ـــأمغج ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــــَ الخير لـ ـــــــ ـــــ ـــ ــ ــــ ـــ ـــًٌ  مـــ ـــ ـــ ـــــ  ا ائخمغث ب ــ

ـــــــــوم ـــــ ـــ ـــ ـــا اؾخهمذ قمــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــا نولي لَ اؾخهــ ــ ـــ ــ  مـ

قبَّ  الكاغغ الؿكلت بالىوم والاؾخهامت بالُهظت زم خظف اإلاكبَّ  ب  مً اإلاويػين غلى باب 

ِض الظي أعاصٍ الكاغغ ألانلي وحؿخضعي  ض مػجى الَؼ نوعة الاؾخػاعة  والهوعة في البِذ ججّؿِ

ض  وطلَ في نُو البونيري?  نلي مً زالُ جىاػغهما إلاػجى الَؼ
ً
ت أزغى مً الىو ألا  اؾخػاٍع

 لـهض  وؿيذ ب  وؿال  لـظي غهم  أؾخـؿكغ هللا مـً  نُو بال غـمل -:7

ي نول ? ش ِ
ْ
 ومشل  أًًا في جسمِـ يبير غشمان َبوح

ُم عابُين الجاف قونهُ  َُ  ُم جغا

يُ
ُ
ـــج ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  الصحــ

َ
ــــــغ مظلمت ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــغا وحــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ هُم ــــــ َُ  و

ار وجدت  ًَّ  همماء الؿٌُىت ه

ــــــُتهّضي ئلُ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــَ ٍعـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــاح الىهغ وكَغــ ـــ ـــ ـــــ ــ  مـ

غ في ألايم ـــقخدؿب الَؼ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ام ًل يميــ
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ى  قبَّ  البونيري في الىو ألانلي )الىهغ( بالػغؽ  وأزباٍع )بالهضاًا( التي هي مً لواػم الػغؽ  ويجَّ

ٍ مؿخمضة مً الشهاقت  غً الهضاًا بالكػل )تهضي( غلى باب الاؾخػاعة اإلاٌىُت الخبػُت. قالهوعة غىض

ة مً الُبُػت قهض قبَّ  قيها وحٍو الصحابت وهي جأجلو مً  ـ قمؿخمضَّ أما الهوعة غىض الكاغغ املخّمِ

الىهغ بالىجوم اإلاهمغة في الؿماء  قدظف اإلاكبَّ  ب  )الىجوم اإلاهمغة( وعمؼ ئليها بش يء مً لواػمها 

ىير(. قهض جمَّ ههل الهوعة مً خهل الشه
ُ
و قػل )ج اقت غىض البونيري ئلى خهل الُبُػت في الىو َو

ـ.  املخمَّ

ي نول ? ش ِ
ْ
 ومً هماطج الظاَغة أًًا غىض يبير غشمان َبوح

 
َ
ً غلى الُؿُان ئط بل ٍؼ  ؿذاملجّهِ

ـــاله ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــاَكُــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــً عؤوؽ الٌكغ ئط ًىػـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  ذــ

 الػلُاَء واخخ 
َ
ْبوة   الغَّ

ُ
 ملذؾُول

ـــوالٌ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــاجبــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــون بؿمغ الخِ مــــ ــ ـــ  ا جغيذــ

 أنالمهم خغف حؿم ؾير مىعجم

لذ لضً  ق
َّ
ػً الغماح بدىهُِ ألانالم  قكٍ بَّ  البونيري املجاَضًً بالٌخبت  وعماخهم باألنالم  َو

  
ً
نوعجان  نوعة مجاَضًً بغماح جُػً قخهُغ صما  ونوعة يخبت بأنالم جٌخب قخهُغ مضاصا

ـ ق ًاهذ الهوعة مؿخمضة مً الشهاقت  أما الهوعة غىض الكاغغ املخّمِ هض جمَّ قاإلؾخػاعة جمشُلُت. و

ـ مؿخمضة  قيها حكيُ  عؤؽ الٌكاع بالشماع الُاوػت  ونخلهم بالهُل  والهوعة غىض الكاغغ املخّمِ

 مً الُبُػت.

 جٌغاع الهوعة ألانلُت? -ب

ـ   ت والضاللُت في الىو املخمَّ ت مً الىو ألانلي ببيُتها الىدٍو خمُّ طلَ بخٌغاع الهوعة الاؾخػاٍع ٍو

يونض ًٍون بخٌغاع اخض البىِخي  .ن مؼ الػضُو غً ألازغى لؿيب قّجِ
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ت والضاللُت نُو مهغي?  ت ببيُتها الىدٍو  ومً هماطج جٌغاع الهوعة الاؾخػاٍع

 قمظ بـضا اجدـض   ألاغـغاب  والعجـم

ــــــــأم ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــالػـمـا ـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـوا ونض  بٌمـواــــ  اة قهض نمُّ

تهُم ِيـلمت الخـوخُض  يـلهم   يمَّ

ـــً ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــوم جكـغَّؽ قـُـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــ    الكـغؽ  أهـهمـ

 ـلُو  البـأؽ والىهمنـض أهـظعوا  بد

ت  ت مً الىو ألانلي بخٌغاع البيُت  الىدٍو وا( حؿخضعي نوعة اؾخػاٍع ئن الاؾخػاعة في نول  )نمُّ

 والضاللُت لالؾخػاعة الخالُت مً نُو البونيري?

 ؿمؼ وبـاعنـت  ؤلاهـظاع لم  حكـمحـ  غمـوا  ونموا قـاغالن اليكائغ لم -:;

و "ؤلاوؿان" في َظٍ الهوعة  أما واإلاغاص بالبيُت الضاللُت َىا ا لحهل الضاللي الظي جيخمي ئلُ  الٍلمت َو

وا( اإلاٍوهت مً الكػل  ًاالجملت الكػلُت مً )نمُّ ت قاإلاغاص بها اإلاونؼ ؤلاغغاب  للٍلمت   البيُت الىدٍو

ِ بضاللتها غلى ال
َّ
ت َىا  باُ)قاغلُت( ألنها جدؿل ُلو غلى البيُت الاؾخػاٍع ًُ  كاغل. والكاغل مما حػل 

ـ بخؿُير ًلمت )غموا(  ـ نض خاُو ئصزاُ بػٌ الخػضًالث غلى الىو املخّمِ غلى أن الكاغغ املخّمِ

 في الهوعجين الهخماء الٍلمخين ئلى خهل 
ً
ظا الخؿُير ال ًإزغ يشيرا مً الىو ألانلي بٍلمت )بٌموا(  َو

 صاللي واخٍض.

ت نُو أمير اإلاإمىين دمحم بلو في ومً هماطج جٌغاع الهوعة ببيُتها الضاللُت مؼ الػضُو غً  البيُت الىدٍو

 جسمِؿ ?

هم بهما خها غمي ونمم  لٌنَّ

ًالىاع قوم غلم  لم يهخضوا الهضى 

ان خين هجم   قأهٌغوا الحوَّ والبَر

 غموا ونموا قاغالن اليكائغ لم

 حؿمؼ وبغنت ؤلاهظاع لم حكم
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ـ الؿابو أ ت في البِذ املخمَّ ت مً حماُ جىام الهوعة الاؾخػاٍع ه  جمَّ اؾخضغاء الهوعة الاؾخػاٍع

غي  وجمَّ جٌغاع  ين غلى الهػُض الكٌغي والخهٍو مً زالُ مهُؼ واخٍض مما ؾاغض غلى جالخم الىهَّ

ـ و )غموا ونموا( في الىو  ت مً زالُ الٍلمخين )غمى و نمم( في الىو املخمَّ الهوعة الاؾخػاٍع

ب خضور الغجابت ؤلاًهاغُت مً جٌغا ع الٍلمخين في مهُؼ واخٍض غمض الكاغغ املخِمـ ألانلي  ولخجىُّ

 ئلى الػضُو غً التريُب الكػلي ئلى الاؾمي. 

ـ الخالي? ي مً زالُ البِذ املخمَّ ش ِ
ْ
 وجخٌغع الهوعة غىض يبير غشمان َبوح

اُ نبلَ ئًاَا مُالبها
َ
 ما ه

ـــقػؼَّ غؼُّى ق ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ هُ  ــ ـــالضُّ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــا ويغتهــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  اـــــ

ؿابو ئليها وازُخِهه 
ُ
 ذ بهاولم ح

ـــون ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــضمخَ حمُــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــألاهيُ ُؼ ــ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــاء بهــ ـــ  اـــــــ

 والغؾل جهضًم مسضوم غلى زضم

ة غلى  جين زم خظف لكظ اإلاكب  الشاو  )آلازغة( ونغَّح باإلاكب  ب  الًغَّ قهض قبَّ  الضهُا وآلازغة بًغَّ

ـ اؾخضغاء خغقُا مً نُو  ظٍ الهوعة اؾخضغاَا الكاغغ املخّمِ دُت  َو باب الاؾخػاعة الخهٍغ

 البونيري?

تهاقان مً حـوصى الـض -6:9  ومـً غلومَ غلـم اللوح والهلم  هُا  ويـغَّ

 الاهخهاُ بالهوعة مً الدكيُ  ئلى الاؾخػاعة? -حـ 

ًاهذ َظٍ الهوعة قائػت في جىام الخسمِؿاث مؼ الىو ألانلي مً ًل همِ الاؾخػاعة  بدُث ججض 

ػُض نُا ـ وَُ ؾت اإلاػجى الكاغغ ألانلي ٌؿخوظل نوعة حكبيهُت ألصاء مػجى قُأح  الكاغغ املخّمِ

ت مً هماطج طلَ في جسمِـ أمير اإلاإمىين دمحم  بالػضُو غً الهوعة الدكبيهُت ئلى الهوعة الاؾخػاٍع

 بلو نول ?
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و ناخبها ا َو  ل  الوؾُلت خهًّ

ــــــمى ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ث ؾىـــ ـــ  اؾخمضَّ ـــ ـــــ ــ ــ ــــــا ويُـ ـــ ــ ــــــــ ـــــ  ا زوانبهاـــ

 وايبهاوألاهيُاء ب  ناعث ً 

ـــقاه ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  قمــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ قًٍل َم ًوايبهـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  اــ

ا للىاؽ في الظلم  ًظهغن أهواَع

  ًاهذ 
ً
 ألحَّ غليها البونيري ئلحاخا

ً
ت قٌغة اث الؿماٍو ضًت غلى ؾائغ الىبوَّ قٌغة جكًُل الىبوة املحمَّ

غجبِ طلَ بػاَكخ  اإلاػغوقت في مجاصلت أصحاب اإلالل ألازغى  قك  البِذ الؿابو قبَّ  البونيري  ٍو

ا م ً يوء الكمـ  قالدكيُ  جمشُلي. اؾخمضاص ألاهيُاء مً هوع الىبي ملسو هيلع هللا ىلص باؾخمضاص الٍوايب هوَع

َظٍ الهوعة الدكبيهُت بالًبِ إلاا أحى ئليها أمير اإلاإمىين دمحم بلو في جسمِؿ  خاُو جمُُُها بالػضُو 

ث ؾىا ويُا زوانبها" قكبَّ  ألاهيُاء  غً الىمِ الدكيُهي ئلى الىمِ الاؾخػاعي قهاُ?"مى  اؾخمضَّ

  الظي َو ألاهيُاء غليهم الهالة والؿالم  يما أه  قبَّ  بالشوانب وهي الىجوم اللوامؼ وخظف اإلاكبَّ 

الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بالكمـ قدظف لكظ الكمـ الظي َو اإلاكب  ب  وعمؼ ل  بش يء مً لواػم  وهي ًلمت 

 )اؾخمضْث(. 

ت في نول ?  في جسمِـ مهغي غضول  غً الهوعة الدكبيهُت ئلى الهوعة الاؾخػاٍع
ً
 ومشاُ طلَ أًًا

وا حمُػـا  مشلما اوؿمؿوامى    اؾخمضُّ

ـــقٌ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــن أمَنُهُم   مً  بػض ماـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ ــ  ـا ًئـؿواـ

 اببدٍغ  ًلهم  مـً هوٍع  انخيـؿو  

له ــــــًو ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــم   مً  عؾـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ُو هللا ملـخمـــ

ا مـً البدغ أو عقكا مً الضًم
ً
 ؾـغق

ي نول ? ش ِ
ْ
 ومشال  أًًا في جسمِـ يبير غشمان َبوح

 نض أعجَؼ هللا بالهغآن ئط هؼلْذ 

ـــالكههي  ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــاخت قـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــمدغاب  ـ ـــــ ـــ ـــ    سجضثـــــ

 ايخملذآًاج  لغؾُو هللا و  

ـــصغى ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ  وونكـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ  آًـ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  اٍث ل  ظهغثـــ

ـــــــــظه ـــــ ـــ ــ ـــوع هــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ  غلى غلمـــ
ً
 اع الهغى لُال
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صة? - ص  حصخُو الهوعة املجغَّ

ـ ئلى   أي ؾير مؿخمضة مً ؤلاوؿان قُػمض الكاغغ املخّمِ
ً
صة  ما جغص الهوعة غىض البونيري مجغَّ

ً
يشيرا

 حصخُهها  ومً مشاُ طلَ في جسمِـ مهغي نول ?

 الىكـ  ًا ناخبي  بالؿوء  آمغةقـ

ـــْض لهأغِ  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــا مــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــــ  ا اؾخُػذ  الىكـ  ؾاقمتـــــ

و  الخـير  نــاَػت   وإنهـا لُـٍغ

ـــوعاغـه ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــا  َوــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــغمـ  في ألا ـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  اُ ؾائمتـ

 وإن هي اؾخدلذ اإلاـغعى قال حؿم

قب  البونيري في الىو ألانلي ئنباُ الىكـ غلى ما جدب بؿوم البهُمت في الكالة  بجامؼ الانهماى 

ػغقت ألانلح  زم اقخوَّ مً الؿوم بمػجى الاقخؿاُ في الػمل ؾائمت غلى باب الاؾخػاعة مؼ غضم م

ـ قهض  ضة في نوعة خُواٍن. أما الكاغغ املخّمِ صة ومجؿَّ دُت الخبػُت  قجاءث الهوعة مجغَّ الخهٍغ

ين الىكـ للمداعم والكهواث بخػاون الغحل غلى الؿوء والكدكاء  بجامؼ الكؿاِص مؼ  قب  جٍؼ

ين الؿوء )آمغة( غلى باب الاؾخػاعة التي اؾخُاع مً الخم اصي في الٍل  زم اقخوَّ مً ألامغ بمػجى جٍؼ

و الىكـ في نوعة عحٍل قاؾٍض قّغٍٍِغ ًدّغِى الىاؽ غلى الكؿاص. ِ
ّ
 زاللها أن ٌصخ

ي نول ? ش ِ
ْ
 ومشاُ طلَ أًًا في جسمِـ يبير غشمان َبوح

 هؼلْذ نض أعجَؼ هللا بالهغآن ئط 

ـــهي الكه ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــفي مدغاب اختـ ـــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــ  سجـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ضثــــــ

 ايخملذآًاج  لغؾُو هللا و  

ـــصغى ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ  وونكـ ـــــ ـــ ـــــــ ـــ  آًـــــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــاٍث لــ ـــ ــ ــــــــ ـــــ    ظهغثــ

ــــظه ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــوع هــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  غلى غلمــــــ
ً
 اع الهغى لُال
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 الحواع مؼ الهوعة ألانلُت? -ٌ

و اؾخضغاء مػايـ لهوعة مً الىو ألانلي  بدُث ججض الهوعة في الىو  وجخمُّ َظٍ آلالُت غً ٍَغ

كُض
ُ
ـ ج كُض ؤلاًجاب وفي الىو املخمَّ

ُ
الؿلب  ونض ونل الباخث غلى هموطٍج واخٍض لهظا  ألانلي ج

 الحواع في جسمِـ ئبغاَُم أخمض مهغي وطلَ خين ٌؿخضعي بِذ البونيري الخالي?

 وزـير بػـل قـلم جِخم ولم جئـم  مٌكـولت  أبضا  مـنهم  بسـير  أب -;67

ب وألام البنهما  بجامؼ الغغاًت في ًّلٍ  زم قبَّ  البونيري خماًت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص والصحابت لإلؾالم بغغاًت ألا 

اقخوَّ مً الٌكالت بمػجى الغغاًت ًلمت )مٌكولت(  زم خظف اإلاكب  ونغَّح بلكظ اإلاكّبِ  ب  غلى باب 

دُت الخبػُت  والهوعة في الاؾخػاعة قيها هوع مً الدصخُو.   الاؾخػاعة الخهٍغ

ت الؿابهت حاءث غىض البوني في ؾُام ؤلاقاصة بكًل الضًً  ;67ري في البِذ ئنَّ الهوعة الاؾخػاٍع

ـ عنم  ـ قِؿخضعي الهوعة في البِذ املخّمِ غىض ؤلاقاصة بظيغى  >;ؤلاؾالم   أما الكاغغ املخّمِ

 ?  اإلاولض الىبوي واإلاعجؼاث الضالت غلى هبوج  ملسو هيلع هللا ىلص قُهُو

 يمـا ؾضا الكغى  مكغوصا  بـضون أب

ــــــــً بػض ممـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ــــــــا ًئـ الكُُــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــق  ان ــ ـــ ــ ــ    ؾلـبـــ

 ًدمُ  مـً طُ ما ًلهى  ومـً جيب 

ــــــبػض مو  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــا غـ ـــ ـــــــ ــــاًىوا  قـ ــ ـــ ـــــــ    ألاقو مً قهبـــــ

 مىهـًت وقـو مـا في  ألاعى  مً نىم

قبَّ  مهغي مػاهاة اإلاكغيين بظهوع الضًً ؤلاؾالم  بدالت َكل مكغوٍص مدغوم مً عغاًت الوالَضًً    

ض (  زم  بجامؼ اإلاػاهاة والحغمان في ًّلٍ  زم اقخوَّ مً الدكٍغ
ً
بمػجى اإلاػاهاة والحغمان ًلمت )مكغوصا

دُت الخبػُت  وفي الهوعة يظلَ هوع  خظف اإلاكب  ونغَّح بلكظ اإلاكب  ب  غلى باب الاؾخػاعة الخهٍغ

 مً الدصخُو. 
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وعجين مً زالُ جواَئهما في مػجى ألابوة وألامومت وما ٌػتريهما مً الغغاًت والغقو  ى جىام الهُّ
َّ
خجل ٍو

ًاإلَماُ والحغمان والالمباالة  أو بػباعة أزغى اهخماء الهوعجين ئلى مهضع والحكاوة أو  غٌـ طلَ 

غي واخٍض َو ؤلاوؿان.    جهٍو

ؿين حػاملوا مؼ الدكٌُل الاؾخػاعي للىو ألانلي بوعي جام  مما  وغلى الػموم قان الكػغاء املخّمِ

م الشهاقُت.حػلهم ًخهغقون صازل  مً زالُ آلُاث مخىوغت جىمُّ غً زهاقاتهم و   غً ازخالف مهاصَع

  ?الخاثمة

ت في بػٌ جسمِؿاث البرصة" غالج نًُت الػالنت  َظا اإلاهاُ بػىوان? "جىام الهوعة الاؾخػاٍع

 الاؾخػاعة 
ً
ؤلابضاغُت بين هو البرصة )الىو الىموطج( وبين بػٌ ههوم جسمِؿاث البرصة  مخسظا

 للٌكل غً َظٍ الػالنت  وفي نهاًت اإلاهاُ جونَّ 
ً
 ل ئلى الىخائج الخالُت?مدوعا

 بوانؼ  -6
ً
ت لههُضة البرصة بلـ ؾبػا وؾبػين جغصصا  أزيذ اإلاهاُ بأن جغصص الهوع الاؾخػاٍع

اؾخػاعة واخضة مً بين ًل زمـ أبُاٍث مً الههُضة  وهي وؿبت ال بأؽ بها. وجتراوح 

ت بين اإلاغيب الاؾخػاعي الكاغلي الظي عنض ل  اإلاهاُ زماٍن و  غكٍغً حكٌُالتها الىدٍو

صاث  وللونك     ولإليافي حؿػت جغصُّ
ً
  وللمغيب الاؾخػاعي اإلاكػولي ؾخت غكغ جغصصا

ً
صا جغصُّ

  ولالؾمي زمؿت جغصصاث.
ً
صا  حؿػت غكغ جغصُّ

ت وحكٌُالتها في الخسمِؿاث  -7 ضث الهُمت الترايمُت ليؿِب جغصصاث الهوع الاؾخػاٍع
َّ
أي

ت في جسمِـ أمير اإلا ت املخخاعة بأن الهوع الاؾخػاٍع بت أو مدؿاٍو إمىين دمحم بلو حاءث نٍغ

بيؿبت جغصصَا في الىو ألانلي )البرصة( بوانؼ اؾخػاعة واخضٍة مً بين ًّلِ زمؿت أبُاث مً 

َؿان آلازغان قغنض اإلاهاُ اعجكاع وؿبت جغصص الهوع  هو الخسمِـ.  أما الكاغغان املخّمِ

ت في جسمِؿهما قوم اعجكاغها في الىو ألانلي )ال برصة( وفي جسمِـ أمير اإلاإمىين الاؾخػاٍع

دمحم بلو أًًا  ئط حاء الترصص بوانؼ اؾخػاعة واخضٍة في ًل زالزت أبُاث في جسمِـ ئبغاَُم 

ي بوانؼ  ش ِ
ْ
بت مً طلَ في جسمِـ يبير غشمان َبوح   ونٍغ

ً
أخمض مهغي وهي وؿبت غالُت حضا
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ػخبر الباخث اعجكاع جغصص  ت في اؾخػاعٍة واخضٍة في ًل أعبؼ أبُاٍث  َو الهوع الاؾخػاٍع

ً ألغماُ يباع الكػغاء الوحضاهُين في الػهغ   مً أزاع نغاءة الكاغٍغ
ً
الخسمَِؿين أزغا

ين.   الحضًث زهونا  الغوميؿُين واإلاهجٍغ

ت في الىو ألانلي مً زالُ آلُاث  -8 ؿين للهوع الاؾخػاٍع  جم اؾخضغاء الكػغاء املخّمِ

ث? الهُمت الترايمُت  وفي آلالُاث? جأؾِـ وجهىُاث جىانُت مسخلكت مً أَمها في الخهىُا

ت حضًضة  وجٌغاع الهوعة ألانلُت  والاهخهاُ بالهوعة مً الدكيُ  ئلى  نوعة اؾخػاٍع

ت املجغصة  والحواع مؼ الهوعة ألانلُت.   الاؾخػاعة  وحصخُو الهوعة الاؾخػاٍع

 :واملراجع الهوامش

                            
 718م 1<<6  مٌخبت الحلبي  الهاَغة 7الؿٍاً   مكخاح الػلوم  ٍ  - 1
 =<6م م69<6  صاع اإلاهخُل بمهغ 6الػلوي  الُغاػ اإلاخًمً ألؾغاع البالؾت وغلوم خهائو ؤلاعجاػ  ج  - 2
 :<7أبو َالُ الػؿٌغي  يخاب الهىاغخين  جدهُو ص. حابغ نمُدت  صاع الٌخب الػلمُت بيروث م  - 3
ت الػامت للٌخاب  - 4  :=6 -1=6م م=<<6عمًان ناصم  قػغ غمغ الكاعى  صعاؾت أؾلوبُت  الهُئت اإلاهٍغ
 :=9م م=><6ًىظغ? مهُكى هانل)الضيخوع(? اللؿت بين البالؾت وألاؾلوبُت  َبؼ الىاصي ألاصب   بجضة   - 5
 7=6عمًان ناصم  قػغ غمغ بً الكاعى صعاؾت أؾلوبُت  مغحؼ ؾابو م  - 6
ؾالم ًخي  حابغ غبض الغخمً)الضيخوع(? بغصة البونيري ومػاعياتها في الػهغ الحضًث  صعاؾت وجدلُل   - 7

 7= -6=م  ومواػهت  مغحؼ ؾابو

ؼ   -= ا  الُبػت الشالشت  النهاع للُبؼ واليكغ والخوَػ ؾالصهثي  قُدو أخمض ؾػُض? خغيت اللؿت الػغبُت في هُجيًر

 61م م=711 –ٌ =697

ا  عؾالت صيخوعاة مهضمت ئلى نؿم اللؿت الػغبُت حامػت  ئبغاَُم   -< هانغ مغجض ى? اإلاضًذ الىبوي في مضًىت ػاٍع

 97م م>711باًغو يىو 
ً الكػغ الػغب  غلى مغ الػهوع ج  - 10  891م 7: 8  ئنضعاع اإلاٌخبت الكاملت  :اإلاٌخبت الكاملت  صواٍو
ت الكمالُت؛ قالخسمِـ ألاُو للكُش غبضهللا أما الخسمِؿاث املخخاعة قهي لشالزت مً الكػغاء ً  - 11 لهم مً الىُجيًر

ي ش ِ
ْ
 بً قوصي  والشاو  للكُش ئبغاَُم أخمض مهغي  وألازير للكاغغ يبير غشمان ئمام َبوح

 <=6عمًان ناصم  قػغ غمغ بً الكاعى صعاؾت أؾلوبُت  مغحؼ ؾابو م  - 12
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 صور من التشبيه يف أحاديث جامع الرتمذي
ػدإد:  إ 

دريس أ بوبكر أ رؾنؽ  د. إ 

ضكتو-قسم إللغة إلؼربية، جامؼة غامثن بن فودي
1
 

 إمللخص:

برإز أ هو  ىل إ  ع إلتشبيه إهتدف هذه إملقاةل بؼنوإن "ضور من إلتشبيه يف أ حا ديث جامع إلرتميذى" إ 

هيات ل خرإج ما فهيا من إلقمي إللغوية غند إلوإردة يف بؼظ أ حاديث إلكتاب من حيث أ طرإف إلتشب

إدلرإسة إلبالؾية وأ رسإر حولها يف إدرإك إلفطاحة إلنبوية من ثؼالمي إل حاديث مكجال إدلرإسة 

ىل ثنويع نكت أ طرإف ترإكيب  إل دبية. وقد ثأ ضلت إملقاةل حبقيقة إلتشبيه غند إلبالؾيني مث وإضلت إ 

ظاهر إلبياهية لروية ملال إلرتإكيب وإلؼبارإت رر ى بذل إلؼناية إل حاديث بالؾًيا مدإمًعا مظهر من إمل

 يف فهمها للّك أ ديب وأ ّن إل حاديث إلنبوية مبزنةل دإئرة إملؼارف إللغة إلؼربية.

ABSRACT 

The Paper Titled "Form of Tashbeehi in Collections of Imam Trirmidze" aims at drilling 

about some furthers of rhetorical aspect s narrated in the back of Imam tirmidzee, through the 

edges of similarities to justify their rules in rhetorical studies. In Qorder one to grasp some 

hints about the prophetic Lingual degree in the studies of Textual texts of Hadith as 

background of Arabic Literature. The Paper proceeds with the Term "Team" of similarity 

according to Rhetoric's and then proceeded to it's classifications by supporting Analytical 

Studies then it be concluded that such rhetorical similarity aspects are important to be 

comprehended in literature studies as well as everyone who wish to undergone textual studies 

of Hadith literature must study this as primarily.  
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 ملدمة:

الحمد هلل الفلُم الحىُم الري أهٌص ـلى زطىله الىخاب اإلابحن، والطالة والظالم ـلى أشسف اإلاسطلحن 

ً وأصحابه ألاظهاز. لى آله اإلاعهٍس  ـو

لُلت ـً ظسفي حشبُه البالغت الفسبُت وما ًؽهس مً 
ُ
وبفد، وكد خعس ببالي الباخث أن ًىخب طعىزا ك

ت  ت في جفهُم الفلٌى الظلُمت، وأن ًيىن مدىز ذلً مظخمدا مً الظجن الىبٍى ذلً مً آلاهماط اللٍى

اكخطس الباخث ـلى حامق ئمام الترمري، إلاا ؼهس فُه اإلاعهسة مما وزد في الصحاح الظذ اإلاشهىزة، ف

 مً الغسض اإلايشىد وهؽم ـمله في ثالثت مداوز بفد اإلالدمت، وهي واآلحي:

 أوال: حفٍسف الدشبُه لغت واضعالًخا. -

 ثاهُا: ظسفي الدشبُه وجلظُمها ئلى خس ي ومفىىي. -

 ثالثا: حفدد ظسفي الدشبُه -

 زابفا: الدشبُه ـلى غحر ظسفت ألاضلُت. -

 جعريف الخشبيه لغة واصطالًحا:

كد ـسف البالغُىن الدشبُه أهه وضف ٌشمل اإلاشابهت التي حشازن بحن شِئحن أو أهثر في الهُئت 

ت هما جيىن خظُت أو ـللُت . ومما ًلىلىن: ئن الدشبُه 1والضسب وكد جيىن اإلاماثلت خالُت أو مفىٍى

 في الخفبحر وذل
ً
 خظىا

ً
لق مىكفا  ٍو

ً
ت وحماال ً إلخساحه الخفي ئلى الجلي وإدهاةه البفُد ئلى ًإدي زـو

ا شسفا وهبال، فهى فً واطق  ىظَى ىظبها حماال وفضال, ٍو د اإلافاوي زففت ووضىخا, ٍو ب مما ًٍص اللٍس

س اإلاظلً غامض اإلادزن, دكُم املجسي,  ـّ الىعاق فظُذ الخعى ممخد الحىاش ئ مدشّفب ألاظساف مخى

س الجدوي.  غٍص

فمد ـلُه اإلاخيلم أو الياجب ئذا أزاد أن ًثبذ ضفت إلاىضىف فالدشبُه أطلىب مً أطال ُب البُان، َو

مق الخىضُذ فُفلد بحن الاثىحن مماثلت ججفلها وطُلت لخىضُذ الطفت أو اإلابالغت في ئثباتها, لرلً وان 

لت جدٌ ـلُه العبُفت لبُان اإلافنى.  الدشبُه أٌو ظٍس
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فه كُل: الدشبُه في اللغت الخمثُل, ًل وكد ًأحي مفنى اللفؾ بمفنى  .2اٌ َرا شبه َرا ومثلهوفي حفٍس

.  "ؤلابهام", فُلاٌ أشبه ـلُه ألامس أي أبهمه ـلُه ختى أشبه بغحٍر

وأما الدشبُه في اضعالح البالغُحن فهى ئلحاق أمس بأمس لطفت مشترهت بُجهما, هدشبُه السحل باألطد 

ً أ3في الصجاـت و أهثر كطد اشتراههما في ضفت أو أهثر , وبفبازة أخسي َى "ـلد مماثلت بحن أمٍس

 .4بأداة لغسض ًلطدٍ اإلاخيلم أو الياجب"

ٌشمل الدشبُه ـلى أزبفت أزوان, اإلاشبه, واإلاشبه به, ووحه الشبه, وأداة الدشبُه, ـلى أجها أضل في 

 الفلد للدشبحهاث.

, والثاوي َى ألامس الري  ًلحم به اإلاشبه, فهران فالسهً ألاٌو ًساد به ألامس الري ًلطد ئلحاق بغحٍر

السهىان ٌظمُان ظسفي الدشبُه. ثم ثالثهما الري ٌفسف بىحه الشبه َى الىضف اإلاشترن بحن العسفحن 

يىن في اإلاشبه به أكىي مىه في اإلاشبه, وكد ًرهس في الىالم وكد ًدرف. والسابق أداة الدشبُه هي  ٍو

ملُتها في الفلد زبغ ا إلاشبه باإلاشبه به, وكد جرهس ألاداة في الدشبُه اللفؽت التي جدٌ  ـلى الدشبُه ـو

 .5وكد جدرف والسهً الثالث الظابم الرهس

 بالغة الخشبيه:

أما بالغخه مً خُث الطىزة الىالمُت التي ًىضق فحها فمخفاوجت أًضا, فأكل الدشبحهاث مسجبت في 

أن اإلاشبه ـحن اإلاشبه به البالغت ما ذهسث فُه ألازوان حمُفها, ألن بالغت الدشبُه مبيُت ـلى ودـاء 

ووحىد ألاداة ووحه الشبه مفا ًدىالن َرا الادـاء, فاذا خرفذ ألاداة وخدَا أو وحه الشبه وخدٍ 

ازجففذ دزحت الدشبُه في البالغت كلُال, ألن خرف َرًً ًلىي ئدـاء اجداد اإلاشبه واإلاشبه به بفض 

ُه البلُغ ألهه مبني ـلى ئدـاء أن اإلاشبه به اللىة. أما أبلغ أهىاؿ الدشبُه ـىد بفض الدازطحن فالدشب

 واإلاشبه ش يء واخد.
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 الخشبيه من حيث طرفيه الحس ي واملعنىي: -1

 ًدزن بالفلل 
ً
ففي َرٍ الىلعت ـبازة ـً ظبُفت اإلاشبه أو اإلاشبه به ـىد ئدزاههما، ئما أن ًيىن شِئا

 بهرٍ ألاهىاؿ للدشبُه، مجها:أو ًيىن ؤلادزان بالحّع. وكد حاء أخادًث مً زواًاث الجامق الترمري 

 جشبيه العللي بالعللي: -أ

 فمً أمثلت الفللي بالفللي بحن اإلاشبه واإلاشبه به، ما حاء في كٌى الشاـس:

هُ 
َ
 َمَسَد ل

َ
ِحى ال

ْ
أ ًَ ْىِث 

َ
إلا
ْ
ا
َ
ُم و

ْ
ْدِبحُر  ** الِفش

َ
إلِاْظِىحِن ج

ْ
َفاِشِم ا

ْ
 .6َما ِفُِه ِلل

ثلي" أًضا ئهما ًدزن الحالحن بالفلل الفشم أو اإلاىث فالفشم مشبه "ـللي" و"اإلاىث" اإلاشبه به "جم

 فال ًسي بمجسد الفُىحن فعسفا الدشبُه مسهبان مً ـللُحن.

م: "وفضل 
ّ
وكد وزد في أخادًث حامق ؤلامام الترمُري الطىزة مجها كٌى زطٌى هللا ضلى هللا ـلُه وطل

د ـلى طاةس العفام" د" مشبه . "فضل ـاتشت" 7ـاتشت ـلى اليظاء هفضل الثًر مشبه، و"فضل الثًر

به، و"الياف" أداة، ووحه الشبه ملحىؼت في ئثباث أَمُت ـىد اإلالخخاث، فالفضل مفسوف ـللُا، 

د أن ٌفسف ما دون ذلً فبالفاكل ًىاشن  وكد ال ٌفسف كُمت ش يء ـلى أخد ئال بالفلل ولى أٍز

لى َرا ًفهم أن الدشبُه )فضل ـاةِشت( ـللي، و  د( ألافضلُت بُجهما، ـو هرلً اإلاشبه به )فضل الثًر

ـىد اإلاالخؽت ًفهم أن ظسفي الدشبُه ـللُان، ألن اإلالطىد ًسحق ئلى الفضل والدزحت واإلاجزلت التي 

 جدىم بالفلل.

م: "ًا مفشس الشباب! 
ّ
ومً الدشبُه الىازدة في ألاخادًث وظسفُه ـللُحن كىله ضلى هللا ـلُه وطل

للفسزج, فمً لم ٌظخعُق مىىم الباءة ففلُه بالطىم, فان  ـلُىم بالباءة, فاهه أغض للبطس وأخطً

 .8الطىم له وحاء"

و"الطىم" مشبه، و"وحاء" مشبه به، فاألداة ووحه الشبه مدروفان، وبرلً أضبذ الدشبُه بلُغا، 

وأما العسفان ففللُان ئذ ال ًسي الطىم والىحاء بمجسد الفُىحن وإهما ًدزوان بالفلل. واطخفاد مً 
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لى َرا ًمثل زطٌى الحدًث ال لت ضُاهت الىفع مً الىكىؿ في الفدشاء، ـو خفلُم وؤلازشاد ئلى ظٍس

صة الجيظُت، وإن الىحاء ـللي ال الحس ي، فهرا  م أن مالشمت الطُام تهّدؤ الغٍس
ّ
هللا ضلى هللا ـلُه وطل

 َى الظّس البالغي لهرا الدشبُه البلُغ.

ًث ما وزد في خدًث مفلل بً بظاز ـً الىبي ضلى هللا ومً الدشبُه في ألاخادًث ما الدشبُه في ألاخاد

م كاٌ: "الفبادة في الهسج ههجسة ئلي"
ّ
. اإلاشبه "الفبادة" واإلاشبه به "الهجسة"، وأداة الدشبُه 9ـلُه وطل

"الياف" ووحه الشبه "اللجىء" وحفلم الظىت الىبىة ـلى َرا اإلاىعلم أن مً وحد هفظه في خالت 

را ًدٌ أن اإلاىاؼبت ـلى الفبادة في خالت الاضعساباث لها مجزلت اإلاروىزة ًترجب له الثى  اب وألاحىز. َو

ٌٍ وان.  مسمىكت في اإلاىاٌش للمإمىحن، ولرا ـلحهم أن ًىاؼبىا ـلى الفىاًت بالفبادة في أي خا

 جشبيه العللي باملحسىس: -ب

 ومثاٌ ذلً في كٌى الشاـس:

 ِفي َمَىاِشِلَىا
َ

ْجُد ِئال
َ
مل
ْ
ٌُ ا ِز

ْ
ج ًَ  

َ
ِل  ** ال

َ
ل
َ
إلا
ْ
َوي ِطَىي ا

ْ
ُه َمأ

َ
َع ل ِْ الَىْىِم لَ

َ
 .10و

 وهرلً كٌى أخس: م َى اإلاشبه به ـلى هفع الشاولت.الىى 

ِمُِم َمِثحر   ـَ َها َضْىُث  ـُ َدزِ  **  َوَزا
َ
لل

ْ
َل َضْىِث ا

ْ
َجَل ِفحَها ِمث

ْ
 .11َحل

 ضىث اللدز.فاإلاشبه واإلاشبه به في َرا الدشبُه مداز ئدزاههما الفلل أال َما ضىث ـمُم و 

ومً ألاخادًث التي جدخىي الدشبحهاث مما ظسفحها مسهبان مً الفللي بالحس ي ما حاء في خدًث زواٍ 

م كاٌ: "مً خافؾ ـلى شففت الضخى غفسث له ذهىبه وإن 
ّ
سة ـً السطٌى ضلى هللا ـلُه وطل أبى ٍَس

حها مً هثرة ألاحىز . فالحدًث ًىحه اإلاظلمحن ئلى فضل ضالة الضخى وما ف12واهذ مثل شبد البدس"

 ، ى ـلليٌّ والثىاب إلاً خافؾ ـلحها، وألَمُت ذلً شبهذ بصبد البدس هثرة. فاإلاشبه َى "الرهىب" َو

واإلاشبه به خس ي َى "شبد البدس" وألاداة لفؽت "مثل" ووحه الشبه في الىثرة والىفسة، وكد شبه الىبي 
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م ألاحس التي ًمىً أن ًدطل ـلُه الحاف
ّ
ؾ ـلى شففت الضخى بصبد البدس مً ضلى هللا ـلُه وطل

را َى الظس في ـلد َرا الدشبُه للعسفحن اإلاخباًىحن.  خُث الىثرة، واطخدالت ئخطائها َو

م: "ئن اإلاإمً مً ًسي 
ّ
الىازد في ألاخادًث اإلاشبه ـللي واإلاشبه به خس ي كىله ضلى هللا ـلُه وطل

ه  . فالرهىب غحر13ذهىبه وأهه في أضل حبل ًخاف أن ًلق ـلُه"
ّ
خس ّي وأضل الجبل ئهما َى خس ي أله

ًسي، فاإلاشبه في الخبر َى "الرهىب"، واإلاشبه به َى "أضل الجبل"، فاإلاشبه ـللي، وأما مشبه به 

 خس ّي وبهما ـلد الدشبُه، وبالغتهما ئثباث خشُت هللا في هفع اإلاإمً.

م في حشبُه  وحشبُه الفللي بالحس ي في أخادًث حامق الترمري ما حاء في كىله ضلى هللا
ّ
ـلُه وطل

" . فعسفا الدشبُه ـللي 14مسطل زواٍ ـً أوع: "مثل أمتي مثل اإلاعس ال ًدزي أوله خحر أم آخٍس

بالحس ي أولهما الري َى "أمتي" مشبه مدلُا ومفىاٍ خالت أمتي، والثاوي الري َى مشبه به "اإلاعس" 

دشبُه لفؽت "مثل" ووحهه في الىثرة، خس ي داللت أن اإلالطىد بهما خالتي ألامت واإلاعس، وألاداة في ال

ت ومعابلتها بداالث  خباز بما في شئىن ألامت مً الحسواث والخطسفاث اإلاخىـى فالحدًث ًىحه ئلى الـا

 ألامعاز مً الغصازة والفىاةد.

 جشبيه املحسىس باملحسىس: -ت

را َى الىىؿ مً الدشبُه الري ًجيء العسفان فُه خّظحن.  َو

دها ظُب ومً ذلً كىله ضلى هللا ـل م: "مثل اإلاإمً الري ًلسأ اللسآن همثل ألاجسهجت ٍز
ّ
ُه وطل

ى خس ّي، "ألاجسهجت" مشبه به وهي خظُت أًضا، 15وظفمها ظُب" . اإلاإمً الري ًلسأ اللسآن مشبه َو

م،  فلم َرا الحدًث اإلاظلمحن أَمُت لصوم كساءة اللسآن الىٍس وألاداة "همثل" ووحه الشبه "العُب" َو

دظً ـالكخه بسبه زوخُا ئذا وان اللازب ًداوم ـلى ألن ذلً ًسفق  دزحت ؤلاوظان ئلى ملام مسمىق، ٍو

 واحبه مددظبا مً هللا.

اح جفُئه  م: "مثل اإلاإمً همثل الصزؿ ال جصاٌ الٍس
ّ
ومً َرا الدشبُه ما حاء في كىله ضلى هللا ـلُه وطل

. في الخبر 16تهتّز ختى حظخدطد"وال ًصاٌ اإلاإمً ًطِبه بالء, ومثل اإلاىافم همثل شجسة ألازش ال 
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حشبحهان أخدَما للمإمً والثاوي للمىافم، وظسفا ول مجهما مدظىطان، فاإلاشبه في الدشبُه ألاٌو َى 

"اإلاإمً" واإلاشبه به "الصزؿ"، وأداة الدشبُه "همثل"، ووحه الشبه "الخفسض لالبخالء واإلاطاةب"، وأما 

زش" َى اإلاشبه به، وألاداة "همثل" ووحه الشبه "ـدم الثاوي فاإلاشبه فُه َى "اإلاىافم" و"شجسة ألا 

الخفسض لالبخالء واإلاطاةب" فالحدًث ٌفبر ـً خالت اإلاإمً في حفسضه لالبخالء والاخخُاز مً هللا 

الء مجزلت ئًماهه، وال ٌفِش اإلاإمً الحلُلي ئال أن ًبخلُه هللا في ئًماهه وجىخُدٍ هلل  طبداهه وحفالى إـل

أما اليافس أو اإلاىافم فلد ًيىن طاإلاا مً الابخالء ألهه ئذا حفسض البخالء وكف وضفف جبازن وحفالى. و 

م الصخطحن كىة وضففا، والظّس البالغي في َرا 
ّ
، ولرا شبه السطٌى ضلى هللا ـلُه وطل وأؼهس عجٍص

اح ف دظخمس الدشبُه ئن شجسة ألازش أضفف في الصزؿ ـادًا، ولرلً مثلها بها ًالشم كىجه مهما َبذ الٍس

 وجىمى ئلى مبلغ الىضىج فُيخفق مجها.

م: "أها ووافل الُدُم في الجّىت 
ّ
وفي الحدًث الري زواٍ طهل بً طفُد كاٌ زطٌى هللا ضلى هللا ـلُه وطل

. فاإلاشبه في َرا الحدًث ضمحر "أها" لسطٌى هللا 17ههاجحن، وأشاز باضبفُه، ٌفني الظبابت والىطعى"

م، و"وافل
ّ
الُدُم"، و"الياف" أداة الدشبُه، واللفؽت "َاجُتن لئلشازة" َى مشبه  ضلى هللا ـلُه وطل

ي، ووحه الشبه "اللسب" فالعسفان ئذا خّظُان،  به اإلافىىن بالفالكت بحن الظبابت والىطعى فهى خس ّ

وأما ما ًىحه ئلُه حفالُم الحدًث َى فضل الفىاًت باألًخام في املجخمق ؤلاطالمي وأن مً ٌفخنى بهرا 

م في الجّىت. ًجب أن
ّ
با مً زطٌى هللا ضلى هللا ـلُه وطل  ًيىن كٍس

ومً َرا الىىؿ مً الدشبُه الري ًجئ فُه العسفان خّظُحن ما في خدًث أوع بً مالً كاٌ، كاٌ 

م: "ئهما مثل اإلاٍسض ئذا بسأ وصح والبردة هلق مً الظماء في ضفائها 
ّ
زطٌى هللا ضلى هللا  ـلُه وطل

ي، وأداة الدشبُه هي . فاإلاشبه َى 18ولىجها" ي، وأما اإلاشبه به َى "البردة" فدس ّ "اإلاٍسض" الري َى خس ّ

"الياف"، ووحه الشبه في ضفائها. خُث ًيبه الحدًث ـلى ما في خالت الصحُدت مً اإلاخفت والساخت 

لُه مما ًإدي ئلى فلم وأمساض أو مطاةب له، فمً  ًجب ـلى ؤلاوظان أن حهخم بعبُفت حظمه ٍو

م خالت الصحت بالبردة لُضاخها الفاكل بُجها وبحن اإلاٍسض فُخخاز بفلله ما ذلً ٌشبه ال سطٌى الىٍس

 ًيىن أَال له ئذا وحد هفظه فُه.
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 الخشبيه باعحبار جعدد طرفيه: -2

فلد ًدىىؿ ألفاػ ظسفي الدشبُه مً خُث كلتها وهثرتها ئلى ؤلافساد والخفدد جدذ مطعلحاث كُدَا 

ت، والجمق.البالغُىن في أبداثهم البالغُت م، والدظٍى  ، ومً ذلً: ؤلافساد، واللفىف، والخفٍس

 جشبيه املفراد باملفرد: - أ

م: "الفبادة في الهسج 
ّ
َى ئفساد لفؽت اإلاشبه واإلاشبه به، ما حاء في خدًث كاٌ ضلى هللا ـلُه وطل

ى "هجسة"، وأداة الدشبُه هي19ههجسة ئلي" ى "الفبادة" واإلاشبه به هرلً َو "الياف"  . فاإلاشبه مفسد َو

ووحه الشبه "الفضُلت"، وحفلُم الحدًث ًدوز خٌى أَمُت الفىاًت بالفبادة في أي خاٌ مً ألاخىاٌ 

 ًجد اإلاظلم هفظه فحها، ألن في ذلً فضل ـؽُم ـىد زّب الفاإلاحن.

سة كاٌ: "ضسض اليافس مثل أخد" م في خدًث أبي ٍَس
ّ
. 20ومً الدشبُه ؤلافساد كىله ضلى هللا ـلُه وطل

ما ظسفا الدشبُه مفسدان، وأداة الدشبُه َى "مثل"، فاإلاشب ه َى "ضسض" واإلاشبه به َى "أخد" َو

طّىز الحدًث هُف ًبفث اليافس ًىم اللُامت ألن فمه  والدشبُه مجمل لفدم ذهس وحه الشبه فُه. ٍو

َظ ظماؿ في أول املحسماث وخالف ما ًلىم به اإلاظلم بملخض ى كىله حفالى: "
ْ
و ِ
ْ

ِس ؤلا
ُ
ْىؽ َُ

ْ
ل
َ
ى ف

َ
اُن ِئل

َفاِمه
َ
ْفُبُدون  . وكىله : "21"ظ

َ
ٍُ ح ا ًه ْىُخْم ِئ

ُ
ِ ِئْن ه

ه
ُسوا ّلِِل

ُ
ى

ْ
ْم َواش

ُ
َىاه

ْ
َباِث َما َزَشك ِ

ُّ ًْ ظَ ىا ِم
ُ
ل
ُ
. لىً اليافس 22" و

 ـلى خالف ذلً.

. فاإلاشبه في الدشبُه َى "اإلافخدي" 23وكاٌ ـلُه الطالة والظالم: "اإلاخفدي في الطدكت هما وفها"

فلم الحدًث أَمُت مفسد، وا إلاشبه به َى "اإلااوق"، و"الياف" أداة الدشبُه، ووحه الشبه في الجصاء. َو

لى َرا ًلٌى ضلى هللا ـلُه  درز مً اجباؿ الخحراث باألذي ئذ ًفظدَا، ـو ؤلاخالص في ألامىز ولها، ٍو

غ خعت في اهفاذَا وأهه الفاـل و 
ّ
ن طىت طِئت في أـماٌ الخحر أو خع

ّ
م أن مً طج

ّ
إن لم ٌشازن وطل

 فُه بُدٍ خُث ما وان اإلاشظدشاز في الخفدي أو اإلاسشد ئلُه فهى َى.

 ومً أمثلت َرا الىىؿ مً الدشبُه الري ًىفسد فُه لفؾ اإلاشبه واإلاشبه به كٌى الشاـس:

 حادَا الغُث ـلى غضً هضس. ** أهذ والىزدة إلاظا وشرا
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 وكاٌ آخس:

الَظَىاِةِم ِفي السش 
َ
َما الّىاُض و  ِق َطَىاء ُحُهىِلِهْم َوالَفِلُِم  ** ِئهه

 وكاٌ آخس:

ًىا ُْ ًِ ِل ْط
ُ
ُل الغ

ْ
َذ ِمث

ْ
ه
َ
ِبُُه الَبْدِز ُخْظًىا **  أ

َ
 .24َوش

 الخشبيه املفروق: - ب

فسق بحن الدشبُه ألا  يىن ول الدشبُه مق اإلاشبه به ٍو ٌو َى أن ًأحي حشبحهان أو أهثر في الجملت ٍو

م: "اإلاإمً غّس 
ّ
والثاوي بدسف ـعف، ومثله في أخادًث حامق الترمري ما في كىله ضلى هللا ـلُه وطل

م والفاحس خّب لئُم" . الخبر في حشبحهحن بلُغحن، فاألٌو اإلاشبه فُه َى "اإلاإمً" واإلاشبه به َى 25هٍس

دسض الحدًث ـلى أَمُت ألاخالق  "غّس"، وفي الثاوي، فاإلاشبه َى "الفاحس" واإلاشبه به َى "لئُم"، ٍو

 الىبُلت للمظلم.

لٌى أبى هىاض:  ٍو

 .26وجمسح الىزد بفخاب ** جبيي فخروزي الدز مً هسحع

 شبه الدمق بالدز لطفاةه، والفحن بالجرحع إلاا فُه مً احخماؿ الظىاد بالبُاض والىحه بالىزد.

م في خدًث آخس: "مثل اإلاإمً همثل الصزؿ ال
ّ
اح جفُئه وال ًصاٌ وكاٌ ضلى هللا ـلُه وطل  جصاٌ الٍس

 .27اإلاإمً ًطِبه بالء, ومثل اإلاىافم همثل شجسة ألازش"

م: "مثل اإلاإمً 
ّ
را الحدًث أًضا مشخمل حشبحهحن مجملحن، فاألٌو َى كىله ضلى هللا ـلُه وطل َو

الثاوي  همثل الصزؿ" فاإلاشبه فُه "اإلاإمً" و"الصزؿ" َى اإلاشبه به ولفؽت "مثل" هي أداة الدشبُه, وأما

َى كىله: "ومثل اإلاىافم همثل شجسة ألازش"، فاإلاشبه َىا "اإلاىافم"، واإلاشبه به َى "شجسة ألازش"، 

وأداة الدشبُه لفؽت "مثل"، وكد فّسق بحن الدشبحهحن أداة الفعف التي هي "الىاو" في هفع الخبر 
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خفسض لبفض اإلاطاةب جع هحرا له، وأما اليافس باإلافطُت. فالحدًث ًثبذ أن اإلاإمً مجّسب داةما ٍو

 فلد ًيىن مفا في ـً الابخالء ألن الدهُا له مخاؿ كلُل.

 جشبيه الخسىية: - ث

ى حفدد اإلاشبه دون اإلاشبه به، وذلً أن ًيىن اإلاشبه لفؽحن فأهثر مً خُث ًأحي اإلاشبه به لفؽت  َو

 واخدة. هلٌى الشاـس:

لَحِبِِب َوَخاِلي
ْ
اِلي ** َضَداُؿ ا َُ

ه
الل

َ
َما و َُ َ

 ِهال

 ِفي َضَفاِء وَ 
 
َسة

ْ
غ
َ
اآلِلي **  ث

َ
 .28َواْدَمِعي و

ه بالآللي  شبه في ألاٌو ضدؿ الحبِب وخاله َى اللُالي في الظىاد، وفي الثاوي شبه ثغس الحبِب ودمـى

 في كدز ؤلاشساف.

م مً خدًث مفاذ بً حبل: "ومً حسح حسخا 
ّ
ومثاٌ ذلً في أخادًث الترمري كىله ضلى هللا ـلُه وطل

دها واإلاظً"في طبُل هللا فسان وٍز . 29 أو هىب هىبت فاجها جج ئ ًىم اللُامت وأغصز ما واهذ لىجها الـص

فاإلاشبه في َرا الحدًث مخيّىن مً حشبحهحن َما "مً حسح و"مً هىب" اللرًً ًضمهما "أو" 

ت لخفّدد  ا بأطلىب الدظٍى
ً
الفاظفُت، واإلاشبه به َى "أغصز" و"الياف" أداة الدشبُه، فالدشبُه ئذ

 اإلاشبه وإفساد اإلاشبه به.

 كِع: ؤ ففلى هفع الطىزة ًلٌى أمس 

َباِةَىا
َ
ٌَ خ ىَن الَىْخِش َخْى ُُ ـُ نه 

َ
أ
َ
ِلْب. **و ًَ ْم 

َ
ِري ل

ه
َىا الَجْصِؿ ال

ْ
ْزَخل

َ
 َوأ

ا لُطاـتهم ًداولىن إلاىاـتهم ـجها والفسق الري بحن لىوي ألابُض  كد شبه خالت ـُىن الىخش وخعَس

 واإلاشبه ش يء واخد اإلاخاـت. وألاطىد، فاإلاشبه حفدد
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والخفلُم الري ًىحد مً الخبر َى أَمُت الجهاد في طبُل هللا ألن وّل ما ًطِب املجاَد في خالت 

ذ الجسوح في الجهاد بالعُب  حهادٍ ففُه بسهت وفضُلت ختى الجسح الري ًطِبه في أـضاةه. فشّبه ٍز

فسان واإلاظً وغحر ذلً مً أظُب السواةذ التي ًد  بها ول ـاكل ؼٍسف.مً الـص

م كاٌ: "أها ووافل الُدُم في الجىت 
ّ
وهرلً في خدًث طهل بً طفد ـً الىبي ضلى هللا ـلُه وطل

م، ووافل الُدُم، واإلاشبه 30ههاجحن"
ّ
. واإلاشبه َى الضمحر الشٍسف لسطٌى هللا ضلى هللا ـلُه وطل

ت لخفّدد اإلاشبه وإفساد ا  إلاشبه به."َاجحن"، وألاداة "الياف" والدشبُه حظٍى

م الحدًث أَمُت هفالت الُدُم في ؤلاطالم وما ًجب ـلى الدولت والجماَحر اللُام بها هدى ألاًخام 
ّ
فل َو

 في خفؾ خلىكهم وضُاهت أـساضهم وتهرًب هفىطهم بما ٌظخدلىن في خُاتهم.

 الخشبيه على غير طركه ألاصلية: -3

 الخشبيه املللىب: - أ

أكل دزحت مً اإلاشبه خالف اإلاألىف في الفسق البالغي هما  َى هىؿ مً الدشبُه الري ًيىن اإلاشبه به

ظمى َرا الىىؿ  اجفم ـلُه البالغُىن أهه ـلى اإلاشبه به أن ًيىن أكىي في وحه الشبه مً اإلاشبه، َو

 مً الدشبُه باإلاللىب.

د في كىله  ومثاٌ ذلً ما حاء في خدًث أبي مىس ى ألاشفسي خحن مثل السطٌى ـاتشت أم اإلاإمىحن بالثًر

د ـلى طاةس العفام" م: "وفضل ـاتشت ـلى اليظاء هفضل الثًر
ّ
. فاإلاشبه َىا َى 31ضلى هللا ـلُه وطل

ىد الىؽس في وحه الشبه ًجب أن ًيىن أكىي في اإلاشبه به،  د" ـو "فضل ـاتشت" واإلاشبه به َى "الثًر

ا في  لت اإلافسوفت، فأضبذ وأن وحه الشبه ًيىن كٍى اإلاشبه مً اإلاشبه لىً في الظُاق حاء خالف العٍس

دة ـاتشت أم اإلاإمىحن التي هي اإلاشبه فىحه الشبه َىا أكىي فحها مً اإلاشبه به الري َى  ُّ به، ألن الظ

ى حشبُه اللىي بالضفُف  لت اإلافسوفت في الدشبُه، َو د" وفي َرا ألاطلىب هلعت الخالف للعٍس "الثًر

 خالف حشبُه الضفُف باللىي.
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ادة ال فهم مً طُاق الخبر ٍش بها هللا طبداهه وحفالى لفاتشت أم ٍو بُان ـلى اإلاجزلت السفُفت التي َو

 اإلاإمىحن ـلى طاةس وظاء ألامت املحمدًت، وإخساج جلً الطفت في أكسب ما ًيىن ئلى ـلٌى املخاظبحن.

م: ".... أال وإهه أـىز ـُىه 
ّ
وهرلً حاء في خدًث ًطىز "ـحن الدحاٌ" في كىله ضلى هللا ـلُه وطل

لت 32جها ـىبت ظافُت"الُمنى وأ . فاإلاشبه َى "ـحن الُمنى"، واإلاشبه به َى "ـىبت ظافُت" وباجباؿ العٍس

اإلافسوفت في الدشبُه ًيىن ألاطلىب ـىبت ظافُت هفُىت الُمنى، لىىه حاء بأطلىب خالف اإلافسوف 

فشبه ـضى الخي بغحر حي، والغسض مً ذلً الخدلحر لطاخب الفحن، مق أن وحه الشبه ًجب أن 

 يىن أكىي في اإلاشبه به مً اإلاشبه، لىىه ؼهس بخالف ذلً ملخالفت ألاطلىب اإلاخبق لفلد الدشبُه.ً

ىحاحه. م اإلاظخلُم إـل دم اجباـه العٍس فلم الحدًث خلازة الدحاٌ في الخلم ـو  َو

ومً أمثلت حشبُه اإلاللىب مً أخادًث الجامق الترمري حشبُه ؤلاوظان اإلاظلم اللازب باألجسهجت التي 

م: "مثل اإلاإمً الري ًلسأ اللسآن همثل ألاجسهجت" هي
ّ
ب في كىله ضلى هللا ـلُه وطل

ّ
. ومهما 33شزاـت للع

أكىي دزحت زاةدت وظفمه في ألاجسهجت، فاإلوظان أكىي مىه دزحت، وألافضل أن ٌشبه ألاجسهجت 

لت اإلافسوفت هما ؼهس، فاإلا شبه َىا َى باللازب في الدزحت، لىً الدشبُه حاء به ـلى خالف العٍس

"اللازب" الري َى "ؤلاوظان ذو الدزحت الفالُت"، واإلاشبه به َى "ألاجسهجت" َى الصزاـت التي هي أطفل 

 مً ؤلاوظان في الدزحت، وأداة الدشبُه لفؽت "مثل".

م في خُاجه. فهم مً حفلُم َرا الحدًث فضل اإلاإمً اللازب الري ًالشم مفاملت اللسآن الىٍس ومثل  ٍو

 كٌى أبي جمام في اإلادح: َرا الدشبُه

ِري
ّ
ْفَخَدُه ال ًَ ْىِز 

ُ
ًْ ه ًْ ِم ْخَظ

َ
اِلِب  ** َوأ

َ
ع
َ
ا ِفي ِطَىاِد اإلا ًَ ا

َ
لَفع

ْ
اُض ا َُ  .34َب

وكد شبه هىز ؤلاوظان الفؽُم بجماد، ألن كُمت وّل ـعُت مهما جىً جدذ كُمت ؤلاوظان بيىهه آدمُا 

 لىً الىىذ البالغُت ـالجذ الطىزة في الدشبُه ججىشا.

 :35هخب ئبساَُم الىاجى ًطف الصحساءو 
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هُ 
ُ
اه ْسٍَ ـُ ٍِ الَصْحَساُء  َهِر

َ
. ** ف ٌِ

َ
ال
َ
إلا
ْ
ا
َ
 و

 
ت
َ
اِهل

َ
 خ

 
 ُمْمَخَدة

 الخشبيه الضمنى: - ب

لت اإلافسوفت، ئهما ًإحى بهما ملحا في  وأما َرا الىىؿ مً الدشبُه ال ًأحى فُه اإلاشبه واإلاشبه به بالعٍس

 طُاق الجملت.

سة: "ال ًلج الىاز زحل بيى مً ومً أمثلخه ما حاء في كىل م مً خدًث أبي ٍَس
ّ
ه ضلى هللا ـلُه وطل

. وباإلاالخؽت أن 36خشُت هللا ختى ٌفىد اللبن في الضسؿ, وال ًجخمق غباز في طبُل هللا ودخان حهىم"

لت الدشبُه اإلاألىفت، وإهما ًلمذ مً طُاق الفبازة. فاإلاشبه  َرا الىىؿ مً الدشبُه لم ًؽهس بعٍس

دخٌى الباوي مً خشُت هللا الىاز، واإلاشبه به "اطخدالت ـىدة اللبن ئلى الضسؿ، فاذا وان اطخدالت 

، وإلاا ال ًمىً فمداٌ  الثاوي مظخدُال فاألٌو أًضا مظخدُل، فاذا ًمىً ذلً فُخدلم الحىم ألاٌو

 ُه.مً ئمياهِخه ـىد هللا طبداهه وحفالى لحماًخه لرلً الفبد الخاشق، فهرا َى ما مثل في الدشب

را هما ًلٌى الشاـس:  َو

ًْ الِغَنى ِسٍِم ِم
َ
لى

ْ
َل ا

َ
ع ـَ ْىِىَسي 

ُ
 ج
َ
لَفاِلي ** ال

ْ
اِن ا

َ
َمي

ْ
ُل َخْسب  ِلل ُْ الظه

َ
 .37ف

 وكٌى امسب كِع:

َفاِلَجهُ 
ُ
ًه لّىا طسب  وأّن و َف

َ
ِء ُمِرًُل  **  ف

َ
اِزي َدَواَز ِفي َمال

َ
ر  .38ـَ

 الخشبيه البليغ: - ت

 الشبه.َى الري خرف مىه ألاداة ووحه 

م: " ًا مفشس 
ّ
ُخه كٌى السطٌى ضلى هللا ـلُه وطل ومما حاء في أخادًث حامق الترمري مً هـى

الشباب! ـلُىم بالباءة, فاهه أغض للبطس وأخطً للفسزج, فمً لم ٌظخعُق مىىم الباءة ففلُه 

حه الشبه . فاإلاشبه َى" الطىم"، واإلاشبه به َى" وحاء" وألاداة وو 39بالطىم, فان الطىم له وحاء"

مدروفان، والحدًث ئفادة ما في الطىم مً الفّفت وخفؾ الفسوج ـً الفىاخش، ألن الطاةم ئذا وان 
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مددظبا ففمله لِع مجّسد ؤلامظان مً ألاول والشسب فدظب بل ًضم ؤلامظان مً الشهىاث وكمق 

صة الجيظُت. والظّس في اطخفماٌ "الىحاء" مشبها به ألن الىفع ماةلت ئ لى الشهىاث التي ظغُان الغٍس

ا. يذ لها مً اليظاء أهثر مً غحَر  ٍش

م: "الجهاد طىام الفمل"
ّ
لٌى ضلى هللا ـلُه وطل . الجهاد" مشبه، و"طىام الفمل" مشبه به، 40ٍو

برش مً الحدًث كىة الجهاد وفضله ـلى حمُق أـماٌ اإلاظلمحن ئذ  وألاداة ووحه الشبه مدروفان، ٍو

ىظد بها لطُاهت خسمت ألامت ؤلاطالمُت، وأهه واحب ـام، ولرا ـبر ـىه بظىام  به ًإطع الدولت ٍو

فه فحها أصحابه ئلى 
ّ
لُه بنى زطٌى َرٍ ألامت الدولت وخل الفمل داللت ـلى أهه ألاطاض لبىاء ألامت، ـو

 الُىم.

م: "الساهب شُعان والساهبان شُعاهان والثالثت 
ّ
وفي آداب طفس الجماـت ًلٌى ضلى هللا ـلُه وطل

م أهه لِع مً دأب اإلاظلمحن أن ًىفسد أخد بسأًه، . 41َزهب"
ّ
ذ مىه ضلى هللا ـلُه وطل را جطٍس

 في الظفس، واإلاسحى للمظلمحن أن ًيىن 
ً
وهرلً ال ًدل أن ٌظافس اثىان دون أن ًيىن أخدَما كاةدا

م شىزي وأن ٌفملىا بملخض ى أو أمس كاةدَم والدشبُه بلُغ، فالساهب والسهبان مشبهان،  حمُق أمىَز

 اإلاشبه به شُعان والشُعاهان، وأما أداة الدشبُه ووحهه فمدروفان.و 

م: "ئًاهم وطىء ذاث البحن فاجها الحاللت"
ّ
. "طىء ذاث 42ومً الدشبُه البلُغ كىله ضلى هللا ـلُه وطل

البحن" مشبه، "الحاللت" مشبه به، وألاداة ووحه الشبه مدروفان. ئن اإلاطالحت بحن اإلاظلمحن هي 

لت الىخ ُدة لىخدتهم وكىتهم إلاىاحهت الخددًاث ووكاًت خسمتهم لىً ئذا حشدخىا وجفسكىا العٍس

را َى الظّس البالغي في  دهم، َو طخدلم جلً الخالفاث كىتهم هما ًدلم الشفس مً السأض فُرَب ٍز

 حشبُه افتراق اإلاظلمحن بالخالم.

م: وهرلً ٌفخبر مً البلُغ مً َرا الحدًث الري ًضم حشبحها مفسوكا في كىل
ّ
ه ضلى هللا ـلُه وطل

م والفاحس خّب لئُم" م" مشبه به، فاألداة ووحه الشبه 43"اإلاإمً غّس هٍس . "اإلاإمً" مشبه، "غّس هٍس

را هفع ما في "الفاحس لئُم"، واإلاشبه "الفاحس" واإلاشبه به "لئُم"، والحدًث ًضم  مدروفان، َو
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ىافق والفىاةد الاحخماـُت، وجطحُت حشبحهحن بلُغحن، وما فحهما فضل اإلاإمً ـلى الفاحس في الى

م للمإمً اطخخدام شامل  الىفع في ئحساء ألامىز بدون الىفاق والسذاةل مً ألاخالق، فاطخخدام "هٍس

لى هفع الشاولت اطخفمل لفؾ  لؤلمىز الىثحرة مً الخحراث، فشبهذ بالهداًا والفعاًا للجماَحر ـو

 الفجىز أمىز هثحرة وفىذ باهلل مجها."اللئُم" للفاحس ـىظا للمإمً، ألن ما ًترجب مً 

م كاٌ: "ئن 
ّ
وكد أحى الدشبُه البلُغ في خدًث زواٍ أبى طفُد الحدزي ـً الىبي ضلى هللا ـلُه وطل

. وما حاء في َرا الدشبُه مً 44الدهُا خضسة خلىة وإن هللا مظخخلفىم فحها فىاؼس هُف حفملىن"

سة خلىة"، وأما ألاداة ووحه الشبه فمدروفان فُه حهت اإلاشبه َى "ئن الدهُا"، واإلاشبه به َى "خض

ً هما أشاز ئلُه البالغُىن.  فطاز حشبحها بلُغا لخجسدٍ ـً السهىحن اإلاروىٍز

وكد ؼهس مً الحدًث وضف كُم للدهُا وضفها الحدًث بأجها مجسد ملراث مإكخت فاهُت فمً أشغلها 

بغ.  للخحر هجي وفاش ومً اغتّر بها زطب َو

 الخاثمة:

ها بدأث  اإلالالت بالخلدًم ـً مضمىن الدزاطت وأجبق ذلً باملحاوز الثالثت التي بنى ـلحها ملالخه وفسـو

، وكُمت بالغخه وىخدة دزاطُت  وخللها جدلُال بالغُا، أبسش مً ذلً وحٍى الفسوق بحن ول فسؿ وغحٍر

في ألاخادًث  خاضت، ًدخاج ئلحها ول دازض في فً البالغُت، ال طُما الرًً ًخطهم الدزض البالغي

ت، وأدب دًني مخض. ت، ووظأٌ هللا  الىبٍى ّصاء ما وضل ئلُه مً الىخاةج اللغٍى وفي ألاخحر أهخج لللساء ألـا

 حفالى أن ًىفق ألامت املحمدًت بهرا الجهىد اإلالخطس، وآخس دـىها أن الحمد هلل زّب الفاإلاحن.

 الهىامش واملصادر:

م, ص 2003ٌ/1424إلافاوي والبُان والبدٌق, داز الفىس بحروث, الظُد أخمد الهاشمى, حىاَس البالغت في ا -1

214. 

 الهاشمى, اإلاسحق الظابم, والطفدت. -2

، اللاَسة، د.ث، ص  -3  .498اإلاعجم الىطُغ, ئبساَُم أهِع وغحٍر

 الهاشمى, اإلاسحق الظابم والطفدت. -4
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لىمها وفىىجها, ص  -5  .588اإلاُداوي, ـبدالسخُم, البالغت الفسبُت أطظها ـو

 .215م، ص 2003ٌ/1424لهاشمى، حىاَس البالغت في اإلافاوي والبُان والبدٌق، داز الفىس، بحروث، أهؽس: ا -6

اض مدسم  -7 ق، الٍس , ص 3/1841م. 1999ٌ/1420حامق الترمري, أبى ـِس ى بً دمحم، داز الظالم لليشس والخىَش

329. 

 .343, ص 1083/ 2حامق الترمري,  -8

 .86، ص 4/2208حامق الترمري،  -9

 .231بم، ص اإلاسحق الظا -10

، مىخبت الدزاطت وداز الىخاب اللبىاوي للعباـت واليشس، بحروث، 2خىا الفاخىز، الجدًد في ألادب الفسبي، ج -11

 م.1972، 1ط

 .19, ص 2/475حامق الترمري,  -12

 .224، ص 5/25حامق الترمري،  -13

 .397، ص 4/2878حامق الترمري،  -14

 .395, ص 4/2874حامق الترمري,  -15

 .396 , ص4/2875حامق الترمري,  -16

 .368، ص 3/1925حامق الترمري،  -17

 .25، ص 4/2093حامق الترمري،  -18

 .86، ص 4/2208حامق الترمري،  -19

 .261، ص 4/2588حامق الترمري،  -20

 .24طىزة ـبع، ألاًت:  -21

 .172طىزة البلسة، ألاًت:  -22

 .137، ص 2/646حامق الترمري،  -23

 .215زاحق الهاشمى، اإلاسحق الظابم، ص  -24

 .388, ص 3/1971حامق الترمري,  -25

 .225الهاشمى، اإلاسحق الظابم، ص  -26

 .396, ص 4/2875حامق الترمري,  -27

 .225الهاشمى، اإلاسحق الشابم، ص  -28

 .247، ص 1662/ 3حامق الترمري,  -29
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 صور من الطباق يف ديوان جّنة األشعار للدكتور لقمان َأاَلِوَيِي دراسة وحتليل
ػداد:  ا 

ب بوبكر دمحم  ايي
1

 

 هيجرياياموحدة امؼربية، كسم انلغات، جامؼة امؼسكرية، ِبُيو، والية برهو، 

  امللخص:

ن احملس نات ب و امزخرفات امبديؼية احدى اموسائل اميت يس تؼني هبا ال ديب ال ظيار  مشاغره ونلتأ جري ا 

جياز وتكثيف مع حماوةل ربط املؼىن  يف تفكري املارئ وخشطيتو، وىذه احملس نات جيب ب ن توضع ب 

ذا جاءت بؼدد كبري ومتلكّفة ب و مطنوػة س تفلد جامميا  املراد فهيا، وحتليق اميدف من امنص، ب ما ا 

يطال املؼىن املراد منوتأ جريىا ب و تضؼف امنص،  ومن ب مه ىذه احملس نات  و.مما يؼجز اماكتب غن ا 

 يف املرب ن ورد فلد ػلامهئا، بىامتم اس تأ ثر اذلي امبالغية امفنون من فنًا امبديؼية امعباق اذلي يؼدّ 

بداع فاكن حمط وهرًثا، شؼًرا امؼريب امالكم يف ورد امرشيف كام امنبوي وحديث امكرمي  امشؼراء ا 

1جليةل. مؼان   من امضدان يفرزه ما بلك وال دبء
وامعباق ب يضا من وب روع ىذه احملس نات حبيث  

ال من تذوق ظؼم ىذا امفّن، فُيجمع فيو بني ش يئني ويُبني امفرق بيهنام يف ب ن  يؼترب موحة ال يرمسيا ا 

ن امجلع بني املتضاّدين يف امالكم من جامل انلغة. واحد، فا 
2

واكن امشاغر ملامن َباَلِوََيِ ىو ال خر  

كطيدة  56ة يف دواهو جنة ال شؼار بعريلة وافرة، احتوى ادليوان ػىل تعرق ىذه ال ساميب امعباكي

ضفحة، تتطف كطائده بجلودة واملمي امفنية،  201يف ب غراض شؼرية خمتلفة، وىو خمعوط يف 

                            
1
 abbakaryaya@gmail.com 
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وتظير جتربة امشاغر فهيا وهمارتو ال دبية، وىه اميت يريد امباحث ب ن يتناوميا بدلراسة يف ىذه امللاةل 

 من ضورىا امواردة يف ادليوان.ميكتشف بؼضًا 

Abstract: 

The improvements or ornamental is one of the means by which the writer uses to show his 

feelings and to influence the thinking of the reader and his personality, and these 

enhancements must be developed briefly and intensified with the attempt to link the meaning 

in it, and to achieve the goal of the text, but if it comes with a large number and costly or 

made will lose its beauty and impact or the text is weakened, which makes it impossible for 

the writer to communicate with the meaning of it. 

 Among the most important of these ornamentals enhancers is the art of counterpoint which 

considered as one of the art of rhetoric, which has attracted the attention of its scientists. It 

was mentioned in the Koran and the Hadith and in the words of the Arabs poetry and prose, It 

was been the focus of creativity of poets and writers with all the effects of opponents of the 

great meanings, As long as the meaning of counterpoint is also one of the finest of these 

enhancements, so that it is a painting which drawn only from those who tasted the pleasure of 

this art. where two things will be combines and shows the difference between them at the 

same time, when you start with white for example find your thinking connects this color with 

black which is the anti-white color, or if you look at the rich man, the thinking directly tends 

towards the poor and his condition, thus, the combination of opposites in speech seems to be 

of the beauty of language. The poet of Luqman Alawiye also touched on this method of 

counterpoint in his bureau of poetry in a plentiful manner, which contained about 65 poem in 

different poetic symptoms, within 103 pages manuscript, his poem are characterized by a 

quality and artistic values, and show the experience of the poet and literary skills, which the 

researcher wants to study in this article to discover some of the images contained in the court. 

 اإلالدمت:

دًىان حىت يهذف الباخث في َزٍ اإلالالت ئلى اهدؽاف وجدلُل همارج مً أظالُب الىباق في "

 ألاشعاز
َ
ل
َ
ِي، إلاا اجخزَا الؽاِش وىظُلت حعاِذٍ في سبي بّن مّاهُه باألخشي " للؽاِش للمان أ ََ ِو

ِلى ما  وان مً ِادة الىباق، فّىذ ما جىىم باألبُن مثال ججذ جفىحرن ًشبي َزا اللىن باألظىد، أل 

ى اللىن اإلاماد لألبُن، أو ئرا هٍشث ئلى الغني فاّن جفىحرن بؽيل مباؼش ًخجه هدى الفلحر وخاله.  َو
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ض  فش دساظت الباخث في كفاةذ دًىان اإلازوىس،وجلخ
ّ
في الخدلُلي خاللها، وجتره معخخذم اإلاىهج الـى

 الذساظت خٌى الىلاه الخالُت:

 الخٍّشف بالؽاِش ودًىاهه.-أول

ىالخُت إلاادة الىباق.-زاهُا ت وؤلـا  اإلاّاوي اللغٍى

.-زالثا ىٍس  جلعُم الىباق ـو

 الذًىان، وجدخه.دساظت جدلُلُت ألظالُب الىباق في -سابّا

 الىباق ؤلاًجابي بحن الاظمحن.-أ

 الىباق ؤلاًجابي بحن الفّلحن.-ب

 الىباق ؤلاًجابي بحن الاظم والفّل.-ج

 الىباق العلبي بحن الفّلحن.-د

 الىباق العلبي بحن الاظم والفّل.-ٌ

 الخاجمت وأَم الىخاةج. -سابّا   

 كاةمت الهىامؾ واإلاشاحْ. -خامعا

ف با  لشاعس ودًىاهه:أوال: الخعٍس

 جشحمت مىحضة ًِ الؽاِش: -أ

. وان 
َ
ىُحىل

ُ
ِي بً ظىىس ي بً و ََ ِو

َ
ل
َ
َى الؽاِش الذهخىس للمان بً هىسالذًً بً أخمذ الخُجاوي ألا

، جىلى حذٍ الؽُخ  ا. وهى أظشة اؼتهشث بالّلم والىُس ى هُجحًر وٍُ
ُ
اِوي في ولًت أ

َ
أحذادٍ مً مذًىت ؼ

ِي ؤلامامت  ََ ِو
َ
ل
َ
ً ظىت 1982في مسجذ الجامْ للمذًىت ظىت أخمذ ألا ؽٍش م، وكض ى ِليها مذة ازيخحن ِو

 كبل وفاجه.
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اِوي 
َ
ووالذٍ الؽُخ هىسالذًً بً أخمذ، الّالم الؽهحر ألادًب والذاعي ئلى ؤلاظالم أظــغ في مذًىت ؼ

اِوى،  مّهذ الّلىم ؤلاظالمُت
َ
بّذ وأمه العُذة الحاحت مُّىت بيذ ِبذالعالم، ولذث في مذًىت ؼ

ى 
ُ
اِوي فاظخلشوا فيها. Igbohoاهخلاٌ أباءَا مً بلذ ِئُبىخ

َ
ب مً مذًىت ؼ ى بلذ كٍش  3َو

ُخىَبْش ظىت 
ْ
ه
ُ
  4م1975ولذ  الؽاِش للمان ًىم العبذ ألاّوٌ مً ؼهش أ

َ
َىأ

ُ
 Ahonoفي خاسة ِئل

compound Ilua اِوي
َ
اِوي الغشبُت،  Shaki. بمذًىت ؼ

َ
 Shaki west localجدذ خيىمت مدلُت ؼ

Government.  ى وٍُ
ُ
ىُسَبا. Oyo stateولًت أ ًُ م مً كبُلت  لت في ؤلاظالم، َو ٍش  بحن أظشة مخذًىت ِو

محن،  ه الىٍش اِوي، جدذ هفالت أبٍى
َ
ُش فى أظشة ِلمُت وبِئت زلافُت مضدَشة في مذًىت ؼ وؽأ ؼاِشها وجِش

 مً الّلىم وآلاداب، ختى أـبذ ٌؽاس ئلُه بالبىان، و
ً
 وافشا

ً
في رلً أزٌش بالٌغ لتهزًب فىاٌ كعىا

ت خاـت في الؽّش. ُّ عاُ مىاَبه الزَىـ
ّ
 أخالكه واح

كا ِلى هٍاةٍش لشغبخه في ولب الّلم وملاسبت الّلماء، فلما أدسن أبٍى  ِاػ الؽاِش مىز وفىلخه ُمَخفّىِ

م وخذة رواةه أكبل ِلى معاِذجه، ًبعىه ًذ اإلاّىهت مً الضاد ليىهه لشوس 
ّ
ي في كُمت مُىله ئلى الخّل

 الحُاة الخّلُمُت  وكذ ـذق اللاةل:      

لها ببُان               بعخت * ظأهبًُ ًِ جأٍو
ّ
 5أل ل جــىاٌ الّلم ئل

 رواء وخشؿ واـىباس وبلغت * وإسؼاد أظخار ووٌى صمان                

 6م.2002جضوج الذهخىس للمان بالعُذة لىُفت بيذ ئظماُِل ِام     

اِوي مً ظىت  جللى دساظاجه   
َ
زم اهخلل بذساظاجه ئلى حامّت  7م.1993ئلى  1982ؤلابخذاتي والثاهىي ِبؽ

ُخى فدفل ِلى دسحت اللِعاوغ واإلااحعخحر والذهخىسة في اللغت الّشبُت وآدابـها 
ُ
ى ـُ ىِدَوِي 

ُ
ِثمان بً ف

 م. 2011ئلى  1995مً ظىت 
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ِي، والؽُخ  وأخز الّلىم ًِ ِلماء أحالء أمثاٌ والذٍ الؽُخ هىسالذًً، ََ ِو
َ
ل
َ
ّمه الؽُخ ظلُمان أ ِو

ىْط، والفشوفِعىس أبىبىش ِبذاإلالً، 
ُ
غ
َ
َشِوي، الؽُخ جاج الذًً في اإلاّهذ الثلافي اإلافشي، ِبال

َ
أخمذ الل

الزي أؼشف ِلى سظالخه اإلااحعتر. ومما جأزش به الؽاِش أهه جشبى بحن كىم ًخزوكىن الؽّش، فال عجب 

 أعجبخه ِىذ أبُه. أن ًخىىس ئخعاظه إلاالصمخه ألا 
ً
 دباء ًخزوق ما ًفذسوهه، فىثحرا ما ًشّدد أبُاجا

ت، وسخمت، وإبشاَُم َاسون،   َّ ي، وظىُىت ُحْم ِوََ
َ
ل
َ
وجخلمز ِىذٍ هثحر منهم:داوود ـالح، وأسمُاء أ

 جخشحىا مً الجامّاث وجخففىا في اللغت الّشبُت أو الذساظاث ؤلاظالمُت.

 لّشبُت والثلافت ؤلاظالمُت:ئظهاماجه في وؽش اللغت اومن  

 بِخا.  120الىىهُت اليافُت في ِلم البُان، وهى مىٍىمت في -

 بِخا.  194الىىهُت الؽافُت في ِلم البذٌْ، مىٍىمت في  -

 بحن ًذي اإلافحر: معشخُت ظُاظُت واحخماُِت.-

اِوي، بدث لىُل ؼهادة اللِعاوغ -
َ
 م  1999ؼّش اإلاىاظباث في مذًىت ؼ

ش الف-  م.2005ني والبالغي في دًىان ؤلامام الؽافعي،  سظالت اإلااحعخحر الخفٍى

 م.2011سظالت الذهخىساٍ "ـىس مً البذٌْ الىبىي في أخادًث ظجن الترمزي" -

 دًىان الؽاِش:-ب 

ت راث كُمت فىُت للذهخىس للمان   ت مً اللفاةذ الؽٍّش فذًىان حىت ألاؼّاس ِباسة ًِ مجمِى

ِي، جبلغ ِذد كفاة ََ ِو
َ
ل
َ
ت  784كفُذة في  65ذٍ أ ا الؽاِش في مخخلف ألاغشاك الؽٍّش بِخا، أـذَس

ش، وله  م الخفٍى ـفدت،  103واإلاىاظباث، ولـم ًٌض الذًىان مخىىوا، خفل الباخث ِلُه ًِ وٍش

، ألف  ت ومهاسجه ألادبُت وهزا جمىىه في فً اللٌى وكذ أحاد الؽاِش اللفاةذ، وأٌهش ججشبخه الؽٍّش

 8ةلت في اظخخذام هثحر مً ألاظالُب الّشبُت اإلاخىّىِت.ئلى رلً كذسجه الفا
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ت وؤلاضطالخُت إلاادة الطباق:-ثاهُا  اإلاعاوي اللغٍى

ت للىباق:-أ   اإلاّاوي اللغٍى

ت هثحرة وظمي بأظماء مخّذدة منها: زم  والخىابم والخيافإ والخىبُم اإلاىابلت وسد للىباق مّان لغٍى

ت: الجمْ بح الخماد، ً،فمً مّاهُه اللغٍى فُلاٌ: وابم فالن بحن زىبحن، ووابم  9ن الؽِئحن أو ألامٍش

مْ سحله مىلْ ًذٍ، ل البّحر في ظحٍر ِىذما ٌعحر ٍو معي في أن "اإلاىابلت  الشأي ى َزاِو رَب ألـا

ِذي: أـلها ولْ الشحل مىلْ الُذ في مش ي رواث ألاسبْ..." ّْ  10واظدؽهذ في رلً بلٌى الَج

  11حن وبا * ق الىالب ًىأن الهشاظاوخُل جىابم بالذساِ           

أما ابً مىٍىس ًشي أن أـل الىباق مً "الىبم" الزي ٌعخّمل بمّنى "الغىاء" مً ول ؼيئ لُيىن 

 ،
ً
 ووباكا

ً
ت، ًلاٌ: وابم ًىابم مىابلت ىلم ِلى اإلاىافلت والدعٍى ما فُه معخىسا، وحمّه "أوباق" ٍو

 12ئرا جىابم الؽِئان وحعىاًان.

 :ىالحي للىباقاإلاّاوي ؤلـا-ب  

جىاسدث آساء البالغُحن لخٍّشف الىباق بأظالُب مخخلفت منها ما هلله ابً اإلاّتز في كٌى الخلُل سخمه و

 13"طابلت بين الشِئين: إذا حمعتهما على خرو واخد" هللا:

لاسب   14أخمذ الهاؼمي "ًىلم ِلى الجمْ بحن الؽيئ ولذٍ، أو الجمْ بحن اإلاّىُحن اإلاخلابلحن"وكاٌ  ٍو

 أو الخىبت أو الشظالت أحضاء حضء مً في ولذٍ الش يء بحن الجمْ "َالٌ الّعىشي: أبى أوسدٍ ىله بماك

أو الجمْ والنهاس، والبرد والحّش"  والعىاد، واللُل البُاك بحن مثل: الجمْ اللفُذة، بُىث مً البِذ

مثل: ، ً خعب هىُ الىلمتأو الجمْ بًُ هلمخًُ مخخلفخُ، مثل: ًُدُِْي وًَُمُِذُ، بًُ فّلًُ مخمادًًّ

ىزا..." خا وأخُِىا َو ُْ  15م
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كذامت خُث ًشي أن "اإلاىابلت ئًشاد لفٍخحن مدؽابهخحن في البىاء والفُغت مخخلفخحن في  وخالفهم

اد ألاعجم: 16اإلاّنى"؛  واظخذٌ بلٌى ٍص

 وللإم فيهم واَل وظىام ...وهبئتهم ٌعدىفشون بياَل                         

لى الشغم م حن والبالغُحن في مّنى الىباق، ًخطح لىا مما ظبم بأنها جياد ِو ً جبادٌ آساء ول مً اللغٍى

ىن ًشاٍ  ت،تهذف ئلى ؼيئ واخذ، فاللغٍى في خحن أن البالغُحن  الجمْ بحن الؽِئحن أو اإلاىافلت والدعٍى

 وبهاًء، في ولذٍ الش يء بحن الجمٌّْخبروهه 
ً
ذ ِلى الىالم حمال بدُث ًشبي بحن  الىالم. ٌعخخذم لحًز

حن: ى ِلى هِى  مّاهُه لدعاِذٍ ِلى ئبشاص الهذف اإلالفىد مىه. َو

 جلصُم الطباق وضىزو:-ثالثا

 جلعُم الىباق:-أ  

 ًىلعم الىباق ئلى كعمحن أظاظُحن َما: الىباق ؤلاًجابي والىباق العلبي.

، مثل كىله حّال
ً
ًَ ))ى: الىباق ؤلاًجابي: أن ًيىن اإلاّىُان اإلاخمادان مثبخحن مّا ْضَح

َ
ُه ُىَى أ

َّ
ه
َ
أ َو

ى
َ
ْبي

َ
أ ْدَيى((في مثل: ))  18أو مىفُحن مّا، 17((َو ًَ  

َ
 ِفيَها َوال

ُ
ُمىث ًَ  

َ
مَّ ال

ُ
  19ث

الىباق العلبي: ئرا وان أخذ وشفى الىباق مثبخا وألاخش مىفُا، بأن ًيىن اإلاّنى واخذا ٌعخّمل مشة 

ْل َىْل  هلىله حّالى: "... 20في هالم واخذ.مثبخا وأخشي مىفُا، أو مشة مأمىسا به وأخشي منهُا ِىه 
ُ
ك

َباب
ْ
ل
َ ْ
ى ألا

ُ
ول
ُ
ُس أ

َّ
ه
َ
ر
َ
خ ًَ َما 

َّ
 ِإه

َ
ُمىن

َ
ْعل ٌَ  

َ
ِرًَن ال

َّ
 َوال

َ
ُمىن

َ
ْعل ٌَ ِرًَن 

َّ
ِىي ال

َ
ْصخ الفّلحن في َزٍ آلاًت أخذ ف 21..."ٌَ

ى ل ٌّلمىن. وشفيهما  مثبذ َى ٌّلمىن، وألاخش مىفي بال َو

عخخذم الىب  ـىس الىباق:-ب  اق في أسبّت ـىس ِلى الىدى الخالي: َو

 الفىسة ألاولى: أن ًيىن الىباق بحن اظمحن، مثل: أًلاً، وسكىد.

 الفىسة الثاهُت: أن ًيىن الىباق بحن فّلحن، مثل: أماث و أخُا.

 الفىسة الثالثت: أن ًيىن الىباق بحن اظم و فّل، مثل: مُخا و أخُِىاٍ.



تور ملامن ضور من امعباق يف ديوان جنّة ال شؼار ندلك  ب بوبكر دمحم  ايي

 َباَلِوََيِ دراسة وحتليل

 ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م1029، امثاين)سلسةل جديدة( امؼدد  امؼربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 
126 

 خشفحن، مثل: )ِلًُ و لً(. الفىسة الشابّت: أن ًيىن الىباق بحن

ِي وفشة اظخخذام اإلاخماداث في كفاةذٍ،   ََ ِو
َ
ل
َ
مما لخَ الباخث خالٌ جدبّه لذًىان الؽاِش للمان أ

فلجأ ئليها وىظُلت جإدًه ئلى جىهُذ اإلاّاوي، ألنها: جشهض ؤلاَخمام وجثحر اإلاىاصهت، مما ًإدي ئلى جأهُذ 

ا في رلً بح 22اإلاّنى، ُه ؤلاًجابي والعلبي، جىػى ووان أظلىبه مخىِى ن ـىٍس الثالزت ألاولى، وهِى

اظخخذام الفىسة ألاولى بىفِب ألاظذ مً بحن ظاةش الفىس، وبالخالي ِشك وجدلُل لىمارج مً 

 أظالُب الىباق في الذًىان فباألمثلت جخطح اإلالاـذ:

 دزاشت جدلُلُت ألشالُب الطباق في الدًىان، وجدخه:-زابعا

 بين الاشمين: الطباق ؤلاًجابي-أ

ِي،  ََ ِو
َ
ل
َ
ذ الباخث في َزا اإلاىاف حسجُل همارج مً ـىس الىباكُت في دًىان الذهخىس للمان أ ٍش ٍو

يىن مذاس الخىبُم َىا خاـت في الىباق ؤلاًجابي بحن الاظمحن. هما في كٌى الؽاِش للمان:  ٍو

اب ئلى ألامىاء             23فىُف أمان ألامغ خُفت ًىمىا * ووعبت ئَس

ى هُى مً الىباق و ابم الؽاِش في البِذ بحن اظمحن "أمان" و "خُفت" زم بحن "ألامغ" و "ًىم" َو

عخفاد مً َزا الىُى مً الىباق  ؤلاًجابي، للخىابم بحن اظمحن مخخلفحن مْ الخماد في اإلاّنى، َو

ِش ِلى الثبىث والذوام ليل مً الىشفحن، ومما ًإهذ َزا الخىباق والخماد أًما جىلُذ ؼيىي الؽا

صواٌ ألامً والعالمت اإلاخىفشة بحن اإلاعلمحن مً كبل، وهى ٌاَشة زابت مً الىبي )ؿ( في كىله: )لُخمً 

أي  24هللا َزا ألامش، ختى ٌعحر الشاهب مً ـىّاء ئلى خمشمىث ل ًخاف ئل هللا والزةب ِلى غىمه(

ش ألامً. وكىله )ًىؼً 
ّ
أن جذاعى ِلُىم  ألامم هما ٌّتّز اإلاعلمىن ختى ل ٌّخّذي ِليهم أخذ لخىف

ً هللا مً ـذوس  جخذاعى ألاولت ِلى كفّتها...أهخم ًىمئز هثحر ولىىىم غثاء هغثاء العُل، ولُجِز

ً ذق اللاةلحن  25...(ِذوهم اإلاهابت مىىم، ولُلزفً في كلىبىم الَى  بال شىن، ـو
ً
: "وان الىاس وزكا

 بال وزق".
ً
 26فطازوا شىوا
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ذ ِلى اهدؽاف ـىسة كىم حّّىدوا باألمً والىّم والعشوس فخدٌى فخخطح بالغت الىباق في البِ

ً، فلذ ؼاَذ اللىم خالخحن مً أخىاٌ الحُاة "ألامً والخىف"  م ئلى الخىف والللْ والَى أمَش

بت، بِىما الخاةف  ُّ دخاج ئلى الاظخمشاس والثبىث ِلى خالخه الى فاألمحن داةما ًالصمه الفشح والعشوس ٍو

 ر ًخمنى الخخلق مً خالخه اإلامىشبت.ممىّش ومفُض ومخدحّ 

 ومىه كٌى الؽاِش:

ذا         ال * فللذ ِفِخً في الخفاء مٍض ِ
ّ
 27ئن كذ ِفِخً في الٍهىس ملل

ليهما مذاس  ذا" زم بحن "الٍهىس" و "الخفاء" ِو ال" و "مٍض
ّ
وكْ الىباق بحن اظمحن مخماّدًً "ملل

زا الىُى مً  الخىبُم والخدلُل، خُث أن "الٍهىس" ًلابل "الخفاء" في اللفَ والخماد في اإلاّنى، َو

 الىباق ًىلم ِلُه اظم الىباق ؤلاًجابي، أي ما وسد اإلاّىُحن اإلاخماّدًً مّا.

 ٌّ ومً اإلاٍاَش البالغُت اليامىت في الىباق بحن الاظمحن ئفادة الثبىث والذوام، ألن الجمل الاظمُت جذ

بحن "الٍهىس" و "الخفاء" َى زبىث جلفحر بأـل ولّها ِلُه، والزي ٌعخفاد مً َزا الخماد 

ا في العّش.  مّاص ي الّباد حهشة وجىثحَر

ت والحشهت مما ٌعخفاد ِادة مً  ش الحٍُى وزمت ٌاَشة أخشي لخىشاس اظخخذام فّل اإلااض ي َى جفٍى

خىاسي ًِ خمشة الىاط ِىذ الّخلّبغ باإلاّفُت،  الفّل اإلااض ي، فيأهه ًفىس لللاسب خحن ًىفشد ٍو

ـىسة ِبذ ًخخان هفعه فُخىاسي ًِ خمشة الىاط ِىذ اسجياب اإلاّاص ي خؽُت أي فاهدؽفذ 

ىذما غاب ًِ خمشتهم اصداد الخلّبغ باإلاّفُت، وهى ِادة رمُمت لبّن الّباد،  ًفىىىا بفيُّه، ِو

 َما))
َ
ىن

ُ
خ ِ
ِّ َب ًُ  

ْ
ِ َوُىَى َمَعُهْم ِإذ

 ِمَن َّللاَّ
َ
ىن

ُ
ف
ْ
خ
َ
ْصخ ٌَ اِس َوال 

َّ
 ِمَن الى

َ
ىن

ُ
ف
ْ
خ
َ
ْصخ ٌَ  ُ  َّللاَّ

َ
ٌِ َووان ْى

َ
ل
ْ
ْسض ى ِمَن ال ًَ  

َ
ال

 ُمِدُطا((
َ
ىن

ُ
ْعَمل ٌَ عاٌ. ) فاهلل ل جخفى ِلُه خافُت بل َى 28ِبما 

َ
خ
ُ ْ
ِبيُر اإلا

َ
ى
ْ
هاَدِة ال

َّ
ِب َوالش ُْ غَ

ْ
عاِلُم ال

ِل َوشاِزٌب  ُْ ٍف ِباللَّ
ْ
خ
َ
ٌَ َوَمْن َحَهَس ِبِه َوَمْن ُىَى ُمْصخ ْى

َ
ل
ْ
َشسَّ ال

َ
ْم َمْن أ

ُ
ى
ْ
هاِز(( َشىاٌء ِمى   29ِبالنَّ
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ومما ًلىم الؽاِش بخبُِىه في َزا الخماد َى خالث الّبذ اإلالّش بالزهب، ًخخلي ِمال ـالحا وأخش 

ئا، لىً اسجيابه اإلاّاص ي في العّش جضداد كُاظا ًِ الّالهُت،  ِّ زا وبُعي ألن ظ َم َما َخاَن ِفي »َو
ْ
ز ِ
ْ

ؤلا

ِه ال ُْ لَ َِ  َْ ِل
َّ
ى ًَ ْن 

َ
َذ أ َْ ِش

َ
ًَ َوه ْفِع

َ
اُط ه  30«ىَّ

 وكٌى الؽاِش:

    31هللا أهبر فالّلىم خفُفت * خمال ومفذس خملها لثلُل                

حمْ في البِذ بحن اظمحن مخمادًً في اإلاّنى، "خفُفت و زلُل" وجىابلذ اليلمت ألاولى بالثاهُت وباق 

الثبىث والذوام داةما، ئًجابي، وأوسد الؽاِش مّاوي البِذ في الجمل الاظمُت التي جّذعي اإلاّنى ئلى 

فلفَ الخفُف ًخفف بالشؼاكت والىِؾ والدعاَل ِىذ جدّمله، بِىما ًخفف الثلُل بالىثافت 

 والطخم والجهذ.

ش شخق اَخم ِلى جدمل ؼيئ خفُف ل ًدخاج ئلى حهذ هبحر ول  ى بالغت الىباق َىا في جفٍى
ّ
فخخجل

خدّمل ؼيئ هثُف ضخم في خالت حهذ ًخىلذ مً أحله اإلاؽّلت والخّب، جلابله ـىسة شخق أخش ً

ف اإلاّىىي "الّلم" فالّلم  ذ به ـو ى ًٍش ومؽلت. وهنى الؽاِش في اإلاّىُحن باوالق لفَ الخفُف َو

ف الخدمل أـال، هما أن في الخّبحر بـــ "الثلُل" أًما مجاص فاإلاشاد به اإلاؽلاث  غحر ماّدي ل ًلبل ـو

 واإلاياٍس التي حعببها ولب الّلم.

 وكٌى الؽاِش:

شلها * مخبفشا في ـىّت الجباس                       اك ِو  32ولشبذ في وٌى الٍش

ْشُك" فالىٌى لذ الّشك بمّنى الاسجفاُ والّلى، ومىه  َِ " و " حمْ في البِذ بحن اظمحن َما "وٌى

، ًلاٌ فالة ٍِشمت أي وا ْشك فمذ الىٌى َّ شلها، وأما ال ظّت، وٌى اللامت، ًلاٌ: وٌى ألاسك ِو

 ومً َزا اإلاّنى كٌى الؽاِش:
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 33وأن بالد هللا وهى ٍِشمت * ِلى الخاةف اإلاىلىب هفت خابل                 

ىت كىّت مً ألاسك أو البدش، فُيىن اإلاىصون معخىُال في  عخخذم ِىذ كُاط معافت لخٍش ر  50َو
ْ
ِمت

شلا مثال.  50بـــ  50ِشلا، أو مشبّا في  25وىل و ر وىل ِو
ْ
 ِمت

بذو لللاسب أن الؽاِش اظخخذم في البِذ الاظمحن املخخلفحن مْ الخماد في مّىاَما، ِلى ظبُل فُ

اك مّذ  ىت لٍش الىباق ؤلاًجابي الزي ٌعخفاد مىه الثبىث والذوام. فيأهه ٌعّشك لللاسب ـىسة خٍش

شلها ئلى خذ ما، وما اخخىث ِلُه مً اإلاٍاَش الىبُُّت الجاربت للّىاوف،  ألضمذ معافت وىلها ِو

جٌى في  جلً اإلاٍاَش ِاوفت املخاوب وأوكّخه في الخجّىٌ بُنها، فيأن اللاسب ًىٍش ئلُه خحن ٌعٌى ٍو

شلها للخذبش والخأمل في ـىْ الخالم البذٌْ، اللاةل: اك ِو ْزَع )) وٌى معافت الٍش ْم ِبِه الزَّ
ُ
ى
َ
 ل

ُ
ِبت

ْ
ى ًُ

ّلِ 
ُ
اَب َوِمْن و

َ
ْعى

َ ْ
ِخَُل َوألا

َّ
 َوالى

َ
ىن

ُ
خ ٍْ  َوالزَّ

َ
ُسون

َّ
ى
َ
ف
َ
خ ًَ ْىٍم 

َ
 ِلل

ً
ت ًَ ًَ َلَ ِل

َ
َمَساِث ِإنَّ ِفي ذ

َّ
 34((الث

 وكٌى الؽاِش أًما:

 35واليىن بحن خالوة ومشاسة * والؽّش بحن َىِئت وسزاء                

ًفىس الؽاِش خالخحن مً أخىاٌ الحُاة في الذهُا َما: خالتي الِعش والّعش، فىّنى ِنهما بيلمخحن: 

" زم بحن "َىِئت" و "سزاء" فمذاس الخىبُم ًجشي َىا في ألاولُحن، فيلمت خالوة جلابل "خالوة" و "مشاسة

مشاسة جماما ِلى هُى الىباق ؤلاًجابي الزي متى وكْ بحن اظمحن ًفُذ الثبىث والذوام ِلى وبُّت 

 36الجمل الاظمُت، خالفل للفّلُت التي جفُذ الحذور والاظخمشاس.

س ِادة الحُاة التي ل جذوم ِلى خاٌ واخذ، بل جىُب وجٍهش بالغت الىباق في البِذ  ِىّ ـُ ِىذما 

بالعشوس خُىا جخزوق الىفغ خالوتها، وجبرص بالىشاَت خُىا أخش جخيافذ الىفىط للمؽّلت في اخخمالها 

 وحؽيىا ِلى لُلها.
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اتها والتهىئت والبؽاساث ًلابله الخّبحر بمشاسة وما ج
ّ
يخجه مً ؼذة فالخّبحر بالحالوة وما حعخيخج مً لز

 وهشاَت دللت واضحت في الخىابم والخأهُذ ألخذ الىشفحن ِلى ألاخش.

 الطباق ؤلاًجابي بين الفعلين:-ب

ًترجب الحذًث َىا ِلى ئًشاد همارج مً الىباق ؤلاًجابي بحن الفّلحن، بدُث ًأحي اإلاخيلم بفّلحن 

 مخماّدًً مً خُث مّىاَما، مً رلً كٌى الؽاِش: 

      37جمس ي وجفبذ في والوة ـىتها * بترهم وخالوة الخىشاس                   

حمْ في البِذ فّلحن مخخلفحن ومخلابلحن في اإلاّنى، َما: "جمس ي" و "جفبذ" فيلمت جمس ي جلابل جفبذ 

ت، فُبذوا في َزا الخىابم وأن  ان اللزان مً دللتهما الحشهت والحٍُى ما فّالن مماِس في اإلاّنى، َو

ىاث اإلافخىت والعاخشة فىق أغفان الصجش.الؽاِش ًبرص ـى   سة الىحر اإلاخغىُت باأـل

وفي اظخخذام الفّلحن )جمس ي و جفبذ( أًما دللت واضحت ِلى اظخمشاس خشهت الىحر وجشهمها في ُحّل 

ظاِاث الُىمُت، ألن اإلاعاء هما كُل: فترة ما بحن غشوب الؽمغ ومىخفف اللُل، وجخخلف مذجه 

ىذ أخشون أًما: "ما باخخالف مذة اللُل، وك اٌ أخشون: أخش النهاس اإلاعاء، وأٌو النهاس الفباح، ِو

بّذ الضواٌ ٌعمى معاء أو ِش ي أو أـُل، وأما الفباح فىما كاٌ الَباِجي: "ئرا فاء الفيئ رساِا فهى 

أٌو النهاس، ففي أي خاٌ، اظخخذام ظاِاث الفباح واإلاعاء مً بحن ظاةش أوكاث الُىمُت حؽحر ئلى 

 اق أهثر ظاِاث الُىمُت في الخدشن والترهم. اظخغش 

، ًفىس الخىابم َُئت الىُىس جلتزم الترهم ِلى الغفىن ـباء معاء جىُِبا ألخىالها.  وخالـت اللٌى

 ومىه كٌى الؽاِش:

 38خزوا الخداوس للىفاق ظبُال * واسمىا ؤلاؼاِت حاهبا واللُال                  
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ً مخ يىا أو حمْ في البِذ بحن فّلحن أمٍش مادًً في اإلامّنى َما: )خزوا و اسمىا( فخزوا حّني جمعَّ

 جلابل الثاهُت ِلى ظبُل 
ً
اكبمىا أو اهخلمىا، أما اسمىا فخّني: أللىا أو اكزفىا أو اسؼلىا، فاألولى ئرا

 الىباق ؤلاًجابي.

ى  مّنى ؤلاسؼاد، وكذ خشج مّنى ألامش الحلُلي في الفّلحن ئلى مّنى أخش ًفهم مً ظُاق الىالم، أل َو

شاك ًِ الخثرزش  ألن الؽاِش ًداٌو ئسؼاد املخاوبحن ِلى جبادٌ ألاساء بُنهم للخفاَم والخىاؤم، وؤلِا

ىاث الزي ًثحر الفتن والخباغن بُنهم.  باأـل

م اإلاىاكؽاث وجبادٌ  وجدبحن بالغت الىباق َىا في الذِىة ئلى الخمعً بدبل واخذ والخفاَم ًِ وٍش

 ألامت ًِ الخفشق والخباغن باحىاب الىؼاًاث.ألاساء، زم اختراص 

 وكٌى الؽاِش:

 39لىً مً ِاػ راق اإلاىث مّخىما * مً ماث فاث فمً ٌهش لبىىان             

خىابله في  حمْ في البِذ بحن فّلحن مالُحن َما: "ِاػ" و "ماث" خُث ًلابل ألاٌو فّل الثاوي ٍو

سواح، في خحن أن اإلاىث جىحب الخىكف والعيىث اإلاّنى، ففي الِّؾ اظخمشاس الحشهت لألحعاد وألا 

والهذوء لجزولها، فيأهه ًفىس خالت أخذ ألاخُاء ًخمخْ بدُاة وُبت ملخبعت بالحشواث والخفشفاث، 

 ففاحأجه اإلاىُت بعىشاتها اإلاإإلات، ولم جبىئ ختى فاسكخه بالذهُا وأراكخه ظىشاتها اإلاىحبت بالهذوء.

َىاء الّالم وما فيها، فالخّبحر بالىباق ئرا ظامذ الؽ
َ
ش وجدلُم ٌاَشة دًيُت جخمثل في ف اِش ِلى جفٍى

َساموكذ ـذق اللاةل: ))
ْ
ه ِ

ْ
ٌِ َوؤلا

َ
َجال

ْ
و ال

ُ
ًَ ذ ى َوْحُه َزّبِ

َ
ْبل ٍَ اٍن  َو

َ
ْيَها ف

َ
لُّ َمْن َعل

ُ
 40((و
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 الطباق ؤلاًجابي بين الاشم والفعل:-ج

بلُه الىباكحن بحن الاظمحن أو الفّلحن، فالىباق ؤلاًجابي بحن الاظم والفّل أًما له ِالكت بعا

ُت اليلمت واإلاّنى في كٌى  فىشفه الثاوي ًإهذ ألاٌو في اإلاّنى أًما، جأمل اللفٍحن املخخلفحن في هِى

 الؽاِش مما ًلي:

 41فاليل فان وأبلىا للىسي أزشا * وأخلذوا الذًً محرازا بأفىان                 

ً َما فّلحن حمْ بحن لفَ "فان" الزي َى اظم فا ًْ ِل بمّنى: صاةل َالً، ولفٍي أبلىا وأخلذوا الزَ

لابالن الاظم الفاِل "فان" مْ جأهُذٍ في اإلاّنى ِلى ظبُل الىباق  مالُحن بمّنى أدام وأَشب، ٍو

 ؤلاًجابي.

ت والخىّلل،  وزمت ٌاَشة أخشي هى وسود الىباق بحن الجملت الفّلُت التي ٌعخفاد مً دللتها الحٍُى

ْىن اهخاحاتهم الّلمُت إلاىفّت فيأهه 
َ
ًفىس اهخلاٌ ألاخُاء مً ِالم الذهُا ئلى ِالم البرصخُت، فُبل

ا َىان. م وي ًلخىفىا أزماَس  غحَر

 ومىه كىله:

ىذ هذس ألاحىاط ـافيها           
ّ
   42فالذاس واخذة والغشب ؼختها * وخل

ي" فّل بمّنى مّضج، فلفَ حمْ في البِذ بحن لفٍحن "ـاٍف" اظم بمّنى: هلٌي خالٌق، مْ لف
ّ
َ "خل

ى هُى مً الىباق ؤلاًجابي خُث ًإهذ بّن الىشفحن  الثاوي ملابل لألٌو ومخماد له في اإلاّنى، َو

ش ِافادة الخجذد لضمً اخخاله املجيغ بالفافي، فهى خالت مدذزت لم  بّما في اإلاّنى، مْ جفٍى

م في بذاًت ألامش، فاهخللىا مً الّضة ًخّّىدَا اإلاعلمىن مً كبل، لّلى ؤلاظالم واإلاعلمحن ِلى  غحَر

ىت، ِلى وشف مً دللث الجمل الفّلُت.  واإلاهابت ئلى الزلت والَى
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فاظخخذام َزا الىُى مً الخىابم في الخّبحر أمىً الؽاِش ِلى ئبشاص خالخه اإلامىشة ججاٍ أرًت  

 الغشبُحن ِلى اإلاعلمحن.

 الطباق الصلبي بين الفعلين: -د

بحن الفّلحن ًِ الىباق بحن الاظمحن بما ًىسود الفّل في الخّبحر الىباقي، ألف ئلى ًخمّحز الىباق 

ٌّ ِلى الخىهُذ في اظخمشاس ول مً  ش الحذور والاظخمشاس، فخذ رلً ما جفُذٍ الجمل الفّلُت مً جفٍى

ذ الىشف 
ّ
ىذما ًشد الفّلحن في الىباق العلبي جخلخف فُه ظُاق اإلاّاوي بدُث ل ًإه الىشفحن، ِو

 الثاوي فُه ِلى ألاّوٌ، جأّمل الىمارج الخالُت خُث كٌى الؽاِش:

فذ به ول * أسض ى بصحبت ظافل ألاصحاب  43ئوي سلِذ بما ـو

ما فّلحن مؽخّلحن مً مفذس واخذ، فاألٌو مثبذ  حمْ في البِذ بحن لفٍحن "سلِذ" و "ل أسض ى" َو

ّىُحن مْ الخماد بُنهما في اإلاّنى مً والثاوي مىفي، ِلى ظبُل الىباق العلبي، فيان الىباق بحن اإلا

ى ئبهام الخماد.  دون اللفَ فلزا ُظّمِ

 في 
ً
فهم ئل بّذ حهذ وهّذ، وبالخالي جخطح ـىسة الىباق أخحرا ًُ ن الّلل وجيؽُىه ألهه ل  أحي لترٍو ٍو

ى هُى مً الىباق الزي ًإهذ الىشف الثاوي مىه زبىث ـفت الىشف ألاٌو مً  اإلاّنى ل في اللفَ، َو

 خُث اإلاّنى.

بها ججاٍ اخخماٌ أرًت أفشاد املجخمْ  ّىس الؽاِش خالٌ َزا الخىابم ًِ خالت هفعه اإلامىشة وجذٍس ـو

ىباس ِليها.  والـا

 ومىه كٌى الؽاِش:

ذ إلاا كذ هابه هفبا                 44ٌّىى الحلىق ول ٌّىى فباث ِلى * كلٍب حٍش
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ِىي" و  حمْ في البِذ بحن فّلحن اؼُخّلا مً مفذس واخذ ّْ ٌُ ختى ـاس ألاٌو مثبخا والثاوي مىفُا، َما: "

ى" فأـبذ الفّلحن اإلاخلابلحن في اإلاّنى فلي مً دون اللفَ، ِلى ظبُل الىباق العلبي.
َ
ى ّْ ٌُ  "ل

ش ؼيىي فشد مً بحن أفشاد املجخمْ ِلى حّىُل خلىكه، ًداٌو ئهفار ما ِلُه مً الحلىق  وفُه جفٍى

ىى ئلُه ما له. ّْ ٌُ  ول 

 الطباق الصلبي بين الاشم والفعل: -ه

ُت اليلمت، اظم مثبذ وفّل مىفي،  وفي َزا الىُى مً الىباق ًشد اإلاخيلم لفٍحن مخخلفحن مً هِى

أحي في الىشف الثاوي فّل ملابل لالظم الزي في الىشف ألاٌو ِلى هدى ما ًلي في كٌى الؽاِش:     ٍو

  45فداؼاٍ مً مىث وهلفانباق بال هفذ مفني ألاهام ول * ًفني           

ل، وأما "ل  فجمْ في البِذ بحن الاظم والفّل اإلاخلابلحن، فلفَ "مفني" اظم مثبذ بمّنى مهلً ومٍض

ًفني" ففّل ًىفي ًِ خذور الفىاء، فخماّدا اللفٍحن في اإلاّنى مً دون اللفَ، هما َى ِادة الىباق 

 العلبي الزي ٌعمى ئبهام الخماد. 

 أىم الىخائج:الخاجمت و  -زابعا   

ِي، هثرة اظخخذامه  ََ ِو
َ
ل
َ
خجلى لللاسب فُما ظبم مً دساظت همارج الىباق ِىذ الؽاِش للمان أ ٍو

فُت، واإلاذًدت، والتهىئت، والخفخش بالىّم، ول عجب في رلً  ا في اللفاةذ الـى للىباق خفـى

اث ًدخاج فيها الصخق ئلى اإلالاسهت بحن خالخحن، فُأحي فيها با ل، ليىنها مىلِى لمذ لُبحن حماٌ ألـا

ا حمال وبهاًء، فالمّذ هما كالىا ًٍهش خعىه المّذ، ول بّذ  ئر ئن الجمْ بحن ألامىس اإلاخمادة ًىعَى

 
ً
 وان َزا الجمْ ِبثا

ّ
أن ًيىن َىان مّنى ومغضي وساء الجمْ بحن َزًً المّذًً في ئواس واخذ، وإل

 مً الهزًان.
ً
  ولشبا
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، جىشق الباخث ف ّت ًِ جشحمت الؽاِش والبُان ًِ دًىاهه "وخالـت اللٌى حىت ي َزٍ الجىلت العَش

ىالحي، زم اهخلل ئلى ئًشاد همارج ألاشعاز"  وجىاٌو ًِ مّنى الىباق مً حاهبُه اللغىي وؤلـا

ُه ؤلاًجابي والعلبي وجدلُلها، مْ اكخفاس الباخث ِلى جىاوله مً  الىباكُت الىاسدة في الذًىان مً هِى

في زالزت ـىس مً بحن ـىس ألاسبّت اإلازوىسة، وهى الىباق بحن الاظمحن والفّلحن زم الىمارج الىاسدة 

بحن الاظم والفّل، ولم ًخىشق ًِ الىمارج في الفىسة الشابّت، وأخحرا أحى بالخاجمت والىخاةج التي 

ل ئليها زم كاةمت الهىامؾ واإلاشاحْ. وجخمثل َزٍ الىخاةج فُما ًلي:  جـى

 ًىشي ِلى الىق الجماٌ الزي ًىلفه.الىباق مدعً بذٌعي -أ

عاِذ في فهم اإلاّنى وولىخه. -ب  َو
ً
 للىالم وسوهلا

ً
 ٌّىى الىباق ِزوبت

 ًدخىي دًىان "حىت ألاؼّاس" ِلى كفاةذ ساتّت حعخدم بالذساظت.  -ج

 لجأ فيها الؽاِش ئلى اظخخذام اإلاخماداث بىثرة وىظُلت جإدي ئلى جىهُذ مّاهُه. -د

فُت، واإلاذًدت، والتهىئت، والخفخش بالىّم،  ليىنها هثرث اظخخذامه ـ -ٌ ىس الىباق في اللفاةذ الـى

اث جّذعي ئلى اإلالاسهت بحن خالخحن.  مىلِى

 الجمْ بحن اإلاخمادة ًىعى إلاّاهيها حمال وبهاًء، ألن المّذ ًٍهش خعىه المّذ.-و

 العلبي. أخزث همارج الىباق ؤلاًجابُت مدل الفذاسة كُاظا ِلى اظخخذام الىباق -ص

ًدىُى في اظخخذام أظالُب الىباق بحن ـىٍس الثالزت ألاولى، جىػى في رلً الفىسة ألاولى بىفِب -ح

 ألاظذ مً بحن الفىس. 

 كائمت الهىامش واإلاساحع:-خامصا

                            
ىوىُت، مشخلت حامّت الىجاح الالىضف في شعس اإلالً ألاهدس ي: ًىشف الثالث. اللبذي، َبت ئبشاَُم مىفىس، - 1

 166م. ؿ:2012 اإلااحِعخحر،
2 -https://mawdoo3.com/%D9%. 07/07/2019:  09: 14pm.  
ت مْ الؽاِش: ًىم ألاخذ، - 3  2015/2/22مىاكؽت ؼفٍى
ِي، للمان هىسالذًً، - 4 ََ ِو

َ
ل
َ
ا، 1-. همُمُت ؤلاعساب في الىدى العسبيأ  .1، ؿ:1996، مىبّت اإلامخاص، مُذغىسي، هُجحًر



تور ملامن ضور من امعباق يف ديوان جنّة ال شؼار ندلك  ب بوبكر دمحم  ايي

 َباَلِوََيِ دراسة وحتليل

 ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م1029، امثاين)سلسةل جديدة( امؼدد  امؼربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 
136 

                                                                      
ان ؤلاظالم، )ؤلامام(، ال- 5 لت الخعلُم. ضسهىخي، بَش  .26)ب.ث.ه.(، ؿ:حعلُم اإلاخعلم، طٍس
ِي وإهخاحاجه العسبُت دزاشت جدلُلُت. أهُىلي،هىسالذًً أًىب، - 6

ََ ِو
َ
ال
َ
اإلاعخىي اللِعان، حامّت للمان هىز الدًن أ

ا،   14، ؿ:2011ولًت لغىط، هُجحًر
 .12ؿ:. اإلاسحع  الصابمأهُىلى، هىسالذًً، - 7
ِي، للمان، - 8 ََ ِو

َ
ل
َ
ش.دًىان حىت ألاشعاز. أ م الخفٍى  مخىىه. خفل الباخث ِلى الذًىان ًِ وٍش

. 38م، ؿ:1981لبىان، -مإظعت الشظالت، بحروثفىىن البالغت في هلد الىثر والشعس. ًىٍش:البغذادي، دمحم واَش، - 9

 .163ؿ:هلد الشعس. وكذامت بً حّفش، 
م، مىخبت آلاداب، اللاَشة، 2009، 1-هالبالغت الخطبُلُت، دزاشت جدلُلُت لعلم البدٌع. د.( سممان، الحشبي، )أ.- 10

 .42ؿ: 
 الهشاظا : خىام الؽىن.- 11
 .209)ب. ث. ه.( ، داس اإلاّاسف، ؿ: لصان العسب. ابً مىٍىس، - 12
 .98، ؿ: 1ُل، ج/م، داس الج1990-َـ 1410، 1-ابً اإلاّتز، ِبذ هللا بً دمحم، البذٌْ في البذٌْ، ه - 13
ت2-في اإلاّاوي والبُان والبذٌْ، ه الهاؼمي، أخمذ بً ئبشاَُم، حىاَش لبالغت، - 14 ، 1بحروث، ج/-، اإلاىىخبت الّفٍش

 .101ؿ:

 .179لبىان، ؿ: -، داس الىخب الّلمُت، بحروث2-هالطىاعخين: الىخابت والشعس. الّعىشي، أبى َالٌ، - 15
 .89، ؿ: 1كعىىىُيُت، ج/-َـ، مىبّت الجىاةب1302، 1-كذامت بً حّفش، هلذ الؽّش، ه - 16

 43ظىسة الىجم، آلاًت: - 17
خُت وفىُت ألضٌى البالغت ومصائل البدٌع. فُىد، بعُىوي ِبذ الفخاح، - 18 ، مإظعت 2-هعلم البدٌع: دزاشت جاٍز

 .119م، ؿ:2008املخخاس، اللاَشة، 
لى، آلاًت:- 19  .13ظىسة ألِا
م، مىخبت 2002-ىـ1221،  11  -بغُت ؤلاًضاح لخلخُظ اإلافخاح في علىم البالغت، ط الفُّذي، ِبذ اإلاخّاٌ، - 20

 . 11، ص:2آلاداب، ج/

 9ظىسة الضمش، آلاًت: - 21
22 -http://wiki.kolk.com/wiki61716-ta3leem. 11/07/2019 :  02: 21pm  
ِي، للمان، - 23 ََ ِو

َ
ل
َ
 12ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

 126.، ؿ:3م، ج 1975، 2-جدلُم وحّلُم: أخمذ دمحم ؼاهش، هنن الخمري. شالترمزي، دمحم بً ِِس ى، - 24
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 160.ؿ:اإلاسحع الصابم. الترمزي، دمحم بً ِِس ى، - 25
 .73، ؿ: 3َـ، ج/1423الجاخَ، ِمش بً بدش، البُان والخبُان، د.س.ه. داس مىخبت الهالٌ،  - 26

ِي، للمان، - 27 ََ ِو
َ
ل
َ
 35ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

 .108، آلاًت:ظىسة اليعاء- 28
ذ، آلاًت: - 29  .10-9ظىسة الِش
 182ؿ:. 2ج / ، مإظعت الشظالت،2001، 1-همصىد ؤلامام أخمد. ابً خىبل، أخمذ )ؤلامام(، - 30
ِي، للمان، - 31 ََ ِو

َ
ل
َ
 .58ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

ِي، للمان، - 32 ََ ِو
َ
ل
َ
 .40ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

 .66م. ؿ: 2004، داس اإلاّاسف، 1-لُم: خمذو وّماط. هجددًىان لبُد بن زبُعت. ابً سبُّت، لبُذ، - 33
 .11ظىسة الىدل، آلاًت: 34
ِي، للمان،  35 ََ ِو

َ
ل
َ
 .6ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

36 https://free.facebook.com/32372460449. 27/07/2019. : 09: 51am - 
ِي، للملً- 37 ََ ِو

َ
ل
َ
 .39ؿ:اإلاسحع الصابم. ، أ

ِي، للمان، - 38 ََ ِو
َ
ل
َ
 .60ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

ِي، للمان، - 39 ََ ِو
َ
ل
َ
 .86ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

 27-26ظىسة الشخمان، آلاًت: - 40
ِي، للمان،- 41 ََ ِو

َ
ل
َ
 .87ؿ:اإلاسحع الصابم.  أ

ِي، للمان، - 42 ََ ِو
َ
ل
َ
 .89ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

ِي، للمان، - 43 ََ ِو
َ
ل
َ
 .27ؿ:حع الصابم. اإلاس أ

ِي،للمان،  - 44 ََ ِو
َ
ل
َ
 .23ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

ِي، للمان، - 45 ََ ِو
َ
ل
َ
 .86ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

https://free.facebook.com/32372460449
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 مهزية الشاعر عبد الرمحن بَ َغَراَوا يف مناسبة انتخاب دمحم خباري رئيس نيجرياي: 
 دراسة بالغية حتليلية

عداد :   ا 

هعمة هللا ش يخ
1

 

 قسم انوغة امعربية جامعة عامثن بن فودي ضكتو, هيجرياي,

 املوخص

دمحم خباري رئيس هيجرياي: ىذه املقاةل بعنوان: "مهزية امشاعر عبد امرمحن بَغََراَوا يف مناس بة اهتخاب 

دراسة بالػية حتويوية" حتدث امباحث فهيا عن حياة امشاعر من حيث امنسب واموالدة وامنشأ ة 

وامتعمل وآ اثره امعومية, مث حتدث عن امقطيدة من حيث ذكر مناسبهتا ورشهحا, مبينا ال فاكر اميت 

ػية اميت اس تخدهما امشاعر يف امقطيدة تناوميا امشاعر فهيا, مث تطرق امباحث ا ىل حتويل امطور امبال

نوتعبري عام يف مضريه جتاه امرئيس املمدوح, ويه: امتشبيو والاس تعارة واجملاز املرسل وضيغ ال مر 

واههني  من آ سويب اال وشاء,  واال طناب ابمتكرار وامفطل بني امجلل. وذكر امباحث من امنتاجئ اميت 

طور امبالػية اميت اس تعان هبا, حيث آ دت املعاين حطل عوهيا آ ن امشاعر آ جاد يف اس تخدام ام

وال ػراض اميت آ رادىا امشاعر يف امتعبري عن ال فاكر اميت تناوميا يف امقطيدة, كام آ ن امشاعر ادتار 

  ال مفاظ امسيةل وال ساميب امواحضة امفطيحة يف امقطيدة. 

Abstract: 

This paper titled: The hamziyyah of Poet Abd- Al-rahman Bagarawa in The Occasional 

Ceremony of Muhammad Bukhari after winning election as President of Nigeria: Rhetorical 

and Analytical Study. The researcher discussed the biographical background of the poet, right 

from his linage, place of birth early childhood, educational background and educational 

                            
1 niimatullahi77@gmail.com08067770236 
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legacies. He then discussed about the field of the poetry by mentioning the occasion in which 

the poetry was delivered. He also explained it and pointed out the ideas expressed by the poet. 

He also tried to analyzed rhetorical aspects used by the poet expressing his Ming about the 

President, which contains Tashbeeh, Isti’arah, Majaz al-Mursal, Siyagu al-Amr, Annahyi  

which are elements of Asaleeb al-Insha’I, Idnab by reputing and fask. The researcher also 

pointed out the research findings where we can say the poet used it in good manner by using 

this rhetoric aspects which expressed the ideas and objectives which he wanted to express in 

the ditty, where he also choose simple words and clear styles. 

 املقدمت:

َعاَن, 
ْ
و ِ
ْ

َٞ ؤلا
َ
ل
َ
ْشآَن, خ ُٝ َم الْ

َّ
ل َِ  , ًُ ْحَم لمه البُان, الٝاةل: }الشَّ الحمذ هلل سب الّلمحن الزي خلٞ ؤلاوعان ِو

ان.{  َُ َب
ْ
َمُه ال

َّ
ل اِن ِسْحًشا َوِإنَّ » والفالة والعالم ِلى أؼٗش اإلاشظلحن ظُذها دمحم الٝاةل :   1َِ َُ َب

ْ
ًَ ال ِئنَّ ِم

شِ  ّْ
ِ
ّ
ًَ الؽ لى آله وصحبه ومً جبّهم في بُان مّاوي ٠المه والّمل  2« ح٢ًما ِم بمٝخماها باحعان  ِو

 :وبّذ ئلى ًىم الذًً.

َشاَوا مً سواد الؽّش الّشبي الىُجحري في هزا الّفش, وفي مىىٝت 
َ
ٌّذ الؽاِش ِبذ الشحمً ِمش َبٕ

اث الؽّش الٝذًمت دولت ـ٢خى, ودًىاهه اإلاعمى بـ أ٘شاح وأجشاح الزي حمْ ُ٘ه ٠ثحرا مً  مىلِى

والحذًثت, خحر ؼاهذ ِلى جم٢ىه وظّت باِه في ٜشك الؽّش, والخّبحر ِما في لمحره ب٣ل والٜت. 

اجخز هزا الؽاِش الؽّش وظُلت مً وظاةل بث ما في لمحره وؼّىسه مً ألا٘شاح وألاجشاح, ووؽشها في 

٥ ألا٣٘اس التي جىاولها الؽاِش في املجخمْ الزي ٌِّؾ ُ٘ه. تهذٗ هزه اإلاٝالت ئلى ئلٝاء المىء حى 

خه التي ٜشلها في  ا في الاهخخاب, ِام خمعت ِؽش بّذ  دمحم بخاسي مىاظبت هجاح  همٍض سةِغ هُجحًر

م( وجحلُل الٍىاهش البالُٔت التي اظخّان بها في جىلُح هزه ألا٣٘اس. وجحخىي اإلاٝالت 2015الٙحن, )

 بّذ اإلاٝذمت ِلى الىٝاه الخالُت :

 بالؽاِش وآزاسه الّلمُت. الخٍّشٚ  -

 ِشك الٝفُذة.  -

 الٍىاهش البالُٔت في الٝفُذة.  -

 الخاجمت . -
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 الهىامؾ واإلاشاحْ . -

 :التعريف بالشاعر وآثاره العلميت

َشاَوا
َ
َشِمي بً  3هى الؽاِش ألادًب اإلاٙلٞ هادسة الضمان, ِبذ الشحمً بً ِمش اإلالٝب بـ َبٕ

َ
ٜ ًْ

َ
بً دمحم و

ى هزا هى الزي ِاـش مجذد الذًً الؽُخ ِثمان بً ٘ىدي, والخٝى  ِثمان بً أبي ب٢ش
ُ
٣
ْ
ى, وِبل

ُ
٣
ْ
بً ِبل

به وباٌّه. ولذ الؽاِش ِبذ الشحمً بً ِمش ًىم الجمّت, حىالي العاِت الىاحذة نهاًسا, ألن والذه في 

ذ في الاظخّذا , هــ18/8/1410م, اإلاىا٘ٞ 1990/ ظىت 16/3خمىس ـالة الجمّت, ورل٤ ل درل٤ الٜى

ا. (Emir Yahayaبحاسة أمحر ًحيى,   4( ح٣ىمت املحلُت ـ٢خى, الجىىبُت, والًت ـ٢خى هُجحًر

َشاَوا, ٠ما أخز مىه الّلم بمخخلٚ 
َ
م مً والذه الؽُخ ِمش َبٕ جلٝى الؽاِش ِبذ الشحمً الٝشآن ال٢ٍش

, والّشوك, والٝاُ٘ ت, والبالٔت, ٘ىىهه وأهىاِه, منها: الخىحُذ, والٙٝه, واللٕت, والىحى, والفٗش

خ  ىاِذه, والعحرة والخاٍس لىم الٝشآن, والحذًث وأـىله, وأـى٥ الٙٝه ٜو واإلاىىٞ, والخٙعحر, ِو

ذ وؼِئا  والحعاب, وبّن مإلٙاث ِلماء دولت ـ٢خى. و٠زل٤ أخز الؽاِش ِبذ الشحمً ِلم الخجٍى

م مً الٝشاءاث ًِ الؽُخ اإلاٝشي دمحم زاوي ِبذ هللا ُحىْط, ِمى لجىت الخح٢ُم ب معابٝت الٝشآن ال٢ٍش

ض. ٠ما أخز الؽاِش الؽاوبُت مً ؼُٝٝه الٝاسب أمحن ِمش بٕشاوا.  وجٙعحره الذولُت, للمل٤ ِبذ الٍّض
5 

ت ٘ان الؽاِش ِبذ الشحمً حفل ِلى الؽهادة الابخذاةُت بىٍامُت  وأما مً هاحُت الثٝا٘ت الّفٍش

ًْ َباَب ؤلاظالمُت, ـ٢خى. ِام  ذادًت ب٣لُت الؽُخ أبي ب٢ش م, والؽه2001-1995أحمذ وَ ادة ؤلِا

ت بأ١ادمُت خلُل بً ٘ىدي ؤلاظالمُت, 2004-2001محمىد ُحىِمي, ـ٢خى, ِام  م, والؽهادة الثاهٍى

م, و٠زل٤ حفل الؽاِش ِلى ؼهادة الذبلىم في اللٕت الّشبُت والذساظت 2006-2004ـ٢خى, ِام 

ا, ِام ؤلاظالمُت, بمش٠ض الذساظاث ؤلاظالمُت حامّت ِثمان بً ٘ م, 2010-2007ىدي, ـ٢خى, هُجحًر

بُت إلاّلّمي اللٕت الّشبُت والثٝا٘ت ؤلاظالمُت, التي هٍمتها حامّت ؤلاظالمُت  وؼهادة الذوسة الخذٍس

ا, ِام  ى, هُجحًر
ُ
اه
َ
ا, ِام 2010باإلاذًىت اإلاىىسة, بىالًت ١ م, 2011م, والتي هٍمتها بىالًت ـ٢خى, هُجحًر
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ت لىالًت ـ٢خى, وحفل الؽاِش أًما ِلى ؼهادة  الحاظىب, مً الفىذٛو اإلاىزٞ للؽئىن التربٍى

ا,  وحفل ِلى ؼهادة اللِعاوغ في  6م, 2012( ِام Sokoto State Education Trust) Fundهُجحًر

ا, ِام   م2017اللٕت الّشبُت حامّت ِثمان بً ٘ىدي ـ٢خى, هُجحًر

 آثاره العلميت:

 
َ
َشاَوا أعجىبت مً أِاحُب هزا الضمان في مىىٝت ـ٢خى, ًم٢ً الٝى٥ بأن الؽاِش ِبذ الشحمً ِمش َبٕ

ُجِذ الضمان بمثله ئال هادسا, ٘هى مْ ٜلت ظىه ٜذ أظهم  ئظهاما ٠بحرا مً هاحُت  ًَ وهى بال جىاٜن لم 

ؤلاهخاج والخألُٚ, حتى ١اد ًفحر ممشب اإلاثل لحذة ر١اةه, وظّت اوالِه, و٠ثرة مىهبخه  بحن أٜشاهه. 

ً ٠خابا, ما بحن مخخفش ومىى٥, ومنها دًىاهه بّىىان: "أ٘شاح ٠خب هزا الؽاِش ما ً ذ ِلى ِؽٍش ٍض

بِذ, ومّه ساح ألاسواح حّلُٝاث ِلى أ٘شاح وأجشاح. و"المُت ألاظماء"  792وأجشاح" وهى دًىان ؼّش في 

,( ِلى ِذد أبُاث المُت ألاّ٘ا٥ البً مال٤. و"٠ؽٚ العش الخافي في ٘خح اللىُٚ  )٠خاب في الفٗش

 ي" ؼشح إلاىٍىمت ٘خح اللىُٚ الىافي بّلمي الّشوك والٝىافي, للؽُخ ِبذ هللا بً ٘ىدي.الىاف

غ  ُت في بِذ والذه, ٠ما ١ان له مجلغ أظبىعي لخذَس وللؽاِش ِبذ الشحمً مجالغ ِلمُت أظبِى

 School ofالحذًث الىبىي الؽٍشٚ ١ل ًىم ألاحذ بحن اإلإشب والّؽاء, في مسجذ مذسظت الٝبى٥ 

Matriculation   ذه في م وججٍى ا. و٠زل٤ ًذسط الٝشآن ال٢ٍش بجامّت ِثمان بً ٘ىدي ـ٢خى, هُجحًر

ا. ى للٝشآن والذساظاث الّامت" ـ٢خى, هُجحًر
ُ
ى

ّ
 "مّهذ العلىان دمحم َمِث

 عرض القصيدة:

ا ِلى الىج ًُ ا حال َشاَوا, في مىاظبت تهىئت دمحم البخاسي سةِغ هُجحًر
َ
اح ًٝى٥ الؽاِش ِبذ الشحمً ِمش َبٕ

 م( :2015, اإلاُالدي, )ظىت خمعت ِؽش بّذ ألٙحنفي الاهخخاب, 

اُء  ــــذَّ
َ
لُّ ٘

ُ
٣
ْ
ال
َ
ــا ٘ ــــــَشٍَ َُ ِجــ ُْ ـــ

َ
ِذ٤ًَ ه ْٙ ــَباءُ  ***   جُ ِْ

َ
ل٤ُ أ

ُ ْ
اإلا

َ
َباِةِه ٘ ِْ

َ
اْنَهْن ِبأ

َ
٘ 

َٟ هللُا ِمً َسُحٍل  ا َِ ِاسي َس
َ
ا ُبخ ًَ

َ
ْىمَ  ***   أ َُ ًُ الْ ْح

َ
اُد َوه

َ
إ ُٙ هَذ الْ

َ
َماءُ  أ ِْ  أَ

ـــــَىا 
َ
َىِحــُُذ ل

ْ
َمُل ال

َ ْ
 َوألا

ُ
اَدة َُ ِٝ

ْ
هَذ ال

َ
َذاءُ  ***    أ ِْ ىُم أَ

َ
ــٝ
ْ
ال
َ
ْذ ِبـــــــــــَىا ٘ ّمِ

َ
ــؽ

ُ
 ح

َ
ال

َ
٘ 



بَغََراَوا يف مناس بة اهتخاب دمحم خباري  امرمحنمهزية امشاعر عبد  هعمة هللا ش يخ
 س هيجرياي: دراسة بالػية حتويويةرئي

 ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م1029، امثاين)سوسةل جديدة( امعدد  امعربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 
142 

ٍق 
َ
ْسَواَح ِفي ُسخ

َ ْ
٤َ ألا

َ
َىا ل

ْ
ل
َ
ْذ َبز

َ
ٝ
َ
َواءُ  ***  ل

ْ َ
ْلَىاُه أل

َ
ْذ أ

َ
ِب ٜ ّْ َّ

ى الؽ
َ
ْش ِئل

ُ
اهٍ

َ
٘ 

ــّم 
َ
َما ز

َ
ْش ٘

ُ
اهــٍ

َ
 َهــاة ٘

َّ
َشًبـــا ــــــِئال

َ
ــــــ ***  ٌم و

َّ
ــــــٌذ َوال ِ

ُّ ْو َمــــ
َ
ــــأ ــــــــــ

ْ
ـــــــِزي آَواُه ِئٔ ـــ  ــَماءُ ـ

؟ 
ً
ت
َ
ٝ
َ
ل
ْ
َحاُث ُمى ُْ َذاِئهَ  ***  ِباهلِل َما َهِزِه الفَّ ـْ َ

ْث أِل ـــَهضَّ ــ ـــ ـــ ـــــ ــ ْمَشاءُ  -َوهللِا  -اـ
َ
 خ

ْذ٥ُ ُمىخَ  َّ اِسي الْ
َ
ا ُبخ

َ
ى٥ُ: َهز ُٝ اءُ  ***  ِفًشاجَ

َ
ى ِْ ٌل َوِإ ْٝ َِ ِم َبْل 

ْ
ل
ُّ
ُم الٍ ـِ ا

َ
 َبْل ٜ

ٍم 
َ
ل
ُ
ُب ِفي ٌ ّْ ّ

ْسُك َحْشَداءُ  ***  َبْل َبْذُس ِجـــّمٍ َبَذا َوالؽ
َ ْ
ْذ َوألا َٙ ــ

َ
٢ ْٙ ـــ

َ
٠ 

ٌ
ت
َ
 َبْل ُمْضه

ًما  ِٝ ـِجـــّذِ ُمىَخ
ْ
 ِبال

ْ
ز
ُ
خ

َ
ِةـــــِــُغ ٘ ــُــــــ ***  أهَذ الشَّ ِٜ اِس ــِم آَبــــــــاءُ ِللـــــــــعَّ

ْ
ــل
ُ
ــُهـــْم ِللــٍ

َ
٘ ًَ 

ـُهــــْم 
َ
ـــّيِ ل ِ٘ َى

ْ
ِب ال ّْ َّ

 ِللؽ
ُ
ت
َ
اه َُ ِخ

ْ
ـــــُم ال

ُ
اءُ  ***  هـ  َبــْل َبـْل ُهـْم ُهـُم الذَّ

ُ
ــٚ

ُّ
ل
َ
خ  ُهُم الخَّ

ــــُخــُهــم  
َ
٘
ْ
 َسأ

َٟ ْ
ـــز

ُ
خ
ْ
أ
َ
 ج

َ
ــــــَذاِس َوال

ُ
 ج

َ
ـــــال

َ
ِد  ***   ٘

ْ
ــأ
َ
ِانَّ ج

َ
ـــ٘ َٙ ـــ

ْ
ـــِب ِئؼ ّْ

َّ
ــــًــَبــُهــْم ِللؽ ـــــــ  ـاءُ ـــ

ِعًم 
َ
ِٞ ُمْبد

ْ
٘
ُ ْ
 ِفي ألا

َ
ال َِ ْجًشا 

َ
َذ ٘

ْ
 ِصل

َ
ـــ          ***      ا ـــال ِجــُــِشٍَ ُْ ــ

َ
مَّ ه َّ ـــَ٘ ــ ـــ ْلـــَىاُء ـــ

َ
ــْىَن أ

َ
ـ٢
ْ
 7ا َوال

 َِ ت الٝاُ٘ت  ْجش َباِظم"ا الؽاِش هَ نَ ىَ ىْ والٝفُذة همٍض
َ
ّني به بــ "٘ ا َو  حالُا, دمحم البخاسي, سةِغ هُجحًر

 وهي في ازني ِؽش بِذ, ـأها ِلى بحش البعُي الزي جخ٣ىن جٙاُِله مً: 

اِلً         
َ
اِلً معخّٙلً ٘

َ
اِلً ***  معخّٙلً ٘

َ
اِلً معخّٙلً ٘

َ
 معخّٙلً ٘

مً أهىاُ الّلت بالىٝق دخل في الّشولت والمشب. حُث ٣ًىن الىصن" ٘اِلً" ئلى  "الدؽُّث"ئال أن 

 
ُ
ال
َ
ْل" أو "٘ ِِ ا

َ
٘"." ًْ لُ ّْ

َ
" ُ٘حى٥ ئلى "٘ ًْ 

إلاىاظبت تهىئت الشةِغ دمحم بخاسي ِلى الىجاج في الاهخخاب,  ٠ما ظبٞ ٜشك الؽاِش هزه الٝفُذة

ل, ظىت خمعت ِؽش بّذ ألٙحن,  خهوجىلُ ل/1اإلال٤ في الُىم ألاو٥ مً ؼهش أبٍش م, ورل٤ 2015/أبٍش

ُذة بخىحُه الخىاب ئلى الشةِغ اإلانهئ بثالزت أًام بّذ الخىلُت ِلى ِشػ اإلال٤. ا٘خخح الؽاِش الٝف

ا وؼّبها بمجزلت ٘ذاء له, ٘لُٝم الشةِغ بخحمل أِبائهم ومعإولُتهم,  ىا له أن هُجحًر ِّ دمحم البخاسي, مب

ُخه, وظُذ الٝىم  واإلال٤ ِبئ بّذ ِبئ, ومؽٝت جليها مؽٝت, والشةِغ الّاد٥ هى الزي ًخحمل مّىهت ِس

ا خادمهم. زم هادي الؽاِش الشةِغ مخ ٙه ألهل هُجحًر اًت هللا, ومبِىا له أن مٜى ملٝا بالذِاء له بِش

ماء  الُىم ٠مثل الٙإاد لجعذ ؤلاوعان وأِماةه, ٘ان ؤلاوعان بٝالبه وما احخىي ِلُه مً ألِا
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ٝا٥: الٝلب ِمالٟ الجعذ,   ًُ الٌعخٕنى ًِ الٙإاد, أًا ١ان, ٘بفالحه ًفلح ؤلاوعان وال٢ّغ بال٢ّغ, 

ىم: ظُ
َ
ُٟ الٝ ذهم. وفي الحذًث: "وإن في الجعذ ممٕت ئرا ـلحذ ـلح الجعذ ١له, وإرا وِمال

ا الُىم في أمّغ الحاحت ئلى سآظت هزا  8٘عذث ٘عذ الجعذ ١له, أال وهي الٝلب"  و٠زل٤ أهل هُجحًر

يخٍشون مىه الخحر والفالح, والخشوج ِّما هم ُ٘ه مً اإلافاةب,  ُادجه, ًشوحىن ٍو الشةِغ الجذًذ ٜو

ا, وهى ألامل الىحُذ لهم واإلاؽا١ل, وه زا الشةِغ اإلاىخخب هى الٝاةذ الزي واإلاا ًيخٍشه ؼّب هُجحًر

خل الىٙىط, والخُاهت, وهخب أمىا٥ الذولت, و٠ثرة  الُىم, ِلى ما١ان ِلُه بلذهم مً ظىء الحا٥, ٜو

ذاء لؽّب الذولت, بأن ًخُب سحاءهم وأملهم  البىالت لذي ؼباب الؽّب, ٘ال ٌعش الشةِغ وحه ألِا

اجه وإحشاء مل٢ه.  في جف٘ش

زم اظخمش الؽاِش ًيبه الشةِغ اإلاىخخب  ِلى ما ٜام به ؼّب الذولت ألحله, حُث بزلىا هٙاتغ 

ً اللُالي أًام اهخخابه, ٘لُىٍش الشةِغ ئلى هزا الؽّب بّحن الشحمت  أسواحهم سخُفت معهٍش

شحىن مىه, ٘انهم في بإط أرهب هُبتهم و٠شام ّىن ٍو ت وونهم. زم ٠شس الؽاِش والؽٙٝت, ٠ما ًخٜى

ىٙه للؽّب, حضاء ما ٜامىا به مً الٙشح والعشوس الزي أدي ببّمهم  جىبُه الشةِغ وولب ؼٙٝخه ِو

ماء واإلاىث, أًام مىاظبت تهىئت هجاحه في الاهخخاب. والخٙذ الؽاِش ٌعخٙهم اظخٙهام  ئلى الجشوح وؤلٔا

لعشوس, حُث ًٝىلىن في ؼذة الٙشح ججّب وحؽٛى ِما ًفذس مً الىاط مً الفُحاث والاهتزاص وا

والعشوس: هزا هى البخاسي اإلاّشٗو بالّذ٥, اإلاىخفش ِلى أِذاةه, ٜامْ الٍلم وأهله, ال٣امل في الّٝل 

ا الُىم, أو هى دًمت هضلذ ِلى ألاسك  والّىاء, وهى البذس الّخام هىسه في ؼذة الٍلمت لؽّب هُجحًر

 الُابعت. 

شحى مىه الُٝام بالخحر والفالح ٜاةال: أهذ الشةِغ الُىم زم سحْ الؽاِش ًيبه الشةِغ اإلانه ئ ٍو

حن الزًً هخبىا أمىا٥ الذولت, ٘هم باليعبت  للؽّب, ٘خز ألامش بالجذ والاحتهاد, مىخٝما ِلى العاٜس

نهم ِلى  ُّ ه, ٠ما ًٙاٛس ألاب ابىه الباس, ٘هم الخُاهت للؽّب الزي اهخخبهم ِو للٍلم ١اآلباء له, الًٙاٜس

, وهم الخخلٚ للؽّب, ألنهم ٌعّىن لذ جٝذم ؼّبهم وجىىسه, بل هم الذاء, ل٣ىنهم ًجشون اإلاىاـب
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, ٘ان ت بهمشأ٘الوساء ما ٌعبب اإلاؽا١ل واإلافاةب للؽّب. أيها الشةِغ خزهم والجملٝهم والجأخزٟ 

ّىه ُ٘ه مً اإلافاةب واإلاؽا١ل. زم خخم الؽاِش  أخزهم وجأدًبهم ؼٙاء لؽّب الذولت, إلاا أٜو

ْجًشا مبدعما, ممِئا في آ٘اٛ ألاسك, حتى ٌّم ألىاءه ٜفُذ
َ
جه بالذِاء للشةِغ اإلانهئ, ساحُا دوامه ٘

م٢ً جلخُق ألا٣٘اس التي جىاولها  ا وؼّبها. هزا ٍو الؽاِش في الٝفُذة في زالر وخحراجه دولت هُجحًر

 هٝاه سةِعت:

اًت هللا, مذح الشةِغ اإلاىخخب دمحم البخاسي وتهىئخه ِلى الىجاح في الاهخخاب -1 , والذِاء له بِش

ٚ الىاط مً ؼذة الٙشح والعشوس ِلى هجاحه, وسحاء الخحر والفالح في ُٜادجه.   وإٌهاس مٜى

جىبُه الشةِغ الجذًذ ِلى ما بزله الؽّب مً الىٙغ والىِٙغ ججاه هجاحه, سحاء أن ًٝىم   -2

 بما ُ٘ه مفلحت ؼّب الذولت. 

يخٝم الذِىة ئلى الشةِغ والشحاء مىه ِلى أن ًأ  -3 خز ِلى أًذي الخاةىحن للذولت وؼّبها, ٍو

    ِليهم, حضاء ما ٜامىا به مً الٍلم والخُاهت, وهخب أمىا٥ الذولت والععي وساء جـذهـىسها.

 الظىاهر البالغيت في القصيدة:

ت للخّبحر ًِ ألا٣٘اس التي جىاولها, ومنها:  اظخخذم الؽاِش في هزه الٝفُذة الفىس البُاهُت واإلاّىٍى

وهى مفذس مؽخٞ  مً الّٙل ؼّبه بخمُّٚ الباء, ًٝا٥ هزا ؼبه هزا  9ؽبُه: وهى لٕت : الخمثُل. الد

 ومثُله.

وفي اـىالح البالُٔحن: هى الذاللت ِلى مؽاس٠ت ش يء لص يء في مّنى مً اإلاّاوي أو أ٠ثر, ِلى ظبُل 

  10الخىابٞ أو الخٝاسب لٕشك ما. 

 :ومً الدؽبُه الىاسد في الٝفُذة ٜى٥ الؽاِش

َٟ هللُا ِمً َسُحٍل  ا َِ ِاسي َس
َ
ا ُبخ ًَ

َ
َماءُ  ***   أ ِْ ْىَم أَ َُ ًُ الْ ْح

َ
اُد َوه

َ
إ ُٙ هَذ الْ

َ
 أ
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ٙهم  ا, ومٜى ٚ الشةِغ دمحم البخاسي باليعبت لؽّب هُجحًر أساد الؽاِش أن ًجذ ـٙت  جىاظب مٜى

ماء, ٘ؽبه الشةِغ بالٙإاد وؼّب  ٚ الجعذ وألِا الذولت باليعبت له, ٘فادٗ لَٙ الٙإاد إلاٜى

ا ١ان, ألن الٝلب  ًً ماء الٌعخٕني ًِ الٙإاد أ  أن حعذ ؤلاوعان وما اؼخمل ِلُه مً ألِا
ْ
ماء, ئر باأِل

ُادجه, ساححن مىه الخشوج  ا الُىم الٌعخٕىىن ًِ هزا الشةِغ, ٜو مالٟ الجعذ, و٠زل٤ ؼّب هُجحًر

بذو أن الؽاِش في هزا الدؽبُه خزٗ أداة الدؽبُه ووحه  ِما ًٝاظىهه مً اإلافاةب, واإلاؽا١ل. ٍو

شك الؽاِش مً هزا الدؽبُه بُان ٜذس ُٜمت  الؽبه, مبالٕت في ادِاء أن اإلاؽبه هى ِحن اإلاؽبه به. ٔو

هزا الشةِغ, وأهمُت ُٜادجه لؽّب الذولت, وؼذة حاحتهم وسحائهم في ُٜادجه. وفي حٍّشٚ اإلاؽبه به 

أنها خاـت له, بالىٍش ئلى ٔحره مً باأللٚ والالم في "أهذ الٙإاد" جخفُق الفٙت للمؽبه به, و١ 

 الشؤظاء.   

ومثل هزا الدؽبُه ٜى٥ اإلاخىبي في مذح ظُٚ الذولت, حُث ؼبهه بالٕمام الزي ًحيي ألاسك بّذ 

 مىتها, وؼبه ظاةش الىاط بالىباث الزي الحُاة له بذون الٕمام, حُث ٜا٥:

 ًَ ًْ
َ
ُهَمامُ أ

ْ
َهزا ال يُّ

َ
َذ أ ّْ ْصَم

َ
ْبُذ  ***   أ

َ
ًُ ه ْح

َ
َماُم  ه

َ
ٕ
ْ
َذ ال

ْ
ه
َ
َبا َوأ  11الشُّ

ٚ الشةِغ :  ومً الدؽبُه الىاسد أًما في الٝفُذة ٜى٥ الؽاِش في ـو

ٍم 
َ
ل
ُ
ُب ِفي ٌ ّْ ّ

ْسُك َحْشَداءُ  ***  َبْل َبْذُس ِجـــّمٍ َبَذا َوالؽ
َ ْ
ْذ َوألا َٙ ــ

َ
٢ ْٙ ـــ

َ
٠ 

ٌ
ت
َ
 َبْل ُمْضه

ّخاِم هىسه في ؼذة الٍلمت, وؼبهه أًما باإلاضهت, في هزا البِذ ؼبه الؽاِش الشةَِغ دمحم البخاسي بالبذس ال 

وهي السحابت اإلامىشة, ال٢ثحرة العُالن, ِلى ألاسك الُابعت, ولم ًز٠ش أداة الدؽبُه في هزًً 

جحعحن  -٠ما ًبذو-الدؽبيهحن, ادِاءا ِلى أن اإلاؽبه هى ِحن اإلاؽبه به. والٕشك مً هزًً الدؽبيهحن 

ٙه وهُبخه بحن ؼّب الذولت, ٠ما ٌؽحر ئلى ؼذة حاحت حا٥ اإلاؽبه وهى الشةِغ, وبُان ُٜ مخه ومٜى

ُادجه. وفي جى٢حر اإلاضهت اإلاؽبه به جٙخُم وحٍُّم لؽأنها, و١أنها مضهت بلٕذ ٔاًت في  الؽّب ئلُه ٜو

ّت ال ًم٢ً ئدساٟ حُٝٝتها,  ال٘ش
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 ومً الدؽبُه الىاسد لٕشك جٝبُح حا٥ اإلاؽبه وهم الشؤظاء الخىهت ٜى٥ الؽاِش: 

ًما  أهَذ  ِٝ ـِجـــّذِ ُمىَخ
ْ
 ِبال

ْ
ز
ُ
خ

َ
ِةـــــِــُغ ٘ ــِم آَبــــــــاءُ  ***  الشَّ

ْ
ــل
ُ
ــُهـــْم ِللــٍ

َ
٘ ًَ ــُــــــ ِٜ اِس  ِللـــــــــعَّ

ىا  ا, وظٜش حّل الؽاِش الشؤظاء الخاةىحن لؽّب الذولت آباًءا للٍلم, حُث خاهىا ؼّب هُجحًر

٣ًىهىن آباًءا للٍلم, ألن الٍلم لِغ ب٣اةً حي, حتى ٣ًىن ابىا أمىالهم, وفي الحُٝٝت ئنهم لم ٣ًىهىا وال 

ىهه ٠ما ًخىلى آلاباء أبىاءهم,  ألحذ. وإهما اِخبرهم الؽاِش آباًءا له مً وحه أنهم ًخىلىن الٍلم وال ًٙاٜس

ىنهم. وال ًخٙى أن الؽاِش حزٗ أداة الدؽبُه ووحه الؽبه, للمبالٕت في ادِاء أن اإلاؽبه هى  وال ًٙاٜس

حن ألمىا٥ دولت ِح شك الؽاِش مً هزا الدؽبُه جٝبُح حا٥ أولئ٤ الخاهئىحن العاٜس ن اإلاؽبه به. ٔو

ا وؼّبها.   هُجحًر

 ومً الدؽبُه الزي أساد الؽاِش به جحعحن حا٥ اإلاؽبه )الشةِغ اإلانهئ( ٜىله:

ِعًما
َ
ِٞ ُمْبد

ْ
٘
ُ ْ
 ِفي ألا

َ
ال َِ ْجًشا 

َ
َذ ٘

ْ
 ِصل

َ
ِجــُــشِ   ***    ال ُْ ــ

َ
مَّ ه َّ ْلـــَىاءُ َ٘

َ
ــْىَن أ

َ
ـ٢
ْ
ـــا َوال ٍَ 

ؼبه الؽاِش الشةِغ اإلانهئ دمحم البخاسي بالٙجش, مً حُث المىء والىىس, والٍهىس في آلا٘اٛ, ولم 

شك  ّم ألاٜٞ وال٣ىن بىىسه. ٔو ٍهش َو ًز٠ش أداة الدؽبُه, ادِاء أهه الٙجش الحُٝٝي الزي ٌّلى ٍو

سحاء زبىجه ِلى هزه الحالت الحعىت. وفي جى٢حر ١لمت " الؽاِش مً هزا الدؽبُه جحعحن حا٥ اإلاؽبه, و 

 ٘جشا" اإلاؽبه به حٍُّم وجٙخُم لحا٥ اإلاؽبه.  

 الاستعارة :

ومً الفىس البُاهُت الىاسدة في الٝفُذة "الاظخّاسة" وهي  في اـىالح البُاهُحن: "هٝل الّباسة ًِ 

"اظخّما٥ لَٙ ما في ٔحر ما ولْ  وبّباسة أخشي: 12مىلْ اظخّمالها في أـل اللٕت ئلى ٔحره لٕشك"

ت ًِ ئسادة اإلاّنى اإلاىلُى له في اـىالح  ىت ـا٘س له في اـىالح الخخاوب، لّالٜت اإلاؽابهت، مْ ٍٜش

  13الخخاوب." 

ٚ ممذوحه  :   ومً الاظخّاسة في الٝفُذة ٜى٥ الؽاِش في ـو

   
ٌ
ت
َ
ٍم *** َبْل ُمْضه

َ
ل
ُ
ُب ِفي ٌ ّْ ّ

ْسُك َحْشَداءُ  َبْل َبْذُس ِجـــّمٍ َبَذا َوالؽ
َ ْ
ْذ َوألا َٙ ــ

َ
٢ ْٙ ـــ

َ
٠ 
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ذم الاومأهان التي ١ان ٘يها ؼّب     وفي ٜىله: "والؽّب في ٌلم" اظخّاسة, حُث ؼبه اإلافاةب ِو

ٍم, حمْ ٌلمت, وحزٗ اإلاؽبه )وهى ما ١ان 
َ
ــل
ُ
ا ٜبل جىلُت الشةِغ دمحم البخاسي ِلى ِشػ اإلال٤ بٍ هُجحًر

حُت, أي التي الىاط ُ٘ه مً اإلافاةب( وأٜام اإلاؽ ٞ الاظخّاسة الخفٍش ٍم( ًِ وٍش
َ
ل
ُ
به به مٝامه, )وهى ٌ

ذم الاومأهان, جٙخُم لؽأن  ًفشح ٘يها بلَٙ اإلاؽبه به. وفي جى٢حر ١لمت "ٌلم" اإلاعخّاس للمفاةب ِو

ٚ لها.   جل٤ الٍلم وجخٍى

٤َ ِلخُ    ُْ َىاُه ِئلَ
ْ
َضل
ْ
ه
َ
ىس" ومً أمثلت هزه الاظخّاسة ٜىله حّالى: " الش ٠َِخاٌب أ ى الىُّ

َ
َماِث ِئل

ُ
ل
ُّ
ًَ الٍ اَط ِم شَِج الىَّ

ْ
خ

ٜا٥ ابً ألازحر: "٘الٍلماث والىىس اظخّاسة لل٢ٙش وؤلاًمان, أو للمال٥ والهذي, واإلاعخّاس له   14

 15مىىي الز٠ش, ١أهه ٜا٥: لخخشج الىاط مً ال٢ٙش الزي هى ١الٍلمت ئلى ؤلاًمان الزي هى ١الىىس." 

 املجاز املرسل: 

وهى ِىذ البالُٔحن "ال٣لمت اإلاعخّملت في  البُاهُت الىاسدة في الٝفُذة "املجاص اإلاشظل"ومً الفىس 

ٔحر ما ولّذ له لّالٜت ٔحر اإلاؽابهت بحن اإلاّىُحن." بأن ٣ًىن هىاٟ جالصم وجشابي ًجمْ بحن اإلاّىُحن, 

عٓى اظخّما٥ أحذهما في مىلْ آلاخش.     16َو

اُء " حُث أولٞ الٙذاء ومً املجاص اإلاشظل في الٝفُذة ٜى٥ الؽاِش:  "  ــــذَّ
َ
لُّ ٘

ُ
٣
ْ
ال
َ
ــا ٘ ــــــَشٍَ َُ ِجــ ُْ ـــ

َ
ِذ٤ًَ ه ْٙ جُ

ْ الذولت, ٔحر ِاٜل لألؼُاء, حتى ًٝىم بٙذاء  ا اظم إلاٜى ذ به أهلها, ألن هُجحًر ٍش ا" ٍو ِلى اإلا٣ان "هُجحًر

وإهما ًٝىم بٙذاةه  أصحاب الّٝى٥ مً أهل الذولت بأمىالهم هزا الشةِغ اإلاىخخب دمحم البخاسي. 

ا أولٞ املحل 
ً
ىا مىه مً الفذٛ, وإلاا ًشحى مىه مً الخحر والفالح. والؽاِش ئر وأسواحهم, إلاا ِ٘ش

ي ِ٘ ا 
ىَّ
ُ
ِتي ٠

َّ
 ال

َ
ت ْشٍَ

َ
ٝ
ْ
٥ِ ال

َ
ذ  به الحا٥َّ ُ٘ه "أهلها". ومثل هزا املجاص ٜىله حّالى: } َواْظأ ٍش ا" ٍو حَر "هُجحًر ِّ

ْ
َها َوال

ىَن{ 
ُ
َفاِدٜ

َ
ا ل يَها َوِإهَّ ِ٘ َىا 

ْ
َبل
ْ
ٜ
َ
ِتي أ

َّ
ا ٣٘لمت  17ال

ً
ٝفذ مً ٘يها. ئر ت, ٍو م لَٙ: الٍٝش حُث أولٞ الىق ال٢ٍش

ا في بِذ الؽاِش مجاص مشظل ِالٜخه املحلُت.  هُجحًر
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َ
َىِحـُُذ ل

ْ
َمُل ال

َ ْ
 َوألا

ُ
اَدة َُ ِٝ

ْ
هَذ ال

َ
َىا " حُث أولٞ اإلافذس "الُٝادة ومً املجاص اإلاشظل أًما ٜى٥ الؽاِش: " أ

وألامل" ِلى اظمي الٙاِل واإلاّٙى٥, واإلاشاد "الٝاةذ واإلاأمى٥" وهزا للمبالٕت في ؼذة الاهخمام و٠ثرة 

ألامل في سآظت هزا الٝاةذ الجذًذ. وهزا أبلٖ مً أن ًٝى٥: "الٝاةذ" "اإلاأمى٥", ألن اإلافذس أٜىي في 

ا وإوالٛ الؽاِش لَٙ اإلافذس مْ ئسادة اظم الذاللت ِلى الفٙت مً اظم الٙاِل وا
ً
إلاّٙى٥. ئر

َل العُذ أحمذ الهاؼمي إلاثل هزا املجاص 
ّ
الٙاِل واإلاّٙى٥ مجاص مشظل, ِالٜخه الخّلٞ الاؼخٝاقي. وَمث

ُمشُّ َمشَّ ا
َ
 َوِهَي ج

ً
ْحَعُبَها َحاِمَذة

َ
ِجَبا٥َ ج

ْ
َشي ال

َ
َحاِب في ئوالٛ اإلافذس ِلى اظم اإلاّٙى٥ بٝىله حّالى: } َوج لسَّ

ىَن{ 
ُ
ل َّ ْٙ ِبحٌر ِبَما جَ

َ
ُه خ ْيٍء ِئهَّ

َ
لَّ ش 

ُ
١ ًَ

َ
ٝ
ْ
ج
َ
ِزي أ

َّ
ِ ال

َّ
َْ َّللا ْى ه.  18ـُ وفي حٍّشٚ الؽاِش وشفي   19أي مفىِى

ؤلاظىاد باإللماس وألالٚ والالم في ٜى٥ الؽاِش" أهذ الُٝادة وألامل" ما ًُٙذ جخفُق هزًً 

فشهما ِلُه, دون ٔح  ره مً ظاةش الشؤظاء الزًً سأظىا الذولت ٜبله. الفٙخحن للشةِغ اإلانهئ, ٜو

ذ به  ٍش ٍق " حُث أولٞ ألاسواح ٍو
َ
ْسَواَح ِفي ُسخ

َ ْ
٤َ ألا

َ
َىا ل

ْ
ل
َ
ْذ َبز

َ
ٝ
َ
ومً املجاص اإلاشظل أًما ٜى٥ الؽاِش: " ل

٥َ وحذه, دون ظاةش الجعذ. وإلاا ًُ ىٙفل ًِ ـاحبه, حتى ًخجض, وال ً, ألن الشوح حضء ال حعاد١ل ألا 
َ
ْبز

ماء أولى بزل٤, خق الؽاِش ١ان ال شوح أهٙغ الص يء في ؤلاوعان, وإرا لحى به وبزله ٘ان ظاةش ألِا

ا ٘اوالٛ ألاسواح مْ ئسادة ١ل 
ً
ألاسواح بالز٠ش لؽذة الدعلُم والشحاء ألمش هزا الشةِغ اإلاىخخب, ئر

اُه ئِ , ألاحعاد مجاص مشظل
َ
َشَدْده

َ
ُنَها...{ ِالٜخه الجضةُت. ومثل هزا املجاص ٜىله حّالى: } ٘ ُْ َِ شَّ 

َ
ٝ
َ
ْي ج

َ
ِه ١ ّمِ

ُ
ى أ

َ
ل

أي تهذأ. حُث ر٠ش اإلاىلى ِض وحل )الّحن( ِلى الىٙغ والجعم, ألن الّحن التهذأ وحذها, وإهما يهذأ  20

َخْحِشٍُش سَ 
َ
ىا ٘

ُ
ال
َ
ا ٜ

َ
ىُدوَن إلِا ُّ ٌَ مَّ 

ُ
ًْ ِوَعاِئِهْم ز اِهُشوَن ِم

َ
ٍ ًُ  ًَ ِزً

َّ
َبٍت مّها الىٙغ والجعم. و٠ٝىله حّالى: " َوال

َ
ٜ

شاد حملت    21"  اب( ٍو بت والٜش اب" حُث ًىلٞ لَٙ )الٜش ش الٜش و٠ٝىلهم: "ؤلاظالم ًحث ِلى جحٍش

ً  الّبذ والّبُذ ال ال٥ في الّبُذ اإلاأظىٍس اب ِادة مىلْ ولْ ألٔا ابهم ٘ٝي, ول٢ً إلاا ١اهذ الٜش ٜس

ٝت املجاص اإلاشظل   لّالٜت الجضةُت.لأولٝذ ِليهم, ِلى وٍش

 ل في الٝفُذة ٜى٥ الؽاِش: ومً املجاص اإلاشظ

اءُ 
َ
ى ِْ ٌل َوِإ ْٝ َِ ِم َبْل 

ْ
ل
ُّ
ُم الٍ ـِ ا

َ
ْذ٥ُ ُمىَخِفًشا*** َبْل ٜ َّ اِسي الْ

َ
ا ُبخ

َ
ى٥ُ: َهز ُٝ  جَ
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أولٞ الؽاِش في البِذ ألٙاً اإلافذس "الّذ٥, ِٝل, ئِىاء" بذال مً أظماء الٙاِل: )ِاد٥ ِاٜل    

ه ئلى ٠ثرة ِذله, و  ىاةه. وفي ئوالٛ ألٙاً اإلافادس ِلى مّىي( ورل٤ للمبالٕت والخىٍى هٙار ِٝله ِو

 ِالٜخه الخّلٞ الاؼخٝاقي.  ,أظماء الٙاِلحن في البِذ, مجاص مشظل

ومً هزا الىُى مً املجاص اإلاشظل أًما ٜى٥ الؽاِش في ؼأن الشؤظاء العابٝحن الخاةىحن لؽّب 

 الذولت ٜبل هزا الشةِغ الجذًذ دمحم البخاسي: 

ا َُ ِخ
ْ
ـــــُم ال

ُ
اءُ هـ  َبــْل َبـْل ُهـْم ُهـُم الذَّ

ُ
ــٚ

ُّ
ل
َ
خ ـُهــــْم *** ُهُم الخَّ

َ
ـــّيِ ل ِ٘ َى

ْ
ِب ال ّْ َّ

 ِللؽ
ُ
ت
َ
 ه

أولٞ الؽاِش لَٙ اإلافذس )الخُاهت( ِلى اظم الٙاِل )الخاةىحن( ورل٤ مبالٕت ل٢ثرة خُاهتهم 

ُتهم وهخب أمىا٥ دولتهم, و١أنهم ِحن الخُاهت ال الٝاةمىن بها. وهزا مجا ِالٜخه الخّلٞ  ,ص مشظللِش

 الاؼخٝاقي.

ّالٜت العببُت. ئر مشاد الؽاِش لوفي ٜى٥ الؽاِش: "هم الخخلٚ بل بل ُهْم ُهُم الذاء " مجاص مشظل ل

اإلاعببحن للخخلٚ والذاء, ورل٤ لعّيهم وساء ما أدي ئلى الخخلٚ والٙؽل للذولت وؼّبها, ٘اوالٛ 

ِالٜخه العببُت. وفي  ,ة اإلاعببحن لهما مجاص مشظلالؽاِش لٍٙي اإلافذس )الخخلٚ والذاء( مْ ئساد

حٍّشٚ الؽاِش وشفي ؤلاظىاد باإللماس وألالٚ والالم في ٜىله: "هم الخُاهت, هم الخخلٚ, هم الذاء", 

حن بها, وهم الشؤظاء الخاةىحن للذولت وؼّبها, و١أن هزه الفٙاث  ٘ى جخفُق هزه الفٙاث للمـى

الخىهت, خالٗ الشةِغ اإلانهئ دمحم البخاسي اإلاّشٗو بالفذٛ اإلازمىمت ٜاـشة في أولئ٤ الشؤظاء 

 والّذ٥ وحب الخٝذم للذولت وؼّبها.     

ت: أظالُب ؤلاوؽاء:  الفىس اإلاّىٍى

ومً ألاظالُب ؤلاوؽاةُت الىاسدة في الٝفُذة أظلىبا ألامش والىهي. وألامش ِىذ البالُٔحن: هى" ولب 

ُب جحُٝٞ ش ْيٍء ما،   22الاظخّالء " جىُٙز الّٙل ِلى وحه ؤلالضام وؤلاحباس و 
َ
وبّباسة أخشي: "هى ول

 23ماّدّيٍ أو مّىىّي. 
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 24والىهي: "ولب ال٢ٚ ًِ الّٙل أو الامخىاُ ِىه ِلى وحه الاظخّالء وؤلالضام." 

َ الزهً  ٜى وجخحٝٞ بالٔت ١ل مً ألامش والىهي ِىذ ما ًخشج ًِ مّىاه الحُٝٝي لُثحر الاهدباه ٍو

أخز  ّمل الّٝل ٍو ذها اإلاخ٣لم لذي املخاوب َو ُٙذ الٙىاةذ التي ًٍش اإلاخلٝي ئلى ما وساء الٍاهش, ٍو

 والعامْ, ١الذِاء والالخماط والشحاء...

 ومً اظخخذام الؽاِش أظالُب ألامش لٕشك الشحاء, أو الذِاء ججاه الشةِغ اإلانهئ ٜىله: 

ا 
َ
ىله: " ٘ َباُء."  ٜو ِْ

َ
٤ُ أ

ْ
ل
ُ ْ
اإلا

َ
َباِةِه ٘ ِْ

َ
اْنَهْن ِبأ

َ
َواءُ "٘

ْ َ
هَماُه أل

َ
ْذ أ

َ
ِب ٜ ّْ َّ

ى الؽ
َ
ْش ِئل

ُ
ىله:هٍ ــمَّ  " ٜو

َ
َما ز

َ
ْش ٘

ُ
اهٍ

َ
٘"

ىله:  َشًبا"  ٜو
َ
 َهاِةٌم و

َّ
ِم آَباءُ "ِئال

ْ
ل
ُ
ُهْم ِللٍ

َ
حَن ٘ ِٜ اِس ًما * ِللعَّ ِٝ َجّذِ ُمْىَخ

ْ
 ِبال

ْ
ز
ُ
خ

َ
ِةُِغ ٘ هَذ الشَّ

َ
 أ

, ٘خز,( للشحاء, ألن ألاوامش ـذسث اظخخذم الؽاِش في هزه الىاةٙت ـُٖ ّ٘ل ألامش: )٘انهن, ٘اهٍش

ٚ ًشحى مً  ا والؽاِش في هزا اإلاٜى
ً
لى مىه دسحت وهى الشةِغ. ئر مً ألاٜل دسحت وهى الؽاِش, ئلى ألِا

ا بّحن  ىٍش ئلى ؼّب هُجحًر فىبر جحمل أِباء اإلال٤ الزي جىاله, ٍو الشةِغ دمحم البخاسي أن ًٝىم  ٍو

يخٝم ِليهم حضاء ما ٜامىا به للذولت وؼّبها. الؽٙٝت والشحمت, وأن ًأخز ِلى أًذي الخا  ةىحن, ٍو

 ومثا٥ هزه ألاوامش التي ًشاد بها الشحاء ٜى٥ اإلاخىبي في مذح ظُٚ الذولت:

ذا   25أِص٥ حَعذ الُحّعاِد ِّني ب٢بِتهم *** ٘أهذ الزي ـّحرَتهم لَي ُحعَّ

 ذِاء ٜىله: ومً اظخخذام الؽاِش أظالُب الىهي في الٝفُذة  لخُٙذ الشحاء, أو ال 

َذاءُ  ِْ ىُم أَ
َ
ــٝ
ْ
ال
َ
ْذ ِبـــــــــــَىا ٘ ّمِ

َ
ــؽ

ُ
 ح

َ
ال

َ
ـــــَىا ***   ٘

َ
َىِحــُُذ ل

ْ
َمُل ال

َ ْ
 َوألا

ُ
اَدة َُ ِٝ

ْ
هَذ ال

َ
 أ

ـ َٙ ـــ
ْ
ـــِب ِئؼ ّْ

َّ
ِدًــَبــُهــْم ِللؽ

ْ
ــأ
َ
ِانَّ ج

َ
ــــُخــُهــم  ***  ٘

َ
٘
ْ
 َسأ

َٟ ْ
ـــز

ُ
خ
ْ
أ
َ
 ج

َ
ــــــَذاِس َوال

ُ
 ج

َ
ـــــال

َ
 ـــاءُ ٘

ذ بها الؽاِش الىهي الحُٝٝي, أي الذا٥ ِلى ولب  ٘فُٖ الىهي: )ال حؽمذ, ال جذاس, ال جأخزٟ( الًٍش

 لِغ مً الذأب أن ًفذس الىهي مً الؽاِش )ألاٜل 
ْ
ال٢ٚ ًِ ش يء ِلى وحه ؤلالضام والاظخّالء. ئر

ٚ ًشحى ا في هزا اإلاٜى
ً
مً الشةِغ أال ٌؽمذ  دسحت( ئلى مً هى أِلى مىه دسحت )الشةِغ( والؽاِش ئر

ا, والًخُب سحاءهم, وأملهم ُ٘ه, بأن  ذاء لهم في ُٜادجه. ٠ما أن الؽاِش ؼّب هُجحًر ُعشَّ وحه ألِا ٌَ
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يخٝم ِليهم,  ىا أمىا٥ الذولت, ٍو ا وظٜش ًشحى أن ًأخز الشةِغ ِلى الخاةىحن الزًً خاهىا ؼّب هُجحًر

 أخزهم وجأدًبهم ٣ًىن صحشا واِخباس 
ْ
 لٕحرهم, ٣ُ٘ىن ؼٙاء لؽّب الذولت. احضاء ّ٘لهم, ئر

خزاس للىّمان بً مىزس:  ومثا٥ هزه ألاوامش اإلاعخٙاد منها الشحاء أو الذِاء ٜى٥ الىابٕت في الِا

ُذ ١أهني *** ئلى الىاط مىلي به الٝاس أحشب  26 ٘ال جتر٠ني بالِى

 إلاطىاب: 

ادة ت الىاسدة في ؤلاوىاب, وهى ِىذ البالُٔحن " ٍص  27اللَٙ ِلى اإلاّنى لٙاةذة "  ومً الفىس اإلاّىٍى

 ومً ؤلاوىاب  بالخ٢شاس في الٝفُذة ٜى٥ الؽاِش:

َماءُ  ِْ ْىَم أَ َُ ًُ الْ ْح
َ
اُد َوه

َ
إ ُٙ هَذ الْ

َ
َٟ هللُا ِمً َسُحٍل ***  أ ا َِ ِاسي َس

َ
ا ُبخ ًَ

َ
 أ

َىِح                              
ْ
َمُل ال

َ ْ
 َوألا

ُ
اَدة َُ ِٝ

ْ
هَذ ال

َ
 ُُذ أ

َ
ــل

ُ
 ح

َ
ال

َ
َذاءُ َىا *** ٘ ِْ ىُم أَ

َ
ــٝ
ْ
ال
َ
ْذ ِبــَىا ٘ ّمِ

َ
 ؽ

ــِم آَبــــاءُ                             
ْ
ــل
ُ
ــُهـــْم ِللــٍ

َ
٘ ًَ ــُــــــ ِٜ اِس ًما *** ِللــــعَّ ِٝ ـِجـــّذِ ُمىَخ

ْ
 ِبال

ْ
ز
ُ
خ

َ
ةــِــُغ ٘  أهَذ الشَّ

ٚ الشةِ  ه بمٜى غ وؤلاؼادة بمجزلخه ٠شس الؽاِش لٍٙت "أهذ" زالر مشاث في هزه ألابُاث للخىٍى

ش جل٤ اإلاّاوى في الىٙغ. حُث ر٠ش لمحر الشةِغ اإلانهئ في ١ل بِذ مً هزه ألابُاث  ُادجه, وجٍٝش ٜو

ه بخل٤ اإلاّاوي والفٙاث  ت, لٕشك الخىٍى الثالزت, ممُٙا ئلُه هزه الفٙاث اإلاخّذدة, واإلاّاوي اإلاخىِى

ٚ اإلامذوح بها.  التي ـو

 لؽاِش:ومً ؤلاوىاب بالخ٢شاس أًما ٜى٥ ا

اءُ 
َ
ى ِْ ٌل َوِإ ْٝ َِ ِم َبْل 

ْ
ل
ُّ
ُم الٍ ـِ ا

َ
ْذ٥ُ ُمىَخِفًشا*** َبْل ٜ َّ اِسي الْ

َ
ا ُبخ

َ
ى٥ُ: َهز ُٝ  جَ

ْسُك َحْشَداءُ 
َ ْ
ْذ َوألا َٙ ــ

َ
٢ ْٙ ـــ

َ
٠ 

ٌ
ت
َ
ٍم *** َبْل ُمْضه

َ
ل
ُ
ُب ِفي ٌ ّْ ّ

 َبْل َبْذُس ِجـــّمٍ َبَذا َوالؽ

ـــّيِ  ِ٘ َى
ْ
ِب ال ّْ َّ

 ِللؽ
ُ
ت
َ
اه َُ ِخ

ْ
ـــــُم ال

ُ
اءُ هـ  َبــْل َبـْل ُهـْم ُهـُم الذَّ

ُ
ــٚ

ُّ
ل
َ
خ ـُهــــْم *** ُهُم الخَّ

َ
 ل

٠شس الؽاِش ١لمت "بل" خمغ مشاث في هزه ألابُاث الثالزت. ٠ما ٠شس لٍٙت "هم" أسبْ مشاث في البِذ 

ٚ الؽاِش اإلامذوح بها, في هزا الخ٢شاس  اإلاعخخذم  ش اإلاّاوى التي ـو ألاخحر, وهزا ١له للخأ٠ُذ وجٍٝش
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هزا الحٗش الزي ًذ٥ ِلى الاهخٝا٥ مً مّنى ئلى مّنى آخش, في البِذ ألاو٥ والثاوي, والممحر في البِذ ب

ذ الؽاِش ئًفاله في رهً العامْ. ُه أًما جى٠ُذ اإلاّنى الزي ًٍش  الثالث, ٘و

 الفصل :

ومً ألاظالُب الىاسدة في الٝفُذة أظلىب الٙفل. والٙفل ِىذ البالُٔحن: "جٟش الشبي بحن 

ل: "ِىٚ حملت ِلى أخشي بالىاو, والٙفل جٟش هزا الّىٚ." ا  28لجملخحن." ئر الـى

 ومً اظخخذام الؽاِش الٙفل ٜىله:

ــَباءُ  ِْ
َ
ل٤ُ أ

ُ ْ
اإلا

َ
َباِةِه ٘ ِْ

َ
اْنَهْن ِبأ

َ
اُء ***  ٘ ــــذَّ

َ
لُّ ٘

ُ
٣
ْ
ال
َ
ــا ٘ ــــــَشٍَ َُ ِجــ ُْ ـــ

َ
ِذ٤ًَ ه ْٙ  جُ

ت, والثاهُت ٘فل الؽاِش بحن حملت "٘انهن بأِباةه..." و  ما ٜبلها ل٣ىن ألاولى التي في ـذس البِذ خبًر

 لى ِىٚ الؽاِش 
ْ
ل بُنهما. ئر ا بحن الجملخحن ٠ما٥ الاهٝىاُ. ولِغ هىاٟ ما ًٝخض ي الـى

ً
ئوؽاةُت, ئر

 بحن الجملخحن إلاا اظخٝام اإلاّنى, والاخخل الخّبحر.  ومً الٙفل أًما ٜى٥ الؽاِش:

َٟ هللُا مِ  ا َِ ِاسي َس
َ
ا ُبخ ًَ

َ
َماءُ أ ِْ ْىَم أَ َُ ًُ الْ ْح

َ
اُد َوه

َ
إ ُٙ هَذ الْ

َ
 ً َسُحٍل ***  أ

٘فل الؽاِش بحن الجملت ألاولى في ـذس البِذ, وبحن الثاهُت في عجض البِذ, ل٣ىن الجملت ألاولى 

ا بحن الجملخحن ٠ما٥ الاهٝىاُ. ومً 
ً
ل بُنهما, ئر ت, ولم ٢ًً ما ًٝخض ي الـى ئوؽاةُت, والثاهُت خبًر

 الؽاِش: الٙفل أًما ٜى٥ 

َذاءُ  ِْ ىُم أَ
َ
ــٝ
ْ
ال
َ
ْذ ِبـــــــــــَىا ٘ ّمِ

َ
ــؽ

ُ
 ح

َ
ال

َ
ـــــَىا ***   ٘

َ
َىِحــُُذ ل

ْ
َمُل ال

َ ْ
 َوألا

ُ
اَدة َُ ِٝ

ْ
هَذ ال

َ
 أ

َواءُ  
ْ َ
ْلَىاُه أل

َ
ْذ أ

َ
ِب ٜ ّْ َّ

ى الؽ
َ
ْش ِئل

ُ
اهٍ

َ
ٍق*** ٘

َ
ْسَواَح ِفي ُسخ

َ ْ
٤َ ألا

َ
َىا ل

ْ
ل
َ
ْذ َبز

َ
ٝ
َ
 ل

ذ...( في عجش البِذ ألاو٥, والتي ٜبلها في ـذس البِذ,  ٠ما ٘فل ٘فل الؽاِش بحن حملت )٘ال حؽم

بحن حملت )٘اهٍش ئلى الؽّب( في عجض البِذ الثاوي, ًِ التي ٜبلها في ـذس البِذ, ل٣ىن الجملخان في 

 لى ِىٚ الؽاِش 
ْ
ل بُنها. ئر خحن, وآلاخشان في العجض ئوؽاةِخان, ولم ٢ًً ما ًٝخض ي الـى الفذس خبًر

اإلاٙفىلت ًِ التي ٜبلها إلاا صح الخّبحر, والاخخل باإلاّنى, ألن بحن هزه الجمل ٠ما٥ بحن الجمل 

 الاهٝىاُ.
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 وفي ٜى٥ الؽاِش:       

َذاِئَها ـْ َ
ْث أِل ؟ *** َهضَّ

ً
ت
َ
ٝ
َ
ل
ْ
َحاُث ُمى ُْ ْمَشاءُ  -َوهللِا  -ِباهلِل َما َهِزِه الفَّ

َ
 خ

الثاهُت في عجض البِذ, ألن بحن الجملخحن ٘فل الؽاِش بحن الجملت ألاولى في ـذس هزا البِذ, وبحن  

ت, ولم ٢ًً هىاٟ ما ًٝخض ي  ٠ما٥ الاهٝىاُ, ئر ألاولى حملت ئوؽاةُت, ل٣ىنها اظخٙهامُت, والثاهُت خبًر

ذه.          ل بُنهما. ئر لى ِىٚ الؽاِش بحن الجملخحن إلاا اظخٝام الخّبحر, والاخخل باإلاّنى الزي ًٍش  الـى

 لؽبه ٠ما٥ الاجفا٥ ٜى٥ الؽاِش:      ومً الٙفل في الٝفُذة 

ـ َٙ ـــ
ْ
ـــِب ِئؼ ّْ

َّ
ِدًــَبــُهــْم ِللؽ

ْ
ــأ
َ
ِانَّ ج

َ
ــــُخــُهــم  ***  ٘

َ
٘
ْ
 َسأ

َٟ ْ
ـــز

ُ
خ
ْ
أ
َ
 ج

َ
ــــــَذاِس َوال

ُ
 ج

َ
ـــــال

َ
 ـــاءُ ٘

٘فل الؽاِش بحن حملت )٘ان جأدًبهم للؽّب ئؼٙاء( ًِ الجملت ألاولى التي في ـذس البِذ, ورل٤  

ُى الجملت الثاهُت حىابا ًِ ظإا٥ وؽأ مً  ت الاسجباه باألولى, ورل٤ لٜى ل٣ىن الجملت الثاهُت ٍٜى

الجملت ألاولى, ٘ٙفل الؽاِش الثاهُت ًِ ألاولى ٠ما ًٙفل الجىاب ًِ العإا٥. و١أن الؽاِش بّذ ما 

ًشحم الخاةىحن؟  هىٞ بالجملت ألاولى في ـذس البِذ جخُل أن ظاةال ظأله: ِلَم ًشحى مً الشةِغ أال

ا ئن بحن هزًً الجملخحن ؼبه ٠ما٥ الاجفا٥. ومثا٥ 
ً
٘أحاب بٝىله: "٘ان جأدًبهم للؽّب ئؼٙاء." ئر

 
ٌ
اَسة مَّ

َ َ
َغ أل ْٙ ي ِئنَّ الىَّ س ِ

ْٙ َبّشُِب هَ
ُ
هزا الٙفل بحن الجملخحن لؽبه ٠ما٥ الاجفا٥ ٜىله حّالى: } َوَما أ

ىِء...{   بي جمام:أو٠ٝى٥   29ِبالعُّ

 *** ئن العماء جشجى ححن جحخجب لِغ الحج
ً
 30اب بمٝق ِى٤ لي أمال

 

 الخاجمت

َشاَوا في
َ
ت الؽاِش ِبذ الشحمً َبٕ  دمحم البخاسي مىاظبت اهخخاب  مما ظبٞ في هزه اإلاٝالت بّىىان: "همٍض

ا: دساظت بالُٔت جحلُلُت" جحذر الباحث ًِ حُاة الؽاِش مً حُث اليعب والىالدة  سةِغ هُجحًر

خّلم وآزاسه الّلمُت, ٠ما ج٣لم ًِ الٝفُذة وألا٣٘اس التي جممىتها, زم جىٛش الباحث ئلى واليؽأة  وال

جحلُل الفىس البالُٔت التي اظخخذمها الؽاِش في الٝفُذة للخّبحر ِما في لمحره وأحاظِعه, وهي: 

ُٖ ألامش والىهي وؤلاوىاب بالخ٢شاس والٙفل بحن الج مل. ومما الدؽبُه والاظخّاسة واملجاص اإلاشظل ـو
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َشاَوا مً الؽّشاء اإلاىهىبحن في ٜشك الؽّش 
َ
حفل ِلُه الباحث أن الؽاِش ِبذ الشحمً ِمش َبٕ

الّشبي الىُجحري, في مىىٝت ـ٢خى, ٠ٙاه ؼاهذا دًىاهه اإلاعمى بــ "أ٘شاح وأجشاح" الزي أخز الباحث 

ا حُث أدث اإلاّاوي الٝفُذة مىه, وأن الؽاِش أحاد في اظخخذام الفىس البالُٔت التي اظخّان به

شاك التي أسادها الؽاِش في الخّبحر ًِ ألا٣٘اس التي جىاولها في الٝفُذة, ٠ما أن الؽاِش اخخاس  وألٔا

ألالٙاً العهلت وألاظالُب الىاضحت الٙفُحت في الٝفُذة.  ر٠ش الباحث أن الهذٗ مً اإلاٝالت 

لٍىاهش البالُٔت التي اظخّان بها في ئلٝاء المىء حى٥ ألا٣٘اس التي جىاولها الؽاِش في الٝفُذة, وا

شحى أن الهذٗ جحٝٞ في العىىس العابٝت.    جىلُح هزه ألا٣٘اس. ٍو

 الهىامش واملراجع: 

                            
 4-1ظىسة الشحمً آلاًت:  1
, باب ماحاء في 461/ ؿ/ 4الّشبي ـ بحروث, ج/  داس ال٢خاب سنن أبي داود, أبى داود, ظلُمان بً ألاؼّث السجعخاوي, 2

 الؽّش.
ت بٕشاوا  3 ا, وبحن ٍٜش , ئحذي الح٣ىماث املحلُت لىالًت ـ٢خى, هُجحًر َٖ ت جابّت للح٣ىمت املحلُت ُبىِوْى َشاَوا: اظم ٍٜش

َ
َبٕ

ت )بٕشاوا( ِلما لىال ذ أـبح اظم هزه الٍٝش با. ٜو ذ الؽاِش, في مذًىت ومذًىت ـ٢خى حىالي خمعت ِؽش ٠ُلى مترا, جٍٝش

 ـ٢خى.  
ت ٜام بها الباحث مْ الؽاِش ِبذ الشحمً ِمش بٕشاوا, ًىم الثالزاء  4 م, العاِت الشابّت 28/2/2017مىاٜؽت ؼٍٙى

 معاءا في مذًىت ـ٢خى.
َشاَوا, ِبذ الشحمً بً ِمش,  5

َ
ًم: دًىان ؼّش, ومّه ساح ألاسواح حّلُٝاث ِلى أ٘شاح وأجشاح,  جٝذ أفراح وأجراح,َبٕ

ِعىس ظُذ أبى  ا. والبر٘و ِعىس ظمبى والي حىُذ, ٜعم اللٕت الّشبُت حامّت ِثمان بً ٘ىدي ـ٢خى, هُجحًر الب٘ر

ت العىدان. ه/ شة حىخى حمهىٍس غ, حامّت الجٍض    13-12م ؿ/2005/هـ 1/1436ئدَس
 14-13اإلاشحْ العابٞ, ؿ/   6
َشاَوا, ِبذ الشحمً بً ِمش,   7

َ
 30-29ؿ/ أفراح وأجراح,َبٕ

 جحُٝٞ: د. ِلي حعحن   الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم,دمحم بً ٘خىح الحمُذي,   8

 309/ؿ/1/ج/2م ه/2002 -هـ 1423البىاب, داس ابً حضم, لبىان بحروث,   
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 ,  جحُٝٞ مجمْ اللٕت الّشبُت داس الذِىةاملعجم الىسيطئبشاهُم مفىٙى وؼش١اؤه,  9

 471/ؿ/1ج/  
ذاوي, ِْبذالشح 10 ُْ ٢ت, اإلا  , م٢ت اإلا٢شمتالبالغت العربيت أسسها وعلىمها وفىىنهامً حعً َحَبىَّ

ذاس الثالث.25/9/1993 -هـ 9/4/1414فى      م  اإلا٢خبت الؽاملت ؤلال٢تروهُت, ؤلـا
لي,  11 م اإلاـى  املثل ابً ألازحر أبى الٙخح لُاء الذًً هفشهللا بً دمحم بً دمحم بً ِبذ ال٢ٍش

ت والشاعر, السائر في أدب الكاجب     جحُٝٞ : دمحم محيي الذًً ِبذالحمُذ, اإلا٢خبت الّفٍش

 358/ ؿ/ 2ج/  1995بحروث ،     
 جحُٝٞ  كتاب الصىاعتين الكتابت والشعر,الّع٢شي, أبى هال٥ الحعً بً ِبذ هللا بً ظهل,  12

 م 1986 -هـ1406 املكتبت العصريت بيروثِلي دمحم البجاوي, ودمحم أبى الٙمل ئبشاهُم,   

  268/ ؿ/1ج/  
٢ت,  13 ذاوي, ِْبذالشحمً حعً َحَبىَّ ُْ  , م٢ت اإلا٢شمت البالغت العربيت أسسها وعلىمها وفىىنهااإلا

ذاس الثالث. ج/25/9/1993 -هـ 9/4/1414فى      / 1م  اإلا٢خبت ؤلال٢تروهُت الؽاملت  ؤلـا

 636ؿ/  
 1ظىسة ئبشاهُم, آلاًت:  14
 359/ؿ/1, ج/لكاجب والشاعراملثل السائر في أدب اابً ألازحر,  15
 بعُىوي ِبذ الٙخاح ُ٘ىد, )الذ٠خىس(, ِلم البُان دساظت جحلُلُت إلاعاةل البُان, مإظعت املخخاس  16

 121م, ؿ/2004-هـ 1425/ 2الٝاهشة, ه/  
 82ظىسة ًىظٚ آلاًت:  17
 88ظىسة الىمل آلاًت:  18
 257م ؿ/2003 -هـ 1424داس ال٢ٙش  جىاهر البالغت,الهاؼمي, العُذ أحمذ,  19
 13ظىسة الٝفق, آلاًت:  20
 3ظىسة املجادلت, آلاًت:  21
 ، جٝذًم أ.د. سؼذي وُّمت , و أ.د. ٘خحي حجاص, الكافي في البالغتأًمً أمحن ِبذ الٕني،  22

ُُٝت للترار. ؿ/     332داس الخ٘ى
٢ت,  23 ذاوي, ِْبذالشحمً حعً َحَبىَّ ُْ  /  1ج/, البالغت العربيت أسسها وعلىمها وفىىنهااإلا
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   173ؿ/   
ض ِخُٞ, )الذ٠خىس(   24  م داس آلا٘اٛ الّشبُت, 2006-هـ 1427/ 1ه/ علم املعاوي,ِبذ الٍّض

 65ؿ/    
 ,  وسخت ئل٢تروهُت مفذسها اإلا٢خبت الؽاملتالىساطت بين املتىبي وخصىمهالجشحاوي,  25

ذاس الثالث.ج/     1/29ؤلـا
 جحُٝٞ: د. ة في محاسن الشعر وآدابه وهقده,العمدابً سؼُٞ الٝحرواوي, أبى ِلي الحعً,  26

ت, بحروث,     197/ؿ/2هـ ج/1428-م2007ِبذ الحمُذ هىذاوي, اإلا٢خبت الّفٍش
 119/ؿ/2ج/ املثل السائر في أدب الكاجب والشاعر,ابً ألازحر,  27
 178و  170ؿ/ جىاهر البالغت,الهاؼمي, العُذ أحمذ,  28
 53ظىسة ًىظٚ, آلاًت:  29
 313/ ؿ/1, ج/في أدب الكاجب والشاعر املثل السائر ابً ألازحر, 30
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 الصفة املشبهة وداللتها يف ديوان الدكتور تكر دمحم إنو: دراسة صرفية تطبيقية

عداد:  ا 

اكمل شعيب
1

 

 أ زري والية بوتيش ،قسم انوغة امعربية لكية أ مني ضاحل نورتبية

 املوخص:    
هو((. ومن  فهذه املقاةل تتضمن دراسة ))امطفة املش هبة ودالالهتا يف ديوان امشاعرادلكتور تكردمحم ا 

ن نوطفة املش هبة دورا هاما يف تأ دية املعىن من املعاين اخملتوفة, وأ ن مها أ وزاان وقواعدا  اجلدير ابذلكر ا 

رادة معىن من املعاين امرصفية, فأ وحض امباحث املوا ضع اميت اس تعمل فهيا امشاعر  مس تعمةل عند ا 

وزاهنا اخملتوفة حسب ورودها ادلكتور تكر دمحم امطفة املش هبة, فسوط امضوء عىل دالالهتا وأ ضومها وأ  

                 يف ادليوان.
Abstract:    

This paper dealt with the issue of (Al- sifa  Al-mushabbahah) and it is indications  as 

consisted there in the  Diwan of poet Dr. Tukur Muhammad Inuwa. It is categorically known 

that (Sifa al-mushabbahah) has vital roles to be playing conveying different connotations in 

different sentences, this is because of the rules and measuring scales it possesses when 

indicating particular morphological meanings. The researcher made explain the particular 

places where the poet made use of the Sifa Al-mushabbahah in his Diwan, thereby making 

detailed explanation of the connotations they indicated, their roots and measuring scales in 

accordance to what in there contained in the Diwan. 

 ملقدمة: ا

،والطالة والعالم غلى ظُذها وهبِىا 
ً
 ونػبا

ً
 وغىبا

ً
ْىِبذ قحها خبا ُُ الحمذ هلل الزي مً وػمه شو ألاسع ِل

 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وغلى آلـه وصحبه ومً والاهم باخعان ئلى ًىم الذًً. أما بػذ:

                            
1
 kamilsisah@naij.com 
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دمحم ئهىا دساظت ضشقُت جٌش قان هزه اإلاهالت غباسة غً الطكت اإلاشبهت وداللتها في دًىان الذيخىس 

 وحشخمل اإلاهالت غلى الىهاؽ الخالُت: جؿبُهُت. 

 هبزة نطحرة غً الشاغش ودًىاهه.  -1

ت للطكت اإلاشبهت.  -2  دساظت هظٍش

 دساظت جؿبُهُت للطكت اإلاشبهت الىاسدة في الذًىان. -3

  الخاجمت. -4

 الهىامش. -5

 اإلاطادس واإلاشاحؼ.  -6

 التعريف بالشاعر والديىان: 

ُذْن َوَدْن ِسِبَىا 1968ذيخىس جٌش دمحم ئهىا ظىت ولذ الشاغش ال
ُ
كُت حعمى ج ت ٍس م، في نٍش

(Tudunwadanribinaى
ُ
ِوي بحن نهشي َحاه

َ
ال

ُ
ِذن ق

ْ
ىُسو الىانػت شماُ ِجل

ُ
ىم 1( في مداقظت ج

ُ
ل بمهذاس  2َودَّ

 غششة ًلىمتر، في والًت بىحص ي ورلَ غلى خذ نُى الشاغش: 

ىْ 
ُ
ل ْى َوالذُّ

َ
ُ  َما َبْحَن َحاه    ِم َمَىاِص

ُّ
ْدَخل ُشو ًَ

ُ
ي
ْ
ر
َ
ًُّ َوأ ِخ

َ
ْىم  أ

َ
 َها ن

اِضٍب 
َ
ـِ َماٍء خ ُْ ُهْم ِبُمِد شُّ

َ
ْكِجُش   َوَمه

َ
ّلِ ِخْحٍن ج

ُ
ُه ِفي ً

ُ
اج
َ
 3َبَشً

 تعلمه:

بذأ ؾلبه للػلم غلى ًذ والذه خُث دسط الحشوف الهجائُت والجمل الػشبُت الهطحرة نبل ئهتهاءه مً 

 
ُ
م، زم الخدو باإلاذسظت 1981ُذْن َوَدي خُث أههى دساظخه الابخذائُت ظىت اإلاذسظت ؤلابخذائُت في ج

ًْ َوْسِج ظىت 
َ
ْن ؾ

َ
ت
َ
ت ِبٌ م، وخطل غلى 1989م. زم الخدو بجامػت باًشو يىى ظىت 1988 – 1986الشاهٍى

 م.1994شهادة اللِعاوغ ظىت 
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ذ ًً والكلعكت م في نعم ال1997وجخشج ظىت  1995زم الخدو بجامػت حىط لذساظخه  اإلااحعخحر 

ت الػاإلاُت في هكغ الجامػت ظىت  شػبت اللؿت الػشبُت. م، زم الخدو 2007وخطل غلى الشهادة التربٍى

 م. 2014بجامػت غشمان بً قىدي ضٌخى وقحها خطل غلى شهادة الذيخىساه ظىت 

راث  وله ئهخاحاث أدبُت في قّني الشػش والىثر، ومإلكاث في قىىن غلمُت ودًيُت غلى خعب مىاظباث

 ظشوف صمىُت ومٍاهُت مخخلكت. 

 التعريف بالديىان:

ت املخخلكت مجها: اإلاذح،  ً نطُذة، ونذ جىاُو قُه ألاؾشاع الشػٍش ٌشخمل الذًىان غلى زالر وغشٍش

والشزاء، وؤلاغخزاس، والشد والػخاب، والحث وؤلاسشاد، والهػاًا الىؾىُت والعُاظُت وأما غذد 

 كدت. ضكداث الذًىاهكازىان وزالزىن ض

وحشحر ؤلاخطاءاث ئلى أن مجمىع أبُاث الهطائذ ًلها: خمعمائت وأسبػت وزالزىن بِخا، واظخػمل قحها 

ظبػت أخشف، وهي الشاء، والكاء، والىىن، واإلاُم، والالم، والهمضة، والهاء، في حعػت بدىس، وهي: 

ل، والهجض، والىاقش، والبعُـ، واإلاخهاسب ؼ، والٍامل، والشحض، والؿٍى  ، واإلايعشح. العَش

 دراسة نظرية للصفة املشبهة وصيغها:

 :الصفة املشبهة

مًٌ للباخث أن ٌعشد ؾشقا مجها غلى الىدى الخالي: كاث غذًذة، ٍو كها: نذ غشقها الطشقُىن بخػٍش  حػٍش

 4غشقها بػػهم بأنها: اظم مشخو ًذُ غلى زبىث ضكت لطاخبها زبىجا غاما معخمشا في حمُؼ ألاصمىت.

هي اظم مشخو ًطاؽ مً الكػل الشالسي الالصم للذاللت غلى مً نام بالكػل غلى وحه وبػباسة أخشي 

 5الشبىب.

وغشقها الؿالًُني بهىله: هي ضكت جإخز مً الكػل الالصم  للذاللت غلى مػنى نائم باإلاىضىف بها غلى 

م وضػب وأظىد وأيدل.  6وحه الشبىث ال غلى وحه الحذور يدعً ويٍش
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الطكت اإلاشبهت مشخهت مً مطذس قػل الصم للذاللت غلى الذوام والشبىث زبىجا ومهما ًًٌ مً أمش قان 

كها الشاوي  ٌشمل ألاصمىت املخخلكت، واإلاشاد بالشبىث بهاؤها صمىا زابخا، وباغخباس ألامشلت العابهت في حػٍش

ىضىف ًالخظ أن يال مجها وسد بطُؿت الطكت اإلاشبهت، وجذُ مػاهحها أًػا غلى الشبىث والذوام في اإلا

م، قاهه ًذُ غلى أن الٌشم وضل زابذ له وال ًضاُ غىه في  بها ومعخمشة له صمىا زابخا، هدى: ئبشاهُم يٍش

 الؿالب يما ًكُذ أهه ؾبؼ مً ؾبائػه وسجُت مً سجاًاه.

وظمي هزا الىىع مً اإلاشخهاث بالطكت اإلاشبهت ألنها حشبه اظم الكاغل في داللتها غلى راث نام بها 

هىاى قشنا بُجهما، وهى أن اظم الكاغل ًذُ غلى مً نام بالكػل غلى وحه الحذور  الكػل ؾحر أن

والخجذد، هدى: دمحم وانل، دُ هزا غلى أن ونىف دمحم ًدذر لٌىه ظِىهؿؼ، أما ئرا نلذ: دمحم مشِح 

ُّ هزا غلى أن مشح دمحم ضكت زابخت ومالصمت له ودائمت قُه.  7د

 شبهت واظم الكاغل في ألامىس الخالُت:ومً هىا ًبذو أن الكشم بحن الطكت اإلا

أ.أنها جخطل بىىع مً زباث الضمان,  وأما اظم الكاغل قاهه ًذُ غلى أخذ ألاصمىت الشالزت: اإلااض ي 

 والحاغش واإلاعخهبل ؾبها للعُام.

ًاث والعٌىاث، مشل: ؾاهش الىكغ ومػخذُ الهامت ومعخهُم  ب. أنها نذ حشابه اإلاػاسع في الحش

ِشم الشأي، أما اظ
ْ
ُخب، وُمٌ

ْ
ٌ ًَ ًاجه وظٌىاجه، قٍاجب حشبه  م الكاغل قاهه ٌشبه اإلاػاسع دائما في خش

ِشم، ومعخخشج حشبه ٌعخخشج، ومىؿلو حشبه ًىؿلو.
ْ
ٌ ًُ  حشبه 

ج.ئنها جطاؽ نُاظا مً الكػل الالصم دون اإلاخػذي، هدى: "أخىس" مً خىس، و"غؿشان مً غؿش، 

طاؽ مً الالصم واإلاخػذي مػا.و"بخُل" مً بخل، أما اظم الكاغل قاهه ًم ًُ  ًٌ أن 

م مىبخه ، أما اظم الكاغل قال ًػاف ئلى  م اإلاىبذ، يٍش د: أنها نذ جػاف ئلى قاغلها في اإلاػنى، مشل: يٍش

 8قاغله في اإلاػنى.
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 :صىغها

ها مً باب "قِػل 
ُ
ؿلب بىاؤ ئن الطكت اإلاشبهت ال جطاؽ ئال مً مطادس ألاقػاُ الشالزُت الالصمت، َو

، ومً باب  ًكَػل" 
ً

الالصم بٌعش الػحن في اإلااض ي وقخدها في اإلاػاسع، هدى: أيدل مً يِدَل ًٌَدل يدال

هل مً ؾحرهما، هدى  قُػل ًكُػل بػم الػحن في اإلااض ي واإلاػاسع، هدى: شٍشل مً شُشف ٌشُشف، ٍو

و وخٍشظ مً ظاد ٌعىد وغام ًػُو وخشص ًدشص. ِ
ُّ ذ وغ ِ

ُّ  9ظ

 :صيغها من الثالثي املجرد

 الطكت اإلاشبهت مً الشالسي املجشد نُاظا غلى ألاوصان الخالُت، وهي: أقػل وقػالن وقِػل وقِػُل. جأحي

 ضُؿت أقػل"التي مإهثها "قػالء":

ُّ غلى لىن أو غُب أو خلُت ظاهشة، وجكطُلها  جأحي هزه الطُؿت مً "قِػل" الالصم نُاظا مؿشدا إلاا د

 ًالخالي:

 واإلاإهث خمشاء.قاللىن هدى: أخمش، مً خِمش ًدَمش، 

والػُب الظاهش، هدى: أغشج وأغىس وأغمى، مً غشِج ٌػَشج، وغِىس ٌػَىس، وغِمي ٌػمى، ومإهثها:غشحاء 

َدل، وخىس ًدَىس، وهجل 
ْ
وغىساء وغمُاء، والحلُت الظاهشة، هدى: أيدل وأخىس وأهجل، مً يِدل ًٌ

 10ًىَجل، ومإهثها: يدالء وخىساء وهجالء.

ن
َ

ْعال
َ
 :ف

ؿت مً "قِػل" الالصم الذاُ غلى خلى أو امخالء أو خشاسة باؾىت لِعْذ بذاًء، ومإهثها: جأحي هزه الطُ

"قػلى" دالت غلى زالزت أشُاء، وهي: الخلى: هدى ؾشزان ؾشسى وضذًان ضذَى، وغؿشان غؿص ى. 

ى، وظٌشان ظٌشي، وخشاسة الباؾً ؾحر داء، هدى: ؾػبان  ان سَّ والامخالء هدى: شبػا شبعى، وٍس

الن زٌلى.ونذ حشخو هزه الطُؿت مً "قػل" بكخذ الػحن، هدى: حاع ًجىع قهى حىغان ؾػبى وزٌ
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وحىعى خمال له غلى ؾشزان مً ؾشر ٌؿشر ألهه بمػىاه، خهه أن ًٍىن غلى "قُِػل" بٌعش الػحن 

ذ مً ظاد ٌعىد وماث ًمىث. ِ
ُّ ذ وم ِ

ُّ  11يع

 :فِعل بكسر العين

ٌثر ئجُان هزه الطُؿت مً "قِػل" بٌعش الػحن الالصم الذاُ غلى ألادواء الباؾىُت أو ما ٌشبهها أو  ٍو

 ًػادها، ومإهثها "قِػلت".

ت  ُّ وألادواء ئما حعماهُت هدى: حِػب  ومإهشه حِػبت، ووِحؼ وهي وِحػت، ومِؿظ  وهي مِؿطت، وإما خله

ت، هدى ضِجش وهي ضِجشة، وشِشط  وهي شِشظت، ونِلو وهى نلو  وهي نِلهت، ومشِح وهى مشِح وهي مِشخ

 وبِؿش قهى بِؿش  وهي بؿَشة.

، ويِمذ قهى يِمذ  وهي يمذة، 
 
ت
َ
 وهي خِضه

ُّ غلى خضن وؾم، هدى: خِضن قهى خِضن  شبه ألادواء ما د َو

ُ  وهي حِزلت، وقشِح قهى قشح وهي قشخت، وؾشب قهى  َُ قهى حِز ػادها ما دُ غلى ظشوس، هدى: حِز ٍو

 12ؾشب وهي ؾشبت.

ىن أن خو الطكت ا ُُّ إلاشبهت مً باب قػل بٌعش الػحن الذاُ غلى اإلاػاوي اإلازًىسة، أي وريش الطشق

ِػل"، 
َ
ألادواء الباؾىُت وما ٌشبهها أن جٍىن غلى وصن "قػُل" ئالأ هه خزف الُاء مىه جخكُكا وضاس "ق

ًان بذون خزف الُاء للذاللت غلى الطكت اإلاشبهت اإلاشخهت مً باب قُػل بػم الػحن، هدى :  ترى يما  ٍو

م وال شٍشل وهدىهما، ئال أن هىاى ألكاظا حاءث غلى وصن "قِػل" بٌعش الػحن بهُذ غلى ضُؿت الٌٍش

 "قػُل" بذون خزف الُاء دالت غلى ألاضل يمِشع قهى مٍشؼ.

وغلى هزا، قٍل ما وسد مً باب "قِػل"مٌعىس الػحن غلى ؾحر ضُؿت قِػل، قهى ظماعي ال ًهاط غلُه، 

غ, وِضْكش 
ُ
غ وشٌ

ْ
وَضْكش وُضْكش بٌعش الكاء وقخدها وغمها وظٍىن الػحن هدى هْذط وهُذط، وشٌ

س بكخذ الكاء وغم الػحن مً 
ُ
غ وعُجل وخز ٌِ

َ
مً َضْكش وُضْكش وِهٌغ بٌعش الكاء وظٍىن الػحن، مً ه
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غ  وعِجل  وخِزس، وما وسد غلى ضُؿت قػُل يمٍشؼ  ٌِ
َ
ِذط  وش

َ
عجل وخزس، ونذ وسد غلى الهُاط ه

ًان هى ألاضل قال ًهاط غلُ  13ه.وإن 

 صيغة فعيل:

م وظٍشل وشٍشل مً يُشم وظُشف  جأحي هزه الطُؿت ؾالبا مً قُػل ًكُػل مػمىم الػحن هدى: يٍش

م وضْػب 
ْ
م وشْهم وقخ

ْ
وشُشف يما ًخكل أًػا غلى "قْػل" بكخذ الكاء وظٍىن الػحن، هدى: ضخ

م وضُػب وظُمَج وظُمَذ. ومىه نىله ظبداهه وحػ
ُ
م وشُهم وقخ

ُ
ِزي وظْمج وظْمذ  مً ضخ

َّ
ا ال

َ
ًْ ر الى:" }َم

{ ]الحذًذ:  ِشٍم 
َ
ْحش  ي

َ
ُه أ

َ
ُه َول

َ
َػاِغَكُه ل ُُ ْشًغا َخَعًىا قَ

َ
َ ن

َّ
ْهِشُع َّللا ًُ11]14 

ونذ ًخكل هزا الىصن غلى قِػل بكخذ الكاء ويعش الػحن هدى: خِشً وبؿً مً بؿً وخعً وغلى 

 وَسُصَن. قَػاُ: بكخذ الكاء والػحن هدى حبان وَخطان وَسصان مً حُبن وخُطً

َب.
ُ
ب مً َضل

ْ
َػاُ: بػم الكاء وظٍىن الػحن، هدى: ُضل

ُ
 وغلى ق

 15.چٿ  ٿٿٹچوغلى قُػل بػم الكاء والػحن، هدى: حُىب مً َحُىب، ومىه نىله حػالى: 

َش.
ُ
 وغلى قُػُى بكخذ الكاء وغم الػحن، هدى:ونىس مً ون

قػُل في ضُؿت واخذة، وغلى قاغل: هدى ؾاهش وقاغل، مً ؾُهش وقُػل، وسبما اشترى قاغل و 

 16هدى:هبه هاِبه وهبُه، ومُجذ قهى ماحذ ومجُذ.

 وسدث الطكت اإلاشبهت مؼ هذستها مشخهت مً قَػل مكخىح الػحن, وأوصانها مىه هي:

أقػل: أشِب مً شاب ٌشِب شِبت وأنؿؼ وأخذم ولًٌ الطشقُحن ٌػخبرون ئجُان الطكت اإلاشبهت 

ا لٍىن هزه الطكاث مشخهت مً قػَ 
ّ
ل مكخىح الػحن، وغلى هزا قان نُاط أشِب أن ًٍىن مىه شار

و، مً ؾاب ًؿُب  وغاف ًػُو وأنؿؼ وأحضم، وإن دُ  ِ
ُّ ب والػ ِ

ُّ ًالؿ غلى وصن قػُل بٌعش الػحن 

غلى غُب ظاهش قهما وسدجا مً قػل بكخذ الػحن، قهُاظهما أن ًٍىن بطُؿت اظم اإلاكػُى أي مهؿىع 

 17ومجزوم.
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و مً  قُِػل: بٌعش الػحن، وال ًجيئ ِ
ُّ ذ مً ظاد ٌعىد، وغ ِ

ُّ ئال مً ألاحىف الىاوي والُائي، ومشاله: ظ

 غام ًػُو.

طل. ُْ َػل:بكخذ الػحن، وال ًٍىن ئال مً الصحُذ، هدى ضْحَرف وقَ ُْ  ق

ٍىن أًػا  ب وخعِغ وخلُل، ٍو ِ
ُّ ِػُل: بٌعش الػحن, وأيثر ما ًٍىن مً اإلاػػل، هدى: غكُل وؾ

َ
وق

ًي وخل ي، ونذ ًأحي قػُل اإلابني غلى قػل مً ؾحر اإلاػػل واإلاػخل، هدى مً مػخل آلاخش يطكّي وص

ل.  18خٍشظ وؾٍى

 :الصفة املشبهة من غير الثالثي

ذ بها الشبىث، هدى: مػخذُ الهامت  جطاؽ الطكت اإلاشبهت مً ؾحر الشالسي غلى وصن اظم الكاغل ئرا أٍس

 19ومعخهُم الشأي.

َىادراسة تطبيقية للصفة املشبهة وصيغها الىاردة في 
ُ
ْر دمحم ِإن

ُ
ك

ُ
 ديىان الدكتىر ت

عل:وتأتي الصفة املشبهة
ْ
ف

َ
ِػل  صيغة أ

َ
غلى وصن "أقػل": بعٍىن الكاء,و قخذ الػحن, وجطاؽ مً ق

ْدل 
ُ
ْػل. مشل:يدل ًٌدل يدال, قهى أيدل وهي يدالء وهم ي

ُ
بٌعشالػحن ومىهشه "قػالء"وحمػه ق

 لىا ن والػُىب الظا هشة والحلي مً 
ْ
ٍىن وضل للال لىا ن هدى: أ ٍو

ْ
خلهت أوما هى بمجزلتها , قمشاُ ا ال

 20خمش وأ ظىد.

 وسدث هزه الطُؿت في الذًىان مشة واخذة، وهي نىله: 

اِخٍم َوَسِيَُ 
َ
ْظَىَد ق

َ
ّلِ أ

ُ
ً ًْ ى الِجَباُ َسَحاِئب  ** ِم

َ
ْغل

َ
ًْ أ ِفي الَجّىِ ِم

21 

َػل" اإلاطىؾت مً
ْ
ق
َ
مطذس الكػل الشالسي ألاحىف،  أظىد: الطكت اإلاشبهت باظم الكاغل غلى وصن "أ

َػال، أي ضاس لىهه ًلىن الكدم.
َ
ْكَػل ق ًَ ِػل 

َ
ْعَىُد َظَىًدا، غلى وصن ق ٌَ  22واوي الػحن، مً مادة َظِىَد 
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ونذ اظخػمل الشاغش ضُؿت الطكت اإلاشبهت باظم الكاغل في عجض البِذ بهىله: )مً ًل أظىد قاخم 

للسحائب، ودائمت قحها ال جضوُ غجها لٍىنها مشظلت بهزا  وسيَُ( للذاللت غلى أن لىن الّعىد ضكت زابخت

 اللىن. 

ًأظىد قاخم  وسيَُ، ال ًىحذ  ًطل الشاغش في البِذ السحائب في الجّى مً أغلى الجباُ، ًٍىن 

قُه ضىب هاؾل، واظخػماُ الشاغش الطكت اإلاشبهت )أظىد( بهزه الطُؿت نذ أقاد اإلاػنى اإلاشاد، ئر 

 دي البِذ هزا اإلاػنى.لى اظخػمل ؾحرها إلاا أ

عل 
َ
عال: بفتح “صيغة فعال: إذا كان الفعل على وزن "ف

َ
فان الصفة املشبهة منه تشتق على وزن ف

 23الفاء والعين نحى: جبان وحصان وَرزان من جبن ورزن 

 وسدث هزه الطُؿت في الذًىان مشة واخذة، وهي نىله:

 ُْ بىا ** والِب َُّ َتَه
َ
ىاء ِلَجْحَكل ق ِ

ّ
وا الل

ُ
ز
َ
خ
َ
ِؿْحرأ

َ
 24ُؼ ِفي َغْحِن الَجَباِن خ

حبان: الطكت اإلاشهبت باظم الكاغل غلى وصن "قػاُ" اإلاشخهت مً مطذس الكػل الشالسي الصحُذ، 

ب ألانذام غلى ماال ًيبغي أن  ُّ ُػال، أي: ته
ُ
ْػال وق

َ
ْكُػل ق ًَ ُػل 

َ
ْجُبُن ُحْبًىا وُحُبًىا، غلى وصن ق ًَ مً َحُبَن 

خاف. ًُ25 

ًان أو نهاسا.الجبان مً الشحاُ: أ  26ي الزي يهاب الخهذم غلى ًل ش يء لُال 

ونذ اظخخذم الشاغش ضُؿت الطكت اإلاشبهت باظم الكاغل في عجض البِذ بهىله: )والبُؼ في غحن 

 الجبان خؿحر( للذاللت غلى زبىث ضكت الُجُبن ودوامها في اإلاىضىف.

ىا وجٍاظلىا في دساظت اإلااحعخحر، ًخدذر الشاغش في البِذ غً صمالء الذيخىس غلي حامؼ، الزًً جشانل

ابت خؿحر،و  ُّ ت الجِش مً أُو أمش، قتهُبىا مً بػذ، ألن العُل اإلاعلُى في غحن اله قهاُ: أخزوا ٍس

ًاظم  لُذُ الشاغش غلى دوام ضكت الجبن والخىف، آزشاظخػماُ الطكت اإلاشبهت )حبان( دون ؾحرها 

 الكاغل والكػل.
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ِعيل: 
َ
م وظٍشل مً يشم صيغة ف جأحي هزه الطُؿت ؾالبامً قػل ًكػل مػمىم الػحن هدى:يٍش

ل أو  أحي للذاللتغلى الشبىث في الطكاث الخلهُت, مشل: ؾٍى وششف,وقػُل,الزي مْئىهشه قػُلت:ٍو

ٌثرهز الىصن مً باب قػل بػم الػحن هدى: ظٍشل وقػل بكخذ الػحن  م ٍو اإلاٌدعبت,مشل: شٍشل ويٍش

ه مً قػل, بٌعشالػحن هدى: خٍشظاإلاػ ُْ هل مج  27ػل,هدى: غكُل,ٍو

 وسدث هزه الطُؿت في الذًىان هدى أسبؼ مشاث، ومجها نىله:

ىِقَُ ًُ  
ً
ت ِه وِرمَّ ُْ َشي الَهَىي ** خها َغلَ ًَ ِم  ِشٍْ

َ
َِ ِبالُحّشِ الٌ

ُْ  28َوَغلَ

م: الطكت اإلاشبهت باظم الكاغل غلى وصن )قػُل( اإلاطىؾت مً مطذس الكػل  الشالسي الصحُذ مً يٍش

ُشم قالن أي أغؿى بعهىلت 
َ
َػالت، ًهاُ: ي

َ
َػال وق

َ
ْكُػل ق ًَ ُػل 

َ
 غلى وصن ق

ً
َشاَمت

َ
َشًما، وي

َ
ُشُم ي

ْ
ٌ ًَ مادة، يُشَم 

 29وحاد.

م ًشي الهىي(  ونذ اظخػمل الشاغش ضُؿت الطكت اإلاشبهت في ضذس البِذ بهىله: )وغلَُ بالحش الٌٍش

 ئها في اإلاىضىف.للذاللت غلى زبىث ضكت الٌشم وبها

ًما، ضاخب الىقاء، واغترف بأهه ًدبها  ا يٍش ًىصح الشاغش في البِذ مدبىبخه أن جشض ى به لٍىهه خشًّ

خبا شذًذا، ال ٌشىبه يزب وال خُاهت، ئن دُ هزا غلى ش يء قاهما ًذُ غلى زبىث ضكت الٌشم 

م الحعب وألاخالم.  للشاغش ودوامها قُه، بدُث وضل هكعه بأهه رو مجذ ويٍش

ِوي  **  َوالِاْبِدَعاُم َحِمُل   ُعشَّ
َ
ِعْم ِلد

َ
 30َبْل اْبد

والشاهذ في البِذ "حمُل": ضكت مشبهت  باظم الكاغل غلى وصن "قػُل" مشخهت مً مطذس الكػل 

ِو 
ْ
ل
َ
الشالسي الصحُذ مً حمل ًجمل حماال غلى وصن قُػل ًكُػل قػاال، ًهاُ: الجماُ: الحعً في الخ

و.
ُ
ل
ُ
خ

ْ
 31َوال

اغش ضُؿت الطكت اإلاشبهت في عجض البِذ بهىله: )والابدعام حمُل( غلى وصن قػُل اظخخذم الش

 للذاللت غلى زبىث ضكت الجماُ لجمُل وبهاءها قُه.
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ًأمش الشاغش في البِذ ضاخبه أن ًٍىن مىبعـ الىحه مششنا، والابدعام ًخكل ألالم والؿم، وقُه 

 قىائذ يشحرة.

سظُى هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ابدعامَ في وحه أخَُ ضذنت وأمشى لهذ حاء في الحذًث غً أبي رس ناُ ناُ 

باإلاػشوف ضذنت، ونهَُ غً اإلاىٌش ضذنت، وإسشادى الشحل في أسع الػالُ لَ ضذنت، وهطشى 

التر مز ي ابى غِس ى دمحم, ظجن التر مز ي,داس الػش ب الا ظال مي بحروث ,  (الشحل سديء البطش ضذنت.:

 م.(1998,العىت : 287ص:   2ج :

واظخػماُ الشاغش الطكت اإلاشبهت )حمُل( بهزه الطُؿت نذ أقاد اإلاػنى اإلاشاد، ئر لى اظخػمل ؾحرها 

 مً الطُـ إلاا أدي البِذ هزا اإلاػنى.

 ومىه نىله:

َذ َبِخُُل 
ْ
ه
َ
ْدِشَمْىُه ِلَضاِئٍش  **  َوهللِا أ

َ
 32ِئْن ج

ل مشخهت مً مطذس الكػل الشالسي والشاهذ نىله "بخُل": ضكت مشبهت باظم الكاغل غلى وصن قػُ

ػال، أي مىؼ 
َ
ػال وق

ُ
الصحُذ، مً بخل ًبخل َبخال وُبخال مً بابي حِػب ونشب غلى وصن قِػل ًكػل ق

ل غىذه. كػَّ ًُ  33الىاحب، ومىؼ العائل مما 

اظخػمل الشاغش ضُؿت الطكت اإلاشبهت باظم الكاغل في عجض البِذ بهىله: )وهللِا أهَذ بخُل( للذاللت 

زيش الشاغش في البِذ مىنل مً ال ًبدعم لضائش غلى ز بىث ضكت البخل ودوامها في اإلاىضىف، ٍو

ما أو غابغ الىحه لضائش ًبذو أهَ بخُل أو أهذ مً أبخل البخالء، ولُذُ  : ئرا يىذ مجهَّ خُث ًهُى

 الشاغش غلى دوام ضكت البخل آزش اظخػماُ الطكت اإلاشبهت )بخُل( دون ؾحرها.

 ومىه نىله:

ِطحر  َخِعبُ 
َ
َجاِح ن ى الىَّ

َ
ِشٍَو ِئل

َّ
نَّ الؿ

َ
ِهْم  **  أ ّجِ

َ
ظ

َ
 َوي

ً
ِىَُمت

َ
ىَّ ؾ

ُ
ُػل

ْ
 34ىا ال
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والشاهذ في البِذ: نطحر، وهى ضكت مشبهت باظم الكاغل مشخهت مً مطذس الكػل الشالسي 

ْػال، ونُطش قػل الصم وهى غذ ؾاُ.
َ
ْطًشا غلى وصن قُػل ًكُػل ق

َ
 35الصحُذ، مً مادة نُطش ًهُطش ن

.ٍو ْطًشا، أي خالف ؾاُ قهى نطحر 
َ
 36هاُ: نُطش الص يء بالػم ن

و ئلى  ونذ اظخػمل الشاغش ضُؿت الطكت اإلاشبهت باظم الكاغل في عجض البِذ بهىله: )ئن الؿٍش

 الىجاح نطحر( غلى وصن قػُل للذاللت غلى زبىث ضكت الهطش وبهاؤها في اإلاىضىف.

: بػؼ الىاط ًدعبىن الػل ىَّ ؾىُمت، بل لِغ ألامش يزلَ، وغلى نذس أهل والشاغش في البِذ ًهُى

و اإلاخبؼ للىجاح نطحر لٍل  ا وسقػت بذون أن ًجتهذ، والؿٍش الػضم جأحي الػضائم، وال ًىاُ اإلاشء غلىًّ

مجتهذ ال لٌعالن، واخخاس الشاغش هزه الطُؿت )نطحر( لٍىنها أقصح مً ؾحرها، ونذ أقادث اإلاػنى 

 اإلاشاد.

لطُؿت قػلى بعٍىن الػحن و جطاؽ مً قػل غلى وصن قػل ًكػل بٌعش ومى هث هزه اصيغة فعالن:

ذُ هز ا البىاء غلى الامخال ء  الػحن في اإلااض ي و اإلاػاس ع , مشل: غؿش ٌػؿش غؿشا قهى غؿشان ٍو

والخلى   وخشاسة البؿً,يش ًان وظٌشان وشبػان وؾػبا ن وخحران وظمأن,ومىه قى له  حػالى:) وإلاا 

ؾػبان أظكا ناُ بئعما خلكخمىوي مً بػذي أ عجلخم أمش سبٌم( ظىسة الا غشا  سحؼ مى س ى الى نى مه

 150ف,أًت, . 

 وسدث هزه الطُؿت في الذًىان هدى زال ر مشاث، ومجها نىله:

ِشُش 
َ
ْبد ًَ ْشَخاَن 

َ
اظُشّها ق

َ
رَّ ه

َ
ت
ْ
ٍت ** ِئؾ

َ
ْحُر َضاِدن

َ
ُل الِجَهاِم ُبُشوم  ؾ

ْ
 37ِمش

ل غلى وصن )قػالن( اإلاطىؾت مً مطذس الكػل الشالسي مً مادة قشخان: الطكت اإلاشبهت باظم الكاغ

ْػال ًهاُ: قشح بٌزا أي ظش وابخهج
َ
ْكَػل ق ًَ ِػل 

َ
َشخا غلى وصن ق

َ
ْكَشح ق ًَ شِح 

َ
هاُ: قشح بشجاغخه  38ق ٍو

َخِهي.
ْ
ش ٌَ ل ما  ُْ  39ووػمت هللا غلُه وبمطِبت غذوه، أي قهزا الكشح لزة الهلب ِبيَ
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طكت اإلاشبهت باظم الكاغل في عجض البِذ بهىله: )اؾتر هاظشها قشخان ونذ اظخػمل الشاغش ضُؿت ال

 ًبدشش( للذاللت غلى زبىث ضكت الَكَشح لكشخان. 

ًخدذر الشاغش في البِذ بػذ ما اههى دساظاجه الجامػُت اهخظش أن ًىظم في ظلَ اإلاىظكحن، ظىت 

اِجه، بل صادث الخؿىب غلُه، لزلَ ش1996
َ
ّبه خاُ خُاجه ببروم ؾحر م، رلَ لم ًخكل مً ُمَػاه

ضغم أن الجهام ظُمؿش بػذ نلُل، ولًٌ لم ًًٌ اإلااء  بدشش، ٍو ضادنت في الجهام، وهاظشها ًكشح ٍو

قُه، واظخػماُ الشاغش الطكت اإلاشبهت )قشخان( بهزه الطُؿت نذ أقاد اإلاػنى اإلاشاد ئر لى اظخػمل 

 ؾحرها إلاا أدي البِذ هزا اإلاػنى.

 ومىه نىله:

العَّ 
َ
ْو ً

َ
َخْىَكِجشأ

َ
َشاُب ِبزي َغْحِن ق َغ العَّ ِْ ًُّ ِبِه ** لَ اَن َيِه

َ
ْمئ

َ
 40َشاب ِلظ

ػالن" اإلاشخهت مً مطذس الكػل الشالسي مهمىص 
َ
َمئان: الطكت اإلاشبهت باظم الكاغل غلى وصن "ق

َ
ظ

َػالت، ًهاُ: 
َ
َػال وق

َ
ْكَػل ق ًَ ِػل  

َ
، غلى وصن ق

ً
َماَءة

َ
 وظ

ً
َمأ

َ
 ظ

ُ
َمأ

ْ
ظ ًَ ِمَئ 

َ
ِمَئ قالن  أي غؿش أو الالم، مً ظ

َ
ظ

 41اشخذ غؿشه.

ًالعشاب  ونذ اظخخذم الشاغش ضُؿت الطكت اإلاشبهت باظم الكاغل في ضذس البِذ بهىله: )أو 

 لظمئان يهً به( للذاللت غلى زبىث ضكت الظمأ لظمئان ودوامها قُه. 

إلاا وضل ئلُه الشاغش في البِذ العابو، ًخدذر غً العشاب لظامئ غلى ُبػذ ًدعب وحىد اإلااء مىه، و 

لم ًجذ شِئا، لزلَ أحى الشاغش بطُؿت الؿطكت اإلاشبهت  )ظمئان( لُذُ غلى أن الظمأ ضكت زابخت 

 ودائمت في اإلاىضه:

 ومىه نىله:

َوان
َ
ّل أ

ُ
هم َخُاسي ً جَّ ٌِ

َ
ُمىن َغُذّوهم ** ل

َ
ْػل ٌَ ْىِمي 

َ
َذ ن ُْ الَ ًَ42 
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اإلاطىؾت مً مطذس الكػل الشالسي  خُاسي حمؼ خحران: الطكت اإلاشبهت باظم الكاغل غلى وصن قػالن

ْػلت، ًهاُ: 
َ
ْػال، وق

َ
ْكَػل ق ًَ ِػل 

َ
ِػَب غلى وصن ق

َ
، مً باب ح

ً
َداُس َخْحًرا وَخْحَرة ًَ مػخل الػحن مً مادة َخاَس 

هاُ سحل خائش أي مخدحر في أمشه ال ًذسي يُل  43خاس في أمشه أي: لم ًذس وحه الطىاب قهى خحران. ٍو

 44يهخذي.

ش ضُؿت الطكت اإلاشبهت باظم الكاغل )لٌجهم خحران ًل أوان( للذاللت غلى زبىث ونذ اظخخذم الشاغ

 ضكت الححرة ودوامها في اإلاىضىف.

ذ اإلاٌش بلبىان، لًٌ لبىان لم جكهم  اسة مً الحهىد جٍش
ّ
والشاغش في البِذ ًبحن أن هىاى نىي دحالُت مٍ

ا بأضبؼ مىذدة، وعِذ هزا الَػُذّو الطهُى  ئت. لزا ًخمنى قجػلذ حشحر ئلى ظىٍس وي، وجتهم الاخذ البًر

مً الػشب أن ًكهمىا رلَ، ولُكهمىا أن ألاغذاء ال ًدبىن ألامً في ألامت ؤلاظالمُت، ولًٌ ًخدحرون في 

ؿخىم بزلَ ألاغذاء، واظخخذام الشاغش الطكت اإلاشبهت )خحران(  ْهُخُل بػػهم بػػا، َو ًل خحن، وٍَ

 اظخػمل ؾحرها إلاا أدي البِذ هزا اإلاػنى. بهزه الطُؿت نذ أقاد اإلاػنى اإلاشاد، لى

ِعل
َ
ٌثر ئجُا ن هزه الطُؿت مً قِػل بٌعش الػحن الالصم الذاُ غلى آلادواء    الباؾىُت أو صيغة ف : ٍو

 و هي خضهت, 
ما ٌشبهها أو ًػادها ومإهثها "قِػلت"و ٌشبه ا ألدواء ما دُ خضن وؾم, هدى: خِضن قهى خِضن 

 .45و يمذ قهى يمذ وهي يمذة

 وسدث هزه الطُؿت في الذًىان مشة واخذة، وهي نُى الشاغش:

َىا ُْ ِه
ْ
ش ُهَىا َوََ ًِ َػا

ًُ ا الَػاِبُغ الَحِضُن  **   مَّ
َ
 46 َوأ

ِػل( مشخهت مً مطذس 
َ
والشاهذ في البِذ نىله: َخِضن، وهى ضكت مشبهت باظم الكاغل غلى وصن )ق

ْدَضُن َخَضًها  ًَ ًَ الكػل الشالسي الالصم مً مادة َخِضَن 
ُ
ش

َ
، أي خ

ً
َػال

َ
ْكَػُل ق ًَ ِػل 

َ
ِػب غلى وصن ق

َ
مً باب ح

، َخمَّ
ْ
 واؾ

َ
ظ

ُ
ل
َ
ل نىله حػالى:  47وؾ ُكىس  "وفي الخجًز

َ
ؿ
َ
َىا ل َحَضَن ِئنَّ َسبَّ

ْ
ا ال َهَب َغىَّ

ْ
ر
َ
ِزي أ

َّ
ِ ال

َّ
َحْمُذ ّلِِل

ْ
ىا ال

ُ
ال
َ
َون

ىس  
ُ
ٍ
َ
اظخخذم الشاغش ضُؿت الطكت اإلاشبهت باظم الكاغل في ضذس البِذ بهىله )وأما الػابغ  48"ش
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 الهلب، لزلَ ًبخػذ الحِضن( للذاللت غلى أن الحضن ضكت زابخت ودائمت في اإلاىضىف 
َ
لٍىهه ؾلُظ

شي أهه ًإرًه  الشاغش غً الحضن وضاخبه، وأهه ال ًشض ى لىكعه ما ًشغُه الػابغ الحِضن، ٍو

شهُه، وحػبحره بهزه الطُؿت أوقو لذاللتها غلى الشبىث أي زبىث ضكت الحضن لطاخبها.  َو

 الخاتمة:

دًىان الذيخىس جٌش دمحم ئهى، بدُث قُما ظبو مً الطكداث غشع مىحض للطكت اإلاشبهت وداللتها في 

ت غً الطكت اإلاشبهت ودساظت  خُت غً خُاة الشاغش، ودًىاهه، زم دساظت هظٍش جىاُو الباخث هبزة جاٍس

 جؿبُهُت غً الطكت اإلاشبهت الىاسدة في الذًىان وجىضل الباخث ئلى الىخائج الخالُت:

في الذًىان في غششة  جبحن للباخث خالُ هزه اإلاهالت أن ضُؿت الطكت اإلاشبهت وسدث -7

َػاُ(، وأسبػت غلى وصن 
َ
َػل(، وواخذة أًػا غلى وصن )ق

ْ
ق
َ
مىغػا، وواخذة غلى وصن )أ

ِػل(.
َ
ن(، وواخذة غلى وصن )ق

َ
ْػال

َ
ِػُل(، وزال زت غلى وصن )ق

َ
 )ق

َى غلى ضىؽ اإلاكشداث خُث  -8
ُ
ْش ِئه

ُ
ٌ
ُ
لهذ بذا للباخث مً الطكداث العابهت مهذسة الذيخىس ج

َػل( و أدسى أن ألاوص 
ْ
ق
َ
ان التي اظخخذمها الشاغش في ضىؽ الطكت اإلاشبهت مىدطشة في )أ

ن( أيثرها وسودا في 
َ

ْػال
َ
ِػُل( و )ق

َ
ِػل(، وضُؿخا )ق

َ
ن( و )ق

َ
ْػال

َ
ِػُل( و )ق

َ
َػاُ( و )ق

َ
)ق

شحى الباخث مً  الذًىان,قىنػذ الطكت اإلاشبهت ًلها في الذ ًىان بمػنى اظم الكا غل. ٍو

 العذاد، ئهه ولي رلَ وغلى هطشه لهذًش وػم اإلاىلى ووػم الىطحراإلالَ اإلاىان الػىن و 

 الهىامش

                            
ى  1

ُ
 اظم لجهش اهدذس مً نمت حباُ ششي مً والًت بالجىا.  –َحاه

 اظم لجهش اهدذس مً داخل مذًىت حىط مً والًت بالجىا. –الذلىم  2
 الشاغش في ظل ظشوف ججشبت راجُت مخؿىؽ.  3
 .80)الذيخىس(، نىاغذ الطشف بأظلىب الػطش، ص: دمحم بٌش ئظماغُل 4
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، 1م، ج:2 012الؿالًُني، مطؿكى بً ظلُم الؿالًُني:حامؼ الذسوط الػشبُت شش يت الهذط بُىث: الؿبػت الشاهُت؛   5

 .137ص:
 .211الطشف الٍافي،  6
ل با الخطٍشل، ص: 7  .350غلي أبى اإلاٍاسم )الذيخىس(،  الخػٍش
 .138عابو، ص:الؿالًُني، اإلاشحؼ ال 8
 .138الؿالًُني، اإلاشحؼ لعابو، ص:9

 هكغ اإلاشحؼ والطكدت. 10
 .139-138، ص:2هكغ اإلاشحؼ، ج: 11
 .139-138، ص:2هكغ اإلاشحؼ، ج:12
 ، ص:2هكغ اإلاشحؼ، ج:13
 .11ظىسة الحذًذ، آلاًت: 14
 .6ظىسة اإلاائذة، آلاًت: 15
خ الؿباغت، مؿبػت داس الكٌش، ج:، بال 2غلي سغا، اإلاشحؼ في اللؿت الػشبُت هدىها وضشقها، ؽ: 16  .99-98، ص:2جاٍس
 .138الؿالًُني، اإلاشحؼ العابو، ص: 17
 .99، ص:1غلي سغا، اإلاشحؼ العابو، ج:18
 هكغ اإلاشحؼ والطكدت.19
  277، ص: 1ابً هشام أبى دمحم غبذ هللا حماُ الذًً بً هشام ألاهطاسي، ششح نؿش الىذي وبل العذي، ج 20
 . 20ُذجه بػىىان: )دومي غلى الػهذ( البِذ: جٌش دمحم الذيخىس، نط 21
 . 486، باب العحن، ص: 1اإلاعجم الىظُـ، ج: 22

ًاث، داس الخىقُهُت للترار، الؿػت  23  أًمً أمحن غبذ الؿني، الطشف الٍافي، مشاحػت أ. د. غبذ الشاجي، وأ.د ئبشاهُم بش

 . 211، ص: 2007الخامعت، 
 . 11سائُت في مذح الذيخىس غلي حامؼ( البِذ: جٌش دمحم الذيخىس، نطُذجه بػىىان: ) 24
 . 126، باب الجُم، ص: 1اإلاعجم الىظُـ، ج: 25
 . 21، باب الجُم، ص: 2لعان الػشب، م: 26
ه، ص: 81الحمالوي أخمذ، شزا الػشف في قً الطشف، ص:  27   .  279 – 275، وأبيُت الطشف في يخاب ظِبٍى
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 . 8مي غلى الػهذ(  البِذ: جٌش دمحم الذيخىس، نطُذجه بػىىان: )دو  28
 . 819، باب الٍاف، ص: 2اإلاعجم الىظُـ، ج:  29
 .2جٌش دمحم )الذيخىس(، نطُذجه بػىىان: )ابدعم(، البِذ:30
 .7، واهظش اإلاطباح اإلاىحر، يخاب الجُم واإلاُم وما ًشلثهما، ص:374الهامىط اإلاىجذ، ص:31
 .18جٌش دمحم )الذيخىس(، نطُذجه بػىىان: )ابدعم( البِذ:32
 .28الكُىمي، أخمذ بً دمحم، اإلاطباح اإلاىحر، يخاب الباء مؼ الخاء وما ًشلثهما، ص:33
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 أسلوب النهي ومعانيه البالغية يف شعر السلطان دمحم بلو، دراسة بالغية 
أ ّول معر

1
 

 لكية الش يخ أ يب بكر غويم التذاكًرة ضكتو قسم ادلراسات العربية

 امللخص

تعد السلطان دمحم بلو من العباقرة العلامء اذلين أ دلوا دلومه يف التطور العلمي وال ديب، وخاضة يف 

ة اليت مجعيا ادلكتور  ادلوةل العامثهية، وعىل ىذا، قد  وجد من مضن اهتاجاتو ال دبية القطائد الشعًر

فادة الطالبني"  وقد احتوت ىذه القطائد ال ساليب البالغية املتنوعة،  الوزير جنيد، وسامه بـ "ا 

وخاضة أ سلوب الهنيي، وعىل ىذا، سيسعى الباحث ليدرس ىذه ال ساليب مع ابراز  مزاايىا 

 س يتناول الباحث يف ىذه املقاةل احملاور الآتية: و  وأ رساره الاكمن فهيا. البالغية 

 املقدمة. -

 هبذة اترخيية عن  حياة الشاعر. - 

 التعًرف ابلهنيي ومعاهيو البالغية. - 

 الامنذج اخملتارة ل ساليب الهنيي من شعر السلطان دمحم بلو ومعاهيو البالغية. - 

 اخلامتة. - 

Abstract 

The Sultan Muhammadu was among the prominent scholar  those whom contributed 

immensely for the development of  Arabic literature and the  knowledge in general، especially 

in the sokoto caliphate. As a result of his contribution in this field many poems of the sultan 

Muhammadu Bello been complied by Al-wazir Junaidu title “ifadatu al- dalibin” these poems 

contain many Rhetorical systems، particularly usulub al-nahyi، base on this the researcher 

                            
1
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world conduct the research pompously to study these styles with aims of coming out the 

rhetorical styles in the poems.  

 املقذمت

الخمذ هلل الزي أوؽأ الخلم بلذسجه ودبش اليىن بحىمخه الزي أمش  ألامت بامخثاٌ أوامٍش ونهاَم عً 

احخىاب هىاَُه، والصالة والعالم على خحر مً هؼم بالظاد آلامش باإلاعشوف والىاهي عً اإلاىىش وعلى 

ًّ بعىت اإلاصؼفى إلى ًىم الذًً.آله الىشام وصخبه غ  ّش مُامحن، ومً ظ

وخاصت الىهي  ،طمً الؽعشاء الزًً اظخعملىا ألاظلىب ؤلاوؽائي فئن الؽاعش العلؼان دمحم بلى مً

 في أغشاض  بالغُت ومجاص بُاهُت لُبرص ما ًلصذٍ مً اإلاعاوي التي جىحي الذاللت خاصت. 

خيت عن حياة الشاعش السلطان دمحم  بلى هبزة تاٍس

ى
ّ
  صالح بً َاسون بً دمحم بًبً  عثمان بً 2ابً عثمان ابً دمحم فىدي  1َى أمحر اإلاؤمىحن دمحم بل

ى
ُ
ىسػ

ُ
خصل وعبه إلى حذٍ العابع مىس ى  َحُبى ابً غ ل  ابً دمحم، ٍو

ُ
الزي َاحش بجماعخه مً بالد  َحي

ىس  اجُ ىجَ
ُ
ظا لُلض ي هللا أمشا وان مفعىال، على كصذ الهجشة إلى الدجاص، وجأخش مع ػائفخه في بالد الهى  ف

  3ولذ فحهم باعث الذولت العثماهُت الؽُخ عثمان بً فىدي.

ىولذ أمحر اإلاؤمىحن دمحم 
ّ
ًىم ألاسبعاء في ؼهش ري اللعذة ظىت خمغ وحععحن ومائت بعذ ألالف مً  بل

فت. ت الؽٍش وسائذ الذعىة  في بِذ ًحُؼه العلم وجحفه اإلاعشفت،4م. 9771َـ اإلاىافم 9911الهجشة الىبٍى

ما مجذد الذًً الؽُخ عثمان بً   علحهما، ووؽش الفظُلت محن، َو مً وعل والذًً هٍش

بت وجشعشعا حمُذا في حجش والذٍ  ُّ ذة سكُت العؼىف.  فأما وؽأجه فياهذ وؽأجه وؽأة ػ ُّ فىدي،والع

ما وجأزش بهما وعمه ألاظخار عبذ هللا بً فىدي. وظلً ألامحر معلىهما والصمه ،الؽُخ عثمان بً فىدي

وجشبى أًظا في بِذ العلم والتربُت،   مً حُث هىاًاَما ججاٍ جؼىس الذًً ؤلاظالمي والخشهت ؤلاصالحُت

ومىهجه جصخُح ما اعىج مً علائذ اإلاعلمحن، وإخشاج الىاط مً الظلماث إلى الىىس، وإكامت ظىت 

  ُم.الجهاد في ظبُل هللا، وبِذ ملتزم بتربُت إظالمُت، وجىحُه خللي ظل
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ى، في أهمل صفت وأحعً ظحرة، واجصف بفظائل كُمت وؼُم 
ّ
ولهزا العبب عاػ أمحر اإلاؤمىحن دمحم بل

 عجُبت وأخالق حمُذة، حتى ظاد الذولت بعُاظت حىُمت، وَعّم عذله واهدؽش.

ى حعلمه 
ّ
فلذ جخملز وحعلم ألامحر عً ًذ العباكشة مً العلماء والجهابزة مً اإلاذسظحن فبذأ دمحم بل

ئشة أوالد اإلاعلمحن بخعلم اللشآن  وحفظه على والذٍ الؽُخ عثمان بً فىدي.زّم الصم الؽُخ هعا

م مً العلم. وكشأ على والذٍ الؽُخ دسوط الخفعحر  وأصخابه، فظم على صذٍس ما حىجه صذوَس

ا، هما كام عمه ألاظخار عبذ هللا بً فىدي بخعلُمه وجذَسعه  والخذًث وأصٌى الذًً وهخب غحَر

ش اإلاىىىن، وإطاءة الذحىت، واليىهب علىما  حمت فأخز عىه الىخب آلاجُت: جلخُص اإلافخاح، والجَى

العاػع، وألفُت ابً مالً، والمُت ألافعاٌ، زّم واصل ألامحر ًخدبع العلماء العباكشة، وجثلف بثلافتهم 

  فاث والشظائلومما ًذٌ على زلافخه العلمُت اإلاصىفاث والؤل .الىاظعت، حتى صاس ٌؽاس إلُه بالبىان

ً ومائت مصىٍف، مً هخب وسظائل، في مخخلف العلىم ؤلاظالمُت  التي ججاوصث إحذي وعؽٍش

زا ًثبذ على وفشة زلافخه وغضاسة علمه وكىة راهشجه. ول مً َزٍ ألامىس ما ًذعمه وىهه  5والعشبُت. َو

 را صلت وزُلت مع عمه ألاظخار عبذ هللا بً فىدي، ألهه العالمت العىداوي.

ً مً ؼهش سحب ظىت   ى سحمه هللا عؽُت ًىم الخمِغ، الخامغ والعؽٍش
ّ
جىفي أمحر اإلاؤمىحن دمحم بل

ت،  وعمٍش زمان وخمعىن ظىت إال ؼهشا، 6ٌ. 9511|7|51زالر وخمعحن ومأجحن بعذ ألالف، الهجٍش

ٍت  الر مشاث زّم كشأ: ووان آخش هالمه في الذهُا ال إله إال هللا دمحم سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كاٌ رلً ز مَّ
ُ
ّلِ أ

ُ
)َوِلي

ْعَخْلِذُمىَن (( ٌَ  
َ

 َوال
ً
ِخُشوَن َظاَعت

ْ
ْعَخأ ٌَ  

َ
ُهْم ال

ُ
َحل

َ
ا َحاَء أ

َ
ِئر

َ
َحٌل ف

َ
وخّش إلى وظادجه ولم ًبلغ سأظه الىظادة  7أ

 8إال بعذ خشوج سوحه. سحمه هللا وحعل الجّىت الفشدوط مثىاٍ. ودفً في وسهى.

ف بالىهي لذي الب  الغيين ومعاهيه البالغيت.التعٍش

ه أظلىب ًؼلب به الىف عً الفعل على حهت الاظخعالء وؤلالضام، 
ّ
فلذ عشف البالغُىن الىهي بأه

  9فُيىن مً حهت العلُا هاَُت إلى حهت دهُا مجهُت.
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هَ  ي 
َ
اأ ًَ ا ولهزا ألاظلىب صُغت واحذة وهي الفعل اإلاظاسع اإلالشون بـ "ال" الىاَُت الجاصمت. مثل كىله: ﴿ 

حْ 
َ
ْم خ

ُ
ِلى

َ
ِلَها ر َْ

َ
ى أ

َ
ُمىا َعل ِ

ّ
َعل

ُ
ِوُعىا َوح

ْ
ْعَخأ

َ
ى ح ْم َحتَّ

ُ
ىِجى ُُ ْحَر ُب

َ
ىًجا غ ُُ ىا ُب

ُ
ل
ُ
ْذخ

َ
 ج

َ
ًَ آَمُىىا ال ِزً

َّ
ْم ال

ُ
ى
َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ى
َ
ٌر ل

ُشوَن ﴾ 
َّ
ه
َ
ز
َ
 10ج

م  هما رَب   ى حلُلت في الخحٍش والىهي َى ػلب الىف عً الص ئ، ممً َى أكل ؼأها مً اإلاخيلم، َو

م على الفىس.إ   11لُه الجمهىس،فمتى وسدث صُغت الىهي أفادث الخظش والخحٍش

إلى معان مخىىعت،  -ػلب الىف على وحه ؤلالضام –وكذ جخشج صُغت الىهي عً مذلىلها ألاصلي َى 

ت مخخلفت، حعشف بلشائً ألاحاٌ وحعخفاد مً العُاق وكشائً اإلالاٌ.  ومعان مجاٍص

 فُذَا أظلىب الىهي ما ًلي: ومً َزٍ اإلاعاوي لبالغُت التي ً

َىا الذعاء: ورلً عىذ ما جيىن جلً الصُغت صادسة مً ألادوي إلى ألاعلى هحى كىله حعالى: - أ ﴿  َسبَّ

ًَ مِ  ِزً
َّ
ى ال

َ
َخُه َعل

ْ
َما َحَمل

َ
َىا ِإْصًشا ه ُْ

َ
ْحِمْل َعل

َ
 ج

َ
َىا َوال ا َسبَّ

َ
ه
ْ
أ
َ
ؼ

ْ
خ
َ
ْو أ

َ
ِعَِىا أ

َ
ا ِإْن و

َ
ه
ْ
اِخز

َ
ؤ
ُ
 ج

َ
ْبِلَىا سَ ال

َ
 ًْ ك

َ
َىا َوال بَّ

 
َ
ل
ْ
ى ال

َ
ا َعل

َ
ُصْشه

ْ
اه
َ
ا ف

َ
ه
َ

َذ َمْىال
ْ
ه
َ
َىا َواْسَحْمَىا أ

َ
ِفْش ل

ْ
ا َواغ  َعىَّ

ُ
َىا ِبِه َواْعف

َ
 ل
َ
ت
َ
اك

َ
 ػ

َ
َىا َما ال

ْ
ل َحّمِ

ُ
ًَ ج اِفِشٍ

َ
ي
ْ
 12﴾  ْىِم ال

 فاإلالصىد مً الىهي في َزٍ آلاًت الذعاء وؤلابتهاٌ على وحه الخظشع والخؽىع.

حن كذسا ومجزلت. : الالخماط: ورلً عى5 ذ ما ًيىن الىهي صادسا مً شخص إلى شخص آخش مدعاٍو

َذ َبْحَن بَ 
ْ
ك شَّ

َ
ٌَ ف ُلى

َ
ْن ج

َ
ِؽُِذ أ

َ
ي خ ِ

ّ
ي ِإو س ِ

ْ
 ِبَشأ

َ
ِتي َوال َُ  ِبِلْخ

ْ
ز
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ج

َ
مَّ ال

ُ
ْبَىؤ ًَ  ٌَ ا

َ
ِني ِإْظَشاِئَُل مثل كىله حعالى :  ﴿ك

ْىِلي  ﴾
َ
ْب ك

ُ
ْشك

َ
ْم ج

َ
  13َول

ً عىذ ما ًيىن الىهي ًحمل بحن زىاًاٍ معنى مً معاوي الىصح وؤلاسؼاد. هحى : الىصح وؤلاسؼاد: ورل1

ىا عَ 
ُ
ل
َ
ْعأ

َ
ْم َوِإْن ح

ُ
ه
ْ
ُعؤ

َ
ْم ح

ُ
ى
َ
ْبَذ ل

ُ
اَء ِإْن ج َُ

ْ
ؼ

َ
ًْ أ ىا َع

ُ
ل
َ
ْعأ

َ
 ح

َ
ًَ آَمُىىا ال ِزً

َّ
َها ال ي 

َ
اأ ًَ ٌُ كىله حعالى:  ﴿  زَّ

َ
ج ًُ ْجَها ِححَن 

 ُ
َّ

ْم َعَفا َّللا
ُ
ى
َ
ْبَذ ل

ُ
ُلْشآُن ج

ْ
ُفىٌس َحِلٌُم  ﴾ال

َ
ُ غ

َّ
 14َعْجَها َوَّللا

ى مىاحهت الىهي إلى ما ال ٌعلل . ورلً مثل كٌى الؽاعش: 4  : الخمني: َو

 ًا لُل ػل ًا هىم ٌص * ًا صبح كف ال جؼلع. 
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ت في  فالىهي في َزا البِذ "الجؼلع" وملخظاٍ البالغي الخمّني، حُث ًظهش الؽاعش سغبخه اللٍى

   15ع بحذًثها.الاحخماع بحبُبخه والخمخ

: الخىبُخ: عىذ ما ًيىن اإلاىهي عىه أمشا الٌؽشف ؤلاوعان وال ًلُم أن ًصذس عىه. هحى كىله حعالى: 1

ًَ آَمُىىا  ِزً
َّ
َها ال ًَّ ﴿أي 

ُ
ى ًَ ْن 

َ
ى أ ًْ ِوَعاٍء َعس َ  ِوَعاٌء ِم

َ
ْحًرا ِمْجُهْم َوال

َ
ىا خ

ُ
ىه

ُ
ي ًَ ْن 

َ
ى أ ْىٍم َعس َ

َ
ًْ ك ْىٌم ِم

َ
ْش ك

َ
ْسخ ٌَ  

َ
ال

ًَماِن  ِ
ْ

ُفُعىُق َبْعَذ ؤلا
ْ
َغ الِاْظُم ال

ْ
اِب ِبئ

َ
ل
ْ
ل
َ ْ
َىاَبُضوا ِباأل

َ
 ج

َ
ْم َوال

ُ
ُفَعى

ْ
ه
َ
ِمُضوا أ

ْ
ل
َ
 ج

َ
ًَّ َوال ْحًرا ِمْجُه

َ
ًَ خ ْم 

َ
ًْ ل ْب  َوَم

ُ
د

ىن ﴾   
ُ
اإلِا
َّ
ُم الظ َُ  ًَ ِئ

َ
ول
ُ
أ
َ
 16ف

ْم : التهذًذ: ورلً عىذ كىله حعالى: 6
ُ
اِئَفٍت ِمْىى

َ
ًْ ػ  َع

ُ
ْعف

َ
ْم ِإْن و

ُ
ْم َبْعَذ ِإًَماِهى

ُ
َفْشج

َ
ْذ ه

َ
ْعَخِزُسوا ك

َ
 ح

َ
}ال

نَّ 
َ
 ِبأ

ً
اِئَفت

َ
ْب ػ ِ

ّ
َعز

ُ
ىا ُمْجشِ و

ُ
اه
َ
 17﴾ِمحَن ُهْم و

عليىا  ظبُل الخم وأما معنى الىهي في َزٍ آلاًت التهذًذ والخحزًش حتى ٌعللىا غحهم وعىادَم  َو

مىً أن ًيىن  ئ إدساهها بزوكه العلُم في ظُاق َىان معاوي أخشي للىهي ٌعخؼُع ا والهذي. ٍو للاَس

 الخاٌ واإلالاٌ.

 صىس من الىمارج املختاسة ألساليب الىهي في شعش السلطان دمحم ومعاهيه البالغيت.

 اإلاذخل

حخه الجُاؼت،هعائش ألادباء الىبالء، ورلً في اظخعماله أظلىب  ى، بلٍش
ّ
ولم ًٌض العلؼان دمحم بل

دكُم ًظهش أن اظخعماله أظلىب الىهي كلُل حذا. حُث وسد في  الىهي بأغشاطه اإلاخىىعت، ومع إحصاء

ما  -وهللا أعلم-دًىاهه أظلىب الىهي في إحذي عؽش بِخا. إلاعان بالغُت مخخلفت، ولعل العبب في رلً 

ًشوهه بعع البُاهُحن "أن الىهي ٌؽغل مىطىعا هبحرا مً اإلاعائل الفلهُت وألامىس الذًيُت ال 

 ما ًلي: ،عاوي البالغُت الىاسدة في ؼعش العلؼان دمحم بلىومً َزٍ اإلا  18البالغُت"

َىػلب الفعل مً ألادوى إلى ألاعلى، ورلً عىذ ما جيىن صُغت الىهي صادسة مً  الىهي بمعنى الذعاء:

 العبذ إلى سبه ظبحاهه وحعالى على وحه الخظشع والخؽىع.
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جلي عجهم بعع ألامىس التي  فلذ وسدث مً الؽاعش صُغت الىهي ػلبا مً اإلاىلى عض وّحل أن ً

 ًخافىنها، ورلً عىذ كىله: 

 19فال ججعلىا فخىت للزًً َم   *  عخىا واعخذوا بالظلم والفخش والىفش.

وكذ اظخعمل الؽاعش أظلىب الىهي في َزا البِذ عىذ كىله:  "فال ججعلىا" مصخىبت بىىن الخىهُذ، 

ض الجّباس على وحه الخظشع والخؽىع أن ال ًفخجهم بهؤالء الىفشة الظلمت، الزًً  حُث ًذعى سبه العٍض

 ، اعخذوا في ألاسض وعخىا فحها  عخّىا هبحرا، حُث إنهم ال ًىحذون هللا وال ًتروىن الىاط أن ًىحذٍو

 وابخذعىا في دًً هللا ظلما وػغُاها.

 فلذ وسد مً  الؽاعش أًظا أظلىب الىهي الزي ًلخض ي معنى الذعاء ألن الؽاعش ماصاٌ ًفّىض حمُع

 أمىٍس إلى هللا حل ؼأهه. وكاٌ:

اس ًجاَش بالغذس. ًّ  20فبذد َم ًا سب فل ظىادَم   *  وال جبم د

فلذ وسد مً الؽاعش في عجض َزا البِذ، أظلىب الىهي، "ال جبم" لىً ما وسد الىهي بمعىاٍ ألاصلي، 

س الىفاس، إهما صذس بمعىاٍ البالغي  الذعاء. حُث ًذعى الؽاعش الىاحذ اللهاس، أن ٌعخأصل دًا

ؽدذ ؼملهم وُعذدَم حّعا ومعىا، ألن الىفاس إرا اصدادوا في اليعل واللىة فشق عذدَم َو ًضداد   ،ٍو

ًَ ِإْن   الىفش والؼغُان. مصذاكا للىله حعالى:  اًسا ِإهَّ ًَّ ًَ َد اِفِشٍ
َ
ي
ْ
ًَ ال ْسِض ِم

َ ْ
ى ألا

َ
ْس َعل

َ
ز
َ
 ج

َ
ىٌح َسّبِ ال

ُ
ٌَ ه ا

َ
﴿  َوك

ىا ِعبَ 
 
ِظل ًُ ْم  َُ ْس

َ
ز
َ
اًسا﴾ ج

فَّ
َ
اِحًشا ه

َ
 ف

َّ
ِلُذوا ِإال ًَ  

َ
 21اَدَن َوال

ورلً إرا صذس الىهي وحىي في ػُاجه معاوي الىصح وؤلاسؼاد، حُث  الىهي بمعنى الىصح وإلاسشاد: 

 ًىحه الؽاعش ظامعه إلى ؼُم حمُذة وأخالق هبُلت.

الىصح وؤلاسؼاد،  داعُا ومشّبُا، هاصخا ومشؼذا، ولزلً هثر لذًه أظالُب ،وان العلؼان دمحم بلى

 فُما ًىحهه مً الخؼاب. ومً رلً كٌى الؽاعش: 

 23فئوي   **  سأًتهم ظباعا أو رًابا.  22والجثلىا بعهذ غشط
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 والؽاعش في َزا البِذ ههى مخاػبُه على وحه الىصُح ؤلاسؼاد بأن ال ًثلىا وال ًأمىىا بمىاعذ الغشط

واإلاُثاق، وصاسوا بزلً والعباع اإلافترظت بما أدسن مً ػبُعتهم الخبِثت مً الغذس وهلع العهذ 

زٍ الخُىاهاث الغذاسة الخىهت العهذ لها.  والزئاب الهاحمت. َو

 وكاٌ الؽاعش أًظا :

 24حعلم بعيخه والجخعذَا * * إلى بذعت عىحاء أَل العلام

وسد  مً الؽاعش في َزا البِذ أظلىب الىهي، عىذ كىله: "والجخعذَا"، والىهي َىا ًلخض ي معىا 

ىصُحت وؤلاسؼاد، حُث ًشؼذ املخاػب أن ًيىن مخمعيا بعىت الىبي ملسو هيلع هللا ىلص، وجيىن  مىهج حُاجه ال

 وظبُل عِؽه، ونهاٍ عً الابخذاء  في الذًً ألن البذعت جبؼل العمل وجزوبه.

ه في الشجبت وال ًلصذ فُه الاظخعالء والالىهي بمعنى  الالتماس:  ى أن ًىهى اإلاخيلم مً ٌعاٍو  َو

 الخظىع. وكاٌ الؽاعش:

 25فال جؼلبن بذال لهم إن وحذتهم  * وهً مً جللى العلم مجهم أخا الشدا.

فلذ وصف الؽاعش في َزٍ اللصُذة أصخاب الشظٌى ملسو هيلع هللا ىلص. في العلم والخلىي والخمعً بالذًً 

ىه  أال  ًؼلب صخبت غحر َؤالء ال لخمغ مً كٍش لىم سض ي هللا عجهم والعفت وؤلاكذام، ولزلً ًىهى ٍو

وأسطاَم، وأمش ول إوعان أن ًخالل را ألاخالق الفاطلت والؽُم الخعىت. والىهي في َزا البِذ 

 ًلخض ي الالخماط.

 الىهي بمعنى  الحث على التىكل على هللا سبحاهه وتعالى:

 وسد مً الؽاعش في طمً َزٍ ألابُاث أظلىب الىهي بمعنى الخث والترغُب. ورلً عىذ كىله :  

 الجلىؽ واسج فظائلـه   *    فأمىس هللا على اللذس.

 26ظل سبً الحعأٌ أبذا    * غحر اإلاىلى دفع الععش.
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أما اإلاظمىن في َزًً البِخحن َى الىهي على وحه الخث وعلى الخىول حُث ًىهى الؽاعش العامع عً 

ُهَى َحْعُبُه ِإنَّ ...ؤلاظشاع والخعجُل، ألن أمىس هللا ججشي على اللذس، للىله حعالى: ﴿
َ
ِ ف

َّ
ى َّللا

َ
ْل َعل

َّ
َخَىو ًَ  ًْ َوَم

ْذًسا
َ
ْيٍء ك

َ
ّلِ ش 

ُ
ُ ِلي

َّ
ْذ َحَعَل َّللا

َ
ٍِ ك ْمِش

َ
َ َباِلُغ أ

َّ
جهاٍ أًظا عً ظؤاٌ غحر هللا.  27﴾ َّللا  ٍو

 الخاتمت

جىاٌو الباحث في َزٍ اإلالالت مً خاللها هبزة ٌعحرة عً حُاة الؽاعش العلؼان دمحم بلى مً حُث 

زم الخعٍشف عً الىهي في اإلاىظىس اللغىي  ،واليؽأة وؼِئا مً الاهخاج العلمي وألادبيالىالدة 

مع رهش الىمارج املخخاسة لذي الؽاعش ومعاهُه البالغُت. وجىصل الباحث على أن  ،والاصؼالحي

الؽاعش العلؼان دمحم بلى حاٌ في اهخاحاجه ألادبي صىس مً ألاظاًب البذٌعي وخاصت أظلىب الىهي 

ىص ي الباحث أًظا ػالب العلم أن ٌغىصىا في َزا البحش العمُم ألن فُه اللئالئ  ،ًاٍ البالغيومضا ٍو

عأٌ هللا الباحث الخىفُم والعذاد في َزٍ اإلالالت  مً الىظم البالغي وألادبي لخعّم الفائذة.  َو

 الخىاطعت. 

 الهىامش واملشاحع:
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ى.ص, الغيث الىبل في سيرة إلامام العذل،عمش بل
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 .5جحلُم، عمش بل
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ّ
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 أثر املقامات العربية يف مقامات اإللوري: دراسة حتليلية  
ػد  اد: اإ

دلين أ ديتنجياادلكتور غزّ 
1

 

ابدن، هيجرياي   قسم انلغة امؼربية وادلراسات الإسالمية، خامؼة اإ

 امللخص: 

قضية امتأ ثّر وامتأ جري بني الآداب وأ حناسيا امؼديدة سواء أ اكن امتأ جري مكتاٍب واحٍد أ و جملموػة 

آدر، من أ مه اىامتمات امباحثني وادلارسني مرضد مس تواىا يف من  امكتب أ و بني اكتب وأ

الآداب امؼاملية. فللمقامات أ ثر كبري يف امرتاث امؼريب وال حنيب، تأ ثّر هبا كثري من ال دابء 

قبال امناس ػلهيا، فكتبوا مقامات كثرية ػىل  امؼرب وال خاهب ملا رأ وا حماس هنا امباىرة،وغظم اإ

ىل دراسة حتليلية منوا ل اهلمذاين واحلريري وغريىام. ػالوة ػىل ىذا، هيدف ىذا امبحث اإ

بداع خديد وطريف أ ضدره ل ثر املقامات امؼربية يف مقامات الإموري .ومقامات الإموري اإ

آن". وقبل اخلوض يف مصمي املوضوع ،  امش يخ دمحم ال ول غبد امسالم امللقَّب بـ"ضاحب امقرأ

فيوم املقامة وأ مهيهتا يف امرتاث امؼريب، ويرتمج ترمجة وخزية غنا املؤمف، يرتكز امبحث ػىل م 

براز  موري،ويتبع امباحث يف مؼاجلة حبثو املهنج امتحلييل ميمت اإ مّث يردف بدراسة مقامات الإ

آن يف مقاماتو،ومدى تأ ثّ   ره ابملقامات امؼربية. كيفية تفّّن ضاحب امقرأ

Abstract: 

The gaugical nexus in accessing the state of influence in the Literary arts of any existing 

nations which succinctly manifested  through  the  literary output of the writers, researchers 

or the  collection of books produced in the society; had being a great concern of the scholars 

and the researchers over the years back, in order to investigate the level of this influence in 

the world literature –cum-  writers. On this, it is very apparent that everything in the global 

world  has influence over others, the influence of  Maqamah  genre in  Arabic and foreign 

                            
1
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literary heritage could not be under-estimated, Thus, led to its total applausive by the 

scholars, having discovered its elegance and rhetorical extravagance in Arabic literary arts, 

they displayed their linguistic and intellectual prowess in  producing their own Maqamah 

piece on Hamadhani’s style, whom  regarded as the pioneer of Maqamah genre.  Therefore, 

the thrust of this paper is to examine  the influence of Maqamatu-l- Arabiyyah in Al-Ilory’s 

Maqamah: An Analytical discourse. Al-Ilory’s  Maqamah is a new production and virgin 

work written by Sheikh Muhammad Awwal Abdul Salam known as Sahibul- Qur’an  in the  

twenty- first century. Before delving into the depth of discussion, the research will discuss 

the concept of Maqamah and its rationale in the Arabic literary heritage, the historical 

background of Sahibul-Qur’an and his contribution would be discussed. The researcher will 

exploit an analytical approach in examining how influence is Sahibul Qur’an with 

Maqamatu-l-Arabiyyah . 

 : املقّدمت

للمٍاماااال رلفة أاااة ؤصمأاااة ٌاااادب ااااب ،اااةرع بدا رلفةإاااال ر،ةااااق  ااا ر   ا إ ااا  رلٍاااةن رلةر اااق إن  

رلهجااةع ـ اا  ؤ اا ع  اا نق رلممااان رليمااير اص ر ااب ناا  خ ٌاااح  ماال ااا ق ر  أااإ ؤر ماال رلدرٌااق 

رلأاااادما اااااب ؤواااالدا مااااا دؿ مطااااجدؿصر، را ناااإد  عااااح ِ حاااا  رل  اااادرٕ  اااا    رل ٍلاااا ل  ٓا 

ث ا اررياااة ؤلأاااي للئعاااح دربماااال رلةوااايا رلئفأااا  صاااد إؼيااااا  ٌ ااا را ـ ااا  مااايرص  رلْااا   ؤنااا ر

لا ااة راٍامااال بواوااأة ، م ااح وأ فلااأد رلفلااد  بد أااة ررللمديااةل إ  نفااّ صا  ص رلفااح1رلعابىاا 

ص   رلئفض مأ رنا ـلمّأا  تئااز وأ  بد اء إلؼياا ٌ ات مالى أة رتفلأد رلنشء ؤوانحن رلٍٕد

عج  صير إلا  رؿ رلىني رليع   ؤه رليمير ا ِ ح ر مل رلفلماء رلفةا رباان  ألاح ما لٍ  ؤ

ّان مإلدوا وا ٍا خااة ؤج ا ،ااك اب  ٌال  ر خٓا ال  اؤرر وي ا مل اقب  ال ث  بدإا ـّما 

ا اب رلْ  ة صد ؤ د رلى ح  رلعةيىةلررخ اا ليا اررية روم  ـيس ى  ل صشا  ر ع   اـا

أالرؤولد أا  ـ   ما إلاوْ  اعصر  رٌ  ب ـ   ؤثةه ِّ اا رلفةا رلىعانح وةد اللرمدوـد

 ( 1555صا( ررلسأدظا )538صا( ررلممخشةع )ل 516ن  ه ـ   ؤإا رلٍاود دمحم ر خةيةع )ل

رلح صدص إواوة إ   صيرلؼيةل ؤـمإ مماثلة اب رلٍةن ر خادع ررلفشةيل ـ   رلفلماء 

ة خااة اب نأ ح  الرمل صؤال ء  ـئ  رلئااع ؤد ت يب اب مٍاما،  رادودمة كِسد  بواٌا
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رلفااع اب مٍامال ـئ  رلئااع { رمسفدد ـئ  رلمني ؤد ئا د بريدرع اب مٍاما،  ك مٍامال 

بريدرع{ ردمحم بٕر ـئ  رلس    اان  رلٍةآن إلالداع اب مٍاما،  كمٍامال إلالداع{ل 

 اب مٍاما،  )مٍامال ر ل  دوي(ص رؤنم  رل  ا ا  دوي ؤاأم  ب ايَ باىأاء 

ةه   مٍاماال رليماير ا رمال 
ّ
رنةعٌّ  اليِة اب صير رلا دل ؤن اان  رلٍاةآن لايب  ا ـا ااب ،اإث

اا مئااُا ااب ِ ا ا  رل ثا  رلىناي: ؤتى  ف هل ح وئٍ  ِ ح رن  "ـر ا  رلةاادؿ  ِما ٌإ رل ِ دا ّز

ر خةيةع ال  ، ماي    رلئا نقل وٍا  ؤرلاق إ   آثاا مل ،إثةرر  ىل راٍامال نةرصد اب بلل  ، مأي 

 ص2ؤِث صد  الا فة ررلمخةوةلرلد  إ ب من د إ   وعة،  إال ٌلأ "

 املقامت ومدلوالتها  : 

ٍا "  االى ح ررلضاد 
م
ّااٍاا "ل ر"راااااا ااااااااٍامة ) الضد( إلاٌامةل مل ؤٌا  رلةاح إٌامة رمٍاماة "

ُ
رااااا

ٍااااأد ٌاااا   ٓدنااااان للمدوااااقلألنٔ إ ر افل اااا ٌااااا   ٍااااد  ومى دنااااةل ر ن افل اااا  ماااال ؤٌااااا      ماااال 

ومضاااااااااامدمةل واااااااااائن رلىفااااااااااح إ ر اااااااااااارز رل  ثااااااااااة  ر ااااااااااتئ   ا ااااااااااال باإااااااااااقل ن ااااااااااد: دنااااااااااة  رصااااااااااير 

دلااا  تفاااا   "3مااا نةا ا اااْد ﴿صٌر
ُ
ْ

م
ااااُ  ل

م
 ُمٍ

م
دلااا  4"﴾ال اااةا  الضاااد ؤع إلاٌاماااة ٌر : ال مدواااق لْااادل ٌر

 ﴿تفااااا   "
ا
امااااا

م
ٍ مم  رم

ا
ةر

م
ٍ ُْ ُمْساااا م م

اااان سم ااءل رلٓلمااااة اااااب  اااافة لئأاااا   الضااااد  مفنااااى ؤع مدواااافالر 5﴾نم

 مدوق إلاٌامة : 

ٍااااااااااااااميا        مااااااااااااااني ،إ   لدليا رااااااااااااااااميا                         6ـىاااُ رل  اا م ااااااااليا وم

أاواااااأة وٓلمااااة راٍاماااااة لياااااا مفااااان مخ لىاااااة ـوااااا  رلفااااادا رلفة أاااااة ااااااب ؼةرويااااا  ا ماـأاااااة ررلس

اااةلوىا رلفااااة ر جاااص ب تفناااي ر جلاااب ؤر ر خىاااح رلاايع  ٍاااا  وأااا   ا  عئاااة ؤر  ررل  نأااة را  ـد

رلْاا   رلاايع  ااةرد  اا  مااا،خة رلٍااد  لرتفنااي رلساااد  ماال رلةاااإل ررلفؽااة ؤر ر  عئااة ،ٍااإ  ااحن 

ا داللااة ّلمااة "راٍامااة " اااب  يااُ مالاأ  اال خااةيد رليمااير ن اا   اا ع ؤمحاا ل ربن رثااة ماال رلْ  صر 

 نأخ  ٍٕد :

 7رؤٌئاااااااااااااح إخااااااااادرن رلاىاء وإرواااااافدر      إ   ِاااااااااااااااااّح ؤخدب اب راٍاااااااااااااااااامة ؤوةؿ                     
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وااٍامة اب  يُ مالأ  ال خاةيد تفناى ر جلاب ؤر رل اادعل ألن واأاً رلْا   ااب رلئياُ  ا ٕ ـ ا  

ّاااح  ااااا ؤوااادد رلشااافة رلعدياااحص ريٍاااإ ؤ ضاااا  لٔلوااائخدرن رل دن ااااب ر جلاااب إ ااا   ااااىا نسااااـا

 ل،جماـة    مفدن اب م لب ؤع مٍامةل رم   ٌٕد لئأ  :

ّإج اااااد     ااااااااااااااااااااااّل لاااااااااااااا ب                           ااااااااااااااااااا  ٌااااااااااااااااااااااااأا  مٍاااااااااااااااامة للااااااااااا  رلٌة  8 اا ر خاح  

 ٍااإد ر ااال م ؽااادا  اااإن راٍاماااة ااااب صاااير رلئياااُ  مفناااى ر جماـاااة مااال رل اااا لرنةب صاااير راااا لٕد 

ؤ ضا اب  يُ زصح   ل ؤإا ولمي نأخ ؤظلَ مفني راٍامة  ا جالسحن ؤر ل،جماـة    مفدن اب 

 م لب : 

 9ٍامال نسان رادصااااااااااااااايد     رؤناااااااااااااا  ة   اااااااااااااااااااااااا اب ا رلٍٕد ررلىااااااااااااااااااافح روأااااااااااااااايد م                     

سااااااد ماااااال  رراٍامااااااة اااااااب مىيدميااااااا  اااااااع مبل واااااال ماااااال و اااااادن بدا رناااااادؿ ماااااال ؤناااااادرؿ رل ث لٌر

ـ ا  ؤنما  إلاواْ  اع رلحا ه  رلةوابح ِثا ل  فا  رلفااة بٕر مال رل رلاة رلفئاواأةصوااٍامة

"،  دب ـ   ٌاة ٌاح    اي وي ا رلٓا،  ؤن  رل ا  رؤخ ٌ لرييِة ب ا  فاض ر خادردع 

15ربماااِل  إواالدا طااجق ظةيااي"
إّج ااا ـئاااا  ـاال ِ ا ااة نساا ة رل إلأيلؤنأٍااة  "راااب اؤع آخااة:ص

لاااةرر ل رل اااانأي ، ضااامل نْياااة ؤد أاااةل رمااا راصا ـ ااا  ارر اااة لعأىاااة مخ لىاااة تسااا   إ ااا   فاااض ر

اااةق  ااعى تفاامب إ اا  ؤناا  بد اااءل رراٍااادد من ااا لالئااا امااق داا رلااةا رلئأااان ر اادراد رللمااة  رٌر

ّالةوابح  ابَ بد أةل  رندردا رلْ   مل م ؽدا رم  دا وض  ـل  ِة رلىةرب  رلئ نفأة ررلٌة

 دا حجااا ص رااب اؤع رلا 11ِرائ ْة ل رر  ع  ر خوا  ل رراادرـؾ رائْأاة ربواانأٔ راليأاة"

"إج ا نٓا ة ؤد أة ٌاح     را ؤللب اا نإد رلْ  اة ر ن أاإ  جلا  رلاةزً رتشا مح ـ ا  نْ اة 

راٍاماة نادؿ ؤدإاا رلادنمل رل ثا  لا  خاااب  "ص راؤب رلسأدظا  إن12ؤد أة تس  دب ر خاوةيل"

و أااااة ردـااااابد ؤواوااااأةل  دح  مؤلىيااااا ظااااةد مااااا نشاااااء ماااال ؤوٓاااااا ؤد أااااة ؤر خاااادر  ،إملأااااةل ؤر 

فاااالل را رنأااة ؤر مياااارل لمديااة اااب ااادا   رل م مااح   نفأااة رواامال زخةوأااةل إج ااا نٍااا رنى

13ريةرصا رلئفض ٌةيئة مل راسةنأة ".مةآ  رلفاةلرا ب ليًر ؤصليا
 ص
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 وئ اء ـ   ما وئَل  س خل  ث ثة ؤمدا اب تفةيي راٍامة :

: ؤّن راٍامااااااة ،  اااااادع ـ اااااا  خااااااأغ دارمااااااا مااااااال الن در  ااااااا ـ اااااا  رل 
ا
 اااااااأة ررلسااااااةد رر خاااااادرا ؤرال

 رر خئْةص

 : ؤّج ا تس ٍأمادت ا مل رلدرٌق رلأدما ل فةويا لْ ح  مل مؽاصة ر خأا  رلأدمأةص
ا
 ثانأا

 : ؤّن ؤوااالدب ا رلم  اااا ؤصاااد ماااا وي اااالإن  لااأ   فل اااا ؤٌاااةا إ ااا  وياااد ؤر ااا  للمٍاماااةل   أاااخ 
ا
ثال اااا

  مْل روفيا  حن ر خٓا ة ررلٍاة رراسةنأةص 

 احب مقاماث إلالوري: جزجمت وجحزة عن ص

ٍاا   اااان  رلٍةآنلويااد  وااد 
ّ
ااا ا رال

ّ
صااد دمحم بٕر  اال ـئاا  رلساا    اال دمحم بٕر  اال دمحم رل 

را  ٍاااح إلأااا   فااا  رواااا  ؤ أااا  رلااايع لٍئااا   ااا   اااأخ  بب اااا بص رصاااد إلالاااداع مدلااا ر ل ررلىااادال ا 

ا  رنتس  إ ا  إنا ب رلٍئاباح رلىدالنأاة   سئال ررل أ ح ع انسأةص رلعاي روا ل إ ا   ا د صدواا ٌر

  اااااب م   ااااة إلاااادانل رال ااااة ّاااادرارل نأ ح  ااااال ماااال ؤ ااااديل 1973رلاااا  اااااب واااا ة  ماااال  اااا د ود،ااااا،دارص 

14ِةيمحن  ةيىحن
 ص

 شااإ رلشااأألا دمحم بٕر اااب م   ااة إلدانلرال ااة ّاادرارل نأ ح  ااا  شااإ  د نأااة ؤد أااة ظأئااة  ااحن ؤوااة  

مديااااة الألاااة مفةروااااة  الاااا  للر،ةّإى ، ااااُ نضااااانة ررل  اااا ص
ّ
ثد ،لٍااااى  فااااض رلْ اااا  رلّ  نأااااة ررلل

 ل ااااااب م اواااااة دصلحا اااااة م لأااااة راسااااامى  اااااالممة  ؤوسااااايا رلشاااااأألا نساااااحن 1989ٌئااااح رواااااا  ؤ أااااا  

ّادرناا ك 1995 ص راب و ة 1986ؤايٓؤا  و ة  ل ،اُة دمحم بٕر مساٍغ اؤوا  م ّداياا إ ا   لا  

رلساا   للةنلااة رلفلمأااةل  إناا ب رلئلاا رن ويشاامإ نأ ح  ااا{  مااق ؤخأاا  رلفمياام ـئاا  راااؤمل ـئاا 

رطّج  اب م اوة م لّأةل رداوا وي ا رلْ ئالىٍيأة ررلفلد  رل  نأة ررلْ ا  بد أاة ررللمدياةص 

 ر،دوأاااَ مااال ول رل ٍاااى دمحم بٕر  شاااأألا واااددر ا مااال م اواااةع اامفاااة رال اااة 
ّ
ر  سااال ر خاااؾ

ا  ّاان لياير1993ِ رنالرل ِ دا إ ةرصأد مة،طا ى وا ة  رلا ِ دا ؤثاة ِئحا    ل ر، لماي ـ ا هص ٌر

ااااد ـ اااا ه ماااا   راحااااا ل لْ اااا  ٌااااةؤ ـلأاااا  ِ ئااااا ـ  اااا   ماااال رلْ اااا  
ّ
ل تفل اااااب نأااااا  رلشااااأألا دمحم بٕر
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مديااااة ررل  ديااااة ربد أااااة ررلئ لأااااة ررا عٍأااااةص ر اااا  واااا ح و ـلأاااا  ؤوااااةرا رلفلااااد  
ّ
رل  نأااااة ررلل

اة  ا15رمؽاصةصا حن زم با  رؤٌةرنا ل ص رلييرل لٍ  روف   ثٍاو   بد أة اب  مجالة  امخة مةمٌد

ل رخعأاااا و  اااااؿل ل  ااا  ـااااالدو م ىاااجنو
ّ
ّا،اااا و لاااد مّب ن ةيااااةّعل رم ئ اااة اااااب ـ ااا  ؤن ل ر ر اااااـةو ـئٍاااةعٌّ

ٕ ـلد  ـ    ص   دِ دا نمم  ـئ  رلةنأد اب ،ٍةيؽيلمٍامال إلالداع:  رلييرل ٍد

ااا  ررنأااا ر مااال  ناااي انسااا ل ر،   ااا  صااايه  "  ف وااا  بوااا ا  دمحم بٕر ـئااا  رلسااا   وةيااا ر مااال نـد

رلااااااىال ااااااب صااااايه راإد اااااة رلعاااااي  ٍااااا ميا إ ااااا  رلٍاااااةرء رلْاااااةر  ااااااب ؤٌا ااااا ي با  رؤدرني اااااا ررل ٍااااااد 

16رلفؽا  اب مشاًا باودممااب ا"
 ص

" وااإٌٕد رؤٌااّة ماال رافلااد ل إّن راٍامااال ال  ريٍاإد ؤ ضااا ر خااا  ؤنماا  رللئياا  بب يااب إلالااداع:

ال ال ،دااا  إال ـ ااا  ؤرلأالاا ار الل وااائن ، اااح إال  أاا  ؤصاااح رلفلااد ل ربٌاااااأ  ماال  رلةرر ااا

نئأبااي اااان  راٍامااال ررلفةوااانل رلشااأألا دمحم بٕر اااان  رلٍااةآنل مماال نفااّ   ئ شاااب  صااير 

ااا  وٓإنمااا   فاااا   رلعااادد  ل رماال ار  ، ِا ّاااان واايرل ؤ ااا ب  مااا لاااد  ئااا   اا  ؤنااا و و اا  مااال رلى اإد 

ل وْماااااا ؤ،إماااااح ااااااان  رلٍاااااةآن  اااااحن بنئااااااء ربٌاااااةرنل لاااااد ؤ نااااإم رلْ ااااااا  ال اااااالل ر ّ لااااا  رصااااا و

 17"ص األ أالل ال  مرٕ  فض اب إلانٓاا لٍلة ب ااا ربوٓاال رلأ  د نفلمدنللٓاندر  ؤم دن 

مدية رؤد أة روْةية ر،اايخأةل ر،ئ ر ايدده راضنأة 
ّ
للشأألا دمحم بٕر ـئ  رلس   ما ىال ل

ااااة ارةفااااة ماااال ر ااااة لرمن ااااا  مااااا اااااب نٍاااإد رللمااااة ربدا ررلىْةلوٓانااااُ لاااا  م مـد لْ اااا  راعئـد

   {ل 1997( ٌأاااا  رلساااـة  اااحن  خؽااة روااااـة ك2  {ل )1996(ن ااال اااب رن ؽااااا رلساااـة ك 1  ااب:)

(ص ر اة رلفئا  ااب 5  {ل)1998( مم د را د اب ٌاااب  راا دك 4  {ل)1997( نٍعة  ن ىاؿ ك 3)

( 8  {ل )2555ك ( وااااااأح بوااااادر  7  {ل )1999( مفت  اااااال ر خأاااااا ك 6 {ل)1998ٌااااااب  رلمصااااا ك

( إاا ة راة،يب ـل آثاا رلشأألا بب يب ك 9  {ل)2551ممني رللئي  اب م اليب رلشأألا رللئي  ك 

( زصااااااااة 12  {ل)2555( د اااااااادرن اااااااااان  رلٍااااااااةآنك 11  {ل)2553( ن ااااااااح رلٍ اااااااا   ك 15  {ل)2552

  2515( اد رلةوأااَ ك 14  {ل)2557( واادء  ٌ ئااا ك 13  {ل)2556راا نق  ااةد ز اا   رااا  حك 
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( امااادز 17  {ل )2511( ر  مساااأالك 16  {ل)2515( تفاااالدر مإااا  إ ااا  ٌااااأ   باااامإ  ك 15{ل)

18( مٍامال إلالداع18مل ؤع رلٍةآن كم ل  ل ، ُ رلعئق{ل)
ص

 

 :املقاماث العزبيت وأثزها في مقاماث إلالوري

ّان ال  خىى لّٓح م اىح لْ   راٍامال رلفة أة رادد رل إثةرل ررل إثح رل  حن ِّ اب  ال ٌر  

 الةلد مل  ية  مٍامال ر خةيةع ـ   رلفةا   نق رلممان ل ألاح ؤولد   رلعةييصر 

رنهج نهج  اب ،إلأي رباان ل وئن  ،إثة  ئ نق رلممان رليمير الرؤ  ب إعجا    مٍاما،  

ررلأاز ب م إثة ؤ ضا اب مٍاما،   مٍامال مٍاما،  رلشيح  رافةروة  ا"مٍامال ر خةيةع"ص

 ةع رإفض ِ   راٍامالصر خةي

  ٌةؤ ليد 
ّ
ٌر   ؽية ،إثة اان  رلٍةآن اب مٍاما،   ف د مل ؤصخاا راٍاماللريشح  إ   ؤن

 : 19ِ ح ر  ررو ـد  ؤوالأب دل رولٔ مسالْيد اب ،إلأى ل ِما  ٍٕد اب  مٍ مة مٍاما، 

ل مٍامال " وئن اب صيه راٍامال رٌ ىاء  أثاا رلّسليل رلي ل ليد ٌ ر  نس ة ل، ليل م

دز مسلْيا: ؤ  ،إّا  مسْيال ـر

مٍامال رليمير ا للشأألا ؤنم   ل نسل  ل   يى  ل وفأ  رافةره  ئ نق رلممان  – 1

 رليمير ا 

 مٍامال ر خةيةع ألإا رلٍاود ر خةيةع  –ا  

 مٍامال م مق رلئ ةيل للشأألا نااي رلأاز ب  –  

 مخشةع ااا و  مٍامال ـ مة رلّ نأا  رلشأألا م مدد  ل ـمة رلم  –د  

 مٍامال رلٍة ا لفابض ـئ  و رلٍة ا صصصر خ" –ه 
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ـ ر  ـ   صيرل وئّن ؤثة راٍامال رلفة أة اب مٍامال إلالداع ال نس  ان   لرلْل ،  اة 

رل اروة مل ادرن  رل إثح  ـ   ،دؼأي ـ اريل مٍاما، ل رراضمدنل ررللمةل ربوالأ  

 درا راود رل  اأال رلح صا رلى أة رلعي ، فلَ  السةد رر خ

 عناوين املقاماث (1)

ؼية ،إثح  راٍامال رلفة أة اب مٍامال إلالداع اب رلف اريل رلعي رخ ااصا اان  رلٍةآن 

اٍاما، ل إ  ؤخي اان  رلٍةآن  ؤولدا ،ٓديل ـ اريل مٍاما،  مل خ ٕ ٌةرء،  راٍامال 

لممخشةبل ررلأاز بل رر ل رلفة أة م ح مٍامال رليمير ال رر خةيةعل ررلسأدظال رر

ّان صير ؤمةر  اةفا  حن ِّ اا راٍامال ِما  ر جدزبل ررلٍة ا رلح صد مل ؤصخاا راٍامالص ر

ن  ه ـ   ر خةيةع را إثة اب مٍاما،   مٍامال رليمير ال ررلأاز ب را إثة ؤ ضا اب مٍاما،  

  مٍامال ر خةيةع رإفض ِ   راٍامالل  ٍٕد ـئ  راالٔ مة،ا :

لد نارل ا إنااء صؤالء رلّْ اا لدا نا ـ دصد ٌ  ال  ٍح ـل مابة ؤر ن دصال نعى إن " 

ل  ف  رنتشاا ما ؤ ةزه  َ ـ   مٍاما،  اب ،دروق رلفلماءل  إج ا "وةا مل رلىضٕد
ّ
رلأاز ب ـل

( إ   رلئ نق رر خةيةع اب راة،ئة بر  "صٌر  را نا  ل رصد  ةي   ٍدل :)رلى ٕد ؤرلئٔ رلى ٕد

ّانُ اب آثاار  رروفة ليير رل إثح  اب راٍامال نىسيال نأخ ؤن ا ن    لٔ نعى اب رلف اريل رلعي 

ّااٍامة  سعا ررلأاز بل  ة  حن راٍامال ـ   رلئ نق رر خةيةع ررلسٌة ِ ح  من ا مشتِ 

 25رل   ااية رلعي ن   ّّح ررن  مل رل  ثة برربح  ْ   مٍامة ، ُ صير رلف درنص"

 اريل  مٍامال إلالداعل ر،إثة اانب ا  ااٍامال رلفة أةل  مْ  ا ،ٍسأد راب ر خ  خ ـل ـ

(: ٌسد مشتُ         )ررل ا ا (: ٌسد لح  مشتُ  ص    ـ ارين ا إ   ٌسمحن : )بٕر

 ا
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 :ألول : القطم املشترك

ُ وي ا مٍامال إلالدايئااٍامال رلفة أة رلٍ  مةل رنةا  ليير رلٍسد  ر ب ـ اريل ر تِ 

مال مل مٍامال إلالداعل ب : رلمص  ةل ررل  ديةل ررلفلمأةل رراْأةل خمب مٍا

 ررلفةروأةص 

رر ل  21رراٍامة رلمص  ة  ب ـ درن مشتُ   حن اان  رلٍةآن  -

23ررلممخشةب 22ر جدزع
 ص

25ررليمير ا 24راٍامة رلفلمأة  ب ـ درن مشتُ   حن اان  رلٍةآن -
 ص

27ررلممخشةب  26رلٍةآن راٍامة رلفةروأة  ب ـ درن مشتُ   حن اان  -
 ص

35ررلسأدظا29رر خةيةع  28راٍامة راْأة  ب ـ درن مشتُ   حن اان  رلٍةآن -
 ص

 ص32ررلممخشةب  31راٍامة رل  دية  ب ـ درن مشتُ   حن اان  رلٍةآن  -

 الثاني:  القطم غحر املشترك: 

ّان    ت إر صير رلٍسد رلف اريل رلعي رنىةدل ب ا مٍامال إلالداعل و  ،دا  ـ   لح هل ر ن 

اان  رلٍةآن ؤخي وْةت ا مل خ ٕ ٌةرء،  راٍامال رظّئٍيا اب مٍاما، ل م ح وْة  رنتساا 

راٍامة إ    ل رنل رؤش ا ل ـر اريل تفلأمأةل رلح   لٔ مل رلف اريل رادادد  اب مٍاما، ص 

 رصيه رلف اريل  مْل ،انأىيا اب خمسة ؤ درا : 

 رن: ر ب ـ اريل راٍامال آلا،أة: رلف اريل رانسد ة إ   رلئل-

 37رإلالدايةص 36ل ررلمنىةية ل35ررلْ رنأة34ررلمرايةل33رلآد،أةل

أة - ل 39ل رر جأاأة38رلف اريل رانسد ة إ   م اظَ رلئ د : ر، ضمل ـ اريل راٍامال: رلسٌد

 46ل درا رلْ اا45ةل ررلممو  44ل ربلدد ة43ل   ررآانأة42ل ررلئم  لأة41ل رب هجأة45ررالدية

ل 48ل ررلىدالنأة47رلف اريل رانسد ة إ   ؤوماء بش ا :ر ب ـ اريل راٍامال : راعح  ة -

ألأة55ل رإلامامأة49ربلئأة  54ل ررلئدليسأةص53ل رراسْأنأة52ل رر خسأنأة51ل ررلِد
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ال رل فلأمأة ر ب ـ اريل راٍامال : ر خئأة - ل 56ل ررلئ لأة55رلف اريل رانسد ة إ   رادوـد

 ص 59ل ررلشأاأة58ل ررلى دلداأة57ررا جةية

ال ر خ   ة رصما ـ درنا راٍام حن: ر جدرلأة - ص 61ل ررلْمةية65رلف اريل رانسد ة إ   ر  تـ 

 ص63ل  ررلٍاداية62رلف اريل رانسد ة إ   ظًة رلادوأةل رصما ـ درنا راٍام حن:رل  انأة

 66ل ررل ٍ  مأة65ل رلهجةية64اٍامال: رليأئةرلف اريل للداي: ر ب ث ع ر-

رال  خىى وأما وئَ  ِةصا ،إثح  راٍامال رلفة أة اب ،ٓديل ـ اريل مٍامال إلالداعل إ  ،ا ق 

ةر ب دص 
ّ
 اان  رلٍةآن ؤصخاا راٍامال اب ـ اريل مٍاما،  م إث

 :مضمون املقاماث  (2)

راٍامال اب مٍامال إلالداعل  ح اارز  لد  ٍ اة ،إثح  راٍامال رلفة أة ـ   رخ أاا ـ اريل

 لٔ إ   اان   آخةل رصد راضمدنص رنةّع  اليِة اب صير رلا دل ؤّن مضامحن  راٍامال 

ّا،  ،خ لي ـل مضامأن ا ـ   لح ه نأ ا ر، ىَ مفيا نأ ا آخةل وف   واأح را إلٌ   ـ   

ؾل را،ْمل مضامحن صامة اب مٍامال رليمير ا ـ   رلْ  ةل ررل فلأ دل ررلـد

ررلدايلررلئف  رلسأاس يل ر ٌ اادعل ررل ْس ل ررا دل ربلمازل ررل ٍ   ا مامب 

ص ـر   رل مفل اب مٍامال 68ل ر، ىَ مٍامال ر خةيةع مفيا اب صير رلشإن67رلح   لٔ

رلممخشةعل و    ر،ىاٌا ررخ  وا اب تشْأح راضمدن  ي   ر حن ر خةيةع ررليمير ال إ  

ؽأة ررل فلأمأة رر ج مفأةل ،ة،ْم مضام حن مٍامال رلممخشةع ـ   ب فاد رل  نأة ررلـد

ص رؤما مٍامال ر ل 69ريخ ىا رلئف  رلسأاس يل ر ٌ اادعل ررلْ  ةل ررل ْس  رلح   لٔ

ؽأة ررل فلأمأةل  ر جدزعلوٍ  ر،ىٍُ مق مٍامال رلممخشةع مل رل درمب رل  نأة ررلـد

 ُ إ   رل انأة رلسأاوأةنأخ تفةوُ لؤلرواؿ رلسأاوأة  رلْل ،خ لي مفيا اب ؤج ا ،عٌة

 ص 75اب ـاةه
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ة اان  رلٍةآن اب تشْأح مضمدن   ااٍامال رلفة أة  ادا  الّأةل إ  رل ٍغ 
ّ
ٌر  ،إث

مضامحن مٍاما،  مل راٍامال رلفة أة ر   لىةصريةا  رلئانخ مل خ ٕ ٌةرء،  اٍامال 

ؾل ررا دل ررلةثاءل ررلدايل إلالداع ـشة  م ارا ؤواوأةل ر ب : رل فل أدل ررلـد

 ررلْ  ةل ررل ادهل ررلمص ل ررل  لل ررل ٍ   ا مامبص

ُ مٍامال إلالداع اب مضامأن ا مق مٍامال ؤخةبل ـ   واأح را إ:   ٌر  ر تِ 

ّح ِّ اا راٍامال 71رل فلأد :  مشتُ   حن اان  رلٍةآن - 72ّر
 ص

ؾ :  مشتُ   حن اان  رلٍةآن - ّح  73رلـد  ص  74ِّ اا راٍامال ّر

78ررلأاز ب77رر خةيةع  76ررليمير ا 75را د : مشتُ   حن اان  رلٍةآن -
 ص

 ص 81ردمحم  رلاشح  إلا ةرصأمي 85رر ل ر جدزع 79رلةثاء : مشتُ   حن اان  رلٍةآن -

 ص 83راّح ِ اا راٍامال 82رلداي: مشتُ   حن اان  رلٍةآن -

87ررلأاز ب86رر خةيةع 85مير اررلي 84رلْ  ة:صد  مشتُ   حن اان  رلٍةآن -
 ص

 ص  89رر ل ر جدزع 88رل اده:  مشتُ   حن اان  رلٍةآن -

92رر ل ر جدزع 91ررلممخشةب  95رلمص  :مشتُ   حن اان  رلٍةآن -
 ص

96رر ل ر جدزع 95ررلسأدظا 94رر خةيةع  93ر دج : مشتُ   حن اان  رلٍةآن -
 ص

 99رر ل ر جدزع98ررليمير ا 97رل ٍ   ا مامب : مشتُ   حن اان  رلٍةآن -

155ررلسأدظا
 ص

 لغت املقاماث:  (3)

ٍة 
ّ
مل رلشاةق ل ب دراس ي راٍامال ؤن   نق رلممان مئ ْة ول راٍامةل رااليا اب  لمة م إن

ىؽأة رراف ديةل رصير بولدا رلئ نإب صد 
ّ
رؤولدا   نإب مطجق تمل  ـلي ا خس ال رلل

ظاا رلفا  لّٓح راٍامأحن اب ّّح رلفادال ر  أغ را اح رليع   مق راٍامال رلفة أةل ويد إلا 

  ٍٕد ماارن ـئدد:   
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ّان لدرء م اوة ر ل  " ااء رلئ نق ررل ث  راطجدؿ ررامدر   نأألا ـ   ب صان  ٓلٓليداةرن ص 

 151رلفمأ   ةوةه ـ   رل ررريل ررلاان   م ب رلاىده ، ُ رل اوب"ص

ل إد ة رؼأى   مةلما وأ  ُ ن  ال  رطجق رليمير ا   ةع مق رلعئق رلعّأفلد نشّ   ّ ر

ةي ة وأاوة دواٌةل ال مْ رد  رال مٍلٍلةل وٓإن رليمير ا  وىٍةر،  ،إتا ، د ـل   رصة ٌر

ّا ل رلفمأ ص  أت  
ّ
د رال  ْ   وحان رلطجفال رمعا ٍات ا  الٍةرايغ ؤر  ٍيسيا  اال

ّ
  ٓل

 ص 152 س ي إال ٌلأ طجفال ظديلة  تفٍب ا ؤخةب ٌاح   ،عٕد ر،ٍاة ـ   لح  إنٓا  ص 

 ؽية ،إثة اان  رلٍةآن  ااٍامال رلفة أة اب تشْأح لمة مٍاما،   اـ ماده ـ   رلطجق 

رر خس ال رللىؽأة رراف ديةل رلةرب  رللىؾل ررل  ـ   األلىاػ رلفة أة ِما رو خ ميا  

نف م  ؤصخاا راٍامال م ح   نق رلممان رليمير ا رر خةيةع ررلسأدظا ررلأاز ب رلح صدص

ؤولدا راٍامة اب اأال    دا  ـا  ـ   راع اؿ رلمةي ل ررل إنَ اب رخ أاا بلىاػل 

ّانُ اب مفؽميا  رل ؤولدا ولبل وئن ا ن   راٍامال  ر الةلد مل ؤن مٍامال رلئ نق 

ُ رلةرصل ـ   بٌح مأ ة ؤر ميملة ص 153بخةب رلعي ِ اُ  ف هل ،اع ق مىةدرل تف  اب رلٌد

لمةي  مل ؤ ةز خااب  ؤولدا ر خةيةع نعى ل ر صير رلٓا،  مضةا بم إ رر خَ ؤن ر

 اب صير ر جإ ص

ر ن مؽاصة ،إثة اان  رلٍةآن  ااٍامال رلفة أة اب تشْأح لمة مٍاما،  ِ ح   ال  إتا ـلي ا 

ر خاةل رلْل نٍ اة ص ا ـ   ؤاإفة ؤمدا: رلطجقل رر ج ا لررلمةر ةلرتفئح    لمة 

 راٍامالر،ضمحن ؤصخاا 

 رؤ ضا .ر جمح ؤررخة نأخ مل ررن  نهج ـ   ااا ِ   ّّح  ـ     علَ   : لسجعر - ؤ

 رلطجق: بندرؿ ث ثة إ   ري ٍسد  ."ر خةه مل ؤِث  ؤر وٍة،حن ّح اب رلىاال حن ،دروَ ويد

رمل مؽاصة ،إثةه   تشْأح رللمةل رو خ رم     .را درزع  رلطجق راةاقل رلطجق هل راعّة 
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ال   اةصا  رلمئااطجق راعةه: "  ا ا مل م ةرصا ق رؤندرـ ل م ح رللمة رلطج

لوٓلم ا كرلمئاال ربخئاا{ مخ لى ان اب رلدزن رم ىٍ ان اب ر خةه بخح ص رم ح: 154"خئااب 

ل وٓلم ا كداراعىل نااعى{ مخ لى ان اب رلدزن 155نااعى " ف   ٌضاةا  داراعى"وام عأُ 

دل   اب رلطجق را درزع: "  ةزُل لا    رم ىٍ ان اب ر خةه بخح ص ل إ   مطج  نإ رلائحٌر

درا رب لى ةل  ف  رنٍضاء ،إ  ل ررلا، زخااه 
ّ
لوٓلمة كرلائح{ ، ىَ 156اة"ل الئة رل 

لمة كرلى ة { ، ىَ رزنا ر،ىٍأة مق ّلمة ك باة{ل رلْل ما  رزنا ر،ىٍأة مق ّلمة كرلا، {ّر

دل  اب رلطجق ىدر ت ي ئ راةاق : "ررلشْة للي ل  ٌئليما  خ لىانص ٌر
ّ
رؤنس در ل  ّل

157"،إد ئ 
لمة ك ت ي ئ { تسارح ا اب ل ىدر{ تسارح ا اب رلىٍة  رل انأة كؤنس در{ل ّر

ّ
وٓلمة كّل

 رلىٍة  رل انأة ك ،إد ئ {رزنا ر،ىٍأةص 

رمال  نماا   روا خ رم   ص رافناى ااب ريخ لىاا رل عاَ ااب رللىؽاان  تشااا ؤن صاد :لجنااصر -ا

أاااا  )رل ااااا  ررل اٌ (لٌدلاااا ر : "ِاااال  ماااال رلهجاااادؿ م  ب ااااا ـ اااا  مااااا وةظااااُ م  اّرصااااا ل  ج ااااا    ـد

دلا : "ؤتفناى 158،ىااأ لرلآلخة  ؤِو  دااال رؤِو  ،ىاأ لادا رل نأا روّاليا  ل  آد    ياىصٌر

لِ صمااا ا ااا  ،ااا ص رؤمااا ٌدلاا  ماال ر ج ااا  رل اااٌ  و  ااد:" 159"  يااىماال ـلدماا  نعااى آلا اا   

" وااائ ر  ااااا  أااان د ؤعجئناااي  ا  لٍاااةل وٓإنااا  ؼئأاااة مااال 7"زرايااااإ ااا  م   اااة وااااايا ِ اااُ  رؤث ااااء ماااا

: "ال  ئلاااااااان ماااااااا رصا  1رلْمااااااااإؤر نااااااااإ لا ااااااااة   جمااااااااإر اااااااايلٔ  ٍاااااااإد ل روااااااااًد با  الساااااااائانةص ِر

115"وأانة
111"  م ل ر ن لد  ْل ن    م ريٍٕد ؤ ضا : " ؤما رلّ    ف  ؤن وأح ل

ص
 

زه باضتخدام الغزائب- 
ّ
 :جأث

 اااالةلد ؤن ااااان  رلٍاااةآن لاااد  ئلااان مااا ب ر خةياااةع رافاااةره  اااحن ؤصاااخاا راٍاماااال   مةربااا  ر 

رللمة ررل  ـ   األلىاػل رلْل ااء اب مٍاما،   إلىاػ لةيئة رافئةل رؤخةب مهجادا  ل ا ا  

ااااقل ِمااااا  ٍاااإد ر اااال بثحاااا : "واااا  ،ؽاااال ؤن  رواااا فماليا رل عاااادا ر خأااااا  رلاااايب لٓدج ااااا ٌئأ ااااة رلٌد

لىاااػ مااا  ْةصاا  وامفٔ ري ٍااح ـلأاأ رل عااَ  اا ل ر نماا صااد رلمةياا  رلاايع  ٍااح رلدنشا ي ماال ب
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روااا فمال  و ااااا   خاااي ـ ااا  وااامفٔ رال ، ااا   ااا  ِةرصاااةل ر،ااااا    ٍاااح ـ ااا  وااامفٔ ر، ااا  م اااا  

ص  ؽياة ؤّن ماال  ؤصا ره راٍامااال ر خىااػ ـ ا  رللمااة رلفة أاة ماال رلنساأان ررلضااأاؿ 112ِةرصاة"

ّاااّح  يا" وااائن  زماااان ،ٓااادن للىااااانة وأااا    سااا  وياااد ؤصلااا  لؤللىااااػ ر،ااا اي  رلااانشء ـ ااا  ،ااايٌر

ّانُ ٌئابح رلٓح ٌئألة لمة  ب ند أة ـ   لح صدص  113رل ربة   أن دل ررلفةا 

 َْ ر،ؽية لةرب  رللمة ـ   اان  رلٍةآن  ـ   ن د ما اب ِ   رلئعح كؤ د رللئي {: " ؤلا

ل  ُم اِ،ِة  م
م

ةم ِ ش ْم م
م ْ
 را

ْ
ي

ُ
خ ٔم ِ ا ُجُئدِال رم ىم

م
رِرن  ام

ا
 ِإال

ا
ة أم

ْ
م

م
   

م
غ

ْ
 
م
 ؤ

م
ى ال عم ِ بل نم ْي م

م
ٌ  

م
ٔم ِإ  ْأ

م
، ْح ُنْ ُ ام رْافم رم

ِنٔ
م
جم 

ْ
ِة ُا،

م
اظ مم ا ِ  م ـْ م م ْردم

م
يلٔ رو فمح رلةررع رلمةي  رراىا مسح ه إ   ؤإا رللئي : 114ؤ ص ِر

ل "آ سُ رلىشار  اب راٍلة مل ٌلة رلةررية ررل ٍلةل نحن ؤولْني ر جيح اب دص  ل وإ،منى م

115 ةخ  بر اد  يص  "
ص

 

اب املقاماث :  -د
ّ
 جأثزه بعباراث لت

ة  ئفض ؤٌدرٕ 
ّ
الز  اان  رلٍةآن اب تشْأح لمة مٍاما،    فئح  ِّ اا راٍامالل إ  ،إث

ؤصخاا راٍامالل ررؼىيا اب تشْأح لمة مٍاما، ل ريؽية صير ؤٕر رصلة اب معلق وةدهل اا 

ِما رو خ ميا   نق رلممان رليمير ا اب  116ارو خ   اان  رلٍةآن ّلمة " ن ث 

 ص 117مٍاما، 

ة اان  رلٍةآن اب تفئح ه : " ولما صّأج ـٍٕد رلّسامق اب رلئ ط رلٍا ح 
ّ
يلٔ نةب ،إث ِر

للمطج  ر جامقل ؤ، ى  بمح  ررلمربةل رم    ر خاا  رر خاوةل وئّدؤه ندليما  ف ما 

  م إثة  ا خةيةع 118نُل راب ؤّع  ل   ِ ُصصصص  اه ظدليمال وٍإ بمح ل مل ؤّع ،ة ة ؤ
ّ
"ل إ  إن

اب ٌدل  : "ولما وةك مل إم ء اوال  ل را   اب صأ اء رلئ لة ـل  سال  ل ؤاو   ر جماـة 

دالل رؤ،د  فئ   نىار  رظدالل ثّد وئح مل ؤع رلشفدا ، ااهل راب ؤع رلشفاا  وف  ٌر

 "ص 119راااهصصص
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رنةب ؤ ضا ،إثة اان  رلٍةآن  لمة ر خةيةع اب معلق راٍامة رلةنئأة: "ص ي إا درمب 

ل ولئي   مم عأا  ملةل رم  اىا ـممة مشمفلة" ل ري إثة 125رلشًد إ   انئة مالٔ  ل ظًد

اان  رلٍةآن ب ا اب معلق مٍام   رلمراية: " ص ىنى ادرٕ رلاشاا  رلاادً مل رلةمدز 

يلٔ 121رإلا اا " نةب ،إثةه ؤ ضا  فئاا  ر خةيةع اب مٍاما،  :" آ سُ مل ٌلبي رلٍشار  ل ِر

:" آ سُ رلمشار  اب راٍلة مل ٌلة رلةرر ة ررل ٍلة " 122نحن نللُ واره "  123ريٍٕد

زه في ضزد املقاماث وحوارها (5)
ّ
 :جأث

   ل آثاا راٍامال رلفة أة اب ؤولدا رلسةد رر خدرا اب مٍامال إلالداعل إ  رلتا  اان 

رلٍةآن بولدا راس خ   اب راٍامال رلفة أة اب رلسةد رر خدرالررؼى  اب مٍاما، ل ـر   

م ـ   وْة  ررن   اب 125ررلٍاح  124واأح را إ: ؤولدا رلسةد رلعديح ل ررلسةد راِة

أا ؤر   مدوـد
ا
راٍامةل رما  ة،ْم ـ   رلىْة،حن ؤر ؤِث  اب راٍامة رلدرن  ل ؤر ما  ٓدن وةدر

ّان  الداي اب وأاً راٍامة رلدرن  ص  ر،أ يلٔ ما   ال ِر

ة اان  رلٍةآن ؤ ضا  اب ؤولدا ندراه  ااٍامال رلفة أةل نأخ   ةع ر خدرا 
ّ
رال  خىى ،إث

 حن رل  اي حن رلةبيس حن ك رلةررعل ررلئعح{ رصما م دارن ؤواوأان اب راٍامالل ر حن 

ة رل  اي حن رلةبيس حن ررل  اأال رل انديةل رمل  خ ٕ رللمة ر خدراية راأال  ا را  ـد

 مل:وفح بمةل ر و ىيا ل  ررل  رءل ررلٍسدل ررل عج  رلح   لٔ ص 

 
ا
اةه اب مٍاما،  ل إ  افح  فض وةده معّدال  ؽية ،إثة اان  رلٍةآن اب ظٕد رلسةد ٌر

ل 128ةل ررل  دي127ل ررلمص  ة126رإفض  مخ اةرل  دا  رلسةد رلعديح اب راٍامال:رلمراية

لصصصر خصريدا رلسةد رلٍاح  ؤ ضا  اب 132لررلفةروأة131لررلٍاداية135ل رإلالداية129رإلامامأة

أة  راٍامال: د،أة ل133رلسٌد  ل137ررل  انأة ل136ررلْو  ة ل135ررلئم  لأة ل134ررلاّد

ألأة ل138بلدد ة صير صصصر خص و ا ق اان  رلٍةآن اب  141ررلممو  ة   ل145ر خسأنأة ل139رلِد

بولدا رليمير ا رر خةيةع رر ل ر جدزع رلح صد مل ؤصخاا راٍامالص ـر   واأح 
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را إلنةب  فض راٍامال رليميرنأة ظديح رلسةدلم   

ل  144لررادالأةصصص143لربو  ة142راٍامال:رلٍةيضأة
ا
ّان رلسةد اب  فضيا ٌاح ر ر خل ي ما 

يلٔ ،ضمل  فض راٍامال ر خةيةية  147صصل ررلئم ر ةص146ل ررلئلأخأة145م ح: بزرد ة ر خص ِر

ّان  155ل ررلٓدوأةصصص149لررل مأاظأة 148وةدر معّدالل م ح راٍامال: ر خلدرنأة ر خل نأخ 

أة ل م ح راٍامال: رلىاٌا
ا
 ر خص 153ل راةريةصصص152لرلْةاأة151 فض وةد مٍاما،  ٌاح ر

ة اان  رلٍةآن  مٍامال رلسا ٍحن مل
ّ
يلٔ نةب ،إث خ ٕ رو خ ر  رلسةد راة،ْم ـ    ِر

لرر خةيةع اب 154وْة  ررن   اب مٍامة ررن   ِما رو خ م  رليمير ا اب راٍامة راضح  ة

رلح صد مل ؤصخاا راٍامالل  156لررلممخشةب اب مٍامة  و ٍامة 155راٍامة رلئم رد ة

يلٔ ما  ة،ْم ـ   رلىْة،حن ر   لى حن اب مٍامة ررن  ل م ح را ٍامة رادالأة اب مٍامال ِر

يس ى  ل صشا ل ٌر  لئ ا اب  رليمير الؤرالصما: م ارلة  وْ  اع إنأاء مأُ مّة    صد ـر

فا وأ ل مل اّةرء ر خألة  درا راأُ زم ال لد    ر وأ  م ىير  خلاان م  ل لأ  در مما ٌر

د وي ا ؤن  ٌادا ـ   إنأاء راأُلرلْن م ا لد    ر واأ  إ   رلعي د ةصا إلاوْ  اعلررليع ـز

ُ من ما رلفص ّي ررل فإص 
م
ل
م
 رلىةرا  س  ل نعى رو ض  ؤمةصمال  وإّ

رثانأ  ما: ؤن إلاوْ  اب راانئ  ـيس ى  ل صشا ل ؤاردر ؤن    ةر نألة ؤلعيل   أخ   االن 

مإاب ما مل نأخ ال  ى ض  ؤمةصما لل ا لرما ز  ماوأحن نعى مّةر  ٍةية ح  د رلىأضان 

اةرء ،مر   ؤمدره ج ة م ارا ليال وئ ر إلاوْ  اع    د ؤما  رلٍد  ؤن ال خده  ؤصليا مل

ـلي د رال صد   مندنل رؤن بمة ؤ سغ مما   سئدنل رؤصدن مما   ادارنل رليب ـلي د إال 

ف حن ظديل حنصري إ  در رارءه ِا
ّ
ؤن  ي  در  ٍة  نمةرءل ريمّراده و ا  ـيارءل ثّد  ال

ّان  ة  ـد  رطجددهل اب إلاوْ  اع ما  ب  إصح رلٍةيةل وأعأح اب ٌأام ل رّا
ّ
ي ل ري ٍ   لأا 

فة بر   رلعي ؤرمإ  فة بر  ل نعى رظمإن  إج د لل  ةوفدر مل رلطج   رل انأة للِة رلِة

ّا رلٍد  ال   ايان ما ا ق رل صة ب دص  157إلاوْ  اع إ   اانئ ل ؤن صأا! ر،ة
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ة اان  رلٍةآن ب يه رلىْة ل 
ّ
إ  افح  فض وةده وةدر   ضمل وْة  ررن   ل ِما رلٍ  ،إث

أة لصصصر خص ـر   واأح 161ل رلىدالنأة165ل رل  دية159ل رلمص  ة158را ناه اب راٍامال: رلسٌد

  رنعلَ إ   ٌد  م    ل ل 162را إ:  وىا راٍامة رلىدالنأة
ّ
 ةرع كاو  ح  ل خال  {ل ؤن

 ا  اب رافاص  رراةرِم ص رؤّن صؤالء  م لب الٌ ئا  بدا من د رمفةوة رللمال رل
ُ
عي ،

د ـلي د وإاا دهل ر  ؤرر   ٓلمدن 
ّ
رلٍد  صد رلىدالنأدن رلي ل   ٓلمدن رللمة رلىدالنأةل رول

 اللمة رلىدالنأة رلعي ال  ىيميا او  ح  ل خال  م ح: ك ا جل{ل ركرل جل{ل رك ولىدلدرال{ل 

ٔ صرلد  ٕم  أن د االسا نعى ااء ك رلئعح{ ؤ د ركرثأ { ل رك ادرد {ل ركمأدا  { رما ؤ ئ   ل

ئي ل ررل مب م   رلةررع ،ىسح  ،لٔ رللمالل وىسةصا ل  رلئعحص رصير م إ ـ   راٍامة 
ّ
رلل

ل إ  ، را نٕد وْة  ررن  ص  ِيلٔ وئن اب مٍامال اان  
ا
 ررن ر

ا
ا رلعي ،ت إر مدوـد

ل 163اه اب راٍامة رلْ رنأةرلٍةآن ما ، ضمل وأ  راٍامة رلدرن   وْة،حنلِما را ن

صوىا راٍامة رلْ رنأةل ، إر وي ا ما ن ع اب ِ رنا  شمإ نأ ح  ا رلح صا مل 164ربلئأة

رلدال ال رادادد  مل رلف يل رر خةال ررلٍ حل روىٔ رلّ  ل ر، مح  بماِل ررلفماارلل 

ء راإاا رر خااةل رما ر،خةي  رلئأدلل رؤماِل رلفئاد ص  ريٍٕد إن  رنعلَ إ   ِ رنا لٍضا

فُ راشاّح ررلف ي  حن بنمرا ررلىئالل مما ؤدب إ   رل خةي    نعى ٌر
ا
لئخ وي ا ؤ اما

 ص    165ررل  مح  روىٔ رل   رلح   لٔص ررلىْة  رل انأة اب راٍامة  ب اثاء راأُ رراي رلٍو 

ة  مٍامال ر ل ر جدزعل إ  افح مل وةده وةدر 
ّ
أا ر ر،أال رلفّح اان  رلٍةآن ،إث مدوـد

أا ر ر،أا اب صيه راٍامال را اروةص راب رلسةد رادودمب اب  ررو خةا ا وةدر مدوـد

ّان رلئعح كؤ د رل ٍديد{ اب راٍامة ر  امسة ـشة  ك اب ر  ابىحن{ل  مٍامال ر ل ر جدزعل 

د   ل ررـؽا ـااالرخعأئا لئيئال إ    د   رلسةد  ف  ؤن  ىط  رلةررع م اال ل  لةرر ة ؤنا

لٍ  وةد ؤ د رل ٍديد ٌا  بناأاء ٍِاة  دوي كـلأ  رلس  {ل وٍإ مخاظئا رلةررع 

"ري ٔ لد ـةوُ ر خئدا ما اُ ر خ ل اا ـاا رلنسد  زلأخا اب  دويل ؤخةا   ـلي لل 
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وٍعفل ؤ  ح لل وٍالُ  لسان ر خإ: صيه نالْل مف  اب ر جلد ل وْأي ؤّدن ؤنا اب اب 

 166"م  ل ؤن  لد ،ْمح ادا،  رلؽاصة  نعى ،ْمح ادا،  رلئاظ ةر  لد ؟ ثّد ؤـل

ريدا  رلسةد رليرتا اب مٍامة" اب  ِة ر دج" ل ـ   ما  ٍٕد رلةررع " ومفُ   دما ادل 

 جأجل وٍلُ : ما ر؟ ٌأح ر دجأجص واو ل  ٌلبي رل ًد إ   ر دجل ثّد واـ ه رلشًد 

ة وةد   رتا  ضمح  اماـة ص رصير ندؿ مل رلسةد رليرتا  ضمح  را167ر ج"  ٓلد ل رثمم

را ٓلمحنل م ح ٌٕد رلةررع اب مٍامال ر ل ر جدزع :" امف  ا رل را لـد  ؤإا رل ٍديدل رظإ 

ل ا   ن ؽاا وعاا رل  ديد ل وإتى نطخ  رلي ح ررللأح ب أدل ولٍأ اه  الت ناا ر التسلأدل ٌر

صرلد  ٍ اة صير رل دؿ مل  168ـلأد " : رلـد  د ل ـ   رلْةيدل وٍإ: ليير ؤ،يُ رؤنا ب د

بولدا رلسةدع ـ   مٍامال ر ل ر جدزع و س ل  ح صد ادا   ااز   اب امأق راٍامال 

ة ب ا اان  رلٍةآن مق ،عئأٍيا اب مٍاما،  ِما  دا  اب راٍامال: راعح  ة
ّ
ل 169رلفة أةل ر،إث

أح را إلنسةد او  ح  ل خال  صصصر خص ـر   وا 172لررلْو  ة 171ل ررلس ىةية175رلْ رنأة

ال ر  ح  ةل  ميبء رلشأألا خلي زي  راعح ع رلٓديعي مل رلٓديُ  مياا  إلدان ل  ىأيراشةـر

ةب رلضأي رليع ٌ م  ـلماء إلدان  رراي اب وةده لا ة رلت ناا رإلاا ٕ ررل فؽأد ٌر

: " لئيُ دـد  درا رلْ اا ا  ةصا اان  واح ر  عاا إ   رو ٍئإ  ليير رلشأألا نحن  ٍٕد

ـُ ا ِأد   ُْ  درا وأي إلاو  لرزربة م   ة رلفلد ررلس  لوفاد  رلشأألا خلي زي لواِ ؽ

ّا،ة  ـأ ل  لت نأ  راعح ع  ف  رلجارٕ مل راعاال رزرنمم ا ؤمد مق بنمرال ر اِا ا رلّ 

  وةنا ؤرلد بلئاال رصد ح ئغ مل رلعابة  لئالئ ل وٍم ا امأفا الو ٍئال ل نٕم وٓان ٌ رم

جحن ـ   رلسئٔ صصص"
ّ
ّال،  173رظة ال ـ  ما نٍٕد مةنئال وأئ ر ث ا اه مل رلضخٔ 

يلٔ  ٍٕد ـل رلسةد رليرتا  او خ ر  ومح  را ٓلد :   ِر

ل 
ا
 مسْ ا

م
" هجةُل راإرب اسؤرلأة إلاو  ل رألّدن اب رلسلد ررلس  ل و خح ُل ؤا  صدوا

ُُ   د ِ د ألل   ّاندرصصصصصلرا اصا مِة ال ولما رلل  174َ  الي ل  خح رافض ل 
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يىا ندرارل مٍاما، ل مل نأخ ر خدرا  حن رل  احن  ة اان  رلٍةآن ؤ ضا ، ـد
ّ
رمل ،إث

صصرلح صمال ؤر ما 176ل ررلس ىةية175راماثلحن كرلةررعلررلئعح{ ِما  دا  اب راٍامال: راعح  ة

 د ر خدرا ـل رلٍضا ا ر   لىة   ةع  حن رلةررع ررلئعح ررل  اأال رل انديةل ري ةع  أن

 صصر خ 178لررل  دية177ِما  دا  اب راٍامال:رلمراية

رومة ؤخةب مل ومال ر خدرا اب مٍامال إلالداعل  ب ؤولدا ر خدرا ،إثة وأ  اان  

رلٍةآن  ْ   راٍامال رلفة أةل إ  "ؤّن رللمة ،ؤدب اب راٍامال درار ؤواوأا ميمال ألج ا  ب 

ل رلعي ،ٍ   رلف  ااة بخةب ر،و زصال ومل خ ليا ، ْشي بن رعل ر،ادا رلئيئةل ـر

ظةيٍيا ،داي رل  اأالل ر،ةود م م يال ر، ض  ومات ال رب ا ، عَ رل  اأالل 

ّال رل  اأال ربن رع  رلعى  و ْشي ـل ؤوٓااصال ر،ئحن ـل مس ديات ال رمل خ ٕ نة

 179،ٍ   إال مل خ ٕ رللمةصصصص"

ة اان  رلٍةآن ـ   ،دؼأي  لمة ر خدرالوأْث  مل رو خ ر  اأمة رلييرل ؽية ،إ
ّ
ث

لرلح   لٔصِما ن  ه ـ   ر ل 182لررل  رء181ل ر و ىيا 185بمة

 ر جدزعلررلممخشةبلرر خةيةعل ررلسأدظا رلح صدص 

زه في رضم الشخصياث :  (6)
ّ
 جأث

عي ااء ب ا   نق اود رل  اأال مل رلسمال بواوأة رلعي تف م  ـلي ا راٍاماللر ب رل

رلممان رليمير ا اب اود ش اأال مٍاما، ل إ  ٌامُ مٍاما،  ـ   االحن صما ـيس ى  ل 

ي م اٌل  ا  صشا  رؤإا رلى ح إلاوْ  اعل ـر   ن  تفئح  ر خاةع ـعي مساال  ا رٌر

ص  وئن اب راٍامال ش اي حن ابيس حن صما رلئعح ررلةرريةل ر    اانب ما نةب 7ـلي ما

ّان رلئعح اب ش اأال ثا ندية ،ؤدع ؤنأانا ؤدررار ميمةلِما  دا  ـ   رليمير ا رلح هص ر  ر 

مفؽد راٍامال ررن رل وئن صير لد  ؤد إ   ،ْةرا رادرٌيل ألن رلئعحل  ؽية اب ادا 

ما ؤن رلةررع  ٍد   إدررا ؤواوأة ؤنأاناص ؤما رل  اأال رل اندية و خ لي  مخ لىةص ِر



املقامات امؼربية يف مقامات الإموري: دراسة أ ثر  ادلكتور غّزادلين أ ديتنجي 
  حتليلية

 ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م1029، امثاين)سلسةل خديدة( امؼدد  امؼربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 
202 

وة إ   صيرل ، مح  مدرٌي رلئ نق مل ش اأا،   حن مٍامة رؤخةبل ثٍاو  د رر، اصات دص إوا

وئي ما ن  ه ؤنأانا نسمد    اأال مٍام   إ   دااة ـلأال ِما        لٔ اب راٍامة 

يلٔ ن  ه اب مٍامة ؤخةب    ٍة رل  اأال ريط ة  من ا ِما  ب ر خإ  183ر جانؽأة ل ِر

 ص  184اب راٍامة رل   ااية

ة ؤصخاا 
ّ
راٍامال  اليمير ال ر،ا فده اب اود ش اأال مٍامات دل م ح ر خةيةع ،إث

ررلأاز ب ررلسأدظا رلح صدلـر   نهجيد نهج اان  رلٍةآن اب اود رل  اأال اٍاما، ص 

ررل  اأال رلةبيسة ـ   اان  رلٍةآن لد ،ْ  ،  ارز  ضق ش اأال ؤٌا  ـلي ا 

صدك او  ح  ل خال {ل ررلئعح صد  ك ؤ د مٍاما،  رصما اررع ر عح ل ررلةررع اب مٍاما،  

 رللئي {ل رؤما رل  اأال رل اندية  وئج ا  ِ ح  ص  

نإر اان  رلٍةآن ؤن   فح  عح مٍاما،  معا ٍا أل عإ راٍامال رلفة أة رلسا ٍةل اب 

ئي  كرلئعح{ 
ّ
تمأح  ادات د ر،اةوات د رؤدرراصد اب راٍامالل ألاح  لٔ نةب ادا  ؤإا رلل

مل مٍامة إ   ؤخةبل ِما  ِةناصا وا ٍا اب  فض رل ما   رلدراد  اب صير رلئ خل مخ لىة 

أة ة اب راٍامال : رلسٌد  رلح صاص 188ل رلىدالنأة187ل ر جأاأة186ل رلمراية185رن   ادا،  را  ـد

يلٔ ،ا ق اان  رلٍةآن اب اود ش اأة رلةررع اب مٍاما،  ظًة اود ش اأة رلةررع     ِر

لفة أةل إ  ،ْمل ش اأة رلةررع ـ  ه اب إ ةرز رروتئعان ر جدرن  رلشفداية اب راٍامال ر

ة اان  رلٍةآن اب اود اررية مٍاما،  ـ   صيه 
ّ
ررلىْةية  ـ   رلئعحص رلد  ٍ اة ،إث

رلادا ل  ح نإر تطجأح بدررا لفب ا رلةررع اب راٍامالل مل نأخ خلَ ر خئْة  ي   ر حن 

ةل روةد رلٍاةل ررل  ٕد مل مٓان إ   آخةلنعى  ل ٍى رلئعح ؤر  حن ش اأال ثاندي

ّان ندراه رن     مق رلئعح  اب ِ ح  مل بنأان   الئعح  رؤنأانا    اأال ؤخةبل  إ  

رلدوألة را انة إل ضاد  فض ر جدرن  راب مة ررلمامضة اب ،اةوال رلئعح ؤر رلْشي 
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أةـل ؤوئاب اصرن   ادا  رلةررع ِما  ِةناصا وا ٍا اب ر ل 195ل را جةية189اٍامال: رلسٌد

 رلح صاص  191رلفلمأة

 الخاجمت : 

 ا  ـل داروة ؤثة راٍامال رلفة أة اب مٍامال إلالداع 
ّ
لٍ  رِتشي صير رلئ خ را دروق رلل

 ص ريئ ر مل 2513رلعي ؤا اصا رلشأألا دمحم بٕر ـئ  رلس    رالٍ   ا"اان  رلٍةآن "اب 

رلةر ق رلهجةع صد رلٍةن رليع   ؤل وأ  ِ ا ة راٍامال ـ     ع  خ ٕ صير رلئ خ ؤن رلٍةن 

  نق رلممان رليمير ال ررٌ  ب ـ   ؤثةه ِ ح  مل رلْ اا رلفةا رباان  نعى نةب صير 

ة اب  ص  ريؽية ؤن اان  رلٍة 2558إلا  رؿ رلعةيي ـ   ِ اا نأ ح  ا اب 
ّ
آن إلالداع ،إث

ال رلفة أة  ؤم إ رليمير ال رر خةيةعل رر ل ِ ا ة مٍاما،   ْ ح  مل ِ اا راٍام

ةه ب د  اب تشْأح ـ اريل راٍامال ر 
ّ
مضامأن ال راب لمة ادزعلررلممخشةع رلح صدص ريئ ر ،إث

يلٔ اب اود ش اأال راٍامال  ئاارت ا رلةربب ال راب ،ٍ أال رلسةد رر خدرال ِر راٍامال ـر

 رلح   لٔص 

 :واملزاجعلهوامش ا

   76 ل   1988لرل را رل د سأة للنشةل ،د بلفن املقاماث في ألادب العزبيمة،ا ل  ص دص ـئ  راالٔ -1

ل ز  -2  34ل درا ر جأحل  ح رلل دصلص  النثر الفني في القزن الزابع الهجزي ّا مئاُا

 لدرا اادال ح رلص 2ل طلطان العزبلؤ د وضح امإ رل  ل دمحم  ل مْة   ل م ؽدال ر ل م ؽدا  -3

  13ودا  بنمرا :  -4

ان :  -5   76ودا  رلىٌة

  1  ل 1986درا رلٍلدل ح رلل فن املقاماث بحن املشزق واملغزب،ـد ل دوي ندا :   -6

 ل 1987ل درا رلْ   رلفلمأةل ح رلل2لطمقاماث الشمخشزي ؤ د رلٍاود م مدد  ل ـمة : رلممخشةعل   -7

 12    

 1ل   املصدر الطابقـد :  دوي ندا ل  -8
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  7ل   1964اهل رلٍاصة ل لدرا رافا2ل طاملقامتوأيل  دقب :  -9

 45ولعتن امأحل ول رلٍاة رراٍامةلدرا بندرا ل ح رلل )دصل(ل  -11

 2ل   املصدر الطابقـد :  دوي ندا ل  -11

  39ل املصدر الطابقوأيل  دقب ل   -12

ل دارواااة ـئااا  راالااأ ماااة،ضل معئفاااة ر، ااااد ،املقامااااثرلساااأدظالـئ  رلاااةنمل  ااال رلْماااإ ؤإاااا  ْاااة  ااال دمحم  -13

  3شَل  ِ اا رلفةال دم

م لاااااااااة  اججاهااااااااااث املقامااااااااااث العزبيااااااااات فاااااااااي القااااااااازن ال اااااااااادي والعشااااااااازين،دصـّمرلااااااااا  ل ؤد ت  اااااااااب :   -14

 229ل  2516رلفاامةلرلي  ل ر جل  رل املل

  راا ا نىس  -15

ّاندل نأ ح  ال مقاماث إلالوريدمحم بٕر ـئ  رلس  ل  -16 الل  ّالة راعئـد   9 لدرا بمة لد

 راا ا نىس ل  -17

 235ل  املصدر الطابقبل دصـّمرل  ل ؤد ت    -18

 15دمحم بٕر ـئ  رلس  ل راا ا رلسا َل   -19

    76ل   فن املقاماث في ألادب العزبيـئ  راالٔ مة،ا ل  -21

 دمحم بٕر ـئ  رلس  ل راا ا رلسا َل راٍامة رلمص  ةل  ؟؟؟؟؟ -21

 378 -377ل راٍامة رلسادوة رباإفحن : رلمص  اب راإل  املقاماثر ل ر جدزعل   -22

 33ل مٍامة رلمص ل   ملقاماثرلممخشةبل ر  -23

 73 -75دمحم بٕر ـئ  رلس  لراا ا رلسا َلراٍامة ر خاد ة ـشة  : رلفلمأةل     -24

 316 -312ل راٍامة رلةر فدن : رلفلمأةل   مقاماث الهمذاني  نق رليمير ال   -25

 197 -193ةل  دمحم بٕر ـئ  رلس  لراا ا رلسا َل راٍامة باإفدن : رلفةروأ  -26

 225رلممخشةبل راا ا رلسا َ ل مٍامة رلفةر ل    -27

 95 -86راٍامة ر  امسة ـشة : راٍامة راْأةل  دمحم بٕر ـئ  رلس  ل راا ا رلسا َل  -28

  147 -145ل ةنيا ا قب دمحم امأحلراٍامة رلةر فة ـشة :راٍامة راْأةل مقاماث ال زيزي ر خةيةعل  -29

 345 -335اٍامة راْأةل  ل راملقاماثرلسأدظال   -31

  52 -46دمحم بٕر ـئ  رلس  ل راا ا رلسا َل راٍامة رلسادوة: رل  دية    -31
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 218رلممخشةب : راا ا رلسا َل رل  ديةل     -32

  34-27{راا ا نىس ل  34ك 26-23دمحم بٕر ـئ  رلس  ل راا ا رلسا َل   33

   124 -118{ راا ا نىس ل  37ك 69 -65   ( راا ا نىس ل36)  45 -42ص راا ا نىس ل  35 

   64 -61{ راا ا نىس ل  45ك  56-53( راا ا نىس ل  39)  22-19ص راا ا نىس ل 38

 117 -113 راا ا نىس ل{ 43ك  82 -79( راا ا نىس ل  42)  78-74ص راا ا نىس ل  41

  155 -152راا ا نىس ل { 46ك 147 -143( راا ا  نىس ل 45) 128 -125ص راا ا نىس ل 44

  154 -155{ راا ا نىس ل 49ك  99 -95( راا ا نىس ل  48) 65-57راا ا نىس ل 47

  142 -145{ راا ا نىس ل 52ك 139 -138(راا ا نىس ل  51) 112 -155ص  راا ا نىس ل 55

  133 -129{ راا ا نىس ل 55ك  192 -187(راا ا  نىس ل  54) 175 -173ص راا ا  نىبل  53

  164 -162{راا ا نىس ل 58ك 168 -165(راا ا نىس ل  57) 151 -148ص  راا ا نىس ل 56

   184-183{ راا ا نىس ل 61ك 186 -182(راا ا نىس ل 65) 178 -176ص راا ا نىس ل  59

  172-169{ راا ا نىس ل 64ك 157 -156 راا ا نىس ل (63)   94 -91ص راا ا نىس ل  62

 181 -179(راا ا نىس ل  66) 137 -134 لراا ا نىس ص 65

 م  ديال  راٍامالم ب رل  ل ـئ  ر خمأ ص رنؽة  ةنيا  مقاماث الهمذاني  نق رلممان رليمير الص 67

 184 -168ص دصـئ  راالٔ مة،ا ل راا ا رلسا َل  68

ـئ  راالٔ مة،ا لراا ا  ص رلممخشةبلراا ا رلسا َلرنؽةم  ديال راٍامالصررنؽة ؤ ضا : دِ دا 69
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 القيم الفنية يف قصيدة"أمور مفزعات"للحاج دمحم ِإنْ َوا َعِلْن ِإْلَيا ُجوس

 ٕاعداد

د. بنت عبد الرزاق ظاىر
1
 

ُّو، زاراي  هيجرياي-عضو ىيئة التدريس بقسم اللغة العربية، جامعة أمٔحد بل

 :امللخَّص 

ميدان التأٔليف  لقد مّن هللا عىل هيجرياي ابلشعراء اذلين امتازوا بقرض الشعر كام امتازوا يف

والتدريس وادلعوة، فاكحفوا من ٔأجل الثقافة العربية وإلسالمية خري كفاح. و ىؤلء الشعراء قد 

لَْيا ُجوس 
ِ
هَْوا عَِلْن ا

ِ
سامهوا يف خمتلف اجملالت العلمية. واكهت ٕاحدى ىذه الشعراء ألديب احلاج دمحم ا

دفعت الباحثة يف ىذه املقاةل ٕاىل دراسة قطيدثو  اذلي امتازبأآثره القمية العلمية وألديبة، وىذا ما

لَْيا ُجوس. فاختيار ىذا القمي الفنية يف قطيدة " أٔمور مفزعاتالراثئية بعنوان: 
ِ
هَْوا عَِلْن ا

ِ
" للحاج دمحم ا

العنوان يرجع ٕاىل ٕابراز خشطية الشاعر، مث جسلّط الضوء عىل اجلواهب اخملتلفة ليذه القطيدة. وحتتوى 

 عىل النقا  التالية: املقدمة، التعريف ابلشاعر بطورة موجزة، الراثء لغة ىذه املقاةل

واضعالحا،الراثء عند الشعراء النيجرييني، القمي الفنية يف املرثية ) ٔأمور مفزعات(: حيتوي ىذا احملور 

عىل ثعريف الفن لغة واضعالحا، مث وقفت فيو عىل هص القطيدة ابلرشح والبيان، ووقفت ٔأيضا 

 لقطيدة ابدلراسة ةالتحليل من البعد ألسلويب واملوضوعي واملهنجي والفيّن. ؤأخريا اخلامتة.عىل ا

Abstract  

Our country, Nigeria is blessed with poets whom excelled in the field of authorship, teaching 

and advocacy. These poets have contributed in various fields of research. Among the 

renowned poets is Alhaji MuhdInuwaIliya Jos, a scholar in the field of literature. His 

expertise in the field motivated the researcher presented in this paper, which is focused on one 
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of his poem titled:“ " لحاج دمحم إِْنَوا َعِلْن إِْلَيا ُجوساتالقيم الفنية في قصيدة " أمور مفزع ”This paper briefly 

introduced the poet, discussion about his background and research, then it highlights the 

different aspects of this poem. The paper is organized as follows: Introduction, Brief 

Background of the author, the meaning of lamentation in language and convention, 

lamentation among the poets of Nigeria, technical values in Epitaph ( أمورمفزعات):This theme 

contains the definition of art in language and terminology, Furthermore, analyses the concrete 

artistic depiction of the poem, then lastly a conclusion 

 املقذمة:

 أقغف ٖلى والؿالم الىبحر،والهالة الغاػق  اللضًغ،الىاَب الٗلي هللا الغخمً الغخُم،الحمضهلل بؿم

ضاًت عخمت  اإلابٗىر دمحم ؾُضها وؾُضاإلاغؾلحن ألاهبُاء  :وبٗض أظمٗحن، للىاؽ َو

اجه، ومً جلً ٌٗخبر الٗهغ الجاَلي أغجى الٗهى   حٗضصث أغغايه ومىيٖى
ُ

، خُض
ً
ع الٗغبُت قٗغا

ىألاغغاى التي أهثر منها الكٗغ الجاَلي الغزاء،  ت اللضًمت وأنضكها، بل  َو مً أَم ألاغغاى الكٍٗغ

ت والخهاكا بالىظضان  ا نلت بالىفـ البكٍغ الق وأهثَر أنضق يغوب آلاصاب ؤلاوؿاهُت ٖلى ؤلَا

ى مً أهثر أغغا ت وبلاء.ؤلاوؿاوي، َو ًبضأ كهُضجه  أن فهى ئّما الكاٖغ الجاَليو  ى الكٗغ اؾخمغاٍع

، صون  الٌ، وإّما أن ًباقغ الغزاء بؿبب َغُان مكاٍٖغ باإلانهـج الجاَلّي اإلاخب٘ مً الىكىف ٖلى ألَا

 أصزل الكٗغاء 
ُ

مغاٖاة لألؾلىب الؿاةض آهظان. أّما في الٗهىع الالخلت فلض جُىع قٗغ الغزاء، خُض

 
ً
ت ظضًضة جىاؾب الٗهغ الظي ٌِٗل فُه. ألفاْا  قٗغٍّ

ً
 ، ومٗاوَي، ونىعا

 :(1)الحعزيف بالشاعز

َى َؾاُبى بً ئبغاَُم
ُ
غ

ْ
و

َ
أ ُْ ُا بً َم

ْ
ًْ ِئل ِل َٖ َى بً الحاط 

ُ
اإلاللب  َى الحاط ألامحر ألاصًب الكاٖغ، مدّمض ِئه

ُىى ٖام 
َ

ًْ ُظىؽ. ولض بمضًىت ه َراِه
ُ
ٕغ في مضًىت 69=6 -ٌ:678ِبت اًت أبُه الظي م. وجٖغ ظىؽ جدذ ٖع

 وان جاظغا هبحرا مً الُبلت الٗلُا اإلاشلفت, فيها ما أجاح له الحُاة الغغُض.ُ

م في اإلاضاعؽ اللغآهُت الخللُضًت بمضًىت ُظىؽ منها مضعؾت  ًْ ُظىؽ مباصب اللغآن الىٍغ َغاه
ُ
حٗلم ج

ىفا، هما صعؽ بٗض طلً مباصب الفله والحضًض الى
ُ
ًْ و َ

لىم اللغت الٗغبُت في اإلاٗلم ٖبضهللا َ بىي ٖو
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مضعؾت الكُش دمحم َبَغْو َمَضاُبى . زم صزل مضعؾت الٗالم الٗالمت الفلُه الكُش يهىط بً ؾٗض الؼهؼوي في 

ا ؾىت  ت وألاصبُت. وبٗض ٖىصجه مً ػاٍع ا، خُض جىؾٗذ مضاعهه بالٗلىم الٗللُت والىللُت واللغٍى ػاٍع

ت م، صزل جغاهً ظىؽ اإلاضعؾت الىٓامُت >8=6 الحيىمُت لخٗلُم الىباع خُض حٗلم لغت ؤلاهجلحًز

 والحؿاب والٗلىم.

ؾُىها مً أؾاَحن ألاصباء، وفدال مً فدٌى الكٗغاء بمضًىت ظىؽ، 
ُ
ًْ ظىؽ أ َغاِه

ُ
وان الكاٖغ ج

ا  ت العجُبت بغوات٘ ابخياعاث فىُت. فلض واهذ الغخلت التي كام بها ئلى ػاٍع ًخجلى طلً في ئبضاٖاجه الكٍٗغ

جّلل أَمُتها في ئمضاصٍ اإلاب٘ ألانُل مً الكٗغ الٗغبي ٖامت والكٗغ الخللُضي زانت. كاٌ  وهىى ال

الكٗغ في هشحر مً أغغايه، ئال أن مُله ئلى اإلاضح أهثر، وبغاٖخه في الىنف والغٌؼ أظىص. هما 

ٔ والاعقاص والترخُب والخهىف والؿُاؾت.  اؾتهضف في بٌٗ كهاةضٍ الضٖاء والٖى

َغا
ُ
ًْ ظىؽ في مٓم اللهاةض فدؿب، بل ئهما أؾضي ئلى الىثر، الظي ٌٗض زضمت مً لم ًخىكف ج ه

ت، والتي حٗض زُىة ظُضة النهىى  زضماجه الجلُلت التي كام بها هدُجت عخالجه الٗلمُت الحٍُى

، وإؾهاماجه  للشلافاجه الٗغبُت بىظه زام والشلافاث ؤلاؾالمُت بىظه ٖام. ومً يمً ظهضٍ اإلابظٌو

ًْ ُظىؽ )عخمه هللا( ًىم الخمِـ اإلاإلفاث التي كام بها. الىاؾٗت جلً  َغاِه
ُ
مً طي الحجت  :6جىفي ج

 م.=622صٌؿمبر7ٌ اإلاىافم6872ٖام 

 واصطالحا: جعزيف الزثاء لغة

ضص مداؾىه. وجغسي اإلاُذ بمٗجي عزاٍ. واإلاغاسي ظم٘ مغزُت وهي ما  ٍالغزاء لغت مً عسى اإلاُذ بمٗجى بيا ٖو

< بيا(6)وؾىاٍ ًغسي به اإلاُذ مً قٗغ
ً
ت َُ ، وَمْغِز

ً
اة

َ
، وَمْغز

ً
ابت

َ
اًء، وِعز

َ
ا وِعز ًُ ْ

َذ َعز ِ
ُّ ى( اإلا

َ
ص  ٍ. )َعس ضَّ َٖ بٗض َمْىِجِه. و 

لاٌ< عزاٍ بلهُضة، وعزاٍ بيلمت. وله< عخمه وعقَّ له في مسخاع الصحاح ما ًلي<" وظاء.(7) مداؾىه. ٍو

ضصث مداؾىه، وهظا ئطا ه مً باب ٖج....عزِذ اإلاُذ مً باب عمي ومغزُت أًًا وعزى  ضا، ئطا بىُخه ٖو

ت وعبما كالىا عزاء اإلاُذ بالهمؼة ٖلى زالف  هٓمذ فُه قٗغا، وعسي له عق مً الباب ألاٌو بمهضٍع
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أ< مضخخه بٗض مىجه، لغت في عزِخه، وعزأث اإلاغأة ػوظها،  . (8)ألانل"
َّ
ُث الغظل عز

ْ
أ

َّ
وأما في لؿان الٗغب< وعز

مؼاث، أعاصث عزِخههظلً< وهي اإلاغزُت وكالذ ا ث ػوجي بأبُاث، َو
َ
أ

َ
 .(9)مغأة مً الٗغب< عز

ٗغف الغزاء انُالًخا< َى حٗضاص زهاٌ اإلاُذ و   ,لخفج٘ ٖلُه بما وان ًخهف به مً نفاث والىغماوَُ

ت والحؿغة ٖلى فلضاهه قًٗغا وان أم  والشجاٖت، والٗفت، والٗضٌ، والٗلل، وإْهاع الحؼن، واللٖى

 (:)هثًرا.

مداؾىه ومىاكبه وزهاله الحمُضة مشل< الىغم، والّٗفت، و طهغ اإلاُذ  الغزاء ٖباعة ًٖ نأوبٗباعة< 

هّىف الغزاء ٖلى أهه  والشجاٖت، وونف الحاٌ بٗض فلضاهه، وما ًدمله مً مكاٖغ وخؼن هبحر، وٍُ

، ألن مىبٗه َى الللب، فيلما ػاصث الهلت بحن الكاٖغ 
ً
ا ٖاَفت ى أهثَر أخض يغب الكٗغ الٗغبي، َو

مم اإلاٗاوي، والٗاَفت اإلاخضفلت في أبُاث و  ت، وكّىة ٖو ُّ الشخو اإلاُذ ػاصث كىة اللهاةض الغزاة

اللهُضة بكيل هبحر، إلاا ًدمله مً جسلُض للمُذ، وإبلاء طهٍغ ٖلى ألؿً الىاؽ ولما طهغوا ما هخب 

ت  <زغآو في كٌى  (:)فُه مً كهاةض وعزاء. لفغاكه، والحؼن َى بياء اإلاُذ، ولخفج٘ ٖلُه، وإْهاع اللٖى

مت   (;)ؤلاقاصة بمىاكبه وقماةله.و إلاىجه، وحٗضاص زالله الىٍغ

ؼ  ًٖوالغزاء هما َى قات٘ ٌٗبر فُه الكاٖغ  ت لفلضان ما َى ٍٖؼ ججغبت الحؼن وألاسخى والخفج٘ واللٖى

ى بياء ألاَل وألاكاعب وألاصحاب خُض ٌٗهف النذبومدبب ئلى الىفـ، والغزاء ألىان قتى منها  < َو

اإلاىث، وبٗباعة أزغي" َى الىىاح والبياء ٖلى اإلاُذ بالٗباعاث الشجُت وألالفاّ املحؼهت التي  بهم

 (>)جهضٕ الللىب اللاؾُت وجظًب الُٗىن الجامضة.

ىان هٕى ًُلم ٖلُه<  ى فً الخٗبحر ًٖ خؼن الجماٖت لفلضان اإلاُذ. وأنل الخأبحن َى "  الحأبين:َو َو

زم اكخهغ اؾخسضامه ٖلى اإلاىحى فلِ، ئط وان مً ٖاصة الٗغب في الشىاء ٖلى الشخو خُا أو مُخا، 

كهغوا مدامضٍ" ٗضصوا فًاةله، َو  .(=)الجاَلُت أن ًلفىا ٖلى كبر اإلاُذ، فُظهغوا مىاكبه، َو
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ت والبياء لُهل ئلى الخأمل في خلُلت اإلاىث والحُاة، فان عزاءٍ َى  وإطا ججاوػ الغاسي في عزاةه خض اللٖى

ؼا وبما فاظأٍ به اللضع.. ومٗلىم العزاء  (62)أن أنل الٗؼاء الهبر زم ٍٖؼ

 يننيجيريالشعزاء الالزثاء عنذ 

ه وان أهثر مً اإلاضًذ. فاّن  حنىُجحًرالالغزاء ٖىض الكٗغاء 
ّ
ئطا ما كاعن م٘ اإلاضًذ  ووػن مٗه هجض أه

ب أ ؼ الحغوب والغؼواث ؾبب َظا الىثرة، فال ًمىث ٖالم قهحر أو أمحر ُٖٓم أو أر كٍغ و نضًم ٍٖؼ

ىضبىن، وكض ال خٔ  بيىن ٍو أو كاةض شجإ ئال أَلم الكٗغاء ألؿىتهم وأظغوا أكالمهم، ًغزىن ٍو

الكُش آصم ٖبضهللا ؤلالىعي َظا الترظُذ لىفت الغزاء ٖلى هفت اإلاضًذ إلاا كاٌ<" فهم ًغزىن ٖلماءَم 

 (66)وأمغاءَم بٗض مىتهم أهثر مما ًمضخىنهم في خُاتهم".

ا ٌؿحرون ٖلى هفـ الضعب الخللُضي اإلاىعور ًٖ الٗغب في عزاءَم، ًظهغون في  كٗغاءالووان  هُجحًر

سىيىن في ظمىن الضهُا الؼاةلت، زم ًلضمىن اإلاُذ اإلاغسي ٍو مداؾىه وزهاله  طهغ اإلاىث الىاٌػ ٍو

ظٍ كؿمت مً هللا ؾبداهه وحٗالى، زم  لغعون أن اإلاىث وأؽ ال بض ليل حي مً جىاوله، َو وزالله، ٍو

 حرا ًسخمىن اللهُضة الغزاةُت بالضٖاء للمُذ باإلاغفغة مً هللا وظٗل ظىت الىُٗم مأواٍ.أز

يالقيم  مفهوم
ّ
 :ةالفن

ي< وؿبت ئلى الفً الظي "ًُلم ٖلى ما ٌؿاوي الهىٗت". ّٗبر ٖىه بأهه  (67)أو "اللضعة واإلاهاعة". (66)الفّجِ َو

زغ َى "الُاكت التي ًخمّحز بها ؤلاوؿان آوفي كٌى (68)ظملت مً اللىاٖض الخانت بدغفت أو نىاٖت.

لم واةىاث وأقُاء ال وظىص لها في ٖالم الُبُٗت.
َ

ىب والتي حؿاٖضٍ مً زالٌ ٖمله، ٖلى ز  (69)اإلاَى

ت بيلماث مّٗبر"، ُّ ت والخاعظ ُّ غ الفجي في الانُالح َى " ئبغاػ الاهفٗاالث الضازل ٗض  (:6)الخهٍى َو

غ الفجي ظاهبا مً ظىاهب الهُا غت الجمالُت اإلاىلضة للمٗجى في الٗملُت ؤلابضاُٖت، ئط بىاؾُت الخهٍى

غ ًخم اؾدىُاق اإلاٗجي اليامىت في الظًَ وإزغاظها ئلى الىاك٘ اإلااصي في حٗبحر ممحز، وإًداء  الخهٍى

ت مً الٗباعاث الحغفُت.....ئنها ال  ت جدل مدل مجمٖى صاللي زام ًغهً ئلى ظماٌ " الهىعة املجاٍػ

ى الغغى مباقغة مشلما جفٗل الٗباعاث الحغفُت، وإهما جىدغف به.....فخبرأ له ظاهبا مً جلىص اإلاخللي ئل
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ىضةظ , اإلاٗجى، وجسفي ٖىه ظاهبا آزغ، ختى جشحر قىكه وفًىله، فُلبل اإلاخللي ٖلى جأمل الهىعة ٖو

 17))ًىىكف له الجاهب الخفي مً اإلاٗجى".

غ الفّجي في كهاةض الترار  ل أَم مهاصع الخهٍى
ّ
دخلُّ الترار الضًجي اإلاغجبت ألاولى بحن جخمش الضًجي. ٍو

خه  ت مىبشلت مً عٍؤ ُّ ت ؤلاوؿان اليىه َخج منها، ئط ئّن عٍؤ
َ
غاث في خُاة ؤلاوؿان وما ه

ّ
الٗىامل واإلاإز

غ الفّجي في َظٍ  (>6)الٗلاةضًت. ووان الترار الضًجي ؤلاؾالمي مهضًعا هبحًرا مً بحن مهاصع الخهٍى

ل َظ
ّ
خمش ت، بىنفها أَم مهاصع اللهُضة، ٍو ت وألاخاصًض الىبىٍّ ُّ ا اإلاىعص أؾاًؾا في آلاًاث اللغآه

 الخٗلُم  ؤلاؾالمي.

 "أمور مفزعات" املزثيةفي  ةالفني القيم

ُت التي جإهض  ظٍ اللهُضة وفغة مً اللُم الفىُت وجمخلً الىشحر مً اإلالىماث الفىُت واإلاىيٖى َو

 ـ ونضق الفً ونفاء الخٗبحر.خلُلتها ، وفُه مً زهب الكٗىع، وصكت الح

ا ُظىؽأن الكاٖغ  َُ ِلً ِئِل َٖ َىا 
ُ
مخأزغ بالخٗالُم ؤلاؾالمُت، وطلً هشحرا ما وان ٌكهض باآلًاث  مدّمض ِئه

فت، و  ت الكٍغ وٗىـ طلً ٖلى َظٍ اللهُضة، لظلً هجضٍ كض اكخبـ االلغآهُت وألاخاصًض الىبٍى

ً مفغصاث اللغآن ومٗاوي أخاصًض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص. بٌٗ مٗاوي آلاًاث اللغآهُت، هما اؾخسضم هشحرا م

وؾىدىاٌو َىا بٌٗ اإلاهاصع ؤلاؾالمُت طاث الضاللت الجمالُت التي اؾخسضمها الكاٖغ في َظٍ 

اث".ال  (=6)لهُضة<  "أمىع مفٖؼ

ضص أبُاتها حؿٗت وزالزىن ) اث" هي جاةُت مً بدغ الىافغ، ٖو ظٍ=7اللهُضة "أمىع مفٖؼ  ( بِخا. َو

َغاِوي ٖلى مغزُت كالها الكُش ٖبض اللاصع، عسى بها اإلالضم الحاط 
ُ
اللهُضة مغزُت قُغ ٖليها الكاٖغ ج

َغاِوي. كاٌ الكاٖغ<
ُ
ا والض ج َُ ْ

ًْ ِئل ِل َٖ 

اِث -6 َٖ ْفِؼ
ُ ْ
ًمـىِع اإلا

ُ
ًَ ألا اَن ِمـ

َ
 َوو

َضاِث -6 َُ ْىِم  َؾـاَصاٍث 
َ

ـل
ْ
 ُصُعوُط ال

ـَهـاِث   ـىِم الىُّ
َ
ِةَمِت ك

َ ْ
ىُّ ألا  َمضخِ

ُمىُع ُمْؼِعَجـ
ُ
ى أ

َ
ـَمىل

ْ
ًَ ال  اِث ِم
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ـَ يَ -7 ـ ِْ
َ
ا ل

َ
ـظ ََ ًْ ِئنَّ  ِىـ

َ
 ْحًراَو ل

ـَمْغَخَماِث -8
ْ
ْن َؾـاُعوا ِلَضاِع ال

َ
 ِبأ

ًُضا-9ِ ِٗ ِطي َبـ
ْ

ـإ
ُ
 ج

َ
ـَمىَث ال

ْ
نَّ ال

َ
 أِل

ـ-: ُْ
َ
ـــَول ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ىـــ ًَ  ـَ 

َ
ًَ ــــ ْٗ ٌُ ِفـيَهـا ُم ـــا ـــ ـــــــ ـــــ ٍث ـ

َ
 ال

َىاِث 
ُ

 ق
َ
ٌُ َوال َىا ًُ ا 

ً
ـُـبـ َٖ  

َ
 َو ال

ٍض َؾـاِهَىاِث 
ْ
ـل

ُ
اِث ز  َوِفي َظىَّ

اِث  َُ ـَد
ْ
ٌَ ال ْى

ُ
ـاِبًضا َ َٖ  َعِقًُضا 

 
َ
ـٌغ      َوال

ْ
ُه     ُؾى

َ
ـىَض    ل َمـاِث    ِٖ

َ ْ
 اإلا

بت في الىفـ مً مىث أة مت بضأ الكاٖغ َظٍ ألابُاث ًديي ّٖما قّم ٖلُه هفؿه مً ألامىع مىك٘ الَغ

ض هللا اللىم، وونفهم بالؿاصاث والغاقضون ئلى الهضي. وم٘ َظا، ئًمان الكاٖغ بالضاع آلا  زغ وبما ٖو

ٗباصٍ الهالححن مً ظّىت الخلض، واؾدؿالمه إلاكِئت هللا َى الظي ظٗل خؼهه ًدئض، لؾبداهه وحٗالى  

اَفخه تهضأ، وظٗله ًلٌى َظا لِـ ق في ظّىت الخلض.  تالغخم وال ًُٖبا، ألّنهم ؾاعوا ئلى صاع ِئاٖو

 تمكيل أي ، ٖابضا ٌَى خُاجه، وال ًىاظهاعاقضمً وان واؾخمغ الكاٖغ بخصبِذ أن اإلاىث ال جإطي 

 وال ؾىغة اإلاىث.

له آلاًاث اللغآهُت مً الترار الضًجي ؤلاؾالمي في َظا الهضص ما أوعصٍ في البِذ الشالض 
ّ
مً هماطط ما جمش

م وألفاْه والغاب٘ والخامـ اؾخمضَّ الكاٖغ اؾدؿالم الكاٖغ و  َظا الخٗبحر مً مٗاوي اللغآن الىٍغ

لُّ 
ُ
ـٍ  بما كضٍع هللا ٖلى ٖباصٍ مً اإلاىث وطلً في كىله حٗالى< }و ْف

َ
ْىِث  ه

َ ْ
اإلا

ُ
ت

َ
اِةل

َ
م ط

ُ
ىه

ُ
ْبل

َ
ّغِ  َوه

َّ
ْحرِ  ِبالك

َ
خ

ْ
 َوال

 
ً
َىا ِفْخَىت ُْ َ

ىَن{ َوِإل ُٗ ْغَظ
ُ
ًَ (62)ج ِل

َ
َ  . وكىله حٗالى<}ط

َّ
اّلل هَّ

َ
َحمُّ  ِبأ

ْ
َىال هُ  َُ هَّ

َ
ْدِحي َوأ ى ًُ

َ
ْىح

َ ْ
هُ  اإلا هَّ

َ
ى َوأ

َ
ل ّلِ  َٖ

ُ
ْيٍء  و

َ
 شخ

ِضًٌغ{
َ
 .(66)ك

م ٖىضما ونف أَل  ٍض َؾــــاِهَىـــــــاِث( وكض وعصث مالمذ جلً الهىعة في اللغآن الىٍغ
ْ
ــــل

ُ
ـــاِث ز )َوِفي َظـــــىَّ

ًَ  الجىت، وطلً كىله حٗالى< ِظً
َّ
  }َوال

ْ
ىا

ُ
ِمل َٖ َو

ْ
اِلَحاِث آَمُىىا ًَ  الهَّ ـِئ

َ
ول

ُ
ْصَحاُب  أ

َ
ِت  أ َجىَّ

ْ
ْم  ال َُ 

اِلُضوَن{
َ

َمْل  .وكىله أًًا<}َوَمً(66)ِفيَهاز ْٗ ٌَ  ًَ اِلَحاَث  ِم غٍ  ِمً الهَّ
َ

ه
َ
ى ط

َ
هث

ُ
ْوأ

َ
َى  أ َُ ًٌ  َو ِم

ْ
ًَ  ُمإ ـِئ

َ
ْول

ُ
أ

َ
ىَن  ف

ُ
ل

ُ
ْضز ًَ 

 
َ
ت َجىَّ

ْ
ُمىَن  ال

َ
ل
ْ
ٓ ًُ { َوالَ

ً
ِلحرا

َ
 .(67)ه

;- 
ً

ـِمُظ
ْ
ْىَذ ِجل

ُ
ْخـَغي ه

َ
ُخيَوأ

َ
َجـاِث   ا ِلك ـْغَؽ الىَّ

ُ
ًٍ ج َػٌم ِوْعَص

َ
 ّوال



اىرد. بنت عبد الرزاق ظ
1
لَْيا  

ِ
هَْوا عَِلْن ا

ِ
القمي الفنية يف قطيدة"ٔأمور مفزعات"للحاج دمحم ا

 ُجوس

 ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م1029، الثاين)سلسةل جديدة( العدد  العربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 
217 

َفاِث -> اِؽ َمْدُمىُص الّهِ ـبَّ َٗ
ْ
ًبـى ال

َ
 أ

ُِه -=
َ
ل َٖ  

ٌ
ـىف

َ
 ز

َ
ـِش ال ُْ

َّ
 ُمِغٍـُض الك

 ٖلُِه -62
ٌ

ىف
َ

 ز
َ
ـُِش ال

َّ
 ُمِغٍـُض الك

ـَىاِث -66 ًَ ٌم  ََ  
َ
 ُخـْؼٌن َوال

َ
 َوال

ـُه َخـمُّ َصِحٌُذ -66
َّ
ـل

ُ
 َو كىلي ه

67- 
َ

ـل
ْ
ا ال

َ
ـــِلَهظ ـــ ـــــــ ــ ــ ــ

َ
ْوز

َ
ٌُ أ ــــى ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ِ

ُّ ــــَم ِبـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ  َىاِث ـــــ

َغَماِث 
ْ

ِةِم ُمى
َ
خال

ْ
 َوَمَدُمىُص ال

ـَىاِث  ًَ  ٌٕ ـَؼ
َ
 ف

َ
 ُخْؼٌن َوال

َ
 َوال

غاِث  ـّفِ
َ

ِه ُمى ُْ ـ
َ
ل َٖ  ٍُ ـا ًَ ا

َ
ـُ

َ
 ز

ـَغاِث  ّفِ
َ
ًَّ ُمغ ُه

ُّ
ـل

ُ
ي ه ـاصخِ َٗ  َم

 
ُ
ـل

ُ
ـاِث َصِحٌُذ ه

َ
ك ًَّ ُمـَهّضِ  ُه

ا 
َ
َغ    ِئط

َ
ٓ

َ
ـــال ه ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــ ََ َماُح َوَظـْى ـــّغِ  َغاِث ــــ

هف ًمضح الكاٖغ اإلاُذ ا لكُسه، ملتزم بيىهه ب هٍو
ً

مت ومدمىصة، ال زىف الجلمُظ ىعص، طو أزالق هٍغ

ض الكاٖغ بأن ما كٖلُه وال خؼن ألّن ول زُاًاٍ مىّفغاث ومغِ 
ّ

 اله خّم ونضق.فىع، زم أه

ٗاصخي وطهىب اإلاُذ، اإلاالكاٖغ أن هللا ؾبداهه وحٗالى ٌغفغ ول  جىهُضومما ًخطح مً َظٍ ألابُاث 

َم نف الىبي و وأهه  مً أَل الجّىت، ألهه ًخهف بأزالق الجلُلت املحمىصة التي 
َّ
ِه َوَؾل ُْ َ

ل َٖ ى هللُا 
َّ

بها  َنل

 أَل الجّىت.

ِسـي-68 ُْ َ
لـُه ُمِغٍُض ق ِ

ْ
 َعِخَم ؤلا

َ
ال

َ
 أ

ـْىِلَباِث  -69
ُ ْ
ًْ َؾَمى ِباإلا ا َم ًُ ـ

َ
ل َٖ 

ا -:6 ا َؾِغًٍّ
ً
ا ماَظًضا ِزْغك ًُّ  َسِخ

ِغَماِث  -;6
ْ

ى
ُ ْ
ا اإلا

َ
اْؾـُمُه ط

َ
ا و ًُ ِل َٖ 

َىاِن  ->6
َ
 ج

َ
ىِف ِبال ُُ ًُّ ـْلِغي لِل ٍُ  َو

ًَ الّهالث -=6 ْؿِلِمحَن ِم
ُ ْ
حُن اإلا ِٗ

ٌَ 

62-  ِ
ّ
ـَىك اًُ ِ خـلًّ

ّ
ِل ّللا َْ َ

ـلَّ أ
ُ

 ُغ ه

ِجهاِث  -66
ْ

مَّ ال َٖ ُخـُه  ِْ ًَ ن ِل
َ

 ِلـظ

حِر ُعْجٍب  -66
َ
ِغحِر ِبغ ـْغَخُم لِلهَّ ٍَ  َو

ـاِث  
َ
ئ ُِ

ْ
خ

ُ ْ
َبـُه َوامل

ْ
ه

َ
ِفْغ ط

ْ
غ

َ
أ

َ
 ف

َعي َواإلِاِىَباِث  َؾَمى
ُّ

ى الظ
َ

ل ْٖ َ
 أ

غفـاِث  ْٗ ـَمـ
ْ
ا ال

َ
ًضا ط ِ

ُّ  ُمِىًِبا َؾ

جـِي
ْ
أ ًَ اَن 

َ
ًْ و ا َم

ً
 ِبِكحًرا ُمْبِؿُ

َفاِهَهاِث 
ْ
ْدِىي ال

َ
َء ج

َ
 ِكَغي َظْفال

ـَؿَغاِث  ِْ ـ
َ ْ
ِه َواإلا ّفِ

َ
ْمِجّيِ ه َُ  ِبـ

ّلِ آجـِي
ُ
ُم و ِ

ّ
ٓ َٗ ـ ٌُ ْم  َُ ُض َمّجِ ًُ 

ِفغَ 
ْ
ال

َ
ـْجِغي و ٍَ اٍع َو

َ
ـُ

ْ
ك

َ
 اِث َوأ

ِمَىـاِث 
ْ

ِمِىـحِن َوُمإ
ْ

ـِبحَر ُمإ
َ

 ه
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ـ-67 ْٗ ِ ُم
ّ

ا ّلل
َ
ـــَوط ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـي ـ ْعِجـ ُِ

ُ ْ
ـــاإلا ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ َباَعَن  َؼاِث ـ

َ
و    ج

ُ
ى     ط

َ
ـل ُٗ

ْ
ِغَماِث     ال

ْ
ى

ُ
 َواإلا

ض الكُش، زم مضح  غفغ زُاًا مٍغ ال بأن ًغخم َو ضص أمجاصاإلاُذ صٖا الكاٖغ هللا ظلَّ ٖو  وونفه ٍٖو

ى مالط الفلغا الم طو مياهت ٖالُت ومجزلت عفُٗت، َو ف ألامت، ٖو م ًبء بكٍغ ؿِ وظهه وعػكه فغًخا هٍغ

غاعي قإونهم ًدترم الىباع،  هما وؾغوًعا إلاً ًأجُه، مُٗم الجات٘ ومىغم الًُىف، ًغخم الهغاع ٍو

م  مً هللا حٗالى لٗباصٍ املخلهحن. ىتم توول َظٍ ألازالق الىٍغ

م وأخاصًض الّىبي  ى الكاٖغ في ألابُاث الؿابلت اؾخسضم مٗاوي ؤلاؾالمُت مً اللغآن الىٍغ
َّ

هللُا َنل

َم 
َّ
ِه َوَؾل ُْ َ

ل ِط  كىله وافم >6، في البِذ َٖ
ْ

إ ًُ  
َ
ال

َ
ِزِغ ف

ْ
ْىِم آلا َُ ْ

ًُ ِباهلِل َوال ِم
ْ

إ ًُ اَن 
َ
ًْ و م " َم كٌى الغؾٌى الىٍغ

َفُه......." ُْ ِغْم َي
ْ

ى ُُ ْ
ل

َ
ِزِغ ف

ْ
ىِم آلا َُ ْ

ًُ ِباهلِل َوال ِم
ْ

إ ًُ اَن 
َ
ًْ و ٍُ َوَم ى هللاُ كٌى الغؾٌى كىله . هما وافم (68)َظاَع

َّ
 َنل

َم 
َّ
ِه َوَؾل ُْ َ

ل ى هللُا خضًض ٖمغو بً قُٗب ًٖ أبُه ًٖ ظضٍ هنع هللا يضر كاٌ< كاٌ عؾٌى هللا   66في البِذ َٖ
َّ

َنل

َم 
َّ
ِه َوَؾل ُْ َ

ل َغف هبحرها"َٖ
َ

غف ق ْٗ ا، َوَ
َ
ْغَخم َنِغحره ًَ ْم 

َ
ا َمً ل ـَ ِمىَّ ِْ َ

. وفي عواًت أبي صاووص "خمُّ (69)<" ل

ا"
َ
ِبحُره

َ
 .(:6)ه

ظا ما أمغ هللا حٗالى =6ٖغ اإلاُذ في البِذ وونف الكا في هخابه   به أهه مُٗىا ومؿاٖض اإلاؿلمحن. َو

 
ْ
ىا

ُ
اَوه َٗ َ

م. كاٌ هللا حٗالى<}....َوح ى الىٍغ
َ

ل بّرِ  َٖ
ْ
ْلَىي  ال   َوالخَّ

ْ
ىا

ُ
اَوه َٗ َ

ح
َ
ِم  َوال

ْ
ىاإِلز

َ
ل ْضَواِن  َٖ ُٗ ْ

َ َوال ّ
ْ

ُلىهللا َ  َواجَّ
ّ

اّلل  ِئهَّ

ِضًُض 
َ

اِب{ ق
َ

ل ِٗ
ْ
 .(;6)ال
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68-  
َ
ال

َ
ـــَعِخ  أ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ََ ــ لىَّ  َٖ ـُه 

َ
ل

ْ
ـــَم ؤلا ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ اـ

َ
 ــــظ

ـاِلِححَن بِ  -69  الهَّ
ُ

ـُف ًِ ـــُم ـــــ ـــ ـاِث ــ َٗ
َ
 ح

َ
 ال

ـِهي-:6
َ
ـا ِئل ًَ  ًَ ِل ًْ ٍُ ِبَفـ ــَض مَّ

َ
غ

َ
 ح

ـِهَباِث -;6
ْ
ـٍض َظـّمِ ال ٍِ ُمَدـمَّ  ِبَجـا

ِلـٌُم  ->6 اَٖ ِم خلًّ
ْ
ل ِٗ ـ

ْ
ـاِمــٌل ِبال َٖ 

ا -=6 ٌِ َخلَّ ـَما
ْ
ُ٘ ال ـُه َظْم

ْ
ـِغل

ْ
ك ٌَ ْم 

َ
 َول

72- ًٍ ُه ِبِضًـ
ُ
ٓ ـَدّفِ

َ
ـَجـَبـِجي ج ْٖ

َ
 َوأ

ه -76 ُْ ـ
َ
ِجـي ِئل

ْ
ـأ ًَ  ًْ َ

 إلِا
ْ
َبـأ ْٗ ـ ٌَ ْم 

َ
 َول

ِم  -76
ْ
ل ِٖ ـِل  َْ

َ
ِب َوأ ـِغٍْ

َ
غ

ْ
ِوي ِلل

ْ
ـأ ٍَ  َو

ـَبـ -77 َِ ْيِهـْم  ُِ
ْٗ َُ ـُهْم َو ُٗ ْىَف ٍَ  اٍث َو

خي -78 ُْ ـ
َ

 ق
ُ

ِمـظ
ْ
ُه ِجل

ُ
ـىه

َ
ٍُ ه ـَفا

َ
 ه

ُبـ -79
َ
ـــأ ـــــــ ـــــ اويـــ

َ
جـ َىا الّخِ

ُ
ْضَوج

ُ
اِؽ ك ـبَّ َٗ

ْ
 ى ال

ىُ  
ُ

ْؿى ََ ـــَو ـــــ ـــ ـــُه فِ ــــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـِجـَىـاِث ــ
ْ
ـَ ال ـ ٌْ  َغاِص

ــ ًَ  ِهـْبٌر 
َ
ـــَوال ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ِظــ

َ
ٌُ َوال ــــَىا ـــــ ـــ ـــــــ  َفاِث ــ

ـَمْغَخَماِث 
ْ
ـَبُه ِبال

ْ
ه

َ
ـْمُدـى ط

َ
 َوج

ـَجاِةـَؼِث 
ْ
ي ال ُِ

ْٗ ِ ُم
َّ

ٌُ ّللا  َعُؾـى

ِلــَىـاِث  ْٗ ُ ْ
ٍُ َواإلا ِلـيُّ ِؾــغُّ

َ
 ج

ــاِث 
َ

ُيِهْم َػه
ْ
ٗـ ٌُ افـحَن  َٗ ْ

 َوِلل

 
َ
َصاَء ف

َ
ـــأ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ــ

ْ
ٌٍ َوال ــــــــَغاة ـــ ـــُم ـــ  ـاِث ـىِظبَ ــــ

ـالِث  ــاِث الهَّ
َ
ْوك

َ
ا َماَخاَن أ

َ
 ِئط

ـاِث 
َ

ل ِوي الخُّ
َ
ّلِ ط

ُ
ه و ٍْ ا َو ًَ ا 

َ
ـظ

َ
 ه

َفــاِث 
ُّ
ل

َ
ي

َ
ِ َو ُصوَن ج

ًّ  َم
َ

 ِبــال

ـَمـاِث 
َ ْ
ى اإلا ٍِ َختَّ  ِوْعِص

ُ
 َوآِزـظ

 َُ ْوِل
َ ْ
ألا ــــــــُمـِمضُّ ـــــ ـــ ـــ ــَد ــ ًُ الىَّ َ

ل
ُ
ــــا ف ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  اِث ـ
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ًضزله ظىت أن غخمت مً هللا و بالكاٖغ َظٍ ألابُاث بدغف الخىبُه "أال"، زم صٖا للمُذ أ بض

باإلاًُف الهالححن بال هبر وظفاء، ٖلُم ٖامل  هومضخ الفغصوؽ، واؾخمغ الكاٖغ بىنف اإلاُذ

ًّ و  م بُٗاءٍ بال م ا وظهًغا، ػاَض في الضهُا وما فيها، ال ٌكغله ظم٘ اإلااٌ، هٍغ ف، بٗلمه، جلّي ؾغًّ
ّ
ال جيل

ٌُٗي الؼواة ألَلها، مدافٔ ٖلى فغاةًه ومىظباجه، ال ٌؿخم٘ ئلى أخض ئطا خان وكذ الهالة، 

ب وأَل الٗلم واإلاخلحن. وبما أن اإلاُذ جلمُظ لكُسه، فما ػاٌ آزظ الىعص مىه ووان  ب الغٍغ ؿخٖى َو

 مىه ئال اإلاىث. كُهٌٗمل به ٌَى خُاجه ما 

ألابُاث الؿابلت ونف الكاٖغ اإلاُذ بأزالق ظلُلت ملتزم  اؾخسضم الكاٖغ ألفاّ ئؾالمُت، وفي

ظا في البِذ  َم وصلُله ٖل طلً ئهغام الًُف َو
َّ
ِه َوَؾل ُْ َ

ل َٖ ى هللُا 
َّ

مكحرا ئلى 69بىناًا اإلاهُفى َنل

َم<ال
َّ
ِه َوَؾل ُْ َ

ل َٖ ى هللُا 
َّ

 ًٖ الحغاوي، زالض ٖمغوبً اللىُغة،خضزىا صاوص بً ٖلي خضزىا حضًض الىبي َنل

ضبً لهُٗت،ًٖ ًاب ٌ  الجنهي،كاٌ< كاٌ ٖامغ بً ٖلبت الخحر،ًٖ أبي خبِب،ًٖ أبي ًٍؼ  نلى هللا عؾى

حَر  ٖلُه هللا
َ

ز
َ
ًًُف" ِفَُمً وؾلم< "ال

َ
 .(>6)ال

وكاٌ أًًا< خضزىا أبى بىغ أخمض بً ئسحاق الىػان، خضزىا دمحم بً مهفى، وهشحر بً ٖبُض، كاال<  

ً مؿلم، ًٖ أبي اإلالضام، ًٖ مىسخى بً أوـ، ًٖ أبُه، كاٌ< خضزىا بلُت بً الىلُض، خضزىا ًدحى ب

 ٌ ".: "ؾمٗذ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًلى هغمٍى
َ
 (=6)ِئطا ظاءهم الؼاةغ فأ

ى الىبيَّ  اؾخلاٍ الكاٖغ أًًا مً بٌٗ أخاصًض<" ؾمٗذ =6وفي البِذ 
َّ

م ٖلُه هللا نل
َّ
< وؾل  ئن ًلٌى

ىم هٍغ هللا
َ
ا< كُل ل

ً
اٌوكاٌ،وإيا زالز

َ
 .(72)وهثرةالؿإاٌ" ٖتاإلا

ماٌ ونف الكاٖغ اإلاُذ بفًاةل72وفي البِذ  ال، وأولى ما ًجب  ومداؾنها ألٖا َى َاٖت هللا ظال ٖو

ٖلى ؤلاوؿان مً الُاٖاث أصاء الفغاةٌ والىاظباث, ألن هللا ئهما زلم ؤلاوؿان لٗباصجه وخضٍ 

لخبـ َظا مً كىله اٖخه بما أمغ، ٍو   َو
َ
ل

َ
ُبُضوِن {حٗالى<" }َوَما ز ْٗ َُ  ِل

َّ
ـَ ِئال و ِ

ْ
ًَّ َوؤلا ِج

ْ
. وكاٌ (76)ْلُذ ال
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ىا الؼَّ 
ُ
ج

ْ
إ ٍُ  َو

َ
ة

َ
ال ِلُُمىا الهَّ ٍُ ًَ ُخَىَفاء َو ً ُه الّضِ

َ
ِلِهحَن ل

ْ
َ ُمس َّ

ُبُضوا ّللا ْٗ َُ  ِل
َّ

ِمُغوا ِئال
ُ
ًُ حٗالى< }َوَما أ ًَ ِصً ِل

َ
 َوط

َ
اة

َ
و

َمِت { ِ
ُّ َ
ل

ْ
 .(76)ال

لها زمؿت أوكاث مٗلىمت في الُىم واللُلت، وظٗل ليل نالة وأَم فغى ًجب اللُام به الهالة؛ و 

 فُه ما ٖضا خاالث زانت؛ واإلاغى والؿفغ واإلاُغ
َّ

فالكاٖغ ونف اإلاُذ بلُام وأصاء  وكًخا ال جلبل ئال

ظا في البِذ   .76َظٍ الٗباصة ختى ال ًأجُه أخض في وكذ الهالة ٌكغله لترهها، َو

اَا وخفٓها  ًٖ الىبي نلى هللاُ (77)الترمظي عوي م كاٌ< هًغ هللا امغأ ؾم٘ ملالتي فٖى
ّ
ٖلُه وؾل

وبلغها فغب خامل فله ئلى مً َى أفله مىه زالر ال ٌغل ٖليهً كلب مؿلم ئزالم الٗمل هلل 

 هىاصحت أةمت اإلاؿلمحن ولؼوم ظماٖتهم فان الضٖىة جدُِ مً وعائهم.

  وؾلم هللا ٖلُه ىنل الىبي ًٖ ٖىه هللا عضخي أبُه مُٗم،ًٖ بً ظبحر بً ًٖ دمحم
َّ

ه كاٌ<"هًغّللا
َ
أه

 (78)فأصاَاهماؾمٗها". فدفٓها ملالتي امغأؾم٘

ــــَنـ -:7 ـــــ ـــ ـــ ـــــ َ٘ َؾــ  َم
ٌ
ة

َ
ــــــــال ـــــ ـــ ـــ ٍم َصاِةـّم ـ

َ
ـــال  حِن ـــــ

و اإلِاْعِجَؼاِث  -;7
ُ
َىَعي ط

ْ
اِصي ال ََ ى 

َ
ل َٖ 

ـ ->7
ُ
ٌٍ ز ــــــَوآ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــــ ـــ ْنـَداٍب ِه ــ

َ
ــــــمَّ أ ـــ ـــ ــ ــ  ـَغاٍم ـ

اُع ا -=7 َُ ـاِلِفحَن    ِز ـــِمـ  لؿَّ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ اِث ــ لَّ   ًَ الخُّ

ِجـي 
ْ
أ

َ
ْػَمـاِن ج

َ ْ
ـَىاِن َوألا

ْ
ل
َ ْ
 َمَضي اإلا

َغَماِث 
ْ

ى
ُ ْ
ًْ َؾـَمى ِباإلا ُض َمــ  ُمَدمَّ

بَ 
ْ
ج

َ
ـــَوأ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ اِث ـــــــ

َ
ـُهضــ

ْ
ِةَمُخـــَىا ال

َ
ِٕ أ  ا

 َ٘ َفاِء     َمـ
َ
ـل

ُ
خ

ْ
ا      ال ــىَّ ــــــَعاِقـ      َٖ  َضاِث ــ

ِه  ُْ َ
ل َٖ ى هللُا 

َّ
زم أزحرا زخم الكاٖغ اإلاغزُت بالهالة والؿالم ٖلى أقغف اإلاغؾلحن وزاجم ألاهبُاء دمحم َنل

َم وآله وأصحابه الىغام،والخلفاء الغاقضًً وال
َّ
لم جظَب  خابٗحن لهم باخؿان ئلى ًىم اللُامت.َوَؾل

َظٍ اللهُضة بُٗضا ًٖ همِ أؾلىب اللهُضة الجاَلُت البىاتى الهاعم. ئال أن الكاٖغ في َظٍ 

اللهُضة لم ًخٗلم في جلً الخلالُض الفىُت في ملضمت كهُضجه  َظٍ  واهخفي باإلقاعاث املخخهغة, 

والخىجغ كض ؾُُغ ٖلى هفؿُت الكاٖغ ؾُُغة جامت. ًضعن اللاعب َظٍ اللهُضة أن مكاٖغ الللم 

 .الحؼهُت وكض ؾاعث اللهُضة في َظا الجى الىفسخي الىئِب بضءا بخلً اإلالضمت
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أؾلىب الكاٖغ في َظٍ اللهُضة أؾلىب قٗغ عنحن، وكض ججلى جأزحٍر بأؾلىب اللغآوي ونىٍع في 

. وكض جمحز الكاٖغ في أؾلىب الفجي بأن خُاة هى  ٖان وبُنهما مؿاخت هبحرة في كهُضة أهثر مً مىيٕى

للملاعهت بحن خاٌ خُاة  الضهُا وخُاة آلازغة، طَاب أةمت اللىم أمىع مؼعجاث للىاؽ والضهُا، ولىً 

 َظا لِـ يحرا ألنهم ؾاعوا ئلى صاع اإلاغخماث في ظىاث الخلض زلضًً.

حت، فمً زالٌ الخدب٘ ٌٗخمض الكاٖغ في البىاء اللغىي لهظٍ اللهُضة ٖلى اإلافغصاث الؿهلت الىاض

لخلً اإلافغصاث هجضَا مألىفت مٗخاصة، ختي أهه في بٌٗ ألالفاّ ًبخٗض ًٖ اإلاٗاظم. هما في اإلافغصاث< 

ووكاَض أن الكاٖغ عظل الخفهُل والخىغاع، ظّىاث، َضي، اإلاىث، مدمىص، الخالةم،زىف، خؼن. 

ظا م٘ ونف صكُم "  لىم بٗملُت الخفهُل َو ُِه  ُمِغٍـُض ًىغع اإلاٗاوي ٍو
َ
ل َٖ  

ٌ
ـىف

َ
 ز

َ
ـِش ال ُْ

َّ
"، هما هغي الك

، خْؼن أهه ًىّغع مفغصاث مُٗىت جضوع خٌى مٗان مدضصة مشل يحرا، ُٖبا، مًٗالث، ؾىغ،

وكض طهغ مؿمُاث أزغي لخىف مً   .مٗاوي مىغعة في ئَاعواخض، م٘ ول لفٔ مىغع مدمىص،صحُذ

ّم.   خؼن وفٕؼ َو

اث" مً اللهاةض التي ٖ ت  كىمه فاللهُضة "أمىع مفٖؼ ها، فالكاٖغ ظٗل غاًخه حٍٗؼ ضصث في مىيٖى

باقغ فيها الغزاء لُغُان ٖىاَفه ٖمىما، وفغصَا زهىنا، زم وظه ئلى اإلاضح والىنف والفسغ. 

 .وحؿلُمه أمام مكاٍٖغ صون مغاٖاة لألؾلىب الؿاةض ٖلى اللهُضة آهظان

 الخاثمة:

ت والخُبُلُت في كهُضة " أمىع اإلاف تالفىُ اللُمجىاولذ َظٍ اإلالالت  ت" مٗخمض في زُىاتها الىٍٓغ ٖؼ

ف بالكاٖغ،اإلالضمت بٗضوالجمالُت. وكض جىاولذ اإلالالت  الغزاء مفهىم الغزاء لغت وانُالخا و و  ، الخٍٗغ

اث" حن، واللُم الفىُت في كهُضة " أمىع مفٖؼ ف اللُم الفىُت  مً خُض،ٖىض الكٗغاء الىُجحًر حٍٗغ

 اللهُضة، و الخاجمت. ، زم ٖغى الىماطط مً لغت وانُالخا

ى الغزاء، وإطا هٓغها َظٍ اللهُضة جخألف مً  ًمشل َظا الىو غغيا مً أغغاى الكٗغ الٗغبي، َو

ا< الىنف واإلاضح والكيىي. وفُه ًخدضر الكاٖغ ًٖ  ظهغ  ىسخألاٖضة فىىن، وأبغَػ لفلض اإلاُذ، ٍو
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مخاػ الىو بىيىح ٖباعاجه، وؾهىلت ألفاْه ألن ألالفاّ  ومٗاهُه مىاكبه ونفاجه الُٗٓمت. ٍو

واضحت لِـ فيها غمىى، ومً خُض الخالؤم بحن اللفٔ واإلاٗجى فأنبذ اللفٔ في زضمت الخٗبحر ًٖ  

ت للكاٖغ ت والكٍٗغ ي٘ اى اإلاو َى في أهثر  واٖخماصٍ ٖلى الهضق في الخٗبحر. اإلاٗاوي والخجاعب الكٗىٍع

خُت،  ومً هاخُت أزغي كض يّمً أبُاجه َظا مً ها -هما مّغ ؾابلا –لغآهُت الًاث آلا يّمً أبُاجه 

ت، وبٌٗ اإلاهُلحاث واإلافاَُم الضًيُت. ألامغ الظي ٌٗىـ بىيىح مضي زلافت الخاصًض ألا  ىبٍى

ت م وألاخاصًض الىبٍى  الكاٖغ، ومٗغفخه لللغآن الىٍغ

 الهوامش:

َزاكْن ُجوسآصم ئبغاَُم آصم،  -6
ُ
هبّية في ديوان ث

ّ
ت مً كهاةض الحالّزوائع الذ ا ، مجمٖى َُ ْ

ًْ ِئل ِل َٖ َىا 
ُ
اط دمحم ِئه

ا.  -ُظىؽ. الُبٗت ألاولى، الىاقغ< مىخبت صًجغجل قإع بىسي  68-67ٌ. نـ< =686\م>622ظىؽ هُجحًر

 بالخهغف.

 –اللاَغة.–. الُبٗت الشاهُت ، ٖالم الىخب املنجذ في اللغة وألاعالمالحؿً ٖلّى بً الحؿً الهىاتي،  ىأب -6

 .=68م نــــ< :>=6بحروث 

ت، املعجم الوشيط، ئبغاَُم وآزغون، مهُفى -7 ُّ  مـ.6228\6869ٌ، الُبٗت الغابٗت، مىخبت الكغوق الضول

. صاع الىخاب الٗغبي، بحروث، لبىان، الُبٗت ألاولى، مخحار الصحاحدمحم بً أبي بىغ بً ٖبض اللاصع الغاػي،  -4

 677مـ، نـ< =;=6

لُم وحٗلم< ٖامغ أخمض خُضع، مغاظٗت< جد لصان العزب،ظماٌ الضًً أبى الفًل بً مىغم ابً مىٓىم،  -9

، 6868ٖبض اإلاىٗم زلُل ئبغاَُم، صاع الىخاب الٗلمُت، بحروث، لبىان، الُبٗت ألاولى،  َـ، ظؼء ألاٌو

 .626نـ<

، َهغان< مإؾؿت 6جدلُم< دمحم ألفايلي، الُبٗت  شزح املعلقات الصبع،الؼوػاوي، الحؿحن بً أخمض،  -:

 .2=نـ<  مـ.:622الهاصق للُباٖت واليكغ. 

، مجلت مغهؼ بابل للضعاؾاث الزثاء عنذ شعزاء الحلة أؾٗض  دمحم ٖلي الىجاع، م. عاةضة مهضي ظابغ، -7

ت، الٗضص ُّ س ت والخاٍع  .مـ. بخهّغف6266، 6، نـ<6، املجلض6الحًاعٍّ

ت ثاريخ ألادب في عصزي الجاهلية وإلاشالمدمحم ٖبض اإلاىٗم زفاجي،  -> ٍغ ـ< مـ. ن>;=6، مىخبت اليلُاث ألاَػ

676. 

 .66، نـ< 7، صاع اإلاٗاعف، اللاَغة. الُبٗت الزثاءقىقي يُف،  -=
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 .98هفـ اإلاغظ٘ ، نـ<  -62

 .:>هفـ اإلاغظ٘ ، نـ<  -66

 .78< مـ،نـ;:=6 ،النيجيرية الذيار ألادبيةفي الذراشات مصباحؤلالىعي، ٖبضهللا آصم -66
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 دراسة تطبيقية ظاهرة املوسيقى املختارة يف ديوان الّرايض لعيسى أليب أيب بكر:

د. خليل هللا دمحم غامثن بودوفو
1

 

Dept. of Arabic, University of Ilorin 

بدمايص ػيىس غبد امواحد و
2

 

General Studies Unit, Fountain University, Osogbo. 

 امللخص:

ن امظاىرة املوس يلية يف ام  ويش هتيو غشاكو  ،ّشؼر امؼريب من أ مه ما يبتغاه متداويل ال دب امؼريبا 

خراج  ىل ا  منذ كدمي امّزمان كبل احلمك ػىل امنّّص امشؼري ابجلودة وامكامل. فيذه اموركة تس هتدف ا 

هتاجات امشؼرية ل حد أ ػالم وأ حصاب امتأ مّق والازدىار يف امّشؼر  درر املوس يلى امّشؼرية يف ال 

جريي, يف كتاب أ سامه ابمرايض )ديوان(. وس تربىن ىذا من خالل دراستنا ميذه امّظواىر امؼريب امني

من هجة امتّؼريف مباىية املوس يلى, ومؼلومة دكيلة غن امّشؼر امؼريب يف هيجرياي, ومن جـّم, هضع امّضوء 

ث امكميية وامكيفية, ػىل امتّـلنية املوس يلية ادّلاخلية واخلارجية اميت تؼرّب غن ال وزان واملوايف من حي

جناز ىذا امؼمل امبحيث. طار ا   ول س ّيام امظواىر امبالغية امؼربية من امبديؼـّيات وغريىا يف ا 

Abstract: 

The musical phenomenon in the Arabic poetry is one of the most important aspirations of the 

consumers of Arabic literature, and coveted by its lovers since ancient times before judging 

the quality and perfection of poetic text. This paper aims to direct the role of poetic music in 

the poetic productions of one of the flags of Arabic literature, with his brilliance and richness 

in the Arab Nigerian poetry, in a book collection called Ar-Riyadh (Diwan). This will be 

demonstrated by our study of these phenomena in terms of the definition of what music is all 

about, accurate information about the Arabic poetry in Nigeria, then, we highlight the internal 

and external musical techniques that express meters and rhymes in terms of quantity and 

quality, especially the rhetorical phenomena of Arab and other framework for accomplishing 

this research work. 

                            
1
 khalilulahgbodofu@gmail.com 

2
badmus.issaabdulwaheed@gmai.com 

mailto:khalilulahgbodofu@gmail.com


بدمايص ػيىس غبد و  د. خليل هللا دمحم غامثن بودوفو
 امواحد

 ظاىرة املوس يلى اخملتارة يف ديوان امّرايض مؼيىس أ ميب أ يب بكر:
 دراسة تطبيلية

 ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م1029، امثاين)سلسةل جديدة( امؼدد  امؼربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 
227 

 امللذمت:

ٗغ الٗغبي بٗىاَفه وكىافُه ووغماج
ّ
ه ًدخل ٖلّى اللمت في ؤلاحاصة والجىصة. وكض جبّحن َظٍ ئن الك

ت كضًما  ٍٗغ
ّ
زحرة ألاصبُت الك

ّ
ٗغ الٗغبي مً الظ

ّ
اق الك

ّ
الحلُلت في الٗضًض مـّما كض ٖثر ٖليها ٖك

م الّضاةم بضاًت مً ؾىق اإلاباعاث  ٗغ الٗغبي مجضَم الخالض وطهَغ
ّ
وخضًشا. وبها هاٌ فغؾان الك

ً أؾاَحن ألاصب الٗغبي. واإلاىاْغاث ألاصبُت، واإلاى ت، وال ؾُما في ؾُغاث صواٍو ٍٗغ
ّ
خضًاث الك

اٖغ حىاَغ وصًباحا 
ّ
فُٓت التي جىؿى أٖماٌ َظا الك

ّ
وؾخىضح لىا َظٍ الّضعاؾت بٌٗ اإلاالمذ الل

ا  ػمت ئْهاَع
ّ
٘, وعص العجؼ ٖلى الّهضع, واؾخٗماٌ خغوف اإلاض, م٘ ئيافت اإلاٗلىماث الال أمشاٌ الّخهَغ

لت ما حؿاهض وحٗايض اللهُضة ٖلى الحؿً والجماٌ, وججّغص ػي الّغصاءة واللبذ ًٖ في َظٍ املحاو 

فٓي واإلاٗىىي. وؾِخّم 
ّ
ٗغ مً اإلاُل٘, وبغاٖت ؤلاؾتهالٌ, م٘ الّخيؿًُ الّخام, وؤلاوسجام الل

ّ
 ٖغى الك

 :آلاجُت الىلاٍ زالٌ َظٍ اإلاخىاي٘ اإلاىيٕى َظا

 الخٍٗغف الىححز بالكاٖغ 

 ىحٍٗغف ولمت اإلاىؾُل 

 أهىإ اإلاىؾُلى 

  مفهىم الكٗغ الٗغبي الىُجُخري 

 صًىان الّغٍاى 

 ْاَغة اإلاىؾُلى في صًىان الّغٍاى 

 اإلاىؾُلى الخاعحُت 

 اإلاىؾُلى الّضازلُت 

 الخىنُت 

 الخاجمت 

ف الىجحز بالشاعش: عٍش
ّ
 الخ

ت, ل  ً َى طلً ألاصًب الىكىع, ألاؾخاط الضهخىع ِٖس ى ألبي أبىبىغ. ولض بمضًىت هماس ي الغاهٍى بٍى

حن ٖام  م ومباصب الضعاؾاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت ٖلى أًضي مكاًش ٣٥٩١ئلىٍع م, حٗلم اللغآن الىٍغ

ا  ضاصًت والخىحيهُت بمغهؼ الخٗلُم الٗغبي وؤلاؾالمي أغُػي هُجحًر  .1ئلىعن, وخهل ٖلى الكهاصجحن ؤلٖا
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لى م( واإلااحؿخحر في اللغت الٗغبُت بجامٗت با٣٥٩٥خهل ٖلى قهاصحي الضبلىم ) ًغو بىىى, ٖو

م( في اللغت الٗغبُت مً حامٗت ئلىعن, والضبلىم الٗالي في ١٠٠٣م( والضهخىعاٍ )٣٥٩١اللِؿاوـ )

اى. وجمذ جغكُخه ٖلى الىغس ّي  جضَعـ الٗغبُت لغحر الىاَلحن بها مً حامٗت اإلالً ؾٗىص بالٍغ

ر في حامٗت ئلىعن م مً كبل مجلـ الكُى 2018ؾبخمبر  10ألاؾخاطًت في الُىم ؤلازىحن اإلاىافم 

لت  . 2الٍٗغ

ف ولمت املىظُلى:  حعٍش

, وبهظٍ الّخٗاٍعف وؿخججي اإلاٗلىماث  ِ اإلاؿخلّلِ
ًّ فاث التي ّٖبرث ًٖ ماَُت اإلاىؾُلى والف حاءث الّخٍٗغ

اإلاُلىبت التي جأزظ بأًضًىا ئلى مغمى َظا البدث الٗلمي. ئطا, فاإلاىؾُلى لغت هما وان في كامىؽ 

جُيُت أنال, مكخلت مً ولمتالٗغبي. فاإلاىؾُلى با
ّ

اث, ولمت الال
ّ
آلهت الفً ٖىض  وحٗجي"مىط" لظ

ت. وللض حاص  الُىهان. فانها فً مً فىىن الٗلىم التي حّٗبر ًٖ نىاٖت ٍٗغ
ّ
ألالحان وألاوغام الك

وأحاصالٗماللت مً ألاصباء في حٍٗغف َظا الفً اإلاىؾُلي. ومً أحمل ما كالىا, كٌى حبران زلُل 

  4م(1883-م1931) 3حبران

ت ؤلاوؿان، الىاعي لحلُلت ما " هما  ُّ هي ابىت اإلاالمذ الّهامخت، وولُضة الٗىاَف الياقفت ًٖ هفؿ

اهغة، وطهغ بأّنها لِؿذ 
ّ
كاٌ ٖنها بأّنها "لغت الّىفىؽ التي جُغق أبىاب اإلاكاٖغ، ئيافت ئلى أّنها جيّبه الظ

 لغت ليّل مً الفهم 
ً
ما هي أًًا

ّ
 5والفىغ". فلِ لغت الٗىاَف، وإه

فُٗمل اإلاىؾُلى في ؤلازباع ّٖما في نمُم فإاص ألاصًب مً الٗىاَف والّخٗبحراث اإلاشحرة اإلاالةمت 

ا الحؿحن بأن اإلاىؾُلى ٖباعة ًٖ اللغت الٗاإلاُت الىخُضة التي  لت الّهُاغت وألاصاء. وأياف صاٍع لٍُغ

 ٌ هّغح اللى . ٍو
ً
ْغفا ُٖ م بل بالّؿم٘ 

ّ
ناخب هخاب ٖلم الٗغوى واللافُت بأن  ال جضعن بالّخللحن والّخٗل

ُضة بحن الٗغوى واإلاىؾُلى ٖمىما, وبظلً كاٌ بأّن الٗغوى َى ٖلم مىؾُلى  الكت َو َىان نلت ٖو

ٗغ 
ّ
م( خُىما ًخيلم بأن 1952وللض وافم صهخىع ئبغاَُم أهِـ في هخابه مىؾُلى الكٗغ ) .6الك
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ٗغ َى ألاوػان  اإلاؿُلى َى أبغػ نفاث الكٗغ, وأّن الش يء الىخُض الظي
ّ
 بحن الّىـثر والك

ً
خاٌ خخما

 . 7واللىافي 

ؼة  ؼجحن, ألاولى, هي غٍغ وبّغع َظا اللٌى بغأي أعوؾُى بأن الضاف٘ ألاؾاس ي للكٗغ الٗغبي ًيىن ٖلى غٍغ

ؼة اإلاىؾُلى أِو ؤلاخؿاؽ بالّىغم  . وبأصّق الازخهاع, فلم  جىل كىافي 8املحاواث أِو الّخللُض, والشاهُت, غٍغ

ٗغ الٗغبي وأوػاهه الخجضًض ولى وان بؿُُا مً كبل الكٗغاء املحضزحن, ئهما اٖخّىىا بالبراٖت في الك

ت, ولّٗل الّؿبب في ألازحر َى ؤلاإلاام بلغءاة ألاقٗاع في صحُفت  اإلاٗاوي وؤلاَماٌ باإلاىؾُلى الكٍٗغ

ً بضال مً ؤلاوكاص الظي ٌُٗي الّؿمإ الّىـغم, واإلاىؾُلى اإلاغحّى ف  .     9ي الٗمل ألاصبي الّضواٍو

 أهىاع املىظُلى: 

خباع ئلى  10ًلٌى مدمىص كدُان في ملالخه ًٖ جلىُاث الكٗغ بأن اإلاىؾُلى ًىلؿم ئلى كؿمحن بااٖل

ما: ٍغ وقيله في الكٗغ الٗغبي, َو  حَى

  املىظُلى الخاسجُت. -أ 

  املىظُلى الّذاخلُت.-ب

 أما الخاسجُت
ّ
يل الخاعجي لللهُضة, وؾِىجلي َظا مً , فهي ألابؿِ ئط هي التي جبدث ًٖ الك

اٖغ أو 
ّ
ت اإلاٗغوفت, ٌؿخُُ٘ الك ٍٗغ

ّ
ـٗغ الٗغبي. وبهظٍ البدىع الك

ّ
اللىالب والبدىع الىايٗت للك

يل 
ّ
الّؿام٘ أن ًفّدو مضي جالؤم َظٍ البدىع اإلاؿخٗملت بأوػانها وجفُٗالتها الىيُٗت. وإطا وافم الك

ٗغي, فدُيئظ ًدىم الّىاك
ّ
يل.   م٘ الىي٘ الك

ّ
غ والك  ض ٖلى حىصة اللهُضة مً خُث الجَى

( وي٘ زمؿت 8777-588أن الخلُل بً أخمض الفغاَُضي ) 11ومً الـمدـّخم ٖلُه في ٖلم الٗغوى

ظا ًغح٘ ئلى  ٗغ الٗغبي وأياف ئليها َالبه ألازفل بدغا واخضا ؾماٍ اإلاخضاعن, َو
ّ
ٖكغ بدغا في الك

ً في وي٘ بدىع الخلُل, واخخ ت ؾخت 12ّج بأنهما لم ًغصا ًٖ الٗغب ئهياٍع لبدٍغ ٍٗغ
ّ
, وأنبذ البدىع الك

 
ً
  .13ٖكغ بدغا
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لها ئلى مخضاعهها جىبشم هجاح كىامت اإلاىؾُلى  ت بأوػانها وكىافيها مً ٍَى ففي َظٍ البدىع الكٍٗغ

ؼ ٖخُم ٌٗخمض ٖلى ألانلحن ـْذ, ئط أن الكٗغ الٗغبي اإلالتزم هما كاٌ ٖبض الٍٗؼ
َ
ـِمـل ْٖ

ُ
 الخاعحُت ئْن أ

ـما وخضة الىػن, ووخضة اللافُت  يل والّخـىُٓم, َو
ّ
ـحن مً حهت الك ُّ . فهما مبدث اإلاىؾُلى 14الّغاةِؿ

الخاعحُت التي ؾىضعؽ في هُان َظٍ الىعكت مً صًىان الّغٍاى الظي ؾىلّهغ اللٌى فُه باالزخهاع 

ب.         في املحّل اإلاىاؾب ًٖ كٍغ

 :واملىظُلى الّذاخلُت

ٗغ الٗغبي عوهلا وحماال. فهي ٖملُت ازخُاع فهي بمشابت اإلالح ف
ّ
ي أّي َٗاٍم قهّي, ئط هي التي جىؿى الك

ت,  ٍٗغ
ّ
الحغوف وألالفاّ اإلاىاؾبت م٘ الّهـىع الّغاتٗت التي جبضي ؤلابضإ في ألالحان والّىغماث الك

ٗغي م٘ الحالوة اإلاىؾُلُت في ألاصاء 
ّ
وق الك

ّ
 وؤلاًلإ. وجدّغن أخاؾِـ الّؿامٗحن, ختى ًدـؿاوي الظ

فُٓت في ٖلم 
ّ
اث املحّؿىاث الل واإلاباخث التي في هُان اإلاىؾُلى الّضازلُت جخَمْدىع في بٌٗ مىيٖى

٘, وعص العجؼ ٖلى الّهضع )الّخهضًغ(, واملجاوعة, واؾخٗماٌ  البالغت مً الجىاؽ أو الّخجىِـ, والّخهَغ

ت  خغوف اإلاض, والّخىغاع, والّسج٘, والّخـلُُ٘ الّهىحي, م٘ ئيافت ٍٗغ
ّ
ٖالكاث ألاوػان والبدىع الك

ُت م٘ الّخيؿًُ  ت واإلاىيٖى ف, ووخضة الًٍٗى
ّ
اث اللٍغٌ, وبغاٖت الاؾتهالٌ, وخؿً الّخيل بمىيٖى

 .
ً
فٓي واإلاٗىىي في صًىان الّغٍاى هما طهغث ؾابلا

ّ
 الّخام, والاوسجام الل

لها, ئط ال ًخجؼأ واخض ًٖ وم٘ جباًً َظًً اللؿمحن, فاوي أعي فيهما وحه الاةـخالف والهمؼة في ون

ت في صازل اللهُض وزاعحه. وإطا اؾخٗان ألاصًب بهما ًيىن ٖمله  ٍٗغ
ّ
آلازغ في جدؿحن اإلاىؾُلى الك

 مهّلال في البيُت وؤلاًلإ.      

 مفهىم الشعش العشبي الىُجُخري:

ت ُّ غجىؼ ٖلى ئن  الكٗغ الٗغبي بأونافه وجلىُاجه مً ولُض ألاصب, وألاصب َى فً مً الفىىن الح , ٍو

خؿً الخٗبحر, وإزاعة الٗىاَف والكٗىع, م٘ الخُاٌ اإلامخ٘ اإلالى٘ في بٌٗ ألاخاًحن. وول ما ًيخجه 
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لا بالبِئت التي ٌِٗل فيها ألاصًب. ولظا وؿمي  ؤلاهخاحاث ألاصبُت اإلاٗغويت 
ّ
ألاصب ال بض أن ًيىن مخٗل

ا بالصب الٗغبي الىُجحري. وللض غت الٗغبُت في هُجحًر
ّ
أزغي أصباءها جغازىا الٗلمي في الكٗغ الٗغبي في  بالل

ا وزاعحها.  صازل هُجحًر

ا خؿحن ) ٗغ هما ّٖبر ٖىه ػهٍغ
ّ
م(, َى طالً الىالم اإلاىػون اإلالّفى الظي 2000فالّخـٍٗغف الٗاّم للك

, ومخٗت
ً
, وجفىغا

ً
, وخّؿا

ً
شحر في الىاؽ ٖاَفت, وزُاال ان ؤلاوؿاوي, ٍو ُّ , ًدىاٌو أّي مىيٕى يهّم الى

ىحض الكٗغ في حمُ٘ لغاث الٗالم  ا خؿب حغُحر ألاويإ ؤلاحخماُٖت 15وؾلىي, ٍو , وجسخلف نىَع

 مً خحن ئلى خحن. 

ٖالوة ٖلى َظا, فاّن الكٗغ الٗغبي في َظٍ اإلاىُلت, لم ًىل ٖىاًت واملت في الفترة ألاولى مً صزٌى 

م وكخئٍظ ؤلاؾالم ال غحر. وبٗض عؾازت ؤلاؾالم مً كبل ٖلماةىا, ئط اوكغلى بفهم الّضًً وحٗالُمه, َمته

 
ً
كضمهم في َظٍ الٗلىم, اعجاخىا واغخمىا وكذ فغاغهم للغاءة بٌٗ ما ونلهم مً الىخب ألاصبُت هثرا

ا, وبٗض  حر وغحَر غي, واإلاٗللاث الؿب٘, وكهُضة امغب اللِـ, وهٗب بً َػ , أمشاٌ ملاماث الحٍغ
ً
وقٗغا

وحّٗملىا فُه ٖلى كضع اؾخُاٖتهم. لىً أصباء في َظا الٗهغ جظّوكهم بالكٗغ الٗغبي خاولىا في كغيه 

 إلاا كاله غالصهثي في هخابه 
ً
 16اكخهغوا ٖلى جىاٌو ألاغغاى الخللُضًت اإلاألىفت وفلا

 في حغُحر بٌٗ زهاةو 
ً
 حضًضة

ً
 ونبغت

ً
ً, اعجضي وانُبغ الكٗغ الٗغبي عصاءا وأما في اللغن الٗكٍغ

ا ما في اػصًاص مىيٖى ُّ م )الكٗغ, وال ؾ م( َظٍ الحلُلت خُث أياف 2018جه, ولم ٌٗاعى ٖبض الىٍغ

الٌ, وونف الّهُض واملحبىبت, واحخيبىا  بأن قٗغاءها جغوىا افخخاح كهاةضَم  بالبياء ٖلى ألَا

لُمي,  , والكٗغ الّخٗـ اؾخٗماٌ ألالفاّ اللضًمت, وابخٗضوا ًٖ قٗغ الحماؾت والجهاص, وجفّىىىا في الغٌؼ

, ختى أن بلغىا اللمت في فً الكٗغ اإلاؿغحي الُىم الظي 17اؾباث بمسخلف أهىاٖه وأهثروا في قٗغ اإلاى

مت ؤلالىعي قٗغ مؿغحّي, 
ّ
هاٌ ألاؾخاط الضهخىع الكاٖغ ِٖس ى ألبي أبىبىغ كؿِ هبحر فُه بىخابه الٗال

مت ألالىعي الٗلمُت 
ّ
 مً خُاة الٗال

ً
ض , وكّضم َظا الكٗغ اإلاؿغحّي بمىاؾبت ال18ُٗخُث جىاٌو حاهبا

مت آصم ٖبض هللا ؤلالىعي )
ّ
 . 19م( ئحابت لُلب لـجىت ُٖض اإلائىي مىه2017-1917اإلائىي في طهغي الٗال
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 دًىان الّشٍاض:

ى أخض فغؾان الكٗغ الٗغبي  اٖغ اإلابضٕ الـّىُجحري, َو
ّ
فهظا ٖباعة ًٖ ٖىىان صًىان قٗغ ألاصًب, الك

ا وزاعحها, وله كضم الّؿبم في نىاٖت الكٗغ, ولل اث الكٗغ الٗغبي في هُجحًر ن في مىيٖى
ّ
ض جفج

ت ٖلى خّضٍ  خه الؿاخغة, وأزغاٍ بالفياع الحاطكت, وأبٕغ في اللىافي وألاوػان الكٍٗغ ئؾخٗاهت بكاٍٖغ

, وبهظا قهض له مضًغ مغهؼ الّخٗلُم الٗغبي ؤلاؾالمي, الكُش خبِب هللا آصم ٖبض هللا ؤلالىعي  ٍ٘ عفُف

ٓه للىخاب خُث ًلٌى بأن  ت في بلىله في جلٍغ ناخب َظا الّضًىان لم ًً مجهٌى الصخهُت والهٍى

ألاصب الٗغبي الىُجحري, ولم ًغ قاٖغا مً َظٍ اإلاىُلت اهلاص له الكٗغ الٗغبي والظي ًغي في شخهُت 

غوكه مجغي الّضم واإلااء في  اهه ٖو ت ججغي في قٍغ بت الكٍٗغ ىب, ئط واهذ َظٍ اإلاَى َظا الكاٖغ اإلاَى

 اصة هدُجت لؿٗت اَالٖه ٖلى أٖماٌ الكٗغاء اللّضمى والـمدّضزـحن.. فهظٍ الكه20حؿم ؤلاوؿان 

 ٖلى زماوي أبىاب مً مسخلف 
ً
اى ًدخىي ٖلى ماةخحن وازىحن وزالزحن نفدت, مبّىبا فضًىان الٍغ

 , أغغاى الكٗغ الٗغبي مً اإلاضاةذ والتهاوي, وألازالكُاث, والىنف, والّؿُاؾت, والفسغ, والغٌؼ

يىي, والٗخاب, وا
ّ
ض ٖلى ماةت والك ت اإلاخىّىٖت ما ال جٍؼ اث الكٍٗغ إلاغاسي. وجىضعج جدذ َظٍ اإلاىيٖى

اٖغ أفياع وأخاؾِؿه مْغجـبُخا بدؿً الّهُاغت وغاًت 
ّ
ً كهُضة, أوصٕ فيها الك كٍغ وزماهُت ٖو

 و 
ً
ت م٘ الّخـلىُت اإلاىؾُلُت اإلامخاػة ئًلاٖا ُّ ـلافت الىاؾٗت, واإلاخٗت الفى

ّ
. الابخياع, مخلّىهــخــا بالش

ً
 أصاءا

 ئلى ؾىت 
ً
فجمُ٘ اللهاةض اإلاىحىصة في َظا الّضًىان مً ؤلاهخاحاث ألاصبُت التي ًغح٘ أكضمها ئوكاءا

ـكأة منها ئلى ؾىت 1975
ّ
ش ألاخضر في الي م, فهظٍ الفترة الّؼماهُت )زماهُت 2003م خُث ًغح٘ جأٍع

ً أن ًضّعب هفؿه ٖل جىلُذ
ّ
اٖغ اإلاـخلً اإلاخمى

ّ
ً ؾىت( جىفي للك كٍغ كغاةده ختى جبلغ اللّمت مً  ٖو

الىحضة والىطج, وم٘ طلً,لِؿذ حمُ٘ كهاةض صًىاهه ٖلى مؿخىي واخض مً خُث ؤلابضإ هما كاٌ 

ٓه للىخاب تراف الكاٖغ في كىله أن في الضًىان  21ألاؾخاط الضهخىع دمحم أّوٌ أبىبىغ في جلٍغ وطلً إٖل

 ًاوٗت لها مظاق لظًظ, هما ال ًسلىا مً بٌٗ الىّ 
ً
تزاػ زماعا ضم الٖا لو والّؼالث. فهظا غاًت الخىاي٘ ٖو

ٌَ والاجلاَن فُه.   بالّىفـ والٗمل, ئط ال ًّضعي ناخب الّضًىاِن الىما
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 هشة املىظُلى في دًىان الّشٍاض: اظ

ىاَغ, وحٗجي في معجم اللغت اإلاٗانغة لخمض مسخاع "ما ًمىً ئصعاهه أو 
ّ
ئن ولمت ْاَغة حمٗها الٓ

م اإلاالخٓت والَخجغبت الكٗىع به, وما ٌٗغف  اَغة وأخاٍ بها مٗغفت ًٖ ٍَغ
ّ
صعؽ أؾباب الٓ

كحر َظا ئلى مالخٓت وججغبت م٘ جدلُل جلً اإلاالمذ ألاصبُت اليامىت اإلاٗشىعة ٖليها في  22"وجدلُل َو

إل ٖلى َظٍ الٓىاَغ هضعن اإلاخٗت الفىُت وألافياع الّىاضجت 
ّ
. وبالُ

ً
 وقٗغا

ً
ماٌ ألاصبُت هثرا ألٖا

ل َظٍ الٓىاَغ في كهاةض صًىان الّغٍاى مً زالٌ َاجحن  اإلاؿخىصٖت
ّ
في الـّىهىم ألاصبُت. فؿىدل

ما:  ًِ إلاىؾُلى الكٗغ الٗغبي, َو ــ
ُْ ـَخـ َُ  الـّخـْلـِىـ

 ظاهشة املىظُلى الخاسجُت: -14

ؿمى باإلًلإ ىاَغ اإلاخٗللت بالكٗغ الٗغبي مً زالٌ الىػن واللافُت, َو
ّ
الخاعجي ٖلى   فهي جلً الٓ

م نا . ومً َىا, همًٗ الّىٓغ 23خب نفدت فِؿبىن "صعوؽ في اإلاىؾُلى" جدذ مىيٕى ؤلاًلإ ٖػ

غاف لًُم اإلالام, ئط بهما هـمـّحز  ت في صًىان الّغٍاى ٖلى ألَا في اؾخٗماٌ ألاوػان واللىافي الكٍٗغ

ٗغ ًٖ الّىثر.
ّ
 الك

 :ألاوصان واللىافي -ا

اى البً أبي بىغ جخيّىن كهاةضٍ مً ا لبدىع الٗغويُت اإلاألىفت, خُث بلغ الٗضص ئن صًىان الٍغ

ل,  ٍى
ّ
اإلاؿخٗمل منها ئخضي ٖكغ بدغا, وهي البدغ اليامل, والخفُف, والبؿُِ, واإلاخلاعب, والُ

٘, واإلاخضاعن. واهدكفىا مً زالٌ البدث أن الكاٖغ  , والّغحؼ, والّؿَغ
ّ
والّغمل, والىافغ, واملجخث

ٍاى لٌُى الىخضة ؤلاًلاُٖت وجالؤمه إلاٗٓم أغغاى مغاث في صًىان الغّ  51اؾخٗمل البدغ اليامل 

 الكٗغ الٗغبي. فخلىم همُت وإخهاةُت البدىع اإلاؿخٗملت ٖلى َظا الترجِب الجضولي:

 عذد وسودها في الّذًىان البحىس املىسودة الشكم

 51 البدغ اليامل 1

 36 البدغ الخفُف 2
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 14 البدغ البؿُِ 3

 8 البدغ اإلاخلاعب 4

لالبدغ ال 5 ٍى
ّ
ُ 5 

 4 البدغ الّغمل 6

 3 البدغ الىافغ 7

8  
ّ
 3 البدغ املجخث

 2 البدغ الّغحؼ 9

10 ٘  1 البدغ الّؿَغ

 1 البدغ اإلاخضاعن 11

 128 ٖضص اللهاةض= 11ٖضص البدىع اإلاىعوصة=  

, واإلالخًب, والهؼج, فلٗل الؿبب الّضا عي ولم جأث كهاةضٍ بيل مً البدغ اإلاضًض, واإلايؿغح, واإلاًإع

, وهظالً  ئلى َظا أن الٗغب اللّضامى ال ًىثرون اللٍغٌ في بٌٗ َظٍ البدىع اإلاظوىعة, مشل  اإلاًإع

اإلاضًض لشلل آصاء اللهُضة به. فىترن املجاٌ البدث للباخشحن لُىانلىا الضعاؾت في كىافي ألاقٗاع في 

 صًىان الّغٍاى لؿٗت وجغاهم أوحه الىلاف فيها.

 هي  في مىكٗه الخام في ؤلاهترهِذ, بأنها 24مدمىص كدُانهما أقاع ئليها وأما الٓاَغة الّضازلُت 

, ومباخث أزغي جل٘ زاعج الّضعؽ البالغي, 25التي حكمل مباخث مً ٖلم البضٌ٘ في البالغت الٗغبُت

٘, وعص ألاعجاػ ٖلى الّهضوع )الّخهضًغ(, واملجاوعة, واؾخٗماٌ أمشاٌ  الجىاؽ أو الّخجىِـ, والّخهَغ

ةم ٖلى بغاٖت خغوف اإلا
ّ

ىء في اإلايان الال ًّ ِ ال
ّ
ض, والّخىغاع, والّسج٘, والّخـلُُ٘ الّهىحي. ومً زّم, وؿل

ىاَغ ٖلى 
ّ
ُت. فؿيخدّضر ًٖ بٌٗ َظٍ الٓ ت واإلاىيٖى ف, ووخضة الًٍٗى

ّ
ؤلاؾتهالٌ, وخؿً الّخيل

  كضع الاؾخُاٖت لًُم الخىّؾ٘ ٖلى َظا الّخـغجِب ألابجضّي:
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 :ع صَش
ّ
 الخ

ٗغ الٗغبي الجماٌ الّخام,  وؾِخّم بُاهه ٌّٗض الّخهَغ
ّ
ىاَغ اإلاىؾُلُت الّضازلُت التي جىؿى الك

ّ
٘ مً الٓ

اصجه"  ض بٍؼ بما ّٖغفه به ابً عقُم أهه " ما واهذ ٖغوى البِذ فُه جابٗت لًغبه, جىلو بىلهه, وجٍؼ
ُم الّىاؽ بأن الك 26

َ
ال ْٖ ٘ خُث كاٌ أهه ِئ ل َظا الخٍٗغف بؿبب حؿمُخه بالّخهَغ ًّ اٖغ كض قٕغ في وط

يىن طلً  اٖغ في غحر اإلاُل٘, ٍو
ّ
الىالم اإلاىػون غحر اإلاىشىع ئطا وان في مُل٘ اللهُضة, وعبما نّغٕ الك

  ئطا زغج مً كّهت ئلى كهت أزغي أو مً ونف ئلى ونف آزغ في كهُضجه.

 ئال في زالزت ٖكغ مىيٗا
ً
ِل حمُ٘ كهاةضٍ مهَغٖت ْٗ اى في َح . وبهظٍ 27وللض أحاص ناخب صًىان الٍغ

ت خُث أهه ًخفجن في أؾالُب الاًلإ وجلىُت الترهُب.  ٍٗغ
ّ
اٖغ اإلافلم بالّغٍاصة الك

ّ
الىثرة امخاػ َظا الك

٘ في كهاةضٍ, كىله في البروفِؿىع ٖبض الباقي قُٗب أغاوا:  ومشاٌ الّخهَغ

ظّل حّصخً الىالم  لباقيجبل البالغت أهذ عبذ ا  28الشاقي ** ٍو

 ت الٗغبُت الضهخىع ٖلي أبىبىغ:ومشاٌ كىله في فلُض اللغ

ذ مصِبتها لفلذ حبُبها "الضاد" آملها فشاق 
ّ
 29 هجُبها** جل

اوي حكابها في الىػن واللافُت 
ّ
فيلمخا "الباقي" و "الغاقي" في اإلاشاٌ ألاّوٌ, و"خبُبها" و "هجُبها" في اإلاشاٌ الش

غا في ا عي قٍٗغ صًباحا وخٍغ ظا مً جلىُت والغوي, وللض هس ى َظا ألابضإ الخهَغ لجىصة والاًلإ. َو

 نىاٖت الكٗغ اإلامخاػة التي خىاٍ َظا الضًىان.

ل  ٘ في قٗغ الٗغب, مُل٘ مٗللت امغب اللِـ, هما اؾدكهض به دمحم مىهىع حبًر ومشاٌ الخهَغ

 , خُث ًلٌى )الكاٖغ(:30)الضهخىع( في ملالخه 

ىي بحن الذخٌى فحىمل
ّ
  كفا هبً من رهشي حبِب ومجٌز ** بعلط الل

" و "فدىمل" ختى أهه هّغع هفـ الخلىُت في  نّغٕ امغؤ اللِـ في خكى َظا اإلاُل٘ في ولمتي "ومجٌز

 في هفىؽ الّؿامٗحن. 
ً
ض اإلاىؾُلى وغما وإخؿاؾا  مىي٘ آزغ في َظٍ اللهُضة اإلاٗللت. فهظا مما ًٍؼ
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صذًش(:
ّ
 ب_ سّد ألاعجاص على الصذوس )الخ

بالغت أن عّص العجؼ ٖلى الهضع في الىثر "َى حٗل أخض م( في هخابه ٖلىم ال2008ًلٌى اإلاغاغي )

ً أو اإلاخجاوؿحن أو اإلالحلحن بهما اقخلاكا أو قبه اقخلاق في أّوٌ الفلغة   اللفٓحن اإلاىغٍع

ا" ى )الّخهضًغ(  31وآلازغ في آزَغ والظي يهّمىا في  32وأَلم ابً عقُم ٖلى َظٍ الٓاَغة اؾما آزغ َو

ٗغ, فُلٌى َى "أن ًيىن أخضَما في آزغ البِذ وآلازغ في نضع َظا الّهضص َى الّخهضًغ في الك

  .33اإلاهغإ الشاوي 

وكض وعص ِٖس ى ألبي أبىبىغ في صًىان الّغٍاى الّخهضًغ في أماهً باعػة, خُث ًيىن الكُغ الشاوي مً 

اى:    البِذ عصا وحىابا ٖلى الهضع مؿخٗمال ألالفاّ اإلامازلت. فهاهم جلً ألامشلت مً الٍغ

 املحّبت أمتن ا هنع
ّ
 34ألاسواِن لضواج لذي الىشام محّبت ** إن

 وكىله:

 وان في 
ً
 الضجشِ ** عملذ جهذَي وي ًىجى مَن  ضجش  إرا سأًذ حبِبا

 في  هفش  إرا سأًذ عشوظا عىذها 
ُ
فش** كذ هالهم طشب  أمعِذ

ّ
 35 الى

 بمخٗت فىُت عاكُت, 
ُ
, وؿخلــظ

ّ
ووكٗغ بأَمُت نىجُت وبخىغاع َظٍ اليلماث اإلاهّضعة التي جدتها زِ

ما مُغبا.
ّ
 ممخٗت, وال ؾُما مىؾُلا مىغ

لٌى ابً اإلاٗتز )ث.   ٌ( ٖلى جلؿُم الخهضًغ ئلى زالزت أكؿام في هخابه أؾماٍ هخاب البضٌ٘.399ٍو

 فالّوٌ, ما ًىافم آزغ ولمت فُه آزغ ولمت في ههفه ألاّوٌ. مشل كٌى الكاٖغ:

 ** في
َ
 جِش سأي ال ًفل َعَشْمَشمَ  جللى إرا ما ألامش وان َعَشْمَشما

اوي, َى ما ًىافم آزغ ولمت مىه أٌو ولمت في ههفه ألاّوٌ. هلىله:
ّ
 والش

ع   ذي ِبَعـَش
ّ
ُه ** ولِغ إلى داعي الى

َ
ُم ِعْشض

ُ
خ
ْ
ش ٌَ ع  إلى ابن العّمِ   ظَش

 والشالث, ما ًىافم آزغ ولمت فُه بٌٗ ما فُه. هلٌى الكاٖغ:
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 36م املىث وهي له ظهام  عمُُذ َبِني ُظـلُم  أكصذجه ** ظها

 فيلمت " 
َ
َغْمَغَم" في آزغ البِذ ألاّوٌ. وولمت "  َعَشْمَشما َٖ , وولمت " ع  " في آزغ ههف ألاٌو " في أٌو ظَش

" في آزغ البِذ. وولمت "  ٍ٘ اوي, وولمت "بؿَغ
ّ
" في بضاًت الّؿُغ الشاوي, وولمت "ؾهام" ظهامولمت بِذ الش

اوي مً البِذ ال
ّ
شالث. وولها بمشابت الخهضًغ التي جًُف ٖلى البِذ الكٗغي زغاًء في آزغ الّؿُغ الش

.
ً
 مىؾُلُا

 اظخعماٌ حشوف املّذ: - ج

اى, َى اؾخٗماٌ خغوف  ومً ألاهماٍ والخلىُت الّضازلُت للكٗغ التي اؾخٗمله ناخب صًىان الٍغ

وجخاح َظٍ  اإلاض الظي َى ٌُٗي الكٗغ ألالحان وألاوغام التي جشحر الٗىاَف وجغن بها مىؾُلى الكٗغ,

ض  ٍؼ م في اإلاىؾُلى, وؾُجلب َظا َغبا, ٍو
ُّ
ن والخـغهـ اإلاضوص في ول أوازغ عجؼ اللهُضة الفغنت للخىىُّ

ٗغ في الاًلإ وآلاصاء.    
ّ
 خلىا مضًضا للك

ٗت   أوازغ عجغ اللهُضة بألف اإلاض, في كهُضة بٗىىان "خٌى الكَغ
ً
لٌى ِٖس ى ألبي أبىبىغ ممّضا ٍو

 ؤلاؾالمُت:

ـــــــ طاهاٍس ـــُـ
ّ
اكصفي الش عت حّشوي ألاسهــــــــــان ** في ول سبع و  ـــــح الشَش

ب والححراها عت جاءث من ** الشحمان ججلى الٍش  أهذي العبُل شَش

 37ًا ظاليا ههج الىجــــــــــــــــاح جحُت ** بالخـــــــحر دوما جثلل املحزاها

لٌى مٗخظعا, ًـمّض الهىث:  ٍو

 * فاظمع أكىالي مغخفشامىالي أجِخً معخزسا *

 38ثللذ أوصاوي جىلصني ** وهللا ًيافئ من غفشا 

 .39هىخفي بهظا اللضع َىا, لىىه اؾخٗمل َظٍ الخلىُت في أماهً هشحرة في صًىان الّغٍاى 
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 بشاعت الاظتهالٌ: -1

اى بهبغت عاتٗت ممخاػة, َى بغاٖت  ومً َغق البراٖت التي اجسظَا ابً أبي بىغ, وأنبغ صًىاهه الٍغ

االا  , والاؾتهالٌ ٌٗجي  40ؾتهالٌ. والبراٖت ئطا, هي الخفّىق وخؿً الفهاخت الخاعحت مً هٓاةَغ

. فخٓهغ ماَُت َظا اإلاهُلح في 41الافخخاح والابخضاء ًلاٌ: اؾتهللىا الكهغ: ابخضأهاٍ, أو عأًىا َالله 

 وأْهغ اإلاٗجى اإلالهىص في الىّو.
َ
ُ٘ اإلاىاؾبت  الىثر أو الكٗغ, ئطا وافم اإلاُل

بغاٖت الاؾتهالٌ حٗحن ألاصًب ئلى جدلُم الىجاح في بضاًت ٖمله, وحُُٗه مفخاح الىجاح في الٗمل وله. و 

وهي صالةل البُان هما كاٌ ابً مىلظ في هخابه: " اٖلم أّن اإلاباصب واإلاُال٘ هما كاٌ بٌٗ الىخاب: 

ؿخدلغ مً أخؿىىا الابخضاءاث فانها صالةل البُان, وكالىا: ًيبػي للكاٖغ أن ًخدّغػ م ما ًخُّحر مىه, َو

 . 42الىالم, زانت في اإلاضاةذ والتهاوي"

لها َظا الضًىان. 
ّ
 بدؿً اإلاُال٘ في حّل كهاةضٍ التي ًمش

ًّ
 ومؿتهال

ً
ووان ناخب صًىان الّغٍاى ملّما

 الىاؽ ٖلى ألاكضام, فسظ ٖبرا في َاجحن 
ّ
وأمشاٌ بضٌٗخه في البراٖت كىله في ألازالكُاث خُث ًدث

جت لالكضام في َظا اإلاُل٘:اليلمخحن  ُّ جاٖت" و "الحؼم" اإلاه
ّ

 "الص

 43أّيها الزي ًحّب الّعالما **  هن شجاعا وحاصما ملذاما

م ًمضح 2003وكىله بمىاؾبت الاخخفاٌ بمغوع أعبٗحن ٖاما مً جأؾِـ صاع الٗلىم ئلىعن ؾىت 

ٗغف أهه ًمضح  ملّغ اإلاضعؾت والٗلماء الٗاملحن ٖليها. وبامٗان الّىٓغ في مُل٘ اللهُضة ٌُ فلِ, 

:  الّىجباء واإلايان الظي ًىبذ فُه الحىماء, ًلٌى

 44أعلى ألاماهن مجلغ الحىماء ** خحر الهذاًا جحفت الشعشاء

ٗغي, فاؾخٗماٌ ولمتي "أفُلي" و 
ّ
كاٍ الك

ّ
ــأث ٖنها الي

ّ
لٌى في فىغجه خحن هامْذ, أي لـّما جبُ ٍو

إل الىشُف "اوكُي" صاللت إلاٗغفت حمُ٘ ما اخخىتها جلً ال
ّ
لهُضة بٗىىان )فىغة هاةمت(. وبضون الَا
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. فلظالً ؾمي بغاٖت  ٖلى ؾُىع اللهُضة ٌؿخُُ٘ الىاؽ أن ٌٗغفىا مًمىن الكٗغ وحمُ٘ أفياٍع

 الاؾتهالٌ بضالةل البُان.   

 45ًا فىشة هامذ أفُلي واوشطي ** كذ طاٌ عهذن في ظباث دائم 

ـىشاس -ٌ 
ّ
 :الــخ

ؿحن في الٗمل ألاصبي ئن اؾخٗمل لغغى الّخدؿحن, خُث ٌؿخٗان به الّخد ئن الّخىغاع مً أؾالُب

, فأهثر ما ًل٘ الخىغاع وان "في  -ٖلى كٌى ابً عقُم اللحروان  -ألاصًب ٖىض جلُُم مىؾُلا قٍٗغ

 فظلً 
ً
ى في اإلاٗاوي صون ألالفاّ أكل، فاطا جىغع اللفٔ واإلاٗجى حمُٗا ألالفاّ صون اإلاٗاوى، َو

كىق والاؾخٗظاب" الخظالن بُٗىه، وال ً
ّ
 ئال ٖلى حهت الد

ً
 .46جب للكاٖغ أن ًىغع اؾما

وابً أبي بىغ اؾخغغق هشحرا في جىغاع ألالفاّ في صًىان الّغٍاى ختى ال ًخهّفذ اللاعب زالر نفداث 

 ئال وحض فيها الّخىغاع الّخدؿُجي. هلىله:

شىًودع 
ّ
  الد

ّ
ًفي حلُلت أمشه ** إن

ّ
شى

ّ
 47صاح لِغ بمىجذ الد

 لعىت ألاكذاس املىافموهى ًشكب كىلهم ** وعلى  افماملىخشج 

 فخاسول  خحر  فخاسمن وطئ الثري ** لُىن  خحر ًا ًىم هجشة 

 48فأًن عطُت ألبــــحاس  أعطىإرا **  أعطىًا ًىم هجشة خحر من 

 وكىله في اإلاغهؼ:

 وشعش ال ..بزلً عىذها ال... الأٌعّم كىلً وّل  ما هى شامل ** 

 49ال جـــــــــــــــــضمش مـــــشاسة ًمش طىساى عىذها ** وهى حــل طىساوجىاه 

 ومً جىغاع الٗباعاث في قٗغ ابً أبي بىغ ما ًلي:

 داهذ لـــــــــــــه ** خىفا ورال سكبت الـــــجـــــــــــباس ًا ًىم هجشة خحر من

 يهذي الىسي ** بـــــهذاًت اللشآن ري ألاظشاس ًا ًىم هجشة خحر من

 50ظاط الىسي ** بخــــــــــــــــــذبش ومهـــــــــــــــاسة ووكاس شة خحر منًا ًىم هج
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ا َاَىا لىثرتها ويُم اإلالام, ٖباعة ًٖ  ـْخــىا ًٖ طهَغ
َ
ا التي ؾى , وغحَر

ّ
وول َظٍ اليلماث التي جدتها زِ

اى, وهي في صعحت الىثرة في ؤلاؾخٗماٌ مً بلُت َغق جيؿُم مىؾُلا  ْاَغة الخىغاع في صًىان الٍغ

لّي في أٖلى الجىصة  اٖغ ؤلافٍغ
ّ
اال في ئزغاج كهاةض َظا الك ّٗ الكٗغ الضازلي. وللض لٗب الّخىغاع صوعا ف

 وفي أعٕو ؤلاًلإ نىجُا وجىغُما.

غ الٗباعة في الكٗغ الٗغبي ؾىاءا في الّهـضع أو العجؼ هما في  وال ٌؿخغجى ْاَغة الّخىغاع مً جىٍغ

ؿخ ا, َو ش ى ألامشلت الؿابلت طهَغ غ, وجىبُش, أو تهضًض هما كاٌ ألٖا ه, وجلٍغ ٗمل لغغاى قتى مً جىٍى

ض بً مؿهغ الكِبان:  لحًز

 أكصش وعشضً ظالم أبا ثابذال حعللـــىً سماحـــىا  **    أبا ثابذ

 إن هم عمذوا لىا **   
ً
اكعذ فإهـً طاعم أبا ثابذورسها وكىما  51!!و

 الخــاجمــت:

َظٍ الىعكت َمتها وغغيها اإلايكىصة مً زالٌ صعاؾدىا لؿُاكت  بيل الجضًت والجضاعة فللض هالذ

ا الضازلُت والخاعحُت، خُث هاٌ الجاهب البضٌعي  اى بمٓاََغ مىؾُلا الكٗغ الٗغبي في صًىان الٍغ

ىاًت فاةلت ٖلى ؾاةغ الٓىاَغ ألازغي لحل هثرة همُخه. وللض أهخجذ َظٍ الّضعاؾت  كؿُا غفحرا ٖو

 الىلاٍ آلاجُت: 

ت اإلاؿخٗملت في صًىان الّغٍاى مً خُث حؿلُِ  -1 الًىء ٖلى ألاوػان الكٍٗغ

 الىُمُت.

2- . ٘ والّخهضًغ م٘ اؾخٗماله لحغوف اإلاّض في أبُاث قٍٗغ  اؾخسغاج مٓاَغ الّخهَغ

 جىنلذ الّضعاؾت ئلى ئبغاػ ْاَغة الّخىغاع في جلىُت اإلاىؾُلى في صًىان الّغٍاى. -3

 ىغاع في صًىان الّغٍاى لىثرتها.   اهدكاف املجاٌ الىاؾ٘ للبدث ًٖ ْاَغة الخّ  -4
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ىصُت:
ّ
 الخ

ًىص ي الباخث أَل الّضعاًت وؤلاجلان في مُضان ألاصب الٗغبي ٖلى ؤلاَخمام البالغ بضعاؾت َظٍ 

الٓىاَغ اإلاىؾُلُت الضازلُت والخاعحُت واخضة بٗض أزغي في َظا الّضًىان لخىكف الّؿخاع ًٖ 

ت والخلىُاث اإلاىؾُلُت زان ٘ التي واصث أن ألاؾغاع الكٍٗغ ت في ْاَغة الّخىغاع والّخجىِـ والّخهَغ

الوة ٖلى َظا, ه ترن املجاٌ للباخشحن جلمذ في حمُ٘ نفداث َظا الضًىان لىثرة وعوصَا فُه. ٖو

وأٖخلض أن  لُىانلىا الّضعاؾت في كىافي ألاقٗاع في صًىان الّغٍاى لؿٗت وجغاهم أوحه الىلاف فيها.

ا اٖخىىا بمشل َظٍ الّضعاؾت في صًىان الّغٍاى لهاخبه ألاؾخاط الّضهخىع الباخشحن ؾتروون غالتهم ئط

لي" اٖغ ؤلافٍغ
ّ
 ِٖس ى ألبي أبى بىغ "الك

 الهىامش واملشاجع

                            
, مجلت أهُغا للضعاؾاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت, ئنضاع كؿمي  املذًح في شعش عِس ى ألبيمىس ى ٖبض الؿالم مهُفى,  -1

 35َـ م: 1327-م2006اللغت الٗغبُت وآصابها والضعاؾاث ؤلاؾالمُت, حامٗت والًت وىغي. الٗضص الشالث 
الن عةِـ كؿم اللغت الٗغبُت بجامٗت ئ - 2 تي في جبٗا إٖل لىعن خُىظان, ألاؾخاط اإلاكاعن ئبغاَُم ٖبض اللُُف أوهحًر

 م.2018ؾبخمبر  10الُىم ؤلازىحن اإلاىافم 
 ٖغبي لبىاوي وعؾام وواجب قاٖغَى  - 3
ش اليكغ /https://ar.wikipedia.org/wikiجبران_خلُل_جبران ,  -4 ش ا ,2019ماًى,  4, جأٍع اعة جأٍع  م.2019-7-29لٍؼ
ا الحؿحن, حعّشف على أهم املهشجاهاث املىظُلُت العشبُت   -5  ,  https://ayyamsyria.net/archives/181389, صاٍع

شجأ اعة 2016, 10أهخىبغ : ٍع ش الٍؼ  م2019-7-29م. جأٍع
ؼ ٖبض -6 ـغهت واللافُت, وض شالع علمٖخُم,  الٍٗؼ

ّ
ُبٗت للـُباٖت الّضولُت الك

ّ
َـ( 1424م/2004ألاولى, ) اللاَغة, الـ

 .,11م. 
ت, الُبٗت الشاهُت, ) مىظُلى الشعش,ئبغاَُم أهِـ   -7  ,.12م( م. 1952مىخبت ألاهجلى اإلاهٍغ
 .12م.  مىظُلى الشعش,م( 1952ئبغاَُم أهِـ )  -8
 .17اإلاغح٘ هفؿه, م.   -9
اعة   /https://mahmoudqahtan.com, الذاخلُت-ث الشعش/ املىظُلىجلىُا -01 ش الٍؼ  م.2019-07-28جأٍع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ayyamsyria.net/archives/181389
https://mahmoudqahtan.com/
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 َى ٖلم ًبدث فُه ًٖ أخىاٌ ألاوػان اإلاٗخبرة. -11
 .49م.  مىظُلى الشعش,اإلاغح٘ الؿابم,   -12
 .22. م واللافُت, وض العش علماإلاغح٘ الؿابم,  -13
 .18اإلاغح٘ هفؿه, م.  -14
ا خؿحن,   -15 لُا الغشبُتػهٍغ صاع الىىع للشلافت الٗغبُت وؤلاؾالمُت, أوحش ي,  ,املأدبت ألادبُت لطالب العشبُت في إفٍش

ا, الُبٗت ألاولى )  ,.4( م. 2000هُجحًر
الصهثي  -16

ّ
ُسى ,غ

ّ
خمض ق

ّ
ا  في وآدابها العشبُت اللغت ّحشهت ,ّؾُٗض أ اإلاىخبت   م, 1966ئلى ؾىت  18.3ىت مً ؾهُجحًر

لُت, الُبٗت فٍغ
ّ

لشاهُت  ؤلا
ّ
 .147, م. (م1993)ا

م ٖبض الؿالم,  -17 مت شعش املىاظباث العشبي في والًت هىاسا: ملحاث وهمارجٖبض الىٍغ
ّ
, مجلت اللؿان, مجلت ٖغبُت مدى

ا )أؾلً( )  .67م(, م. 2018جهضع ًٖ الجمُٗت ألاواصًمُت للغت الٗغبُت وآصابها في هُجحًر
مت ألالىسّي شعش معشحيّ ِٖس ى ألبي أبىبىغ -18

ّ
كغ, ئلىعن, ), العال

ّ
ب٘ والي

ّ
 .5م( م. 2018, صاع الهضي للُ

مت ألالىسّي شعش معشحيّ اإلاغح٘ هفؿه,  -19
ّ
 .4, م. العال

اض )دًىان(ِٖس ى ألبي أبىبىغ,   -20  .2م( م. 2005, مُبٗت ألبي, ئلىعن, )الٍش
اض )دًىان( اإلاغح٘ الؿابم,  -21  .5, م. الٍش
٘, 1429 -م2008أخمض مسخاع ٖمغ, معجم اللغت اإلاٗانغة,  -22 كغ والّخىَػ

ّ
باٖت والي

ّ
َـ, ماصة: ْاَغة, ٖالم الىخب للُ

بٗت ألاولى, املجلض 
ّ
 .1443, م.1الُ

اعة  https://www.facebook.com/permalink December 10 2013 ,ؤلاًلإ,  – دسوط في املىظُلى -32 ش الٍؼ , جأٍع

 م2019 –4-08
كغ ٖضٌص مً  -24

ُ
خان و ِّ لام، ًمجّي ألاب ومهغّي ألام ولضًه الجيؿ

ُ
كأِة واإلا

ّ
ُمهىضٌؽ ِمٗماعيٌّ وقاٌٖغ. ُؾٗىصّي اإلاىلِض والي

ت،  ُّ ت والٗغب ُّ ٗغّي في الّصحِف املحل
ّ
ا.ئهخاحه الك ًًّ ت وهخاًبا هلض ً قٗغٍّ  وأنضَع زالزت صواٍو

ش https://mahmoudqahtan.comم, 2003, أغؿُـ املىظُلى الذاخلُتمدمىص كدُان,  جلىُاث الكٗغ: -52 . جأٍع

اعة   م.2019 –8-4الٍؼ
 .102, م. www.alkottob.comاليسخت الالىتروهُت, , العمذة في محاظن الشعش وآدابهابً عقُم اللحروان,   -26
 .191, 188, 144, 135,136, 134, 130, 127, 108, 81, 65, 53, 30وجىحض في َظٍ الهفداث:  -27
اض )دًىان( اإلاغح٘ الؿابم,  -28  159, م. الٍش

https://www.facebook.com/permalink%20December%2010
https://mahmoudqahtan.com/
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 .199اإلاغح٘ هفؿه, م,  -29
ل )الضهخىع(,   -30 ت الىاسدة في شعش الشُخ أبي بىش عخُم:دساظت أظلىبُت ظُاكاث املىظُلى الذاخلُدمحم مىهىع حبًر

اث, الٗضص الشالث, ًىاًحر  لىمارج, ت وألاصبُت واللغٍى اوي  –م 2018مجلت الللم للضعاؾاث اللغٍى
ّ
ٌ, حامٗت 1438عبُ٘ الش

ا,م.-ًىؾف مُخما ؾلي هىى  .47هُجحًر
٘, الُبٗت ألاولى, قغهت اب علىم البالغت,اإلاغاغي, أخمض مهُفى,   -31 ىاء قٍغف الاههاعي للُباٖت واليكغ والخىَػ

 301ٌ, م. 1420-م2008لبىان. 
, قغح وجدلُم ٖغفان مُغجي, مإؾؿت الىخب الشلافُت للُباٖت هخاب البذٌع ابً اإلاٗتز, أبى الٗباؽ ٖبض هللا, -32

٘, بحروث, لبىان, الُبٗت ألاولى   .62َـ,  م. 1433-م2012واليكغ والخىَػ
 301 , م.علىم البالغتم, اإلاغح٘ الؿاب -33
اض )دًىان(, اإلاغح٘ الؿابم,  -34  58م.  الٍش
 178اإلاغح٘ هفؿه, م.   -35
 الهفدت هفؿها. علىم البالغت,اإلاغح٘ هفؿه,  -36
 175اإلاغح٘ هفؿه, م.  -37
 189اإلاغح٘ هفؿه, م.  -38
, 192, 181, 154, 152, 145, 136, 129, 127, 106, 102, 82, 71جىحض أمشاٌ َظٍ ألاهماٍ في َظٍ الهفداث,  -39

193 ,209 ,222. 
َـ, م. 1425 -م2004, مىخبت الكغوق الضولُت, الُبٗت الغابٗت  املعجم الىظُطًىٓغ أ.ص. قىقي يُف وعفاكه,  -40

 , ماصة بٕغ50
41- ,ماصة َلل.992, م. املعجم الىظُط اإلاغح٘ الؿابم , 

 .400ٌ, م. 1407ٖبض ٖلي مهىا , صاع الىخب الٗلمُت , الُبٗت ألاولى , جدلُم البذٌع في البذٌعأؾامت ابً مىلظ,  -42
اض )دًىان(اإلاغح٘ الؿابم,   -43  .102, م. الٍش
 .98اإلاغح٘ هلؿه, م.  -44
 .134اإلاغح٘ هفؿه, م.  -45
 256,  م. العمذة في محاظن الشعش وآدابهاإلاغح٘ الؿابم,  -46
 42اإلاغح٘ هفؿه, م.   -47
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 47م.  اإلاغح٘ هفؿه  - 48
   42اإلاغح٘ هفؿه, م.   -49
 .258  -257اإلاغح٘ هفؿه, م.  -50
اض )دًىان(اإلاغح٘ الؿابم,  -51  39, م. الٍش
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 القيم الفّنية يف قصيدة "أبعد الشباب" ألمري املؤمنني دمحم بّلو
ػداد  :ا 

سوامن أ والويل بوّو
1

 

 نيجرياي-قسم انوغة امؼربية، جامؼة غامثن بن فودي، ضكتو

 املوخص:

يؼّد شؼر اموغظ واال رشاد من أ مه  موضوػات ال دب اال ساليم اذلى يقطد يف طريقو ال مر 

ر ػىل ضوء امكتاب وامس نة وأ اثر امسوّف امطاحل.  وال يزال املثقف ابملؼروف،  واههني  غن املنك

حدى  أ رايض املس تؼربني جيؼل امؼقيدة  اال سالمية ؾرضو ال سايس غند تؼمل ادّلراسات  امؼريب يف ا 

امؼربية أ و غند تناوميا دلراسة احلياة. ومثال ذكل  ما دفع أ مري املؤمنني دمحم بوّو ا ىل ضبؽ أ شؼاره 

وانهتج امباحث املهنج امتارخي  غند ترمجة حياة أ مري املؤمنني دمحم بوّو، كام  ؼقيدة اال سالمية.ابمطبغة ام 

وأ قّر امباحث  مّت اس تخدام  املهنج اموضف  غند حتويل امقطيدة برشح مضا مهنا  ودراسة قمييا امفنية.

حاطة أ ّن امشاغر دمحم بوّو ا ساليم املهنج واملذىب، ومعالق امشاغرية املنقطؼة  ا منظري من حيث ا 

  قطيدتو  مبقاييس  امنقد ال ديب امىت يه امفكرة  وامؼاطفة واخليال وال سووب.

ABSTRACT 

Poetry on preaching and Guidance is considered one of the Arabo-Islamic Literature themes 

that mainly focus on teaching how to imbibe virtues and shun vices in line with the lessons of 

the Qur’an and Prophet’s tradition. It is therefore note worth that every Arabic scholar in a 

country like Nigeria, which is not an Arabic speaking state will be noticed to have been 

propagating Islam via the Arabic literature through which we can be looking into the life 

issues. Such an occurrence is seen to be applicable to Amir Muhammed Bello through his 

selected poem. The research methodology adopted was both historical and descriptive. The 

historical method was applied to document the biography of the poet, while the descriptive 

method was the approach to study the contents and artistic measures of the poem and which 

were fulfilled by the critical devices namely the thoughts, emotions, imagination and styles. 

                            
1
 Salmanolawalebello@gmail.com, 07034354675 

mailto:Salmanolawalebello@gmail.com
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 :مقدمت

ض البلٌُ اإلاىبهث نً الهاؾُت واإلاشحر لها، اإلاٌهخبر  ُّ نً  يبىشهغ الىنل وؤلاعشاص طلٚ ال٘الم الج

 (2)ٍاملخخىم بىىم واخض مً الحغو  (1)،الطىع الباليُت، الجاعي نلى ؤؾالُب الهغب املخطىضت

انت والخىضُت لها
ّ
ة ، بما اخخىاَا مً ْى (3)لًغع جىحُه الىصح، والخظٖحر بالهىاْب وألامغ بالؿ

الخإزحر في الُ٘غة والهاؾُت والخُاٛ، ومالمذ اإلاؿُٓى التى جاحى ْضعة الاهُهاٛ، زطىضا في مغخلت 

ألاصاء، لًغع بُان شهاثغ ؤلاؾالم وهطغة ْػاًاٍ ؤمام اإلاىاوثحن، وبُان مؼاًا الُٓم واإلاشل، وإباصة 

ت، مخمحزة بالشهاثغ ؤلا  ُّ ى ظلٚ َى ؾاْت نٓلُت َو جُضة، وشإث ؾالمُت املعػاًا الخباثث والغطاثل. ٖو

ا بىىع عبها، واجسظث الاججاٍ ال ذ ؤعع هُجحًر ىُِ مىهج خُاتها في ؾاثغ الىىاحي.... حمىظ ؤن ؤشْغ

......صوؤلاؾالٛ نلى ُْم الهُٓضة والهبا  (4) ة والؿلٕى

ى بً نشمان بً َىصي في بُئخه الىُجحًر ؤمحر اإلاامىحن طج املخخاع َى ما ْالهى والىم
ّ
ع لًغ ت دمحم بل

ض ابخ٘غ شانغها  الخىحُه وؤلاعشاص ؤو جصحُذ وغو مً ألاوغام الاحخمانُت والضًيُت والؿُاؾُت. ْو

ُٔ في آن  ؤمحر اإلاامىحن ت عمىػا في اإلابجى واإلاهجى، ْىة وعضاهت بإؾلىبه الضُْٔ والْغ بةحاصجه الشهٍغ

 الهغبُت وؤلاؾالمُت بأزاٍع الخالضة.  تواخض، إلزغاء اإلا٘خبت الىُجحًر

 ، َهي خؿب الترجِب آلاحي:ٓالتا اإلاىغىناث الجاهبُت التى ؾخضعؽ في َظٍ اإلاوؤم

 ى وشخطِخه. ؤمحر اإلاامىحن جغحمت خُاة
ّ
 دمحم بل

  ت ىؤمحر اإلاامىحن شانٍغ
ّ
 .دمحم بل

  ؤمحر اإلاامىحنشهغ الىنل وؤلاعشاص لضي. 

 ."ْطُضة "ؤبهض الشباب 

  مػمىن الٓطُضة. 

 .الُٓم الُىُت في الٓطُضة 

 .الخاجمت 
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ى: أمير املؤمنينهيذة غن 
ّ
 دمحم بل

ا والشُش نشمان بً َىصي الُالوى  َٓض طٖغ لىا الشُش آصم نبض هللا ؤلالىعي في ٖخابه ؤلاؾالم في هُجحًر

ى ولض ؾىت 
ّ
ظلٚ طٖغ  (5)،1195ٌؤن الشُش دمحم بل ؤبى ب٘غ مدمىص يىمي ؤهه ولض ًىم ألاعبهاء الشُش ٖو

ؤهه وشإ نلى ؾحرة خؿىت وخالت خمُضة مً ؾلب الهلم زم  (6)،1195ٌفي شهغ طي الٓهضة ؾىت 

، َإصٕع في ٌؿحر مً الؼمان ما لم  ؿىت الٓٛى وهطاخت ألالُاف وؾهت الباليت ما لم ًاث يحٍر َو

ه يحٍر مً الحٓاثٔ، وجػلو باألؾغاع، والخكخه الؿهاصة ؤلالهُت، وؤَغصجه التربُت الغباهُت، وؾغث  ًضٖع

ٗاجه وزحٍر َطاع بدمض هللا آًت في ؤعغه.َُه هىعاهُت والضٍ الشُش، َهم  خه بغ

خذ ُسزم بهه صحب ش ، وحاَض ألانضاء وؤهجو َو ُاٍ اإلاهماث مً ؤمٍغ ه الىالض وزضامه ووػعاٍئ ٖو

ٗاهذ للمؿلمحن في الضهُا َخدا وهطغا، ولهم َخى  آلازغة زىابا وطزغا، َجؼاٍ هللا نىا في خاث نضًضة 

ٛ خه، وبىّ ؼي نً ؤّم جزحر ما ً  (7)الغغىان والؿالم ؤٍ مىاػ
ّ
ض بلُه بل وعبما . بهه لٓب ببل ى واؾمه دمحم، وٍػ

 جدظٍ الىاو ٖما ًكهغ في ال٘خاب.

مؿانض ومهحن ولهل طلٚ لٙىهه اإلاؿانض ال٘بحر ألبُه وحمانخه  ت:وؤما ٗلمت )بل( َمهىاَا في لًت َالج

اشتهغ بلٓب الشُش َٓـ، ختى  واإلاؿلمحن ؤحمهحن، واشتهغ ؤًػا بإمحر اإلاامىحن. وؤما ؤبٍى ْبله، َةهه

ٗا به ى وخضٍ ختى ؤن ٗل مىلىص بهضٍ بلى الُىم بط ؾمي نشمان ًلٓب بالشُش جبر -ضاع نلما له، َو

 َغخمه هللا عخمت واؾهت.

ى بهض ؤبُه مشل زالَت ؤبي ب٘غ ونمغ بهض الىبي )ص(، َةهه عّص ؤَل الغصة بلى 
ّ
ٗاهذ زالَت دمحم بل ض  ْو

ؿغ ملٕى الُ٘ا ع، ومطغ البالص، وؤؾبلها في هللا للمؿلمحن، ختى ؤخبه اإلاؿلم والٙاَغ، ؤلاؾالم، ٖو

ت وحىامهها جخبٕر بدؿمُت اوؤخب به الىاء خُا ومُخا. والهطىع الح غغة جٓخُي ؤزاٍع واإلاضاعؽ الهطٍغ

ض اجُٓذ ألامت نلى ضالخ هامباهي ِ، ْو  وخؿً ؾُاؾخه.  هباؾمه الشٍغ

اجه، َٓض طٖغ لىا الشُش ؤبى ب٘ ش بالص الخ٘غوع، ؤما َو غ مدمىص يىمي في ٖخاب بهُاّ اإلاِؿىع في جاٍع

ً مً عحب ؾىت اؤن ؤمحر اإلاامىحن جىفي نشُت الخمِـ اإلاىأَ   85م، ونمغ 1253لخامـ والهشٍغ
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ى بلض بىاٍ ًبهض و عخمه هللا، وصًَ في صاٍع -عهى بلضٍ ومىغو عباؾتو ؾىت بال شهغا. وإهه جىفي في  عهى، َو

ا بىدى  .(8)زالزحن مُال نً ض٘خى شْغ

ى: أمير املؤمنينشاغزيت 
ّ
 دمحم بل

ٗامل ًدخىي نلى ْطاثض   ،والهجاء، والجهاص، ٗاإلاضح مسخلُت في ؤيغاع مخباًىتألمحر اإلاىمىحن صًىان 

ض ويحر طلٚ، بال ؤن شهغ الجهاص ًُػل يحٍر ْىة، ألهه ٖخبه نلى  والغزاء، والحماؾت والُسغ والَؼ

ا نً نُٓضجه التي انخىٓها ونً مبضثه الظي صاَو حواض ٍَجاء حهبحر  شُاع الؿٍُى ووؾُلت الؿهام،

.  نىه وازخاٍع

ت "حاث" الشاهُت، َهى ْاثضَا  تومً مالمذ شهٍغ في الجهاص ْطُضجه الغاثُ التي ؤوشضَا نٓب مهٖغ

:  اإلاكُغ، هغاٍ ًٓٛى

ؼا والحغوب حؿّهغ **        ؤلم جغ ؤن هللا ؤبلى نباصٍ   بالء نٍؼ

م إلاا ؤهٛؼ ال٘  َالْىا َىاها والحىاصر جسؿغ **        ُاع صاع بىاَع

غ ونؼػ ؤَل الضًً مً بهض ًإؾهم **  م في بالص هللا ؤْىي وؤَو  َو

ب ًىم ؤخمل عاًت   (9)بلى )حاث( وألاهباء ججغي وجظٖغ **   َؿل نً ٍْغ

ٗالُسغ َُما ًإحي:  وجخػمً جلٚ ألابُاث الجهاصًت بُٓت ألايغاع 

 ؤصاَو الىاع نً مٓاضضٍ **       ؾانضٍ ؤها ابً نشمان مٓىي 

غ والضٍ   (10)والهاّ مًبىن لى في جالضٍ **      والابً ًدمي نً خٍغ

ٗان ًظٖغ في ببان ألابُاث إلاا ج ، و هذ َيها اإلاهإع ظلٚ وضِ ألاماًٖ التي ْو  مذ ًإحي:لٖو

ب ًىم ؤخمل عاًت   وألاهباء ججغي وجظٖغ –بلى حاب  **     َؿل نً ٍْغ

ٗي(  و)باهاى( ّْخلىا وفي )حاب( ؤٖثر **     ْخلىاَم و)زاهى( بإعغىا )َبا

 .(11)وفي زاهى ؤعبو ونشغون هظٖغ **    وفي )بإ( ؤعبهت ونشغون ّْخلىا 
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غ نبض هللا بً َىصي،  هوفي مضخ :هَى شُسو مً ْاله في شخطُت نالمت الؿىصان، الىٍػ  ، خُث ًٓٛى

 لم في َظي ألاعاضخي مازلفي اله **     ولٓض خبإ الضَغ شُسا ماله 

 ؾاص الشُىر الىبل مظ َى شابل  **    ؤنجي بمام الهطغ نبض هللا مً 

 زضن الخٓى الحبر الىبُل الٙامل **       شُش الشُىر زضًمها جبانها 

ٗاَل **     ن خاوي الؿبٔ في آنالمت الٓغ   .(12) نلم الحضًث، وفي الباليت 

ٗان مىغىًنا ٖشحر الىماطج:وله في الخىؾل ما ًإحي مً ألابُاث،   وإن 

ٗالضع **    ؤهاصًٚ ًامىالي مً الؿغ والجهغ   بإؾماثٚ الحؿجى الؿيُت 

خىت  ا ُٖاَا مضي الضَغ **             لخُُ٘جي مً ٗل ؾىء َو جي عْػ  (13) وجغْػ

ى أمير املؤمنينشػز الىغظ وإلارشاد لدي 
ّ
 دمحم بل

لهغبي الىُجحري، ومً ؤَم ألايغاع التي عاحذ ٖشحرا، مً اإلاهلىم ؤهه عاحذ ؾّى ألاصب ؤلاؾالمي ا

وشهغ الىنل وؤلاعشاص مجمىم الٓطاثض البلًُت التي ُْلذ في جىحُه الىاؽ ما  شهغ الىنل وؤلاعشاص.

م باإلاىث وما بهضٍ تها، وجظٖحَر  .(14) َُه ؾهاصتهم في الضهُا وآلازغة، وضضَهم نً يغوع الضهُا وػزَغ

ٗاهذ مىغىناث ألاصب ، وؤلاوؿاهُت، َةن  وإطا  ؤلاؾالمي جخجلى في الحب ؤلالهى، ونكمت الغؾٛى

اإلاىغىم ألازحر َى هُـ شهغ الىنل وؤلاعشاص، وجطضع مً ؤخض الاججهاث الشالزت التي هي التربىي، 

خي  .(15) وؤلانالمي والخاٍع

ؾالمي، ماها ٖبُٓت املجخمهاث في الهالم ؤلا -وؤما اإلاالمذ الكاَغة في شهغ الىنل وؤلاعشاص الىُجحري 

هطغة الُػاثل، ومٓاومت الغطاثل، والضنىة بلى حهاص الُ٘غ واإلاُؿضًً في ألاعع، والحماؾت 

 .(16) الضًيُت؛ والحب ؤلالهي، وإضالح الخلٔ في الحٓل الؿُاسخي ويحر طلٚ
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ى لم ًً٘ يغغا مؿخٓال ولً٘ مخػمىا في بُٓت ألاي ؤمحر اإلاامىحنوشهغ الىنل وؤلاعشاص لضي 
ّ
 غدمحم بل

ت ال ا في الجهاص. ومً زم وحضها ْطُضة ْض وهّضَا ونكُت لخدمل مهكمها -ي جىاولهاتاع الشهٍغ وؤٖثَر

 مىغىناث الىنل وؤلاعشاص في ألاصب ؤلاؾالمي.

 قصيدة "أبػد الشباب" الىغظيت:

 وبهض الجهاص ؤوان وحي **  ؤبهض الشباب ػمان بهي 

ٗان الشباب عصاء نلي   َإلُُخه وؤجاوي نتي **  و

ى وحاء اإلاشِب الُتي  **  وناص زُاال وؾُُا وضبدا 
ّ
 جىل

لبتها   ٗإوي نليها ْضًما ولي **  مل٘ذ ألامىع ْو

ٗالطمذ مىه حمُال  يطوم٘ؿب طي ال **  ولم ؤع   مذ نىضي ٗػ

ض   وؤجبهها الحٔ َهى الٓىي  **  ومً ملٚ الىُـ نما جٍغ

 يتوضاخبها الضَغ زل ن **  الٓىانت عشض ٖشحر ؤن و 

ظ ؾُٓم شٓي حغص ما بن ًؼاٛ َٓحرا ** وطو ال  وإن الحٍغ

 وحاَض َُه َظإ الخٓي **  عاْب هللا في ؤمٍغ  ومً

 مضمىن القصيدة:

ى إلهٙاع حهض الهِش بهض الشباب، ألهه وؾـ  ؤمحر اإلاامىحناَخخذ  غي، َو ى باالؾخُهام الخٍٓغ
ّ
دمحم بل

شػال٘هىلت والشُسىزت، وفي ٗلخا آلاوهخحن ج ٓغ هِ ألانكم َو خهل الغؤؽ شِبا نلى الخىالي. ٍو

 الشانغ ؤًػا بإهه ال بلض ُٖغ ًبٓى وال ًشاْل بهض الجهاص.

ض طَب  ٗان بهض الشباب مىاٍ الٓطىي، ْو شغم الشانغ ًبحن هضامخه نلى مُّغؾاجه في الحُاة مو ؤهه 

ى ذ الظي الػالٛ في الكالم، َجاء الطببلِ  الشباب وياصع َإضبذ ؾُُا ٌهلمه، وزُاال ًلمده َو

 َى ػمً اإلاشِب خُث ْض نٍغ الحٔ وجاب بلى هللا في ؾالُه السخيء.
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هغي الشانغ ًظٖغ وحٍى ؾغبه مً خُث امخالٕ ألامىع لضي ؤشُانه، َٙإهه الىلي اإلاىخكغ، واإلاخبو ؤمٍغ 

ض  بال مضاَو. ٗاءٍ، خُث َى امخالٕ الىُـ نً  ؤمحر اإلاامىحناٖدشِ ْو ى حماٛ الطمذ وػ
ّ
دمحم بل

ى الظي ْىي الهؼم، ولً٘ ٌؿبب امخالٕ الىُـ بالٓىانت، وضاخبها الهىي، َُ سغج مىه الحٔ، َو

ى ًباًً الحغص الظي َُه ًؿم  ًدطل نلُه، ال ضاخبه ما ْض والخل الجلُل هلل ؾبداهه وحهالى، َو

غي مو طلٚ بسُال وشحُدا، وضاخب البسل والص ؾُٓم الٓلب وشٓي الحاٛ، والضواء الىاحو  حٍو

 هللا في حمُو ألامىع بخٓىي هللا ومجاَضة الىُـ. تٓلىب َى مغاْبلٙل ؤمغاع ال

ي تًمً٘ حؿلُـ ألاغىاء نلى الجىاهب ال -ٖما َى اإلاىغىم الجاهبي-ولخُطُل مػمىن الٓطُضة

ا، و  :هجمـ اإلاالمذ الىنكُت الّؿالِ طَٖغ   ٓٛى

 ،اصةبواله هطغة الُػاثل: َهي خؼ الًحر نلى الخماصي في حهىص الُٓم واإلاشل في ألازالّ .1

 ووشهضَا في ْىله:

ٗالطمذ مىه حمُال  ي ولم ؤع   ** وم٘ؿب طي الطمذ نىضي ٗػ

ـــ ـــــ ـــ ــ ـــي ىانت عشـــــــــــــــض ٖـشـحر ٓوؤن الـ ـــ ـــل نخــ ـــ ـــــــ ــــــــغ زــ ـــ َـ ـــــبـهـا الـــض ـــ  ** وضـــاخـ

مهالجت إلاا  ،ْض حهىصٍ يت عصنه نً اإلاى٘غ الظطاثل: َهي جىحُه الضنىة بلى الًحر بيُغّ مٓاومت ال .2

مالمدها في الٓطُضة  ومً ،اثل ألازالّ ومُاؾضَاطسغؽ في هُؿه مً ؤلاَغاؽ وؤلاؾغاٍ في ع ها

 ْىله:

ظ ؾُٓم شٓـي **   وطوالحغص ما بن ًؼاٛ َٓحرا   وإن الحٍغ

ـــــض  ُــــ نـما جــٍغ  ـٓــــىي وؤجـبـههـا الحٔ َـهــى الــ **   ومــً ملٚ الىـ

ض الىُؿاوي والخٓغب الغوحي .3 ى الَؼ ت وابً  ،الحب ؤلالهي: َو نلى مظَب ؤمــشـــــــــــــــاٛ عابهت الهضٍو

 ومً مكاٍَغ في الٓطُضة ْىله: ،الُاعع

ــــــ  **  ؤبـــــــــــهـض الــشـبـــــــــاب ػمـــــــــان بهــــــي  ــــــهاص ؤوان وخـ ـــهض الجـ ـــ ـــ ـــيوبــــ  ــ

ـان الـــــشــــــــبـــــاب عصاًء نـــــلـــــــــــــــي  ـــاوي نخـي **   ٖو ــــــــه وؤجـ ـــ ـــــــ ــــــُُخـ ـــ ـــــ ـــ  َــــــــإ لـــ
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ـــــُُا وضـــــب ــــاص زــُـــاال وؾـ  جـىلى َــــــجــــاء اإلاــــــشُِب الـُــتي **  ا ًد ونـــ

ــــ ـــــــــــــــــــلـبـــخـها مـــــلـــ ـــــما ولي **  ــــــــــــــــ٘ـذ ألامــــــىع ْو ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ْــــضًـ ــــليها    ٖـــإهـــي نــــ

ـــض َُه َظإ الخٓي **   ومـــً عاْـــــــــــــــــــــــــب هللا في ؤمـــــــــــــــــــٍغ  ــ ـــ  وحــاَـــــ

 القيم الفنيت فيى القصيدة:

دمحم  ؤمحر اإلاامىحني خكي بها شهغ الىنل وؤلاعشاص نىض تومً الجضاعة بمٙان ؤن وهالج الُٓم الُىُت ال

 
ّ
ضًت مشالبل  جلٚ الُٓم خؿب ما ًلي: وؾىدىاٛو  ،له ى والظي هػغب َظٍ الٓطُضة الىنكُت الَؼ

   مطلؼ القصيدة: -1

مشحرة حشض الؿامو وجدٕغ هُؿه بلى الغيبت في الاؾخمام  ٌهجي اإلاؿلو بإن ًبضؤ الشانغ ببضاًت

ض اَخم الىٓاص بمؿلو الٓطُضة اَخماما ٖبحرا وؾالبىا الشهغاء بإن ًبظلىا الجهض في  والخُانل، ْو

ظا نلى خّض ما ْاله  ما ًضَو بلى الاهطغاٍ، َو بحاصجه وإجٓاهه ألهه ًضَو الؿامو بلى الخيبه وؤلاضًاء ٖو

، َةهه ؤّوٛ ما ًٓغم الؿمو وبه ٌؿخضٛ نلى ما ابً عشُٔ " ؤهه ًي بغي للشانغ ؤن ًجىص ابخضاء شهٍغ

لت." يهخم اَخماما ٖبحرا بالٓىة والجماٛ في َظٍ الٓطُضة  ؤمحر اإلاامىحن ٗان و   (17)نىضٍ مً ؤّوٛ َو

ٛ  ،شض لها ألاؾمام وجظبظب بليها الىُىؽحخُث  وبٙاء الضًاع  ،ولم ًً٘ ًمُل بلى خضًث الحلى

غي خُث ْاٛ: هول٘ى ،ٓاٍ ألاخبتواؾدُ ٗاالؾتهُام الخٍٓغ  ًبضلها باألؾالُب ؤلاوشاثُت 

  وبهض الجهاص ؤوان وحي **  ن بهي  ؤبهض الشاب ػما

ُبه وال ضهىبت في َهم مهىاٍ             ظا اإلاؿلو واضح يحر يامؼ  ال حهُٓض في جٖغ  َو

 اختيار ألالفاظ وأسلىب التراكيب  -ب

، ٌشترؽ في اللُل ؤن  ُا مبخظال، وال ًدؿم بالًغابت، وؤن ًٙىن زالُا مً جىاَغ الحغٍو ال ًٙىن ؾْى

شحرا مً ألالُاف التي اؾخسضمها الشانغ لم جً٘ جدؿم بالًغابت، وال  ومؿخُٓما مً خُث الضاللت. ٖو

ظالٚ الٓطُضة زالُت مً الخىاَغ، ومؿخُٓمت مً خُث اإلاهجى.  باألؾلىب الظي ال ًُهمه الهامت ٖو

ض اؾ خسضم الشانغ ألالُاف اإلاىاؾبت للمهجى اإلاهبر ناها، وازخاع ٗلماث في  ياًت الجىصة ماها ْىله ْو

"الشباب"، و"بهي"، و "ؤوان"،و "عصاء"، و "نتي"، و "ناص"، و "زُاال"، و "ؾُُا"، و "ضبدا"، و 
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ا مً "ؾُٓم"، و "ؾٓي"، و "الٓىانت"، و "ٖجز"، و "جٓي"، و "اإلاشِب"، و "الُتي"، و "الحغص" ، ويحَر

 ألالُاف املخخاعة في ُْمت الجىصة.  

َمشال ازخاع لُكت "زُاال" و "ؾُُا" و"ضبدا" والخُاٛ ٌهجي  ما حشّبه لإلوؿان في الُٓكت واإلاىام مً 

خه واهُجاٍع  طُها الشانغ بلُكت الؿُِ التي جغاصٍ الخُاٛ وبلُكت الطبذ نىض صزٛى ْو ضىعة ٍو

ظٍ ألالُاف اؾخسضمه ذ مً اللُل، َو ِب وحعجُل يغوب ْو
ّ

ا الشانغ صاللت  نلى ؾغنت مجحئ الش

 الحضازت.

ض بلًذ مً ال٘بر  ، نخا ٌهخىا نخىا ٌهجي ججاوػ الحض، "ْو ولُكت نتي: مً َهل زالسي الػم مخهض بدٍغ

ذ الشباب بهض ؤن م٘ث َُه مّضة  و  ػواٛ ْو نخُا" اؾخسضم َظٍ لُكت صاللت ؤن الشانغ لم ًخْى

لت.  ؾٍى

"، و"حاء" خُث ؤشاع الشانغ ؤن الُتي ؤنغع نىه وؤجاٍ اإلاشِب مباشغة، ولى ؤمهىىا ولُكخا "جىلى

و في ألاؾمام ومىاؾبت في مٙاهتها.  الىكغ في َظٍ ألالُاف هجض  ؤن لٙل لُكت ْو

ا  ال ًضنى  ُبا خؿىا مإلَى ب ؤلُاقه جٖغ ؤؾلىب  التراُٖب:  ًخطح مً البِذ الشهغي ؤن الشانغ ٖع

اإلالل، ولم جخؿلب ْغاثتها بدث اإلاهاوي الطهبت وألالُاف اإلاتراٖمت، و طٖغها آهُا ؤن ْاعئها بلى الؿأمت و 

ظا قاَغ في ْىله، الشانغ اَخخذ ْطُضجه باال  غي، خُث اؾخهمل ألاؾلىب ؤلاوشاجي َو  ؾخُهام الخٍٓغ

  وبهض الجهاص ؤوان وحي     **        ن بهي  ؤبهض الشاب ػما

ثر اؾخسضام الشانغ الجمل ال   ُهلُت في الٓطُضة إلاا جُُضٍ مً الاؾخمغاع والخجضص في ألامغ  َٓاٛ:ٖو

ٗان الشباب عصاء نلي                              َإلُُخه وؤجاوي نتي **  و

ى وحاء اإلاشِب الُتي  **  وناص زُاال وؾُُا وضبدا 
ّ
 جىل

ٗالطمذ مىه حمُال  يطوم٘ؿب طي ال **  ولم ؤع   مذ نىضي ٗػ

ض ومً ملٚ الىُـ   وؤجبهها الحٔ َهى الٓىي  **  نما جٍغ
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  ٖما جم اؾخسضامه للجمل ؤلاؾمُت للضاللت الشابخت نلى ما ؤشاع بليها الشانغ،ْىله:

ض   وؤجـبهــــــــها الحٔ َهــى الٓــــىي  **  ومـً ملٚ الـىُـ نما جـــٍغ

َــ **  وإن الـٓـىـانــت عشــــــــــــض ٖــــــــــــشـحر  ــــــغ وضاخبها الض ـــــ ـــ ــ  يتل نزـ

 :حسن التخلص

ٌهجي بهظا ؤن ًسغج الشانغ مما بضؤ ٖالمه به مً اليؿِب مشال بلى اإلاضح ؤو يحٍر بلؿِ جسُل مو عناًت 

و في  اإلاهجى الشاوي وطلٚ إلاا  اإلاالثمت بُاهما، بدُث ال ٌشهغ الؿامو باالهخٓاٛ مً اإلاهجى ألاٛو بال ْو

 ،البِذ ألاٛو اؾخسضام الجمل الُهلُت في ألابُاث ألاعبهتالشانغ ؤجبو  ْضو  (18)بُاهما مً الاوسجام

ٗان مُغؽ الىهمت ْبل ؤن ًدطل نلى ؤواضغ الىضامت َُه  ،وطلٚ لُسبر بما ًُهله الشباب الظي 

 ٌشهض ٗل طلٚ في ْىله:

ــــشـ ـــ ــ ــ ـان الـ ـــــخـ **  اب عصاء نــلى بٖو ُــــــ ـــُــ ــ ـــ ـــــــ ـــــ ــــــــيَـإلـ ـــــــــخـــ ــــــي نـــ ـــ ـــــاهــ ـــــــ  ـه وؤجـــــ

ـــــُا وضبدا  ــ ُـ ــى وحاء الــــــــــــــمشِب الهـــــــــشخي **  وناص زُاال وؾ
ّ
 جـــــــــــــــــىل

ٖــي ** ولم ؤع ٖـــالـطـمذ مىه حمُـال   وم٘ؿب طي الطمذ نـىضي ػ

ا نلى خض ؾىاء ول٘اها حمل اؾمُت زم عبؿــ الشانغ جلٚ ألابُاث ت ألاعبهت بًحَر حهجي  ،الشهٍغ

ال ًىٍ٘غ بال مً  ،وغىح الشمـ في ٖبض الؿماء ّي وواضح،حلنليها  الاؾخمغاع والخجضص ألن الح٘م 

يها ًظٖغ بًجابُاث امخالٕ الىُـ للهىي  واعجضاء الٓىانت وهبض الحغام ومغاْبت  ،ٗان الغمض في نُيُه. َو

 ٛ:هللا خُث ًٓى 

ض   وؤجـبهــــــــها الحٔ َهــى الٓــــىي  **   ومـً ملٚ الـىُـ نما جـــٍغ

ـــغ  **   وإن الـٓـىـانــت عشــــــــــــض ٖــــــــــــشـحر  ـــوضاخبها الضَــ ـــــ ـــ ــ  يتل نزـ

ظ ؾُٓم شـــٓي **  اٛ َٓحرا ؼ وطو الحغص ما بن ً  وإن الحـــــٍغ
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  حسن املقطؼ:  -ص

ض نجي به الىٓاص نىاًت َاثٓت بط ًغوهه آزغ ما ًبٓى في ألاؾمام وعبما  واإلاغاص بهظا خؿً الخاجمت، ْو

ونىض الخخام قهغ حلُا ؤن الٓطُضة اخخىث نلى  (19)خُل مً صون ؾاثغ ال٘الم في يالب ألاخىاٛ

  الىنل وؤلاعشاص خُث ازخخم ؤمحر اإلاامىحن بالجهاص في ؾبُل هللا ومغاْبت ؤمٍغ ٖٓىله:

ـــض َُه َظإ الخٓي **   ــً عاْـــــــــــــــــــــــــب هللا في ؤمـــــــــــــــــــٍغ ومـ ــ ـــ  وحــاَـــــ

 :خيالال -ه

َهى ؤخض اإلالٙاث الهٓلُت التي ججؿض اإلاهاوي وألاشُاء  (02)يطلق الخيال غلى الطيف والظل،

ؤلاخؿاؽ. َهى نىطغ مً نىاضغ املجاػ، وألاشخاص، وجمشلها ؤمام الٓاعت ختى جشحر اإلاشانغ وتهُج 

ها في الٓلىب وألاؾمام،وما نضا الحٓاثٔ مً  ى في ٖشحر مً ال٘الم ؤبلٌ مً الحُٓٓت، وؤخؿً مْى َو

ل..... مً ضىع الخُاٛ و    (21)حمُو ألالُاف زم لم ًً٘ مداال مدػا َهى مجاػ، الخخماله وحٍى الخإٍو

شبهه بالغصاء ٌ،الجُض في شهغ ؤمحر اإلاامىحن الدشبُه البلُ ًغبؿهما نالْت  ،خحن ًظٖغ الشباب َو

ؤو الؿُِ الظي ًمشل يغوع  ،تَه ؤًػا بالخُاٛ الظي َى مغاء وػزغ بهٖما ٌشو  ،ؤلاُْاٛ وؤلاجغاٍ

 هغي ٗل طلٚ في ْىله: ،بال ؤن اللُل ؾُهٓبه ،الحُاة في لحكخه ؤو الطبر الظي ٌهضٍ ؤلاوؿان صاثما

ٗان الـشـبـــــــــاب عصاء ن ــــــاوي نتي **  لـي و ـــ ـــــُخه وؤجـــــ ـــ ـــ ُــــ  َإل

 َــتي جىلى َجاء اإلاشِب **  دا وؾُُا بوناص زُاال َط

بغاَت بلى مٓام املجاػ والدشبُه البلٌُ في الٓطُضة، َةن ؤؾالُب اإلاهاوي والبضٌو قاَغة َيها مشل 

غي الظي اؾتهل به الشانغ ْاضضا ؤلاهٙاع وا ؾخدالت بهاء الهِش بهض الشباب للهغم، الاؾخُهام الخٍٓغ

ض ًى٘غ الشانغ اؾخدالت ؾُب الحُاة،  ٖما ْاله ؾبداهه وحهالى "زم عصصهاٍ ؤؾُل الؿاَلحن"  ْو

 وخؿً للٓاء هللا، إلاً ال ًٓىم بالجهاص والضنىة بلى ؾىت هللا حهالى.
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 : يقيإلايقاع املىسه.      

ٗان الخًجي بالجهاص والظي مىه الىنل ض صَو الشانغ بلي اؾخسضام ألاوػان اإلاىاؾبت التي َٓ ،خُث 

ا بالٓلب َاؾخهمل اإلاخٓاعب  ،وعونت اإلاىؾُٓى زُت نلى الؿمو ،حهحن نلى خؿً الخىًُم ونلْى

 ووػهه:،لهىاؾُه الجُاشت

ـــً َهىلً َهىلً َهىلً **  َهىلً َهىلً َهىلً َهىلً   َهىلــ

ــــــيوبـهض  **   ؤبــــهض الـشـبـاب ػمـــان بهــي  ـــهاص ؤوان وخــ ــ ـــ  الجــ

ــــــصير ،وأول ما يمتاس به هذا الفن" ن:حونلى َظا اإلاهجى ٖخب الضٖخىع ؾه خؿ ـــ ـــــػز قــ  ،هى أهه شـــ

 (22)".لهـــــــــــذا الفـــــــــن الظزيــــــــف في ألادب تخصلت مقىم والقصز

وي الٓطُضة خٍغ هجاجي له مهىاٍ الضاللي، والُاء والًىدظع طلٚ ؤلآًام الخاعجي في الىػن َةن ع 

اإلاشضصة ضىث مجهىع، عاضض هُؿُت الشانغ الٓلٓت اإلاخالثمت مو مٓطضًخه في الطمىص والٓىة 

وألامل بمطضاْه لخدضي ٗل شهب ضهب، ومهىاٍ بشاعة الشانغ بلى مغخلت ضهبت في الحُاة  وإعشاص 

 الىاؽ هدى ؤلاخؿان َيها.

لي َهى صالالث بهض ألالُاف في اؾخهمالها ٗلُل "الشباب" خُث جخٓضم الشحن نلى وؤما ؤلآًام الضاز

ذ ضًٍغ ختى بلىيه، َخإحي الٓىة اإلامضوصة باأللِ ْبل  الباثحن، ومهىاٍ الػهِ في ؤلاوؿان مً ْو

ل طلٚ َى ما ضىٍع الشانغ في مغخلت  الشباب  ت ؤًػا، ٗو اْتران ال٘هىلت بها مو الٓىة الهػٍى

 ىاؾُه.بإزُلخه ون

 :الـخاتـمـت

ت ؾبُلها بلى صعاؾت ْطُضة ونكُت  دمحم بلى بهض وغو الُض نلى  ألمحر اإلاامىحناؾخؿانذ َظٍ الىْع

ا   ،زم جغحمىا للشانغ ،شهغ الىنل وؤلاعشاص في ألاصب ؤلاؾالمي ومٙاهخــــه في هُجحًر
ّ
لىا الٓطُضة وخل

ا وؤؾلىبها اإلا  ؤمحر اإلاامىحنوهٓؿو بهض طلٚ ؤن  ،خمحزمً خُث الُٓم الُىُت: مؿلو الٓطُضة وبىاَئ

 شانغ ؤصًب بؾالمي بضون اعجُاب.
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ت بظٖغ الشباب وعبؿه باإلاشِب و  لمذ في الٓطُضة الىخضة الهػٍى الٓٛى في طٖغ ؤخىاٛ  تَاغإٍو

ً به مً الُػاثل ،الشباب ْبل اإلاشِب وماله ؤن ًخسلى نىه مً  ،وما ٌؿخدؿً باإلوؿان ؤن ًتًز

 الغطاثل ْبل اإلاشِب.

ت والىغىح مً  ،وحملت الٓٛى في ؤؾلىبه هي ؤهه ًمخاػ بالضْت في اإلاهاوي خُث هي صاللُت ظلٚ الْغ ٖو

ُب اإلاُغصاث ومغاناة الٓىانض الالػمت َإزاعث الٓطُضة ؤلاًداء بمىؾُٓاَا مً خُث الىػن  ،خُث جٖغ

ض اْتراب ؤلازىان بلى َػاثل ألانماٛ ،بالبدغ اإلاخٓاعب ى ًٍغ ض به ؤزظ والُاء هي الغو  ،َو ي اإلاشضص ًٍغ

 حر َىاصة.يألامغ مىه بالشضة مً 

 الهىامش

 .393، صم2004 ،مطغ -الٓاَغة ،غجصاع الُ ،1ؽ  ،ٓضمتاإلاابً زلضون: بً دمحم نبض الغخمً   -1

ا -اليىؽ ،مؿبهت  الشٓاَت ؤلاؾالمُت ،1ؽ  ،)ْؿم الشهغ( لباب ألاصب: آصم نبض هللا ؤلالىعي -2  ،هُجحًر

 .5، صم1989

، م2003 ،مطغ -الٓاَغة ،هت وػاعة التربُتبمؿ ،9ؽ  ،ماصة )ونل( ،اإلاعجم الىححزت الهغبُت: مجمو اللً -3

 .275ص

اؤلالىعي:  هللا آصم نبض -4  .65، صم1978 ،ؽ يحر مظٗىعة ،ؤلاؾالم في هُجحًر

ٗا:  نبض الباقي شهُب -5  ،م٘خبت املجلض الهغبي ،الاهاع للؿبو ،1ؽ  ،ؤلالىعيصًىان ألاصب ؤلاؾالمي في ؤيا

 .80، صم2004، مطغ -لٓاَغةا

6-  
ّ
ش بالص الخ٘غوعى بً َىصي: الؿلؿان مدض بل  .23ص ،م1964 ،ؽ يحر مظٗىعة ،بهُاّ اإلاِؿىع في جاٍع

 .والطُدت هُؿها، اإلاغحو هُؿه -7

 .22ص ،اإلاغحو هُؿه -8

 .23ص ،اإلاغحو هُؿه -9

 .135ص ،اإلاغحو هُؿه -10

 .132ص ،اإلاغحو هُؿه -11

ت اللًت الهغبيالصهثي:  شُسى ؤخمض ؾهُض -12 اخٖغ ٓت ،1ؽ  ،ُت وآصابها في هُجحًر  -الٓاَغة ،اإلا٘خبت ؤلاٍَغ

 .105صم، 1982 ،مطغ

ىحن بالٓاؾُىوي:  مىسخى بً هاضغ ال٘بري  -13  حر تبجداٍ اإلاْى
ّ
ا -ٖىى ،ى ؤمحر اإلاامىحنمت الشُش دمحم بل  ،هُجحًر

 .98ص
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م -14 حامهت  ،ـعؾالت اللِؿاو ،الىنل وؤلاعشاص لضي ألاؾخاط ؾلُمان ؤصًباًىؤؾلُجى:  حامو نبض الٍ٘غ

ا ،بلىعن  .12ص، م2011 ،هُجحًر

 -ؤيُغي ال يىؽ ،مؿبهت الشٓاَت ؤلاؾالمُت ،1ؽ  ،مطباح الضعاؾاث ألاصبُتؤلالىعي:  آصم نبض هللا -15

ا  .113ص، م1968 ،هُجحًر

ٗا:  نبض الباقي شهُب -16  ىشهغ الجهاص نؤيا
ّ
 .9ص ،1985 ة،مٓالت يحر ميشىع  ،ىض ؤمحر اإلاامىحن دمحم بل

ت،ضُضا بحروث لبىان، الهمضة في مداؾً الشهغ  وهٓضٍ،وي: ابً عشُٔ الٓحروا -17 ؽ/ى، اإلا٘خبت الهطٍغ

 ،195، ص2007

و، صؤؾـ الىٓض ألاصبي نىض الهغببضوي ؤخمض ؤخمض:  -18  . 297، نهػت مطغ للؿبانت واليشغ والخىَػ

 :  والطُدت هُؿهااإلاغحو هُؿه -19

 103ابً عشُٔ الٓحرواوي: اإلاغحو هُؿه، ص -20

  226،صاع ضاصع، ص1،ؽ 11،ج لؿان الهغبابً مىكىع:  -21

 191.ص، لبىان-بحروث ،صاع ال٘خب اللبىاهُت ،2ج ، 1ؽ  ،خضًث ألاعبهاءخؿحن:  ؾه. ص -22
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 ثي الشعر العريب لدى يوسف عبد هللا  اللوكوجي ملدواكي بدا، دراسة فنيةامر 
ػداد  :ا 

 محزت هوح ضادق

1هيجرياي ،والية كوغي،لكية الرتبية الفدرالية ب وكين ،احملارض بقسم اللغة الؼربية
 

 خصاملل

ىل اسياماث يوسف غبد هللا اللوكويج، واهتاجاثو الشؼرية، حيث ب خذ  الباحث ثيظر ىذه الورقة ا 

ىل هبذت يسريت غن حيات  ىل اترخي مديية لوكوجا وذكر ػلامء فهيا، مث ثطرقت  الورقة ا  يد القارئ ا 

يوسف غبد هللا اللوكويج، واوشاء مدرس تو اليت مسيت مبكز الؼريب واال ساليم، ومؤسساث 

ىل البحث غن راثء اليت قيلت غيد وفات مادايك  ببده يوسف غبد هللا الؼلمية، وحاول الباحث ا 

بوالية الييجر غيدما جح ببيت هللا احلرام ووافتو امليية ، ذكر الرايث بؼظ ب خالق الفقيد وجوده 

ىل ب ساليب الفنية يف ىذه الورقة من  وغطائو اذلي ال ياكد ييقطع يوما حيت لقي ربو، وهظرث الورقة ا 

ر وقوافيو، واملالمح ال فاكر وال سلوة والؼاطفة ولغة القطيدت، وكذكل مضمون القطيدت وب وزان شؼ

 البالغية يف القطيدت، واختمتت الورقة ابخلامتة واملراجع الؼربية واال ىلكزيية.

Abstract 

This paper represents a biography of the great scholar and prominent Arabic literary 

personality in Lokoja Kogi state، Nigeria ; sheikh  Lokoja. it gives an account of his life 

generally، exposing his scholastic potentials and contribution to the development of Arabic 

literature. This could undoubtedly enhance further research in to the precious Arabic literary 

legacies of the  great Sheikh especially in the aspect of didactic literature. 

 املقذمة

دبىب ٓطؿها مبىب الٔع وؤلاحالٌ، الصىي  ًمخاظ الـٔط اللىفي ٓىس ٓلماء لىوىحا بمياهت مطمىكت، ٍو

به ًلسض كُمت الٔالم ومىهبخه الٔلمُت، وبه ٓبر ٓلماء لىوىحا ًٓ مـآطهم الىلُت، وججطبتهم 

                            
1
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ت للطزاء ؿُىدهم اللىفُت، وإُهاضا إلاياهتهم الطوحُت،  الطوحُت اللازكت، واػخذسمىا الـٔط وػُل

وجخجلى أٓماٌ الـُر ًىػف ٓبس هللا اللىوىجي بـيل الفذ لالهدباء، ولٔب زوضا هاةال في ألازب 

م  الٔطبي الىُجحري،وأدص مؼاحت هبحرة في مجاٌ ألازب الٔطبي اللىوىجي، حؼخحم الخحلُل والخلٍى

ل في حلل ألازب الٔطبي الىُجحري، شلً أهه جىاٌو في ؿٔطه ،لِؽ في املجخمٕ اللىفي فحؼب ،ب

حرها، فهصه الىضكت محاولت  أٗطاها ٓسًسة مً اإلاسًح والطزاء وؤلاػخ٘ازت والخىػل واإلاىاحاث ٗو

مخىاهٔت لخىاٌو مطاسي ؿٔطه إلاسواوي بسا، وواهذ الللُسة بحىالى ػبٔحن بِخا، وكس كام الباحث 

وجخلخم مباحث هصه الىضكت  خُاٌ واإلاومىن وألاوظان واللىافي والبالٗت.بمُٔاض ألازبي مً ألافياض وال

 في الىلاي الخالُت:

 هبصة ًٓ مٔنى لىوىحا 

 ذُت ًٓ حُاة الـآط  هبصة جاٍض

 ٓطن وجحلُل لللُسة املخخاضة 

 .زضاػت  فىُت للللُسة، زم الخاجمت 

 هبزة عن معني لىكىحا

كبُلت مً كباةل املجاوضة للىوىحا ما ًلابل مً  وليل ادخلفذ وحهاث الىِط في أكل ولمت لىوىحا،

ل٘تها ألام هصه اليلمت. شهب بٔوهم أن هصه اليلمت جم حؼمُتها ٓلى ًس الخاهم ؤلاهجلحزي اإلاؼمي )بتي( 

 وهي ولمخان مترهبخان، وهما أولى، وىحا، بمٔني الصجاْ املخاضب أو اإلالسام.

طي آلادط أكل ولمت لىوىحا مً ل٘ت كبُلت أووضو  ح للؼىً والِٔف، وحى هازب  ،ٍو وحٔني ملط مٍط

 مذاًت بالجباٌ الؼامذاث الطا ػُاث. وشهب كبُلت ئبطا وىجى: أنها أضن (2للطاحت.)

ٓطف مٔني لىوىحا مً والسه )بتي(أنها شجطة شاث  وفي ل٘ت الىىفُت كطح الطحل اإلاؼمى )بأبُ٘ا(

م وكاٌ أم.زي ػلُمان:أن ولمت لىوىحا هاوػ (.3أٗلان الِلُل) ت ألاكل وهى مً" لىوى"أي ًٍط ٍى
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طي كبُلت ًىضبا: أن اإلاطاز بلىوىحا ٓباضة ًٓ ئلى أوي أوحا، أو ئلى  أحمطهُم أو مٔىج،"وحا" بمٔني  ٍو

 (. 4ملخلى اإلاسن، وبمٔنى آدط، مسًىت الىاكٔت بٔس الؼىق) –وىحى، بمٔني 

ا ول مً هُجط، وهلطاوا، وبِىىي  ولىوىحا ٓاكمت لىالًت وىغي، جلٕ في ؿماٌ الىػٌى مً هُجحًر

ل ئضجفائها زالزت أمخاض، ومؼخىاها ماةت ودمؼحن مترا، ولها حى  لاضبها حبل ًٍى ووىاضا، وحىغ، ٍو

ِٔف في مسًىت لىوىحا كباةل  مٔخسٌ في الخٍطف، وؿسًس الخطاضة في اللُف، والبروزة في الؼخاء،َو

ت، ازاث وجلالُس مخىٓى وأهم هصه اللباةل: ئٗاال وهم أهثر  ٓطكُت وأحىاغ شاث الل٘اث املخخلفت، ٓو

ليهم كبُلت ئبط وهم ٌِٔـىن في الىػٍ الىالًت، وكبُلت  ِٔـىن في ؿطق مىٌلت لىوىحا، ٍو ػياها، َو

ا) بت مً ٓاكمت هُجحًر  (.5هبا في الجىىب، وهخىهطف  في الـماٌ كٍط

 هبزة ثاسيخية عن ًىسف عبذ هللا اللىكىجي.  -1

 حياثه -أ  

لت، واللىوىجي ًىػف ٓبس هللا بً ئبط  اهُم ئهسامُان الىفىي أكال، واإلااليي مصهبا، والخُجاوي ًٍط

زاضا وملطا، والباٗاهىي مىلسا،وأمه ضحمت بيذ دمحم ٗىا وهما حاءا مً مسًىت بسا،بىالًت 

هسه ٓهس شهبي للشلافت الٔطبُت  ا.ووان والسه مً كىاز حُىؾ أمحر بسا اإلاؼمى بأبى بىط،ٓو هُجط،هُجحًر

للب والس ًىػف باهسامُان، وواهذ أػطجه وزُلت الللت وؤلاػالمُت  ا، ٍو في حمُٕ أهحاء بالز هُجحًر

 (6بالٔلم والسًً واإلأطفت، ووان ًىػف أهبر بنى أبُه وأفلههم زًىا، وأؿهطهم كِخا، وأهثرهم ئهخاحا.)

 مىلذو ووشأثه   -ب 

وآدط ًلٌى ٓام  5865لس ٓام أما ػىت مُالز ًىػف ٓبس هللا،فلها ضواًاث، منهم مً شهب ئلى أهه و  

م، وكس حاٌو الباحث مً دالٌ السضاػاث اإلاُساهُت التي كام بها بٔى اللجىت اإلايىهت 5956والزجه 

للبحث ًٓ حُاة الـُر، واهدـفذ السضاػاث أن الـُر ًىػف ٓاؾ ماةت وهُف، وحجتهم في شلً 

ن الدؼٔحن واإلااةت وأكطوا بأن الـُر أن ضفاكه الصًً أحطي ملابلت الخىاض مٔهم، جتراوح أٓماضهم ما بح

 ًىػف أهبر منهم ػىا.
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وكُل أن مً مٔاكطي ًىػف ٓبس هللا،ؿُٔب أبى بىط هيش ى، ووان ًإمً بأن الـُر أهبر مىه ػىا، 

ىس وفاة هيش ى، كسض مىخىب مً كلط مُ٘طي، كاحب الؼمى اإلاليى بلىوىحا، الخاج دمحم الىبحر  ٓو

ر مُالز هيش ي ئ طي الباحث أن والزة ًىػف ٓبس  (7م.)5995م وجىفي ٓام 5997لى الشالث، ًطحٕ جاٍض ٍو

 م.5899 - 5885هللا ما بحن ٓامى

 مشاًخه  -ج 

بسأ الـُر ًىػف زضاػخه ألاولُت ٓىس والسجه، الؼُسة ضحمت وشلً ئزط اهخلاٌ ألاػطة مً باٗاها ئلى 

مطه أضبٕ ػىىاث زم بسأ ًذخلف ئلى هخاجِب أهله أمطا مً وا م لىوىحا، ٓو لسه ئلى أن أهمل اللطآن الىٍط

ٔبر "مى كالحى"البرهاوي مً أواةل مٔلمُه ووان مً أكسكاء  ػطزا ٓلى ٓازة اللبُان في البالز، َو

والسه، وكس أدص مىه الـُر زضوػا أولُا، وجطبُت ئػالمت، لىىه لم ًٌل ئكامخه ٓىس اإلألم حتى جىفي 

ولم ًلسض هللا له الٔىزة، زم ػاكه اللسض ئلى  والس اإلألم فطحٕ ئلى أهله في بطهى واػف الباٌ،

ٔت  الـُر"دمحم الـفا"الصي جللى ٓلى ًسًه أكٌى السًً والٔلُسة، جمىً بهما ضػىخ اللسم بالـَط

ا،زم واكل زضاػخه ٓىس الـُر "ًً ٓمط"ٓلى ئشن مً ألاٌو ووان "ًً ٓمط  ؤلاػالمُت أكىال وفطٓو

ً واليـإ،وبٔ س شلً اهخلل الـُر ًىػف مً مطحلت ألاولى ئلى اإلاطحلت "آدط ٓلماةه في مطحلت الخيٍى

ه في ٓلم الخفؼحر،  الشاهُت، وهي مطحلت الخذلم في مجاٌ الٔلم ، وكس اجلل ب"مى معضي " لىبٗى

ىظي"الىىىي"لخمىىه في الل٘ت، وبمحمس الطاؿس في الفله اإلااليى وبمحمس البـحر في  وبأبى بىط الفٗط

 (8ؿهطجه في ٓلم الفلً والخؼاب.)

وما مً ٓالم هٌع بلىوىحا وهىاحيها ئال وجلمص ٓىسه، وفي هصه اإلاطحلت حٔلم فىا آدط مً فىىن الل٘ت 

 م.5949وهى البالٗت والٔطون، وبسأ ٌـْط فى جألُف الىخب وهِم الللاةس ٓام 
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 اهضمامه إلى الحشكة الصىفية  -د

ً مً الٔلىم الٔطبُت اهوم الـُر ًىػف ٓبس هللا ئلى حطواث كىفُت مذللت بٔس  أن جمى

لت اللىفُت ئلى كلبه، منهم اإلألم "حُاة العاضي"وكس كطأ ٓلى  وؤلاػالمُت، ووان اإلألم الصي حبب ًٍط

ًسًه هخبا تهسف بيل كسكها وأماهتها ئلى الخلىف ؤلاػالمي، فمً زم همذ همخه ججاه اللىفُت 

"ٓلم الخلىف مً أحل الٔلىم  واللىفُحن فاهخمى ئليهم. كسضا، وأِٓمها محال وفذطا، وبه وهى ًلٌى

لت، ومطهع اإلاىمىحن اللالخحن  ٔت ومنهاج الٌٍط سؤلاوؼان في الللب هىضا وإًماها ئش هى لباب الـَط ًٍع

 (8الٔاملحن بٔلمهم".)

وإلاا ػمٕ الـُر ؿهطة الـُر ٓبس الؼالم بً هاضون بمسًىت لىوىحا حٔاضف ٓلُه وجلمص ٓلى ًسه،  

لىما أدطي وأدص مجسزا ًلٌى ٓىه"..........ألهه كاحب وكىض 5949م وأدص مىه الىضز الخجاوي ٓا م ٓو

حرهما ، هى أٌو مً أدصها مىه  طي، وأؿٔاض الجاهلي ٗو وكبىض،ٓالم بفىىن الٔلم ػُما ملاماث الخٍط

لت مىص ػىحن ضحمه هللا".  الٌٍط

ج بً ٓمط ٓام زم حسز ؤلاشن وؤلاحاظة للملسم ٓلى ًس حفُس الـُر أحمس الخجاوي اإلاـهىض بالخا

لى ًس ٓالم آدط ًسعي بمحمس ألاوحطي الصي ًلٌى ٓىه فى هصا البِذ:5959  م بمسًىت ئبازن، ٓو

ً ؿاهط مً في ألاكل مٔخبر.)  (9ٓبس هللا أوحطوي هىذ واػٌتى  ** زهٍط

وإلاا ُهط الـُر ئبطاهُم ئهُاغ اليىلخي اػخصخبه ووان مً أجبآه ووظضاةه، والـُر ئبطاهُم هفؼه 

ـُر ًىػف ٓبس هللا ئلى هفؼه، إلاا ضأي مىه مً أماضاث الىوىج في ٓلىم السًً وحلُلت حصب ال

اللىفُت، وكس كسم له الـُر ئبطاهُم ئهُاغ ألاشواض وألاوضاز اللىفُت، وأدص ؤلاشن ًٓ ول ما صخذ 

 م وزامذ الٔالكت الىزًت بُنهما حتى وافخه اإلاىُت.5952ضواًخه مً الـُر الخاجم الخُجاوي ٓام 

ماللها ، وأبطظهم  ا ٓو وكس جللى الـُر ًىػف السضاػاث الٔطبُت وؤلاػالمُت ٓلى حهابصة ؿُىخ هُجحًر

طي ، وأؿٔاض الجاهلي  في البحث الـُر ٓبس الؼالم الصي جللى مىه ٓلىم الل٘ت وألازب هملاماث الخٍط

حرهما، والـُر دمحم الطاؿس، الصي وان حجت في الفله اإلااليي، وحافِا ملخخلط  الخلُل،والـُر ٗو
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مىس ى الؼىزاوي، وكس جأزط هشحرا مً الـُر ئبطاهُم ئهُاغ اليىلخي، وفُه ًلٌى هصه ألابُاث مازحا 

 ئًاه:

 ًا ٗىزىا ؿُذىا ًا مً له هـف     **   لىال ٓلىمً بِذ الٔلم ما وـطه

 بطهام فُواه ما حل الٔالم به      **     ئال وأبىم شان الٔلم ملخلطه

 ا الفُى كس ُهطه     **      ؿىطا للاحبه فى الُىم مىخثرهاللىم فاهخبهى 

 كُل بطوظن فُىا هحً فى زهم       **       أبهط بٔلطن شا فالىفٕ مىخثره

 حسزث ػىتها مً بٔس ما فلسث  **      أٓطفذ مأزىضها الُىم مـتهطه

 وسجذ مً بطزة مً أولُاء موىا  **      ًا مً ٓال شهطه فى كلبىا حهطه

ـــــاء مؼخىطهأدط  ـــ ــ ــ ـــا ٗسكا اإلاـ ــ  كذ ٓازجىا مً كبل ما دطكذ **       أؿطبدىـ

ــــــــــــخـــــــــــــــــــنى باإلشن ضمـــــــــــخـــــــــــــــــه **     مىحذ لى هفحت والخمس مؼخمطه  وأهذ حاٍظ

ـــــــــــــــبخــ ـــــطه )وأهذ مىُـــخــــــــــــىا وأهــــــذ ٗض ـــــ ُـ ــــــــــىا  **      وأهذ زادلىا فى الجىت الخ ـــــ ـــ ـــ  (59ـــ

 .ثأسيس املشكض بلىكىحا -ه   

مط اإلاطهع بمطاحل مً اوـاةه حتى أكبح هىضه حؼٌح في أفاق الؼماء ًلبل ئلُه ًالبا مً اللباةل  

ض ؤلاػالم" أًام أن وان مإػؼه في املجاوضة، وكُل أن حؼمُت اإلاطهع في بازب ألامط وان مٔطوف "بىى 

ل ٓلى هصا الخاٌ ٓلسا  ً اإلاُالزي، ُو مسًىت ئبازن ، وشلً في أواةل الخمؼِىاث مً اللطن الٔـٍط

تراوح بحن الطكىز واللٔىز ،حتى مىح هللا الـُر ٓلا الترحاٌ لالهخلاٌ مً ئبازن ئلى  مً العمً، ٍو

 (55لىوىحا.)

اث ، وأكبل ئلُه وفس ٗفحر مً ٓـاق الل٘ت الٔطبُت والسضاػاث هٌع ًىػف بمسًىت لىوىحا في الؼخِىُ

ؤلاػالمُت مً ول حسب وكىب، كاكسون هحىه لىُل ٓلمه السًني، ومٔاضفه اللىفي، ووان أٌو ملط 

اإلاسضػت في ػاحت كلط ضةاػت ملً أوهُني "أجا" في كلب لىوىحا مسضػت ػماها " مـهس الخٔلُم 

ـبٕ الجاتٕ حاحخه. م، حُث5969الٔطبي ؤلاػالمي"ٓام   ًطوي الٔاًف ُمئه، َو
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طفذ جلً اإلاسضػت "باإلأهس ٓلى أػاغ جىػُٕ اإلاىاهج السضاػُت أ وـأ الـُر مسضػت أدطي، ٓو

اإلأاكطة بالشلافت  ال٘طبُت الخسًشت، فلاض هال اإلاسضػخحن جمـُان حىبا بجىب في حسمت الٔطبُت 

ن ئلى لىوىحا، وحاٌ في همحره فىطة اوـاء وؤلاػالمُت،حتى كسض هللا هجطة الـُر ًىػف مً ئباز

مطهع الخٔلُم الٔطبى وؤلاػالمي، مما ضهع ئهخمامه ٓلى اإلاىاهج الٔطبُت وؤلاػالمُت بأوػٕ 

الىٌاق،وللي اإلاطهع كبىال مً اإلاسن املجاوضة والبُٔسة ًأجىن ئلُه فىحا فىحا، حتى اػخلام ٓىزه، 

 (52وضسخ كسمه.)

 لىيجيري آثاس املشكض فى املجتمع ا -و

ا،  ر هُجحًر ل الٌالب ئلى اإلاطهع وأكبح ئهخاحاجه الٔلمُت مخٔللت في آفاق الؼماء مسجلت في جاٍض بسأ جٗى

ووان له زوض حؼاغ، وآزاض ئًجابُت في كلىب اإلاؼلمحن دلىكا في مجاٌ السٓىة ؤلاػالمُت، وفي حلل 

حر شلً. الم والؼُاػت ٗو  ؤلامامت والخسَضؽ واللواء ووػاةل ؤلٓا

ط  جى اإلاطهع، ٍو ي الباحث أن هشحرا مً أةمت اإلاؼاحس  الجامٕ وهىابهم في مِٔم مسن والًت وىغي مً دٍط

ت الخلىكُت  بل ومسضس ى الل٘ت الٔطبُت والسضاػاث ؤلاػالمُت في هشحر مً  اإلاساضغ ؤلابخساةُت والشاهٍى

 (58والخيىمُت )

 مؤسسات ًىسف عبذ هللا اللىكىجي العلمية

بخه اإلالخت فى وـط الشلافت الٔطبُت فى أهحاء البالز، ولىبٖى الـُر في الٔ لىم الٔطبُت وؤلاػالمُت وٗض

ٔخبر مسضػت هىض ؤلاػالم أولى مإػؼاث الخٔلُمُت بابازن ،  أػؽ مٔاهس ٓلمُت فى أماهً مذخلفت، َو

بت أهلها ، وإن واهذ الطواًاث جخواضب  زم ػاكخه الِطوف ئلى ئوـاء مٔاهس أدطي في لىوىحا ٓلى ٗض

وكس هآذ ًس السهط  م.5963م،وألادحرة ئلى 5979ً ػىت جأػِؼها، وكُل ًطحٕ جأػِؽ ألاولى ئلى ٓ

بىىض ؤلاػالم ئزط م٘ازضة كاحبها مً ئبازن ئلى لىوىحا. وأما مطهع الخٔلُم ؤلاػالمي فال ًعاٌ كبلت 

 ًخىحه الىاغ ؿٌطهم ئلُه مً جأػِؼه ئلى الُىم.
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 أضىاء عن بعض إهتاحاثه ألادبية -ص 

ا الُىم ٗعاضة، وأهثرها مىاػبت بالبِئت  حٔخبر مإلفاث ًىػف ٓبس هللا مً أهبر ئهخاحاث ٓلماء هُجحًر

اث ٓلى الىلاي آلاجُت:  التي ٌِٔف فيها،بل أؿس حادت ئليها للىاؿئحن مً الـبان ألنها حـمل مىهٓى

ًح الىبىي،ئهافت ئلى ألازب الٔطبى الىُجحري، والخلىف ؤلاػالمي، ٓلم ألادالق، فله ؤلاػالم، واإلاس

ت ، واإلالاالث ألازبُت اإلاللاة في الخللاث السًيُت والشلافُت. ومهما ًىً مً أمط، فلس  الخٌب اإلاىبًر

حر ميـىض:  هخب الـُر ماال ًلل ًٓ ػبٔحن هخابا منها ميـىض ٗو

ا الشائقة*   .املضاج فى ركش ألاحباب املؤمىين الصالحين في هيجيًر

ا دلىكا هصا الىخاب ٓباضة ًٓ ال لماء هُجحًر للُسة التى كالها الـُر في ضزاء ػلُمان ألُلى ٓو

امخسث ألابُاث ئلى أضبٔماةت وحؼٔت ٓـط بِخا، اػتهلذ الللُسة بهصا  وكسالخجاهُحن منهم، 

 اإلاٌلٕ  وهى مً بحط الطحع كاةال:

 حؼبلذ بٔسما حىكلذ ًا حل**حاللً اللسًم كس أحى وحل

 ى** هازًخً زٓىة إلاضجٕ دلُل ٓلى ٓبسن الفلحر ػلُمان ألُل

 (23ئش مىث ضاحت إلاشله وهفإه **  فاهه ضأي ما ًيُله مً ٓفىه )

* البُان اللافى فُما ٓلُه اللىفُت،والىخاب أحىبت كُمت ٓلمُت،الىجز اإلاسفىن فى اػخٔماٌ بؼىضحى 

م، جبر الصهب الخالم  فى ٌؽ وأم اللطآن، جحفت أحباب الطػٌى الفذُم فى مسح الىبي الىٍط

فواةل لعوم جالوة ػىضة ؤلادالق،حساةم مبروهت مشمطة، ظمطة املجاهسًً فى ضفٕ مىاض ؤلاػالم 

طي البلطي الفاهل،ٓلا ضحلت  طق اإلاخلحن ، ػهل الخىاٌو وجِؼحر الىكٌى ئلى ملاماث الخٍط ًو

اضة أولى ألالباب،لباغ الخلىي،لٌاةف الفُوت اللطآهُت، مجمْى ٓلىم التربُت  ألاحباب ئلى ٍظ

الخاللت فى مٔطفت هللا والطػٌى والىفؽ اللىامت، مذخلطة  البُان والخبُان فى التركُت بٔس 

التربُت ئلى مٔطفت ٓطؾ الطحمً،مىحت اللسًط فى مٔطفت فواةل وفىاةس ما فى لُلت اللسض،محاوي 

لت الخجاهُت شاث ألاػطاض الطباهُت، ومىبٕ الفُوت ؤلابطاهمُت فى شهط مىلس كاحبها  الٌٍط

 (24ىلخُت.)الي
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 مشاثى الشعش عىذ علماء لىكىحا  -

 التعشيف بالشثاء    -أ  

سز محاػىه -ضزاء، وضزاةُت،ومطزاة -ضسى اإلاُذ -الطزاء ملسض فٔل "ضسى" وكاٌ :ضزاه  -بياء بٔس مىجه.ٓو

اء حؼحن فى الؼٌىض  (25بللُسة وضزاه بيلمت.) الخٍٔطف ؤلاكٌالحي ليلمت الطزاء.ٓطف الطزاء ظهٍط

"الـٔط الطزاتي هى شلً الـٔط الصي ًدىاٌو بياء اإلاُذ ومسحه وشهط محاػىه ومطاضة الِٔف  :الخالُت

بٔسه والخحؼط وؿسة الخلهف والخعن ٓلى مىجه وعجع الىاغ ًٓ ضز ضوحه الطاحلت والسٓاء له 

ح") ط اإلاٍط  (26بالطحمت واإلا٘فطة والبرهت وإبطاز كبره باإلاٌط الٍ٘ع

طف الطزاء ٓلي دمحم حؼً وآ  دطون في ٓباضاث ألاجُت:ٓو

ع أو كسًم أو دلُفت أو   ط ما ٌٔخلج فى الىفؽ مً ألم وحعن إلاىث ٍٓع "الـٔط الطزاتي ٓباضة ًٓ جلٍى

حرهم،وهشحرا ما ًشنى الـآط اإلاطسى ،وحُيئص ال ًفترق الطزاء ًٓ اإلاسح ئال أن ًذخلٍ  أمحر أو أػخاش ٗو

 (27ًسٌ ٓلى أن اإلاللىز به مُذ ")الطزاء بـيئ 

طي الباحث أن الطزاء لىن مً ألىان اإلاسح لىىه مسح للمىحى وحٔساز مىاكبهم وآزاضهم والخفجٕ ٓلى ٍو

ىن هصا اللىن مً الـٔط ححن ًفلسون ٓاإلاا أو ُِٓما أو  جفلسهم،وما أهثر ما جىاٌو ؿٔطاءةىا الىُجحًر

ما أو شجآا. ل الياشب هما ًخجلى وأهم ممحزاث الطزاء ،كسق الٔاًفت وؤلاحؼاغ والبٔس ًٓ التهٍى هٍط

 فُه الخحلى بطوح اللبر لللُسة كالها دمحم هجل ػلُمان مُحاحا ضزاءا للـُر ًىػف ٓبس هللا اللىوىجي:

 أٓع البراًا جبىحن لفطكت           **    ئمام دٌُب مطؿس الىاغ كسوة

 (28ئشا وان مذلىق ٓلى البر مذلس     **  لسام ابً ٓبس هللا حُا بٔلمت.)

: ملسض فٔل الىذبةلها أضبٔت ٓىاكط، وول واحس منها أهمُتها لسي الـآط،والٔىلط ألاٌو هى والطزاء 

سز محاػىه.وفى ولمت أدطي حٔنى ولمت الىسبت، حٔسًس  -ًلاٌ هسب فالن مُخا -هسب ٌٔنى أهه بياء ٓو

 ( 29محاػً اإلاُذ،)
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ًٓ ألالم اليامً فى هفؽ واهٌالكا مً شلً حـحر اليلمت ئلى البياء والخعن ٓلى اإلاُذ والخٔبحر 

ؤلاوؼان الصي فلس أحس أكطباةه وأحباةه،والـٔط الطزاتى فى هصا الىْى ًيبٔث حلا ًٓ ٓاًفت حاضة 

يىن شا أزط محعن ٓمُم في هفؽ الؼامٕ واللاضب، ئش جمخلئ هفؽ الـآط بالخعن  وكلب مىحٕ، ٍو

فى الٔازة مما ًئلفه الـآط في ولس  فُىلل ؿٔطه الباْض ئلى هفؽ اللاضب.وهصا الىْى مً اإلاطاسى، جيىن 

 أو أخ أو أم أو 

أب أو كسًم حمُم فهي ولُسة الـٔىض اللازق وؤلاحؼاغ الٔمُم بالطظء الصي ضظةه الـآط في 

 أهله وأكطباةه.

 ودحر مشاٌ لهصه الِاهطة الطزاةُت هى الـآط،أبى بىط ًىػف ٓبس هللا في مطاسى كلُسجه الصي ػماه

 ي الحىىن حيث ًقىل:قصيذة هىهية لىالذ

ــــــــــا      *    وـطث الٔلم وألازبا ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  شهبذ بل وما شهبــ

ذ بححر مفذطها  هصا فى الفُى والطؿسا      *   حٍع

ـــــىا       *    وال هيؼان مطؿسها ـــ ـــــ ــــى ألعمذ داللـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  مخــ

ـــ ـــــــىث ال ًوـــ ـــ ــــــطن ًـــا  ومـ ـــ ـــــ ـــ  (39*   حسًم الٔلم مطحٔىا.)     ـ

ومً دلاةم  ، والخأبحن : هى الشىاء ٓلى اإلاُذ بٔس وفاجه،التأبينوهْى الشاوى مً هصا اللبُل ،هى 

الخأبحن هى أن ًصهط الـآط مطزُت أو ممسوحه في مِٔم آلاحاًحن باللفاث الٌُبت والخلاٌ 

ىُاء الخمُسة وألادالق الؼامُ ُان واللىاز والٔلماء وألٗا ت. والخأبحن ًيىن جاضة في مسح الِٔماء وألٓا

( ودحر مشاٌ لهصا الىْى هى فاةُت ئبطاهُم مىس ى 26الصًً ال جطبٌهم بالـآط كطابت أو فى أحس أكطباةه.)

 الخُجاوي مطزُت لـُذه ًىػف ٓبس هللا اللىوىجي:

 ل مً فلُه السًً كلبى جطحفإلاىث أبى الٔلماء ُٓنى جعضق              وه

 ( 35أال ئن دحر الىاغ مً ًاٌ ٓمطه          هصا أحؼيذ أٓماله لِؽ جإػف.)
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لاٌ ٓعاء أي  ت، وهى ملسض فٔل أو ولمت ٓعي حٔنى ػال أو كبر . ٍو  والشالث : هى الخٍٔع

ا ٌٔنى ٓعي بٔوهم بٔوا  -كبره لاٌ حٔاظي اللىىم حٔاٍظ ت ئلى السٓىة حـحر ولمت الٔعاء أو الخٍٔع –ٍو

 ( 32)،بالخجلس والخلبر وإػلاء أهل اإلاُذ الؼلىان

ت ٓلى البياء،ومما ًصهط فى  ومً دلاةم هصا الىْى اإلاطاسى أنها ح٘لب فيها الخلبر والخجلس والخٍٔع

ت، ألن حالت الطزاء البس أن ًومط الللم  هصا اللسز، أن مً الىازض أن جيىن اإلاطزُت مجطزة الخٍٔع

خحُل كىضة الف  لُس بحن الىحىز والفلسان .ٍو

 ومن املثال لهزا الىىع مشاثى دمحم بن أبى بكش للشيخ ًىسف عبذ هللا اللىكىجي :

 ضبىز اإلاٌي واحب بحوُوت        لصي هؼط أدفاف لجبر اإلاهُوت

ح الىفؽ مً هس ِٓـت  حخا ٓمطه في الىس والسن ًالبا     بطووا ًٍط

لت.)مً الـلت ًىحىا  ئلى هللا ضاحال      ب  (33طاه الخجاوي ػاليا في الٌٍط

والىْى الطابٕ هى فلؼفت الخُاة واإلاىث أو اإلاطاسى الخىمُت، حـحر ئلى الخأهم في اإلاؼاةل  الٔلمُت 

للها ألاولى،و ئن ولمت "فلؼفت"ًىهاهُت ألاكل وهى  والخفجن فيها، وحٔنى ٓلم ألاؿُاء بمبازئها ٓو

 9"فُلى"أي محب"كىفُا" أي 

 الشعش املختاسة وثحليلها عشض ملشاثى -ج 

 لؼمعي وعي اإلاىث مً وان ٓاإلاا     أضسى أبا بىط بللبي هاةما             

 ٌُٔس بها الىاغ وول مىطما    حُاة إلاازاوى وال ؿً ئنها            

 فلام ًإزي الفطن ما وان ٓلما أًاف ببِذ هللا مً ٗحر ٓسة          

ا فىىذ مىٔما  حهىزن فى هللا فاوى مـاهس            ضأًخً فى الطٍؤ

 حىاحً مفطٖو بحب ئلهىا              فأزي فطْو اليؼً ماظاٌ كاةما

 أًا ضب ًا ضحمً فاٗفط شهىبه           وما وان مذفُا وما وان ٓلما
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ّ ٓىس مً وان فاهما  بلاءن فُىا وان دحرا مجمٔا           ومىجً ٗو

 م  بجىح اللُل ئن هام حاضه         فأحؼً به ٓلما هصا مخٔلماكُا

م ًهىض الللب للىاغ مىطما  بصًل ألهل هللا مً حاء هاظال            هٍط

 أٓعي به ٓشمان ومً مخأإلاا وأهً أهل هللا بل أهذ منهم           

 ضحاؤن ٓفى هللا مً هى ضاحمى           فأضحم ٓبُسا ظاٌ فى اللبر هاةما

ً ًىػف              بمىث أبى بىط فىً مخحلما  دمحم ألاٌو ٌٍٔع

ً كاضن             إلاىث دسًم الـُر ال جخأإلاا  أًا ٓم ٓشماها ٌٍٔع

ىم حمٔا وهال مِٔما ً ٓاكل مخىْض                أٍٓع  ػلُما فٗى

 ٓلًُ بلبر وان كبرن أحؼىا         بمىث دسًم الـُر مً ماث ػاإلاا

 ٓفىا وضحمت                لٔبسن مطحىم وإش هىذ ضاحمازٓىجً ًاهلل 

 وأشهط ػطهً أوها كهطا مىطما          وفاظ بخلهحر الصي هام ػاإلاا

ً بحط الٔلىم وحىمت              أمـهىض ٓبس اللازض ؿُذا مىطما  أٍٓع

ما مىطما  هصا أهذ الخاج ٓبس موُف           ببلسجه مـهىض هٍط

ت اإلاطحىم مً وان ٓاإلااًىازًً بالىِم املخ  لم ًىػف       بخٍٔع

 ٓلي ميا مً بسه كبرن أحؼً        لفلس حبِب أي حبِبا ملسما

ا حمٔا ءالجً آإلاا  وأهذ ٓلي اللسض شو ؿهطة الٔلى       بيُجحًر

ا             فىً كابطا ًٓ الصي ماث محطما  فالدجىا الـافعي مً بعاٍض

اإلاا    مٔلم ئزَضؽ الٔلى شو اإلأطف       ببسه مطبي الٌالبحن ٓو

 ػلُخً ًحيى ٓالم شو مياهت          ًفُس بً ألاحباب ئش هىذ فاهما

 فُا ٓبس الطحمً الٌبِب محلم         كفي إلاازوى ومً وان آإلاا

 فىا أػفآلى ألاحبت أحمٕ           لفلس حبِب هللا حلا ملسما

 ان فى اللبر هاةماأهازًً ًا ضحمً ئش أهذ ضاحم      فترحم ٓبُسا و 

م سجاًاه ودلم مىطم          مٔاضفه حلا ولً جتهسما   هٍط
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 ووالـمؽ هىض بل ووالىجم ضفٔت     وأٓماله فى هللا ما وان ٌٔسما

 بـاؿت وحه زاةما وان زأبه          وكس ٓلم ألاكىام ما كاٌ هاُما

 مازٓىجً ًا ضحمً أزجج بطحمت         ٓلى ٓبسن اإلاصوىض ما وان مأز

 فهاء وباء زم زاٌ وبٔسه              أمحر وأكُاٌ ومً وان حاهما 

ىم هال ومً وان ٓلما           إلاىث أبى ٓشمان مً ماث ػاإلاا  أٍٓع

 ٌٓاه هبحط مىه مً وان ٌٔلم        ًجىز بال أزط وال ًخيلما

 هطان بللب فى ُٗابً زاةما           كبرن ٓام أًىما هىذ زاةما

 ض ٗحر مصمت            وكس ٓلم ألاحباب ما هىذ أهِمآىاةسه مـيى 

 أًا ضب فاٗفط شهبه واضحمخه           ووق لىا أوؼاله هىذ ضاحما

م ملسم             ولي حبِب هللا فى اللبر هاةما  إلاىث حبُبي الىٍط

ىم هال ولً أوؽ واحسا          إلاىث محب ماث ػٔسا ومحطما  أٍٓع

م اإلاؼمى بِى  يىض           وضحمت ًاًا واػمعى ما كلذ هاُماػأشهط مٍط

ى ولىم مً جأإلاا  وػمى اإلاؼمى فاًمت وحبِبت           أكبرا أًً ٗٗى

 ٓلى فلسها العهاز مً وان مإمً      وكىضا حلُما زاةما مخٔمما

ً كس وان ضاػما  وحجُت الل٘طي اإلاؼمى بحفلت        فها ًىػف ٌٍٔع

م مِٔما          وأزٓىن ئها ًان كبرن الظم     بىاث إلافلىز الىٍط

فىن ًا ضحمً هطحى لطاحل           دلُل ػىىػِىا ألامحر مىطما  ٓو

 فُا أهل بسض هاٌ ما هلخم بى بىط      ؿهُسا بأضن هللا ئش ماث محطما

ً الصي وان هاُما  والخاج حمعه الٌاهط الللب جاحطا      بياهى ٌٍٔع

ت اإلاطحىم مني مٔمما     ئلى الخاج زازوا فى ئلىضن مىاًً    فخٍٔع

 أمطؿس فى السًً فلل حاج آزم        ؿلُم له املخبىب كسما مِٔما

ً فى شا اإلالاب مأإلاا  ببابا أػابُٕ ٌؼمي بللبه              أٍٓع

 هلىم وهسٓىا هللا فساءا إلاىث مً       ًلىم ألهل هللا ئن حاء ػاإلاا
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 ىض وحه شي الىلاةح فآلمآبُسن فاضحم ًا ضؤوف وأهطمً       لصي ه

ما مىطما  للس وان مً كبل حىُما محىما        فخىفى ببِذ هللا هٍط

 مهُمً ًا ػخاض فلتهف واٗفطن        دٌُئخه الل٘طي وما وان ِٓما

 لبِب فهُم ٓالم ومفؼط               ئشا كطأ اللطآن لً ًخيلما

 ىم دحرا مِٔماأفاز ؿٔىب فى كُامً بُنهم          فٔممتهم فى الُ

 ًللب ببالى لُذ ئن هىذ ٓاضفا        بسولخه اإلأطوفت هً مخٔلما

ما مىطما  مىاٌظ أهل الٔلم ما ظاٌ زاضه           فصان أبى ٓشمان هٍط

اضق      وما كاٌ أف للصي زام كاةما   فأهطم به ضفسا ليل ًو

 لفى زاض مازاوى ٓلىم ًسضغ        كباحا مؼاء هىذ أخى مخٔلما

 لبى مملىء بصهط بحبِىا              حبِب ولي هللا ئش وان دازمالل

 ًحب ؿُىدا لِؽ مً ؿً ئهه       دسًم ومحبىب لسي الىاغ زاةما

س             وما ظاٌ ًطقى بالٔبازة هُفما  ملسم فى وضز باشن مًإ

 ضعى هللا بسه هىصا ما بحىله          بىجحر ًا الىبري باػمً كاةما

 ضحمً مً ول زٓىة        فأهذ مطاز الخلم مً وان ٓاظماأحب لى ًا 

 لٌُف ضحُم زاةما مخلٌف           فالٌف لٔبس وان فى الباب الظما

 لٔبسن مصهىب ٌؼمى بُىػف        أحى مؼخلُال مً شهىب مٔمما

 اللمس ًا ضحمً هللا لم ًلس          وكس وان لم ًإلس وكس وان مىٔما

 ( 36ٌ هاؿم     وآٌ وأصخاب ومً وان ٓاإلاا.)أكلي ٓلى املخخاض مً آ

 ثحليل القصيذة -د 

جلٌطث السمْى وجفجطث ًىابُٕ ألالم وجيابسث الخعن ٓىسما ػمٕ الـُر ًىػف ٓبس هللا اللىوىجي 

 بىفاة الؼُس الخاج أبى بىط مازواوي بسه بً ٓشمان اإلاللب ببالى.
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سي الـُر ً سًه مخلف بأدالق افخخحذ الللُسة بطزاء أبى بىط وهى مً مٍط ىػف، وهى أحس مٍط

 الؼامُت، وجطبُت الخؼىت، ًفىق أكطاهه في الخلم والخلم.

وشهط للب الفلُس اإلاـهىض في البِذ الشاوى ومعاًاه في الخُاة، فحُاجه ملُئت بالجىز والٌٔاء، وهى 

بحن حاٌ اإلاطسي ومياهه الصي جىفي فُه وهى ًٌىف البحط الصي ًطوي الٔاًؽ والِامئ.و  بالىٔبت  ٍو

ه، لىً هللا دخم كواةه لهصه اإلاطة  اضجه بالبِذ لِؽ هى ألاٌو مً هٓى فت، وبحن الـآط أن ٍظ اإلاـٍط

 حُث فاحئخه هازم اللصاث ،ومفطق الجمآت وألاػطة، ومُخم ألاوالز.

حاٌو الفلُس محاولت ال ٌؼتهان بها في ػبُل املجس، وكض ى حُاجه حاهسا في هللا، منها بىاء اإلاؼاحس 

لسضون جلً وا إلاساضغ، وهصه الخحراث ال ظالذ جصهط مسي السهط، وول الىاغ ٌٔترفىن به  ٍو

 املجهىزاث الفٔالت.

ا الفلُس  : أهه ؿاهس في الخلم ضٍؤ ا وألاحالم حُث ًلٌى واهٌلم الـآط ئلى مىهبت اللىفُت وهي الطٍؤ

س مً الخىبت وأن ًخجاوظ ٓىه وبسأ ًسٓىا هللا للفلُس بمٍع اإلاىٔمحن، الصًً ضض ي هللا ٓنهم. بأهه مً

خ٘مسه هللا بطحمخه، و ًخجاوظ ًٓ ػِئاجه. ىلل اللطب ئلى ٓالم الخذُل والخفىحر ، وهى  دٌاًاه ٍو ٍو

ًصهط أًام  وحىزه بحن أُهط الـآط إلاا فُه مً البرهت ليل هبحر وك٘حر، وفلسه حؼطة وهسامت، ومىجه 

ِت ليل ٓاكل مسبط.  دبر ٓو

لب ٓفىه وضهاه.لصلً ًلٌى ومً معاًا الفلُس: وان  ًلىم اللُل ال لـيئ ػىي مىاحاة ئلهُت ًو

 الـآط ٓىه:

 منهم** أٓعي به ٓشمان ومً مخأإلااوأهً أهل هللا بل أهذ         

خألم الفإاز لفلسان أبى بىط الطحُل.  ووأن الـآط ًبحن حاله ودعهه الـسًس ححن جسمٕ الُٔىحن، ٍو

 حٔالى، ًٌلب الٔفى والؼماحت والطحمت للطحُل. وحه الـآط دٌابه ئلى هللا      
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، وزٓا له أن ًلهمه اللبر والؼلىان ٓلى  واهخلل الطاسى مىحها ئلى ٓم الفلُس وهى دمحم ألاٌو

:  الفلُس،وهى ًلٌى

ً ًىػف** إلاىث دسًم الـُر ال جخأإلاا.        أًا ٓم ٓشمان ٌٍٔع

ً"، ووكفه  بأهه ضحل ٓاكل، وهصلً "ػطهً" وهى وؿطح ًصهط أػماء أػطة اللفُس، "ػلُمان فٗى

ا، ومٔلم  بس اللازض والخاج ٓبس هللا"، وأهل بسه بطمتهم "والـافعي" مً ظاٍض كهط الفلُس، "ٓو

بس الطحمً، وبسأ ًصهط بٔى معاًاهم في كىله: حيي، ٓو  ئزَضؽ،ٍو

ىم هال ومً وان ٓاإلاا ** إلاىث أبى ٓشمان مً ماث ػاإلاا  أٍٓع

 ** ًجىز بال أزط وال ًخيلما ٌٓاء هبحط مىه مً وان ٌٔلم

 هطان بللب فى ُٗابً زاةما  ** فبرن ٓام أًىما هىذ زاةما.

 مضمىن القصيذة.  -ه 

ٓبر الـآط ًٓ كلله وحعهه الـسًس ٓلى الفلُس الطاحل الخاج أبى بىط بً ٓشمان، الصي ػافط ئلى 

ألاػطة، وأزضهه اللواء اإلاملىت الٔطبُت الؼٔىزًت للخاج، وحاءه هازم اللصاث،ومفطق الجمآت و 

 واللسض.

بسأ الـآط مطزِخه بلىله:"أضسى أبا بىط"وهصا الىِم ًللى مً هىحن كلبه وأحاػِؽ همحره، وجم 

ت أػماء الدجاج الصًً للىا ملحرهم أزىاء جأزًت فطاةى  ئٓالن وفاة الفلُس ٓبر ئشآت الىُجحًر

جىاهٕ ليل ك٘حر وهبحر، وإهطامه الخاج، وكس شهط الـآط أوكاف اإلامسوح مً أدالق حمُسة، و 

للٔلم والٔلماء،وكس هازاه بللبه اإلاـهىض وهى"مازواوي"أهس الـآط مٕ ئجلاهه الجاظم أن الفلُس ًصهط 

ٌى ًسه مسي السهط.  مسي السهط،ومهما ًخحسر ًٓ الىطم وال بس أن ًصهط بحط ٌٓاةه ًو

ه،بل محاوالث مخىطضة هاجخت،وحؼلح للس كام الفلُس بخأزًت مىاػً الخاج، وهصا لِؽ ألاٌو مً هٓى

ػالح الجهاز في حسمت الخم، وآخىم حطمت هللا الصي ال ًذفى ٓلى ول مبلط مسكم، وأٓماٌ اإلامسوح 
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ا الفلُس  مً هىمه أهه مٕ اإلاىٔمحن اللازكحن  الٌُبت، ومحاوالجه الىاجخت، أزث بالـآط ئلى ضٍؤ

 والـهساء.

س أن أٓطب ًٓ كلله وحعهه وبالسٓاء له، وكاٌ:"ًا ضبي ًا وأٓلب الـآط بمٔطفت شخلُت اإلامسوح بٔ

لب له اإلا٘فطة مً ول شهب اضجىبه الفلُس ما ُهط منها وما بًٌ، أن ًخ٘مسه هللا بالٔفى ضحمً"ًو

 وبسأ ٌٔعي أهل الفلُس مً ظوحت أو أم أو أوالز، وزٓا هللا لهم أن ًلهمهم الؼلىان واللبر. واإلا٘فطة.

 أفكاس القصيذة. –و 

تهل الـآط بأفياض ػهلت اللفّ ووهىح اإلأاوى جعدط مٔاهُه باألمان باهلل واإلاىث بىحىب ئٓازة اػ

الىِط في مخاْ السهُا ئش هي فاهُت مٔخمسة ٓلى ئن اإلاىث حم وال ًجخسها ول مفىط ومخسبط في أن 

  اإلاىث شهب باألولحن مً الطػل وألاهبُاء.

وألافياض مسجْى سجٔان كلُسة مخىافلت ألاحعاء مما ولى واهذ السهُا جسوم ألحس ما ماث الطػل، 

أهفى ٓلى الـٔط أو ألاؿٔاض لىها مً اإلاىػُلي تهع اإلاـآط ئلى حاهب جذحر اليلماث واهخلاء ألافياض 

ووهٔها في مىاهٔها اإلاىاػبت مً الجمل هما أن أفياض ؿآط في هصه ألاؿٔاض ًفُى بالطكت، هطكت 

اًفخه ا ه الـسًس،ٓو ىت،فاألفياض والٔباضاث حؼُل باألس ى والللم، وللـٔط كىض كلبه، وزمٓى لخٍع

 ضاتٔت، حؼلؼل اإلأاوى وألافياض.

ومً ألافياض الؼهلت التي اػخذسمها الـآط،هى افخخاح الللُسة بيلمت "أضسى أبا بىط بللبى هاةما" 

ا ؤاه دبر "لؼمعى وعى اإلاىث مً وان ٓاإلاا"فهصا حٔبحر ٓما ًىىه الـآط في حلجاث هم ًطه ٓىسم

وفاة أبى بىط، وهى ًِهط بٔى أوكافط الفلُس مً حؼً مٔاملخه، وؿهطة ٓبازجه اللىفُت ،وهى 

 ًلٌى :"حُاة إلاازاهً وال ؿً ئنها**  ًفُس بها الىاغ وول مىطما.

وهى ًِهط حالخه وكخصان حُث ًٌىف ببِذ هللا،وهى ًإزي حله وفطاةوه وهصامما ًحطكه ول 

مٕ اإلاىٔمحن واللسًلحن مجهىزاث وفواةل الفلُس،وؿهس له أن الفلُس  ٓالم. وبسأ الـآط ًبسي
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وكس آترف  بمطاوزة مإاػفت ألاهل وألاكطباء.ًلب الـآط اإلا٘فطة للفلُس ،زم اػخمط  وألابطاض.

الـآط بأن السمٕ اإلاؼيىب،ئهما آزاض للصهطي الصي مط ٓلى الىفؽ، ففان السمٕ ػُال مسضاضا ًجطي 

لِبه بالفتر ٓلى حسًً.وػخِل ا لسهط جبيي ما بلي وػُِل ضهحن الخعن يهع مـآط الللب ٍو

ووان مً ٓازة الـٔطاء، ًصهطون كفاة وفواةل الفلُس زم ٌٔلبىهه بالهام اللبر  وؤلاهىؼاض.

 وأدط لخبه وؿ٘فه الـسًس للفلُس.والؼلىان ألػطة الفلُس كبل الٔاء للمُذ.ولٔل الـآط كسم 

 الخيال في القصيذة  -ص

،لـٔىض الـآط ًِ ط الباْض ىا مىه جلٍى طٓو خجلى فى ألاؿٔاض الٔاًفت اللازكت ، والـٔىض الخٍطف ٍو

ىا ٌٓفه ٓلى  –لفلُسه،ٓىس ػماْ وفاجه، وهُف ٌؼط ححن ًطي هجما ًخألم فىق مُاه أهله، هما  ًطٓو

 وهُف أهه ًأػف مً أهله ًلبحىن بال ػاةم، وال اللخِاث الـسًسة، هصهجطن الفلُس أهله في 

صهط أدالكه الىبُلت،زم  -بل لٔل شلً أمط ًبُعي –ًيس ى في هصه املخىت  أن ًصهط أًامه اإلااهُاث، ٍو

ت ححن ًٌلب ئلى كاحبه وأهله أال ًيس ى الفلُس، فان الٔازة حطث أن ًيس ى  ًلخفذ الخفاجه بآض

تروىه لى ال٘س ححن ٌؼحر أصخابه، ٍو ه وحُسا في الطاحلىن بٔس جطمُم أحؼامهم،وهصلً أبْط في جحؼٓط

هصا اإلايان الىحـت واللاْ الٔمُم، ووأهه ًحؼً بهصه الىحـت وبلأ لم لها مً أوؽ ووحسة،وهى 

ط لـٔىض كلم، ولٔل هصا هى ػبب ئلخفاجه ئلى هللا بالسٓاء ًلبا  الطحمت واإلا٘فطة مً هللا  جلٍى

 ػبحاهه وحٔالى.

 أوصان القصيذة وقافيتها. -ح  

ل فيا كلُسجه الصي ًخىطض ٓطوهه وهطبه مطجحن بخىطاض البِذ، وهى فٔىلً  دخاض الـآط بحط الٌٍى

لٌى الـآط:  مفآُلً فٔىلً مفآلً** فٔىلً مفآُلً فٔىلً مفآلً.ٍو

 أضسى أبا بىط بللبى هاةما  **  لؼمعى وعى اإلاىث مً وان ٓاإلاا

\\9\9\\9\9\9\\9\9\9\\9   **\\9\9 \\9\9\9\\9\9\\9\\9 

 فٔىلً مفآُلً فٔىلً مفآلً   **    فٔىلً مفآُلً فٔىلً مفآلً

 حُاة إلاازاوى وال ؿً ئنها   **   ٌُٔس بها الىاغ وول مىطما
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  أكاب9\\9\\9\9\\9\9\9\\\9\\ **9\\9\9\9\\9\9\\9\9\\

.خالبِذ الفي   صف مً فٔىلً فلاض فٌٔى

 فٔىلً مفآُلً فٔىلً مفآلً **  فٌٔى مفآُلً فٔىلً مفآلً

 أًاف ببِذ هللا مً ٗحر ٓسة  **  فلام ًإزي الفطن ما وان ٓلما

\\9\9 \\9\9\9\\9\9\\9\\9  **\\9\9\\9\9\9\\9\9\\9\9 

     **  فٔىلً مفآُلً فٔىلً مفآلً فٔىلً مفآُلً فٔىلً مفآلً

ل ،اليامل،  وكس حاٌو الـآط أن ٌؼحر ٓلى أحس أبحط زالزت هثر وضوزها في الـٔط الٔطبي، وهي: الٌٍى

ٍُ، وهى أٌو البحىض، وبسأوها به، ألهه أجمها اػخٔماال، ئش ًجيئ فُه الجعء وال الؼٌط وال البؼ

ل، وكُل ػمي بهصا ؤلاػم ألهه أهثر البحىض حطوفا وألهه ئشا كْط كس ًيىن  النهً، ولصلً ػمي الٌٍى

الباحث أن وبالىِط ئلى هصه ألاؿٔاض ،ًطي  (28وال ٌـاضهه في شلً بحط آدط.) زماهُت وأضبٔحن حطفا،

الٔطون والوطب مللىضجان،وهى حصف ػاهً الؼبب،مً فٔىلً فخلحر فٌٔى مفآُلً فٌٔى 

 مفآلً، وجىطض هصا في الٔطون الوطب.

 أسلىب القصيذة  -ط

وكس ادخاض الـآط فى هصه الللُسة الٔباضاث الجعلتـ وألالفاَ الؼهلت، وجطي ػهىلتها في املخطج، 

ط الٌبُعي اإلاألىف،  ولىً الـآط ح٘لب ٓلُه بٔى اإلأاوى وادخاض ألالفاَ لم ًىس ًفهم والخلٍى

 اإلأنى ٓىس ٓسم ؤلاوسجام، وشلً في كىله:

 أًاف ببِذ هللا مً ٗحر ٓسة   **    فلام ًإزي الفطن ما وان ٓلما

وهصلً فى  ٔنى، وإن وان وظن الٔطوض ى صخُحا.ًلخّ فى البِذ ألاٌو والشاوى ٓسم ؤلاوسجام فى اإلا

 الخامؽ :البِذ 

 حىاحً مفطٖو بحب ئلهىا    **  فأزي فطْو اليؼً ماظاٌ كاةما.
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 (  39"ٌُٔس بها الىاغ وول مىطما".) ٌٔىف مٔطفت والٌٔف هىطة في كىله:وفي البِذ الشاوى، حٔل اإلا

 الخاثمة

ت الفصة،  خه الـٍٔط بلٍط فلس جبحن مما ػبم مً السضاػت، هُف جمىً للـُر ًىػف بمحاولخه ٓو

ه فى الخطواث اللىفُت بسضحت ٓالُت بأكالمه الىازضة، حُث حٔل الـٔط شجُت مً شجاًاه وإػهاماج

ا أو  وداكت ٓىس ؤلادخفاٌ بمىلس الىبىي، أو اػوافت ٓالم مً ٓلماء ؤلاػالم ػىاء مً زادل هُجحًر

س ل ٍ فى اللفت وال اإلااًلت،أو مطزُت لفلُس ٓالم أو مٍط ِهط معاًا اإلامسوح بسون جفٍط ه داضحه، ٍو

 ؿهطة ومياهت فى السًً حُث ٌٔبر ًٓ حعهه  الـسًس وكلله الٔمُم.

وفى هصا البحث ، حاٌو الباحث أن ٌؼعى ػُٔا ٗحر محاًس، ئش أهه بحث أوازًمي، أن ًسضغ هصه 

ألاؿٔاض ٓلى كسض كىة ومهاضة الـُر ًىػف ٓبس هللا اللىوىجي، فلس وهٕ لبىت لِؽ لٌالبه وأجبآه 

 ن ًذصوا دصوه.فلٍ بل ليل ًالب ٓلم أ

وكس مسح فوُلخه الـُر ئبطاهُم ئهُاغ اليىلخي، وواهذ الللُسة أولى ججطبخه للـٔط، ولخلذ 

حن الصًً أػهمىا مؼاهمت فٔالت فى  كبىال ومياهت واحتراما. ئشن فُٔس الـآط مً ألازباء الىُجحًر

ا داكت وفى الٔالم أحمٕ. ط الـٔط الٔطبي اللىفي فى هُجحًر  جٌٍى

 املشاحع
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لُا ال٘طبُت،زاض الىىض للشلافت  -25 ؼأوبى حؼً:اإلاأزبت ألازبُت لٌالب الٔطبُت فى أفٍط ا ئزَض ظهٍط

ا،  .6،ق2993ؤلاػالمُت،أوحش ى،هُجحًر

لم:ٓلي دمحم حؼً الٔماضي و  -22 ت للمٔاهس ألادب وثاسيخه فى العصشين ألامىي والعباس يظوى ٓلي ػٍى ، ؤلازاضة اإلاطهٍع

ت،اللاهطة،  .35،ق 5995الاظهٍط

ت ٗحر ميـىضة فى مىخبخه الخاق،ػىت فقذ البعلمُحاحا،دمحم هجل ػلُمان: 23  .2955،مذًٌى

 .596،ق5969ػىت  7بحروث،زاض اإلأاضف بملط،ياملىجذ فى اللغة وألاعالم،زاض اإلاـطق : -24

ت فى مىخبخه الخاق.4،ق2955،ملشثية الشكشية إلى الحضشة اليىسفيةأبى بىط ًىػف ٓبس هللا:ا-25  ،مذًٌى

ؽ أوبى حؼً:اإلاطحٕ الؼابم،ق -26 ا ئزَض  .7ظهٍط
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ت الـُر ًىػف ٓبس هللا اللىوىجي،مذٌىًت فى إلى ألاب الحىىن،الخُجاوي،ئبطاهُم مىس ى: -27 مطزُت ملسمت فى الخٍٔع

 ىخبخه الخاق،ٗحر مإضخ.م

الم:اإلاطحٕ الؼابم،ق  -28  .594اإلاىجس فى الل٘ت وألٓا

 ، وضكت ٗحر ميـىضة وفى مىخبخه الخاق،الذمع املذساس على مشبي ألاخياسدمحم أبى بىط: -29

 ،ٗحر مإضخ.595 -596،ق 4، اإلاٌبٔت البىلِؼُت،بحروث،يثاسيخ ألادب العشبياللفادىضي،حىا : -39

ت مىحىزة فى مىخبخه الخاق،ٗحر مإضخ.:قبلة ألاحيال،س الىهاب أحمسالٔطوض ي،ٓب -35  مذًٌى

ت فى مىخبخه الخاق، ق سثاء ألبى بكش مادواكن بذواللىوىجي،ًىػف ٓبس هللا: -32  ، ٗحر مإضخ .6،مذًٌى

 .5اإلاطحٕ هفؼه،ق -33

 .5992ػىت،86،زاض الخسًث، اللاهطة، قمذخل إلى التصىف إلاسالمياإلاهسلي،دمحم ٓلُل ٓلي: -34

ػىت العشيقة التيجاهية هي املظهش ألاخير لفشقة الشيعة إلاسماعلية القشمعية الباظىية، مُ٘طي، دمحم ًاهط:  -35

 ،ميان اليـط ٗحر مصوىض.594، ق 2954

 .595اإلاطحٕ هفؼه،ق  -36

ت للٌبآت وال:املصباح املىير،الفُىمي اإلالطي  -37  يـط،بحروث،كُسا معجم ٓطبي ٓطبي، اإلاىخبت الٔطبُت الٔلٍط

 .564،ق 5997

س ي للىمبُىجط للٌبآت ألادب إلاسالمي بين الىظشية والتعبيقٓلي ٓلي كبح: - 38  ،الجَط

ط،اللاهطة،  .27،ق 5997والخلٍى

 .28اإلاطحٕ هفؼه،ق - 39

،ػىت 53،ق 4اللىوىجي، ًىػف ٓبس هللا:مىبٕ الفُوت ؤلابطاهُمُت فى شهط مىلس كاحبها اليىلخي،ي  -49

 ان اليـط ٗحر مصوىض.،مي2959



 ؾبد اماكيف ؾامثن امبشري
 و منري دمحم بكورا

ابئية امشاؾر موىس لكمي املايل يف مدح امش يخ امرشيف 

 ا براىمي ضاحل احلسيين: دراسة أ دبية حتليلية

 ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م1029، امثاين)سلسةل جديدة( امـدد  امـربيةت جمةل ادلراسا "مامل"

 

 
281 

 ابئية الشاعر موسى كليم القايل يف مدح الشيخ الشريف إبراهيم صاحل احلسيين:
 دراسة أدبية حتليلية

ؿداد  ا 

1ؾبد اماكيف ؾامثن امبشري
 

و منري دمحم بكورا
2

 

 جامـة غوسو امفدرامية كسم ادلراسات امـربية

 ملخص امللاةل:

براىمي ضاحل احلسيين: ىذه امللاةل بـنوان " ابئية امشاؾر موىس لكمي املايل يف مدح  امش يخ امرشيف ا 

هْغماَلم ووشب هتا ويلدم امباحثان  ُبوُرو ا  ْ دراسة أ دبية حتليلية " ؾبارة ؾن جسليط امضوء ؿىل مدينة َغم

كذكل دراسة وجزية  مفحل من حفول امشـراء يف املدينة يف فن املدحي، وىو: امشاؾر موىس لكمي 

وثناوَل أ يضا شـره وشاؾريتو وامبيئة اميت ؿاش فهيا، كام كاما املايل، كام كاما برتمجة حياثو وجلافتو 

أ يضا بـرض كطيدة من كطائده يف املدحي ورشهحا وامتـليق ؿلهيا، وخاضة يف ما يتـلق ابل مفاظ 

وامتـابري من حيث اجلزاةل وامسيوةل وانلني مما اكس هبا موان من ادلال. وؾند اموكوف ؿىل بـظ 

دىا ىذا امشاؾر يالحغ أ ن كطيدثو كد حؼيت ابخلطائص الآثية: حسن اخلطائص امفنية اميت أ ور

ن ىذه املمزيات كد ساؿدت ؿىل  املعلؽ وامتخلص وحسن امللعؽ وال سلوب وضدق امـاظفة، فا 

ػيار ما يف املطيدة من ادلال امفين واحملس نات امبديـية وامتطوير امفين، وكد هؼم امشاؾر كطيدثو  ا 

 .ؿىل امعويل ؿىل أ مجل وجو

 

                            
1
 usmanabdulkafi@gmail.com 

2
 Manirumuhammadbakura@gmail.com 
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ABSTRACT 

This work titled “ta,iyya of the poet musa kalim alqali in eulogy of the sheik sheriff ibrahim 

saleh alhussaini analytical studay.the reserchers tried to shed light on a poet of gamboru ngala 

a famous and most popular scholars in this generation who played and one still playing a vital 

role in Arabic poetry, this studay defines eulogy,the reserchers also gives short biography of 

the poet his birth where he grew up and his work in the field of knowledge,also attached a 

poems in eulogy,studied and comment on it,attempts have been made to high light the acthetic 

and stylistic characteristics cited in work studied.So thes eulogistic works have to be excellent 

work that retain the artistic values of Arabic poetry. 

 املقدمت

ول مذخاض وهفاها بادخُاضه ول ادخُاض فلاٌ: هىخم دير أمت أدطحذ  الحمسهلل الصي دلىا باملخخاض مً

للىاغ جأمطون باإلأطوف وججهىن ًٓ اإلاىىط، واللالة والؼالم ٓلى اإلابٔىر ضحمت هللا للٔاإلاين ػُسها 

لى آله حم كسضه وملساضه الُِٔم.  دمحم ٓو

 بسضاػت اللغت الٔطبُت
َ

اَل
َ
غ
ْ
و
َ
ْمُبىُضو أ

َ
وفىىنها وىػُلت للخفله في السًً  للس آخنى ٓلماء مسًىت غ

لى هصا ًمىً اللٌى بأن اللغت الٔطبُت وألازب الٔطبي في اإلاسًىت  وجىػُٕ آفاكهم الٔلمُت واإلأطفُت، ٓو

كسًمان كسم ؤلاػالم، فلس ٓطفذ هصه اإلاسًىت اللغت الٔطبُت في وكذ مبىط مً هحى ؤلاػالم، وجصدط 

فه بترار أزبي هبير، ألامط الصي لفذ اهدباه  الباحثين للبحث والغىق في بحط هصا التراغ بغُت حٍٔط

 واػخذطاج آللئه.

ً بالٔلم والىْض والخلىي، بل  اِلي مً أُٓان فحٌى مسًىت غمبىضو اوغاَل اإلاـهىٍض
َ
ل
َ
ِلُْم ال

َ
ٌٔس مىس ى و

ً الصًً أػهمىا وماظالىا ٌؼهمىن في مجاٌ ئهخاج الـٔط الٔطبي.  ومً أؿهط الٔلماء اإلأاكٍط

 في وـط الثلافت الٔطبُت وجٌىضها في مىٌلت واهم بطهى ئن إلهخ
ً
 هبيرا

ً
اج مىس ى ولُم اللالي الـٔطي زوضا

ٓامت وغمبىضو اوغاَل داكت، وشلً ألهه كطن الـٔط في أغطان ؿتى، وبصلً أػهم باهخاحه الـٔطي 

 مإلفا مازة أزبُت كُمت ًيخفٕ بها زاضػىا اللغت الٔطبُت واإلاهخمىن بأمطها.
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فذ اهدباه الباحثين ئلى هخابت ملالت تهسف ئلى بُان اججاه هصا الـآط وداكت في مسح هصا هصا مما ل

لىمه الباهطة.  الـُر مً شهط أدالكه الحمُسة ٓو

هصا، وػُحاٌو الباحثان فُما ًأحي ئًواح هصه الِاهطة اإلاسًحُت بٔطن باةُت الـآط في مسح 

 حلُال أزبُا.الـُر الـٍطف ئبطاهُم كالح الحؼُني وجحلُلحها ج

 التعريف بالشاعر

 والدته ونشأته:

ب  ولس الـاب الٔالم الىْض العوي كاحب الخلاٌ الحمُسة، والخجاضب اللاةبت، والـآط ألازًب ألاٍض

ت جلٕ 2691كاحب الٔلىم الجمت السهخىض مىس ى ولُم ٓام  ت )زهلُل( زًاض أدىاله، وهي كٍط م في كٍط

متراث، وَل جبٔس ًٓ نهط ألابُى الصي ًفلل بين حسوز بالز ؿطق مسًىت ئوغاَل، ٓلى بٔس ٓـط هُلى 

َمُطون.
َ
ى
َ
ت ال ا وحمهىٍض  2هُجيًر

م فاهخللذ به والسجه ئلى الـُر الـٍطف ٓثمان 2839اهخلل والسه ئلى ضحمت هللا في مىلف ٓام 

ْمُبىُضو 
َ
لم جىفُصا لىكُت والسه، بأن ًىاكل مٔه السضاػت، ووان ٓمطه آهصان  –البـير بمسًىت غ

ت فىفله الحم جباضن  ًخجاوظ الخامؼت، فأضػله الـُر ٓثمان البـير ئلى دلىة جحفُّ اللطآن بالعاٍو

 1وحٔالى ئلى جالوة وجطجُل هخاب هللا وأدص ألاوضاز الخُجاهُت ًٓ الـُر ٓثمان البـير.

 تعلمه وثقافته:

ئوغاَل، وهاٌ  –لبـير بغمباضو للس زضغ الـآط مىس ى ولُم في اإلاطحلت ؤلابخساةُت في مٔهس الـُر دمحم ا

م، والخحم بيلُت الياهمي للسضاػاث ؤلاػالمُت بمسًىت مُسغطي وحلل ٓلى 2611الـهازة ٓام 

ت م وحلل ٓلى ؿهازة السبلىم في اللغت الٔطبُت وآزابها بجامٔت مُسغطي ٓام 2631 8الـهازة الثاهٍى

م، والخحم 2661في الجامٔت هفؼها  م، وحلل ٓلى ؿهازة اللِؼاوؽ في اللغت الٔطبُت وآزابها2639
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م، زم جلسم لىُل 1001بالجامٔت اإلاصوىضة للسضاػاث الٔلُا وجحلل ٓلى زضحت اإلااحؼخير في ٓام 

 م.1021زضحت الخذلم السكُم )السهخىضاه( في اللغت الٔطبُت وآزابها مً الجامٔت هفؼها ٓام 

لىم في مىٌلت ئوغاَل وما حاوضها، هصا، وللس واهذ للـآط حلؼاث مً أحل الخللي في مذخلف الٔ

فسضغ الفله والخفؼير والخلىف ٓلى الـُر ٓثمان البـير أزم، والـُر ٓبس الطحمً حؼً أحمس، 

لىمه ًٓ الـُر الـٍطف ئبطاهُم كالح الحؼُني، وزضغ الىحى وكىآسه والبالغت  وػمٕ الحسًث ٓو

لىضه ٓلى الؼُس حؼً ػاةل، فياهذ له جىلال  ث مً أحل الخٔلم في ؿتى الٔلىم، وفىىنها وألازب ٓو

مً هىا فان الـآط اػخمط باحثا ًٓ هالخه اإلايـىزة ًٓ اإلاـاةر والٔلماء والـٔطاء في مذخلف 

 1ألاماهً.

 شعره وشاعريته

ت فصة مىص ؤىمت أُفاضه، حت أزبُت ومىهبت ؿٍٔط فلطن الـٔط وهِم  5للس وفم الـآط بلٍط

ذ ؿىهخه وجيىهذ الللاةس مىص أن وان ًالبا في اإلاطحل ت، واػخمط ٓلى هصه الحالت حتى كٍى ت الثاهٍى

ا وداضحها  ت، وهاٌ ؿٔطه كسي هبيرا في زادل هُجيًر خه، وأفطظ الٔـطاث مً الللاةس الـٍٔط ؿآٍط

وشلً لؼهىلخه واوؼُاكه ومحاواة الىاكٕ اإلأاؾ، فىخب في ؿتى ألاغطان والصي اًلٕ ٓلى ؿٔط 

ت  الـآط السهخىض مىس ى ولُم ًسضن ت ضسخذ فُه حتى وىهذ فُه هصه الـآٍط أن هىان ٓىامل كٍى

ت، ومً جلً الٔىامل:  اللٍى

 البيئت والثقافت

ئن البِئت التي ٓاؾ فحها الـآط وأهجع فحها مِٔم أٓماله السًيُت والٔلمُت وألازبُت بِئت مهخمت 

ت حُث  بالٔلم هما ػبم، واهخمامهم بالٔلىم السًيُت أزط فُه، وػآس أًوا الخحاكه باإلاساضغ الٔلٍط

لسق هصا  زضغ ألازب الٔطبي بها وهاٌ زلافت واػٔت في اللغت الٔطبُت مما حبب ئلُه اللغت وآزابها، ٍو

 وىهه لم ًلطن الـٔط بغير اللغت الٔطبُت.



 ؾبد اماكيف ؾامثن امبشري
 و منري دمحم بكورا

ابئية امشاؾر موىس لكمي املايل يف مدح امش يخ امرشيف 

 ا براىمي ضاحل احلسيين: دراسة أ دبية حتليلية

 ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م1029، امثاين)سلسةل جديدة( امـدد  امـربيةت جمةل ادلراسا "مامل"

 

 
285 

ا حعَل وفي ألالفاَ فلُح وفي الٔباضة واضح اإلأنى، وغطابت ألفاُه في  ووان أػلىبه في الـٔط كٍى

 سي مٔطفخه بسكاةم اللغت الٔطبُت وأػطاضها.الـٔط جبين م

 قصيدة الترحيب، في املدح عرض القصيدة:

ل كطهها الـآط بمىاػبت  الللُسة باةُت اللافُت جحخىي ٓلى زماهُت ٓـط بِخا مً بحط الٌٍى

مـاضهت مىَلها الـُر الـٍطف ئبطاهُم كالح الحؼني في مىاػبت الاحخفاٌ باإلاىلس الىبىي الـٍطف 

ام   بمسًىت فهي حـطح بُان حاٌ أهل اإلاسًىت ومسي فطحهم وػطوضهم بلسومه،   2662غمبىضو ئوغآَل

هما حـطح أدالكه الحمُسة الخللُت والخللُت، وسجاًاه الحمُسة، وؿهطجه الىاػٔت، وفول دٌابه 

 الصي حمٕ أهل اإلاسن واإلاىاًم املجاوضة مً أحل ؤلاكغاء وؤلاػخفازة مىه.

 نص القصيدة 

 آط مىس ى ولُم اللالي:                                                      ًلٌى الـ

 لفطي ابتهاج هعها الـىق هٌطب

 بملسم بسض الخم كلب زًاضها

 فُا كىم هُا هللىا زم هبروا

 وحلىا هفىػا بالخأزب واؿطحىا

 فأهال وػهال باإلمام الؼمُصْ

 ئمام زٓاة الٔلط كاحب حىمت

 ن بُثهاوأن هىىظ الٔلم حي

 فهى ػُس ول ألاهام ججله

 وكس ٓم هفٕ مىه ول البؼٌُت

 فؼل ٓىه ئن ججهله كبُت أضهىم

َىْذ ًٓ الىكف شاجه
ْ
ُم أغ

َ
ل َٓ  فلل: 

 لطكلت ػىطي الحب َل ًخعجب 

 فلس حل ًىمي للىباض لٌُطبىا

 وبثىا تهاوي اإلاؼً فُىم وضحبىا

 كسوًضا حنى ألازماض فُه لترغبىا

 فٌلٔخه ًٓ حي اإلاياهت حٔطب

 بها ول أٓىاق الجبابط ججصب

 فطاةس زض ٓع فحهً مٌلب

 وجٌلبوجطحى به هـف الىطوب 

 فال الـطق ٌؼدثنى وَل كاح مغطب

 للالىا: ألمثاٌ الفوُلت موطب

 أبى حٔفط بطهام ؿُخي اإلاهصب
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 فأهخم ليل الحفل ضوح وكىلىم

 فجس بيإوغ مً ضحُم فهىمىم

 مطحًبا زم مطحبا
ً
 وػهال

ً
 فأهال

 كس هعلخم زًاضهم
ً
 وػهال

ً
 فأهال

 فأهال وػهال ًُبين حللخم

 هجت الىضيالة وحؼلُم ٓلى بك

له  وآٌ وأصحاب حماة ًٍط

 ؿفاء غلُل هل لىا مىه مـطب

 ٓؼاها بها زاء الجهاله وغلب

 ٓمها الـىق جٌطب
ً
 وكلخم زًاضا

 ومىا لىم في ول ؿأن جأزب

 فساهم هفىغ في هىاهم حٔصب

 بها جم لي في ول ؿأوي مأضب

 9بابي ومً كس تهصبىاوحملت أح

 شرح القصيدة:

افخخح الـآط كلُسجه مباؿطة زون أن ًمهس لها بش يء، َل بصهط املحبىبت هما واهذ ٓازة الـٔطاء 

الجاهلُين، وَل باللالة والؼالم ٓلى ضػٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص، هما وان في بٔى كلاةس اإلاسح الىبىي لسي 

 ، بل ؿْط الـآط مباؿطة في وكف حالت ممسوحه بلىله:بٔى مساح الىبي ملسو هيلع هللا ىلص

 لفطي ابتهاج هعها الـىق هٌطب

 بملسم بسض الخم كلب زًاضها

 روافُا كىم هُا هللىا زم هب

 وحلىا هفىػا بالخأزب واؿطحىا

 لطكلت ػىطي الحب َل ًخعجب 

 فلس حل ًىمي للىباض لٌُطبىا

 اوبثىا تهاوي اإلاؼً فُىم وضحبى 

 زماض فُه لترغبىاكسوضا حنى ألا

أي غمطها الابتهاج والؼطوض في مسًىت غمبىضو اوغاَل، لهصا حطهىا الـىق بلىة فأكبحىا هطكم 

وهٌطب في حالت مً الىحسان والؼىط الصي أوؼاها ول ش يء ػىي ما هحً فُه، والٔاضف الصي ٌٔطف 

وله كسوم بسض ػط الحب والـىق َل ًخعجب ئشا ضكم مً فنى حب وؿىق ػُذه،  والؼبب في شلً 

الخمام وحبِب بالزها الـُر الـٍطف ئبطاهُم كالح الحؼُني، فلس وكل ئلى زًاضها وحلؽ في بُدىا 

ٔلمىا هُف هحب هللا وضػىله وهخمؼً بسًيىا الحىُف، وهُف هخلصش باَلػخلامت  وأدص ًطؿسها َو

مئىان بصهط هللا، فُا أحبابي هُا هبروا، وأوـطو  ا التهاوي الٌٔطة بِىىم، ٓلُه حتى هلل ئلى غاًت الًا
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ىىا هفىػىم باألزب مٔه، واؿطحىا كسوضهم َلػخلباله، واًلبىا الاػخفازة  وضحبىا بلسوم الـُر، وٍظ

يىن كالح زهُاهم وآدطجىم. واػخمط  لم وحىمت تهخسون بها ٍو مىه بما حاء به مً دير وبطهت ٓو

 وكاٌ: الـآط ًبّين أن أهل غمبىض ولهم...

 م الؼمُسْفأهال وػهال باإلما

 ئمام زٓاة الٔلط كاحب حىمت

 وان هىىظ الٔلم حين ًبثها

ـــفهى ػُس ه ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــل ألاهــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــام ججلـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  هـــ

 فٌلٔخه ًٓ حي اإلاياهت حٔطب 

 بها ول أٓىاق الجبابط ججصب

 فطاةس زض ٓع فحهً مٌلب

ـــوجطح ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــىا به هــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــف الىطوب وجٌلـ ـــ  بــ

 بلسوم هصا ؤلامام الؼُس ا
ً
 وػهال

ً
لىلىن أهال خه هلطب فأهل غمبىضو ولهم ًطحبىن ٍو م الصي بطٍؤ لىٍط

ت وحه الٔالم ٓبازة جلطب ئلى هللا ودلىًكا هصا ؤلامام الصي ػاز زٓاة هصا  ئلى هللا ٓعوحل ألن ضٍؤ

الٔلط وأٌٓاه هللا جباضن وحٔالى حىمت داكت بها دؤذ له أٓىاق الجبابطة مً اإلالىن والطؤػاء 

صحاًبا، وأٌٓاه هللا أؿُاء هثيرة مً هىىظ وأصحاب الؼلٌت حمُٔهم، وكاضوا له جالمُص أو أحباًبا أو أ

ٓلمه، فتراه حين ًفطق هصه الىىىض بين الىاغ وأنها فطاةس زض، هازضة الىحىز، َل ٌؼخٌُٕ غيره مً 

الٔلماء أن ًجىز بما حاز به مً هصه الىىىض، ألن فاكس الش يء َل ٌٌُٔه، وهصا ؤلامام أًوا هى ػُس 

طحىا وجخىػل ئلى هللا لىـف الىطوب في الحُاة ػىاء واهذ مِٔم ول الخالةم جبجله وحِٔمه، وبه ج

اَغ  ِ الىه
ه

ُٕ َّللا
ْ
 َزف

َ
ْىَل

َ
هطوب الجهل أو غير شلً، ألهه بمثله ًيىن كالح هصا الٔالم للىله حٔالى: } َول

ْضُن 
َ ْ
َفَؼَسِث ألا

َ
ٍى ل ْٔ َوُهْم ِبَب ْٔ {. اػخمط الـآط ًبّين أن هفٕ الـُر ٓم ول البؼٌُت ؿطكا 152َب

ت في زٌو الٔالم و  غطبا، ألهه ؿاضن في حمُٕ كواًا الٔالم، وحل الىثير مً اإلاـاول السًيُت والسهٍُى

لٌى َل ٌٔطفه فلِؼأٌ أًفاٌ حُه فؼىف ًجُبىهه  وماظاٌ هصلً حتى ٓطفه الجمُٕ، فالصي ٌٔاهس ٍو

ٔطفىه ه به، وللالىا له: الـُر موطب ألامثاٌ في الٔالم غني ًٓ الخٍٔطف، شاجه غىُت ًٓ وكفها َو

بالٔلم، وأًوا أغىذ ًٓ ػإاٌ غيرها في أي مؼألت مً مؼاةل الٔلم، شان هى ؿُخي اإلاهصب الٌاهط 

إحي زماضه، ولىَل وحىزهم  فُه اليامل أبى حٔفط بطهامت، فُا ؿُخي أهخم ضوح هصا الحفل بىم ًحُا ٍو
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إلاا اػخلام له أمط وما حوط ئلُه أحس، وكىلىم وولمخىم هىا هي ؿفاء هإَلء الىاغ الصًً حوطوا 

خىم وحٌٔف ئلى الؼماْ مً فوُلخىم ما ٌؼدىيرون به زضبهم  هصا الحفل بيل ؿىق واحخُاج ئلى ضٍؤ

م لصلً ه : هل لىا مً مـطب مً بحطن الفُان؟ َلؿً أهً هٍط طحى ئلى آلادطة، فيؼخٌٔفً وهلٌى

أن جلب ٓلُىا بيل كىة مً هىىظ مٔاضفً لجهخسي بها، لٔلىا هخغلب ٓلى أمطان الجهل الؼاةسة بُيىا، 

 ووؼخلُم ٓلى الجازة.

وأديًرا هىطض لىم الترحُب، وهلٌى لىم أهىم كس وكلخم زًاضا جٌطب لـسة ؿىكها ئلُىم، وهطحب بىم 

ِاهطة والباًىت، وهطحب بىم وهفطح بنزولىم في زًاضهم، ولىم مىا ول جلسًط وجأزب في حمُٕ ألامىض ال

مٔىا، فساهم أضواحىا اإلأصبه في حبىم والىَلء ئلُىم. زم دخم الـآط كلُسجه باللالة والؼالم ٓلى 

ػٔازة ألاهام ػُسها دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كالة بها ًخم له هُل حمُٕ مطازه وهىصا اللالة والؼالم ٓلى آله 

 لى حمُٕ ألاحباب ومً ػليىا ههجه وظهذ هفىػهم ئلى ًىم السًً.وأصحابه حماة هسًه، ٓو

 بناء القصيدة

 املطلع:

اث كلُسة الـآط ًدبين دالٌ شلً أهه حاٌو الخجسًس في اإلاٌلٕ  ئشا أللُىا هِطة فاحلت في محخٍى

وجبٕ أػلىب املحسزين في افخخاح الللُسة، وَل بس مً ؤلاؿاضة ئلى أن كىآت الـٔط لسي الـآط 

ؼذ غاًت لصاتها وإهما هي حعء مً الىػاةل السًيُت، وواهذ كلُسجه جمثل الحطهت السًيُت وػُٔه لِ

السؤوب وضاء الغاًت الىبري وهي الخٔلُم، ومً هصا ًفهم أن الـآط هغيره مً ألازباء في بطهى لم ًىً 

 في كىآت الـٔط، ولم ًخذصه حطفت إلأاؿه، وإهما هى ٓالم أوَل وأزًب زاه
ً
ُا. فلىأدص ٓلى مخذللا

 ػبُل اإلاثاٌ مٌلٕ كلُسجه التي ًِهط فحها حماػه السًني وفذطه للسوجه حُث ًلٌى في مٌلٔها:

 لفطي ئبتهاج هعها الـىق هٌطب ** لطكلت ػىطي الحب َل ًخعجب
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فلس حاٌو الـآط، وبصٌ كلاضي حهسه أن ًأحي بلىضة حصابت فحها بطآت اػتهالٌ وإُهاض ألهمُت ما 

الللُسة، فأبخسأها بعف الابتهاج لللاضب ليي ًلفذ هِطه ئلى هصا اإلاـهس الجلل الصي جىٌىي ٓلُه 

تزاظ.  ٌؼخسعي الفطح وؤلٓا

 حسن التخلص

احؼمذ الللُسة بحؼً الخذلم، حُث جذلم مً اإلاسح ئلى الصم حتى أن اللاضب َل ًياز ٌـٔط 

 باهخلالت مً فىطة ئلى أدطي وشلً في كىله: 

 حىمت ** بها ول أٓىاق الجبابط ججصب ئمام زٓاة الٔلط كاحب 

فلس أحؼً الـآط حُث ئهه ًبين أحىاٌ هصا ؤلامام الصي ػازث زٓىاه هصا الٔلط وأٌٓاه هللا 

جباضن وحٔالى حىمت ادخم بها دؤذ له أٓىاق الجباضة مً اإلالىن والطؤػاء وأصحاب الؼلٌت 

 ال مً ش ئ ئلى آدط زون أن ٌـٔط.ولهم، بسون أي ئؿٔاض, بل ئَل أن اللاضب فلٍ ًجس هفؼه مىخل

 حسن املقطع

ئشا أللُىا الىِط ئلى الللُسة فاهىا هجسها كس كبغذ بهصا اللىن الخخامي إلاا فحها مً اإلأاوي الطوحُت 

التي جلىض ؿسة حٔلم الـآط بشخلُت ممسوحه، هصا وإن زٌ ٓلى ش ئ فاهما ًسٌ ٓلى أهه مخازط 

بها، فلس ادخخم الللُسة باللالة والؼالم ٓلى ضػٌى هللا كلى  باإلابازب ؤلاػالمُت الؼامُت التي جحلى

:
ً
لُت كاةال  هللا ٓلُه وػلم ػىت الـٔطاء في البالز ؤلافٍط

 كالة وحؼلُم ٓلى بهجت الىضي ** بها جم لي في ول ؿأوي مأضب

لت ** وحملت أحبابي ومً كس تهصبىا  وآٌ وأصحاب حماة ًٍط

ُسجه إلاا له مً أزط في الىفىغ وبلاء في الؼمٕ: ئش أن كلُسجه فادخاض الـآط هصا اللىن الخخامي للل

 جحمل مٔنى السٓاء والثىاء ٓلى هللا واللالة ٓلى ضػٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
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 ألاسلىب

لت الخٔبير، وهى اللالب الصي جلب فُه اليلماث والجمل. بل هى  فاألػلىب هى اللُاغت وهى ًٍط

 1ػلىب هما َل جىحس كىضة بسون ُالٌ ودٌىي.كمُم الفً فال ًىحس فً بغير أ

دؼم أػلىب هصا الـآط بؼهىلت ألالفاَ مما ًىحي بؼٔت ملىخه  فيل أزًب له أػلىبه الخاق، ٍو

لى هصا ألاػاغ هطي الـآط ًطهع اهخمامه في الللُسة ٓلى ادخُاض ألالفاَ اإلاالةمت  ت. ٓو اللغٍى

س اإلأىىي، وَل ججس في مٔاهُه اهٌطابا أو اػخٌطزا للللُسة، التي َل جدؼم بطوح الغمىن أو بالخٔلُ

فُذطج مً اإلاىهْى بل وان ًىِم أفياضه جىُِما مىٌلُا مدؼلؼال فخىلاز ئلُه اإلأاوي حتى جخجلى 

الللُسة بىهىح اإلأاوي وألافياض وَل جيلف وَل جلىٕ فحها لحؼً وؼله، فاإلاسح والثىاء ًيخذب فحهما 

ح بين الجعالت والؼهىلت حٔىؽ ضكت اإلأنى، حُث ٌٔخني الـآط بلُاغت الـآط ألفاُا جالةمهما جتراو 

لىمه الىاػٔت الغفيرة  كفاة فحها زىاء واًطاز اإلامسوح هصهط دلاله الحمُسة ومياهخه الطفُٔت ٓو

طؿسهم ئلى  وحىمخه الباهطة، وإهه ٓاضف باهلل الٔلي، ًمس الٔاضفين بامسازاجه ويهسي الىاغ ٍو

أحي بهصه طفٕ ممسوحه ئلى منزلت ٓالُت  اللىاب، ٍو ألالفاَ في حمل ضؿُلت َل جيلف فحها وَل حٔلُس، ٍو

 :  وهصا واضح في الللُسة حُث ًلٌى

 فُاكىم هُا هللىا زم هبروا  **  وبثىاتهاوي اإلاؼً فُىم وضحبىا

 ئمام زٓاة الٔلط كاحب حىمت ** بها ول أٓىاق الجبابط ججصب

 زض ٓع فحهً مٌلبوأن هىىظ الٔلم حين ًبثها ** فطاةس 

 وكس ٓم مىه الىفٕ ول البؼٌُت ** فال الـطق ٌؼدثنى وَل كاح مغطب

فاللاضب لهصه ألابُاث ًسضن أن الـآط كس ماٌ ئلى اػخذسام ألالفاَ التي جخلف باللين والؼهىلت، 

سٌ فاأللفاَ مثل: هللىا هبروا، اإلاؼً، ضحبىا، هىىظ، ٓع، البؼٌُت، الفوُلت، اإلاهصب، ولها ألفاَ ج

 ٓلى وكف ممسوحه بلفاث هبُلت ئػالمُت ٓالُت ضكُلت.
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وهىصا ًخضح لللاضب مً دالٌ هصه الـىاهس التي أوضزها الباحث أن الـآط ٌٔبر ًٓ مٔاهُه بألفاَ 

ت  وٕ ول ش ئ في محله وشلً ًسٌ ٓلى كسضجه الـٍٔط لت ٌؼخذسمها في ألاماهً اإلاالةمت ٍو ٓطبُت ٍٓط

 وضػىخ كسمه في هصا املجاٌ.

 الصىر البيانيت بعض

س الللُسة ضوهلا وحماَل الاػخٔاضة، وهصه اللىضة  ومً اللىض البُاهُت التي اػخذسمها الـآط لتًز

 ُهطث في كىله:

 وأن هىىظ الٔلم حين ًبثها ** فطاةس زض ٓع فحهً مٌلب

 فجس بيإوغ مً ضحُم ٓلىمىم ** ٓؼاها بها زاء الجهالت جللب

حُت في كىله: هىىظ ٓلىمىم، حُث كطح بلفّ اإلاـبه به، زون ًالحّ في هصه البِخين اػخٔاضة جل ٍط

اإلاـبه، والخلسًط: ٓلىمىم والىىىظ، وهي اإلأازن الىفؼُت، بجامٕ الىفاػت في ول. وهىصا حاءث 

: حُت في هفؽ الللُسة حُث ًلٌى  الاػخٔاضة الخلٍط

 بملسم بسض الخم كلب زًاضها  ** فلس حل ًىمي للىباض لٌُطبىا

حُت في كىله، "بسض الخم، كلب زًاضها،" حُث كطح بلفّ اإلاـبه زون ففي هصا الب ِذ اػخٔاضة جلٍط

اإلاـبه به، والخلسًط: الـُر بسض الخم، وهى كلب زًاضها، بجامٕ ؤلاهاءة وألاهمُت.وهصلً أحؼً 

 الـآط وأحاز في اػخذسامه الىىاًت في كىله:

 جصبئمام زٓاة الٔلط كاحب حىمت ** بها ول أٓىاق الجبابط ج

الكخه الجعةُت، مً ئًالق الجعء وإضازة اليل أي ئًالق الٔىم  الىىاًت في كىله: "أٓىاق الجبابط" ٓو

وإضازة ول الجؼم. ومً أضْو ما اػخذسمه الـآط املجاظ، "وهى اػخذسام ألالفاَ في غير مٔاهحها 

ي بىحي مً ئحؼاػه ألاكلُت لٔالكت كس جيىن اإلاـابهت، وألازًب هى الصي ًطحٕ ئلى الخٔبير املجاظ 

 ومً ًبُٔت اإلاىهْى الصي جىاوله في ؿٔطه فمً شلً كىله:

 فؼل ٓىه ئن  ججهله كبُت أضهىم ** للالىا: ألمثاٌ الفوُلت موطب

 املجاظ ألاضن بل أهلها، واملجاظ هىا مطػل والٔالكت محلُت.
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 املىسيقي

 ألاوزان والقىافي

ت اإلاىػُلي مً حُث اللافُت و  الىظن ومً حُث جخابٕ اإلاىىاٌ ؤلاًلاعي ٓلى وجيرة آخنى الىلاز بىٍِط

 3واحسة حتى جيىن كىة جىلل ألاحاػِؽ وجإزط في الٔىاًف.

ٕ وهى حٔل الٔطون مٌابلا للوطب وظها وكافُت وداكت ٓىسما ًيىن مً  6ومما اػخجازوه الخلَط

سة أن ًأحي بمثل الخٔبير الٔاًفي الصي َل ًلمح فُه آزاض جيلف. وكس اػخٌاْ الـآط في هصه الللُ

:  هصه الِاهطة حُث اػتهل ًلٌى

 لفطي ابتهاج هعها الـىق هٌطب   **    لطكلت ػىطي الحب َل ًخعجب

ل الصي جترزز جفآُله ٓلى:  زم ئن الللُسة وكٔذ ٓلى بحط الٌٍى

 فٔىلً مفآُلً فٔىلً مفآُلً    **    فٔىلً مفآُلً فٔىلً مفآُلً

ٔس ول هصا مً أبىاب اإلاىػُل ت َو ي الخاضحُت، وهي ٓىلط هام مً ٓىاكط اللُاغت في الخجٍط

 
ً
ت. وأما ما ًخٔلم باإلاىػُلي السادلُت فلس اػخجاب لها حؼً حٔبير الـآط بادخُاضه ألفاُا الـٍٔط

شاث ئًلاْ داق في كىضة كىجُت جىاػب مٕ اإلأنى، وشلً في كىله: "حعجب" "لٌُطبىا" "وضحبىا" ئلى 

ا م ً الافخاح ومسا كىجُا ًخىلس مىه ئًلآاث وغمُت مً حلها أن ججصب اللاضب آدطها، وبهصا وىن هٓى

 أو الؼامٕ بأن ٌـٔط وأنها كىث جىلس مً هطباث آَلث الغىاء، وكس وكٔذ في ضوهم وحماٌ.

 الخاتمت

اِلي، كالها مسح ؿُذه 
َ
ل
ْ
ِلُم ال

َ
ًخضح لىا فُما ّمط مً اللفحاث الللُسة الباةُت للـآط  مىس ى و

ٍطف ئبطاهُم كالح الحؼُني ووكفه فحها بلمط الابتهاج والؼطوض في مسًىت غمبىضو اوغاَل، الـُر الـ

وكس جىاٌو الباحثان الللُسة بالسضاػت والخحلُل مِهطان أفياض الـآط وأػلىبه في الللُسة 

واللُم الفىُت التي جومىتها هصه الللُسة، وجبين لللاضب أن الـآط مً الـٔطاء اإلاىهىبين الصًً 

ًجُسون الـٔط الٔطبي في مىٌلت ئوغاَل وداكت فُما ًمؽ اإلاسح، وهما هالحّ أًوا أن هصه 

الشخلُت الـُر ئبطاهُم كالح الحؼُني لشخلُت حؼخحم اإلاسح مً ول حاهب مً حىاهبها وول 
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طحى الباحثان أن ًيىن بهصا كس  ، وجلىي، وضفٔت ؿأن، ٍو حالت مً أحىالها إلاا جميزث به مً ٓلم، ووْض

الجا اللواًا الِاهطة في الىم مٔالجت فىُت.أٌٓ  ى اإلاىهْى حله ٓو

 :واملراجع الهىامش

ئبطاهُم زهامه دمحم، الـٔط الٔطبي في مىٌلت اهلاَل زضاػت أزبُت جحلُلُت، بحث ملسم -2

م ق: 1021لىُل ؿهازة السهخىضاه في اللغت الٔطبُت، كؼم اللغت الٔطبُت حامٔت هلطاوا، 

 وما بٔسها. 21

بحث  –س ٓمط بـير: مذخاضاث مً ؿٔط الطزاء في وَلًت بطهى، زضاػت أزبُت جحلُلُت أحم-1

ملسم للؼم اللغت الٔطبُت وآزابها للحلٌى ٓلى زضحت اإلااحؼخير حامٔت باًطو هىى ٓام 

 91ق:  م1001

، زاض الىخب 2الخٌُب اللعوهيي، دمحم بً ٓبس الطحمان، ؤلاًواح في ٓلىم البالغت، ي: -8

   ء133م، ق: 1008روث لبىان الٔلمُت بي

، ضػالت  1001-2690حامس آزم زها، اإلاسح والطزاء في مسًىت غمبىضو ئوغاَل ما بين ٓام  4.

جىمُلُت للحلٌى ٓلى زضحت اإلااحؼخير في اللغت الٔطبُت وآزابها، كؼم اللٔت الٔطبُت 

  205غير ميـىض. ق: 1001والسضاػاث ؤلاػالمُت، حامٔت مُسغطي 

في ٓثمان البـير، كىض مً اإلاسح  والطزاء ٓىس مىس ى ولُم اللالي زضاػت أزبُت ٓبس اليا -5

م 1021جحلُلُت، بحث ملسم لىُل ؿهازة اإلااحؼخير كؼم ازًً والفلؼفت، حامٔت حىغ 

  10ق: 

ٓلي دمحم الحامسي )السهخىض(: وـأة اإلاسًح وجٌىضه في الـٔط الٔطبي، ملالت كسمذ في هسوة  -9

 11م. ق:  1028ٔت أم اللطي، ٓام ألازب الٔطبي، حام

  1اإلاطحٕ هفؼه ق:  -1

دمحم ٓثمان )السهخىض( هذبت مً الٔلماء الٔطب في مسًىت غمبىضو ئوغاَل وآزاضهم الٔلمُت ما -3

 19، )ز.ث(. ق: 2666- 2695بين ٓام 
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 اإلخالص واحلماسة يف المية األستاذ عبد هللا بن فودي

ػداد:  اإ

 دمحم غامثن ػيل

 كسم انلغة امؼربية جامؼة غامثن بن فودي، ضكتو، نيجرياي

 ملخص امللاةل

ىل تكريس ادلور اموظيفي نللمي امروحية معوما، وكمييت الإخالص واذلاسة بشلك  هتدف امللاةل اإ

اػات يف غط  ظغف فيو ظواىر املمي املادية ػس  سلوك امسا  خاص، يف توجيو حياة الأفراد وادل

ونفس ياهتم ممتثةل يف الأاننيَّة واملطلحية والانس ياق وراء الأىواء وامشيوات. فأأضبح من امرضيري 

امبحث غن كمي روحية كظواىر مضادة من أأجل توظيفيا يف بساء احلياة امروحية ملأمة من جديد، 

كلميي مشيود وذكل من خالل امتسليب يف امثلافة  بسؼة هل امرتاث امثلايف الأديب امروحيي مشاغر اإ

امفكر امرويح، وىو الأس تاذ غبد هللا بن فودي، اذلي س تتناول امللاةل موضوع كمية الإخالص  ومعق

واذلاسة من واكع كطيدتو امالمية اميت ػاجل فهيا ىاتني املميتني بشلك ملحوظ. وسوف تبحث امللاةل 

كمية الإخالص واذلاسة يف ىذه املطيدة من حماور متؼددة كام ػاجليا امشاغر. وتتناول  يف جتليات

امللاةل ىذا املوضوع ابتداء من رسد نبذة غن امشاغر وشاغريتو، مرورا بؼرض رسيع ملطيدتو امالمية 

ىل غرض والأفاكر امرئس ية فهيا، ومبفيوم كمييت الإخالص واذلاسة وذكر جتلياهتام يف املطيدة، وضو ل اإ

 ىف بس يط بشلك امللاةل ومو تسيم ضور من اخلطائص امفنية يف املطيدة. ويأأمل امباحث يف أأن

  امرويح ملأمة من خالل ىذه ادلراسة املتواضؼة. امفكر تؼزيز

ABSTRACT 

This paper titled: “Al-Ikhlas wa al-Hamasa fi Lamiyyati Al-Ustaz Abdullahi bin Fodiyo”, is 

trying to highlight the functional role of moral values in general and value of sincerity and 

enthusiasm in particular, which plays a very important role in lives of individuals and groups 

in a period in which the material values exceeded their behavious and mentalities which can 

be seen in their selfishness and personal interests and running after their self interests and 

desires. This is why it became necessary to take a research on moral values which are 
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contrary phenomenon’s to that in order to make it functional in reforming moral activities in 

the society. This will be done through studying the moral literal and cultural legacy of a 

regional poet known with very wide knowledge and deep morality in thought that is scholar 

Abdullahi bn Fodiyo where the paper will discuss the value of sincerity enthusiasm in the 

content of his poem which ends with (Lam) letter in different  angles as treated in the paper. 

The paper will begins with brief background and ability in producing poems starting with this 

poem: Lamiyyah) and its main points. Then the definition of sincerity and enthusiasm, he also 

presented literal technicalities in the poem. The researcher hope that the paper will contributes 

no matter how it is in strengthening the moral thought of the society through brief study. 

 املقسمت 

الخمذ هلل سب الّلمحن، والفالة والعالم ِلى ـاخب الخلم الٍُّم، اإلابّىر بالهذي ودًً الخم بلى 

، دمحم بً ِبذ هللا خاجم الىبُحن، وظُذ 1الخلم ؤحمّحن، اللاثل: "بهما بّثذ ألجمم مياسم ألاخالق"

لى آله وؤصخابه والخابّحن لهم بة ً، ـلى هللا ِلُه ِو  خعان بلى ًىم الذًً. ألاولحن وآلاخٍش

قُمت إلادالص والحماػت في المُت ألاػخاش غبس هللا بً فىزي، زضاػت وبّذ: فهزه ملالت بّىىان:"

  . وظخدىاٌو اإلالالت الّىاـش الخالُت : جحلُلُت"

 هبصة غً الشاغط:

  اػمه ووؼبه

ىُدِي،
ُ
 بً ُحّب بً  بً ِثمان بً ـالح بً هاسون، 2الؽاِش هى ألاظخار ِبذ هللا بً دمحم فـ

ُ
ْشه

ُ
بً دمحم غ

. ـلُّ
ُ
للب  3دمحم َظْمُب بً ؤًىب بً ماِظشان بً ُبىَب باَب بً مىسخى ُحى ىجى ألاظخار ِبذ هللا بإبي دمحم، ٍو ٍو

المت العىدان، وألاظخار ش، ِو   .بــالىٍص

ىُسّب" "وكذ هاح
ُ
شث هزه ًىدعب ألاظخار ِبذ هللا بلى ؤظشة جيخمي بلى بخذي اللباثل الفالهُت حعمى "ج

ىُس،
ُ
ا ج

َ
ىج

ُ
الىاكّت في العىغاٌ واججهذ هدى الؽشق واظخمشث في جىلالتها  4اللبُلت مً الغشب مً ف

ىِبْش، بخذي والًاث الَهْىظا، واظخلشث فيها"
ُ
لذ ؤسك غ جُا بلى ؤن ـو في اللشن الثالث ِؽش  5جذٍس

 ؛6اإلاُالدي وؤواخش اللشن الثامً الهجشي 
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 ووشأجه مىلسه

ي صمان والدة ِبذ هللا بً فىدي ِلى ؤكىاٌ زالزت، اللٌى ألاٌو وألاسجح منها ؤهه ولذ اخخلفذ الشواًاث ف

مـ، بِىما اللٌى ألاخحر 1780واللٌى الثاوي ًشد رلً  بلى ظىت ،  1828 – 1765 هـ  1244 – 1179 .ِام 

ؤًما ِلى ؤما ميان الىالدة فلذ اخخلفذ ألاكىاٌ فُه  م.1702هـ اإلاىافلت لـ1197ًىق ِلى ؤنها ظىت 

ِمي 
َ
ت َمغ ى، وكُل بهه ولذ في كٍش

ُ
ىها الىاكّت في بلذًت ُوْسه

ُ
ت َمْشه زالزت: ألاٌو منها اللٌى بإهه ولذ في كٍش

َذَباَوا،
ُ
ت وغل الىاكّت في بلذًت غ وول هزه اللشي  7الىاكّت خالُا في بلذًت َظاُبىْن ِبْشِوي، وكُل في كٍش

ا خالُا(. جلْ في بكلُم غىبحر آهزان )والًت ـىخى ؼم  اٌ هُجحًر

مام، الزًً واهىا  بِذ وؽإ ِبذ هللا في الّلم بحن هىف ؤظشجه التي واهذ جمم آلاباء وألاحذاد وألِا

الؽُخ ِثمان، جللى جشبِخه الشوخُت وحّلُمه ألاولي.  حمُّا ِلماء سباهُحن، ومً هاالء، بما فيهم ؤخىه

ت جللي الخّلُم له فتهُإث اد فـش ه اإلاىلىْ الىٍحر فيوالتربُت ًِ هثب، ـو  ف رلً وله خـش

 والتربُت الفالخت اليؽإة بالهذي والاظخلامت بفمل ملُئت خُاجه الّلمُت. ففاسث الاظخفادة

الفغش. فبعبب ؼغفه الؽذًذ  سوخه مىز بها وامتزحذ ِليها ودسج وؽإ فيها ؤلاظالمُت الصخُدت التي

شخل لىلبه بلى ول ـىب مخىلال مً ِالم والثلافت ـاس ال ًبخل بىكخه في جدفُل الّلم في الّلم ، ٍو

آلخش. وواهذ خُاة الترخاٌ والخىلل هي الٍاهشة التي اهخىفذ وؽإة ِبذ هللا بً فىدي، ؼإهه في رلً 

ؼإن ؤظشجه، فّاػ مٍّم خُاجه مخىلال بحن سبُى هزا ؤلاكلُم هدُجت للٍشوف الخّلُمُت واإلاِّؽُت 

ت والجهادًت، ختى اظخلش به اإلال ُذ التي جلْ خالُا في والًت هب بؽماٌ والذٍِى
ْ
ىه

ُ
ام ؤخحرا في بلذة غ

ا.   هُجحًر

 أدالقه:

وان ألاظخار ِبذ هللا مىز وؽإجه مىلّا بدب الّلم والثلافت، ؼغىفا بخدفُل الّلىم ومالصمت الّلماء 

اف منها: "الّالم اإلاخفج فه ابً ؤخُه وجلمُزه، ؤمحر اإلاامىحن دمحم بلى، بإـو ن، وخذمتهم. وكذ ـو

ت، العُذ  م الىبُل، الّالم الّالمت، فشد الضمان وكىبه، املخعً بلى البؽٍش اخب الشخمت الىٍش ـو

الٍُّم اللذس، الّالم الشباوي، اإلاخىالْ الضاهذ، الصجاُ اإلاخذًً، ووان ِفُفا را ؤخالق خعىت، 
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ا جلُا، ولم الىح م الصخبت، هثحر الخُاء والؽفلت ِلى الخلم، وِس ه، خلُما حمُل الّؽشة، هٍش

  8.سخُما باإلاامىحن"

 حػلمه: 

لماء ؤظشجه، فخخلمز ِلى ًذ  وؽإ ِبذ هللا في بِذ الّلم، فخلّلى حّلُمه بادت ري البذء ِلى ًذ ؤِالم ِو

م، زم الصم ؤخاه ألاهبر، الؽُخ ِثمان بً فىدي، فاظخفاد مً ِلمه في  والذه في كشاءة اللشآن الىٍش

لىم ألادب  لىمه ِو  ِلُه فذسط واإلاّاسف، الّلىم مً هثحرا ِىه واللغت وغحرها، وؤخزكشاءة اللشآن ِو

يُاث اث الّؽٍش لم ،10العخت ، والؽّشاء9والىجٍش  وؤخز وؼشوخها، العىىظُت الىخب مً الخىخُذ ِو

شاب ِىه والفله  ألاخالق)الخفىف( والخفعحر ِلم ِىه وؤخز واللىش، ألاحشومُت والخدفت مً ؤلِا

لم والخذًث ب وإلا 11.الخعاب ِو ا بذؤ  ؤظخاره وؤخىه ألاهبر، الؽُخ ِثمان، ًالف الىخب وان ٌعخِى

 مً هخابا ؤلف "فما ول الىخب التي ؤلفها، فاظخفاد منها ِلىما هثحرة. وكذ ـشح هى بىفعه بزلً كاثال:

 ٌ ٌ  هىذ بال بلى آلان، جىالُفه ؤو  هلل والخمذ فاسكخه، ما وظفشا خمشا وصخبخه غالبا، ِىه هلله مً ؤو

 ". 12ًرل ِلى

فمىز ـباه اهىلم ِبذ هللا بذافْ مً ؼغفه الؽذًذ وومىخاجه الىبحرة في جدفُل الّلم واإلاّشفت 

 ٌ ى "برا غامشث  13الغاًاث في هزا اإلاُذان مخمثال كٌى اللاثل: وؤظمى الذسحاث ؤسفْ في رلً بلى والـى

، سخل في ولب الّلم بلى في ؼشف مشوم * فال جلىْ بما دون الىجىم". فلما ؤجم ؤخز ما ِىذ ؤِالم ؤظشجه

اس ولما ظمْ بّالم واس  هثحر مً مؽاهحر الّلم والثلافت في هزا ؤلاكلُم ًخللى منهم ما ِىذهم، ـو

اس ِلما مً ؤِالم الترار  ا وزلافُا ـو ًُ بلُه، فٍل مخىلال في مشاهض الّلم آهزان، ختى جيىن ِلم

ا–ؤلاظالمُت في هزه البالد الّشبي ؤلاظالمي، ومشحّا ال هٍحر له في الّلىم الّشبُت و  ا  -هُجحًر خفـى

لُا ِمىما  .وغشب بفٍش

خه   :شاغٍط

ٌّخبر ألاظخار ِبذ هللا بً فىدي ؼاِش ؤلاظالم، ألهه مىه ومً زلافخه وان ٌعخمّذ مّاوي ؼّشه، 

الخُت، ألهه وان لعانها  وؼاِش ألادب ؤلاظالمي، ألهه وان ًخغجى بشوخه ومؽاِشه، وؼاِش الخشهت ؤلـا
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شي الباخث ؤن ألاظخار ِبذ هللا كذ وؤخذ ص  ِمائها، وؼاِش اللُم الشوخُت ألهه داُِتها وساثذها. ٍو

خه ول هزه اإلاىاحي. فهى بدىم هزا الىاكْ، وبدىم  اظخدم ول هزه اإلاىاـفاث ألهه رهب في ؼاِشٍّ

ُت ألدبه، ٌّخبر ؼاِش ؤلاكُلُم في ِفشه، وؼاِش اللُم الشوخُت وا لذِىة الىمُت الاهخاحُت والىِى

 ؤلاظالمُت. 

ت ألاظخار ِبذ هللا في ميىهاث ؼّشه التي َبَر معحرجه الثلافُت  ؤهخجتها جخمثل ؼاٍِش َِ ت  ججشبخه الؽٍّش

 :ً ذ رلً في مدىٍس مىً ـس الت هّالم لغىي وؼاِش مخمشط، ٍو ُّ خه الف  التي جذلً ِلى ؼاٍِش

حعْ ِؽشة كفُذة، والزي حمّه  دًىاهه الزي ًمم اإلاخثل في  ألادبي اهخاحه الؽّشي املحىض ألاوى: 

حن الىسكاث لم ِلُه بخّلُلاث  الؽاِش بىفعه وولْ له ِىىان: "جٍض بجمْ بّن ما لي مً ألابُاث، ِو

وححزة جىضح بّن ألامىس فُه إلاعاِذة اللشاء والذاسظحن، جممىذ هزه الخّلُلاث ؼشح مّاوي بّن 

 ث بوؽاء اللفاثذ ومىاظباث ـذوسها. اليلماث والّباساث الىاسدة في بّن اللفاثذ، ورهش مالبعا

ت غحر ألادبُت بلغذ ِذة املحىض الثاوي:  ؤساححزه الخّلُمُت اإلاخمثلت في همُت هبحرة مً ألاساححز الؽٍّش

ت مثل:  املخخلفت، الّلىم الّشبُت وؤلاظالمُت هٍمها في كىاِذ آالف مً ألابُاث، وهي مىٍىماث ؼٍّش

ٌ والّشوك، واللشاءاث  والىدى، الفشف، ى وغحرها. وهي ِباسة ًِ ؤلفُاث ِذة مً ألابُاث  وألـا

خه التي  هٍم في الفاثلت جذلً ِلى ملذسجه الؽّش. وجذلً ؤًما ِلى ظّت زلافخه ومذي كىة ؼاٍِش

في ِلىم مخخلفت، هما جذلً هزه الاهخاحاث هزلً  مىىخه مً هٍم هزه الىمُت الىبحرة مً ألالفُاث

 هٍم الؽّش.ِلى مذي بشاِخه ومىهبخه في مجاٌ 

 وفاجه ضحمه هللا:

ُذو للخذَسغ 
ْ
ىه

ُ
بّذ سخُل ؤخُه، ؤمحر اإلاامىحن الؽُخ ِثمان بً فىدي، اهلىْ ألاظخار ِبذ هللا في غ

ت وحهادًت وفخىخاث مباسهت  والخإلُف والّبادة، زم سخل هى آلاخش بّذ خُاة ِلمُت وحّلُمُت ودٍِى

م، بالغا مً الّمش زالزا وظخحن 1829ـ،اإلاىافم لـّام ه1245هثحرة. وواهذ وفاجه في ؼهش هللا املخشم ِام

جاسوا وساءه جشهت هبحرة مً الترار الثلافي والخماسي الفُاك، جٍل حعخلي  14، ِلى اإلاؽهىس،63ظىت 

مىه ؤحُاٌ هزه البالد، وتهخذي بىىسه بةرن هللا بلى ؤن ًشر هللا هزه ألاسك ومً ِليها. وواهذ وفاجه في 
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ُذ بلذه وميان سباوه، م
ْ
ىه

ُ
التي جبّذ خىالي ماثت مُل غشبي مذًىت ـىخى، وكذ دام مىثه فيها  15ذًىت غ

ده ًضاس هىان ختى آلان. سخمه هللا وحمُْ ؤهفاسه وؤهل بِخه.  16ؤخذ ِؽش ِاما،  ودفً بها والًضاٌ لٍش

 القطُسة الالمُت 

ش مُذاوي ًِ ؤخذار مّشهت وان الؽاِش هى كاثذها، وهي م ْشِم، اللفُذة ِباسة ًِ جلٍش
ُ
ّشهت بالد غ

ل،  حن الىسكاث" ؤنها هي الثامىت ِؽشة، وهي مً بدش الىٍى وجشجِب اللفُذة في دًىان الؽاِش "جٍض

ً بِخا. ومىلّها: ؽٍش   وجخإلف مً زالزت ِو

 17"ػال القىم غما غىه قلبو لم ٌؼُل * وغلمو ما هم حاهلىن به حهل

 وآخش بِذ فيها كىله:   

 ه * وأضغم أهف النفط واوؼلخ الُل""غلُه ضالة  هللا ما غّع زًى

 ألافهاض الطئِؼُت في القطُسة

اظتهل الؽاِش هزه اللفُذة بالؽيىي مما ٌّاهُه مً سفلاء الذسب في الذِىة والجهاد، ملّىخا بهزا 

لمً ما هم حاهلىن به حهل"، واظخمش  مً مىلّها، بلىله: "ظال اللىم ِما ِىه كلبً لم ٌعُل * ِو

الؽيىي مخففا لها ظخت ؤبُاث ٌؽيى فيها مً جفشفاث بّن الىاط مً بّذ رلً ًماسط هزه 

ا كادة الجِؾ ووىادسه الزًً حغحرث ؤخىالهم بعبب غُاب كُمت ؤلاخالؿ في  كىمه، وخفـى

ؤِمالهم، وجذهىسث ؤخىالهم وهىاًاهم الخعىت، وفترث خماظتهم في الجهاد. والؽاِش ًلذم هزه 

اظت الزي ٌععى إلاّالجخه فُما بّذ. واللفُذة في مجملها الؽيىي هخمهُذ إلاىلُى ؤلاخالؿ والخم

ُت ِلى الىدى الخالي.    جخممً ؤسبْ مداوس مً خُث ممامُنها اإلاىلِى

  املحىض ألاوى:

 هى ِباسة ًِ اإلالىْ الخمهُذي لللفُذة، وهى ًبخذؤ مً بِذ اإلاىلْ بلى البِذ العادط وهى كىله: 

  غير الصًً بها قبل" فأما الخُام فهي مثل دُامهم * وػهانها"
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وهزا املخىس ِباسة ًِ فاجدت اللفُذة التي اظتهلها الؽاِش بّخاب كىمه الزًً واهىا مّه في الذِىة 

والجهاد ختى كبل وكذ كلُل، زم جذهىسث ؤولاِهم مً الخعً بلى العحئ. فخالٌ ألابُاث الخمهُذًت 

حرث ؤخىالهم فمالىا بلى الخلاِغ ًِ العخت لللفُذة ٌّلً الؽاِش ؼيىاه مً هاالء اللىم الزًً حغ

الجهاد وحاهبىا ؤلاخالؿ والفىاب في جفشفاتهم، وبالخالي ٌّلً مىكفه منهم بإهه مىكف مخباًً 

ومخّاهغ جماما مّهم؛ خُث ؤهه كذ حغّشب ؤي اججه هدى الغشب لخىك اإلاّاسن مْ الىفاس الزًً في 

 ه الؽشق لخىفحر ؤماهً العىً هىان. جلً الىاخُت، بِىما هم كذ حؽّشكىا ؤي ظاسوا في اججا

 املحىض الثاوي:

جممً جىلُذ كُمت ؤلاخالؿ وجىلُذ ِىاـشه وبُان خفاثفه وهلاثمه. فبّذ ؤن مهذ الؽاِش 

للفُذجه بالؽيىي مً خاٌ ؤهاط غحر مخلفحن، اهخلل بلى ملىْ آخش ًخممً مىلُى ؤلاخالؿ 

هخلاٌ مً مىلُى بلى آخش، وهى ما اـى ح معخخذما ألاظلىب الزي اِخاده ألادباء والؽّشاء في الا 

، لُيخلل مباؼشة بلى مىلُى ؤلاخالؿ "فسع" ِلُه الىلاد بدعً الخخلق، فاظخخذم لفَ:

. وهزا املخىس ًبذؤ مً البِذ العابْ مً اللفُذة  والخماظت لُىؽف لللاست خلُلت هزا اإلاىلُى

 وهى كىله: 

 18خمؼين ءان له غقلفسع شا وقس ءان الطحىع إلى الخقى *ومً هاهع ال

عخمش بلى الخادي ِؽش وهى كىله:   َو

 ومً قطسه ماى أو إظهاض هجسة * أو إشفاء غُظ لم ًجاهس وشا الفطل

 املحىض الثالث:

ًخممً هزا اإلالىْ رهش خماظت املجاهذًً في الذفاُ ًِ ؤلاظالم وؤمخه، واظخماجتهم في مىاحهت  

ذاء، خُث ًفف الؽاِش خشوج الجِؾ الزي وا ْشَم وساء ألِا
ُ
ن هى كاثذه بلى بالد الغشب، وهي بالد غ

ىاَسا اإلاّشوف آلان بنهش الىُجش مً حهت الؽماٌ(، خُث خشج بهزا الجِؾ ًلىده ختى 
ُ
النهش الىبحر)نهش و

ف الؽاِش الخالت التي جىخىف هزا الخشوج بإنها واهذ في  كزف به ِبر النهش الزي وان والبدش. وـو
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ِؽه الزي وان ٌّاوي مً كلت الشحاٌ والّخاد. وهزا املخىس ًبذؤ مً البذ ٌشوف ـّبت باليعبت له ولج

  الثاوي ِؽش وهى كىله:

 غسمىا دُىال ال هجاهس فىقها * إلغالء زًً هللا مً بُنها الطحل

يخهي بلى البِذ العابْ ِؽش وهى كىله:   ٍو

 جطي ديزضاهاث حػىم مأنها * مىاػم وألامىاج ًطمي بها الؼُل

 ؼ:املحىض الطاب

 املخلطين إلاشازة باألبعاى

ّشب ًِ فشخخه بالىفش الزي خللىه في  باألبىاٌ الفاجدحن في هزا اإلالىْ ًٍهش الؽاِش غبىخه َو

ؽُذ بصجاِتهم وخماظتهم في ظبُل الذفاُ ًِ ؤلاظالم واإلاعلمحن، وفُه ًفىس  هزه اإلاّشهت، َو

مت التي لخلذ بالّذو وؤوكّخه في الدؽدذ والدؽشد وألاظش ًبذؤ هزا املخىس مً البِذ  واللخل. الهٍض

  الثامً ِؽشة بلى آخش اللفُذة وهي ؤبُاث ظخت جبذؤ مً كىله:

ْطِم والجهاز لهم شغل 
ُ
 بلى كىله في آخش اللفُذة: فذّبر أمير املؤمىين بأّنهم * بجاهب غ

 غلُه ضالة  هللا ما غّع زًىه * وأضغم أهف النفط واوؼلخ الُل

 مفهىم إلادالص والحماػت 

اث التي ِالجها الؽاِش في هزه اللفُذة  هلُمخحن سوخُخحن،  ؤلاخالؿ والخماظت مً ؤهم اإلاىلِى

ا ِادميهما. وكذ جىاٌو  داُِا بلى جدلُلهما ومدزسا مً ظلبُاث ؤلذادهما، ممخذخا رِويهما ورامًّ

ً، الؽاِش في هزه اللفُذة مىلُى ؤلاخالؿ واملخلفحن مً الىاط وغحر املخلفحن وؤوىب في رل

هما خث اإلاعلمحن ِلى الخماظت في الذفاُ ًِ ؤلاظالم، وفي هزه اإلالالت ًخّشك الباخث لذساظت 

مىلُى ؤلاخالؿ والخماظت هلُمخحن سوخُخحن في اللفُذة دساظت جدلُلُت تهذف بلى ببشاص الذوس 

كبل رلً ؤلاًجابي لخمىس كُمتي ؤلاخالؿ والخماظت في اإلاىاكف ؤلاوعاهُت وظلبُاث غُابهما فيها. و 

 .ث مفهىم اللُمخحن لغت واـىالخاًدىاٌو البد
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 قُمت إلادالص 

هى الخففُت وجمُحز الصخيء ًِ غحره، والخالق ول شخيء ال خلي فُه، والخالـت ما  إلادالص لغت:

اء   بالىاط,  وخالق فالن فالها  خلق مً الصخيء هلُا، وؤخلق الّبذ هلل: جشن الؽشن به والٍش

ىِوي ِبِه  ه: اخخق به واظخخفه باإلاىدة, ومىه كىله حّالى:ـافاه، واظخخلفه لىفع
ُ
خ
ْ
ِلُو ائ

َ ْ
اَى امل

َ
"َوق

ي" س ِ
ْ
ف
َ
ِلْطُه ِلى

ْ
ذ
َ
ْػخ

َ
 19أ

ذ كفذ الخلشب بلى هللا ِض وحل ًِ حمُْ واضعالحا: هى " بخالؿ الّبادة هلل ظبداهه وحّالى، وججٍش

 20الؽىاثب والّالثم وألاغشاك".

فاء اإلاىكف ؤلاوعاوي ججاه خلُلت مُّىت، وخلى هزا اإلاىكف مً ومً هىا ججذ ؤن هزه اليلمت حّجي ـ

اإلافشداث العالبت والّىاسك اإلااوّت. وؤن ؤلاخالؿ جخّذد حهاجه وهىاخُه وملاـذه في الخُاة، ففي 

لي رلً بخالؿ اإلاعلم لىبُه  اللمت ًإحي بخالؿ الّبذ لشبه وهى بفشاده بالّبادة والخلذٌغ، ٍو

ه ِلى ظيخه، وجمعىه بهذًه وفىائه في خذمت دًىه، ولخالؿ وسظىله ملسو هيلع هللا ىلص ، وهى خبه له وخـش

خمجي لهم الهذاًت والخىفُم.  ذ لهم الخحر ٍو  ؤلاوعان لبجي ؤلاوعان بإن ًٍش

، فهى 
ً
دُمغ، َخماظت ًَ ، فهي مفذس لفّل خُمَغ 

ً
ت َُّ وؤما الخماظت فمّىاها في اللغت الصجاِت والَخِم

َْ خمِغ والجمْ ُخَمَعاءُ  ُج
َ

اِجُل: ش
َ
ل
ُ ْ
خه. . وَخُمَغ اإلا َُّ خه وَخِم َِ َجا

َ
ِت ؤي ش

َ
َشه ّْ َ َهَش َخَماَظخه ِفي اإلاْ

ْ
 21وؤٌ

ىالح فهي الصجاِت والاظخماجت في الخشب ؤو في غحرها مً اإلاىاكف البىىلُت وؤلاوعاهُت،  وفي الـا

ؽُذ بإبىاله لىم وؼّش الخماظت هى الؽّش اإلاخّلم بالخشب والجهاد، فُفف اإلاّاسن َو ا ٍو

ت الجإػ فيهم ومذخهم وسزاءهم.  بدصجُّهم وجلٍى

 إلادالص والحماػت في القطُسة: 

ِىذ الىٍش في ججلُاث كُمت ؤلاخالؿ والخماظت في هزه اللفُذة ججذ ؤن الؽاِش كذ ِالجهما فيها 

 مً خالٌ ؤسبْ مداوس، وواهذ هزه الخجلُاث في ؤؼياٌ ِذة ًمىً ِشلها والخالي: 
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  املحىض ألاوى 

 مدىس الخمهُذ الزي ًبذؤ مْ مىلْ اللفُذة:  

 22ػال القىم غما غىه قلبو لم ٌؼل * وغلمو ما هم حاهلىن به حهل

 إلى قىله: 

 فأما الخُام فهي مثل دُامهم * وػهانها غير الصًً بها قبل

لذم رلً هخمهُذ إلاىلُى ؤلاخالؿ والخماظت الزي ٌععى  والؽاِش هىا ٌعتهل كفُذجه بالؽيىي ٍو

ْذ هما ِشفها إلاّال ُّ : بن ؤخىاٌ كىمه لم ح جخه في اإلالاوْ الخالُت، وهى في هزه ألابُاث الخمهُذًت ًلٌى

لشس ؤهه بعبب هزا الخبذٌ الزي وشؤ ِليهم فةنها كذ فعذث  ظابلا، بل كذ جبذلذ سؤظا ِلى ِلب، ٍو

الح: )ظ ذ ؤلـا ال اللىُم ِّما هفىط اللىم وؤرواكهم؛ خُث ـاسوا ال ٌعشهم ما ٌعش كلب ؤي بوعان ًٍش

م الّاِلم 
ْ
ل ِِ ت ألاؼُاء بفىسة مللىبت، خُث ِادوا ًشون  ل بهم ألامش بلى سٍئ ْعُل( ختى ـو ٌَ ِىه كلبً لم 

اسوا ًشون ول سؤي بـالحي بفىسة  لمً ما هم حاهلىن به حهل( ـو حهال ما دام ًخالفم الشؤي، )ِو

ّخبرون ؤّي جفىحر بًجابي خالف هىاهم مجشد خماكت ت، واظخمش  اوّياظُت، َو وجشهت مثحرة للسخٍش

ّلً ًِ مىكفه منهم ومً  الؽاِش ًفف حغحر خاٌ هاالء الىاط وهُف ـاسث خاله مّهم، َو

جفشفاتهم، فُفشح بإن مىكفه مّهم مخباًً ومخّاهغ جماما ًخمثل في ـىسة مً اججهه هدى الغشب 

. فهى بهزا اإلاثاٌ ٌعدبّذ ومً ظاس باججاه الؽشق، فىخذه هللا ًذسي ًىم ًجخمْ الؽمل بِىه وبُنهم

خذور للاثه مّهم في اإلاعخلبل اإلاىٍىس، فُلذم لىا ـىسة بُاهُت في هىاًت جىضح مذي الخباًً الزي 

ً ؼّشكىا، وهي ـىسة  بِىه وبحن سفاكه، خُث سظم لىا ـىسة ججّعذ اإلاىكف بحن شخق غّشب وآخٍش

ت جمثُال دكُلا. واظخمش الؽاِش في هز ه ألابُاث ًفف لىا خاٌ هاالء مدعىظت جمثل ـىسة مّىٍى

ت منهم كذ حغحروا؛ فلِعىا هما ِشفهم ظابلا، خُىما وان سؤي الؽاب منهم هشؤي  الىاط بإن ألاهثًر

الؽُخ في العذاد، وسؤي الىفل هشؤي الىهل في الىحاهت، ؤما بّذ وشوء الخغحر ِليهم، فةنهم كذ ـاسوا 

ف ًزم هاالء الزًً ؤـبدىا مىدشفحن هفعُا وإنهم ؤشخاؿ آخشون غحر الزًً ِشفهم مً كبل. وؤلا

وظلىهُا ولم ٌّذ لهم ؤي جفىحر ظلُم وال ِلل ظذًذ ٌّىن به الفىاب بعبب اوّذام كُمت ؤلاخالؿ 

مضخي الؽاِش كذما فُلذم لىا همىرحا لفىسة بُاهُت في الىىاًت جفىس خالت هاالء  في هىاًاهم. ٍو
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ىضح ؤن الجىهش منهم هى  : بن هفىط هاالء الىاط ومذي حغحرهم، ٍو الزي حغحر؛ ال الهُيل فُلٌى

هم التي واهذ مّشوفت لذًه مً كبل. فىجى  هم ما صالذ مثل شخـى الىاط كذ حغحرث مْ ؤن شخـى

  بالخُام ًِ الصخىؿ وبالعيان ًِ الىفىط التي بذاخلها كاثال:

  فأما الخُام فهي مثل دُامهم * وػهانها غير الصًً بها قبل

ً البذن له بالذاس:فهى مثل كىله في كف  ُذجه الخاثُت خُث هّجي ًِ هفغ ؤلاوعان بالّذّو ِو

ًٌ * معٌُؼ لشُعان وللسًً قافح ًْ بساضَك ػال  َغُسّوٍّ َم
طُّ
َ
ض

َ
 23أ

 املحىض الثاوي:

هاهىا ججذ كُمت ؤلاخالؿ جخجلى بمالمدها حلُت في ؤبُاث الؽاِش خُث ًدىاولها مباؼشة مففال في 

ماٌ الجهادًت ِىاـشها ومىضخا لخفاثفها و  ممثال بىلاثمها، وؤنها جخمثل في جدعحن الىُاث في ألِا

وغحرها، وفي كىْ الىمْ، والتزام الخجشد هلل، وسحاء زىابه، ولسادة بِالء دًىه، ولبخغاء مشلاجه دون 

:  ظىاه في ول كٌى ؤو ِمل، فُلٌى

 بخحؼين هُاث الجهاز وغيره * ًنىن لىحه هللا قىلو والفػل

  هطحىا وىابه * وعغالء إػالم لُيخفؼ الهلدطحىا لىحه هللا

 ومً قطسه ماى أو اظهاض هجسة * أو اشفاء غُظ لم ًجاهس وشا الفطل

ماٌ  ًخّشك الؽاِش في هزه ألابُاث إلاىلُى ؤلاخالؿ مّبرا ِىه بلفذ وحه هللا حّالى بجمُْ ألِا

ِماٌ الجهادًت وغحرها، وألاكىاٌ، بدُث ًدلم ؤلاوعان رلً في بـالح الللب بخدعحن الىُاث في ألا 

وكىْ الىمْ، والخجشد هلل، وسحاء زىابه، ولسادة بِالء دًىه، ولبخغاء مشلاجه دون ظىاه في ول كٌى ؤو 

ىت ًجب ؤن جخىفش في ول ِبادة كىلُت ؤو فّلُت  لشس الؽاِش ؤن ؤلاخالؿ كُمت سوخُت وؼٍش ِمل. ٍو

لشس ؤًما ؤن ؤلاخالؿ ـفت لألِماٌ، وؤن ؤي ِامل ؤو مجاهذ  فت للىُاث ال ـ ًباؼشها اإلاعلم، ٍو

هاس شجاِخه في الخشب ؤو مً ؤحل الخفٌى  -مثال -اوّذمذ في ِمله هزه الففت، ففاس ًلاجل إٌل

ت، فهى باللىْ لِغ  ، ؤو غحر رلً مً ألاغشاك اإلاادًت والذهٍُى ِلى غىُمت ؤو الؼفاء غٍُه مً ِذّوٍّ

ْذ ِمله حهادا ُّ ٌَ  شة. باإلا مجاهذا في ظبُل هللا، ولم 
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مُل شه لزلً بلى ٍو ُف الؽاِش في جلٍش الىبىي مً ؤحل الخإـُل الشوحي لهزه اللُمت  الخذًث جٌى

اِجُل 
َ
ل ٍُ  ، َو

ً
ت َُّ اِجُل َخِم

َ
ل ٍُ  ، َو

ً
ت َِ َجا

َ
اِجُل ش

َ
ل ًُ ُحِل  ًِ الشَّ

َِ َم, إلاا ظئل: 
َّ
ِه َوَظل ُْ لَ َِ  ُ

َّ
ى َّللا

َّ
ل ـَ يُّ  وهى كىله 

َ
اًء ؤ ِسٍَ

 ِ
َّ

ًَ ِفي َظِبُِل َّللا ِل
َ
َم:" ر

َّ
ِه َوَظل ُْ لَ َِ  ُ

َّ
ى َّللا

َّ
ل ـَ  , ٌَ ا

َ
ل
َ
ُهَى ِفي َظِبُِل  ؟ ف

َ
ا ف َُ

ْ
ل ُّ

ْ
ِ ِهَي ال

َّ
 َّللا

ُ
ِلَمت

َ
ىَن و

ُ
َل ِلَخي

َ
اج
َ
ًْ ك َم

" ِ
َّ

بمّجى ؤهه لِعذ واخذة مً هزه الخاالث الثالر حهادا في ظبُل هللا. فالؽاِش هىا ٌعخىحي  24.َّللا

 هللا ِىذ جلبل ِمل وال ِبادة فال الّبادًت وغحرها؛ ِماٌهزا الخذًث فُلشس بإن ؤلاخالؿ هى كىام ألا 

 مفاخبت ليل ِمل ًلىم به اإلاعلم. ًجب ؤن ًيىن ـفت بهزه الففت، وؤهه بال حّالى

 املحىض الثالث:

 وججلُاث ؤخشي للُمت ؤلاخالؿ والخماظت ججذها في هزه ألابُاث:

 الطحلغسمىا دُىال ال هجاهس فىقها * إلغالء زًً هللا مً بُنها 

 إلى قىله:

 فبثىا به دمؼا ججىظ حُىشىا * غلى ػفً في حىبها الخُل وإلابل

 25جطي ديز ضاهاث حػىم مأنها * مىاػم وألامىاج ًطمي بها الؼُل

بعالت جتراءي كُمت ؤلاخالؿ والخماظت هىا بخجلُاتها اإلاُذاهُت، خُث ًفف الؽاِش مً كلب اإلاُذان 

َىاَسا 
ُ
ْشم التي واهذ وساء النهش الىبحر )نهش و

ُ
الجىىد الزًً خالىا غماس هزه الخشب التي وكّذ في ؤسك غ

ت لللخاٌ وؤصخاب ِذوان ِلى  اإلاّشوف آلان بنهش الىُجش( ووان ؤهل هزه ألاسك ؤولي بإط وحاهٍض

حىىدهم، فجاصفىا اإلاعلمحن، فخاك الجىىد هزه الخشب مّهم سغم الفّىباث وكلت ِذد ؤفشاد 

بدُاتهم وخالىا النهش الىبحر وحاوصوه سغم ما فُه مً ألامىاج ودواب اإلااء اإلافترظت الشهُبت وكلت 

خبرتهم في سوىبه، وكذ جمىىىا مً ِبىس هزا النهش بىجاح، والكىا هىان وساءه الّذو واؼدبيىا مّه 

ذة مً ها، ووان رلً بعبب بخالـهم  واهخفشوا ِلُه اهخفاسا مبِىا في هزه الخشب الفّبت الفٍش هِى

برهم وشجاِتهم، والؽاِش ٌؽُذ ببىىلت هاالء الجىىد ألابىاٌ املخلفحن  وجطخُاتهم ـو

 اإلاعخمُخحن في الخشب مً ؤحل ِلُذتهم.

للذ وان هزا الجِؾ ٌّاوي مً كلت الّذد والّخاد وؤلامياهُاث الخشبُت، ولىً بعبب بخالؿ كادجه 

الجِؾ صخفه دون وهً ؤو خىف ختى جمىً مً ِبىس رلً النهش الىبحر  ووىادسه وخماظتهم واـل هزا
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الىاظْ واإلالحئ بذاب اإلااء اللاجلت. بنها ججلُاث ؤلاخالؿ والخماظت جبلىسث بجالء في هزا اإلاؽهذ. 

، فإعجبه ما سؤي في هزا  والؽاِش كذ ؼاهذ بىىالث هاالء الجىىد بإم ُِىه وسجل وكاجّه ؤٌو بإٌو

لى ل جِؾ بخفاـُل اإلاّشهت وهخاثجها فإِشب ًِ رلً  اإلاؽهذ وؤساد ؤن ًىلْ ؤمحر اإلاامىحن واللاثذ ألِا

 في اللىْ الخالي.

 املحىض الطابؼ

وها هىا ؤًما ججلُاث باسصة للُمت ؤلاخالؿ والخماظت جدبلىس بىلىح في هزا اإلالىْ ألاخحر مً 

الن ًِ اهخفاس هبحر ل جِؾ بعبب بخالؿ وىا دسه وشجاِتهم وخماظتهم اللفُذة، خُث ًخم ؤلِا

 وجطخُاتهم، فُه ًلٌى الؽاِش:

 فذبر أمير املؤمىين بأنهم * بجاهب غطم والجهاز لهم شغل

 ولفاضها قس ول بالجِش غطشهم * فشدذ ػيبلقى وظلذ به الىػل

 26لصالو حىضوضي حشدذ حمػها * فشدذ ػيبلقى وظلذ به الىػل

ماٌ، ور ف فبّذ مشوسه بمىلُى بخالؿ الىُاث في ألِا ىال بلى ـو هش الخشوج بلى غضوة بالد غشم، ـو

البىىالث اللخالُت التي كام بها الصجّان املخلفىن اإلاخدمعىن مً الجىىد في هزه اإلاّشهت التي 

ْشَم التي 
ُ
مت هىشاء للّذو واهخفاس هبحر للمجاهذًً واهذ هدُجخه فخذ بالد غ ؤظفشث في النهاًت ًِ هٍض

ِلى الفاجدحن، ًٍهش الؽاِش في هزا اإلالىْ ِاوفت الفشخت  ٌلذ ختى كبل هزه اإلاّشهت معخّفُت

ّلً ًِ فشخخه بهزا الاهخفاس الزي ٌّىد ظببه بلى  باهخفاس اإلاعلمحن ِلى الىفاس في هزه اإلاّشهت، َو

 بخالؿ الجىىد وجطخُاتهم. 

شا مُذاهُا ًبّث به بلى اللاثذ ألِا ّّذ مً حبهت اللخاٌ جلٍش ٌُ لى ل جماِت ففي هزا اإلالىْ جشي الؽاِش 

ش اإلاُذاوي: ؤيها املخبر ! فإخبر ؤمحر اإلاامىحن بإن سحاٌ  مبؽشا بًاه بالىفش اإلابحن، ًلٌى في هزا الخلٍش

حِؽه ما صالىا هىا بجبهت اللخاٌ في بالد غشم، ًلىمىن بمهمت الجهاد ولِغ لهم ؤي ؼغل ظىي هزه 

اهىعش ِضهم جماما وتهذم ِشؼهم،  اإلاهمت، وؤن حِؽىا كذ اهخفش بالفّل ِلى هفاس هزه البالد، وكذ

مت الىبحرة التي لخلذ بهم في اإلاّشهت. وؤخبره هزلً ؤّن َمِلً هزه البالد الزاجْ  وهى هىاًت ًِ الهٍض

مت هىشاء حّلخه ٌعلي ظلىوا  ُلى، كذ هشب ؼاسدا في ألاسك بّذ ؤن جللى هٍض
ْ
َبل
ْ
الفِذ اإلاعمى ِبَعي
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ا مً ِشؼه، وؤن بالد حىسوسي ولها كذ  ها واهىعش حِؽها ووكْ سحالهم بحن مذٍو هضمذ وحؽدذ حمِى

   ؤظحر وكخُل ِلى ؤًذي كادة وسحاٌ حِؽىا ألابىاٌ الباظلحن املخلفحن. 

 ضىض مً الخطائظ الفىُت في القطُس

 = حىزة املعلؼ: أوال  

لمً ما هم حاهلىن به حهل"  بالىٍش بلى مىلْ اللفُذة: "ظال اللىم ِما ِىه كلبً لم ٌعل * ِو

 مً اإلاأخز  ججذ
ً
ؤهه كذ اظخىفى ؼشوه الجىدة التي ولّها الىلاد، وهي ؤن ًيىن بِذ اإلاىلْ خالُا

.
ً
 ًِ مممىن اللفُذة ؤو ملىخا به، وؤن جشاعى فُه حىدة اللفَ واإلاّجى مّا

ً
ت، ومّبرا  27الىدٍى

فالبِذ كذاظخىفى هزه الؽشوه، فهى ٌؽخمل ِلى ؤظلىب خبري مبذوء بجملت فّلُت مخممىت مّجى 

ت وألاخالكُت وحغحرها سؤظا ِلى  خذر ًلن مطجْ الؽاِش، وهى جبذٌ ؤولاُ كىمه الىفعُت والفىٍش

ِلب، وهى ِحن ؼيىي الؽاِش التي خفق لها بّذ اإلاىلْ خمعت ؤبُاث ٌؽيى فيها مً ٌاهشة 

الحا في  اوّذام ؤلاخالؿ وىباء ؤخالقي اظدؽشي في كىمه، زم ًىشح لهزه اإلاؽيلت ولهزا الىباء خال ِو

ْ في بِذ الاظتهالٌ هزا، وهى مىافلت آخش ـذس البِذ  مىً مالخٍت ؤظلىب الخفَش اإلالىْ الخالي. ٍو

 مْ آخش عجضه في الفىث، ورلً جللُذ ؼّشي لم ًخخل ِىه الؽاِش في هثحر مً كفاثذه. 

 واملػاوي:  واهُا= ألافهاض

مل زالر ؤفياس سثِعُت الذساظت الفىُت للملاوْ ألاسبّت في اللفُذة جىؽف لً ؤن اللفُذة جد

 ٌ ًدمل فىشة الؽيىي خُث ٌؽيى  بدُث ًمثل ول ملىْ فىشة بزاتها مشجبىت ببّمها؛ فاإلالىْ ألاو

الؽاِش مما ٌّاهُه مً سفلاء الذسب في الذِىة والجهاد الزًً جذهىسث ؤخىالهم وهىاًاهم الخعىت في 

ًدمل فىشة كُمت ؤلاخالؿ وبُان  واإلالىْ الثاوي الجهاد وغحره، بعبب اوّذام كُمت ؤلاخالؿ فيهم.

فت ًجب ؤن جخىفش في ول ِبادة كىلُت ؤو فّلُت ًباؼشها اإلاعلم، وباألخق  ؤبّادها هلُمت سوخُت ـو

ماٌ الجهادًت. واإلالىْ الثالث والشابْ ًدمالن فىشة الخماظت والفشخت وؤلاؼادة: الخماظت في  منها ألِا

بىاٌ الفاجدحن، خُث ؤبذا الؽاِش بعجابه الفشخت بالىفش، وؤلاؼادة بخطخُاث ألا  الجهاد و
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مت التي ؤـابذ الّذو ِلى ؤًذيهم في  ش الهٍض بصجاِتهم في ظبُل الذفاُ ًِ ؤلاظالم واإلاعلمحن، وجفٍى

 مّشهت بالد غشم وؤوكّتهم في الدؽدذ والدؽشد وألاظش واللخل. 

تها، هي الّاوفت الذًيُت: الّاوفت في ول مً اإلالاوْ ألاسبّت، وفي اللفُذة بشم = الػاظفت: والثا

مخمثلت في الؽيىي مً الىباء الشوحي وألاخالقي الزي اظدؽشي في كىم الؽاِش بؽيل فٍُْ، ومخمثلت 

ؤًما في جىحُه املجخمْ بلى كُمت سوخُت حّفمه مً هزا الىباء، وفي ببذاء الفشخت باهخفاس اإلاعلمحن 

 ِلى الىفاس.

 لدؽبيهاث والاظخّاساث والىىاًاث هما في آلاحي:وهي جخمثل في ا= الطىض الخُالُت:  ضابػا

لمً ما هم حاهلىن به حهل.. ِلمً الدشبُه حهل= حؽبُه بلُغ: فُه حؽبُه الّلم  -: في كىله: "ِو

ذم  بالجهل مْ خزف ألاداة ووحه الؽبه، والغشك مً الدؽبُه هىا هى ؤلامّان في جدلحر اإلاؽبه ِو

للً فُ حؽبُه  خماكت = حؽبُه بلُغ: -ما خالفىه خماكت.." الّللؤلاهترار به. وفي كىله ؤًما: "ِو

ىحي باالصدساء والخدلحر له. وججذ الدؽبُه  الّلل بالخماكت ش ًذٌ ِلى بىالن هالم ـاخبه ٍو جفٍى

ههل= حؽبيهان  -والىفل   ؼُخ الشؤي، -هزلً في كىله: "بر الؽاب ؼُخ الشؤي وفلهم ههل." الؽاب 

ب بالؽُخ، فهى حؽبُه ًذٌ ِلى الىجابت والخىمت. وفي الثاوي حؽبُه بلُغان. في ؤولهما حؽبُه الؽا

ش ًىحي بلىة الىبل والٍشافت. ؤما في كىله: "فإما الخُام فهي مثل  الىفل بالىهل، وفهى جفٍى

خُامهم.." فدؽبُه مشظل مخمثل في حؽبُه الخُام بالخُام مْ رهش ألاداة، فهى حؽبُه اإلاثل باإلاثل، 

ما هى ؤمامً بالغاثب ِىً وعبُا. فالؽاِش ٌؽبه الخُام اإلاازلت ؤمامه بإخشي وهى مً كبُل حؽبُه 

ُه "خذر ؤن ِشفها ظابلا، فهى مثل الدؽبُه في كىله حّالى:
َّ
ه
َ
أ
َ
 م

ْ
ذ

َ
ال
َ
ِو ۖ ق

ُ
ا َغْطش

َ
ص
َ
ن
َٰ
َه
َ
 ِقَُل أ

ْ
ا َحاَءث مَّ

َ
ل
َ
ف

  ُهَى ۚ" فشبهذ املثل باملثل بدشبُه ما هى ماول أمامها بالصي غطفخه مً قبل.

 ومً أمثلت الطىض الخُالُت في الىظ الاػخػاضاث لما في الخالي:

.." فالشحُى بلى الخلى: اظخّاسة خُث ؼبه الخلى بميان  "فذُ را وكذ ءان الشحُى بلى الخلى في قىله:

 مً لىاصمه وهى الشحُى والغشك 
ً
ًشحْ بلُه هم جإ للىجاة، فدزف اإلاؽبه به ) اإلايان( وجشن الصما
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ذ الخالؿ والىجاة، ؼإهه في رلً ؼإن  منها:بُان خاٌ اإلاعخّاس )اإلاؽبه( بإهه ؤهل للشحُى بلُه إلاً ًٍش

أو اشفاء غُظ لم اإلاؽبه به )اإلايان( فهي اظخّاسة مىىُت الغشك منها الدصخُق. وؤًما في كىله: "

ؼبه الغَُ باإلاشك فدزف اإلاؽبه به وسمض له بصخيء مً  بؼفاء غَُ: اظخّاسة ًجاهس وشا الفطل"

دُت. وفي كىله: "لى  وحّل غلى أضحائها ألاػط والقخل" اػخػاضة اصمه وهى ؤلاؼفاء فهي اظخّاسة جفٍش

حُت اًضا حُث  ؼبه الؽاِش هال مً ألاظش واللخل بالبالء الزي ًجٌز مً العماء فُّم الجمُْ, جطٍط

اح الىطط شهطافدزف اإلاؽبه به وسمض له بصخيء مً لىاصمه وهى )خل( وؤما كىله:  أمامهم.."  "حؼير ٍض

اح الىطط"  ؼبه الىفش بالغُث بجامْ الفشح والاظخبؽاس في ول،  خُثفاػخػاضة منىُت في: "ٍض

اح (   والغشك مً الفىسة الخىلُذ فدزف اإلاؽبه به ودٌ ِلُه بصخيء مً لىاصمه ) ٍس

 ألاػالُب دامؼا = 

ت وؤظالُب  جخمثل ؤظالُب الؽاِش في اللفُذة هما جتراءي للباخث في ألاظالُب ؤلاوؽاثُت الخبًر

مىً بحماٌ رلً في ما ًلي:  اللفش والىىاًت وغحرها. ٍو

 فهىفسع شا  ؤظلىب بوؽاء في:  فهى"فسع شا وقس ءان الطحىع إلى الخقى.."  : هما في كىله:إلاوشائي

والغشك مىه ؤدبي وهى بفادة الاهخلاٌ مً مىلُى بلى آخش. وهفغ الصخيء  بوؽاء بفُغت ألامش، ؤظلىب

الغشك فذّبر و بوؽاء بفُغت ألامش في: فهى ؤًما ؤظلىب"فذّبر أمير املؤمىين بأّنهم.."  ىله:ؤًما في ك

 مىه الخبؽحر بالىفش ولٌهاس الفشخت. 

ت إلفادة الّمىم في املخبر ِىه اإلاخثل في: الؽيىي  :ألاػلىب الخبري  فبلُت ألاظالُب في الىق خبًر

ف الخشوج بلى مُذان اإلاّشهت لخدلُم ؤغشاك سوخُت ومادًت هي: سحاء  وؤلاؼادة بلُمت ؤلاخالؿ وـو

الثىاب، ولِالء الذًً ؤلاظالمي، وجدلُم اإلاف خت الّامت، ولٌهاس الفشخت بالفخذ الزي جم ِلى ؤًذي 

 ألابىاٌ املخلفحن مً سحاٌ حِؾ ؤمحر اإلاامىحن وكادجه.

ىا* فطّبو ججذ هزا في كىله:"أػلىب القطط: 
ُ
 غنهم بػس ما قس حشّطق

ُ
ًسضي ًىم ًجخمؼ حغّطبذ

 الشمل"
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لخه جلذًم اإلاعىذ بلُه، وهى مشحْ الّاثذ اإلاعختر، ِلى اإلاعىذ فطّبو ًسضي:   خفش وكفش، وٍش

  )الفّل( لغشك جإهُذ الخبر.

  وهي مخمثلت في الخالي:النىاًت : 

هىاًت ًِ اخخالف "ػال القىم غما غىه قلبو لم ٌؼل"  ففي كٌى الؽاِش: ادخالف ألامعحت:

بحن الؽاِش وبحن سفاكه، واإلالفىد باللىم سفاكه الزًً ٌِّؾ مّهم، واإلالفىد بياف ألامضحت 

الخىاب)في كلبً( هفعه. ٌّجي ؤهه كذ ؤـبذ ما ًفشح كىمه ال ًفشخه هى باإلاشة. وهى هىاًت ًِ حغحر 

ذم الخجاوغ بِىه وبُنهم.    ؤخىاٌ الىاط الزًً مّه ِو

 غنهم بػس ما قفي كىله الخباًً:
ُ
ىا.." : "حغّطبذ

ُ
هىاًت ًِ الخباًً والخّاهغ بِىه وبحن  فهىس حشّطق

 كىمه في اإلاىاكف، واظدبّاد الخالقي بِىه وبُنهم في اإلاعخلبل اإلاىٍىس 

 فأما الخُام فهي مثل دُامهم * وػهانها غير الصًً بها قبل  في كىله: هىاًت ًِ ـفتاملظهط: 

: ًِ الىفىط والللىب ػهانهابالعيان في هىا هجى الؽاِش بالخُام: ًِ اإلاٍهش الؽىلي لألشخاؿ و 

 التي في ـذوس ألاشخاؿ.

مت هنطاء:  اضها قس وّل بالجِش غطشهم..." في كىله:لىاًت غً هٍع
ّ
هىاًت ًِ  فيعبت الثل للّشػ ولف

مت الىىشاء التي لخلذ بجِؾ الىفاس مً ؤهالي بالد غشم، وهي هىاًت ًِ وعبت، خُث وعب الثل  الهٍض

 واإلالفىد ـاخب الّشػ.  بمّجى العلىه للّشػ

 به الىػل" في كىله: " الؼقىط املسوي 
ْ
ذ

ّ
ى وظل

ُ
ق
ْ
َبل
ْ
ذ َػي

ّ
ْذ به الىّل"" فّباسة:فشد

ّ
هىاًت ًِ  وصل

ا مً الّشػ وصواٌ ملىه فهي ؤًما هىاًت ًِ وعبت، فيعب الضلت  ظلىه هزا اإلالً ظلىوا مذٍو

 للىّل واإلالفىد به ـاخب الىّل. 

اح وفي كٌى الؽاِش: هىاًت ًِ بهشام هللا حّالى ألمحر اإلاامىحن،  ؤًماالىطط شهطا أمامهم"  "حؼير ٍض

الؽُخ ِثمان بً فىدي، وكادة حِؽه بعبب بخالـهم ووىنهم ِلى الخم، والغشك مً الىىاًت: 

 بالذلُل.
ً
 جلذًم اإلاّجى مصخىبا



 سة يف لمية الأس تاذ غبد هللا بن فوديالإخالص واذلا دمحم غامثن ػيل

 ISSN (e) 2695-2343 / ISSN (p) 1118-3365 م1029، امثاين)سلسةل جديدة( امؼدد  امؼربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 
311 

ا؛ فعُىف ؤمحر هىاًت ؤًمػُىف أمير املؤمىين به حػلى" " وفي وعبت العُىف ألمحر اإلاامىحن في كىله:

اإلاامىحن هىا هىاًت ًِ العُىف التي ًلاجل بها الجىىد املجاهذون في هزه اإلاّشهت، فيعب العُىف 

 بلُه واإلالفىد حىىده، فهي هىاًت ًِ وعبت ؤًما.

  أػلىب الىفي

، وكذ ًشاد به هفي  اللغت الّشبُتؤظلىب الىفي في  لت بهياس ؤو هلن فىشة ؤو حجت ؤو مىلُى هى وٍش

ىلعم بلى كعمحن حملت ذ وهى الزي ٌعبم ألاٌو هى الىفي ا :ؤو دلُل. والىفي هى لذ ؤلازباث، ٍو لفٍش

وهي: ال، لِغ، ما، وغحرها. والثاوي ؤظلىب الىفي الممجي وهى الزي ًيىن بغحر  ؤدواث الىفيبةخذي 

 . 28لمىاؤدواث الىفي بل ً خَ 

ذ غسمىا دُىال، وال هجاهس فىقها" اففي ِباسحي: " ظخخذام لىال ألاظالىبحن؛ الىفي الممجي والفٍش

 :  مّا، لغشك جىلُذ اإلاّجى ولبشاصه وجىهُذه خُث ًلٌى

الء دًً هللا مً بُنها الشحل.   ِذمىا خُىال ال هجاهذ فىكها * إِل

 ومً أػالُب الىفي التي وضزث في الىظ قىله:

هم" الغشك هىا هى بهياس الىلْ الخالي لللىم بّذ ؤن حغحرث ؤخىالهم. "وؤهثر  هم لِعىا هما كذ ِهذتُ

 ومنها ؤًما كىله: 

 "وظيانها غحر الزًً بها كبل" الغشك هىا ؤًما هى بهياس الؽاِش للىلْ الجذًذ للىمه.

له: "لم ومً ؤظالُب الىفي التي اظخخذمها الؽاِش لىلن الفىشة والدجت ؤظلىب الىفي في كى 

 ًجاهذ" في البِذ الخالي:   

 ومً كفذه ماٌ ؤو اٌهاس هجذة * ؤو اؼفاء غَُ لم ًجاهذ ورا الففل

 ػازػا = املىػُقى الخاضحُت والسادلُت 

 املىػُقى الخاضحُت

 جخمثل اإلاىظُلى الخاسحُت في اللفُذة في الىصن واللافُت وداللت ألالفاً

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D9%8A_%28%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%29
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ل: فّىل   فّىلً مفاُِلً فّىلً مفاُِلً* فّىلً مفاُِلً ًالىصن = اللفُذة ِلى بدش الىٍى

 مفاُِلً

 اللافُت = اللافُت في اللفُذة جخمحز بدشف الشوي وهى الالم اإلاؽبّت بالمم 

ت الىظاثل مً والخىشاس داللت ألالفاً = ججذ داللت أللفاً في الخىشاس،    جادي التى اللغٍى
ً
 فى دوسا

ت الخالت ًِ الخّبحر  حهت ِلى بلخاح خلُلخه فى ِلُه، وهى  وحعُىش لؽاِشا جىخىف التى الؽّىٍس

 الّىاًت بعىاها، والخىشاس مىه الفىحي واللفٍي.  مً ؤهثر بها ٌّجى الّباسة، فى هامت

دخىي بِذ اإلاىلْ همىرحا للخىشاس الفىحي خُث ججذ جىشاسا لخشف الالم الزي ًىافم سوي  ٍو

 في كىله:  اللفُذة:

 ل * وغلمو ما هم حاهلىن به حهلػال القىم غما غىه قلبو لم ٌؼ

في: ظال ..كلبً ..لم.. ٌعل ..ِلمً ..حاهلىن  فخجذ جىشاسا لفىث الالم الزي ًىافم سوي اللفُذة 

 ..حهل. 

  الخىشاس اللفٍي في ِباسة "لىحه هللا" في كىله: وججذ 

 بخحؼين هُاث الجهاز وغيره * ًنىن لىحه هللا قىلو والفػل

 ىابه * وعغالء إػالم لُيخفؼ الهلدطحىا لىحه هللا هطحىا و

ت الخالت ًِ وفي هال الخالخحن ؤي الخىشاس الفىحي واللفٍي هىا مىحى للخّبحر  جىخىف التى الؽّىٍس

الّباسة بؼّاسا بدالخه  فى هامت حهت ِلى ِلُه، فالؽاِش في الخالخحن ًجُز بلى بلخاح وحعُىش الؽاِش

ت.  الؽّىٍس

 املىػُقى السادلُت

ْ  لى الذاخلُت في واثفت مً املخعىاث البذٌُّت التيجخمثل  اإلاىظُ وسدث في اللفُذة منها الخفَش

 والجىاط والىباق.

ؼ : هى الدؽابه في الخشف ألاخحر مً الؽىش ألاٌو و الثاوي للبِذ هما في البِذ ألاٌو مً  الخطَط

 اللفُذة في كىله: 

 لػال القىم غما غىه قلبو لم ٌؼل * وغلمو ما هم حاهلىن به حه
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 هزلً في الىباق :  وجخمثل اإلاىظُلى الذاخلُت

  في كىله:

ىا* فطّبو ًسضي ًىم ًجخمؼ الشمل 
ُ
 غنهم بػس ما قس حشّطق

ُ
 حغّطبذ

ش اإلاّجى وجىلُده.  ىا، لغشك جفٍى
ُ
 وباق بحن الفّلحن: حغّشبُذ وحؽّشك

 وججذه هزلً في كىله: 

 بخحؼين هُاث الجهاز وغيره * ًنىن لىحه هللا قىلو والفػل

  . وباق بحن الاظمحن: اللٌى والفّل، والغشك مىه بُان اإلاّجى والففل فُه

 :الجىاغ

 وحىاط غحر جام في كىله: 

ت * ػُىف أمير املؤمىين به حػلى  بأًسي حمىع قازة قازٍض

ت" لغشك بخذار وغمت مىظُلُت  حىاط غحر جام في ولمخحن مدؽابهخان حؽابها غحر جام في: "كادة وكادٍس

 هولفذ الاهدبا

 الخاجمت:

خه، زم بّشك كفُذجه  كام الباخث في هزه اإلالالت بدىاٌو خُاة الؽاِش بفىسة ملخمبت ورهش ؼاٍِش

الالمُت التي وحذ الباخث ؤنها في مجملها حّالج كُمتي ؤلاخالؿ والخماظت هلُمخحن سوخُخحن فاِلخحن 

مت ؤلاخالؿ ابخذاء مً في جىَشغ الىجاح ليل مً ٌععى بلى جدلُله. زم جىاولذ اإلالالت مفهىم كُ

ىالحي، زم الخماظت  ىال بلى مممىنها الـا دساظت مادة ولمت "ؤلاخالؿ" ومذلىلها اإلاعجمي ـو

ىالحي. ودسظذ اإلالالت جىاٌو الؽاِش لهاجحن اللُمخحن في ؼّشه، وهزلً  ومذلىها اللغىي والـا

ظت ججلُاث كُمت ؤظالُب جىاوله لهما هؽاِش سوحي وؤدًب بظالمي. زم بّذ رلً جىاولذ الذسا

ؤلاخالؿ والخماظت في هزه اللفُذة مً خُث اإلاممىن، هما جىاولذ الجاهب الفجي لها. وؤدسهذ 

الذساظت ؤن اللفُذة بشمتها ِباسة ًِ سظالت غىاثُت في مىلُى ؤلاخالؿ والخماظت، اظخّمل 

حؽبُه واظخّاسة  الؽاِش فيها مىهبخه الفىُت في اًفالها بلى اللشاء معخخذما فيها ـىسا بالغُت مً
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وهىاًت وغحرها مً ألاظالُب الفىُت اإلاىاظبت لبِئت بالده وؤرواق اإلاخللحن لها مً داسظحن الّشبُت 

بيها في البالد.   ومعخِى

فهذف اإلالالت ًىدفش في دساظت ججلُاث كُمت ؤلاخالؿ والخماظت هٍاهشجحن سوخُخحن في كفُذة 

في حمُْ اإلاهام ؤلاوعاهُت، وفي ملذمتها مهمت الجهاد  الؽاِش الالمُت ومذي ؤزشهما في جدلُم الىجاح

التي كاٌ الؽاِش بفذدها اللفُذة، وفي دساظت بّن ألاظالُب الفىُت التي اظخخذمها الؽاِش في 

الىؽف ًِ مممىن هاجحن اللُمخحن في اللفُذة. والشحاء ؤن جيىن الذساظت كذ هجخذ في ولْ 

خالؿ والخماظت في هزه اللفُذة، وؤن ًيىن غشك ـىسة واضخت ؤمام اللاست لخجلُاث كُمت ؤلا 

الباخث في ؤن ٌعهم ولى حضثُا في اإلاىلُى كذ جدلم هى آلاخش مً خالٌ هزه الذساظت اإلاخىالّت. 

  وهللا مً وساء اللفذ، وهى وخذه الهادي واإلاىفم للفىاب.

  ؼ:طاحوامل الهىامش
                            

هللا ضلى هللا غلُه  الجامؼ املؼىس الصحُح املخخطط مً أمىض ضػىى  ،البخاسي، دمحم بً بظماُِل الجّفي:الخافَ  1

، وؽش داس وىق الىجاة )مفىسة ًِ العلىاهُت بةلافت 1جدلُم:دمحم صهحر بً هاـش الىاـش،وجوػلم وػيىه وأًامه، 

  5767وسكم:  5146، سكم الخذًث:34، ؿ:8م، ج1422جشكُم دمحم فااد ِبذ الباقي(ظىت
 فىدي لفٍت فالهُت، مّىاها: الفلُه.  2
ا،ي، ؼُخى ؤخمذ ظُّذ غالدهث 3  18ؿ: حطلت اللغت الػطبُت وآزابها في هُجيًر
ش: 4  6مخىىه بمىخبت الباخث الخاـت، ؿ:ضبغ امللخقعاث، ابً البخاسي، حىُذ الىٍص
 اإلافذس العابم، هفغ الففدت  5
حن، اإلاشحْ العابم، ؿ:  6  20-19ِبذ هللا بً فىدي، الخفً الـش

م، داس ألامت 2008 -هـ1429 1ألاظخار ِبذ هللا بً فىدي، هؤظالُب بالغُت في دًىان  ؤغان، ِبذ الباقي ؼُّب: 7

اث، واهى ا، ؿ: -لىوالت اإلاىبِى  34هُجحًر
 18اإلاشحْ هفعه، ؿ: دلق الشُر غبس هللا فىزي و دلقه، الىضقت،ؤبىبىش ِلى غىهذو،   8
ا، في وآدابها الّشبُت اللغت خشهت 9  124 اإلاشحْ العابم ؿ هُجٍش
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للمت560 )ث: اللِغ هم: امشئ  العخت الؽّشاء 10 ؤبى  بً (، وصهحر604 :الزبُاوي )ث والىابغت (،561)ث الفدل (، ِو

ىترة (،565الّبذ )ث بً ووشفت (،609 ظلمى)ث:  العخت الؽّشاء ؤؼّاس (. اهٍش615 :الّبسخي )ث ِو

 .356الؽيخمشي ؿ للّالمت الجاهلُحن،
ا، في وآدابها الّشبُت اللغت خشهت 11  123 اإلاشحْ العابم ؿ هُجٍش
ل لُاء ملذمت 12 ل، مّاوي في الخإٍو  4 اإلاشحْ العابم ؿ  الخجًز

 ؤبى الىُب اإلاخىبي، دًىان اإلاخىبي،     13
14 A history of Hausa Islamic Verse, p, 28. 

 غىىهذو خالُا ِاـمت لخيىمت غىذو املخلُت بىالًت هب، وهي في الجهت الؽشكُت إلاذًىت بشهً هبا ِاـمت الىالًت.  15
 Ref No: Amssمخىىه بذاس الىزاثم ـىخى، إًساع اليؼىخ فُمً أدصث مً الشُىخ، دي، ِبذ هللا:ابً فى  16

 17-16ؿ:  2/6/24
حن  ِبذ هللا، -ابً فىدي  17 مخخاساث مً مالفاث الؽُخ ِبذ هللا بً  الىضقاث بجمؼ بػض ما لي مً ألابُاث"،جٍض

ا،لجىت الخصخُذ والخدلُم والترحمت، املجلذ الثاوي، و -فىدي  2013بّت داس اكشؤ للىباِت واليؽش، غعى هُجحًر

   43, ؿ 
 43اإلافذس العابم ؿ    18
 54ظىسة ًىظف آلاًت: 19
جي،  20 ٌ ألاميري،  السًً بهاء غمط شػط في الطوحُت القُم واثل مفباح مدمىد الٍّش  دسحت ِلي بدث جىمُلي ل خفى

 83 ؿ ٧٠٠٢ الّشبُت, حامّت غضة فلعىحن، كعم اللغت فى اإلااحعخحر
 معجم املػاوي، مازة ح م غ  21

ين الىضقاث لجمؼ بػض لي مً ألابُاث،ِبذ هلل،  -ابً فىدي  22  مخخاساث مً مالفاث الؽُخ ِبذ هللا بً  جٍع

ا،     43ؿ 2013فىدي، املجلذ الثاوي، وبّت داس اكشؤ للىباِت واليؽش، غعى هُجحًر
ين الىضقاث لجمؼ بػض لي مً ألا ِبذ هلل،  -اابً فىدي 23 مخخاساث مً مالفاث الؽُخ ِبذ هللا بً فىدي،  بُاث،جٍع

ا،   18ؿ  2013املجلذ الثاوي، وبّت داس اكشؤ للىباِت واليؽش، غعى هُجحًر
   2655البخاسي, دمحم بً بظماُِل, صخُذ البخاسي,  الخذًث سكم  24
في الخشب بعبب فلذانها، بمّجى  فلذها. ؤي فلذها الخُىال التي هشهبها ل جهاد، فلِغ بةمياهىا اظخّمالهاغسمىا:   25

الطحل:  مخنها  ِلىفي حىبها:   ؤي الضواق واللىاسبػفً:  ؤي حّبر النهش ججىظ: ؤنهم ًخشحىن بلى ظاخاث اإلاّاسن مؽاة. 
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شتها  ديزضاهاث:  ؤي الشحاٌ واليىادس اإلالاجلىن.

ّ
ً وهى في مىخ

ّ
ان العفُىت الزي جلىم به وحعى

ّ
جىفى ِلى حػىم: ُظي

 جُاساث اإلااء اإلاىذفّتألامىاج: ؤوشاف خفاف ؤلابل ػم : مىااإلااء 
ِلم بالخبر فذّبر:   26 ِْ لى لجماِت اإلاعلمحن في بالد أمير املؤمىين:  ؤي ؤخبر وؤ هى الؽُخ ِثمان بً فىدي، اللاثذ ألِا

ْطِم:  هىظا 
ُ
ا بجاهب غ َىاَسا مً حهت الغشب بؽماٌ هُجحًر

ُ
زّل ًثّل وّل :  ل ومهمت.ِمشغل: ؤي في بالد غشم التي وساء نهش و

 مً باب فخذ: فّل الصم بمّجى هلً
ّ
وظلي. وزل ًثل زال مً باب هفش ًيىن مخّذًا بمّجى هذم، ًلاٌ زل  الذاَس ؤي  زال

ه ؤرهب
َ
ذ: ظلىاهه. وكٌى الؽاِش "زل بالجِؾ ِشؼه" ؤي هلً ظلىاهه.  26هذمها، وزّل ِشؼ

ّ
جفشق ففاس ؼخاجا فشد

 به الىػل: 
ْ
ذ

ّ
ٌ : حّل ؤي ظلي ظل ؤسحاء اإلايان: الىىاحي املخُىت به. ومىه  ألاسحاء: حمْ الشحا وهى الىاخُت،أضحائها:  هض

ْسَحاِئَها ۚ " ؤي هىاخيها. " كىله حّالى:
َ
ٰى ؤ

َ
ل َِ  ًُ

َ
ل
َ ْ
 جشجفْ ؤي جمىىذ منهم ظُىف اإلاعلمحن واهخفشث ِليهم.حػلى: َواإلا

خماد ومىخأضىى الىقس ألازبيؤخمذ الؽاًب،   27 ت ه، مىبّت الِا   181ــ  .م 1946 \هـ 1365/ 3بت النهمت اإلافٍش
 مادة هفى کخاب القامىغ،فحروص آبادي،    28
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 بني التأصيل والتحريف. حركة )بُوُكو حرام ( يف مشال نيجرياي
ػداد:  ا 

معر موىس غُُدن  
1

 

 هيجرياي-قسم انلغة امؼربية،لكية امض يخ صاغاري نلرتبية، ظكتو

 :ملرط امبحث

ىل اميوم، 9119اكتظّ امؼامل ذرب احلوادث اجلارية يف صامل هيجرياي ابمس )بُوُكو حرام( من س نة  م، ا 

م، حىت تزغزع غرش اجملمتع امنيجريي ابحلوادث اميت أ حدثهتا 9112احلوادث س نة واص تدت ثكل 

ىل أ ن  هذه احلركة، وس يؼاجل امبحث مفهوم معطلح لكمة )بُوُكو حرام(، وقد أ صارت املراجع ا 

الاس تؼامر امربيطاين ملا أ انخ  يف داير هيجرياي رحب به اجلنوبّيون اموجنيّون، وكرهه امضاممّيون 

حفاول امضاممّيون لك احملاوةل رفغ امثقافة اميت حيملها املس تؼامرون موجود امثقافة  املسلمون،

ىل تركهام وال ذذ مغريهام. وقد أ صار  الاسالمية امقدمية املأ ظوةل وادلين احلنيف غندمه ال يرون مرّبرا ا 

ىل ادلراسة امتارخيية وظور من ال مثال املأ ظوةل متكل احلركة امقدمية، كام  أ صار امبحث امبحث ا 

مببدئية ادلغوة اجلديدة وظور من ال مثال ملواقفها مع امرشطة فاجلنودا من ذالل امتحطيطات اميت 

ىل مقتل ػدد كثري من أ حصاب هذه احلركة  قامت به احلكومة امنيجريية ملواكبة هذا امتّيار مما أ دى ا 

ىل هيحرياي حنو ثكل احلواد ث املمقوة غهنا، ودمتت امبحث قبل امتحكمي، وذكل ما أ مفت هظر امؼامل ا 

 ابمنتاجئ وامهوامش فاملراجع بؼد أ ن همدت ابملقدمة واملباحث ملك موقف يف امبحث.

Abstract 

Recently the world must thronged by news of the pathetic happenings in Northern Nigeria 

perpetrated by the insurgent group called Book Haram since 2002 to the present day. The 

intensity of these occurrences rad reached the highest peak in 2009 when they shocked the 
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existence of the Nigerian society. The research analyses the concept of Boko Haram by 

reflecting to the references that have shown how the British colonialism was embraced the 

animists of southern Nigeria by violently rejected by the Muslim-dominated North. All 

measures were devised by the northerners to defy the colonial culture in their domains in 

order to protect their deeply rooted Islamic religion and cultural values. Thus, they refused to 

offer any reconciliation whatsoever at the expense of their cultural and religious identity. This 

research has evidently shown the historical antecedents and transformation of this ancient 

religious movement until the current upheaval that manifest under different religious guises. 

This religious movement has often drawn lines of bloods confrontation with the Nations 

security forces which led to extra-judicial killings of a large number of insurgents. This crisis 

has drawn the attention of international community to these heinous incidences in Nigeria. 

This research was finally concluded with the findings and recommendations. 

 املقذمت:
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َّ
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َ
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َ
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 َوِمْنَهاًحا ِششْ 
ً
هت ؤلالهُت وعخمت للهاإلاحن. وبهض:، وضلى هللا نلى ؾُضه1﴾ َعت  -ا دمحم زحر مبهىر بالشَغ

ً ومؿلو الٓغن الخاصي  ا مً الضٛو التي ابخلي أهلها بالُتن الضًيُت في أوازغ الٓغن الهشٍغ َان هُجحًر

ى خغام( ومبضأها 
ُ
ً، ومً أنكم هظه الُتن َخىت )ُبٗى ٗاهذ هظه الضنىة لها 2002والهشٍغ م.  وإن 

ا، ئال أنها اٖدؿذ زىبا حضًضا لم ج٘دـ به الضنىة الٓضًمت, وهى لجىؤها ئلى ألاضالت في شماٛ  هُجحًر

طاب بهظه الخُجحراث؟ ًُ ٗاهىا  ال ًبالىن بمً  ض اوشًل الهالم  اؾخهماٛ اإلاُجحراث واإلاضمغاث خُث  ْو

ت، ومؤلث مؿامو الىاؽ بما ٌؿمهىهه منها خٓا وباؾال، لظا، عأًذ أن أٖخب مٓا لت بأزباع هظه الخٖغ

ض شملذ هظه اإلآالت  ت بهظه الضنىة، ْو مىحؼة خٛى هظه الٓػُت ألَُض بها الهالم بالخٓاةٔ الجاٍع

 اإلاباخث الخالُت: 

ى خغام.-1
ُ
 الخمهُض: مُهىم ُبٗى

2-: ا وانخىاْها ؤلاؾالم.-اإلابدث ألاٛو  الٙلمت الىححزة نً هُجحًر

ا. الاؾخهماع والخبشحر ووشغ الخهلُم الًغبي-اإلابدث الثاوي:-3  في هُجحًر

ُها نً مهىاها الٓضًم.-اإلابدث الثالث:-4 ى خغام وجدٍغ  صنىة بٗى
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َٓض أوحؼث الٓٛى للخىاصر واإلاىاِْ لهظه الجمانت مو الشغؾت والجىىص ، وزخمذ اإلآالت بظٖغ ما 

ِ الباخث نً جلٚ الخىاصر.   ٌؿخيخج في هظه الضعاؾت زم مْى

ى(
ُ

 التمهيذ: معجى ملمت  )ُبىل

ى(
ُ
ت وهي ٗلمت )بُىٗ ا ٗلمت هىؾٍى ا وأٖثرها ئهدشاعا -نىض أهل شماٛ هُجحًر  -ئخضي لًاث شماٛ هُجحًر

 وحهني : الخُلت، والخضٌهت، أو اإلاىانُض الٙاطبت.

ض  ض أن جسضنه وونضجه مىانُضا ال جٍغ ى!( ئطا أصٕع بأهٚ جٍغ ض ًٓٛى بهػهم لطاخبه: )َهلذ لي بٗى ْو

ٗاهذ الُّؼانت  ائها.ٖما  ُا للؿُى وهي ما جىطب ف -َو ى(  -ع والٓغصةي اإلاؼعنت جسٍى
ُ
 حؿمى )ِبِغي بُىٗ

ى ( ألنها جسضم بها الٓغصة وجمىههم مً الُؿاص في اإلاؼعنت.  وبغي )الٓغص( وؾمُذ هظه الُؼانت )بغي بٗى

ى(.  ولظلٚ ٌؿمىن ٗل وؾُلت ئلى الخضٌهت )بٗى

ٗاهذ حؿخهمل هظ ت   (  ألن اإلاضاعؽ الاؾخهماٍع
ْٕ ُل هي مً ٗلمت )  ُبى ه الٙلمت، َبضأ الىاؽ ًٓىلىن ْو

. -مضاعؽ بٕى – ى، والغاجح الٓٛى ألاٛو زم أضبدذ الٙلمت جؿلٔ نلى صعاؾت  زم خىلذ ئلى بٗى

هم وجٓالُضهم  الهلىم الًغبُت ولًتهم، ألنهم ًغونهما وؾُلت ئلى جىّطغ أبىائهم، وحًُحر ؾباتههم وؾلٖى

 اإلاىعوزت نهاةُا.

 معجى ملمت )الحشام(:

ُاث نضًضة مخٓاعبت. وفي اإلآاًِـ البً َاعؽ : الخاء  والغاء  وأما الخغام َ ىن بخهٍغ ٓض نّغَه اللًٍى

شْ  َوَحشَ ﴿واإلاُم  أضل واخض، وهى اإلاىو والدشضًض. َالخغام غض الخالٛ, ْاٛ حهالى: 
َ
ٰى ق

َ
  اٌم َعل

َ
ى

ْ
ن

َ
ْهل

َ
ٍت أ اَها ًَ

شْ  ًَ  
َ

ُهْم َل نَّ
َ
  أ

َ
ٗان خالال له مً ،  وأخغم الغحل ب95ألاهبُاء، الآلًت ﴾ِحُعىن الدج،  ألهه ًدغم نلُه ما

 الطُض واليؿاء ويحر طلٚ.

وفي اإلاىؾىنت: َخؿلٔ ٗلمت الخغام أًػا نلى اإلامىىم َهله َٓالىا: الخغم بُخدخحن مً َخُغَم  الش يء 

إن و ﴿: ٌخْغما وخغاما  وخِغم وخغما وخغاما، أي امخىو َهله. ومىه الخغام بمهنى اإلامىىم. ومىه ْىله ملسو هيلع هللا ىلص

ىا الخغام أًػا: بأهه:  . 2﴾هللا حشم منت فال جحل ألحذ قبلي وَل جحل ألحذ بعذي وأما الُٓهاء َٓض نَغ
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غاصَه الٓبُذ أي ما ٌؿخدٔ 3ما أشهغ بالهٓىبت نلى َهله. اٛ أخمض بً دمحم لٓمان: والخغام: ٍو ْو

ه، والهٓىبت بُهله  .4الثىاب بتٖر

ا واعتىاقها لإلشالماملبحث ألاوى: الىبزة الىحيزة   عً هيجيًر

ُٓا بل الهالم ٗله. ولغبما ٌهىص طلٚ ئلى ٖثرة  ُٓت الًغبُت.ولها طٖغي في ؤلاٍَغ ا مً الضٛو ؤلاٍَغ هُجحًر

 وزماهحن ملُىن 
ً
 وزمؿا

ً
ؾٙانها وجىىم زحراتها، وجخٙىن مً ؾذ وجالزحن والًت ونضص ؾٙانها ًبلٌ ماةت

ض نضص  وزالر ماةت ألِ، وهي باإلاجزلت الثامىت ٍؼ مً بحن الضٛو الهالم ٗلها مً خُث ٖثرة الؿٙان، ٍو

ا نلى ماةت ملُىن  ا ًبلٌ وؿبتهم ئلى  5اإلاؿلمحن في هُجحًر ُل اإلاؿلمىن في هُجحًر % وأٖثرهم 69وؿمت. ْو

ض نلى زالر ماةت وزالزحن ْبُلت، وأشهغ أصًانها: ؤلاؾالم ، َاإلاؿُدُت،   باةلها جٍؼ مً الشماٛ َالًغب. ْو

 . 6يُتزم الىز

ا(  وأما الٓباةل اإلاؿلمت َٓض وضُها الشُش آصم نبضهللا ؤلالىعي في ٖخابه )ؤلاؾالم الُىم ويضا في هُجحًر

:)ٌهتٍر عحاٛ الضعاؾاث ؤلاؾالمُت مً  ئمالء نً ما ْاله ألاؾخاط بهجت ألازغي في مداغغاجه خحن ًٓٛى

ش مً ال ت أزغي َسّجل لها الخاٍع ُّ ىجاح في أن ججخمو ٖثحرا مً أحىاؽ ألاوعوبُحن بأهه ال جىحض مضه

ض أوؿب  ت بُنهم في اإلاٙاهت والهمل وتهُئت الُغص ٖما سجل لئلؾالم( ْو ؤلاوؿان املخخلُت مو الدؿٍى

ا مً ٗىنها جخػمً هظه الٓباةل املخخلُت، وأضبدذ  الشُش هظه اإلاعجؼة ؤلاؾالمُت ئلى مؿلمي هُجحًر

ٓها هللا باإلؾالم أمت واخضة  جضًً بالهُٓضة الىاخضة واإلاظهب الىاخض، وهى اإلاظهب الٓباةل التي َو

. وهم مخمّؿٙىن بما 7اإلاالٙي لٙىهه مظهبا ألهل اإلاًغب الهغبي الظًً وشغوا ؤلاؾالم في هظه الىاخُت
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 .8﴾  ِإنَّ الل

له الشُش ؤلالىعي بىحىص الخىاَـ وجطاعم ألاصًان الثالزت 
ّ
ا باإلؾالم ْض َنل وهظا الخمؿٚ ألهل هُجحًر

َهي جأزحر الجهاص الظي ْام به الشُش نثمان  ، وأما الهلت الثاهُت9َيها، ؤلاؾالم، والىطغاهُت، والىزيُت
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ٗان لهظا الجهاص جأزحرا في مؿلمي  ض  ا، ْو بً َىصي في مؿلو الٓغن الثامً نشغ في ممالٚ شماٛ هُجحًر

ا، مو مٙاةض الاؾخهماع والخبشحر َيها مىظ ْضومهم ئليها.   هُجحًر

ا إلاشالم قبل حهاد الشيخ عثمان بً فىدي  اعتىاق أهل هيجيًر

ت الٓضًمت بحن بالص اإلاًغب الهغبي وأما  ا َهي الهالْت الخجاٍع لبىت ألاولى لبىاء ؤلاؾالم في هُجحًر

ٗان مىظ الٓغن الؿابو اإلاُالصي وال زالٍ في أن هظه الهالْت  ٓاٛ بأن طلٚ  ُٓت الًغبُت، وٍُ وؤلاٍَغ

ذ خحن ان ت هي اللبىت ألاولى لبىاء ؤلاؾالم في ممالٚ الشماٛ في طلٚ الْى خىٓه ٖثحر مً ألاَغاص الخجاٍع

زم الؿبٓت الخاٖمت وطلٚ لؿُب الهالْت بُنها وبحن أولئٚ الخجاع َُغغخه نلى حمُو عناًاها ، 

وأضبدذ اإلامالٚ الشمالُت ٗلها ممالٙا لئلؾالم جضًً بالضًً ؤلاؾالمي، َبضأ الهلماء مً اإلاًغب 

ُٓت يهاحغون ئليها، واهدشغ الخهلُم الهغبي وؤلا   .10ؾالمي في اإلاضن والٓغي الهغبي وشماٛ ئٍَغ

 حهاد الشيخ عثمان بً فىدي وججذًذ إلاشالم في البالد

ٖثرث البضم في الضًً، وأٖثرها مإصًت ئلى الُ٘غ ئن لم جً٘ ُٖغا ْؿهُا. َأقهغ هللا الضانُت الشُش 

 نثمان بً َىصي ومً مهه َخطضي للضنىة ئلى ؤلاضالح، ئال أن الخٙام في هظه اإلامالٚ  أؾغوا نلى

ٗاهذ، ومداولتهم ئلى ْخل الشُش ومً مهه، َأصي طلٚ ئلى  ت ئضالخُت وبأي أؾلىب  مىو أي خٖغ

وشىب الجهاص واهخهى باؾٓاؽ اإلامالٚ ٗلها وإْامت الضولت الجضًضة التي جد٘م ب٘خاب هللا حهالى وؾىت 

ً الخٙىمُت، واإلاؿخهملت في ا ملخاٖم عؾىله، واجسظث اللًت الهغبُت لًت عؾمُت ل٘خابت الضواٍو

اث ٖمغون،  ض شملذ هظه الضولت ٗل ممالٚ الشمالُت وأحؼاء مً حمهىٍع الشغنُت في الضولت ٗلها. ْو

 11وحشاص، والىُجغ, وبُجن.

 املبحث الثاوي: الاشتعماس والتبشير ووشش التعاليم الغشبيت

ما اهدشغ  ا جخٙىن مً اإلاملٚ الجىىبُت الىزيُت والشمالُت اإلاؿلمت. ٖو ؤلاؾالم في الشماٛ ْلىا ئن هُجحًر

ظلٚ اهدشغ الخبشحر في جلٚ اإلامالٚ  ٔ الُخجاع اإلاؿلمحن الٓاصمحن مً بالص اإلاًغب الهغبي ٖو نً ؾٍغ
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ض اشتهغث جلٚ اإلامالٚ بخجاعة  ٔ الُخجاع الىطاعي الٓاصمحن مً أوعّبا، ْو الجىىبُت الىزيُت نً ؾٍغ

 الهبُض بُنهم وبحن هإالء الىطاعي.

ا. و ْض هٛؼ هإالء الُخجاع في جلٚ وهظه الخجاعة هي اللبىت  ألاولى لبىاء الىطغاهُت في حىىب هُجحًر

، َأخػغوا   لِـ لها آزاع مً الضًً الؿماوي، وال ٖخاب مجٛز
ً
اإلامالٚ الجىىبُت َىحضوها وزيُت

ت واإلاؿدشُُاث لهالج اإلاغض ى، زم إلاا حاء الاؾخهماع  ً، وأْامىا باَخخاح اإلاضاعؽ الخبشحًر اإلابشٍغ

ت جىدشغ َيها َتٕر البرؾاوي  هٛؼ بخلٚ اإلامالٚ الجىىبُت الىزيُت التي بضأث اإلاضاعؽ الخبشحًر

ُغغىا  ىّطغوا ٖثحرا منهم، ٍو ًُ ً َٙان مً الؿهل نليهم أن  اإلاؿخهمغون هكام الخهلُم في ًض اإلابشٍغ

 لؼعانت الضً
ً
ض وحضوها أعًغا زطبت ذ وححز، َما العجب في طلٚ ْو ت في ْو ً نليهم لًتهم ؤلاهجلحًز

 الجضًض واللًت الجضًضة؟، وم٘ث الاؾخهماع هىإ أعبهحن ؾىت ْبل الىضٛى ئلى الشماٛ اإلاؿلم.

ض طٖغ الضٖخىع يالصهث ً خاولىا الجزوٛ في الشماٛ ْبل الاؾخهماع َلم ًجضوا  12ْو بأن اإلابشٍغ

ى( وؾغصهم أمحرها
ُ
اه
َ
 .13مضزال خحن هؼلذ الضَهت ألاولى للخبشحر في )ٗ

 ى الشماى وإشقاط الخالفت إلاشالميت.وصىى الاشتعماس إل

ؼ الغةِس ي  هٛؼ الاؾخهماع في الشماٛ بهض ُْامه بمهإع ٖثحرة بِىه وبحن ألامغاء، َلم ًىاحه اإلاٖغ

م زم وضل ئليها 1903للخالَت في ض٘خى ئال بهض أن اؾخىلى نلى حمُو ؤلاماعاث، وطلٚ الخضر في ؾىت 

ض ْض هاح -دمحم الؿاهغ -َىحض أمحر اإلاإمىحن  غ ْاضضا بالص الشّغ واجبهه ؾىاص ٖبحر مً الىاؽ. ْو

ٗاهذ في حاهب  ت ئال أن الًلبت  ت الاؾخهماٍع ت ال ٌؿتهان بها بُنهم وبحن الخٖغ ْام أهل ض٘خى بمهٖغ

 ٔ الاؾخهماع َهٓضوا الطلح مههم. زم اجبو اإلاؿخهمغون آزاع أمحر اإلاإمىحن دمحم الؿاهغ َٓخلىه في الؿٍغ

 ه، وجمذ ؾُؿغة الاؾخهماع نلى الشماٛ اإلاؿلم بظلٚ. ْبل الىضٛى ئلى مٓطض
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 محاولت الاشتعماس لفتح املذاسس في الشماى بعذ الصيطشة

ً في الشماٛ َخذ ولى مضعؾت واخضة َلم  ض خاٛو ااإلاؿبشغون ٗل املخاولت ْبل هؼوٛ اإلاؿخهمٍغ ْو

ت نلمُت يغبُت بل ٌؿ1909ًخم٘ىىا نلى طلٚ َبٓي الشماٛ ئلى  حر نلى هكامه الهلمي م بضون أًت خٖغ

ض لخظ يالصهث أؾباب َشلهم في جلٚ املخاولت بما ًلي  :14ؤلاؾالمي. ْو

ئن الثٓاَت الًغبُت التي ًدملها الاؾخهماع زٓاَت مؿُدُت، َلظلٚ لم ًغخب بها اإلاؿلمىن انخٓاصا -1

ٗاهذ ئال خُلت لخًُحر صًنهم وزٓاَتهم ؤلاؾالمُت الهغبُت، زالٍ أهل ال جىىب الظًً لِـ منهم بأنها ما 

.  لهم آزاع مً نلم مجٛز

ها وألازظ بثٓاَت -2 ئن اإلاؿلمحن ٌهتزون بثٓاَتهم اإلاىعوزت مً أبائهم وأحضاصهم، َلم ًغوا صلُال لتٖر

ٗان ًدملها اإلاؿخهمغون واإلابشغون.  أحىبُت 

 أهتٕر الهغبُت الؿمذ مىؿٓها     *  ئلى صزُل مً ألالُاف مًترب                     

 15هؿحر باللُل وؿخجضًه مً بلض  *  هاء و نىضها زحر لُل مىه م٘دؿب                  

 مو ملٕى وعؤؾاء اإلاؿلمحن إلاا اخخلىا الشماٛ بأنهم  -3
ً
ً ْض نٓضوا مهاهضة ٗىن اإلاؿخهمٍغ

ً بالضزٛى نلى أعاغيهم ئال بمىآَتهم وعغاهم.  الٌؿامدىن للمبشٍغ

ً أهُؿهم ال ٌشّجهى  -4  مً ئزاعة ٗىن اإلاؿخهمٍغ
ً
ا ً نلى الضزٛى فى أعاض ى اإلاؿلمحن زَى ن اإلابشٍغ

مشانغهم، ونضم ؤلامٙاهُاث الٙاَُت لٓمو أي جمّغص، وأًت زىعة ًثحرها الشهب اإلاؿلم غضهم خحن 

 م.1909طإ، وقل ألامغ نلى طلٚ ختى نام 

ت أن أهل الشماٛ اإلاؿلمحن ال ًغغىن أزظ هظه الثٓاَت ً  وإلاا عأث الخٙىمت الاؾخهماٍع مً ًض اإلابشٍغ

بداٛ.َ٘غث في أن جخىلى َخذ اإلاضاعؽ بىُؿها. وأعؾلذ مىضوبها ئلى ٗل مً صٛو مطغ والؿىصان 

ٓت التي اجبهها الاؾخهماع وهجح هىإ، َظهب مىضوبها ئلى مطغ وػاع ال٘خاجِب واإلاضاعؽ  لُضعؽ الؿٍغ

ت ومضعؾت الطىانت في ٗل مً اإلاىطىعة ،وبىالّ، وم ضعؾت الؼعانت، في الجحزة، زم ؤلابخضاةُت والثاهٍى
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ب اإلاضعؾحن، ٖما ؾاَغ ئلى  طهب ئلى الؿىصان وػاع ٗلُت يىعصون ،واإلاضاعؽ الابخضاةُت، ومههض لخضٍع

ا وصعؽ الىكام هىإ زم ناص ئلى  ؾاخل الهاج وشاهض الىكام الخهلُم هىإ، زم ناص ئلى حىىب هُجحًر

شِىت ٗاهى، ٖو إطا جم َخذ و  .16، وض٘خى، ٗلها في الشماٛالشماٛ وجم َخذ زالر مضاعؽ في ٗل مً 

ِ ْبىلها نىض أهل الشماٛ؟  اإلاضاعؽ الخٙىمُت لخضَعـ الثٓاَت الًغبُت في الشماٛ َما مْى

ت لم ججض ْبىال نىض أهل الشماٛ، َلجأ اإلاؿخهمغون ئلى  الشٚ أن هظه اإلاضاعؽ الخٙىمُت الاؾخهماٍع

ٗان الغؤؾاء أهُؿهم ال ًغؾلىن ئلى هظه ؾُاؾت حبر الغؤؾاء باعؾاٛ أبىائهم ئلى هظه اإلاض اعؽ خحن 

 منهم. َبضأ الىاؽ ًكهغون ٖغاهُتهم لهظه اإلاضاعؽ الجضًضة، َبضأو 
ً
اإلاضاعؽ ئال أبىاء الجىاعي ٖغها

ى خغام( في 
ُ
ُ٘غون ٗل مً ْبلها جاعة أزغي، َهظا الشٚ أهه مبضأ ألاضلي لُ٘غة )ُبٗى  ٍو

ً
ًدغمىنها جاعة

ا نبر الخاٍع  ش.شماٛ هُجحًر

ا ى حشام( في شماى هيجيًر
ُ

 صىس مً ألامثاى الذالت على أصىليت فنشة )ُبىل

ا، والخىاصر  ً نلى شماٛ هُجحًر ى خغام( وشأث مىظ ؾُؿغة اإلاؿخهمٍغ
ُ
ْلىا َُما ؾبٔ أن َ٘غة )ُبٗى

ض ْام ألاَغاص  . ْو سُت التي ْام بها بهؼ ألاَغاص والجماناث جىضح مطضاُْت هظا الٓٛى الخاٍع

لها جضٛ نلى أضىلُت هظه الُ٘غة مً والجماناث ب ش في مىاؾباث مسخلُت ٗو بهؼ الخىاصر نبر الخاٍع

ا اإلاؿلم ومنها: ت نلمُت يغبُت لضي شهب شماٛ هُجحًر  نضم ْبٛى أي خٖغ

ُغو(-1
ُ
م زغحىا غض الاؾخهماع البرؾاوي وزٓاَخه خحن ْخلىا عحال مً 1906في نام  17أن أهل )َؾاج

ت بالٓىة اإلاؿلخت اإلاضمغة البُؼ وشىهىا حثخه. وهظا ال خضر ؾبب في ئعؾاٛ الخٙىمت الاؾخهماٍع

ىن خالُا بأهل  َضمغوا بلضة ؾاجغو حمُهها ئال مً هجى منهم، واهدشغوا في أْؿاع ألاعع وهم مهغَو

ٓاٛ خضر ٖظا في نام  ٗاهىا. وأضبدذ الخاصزت ًإعزىن بها الخىاصر َُما بهض ٍو ؾاجغو في أي مٙان 

ا.ؾاجغو، أو بهض نام ؾ  اجغو ب٘ظا مً الؿىىاث، وهظا مهغٍو لضي أهل شماٛ هُجحًر

أن اإلاضاعؽ الخٙىمُت قلذ زالُت مً الؿالب ئال ْلُال مً أبىاء الخٙام والغؤؾاء، وهم أهُؿهم ال -2

ًغؾلىن ئليها ئال أبىاء الجىاعي نلى ٖغه منهم ، وأما بهؼ ألاَغاص َكلىا نلى خالهم مً نضم ئعؾاٛ 
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منهم مً ًسغج مؿلخا صَانا نً أبىاةه غض ئعؾالهم ئلى اإلاضاعؽ الخٙىمُت، في أبىائهم ختى ًىحض 

خحن لجأ آلازغون ئلى ئعحشاء الخٙام وعؤؾاء اإلاضاعؽ لُسلطىا أبىائهم مً جلٚ اإلاضاعؽ التي ٌهخٓضون 

ض ًىحض مً يهاحغ ئلى أماًٖ بهُضة انخٓاصا مىه بأنها هجغة واحبت َغا عا بأنها خغام أو ُٖغ ئؾالْا, ْو

مت  ىا ِفيَم ﴿لضًىه وأهله، وجُؿحرا لهظه آلاًت الٍ٘غ
ُ
ال

َ
ِصِهْم ق

ُ
هف

َ
اِلِمي أ

َ
 ظ

ُ
ت

َ
ِئن

َ
ال

َ ْ
اُهُم امل

َّ
َىف

َ
ًَ ج ِزً

َّ
ِإنَّ ال

ْم 
ُ
ىت

ُ
سْ   ل

َ ْ
 ِفي ألا

َ
ْضَعِفين

َ
ا ُمْصت

َّ
ى

ُ
ىا ل

ُ
ال

َ
سْ   ِض  ق

َ
ًْ أ ُ

ن
َ
ْم ج

َ
ل

َ
ىا أ

ُ
ال

َ
ُتَهاِحشُ  ق

َ
 ف

ً
ـِه َواِشَعت

َّ
  وا ِفيَها ُض الل

َ
ول

ُ
أ

َ
ِئَو ف

ٰ
ـ

 َمِصيرً 
ْ

ُم َوَشاَءث
َّ
َواُهْم َحَهى

ْ
ىا أبىائهم 18﴾. ا َمأ ُؿغون هظه آلاًت بأنها حهمل َيهم ئطا لم يهاحغون وجٗغ ٍو

ت الجضًضة.  واهػمىا ئلى جلٚ اإلاضاعؽ الاؾخهماٍع

ل  َُجغ( خحن أؾؿىا بلضة لهم وؾمىها )صاع الؿالم(، ٗو
َ
ً احخمهىا في والًت )ه وأمثاٛ هإالء اإلاهاحٍغ

ثر نضص الؿٙان، وال  مً أعاص أن ٌؿً٘ مههم َيها، البض أن ًأزظ بىكامهم. وناشىا هىإ ؾىىاث، ٖو

ت غض الخٙىمت وناشىا ٖظلٚ  ًتزوحىن وال ًؼوحىن بىاتهم ئال أمثالهم، يحر أنهم لم ًٓىمىا بأي خٖغ

ى خغام في الشماٛ الشغقي، َأمغث الخٙىمت الُُضعا2009ئلى نام  ت بٗى ذ خٖغ لُت م خحن ٍْى

ت بازغاحهم، وجضمحر بلضتهم هظه في طلٚ الخحن.  الىُجحًر

ًىحض ٖثحر مً الشُىر مً ال ًأزظ ضضْت وال هبت صعهم مً الظًً ٌهملىن جدذ الخٙىمت، أو  -3

تي  ت، انخٓاصا منهم بأنها ماٛ خغام، ومً أمثالهم هىإ زالزت شُىر في ٍْغ ًأزظ مً الغواجب الشهٍغ

ُضْن( أؾىض ئليهم ئوشاء
ُ
ى  )ي

ُّ
اإلاضعؾت الخابهت لــ) مىكمت حمانت هطغ ؤلاؾالم( والتي أمغ أخمض َبل

ُخى 
َّ
 عخمه هللا  -ؾغصوها َؾ٘

ً
ـ أبىاء  -عةِـ الىػعاء الشمالى ؾابٓا باوشائها في الٓغي واإلاىاؾٔ لخضَع

ا، َدشاوع الثالزت، وجّم لهم الٓغاع نلى مىو ئوشائها ألنها ؾخمّىٛ بم اٛ اإلاؿلمحن في شماٛ هُجحًر

ىهضو(
ٌ
ٗان ًضعؽ 19الخٙىمت وهى خغام، وطٖغ واخٌض منهم ْطت شُسه مو الخٙىمت في مضًىت )ي ، أهه 

ٔ الغاجب، ولً٘ هظا الشُش بهض حبر الخٙىمت له باألزظ الىاؽ الهلم َازخاعجه الخٙىمت َُمً ٌؿخد

اجسظ ْضعا له في بِخه، َٙلما أنؿى هظا اإلاغجب حهله في طالٚ الٓضع ختى ال ًىُٔ مىه ألهه ًغاه خغاما 

ُضو لُٓٛى له بهض 
ْ
ىه

ُ
نلُه، وإلاا مغع وأخـ بضهى أحله ئلُه صنا ابىه وأعؾله بهظا الٓضع ئلى أمحر ي

ض هجاوي هللا منها ونطمني، وهظا الدشاوع حؿلُمه الٓضع نلُه ، بأن هظه بػانخ٘م عصث ئلُ٘م ْو
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 مههم وأها عابههم خحن ٖىذ ؾالبا أٖخب في 
ً
ض ٖىذ حالؿا و َُه هظا الخبر خضر أمامي ْو الظي ْو

 لىحي. 

ٖثحر مً الىناف ًٓىمىن في اإلاؿاحض أو في اإلاىاؾباث لُهكىا الىاؽ بسؿىعة جلٚ اإلاضاؽ )مضاعؽ -4

 
ُ
ض شاهضث واخضا مً أمثاٛ هإالء ُبٗى ضون بُ٘غان ّٗل مً ًىػم ئليها أو ًخهلم َيها شِئا، ْو ٖإ ى( ٍو

ام بهض ضالة الهشاء بخُؿحر  -الشُىر ًىما ػاع بلضحي  وهى مً ٖباع اإلاشاًش في جلٚ الىاخُت ًىمئظ. ْو

م والشُىر خىله حلىؾا، َٓاٛ الشُش :)ّٗل مً نلم أو هؿٔ ٗلمت واخض ت  الٓغآن الٍ٘غ ة مً ؤلاهجلحًز

َال جٓبل نباصجه أعبهحن ًىما( َاطا، ماطا جغي عأًه في الخهلم لخلٚ الثٓاَت؟  أَال حهض هظا الخؿٍغ مً 

ً مً أيىُاء ض٘خى ،خحن ؾمو زبر   أن أخض اإلاشهىٍع
ً
دٙي أًػا ى خغام( خحن طإ؟  ٍو

ُ
ٗاث )ُبٗى خغ

ُغ(
َ
ْغَ

َ
ة ئلُه ًىم الجمهت، وفي أزىاء الخؿبت في مضًخت ض٘خى حاء للطال  19زؿبت ئمام مسجض )مسجض َ

ت  ٗان ال ًجُض اللًت املخلُت وؤلامام ٖظالٚ ال ًجُض ؤلاهجلحًز ض أن ٌؿلم بهض، و جٓضم أخض اإلاسخُحن ًٍغ

 ً والبض مً وحىص مترحم لِشغح له ؤلاؾالم  باللًت ًُهمها، وخحن ؾمو هظا الًني أخضا مً الخاغٍغ

ت، َاؾدشاؽ يػبا، َٓاٛ لى ٖىذ أنلم أزظ ٌشغح ؤلاؾالم لهظا اإلاهخضي الجض ًض باللًت ؤلاهجلحًز

ُهْض ئلى طلٚ اإلاسجض للطالة ئلى أن  ٌَ ت في هظا اإلاسجض إلاا حئذ ولً أنىص ئلُه بهض الُىم، ولم  باإلهجلحًز

ى(.
ُ
 ماث ٖغاهُت )لُبٗى

ى خغام( في أضالتها، وألامغ لم ًِٓ نلى جلٚ اإلاضاعؽ َٓـ بل شمل 
ُ
ٗاهذ ضىع )ُبٗى ختى وه٘ظا 

ٗاهى ٌهخٓضون بأنها جابهت لخلٚ وهي ُٖغ أًػا. ومً  ض  اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت اإلاىكمت باألهكمت الخضًثت ْو

ًْ َباَبا( أمثاٛ طالٚ الُهم الؿُٓم:
َ
أٛو مً َخذ اإلاضعؾت الىكامُت ؤلاؾالمُت في مضًىت  20ٗان )َمَغاَا ؾ

ض أصث صوعا َهاال في جثُِٓ أهل ض٘خى بالثٓاَت الهغب ُت. ومً أواةل ؾالبها اإلاغخىم ض٘خى، ْو

ٗاصًمي أًػا بجامهت نثمان بً َىصي  ى عةِـ ْؿم اللًت الهغبُت زم هاةب اإلاضًغ ألا
ُّ
الضٖخىع نمغ َبل

ْىَضْن( في اللًت الهغبُت ناص ئلى لبلضه 
َ
ض٘خىؾابٓا،  وإلاا اهخهى الضٖخىع نمغ مً صعاؾخه الضٖخىعاه مً )ل

ىْن( ض٘خى َأزظ واخض مً أمثاٛ هإالء  ًؿى 
ُ
ًْ َباَبا( َخذ مضعؾت )ِمش

َ
ا ؾ

َ
ٓٛى )َمَغاَ ٍ في البلض ٍو
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ى 
ّ
( : هى الضٖخىع نمغ بل

ْ
ٍى

ُ
ىْن( حهني بظلٚ اإلاضعؾت الىكامُت،  و)ِبش

ُ
(. ومضعؾت )ِمش

ْ
ٍى

ُ
وزّغحذ )ِبش

 عخمت هللا نليهما, وه٘ظا ًىحضهظا الغأي في ٖثحر مً الىاؽ.

ى حشام املىحشفت عً
ُ

 معىاها القذًم املبحث الثالث: دعىة ُبىل

ى خغام( زىبا حضًضا يحر اإلاهغٍو بها في الٓضًم بُٓاصة شاب مؿلم 2004وفي نام 
ُ
م ئٖدؿذ صنىة )ُبٗى

ا.وصنىجه هظه لم جً٘ بهظه  ىِعي( في هاخُت البرهى شّغ شماٛ هُجحًر
ُ
اه
َ
اؾمه دمحم ًىؾِ مً ْبُلت )ٗ

نىة والجهاص( وإهما وحضث هظه الدؿمُت الدؿمُت في البضاًت وإهما اإلاهغٍو بها) حمانت أهل الؿىت للض

اتهم ومهخٓضاتهم.   مً ْبل الصخُُحن ولغبما ًٙىن طالٚ هكغا لىكٍغ

 هبزة عً حياجه

ى( بىالًت بغهى الٓضًمت 
ُ
ْؿٙ

ُ
ت )ِيْغِيِغي( مىؿٓت )َحاٖ هت في والًت-ولض دمحم ًىؾِ في ٍْغ ًىبي  -والْى

ٗان-خالُا أبىه مً نلماء هظه الىاخُت، وهى مً الظًً ال  ، ونمغه ال ًخجاوػ أعبهحن ؾىت خحن طإ، و

ًُػلىن ئعؾاٛ أبىائهم ئلى اإلاضاعؽ الخضًثت، ولظلٚ لم ًغؾل دمحم ئلى جلٚ اإلاضاعؽ، وحهلم الٓغآن 

وخُكه ومباصب الضًً ؤلاؾالمي مً أبُه زم الخدٔ بمههض ألاػهغ الشٍغِ في مُضيىعي، وحهلم 

ُ ٗان خاَكا لخُؿحر الهغبُت وؤلاؾالمُت بالىكام الخضًث، ْو ل أهه عاسخ في جُؿحر الٓغآن ختى أهه 

ابً ٖثحر، يحر أهه لِـ ملما بالُٓه ؤلاؾالمي وأضىله، زم جٕغ اإلاههض ولجأ ئلى جطُض الهلىم نىض مً 

ال ٌؿخمو  ض اجطل بشُش حهُغ مدمىص آصم مً نلما أهل الؿىت والػمه ؾٍى ًثٔ بهم مً الهلماء، ْو

الىكام الخٙىمي في ٗل شيئ، ئال أن َ٘غة الشُش جخمش ى مو َ٘غة ؤلازىان مىه مىاِْ جضنى ئلى حًُحر 

ٗان دمحم ًىؾِ ًلٓي  ض  ى مو الخضعج والخسؿُـ لخدُٓٔ الىجاح ْو
ّ

اإلاؿلمحن في مطغ وهي َ٘غة جخمش 

هُضِمي(
ْ
في مُضيىعي وهى هُـ اإلاسجض الظي ًلٓي الشُش حهُغ مدمىص آصم  21صعوؾه بمسجض دمحم )ِئ

اع  ٗان ْض ػاى نً صعوؾه خحن ٍػ جه باإلاضًىت، وهظا ًضٛ نلى أن دمحم ًىؾِ ٌهض مً أهل الؿىت وإن 

 مىهج صنىة شُسه َُما بهض.
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 الحذًثت:  –بىلى حشام  -مبذأ ظهىس دعىة 

ى خغام –ودمحم ْبل اجطاله بالشُش حهُغ جأزغ بضنىة مشابهت بضنىة  وهي الضنىة التي ْام بها  -بٗى

ي في الث ٗؼ ماهُاث خحن صنا بيبظ الضعاؾت الًغبُت بهض أن أٖمل صعاؾخه بجامهت الشُش ئبغاهُم الٖؼ

ٗان مخأزغا  ا، خحن خطل نلى شهاصجه الجامهُت في الاْخطاصًاث، وأؾـ الضنىة، و أخمض بللى ػاٍع

ىا شهاصاتهم  ا، وهبظوا صعاؾاتهم ومْؼ بثىعة آًت هللا الخمُني واجبهه ٖثحر مً شباب اإلاؿلمحن في هُجحًر

غهم في طلٚ ئْامت الثىعة ؤلاؾالمُت الشبيهت بثىعة ئًغان واهخهى ألامغ بهم ئلى الدشُو الضعاؾُت ويغ 

 َُما بهض.

ٗالشُش حهُغ مدمىص آصم،  وأما دمحم ًىؾِ َٓض جٕغ جلٚ الضنىة خحن اجطل بهلماء أهل الؿىت 

ٗان ٖثحرا ما ٌؿخضٛ بأْىاٛ ابً جُمُت، وحؿم ي أهه  ٗؼ ُت مسجضه ومما ًضٛ نلى هبظ دمحم ًىؾِ بالٖؼ

بمسجض ابً جُمُت َُما بهض. وأما زغوحه نً شُش حهُغ َبضأ ًٓٛى بأن الشُش ًٓٛى وال ًُهل 

َأزظ ٌشغح لبهؼ الؿالب َ٘غجه في الخغوج نلى الشُش ختى ئطا ما ٖثر نضصهم زاعوا نلى الشُش 

ؼ أؾؿىه َيي مضًىت مُضيغي بجاهب ؾ٘ٚ الخضًض ًت َسغحىا مً مضعؾخه َُمابهض، وأْامىا بمٖغ

ْىَضَهْغ( َُما 22في حي )يالصًما(،زم أؾؿىا مسجضا للطلىاث الخمـ بخي)يىغى(
َ
وؾمىه بمسجض )ٖ

ض  هت ؤلاؾالمُت َىعا، َأزظ نضص حمانخه ًٍؼ بهض، َبضأوا ًىاصون بأةمت الجهاص ؤلاؾالمي وجؿبُٔ الشَغ

تزاًض ٗل ًىم. وحمانخه  وأصاعوا  مجلؿا َضنىه –الشُش حهُغ آصم  –لٓض نٓض الهلماء  ومً بُنهم و  ٍو

ُه َأؾ٘خىه حججا. وإلاا اهخهى املجلـ ؾأله أهطاعه ما  مهه الخىاع ختى أنُىه نً الضَام نً مْى

ؼ أنلً نضم مىآَخه نلى  ؼ، وبىضلىهم ئلى اإلاٖغ ِ؟ َلم ًجب ننهم َٓاٛ ختى هظهب ئلى اإلاٖغ اإلاْى

 ٗل ما حغي في املجلـ.

 ميزاتهم ومبادسئ أفهاسهم: 

نت بشضة الخماؾت نلى ؤلاؾالم وؾضٛ الشهغ ْاةلحن بأهه مً َهل الصخابي وجمخاػ هظه الجما

ٗاهذ  لبؿىن الثُاب الهاصي نىض ُْامهم بهملُاتهم، و أجمىن ٍو الجلُل ابً حبحر، وهم ًٓخضون به ٍو

وؿاؤهم جلبؿً ألاحجبت اإلاُغؾت خُث ججغعن زُابهً في اإلاش ي. أما مىاعص أعػاْهم َٙاهىا ٌهخٓضون 
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ًخم مو أٗل الخغام لظلٚ ًٓىمىن بالبُو والشغاء وال ًتهاوهىن بأي هىم مً الطىانت ولى  بأن الىطغ ال

ل طلٚ لًغع جدطُل ألاعػاّ مً ٖؿب أًضيهم، ومو  بُو الؿىإ، ٖما ٌشخًل بهػهم بالؼعانت ٗو

ٗاة مً أًضي ألايىُاء وال ؾُما نىضما ًٓىمىن ببىاء اإلاؿاحض ومضاعؾهم  طلٚ ًأزظون الطضْاث والؼ

ٗاهىا ً٘غهىن الطالة زلِ ٗل مً زالُهم في الغأي والانخٓاص. ومً مباصئهم:ال  -خاضت، ٖما 

ا جٓىم نلى أؾاؽ مً ال٘خاب والؿىت. -1  جأؾِـ الضولت ؤلاؾالمُت في شماٛ هُجحًر

 هبظ الضعاؾت الًغبُت، ألن الىطغ ال ًخم ئال بظلٚ ٖما ٌهخٓضون.-2

ٗاهىا ٌهخٓضون -3 اء حغث به اإلآاصًغ ألاػلُت  نىضما ًٓىمىن بالخُجحراث  بأن مً أضِب بها مً ألابٍغ

بىن الجاهب ؤلاًجابي نلى الجاهب الؿلبي.
ّ
 َال ًغون َُه نُب، أو ًٌل

 أوى مىقفهم مع الششطت

ٗان أٛو مطاصَتهم مو الشغؾت في  م وطلٚ أن دمحم ًىؾِ هُؿه اتهمه بهؼ ؾالبه بالبؿئ في 2004و

هىن بهم الؿحر،  َأزظو مٓغ ئْامتهم في مىؿ ٓت) يُضم( مشخًلحن بالؼعانت، َبضأث الشغؾت ًْى

َضْم( ٖما َهلىا هُـ  ُْ ؼ الشغؾت في مىؿٓت )يَ ىا مٖغ ( وأخْغ
َ
اهَما

َ
ض، َسغحىا في )ٗ بالٓبؼ والدشٍغ

 ،
ً
ْغُمىا( وطلٚ بُٓاصة دمحم نلي مً أهطاع دمحم ًىؾِ ؾابٓا

َ
ت )ِلِبَُماِعي( مىؿٓت )ج الُهل في ؾ٘غجحًر

ٗأمحر لهم. زم اؾخمغث هظه َهٓض دمحم ًىؾِ  مههم مجلؿا هكغا أن الُهل خضر بضون ئطن مىه 

اإلاىاِْ ختى زغحىا ئلى )َصْمُبَىا( وضاصَىا الطُاصًً خاملحن الؿالح َٓخلىا واخضا منهم، لً٘ 

ؼ الشغؾت  خلىا عةِـ مٖغ الؿُاصًً ْخلىا ؾبهت منهم، زم زغحىا حمانُا في هُـ الؿىت ئلى )َباَما( ْو

 
ُ
ي أ ُِ و( َأعؾلذ الخٙىمت ئليهم حىىصا مً مهؿ٘غ )ُحُىْؽ( وجغضضث الجمانت َّى الجباٛ وصاع )ِصً

ى 
ُ
نلي  –الٓخاٛ بُنهم وبحن الجىىص وؾبب طلٚ ئلى مٓخل ٖثحر منهم هىإ خحن أمغ خاٖم والًت َبْغه

مغ أشىو لٙان ألا  –آصم شدُم ِصَبْل  –بٓخل ٗل مً له اللخُت، ولىال أن أه٘غ له هاةبه  –ُمىُصو شٍغِ 

ى خغام(.
ُ
 مً طلٚ ألهه ؾِشمل الٓخل مً لِـ مً حمانت )ُبٗى
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ى خغام( هي واْهت 
ُ
-م خحن زغحذ الجمانت في مُضيىعي 2009وأما أؾىء واْهت أضابذ حمانت )ُبٗى

وحًلبذ نلى الشغؾت وأزظث ٗل مهضاتهم مً الؿُاعاث والؿالح وؾُؿغث نلى  –ناضمت والًت بغهى 

ٗامال،  هذ أنالمها وشهاعاتها، وأنلىذ  باْامت الضولت ؤلاؾالمُت، خحن أعؾلذ ئليها الهاضمت ًىما  وَع

ىا( ًٓىصون الضباباث والؿالح  ُْ ت  الجىىص مً مهؿ٘غ )ُحىْؽ( أًػا بُٓاصة )ضالح َم الخٙىمت الىُجحًر

ٗامال،ختى جم ججمو الجمانت وخطاعهم عحالهم ووؿائهم في  اإلاضمغة َؿُٓىا ًدباصلىن الىحران لُال 

ُل( َبضال مً أن ًضمغ الجىىص  ؼهم وأزظوا ً٘برون وهم ًٓىلىن )خؿبىا هللا ووهم الٖى مسجض مٖغ

َىا -اإلاسجض مههم، أزظ الٓاةض ُْ م٘براث الطىث ًىاشضهم هللا بالخغوج مً اإلاسجض ختى ال  -ضالح َم

ضون الشهاصة في طلٚ اإلاسجض، َُّجغ الجى ٍغ ىص شِئا جضمغ مههم، ل٘نهم أضغوا نلى نضم الخغوج، ٍو

ِغي حمُها، وأزظ الٓاةض الجِش ًىاصيهم بالخغوحهم 
ُ
ُضوي ُْ بجاهب اإلاسجض، مما أَؼم الىاؽ في َم

ىاشضهم هللا بظالٚ وخحن طإ أزظ دمحم ًىؾِ م٘بر الطىث في اإلاسجض وأنلً لجمانخه للخغوج  ٍو

ْلبه، ئال أن الشغؾت ْاةال ْض آن ألاوان للخغوج ووحبذ الهجغة َالُسغج ّٗل واخض  مخمؿٙا باًماهه في 

ض ؾبب طالٚ ئلي مٓخل نضص ٖبحر  اث وأؾلٓذ نليهم الىحران ْو جغضضث بهم بهض زغوحهم في الؿْغ

ضمىه  للشغؾت للتهمت واملخاٖمت ئال أن الشغؾت  منهم , وألٓي الجِش الٓبؼ نلى دمحم ًىؾِ، ْو

ل هظا خُكه الجمانت نلي الشغؾت، مماأوعر ال هضاوة بُنهم وبحن الشغؾت ْخلخه بضال مً الخدُ٘م. ٗو

ت َُما بهض.  التي أوحضث الخىاصر الجاٍع

 إعادة ظهىس حماعت مشة أخشي: 

ى خغام( واهتهذ،  
ُ
ت )ُبٗى ت بأنها ْػذ نلى خٖغ وبهض أن جم جضمحر مسجضهم أنلىذ الخٙىمت الىُجحًر

ء الظًً أَخىا م  َبضأث جغؾل الغؾاةل ئلى الهلما2010ولً٘ الجمانت ناصث ئلى الكهىع مغة أزغي في 

بدل صمائهم مدخجحن بأنهم زىاعج جدل صماؤهم، وتهضصهم بالٓخل أًىما ؾاعوا، َأزظث جٓخلهم واخضا 

بهض آلازغ. زم واضلذ ؾلؿلت مً الخُجحراث مىظ جلٚ الؿىت ئلى ًىمىا هظا، ولً٘ أؾىأ هظه 

و في َبراًغ  ذ واخض، 2010الخُجبراث ما ْو زم جُجحر ٖىِؿت م خحن ْخل خىالى ؾبهحن هُغا في ْو

ُبىَحا( الظي طهب بأعواح حؿهت وأعبهحن هُغا، وطالٚ في
َ
، زم الؿامت 2011\12\25)ماصال( بٓغب) أ

ٗاهى(   م الظي طهب بأعواح ماةت وزمـ وزماهحن هُغا وأٖثرهم مً الشغؾت.2012\1\20ال٘بري في) 
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 هل  مل العملياث التي جيصب إلي جلو الجماعت جنىن حقا مً عمليتها؟ 

ثحرا ما جى٘غ الجمانت ما لٓ ى خغام( نملُاث وجُجحراث ولِـ لها ًض َيها، ٖو
ُ
ض جيؿب ئلى حمانت )ُبٗى

  -وؿبذ ئليها في خحن جٓغ بىُؿها ببهػها، لٓض أّْغ بظلٚ ٖثحر مً اإلاطاصع الصخُُت منها:
ْ
ٍى

ُ
ِبش

 ٛ ٗا ًٓى ٗا، والضٖخىع باو نبض هللا واس ي  خحن بّحن أن بشٍى ماجُى ٗى ) زمـ وحؿهحن في  23ماجُى ٗى

اإلااةت مما جيؿب ئلى جلٚ الجمانت لِؿذ مً نملها، وأها أْٛى بل ماةت في اإلااةت هي أنماٛ ؾُاؾُت 

ى خغام( واتهامها باضضاعها 
ُ
ثحرا ما حاء ئْغاع الشغؾت باهٙاع بهؼ ألانماٛ اإلايؿىبت ئلى حمانت )ُبٗى ٖو

 مً بهؼ اإلاطاصع. 

( زبحرة في ا ـْ ُ
َى
ُ
ى خغام( وجٓٛى )ِححْن َخاٗ

ُ
ُٓت في الىالًاث اإلاخدضة: )ئن ُبٗى لخدلُالث للشإن ؤلاٍَغ

ت هُؿها، والؿُاؾُحن، والجىىص، والشغؾت، وهُذ  لِؿذ اإلاشٙلت، ولً٘ اإلاشٙلت في الخٙىمت الىُجحًر

ى خغام(  .24الهالْت في بهؼ الخىاصر لجمانت )بٗى

 الخاجمت والاشتيتاج:

ا في  مؿلو الٓغن الثامً نشغ َىحضها مىٓؿمت ئلى ْؿمحن حاء الاؾخهماع البرؾاوي ئلى هُجحًر

مخبانضًً،لُكا ومػمىها، اإلامالٚ الجىىبُت الىزيُت، واإلامالٚ الشمالُت اإلاؿلمت. َأما أهل الجىىب 

َٓض عخبىا باالؾخهماع وزٓاَخت، وطلٚ لهضم وحىص مٓابل لهما نىضهم. وأما أهل الشماٛ َ٘غهىهم 

َغأوهما خُلت  25،(،وَل ٌصتبذلىن الزي هى أدوى بالزي هى خيرٖغاهُت مؿلٓت الؾخًىائهم ننهم، )

ٗاث جضٛ نلى  هم نً الضًً الخىُِ وزٓاَاتهم الغاُْت، َمىظ طلٚ الخحن بضأث مهإع و خغ لطَغ

ت ئلى ًىمىا هظا.ٖغاهُت الٓىم لٓبٛى الثٓاَت الاؾخ ت الخبشحًر ً  هماٍع وفي مؿلو الٓغن الخاصي والهشٍغ

ت حضًضة لها  أَٙاع مخدضة لخلٚ ألاَٙاع الٓضًمت في هاخُت، ومسالُت لها في بهؼ الىىاحي. قهغث خٖغ

ت الجضًضة بأنماٛ مسالُت لخلٚ الُ٘غة الٓضًمت خحن ًيؿب ئليها ٖثحرا مً  ض ْامذ الخٖغ ْو

ض ؾبب هظا نً  الخُجحراث ما َهلذ ومالم جُهل،مما ؾبب أن جٙىن لها مىاِْ مو الشغؾت، ْو

ا. وهظا ًلخُذ الهالم هدى جلٚ ا ى خغام( في شماٛ هُجحًر
ُ
ت )ُبٗى لخىاصر وجمؤل اإلاؿامو بأزباع خٖغ

ا بحن الخهطُل والخدٍغِ( ٌؿخيخج مىه ما ًلي: ى خغام في شماٛ هُجحًر
ُ
ت ُبٗى  البدث بهىىاهه )خٖغ

 املجخمو الىُجحري ٌهاوي اإلاشاٗل  الضًيُت. -1
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ا الىزي -2 ُت مً هاخُت الٓغاءة وال٘خابت، وأعاص مثل ؾىع الاؾخهماع البرؾاوي الخُاة في حىىب هُجحًر

ضعؾىنها ْبل مجُئه. ػىه جمؿٙا بضًنهم ولًتهم الهغبُت التي ً٘خبىن بها ٍو  طلٚ في الشماٛ ََغ

ٗاهذ نلُه في الٓضًم -3 ذ نما  ا َٓض  اهدَغ ٗاهذ طاث أضالت في شماٛ هُجحًر ى خغام( وإن 
ُ
صنىة )ُبٗى

 في الهطغ الخالي.

ى خغام( -4
ُ
وإن ْامذ ب٘ثحر مً ألانماٛ والخُجحراث، لً٘ ٖثحرا مما ًيؿب ئليها لِـ مً صنىة )ُبٗى

 أنمالها.

كىن ألاخٙام للمتهمحن بضال مً الخدُ٘م.-5 ُّ ت ًى  الشغؾت الىُجحًر

ىن الُغضت لخىُُظ الخٓض الضًني-6
ّ
ا ٌؿخًل  الشغؾت في هُجحًر

ا ًخسظون الازخالٍ الضًني والٓبلي ٖؿالح لخض-7  نُم ؾُؿغتهم ومضتهم.الؿاؾت في هُجحًر

ت .-8 ىخغام (والشغؾت والخٙىمت الىُجحًر
ُ
ت ) ُبٗى  ٌهخبر ألاعواح عزُطت نىض ّٗل مً خٖغ

ب الٓىم بهظا اللٓب هكغا لشضة ٖغاهُتهم لخلٚ الثٓاَت اللتي ًدملها اإلاؿخهمغون البرؾاهُىن.-9 ِ
ّٓ  لُ

 الهىامش: 

 .48ؾىعة اإلااةضة، آلاًت -1

اٍ والشإن ؤلاؾالم -2 ذ، اإلاىؾىنت الُٓهُت, الجؼء الؿابو نشغ، ؾبهت ألاولى  وػاعة ألاْو هـ 1409ُت الٍٙى

 .184م مؿبهت اإلاىؾىنت الُٓهُت، ص  1989

م  1933هـ 1352الشُش دمحم الخػغي بٚ، أضٛى الُٓه، الؿبهت الثاهُت مؿبهت الغخماهُت بمطغ ؾىت  -3

 61ص:

,  م٘خبت بضع للؿبانت اليشغ نأخمض بً دمحم لٓمان,   الٙاشِ لظوي الهٓٛى نً وحىه الٙاَل ب -4 يُل الؿٛإ

ت الُمىُت  ضىهاء   ؾبهت ألاولى   و  حمهىٍع  20م   ص 2000هـ  1420والخىَػ

  م أهكغ ئهترهذ  َُماًىاؾب طلٚ.2010وطلٚ ما انتٍر به الهالم في حضٛو حهضاص أحغي في ؾىت  -5

ا,  الؿب -6 م م٘خبت وهبت  1985هت ألاولى ؾىت  الشُش  آصم نبضهللا ؤلالىعي,   ؤلاؾالم الُىم ويضا في هُجحًر

 .14الٓاهغة. ص

ا ونثمان بً َىصي الُالحي ؽ1971ألالىعي، آصم نبض هللا,  -7 ُٔ الىمىطحُت  2م ؤلاؾالم في هُجحًر التَر

ا بحن ألامـ والُىم،  13للؿبانت مطغ، ص  زم أهكغ نلي بً أًىب هاجي )ص.ث( ملخاث نً ؤلاؾالم في هُجحًر

 57ٍذ ، ص صاع ال٘خاب الخضًث الٙى 
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 .13الدجغاث آلاًت  -8

  الشُش ؤلالىعي  هُـ اإلاغحو   الطُدت طاتها. -9

ش  ص  -10 ٓت بال جاٍع ا اإلا٘خبت ؤلاٍَغ ت اللًت الهغبُت وآصابها في هُجحًر يالصهث صٖخىع شُسى أخمض ؾهُض، خٖغ

20. 

 .55يالصهث، صٖخىع شُسى أخمض ؾهُض، اإلاغحو الؿابٔ، ص -11

  92ت اللًت  هُـ اإلاغحو    ص يالهث  الضٖخىع شُسى أخمض ؾهُض، خٖغ -12

  يالصهث، هُـ اإلاغحو  ص طاتها -13

 شُسى يالصهث، اإلاغحو الؿابٔ، وطاث الطُدت.  -14

ٓت اإلاؿغخُت. واليسخت مىحىصة في م٘خبت  -15 ـ اللًت الهغبُت نلى ؾٍغ أخلى ال٘الم: ؾلؿلت مً ألاشغؾت لخضَع

ت. ولم ًظٖغ ْاةلها   الجامهت اَؿالمُت الهاإلاُت بملحًز

  غحو الؿابٔ طٖغه، طاث الطُدت.يالصهث.اإلا -16

و ًٓو في مىؿٓت )بىؾىًا( بىالًت ض٘خى خالُا، وجبهض نً مضًىت ض٘خى بما ال  -17 ٗاهذ في مْى وؾاجغو بلضة 

ً ُٖلى مُتر في حىىب مضًىت ض٘خى. ض نلى نشٍغ   ًٍؼ

 .97ؾىعة اليؿاء، آلاًت -18

ؿ٘نها -19 نبض هللا بً َىصي واجسظها مٓغا  هي مضًىت زاهُت في الضولت  التي أؾؿها الشُش نثمان بً َىصي َو

  إلْامخه ٖغةِـ لجاهب الًغب للضولت

ا ألن ئمامه وهغٍو بالخؿب املخالُت للغؤؾا صاةما وهىغضهم -20 غ مهغٍو َب هُجحًر   ومسجض ََغ

ا وزاضت في مضًىت ض٘خى مٓغ الخالَت ؤلاؾالمُت في  -21 مغاَاؾً بابا مً طوي الجاه في شماٛ هُجحًر

  م.2010لى جىفي في نام اإلااض ي الؿبهُىاث،وصٖخى نمغ بل

ىِعي أمام بِذ أخض مً أيىُاء جلٚ اإلاضًىت وؾمي اإلاسجض باؾمه  -22
ُ
ُضي ُْ  مسجض ًٓو في مضًىت َم

  وهى مسجض لهظه الجمانت ًٓو في مىؿٓت مُضيىعي وؾمىه َُما بهض بمسجض ٖىضهغ. -23

ا،وأما الضٖخىع با -24 :مً ٖباع عحاٛ ال٘ىاتـ في هُجحًر
َ
ٗا ى

ُ
ى ٗ ُُ وا نبضهللا واس ي هى مخسطظ بِشٍى َماِج

  م في عاصًى َغوؿا.2011-12-31بهملُت ألامً وزبحر بها ْضًما. وأنلً بهظا في

  م.2012-12-3صخُُت الصخاعي،  -25

 . 61البٓغة آلاًت  -26
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 بني التأصيل والتحريف. حركة )بُوُكو حرام ( يف مشال نيجرياي
ػداد:  ا 

معر موىس غُُدن  
1

 

 هيجرياي-قسم انلغة امؼربية،لكية امض يخ صاغاري نلرتبية، ظكتو

 :ملرط امبحث

ىل اميوم، 9119اكتظّ امؼامل ذرب احلوادث اجلارية يف صامل هيجرياي ابمس )بُوُكو حرام( من س نة  م، ا 

م، حىت تزغزع غرش اجملمتع امنيجريي ابحلوادث اميت أ حدثهتا 9112احلوادث س نة واص تدت ثكل 

ىل أ ن  هذه احلركة، وس يؼاجل امبحث مفهوم معطلح لكمة )بُوُكو حرام(، وقد أ صارت املراجع ا 

الاس تؼامر امربيطاين ملا أ انخ  يف داير هيجرياي رحب به اجلنوبّيون اموجنيّون، وكرهه امضاممّيون 

حفاول امضاممّيون لك احملاوةل رفغ امثقافة اميت حيملها املس تؼامرون موجود امثقافة  املسلمون،

ىل تركهام وال ذذ مغريهام. وقد أ صار  الاسالمية امقدمية املأ ظوةل وادلين احلنيف غندمه ال يرون مرّبرا ا 

ىل ادلراسة امتارخيية وظور من ال مثال املأ ظوةل متكل احلركة امقدمية، كام  أ صار امبحث امبحث ا 

مببدئية ادلغوة اجلديدة وظور من ال مثال ملواقفها مع امرشطة فاجلنودا من ذالل امتحطيطات اميت 

ىل مقتل ػدد كثري من أ حصاب هذه احلركة  قامت به احلكومة امنيجريية ملواكبة هذا امتّيار مما أ دى ا 

ىل هيحرياي حنو ثكل احلواد ث املمقوة غهنا، ودمتت امبحث قبل امتحكمي، وذكل ما أ مفت هظر امؼامل ا 

 ابمنتاجئ وامهوامش فاملراجع بؼد أ ن همدت ابملقدمة واملباحث ملك موقف يف امبحث.

Abstract 

Recently the world must thronged by news of the pathetic happenings in Northern Nigeria 

perpetrated by the insurgent group called Book Haram since 2002 to the present day. The 

intensity of these occurrences rad reached the highest peak in 2009 when they shocked the 

                            
1
 Umar1959@yahoo.com 
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ا؛ فعُىف ؤمحر هىاًت ؤًمػُىف أمير املؤمىين به حػلى" " وفي وعبت العُىف ألمحر اإلاامىحن في كىله:

اإلاامىحن هىا هىاًت ًِ العُىف التي ًلاجل بها الجىىد املجاهذون في هزه اإلاّشهت، فيعب العُىف 

 بلُه واإلالفىد حىىده، فهي هىاًت ًِ وعبت ؤًما.

  أػلىب الىفي

، وكذ ًشاد به هفي  اللغت الّشبُتؤظلىب الىفي في  لت بهياس ؤو هلن فىشة ؤو حجت ؤو مىلُى هى وٍش

ىلعم بلى كعمحن حملت ذ وهى الزي ٌعبم ألاٌو هى الىفي ا :ؤو دلُل. والىفي هى لذ ؤلازباث، ٍو لفٍش

وهي: ال، لِغ، ما، وغحرها. والثاوي ؤظلىب الىفي الممجي وهى الزي ًيىن بغحر  ؤدواث الىفيبةخذي 

 . 28لمىاؤدواث الىفي بل ً خَ 

ذ غسمىا دُىال، وال هجاهس فىقها" اففي ِباسحي: " ظخخذام لىال ألاظالىبحن؛ الىفي الممجي والفٍش

 :  مّا، لغشك جىلُذ اإلاّجى ولبشاصه وجىهُذه خُث ًلٌى

الء دًً هللا مً بُنها الشحل.   ِذمىا خُىال ال هجاهذ فىكها * إِل

 ومً أػالُب الىفي التي وضزث في الىظ قىله:

هم" الغشك هىا هى بهياس الىلْ الخالي لللىم بّذ ؤن حغحرث ؤخىالهم. "وؤهثر  هم لِعىا هما كذ ِهذتُ

 ومنها ؤًما كىله: 

 "وظيانها غحر الزًً بها كبل" الغشك هىا ؤًما هى بهياس الؽاِش للىلْ الجذًذ للىمه.

له: "لم ومً ؤظالُب الىفي التي اظخخذمها الؽاِش لىلن الفىشة والدجت ؤظلىب الىفي في كى 

 ًجاهذ" في البِذ الخالي:   

 ومً كفذه ماٌ ؤو اٌهاس هجذة * ؤو اؼفاء غَُ لم ًجاهذ ورا الففل

 ػازػا = املىػُقى الخاضحُت والسادلُت 

 املىػُقى الخاضحُت

 جخمثل اإلاىظُلى الخاسحُت في اللفُذة في الىصن واللافُت وداللت ألالفاً



 ؾبد اماكيف ؾامثن امبشري
 و منري دمحم بكورا

ابئية امشاؾر موىس لكمي املايل يف مدح امش يخ امرشيف 

 ا براىمي ضاحل احلسيين: دراسة أ دبية حتليلية
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 ابئية الشاعر موسى كليم القايل يف مدح الشيخ الشريف إبراهيم صاحل احلسيين:
 دراسة أدبية حتليلية

ؿداد  ا 

1ؾبد اماكيف ؾامثن امبشري
 

و منري دمحم بكورا
2

 

 جامـة غوسو امفدرامية كسم ادلراسات امـربية

 ملخص امللاةل:

براىمي ضاحل احلسيين: ىذه امللاةل بـنوان " ابئية امشاؾر موىس لكمي املايل يف مدح  امش يخ امرشيف ا 

هْغماَلم ووشب هتا ويلدم امباحثان  ُبوُرو ا  ْ دراسة أ دبية حتليلية " ؾبارة ؾن جسليط امضوء ؿىل مدينة َغم

كذكل دراسة وجزية  مفحل من حفول امشـراء يف املدينة يف فن املدحي، وىو: امشاؾر موىس لكمي 

وثناوَل أ يضا شـره وشاؾريتو وامبيئة اميت ؿاش فهيا، كام كاما املايل، كام كاما برتمجة حياثو وجلافتو 

أ يضا بـرض كطيدة من كطائده يف املدحي ورشهحا وامتـليق ؿلهيا، وخاضة يف ما يتـلق ابل مفاظ 

وامتـابري من حيث اجلزاةل وامسيوةل وانلني مما اكس هبا موان من ادلال. وؾند اموكوف ؿىل بـظ 

دىا ىذا امشاؾر يالحغ أ ن كطيدثو كد حؼيت ابخلطائص الآثية: حسن اخلطائص امفنية اميت أ ور

ن ىذه املمزيات كد ساؿدت ؿىل  املعلؽ وامتخلص وحسن امللعؽ وال سلوب وضدق امـاظفة، فا 

ػيار ما يف املطيدة من ادلال امفين واحملس نات امبديـية وامتطوير امفين، وكد هؼم امشاؾر كطيدثو  ا 

 .ؿىل امعويل ؿىل أ مجل وجو

 

                            
1
 usmanabdulkafi@gmail.com 

2
 Manirumuhammadbakura@gmail.com 
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  أكاب9\\9\\9\9\\9\9\9\\\9\\ **9\\9\9\9\\9\9\\9\9\\

.خالبِذ الفي   صف مً فٔىلً فلاض فٌٔى

 فٔىلً مفآُلً فٔىلً مفآلً **  فٌٔى مفآُلً فٔىلً مفآلً

 أًاف ببِذ هللا مً ٗحر ٓسة  **  فلام ًإزي الفطن ما وان ٓلما

\\9\9 \\9\9\9\\9\9\\9\\9  **\\9\9\\9\9\9\\9\9\\9\9 

     **  فٔىلً مفآُلً فٔىلً مفآلً فٔىلً مفآُلً فٔىلً مفآلً

ل ،اليامل،  وكس حاٌو الـآط أن ٌؼحر ٓلى أحس أبحط زالزت هثر وضوزها في الـٔط الٔطبي، وهي: الٌٍى

ٍُ، وهى أٌو البحىض، وبسأوها به، ألهه أجمها اػخٔماال، ئش ًجيئ فُه الجعء وال الؼٌط وال البؼ

ل، وكُل ػمي بهصا ؤلاػم ألهه أهثر البحىض حطوفا وألهه ئشا كْط كس ًيىن  النهً، ولصلً ػمي الٌٍى

الباحث أن وبالىِط ئلى هصه ألاؿٔاض ،ًطي  (28وال ٌـاضهه في شلً بحط آدط.) زماهُت وأضبٔحن حطفا،

الٔطون والوطب مللىضجان،وهى حصف ػاهً الؼبب،مً فٔىلً فخلحر فٌٔى مفآُلً فٌٔى 

 مفآلً، وجىطض هصا في الٔطون الوطب.

 أسلىب القصيذة  -ط

وكس ادخاض الـآط فى هصه الللُسة الٔباضاث الجعلتـ وألالفاَ الؼهلت، وجطي ػهىلتها في املخطج، 

ط الٌبُعي اإلاألىف،  ولىً الـآط ح٘لب ٓلُه بٔى اإلأاوى وادخاض ألالفاَ لم ًىس ًفهم والخلٍى

 اإلأنى ٓىس ٓسم ؤلاوسجام، وشلً في كىله:

 أًاف ببِذ هللا مً ٗحر ٓسة   **    فلام ًإزي الفطن ما وان ٓلما

وهصلً فى  ٔنى، وإن وان وظن الٔطوض ى صخُحا.ًلخّ فى البِذ ألاٌو والشاوى ٓسم ؤلاوسجام فى اإلا

 الخامؽ :البِذ 

 حىاحً مفطٖو بحب ئلهىا    **  فأزي فطْو اليؼً ماظاٌ كاةما.
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وكس آترف  بمطاوزة مإاػفت ألاهل وألاكطباء.ًلب الـآط اإلا٘فطة للفلُس ،زم اػخمط  وألابطاض.

الـآط بأن السمٕ اإلاؼيىب،ئهما آزاض للصهطي الصي مط ٓلى الىفؽ، ففان السمٕ ػُال مسضاضا ًجطي 

لِبه بالفتر ٓلى حسًً.وػخِل ا لسهط جبيي ما بلي وػُِل ضهحن الخعن يهع مـآط الللب ٍو

ووان مً ٓازة الـٔطاء، ًصهطون كفاة وفواةل الفلُس زم ٌٔلبىهه بالهام اللبر  وؤلاهىؼاض.

 وأدط لخبه وؿ٘فه الـسًس للفلُس.والؼلىان ألػطة الفلُس كبل الٔاء للمُذ.ولٔل الـآط كسم 

 الخيال في القصيذة  -ص

،لـٔىض الـآط ًِ ط الباْض ىا مىه جلٍى طٓو خجلى فى ألاؿٔاض الٔاًفت اللازكت ، والـٔىض الخٍطف ٍو

ىا ٌٓفه ٓلى  –لفلُسه،ٓىس ػماْ وفاجه، وهُف ٌؼط ححن ًطي هجما ًخألم فىق مُاه أهله، هما  ًطٓو

 وهُف أهه ًأػف مً أهله ًلبحىن بال ػاةم، وال اللخِاث الـسًسة، هصهجطن الفلُس أهله في 

صهط أدالكه الىبُلت،زم  -بل لٔل شلً أمط ًبُعي –ًيس ى في هصه املخىت  أن ًصهط أًامه اإلااهُاث، ٍو

ت ححن ًٌلب ئلى كاحبه وأهله أال ًيس ى الفلُس، فان الٔازة حطث أن ًيس ى  ًلخفذ الخفاجه بآض

تروىه لى ال٘س ححن ٌؼحر أصخابه، ٍو ه وحُسا في الطاحلىن بٔس جطمُم أحؼامهم،وهصلً أبْط في جحؼٓط

هصا اإلايان الىحـت واللاْ الٔمُم، ووأهه ًحؼً بهصه الىحـت وبلأ لم لها مً أوؽ ووحسة،وهى 

ط لـٔىض كلم، ولٔل هصا هى ػبب ئلخفاجه ئلى هللا بالسٓاء ًلبا  الطحمت واإلا٘فطة مً هللا  جلٍى

 ػبحاهه وحٔالى.

 أوصان القصيذة وقافيتها. -ح  

ل فيا كلُسجه الصي ًخىطض ٓطوهه وهطبه مطجحن بخىطاض البِذ، وهى فٔىلً  دخاض الـآط بحط الٌٍى

لٌى الـآط:  مفآُلً فٔىلً مفآلً** فٔىلً مفآُلً فٔىلً مفآلً.ٍو

 أضسى أبا بىط بللبى هاةما  **  لؼمعى وعى اإلاىث مً وان ٓاإلاا

\\9\9\\9\9\9\\9\9\9\\9   **\\9\9 \\9\9\9\\9\9\\9\\9 

 فٔىلً مفآُلً فٔىلً مفآلً   **    فٔىلً مفآُلً فٔىلً مفآلً

 حُاة إلاازاوى وال ؿً ئنها   **   ٌُٔس بها الىاغ وول مىطما
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 ثي الشعر العريب لدى يوسف عبد هللا  اللوكوجي ملدواكي بدا، دراسة فنيةامر 
ػداد  :ا 

 محزت هوح ضادق

1هيجرياي ،والية كوغي،لكية الرتبية الفدرالية ب وكين ،احملارض بقسم اللغة الؼربية
 

 خصاملل

ىل اسياماث يوسف غبد هللا اللوكويج، واهتاجاثو الشؼرية، حيث ب خذ  الباحث ثيظر ىذه الورقة ا 

ىل هبذت يسريت غن حيات  ىل اترخي مديية لوكوجا وذكر ػلامء فهيا، مث ثطرقت  الورقة ا  يد القارئ ا 

يوسف غبد هللا اللوكويج، واوشاء مدرس تو اليت مسيت مبكز الؼريب واال ساليم، ومؤسساث 

ىل البحث غن راثء اليت قيلت غيد وفات مادايك  ببده يوسف غبد هللا الؼلمية، وحاول الباحث ا 

بوالية الييجر غيدما جح ببيت هللا احلرام ووافتو امليية ، ذكر الرايث بؼظ ب خالق الفقيد وجوده 

ىل ب ساليب الفنية يف ىذه الورقة من  وغطائو اذلي ال ياكد ييقطع يوما حيت لقي ربو، وهظرث الورقة ا 

ر وقوافيو، واملالمح ال فاكر وال سلوة والؼاطفة ولغة القطيدت، وكذكل مضمون القطيدت وب وزان شؼ

 البالغية يف القطيدت، واختمتت الورقة ابخلامتة واملراجع الؼربية واال ىلكزيية.

Abstract 

This paper represents a biography of the great scholar and prominent Arabic literary 

personality in Lokoja Kogi state، Nigeria ; sheikh  Lokoja. it gives an account of his life 

generally، exposing his scholastic potentials and contribution to the development of Arabic 

literature. This could undoubtedly enhance further research in to the precious Arabic literary 

legacies of the  great Sheikh especially in the aspect of didactic literature. 

 املقذمة

دبىب ٓطؿها مبىب الٔع وؤلاحالٌ، الصىي  ًمخاظ الـٔط اللىفي ٓىس ٓلماء لىوىحا بمياهت مطمىكت، ٍو

به ًلسض كُمت الٔالم ومىهبخه الٔلمُت، وبه ٓبر ٓلماء لىوىحا ًٓ مـآطهم الىلُت، وججطبتهم 
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 القيم الفّنية يف قصيدة "أبعد الشباب" ألمري املؤمنني دمحم بّلو
ػداد  :ا 

سوامن أ والويل بوّو
1

 

 نيجرياي-قسم انوغة امؼربية، جامؼة غامثن بن فودي، ضكتو

 املوخص:

يؼّد شؼر اموغظ واال رشاد من أ مه  موضوػات ال دب اال ساليم اذلى يقطد يف طريقو ال مر 

ر ػىل ضوء امكتاب وامس نة وأ اثر امسوّف امطاحل.  وال يزال املثقف ابملؼروف،  واههني  غن املنك

حدى  أ رايض املس تؼربني جيؼل امؼقيدة  اال سالمية ؾرضو ال سايس غند تؼمل ادّلراسات  امؼريب يف ا 

امؼربية أ و غند تناوميا دلراسة احلياة. ومثال ذكل  ما دفع أ مري املؤمنني دمحم بوّو ا ىل ضبؽ أ شؼاره 

وانهتج امباحث املهنج امتارخي  غند ترمجة حياة أ مري املؤمنني دمحم بوّو، كام  ؼقيدة اال سالمية.ابمطبغة ام 

وأ قّر امباحث  مّت اس تخدام  املهنج اموضف  غند حتويل امقطيدة برشح مضا مهنا  ودراسة قمييا امفنية.

حاطة أ ّن امشاغر دمحم بوّو ا ساليم املهنج واملذىب، ومعالق امشاغرية املنقطؼة  ا منظري من حيث ا 

  قطيدتو  مبقاييس  امنقد ال ديب امىت يه امفكرة  وامؼاطفة واخليال وال سووب.

ABSTRACT 

Poetry on preaching and Guidance is considered one of the Arabo-Islamic Literature themes 

that mainly focus on teaching how to imbibe virtues and shun vices in line with the lessons of 

the Qur’an and Prophet’s tradition. It is therefore note worth that every Arabic scholar in a 

country like Nigeria, which is not an Arabic speaking state will be noticed to have been 

propagating Islam via the Arabic literature through which we can be looking into the life 

issues. Such an occurrence is seen to be applicable to Amir Muhammed Bello through his 

selected poem. The research methodology adopted was both historical and descriptive. The 

historical method was applied to document the biography of the poet, while the descriptive 

method was the approach to study the contents and artistic measures of the poem and which 

were fulfilled by the critical devices namely the thoughts, emotions, imagination and styles. 
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 َى ٖلم ًبدث فُه ًٖ أخىاٌ ألاوػان اإلاٗخبرة. -11
 .49م.  مىظُلى الشعش,اإلاغح٘ الؿابم,   -12
 .22. م واللافُت, وض العش علماإلاغح٘ الؿابم,  -13
 .18اإلاغح٘ هفؿه, م.  -14
ا خؿحن,   -15 لُا الغشبُتػهٍغ صاع الىىع للشلافت الٗغبُت وؤلاؾالمُت, أوحش ي,  ,املأدبت ألادبُت لطالب العشبُت في إفٍش

ا, الُبٗت ألاولى )  ,.4( م. 2000هُجحًر
الصهثي  -16

ّ
ُسى ,غ

ّ
خمض ق

ّ
ا  في وآدابها العشبُت اللغت ّحشهت ,ّؾُٗض أ اإلاىخبت   م, 1966ئلى ؾىت  18.3ىت مً ؾهُجحًر

لُت, الُبٗت فٍغ
ّ

لشاهُت  ؤلا
ّ
 .147, م. (م1993)ا

م ٖبض الؿالم,  -17 مت شعش املىاظباث العشبي في والًت هىاسا: ملحاث وهمارجٖبض الىٍغ
ّ
, مجلت اللؿان, مجلت ٖغبُت مدى

ا )أؾلً( )  .67م(, م. 2018جهضع ًٖ الجمُٗت ألاواصًمُت للغت الٗغبُت وآصابها في هُجحًر
مت ألالىسّي شعش معشحيّ ِٖس ى ألبي أبىبىغ -18

ّ
كغ, ئلىعن, ), العال

ّ
ب٘ والي

ّ
 .5م( م. 2018, صاع الهضي للُ

مت ألالىسّي شعش معشحيّ اإلاغح٘ هفؿه,  -19
ّ
 .4, م. العال

اض )دًىان(ِٖس ى ألبي أبىبىغ,   -20  .2م( م. 2005, مُبٗت ألبي, ئلىعن, )الٍش
اض )دًىان( اإلاغح٘ الؿابم,  -21  .5, م. الٍش
٘, 1429 -م2008أخمض مسخاع ٖمغ, معجم اللغت اإلاٗانغة,  -22 كغ والّخىَػ

ّ
باٖت والي

ّ
َـ, ماصة: ْاَغة, ٖالم الىخب للُ

بٗت ألاولى, املجلض 
ّ
 .1443, م.1الُ

اعة  https://www.facebook.com/permalink December 10 2013 ,ؤلاًلإ,  – دسوط في املىظُلى -32 ش الٍؼ , جأٍع

 م2019 –4-08
كغ ٖضٌص مً  -24

ُ
خان و ِّ لام، ًمجّي ألاب ومهغّي ألام ولضًه الجيؿ

ُ
كأِة واإلا

ّ
ُمهىضٌؽ ِمٗماعيٌّ وقاٌٖغ. ُؾٗىصّي اإلاىلِض والي

ت،  ُّ ت والٗغب ُّ ٗغّي في الّصحِف املحل
ّ
ا.ئهخاحه الك ًًّ ت وهخاًبا هلض ً قٗغٍّ  وأنضَع زالزت صواٍو

ش https://mahmoudqahtan.comم, 2003, أغؿُـ املىظُلى الذاخلُتمدمىص كدُان,  جلىُاث الكٗغ: -52 . جأٍع

اعة   م.2019 –8-4الٍؼ
 .102, م. www.alkottob.comاليسخت الالىتروهُت, , العمذة في محاظن الشعش وآدابهابً عقُم اللحروان,   -26
 .191, 188, 144, 135,136, 134, 130, 127, 108, 81, 65, 53, 30وجىحض في َظٍ الهفداث:  -27
اض )دًىان( اإلاغح٘ الؿابم,  -28  159, م. الٍش
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ىصُت:
ّ
 الخ

ًىص ي الباخث أَل الّضعاًت وؤلاجلان في مُضان ألاصب الٗغبي ٖلى ؤلاَخمام البالغ بضعاؾت َظٍ 

الٓىاَغ اإلاىؾُلُت الضازلُت والخاعحُت واخضة بٗض أزغي في َظا الّضًىان لخىكف الّؿخاع ًٖ 

ت والخلىُاث اإلاىؾُلُت زان ٘ التي واصث أن ألاؾغاع الكٍٗغ ت في ْاَغة الّخىغاع والّخجىِـ والّخهَغ

الوة ٖلى َظا, ه ترن املجاٌ للباخشحن جلمذ في حمُ٘ نفداث َظا الضًىان لىثرة وعوصَا فُه. ٖو

وأٖخلض أن  لُىانلىا الّضعاؾت في كىافي ألاقٗاع في صًىان الّغٍاى لؿٗت وجغاهم أوحه الىلاف فيها.

ا اٖخىىا بمشل َظٍ الّضعاؾت في صًىان الّغٍاى لهاخبه ألاؾخاط الّضهخىع الباخشحن ؾتروون غالتهم ئط

لي" اٖغ ؤلافٍغ
ّ
 ِٖس ى ألبي أبى بىغ "الك

 الهىامش واملشاجع

                            
, مجلت أهُغا للضعاؾاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت, ئنضاع كؿمي  املذًح في شعش عِس ى ألبيمىس ى ٖبض الؿالم مهُفى,  -1

 35َـ م: 1327-م2006اللغت الٗغبُت وآصابها والضعاؾاث ؤلاؾالمُت, حامٗت والًت وىغي. الٗضص الشالث 
الن عةِـ كؿم اللغت الٗغبُت بجامٗت ئ - 2 تي في جبٗا إٖل لىعن خُىظان, ألاؾخاط اإلاكاعن ئبغاَُم ٖبض اللُُف أوهحًر

 م.2018ؾبخمبر  10الُىم ؤلازىحن اإلاىافم 
 ٖغبي لبىاوي وعؾام وواجب قاٖغَى  - 3
ش اليكغ /https://ar.wikipedia.org/wikiجبران_خلُل_جبران ,  -4 ش ا ,2019ماًى,  4, جأٍع اعة جأٍع  م.2019-7-29لٍؼ
ا الحؿحن, حعّشف على أهم املهشجاهاث املىظُلُت العشبُت   -5  ,  https://ayyamsyria.net/archives/181389, صاٍع

شجأ اعة 2016, 10أهخىبغ : ٍع ش الٍؼ  م2019-7-29م. جأٍع
ؼ ٖبض -6 ـغهت واللافُت, وض شالع علمٖخُم,  الٍٗؼ

ّ
ُبٗت للـُباٖت الّضولُت الك

ّ
َـ( 1424م/2004ألاولى, ) اللاَغة, الـ

 .,11م. 
ت, الُبٗت الشاهُت, ) مىظُلى الشعش,ئبغاَُم أهِـ   -7  ,.12م( م. 1952مىخبت ألاهجلى اإلاهٍغ
 .12م.  مىظُلى الشعش,م( 1952ئبغاَُم أهِـ )  -8
 .17اإلاغح٘ هفؿه, م.   -9
اعة   /https://mahmoudqahtan.com, الذاخلُت-ث الشعش/ املىظُلىجلىُا -01 ش الٍؼ  م.2019-07-28جأٍع



بدمايص ػيىس غبد و  د. خليل هللا دمحم غامثن بودوفو
 امواحد

 ظاىرة املوس يلى اخملتارة يف ديوان امّرايض مؼيىس أ ميب أ يب بكر:
 دراسة تطبيلية
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 دراسة تطبيقية ظاهرة املوسيقى املختارة يف ديوان الّرايض لعيسى أليب أيب بكر:

د. خليل هللا دمحم غامثن بودوفو
1

 

Dept. of Arabic, University of Ilorin 

بدمايص ػيىس غبد امواحد و
2

 

General Studies Unit, Fountain University, Osogbo. 

 امللخص:

ن امظاىرة املوس يلية يف ام  ويش هتيو غشاكو  ،ّشؼر امؼريب من أ مه ما يبتغاه متداويل ال دب امؼريبا 

خراج  ىل ا  منذ كدمي امّزمان كبل احلمك ػىل امنّّص امشؼري ابجلودة وامكامل. فيذه اموركة تس هتدف ا 

هتاجات امشؼرية ل حد أ ػالم وأ حصاب امتأ مّق والازدىار يف امّشؼر  درر املوس يلى امّشؼرية يف ال 

جريي, يف كتاب أ سامه ابمرايض )ديوان(. وس تربىن ىذا من خالل دراستنا ميذه امّظواىر امؼريب امني

من هجة امتّؼريف مباىية املوس يلى, ومؼلومة دكيلة غن امّشؼر امؼريب يف هيجرياي, ومن جـّم, هضع امّضوء 

ث امكميية وامكيفية, ػىل امتّـلنية املوس يلية ادّلاخلية واخلارجية اميت تؼرّب غن ال وزان واملوايف من حي

جناز ىذا امؼمل امبحيث. طار ا   ول س ّيام امظواىر امبالغية امؼربية من امبديؼـّيات وغريىا يف ا 

Abstract: 

The musical phenomenon in the Arabic poetry is one of the most important aspirations of the 

consumers of Arabic literature, and coveted by its lovers since ancient times before judging 

the quality and perfection of poetic text. This paper aims to direct the role of poetic music in 

the poetic productions of one of the flags of Arabic literature, with his brilliance and richness 

in the Arab Nigerian poetry, in a book collection called Ar-Riyadh (Diwan). This will be 

demonstrated by our study of these phenomena in terms of the definition of what music is all 

about, accurate information about the Arabic poetry in Nigeria, then, we highlight the internal 

and external musical techniques that express meters and rhymes in terms of quantity and 

quality, especially the rhetorical phenomena of Arab and other framework for accomplishing 

this research work. 

                            
1
 khalilulahgbodofu@gmail.com 

2
badmus.issaabdulwaheed@gmai.com 



اىرد. بنت عبد الرزاق ظ
1
لَْيا  

ِ
هَْوا عَِلْن ا

ِ
القمي الفنية يف قطيدة"ٔأمور مفزعات"للحاج دمحم ا

 ُجوس
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 القيم الفنية يف قصيدة"أمور مفزعات"للحاج دمحم ِإنْ َوا َعِلْن ِإْلَيا ُجوس

 ٕاعداد

د. بنت عبد الرزاق ظاىر
1
 

ُّو، زاراي  هيجرياي-عضو ىيئة التدريس بقسم اللغة العربية، جامعة أمٔحد بل

 :امللخَّص 

ميدان التأٔليف  لقد مّن هللا عىل هيجرياي ابلشعراء اذلين امتازوا بقرض الشعر كام امتازوا يف

والتدريس وادلعوة، فاكحفوا من ٔأجل الثقافة العربية وإلسالمية خري كفاح. و ىؤلء الشعراء قد 

لَْيا ُجوس 
ِ
هَْوا عَِلْن ا

ِ
سامهوا يف خمتلف اجملالت العلمية. واكهت ٕاحدى ىذه الشعراء ألديب احلاج دمحم ا

دفعت الباحثة يف ىذه املقاةل ٕاىل دراسة قطيدثو  اذلي امتازبأآثره القمية العلمية وألديبة، وىذا ما

لَْيا ُجوس. فاختيار ىذا القمي الفنية يف قطيدة " أٔمور مفزعاتالراثئية بعنوان: 
ِ
هَْوا عَِلْن ا

ِ
" للحاج دمحم ا

العنوان يرجع ٕاىل ٕابراز خشطية الشاعر، مث جسلّط الضوء عىل اجلواهب اخملتلفة ليذه القطيدة. وحتتوى 

 عىل النقا  التالية: املقدمة، التعريف ابلشاعر بطورة موجزة، الراثء لغة ىذه املقاةل

واضعالحا،الراثء عند الشعراء النيجرييني، القمي الفنية يف املرثية ) ٔأمور مفزعات(: حيتوي ىذا احملور 

عىل ثعريف الفن لغة واضعالحا، مث وقفت فيو عىل هص القطيدة ابلرشح والبيان، ووقفت ٔأيضا 

 لقطيدة ابدلراسة ةالتحليل من البعد ألسلويب واملوضوعي واملهنجي والفيّن. ؤأخريا اخلامتة.عىل ا

Abstract  

Our country, Nigeria is blessed with poets whom excelled in the field of authorship, teaching 

and advocacy. These poets have contributed in various fields of research. Among the 

renowned poets is Alhaji MuhdInuwaIliya Jos, a scholar in the field of literature. His 

expertise in the field motivated the researcher presented in this paper, which is focused on one 

                            
1 fattah075@gmail.com +678<2:86=<<;2 



أ سلوب الهنيي ومعاهيو البالغية يف شعر السلطان دمحم بلو, دراسة  أ ّول معر         
 بالغية
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 أسلوب النهي ومعانيه البالغية يف شعر السلطان دمحم بلو، دراسة بالغية 
أ ّول معر

1
 

 لكية الش يخ أ يب بكر غويم التذاكًرة ضكتو قسم ادلراسات العربية

 امللخص

تعد السلطان دمحم بلو من العباقرة العلامء اذلين أ دلوا دلومه يف التطور العلمي وال ديب، وخاضة يف 

ة اليت مجعيا ادلكتور  ادلوةل العامثهية، وعىل ىذا، قد  وجد من مضن اهتاجاتو ال دبية القطائد الشعًر

فادة الطالبني"  وقد احتوت ىذه القطائد ال ساليب البالغية املتنوعة،  الوزير جنيد، وسامه بـ "ا 

وخاضة أ سلوب الهنيي، وعىل ىذا، سيسعى الباحث ليدرس ىذه ال ساليب مع ابراز  مزاايىا 

 س يتناول الباحث يف ىذه املقاةل احملاور الآتية: و  وأ رساره الاكمن فهيا. البالغية 

 املقدمة. -

 هبذة اترخيية عن  حياة الشاعر. - 

 التعًرف ابلهنيي ومعاهيو البالغية. - 

 الامنذج اخملتارة ل ساليب الهنيي من شعر السلطان دمحم بلو ومعاهيو البالغية. - 

 اخلامتة. - 

Abstract 

The Sultan Muhammadu was among the prominent scholar  those whom contributed 

immensely for the development of  Arabic literature and the  knowledge in general، especially 

in the sokoto caliphate. As a result of his contribution in this field many poems of the sultan 

Muhammadu Bello been complied by Al-wazir Junaidu title “ifadatu al- dalibin” these poems 

contain many Rhetorical systems، particularly usulub al-nahyi، base on this the researcher 

                            
1
  auwalumarg@gmail.com  23288800000  = 28202803082   



تور ملامن ضور من امعباق يف ديوان جنّة ال شؼار ندلك  ب بوبكر دمحم  ايي

 َباَلِوََيِ دراسة وحتليل
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 160.ؿ:اإلاسحع الصابم. الترمزي، دمحم بً ِِس ى، - 25
 .73، ؿ: 3َـ، ج/1423الجاخَ، ِمش بً بدش، البُان والخبُان، د.س.ه. داس مىخبت الهالٌ،  - 26

ِي، للمان، - 27 ََ ِو
َ
ل
َ
 35ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

 .108، آلاًت:ظىسة اليعاء- 28
ذ، آلاًت: - 29  .10-9ظىسة الِش
 182ؿ:. 2ج / ، مإظعت الشظالت،2001، 1-همصىد ؤلامام أخمد. ابً خىبل، أخمذ )ؤلامام(، - 30
ِي، للمان، - 31 ََ ِو

َ
ل
َ
 .58ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

ِي، للمان، - 32 ََ ِو
َ
ل
َ
 .40ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

 .66م. ؿ: 2004، داس اإلاّاسف، 1-لُم: خمذو وّماط. هجددًىان لبُد بن زبُعت. ابً سبُّت، لبُذ، - 33
 .11ظىسة الىدل، آلاًت: 34
ِي، للمان،  35 ََ ِو

َ
ل
َ
 .6ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

36 https://free.facebook.com/32372460449. 27/07/2019. : 09: 51am - 
ِي، للملً- 37 ََ ِو

َ
ل
َ
 .39ؿ:اإلاسحع الصابم. ، أ

ِي، للمان، - 38 ََ ِو
َ
ل
َ
 .60ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

ِي، للمان، - 39 ََ ِو
َ
ل
َ
 .86ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

 27-26ظىسة الشخمان، آلاًت: - 40
ِي، للمان،- 41 ََ ِو

َ
ل
َ
 .87ؿ:اإلاسحع الصابم.  أ

ِي، للمان، - 42 ََ ِو
َ
ل
َ
 .89ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

ِي، للمان، - 43 ََ ِو
َ
ل
َ
 .27ؿ:حع الصابم. اإلاس أ

ِي،للمان،  - 44 ََ ِو
َ
ل
َ
 .23ؿ:اإلاسحع الصابم. أ

ِي، للمان، - 45 ََ ِو
َ
ل
َ
 .86ؿ:اإلاسحع الصابم. أ



دريس أ بوبكر أ رؾنؽ  ضور من إلتشبيه يف أ حاديث جامع إلرتمذي د. إ 
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 صور من التشبيه يف أحاديث جامع الرتمذي
ػدإد:  إ 

دريس أ بوبكر أ رؾنؽ  د. إ 

ضكتو-قسم إللغة إلؼربية، جامؼة غامثن بن فودي
1
 

 إمللخص:

برإز أ هو  ىل إ  ع إلتشبيه إهتدف هذه إملقاةل بؼنوإن "ضور من إلتشبيه يف أ حا ديث جامع إلرتميذى" إ 

هيات ل خرإج ما فهيا من إلقمي إللغوية غند إلوإردة يف بؼظ أ حاديث إلكتاب من حيث أ طرإف إلتشب

إدلرإسة إلبالؾية وأ رسإر حولها يف إدرإك إلفطاحة إلنبوية من ثؼالمي إل حاديث مكجال إدلرإسة 

ىل ثنويع نكت أ طرإف ترإكيب  إل دبية. وقد ثأ ضلت إملقاةل حبقيقة إلتشبيه غند إلبالؾيني مث وإضلت إ 

ظاهر إلبياهية لروية ملال إلرتإكيب وإلؼبارإت رر ى بذل إلؼناية إل حاديث بالؾًيا مدإمًعا مظهر من إمل

 يف فهمها للّك أ ديب وأ ّن إل حاديث إلنبوية مبزنةل دإئرة إملؼارف إللغة إلؼربية.

ABSRACT 

The Paper Titled "Form of Tashbeehi in Collections of Imam Trirmidze" aims at drilling 

about some furthers of rhetorical aspect s narrated in the back of Imam tirmidzee, through the 

edges of similarities to justify their rules in rhetorical studies. In Qorder one to grasp some 

hints about the prophetic Lingual degree in the studies of Textual texts of Hadith as 

background of Arabic Literature. The Paper proceeds with the Term "Team" of similarity 

according to Rhetoric's and then proceeded to it's classifications by supporting Analytical 

Studies then it be concluded that such rhetorical similarity aspects are important to be 

comprehended in literature studies as well as everyone who wish to undergone textual studies 

of Hadith literature must study this as primarily.  

 

 

                            
1 Abubakaridrisarg1@gmail.com 08036518202 
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 تناص الصورة االستعارية يف بعض ختميسات الربدة 

ادلتكخرريعقور ير رياء 
1

 

 قسميانلغةيامقربية،يلكيةيالآدا يوادلراسءتيالإسالياة،يخءيقةيابيرويتكنريهيجرياي

يامللخص

ثخدىليامقالقءتيامخنءضيةيبنييامنطرصيينيخاللير وسءقيمغرعةيوفنيةيخمخلفةيحمتثلييفييضمرني

مرنيثخودميالاس خقءرةيعىليسءئريال وسءقيخطرضءييفيامنصيامشقري،يامنصيوضيءغخو،يففيياملض

ثرا يدللثو.يوعليويفءإنيىذاياملوءليس يحءوليامبحريعني يبويينيامودرةيعىليثرحاويامنصيواإ ملءيحمتَّيز

يوقديمتزي يينيخاللير عورهةيالاس خقءرة، يامربدة سنييموطيدة ياخملم ِّ يامشقرا  ر ميءتيوثونيءتياس خدعء 

يزالثيختي يال ميءتياخذيءر يوذكليميدفيرضد ي يادلراسة، يىذه يلإحرا  يهيجرياي ميسءتيينيشامل

يوحتدعدي يينيامنصيال ضيل، يالاس خقءرعة يامطررة سرنيلس خدعء  ياخملم ِّ وامخونيءتياميتياس خرظفيء

يامخرطئةي ييه: يحمءور يزالزة يخالل يين ياملوءل يثنءول يمتز يوقد ني. يامنطز يبني يواخملءمفة هرايحياملامزةل

ي ياحلدعر يموطيدةيوجشمل يالاس خقءري يفءمدشكال يوامنودي يامبالغي يامرتاث ييف يالاس خقءرة عن

يمطرري يامخخميسءت ياس خدعء  يور ميءت يثونيءت يدراسة يفاو زت يمت يواذلي ياملوءل يضلب يمث امربدة،

يهخءجئوي ياملوءلييفيرضد ياس خقءن يوقد ياملوءل، يهخءجئ يوحتخرييعىلير مه ياخلءمتة يمث اس خقءراتيامربدة،

يامرضفي،يوبقظيال يثةليينيادلرسيامخنءيص.ييوثنءوليقضءايهيابملهنج

Abstract  

This paper titled ''Tanasus Surah al-Isti’ariya fi ba’adhi Takhmisat Burdatul Busiry" is an 

attempt to study intertextual relationship between “Burdatul Busiry) as original text and some 

selected epigrams of "Burda" as second text by identifying some mechanisms of exploiting 

(Istiarah) “Metaphor” as one of the significant factor of poetic imagery. The paper was 

divided into three major components; the first component was a preamble to the study, while 

                            
1
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دراسة حنوية  :يف امقرأٓن امكرمياىية امرتّخص م د. غبد امسالم أٔمني هللا

 حتليلية
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 : دراسة حنوية حتليليةيف القرآن الكرميماهية الرتّخص 
 ٕاػداد

أٔثوثليتو د. غبد امسالم أٔمني هللا
1

 

 هيجرياي.-خامؼة احلمكة، ٕامورن قسم انلغات )شؼبة انلغة امؼربية( لكية امؼلوم إلوساهية،

 ادلكتور دمحم جنيبو 

خامؼة امؼلوم إلسالمية املامزيية، هيالٕ 
2

           

 ملخص امبحث:

يتناول ىذا امبحث ماىية امرتّخص وقرائنو يف امقرأٓن امكرمي: دراسة حنويّة حتليلّية. ومن ذكل غّرفيا 

ابن حىن بقوهل: "ٕان انلغة ٔأصوات يؼّّب هبا لكُّ قوٍم غن ٔأغراضيم"
(2)

، ويه وس يةل امتخاظب بني 

يف امضمري.ومن املسّّل  امناس ول متكل مربط امصالت بيهنم ٕاّل رموزًا من ٔأصوات ثُؼِّبّ غن لّك ما

خدًل ٔأن ػّل امنحو رضوريُّ ملّك من يدرس ػلوم امؼربية من قرأٓن، وحديث، وفقو، وثفسري، 

ورصف، وبالغة، وقراءة، وغريىا، ٔلهو ل يس تعيع ٔأحٌد ٔأن يدرك املقصود من هّص مغوّي دون 

ات كثرية يف امرتاكيب امؼربية من مؼرفة امقواػد امنحويّة اميت يسري ػلهيا ىذه انلغة. وهظرًا موحود دراس

اجلاهب امنحوي وامرصيف وامبالغي؛ يرى امباحثان ٔأن امرتّخص امنحوّي نلقرائن امنحويّة دللٌت 

هيتدي هبا املتلكّم يف هظم امالكم حّّت يفيم اخملاظب ٔأو املس متع؛ اغامتدًا ػىل امقرائن سواء أأكهت 

اح غن املقصود. ومما ل خدال فيو ٔأن امقرائن امنحويّة من مؼنويًّة ٔأم مفظّيًة اميت ثُؼني ػىل إلفص

وسائل ثؤّدي ٕاىل فيم امرتاكيب امؼربّية ومناجه حتليل ثكل امرتاكيب؛ وػىل امرمغ من ذكل، ثُؼدُّ امقرينة 

ميدااًن كبريًا ندلراسات انلغويّة من حنو، ورصف، وبالغة، ٔلهنا حتتوي ػىل كثري من امقواػد، 

                            
1 atos2@hotmail.my 08129042120/ 
2 najib@usim.edu.my 
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 صور من األلفاظ املعربة والدخيلة يف معحم العني للخليل بن أمحد الفاراهيدي 
 دراسة حتليلية

عداد:   ا 

بوُّو حسني
1

 

 حمارض  بلكية امرتبية،َمُرو  والية زمفرا

وبالل دمحم
2

 

 بقسم انوغة امعربية، جامعة عامثن بن فودي، صكتو. طامب املاجس تري 

 موخص:

صذذور مذذن الأمفذذاظ املعربذذة وادلخذذيةل يف معحذذم امعذذني نوخويذذل بذذن أأمحذذد  هذذذا املقذذاع املع وـذذة بذذذذذذذ"

امفاراهيدي دراسة حتويوية" جسعى ا ىل دراسة مصور من ظاهريت املعذر  وادلخيذل يف مع ذم امعذني، 

مفهذوم املعذر  وادلخيذل  و امتعريف ابملع ذمو  ـبذة اترخية عن املؤمف وحيث ث اومت املقاع: املقدمة 

ضوابط اهمتيزي بني الأمفاظ املعربذة وادلخذيةل وامعربيذة،  و د انوغويني امقداىم واحملدجني،وامفرق بيهنام ع 

مث دراسة ثطبيقية مصور من املعذر  وادلخيذل امذواردة يف مع ذم امعذني، مث هد امهذواما واملراجذ ، 

ههيا املقذاع: أأن املعذر  لتوذف عذن ادلخيذل يف رأأي احملذدجني بيذا  امقذداىم ومن ام تاجئ اميت ثوصوت ا 

يطوقون عىل املعر  دخيال. وكذكل أأدركت املقاع أأن مع ذم امعذني أأول مع ذم ـببذا بيتذاهريت املعذر  

 مفاظا معربة ودخيةل.مخسني وادلخيل حيث وردت فيا أأكرث من 

 

Abstract 

                            
1 bellohussaini11@gmail.com+2348065663676 
2 bilalmuhdgwn27@gmail.com +2348064664269 
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42- Google: “History of Missionaries”  p. 1.  

44- , Retrieved on 07/10/2013, p. 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Ajayi_CrowtherGoogle:  

42- Ibid. p. 2. 

43- Google: “History of Missionaries”, from http:/www.bu-edu/missiology-biography/c-d/Crowther-s 

on 07/10/2013, p. 1. 

44- Google: “The Slave boy who turned bishop - Samuel Ajayi Crowther” from: http:// 

www.osundefender.org/?p=1844 on 07/10/2013, p. 1.  
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 ظاهرة اقرتاض األلفاظ بني لغات العامل: اللغتان العربية واليورابوية منوذجا
By 

Dr. Mohammad Kamel Ahmad
1
 

Department of Linguistics, African & European Languages, College of Humanities, 

Kwara State University, Malete. 

 ملخص امبحث

ن  مل ظاهرة ػاملية، ومكّن ما يبقى مؼرفته هو حتديد جحم هذا قرتاض الأمفاظ بني مغات امؼااا 

ذ يس هتان هبذا احلجم غشوائيا ويبامَؽ فيه. ونفوذ انلغة امؼربية ػىل مؼظم مغات امؼامل مثل  الاقرتاض، ا 

ال جنلزيية، وامفرنس ية، واملاليوية، واميورابوية، نظرا مسؼة مفرداهتا وقوة أأساميهبا، جيؼلها امواهبة 

ة مهذه انلغات. يُؼتقد ػىل نطاق واسع أأن انلغة امؼربية يه املؼطاء اموحيدة مهذه انلغات، بل امفيّاض

ن ظاهرة الاقرتاض بني مغات امؼامل سارية  يه أأيضا تس تقرض من مغات أأخرى. وبؼبارة أأخرى، ا 

 ػىل اكفة مغات امبرش، قد يدركها أأحصاب هذه انلغات أأو جيهلها.  

Abstract 

The inter-language word loaning among world languages is a global phenomenon. The level 

at which the act of borrowing is taking place remains to be determined; for it is arbitrarily 

underestimated or exaggerated. The influence of Arabic on major world languages such as 

English, French Malay and Yoruba, due to its vast vocabulary and stylistic strength, has made 

it a generous donor to these languages. It is widely believed that only Arabic gives out to 

other languages. However, such a magnanimous act is also demonstrated by other languages 

towards Arabic language itself. In other words, the inter-language word borrowing cuts across 

human tongues and it is consciously or unconsciously noticed by their speakers.  

 

 

                            
1
 mohammadkamelahmad65@gmail.com, 08055903623 / 08163961578 
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 _  حماٖت الٗضٌ وؤلاخؿان اإلاغح٘ الؿابم.8

 _حماٖت الٗضٌ وؤلاخؿان اإلاغح٘ الؿابم.9 

  www.a21 /7/ 2012  ewar. Net_ أبى ٖلي الحؿً الُىسخي، مدب الحبِب 10
 _ مدب الحبِب اإلاغح٘ الؿابم11

الم. اإلاغح٘ الؿابم_الؼعهلي، زح12  ر الضًً، الٖا

 http;\habous-gor\daouat-alhaq\itm\4696_  صٖىة الحم هخاب املحايغاث للحؿً الُىسخي 13

 HTTP;HAB0US-GOR.MA\DAOUAT-ALHAQ\ITE\4696_ صٖىة الحم هخاب املحايغاث للحؿً الُىسخي،  14

، مهضع الىخاب، مىك٘ الىعاق. الىخاب مغكم آلُا غحر مىافلف للمُب٘  كتاب العين_الفغاَُضي، الخلُل بً أخمض/ 15

 15/م 1ج/ 

م، آلاًت: 16  82_ؾىعة مٍغ

لي اإلاهغي.، 17 ش/ جلسان العزب_ ابً مىٓىع، دمحم بً مىغم ؤلافٍغ  3/ / صاع الهاصع بحروث، الُبٗت ألاولى بال جاٍع

 263م

ت مً  تاج العزوس من جىاهز القامىس_ الؼبُضي، دمحم بً دمحم بً ٖبض الغػاق الحؿُجي أبى الفٌُ.18 جدلُم مجمٖى

ش /ج   310/ م8املحللحن، الىاقغ صاع الهضاًت بال جاٍع

ت، ، جدلُم، دمحم ٖبض اللاصع أخمض. / مىخبت النهًت اإلاكتاب ألاضداد)أبى خاجم بً ؾهل(  0_السجؿخاوي، 19 هٍغ

 75م، م: 1991ألصحابها خؿً دمحم وأوالصٍ اللاَغة 

 8م /م 2003/ صاع الىخب الٗلمُت بحروث الُبٗت ألاولى املعجم املفصل في ألاضداد_  أهُىهُىؽ بُغؽ، 20

ذ، 21 ٘  علم الداللت،_  الضهخىع أخمض مسخاع ٖمغ ، أؾخاط ٖلم للغت حامٗت اليٍى مىخبت صاع الٗغوبت لليكغ والخىَػ

 .191/م   1982بٗت ألاولى الُ

wehda.alwehda.goy.sy/archive.asp%300  7/2 2012 _22 

23 _Wehda.alwehda.goy.sy/archive.asp%300  7/2 2012 

24_Wehda.alwehda.goy.sy/archive.asp%300  7/2 2012 

_25 Wehda.alwehda.goy.sy/archive.asp%300  7/2 2012 

غ مُبٗت دمحم ٖلي نبُذ وأوالصٍ بمُضان ألا  هيل ألاماوي في شزح التهاوي، مؿٗىص._الُىسخي، أبى ٖلي الحؿً بً 26 َػ

ف بمهغ. ٖام   ٌ.ـ  1347الكٍغ

 (662/م: 2ج/ املصباح  املىير في غزيب الشزح الكبير ،_ اإلالغي، أخمض بً دمحم بً ٖلي، 27
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ت ُّ ومً زالٌ طلً ونل الباخث ئلى  الحاص فُضالُت الُىسخي، وصعاؾت نىع مً الٓاَغة في الضال

 خاةج الخالُت:الى

ًٖ مفهىمه ٖىض املحضزحن، وأنهم  ٌٗىىن به وحىص لفٔ  ًسخلفأّن مفهىم الخًاص ٖىضاللضامى، _  

خًاصان  ل..ًسخلفان هُلا، ٍو  مٗجى؛ واللهحر في ملابل الٍُى

 _ الخًاص اإلاخضعج،2_ الخًاص الحاص، 1_ ًىلؿم الخًاص ٖىض املحضزحن ئلى 

 جاهي._ الخًاص الاج4، _ الخًاص الٗىـ3 

بىشحر مً الفىىن، والٗلىم الٗغبُت اإلاخٗضصة مىلغت، وأصب،  __ أّن صالُت الُىسخي كهُضة مصحىهت

ونغف، وهدى، وبالغت ... خُث وكف الباخث ٖلى ما هُف مً ؾخحن قاَضا لٓاَغة الخًاص الحاص في 

 اللهُضة.

ىا ونل اإلالاٌ ئلى زاجمت اإلاُاف. ووؿأٌ هللا الخىفُ وآزغ صٖىاها  أن الحمض هلل م وخؿً الخاجمت، َو

 عب الٗالمي

 واملصادر واملزاجع: الهىامش

1www.eheikhskiredj. Com/ savant arabe… 10/12/2012 –  

  –www.drhome book 10/12/2012 -mahmoud.comهخب للخدمُل، ألاصب ألاهضلسخي   2

skiredj. Com/ savant arabe… 10/12/2012 – www.eheikh3 
 هخب لخدمُل ألاصب ألاهضلسخي. اإلاغح٘ الؿابم  4

 http;/www aljamaanet/ar/document/9058.shtmh 21/7/2012حماٖت الٗضٌ وؤلاخؿان:   5  
 حماٖت الٗضٌ وؤلاخؿان اإلاغح٘ هفؿه  6
كامىؽ جغاحم أل قهغ الغحاٌ واليؿاء مً الٗغب واإلاؿخٗغبحن واإلاؿدكغكحن. صاع  الاعالم، زحر الضًً، الؼعهلي، 7

 22/  3اإلاالًحن. ج 
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 صور من التضاد احلاد يف دالّية اليوسي دراسة لغوية
عداد:  ا 

ادلكتور دمحم رساج دمحم
1

 

 احملارض بقسم انلغة امعربية،لكية ش يخ شاغاري نلرتبية صكتو

 امللخص

يف املفهوم امقدمي هو:"دالةل انلفظ امواحد عىل معنيني متضادين". وهذه امقضية دامت ( )امتضاد 

ناكر حصة معرتاك بني انلغويني امقد جبات وجود امغاهرة يف انلغة امعربية وا  اىم واحملدجني من حيث ا 

مفهوم امتضاد عند احملدجني عىل خالف ماعليه امقداىم، حيث يعنون به وجود مفغني ذكل. وجاء 

ىل أ هواع يه: خيتلفان هطقا، ويتضادان معىن؛ اكمقصري يف مقابل امطويل... وذلا، قسموا امتضاد  ا 

ىل  هذا، . _امتضاد الاجتايه4_امتضاد امعكس، 3_امتضاد املتدرج، 1متضاد احلاد، _ا2امتضاد ا 

يف قصيدة اميويس  امتضاد احلادوهدف امباحث يف هذا املقال حماوةل ثقدمي عرض وجزي من عواهر 

 يف امقصيدة. امامنذج مهنا )ادلامية( ودراسة بعض

ABSTARCT 

Homonym, according to old definition is a word which has same spelling and same 

pronunciation but can at the same time and as well mean the reverse or the opposite of the 

actual meaning. This case continues to generate controversy between old and present day 

linguistics as to its existence and non existence of such phenomena in Arabic language. The 

present day linguistics has therefore come with a new definition of homonym which of course 

is different from the old definition which implies, having two different words with opposite 

meaning for example “Tall and Shot” etc. they therefore have categorized it (homonym) as 

follows:  

1. Clear and distinct homonym  

                            
1 sirajosharhi2015@gmail.com, 07039354911 
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 ولمت العسز

مً هصه الؼلؼلت  الىخاب الشاوي /الشاويٌؼطوي ؤن ؤكسم بلى اللطاء ألاععاء في الؼاحت ألاوازًمت العسز 

الجسًسة مً "مالم" مجلت السضاػاث العطبُت التي ًصسضها كؼم اللغت العطبُت بجامعت عشمان بً 

بطافت  –بلىتروهُا على ؤلاهترهذ،  فىزي. وجخميز هصه الؼلؼلت )وؤعسازها( على ػابلتها في ؤنها جصسض

شخمل هصا العسز على  . http://www.malamjournal.org وهي مىظىزة على ضابؼها: -بلى صسوضها في الىخاب  َو

ملالت في مىطىعاث عطبُت مذخلفت، مً هحى وصطف وؤزب وهلس وبالغت وزلافت، وحين  ةحؼع عشط 

ؤشُس بجهس ؤلادىة الىجباء ؤصحاب اإلالاالث، ؤػاجصة الجامعاث واليلُاث الصًً بفظل جحطههم 

م هجحىا في ب ل الشىط بلى ألاػاجصة الىطام الصًً كامىا بخلٍى دطاط هصا الجهس العـُم، فةوي ؤكسم ظٍع

جلً اإلالاالث، مبسًً فيها مالحـاتهم الشاكبت ومىظهين لها بةضشازاتهم اللُمت، حتى دطظذ املجلت 

ت للمجلت لحؼً ججا ً وحغصي ؤفياض اللطاء. وؤشىط هصلً الهُئت الاػدشاٍض وبهم بهُجت حؼط الىاؿٍط

ط وإلاا ؤدلصىه لها مً الىصائح على السوام. وؤبىح بذالص الخلسًط والامخىان لؼىطجير  مع هُئت الخحٍط

ط، ألاخ الىجُب، السهخىض هىض عخُم بالضبي إلاا ًبصله مً ظهس زئوب مً غير ولل وال ػأمت هحى  الخحٍط

جعل هصه ا ملجلت بطافت مفُسة في هصه املجلت، وهللا ؤػإٌ ؤن ًجعي الجمُع ديرا على ما كسم، ٍو

وؤديرا، ؤهّىه بإن ما ؤبسي فيها ٌعبر عً آضاء ؤصحاب اإلالاالث وال ٌعىؽ  دسمت اللغت العطبُت.

 بالظطوضة ضؤي املجلت. 

 

 السهخىض دمحم ؤضظوا ػنزاوي

 ضئِؽ كؼم اللغت العطبُت

ا  .ظامعت عشمان بً فىزي صىخى، هُجيًر
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 شزوط النشز في املجلة

  ْم" ؤن جيىن مبخىطة ولم ٌؼبم
َ
ٌشترغ في ألابحار والسضاػاث اإلالسمت لليشط في مجلت "َمال

 وشطها في ؤي وػُلت وشط ؤدطي.

 .ًجب ؤن ٌؼتهل البحض بصفحت مؼخللت جحخىي على ملخص البحض 

 ،جطػل البحىر والسضاػاث عبر هصا اإلاىكع(www.malamjournal.org)  س م البًر ؤو عً ػٍط

 (. Word    مطفلا في محطض )ووضز   (malam@udusok.edu.ng):  ألالىترووي

  ،صفحت، وال ًلل عً عشط صفحاث ً  Sakkalبىىع الخؽ ؤال ًخجاوظ البحض اإلاطػل عشٍط

majalla ( 18حجم ) ؤلاحاالث واإلاطاظع في آدط البحض.مع هخابت 

  ت وؤلامالئُت ؤن ًلتزم الباحض الخسكُم في هخابت الىص، بش ال جخحمل املجلت ألادؼاء اللغٍى

 الىاضزة في البحض.

  حعطض البحىر على محىمين مخذصصين لبُان مسي صالحُتها لليشط، وجبلى عملُت

ت.  الخحىُم ػٍط

 صحابها، ػىاء وشطث ؤم لم جيشطال جطز البحىر اإلاطػلت بلى املجلت بلى ؤ. 

  ت في حاالث لبل البحىر اإلاىخىبت باللغت ؤلاهجليًز
ُ
لغت املجلت هي اللغت العطبُت، وكس ج

 اػخصىائُت هازضة.

  :ًمىً حؼلُم البحض عبر اإلاىكع ؤلالىترووي للمجلتwww.malamjournal.org  

  والسضاػاث اإلايشىضة في املجلت حعّبر عً آضاء ؤصحابها فلؽ، وال حعىؽ بالظطوضة البحىر

 .ضؤي املجلت
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