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 :سمخز ال

" نتذذذاال ال"كذذذر" ؛ فذذذي كتذذذا  متذذذذابل الذذذشعػ القر نذذذي  بالغذذذة هذذذدر درافذذذة فذذذي 
مذذغ ااتذذات التذذي تذذذا ل  تلذذدإ إلذذر إ ذذراز اافذذرار البال يذذة فذذي ت ، لمدذذليمي

ثذذذػ افتم"ذذذ  فذذذي وهذذذل مذذذؼ وهذذذؽر الذذذشعػ ؛ كالحذذذدإ واإلثبذذذات ، فذذذي نعسلذذذا ، 
 ذذذذذذذدكر  ذذذذذذذؽ  ، والتقذذذذذذدتػ والتذذذذذذذ فير،والتعريا والتشكيذذذذذذذر، واإلفذذذذذذراد والجسذذذذذذذ     

لشقذ  عمذر بعذظ معذاهر  الدليمي، ومشا ذتل فذي وذؽم مذا  الذل اهذل العمذػ ؛
إعجاز القذر   الكذريػ ، وتذ تي اهسيذة الدرافذة مذؼ ارتباالذا بجانذن مذؼ هؽانذن 

مذذذا تستذذذ  بذذذل الدذذذليمي مذذذؼ مؽكبذذذة فذذذدة فذذذي إدرا  افذذذرار إعجذذذاز القذذذر  ، ثذذذػ  
  الشعػ، وهللا اللادؼ إلر فؽام الدبيل  

 متذابل الشعػ "، " نتاال ال"كر"، "الدليمي "الكمسات السفتاحية: "
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Research summary 

This is a study at rhetoric similar to koranic systems in the 

book "Nataaeg al fekr " to his author Alsuhaily. 

It aims to highlight the rhetorical secrets in those verses 

that are similar in their systems,then differed in the face of 

systems such as deletion and proof ,submission and 

delay,definition and denial,singular and plural...,as said 

Suhaili and scholars that aims to learn some aspects of the 

miracle of the Holly Quran. 

The importance of the study comes from its association 

with one of the Holly Quran and then what it 

characterized by Suhaili talent in recognizing the secrets 

of the koranic systems. 

Key words "similar systems", "Nataaeg al fekr "," 

Alsuhaily". 
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 مةجمق

الحسذذذد ب ر  العذذذالسيؼ ، والرذذذالة والدذذذالق عمذذذر فيذذذر فمقذذذل اهسعذذذيؼ ، 
 وبعد:، وعمر  لل وصحبل ومؼ تبعلػ بإحدا  إلر يؽق الديؼ ،  فيدنا دمحم

فلذدر درافذذة فذذي بالغذة متذذذابل الذذشعػ القر نذي ؛ مذذؼ فذذال  مذا هذذام فذذي   
كتذذا  " نتذذاال ال"كذذر" ا ذذي القافذذػ  ذذؼ عبذذد هللا الدذذليمي الستذذؽفر فذذشة ثسذذا  

مذذذذؼ  مذذذذذلؽر ، وكتابذذذذل اصذذذذل   هذذذذذ  والدذذذذليمي نحذذذذؽؼ  805سااة لملجذذذذرة وفسدذذذذ
ي مؼ تقذرا ييذل تجذد مشلجذا مختم"ذا عذؼ مذشلل الشحذاة فذغيرا   اصؽ  الشحؽ ، 

ذذغمؽا بالقاعذذدة وا فذذتد   عميلذذ إ    مؤل"ذذاتلػ ؛ حيذذ  مذذؼ القذذذر   او  االشحذذاة غل
والذذذعر ، دو  إغذذارة إلذذر غذذيم مذذؼ بالغذذة هذذدر الشرذذؽص إ  فذذي ا الحذذدي 

نذل هذام  مذل ابذ  فذاص ؛ حيذ  تذذعر ب القميل الشادر ، امذا كتذا  الدذليمي ف
مذا فيلذا ويدذتخرج تذة ، فكثيرا ما تق  عشذد االمشحؽ والت"دير والبالغة    إلخ 

 اثر ذلغ عمر الشعػ  يؽوح مؼ مداال بال ية ، و 

 رع ييل الدليمي ، و  تجارػ ييذل ؛ وذلذغ فذي حديثذل  ملػ وهشا  هانن 
لآلتذات التذذي تذذا ل  فذذي نعسلذذا ، حيذ  تعذذرض  ؛القر نذذيعذؼ متذذذابل الذشعػ 

ؽ ثذذػ افتم"ذذ  فذذي وهذذل مذذؼ الؽهذذؽر ، ثذذػ يبذذي ؼ لذذغ فذذر  تمذذغ السخال"ذذة عمذذر نحذذ
اق فذذي تذذذلد  شبؽغذذل فذذي هذذدا الجانذذن القر نذذي ، فذذال تذذدرؼ اكتذذا  نحذذؽ   ذذر ت  

البالغة واإلعجاز االع   ! حقا إنذل كتذا  فريذد ؛ حيذ  تجعذل الشحذؽ فذبيال 
 لمؽصؽ  إلر اإلعجاز  

حيذذذ  إنذذذل  اهتسامذذذا بالغذذذا ؛ القر نذذذي و ذذذد اهذذذتػ اهذذذل العمذذذػ بستذذذذابل الذذذشعػ
السؤل"ذذات فذذي هذذدا الجانذذن مذذؼ العمذذػ ، ، وكثذذرت معلذذر مذذؼ معذذاهر اإلعجذذاز

اإلسللليافي " لمخطيذذذن درة التشديلللغ وغلللخة الت ويلللغمذذذؼ ذلذذذغ " وافذذذردوا لذذذل كتبذذذا ؛
،و " اْلبلْرَها  ِفذي متذذابل اْلقلذْر  " لبرهذا  الذديؼ الكرمذاني،  ىل(ٕٓٗ)الستػفى: 
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"   ذؼ الببيذر الغرنذااي )الستذؽفر "ملبل  الت ويلغ ، وهذ( 808)الستؽفر: نحؽ 
"كذذذذذذ  السعذذذذذانر فذذذذذر الستذذذذذذابل مذذذذذؼ السثذذذذذانر"   ذذذذذؼ هساعذذذذذة  و، ىلللللل(ٛٓٚ: 

 هذ(، وغير ذلغ كثير   377)الستؽفر 

ذذذغمؽا ا ذذذؽ  : لذذذيا غريبذذذا ا  تذذذرػ  تمذذذغ السؤل"ذذذات الدذذذابقة ؛ ف صذذذحا لا غل
بالدرافات القر نية ؛ فجامت اعساللػ فالرذة فذي هذدا الجانذن العمسذي ، و نسذا 

لكثير مذؼ مدذاال متذذابل الذشعػ القر نذي ا  تجد في كتا  نحؽ  درافة الغرين 
، في ثؽ  لػ تلدبق إليل ،  ل فتكذ  الدرافة ا  كثيذرا مذؼ اهذل العمذػ الذديؼ 
هامت مؤل"اتلػ في متذابل الشعػ  د افدوا مؼ الدليمي ؛ مسا تكذ  لشا عؼ 

  " نتاال ال"كر " لكتاب اهسية

ل متذذابل و د هامت هدر الدرافة في مقدمة ، وتسليد ، ثذػ عذرض لسدذاا
 تا  " نتاال ال"كر " ، وفاتسة ، وثب  لمسرادر والسراه  الشعػ في ك

، وفي التسليد تحدث  عذؼ  مشلجل ي ش  اهسية السؽوؽع و  السقدمة  ف"ي 
ومعشذر متذذابل الذشعػ القر نذي واهسيذة  والدرافذات الدذابقة ،  الدليمي وكتابذل ،

 ،مبي شذذا راؼ الدذذليمي ، ثذذػ درفذذ  السدذذاال التذذي تذذذا ل  فذذي نعسلذذا ؛ درافذذتل
فذذي وذذؽم مذذا  الذذل اهذذل العمذذػ ، ثذذػ فاتسذذة ،  ي شذذ  فيلذذا اهذذػ مذذا  ثذذػ مشا ذذذا إتذذار

 إليل البح   وصل 

وا  تدذتر عيبذي ، وا   ذنبي ، وهل ذ ا  تغ"ر وبعد فإني اف   هللا ذ عب
، وصذل الملذػ وفذمػ إلذر الرذؽا   ي عمر  ؽ  اهتلدت ييل فمػ اصلتدامحش

 و لل وصحبل وفمػ  عمر الحبين دمحم 
 محسػد ياسيغ عػض ششاوي   الباحث/
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 .وفيو مصمبان :ييجتس

 

 

 .، والجراسات الدابقةاألول : التعخيف بالدييمي وكتابو

 .القخآني وأىسية دراستومتذابو الشطع معشى الثاني: 
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 السصمب األول : التعخيف بالدييمي وكتابو

 :و مػلجه اسسو

َدذْيؼ  ذؼ ؼ َاْحسذد  ذؼ َاِ ذي اْلحدذؼ اصذبَ   ذ َعْبذد هَّ  ذؼؼ َعْبد الرَّْحَسؼ  ذ حل
لْيميفعدو   ؼ روَؽا    ، الشحذؽػ   ( ٕ)مؼ اهل مالقذة (ٔ)ؼ فتؽح اْلَخْثَعِسي الدُّ

 (ٖ) تكشر َاَبا زيد َوَابا اْلَقاِفػ َوَابا اْلَحَدؼالمغؽػ  اافبارػ  ، 

البمشدذذي :" ومؽلذذدر فذذشة افتمذذ  اهذذل العمذذػ فذذي مؽلذذدر ؛  ذذا  ا ذذؼ اابذذار و
 (٘) "فذشة ثسذا  وفسدذسااة بسديشذة مالقذة :" ومؽلذدر، و ا  ا ؼ فمكا  (ٗ)"805

 58حي  تذؽفي بسذراكس فذحر َلْيَمذة اْلَخِسذيا  ؛اما وفاتل فميد  محل فالإ 
 َودفؼ لَراَلة الع ْلر   هذ855مؼ غْعَبا  فشة 

 حياتو :

                                                           

:  م"ع الكؽكن السعروإ، وهذؽ مرذغر فذلل، هبذل فذليل: 5) َلْيل  ( ندبة إلر فليل ، وفل
بااندلا مؼ اعسا  ري ة،   يذرػ فذليل فذي غذيم مذؼ اعسذا  اانذدلا إ   ييذل  ووادؼ 
فذذليل اتزذذا: باانذذدلا مذذؼ كذذؽرة مالقذذة ييذذل  ذذرػ، مذذؼ إحذذدػ هذذدر القذذرػ عبذذد الذذرحسؼ 

 7/555الدليمي معجػ البمدا  
َقةل: ب"تح الالق والقاإ، كمسة عجسيذة: مديشذة باانذدلا عذامرة مذؼ اعسذا  ري ذة فذؽرها (َمالَ 5)

عمذر غذذاال البحذذر  ذذيؼ الجبيذرة الخزذذرام والسرية،واصذذل ووذذعلا  ذدتػ ثذذػ عسذذرت بعذذد 
وكثر  رد السراكن والتجار إليلا فتزاع"  عسارتلا، و د ندن إليلا هساعة مؼ اهل 

 8/37العمػ الدا ق 
 7/77، التكسمة لكتا  الرمة5/565بار الرواة عمر انبار الشحاة إن ( يشعر :7)
 7/77( التكسمة 3)
 7/533(وييات ااعيا  8)
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وهي فتذرة غذلدت   هذذ ، 855ذذ805عاش ذ رحسل هللا ذ في ال"ترة  يؼ عاق  
ذكذذر مذذؼ و  كذذا  الدذذليمي احذذد اعالملذذا    فيلذذا اانذذدلا نلزذذة عمسيذذة كبيذذرة،

َاو  ، َوهلذذَؽ اْ ذذؼ فذذب  عذذذَرة فذذشة، كذذ  َبَرذذرر ِبَسذذام نذذب  ِبذذلِ  تذذرهػ لذذل انذذل  ذذد 
َحاِفًعا لمدير  ،َنْحؽَها َوَكاَ  َعالسا بالقرامات والمغات والعربية وورو  اْاَدا 

مقذذذذدما ِفذذذذي اْلَ"لذذذذػ ، ِإَماًمذذذذا ِفذذذذي اْلِحْ"ذذذذع َوالذذذذدكر واإلدرا  ،ْفَبذذذذار وااندذذذذا  َواْاَ 
ذْعر ، َوالتََّرذذرُّإ ِفذي فشذذؽ  اْلعمذذػ  ،وال"طشذة والذذدكام َلذلل َحذذع  وافذر مذذؼ  ذذرض الذ 

وترذذذذذدر ل  ذذذذذرام والتذذذذذدريا و فذذذذذساع ، تغمذذذذذن َعَمْيذذذذذِل عمذذذذذػ اْلَعَربيَّذذذذذة والغريذذذذذن 
، َوَكذذاَ  ِ َبَمذذِدِر يتدذذؽف بالع"ذذاإ ويتبمذذ  بالك"ذذاإ َحتَّذذر نسذذا َفبذذرر ِإَلذذر (ٔ)"الَحذذِدي 

َصاحن مراكس َفَطَمبل ِإَلْيَلا َواحدؼ ِإَلْيذِل َوَاْ بذل ِ َؽْهِلذِل كذل اإل بذا  َعَمْيذِل َواَ ذاق 
 في السشاهاة :  ؽلل مشلا  ؛ َولل اغعار َكِثيَرة  َلا َنْحؽ َثاَلَثة اَْعَؽاق،
 أَُِت اهٌْعد هلى ًَا يتَوَقَّع ...وَيضٌع ًَا فِي اهضٌَِّري يَا ًّ يزى 

 يَا ًّ إِهَيِِٕ املشتلى واملفشع ... كؤَا  هوشدائد  يُزِجَى   يَا ًّ

 أًِّ فَإِْ اهْخَيِز عِِدن أمجع ...قَوي كّ يَا ًّ خَشَائِّ ًولٕ فِي 

 فقزي أدفَعفباالفتقار إِهَيِم  ...ًَا هي صوى فقزي إِهَيِم وَصِيوَة 

 فوئّ رددت فَأَي بَاب أَقزع ...ًَا هي صوى قزعي هبابم حِيوَة 

 إِْ كَاَْ فضوم عَّ فقرين ميَِِع ...وًَّ اهَّذِي أَدِعُو وأٓتف بامسٕ 

 وَاهْفضى أجشي واملوآب أوصع ...حاشا جملدن أَْ تقِط عَاصِيا 

 بِِٕ يضتشفع خري اهْأََُاَ وًَّ ...ثٍَّ اهصَّوَاة عوى اهَِّبِي وَآهٕ 

                                                           

 5/565، إنبار الرواة عمر انبار الشحاة 7/77( يشعر : التكسمة 5)
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َ ذذذاَ  اْ ذذذؼ دْحَيذذذة : َمذذذا َفذذذَ َ  هللا  َلذذذا َحاَهذذذة ِإ َّ اعَطذذذارل ِإتَّاَهذذذا َوَكذذذَدِلَغ مذذذؼ  
 (ٔ)اْفتْعسل إنذادها 

َومللغ شللعخه  خ للي َ َمللجه َوَكللاَن ؛ شللعخا لللو فللي الخ للا  أىللغ العمللع وذكللخ  
 (ٕ) الفخنج قج خخبتو َوقتمت ِرَجالو وندا ه َوَكاَن َغاِئبا َعشُو .

 ؟... أَ أَيِّ جرياْ عَويّ كزاَ(3)؟يَا دَار أَيِّ اهْبيض واألرآَ 

 دَار اهٌُْحب ًّ اهٌَِْاسي آيَة ... حيى فَوٍ يزجع إِهَيِِٕ صاَلَ

 أخزصّ أَ بعد املدى فِضيِٕ ... أَ غاي ًّ كَاَْ اهٌُْجيب محاَ

 دًعي شٔيدي أُين مل أُضٍٔ ... إِْ اهضوو عوى اهٌُْحب حزَاَ

 ا أجابتين اهصدى عٍَُِِٔ وَمل ... يو  املضاًع هوحبيب كَوَاَمل

 طارحت ورق محأًا ًرتمنًا ... مبقاي صب واهدًوع صجاَ

 يَا دَار ًَا صِعت بم اهْأَيَّاَ ... ضاًتم وَاهْأَيَّاَ هَيِطَ تضاَ

 مؤلفاتو :

ْوض اا" ا  ا ؼ اابار :" َولل تؽاليا م"يدة ِمْشَلا كتا   ِفي غرح "ن  الرَّ
ذذذير ِ ْ ذذذِؼ ِإْفذذذَحا  ومتانذذذة  ،د   ِبذذذِل عمذذذر َفذذذَعة ح"عذذذل،  َوهلذذذَؽ اهذذذل تؽالي"ذذذل ،الد 

َوفذرف ِمْشذلل ، هذذذ  865َوذكر ِفي  ِفرر َانل اْ َتَدَا إمالمر ِفي اْلسحرق فشة ، عمسل 

                                                           

 580(الديباج السدهن في معرفة اعيا  عمسام السدهن 5)
، ن"ذذذذح 565فذذذذي نكذذذذ  العسيذذذذا   ، نكذذذذ  اللسيذذذذا 55/505( يشعذذذذر : الذذذذؽافي بالؽييذذذذات 5)

 7/300الطين مؼ غرؼ ااندلا الراين 
ْمَل مختذذذذار 7) ؼل الرَّ َها )ِرْاذذذذػ ( َوِهذذذذَي َتْدذذذذكل َبذذذذامل اْلِبذذذذيظل اْلَخاِلَرذذذذةل اْلَبَيذذذذاِض َواِحذذذذدل (اْاَْر قل: العِ 

 الرحاح :راق 
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َسذاَدػ ااولذر ِمْشَلذا  َوَانذل افذتخرهل مذؼ َنيذا عمذر ماَاذة َوعْذذريؼ ديؽانذا ،ِفذي هل
  اْلَعِبيذب مذؼ اْاَْفذَسام يا واإلعالق ِبَسا ا لػ ِفذي القذر التَّْعرِ "َوكتا   ،ؽَهاَاو َنحْ 

َولل غرح ِفي اْلجسل َاظلشلل لػ تدتؽفل َولذل "غرح  َتة اْلَؽِصيَّة  "َوكتا  "،اْاَْعاَلق
مد لة رؤية هللا "نتاال ال"كر " و" وكتا  ، (ٔ) "مَداِال مدتغربة ِفي فشؽ  َغتَّر

، ومدذذذ لة الدذذذر فذذذي "رؤيذذة الشبذذذي صذذذمر هللا عميذذذل وفذذمػ"، و"السشذذذاقتعذذالر فذذذي 
  "لي الدليمياوكتا  "ام(ٕ)"" و" ت"دير فؽرة يؽف  عؽر الدها 

 " :في الشحػكتاب "نتائج الفكخ 

فذذي  لدذذليمي ، اوفذذي ندذذبة الكتذذا  إلذذر العمذذػ لذذػ تختمذذ  احذذد مذذؼ اهذذل   
ن"دذذل بافذذسل فذذي مقدمذذة "؛  ذذل صذذرح الدذذليمي فذذي الشحذذؽتدذذسيتل " نتذذاال ال"كر 

فإذا كان  صذشاعة اإلعذرا  َمْر ذاة إلذر عمذؽق الكتذا ،   الكتا  ؛ حي   ا  :"
  يلتَذذَؽلَّل فيلذذا إ  مذذؼ ا ؽا لذذا، و  يلَتَؽصذذل إلذذر ا تطذذاإ زهراتلذذا إ  ب فذذبا لا؛ 
فؽاهذذذن  عمذذذر الشاغذذذ يؼ تحرذذذيل اصذذذؽللا، َوَحذذذْتػ  عمذذذر الذذذذاديؼ البحذذذ ل عذذذؼ 

د علِبق لي بعد اذؽ  مطالبذة مذؼ البمذا ، ومجاذبذة ايذدؼ و افرارها وتعميملا، 
عمذذر زمانذذة مذذرض تشذذيػ الخذذاار فذذال يلذذن هسذذة   َتِغذذن، و  الحذذدثا ، وامذذراض

مؼ الدهر، مععسلا مؼ عمل  (ٖ)هس  نبد  مؼ "نتاال ال"كر"، ا تشيتلا في فما
اع فاا  حيؼ اردت زفافلا إلر افس الشحؽ المطي"ة، وافرار هدر المغة الذري"ة 

 (ٗ)،   "الطالبيؼ

                                                           

 7/75(التكسمة لكتا  الرمة5)
 7/757، ااعالق 7/537( يشعر :وييات ااعيا  5)
: افد الذيم مكا رة، تقؽ : افتمدذتلل افتالفذًا واهتذدابا كتا  7) (فما: الَخْمال وا فتالسل

 العيؼ : فدل
  78(نتاال ال"كر 3)
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؛ مشلذذا " الذذروض اانذذ  " ؛  ر إليذذل اتزذذا فذذي غيذذر كتذذا  مذذؼ كتبذذلواغذذا
 "ذذي حديثذذل عذذؼ  ذذؽ  هللا ذ تعذذالر ذف ؛، وبذذي ؼ فزذذمل ييذذل صذذراحة ذكذذررحيذذ  

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ

:" َوَ ذذْد ثذذػ  ذذا   ، تعذذرض لذذبعظ مدذذاال البالغذذة ييذذل 558البقذذرة:چ  ڻ
َوَمذْؼ َحَدَفذلل ِفذي َمَقذاق   ،لل َوَ   لد  ِمْؼ ِذْكِر َغْلر  ِفي َمَقذاق  ِلكلل  َمَقاق  َمَقام ْش  َا   َ ي  

ذذذْر ِ  َواْلِحْكَسذذذةل َاْتًزذذذا ِفذذذي،  َفذذذَر  َحْدِفذذذِل إَذا  َواْلِحْكَسذذذةل ِفذذذي ِذْكذذذِرِر إَذا ذلِكذذذَر ِفذذذي اْلقل
ِدَإ ِمْؼ الم ْ"ِع َوَاْيَؼ َتْرملحل اْلَحْدإل َوَيكلؽ ل  َبذي ؼ  ِفذي  حل ذل  َهذَدا مل َاْ َمَ  ِمْؼ الذد ْكِر كل

َشذذذذاَ  َاْوَرْدَنذذذذا ِييذذذذِل َفَؽاِاذذذَد َتْعِجذذذذبل َعْشَلذذذذا ِهَسذذذذػل اَْهذذذذِل َهذذذذَدا  ِكتَذذذاِ  "َنتَذذذذاِاِل اْلِ"ْكذذذذِر"، َفلل
 (ٕ) "ِعْشَد َمْؼ َعَرَإ َ ْدَرَها (ٔ)اْلَعْرِر  َاْدَناَها تلَداِوؼ ِرْفَمةً 

 يؼ كتن المغذة ، لكشذل تختمذ  عشلذا  " عمػ   الشحؽ فيوكتا  " نتاال ال"كر 
في كثير مؼ اامؽر ؛ حي  علشي بكثير مؼ مداال الشعػ القر ني ، والحذدي  
الذذذريا ؛ حتذذر تذذذعرفي كثيذذر مذذؼ ااحيذذا  انذذل إلذذر الت"دذذير والبالغذذة ا ذذر  

  مؼ الشحؽرحسا 

كثيذذرا مذذؼ اهذذل العمذذػ افذذدوا مشذذل ؛ فعشذذدما  ا  مذذ  مذذؼ مكانذذة الكتذذا  و ذذد  
تقذذرا كتذذا  "  ذذداا  ال"ؽااذذد "   ذذؼ الثذذيػ تجذذدر كثيذذر الش"ذذل عذذؼ الدذذليمي ، وفذذي 
كثير ت فد مؼ "نتاال ال"كر " دو  إغارة ؛ تقؽ  اافتاذ الدكتؽر : دمحم إ راكيػ 

طاع ا  البشذذا :"وبالسؽازنذذة  ذذيؼ "  ذذداا  ال"ؽااذذد " وبيشذذل تبذذي ؼ ا  ا ذذؼ الثذذيػ افذذت
يذذدَّعي نحذذؽ الدذذليمي لش"دذذل ،  تزذذسيشل كتذذاَ  الشتذذاال كتاَبذذل ، بعذذد ا  حذذدإ 

القذذذارغ ا  الشحذذذؽ مقدمتذذذل ، و ذذذدق و فذذذر ، وزاد  مذذذيال وافترذذذر ، حتذذذر لذذذيعؼ 
                                                           

ذذل، ورلَفذذا ، وِرَفذذا ، وِرْفذذال   5) ذذْ  ، َواْلجسذذ : اْرفل ْفذذلل والرفذذل: اْالْنثَذذر مذذؼ َاْوَ د الزَّ (الرِ 
 اععػ رخ   َوِهي الرَّفمة، والرِ فمة السحكػ والسيط ا

 5/535(الروض اان  5)
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والحذق انذل لذيا لذل ييذل نرذين الدؼ تدؽ ل ا ؼ الثيػ في كتابذل مذؼ  دااعذل ، 
ل هي " نتاال ال"كذر " التذي السدطؽرة في كتابمؼ  رين او بعيد ، وا  البداا  

 (ٔ)نقدملا اا  لراحبلا ا ي القافػ الدليمي "

هدا ولػ تكؼ ا ؼ الثذيػ وحذدر الذدؼ افذد مذؼ الشتذاال ؛  ذل افذد البركذذي  
"اإلتقذذذا " و" معتذذذر  اا ذذذرا  "،  كتا يذذذل فذذذي " البرهذذذا  "وكذذذدلغ الدذذذيؽاي فذذذي

وغيذذرهػ ، كسذذا فذذتعلر الدرافذذة ؛ مسذذا تعشذذي ا " نتذذاال ال"كذذر " كذذا  ذا اهسيذذة 
  ا  ييل غي ا تقدح في مكانة الكتا   عشد اهل العمػ ، و  اعمػ احدا 

فذي ا  القارغ للدا الكتا  يدر  اهسيذة الكتذا   ومسا تجدر اإلغارة إليل  
كذذا  ذا حذذا مرهذذ  تقذذ   برذذيرتل  لصذذاحب حيذذ  إ درافذذة الذذشعػ القر نذذي ؛ 

 بمذذل ، حتذذر اغذذار فذذي كثيذذر مذذؼ ااحيذذا  ا   إليلذذا احذذد   ترذذل عمذذر د ذذااق لذذػ
افذذذة تبذذذرز لشذذذا غذذذي ا مذذذؼ بالغذذذة ولعذذذل هذذذدر الدر     لذذذػ تدذذذبق إليذذذل نلذذذكالمذذذل ال 

إذا  مذ  إنشذا إ  ، فلؽ اهل إللحا ل ب عالق البالغذة والت"دذير ، و  ابذال  لالره
 ت"ديرترح ندبتل  ا ي القافػ الدليمي ، فشجد عمسا   تقل عؼوصمشا إلر 

نذذ  فذذي متذذذابل الذذشعػ هذذدير بذذ   فالذذدؼ ترذذل إلذذر نكذذ  ال عمذذػ البمخذذذرؼ ؛ 
 ت"تح لل في الت"دير فتح ععيػ  

  الدابقة :الببلغية الجراسات 

فاصذذة بستذذذابل مذذؼ فذذال  البحذذ  فذذي الؽفذذاال الستاحذذة لذذػ اهذذد درافذذة  
 الذذشعػ  القر نذذي فذذي "نتذذاال ال"كذذر " ، غيذذر ا  هشذذا  درافذذة بال يذذة بعشذذؽا  :

: لدليمي درافة بال ية " ؛ لمدكتؽر"كتا  نتاال ال"كر في الشحؽ ا ي القافػ ا
حسذذذاد حدذذذيؼ حدذذذؼ ، هذذذامت فذذذي ثالثذذذة مباحذذذ  ؛ ااو  : مدذذذاال فذذذي عمذذذػ 

                                                           

 3( نتاال ال"كر 5)
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الثالذذ : اإلعجذذاز البالغذذي فذذي السعذذاني ، والثذذاني: مدذذاال فذذي عمذذػ البيذذا  ، و 
غيذر انذل  لذػ تعذرض لستذذابل الذشعػ إ  فذي ؛القر   الكريػ ، وهؽ بحذ  ايذن 

مذذؼ الرذعؽبة بسكذذا  ا  تحذذيط بحذذ   الشذذادر ، بطريقذذة مذؽهبة هذذدا ، إذ القميذل
صغير لػ ترل عدد اورا ل إلر تدعيؼ ور ة بكل مداال البالغذة فذي كتذا  " 

 نتاال ال"كر "  

افذذة فذذي هامعذذة اإلمذاق دمحم  ذذؼ فذذعؽد ؛ عشؽانلذذا :"البحذذ  اتزذا هشذذا  در  
البالغي عشد الدليمي درافذة وتقؽيسذا" ؛ ماهدذتير لمباح :صذالح  ذؼ عبذد هللا 

، وهذي درافذة معشيذة  تذراث الدذليمي كمذل ، ذ هذ53/5/5353 تاريخ ، الذترؼ 
  وليد  فاصة بستذابل الشعػ القر ني في " نتاال ال"كر " كدرافتشا 

هذذذذدا ومذذذذازا  كتذذذذا  " نتذذذذاال ال"كذذذذر " بحاهذذذذة إلذذذذر مبيذذذذد مذذذذؼ الدرافذذذذات 
 .البال ية
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 السصمب الثاني:
 وأىسية دراستوالسقرػد بستذابو الشطع القخآني  

، َواْلَجْسذذ ل َاْغذذبار   وَاْغذذَبل   ذذِبيلل: الِسْثذذلل ذذَبلل والذَّ ذذْبلل والذَّ هذذام فذذي المدذذا  : الذِ 
:  الذذذذيمل الذذذذيَم: َماَثَمذذذلل  ْذذذذَتِبلًا َوَغْيذذذَر ملَتذذذذاِبل   والسلَتذذذذاِ لاتل َوِفذذذي التَّْشِبيذذذِل: مل

 (ٔ)السلَتساِثالتل 

بدذذذبن  تذذذذا ل ااتذذذات التذذذي تكذذذررت و  :والسذذذراد بستذذذذابل الذذذشعػ القر نذذذي 
التقذذدتػ والتذذ فير، او البيذذادة والحذذدإ، او التعريذذا والتشكيذذر، او إ ذذدا  حذذرإ 

 (ٕ).  إلخ مكا  حرإ  فر، او كمسة مكا  كمسة

هذذذدا الشذذذؽع مذذذؼ الذذذشعػ ورد بكثذذذرة فذذذي الذذذدكر الحكذذذيػ ، إمذذذا  تكذذذرار فذذذي و  
تذذابل  تذات ؛ او  افذرفذي نعسلذا مذؼ مؽوذ  القرة الؽاحدة ، مذ  افذتالإ 

فذذي غروذذلا وفذذي نعسلذذا ثذذػ تذذ تي السخال"ذذة فذذي واحذذدة مذذؼ اامذذؽر التذذي فذذبق 
 ذكرها  

 أىسيتو :

هذذذذدا العمذذذذػ مذذذذؼ ااهسيذذذذة بسكذذذذا  ؛ حيذذذذ  إنذذذذل اريذذذذق مذذذذؼ اذذذذر  معرفذذذذة  
تقذذذذذؽ  البركذذذذذذي :" َوِحْكَستلذذذذذلل التََّرذذذذذرُّإل ِفذذذذذي اْلَكذذذذذاَلِق َوِ ْتَيانلذذذذذلل َعَمذذذذذر اإلعجذذذذذاز ،

ًرا  َتَكرِ  ْبَتَدًا ِبِل َومل ْػ َعْجَبهلْػ َعْؼ َهِسيِ  الرلِ  َذِلَغ مل و   ِليلْعِمَسلل رل  (ٖ)" ول

                                                           

 ( لدا  العر  : غبل 5)
 5/85(درة التشبيل وغرة الت ويل 5)
 5/555(البرها  في عمؽق القر   7)
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ر ورو  مختم"ة حتسا لل د لة وفر لتمغ السغايرة ، فسجيم الكالق عم 
ولذذيا مذذؼ بذذا  الت"ذذشؼ فذذي الكذذالق فحدذذن ، و   عجبنذذا عذذؼ إدرا  فذذرر فذذال 

؛ و نسا نقر بعجبنا عؼ الؽصؽ  إليل ، تقذؽ  الخطيذن اإلفذكافي  وهؽدر يش"ي
 تة عمر ل"عة مخرؽصة ثػ اعادها فذي  ذ تقدف  افساؤرذ :" إذا اورد الحكيػ 

مؽو   فر مؼ القر  ، و د غير فيلا ل"عذة عسذا كانذ  عميذل فذي ااولذر فذال 
 د مؼ حكسذة هشذا  تطمذن، و   ادركتسؽهذا فقذد ظ"ذرتػ، و   لذػ تذدركؽها فمذيا 

 (ٔ)انل   حكسة هشا ،  ل هلمتػ "

اإلفذذذراد  ومتذذذذابل الذذذشعػ القر نذذذي لذذذل صذذذؽر كثيذذذرة مشلا:الستذذذذابل باعتبذذذار
َياَدِة َوالشُّْقَراِ ،وما تذابل بالتقدتػ َوالتَّْ ِفيِر،  تذابلل وَما  والجس  ، ما تذابل و ِبالبِ 

تذذابل بِإْ ذذَدا  َحذذْرإ  ِبَحذذْرِإ َغْيذِرِر، ومشذذل ِإْ ذذَدا ل َكِمَسذذة   مذذاو  بذالتعريا والتشكيذذر ،
   إلذذخ ، وفذذي الرذذ"حات القادمذذة اذكذذر مذذا  (ٕ)ِبذذ لْفَرػ، ومشذذل اإلدغذذاق وتركذذل،

وؽم في ادرفل ػ هام في كتا  " نتاال ال"كر " مؼ متذابل الشعػ القر ني ، ث
العمػ ؛ لشق  عمذر بعذظ افذرار القذر   الكذريػ  اهل وغيرر مؼ الدليمي ما  ا 

  ، وهللا اللادؼ إلر فؽام الدبيل 
 بالححف واإل باتمتذابو الشطع السد لة األولى: 

؛ ثذػ تذ تي نعسلذافي غروذلا و في كثير مؼ الذؽاهد القر نية تجد تذا لا  
فذذي الدذذليمي إلذذر غذيم مذذؼ هذذدا اغار ، و ذذد و ثبذاتا بحذذدإفذذي الذذشعػ  السخال"ذة

ولل فيلا  ؽ  هدير بالبح  ؛ وهدر درافة كاغ"ة عؼ  غير مؽو  مؼ كتابل،
، ثذذػ هذذامت  يالقر نذذ البالغذذة القر نيذذة فذذي  تمذذغ الذذذؽاهد الستذذذا لة  فذذي الذذشعػ

                                                           

 5/585(درة التشبيل وغرة الت ويل  5)
 وما بعدها  5/555( يشعر : البرها  في عمؽق القر   5)
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السؽاوذذ   وهذذدر؛ بحذذدإ حذذرإ او كمسذذة فذذي مؽوذذ  و ثباتذذل فذذي  فذذر ةالسخال"ذ
 تتسثل ييسا ت تي :

 الفعغ " غفخ " إ بات حخف الجخ وححفو مع  :السػضع األول

الجذذار وحدفذذل مذذ  ال"عذذل " غ"ذذر"  حذذرإ فذذي حذذدي  الدذذليمي عذذؼ إثبذذات  
فذذي  ذذؽللػ : "افذذتغ"ر زيذذد  ربَّذذل ذنَبذذل "، ذكذذر ا  ااصذذل فذذي هذذدر  و"افذذتغ"ر "

   السد لة فقؽط حرإ الجذر؛ "   وا  تكذؽ  " الذدنن " م"عذؽً  بذالغ"را  الذدؼ
 (ٔ) "  "، إذا غطيتل وفترتل الذيمَ  انل مؼ " غ"رتل  يتعدػ بحرإ؛

انا هللا "، ف"ي وسؼ  رل ر "، او " افتغ"ِ "ِ غْ تَ ثػ  ا  :" واما إذا  م : " افْ   
الكذذالق مذذا    ذذد لذذل مذذؼ حذذرإ الجذذر؛ انذذغ   تطمذذن َغْ"ذذًرا مجذذرًدا مذذؼ معشذذر 

ا فذتغ"ار فروهذا مذؼ الذدنن وتطليذرًا بالتؽبة والخروج مذؼ الذدنن، و نسذا تريذد 
مشذذل، فمبمذذ  " ِمذذؼ " فذذي الكذذالق للذذدا السعشذذر فلذذي متعمقذذة بذذالسعشر    ذذش"ا 

وكذذذذا  بسشبلذذذذة  ؽلذذذذغ: " امرتذذذذغ ، ونرذذذذنَ  الم"ذذذذع، فذذذذإ  حذذذذدفتلا تعذذذذدػ ال"عذذذذلل 
 (ٕ)" الخير

حذرإ الجذار ، كسذا فذبق  فقؽط في هدر السد لة ذكر الرهل ا   ااصل 
؛ سذذا   ذذد مشذذل فذذي بعذذظ السؽاوذذ  حذذرإ الجذذار تذذ تي يي  ذذي ؼ ا   يانذذل ، ثذذػ

ذا إذا  وذلغ إذا كش    تطمن َغْ"ًرا مجردا عذؼ التؽبذة والخذروج مذؼ الذدنن ، ام 
والخذذروج مذذؼ الذذدنن هذذام الحذذرإ ، الذذدؼ يذذؤذ  بذذالخروج مذذؼ   رذذدت التؽبذذة

 الذيم 

                                                           

 777(نتاال ال"كر5)
 ( الدا ق  5)
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، تكذذؽ  السذذراد فذذتر الذذدنن ومحذذؽر  :وال"ذذر   يشلسذذا  د يذذق هذذدا ؛ فذذااو  
ييذذذل فذذتر لمذذذدنن وزيذذادة ؛ وهذذذي ا  تخذذرج السذذذدنن مذذؼ ذنبذذذل بالتؽبذذذة  :والثذذاني

غذذر ، امذذا الثذذاني  و معرذذيةفذذي والرهذذؽع ، فقذذد تلغ"ذذر الذذدنن وصذذاحبل مذذازا  
 إلر غاال التؽبة   لجة السعاصيمؼ  مدنن ، وفروج  ل ا   فلؽ غ"ر 

تعذذذرض ،  الذذذدؼ تذذذ تي مذذذؼ إثبذذذات الحذذذرإ وحدفذذذل وللذذذدا السعشذذذر الذذذد يق 
ثذذذذذذػ افتم"ذذذذذذ  بإثبذذذذذذات  إلذذذذذذر غذذذذذذؽاهد  ر نيذذذذذة تذذذذذذذا ل  فذذذذذذي نعسلذذذذذا ،الدذذذذذليمي 

ڱ  ڱ  ں  ں  چ  ف"ذي  ؽلذل ذ تعذالر ذ : حدفذل افذرػ ؛تذارة ، و  "مؼ"الحذرإ

، نذذذذذذؽح  چھ   ے            ے   ۓ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  و ؽلل :

 في السؽوعيؼ   چںچ  ، ثبت  ااحقاإ چڎ  ڎ  

ې  ې          ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  چ  : ثذذػ تقذذرا  ؽلذذل ذ تعذذالر ذ

   عسذذذذذذذذذرا  ،  چوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  
  ائٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې  ى  ى  ائچ  و ؽلذذل :

تجذذذدها  ذذذد حذذذدف  فذذذي السؽوذذذعيؼ ؛ فدذذذيا  ،  الرذذذ  چەئ  ەئ      وئ     وئ  
فذي  چںچ  ااتات متذابل إلر حد كبير؛ ف"ي كل  مغ"ذرة لمذدنؽ  ، َفِمذَػ ثبتذ 

ِدف  في  فر فذإ   يذل: فسذا  ":ييقذؽ   ؛ إلر ذلغ الدليميويذير  ؛  فيا  وحل
ڇ    چ  و،  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   چ   ذذذذؽلكػ فذذذذي نحذذذذؽ  ؽلذذذذل تعذذذذالر:

 ؟. چڇ  ڇ   ڍ  ڍ 

 مشا: هي متعمقة بسعشر اإلنقاذ والخروج مذؼ الذدنؽ ، و نسذا دفمذ  ِلتلذؤِذَ  
 لذدا السعشذذر ولكذذؼ   تكذذؽ  ذلذذغ فذذي القذذر   إ  حيذذ  يذذدكر ال"اعذذل الذذدؼ هذذؽ 
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ْشَقدل السلْخذَرجل مذؼ الذدنؽ  باإلتسذا ،  چڇ     چ السدنن، نحؽ  ؽلل: ، انل السل
ذذؼ  -دو  ا  تذذدكر ا فذذػ السجذذرور  -ولذذؽ  مذذ : )تغ"ذذر مذذؼ ذنذذؽبكػ(  لذذػ َتْحدل

ا  ال"عل الدؼ كا  في وسؼ الكالق وهؽ اإلنقاذ،  عمر معشر التبعيظ؛إ  
 (ٔ)" د ذهن  دها  ا فػ الدؼ هؽ وا   عميل 

روتؽكيذذد غ"ذذرا  فذذاار الذذدنؽ  فذذي عقذذؽ  تقريعشذذدر  چںچ  فذذر زيذذادة  
 واإليذذدا  بذذالخروج مشلذذا عمذذر الكميذذة ؛ ومذذرد ذلذذغ إلذذر ا  دفذذؽ  ،السخذذاابيؼ 

دكػ افذذذاد معشذذذر اإلنقذذذاذ والخذذذروج مذذذؼ الذذذدنؽ  ، فكذذذ   السعشذذذر : يشقذذذ چںچ 
  تذذذعر  لذذدا السعشذذر فذذي القذذر   إ  فذذي مقذذاق ويخذذرهكػ مذذؼ ذنذذؽبكػ ، لكشذذغ 

؛ إذ اإلتسا  بعد الك"ر افرهل مذؼ الذدنؽ   چڇ     چ ذكر ال"اعل  السدنن
التعيذيؼ  إ  ، بخالإ ما لؽ هامت  دونل هكدا" تغ"ر مؼ ذنذؽبكػ " ، فذال ت"يذد

ذهذذذن  ذذذدها    ذذذد ؛ ا  معشذذر اإلنقذذذاذ والخذذذروج الذذذدا  عمذذذر العسذذؽق والذذذذسؽ 
  دشقَ اؼ ذهن  دها  السل  چڇ     چ ا فػ الؽا   عميل وهؽ

بعذذذذد ذلذذذذغ لمحذذذذدي  عذذذذؼ فذذذذرحدفلا فذذذذي الذذذذذاهديؼ  دذذذذليميالثذذذذػ انتقذذذذل   
و ذا  فذي فذؽرة ،  چائ  ەئ   ەئ  وئ  چ  فإ   م : فقذد  ذا :": اافريؼ فقا  

  ومذذذذذذذذذا  فسذذذذذذذذذا الحكسذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذي فذذذذذذذذذقؽالا هلشذذذذذذذذذا چٴۇ   ۋ  ۋ  چ  الرذذذذذذذذذ :
 ذد فذبق للذػ اإلنقذاذ مذؼ  ال"ر   فالجؽا : ا  هذدا إفبذار عذؼ السذؤمشيؼ الذديؼ

عمذذر الجلذذاد بغ"ذذرا  مذذا اكتدذذبؽا فذذي اإلفذذالق ذنذؽ  الك"ذذر بإتسذذانلػ، ثذذػ وعذذدوا 
مذذذؼ الذذذدنؽ ، وهذذذي غيذذذر محيطذذذة  لذذذػ كإحااذذذة الك"ذذذر السلمذذذغ بالكذذذافر، فمذذذػ 

مؼ الدنن بالسدنن، و نسذا  يتزسؼ الغ"را  معشر ا فتشقاذ؛ إذ ليا َثػَّ إحااة
تزذذذسؼ معشذذذر اإلذهذذذا  واإلبطذذذا  لمذذذدنؽ ؛ ا  الحدذذذشات يذذذدهبؼ الدذذذي ات، 

                                                           

 ( الدا ق  5)
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للذذذػ بسذذذا يشقذذذدهػ  قذذذدمتيؼ فإنلسذذذا فطذذذا  لمسذذذذركيؼ وامذذذر  بخذذذالإ اايتذذذيؼ الست
 (ٔ)ويَخمِ رلػ مسا احاط  لػ وهؽ الك"ر، واما السؤمشؽ  فقد انقدوا "

فحيذذ   ،كذذا  لمكذذافريؼ م"ذذاد كالمذذل ا   الخطذذا  فذذي اايتذذيؼ الستقذذدمتيؼ  
احذذاط بذذل الك"ذذر، فذذدفؽ   فلِلذذَػ ا  الخطذذا  لمكذذافر ، الذذدؼ"مذذؼ " ِكذذر الحذذرإ ذل 

ا  في  يتي    واما الخط  بالخروج مؼ الك"ر وا فدتشقاذ مشل ، الحرإ يؤذ
مذدنن ، فمذيا ثسذة إحااذة لطا  لمسؤمشيؼ السؽحذديؼ فعسرا  والر  ، فإنل 

نِقذذدوا بال"عذذل مذذؼ الك"ذذر، فذذدها  الحذذرإ  لذذػ كال" ذذة ااولذذر ، حيذذ  إنلذذػ  ذذد ال 
  غ"رة تثب  للػ مقاما اعمر غير فابقيلػ يؽحي  دها  الك"رعشلػ ، وا  الس

 يغ:" مغ "  يغ الببلغييغ والشحػيزيادة 

 لذدر الدرافذة ذ عمذػ  مذؼ  ي  ِشذعْ و نسذا ذكذرت هذدا ا  الدذليمي ذ وهذؽ السَ   
في السقاق ااو ؛ ف حببذ  ا  ا ذ  عمذر  ذؽ   كتا  نحؽ   اعالق الشحؽ؛ وكتابل

 عمر نلل الشحاة فيلا اق    ؛ هل فار ؛ حتر ندر   ؽ  الرهل الشحاة فيلا

تذذ تي زااذذدة ، د  ذذذكذذروا انلذذا  " مذذؼ "حذذدي  الشحذذاة عذذؼ معذذاني: فذذي  ا ذذؽ 
 وهعمؽا ااتات الدابقة غاهدا عمر زيادتلا ، وي تي عمر راس القااميؼ  بيادتلا

"  انذذذل ا ذذذؽ البركذذذات اانبذذذارؼ عشذذذل نقذذذل  فقذذذد ؛ااف"ذذذس فذذذي السؽاوذذذ  الدذذذابقة 
 اد فذذذي الش"ذذذي، ويحذذذتل بقؽلذذذلاإلتجذذذا ، كسذذذا تجذذذؽز ا  تلذذذبَ  تجذذذؽز ا  تلذذذَباد فذذذي

ومذذذؼ القذذذااميؼ ،  (ٕ)اؼ تغ"ذذذر لكذذذػ ذنذذذؽبكػ" چڇ    ڇ  ڇ   ڍ  چ  تعذذذالر:
 (ٖ)  بيادتلا الكدااي وا ؼ مالغ والسرادؼ وغيرهػ    

                                                           

 ( الدا ق  5)
 5/750(اإلنراإ في مداال الخالإ  يؼ الشحؽييؼ: البررييؼ والكؽفييؼ 5)
 755( يشعر الجشر الداني في حروإ السعاني 7)
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فذذي السؽاوذذ   چںچ    جعمذذؽ تيتزذذح مسذذا فذذبق ا  كثيذذرا مذذؼ الشحذذاة   
للذدا الذدؼ تقؽلذؽ   ان"دذلػ مذذقة البحذ  عذؼ فذر  ػ تكم"ذؽا ولذ، الدابقة زااذدة ، 

: هللا اعمذػ ب فذرار كتابذل ، ؽا لؽهذدوا ، او كذا  تك"ذيلػ القذؽ  بيادتل ، ولذؽ فتذذ
اما الدليمي ذ وكا  ذا حا مرهذ  ذ لذػ يذدهن مذدهبلػ ، و نسذا فذال"لػ وهعذل 

 للا مبي ة ونكتة تدهن  دها لا ؛ مسا تعشي ا  القؽ   بيادتلا بعيد  

؛ و   القذؽ  فذي هذدا السقذاق  : احدذؼ الدذليمي فذي مخال"تذل الشحذاةؽ  ا   
 بيادة حرإ في القر   الكريػ ، مسا   تسيل إليل الش"ا ، دع عشغ ا  ظاهر 

زيذذادة وذذر   رالذذدؼ ظذذاهر ااتذذات واحذذد ؛ وا  محاولذذة التسذذاس معشذذر لمحذذرإ 
هميل ، مؼ التكم  ، فسا مؼ حرإ هام في كتا  هللا ذ تعالر ذ إ  ولل معشر 

 ذذؽ  فذذي هذذدا السقذذاق  جبشذذيعو   غذذا  هذذدا السعشذذر عشذذا فذذال تعشذذي عدمذذل ، وي
" لذيا ييذل كمسذة إ  هذي  ذذ رحسذل هللا ذ : اافتاذ الدكتؽر دمحم  ؼ عبذد هللا دراز

م"تذذاح ل"ااذذدة هميمذذة، ولذذيا ييذذل حذذرإ إ  هذذام لسعشذذر   دع عشذذغ  ذذؽ  الذذدؼ 
وفذي بعذظ حروفذل إنلذا "زااذدة" تقؽ  في بعظ الكمسات القر نية إنلا "مقَحسة" 

زيادة معشؽية  ودع عشغ  ؽ  الدؼ تدتخ  كمسة "الت كيد" فيرمي  لذا فذي كذل 
مؽاؼ تعؼ ييل البيادة،   يبالي ا  تكؽ  تمغ البيادة فيلا معشر السبيد عميل 
فترذذذمح لت كيذذذدر او   تكذذذؽ ، و  يبذذذالي ا  تكذذذؽ  بالسؽوذذذ  حاهذذذة إلذذذر هذذذدا 

ل اهل، دع عشذذغ هذذدا وذا ، فذذإ  الحكذذػ فذذي القذذر   الت كيذذد او   حاهذذة لذذل بذذ
مدذذتؽًرا او  - لذذدا الزذذر  مذذؼ البيذذادة او غذذبللا إنسذذا هذذؽ وذذر  مذذؼ الجلذذل 

 د ذذذذة السيذذذذبا  الذذذذدؼ ووذذذذ  عميذذذذل افذذذذمؽ  القر   وفذذذذد ن"دذذذذغ انذذذذ   -مكذذذذذؽًفا
بالغؽص في امن افرارر البيانية عمر وؽم هذدا السرذباح  فذإ  عسذي عميذغ 

ل او حذذذذرإ فإتذذذذا  ا  تعجذذذذل كسذذذذا تعجذذذذل هذذذذؤ م وهذذذذل الحكسذذذذة فذذذذي كمسذذذذة مشذذذذ
هللا اعمذػ ادنذر إلذر اامانذة واإلنرذاإ   ذل:العانؽ ؛ ولكؼ  ل  ؽً  فديًدا هذؽ 
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  ثذذػ إتذذا  ا  تذذركؼ إلذذر راحذذة اليذذ س كالمذذل، و  عمذذػ لشذذا إ   تعميسذذل ب فذذرار
فتقعد عؼ افتجالم تمغ اافرار  اااًل: ايؼ انا مؼ فال  وفال      كال، فر  

 (ٔ)ر م"زؽ   د فطؼ إلر ما لػ ت"طؼ لل الكبير ال"اول "صغي

ايذذن تحدذذؼ اإلغذذارة إليذذل حيذذ  ذذذ رحسذذل هللا ذ كذذالق  مبمخذذذرؼ ولهذذدا   
   مذذذ : مذذذا چڇ   ڍ  چ  :" فذذذإ   مذذذ : مذذذا معشذذذر التبعذذذيظ فذذذي  ؽلذذذل:تقذذذؽ 

ڱ  ڱ  ں      .ڳ  ڱچ  عمستل هام هكدا إ  في فطا  الكافريؼ، كقؽلل

و ا  فذي  چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  چ  ، چں
إلذر ا   چں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   چ  فطا  السؤمشيؼ:

وغيذذر ذلذذغ مسذا تق"ذذغ عميذذل ا فذتقرام، وكذذا  ذلذذغ ،  چٴۇ   ۋ  ۋ  چ : ذا  
 السيعاد   لمت"ر ة  يؼ الخطا يؼ، ول ال تدؽػ  يؼ ال"ريقيؼ في

للػ ما  يشلػ وبيؼ هللا، بخالإ ما  يشلػ وبيؼ العباد و يل: اريد انل تغ"ر 
 (ٕ)مؼ السعالػ"

  " مؼ " ت تي لمت"ر ة عمر نحؽ   ت"لػ مشل إ  ا ااػ كالق البمخذرؼ   
فطذذا  ؛ فستذذر هذذامت "مذذؼ " كذذا  الخطذذا  لمكذذافريؼ ، ومتذذر  ذذيؼ فطذذا  و 

 فذدفؽللا لمتسييذب  ذيؼ ال"ذريقيؼ ، ودفذ  إيلذاق لمسذؤمشيؼ   ذهب  تؽهل الخطذا 
التدؽية  يشلسذا فذي الجذبام، الذدؼ عبرعشذل بالسيعذاد ، كسذا نقذل البمخذذرؼ عذؼ 
غيرر انلا دفم  لمد لة عمر غ"را  ما  يشلػ وما  يؼ هللا ، دو  ما  يشلػ وما 

  يؼ العباد  

                                                           

   568،  563، 567( يشعر: الشب  الععيػ 5)
 7/835( الكذاإ 5)
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وعمر الشحؽ الدؼ ذهن إليل البمخذذرؼ  فذي إثبذات " مذؼ " وحذدفلا فذار 
" َوَ ذاَ  ؛ فقذد نقذل  ؽلذل دو  زيذادة فقذا  :مشلػ ا ذؽ حيذا   كثير مؼ اهل العمػ 

،  چڇ   ڍ  چ  البََّمْخَذِرؼُّ َما َمْعَشارل: ِإ َّ اِ ْفِتْقَراَم ِفي اْلَكاِفِريَؼ َاْ  َتْ ِتَي ِمذؼْ 
، َوَكاَ  َذِلذَغ ِلمتَّْ"ِرَ ذِة َ ذْيَؼ اْلِخَطذاَ ْيِؼ، َوِاَْ  َ  تلَدذؽِ َؼ  چۋ    چ يؼَ َوِفي اْلسلْؤِمشِ 

 (ٔ)َ ْيَؼ اْلَ"ِريَقْيِؼ اْنَتَلر "

؛ حيذذذ  نقذذذال كذذذالق البمخذذذذرؼ ب"رذذذل وعميذذذل ذهذذذن البركذذذذي والدذذذيؽاي
ونرل دو  زيادة او نقرا  و د ترك   ذكر  ؽللسا؛ انلسا لذػ تقذدما  هديذدا 

  (ٕ) يدكر

 ذؽ  الدذليمي  ا ا ؽ  : ما ذهن إليذل البمخذذرؼ ومذؼ تبعذل حدذؼ  ؛ غيذر 
احدؼ مشل  وادفل في مقتزر الديا  مذؼ هلذات ؛ ااولذر : كذؽ  الخطذا  
بإثبذذات الحذذرإ لمكذذافريؼ ، وبحذذدفلا لمسذذؤمشيؼ ، و  غذذغ ا  ااو  تحتذذاج إلذذر 
تقرير دو  الثاني ؛ إذ ليا عشد السؤمؼ ادنر غذغ فذي مغ"ذرة هللا ذ تعذالر ذ لذل 

تؽكيذذذد   الثانيذذذة : مذذذا تقتزذذذيل  ؛ فذذذال تحتذذذاج الكذذذالق إلذذذر ت كيذذذد بخذذذالإ ااو 
ڳ    .ک  ک  ک  گ   گ      گ  چ  العسل مؼ تؽكيد الجبام ؛ إذ  ا  في غ   نذؽح

ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  في ااحقاإ : و ا ، چڳ   ڳ  ڳ  ڱ 

 چ ڻ   ڻ  ڻ  ڻچ  ، الثالثذذذذذذذة : ترذذذذذذذعيد الجذذذذذذذبام فذذذذذذذي  ؽلذذذذذذذل :چڇ   

ڈ  ڈ  ژ  چ   ؽلذذل :: التلديذد فذي الرابعذة ، چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  :،و ؽلذل

،  چڳ   ڳ  ڳ  ڱ    ڳژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ
؛والتلديد تخؽيا وترهين  چھ   ے            ے    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ و ؽلل :
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يشافن تؽكيد الترغين والتبذير بذالغ"را  عمذر الكميذة ، الخامدذة: فذالمة  ذؽ  
تقذؽ  الدليمي مؼ الشقد ؛ اما كالق البمخذذرؼ ومذؼ تبعذل لذػ تدذمػ مذؼ الشقذد ؛ 

ذذذ ذذذاِإ"الذذذرازؼ:"  َوَامَّ ذذذْؤِمِؼ َعذذذْؼ  ا َ ذذذْؽ ل َصذذذاِحِن "اْلَكذَّ ذذذَرادل َتْسِييذذذبل ِفَطذذذاِ  اْلسل : اْلسل
ذَؽ ِمذْؼ َبذاِ  الطَّامَّذاِت؛ ِفَطاِ  اْلَكاِفِر ِبَسِبيِد التَّْذِرياِ  ِاَ َّ َهذَدا التَّْبِعذيَظ ِإْ   َفلل

ذذْل  َكذذاَ  َهذذَدا اْلَجذذَؽا ل َحَرذذَل َفذذاَل َحاَهذذَة ِإَلذذر ِذْكذذِر َهذذَدا اْلَجذذَؽاِ ، َوِ ْ  َلذذْػ َتْحرل
 (ٔ) "ًداَفافِ 

تعد  الرازؼ فذي وصذ"ل  ذؽ  البمخذذرؼ ب نذل ولد  اا  بردد  يا    
كسذا انذل مؼ با  الطامات ، و نسا اوكد عمر فالمة راؼ الدليمي مذؼ الشقذد ، 

 ادفل في  يا  السعشر السدؽ  لل الكالق 
 :" تا  الت نيث" وححفيا مغ الفعغ إ بات  :السػضع الثاني

عذؼ " إلحذا  عالمذة الت نيذ  بال"عذل ذ رحسذل هللا ذ فذي حذدي  الدذليمي   
ل السؤنذذذذ  هذذذذاز إثبذذذذات التذذذذام ذكذذذذر ا  ال"عذذذذل إذا فلِرذذذذَل عذذذذؼ فاعمذذذذ وحذذذذدفلا " 

حدإ العالمة مشل،  الؽا: حزر القاوي اليؽق  ؛ " فكمسا بعد عشل  ؽؼ وحدفلا
هذذذذذذذدا فذذذذذذذي  هذذذذذذذدا مثذذذذذذذلل .چڱ   ڱ  ں  ں   چ   وفذذذذذذذي القذذذذذذذر  :امذذذذذذذراة  

؛ ل السؤن  هذاز إثبذات التذام وحذدفلافلِرل  يؼ ال"عل وفاعم، فستر (ٕ)الجؽاز "
ة  " بحدإ تام الت ني  ،  ويجؽز لغ إثباتلا ؛ : "حزر مجمَا العمػ امرا تقؽ  

 فاامرا  فؽام  

فزذذذذال مذذذذؼ الشاحيذذذذة الشحؽيذذذة ، و  تجذذذذد  إذا كذذذذا  الؽهلذذذذا  تدذذذتؽيا  ثذذذػ 
؛ حيذذ   القذذر   الكذذريػفذذي رايتذذل إذا  تختمذذ   ؛ فالحذذا راحذذدهلسا عمذذر اافذذ
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؛ مسا اافر دو   ِكر في احدهسا التام ذل و د  ،نعسيؼ متذا ليؼ  ليي إنغ تجد
تعشذذي وهذذؽد فذذر  د يذذق  ذذيؼ الشعسذذيؼ ؛ مسذذا يذذدعؽ إلذذر البحذذ  عذذؼ فذذر تمذذغ 

  السخال"ة 

فذر إثباتلذا يؼ مؼ كتا  هللا ذ تعالر ذ وبذي ؼ و د تعرض الدليمي لسؽوع 
 وحدفلا  

 السػضع األول :

 ؛صالح ذ عميذل الرذالة والدذالق ذذذ  ؽق هبام عؼ  حدي  القر   فيهام   
ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  گگ  ڳ    چ 

 چڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      .ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

ڱ   ڱ  ں   چ بحذذدإ التذذام فذذي  ؽلذذل ذ تعذذالر ذ: ؛ 63 - 66هذذؽد: 

غذعين ذ  عؼ هبام  ذؽق  حديثا متذا لا  ثػ تجد في الدؽرة ن"دلا   چں  
ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   چ  :ذ تعذذالر ذ  ذذا  عميذل الرذذالة والدذالق ذ 

﮾   ﮿ ﯀  ﯁     چ﮶ ﮷  ﮸   ﮹ ﮺   ﮻  ﮼  ﮽ 

   چ   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽    چ  ؛ بإثبات التام في  ؽلل :53هؽد:

في الغرض السدؽ  لذل الكذالق ؛ ف"ذي متذا لا  تذا لا كبيرا   االسؽوع 
كذذذل  تكذذذدين لرفذذذؽللػ ، وهحذذذؽد امذذذر ربلذذذػ ، فكذذذانؽا اهذذذال لسذذذا نذذذب   لذذذػ مذذذؼ 

ى  ائ  چ   ذا  ذ تعذالر ذ : ؛بالطذاا"تيؼ العذدا  الذدؼ نذب   ثذػ تذذابل عذدا  ،ال

افدتل الريحة ، ف صبحؽا في دتارهػ  هذاثسيؼ  فكل  ؛  چائ  ەئ   ەئ  وئ  
بذذل عذذؼ هذذباالػ متذذذابل إلذذر   الذذدؼ حذذل   لذذػ واحذذد ، والذذشعػ السعبذذر افالعذذد، 

 فذذذي ال"عذذذل بإثبذذذات التذذذام ةالسخال"ذذذتمذذذغ ثذذذػ هذذذامت ، كسذذذا هذذذؽ  ذذذي ؼ  حذذذد كبيذذذر
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؛  چڱ   چ فذي حذدي   ذؽق صذالح وحذدفلا في حدي  غعين،  چ   ﮺   چ
فذذي غيذذر هذذدا وهذذؽ مذذا يذذدعؽ إلذذر البحذذ  عذذؼ فذذرِ  تمذذغ السخال"ذذة ، ولذذؽ كذذا  

فربسذا  يذل مذؼ بذا  الت"ذشؼ فذي القذؽ  ، كذا  اامذر هيشذا ؛ كتذا  هللا ذ تعذالر ذ 
تعشذي ا  لذل فإنذل  امذا و ذد ورد فذي كتذا  هللا ذ تعذالر ذ وبيذا  هذؽاز اامذريؼ ،

    غ نا  فر

فذإذا ذ رحسذل هللا ذ كذالق  ايذن فذي  يذا  عمذة تمذغ السخال"ذة ؛ مدذليمي ول  
، وهذؽ مسذا تكمسذ  فذؽاممذؼ الشاحيذة الشحؽيذة  ؼياامذر ا  مؼ  بل  د  ي ؼ  كا 

فذي كتذا  هللا ذ تعذالر ؛ حيذ  إنذل ورد بل العر  ، فإنل لػ تكت   لذدا التعميذل 
" فذإ   يذل: فذإذا افذتؽػ ذكذر " التذام " ف فد يبي ؼ فذرَّ تمذغ السغذايرة فقذا  :  ؛ ذ

ا في وتركلا في ال"عل الس"رؽ  عؼ ال"اعل السؤن ، فسا الحكسة  فتراصل
ڱ   ڱ   چ صذذالح فذذي  ؽلذذل: ال"عذذل فذذي  رذذة غذذعين، وحذذدفلا فذذي  رذذة

  فالجؽا : ا  الريحة في  رة صالح في معشذر العذدا    چں  ں  
ڳ    ڳ    گگ  گ  گ چ والخذبؼ؛ إذ كانذ  مشتعسذذة بقؽلذل فذبحانل وتعذذالر:

 فرذذذارت الرذذذيحة عبذذذارة عذذذؼ ذلذذذغ الخذذذبؼ وعذذذؼ العذذذدا   چ  ڳ   ڳ  ڱ
 (ٔ)فقؽؼ التدكير، بخالإ ااتة اافرػ، وهللا اعمػ "السدكؽر في ااتة، 

الدذذؤا  والجذذؽا  ؛ حيذذ   تعجبذذي اريقذذة الدذذليمي ؛ فذذي  شذذام كالمذذل عمذذر
ا  غريبذذذا إنذذذل بذذذا  فرذذذن مذذذؼ ا ذذذؽا  الؽصذذذؽ  إلذذذر افذذذرار الكذذذالق ، ولذذذيا 

مذذدفال لم"كذذر الشحذذؽ " نتذذاال ال"كذذر "، حيذذ  تجعذذل درافذذة تدذذسر الرهذذل كتابذذل 
  إلر افرار التراكين لبراحبالبالغي الدؼ ترل 
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بسعشذذذر حدفلا فذذذي  رذذذة صذذذالح ، ا  صذذذيحة  ذذذؽق صذذذالح و ذذذد  ذذذي ؼ فذذذر  
ڳ      گگ  گ  گ چ عسذة مذ   ؽلذل ذ تعذالر ذت؛ إذ كانذ  مشالعذدا  والخذبؼ 

فقووي الذوذكٌر  الذي ورد ذكره فً نفس القصة ،  ، چ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ

ذؼ التذدكيرمراعاة  الخذبؼ والعذدا بسعشذر ففسرت الصوٌةة  ؛لهذا المعنى ؛ َفَحدل
 يانا لسذا ا لذػ ، والذدكر الحكذيػ القرة الؽاحدة  ت فد مؼا   وهدا حدؼ   للدا ،

 ت"در بعزل بعزا كسا هؽ معمؽق  

ترذذذذل  شذذذذا إلذذذذر  دليذذذذللكشذذذذل ،  ا ذذذؽ  : مذذذذا ذهذذذذن إليذذذذل  الدذذذذليمي حدذذذؼ    
فالرهذل فذتح لشذا  ؛ لوليا هؽ الدذر الكامذل ييذالسخال"ة بالحدإ واإلثبات ، فر 

حيذذ  إنذذل اغذذار إلذذر ا  ،  مذذؼ افذذرار بابذذا حدذذشا ، لكشذذل لذذػ يذذدكرلشا مذذا ورامر
وحتذذذر نرذذذل إلذذذر العذذذدا  والخذذذبؼ،  الرذذذيحة التذذذي حذذذدف  التذذذام فيلذذذا بسعشذذذر

تعميل مقبؽ  ند   ؛ ِلَػ هذام فذي  رذة صذالح مذا ت"لذػ مشذل ا  الرذيحة التذي 
  رة غعين  افدتلػ بسعشر العدا  والخبؼ  ولػ ت ت ذلغ في 

ِسمذذذ  الرذذذيحة عمذذذر معشذذذر الو   عذذذدا  هذذذل هشذذذا  فذذذر  فذذذي السعشذذذر إذا حل
تيؼ   َفِمَػ هام فذي يا العدا  غامال لمريح  والوالخبؼ وبيؼ ا  تحسل عميل

 واحدة دو  افرػ  

 نتعامذذذذل مذذذذ  العذذذذدا  إلذذذذر حذذذذدإ التذذذذام   ذذذذد نعذذذذرالدذذذذليمي و ذا كذذذذا    
فحدذذذؼ التذذذدكير مراعذذذاة للذذذدا والخذذذبؼ الذذذدؼ هذذذام فذذذي فذذذيا  القرذذذة ن"دذذذلا ، 

 ذذد نعذر إليلذذا باعتبذذار  هذذ(350)الستللػفى: اإلفذذكافي  السعشذر ، فذذإ  الخطيذن
ڱ   ڱ  ں   چ الدذالق: فقا  :"  ؽلل تعالر فذي  رذة صذالح عميذل؛  فر

الدؽرة فذي  رذة غذعين  و ا  في هدر  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   
﮾   ﮿ ﯀  ﯁     چ عميذذذذذذذذذذذذذل الدذذذذذذذذذذذذذذالق: ،  چ﮺  ﮻  ﮼  ﮽ 
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تدذذ   عذذؼ افذذتالإ ال"عمذذيؼ فذذي اترذذا  عالمذذة الت نيذذ  ب حذذدهسا،  لمدذذاال ا 
 ا  ال"اعذذذذذل فذذذذذر السؽوذذذذذعيؼ غذذذذذيم واحذذذذذد وهذذذذذؽ وفذذذذذقؽالا مذذذذذؼ اافذذذذذر، مذذذذذ 

  واحد، وهؽ ؼ ال"عل وال"اعل في السكانيؼ حاهب  م  ا  الحاهب  ي چ﮽ چ

 ؟  چ ﮻ ﮼      چ

ام فذذذي كذذذالق العذذذر  فذذذلل الكذذذالق والجذذذؽا  ا  تقذذذا : إ  مثذذذل هذذذدا إذا هذذذ
انذل تقذذا : حسذل عمذذر السعشذر، والرذذيحة بسعشذر الرذذياح، كسذا ا   ذذؽ   ييذل؛

 الذاعر:
ْػتُ   (ٔ)يا أ ُّيا الخَّاكُب الُسْدِجي َمِصيََّتُو ... َساِئْغ َ ِشي َأَسٍج َما َىِحِه الرَّ

الدذؤا  الذدؼ  شيذ   ا السعشر إذ الرؽت بسعشذر الرذيحة غير حسل عمر 
ااتذذات  زق، وهذذؽ ا  تقذذا : فلذذل كذذا  تجذذؽز مكذذا  افذذدت افذذد فذذي القذذر    

فااذذدة ليدذذ  للذذا  رذذة صذذالح  چ﮺   چ غذذعين   وهذذل لتخرذذية  رذذة
  عميل الدالق 

والجؽا  عؼ هدا السؽو  هؽ ا  تقا : إ  هللا تعذالر افبذر عذؼ العذدا  
 اظ:الدؼ اهمغ بل  ؽق غعين عميل الدالق  ثالثة ال"

ڳ  ڳ        ڱ  ڱ       ڱ  چ   ؽلذل: في فؽرة ااعذراإ فذي چ ہ چ مشلا

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

                                                           

، تد لل ا  يبم  5) ( اامل: رويذد  ؼ كثير  الطااي ؛تخاان الراكن الدااق لسطيتل بإعجا  
 شذذذي افذذذد  عشذذذل عذذذؼ اريذذذق ال"حذذذة وا فذذذتعالق: مذذذا هذذذدر الجمبذذذة  وهذذذدا الكذذذالق تلكذذذػ  
وفخرية، انل هؽ الدؼ اثار عميلػ ما اهتاهؽا لل، وهمن عميلػ ما اغكاهػ  و نسذا  ذا  
مذا هذدر الرذؽت، والرذؽت مذدكر، انذل  رذد بذل إلذر الرذيحة والجمبذة  يشعذر : غذذرح 

 553ديؽا  الحسافة 
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﮲  وذكر ذلغ  بمل ، ااعراإ چ  ﮳ھ  ھ   ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ 
﮺     چ فذي فذؽرة هذؽد فذي  ؽلذل تعذالر: چ﮽   چ في مكذا   فذر  ومشلذا

﮾   ﮿ ﯀  ﯁    فذذذذذذي فذذذذذذؽرة  چ  چچچ  ومشلذذذذذا.چ﮻ ﮼  ﮽ 
 وفذذي 555الذذذعرام:  چ  چڃ  ڃ  چ  چچ  فذذي  ؽلذذل تعذذالر:الذذذعرام ، 

د افذرػ، ا  الره"ذة  ذدات الت"دير ا  هدر الثالث هسع  إلهالكلػ واحدة بع
إلذذر البذذراح، فمسذذا اصذذروا نذذا  مذذشلػ حذذر الذذذسا  عجؽا للذذا عذذؼ الكذذؼ ِ  لذذػ فذذانب 

، وهذذذي فذذذحابة فذذذكشؽا إلذذذر روح ظذذذل تحتلذذذا وظلذذذرت للذذذػ ظمذذذة تبذذذادروا إليلذذذا
فجذذذامت الرذذذيحة فلسذذذدوا للا فمسذذذا اهتسعذذذ  ثذذذالث اغذذذيام مؤنثذذذة اال"ذذذاظ فذذذي 

الت ني  فذي هذدا السكذا  عمذر السكذا  رة عؼ العدا  الدؼ اهمكؽا بل غمن العبا
﮺  ﮻     چ الدؼ لػ تتؽا  ييل هدر السؤنثات، فمدلغ هام في  رة غذعن:

 (ٔ) "چ ﮼ ﮽ 

مذذذؼ وهلذذذيؼ؛  بكذذذالق اإلفذذذكافي  الدذذذا ق ا  الدذذذليمي  كذذذا  متذذذاثرا يبذذذدو  
، والثذذذاني : ا  كذذذال مشلسذذذا نعذذذر إلذذذر ا  هذذذدا مسذذذا تكمسذذذ  بذذذل العذذذر   ااو :

هذام مشتعسذا مذ  مذا  هذن اإلفذكافي إلذر ا  فذرالت ني ذفيا  القرذة ؛ حيذ  
 ، چ﮽   چ و ،چ ہ چ ورد فذذذذذذذي القرذذذذذذذة مذذذذذذذؼ ال"ذذذذذذذاظ مؤنثذذذذذذذة ؛ وهذذذذذذذي

  ت ني  ال"علفشافن ذلغ  چچچچو

  ل"ذذذذذع نعر لذذذذذر مذذذذذا هذذذذذام فذذذذذي القرذذذذذة مذذذذذؼا  الدذذذذذليمي  يشلسذذذذذا  وال"ذذذذذر  
نعذذر إلذذر مذذا هذذام مذذؼ  فذذكافيلذذل ، واإلمذذؼ ال"عذذل مراعذذاة فحذذدف  التذذام مدكر 

 :ل"عتذذي  فبذذي ؼ ا  إثباتلذذا هذذام مشتعسذذا مذذ  ؛ال"ذذاظ مؤنثذذة نافذذبلا ذكذذر التذذام 
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ي مؽاوذذذ  المتذذذيؼ ورد ذكرهسذذذا فذذذي ن"ذذذا القرذذذة فذذذ چ  چچچ  ،وچ ہچ
بعيشل مذشلل فحدؼ الت ني  للدا الدبن ، وما ذهن إليل الخطين هؽ  ؛افرػ 

القرذذذة فذذذي مؽاوذذذعلا  نعذذذر إلذذذر فذذذيا ؛ ف"ذذذي كذذذل الدذذذليمي فذذذي  يذذذا  الدذذذر
فحيذذ  وردت ال"ذذاظ مؤنثذذة مذذ   ذذؽق غذذعين فذذار القذذر   عمذذر هذذدا ، السختم"ذذة 

، وحي  هام ما ت"يد العدا  م   ذؽق صذالح حدذؼ حذدإ وهامت التام الشلل 
  مؼ ال"علالتام 

نعذر ؛ فكالهسذا  تخذرج مذؼ مذذكاة واحذدة  ا ؽ  : ما ذهن إليل الرهال  
لؽ مسا تدذاعد عمذر الؽصذؽ  فإلر فيا  القرة ، لكشل كالق   تذ"ي غمة ، 

الذدؼ تلعشذر بذل ؛ حيذ  إ  الدذؤا  الكامذل الدذر إلر فر السخال"ذة ، ولذيا هذؽ
ما الدر في تزذسيؼ  رذة غذعين ذ مذا  هؽ مازال  إها تل م"قؽدة ،و  الباح  

وتزذذسيؼ  رذذذة صذذذالح مذذا ت"لذذذػ مشذذذل تذذذدكير  ت"لذذػ مشذذذل ت نيذذذ  مذذا و ذذذ   لذذذػ ،
 هل ترح ا  يتباد  الت ني  والتدكير هدا السؽو   و العدا    

اإلفذكافي  لْلذل نَ َلذو د بحث  كثيرا عشذد اهذل العمذػ فؽهذدت الكثيذر  ذد نَ   
مكذي  ذؼ  ؛ مذشلػدو  إوذافة  ردكر ت و، ا ساالدليمي ؛ ما  يؼ معجن بقؽلل و

، و ذذد تركذذ  فكالمذذل تخذذرج مذذؼ مذذذكاة اإلفذذكافي هذذذ373الستذذؽفر ا ذذي االذذن 
 (ٔ) انل   هديد ييل يدكرذكرر 

هذذذذام  اإلفذذذذكافي وعمذذذذر غذذذذاكمة مكذذذذي  ذذذذؼ ا ذذذذؼ االذذذذن فذذذذي افذذذذد كذذذذالق  
ذذذذَعْين مذذذذر ةَ ذذذذاَ  ؛ حيذذذذ   ذذذذا  : "الكرمذذذذاني  ذذذذة غل  اْلَخِطيذذذذن لسذذذذا َهذذذذاَمت ِفذذذذي  رَّ

 (ٕ)"ازاداد التَّْ ِني  حدشا چ  چچچ  ،ومر ةچ﮽   چ ، ومر ةچ ہچ
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 ذذذذؽ  هذذذذذ  فقذذذذد هذذذذام كالمذذذذل  مبيجذذذذا مذذذذؼ 353الستذذذذؽفر: البركذذذذذي امذذذذا  
ذَلْيِميُّ واإلفكافي ؛ حي  افتحدؼ  ذؽ  الدذليمي ،  الدليمي  فقذا :" َوَاْ ذَدػ الدُّ

ْثَبذاِت َمْعًشذر َحَدذًشا َفَقذاَ :  ، ثذػ  (ٔ)    "وذكذر كذالق الدذليمي  رمتذل ِلْمَحْدِإ َواإْلِ
َوَاَهذذذذاَ  َغْيذذذرلرل: ِبذذذذَ  َّ   إغذذذارة إليذذذذل فقذذذا  :" تعذذذرض إلذذذذر مذذذدهن اإلفذذذذكافي دو 

ذَياِح يَ  ْيَحَة يلَرادل ِ َلذا اْلَسْرذَدرل ِبَسْعَشذر الرِ  َيِجذيمل ِفيَلذا التَّذْدِكيرل َييلْطَمذقل َويلذَرادل الرَّ
ذْبَحاَنلل َعذِؼ اْلَعذَداِ   ِ َلا اْلَؽْحَدةل ِمَؼ اْلَسْرَدِر َيَيكلؽ ل التَّْ ِني ل َاْحَدذَؼ َوَ ْد َاْفَبذَر فل

مَُّلا  َعْين  ِ َثاَلَثِة الملؽر  كل ْ"ذَرَدةل المَّْ"ذِع الَِّدؼ َاَصاَ  ِبِل َ ْؽَق غل ذكذر اتزذا ، و (ٕ)  "مل
فذذذار غيذذذر  الدذذذا قوعمذذذر الشحؽ الكذذذالق ب"رذذذل ونرذذذل دو  إغذذذارة كسذذذا  ي شذذذ  ، 

؛ دو  إغذذارة إلذذر الدذذر الحثيقذذي الذذدؼ تحذذدإ التذذام مذذؼ واحذذد مذذؼ اهذذل العمذذػ 
 اهمل او تدكر    

ولذػ اهذد احذدا اغذار إلذر فذر تمذغ السخال"ذة غيذر البقذاعي ذ رحسذل هللا ذ ؛ 
ب عداال بعد إنجاال اولياال فقا  مععسًا لألفد ثػ  يؼ إتقاعل    " حي   ا  :

واغذذذذذذار إلذذذذذذر ععسذذذذذذة هذذذذذذدر   چڱ   ڱ  ں  ں   چ  تذذذذذذدكير ال"عذذذذذذل:
 (ٖ) "الريحة بإفقاط عالمة الت ني 

وفذذذي حديثذذذل عذذذؼ  رذذذة غذذذعين  ذذذا  :" وك نلذذذا كانذذذ  دو  صذذذيحة ثسذذذؽد 
 (ٗ)انلػ كانؽا اوع  مشلػ فمدلغ ا رز عالمة الت ني  في هدر دو  تمغ"

 التذذذدكير والت نيذذذ  عشذذذد البقذذذاعي يرهذذ  إلذذذر  ذذذؽة السذذذ فؽذ ووذذذغ"ل ؛ فذذر 
فقذؽق  وكدلغ مرعاة ما نب   لػ  ؽة ووع"ا ؛ فكل  لل مذا يشافذبل مذؼ عذدا  ؛ 
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 ؽق غعين ، فشافن تدكير مانب   لػ مذؼ عذدا  ،  صالح كانؽا اغدة  ؽة مؼ
 وت ني  ما حل بقؽق غعين  

مذذؼ دليذذل يؤكذذد بذذل مذذا  خمذذؽالبقذذاعي الدذذا ق حدذذؼ ؛ لكشذذل ت كذذالق :ا ذذؽ 
ا   ذذؽق  ليل مذذؼ ذهذذن إليذذل ، و ذذد بحثذذ  فسذذا وهذذدت احذذدا اغذذار إلذذر مذذا اغذذار 

ولعذذذذل كذذذذالق الرهذذذذل  ذذذذااػ عمذذذذر صذذذذالح اغذذذذد  ذذذذؽة وبطذذذذذا مذذذذؼ  ذذذذؽق غذذذذعين ؛ 
فتقرذذام مذذا هذذام فذذي الذذدكر الحكذذيػ مذذؼ حذذدي  عذذؼ  ذذؽق صذذالح وغذذعين ، ا

البقذاعي ؛ ف"ذي وبافتقرام ما هام فذي الذدكر يتبذيؼ لذي صذحة مذا ذهذن إليذل 
ت مذل هذدا عذؼ  ذؽق صذالح تجذد  ؽمذا  ذد  مغذؽا فذي القذؽة الغاتذة ، حدي  القر   

ٱ  ٻ   ٻ   چ  السذلد الدؼ تحكيل القذر   عذشلػ فذي فذؽرة ااعذراإ :

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ   

 ،ااعراإ  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ٿٺ  ٺ
ې    ېٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉچ  عذذذذشلػ : و ذذذذا 

العشكبذذذذذؽت؛  چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   
هشذا  فقؽق يتخدو  مؼ فذلؽ  اارض  رذؽرا ، ويشحتذؽ  هباللذا  يؽتذا ، هذل 

، ويطمبذذذؽ  مذذؼ صذذذالح ا    مسذذذا هعمذذتلػ تغتذذذرو  بقذذؽتلػ   ذذؽة اغذذد مذذذؼ هذذدر
ک  ک  ک  چ  :تقذؽ  القذر  ت تيلػ بسا تعذدهػ ؛ إمعانذا فذي التحذدؼ ، 

 چک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ           ڱ     ڱ   ڱ  

، الذذدؼ ظذذؼ انذذل    ذذؽة فذذؽ   ؽتذذل ،  السغذذرور الستكبذذرإنذذل تحذذدؼ ااعذذراإ ؛ 
  فشافن ذلغ ا  يرفل عميلػ عدابا غديدا

؛ إذ هي وبتتب  ما في الدكر مؼ حدي  عؼ  ؽق غعين تجد نبرة مختم"ة 
ٹ  ڤ    چ   ذا  تعذالر :مؼ التي هام عميل حدي   ؽق صذالح ؛ اف  وا ة 
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ڃ  ڃ  چ     ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڤڤ   ڤ

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ     چچ

ڑ  ک   ک  ک  ک  گ    ڑڈ  ڈ  ژ  ژ

ں  ڻ   ڻ     ںگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

ھ  ے   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ 

﮵    ﮶  ﮷    ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽        ﮴ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳ 

           وئ  وئ    ﮾ ﮿  ﯀   ﯁          

 چی  ی  جئ  حئ  مئ     یىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ۇئۇئ

حذدي  تحدتا وامبا لمعدا  كسذا كذا  عشذد  ذؽق صذالح ؛ فجذام التجد  الف ،هؽد
وهللا  ؛ فشافذذذن تذذذر  التذذذام هشذذذا دو  ااو ، الدذذذا قافذذذ  واذذذ ة مذذذؼ الحذذذدي  

 اعمػ  
 ني:السػضع الثا

انذل متذر فلِرذَل  ذيؼ ال"عذل وفاعمذل السؤنذ   ةفي الر"حات الدابقذكرت  
هذذذاز إلحذذذا  تذذذام الت نيذذذ  بال"عذذذل وتركلذذذا ، ثذذذػ إذا افذذذتؽػ اامذذذرا  ووردا فذذذي 

يؼ متذذا ليؼ ؛ فمشذا كتذا  هللا ذ تعذالر ذ بإثباتلذا تذارة ، وحذدفلا افذرػ فذي نعسذ
تعذذرض الدذذليمي  كسذذا رايشذذا فذذي الذذذاهد الدذذا ق   و ذذد ذلغ ؛ا  ندذذ   عذذؼ فذذر 

لذاهديؼ هديديؼ متذذا ليؼ فذي نعسلسذا ، وفذي الغذرض السدذؽ  لذل الكذالق ، 
 ثػ ذكرت التام في احدهسا دو  اافر  

ی    یېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  یچ ف"ذي  ذؽ  هللا ذ عبوهذل ذ :  

،  ااعراإ چخب  مب  ىب     جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب
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 ؽلذل ذ تعذالر  ثذػ تقذرا،چ  یىئ  ی  یچ  تر  ذكر التام في  ؽلل ذ تعالر ذ
ڇ  ڇ    ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ چذ:

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          ک    ڈڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

  ، 76الشحل:  چک  ک  گ  

؛ وهؽ چ  ڈڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چ : بإثبات التام في  ؽلل ذ تعالر ذ
 ما يدعؽ لمبح  عؼ فر السغايرة  

ڇ  ڇ   چ  فذإ   يذل: فسذا ال"ذر   ذيؼ  ؽلذل عذب وحذل:تقؽ  الدذليمي :" 

ىئ  ىئ  ی   چ وبذذذذذذذذذذذذيؼ  ؽلذذذذذذذذذذذذل:چ  ڈڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

 (ٔ)حتر ثبت  التام في إحداهسا، وحدف  في اافرػ   چ  یی

؛ فلسا متذا لا  نعر في إدرا  ال"ر   يؼ الشعسيؼ اامر  تحتاج إاالة 
 وحذدف  التام في نعذػ  تذكر ؛ و إلر حد كبير في الغرض السدؽ  لل الكالق 

مسذا بالحذدإ واإلثبذات  يشلسذا   عمذر فذر السغذايرةفر  فر ، غير ا  الؽ ؽإ 
عشد الدذليمي   يرهذ  لم"رذل  هداوفر  ا  نعر ، واؽ  تد ر؛إمع إلر تحتاج

 ذذيؼ ال"عذذل وفاعمذذل فقذذط ؛ إذ   تك"ذذي عشذذدر ا  تقذذا  ال"رذذل هذذؽ السدذذؽف ، إذ 
لؽ صح هدا هؽابا في كالمشا فال تدتثيػ في كتا  هللا ذ تعالر ذ ،و نسذا يبحذ  

لؽ كا  هدا الدؤا  في غير القذر   مذا احتذاج إلذر "عؼ عمتل ؛ تقؽ  الدليمي:
مذذذؼ ذلذذذغ مذذذا غذذذام،  ت"عذذل لحذذذدإ هذذذاابا ، فممسذذذتكمػ ا هذذؽا ، ا  اإلثبذذذات وا

إلعجذذذازر فذذذي اافذذذمؽ   الخبيذذذر لذذذيا كغيذذذرر مذذذؼ الكذذذالق؛ كذذذيػالحولكذذذؼ كذذذالق 
احذدهسا ل"عذي  وا نتعاق  وال"ر   يؼ السؽوعيؼ الستقدميؼ  اح مذؼ وهلذيؼ:
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اما الم"عي فلؽ ا  الحروإ الحؽاهب  ذيؼ ال"عذل وال"اعذل فذي  واافر معشؽؼ؛
و ذد .چ  ڈڎ  ڎ  ڈ   چ اكثر مشلا في  ؽلل:  چ  یىئ  ی  یچ   ؽلل:

 إ " التام " احدؼ  كا  حد كمسا كثرت دق ا  الحؽاهب  يؼ ال"عل وال"اعلتق

فذذي فذذؽرة الشحذذل وا عذذة عمذذر    چ ڌ   چ وامذذا ال"ذذر  مذذؼ هلذذة السعشذذر فذذإ 
ثػ    چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ اامة، وهي مؤنثة ل"عًا، ا  ترار تقؽ  فبحانل:

وذذم  و  اؼ: مذؼ اامذذػ امذػ  .چ  ڈڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چ : ذا  تعذذالر
حقذذذذ  عميلذذذذا الزذذذذاللة ولذذذذؽ  ذذذذا   ذذذذد  ذلذذذذغ: وذذذذم ، لتعيشذذذذ  التذذذذام، ومعشذذذذر 

كذذا  معشذذر الكالمذذيؼ واحذذدًا كذذا  إثبذذات التذذام احدذذؼ مذذؼ  الكالمذذيؼ واحذذد، و ذا
 تركلذذذذا، انلذذذذا ثا تذذذذة ييسذذذذا هذذذذؽ فذذذذي معشذذذذر الكالق ولذذذذيا كذذذذدلغ  ؽلذذذذل تعذذذذالر:

معشار: وفريقًا ومؽا، بغير تام في الم"ع،  ، ا  چ  یىئ  ی  ی  ىئچ
 (ٔ) "  فميحدؼ حدفلا إذًا ييسا هؽ في معشار،

: في  فر ب مريؼ ؛ ااو  عمل الدليميُّ حدإ التام في مؽو  ، و ثباتلا
اعمذل السؤنذ  كذا  اغذار لر انذل كمسذا كثذر الحذاهب  ذي ؼ ال"عذل وف ل"عي ؛ حي 

  ييذذذل ذكذذذر التذذذام ؛ ر وهذذذدا يشطبذذذق عمذذذر الذذذذاهد الذذذدؼ تذذذتذذذر  التذذذام اولذذذر ، 
ڎ     چ اكثذذر مشلذذا فذذي  ؽلذذل:  چ  یىئ  ی  یچ  فال"اصذذل فذذي فذذي  ؽلذذل:

 فكا  تر  التام في ااو  اولر مؼ الثاني  ، چ  ڈڎ  ڈ

ْمذذَ : َمذذا اْلَ"ذذرْ وعمذذر نلذذل الدذذليمي فارالبركذذذي  ل َ ذذْيَؼ ؛ حيذذ   ذذا :" َفذذِإْ   ل
ذذذذْبَحاَنلل: َوَبذذذذذْيَؼ  چ    ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چ َ ْؽِلذذذذِل فل
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َسذذذذذذا ِمذذذذذذْؼ    چ  یېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  یچ  َ ْؽِلذذذذذذِل: ِ يذذذذذذَل: اْلَ"ذذذذذذْر ل َ ْيَشلل
: َوْهَلْيِؼ:  َلْ"ِعيّّ َوَمْعَشِؽؼّّ

ذذَؽ َا َّ اْلَ"ْرذذَل َ ذذْيَؼ اْلِ"ْعذذِل وال"اعذذل فذذي  ؽلذذل: ، َفلل ذذا المَّْ"ِعذذيُّ ىئ  ی  چ  َامَّ

َواْلَحذذْدإل َمذذَ  َكْثذذَرِة  چ  ڈڎ  ڎ  ڈ   چ فذذي  ؽلذذل: مشلذذااكثر ،   چ  یی
 (ٔ)اْلَحَؽاِهِب َاْحَدؼل "

في انذذذل مذذذ فؽذ مذذذؼ كذذذالق الدذذذليمي ، فذذذال تحتذذذاج كذذذالق البركذذذذي ظذذذاهر   
اامر دليال إلثبات اافد مشل ، فالكالق  رمتل مشقؽ  مؼ " نتاال ال"كر "، ولػ 

وحدر الذدؼ افذد  ذؽ  الدذليمي الدذا ق ؛ فقذد افذدر الدذيؽاي فذي  تكؼ البكذي
،  (ٕ)""معتلخ  األقلخان فلي إعجلاز القلخآن و القذر   " كتا يل " اإلتقا  في عمذؽق

 "كتابذذل ذ فذذي  دمحم عبللج السللشعع ل الكيعللي رحسللو هوافذذدر اتزذذا الذذدكتؽر: 
  ؛ حيذذ  نقذذل كذذالق الدذذليمي ب"رذذل ونرذذل دو  األصللبلن فللي عمللػآ القللخآن"

 (ٖ)إغارة  

فذي الذش"ا  ،وما عمل بذل الدذليمي تذر  التذام مراعذاة  لمجانذن الم"عذيهدا 
  فااحدؼ تركلا السؤن  غيم مشل ؛ فعشدر إذا َكثلر الحاهب  يؼ ال"عل وفاعمل

احدؼ تذر    ااكوهدت غير ذلغ ؛ فإذا إذا تتبع  الدكر الحكيػ ا ؽ : 
ىئ     چ   ذذذذ التذذام فذذذي  ؽلذذل ذ تعذذالر فكيذذا ن"دذذر إثبذذذاتالتذذام لطذذؽ  الحذذذاهب 

، وحذدفلا مذؼ 53يؽنا:  چىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ   

                                                           

 7/765( البرها  في عمؽق القر   5)
 7/335، معتر  اا را  في إعجاز القر   5/738( يشعر : اإلتقا  في عمؽق القر   5)
 757ااصال  في عمؽق القر   ( يشعر : 7)
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ۓ     ۓہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ   ؽلل ذ تعذالر ذ

 اكثر مؼ ااولر فالحاهب في ااتة ،508   عسرا :  چ﮲ ﮳  ﮴  ﮵   
و  وحذذذدف  فذذذي الثانيذذذة ، ولذذذؽ كذذذا  ااتذذذة الثانيذذذة ؛ ومذذذ  ذلذذذغ ذكذذذرت فذذذي اا

حدذشا ، لحذدف  فذي ااولذر وذكذرت لطذؽ  الحذاهب  الحدإ كسا  ا  الدليمي 
 في الثانية 

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  چ  ثذذػ تذذد ر  ؽلذذل ذ تعذذالر ذ:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :وقػللو ،50السستحشة: چ  ﮳ۓ  ۓ ﮲   ےے

پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    

ڦ  ڦ  ڄ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦ

 55السستحشة:  چڄ   ڃ  ڃ   ڃ         ڄڄ

  چٻ  ٻ چ    ، چھ  ھ  چ  فذذذي اايتذذذيؼ : اعذذذلال" ا  تجذذذد

مؤنذذ  حثيقذذي الت نيذذ  ، ولذذػ ت"رذذل  يشذذل وبذذيؼ فاعمذذل بكبيذذر فاصذذل ، فكذذا  
ومذؼ اولر بالت ني  مؼ الذؽاهد التي نحذؼ برذددها ، عمذر حذد  ذؽ  الدذليمي 

  اؽ  الحاهب تحدؼ معذل حذدإ التذام ، وهعمذل عمذة لذدكر التذام فذي إ تبعل؛
 مؽو  وحدفلا في  فر 

ا  اغذذير إلذذر فذذر حذذدفلا فذذي  يتذذي السستحشذذة الدذذا ق ذكرهسذذا ؛  ربيويجذذد
و نسذذذا حذذذدف  التذذذام فذذذي السؽوذذذعيؼ مراعذذذاة لمسقذذذاق ؛ فااتذذذة ااولذذذر نبلذذذ  يذذذؽق 

ا َّ رفذذؽ  هَّ َصذذمر هللا عميذذل وفذذمػ َصذذاَلَح  لَرْيًذذذا َيذذْؽَق  صذذمح الحديبيذذة وذلذذغ"
َدْيِبَيِة َعَمر َاْ  َيرلدَّ َعَمْيِلْػ َمْؼ هَ  اَم ِبَغْيِر ِإْذِ  َوِليِ ِل، َفَمسَّا َهاَهْرَ  الشِ َدذامل َاَ ذر اْلحل

ذذؼَّ ِإنََّسذذذا ِهذذذْ َؼ  ، َفَعَرفلذذذؽا َانَّلل ْذذذذِرِكيَؼ ِإَذا هلذذذؼَّ اْمذذتلِحؼَّ هَّل َتَعذذاَلر َاْ  يلذذذْرَدْدَ  ِإَلذذر اْلسل
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ْفذذذاَلِق   " وهجذذذرة  يعذذذة الشدذذذام ،  ، وااتذذذة الثانيذذذة تتحذذذدث عذذذؼ(ٔ)َرْ َبذذذًة ِفذذذي اإْلِ
الشدذام ومبذذاتعتلؼ رفذذؽ  هللا ذ صذمر هللا عميذذل وفذذمػ ذ مذؼ اافعذذا  التذذي للذذا 
مبيذد افترذاص بالرهذا    الشدذذام، ولسذا كذا  السذراد إثبذذات هذدر اافعذا  إلذذر 

تقذل صذشيعلؼ عذؼ صذشي  الرهذا  ، تذر   وانذل  الشدام عمر الؽهل ااكسل ، 
كلجذذرة الرهذذا  ، وبيعذذتلؼ  ا  هجذذرتلؼ ؛ حتذذر يم"ذذ  الشعذذر إلذذرت نيذذ  ال"عذذل 

كبيعة الرها ، فمسثل هدر السعاني تلتر  التام ، ولؽ كا  بدبن اذؽ  الحذاهب 
 و ررر ، لكا  ت ني  ال"عل هشا اولر  

لذل فذي هذدا السقذاق   داعذي اذؽ  الحذاهب افمة مؼ هدا إلر ا  اعتبار 
سؽوذ    يشلظ عمة لحدإ التام و ثباتلا  في هذدا الذكرر الدليمي  ، وا  ما

و نسذذا ااولذذر ا  نبحذذ  عذذؼ فذذر  بذذذؽاهد مذذؼ الذذدكر الحكذذيػ ،مذذؼ الستذذذابل ،
  فر 

وهذذي اولذذر باافذذد  ،فذذرػ التذذي ذكرهذذا الدذذليمي حدذذشة هذذداوالعمذذة ااهذذدا 
لػ تحذدو حذدو حذدا  بمذل اغذار اليلذا،  ذل وهذدت بعزذولذػ اهذد ا مؼ فابقتلا ،

 الدليمي دو  زيادة او نقرا  ، كسا في تي 

في فؽرة الشحذل    چ ڌ   چ فإ ؛مسعشر الحدإ واإلثبات مراعاة لوعشدر ا   
ڄ  ڄ  ڃ   چ :ذ  فذبحانل  ذدليل  ؽلذل ذ اامة، وهي مؤنثة ل"عذًا،  وا عة عمر

فمسذذذذذا .چ  ڈڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ چ   ذذذذذا  تعذذذذذالر: : ثذذذذذػ،    چڃ  ڃ  
وهذي مؤنثذة ، حدذؼ  في هدا السؽو  مذار  لا إلر اامذة ،    چ ڌ   چ كان 

إلحذذذا  التذذذام لم"عذذذل   امذذذا فذذذي ااتذذذة اافذذذرػ فذذذالسعشر فيلذذذا : وفريقذذذا وذذذمؽا ؛ 
فحدذذؼ حذذدفلا مراعذذاة لمسعشذذر ، ومراعذذاة السعذذاني مذذؼ ااهسيذذة بسكذذا  ؛ حيذذ  

                                                           

 338(افبا  الشبو  5)
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تقذذؽؼ بعزذذل بعزذذا ، و  غذذغ ا  تمذذغ الشكتذذة التذذي  تجعذذل الكذذالق متالحسذذا ،
، ولذذذيا فيلذذذا مذذذا تسكذذذؼ ا عتذذذراض اغذذذار إليلذذذا الدذذذليمي مذذذؼ الحدذذذؼ بسكذذذا  

عميل، و د تبعل فيلا البركذي والديؽاي وغيرهسا ؛  شقل الكالق دو  زيادة او 
 نقرا    
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 السػضع الثالث

 ا  وححفيا مغ الفعغ " سبح " البإ بات   

ر "؛ فذي ا فذػ والسدذسَّ  هعل الدذليمي  فذي كتابذل فرذال عشؽانذل " فرذل   
 هل ا فػ هؽ السدسر   اق غيرر   ؛ا فػ والسدسرتحدث ييل عؼ ال"ر   يؼ 

مدذذذ لة للذذذا عال ذذذة بستذذذذابل الذذذشعػ ؛ حيذذذ  إلذذذر امذذذؽر كثيذذذرة ؛ مشلذذذا  وتعذذذرض
ېئ  ېئ  چ  ل فذي  ؽلذل ذ تعذالر عمذر "ا فذػ " عذؼ فذر دفذؽ  البذامتحذدث 

ں  ڻ  ڻ  چ  : الؽا عذذة ، دو  دفؽللذذا عمذذر  ؽلذذل تعذذالر چېئ  ىئ  ىئ  

 . ااعمر چڻ  ڻ  

ېئ  ېئ  ېئ  چ  إن قيلغ: مللا فائللجة دخللػل البللا  فللي الدذذليمي :"تقذؽ  

 َوِلَع لع چىئ  

 (ٔ)؟. چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ   جخغ في

 فذذؽرة " فذذؤا  الدذذليمي  ذذي ؼ ؛ حيذذ  إنذذل تدذذ   عذذؼ فذذر إثبذذات التذذام فذذي 
، والشعسذذذا  متذذذذا لا  فذذذي الغذذذرض  "ااعمذذذر"فذذذؽرة مذذذؼ ، وحذذذدفلا  " الؽا عذذذة

، وو ذ  التدذذبيح فذذي كذذل  عمذذر افذذػ امذذر بالتدذذبيح ف"يلسذذا السدذؽ  لذذل الكذذالق ؛ 
فذي نعذػ ، و ثباتلذا السذؽلر ذ عبوهذل ذ ، ثذػ هذامت السخال"ذة بحذدإ " البذام " 

 في  فر  

 ا  عمذذذر فذذذؤالل الدذذذا ق، واهذذذو ذذذد عمذذذل  الدذذذليميُّ فذذذرَّ تمذذذغ السخال"ذذذة   
 الجؽا :  ":فقا 

                                                           

 36(نتاال ال"كر5)
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والذدكر دو  معشذر ا  التدبيح يشقدذػ  دذسيؼ:احدهسا: ا  يذراد بذل التشبيذل 
والثذذاني: ا  يذذراد بذذل الرذذالة، وهذذي ذكذذر مذذ  عسذذل، ومشذذل فذذسي   تقتذذر  بذذل 

ذذْبَحة   فل
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ   ذذا  هللا تعذذالر: ؛القذذر   ك يذذر ، وهذذؽ فذذي(ٔ)

إلذر الرذمؽات الخسذا، و يذل فذي  ؽلذل  واغذار بذل  الذروق چٺ  ٿ  ٿ  
فإذا ثب  اؼ: السرميؼ  ، الرافات چڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ  تعالر:

انذذل   يتعذذدػ بحذذرإ هذذر،    لمبذذام؛ ذلذذغ واردت التدذذبيح السجذذرد فذذال معشذذر
بذذذام " لسعشذذذر الرذذالة دفمذذذ  " ال و ذا اردت الستزذذذسؼتقذذؽ : " فذذذبح  بذذا  " 

كسذذا تقذذؽ : " صذذل بافذذػ قذذؽ : " فذذبح بافذذػ ربذذغ "تشببلذذًا عمذذر ذلذذغ السعشذذر، فت
ۈ  چ  الق فذي  ؽلذل تعذالر:حًا بافسل وكدلغ اتزذًا دفمذ  الذتِ ربغ "، اؼ: م"تَ 

انذذذذذذل اراد التدذذذذذذبيح الذذذذذذدؼ هذذذذذذؽ الدذذذذذذجؽد ؛ 5الحديذذذذذذد: ااتذذذذذذة چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
 چۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ  :ذ تعالرذ  والطاعة، كسا  ا  هللا

 فلذذدا تقذذؽؼ مذذا تقذذدق مذذؼ ا  ذكذذر ا فذذػ هذذا هشذذا تشبيذذل عمذذر الذذدكر 35الشحذذل: 
الم"ع بافػ هللا عشد التكبير   د فيلا مؼترػ ا  الرالة    بالقمن والمدا ، ا 

 (ٕ)ولدلغ لػ تقل: " فبح  ربغ " تشبيلًا عمر ما تقدق، وهللا تعالر اعمػ "

وتدبيح ؛ فإذا دفؽ  " البام " لمتسييب  يؼ تدبيح م"اد كالق الدليمي ا   
 إلذخ  مذ  : دت تدذبيحا بسعشذر ذكذرهللا ذ عبوهذل ذ ؛ كقؽلذغ : فذبحا  هللا   ار 

                                                           

ذذْبَحةل 5) ذذْبَحة الذذذدعامل وصذذالةل التََّطذذذؽُّع وَعذذػَّ ِبذذذِل  -(الدُّ الَخذذذَرزل الَّذذِدؼ تلَدذذذبِ حل بَعذذَدِدها َو يذذذل الدُّ
لػ الرالَة َوِفي التَّْشِبيل: ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  چ  بعزل

 3/86الرافات: َاؼ اْلسلَرمِ يؼ  بل َذِلغ السخرة  چھ   
 33، 36(الدا ق 5)
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هللا ذ تعذالر ذ ، وهذدا التدذبيح   تحتذاج دفذؽ   ربذغ ، اؼ ععِ ذػ ونذبِ رفبح افػ 
 فال معشر لدفؽللا هشا   لالبام فتقؽ  : فبح  هللا ؛ اؼ ذكرت

ا عمذذذر تدذذذبيحا مقرونذذذا بعسذذذل وهذذذؽ الرذذذالة ؛  غذذذتساللاردت وامذذذا إذا   
معشاها صِل  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ  قؽلل:عسل وذكر ، دفم  البام ، ك

الرذذذذالة  ذذذذدكرر ؛ ييحسذذذذل التدذذذذبيح عمذذذذر معشذذذذر الرذذذذالة ، وافتذذذذذلد  م"تتحذذذذا
ڀ  ٺ  ٺ  چ بقؽلل :التدبيح  د يراد بل معشر الرالة ا  الدليمي عمر 

الرمؽات الخسا، و يل فذي  ؽلذل  واغار بل إلر.چٺ   ٺ  ٿ  ٿ  
ذكر البمخذرؼ  اؼ: السرميؼ و د چڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ  تعالر:

ا  التدبيح في هديؼ الذاهديؼ بسعشر الرالة ، ولسذا كذا  التدذبيح فذي فذؽرة 
 الؽا عة بسعشر الرالة دفم  البام تشبيلا عمر هدا السعشر  

إلذذذر فذذذر دفذذذؽ  البذذذام عمذذذر "  إغذذذارة مدذذذليميهذذذدا وفذذذي الكذذذالق الدذذذا ق  ل
؛  چېئ    چ  دو  ، فذذذ و   ال"عذذذل عمذذذر ا فذذذػ ا فذذذػ " فمذذذػ تقذذذل : فذذذبح ربذذذغ" 

بقؽلذل :" ذكذر ا فذػ هذا هشذا تشبيذل عمذر الذدكر بالقمذن والمدذا ، ا  عمل ذلغ و 
تذرػ ا  الرذذالة    ذذد فيلذذا مذذؼ الم"ذذع بافذذػ هللا عشذذد التكبيذذر ولذذدلغ لذذػ تقذذل: " 

 (ٔ)فبح  ربغ " تشبيلًا عمر ما تقدق، وهللا تعالر اعمػ "

ذ بالمدذذا  ؛  مزذذسؽ  كالمذذل ا  الرذذالة   ذذد فيلذذا مذذؼ ذكذذر ب ذ تعذذالر
 م دافمذذذة عمذذذر تدذذذبيح بسعشذذذر الرذذذالة  حدذذذؼ دفؽللذذذا عمذذذرولسذذذا كانذذذ  البذذذا

ت"تذر ؼ   ذ تعذالر ذ بالمدذا  والقمذن معذا، ا اهسيذة ذكذر هللا؛ تشبيلذا عمذر ا فػ
عؼ  مبغ افتحزارر  انغ إذا  م  : فبح ربغ  لدانغ عؼ ذكرر ، و  تغين 

                                                           

 55/353(م"اتيح الغين 5)
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دو  إغذذذارة لمذذذدكر بالمدذذذا  ،  ذذذد ت"لذذذػ مشذذذل تععذذذيػ هللا فذذذي القمذذذن وفذذذذيتل ، 
 فجامت البام لترف  هدا الؽهػ  

و ذا كذذا  الدذذليمي هعذذل البذذام لم"ذذر   ذذيؼ تدذذبيح بسعشذذر الرذذالة ، هذذدا   
بسعشر الدكربالمدا  كسا فبق ؛ فإ  لم"خر الرازؼ ذ رحسذل هللا ذ  ذؽ   وبيؼ  فر

" قذا : ف فذ   الدذؤا  الدذا ق لمدذليمي؛ ف"ي حديثة عؼ  تة فذؽرة الؽا عذة  فر
  فشقؽ :  چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  َما اْلَ"ْر ل َ ْيَؼ َهَدا اْلَسْؽِوِ  َوَبْيَؼ َ ْؽِلِل َتَعاَلر:

ِليِل َعَمذذذر اْلَعَعَسذذذِة َاْ  تلَقذذذاَ : اْلَبذذذامل ِفذذذي َ ْؽِلذذذِل: َغْيذذذرل  چېئ     چ  هاهشذذا َتْقذذذِدتػل الذذذدَّ
هلَسا: َانَّذذ ذذؽَر َوَ ذاَ : َنْحذذؼل َاْق َاْنذذتلْػ، َزاِاذَدة ، َوَتْقِريذذرلرل ِمذذْؼ َوْهَلذْيِؼ َاَحذذدل ذا َذَكذذَر اْالمل لل َلسَّ
، َوِ َذا الؽِلبلؽا ِباْلَؽْحَداِنيَِّة َ اللؽا: َنْحؼل َ  نلْذِر ل  َفاْعَتَرَإ اْلكللُّ ِبَ  َّ اْالملؽَر ِمَؼ هَّ

يَلا  ِلَلذذةً  ،ِفذي اْلَسْعَشذذر َوالَّذذِدؼ َفَمَقَلذذا  ،َوِ نََّسذذا َنتَِّخذذدل َاْصذذَشاًما  ِلَلذذًة ِفذي اِ ْفذذِػ َونلَدذذسِ 
ېئ  ېئ  ېئ  چ  َفذذذَشْحؼل نلَشبِ هلذذذلل ِفذذذي اْلَحِثيَقذذذِة َفَقذذذاَ : ،وفمذذذق الدذذذسؽات هلذذذَؽ هَّ 

َسا ِفذذذذي اْلَحِثيَقذذذذِة َوَكَسذذذذا َانَّذذذذَغ َايَُّلذذذذا اْلَعاِ ذذذذلل اْعَتَرْفذذذذَ  ِبَعذذذذَدِق اْغذذذذِتَراِكلِ ،  چىئ  
ذْل ِلَغْيذِرِر ِإَلذل ، َفذِإ َّ اِ ْفذَػ َيْتَبذ ل اْلَسْعَشذر  اْعَتِرْإ ِبَعَدِق اْغِتَراِكِلَسا ِفي اِ ْفذِػ، َوَ  َتقل
َواْلَحِثيَقذذَة، َوَعَمذذر َهذذَدا َفاْلِخَطذذا ل َ  َتكلذذؽ ل َمذذَ  الشَِّبذذيِ  َصذذمَّر هَّ َعَمْيذذِل َوَفذذمََّػ َ ذذْل 

َكَسا َتقلؽ ل اْلَؽاِععل: َتا ِمْدِكيؼل َاْفَشْيَ  علسلَرَ  َوَما َاْصَمْحَ  َعَسَمَغ، َوَ  يلِريدل  َتكلؽ ل 
اِم ل "  (ٔ)َاَحًدا ِبَعْيِشِل، َوَتْقِديرلرل َتا َايَُّلا اْلِسْدِكيؼل الدَّ

الدذذيا  ،  ي فذذي ا  البذذام هذامت لسعشذذر تقتزذذيليت"ذق الذذرازؼ مذذ  الدذليم 
و  ترح القؽ   بيادتلذا كسذا  ذا  بعزذلػ ،  ذل إ  الذرازؼ تجعذل الععسذة فذي 

زؼ يت"ق م  الدليمي فذي هذدا ، فذإ  تؽهيلذل الراكا  القؽ  بعدق زياتلا ، و ذا 
هذذذامت عشذذذد الدذذذليمي لم"ذذذر   ذذذيؼ حيذذذ  البذذذام غيذذذر تؽهيذذذل الدذذذليمي ؛ لسعشذذذر 
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عشذذذد  لكشلذذذا رذذذالة ،ال تدذذذبيح مجذذذرد عذذذؼ الرذذذالة ، وبذذذيؼ  فذذذر تذذذذتسل عمذذذر
الحدي   هامت بعد فيا  اؽيل مؼ : انلااحد وهليؼ ؛ اوللسا الرازؼ تحتسل

عذؼ نعذػ هللا ذ عذب وهذل ذ مذؼ حذدي  عذؼ الخمذق والحذرث والذبرع و نذبا  السذام 
: ع ػ  ،   تدتطي  احذدهػ ا  تقذؽ    إلر  فر ما ذك رهػ بل مؼ نِ مؼ السب  ، 

يتخذدو  ثذػ إنلذػ  ذل تقذرو  ب نلذا ب ذ تعذالر ذ ؛  ؛ إنذل فذالق لشعسذة مسذا فذبق
اؼ   تدذسؽا اصشاما ويدسؽنلا  للة ، فجامت البام تشبيلذا عمذر هذدا السعشذر ،

 تمغ ااصشاق  للة ، وعميل فالخطا  تكؽ  لمسذركيؼ  

ا  تكذذؽ  الخطذذا  مؽهلذذا لرفذذؽ  هللا ذ صذذمر هللا عميذذل : الؽهذذل الثذذاني 
ت للذذػ تمذذغ الذذشعػ الدذذابقة وتؽلذذؽا بعذذد ذلذذغ ، ؛ويكذذؽ  السذذراد إذا عذذددوفذذمػ ذ 

، ولذذذؽ هذذذام الذذذشعػ بغيذذذر البذذذام لكذذذا  السعشذذذر ذكذذذر هللا فذذذاذكر افذذذػ ربذذذغ  يذذذشلػ 
" َوَثاِنيِلَسذذا: َاْ  الذذدكر بالمدذذا  ، تقذذؽ  الذذرزؼ:بالقمذذن ، ولذذيا ييذذل إغذذارة إلذذر 

ْمذذذَ : َوَتَؽلَّذذذْؽا،  ذذذَرادل ِ ذذذِدْكِر َربِ ذذذَغ، َاْؼ ِإَذا  ل َفَدذذذبِ ْح َربَّذذذَغ ِ ذذذِدْكِر اْفذذذِسِل َ ذذذْيَؼ َتكلذذذؽَ  اْلسل
ذْػ َوِ ْ  َلذْػ  َ ْؽِمَغ َواْغَتِغْل ِبالتَّْبِميِ ، َواْلَسْعَشر اْذكلْررل ِبالمِ َداِ  َواْلَقْمِن َوَبيِ ْؼ َوْصَ"لل َللل

ْغِمَغ الَِّدؼ هلذَؽ التَّْبِميذ ل، َوَلذْؽ َ ذاَ : َفَدذب ِ  ْقِبل  َعَمر غل ْح َربَّذَغ، َمذا َاَفذاَد َتْقَبملؽا َفِإنََّغ مل
ذذذا َ ذذذاَ : ذذذْػ، َوَكذذاَ  يلْشِبذذذلل َعذذِؼ التَّْدذذذِبيِح ِباْلَقْمذذِن، َوَلسَّ ېئ  ېئ  ېئ  چ  الذذدِ ْكَر َللل

َواِ ْفػل هلَؽ الَِّدؼ يلْدَكرل َلْ"ًعا َد َّ َعَمر َانَّذلل َمذْ ملؽر  ِبالذدِ ْكِر المِ َدذاِنيِ  ،  چىئ  
ْبتَذِدًاا ِباْفذِػ َوَلْيَا َلذلل َاْ  َتْقَتِرذَر َعَمذ ر الذدِ ْكِر اْلَقْمِبذيِ  َويلْحَتَسذلل َاْ  تلَقذاَ : َفَدذبِ ْح مل

 (ٔ)َربِ َغ اْلَعِعيِػ َفاَل َتكلؽ ل اْلَبامل َزاِاَدًة " 

                                                           

 (الدا ق 5)



 

8829 

 

الرازؼ   يتعاروا  م  الؽهل الذدؼ فذبق ا  المدا  ذكرهسا لالؽها ؽ  : 
كذذذذل هذذذذدر السعذذذذاني ؛ ذكذذذذرر عشذذذذد الدذذذذليمي ؛ فذذذذال مذذذذان  ا  تكذذذذؽ  البذذذذام م"يذذذذدة 

 والشكات البال ية تتالحق و  تتباحػ كسا هؽ معمؽق  

مذؼ  هذدت كثيذران  في بابل ، لػ تلْدَبق إليل ،  ذل و كالق الدليمي ال و هدا  
نقذل الذشة الدذا ق  م"عذل دو   ؛ حيذ ا ذؼ الثذيػ ؛ مشلػ ت فد  ؽلل العمػ اهل 
فذي كذالق الدذليمي ؛ فقذد ورد فعذل ذلذغ لػ تكؼ ا ؼ الثيػ وحذدر الذدؼ و .(ٔ)إغارة

احبل عبذد الؽاحذد دمحم الشحذؽ ، شحؽية : ت صيال وت"ريال" لركتا  " القؽاعد ال
 (ٕ)والشة مؽهؽد هشا  فال داعي لدكرر 

في  "بام"الولػ يدكر مؼ افد عؼ الدليمي غي ا هديدا تزاإ إلر بالغة 
 يادة او مشا ذة  الدا ق ،  ل اكت"ر بالشقل دو  ز  الذاهد

فذذذذي الذذذذشعػ لذذذذػ يتعذذذذرض للذذذذا الدذذذذليمي وهذذذذي هذذذذديرة هذذذذدا وهشذذذذا  امذذذذؽر   
، وحذذدفلا الدذذابقيؼ فذذي السؽوذذعيؼ  چڻ    چ بالدرافذة ؛ مشلذذا إثبذذات الذذ  فذي"

ل مؽوذذذذ  وردت ييذذذذل فذذذذي الذذذذدكر فذذذذي كذذذذ چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ  مذذذذؼ البدذذذذسمة
 ومجي لا في ااعمر ، چىئ  چ  الؽا عة  ذفؽرة فاصمة  فتػ ومشلا، الحكيػ

 .چڻ  چ

و   فقذذد ذكذذر ال"ذذرام انلذذا حذذدف  فذذي البدذذسمة تخ ي"ذذا ؛ لكثذذرة اااامذذر امذذا   
تقذذذذذؽ  :" و نسذذذذذا إذ  بخذذذذذالإ السؽوذذذذذعيؼ اافذذذذذريؼ ، هريانلذذذذذا عمذذذذذر المدذذذذذا  ،

انلا و ع  في مؽو   او  الدؽر والكتن چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ  حدفؽها مؼ
                                                           

 5/50( يشعر :  داا  ال"ؽااد 5)
، السؤلذذذذ  : عبذذذذد الؽاحذذذذد دمحم 575( يشعذذذر : القؽاعذذذذد الشحؽيذذذذة : ت صذذذذيال وت"رذذذيال ص5)
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لذا ا   معروإ   تجلل القارغ معشار، و  تحتذاج إلذر  رامتذل، فافذتلِخ   ارحل
ذذِرإ معشذذار  واثبتذذ  فذذر  ؽلذذل:  مذذؼ غذذ   العذذر  اإلتجذذاز وتقميذذَل الكثيذذر إذا عل

انلا   تمبق هدا ا فذػ، و  تكثذر معذل ككثرتلذا مذ  هللا  چېئ  ېئ  ېئ   چ
عشذد ا تذدام كذل فعذل ت فذد ييذل: « بدػ هللا»ترػ انغ تقؽ :  تبار  وتعالر  ا 

 (ٔ)لسعرفتلػ بل "   مؼ م َكل  او مذر  او ذ يحة  فخ   عميلػ الحدإ

فالبدسمة تقذرا فذي م"تذتح كذل فذؽرة ، وعشذد ؛ وما ذكرر ال"رام تعميل مقبؽ  
 داتذذة كذذل امذذر ، فشافذذن ذلذذغ حذذدإ االذذ  ؛ تخ ي"ذذا عمذذر المدذذا  ، امذذا فذذي 

   يؼ محل الدرافة فاامرمختم  ، فميا هشا  مؼ داع لحدفلا الذاهد
دمحم شللاىخ الكللخدي ؛ تقذذؽ  الذذذيخ لذذػ تدذذمػ مذذؼ الشقذذد  مذذا ذكذذرر ال"ذذرام و  

عمذر تعذرض لقذؽ  ال"ذرام الدذا ق ذ :" ا  هذذ( ذ بعذد 5300)الستذؽفر: الخصلا  
 بيذذل ا فذذت شاس  نذذل ملسذذا ذكذذروا مذذؼ التعمذذيالت لحذذدفلا مشذذل فسذذا هذذؽ ا  مذذؼا

التذذذذذر   تشكذذذذذر ا  كتابذذذذذة البدذذذذذسمة  لي تلذذذذذا    الحثيقذذذذذةا والتسمذذذذذيح   غيذذذذذر؛
 (ٕ)السعروفة لديشا هي مؼ رفػ السرح  العثساني"

ا ؽ : وما السان  ا  تكذؽ  لمرفذػ العثسذاني عمذة ؛ و   لجذام الكذالق عمذر 
  العثسانيلعمػ نذ  مؼ هي ة الرفػ وكػ مؼ فر تق  عميل اهل ا وتيرة واحدة ؛

،ومجي لذذا فذذي  چىئ  چ  : الدذذر فذذي فذذتػ  تذذة الؽا عذذة  ذذذ الثذذاني اامذذر
 َوَبذذذذذذْيؼَ  چىئ  چ  َمذذذذذذا اْلَ"ذذذذذذْر ل َ ذذذذذذْيؼَ "تقذذذذذذؽ  الذذذذذذرزاؼ :  .چڻ   چ  ااعمذذذذذذر

 چڻ    چ َوِذْكرِ ، چڻ   چ  هلَشا َ َد َ  چىئ  چ  ، َوَهْل ِفي ِذْكرِ  چڻچ

: َامَّا اْلَ"ْر ل َ ْيؼَ  چىئ  چ  َ َد َ  چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  ِفي َ ْؽِلِل:  َفاِاَدة   َنقلؽ ل
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ذذذذذذذذذذَؽ َا َّ  چڻ   چ  و   چىئ  چ  ذذذذذذذذذذْرِ ، وَ  چىئ  چ  َفلل  َيذذذذذذذذذذدل ُّ َعَمذذذذذذذذذذر اْلقل

هلَؽ َا َّ َما َععلَػ ِمَؼ اْاَْغَياِم اْلسلْدَرَكِة ِباْلِحا ِ  :َيدل ُّ َعَمر اْلبلْعِد، َ َيانللل  چڻچ
ذذَد َعْشذذلل َلَخذذاَل َعْشذذلل َمْؽِوذذعللل، َفَمذذْؽ َكذذاَ  ِييذذِل  ، ِاَنَّذذلل َلذذْؽ َبعل ذذلِ  ملْسِكذذؼ  َ ِريذذن  ِمذذْؼ كل

ذذا هلذذَؽ َعَمْيذذِل َفذذاْلَعِعيػل ِبالشِ ْدذذَبِة ِإَلذذ ر اْلكلذذلِ  هلذذَؽ الَّذذِدؼ َاْهذذَبام  الَفذذرل َلَكذذاَ  اَْعَعذذَػ ِمسَّ
ذذا  ذذَد َعذذْؼ الْفذذَرػ، َوَامَّ ذذِغيرل ِإَذا َ ذذرلَ  ِمذذْؼ ِهَلذذة  َفَقذذْد َبعل ذذا الرَّ ، َوَامَّ َتْقذذرل ل ِمذذَؼ اْلكلذذلِ 
ذلِ  َغذْيم  ِاَ َّ َمذا َ ذرلَ  ِمذْؼ َغذْيم  ِمذْؼ ِهَلذِة َفذْؽ ل َتكلذؽ ل  َؽ اْلَبِعيدل َعذْؼ كل اْلَعِميُّ َفلل

لِ  َغْيم  هلَؽ الَِّدؼ ِفي َغاَتِة َاْبَعَد ِمْشلل َوَكا َ  اَْعَمر َفاْلَعِميُّ اْلسلْطَمقل ِبالشِ ْدَبِة ِإَلر كل
، َوِ َذا َعِمْسَشذذا  ، ِإَذا َعَرْفذذَ  َهذذَدا َفاْاَْغذذَيامل اْلسلْدِرَكذذةل تلَدذذبِ حل هَّ ذذلِ  َغذذْيم  اْلبلْعذذِد َعذذْؼ كل

ذذ ؽَ : هلذذَؽ اَْعَمذذر ِمذذْؼ َاْ  تلِحذذيَط ِبذذِل ِإْدَراكلَشذذا َوِ َذا ِمذذَؼ هَّ َمْعًشذذر َفذذْمِبيِّا َفَرذذحَّ َاْ  َنقل
ذذا َوَصذذَل ِإَلْيذذِل  َعِمْسَشذذا ِمْشذذلل َوْصذذً"ا ثلبلؽِتيِّذذا ِمذذْؼ ِعْمذذػ  َو لذذْدَرة  يلِبيذذدل َتْعِعيَسذذلل َاْكثَذذَر ِمسَّ

َشذا، وَ  : هلَؽ اَْعَعػل َواَْعَمذر ِمذْؼ َاْ  تلِحذيَط ِبذِل ِعْمسل َشا، َفَشقلؽ ل َ ْؽللَشذا: اَْعَعذػل َمْعَشذارل ِعْمسل
ذذؽق  ثلبلذذؽِتيّّ َوَ ْؽللذذلل: اَْعَمذذر، َمْعَشذذارل  ذذؽق  َفذذْمِبيّّ َوَمْ"لل َعِعذذيػ  َ  َعِعذذيَػ ِمْثملذذلل، َفِ يذذِل َمْ"لل

"  (ٔ)هلَؽ َعِميّّ َوَ  َعِميَّ ِمْثمللل، َواْلَعِميُّ
ا ذذر  إلذذر كذذالق السشااقذذة  الذذرزؼ غاتذذة فذذي  الغسذذؽض فلذذؽ ا ذذؽ  : كذذالق

حتر  چڻ   چ  وَ  چىئ  چ  عمر معشراو  شق  ول، البالغييؼ  مؼ كالق
 ندر  فر السخال"ة  

ذذْ     تقذذؽ  البهذذاج :" اْلَعِعذذيػ اْلسلععذذػ ِفذذي صذذ"ة هللا َتَعذذاَلر تلِ"يذذد ععذذػ الذَّ
ذذذذذَراد ِبذذذذذِل َوصذذذذذ"ل ِبععذذذذذػ اْاَْهذذذذذَبام ِاَ  َذِلذذذذذغ  ذذذذذْمَطا  َوَلذذذذذْيَا السل مذذذذذؼ ِصذذذذذَ"ات َوالدُّ

يقذؽ  ا ذؽ هذال  العدذكرؼ :" الععذيػ: ،و (ٕ)السخمؽ يؼ َتَعاَلر هللا َعؼ َذِلغ عمذؽا"
ل، ونعذؽت هاللل واصذل الدؼ هاوز حدود العقذؽ  ا  تقذ  عمذر صذ"ات كسالذ
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، وهي مت"اوتة في الععػ هداق ثػ افتعسل في مدركات البراارالععػ في اا
  يترذذذؽر ا  تكذذذؽ  تحذذذيط العقذذذل اصذذذال بكشذذذل حثيقتذذذل  هدذذذاق فسات"ذذذاوت اا

 (ٔ)وص"تل مشلا، فلؽ الععيػ السطمق، وهؽ هللا تعالر "
هذذذ( فقذذد ذكذذر ا  ععسذذة هللا 5053أ للػ البقللا  الكفللػي )الستللػفى: تقذذؽ  

 (ٕ)"عباَرة َعؼ اِ ْفِتْقاَل  وا فتغشام َعؼ اْلَغْير"
هذام مشدذجسا مذ  چىئ  چ  مؼ فال  اا ذؽ  الدذابقة نذدر  ا  معشذر

ػ ، ذكرت فذي مقذاق امتشذا  عَ ؛ فقد فبق الحدي  عؼ عدة نِ  الديا  الدؼ فبقل
ث ، و نبا  السام ، والشار التذي هللا عمر فمقل ؛ مؼ حدي  عؼ الخمق ، والحر 

هذذذدير بذذذ   يترذذذ  بالععسذذذة ، فتجذذذد  هذذذدا تخمذذذق كذذذل   إلذذذخ ؛ والذذذدؼ  ؽرو  يذذ
ني التي فبق للا ذكر في الدؽرة حدؼ التؽافق  يؼ هدر ال"اصمة ، وبيؼ السعا

 الكريسة  
يشذذل وبذذيؼ فتذذاق فذذؽرة الطذذار  ثذذػ تقذذرا مطمذذ  فذذؽرة ااعمذذر فتجذذد الرذذمة  

ژ    ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ   گ  گ            ڳ   چ ؛ ف"ذذي فاتسذذة الطذذار   ي شذذا

فلؽ  ؽ  ؛ حدي  عؼ القر   الكريػ  چڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   
تذذد ر  بذذاللب  ، فذذإ   ذذا  احذذد  غيذذر ذلذذغ فذذا  اعمذذر واهذذل ، ثذذػولذذيا  فرذذل

هدر  وما تجدر مؼ تالحػ  يؼ چگ  گ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ        ڳ   چ:  ؽلل
السعذذذاني وبذذذيؼ مطمذذذ  فذذذؽرة ااعمذذذر ؛ والسعشذذذر هذذذػ تكيذذذدو  ويذذذد رو  ، وهللا 

 ، وهللا اعمػ بسرادر  اعمر ،   تزرر كيدهػ 
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 نيةالسد لة الثا

 في اإلفخاد والجسعمتذابو الشطع 

جانلب ميلع فلي في حج ث الدييمي عغ التثشية والجسع تعلخض إللى    
؛ حيللث وجللج آيللات تذللا يت تذللا يا كبيللخا فللي مقرللجىا ، الللشطع القخآنللي 

ملغ  ع ت تي السخالفة  فلي صليغة كمسلة وشخيقة  شائيا ، واختيار ألفاضيا ، 
 وبيان ىحا فيسا ي تي:، أخخى  جسعالو  تارة ، فخاداإلب ؛كمساتيا 

 :إفخاد " الدسا  " وجسعيا 

تعخض إلي آ تيغ جميمتيغ تتحج ان علغ قزلية اللخزا؛ ا يلة األوللى   
ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  چ  :وجغ لل  قػل ربشا ل عد وردت في سػرة "  ػنذ " وىي

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  

قػلو وا ية  الثانية  ىي ،  چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئۇئ  ۆئ   ۇئەئ  ەئ  وئ     وئ
ڃ     ڃ     ڄڄ   ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ ل تعالى ل في سػرة " سب "

 . چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

األمللخ ال يحتللاج إلللى إشالللة نطللخ ليكللى القللاري  عمللى السغللا خة  لليغ   
برلليغة  چۋ چ  ا  تلليغ الكللخيستيغ ؛ ففللي سللػرة " للػنذ " جللا ت كمسللة

جسعلا ،  "الدلساوات" چڦ  چ  جلا ت كمسلة وفلي سلػرة" سلب  " اإلفخاد ،
بريغة اإلفخاد لدببيغ  وقج كان مقتزى الطاىخ أن  ت تي  التي وردت جسعا

جللا  فللي سللػرة  للػنذ مللغ اإلفللخاد ، وال سلليسا أن مللا اتدللاقيا مللع : ؛ األول
، والثلاني :  كسلا سلبب  يانلو ا  تيغ اتحجتا في الغلخض السدلػا للو الكلبلآ

واحجة ملغ اإلفلخاد والجسلع  تدشى مجي  المفطيغ الستقا ميغ عمى صيغة أن 
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فيقللال : الدللسا  واألرض ،  للجال مللغ الدللساوات واألرض ، عمللى مللا ىللػ ، 
مللغ ضللخورة مخاعللاة االتحللاد  لليغ الستقللا ميغ إفللخادا  ؛شللائع عشللج أىللغ العمللع 

"السؤاخللاة  لليغ لللللللل فللي حج ثللو عللغ األ يخا للغ ُ عللاب وجسعللا ...إلللو ، وليللحا 
 مدمع  غ الػليج : قػلَ لللللل  "السباني

 نفزت بظ األحبلس نفس ِإَقاَمة ... واستخجعت نداعيا اأْلَْمَرار

 (ٔ) َفاْذَىْب َكَسا ذىبت غػادي مدنة ... أ شى َعَمْيَيا الديغ واألوعار

واألوعار،  وعمب قائبل :" واألحدغ أن يقال: الديغ والػعخ، أو الديػل
لييللػن البشللا  المفطللي واحللجا، أي: أن ييللػن المفطللان وارد للغ عمللى صلليغة 

 (ٕ)الجسع أو اإلفخاد، وال ييػن أحجىسا مجسػعا وا خخ مفخدا."
فسجلي  المفطليغ ولكشلو لليذ  ػاجلب ؛ في الببلغلة أقػل : ىحا حدغ  

األولى  ، ولكغّ حدغ   أمخ   الجسع  وأمغ اإلفخاد الستقا ميغ عمى صيغة واحجة 
،  لليغ الرلليغتيغ السخالفللة ىللحا اقتزللى  ولللػالسقللاآ  مخاعللاة مشللو واألحدللغ 

فلللي الذلللاىج غ الدلللابقيغ ، وعملللى عميلللو اللللحكخ الحيللليع   جلللا   وىلللػ اللللحي
  ، وذلظ فزغ ه  ؤتيو مغ يذا  .لقاري  أن  ت مغ حتى  جر  سخ ىحا ا

                                                           

(يريذذد ا  الع"ذذاة  عذذدوا عذذؼ ا هتذذدام بعذذد مؽتذذغ ت فذذًا مسذذؼ تطسذذ  ييذذل، او يرهذذر فيذذرر، 5)
رواحملذذػ ن"ذذظ مذذؼ تثذذيػ فذذي بذذالدر ويطذذرح الترحذذا   و ؽلذذل افذذترهع  فش"زذذؽا احذذالس 

نباعلذذا مسذذؼ يتعطذذ  عمذذيلػ، او ترذذطشعلػ ويشعذذر للذذػ، فكذذ نلػ كذذانؽا ودااذذ  اامرذذار 
عشدر مدة مقاملػ  بابل فارتجعتلػ  والشباع: هسذ  نذازع، وهذؽ البعيذد والغريذن هسيعذًا،    

راد ا طاعذذًا مشلذذا، واوذذافلا إلذذر السبنذذة والغذذؽادؼ: الدذذحابات التذذي تشذذذ  غذذدوًة، وك نذذل ا
انذذذل مشلذذذا تجذذذتسعؼ فكسمذذذ  مبنذذذًة  ويجذذذؽز ا  تكذذذؽ  السذذذراد بذذذالغؽادؼ امطذذذارًا ترذذذؽ  

 666يشعر: غرح ديؽا  الحسافة غدوًة، واوافلا إلر السبنة 
 7/583(السثل الداار في اد  الكاتن والذاعر5)
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قلال فلي  عَ ِملوقج وقف الدلييميُّ عشلج تملظ السغلا خة فقلال: "فل:ن قيلغ: فَ   
چ  ، وفي سػرة  ػنذ: چ  ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ سػرة سبا:

عجلد مللا يقتزللي فخقللا  وىلغ فللي الللشطع الس چۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  
 ؟ يغ السػضعيغ

قمشا: نعع، قج  خد لفظ الدلسا  ببلارة علغ كلغ ملا علبل ملغ الدلساوات   
وغيخ ذلظ مغ السعاني العمػية السخترة بالخبػبيلة، ، فسا فػقيا إلى العخش 

فييػن المفطة بريغة اإلفخاد كالػصى السعبخ بو عغ السػصػف، كسلا تقلجآ 
فللي الػصللى قبللغ ىحا.وقللج ييللػن الدللسا  ببللارة عللغ الدللسا  الللجنيا عخفللا، 
وييػن ببارة عغ الدلحاب اللحي  شلدل مشلو السلا ، وكلان السخلاشبػن  يلحه 

 -مقخيغ  شلدول اللخزا ملغ ىلحه الدلسا   -ي  ػنذ أعشي التي ف -ا ية 
ۇئ   چ أعشي الخزا السحدػس كالغيث ونحػه وقج قلال فلي آخلخ ا يلة:

ح فلي اللشطع إال فمسا انتطع ىحا الكبلآ بسلا قبملو للع يرلم چۈئ  ۈئ  ېئ  ۆئۆئ
ألنيللع ال يقللخون بسللا  شللدل مللغ فللػا ذلللظ مللغ الللخزا  ذكللخ الدللسا  مفللخدة؛

السعقللػل والخحسللة بال بللاد كللالػحي الللحي بللو حيللاة األرواح واألجدللاد،  للغ 
 شكخون ذلظ، فػردت الدسا  فييا  مفظ اإلفخاد، بخلبلف ا يلة األخلخى، ف:نلو 

ڤ  ڤ    چ لع  شتطع  يا ذكخ إقخارىع بسا  شدل ملغ اللخزا، ولكشلو قلال تعلالى:

فللل مخ نبيلللو  يلللحا القلللػل اللللحي ىلللػ . چ   ڄڄ   ڄ  ڄڦ  ڦڦ   ڦ  
 -وىلػ أفزلغ اللخزا  -ترج ب لشدول الخزا، والخبلخ ىلػ الحيسلة والعملع 

مغ فػا سبع سلساوات، وأملا اللخزا ملغ األرض فيرلمح ذكلخه فلي اال شليغ 
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وال  جسيعا ، إذ ال  شكخ رزا األرض وما  شدل مغ الغيث مغ ىحه الدسا   خ  
 (ٔ)بو السؤمغ والكافخ."،  غ يعتخف فاجخ  

الللحي ال يرللغ إليللو إال مللغ  ؛الدللخىللحا هلل در الدللييمي أن ُىللجي إلللى   
 ُىِجي إلى الصيب مغ القػل ، فيػ كبلآ ييتب بسجاد التبخ ال بالحبخ .

فيلػ السرلباح ، وما ذىب إليو الخجغ قائع عملى تتبلع سلياا ا  تليغ   
إذا نطللخت إلللى سللياا آيللة "  ظالللحي أرشللجه إلللى ذلللظ الدللخ ؛ وبيللان ذلللظ أنلل

ه  أن جللا  لبلحتجللاج عمللييع بسللا يقللخون بللو ؛ مللغ للػنذ " تجللج سللياقا  
رازقيللع ، ومالللظ أسللساعيع وأبرللارىع ، ومخللخج الحللي مللغ السيللت ، والسيللت 
مغ الحي ، ومج خ أمخىع ؛ فل:ذا كلانػا مقلخيغ  يلحا  بلت االحتجلاج عملييع ، 

:ن الدلييمي  لحىب إللى أن الدلسا  وأما ما  تعمب ب:فخاد الدسا  في ا ية فل
أو الدلسا  اللجنيا التلي  ، إللى العلخش الدساوات مغ تصمب عمى كغ ما عبل 

، فمسللا كللان ىللي الدللحاب الللحي  شللدل السصللخ ، وىللػ السللخاد فللي ىللحا السقللاآ 
، وال  مشدل السصلخ للللللل وىلػ اللخزا السحدلػس ليلع لللللل ه القػآ مقخيغ ب ن

ػحي لا خفللي  شللدل مللغ عشللج ه تعللالى كللايقللخون بسللا دون ذلللظ مللغ رز
 والخحسة ...إلو ناسب ذلظ إفخاد الدسا  التي تشدجع مع ما يقخون بو .

؛ ف:ن الحج ث عغ الشػع الثاني مغ أما في سػرة سبا فاألمخ مختمى   
 للع زرع  ،الللخزا الللحي ال يقللخون بللو ، فللاألول رزا فللي صللػرة مصللخ  شللدل

اإلشارة إليو مغ  تيخخج ، أما الثاني الحي  شدل مغ الدساوات فيػ ما سبق
الحيسة والخيخ والقخآن ...إلو ، وىع ال يقخون بذي  مغ ىحا كمو ، للحا للع 
 تللخ  ربشللا ليللع الجللػاب كا يللة الدللابقة ، وونسللا جللا  الجللػاب مللغ الشبللي للللللل 
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دقيلب ، وقلج أفلجت فلي  يلان  صمى ه عميو وسلمع لللللل، وىلػ بلبل شلظ معشلى
كبلآ الدييمي ملغ الدركذلي ؛ فقلج أخلح الثلاني كلبلآ األول وزاده إيزلاحا و 

َياُا ِفلي ُكلغٍّ ِمْشُيَسلا ُمْخِشلج  ِإَللى اْلَفلْخِا  :"  يانا فقال  َفلِ:نَّ اْ َيلاِت الَِّتلي ؛ الدِّ
وا ِبللوِ  ِمللْغ َكْػِنللِو َتَعللاَلى ُىللَػ ؛  ِفللي ُ للػُنَذ ِسلليَقْت ِلبِلْحِتَجللاِج َعَمللْيِيْع ِبَسللا َأَقللخُّ

َوَماِلللُظ َأْسللَساِعِيْع َوَأْبَرللاِرِىْع َوُمللَج ُِّخ ُأُمللػِرِىْع ِبللَ ْن ُيْخللِخَج اْلَحلليَّ ِمللَغ ،َراِزُقُيللْع 
يَغ ِ َيَحا ُكمِِّو َحُدلَغ ااِلْحِتَجلاُج  ،اْلَسيِِّت َوُيْخِخَج اْلَسيَِّت ِمَغ اْلَحيِّ  َفَمسَّا َكاُنػا ُمِقخِّ

ِبِو َعَمْيِيْع ِإْذ َفاِعُغ َىَحا ُىلَػ هَُّ الَّلِحي اَل ِإَللَو َغْيلُخُه َفَكْيلَف َتْعُبلُجوَن َمَعلُو َغْيلَخُه 
وَن ِبلللللِو َواَل  چ ۆئۇئ  ۆئ چ َوِلَيلللللَحا َقلللللاَل َبْعلللللَجهُ  َيْجَحُجوَنلللللُو َأْي ُىلللللْع ُيِقلللللخُّ

ْزِا ِملْغ  يَغ ِ ُشلُدوِل اللخِّ َواْلُسَخاَشُبػَن اْلُسْحَتجُّ َعَمْيِيْع ِ َيِحِه اْ َيِة ِإنََّسا َكاُنػا ُمِقلخِّ
يَغ َواَل َعللاِلِسيَغ ِ ُشللُدوِل  للَساِ  الَِّتللي ُيَذللاِىُجوَنَيا َوَلللْع َيُكػُنللػا ُمِقللخِّ ِقَبللِغ َىللِحِه الدَّ

ْزِا ِمْغ َسلَساٍ  إِ  لَساِ  ُىَشلا الخِّ َللى َسلَساٍ  َحتَّلى َ ْشَتِيلَي ِإَللْيِيْع َفلُ ْفِخَدْت َلْفَطلُة الدَّ
َوَأمَّا اْ َيُة الَِّتي ِفي َسَبٍ  َفِ:نَُّو َلْع َ ْشَتِطْع َلَيا ِذْكُخ ِإْقَخاِرِىْع ِبَسا َ ْشلِدُل ِملَغ ،  ِلَحِلظَ 

لَساِ  وليلحا أملخ رسلػلو بل ن يجيلب وأن َ لْحُكْخ َعلْشيُ  ْع َأنَُّيلْع ُىلُع اْلُسِجيُبللػَن الدَّ
: "َفَدللَيُقػُلػَن َوَلللْع َيُقللغْ  چ   ڄڄ   ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ :َفَقللالَ 
ِرْزَقلللُو َعَملللى اْخلللِتبَلِف َأْنَػاِعلللِو َوَمَشاِفِعلللِو ملللغ  َأِي هَُّ َوْحلللَجُه الَّلللِحي ُ ْشلللِدلُ  هَُّ"

 (ٔ)الدسػات"
؛ فكبلىسلا نطلخ إللى الدلياا ، كبلآ الخجميغ يخخج مغ مذلياة واحلجة   

فلاألّول حلج ث علغ رزا  فيػ الحي أممى بدخ ىحا التغا خ  ليغ الرليغتيغ ،
بللو يخللخج الللخزا مللغ األرض ، وىللػ  ؛ شللدل مللغ الدللسا  فللي صللػرة مصللخ

 فشاسلب ذللظ التعبيلخ  مفلظ الدلسا  مفلخدا ، ىػ ه ، ذلظب ن فاعغ مقخون 
" سللب "أمللا فللي آيللة  ا السصللخ، الللحي  للخاد بللو الدللسا  الللجنيا التللي  شللدل مشيلل
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، وىػ يذسغ سسا  الجنيا فالحج ث عغ رزا أعطع كالػحي والخحسة ...إلو 
 وىع ال يقخون  حلظ  وما فػقيا حتى العخش ،

 فشاسب ىحا جسع الدسا  .
حا وقج بحثت عشج أىغ العمع قبغ الدييمي فسا وجلجت للللللللل فيسلا أعملع ى 

 حج ثللو قللائبل : عقبمللو ، لللحلظ  خللتأشللار إلللى ىللحه الشكتللة الخائعللة أحللجا لللللللل 
نى لع أزاحع عمييلا وال وجلجتيا ألحلج "فت مغ ما ذكختو مغ ىحه الشكث ف:نيا أُ 

تقللجمشي إلييللا، له السػفللب لذلليخ يقتزللي الديللج مللغ فزللمو، وىللػ حدللبشا 
 (ٔ)ونعع الػكيغ."

فييا أحج ، ىي مغ األمػر التي انفخد  بالفعغ ىي نكتة أنى لع  داحسو 
 وسبب إلييا ، وكغ مغ قال  يا قج أفاد مغ الخجغ .

 للو فلي السدل لة  ا غ الدبيخ الغخنلاشيومسا يججر اإلشارة إليو أن  ىحا  
 مخاعللاة لمدللياا كسللا كللان عشللج الدللييمي ؛  للغ فميدللت السخالفللة؛ آخللخ رأي 

، مع  تّع بو قج أن السعشى خجع إلى  چۋ   چ  في إفخاد ذىب إلى أن الدخ
 مللللا فللللي اإلفللللخاد مللللغ اإليجللللاز، فللللبل حاجللللة إذا لمجسللللع، وأمللللا سللللخُّ جسللللع

مجسللع فللي سللياا واحللج؛ فللي "سللب " فسللغ بللاب مخاعللاة الجسللع ل چڦچ
جسعللا فللي آيللة سللابقة عمللى الذللاىج  چڦ    چ جللا ت حيللث سللبب  وأن

 .الحي معشا 
فللى آيللة  للػنذ فللخاد الللػارد ن اإلوالجللػاب عشللو أ " يقللػل الغخنللاشي : 

وأملا اللػارد فلى سلػرة  ،ىشا عمى ملا يجلب فػرد ؛محرغ لمسعشى مع اإليجاز
وئ  ۇئ  ۇئ  چ  سللب  عمللى الجسللع فخوعللى فيللو مللا تقللجآ مللغ قػلللو تعللالى:
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ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ    ېئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ

والسخاد  حلظ نفلى الذلخكا  للو سب ،  چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    چ علللاد الكلللبلآ إللللى ذللللظ أيزلللا فقلللال تعلللالى:تعلللالى  لللع 

مشاسبة إذ ا ية قبغ وىحه فى قزية واحجة  عمى الجسع چڦ  ڦ 
 ( ٔ)وىى نفى الذخكا  واألنجاد فجا ت عمى ما  شاسب التى قبميا."

الشقللج ؛ يقللػل األسللتاذ مللغ مللا ذكللخه الغخنللاشي حدللغ  لكشللو لللع يدللمع  
الجكتػر : دمحم األميغ الخزخي ل رحسو ه ل :"والحب أنشي ملع علجآ قشلاعتي 
التامللة بلل ن التشاسللب المفطللي  ورا  ىللحا اإلفللخاد والجسللع فللي السػضللعيغ ، 

أشللخاف الللشطع فللي الدللػرتيغ بللاإلفخاد فلل:نشي ال أسللتصيع أن أنكللخ أن تجللاوب 
 يغ الرليغتيغ ، لليذ ألن آيلة " سلب   سغا خةالوالجسع أحج وجػه البيان في 

، كسا قال الغخناشي ، ناسبيا جسع الدسػات في ا ية التي سبقتيا فحدب "
وونسا ألن في الدػرتيغ مغ متذابو الشطع ما تعانب فيلو الجسلع ملع الجسلع 

ى  ى  ائ  ائ  چ  :فلي سلػرة  لػنذ   ل ، والسفخد مع السفخد ، فقال ل تعالى

ی    یۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب   جت  حت  خت   مت  ىت     

ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ، وقال في سػرة " سب "  ػنذ چيت  جث             مث  ىث   

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڇچ

 سب  چک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

السبالغلة بلالجسع حيلث اإلنكلار فييللا  "سللب  "أراه فلي اقتزلا  سلػرةملا   
أشج ، والسجادلػن أكثخ إصخارا عمى كفلخىع وتكلح بيع ،  لجلظ عملى ذللظ فلي 
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ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  :السػضع األول مشيا ترج خ ا ية بقػلو ل تعالى ل 

ڇ  چ  سا جعغ رد الخسػل ل كسا أمخ بو ل حافبل بل دوات التػكيلجم ،     چ ڇچ

  چ ڇ  ڇ  ڍ
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    چ وفللللي السػضللللع الثللللاني : وىللللػ قػلللللو :

لع يجيبلػا عميلو بسلا  لجل عملى إقلخارىع بالحكيقلة التلي ال  شكخىلا  چڦ 
ويدلمظ معيلع  چ ڄ   ڄچ  علشيعفل مخ ه ل تعلالى ل رسلػلو أن يجيلب أحلج ، 

ڃ     ڃ  ڃ   چ  بزللبلليع عمللى شخيقللة الكللبلآ السشرللىسللبيغ التعللخيس 

 .چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
أما السػضع  السذابو لو مغ سػرة  لػنذ ، فقلج كلان السذلخكػن فيلو  

حيغ أجلا ػا ب نفدليع مقلخيغ بل ن اللخازا ىلػ ه ، كسلا نصلب بلو أقغ عشادا 
الخصللاب فيللو لخسللػل  والسػضللع الثللاني مشيللا كللان چ  ۆئۇئ  ۆئچ  :القللخآن 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   چ  ه ل صمى ه عميو وسمع ل والسؤمشيغ

ی  ی  ی  جئ  حئ    یۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئ

ىت     يت  جث     مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب   جت  حت  خت   مت

  (ٔ)"چمثىث
ذلذذغ نقذذل الذذذيخ الخزذذرؼ كذذالق الدذذليمي وافتحدذذشل وعمذذق عميذذل بعذذد   

  (ٕ) ااال :" حقا إنلا ان  ، لػ تدبق إليلا ، ولػ يباحسل فيلا فا ق و   حق "
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 بالتقجيع والت خيخمتذابو الشطع  السد لة الثالثة:

عملى حلج قلػل ، فيلػ ملغ أىلع مباحلث عملع الببلغلة والت خيخ التقجيع   
:" باب  كثيُخ الفػائج، َجعُّ الَسحاسغ، واسُع الترخُّف، بعيُج  الذيو عبج القاىخ

الغاية، ال َ لداُل َيْفَتلخُّ للظ علغ  جيعلٍة، وُيْفزلي بلَظ ِإللى َلصيفلة، وال َتلدال َتلخى 
ِشلعخا   خوُقلظ مْدلَسُعو، وَيْمُصللى للجيظ مػقُعلو،  لع تشطللُخ فتجلُج سلبَب َأْن راقللَظ 

، وحُ  آ فيو شي   ل المفُظ عغ مياٍن إلى ميان."ولصَى عشج ، أن ُقجِّ  ،(ٔ)ػِّ

ويبجو أن الدييمي كان متا خا بعبج القاىخ في ىحا الجانب مغ الببلغة  
أنيع يقجمػن في كبلميلع ملا  " :؛ حيث نقغ ما نقمو الجخجاني عغ سيبػيو 

 (ٕ)ىع بو أىع، وىػ  بيانو أعشى، وون كانا جسيعا  يسانيع ويعشيانيع."
نيع يقجمػن لمعشايلة إ :أن نقػل أنو ال ييفي في  يان  بو أيزا ت  خ   

وقج َوقَع في ضشػِن الشاِس َأنَّو ييفي  "واالىتساآ ؛ كسا جا  عشج عبج القاىخ 
آ لمعشايللة، وألنَّ ذْكللَخه َأىللعُّ"، ِمللْغ غيللخ أن ُ للْحَكخ، ِمللْغ أ للغ  أْن يقللاَل: "ِإنللو ُقللجِّ

مِيع ذلللظ، قللج َصللُغخ أمللُخ "التقللجيِع كانللت تمللظ العشايللُة؟ وبللَع كللاَن أىللعَّ؟  وِلتخلليُّ
نللػا الَخْصللَب فيللو، حتللى ِإنللظ لَتللخى أكثللَخىع َ للخى  والتلل خيِخ" فللي نفػسلليع، وَىػَّ
َتتبَُّعو والشطَخ فيو ضخبا  مغ التكمُّى. ولع تَخ ضّشا  َأزرى عمى صاحبِو مغ ىحا 

فييلا قخيبلا   وشبيو...و ليَت ِشْعخي، ِإن كانت ىحه أمػرا  ىيِّشة، وكان السلجى
والَججى يديخا ، مغ أ َغ كاَن َنْطع  أشَخَف مغ َنطٍع؟ وِبَع َعُطَع التفاوُت، واشتجَّ 
التبا ُغ، وَتخقَّى األمُخ ِإلى اإِلعجاِز، وِولى أن َيْقيخ أعشاَا الجبلا خة؟ أو ىيشلا 

 كلان  يلا، فتكلػَن تملظَ سدّيلِة عمييلا، وَنْجعلُغ اإلعجلاز أمػر  ُأَخخ  ُنحيلُغ فلي ال
الحػالُة لشا عْحرا  في تخِ  الشَّطِخ في ىحِه التلي معشلا، واإلعلخاِض عشيلا، وقمَّلة 
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السبللاالِة  يللا؟ َأَو للليذ ىللحا التيللاوُن، إْن َنَطللخ العاقللُغ، ِخيانللة  مشللو ِلعقمللو 
 (ٔ)ود شِو، ودُخػال  فيسا ُ دري  حي الَخَصخ، ويغسُّ مغ َقْجر َذوي الَقجر؟..."

آ ، وال ف خللح الدللييمي  بلليغ ضللخور   ة الػقللػف عمللى سللخ تقللجيع مللا ُقللجِّ
آ لمعشاية واالىتساآ بو ؛ فقال :""  وىػ كبلآ مجسغ يحتاج إلى ييفي قػليع ُقجِّ

بدط وتبييغ.فيقال: متى ييلػن أحلج الذلي يغ أحلب بالتقلجيع وييلػن السلتكمع 
 بيانللو أعشى؟والجللػاب: أن ىللحا أصللغ يجللب االعتشللا  بللو، لعطللع مشفعتللو فللي 

إذ ال  للج مللغ  -صللمى ه عميللو وسللمع  -ى.وحللج ث رسللػلو كتللاب ه تعال
 القلخآن وتل خيخ ملا أخلخ، كشحلػ: فليالػقػف عمى الحيسة في تقجيع ملا قلجآ 

ۆ  چ  و چڳ  ڳچ  و ، چ پ          پچ  .وچېئ  ىئ   چ

وتقلجيع الدلسا    چڦ  ڦ  چ  فلي أكثلخ ا ي.وفلي بعزليا:  چۈ
ونحلػ قػللو ، عمى األرض في الحكخ، وتقجيع األرض عمييا في بعلس ا ي 

ى  چ سلللللسيع( ، وكلللللحلظ: ) ، وللللللع يجللللل : )عمللللليع چی  ی   چ  تعلللللالى:

إللى  چڄ  ڃ  چ  ، وفي آيلة أخلخى: چۀ  ہ  چ  ، و چائ
مسللا ال ييللاد  شحرللخ، وللليذ شللي  مللغ ذلللظ يخمللػ عللغ فائللجة  غيللخ ذلللظ

 (ٕ)الحييع الخبيخ."وحيسة، ألنو كبلآ 

عملى ييلػن أن تقجيع الكبلآ عمى المدلان إلى ىحا وقج ذىب الدييمي   
 "ع السعاني في الشفذ ، والسعاني عشجه تتقجآ ب حج خسدة أشيا يحدب تقج

ووملللا بالفزلللغ  ، إملللا بالدملللان، ووملللا بلللالصبع، ووملللا بالختبلللة، ووملللا بالدلللبب
األسلباب  ج والفكلخ ب حلج ىلحهمَ والكسال. ف:ذا سبب معشى مغ السعاني إلى الخَ 
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الخسدللة، أو ب كثخىللا سللبب المفللظ الللجال عمللى ذلللظ السعشللى الدللا ب، وكللان 
نعلع، وربسلا كلان تختيللب األلفلاب بحدلب الخفللة  تختيلب األلفلاب بحدلب ذلللظ.

 (ٔ)والثقغ ال بحدب السعشى."

آ فييللا المفللظ لػاحللج مسللا سللبب أو ُقللجِّ   للع أخللح الخجللغ  تعللخض لذللػاىج  
سا جا  متذلا يا ىا ، وس كتفي مغ تمظ الذػاىج بر أخح يجمِّي أسخاأكثخ ،  ع 

في الشطع مغ آي الحكخ الحييع ؛ حيث إنو محغ الجراسة ، وقج جا  ىحا في 
 عجة مػاضع وبيانيا فيسا  مي  :

 .وعيدو : تقجيع الجغ عمى اإلنذالسػضع األول 

فللي حللج ث الدللييمي عللغ تقللجيع المفللظ لفزللمو وشللخفو تعللخض  لسللا   
 ومشللو تقللجيعتذللابو نطسللو مللغ تقللجيع اإلنللذ عمللى الجللغ وعيدللو ؛ فقللال :" 

عملللى  يذلللتسغ ألن الجلللغ ؛(ٕ)فلللي أكثلللخ السػاضلللع چڦ  چ  عملللى  چ ۆچ
                                                           

 563(الدا ق 5)
ق فيلا ل"ع الجؼ " عمر " 5) ( لػ يدكر الدليمي السؽاو  التي وردت في القرا  و  لدِ 

  اإلنا" وهي كثيرة ؛ تطؽ  السقاق  دكرها، مشلا عمر فبيل السثا    الحرر "
ۉ  ۉ  ې        ې   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ

 چەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ           ۈئ    ەئائ  ائ   ى   ى    ېې

ٺ             ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀچ : ، و ؽلل 57اانعاق: 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ

ٱ  چ  :و ؽلل 75ااعراإ:  چڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ    ڄڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    پٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ

 ، و ؽلل535ااعراإ:  چڦ  ڦ  ڦ       ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٹ   ٹ

= : ، و ؽلل53الشسل:  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   چ  :
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ٿ   چ مسا اجتغ عمى األبرار، قال ه سبحانو وتعالى: غيخىعو السبلئكة 

 .وقال األعذى: ٛ٘ٔالرافات:  چ ٹٿ  ٹ  ٹ   ٹ

َخ مغ ِجغِّ السبلِئِظ ِتدعة  ... ِقياما  َلَجْيِو َيْعَسمػَن ببل َأْجخِ   وَسخَّ

. وقػللو اللخحسغ چہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  چ  وأما قػلو تعالى:
چ  ڇ  ڇ   چ  چ  . وقػللو:الخحسغ چی  ی    جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب  چ  تعالى:

. فللل:ن لفلللظ الجلللغ ىاىشلللا ال  تشلللاول الجلللغ چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ            ڎ  
ع ال  تللػىع عمللييع الكللحب وال السبلئكللة بحللال، لشللداىتيع عللغ العيللػب، وأنيلل

فمسلا للع  تشلاوليع عسلػآ لفلظ الجلغ، ليلحه القخيشلة،  لجأ  مفلظ  الحنػب.سائخ 
 (ٔ)اإلنذ لفزميع وكساليع."

فلللي  جلللا  چڦ  چ  عملللى  چ ۆ  چ أن تقلللجيعد كلللبلآ الدلللييمي افلللم 
 ونسللا قللجآ لفزللغ الجللغ وشللخفيع عمللىو القللخان الكللخيع ؛  كثيللخة مللغ مػاضللع
لفطة الجغ تذسغ السبلئكة واستذيج  بيت األعذى الدا ب  ه؛ وعشج اإلنذ

فمسا اشتسغ لفظ الجغ عمى السبلئكلة وغيلخىع حدلغ التقلجيع ؛ لفزلغ ذكخه ، 
 وشخفيع .السبلئكة 

                                                                                                                                    

گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ        ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ     =

ېئ  ېئ     چ  ، و ؽلل : 58فرم :  چہ        ھ        ھ    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

 چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی       ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      يئ  جب  

ڭ  ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ  :، و ؽلل55فرم : 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ : ، و ؽلل55ااحقاإ:  چې    ې   ې    ۉۉ

    إلخ  6الشاس:  چڳ  ڳ  ڳ  چ  ، و ؽلل : 86الداريات:  چڃ   
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 :عخض ونقج 

 أمخيغ : الدييمي يقتزيما ذىب إليو 

لعسللػآ ، وىللحا مللغ تفزلليغ السبلئكللة عمللى البذللخ عمللى جيللة ااألول :
:" اْخَتَمللَى اْلُعَمَسللاُ  ِمللْغ َىللَحا قللػل القخشبلليي عشللج أىللغ العمللع ؛ السختمللى فيللو

َقاَل َبْعُس اْلُعَمَساِ :  َقْػَلْيِغ ...َسا َأْفَزُغ اْلَسبَلِئَكُة َأْو َ ُشػ آَدَآ َعَمى ياْلَباِب، َأ ُّ 
َواَل َشِخيللَب ِإَلللى اْلَقْصللِع ِبلللَ نَّ اأْلَْنِبَيللاَ  َأْفَزللُغ ِملللَغ اْلَسبَلِئَكللِة، َواَل اْلَقْصللُع ِبلللَ نَّ 
اْلَسبَلِئَكَة َخْيخ  ِمْشُيْع، أِلَنَّ َشِخيَب َذِلَظ َخَبُخ هَِّ َتَعاَلى َوَخَبُخ رسلػلو أو إجسلاع 

:" َوَعَمللى ،وقللال فللي مػضللع آخللخ(ٔ)َذِلللَظ،"  ة، وللليذ ىللا ىشللا شللي ِمللغْ االملل
اْلُجْسَمِة َفاْلَكبَلُآ اَل َ ْشَتِيي ِفي َىِحِه اْلَسْدَ َلِة ِإَلى اْلَقْصِع. َوَقلْج َتَحاَشلى َقلْػآ  ِملَغ 

َياِ  َعَمى َبْعلٍس اْلَكبَلِآ ِفي َىَحا َكَسا َتَحاَشْػا ِمَغ اْلَكبَلِآ ِفي َتْفِزيِغ َبْعِس اأْلَْنبِ 
"...(ٕ) 

تذسغ السبلئكلة  والجلغ؛  عشجه   چ ۆ  چ لفطةأن الثاني: وىػ األىع ؛ 
للل مسا يعشي أن  تقجيع الجغ عمى اإلنذ في كغ مػضلع جلا  فلي كتلاب ه 

 يقتزي أن ييػن التقجيع لمفزغ والذخف .لل تعالي 

إن ملغ  ؛ حيلثال تسيلغ إليلو نفدلي ، وال يقبملو بحلث مسلا أقػل : ىلحا 
 جتسع فييا المفطان ، وقلجآ فييلا الجلغ عملى اإلنلذ ،اتتبع السػاضع التي  

غيلخ ملا قاللو  الدلييمي ؛ وبيللان ذللظ أن المفطتليغ جا تلا فلي مػاضللع تجلج 
، آ فيلو الجلغ عملى اإلنلذ جَّ كثيخة كسا أشلار ىلػ ، لكلغ لليذ كلغ مػضلع ُقل

لمفزللغ تقللجيع ييللػن ال عّ ييللػن لفللظ الجللغ شللامبل لمسبلئكللة وغيللخىع ؛ ومللغ َ لل

                                                           

 5/555(الجام  احكاق القر   5)
 50/553( الدا ق  5)



 

 

8822 

فللي قػلللو  السقللجآ  چ ۆ  چ شللخف  شدللب لمفللظ وويُّ فزللغ  والذللخف ؛ فلل:يُّ 
 ٜٚٔاألعللخاف: ؟! چ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ  :تعللالى

ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ  مدية ليع في قػلو تعلالى : وأيُّ 

ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ  وقػلللو :،  ٜٕفرللمت:  چی       ی  

ٹ   ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   چ  .وقػللللللللو :ٜٔٔىلللللللػد:  چڤ  ڤ  ڤ 

فيغ ىشلا  مقاملات ؛  ٖٔ؟! الدججة:  چڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    
كمسلة الجلغ تذلسغ  وىلغ ملغ السعقلػل أن نجعلغ!تحسغ ذما وتػبيخا كيلحا ؟ 

السقاملات ؛ حشلى  تدلشى لشلا أن نقلػل ملا قاللو الدلييمي   السبلئكة  في ىحه
 .؟سا ُقجآ فيو المفظ لمفزغ والذخف ىحا م

ىحا وقج أفجت في ذلظ مسا ذكلخه الذليو السصعشلي فلي أخلحه عملى ا لغ  
وعيدلو فلي اللحكخ  چڦ  چ  عمى  چ ۆ  چ الرائغ والديػشي ؛ في تقجيع

الحيلليع إنسللا ييللػن لفزللغ السقللجآ وشللخفو ؛ وبللّيغ تحخيللخ القللػل فللي ىللحه 
التقللجيع والتلل خيخ عمللى غيللخ ىللحا السػاضللع أن  للجار األمللخ فييللا مللغ حيللث 

 (ٔ)الػجو ، وضخب لحلظ شػاىج.

 أمخيغ ميسيغ : القػل ىشا أن أ ّيغإن تساآ 

؛ ألن لفلظ السبلئكلة ويلخاد  يلا  لفطلة الجلغال مانع مغ إشلبلا األول : 
ىلل :" َوَكلاَن ٛ٘ٗيقلػل ا لغ سليجه الستلػفى  ؛ملا اسلتتخ وغلاب الجغ  خاد بو

لبَلآ ِجّشلا السلتتارىع َعلغ اْلُعُيلػن،  أىغ اْلَجاِىِميَّة يدسػن اْلَسبَلِئَكلة َعَملْيِيع الدَّ
بَلآ:  َقاَل اأْلَْعَذى  حكخ ُسَمْيَسان َعَمْيِو الدَّ
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خ   مغ ِجغِّ السبلئظ ِتدعة  ... قَياما َلَجْيِو يْعسُمػَن ِببَل اْجخِ وَسخَّ

ِإنَّللو َعشللى  ٓ٘الكيللى:  چڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  چ  َوقللج قيللغ ِفللي َقْػلللو:
ىلحا إن صلح فلي بعلس السقاملات يجلب التشبلو إللى أن  لكلغ ،(ٔ)اْلَسبَلِئَكة. "

 فيللػ إن الدللياا؛سعللػل عميللو فللي ذلللظ إنسللا ىللػ فللبل يرللح فييللا كميللا ، وال
 دتكيع في كغ مػضع .صح في مػاضع فبل ي

ائسللا عمللى أسللاس مللغ الجقللة ، األولللى أن ييللػن الحيللع قالثللاني : أن 
مدللياا ، فيللػ الللحي يسمللي عميللظ سللخ التقللجيع ، فكللغ سللياا لللو مللا وتتبللع ل

 شاسبو ، وال يرح أن نجعغ مسا قالو الدييمي حيسا عاما عمى كغ مػضلع 
 و المفطتان .اجتسع في

  چڦ  چ   ىحا ومسلا أحدلغ فيلو الدلييمي وأجلاد تعميملو سلخَّ تقلجيع  

حيلث كلان تفدليخه قائسلا عملى دقلة  فلي السػاضلع الدلابقة ؛   چ ۆ  چ عملى
تقلجيع ، فلّيغ أن ال ىلحا  الت مغ ، ومتابعة الدياا لآليات ، فيػ السبلّيغ سلخ

في ىحه الدياقات ال تذسغ السبلئكة ب ي حال مغ األحلػال ؛   چ ۆ  چ لفطة
علغ اللحنب ، سلاعيغ للللل، وسلؤال نو حج ث عغ شسث الشدا  لللل أي جحيث إ

، فكللان إلندلانبا ندلبا  وكلحب عملى ه تعلالى ، وىلحا أعملب رحسلا ، وأقلخب
تسال لفطللة الجللغ عمللى السبلئكللة ، وال يرللح اشلل األولللى تقجيسللو عمللى الجللغ

ملغ ىلحه األفعلال ،  يلحا  تبليغ لشلا أن الدلييمي  ؛ حيلث إنيلع معرلسػن ىشا
كان مػفقا في الجد  الثاني مغ كبلمو ، وليت صجر كبلمو جا  عمى مشلػال 

  آخخه .
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 فيسا أعملع للللل ىحا وقج بحثت كثيخا عشج أىغ العمع ، فسا وججت أحجا لللل  
  چڦ  چ   إليلو الدلييمي ملغ تقلجيع لفلظأشار  سبب إلى ىحا السعشى الحي

ا قالو الدييمي ؛ فقج اخح شلسذ ،  غ رأ ت كثيخا  قج أفاد مس  چ ۆ  چ عمى
،وكان كثيللخ الشقللغ الللج غ ا للغ قلليع الجػزيللة الكللبلآ بفرللو ونرللو دون إشللارة

 (ٔ)."عشو كسا مزى 

ه:" وقج س غ السحدغ علغ حدلشتو ٘ٛٛوقخيب مشو قػل البقاعي ت  
سؤال تذخيف لو وتشجيع لسغ دونلو. ولسلا كلان اإلنلذ أعطلع مقرلػد  يلحا، 

التعخيللف بالذللاىج  وليللحا كللان الخسللػل َصللمَّى ُه َعَمْيللِو َوَسللمََّع مللشيع، وكللان
ميع الس لػف أعطع في التعخيف، وكان عمع أحػال الذي  الطاىخ أسيغ، قج

،وولى ىحا أشار الديػشي في حج ثو عسا قجآ في القخآن (ٕ)" چمئ   چ فقال:
َحْيلُث ُذِكلَخا   چ ۆ  چ عملى  چڦ  چ  لمفزغ والذخف؛ حيث قلال  :" َوَتْقلِجيعُ 

 (ٖ)ِفي اْلُقْخآِن..."

 اعتخاض عمى ماسبب :

 عمللللى  چ ۆ  چ تقللللجيع سللللخ ػا ّيشللللقللللج إذا كللللان الدللللييمي ومللللغ تبعللللو  

، وأنللو مسللا قللجآ لمفزللغ والذللخف ، فلل:ن صللبلح الللج غ خميللغ  للغ  چڦچ
قللػل ذكللخ  لللو فللي السدلل لة قللػل آخللخ ؛ حيللث  ىللل(ٔٙٚكييمللجي )الستللػفى: 

يْيمي َرحَسو ه مغ َذِلظ َتْقِجيع الدييمي   عملى  چ ۆ  چ  ع قال :" َوجعغ الدُّ
أِلَن اْلِجللّغ َيْذللَسغ اْلَسبَلِئَكللة َوَغيللخىع  :َقللالَ ؛ ِفللي َغالللب اْلَسَػاِضللع  چڦ  چ 
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َواْلسَخاد  يلع  چ ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹچ  :ِمسَّا اجتغ عمى اأْلَْبَرار َقاَل َتَعاَلى
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ    چ  :َوَىلَحا  لخد َعَمْيلِو َقْػللو َتَعللاَلى :قملت ،اْلَسبَلِئَكلة

اْ َية َفلِ:ن اْلَسبَلِئَكلة اَل  لْجخُمػَن ِفلي لفلظ  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
َفالَّلِحي يْطيلخ َأن َتْقلِجيع  ،َوقلج قلجميع ِفلي المَّْفلظ، اْلِجّغ ِفي َىلِحه اْ َيلة قصعلا 

آ ِبالدََّملانِ  ْنلذ ملغ التََّقلجُّ ، َوَحْيلُث أَلنيلع خمُقلػا قبلغ  شلي آدآ  ؛اْلِجّغ عمى اإلِْ
 (ٔ)ييػن َتْقِجيس ا بالذخف والكسال"ِفي ِتْمَظ اْ َيات   چڦ  چ  قجآ

ال  لشيس فلي اعتخاضلو  وأقػل : ما ذكخه  غ كييملجي للو وجيلة ، لكشل 
فع ىلحا االعتلخاض بدليػلة ويدلخ ؛ وذللظ أن يسيغ د عمى الدييمي ؛ حيث

آ فيللوالدللييمي لللع يقللغ فللي   چڦ  چ   عمللى  چ ۆ  چ : إن كللغ مػضللع ُقللجِّ
ييللػن التقللجيع فيللو لمفزللغ والذللخف؛ وونسللا قللال :" فللي أكثللخ  الحيلليع  الللحكخ

الغاللب ، فكبلآ الدييمي قائع عملى  ا مسا  جفع تمظ الذبية ، وىح"السػاضع 
 وليذ الكغ .

شاىج في إشلار سلياقو كغ لقػل في ىحه السد لة أن  نشطخ إن تساآ ا  
،وون شلل ت جسعللت كللغ نطيللخ إلللى نطيللخه ،  للع  للجرس دراسللة وافيللة ، مللغ 

دراسلة سلياا واحلج  لع تعسليع أملا خبلليا   مػح لشا  أسلخار اللشطع القخآنلي ، 
يخلخج الحيلع علغ حيلد قلج فالحيع عمى سائخ الدياقات التي تبجو متذلا ية 

 الرػاب . 

كثللللخ مللللغ غللللخض ؛ فملللليذ أيزللللا أرى أنللللو يسيللللغ أن يقللللجآ المفللللظ أل  
بالزخورة أن نحرخ عمة الذلي  فلي نكتلة واحلجة ، وملا السلانع أن يجتسلع 

الشكلات الببلغيلة  أكثخ مغ غخض عمى شاىج واحج ، وكسا يقػل أىغ العمع :
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 ؛ كسلا سلي تي فلي تقلجيعتتبلحب وال تتلداحع ، وىلحا ملا أشلار إليلو الدلييمي 
 الدسا  عمى األرض .

 تقجيع الدسا  عمى األرض وعيدو. السػضع الثاني :

مللغ السػاضللع التللي تذللا يت فللي نطسيللا ، وأشللار إلييللا الدللييمي فللي  
 لمفلظ جلا  فلي القلخآن الكلخيع ملغ تقلجيعٍ  آ لفزمو وشخفو ، ماجِّ عسا قُ حج ثو 

في أكثخ السػاضع ،  ع ت تي  السخالفلة  تقلجيع  چجب چ عمى چ مب چ
 وأملا الدلييمي:" يقلػل ؛في مػاضع أخخى  چ مب چ عمى چجب چ لفظ

 (ٔ)"" فبالختبة أيزا  وبالفزغ والذخف. چجب چ عمى چ مب چ تقجيع

 يلللل تي مقللللجما عمللللى چ مب چ يفيللللع مللللغ كللللبلآ الدللللييمي أن لفللللظ 
ب نلو مسلا  في أكثخ السػاضلع ؛ وعمملو  في كتاب ه لللل تعالى لللل  چجبچ
األصلغ اللحي يل تي عميلو المفطلان  آ فيو المفظ لمفزغ والذخف ، فيحا ىػجِّ قُ 

 .عشجه

 سلاسلياقيغ متذلا ييغ فلي غلخض ملا ، واجتسلع فييتجج  ىحا غيخ أنظ 
فللي  چ مب چ عمللى چجب چ وقللجمت ، چجب چ مللع چ مب چ لفللظ

 كسالشكتة  عمى خبلف األصغ الحي قخره الدييمي ؛وونسا ييػن ذلظ أحجىسا 
 .سي تي 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  چ   لػنذ :ففي قػلو ل تعالى ل في سلػرة  

ی  ی  ی  جئ    یۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئ

حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب   جت  حت  خت   مت  ىت     يت  جث 
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 توقلللللجم " چ مب چ ملللللع چجب  چ اجتسلللللع لفلللللظ،  لللللػنذ چمثىث
متذلا يا  ،  ع تجلج سلياقا قخره الدييمي  صغ الحيعمى غيخ األ چجبچ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ  في سػرة "سب ":

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ     ڌڌ

وىػ ما  ؛ چ ڑ چ  تقجيع لفظسب :  چگ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
جعػ لمتداؤل علغ سلخ تملظ السغلا خة ؛ فالشطسلان  لجوران فلي  فملظ واحلج ؛  

عشلو مثقلال ذرة فلي  لللل فلبل يغيلبففييسا إشارة إلى سعة عمع ه لل عد وجلغ 
األرض وال في الدسا  ، ووذا  كان ا  تان متذا يتيغ إللى ىلحا الحلج ؛ فسلا 

 في  ػنذ ، وت خيخىا في سب ؟!  چجب  چ سخ السغا خة  تقجيع

غ ؛ ليرللغ مشللو إلللى سللخ تمللظ لدللييمي عشللج سللياا ا  تلليوقللف ا وقللج 
ی  ی  ی  جئ   چ تعالى:مغ قػلو  چجب چ فقال :" وأما تقجيع السغا خة 

فبالختبة، ألنيا مشتطسة  لحكخ ملا ىلي  چحئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  
فاقتزى .چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    چ :أقخب إليو، وىع السخاشبػن بقػلو تعالى: 

حدللغ الللشطع تقللجيسيا مختبللة فللي الللحكخ مللع السخللاشبيغ الللح غ ىللع أىميللا، 
ڍ    چ تعلللالى: بخلللبلف ا يلللة التلللي فلللي " سلللب  "، ف:نيلللا مشتطسلللة بقػللللو

 (ٔ) ."چڌڌ

 لللّيغ أن الدلللسا  تقلللجآ عملللى األرض قلللج إذا كلللان الخجلللغ فيسلللا سلللبب   
؛  لمختبلة عمييا في سػرة  لػنذ  چجب  چ ففي تقجيعلمفزغ والذخف ، 

ۇئ  ۆئ     چ وىي مخاعاة السعلاني لبعزليا ، فالحلج ث ىشلا علغ السخلاشبيغ

                                                           

 ( الدا ق  5)
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ه مثقللال ذرة ؛ ، وبيللان أن مللا يفعمػنللو  ال يغيللب مشللو  عمللى . چۆئ  ۈئ 
ت األرض ملللػشغ إقلللامتيع ، ومدلللخح أعسلللاليع ، وكلللان الغلللخض ولسلللا كانللل

 يللان أن مللا يفعمػنللو ال يخفللى عمللى ه مشللو شللي  ،  السدللػا لللو الكللبلآ 
قللجآ فلي المفلظ مللا للو صللمة يناسلب ذللظ أن وكانلت األرض ميلان أفعللاليع ، 

 متخابصلا  ، حتلى يل تي الكلبلآ ع ىشلا لمختبلة، فالتقلجيوىػ األرض  السخاشبيغب
،  السقاآ لع ييلغ لتقجيسلو فائلجة ىحا آ لفظ الدسا  عمى األرض فيجَّ ، ولػ قُ 

 .تخابصو تشاسب الكبلآ ، ويغيب  غ  حىب 

فيللػ جللج خ  مللغ األىسيللة بسيللان ؛ وتشاسللقو تللخابط الكللبلآ  عللاة اومخ   
يقللػل ا للغ األ يللخ :"   تقللجيع لفللظ عمللى آخللخ ، واختيللار كمسللة دون أخللخى ؛

واعمع أنو إذا كان مصمع الكبلآ في معشى مغ السعاني،  لع يجلي  بعلجه ذكلخ 
شللي يغ أحللجىسا أفزللغ مللغ ا خللخ، وكللان السعشللى السفزللػل مشاسللبا لسصمللع 
الكبلآ، ف نت بالخيلار فلي تقلجيع أ يسلا شل ت؛ ألنلظ إن قلجمت األفزلغ فيلػ 

آ  شاسلبو.وذكخ الذلي  مغ التقجيع، وون قجمت السفزػل؛ فؤلن مصملع الكلبل
للا وارد  فللي مػضللعو" ، وذكللخ لللحلظ شللػاىج مللغ الللحكخ (ٔ)مللع مللا  شاسللبو أيز 

الحيلليع مشيللا ا يللة محللغ الجراسللة فقللال :" ف:نللو إنسللا قللجآ األرض فللي الللحكخ 
عمى الدسا  وملغ حقيلا التل خيخ؛ ألنلو لسلا ذكلخ شليادتو عملى شل ػن أىلغ 

ال آ  يشيسلللا، ليملللي  چی  ی  چ األرض وأحلللػاليع، ووصلللغ ذللللظ بقػللللو:
 فللي چ مب چ عمللى چجب چ السعشللى السعشى.فلل:ن قيللغ: قللج جللا  تقللجيع

الحكخ في مػاضع كثيخة مغ القخآن!! قمشا: إذا جلا ت مقجملة فلي اللحكخ، فلبل 

                                                           

 5/558(السثل الداار في اد  الكاتن والذاعر 5)



 

8822 

 

 ج لتقجيسيا مغ سبب اقتزاه، وون خفي ذللظ الدلبب، وقلج يدلتشبصو بعلس 
 (ٔ)العمسا  دون بعس!"

مخاعلاة ملغ بلاب ىلػ   چجب  چ ما ذكلخه ا لغ األ يلخ فلي سلخ تقلجيع 
شلارة إليلو ، واللحي عبلخ عشلو بقػللو :" سلبقت اإلالتخابط  يغ السعلاني اللحي 

ا غ األ يخ إلى مد لة ميسة ؛ أشار ال آ  يشيسا، ليمي السعشى السعشى."،  ع 
في الحكخ جا  في مػاضع ، وما ملغ  چ مب چ عمى چجب چ أن تقجيع

قلج يرلغ إليلو بعلس العمسلا  و ر عشلو ، يع إال وللو سلبب اقتزلاه ؛ ففلتِّ جتق
ليشلا مغ يذا  . ولعغ ا غ األ يخ يذليخ إدون بعس ، وذلظ فزغ ه  ؤتيو 

مللغ شللخف خفللي أال نقترللخ عمللى الدللخ الللحي أشللار إليللو فللي ا يللة مػضللع 
 .غ سياا لو ما  شاسبو كالذاىج ؛ ف

فلي سللػرة  چجب  چ عمللىچ ڑ چ سللخ تقلجيععلغ وأمللا ىلحا    
ڍ    چ فقللج عممللو الدللييمي بقػلللو :" ف:نيللا مشتطسللة بقػلللو تعللالى: "سللب "

 ىشلللا  مخاعلللاة لتلللخابط السعلللاني ، قلللجآ  چجب  چ فكسلللا قلللجآ." ؛  چڌڌ
في " سب  " لمغخض نفدو ؛ ففي ىحه ا ية حج ث عغ تكح ب  چ ڑچ

، والدللاعة إنسللا تبللجأ  چ   ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ  الكلافخيغ بالدللاعة
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  تعللللالى :مللللغ الدللللسا  ؛ قللللال 

فشاسب ، الدمخ چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٺڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
 ليحرغ التخابط  ّيغ السعاني.ذلظ تقجيسيا في المفظ 

                                                           

 (الدا ق  5)
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الدمخذللخي للللل رحسللو تلل  خ بقللج ىللحا وال أبللالغ إذا قمللت : إن الدللييمي    
فلي تفدليخه ورد فلي الكذلاف  حيلث فلي  يلان الفلخا  ليغ ا  تليغ ؛ ه لللل؛ 

، بخلبلف  چ مب چ عملى  چجب  چ آية  ػنذ :" فل:ن قملت: للع قلّجمت
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ڌڍ  ڌ  چ :قػللللو فلللي سلللػرة سلللب  

؟ قمت:حب الدسا  أن تقجآ عمى األرض، ولكشلو لسلا ذكلخ شليادتو  چک 
ڎ   ڎ    چ :عمى ش ػن أىغ األرض وأحػاليع وأعساليع، ووصغ  حلظ قػلو 

 (ٔ)" چ مب چ عمى  چجب  چ ال آ ذلظ أن قّجآ چ  ڈ  

ت كيلج عملى ثيخا عغ قلػل الدمخذلخي؛ ففلي كلٍغ قػل الدييمي ال يخخج ك
 معشى مع ما  شاسبو . أنو ال آ  يغ السعاني ؛ لي تي كغ

ىللحا ولللع ييللغ الدمخذللخي والدللييمي أول مللغ أشللار إلللى ىللحه السعللاني  
فقللج أشللار إللى مللا أشللار  الخصيللب اإلسليافي ؛ الخائعلة ، فقللج سلبقيسا إلييللا 

  چ عمللىچ ڑ چ إنسللا قللّجآ ذكللخ إليللو الللخجبلن وزيللادة ؛ حيللث قللال :"
چ  في سػرة سب  ألن ىحه ا ية مبشية عمى مفتلتح الدلػرة، وىلػ: چجب

 چ ڑ چ ، فّقجآ ذكخٔ سب :چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
أعطللللع شلللل نا وأكبللللخ سللللمصانا، وكلللحلظ ا يللللة التللللى بعللللجىا مللللغ  ألن ممكيلللا

ى  ى  ائ  چ  :سػرتيا".وأما التى في سػرة  ػنذ ف:نيا جا ت عقيب قػلو

  یائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئ

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب   جت  حت  خت   مت  

ال بلاد  فكان القرج إلى ذكخ عمسو بسا  ترلخف فيلو چىت     يت  جث             مث  ىث   
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ی  ی  ی  جئ  حئ   چ مللغ خيللخ أو شللخ، وذلللظ فللي األرض، ف تسللو بقػلللو:

فاسلللتػعب جسيلللع ملللا فلللي األرض،  لللع أتبعلللو ذكلللخ   چ مئ  ىئ   يئ  جب
ومللا يعسللغ ال بللاد فييللا، فمللحلظ  الدللسا ، ألن اال تللجا  وقللع بسللا  تعمللب  يللا،

 (ٔ)عمييا." چجب  چ قّجمت

مفلللاد كلللبلآ الخجلللغ ىلللػ بعيشلللو ملللا سلللبقت اإلشلللارة  إليلللو فلللي حلللج ث  
لبعزيا ىػ الدبب في تقجيع المفلظ الدمخذخي والدييمي ، فسخاعاة السعاني 

ه ، والللحي  شاسللب ذلللظ  تللارة وتلل خيخه أخللخى ؛ فدللػرة " سللب " فتحللت بحسللج
دابيللة فيللي أشللج خمقللا ، ومدلليغ السبلئكللة ، فيللي  ؛ چ ڑ چ تقللجيع

فللي السػضللع الثللاني  چ ڑ چ لمحسللج أكثللخ مللغ األرض ، وعميللو قللجمت
ېئ  ېئ  ىئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ  مللغ الدللػرة نفدلليا

 چىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   

ولليذ فالكبلآ عغ آلية  جعػنيا مغ دونو تعلالى ، وبيلان عجلدىع ، "سب "، 
 ب:ميانيع أن يسمكػا مثقال ذرة ، وال شظ أن التحجي بالدسا  في ىحا السقلاآ

، فشاسللب ذلللظ التقللجيع .أمللا التللي فللي سللػرة  للػنذ فيللي مبشيللة عمللى  أشللج 
 مخاعاة حال السخاشبيغ كسا سبب .

قخيبللة مللغ لمدركذللي والدلليػشي  واأللػسللي وغيللخىع ىللحا وىشللا  أقللػال  
تقلللجآ جج لللجا ، فيلللي نقلللغ علللغ تخكلللت ذكخىلللا ؛ ألنيلللا للللع  كلللبلآ الدلللييمي 

 الدييمي.
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 تقجيع الغفػر عمى الخحيع . :لثالسػضع الثا

ه لللللل تعللالى للللل مللغ السػاضللع التللي تذللا يت فللي نطسيللا فللي كتللاب   
وتلل تي فللي كثيللخ مللغ الفػاصللغ القخآنيللة ، اجتسللاع كمستي"الغفللػر" و"الللخحيع "

فلي كلغ السػاضلع إال فلي مػضلع واحلج  "اللخحيع"مقجملة عملى  "الغفلػر"كمسة 
 " الغفػر " كسا سي تي ." الخحيع " عمى يع ج تق  مغ كتاب ه لللل تعالى للل

يع ،  ع  ّيغ سبب تملظ السغلا خة وقج تعخض الدييمي إلى سخ ىحا التقج 
ألن  فيػ أولى بالصبع؛(ٔ) چڃ          چ عمى چڃ       چ "وأما تقجيعقال : ف

والدللبلمة مصمػبللة قبللغ الغشيسللة، أال تللخى  السغفللخة سللبلمة والخحسللة غشيسللة،
:" أبعُثللظ -رضللي ه عشللو -لللللل لعسللخو  للغ العللاص  عميللو الدللبلآللللللل لقػلللو 

.فيلحا ملغ (ٕ)وجيا  يدمسظ ه تعالى ويغشسلظ، وأرغلب للظ رغبلة ملغ السلال "

                                                           

  :( لػ يدكر الدليمي مؽاو  لسا اهتس  ييل الم"عا  و دق ييل الغ"ؽر وهي كثيرة مشلا 5)
ڎ  چ  يؽفذذ ، و ؽلذذل : چڃ        ڃ  ڃ  ڃ    چ    ڄڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄچ  :  ؽلذذل

  القرة ، و ؽلل : چک      گ     گ      گ  گ    کڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     ک

﮳      ﮴   ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  چ ﮲      ﮶     ﮷     ﮵ۓ  ۓ  

ڄ     ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ  البمذذذذذذذذر، و ؽلذذذذذذذذل : چ﮸          ﮹         ﮺  

 چ      چ    چ     چ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ

ڃ   ڃ   چ    ڃڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڤڤ  ڤ   ڤچ  5 الذذذذذذذذؽرػ، و ؽلذذذذذذذل :

 .ااحقاإ چڌ  ڌ   ڎ    ڎ    ڍڇ     ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چچ  چ
ِ َصذذمَّر هللال  (هذذبم مذذؼ حذذدي  غذذريا وتسامذذل:" ا 5) ذذؽ ل هَّ َعْسذذَرو ْ ذذَؼ اْلَعذذاِص: َ ذذاَ  ِلذذي َرفل

ْد َعَمْيذذذَغ ِفذذذاَلَحَغ، َوِثَياَبذذذَغ، َوْاِتِشذذذي»َعَمْيذذذِل َوَفذذذمََّػ:  و اْغذذذدل َفَ"َعْمذذذ ل َفِجْ تلذذذلل َوهلذذذَؽ « َتذذذا َعْسذذذرل
َبلل، َوَ ذذذاَ :  َد ِفذذذيَّ اْلَبَرذذذَر َوَصذذذؽَّ ذذذ ل، َفَرذذذعَّ و، ِإنِ ذذذ»َيَتَؽوَّ ي الِريذذذدل َاْ  َاْبَعثَذذذَغ َوْهًلذذذا، َتذذذا َعْسذذذرل

ل َويلْغِشَسَغ، َوَازَعنل َلذَغ ِمذَؼ اْلَسذاِ  َزعَبذًة َصذاِلَحةً  ِ « َييلَدمِ َسَغ هَّ ذؽَ  هَّ : َتذا َرفل ْمذ ل ، َ ذاَ :  ل
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قبلغ الكدلب، والعصيلة  التختيب البجيع،  جأ بالدبلمة قبغ الغشيسلة، وبالغشيسلة
 (ٔ)"األولى مغ التقجآ بالصبع، والثانية مغ التقجآ بالدبب.

آ  چڃ          چ عمى چڃ       چ عمغ الدييمي سخ تقجيع ب نو مسا ُقلجَّ
 :؛ وىحا الكبلآ يحتاج أن أ ّيغ أمػرافيو المفظ بالصبع 

فيللػ  چڃ          چ عمللى چڃ       چ الخجللغ قللال وأمللا تقللجيعاألّول : 
أي مػضلع ملغ تملظ السػاضلع ؛ مسلا يعشلي أن فلي ولع  حكخ  ؛ أولى بالصبع

 چڃ          چ ملع چڃ       چ ىحا  أصغ عشجه في كغ مػضع اجتسلع فيلو
لشز عمى  عشجه في التقجيع لع ييغ ىحا أصبللػ  ، و چڃ       چ وقّجآ فيو

بعس الذػاىج دون بعس ؛ غيخ أن سيػتو يعشي تعسيع ىحا الدخ عمى كغ 
 الذػاىج .

أقػل : وفي ذلظ نطخ ؛ حيث إنو يقتزي أن نعسع ىلحا الدلخ عملى كلغ 
السػاضع دون دراسة وافية لكغ تمظ السػاضع ، ويا ليت الخجلغ تعلخض ليلحا 

ال يعشللى ىللحا ، و الحيللع قائسللا عمللى  يشللة وبخىللان  الذللػاىج كميللا حتللى ييللػن 
ا قجآ فيو بالصبع ؛ ؛  غ إن تعميمو التقجيع ب نو مس فداد ما ذىب إليو الخجغ

حيث السغفخة سبلمة ، والخحسة غشيسة تعميغ مقبػل جلجا ؛ وونسلا ذكلخت ملغ 
 لجرس دراسلة أىسية دراسة متذابو الشطع بزع الذي  إلى نطيخه ،  لع باب 

 وافية ، ييػن الحيع فييا أقخب لمرػاب 

                                                                                                                                    

َتذا »ؽَنذِة َمَعذَغ، َ ذاَ : ِإنِ ي َلْػ الْفِمْػ َرْ َبًة ِفي اْلَساِ ، ِإنََّسا َاْفَمْس ل َرْ َبذًة ِفذي اْلِجَلذاِد، َواْلَكْيشل 
اِلحِ  ِل الرَّ اِلِح، ِلمرَّهل ا ِباْلَساِ  الرَّ و، َنِعسَّ  53/773يشعر مدشد اإلماق احسد « َعْسرل
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ييمي أن التقللجيع فيسللا سللبب إنسللا كللان بللالصبع ؛ ولللع دللالثللاني : ذكللخ ال
يذخ ماذا يعشي الصبلع عشلجه ؛ حتلى  تدلشى لمقلارئ أن  لجر  سلخ التقلجيع ، 

؛ يقلػل أ لػ مشرلػر   جايلة صلشعة الذلي  والصبع كسا جا  عشلج أىلغ المغلة
ْي . َتقػل: َشَبْعُت ال :"األزىخي  َملِبغ َشْبعلا  وَشَبْعلُت والَصْبع: ا تجاُ  َصْشَعة الذَّ

ْيف َشْبعا  والَصبَّاع: الَِّحي َيْ ُخح الحج جة فيَصَبُعيا وُيَدػِّييا إّما ِسلّييشا  ووّملا  الدَّ
يفيع مغ ىحا أن التختيلب اللحي ورد  عميلو المفطلان  ؛ (ٔ)."َسْيفا َوِومَّا ِسشانا .

الدللابقان ىللػ التختيللب الصبيعللي ؛ بسعشللى أنللو األصللغ الللحي يجللب أن يلل تي 
، كسا جا  في سػرة "سلب " ،عميو الكبلآ ، وال يعجل عشو الستكمع إال لعمة ما 

وتعميللغ الدللييمي بلل ن السغفللخة سللبلمة ، والخحسللة غشيسللة ، والدللبلمة تقللجآ 
مصبلع ، فلالصبع يقتزلي تقلجيع ملا يفيلج للسعشى قجآ  ىػ تفديخسة الغشيعمى 

 الدبلمة عمى ما يفيج الغشيسة  .

؛ الثالللث : ىللحا الكللبلآ يقتزللي أن نفللخا  لليغ " السغفللخة" و " الخحسللة " 
الَغُفللػُر الَغّفللاُر، َجللغَّ َ َشللاُؤُه، َوُىَسللا ِمللْغ َأ شيللة  وقللج جللا  فللي لدللان العللخب :"

لاِتُخ ِللُحُنػِب ِبَبلاِدِه اْلُسَتَجلاِوُز َعلْغ َخَصاَيلاُىْع َوُذُنلػِبِيْع.  اْلُسَباَلَغِة َوَمْعَشاُىَسا الدَّ
ار َيلا َأىلغ ُيَقاُل: الميعَّ اْغِفْخ َلَشا َمْغفخة وَغْفخا  وُغْفخانا ، َوِونَّلَظ َأنلت الَغُفلػر الَغّفل

للْتُخ. َغَفللَخ هَُّ ُذُنػَبللُو َأي َسللَتَخَىا؛..." ، (ٕ)الَسْغِفللخة. وَأصللغ الَغْفللِخ التَّْغِصَيللُة َوالدَّ
وعميو تكػن السغفخة مقجمة عمى الخحسة ؛ فالسغفخة ستخ لملحنػب ، والخحسلة 

 ت تي بعج ىحا .

 عمللللى چڃ  چ أن الدللللييمي  لللّيغ سللللخ تقللللجيعذكلللخت فيسللللا سللللبب  
؛ وأنللو مسللا قللجآ فيللو المفللظ بللالصبع ، فيللحا أصللغ فللي ىللح غ   چڃچ

                                                           

 (تلدين المغة : اب   5)
 (لدا  العر   :غ"ر 5)



 

8829 

 

 عملللللى  چڃ          چ آ "علللللجل عشلللللو إال لعملللللة ، فللللل:ذا قلللللجالمفطللللليغ ، وال ي
وأمللا "ييمي عمللة تقللجيسيا فقللال :دللكللان ذلللظ لشكتللة ، وقللج  للّيغ ال چڃچ

فلللي )سلللب ( ، فالخحسلللة ىشلللا  متقجملللة عملللى  چڄ   ڄ  ڃ  چ قػللللو:
والكسللال، وومللا بللالصبع، ألنيللا مشتطسللة  للحكخ أوصللاف السغفللخة، إمللا بالفزللغ 

ملللغ السيمفللليغ وغيلللخىع ملللغ الحيلللػان، فالخحسلللة تذلللسيمع والسغفلللخة   الخملللب
ٻ           ٻ  ٻ  چ تخرليع، والعسلػآ بلالصبع قبلغ الخرلػص كقػللو تعلالى:

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  چ  .وكقػللللللو تعلللللالى:چ

 (ٔ)الخرػص." افتتح بالعسػآ، الحي ىػ متقجآ بالصبع عمىچ

عميشلللا أن نللل تي  عملللى الػجلللو الرلللػاب  يلللع كلللبلآ الدلللييميفْ وحتلللى يُ  
وقجآ فيو الغفػر ؛ لشجر   چڃ          چمع چڃ       چجتسع فيوا اتياقبد

 والستتبع  عشج الدييمي .  چڃ          چ سخ تقجيع

الحكخ الحيليع  يجلج كلغ مػضلع اجتسعلت فيلو السغفلخة ملع الخحسلة تقلجآ 
ڃ        ڃ  ڃ      ڃ      ڄڦ    ڄ    ڄ  ڄڦ چ  قػللللو :ك ؛السغفلللخهفيلللو 

ک      گ       کژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کڈ  ڈ     ڎ  چ   ػسللللى، وقػلللللو : چچ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    چ القرز ، وقػلو : چگ      گ  گ 

﮳      ﮴   ےھ  ھ  ھ    ھ  ے  .الدمخ چ﮶    ﮷  ﮸    ﮹  ﮺    ﮵ۓ  ۓ ﮲      

مت فيلللو السغفلللخة يجلللج أملللخا   الست ملللغ تملللظ الدلللياقات ونطيخىلللا مسلللا ُقلللجِّ
؛ وحيث ذكلخ السيملى  يا كميا ؛ وىػ أن السيمى سبب ذكخ  لومذتخكا يجسع

؛ فيللي تمدمللو وتخرللو ، يحتللاج إلييللا فللي كللغ مػضللع  معللو ذكللخت السغفللخة
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 السغفخة فلي اللحكخ عملى ذكخت فيو السغفخة ؛ ولسا كان الحال كحلظ لدآ تقجيع
 . الخحسة 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  ووذا تامملللت آيلللة " سلللب 

األمخ مختمفا ؛ حيث لع يدلبب تجج  چڄ   ڄ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ
لمسيمى السحتاج لمسغفخة ذكخ  ؛  وونسا ذكخ حج ث عغ سعة عمع ه لل تعالى 

يذلسغ ل الحي يعمع  ما  مج فلي األرض ، وملا يخلخج مشيلا ، وىلحا أملخ علاآ 
مللغ بللاب تقللجيع العسللػآ عمللى الخرللػص ؛  قخيللب السيمفلليغ وغيللخىع ؛ فيللػ

الخرلػص أصلغ ملغ أصلػل التقلجيع ، عملى حلج تعبيلخ  وتقجيع العسلػآ عملى
وتبعو في ذلظ الدركذي ؛ حيث نقغ الكبلآ بفرلو ونرلو .الدييمي الدا ب 

 (ٔ).دون زيادة 

آ الدييمي ، ولعميا السخة األوللى التلي كبلآ آخخ غيخ كبل مديػشي ول  
فللي سللػرة " سللب "  مللظ الفاصلمة وعشللجه جللا ت  ت ؛غيللخ محلبلو فييللا  لحىب 

فلي حج ثلو علغ مصملع سلػرة "  مخاعاة لخاتسلة سلػرة األحلداب ؛ حيلث يقلػل
 ضيخ لى وجو اتراليا بسا قبميلا: وىلػ أن تملظ لسلا ختسلت بقػللو:  :" سب "

ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  چ 

 افتتحللت ىلحه بلل ن للو مللا فلي الدللساوات ٖٚاألحلداب:  چ  یی  ی
، وىلحا الػصلى الئلب  لحلظ الحيلع؛ فل:ن السملظ العلاآ والقلجرة وما في األرض

 ،چی  جئ  حئ  مئ    چ التاملللة يقتزللليان ذلظ.وخاتسلللة سلللػرة األحلللداب:
 (ٕ)" چڄ   ڄ  ڃ   چ وفاصمة ا ية الثانية مغ مصمع سب :
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مفاد كبلآ الديػشي أن وجلو االرتبلا   ليغ سلػرة " سلب " و" األحلداب "  
أن األحللداب ختسللت بالحللج ث عللغ تعللح ب السشللافقيغ والسشافقللات والسذللخكيغ 

وىلحا يقتزلي السملظ  ؛والسؤمشلاتكات ، وتػبتو تعالى عمى السلؤمشيغ والسذخ 
للحي أشلارت وىلحا ا؛ غفلخ تالتاآ والقجرة السصمقة التي مغ شل نيا أن تعلحب و 

 إليو مصمع " سب " أن لو ما في الدسػات واألرض .

أقػل : ىحا حدغ  في  يان سخ التخابط  ليغ الدلػرتيغ ؛ أملا ربصلو سلخ 
ب نلو ملغ بلاب مخاعللاة  چڄ   ڄ  ڃ   چ الفاصلمة التلي وردت فلي "سللب 

فيللحا فللي الللشفذ شللي  مشللو ؛  چی  جئ  حئ  مئ    چ خاتسللة األحللداب
الفاصمتيغ سػا  ، وأن تقجيع أحج المفطيغ عمى ا خلخ حيث إنو يقتزي أن 

، وأنلو مسلا  سلخ التغلا خ قائلغ ، وقلج وقفشلا عشلج بلو حا ال يقلػلكت خيخه ، وى
يقتزلليو الدللياا ؛ ، ولللػ كللان األمللخان سللػا  لجللا ت آيللة سللب  عمللى نفللذ 

وحتللى  آ السغفللخة عمللى الخحسللة .جالصخيقللة التللي جللا ت فللي الللحكخ كمللو  تقلل
تشدجع مع خاتسة األحداب ، في تي الكبلآ  يغ الدػرتيغ عمى وتيخة واحجة ؛ 

 فييػن ىحا سخا لمديػشي في وجو ارتبا  الدػرتيغ. 

حللج المفطلليغ عمللى فمللع يقللجآ فخقللا جػىخيللا لتقللجيع أ لفخللخ الللخازي أمللا ا 
الخحسة أوسع ملغ السغفلخة ؛ تل تي مقجملة تلارة ، وملؤخخة بعس ؛ وعشجه أن 

ْحَسللُة َواِسللَعة  ُتػَجللُج َقْبللَغ اْلَسْغِفللَخِة وبعللجىا حيللث قللال :"؛ أخللخى  للا َكاَنللِت الخَّ َوَلسَّ
 . (ٔ)ذكخىا قبميا وبعجىا."

ويخد عميو بسا ُرد بو عمى الديػشي ملغ قبلغ ؛ فملػ كانلت السغلا خة ملغ 
أجغ أن الخحسة أوسع مغ السغفخة فتقجآ وتؤخخ لكلان تقلجيسيا عملى السغفلخة 

                                                           

 55/53(الدا ق 5)



 

 

8822 

غ ت خيخىا ؛ والػاقع غيخ ىحا ؛ حيث لع تتقجآ إال في شاىج في الحكخ أكثخ م
السعقػل أن  ت خخ أوسع السعشييغ في كغ مخة ؟! واحج كسا سبب ، وىغ مغ 

، وعمللى محلبللو ال ييللػن لمسخالفللة وجللو إال  التفللشغ فللي كللبلآ ، وىللحا إن 
اسلللتقاآ لكبلمشلللا ، فلللبل يدلللتكيع لكتلللاب ه تعلللالى ، وقلللج  ّيشلللت الجراسلللة أن 

 سيغ .لالعارب غا خة ليا مغ األسخار ما يذيج أنو تشديغ الس
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 "عمى" أو "البا "للللتعجية الفعغ  الخابعة : متذابو الشطع في السد لة 

فللي حللج ث الدللييمي عللغ التػكيللج بللالشفذ والعلليغ تعللخض إلللى لفطللة    
"عيغ "إذا أضيفت هلل لل عد وجغ لللل فقلال :" اعملع أن العليغ إذا أضليفت إللى 

فيلي حكيقلة (ٔ)شلو  چ  ڤ  ڤ    ڦ  چ  كقػلو تعلالى: –سبحانو  -الباري 
ال مجللاز، كسللا تللػىع أكثللخ الشللاس، ألنيللا صللفة فللي معشللى الخؤيللة واإلدرا ، 
وونسا السجاز في تدسية العزػ  يلا، وكلغ شلي   لػىع الكفلخ والتجدليع فلبل 

 .(ٕ)يزاف إلى الباري حكيقة وال مجازا "

محللغ بستذللابو الللشطع ، والللحي ىللػ ليللا صللمة  ئغ للع تعللخض إلللى مدللا  
فلي  چڤ         چ  تعجية الفعغ بحخف الجلار ومسا تعخض لو الدخ في ؛ الجراسة

ػاىج مذلللا ية للللشطع ا يلللة  عج تلللو بالبلللا  فلللي شلللا يلللة الدلللابقة ، وبللليغ ت
 .الدابقة

يقػل الدييمي :" ومغ فػائج ىحه السد لة أن يد ل علغ السعشلى اللحي  
 وقلال فلي مػضلع آخلخ:.چڤ      چ بحلخف چڤ  ڤ    ڦ   چ  مغ أجمو قلال:

 (ٗ) چحب  خب  مب       چ  .وكحلظ:(ٖ) چژ  ڑ  چ
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 ّيغ ؛ حيث يد ل علغ عملة تعجيلة الفعلغ فلي الذلاىج سؤال الدييمي    
الذللاىج غ ا خللخيغ ،  فللي  عشللو إلللى البللا عللجل ،  للع چڤ      چ األول بحللخف

األول  وىحا ممحظ دقيب مشو ؛ فدلياا ا يلات متذلابو إللى حلج كبيلخ ؛ ففلي 
حج ث عغ عشاية ه للل تعالى للل لشبيو مػسى لل عميو الربلة والدلبلآ للللل فلي 

ص بة ججا ؛ فيػ الخضيع الحي تحاول أمو أن تبعلج بلو علغ فخعلػن مخحمة 
، في مخىلا لللللل علد وجلغ للللل بقحفلو عشلووجشجه ، ضشا مشيا أن الشجاة لو بالبعج 

السفاجل ة في البحخ ؛ ليكى العقغ عاجدا عغ إدرا  سخ ىحا األمخ ؛  ع ت تي 
أرادت  ف ملو أن  حىب مػسى لل عميو الربلة والدبلآ للللل إللى قرلخ فخعلػن ،

رلخ عملى ملخأى ى في القخبَّ وجغ لللل إال ضيػره ، ويُ  عد إخفا ه ، وي  ى ه لل
 خ علجوه مرلجر رعا تلو وأمشلو ؛ لتلحىب األسلبابويرلي ومدسع مغ علجوه ،

 بعيجا ، وت تي م ية ه لو ؛ فترشعو عمى عيشو .

فلي فملظ الذلاىج األول ؛ ملغ الحلج ث علغ والذاىجان ا خخان  لجوران  
إن تحلت إمختلو ، وقيلج سلمصانو،  شي  عطيع لصى ه ل عد وجغ ل وأن كغ

شللا  أجللخاه وون شللا  أمدلليو ، فالذللي  الللحي غا للت أسللباب نجاتللو تلل تي 
جتسعت عميو أسباب الذقا ، تبلشلت كميلا ا ومغمغ حيث ال تجري ، نجاتو 

 أماآ لصى ه فيرشعو عمى عيشو .  

مللغ أىللغ العمللع أجللج لللللل فيسللا أعمللع للللل أحللجا  ىللحا وقللج بحثللت كثيللخا فمللع  
حيلث فكبلملو ُأنلى للع يدلبب إليلو ؛ ، الدلييمي تعخض إلى ىحه الشكتلة غيلخ

:" والفخا  ليغ السػضلعيغ أن ا يلة األوللى وردت فلي إضيلار أملخ كلان قال 
كللان ميتػمللا؛ فلل:ن األشفللال إذ ذا  كللانػا ُيَغللحون ويرللشعػن  خفيلا  وو للجا  مللا
ه أن ُيْرلشع مػسلى وُيَغلحي وُيَخبَّلي عملى حلال أملغ وضيلػر سخا ، فمسلا أراد 

فلللي المفلللظ تشبييلللا عملللى  چڤ      چ أملللخ، ال تحلللت خلللػف واستدلللخار، دخملللت
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واالسللتعبل  ضيللػر وو للجا ، فك نللو  ألنيللا تعصللى معشللى االسللتعبل ؛ السعشللى؛
لتزللسشيا  عمللى أمللغ ال تحللت خللػف، وذكللخ العلليغيقللػل سللبحانو: ولترللشع 

، ف:نلو إنسلا  خيلج:  چژ  ڑ  چ  والكبل ة.وأملا قػللو تعلالى:معشى الخعاية 
 خعاية مشا وحفظ، وال  خيج إ جا  شلي  وال إضيلاره بعلج كلتع، فملع يحلتج فلي 

 (ٔ)الكبلآ إلى معشى عمى بخبلف ما تقجآ."

ولعلغ فلي هلل درُّ ىحا الخجغ ؛ فبل أعمع كيف ُىِجي إلى ىحا القلػل ؟!    
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     چ  :قػللو ل علد وجلغ ل 

 إجابة عمى ىحا .

فمع أجج شي ا أناقذو فيلو ، فكبلملو الدييمي وقج وقفت كثيخا عشج قػلو 
ىلي الجالللة عملى في ا يلة األوللى  چڤ      چ فعمة دخػل  ّيغ ال خفا  فيو ؛

؛ غلحى سلخا خّبلى ويُ الصفلغ  فلي ىلحا الدملان  ُ  كان إضيار األمخ الخفي ، ف:ذا
ى جيخا يخبى ويغحَّ سف:ن مػسى لللل عميو الدبلآ لللل خػفا مغ فخعػن وجشجه ، 

كسا ،ي تمسح فييا معشى الطيػر والبيانالت  چڤ      چ  وىحا ي تي مغ شخيب ،
؛ وفي ىحا داللة عمى قسة تسيغ  مغ معانيو االستعبل  چڤ      چ  أن الحخف

فملع يدليت فخعلػن وىػ ال  دال في قسلة ضلعفو ، مػسى للللل عميو الدبلآ للللل 
ل علد وجلغ عشو فقط ، أو يعيج  تخبيتو ألحج مغ أتباعو ، وونسا حيسة ربشا للل

مللو  شذل  فللي  قرللخ علجوه ، وتمسللح ىللحا عويج والدتللو ،للللل أن يسيللغ لللو مشلح 
ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  چ  : السعشى جميلا فلي قػللو لللللل تعلالى للللل

                                                           

 558(نتاال ال"كر 5)



 

 

8822 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  وئ  ۇئ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  

 .القرز چپ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 چحب  خب  مب       چ  و چژ  ڑ  چ أما في الذاىج غ ا خخيغ : 

ىشللا  شللي  خفللي  ُ للخاد للليذ عشايللة ه ورعا تللو ، لكللغ  فيللػ حللج ث عللغ
 األول  ففللي عميللو الدللبلآ .ل ؛ كسللا كللان فللي الحللج ث عللغ مػسللى إضيللاره 

 .وفي ا خخيغ ليذ فيو ىحا السعشى ، هإضيار ما أرادوا إخفا  السخاد

العملع لتملظ  أىلغ ىحا وقج أشخت فيسا سبب إللى أنلو للع يذلخ أحلج ملغ  
ع ملغ نقلغ قلػل المسحة التي أشار إلييا الدييمي ، فسشيع مغ سيت ، ومشي

 ، وكان كثيخ الشقلغ علغ الدلييمي، غ الكيع مشيع االدييمي بفرو ونرو ؛ 
  لع زاد  نقلغ الكلبلآ الدلا بفقلج  ت اإلشلارة فلي أكثلخ ملغ مػضلع ، كسا سلبق

 (ٔ)ل رحسو ه تعالىل  ولع  تعخض":فقاللصيفة في  يان الفخا  يغ الشطسيغ 
والفللخا ؛ ا يللة  وىللػ مللغ ألصللى معللاني ،لػجللو اإلفللخاد ىشللا  والجسللع ىشللا

 خترللاص الللحي خللز بللو مػسللى فللي قػلللو تعللالى: يشيسللا يطيللخ مللغ اال
خترللللاص خترللللاص االفاقتزللللى ىللللحا اال شللللو ، چڳ  ڳ    ڳ  چ

فلل:ن ىللحه اإلضللافة إضللافة تخرلليز  چڤ  ڤ    ڦ   چ  قػلللو: ا خللخ فللي
فمليذ فيلو   چ   حب  خب  مب       ىب  چ  چژ  ڑ  چ  وأما قػلو تعالى:

سبحانو وتعلالى واصلصشاعو  ختراص ما في صشع مػسى عمى عيشومغ اال
إياه لشفدو وما يدشجه سبحانو إلى نفدو بريغة ضسيخ الجسلع قلج  خيلج بلو 
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ۓ  ۓ  چ  وقػلو: الكيامة چيئ  جب  حب  خب     مب  چ  مبلئكتو كقػلو تعالى:

 (ٔ)ونطائخه فت ممو." ٖ  ػسى: چ﮲  

 نكتلللة شيبلللة تعلللخض ليلللا ا لللغ الكللليع ؛ فالذلللاىج األول  جلللا ت كمسلللة  
باإلفخاد ؛ لسا فيو مغ مديج  اختراص مغ  ه ل عدوجلغ ل لشبيلو  چڦ   چ

مػسى ل عميو الدبلآ ل ، فيػ أمخ ُخّز بو ، فيلي إضلافة تخرليز ، أملا 
  شارة إلى ىحا السعشى الجقيب.إ سافميذ فيي غفي الذاىج غ ا خخي

؛ إذ  ىحا ولمبقاعي ل رحسو ه ل كلبلآ قخيلب ملغ قلػل الدلييمي الدلا ب
، غيخ مدتخفى فلي تخبيتلظ ملغ أحلج ،أي مدتعميا  عمى حافطيظ  ...:"يقػل

وال مخػف عميظ مشو، وأنا حافظ لظ حفظ مغ يبلحظ الذي  بعيشو ال يغيلب 
السخاضلع،  عشيا، فكلان كلغ ملا أردتلو، فمسلا رآ  ىلحا العلجو أحبلظ وشملب للظ

 صملب، كلغ ذللظ إمزلا  ألملخي وويقلاففمسا لع تقبغ واحجة مشيغ بلالغ فلي ال
 (ٕ)خه بو نفدو ال بغيخه ليدداد العجب مغ إحياآ الدبب ."ألم
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 اختيار جسع عمى جسعمتذابو الشطع في الخامدة : سد لة ال

في حج ث الدلييمي علغ التقلجيع تشلاول كثيلخا ملغ األملػر، مشيلا ملا للو 
تعلخض إللى صمة بستذابو الشطع ، وقج سبقت اإلشلارة إللى شلي  مشلو ،  لع 

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  چ " ل : تعلالى قػللو ل

ولفت الشطخ  الحج ، چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
وبيانيلا فيسلا  ،ة ، وغيخىلا مسلا تذلابو نطسيلا إلى أمػر شيبة فلي ىلحه ا يل

 ي تي .

 أول ما  مفت االنتباه في ا ية أنظ تخى مخالفة فلي صليغة الجسلع  ليغ
" وسللاجج عمللى  ّكلع ؛ حيلث جسللع راكلع عمللى "رُ  چڌ  چ و چڌ     چ

ج "عمللى صلليغة واحللجة فيقللػل : الجسع بللػد " ، ولللع يلل ت جُ "ُسلل ، "ُرّكللع ُسللجَّ
و يقللػل : ، أ  چڀ  ٺ  ٺ   چ وييللػن مػافقللا لسللا جللا  فللي سللػرة الفللتح

ركػع سجػد ، وونسا عجل عغ ذلظ إلى ما جا  عميو الشطع الذخيف ؛ يقلػل 
فعلللػل، وللللع يقلللغ عملللى وزن  چڌ  چ"فللل:ن قيلللغ: فملللع قلللال: الدلللييمي :

ج كسللا قللال للجَّ  چٺ  ٺ    چ، وكسللا قللال فللي آيللة أخللخى:  چڌ     چ  الدُّ
 (ٔ)"؟ ؟وما الحيسة في جسع ساجج عمى سجػد، ولع يجسع راكع عمى ركػع

مي يذللسغ أمللخيغ أشللخت إلييسللا فللي الدللصػر الدللابقة ؛ سللؤال الدلليي 
مخالفتلو لملشطع الثلاني : مخالفة الجسع لمجسع فلي اللشطع الػاحلج ، و  :أوليسا

السذابو لو فلي سلػرة الفلتح ، وأجلاب الدلييمي علغ سلؤالو الدلا ب فقلال : 
ببارة علغ الفعلغ، وىلػ فلي  -في أصغ مػضػعو  -فالجػاب: أن الدجػد "

معشى الخذػع والخزػع، وىػ  تشاول الدجػد الطاىخ والبلاشغ، وللػ قلال: " 
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لل ج " جسللع سللاجج لللع  تشللاول إالالدُّ كَّللع، أال تللخاه لسعشللى ا جَّ الطاىخ.وكللحلظ الخُّ
: يعشي رؤية العيغ، وىي ال تتعمب إال بالطلاىخ،  چڀ  ٺ  ٺ   چيقػل: 

الطللاىخ لعصفللو عمللى مللا قبمللو مسللا  للخاد بللو قرللج  والسقرللػد ىاىشللا الخكللػع
البيللت، والبيللت ال  تػجللو إليللو إال بالعسللغ الطللاىخ، وأمللا الخذللػع والخزللػع 

لفللظ الخكللع فملليذ مذللخوشا  بالتػجللو إلللى الللجي  تشاولللو لفللظ الخكللػع، دون 
 البيت.

وأمللا الدللجػد فسللغ حيللث أنبلل  عللغ السعشللى البللاشغ، جعللغ وصللفا  لمخكللع 
ومتسسا  لسعشاه، إذ ال يرح الخكػع الطلاىخ إال بالدلجػد البلاشغ، وملغ حيلث 
تشللاول لفطللو أيزللا  الدللجػد الطللاىخ الللحي يذللتخ  فيللو التػجللو إلللى البيللت، 

بمو، مسا ىػ معصػف عمى الصائفيغ اللج غ ذكلخىع حدغ انتطامو أيزا  بسا ق
 حكخ البيت، فسغ لحلظ ىلحه السعلاني بقمبلو، وتلج خ ىلحا اللشطع البلجيع  ُمبِّلو، 
تخفلع فللي معخفللة اإلعجللاز عللغ التقميللج، وأبرلخ بعلليغ اليقلليغ أنللو تشديللغ مللغ 

 (ٔ)حييع حسيج."

؛ وال أضلغ أحلجا ل فيسلا  إلياملا هلل درُّ ىحا الخجغ ؛ فقج ُأليع ىحا الجػاب
 غيخ الدييمي .ىحا أعمع ل سبب إلى 

ػد "  وكلان يسيلغ جسعلو جُ وأ جا  بيان تعميمو سخ جسلع سلاجج عملى "ُسل
، ولتكلػن مػافقلة للشطع  جلا  قبملو ج " دون مخالفلة الجسلع اللحيجَّ عمى " سُ 

سللػرة الفللتح كسللا  يشللت.إن سللخ السخالفللة ييسللغ فللي أن الدللجػد فللي أصللغ 
عسغ الجدج الطاىخ ، وخزلػع القملب البلاشغ ، وىلػ أمخيغ ؛ وضعو يذسغ 

خى علجل علغ جسلع سلاجج عملى " أمخخفي ال ُ خى ، ولسلا كلان الخكلػع مسلا ُ ل
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قللج شللسغ فييللػن الكللبلآ  ج " حتللى ال ييللػن السللخاد سللجػد الجدللج فقللط ؛جَّ ُسلل
إاّل إذا ُقِبغ الخزػع الباشغ ،  ضاىخ خزػع الطاىخ والباشغ ، وال يقبغ ركػع

تذلسغ خزلػع البلاشغ ال الطلاىخ جليغ عملى أن الرليغة التلي علجل إلييلا وال
خؤيلة ال تتعملب ل،فيحا مسا تخاه العليغ ، وا چڀ  ٺ  ٺ   چقػلو ل تعالى ل 

؛ وىللحا ىللػ سللخ مخالفللة  چٺ    چإال بالطللاىخ؛ ليللحا جسللع سللاجج عمللى 
 الجسع  يغ الدػرتيغ، وفي كٍغ حج ث عغ الدجػد . 

ل رحسلو ه ل كلبلآ قخيلب ملغ كلبلآ الدلييمي  ؛ إذ يقلػل  مدركذلي ول 
كَّللُع َوَكَسللا َجللاَ  ِفللي آَيللٍة ُأْخللَخى: : ُج َكَسللا ِقيللَغ الخُّ للجَّ ڀ  ٺ   چ "َىللبلَّ ِقيللَغ الدُّ

لللُجػَد ُيْصَملللُب َعَملللى َوْضلللِع  چٺ   لللُجػِد! َواْلَجلللَػاُب: َأنَّ الدُّ ُكلللػُع َقْبلللَغ الدُّ َوالخُّ
ج َللللْع َ َتَشلللاَوْل ِإالَّ اْلَسْعَشلللى جّ ّدللَعَملللى اْلُخُذللػِع َفَملللْػ قلللال: الوَ  اْلَجْبَيللِة ِبلللاأْلَْرضِ 

َوُىللَػ ِملللْغ ُرْؤَيللِة اْلَعلللْيِغ َوُرْؤَيللُة اْلَعلللْيِغ اَل  چڀ  ٺ  ٺ   چ الطَّللاِىَخ َوِمْشلللوُ 
ُجػِد اْلَسْعَشِػيِّ  ْمُد ِإَلى الدُّ ػِريِّ ِبِخبَلِف َتَتَعمَُّب ِإالَّ ِبالطَّاِىِخ َفُقِرَج ِ َحِلَظ الخَّ َوالرُّ

ُكللػِع َفِ:نَّللُو َضللاِىخ  ِفللي َأْعَسللاِل الطَّللاِىِخ الَِّتللي ُيْذللَتَخُ  ِفيَيللا اْلَبْيللُت َكَسللا ِفللي  الخُّ
ُكللػِع  ا ِلمخُّ للُجػُد َوْصللف  ِآ ُدوَن َأْعَسللاِل اْلَقْمللِب َفُجِعللَغ الدُّ الصَّللَػاِف َواْلِكَيللاِآ اْلُسَتَقللجِّ

بَلِة َوِسخَُّىا الَِّحي ُشِخَعْت َلُو."َوَتْتِسيس ا َلُو أِلَنَّ ا  (ٔ)ْلُخُذػَع ُروُح الرَّ

كللبلآ الدركذللي خللخج مللغ مذللياة كللبلآ الدللييمي ؛ فملليذ فيللو جج للج ،  
كبلآ جج ج ، وما ىػ إال رشفة ملغ نيلخ  وأن مشو وونسا ِصيغ عمى نحػ يفيع

 الدييمي .

 فسللشيع مللغ نقللغ للحكخ؛ أضللاف جج للجا  بعللج الدللييمي ومللا وجللجت أحللجا 
لذليو دمحم األمليغ اخ فلي صلياغتو كسلا فعلغ الدركذلي ؛ غيلخ أن كبلمو وغّيل
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، أشلار إللى سلخ جج لج للع يذلخ إليلو الدللييمي أو  الخزلخي ل رحسلو ه ل 
 الدركذي .

ف:ذا كان الدييمي نطخ إلى سخ السخالفة مغ ناحية معشػية يقتزلييا   
نطلخ إلييلا ملغ جيلة التشاسلب  ل  رحسلو هل الدياا ، ف:ن الذيو الخزلخي 

عللغ الجانللب الللحي أشللار إليللو المفطللي ؛ وىللػ مللغ األىسيللة بسيللان ، ال يقللغ 
الدللييمي ؛ يقللػل الذلليو الخزللخي:" ومسللا أو للخ فيللو التشاسللب المفطللي  لليغ 
الريغ السجاورة حيشا ، والفػاصغ حيشا آخلخ ، ملا نلخاه ملغ اسلتعسال القلخآن 

" فيسلا قلج تدلاويا فلي علجد حخوفيسلا ، ػد جُ ج " و" ُسلجَّ لريغتي الكثلخة " ُسل
وفللي داللتيسللا عمللى الكثللخة ، فكللان القللخآن يختللار إحللجاىسا لقللخب مشاسللبتيا 

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ لمفاصمة تارة ، كسا في قػلو ل تعلالى ل " 

،  چچ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ
الدللجج " تللخ  التشاسللب مللع الرلليغة السجللاورة " الخكللع " بالعللجول عللغ " فقلج 

إلى ما عميو التبلوة ؛ مخاعلاة لتشاسلب الفػاصلغ ، إذ الفاصلمة قبميلا وبعلجىا 
بسللا فييللا مللغ  چڌ  چفكانللت  چگچ و چڄ چ  عمللى السللجمبشيللة 

السج قبغ الجال أليب  تبلؤآ الفػاصغ ، وىػ أشلج شمبلا لمتشاسلب ملغ الرليغة 
.وحيغ لع تكغ الريغة فاصمة روعي فييا تشاسلبيا لجارتيلا ، كسلا السجاورة 

ڀ     ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻچ في قػلو ل تعالى ل 

.فكان لمتشاسب  يغ الجسعيغ ٜٕالفتح: چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ
، ملللغ أسلللخ چڀ   چ و چ پ چ، والجسلللع قبميسلللا : چٺ  چ وچٺ چ
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ملا ليسلا ملغ التشاسلب  ليغ السعلاني بسلا يذليج اإليقاع بالجخس والمفظ مثلغ 
 (ٔ)لجبلل المفظ والسعشى في الشطع الحييع ."

تلخ  التشاسلب أنلو فقلج  لّيغ ؛ كبلآ الذليو ييتلب  لحوب التبلخ ال بلالحبخ 
إللى ملا عميلو اللتبلوة ؛ مخاعلاة  ومع الريغة السجاورة " الخكع " بالعجول عش

لتشاسللب الفػاصللغ ، إذ الفاصللمة قبميللا وبعللجىا مبشيللة عمللى السللج ؛ فالفاصللمة 
، فمػ راعلى چگچ والتي بعجىا ُخِتست بقػلو : چڄ چ  قبميا ُختست  لللل

ج "؛ فقيلغ " الخكلع  التشاسب مع الريغة التي قبميا لجسع "ساجج " عمى "ُسلجَّ
فعللجل عللغ ىللحا إلللى مللا عميللو الللشطع حتللي  تلل تى التػافللب  لليغ  ؛ الدللجج "

الفػاصللغ ، وىللػ مللغ األىسيللة بسيللان ، وون شلل ت فلل قخأ ا يللات عمللى الشحللػ 
للالللحي  األريحيللة والتػافللب  تجللج ج " فمللغجّ عللجل عشللو الللحكخ فقللغ : "الخكللع الدُّ

المفطي اللحي تذلعخ بلو إذا ملا قخأتيلا بسلا جلا  عميلو اللشطع ، وكلحلظ الحلال  
؛ جسللع سللاجج عمللى "ُسللّجج" حتللى يحللافظ عمللى الجللخس  يللة سللػرة الفللتح 

  تشاسبيا مع الجسع الحي قبميا.الرػتي 

 يطيلخ لشلاأقػل : ما قالو الدييمي يزاف إلى ما قالو الذيو الخزخي 
 ن الكخيع في ىحا السػضع مغ متذابو الشطع.ببلغة القخآ
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 في التعخيف والتشكيخ  متذابو الشطع الدادسة:السد لة 

جعللغ الدللييمي فللي كتابللو بابللا عشػانللو :" مدلل لة فللي  للجل الشكللخة مللغ 
السعخفة " ؛ تحجث فيو عغ أسخار الشطع في ا  تيغ الدادسلة والدلابعة ملغ 

 سػرة الفاتحة ، وتعخض لسد لة في متذابو الشطع ؛ وىي 

، وتشكيلللخه فلللي مػاضلللع سلللػرة الفاتحلللةفلللي  چٹ  چ   سلللخ تعخيلللف
الفاتحللة  چٹ  ٹ  ڤ  چ  فائللجة تعخيللف: مللا "متذللا ية ؛ حيللث قللال 

ٹ  ڤ  ڤ     چ بسجلخد المفلظ دونيسلا، كسلا قلال: باأللى واللبلآ، وىلبلَّ أخبلخ

 ٿ  ٿ  ٿ  چ  ، وكسا قال:الذػرى  چڤ  ڤ   ڦ  

 (ٔ)" الفتح: چٹ   

؛ ففي كٍغ حج ث  عغ اليجايلة إللى الرلخا    االختبلف  يغ الشطسيغ  ّيغ 
وتشكيلخه "الفاتحة"  سػرة   تعخيفو في سيااالسدتكيع ،  ع جا ت السخالفة  

؛ وىػ ما  لجعػ لمبحلث علغ سلخ تملظ " تحسياا سػرتي "الذػرى "و"الففي 
بلللاأللى  چٹ  چ  تعخيلللفوأملللا "الدلللييمي فقلللال : يلللاالسخالفلللة ، وقلللج  ّيش

قتزللت أنللو أحللب فلل:ن األلللى واللبلآ إذا دخمللت عمللى اسللع مػصلػف ا واللبلآ؛
أال تخى قػلظ: جالذ فقييلا أو عالسلا، لليذ كقػللظ:   تمظ الرفة مغ غيخه؛

أال تلخى إللى  وال: أكمت شيبا ، كقػلظ: أكمت الصيلب؟ جالذ الفكيو أو العالع؟
قػلو عميو الربلة والدبلآ:" أنت الحلب ووعلج  الحلب "،  لع قلال: " ولقلاؤ  

عملى األسلسا   "األللى واللبلآ "، فملع  لجخغ(ٕ)حب والجشلة حلب، والشلار حلب "
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وما ىلػ صلفة للو،  -سبحانو وتعالى  -ة، وأدخميا عمى اسع الباري  َ جَ حْ السُ 
 وىػ القػل والػعج.

فل:ذا  بللت ىللحا فمللػ قللال: " صللخاشا  مدللتكيسا  " لكللان الللجاعي إنسللا يصمللب 
اليجايلللة عملللى صلللخا  مدلللتكيع عملللى اإلشلللبلا، وقلللج عملللع أنلللو عملللى صلللخا  

التي ىلػ عمييلا مغ شخيقتو مدتكيع وىػ اإلسبلآ، ف:نسا يصمب ما ىػ أقػى 
مدتقرخ لشفدو في العسلغ، وراغلب  ألن كغ فخيب مغ السدمسيغ  في عمسو؛

 -إلللى ربللو فللي التػبللة واليجايللة إلللى األفزللغ، حتللى  شتيللي األمللخ إلللى دمحم 
 (ٔ)".فيقػليا  -صمى ه عميو وسمع 

أن األلللى والللبلآ إذا دخمللت األصللغ الللحى  شللى عميللو الدللييمي كبلمللو  
عملى اسلع مػصلػف أفلادت أن ىلحا االسلع جلج خ باترلافو  تملظ الرلفة ملغ 

فيللي مبلزمللة لللو ال غيللخه ؛ فكللان اترللافو  يللا عمللى جيللة الثبللػت والللجواآ ، 
 أكلغ   ظ عشو ، ففخا  يغ قػلظ : أكمت شيبا وبيغ أكمت الصيب ؛ ففي كلغٍ تشف

أن وصى الصعاآ بالصيب قائع بلو لمصيب ؛ غيخ أن التعخيف في الثاني أفاد 
 ، وىػ الجج خ ب ن  ػصى بالصيب.ال  دول عشو

وأكللج الدللييمي كبلمللو بقػلللو ل صللمى ه عميللو وسللمع ل :" أنللت الحللب 
لقاؤ  حب والجشلة حلب، والشلار حلب "؛ فمسلا كلان الحلج ث ووعج  الحب "، و 

تلة ال تشفلظ عغ ه ل تعالى ل وذاتو جا  بالحب معخفة ؛ إلفادة أنيا أمػر  ا 
وال تدول عغ السػصػف ، فيػ السدتحب ليحا االسع عمى جيلة الحكيقلة ، 

فيي أمػر محج ة ، وقج عمع السؤمغ بقا ىا مغ الخبخ  الجشة  والشار ،  أما
" اللخوض  والرادا ، وقج أفجت ىحا السعشلى ملغ الدلييمي نفدلو فلي  كتابل
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"َأْنللَت اْلَحللّب" ِبللاأْلَِلِى َوالللبّلّآ َأْي "َقللاَل َعَمْيللِو الّدللبَلُآ األنللى " ؛ حيللث قللال :"
اْلُسْدللَتِحّب ِلَيللَحا ااِلْسللِع َعَمللى اْلَحِكيَقللِة َوَقْػُلللظ اْلَحللّب ؛ أِلَّن َقْػَلللُو َقللِجيع  َوَلللْيَذ 
ِبَسْخُمللػِا َفَيِبيللُج َوَوْعللُج  اْلَحللّب َكللَحِلَظ أِلَّن َوْعللَجُه َكبَلُمللُو َىللَحا ُمْقَتَزللى اأْلَِلللِى 

ُ ّع َقاَل َواْلَجّشُة َحّب، َوالّشاُر َحّب ِبَغْيِخ َأِلٍى َواَلٍآ َوِلَقلاُؤ  َحلّب َكلَحِلَظ أِلَّن  َوالبّلآّ 
َىِحِه ُأُمػر  ُمْحَجَ ات  َواْلُسْحَجُث اَل َيِجُب َلُو اْلَبَقلاُ  ِملْغ ِجَيلِة َذاِتلِو َوِوّنَسلا َعِمْسَشلا 

ِحي اَل َيُجللػُز َعَمْيللِو اْلُخْمللُى اَل ِمللْغ ِجَيللِة َبَقاَ َىللا ِمللْغ ِجَيللِة اْلَخَبللِخ الّرللاِدِا اّللل
اّلللِحي ُىللَػ  -ُسللْبَحاَنُو  -اْسللِتَحاَلِة اْلَبَقللاِ  َعَمْيَيللا، َكَسللا َيْدللَتِحيُغ َعَمللى اْلَقللِجيِع 

 (ٔ)اْلَحّب..."

 چٹ  چ  وبتصبيلللب ىلللحا عملللى متذلللابو اللللشطع اللللحي جلللا   تعخيلللف 

شمبيع اليجاية إللى الرلخا  األكسلغ  أن تعخيفو فيو داللة عمى  تبيغ وتشكيخه 
الحي ال يسيغ أن يعتخيو نقز أو زيغ عشو ، ويعجبشلي  كلبلآ الدلييمي فلي 
فخضو الػجو ا خخ لمشطع ؛ وىلػ أن تقلػل : اىلجنا صلخشا مدلتكيسا ؛ لكلان 

  السدلتكيع ، إنسلا يصملب وفلب عمسلو ، فيلػ االحال أن شالب اليجايلة لمرلخ 
يصمللب صللخاشا مدللتكيسا وفللب عمسللو وفقيللو ؛ وىللحا وون كللان حدللشا، لكشللو 
عخضللة ألن يعتخيللو الشقرللان ؛ حيللث إنللو جللا  لسللا يقتزلليو عمللع الللجاعي ، 
وىحا ال  تفب وصخا  ه السدتكيع ، أملا التعخيلف ف:نلو يسيلغ بلظ إللى جيلة 

جللج خ اعي يدلل ل ربللو أن  يجيللو الرللخ  العمللع ه ل عللد وجللغ ل وكلل ن الللج
 تدسيتو صخاشا ؛ فيػ الحي رضيو ه لشا ؛ ومثلغ ىلحا الرلخا  ىلػ الجلج خ 

 صخاشا مدتكيسا . ان ييػن ب

ا خللخ مللغ الللشطع ؛ وىللػ  يللان سللخ  الجانللب  لللىإالدللييمي  غ للع انتقلل
 -فلل:ن قيللغ: فقللج قللال تعللالى لشبيللو  ل :"االتشكيللخ فللي الذللاىج غ ا خللخيغ فقلل
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وقللج كللان عمللى الرللخا   چٿ  ٿ  ٿچ  :-ه عميللو وسللمع  صللمى
فللالجػاب: أن ىللحه ا يللة  األقللػآ، فزللبل  عللغ صللخا  مدللتكيع عمللى اإلشللبلا؟

ذللظ الرلمح ورأوا أن  قلج كخىلػا ت فلي صلمح الحج بيلة، وكلان السدلمسػن ندل
الخأي خبلفو، وكان ه ورسػلو أعمع، فل ندل ه تعلالى ىلحه ا يلة، فملع  لخد 

 مدللتكيسا  فللي الللج غ، وونسللا أراد صللخاشا  مدللتكيسا  فللي الللخأي والحللخبصللخاشا  
أي: تيللجي مللغ  چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   چ  وقػلللو تعللالى:  والسييللجة.

ولللػ قللال فللي ىللحا السللػشغ: " الرللخا   صللخاٍ  مدللتكيع. الكفللخ والزللبلل إلللى
السدتكيع "، لجعغ لمكفخ والزبلل حطا  مغ االستقامة؛ إذ األلى والبلآ تشب  
أن ما دخمت عميو مغ األسسا  السػصػفة أحب  لحلظ السعشلى مسلا تلبله فلي 

بلو فلي اللػىع، وال ييلػن أحلب بلو إال وا خلخ فيلو شلخف  الحكخ، أو ملا قلخن 
 (ٔ)"مشو.

سللخ التشكيللخ فللي آيللة الفللتح أن الرللخا  ىشللا مختمللى عللغ الرللخا  فللي 
سػرة الفاتحة ؛ فرخا  الفاتحة ىػ صخا  الج غ ، وىلػ اللحي سلبب اإلشلارة 
إليو فلي  يلان سلخ التعخيلف ، أملا الرلخا  ىشلا فلاألمخ فيلو مختملى ؛ حيلث 
ندلت في صمح الحج بيلة ، فكلان السلخاد صلخاشا مدلتكيسا فلي الحلخب واللخأي 

 . ييجة ، ف فاد التشكيخ معشى التعطيع والس

ولمتسييللد  لليغ صللخا  وصللخا  جللا  بللو نكللخة فللي سللػرة الذللػرى ؛ إذ لللػ 
جا  بو معخفة لكان لمكافخيغ حظ مغ االستقامة ؛ حيث إن السعشى السدػا 

ىػ  يلان أن الخسلػل ل صلمى ه عميلو وسلمع ل يخلخجيع ملغ ضلبلآ لو الكبلآ 
يعشللي أنيللع لللع ييللغ ليللع أدنللى حللظ مللغ الكفللخ إلللى صللخا  مدللتكيع ؛ مسللا 
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االستقامة ، وأن ما كانػا عميو لع ييغ في شي  ملغ الرلػاب ، وللػ ُعلخِّف 
الرخا  ىشا ، لفيع أنيع عمى  ىجى لكشو ليذ كامبل ، فيثبت  لحلظ أن ليلع 

لكشو ليذ الرخا  األمثغ ، وىحا غيلخ ملخاد ،  لغ السلخاد  يلان بصلبلن  اصخاش
 لع جلا  الخسلػل لي خلح ب  لج يع إللى شخيلب الحلب ،  ،ما كلانػا عميلو بالكميلة

الرلخا  السدلتكيع الجلج خ  تدلسيتو صلخاشا ، واللحي  إيسانيع  ف:ن أرادوا بعج
ٹ  چ   ملللغ فلللي االسلللتقامة الغايلللة ، أخلللحوا يدللل لػن ربيلللع بعلللج إيسانلللو

 چٹ

سخ العجول عغ لفظ الرلخا  ىػ ىحا  ع أشار الدييمي إلى أمخ آخخ ؛ 
ذكلخ فلي أكثلخ  عَ " وِللي سلػرة األحقلاف ؛ حيلث يقلػل :إلى لفلظ " شخيلب " فل

وذكللخ فللي سللػرة األحقللاف  مفللظ الصخيللب،  السػاضللع فللي القللخآن  يللحا المفللظ.
 (ٔ)؟األحقاف:  چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  فقال:

فكلان جػابلو :" وأملا ذكللخه  مفلظ "الصخيلب" فللي سلػرة األحقلاف خاصللة،  
األحقللاف:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ  فؤلنللو انللتطع بقػلو:سللبحانو:

.وونسا أراد أنو سبيغ مصخوا قج مخت عميلو الخسلغ قبملو، وأنلو لليذ ِ ِبلْجٍع، 
، فاقتزت الببلغلة واإلعجلاز لفلظ " الصخيلب "، (ٕ)كسا قال في الدػرة نفديا

ألنلللو " فعيلللغ " بسعشلللى " مفعلللػل ".أي: إنلللو مصلللخوا َمَذلللت عميلللو الخسلللغ 
في السػاضع اأُلخخ ملا يقتزلي ىلحا السعشى.فكلان لفلظ  واألنبيا  قبغ، وليذ
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 الرللللللللللخا   يللللللللللا أولللللللللللى، ألنللللللللللو أمللللللللللجح مللللللللللغ جيللللللللللة االشللللللللللتقاا 
 (ٔ)والػزن كسا تقجآ."

  مفاد كبلمو أنلو علجل علغ الرلخا  إللى الصخيلب مخاعلاة لقػللو ل تعلالى ل
فسلللا سلللسعػه للللو أصلللغ عشلللجىع ، فيلللػ ، چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ 

 التعبيخ  مفظ الصخيب أولى مغ الرخا .سبيغ مصخوا مغ قبغ ، فكان 
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 الخاتسة

الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلآ عمى أفرح الخمب أجسعيغ ؛ 
 سيجنا دمحم ، وعمى آلو وأصحابو والتابعيغ ، وبعج:

فقج عايذت مدائغ متذابو الشطع عشج أ ي  القاسع الدييمي فلي كتابلو 
عغ نتائج ميسة  فلي اللجرس الببلغلي  سة " نتائج الفكخ " وقج أسفخت الجرا

 ؛مشيا:

بسش ى علغ الجراسلة الببلغيلة ؛ فكتلاب  الشحػ ليذل  يشت الجراسة أن ٔ
" نتللائج الفكللخ " كتللاب نحللٍػ فللي السقللاآ األول ، ومللع ذلللظ تعللخض صللاحبو 

 شجة التخابط  يغ العمسيغ . ؛ مسا  ؤكج الببلغةلكثيخ مغ مدائغ 
ي لو آرا  ُأنى لع ُيدبب إلييا، وىلي خت ىحه الجراسة أن الدييميل أضٕ

 وعشلججا مقارنة بسلغ أخلحوا ه مسغ سبب يعج قميبل حَ جج خة بالبحث ، وأن أخْ 
 و؛ ففي مدائغ متذابو الشطع ت  خ بعبج القاىخ واإلسيافي ، أما مغ أخح عش

 ... والبقاعي  فيع ُكثخ ؛ مشيع الدركذي والديػشي وا غ الكيع

كان مػفقا فلي كثيلخ ملغ أقػاللو ، غيلخ أن  ل  ّيغ البحث  أن الدييميٖ
ال كانت مػضلع نقلج؛ ملغ ذللظ حج ثلو علغ أنلو إذا شلال الحلاجد  ليغ الو أقػ 

عملى مدتذليجا ؛ ف  بلت البحلث غيلخ ذللظ ، الفعغ وفاعمو كان تحكيخه أولى 
 ىحا  شرػص مغ الحكخ الحييع .

لى ل تعسيع الحيع عمى متذابو الشطع ليذ مغ الجقة بسيان ؛ وأن األو ٗ
ذلللظ نكللى عمللى فللخوا فللي داللللة أن  للجرس كللغ نللز دراسللة وافيللة ، بعللج 

 .الشطع
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للل  للجعػ البحللث السذللتغميغ بالللجرس الببلغللي أن  ػجيللػا نطللخىع ِقبللغ ٘
كتلللب الشحلللػ ؛ ففييلللا ملللغ الخيلللخ ملللا ال يقلللغ علللغ أميلللات كتلللب الببلغلللة ؛ 

ا فالدييمي َعَمع  مغ أعبلآ الشحػ السذيػريغ ، وكتبو جج خة بل ن  تجلو إلييل
 . الباحثػن السذتغمػن ب مػر الببلغة

إلى تفديخ ترح ندبتو  وأخيخا أدعػ الباحثيغ لمبحث والتشقيب لمػصػل
كذفت الحذ الببلغي الحي  تستع بو الدييمي ، فيحه الجراسة  لمدييمي ؛ 

وغيللخه مسللا شللغمت ضيللخ لللو تفدلليخ فمللغ يقللغ عللغ الكذللاف أكللجت أن لللػ و 
  ببلغة الحكخ الحييع .

أسلل ل ه ل تعللالى ل أن يدللامحشي عمللى مللا وقعللت فيللو مللغ خصلل  أو   
تقريخ ، وصلغ الميلع وسلمع عملى الحبيلب دمحم وآللو وصلحبو وسلمع ، وآخلخ 

 دعػانا أن الحسج هلل رب العالسيغ .
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  بت السرادر والسخاجع

أسباب ندول القخآن، السحقب: عراآ  غ عبلج السحدلغ الحسيلجان ، ل ٔ
 آ. ٕٜٜٔ -ىل  ٕٔٗٔالجماآ ، الصبعة: الثانية،  –ح الشاشخ: دار اإلصبل

 ل أسخار تختيب القخآن ، الشاشخ: دار الفزيمة لمشذخ والتػزيع.ٕ

ل أسخار التكخار في القخآن السدسى البخىان فلي تػجيلو متذلابو القلخآن ٖ
مخاجعللة  ، السحقللب: عبللج القللادر أحسللج عصللا ،لسللا فيللو مللغ الحجللة والبيللان

 وتعميب: أحسج عبج التػاب عػض.

إنباه الخواة عمى أنبلاه الشحلاة، الشاشلخ: السيتبلة العشرلخية،  يلخوت، ل ٗ
 ىل. ٕٗٗٔالصبعة: األولى، 

للللل اإلتقلللان فلللي عملللػآ القلللخآن، السحقلللب: دمحم أ لللػ الفزلللغ إ لللخاليع ، ٘
 آ. ٜٗٚٔىل/ ٜٖٗٔالشاشخ: اليي ة السرخية العامة لمكتاب ، الصبعة: 

في صيغ األلفاب دراسة تحميمية لئلفخاد والجسلع فلي اإلعجاز البياني ل ٙ
 آ،مصبعة الحديغ اإلسبلمية .ٖٜٜٔىل لللل ٖٔٗٔالقخآن ، الصبعة : األولى 

لشاشلللخ: حقلللػا الصبلللع محفػضلللة للللل األصلللبلن فلللي عملللػآ القلللخآن ، اٚ
 آ.ٜٜٙٔ -ىلٚٔٗٔ، الصبعة: الخابعة لمسؤلى

الشاشللخ: دار العمللع لمسبل لليغ ، الصبعللة: الخامدللة عذللخة  للل األعللبلآ ،ٛ
 آ. ٕٕٓٓ

ل اإلنراف في مدائغ الخبلف  يغ الشحلػييغ: البرلخييغ والكلػفييغ ، ٜ
 آ.ٖٕٓٓ -ىلٕٗٗٔالصبعة: األولى ،  الشاشخ: السيتبة العرخية

 ل  جائع الفػائج ، الشاشخ: دار الكتاب العخبي،  يخوت، لبشان.ٓٔ
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التفديخ ، السحقب: صجقي دمحم جسيغ ، الشاشخ: البحخ السحيط في ل ٔٔ
  يخوت. –دار الفكخ 

لللل البخىلللان فلللي عملللػآ القلللخآن ، السحقلللب: دمحم أ لللػ الفزلللغ إ لللخاليع ٕٔ
آ ، الشاشللللخ: دار إحيللللا  الكتللللب  ٜٚ٘ٔ -ىللللل  ٖٙٚٔالصبعللللة: األولللللى، 

 العخبية بيدى البا ى الحمبي .

ىل( ، السحقلب: ٖٔٔل تفديخ أسسا  ه الحدشى لمدجاج )الستػفى: ٖٔ
 الشاشخ: دار الثقافة العخبية.،  أحسج  ػسى الجقاا

تيلح ب المغلة ، السحقلب: دمحم علػض مخعلب ، الشاشلخ: دار إحيلا  ل ٗٔ
 آ.ٕٔٓٓالصبعة: األولى،  ، يخوت –التخاث العخبي 

لتكسملة لكتلاب الرلمة ، السحقلب: عبلج الدلبلآ اليلخاس ، الشاشلخ: ال ٘ٔ
 .آٜٜ٘ٔ -ىل٘ٔٗٔ : لبشان –دار الفكخ لمصباعة 

الجامع ألحياآ القلخآن ، تحقيلب: أحسلج البخدونلي وو لخاليع أشفلير ل ٙٔ
 -ىلللل ٖٗٛٔالقلللاىخة ، الصبعلللة: الثانيلللة،  –الشاشلللخ: دار الكتلللب السرلللخية 

 آ. ٜٗٙٔ

-ل الجشى الجاني في حخوف السعاني، السحقب: د فخخ الج غ قبلاوة ٚٔ
 األستاذ دمحم نجيع فاضغ

لبشللللان ، الصبعللللة: األولللللى،  – الشاشللللخ: دار الكتللللب العمسيللللة،  يللللخوت
 آ. ٕٜٜٔ -ىل ٖٔٗٔ

لللل خرلللائز التعبيلللخ القخآنلللي وسلللساتو الببلغيلللة ، الشاشلللخ: ميتبلللة ٛٔ
 .آ ٕٜٜٔ -ىل  ٖٔٗٔالصبعة: األولى، ، ولبة
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للللل درة التشديللللغ وغللللخة الت ويللللغ ن دراسللللة وتحقيللللب وتعميللللب: د/ دمحم ٜٔ
 -ىللل  ٕٕٗٔجامعللة أآ القلخى، الصبعلة: األوللى، مرلصفى آ لج غ، الشاشلخ: 

 آ. ٕٔٓٓ

لللج باج السللحىب فللي معخفللة أبيللان عمسللا  السحىب،الشاشللخ: دار اللل ٕٓ
  يخوت -الكتب العمسية 

الللخوض األنللى فللي شللخح الدلليخة الشبػيللة ال للغ ىذللاآ ، السحقللب: للل ٕٔ
 الشاشلللخ: دار إحيللا  التلللخاث العخبللي،  يلللخوت ،،عسللخ عبلللج الدللبلآ الدبلمي

 آ.ٕٓٓٓىل/ ٕٔٗٔالصبعة: الصبعة األولى، 

شللخح د للػان الحساسللة ، السحقللب: غخيللج الذلليو ، وضللع فيارسللو للل ٕٕ
لبشلان ،  – الشاشخ: دار الكتب العمسيلة،  يلخوت،العامة: إ خاليع شسذ الج غ

 آ. ٖٕٓٓ -ىل ٕٗٗٔالصبعة: األولى، 

: صلحيح البخلاري ، السحقلب: دمحم زىيلخ  لغ ناصلخ الشاصخ،الشاشلخل ٖٕ
 ىل.ٕٕٗٔدار شػا الشجاة  ، الصبعة: األولى، 

لللل الفرلللػل السفيلللجة فلللي اللللػاو السديلللجة ، السحقلللب: حدلللغ مػسلللى ٕٗ
ىللللل ٓٔٗٔعسللللان، الصبعللللة: األولللللى،  –الذللللاعخ، الشاشللللخ: دار البذلللليخ 

 آ.ٜٜٓٔ

عبلللج اللللخحسغ دمحم الشحلللػ ،  القػاعلللج الشحػيلللة ت صللليبل وتفرللليبل ،للل ٕ٘
 آ.ٕ٘ٔٓالشاشخ : دار الكتب العمسية ، 

، كتاب العيغ ، السحقب: د ميجي السخدومي، د إ خاليع الدلامخائيل ٕٙ
 .الشاشخ: دار وميتبة اليبلل
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لكذاف عغ حقائب غػامس التشديغ ، الشاشخ: دار الكتاب العخبي ال ٕٚ
 ىل. ٚٓٗٔ - يخوت، الصبعة: الثالثة  –

لكميلللات معجلللع فلللي السرلللصمحات والفلللخوا المغػيلللة ، الشاشلللخ: الللل ٕٛ
  يخوت. –مؤسدة الخسالة 

 - يلخوت ، الصبعلة: الثالثلة  –ل لدان العخب ، الشاشلخ: دار صلادر ٜٕ
 ىل. ٗٔٗٔ

مختار الرحاح ، السحقب:  ػسلى الذليو دمحم ، الشاشلخ: السيتبلة ل ٖٓ
الخامدللللة، صلللليجا ، الصبعللللة:  –الللللجار الشسػذجيللللة،  يللللخوت  -العرللللخية 

 آ.ٜٜٜٔىل / ٕٓٗٔ
علادل  -مدشج اإلماآ أحسج  غ حشبغ ، السحقلب: شلعيب األرنلؤو  ل ٖٔ

 -ىلل  ٕٔٗٔمخشج، وآخخون ، الشاشخ: مؤسدة الخسالة، الصبعة: األولى، 
 آ. ٕٔٓٓ

لللل : مذللليغ إعلللخاب القلللخآن ل السحقلللب: د. حلللاتع صلللالح الزلللامغ، ٕٖ
 .٘ٓٗٔالصبعة: الثانية،   يخوت ، –الشاشخ: مؤسدة الخسالة 

معاني القخآن، السحقب: أحسلج  ػسلى الشجلاتي / دمحم عملي الشجلار  لٖٖ
/ عبج الفتاح إسساعيغ الذمبي ، الشاشخ: دار السرخية لمت ليف والتخجسلة ،  

 الصبعة: األولى.

معتخ  األقخان في إعجاز القلخآن،  دار الشذلخ: دار الكتلب العمسيلة ل ٖٗ
 آ ٜٛٛٔ -ىل  ٛٓٗٔالصبعة: األولى  لبشان – يخوت  -

معجلللع البملللجان، الشاشلللخ: دار صلللادر،  يلللخوت، الصبعلللة: الثانيلللة، لللل ٖ٘
 آ. ٜٜ٘ٔ
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ل معجع الفخوا المغػية ، السحقب: الذيو  يت ه  يات، ومؤسدلة ٖٙ
الشذللخ اإلسللبلمي، الشاشللخ: مؤسدللة الشذللخ اإلسللبلمي ، الصبعللة: األولللى، 

 ىل.ٕٔٗٔ

ل مبل  الت ويغ القاشع  حوي اإللحلاد والتعصيلغ فلي تػجيلو الستذلابو ٖٚ
المفللظ مللغ آي التشديللغ ، وضللع حػاشلليو: عبللج الغشللي دمحم عمللي الفاسللي ، 

 لبشان. –الشاشخ: دار الكتب العمسية،  يخوت 

السثغ الدائخ في أدب الكاتب والذاعخ ، السحقلب: أحسلج الحلػفي، ل ٖٛ
مرخ لمصباعة والشذخ والتػزيع، الفجاللة ل   جوي شبانة، الشاشخ: دار نيزة

 القاىخة.
السحيلللع والسحللليط األعطلللع ، السحقلللب: عبلللج الحسيلللج ىشلللجاوي ، لللل ٜٖ

 -ىلللل  ٕٔٗٔ يلللخوت، الصبعلللة: األوللللى،  –الشاشلللخ: دار الكتلللب العمسيلللة 
 آ ٕٓٓٓ

لسخرللز ، السحقللب: خميللغ إ للخاىع جفللال ، الشاشللخ: دار إحيللا  للل آٗ
 آ.ٜٜٙٔىل ٚٔٗٔالصبعة: األولى،   يخوت –التخاث العخبي 

 يلللخوت،  –لللل مفلللاتيح الغيلللب ، الشاشلللخ: دار إحيلللا  التلللخاث العخبلللي ٔٗ
 ىل. ٕٓٗٔ -الصبعة: الثالثة 

للل نتللائج الفكللخ فللي الشحللػ ، السحقللب: دكتللػر /دمحم إ للخاليع البشللا ، ٕٗ
 آ .ٜٗٛٔىل ل ٗٓٗٔالشاشخ : دار الخياض ، الصبعة الثانية ، 

لللل نطلللع اللللجرر فلللي تشاسلللب ا يلللات والدلللػر ، الشاشلللخ: دار الكتلللاب ٖٗ
 اإلسبلمي، القاىخة.
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نلللجلذ الخشيلللب، السحقلللب: إحدلللان لللل نفلللح الصيلللب ملللغ غرلللغ األ ٗٗ
 لبشان . - يخوت  -، الشاشخ: دار صادربباس

فللي نكللت العسيللان، السحقللب: مرللصفى عبللج القللادر  نكللت اليسيللانللل ٘ٗ
لبشلللان، الصبعلللة: األوللللى،  –ت عصلللا، الشاشلللخ: دار الكتلللب العمسيلللة،  يلللخو 

 آ. ٕٚٓٓ -ىل ٕٛٗٔ

لللل الشبللل  العطللليع ، الشاشلللخ : دار القملللع لمشذلللخ والتػزيلللع ، الصبعلللة : ٙٗ
 آ.ٕ٘ٓٓىلٕٙٗٔ
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 محتػيات البحث

 مقجمة .

 تسييج.

 بالدييمي وكتابو .السصمب األول : التعخيف 

 السصمب الثاني :السقرػد بستذابو الشطع القخآني وأىسية دراستو .

 السد لة األولى : متذابو الشطع بالححف واإل بات .

 إ بات حخف الجخ وححفو مع الفعغ " غفخ ". السػضع األول :

 السػضع الثاني : إ بات تا  الت نيث وححفيا مغ الفعغ .

 ا  وححفيا مغ الفعغ " أخح ".: إ بات التالسػضع األول
 :إ بات التا  وححفيا مغ الفعغ"حب".السػضع الثاني 

 ا  وححفيا مغ الفعغ "سّبح ".إ بات البالسػضع الثالث: 

 السد لة الثانية : متذابو الشطع في اإلفخاد والجسع .

 إفخاد الدسا  وجسعيا.

 متذابو الشطع بالتقجيع والت خيخ .السد لة الثالثة : 

 تقجيع " الجغ" عمى " اإلنذ" وعيدو . السػضع األول:

 : تقجيع الدسا  عمى األرض وعيدو . السػضع الثاني

 تقجيع الغفػر عمى الخحيع . السػضع الثالث :

 ".ة الفعغ  لللل" عمى " أو " البا في تعجيالسد لة الخابعة : متذابو الشطع 
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 متذابو الشطع في اختيار جسع عمى جسع . السد لة الخامدة :

 السد لة الدادسة : متذابو الشطع في التعخيف والتشكيخ .

 الخاتسة .

  بت السرادر والسخاجع.

 محتػيات البحث.

 

 

 

 
 


