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 اُساء

 

ٌُل نٌل ربَّاين ػػػٌُل ػل، ورمحػػحفغ– إىل اًواصلٍن اًىصميني 

وٍر ؿىل اًلصآن ػػػوإىل لك قي...رَ ػػاِس ارليػِ ي اًنّ ػػوإىل  ـيِ ...راػػظلي

..... إىل أوًئم مجَـا. ...ٍص ؿَهيٌل، ُ ٌاحٍف ؾهنٌلػػػوًلة اًلصآن، حصي

. عػػ ي اـلخواضػدي ُشا اًؽػػػػُأٍ
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لكمة صىص 

اطلي ُو ظاحب اًفضي ؿىل -  س بحاهَ –بـس صىص ػل 

أثلّسم ابًضىص ادلًزي ًس خاذ ادلَِــــي واًواصل اًىصمي .... اًـاـلػػػػػني

 يف إجناز ُشا اًــــمي، – بـس ػل –، ظاحب اًفضي ؿََيا 

حفؼَ ػل و ذّـَ ابًعّحة - كسور إبصاُمي مّعار: اس خاذ اصلنذػػػور

وًو بلكــمة - مّث اًضىص  وظول ًلّك  ن أؿان......آ ني-واًـافِة 

َما يه...ظَِبة ـِ  .وِه
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 لس ة 

 

 

س بحاهَ اًـَمي ارلػبري ...  ن، اطلي ؿؿل اًلصآن، وذَق اوسان، وؿَّمَ اًبَانػاسلس ؼل اًصحمي اًصمح

 ﴿              ﴾
1

 واًعة واًسم ؿىل اًبضري اًيشٍص، اطلي ًُس هل 

هؼػري﴿ –  ن اًورى - يف اًفعاحة                  ﴾
2

  وؿىل آًػَ ،...

:  أ ا بـس...  وحصبَ اًعَبني اًعاُػٍصن

فإن اًدضبَِ  ن أبَف أسََب اًبَان و فٌوهَ، وأحسن ظصق اًخعوٍص، وأصسُا ثأزريا، وأبَلِا أثصا يف 

و ص  ا صلفت بَ اًـصب، وأنرثت  ٌَ يف الكهما  ٌثورٍ و ٌؼو َ، وؿسثَ  ن حماس يَ ...  اًيفوس

ذعل هنا وخست فَِ وس َةل إىل حسن اًضاح واًبَان، واًخأزري يف اًيفوس واًـلول، ...  ونٌلثَ

 و ن.  بأدرص ؾبارة وأوحز إصارة...  واًخلًصب بني اص َاء اـلخباؿسة، واًخأًَف بني اص َاء اـلخيافصة

اظَؽ ؿىل الكم اًـصب، وثأ ي اًدضبهيات اـلأزورة ؾهنا، وكف ؿىل اًىثري  ن حماس يَ، وأدرك سبب 

  ... حس يَ ورفـة صأهَ

وأ ا جضبهيات اًلصآن فِيي آًة يف اًبكة وازلال، ًـجز ؾن اثَان مبثَِا اانم، وثلرص ؾن 

ا افِام جضبهيات اًس ية اًيبوًة، مث ثغل اـلأزورة - يف اًبكة واذلسن- وثأيت بـسُا ...  احاظة بأرساُر

...   ؾن بَلاء اًـصب  ن دعباء و صـصاء ونخاب

ُشا وإن اًياػص يف الكم اًـصب، و ا أثص ؾهنم  ن جضبهيات، ًَسرك أهنا ًُست يف درخة واحسة 

.  فبـضِا أبَف  ن بـغ، وأكوى و أصس ثأزريا يف هفوس اًسا ـني...   ن اًبكة وكوة اًخعوٍص و اًخأزري

                                                           
1

 . 11 سورة اًضورى، اًة 
2 

. 4 -3سورة اًيجم، اًة 
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وكس هّط نثري  ن ؿٌَلء اًبكة ؿىل أن اًدضبَِ لكٌل اكن دفِا بـَسا ؾن اذُان، حيخاج يف 

جضبَِ " و.  اكن أبَف و أصس ثأزريا يف اًيفس...  اس خرصاخَ إىل ثسكِق هؼص، و ظول ثأ ي، وإؾٌلل فىص

… كس حاز  ن ثغل اًعفات اًيعُب اوفص، فاكن أبَف  ن كريٍ" اٍمتثَي 

وكس صلفت هبشا اًفن اًبسًؽ  ن فٌون اًدضبَِ ـلا ثلسم ذهصٍ، فاكن ذعل داؾَا إىل ادذَارٍ ًَىون 

أمهِّا اًضـور ابذلاخة إىل بسط اًلول أنرث يف ُشا اًفّن؛ ٍميّس :  وضوع اًبحر، وس باب أدصى

ؿىل كةّل ثغل اًبحوث، أو أصاروا إٍهيا إصارات يه ؾبارة ؾن أحاكم ؿا ة -حواهب أقفَِا  ن حبثوا فَِ

...  ثفذلص إىل إكا ة اصلًَي

وكس كّوى ذعل اصلاؾَي يف هفيس أهين ـلا أظَـت أس خاذان اًىصمي اس خاذ اصلنخور كسور مّعار إبصاُمي 

ؿىل ادذَاري، دسـين و ظوب ذعل الادذَار، وأرصسين انحصا إىل أن أربط دراس يت هل ابـلوروث 

اًـصيب، وأن أدذار منوذخا ًخغل اصلراسة ؿٌَل  ن أؿم اًبكة اًـصبَة، ممّن وفّوا ذعل اًفّن حلَّ، فعادف 

أاب بىص ؾبس : ص َخ اًبكة اًـصبَة وحملّق ؿَوهما -ب حصّدد - ذعل ُوى يف اًفؤاد، واكن اًـؿل اكلخار

:  فاكن ؾيوان اًبحر اكًخايل...  ( ُػ471: ت)اًلاُص بن ؾبس اًصحٌلن بن َلس ادلصخاين 

 

جضبَِ اًخّمثِػي وأثصٍ يف بكة اًالكم يف اـلوروث اًـصيّب 

– ؾبس اًلاُص ادلصخايّن  منوذخاً – 

   : وهتسف ُشٍ اصلراسة إىل أ ور، أمهِا 

حتلِق اًلول يف ذعل اًفن اًبسًؽ، وذعل ببِان حلِلذَ و  ـياٍ، و أثصٍ يف بكة اًالكم :  أو-

.  وأداء اـلـىن
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َخَ يف اـلوروث اًـصيب، هَف وضأ، مث هَف منا وثعور، و  ـصفة اؿم :  اثهَا- اًوكوف ؿىل أًو

...  اطلٍن اكن هلم أثص يف منوٍ و ازدُارٍ، واًىضف ؾن أرسارٍ

بَان هجود ؾبس اًلاُص ادلصخاين ارلاظة يف حتسًس  ـاؾل ذعل اًفن، ورفؽ كواؿسٍ، و لسار :  اثًثا -

...  ابًسابلني، و ثأزريٍ يف اًحلني– يف دراس خَ– ثغل ادلِود و سى ثأثصٍ

فاول _ و صّم أن حتلِق ُشٍ اُساف ًخعَّب  ٌّا اثباع  هنج اترخيي، وآدص وظفي حتًََل 

واًثاين ٌساؿسان يف وظف ... ًفِسان يف اًوكوف ؿىل أّوًَة فّن جضبَِ اٍمتثَي، وثدبّؽ  صاحي وضأثَ وثعورٍ

...  ذعل اًفّن، وبَان حلِلذَ و ـياٍ، وحتََي صواُسٍ

وأّ ا فامي خيّط ارلعة اـلخبـة يف ثلس مي اًبحر، فلس وضـت ؿىل حنو حيلّق اُساف اـلصحّوة، واًيت 

ا  :  اكًخايل... فلّسميا اًبحر إىل  لّس ة، و سذي، وززة فعول، وذامتة- س بق ذهُص

:  اـللّس ة - 

يا فَِ اذلسًر : اـلسذي -  – ؾن بـغ اـلسااي اًيت ًِا ؿكة ابًفّن اـلسروس- بإجياز– وكس ثياًو

فـصضيا ٌَعورة اًبَاهَة، و ا ٍصثبط هبا  ن ؾيارص اكرلَال واًخرََي، ًوـكهتا ابًيؼم، نٌل ؾصضيا ٌَدضبَِ 

و زًنخَ وفوااسٍ، وأهَ درخات يف اذلسن واًبكة وكّوة اًخعوٍص واًخأزري؛ ًيزَط إىل بَان فضَةل  

 ".  اٍمتثَي "

ؾيس اًسابلني حىت ؾرص ؾبس اًلاُص ادلصخاين، " جضبَِ اٍمتثَي " حتسزيا فَِ ؾن : اًفعي اول - 

وهـين هبم اؿم اطلٍن س بلوٍ، واطلٍن ؿارصوٍ وثوفّوا كبهل،  ؽ اًرتنزي ؿىل  ن وردت ؾيسمه لكمة  

.  ؛ ًيلف ؿىل دهتا ؾيسمه " متثَي "

، وبَان  ـياٍ، وكس "جضبَِ اٍمتثَي "واكن اًلعس  ن وراء ؾلسٍ جتََة حلِلة  : اًفعي اًثاين - 

،  ؽ اًرتنزي ؿىل بَان آراء ززة  هنم "اٍمتثَي "اضعّصان ذعل إىل بَان ادذف  شاُب ؿٌَلء اًبكة يف 

... إ ؾن آراهئم- يف اًبكة–دّوت صِصهتم يف افاق، وظاروا امئة اـلخبوؿني اطلٍن  ًعسر اًـٌَلء 
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نٌل كعسان إىل إبصاز أثص . .  ؾبس اًلاُص ادلصخاين، وأبو ًـلوب اًساكيّك، وارلعَب اًلزوًيّن : وهـين هبم 

ون اـللال ًخّضح ابـلثال؛ فلس ... جضبَِ اٍمتثَي يف بكة اًالكم وأداء اـلـىن، واًىضف ؾن أمّه أرسارٍ

 ن اًلصآن اًىصمي، واذلسًر اًرشًف، : ًبـغ أ ثَخَ ومناذخَ  ن اًالكم اًبََف - ابًخحََي- ؾصضيا

.  وأصـار اًـصب

جضبَِ اٍمتثَي "وكس دّععياٍ ٌَحسًر ؾن آراء ؾبس اًلاُص ادلصخاين ارلاّظة يف  : اًفعي اًثاًر - 

– ، وبَان هجودٍ يف رفؽ دؿامئَ وحتسًس  ـاـلَ، وإبصاز أثصٍ يف اـلـاين واًيفوس، ونشا بَان  سى ثأثّصٍ "

.  ابًسابلني، وثأزريٍ يف اًّحلني – يف دراس خَ 

 .            وكس ؾصضيا فهيا أمه هخاجئ اًبحر اـلس خزَعة : ارلامتة - 

ـّي  ن حماسن ُشٍ ارلّعة؛ أهّنا جس خوؾب  مجَؽ حواهب اًلول يف فّن جضبَِ اٍمتثَي، - ثلًصبا– ًو

...  وثـعي اًلارئ ثعّورا صا  ؾن اـلوضوع

فشعل  ا – واب ػػػػفِشا هُجس اـللّي هلّس َ دواهيا اًلّصاء، إن ويا كس أحس يّا فَِ ووفّلٌا ٌَط... وبـس

 ال ػػػػػػػبيا أهّيا كس بشًيا  ا يف وسـيا، واًيلط  زم ًـا ة اًبرش، وكس أىب ػل اعلػػػحفس...  ىصحوٍ، وإ

.  هػػإ ًىذاب

 2011 اي 20ُػ اـلوافق ل1432 حٌلدى ادصة 17ازلـة 

              ًػحػي خمذػاري                             
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  سدػي

 

ؿؿل ًـصف بَ هَفِة أداء اـلـىن بعصق وأساًَب »: ًلس ؾّصف ؿٌَلء اًبكة اـلخأدصون اًبَان بأهَ

فاـلـىن اًواحس ٌس خعاع أداؤٍ بعًصق  ن ظصق اًدضبَِ أو ...  خمخَفة؛ بـضِا أوحض يف اصلةل  ن بـغ

 .... الاس خـارة أو افلاز أو اًىٌاًة

وكس اجتَ اصلارسون اقلسزون إىل اس خزسام  ععَح اًعورة افلاًزة أو اًعورة اًبَاهَة بس  ن  "

وثلوم اًعورة اًبَاهَة ؿىل اس خحساث ؿكة بني اصلةل اًوضـَة، نسةل اٍهنص ؿىل افلصى ...  ؿؿل اًبَان

اـلايئ، وبني ظفة  ا؛ نسةل اٍهنص ؿىل اًىصم؛ اًيت يه دةل جماًزة؛ هنا ثخجاوز  ا ثواضؽ ؿَََ أُي اٌَلة 

فِم كس افرتضوا يف اٍهنص ظفة إوساهَة يه ظفة اًىصم، حِر رأوا أهفسِم ًأذشون  ٌَ اـلاء اطلي .  ٌَهنص

فاًعورة متثي إؿادة ظَاكة، أو ... ُو  عسر ٌَحَاة، ومّحَوٍ ظفهتم، وافرتضوا هل بـغ دعااعِم

"..جضىِي دِايل ٌَواكؽ مبا ثضَفَ أو جس خحسزَ  ن ؿكات وإصارات ور وز
3
 

ًلِت اًعورة اًبَاهَة احذفا صسًسا  ن خاهب اًبقَني اًلس اء واـلـارصٍن، ـلا ًِا  ن  " وكس

ثأزري حِوّي يف حٌلل اًخـبِػص وثأزريٍ يف هفس اـلخَػلي  ن انحِة، ونرثة اس خزساهما يف اًرتاث اديّب صـصا 

ًوِشا جنس اًبقَني  ٌش اًلصن اًثاًر اًِجصي ًيدهبون إىل اًخـبري اًبَاين يف . وهرثا  ن انحِة أدصى 

ؤّظَون كضاايٍ سرسون  باحثَ، ًو ..."اسَوب اديب فريظسوهَ، ًو
 4
 

ثغل اًؼل واًوان اًيت ختَـِا اًعَاكة ؿىل افاكر : " وميىن ثـًصف اًعورة اًبَاهَة بأهنا 

واـلضاؾص، ويه اًعًصق اطلي ٌسَىَ اًضاؾص وادًب ًـصض أفاكرٍ وأقصاضَ ؾصضا أدبَا  ؤثصا، فَِ 

" ظصافة و ذـة وإاثرة 
5

  .

                                                           
3

ص اًبَاين بني اًلس اء واقلسزني : "حس ين ؾبس ادلََي ًوسف  . 9، 8ص/ بسون اترخي /اًلاُصة / دار الافاق اًـصبَة " / اًخعٍو
4

 3ص/ 1993/  رص/  ىذبة اًض باب " / اًدضبَِ واًىٌاًة : " ؾبس اًفذاح ؾامثن
5
ص  / 1995: 1ط/  رص/ ًوجنٌلن - اًرشنة اـلرصًة اًـاـلَة ًٌَرش" / اًعورة ادبَة يف اًلصآن اًىصمي : " ظح اصلٍن ؾبس اًخواب 

9 ،10 
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و ـَوم أن  لِاس ادلودة ادبَة ُو  سى ثأزري اًعورة اًبَاهَة يف هفوس  ذشّوكِػِا، مبا مجـت يف 

ا  ن مسّو اـلـاين، وبقػة اًفاظ، وروؿة اًخياسق، ودكة اًيؼػم، وحسن إًلػاع اًالكم، إىل كري  إظاُر

... ذعل مما ًبَف ثأزِػصٍ يف اًيفوس لك  بَف
6

 

- فلط- فَُست لك ظورة خسٍصة بأن حمنّي ذوكا أدبَا رفِـا، أو ثـخرب فٌا كوًَّا أظَ، وإمنا"وإذاً  

ا ًخـمق اـلضاؾص وهيز اًوخساهَات فإذا .  ثغل اًعورة اذلَة اًيابضة، واـلخحصنة اًضادعة اًيت ثرتك أثُص

 ضت ثغل اًعورة واهلضت، أو إذا أمغضت اًـَون دوهنا، فإهنا ثبلى حِة  ا زةل جبمَهتا يف اًفىص 

ومما صم فَِ؛ أن حٌلل ...  اًيفوس، وثيفـي ًِا اـلضاؾص واحاسُس واًوخسان، و حزال هتمي هبا

"... اًخعوٍص وروؿة اًبَان، وراء لك ثأزري حتسزَ اًعورة ادبَة يف اًيفوس 
7
 

ٌل  ا، ًربز  ععَحان همٌلن هلٌل ارثباط وزَق ابًعورة اًبَاهَة، ُو وؾيس اذلسًر ؾن اًعورة وثأزرُي

...  ارلَال واًخرََي

 فارلَال وـيرص  ن ؾيارص اًعورة، ُو ثغل اًلوة اًيفس َة اًيت ٌس خعَؽ هبا ادًب أن ًـصض -

... أدبَ يف ظورة كوًة  ؤثصة، وذعل بخعوٍص حلِلة اًيشء حىت ًخومّه أهَ ذو ظورة جضاُس
 8

 

صي وحِوي، وكس أابن ؾن ذعل اًيلس اذلسًر، فؿل ثـس  ودور ارلَال يف اسَوب اديب أ ص حُو

هممة ارلَال كارصة ؿىل اس خـادة اـلسراكت اذلس َة اًيت كابت ؾن جمال ادراك اـلبارش وإمنا جتاوزت 

هممخَ ُشٍ اًياحِة ًخعي إىل اًلسرة اًفاؿةل اًًض َعة اًيت ثخـا ي  ؽ اًواكؽ حبًصة فذخفاؿي  ـَ ابًخجزاة 

ةلقواًرتهَب واذلشف واضافة، بي ختي . ه ذَلا خسًسا نأهيا ىصاٍ ول ُو
9
 

فادًب ًيؼص بـني ارلَال هؼصة ذاّظة  ذفّصدة، ٍصى هبا اًياس واص َاء رؤًة ممزّية، ثدِح هل 

اًىضف ؾن اًـكات اـلدضابىة، واًصوابط ارلفِة، واـلـاين اًلامئة، فِلسهما ًيا ًَيزتع  ن هفوس يا 

                                                           
6

 . 36 اـلصحؽ هفسَ،  ص
7
 11، 10، ص "اًعورة ادبَة يف اًلصآن اًىصمي : " ظح اصلٍن ؾبس اًخواب 
8
 25اـلصحؽ هفسَ، ص  
9

 7، ص "اًدضبَِ واًىٌاًة : " ؾبس اًفذاح ؾامثن
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رًييا  واظن ازلال اًيت هبرصُا و هدبرّصُا، ومنص هبا و هيفـي  اصلُضة، ًوزيحي ؾن ؾَوهيا اًلضاوة، ًو

. ًِا 
 10

 

ـلس  وارلَال ٍصثبط ابًعورة هنا يف اًواكؽ أداثَ اًعَّـة اًيت ميارس  ن ذًِا فاؿََخَ ووضاظَ، ًو

... ظت بني اـلسراكت اًـلََة واـلسراكت اذلس َة
11

 

 وأ ا اًخرََي فرياد بَ اًخلسمي اذليس ٌَعور اطلُيَة اـلوحودة يف خمَةل اًضاؾص، واًيت ثثري -

... بسورُا أو جس خسؾي ظورا  ضاهبة إىل ذُن اـلخَلي فِيفـي ًِا
12
 

وهحغ يف ُشا افلال أن  ععَح اًخرََي كس حتّسد، وأظبح ًـين اهواع اًبقَة اًيت حصحىز 

صاي يف اًضـص، وؾل ًـس  ؿَهيا اًعورة اًفٌَة، ويه اًدضبَِ والاس خـارة وافلاز، نٌل أهَ دذي ؾيرصا حُو

. جمصد إهيام ًُس هل هعُب  ن اذللِلة 
 13

 

وهبشا ٍىون اًخرََي  صثبعا ابهواع اًبقَة، وممزّيا ًسَوب اديب ؾن اساًَب ارلعابَة 

اهَة وادلسًَة  . واًرُب
 14

 

 اًعور ارلَاًِػة اـلبخسؿة يف ظَاكة اـلـىن ٌَخـبِػص ؾيَ، ويف  :"وؿَََ فإن  وضػوع ؿؿل اًبَان ُو

شٍ اًعور حمتثي يف دِػال  ُشٍ اًعور ثـلس ظةل بني أ ٍصن كس  حىون بُهنٌل يف اًواكؽ أًة ظةل، ُو

"...اـلًضئ  صثبعة بثلافذػَ ورؤاٍ وجتاربَ
15

 

و ـّس "... اًيّؼم :  "نٌل ًربز ُيا ؾيرص أظَي هل صأهَ ودورٍ اًىبري يف اًعورة اًبَاهَة، أ ُو ًو

، وإًََ ٍصّد أ ص اجعاز يف اًلصآن، وكس أًف "اًيؼػم "ؾبس اًلاُص ادلصخاين  ن أبصز  ن حتسزوا ؾن  

...  ًبَان ذعل" داي اجعاز "نخابة ادلََي  

                                                           
10

 8، 7،  ص "اًدضبَِ واًىٌاًة : " ؾبس اًفذاح ؾامثن
11

 . 8 اـلصحؽ هفسَ، ص
12

 . 13، 12 اـلصحؽ هفسَ، ص
13

 . 13 اـلصحؽ هفسَ، ص
14

 . 14 اـلصحؽ هفسَ، ص 
15

 . 6، 5ص / 1989: 1ط/ ًبيان / بريوت / دار اًـَوم اًـصبَة " / ؿؿل اًبَان : " َلس  ععفى ُسارة
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وـلا اكن ًـبس اًلاُص فضي يف إبصاز وثوزَق كضَة اًيؼم وسب إًََ؛ هَ أمكَِا وأحسن ؾصضِا 

وحتلِلِا وحتَََِا وثـَََِا واس خلػصاء أ ثَهتا، وإزاةل  ا ًـصض ًِا  ن ص هبات، وحماوةل ثعبَلِا يف  ِسان 

. اصلراسة ارلاظة
 16

 

وحض ؾبس اًلاُص  فِوم اًيؼم، و سى ارثباظَ ابًيحو فِلول  إ أن " اًيؼػم "اؿؿل أن ًُس : " ًو

، وثـمي ؿىل كواهٌَُ وأظوهل، وثـصف  ٌاُجَ اًيت "ؿؿل اًيحػو "ثضؽ الك م اًوضؽ اطلي ًلذضِػَ  

...  "هُنِجْت ف حًزف ؾهنا، وحتفغ اًصسوم اًيت رمست عل، ف ختّي بيشء  هنا
 17

 

ٌل يف اًعورة اًبَاهَة، كري أهَ ًـخس  وؾبس اًلاُص  ًيىص دور ارلَال و اًـبارة اـلوس َلِة، وثأزرُي

و اًيؼم هَ همٌل ثيوؾت ظور ارلَال وثـسدت وبصز  ا فهيا  ن حٌلل، وهمٌل ثخابـت  ابًـيرص اظَي ُو

ثغل اًـبارات اـلوس َلِة مبا فهيا  ن روؿة وخل، فإن دكة اًيؼم  ن وراء ُشا لكَ، ًوو  صاؿاة اًيؼم 

وروؾخَ فهيا ـلا خاءت ُشٍ اًعور ؿىل ُشا اًًسق ازلَي، مث ًأيت دور ارلَال واًـبارة اـلوس َلِة بـس 

. ذعل ًَضفي لك  هنٌل حٌل ؿىل ازلال
18

 

وؾبس اًلاُص ًلصر أن الاس خـارة واًىٌاًة واٍمتثَي وسائص رضوب افلاز  ن  لذضَات اًيؼم، وؾهنا 

اص خـي "حيسث، وهبا ٍىون؛ هَ  ًخعور أن ًسذي يشء  هنا يف اًلكم ويه أفصاد، فإذا كَيا يف ًفغ  

واص خـي اًصأس صُبا :  ن كوهل ثـاىل" 
19

، إهنا يف أؿىل اـلصثبة  ن اًفعػاحة ؾل ثوخس ثغل اًفعاحة ًِا 

وحسُا، ًوىن  وظو هبا اًصأس  ـصفا ابًف واًم، و لصوان إٍهيٌل اًضُب  ٌىصا  ٌعواب، فَُست 

... اًفعاحة ظفة ٌَفغ اص خـي وحسٍ
20

 

                                                           
16

 3ص / 1997: 1ط/ ًَبِا/ بيلازي/  ًضورات خا ـة كان ًووس"/دراسات يف اًبكة اًـصبَة : " ؾبس اًـاظي قًصب ؿم
17

- دار اـلسين/ َلود َلس صاهص : حتلِق" /  داي الاجعاز : "،  وأبو بىص ؾبس اًلاُص بن ؾبس اًصحٌلن ادلصخاين10 اـلصحؽ هفسَ،  ص 

 .81ص / 1992 : 3ط/ اًلاُصة /  عبـة اـلسين / خسة 
18

 . 25،  ص"اًعورة ادبَة يف اًلصآن اًىصمي : " ظح اصلٍن ؾبس اًخواب
19

 4 سورة  صمي، اًة 
20

وؾبس .  78 ص /1992: 1ط/ اًلاُصة / اصلار اـلرصًة اٌَبياهَة / " اسَوبَة واًبَان اًـصيب   : " َلس ؾبس اـليـم ارلفايج وآدصون

 .    و ا بـسُا100،  ص"داي اجعاز : "اًلاُص ادلصخاين
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 واًدضبَِ  ن أبَف أساًَب اًخـبري اًبَاين وفٌوهَ، وأحسن أدوات اًخعوٍص وأصسُا ثأزريا يف -

نٌل ورد يف اًلصآن ...  وكس صلفت بَ اًـصب كسميا، وأنرثت  ٌَ يف الكهما  ٌثورٍ و ٌؼو َ...  اًيفوس

 ... اًىصمي واًس ية اًيبوًة يف نرثة فذة، وحس يَ فهيٌل ػاُص ابُص

وكس اهخلي ُشا اًضلف ابًدضبَِ إىل اًبقَني؛ فاؾخيوا بَ يف  ؤًفاهتم أصس الاؾخياء وأصادوا 

 ؿىل بـغ أمناط اًدضبَِ أًلااب ثـرب ؾن إجعاهبم هبا  ن حِر بياء  "، و ن ذعل أهنم أظَلوا... ببقخَ

و اًدضبَِ اطلي حيشف فَِ وخَ اًض بَ وأداة  اًدضبَِ، أو  ن حِر اـلضمون؛ اكًدضبَِ اًبََف؛ ُو

و اطلي حيخاج  اًدضبَِ، هَ ًٍزس اًض بَ كوة، فىأن اـلض بَ ُو اـلض بَ بَ، و ن ذعل اًدضبَِ اًبـَس، ُو

إىل ثفسري، وجضبَِ اًخوهَس، واًدضبَِ ادلَس، واذلسن، واًـجَب، واقلمود، واـلس خعصف، واـلعُب، 

 "... واًدضبهيات اًـلم؛ أي ثغل اًدضبهيات اًيت  هؼري ًِا
21

، وكس ؿّس ابن اـلـزت  ن حماسن اًالكم 

". حسن اًدضبَِ : " واًضـص
22

وأ ا اًدضبَِ فِو  ن أرشف الكم اًـصب، ...  ":  وكال  ؤًف هلس اًيرث

ولكٌل اكن اـلضبِػَ  هنم يف جضبهيَ أًعػف؛ اكن ابًضـص أؾصف، ولكٌل .  وفَِ حىون اًفعية واًرباؿة ؾيسمه

.... اكن ابـلـىن أس بق؛ اكن ابذلشف أًِػق
23
 

باهبا، وإوسان :  "وكال ظاحب اًعصاز اؿؿل أن اًدضبَِ ُو حبص اًبكة وأبو ؿشرهتا، ورسُا ًو

 ".  لَهتا
24
 

و ا ٌض خق  هنا حول اـلثي " ص بَ "وكس حّسد اٌَلوًّون  ـىن اًدضبَِ ابٍمتثَي، ودارت  اّدة  

َُ : "ففي ًسان اًـصب بن  ٌؼور هلصأ ُشا اًخحََي اٌَلوّي ...  واـلٌلزةل واٍمتثَي َُ واًَضبِ َب َُ واًض َ ْب : اًض ِ

باٍ، وأص بَ اًيشُء اًيشَء  ََ أابٍ مفا ػؿل:  ازهل، ويف اـلثي: اـِلثُْي، وازلؽ أص ْ ...  " ن أص ب
 25

 

                                                           
21

ص اًبَاين بني اًلس اء واقلسزني  : " حس ين ؾبس ادلََي   . 24،  ص"اًخعٍو
22

 . 166 و152ص / 1990: 1ط/ بريوت / دار ادلِػي / ؾبس اـليـم دفايج : حتلِػق" / اًبسًػؽ : " ؾبس ػل بن اـلـزت 
23
 وس َأيت اًالكم 58ص/ 1980/ بريوت / اـلىذبة اًـَمَة / ظَ حسني، وؾبس اسلَس اًـبادي : ورش"/ هلس اًيرث : " كسا ة بن حـفص 

 . مّعا يف وس بة اًىذاب إىل كسا ة
24

/ اـلىذبة اًـرصًة / ؾبس اسلَس ُيساوي : حتلِق"/ اًعصاز اـلخضمن رسار اًبكة وؿَوم حلااق اجعاز : " حيي بن محزة اًـَوي 

 167ص / 1ج / 2002: 1ط/ بريوت 
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و خيصج اًدضبَِ يف خشرٍ اٌَلػوّي ؾن ُشا اـلـىن اًوضـي اطلي ٍصاد بَ اـلثَي واًيؼري، وداذي 

وواحض أّن اًخـًصف اٌَلوّي ؾػاّم  حيّسد ظفات اـلٌلزةل، .  ُشا اظار ثيضّم  ض خلّات اـلاّدة اًدضبهيَة 

... و ًخـّصض ًعبِػـة اًعةل بني اًيشء و ثَهل
 26

 

... اصلةل ؿىل  ضارنة أ ص دص يف ظفة أو أنرث- وأ ا يف اظعح اًبقَني، فاًدضبَِ ُو 

و  اـلض بَّ واـلض بَّ بَ، وؿكٍة حصبعٌِل جسمى وخَ اًض بَ، : ًلوم أساساً ؿىل ظصفني أظََني ٌُل " ُو

و ن ذل ُشٍ اـلىوانت اربـة ثخحصك ؾبلًصة اًبََف ًَعوغ .  وأداة ثعي بُهنٌل ًعَق ؿَهيا أداة اًدضبَِ

ا  بني ؾن رؤًذػَ اطلاثَة ًص َاء، وإحساسَ حنُو و حني ًـلس  لارانت ػاُصة .  اًعور اًدضبهيَة، ًو ُو

ًوحوٍ ص بَ ثعي بُهنا،  ًخـّسف يف إجياد ُشٍ اًعت، و خيَلِا  ن اًـسم، نشعل  ًيلي ؾهنا 

هل حصفِا فلصد اًدضابَ امّص، وإمنا ًخسذي بصظَسٍ اًضـوري وفعيخَ اًـلََة ًَضفي ؿَهيا  ن ذاثَ، 

"حبَر ٍىون اًدضبَِ ظورة  ن اطلات واـلوضوع  ـاً 
27
 

ا اًبقَون، أمهِا زث أصار إٍهيا ابن ازري؛ ويه ، -أو اًبكة- اـلباًلة: ٌوَدضبَِ فوااس ذهُص

-أو الادذعار- أو اًضػاح، واجيػاز- واًبَان
28
 

ا حيي بن محزة اًـَوي ، وفّعي اًلول فهيا  ؽ اٍمتثَي، وذعل  ن "اًعصاز "يف  - أًضا- وكس ذهُص

ذل ززة  لاظس
 
 :

29
 

شا نلوهل ثـاىل: اـللعس اول-  ﴿:  يف إفادثَ ٌَبكة، ُو                

﴾
 30

ا ؿىل هجة اـلباًلة يف ذعل،  ا وخفا ة أ ُص ، فض بَ اًسفن ادلاًرة ؿىل ػِص اًبحص ابدلبال، يف نرُب

                                                                                                                                                               
25

دار "/ًسان اًـصب : "،  وأبو اًفضي حٌلل اصلٍن ابن  ٌؼور افًصلي اـلرصي 25،  ص "اًدضبَِ واًىٌاًة : " ؾبس اًفذاح ؾامثن 

 503ص  /13ج / بسون اترخي/بريوت / ظادر
26

  25،  ص "اًدضبَِ واًىٌاًة : " ؾبس اًفذاح ؾامثن 
27

 37 اـلصحؽ هفسَ،  ص 
28

/ بريوت / اـلىذبة اًـرصًة / حمي اصلٍن ؾبس اسلَس : حتلِق"/ اـلثي اًسائص يف أدب اًاكثب واًضاؾص : " ضَاء اصلٍن بن ازري 

 378 / 1ج / 1999
29

 . ،  ابدذعار145 اىل 142ص / 1،  ج...  "اًعصاز: " اًـَوي
30

 .   24 سورة اًصمحن، اًة 
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ىشا اًلول يف مجَؽ ثرصفات اًدضبَِ، فإهَ  ًيفم ؾن إفادة اًبكة، وإ ؾل ٍىن جضبهيا، ن إفادثَ  ُو

...   ٌَبكة ُو  لعسٍ اؾؼم، واببَ اوسػؽ

شا ػاُص، فإهم إذا كَت: اـللعس اًثاين-  ًزس اكسس، فإن اًلصض جضبهيَ : يف إفادثَ ًجياز؛ ُو

وكري ذعل  ن ...  ابسس يف صِا ة اًيفس، وكوة اًبعش، وحصاءة اكسام، واًلسرة ؿىل الافرتاس

ًزس صِم دساع كوي اًبعش حصيء : اًعفات اًفادصة، فلس اس خليُت بشهص ًفغ اسس ؾن أن ثلول

...  ادليان كادر ؿىل الاؾخساء، فِشا ُو اطلي ىًصسٍ ابجياز

يف إفادثَ ٌَبَان واًضاح ؛ فإهَ خيصج اـلهبم إىل اًضػاح، واـلخَبس إىل : اـللعس اًثاًر - 

شا نلوهل ثؽ ىسوٍ حةل اًؼِور بـس دفااػَ، واًربوز بـس اسدذارٍ، ُو ؾن اًىفار - اىلػاًبِػان، ٍو

﴿-: واـليافلِػن                             ﴾ .
31
 

: ونلول أيب هَُواٍس يف ذم اصلهَا وثلبَحِا_ 
32
 

...  هَل َؾن ؿَُسوٍّو يف ِزَاِب َظسًقِ     إَذا اْ ذَحَن اصُلهَْا ًَبٌُب حََىَضَفْت               

فِشٍ اًفوااس اًثث  وحودة يف لك جضبَِ، كري أّن ُياك بـغ اهواع ادذّعت بفوااس أدصى، 

فبـضِا أبَف  ن ... وذعل ن اًدضبهيات ًُست يف  س خوى واحس  ن اًبكة واذلسن واًخأزري يف اًيفس

شٍ حلِلة ًسروِا لك  ّعَؽ ؿىل اًدضبهيات اـلأزورة ؾن ... بـغ، وأصّس  ثأزريا، وأكوى ثعوٍصا وأبسع ُو

.  اًـصب، فإهَ ٌضـص ابًصوؿة ثأذشٍ ؾيس بـضِا دون اًبـغ ادص

وكس هّط نثري  ن ؿٌَلء اًبكة ؿىل أن اًدضبَِ لكٌل اكن بـَسا دفِا، حيخاج يف إدرانَ واس خرصاخَ 

اكن أبَف، وأصّس ثأزريا، ًـمي يف اًيفوس واًـلول معي اًسحص، فِأذش . . إىل دكة هؼص، وفضي ثأّ ي

.  ابًباب

                                                           
31

 . 17 سورة اًبلصة، اًة 
32
 394ص / 1987: 1ط/بريوت /دار اًىذب اًـَمَة/ اصلًوان : أبو هواس 
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، أدرك أن ُشا "جضبَِ اٍمتثِػي "و ن ثأّ ي صواُس اًدضبَِ اطلي أظَق ؿَََ اًبقَون امس 

...  اًيوع أبَف وأصّس ثأزِػصا  ن كريٍ، ذعل هَ حاز  ن ثغل اًعفات أوفص هعُب

وكس ًلي ُشا اًفّن اًبسًؽ اُامت ا ابًلا  ن ؿٌَلء اًبكة، وذعل هنم ؾصفوا  زًنخَ وفضهل، فاؾخيوا 

وؿىل رأس ُؤء ص َخ ... بَ يف  ؤًّفاهتم، وأابهوا ؾن فضهل، ومجَي أثصٍ يف اًيفس، وكوة ثأزريٍ فهيا

ؾبس اًلاُص ادلصخاين، واطلي دّعَ بسراسة  فّعةل  ـملّة رااـة، ثسّل ؿىل كصحية فِّاضة، : اًبكة اًـصبَة 

...  وذاكء حاّد، وبرص بأساًَب اًـصب يف الكهمم، وذوق أديب ؿال

ىفي أن ثلصأ هل ُشا اًالكم اًصااؽ  ؾن ثأزري اٍمتثَي، وذعل حني "- أرسار اًبكة "يف نخابَ  - ٍو

ي جضػّم يف أهَ ًـمي معي اًسحص يف ثأًَف اـلخباًيني حىت خيخرص عل بُـس  ا بني اـلرشق :  " ًلول ُو

ام ص هباً يف اصزاص اـلازةل، .  واـللصب، وجيمؽ  ا بني اـلضئػم واـلـػصق و ًٍصم ٌَمـاين اـلمثةل ابُو ُو

ًصم اًخئام  ًصم اذلَاة يف ازلاد، ٍو ـعَم اًبَان  ن اجعػم، ٍو يعق عل ادػصس، ًو واص باح اًلامئة، ًو

..."ؿني اضساد، فِأثَم ابذلَاة واـلوت ٍلوؿني، واـلاء واًيار جممتػـني
 33

  ...

 ؟و ن مه اؿم اطلٍن أسِموا يف ثعّورٍ  - ؟مّث هَف منا وثعّور - ؟فىِف وضأ ُشا اًفّن وختَّق 

و ا يه هجود ؾبس اًلاُص ادلصخاين  - ؟و ا أثصٍ يف بكة اًالكم وأداء اـلـىن  - ؟و ا يه حلِلذَ - 

... ؟ارلاّظة يف رفؽ كواؿسٍ وحتسًس  ـاـلَ 

                                                           
33
.  132ص  / 1989: 2ط/  رص– عبـة اـلسين -/ خّسة-دار اـلسين/ َلود صاهص : حتلِق"/ أرسار اًبكة : "ؾبس اًلاُص ادلصخاين 
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ذ بساًة ػور،  نػد أن ميّص مبصاحي  ن اًخطػ، ب وؿَػوم همٌل اكن  وضػصّم أن أي ؿؿل  ن اًـي

ةل، وأي فّن  ن ػػص أن ثوصل اكمػ ًًت" ااي  ػو اًلغ.  وضأثَ إىل أن حىمتي أبوابَ و  سااهل و كضاايٍ

ون إمنا ُو هخاج كصاحئ، ًضاف بـضَ إىل بـغ، و ًـمي بـضَ يف بـغ، فاًفضي و إن وسب إىل ػاًفن

اـلخأدص، و اًرشف و إن حازٍ  ن انمتي ؾيسٍ و ظادف اًامتم صلًَ فإن اـلخلسم ًلامسَ ُشا اًرشف حىت 

"وحسب اًسابلني أن معَِم و أحصمه ؾيس ػل اطلي  ًضَؽ ؾيسٍ  ثلال ذرة .  و إن أدعأ
34
 . 

، وثخابؽ ؿىل حتلِلِا و اًسري -كاهون اًخعور– و سااي اًبكة و فٌوهنا، كس حصى ؿَهيا ُشا اًلاهون 

".  فّن اٍمتثَي اًبقي أو جضبَِ اٍمتثَي : و ن ُشٍ اًفٌون.  هبا حنو اًىٌلل أخةّل  ن ؿٌَلء اًـصبَة اـلخلس ني

وس يـصض يف ُشا اًفعي آراء ظاافة  ن ؿٌَلء اًبكة و اًـصبَة، ممن ثياًووا يف نخهبم ُشا اًفن 

، -حسب س ية وفاة لك واحس  هنم– اًبسًؽ أو أصاروا إًََ،  ذّبـني يف اًـصض  هنج اًدسَسي اًز ين 

شا اـلهنج س ميىٌيا  ن اًوكوف ؿىل أّوًَة ُشا اًفن، هَف ختَق ووضأ، مث هَف منا و ثعور حىت ...  ُو

ص َخ اًبكة اًـصبَة و حملق ؿَوهما، اـلخوىف يف أوادص – ازدُص ؿىل ًس اًض َخ ؾبس اًلاُص ادلصخاين 

.  بـس ذعل، و ُو  ا س يفعي فَِ اًالكم حلا يف كري ُشا اًفعي- (471س ية )اًلصن ارلا س اًِجصي 

– نٌل س ميىٌيا  ن  ـصفة اؿم اطلٍن ثأثّصمه ؾبس اًلاُص يف معهل حني معس إىل وضؽ هؼًصة جضبَِ اٍمتثَي 

...  إن اكن كس ثأثص
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 89ص/ بسون اترخي/ 2ط/ رص/  عبـة ا اهة" / سٌلت اًبكة ؾيس اًض َخ ؾبس اًلاُص : " َلس خل اطلُيب 
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أبو ؾبِــــسة  

و كبي ".  جماز اًلصآن "، ظاحب اًىذاب اـلضِور  (ُػ211: ت)ُو أبو ؾبَسة  ـمص بن اـلثىن 

اًرشوع يف اـللعود، ًًبلي اًخيبَِ ؿىل أ ص همم، و ُو أهَ  ذف بني اًباحثني يف أن أاب ؾبَسة ُو 

.   ـياٍ الاظعيح اـلـصوف" افلاز " كري أهَ ؾل ًلعس بَفغ  ... يف نخابَ" أول  ن أظَق لكمة جماز 

أبو ؾبَسة  ـمص بن اـلثىن يف نخابَ، و ًىن ؾل ًـن : و أول  ن ؾصف أهَ حلكم بَفغ افلاز:  " كال ابن حميَة

"ابفلاز  ا ُو كس مي اذللِلة، و إمنا ؾىن مبجاز اًة  ا ًـرب بَ ؾن اًة 
35

نٌل كال – أو بـبارة أدصى .  

َِا : " اصلنخور صويق ضَف ا و ثأًو خضح ُشا اـلـىن  ٌش اًسعور اوىل يف :" ، كال"ؾىن بَ ثفسرُي ًو

  ﴿:كال ػل خي زياؤٍ: "اًىذاب، فلس خاء يف فاحتخَ           ﴾ 
36

ثأًَف بـضَ : ، جمازٍ

 ﴿: إىل بـغ، مث كال           ﴾
37

فإذا أًّفٌا  ٌَ صُئا فضممياٍ إًَم خفش بَ : ، جمازٍ 

...  "وامعي بَ ومّضَ إًَم
38

، ؿىل أهَ ًحغ أهَ ادذار اًػات اًيت ثعور ظصكا خمخَفة يف اًعِػاكة 

و أداٍ ُشا .  واصلةل،  متث مبا ٌض هبِا  ن أصـار اًـصب وأساًَهبم، و صارحا ـلا ثخضميَ  ن ًفغ قًصب

اس خـارة وجضبَِ ووياًة و ثلسمي و ثأذري و حشف و حىصار : الادذَار إىل أن ًخحسث ؾٌل يف اايت  ن 

..."وإضٌلر
39

  .

، حِر وردت ُشٍ اًلكمة ؾيس "اٍمتثَي "، فلس حتسث أبو ؾبَسة يف نخابَ ؾن  ...إذا ؿؿل ُشا

 ﴿: ثفسريٍ ًلوهل ثـاىل        ﴾
40

، ن  ا بيوٍ ؿىل "اٍمتثَي "وجماز اًة جماز : "...، كال

و  ا جيصف  ن  اًخلوى أزبت أساسا  ن اًبياء اطلي بيوٍ ؿىل اًىفص واًيفاق فِو ؿىل صفا حصف، ُو

                                                           
35

 . 71ص/ ُػ1419: 1ط/ بريوت /دار اًفىص/ حتلِق ظسيق مجَي ؾعار" / اميان : " أمحس بن ؾبس اذلَمي ابن حميَة 
36

 17 سورة اًلِا ة، اًة 

 
37

 18سورة اًلِا ة، اًة 
38

 13ص / 2006: 1ط/ بريوت /  دار اًىذب اًـَمَة/ أمحس فًصس اـلًزسي : حتلِق"  / جماز اًلصآن : " أبو ؾبَسة  ـمص بن اـلثىن 
39

 29ص/ 1965/  رص/ دار اـلـارف" / اًبكة ثعور و اترخي : " صويق ضَف 
40

 109سورة اًخوبة، اًة 
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"س َول اودًػة ف ًثبت اًبياء ؿَََ
41
ؾيس أيب "- اٍمتثَي "– واًبحر ان ُو يف دةل ُشٍ اًلكمة. 

.  ؾبَسة

ؾيس أيب ؾبَسة ُو اًدضبَِ أو جضبَِ اٍمتثَي، و جنسٍ " اٍمتثَي "ٍصى اصلنخور أمحس  عَوب أن  

ًوُس يف ُشا اًخفسري  ا ًـعي اًفصق اًواحض بني :  "...ًلول بـس أن أورد ثفسري أيب ؾبَسة ًًة اًسابلة

"اٌَوهني 
42

  .

واذللِلة أن اًخثبت  ن  سى حصة ُشا اًصأي، ٌس خوحب اًصحوع إىل نخاب أيب ؾبَسة، و اًبحر 

.  ؾيسٍ- لكمة متثَي– يف  واضؽ أدصى  ن بني ثفسرياثَ، ؾن الكم هل كس ًوكفٌا ؿىل دةل ُشٍ اًلكمة 

:  وـلا رحـيا إىل اًىذاب و حبثيا فَِ، وخسان اـلؤًف

   ﴿: ًلول ؾيس كوهل ثـاىل     ﴾
43

جمازٍ، جماز اـلثي واًدضبَِ، : "

..."إذا اس خأظَوا صُئا كاًوا ُشا اًالكم، و ُو  ثي.  واًلواؿس اساس
44

  .

﴿ :  ووخسانٍ ًلول يف ثفسري كوهل ثـاىل          ﴾
45

جمازٍ جماز اـلثي،  : "

...  "نفّػوا ؾٌل أ صوا بلوهل  ن اذلق، وؾل ًؤ ٌوا بَ وؾل ٌسَموا: " و وضـَ  وضؽ
46
 

    ﴿: ويف ثفسري كوهل ثـاىل        ﴾
47

 : "جمازٍ يف  وضؽ كوهلم: " ًلول

"متسم ؾٌل ًًبلي عل أن ثبشل  ن اذلق، و ُو  ثي و جضبَِ 
48
 

                                                           
41

 . 106: ، ص"جماز اًلصآن : "  أبو ؾبَسة
42

 332ص / 2000: ظبـة/  ىذبة ًبيان" /  ـجم اـلععَحات اًبقَة و ثعورُا : "  أمحس  عَوب 
43

 . 26سورة اًيحي، اًة
44

 . 138، ص "جماز اًلصآن : "أبو ؾبَسة 
45

 . 9سورة إبصاُمي، اًة
46

 . 129اـلعسر هفسَ، ص 
47

 . 29سورة ارساء، اًة
48

 . 143اـلعسر هفسَ،  ص 
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إن اًخأ ي يف ُشٍ اًخفسريات اًيت كسهما أبو ؾبَسة، و ازلؽ بُهنا و بني  ا خاء يف ثفسريٍ ًة 

:  اًخوبة اًسابلة، ًوكفٌا ؿىل اذللااق اثَة

 فاٍمتثَي "جضبَِ "، ولكمة  " ثي "ؾيس أيب ؾبَسة  صادفة ًلكمة  " متثَي "أن لكمة  : أو ،

 . ُو اـلثي و اًدضبَِ

 أن ُشٍ اـلععَحات اًثث حصد ؾيسٍ حسب دٍهتا يف اٌَلة، ذعل ن دةل اٍمتثَي : اثهِــا

واًدضبَِ يف اٌَلة واحسة، ونشعل دةل اـلثي، ففي نخب اٌَلة ٍاكد ًيحرص  ـىن اـِلثْي و اـلثَي و اـلثَي، 

"يف اًخيؼري و اًدضبَِ و اًفضي و كوة اًؼِور 
49

 ثي ": "م ث ل : " ادة" خمخار اًعحاح "وخاء يف  .  

هَبَ، واـلثي  ا ًرضب بَ  ن : ، نٌل ًلال"َ ثهَُل " و " ِ ثهُْل "ُشا  : وًة، ًلالػلكمة جس هْبَ و ص َ ص ِ

..."ا ثال
50

 ﴿:  ول يف ثفسري كوهل ثـاىلػدة هفسَ جنسٍ ًقػوأبو ؾيب.         

 ﴾
51

ا: " :  كال اؾىش. ارضب يل  ث: ُشٍ اص باٍ و اًيؼائص حنخج هبا، ًلال: جماُز

"ُي ثْشُنُص اًـَِس يف ثَيَُمَط إْذ       ثرَضُب يل كاِؿساً هبا  ثَ 
52
 

.  ،  ن دون ثفًصق بُهنٌل"اًدضبَِ "بَفغ " اـلثي"ومما ًؤًس ذعل أًضا أن أاب ؾبَسة ًلصن ًفغ  

 وويدِجة ٌَحلِلذني اًوَني، ًؼِص أن  ععَحات اكًدضبَِ والاس خـارة، ؾل حىن كس : واثًثــا

واضعصاب .  حتسدت ؾيس أيب ؾبَسة ابـلـىن الاظعيح، فض ؾن أن حمتزي ؾن بـضِا اًبـغ

مسة ابرزة  ن سٌلت اًخأًِػف اًبقي يف - نٌل بني اصلنخور ؿًل ؾرشي زاًس-  سًوت اـلععَحات

اـلصحةل اوىل  ن  صاحي اًبكة؛ ويه  صحةل اًًضػأة
53

بي إهيا ىصى أاب ؾبَسة ًلصن أحِاان  ععَح .  

                                                           
49

بة"/  ن كضااي اًبكة واًيلس : " ؾبس اًـؼمي اـلعـين  51ص/ 2002: 1ط/ اًلاُصة/  ىذبة ُو
50

 331ص / 2004/ اًلاُصة/ دار اذلسًر" / خمخار اًعحاح : "  أبو بىص بن ؾبس اًلادر اًصازي
51

 43سورة اًـيىبوت، اًة 

 171ص / 1980/ بريوت/ دار بريوت/ اصلًوان: "، و اؾىش  ميون بن كُس211، ص "جماز اًلصآن : " أبو ؾبَسة4
 ؿًل ؾرشي53

 زاًس 
  و ا بـسُا35ص /2004 : 4ط/اًلاُصة / ىذبة اداب ...  "/اًبكة اًـصبَة: " 
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 ﴿: اًدضبَِ مبععَح اًىٌاًة نٌل يف ثفسريٍ ًلوهل ثـاىل          ﴾
54

وياًة " ًلول ؾيَ إهَ  

ظورة  ن ظور اًدضبَِ اطلي أظَق ؿَََ اًبقَون - نٌل ذهص اصلنخور زاًس–وواحض أّن اًة " وجضبَِ 

و اطلي حشف  ٌَ وخَ اًض بَ وأداة اًدضبَِ ... امس اًدضبَِ اًبََف ُو
55
 

يف كوهل " جضبَِ اٍمتثَي :  "وإذا ثلصر ُشا، ف ًسرى  ا اطلي كعسٍ اصلنخور أمحس  عَوب بـبارة

ذعل ن  ثي ثغل اًـبارة كس ثويح بأن أاب !إن اٍمتثَي ؾيس أيب ؾبَسة ُو اًدضبَِ أو جضبَِ اٍمتثَي ؟

شا بـَس... مبـياٍ الاظعيح" جضبَِ اٍمتثَي "ؾبَسة ٍىون كس ؾصف أو أدرك  ـىن   .  ُو

ًشهص بـس أن أورد ثفسري أيب ؾبَسة ًًة اًساًفة اطلهص ويه " صفِؽ اًس َس "ونشعل ىصى اصلنخور  

   ﴿: كوهل ثـاىل    ﴾ .. .  الاس خـارة اٍمتثَََة "أن ؾبارثَ جيش بإدراك  ـىن

مبـىن الاس خـارة اٍمتثَََة صاع نثريا " اـلثي "واًواكؽ أن اس خزسام لكمة  : "كال ... وإن ؾل ٌسّمِا بشعل" 

"يف أوساط اًبقَني بـس ذعل 
56

واذللِلة أن  ا ذُب إًََ اصلنخور اًس َس  ن أن اًبقَني بـس أيب .  

 ًَزم  ٌَ أن ٍىون ... ؾبَسة كس صاع نثريا يف أوساظِم اس خزسام لكمة اـلثي مبـىن الاس خـارة اٍمتثَََة

أبو ؾبَسة كس أدرك  ـىن الاس خـارة اٍمتثَََة نٌل أدرنَ  ن خاء بـسٍ إذ إن الك َ  ًسل ؿىل ذعل بي 

.  ًسّل ؿىل أهَ ًٍصس اـلـىن اٌَّلوي ٌَمثي نٌل س بق بَاهَ

ظور :  "يف نخابَ- وكس ذهص اصلنخور َلس أبو  وىس أن اس خاذ اك ي ارلويل كس نخب حبثا ضافِا

فـصض صلراسة ... ؾن ثعور دراسة اًدضبَِ وثدبّؽ يف برص  صاحي ُشا اًخعور"-  ن ثعّور اًبَان اًـصيب 

ا يف كوهل بسو  ن فِم أيب ؾبَسة ٌَعور اًبَاهَة :  "أيب ؾبَسة واس خزَط يف هناًة حسًثَ هجودٍ ورنُز ًو

ؾيسٍ ظًصق " جماز "أهَ  ًخـسى اًفِم اٌَلوي فِو ًخـّصض ٌَفّن اًبَاين حبسب  ا ثفّّسٍ اٌَلة فلكمة  

"نٌل فّّسهتا اٌَلة حصادف لكمة جضبَِ" متثَي "ولكمة ... اـلـىن 
57

  .

                                                           
54

سورة 
اًبلصة، اًة
 

223 

 ؿًل ؾرشي55
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 ابن كذَبــة اصلًيوري

 

ي  ضلك اًلصآن :  "، ظاحب اًىذاب اـلضِور(ُػ276: ت)أبو َلس ؾبس ػل بن  سؿل  ، "ثأًو

ظيفَ ٌَصد ؿىل اـلحسة وأص باُِم اطلٍن ًعـيون ؿىل اًلصآن اًىصمي، فِلوًون إن بَ ثياكضا "واطلي  

و ظـن  صدٍ إىل هجَِم بأساًَب اًـصبَة، و ن مّث أًّف  وفسادا يف اًيؼم، واضعصااب يف اؾصاب، ُو

بعي اًباظي، ؿارضا فَِ بـغ آي اطلهص اذلىمي،  سدضِسا ًِا بيعوص اًضـص،  نخابَ، ًَحق اذلق ًو

ا سلط دؾوى اًعاؾيني وميحُو ...  "ًَلمي اصلًَي ؿىل  ا ًلوهل، ٌو
58

واًىذاب قين ابـلباحر اًبقَة، .  

فلس حتسث فَِ ؾن افلاز، والاس خـارة، واًلَب، واذلشف والادذعار، واًخىصار، واًىٌاًة واًخـًصغ، 

.  إىل كري ذعل...  واًخلسمي واًخأذري

أ ا اٍمتثَي فلس ورد ذهصٍ يف اًىذاب، يف س َاق حسًر اـلؤًف ؾن اًـصب و ا دعِم ػل بَ  ن 

ظصق اًلول : ٌوَـصب افلازات يف اًالكم، و ـياُا: "اًـارضة واًبَان واجساع افلاز، وذعل يف كوهل

الاس خـارة، واٍمتثَي، واًلَب، واًخلسمي واًخأذري، واذلشف، واًخىصار، وادفاء، : و آذشٍ، ففهيا

واػِار، واًخـًصغ، وافعاح، واًىٌاًة، واًضاح، وخماظبة اًواحس خماظبة ازلَؽ، وازلَؽ دعاب 

اًواحس، واًواحس وازلَؽ دعاب الازيني، واًلعس بَفغ ارلعوص ـلـىن اًـموم، وبَفغ اًـموم ـلـىن 

"ارلعوص،  ؽ أص َاء نثرية سرتاُا يف أبواب افلاز إن صاء ػل ثـاىل 
59

  .

وكس حتسث ابن كذَبة ؾن نثري  ن ظصق اًلول و  آذشٍ، و ثوسؽ يف اٍمتثَي ًِا، ويه اًيت سٌلُا بػ  

 حزال جس خزسم - نٌل ًلول اصلنخور صويق ضَف– ؾيسٍ " افلاز "و نأن لكمة  ".  افلازات يف اًالكم "
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 58، ص "اًبكة ثعور واترخي : " صويق ضَف 
59

ي  ضلك اًلصآن : " ؾبس ػل بن  سؿل ابن كذَبة   21-20ص/  بسون اترخي / اـلىذبة اًـَمَة/ اًس َس أمحس ظلص : حتلِق"/ ثأًو
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مبـياُا اًواسؽ اطلي اس خزسهما فَِ أبوؾبَسة
60
ونشعل ٍصى اصلنخور صفِؽ اًس َس أن ابن كذَبة ثأثص يف . 

وع إىل ػمبهنج أيب ؾبَسة  ن حِر اًصج... رآنػلك  ن آايت اًقػل ـلا أشػاًصوح اًـاّم ـلهنجَ يف اًخأوي

" افلاز "بي إهَ اس خزسم لكمة  : "كال ...  أساًَب اًـصب يف اًخـبري واًلِاس ؿَهيا والاُخساء هبا

"اًيت اكهت  فذاح أيب ؾبَسة إىل فِم أساًَب اًلصآن ابـلفِوم هفسَ اطلي كعسٍ أبو ؾبَسة 
61

ًوىن ابن ... 

، و جنس هل الك ا ؾيَ  ا ؿسا ثغل اصارة اًسابلة حِامن ؿّسٍ  ن "ٌَمتثَي "كذَبة ؾل ًـصض يف نخابَ  

شا ممّا كس ٍصحج أّن ُشا اـلععػَح ٍصد ... نٌل ذهصان- جمازات اًـصب يف الكهما أي  ن أساًَهبا يف اًخـبري ُو

.  ابـلـىن اٌَلوي" اـلثي واًدضبَِ"ؾيسٍ بيفس اصلةل اًيت ورد هبا ؾيس أيب ؾبَسة  ن كبهل، ويه 

                                                           
60
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 22، ص "اًبحر اًبقي ؾيس اًـصب : " صفِؽ اًس َس



  الفصل األول 

 

20 

 

 كسا ـــة بن حـفػػػص

هلس "، و نخابَ اـلضِور يف اًيلس واًبكة، ُو نخاب  (ُػ327: ت)ُو أبو اًفصج كسا ة بن حـفص 

ثوفِلا  ٌلعؽ اًيؼري، "، و كس دعا فَِ  ؤًفَ ابـلباحر اًبقَة دعوات َلودة، و وفّق فَِ  "اًضـص 

و ثوفِق حـي  ن ٍىذبون يف اًبسًؽ بـسٍ ًَِجون ابمسَ، ويف  لس هتم أبو ُل اًـسىصي ظاحب   ُو

، ونشعل  ن نخبوا يف ؾَوب اًضـص و وحوٍ رداءثَ، و يف  لس هتم اـلصزابين يف نخابَ  "اًّعياؾخني "

"اـلوّصػح "
62

  .

:  اـلضِور وسبذَ إىل كسا ة بن حـفص، فِو" هلس اًيرث "و أ ا نخاب  

  ًُس حصَح اًًّسبػة إًََ نٌل ذهص اصلنخور صوكػي ضَف: أو
63

 ، بي ُو حػزء  ن نخاب 

ػان يف وحوٍ اًبِػان : " امسػَ ب، ؿرث ؿَََ أحػس "اًرُب ، ًصخي ًسؾى إحسػاق بن إبصاُمي بن سَامين بن ُو

...  اًباحثني يف بـغ اـلىذبات اوربِػة

 و طلعل رضبيا ؾيَ ظفحا"ٌَمتثَي "ًُس فَِ ذهص : اثهِــا ، . 

، و ؿّسٍ  ن هـوت أمه أقصاض "اًدضبَِ "ؾن  " هلس اًضـص "وكس حتسث كسا ة بن حـفص يف نخابَ  

اًضـصاء يف اـلـاين
64

" اٍمتثَي"و حتسث ؾن  .  ، وحـهل كس امي ٌَمسح واًِجاء واـلصايث واًًّسُب واًوظف

اٍمتثَي "يف  وضؽ آدص  ن نخابَ، و ؿّسٍ  ن هـوت ااخف اٌَّفغ  ؽ اـلـىن، و ظيَـَ ُشا ًويح بأن  

، و ُشا ُو اًعواب، و ًؤنسٍ اًخـًصف اطلي ذهصٍ كسا ة ٌَمتثَي، وا ثةل اًيت "اًدضبَِ "ؾيسٍ كري  " 

ؾيس أيب ؾبَسة بن " متثَي "بـس أن ذهص دةل لكمة  - كال اصلنخور أمحس  عَوب - نٌل س َأيت-  ثي هل هبا 
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63

 .  و  ا بـسُا93اـلصحؽ هفسَ،  ص
64
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ًوـي كسا ة اكن أّول  ن ؿّس اًخّمثَي خماًفا ٌَدّضبَِ، و ُو ؾيسٍ  ن هـوت ااخف اٌَّفغ -: "... اـلثىن 

"واـلـىن 
65

  .

و"اٍمتثَي : " و ن هـوت ااخف اٌَّفغ و اـلـىن:  "كال كسا ة أن ًٍصس اًّضاؾص إصارة إىل : ، ُو

 ـىن، فِضؽ الك ا ًسّل ؿىل  ـىن آدص، و ذعل اـلـىن ادص واًالكم ًيبئان مّعا أراد أن ٌضري 

..."إًََ
66

، فإذا أراد اًضاؾص اًـبارة ؾن  ـىن  ن اـلـاين فوضؽ الك ا ًسّل ؿىل  ـىن آدص وذعل اـلـىن 

... فشعل ُو اٍمتثَي ؾيس كسا ة... ادص  ؽ س َاق اًالكم ًيبئان مّعا أراد أن ٌضري إًََ
67
 

حنو ُشا " حواُص اًفاظ "وكس هلي اصلنخور أمحس  عَوب ؾن كسا ة هفسَ يف نخاب هل آدص مّساٍ  

و اًخّمثَي أن ٍصاد اصارة إىل  ـىن، فذوضؽ أًفاظ ثسّل ؿىل :  "و كال كسا ة أًضا:  "...  اًخـًصف، فلال

نٌل نخب .   ـىن آدص، و ذعل اـلـىن و ثغل اًفاظ  ثال ٌَمـىن اطّلي كعس ابصارة إًََ و اًـبارة ؾيَ

أّ ا بـس فإيّن أراك ثلّسم رخ و ثؤّدص أدصى، :  " ًٍزس بن اًوًَس إىل  صوان بن َلّس، حني ثَىّأ ؾن بَـخَ

فإذا أاتك نخايب ُشا فاؾمتس ؿىل أهّيٌل صئت و اًّسم، فَِشا اًخّمثَي  ن اـلوكؽ  ا ًُس هل ًو كعس ٌَمـىن 

، ؾل ٍىن "بَلين ثَىّؤك ؾن بَـيت، فإذا أاتك نخايب ُشا فباًؽ أو :  "بَفؼَ ارلاّص حىت ًو أهَّ كال  ث

"ًِشا اٌَّفغ  ن اًـمي يف اـلـىن ابًخّمثَي  ا ـلا كّس َ 
68

  .

شا اـلثال اطّلي أوردٍ كسا ة يف   ، أدذهل اـلخأدصون  ن ؿٌَلء اًبكة حتت  ا "حواُص اًفاظ "ُو

:  ، ويه  ن افلاز اـلصنّب، فلس ؾّصف ارلعَب اًلزوًين افلاز اـلصنّب بأهَ"الاس خـارة اًخّمثَََة "مّسوٍ بػ 
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، و ذهص ؾبارة ًٍزس "اٌَّفغ اـلصنّب اـلس خـمي فامي ص بَّ مبـياٍ اظًل جضبَِ اًخّمثَي ٌَمباًلة يف اًدّضبَِ "

... بن اًوًَس  ثا هل
69
 

كول : ،  هنا"اٍمتثَي "أورد كسا ػة أ ثةل وصواُس أدصى ؿىل  ا مّسػاٍ  " هلس اًّضـػص "ويف نخابَ  

 :اًّص ــاح بن  ِـّـادة

نػا ػ الِ ػيِن بــــَسُا يف شػَلػفػ جتؽَ أؾل ثَػُم يف ًُمىَن ًَسًَْم حـَْخَين 

ْو أهيَن أْذهبُت  ا ُنيُت ُاًاكً  ؿىل َدْعةٍل  ن ظاذلاِت ِدعاًاك ًو

إهَّ اكن ؾيسٍ  لّس ا ف ًؤّدصٍ، أو  لّصاب ف ًبـسٍ، أو جمخىب : فـسل أن ًلول يف اًبُت اّول: كال

إهَّ اكن يف ميىن ًسًَ ف جيـهل يف اًُّسى، ذُااب حنو ا ص اطّلي كعس اصػارة : إىل أن كال... ف جيخًبَ

إًََ بَفغ و ـىن جيصاين جمصى اـلثػي هل، وابساع يف اـللاةل
70

  .

وواحض أهَّ وىن ابٍميني ؾن ثلّس َ ؾيسٍ، :  "...كال اصلنخور صويق ضَف  ـَّلا ؿىل ُشا اـلثال

شا اـلثال إهٌّل ُو رضب  ن اًخّـًصػغ واًىٌاًة   بوط  زًنخَ، ُو "وابًّضٌلل ؾن ثأّدصٍ ُو
71

  .

ِػػص بن اهْيــم :  و هنا كول مُعَ

وظَسكوا ِ ْن هنار ا ِس  ا َذَنُصوا راَح اًلَعنُي ِ َن اْوظاِن أو بََىُصوا 

مُ ػهػا بُـَس يَبْ ػػَو ؾَصْف - وا ًَيا ػػكالُ  كوً، مفا وَرُدوا ؾيَ َو  ا َظَسُروا -      هِنِ
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مفا : مفا ثـّسوٍ، أو ًلول: ، بأن ًلول"مفا وردوا ؾيَ و  ا ظسروا :  " فاكن ٌس خلين ؾن كوهل: كال

مفا وردوا ؾيَ و  :  " ، ًوىن ؾل ٍىن هل  ن  وكؽ اًضاح وقصابة اـلثي  ا ًلوهل. . ثـّسوٍ أو مفا جتاوزوٍ

"ظسروا 
72
 

:  و هنا كول بـغ بين نػب

إذاَ ُو ؾل ًَْعُبْلَم يف اًرَشِ َظاِبُف  َدعِ اًرَشَ واْحَُْي ابًيَجاِة ثـُزً 

َُ ػًوىْن إذا  ا اًرَشُ زػاَر َديف ُ ْج ِ ٌَ  ا أهَت َداِبـــُف ػؿَََم فاهَْغ ه

فأنرث اٌَّفغ واـلـىن يف ُشٍن اًبَدني خار ؿىل سبِي اًخّمثَي، وكس اكن جيوز أن ًلال  اكن  ا : كال

ًىن ؾل ٍىن طلعل  ن اذلغّ يف اًالكم ". دع اًرّشّ  ا ؾل ثًضب فَِ، فإذا وضبت فَِ فباًف : "كِي فَِ

... "اًّضـصّي و اًخّمثَي اًّؼًصف  ا ًلول اًالكيبّ 
73

  .

 

:  و ن ذعل كول بـضِم - 

ْق ُت اًِصَنــــاَب َْربــــاهِبَا ػػػػحصكْ           ـِ ُت هْفيس ؿىل اْبِن اًَع ُْ وأَْنَص

ػػػػػػػفَأْحػاحاً هل ػػػحـَُْت ًََسَي ِوصػػ          ـْ ُ ػخَيَْق ػػَزأَ ذاَك ؾِن اـل

إصارة بـَسة بلري ًفغ الاؾخٌػاق ويه داةّل ؿَِػَ"... حـَت ًسي وصاحا : "فلوهل 
74

  .

:  و ثي ذعل كول ؾبس اًصحٌلن بن ؿًل بن ؿَلمة بن ؾبسة - 

ِيَفٌة            واًّعبُح اِبًَىوَنِب اصُلِرِي َ ٌحوُر           ُِس ُ س ْ ـِ أْوَردهُتُْم وُظسوُر اً

"فلس أصار إىل اًفجص إصارة ػًصفة بلري ًفؼَ : "كال 
75

  .
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شا اًبُت أوردٍ ابن اـلـزت يف نخابَ   وإمنا :"وحـهل  ن الاس خـارة حِر كال بـس إٍصادٍ " اًبسًؽ "ُو

..."ُو اس خـارة اًلكمة ًيشء ؾل ًـصف هبا  ن يشء كس ؾصف هبا
76
 

:  وكال بـغ اؾصاب- 

ًٌِج ِ ن دااِػِا فَِْو ٍَْصَؾُش  َِ فا َُ اًَىػْأُس حىَت نأهٌَل                ب فىًت ظَسَ ْذ

"فاًىأس  ثعسم ًوىٌَّ أصار هبشا اٍمتثَي إصارة حس ية إىل سىصٍ : "كال
77

  .

:  وكال ؾباس بن  صداس - 

ُس  اكهُوا أ اَم اـلُسَمػنَي َرِدًػئًَة                 َواًِبَُغ ًَْوَ ِئٍش ؿََِػِِْم أمَْشُ

"ًٍصس أن اًبَغ ؿَهيم كس ظارت مشوسا : "كال 
78
 

 

ا هل ثيعبق ؿىل  ا ٌسمََ  صى اصلنخور بسوي ظباهة أن الكم كسا ة يف اٍمتثَي، وا ثةل اًيت ذهُص ٍو

"الاس خـارة يف اـلصهب"أو" الاس خـارة اٍمتثَََة :" اًبقَون 
79

، بُامن ٍصى اصلنخور صويق ضَف أن بـغ 

.  ا سٌلٍ كسا ة ابمس اٍمتثَي ًسذي يف اًخـًصغ و اًىٌاًة أو  ا سٌلٍ كسا ة ارداف
80
 

ٌضمي الاس خـارة اٍمتثَََة : "وميىن أن خنَط بـس ُشا اًبَان إىل أن اٍمتثَي ؾيس كسا ة بن حـفص

.  "وبـغ ظور اًىٌاًة
81
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 388، ص "كسا ة بن حـفص واًيلس اديب : " بسوي ظباهة
80

 90، ص "اًبكة ثعور واترخي : "صويق ضَف
81

 90اـلصحؽ هفسَ، ص 
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، و ثّي هل بأ ثةل -فامي ؿؿل– واذللِلة أن ًلسا ة ًسا بَضاء ؿىل ُشا اًفن، فِو أول  ن وضؽ هل حسا 

ثوحضَ، وابًخايل فلس سار بَ حنو يشء  ن اًخحسًس، وكس ذهص اصلنخور ظباهة أن اٍمتثَي  ن اًفٌون اًيت 

. اهفصد كسا ة ابس خرصاهجا
82
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أبػػو ُػل اًـسىصي 

، ظاحب اًىذاب اـلضِور يف اصّلراسات اًيلسًة (ُػ395: ت)ُو اذلسن بن ؾبس ػل بن سِي 

و نخاب حافي .  يف ظياؿة اًىذابة و اًّضـص- اًعياؾخني"واًبقَة و ادبَّة، أ و ُو نخاب  ُو

ابـلباحر اًبقَّة، أفاد فَِ  ؤًّفَ  ن نخاابت سابلَِ و ـارصًَ،  ن أ ثال ادلاحغ، و كس هّوٍ بَ يف 

- لّس ة نخابَ
83

وكريمه، و زاد أص َاء ؿىل  ا أوردوٍ، نٌل ...  ، و كسا ة بن حـفص، وؿًّل بن ؿُي اًّص اينّ 

ذهص ُو هفسَ يف نخابَ، ؾيس رشحَ هواع اًبسًؽ يف اًباب اًخّاسؽ اطّلي أفصدٍ طلعل
84

  .

وحتت ُشا اًباب اًخاسؽ، أورد أبو ُل مخسة و ززني فع، بـسد أهواع اًبسًؽ ؾيسٍ، واطّلي 

".  اـلٌلزَػة :  "هيّميا  هنا ُو اًفعي اًخّاسؽ اطّلي ؾلسٍ ٌَحسًر مّعا مّساٍ

، فلس ذهص اصّلنخور "اـلٌلزةل "وكبي اًرّشوع يف بَان هَفِّة ؾصضَ ًِا، هلف كََ ؾيس ُشا اـلععَح 

و ٍصّحػح أهَ خَهبا  صويق ضَف أّن ُياك س بـة  ععَحات اظعَح ؿَهيا أبو ُل جمِوةل اًًّس بة ، ُو

(382: ت) ن رساةل ذاهل وأس خاذٍ أيب أمحس اًـسىػصي 
85

شٍ اـلععَحات يه"ظياؿة اًّضـص " يف  :  ، ُو

، واًخّشًَي، والاس خعصاد، ومجؽ اـلؤثَف واكلخَف، واًّسَب واجياب، والاس خثٌاء، واًخّـّعف "اـلٌلزةل "

،  ا ؿسا مجؽ اـلؤثَف "إجعاز اًلصآن "وذهص  ن ادةّل ؿىل ذعل ذهص اًباكّيّن ًِا مجَـا يف نخابَ  ".  

و نشعل  ا ذهصٍ ؾبس اًلاُص ادلصخايّن يف نخابَ  .  واكلخَف، و ثرصحيَ يف بـضِا أهَّ ًيلي ؾن أيب أمحس

، يف زيااي ؾصضَ ٌَخّمثَي، بـس اسدضِادٍ هل بلكمة ًٍزس بن اًوًِػس ـلصوان بن َلّس حِر "أرسار اًبكة "
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شٍ اًدّسمَة ثومه أهَّ يشء "اـلٌلزةل "وذهص أبو أمحس اًـسىصي أّن ُشا اًيّحو  ن اًالكم ٌسّمى  : "كال ، ُو

"كري اـلصاد ابـلثي و اًخّمثَي، و ًُس ا ص نشعل 
86

  .

، "اًعياؾخني "نٌل ورد يف نخاب  "- اـلٌلزةل -  "وإذا ثلّصر ُشا، فًَرشع ان يف ؾصض ُشا اًفّن 

اـلٌلزةل أن ًٍصس اـلخلكّم اًـبارة، فِأيت بَفؼة :  "و ُو ًـّصفِا بلوهل.  حىّت هلف ؿىل  سًوًِا ؾيس أيب ُل

"إّ أهَّ ًًئب إذا أوردٍ ؾن اـلـىن اطّلي أرادٍ : حىون  وضوؿة ـلـىن آدص
87
شا اًخـًصف ؾيس اًخسكِق .  ُو

"ٌَخّمثَي "ُو هفس اًخـًصف اطلي وضـَ كسا ة بن حـفص  
88

نٌل . ؛وإن ادذَفت اًـباراتن بـغ اًيشء

:  ؛ ؾيس إٍصادٍ ًبـغ ا ثةل و ثـََلَ ؿَهيا، مفن ذعل"متثَي "أهّيا جنس أاب ُل ٌس خزسم لكمة  

، ًٍصسون بَ أهَ  ؾَب فَِ، و ًُس "فن هلي اًثوب :  "نلوهلم: "كوهل بـس إٍصاد اًخـًصف اًسابق

" وضوع هلاء اًثّوب اًرباء  ن اًـَوب، و إهٌّل اس خـمي فَِ متثَ 
89

  .

:  و كوهل ؾيس كول بـغ اًّضـصاء

ْق  ـِ ُت هَفيس ؿىَل ابِن اًَعػ ُْ حصْنػُت اًِصنػاَب ْربػاهِبا    وأهَص

ٌِػػْق   حـَُت ًػسَي ِوصػاحاً ًػَ      وبـػُغ اًَفػواِرِس  ثَـخَ

متثَي " حـَت ًسي وصاحا هل  " : فلوهل
90

  .

ِػػػص يف  ـَّلذَ :  ونشا كوهل ؾيس كول ُز

ػوايِل ُرنَِبْت لُكَ ًََِْشِم  ـَ َُ          ًُعَُؽ اً َ ِط أْظصاَف اًِزخاجِ فإه ـْ َ     وَ ْن ً

؛ فـسل ؾن ًفؼَ، وأىت ابًخّمثَي" ن أىب اًّعَح ريض ابذلصب:"أراد أن ًلول
91

  .
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شا ًسل بوضوح ؿىل أّن   ؾيس كسا ة بن حـفص، وحىت " اًخّمثَي "ؾيس أيب ُل يه  " اـلٌلزةل "ُو

و كول اًّص اح بن  ِّػادة"ٌَخّمثَي "اًضاُس اول اطلي  ثّي بَ كسا ة يف نخابَ   : ، ُو
92
 

ًِىػا  َيَِن بـَسُػا يف ِصٌل ـَ َْخٌَػي              ف جَتْ ـَ أؾل ثُم يف ًُمىن ًَسًَم ح

ًِاك  ًِحاِت ِدعا ًِىػاً         ؿىل َدْعةٍل  ن ظا ْو أهيّن أْذهَبُْت  ا ويُت ُا ًو

جنس أاب ُل ًوردٍ أًضا
93

ا .  ، وأ ثةل أدصى س َأيت ذهُص

:  ثوسؽ أنرث يف إٍصاد ا ثةل واًّضواُس، وفامي ًًل ظصف  هنا- و لارهة بلسا ة - ًوىن أاب ُل

﴿: مفن ذعل  ن اًلصآن، كوهل ثـاىل             ﴾
94

، مفثي اًـمي مّث 

  ﴿: ونشعل كوهل ثـاىل. إحباظَ ابًيّلغ بـس اًفذي              

   ﴾
95

    ﴿: ، وكوهل س بحاهَ               ﴾
96

، مفثي 

و أّن اًبرَي  ميّس ًسٍ ابًـعَّة، فض هّبَ ابـللَول ... اًبرَي اـلمخيؽ  ن اًبشل ابـللَول ـلـىن جيمـٌِل؛ ُو
97
 .

وفن كس ظوى وضحَ ؾن "، إذا أقضُت ؾهنا، "ؾصهت ُشٍ اًلكمة جبييب : " و ن الكم اًـصب، كوهلم

هبا زهس اًـسّو، وظَف زهسٍ، وأفي جنمَ، وذُبت رحيَ، و : وًلوًون ...  فن، إذا حصك  وّدثَ و حصبخَ

ظفئت مجصثَ، وأذَف هوؤٍ، وأذَلت خّسثَ، واىىّست صونخَ، ولّك حّسٍ، واهلعؽ بعاهَ، وثضـضؽ 
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رويَ، وضـف ؾلسٍ، وذًّت ؾضسٍ، وفّت يف ؾضسٍ، ورّق خاهبَ، وهت ؾٍصىذَ، ًلال ذعل فَِ إذا 

... وىّل أ صٍ متثَ و جضبهيا
98
 

:  و ن أ ثةل اًّضـص اًيت أوردُا 

:  كول ا صئ اًلِػس يف  ـَلذَ- 

َِْم يف أَْؾضاِر كٍََْب ُ لَذَِي  يب          ِبَسَِْم ًِخرَْضِ ياِك إَ  َْ و ا ذرفَْت َؾ

فلال بسِمَم، و أراد اًـَيني 
99

  ...

:  و ن ذعل كول اًـبّاس بن  صداس

ُس        اكهُوا أ ػاَم اـلْؤ ػِينَي َدًرػئًَة      واًَضْمُس ًْوَ ِئٍش ؿَهَِيم أمْشُ

 

ثًؤ اًبَغ يف اًّضمس، فاكن ؿىل لّك رأس مشسا : أراد
100

وكس أورد كسا ة بن حـفص ُشا .  

. اًبُت  ن كبهل
101
 

و ن أ ثةل اًضـص اًيت أوردُا أبو ُل، وس بلَ كسا ة يف الاس خسل هبا  ا ذهصانٍ سابلا  ن كول 

:  بـضِم

..........حصهُت اًِصاكَب َْربػاهِبا
102
 

:  نٌل ذهص أبو ُل أن مما ؾَب  ن ُشا اًباب، كول أيب متام
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 162، ص "هلس اًضـص : " كسا ة بن حـفص
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ٌََِب، َو أهَت دًُْو اًلَََِب  أهَت َدًْػٌو َوذو اًَسٌلحِ أَبػُو     وىَس كَ

        أهُيا اصَلًُْو  ؿَِسْ ُذَم َدًْػػواً     ِ ْن ِحِاِد اصِلِء ُظَِْب اًَعََِب 
103
 

ا مما أوردٍ أبو ُل ثسل أن  فِوم  شٍ ا ثةل وكرُي أو اٍمتثَي ؾيسٍ اكن ؿا ا، ذعل " اـلٌلزةل "ُو

فاس خـارة ... أهيا جنسٍ ًعَلَ ؿىل نثري  ن اًعور اًبَاهَة، اكس خـارة، واًىٌاًة، واًدضبَِ الاظعيح

ري، وآًة اًيحي: نٌل يف  واًىٌاًة نٌل ...  29: ، وآًة الارساء94: أبَات بن  صداس، وا صئ اًلُس، و ُز

واًدضبَِ نٌل ...  وياًة ؾن بصاءثَ  ن اًـَب"فن هلي اًثوب :  "يف كول ابن  ِادة اًسابق، وكول اًـصب

...  ، وكول أيب متام اًسابق92: يف آًة اًيحي

:  كول اًضاؾص" اًخّمثَي "و بصمغ ذعل جنسٍ ٍصد ؿىل كسا ة حـهل  ن أ ثةل ابب  

ِيفٌة     َو اًُعبُح اِبًَىوَنِب اصُلِرِي َ ٌْحوُر  ُِس ُ س ْ ـِ أْوَردهُتُْم َوُظسوُر اً

"كس أصار إىل اًفجص إصارة إىل ظًصلَ بلري ًفؼَ -: " أي كسا ة-و كوهل
104

  .

و ًُس يف ُشا اًبُت إصارة إىل اًفجص بي كس رصح بشهص اًّعبح وكال ُو : "...  كال أبو ُل

و وضؽ ُشا اًبُت يف ابب الاس خـارة أوىل  ٌَ يف ابب ...  ظار يف حنصٍ:  ٌحور ابًىوهب اصّلّري، أي

! "اـلٌلزةل
105

و كس أدذي بـغ  ن ظيّف يف ُشا : "، ًلول"ارداف واًخّوابؽ "نٌل جنسٍ يف آدص ابب 

أ ثةل ابب ارداف يف ابب اـلٌلزةل، و أ ثةل ابب اـلٌلزةل يف ابب ارداف، فأفسس اًبابني مجَـا، فَّرعت 

! "ذعل و زيثَ، و حـَت الك يف  وضـَ، و فَِ دكة و إصاكل
106
والكم أيب ُل ُشا ًسّل ؿىل أن . 

 باحر الاس خـارة و اًىٌاًة واًدضبَِ و افلاز ؾل حىن كس حتسدت و متزيت يف ؾرصٍ اٍمتزي اًاك ي، بي 

. بلي بُهنا بـغ ارلَط، وخباظة يف ابب اًضواُس وا ثػةل
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 393، ص "اًعياؾخني : " أبو ُل اًـسىصي
104

  161ص"/ هلس اًّضـص : " كسا ة بن حـفص
105

 . 393ص "/ اًعياؾخني : " أبو ُل اًـسىصي 
106

.  388اـلعسرهفسَ، ص 
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أبو بػىص اًباكين 

و أبو بىص َلس بن  وهَخلي بـس أيب ُل اًـسىصي، بأحس أؿم اـلخلكمني ؿىل  شُب اصاؾصة، ُو

إجعاز "، ونخابَ اطلي هيميا  ن بني سائص نخبَ، ُو نخابَ اـلضِور(ُػ403: ت)اًّعَب اًباكين 

فٌوٍ بيؼم اًلصآن اًـجَب اطلي ًـس يف اطلروة "،واطلي أًفَ ًبَان وخَ اجعاز يف اًىذاب اًـٍزز، "اًلصآن

ًويك ًوحض ذعل .  اًبسًؽ، أو أكسام اًبكة اًيت ؿسدُا اًص اين:  ن اًبكة، وهفى أن ٍىون  سار إجعازٍ

"ؾصض ًفٌون اًبسًؽ، نٌل ؾصض كسام اًبكة ؾيس اًص اين ؾصضا فَِ نثري  ن اًخّفعَي 
107

  .

ؼِص بوضوح ؾيس اًصحوع إىل اًىذاب، ثأثص اًباكين اًضسًس مبن س بلوٍ، - يف ؿس وحوٍ اًبسًؽ- ًو

اكبن اـلـزت
108

، و كسا ة، وأيب ُل اًـسىصي، و ذاهل و أس خاذٍ أيب أمحس اًـسىصي، و كس س بلت 

و ًـي سبب ُشا اًخأثص ٍصحؽ إىل أّن .  اصارة إىل ثأثصٍ هبشا اذري ؾيس أّول حسًثٌا ؾن أيب ُل

- نٌل أسَفٌا- اًباكين ؾل ٍىن ًلعس إىل اًخأًَف يف ؿَوم اًبكة، أو يف فٌون اًبسًؽ، وإمنا اكن كعسٍ 

بَان وخَ اجعاز يف اًلصآن، و ـلا اكن ُياك  ن رد وخَ اجعاز إىل  ا اص متي ؿَََ اًلصآن  ن فٌون 

ا اًص اين يف   ، فلس ؾصض ًِا ًَيفي إ اكن ثفسري وخَ "اًيىت "اًبسًؽ، أو إىل أكسام اًبكة اًيت ذهُص

.  اجعاز هبا

، نٌل أظَلَ أبو أمحس و أبو "اـلٌلزةل "و إذا ؿؿل ُشا، ف هـجب بـس ذعل حني ىصاٍ ًعَق ًفغ  

ذعل أن : "...ًفّسُا ثفسري أيب ُل، وكسا ة  ن كبهل، فِلول- أًضا-ُل اًـسىصاين، وحني ىصاٍ

ًلعس اصارة إىل  ـىن، فِضؽ أًفاػا ثسل ؿَََ و ذعل اـلـىن بأًفاػَ،  ثال ٌَمـىن اطلي كعس اصارة 

"إًََ  
109

  .
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 . 371ص "/ اًبكة ثعور و اترخي : " صويق ضَف
108

  49بن اـلـزت، ص" اًبسًؽ " لس ة اًخحلِق ًىذاب  : َلس ؾبس اـليـم ارلفّايج

 
109

/ بسون اترخي / 4ط /بريوت/   ؤسسة اًىذب اًثلافِة/  ؾٌلد اصلٍن أمحس حِسر: قػحتلي/  "رآنػاز اًقػإجع" : ينػأبو بىص اًباق

 103ص 
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وا ثةل اًيت أوردُا
110
ا وردت ؾيس  ن س بلوٍ، ولكمة ًٍزس بن اًوًَس ـلصوان بن - ويه كََةل- أنرُث

وكس س بق أن كسا ة أورد "- فإين أراك ثلسم رخ و ثؤدص أدصى، فاؾمتس ؿىل أٍهتٌل صئت : "...  َلس

 ".  حواُص اًفاظ "ُشا اـلثال يف نخابَ  

ري يف  ـَلذَ-   :  ونلول ُز

ِط أْظصاَف اًِزخاجِ  ـْ َ ...................  وَ ْن ً

 : وكول ا صئ اًلُس أًضا يف  ـَلذَ-  

يب ًِخرَْضِ ياِك إّ  َْ ..................   و ا ذَرفَْت َؾ

ٌل ؾيس أيب ُل .         وكس ثلسم ذهُص

و ن أ ثَخَ اـلس خجّسة، كول معصو بن  ـسي هصب-  
111

  :

ْم      هَعْلُت، َوًىَن اًِص اَح أََحَصِت  فََْو أَن كْوِ ي أَهَعلَْذين ِر اُُحُ

و كول آدص
112

  :

َص بـَس ا  دفٌَُُْتْ ِبَعْحصاِء اًُلَمرْيِ اًلَواِفِاَ  ـْ يا  ثَْشُنُصوا اًِض بيَِن مَعِ

:  و كول آدص

ًِساِهَاَ  َِلوا َؾن  رَشَ ثمَْيٍ أَْظ ـْ ٍة   أََ  ـَ ٌِػْس ًِسايِن ِب  أكوُل َو كَْس َصُسوا 
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 104-103 اـلعسر هفسَ،  ص 
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ص  / 2004: 1ط/ بريوت/ دار اًىذب اًـَمَة/ سـسي ضياوي : حتلِق ورشح "/ امصـَات : "  ؾبس اـلغل بن كًصب امصـي

158 
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أمحس أ ني وؾبس اًّسم : حتلِق"/ رشح دًوان اسلاسة : "أمحس بن َلس بن اذلسن اـلصزويق: ًًسب إىل اًّضمَشر اذلاريث نٌل يف
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 ﴿: و ن أ ثةل اًلصآن اًيت أوردُا، كوهل ثـاىل      ﴾ 
 113

: أراد اًبسن، كال: ، كال امصـي

:  وأوضس.  ، ًٍصس هفسَ"فسا عل زوابي : " وثلول اًـصب

َِػْف أبـَـا َحْفٍط َرسوَ    ِفساً عَلَ ِ ن أَِِخ ِزلَػٍة ِإزاِري  ْ     أَ أَب

رضاب " اـلٌلزةل "ًوىن اًباكين ذهص ؾبارة هممة، رّددُا ابن رص َق اًلريواين  ن بـسٍ، ويه حـهل  

"رضب  ن الاس خـارة "؛ ويه  "اـلٌلزةل :  "وممّا ًـّسوهَ  ن اًبسًؽ: "  ن رضوب الاس خـارة، كال
114

  .

.  نٌل س بق ذهصٍ–بُامن فصق أبو ُل بُهنٌل 

و  ـّي ؾبس اًلاُص ادلصخاين ٍىون كس اس خفاد  هنا، و ن اًّضاُس اول اطلي أوردٍ اًباكين، ُو ًو

كس " اًخّمثَي "أن  "داي اجعاز "لكمة ًٍزس بن اًوًَس ـلصوان بن َلس، ذعل ن ؾبس اًلاُص ذهص يف  

وأّ ا اًخّمثَي اطلي ٍىون جمازا فلَئم بَ ؿىل حس : "...  كال.  ٍىون جمازا، إذا خاء ؿىل حس الاس خـارة

".  أراك ثلسم رخ وثؤدص أدصى : " الاس خـارة، مفثاهل كوعل ٌَصخي ًرتّدد يف اًيشء بني فـهل وحصنَ

ؤدص أدصى، مّث ادذرص اًالكم، وحـي نأهَ ًلسم : فاظي يف ُشا أراك يف حصّددك مكن ًلسم رخ ًو

ا ؿىل اذللِلة ؤدُص ...  "اًصخي ًو
115

.  ، وس َأيت ذهص ذعل 

                                                           
113

 4 سورة اـلسثص، اًة 
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 . 103ص "/ إجعاز اًلصآن : " أبو بىص اًباكين
115

 69-68داي اجعاز،  ص : " ؾبس اًلاُص ادلصخاين 
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 ابن رصِػق اًلريواين

و أبو ؿًّل اذلسن بن رص َق اـلس ًَل مّث اًلريواين، ازدي  ادًب "، (ُػ463 أو 456: ت)ُو

: اًياكس، ظاحب اًىذاب اًلمي اطلي ذاؾت صِصثَ يف اـللصب واـلرشق، وحي صلى ؿارفَِ اقلّي ارفؽ

"اًـمسة يف ظياؿة اًّضـص وهلسٍ "
116

أحسن  ا كاهل لك -نٌل ذهص ُو هفسَ يف  لس ذَ- ، و اطلي مجؽ فَِ 

يف اًضـص وظيـخَ، وؾول يف أنرثٍ ؿىل كصحية هفسَ، وهدِجة ذاظصٍ، دوف اًخىصار، -واحس ممّن س بلوٍ

ورخاء الادذعار، إ  ا ثـَق ابرلرب، وضبعخَ اًّصواًة، فإهَ  سبِي إىل ثلَري يشء  ن ًفؼَ و  

...  ـياٍ، ًَؤىت اب ص ؿىل وهجَ
117

  .

واًىذاب يف حزأٍن، وكس وزؿَ  ؤًفَ ؿىل حنو  ااة ابب، وأفصد فَِ ٌَبسًؽ مخسة و ززني ابب 

وؾصض يف مجَؽ ابواب آراء اًبقَني  ن كبهل .   ثي أيب ُل، وكاٍصٍ يف بـغ اسٌلء واـلععَحات

 ضَفا نثريا  ن اـلحؼات اصّلكِلة
118

  .

و حمتزي دراسة ابن رص َق ـلا ذهصٍ  ن فٌون اًبسًؽ بأهنا أنرث ثفعَ، وإن اكن كس سار فهيا ؿىل 

 هناج أص بَ مبهناج أيب ُل، فِو أو ًـصف اًفن اًبسًـي مث ٌضفـَ اب ثةل واًّضواُس  ن  ٌؼوم 

و يف اـلععَحات هحغ أهَ .  اًالكم و  ٌثورٍ، وكٌَّل ؾصض ٌَّضاُس ابًخّوضَح اؾامتدا ؿىل فعية اًلارئ

ففي  .  إذا آثص  ععَحا بـَيَ ًفن بسًـي، فإهَ ًشهص ادص ؾيس ُشا أو ذاك ممّن س بلوٍ إىل اًبسًؽ
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 . 13، ص " ن كضااي اًبكة و اًيّلس : " ؾبس اًـؼمي اـلعـين 
117

ص / 1ج/ بسون اترخي / بريوت/ ظبـة دار ادلَي/ َلس حمي اصلٍن ؾبس اسلَس : حتلِق" / اًـمسة : " أبو ؿًل اذلسن بن رص َق 

16 ،17 
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 .  ابدذعار372  ؽ 146، ص "اًبكة ثعور و اترخي : "صويق ضَف
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و ابن اـلـزت ٌسمََ ثوهَس اـلسح مبا ٌض بَ اطّلم: ًلول" الاس خثٌاء "
119

: ًلول" اـلعابلة "، ويف الك َ ؾن  

"اًخاكفؤ -  "اطلي ُو اـلعابلة ؾيسان- ومّسى كسا ة ُشا اًيّوع 
120

 ...
121
 

"و ُو اـلٌلزةل ؾيس بـضِم : " أًضا، جنسٍ ًلول" اًخّمثَي "و يف ابب  
122

، يف إصارة واحضة إىل 

.  أيب ُل اًـسىصي، و أيب أمحس اًـسىػصي، و أيب بىص اًباكين، وكس س بق اذلسًر ؾهنم

ؾيس ابن رص َق  ن رضوب الاس خـارة" اًخّمثَي "و
123

وذعل أن متثّي صُئا : "، و كس ؾّصفَ بلوهل

"بيشء فَِ إصارة  
124

و بشعل  ذابؽ يف دًخَ كسا ة بن حـفص ، ُو
125

  .

:  و ُو ؾيسٍ أّول  ن ابخىصٍ - مث أورد بُت ا صئ اًلُس اًسابق 

ًِخَْلَسيح               ِبَسَِمَِم يف أَْؾضاِر كٍَب ُ لَذَِي  و  ا ذرفَْت ؾَياِك إَ 

فعار – مفثّي ؾًَهيا بسِمي اـلُّس ًـين اـلـىّل، و هل س بـة أهعباء، و اًّصكِب، وهل ززة أهعباء 

مجَؽ أؾضار كَبَ ٌَّسِمني اٌظّلٍن  ثّي هبٌل ؾًَهيا، و  ثّي كَبَ بأؾضار ادلزور، فمتّت هل هجات الاس خـارة 

واًخّمثَي
126

  .

 ن كبَي "واـلحغ أن أنرث ثغل اًضواُس؛ ُو  . و  ا أوردٍ بـس ذعل  ن صواُس، مفبخىص 

"اًىٌاًة واًدضبَِ الاظعيح  
127

  .

: كول ادعي هيجو اًيّابلة بن حـسة: مفن ذعل
128
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 . 48ص / 2، ج"اًـمسة : "ابن رص َق
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 5ص / 2اـلعسر هفسَ، ج
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124

 277ص / 1ج.   اـلعسر هفسَ
125

   148، ص"اًبكة ثعور واترخي : "ضَف: ًيؼص 
126

 . 277ص / 1ج"/ اًـمسة : "ابن رص َق
127

 .              26ص /بسون اترخي /ادلزائص/ؿني  ََةل/دار اًِسى"/ؿؿل اًبَان  : "ابن ؾبس ػل صـَب 
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َْىَل ِبلَػْحٍم             َ َوُ ٌْخَِىٍر َؾػِن اًخَْلًصِب َواِن  ًلَْس خاَزى أبُو ً

           َِ ًِِفِػ َبطَ ارلَباَر َنبػا  َُ وَدَص ؿىل ادلَحاِفِي َو ادِلصاِن     إذاَ 

... و إمنا ؿرّيٍ ابًىرب، و إهٌّل ُو صاب حسًر اًّسن: كال
129
 

ري بن جعصدة، و كس كذهل مجَي بن  ـمص ًوم حٌني  و  ن ذعل كول أيب دصاش يف كعَسة رىث  هبا ُز

:  أسورا

  

ِِْس اصّلاِر اي ُأَم  اعِلٍ      َو ًىْن أَحاَظْت اِبًِصكاِب اًَسَِسيُ    ـَ فََََُس َن
130
 

و  ن كول ػل ؾز : ًلول  حنن  ن ؾِس اسم يف  ثي اًّسسي، و إ فىٌّا هلذي كاثهل، ُو

 ﴿: وحػي يف بين  إرسااَي                   ﴾ 
131

، ًٍصس بشعل اًفصااغ 

اـلاهـة هلم  ن أص َاء ردط فهيا  ة َلس
132

  .

:  و ن حِّس اًخّمثَي كول ضباؿة بًت كصط، حصيث زوهجا ُضام بن اـللرية اكلزويم

ٍُ ًَُحوُب  خاً َؾن ُبىػا َُ         َوإَن مَصْ إَن أَبػا ُؾامثَن ؾْل أَوَْسػ

رَشٍ  ـْ َ اًَُِْم          أَي َذهوٍب َظَوبوا يف اًلَََِب؟! ثُفاكَُسوا ِ ن َ 
133
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      345ص   / 1994: 2ط/  بريوت / دار اًىذب اًـَمَة / رشح همسي َلس انرص اصلٍن " / اصلًوان : " ادعي 
129

 278ص /1، ج"اًـمسة : " ابن رص َق 

 
130

ي  ضلك اًلصآن : "ذهص ُشا اًبُت ابن كذَبة  ب اًِشيل، و اًّعحَح 149، ص "ثأًو ، و ذهص  ـَ بُذا آدص، ووس هبٌل إىل أيب ذًؤ

َس أمحس ظلص  يؼص.  (148ُا ش ص  )أهّنٌل يب دصاش اًِشيل، نٌل ذهص اًس ّ : 2ط/اًلاُصة/دار اًىذب اـلرصًة"/دًوان اًِشًَني : "ًو

 150ص /1ج/1995
131

 157سورة اؾصاف، اًة 
132

  278ص/ 1ج"/ اًـمسة  : "ابن رص َق
133

 278ص /1ج. اـلعسر هفسَ
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خاء اًليمية اًباردة : " و ن الكم اًييب ظىّل ػل ؿَََ وسؿل يف اًخّمثَي، كوهل :  وكوهل "اًّعوم يف اًض ّ

"اـلؤ ن يف اصلهَا ضَف، و ا يف ًسًَ ؿاًرة، واًضَف  صحتي واًـاًرة  ؤداة، وهـم اًعِص اًلرب "
134

  .

:و ن  ََح أانص َس اٍمتثَي كول ابن  لبي
 
 

إيِن ُأكَِِػُس اِبـلػْأزوِر راِحَيَِت         َو ُأابيِل َوِإْن ُنيّا ؿىل َسَفِص 

و اًفصهس " أكِس ابـلأزور:"فلوهل متثَي بسًؽ، واـلأزور ُو اًس َف اطلي فَِ أثٌْص، ُو
135
 .

 

و كال أبو اًعَب
136

:   و ذهص ىزارا 

شاُر  ـِ شا اً َُ ـَػَص َذَسُا  فََأْكَصحِت اـلَلػاِوُد ِذفَْصٍهَْيَا              َوَظ

و  ََح  متىن خّسا :  ووظف رحما فلال، ُو

َِ ِو حػاُر  ََِبػ ـْ ًِثَ  َُ َِ            َوًَبـَـُخ ًُلاِدُر ُنػَي ُ َْذَػِفٍت إًََ

:  و كال خياظب س َف اصلوةل

ٍب َو ا أثَْصَت ِفهِيْم       ًَػٌس ؾل ًُْسُ ِا ِإّ اًِسواُر   ـْ بَُيوَنػ

ِاأًٌَم وهَْلٌط               َوفهيا ِ ن َخٍهَِتا افِْذزارُ  ـِ هِبا ِ ن كَْعػ
137
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 279، 278ص /1اـلعسر هفسَ، ج
135

73ص / 1995/ بريوت/دار اًرشق اًـصيب/ؾزة حسن: حتلِق"/اصلًوان : "، وابن  لبي279ص /1اـلعسر هفسَ، ج
 

136
:  ابَات اربـة لكِّا ٌَمخًيب  ن كعَسة واحسة  عَـِا

 ظوال كٌا ثعاؾهنا كعار       و كعصك يف هسى ووقى حبار 

/ بسون اترخي/ ر ؾبودػػدار هؼي/ ل بريوتػػػػدار ادلي" / وان أيب اًعَب ػػػب يف رشح ديػرف اًعيػاًؽ: "انظَف اًَازيج         

  757ص/ 2ج
137

.  280-279ص / 1ج"/ اًـمسة : "ابن رص َق 
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اـلصاد أهنم ًس ؾل ًسهما إ : "...كال اصلنخور أبو  وىس.واًعورة يف اًبَدني اذرٍين يه اًدض بِػَ

اًسوار، فأهت ٍزهنم نٌل ٍىون اًسوار ًزيا ٌََس، وأهت اطلي أوحـهتم وأد ِهتم، نشعل اًسوار هفسَ اطلي 

لول بـسٍ :  ًسيم اًَس اـلًزية بَ، ًو

ِا أًَم و هَلٌط             وفهيا ِ ن َخٍهَِتا افذزاُر  ـِ هبا ِ ن كَع

فأؿاد اـلـىن يف ظورة رشح فهيا وخَ اًض بَ، واـلِم أن اًدضبَِ ُيا بين ؿىل جضابم اًلكٌلت 

"وثآًفِا، و أدوذ مما بني اًلكٌلت  ن ؿكات 
138
 

ؾيس ابن رص َق اكن ؿا ا، نٌل اكن ؾيس  ن " اًخّمثَي "ًوـي  ن ادةل اًواحضة ؿىل أّن  فِوم  

"اًىٌاًة و اٍمتثَي :  "ًشهص أّن  ن أهواع اصارات" ابب اصارة "س بلوٍ،أهّيا جنسٍ يف  
139

، كال اصلنخور 

ٌل  ن أهواع اصارات ؾيسٍ: "ظباهة "واًىٌاًة واٍمتثَي ًـسٌُل بن رص َق هوؿا واحسا، ُو
140

 وكس أورد ؿىل 

،  ل هل  صة يف ذعلػل ادلاََُة و ُو  سؿل فليػًبيك أٍ- واكن خافِا يف اصلٍن- ل ػذعل كول ابن  لب

: فلال
141
 

ا        ًَِػا     ػػا يِلَ  أَْبيك اصِلًـــاَر َو أٍْ ػ َوم   رَيَ وكْس راَدُا ُرَواُد َؾػمٍّو َو مِحْ

ػَصا ػػفََوكــَـَؽ يف أَْؾعاِهيا مُثَ َظَِػ     َوخاَء كََعا اَْحباِب ِ ن لُكِ خاِهٍب      

"فىىّن مّعا أحسزَ اسم و  ثّي نٌل حصى : " كال
142
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305ص  /1، ج"اًـمسة : "ابن رص َق 
 

140
229ص /بسون اترخي/بريوت/دار اًثلافة"/ؿؿل اًبَان : " بسوي ظباهة 

 

141
109، ص "اصلًوان : " ابن  لبي

 

 
142

 . 305ص / 1ج"/ اًـمسة : "ابن رص َق
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و ن اـلحؼات اصلكِلة اًيت أبساُا ابن رص َق يف ُشا اًباب،  حؼخَ أن مثّت فصكا بني اًخّمثَي 

واٍمتثَي : " كال.  والاس خـارة، وبني اًدضبَِ، وإن اكن اٍمتثَي و الاس خـارة أظٌَِل  ن اًدضبَِ

"والاس خـارة  ن اًدضبَِ، إ أهّنٌل بلري أداثَ، وؿىل كري أسَوبَ 
143

  .

" اٍمتثَي والاس خـارة "، ذاهصا أهَ راحؽ إىل  ا ذهصٍ، أي إىل  "اـلثي "مث حتسث بـس ذعل ؾن  

:  اطّلٍن ٌُل  ن اًدضبَِ، و ًىن بلري أداثَ، وؿىل كري أسَوبَ ، وأورد ؿىل ذعل كول ظصفة يف  ـَّلذَ

ً        َوًْأِثََم اِبَْدبػاِر َ ن ؾل حَُزِودِ  ُِ َسدُْبِسي عَلَ ااَيُم  ا ُنيَت خا
144
 

ن  ـياٍ سدبسي عل اايم نٌل أبست ًلريك، و ًأثَم ابدبار  ن ؾل حزّود نٌل حصت ؿادة : " كال

"اًضبَِ و اًيّؼري : داةّل ؿىل  ا كَخَ؛ ن اـلثي واـلثي" اـلثي "و جسمَة  . . اًّز ان
145

و ن حسًثَ ... 

و "اٍمتثَي "ُشا ؾن اـلثي هفِم أًضا أّن اًباب اطلي ؾلسٍ بـس ابب   "ابب اـلثي اًّسائص "؛ُو
146

، إمنا ُو 

ا  ٌَ يف الكهما هؼٌل و هرثا،   َحق بَ، أفصدٍ ص باع اًالكم فَِ، و ذعل ًرشفَ ؾيس اًـصب، وإنثاُر

كال اصلنخور صويق ضَف بـس حسًثَ .  ًوورودٍ يف اًلصآن اًىصمي واذلسًر اًيبوي اًرشًف يف نرثة فذة

ضَف إًََ فع ؾن اـلثي اًسائص، و ـصوف أن اًبقَني ًسذَوهَ يف : "ؾن اٍمتثَي ؾيس ابن رص َق ًو

"اٍمتثَي أو الاس خـارة اٍمتثَََة 
147

وكس فّعي فَِ ابن رص َق اًلول،  ثّي هل بأ ثةل نثرية،  ن اًلصآن 

. اًىصمي، واذلسًر اًرّشًف، والكم اًـصب هؼٌل وهرثا
148
 

ـَِّم  و إذلاق  ا دصج خمصج اـلثي اًّسائص ابًخّمثَي، ًو وكس رّصح بـغ اًبقَني هبشا ا ص، أ ُو

:  يف ذعل ًخأثّصون ابن رص َق يف معسثَ، وهشهص  ن ُؤء ؿىل سبِي اـلثال  اذلرص

                                                           
143

 . 280ص / 1 اـلعسر هفسَ، ج
144

رشح : "واًزوزين. 29ص  /2002: 3ط/بريوت/دار اًىذب اًـَمَة/همسي َلس انرص اصلٍن : رشح"/اصلًوان : " ظصفة بن اًـبس

 . 103ص " / اـلـَّلات اًس بؽ 
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 . 280ص / 1ج"/ اًـمسة : "ابن رص َق
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. و ا بـسُا280ص /1اـلعسر هفسَ، ج
 

 
147

148، ص "اًبكة ثعور واترخي : "ضَف
 

 
148

 .  و ا بـسُا280ص / 1ج"/ اًـمسة : "ابن رص َق
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حتٍصص اًخّحبري يف ظياؿة اًضـص و اًيرث و بَان "، يف نخابَ  (ُػ654: ت)ابن أيب اظبؽ اـلرصي 

" إجعاز اًلصآن 

،  (ؿىل اًّصاحج.  ُػ700اـلخوىّف بـس س ية )و أاب َلس اًلامس اًّسجٌَليس 

".  اـلزنع اًبسًؽ يف جتيُس أساًَب اًبسًؽ "يف نخابَ  

".  اًلول اًبسًؽ يف ؿؿل اًبسًؽ :  " ، يف نخابَ(ُػ1033: ت)و  صؾّي بن ًوسف اذليبًّل 

حّسا واسدضِادا  خيصج مّعا نخبَ ": اًخّمثَي "و  ن انفةل اًلول أن هلول إّن الكم ُؤء اًثزة يف  

كسا ة و أبو ُل و اًباكين و ابن رص َق، رمغ ثأدصمه
149

  .
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افلَس اؿىل ٌَضؤون / ورش دلية إحِاء اًرتاث اسيم/ حٌفي َلس رشف : حتلِق"/ حتٍصص اًخّحبري : "ابن أيب اظبؽ اـلرصي– 

 و ا بـسُا 214ص / ازلِورًة اًـصبَة اـلخحسة / اس ِة

ص  / 1980: 1ط/ اـللصب/ اًّصابط/  ىذبة اـلـارف/ ؿل اًلازي : حتلِق"/ اـلزنع اًبسًؽ : " وأبو َلس اًلامس اًسجٌَليس-   

  و ا بـسُا244

 / 2004: 1ط/ اًسـودًة.  ع. م/ دار ويوز إصبََِا/ َلس بن ؿًل اًّعا ي : حتلِق"/ اًلول اًبسًؽ : " و صّؾي بن ًوسف-   

 و ا بـسُا191ص 
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 ابن س يان ارلفّػاحػي

، ظاحب نخاب  (ُػ466: ت)ُو أبو َلس ؾبس ػل بن َلس بن سـَس بن س يان ارلفايج اذلَيب 

 ن أروع  ا أفصزثَ اًلصحية اًـصبَة يف اًلصن ارلا س اًِجصي، ؾرص ؾبس "اطلي ًـس  " رّس اًفعاحة "

"اًلاُص ادلصخاين 
150

و نخاب حافي  .   ؾين فَِ بخفسري اًفعاحة و  ا ًعوى فهيا  ن اًعّور اًبَاهَة " ُو

"و اًبسًـَة 
151

  .

و ؾيسٍ  ن هـوت اًفعاحة واًبكة، كال "اٍمتثَي "وكس حتسث ابن س يان ؾن   و ن : "...  ، ُو

أن ٍصاد  ـىن فِوحض بأًفاظ ثسّل ؿىل  ـىن آدص، وذعل اـلـىن  ثال ٌَمـىن : هـوت اًفعاحة و اًبكة

"اـللعود 
152

ري، و ابن  ِّادة، و لكمة ًٍزس .   وا ثةل اًيت أوردُا لكِّا ثلّس ت ؾيس  ن س بلوٍ، هبُت ُز

... بن اًوًَس
153
 

وؿَََ فاٍمتثَي ؾيسٍ نٌل ؾيس كسا ة وابن رص َق ًخعابق  ؽ  ا مّساٍ أبو أمحس اًـسىصّي ابمس اـلٌلزةل 

. . إذ ٌضمي الاس خـارة اٍمتثَََة، وبـغ ظور اًىٌاًة
154
 

، وأثصٍ يف "اًخّمثَي"كري أّن ا ص اطلي ٌس خحق اًخيوًَ، واًوكوف ؾيسٍ، ُو حسًثَ ؾن فااسة 

واكن كس حتسث ". اجياز واًضاح :  "وؾيسٍ أّن ذعل راحؽ إىل أ ٍصن ٌُل...أداء اـلـىن، وسبب حس يَ

ٌل  ن رشوط اًفعاحة واًبكة- كبي حسًثَ ؾن اًخّمثَي- ؾهنٌل  ...بيشء  ن اًخّفعَي، واؾخرُب
155

 كال 

 ؽ  ا ٍىون فَِ  ن اجياز، أن متثَي اـلـىن ًوحضَ - أي اًخّمثَي-وسبب حسن ُشا : "...ابن س يان
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 15ص "/  ن كضااي اًبكة و اًيّلس : " ؾبس اًـؼمي اـلعـين

 
151

 152ص "/ اًبكة ثعور و اترخي : "صويق ضَف
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   و ا بـسُا221اـلعسر هفسَ،  ص 

 157،  ص "اًبكة ثعور واترخي  : " صويق ضَف 5
155

    209، و ص 194،  ص "رّس اًفعاحة : "ابن س يان ارلفايج 
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وخيصخَ إىل اذلّس واـلضاُسة، و ُشٍ فااسة اًخّمثَي يف مجَؽ اًـَوم، ّن اـلثال بّس  ن أن ٍىون أػِص 

... " ن اـلمثّي، فاًلصض بإٍصادٍ إًضاح اـلـىن وبَاهَ
156
 

ا، جنسٍ ًربز ُشٍ اًفااسة، فِلول  ث بـس إٍصادٍ ًبُت اًّص اح بن  ويف ثـََلَ ؿىل اًّضواُس اًيت ذهُص

:   ِّادة

َْخَين ـَ .....................   أؾل ثَػُم يف ًُمىن ًسًَم ح

فـسل يف اًـبارة ؾن ذعل إىل أيّن ويت يف ميَيم، ف جتـَين يف صٌلعل، ن ُشا اـلثال  "... 

"أػِص إىل اذلّس 
157
 

ِػص :  ويف ثـََلَ ؿىل بُت ُز

........................  وَ ن ًَـِط أظصاَف اًِزخاجِ 

و ن ؾل ًعؽ زخاج اًّص اح : و ن ؾل ًعؽ ابٌَنّي أظاع ابًـيف، إىل أن كال: هَ ؿسل ؾن كوهل: " ًلول

"أظاع اس يّة، واكن يف ُشا اًخّمثَي بَان اـلـىن ووضفَ 
158

  ...

شٍ اًعًصلة يف اًـصض، سار ؿَهيا ابن س يان يف نخابَ لكَ، فِو وإن اكن كس ؾصض ًخغل اًفٌون  ُو

ؾل ًـصضِا ؾصضا كاؿساي، وإهٌّل ًـصضِا ؾصضا أدبَا هلساي، ًبني "اًيت ًـصفِا اًبَاهَّون وؿٌَلء اًبسًؽ، كري أهَ  

ا يف ظياؿة اًبَان، وؾصضا ًامنذج حِسة  هنا وأدصى ردًئة، وبَان اًـةل يف اس خحساهنا أو اس هتجاهنا  أثُص

"مبا ًسل ؿىل اًـؿل اًعحَح، واطلوق اديّب اـلس خلمي 
159
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الاس خسل "حسًثَ يف  وضؽ آدص ؾن  : يف نخاب ابن س يان" اًخّمثَي "و مما ًَخحق مببحر  

، وكس ذهصٍ ؿىل أهَ  ن رشوط حّصة اـلـاين "ابٍمتثَي 
160

ُو اطلي أظَق ؿَََ أبو " والاس خسل. " 

"الاسدضِاد والاحذجاج  "ُل امس  
161

و أحسن  ا ًخـاظى  ن أحٌاس : "...كال أبو ُل ؾيَ .  ُو

و أن ثأيت مبـىن مث ثؤنسٍ مبـىن آدص جيصي جمصى ... ظيـة اًّضـص وجمصاٍ جمصى اًخّشًَي ًخوًَس اـلـىن؛ُو

..."الاسدضِاد ؿىل اّول واذلّجػة ؿىل حّصخَ
162

  .

أن ًٍزس يف اًالكم  ـىن ًسّل ؿىل حصخَ بشهص  ثال هل، "والاس خسل ابًخّمثَي ؾيس ابن س يان، ُو 

:  حنو كول أيب اًـء

ًِفْصاِط يف ارلرََصِ  ْشُب هُيَْجُص  ـَ ًِو اْدذرَْصُ ْ ِ ن اْحساِن ُزْرحُُ ُ   َواً
163
 

فسّل ؿىل أّن اًّزايدة فامي ًعَب ربٌّل اكهت سببا ً ذياع  ٌَ، بمتثَي ذعل ابـلاء اطلي  ٌرشب ًفصط 

:  بصدٍ، وإن اكن اًربد فَِ  عَواب َلودا، و ٌَ أًضا كول أيب متّام

َِ    َواًيّاُر كْس ثًُْذََ  ِ ن انرِضِ اًَسؿلَِ  ػََِخ ٍٍ ِ ن َ ِ ٍُ ِبُىْص أَْدَصْحُذمو
164
 

:  وكوًــَ

ًِساَن َحس           َو ِإذا أَراَد ػل ُوَضػَص فَضَََػٍة     ػوِد ػُظِوًَْت أَثػاَح ًَِا 

اُل اًيّاِر فامي خاَوَرْت        ـَ ِخ ودِ      ًَو اص ْ ـُ َصُف ِظَُب َؾْصِف اً ـْ   ا اكَن ًُ
165
 

:  و كول أيب ؾبــادة
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 158، ص "اًبكة ثعور واترخي : "وصويق ضَف . 243ص "/ يف اترخي اًبكة اًـصبَة : " ؾبس اًـٍزز ؾخَق
162

 470ص "/ اًعياؾخني : "أبو ُل اًـسىصي
163

 56ص / 1957/ بريوت/دار ظادر"/سلط اًزهس : " أبو اًـء اـلـصي
164

 189ص / 3ج /4ط/اًلاُصة/ دار اـلـارف/حتلِق َلس ؾبسٍ ؾّزام "/رشح دًوان أيب متّام : " ارلعَب اًخرٍبزي
165

 397ص / 1ج/ اـلعسر هفسَ
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َُف اًَعلِيُ  خَْحَسُن اًس َ َِ     َوكَْس ٌُس ْ ُسُن َدًُِا َو اـلَْوُت فِــ َو حَيْ
166

...
167
 

شٍ ا ثةل اًيت أوردُا؛ ثسذي يف ابب اًدّضبَِ، و كس اظعَح اـلخأدصون ؿىل جسمَة ُشا اًيّوع   ُو

و"... ابًدضبَِ اًّضمين " جضبَِ  ًوضؽ فَِ اـلض بَّ واـلض بَّ بَ يف ظورة  ن ظور اًدّضبَِ :  " ُو

شا اًيّوع  ن اًدّضبَِ ًؤىت بَ ًَفِس أّن اذل  اطلي أس يس إىل اـلض بَ .  اـلـصوفة بي ًَمحان يف اًرتهَب ُو

"ممىن 
168

واًدّضبَِ اًّضمين ُو رضب  ن اًدّضبَِ اًخّمثًَل...  
169

: وؾبس اًلاُص ادلصخاين ًـرّب ؾيَ .  

اطلي جييء يف أؾلاب اـلـاين"ابًخّمثَي "
170

، وكس حتسث ؾيَ، وبني ثأزريٍ يف اًيفس، وس َأيت بَان ذعل 

 ...يف  وضـَ

 

 

ًـي  ن " اًخّمثَي"وبـس ُشا اًـصض اـلدسَسي راء ظاافة  ن ؿٌَلء اًبكة واًـصبَة يف • 

اٍمتثَي "ؾن ؿَمني هبرٍين يف جمال اًبكة اًـصبَة،ؾل ٍصد فامي نخبوٍ  ععَح -ًوو بإجياز-اهعاف اذلسًر

، ًوىن وردت ؾيسمه إصارات إًََ أو إىل بقخَ وحس يَ،  صّم يف أن  ن خاءوا بـسٌُل اس خفادوا "

، وأاب اذلسن ؿًّل بن ؿُي (ُػ255ت)أاب ؾامثن معصو بن حبص ادلاحغ: هـين هبٌل... هنا

.  (ُػ386ت)اًّص اين

                                                           
166

 339ص / 1ج/ 1962/ بريوت/ دار بريوت/ دار ظادر" / اصلًوان : " أبو ؾبادة اًبحرتي 
167

 260- 259ص "/ رس اًفعاحة : " ابن س يان ارلفايج
168

 39،  ص"ؿؿل اًبَان : " ابن ؾبس ػل صـَب
169

ص اًبَاين بني اًلس اء واقلسزني : " حس ين ؾبس ادلََي ًوسف  21ص "/ اًخعٍو
170

  و ا بـسُا115، ص "أرسار اًبكة : " ؾبس اًلاُص ادلصخاين
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، وذاّظة يف حزاََ اًّصابؽ وارلا س، ٍىضف ؾن "اذلَوان "فلس ثوكّف  صارا يف : أ ا ادلاحغ_ 

اصّلت اصّلكِلة ًايت، وأصار يف زيااي ذعل ـلا فهيا  ن اس خـارات ومتثَت وجضبهيات، ونشعل ظيؽ 

والاس خـارة ؾيسٍ  ن ابب افلاز... يف ثـََلَ ؿىل بـغ اصـار
171

  .

شهصون انرا أدصى، : "، وذعل يف كوهل"الاس خـارة اًخّمثَََة "و ن  حؼاثَ اصّلكِلة، إصارثَ إىل  ًو

:   ؿىل ظًصق اذللِلة، نلوهلم يف انر اذلصب، كال ابن  ِـّـادة" اـلثي "ويه ؿىل ظًصق 

ٍُ ًٌَس حهَْنَُي اِبرلرِي َواًٌـَـسا               َوُأْدَصى َصسًٌس اِبَؿاِدي رَضٍُصُا       ًََسا

..." وُأدَصى ًُعُُب افلصِ نَي َسـرُيُا         عٍ            ػػػػػهػاٌر انُر لَكٍّو ُ َسَف : هػاراٍُ         
172
 

و حـهل  ن أكسام "اًدّضبَِ ": "اًيىت يف إجعاز اًلصآن:"فلس ذهص يف رساًخَ اًلِّمة: وأ ا اًّصّ اين_ 

"اًدّضبَِ ُو اًـلس ؿىل أن أحس ص َئني ٌسس  سس ادص يف حّس أو ؾلي: " اًبكة، وؾّصفَ بلوهل
173
 ،

جضبَِ بكة: جضبَِ حلِلة، واًثاين: و بشعل كّسم اًدّضبَِ إىل حيّس و ؾلًل، ومّسى اّول
174

  .

"إدصاج امغغ إىل اػِص، بأداة اًدضبَِ،  ؽ حسن اًخأًَف:" واًدّضبَِ اًبََف ؾيس اًّصّ اين
175
 ،

و ٌضري بشعل إىل ثفضَي اًدّضبَِ اًـلًل، وحس يَ وفااسثَ؛ وطلعل جنسٍ ًلول بـس ذعل شا : "...ُو ُو

، مث ذهص ..."اًباب ًخفاضي فَِ اًّضـصاء، و ثؼِص فَِ بكة اًبَلاء، و ذعل أهَ ٍىسب اًالكم بَاان جعَبا

:  ظبلاثَ يف اذلسن، وأهَّ ًأيت ؿىل وحوٍ

 . إدصاج  ا  ثلؽ ؿَََ اذلاّسة إىل  ا ثلؽ ؿَََ اذلاّسة، ندضبَِ اـلـسوم ابًلااب:  هنا -

                                                           
171

 55ص "/ اًبكة ثعور و اترخي : "صويق ضَف
172

/ 5ج / 1966: 2ط/ رشنة  ععفى اًبايب اذلَيب وأودٍ/ ؾبس اًّسم َلّس ُارون : حتلِق" / اذلَوان : "معصو بن حبص ادلاحغ 

 102ص "/ يف اترخي اًبكة اًـصبَة : " وؾبس اًـٍزز ؾخَق.  133ص 
173

َلّس ذَف ػل،  وَلّس : حتلِق. "/ زث رسااي يف إجعاز اًلصآن: "، مضن "اًيىت يف إجعاز اًلصآن : " ؿًل بن ؿُي اًصّ اين

 74ص / بسون اترخي /  رص/ دار اـلـارف/ زكَول سم 
174

 104ص "/ اًبكة ثعور و اترخي : " صويق ضَف
175

 75ص "... / اًيىت يف إجعاز اًلصآن : " اًصّ اين
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إدصاج  ا ؾل جتصبَ ؿادة إىل  ا حصت بَ ؿادة، ندضبَِ اًبـر بـس اـلوت ابسدِلاظ بـس : و هنا -

 . اًيّوم

 . إدصاج  ا  ًـؿل ابًبسهية إىل  ا ًـؿل ابًبسهية، ندضبَِ إؿادة احسام بإؿادة اًىذب: و هنا -

 . إدصاج  ا  كّوة هل يف اًّعفة إىل  ا هل كوة يف اًّعفة، ندضبَِ ضَاء اًّّساج بضَاء اٍهّنار: و هنا -

 ﴿:  و ثّي ًدضبَِ اًبقػة بدض بِػَ أؾٌلل اًىفّػار ابًّّساب، نٌل يف كوهل ثـػاىل    

                          ﴾
176

، و ثّي هل بآايت أدصى 

ا ممّا أوردٍ اًبقَّون يف ابب  "اٍمتثَي"أنرُث
177

  .

شٍ اًخّفعَت يف اًدّضبَِ، اهخفؽ هبا لّك  ن خاءوا بـسٍ  ثي أيب ُل وؾبس اًلاُص ادلصخاين ... ُو

178
ٍصى أّن اًدّضبَِ  ٍىون متثَ حىت ٍىون وهجَ ؾلََّا، - نٌل س َأيت يف  وضـَ- ، بي إّن ُشا اذري 

َة فَُست  ن كبَي  .  ونأهَّ ٌس هتسي مبا أّظهل اًّصّ اين  ن كبهل"... اٍمتثَي "أ ا اًدّضبهيات اذلس ّ

وهشهص فامي ًًل أمّه هخاجئ اًفعي اـلس خزَعػة  :

ثبنّي ممّا س بق ؾصضَ  ن آراء و أكوال يف اًخّمثَي، أّن  فِوم ُشا اًفّن اًبقي ؾيس : أو -

... اًسابلني اكن ؿا ا، ًعَق ؿىل نثري  ن اًّعور اًبَاهَة اكس خـارة واًىٌاًة واًدّضبَِ الاظعيح

ؼِص ذعل خََاّ  ن ذل اًّضواُس اًيت  ثَّوا هبا  . و كس ثبنّي ذعل ممّا س بق.  ًو

أّن كسا ة بن حـفص ٍىون أّول  ن ؿّس اًخّمثَي خماًفا ٌَدضبَِ، وأّول  ن وضؽ - أًضا-ثبنّي : اثهِػا -

وأوحض دًَي ؿىل ذعل، ثأثّص  ن خاءوا بـسٍ بـمهل؛ ذعل ... هل حّسا، و ثّي هل بضواُس ثلّصبَ  ن افِام

 . اًخأثص اًضسًػس

                                                           
176

 39سورة اًيّور، اًة 

 
177

  و ا بـسُا                    75ص "... / اًيىت يف إجعاز اًلصآن : "اًصّ اين
178

 175ص " / يف اترخي اًبكة اًـصبَة : " و ؾبس اًـٍزز ؾخَق .  105ص " / اًبكة ثعور و اترخي: " صويق ضَف
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ثأثّص  ن ثأثص كسا ة يف معهل، ؾل مييؽ  ن أن حىون هلم بـغ اـلحؼات واًزايدات : اثًثػا -

 : والاس خسرااكت اًيت أثصت اًبحر

 فشهص اايت اًلصآهَة، واحادًر، و ا ثال .  مفهنم  ن ثوّسؽ يف إٍصاد اًّضواُس، وهوّع فهيا

 . اكبن رص َق، و أيب ُل...  واصـار اـلأزورة ؾن اًـصب

   شا اذري اكن .  رضاب  ن الاس خـارة، اكًباكين و ابن رص َق" اٍمتثَي "و هنم  ن حـي ُو

 . أنرث دكّة، ؾيس ا ذهص أّن الاس خـارة و اًخّمثَي  ن اًدّضبَِ، كري أهّنٌل بلري أداثَ، و ؿىل كري أسَوبَ

  و هنم  ن رنّز ؿىل فااسة اٍمتثَي و بقخَ وحس يَ، وؿّسٍ  ن هـوت اًفعاحة واًبكة، اكبن

كس ًأيت يف أؾلاب اـلـاين، فِىون " اٍمتثَي "، وحغ  حؼة دكِلة أن  "رّس اًفعاحة "س يان يف  

 ... مبثابة إكا ة اصّلًَي و اذلّجة ؿىل حّصة ذعل اـلـىن، و  خيفى  ا ًِشا  ن اًخأزري ؿىل اًيفس

، و ًىٌَ أصار إًََ إصارة دكِلة، "اٍمتثَي "ُياك  ن اًبقَني  ن ؾل ٍصد ؾيسٍ  ععَح  : رابـػا -

أو أصار إًََ بأ ثَخَ، وبَان ...    اطلي ُو ؾيسٍ  ن افلاز، نٌل رأًيا ؾيس ادلاحغ" اـلثي "حتت  سّمى  

و ُشٍ اصارات و اـلحؼات؛ أفاد  هنا  ن .  حس يَ، حىت مّساٍ جضبَِ اًبكة، نٌل س بق ؾيس اًّصّ اين

 . خاءوا بـسٌُل

كس سامهت  سامهة ... فِشٍ ادلِود اـلبشوةل  ن أًوئم اؿم يف حتلِق ُشا اًفّن اًبسًؽ: وبـس -

ىفي أحصاهبا رشفا أّن هلم فضي اًس بق إىل اندضافَ واًىضف ؾن حماس يَ ...  هبرية يف حتسًس  ـاـلَ، ٍو

 . ويه هجود جس خوحب اخل واًخلسٍص

 



 

 

 

 

 

 

 

اًفعــي اًثاين  

جضبَِ اٍمتثَي حلِلذَ و ـياٍ 
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أن جنًل حلِلة ُشا اًفن اًبسًؽ  ن فٌون اًخعوٍص، : إن قصضيا  ن وراء ؾلس ُشا اًفعي اًثاين

شا ا ص ًضعصان إىل اًبحر ؾن دت  ععَح   يف اٌَلة، وإىل بَان  شاُب ؿٌَلء " اٍمتثَي "ُو

اًبكة فَِ، وهـين هبم  ن خاءوا بـس أًوئم اطلٍن س بق ؾصض آراهئم، واطلٍن ذَعيا إىل أن  فِوم  

وؿَََ فس يحاول اًامتس  فِوم ُشا اًفن ... ؾيسمه اكن ؿا ا ٌضمي نثريا  ن اًعور اًبَاهَة" اٍمتثَي "

وحلِلذَ  ن بني آراء  ن خاءوا بـسمه، ؾي أن خنصج  ن ذعل مبا ىصثضََ يف ُشٍ اـلسأةل، وهؼن أهَ 

.  اًعواب اطلي ًًبلي أن ميخثي 

... هػػغ، واًيت يه  ؼاُص بقتػػػر هبا ُشا اًفن اًبًلػرار اًيت ٍزخػض اسػحاول أن هبني بؽػػنٌل سن

ط اٌَثام ػغ،  ذبـني إايُا برشح مييػػػال ًخضح ابـلثال، فس يـصض ًبـغ أ ثَخَ  ن اًالكم اًبًلػون اـلق

ا . ؾن بـغ أرساُر
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ٍحلِلة جضبَِ اٍمتثِػي و ـيا:  

اٍمتثِػي يف اٌَلة:  

صم أن حتسًس اصلةل اٌَلوًة ي  ععَح، ُو  ن أؾؼم اًوسااي اـلوظةل إىل  ـصفة حلِلة ذعل 

اـلععَح، واـلـَية ؿىل فِم  ـياٍ، ووحود اًفصق دامئا بني اـلـىن اٌَلوي واـلـىن الاظعيح،  ًيفي أن 

مثت ارثباظا بُهنٌل، كاًة  ا يف ا ص أن ُشا الارثباط كس ٍىون ػاُصا أحِاان، وأحِاان أدصى ٍىون دفِا 

.  حيخاج إىل ثسكِق هؼص

واًوكوف ؿىل  ـياٍ، ٌس خسؾي  ٌا اًصحوع إىل نخب " اٍمتثَي "وبياء ؿىل ُشا، فإن بَان حلِلة 

 ن  ـان ودت، واـللعود  (م ث ل) ذون اٌَلػة، واًبحر فهيا ؾٌل ثيعوي ؿَََ ثرصفات  ػادة 

...  ِ ثْي، وَ ثَي، وَ ِثَي: بخرصفات اـلادة اـلشهورة

:  وإذا رحـيا إىل نخب اٌَلة اـلـخربة، وخسان  ا ًًل

هَبَ مبـىن، واـِلثْي: ُشا ِ ثهُْل وَ ثهَُل، نٌل ًلال: لكمة جسوًة، ًلال: ِ ثْي  هْبَ وص َ ْبَ:ص ِ وكال ؾز . اًض ِ

 ﴿:وخي                      ﴾
179

﴿:، وكال ػل ثـاىل    

                ﴾
180

، أي ص بَ اطلٍن نفصوا ص بَ 

 . اًـيىبوت

لال...الػل، وازلؽ أَْ رَ ػل واـلَِثَي اكـِلرْ ػ واـلَرَ   : َل اًيشءَ ػ وَ اَث ...هٌل وُ َماِزهُل ػهُل وِ ثهْل وَ ِ  ػيل َ رَ :   ًو

 . صاهَبََ

                                                           
179

 . 23سورة اطلارايت، اًة 
180

 . 41:  سورة اًـيىبوت، اًة
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َُ ابذلّق، كال ثـاىل حاكًة ؾن فصؾون:واًعًصلة اـلُثىَْل    ﴿:اص ب            ﴾
181
 ،

  ﴿:أؿسهلم وأص هبِم بأُي اذلق، كال ثـاىل: وأَْ ثََُُِم ظًصلة        ﴾
182

اًفاضي، : ، واـلثَي

أصس :  "ويف اذلسًر. دِارمه: ُشا أَْ ثَُي  ن ُشا، أي أفضي وأدىن إىل ارلري، وأ ازي اًياس: ًلال

 . ارشف فارشف، واؿىل فاؿىل يف اًصثبة واـلزنةل: ، أي"اًياس بء اهبِاء مث اَْ ثَُي فاَْ ثَي 

﴿: رضبَ  ثًَ، ويف اًخزًني:  ا ًرضب بَ  ن ا ثال، ومتثَي ابًيشء: واـلَثَي        

           ﴾ 
183
شا اًبُت َ ثٌَي هَخََمثهَُل ؾيسان وىمتثَي بَ، وهَْمخَثهل وهَْمخَثي بَ.   . ُو

 .اذلَُجة: واـلَثَيُ  

﴿ :مبـىن اًـربة، و ٌَ كوهل ؾز وخي: واـلَثَي           ﴾
184

، أي ؿربة 

 . ًـخرب هبا اـلخأدصون

ْبَ، واـِلثْيُ : واـِلثػالُ   و  ن اًض ِ واـِلثاُل ...  لسارا ًلريٍ حيشى ؿَََ:  ا حـي ِ ثا، أي: اـللسار، ُو

 . مبـىن اًفصاش: واـِلثالُ ... واـِلثال أًضا  ـصوف، وازلؽ أَْ ِثةَل و ُ ثُي... اًلاًَب اطلي ًلسر ؿىل  ثهل

وَ ثََُْت اًيشء ابًيشء إذا ....  سَواٍ و ص هَبََ بَ، وحـهل ِ ثهَْل وؿىل ِ ثاهِل : وَ ثََي اًيشَء ابًيشء  

 . جض بََ بَ: كّسرثَ ؿىل كسرٍ، وثََمثَي بَ

 . أََرضوَن ذات حبال ٌض بَ بـضِا بـضا، و طلعل مسَت أ ثاً : وا ثالُ  

 . اثَبـِا: واْ ذَثَي ظًصلذََ... احذشاٍ: واْ ذَثََي أ َصٍ 

ظّورٍ هل حىت نأهَ ًيؼص إًََ، : اًعورة، وَ ثهََلُ هل متثًَ : اًخّمثَي، وابًىّس: واًخَْمثَاُل ابًفذح 

 . واْ ذَثهََل ُو ثعورٍ

                                                           
181

 . 63:  سورة ظَ، اًة
182

 . 104:  سورة ظَ، اًة
183

 . 73:  سورة اذلج، اًة
184

 . 56:  سورة اًزدصف، اًة
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 . اكذَط : كذهل ِبلََوٍد، واْ ذَثََي  ٌَ: اًِلعاص، وأَْ ثََي اًصخيَ : واـِلثَالُ  

 . كارب اًربء فعار أص بَ ابًعحَح: وثََمازَي اًـََيُ  

 . كام  ٌخعبا: وَ ثََي اًيشُء ًَْمثُُي ُ ثُوً، وَ ثُيَ  

، و ثََي ابًلذَي: وَ ثََي ابًصخي ًَْمثُُي َ ثًْ وُ ثةَْلً، وَ ثََي، الكٌُل  : ىلّك بَ، ويه اـلَثةَُلُ واـلُثةَْلُ

﴿: كال ثـاىل.  اـلَثُُت : اًـلوبة، وازلؽ: واـلَثةَُلُ .  حـهل ُ ثةَْلً : خسؿَ، وأَْ ثهََلُ            

              ﴾ 
185
 . 

، و ٌَ كوهل ثـػاىل: وَ ثَػُي اًيشِء بفذحخني   َُ ﴿: ِظَفُذ                 

  ﴾
186

 ﴿: ظفهتم، وكوهل ثـاىل: ، أي           ﴾
187

ظفهتا، وكِي إمنا : ، أي

...  ـياٍ اٍمتثَي
188

 

ؾبس اًـؼمي اـلعـين : وكس رلّط اصلنخور... فِشٍ كاًب اـلـاين اًيت وخسانُا، ذهصانُا ُيا ابدذعار

، فشهص أن  ـىن اـلَثَي واـِلثْي واـلَِثَي، يف (م ث ل)اًلول يف ُشٍ اـلـاين اًيت ثسل ؿَهيا ثرصًفات  ادة 

 ضافة ـلا " ظفة "نخب اٌَلة، ٍاكد ًيحرص يف اًخيؼري واًدضبَِ واًفضي وكوة اًؼِور، ويف  ـىن  

، دًت ؿىل اـلعاوؿة والاثّباع، وكس حزاد اًخاء  ؽ "اْ ذَثَي "فإذا ًزس فهيا اتء الافذـال نلوًيا  ... بـسُا

فذسل ؿىل بسء اذش يف اًيشء، نمتػازَي اـلًصغ ٌَضفاء، وكس حزاد اًف " متازَي :  "حصف آدص نلوًيا

                                                           
185

 . 6سورة اًصؿس، اًة 
186

 . 29: سورة اًفذح، اًة
187

 . 15: سورة َلس، اًة
188
 .  و ا بـسُا610ص  / 11، ج"ًسان اًـصب : "حٌلل اصلٍن بن  ٌؼور- 

  49، 48ص / 4ج/1980/ رص/اًَِئة اـلرصًة اًـا ة ٌَىذاب"/اًلا وس اقلَط : "وجمس اصلٍن اًفريوزاابدي- 

صي  -   1816ص /4ج/1990: 4ط/بريوت/دار اًـؿل ٌَمًني/أمحس ؾبس اًلفور ؾعار: حتلِق"/اًعحاح : "وإسٌلؾَي بن مّحاد ادلُو

دار /إبصاُمي إسٌلؾَي ابَاري: حتلِق"/ اًخمكةل واطلًي واًعةل ًىذاب اتج اٌَلة وحصاح اًـصبَة : "واذلسن بن َلس اًعلاين- 

 511ص / 5ج/ 1970/اًلاُصة/اًىذب

 193ص / 2ج/1998: 1ط/بريوت/دار اًىذب اًـَمَة/َلس ابسي ؾَون اًسود: حتلِق"/أساس اًبكة : "وخار ػل اًزخمرشي - 

  215ص / 1987/بريوت/ ىذبة ًبيان"/اـلعباح اـليري : "وأمحس بن َلس اًفِويم - 
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اًلِام والاهخعاب، وخاء  هنا : واـلُثُول بزايدة اًواو.  ثَْمثَال وِثْمثال، مبـىن اٍمتثَي واًعورة: بـس اًثاء و ٌَ

واـلَثْي بفذح .  واْ ثَي واـلُثىَْل مبـىن افضي واًفضىل، واـلَثُي مجؽ ُ ثةَْل مبـىن اًـلوًة.  اـِلثال مبـىن اًفصاش

... اًخيىِي ابًلذَي جبسع أهفَ وكعؽ أظصافَ: فسىون
189
 

صى اصلنخور اـلعـين أن ُشٍ اـلـاين ؿىل ادذفِا حصحؽ إىل اـللارهة بني ص َئني، وأن ُشا ُو  ٍو

اًلاًب فهيا، و ا دصج ؾن ُشا اـلـىن ميىن إرخاؿَ إًََ ؾيس اًخحلِق، وأصس اـلـاين دصوخا ؾيَ يف 

شٍ ميىن وكس بني هَفِة محَِا . . محَِا ؿَََ- نٌل ذهص -اًؼاُص، ُو هوهَ مبـىن اًـلوبػة واًخيىِي واًفصاش، ُو

:  ؿَََ ؿىل اًيحو اًخايل

: اًـلوبة اًباًلة ثعبح  ازةل يف اذُان وثعور ٌَياس ٌَزحص والاثـاظ، ومما ًؤًس ُشا كوهل ثـاىل 

﴿                                       

            ﴾
190

 فس َاق اًالكم ًسل ؿىل اًخـجَب  ن صأهنم حِر 

ٌس خـجَون اًسُئة، و ا فـهل ػل بأ ثاهلم  ازي هلم نأهنم ٍصوهَ، فاكن حصاي هبم أن ٍصثسؾوا، وفاظةل 

ثؤذن هبشا اـلـىن، وكس هلي اصلنخور ُيا ثـََلا ؿىل ُشٍ اًة وس بَ بن حين، " ًضسًس اًـلاب :  "اًة

و - واًؼاُص أهَ  ن الكم بن فارس، إذ ؾل ًًس بَ حس-محس بن فارس"  لاًُس اٌَلة "وأحال ؿىل   ُو

أي اًـلوابت اًيت حزحص ؾن  ثي  ا وكـت خهل، و حيمتي أهنا اًيت ثزنل ابوسان فذجـي : "... كوهل

صثسع كريٍ  ".  ثا ًزنحص بَ ٍو
191

 

واًخيىِي جبسع اهف وكّط اظصاف، ُو نشعل ظورة بضـة متثُػي ٌَيفس وثلص، فاًعورة  

... اطلُيَة يف ُاثني متازي اًعورة اذلس َة اًيت وكـت
192

 

                                                           
189

 . 51، ص " ن كضااي اًبكة و اًيلس : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين
190

 6:  سورة اًصؿس، الاًة
191

دار /ؾبس اًسم ُارون: حتلِق"/ لاًُس اٌَلة : "وأمحس بن فارس .  52ص ، " ن كضااي اًبكة و اًيلس : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين

 297ص / 5ج/ 1979/اًفىص
192

 .  52، ص " ن كضااي اًبكة و اًيلس : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين
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ػ أسـسٍ أن ابن حين"اًفػصاش "وأ ا هوهنا مبـىن    واًؼاُص أهَ - ، فشهص اصلنخور أهَ ثأوهل ثأًو

و يشء ميازي  ا حتخَ أو  ا فوكَ : واـلثال: " كس رصح بَ فلال- بن فارس نٌل س بق "اًفصاش، ُو
193

 ... 

ؿىل ادذفِا ونرثهتا حصحؽ إىل أظي ؿام واحس،  (م ث ل)ًَزَط بـس ذعل لكَ إىل أن  ـاين  ادة 

وإن صش بـغ اـلـاين ؾيَ، فِو صشوذ  ن حِر اًؼاُص، وؾيس اًخحلِق ثَخلي لك  ـاىهيا يف اًخعوٍص 

. واًخجس مي واـلٌلزةل
194

 

أظي  (اـلمي واًثاء واًم)، وخسانٍ ًشهص أن " لاًِػس اٌَلة :  "  وـلا رحـيا إىل نخاب ابن فارس 

 (م ث ل ) ـاين ثرصًفات اـلادة - بـس ذعل– مث رأًياٍ ٍصدّ "... حصَح ًسل ؿىل  ٌاػصة اًيشء ٌَيشء 

شا ا ص فـهل  ؽ لك أظي ذهصٍ يف نخابَ، ًَبني أن ٌَلة اًـصب  لاًُس ... إىل ُشا اظي  ـَ طلعل ُو

ىفي أن هيلي ُيا صُئا  ن .  نٌل ذهص ُو يف  لس ة نخابَ– وأظو حصحؽ إٍهيا  سااَِا اـلخفصؿة ؾهنا  ٍو

اـلمي واًثاء : ( ثي): "كال ابن فارس- حىت ًخبني اًلارئ حلِلة ُشا ا ص (م ث ل)الك َ يف  ادة 

شا ِ ثْي ُشا، أي هؼريٍ... واًم، أظي حصَح ًسل ؿىل  ٌاػصة اًيشء ٌَيشء واـِلثُْي واـِلثَاُل يف .  ُو

أهَ فـي بَ : كذهل كَودا، واـلـىن: أَْ ثََي اًسَعان فان: ثلول اًـصب.   ثَي وضبَِ: ورمبا كاًوا.   ـىن واحس

ْبَ، واـلثَي اـلرضوب  أدوذ  ن ُشا، هَ ًشهص  وّرى .   ثي  ا اكن فـهل َبَ وص ِ واـلَثَُي اـِلثْي أًضا، وض َ

و  ن ُشا أًضا، ن اـلـىن فَِ أهَ إذا ىلّك بَ حـي : وكوهلم.  بَ ؾن  ثهل يف اـلـىن  ثََي بَ، إذا ىلَك، ُو

اهخعب، واـلـىن ذاك، هَ نأهَ : وَ ثَي اًصخُي كامئا... ذعل ِ ثاً ًلك  ن ظيؽ ذعل اًعيَؽ أو أراد ظيـَ

... " ثال هعب
195
 

، وأهنا حصحؽ إىل  ـان زث، "اٍمتثَي "ووس خعَؽ بـس ُشا اًبَان أن حنسد اصلةل اٌَلوًة ـلععَح 

 "اًخعوٍص"اٍمتثَي مبـىن :  - ويه

                                                           
193

 52 اـلصحؽ هفسَ، ص 
194

 52  اـلصحؽ هفسَ، ص
195

 . 297 و 296ص  / 5، ج( ثي)،  ادة " لاًُس اٌَلة : " أمحس ابن فارس
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، أو  ععَح "اًخجس َس "، وميىن أن وس خـمي بسهل  ععَح "اًخجس مي "واٍمتثَي مبـىن  

 ". اًدضرَط "

شا ُو اـلـىن اًلاًب ؿَََ"... اًدضبَِ "أو " اـلٌلزةل "واٍمتثَي مبـىن    . ُو

ٌل اًخعوٍص - أن اـلـيَني اًوَني- و ثهل يف ذعل اصلنخور اـلعـين– وػاُص الكم ابن فارس  ُو

و – واًخجس مي   خيصخان ؾن ُشا اـلـىن اًثاًر، بي ٍصحـان إًََ، ف ًبلى حِيئش إ  ـىن واحس ُو

".   ٌاػصة اًيشء ٌَيشء "، أو"اـلٌلزةل "، أو"اًدضبَِ "

وؿىل لك، فإن حتسًس اصلةل اٌَلوًة ٌَمتثَي ابًخعوٍص واًخجس مي واـلٌلزةل ًفِسان إفادة هبرية يف بَان 

حلِلة ُشا اًفن اًبقي اًبسًؽ، واًوكوف ؿىل ارسار اًيت ًيعوي ؿَهيا، وابًخايل  ـصفة أثصٍ يف بكة 

...  اًالكم و أداء اـلـىن

  اٍمتثَي يف الاظعح:  

ًضعصان إىل اذلسًر ؾن ادذف  شاُب ... اظعحا وبَان حلِلذَ" اٍمتثَي "إن حتسًس  ـىن  

ؿٌَلء اًبكة فَِ، وبَان آراهئم، و ا فهيا  ن ظواب، أو ا وكؽ فهيا  ن دعأ أو كعور، حىت خنصج  ن 

.  ذعل لكَ مبا هؼن أهَ اًعواب اطلي ًًبلي ا ذثاهل

 : ادذف  شاُب اًـٌَلء يف اٍمتثَي- 1

الاظعيح، وثـسدت آراهئم، وذعل بياء " اٍمتثَي "ًلس ادذَفت  شاُب ؿٌَلء اًبكة يف  ـىن  

ـّبت-ًوىن ُشٍ اراء واـلشاُب ... ؿىل ادذف هؼصاهتػم إىل ُشا اًفن اًبقي - وإن ثـّسدت و جض

ٌل :  ميىٌيا ردُا إىل  شُبني ازيني، ُو

 .  شُب  ن جيـي اٍمتثَي واًدضبَِ اباب واحسا  - أ

 . وحتت ُشا اـلشُب اًثاين  شاُب...   شُب  ن ًفصق بُهنٌل - ب

 :  شُب  ن جيـي اٍمتثَي واًدضبَِ اباب واحسا  - أ
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ٌل "وأحصاب ُشا اـلشُػب كس هؼصوا  إىل احتػاد اصلةل اٌَلوًة ًلك  ن اًدض بِػَ واٍمتثَي، جفـَُو

" رتادفني، وؾل ًفصكوا بُهنٌل، فلك متثِػي ؾيسمه جضبَِ، ولك جضبَِ متثِػي 
196
و ن أبصز أحصاب ُشا . 

.  (ُػ538: ت)، وخار ػل َلود بن معص اًزخمرشي (ُػ637: ت)ضِػاء اصلٍن ابن ازري : اـلشُب 

بأن اًدضبَِ واٍمتثَي يشء واحس،  س خس " اـلثي اًسائص : " فلس رصح يف نخابَ: فأ ا ابن ازري

... ؿىل  ا ذُب إًََ احتاد دٍهتٌل يف أظي اًوضؽ، وؿاابا ؿىل ؿٌَلء اًبَان  ا ذُبوا إًََ  ن اًخفصكة بُهنٌل

وخست ؿٌَلء اًبَان كس فصكوا بني اًدضبَِ واٍمتثَي، وحـَوا ًِشا اباب  فصدا، ًوِشا اباب : " كال ابن ازري

ٌل يشء واحس  فصق بُهنٌل يف أظي اًوضؽ، ًلال : ص هبت ُشا اًيشء هبشا اًيشء، نٌل ًلال:  فصدا، ُو

...  " ثَخَ بَ، و ا أؿؿل هَف دفي ذعل ؿىل أًوئم اًـٌَلء  ؽ ػِورٍ ووضوحَ
197
 

و ا ؿابَ ابن ازري ًُس بـَب، واحتاد اًدضبَِ واٍمتثَي : " كال ؿًل ادليسي  ـَلا ؿىل ُشا اًالكم

يف أظي اًوضؽ  خيفى ؿىل اًـٌَلء، ًوىن اـلـصوف أهَ ًوخس فصق دامئا بني اًـصف اٌَلوي 

...  "والاظعيح
198
 

فؿل ًرصح بأن اٍمتثَي واًدضبَِ يشء واحس، ًوىن ًفِم ذعل  ن الك َ يف ثفسريٍ : وأ ا اًزخمرشي 

ػي:"  ي يف وحوٍ اًخأًو ، إذ جنسٍ ًـرب ؾن اًدضبَِ "اًىضػاف ؾن حلااق قوا غ اًخزًني وؾِػون اكاًو

عَلٌِل  ن دون أن ًفصق بُهنٌل، واًصحوع إىل ثفسرياثَ ي اًلصآن نفِي بخجََة ُشٍ  بالك اـلععَحني، ًو

.  اذللِلة وإًضاُحا

﴿: فٌحن جنسٍ  ث ًلول يف ثفسريٍ ًلوهل ثـاىل                  

        ﴾
199

وكس ؿس يف  ساوئ اداب أن جيصي ذهص اسلار يف جمَس كوم  ن أويل : "

، فدضبَِ اًصافـني أظواهتم ابسلري،  اـلصوءة، و ن اًـصب  ن  ٍصهب اسلار اسدٌاكفا وإن بَلت  ٌَ اًّصْخةَلُ

                                                           
196

" / فن اًدضبَِ : " وؿًل ادليسي .  148ص  / 1998 1ط/ اًلاُصة /  ؤسسة اكلخار " / دراسات بقَة : "  ؾبس اًفذاح فِود 

 . 244، ص "اًبَان اًـصيب : "وبسوي ظباهة .  32ص  / 1ج / 1966: 2ط/  ىذبة اجنَو اـلرصًة 
197

 . 373 / 1، ج"اـلثي اًسائص :  ابن ازري
198

 . 32 / 1، ج"فن اًدضبَِ : "  ؿًل ادليسي
199

 . 19 سورة ًلٌلن، اًة 
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ومتثَي أظواهتم ابٍهناق، مث إذء اًالكم  ن ًفغ اًدضبَِ، وإدصاخَ خمصج الاس خـارة، وأن حـَوا محريا 

وظوهتم هناكا،  باًلة صسًسة يف اطلم واٍهتجني، وإفصاط يف اًخثبِط ؾن رفؽ اًعوت واًرتقَب ؾيَ، وثيبَِ 

..."ؿىل أهَ  ن هصاُة ػل مباكن
200
 

فدضبَِ اًصافـني أظواهتم ابسلري جضبَِ رصحي، : "كال اصلنخور ؾبس اًفذاح فِود  ـَلا ؿىل ُشا اًالكم

ونشا جضبَِ أظواهتم ابٍهناق، ًوىن اًزخمرشي أظَق ؿىل اول اًدضبَِ، ومسى اًثاين متثَ، وذعل هَ 

". ًفصق بني اًدضبَِ واٍمتثَي، بي حـٌَِل  رتادفني
201
 

صى اصلنخور صويق ضَف أن اًزخمرشي  إمنا ًعسر ؾن آراء - يف حسًثَ ؾن اًدضبَِ واٍمتثَي– ٍو

صدد الك َ، وكس ٍىون أمه يشء ذاًفَ فَِ جسمَة اًدضبَِ متثَ، ونأهَ اكن  جيس فاركا  ؾبس اًلاُص، ٍو

... بُهنٌل يف آي اًخزًني
202
 

– أ ا اًسبب يف ؿسم ثفصكة اًزخمرشي بني اًدضبَِ واٍمتثَي، فريى اصلنخور صويق طلعل سببا آدص 

كري  ا أسَفٌا  ن أهَ ُو وابن ازري ٍىوانن كس هؼصا إىل احتاد اصلةل اٌَلوًة ًلك  ن اًدضبَِ واٍمتثَي 

ًوـي  صحؽ ذعل أن وخَ اًض بَ يف اًدضبهيات اًلصآهَة، ًلَب أن : "...حِر ًلول– جفـٌُل  رتادفني 

ٍىون ؾلََا، ونأهَ حـي اًدضبَِ اطلي ٍىون فَِ وخَ اًض بَ ؾلََا متثَ، سواء أاكن  صهبا نٌل كال ؾبس 

".اًلاُص، أو اكن  ذـسدا أو  فصدا
203
 

وؿىل لك فإذا اكن اًزخمضػصي وابن ازِػص كس هؼصا ثغل اًيؼصة، وحـ اًدضبَِ واٍمتثَي صُئا 

واحسا، فإن  ـؼم ؿٌَلء اًبكة ًفصكون بُهنٌل، ومه وإن ادذَفت وهجة هؼصمه يف ذعل اًخفًصق، فإهنم كس 

اؾمتسوا ؿىل وخَ اًض بَ اـليزتع  ن اًعصفني، وؾوًوا ؿَََ يف حتسًس اٍمتثَي واًخفصكة بٌَُ وبني 

..."اًدضبَِ
204
 

                                                           
200

حتلِق ؿادل أمحس ؾبس اـلوحود، وؿًل َلس  / 1998: 1ط/ اًصايض /  ىذبة اًـبَاكن " / اًىضاف : "  خار ػل اًزخمرشي 

 . 18ص  / 5ج/ ؾوض 
201

 . 148، ص "دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
202

 . 238، ص "اًبكة ثعور و اترخي : "  صويق ضَف
203

 . 241، ص "اًبكة ثعور و اترخي : "  صويق ضَف
204

 . 149، ص "دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
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  : شُب  ن ًفصق بُهنٌل -ب

جنوم ززة، ثبوؤوا  ن سٌلء اًبكة اًـصبَة  اكان ؿََا، وأضاؤوا : وؿىل رأس أحصاب ُشا اـلشُب

أاب : وهـين هبم...إ ؾن آراهئم– يف اًلاًب - ـلن خاءوا بـسمه ظًصلِا فاُخسوا إٍهيا، فِم بـس  ًعسرون 

، وأاب ًـلوب ًوسف بن َلس بن ؿًل (ُػ471: ت)بىص ؾبس اًلاُص بن ؾبس اًصمحن ادلصخاين 

، وخل اصلٍن َلس بن ؾبس اًصمحن " فذاح اًـَوم : "، ظاحب اًىذاب اـلضِور(ُػ626: ت)اًساكيك

، "ثَرَط اـلفذاح : "ظاحب اًىذابني اطلٍن ظارا بـسٍ معسة اـلخأدٍصن (ُػ739: ت)ارلعَب اًلزوًين 

، وبسرخة أدط ؿىل "اٍمتثَي "ًوِشا فس َىون اًرتنزي ؿىل بَان آراء ُؤء اًثزة يف  "... اًضاح "و 

آراء اذرٍين، أ ا ؾبس اًلاُص، فس َأيت بَان آرااَ  فعةل يف اًفعي اًثاًر، وطلعل فس َىون اذلسًر 

...  ؾيَ  لذضبا، وابًلسر اطلي ًـًٌَا ؿىل فِم آراء اًساكيك وارلعَب، و لارىهتا مبا ذُب إًََ

:  رأي ؾبس اًلاُص ادلصخاين- 

ُو  ا اكن وخَ اًض بَ فَِ : أن اًدضبَِ: -واًفصق بٌَُ وبني اًدضبَِ" اٍمتثَي "وذظة  شُبَ يف  

سواء أاكن  فصدا أم  صهبا، ندضبَِ اًيشء إذا اس خسار ابًىصة أو ابذلَلة، - أي  سراك ابذلس- حس َا

ونشعل  ا اكن وخَ اًض بَ فَِ قصزاي، أي  ن هجة اًلصائز واًعباع، ... وندضبَِ اًرثاي بـيلود اًىصم اـليور

ؾلََا حلِلِا، ندضبَِ اًصخي ابسس يف اًضجاؿة  ث، فوخَ اًض بَ ُيا هل وحود حلِلي يف الك : أي

...  اًعصفني

،  حيعي (كري حلِلي)فِو بـىسَ، أي  ا اكن وخَ اًض بَ فَِ ؾلََا كري قصزي ": اٍمتثَي"أ ا 

و ًُت ٌَمصء إ بخأول ورصف ؾن اًؼاُص، سواء أاكن  فصدا أو  صهبا، نٌل يف جضبَِ اذلجة ابًضمس يف 

اًؼِور، فوخَ اًض بَ يف ُشا اـلثال ًُس هل وحود حلِلي يف لكخا اًعصفني، فِحخاج ٌَوكوف ؿَََ إىل 

ثأول ورصف ؾن اًؼاُص
 205

  

                                                           
205

 .  و ا بـسُا90 ص ،"أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
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صى ؾبس اًلاُص أن اٍمتثَي كس ٍىون جمازا، فلَئم بَ ؿىل حس الاس خـارة، نٌل يف كوعل ٌَصخي  ٍو

"أراك ثلسم رخ و ثأدص أدصى:" ًرتدد يف يشء بني فـهل وحصنَ
206

  .

:  رأي اًساكيك- 

واؿؿل أن اًدضبَِ  ىت اكن : " وذعل بلوهل... ًلس بني اًساكيك  شُبَ يف اٍمتثَي، ممزيا هل ؾن اًدضبَِ

..."وهجَ وظفا كري حلِلي، واكن  ٌزتؿا  ن ؿسة أ ور، دػّط ابمس اٍمتثِػي
207
ًؤدػش  ن ُشا اًيط أن . 

:  اٍمتثِػي ؾيسٍ ُو  ا اس خجمؽ أ ٍصن ازٌػني

ؾلََا كري حلِلي أي كري قصزي بأن  ٍىون  ن : " أن ٍىون وهجَ وظفا كري حلِلي، أي: اول

"اًلصائز واًعباع 
208

و يف ُشا  وافق ـلشُب ؾبس اًلاُص .  ، ُو

وبشا ٍىون اٍمتثَي ؾيسٍ أدط  ن اٍمتثَي ؾيس ؾبس "أن ٍىون وهجَ  ٌزتؿا  ن ؿسة أ ور، : واًثاين

اًلاُص؛ ن ؾبس اًلاُص ٍصى أن  ٌَ  ا اكن وخَ اًض بَ فَِ ؾلََا كري حلِلي واكن  فصدا، واًساكيك  

"ٍصى  ثي ُشا متثَ، بي خيعَ ابـلصهبات اًـلََة 
209

  .

كول ؾبس ػل بن اـلـزت: و ن أ ثةل اٍمتثَي ؾيس اًساكيك - 
210

  :

َْ         اْظرِبْ ؿىل َ َضغ اذلَُسو   ِد فإَن َظْبػَصَك كاِثَُػ

ْد  ا ثْأُنػهُلْ ػِإْن ؾل ثَجِ         ػُي هَْفَسػِا   ػػػػػػػػػفَاًيّاُر ثَْأكُ 

خَ ابًيار اًيت  متس ابذلعب، فُّسع فهيا اًفٌاء، ًُس إ : " كال فإن جضبَِ اذلسود اـلرتوك  لاًو

و  ا ثخومه إذا ؾل ثأذش  ـَ يف اـللاوةل، ؾي أن ًخوظي هبا إىل هفثة  عسور،  ن  يف أ ص  ذومه هل، ُو

". كِا َ إذ ذاك  لام أن متيـَ  ا ميس حِاثَ ًُّسع فَِ اًِك، وإهَ نٌل حصى  ٌزتع  ن ؿسة أ ور 
211
 

                                                           
206

 . 69-68، ص "داي اجعاز : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
207

، وأمحس 348ص / 1987: 2ط/ بريوت/ دار اًىذب اًـَمَة/هـمي زرزور: حتلِق"/ فذاح اًـَوم :"  أبو ًـلوب اًساكيك

  326 و 222ص /1964: 1ط/ بلساد/  ىذبة اٍهنضة"/اًبكة ؾيس اًساكيك:" عَوب
208

 . 11ص  /2006/ اًلاُصة/ دار اًىذاب اذلسًر"/ اًضاح يف اٍمتثَي اًبقي : " س َس َلود ص َرون
209

 . 192ص " دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
210

ؿىل حسس ": "ؿىل  ضغ اذلسود : " وفَِ بسل كوهل .  389ص /بريوت / ظبـة دار ظادر"/ اصلًوان :  ؾبس ػل بن اـلـزت

 ". اذلسود 
211

 . 347-346ص "  فذاح اًـَوم : " اًساكيك
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:  و ن ذعل أًضا كول ظاحل بن ؾبس اًلسوس- 

 َِ َُ يف اًِعػبا  اَكًـوِد ٌُْسلَى اـلاَء يف قَْصِس َوإّن َ ْن أََدبْخَ

 َِ َت ِ ْن ًُبِْس َس اطّلي أَبرَْصْ ـْ َ ٍُ ُ وِركاً انِضػصاً  ب َحىَت حَصا

ًُس إ فامي ...  فإن جضبَِ اـلؤدب يف ظباٍ ابًـود اـلسلي أوان اًلصس، اـلوهق بأوراكَ وهرضثَ

همشب اذق،  صيض اًسرية، محَس اًفـال ًخأدًة اـلعَوب بسبب اًخأدًب اـلعادف وكذَ : ًزم هوهَ

و  ؽ ذعل   ن متام اـلَي إًََ، ونٌلل اس خحسان حاهل، وإهَ نٌل حصى أ ص ثعّورّي  ظفة حلِلِة، ُو

...  ٌزتع  ن ؿسة أ ور
212
 

 ﴿: و ن ذعل  ن اًلصآن، كوهل ؾز وخي                      

       ﴾
213

بني أحبار اٍهيود اطلٍن لُكِفوا اًـمي مبا يف اًخوراة مث ؾل ًـمَوا : فإن وخَ اًض بَ: ، كال

و حص ان الاهخفاع مبا ُو أبَف يشء ابهخفاع بَ  ؽ اًىس ...  وبني اسلار اذلا ي ًسفار... بشعل ُو

"واًخـب يف اس خعحابَ، ًوُس مبضدبَ هوهَ ؿااسا إىل اًخومه، و صهبا  ن ؿسة  ـان  
214

  .

صى اًساكيك أن اًدضبَِ اٍمتثًَل  ىت فضا اس خـٌلهل ؿىل سبِي الاس خـارة  كري مّسي َ ثًَ،  ٍو

... ًوورود ا ثال ؿىل سبِي الاس خـارة  ثلري
215

والك َ ُشا ًسل ؿىل أهَ ٍصى أن اٍمتثَي كس ٍىون .  

.  جمازا ابثَان بَ ؿىل حس الاس خـارة  كري

:  رأي ارلعَب اًلزوًين - 

... أ ا ارلعَب فإهَ ٍصى أن اٍمتثَي ُو  ا اكن وهجَ وظفا  ٌزتؿا  ن  ذـسد أ ٍصن أو أ ور
216

  .

وكري اٍمتثَي  ا اكن خبف ذعل
217

  .

                                                           
212

 . 347، ص " فذاح اًـَوم : " اًساكيك
213

 . 5 سورة ازلـة اًة 
214

 . 349، ص " فذاح اًـَوم : "  اًساكيك
215

 . 303ص " اًبكة ثعور و اترخي : " ، و صويق ضَف 349 اـلعسر هفسَ ص 
216

 . 253ص / بسون اترخي/بريوت/دار اًىذب اًـَمَة " /اًضاح يف ؿَوم اًبكة : " ارلعَب اًلزوًين 
217

 . 255 اـلعسر هفسَ، ص 
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و أن ٍىون وخَ اًض بَ فَِ  صهبا،  و ـىن الك َ ُشا، أهَ  ٌضرتط يف اٍمتثَي إ رشظا واحس، ُو

ًيؼص يف ثفًصلَ بني اًدضبَِ واٍمتثَي إىل اًرتهَب وافصاد، : سواء أاكن ُشا اًوخَ ؾلََا أم حس َا، أي أهَ

و ا اكن وخَ اًض بَ فَِ  صهبا فِو ... مفا اكن وخَ اًض بَ فَِ  فصدا فِو جضبَِ سواء أاكن ؾلََا أم حس َا

"متثِػي، سواء أاكن حس َا أو ؾلََا 
218

  .

وكس  ثي اًلزوًين ٌَمصهب اًـلًل اب ثةل ذاهتا اًيت أوردُا اًساكيك  ن كبهل، هبُيت ؾبس ػل بن 

﴿ : "ونآًة سورة اًبلصة ويه كوهل ثـاىل- وكس س بق ذهص أبَاهتٌل– اـلـزت وظاحل بن ؾبس اًلسوس   

                                         

﴾
219

 ...
220

  .

:  أ ا اـلصهب اذليس، فىلول بضار بن بصد

يا   َْ        َنَأّن ُ ثاَر اًيَْلؽِ فوَق ُرُؤوس ِ ٌي هَتاَوى َنواْنُب َْ َ َافٌَا ً  َوأَس ْ

ْوّي أحصام  رشكة  س خعَةل  ذياس بة اـللسار،  ذفصكة : " فوخَ اًض بَ ُيا ُُ ُو اًَِئة اذلاظةل  ن 

"يف حواهب يشء  ؼؿل 
221

  .

و  ا سٌلٍ افلاز اـلصهب وؾصفَ  صى اًلزوًين أًضا أن اٍمتثَي كس ًأيت ؿىل سبِي الاس خـارة، ُو ٍو

بَِ مبـياٍ اظًل جضبَِ اٍمتثَي، ٌَمباًلة : "... بلوهل وأ ا افلاز اـلصهب فِو اٌَفغ اـلصهب اـلس خـمي فامي ص ُ

مث ثسذي اـلض هَبة يف " أي جضبَِ إحسى ظورثني  ٌزتؾخني  ن أ ٍصن أو أ ور أدصى ...  يف اًدضبَِ

... "خًس اـلض بََ هبا  باًلة يف اًدضبَِ، فذشهص بَفؼِا  ن كري ثلَري بوخَ  ن اًوحوٍ
222

مث  ثي هل .  

ًَِؽ إىل  صوان بن ... بأ ثةل خمخَفة، ىىذفي  هنا ُيا بشهص  ثال واحس ًًضاح و لكمة اًوًَس بن ًٍزس ـلا بو ُو

فإين أراك ثلسم رخ وثؤدص أدصى، فإذا : أ ا بـس:  "َلس، وكس بَلَ أهَ  ذوكف يف اًبَـة هل، فىذب إًََ

                                                           
218

 . 194ص " دراسات بقَة  : " ؾبس اًفذاح فِود
219

 17 سورة اًبلصة اًة 
220

 .  و ا بـسُا254ص " الاًضاح : " اًلزوًين
221

 . 231ص " اًضاح : "  ارلعَب اًلزوًين
222

 . 312 اـلعسر هفسَ ص 
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فض بَ ظورة حصددٍ يف اـلباًـة بعورة حصدد  ن كام "أاتك نخايب ُشا، فاؾمتس ؿىل أهيٌل صأت واًسم 

... ًشُب يف أ ص فذارة ًٍصس اطلُاب فِلسم رخ، واترة  ًٍصس ًؤدص أدصى
223

، مث ذهص أ ثةل أدصى مث 

ولّك ُشا ٌسمى اٍمتثَي ؿىل سبِي الاس خـارة وكس ٌسمى اٍمتثَي  عَلا و ىت فضا اس خـٌلهل : "... كال

...  "نشعل مسي  ث
224

  .

و شُب ارلعَب اًلزوًين ُشا يف اٍمتثَي، ُو  شُب ازلِور  ن ؿٌَلء اًبكة اطلٍن خاءوا  ن 

.  بـسٍ ٍصون رأًَ و ًلّصرون  ا كصرٍ

بلى بـس ُشا اًـصض واًبَان راء أًوئم اًثزة يف  ثلسمي  وازهة بُهنا ثوكف اًلارئ "... اٍمتثَي " ًو

: وذعل بأن ًلال...ؿىل أوخَ الاثفاق والادذف
225
 

اثفلت ثغل اراء ؿىل أن اًدضبَِ اطلي ٍىون وخَ اًض بَ فَِ  فصدا حس َا أو ؾلََا حلِلِا، فِو - 

واثّفلت أًضا ؿىل أن اًدضبَِ اطلي ٍىون وخَ اًض بَ فَِ  صهبا ؾلََا ... جضبَِ رصحي ػاُص ًوُس متثَ

...  فِو متثَي ًوُس جضبهيا رصحيا

وادذَفت فامي اكن اًوخَ فَِ  فصدا ؾلََا كري حلِلي، فاهفصد ا ام ؾبس اًلاُص جبـهل متثَ، - 

نٌل ادذَفت أًضا فامي اكن اًوخَ فَِ  صهبا ...  وذاًفَ اًساكيك وارلعَب جفـٍ  ن كبَي اًدضبَِ اًؼاُص

...  حس َا، فاهفصد ارلعَب اًلزوًين جبـهل متثَ، وذاًفَ اًض َزان جفـٍ جضبهيا رصحيا ػاُصا

:  حلِػلة اٍمتثِػي- 2

ٍصى اصلنخور َلود ص َرون أهيا إذا ثأ َيا يف حسًر ؾبس اًلاُػص واًسىػايك وارلعَب اًلزوًين ؾن 

فإهيا ىصامه ًـمتسون يف إًضاح اًفصق بُهنٌل ؿىل احذَاج اًوخَ إىل بشل ادلِس واـلضلة "اٍمتثَي واًدضبَِ، 

فإذا اكن اًعًصق إًََ سِ  ُسورا ًوضوحَ وكصبَ، مسوا اًدضبَِ اـلـلود ؿَََ ... أوؿسم احذَاخَ إىل ذعل

"جضبهيا متثَََا "وإذا اكن اًعًصق إًََ وؾصا صلكذَ وبـسٍ، مسوا اًدضبَِ اـلـلود ؿَََ ". جضبهيا كري متثًَل
226
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وإذا اكن ا ص نشعل، فلس حغ اصلنخور ص َرون أن ثغل اراء اًثزة  ؽ وخاُهتا ورسوخ 

:  فامي يشء  ن اًلعور... أكسام أحصاهبا يف اًبكة اًـصبَة

فـبس اًلاُص واًساكيك ًيفِان اٍمتثَي ؾٌل اكن اًوخَ فَِ حس َا  صهبا  ؽ أن ُشا اًوخَ وإن اكن - 

 سراك ابذلواس إ أن اهزتاؿَ  ن اًعصفني وهؼمَ يف َُئة  صهبة حيخاج إىل إؾٌلل فىص وإًعاف اًصوًة 

اكًوخَ اًـلًل فِيبلي أن ٍىون اًدضبَِ اـلـلود ؿَََ  ن كبَي اٍمتثِػي؛ هَ  ضارك ٌَمصهب اًـلػًل يف 

... احذَاخَ إىل بشل ادلِػس واـلضلة حىت ميىن حتعَهل و اًـثور ؿَََ
227

  .

صى اصلنخور ؾبس اًفذاح فِود أًضا أن   اًدضبهيات اًيت ٍىون فهيا وخَ اًض بَ  صهبا حس َا ًًبلي "ٍو

أن ثـس  ن كبَي اٍمتثَي؛ ن اهزتاع ذعل اًوخَ اـلصهب  ن ظصفَِ حيخاج إىل ثأ ي ًوعف فىصة، فِو وإن 

اكن  سراك ابذلواس اًؼاُصة، إ أن ارلفاء فَِ  ًلي ؾن ارلفاء اـلوحود يف وخَ اًض بَ اـلفصد اًـلًل كري 

اذللِلي، وطلا  ٍىون  ن اًعواب أن ثـس ُشٍ اًدضبهيات اـلفصدة متثَ وجتـي ثغل اـلصهبات اذلس َة 

...  ن اًدضبَِ اًؼاُص
228

  .

واذلق أن  ن ثأ ي أ ثةل اًدضبهيات اًيت وخَ اًض بَ فهيا  صهب حيس، ثبني هل حصة ُشا اًصأي 

:  ووخاُخَ، وفامي ًًل بـغ ا ثةل اًيت ثؤًس حصة ُشا اـلشُب

مفن ذعل كول أيب اًعَب اـلخًيب
229

  :

  َِ ِْ لاُب      هَيُُز ادلُُش َحْوعَلَ خاِهبَ ـُ  َنٌل هََفَضْت َحٌاَحهْيا اً

ثغل اذلصنة اـلزدوخة  ن ثلسم وثلِلص، ويه ظورة  ذـسدة ادلواهب، ثؼِص فهيا حصنة : فوخَ اًض بَ

... اًخلسم وحصنة اًرتاحؽ
230
 

: و ن ذعل كول ابن اـلـزت ًعف اًسٌلء بـس ثلضؽ حسابة
231
 

ِذَل جُنوِ ِا ِؾْيَس اًَعباحِ            ًَْت    ػػػػػػاَءان ـلَاَ ثَجَ ػػػػػَنَأَن مَسػ 
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 . 17 اـلصحؽ هفسَ،  ص 
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 . 195ص " دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
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 . 724، ص 2، ج"اًـصف اًعَب يف رشح دًوان أيب اًعَب : "انظَف اًَازيج  
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 . 48ص  /2004/   رص/ اسىٌسًرة/دار اًوفاء "/ ؿؿل اًبَان و بكة اًدضبَِ : " خمخار ؾعَة 
231

 . 149ص " اصلًوان : " ابن اـلـزت



 الفصل الثاني

 

61 

                    ٍُ َُ هَػ           ِرايُض بَيَْفَسٍج َدِضٍي هَسا َ ْوُر اَكايِح ػػػ ثََفذَػَح بٌَُْ

ار  فاـلض بَّ ظورة اًسٌلء واًيجوم  ٌثورة فهيا وكت اًعباح، واـلض بَ بَ ظورة رايض  ن أُز

ار اكايح ووخَ اًض بَ ُو اًعورة اذلاظةل  ن يشء أزرق اهدرشت يف أزيااَ .  اًبيفسج ختََهتا أُز

. ظور ظلرية بَضاء
232
 

:  وكال بـضِم ًعف اًضمس وكت ظَوؾِا

ِا       ـِ ِش ػػ ِ ْصآَة ِثْب        َوَحِت اًَضْمُس حْتيِك ِؾيَس َ ْعََ ـِ َ ٍر بََسْت يف َنِف ُ ْصث

مبصآة  ن ذُب ثضعصب ...  فلس ص بَ اًضمس حتيك وكت ظَوؾِا حني حىون محصاء  ـة  ضعصبة

ضعصب : "ووخَ اًض بَ ُو.  يف نف حصثـش "اًَِئة اذلاظةل  ن وحود يشء أمحص  ؽ هيزت ًو
233

  ...

أظَق امس اٍمتثَي ؿىل  ا اكن اًوخَ فَِ  صهبا سواء أاكن حس َا أم "أ ا ارلعَب اًلزوًين فلس  - 

ؾلََا، وأمهي  ا اكن اًوخَ فَِ  فصدا ؾلََا كري قصزي،  ؽ أن ُشا اًوخَ  ميىن حتعَهل واًوظول إًََ 

اق اذلس؛ هَ ٌس خَزم رصف اٌَفغ ؾن ػاُصٍ، وإرادة  لذضاٍ وز َ ..."إ بـس نس اطلُن وإُر
234
 ،

ونشعل أمهي اًساكيك  ا اكن اًوخَ فَِ  فصدا ؾلََا كري قصزي، وذعل حِامن حرص اٍمتثَي يف اـلصهب 

.  اًـلًل

جحة : و ن أ ثةل اًدضبَِ اطلي وخَ اًض بَ فَِ  فصد ؾلًل كري قصزي، أي كري حلِلي، كوهلم

ومه - والكم أًفاػَ اكًـسي يف اذلوة، واكـلاء يف اًسسة، واكًًس مي يف اًصكة–اكًضمس يف اًؼِور 

وحِامن هخأ ي ُشٍ ا ثةل، جنس أن وخَ اًض بَ فهيا ًُس هل وحود ... اكذلَلة اـلفصكة  ًسري أٍن ظصفِا

حلِلي يف الك اًعصفني، و حيعي إ برضب  ن اًخأول، ورصف ؾن اًؼاُص نٌل ٍصى ؾبس اًلاُص، 

وطلعل حـَِا  ن اٍمتثَي
235
 .
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233

 . 34، ص "ؿؿل اًبَان : "  ابن ؾبس ػل صـَب
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جنس أن "...  الكم أًفاػَ اكًـسي حوة، واكـلاء يف اًسسة، واكًًس مي يف اًصكة: "ففي كوهلم  ث

اذلوة واًسسة واًصكة،  وحود ًِا يف خاهب اـلض بَ، فٌحن يف حاخة إىل ثأول هعي بَ إىل وخَ 

و بـس اًخأول الاس خعابة و ِي اًيفس وحعول اًصاحة واٌظلة ًِا، : ص بَ هل حتلّق يف الك اًعصفني، ُو

شا اًوخَ ًوخس يف اًالكم، حِر حيسث اًالكم ادلَس يف اًيفس رسورا وأرحيَة، نٌل ًوخس يف اًـسي  ُو

"واـلاء واًًس مي اطلي ميخؽ اًيفس وثظل بَ
236

  ...

ًوـي اًصأي ا ثي واًعواب يف ... وبلي بـس ُشا اًامتس حلِلة اٍمتثَي  ن بني ثغل اراء اكلخَفة

إذ ٍصى أهَ – و ثهل يف ذعل اصلنخور فِود – ُشٍ اـلسأةل، ُو  ا ذَط إًََ اصلنخور َلود ص َرون 

:  ًًبلي أن ٍىون اًفصق بني اٍمتثَي واًدضبَِ ؿىل اًيحو اًذػايل

ُو  ا اكن اًوخَ فَِ دكِلا  ًسرنَ و ًفعن إًََ إ أحصاب اذواق اًسَمية، اطلٍن : اٍمتثِػي 

شا ًخحلق يف- ارثفـوا ؾن ظبلة اًـا ة :  ُو

 .  ا اكن وخَ اًض بَ فَِ  فصدا ؾلََا كري قصزي 

 . و ا اكن وخَ اًض بَ فَِ  صهبا ؾلََا 

 . و ا اكن وخَ اًض بَ فَِ  صهبا حس َا 

شا -  ا اكن وحػَ اًض بَ فَِ واحضا بٌُا  حيذػاج إىل إؾٌلل فىص وإًعاف روًة: واًدض بِػَ  ُو

 : ًخحلق يف

  ا اكن وخَ اًض بَ فَِ  فصدا حس َا 

(واًضأن يف  ثي ُشا اًوخَ أن ٍىون  فصدا)و ا اكن وخَ اًض بَ فَِ ؾلََا  
237

 

كامئ يف اساس ؿىل احياء ٌَمخَلي أن اـلض بَ اطلي ُو "ُو أسَوب - زايدة ؿىل  ا ذهص- واٍمتثَي 

ود حيس،وؿىل ُشا ػ متثّي و ذجّسس يف اـلض بَ بَ اطلي ُو يف اًلاًب  وج...يف اًلاًب  ـىن ذُين جمصد
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ا اطلُن أو ًخرََِا ٌَمـاين اطلُيَة اـلج: ميىن اًلول .."ردةػإن اٍمتثَي ُو لك ظورة حس َة ًبذىُص
238
 ،

.  وكس ويا ذَعيا  ن كبي إىل أن  ـاين اٍمتثَي يف اٌَلة حصحؽ إىل اـلٌلزةل و اًخجس مي و اًخعوٍص

بلى بـس ُشا أن هبحر  سأةل هممة، ًِا ظةل وزَلة ابـلسأةل اًسابلة  بي يه  ن متام اًالكم يف ،ًو

:  حلِلة اٍمتثَي، ويه

  ا يه اًعور اًيت ًعَق ؿَهيا ُشا اـلععَح؟: ؿىل  اذا ثعَق؟ أو: "متثَي"لكمة  

:  ظور اٍمتثَي- 3

ًخبني أن ؾبس اًلاُػص واًساكيك وارلعَب "...  اٍمتثِػي "مما س بق ؾصضَ وبَاهَ  ن آراء خمخَفة يف 

و – " اًدضبَِ "كس ًأيت يف ظورة" اٍمتثَي "ٍصون أن  – و ـَ مجِور ؿٌَلء اًبكة – اًلزوًين  ُو

ًسل ؿىل ذعل ...ويه جماز ًلوي– ، أو ؿىل حسُا "الاس خـارة"حلِلة ًلوًة، نٌل كس ًأيت يف ظورة 

ا .  أكواهلم وا ثةل اًيت أوردُو

وكس حلق اصلنخور ؾبس اًـؼمي اـلعـين اًلول يف ُشٍ اـلسأةل، وثدبؽ  ـاين اٍمتثَي وظورٍ وظصكَ 

اًيت أىت ؿَهيا يف اًلصآن اًىصمي واذلسًر اًيبوي، واًرتاث اًـصيب صـصٍ وهرثٍ، ًَزَط بـس ذعل لكَ إىل 

:أن اٍمتثَي ًعَق ؿىل أربـة  ـان أو ظور، ويه
239
 

و حلِلة ًلوًة ؾل ًرصح فَِ بشهص اـلثي-  .  اًدضبَِ اٍمتثًَل؛ ُو

و -  اًدضبَِ اٍمتثًَل اـلعػصح فَِ بشهص اـلثي، ؿىل حنو  ا ُو  ن اًبَان اًلػصآين واًبَان اًيبوي، ُو

هسابلَ حلِلة ًلوًة، بَس أهَ  ثي ذاص  رضوب ذلاةل ذاظة  ًخـساُا ًلريٍ، مفوردٍ و رضبَ واحس، 

اك ثال اـلرضوبة ٌَميافلني ٌوَحَاة اصلهَا يف اًلصآن اًىصمي، وا ثال اـلرضوبة ٌَـؿل واًِسى ًوهبِاء، 

.  ٌوَجَُس اًعاحل وخَُس اًسوء يف اًبَان اًيبوي
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.  اـلثي اطلي هل  ورد و رضب؛ اـلض بَ مبرضبَ مبوردٍ اطلي هل حغ  ن اًضِصة- 

: الاس خـارة اٍمتثَََة، ويه هوؿان- 

  

﴿: متثَي اس خـاري ًُس  ث، نلوهل ثـاىل-       ﴾
240

  ﴿: ، وكوهل ثـاىل

        ﴾
241

  . 

صمق يف : متثَي ؿىل حس الاس خـارة صبَِ ابـلثي ًوُس مبثي ًـسم اًضِصة،  ثي-  خيط ؿىل اـلاء، ٍو

عصق يف حسًس ابرد .  لكِا مبـىن واحس، إذا اكن ًـمي ب خسوى. اًِواء، ًو

و إمنا "... اٍمتثَي "ُشا  ا ذهصٍ اصلنخور اـلعـين  ن اـلـاين واًعور اًيت ًعَق ؿَهيا  ععَح   ُو

ا ؿىل سبِي اًخفعَي مبحؼة بـغ اًفصوق اصلكِلة بُهنا، واًياص ئة بسبب الاس خـٌلت اكلخَفة ... ذهُص

ٌل :  ًىن ؿىل سبِي احٌلل ميىٌيا رد ثغل اًعور واـلـاين إىل ظورثني ازيدني، ُو

و حلِلة ًلوًة - أ  .  اًدضبَِ اٍمتثًَل؛ ُو

 . الاس خـارة اٍمتثَََة؛ ويه جماز ًلوي- ب

- واًعورة اًثاًثة... وذعل ن اًعورثني اًوَني حصحـان إىل ظورة واحسة؛ ويه اًدضبَِ اٍمتثًَل

– وحنن إذا رحـيا إىل نخب اًبكة ... ويه الاس خـارة اٍمتثَََة- ثسذي يف اًعورة اًصابـة- ويه اـلثي

وخباظة اـلخأدصة  هنا؛ وخسان ا ثةل اـلشهورة فهيا ًس خـارة اٍمتثَََة؛ إ ا أ ثا سائصة  ض هتصة، وإ ا 

:  والاس خـارة اٍمتثَََة نٌل ؾصفِا اـلخأدصون... أكوالا حصت جمصى ا ثال، واس خـمَت يف كري  ا وضـت هل
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"يه حصهَب اس خـمي يف كري  ا وضؽ هل ًـكة اـلضاهبة،  ؽ كًصية  اهـة  ن إرادة اـلـىن اظًل"
242

  .

و ن أ ثَهتا
243
   :

 ٍص َ ا َخَسَع ُكَعرْيٌ : "كوهلم ـلن حيخال ؿىل حعول أ ص دفي، و ُو  دسرّت حتت أ ص ػاُص- 

 َُ هِبَت َُئة اًصخي اـلدسرت حتت أ ص؛ ًَحعي ؿىل أ ص دفي : وإحصاء الاس خـارة يف ُشا اـلثي"...أَهَْف ص ُ

ًٍصسٍ، هبَئة اًصخي اـلسمى ُكَعرْياً؛ حني خسع أهفَ ًَأذش بثأر خشمية  ن اًزابء، جبا ؽ الاحذَال يف لك، 

.  واس خـري اًالكم اـلوضوع ٌَمض بَ بَ ٌَمض بَ ؿىل ظًصق الاس خـارة اٍمتثَََة

:  ونلول اًضاؾص- 

َك هَيِْسُم  َِ َوكرَْيُ َُ         ِإذاَ ُنيَت ثَْبًِ َ ىَت ًَبَُُف اًُبًِْاُن ًَو اً ثٌَلَ 

ص هبت حال اـلعَح ًبسأ اظح مث ًأيت كريٍ فِبعي : وإحصاء الاس خـارة يف ُشا اـلثي أن ًلال

معهل، حبال اًبًِان ٍهنغ بَ، حىت إذا أوصم أن ًُت خاء  ن هيػس َ، وادلا ؽ ُو اذلاةل اذلاظةل  ن ؿسم 

اًوظول إىل اًلاًة ًوحود  ا ًفسس ؿىل اًساؾي سـََ، مث حشف اـلض بَ واس خـري اًرتهَب اصلال ؿىل 

...  اـلض بَ بَ ٌَمض بَ

 جض بِػَ اٍمتثِػي  :

:   فِو َ- 1

ٌل"اٍمتثِػي"، ُو إحسى ظورثني ًعَق ؿَهيٌل  ععَح"اًدضبَِ اٍمتثًَل"أو" جضبَِ اٍمتثَي " :  ، ُو

و حلِلة ًلوًة-أ .  اًدضبَِ اٍمتثًَل؛ ُو

.  الاس خـارة اٍمتثَََة؛ ويه جماز ًلوي-ب

                                                           
242

، 4ط/ بريوت/ دار اًىذب اًـَمَة"/ حواُص اًبكة : "، واًس َس أمحس اًِامشي164: ، ص"ؿؿل اًبَان : " ابن ؾبس ػل صـَب

.  195: ص / 2009
243

 . 197-195: ، ص"حواُص اًبكة : " اًس َس أمحس اًِامشي
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 ا اكن فَِ :  "، وكس    ثـًصف اٍمتثَي بأهَ"اٍمتثَي "و ٌَ هـؿل أن جضبَِ اٍمتثَي أدط  ن  

، "اًوخَ فَِ دكِلا  ًسرنَ و  ًفعن إًََ إ أحصاب اذواق اًسَمية، اطلٍن ارثفـوا ؾن اًعبلة اًـا ة 

و بأهَ أسَوبَ كامئ يف اساس ؿىل احياء ٌَمخَلي أن اـلض بَ اطلي ُو يف اًلاًبَة  ـىن ذُين جمصد، 

جضبَِ "وؿىل ُشا ٍىون  ـىن  ...  متثي و  ذجسس يف اـلض بَ بَ اطلي ُو يف اًلاًب  وحود حيس

خحلق نٌل أسَفٌا يف...  أهَ اًدضبَِ اطلي ثغل ظفذَ": اٍمتثَي  :  ًو

".  جحة اكًضمس يف اًؼِور : " ا اكن وخَ اًض بَ فَِ  فصدا ؾلََا كري قصزي، نلوهلم -أ

:   ا اكن وخَ اًض بَ فَِ  صهبا ؾلََا، نلول ابن اـلـزت- ب

 ِد فِإَن ظرَبَك كاَِثػهُلْ     اظرِبْ ؿىَل َ َضِغ اذلَُسو     

 إْن ؾل جِتْس  ا ثأُنػهُلْ     ػِا      ػُل هَفَس ػػػػػفاًيّاُر ثَأُنػ 

:   ا اكن وخَ اًض بَ فَِ  صهبا حس َا، نلول بضار -ج

يا          َْ      نأَن ُ ثاَر اًيَْلؽِ فوَق ُرُؤوس ِ َوأس َافٌَا ًٌََي هَتاَوى هواِنُب

ومجِور اًبقَني ًلرصون جضبَِ اٍمتثَي ؿىل  ا اكن وخَ اًض بَ فَِ  صهبا حس َا اكن أو ؾلََا، 

وكس ثلسم بَان أن ُشا ُو  شُب ارلعَب – وهيمَون  ا اكن فَِ اًوخَ  فصدا ؾلََا كري قصزي 

ِشا فِم ًـصفوهَ بلوهلم– اًلزوًين  ُو  ا اكن وخَ اًض بَ فَِ ظورة  ٌزتؿة  ن  ذـسد أ ٍصن أو :  "ًو

فاصرتظوا فَِ حصهَب اًوخَ  كري، سواء أاكن ُشا اًوخَ حس َا أم ؾلََا، وسواء يف اـلصهب "... أ ور 

...   فصدان أم  صهبان أم خمخَفان– أي اـلض بَ واـلض بَ بَ – اذليس، أاكن ظصفا اًدضبَِ 

َِْحَة بِن ادلُحِ، أو كَُِس بن اَْسََتِ - :  فاـلصهب اذليس اطلي ظصفاٍ  فصدان، نلول ُأَح

اّي َنٌل حََصى               ْيلػوِد ُ ِحَِػٍة ِحنَي هََوَرا     َوكَْس َح يف اًُعْبِح اًرُثَ ـُ َن
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  فاًوخَ ُو اًَِئة اذلاظةل  ن ثلارن اًعور اًبَغ، اًعلار اـللادٍص يف  صأى اًـني وإن اكهت هبارا 

اًرثاي : واًعصفان اـلفصدان ٌُل...  يف اذللِلة، ؿىل اًىِفِة اكلعوظة،  ٌضمة إىل اـللسار اكلعوص

.  واًـيلود

.  واطلي ظصفاٍ  صهبان، فىلول بضار اًسابق- 

و هبات – أي أحساٌُل  فصد وادص  صهب – واطلي ظصفاٍ خمخَفان -  فىلول بـضِم يف اًيََوفص، ُو

ص ؿىل سعحِا ُز :  ًيبت يف اـلَاٍ اـلسدٌلـة، ٍو

ِْــَوفٍَص هَِسي  َ َو ه ََِس        حَنْ لُكُيَا ابِسػطُ اً

َنَسابِبُِس َؾْسَجِس        ُكْضهُبَا ِ ن َزبَْصَخسِ    
244
 

ن "واًعحَح أن بُهنٌل فصكا؛  ... وكس ذَط بـغ اًبقَني بني اًدضبَِ اـلصهب، واًدضبَِ اـلخـسد

اـلصهب ًيؼص فَِ إىل اًَِئة اذلاظةل اـليزتؿة  ن أ ور  ذـسدة  ًُت اًدضبَِ إ هبا، بُامن ًيؼص يف اًدضبَِ 

"اـلخـسد إىل لك جضبَِ ؿىل حسة، فاًعورة يف اـلصهب ؿا ة، ويف اـلخـسد حزاَة 
245
فاحامتع ا ٍصن أو . 

ففي كول ...ا ور يف اًدضبَِ اـلخـسد ًُس ؿىل هجة اـلزج واًرتهَب، بي ؿىل هجة الاس خلل والاهفصاد

: ا صئ اًلُس
246
 

يَاُب َواذلََضُف اًبايِل  ـُ ى َوْنصُِا اً ِْػِص َرْظباً َوايِبساً      صَلَ َنَأَن ُكَُوَب اًَع

                                                           
244

.  144-142: ص/ 1، ج"فن اًدضبَِ : "، و ؿىل ادليسي232، 231، 223: ، ص"الاًضاح : " ارلعَب اًلزوًين
245

.  48، ص "اًدضبَِ و اًىٌاًة : " ؾبس اًفذاح ؾامثن
246

 52ص / بريوت/ دار اًفىص"/أصـار اًضـصاء اًس خة ادلاََُني : " اؿؿل اًضًمتصي
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ؾل متزتج كَوب اًعري اًصظبة بلَوهبا اًَابسة، و اًـياب ابذلضف اًبايل، بي ػي لك حزء  ن أحزاء 

اًدضبَِ   ٌفصدا  س خل ؾن ادص، حِر ص هبت كَوب اًعري اًصظبة ابًـياب، وكَوهبا اًَابسة ابذلضف 

... اًبايل، ؿىل هجة الاهفصاد والاس خلل،  ؿىل هجة اـلزج واًرتهَب
247

  .

أ ا اًعورة يف اًدضبَِ اـلصهب؛ فِيي ظورة كس احتست وا زتحت فهيا ا ور، فٌخج ؾن ُشا 

. الا زتاج ظورة ذاظة كري اًيت اكهت ًلك حزء يف حاةل افػصاد
248
  

 

:   واكػـَ- 2

:  ذهص بـغ اًبقَني أن جضبَِ اٍمتثَي جييء يف اًالكم ؿىل وهجني أو يف  وكـني

و نثري خسا : اـلوكؽ اول- اان  عاحبا، ُو أن ٍىون يف  فذخح اًالكم، فِىون كِاس َا  وحضا، وبُص

... يف اًلصآن
249

:   و ن أ ثَخَ

﴿ : كوهل ثـاىل                               

       ﴾
250

 ﴿ : ، وكوهل ثـاىل                          

          ﴾
251

  .

 

و ن اًضـص كول أمحس صويق
252

  :

                                                           
247

.  172: ، ص"دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
248

 . 169 اـلصحؽ هفسَ، ص 
249

.  231: ، ص2003، دار اًفىص، بريوت، "حواُص اًبكة : " اًس َسأمحس اًِامشي
250

.  261:  سورة اًبلصة، اًة
251

.  171: اًة:  سورة اًبلصة
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ٍط َؾػَي يف اًيّاِس اهِْدسػااَب ػػػػ لَكَِلي     ْوِم وَُسوا اتِرخَيػُِْم ػػَ ثَُي اًلَػ

خيَك ِ ْن ِظةَلِ اـلايِض اهِْلباَضا      ًػوٍب ؿىَل َذاِنػصٍة      ػػػأَْو مَكَفْ  ٌَض ْ

ان اطلي ثثبت بَ : اـلوكؽ اًثاين- ا، فُض بَ اًرُب أن جييء بـس متام اـلـاين، ًضاُحا و ثلٍصُص

... اصلؾوى
253

 و ن ذعل كول بـضِم
254

  :

اَكًيَْوِم ًََُس هَلُ َ ْأًوى ِسَوى اـلُلَِي         ُد إَ يف َ ٌاِزًِياَ       ػػ ًزَْنُِل اـلج  

وكول اًبحرتي ميسح ابن هَُْبَْرَت 
255

  :

فاِة َوصاِسٌؽ         ـُ َؾْن لُكِ ِهسٍّو يف اًيََسى َورَضًِب  َداٍن ؿىَل أًَِْسي اً

ْعَبِة اًَسػاِرٍَن جِ  ـُ ٌَِْ          ٍُ َُِو َوَضْوُء ـُ ُد كًَصِب ػػاَكًَبْسِر أَفَْصَط يف اً

سذي يف ُشا اًباب  ابًدضبَِ " ا ٌسمى  – أي اًدضبَِ اٍمتثًَل اطلي جييء بـس متام اـلـاين – ًو

و  "اًضمين  جضبَِ  ًوضؽ فَِ اـلض بَ واـلض بَ بَ يف ظورة  ن ظور اًدضبَِ اـلـصوفة، بي "؛ ُو

شا اًيوع  ن اًدضبَِ ًؤىت بَ ًَفِس أن اذل  اطلي أس يس إىل اـلض بَ ممىن  "ًَمحان يف اًرتهَب، ُو
256
 ،

وبَان ذعل أن اًاكثب أو اًضاؾص كس ًَجأ ؾيس اًخـبري ؾن بـغ أفاكرٍ إىل أسَوب ًويح ابًدضبَِ  ن 

اًخفنن يف أساًَب اًخـبري، واًزنوع : و ن بواؾر ذعل... كري أن ًرصح بَ يف ظورة  ن ظورٍ اـلـصوفة

ان ؿىل اذل  اـلصاد إس يادٍ إىل اـلض بَ، واًصقبة يف إدفاء  ـاؾل  إىل الابخاكر واًخجسًس، وإكا ة اًرُب

... اًدضبَِ، هَ لكٌل دفي ودّق اكن أبَف يف اًيفس
257

  .

                                                                                                                                                               
252

.  27، ص 2، ج"فن اًدضبَِ : " ؿًل ادليسي
253

.  231: ، ص"حواُص اًبكة " اًس َس أمحس اًِامشي،  
254

.  231:  اـلصحؽ هفسَ، ص
255

.  220ص / 1، ج"اصلًوان : " اًبحرتي
256

.  39: ، ص"ؿؿل اًبَان : " ابن ؾبس ػل صـَب
257

.  69: ، ص"ؿؿل اًبَان : " ؾبس اًـٍزز ؾخَق
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و ن أ ثةل اًدضبَِ اًضمين، كول أيب فصاس اسلساين
258

  :

ََْشُنُصين كَْوِ ي إذاَ َخَس ِخُسمُهْ     ةِل اًَؼٌَْلِء ًُْفذَلَُس اًَبْسُر     س َ َْ َ  َويِف اٌََ

عَبوهَ ف : فِو ُيا ًٍصس أن ًلول إن كو َ س َشهصوهَ ؾيس اص خساد ارلعوب واُوال ؿَهيم ًو

عَب ؾيس اص خساد اًؼم فِشا اًالكم ًويح بأهَ ...  جيسوهَ، و جعب يف ذعل؛ ن اًبسر ًفذلس ًو

ثضمن جضبهيا كري  رصح بَ، فاًضاؾص ٌض بَ مضيا حاهل وكس ذهصٍ كو َ وظَبوٍ فؿل جيسوٍ ؾيس ا أًَّمت 

هبم ارلعوب، حبال اًبسر ؾيس اص خساد اًؼم، فِو ؾل ًرصح هبشا اًدضبَِ، وإمنا أوردٍ يف مجةل  س خلةل 

ان ... ومضيَ ُشا اـلـىن يف ظورة بُص
259

  .

و ن ذعل أًضا كول أيب متام
260

  :

ًِساَن َحسػوِد ػػَوِإَذا أراَد ػُل وَْش  ػَص فَضِػةَلٍ          ُظِوًَْت أَاتَح ًَِا 

ِخـاُل اًيّاِر ِفامي خاَوَرْت         وِد  ًَْو اص ْ ـُ َصُف ِظَُب َؾْصِف اً ـْ  َ ا اكَن ًُ

فاًضاؾص ُيا كصر حلِلة يه أن ػل إذا أراد ًفضَةل ؾيس ا صئ أن ثيدرش، كِغ حسودا ٍصددُا 

بني اًياس، مث اهخلي  بارشة إىل ذهص ظورة متثَََة دون أن ًرصح بأن ثغل اًعورة متثَي ـلا ذهصٍ، ًىن 

... اـلخَلي ًسرك ذعل مضيا، وؿىل ُشا ٍىون اًدضبَِ اًضمين رضاب  ن اًدضبَِ اٍمتثًَل
261

  .

ِا– أًضا – ًودضبَِ اٍمتثَي  • ...  واكؽ ؿسًسة ابؾخبار اـلـاين اًيت ًًذؼمِا، واقصاض اًيت ًدٌاًو

َبس خمخَف اًعور ادبَة :"كال ؿًل ادليسي اًوظف، : ، وذهص  ن ذعل"واٍمتثَي ًًذؼم ص ىت اـلـاين، ًو

واًلزل، واـلسح، واًِجاء، واًصاثء، واًفرص، والاس خـعاف، واًخحّس واًخوحؽ، واًـخاب واًضىوى، 

شٍ اًثزة الاذرية – واًـزاء واًدسََة، والاحذجاج، والاؾخشار، واذل  واًـؼات واًيعاحئ  حس بَ – ُو

                                                           
258

 161ص/ 1986/ بريوت/ دار بريوت"/ اصلًوان : " أبو فصاس اسلساين

259
.  70، ص "ؿؿل اًبَان : " ؾبس اًـٍزز ؾخَق

260
.  397ص / 1ج"/ رشح دًوان ايب متام : " ارلعَب اًخرٍبزي

261
ص اًبَاين بني اًلس اء و اقلسزني : " حس ين ؾبس ادلََي ًوسف .  21: ، ص"اًخعٍو
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وكس أورد ًِشٍ اًعور اكلخَفة أ ثةل نثرية ... يه أوسؽ ابواب وأًَلِا ابٍمتثَي– 
262

، ىىذفي ُيا بشهص 

:  بـغ  هنا  ن دون ثـصض ًرشح

نلول أيب اًعَب" اًلزل "مفن ذعل  - 
263
 :

  

 ًُْخِحفوَك ِبلرَِي اًِبَِغ َو اََسِي          َ ىَت حَُزْر كَْوَم َ ْن هَتَْوى ِزايَرهَتا    

َُ  ػػػَواًَِجْ    ُق فٌَل َدْويِف ِ َن اًَبََِي ػأَان اًلًَصػ         ػُص أْكذَُي يِل ِ َما ُأراِكػُب

، نلول اًبحرتي"اـلسح "و- 
264

  :

ٍُ اِبًيّااِِي  ُ هَتٍََِي َظَْػٍق إذا َوؿََس اًِلٌَػى       اِبًِبرْشِ أَثْبَؽ ِبْضػَص

َِ        أَْخََْت ًَيا َؾن ِدميٍَة أْو َواِبِي  ـَت ًَواِ ُؽ بَْصِك اَكـلُْزِن إْن َسَع

نلول أيب متام" اًِجاء "و- 
265

  :

َمػ            ـْ ٍُ       ػػػػػػػػٍة ؼل اكهْت ِؾنػػػػََكْ ِه ٍة َوِإساِر ػػػػُا يف قُْصبَػػػػفَىَأهَػ     ػَس

َِ فَذَضاَءًَْت                 بااَِب ًُْؤِ  ياِء يف اَْظٌلِر      ُنِسَُْت س َ  َنخَضاُؤِل اذلَس ْ

:  ، نلول ؾبس اـلعَب بن ُامش"اًفرص "و- 

ِي افْلِس ؿاِصلٌَة   َوًَْو جََسََْت أََسَْياُا ؿىَل اََسِي  َْ ًِيَ ًَيا هُفوٌس 

اَكًيَوِم ًَُس هُل َ ْأًوى ِسَوى اـلُلَِي    ُد إّ يف َ ٌاِزًِيا  ػػػ ًزَْنُِل اـلج 
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.  37-28ص  /2، ج"فن اًدضبَِ : " ؿًل ادليسي
263

.  651: ، ص2، ج"اًـصف اًعَب يف رشح دًوان اـلخًيب : " انظَف اًَازيج
264

.  1648-1647ص / 3ج/ 1963: 3ط/  رص/ دار اـلـارف/ حسن اك ي اًعرييف: حتلِق و رشح"/ اصلًوان : " أبو ؾبادة اًبحرتي
265

.  198ص / 2، ج"رشح دًوان أيب متام : " ارلعَب اًخرٍبزي
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، نلول ابن اًصويم"اذل  واًـؼات واًيعاحئ "و- 
266

  :

  َُ ِبِػَبخَ ِنِا ِبػَسِم ػػػػ    إّ ِإذا ؾل ًَْبػ     ثَََْح َ ن ًَْبيك ص َ

يا ىَصاُا َحػَق ُرْؤًَِذػِا   ِْػِب َواًََِصِم      ًَس ْ إّ أَواَن اًَض

حىَت ثَلىََش اْرُض اِبًُؼؿَل    اَكًَضْمِس  ثَْبسو فَِضََهَُتا   

وكوهل - 
267

  :

َن َ م ّش ػػػػ حُْىرِثَ ـُ ِد َو اْصفاِق ػػػفََىفامُهُ اِبًَوجْ       اِق  ػػػػػَة اً

فَِإذا ثَضاَؾَف اكَن كرَي ُ عاِق      إَن اًَبَء ًُعاُق كرََي ُ ضاَؾٍف  

َُ   ػػػَن َحًوى ِبيَ ػػػ ثُْعِفئَػ َ ِري اًيّاَر اِبْحصاِق ػاَكًِصحِي ثُفْ        ػْوٍم إه

نٌل ًأيت اٍمتثَي يف  وكؽ آدص، أو ظورة أدصى، ختاًف لك ظورة رأًياُا و ثَيا ًِا  ن كبي،  •

و  ا اظعَح ؿَََ اًبقَون  ظورة جيـي اًضاؾص اظي فهيا فصع واًفصع أظ، زايدة يف اـلباًلة، ُو

"... ابًدضبَِ اـللَوب "اـلخأدصون  

ُو اطلي جيـي فَِ اـلضبّػَ اطلي ُو اًياكط ابظػاةل  ضبّػِا بَ، وجيـي : " واًدضبَِ اـللَػوب 

اـلضبػَ بَ اطلي ُو اًاك ػي ابظاةل  ضبػِا، وإذا حـَت نشعل ظار مبلذ  أظي اًرتهِػب اًدضبَِ 

و اـلض بَ بَ ًفؼا حـي اـلض بَ  ض هبا بَ، ابدؿاء أن وخَ اًض بَ : أو بـبارة أدػصى ُو... اًياكط اك  ُو

"فَِ أكوى وأ  وأػػِص 
268
 .
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.  318ص / 3ج / 2002: 3ط / بريوت/ دار اًىذب اًـَمَة/ أمحس حسن بسج : رشح" / اصلًوان : " ابن اًصويم 
267

.  ،  ؽ  حؼة أن اًبُت اًثاًر  ٌفعي ؾن اًوني بأبَات472-471ص / 2، ج"اصلًوان : " ابن اًصويم 
268

.  36: ، ص"ؿؿل اًبَان : " ابن ؾبس ػل صـَب
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سمََ أبو اًفذح ؾامثن بن حػين يف نخابَ   وكس "... كَبة اًفصوع ؿىل اظول " :  "ارلعااػط "  ٌو

واًـَػوي ظاحب  "... اًعصد واًـىس: "، وسٌلٍ " اـلثػي اًسػائص"ؾػصض هل ابن ازِػص يف نخابَ  

"... اًدض بِػَ اـليـػىس "ٌسمََ  " اًعػصاز"
269

  .

إن اـلخفٌيني يف ظصق اداء  ن أرابب اًعياؿة : "وؾن سبب كَب اًدضبَِ ًلول ؿًل ادليسي 

اًبَاهَة ؾل ًلفوا ؾيس اًدضبَِ اًـادي؛ هنم ٍصون أن ُشٍ اـلباًلة اـلـخسةل أكي  ن أن جض بؽ رقبهتم فامي 

ًخودوهَ  ن أقصاض اًالكم يف اًلزل واـلسحي واًصاثء وإٍهيا، فاكن أن سَىوا طلعل ظًصػق اًلَب يف 

"اًدض بِػَ ثوظ ًِشٍ اًلاًػة اـلًضودة 
270

  .

َب ميسح اـلأ ػون :  و ن أ ثةل ُشا اًيوع  ن اًدضبَِ؛ ذعل اًبُت اًسائص قلمس بن ُو

َِِػَفِة ِحنَي ًُْمخََسحُ  َُ ارلَ َُ            َوْخ َ َوبََسا اًَعبــــاُح َنَأَن قَُصث
271
 

وحنو كول ابن اـلـذػز
272

  :

ٍل اكَد ًَْفَضُحيا   ُِ  ِ ثُْي اًُلَ ِة إْذ ُكَعْت ِ َن اًُؼُفِص   َوَح َضْوُء 

فادلاري يف الاظصاد، ُو جضبَِ اًل ة  ن اًؼفص ابًِل يف حنوًِا، وثلوسِا واؾوخاهجا فـىس 

... ابن اـلـزت ذعل، وص بَ اًِل ابًل ة  باًلة وددو وإقصاكا  ن هجخَ يف اًدضبَِ
273

  .

وأ ا اًـىس واًلَب يف اٍمتثَي فٌحو كول اًلايض اًخيوِخ- 
274

  :
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يؼص أبو اًفذح ؾامثن بن حين.  ، ابدذعار37-36: ، ص"ؿؿل اًبَان : " ابن ؾبس ػل صـَب َلس ؿًل : حتلِق"/ ارلعااط : "ًو

: حتلِق"/ اـلثي اًسائص : "، وضَاء اصلٍن بن ازري300ص / 1ج/1952: 2ط/  رص/ اـلىذبة اًـَمَة/ دار اًىذب اـلرصًة/اًيجار 

ظبـة "/ اًعصاز : "، وحيىي بن محزة اًـَوي156ص / 2ج/ بسون اترخي/2ط/ اًلاُصة/ دار هنضة  رص/ أمحس اذلويف وبسوي ظباهة

.  158: ، ص1ج/ اـلىذبة اًـرصًة
270

.  282: ، ص1، ج"فن اًدضبَِ : " ؿًل ادليسي
271

.  294: ، ص1اـلصحؽ هفسَ، ج
272

.  247: ، ص"اصلًوان : " ابن اـلـزت
273

.  159: ، ص1، ج"اًعصاز : " اًـَوي
274

.  225، ص "أرسار اًبكة : " ؾبس اًلاُص ادلصخاين
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َُ ػػػػَوَنأَن اًيُجػ َ ا            ُسنَنٌ َح بٌَُْ َُ داُع ػػػَن ابْتِ ػػوَم بنَْيَ ُدخا

فض بَ اًيجوم يف ػَمة اًؼم  ؽ هورُا، ابًسنن اًواحضة اًيت يه اكهوار، ثوسط بُهنا بسع هسواد 

اٌََي يف ػَمهتا، فاًس ية يف ُساُا اكًيور، واًبسؿة يف هجَِا مبزنةل اًؼَمة
275

  .

:  ونلول بـضِم

َمٍة                   َْ ِت قَ اِء بَـَس ُوُكوعِ ػػػػػ جَنػاٌء ِ َن اًبْأسػ   َنأَن اهِْخضاَء اًبسِر ِ ن حَتْ

وذعل أن اًـادة أن ٌض بَ اـلخزَط  ن اًبأساء ابًبسر اطلي ًيحّس ؾيَ اًلٌلم 
276

  .

ـبس اًلاُص ادلصخاين رأي يف   اطلي ًأيت يف ظورة اًدضبَِ اـللَوب، حِر ٌضرتط " اٍمتثَي "ًو

دلواز اًـىس يف جضبَِ اٍمتثَي أن ٍىون ذعل ؿىل سبِي اًخرََي، نٌل ُو اًضأن يف اًبَدني اذرٍين 

. اطلٍن  ثَيا هبٌل، وس َأيت بَان ذعل يف  وضـَ  ن اًفعي اًثاًر  ن حبثيا ُشا
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.  146: ، ص1، ج"اًعصاز : " اًـَوي
276

.  229، ص "أرسار اًبكة : " ؾبس اًلاُص ادلصخاين
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 ٍبكة جضبَِ اٍمتثِػي وأرسار  :

 ٍبقذػَ وأرسار:  

ًلس كصران  ن كبي أن اًدضبهيات أهواع خمخَفة، وأهنا ًُست يف درخة واحسة  ن اًبكة وكوة 

وكس ذهص اًىثري  ن اًبقَني أن اًدضبَِ لكٌل اكن بـَسا ...  فبـضِا أبَف  ن بـغ، وأكوى ثأزريا... اًخأزري

و ن ... دفِا ؾن اذُان، حيخاج يف اس خرصاج وهجَ إىل ثسكِق هؼص، وإؾٌلل فىص، اكن أبَف وأصس ثأزريا

ـلا يف وهجَ  ن اًخفعَي اطلي حيخاج إىل إ ـان فىص، وثسكِق "مث اكن جضبَِ اٍمتثَي أبَف  ن كريٍ، وذعل 

ضاؾف كواُا يف حتًصم اًيفوس ًِا ا، ًو و أؾؼم أثصا يف اـلـاين، ٍصفؽ كسُر ..."هؼص، ُو
277
 

ًورضب اًـصب ا ثال :  "ويف بَان أثص اٍمتثَي يف ثعوٍص اـلـاين وجضرَعِا، ًلول اًزخمرشي

واس خحضار اًـٌَلء اـلثي واًيؼائص صأن ًُس ابرلفي يف إبصاز دبَّات اـلـاين، ورفؽ اس خار ؾن اذللااق، 

حىت حًصم اـلخرَي يف ظورة اـلخحلق، واـلخومه يف  ـصض اـلخَلن، واًلااب نأهَ  ضاُس، وفَِ ثبىِت 

ٌَرعم اصل، ومقؽ ًسورة ادلا ح ايب، و ص  ا أنرث ػل يف نخابَ اـلبني، ويف سائص نخبَ أ ثاهل، 

﴿: وفضت يف الكم رسول ػل ظىل ػل ؿَََ وسؿل والكم اهبِاء واذلىٌلء، كال ػل ثـاىل   

                  ﴾ 
278
..."و ن سور اجنػَي سورة ا ثال.

279
  .

وحضِا، هَ مبزنةل اًخعوٍص واًدضىِي ًِا، أ حصى : "... وًلول أًضا ن اٍمتثَي مما ٍىضف اـلـاين ًو

ة  "هَف ظور اًرشك ابًعورة اـلضُو
280

لول أًضا ؾيس كوهل ثـاىل ﴿: ، ًو           

                                                           
277

.  230ص / ظبـة دار اًفىص"/ حواُص اًبكة : "اًس َس أمحس اًِامشي
278

 43 سورة اًـيىبوت،  اًة 
279

روح اـلـاين يف ثفسري اًلصآن : "وصِاب اصلٍن اًس َس َلود اًويس اًبلسادي.  191-190: ، ص1، ج"اًىضاف : " اًزخمرشي

.  163ص / 1ج/ بريوت/ دار احِاء اًرتاث اًـصيب"/ اًـؼمي واًس بؽ اـلثاين 
280

.  404: ، ص...  "اًبكة اًلصآهَة يف ثفسري اًزخمرشي: "، وَلس أبو  وىس577-576ص /4، ج"اًىضاف : " اًزخمرشي
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           ﴾ ...":ًـلي حصهتا وحس هنا وفااسهتا إ مه، ن ا ثال واًدضبهيات إمنا : أي 

..."يه اًعصق إىل اـلـاين اقلخجبة يف اس خار حِر ثربزُا وحىضف ؾهنا وثعورُا ًفِام
281

  .

و اـلثي اؿىل يف بكة اسَوب، وروؿة اًبَان، ونٌلل اداء اٌَلوي "  كس ... واًلصآن اًىصمي ُو

وحض هلم اًعور  لصب هلم اـلـاين اًبـَسة، ًو اختش  ن اًعور اًدضبهيَة وس ََخَ اًيت خياظب هبا اًياس، ًو

اطلُيَة افلصدة، ًورضب هلم ا ثال ابًواكؽ اقلسوس اـلضاُس اطلي خيضؽ ـلـعَات اذلواس اشلس 

...  "اًؼاُصة، وذعل  باًلة يف اكٌاع، وثثبِخا ٌَمـىن يف اًيفوس
282

  .

واٍمتثَي ٍىرث يف اًلصآن اًىصمي نرثة فذة، ونرثثَ ثـود إىل  ا ًِشا اًيوع  ن اًدضبَِ  ن وكؽ يف 

... اًيفس، وأثص فهيا وثأزري ؿَهيا، وإىل  ا ثيعوي ؿَََ ظورٍ  ن اٌَعااف وارسار
283

  .

اًخشنري، : رضب ا ثال يف اًلصآن ٌس خفاد  ٌَ أ ور نثرية:  "وكس هلي اًس َوظي ؾن بـضِم كوهل

واًوؾغ، واذلر، واًزحص، والاؾخبار، واًخلٍصص، وثلًصب اـلصاد ٌَـلي، وثعوٍصٍ بعورة اقلسوس، فإن 

ا ثال ثعور اـلـاين بعورة اصزاص، هنا أزبت يف اذُان س خـاهة اطلُن فهيا ابذلواس، و ن مث 

... "اكن اًلصض  ن اـلثي جضبَِ ارلفي ابدلًل، واًلااب ابًضاُس
284

  .

ًُس ُشا اًخأزري اطلي ًيفح بَ اٍمتثَي، واطلي ًـمي معي اًسحص يف هَاهيا فهيزٍ  ن "وإذاً، فػ 

اؾٌلق، كس خاء اؾخباظا، أو ُو مما ًلؽ فَخات، بي هل ؿَي وأس باب  ذَية اًعةل ابًيفوس اوساهَة، فإذا 

اس خأذن ؿَهيا فذحت هل أبواهبا ؿىل  عاًرـِا، وثَلذَ ابًلبول واًبضاصة والارثَاح، نٌل ثخَلى صُئا سارا 

 هبجا ًظلُا  وكـَ، وخيّف ؿَهيا َلهل، ذعل أن اًيفوس ثيفص بعبـِا  ن اًلموض، وثفص  ن اٌَبس، 

                                                           
281

.  403: ، ص...  "اًبكة اًلصآهَة: "، وَلس أبو  وىس550ص / 4، ج"اًىضاف : " اًزخمرشي 
282

.  80: ، ص"اًدضبَِ  اًىٌاًة : " ؾبس اًفذاح ؾامثن
283

.  30: ، ص"ؿؿل اًبَان : " ابن ؾبس ػل صـَب
284

/ 2008: 1ط/ بريوت/  ؤسسة اًصساةل انرشون/ صـَب ارهؤوط: حتلِق"/ اثلان يف ؿَوم اًلصآن : " خل اصلٍن اًس َوظي

. .  671ص 
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وحمتَمي  ن  واكف اذلرية واًضم واًبَبةل، وثبادر إىل اـلصوق  ن اًؼَمة إىل اًيور، و ن اًض هبة إىل 

...  "اًَلني أىن وخست اًسبِي إىل ذعل
285

  .

واٍمتثَي ٌض متي ؿىل نثري  ن ارسار، يه  ؼاُص بقخَ، وأس باب حس يَ، وكس أورد اصلنخور  •

:  َلود ص َرون بـضا  هنا، فشهص

،  اجياز  ، وإًباس اـلـيوي زوب اقلسوسو ة ، إبصاز اـلـلول يف ظورة جمسم، و كوَة اًخأزري 

ورة ػل، و ؾصضَ يف صػ ثلًصب اـلصاد ٌَـق ، و رفؽ اس خار ؾن اذللااق ، و إظابة اـلـىن، واًضاح و

 ضوكة
286
 . 

:  و ن أرسارٍ أًضا

... اًخلًصب بني اًيااَني، واًخأًَف بني اـلخلابَني، وبّر اًوحسة يف اًعور اـلخفصكة- 
287

 نأن جيـي 

:  اًيشء كًصبا بـَسا، نلول اًبحرتي

فاِة َوصاِسٌؽ      َؾْن لُكِ ِهسٍّو يف اًيََسى َورَضًِب  ـُ داٍن ؿىل أًَْسي اً

عبِة اًّساِرٍَن ِحػُس كًَصِب   ـُ ٌَِْ        ٍُ َُِو َوَضْوُء ـُ اَكًبسِر أَفَْصَط يف اً
288
 

ونأن ًلصن بني أ ٍصن  ذباؿسٍن، نٌل يف كول ابن اـلـزت
289

  :

َرًة َواهِْفذاحاَ ػػػػػػػ فَاهِْعبػاكاً مَ   ُف كاٍر        ػػػػػَوَنَأَن اًرْبَق ُ ْعَحػ                 

وكس أجعب اًيلاد هبشا اًبُت وأصادوا بَ نثريا، فلس كصن أ ٍصن  ذباؿسٍن، ٌُل اًربق حني ًيدرش 

يلبغ، ابـلعحف حني ًأذش اًلارئ يف فذحَ وإككَ، ولك  هنٌل خيخَف خًسا و اكان ؾن ادص،  ًو

                                                           
285

.  22: ، ص2، ج"فن اًدضبَِ : " ؿًل ادليسي
286

.  23-22: ، ص"اًضاح يف اٍمتثَي اًبقي : " َلود ص َرون
287

.  23: ، ص2، ج"فن اًدضبَِ : " ؿًل ادليسي
288

.  220ص / 1، ج"اصلًوان : "، و اًبحرتي61: ، ص"ؿؿل اًبَان : " ابن ؾبس ػل صـَب
289

.  141، ص "اصلًوان : " ابن اـلـزت
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ا ضاف إىل ذعل دعوظَة أدصى حللِا ابن اـلـزت، ويه أهَ أوكؽ اًدضبَِ ؿىل اذلصنة جمصدة ؾن كرُي ... ًو

290
  .

"ثأًَس اـلـىن اًثابت "ثلٍصص اـلـاين يف اًيفوس، و: و هنا- 
291

، حنو كول أيب اًـخاُِػة
292

  :

ََبَِس  صِي ؿىَل اً ًَِىِا       إّن اًّسفِيَة  جَتْ حَْصُحو اًيَجاَة َوؾل جَْسغُلْ َ سا

اـلض بَ حال  ن ٍصحو اًيجاة  ن ؿشاب ادصة، و ٌسغل  ساعل اًيجاة، واـلض بَ بَ حال 

. اًسفِية اًيت حتاول ادلصي ؿىل ارض اًَابسة
293

، ُو "إّن اًسفِية  جتصي ؿىل اًَبس :  "، وكوهل

إىل كري ذعل  ن ارسار ... ، و لِصر هل"حصحو اًيجاة وؾل جسغل  ساًىِا :  "ثأًَس ٌَمـىن اًثابت بلوهل

اًيت ًيعوي ؿَهيا ُشا اًفن اًبسًؽ، واًيت ًلف ؿَهيا  ن ثأ ي صواُسٍ وأ ثَخَ، وؾصف أقصاض اـلخلكم 

.   ن إٍصاد اـلـىن ؿىل ظورثَ، و ًخأىت ذعل إ طلي ذوق سَمي، وبرص بوحوٍ اًالكم وأساًَبَ

كري أن ُشٍ ارسار، ًُست لكِا مما خيخط بَ جضبَِ اٍمتثَي، فإن  هنا  ا ٌضرتك فَِ  ؽ اًدضبَِ 

كري اٍمتثًَل بأهواؿَ، اكجياز واًضاح  ث، و هنا أرسار ٌضرتك  ؽ كريٍ يف أظَِا اكًخأزري، ًوىٌَ ًفضَِا 

أ   أداة، وأرسع هفاذا، : "يف اًلوة، فِو أكوى وأصس ثأزريا يف اًيفوس، ًـمي فهيا معي اًسحص، فِو

ذلسن ثأثََ، ًوعف حسصٍ، ودكة  سَىَ يف اًخلًصب بني اًيااَني، واًخأًَف بني اـلخلابَني، وبّر اًوحسة 

يف اًعور اـلخفصكة، وظّب اـلـاين اـلخـلةّل واـلخرَةل واـلخومهة يف كواًب اًضروص اذلَة، واص باح اًيابضة 

... "اـلخحصنة
294

  .

                                                           
290

.  61، ص "ؿؿل اًبَان : " ابن ؾبس ػل صـَب
291

.  232ص / ظبـة دار اًفىص"/ حواُص اًبكة : " اًس َس اًِامشي
292

.  230ص / 1986/ بريوت/ دار بريوت"/ اصلًوان : " أبو اًـخاَُة
293

.  71، ص "ؿؿل اًبَان : " ؾبس اًـٍزز ؾخَق
294

.  23ص / 2، ج"فن اًدضبَِ : " ؿًل ادليسي
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ون اـللال ًخضح ابـلثال، حيسن بـس ُشا اًالكم افلمي ؾن بكة جضبَِ اٍمتثَي وأرسارٍ، إٍصاد 

،  ن صأهَ أن خيصج "اٍمتثَي "واٍمتثَي نػ ... بـغ اًامنذج  ن اًالكم اًبََف، ثخجىل فهيا ثغل ارسار

. اًيفس  ن ارلفاء إىل ادلء، و ن احٌلل إىل اًبَان

 منػاذج ثعبَلِة  ن اًالكم اًبََف:  

:   ن اًلصآن اًىصمي- 1

"ًعف حال اـليافلني، و ا مه فَِ  ن حرية واضعصاب وختبط"– كوهل ثـاىل:اـلثال اول• 
295
 :

﴿                                     

                                        

                                    

                                     

                                   ﴾ 
296

  .

:  وكس ثضميت ُشٍ اايت متثََني 

كال اًعاُص بن ".  فِم  ٍصحـون: "إىل كوهل" أًوئم اطلٍن اصرتوا اًضةل : " يف كوهل ثـاىل:اول

أؾلبت ثفاظَي ظفاهتم بخعوٍص - :  " بَيا ارسار اًيت يجء هبشا اـلثي واطلي بـسٍ خَِا – ؿاصور

شٍ ظًصلة جضبَِ اٍمتثَي، إذلاكا ًخغل احوال  ٍلوؾِا يف ظورة واحسة، بدضبَِ حاهلم هبَئة حمسوسة، ُو

اـلـلوةل ابص َاء اقلسوسة، ن اًيفس إىل اقلسوس أ ِي، وإمتا ا ٌَبَان جبمؽ اـلخفصكات يف اًسمؽ، 

اـلعاةل يف اٌَفغ يف ظورة واحسة، ن ًحٌلل بـس اًخفعَي وكـا  ن هفوس اًسا ـني، وثلٍصصا زلَؽ  ا 

                                                           
295

ص اًبَاين : " َلس أبو  وىس .  84: ، ص"اًخعٍو
296

.  20-16: اايت:  سورة اًبلصة
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... ثلسم يف اطلُن بعورة ختاًف  ا ظور ساًفا؛ ن جتسد اًعورة ؾيس اًيفس أحب  ن حىصرُا

واس خس ؿىل  ا ًخضميَ ٍلوع ثغل اًعفات  ن سوء اذلاةل ودِبة اًسـي وفساد اًـاكبة، مفن فوااس 

اًدضبَِ كعس ثفؼَؽ اـلض بَ، وثلًصبا ـلا يف أحواهلم يف اصلٍن  ن اًخضاد واًخزاًف، بني ػاُص مجَي 

بعفة حال جعَبة  ن أحوال اًـاؾل، فإن  ن فااسة اًدضبَِ إػِار إ اكن اـلض بَ، وثيؼري ...  وابظن كبَح

... "قصاابَ مبثَِا يف اـلض بَ بَ
297

  .

وثلسٍص ُشا اـلثي أن ػل س بحخيَ ص هبِم يف اصرتاهئم اًضةل ابًِسى، وظريورهتم بـس اًبعرية إىل 

اًـمى، مبن اس خوكس انرا، فٌَل أضاءت  ا حوهل واهخفؽ هبا وأبرص هبا  ا ؾن ميَيَ وصٌلهل وثأوس هبا، فبَيا 

و  ؽ ُشا أمص  ٌسمؽ، أب   ُو نشعل إذ ظفئت انرٍ، وظار يف ػم صسًس  ًبرص و هيخسي، ُو

 ًيعق، أمعى ًو اكن ضَاء ـلا أبرص، فَِشا  ٍصحؽ إىل  ا اكن ؿَََ كبي ذعل
298

  .

ظورمه يف حال  ن خس يف ظَب اًيار ًَخبني هبا  وضؽ كس َ، فٌَل :  "...  وكال اصلنخور أبو  وىس

بلى نٌل اكن كبَِا يف ػَمخَ وضًخَ حرية اـليافق و ا يف دواذهل  ن كَق .  حعي ؿَهيا اهعفأت، ًو

واضعصاب، ظار  صاَا يف ُشٍ اًعورة، ظورة ُشا اًاكئن يف ًَي هبمي صسًس اًؼَمة  ًسري  ا حيَط 

بَ، و  ًأ ن أن ٍىون كس مكيت حوهل أُوال  احلَ، أو أن ًضؽ كس َ يف همَىة، مث احهتس يف أن 

حيعي ؿىل  ا ًيضء هل  ا حوهل فٌَل أضاءت وأذُبت بـغ خماوفَ، واسدضـص صُئا  ن ا ن ذُبت 

..."اًيار، وؿاد إىل حاًخَ اوىل  ن اذلرية واًخبسد
299

  .

روؿة، وهس خَ خ " اٍمتثَي "وكس ثضمن اسَوب اًلصآين يف ُشٍ اايت فوااس بسًـة، زادت  

:   وحٌل،  هنا

                                                           
297

ص : " َلس اًعاُص بن ؿاصور .  302ص / 1ج/ 1984/ ثووس/ اصلار اًخووس َة ًٌَرش"/ اًخحٍصص واًخيٍو

 
298

.  57-56ص / 1ج/ 1990: 1ط/ ادلزائص/ دار اًثلافة"/ ثفسري اًلصآن اًـؼمي : "أبو اًفساء إسٌلؾَي بن نثري اصل ضلي 
299

ص اًبَاين : " َلس أبو  وىس .  85: ، ص"اًخعٍو
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، وؾل ًلي بيارمه، فإن اًيار فهيا اضاءة واحصاق، فشُب ػل مبا فهيا "ذُب ػل بيورمه : "كوهل

 ن اضاءة، وأبلى ؿَهيم  ا فهيا  ن احصاق، وحصوِم يف ػٌَلت  ًبرصون، فِشا حال  ن أبرص مث 

فِم  :  " ذا كالػع إًََ، وهلػػػم مث فاركَ بلَبَ، فِو  ٍصجػػر، ودذي يف اسػمعي، وؾصف مث أهم

"... ٍصحـون 
300

  .

ذهص اًيور أبَف؛ ن : كَت:  "كال اًزخمرشي"... بضوهئم :  "وؾل ًلي" ذُب ػل بيورمه :  "وكال

ذُب ػل بضوهئم، ومه اطلُاب ابًزايدة، وبلاء  ا ٌسمى هورا، : اًضوء فَِ دةل ؿىل اًزايدة، فَو كِي

: ، واًؼَمة"وحصوِم يف ػٌَلت : "واًلصض إزاةل اًيور ؾهنم رأسا، وظمسَ أظ، أ حصى هَف ذهص ؾلِبَ

ا، وهَف أثبـِا  ا ًسل ؿىل أهنا ػَمة  هبمة،   ؾبارة ؾن ؿسم اًيور واهعٌلسَ، وهَف مجـِا، وهَف ىىُص

و كوهل " " ًبرصون :  "ًرتاءى فهيا ص بحان، ُو
301

  .

، فهيا  ـىن اـلفاخأة واًّسؿة، "فٌَل أضاءت  ا حوهل ذُب ػل بيورمه :  "يف كوهل" ـلّا "ولكمة  

...نأهَ ذُب ابًيور فور وحودٍ، فا ي  ا إن بزغ وصّؽ إ وكس ابخَـخَ ػَمة اًَأس، وذُب بسدا
302
 

.  إىل كري ذعل

و ن بسااؽ ُشا اٍمتثَي أهَ  ؽ  ا فَِ  ن حصهَب اًَِأة اـلض بَ هبا، و لابَهتا ٌََِأة اـلصهبة  ن حاهلم، 

ُو كابي ًخحََهل بدضبهيات  فصدة ًلك حزء  ن َُأة أحواهلم، جبزء  فصد  ن اًَِأة اـلض بَ هبا، فض بَ 

خضمن جضبَِ اًلصآن يف إرصاد اًياس إىل ارلري واذلق ابًيار يف إضاءة  اس امتؾِم اًلصآن ابسدِلاد اًيار، ًو

ض هبون بلوم  اـلساعل ٌَساًىني، وص بَ رحوؾِم إىل نفصمه بشُاب هػور اًيار، وص بَ نفصمه ابًؼَمػات، ٌو

. اهلػعؽ إبعػارمه
303
 

                                                           
300

: 1ط/ اًسـودًة. ع. م/ دار ابن ادلوزي/ ٌّسي اًس َس َلس: حتلِق"/ بسااؽ اًخفسري : -  " َلس بن أيب بىص بن اًلمي اصل ضلي

.  177ص / 1981/ بريوت/ دار اـلـصفة/ سـَس َلس منص ارلعَب : حتلِق"/ ا ثال يف اًلصآن اًىصمي "و  – 99ص / 1ج/ ُػ1427
301

.  99ص / 1، ج"بسااؽ اًخفسري : "،  وابن اًلمي 193ص / 1، ج"اًىضاف : " اًزخمرشي
302

ص اًبَاين : " َلس أبو  وىس .  85، ص "اًخعٍو
303

ص : " َلس اًعاُص بن ؿاصور .  313ص/ 1، ج"اًخحٍصص واًخيٍو



 الفصل الثاني

 

82 

إن ػل :  "، إىل كوهل"أووعُب  ن اًسٌلء فَِ ػٌَلت ورؿس وبصق : " فلوهل ثـاىل:أ ا اٍمتثَي اًثاين

زىن ػل س بحاهَ يف صأهنم بمتثَي آدص، ًَىون وضفا ذلاهلم :  "... ، كال اًزخمرشي"ؿىل لك يشء كسٍص 

وحز،  بـس وضف، وإًضاحا قب إًضاح، ونٌل جيب ؿىل اًبََف يف  ؼان احٌلل واجياز أن جيمي ًو

ض بؽ ..."فىشعل اًواحب ؿَََ يف  وارد اًخفعَي واص باع أن ًفعي ٌو
304

  .

يف ظورة  ن أحاط هبم ظُب  ن اًسٌلء فَِ  ن حاكزفَ ػٌَلت "ويف ُشا اٍمتثَي ثعوٍص ٌَميافلني 

ثريان اكلاوف، حىت ٍاكد اًلوم ٍصون اـلوت بأؾَهنم،  حتجب رؤًة اًـني، مث فَِ رؿس وبصق ًبـثان اًِول ًو

سمـون د س ذَ اـلعـلة، وحسُسَ اًصاؾب، فِجـَون أظابـِم يف آذاهنم حىت ًبـسوا ؾن أسٌلؾِم  ٌو

س خعَؽ أن حيسق فَِ، فلس  ُشا اًِول اطلي  ًعاق، و ؽ أن اًربق ًُس اكًربق اطلي ٍصاٍ اوسان، ٌو

اكهوا ًًهتزون فصظة ـلـَ ًَرعوا دعوة  ن حمَط اًصؾب ادلامث ؿىل أرواُحم، ُشا اًلَق اـلفزوع اطلي 

"حصاٍ  از يف ُشٍ ازلاؿة، ًٍصم دواذي اـليافلني، ومتزق كَوهبم، وثوزع دواظصمه 
305

  .

يف خاهب "إذا "يف خاهب اضاءة، و"لكٌل "، ذهص "لكٌل أضػاء هلم  ضوا فَِ : "ويف كوهل ثـاىل 

ؿىل حصظِم ؿىل اـليش، وأهنم ًرتظسون اضاءة ف ًفِخون ز ٌا  ن أز ػان "لكٌل "اػػم؛ صلةل 

"حعوًِا، ًَخبِيوا اًعًصػق يف سريمه ًضسة اًؼَػمة 
306

  .

شا اًدضبَِ اًثاين حني ثلارهَ ابًدضبَِ اول، جتس أن اذلرية ُياك حرية يف ػَمة حاحزة، واًرتنزي  ُو

واذلرية ُيا يف ػَمة أًضا، ... ُياك ؿىل اًؼَمة اًيت جتـي اًلوم حيصظون ؿىل اًضوء فُس خوكسون انرا

ًوىهنا ؾل حىن وحسُا اًيت جضلك اـلوكف، وإمنا ُياك ظُب  ٌعب، ورؿس اكًعواؾق، وبصق خيعف 

ابعار، فاـلوكف ممخَئ ابًصؾب واًِول، بإضافة ُشٍ اًـيارص ادلسًسة، واًيت حـَت اًؼَمة ؿا صة 

مبوحبات اـلوت اًيت  حيول بُهنم وبُهنا إ  ضُئة ػل اًيت صاءت اس متصارمه أحِاء اك ًل اذلواس، 

                                                           
304

.  198: ، ص1، ج"اًىضاف : " اًزخمرشي
305

ص اًبَاين : "َلس ابو  وىس .  87: ، ص"اًخعٍو
306

ص : " اًعاُص ابن ؿاصور ص اًبَاين : "، وَلس أبو  وىس321ص / 1، ج"اًخحٍصص واًخيٍو .  87، ص "اًخعٍو
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... ًَـاهوا ُول اـلوكف حبس حصَح
307

، وكس ذُب اًزخمرشي إىل أن اٍمتثَي اًثاين أبَف  ن اول؛ هَ 

أدل ؿىل فصط اذلرية وصسة ا ص وفؼاؾخَ، وطلعل أدص، ومه ًخسرحون يف حنو ُشا  ن اُون إىل 

... اكَغ
308

  .

 

 ﴿:  كوهل ثـاىل:اـلثال اًثاين •                             

                            

                                        

       ﴾ 
309

  .

﴿: اؿؿل اهَ ثـاىل ـلا كال:  " "كال اًفرص اًصازي                      

   ﴾
310

ض خس متّسػىَ هبا،  لذػص ابصلهَا، ٌو  أثبـَ هبشا اـلثي اًـجَب اطلي رضبَ ـلن ًبلي يف ارض ًو

لوى إؾصاضَ ؾن أ ص ادصة واًخأُػب ًِا، فلػال  إمنا  ثي اذلِػاة اصلهَا مكػاء أىًزياٍ  ن اًسٌلء : " ًو

..."فادذَط بَ هبػات ارض
311

: أي... بَان صأن اذلَاة اصلهَا، وكرص  سة اٍمتخؽ فهيا:  "، ففي ُشا اـلثي

نٌلء أىًزياٍ  ن اًسٌلء فادذَط "إمنا حاًِا يف رسؿة ثلضهيا، واهرصام هـميِا بـس إكباًِا، واكرتار اًياس هبا  

                                                           
307

ص اًبَاين : " َلس أبو  وىس .  89-88: ، ص"اًخعٍو
308

.  202-201: ، ص1، ج"اًىضاف : " اًزخمرشي
309

.  24: اًة:  سورة ًووس
310

 23: اًة:  سورة ًووس
311

 76ص / 17ج/1981: 1ط/ بريوت/ دار اًفىص"/  فاثَح اًلَب "أو " اًخفسري اًىبري : " خفص اصلٍن اًصازي
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..." "بَ
312

حبال ... ص هبت حال اصلهَا يف رسؿة ثلضهيا، واهلصاض هـميِا بـس اكبال:  "كال اًزخمرشي.  

..."هبات ارض يف حفافَ وذُابَ حعا ا بـس ا اًخف وحاكزف، وزٍن ارض خبرضثَ ورفِفَ
313

  .

، مجةل بسًـة اٌَفغ، حـَت ارض آذشة زدصفِا  زًتية، "أذشت ارض زدصفِا واًزًت : "وكوهل

وذعل ؿىل هجة اٍمتثَي ابًـصوس إذا أذشت اًثَاب اًفادصة  ن لك ًون، فاندست وحًزًت بأهواع اذلًل، 

و اًخياول ابًَس؛ ص امتل هبات ارض ؿىل هبجة وهضارة وأزواب خمخَفة، واس خـري – فاس خـري اذش  ُو

و اطلُب ـلا اكن  ن اص َاء اٍهبجة اـلٌػؼص "اًزدصف "ًخغل اٍهبجة واًيضارة واًوان اكلخَفة ًفغ   ، ُو

ػار: أي" اًزّػيت "اًسارة ٌَيفوس، و ... بًباهتا و ا أودع فَِ  ن اذلبػوب واًامثر واُز
314
 

﴿: كوهل ثـاىل:اـلثال اًثاًر •                        

                                      

                                          

               ﴾
315
 

ـلا ذهص ثـاىل حاةل اميان واـلؤ ٌني وثيوٍصٍ كَوهبم، ووظفِم مبا وظفِم  ن اؾٌلل اًيافـة يف ادصة، 

ًلذيض بعن أؾٌلهلم يف – أحسٌُل : أؾلب ذعل بشهص  لابَِم اًىفصة و أؾٌلهلم، مفثي هلم وؾٌلهلم  ثَني

...ًلذيض حاًِا يف اصلهَا  ن ارثباوِا يف اًضل واًؼَمة– ادصة، وأهنم  ًًذفـون هبا، واًثاين 
316

  .

                                                           
312

.  100ص / 11، ج"روح اـلـاين : " صِاب اصلٍن اًويس
313

دار "/ حسااق اًصوح واًصحيان يف روايب ؿَوم اًلصآن : "، وَلس ا ني اًـَوي اًِصري129ص / 3، ج"اًىضاف : " اًزخمرشي

.  239ص / 12ج/ 2001: 1ط/ بريوت/ ظوق اًيجاة
314

دار اًىذب / ؿادل أمحس ؾبس اـلوحود، وؿًل َلس  ـوض وآدصون : حتلِق"/ اًبحص اقلَط : " أبو حِان َلس بن ًوسف اهسًيس

.  145ص / 5ج/ 1993: 1ط/ بريوت/ اًـَمَة
315

.  40-39:  سورة اًيور، اًخان
316

.  423ص / 6، ج"اًبحص اقلَط : " أبو حِان اهسًيس
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ص هبت حاةل نسمه يف اؾٌلل وحصظِم ؿىل الاس خىثار  هنا،  ؽ ػهنم أهنا :  "ففي اٍمتثَي اول

ص بَ ذعل حباةل ... ثلصهبم إىل رىض ػل، مث ثبني أهنا  جتسهيم، بي ًَلون اًـشاب يف وكت ػهنم اًفوز

ع اـلاء، ؾل جيس  اء، ػه  اء فُسـى إًََ، فإذا بَف اـلسافة اًيت ذال أهنا  وقبػمآن ٍصى اًّساب فِحس

"ووخس ُياعل قصميا ًأرسٍ وحياس بَ ؿىل  ا سَف  ن أؾٌلهل اًسُئة 
317

  .

ا ؾن هور اذلق؛ "ص هبت أؾٌلهلم  : ويف اٍمتثَي اًثاين يف ػَمهتا وسوادُا ًىوهنا ابظةل، ويف ذَُو

..."بؼٌَلت  رتامكة  ن جل اًبحص وا واج واًسحاب
318

  .

ىشا ظور اٍمتثَي يف اًلصآن اًىصمي، لكِا ؿىل ُشا اٍمنط اًبسًؽ، ظور حِة صادعة، فهيا حصنة  ُو

...اذلَاة، وفهيا احساس اًلوي اًـمَق، بلك  ـاين اذلَاة
319

ُو – نٌل ًلول اًس َس كعب– واًخعوٍص.  

اداة اـلفضةل يف أسَوب اًلصآن، فِو ًـرب ابًعورة اقلسة اـلخرِػةل ؾن اـلـىن اطلُين، واذلاةل اًيفس َة، 

واذلادث اقلسوس، واـلضِس اـليؼور، وؾن اٍمنوذج اوساين، واًعبَـة اًبرشًة، مث ٍصثلي ابًعورة اًيت 

ٍصمسِا، فمييحِا اذلَاة اًضادعة، أو اذلصنة اـلخجسدة، فإذا اـلـىن اطلُين َُئة أو حصنة، وإذا اذلاةل 

...اًيفس َة ًوحة أو  ضِس، وإذا اٍمنوذج اوساين صادط يح، وإذا اًعبَـة اًبرشًة جمسمة  صاَة
320

  .

:   ن اذلسًر اًيبوي- 2

ؿْلِ مَكَثَي اًلََِر :"كوهل ظىل ػل ؿَََ وسؿل: اـلثال اول • ـِ ثيَِن ػُل بَ ِ َن اًَِسى َواً ـَ َ َ ثَُي  ا ب

ْضَب اًىثرَي، َواكهَْت ِ هنا أَخاِدُب  ـُ اًىثرِي أظاَب أرضاً فاَكن ِ هنا هَِلٌَِة كَِبََِت اـلاَء، فَأهبدَْت اًىَ َواً

أَْ َسَىِت اـلاَء، فٌفَؽ ػُل هبا اًياَس فرََشِبوا َوَسلَْوا َوَزَرؾوا، َوأظاَب ِ هنا ظاافًة ُأْدَصى ِإهٌّل يَه ِكِـاٌن  

                                                           
317

ص : " اًعاُص ابن ؿاصور .  251ص / 18، ج"اًخحٍصص واًخيٍو
318

.  247ص / 2، ج"بسااؽ اًخفسري : "، وابن اًلمي310ص / 4، ج"اًىضاف : " اًزخمرشي
319

.  56:  اـلصحؽ هفسَ، ص
320

ص اًفين يف اًلصآن : " اًس َس كعب .  36: ص/ 2002: 16ط/  رص/ اًلاُصة/ دار اًرشوق"/ اًخعٍو
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، َو ثَُي َ ن ؾل  ؿِلَ وؿؿَلَ ـَ ثيَن ػُل بَ فَ ـَ َ َُ  ا ب ـَ ََ يف ِدٍِن ػِل َوهف ثُْمِسُم  اًء َو ثُْيِبُت َنً، فَشعَل َ ثَُي َ ْن فَُل

 َِ سى ػِل اطلي ُأْرِسَُْت ب ُُ رواٍ اًبزارّي و سؿل" ٍَْصفَْؽ ِبشعَل َرْأساً، َوؾل ًَْلبَْي 
321

  .

ففي ُشا اذلسًر بَان  ثي  ا بـر بَ اًييب ظىل ػل ؿَََ وسؿل  ن اًِسى واًـؿل اًيافؽ، وبَان 

رضب اًييب ظىل ػل ؿَََ وسؿل : كال اًلصظيب وكريٍ: "أحوال اًياس  ؽ ُشا اًِسى واًـؿل، كال ابن جحص

ـلا خاء بَ  ن اصلٍن  ث ابًلَر اًـام اطلي ًأيت يف حال حاحهتم إًََ، ونشا اكن اًياس كبي  بـثَ، فىٌل 

أن اًلَر حييي اًبضل اـلَت، فىشا ؿَوم اصلٍن حتيي اًلَب اـلَت، مث ص بَ اًسا ـني هل ابرض اكلخَفة 

اًيت ًزنل هبا اًلَر، مفهنم اًـاؾل اًـا ي اـلـؿل، فِو مبزنةل ارض اًعَبة رشبت فاهخفـت يف هفسِا وأهبدت 

ا، و هنم ادلا ؽ ٌَـؿل اـلس خلصق ًز اهَ فَِ كري أهَ ؾل ًـمي بيوافهل، أو ؾل ًخفلَ فامي مجؽ، ًىٌَ  فٌفـت كرُي

و اـلضار إًََ بلوهل هرَض ػل :  "أداٍ ًلريٍ، فِو مبزنةل ارض اًيت ٌس خلص فهيا اـلاء فِيخفؽ اًياس بَ، ُو

ِا  ـَ ا َنٌل مَسِ َُ َؽ َ لاًيَِت فََأَدا ، و هنم  ن ٌسمؽ اًـؿل ف حيفؼَ و ًـمي بَ، و ًيلهل ًلريٍ، فِو "اْ َصءاً مَسِ

ا ...  "مبزنةل ارض اًس بزة أو اـلَساء اًيت  ثلبي اـلاء أو ثفسسٍ ؿىل كرُي
322

  .

فذلصون هل، هبشا  ًلس وضف ًيا ُشا اذلسًر أ ص اًياس بـس إذ خاءمه اًِسى اطلي حيخاحون إًََ، ًو

اسَوب  ن جضبَِ اٍمتثَي اطلي ظّور ًيا َُئة اًـاؾل مبا فهيا  ن افذلار إىل اًِساًة، مث  ا اكن  ن  واكفِم 

إزاء ثغل اًِساًة اًَِة، مبا ىصاٍ  ن اًعورة اقلسوسة اًواحضة يف ارض اًـعىش، إذ ًزنل ؿَهيا اًلَر 

ثأذش وجتمؽ، أو " إذاذات "ظَبة، أو مجؽ  اء يف أدصى  ": هلِة "و ا ٌس خدبـَ  ن هبات يف أرض 

"... إمنا يه كِـان :  "ثضََؽ وإفساد يف اثًثة
323

  .
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 28ص / 1نخاب اًـؿل، ابب فضي  ن ؿؿل وؿؿل، ج/ 1990/ ادلزائص/ دار اًضِاب"/ ادلا ؽ اًعحَح : " َلس بن إسٌلؾَي اًبزاري

نخاب اًفضااي، ابب بَان  ثي  ا بـر اًييب ظىل ػل ؿَََ / بسون اترخي/ بريوت/ دار اًفىص"/ حصَح  سؿل : "و سؿل بن جحاج-  

/ ؾبس اًـًل ؾبس اسلَس اؾؼمي : حتلِق"/ أ ثال اذلسًر : "واذلسن بن ذد اًصاهمص زي - 63ص / 7وسؿل  ن اًِسى واًـؿل، ج

ؾبس اًـًل ؾبس : حتلِق" / ا ثال يف اذلسًر اًيبوي : "وأبو اًض َخ اظهباين - 36ص / 1983: 1ط/ اًِيس/ بو باي/ اصلار اًسَفِة

.  243ص  / 1982: 1ط/ اًِيس/ بو باي/ اصلار اًسَفِة/ اسلَس اؾؼمي 
322

/ دار ظَبة/أبو كذَبة هؼص َلس اًفاراييب: اؾخىن بَ" / فذح اًباري برشح حصَح اًبزاري : " أمحس بن ؿًل بن جحص اًـسلين

.   و ا بـسُا36: ، ص"أ ثال اذلسًر : "، وابن ذد اًصاهمص زي310ص / 1ج /2005: 1ط/ ع اًسـودًة. م/ اًصايض
323

 18ص / 2008/ ادلزائص/ ؿني  ََةل/ دار اًِسى"/ يف ػل اذلسًر اًيبوي : " هور اصلٍن ؿرت
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ِِْم َوثَـاُظِفِِْم َ ثَُي ادلََسِس :"كوهل ظىل ػل ؿَََ وسؿل: اـلثال اًثاين•  َ ثَُي اـلؤ ٌنَي يف ثََواِدمِهْ َو حَصامُحِ

خَََك ِ ٌَ ُؾْضٌو ثَساَؾػى هَلُ سائُِص ادلَسِس اِبًَسَِِص َواذلَُمى .رواٍ اًبزاري و سؿل" اًواِحِس، إذا اص ْ
324
  

ضس بـضِم ببـغ يف اًّساء  ًلس  ثي اذلسًر ذللِلة اميان يف كَوب اـلؤ ٌني اطلٍن جيمـِم ٌو

واًرضاء، ببٌاء ادلسس اًواحس اطلي ميسم بـضَ بـضا، وكصر ابٍمتثَي أن لك فصد  ن أفصاد افلمتؽ اـلؤ ن 

اكًـضو  ن أؾضاء ادلسس، إذا أظُب اًـضو اًواحس  ٌَ ابؾل، رسى اؾل يف ابيق اؾضاء حب  اًصابط 

اطلي ًعي بـضِم ببـغ، و ثي ذعل جممتؽ اـلؤ ٌني، إذا أؾل أحسمه، أحس بأـلَ ابيق اـلؤ ٌني حب  رابعة 

ظة ادلسم ػان اـلـيوًة جض بَ رابػاميان اًيت ثعي بُهنم، وثيلي  ضاؾص لك فصد إىل كريٍ، فصابعة امي

... ةػاـلادي
325

  .

و جممتؽ اـلؤ ٌني – ومما ًٍزس يف ثأهَس  ـىن اًامتسم بني اـلمثي هل  و ادلسس– واـلمثي بَ – ُو ... ُو

أن اـلمثي بَ ورد يف ظَلة اـلفصد اطلي  ًخحَي إىل أفصاد، فِحخفغ بعفات ادلسسًة، مث وظف بعفة 

اًواحس إزباات ٌَوحسة واًامتسم وثأهَسا ًِا، مث جتاوس فـ اًرشط وادلزاء يف اـليض ٌضلةل ؿىل أن 

اؾضاء ًسؾو بـضِا بـضا إىل الاس خجابة واهلاذ  ن اًِك، ونأن دعص اًِك حمسق بلك اؾضاء، 

 ابًـضو اـلعاب فلط
326
وأًعف اٌَعف يف اًخـبري، وأدق اصلكة  ا حيمهل ًفغ ثساؾى  ن جعَب  .

يادًَ سـاف ظاحهبا  اـلـىن، فِو خيَي إًَم أن أؾضاء ادلسس كس ُبت ٌَيجسة، ًسؾو بـضِا بـضا، ًو

: اؿسػيل اـلسـف واـلسػػأو  واساثَ، مث جيـي ثيادهيا ًُس اًرصاخ ب  لَر، وإمنا ُو ادلواب اًـم

...اًسِص واسلى
327

  .
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، نخاب اًرب "حصَح  سؿل : "، و سؿل78-77ص / 7، نخاب الادب، ابب رمحة اًياس و اٍهبامئ، ج"ادلا ؽ اًعحَح : " اًبزاري

"/ ا ثال  ن اًىذاب واًس ية : "، وَلس بن ؿًل اذلىمي اًرت شي20ص / 8واًعةل، ابب حصامح اـلؤ ٌني وثـاظفِم و ثـاضسمه، ج

.  26: ص / 2003: 1ط/ بريوت/ دار اًىذب اًـَمَة/  سَمي  ععفى اًبسري : ثـََق
325

.  158-157ص /2009: 1ط/اـللصب/ ثعوان/ عبـة ارلََج اًـصيب"/اجياز وبكة اصارة يف اًبَان اًيبوي:"ؾبس اًصمحن بودرع
326

اذلسًر اًيبوي اًرشًف  ن : "، وؾز اصلٍن ؿًل اًس َس158: ، ص"اجياز وبكة اصارة يف اًبَان اًيبوي : " ؾبس اًصمحن بودرع

.  161ص / 1986: 2ط/ بريوت/ دار اكصأ"/ اًوهجة اًبقَة 
327

، "يف ػل اذلسًر اًيبوي: "، وهور اصلٍن ؿرت161، ص "ث اًيبوي اًرشًف  ن اًوهجة اًبقَة ػاذلسي: " ؾز اصلٍن ؿًل اًس َس

.  247ص 
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إَن َ ثًَِل َو ثََي اهبِاِء ِ ن كَْبًِل، مَكَثَِي َرُخٍي بىََن بُذاً :  " كوهل ظىل ػل ؿَََ وسؿل:اـلثال اًثاًر•

َجبوَن هُل، َوًلوًونَ  ـْ هَلُ إّ َ ْوِضَؽ ًَِبيٍَة ِ ْن َزاِوًٍَة جفـَي اًيّاُس ًَعوفوَن، َوً َُ َوأَمْجَ يَ ٍِ : فََأْحس َ ـَْت ُش َ ُوِض َُ

رواٍ اًبزاري و سؿل" فََأان اٌََِبيَُة، َوأان َذاَ ُ اًيَِبُنَّي : اٌََِبيَُة ؟ كال
328

  .

ُشا  ثي هبوثَ ظىل ػل ؿَََ وسؿل وأهَ ذا  اهبِاء، وبَ ثُت جحة ػل : "كال ابن ذد اًصاهمص زي

و انكط اًىٌلل بيلعان بـضَ، فأمكي  ؾز وخي ؿىل ذَلَ، و ثَي ذعل ابًبًِان اطلي ٌضس بـضَ بـضا، ُو

ػل بَ دًيَ، ودُت بَ وحَِ، واًـصب متثي  ا ًباًلون فَِ  ن اًواثكة واظاةل وؾلسة اـلاكرم واـلفادص، 

ٍَن ًُلَاِثَُوَن يِف َسِبِهِلِ َظفًا َنَأهَنُْم بًَُِْاٌن : وأص باٍ ذعل ابًبًِان، كال ثـاىل ُب اطَلِ ﴿ ِإَن اؽَلَ حُيِ

َ ْصُظوٌص﴾
329

...، ًـين  ٍزول و  ًخزَزي
330

  .

زدصف،  ًوُس خباف  ا يف ذعل اًدضبَِ  ن إبساع ودكة فٌَة، فلس ادذار اـلض بَ بَ بُذا ًبىن ٍو

وذعل أكصب وأًعق حبَاة اًياس، وأؾؼم ثعوٍصا ًنامتل اـلخسرج بوضـَ ًبية ًبية، مث إن  باُاة اًياس 

حبسن اًبًِان أ ص  ضاُس  َموس، نشعل فإهيا فِميا أمهَة اًفصاغ اطلي  ثَ ُشٍ اًرشًـة؛ هَ  وضؽ 

ة ًِا أمهَهتا اًـؼمية، هنا اًصهن ٌَبًِان، فاًيلط فهيا ٍىون هلعا همٌل ودعريا، مث إهَ  ة، واًزاًو يف زاًو

ا، ف جمال ٌَبية أدصى، نشعل اكهت بـثخَ ظىل ػل ؿَََ وسؿل ارلخام اٍهنايئ   وضؽ ًبية  ًدسؽ ًلرُي

ة، نٌل أن اٌَبية يف اًبًِان حىون  ذياسلة و ذآًفة  ؽ ابيق أحزاء اًبًِان، نشعل اصلؾوة  ٌضلؾوات اًسٌلًو

... ارلامتة  مكةل ـلا س بلِا و ذياسلة  ـِا
331

  .

                                                           
328

، "حصَح  سؿل : "، و سؿل162ص / 4، نخاب اهبِاء، ابب ذا  اًيبُني ظًل ػل ؿَََ وسؿل، ج"ادلا ؽ اًعحَح : " اًبزاري

، "ا ثال  ن اًىذاب واًس ية : "، واذلىمي اًرت شي64ص / 7ااي، ابب ذهص هوهَ ظىل ػل ؿَََ وسؿل ذا  اًيبُني، جػػنخاب اًفغ

.  23ص 
329

 04 سورة اًعف،  اًة 
330

  8، 7: ، ص"أ ثال اذلسًر : " ابن ذد اًصاهمص زي
331

.  25: ، ص"يف ػل اذلسًر اًيبوي : " هور اصلٍن ؿرت
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خَْوكََس انراً، فََما :  " كوهل ظىل ػل ؿَََ وسؿل:اـلثال اًصابؽ• ِإهٌَل  ثًَل َوَ ثَُي اًيّاِس مَكَثَِي َرِخٍي اس ْ

 َُ ْبيَ َِ َن فهيا، جفـَي اًصخُي ًزَْنُِؾَُِن َوًَْل ـْ أَضاَءْت  ا َحْوهَلُ حـَي اًَفصاُش َوُشٍ اصَلواُب اًيت ثَلَُؽ يف اًيّاِر ًَلَ

َجزَُِكْ َؾِن اًيّاِر َومُهْ ًَْلذَِحموَن فهيا  رواٍ اًبزاري و سؿل"فََِْلذَِحْمَن فهيا، فََأان آُذُش حِبُ
332

  .

ًلصر اًصسول ؿَََ اًسم صسة حصظَ ؿىل اـلؤ ٌني ورمحخَ هبم، وصسة خشب اًض َعان وفذيخَ 

رخي : وظاؾهتم، فِرضب ذلاهل  ـِم  ث، وذلاهلم  ث، وخيصهجٌل يف ختََي حيس صِس حلِلذَ لك  هنم

ا مما ثلًصَ اًيار ؿىل  اس خوكس انرا فضبّت وأضاءت  ا حوهل، جفشب اًضوء اًَفصاش وادليادب وكرُي

اكذحاهما، وأرسع إٍهيا ًلؽ فهيا، فأذش حياول إهلاذُن بزنؾِن  ن اًيار، فِلَهبن اسلق فِـسن إىل اًيار 

ًلذحمن فهيا
333

  .

إىل كري ذعل  ن اٍمتثَت اًيبوًة اًيت ثؼِص  سى ؾياًة اًبَان اًيبوي هبشٍ اداة اًخعوًٍصة 

.  ؿةػاًبسي

:   ن اًضـص اًـصيبّ - 3

فلس ذهص ... ًلس خاء اًدضبَِ اٍمتثًَل يف صـص اًـصب يف نرثة فذة، وصلف بَ اًضـصاء  ٌش اًلسم

...اصلنخور خمخار ؾعَة أن اًدضبَِ اٍمتثًَل ورد ابـلـَلات يف نرثة ُااةل، حىت كارب اشلسني  وضـا
334
 ،

:  ن ذعلػوم

:  كول ا صئ اًلُس يف فصس

ُي ِ ْن ؿَِي  ػٍص َ ـاً          ػػرٍّو ُ ْلِبٍي ُ ْسِب ػػِ َىصٍّو ِ َفػ َْ َُ اًس َ ٍص َحَع َنُجَْموِد ََصْ

                                                           
332

، نخاب اًفضااي، "حصَح  سؿل : "، و سؿل186ص / 7ادلا ؽ اًعحَح، نخاب اًصكاق، ابب الاىهتاء ؾن اـلـايص، ج: " " اًبزاري

ا ثال  ن اًىذاب : "، واذلىمي اًرت شي64ص / 7ابب صفلذَ ظىل ػل ؿَََ و سؿل ؿىل أ ذَ و باًلخَ يف حتشٍصمه  ا ًرضمه، ج

...  26: ، ص"واًس ية 
333

.  162-161، ص "اذلسًر اًيبوي اًرشًف  ن اًوهجة اًبقَة : " ؾز اصلٍن ؿًل اًس َس
334

.  200، ص "ؿؿل اًبَان وبكة اًدضبَِ يف اـلـَلات اًس بؽ : " خمخار ؾعَة
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ُشا اًفصس  ىص إذا أًرس  ٌَ اًىص، و فص إذا أًرس  ٌَ اًفّص، و لبي إذا أًرس  ٌَ إكباهل، : ًلول

 ـاً، ًـين أن اًىّص واًفّص واكبال وادابر جممتـة يف كوثَ  يف فـهل، : و سبص إذا أًرس  ٌَ إدابرٍ، وكوهل

ن فهيا ثضادا، مث ص هبَ يف رسؿة  ّصٍ وظبة ذَلَ، حبجص ؾؼمي أًلاٍ اًس َي  ن  اكن ؿال إىل 

حضَغ
335

وكس اس خوؾب جعز اًبُت يف ُشا اًدضبَِ اٍمتثِػًل ثعوٍصا حِا مجؽ بني ظوريت اًفػصس .  

واذلجص يف  ضِس آدػش
336

  .

:  ونلول ؾيرتة بن صساد يف اطلابب وكس وكؽ يف روضة

َِ     كَْسَح اـلُِىِب ؿىَل اًِزانِد  اَْخَشِم  َُ ِبِشراِؿ ػُم ِذَراَؾـــ زِخاً حَيُ َُ

و ـىن اًبُت أهَ ص بَّ اطلابب حني وكؽ يف ُشٍ اًصوضة حفم إحسى ذراؾََ ابدصى، بصخي 

 لعوع اًىفني ًوري زاندا، فِو ميسٍ بني ذراؾََ إذ ؾل ٍىن هل نفّان ميّصٍ بُهنٌل، واخشم  ن هـت 

لال... اـلىبّ  ...إهَ ؾل ًُلَي يف  ـىن ُشا  ثهل: ، ًو
337

  .

نثرية يف صـص أحصاب اـلـَلات اًس بؽ أو اًـرش، وؾيس كريمه  حتىص – كرُي  ا ُذِنص – وا ثػةل 

:  وفامي ًًل ظاافة  هنا...  نرثةً 

مفن ذعل كول اًفصزدق- 
338

  :

        َِ َم هَواُر ػِ ْن ثَحْ       إَن اـلَ ــَة ِ ثُْي  ا بََىػَصْت ب َْ َ ََِذػِا ؿََ َْ َ ِت ً

ٌَِِعبا        ِْػَف ًَمَُي ِ ثغُْلَ  ػِة اذلََمِي َوكاُر        َوثلوُل َن َوؿََََم ِ ْن مِسَ

        َُ َ باِب َنَأه ٌي ًَعِػ  َواًَضُُْب ٍهَْنَُغ يف اًض َ َْ َ َِ هَنػاُر ػُح جِبانِ ػػ ً ػ ِْ َ ب

                                                           
335

ؾبس : حتلِق"/ رشح اـلـَلات اًـرش وأدبار صـصاهئا : "و أمحس بن ا ني اًض يلِعي.  44، ص "رشح اـلـَلات اًس بؽ : " اًزوزين

.  44ص  / 2007: 3ط/بريوت/ دار اـلـصفة/ اًصمحن اـلععاوي 
336

.  200، ص ...  "ؿؿل اًبَان وبكة اًدضبَِ: " خمخار ؾعَة
337

.  160ص /2004/ بريوت/ دار اًىذاب اًـصيب/جمَس ظصاد: حتلِق"/رشح دًوان ؾيرتة : " ارلعَب اًخرٍبزي
338

/ 1ج/ اويػػإًََا احل: رشح /1983: 1ط/ بريوت/ ةػػ ىذبة اـلسرس/ دار اًىذاب اٌَبياين / "وانػػاصلي" :  اًفصزدق ٌُلم بن كاًب

.  600ص 
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ؼِص فَِ كاًبا ؿَََ، :  "كال اصلنخور َلس أبو  وىس اـلض بَ ُواًضُب اطلي ٍهنغ يف اًض باب، ًو

..."واـلض بَ بَ ُو ًَي حيَط جبواهبَ هنار، ًعَح بَ نٌل ًعَح اًلاًب ابـللَوب
339

  .

ثغل اًيت جضري إىل " ٍهنغ "فهيا كوهل  : اًعورة ُيا ظورة حس ية، فهيا أنرث مما كَياٍ:  "وكال أًضا

كَبة اًضُب ٌَض باب، واسدِاَ ؿىل  ـاكهل؛  ن فذوة وظبوة واكذسار، وأهَ حمََِا إىل  ا ًضاد ذعل، 

ويه لكمة  ؤذهة بضَاع " ًعَح :  "وكس كابي اًضاؾص ُشٍ اذلاةل يف اـلض بَ مبا ًؤدهيا يف اـلض بَ بَ، فلال

اٌََي وحملة واسدِء اٍهنار ؿىل سَعاهَ لكَ، فاٍهنار ًعَح جباهبَِ حمارصا هل، نٌل ًعَح اًفارس 

"اـللوار
340

 ٌاس بة دكِلة بني اًض باب واٌََي، :  "وحغ اصلنخور اًفاضي أن مثت يف ثغل اًعورة.  

شٍ اـلياس بة ًؤذن هبا اًس َاق، ن اًالكم وارد ؿىل ًسان ظاحبخَ اًيت ثـشهل ؿىل  واًضُب واٍهنار، ُو

فاٌََي ٌض بَ "  ن مسة اذلَمي وكار " اًلين بـس اًض باب، وأهَ ؾل ٍَْصَؾِو ؾن هجاًخَ، رمغ أهَ كس ظار ؿَََ 

ًة يف ػع اـلطػة اًصصس واثّباؿَ، وجتـهل ًوضػػػول بني اـلصء يف ز ن اًعبا، وبني رؤيػثغل اًلضاوة اًيت حت

..."لػادلَ
341
 .

وكال أبو اًعَب اـلخًيب- 
342

  :

ِجَ َ َ ِغ  ـْ َِ  ػ ًُ ْي ٍَصوُق َدِفِياً ُحوَدُة اًَىَفِن       مياً ُحْسػُن ِبَزِث َُ َو

 ًًبلي هل أن ًفصح بشعل ؿىل  ا ُو فَِ  ن اطلل، : ًٍصس حبسن بزثَ اًُّس وسـة اًصزق، ًلول

 فإهَ اكـلَت اطلي ؿَََ أنفان حس ية
343

ظورة  لِززة طلعل اطلًَي ارلاهؽ اطلي "فاًضاؾص ُيا كس رمس  .  

ًـُش ب هصا ة، وثـجبَ ػواُص اص َاء  ن زَاب ًدباىه هبا وحنو ذعل، بُامن إوساهُذَ حصحية هماهة فِو 

شٍ رشنة بني اًياس واٍهبامئ،   ِت، ن  ن فلس هصا ذَ ؾل ًبق هل  ن إوساهُذَ إ ظورة اٌَحم واصلم، ُو

                                                           
339

ص اًبَاين : " َلس أبو  وىس .  59-58، ص "اًخعٍو
340

ص اًبَاين : " َلس أبو  وىس .  59، ص "اًخعٍو
341

.   اـلصحؽ هفسَ
342

.  375ص / 1، ج"اًـصف اًعَب يف رشح دًوان أيب اًعَب : " انظَف اًَازيج
343

.  375ص / 1 اـلصحؽ هفسَ،  ج
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فِىون كس فلس وحودٍ نإوسان حمرتم، وظار يف ؿساد ا وات، و اذا ًيفؽ اـلَت حودة نفٌَ، ظاـلا أهَ 

ؿسم الاؾخساد ابًًزية إذا :  سفون حتت اًرتاب ثألكَ اًلوارض واصلًسان؟ واًوخَ اـلخحلق ابًعصفني ُيا

"اكهت يف كري  وضـِا 
344

  .

:  وكال اًلّزّي يف مهوم اذلَاة اًيت ثـصض ٌَياس

ََْف ٍَْصَ ُس  َُ         َوَ ْن ؾل ٍَُىْن َذا ُ ْلةَلٍ َن إذا كََي َؾْلُي اـلَْصِء كَََْت مُهوُ 

ًـرب اًضاؾص ؾن  ـاانة رخال اًفىص واـلـصفة  ن بين اوسان أحسن ثـبري، فاذلَاة حبص  ن ام 

سرك اًياس  ن أحزاهنا وآهما ؿىل كسر ؾلوهلم، مفن اكن ؾلهل كََ، كَت مهو َ  واـلخاؾب واحزان، ًو

و ذاؾبَ، وكس حسس اًضاؾص ُشا اـلـىن بعورة حس َة ثبٌَُ وثوحضَ، فض بَ كََي اًـلي اطلي كَت 

ابمعى اطلي فلس ؾَيَ، فأىن ًعَبَ ...  مهو َ، وذوت أح َ، فؿل ًسرك  ن أدسان اذلَاة صُئا ًشهص

إهنا ظورة حس ية جتسس حال كًََل اًـلي بلةل اهلموم، أًوئم اطلٍن فلسوا هور اًبعرية؛ .  اًص س بـس ذعل

مبن فلس هور برصٍ فَُس ٍص س، فالكٌُل ؿسمي اًصؤًة ـلا حوهل، ًوىن اول أصس معى  ن اًثاين، وذعل 

متخؽ، و ُسف هل كري ذعل، وأ ا  ن فاثَ هور اًبرص،  ن  ن فاثَ هور اًبعرية، ظار اكذلَوان ٌّسح ٍو

...فلس ًـوضَ ػل  ن هور اًبعرية  ا ٌسس بَ فلس برصٍ، فريى  ن اذلَاة  ا ؾل ٍصٍ كريٍ
345

  .

و ن ذعل كول اًفصزدق
346

  :

ٌلمِئِ    َوِإهََم إْذ هَتْجو ثَِماميً َو حَْصجيَِش        ـَ ابََي كٍَُْس أَْو حُسُوَق اً  رَسَ

ٍُ      ػًرِق مػػػمَكُِْػ  امِئِ ػُه ِرًػاُح اًَس ػػػ رَساٌب أَذاَؾْت       اٍء اِبًَفػِة َوقََص

                                                           
344

/ خا ـة أم اًلصى/ لكَة اٌَلة اًـصبَة/ (رساةل دنخوراٍ)" دراسة حتََََة – اًدضبَِ يف خمخارات اًبارودي : " َلس رفـت أمحس زجنري

.  295ص / م1995-ُػ1415/ اـلمَىة اًـصبَة اًسـودًة
345

.  406-405، ص "اًدضبَِ يف خمخارات اًبارودي : " َلس رفـت أمحس زجنري
346

.  566ص/ 2، ج"اصلًوان : " اًفصزدق



 الفصل الثاني

 

93 

ا ؿَهيا حىون ذارسا و ضَـا : "كال اصلنخور أبو  وىس أراد أهم حني جتفو متامي وختخار كُسا وثؤثُص

مكًِصق : ، ًوو كال"مكًِصق  اء ابًفة :  "وكس ظّور ُشا اـلـىن يف كوهل... رلري ًيفـم يف وكت اذلاخة

 اء وقصٍ رساب، دى اـللزى اًـام، ًوىٌَ ـلا ذهص اًفة أفاد صسة حاحذَ إىل اـلاء حِر  جيس هل 

، ن رايح "أذاؾخَ رايح اًسٌلمئ :  "بسً يف حص اًعحصاء اقلصق، مث أنس ُشا اـلـىن وزادٍ معلا بلوهل

شا ُو اًخفعَي اطلي كَيا إهَ .  اًسٌلمئ رايح حارة خسا فاـلشهور يف فة هتب فهيا ُشٍ اًصايح اـلَهتبة، ُو

حتََي ٌَفىصة، وجتََة بـادُا، وإصارة حصَحة ًعسق احساس هبا، فمتمي يه اـلاء اطلي ٍصوي ػمأٍ يف 

...  "حص احساث اًحفة، وكُس يه ذعل اًّساب ارلادع اـلخَف ًصاحَِ
347

  .

ن اًضـص وادب يف خمخَف  إىل كري ذعل  ن ا ثةل اًيت  حتىص نرثة، واًيت حزدص هبا دواٍو

.  اًـعور

 ا ُو إ قََغ  ن فَِغ، فِو يف اًلصآن آًة ؿىل  " جضبَِ اٍمتثَي "واذللِلة أن  ا كِي ؾن 

ٌم  ن أؿم اًبكة اًيبوًة، ويف ػاًىذاب اًـٍزز، ويف أحادًر اًييب ظىل ػل ؿَََ وسؿل  ؿَيَ " إجعاز "

و جعب إذا  ا ؾصف اوسان حلِلة  ذعل اًفن اًبسًؽ، ووكف ... اًضـص اًـصيب دًَي  ن داي اًيبوغ

أخػفوس واًؽػإهَ  ًَـمي يف اًن... ؿىل بـغ  ا ًيعوي ؿَََ  ن أرسار ذ ػكول معي اًسحص، فهيز اًىِان ًو

...  ابػابًب

بلى أن هفّعي اًلول يف هجود ؿؿَل  ن أؿم اًبكة اًـصبَة، يف رفؽ كواؿس ذعل اًفن، وإبصاز  ًو

.   ـاـلَ، و لسار ثغل ادلِود

                                                           
347

ص اًبَاين : " َلس ابو  وىس .  147: ، ص"اًخعٍو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

اًفعــي اًثاًر 

ادلواهب اًيؼًصة يف جضبَِ اٍمتثَي  ن 

داي "و" أرسار اًبكة"ذل نخايب 

ًـبس اًلاُص ادلصخاين " اجعاز
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أن ذَعيا إىل أن دةل اًدضبَِ واٍمتثَي يف " اٍمتثَي "ًلس س بق يف حسًثٌا يف اًفعي اًثاين ؾن  

كس ٍىوهون هؼصوا إىل احتاد اصلةل ...  اٌَلة دةل واحسة، و أن بـغ اًبقَني اكًزخمرشي و ابن ازري

ٌل  رتادفني، و ؾل ًفصكوا بُهنٌل، فلك متثَي ؾيسمه جضبَِ، و لك جضبَِ متثَي .... .  اٌَلوًة ًلك  هنٌل، جفـَُو

وؿىل رأس ُؤء ززة أؿم، ثأًلت . . أ ا  ـؼم ؿٌَلء اًبكة ومجِورمه، فإهنم ًفصكون بُهنٌل

ؾبس اًلاُص ادلصخاين، وأبو ًـلوب اًساكيك، وارلعَب : جنوهمم يف سٌلء اًبكة اًـصبَة، ومه 

ؤء اًثزة اؾمتسوا يف حتسًس اٍمتثَي، واًخفصكة بٌَُ و بني اًدضبَِ ؿىل وخَ اًض بَ اـليزتع ...اًلزوًين ُو

وكس    بَان ذعل، كري أهيا انخفِيا يف ... ن اًعصفني، و ًىن ادذَفت وهجة هؼصمه يف ذعل اًخفًصق

ا نٌل أسَفٌا"اٍمتثَي "بَان  شُب ؾبس اًلاُص يف  ...  ، بإصارة خمخرصة ؿا ة اكذ  اـللام ذهُص

أيت ُشا اًفعي اًثاًر واطلي وسـى  ن ذهل إىل بسط اًلول يف  شُب ُشا اًـؿل ادلََي يف ...ًو

وآراء ...اٍمتثَي،  ن حِر  فِو َ، واًفصوق بٌَُ و بني اًدضبَِ، و صاثبَ، و واكـَ، وثأزريٍ يف اًيفس"

وخباظة " أرسار اًبكة "و" داي اجعاز : "ؾبس اًلاُص اًيت وسـى ًبَاهنا، كس بهثا يف نخابََ ادلَََني

. ويار ؿىل ؿؿل - يف اًضِصة– واًىذاابن...ُشا اذري واطلي اص متي ؿىل خي ثغل اراء
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حلِلة جضبَِ اٍمتثَي ؾيس ؾبس اًلاُص:  

:  ًلس فصق ؾبس اًلاُص ادلصخاين بني هوؿني خمخَفني  ن اًدضبَِ

شا اًيوع ٌسمََ "جضبَِ كري متثَي، : اول "اًدضبَِ اذللِلي اظًل"، أو"اًدضبَِ اًرصحي "ُو
348
 ،

اًدضبَِ اًؼاُص"أو
349

فلط، نٌل ُو اذلال يف اـلواضَؽ اًيت ًشهص فهيا اًفصوق بٌَُ و بني " اًدضبَِ "، أو 

.  ل نٌل س َأيتػاٍمت 

سمََ  : واًثاين "...  اٍمتثَي "جضبَِ متثَي، ٌو

 ا حلِلة جضبَِ اٍمتثَي ؾيس ؾبس اًلاُص، وؿىل  اذا اؾمتس يف اًخفًصق : واًسؤال اطلي ًعصح ُيا ُو

بٌَُ وبني اًدضبَِ كري اٍمتثًَل؟ وادلواب ؾن ذعل ًضعصان إىل اذلسًر ؾن حلِلة اًدضبَِ و اٍمتثَي 

.  ؾيسٍ، وفامي ًخحلق لك  هنٌل، وصواُس ذعل

  حلِلة اًدضبَِ ؾيس ؾبس اًلاُص : 

:  اؿؿل أن اًض َئني إذا ص بَ أحسٌُل ابدص،اكن ذعل ؿىل رضبني:"كال ؾبس اًلاُص

.  أن ٍىون  ن هجة أ ص بني  حيخاج إىل ثأول: أحسٌُل 

..."أن ٍىون اًض بَ حمع برضب  ن اًخأول: وادػص
350
 

جضبَِ اًيشء ابًيشء  ن هجة اًعورة : مفثال اول:"مث رشع ًخلكم ؾن اًرضب اول، فلال

واًضلك،حنو أن ٌض بَ اًيشء إذا اس خسار ابًىصة يف وخَ،وابذلَلة يف وخَ آدص،واكًدضبَِ  ن هجة 

اٌَون، ندضبَِ ارلسود ابًورد،واًضـص ابٌََي، واًوخَ ابٍهنار، وجضبَِ سلط اًيار بـني اصلًم، و ا حصى 

.."يف ُشا اًعًصق
351

و ًٍصس بـبارثَ أن ثلُس - نٌل ذهص اصلنخور اـلعـين"-و ا حصى يف ُشا اًعًصق" ،ُو

                                                           
 
348

ل ػ ؿىل س يب108، و99رار اًبكة، ص ػػأس: "، و ؾبس اًلاُص ادلصخاين103، ص "ث اًبقي ؾيس اًـصب ػػاًبح: " صفِؽ اًس َس

 . اـلثال
349
 .  ث.... 234، 108، ص "أرسار اًبكة : "ؾبس اًلاُص ادلصخاين 
350

 . 90، ص "أرسار اًبكة ": ؾبس اًلاُص ادلصخاين
351

 90، ص "أرسار اًبكة ": ؾبس اًلاُص ادلصخاين
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ؿىل جضبَِ اٌَون ابٌَون  ا اكن  ثهل  ن بلِة ا ور اًيت ثسرك بواحسة  ن ظصق اذلواس 

شا رضب  ن أرضب اًدضبَِ ؾيس ا ام ؾبس اًلاُص، ًوُس حارصا ًلك ظور اًدضبَِ، :"كال.اشلس ُو

ؼِص عل ُشا  ن كوهل ايت أومجؽ اًعورة واٌَون  ـا، ندضبَِ اًرثاي بـيلود اًىصم اـليور،واًرنحس :"ًو

ن ؾلِق .."مبساُن در حضُو
352

، أراد ا ام أن ًبني عل أن اًوخَ اـلصهب اذليس  ثي اًوخَ اـلفصد 

"اذليس يف أن اًدضبَِ فهيا ابق يف ابب اًدضبَِ
353

  .

سذي فهيا حال : ؾيسٍ– نٌل ًسذي يف ُشا اًرضب اول أًضا  اًدضبَِ  ن هجة اًَِئة، ًو

اذلصاكت يف أحساهما، و نشعل لك جضبَِ مجؽ بني ص َئني فامي ًسذي حتت اذلواس، اكظوات، و 

ندضبَِ بـغ اًفوانَ اذلَوة ابًـسي و اًسىص، و جضبَِ اٌَني اًيامع ابرلز، وارلضن ابـلسح، أو راحئة 

...بـغ اًصايحني بصاحئة اًاكفور
354
 

ا ؾبس اًلاُص  ن ُشا اًرضب، مما ًسذي حتت اذلواس،   وفامي ًًل ظاافة  ن ا ثةل اًيت ذهُص

:   فصدا اكن وهجَ أم  صهبا

: كال ابن اًصويم 
355

 

َْيِ  ًِْدػواِن أََي س َ  ِحرْبُ أيب َحفٍط ًُـاُب اٌَََِي        ٌَس َُي 

و :اـلصاد بَـاب اٌََي سوادٍ، فلس ص بَ حرب ذعل اًاكثب بَـاب اٌََي يف اًسواد، ووخَ اًض بَ ُو

اًسواد  فصد حيس، هل وحود حلِلي يف لك  ن اـلض بَ واـلض بَ بَ
356
 

: وكال بـضِم ٌض بَ سلط اًيار بـني اصلًم 
357

 

َبيِت * ـَنِي اصِلًِم ؿاَوْرُت حُصْ * وِسْلطٍ َن

                                                           
352

 . 90اـلعسر هفسَ، ص 
353

 . 14، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : " ؾبس اًـؼمي اـلعـين
354

 . 91، 90، ص "أرسار اًبكة ":  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
355

 . 220 اـلعسر هفسَ، ص 
356

 . 150، ص "دراسات بقَة : "  ؾبس اًفذاح فِود
357

، 161، ص "رار اًبكة ػػأس"ُا ش حتلِق  : ود صاهصػػحمم:   أابُا، و َُأان ـلوضـِا وهصا، ًيؼص.:... اًبُت طلي اًص ة، و متا َ

 . 87ص  / 1995: 1ط/ ًبيان / بريوت / دار اًىذب اًـَمَة /أمحس حسن بسج : رشح"/ اصلًوان : " وذو اًص ة



  الفصل الثالث 

95 

 ا سلط بني اًزهسٍن كبي اس خحاكم اًورى، وكس ص بَ اًيار بـني اصلًم، ؿاورت ظاحيب : اًسلط

و  صة: (أوحصبيت) . ثساًوت، فأان أكسح  صة ُو
358
 

: و ن ذعل كول أيب كُس بن اسَت أو كُس بن ارلعمي 
359

 

ًَِمن َرأَى           اّي  ٌْػلوِد ُ ِّحػ     وكْس َح يِف اًُعْبِح اًرُثَ ـُ ًٍَة ِحنَي هَػَوَرا ػػػػَن

فلس ص بَ جنوم اًرثاي بـيلود اًـيب حني هور، ووخَ اًض بَ ُو اًَِئة اذلاظةل  ن جتمؽ أحسام بَغ 

يف لك  ن ظصيف - رىتنٌل – س خسٍصة وظلرية ؿىل هَفِة خمعوظة، فِو  صهب حيس، وهل وحود حلِلي 

...اًدضبَِ
360
 

: ونلول ذي اًص ة 
361

 

ًَِِِن ِبيا،        أَواِدِص اـلَُِْس إهْلَاُض اًَْفصارجِي  نَأَن أَْظَواَت، ِ ْن إًلا

، مث فعي بني اـلضاف "ر اـلُس أظوات اًفصارجي  ن إًلاًِن بيا ػنأن أظوات أواخ: "ثلسٍص اًبُت

..." ن إًلاًِن: "واـلضاف إًََ بلوهل
362

  .

ًعف أظوات اًصحال اـلعيوؿة  ن دسص اـلُس، وكس أرسؾت هبم اـلعااي يف اًسري، فعار ٌسمؽ 

و ثغل اًيلمة ارلاظة اًياجتة  ن احذاكك أؾواد  ًخغل اًصحال أظوات اًفصارجي اًعلار، فوخَ اًض بَ ُو

اًصحي ؾيس اًسري، و اـلسموؿة  ن أفصاخ اصلخاج،  فصد حيس  سرك حباسة اًسمؽ، و هل وحود حلِلي 

ؤذش ؿىل اًضاؾص يف ُشا اًبُت فعهل بني اـلضاف . يف ظصيف اًدضبَِ نٌل ُو واحض ، "أظوت"ًو

نأن أظوات أوادص اـلُس : ، إذ اظي" ن إًلاًِن بيا : " ، بلوهل"أوادص اـلُس "واـلضاف إًََ  

                                                           
358

 . 87، ص "اصلًوان : " ذو اًص ة
359

 ذهص حملق دًوان كُس بن ارلعمي ُشا اًبُت مضن اًضـص اـلًسوب بن ارلعمي،  و ذهص أهَ  ًسوب إىل أيب اًلُس بن اسَت يف 

انرص : حتلِق"/ اصلًوان:"كُس بن ارلعمي : ًيؼص...(17/ 2" ) ـاُس اًخيعَط"، و(5" )اًدضبهيات"، و(159 / 15)" اكاين "

 . 95ه ؾبس اًلاُص ادلصخاين يف ارسار ايل كُس بن ارلعمي،  ص ػػػوكس وسب.234ص /بسون اترخي/ بريوت/ دار ظادر/ اصلٍن اسس
360

 150، ص "دراسات بقَة : "  ؾبس اًفذاح فِود
361

 . 42، ص "اصلًوان : "، و ذو اًص ة91، ص"أرسار بقَة : " ؾبس اًلاُص ادلصخاين
362

 . 91، ص"أرسار بقَة : " ؾبس اًلاُص ادلصخاين
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ـصف ابـلـاظػػل ؾَب خيي بفعاحػػرارجي  ن إًلاًِن بيا، و ُشا اًفطػػأظوات اًف ةل أو ػػة اًالكم، ًو

... اًخـلِس اٌَفؼي
363
 

إىل كري ذعل  ن اًدضبهيات اذلس َة اًيت ًسرك وخَ اًض بَ فهيا بإحسى اذلواس اشلس اًؼاُصة، 

ىون هل وحود حلِلي يف ظصيف اًدضبَِ سواء أاكن ُشا اًوخَ اذليس اـليزتع  ن اًعصفني  فصدا أم  صهبا  ٍو

....  ن ؿسة أ ور
364
 

لك جضبَِ وكؽ بني اًلصائز واًعباع، : ومما ًيسرج يف ابب اًدضبَِ دون اٍمتثَي ؾيس ا ام ؾبس اًلاُص

...ويه الاهفـات اًلصزًة واذق اًصاخسة، و ا حصى ؿَََ ظبؽ أو  َة
365

ثغل : "... أو بـبارة أدصى

 ن اًلصائز واًعباع و اذق اًصاخسة، اكًىصم : اًدضبهيات اًيت ٍىون وخَ اًض بَ فهيا ؾلََا حلِلِا، أي

...واًضجاؿة واٌَؤم و اـلىص و ارلساع و اـلصاوكة وحنو ذعل
366
:  ويف ذعل ًلول ؾبس اًلاُص. 

ىشا اًدضبَِ  ن هجة اًلٍصزة واًعباع، ندضبَِ اًصخي ابسس يف اًضجاؿة، وابطلاب يف "... ُو

واذق لكِا ثسذي يف اًلٍصزة حنو اًسزاء واًىصم واٌَؤم، ونشعل جضبَِ اًصخي ابًصخي يف . اًيىص

".اًضسة و اًلوة و  ا ًخعي هبٌل 
367
 

:  فلول معصان بن حعان

أََسٌس ؿًََلَ َويف اذلُصوِب هَـاَ ٌة        فَْذزاُء ثَْيِفُص ِ ن َظفرِي اًَعاِفِص 

اء يف اًضـف وادل  وكت اذلصب ػػص بَ اـلِجّو ابسس يف اًضجػاؿة وكت اًسؿل، وابًيـا ة اًفذخ

...  واًزنال، و وخَ اًض بَ  ن اًىِفِات اًصاخسة اـلخلصرة يف اًيفس، وطلا ؿسٍ ؾبس اًلاُص جضبهيا

                                                           
363

 . 12، ص"اًدضبَِ واٍمتثَي : "،  وؾبس اًـؼمي اـلعـين 151، 150،  ص "دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود 
364

 . 152، ص"دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
365

 . 15، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين
366

 . 152، ص"دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
367

 . 92، 91، ص"أرسار بقَة : "ؾبس اًلاُص ادلصخاين
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:  وكول اًضاؾص هيجو إوساان ًـس و ًفي

عََم  ِ ْن َظَصِف اٌَِساِن َحوًة                   ـْ ََُب   ًُ ـْ َ َوٍَصوُغ ِ ٌَْم نٌل ٍَصوُغ اًث

ْلَصُب        ٌق   ػػػػًُِف أهَػَ ِبَم واِزػػػػػػػًََْلــــاَك ًَحْ    ـَ َوِإَذا ثَػواَرى َؾيَم فََِْو اًْ

جضبَِ روكان خمف اًوؿس بصوكان اًثـَب، أي جضبَِ ظباع بعباع، : اول: ًعاًـم فَِ جضبهيان

شا ؾيس ا ام جضبَِ  متثَي و جضبَِ "فِو اًـلصب " واًدضبَِ اًثاين  وظيَ يف اًبُت اًثاين .  ُو ، ُو

وكس ؿَمت .  بََف ذلشف اًوخَ واداة، ووخَ اًض بَ صسة اًم، فِو راحؽ إىل اًلصائز و الاهفـات

.أن لك  ا اكن نشعل فِو ؾيس ا ام جضبَِ  متثَي
368
 

وأ ا سبب ؿس ؾبس اًلاُص ادلصحػاين  ا اكن اًوخَ فَِ  ن اذق و اًلصائز واًعباع اًثابخة 

جضبهيا، فِو نٌل ذهص اصلنخور ؾبس اًفذاح فِود أن وخَ اًض بَ ؾيس ا ٍىون  ن ثغل ا ور فِو بني 

ود حلِلي يف الك ػػػاُص،  حيخاج يف إدرانَ إىل ثأول و رصف ؾن اًؼاُص، إذ ُو  لصر اثبت، هل وج

. رفنيػاًط
369
 

فاًض بَ يف لك ُشا لكَ بني  جيصي فَِ اًخأول، و ًفذلص : " وكس بني ادلصخاين ُشٍ اذللِلة، بلوهل

إًََ يف حتعَهل، وأي ثأول جيصي يف  ضاهبة ارلس ٌَورد يف اسلصة، وأهت حصاُا ُِيا نٌل حصاُا ُياك؟ 

". ونشعل ثـؿل اًضجاؿة يف اسس نٌل ثـَمِا يف اًصخي 
370
 

أي أن ا ام كس ذلغ أن اًض بَ إذا حصى بني اذلس َات يف : " كال اصلنخور ؾبس اًـؼمي اـلعـين

وخَ حيس، أو بني اًلصائز واًعباع واذق، فإهَ جيصي ؿىل وسق واحس ُو ػِور اـلصاد  ن اًدضبَِ 

شا ُو  ـىن كوهل يف أول .  طلعل مجؽ بُهنا، و مسى  ا ًلؽ بُهنا لكِا جضبهيا  متثَ.  ب دفاء و ؾياء ُو

أن : أحسٌُل: اؿؿل أن اًض َئني إذا ص بَ أحسٌُل ابدص اكن ذعل ؿىل رضبني: " بحر اًدضبَِ واٍمتثَي
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 . 17 و 16، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين
369

 . 153، ص "دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
370

 . 92، ص "أرسار بقَة : " ؾبس اًلاُص ادلصخاين
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ي ..."ٍىون  ن هجة أ ص بني  حيخاج فَِ إىل ثأًو
371

وطلعل، فان اصلنخور اـلعـين ٍصى أن اذلس َة .  

ا ؾبس اًلاُص، ًُست  لعودة طلاهتا، بي ـلا ًرتثب ؿَهيا  ن أ ص ُو اًفِعػي بني  واًلصزًة اًيت ذهُص

اًدضبَِ واٍمتثَي، ذعل ا ص ُو اًوضوح و اًؼِور اًبني، و ا دام ا ص نشعل فان اـللام ًدسؽ ًعور 

أدصى كري اقلسوسات ثسذي ؾيس ا ام يف ابب اًدضبَِ فلك ظورة اكن وخَ اًض بَ فهيا واحضا خََا 

... فِو جضبَِ سواء اكن ذعل يف اذلس َات أو اًـلََات، اـلصهبات أو اـلفصدات
372

  .

أن اًدضبَِ كري اٍمتثًَل ؾيس ؾبس اًلاُص ُو  ا اكن وخَ اًض بَ فَِ أ صا بٌُا بيفسَ، : وذظة اًلول

ي و رصف ؾن اًؼاُص، ن اـلض بَ  ضارك ٌَمض بَ بَ يف هفس وخَ اًض بَ   حيخاج فَِ إىل ثأًو

.  وحلِلة خًسَ،  يف  لذضاٍ و ز َ

:  وذعل ًخحلق يف أ ٍصن ازيني

أن ٍىون وخَ اًض بَ حس َا، أي  سراك بإحسى اذلواس اشلس اًؼاُصة، فِىون  ن : اول 

 . اـلبرصات أو اـلسموؿات أو اـلضمو ات أو اـلشوكات أو اـلَموسات، سواء أاكن اًوخَ  فصدا أم  صهبا

ؾلََا حلِلِا، فاًلزائص واًعباع و إن اكهت ؾلََة، "أن ٍىون وخَ اًض بَ قصزاي ظبِػـَا : اًثاين  

هنا  ثسرك بإحسى اذلواس اشلس اًؼاُصة فلس أذللِا ؾبس اًلاُص ابذلس َات هنا حلااق  ذلصرة اثبخة، 

...ثـَمِا يف اـلض بَ بَ نٌل ثـَمِا يف اـلضبػَ
373
 . 

حلِلة اٍمتثَي ؾيس ؾبس اًلاُص   :

 :  فِػوم اٍمتثِػي -1

و اًدضبَِ كري اٍمتثًَل اهخلي ...بـس أن أهنيى ؾبس اًلاُص حسًثَ ؾن اًرضب اول  ن اًدضبَِ، ُو

و اًدضبَِ اٍمتثًَل، أو و"اٍمتثَي"إىل اذلسًر ؾن اًرضب اًثاين، ُو  ا  ٍىون وخَ اًض بَ فَِ :"، ُو
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 . 18 و 17، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين 
372

 . 155، ص "دراسات بقَة : "، و ؾبس اًفذاح فِود18 اـلصحؽ هفسَ، ص 
373

، و ؾبس 249، ص ...  "اًبَان اًـصيب: "و بسوي ظباهة .  10،  9ص " اًضاح يف اٍمتثَي اًبقي : " اًس َس َلود ص َرون 

 .  156، ص "اًبكة اًـصبَة بني اًياكسٍن ارلاصلٍن : "اًـاظي قًصب ؿم
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"أ صا بٌُا بيفسَ، بي حيخاج يف حتعَهل إىل ثأول ورصف ؾن اًؼاُص 
374

: ، وكس  ثي ًِشا اًرضب بلوهلم

، "، والكم أًفاػَ اكـلاء يف اًسسة، واكًًس مي يف اًصكة، واكًـسي يف اذلوة"جحة اكًضمس يف اًؼِو"

و اًض بَ :" كال ؾبس اًلاُص". اكهوا اكذلَلة اـلفصكة  ًسرى أٍن ظصفاُا : " وبلول بـضِم و ثال اًثاين، ُو

اطلي حيعي برضب  ن اًخأول، ُشٍ جحة اكًضمس يف اًؼِور، وكس ص هبَت اذلجة ابًضمس  ن هجة 

ٌل، إ أهم ثـؿل  ػِورُا نٌل ص هبَت فامي    اًيشء ابًيشء  ن هجة  ا أردت  ن ًون أو ظورة أو كرُي

...أن ُشا اًدضبَِ  ًُت عل إ بخأول
375

وذعل أن : "...، مث أذش ًبني ظًصق اًخأول يف اـلثال اـلشهور بلوهل

ا  ن احسام، أن  ٍىون دوهنا جحاب أو حنوٍ، مما حيول بني اًـني : ثلول حلِلة ػِور اًضمس وكرُي

وبني رؤٍهتا، وطلعل ًؼِص اًيشء عل إذا ؾل ٍىن بٌُم وبٌَُ جحاب، و ًؼِص عل إذا ويت  ن وراء 

إن اًض هبة هؼري اذلجاب فامي ًسرك ابًـلول، هنا متيؽ اًلَب رؤًة  ا يه ص هبة فَِ، نٌل : جحاب، مث ثلول

..."مييؽ اذلجاب اًـني أن حصى  ا ُو  ن ورااَ
376

  .

اـلض بَ  فصد ؾلًل، ن اـلصاد ابذلجة : و ميىن أن ًلال يف اـلثال اًسابق:"كال اصلنخور قًصب ؿم

و اًؼِور  ن   ـىن اًالكم اـلسموع، واـلض بَ بَ  فصد حيس، وـلا اكن وظف اـلض بَ بَ اذللِلي ُو

دواص اقلسوسات، ن  ـياٍ أ ٍىون ُياك  اهؽ ٌَبرص  ن اًصؤًة، ؾل ًعح أن ًوظف بَ اـلض بَ، 

و ؿسم اـلاهؽ  ن  فاحذجيا إىل اًخأول ورصف اًالكم ؾن ػاُصٍ، وإرادة  ا ٌس خَز َ اًؼِور ُو

و ؾلًل كري حلِلي"ادراك "؛ًَىون  ضرتاك بني اًعصفني، ُو
377

، واـلصاد ابًخأول ُو إرخاع وخَ اًض بَ 

إىل  ـىن أن ٍىون هل وحود يف اًعصفني، بوخَ  ن اذلَةل واًخَعف واطلاكء
378

فوخَ اًض بَ بني اذلجة ...

شا  وحود يف اًعصفني اًضمس  سرنة ابذلس إذا ارثفؽ اذلجاب، : واًضمس ُو  عَق ادراك، ُو
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 10ص ، "اًضاح يف اٍمتثَي اًبقي : "  اًس َس َلود ص َرون
375

 . 92، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
376

 . 92، ص "أرسار اًبكة : " ؾبس اًلاُص ادلصخاين
377

ص /  1997:  1ط/ ًَبِا/ بيلازي/ ؿة كان ًووسػػورات خامػػػ،  ًش"ة ػػة اًـصيبػدراسات يف اًبغ: " ب ؿم ػػ ؾبس اًـاظي قصي
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شا  ـىن اًخأول واًرصف ؾن اًؼاُص، هيا ؾل ىصد أن اذلجة  واذلجة  سرنة ابًـلي إذا ارثفـت اًض هبة، ُو

... صاَة هصؤًة اًضمس بي إهنا  صاَة رؤاي ؿَمَة ؾلََة
379

  .

الكم أًفاػَ اكًـسي حوة، و اكـلاء يف اًسسة، واكًًس مي يف : "ونشا اًلول يف اـلثال اًثاين

اًصكة، ن اذلوة واًسسة واًصكة  وحود ًِا يف خاهب اـلض بَ، فٌحن حباخة إىل ثأول هعي بَ إىل 

الاس خعابة و ِي اًيفس وحعول اًصاحة واٌظلة : "وخَ ص بَ هل حتلق يف الك اًعصفني، و ُو بـس اًخأول

شا اًوخَ ًوخس يف اًالكم حِر حيػسث اًالكم ادلَس يف اًيفس رسورا وأرحيَة، نٌل ًوخس يف  ًِا، ُو

...اًـسي واـلاء واًًس مي اطلي ميخؽ اًيفس وثظل بَ
380

  .

و كول وـب اصلصي، وكس أوفسٍ اـلَِب ؿىل اذلجاج، فوظف هل : ونشا اًلول يف اـلثال ادص، ُو

اكهوا حٌلة :فىِف اكن بيو اـلَِب فهيم؟ كال: "بًَِ وذهص  اكهنم  ن اًفضي واًبأس، فسأهل يف آدص اًلعة

اكهوا اكذلَلة اـلفصكة  ًسرى أٍن :فأهيم اكن أجنس؟كال:كال.اًّسح هنارا، فإذا أًََوا ففصسان اًبَات

"ظصفاُا
381

، مفـىن ذعل أن بين اـلَِب ًخياسب أظوهلم وفصوؾِم يف اًرشف، ميخيؽ ثـَني بـضِم فاض 

...وبـضِم أفضي  ٌَ نٌل أن اذلَلة اـلفصكة ًخياسب أحػزاهئا، ميخيؽ ثـَني بـضِا ظصفا وبـضِا وسعا
382
 ،

ب اًلكي اًخام اطلي  ػػاًخياس "د يف اذلَلة إىل ػػوس اطلي ًوجػػل ابًخأول  ن اًخياسب اقلسػػوهط

"اوت فَِػثف
383

  .

ا ؾبس اًلاُص أ ص ؾلًل، وأن  وذهص اصلنخور أبو  وىس أن اـلض بَ يف لك ظور اٍمتثَي اًيت ذهُص

ا ُو أ ص حيس، وإمنا مسي اٍمتثَي متثَ هَ ميثي ا ور اـلـلوةل  اـلض بَ بَ يف لك ظور اٍمتثَي اًيت ذهُص

                                                           
379

 . 20، ص "اًدضبَِ واٍمتثَي:" وؾبس اًـؼمي اـلعـين. 154ص " دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
380

 . 154ص " دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
381

يؼص...، و ذهص َلود صاهص أن ُشٍ اًلعة  شهورة يف نخاب اًاك ي ٌَمربد94، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين أبو : ًو
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 . 25 ابن ؾبس ػل صـَب، ؿؿل اًبَان، ص 
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...وجيـَِا صادعة  ازةل يف أ ص حمسوس
384

، نٌل ذُب إىل أن اًخأول اطلي ُو أساس اٍمتثَي  ٍىون 

:  فوخَ اًض بَ  ث يف كول اًضاؾص...إ  ؽ اًوخَ اذليس

َرَك كاِثػهُلْ ػػػػِد فَإَن َظْبػ      اْظرِبْ ؿىَل َ َضِغ اًَْحُسو            

ا       ػػػُي هَْفَسػػػػػػفَاًيَاُر ثَْأكُ      َْ ػػػػػِإْن ًَْم ثَجِ         َُ ػ ْد  ا ثَْألُكُ

ُو  ا حصاٍ ؾَيم يف ُشٍ اًيار اًيت ؾل متس ابذلعب، ويه ثألك هفسِا، ًوُس اًفٌاء هلعاع  سد 

شا اطلي أسس ؾبس اًلاُص ؿَََ اًفصق حني ذهص -: "...أي أبو  وىس- كال...اًبلاء، نٌل كال اـلخأدصون ُو

ي ن ُشا اًوخَ اذليس  ي فَِ، و إمنا اًخأًو أن اٍمتثَي  ا اكن اًوخَ فَِ  ذأو، ن اًوخَ اًـلًل  ثأًو

خَ، :  ًلوم يف اـلض بَ إ ؿىل وخَ اًخأول، و نأن ثلول إن اطلي حصاٍ يف اذلسود اطلي حصهت  لاًو

اكطلي حصاٍ يف ُشٍ اًيار اًيت ثألك هفسِا، أهت ُيا ثبني أن اًوخَ اذليس كامئ يف اـلض بَ ؿىل وخَ 

اـللاربة، وأن اطلي يف اـلض بَ ًُس ُو وخَ اًض بَ، وإمنا ُو يشء ٌض بَ وخَ اًض بَ، أو ُو زم اًوخَ 

شا اًزم ُو اطلي اؾخربٍ اـلخأدصون وخَ اًض بَ، وسىذوا ؾن اًخأول، وأسلعوا  نٌل كال اًلاُص، ُو

..."اًخعوٍص اذليس اطلي ُو حمغ اٍمتثَي، وكس كا ت دراسة اٍمتثَي ؾيس ؾبس اًلاُص ؿىل ُشا اًخأول
385
 

:   صاثػب اٍمتثِػي- 2

و ًخفاوت "ذهص أهَ ".. اٍمتثَي"وبـس أن حتسث ؾبس اًلاُص ؾن اًرضب اًثاين  ن رضيب اًدضبَِ، ُو

ثفاوات صسًسا، مفيَ  ا ًلصب  أذشٍ و ٌسِي اًوظول إًََ بلََي  ن اًخأ ي نٌل يف اـلثال اول، و  ٌَ  ا 

لمغ حىت حيخاج يف اس خرصاخَ  حيخاج فَِ إىل كسر  ن اًخأ ي نٌل يف اـلثال اًثاين ػن و ٌَ  ا ًسق ًو

..."إىل فضي روًة ًوعف فىصة، نٌل يف اـلثال اًثاًر
386

مث إن  ا ظًصلَ : "، ويف ذعل ًلول ؾبس اًلاُص

ـعي اـللادة ظوؿا، حىت أهَ  اًخأول ًخفاوت ثفاوات صسًسا، مفيَ  ا ًلصب  أذشٍ و ٌسِي اًوظول إًََ، ًو
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و ذهصثَ عل  و ٌَ حيخاج فَِ إىل كسر – ٍاكد ًساذي اًرضب اول اطلي ًُس  ن اًخأول يف يشء، ُو

..." ن اًخأ ي و  ٌَ  ا ًسق و ًلمغ حىت حيخاج يف اس خرصاخَ إىل فضي روًة و ًعف فىصة
387
 

فِشا اًيط  ن ؾبس اًلاُص ٌضري إىل أن اًخفاوت يف ارلفاء يف ظور اٍمتثَي ؿىل درخات، ويه 

: حسب اًرتثُب اًخعاؿسي ًِا
388
 

 . هوع فَِ دفاء ٌسري، و ن أ ثَخَ ؾيسٍ جضبَِ اذلجة ابًضمس يف اًؼِور 

نٌل يف جضبَِ اًالكم ابـلاء يف اًسسة،واًًس مي يف اًصكة، ...وهوع أؿىل كََ  ن اًيوع اول 

فِشا لكَ ثأول ورد يشء إىل يشء برضب :"..ويف اـللارهة بني ُشٍن اًيوؿني ًلول...واًـسي يف اذلوة

و أدذي كََ يف حلِلة اًخأول، وأكوى حا يف اذلاخة إًََ  ن جضبَِ اذلجة   ن اًخَعف، ُو

"ابًضمس
389
 . 

اكهوا اكذلَلة اـلفصكة  : " نٌل يف كول وـب اصلصي اًسابق...وهوع ٌض خس فَِ أ ص اًخأول 

فِشا نٌل حصى ػاُص ا ص يف فلصٍ إىل :  "ًلول ؾبس اًلاُص  ـَلا ؿىل ُشا اـلثال"...ًسرى أٍن ظصفاُا 

فضي اًصفق بَ واًيؼص، أ حصى أهَ  ًفِمَ حق فِمَ إ  ن هل ذُن وهؼص ٍصثفؽ بَ ؾن ظبلة اًـا ة؟ 

ًوُس نشعل جضبَِ اذلجة ابًضمس، فإهَ اكـلضرتك اًبني الاصذػصاك، حىت ٌس خوي يف  ـصفذَ اٌَبِػب 

ىشا جضبَِ اًفاظ مبا ذهصت، كس جتسٍ يف الكم اًـايم فأ ا  ا اكن  شُبَ .  اًَلغ واـلضـوف اـللفي، ُو

، ف حصاٍ إ يف اداب واذل  اـلأزورة ؾن اًفضء وذوي "مه اكذلَلة : " يف اٌَعف  شُب كوهل

". اًـلول اًاك ةل 
390

 

:  وكس حغ اصلنخور ؾبس اًفذاح فِود أن ذعل اًخفاوت اطلي ذهصٍ ادلصخاين ٍصحؽ إىل أ ٍصن ازيني

 ...  لسار ارلفاء اطلي أحوج إىل اًخأول: اول 
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 . 93، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
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 . 22، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : " ؾبس اًـؼمي اـلعـين 
389

 . 93، ص "أرسار اًبكة : " ؾبس اًلاُص ادلصخاين
390
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فإن صاع اٍمتثَي ؿىل أًس ية اًـا ة إىل حس اس خوى اًياس مجَـا يف ...اًض َوع واًيسرة: واًثاين 

وإن كي ص َوؿَ ... إدراك وهجَ و اس خرصاخَ نٌل يف اـلثال اول، اكن يف اـلصثبة اصلهَا  ن  صاثب اٍمتثَي

وإن هسر وؾل ٍصد إ ؿىل ...اكن يف اـلصثبة اًوسعى...الكم أًفاػَ اكـلاء يف اًسسة: نٌل يف اـلثال اًثاين

...اكن اكن يف اـلصثبة اًـََا"مه اكذلَلة اـلفصكة  ًسرى أٍن ظصفاُا : " أًس ية ارلاظة نٌل يف كوهلم
391

 

صسة : و ا  ن ًرب يف أن اـلصهبات اًـلََة ًخحلق فهيا ُشان ا صان  ـا: " كال اصلنخور فِود

...."ارلفاء، وؿسم اًض َوع، وطلا فإهنا يف أؿىل  صاثب اًدضبَِ اٍمتثًَل
392

، و ن أ ثةل ذعل كول ؾبس ػل 

: ابن اـلـزت

  

َْ   اْظرِبْ ؿىل َ َضِغ اذلَسو             ِد فإّن َظبػَصَك كاِثَػُ

َْ      ُل بَـَضػِا     ػػػػػػػفَاًيّاُر ثَْأنػ      ػ  ِإْن ؾْل جِتػْس  ا ثْألُكُ

فاـلض بَ ...  دع اذلسود وأمههل، و ثَق هل اب، فاهم إن فـَت ذعل  ـَ  ات حّسة وقَؼا: ًٍصس

صثس هَسٍ ؿىل هفسَ، واـلض بَ بَ ُو اًيار اًيت  متس  ُو اذلسود اطلي هيمهل حمسودٍ، فزيداد قَؼَ، ٍو

و وخَ ؾلًل  ابًوكود فذربو وحزول، ووخَ اًض بَ ُو إرساع فٌاء اًيشء ؾيس ا  ميس بأس باب اًبلاء، ُو

ثوكّف ا ساد اطلي حصثب ؿَََ زوال  ا اكن  وحودا : كري حلِلي حيخاج إىل ثأول، و صهب  ن أ ٍصن 

.بسببَ
393
 

:  أهواع وخَ اًض بَ اًـلػًل اٍمتثًَل- 3

 ٍىون :  "ًلس ثبني مما س بلم أن وخَ اًض بَ يف اٍمتثَي أو اًدضبَِ اٍمتثًَل ؾيس ؾبس اًلاُص

كري  ذلصر يف ذات : ، أي"حس َا، و  ن اًلصائز واًعباع اًـلََة اذللِلِة، ًوىٌَ ٍىون ؾلََا كري حلِلي
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 . 157 اـلصحؽ  هفسَ، ص 
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اـلوظوف، ف ٍىون بٌُا يف هفسَ، بي حيخاج يف حتعَهل إىل ثأول، ن اـلض بَ ؾل ٌضارك اـلض بَ بَ يف 

..."ظفذَ اذللِلِة
394
 

فَِػس لك وخَ ص بَ ؾلًل ٍىون متثَ ؾيس ؾبس اًلاُص، فدضبَِ اًصخي اًضجاع ابسس ...وإذاً 

و  ؽ ُشا ٌسمى جضبهيا ؾيسٍ، و  ٌسمى متثَ فـلَػَّة اًوخَ  حىفي يف ... وخَ اًض بَ فَِ ؾلػًل، ُو

.  ؿّس اًعورة متثِػ إ إذ اهضم إٍهيا هوع  ن ارلفػاء

وؿَََ فاًلاؿسة أن لك متثَي ؾيس ؾبس اًلاُص فوخَ اًض بَ فَِ ؾلًل، ًوُس لك ظورة وخَ اًض بَ 

... فهيا ؾلًل متثَ
395
 

فلس أصار ؾبس اًلاُص إىل أهَ ًدٌوع ...إذا ؿؿل ُشا، فاذلسًر ان ؾن وخَ اًض بَ اًـلًل اٍمتثًَل

: ؿىل اًًسق ايت- نٌل ذهص اصلنخور اـلعـين– وكس خاء ُشا اًخيوًؽ .   فصد، و صهب، و ذـسد: إىل
396
 

 

مث إن ُشا اًض بَ اًـلًل، رمبا : " وكس أصار إًََ ؾبس اًلاُص بلوهل: وخَ ص بَ ؾلًل متثًَل  فصد - أ

..."اهزتع  ن يشء واحس، نٌل     ن اهزتاع اًض بَ ٌَفغ  ن حوة اًـسي
397

 فصد - نٌل حصى–، فاًوخَ 

 . ؾلًل متثًَل، هعباق رشط اٍمتثَي ؿَََ

ورمبا اهزتع  ن ؿسة أ ور جيمؽ بـضِا : " و كس وحضَ بلوهل: وخَ ص بَ ؾلًل متثًَل  صهب-     ب

إىل بـغ، مث ٌس خرصج  ن ٍلوؾِا اًض بَ، فِىون سبِهل سبِي اًض َئني ميزح أحسٌُل ابدص، حىت 

..."حتسث ظورة كري  ا اكن هلٌل يف حال افصاد،  سبِي اًض َئني جيمؽ بُهنٌل و حتفغ ظورهتٌل
398
 . 

                                                           
394
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395

 . 28، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين
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 . 101 اـلعسر هفسَ، ص 
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 ﴿ : وكس  ثي ؾبس اًلاُص ًِشا اًيوع  ن اًض بَ اًـلًل اٍمتثًَل، بلوهل ؾز وخي      

                      ﴾
399

  .

و أهَ حيمي اسفار اًيت يه أوؾَة اًـَوم، و س خودع مثص  فاًض بَ  ٌزتع  ن أحوال اسلار، ُو

اًـلول، مث  حيس مبا فهيا و ٌضـص مبضموهنا، و ًفصق بُهنا وبني سائص احٌلل اًيت ًُست  ن اًـؿل 

ىس حبَيَ، فِو نٌل  يف يشء، و  ن اصلةل ؿَََ بسبِي، فَُس هل مما حيمي حغ سوى أهَ ًثلي ؿَََ، ٍو

. حصى  لذ  أ ور ٍلوؿة، وهدِجة ص َاء أًفت وكصن بـضِا إىل بـغ
400
 

: فوخَ اًض بَ يف اًة اًىصمية حعي  ن اهضٌلم ززة أصِػاء هط ؿَهيا ؾبس اًلػاُص، ويه
401
 

 أن روؾي  ن اسلار فـي خمعوص ويه اسلي 

 . وأن روؾي أن ٍىون اقلمول صُئا خمعوظا، ويه نخب اًـؿل 

و اسلار– وأن روؾي أن اذلا ي ًِا   شٍ ا ور  حيعي اًض بَ هبا - ُو خاُي مبا فهيا، ُو

ابهفصادُا بـضِا ؾن بـغ، بي ابهضٌلهما، ن اًض بَ  ًخـَق ابسلي حىت ٍىون اذلا ي حٌلرا، و ًخـَق 

مبعَق محي اسلار حىت ٍىون اقلمول نخب اًـؿل، و ٍىون اًض بَ هبشٍن إ إذا اهضم إٍهيٌل هجي اسلار مبا 

شا ُو  ـىن اًرتهَب يف اًوخَ، حبَر ًو أًزت واحسا  ن اًثزة  ن اًعورة دذي اٍمتثِػي  حيمي، ُو

 . وذُبت كميخَ

 ـَلا ؿىل آًة -ٌوضلنخور أيب  وىس الكم هفُس ًبني فَِ  صاد ؾبس اًلاُص  ن كوهل اًسابق اطلهص

ويف ُشا اـللام ًشهص اًض َخ أن :"...، ًلول."فِىون سبِهل سبِي اًض َئني ميزج أحسٌُل ابدص-: "...ازلـة

اًـيارص اٌَلوًة ثخساذي، وجس بم، وثعِص، حىت حىون صُئا واحسا و خسًسا،  ثحغ فَِ حال 

اـلفصدات اًيت هوهت ُشا اًلك، و إمنا متحى أوظاف ادلزء، ونأهنا ثفاؿَت ثفاؿ هميَااَا، ذُبت فَِ 
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دواص اـلادة اصلاذََة يف اًرتهَب، وهخج  ن ُشٍ اـلواد اـلخفاؿةل، واًيت ذُبت دعااعِا، حصهَبة ًلوًة 

خسًسة يه اًيت ثـخرب يف اصلةل اًبقَة، ونأهم  ثسرك اـلصاد  ن اًفاظ اًيت حىذهبا أوثلصؤُا، ن 

ُشٍ اًفاظ ثشوب يف اًبياء اًلكي ٌَرتهَب اٌَلوي اطلي ًعبح صُئا كري ُشٍ ادلًزئات، وؿََم أهيا 

اًلارئ أن جس خحرض ُشا اًرتهَب، وأن جس خحرض اًس َاق و اًلصائن، حىت ًـَيم ؿىل اس خزظَ، 

شا  ن أقصب  ا كصأثَ، وؾل أكصأٍ ًلري ؾبس اًلاُص ..."ُو
402
 

و ثال  ا جييء فَِ :  "و كس  ثي ؾبس اًلاُص ًِشا اًيوع، فلال : وخَ ص بَ ؾلًل متثًَل  ذـسد- ج

ىسر: "اًدضبَِ  ـلودا ؿىل أ ٍصن إ أهنٌل  ًدضاباكن ُشا اًدضابم، كوهلم ، "وميُُص وحيَو"، "ُو ًعفو ٍو

أسو " ُضُج ًو َُِحم "، "ٌو ُِّسج ًو ، هم وإن ويت أردت أن جتمؽ هل اًعفذني، فَُست إحساٌُل "ٌو

، وؾل ٌس بق "حيَو "، وؾل ثخـصض طلهص اًىسر، أو كَت  "ُو ًعفو : " ممزتخة ابدصى، هم ًو كَت

، وخست اـلـىن يف جضبهيم هل ابـلاء يف اًعفاء و ابًـسي يف اذلوة حباهل وؿىل حلِلذَ، "ميص "ذهص  

... "ًوُس نشعل ا ص يف اًة
403
 

و أن اـلثال ًعح فَِ الانخفاء بأحس  شا اـلثال، ُو وكس ذهص ؾبس اًلاُص اًفصق بني اًة اًسابلة ُو

فن ًعفو، أو حيَو، فلس وكؽ متثَغل حصَحا، إذ  ًيىص جضبَِ اًصخي ابـلاء يف : اًوظفني، فإذا كَت

و ًعح ذعل يف اًة، هَ ٌضرتك فهيا أن ٍىون اذلا ي حٌلرا، وأن ... اًعفاء، أو ابًـسي يف اذلوة

أهم يف : وذظة اًلول ُيا.  ٍىون اقلمول نخب ؿؿل، وأن ًلرتن هبشٍن هجي اسلار مبضمون  ا محي

. اٍمتثَي أو اًدضبَِ اـلخـسد، ًعح الانذػفاء بأحس اًوظفني، ويف اٍمتثَي أو اًدضبَِ اـلصهب  ًعػح
404
 

و كوهلم  ىسر: " وكس ذهص اصلنذػور صويق ضَف أن اـلثػال اًسابق، ُو ، ُو  ن ابب "ُو ًعفو ٍو

...الاس خـارة اـلىٌَة، إذ أضَفت إىل اًضرط ز ذان  ن ًوازم اـلاء، ٌُل اًعفو و اًىسر
405
فِشا . 
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404
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 . 196، ص "اًبكة ثعور و اترخي : "  صويق ضَف
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اـلثال، وإن ذهصٍ ؾبس اًلاُص يف اًدضبَِ، إ أهَ ؾل ًلعس أهَ  ن اًدضبَِ الاظعيح، بي ُو  ن كبَي 

الاس خـارة اـلىٌَة، والاس خـارة أساسِا اًدضبَِ، فِو  وحود ويف لك اس خـارة، أي ُو جضبَِ  ـيوي 

. ابؾخبار أظهل، أ ا ان يف ُشا اـلثال، فِو اس خـارة
406
  

:  اٍمتثِػي اـلصهب- 4

ؾن اًدضبَِ اٍمتثًَل اـلصهب، وثياوهل  ن - بيشء  ن اسِاب"-ارسار"ًلس حتسث ؾبس اًلاُص يف 

وميىن "...اٍمتثَي"ؿسة حواهب كاظسا بشعل إًضاحَ، ومتزيٍ، وبَان أهَ أحق  ن كريٍ وأخسر ابمس 

:  ثَرَط حسًثَ ؾن اٍمتثَي اـلصهب يف اًيلاط اًخاًِػة

شا : اٍمتثَي اـلصهب مب ٍىون؟ - أ  َحغ دكِق فعن إًََ ؾبس اًلاُص، - نٌل ذهص اصلنخور اـلعـين–ُو

فاٍمتثَي اـلفصد ُو  ا اكن وخَ اًض بَ فَِ  ص .  بني اٍمتثَي اـلفصد، واٍمتثَي اـلصهب- يف وضوح–فلس فصق 

... ٍصحؽ إىل هفسَ، واـلصهب  ا اكن اًض بَ فَِ  ص  ٍصحؽ إىل هفسَ
407

اؿؿل أن : " ، كال ؾبس اًلاُص

 : اًض بَ إذا اهزتع  ن اًوظف، ؾل خيي  ن وهجني

 . أن ٍىون  ص ٍصحؽ إىل هفسَ: أحسٌُل 

"وادص أن ٍىون  ص  ٍصحؽ إىل هفسَ  
408

 

، ن الك  ن اًالكم ازلَي واًـسي ًوحب "بدضبَِ اًالكم ابًـسي يف اذلوة "وكس  ثي ًول 

وإذا ثأ َت اًوخَ ُيا وخسثَ يف اذلوة هفسِا، و ًخوكف حتعَهل ؿىل أ ص . يف اًيفس طلة وحاةل َلودة

...آدص زااس ؿَهيا
409
 

و  ا ٍىون اًض بَ فَِ  ص  ٍصحػؽ إىل هفسَ، أي أهَ ًخوكف - أي اٍمتػثَي اـلصهب– أ ا اًثاين  ُو

ؿىل ًواحػق ثوحب حعوهل، و ٍىذفى فَِ بَفغ دون ًفغ
410

مفثاهل أن ًخـسى اًفـي إىل يشء ... "

                                                           
406

 . 106، ص "دراسات يف اًبكة اًـصبَة : " ؾبس اًـاظي قًصب ؿم
407

 . 30، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين
408

 . 104، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
409

 . 30، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين
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خمعوص ٍىون هل  ن أخهل ح  ذاص، حنو هوهَ واكـا يف  وكـَ وؿىل اًعواب، أو واكـا كري 

..." وكـَ
411

، ًـين أن ثـسي اًفـي إىل اًيشء اكلعوص زم يف اٍمتثَي اـلصهب، وأن ذعل اًخـسي 

...ٍىس بَ حىٌل، ًو اًخـسي  ا اكن ذعل اذل 
412
  

وكس  ثي ؾبس اًلاُص ٌَمتثَي اـلصهب بأ ثةل ؿسًسة
413

:  ،  هنا

، فاًض بَ يف ُشا اًلول  ٌزتع مما "واًصاكػم يف اـلاء " ، "ُو اكًلػابغ ؿىل اـلاء : " كوًِػم  

بني اًلبػغ واـلاء و اًصكػم، ًوُس مبيزتع  ن اًلبغ هفػسَ، أو  ن اًصمق ذاثَ، ن فااػسة اًلبغ أن 

حيعػي اًيشء يف اًَس و ًؼي هبا، و فااسة اًصكػم أن ًبلى أزػص اًيشء، فـيس ا ٍىون اـللبػوض ؿَََ أو 

اـلصكػوم ؿَََ  اء، فلس اهخفت اًفااػسة  ن اًلبغ واًصمق، فاطلي ًـمػي مع  حيعػي  ٌَ ؿىل فااػسة، 

: كال جمػيون ًَىل... ُو اكًلابغ ؿىل اـلاء، واكًصامق فَِ: جض بَ حاًػخَ ُشٍ، فِلال
414

 

َُ فُُصوُج اظػاِبؽِ ػػؿىَل اـلاِء ذانَ     فََأْظَبْحُت ِ ْن ًََىَل اًْلَساَة َنلَاِبٍغ      ْ ث

فلس صبّػَ دِبة  سـاٍ وؿسم حعوهل ؿىل كعسٍ  ن ًٍَ، حبال  ن كبغ بِػسٍ ؿىل  اء، فإذا 

...ابـلاء كس جّسب  ن بني صلػوق اظابؽ، وؾل حيعي ُو ؿىل ظااػي
415
 

و "أذش اًلوس ابرهيا:" ، ونشا كوهلم"ًيفخ يف كري حفم"،و"ًرضب يف حسًس ابرد:"ونشعل كوهلم ، ُو

"ًورضب ـلن ٌس يس إًََ أ ص، ُو خسٍص بَ ودبري:" ثي
416
 .

                                                                                                                                                               
410

 . 31-30 اـلصحؽ هفسَ، ص 
411

 . 104، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
412

 . 31، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين
413

 و  ا بـسُا.  104، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
414

أن ُشا اًبُت  َفق  ن بَدني،  – يف ُا ش اًعفحة اـلشهورة – وذهص َلود صاهص ...124، ص "ارسار" نشا أوردٍ ادلصخاين يف 

:  بُت جميون ًَىل

 ؽ اًعبح يف أؾلاب جنم  لصب   فأظبحت  ن ًَىل اًلساة وياػص             

:    وكول  ـاذ اًـلًِل

ؿىل اـلاء ذاهخَ فصوج اظابؽ    أحصت فؿل متيؽ، وويت نلابغ              

يؼص  . 81ص /1999: 1ط/بريوت/دار اًىذب اًـَمَة/ ٌّسي ؾبس اًلين:حتلِق/بصواًة أيب بىص اًواًيب"اصلًوان:" كُس بن اـلَوح:  ًو
415

 . 166-165ص " دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
416

 . 166 اـلصحؽ هفسَ، ص 
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ًُس  أدوذا  ن جمصد اذش، ًوىن  ٌَ ابؾخبار " أذش اًلوس ابًرػِا :  " فاًض بَ يف ُشٍ اًعورة 

" أذش: " ، وطلعل فاهم حني ثلول(ابرهيا)، ووكوؿَ  ن فاؿي خمعوص (اًلوس)وكوؿَ ؿىل  فـول 

كرص  (ابرهيا)أذش اًلوس وؾل ثشهص اًفاؿي اكلعوص :  "وجسىت،  ثفِس صُئا  ن اـلصاد ُيا، وإذا كَت

.، فلس حئت ابذلسن لكَ واًعواب لكَ"أذش اًلوس ابرهيا : "الك م ؾن اـلصاد، وؾيس ا ثلول
417
 

، ًلوًوهَ يف جضبَِ حسن احذَال اوسان ًَعي " ا زال ًفذي  ٌَ يف اطلروة واًلارب : "ونلوهلم

فاًض بَ يف ُشا اًلول كس اهزنع مما بني اًفذي و ا ثـسى ... إىل  ا ًٍصسٍ  ن خبَي ًخأىب ؿَََ اًبشل و اًـعاء

إًََ  ن اطلروة واًلارب، هَ  ًوخس يف اًفذػي  ن حِر ُو فذي، و إمنا ًوخس يف اًفذي إذا وكؽ يف 

... اًضـص  ن ذروة اًبـِػص وقػاربَ
418
 

...و خيفى أن ُشٍ ا ثةل اس خـارات متثَََة  صهبة
419

" داهل"، وكس أورد ؾبس اًلاُص بـضِا يف

...ممث هبا ٌَمتثَي اطلي جيئ ؿىل حس الاس خـارة
420
 

، "أهت مكن جيمؽ اًس َفني يف مغس"، و"ُو اكذلادي ًوُس هل بـري: " و ن ذعل كوهلم أًضا 

 ". ُو مكبخلي اًعَس يف ؾٌصسَ اسس"، و"ُو نثري ادلور ؿىل إًفَ"و

 ﴿: و ن ذعل آًة ازلـة اًسابلة، ويه كوهل ثـاىل        ...﴾اًة   ... 

أن وخَ اًض بَ يف اًدضبَِ اٍمتثًَل اـلصهب كس ًيزتع مما بني اًفـي وادلار "وذظة اًلول ُيا  

أذش اًلوس : " ، أو مما بني اًفـي و اًفاؿي واـلفـول، نلوهلم"ُو مكن خيط يف اـلاء : "وافلصور، نلوهلم 

، أو مما بني اًفـي و  فـوهل و ادلار "أؾط اًلوس ابرهيا : " ، أو مما بني اًفـي و  فـوًََ نلوهل"ابرهيا 

 فاًوخَ ،"ُو مكن جيمؽ س َفني يف مغس"، "ُو مكبخلي اًعَس يف ؾّصٌسة اسس : " وافلصور، نٌل يف كوهلم

ؾل ًيزتع مما بني اًفـي و  فـوهل حىت ًحغ ثلَِسٍ ابدلار و افلصور، ن اـلس خحَي ًُس مجؽ اًس َفني، 

نٌل كس ًيزتع مما بني ... بي مجـٌِل يف مغس واحس، واـلمخيؽ ًُس ظَب اًعَس، بي ظَبَ  ن بُت اسس
                                                           

417
 . 31، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين 

418
 . 166ص " دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود 

419
 . 132، ص "دراسات يف اًبكة اًـصبَة : "  ؾبس اًـاظي ؿم 

420
 .  69، ص "داي اجعاز : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين 
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  ﴿: اذلال وظاحهبا نٌل يف اًة اًىصمية                         

   ﴾ اسلار"، فبس  ن  حؼة "حيمي أسفػارا "، حِر اهزتع اًوخَ مما بني اسلار وازلةل اذلاًَة" ،

، حِر اهزتع اًوخَ مما بني "اكذلادي ًُس هل بـري : " و ٌَ كوهلم"...أسفارا "، واقلمول "حيمي"واًفـي 

"...ًوُس هل بـري: " وازلةل اذلاًَة" اذلادي "
421
 

شٍ ا ثةل لكِا كس اهزتع فهيا وخَ اًض بَ  ن مجةل واحسة، و كس ًيزتع اًدضبَِ اٍمتثًَل  ن مجَخني  ُو

: وحِيئش ٍىون أدذي يف ابب اٍمتثَي  ن كريٍ، نٌل س َشهص ؾبس اًلاُص، و فامي ًًل بَان ذعل... أو أنرث

وؿىل : " وكس بني ؾبس اًلاُص رأًَ يف اـلسأةل، وخُا بلوهل: اًدضبَِ احق ابمس اٍمتثَي - ب

، ًبـسٍ ؾن "متثَ "ازلةل فِيبلي أن ثـؿل أن اـلثي اذللِلي، و اًدضبَِ اطلي ُو اوىل بأن ٌسمى  

اًدضبَِ اًؼاُص اًرصحي،  ا جتسٍ  حيعي عل إ  ن مجةل  ن اًالكم أو مجَخني أو أنرث، حىت إن 

: اًدضبَِ لكٌل اكن أوكي يف هوهَ ؾلََا حمضا، اكهت اذلاخة إىل ازلةل أنرث، أ حصى إىل حنو كوهل ؾز و خي

﴿                                    

                                       

                   ﴾
422

، هَف نرثت ازلي فَِ؟ حىت إهم حصى يف ُشٍ 

ويه وإن اكن كس دذي بـضِا يف بـغ حىت نأهنا مجةل واحسة، فان ذعل .  اًة ؾرش مجي إذا فّعَت

مث إن اًض بَ  ٌزتع  ن ٍلوؾِا، .   مييؽ  ن أن حىون ظور ازلي  ـيا حاظةل جضري إٍهيا واحسة واحسة 

 ن كريأن ميىن فعي بـضِا ؾن بـغ، و إفصاد صعص  ن صعص، حىت إهم ًو حشفت  هنا مجةل واحسة 

.  ن أي  وضؽ اكن، أذي ذعل ابـللزى  ن اًدضبَِ
423

 

                                                           
421

 . 168-167ص " دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
422

 . 24 سورة ًووس، اًة 
423

 109، 108، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
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أي إن اًدضبَِ لكٌل اكن أنرث مج، : " كال اصلنخور قًصب ؿم  ـَلا ؿىل الكم ؾبس اًلاُص ُشا

رمبا أن ٍىون ؾبس اًلاُص ُو كعس ...  اكن أوكي يف هوهَ ؾلََا، أي اكهت حاحذَ إىل اًـمي اًـلًل أنرث

ذعل، و ؾل ًلعس أن اًلال يف هوهَ ؾلََا حمضا حيخاج إىل مجي أنرث، ن اًواكؽ أن نرثة ازلي يف اًدضبَِ 

وكَهتا ًُست اتبـة ٌَـلََة واذلس َة، ًوىهنا اتبـة ٌَمـاين اًيت ٌس خسؾي اًلصض ثأًَف اًدضبَِ  هنا، فلس 

"ٌس خسؾي اًلصض ثأًَفَ  ن مجةل، و كس ٌس خسؾي ثأًَفَ  ن أنرث 
424

، و ُشا ا ص حسب اصلنخور 

﴿: اًسابلة، و بني كوهل ثـاىل" ًووس "ًؼِص بوضوح إذا وازان بني آًة  –قًصب        

                              

 ﴾
425

و اًخحشٍص  ن الاكرتار ابصلهَا وهـميِا، وثأهَس :"كال... فأساس اًدضبهيني و لزاٌُل واحس، ُو

إفادة : رسؿة زواًِا، و ًىن ًوحغ يف اًدضبَِ اول أ ور اكذضت نرثة مجهل، وؾل ثحغ يف اًثاين،  هنا

اكرتار اًياس هبا، واؾامتدمه ؿَهيا، وػهنم أهنم كادرون ؿَهيا : معوم اًيفؽ، و حٌلل ارض وهبجهتا، و هنا

 متىٌون  هنا، و أهنا كس سَمت  ن افات، فزايدة ازلي يف اًة اوىل خاءت  ن إرادة ُشٍ اـلـاين،  

" ن اًخوكي يف اًـلََة نٌل كس ًفِم  ن ؾبارة ؾبس اًلاُص اًسابلة  
426

  .

وذهص اصلنخور بسوي ظباهة أن كول ؾبس اًلاُص اًسابق، كس ًفِم  ٌَ أهَ ٌضرتط يف اًدضبَِ ًيك ًـس 

، و لكِا "داي اجعاز "متثَ أن ٍىون  صهبا، وكس ًؤًس ُشا اًصأي ا ثةل اًيت أوردُا ٌَمتثَي يف نخابة  

...ًرتهب فَِ اًض بَ
427
ورمبا اكن ُشا ُو اطلي أقصى اـلخأدٍصن ابؾخبار اًرتهَب يف اٍمتثَي، ن اًض َخ "، 

"كال ُو ادلسٍص ابمس اٍمتثَي
428

فإهَ دط اٍمتثَي ابـلصهبات اًـلََة، وحـي ... ًوـي  ن ُؤء اًساكيك... 

... ا ؿساُا جضبهيا
429
 

                                                           
424

 . 107-106، ص "دراسات يف اًبكة اًـصبَة : "  ؾبس اًـاظي ؿم
425

 . 45 سورة اًىِف، اًة 
426

 . 107، ص "دراسات يف اًبكة اًـصبَة : "  قًصب ؿم
427

 . 95-94ن ص "ؿؿل اًبَان : "  بسوي ظباهة
428

 . 383، ص " سذي إىل نخايب ؾبس اًلاُص ادلصخاين : "  َلس أبو  وىس
429

 . 193-192ص " دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
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بـس أن حتسث ؾن اًدضبَِ - جنس اصلنخور صويق ضَف ًرصح بشعل، فِلول... ويف اًـرص اذلسًر

ؤذش  ن ٍلوع الك َ ُيا أن اٍمتثَي خيخط ابًدضبهيات اـلصهبة اًيت ٍىون : "... واٍمتثَي ؾيس ؾبس اًلاُص ًو

فهيا وخَ اًض بَ ؾلََا  ٌزتؿا  ن ؿسة أ ور جيمؽ بـضِا إىل بـغ، مث ٌس خرصج  ن ٍلوؾِا، اكًة 

  ﴿اًىصمية                          ﴾"...
430

ؤنس ُشا  ، ًو

ا ص ؾيس دراس خَ ًىذاب اًساكيك يف اًبكة
431

  .

ُو أهَ ٌضرتط يف اًدضبَِ ًيك ٍىون - نٌل ذهص اصلنخور ظباهة-واذللِلة أن رأي ؾبس اًلاُص اًواحض

متثَ، أن ٍىون اًوخَ فَِ ؾلََا كري حلِلي  ن كري هؼص إىل إفصادٍ أو حصهَبَ، وكس  ثي هل ابـلصهب، نٌل 

 ثي هل ابـلفصد
432

،فلس رصح أهنا  ن اٍمتثَي اطلي ٍىون جمازا فلَئم "اصلاي"، أ ا ا ثةل اًيت أوردُا يف

شٍ  حىون إ  صنّبة"الاس خـارة اٍمتثَََة "بَ ؿىل حس الاس خـارة، أو ا ٌسمى ؾيس اًبقَني . ، ُو
433
 

:  ا ًومه ػاُصٍ حواز اًفم- ج
434
 

ًلس أصار ؾبس اًلاُص أزياء حسًثَ ؾن اًدضبَِ اٍمتثًَل اـلصهب إىل بـغ دعااط ُشا اًيوع، و ن 

... أهَ ميخيؽ فم اًرتهَب اطلي ُو ؿَََ: أبصزُا
435

...  اًسابلة" ًووس "، و ن أوحض ا ثةل ؿىل ذعل آًة  

مث أراد أن ًٍزس ُشا ا ص إًضاحا، فشهص  ن اـلصهب رضاب كس ًخومه فَِ أهَ ٍىذفي برشط اًعورة، ًوىن 

ؤنس رضورة اؾخبار أحزاء اًعورة  ىمتةل ..."اـلصاحـة وحسن اًخأ ي ًأىب ذعل اًدضعري، ًو
436
 

                                                           
430

 . 196، ص "اًبكة ثعور و اترخي : "  صويق ضَف
431

 . 303 اـلصحؽ هفسَ، ص 
432

ت / واكةل اـلعبوؿات / ؾبس اًلاُص ادلصخاين، بقخَ و هلسٍ : " وأمحس  عَوب.  95ن ص "ؿؿل اًبَان : "  بسوي ظباهة / اًىًو

 . 136-135ص  / 1973 : 1ط
433

 . 95ن ص "ؿؿل اًبَان : "  بسوي ظباهة
434

 . 35، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين
435

 . 34 اـلصحؽ اًسابق، ص 
436

 . 383، ص " سذي إىل نخايب ؾبس اًلاُص ادلصخاين : "  َلس أيب  وىس
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وكس جيئ اًيشء  ن ُشا اًلبَي ًخومه فَِ أن إحسى ازلَخني أو ازلي : " ويف ذعل ًلول ؾبس اًلاُص

..."ثيفصد وجس خـمي بيفسِا جضبهيا ومتثَ، مث  ٍىون نشعل ؾيس حسن اًخأ ي
437

، و ثي طلعل بلول 

: نثري ؾزة
438
 

ـَْت َو جَتَََِت      َمَك أَْبَصكَْت كَو اً ِؾَعاصاً قٌَلَ ٌة       ا أَْكَض َُ  فََََما َرَحْو

ٌض بَ نثري ؾزة حاهل  ؽ ؾزة، وكس أظـمخَ ابًوظال يف أول أ صٍ، مث فاخأثَ ابذلص ان حبال كوم 

ؾوا يف ػػأذشمه اًؼمأ، فأبرصوا قٌل ة فوكِم ثربق  ؤذهة بإىزال اًلَر، مث رسؿان  ا ثوًت و اكهوا كس ظم

. هواًِا
439
 

، جضبَِ  س خلي "أبصكت كو ا ؾعاصا قٌل ة : " إن كوعل: و كس ميىن أن ًلال: " كال ؾبس اًلاُص

بيفسَ،  حاخة بَ إىل  ا بـسٍ  ن متام اًبُت يف إفادة اـللعود اطلي ُو ػِور أ ص  عمؽ ـلن ُو صسًس 

وحنن هـؿل أن اـللزى أن .  اذلاخة، إ أهَ و إن اكن نشعل، فان حلٌا أن هيؼص يف  لزى اـلخلكم يف جضبهيَ

..."ًعي ابخساء  عمـا ابىهتاء  ٌؤس، و ذعل ًلذيض وكوف ازلةل اّوةل ؿىل  ا بـسُا  ن متام اًبُت
440
 

وحسُا  ثفِس  ا كعسٍ اًضاؾص "نٌل أبصكت كو ا ؾعاصا قٌل ة "ًـين أن مجةل:"كال اصلنخور اـلعـين

شا الكم ظَب، و ـىن دكِق فعن إًََ ا ام، وؾل ًفعن إًََ كريٍ " ن وظي اًَأس ابًصخاء، ُو
441

  .

أبصز اًـيارص يف اًدضبَِ اٍمتثًَل اـلصهب- د
442
و أن أبصز :  شا أ ص آدص فعن هل ؾبس اًلاُص، ُو ُو

...وكصر أن ُشا اًـيرص  جيوز حشفَ... ؾيرص يف اًعورة اـلض بَ هبا، ُو اطلي ًًل أداة اًدضبَِ
443

 ويف 

كس ًرضب جبمي بس فهيا  ن أن ًخلسهما  شهور ٍىون  ض هبا بَ، و " اـلثي "واؿؿل أن  : "ذعل ًلول 

ميىن حشف اـلض بَ بَ والاكذعار ؿىل ذهص اـلض بَ، وهلي اًالكم إًََ حىت نأهَ ظاحب ازلةل، إ أهَ 
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 . 110، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
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 . 35، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين 
440

 . 111-110، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
441

 . 36، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين
442

 . 38 اـلصحؽ هفسَ، ص 
443

 . 38 اـلصحؽ هفسَ، ص 
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" ض بَ مبن ظفذَ وحمكَ  ضمون ثغل ازلةل
444

﴿، واس خسل ؿىل ذعل ابـلاء يف كوهل ثـاىل     

              ﴾اطلي ُو اـلض بَ بَ، " اـلاء "ًو أردت أن حتشف  : " اًة، كال

أردت  ا  حتعي  ٌَ ؿىل الكم ًـلي، ن افـال " اذلَاة "وثيلي اًالكم إىل اـلض بَ اطلي ُو  

ا ؿىل اذلَاة، فاحفغ ُشا اظي ..."اـلشهورة اقلسث هبا ؾن اـلاء،  ًعح إحصاُؤ
445

، و اس خسل أًضا 

بس فَِ  ن اقلافؼة : "كال" "...اًياس نإبي  ااة،  حاكد جتس فهيا راحةل : " بلوهل ظىل ػل ؿَََ وسؿل 

 جتس يف اًياس " أو " اًياس  جتس فهيم راحةل : " ، فَو كَت"ابي "ؿىل ذهص اـلض بَ بَ اطلي ُو

"، اكن ػاُص اًخـسف "راحةل
446

  .

:  اـلٌلزةل واـلثي واٍمتثِػي- 5

ٌل كس ًخومهَ اًبـغ إذا  ا مسؽ - بـس بَاهَ ذللِلة اٍمتثَي نٌل رايُا–ًلس رأى ؾبس اًلاُص أن ًسفؽ ُو

أراك ثلسم رخ وثؤدص أدصى : " ًعَق ؿىل حنو- ذال أيب ُل وأس خاذٍ-أو كصأ أن أاب أمحس اًـسىصي

ًوحض "فأراد ادلصخاين أن  ...، فِؼن أهنا يشء آدص كري اٍمتثَي"اـلٌلزةل"امس "...أهت حصمق يف اـلاء "، و"

..."أن ُشٍ اًدسمَة  ثـين أن ذعل اًيوع  ن اًالكم يشء كري اـلثي واٍمتثَي
447
 

، "اـلٌلزةل"وذهص أبو أمحس اًـسىصي أن ُشا اًيحو  ن اًالكم ٌسمى: "ويف ذعل ًلول ؾبس اًلاُص

شٍ اًدسمَة ثومه أهَ يشء كري اـلصاد  ثغل :"، ًوُس ا ص نشعل، هَف وأهت ثلول"اٍمتثَي"و" ابـلثي"ُو

ؤدص أدصى؟، وِوزان ُشا أهم ثلول ، فِىون جضبهيا ؿىل اذللِلة، "ًزس اسس : " ثي  ن ًلسم رخ ًو

، "ثرضب يف حسًس ابرد"، و"أهت حصمق يف اـلاء : " و ثهل أهم ثلول.  وإن ويت ؾل ثرصح حبصف اًدضبَِ

أهت : " ، ف ثشهص  ا ًسل رصحيا ؿىل أهم جض بَ، ًوىٌم ثـؿل أن اـلـىن ؿىل كوعل"وثيفخ يف كري حفم

                                                           
444

 . 113، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
445
 . 114ص "أرسار اًبكة : " ؾبس اًلاُص ادلصخاين 
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 . 113 اـلعسر هفسَ،  ص 
447

 . 183ص " دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
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، و ا أص بَ ذعل مما جتئ مبض بَ بَ "مكن ٍصمق يف اـلاء، ومكن ًرضب يف حسًس ابرد، ومكن ًيفخ يف كري حفم

"ػاُص ثلؽ ُشٍ افـال يف ظةل امسَ أوظفذَ
448

  .

واًيت ٍصحج أهَ خَهبا – ؾيس أيب ُل اًـسىصي " اـلٌلزةل "وكس س بق يف اًفعي اول بَان أن  

.  ؾيس كريٍ، وكس ثلس ت ُياك أدةل ذعل"اٍمتثَي"يه –  ن رساةل ذاهل وأس خاذٍ أيب أمحس اًـسىصي 

:  اٍمتثَي اطلي ٍىون جمازا- 6

إن اـلخأ ي يف اًضواُس اًيت اسدضِس هبا ؾبس اًلاُص ٌَمتثَي، ًحغ أن  هنا  ا خاء يف ظورة 

و حلِلة ًلوًة و هنا  ا خاء يف ظورة الاس خـارة، ويه جماز ًلوي، حنو كوهلم ـلن ًرتدد يف . . اًدضبَِ، ُو

، "ًرضب يف حسًس ابرد"، و"أذش اًلوس ابرهيا : "، ونشا كوهلم"أراك ثلسم رخ وثؤدص أدصى: "ا ص

.  ، وحنو ذعل"ًيفخ يف كري حفم "و

" اٍمتثَي"وإمنا ٍىون  "بأن اٍمتثَي كس ٍىون جمازا  " داي اجعاز "وكس رصح ؾبس اًلاُص يف  

"جمازا إذا خاء ؿىل حس الاس خـارة 
449

اطلي ٍىون جمازا فلَئم " اٍمتثَي "وأ ا  : " ، وبني ُشا ا ص بلوهل

أراك ثلسم رخ وثؤدص : " بَ ؿىل حس الاس خـارة، مفثاهل كوعل ٌَصخي ًرتدد يف اًيشء بني فـهل و حصنَ

ؤدص أدصى، مث ادذرص اًالكم، وحـي : فاظي يف ُشا".  أدصى  أراك يف حصددك مكن ًلسم رخ ًو

ا ؿىل اذللِلة ؤدُص رأًت رخ اكسس، ": رأًت أسسا : " نٌل اكن اظي يف كوعل.  نأهَ ًلسم اًصخي ًو

، "أراك ثيفخ يف كري حفم: "ونشعل ثلول ٌَصخي ًـمي يف كري  ـمي.  مث حـي نأهَ اسس ؿىل اذللِلة

، فذجـهل يف ػاُص ا ص نأهَ ًيفخ و خيط، واـلـىن ؿىل أهم يف فـغل مكن ًفـي "ختط ؿىل اـلاء "و

. إىل آدص  ا  ثي بَ..."ذعل
450
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 . 113، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
449

 . 67، ص "داي اجعاز : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
450
 . 69-68، ص "داي اجعاز : " ؾبس اًلاُص ادلصخاين 
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الاس خـارة اٍمتثَََة أو  "واـلحغ ؿىل ا ثةل اًيت  ثي هبا، أهنا ثسذي حتت  ا سٌلٍ اـلخأدصون

ؿة  ن ػػب اس خـمي يف كري  ا وضؽ هل، ًـكة اـلضاهبة،  ؽ كًصية  انػحصيك"، ويه"الاس خـارة اـلصهبة "

"يل ػػإرادة اـلـىن اص
451

  .
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 اًفصوق بني اًدضبَِ والاس خـارة واٍمتثَي  :

فعو ؿسًسة، أزبت فهيا مجةل  ن اًفصوق " أرسار اًبكة "ًلس ؾلس ؾبس اًلاُص ادلصخاين يف نخابَ  

وقصضَ  ن ذعل جتَََ ... اـلمزية بني اًدضبَِ واٍمتثَي  ن هجة، وبني اٍمتثَي والاس خـارة  ن هجة أدصى

:  وفامي ًًل بَان ذعل... حي اًـكات اًيت حصبط بُهناػػاًفصوق اًفاظةل بُهنا، وثوض

َِاًفصوق بني اٍمتثَي و اًدضب  :

و  ا س بق بَاهَ  ن أن اًدضبَِ : اًفصق اول  وميىن جسمَخَ ابًفصق اساس أو اًصاُس، ُو

ي ورصف ؾن اًؼاُص واٍمتثَي  ا  ... ُو  ا اكن وخَ اًض بَ فَِ أ صا بٌُا بيفسَ،  حيخاج إىل ثأًو

أي أن ؾبس ...  ٍىون وهجَ أ صا بٌُا بيفسَ، بي حيخاج حتعَهل إىل رضب  ن اًخأول ورصف ؾن اًؼاُص

اًلاُص كس اؾمتس يف ثفًصلَ بني اًدضبَِ و اٍمتثَي ؿىل وضوح وخَ اًض بَ ودفااَ، وؿىل  سى وحودٍ 

 . وكس    بَان ذعل  فع... وحتللَ يف اًعصفني

وإذ كس ؾصفت اًفصق بني اًرضبني، فاؿؿل أن اًدضبَِ :"وكس بٌَُ ؾبس اًلاُص بلوهل:اًفصق اًثاين 

 : ؿام،واٍمتثَي أدط  ٌَ، فلك متثَي جضبَِ، ًوُس لك جضبَِ متثَ،فأهت ثلول يف كول كُس بن ارلعمي

ْيلوِد ُ َحِ  ـُ ًَِمْن َرأَى        َن اَي  ًَػٍة ِحنَي هَػَوَرا ػػػػػَوكَْس َح يِف اًُعْبِح اًرُثَ

"..."متثَي"ُو : ، و ثلول"جضبَِ حسن:"إهَ
452
 

أي أن اٍمتثَي ًعح عل أن ثعَق ؿَََ امس اًدضبَِ؛هَ أحس ظورٍ، وإذا أظَلت لكمة اًدضبَِ، 

أ ا اًدضبَِ ف ًلال إهَ . مشَت اٍمتثَي وكري اٍمتثَي؛ ن اًدضبَِ أمع  ن اٍمتثَي، وامع ٌضمي ادط

أًفاػَ اكًـسي يف :" فاًدضبَِ واٍمتثَي جيمتـان يف حنو...متثَي؛ ن امع  ًعَق ؿَََ  ـىن ادط

يفصد اًدضبَِ يف حنو جضبَِ ارلس ابًورد يف اسلصة"اذلوة  ...، ًو
453
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نٌل -فاًـكة بني اًدضبَِ واٍمتثَي يه ؿكة اًـموم وارلعوص، ًوـي  صاد ؾبس اًلاُص ابًدضبَِ ُيا

و جمصد إذلػاق أ ص بآدص يف - ذهص اصلنخور فِود اًدضبَِ مبـياٍ الاظعيح اطلي ؾصف ؾيس اًبقَني، ُو

ؿكة اًـموم وارلعوص، مبـىن أهَ جيوز :  ـىن  ضذػصك بُهنٌل بأداة، فبني اًدضبَِ واٍمتثَي هبشا اـلـىن 

، نٌل جيوز إظكَ ؿىل اًدضبَِ اًؼاُص اًرصحي، ًوىن ُشا "اٍمتثَي "ؿىل " اًدضبَِ "إظق ًفغ  

...اظق ؿام يف اًدضبَِ اًؼاُص، ذاص يف اٍمتثَي
454
 

صـصاء جضبَِ اكبن اـلـزت، وإىل صـصاء : وؿىل ُشا اساس كسم ؾبس اًلاُص بـغ اًضـصاء إىل

...متثِػي وعاحل بن ؾبس اًلػسوس
455

شٍ هؼصة دكِػلة، حِر بني أن اًدضبَِ ٍىرث ؾيس بـغ اًضـصاء   ُو

لي اًدضبَِ ىرث اٍمتثَي ؾيس اًبـغ ًو لي اٍمتثَي، ٍو فابن اـلـزت كس نرث يف صـصٍ اًدضبهيات اذلس َة ... ًو

ابن اـلـزت حسن : واص هتص هبا، وأحسن فهيا أنرث  ن إحساهَ يف اًدضبهيات اـلـيوًة واًـلََة، وطلا ًلال 

وظاحل بن ؾبس اًلسوس كس نرث يف صـصٍ اًدضبهيات اـلـيوًة واًـلََة واُُت هبا أنرث ...اًدضبهيات بسًـِا

...ظاحل ؾبس اًلسوس نثري ا ثػال يف صـصٍ:  ن اُامت َ ابذلس َات، وطلا ًلال 
456

  .

، فَفغ "متثَ"ولك  ا  ًعح أن ٌسمى: " وكس أصار إًََ ؾبس اًلاُص بلوهل: اًفصق اًثاًر 

، حًصس بَ حنو ابَات اًيت كس هتا، "ابن اـلـزت حسن ا ثال: " ٌس خـمي فَِ أًضا، ف ًلال" اـلثي'

 : ، ٍصاد حنو كوهل"ظاحل بن ؾبس اًلسوس نثري ا ثال يف صـصٍ: "وإمنا ًلال

 َِ وِد ٌُْسلَى اـلاَء يف قَْصِس ـُ َُ يف اًِعَبا   اَكً َوِإَن َ ْن أََدبْذَػ

 َِ َت ِ ْن ًُبِْس ٍُ ُ ػوِركاً انرِضاً   بَـَس اطِلي أَبرَْصْ َحىَت حَصا

... "و ا أص هبَ مما اًض بَ فَِ  ن كبَي  ا جيصي فَِ اًخأول
457
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شٍ  وحاظي ُشٍ ...إضافة خسًسة صلرس اٍمتثَي، ًضَفِا ؾبس اًلاُص– نٌل ذهص اصلنخور اـلعـين– ُو

" اـلثي"اضافة أن  ن مجةل اًفصوق بني اٍمتثَي و اًدضبَِ، أن اٍمتثَي حيسن أن ًعَق ؿَََ ًفغ

.، أ ا اًدضبَِ ف ًعح فَِ ذعل"ا ثال"و
458
 

فإن بُهنٌل فصوكا ؿسًسة، ثدبـِا بسكة "...اـلثي"ًفغ " اٍمتثَي "ًوىن، وإن اكن حيسن أن ًعَق ؿىل 

...ؾين، وبُهنا بَاان صافِاػػاصلنخور اـلط
459
 

ومما ثلسم ًخضح ًيا أن ؾبس اًلاُص كس فصق بني اًدضبَِ واٍمتثَي بأن اًدضبَِ وخَ اًض بَ فَِ بني 

ي ورصف ؾن اًؼاُص، و ًعح أن ًعَق ؿَََ  ػاُص حملق يف الك اًعصفني، ف حيخاج إىل ثأًو

أ ا اٍمتثَي فوخَ اًض بَ فَِ كري بني، بي بَ دفاء ًخفاوت  ن متثَي دص، وكس ". ا ثال"أو" اـلثي"ًفغ

احذاج  ن أخي ذعل ارلفاء إىل ثأ ي وثأول ورصف ؾن اًؼاُص، حىت هعي إىل اًوخَ اطلي ًخحلق 

ؿىل اًدضبهيات "ا ثال"و"اـلثي" وحودٍ يف الك اًعصفني وكس حص ًِشا وحسن وراق أن ًعَق ًفغ

.ًَةػػاٍمت 
460
 

و فصق دكِق، ذهصٍ ؾبس اًلاُص ؿىل أهَ اظي اطلي بىن ؿَََ ثلس مي : اًفصق اًصابؽ  ُو

اًدضبَِ إىل متثَي وكري متثَي، حىت ًؤنس رضورة ُشا اًخلس مي، وأهَ ًُس  ن ظواب اًفِم أن ٍىوان 

...سواء
461

و أن اًدضبَِ ٌضرتك ظصفاٍ يف خًس وخَ اًض بَ وهفس اًعفة اًيت مجـت بُهنٌل، أ ا " ُو

جضبَِ، " ذّس اكًورد : " اٍمتثَي فان ظصفَِ ٌضرتاكن يف زم اًعفة و لذضاُا،  يف حلِلهتا وذاهتا، فلوًيا

فمتثَي، ن " الكم أًفاػَ اكًـسي حوة : " أ ا كوًيا.  حِر اصرتك ظصفاٍ يف خًس اسلصة وحلِلهتا

                                                           
458

 . 25-24، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين
459

 .  و  ا بـسُا86 اـلصحؽ هفسَ،  ص 
460

 . 164ص " دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
461

 . 377، ص " سذي إىل نخايب ؾبس اًلاُص ادلصخاين : "  َلس أبو  وىس
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و اٌظلة  اًعصفني ؾل ٌضرتاك يف خًس اذلوة، بي يف زهما و لذضاُا، أي اذل  واثص اًياجت ؾهنا، ُو

...والاس خعابة و ِي اًيفس
462

 

اؿؿل أن اطلي أوحب أن ٍىون يف اًدضبَِ ُشا الاهلسام، أن : " ويف ذعل ًلول ؾبس اًلاُص

فارلػس ٌضارك اًورد يف .  الاصرتاك يف اًعفة ًلؽ  صة يف هفسِا وحلِلة خًسِا، و صة يف ح  ًِا و لذ 

اسلصة هفسِا، وجتسُا يف اـلوضـني حبلِلهتا، واٌَفغ ٌضارك اًـسي يف اذلوة،   ن حِر خًسَ، بي 

و  ا جيسٍ اطلااق يف هفسَ  ن اٌظلة، واذلاةل اًيت حتعي يف اًيفس إذا   ن هجة ح  وأ ص ًلذضََ، ُو

لؽ  ٌَ ابـلوافلة ..."ظادفت حباسة اطلوق  ا ميَي إًََ اًعبؽ ًو
463
 

شٍ اًفَسفة   ن هخاج ا ام ؾبس اًلاُص، ومثصة ظَبة  ن اجتاَُ - نٌل ًلول اصلنخور اـلعـين - ُو

. اطلويق اًخحًََل ًساًَب، وسرب قورُا، واكذٌػاص صوارد اـلـػاين وقوا غ ارسار
464
 

وكس ذَط ؾبس اًلاُص  ن حتََثَ اًسابلة إىل هدِجة هممة، ويه أن اًدضبَِ أظي، واٍمتثَي فصع 

، وؾل ٍصسي اًلول يف ُشا إرسا، بي إهَ ًأذش بَسك وجيًل عل ا ص حىت ًلٌـم مبا " صثب ؿَََ"

..ًلول
465

وإذا ثلصرت ُشٍ ازلةل حعي  ن اًـؿل هبا أن اًدضبَِ اذللِلي اظًل ُو اًرضب :" كال

ًزس ذعل بَاان. اول، وأن ُشا اًرضب فصع هل و صثب ؿَََ أن  سار اًدضبَِ ؿىل أهَ ًلذيض رضاب  ن : ٍو

راك يف  لذ  اًعفة، ػػس اًعفة، أس بق يف اًخعور  ن الاصتػوم أن الاصرتاك يف هفػالاصرتاك، و ـي

س ػيض اٌظلة يف هفػػضاُا، فاذلوة أو، مث إهنا ثلتػّد ة يف اًومه ؿىل  لتػػُا  قػفة هفسػػنٌل أن اًط

...."ًِا قػاطلائ
466
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، 167، ص "اًبكة اًـصبَة بني اًياكسٍن ارلاصلٍن : " وؾبس اًـاظي قًصب ؿم. 164ص " دراسات بقَة:" ؾبس اًفذاح فِود

 . 105، ص "دراسات يف اًبكة اًـصبَة "و
463

 . 98، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
464

 . 26، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين
465

 . 167، ص"اًبكة اًـصبَة بني اًياكسٍن ارلاصلٍن:" ؾبس اًـاظي قًصب ؿم، و27،ص"اًدضبَِ و اٍمتثَي: "  ؾبس اًـؼمي اـلعـين
466

 . 99، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
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ا ؾبس اًلاُص بني اٍمتثَي واًدضبَِ اًرصحي: اًفصق ارلا س  أهم ابٍمتثَي : " ن اًفصوق اًيت ذهُص

يف ح   ن ٍصى ظورة واحسة، إ أهَ ٍصاُا اترة يف اـلصآة، واترة ؿىل ػاُص ا ص، وأ ا يف اًدضبَِ 

"اًرصحي، فاهم حصى ظورثني ؿىل اذللِلة 
467
. 

أي أهم ابٍمتثَي يف ح   ن ٍصى ظورة  ن اًعور، ًوىٌَ ٍصاُا اترة ؿىل حلِلهتا وأدصى يف 

اـلصآة، و ن ُيا أذش امس اٍمتثَي، أ ا يف اًدضبَِ فأهت حصى ظورثني حلِلِخني يف لك  ن اـلض بَ 

، حصى محصة ارلس حلِلة  ازةل، وحصى محصة اًورد نشعل، "ذس اكًورد يف اسلصة:"فإذا كَت.  واـلض بَ بَ

ا ، فإهم "الك َ اكًـسي يف اذلوة : "وأ ا حنو... و ثخوكف  ـصفة إحساٌُل ؿىل وحود ادصى جبواُر

وإن أزبت اذلوة ٌَعصفني، فَُس ُياك يف اذللِلة إ ظورة واحسة حصاُا ؿىل حلِلهتا يف اًـسي، وأ ا 

حوة اًالكم فذأيت ابًخأول، فِيي ظورة  ـىوسة ذلوة اًـسي، ًوُس ًِا وحود يف ذاهتا، فاًخجوز يف 

ؾل ٍىن ُياك جتوز ن  ِي " الك َ اكًـسي يف  ِي اًيفس إًََ:" إزبات اذلوة واًالكم، ًوو كَيا

...اًيفس  وحود يف اًعصفني
468
 

و فصق ًضَف بَ ؾبس اًلاُص خسًسا، جيًل بَ خاهبا  ن حواهب الادذف : اًفصق اًسادس  ُو

 صوهة : ذعل ُو...إهَ وحسٍ ُو اطلي بسأ اًلول فَِ، و   فَِ أصواظا بـَسة... بني اًدضبَِ واٍمتثَي

...اًلَب يف اًدضبَِ وؾىسِا يف ؾىسَ
469

 

اؿؿل أين كس ؾّصفذم أن لك متثَي جضبَِ، ًوُس لك جضبَِ متثَ، : " ويف ذعل ًلول ؾبس اًلاُص

شا أظي إذا اؾخربثَ وؾصضت لك واحس  هنٌل ؿَََ فوخسثَ جييء جمَئا حس يا، .  وزبّت وخَ اًفصق بُهنٌل ُو

يلاد اًلِاس فَِ اهلِادا  ثـسف فَِ، مث ظادفذَ  ًعاوؿم يف اٍمتثَي ثغل اـلعاوؿة، و جيصي يف  ًو

ؾيان  صادك ذعل ادلصي، ػِص عل هوع  ن اًفصق واًفعي بُهنٌل كري  ا ؾصفت، واهفذػح  ٌَ ابب إىل 

و إذا اس خلًصت اًدضبهيات اًرصحية وخسثَ "دكااق وحلااق، وذعل حـي اًفصع أظ واظي فصؿا، ُو

                                                           
467

 . 11ص  / 2، ج"فن اًدضبَِ : " ،  وؿًل ادليسي 236 اـلعسر هفسَ، ص 

 
468

 . 136، ص "دراسات يف اًبكة اًـصبَة : " ؾبس اًـاظي قًصب ؿم 
469
 . 40-39، ص "اًدضبَِ و اٍمتثَي : " ؾبس اًـؼمي اـلعـين 
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وذعل حنو أهنم ٌض هبون اًيشء يف حال، مث ًـعفون ؿىل اًثاين فُض هبوهَ ابول، فرتى اًيشء .  ٍىرث فهيا

" ض هبا  صة، و ض هبا بَ أدصى
470

  .

فاًدضبَِ اًؼاُص ٍىرث فَِ كَب ظصفَِ، وحـي اظي فصؿا واًفصع أظ، فِم ٌض هبون اًيجوم 

ض هبون ارلس ابًورد، واًورد ابرلس، واًـَون  ابـلعابَح، مث ًلَبون فُض هبون اـلعابَح ابًيجوم، ٌو

ابًرنحس، واًرنحس ابًـَون، واًصوض اـليور ابًويش اـلمنمن، واًوصػي يف اذلَي بأهوار اًصايض، واًوخَ 

...بلصة اًعباح، وقصة اًعباح ابًوحػَ
471
 

...أ ا اٍمتثِػي ف ًذػأيت فَِ اًلَب إ إذا نػان  بيَا ؿىل رضب  ن اًذػأول  واًخرَي
472

، وذعل  

هَ ـلا اكن اٍمتثَي ٍىرث فَِ جضبَِ اـلـلول ابقلسوس، واهزتاع اًوخَ اول  ن اًثاين، فَو ؾىس ُشا "

اكن فَِ خماًفة ٌَـلي، ن اثعاف اـلـلول بوظف اقلسوس إمنا خاء  ن ظًصق جضبهيَ بَ، فَو ؾىس ًزم 

و ثياكغ، ون اقلسوس أػِص وأكوى  ن اـلـلول، فِىون  اهزتاع وظف اقلسوس  ن اـلـلول، ُو

"اًواحب كِاس اـلـلول ؿَََ، و  ًعح اًـىس 
473

  .

ؿىل حسُا " اٍمتثَي"وإذا اكن ا ص نشعل، ؿَمت أن ظًصلة اًـىس  جتيء يف :"..كال ؾبس اًلاُص

يف اًدضبَِ اًرصحي، وأهنا إذا سَىت فَِ اكن  بيَا ؿىل رضب  ن اًخأول واًخرَي، خيصج ؾن اًؼاُص 

بـس ؾيَ بـسا صسًسا  "دصوخا ػاُصا، ًو
474

  .

وكس أفػاض ؾبس اًلاُص يف ؾصض صواُػس اًدضبَِ اًؼاُص اًيت نرث فهيا اًلَب وساغ، فوكؽ اًيشء 

.... اًواحس فهيا  ض هبا يف حال، و  ض هبا بَ يف حال أدصى
475
 

     ونشعل أفاض يف ؾصض صواُس اٍمتثَي اًيت خاز فهيا اًـىس ؿىل سبِي اًخرََي، واًخرََي 

:  ٍىون  ن وهجني- نٌل ذهص اصلنخور قًصب ؿم– يف اٍمتثَي 

                                                           
470

 . 204، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
471

 . 186ص " دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
472

 . 190 اـلصحؽ هفسَ، ص 
473

 . 190، ص "اًبكة اًـصبَة بني اًياكسٍن ارلاصلٍن : "  ؾبس اًـاظي قًصب ؿم
474

 . 226، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
475

 .   و ا بـسُا204، ص "أرسار اًبكة : " ، وؾبس اًلاُص ادلصخاين186ص " دراسات بقَة : " ؾبس اًفذاح فِود
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إهيام أن اـلـلول  وظوف حلِلة بوظف اقلسوس : اول

...إهيام أن اـلـلول أؾصف  ٌَ بوظفَ:  واًثاين
476
 

ول اًلايض ػق...ع اظي واًـىسػرع  صدودا إىل  وضػػزَي اًيت خاء فهيا اًفػػو ن صواُس اًُت

: هوِخػاًت
477
 

ٍُ  ػَوَنَأَن اًيُج  ُسنَنٌ َح بَُهَْنَُن ابِْخَساُع     وَم بنَْيَ ُدخا

فاظي أن جض بَ اًسنن واًبسع اًيت يه أ ور  ـلوةل، ابًيجوم واصلىج اًيت يه حمسوسة، ووخَ 

و أن الك  ن اًسنن " اًخأول"اًض بَ ؾلًل، آت  ن ظًصق   وإرادة  لذ  وظف اـلض بَ بَ، ُو

ًوىن اًضاؾص ؾىس ...واًيجوم سبب الاُخساء واًيجاة، والك  ن اًبسع و اصلىج سبب اًضل واًِك

أن اًسنن  وظوفة ابًبَاض حلِلة، بياء ؿىل أهَ صاع وظفِا ابًبَاض : ؿىل ظًصق اًخرََي، جفـي أو

أثُذ  ابذليَفِة : "ؿىل سبِي الاس خـارة اـلبًِة ؿىل جضبهيِا مبا ُو أبَغ، نٌل يف كوهل ظىل ػل ؿَََ وسؿل

، وأن اًبسع  وظوفة ابًسواد، ـلا صاع  ن وظف اًبسؿة واًىفص ابًسواد، بياء ؿىل جضبهيِا مبا "اًبَضاء 

ُو أسود، مث ختَي اثهَا بياء ؿىل ذعل أن اًسنن واًبسع أؾصف ابًبَاض واًسواد  ن اًيجوم و اصلىج، 

...فعح هل بياء ؿىل ُشٍ اصلؾوى أن ًـىس
478
 

وواحض أن اًبُت ًسذي يف جضبَِ اقلسوس ابـلـلول، وأورد ؾبس اًلاُص  ن ُشا اًرضب أ ثةل 

خمخَفة ندضبَِ اٌََي اـلوحش ابًعسود، وجضبَِ اًيار يف اًفحم ابهعاف ًرتاءى يف ذل اًؼؿل، و ثي 

"...أرض واسـة نأدػق اًىصمي "و" ُواء أرق  ن صىوى اقلبني "
479
 

ويه ثسل ؿىل ذاكء حاد، ... وبـس، فِشٍ يه مجةل اًفصوق اًيت أزبهتا ؾبس اًلاُص بني اٍمتثَي واًدضبَِ

. وكصحية فِاضة، وؿؿل راخس، وبرص بأساًَب اًـصب وسًهنم يف الكهمم،  ؽ ذوق سَمي وحسن فِم
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 . 190، ص "اًبكة اًـصبَة بني اًياكسٍن ارلاصلٍن : "  ؾبس اًـاظي قًصب ؿم
477

 1983: 1ط/ بريوت / دار اًىذب اًـَمَة /  فِس َلس مقَحة: حتلِق" / ًدمية اصلُص يف حماسن أُي اًـرص : "  أبو  ٌعور اًثـاًيب

 . 395ص  / 2ج/ 
478

، "رار اًبكة ػػأس: " د اًلاُص ادلصخاينػ، وؾب191، ص "دٍن ارلاصلٍن ػػة بني اًياقػػاًبكة اًـصيب: "  ب ؿمػػ ؾبس اًـاظي قصي

 . 344ص  / 1، ج "فن اًدضبَِ : "  وؿًل ادليسي.  227-226ص 
479

 .  و ا بـسُا227، ص "أرسار اًبكة : " ؾبس اًلاُص ادلصخاين ، و205، ص "اًبكة ثعور و اترخي : "  صويق ضَف 
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اًفصوق بني اٍمتثَي والاس خـارة  :

فلس وضؽ بني الاس خـارة واٍمتثَي فصوكا دكِلة، جس خًذج ...ونٌل فصق ؾبس اًلاُص بني اٍمتثَي واًدضبَِ

:  ويه ثخَرط فامي ًًل...  ن حسًثَ ؾن اًفصق بني اًفٌني

وميىن اس خًذاخَ  ن ذل اساس اطلي ًلوم ؿَََ –  ن اًفصوق اًيت أصار إٍهيا : اًفصق اول 

أن اساس يف الاس خـارة اًيلي  ن اظي اـلـصوف، أواـلـىن اطلي دل ؿَََ ابٌَفغ ...الك اًفٌني اًبَاهني

أ ا اساس يف - اًوضـي إىل يشء آدص ؾل ًوضؽ هل ذعل اٌَفغ، وؾل ًـصف ؾيس أحصاب اٌَلة وواضـهيا

ؿىل اهزتاع اًض بَ  ن مجةل  ن اًالكم أو  ا يف ح  ازلةل  ن كبي - يف اٍمتثَي اـلصهب– اٍمتثَي فِـمتس 

و ن ُيا ًخضح اًفصق بني الاس خـارة و اٍمتثَي، إذ الاس خـارة حىون يف ... اًـلي برضب  ن اًخأول

اٌَفغ، و اٍمتثَي ٍىون يف ازلةل أو أنرث أو ص بَ ازلةل
480
 . 

إذا اكن اًض بَ بني اـلس خـػار  ٌَ واـلس خـار هل  ن : " نٌل ًلول ؾبس اًلاُص أهَ : اًفصق اًثاين 

اقلسوس واًلصائز واًعباع و ا جيصي جمصاُا  ن اوظاف اـلـصوفة، اكن حلِا أن ًلال إهنا ثخضمن 

..."اًدضبَِ، و ًلال إن فهيا متثَ ورضب  ثي، وإذا اكن اًض بَ ؾلََا خاز إظق اٍمتثَي فهيا
481

 

أن الاس خـػارة  ثفِس اًض بَ وحسٍ، بي حًزس ؿَََ اـلباًلػة والادؿاء يف إزبات : اًفصق اًثاًر 

ا ادذعارا، ًوُس نشعل اٍمتثَي اطلي ُو هوع  ن أهواع  اـلـىن، ًُت ذعل أًضا يف أكي اًـبارات وأنرُث

. اًدضبَِ
482

 

حىون  أن اًض بَ يف الاس خـارة ٍىون  وحودا يف اًيشء ؿىل الاهفصاد،  ن كري أن: اًفصق اًصابؽ 

ٌَجِي واًىفص واًضل، واًيور ٌَـؿل واًِساًة " اًؼَمػة "هدِجة بٌَُ وبني يشء آدػص، و ذعل اكس خـارة 

أ ا اٍمتثَي ف ًخأىت اًض بَ فَِ ؿىل ُشا اًيحو، بي ٍىون  صهبا  ن حاهل  ؽ كريٍ، مفثال  ا ... و اميان

، ف ٌس خلمي أن ٍىون اًلوس اس خـارة "أذش اًلوس ابرهيا : " ٍىون اًض بَ فَِ  ؽ كريٍ كول اًلااي
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ٌَزفة، واًباري اس خـارة ؾن  س خحلِا، فَُس مثّت ص بَ بني اًلػوس وارلفة، أو بني اًباري 

و ٍمتثي يف  واـلس خحق، وإمنا اًض بَ  ؤًف  ن حال ارلفة  ؽ اًلامئ هبا، و ن حال اًلوس  ؽ ابرهيا، ُو

. أن لك واحس  هنا أؾصف ابًيشء وأحق بَ، هَ أُسى إىل حسن اس خـٌلهل وافادة  ٌَ وبَ
483

 

أن الاس خـارة  ثسذي جضبَِ اٍمتثَي اطلي ًيزتع  ن ؿسة أ ور: اًفصق ارلا س 
484

ويف ذعل ...

فأ ا إذا اكن  ن اًرضب اًثاين اطلي  سبِي إىل  ـصفة اـللعود  ن اًض بَ فَِ إ : "...ًلول ؾبس اًلاُص

بـس ذهص ازلي اًيت ًـلس هبا اٍمتثَي، فإن الاس خـارة  ثسذهل، ن وخَ اًض بَ إذا اكن كا ضا، ؾل جيزأن 

ثلدّس الامس وثلعب ؿَََ  وضـَ، وثيلهل إىل كري  ا ُو أُهل  ن كري أن ٍىون  ـم صاُس ًًئب ؾن 

..."اًض بَ
485

 

مما ًلصب " بني اـلس خـار  ٌَ واـلس خـار هل  – أن ٍىون اًض بَ يف الاس خـارة : اًفصق اًسادس 

ىون يف اذلال دًَي ؿَََ، ويف اًـصف صاُس هل، حىت ميىن اكلاظب إذا  سِي  ذياوهل، ٍو  أذشٍ ٌو

ـؿل  ا أردت "أظَلت هل الامس أن ًـصف اًلصض ًو
486
واًسبب يف ذعل أهَ بس  ن اًوضوح وػِور  .

فإن ُشا اٌَفغ ًسل ؿىل أن اـلصاد  ٌَ ُو اذلسن " اًضمس "اًلصض  ن الاس خـٌلل، حفني ثعَق  

واًيور؛ هنٌل  ن أدط ا ور اًيت ثخـَق ابًضمس، وأن اًـصف كس حصى بأن ٌض بَ  ن أخَِا بَ، 

أ ا اًض بَ يف اٍمتثَي فِحخاج إىل هؼص يف ... وثـػورف هون اًيور واذلسن أظ فهيا ًلاس ؿَََ

و  ًؼِص إ بـس أن حىمتي ازلي اًيت ٍىون ًِا دذي يف  اس خًبػاظَ، وإؾٌلل ثأ ي ٌَوكوف ؿَََ، ُو

﴿: وذعل حنو كوهل ثـاىل.  جضىِهل                                

  ﴾ اًة، ف ًعح اًلول بأن اذلَاة  اء، أو إمنا اذلَاة اصلهَا  اء أىًزياٍ  ن اًسٌلء، ف ٌس خلمي 

، واًسبب "إخل...إمنا اذلَاة اصلهَا  ثي  اء ًزنل  ن اًسٌلء: " اًلول و ٍىون هل  ـىن إ إذا كسرانٍ وكَيا
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فبس إذن  ن إؾٌلل ذُن وانامتل ازلي حىت .  يف ذعل ؿسم ثعور ص بَ بني اصلهَا واـلاء ًعح كعسٍ

ًخأىت اًض بَ ؿىل اًيحو اطلي ثُت بَ اًلاًة
487
 . 

 واكؽ اٍمتثَي وثأزريٍ يف اـلـاين واًيفوس :  

اهخلي إىل اذلسًر ...  بـس أن بني ؾبس اًلاُص حلِلة اًدضبَِ واٍمتثَي، وخىّل اًفصوق اًفاظةل بُهنٌل

وكس ثوسؽ يف بَان ...ؾن  واكؽ اٍمتثَي وثأزريٍ يف اًيفوس، وأثصٍ يف أداء اـلـىن، وأس باب ذعل اًخأزري

ذعل ويف ؾصض ا ثةل واًضواُس، حمَ ًِا حتََ أدبَا رااـا، ًسل ؿىل  َىة يف اًبَان راخسة، وبرص 

...  بأساًَب اًالكم اًـصيب، وذوق أديب رفِؽ

ٍواكؽ اٍمتثَي وثأزري  : 

: ذهص ؾبس اًلاُص أن اٍمتثَي ًلؽ يف اًالكم ؿىل وهجني
488
 

أن جييء يف أؾلاب اـلـاين، وذعل بأن ًشهص اـلض بَ بَ اطلي بَ متام اٍمتثَي بـس الكم : أوهلٌل 

 : نٌل يف كول ابن اـلـزت...ًخضح فَِ أحوال اـلض بَ

                           َْ  اْظرِبْ ؿىل  َضِغ اذلَسو        ِد فإّن َظبػَصَك كاثَُػ

َْ   ػُي هفَسػَِا     ػػػػػػػفاًيّاُر ثْأك      ػ ْس  ا ثْألُكُ   إْن ؾل جَتِ

حِر  ثَّت حال اذلسود ًعرب ؿىل قَؼَ فميوت مكسا، حبال اًيار ختمس إن ؾل متس ابًوكود اًزم 

...  صلوام اص خـاًِا، وكس ذهص اـلض بَ بَ بـس الكم بني حال اـلض بَ

أن ثربز اـلـاين ابخساء يف ؿَو زوب اٍمتثَي،وثيلي  ن ظورهتا اظََة إىل ظورثَ، وذعل :اثىهيٌل 

حِر جييء اٍمتثَي ؿىل حس الاس خـارة، ف ثشهص يف اًالكم حال اـلض بَ،نٌل يف كوهلم ميثَون حال 
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" أذش اًلوس ابرهيا:"،وكوهلم يف بَان إس ياد ا ص إىل  ن حيس يَ"أراك ثلسم رخ وثؤدص أدصى:"اـلرتدد

 "  ا زال ًفذي  ٌَ يف اطلروة واًلارب:"وكوهلم يف ثعوٍص حال  ن حيخال ً ص حىت ًعي  ٌَ إىل  ا ًٍصس

: و ٌَ كول ابن ًيىم ًعف كو ا هلم  ٌؼص حسن وخمرب كبَح
489
 

َُ ُرَواٌء َو  ػا هَلُ َث ػَ يف دَسَِص اًّس                   ...  َ صُ ػػْرِو ِ هْنُُم َ ثٌَي        ًَػ

بسو أثص اٍمتثَي واحضا خََا يف إبصاز ثغل اـلـاين اـلمثةل، حِر ٍىديس اًالكم بَ أهبة وحٌل،  ُشا ًو

صثفؽ كسرٍ، وثخضاؾف كواٍ يف حتًصم اًيفوس وإاثرة اًوخسان واس امتةل اًلَوب ...ٍو
490
 

إذا خاء يف أؾلاب اـلـاين، "اٍمتثَي"واؿؿل أن مما اثفق اًـلء ؿَََ، أن:"ويف ذعل ًلول ؾبس اًلاُص

أوبصزت يه ابدذعار يف  ـصضَ،وهلَت ؾن ظورُا اظََة إىل ظورثَ، هساُا أهبة،وهس هبا  ٌلبة، 

ا،وضاؾف كواُا يف حتًصم اًيفوس ًِا، ودؿا اًلَوب إٍهيا،واسدثار ًِا  ا، وصب  ن انُر ورفؽ  ن أكساُر

فإن اكن  سحا، اكن أهبيى وأخفم، . ن أكايص افئسة ظبابة ولكفا،وكّس اًعباع ؿىل أن ثـعهيا حمبة وصلفا

هإىل آدص...وأهبي يف اًيفوس وأؾؼم،وأُز ٌَـعف،وأرسع ًًف،وأخَب ٌَفصح،وأكَب ؿىل اـلمخسح
491
 

ا "و ـىن ِا أُي ادب:، أي"صب  ن انُر شٍ ...حسًت بَ اـلـاين، وخادت، وصِصت، وثساًو ُو

أي ظارت بَ اـلـاين ذوات  ٌاكب، " هس هبا  ٌلبة"و ـىن...كمية يف ادب  جتحس، وفضي فَِ  ًيىص

و ...أؾين ذوات رشف، ًِا  ن اًفضي  ا ثـَو بَ ؿىل هؼصاهئا شا  ن أثص اٍمتثَي يف اـلـىن هفسَ، ُو ُو

و كوهل: أ ا اًلسم اًثاين...اًلسم اول  ن ُشا اًيط ، فإهَ "وضاؾف كواُا يف حتًصم اًيفوس ًِا:"ُو

و فـي ُشٍ اًعيـة    سذي آدص  ن  ساذي ثلومي اًيط اديب، واطلي دذَت فَِ ظيـة اٍمتثَي، ُو

ومه ممن - فـبس اًلاُص ٌرشح هَف ثخَلى هفوس اكلاظبني..يف اًيط هفسَ، ًوىن يف اطلي ًخَلى اًيط

ظور ُشا اٍمتثَي، وكس أخاد يف ُشٍ اًـبارة، وأن ُشٍ اًعور ثيفش إىل أكايص - ارثفـوا ؾن ظبلة اًـا ة
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ىون ًِا رهني يف أكاظهيا، وحتصك  ا كص يف كصار اًيفس، و جس خثريٍ  افئسة أي ثساذي رسائص اًلَوب، ٍو

... وثـعفَ حنو اـلـىن
492
 

بـس ُشا اًوظف اًـام ثص اٍمتثَي يف اًيفس، رحؽ وكسم ُشا اثص ؿىل فٌون "مث إن ؾبس اًلاُص

ع ػػاًالكم واقصاض اًيت ٍصوم اًياس اابهة ؾهنا، فان اكن  سحا اكن أهبيى وأخفم، وإن اكن ذ ا اكن أوج

ىشا .."ُو
493
 

نٌل _واهخلي بـس ذعل إىل بَان  ا أمجي ذهصٍ  ن اثص اًيفيس ٌَمتثَي، وبَاهَ طلعل اثص اًيفيس 

ٌض بَ معََات اًخسًرب ؿىل اًخشوق، وذعل بـصض اًفىصة جمصدة  ن ظيـة - ذهص اصلنخور أبو  وىس 

اٍمتثَي وحماوةل رظس  ا جيسٍ اًلارئ يف هفسَ، رظسا دكِلا، مث ؾصضِا ويه يف ظورة اٍمتثَي، مث رظس  ا 

...جيسٍ يف هفسَ يف ُشٍ اذلاةل اًثاهَة، مث اـلوازهة بني اذلاًخني
494
 

وإن اكن ثلي اذلاخة فَِ إىل اًخـًصف، – وإن أردت أن ثـصف ذعل : "و ن أ ثةل ذعل كوهل

س خلىن يف اًوكوف ؿَََ ؾن اًخوكِف  :  فاهؼص إىل حنو كول اًبحرتي– ٌو

فاِة َوصاِسٌؽ                    ـُ َؾْن لُكِ ِهسٍّو يف اًيََسى َو رَضًِب    َداٍن ؿىَل أًَِْسي اًْ

َُِو َو َضْوُءٍُ                ـُ ْعَبِة اًَسػاِرٍَن جِ           اَكًَْبْسِر أَفَْصَط يف اًْ ـُ ُد كَصًِػِب ػػػػػٌَِْ

وفىص يف حاعل وحال اـلـىن  ـم، وأهت يف اًبُت اول ؾل ثًذَ إىل اًثاين، وؾل ثخسبص هرصثَ إايٍ، 

ؤدي إًََ انػصاٍ، مث كسٌِل ؿىل اذلال وكس وكفت ؿَََ، وثأ َت  ومتثَهل هل فامي ميًل ؿىل اوسان ؾَياٍ، ًو

ظصفَِ، فإهم ثـؿل بـس  ا بني حاًخَم، وصسة ثفاوهتٌل يف متىن اـلـىن صلًم، وحتببَ إًَم، وهبهل يف 

..."هفسم، وثوفريٍ وسم
495
 

: وأوضس كول ابن ًيىم: " وكال يف  وضؽ آدص- 
496
 

هُلُ مَسِجاً       ـْ َُ ِ ْن أَْكبَِح اًُعَوِر ػػػ َرأًََْت ص   ِإذاَ أَُدو اذلُْسِن أحَْضَى ِف َ وَرث
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:  وثبني اـلـىن واؾصف  لسارٍ، مث أوضس اًبُت بـسٍ

ْبَم اكًَضْمِس يف ُحْسٍن، أًََْم حََصاَن     َُ ِر؟       َو  هَِفُص ِ هْنَا ِإذا  اًَْت ِإىل اًرَضَ

"واهؼص هَف ًٍزس رشفَ ؾيسك ؟ 
497
 

: ونشعل فصّو يف بُت اـلخًيب: " وكال أًضا- 
498
 

ْس مُ  َِ اـلاَء اًُز ػَوَ ْن ًَُم َذا فٍَم ُ صٍّو َ ًصٍغ            جَيِ ًرا ِب

إن ادلاُي اًفاسس اًعبؽ ًخعور اـلـىن بلري : " ًواكن سغل ابـلـىن اًؼاُص  ن اًـبارة نلوعل

ي اكن ًبَف  ن ومق ادلاُي  ظورثَ، وخيَّي إًََ يف اًعواب أهَ دعأ، ُي ويت جتس  ن اًصوؿة، ُو

ًهتيي إىل حِر ػووكشٍ، ومقـَ وردؿَ واٍهتجني هل واًىضف ؾن هلعَ،  ا بَف اٍمت  ل يف اًبُت، ًو

"اىهتيى؟
499

.  إىل كري ذعل  ن ا ثةل...

أس باب ثأزري اٍمتثَي  :

اهخلي إىل ارلعوة اًيت ثَهيا، ويه أس باب ..."وبـس أن بني ؾبس اًلاُص أثص اٍمتثَي يف اـلـاين واًيفوس

شا اهخلال  ذسرج، و وافق ًفعصة اًبحر، وكس أدذي ُشٍ اس باب يف احوال اًيفس َة،  ُشا اثص، ُو

وحـَِا حزء  ن أس باب أوس اًيفوس، وحزء  ن اـلخأًِف ًيافص اـلّسة، وأسس  ن ُشا اباب خََ  ن 

أمه وأرفؽ اصلراسات اًبقَة اًيت ختاًط فهيا اًعيـة اسَوبَة احوال اًيفس َة وثَخبس هبا، وثخساذي 

..." ـِا، وهَف ٍىون اًخيق بني دعصات اٌَلة و دعصات اًلَوب
500
 

:  وأس باب ثأزري اٍمتثَي ؾيس ؾبس اًلاُص حصحؽ إىل  ا ًًل

وذعل أهَ ًيلَِا  ن  ـىن  ـلول إىل  ـىن : أهَ ًيلي اًيفوس  ن  ـىن دفي إىل خًل واحض- 1

ونشا ًيلي اٍمتثَي اًيفس  ن ...حمسوس، فاذلس َات أكوى ثأزريا  ن اًـلََات، وأس بق حعو يف اًيفس

 ـىن ًسرك بـس اًخفىري واًيؼص، إىل  ـىن ًسرك ابًرضورة واًبسهيَة، اكس خَزام اـلسبب اًسبب، وهون 
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 . 118، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
498
 . 330ص  / 1، ج"اًـصف اًعَب يف رشح دًوان أيب اًعَب : " انظَف اًَازيج 
499

 . 119، ص "أرسار اًبكة : "  ؾبس اًلاُص ادلصخاين
500

 . 389، ص " سذي إىل نخايب ؾبس اًلاُص ادلصخاين : " َلس أبو  وىس



  الفصل الثالث 

130 

لص هبا ...ادلزء أظلص  ن اًلك يلَِا  ن  ـىن  ىين ؾيَ إىل  ـىن  رصح بَ، فذأوس اًيفس بشعل ًو ًو

...اـلـىن
501

 

فأول ذعل وأػِصٍ، أن أوس اًيفوس  وكوف ؿىل أن ختصهجا  ن دفي إىل :"...كال ؾبس اًلاُص

خًل، وثأحهيا برصحي بـس  ىين، وأن حصدُا يف اًيشء ثـَّمِا إايٍ إىل يشء آدص يه بضأهَ أؿؿل، وزلهتا بَ 

يف اـلـصفة أح ، حنو أن ثيلَِا ؾن اًـلي إىل احساس، وؾٌل ًـؿل ابًفىص إىل  ا ًـؿل ابضعصار واًعبؽ؛ 

ن اًـؿل اـلس خفاد  ن ظصق اذلواس، أو اـلصهوز فهيا  ن هجة اًعبؽ وؿىل حس اًرضورة، ًفضي اـلس خفاد 

"ًُس ارلرب اكـلـاًية:" ن هجة اًيؼص واًفىص يف اًلوة والاس خحاكم،وبَوغ اًثلة فَِ كاًة اًامتم، نٌل كاًوا
502
 

قًصب بسًؽ ميىن أن خياًف فَِ، "وذعل حِامن ًلؽ اٍمتثَي ؾلِب  ـىن  : هفَِ اًضىوك واًًصب- 2

سؾى ا ذياؿَ واس خحاةل وحودٍ ..."ًو
503

 

:   وذعل حنو كول أيب اًعَب

ُغ َدِم اًْلَزاِل  ـْ َ فَإْن ثَُفِق اَْانِم َو أَهَت ِ هْنُْم     فَإَن اـِلْسَم ب

 وذعل ن اًضاؾص أراد أن ًعف اـلمػسوح بأهَ فاق بين خًسَ وؾل ثـس بٌَػَ وبُهنم  لاربة و 

شا أ ص قًصب و ن ًسؾي  ثي ُشٍ اصلؾوى ...  ضاهبة، بي ظار ُو نأهَ أظي بيفسَ وخًس بصأسَ، ُو

فِو يف حاخة إىل دًَي ًعحح بَ دؾواٍ يف حواز وحودٍ ؿىل ازلةل أو، ًًَذلي  ن ُشا ادلواز اًـام إىل 

و زبوت  ا ادؿاٍ ٌَممسوح بـَيَ فلس " فإن اـلسم بـغ دم اًلزال : " وـلا كال... ادلواز ارلاص، ُو

احذج صلؾواٍ وأابن أن ـلا ادؿاٍ أظ يف اًوحود، وبصأ هفسَ  ن ظفة اًىشب وأزال اًًصب واًضم ؾن 

. سا ـََ
504
 

وذعل إذا اكن اـلض بَ  ـصوف اًعفة كبي اًدضبَِ  ـصفة ... أي بَان  لسار اـلض بَ: بَان اـللسار- 3

...إحٌلًَة، واكن اًدضبَِ ًبني  لسار ُشٍ اًعفة
505
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 . 46، ص "ؿؿل اًبَان : "  ابن ؾبس ػل صـَب



  الفصل الثالث 

131 

 : و ثال ذعل كول جميون ًَىل

َُ فُصوُج اْظاِبؽِ  فَأظَبْحُت ِ ن ًَىَل اًلَساَة نلاِبٍغ        ؿىَل اـلاِء ذاهَْخ

ؤ ي فَِ، مما صم يف أهَ كس  فارلَبة وبوار اًسـي وؿسم حعول اًضاؾص ؿىل  ا ٍصقبَ  ن ًَىل ًو

ِشا فِو  ًبني إ اكن حسوث دِبة ا ي وبوار اًسـي، بي ًٍصس  ان، ًو وكؽ، ومما  حيخاج إىل دًَي وبُص

ٌل، وأهَ كس بَف فهيٌل اًلاًة، حىت أهَ ؾل حيغ  ن حبَبذَ بيشء كي أونرث، صأهَ صأن كابغ  أن ًبني  لساُر

. ؿىل اـلاء ذاهخَ فصوج اظابؽ
506
 

َخلط هل وخَ ص بَ  ن :  ازلؽ بني ظصفني  ذباؿسٍن- 4 وذعل حِر ًعور اًيشء يف كري خًسَ، ًو

كري حمَخَ، فِىون هل  ن اًؼصف واٌَعف  ا  خيفى، إذ ًٍصم اـلخباؿسٍن  ذلاربني، واـلخيافٍصن  ذآًفني، 

... ولكٌل اكن اًخباؿس بني اًض َئني أصس، اكن اًدضبَِ أًعف و أقصب وأجعب وأظصب
507

 

شا اًسبب  ن أس باب ثأزري اٍمتثَي  خيخط ابٍمتثَي، بي ًخأىت أًضا يف اًدضبَِ اًرصحي ...ُو
508
 

أدط  ن اًدض بِػَ يف اًخأزري وحتًصم كوى الاس خحسان، وأس بق - نٌل ذهص ؾبس اًلاُص – ًوىن اٍمتثَي 

ان ...خار يف ُشا اًُص
509
 

ي جضم يف أهَ ًـمي معي اًسحص يف ثأًَف اـلخباًيني حىت خيخرص عل بـس : "...كال ؾبس اًلاُص ُو

ام ص هبا يف .   ا بني اـلرشق واـللصب، وجيمؽ  ا بني اـلض مئ و اـلـصق و ًٍصم ٌَمـاين اـلمثةل ابُو ُو

ًصم اذلَاة يف  ـعَم اًبَان  ن اجعم، ٍو يعق عل ادصس، ًو اصزاص اـلازةل، واص باح اًلامئة، ًو

ًصم اًخئام ؿني اضساد، فِأثَم ابذلَاة واـلوت ٍلوؿني، واـلاء واًيار جممتـني، نٌل ًلال يف  ازلاد، ٍو

َااَ،  وت ؿسااَ ..."اـلمسوح ُو حِاة ًو
510
 

:  و ن أ ثةل ذعل كول اًبحرتي اًسابق
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فاِة َوصاِسؽٌ  ـُ إىل آدصٍ ......       داٍن ؿىَل أًَِْسي اً

: ثوًَس  ـان نثرية وثـسدُا  ن  عسر واحس- 5
511

وإهَ ًَأثَم  ن : "  ويف ذعل ًلول ؾبس اًلاُص

ض خق  ن اظي اًواحس أقعاان، ويف لك قعن مثص ؿىل حسة، حنو أن   اًيشء اًواحس بأص باٍ ؿسة، ٌو

بإٍصااَ ًـعَم صبػَ ادلواد، واطليك اًفعن، وص بَ اًيُْجح يف ا ور واًؼفص ابـلصاد، وبإظدٍ " اًّزهَس "

ص بَ اًبرَي اطلي  ًـعَم صُئا، واًبََس اطلي  ٍىون هل ذاظص ًًذج فااسة وخيصج  ـىن، وص بَ  ن 

..."خيَب سـََ، وحنو ذعل
512

 

ًـعَم ص بَ اوسان يف وض ئَ ومنااَ إىل أن ًبَف حس اًامتم، مث حصاحـَ إذا اهلضت "و ن ذعل أهَ  

:   سة اًض باب، نٌل كال

                  ٍُ ٍل ِحنَي ثُْبرِصُ ُِ ًَْبسو َضِئَ َضـَفاً مُثَ ًَدَِسُق  اـلَْصُء ِ ثُْي 

َُ        ػػٍَْزداُد َحىَت ِإَذا  ا َ َ أَعْ                   ..."َنُص ادلَِسًَسٍِْن هَْلعاً مُثَ ًَْيَمِحُق   كَبَ
513
 

حىت ًخوظي إىل اـلـىن ... حاخة اٍمتثَي يف اًلاًب إىل إؾٌلل اًفىص وثلََب اًيؼص ونرثة اًخأ ي- 6

شا الاحذِػاج  صدٍ إىل دفاء وحػَ اًض بَ ومغوضَ ... اـلصاد، ُو
514

 

إذا أاتك ممث، فِو يف انرث ًيجًل عل بـس أن حيوخم إىل ظَبَ - نٌل ًلول ؾبس اًلاُص–فاـلـىن

و ا اكن  ٌَ أًعف، اكن.  ابًفىصة وحتًصم ارلاظص هل واهلمة يف ظَبَ
515

 ا ذياؿَ ؿََم أنرث، وإابؤٍ 

و ن اـلصهوز يف اًعبؽ أن اًيشء إذا هَي بـس اًعَب هل أو الاص خِػاق إًََ، و ـاانة . أػِص، واحذَاخَ أصس

ف، واكهت بَ أضن ػػؿَ  ن اًيفس أخي وأًطػػاذليني حنوٍ، اكن هَهل أحىل، وابـلًزة أوىل، فاكن  وق

...وأصلف
516
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ًبلي ُيا اًخيبَِ إىل أن ؾبس اًلاُص ؾل ًلعس ابصلكة وارلفاء واًلموض يف اٍمتثَي،  ا ًعي إىل حس  ًو

وكس ظػصح ... - وإمنا أراد سرت اـلـىن بلضاء ركِق ٍزول  ؽ إؾٌلل اًفىص وثلَِػب اًيؼص...اًخـمَة واًلاز

... ُو هبشا يف هناًة حسًثَ ؾن ثأزِػص اٍمتثَي وأسبػابَ
517
 

ثأثّص ؾبس اًلاُص وثأزريٍ يف حبر اٍمتثَي:  

- ًوو بإجياز– أن هخحسث "...جضبَِ اٍمتثَي "ًبلى بـس ُشا اًبَان راء ؾبس اًلاُص ادلصخاين يف  

و سى ثأزريٍ فمين ... مبن س بلوٍ، ممن س بق ؾصض آراهئم- يف دراس خَ طلعل اًفن اًبسًؽ- ؾن  سى ثأثّصٍ

...  خاءوا بـسٍ

  ثأثص ؾبس اًلاُص ابًسابلني : 

فصع ؾن اًالكم يف أظي ؿام ًيسرج حتخَ  بحر - يف اذللِلة–  إن اًالكم يف ُشٍ اـلسأةل، ُو

و  بحر "اٍمتثَي " سذي حتهتا"اًعور اًبَاهَة "، أ ُو اًدضبَِ واٍمتثَي، واذللِلة وافلاز، : ، ًو

.  والاس خـارة، واًىٌاًة واًخـًصغ

شٍ حلِلة ثشهص و ثيىص شٍ اًفٌون اًبَاهَة لكِا، كس ؿادلِا اًبقَون كبي ؾبس اًلاُص، ُو ...   ُو

ئم ًِا ...  ًوىن ؾبس اًلاُص حبهثا حبثا خمخَفا ؾن حبر أًو

وذعل ...    وكس أصار ُو هفسَ إىل ُشٍ اذللِػلة يف هناًة حسًثَ ؾن اًدض بِػَ واٍمتثَي والاس خـارة

واؿؿل أن ُشٍ ا ور اًيت كعست اًبحر ؾهنا، أ ور نأهنا  ـصوفة جمِوةل، وذعل أهنا  ـصوفة : " يف كوهل

وجمِوةل – ؿىل ازلةل،  ًيىص كِاهما يف هفوس اًـارفني ذوق الكم، واـلمتٍِّصن يف فعي حِسٍ  ن ردًئَ

 ن حِر ؾل ًخفق فهيا أوضاع جتصي جمصى اًلواهني اًيت ٍصحؽ إٍهيا، فدس خرصج  هنا اًـَي يف حسن  ا 

وم، وثضبط ضبط اـلز وم اكلعوم ًوـي .  اس خحسن وكبح  ا اس هتجن، حىت ثـؿل ؿؿل اًَلِػن كري اـلُو

 ا اذلاخة إىل لك ُشٍ اظاةل؟ و إمنا ٍىفي أن : " اـلل إن ؾصض عل، أو اًًضاط إن فرت ؾيم، كَت
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ىشا ٍىفِيا اـلؤوهة يف اًدضبَِ واٍمتثَي ٌسري : ًلال الاس خـارة  ثي نشا، فذـس لكٌلت، وثًضس أبَات، ُو

... " ن اًلول
518
 

وؾبس اًلاُص بشعل ًضؽ يف أًسًيا فصق  ا بٌَُ وبني سابلَِ يف حبر اًعور اًبَاهَة، فلس اكن ٍىفهيم 

فذحوا ًِا ابواب ٌّسدون أ ثَهتا دون حتََي ودون وضؽ كواهِػن فاركة و لاًُس ًـصف هبا  ا، ًو أن ٌسمُو

... حِس اًالكم  ن ردًئَ، وحس يَ  ن كبَحَ
519
 

 وميىن اًلول إن   ح ؿؿل اًبَان ؾل ثخحسد وؾل ثخجسس يف هؼًصة  ذاك ةل إ يف نخاابت ؾبس اًلاُص 

وؾل ٍىن دورٍ يف حتسًس   ح ُشٍ اًيؼًصة ..." وخباظة ُشا اذري" ارسار"و" اصلاي "يف نخابََ 

 لعورا ؿىل مجؽ  ا ثبـرث  ن  باحهثا ؿرب نخب اًسابلني واًخأًَف بٌَُ، وإمنا جتاوز ذعل إىل ثـمَق ُشٍ 

اًيؼصات اًـا ة اًّسًـة اًيت اجسمت هبا  ـادلة  ـؼم  ن ثياًووا  وضوؿات ؿؿل اًبَان و باحثَ كبهل، 

..."وأضاف إىل  ا كاًوٍ اًىثري  ن ابواب و اًفعول
520
 

بأهَ حبر حبثا معَلا يف أثص لك فن  ن ثغل اًفٌون يف اًـمي " وؾبس اًلاُص ميخاز  ن سابلَِ مجَـا  

اديب، أي أهَ فَسفِا و بني ؾَوهبا و حماس هنا، وربعِا ربعا وزَلا ابصلراسات اًيفس َة، فازلَي مجَي 

ًخأزريٍ يف اًيفس، وإاثرة اـلضاؾص واطلهصايت، أو اثرة اـلَاكت واذلواس بخحٍصىِا حىت ثفعن إىل اذلسن 

اـلـيوي، وثعهل بأًوان اذلسن اـلادي اطلي حصاٍ يف اًعبَـة يف ثياسلِا، ويف ثآًف اكاياهتا و أظواهتا 

... "وأًواهنا وحصاكهتا
521
 

شا اًالكم ًيعبق ؿىل حبر   ِا ؾبس "اٍمتثَي "ُو ، واطلي ميىن اؾخبارٍ  ن أ ذؽ اـلباحر اًيت ثياًو

فرتق ؾبس اًلاُص ...اًلاُص ابصلراسة واًخحََي اًـمَلني ؾن سابلَِ و ـارصًَ، -  يف دراس خَ ٌَمتثَي– ًو

:  يف ؿسة أ ور، أمهِا
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 . 114، ص ...  "اًبكة اًـصبَة: "  ؿًل ؾرشي زاًس
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 . 149، ص ...  "اًبَان اًـصيب: "  بسوي ظباهة
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ؾوا حسا واحضا بني اًدضبَِ ػػاكن  ن أوااي اطلٍن وض- نٌل ذهص اصلنخور  عَوب– أهَ - أ

... واٍمتثَي، حِامن كسم اًدضبَِ إىل رضبني
522

 

ثوسـَ ودكذَ يف وضؽ اًفصوق اًفاظةل بني اٍمتثَي واًدضبَِ  ن هجة، وبني اٍمتثَي والاس خـارة  - ب

 ...  ن هجة أدصى

ًضاف إىل ذعل ...  الك َ اًصااؽ ؾن  واكؽ اٍمتثَي وأثصٍ يف اـلـاين واًيفوس، وأس باب ثأزريٍ - ت

ثوسـَ يف إٍصاد اًضواُس  ن اًالكم اًبََف، وإثباؾِا ابًخحََي اديب واًيفيس، ودؾوثَ اًلارئ إىل ثشوق 

 . إىل كري ذعل...  اًيعوص

صم يف - أن ؾبس اًلاُص كصأ حصاث  ن س بلَ- نٌل ذهص اصلنخور َلس خل اطلُيب– واذللِلة 

إهَ ُو، وإن اكن : مث اص متَت ؿَََ هفسَ خفصج صُئا آدص كري  ا اكن،  ٌس خعَؽ إوسان أن ًلول- ذعل

ص، كس ٍىون  ن أًػوان  ذـسدة وأ اهن  ذباًية  ُو أظهل، فاًضِس اطلي هظّل بَ وهنّش هل، أظهل رحِػق ُز

... ًىٌَ ظار صُئا كري  ا اكن
523
 

 ٍثأزريٍ فمين خاءوا بـس : 

أ ص  ٍاكد خيفى ؿىل أحس ممن هل - ممن نخبوا يف اًبكة– إن ثأزري ؾبس اًلاُص فمين خاء بـسٍ 

إهنم : وإذا اكن ًلال ؾن اًيحوًني بـس سُبوًَ... إظع ؿىل نخب اًبكة، و ًيىصٍ إ خاحس أو حاسس

داي "فىشعل اكن رخال اًبكة بـس ؾبس اًلاُص ؾَا ؿىل نخابََ ادلَََني ... ؾَال ؿىل نخابَ يف اًيحو

، واطلٍن اس خوؾبا  ـؼم  باحر اًبكة اًـصبَة،  ؽ  ا متزيت بَ دراسة ؾبس "أرسار اًبكة "و" اجعاز 

...  اًلاُص ًِا  ن معق ودكة و هناج واحض

كري أن ُشا اًخأثص اًـام مبا نخبَ ؾبس اًلاُص يف اًبكة،  ًَزم  ٌَ أن اطلٍن خاءوا  ن بـسٍ كس 

اتبـوٍ يف لك آرااَ، بي اذللِلة اًيت ًلف ؿَهيا لك  عَؽ ؿىل  ا نخبَ ؾبس اًلاُص يف اًبكة، و ا نخبَ 

...  كريٍ ممن ثأثّصوٍ، يه أهنم ذاًفوٍ يف  سااي ؿسة
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 . 333، ص " ـجم اـلععَحات اًبقَة و ثعورُا : "  أمحس  عَوب
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 . 3، ص "سٌلت اًبكة ؾيس اًض َخ ؾبس اًلاُص : "  َلس خل اطلُيب
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كس ٍىون  ًضؤٍ ... ؿىل أهَ ًًبلي أن ًحغ ُيا نشعل، أن بـغ  ا ذاًف فَِ أًوئم ؾبس اًلاُص

ـّي ُشا ا ص ... فٌِل  ـَيا فِموٍ  ن ٍلوع الك َ يف اـلسأةل، أو ؿسم إدراوِم ـللاظس اًض َخ  ن الك َ ًو

 ن أوااي  ن وضـوا - نٌل س بق ذهصٍ– اكن ؾبس اًلاُص" اٍمتثَي"، ففي ابب "اٍمتثَي"ًيعبق ؿىل حبر 

... حّسا واحضا بني اًدضبَِ واٍمتثَي، وكس اؾمتس يف اًخفًصق بُهنٌل ؿىل وخَ اًض بَ اـليزتع  ن اًعصفني

شا يف حس ذاثَ ثأثص، لك  ا يف ا ص أهَ ادذَفت وهجة  ونشعل فـي  ـؼم اطلٍن خاءوا  ن بـسٍ، ُو

:  هؼصمه يف ذعل اًخفًصق

إ  ا اكن وهجَ  صهبا ؾلََا، ًوـهل كس هؼص إىل  ا " اٍمتثَي " ٍصى  - نٌل س بق- فاًساكيك 

ًضاف إىل ذعل أن ؿٌَل ...  ن كريٍ" اٍمتثَي"ذُب إًََ ؾبس اًلاُص  ن أن اٍمتثَي اـلصهب أخسر ابمس  

و خفص اصلٍن اًصازي ، أن نخابَ ُشا إمنا "هناًة اجيػاز"واطلي ذهص يف  لس ة نخابَ  -  ن أؿم اًبكة ُو

ُو ادذعار وإؿادة حصثُب ًىذايب ؾبس اًلاُص
524
ُو " اٍمتثَي"كس رصح بأن اًدضبَِ اطلي خيط ابمس  - 

... ا اكن  ٌزتؿا  ن احامتع أ ور ًخلِس اًبـغ ابًبـغ
525

يف  ـؼم - نٌل ذهص اصلنخور اطلُػيب– ، واًساكيك

...آرااَ اًبقَة، ًيلي ؾن اًفػرص اًصازي
526

 

ٍصى أن اٍمتثَي  ا اكن وهجَ -نٌل س بق أًضا-وارلعَب اًلزوًين، و ـَ مجِور اًبقَني 

فلس ذاًف ؾبس اًلاُص يف أهَ ؿس  ا اكن وخَ اًض بَ فَِ  ن اـلصهبات ...  صهبا، سواء اكن حس َا أو ؾلََا

اذلس َة متثَ  جضبهيا، ًوـي اًسبب يف ذعل أهَ أدرك أن اًوخَ ؾيس ا ٍىون  ن ثغل اـلصهبات اذلس َة 

 خيَو  ن دفاء، وإن اكن  حيخاج ذاك ارلفاء يف  ـؼم ظور اـلصهبات اذلس َة إىل ثأول ورصف ؾن 

...اًؼاُص
527
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ًوىٌَ ثأزري ... نٌل اكن ًـبس اًلاُص ثأزريٍ يف ابب اًضواُس وحتَََِا، واذلسًر ؾن ثأزري اٍمتثَي

..."ؾل ٌس خعَـوا أن حيخفؼوا هل ابـلس خوى اطلي وظي إًََ ؾبس اًلاُص"ضـَف، إذ
528

، بي إن كعورمه 

.  ؾيَ صسًس

:  وفامي ًًل ذهص أمه هخاجئ اًفعي اـلس خزَعة•

ًـس ؾبس اًلاُص ادلصخاين  ن أوااي  ن وضـوا حسا واحضا بني اًدض بِػَ واٍمتثَي، وذعل : أو    -

مما ًسل ؿىل ... بني اٍمتثَي والاس خـارة- أًضا– مبا أزبذَ  ن فصوق ؿسًسة بُهنٌل، بي إهَ فصق ثفًصلا دكِلا 

...  ؿؿل راخس، وذاكء حاد، وكصحية فِاضة، وبرص بأساًَب اًـصب يف الكهما

أي – ، أهَ لك جضبَِ اكن وخَ اًض بَ فَِ ؾلََا كري قصزي "اٍمتثَي"  شُب ؾبس اًلاُص يف: اثهَا- 

صى أهَ اخسر - كري حلِلي سواء اكن  فصدا أم  صهبا، و ؽ ذعل فِو ًفضي اـلصهب اًـلًل ؿىل اـلفصد، ٍو

...  ابؾخبار اًرتهَب يف اٍمتثَي- اكًساكيك–ورمبا اكن ُشا ُو اطلي أقصى اـلخأدٍصن "...ابمس اٍمتثَي

و حلِلة ًلوًة" اٍمتثَي"ثبني أن : اثًثا-  نٌل كس ... ؾيس ؾبس اًلاُص كس ًأيت يف ظورة اًدضبَِ ُو

واًضواُس اًيت  ثي هبا،  ؽ ثرصحيَ بأن اٍمتثَي كس ٍىون ... ويه جماز ًلوي– ًأيت يف ظورة الاس خـارة 

.  ذري صاُس ؿىل ذعل... جمازا فلِػئم بَ ؿىل حس الاس خـارة

متزي ؾبس اًلاُص ؾن سابلَِ وحلَِ، حبسًثَ اًصااؽ اـلسِب ؾن أثص اٍمتثَي يف اـلـاين : رابـا- 

 ؽ اًخوسؽ يف إٍصاد اًضواُس  ن اًالكم اًبََف، وحتَََِا حتََ أدبَا ... واًيفوس، ورشحَ س باب اًخأزري

وهفس َا  ـملا، ودؾوثَ اًلارئ أو اًسا ؽ إىل ثشوق اًيعوص، ويف ذعل ثسًرب ٌَمخَلي ؿىل حسن 

...  اًخشوق واًيلس

ًوىّن "...اٍمتثَي"صم يف أن ؾبس اًلاُص كصأ حصاث  ن س بلوٍ، و ن ذعل  ا نخبوٍ ؾن: ذا سا-

بٌَُ وبني - نشعل–بي إن اًفصق يف ذعل ػاُص  ...بٌَُ وبُهنم فصكاً هبريا يف ظًصلة ؾصض ذعل اًفن اًبسًؽ

حلَِ، فؿل ٌس خعَـوا أن حيخفؼوا هل ابـلس خوى اطلي وظي بَ إًََ ؾبس اًلاُص، فض ؾن أن ًضَفوا 

...  إًََ خسًسا
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ؾبلًصٍة فشة جضِس ًعاحهبا ابًخفوق، وثبوء اـلاكن ...   وإن يف ذعل صلًَ ؿىل ؾبلًصة ذعل اًـؿل

... اًـًل  ن سٌلء اًبكة اًـصبَة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارلامتة



 

 

                                                     

، واطلي وكفٌا  ن ذهل ؿىل "جضبَِ اٍمتثَي"بـس ُشا اًخّعواف يف رحاب ذعل اًفّن اًبسًؽ؛ فّن 

حلِلذَ ، ووكفٌا ؿىل - فامي هؼّن وىزمع– بساايت وضأثَ وختَّلَ ، وثدبّـيا  صاحي منّوٍ وثعّورٍ، وجتَّت ًيا 

بـس ُشا لكَ، آن اوان ٌَمعّوف ...حواهب  ن هجود ؾبس اًلاُص ادلصخاين يف رمس حسودٍ، ورفؽ كواؿسٍ

بسي اًَْجىَن، وحىن اًبحر هخاجئَ شٍ  ...أن ًَلي اًـعا، ًو  : أمهِّا–  أهّيا اًلارئ اًىصمي– ُو

ثبنّي ممّا س بق ؾصضَ  ن آراء ؿٌَلء اًبكة اًسابلني يف اًخّمثَي، أّن  فِوم ذعل اًفّن : أو- 

اكن ؿاً ا، ًعَق ؿىل نثري  ن اًّعور اًبَاهَة اكس خـارة واًىٌاًة -كبي ؾبس اًلاُص ادلصخاين – اًبقي 

 . وكس ثبنّي ذعل خََاّ  ن ذل اًّضواُس اًيت  ثَّوا هبا ...واًدّضبَِ الاظعيح

أّن كسا ة بن حـفص ٍىون أّول  ن ؿّس اًخّمثَي خماًفا ٌَدضبَِ، وأّول  ن دّعَ - أًضا- ثبنّي :اثهِػا -

 ن خاءوا بـسٍ ثأثّصاً صسًػساً، كري أّن ذعل ؾل مييؽ  ن أن - يف معهل- وكس ثأثّصٍ...بخـًصف، و ثّي هل بضواُس

ًوىّن ذعل لكَّ ؾل ٍىن اكفِا ...حىون هلم بـغ اـلحؼات واًزايدات و الاس خسرااكت اًيت أثصت اًبحر

 .، ورمس حسودٍ، وحتسًس  ـاـلَ "جضبَِ اٍمتثَي"ًبَان حلِلة 

، ًوىٌَ أصار إًََ إصارة دكِلة، "اٍمتثَي" ُياك  ن اًبقَني  ن ؾل ٍصد ؾيسٍ  ععَح :زػاًثا -

أوأصار إًََ بأ ثَخَ، وبَان ... اطلي ُو ؾيسٍ  ن افلاز، نٌل رأًيا ؾيس ادلاحغ" اـلثي"حتت  سّمى 

و صّم يف أّن ُشٍ اصارات واـلحؼات ...حس يَ، حىت مّساٍ جضبَِ اًبكة، نٌل س بق ؾيس اًّصّ اين

 .كس أفاد  هنا  ن خاءوا بـسٌُل

وؾيس اًخحلِق .  ذَعيا إىل أن  ـاين اٍمتثَي يف اٌَلة حصحؽ إىل اـلٌلزةل واًخجس مي واًخعوٍص:رابـػا -

... فإهّنا حصحؽ إىل اـلٌلزةل و ٌاػصة اًيشء ٌَيشء

ه اًض بَ ػػ ا اكن وج : "اظعحا أهَّ" لػػبََ اٍمت ػػجش"ل واؿسل يف  ـىن ػ اًصأي ا ر:ذا سا- 

شا -  " كة اًـا ةػػه و ًفعن إًََ إ أحصاب اذواق اًسَمية، اطلٍن ارثفـوا ؾن ظبػكا  ًسركػػفَِ ديق ُو

: ًخحلق يف



 

 

 .  ا اكن وخَ اًض بَ فَِ  فصدا ؾلََا كري قصزي 

 . و ا اكن وخَ اًض بَ فَِ  صهبا ؾلََا 

 . و ا اكن وخَ اًض بَ فَِ  صهبا حس َا 

 ا اكن وحػَ اًض بَ فَِ واحضا بٌُا  حيذػاج إىل إؾٌلل :   وأّ ا اًدض بِػَ كري اٍمتثًَل فِو خبفَ، أي

شا ًخحلق يف- فىص وإًعاف روًة  :ُو

  ا اكن وخَ اًض بَ فَِ  فصدا حس َا 

 (واًضأن يف  ثي ُشا اًوخَ أن ٍىون  فصدا)و ا اكن وخَ اًض بَ فَِ ؾلََا  

وحس ُيَ يف ... ًيعوي ؿىل أرسار ؾؼمية ثسّل ؿىل فضََخَ وؿَّو  زًنخَ" اٍمتثَي" ثبنّي أّن :سادسا- 

و ا ؿىل اـلصء  ن حصج إذا كال ؾن  ...ػاُص ابُص– اًلصآن اًىصمي، واذلسًر اًيبوّي، والكم اًـصب 

ةَلِ اًَصِبَؽِ ِ َن اًَزَ انِ "إهَّ  ن اًبَان : ذعل اًفّن اًبسًؽ   ".ِبَمزْنِ

 ًـس ؾبس اًلاُص ادلصخاين  ن أوااي  ن وضـوا حسا واحضا بني اًدض بِػَ واٍمتثَي، وذعل مبا :سابـا -

شا مما ًسل ؿىل ...بني اٍمتثَي والاس خـارة- أًضا– أزبذَ  ن فصوق ؿسًسة بُهنٌل، بي إهَ فصق ثفًصلا دكِلا  ُو

.  أّن ظور اًبَان ؿىل ادذفِا اكهت كس متزّيت ؾيسٍ، خبف  ن س بلوٍ

– ، أهَ لك جضبَِ اكن وخَ اًض بَ فَِ ؾلََا كري قصزي "اٍمتثَي"  شُب ؾبس اًلاُص يف :اث ٌا- 

صى أهَ - أي كري حلِلي سواء اكن  فصدا أم  صهبا، و ؽ ذعل فِو ًفِضي اـلصهب اًـلًل ؿىل اـلفصد، ٍو

ابؾخبار اًرتهَب يف - اكًساكيك–ورمبا اكن ُشا ُو اطلي أقصى اـلخأدٍصن "....اخسر ابمس اٍمتثَي

... اٍمتثَي

و حلِلة ًلوًة" اٍمتثَي" ثبني أن :اتسـا-  نٌل كس ...ؾيس ؾبس اًلاُص كس ًأيت يف ظورة اًدضبَِ ُو

واًضواُس اًيت  ثّي هبا،  ؽ ثرصحيَ بأن اٍمتثَي كس ٍىون ...ويه جماز ًلوي– ًأيت يف ظورة الاس خـارة 

. ذري صاُس ؿىل ذعل...جمازا فلِػئم بَ ؿىل حس الاس خـارة

 متزي ؾبس اًلاُص ؾن سابلَِ وحلَِ، حبسًثَ اًصااؽ اـلسِب ؾن أثص اٍمتثَي يف اـلـاين :ؿارشا- 

 ؽ اًخوسؽ يف إٍصاد اًضواُس  ن اًالكم اًبََف، وحتَََِا حتََ أدبَا ...واًيفوس، ورشحَ س باب اًخأزري



 

 

وهفس َا  ـملا، ودؾوثَ اًلارئ أو اًسا ؽ إىل ثشّوق اًيعوص، ويف ذعل ثسًرب ٌَمخَلي ؿىل حسن 

... اًخشّوق واًيلس

"... اٍمتثَي" صم يف أن ؾبس اًلاُص كصأ حصاث  ن س بلوٍ، و ن ذعل  ا نخبوٍ ؾن :حادي ؾرش- 

بٌَُ - نشعل–بي إن اًفصق يف ذعل ػاُص ...ًوىّن بٌَُ وبُهنم فصكاً هبريا يف ظًصلة ؾصض ذعل اًفن اًبسًؽ

وبني حلَِ، فؿل ٌس خعَـوا أن حيخفؼوا هل ابـلس خوى اطلي وظي بَ إًََ ؾبس اًلاُص، فض ؾن أن 

ؾبلًصٍة فّشة جضِس ًعاحهبا ابًخفّوق، ...وإّن يف ذعل صلًَ ؿىل ؾبلًصة ذعل اًـؿل...ًضَفوا إًََ خسًسا

... وثبّوء اـلاكن اًـًل  ن سٌلء اًبكة اًـصبَة

ٌس خحّق  ن ادلِس يف سبِي بَان حلِلذَ، وإبصاز رشفَ وفضََخَ، " جضبَِ اٍمتثَي"واذللِلة أّن فّن 

واًيَّة  ـلودة ؿىل حتلِق ُشا ا ص فامي ٌُس خلبي، و ن ػل وس متّس . أضـاف  ا بُِشل...و اكهخَ  ن اًبكة

. وآدص دؾواان أن اسلس ؼل رّب اًـاـلني- إهَّ أهصم  سؤول...اـلـوهة واًخوفِق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

اـلعادر و اـلصاحؽ



 

 

اـلعادر واـلصاحؽ 

 بصواًة حفط ؾن ؿامص ،اًلصآن اًىصمي . 

  ( ُػ637:ت)ابن ازري،  ضَاء اصلٍن أبو اًفذح هرص ػل بن أيب اًىصم: 

 1999 ،بريوت،اـلىذبة اًـرصًة،حمي اصلٍن ؾبس اسلَس:حتلِق،"اـلثي اًسائص يف أدب اًاكثب واًضاؾص-" (1

 بسون اترخي،2ط،اًلاُصة،دار هنضة  رص،أمحس اذلويف وبسوي ظباهة:حتلِق،"اـلثي اًسائص-" (2

  ابن اًصويم: 

 2002: 3 ط ، بريوت، دار اًىذب اًـَمَة،أمحس حسن بسج :  رشح،" اصلًوان-" (3

 (ُػ751:ت)ابن اًلمي،  َلس بن أيب بىص اصل ضلي : 

 ُػ1427: 1ط،اًسـودًة.ع.م،دار ابن ادلوزي،ٌّسي اًس َس َلس:حتلِق،"بسااؽ اًخفسري-" (4

 1981 ، بريوت، دار اـلـصفة،سـَس َلس منص ارلعَب:  حتلِق،"ا ثال يف اًلصآن اًىصمي-" (5

 (ُػ296:ت)ابن اـلـزت، ؾبس ػل: 

     1990: 1ط،بريوت ،دار ادلِػي ،ؾبس اـليـم دفايج : حتلِػق،" اًبسًػؽ-" (6

 بريوت ، ظبـة دار ظادر،"اصلًوان-  (7

 (ُػ728: ت)ابن حميَة ، أمحس بن ؾبس اذلَمي: 

 ُػ1419: 1ط،بريوت ، دار اًفىص، حتلِق ظسيق مجَي ؾعار،" اميان-" (8

 ( ُػ392:ت)ابن حين، أبو اًفذح ؾامثن : 

 1952: 2ط، رص،اـلىذبة اًـَمَة،دار اًىذب اـلرصًة،َلس ؿًل اًيجار: حتلِق،"ارلعااط-" (9

  (ُػ463 أو 456: ت)ابن رص َق، أبو ؿًل اذلسن : 

  بسون اترخي، بريوت،ظبـة دار ادلَي،َلس حمي اصلٍن ؾبس اسلَس : حتلِق،" اًـمسة-" (10

 (ُػ466:ت)ابن س يان ارلفّايج، أبو َلس ؾبس ػل بن َلس : 

 1994: 2 ط، اًلاُصة،  ىذبة ارلاجني،ؿًل فودة :  حتلِق،"رس اًفعاحة-" (11



 

 

 ابن ؿاصور، َلس اًعاُص : 

 1984 ، ثووس، اصلار اًخووس َة ًٌَرش،"اًخحٍصص واًخيوٍص-" (12

  ّ(ُػ395ت )ابن فارس ، أبو اذلسني أمحس بن زهصاي : 

 1979،دار اًفىص،ؾبس اًسم ُارون: حتلِق،" لاًُس اٌَلة-" (13

  (ُػ276:ت)ابن كذَبة ، ؾبس ػل بن  سؿل: 

ي  ضلك اًلصآن-" (14 .  بسون اترخي، اـلىذبة اًـَمَة،اًس َس أمحس ظلص :  حتلِق،"ثأًو

 (ُػ774:ت)ابن نثري ، أبو اًفساء ؾٌلد اصلٍن إسٌلؾَي اصل ضلي: 

 1990: 1 ط، ادلزائص،دار اًثلافة،"ثفسري اًلصآن اًـؼمي-" (15

 2006: 1ط،اًلاُصة،دارابن اًَِمث،اًضـصاوي حودةَلسحودة،وَلسحس ين:حتلِق،"اًبساًةواٍهناًة-" (16

  ابن  لبي

  1995 ،بريوت،دار اًرشق اًـصيب،ؾزة حسن:  حتلِق،"اصلًوان" (17

  ( ُػ711:ت)ابن  ٌؼور، أبو اًفضي حٌلل اصلٍن افًصلي اـلرصي: 

 بسون اترخي، بريوت ،دار ظادر،"ًسان اًـصب-" (18

 ادعي، قَّاث بن قوث اًخلَيب : 

 1994: 2 ط، بريوت ،دار اًىذب اًـَمَة ،رشح همسي َلس انرص اصلٍن ،"اصلًوان-" (19

 (ُػ216: ت)امصـي، ؾبس اـلغل بن كًصب : 

 2004: 1ط،بريوت،دار اًىذب اًـَمَة،سـسي ضياوي: حتلِق ورشح ،"امصـَات-" (20



 

 

 اؾىش،  ميون بن كُس : 

 1980 ، بريوت، دار بريوت،اصلًوان-" (21

 اؿؿل اًضًمتصي .

 بسون اترخي ،بريوت،دار اًفىص،أصـار اًضـصاء اًس خة ادلاََُني (22

 (ُػ1270:ت)اًويس ، أبو اًفضي صِاب اصلٍن اًس َس َلود اًبلسادي: 

 بريوت، دار احِاء اًرتاث اًـصيب،"روح اـلـاين يف ثفسري اًلصآن اًـؼمي واًس بؽ اـلثاين-" (23

 ا ني، َلس اًـَوي اًِصري: 

 2001: 1ط، بريوت،دار ظوق اًيجاة،"حسااق اًصوح واًصحيان يف روايب ؿَوم اًلصآن-" (24

  (ُػ403: ت)اًباكين، أبو بىص َلس بن اًعَب : 

  بسون اترخي،4ط،بريوت، ؤسسة اًىذب اًثلافِة،ؾٌلد اصلٍن أمحس حِسر: حتلِق،"إجعاز اًلصآن-" (25

 اًبحرتي، أبو ؾبادة : 

 1963: 3 ط، رص،دار اـلـارف،حسن اك ي اًعرييف:  حتلِق و رشح،"اصلًوان-" (26

 1962 ، بريوت، دار بريوت، دار ظادر،" اصلًوان-" (27

  (ُػ256:ت)اًبزاري، َلس بن إسٌلؾَي بن إبصاُمي بن اـللرية : 

  1990 ، ادلزائص، دار اًضِاب،"ادلا ؽ اًعحَح-" (28

 ( ُػ512:ت)اًخرٍبزي ، أبو زهصاي حيي بن ؿًل ارلعَب : 

 2004 ، بريوت،دار اًىذاب اًـصيب،جمَس ظصاد: حتلِق،"رشح دًوان ؾيرتة-" (29

 4 اًلاُصةط،دار اـلـارف،حتلِق َلس ؾبسٍ ؾّزام ،"رشح دًوان أيب متّام-" (30

 ( ُػ429:ت)اًثـاًيب،  أبو  ٌعور ؾبس اـلغل اًيُسابوري: 

 1983: 1 ط، بريوت ، دار اًىذب اًـَمَة ، فِس َلس مقَحة: حتلِق،" ًدمية اصلُص يف حماسن أُي اًـرص-"  (31

  (ُػ255ت)ادلاحغ، معصو بن حبص : 



 

 

 1966: 2ط،رشنة  ععفى اًبايب اذلَيب وأودٍ،ؾبس اًّسم َلّس ُارون:حتلِق،"اذلَوان-" (32

 (ُػ471:ت)ادلصخاين ، أبو بىص ؾبس اًلاُص بن ؾبس اًصحٌلن: 

  1992 :3ط، اًلاُصة، عبـة اـلسين،خسة ،دار اـلسين،َلود َلس صاهص: حتلِق،"داي الاجعاز-" (33

 1989: 2ط، رص–  عبـة اـلسين،خّسة-دار اـلسين،َلود صاهص:حتلِق،"أرسار اًبكة-" (34

  ادليسي ، ؿًل: 

 1966: 2ط، ىذبة اجنَو اـلرصًة ،" فن اًدضبَِ-"  (35

  صي،  إسٌلؾَي بن مّحاد  :(ُػ393ت )ادلُو

 1990: 4ط،بريوت،دار اًـؿل ٌَمًني،أمحسؾبس اًلفور ؾعار:حتلِق،"اًعحاح-" (36

 (ُػ320:ت)اذلىمي اًرت شي ، أبو ؾبس ػل َلس بن ؿًل بن اذلسن بن برش: 

  2003: 1ط،بريوت،دار اًىذب اًـَمَة،سَمي  ععفى اًبسري:ثـََق،"ا ثال  ن اًىذاب واًس ية-" (37

 اسلوي، ايكوت: 

 1980: 3 ط،دار اًفىص،"  ـجم ادابء-" (38

 ارلفايج ،َلس ؾبس اـليـم وآدصون: 

  1992: 1ط، اًلاُصة ، اصلار اـلرصًة اٌَبياهَة،"اسَوبَة واًبَان اًـصيب -" (39

 اطلُيب، َلس خل : 

  بسون اترخي،2ط،  رص، عبـة ا اهة،"سٌلت اًبكة ؾيس اًض َخ ؾبس اًلاُص-" (40

 ُػ : ت)اًصازي ، أبو بىص بن ؾبس اًلادر 

  2004 ، اًلاُصة، دار اذلسًر،"خمخار اًعحاح-"  (41

 ( ُػ606:ت)اًصازي ، خفص اصلٍن َلس بن معص: 

 2003 ، رص،دار اـلـصفة ادلا ـَة،سـس سَامين محودة: حتلِق،"هناًة الاجياز يف دراسة اجعاز-" (42

 1981: 1 ط، بريوت، دار اًفىص،" فاثَح اًلَب"أو " اًخفسري اًىبري-" (43



 

 

  (ُػ360:ت)اًصاهمص زي، اًلايض أبو َلس اذلسن بن ؾبس اًصمحن بن ذّد: 

  1983 ،1 ط، اًِيس،بو باي،اصلار اًسَفِة،ؾبس اًـًل ؾبس اسلَس اؾؼمي:حتلِق،"أ ثال اذلسًر-" (44

 (ُػ386ت)اًصّ اين، ؿًل بن ؿُي : 

َلّس ذَف ػل، وَلّس زكَول سم :  حتلِق،.."زث رسااي يف إجعاز اًلصآن: "، مضن"اًيىت يف إجعاز اًلصآن-" (45

  بسون اترخي،  رص، دار اـلـارف،

 (ُػ538ت)اًزخمرشي ، خار ػل: 

 حتلِق ؿادل أمحس ؾبس اـلوحود، وؿًل َلس ؾوض، 1998: 1 ط، اًصايض ، ىذبة اًـبَاكن ،"اًىضاف-"  (46

  1998: 1ط،بريوت،دار اًىذب اًـَمَة،َلس ابسي ؾَون اًسود:حتلِق،"أساس اًبكة-" (47

 اًزوزين، أبوؾبس ػل اذلسني : 

 1985: 5 ط، بريوت، ىذبة اـلـارف،"رشح اـلـَّلات اًس بؽ-" (48

 (ُػ ؿىل اًّصاحج700اـلخوىّف بـس س ية )اًسجٌَليس، أبو َلس اًلامس: 

  1980: 1 ط، اـللصب، اًّصابط،  ىذبة اـلـارف،ؿل اًلازي: حتلِق،"اـلزنع اًبسًؽ-"  (49

 (ُػ626: ت)اًساكيك،  أبو ًـلوب: 

  1987: 2 ط، بريوت،دار اًىذب اًـَمَة،هـمي زرزور: حتلِق،" فذاح اًـَوم-"  (50

 اًس َس ، ؾز اصلٍن ؿًل: 

 1986: 2 ط، بريوت، دار اكصأ،"اذلسًر اًيبوي اًرشًف  ن اًوهجة اًبقَة-" (51

 اًس َس، صفِؽ: 

 1996: 2ط، رص، سًية هرص،دار اًفىص اًـصيب،"اًبحر اًبقي ؾيس اًـصب-" (52

 (ُػ911:ت)اًس َوظي ، أبو اًفضي خل اصلٍن ؾبس اًصمحن بن أيب بىص: 

 2008: 1 ط، بريوت،  ؤسسة اًصساةل انرشون،صـَب ارانؤوط: حتلِق،"اثلان يف ؿَوم اًلصآن-" (53

 اًض يلِعي،  أمحس بن ا ني: 



 

 

 2007: 3ط،بريوت،دار اـلـصفة،ؾبس اًصمحن اـلععاوي: حتلِق،"رشح اـلـَلات اًـرش وأدبار صـصاهئا-" (54

  (ُػ650ت )اًعلاين، اذلسن بن َلس بن اذلسن: 

دار ،إبصاُمي إسٌلؾَي ابَاري: حتلِق،"اًخمكةل واطلًي واًعةل ًىذاب اتج اٌَلة وحصاح اًـصبَة-" (55

 1970،اًلاُصة،اًىذب

 (ُػ852:ت)اًـسلين، أمحس بن ؿًل بن جحص : 

ع . م، اًصايض،دار ظَبة،أبو كذَبة هؼص َلس اًفاراييب:  اؾخىن بَ،"فذح اًباري برشح حصَح اًبزاري-" (56

   2005: 1ط،اًسـودًة

 (ُػ395: ت)اًـسىصي، أبو ُل اذلسن بن ؾبس ػل بن سِي : 

 1989: 2ط، بريوت، دار اًىذب اًـَمَة، فِس مقَحة : حتلِق ،" اًعياؾخني-" (57

  (ُػ749:ت)اًـَوي، حيي بن محزة: 

 ،بريوت،اـلىذبة اًـرصًة ،ؾبس اسلَس ُيساوي :حتلِق،"اًعصاز اـلخضمن رسار اًبكة وؿَوم حلااق اجعاز-" (58

 2002: 1ط

 اًفصزدق،  ٌُلم بن كاًب: 

 إًََا اذلاوي:  رشح،1983: 1ط، بريوت، ىذبة اـلسرسة،دار اًىذاب اٌَبياين،"اصلًوان-" (59

 (ُػ817ت)اًفريوزاابدي ، جمس اصلٍن: 

  1980، رص،اًَِئة اـلرصًة اًـا ة ٌَىذاب،"اًلا وس اقلَط-" (60

 (ُػ770ت )اًفِويم ، أمحس بن َلس بن ؿًل اـللصي: 

  1987،بريوت، ىذبة ًبيان،"اـلعباح اـليري-" (61

  (ُػ739ت )اًلزوًين، خل اصلٍن أبو ؾبس ػل َلس بن ؾبس اًصحٌلن ارلعَب: 

 بسون اترخي،بريوت،دار اًىذب اًـَمَة ،" اًضاح يف ؿَوم اًبكة-" (62

  2003: 1ط، بريوت، دار اًىذب اًـَمَة،إبصاُمي مشس اصّلٍن:  حواص ََعوض،"اًضاح يف ؿَوم اًبكة-" (63

 1932: 2 ط، دار اًفىص اًـصيب، رشح ؾبس اًّصمحن اًربكويق ،"اًخَّرَط -" (64



 

 

  ( ُػ285:ت)اـلربد ، أبو اًـباس َلس بن ًٍزس: 

 1997: 3 ط، بريوت،  ؤسسة اًصساةل،، حتلِق َلس أمحس اصلايل"اًاك ي-"  (65

 (ُػ421: ت)اـلصزويق ، أبو ؿًل أمحس بن َلس بن اذلسن: 

 1991: 1ط،بريوت،دار ادلَي،أمحس أ ني وؾبس اًّسم ُارون:  حتلِق،"رشح دًوان اسلاسة-" (66

 (ُػ654: ت)اـلرصي، ابن أيب اظبؽ: 

 ،افلَس اؿىل ٌَضؤون اس ِة، ورش دلية إحِاء اًرتاث اسيم،حٌفي َلس رشف: حتلِق،"حتٍصص اًخّحبري-" (67

 ازلِورًة اًـصبَة اـلخحسة 

 اـلعـين، ؾبس اًـؼمي: 

بة،"  ن كضااي اًبكة و اًيلس-" (68  2002: 1 ط، اًلاُصة، ىذبة ُو

بة،"اًدضبَِ واٍمتثَي-" (69  2002 ،1ط،اًلاُصة، ىذبة ُو

 اًِامشي ، اًس َس أمحس : 

 2009، 4 ط، بريوت، دار اًىذب اًـَمَة،"حواُص اًبكة-" (70

 2003، دار اًفىص، بريوت، "حواُص اًبكة-" (71

  اًَازيج، انظَف : 

بسون اترخي ،دار هؼري ؾبود،دار ادلَي بريوت،"اًـصف اًعَب يف رشح دًوان أيب اًعَب-" (72

 (ُػ369:ت)أبو اًض َخ اظهباين، أبو َلس ؾبس ػل بن َلس بن حـفص بن حِّان : 

  1982: 1 ط، اًِيس، بو باي،اصلار اًسَفِة،ؾبس اًـًل ؾبس اسلَس اؾؼمي: حتلِق،"ا ثال يف اذلسًر اًيبوي-" (73

 أبو اًـخاَُة : 

 1986 ، بريوت، دار بريوت،"اصلًوان-" (74

 (ُػ745:ت)أبو حِان،  َلس بن ًوسف اهسًيس: 

 ، بريوت،دار اًىذب اًـَمَة،ؿادل أمحس ؾبس اـلوحود، وؿًل َلس  ـوض وآدصون :  حتلِق،"اًبحص اقلَط-" (75

 1993: 1ط



 

 

  (ُػ211: ت)أبو ؾبَسة،   ـمص بن اـلثىن 
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  :صالملخّ                                                

؛ وذلك لما في وجهه من التفصيل الذي شبيه التمثيل أبلغ أنواع التشبيهيعتبر ت    

المعاني، يرفع قدرها، يحتاج إلى إمعان فكر، وتدقيق نظر، وهو أعظم أثرا في 

كثر في القرآن والسنّة فال عجب أن ي...ويضاعف قواها في تحريك النفوس لها

  ...ورفعة شأنه ؛ تدّل على بالغته وحسنهوكالم العرب كثرة الفتة

وشُغَل البالغيون ببيان  ذا الفن البديع لما تقدم،وقد حفلت الدراسات القديمة به    

واختلفت فيه المذاهب ...حقيقته، ورسم حدوده، وإبراز أثره في المعاني والنفوس

  .وتعددت

؛ أبرز من درسوا فن تشبيه التمثيل) هـ471:ت(عبد القاهر الجرجاني  ويعتبر    

وبيان ُأثره في المعاني والنفوس، في رسم حدوده،  -بجهود جبارة –حيث أسهم 

دالئل " و" أسرار البالغة:" وذلك في كتابيه الجليلين...وشرح أسباب تأثيره

   ".اإلعجاز

ة هذا الفن البديع في الموروث العربي، وبيان لبيان أوليهذه الدراسة وتأتي     

حقيقته ومعناه، وأثره في بالغة الكالم، والتعريف باألعالم الذين أسهموا بجهودهم 

  .ةًوتفصيل القول في جهود عبد القاهر خاص، في رفع دعائمه

 :تاحیةالكلمات المف

البیان؛ الصورة البیانیة؛ الخیال؛ التخییل؛ النظم؛ توّخي معاني النحو؛ التشبیھ؛ 

  .ةالبالغالتأثیر في المتلقي؛ االستعارة؛ 
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