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 يف املنظور اإلسالمي أصول النقد األدبي ومصادره
 أ.ّ.و قٖٓ ْحُْ ٛ٘ى١

 ٤ًِس جُطٍذ٤س ُِر٘حش -ؾحٓؼس جألٗرحٌ 

 

 المستخلص

 ٕ جػطٔى ٗوىٗحذؼى أ، ٓٛحوٌ ُِ٘وى جألوذ٢ جُؼٍذ٢  إلغرحشٓؼ٠ ًٛج جُركع ٣    

ٍج جوٝجضٚ ْٝٝحتِٚ جُٜٔ٘ؿ٤س ًػ٤ٍج ػ٠ِ جُٔ٘ؿُ جُ٘وى١ جُـٍذ٢ ، ٓٓطؼ٤ جُٔؼحٍٚ

 ٕ ٣ٍجػ٢ ن٤ٚٞٛس جالوخ جُؼٍذ٢ .وٕٝ أ، 

ًٛج جُركع ػٖ ٓٛحوٌ ػى٣ىز  ك٢  ضٍجغ٘ح جالْال٢ٓ ٝجُؼٍذ٢ ٣ٌٖٔ  ٝهى ًٗق

 ٖٓٝجُـٍذ٢  ١جٕ ضٍكى جُ٘وى ذٔٛحوٌ جٞحك٤س ج٠ُ ؾحٗد جالكحوز ٖٓ جُىٌِ جُ٘وى

ٝجُطٍجظ  ،ٝقى٣ع جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ،جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ  :ُٔٛحوٌجًٙ ٛ

ُؿٜٞو جٝ،ٝؾٜٞوْٛ جُ٘وى٣س  ،٣ٍٖٚحٝٓوحالش جالْال٤٤ٖٓ جُٔؼ ،جُ٘وى١ جُؼٍذ٢

ُط٢ ضطلن ٝجُطٌٛٞ جالْال٢ٓ .ٝهى ؾحءش ًٛٙ جُىٌجْس ك٢ ج٤ُٔس حُ٘وى٣س جُؼج

ك٢ جُٔ٘ظٌٞ  ؤٜح ض٤ٜٔى ذ٤٘ص ك٤ٚ ػ٠ِ ٗكٞ ٓٞؾُ ٌٚٞز جُ٘وىرٓركػ٤ٖ ٣ٓ

غْ ًحٕ جُٔركع جالٍٝ  ،جُ٘وى جُٔؼحٍٚ ،ٝٗحهٗص ذؼٝ ئٌٖح٤ُحشجالْال٢ٓ 

٤ُٝأض٢ جُٔركع جُػح٢ٗ ػ٠ِ ٌَٖ ٓكحُٝس ُلكٙ ،ٓر٤٘ح ألٍٚٞ جُ٘وى ٝٓٛحوٌٙ 

جُوٟح٣ح جُ٘وى٣س ٜٓ٘ح جُٔٛطِف ٠ ؾِٔس ٖٓ ػِ ذططر٤وٜحٝيُي  ،ًٛٙ جالٍٚٞ

ْٛ أٓٞؾُز ٞٔص ْ نحضٔس ضٚ ٝه٤ٟس جٌَُٗ ٝجُٟٕٔٔٞ ٝضح٣ٌم جالوخ غالٝوال

 ؾؼٚ.جٖٝٓ غْ هحتٔس ذٔٛحوٌ جُركع ٍٝٓ، جُط٢ ضٔهٝ ػٜ٘ح جُركع  جُ٘طحتؽ

 

 جٌُِٔحش جٍُت٤ٓ٤س: جُ٘وى جالوذ٢ جُؼٍذ٢, ٓٛحوٌ جُ٘وى , جالْالّ

 

 

Abstract 

This research seeks to prove  the  resources and origins of  

lierary  criticism be fore that our criticism depends a lot  on 

the  arabic criticism implementer using its tools and 

instruments  curri cullum  without taking into account  the 

Arabic  literature  privacy. 
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This  research  discovers  many  resource  in  our  Islamic  

and  Arabic  heritage  which  supplies the  criticism  with  

additional  resources al nnabawi,  the  Arabic  criticism   

heritage , the  contemporary  Islamic  essays  and  their  

criticism  efforts , the  national  criticism  efforts  which  

agree  with  Islamic  perception.       –this  study  comes   in  

two  researches  preceding  by  a preface , ending  in a 

conclusion  which  include   the  most  important  and  

results  and  a list  with  resources  and  references. 

Key Words: Arabic Literary Criticism, Sources, Islam 

 

 جُٔوىٓس:                                              

 

ك٢  جال ،ػٖ جُطٌٛٞ جالْال٢ٓ جُط٣ِٞسػرٍ ٤ٍٓٓضٚ ٣طهَ جُ٘وى جُؼٍذ٢  ُْ    

جُى٣ٖ جإلْال٢ٓ ػٖ جهٛحء  ضكى ٣ٓؼ٠ ج٠ُ ذأًرًٍٛٙ جُٔىز جُط٢ ضٍٔ ذٜح جٓط٘ح 

 ٖٓ تٚئهٛح جُٞجهغ ج٤ُٓح٢ْ ٝجالؾطٔحػ٢ ٝجالهطٛحو١ ٝجُػوحك٢ ٝجُل١ٌٍ، ذَ

،ك٢ أقٖٓ  ُّ جُهحٚسحجُٔؿٝئذوحتٚ قر٤ّ جُٔٓحؾى ًِٜٝح ،٤ٓحو٣ٖ جُك٤حز 

ػِٔص أقٞجُٚ ٝأه٠ٛ وٌؾحضٚ ، ًٝٛٙ جُ٘ظٍز ٢ٛ جٗؼٌحِ ُ٘ظٍز جُـٍخ ُِى٣ٖ 

 .ٝئ٠ُ جألٕ ًٓ٘ ٍٓقِس جالْطؼٔحٌ جُٔرحٍٖأ٣حو نحٌؾ٤س ٝوجن٤ِس ػ٠ِ جغرحضٜح 

ذؼٝ وج٢ٌْ جألوخ  -ٓوٛٞوػ٠ِ ٗكٞ ؿ٤ٍ  -ٝجْْٜ ك٢ ٌْْ ًٛج جُٔٓحٌ

ٝٗوحوٙ ٖٓ جُٔؼح٣ٍٖٚ ج٣ًُٖ ضٞٛٔٞج ذظٞجٍٛ جُ٘ٛٞ٘ جُطٍجغ٤س ك٤ٔح ٣طؼِن 

ٖٓ ه٤ٟس جُى٣ٖ ٝجألوخ ًٔٞهق جألٚٔؼ٢ ٝأذ٢  جُوىٓحءذٔٞهق ذؼٝ جُ٘وحو 

كؿحءش أقٌحّ جُ٘وحو جُٔؼح٣ٍٖٚ ػ٠ِ  ،ٝجُوح٢ٞ جُؿٍؾح٢ٗ  ج٢ُُٞٛذٌٍ 

ح ُٔح ضٞٛٔٞٙ ٖٓ ظٞجٍٛ ًٛٙ ػٗٞجت٤س ٖٝٓٗٞس ضرؼذؼٝ جُ٘ٛٞ٘ جُطٍجغ٤س 

ػُ جُى٣ٖ ئْٔحػ٤َ قٍٞ ه٤ٟس جُى٣ٖ ٝجُٗؼٍ ج١ًُ ، ًكٌْ جُىًطٌٞ جُ٘ٛٞ٘ 

ٝجُٔالقظس جُط٢ ٝهق ػ٘ىٛح جُ٘وى جُؼٍذ٢ ، ٝأٍٚ ك٢ ًَ قحُس ػ٠ِ :"...٣وٍٞ

ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼ٤ٕ ك٢  ً٘ق جُى٣ٖ أٝ جألنالم ، ًٝإٔ  جُو٢ُٞٓٞهلٚ ٢ٛ إٔ جُلٖ 

جألٛىجف جُى٤٘٣س ٝجألناله٤س ال ضأضِق ٠ٝر٤ؼطٚ ، ًٝإٔ جْطٜىجف أٝؾٚ جُه٤ٍ 

"...ضٟؼلٚ ًٔح هحٍ جألٚٔؼ٢
ٔ

ٝإٔ كطٍز ظٌٜٞ جُى٣ٖ ًحٗص كطٍز ػحٌٞس  * "

                                                           
 الفكر دار -ومقارنة وتفسٌر عرض إسماعٌل الدٌن عز:د -العربً النقد فً الجمالٌة أسس 1

 183ص1794 -الثالثة الطبعة-العربً
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 ك٢ ق٤حز ًٛج جُٗؼٍ ٓح ُرع إٔ ضكٍٞ ذؼىٛح ئ٠ُ ٓؿٍجٙ جألٍٝ ٝجضؿحٛٚ جُوى٣ْ ،

 كطٍى جُى٣ٖ ٝجألنالم ضٍى ُٜٔح ٤ٓىجٜٗٔح ٝٝهق ذؼ٤ىج ال ٣ٌحو ٣طأغٍ ذٜٔح

ُْٝ ٣ٌٖ جُ٘وحو ٓ٘ؼ٤ُُٖ ػٖ جُٗؼٍجء ك٢ ٓٞهلْٜ ، ُْٝ ٣طهًٝج ٖٓ جُى٣ٖ .....

ٝجألنالم أْحْح ٣ٍكؼٕٞ ذٚ ٖحػٍج ٣ٝهلٟٕٞ ٖحػٍج أنٍ ، ٝجْطرؼىٝج 

جُه٣ٍ٤س ٖٓ ٤ٓىجٕ جُكٌْ جُ٘وى١" 
ٔ
ئٕ جإلْالّ ُْ  أ٣ٟح : ذؼٝ جُ٘وحو ٣ٍٟٝ 

ضأغ٤ٍٙ ػ٠ِ ج٤ُٔىجٕ ج٢ٌُِٗ  ٣ٌٕٖٝ ُٚ ضأغ٤ٍ ج٣ؿحذ٢ ػ٠ِ جألوخ ٝٗوىٙ ٣ٝوٍٛ

ٝجُرالؿ٢ 
ٕ

٠ُ ٓػَ ًٛج جٍُأ١ ٣ًٛد ٓك٢ جُى٣ٖ ٚرك٢ ٝئ، 
ٖ

ٝأًػٍ جُ٘وحو  

 ئضرحػح ُٔح كٜٔٞٙ ٖٓ ظٞجٍٛ جُ٘ٛٞ٘ جُطٍجغ٤س جُ٘وى٣س ػٖ هٛى أٝ جُٔؼح٣ٍٖٚ

جُـٍذ٤س ، ٝٗظٍضٜح ئ٠ُ ه٤ٟس جُى٣ٖ  ذىٕٝ هٛى، أٝ ضأغٍج ذحًُٔجٛد جُ٘وى٣س

ٝجألوخ جُط٢ ضؼطٔى أْحْح ػ٠ِ جُلَٛ جُطحّ ذ٤ٖ جألوخ ٝجُى٣ٖ ، ذ٤ٖ جألو٣د 

ٝٓؼطوىٙ ٝذ٤ٖ جُى٣ٖ ٝجُك٤حز، ٝضؿ٠ِ يُي ك٢ جُػٌٞز جُل٣ٌٍس جُـٍذ٤س ػ٠ِ 

ضرؼح  -ٝجٞك٠ جُ٘وى جُٔؼحٍٚ ٣ُـ٤د ٖٓ أقٌحٓٚ جُ٘وى٣س ، ج٤ٌُ٘ٓس ٝضٌٛٞجضٜح

ًَ قٌْ ٣طؼٍٜ ُِٗحػٍ ٖٓ ؾٜس جُى٣ٖ ٝجألنالم، كال  –٣ٍس ُٔ٘طِوحضٚ جُلٌ

ضػ٣ٍد ػ٠ِ جُٗحػٍ ك٢ ٓح ٣ٛىٌ ػ٘ٚ ٖٓ ًٛج جُرحخ، ٌٝذٔح ًٛج ٓح أؿٍٟ 

حُطؿحَٝ ػ٠ِ جًُجش جإل٤ُٜس، ٝضو٣ٞٝ جُو٤ْ ٝجألنالم ذذؼٝ ٖؼٍجء جُكىجغس 

أٓح جُ٘وى جُٔطٔٓي ذحُػٞجذص جُى٤٘٣س  ،قط٠ ٚحٌش ًٛٙ ْٔس ذحٌَز ك٢ ٖؼٍْٛ

ناله٤س كاٗٚ ٣ـٍو نحٌؼ ٍْخ جُ٘وحو جُٔط٣ُ٤ٖٔ ك٢ ٓ٘ظٌٞ جُلٌٍ جُ٘وى١ ٝجأل

ٌأ٣ْٜ جُٔؼحٍٚ، كو٤ٟس جُؼالهس ذ٤ٖ جُٗؼٍ ٝجُى٣ٖ ٝجألنالم ٚحٌش ذكٓد 

٣ٍٜٗٙ ؿ٤ٍ جُ٘وحو ك٢ ٝؾٚ جُٗؼٍجء، ٝأٓح جُ٘وحو كوى جُطُٓٞج ًٛج جُلَٛ  "ْالقح

                                                                                                                                       
 الشعر طرٌق :فٌه ٌقول85 صفحة  الموشح كتاب فً ذكر األصمعً إلى ٌنسب قول ثمة هناك  *

 "الن الخٌر باب فً أدخلته واذا.....والنابغة وزهٌر القٌس امرئ مثل الفحول شعر طرٌق هو
 الصدد هذا فً قول وخصومه المتنبً بٌن  الوساطة كتاب صاحب الجرجانً العزٌز عبد وللقاضً

 أن لوجب الشاعر لتأخر سببا االعتقاد سوء وكان ، الشعر على عارا الدٌانة كانت فلو...:أٌضا
 متباٌنٌن األمرٌن ولكن ...الطبقات عدت أذا ذكره وٌحذف الدواوٌن من نؤاس أبً أسم ٌمحى

 . الرأي هذا الى الصولً ذهب وكذلك " الشعر عن بمعزل ،والدٌن
 بسام وابن الجرجانً القاهر كعبد مخالفا موقفا اتخذوا القدماء النقاد أغلب أن هنا التنوٌه وٌجب

 على أما النظري اإلطار تتجاوز لم واألخالق والدٌن الشعر بٌن الفصل قضٌة أن ثم،  والقٌروانً
 أٌضا بالذكر الجدٌر ومن، ومعتقده الشاعر بٌن النقاد من أحد ٌفصل فلم والتطبٌق الممارسة مستوى

 مثل شاعرا اتهموا الذٌن النقاد بعض قبل من الشاعر عن الدفاع معرض فً جاءت األقوال هذا أن
 .بالزندقة المتنبً

 183-المصدر نفسه 1
 194-المصدر نفسه 2

– للكتاب العربٌة الدار -صبحً الدٌن محً -عصرنا إلى وتطورها األدبً النقد نظرٌة 3

 11ص1784تونس – لٌبٌا
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ػ٠ِ ٠ٍٞ جُه١" 
ٔ
ْٛ ًٛٙ ذأوُس ٖٓ ٝهى جْطىٍ جُ٘وحو جُٔؼحٍٕٚٝ ػ٠ِ وػٞج 

جُطٍجظ جُ٘وى١ جُؼٍذ٢ ٣لْٜ ٜٓ٘ح ك٢ قحُس جُ٘ظٍز جُؿُت٤س جُٔرطٌٞز ػٖ جإل٠حٌ 

 .ذكط٤ٔس جُلَٛ ذ٤ٖ جُى٣ٖ ٝجألوخ ٝٗوىٙٝجُٔٞهق ج١ًُ ه٤ِص ك٤ٚ  جُطح٣ٌه٢ 

جُِِٟٔس  ٤سجالْطٍٗجه٣ٝرىٝ إٔ جُوٍجءز ؿ٤ٍ جُٔطأ٤ٗس ، ٝجالٗو٤حو ئ٠ُ جألقٌحّ      

ٝٗظٍضٜح جُٔطكحِٓس ٢ٛ جُٔٓإُٝس ػٖ ضَِٓ كٌٍز ػٍُ جُى٣ٖ ػٖ ٤ٓىجٕ ، 

ًٝٛٙ ٌٚٞز ٓٞٛٞٓس ػٖ ضٍجغ٘ح  ،ْٝحتٍ ٤ٓحو٣ٖ جُك٤حز جألنٍٟ،جألوخ ٝٗوىٙ 

ًٝحٕ  –ئي ُْ " ٣رطؼى ضٍجغ٘ح جُ٘وى١ ػٖ جُؼو٤ىز جإلْال٤ٓس ٝإٔ ٗوحوٗح جألٝجتَ 

ٝػرٍٝج ػٖ ػو٤ىضْٜ ٌٚٞٝج ذطِوحت٤س ًحِٓس  –ك٤ْٜ جُٔكىظ ٝجُوحٌب ٝجُوح٢ٞ 

ٝجٛطٔٞج ذطط٣ٍٞ جُؼَٔ جألوذ٢ ك٢ ظَ جُرالؿس جُوٍآ٤ٗس " جإلْال٤ٓس ،
ٕ

ٝذو٢   

جُ٘وى ٣٘طِن ٖٓ وجتٍز جُطٌٛٞ جإلْال٢ٓ وٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى غٔس ضٛحوّ ذ٤ٖ 

ػٖ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝػِٞٓٚ  جألوخ ٝجُى٣ٖ، ُْٝ ٣ٌٖ جُىٌِ جُ٘وى١ ٓلٛٞال

ًطد ئػؿحَ جُوٍإٓ ًٝطد جُرالؿس ٓػَ ٓؿحَ ٝئػؿحَٙ ، كأٌجء جُ٘وى ٓرػٞغس ك٢ 

جُوٍإٓ ألذ٢ ػر٤ىز ٝٓؼح٢ٗ جُوٍإٓ ُِلٍجء ٝجُر٤حٕ ٝجُطر٤٤ٖ ُِؿحقع ،جُط٢ ضؼى 

ؾٜٞوٙ ك٢ وٌجْس جُر٤حٕ جُوٍآ٢ٗ ئٞحكس ؾى٣ىز ًٝٗلح ؿ٤ٍ ٓٓرٞم أكحو ٓ٘ٚ 

جُىٌِ جُ٘وى١
ٖ
ك٢ ٗظٍ جُِْٔٓ ٗٗح٠ جْال٢ٓ ٝجْٜحّ ٖٓ ِْٓٓ ٓرىع  "كحألوخ 

هىّ جٌُِٔس ٝجُؼرحٌز ذط٣ٍوس ٓإغٍز ٝال ٓؿحٍ ُِٔوحٌٗس ذ٤ٖ ػالهس ٓٞٛٞخ ٣ٓط

ٖ جالْال٢ٓ كحُى٣ٖ ػ٘ى ذحُى٣ٝػالهس جالو٣د جالْال٢ٓ  ،جالنٍٟ ذح٥وجخجُى٣ٖ 

ٗٚ ٣ٝكىو ػالهس جالٗٓحٕ ذٗإ،ٛٞ ٜٓ٘ؽ ق٤حز ًحَٓ ٖحَٓ :جُِْٔٓ  جألو٣د

ٓؿحالضٚ جُطٍذ٣ٞس ٝجالذىجػ٤س ٝجُػوحك٤س  ْٝحتٍ،جُؼحٓس  ٝٗٗح٠حضٚجُهحٚس 

 "ٝجالؾطٔحػ٤س 
ٗ
ٌُٖٝ ذؼى ضوحوّ جُُٓحٕ، ٝجذطؼحو جُ٘حِ ػٖ جُوٍٕ جُٔلَٟ  

ك٤ٚ ػ٠ِ  ٝونٍٞ ُ٘حِهٍٕ جُٞق٢ ٝجُوٍإٓ ،ٝكطف جإلْالّ ُألٓٛحٌ ٝجُرِىجٕ 

جنطالف ٓٗحٌذْٜ ٝغوحكحضْٜ، ٝجنطال٠ ج٤ُِٖٔٓٔ ذٌَ أُٝثي أغٍٝج ٝضأغٍٝج، 

ػحُع ٝجٍُجذغ ُِٜؿٍز، ظٌٜٞ ض٤حٌجش كِٓل٤س ًٝال٤ٓس ُْ ضؼٜىٛح كٜٗى جُوٍٕ جُ

جُٓحقس جإلْال٤ٓس ٖٓ هرَ ، ضُجٖٓ يُي ًِٚ ٓغ جْطٍٗجف هٟح٣ح ٗوى٣س ؾى٣ىز 

ٝجُطؼٛد  ،ٝجٍُٓهحش جُٗؼ٣ٍس ،جُٛىم ٝجًٌُخ،ٓػَ ه٤ٟس جُوى٣ْ ٝجُؿى٣ى 

                                                           
1
 19-ص صبحً الدٌن محً– عصرنا إلى وتطورها العربً النقد نظرٌة: ٌنظر 
2
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4
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نالم ٖٓ ُٗحػٍ ذؼ٤٘ٚ، ٝأغ٤ٍ ٖٓ ذ٤ٖ ضِي جُوٟح٣ح أٝ ذٓررٜح ٓٞهق جُى٣ٖ ٝ جأل

ٝجٗوْٓ جُ٘وحو ئَجتٜح ه٤ٖٔٓ : هْٓ ٓطٔٓي ذٔٞهق جُوٍإٓ ٝجٍٍُْٞ ، جألوخ 

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ، ٝجُهِلحء جٍُجٖى٣ٖ ك٢ هرٍٞ جُٗؼٍ ج١ًُ ٣طلن ٌٝٝـ 

جإلْالّ ٣ٍٝكٝ ٓح ْٞجٙ ،ٝضٓو١ ه٤ٔطٚ جُل٤٘س ك٢ ٓؼ٤حٌْٛ جُ٘وى١ ُهٍٝؾْٜ 

٣ٌٞٓٓٝٚ ٝجُرحهال٢ٗ ٝجذٖ قُّ  ػ٠ِ ضؼح٤ُْ جُى٣ٖ ، ٣ٝٔػَ ًٛج جُوْٓ جذٖ هط٤رس

ٝهْٓ غحٕ ٓطًذًخ ، ٝػرى جُوحٍٛ جُؿٍؾح٢ٗ ٝجذٖ ٤ًٝغ ٝجذٖ ذٓحّ جُٗ٘ط٢٘٣ٍ 

ك٢ أقٌحٓٚ كٜٞ ٖٓ ؾحٗد ٣ٍٟ إٔ جُٗؼٍ ٣ٟؼق ئيج ونَ ذحخ جُى٣ٖ ٝجُه٤ٍ 

الٕ، ٣ٍٟٝ أ٣ٟح إٔ جُى٣ٖ ٣٘رـ٢ أال ٣ٌٕٞ ٓو٤حْح ُِكٌْ ػ٠ِ جُٗؼٍجء ، ٖٝٓ 

٣٘لٍ ك٢ ضطر٤وحضٚ جُ٘وى٣س ٖٓ ٖؼٍ ٣هٍؼ ػ٠ِ ه٤ْ ؾحٗد أنٍ كإ ًٛج جُوْٓ 

ٛـ ٝ ٕٖٙٛـ ٝهىجٓٚ ذٖ ؾؼلٍ 9ٕٙٝٓٞجٚلحش جألنالم، ٣ٝٔػِٚ جذٖ جُٔؼطُ 

ٛـ 9ٕٖٛـ ٝجُوح٢ٞ ػرى جُؼ٣ُُ جُؿٍؾح٢ٗ ٖٖ٘أذٞ ذٌٍ ج٢ُُٞٛ 
ٔ
٣ٝرىٝ إٔ  

 -ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُط٘ظ٤ٍ-ج١ًُ قِْٜٔ ػ٠ِ جُوٍٞ ذحُلَٛ ذ٤ٖ جُٗحػٍ ٝٓؼطوىٙ 

ٝجضٜحّ ذؼٝ ، كحػ٢ ػٖ جُٗحػٍ جضؿحٙ نٛٞٓٚ ٖٓ جُ٘وحوٛٞ ٓٞهلْٜ جُى

، ًٔح كؼَ جُوح٢ٞ جُؿٍؾح٢ٗ ك٢  جُٗؼٍجء ذحُُٗىهس ٝجُهٍٝؼ ػ٘ى ؾحوز جالْالّ

ُط٤د ٣ٝـٝ ٖٓ جئي ٣وٍٞ :"ٝجُؼؿ٤د ٖٓٔ ٣٘طوٙ أذح  وكحػٚ ػٖ جُٔط٘ر٢ ٓػال

ٖؼٍٙ ألذ٤حش ٝؾىٛح ضىٍ ػ٠ِ ٞؼق جُؼو٤ىز ،ٝكٓحو جًُٔٛد ك٢ جُى٣حٗس "
ٕ
 

..."كِٞ ًحٗص جُى٣حٗس ػحٌجً ػ٠ِ جُٗؼٍ ،ُٞؾد إٔ ٣ٔك٠ جْْ أذ٢ ٗإجِ ٖٓ 

، ٌُٝحٕ أٝالْٛ ذًُي أَٛ جُؿح٤ِٛس جُىٝج٣ٖٝ ، ٣ٝكًف يًٍٙ ئيج ػىش جُطروحش

...."  ٖٝٓٔ ضٜٗى جألٓس ػ٤ِٚ ذحٌُلٍ 
ٖ
كٔٞهق جُوح٢ٞ  جُؿٍؾح٢ٗ ٛ٘ح ٖر٤ٚ  

، كح٣ًُٖ ٝج ػ٤ِٚ ّ نّٛٞ ؾحٌػٖ ٖحػٍ أٓح٣ىجكغ ٞهق ج٢ُُٞٛ ، كٌالٛٔح ذٔ

جٗطوٛٞج ٖٓ جُٔط٘ر٢ جٗٔح جْط٘ىٝج ج٠ُ جذ٤حش ٓؼىٝوز ، ٝؾىٝج ٓح ٣ىٍ ك٤ٜح ػ٠ِ 

 ُْٝ ٣ٍٜ ٝضًٍٞج ٖؼٍجء ؿ٤ٍٙ ٝهؼٞج ك٤ٔح ٝهغ ك٤ٚ جُٔط٘ر٢ ، ٞؼق ػو٤ىضٚ ،

ُْ ٣ٓٞؽ جالٗكٍجف ٝٓٛحوٓس ًٔح أٗٚ ، جُؿٍؾح٢ٗ ػىال ك٢ ًٛج جُطؼ٤ْٔ 

 هُٞٚ جُٓحذن  ػ٠ِ ،كٜٞ ٣ؼودٝال هرٍٞ جُٗؼٍ ج١ًُ  ٣ًٍٖ ج٠ُ يُي  ،جُؼو٤ىز

ٗوٛى ذٚ هٛى جُؼًٌ  ك٤ٔح ًًٍٗٙ ًٓٛد جالقطؿحؼ ٝجُطك٤ٖٓ ٝال"ُٝٓ٘ح ًٗٛد 

ٝجُط٣ٞٓؾ ، ٝئٗٔح ٗوٍٞ أٗٚ ػ٤د ٓٗطٍى ، ٝيٗد ٓوطْٓ ، كإ جقطَٔ كٌَِِ ٝئٕ 

                                                           
1
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ٌو كؼ٠ِ جُؿ٤ٔغ "
ٔ
ؼق جُؼو٤ىز ٕ جُوح٢ٞ جُؿٍؾح٢ٗ ٣كٓد ٞ. ٝٝجٞف ؾىج أ 

جٕ جُٔط٘ر٢ ٤ُّ  :يٗرح ٝػ٤رح، ٌُٝ٘ٚ ٣ٍٟ أ٣ٟأ إٔ جالٗٛحف ٣وط٢ٟ جٕ ٗوٍٞ

،ٝال ٖٓٔ ؾحء ك٢ ٖؼٍٙ نٞجٌّ ك٢ جُؼو٤ىز ذىػح ذ٤ٖ جُٗؼٍجء كٜ٘حى ؿ٤ٍٙ 

٣ٌٖٔ ذأ١ قحٍ ٖٓ جالقٞجٍ جٕ ٣لْٜ ٖٓ ًالّ جُؿٍؾح٢ٗ جٗٚ هحٍ ذلَٛ جُى٣ٖ 

 أًٗجىألٕ جُ٘حِ  ،جٍُٓٔز ًٔح ٣ٍٟ جُىًطٌٞ ٓكٔٞو  ؛ػٖ جُك٤حز ٝجالذىجع 

٤ُّٝ ٖٓ  "ًٔح ٣ظٖ ٓطٞٛٔحضكطٌْ ج٠ُ جُى٣ٖ ك٢ ْحتٍ ٖإٜٝٗح  ال ًحٗص 

٤حز جُؿٍٜ ذًٜج جٍُأ١ وٕٝ قٍؼ ، كحُك جُؼ٤ٍٓ ػ٤ِ٘ح إٔ ٗىٌى جُٓرد ج١ًُ ؾؼَ

ح ك٢ ًٛج جُؼٍٛ جالوخ ٍٓآز ُٜ جُط٢ ًحٕ ٝجالؾطٔحػ٤سج٤ُٓح٤ْس ٝجالهطٛحو٣س 

ذ٤ٖ جألوخ ٝجُى٣ٖ "ضإًى ج٣ٔحٕ جُوّٞ ذحُلَٛ 
ٕ
غْ ٣وٍٞ :"ٝال ٣هٍٔٗح ٖي ك٢   

جُوّٞ ك٢ ًٛج جُؼٍٛ ُْ ٣ىٛٗٞج ًُٜج جٍُأ١ ج١ًُ ٣ٛىٌ ػٖ هح٢ٞ جُوٟحز جٕ 

ْٜٗ ًحٗٞج ٣ٔحٌْٞٗٚ ك٢ ق٤حضْٜ "؛أل
ٖ
ٝال أو١ٌ ٤ًق جٕ جُ٘حِ ك٢ ضِي جُكورس  

ْحتٍ ذٌٍٟٝز جُلَٛ ذ٤ٖ جُى٣ٖ ٝ إ٣ٕٞ٘ٓػٍٛ جُٞق٢ ج٠ُ   جالهٍخ ٓ٘ح

٣ٌٕٞ جُى٣ٖ ذؼ٤ىج ػٖ  ٣ٍٕٞٞ جٕ جُ٘حِ ج٠ُ ج٤ُّٞ ال ،ٝجؿِدك٤حز ٖإٕٝ جُ

٤ًق يُي  !!!ٝجقٌْٜٔ ج٤ُٓح٤ْس ،ٝجٌْٓٞٛ جالؾطٔحػ٤س  ،جالهطٛحو٣سٓؼحٓالضْٜ 

ًِْْٜٝٞ ْٝحتٍ  جالؾطٔحػ٤سػحوجضْٜ  ػٖٝجال٣ٔحٕ جُى٣ٖ  ضأغ٤ٍ ٣ـد ُْٝ 

ٝجٕ ًحٕ يُي جال٣ٔحٕ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُلٍو ٤ُّٝ  ؟  ئ٠ُ ٣ٞٓ٘ح ًٛججٌْٓٞٛ 

جٕ ٣وٍٞ ذلَٛ جُى٣ٖ  -ٓ٘ٛد ٍٖػ٢-٤ًق ُوح٢ٞ جُوٟحز ٝٛٞ جُىُٝس... غْ 

ال ٣طؿحَٝٛح ج٠ُ ػٖ ج٥وخ ٝجُك٤حز ٣ٍٟٝ ك٢ جُى٣ٖ ػالهٚ ذ٤ٖ جالٗٓحٕ ٌٝذٚ 

ًٔح جٌو هللا ُٚ جٕ  ٚحُف ٌَُ َٓحٕ ٌٝٓحٕ جٕ ٣ٌٕٞ جُى٣ٖ ٜٓ٘ؽ ق٤حز

 ..٣ٌٕٞ؟؟؟

ٕ ئهٛحء ه٤ْ جُى٣ٖ جإلْال٢ٓ ػٖ ٤ٓىجٕ جُ٘وى ٝأقٌحٓٚ ٣ُرو٢ كأحٕ جُىجكغ ً ٝأ٣ح 

٣ِٝٓرٚ جُٔٞٞٞػ٤س ٝجُٛىم ٝجالضُجٕ، ، جُ٘وى نحٌؼ وجتٍز جُطأغ٤ٍ ٝجُلؼح٤ُس 

ٗوىٗح جُٔؼحٍٚ ج١ًُ هْٓ ٖٓ ٣ٝلوىٙ ٣ٞٛطٚ جإلْال٤ٓس ٝجُؼٍذ٤س ،ًٝٛج ٓح ٝهغ ك٤ٚ 

ٓٓإ٤ُٝس جٌُِٔس ٝجُطر٤ِؾ ٝجُٓٔٞ ضٍى ُِٗحػٍ إٔ ٣وٍٞ ٓح ٣كِٞ ُٚ ٝجػلحٙ ٖٓ 

ذَ ٚحٌش ه٤ٟس جالٗكطح٠  ،ذحُو٤ْ ٝجالنالم جػطٔحوج ػ٠ِ ٓرىأ جُلٖ ُِلٖ

جُ٘حهى  ذؼٝ جُل١ٌٍ ٝجالناله٢ ٝجالٗكٍجف جُؼوى١ ٓؼحوال ُإلذىجع ك٢ ػٍف

ُْٝ ضؼى ٓالٓف جُٗؼٍ جُؼٍذ٢ ٝجٞكس جُوٓٔحش جال ك٤ٔح  جُٔطأغ٣ٍٖ ذحُكىجغس،

                                                           
1
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ٝضٜٕ٘ ،ُط٢ ذىأش ٢ٛ جألنٍٟ ضىخ ج٤ُٜح جُؼح٤ٓس ٣طَٛ ذحُِـس  جُٗؼ٣ٍس ج

٣س ك٢ جُرالؿس آٓح ًحٗص  ذؼى ،سٝجُؼؿٔ ٣ٝلطي ذٜح جُـٜٔٞ ،جًٍُحًس جقٗحتٜح

ٝجُر٤حٕ ،كحُطىٌع ذحُ٘ٛٞ٘ جُطٍجغ٤س جُط٢ ٣ْٞٛ ظحٍٛٛح ذحٗلٛحٍ جألوخ ػٖ 

 جٞؼحكٜحٝضًٍ٘ح  جُؼٍذ٢ ، جُى٣ٖ ٝجالنالم ٢ٛ ًَ ٓح أنًٗحٙ ػٖ ضٍجغ٘ح جُ٘وى١

 كٛحٌ،  جالهح٣َٝ جُ٘وى٣س جُط٢ ضطلن ضٔحٓح ٓغ جُطٌٛٞ جالْال٢ٓ ٝجُؼٍذ٢ ٖٓ

٘ح جالْال٢ٓ ٘ح ٝضٌٗق ػٖ جٗطٔحتطٖؼٍٗح نحٍ ٖٓ جُو٤ْ جُط٢ ضؼٌّ ٣ٞٛ ذؼٝ

، الٕ جُ٘وى جُؼٍذ٢ جُٔؼحٍٚ ًٌٖ ج٠ُ جُٔ٘ؿُ جُ٘وى١ جُـٍذ٢ ٝقىز ك٢ ٝجُؼٍذ٢

ٝضٍى نِق ظٍٜز ٓٛحوٌ ٜٓٔس ًحٕ ذحإلٌٓحٕ جالٗطلحع ٜٓ٘ح  ،ضو٤٤ْ جُ٘ٛٞ٘ 

، ٝذًُي ٣ٌطٓد ٚلس جالٚحُس ج٠ُ ؾحٗد جٗطلحػٚ ٖٓ جُ٘وى جُـٍذ٢ ٝٗظ٣ٍحضٚ 

 .ًٝٛٙ ٓكحُٝس ُر٤حٕ ذؼٝ ضِي جُٔٛحوٌٝجُٔؼحٍٚز ، 

  جُٔركع جالٍٝ:

  ٝكن جُٔ٘ظٌٞ جالْال٢ٓ ٓٛحوٌ جُ٘وى جألوذ٢ ٝجُٚٞٚ

ٝذؿٜٞو ،ضٔص هٍجءضٚ ٖٓ نالٍ جُٔ٘حٛؽ جُٔحو٣س جُـٍذ٤س  -ؿحُرح -ٕ ضٍجغ٘ح ئ     

جُٔٓطٍٗه٤ٖ ٝأذكحغْٜ ، ٝهى أغٍٔش ؾٜٞوْٛ ًٛٙ ؾ٤ال ٖٓ جُ٘وحو جُؼٍخ ج٣ًُٖ 

٣٘ظٍٕٝ ئ٠ُ ٓ٘ؿُٗح ذًجش جُٔ٘ظٌٞ جُـٍذ٢،  ٣ًٝٛرٕٞ ئ٠ُ يجش جًُٔٛد، 

٣ٝكحُٕٝٞ وٌجْس جألوخ جُؼٍذ٢ ٝكن آ٤ُحش جًُٔجٛد ٝجُٔ٘حٛؽ جُـٍذ٤س ذٌٛٞز 

٣ٍس، ٖٓ وٕٝ ٍٓجػحز ُه٤ٚٞٛس جألوخ جُؼٍذ٢ ٠ٝر٤ؼطٚ ،  كؼٍف جُ٘وى هٓ

جُؼٍذ٢ جُٜٔ٘ؽ جالؾطٔحػ٢ ج١ًُ ضرٌِٞ ضطر٤و٤ح ػ٠ِ ٣ى ٠ٚ ق٤ٖٓ ك٢ ًطحذٚ 

ٝهى ضأغٍ ًػ٤ٍج ذأْطحيٙ ًحٌُٞ ،يًٍٟ أذ٠ جُؼالء جُٔؼ١ٍ،  ٝقى٣ع جألٌذؼحء 

ٍجء ٍٓٛ ؼٗح٤ُ٘ٞ ٝذٌىٌٝ ًح٣ْ ، ٝهى ْحٌ ػ٠ِ ٓ٘ٞجُٚ جُؼوحو ك٢ ًطحذٚ ٖ

ُٝػٍف أ٣ٟح جُٜٔ٘ؽ جُ٘ل٢ٓ ػ٠ِ ٣ى ٓٛطل٠  ،٢ٝذ٤ثحضْٜ ك٢ جُؿ٤َ جُٔحٞ

٣ْٞق، ٝٓكٔى ج٢ٜ٣ُٞ٘ ، ٝػُ جُى٣ٖ ئْٔحػ٤َ، ُٝػٍف جُٜٔ٘ؽ جُؿٔح٢ُ ػ٠ِ 

ػ٠ِ ٣ى  جأل٣ى ُٞؾ٣٢ى ٌَٝ ؿ٣ٍد ٝ ٤ٓهحت٤َ ٗؼ٤ٔس ٤ٍْٜٝ جُؤِح١ٝ، ٝجُٜٔ٘ؽ 

ْالٓس ٠ْٞٓ ٝٓكٔٞو جُؼحُْ ٝػرى جُؼظ٤ْ أ٤ّٗ ٣ُّٞٝ ػٜٞ ٢ًَٝ ٗؿ٤د 

جُكى٣ػس ًحُ٘ظ٣ٍس جالٖطٍج٤ًس  جال٣ىُٞؾ٤سٝٓغ ظٌٜٞ جُ٘ظ٣ٍحش   ٓكٔٞو ،

ٝج٤ُٗٞػ٤س ٝجُٔح٤ًٌٓس ُٝى جُٜٔ٘ؽ جُٔحو١ جُؿى٢ُ ٝجُٜٔ٘ؽ جإل٣ى٣ُٞٞؾ٢ 

وحو ًٔكٔى ٓ٘ىٌٝ جالٖطٍج٢ً ك٢ جُٓحقس جُ٘وى٣س جُؼٍذ٤س ، ٓغ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘

ٝٓغ ذىج٣س جُٓط٤٘٤حش هلُش ، ٝق٤ٖٓ ٍٓٝز ٝٓكٔى ذٍجوز ٝئو٣ٌّ جُ٘حه١ٌٞ 

ظحٍٛز جُٔػحهلس ٝجُطٍؾٔس ٝجال٠الع ػ٠ِ جُٔ٘حٛؽ جُـٍذ٤س جُٔؼحٍٚز ًحُر٣ٞ٤٘س 
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جُِٓح٤ٗس ٓغ ق٤ٖٓ جُٞجو١ ٝػرى جُٓالّ جُٔٓى١ ٝٚالـ كَٟ ًٝٔحٍ أذٞ و٣د 

حـ ْٝح٢ٓ ٣ْٞىجٕ  ، ٝػرى جُلطحـ ْٝؼ٤ى ٣وط٤ٖ، ٝج٤ُٓٔحت٤س ٓغ ٓكٔى ٓلط

 ٤ًِطٞ، ٝجألِْٞذ٤س ٓغ ٓكٔى جُٜحو١ جُطٍجذ٢ِٓ ٝػرى جُٓالّ جُٔٓى١
ٔ

.ٝهى 

ج٠ُ ٗطحتؽ ٜٓٔس ٝجقٌحّ ٤ِْٔس  جُطَٞٚٗؿكص ذؼٝ ًٛٙ جُىٌجْحش جُ٘وى٣س ك٢ 

ٚحٌ ًٍؾغ ضطؼِن ذٔ٘ؿُٗح  جألوذ٢ ، ؿ٤ٍ إٔ جُرؼٝ جألنٍ ٖٓ ًٛٙ جُىٌجْحش 

جُـٍذ٤س ًٝحو ٣لوى ٣ٞٛطٚ ٝيجضٚ ، ٝؿحذص ػ٘س جٍُؤ٣س  جُٛىٟ ُِٔ٘حٛؽ جُ٘وى٣س

 ٌ ٚحُكس ٣ٓطٔى ٜٓ٘ح جُ٘وى أقٌحٓٚجُٛك٤كس ٓغ إٔ ك٢ ضٍجغ٘ح جإلْال٢ٓ ٓٛحو

ٝجألٍٚٞ ًٝٛٙ جُىٌجْس ٓكحُٝس ُِطؼٍف ػ٠ِ ضِي جُٔٛحوٌ ، إٔ جٌجو

ٝجالؾطٜحو  ٝضٞظ٤لٜح ذٜٔ٘ؿ٤س ضؿٔغ ذ٤ٖ جالْطوٍجء ٝجالْط٘رح٠ ٝجُطأ٣َٝ

ٓغ جُطأ٤ًى جُٗى٣ى إٔ جٍُؤ٣س جُ٘وى٣س جالْال٤ٓس ال ضٔحٌِ .. جْال٢ٓٝذٔ٘ظٌٞ 

جالقٌحّ جالْال٤ٓس ُِ٘وى ٍٓٛٞٗس ذحُٔؼ٤حٌ ، ك٤ِٓص ٗوىج جناله٤ح جٝ و٤٘٣ح 

كحُ٘وى جُكن ٛٞ ج١ًُ ٣ؿطٔغ ك٤ٚ جٌَُٗ  ،ًٔح ٣ظٖ جُرؼٝ  جالْال٢ٓ ٝجالناله٢

ؤ٣س جالْال٤ٓس ٗحهى كال ٣ٞؾى ٝكن جٍُ ،ٝجُٟٕٔٔٞ ٓؼح كٜٔح ُكٔس جُ٘ٙ ْٝىجٙ

ُِٟٕٔٔٞ ٝجنٍ ٌَُِٗ ، كحألٍٝ كو٤ٚ ٝجُػح٢ٗ ُـ١ٞ كحُ٘وى ٝكن جٍُؤ٣س 

جُ٘وى جُٔهطِلس  جالْال٤ٓس ٛٞ جُكٌْ ػ٠ِ جُ٘ٛٞ٘ جألوذ٤س ؾٔح٤ُح ٝك٤٘ح  ذأوٝجش

ٝجُ٘وى ك٢ جُٔ٘ظٌٞ جالْال٢ٓ ال ٣ؼ٢٘" ضك٤ٌْ  .ٝكن هٞجػى جُطٌٛٞ جالْال٢ٓ

:جُٜٝٔح ك١ٌٍ ، ٣٘ظٍ ُألوخ  ٓو٤ح٤٤ْٖجضهحي ؼ٢٘ ذَ ٣ جُ٘ظٍز جُى٤٘٣س ٝقىٛح 

ك٢ جُٟٕٔٔٞ ٝٓح ك٤ٚ ٖٓ ٓٞجكوس جٝ ٓهحُلس ألّْ جُطٌٛٞ جالْال٢ٓ ،ٝج٥نٍ 

ك٢٘ ،٣ٍجػ٢ هٞجػى جٌَُٗ جُل٢٘ ٌَُ ٗٞػٚ ٖٓ جٗٞجع جالٌٖحٍ جألوذ٤س "
ٕ

 

 :ذـٝ ٣ٌٖٔ ئؾٔحٍ ٓٛحوٌ جُ٘وى 

جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ، ٝجُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس ٝأهٞجٍ جُٛكحذس  ٝجُطحذؼ٤ٖ ، ٝجُطٍجظ جُ٘وى١ 

جُؼٍذ٢ جإلْال٢ٓ ٝٓوحالش جإلْال٤٤ٖٓ ، ٝجُؿٜٞو جُ٘وى٣س جُؼح٤ُٔس جُط٢ ضطلن ٓغ 

 .جُلٌٍ ٝجُطٌٛٞ جإلْال٢ٓ 

 :جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ •

ؾحء جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ذحإلػؿحَ جُؼ٢ِٔ ٝجُِـ١ٞ ٝجُط٣ٍٗؼ٢ ٝجُػوحك٢     

ٝذٌَ أٗٞجع جإلػؿحَ جُط٢ ٣ٌٖٔ ُِؼوَ جُر١ٍٗ إٔ ٣َٛ ئ٤ُٚ،  ،ٝجُٜٔ٘ؿ٢

                                                           
1
 99ٌنظر: مقاالت االسالمٌٌن ص 
2
-جدة  –دار المنارة للنشر والتوزٌع –تألٌف :الدكتور: مأمون فرٌز جرار –خصابص القصة االسالمٌة  

 22م ص1788-هـ1408الطبعة االولى  
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ذهطحخ ٝأِْٞخ أوذ٢ ٖٓ وٕٝ ْحتٍ أٗٞجع جُهطحذحش جُلِٓل٤س ٝجُؼ٤ِٔس ؛ 
ٔ
 

٠ِ أٗٞجع إلٌٓح٤ٗس ًٛج جُهطحخ  جُط٤ِ٤ٚٞس ، ٝو٣ٔٞٓطٚ ٝؾٔحُٚ ، ٝضلٞهٚ ػ

جُهطحخ جألنٍٟ، ذٔح ٣ٔطٌِٚ ٖٓ نٛحتٙ ٝٓوٞٓحش ،ٝٚحٌ جألِْٞخ 

هللا ضؼح٠ُ ذكٖٓ جٗٓؿحٓٚ، ٝوهس  جُوٍآ٢ٗ آ٣س ك٢ يجضٚ ضىٍ ػ٠ِ أٗٚ ٖٓ ػ٘ى

ُلحظٚ ٝٓؼح٤ٗٚ، ٝػ٘ح٣طٚ ذحُٔلٍوجش ٝجُؿَٔ ٌٍٝٞٝز ضو٤ىٛح ٝٞرطٜح ُٔح ُٜح ج

ٖٓ والالش ػ٤ٔوس ، كؼحهد ذ٢٘ ئٍْجت٤َ؛ ألْٜٗ ذىُٞج هٞال ؿ٤ٍ ج١ًُ ه٤َ ُْٜ 

 ِّٓ ٌِْؾُجً  ْٞج  ُٔ َٖ ظََِ ٣ ًِ َُْ٘ح َػ٠َِ جَُّ َُ ْْ كَأَٗ َُُٜ ََ ١ًِ ه٤ِ ٍَ جَُّ الً َؿ٤ْ ْٞ ْٞج هَ ُٔ َٖ ظََِ ٣ ًِ ٍَ جَُّ َٖ }كَرَىَّ

} َٕ وُٞ ُٓ حُْٗٞج ٣َْل ًَ ح  َٔ حء ذِ َٔ َّٓ جُ
ٕ
ٝٝؾٜس ج٤ُِٖٔٓٔ ئ٠ُ ٌٍٞٝز جالُطُجّ ذحُٔٛطِف  

 )) ٝجُ٘ظٍ ك٤ٚ هرَ جْطؼٔحُٚ ال٤ْٔح ك٢ نطحذْٜ ٓغ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ

 ٌَ ُِِ َٝ ُؼٞج ْ َٔ ْْ ج َٝ َٗح  ٍْ هُُُْٞٞج جٗظُ َٝ جِػَ٘ح  ٌَ ُْ٘ٞج الَ ضَوُُُْٞٞج  َٓ َٖ آ ٣ ًِ َح جَُّ ٌْ ٣َح أ٣َُّٜ جٌخ أ٤َُِ ًَ َٖ َػ ٣ٍِ حكِ

)) 
ٖ
ًٝحٕ جُٛكحذس ٢ٌٞ هللا ػْٜ٘ ٣ٓطؿ٤رٕٞ ًُٜٙ جُطٞؾ٤ٜحش ٝجإلٖحٌجش ،  

٣ٝلٜٕٔٞ جُىالالش جُرؼ٤ىز ُِهطحخ جُط٢ ضكطحؼ ئ٠ُ ئػٔحٍ يٖٛ ٝيًحء ، ٝهٞز 

٣ٝوِرٕٞ جٌُِٔس ػ٠ِ ٝؾٜٞٛح ، ك٤لٜٕٔٞ ٓح ض٢ٍٓ ئ٤ُٚ ،  ك٤ٍٟٝ ػٖ  جْط٘رح٠ ،

ٍُ هللاِ )) : أٗٚ ُٔح ٍُٗ هُٞٚ ضؼح٠ُجذٖ ػرحِ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ  أيج ؾـــــحء ٗٛــــــ

جذٖ ػرحِ ٢ٌٞ هللا  :كٍٓٛح ضل٤ٍٓج أٗلٍو ذٚ ػ٠ِ قىجغس ْ٘ٚ كوحٍ))ٝجُلطــــــف

ٗؼ٤ص ئ٠ُ ٗل٢ٓ ذأٗٚ ٓورٜٞ ك٢ ضِي جُٓـــــــــــــ٘س :ُٔح ُُٗص هحٍ :ػٜ٘ٔح 
ٗ
. 

ٝك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ  ضٞؾ٤ٜحش ٌذح٤ٗس ضكع ػ٠ِ ئ٠حُس جُ٘ظٍ، ٝئؾحُس جُلٌٍ     

ٝجْطِٜحّ جُؼرٍ ٖٓ آ٣حش جٌُٕٞ جُُجنٍز جُٔطٍج٤ٓس جُط٢ ٌْ٘ٞو ذؼٟح ٜٓ٘ح ، 

َّْ ُنَِِن})) :٣وٍٞ ضؼح٠ُ  ِٓ  ُٕ ح َٓ ٗ ٍِ جإْلِ ٤َِْ٘ظُ حء َوجكٍِن}٘كَ َّٓ  ٖ ِٓ ٖ ٙ{ ُنَِِن  ِٓ ُؼ  ٍُ { ٣َْه

 َٝ ِِْد  ُّٛ ِٖ جُ جتِدِ ذ٤َْ ٍَ ((جُطَّ
٘
َّْ ))  ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ:  َِْن غُ َُْه ُ ج ٤َْق ٣ُْرِىُب هللاَّ ًَ ج  ْٝ ٍَ َ٣ ْْ َُ َٝ أَ

{ ٌٍ ٤ ِٓ َ٣ ِ َّٕ َيَُِي َػ٠َِ هللاَّ ٤َْق ذََىأَ ٣ٔ9ُِؼ٤ُىُٙ ئِ ًَ ٝج  ٍُ ِٜ كَحٗظُ ٌْ ٝج ك٢ِ جأْلَ ٍُ ٤ ِْ  َْ { هُ

 َّٕ زَ ئِ ٍَ أَزَ ج٥ِْن ْٗ ُة جَُّ٘ ِٗ ُ٘٣ ُ َّْ هللاَّ َِْن غُ َُْه ٌٍ ج ٢ٍْء هَِى٣ َٖ  َِّ ًُ َ َػ٠َِ   ((هللاَّ
ٙ
ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ  

ٖ  )) ج٣ٟح: ِٓ ح ََُٜح  َٓ َٝ َّحَٛح  َّ٘٣ ََ َٝ ٤َْق ذ٤َََْ٘٘حَٛح  ًَ  ْْ هَُٜ ْٞ حء كَ َٔ َّٓ ٝج ئ٠َُِ جُ ٍُ ْْ ٣َ٘ظُ أَكََِ

                                                           
1
 السنة 207 العدد البٌان مجلة  المناصرة عباس(   الغابب والسؤال الكرٌم القرآن فً األدبً الخطاب( 

2005   23   
2
 57سورة البقرة آٌة: 
3
 104سورة البقرة: آٌة  
4
 ت)العٌنً الدٌن بدر موسى بن احمد بن محمود محمد ابو ، العٌنً البخاري صحٌح بشرح القاري عمدة 
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5
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6
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ٍٝؼ} ٍُ َِّ ٙكُ ًُ  ٖ ِٓ أَٗرَْطَ٘ح ك٤َِٜح  َٝ  ٢َ ِْ ج َٝ ٌَ ُْو٤ََْ٘ح ك٤َِٜح  أَ َٝ َىْوَٗحَٛح  َٓ  َٜ ٌْ جأْلَ َٝ ؼٍ {  ْٝ ََ

٤ِٜؽٍ  ((ذَ
ٔ

 

كل٢ ًٛٙ ج٣٥حش ٝؿ٤ٍٛح أٝجٍٓ ئ٤ُٜس ٣ٍٚكس ، ُٔىجٝٓس جُ٘ظٍ ك٢ آ٣حش جٌُٕٞ 

ٝٓح ك٤ٚ ٖٓ ٓهِٞهحش، ٤ُُوجو جُٔإٖٓ ئ٣ٔحٗح ٌْٝٞنح، كٜٞ ػالٓس ػ٠ِ ٝؾٞو 

نحُن ٝٓىذٍ ًُٜج جٌُٕٞ جُؼظ٤ْ، ٝٓح ٖٓ ٖي ك٢ إٔ جُ٘ظٍ ٝجُطأَٓ  ٤ِْٝس ٖٓ 

نالُٜح ذإٔ ٛ٘حى ٌذح ٌٝجء يُي جُهِن جُؼظ٤ْ جُْٞحتَ جُط٢ ٣ط٤وٖ جإلٗٓحٕ ٖٓ 

٣ٍ٠ن الذى ٓ٘ٚ ُٖٔ ٣ٍ٣ى إٔ ٣َٛ ئ٠ُ ً٘ٚ  -ٝكن يُي-،ٝجُ٘ظٍ ذٔؼ٘حٙ جُؼحّ 

جُكوحتن ٝأٍْجٌٛح، ٌٝذٔح  ٣ٔػَ ؾٍٞٛ جُؼ٤ِٔس جُ٘وى٣س ، ٝآ٣س يُي ٓح أٌٝوٙ 

و إٔ ض٘ؼْ جُ٘ظٍ ك٤ٔح ٣ٍ:"... ٛـ ك٢ ًطحذٚ جُٔٞجَٗس ذو7ُٖٙٚٞج٥ٓى١ جُ٘حهى ْ٘س 

ػ٤ِي ،ُٖٝ ٣٘طلغ ذحُ٘ظٍ ئال ٖٓ ٣كٖٓ إٔ ٣طأَٓ ٖٝٓ ئيج ضأَٓ ػِْ ٖٝٓ ئيج ػِْ 

أٗٛق" 
ٕ
ٝجُوٍإٓ ٣ىػٞٗح ئ٠ُ جُطأَٓ ٝئ٠حُس جُ٘ظٍ، ٝئؾحُس جُلٌٍ ذٔح ٤ٜ٣ة  

ُِؼ٤ِٔس جُ٘وى٣س ْرَ ٝؾٞوٛح ، ٣ٝكىو ٣ًُِٖ ٣وٛىٕٝ جُكٌْ ذ٤ٖ جُ٘حِ، ٝجُكٌْ 

س ٝج٤ًُِٞٓس ٝجُِـ٣ٞس ٝجالِْٞذ٤س ػ٠ِ جأل٤ٖحء ،جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔٞجٚلحش جُهِو٤

ٝجُر٤ح٤ٗس جُط٢ ضط٤ف ُْٜ أضرحع جُكن ، ٝجُطٔٓي ذحُٛىم، ٝضكو٤ن جُؼىٍ ٝجٌُٔحٍ 

ْْ  ، ٝذؼع جُؿٔحٍ ٌُ كُْٞج َيُِ ْٝ ِْٜى هللّاِ أَ ذَِؼ َٝ ذ٠َ  ٍْ َٕ َيج هُ ح ًَ  ْٞ َُ َٝ ْْ كَحْػِىُُْٞج  ِْطُ ئَِيج هُ َٝ ((

)) َٕ ٝ ٍُ ًَّ ًَ ْْ ضَ ٌُ ِٚ ََُؼَِّ ًُْ ذِ ح َّٚ َٝ
ٖ
ٍ ػ٠ِ هللا ٠ٜٗٝ ػٖ جًٌُخ ٝجُهىجع ٝجُوٞ    

الَ ضَوُُُْٞٞج َػ٠َِ هللّاِ ئاِلَّ ( ٠:)ذـ٤ٍ جُكن ، هحٍ ضؼحُ َُْكنَٝ .....((ج
ٗ
ٜٗحٗح ضرحٌى ٝ 

ِ )) ٝضؼح٠ُ ػٖ جُلكٕ ٖٓ جُوٍٞ ٝجؾط٘حخ جٌُُٝ حِش هللاَّ َٓ ٍُ ْْ ُق ٖ ٣َُؼظِّ َٓ َٝ َيَُِي 

 َٖ ِٓ  َّ ْؾ ٍِّ ْْ كَحْؾطَِ٘رُٞج جُ ٌُ ح ٣ُْط٠َِ َػ٤َِْ َٓ ُّ ئاِلَّ  َْٗؼح ُْ جأْلَ ٌُ أُِقَِّْص َُ َٝ  ِٚ ذِّ ٌَ ُ ِػَ٘ى  َُّٚ ٌٍ َٞ َن٤ْ كَُٜ

 ٌِ ٝ ُُّ ٍَ جُ ْٞ جْؾطَِ٘رُٞج هَ َٝ  ِٕ غَح ْٝ ((جأْلَ
٘
  

ٜٗح ٜٓ٘ؽ ٌذح٢ٗ غحذص جُٔ٘ٛق ؛ ألًٝٛٙ ٓؼح٤٣ٍ ٚحُكس غحذطس ذ٤ٖ ٣ى١ جُ٘حهى    

ٝهى ٝٞغ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ  ٣طأغٍ ذحألٛٞجء ٝجٍُؿرحش ،٣طكٍٞ،  ٝال  ال ٣طرىٍ أٝ

ُِ٘حهى ٓو٤حْح ٟٓ٘رطح ٖٓ نالٍ قىٙ ُِٗحػٍ ٝذ٤حٕ ٝظ٤لطٚ ٌٝذطٚ  ذحإل٣ٔحٕ ، 

كحُٗحػٍ ال ٣ٌٕٞ ٖحػٍج ئال ئيج ًحٕ ٣ٛىٌ ػٖ ٌؤ٣س ئ٣ٔح٤ٗس ٣ٝو٤ٖ غحذص ، 

}))  :ٝػَٔ ٚحُف  َٕ ٝ ُٝ ح ـَ ُْ ُْ ج جء ٣َطَّرُِؼُٜ ٍَ َؼ ُّٗ جُ جٍو َٕٕٗٝ َٝ  َِّ ًُ ْْ ك٢ِ  ُ َّٜ ٍَ أَٗ ْْ ضَ { أََُ

                                                           
1
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{ َٕ ٞ ُٔ ٤ِٜ َ٣ٕٕ٘{ َٕ ح اَل ٣َْلَؼُِٞ َٓ  َٕ ْْ ٣َوُُُٞٞ ُ َّٜ أَٗ َٝ ُِٞج ٕٕٙ{  ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞج  َٓ َٖ آ ٣ ًِ { ئاِلَّ جَُّ

ح ظُ  َٓ ٖ ذَْؼِى  ِٓ ٝج  ٍُ َٛ جٗطَ َٝ ػ٤ٍِجً  ًَ  َ ٝج هللاَّ ٍُ ًَ َي َٝ حَُِكحِش  َّٛ ٞج جُ ُٔ َٖ ظََِ ٣ ًِ ُْ جَُّ ٤َْؼَِ َْ َٝ ٞج  ُٔ ِِ

{ َٕ ٘وٍََِد ٣َ٘وَِِرُٞ ُٓ  (( {7ٕٕأ١ََّ 
ٔ
ُْٝ ٣ٌطق جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ذٔح هىٓٚ ٖٓ ٓؼ٤حٌ  

ٗوى١ ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٟٕٔٔٞ كو١ ، ذَ هىّ ٓؼ٤حٌج ٗوى٣ح أنٍ ٣طؼِن ذحٌَُٗ ػرٍ 

ككلع  ،ٝأكٛكٜح  ذأؾىٝوٛحٚلحء ُـطٚ ٝٗوحتٜح ٖٓ جُِٜؿحش جُـ٣ٍرس ، أيج أٍُُُٗ 

ٝأٓى جُٗؼٍجء ذٔؼ٤ٖ ال ٣ٟ٘د ٖٓ جالُلحظ ٝجُٔؼح٢ٗ ، ذكلظٚ ًًٍُِ جُِـسً  هللاُ 

ٌْٜٝٓ٘ ٖٓ جٓطالى ٗح٤ٚس جُر٤حٕ   ٝنٜٛح ذحُكلع ٝهىٌ ػ٤ِٜح جُى٣ٔٞٓس ٝجُروحء،

ٝضًٝم جُٗؼٍ ، ٝٗوى ٌو٣ثس ٖٓ قٓ٘ٚ ، ػ٠ِ أْحِ و٢٘٣ ئ٣ٔح٢ٗ ٍٓضر١ ذٔؼحٕ 

جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٌؤ٣س ػحٓس ػٖ جُؿٔحٍ  ٝهىّ، ٌذح٤ٗس ٝأُلحظ ٚحوٌز ٖٓ ٌٓٗحز 

ٓإْٓح ُِ٘وى جُٔ٘طِن ك٢ جُكٌْ ػ٠ِ جُ٘ٛٞ٘ ، ٝأغٍٟ جٌُٔطرس جُ٘وى٣س ذحُؼى٣ى 

ٖٓ جُىٌجْحش جُٔططح٤ُس ػرٍ جُؼٌٛٞ ُٓٔس جإلػؿحَ جُط٢ ك٤ٚ، ق٤ع ُْ ضٌٖ 

ٖٝٓ أٜٛٔح ٓؿحَ جُوٍإٓ  ًطد جإلػؿحَ جُوٍآ٢ٗ ٓلُٛٞس ػٖ جُرالؿس ٝجُ٘وى ،

٣ؼى أٍٝ جُٔٛ٘لحش ٝأًِٜٔح ٖٓ ٗحق٤س ضطر٤ن جُٔلّٜٞ جُوٍآ٢ٗ "١ً ألذ٢ ػر٤ىز جُ

ػ٠ِ جُ٘ٙ ، ًٝحٕ ذكن ٗٞجز ُِ٘وى جإلْال٢ٓ ج٣ُُ٘ٚ ٝجُؼحوٍ ك٢ ضو٤٤ْ جُ٘ٛٞ٘ 

 :ٝٗوىٛح كك٤ٖ ٣ؼٍٜ أذٞ ػر٤ىز ذ٤ص نلحف ذٖ ٗىذس

كؼٔـــــىج ػ٠ِ ػ٢٘٤ ض٤ٔص    هى أ٤ٚد ٤ٜٔٚٔح       ٝإٔ ضي ن٢ِ٤               

  ٓحٌُح

ٝك٢ ٓؿحَٙ ٓح ؾحء نرٍج ػٖ جُـحتد غْ ن٠ٞد " :٣وٍٞ ٓػرطح ٓؼ٠٘ جُوٍإٓ 

َٖ {جُروٍزضؼح٠ُ ٚجُٗحٛى ذوُٞ طَّو٤ِ ُٔ ِْ ِٚ ًُٛىٟ ُِّ ٣َْد ك٤ِ ٌَ ٌِطَحُخ الَ  ُْ ٣ؼود هحتال  .ٕ}َيَُِي ج

ٝهى ٣هح٠د جُؼٍذ٢ جُٗحٛى كطظٍٜ ُٚ ٓهح٠رس جُـحتد ، ًٔح كؼَ نلحف ، هِ٘ح  :

أقٓ٘ص ٝأؾىش  :ٗلّ جُٔ٘ٞجٍ ٓوطى٣ح ُوِ٘ح ُٚ ُٝٞ إٔ ٖحػٍج ٗٓؽ ػ٠ِ
ٕ
، ْٝحٌ  

ٍ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٣ؼى أٚال ٖٓ َج ٝٓحػ٠ِ ًٛج جُٜٔ٘ؽ جُلٍجء ك٢ ٓؼح٢ٗ جُ٘كٞ ، 

ٛىم ك٢ جُ :ٍ جُ٘وى ذٔح ك٤ٚ ٖٓ ئٖحٌجش ضطؼِن ذحُ٘حهى ٝػِٔٚ جُط٢ ٜٓ٘حجٚٞ

، ٝجُٔٞٞٞػ٤س ،ٝجُطأ٤ًى ػ٠ِ أ٤ٔٛس جٌُِٔس جُوٍٞ ٝجألٓحٗس ،ٝجإل٣ٔحٕ

ٝجُٔٛطِف ، ٝجْطكٟحٌ ج٤ُ٘س ٝجُـح٣س ٝجُٜىف ،ًٛج كٟال ػٖ جُٔوح٤٣ّ 

جُؿٔح٤ُس ٝجُِـ٣ٞس جُط٢ ٣ٌٖٔ ُِ٘حهى جْطكٟحٌٛح ذٔح ؾحء ذٚ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٖٓ 

أػؿحَ ُـ١ٞ ٝذ٤ح٢ٗ ٝجِْٞذ٢ ٝذ٤ٛـس جُهطحخ جألوذ٢ ، ك٤ٌٔ٘٘ح ئيٕ إٔ ٗ٘طِن 

ْحِ جُٔط٤ٖ ، ذ٠ٍٗ إٔ  ٗكٖٓ جُطؼحَٓ ٓؼٚ ذٞٚلٚ ًطحذح ٓوىْح ٖٓ ًٛج جأل
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٣كطؽ ذٚ ال ػ٤ِٚ، ٓغ ٌٍٞٝز جُطْٞغ ك٢ وجتٍز جالؾطٜحو ك٢ ػ٤ِٔس جْط٘رح٠ 

جألقٌحّ جُ٘وى٣س ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ جُوٍآ٤ٗس ، ك٤ِّ ذحٌٍُٟٝز إٔ ٣٘ٙ جُوٍإٓ 

ج٣ٌٍُْ ئ٠ُ ٓػَ ًٛٙ جُوٟح٣ح ػ٠ِ ٗكٞ ٣ٍٚف ؛ ألٗٚ ؿ٤ٍ ٓؼ٢٘ ذحُؿُت٤حش 

ٖأٜٗح ٖإٔ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔٓحتَ جُلو٤ٚ ٝجٍُٗػ٤س جُٔٓط٘رطس ، ٝٛٞ ٣َحوز ػ٠ِ 

يُي ٤ُّ ًطحخ أوخ أٝ ٗوى ٝٗكٞٛٔح ٖٓ جُؼِّٞ ٝجُٔؼحٌف ، ذَ ٛٞ ًطحخ هللا  

 ؼِن ذك٤حز جإلٗٓحٕ ٓؼحٖٚ ٝٓؼحوٙ،جُؼظ٤ْ ج١ًُ أُُٗٚ ٜٓ٘حؾح ٖحٓال ٌَُ ٓح ٣ط

٣٘رـ٢ ػ٤ِٚ ضكى٣ى أٍٚٞ  ٝجُٔٓإ٤ُٝس ضوغ ػ٠ِ ػحضن جُ٘حهى جإلْال٢ٓ ج١ًُ

جُ٘ظ٣ٍس جُ٘وى٣س ٖٓ نالٍ ٓٛحوٌٛح جإلْال٤ٓس ذؼو٤ِس ضؿٔغ ٓح ذ٤ٖ جٍُٔٝٗس 

ٝجُهرٍز جُؼ٤ِٔس جُٔطهٛٛس جُٔ٘طِوس ٖٓ جألٍٚٞ ذحضؿحٙ جُلٌٍ ٤ُّٝ جُؼٌّ ، 

ٝجالذطؼحو ػٖ جُ٘ظٍز جُؿُت٤س ٝجُطل٤ٍٓ جُٔٞٞؼ٢ ًٔح كؼَ جُرؼٝ ٓغ ج٣٥س 

 ذ٤ُٞٔٗس ٖ جُطؼحَٓ ٓغ ًٛٙ جُو٤ٟس ٝٓغ ًَ ه٤ٟسجُٔطؼِوس ذحُٗؼٍجء، كالذى ٓ

 قًٌ هللا ضؼح٠ُ ٜٓ٘ح ك٢ ه٤حِ جالٌٓٞ جُ٘ظٍز جُٔرطٌٞز جُط٢ ٖٓ ٝجُكًٌ ضحٓس

َُ )) :ضؼح٠ُ كوحٍ ٖ ٣َْلَؼ َٓ جء  َُ ح َؾ َٔ ٍٝ كَ َٕ ذِرَْؼ ٝ ٍُ لُ ٌْ ضَ َٝ ٌِطَحِخ  ُْ ِٝ ج َٕ ذِرَْؼ ُٞ٘ ِٓ أَكَطُْإ

١ٌ ك٢ِ  ُْ ْْ ئاِلَّ ِن ٌُ ٘ ِٓ ح هللّاُ َيَُِي  َٓ َٝ جِخ  ًَ َُْؼ ىِّ ج َٖ َٕ ئ٠َُِ أَ ٝ وُّ ٍَ ِس ٣ُ َٓ ُْو٤َِح َّ ج ْٞ َ٣ َٝ ٤َْٗح  َُْك٤َحِز جُىُّ ج

 َٕ ُِٞ َٔ ح ضَْؼ َّٔ ٍَ َػ حكِ ـَ ((ذِ
ٔ
ٝوٕٝ ئٛٔحٍ ُٗحٌز ٝال ٝجٌوز ؛ ألٕ ٜٓ٘ؿ٤س جالٗطوحء  

ذوٛى أٝ ؿ٤ٍ هٛى ٍٓكٞٞس ٍٖػح ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ ًطحخ هللا ْٝ٘س ٌُْٞٚ 

جء جُٗٞجٛى؛ ُطكى٣ى ٝجُٔطِٞخ جُ٘ظٍز جُٔطٌحِٓس ٝجْطوٍ ‘٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ

ٝجُهٍٝؼ ذلٌٍز ٝجٞكس جُطٌٛٞ ،ضرطؼى ػٖ ،جُكالٍ ٝجُكٍجّ جُهح٘ ٝجُؼحّ، 

ًٔح كؼَ جُؼِٔحء )جُلوٚ جُ٘وى١ (أِْٞخ ٠ٍـ جُٗٞجٛى ٝجُطٍٜخ ٖٓ جْطهٍجؼ 

جُوىٓحء ٌقْٜٔ هللا ، ج٣ًُٖ جًطلٞج ذًًٍ أْرحخ جٍُُ٘ٝ وٕٝ جُططٍم ئ٠ُ 

كأٝؾى يُي كٍجؿح أْطـِٚ ضال٤ًٓ جُلِٓلس ج٤ُٞٗح٤ٗس  "ؿٞجٗد جألوذ٤س ٝجُ٘وى٣س ؛جُ

ٝػ٘ىٛح هحٓٞج ذطؼرثس ًٛج جُلٍجؽ ، ٝيُي ذطٍؾٔس ٗظ٣ٍحش  ك٢ جُؼٍٛ جُؼرح٢ْ ،

، ٓٔح أٝؾى ٗوىج ػٍذ٤ح ػ٠ِ هٞجػى ٌِٝٛٞجُٗؼٍ ػ٘ى أكال٠ٕٞ ٝأٌْطٞ 

ٝجُط٤ُٔ ، كٌحٕ ًٛج ْررح جًُٝم جإلؿ٣ٍو٢ ٣٘كٍف ذًٝم جألٓس ػٖ جالْطوالٍ 

ك٢ ئؾٜحٜ ج٤ُٔالو جُكو٤و٢ ُ٘وى ئْال٢ٓ ٣هٍؼ ٖٓ ٍٓؾؼ٤س جألٓس ٖٝٓ ئٗطحؾٜح 

جإلذىجػ٢
ٕ
 ٤ُرن ٗوىٗح جُٔؼحٍٚ ٣طٌٓغ ػ٠ِ أذٞجخ جُ٘ظ٣ٍحش جُٞجكىز،  "

 جألقحو٣ع جُ٘ر٣ٞس:  
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٣رىٝ ُِرؼٝ إٔ كٌٍز جُركع ػٖ  جٍٚٞ جُ٘وى ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ كٌٍز     

 ،هِس جُ٘ٛٞ٘ جُط٢ ض٤ٍٗ ئ٠ُ ًٛٙ جالٍٚٞ–جألٍٝ:الغس أْرحخ ٓٓطك٤ِس ، ُػ

جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ًطحخ ض٣ٍٗغ ال هرَ ُٚ  -ٝجُػحُع ،ُٖٜٝٔٞح  ػ٤ٓٞٔطٜحٝجُػح٢ٗ 

 .ذٔػَ أٌٓٞ جألوخ ٝٗوىٙ

٣ْ ٤ُّ ْررح ػ٠ِ ٝهى كحش ٛإالء إٔ ػىّ جُط٣ٍٛف ذحُ٘ٛٞ٘ ك٢ جُوٍإٓ جٌٍُ 

ٝجٍُٗػ٤س أقٌحّ ُْ ضٍو ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ، كل٢ جُٔٓحتَ جُلو٤ٚ ػىّ جضهحيٙ أٚال

 ًُ ًُ ٍِ ، ٝئٗٔح ي ٍش أؾٔحال كؿحءش جُٓ٘س ٓٞٞكس ٖٝحٌقس ش ك٢ جُٓ٘س، أٝ أٜٗح ي

ُٜح 
ٔ

َٖ ئِْي )) : ئي ال ٣ٌٖٔ جالْطـ٘حء ذحٌُطحخ ػٖ جُٓ٘س ، ٤ِ٘ ِٓ إ ُٔ ُْ َّٖ هللّاُ َػ٠َِ ج َٓ َُوَْى 

ٌِطَحَخ  ُْ ُْ ج ُٜ ُٔ ٣َُؼِِّ َٝ  ْْ ِٜ ٤ ًِّ َُ ُ٣ َٝ  ِٚ ْْ آ٣َحضِ ِٜ ْْ ٣َْطُِٞ َػ٤َِْ ِٜ ِٓ ْٖ أَٗلُ ِّٓ ُْٞالً  ٌَ  ْْ ِٜ سَ ذََؼَع ك٤ِ َٔ ٌْ ُِْك ج َٝ 

 ٍٖ ر٤ِ ُّٓ  ٍٍ ال َٞ َُ َُل٢ِ  ٖ هَْر ِٓ حُْٗٞج  ًَ ئِٕ  َٝ ))
ٕ
ٚ كوى هحٍ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٖٝٓ غْ  

ٞج  (…ِْْٝ ُّٟ كؼ٤ٌِْ ذٓ٘ط٢ ْٝ٘س جُهِلحء جُٜٔى٤ِّ٣ٖ جٍُجٖى٣ٖ ضٌٔٓٞج ذٜح ٝػ

 ََّ ً َّٕ جؾً، ٝئ٣حًْ ٝٓكىغحش جألٌٓٞ، كاِ َُّ ذىػٍس ػ٤ِٜح ذحَُّ٘ٞ ٓكىغٍس ذىػسٌ، ًٝ

ٞالُس
ٖ
كحُوٍإٓ ًطحخ ٖحَٓ ٜٝٓ٘ؽ ق٤حز ٣ِٛف ٌَُ َٓحٕ ٣ٝطؼِن ذٌَ   ).

ٖ )) :  هحٍ ضؼح٠ُ جٝ ضل١٣ٍ،  أ٠ٞجٌ جإلٗٓحٕ ٖٓ ؿ٤ٍ نَِ ٝال ضو٤ٍٛ ِٓ ح  َٓ َٝ

ٌِطَحِخ  ٠َْ٘ح ك٢ِ جُ ٍَّ ح كَ َّٓ  ٌُْ ػَحُُ ْٓ ٌْ أَ َٓ
ِٚ ئاِلَّ أُ ٍُ ذَِؿَ٘حَق٤ْ ٍٍ ٣َِط٤ الَ ٠َحتِ َٝ  ِٜ ٌْ َوآذٍَّس ك٢ِ جألَ

 َٕ ٝ ٍُ َٗ ْْ ٣ُْك ِٜ ذِّ ٌَ َّْ ئ٠َُِ  ٢ٍْء غُ َٖ  ٖ س ك٤ٔح ٣طؼِن ٝهى ؾحءش جألقحو٣ع جُ٘ر٣ٞ(( ِٓ

ُِٔؿَ ج١ًُ يًٍٙ جُوٍإٓ ذًٜج جُهٛٞ٘ ، ٝ ٓطلوس  ٖحٌقس ك٤ٚ ذحُٗؼٍ ٝجُ٘ظٍ

َُوَْى ِؾْثَ٘حُْٛ ))ضؼح٠ُ: ضٔحٓح ٓغ جُطٌٛٞ جُوٍآ٢ٗ ُٔلّٜٞ جُٗؼٍ ٝٝظ٤لطٚ، هحٍ  َٝ

 َٕ ُٞ٘ ِٓ ٍّ ٣ُْإ ْٞ سً ُِّوَ َٔ ْق ٌَ َٝ ٍْ ًُٛىٟ  ِْ َِْ٘حُٙ َػ٠َِ ِػ َّٛ ٌِطَحٍخ كَ ((ذِ
ٗ

ك٘ؿى جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا   

٤ِٖٔٓ ػ٠ِ ٓٞجؾٜس أػىجتْٜ ٖٓ ج٤ًٍُٖٗٔ ً٘ٞع ػ٤ِٚ ِْْٝ ٣كع جُٗؼٍجء جُٔ

أٛؽ ه٣ٍٗح كاٗٚ أٖى ):كوحٍ ُكٓحٕ ذٖ غحذص  ٖٓ أٗٞجع جُؿٜحو ك٢ ْر٤َ هللا ،

ٝهحٍ ُكٓحٕ )أٛؿْٜ ٝؾر٣ٍَ ٓؼي( (ػ٤ِْٜ ٖٓ ٌٖن جُ٘رَ 
٘

، ٝجألقحو٣ع ك٢ 

                                                           
1
القرآن الكرٌم ال تعدو اشارة تبدو صعوبة تقبلنا عد القرآن الكرٌم مصدرا من مصادر النقد كون ما جاء فً  

غٌر مفصلة وهذا صحٌح لكن اسلوب القرآن الكرٌم فً كل المسابل الفقهٌة والشرعٌة ٌسٌر على هذا النمط 
حتى بما ٌتعلق باألركان والكلٌات فالصالة مثال وردت اجماال ولم تتبٌن هٌباتها وسننها والزكاة فرضت ولم 

 السنة موضحة وشارحة لمجمل القرآن ...ٌتضح تفصٌالت نصابها .. وهكذا فتأتً 
2
 . كمة هي السنةالح   164اآلٌة -ال عمرانسورة  
3
 38االٌة-ماألنعاسورة  
4
 52االٌة -سورة االعراف 
5
: المتوفى) الطبري جعفر أبو اآلملً، غالب بن كثٌر بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمد: اآلثار تهذٌب  

  سورٌا/  دمشق - للتراث المأمون دار: الناشر -رضا علً بن هللا عبد بن رضا علً: تحقٌق(هـ310
 (836) م1775 - هـ1416 األولى،: لطبعةا
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ًٛج جُرحخ ًػ٤ٍز
ٔ

ًِٜٝح ضر٤ٖ ٓٞهق جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٖٓ جُٗؼٍ  

ٝٝظ٤لطٚ ٝٛٞ ٓٞهق ػحّ ٌَُ ٖحػٍ ٣طهً ٖٓ جُِٓحٕ ْر٤ال ُِؿٜحو ، ٖٝٓ 

جإلْالّ  ٜٗؿح ُك٤حضٚ ًِْٝٞٚ ، أٓح جُلٖ جُٗؼ١ٍ جُٔ٘كٍف جٍُٔض٢ٔ ك٢ 

أقٟحٕ جُلكٕ ٝجٍُي٣ِس كوى يٓٚ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٝٛٞ جُٔوٛٞو 

 )جأقىًْ ه٤كح ن٤ٍج ُٚ ٖٓ ٣ٔطِة ٖؼٍٕ ٣ٔطِة ؾٞف أل) :ذوُٞٚ
ٕ
 ٠ٜٗٝ ػٖ  

جُؼرحوز: هحٍ ٌٍْٞ هللا ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ  ٝهص ك٢ ٝهص ٓهٛٞ٘ جُو٣ٍٝ

(ٖٓ هٍٜ ذ٤ص ٖؼٍ ذؼى جُؼٗحء ج٥نٍز ، ُْ ضورَ ُٚ ٚالز ضِي ج٤ُِِس ): 
ٖ

*  

ٛ٘ح إٔ ٓٞهق جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس  ٤ُٓح ٞى جُٗؼٍ ػ٠ِ  ٝٝجٞف 

                                                           
1
 ، حسان ٌا: "  ثابت بن لحسان فقال ، وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عند ٌوما كنا:  مسلمة بن محمد فقال  

 فأنشده" .  ورواٌتها شعرها فً آثامها عنك وضع قد وجل عز هللا فإن ، الجاهلٌة شعر من قصٌدة أنشدنً
 : عالثة بن علقمة األعشى بها هجا قصٌدة
:  قال ، هرٌرة أبً عن ، سٌرٌن بن محمد عن ، الهذلً بكر أبً عن ، شبابة حدثنا ، سعٌد بن إبراهٌم حدثنا

 ، بدر أهل فً الصلت أبً بن أمٌة قصٌدة إال الجاهلٌة شعر فً وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول رخص" 
 " * وعلقمة عامر ذكر فً األعشى وقصٌدة
   836 :حدٌث   للطبري اآلثار تهذٌب

 عازب بن البراء سمع أنه ثابت بن عدي عن ، شعبة عن ، حبٌب بن سفٌان حدثنا ، مسعدة بن حمٌد حدثنا 
 األخبار فهذه:  قالوا"  معك وجبرٌل اهجهم: "  ثابت بن لحسان قال وسلم علٌه هللا صلى هللا نبً إن:  ٌقول

 قٌحا أحدكم جوف ٌمتلا ألن: "  قال أنه وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عن ، روٌت التً األخبار تعارض
 الذٌن الشعراء من ذكرنا ومن ، مالك بن وكعب ثابت بن حسان أن معلوم ألنه"  شعرا ٌمتلا أن من له خٌر
 ٌنههم فلم ، غٌره من علٌهم أغلب الشعر كان ، أصحابه من وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عهد على كانوا
 األخبار جاءت بل ، العقاب مستحقً وجل عز هللا من بذلك أنهم ٌر ولم ، ذلك عن وسلم علٌه هللا صلى النبً
 وذبهم ، المشركٌن هجابهم على الجزٌل الثواب تعالى هللا من ووعدهم ، علٌه وحثهم ، قٌله إلى ندبهم أنه عنه
 وكان ، صحٌحتٌن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عن الرواٌتان كانت وإذ:  قالوا.  المسلمٌن أعراض عن
 من االمتالء تحرٌم على دلٌال أحدهما كان إذ ، واحد ومقام واحد وقت فً منه كان ذلك ٌكون أن جابز غٌر

 مختلفٌن وقتٌن فً كان ذلك كان وإذ ، وقتٌن فً منه كان ذلك أن علم ، وإطالقه إباحته على واآلخر ، الشعر
 من القول من ذلك فً الواجب ٌعرف أن والمصٌر ، طرحهما وجب صاحبه المتقدم أٌهم معلوما ٌكن ولم ،

 على فضال له أن غٌر ، غٌره الكالم كسابر كالما الشعر وكان ، كذلك ذلك كان وإذ:  قالوا.  االستنباط جهة
 خطبا جوفه الممتلا ٌكن ولم.  المسامع وتستعذبه ، األلسن تستحلٌه ، موزون بأنه المنثور الكالم من غٌره

 غٌر كما ، مذموما ٌكون أن مستحق غٌر شعرا جوفه الممتلا كذلك كان ، مذموما ٌكون أن مستحقا ورسابل
 القابل لقول معنى وال:  قالوا.  مثلها كالم الشعر كما ، كالم كلها وهً ، ورسابل خطبا جوفه الممتلا مذموم

"  شعرا ٌمتلا أن من له خٌر ، قٌحا أحدكم جوف ٌمتلا ألن: "  بقوله وسلم علٌه هللا صلى النبً عنى إنما: 
 معناه كان لو ذلك ألن ، الدٌن وعلم القرآن من سواه شًء فٌه ٌكون ال حتى الشعر من قلبه ٌمتلا أن ،

 القرآن من شًء فٌه ٌكون ال حتى ، الكهان وأساجٌع والرسابل الخطب من امتأل لو قلبه ٌكون أن لوجب
 قلبه امتأل لمن علٌنا ورد إنما وسلم علٌه هللا صلى النبً من الذم كان إذ ، مذموم غٌر ٌكون أن الدٌن وعلم

 ، عددنا التً األشٌاء من ذكرنا مما قلبه امتأل من ذم على المسلمٌن إجماع وفً:  قالوا.  خاصة الشعر من
:  وسلم علٌه هللا صلى النبً قول معنى أن على الواضح الدلٌل الدٌن وعلم القرآن من شًء فٌه ٌكون ال حتى

 كان وإذ:  قالوا.  المقالة هذه قابل قاله الذي غٌر"  شعرا ٌمتلا أن من له خٌر قٌحا أحدكم جوف ٌمتلا ألن" 
 وقد ، مختلفٌن وقتٌن فً وسلم علٌه هللا صلى النبً من كان ذلك أن من:  قلنا ما فالصحٌح ، كذلك ذلك

 ، االستنباط إلى فٌه األمر وصار ، والمنسوخ منهما بالناسخ عندنا علم ال كان إذ ، جمٌعا حجتهما سقطت
 علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب من أحد كبٌر ٌكن لم فإنه ، وبعد:  قالوا.  بٌنا ما على تدل األدلة وكانت
 ، الكثٌرة الغزٌرة الرواٌة راو له هو أو ، قابل للشعر وهو إال ، العرب من بإحسان لهم والتابعٌن وسلم

 ذكره ذلك من حضرنا مما سنده صح ما بعض نذكر ، أخبارا قالوا ما صدٌق بت ورووا
2
 (كتاب اآلداب5807) 1757-القاهرة الشعب مطابع األولى الطبعة-هـ256 لبخاريا -صحٌح البخاري 
3
 16830 :حدٌث - أوس بن شداد حدٌث- الشامٌٌن مسند -  حنبل بن أحمد مسند 
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٤س ، ٣ٝو٢ٛ جإل٣ٔحٕ ئ٠الهٚ، ٝئٗٔح ٛٔح ٞى جُٗؼٍ ج١ًُ ٣وٜٞ جُو٤ْ جإلٗٓحٗ

٣ٝطؼحٌٜ ٓغ  ٣ٝٓطؿِد جٌُالّ جُلحقٕ ٣ٝلٓى جأليٝجم ٝجألنالم، ٖٓ وجتٍضٚ ،

ؿغ جُٗؼٍجء ٖأٓح ٌٝجء يُي كإٔ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ  ٝهص جُؼرحوز ،

   (إٔ ٖٓ جُٗؼٍ ُكٌٔس ٝإٔ ٖٓ جُر٤حٕ ُٓكٍج(ٝأػ٠ِ ٖٓ ه٤ٔس جُٗؼٍ
ٔ
 

كأْطكٖٓ جُٗؼٍ، ٝػلح ذٚ ػٖ جُٔهطة ، ٝهرَ جُطٞذس ٝ أػط٠ ه٤َ جُٗؼٍ 

ٌٝذٔح ضرْٓ ، ،ًٝحٕ أٚكحذٚ ٣طًجًٍٕٝ جُٗؼٍ ٝقى٣ع جُؿح٤ِٛس كال ٣ٜ٘حْٛ 

(هر٤ف ٝهر٤كسٛٞ ًالّ ، ككٓ٘ٚ قٖٓ ،  : )ًٝحٕ ٣ٍٟ ك٢ جُٗؼٍ
ٕ
ًٝحٗص ُٚ .

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ضٞؾ٤ٜحش ك٤٘س ٗوى٣س ٣َحوز ػ٠ِ ٓٞهلٚ ٖٓ جُٗؼٍ ٝٝظ٤لطٚ 

ك٢ جُر٤ص ( ٓؿحُىٗح(ًطِي جُط٢ ٝؾٜٜح ئ٠ُ ٖؼٍ ًؼد ذحْطرىجُٚ ُلع ٓؿحوُ٘ح ذـ 

:جُوحتَ
ٖ
  

ٓى٣ٌــــس ك٤ٜح جألهٞجِ  ؾًٓ٘ح ًَ كهـــــــــٔس    ٓؿحُىٗح ػٖ              

 ضــــــــــــِٔغ

 :ٝذحُٔؼ٤حٌ جُل٢٘ يجضٚ ٗظٍ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ئ٠ُ ٖؼٍ جُ٘حذـس جُؿؼى١

أض٤ص ٌْــــــٍٞ هللا ئي ؾحء ذحُٜىٟ           ٣ٝطِــــٞ ًطحذح             

 ًحُٔــــــــــؿٍز ٤ٍ٘ٓج

ــح           ٝئٗــــــــــح ٍُ٘ؾٞ كٞم ذِـ٘ح جُٓٔــــحء ٓؿىٗح ٝؾىٝوٗـــ            

 يُي ٓظٍٜج

:ذذذذذإٔ جُ٘وذذذذى كذذذذ٢ ٛذذذذًٙ  جُل٤٘ذذذذس ضل٘ذذذذى جُذذذذٍأ١ جُٓذذذذحتى جُوحتذذذذَٝٛذذذذًٙ جإلٖذذذذحٌجش 

جالناله٤ذذذسال ٣ؼذذذىٝ جُطٞؾ٤ٜذذذحش  جٍُٔقِذذذس
ٗ
ٌٝذٔذذذح ضٓذذذَِ ٛذذذًج جُطٛذذذٌٞ ٓذذذٖ ،   

                                                           
1

كتاب اآلداب باب ما جاء  القاهرة الحدٌثة الكتب دار-األسدي األشعث ابن داود أبً للحافظ :داود ابً سنن –

 فً الشعر
2
 البغدادي دٌنار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علً الحسن أبو-سنن الدار قطنً  

 شلبً، المنعم عبد حسن ط،األرناؤو شعٌب: علٌه وعلق نصه وضبط حققه(هـ385: المتوفى) قطنً الدار
 - هـ 1424 األولى،: الطبعة- لبنان – بٌروت الرسالة، مؤسسة: الناشر- برهوم أحمد هللا، حرز اللطٌف عبد

 3994 اسناده حسن كتاب الوصاٌا-م 2004
3
 -وأخرون السقا مصطفى تحقٌق هـ218هشام بن الملك عبد محمد أبو-هشام ابن-النبوٌة السٌرة :ٌنظر    

  133 ص 1736-الحلبً البابً مصطفى
4
 وال الناقد مهام من ٌعدان ال والدٌنً األخالقً النقد أن وٌرون الحكم هذا مثل ٌرددون العرب النقاد أغلب  

 الشعر عن بمعزل واألخالق والدٌن ... الشاعر على النقاد غٌر ٌمارسها قضاٌا هما وإنما عمله صمٌم من
. والمنظور اإلسالمً للنقد ال ٌرى واقع إلى ٌتحول أن دون الفقه كتب حبٌس الدٌن إبقاء ٌرٌد تصور وهذا

اٌضا ان تكون االحكم الدٌنٌة واالخالقٌة هً الوحٌدة فً عملٌة الحكم لكنه ٌرى ان تكون واحدة من المعاٌٌر 



 0202شتاء   – 02مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب   العدد  
 

30 
 

جٌُطذذذحخ ٝجُ٘وذذذحو  ذؼذذذُٝطؿذذذى ُٜذذذح أيجٗذذذح ٚذذذحؿ٤س ػ٘ذذذى   ٗلػذذذحش جُٔٓطٗذذذٍه٤ٖ

إٔ ضٌذذذٕٞ أٚذذذال ُذذذٞ ؾٔؼذذذص جُطٞؾ٤ٜذذذحش    جُؼذذذٍخ، ٝجُكذذذن ًذذذحٕ ٣ٌٔذذذٖ ُٜذذذًٙ

كذذذذ٢ ق٤ذذذذُ ٝجقذذذذى، ٝضؼحٞذذذذىش جُؿٜذذذذٞو ػِذذذذ٠ هٍجءضٜذذذذح ٝضٛذذذذ٤٘لٜح ، كل٤ٜذذذذح 

ضطٍْذذذذذْ ٓالٓذذذذذف ٗظ٣ٍذذذذذس ٗوى٣ذذذذذس ضطؼِذذذذذن ذطكى٣ذذذذذى ٝظ٤لذذذذذس جُٗذذذذذؼٍ ٝوٌٝٙ ، 

ٝضؼ٣ٍذذذذق جُٗذذذذؼٍ ٝقذذذذىٙ ، كٟذذذذال ػذذذذٖ جُطٞؾ٤ٜذذذذحش جُل٤٘ذذذذس ٝجُِـ٣ٞذذذذس جُطذذذذ٢ 

جُ٘رذذذ٢ ٚذذذ٠ِ هللا ػ٤ِذذذٚ ْٝذذذِْ ػِذذذ٠ ذؼذذذٝ أذ٤ذذذحش جُٗذذذؼٍ، ٝجقطٌحٓذذذٚ ٓحٌْذذذٜح 

جُٔؼ٤ذذذحٌ جألنالهذذذ٢ جُٔذذذٍضر١ ذوٟذذذ٤س جُٛذذذىم ػِذذذ٠ أْحْذذذٚ جألنالهذذذ٢ جُ٘ذذذحذغ 

ذحُ٘وذذذى ئيج  ٢ يُذذذي ٓذذذح ٣ٓذذذة ُِ٘وذذذى كذذذأ١ ٞذذذٌٍ ٣ِكذذذنٓذذذٖ جُذذذى٣ٖ ، ٝال أظذذذٖ كذذذ

ٓذذذذٖ جألْذذذذّ جُل٤٘ذذذذس أونذذذذَ كذذذذ٢ ق٤ذذذذُ ػِٔذذذذٚ جألْذذذذحِ جألنالهذذذذ٢ ًٞجقذذذذى 

ذذذهص  ٓػذذذَ ٛذذذًٙ جُٔالٓذذذف ػِذذذ٠ ٝجُٗذذذ٤ٌِس جألنذذذٍٟ ُْ ٗكذذذٞ أًرذذذٍ كذذذ٢ ، ٝهذذذى ٌ

جُذذذ٣ًٖ ؾؼِذذذٞج ٓذذذٖ جألنذذذالم ٝجُوذذذ٤ْ جُى٤٘٣ذذذس ٓؼ٤ذذذحٌج  ػٛذذذٍ جُهِلذذذحء جٍُجٖذذذى١

أْحْذذ٤ح كذذ٢ ػ٤ِٔذذس ضوذذ٣ْٞ جُٗذذؼٍ ٝٗوذذىٙ ٝجْذذطٍٔش ٛذذًٙ جألقٌذذحّ ٤٠ِذذس نالكذذس 

جُٛذذذذذذكحذس ٝٓذذذذذذح ذؼذذذذذذىٛح ئُذذذذذذ٠ جٍُٔقِذذذذذذس جُطذذذذذذ٢ أ٠ِذذذذذذص جُلِٓذذذذذذلس ذٍأْذذذذذذٜح 

 ُْ َٕ ج٤ُٔذذذ جٌُذذذالِّ  ،ٝجْطٗذذذٍف ػِذذذ ئُذذذ٠ قظ٤ذذذٍز جإلْذذذالّ أؾ٘ذذذحِ  ص، ٝونِذذذ ىج

ِٝٓذذذَ ػى٣ذذذىز ؛ ٗط٤ؿذذذس ُِلطٞقذذذحش جإلْذذذال٤ٓس ، ُٝوحذ٤ِذذذس جإلْذذذالّ ػِذذذ٠ جقطذذذٞجء 

جُؿ٤ٔذذغ ضكذذص ؾ٘حق٤ذذٚ جُذذىجكث٤ٖ ، كٌذذحٕ ٓذذٖ جُطر٤ؼذذ٢ إٔ ٣طذذأغٍ جُلٌذذٍ جُ٘وذذى١ 

ذٜذذذذًٙ جُٔذذذذإغٍجش ٣ٝوذذذذق ذؼذذذذٝ جُ٘وذذذذحو ٓٞهلذذذذح ٍٓضرٌذذذذح ٓذذذذٖ هٟذذذذ٤س جُذذذذى٣ٖ 

ال حػٍ أٝ جُٜؿذذذّٞ ػ٤ِذذذٚ  ، جُذذىكحع ػذذذٖ جُٗذذٝجألنذذالم ٝجُٗذذذؼٍ ٝٛذذْ  ذٛذذذىو ج

ُذذذ٠ جُٔٔحٌْذذذس جُطذذذ٢ ظذذذَ ك٤ٜذذذح جُ٘حهذذذى جُٔٞجهذذذق ُذذذْ ضطؿذذذحَٝ جُط٘ظ٤ذذذٍ ئ إٔ ٛذذذًٙ

أيٕ كحٍُؤ٣ذذذذذس  .   ٝجالنذذذذذالم هطؼ٤ذذذذذح جُلٛذذذذذَ ذذذذذذ٤ٖ جُذذذذذى٣ٌٖكٟذذذذذح ٣ذذذذذٍكٝ 

جإلْذذذال٤ٓس جُطذذذ٢ ٍٗؾٞٛذذذح كذذذ٢ ٤ٓذذذىجٕ جُ٘وذذذى ٤ُٓذذذص ذىػذذذس ٓكىغذذذس ، ٝال ٗرطذذذح 

ٓوطذذذذٞع جُؿذذذذًٌٝ ذذذذذَ ٛذذذذ٢ جْذذذذطٍٔجٌ ٝذؼذذذذع ُٔٗذذذذٍٝع ٗوذذذذى١ ُذذذذٚ هٞجػذذذذىٙ 

ُٞٚ ـذذذذـٝٛذذذذًج هٓذذذذْ ٓذذذذٖ أٚ، ٝجٚذذذذُٞٚ جُطذذذذ٢ ض٘ذذذذحءش ػ٘ذذذذح ُؼذذذذٞجٌٜ ًػ٤ذذذذٍز 

٘س ــــــــــذذذذذذذذـ٢ُٓ جـح ٌٝو كذذذذذذذذـــذذذذذذذذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔػِس ذٔــــــذذذذذذذذـجُٔط

:ٓٓط٠ٖ٤٣ٞ ـــــــــس ٝػِــــــجُ٘ر٣ٞ  

نح٘ ذرؼٝ جُٔٞجهق جُل٤٘س ٝجُطك٤ِ٤ِس ػ٠ِ ٚؼ٤ى جٌَُٗ  :جُٔٓطٟٞ جُؿُت٢

ٝجُٟٕٔٔٞ ك٤ٔح أٝغٍ ػٖ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٖٓ هٍٞ أٝ كؼَ أٝ ضو٣ٍٍ، 

ٓغ جالؾطٜحو ك٢ ؾٔؼٜح ْٝٞ ذؼٟٜح ُرؼٝ ؛ الْطهٍجؼ جألقٌحّ جُ٘وى٣س 

                                                                                                                                       
  ومحمد صبحً الدٌن ومحً إسماعٌل نالدٌ عز كتابات: ٌنظر فً عملٌة الحكم الى جانب االحكام الفنٌة 

 وغٌرهم مندور



 0202شتاء   – 02مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب   العدد  
 

33 
 

جُٔطؼِوس ذحألوخ ، ٝٓكحُٝس ضل٤َٛ ٓح أؾِٔٚ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ك٢ ًٛج جُرحخ، ٖٓ 

ر٤٘س ُِوٍإٓ  ٝكن ُٓ ٢ٛ ًػ٤ٍز ٝ–ٗظٍز ٤ُٖٞٔس ، نالٍ جُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس ذٞٚلٜح 

ج ؾى
ٔ
 ٝذكحؾس ج٠ُ ذكع ٓ٘لَٛ ُؿٔؼٜح ٝضطرؼٜح . 

ٝٛٞ ًَ ٓح أٝغٍ ػٖ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ :  )ج٢ٌُِ)جُٔٓطٟٞ ج٢ُُٞٔٗ 

جٌُِٔس ٝأغٍٛح ٝجُر٤حٕ ٝوٌٝٙ، ٝجُلٛحقس ٝؾٔحُٜح، ٝوٌٝ جُِٓحٕ ك٢ ضٞؾ٤ٚ   ك٢

ٝجُؿٔحٍ  جٌُالّ ٍٝٚكٚ، ٝجْطؼٔحٍ جٌُ٘ح٣حش ٝجُط٣ٌٞس ك٢ قى٣ػٚ ٝجُٔؼح٣ٌٝ

،ٝضـ٤٤ٍٙ ذؼٝ أْٔحء جالِْٞذ٢ ٝجالػؿحَ جُرالؿ٢ ٝهٞز جُؼرحٌز ٝؾُجُطٜح 

جألٌٓ٘س ٝجألٖهح٘ ٝجُطٍم ؛ ُوركٜح ذأنٍٟ أؾَٔ ٜٓ٘ح ، ٝقٖٓ جْطؼٔحُٚ 

ُِكٍٝف ٝجألوٝجش جُِـ٣ٞس ، ٌٝكٟٚ ُرؼٝ ج٤ُٛؾ ألْرحخ ٍٖػ٤س ٝجِْٞذ٤س 

ٝجالٓػحٍ ٝجُوٛٙ ٝجُٞٚح٣ح ٝجُهطد 
ٕ

، ككى٣ع جُ٘ر٢ ٠ِٚ ػ٤ِٚ ِْْٝ َجو 

٣ٍضلغ كٞهٚ ك٢ ٓؿحُٚ  جُر٤حٕ ال يٌٝز ك٢ألٗٚ  ؛جال٣ٌد ُِٝ٘حهى جُؿحو  ُألو٣د

  ٣ٛلٚ جُؿحقع: ٝٛٞ ًٔحًطحخ هللا ذالؿس ٝكٛحقس ٌٝٝػس  ئالجألوخ جٍُك٤غ 

ٛٞ جٌُالّ ج١ًُ هَ ػىو قٍٝكٚ ،ًٝػٍش ٓؼح٤ٗٚ ،ٝؾَ ػٖ جُٛ٘ؼس ُٝٗز ػٖ 

، ٝجُٔوٌٛٞ ك٢ ٓٞٞغ جُوٍٛ جُطٌِق...ٝجْطؼَٔ جُٔر٠ٞٓ ك٢ ٓٞٞغ جُر١ٓ 

ٖ جُٜؿ٤ٖ جُٓٞه٢ ،كِْ ٣٘طن جالػٖ ، ٝٛؿٍ جُـ٣ٍد جُٞق٢ٗ ،ٌٝؿد ػ

٤ٍٓجظ قٌٔس ٝجُْ ٣طٌِْ  جال ذٌالّ هى قق ذحُؼٛٔس ،٤ٖٝى ذحُطأ٤٣ى ،٣ٍٝٓ 

ذحُطٞك٤ن ٝٛٞ جٌُالّ ج١ًُ جُو٠ هللا ػ٤ِٚ جُٔكرس ،ٝؿٗحٙ ذحُورٍٞ ،ٝؾٔغ ُٚ ذ٤ٖ 

جُٜٔحذس ٝجُكالٝز ٝذ٤ٖ قٖٓ جالكٜحّ ٝهِس ػىو جٌُالّ "
ٖ
ٖٝٓ ًحٕ ًٛج ٖأٗٚ  

جُػٍ جُٔؼطحء  ذكحؾس ئ٠ُ ؾٜٞو ٓطٍجٚس ُطَٜ٘ ٖٓ ٓؼ٤٘ٚ ٝنٛحُٚ كٜٞ ذال ٖي 

. 

 :أهٞجٍ جُٛكحذس   

                                                           
1
 الشاعر قالها كلمة أصدق:)وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن: منها 

:) قال وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن-(  باطل هللا خال ما شًء كل أال لبٌد،
 رضً:  عابشة عن ، أبٌه عن ، عروة بن هشام عن ، ثابت بن الرحمن عبد حدثنا ، موسى بن عباد حدثنا

 وقبٌحة ، حسن فحسنه ، كالم هو: "  فقال ، الشعر عن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سبل:  قالت عنها هللا
 (هدر فلسانه مقذعا شعرا اإلسالم فً قال من)وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال:  قال برٌدة عن(و  قبٌح

2
وبٌنت االشارات البالغٌة  وسلم علٌه هللا صلى النبً حدٌث بدراسة أهتمت متمٌزة ودراسات بحوث وهناك 

–تألٌف محمد الصباغ -الجمالٌة فً هذه االحادٌث منها :التصوٌر الفنً فً الحدٌث النبوي ةو النقدٌة والرؤٌ
 : الدكتور محمد ابو العال البو العال الحمزاوي  فوكتاب الخصابص البالغٌة للبٌان النبوي تألٌ

3
الناشر   -تحقٌق: عبد السالم محمد هارون-الجاحظ ، أبً عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  ––البٌان والتبٌن  

 19/ص2مكتبة الخانجً القاهرة 
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جُٛكحذس ٌٞٞجٕ هللا ػْٜ٘ أؾٔؼ٤ٖ آ٣س ك٢ جُٛىم ٝجُؼىٍ، ْٝٛ جُططر٤ن       

جُؼ٢ِٔ ُإلْالّ ، ًٝحٗٞج ذكن ٓٛحقق ضىخ ػ٠ِ جألٌٜ ،ًٔح أْٜٗ أٚكحخ 

م ٌك٤غ ، ٌٝأ١ ْى٣ى ٝكطٍز ٤ِْٔس ، ٝٗظٍز غحهرس،  ٝنِن ذ٤حٕ ٝكٛحقس ٝيٝ

ؾْ ، ٝقىِ ٚحتد ْٝٛ ٣َحوز ػ٠ِ يُي أٚكحخ ػٜى ٝٝػى ٌقٔحء ذ٤ْٜ٘ 

٣وُٕٞٞ جُكن ٝال ضأنًْٛ  ك٢ هللا ُٞٓس التْ ، ٝضِي أٌٓٞ ال  ،أٖىجء ػ٠ِ جٌُلحٌ

ضؿطٔغ ك٢ ؾ٤َ ؿ٤ٍ ؾ٤ِْٜ ، ْٝٛ ذًُي جُٔػحٍ جألػ٠ِ  ذٌَ ٓح ٣ٛىٌ ػْٜ٘ ٖٓ 

َٛى ٝػرحوز ٝٚرٍ ٝضًَٞ ٝض٣ٞٛد ٝٗوى ، كك١ٍ ذ٘ح إٔ ٗطٞهق ػ٘ى ذؼٝ ٓح 

ٝغرحش  ٖٓ أٌجء ٗوى٣س ٝٓٞجهق ٝضؼ٤ِوحش؛ ُٟٖ٘ٔ ُ٘وىٗح ْالٓس جُوحػىز ؿٍْٞٙ

ٝ ٗكلع ُٚ ٣ٞٛطٚ ٝيجضٚ جُط٢ ًحوش إٔ ضطال٢ٖ نِق ْكحذحش  جألَٚ،

ُوٍإٓ  ج٣ٌٍُْ جُ٘ظ٣ٍحش جُٞجكىز ، ٝضؼى ٓٞجهق جُٛكحذس جُ٘وى٣س جٓطىجوج ُٔٞهق ج

ٝجُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس ٖٓ جُٗؼٍ ٝٝظ٤لطٚ ٝضطر٤ؤٜح ُِٔوح٤٣ّ جإل٣ٔح٤ٗس ك٢ ػ٤ِٔس 

أال  :جُ٘وى، كأذٞ ذٌٍ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٣ػ٢٘ ػ٠ِ ُر٤ى ذٖ ٌذ٤ؼس جُؼح١ٍٓ ق٤ٖ هحٍ

ًَٝ ٗؼ٤ْ ال ٓكحُس َجتَ   :ٚىهص ُٝٔح هحٍ ُر٤ى :كوحٍٓح نال هللا ذح٠َ  ٢ٖءًَ 

ًًذص  :هحٍ جُٛى٣ن
ٔ

ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ػ٠ِ وػْ ًٛٙ جُٔوح٤٣ّ ٝقٍ٘  ،

ق٤ٖ هحٍ الذٖ ػرحِ أٗٗى٢ٗ ألٖؼٍ جُ٘حِ ج١ًُ ال ٣ؼَٟ ذ٤ٖ جُوٞجك٢ ٝال ٣طرغ 

٤ٍَٛ جذٖ أذ٢ ٠ِْٔ  :ٖٝٓ يُي ٣ح أ٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ؟ هحٍ :ق٢ٖٞ جٌُالّ هحٍ
ٕ

ٝٛٞ ج١ًُ ؾؼَ ٞٞجذ١ ُِٗؼٍ ٝه٤ى ؿٍٜ جُٜؿحء ، ٝػحهد ج٣ًُٖ ٣ِ٘ٓهٕٞ 

ٝأٝجٍٓٙ ، ككرّ جُكط٤ثس ُٔح ٛؿح جُُذٍهحٕ ذٖ ذىٌ ، ٝأٍٓ  ػٖ ٓرحوب جإلْالّ

ذٓؿٖ أذ٢ ٓكؿٖ جُػول٢ ٍُٗذٚ جُهٍٔ
ٖ

، ٤ُأض٢ جُه٤ِلس جٍُجذغ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ 

٠حُد ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ك٤ٟغ ٓؼ٤حٌج ؾى٣ىج ٣طؼِن ذحُر٤ثس ٝجُُٓحٕ ٝجٌُٔحٕ ٣ّٞ 

٤ٖ ض٘حظٍ ذكٍٟضٚ جُوّٞ ًٝحٕ ك٤ْٜ أذٞ جألْٞو جُىؤ٢ُ ، ٝجقطىّ جُ٘وحٔ ذ

ٌَ ٣٘طٍٛ ُٔح ٣ٍجٙ كوحٍ ػ٢ِ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ قحًٔح ٝٓ٘طوىج ًَ  :جُٗؼٍجء ً

ؾٔؼْٜ َٓحٕ ٝجقى ٝؿح٣س ٝجقىز ًٝٓٛد ٝجقى ك٢ جُوٍٞ ٖؼٍجتٌْ ٓكٖٓ ُٞ 

ُؼِٔ٘ح أ٣ْٜ أْرن ئ٠ُ يُي ، ًِْٜٝ هى أٚحخ ج١ًُ أٌجو ٝأقٖٓ ٝئٕ ٣ٌٖ أقى 

أٗٚ ًحٕ أٚكْٜ ذٖ قؿٍ ك جُو٤ّأكِْٟٜ ًح١ًُ ُْ ٣وَ ٌٛرس ٝال ٌؿرس جٍٓب 

ذحوٌز ٝأؾٞوْٛ ٗحوٌز 
ٗ
كوى ١ٌٝ  أ٣ٟح ُٝؼٍٔ ذٖ ػرى جُؼ٣ُُ ٌؤ٣طٚ ُِٗؼٍ،  

                                                           
1
 النهضة دار -البجاوي محمد علً :تحقٌق - المرزبانً موسى بن عمران بن محمد هللا عبد أبو -الموشح  

 321-ص 1765 القاهرة-بمصر
2
 وأحمد أمٌن أحمد:  موضوعاته وعنون وضبطه شرحه-ربه عبد بن محمد بن أحمد عمر أبو -الفرٌد العقد 

 290ص 5ج1756-الثانٌة الطبعة-القاهرة -والترجمة والنشر التألٌف لجنة مطبعة -ياألبٌار وإبراهٌم الزٌن
3
 301 ص بٌروت -الثقافة دار–األصفهانً فرج ألبً -األغانً  
4
 301ص االصفهانً فرج ألبً -األغانً   
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ػ٘ٚ أٗٚ ُٔح ض٠ُٞ جُهالكس ضٞجكى ػ٤ِٚ جُٗؼٍجء ٣ٍؿرٕٞ ك٢ جُٔى٣ف كوحٍ ُٖٔ 

ػ٘ىٙ أٍْٓٛ ذحالٍٗٛجف غْ أيٕ ٌُػ٤ٍ ذٖ ػرى جٍُقٖٔ ٝٗرٜٚ ئ٠ُ جُٛىم ك٢ 

جُوٍٞ
ٔ
ذطٕٞ ًطد جألنرحٌ ٝج٤ٍُٓ ٝجُكى٣ع  لٍهص ٓػَ ًٛٙ جٍُٝج٣حش ك٢ضٝهى  

ٌُٜٝ٘ح، ُٞ ؾٔؼص  ٍْٝوٛح ضطرؼٜح –ٛ٘ح -، ٤ُّٝ جُٔوٛٞو  ٝجُطح٣ٌم ٝجألوخ

ٌُِٗص ٓحوز ؾ٤ىز ذ٤ٖ ٣ى١ جُ٘حهى ٌُٖ ػٔال ٖٓ ًٛج جُور٤َ ُْ ٣كَٛ ذؼى ٤ُرو٠ 

جُٜٔ٘ؽ جُ٘وى١ جُٔؼحٍٚ ٣كّٞ ك٢ ئ٠حٌٙ جُلٍو١ ج١ًُ ٣هطٍُ ًٛٙ جٍُٝج٣حش 

 .ٝكن ٌؤ٣س ٜٓ٘ؿ٤س ٓطٌحِٓسوٕٝ جُ٘ظٍ ئ٤ُٜح 

ُٝٔح ًحٕ جُطأ٤ّْ أل٣س ظحٍٛز ٗوى٣س ضطُجٖٓ ٓؼٜح أٝ ضٓروٜح جُٔٔحٌْس     

جألوذ٤س جُلؼ٤ِس ٖؼٍج ٝٗػٍج ، كوى ًطد قٓحٕ ذٖ غحذص ٝػرى هللا ذٖ ٌٝجقٚ 

أؿٍجٜ جُٗؼٍ ٖٓ جُلهٍ ذحًُجش ٝجُور٤ِس ئ٠ُ " ًٝؼد ذٖ ٓحُي ٖؼٍج ٗوِٞج ك٤ٚ

ٝج٤ُٓح٢ْ، ٖٝٓ جُـٟد ٝجُٜؿحء جٍُٔضر١ ذٔٛحُف جًُجش ئ٠ُ جالػطُجَ جُؼوى١ 

جُـٟد هلل ضؼح٠ُ ٌُْٝٞٚ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ، ٖٝٓ أوخ جُطٌٓد ئ٠ُ أوخ 

جالٗطٔحء جُؼوى١،  ٖٝٓ جُٔىـ ذىجكغ جُٔىـ ئ٠ُ ٓىـ جُٜىٟ ٓوحذَ جُػٞجخ ٖٓ هللا 

ْركحٗٚ ٝضؼح٠ُ
ٕ
ُْ ٣ؼٍكٜح  ٝأٌكى ٛإالء جُٗؼٍجء جُٗؼٍ ذٔؼحٕ ٝأُلحظ ؾى٣ىز   "

هحْٓٞٚ ْحذوح ضطؼِن ذحُؿ٘س ٝجُ٘حٌ، ٝجُٞػى ٝجُٞػ٤ى، ٝأْٔحء جألٗر٤حء 

ٝجُٛحُك٤ٖ ، ٝجألهٞجّ جُـحذٍز ٝهْٜٛٛ، ضُجٖٓ يُي ًِٚ ٓغ جٗرػحم ٌؤ٣س 

ٝآٍ  ٗوى٣س ئْال٤ٓس ذىش ذؼٝ ٓالٓكٜح ك٢ ٓح ١ٌٝ ػٖ جُٛكحذس ٝجُطحذؼ٤ٖ

 :جُٛكحذس ذٔح ٣أض٢، ٣ٌٖٝٔ أؾٔحٍ جٍُؤ٣س جُ٘وى٣س ُؼٜى  ذ٤طٚ جُطح٣ٍٖٛ

إٔ ٓٞهق جُٛكحذس ٣ؼى جٓطىجوج ُٔٞهق جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ -ٔ

 ؿ٤ٍ ٓط٘حهٝ ٓٔح ٣رٍٗ، ِْْٝ ٖٓ جُٗؼٍ ٝٝظ٤لطٚ ، ٝٛٞ ٓٞهق ٓطَٛ غحذص 

  .ذأّْ ٌجْهس ُِ٘ظ٣ٍس جُ٘وى٣س جُٔأُٓٞس ٣ٜٝٓٔح ذحُٞقىز ٝجٍُٗٔٞ 

، ٝجُط٤ًٍُ ػ٠ِ ذ٤٘س جُ٘ٙ جُِـ٣ٞس  ضكٌْ جًُٝم جُل٢٘ جًُجض٢ ك٢ ػ٤ِٔس جُ٘وى-ٕ

ًٝٛج  ،، ٝض٤ًٍد جٌُالّ ٝٓطحذوس جُِلع ُِٔؼ٠٘ ، ًٔح ك٢ جُٔ٘وٍٞ ػٖ أذ٢ ذٌٍ

جُٔٞهق ه٣ٍد ٖٓ ٓٞهق جُ٘حهى ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ ٖٓ ق٤ع جالػطٔحو ػ٠ِ 

جًُٝم جًُجض٢ ٝجُ٘ظٍ ئ٠ُ جُر٤٘س جُِـ٣ٞس ٓغ كحٌم ؾ١ٍٛٞ ٣طَٛ ك٢ إٔ جألقٌحّ 

٣ٝـِد ػ٤ِٜح جُطٌٛٞ  جُ٘وى٣س ػ٘ى جُٛكحذس وجتٔح ٓح ٣ٛكرٜح جُطؼ٤َِ ٝجُطر٣ٍٍ

 .ز جُ٘وىًٝٛٙ ذكى يجضٜح ضطٌٞ ٗٞػ٢ ك٢ ٤ٍٓٓ جالْال٢ٓ،
                                                           

1
 84ص- اإلسالمٌٌن مقاالت 
2
 1789 األولى الطبعة-البشٌر دار-الرسالة مؤسسة-المناصرة عباس – اإلسالمً الشعر نظرٌة فً مقدمة 

 115 ص



 0202شتاء   – 02مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب   العدد  
 

33 
 

٣ؼطى جُ٘وى ػ٘ى جُٛكحذس  ذو٤ٔس جألِْٞخ ٌٝٓحٗطٚ ، ٖٓ ق٤ع جُؿٞوز ٝجٍُوجءز -ٖ

جػطٔحوج ػ٠ِ جالػطىجٍ ك٢ جُوٍٞ ٝجُٛىم ُْٜٝٞس جألُلحظ ، ٝٝٞٞـ جُٔؼح٢ٗ، 

  .ُهطحخ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٓغ ٤ًٍَٛٔح كؼَ ػٍٔ ذٖ ج

ٝجُٔٞجَٗس ذ٤ٖ ٣ؿد ٍٓجػحز ػحَٓ جُر٤ثس ٝجُُٓحٕ ك٢ ػ٤ِٔس جُكٌْ جُ٘وى١ -ٗ

ٖحػٍ، ًٌٝٛج قٌْ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ،   ٗٙ ٝأنٍ ٖٝحػٍ ٝ

ٝكحَٞ ذ٤ٖ جُٗؼٍجء ٝكَٟ جٍٓأ جُو٤ّ ػ٠ِ ؿ٤ٍٙ ، ٣ٝؼى ًٛج جُٔؼ٤حٌ ضطٌٞج 

 .ٝجٞكح ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُ٘وى ك٢ ق٤٘ٚ

 جُل٤٘س  ال ض٘لَٛ ك٢ ًٛج جٍُٟخ ٖٓ جُ٘وى جألقٌحّ جُى٤٘٣س ٝجألناله٤س ٝ-٘

وٟح٣ح جُ٘وى٣س جُط٢ أغ٤ٍش ك٢ ػٜى جُٛكحذس ٝجُطحذؼ٤ٖ ٝٛ٘حى ًٛٙ ذؼٝ جُ

ٝضرىٝ جٜٗح ٓ٘ٓؿٔس ٓغ جُطٌٛٞ جُوٍآ٢ٗ  أنٍٟ ال ٣طٓغ جُٔوحّ ًًٍُٛح ؾ٤ٔؼح

 ُِٗؼٍ ٝٓلّٜٞ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ

 -جُطٍجظ جُ٘وى١ جُؼٍذ٢:  

ٌذٔح ٣ظٖ جُرؼٝ إٔ جُطٍجظ جُ٘وى١ ال ٣ِٛف أٚال ٖٓ أٍٚٞ جٍُؤ٣س      

ٖٓ جُٔٓطٍٗه٤ٖ ٖٝٓ جُٔطأغ٣ٍٖ  ٝٓإٌن٤ٚجإلْال٤ٓس جػطٔحوج ػ٠ِ أٌجء وج٤ٌْٚ 

ػٖ ٤ٓىجٕ جألوخ ٝجُ٘وى  ذؼ٤ى٣ٖذْٜ، ج٣ًُٖ ٣ٍٕٝ إٔ جُى٣ٖ ٝجألنالم ذو٤ح 

جُؼٍذ٢ 
ٔ

ح جُطح٣ٌه٢ ٝجهططغ ٛإالء أوُس ٖٓ جُطٍجظ ٓرطٌٞز ػٖ ئ٠حٌٛ ،

ٝجُٔ٘حل ج١ًُ ه٤ِص ك٤ٚ، ض٘ٓد ُألٚٔؼ٢ ٝجُوح٢ٞ جُؿٍؾح٢ٗ ٝأذ٢ ذٌٍ 

، جُط٢  ٓطؿح٣َٖٝ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جألقٌحّ جُ٘وى٣س ػ٘ى ٛإالء جُ٘وحو ٝؿ٤ٍْٛ،ج٢ُُٞٛ 

ظٍز ضػرص ٌؤ٣طْٜ جإلْال٤ٓس ك٢ ػِْٜٔ جُ٘وى١ ، كأْْٜ ًٛج ك٢ ض٤ٍْم ٗ

ك٢ –قط٠ أٞك٠ جُ٘وى جُطٍجغ٢  ،جإلْال٤ٓس ٝجالٗلٛحٍ ذ٤ٖ جُطٍجظ جُ٘وى١ 

ٓرطٌٞ جُِٛس  ػٖ جإلْالّ ، ًٝأٜٗٔح ٞىجٕ ال ٣ؿطٔؼحٕ    -أػ٤ٖ جٌُػ٤ٍ ٓ٘ح

 :ٝهى ْحو ًٛج جُْٞٛ وٕٝ ٍٓجػحز ؾِٔس ٖٓ جألٌٓٞ ،ٝنٛٔحٕ ال ٣ٛطِكحٕ

ئٕ جُطٍجظ جُ٘وى١ ٝجٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس ٓطلوحٕ ك٢ أؿِد ٟٓح٤ٜٓ٘ٔح ،كحُ٘وحو -

ز جإلْال٤ٓس ػٖ أقٌحْٜٓ جُ٘وى٣س ، ًٝحٕ ْٜٓ٘ جألٝجتَ ُْ ٣ٓطرؼىٝج جُ٘ظٍ

جُوح٢ٞ ٝجُٔكىظ ٝجُلو٤ٚ ، غْ إٔ جُ٘وى جألوذ٢  يجضٚ جٗرػن ٖٓ جُىٌِ جُرالؿ٢ 

 .ُْ ضٌٖ ًٛٙ جُؼِّٞ ٓلُٛٞس ذؼٟٜح ػٖ ذؼٝ  جإلػؿحَ ئيجُوٍآ٢ٗ ٖٝٓ ًطد 
                                                           

1
 ومحً إسماعٌل الدٌن وعز مندور محمد الدكتور أمثال من  المعاصرٌن النقاد من كثٌر الرأي هذا ردد 

 وغٌرهم صبحً الدٌن
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ش ئٕ جألقٌحّ جُ٘وى٣س جُط٢ جْطىٍ ذٜح جُوحتِٕٞ ذحُلَٛ ذ٤ٖ جُى٣ٖ ٝجُ٘وى ، ؾحء-

ك٢ ٓؼٍٜ جُىكحع ػٖ جُٗؼٍجء أٓحّ ٖٓ جضْٜٔٞٛ ذحُُٗىهس ٝجٌُلٍ؛ ًُج كإٔ 

ضؼ٤ٜٔٔح ٝذطٍٛح ػٖ ٤ْحهٜح جُطح٣ٌه٢ ٝجُظٍٝف جُط٢ ه٤ِص ك٤ٜح ٣ؼى نطأ 

 .ٜٓ٘ؿ٤ح

ئٕ ًٛٙ جألقٌحّ  ُْ ضطؿحَٝ جُط٘ظ٤ٍ ئ٠ُ جُططر٤ن ، ٝأٜٗح ال ضؼى ٤ٖثح ذحُو٤حِ -

جإلْال٤ٓس، كح٢ُُٞٛ ٗلٓٚ ٓػال ج١ًُ أٚرف ٓغ ضأغٍ أقٌحّ ٛإالء جُ٘وحو ذحٍُؤ٣س 

ػ٠ِ أٗٚ ال ٣٘رـ٢ ُؿحو أٝ ...:"هُٞٚ و٤ُال ُِوحت٤ِٖ  ذلَٛ جُٗؼٍ ػٖ جُؼو٤ىز ٣وٍٞ

ٓٔحَـ إٔ ٣ِلع ذِٓحٗٚ ٝال ٣ؼطوى ذوِرٚ ٓح ٣ـٟد هللا ػُ ٝؾَ ٣ٝطحخ ٖٓ 

ٓػِٚ
ٔ
٢ٛٝ ًػ٤ٍ  –ٝٓػَ ًٛٙ ج٥ٌجء جُط٢ ضطلن ٝجُطٌٛٞ جإلْال٢ٓ جُٛك٤ف    "

ذكحؾس ئ٠ُ ؾٜى ٝػ٘ح٣س ٌُِٗق ػٜ٘ح ٝئذٍجَٛح؛  -طد جُطٍجظ جُ٘وى١ك٢ ً

ُطٛك٤ف جُٔلح٤ْٛ جُهح٠ثس، ٝال ٣طْ  يُي ئال ٖٓ نالٍ هٍجءز جٌُٔٞٝظ جُ٘وى١ 

  .ٜٔ٘ؽ ٌٝؤ٣س ئْال٤ٓسذجُؼٍذ٢ هٍجءز غح٤ٗس 

كٜٞ ذكحؾس ئ٠ُ  ،ٍ ًػ٤ٍ َٝجو ٝك٤ٍ ال ٣هِٞ ٖٓ ونٖك٢ جُطٍجظ جُ٘وى١ ن٤-

 جُٗٞجتد جُلِٓل٤س ُط٤٤ُٔ جٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس  ٝض٘و٤طٜح ٖٓ "ضٛل٤س ٝض٘و٤س "

 ٢ٌُ-جُؿحٗد جألٍٝ :ٝجٌُال٤ٓس جُط٢ ػِوص ذٚ ، ًٝٛٙ جُهطٞز ٜٓٔس ٖٓ ؾحٗر٤ٖ 

ط٤ف هٍجءز جٌُٔٞٝظ جُ٘وى١ هٍجءز ٚك٤كس ق٤ع إٔ ًٛج جٌُٔٞٝظ هٍجء هٍجءز ض

٢ ٝجُؿحٗد جُػحٗ. ٝذٔ٘حٛؽ ؿٍذ٤س ون٤ِس ٝٞغ أُٜٚٞح جُٔٓطٍٗهٕٞ، ْطك٤س

 ٢ٌُ ٣ٓطٔى جُ٘وى ٓؼط٤حضٚ جُ٘ظ٣ٍس ٝجُططر٤و٤س ٖٓ ًٛج جُ٘طحؼ جُٜحتَ.

جُطٍجظ جُ٘وى١ ك٢ أقٞجُٚ ؾ٤ٔؼح ٛٞ ؾٜى ئٗٓح٢ٗ ٣كطَٔ جُٛٞجخ ٝجُهطأ ، كال -

 ذأِ إٔ ٗأنً ٓ٘ٚ ٓح ٣طلن ٓغ جُػٞجذص جإلْال٤ٓس،  ٝٗىع ٓح ٣ٍ٣ر٘ح ئ٠ُ ٓح ال

ػ٠ِ أػطحخ  ٜٞ جُط٣ٍ٣ٍٞٓر٘ح، أٝ ٣طٛحوّ ٓغ أَٚ ٖٓ أٍٚٞ و٣٘٘ح ،ٝيُي ػ

ٕ ػٔال ٓػَ ًٛج ْٞف ٣رٍَ جُؿحٗد جٍُٔٗم ٖٓ ٝأ جُٔ٘ؿُ جُ٘وى١ جُـٍذ٢.

جُطٍجظ ، ٣ٝؿؼَ جُؿٜى جُ٘وى١ جُؼٍذ٢ ٝجإلْال٢ٓ ٓطَٛ جُكِوحش ٝجٞف 

جُوٓٔحش ، ٣ٝل٢ٟ ئ٠ُ جٗؿحَ ٗظ٣ٍس ٗوى٣س ًحِٓس ، ك٢ ٝهص ٣ؼح٢ٗ ك٤ٚ ٗوىٗح ٖٓ 

 .جًُجض٤س ٝجُطو٤ِى

أٚال ٓط٤٘ح ٖٓ أٍٚٞ  -جإلْال٢ٓ ٔ٘ظٌٞٝكن جُ–٣ؼى جُطٍجظ جُ٘وى١ جُؼٍذ٢ -

ٓٞٞٞػ٤س ٝكن  جُ٘وى جإلْال٢ٓ جُٔوطٍـ ئيج ٓح ُوٌِ ًٛج جُطٍجظ وٌجْسً 

                                                           
1
 193ص بٌروت -التجاري المكتب -وأخرون عساكر خلٌل :تحقٌق ، الصولً– تمام أبً أخبار   
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ال٤ْٔح ئيج ٗظٍٗح ئ٠ُ جُطٍجظ ػحٓس ٝجُطٍجظ  ، جُٟٞجذ١ جُط٢ ضْ ضكى٣ىٛح ٓٓروح

 ٖٓ ٖٓ ٖأٗٚ ٝذ٤ٖ ك١ٖٓ ٣ٓلٜٚ ٣ٝ جُ٘وى١ نحٚس ٗظٍز ٓطٞجَٗس ضؿ٤ٔغ ٓح ذ٤ٖ

 .وىجْس ػ٤ِٚلٍٜ ج٣ُ

 ٍٟجٍٚٞ أن: 

 :ؾٜٞو جإلْال٤٤ٖٓ  جُٔؼح٣ٍٖٚ ٝٓوحالضْٜ-أ   

، ٝض٘ٞػص ٤ٓحو٣٘ٚ ٝٓٞٞٞػحضٚ ، كٗطٍ  ًػٍ جُ٘وى جُٔطأغٍ ذحٍُؤ٣س جالْال٤ٓس   

ٓ٘ٚ ض٘حٍٝ جُط٤حٌجش ٝجُٔلح٤ْٛ جُٞجكىز ٝأٛىجكٜح ٝأغحٌٛح جُِٓر٤س ػ٠ِ ٝجهؼ٘ح 

ٍٕ وجٌش ، جُٔؼحٍٚ ٓػَ جالْطٍٗجم ٝجُطـ٣ٍد ٝجُكىجغس ٝجُٔؼحٍٚز ٖٝطٍ غح

ٝجُٗطٍ جألن٤ٍ نٛٙ  ،ض٘ظ٤ٍج ٝضطر٤وح ؾٜٞوٙ قٍٞ ٓكٌٞ جألوخ جإلْال٢ٓ 

٤٘ح جألّْ جُل٣ٌٍس ٝجُؿٔح٤ُس ُِؼَٔ جألوذ٢ ٝٗوىٙ ، ٝأٍٚٞ ُِ٘وى جإلْال٢ٓ ٓر

جُ٘وى جإلْال٢ٓ ًٌٝحتُٙ ٝٓؼح٤٣ٍ جُكٌْ ٝجُط٤٘ٛق ، ٝهىّ ًٛج جُٗطٍ ٗطحتؽ 

٣ٍكى جٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس جُ٘وى٣س ،  ذ٤ى أٗٚ ؿحُرح  ٚحك٤حٜٓٔس ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ ٗرؼح 

 ٗطحؼٓح ًحٕ ٣ٛىٌ ػٖ ٌؤ٣س كٍو٣س نحٞؼس ٍُوٝو جألكؼحٍ أٓحّ ٓح ٣طٍـ ٖٓ 

ػ٠ِ جُٓحقس جألوذ٤س جُؼٍذ٤س ، ًٔح إٔ ًٛج جُؿٜى جُ٘وى١ جُٔهِٙ ًحٕ ٣لطوى ئ٠ُ 

٢ ؾٞ ٖٓ ًٝحٕ ٣ٛىٌ ك ،سٍٗػ٤س ٝجٍُٔؾؼ٤س جألوذ٤س جُٔطهٛٛجٍُٔؾؼ٤س جُ

ٔحِ جُلٍو١ ٝجُطٌٛٞ جُٔكىٝو ج١ًُ ٓ٘ؼْٜ ٖٓ جالُطلحش ًػ٤ٍج ئ٠ُ جُك

جُٔٛحوٌ جٍُٗػ٤س ٝجُطٍجغ٤س ك٢ ػ٤ِٔس جْطهٍجؼ جُٜٔ٘ؽ  جُ٘وى١ جإلْال٢ٓ 
ٔ
 

ًٌس، ٝػطرس ٝذحٍُؿْ ٖٓ ًٛٙ جُٔالقظحش كإٔ ًٛٙ جُؿٜٞو ؾٜٞو ٓط٤ُٔز ٓرح

ح أ٣٘ؼص ؛ أل٣ٍ٣ٜٗى ضأ٤َٚ ٌؤ٣س ٗوى٣س  ئْال٤ٓس ُٖٔ ٜٓٔس ال ٣ٌٖٔ ضؿحَٝٛح

غٔحٌج ٤٠رس ، ٝهى ؾٔغ هٓٔح ٜٓ٘ح ذ٤ٖ وكط٢ ًطحخ ضكص ػ٘ٞجٕ ٓوحالش 

جالْال٤٤ٖٓ ك٢ جألوخ ٝجُ٘وى 
ٕ
ٝٓح  كٟال ػٖ ؾٜٞو ٌجذطس جألوخ جالْال٢ٓ  

ش٣ٛىٌ ػٜ٘ح ٖٓ ٓؿالش ٝٓطرٞػح
ٖ
ُٔح  جُكٍِٞ ذؼٝهىٓص ًٛٙ جُؿٜٞو    .

قحُٝص ًٛٙ  ئي٣ٍٔ ذٚ جُ٘وى ػحٓس ٖٓ أَٓس جُطو٤ِى ٝجُطرؼ٤س ُِٔ٘حٛؽ جُـٍذ٤س، 

جُؼوى٣س  ٍٓؾؼ٤حضٜحجُؿٜٞو ذ٤حٕ ِْر٤حش جُٔ٘حٛؽ ٝجًُٔجٛد جُـٍذ٤س ٝجٌُٗق ػٖ 

ٝجُلِٓل٤س جُط٢ ضطٛحوّ ٓغ ٓرحوب جُى٣ٖ جإلْال٢ٓ 
ٗ
ٝقٌٍش جُؼوَ ٖٓ جُطرؼ٤س  

                                                           
1
 63-اإلسالمً الشعر نظرٌة فً مقدمة: ٌنظر  
2
 الشرقً-مقاالت االسالمٌٌن فً االدب والنقد  
3
 -كمال احمد فالح مقابلة-ٌنظر: أراء رابطة األدب االسالمً العالمٌة فً االدب والنقد دراسة وتقوٌم 

 35ص  -قسم اللغة الغربٌة–كلٌة اآلداب والعلوم –جامعة ال البت –اشراف: ا.د شكري عزٌز الماضً 
4
 القصاب دمن تلك الكتب مناهج النقد االدبً الحدٌث رؤٌة إسالمٌة. د. ولٌ 
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 ٝوٌٝٛٔحٔح ؾى٣ىج ُٞظ٤لس جُ٘وى ٝجُ٘حهى ، غْ أٜٗح هىٓص كُٜؼ٤ٔحء ُٔ٘ؿُ جألنٍ

ك٢ جُؼَٔ جألوذ٢، ٝٗحهٗص هٟح٣ح ٜٓٔس ضطؼِن ذحألوخ ٝجُى٣ٖ ٝجألنالم ،ٌُٖ 

ٖٝٓ غْ ٢ٛ ذكحؾس ج٠ُ ،"ًٛٙ جُىٌجْحش ٝجُٔوحالش ذكحؾس ج٠ُ جُؿٜى جُططر٤و٢ 

ًٛٙ جُىٌجْحش ٖٓ كْٜ جػٔن ُطر٤ؼس جالْال٤ٓس ٝػالهطٜح ذحُ٘وى الٕ ًػ٤ٍج ٖٓ 

جالْالّ ؾحٗد ٖٓ ؾٞجٗد ًػ٤ٍز ضإغٍ ك٢ جالوخ ٖأٗٚ  ٖإٔ جُؿٞجٗد ضٍٟ ك٢ 

"جُػوحك٤س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُلِٓل٤س
ٔ

 

 :جُٔ٘ظٌٞ جإلْال٢ٓجُ٘ظ٣ٍحش جُط٢ ضطٞجكن ٓغ -خ

ؽ جُ٘وى٣س جُـٍذ٤س ٣٘رـ٢ إٔ ئٕ ٓٞهق جٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس ٖٓ جُ٘ظ٣ٍحش ٝجُٔ٘حٛ    

ٓٞهق جٚطلحء ٝجنط٤حٌ ، إٔ  -ٖإٔ ٓٞهلٚ ٖٓ جُلٌٍ جُـٍذ٢ ػحّ ٖأٗٚ -٣ٌٕٞ

٣ٓطل٤ى ٜٓ٘ح ال إٔ ٣وِىٛح ، إٔ ٣ؼٍٜٞح ػ٠ِ ٤ُٓجٕ جُؼو٤ىز ٝجُِـس ٝجًُٝم ، كٔح 

أضلن ٓؼٜح أنًٙ ، ٝٓح ض٘حهٝ ٓؼٚ ٌكٟٚ ، أٗٚ ٤ُّ ٓٞهق جُورٍٞ جُٔطِن ٝال 

جٍُكٝ جُٔطِن ، كل٢ ًٛٙ جُٔ٘حٛؽ ذؼٝ ٓح ٣ِٛف ُ٘ح ، ٝك٤ٜح جٌُػ٤ٍ جٌُػ٤ٍ 

لٌٍ ، ٣ٝط٘حهٝ ٓغ ضٌٛٞجض٘ح جإلْال٤ٓس ، ٝٗظٍض٘ح ئ٠ُ ٓٔح ٣لٓى جًُٝم ٝجُ

جُك٤حز ٝجإلٗٓحٕ ٝجٌُٕٞ 
ٕ
ٝٝكن ًٛج ج٠ٍُٗ  ٣ٌٖٔ إٔ ٣ـ١ً جُٔ٘ؿُ جُ٘وى١  

وٕٝ نٞف ، ك٘كٖ  جو ؾى٣ى ضىكغ ػ٘ٚ جُؿٔٞو ٝجُؼُُسجُـٍذ٢ وٌْ٘ح جُ٘وى١ ذٔٞ

أٓس ضكحٌٝش ٓغ ٓهطِق جُكٟحٌجش ػرٍ جُؼٌٛٞ جُٔهطِلس ْٞجء ذحُهطحخ 

ضكىو ٓٞهلح "أّ جُلِٓل٢ أٝ جُؿٔح٢ُ، ٝجٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس ذٔٞهلٜح ًٛج  جُى٢٘٣

ج٣ؿحذ٤ح ٖٓ جُٔ٘حٛؽ جُل٤٘س ٝجألوذ٤س ٓٞهلح ٓطلطكح ٣٘ٓؿْ ٓغ نٛحتٙ جُ٘لّ 

جإلٗٓح٤ٗس جُطٞجهس  وٝٓح ئ٠ُ جُططٌٞ ٝجُطؿى٣ى ،ٝٛٞ ذطلطكٚ يُي ٣ى٣ٖ ظحٍٛز 

ْطلحوز ٖٓ جُؼِّٞ ٣ٝلطف ذحخ جال " جُطو٤ِى ػ٠ِ جُٔٓط٤٣ٖٞ جٍُٗػ٢ ٝجُل٢٘

إٔ "جُٔهطِلس ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جُٜٔ٘ؽ ٝجُٔٞٞٞع  ٖٝٓ أ١ ٌٓحٕ ٣ٗحء ذ٠ٍٗ 

ضٍٜ٘ٛ ًٛٙ جُٔٞجو جُٔٓطٍكىز ٖٓ ذٞضوس يجضٚ ،كطٔطُؼ ذٜح ٝضأنً نٛحتٜٛح ، 

ٖٝٓ غْ ضطٌَٗ ك٢ ذإٌز جًُجش ضٌٗال نحٚح ٣ٔ٘كٜح ٤ًحٗح ؾى٣ىج ٗحذٟح ذحٍُٝـ 

                                                           
1
 98-محمد حسن برٌغش-دب االسالمًاأل 
2
 األولى الطبعة – لبنان-بٌروت– الرسالة مؤسسة –القصاب ولٌد– الغربٌة األدبٌة المذاهب :ٌنظر 

 29-ص2005
 باألد نظرٌة إلى مدخل) خلٌل الدٌن عماد الدكتور كتاب الغربً الفكر من االنتفاع حول: وٌنظر 

 33(اإلسالمً
-دمشق بٌروت، -المعاصر الفكر دار – الرزاق عبد سٌد سٌد– األدبً النقد فً اإلسالمً المنهج: وٌنظر 

 195ص 2002 األولى الطبعة
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"جإلْال٤ٓس جُٛحك٤س
ٔ
إٔ جُٔ٘حٛؽ جُ٘وى٣س جُـٍذ٤س  :ٔس ٢ٛٓغ ٍٓجػحز ه٤ٟس ٜٓ 

ٓؼظٜٔح يجش ؾًٌٝ ػوى٣س أٝ كِٓل٤س ضطٛحوّ ٝجُؼو٤ىز جإلْال٤ٓس،  ٌُٖٝ ًٛج ال 

قٓد ٌأ١ جُىًطٌٞ ػٔحو -٣ؼ٢٘ ٓٛحوٌضٜح ٝػُُٜح، ألٕ ًٛٙ جُٜٔ٘ؿ٤س ْطإو١ 

ئ٠ُ نطأ ك٢ جُٔٞهق ٖٓ جُطؼحَٓ ٓؼٜح ك٢ قحُط٢ جٍُكٝ ٝجُورٍٞ : -جُى٣ٖ ن٤َِ
ٕ

جُؼوى٣س ، ٌُٖ ًٛج  ذأُٚٞٚٓح ٣ٍضر١ جٌضرح٠ح ٝغ٤وح  جُٔ٘حٛؽ كٖٔ ًٛٙ ...

جالٌضرح٠ ال ٣ٜٔٓح ؾ٤ٔؼح كال ذأِ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔ٘ؿُ جُ٘وى١ جُـٍذ٢ ٌجكىج ٖٓ 

ذ٠ٍٝٗ قٌٟٞ جُٔؼ٤حٌ جإلْال٢ٓ، ٝجُطٗى٣ى   جٍُٝجكى جُىجػٔس ُِٜٔ٘ؽ جُ٘وى١

٢ٓ،  ػ٠ِ إٔ ضٌٕٞ ضِي جُٔ٘حٛؽ جُٞجكىز ؿ٤ٍ ٓطؼحٌٞس ٓغ جُٔ٘ظٌٞ جإلْال

ٝال ضطْ ػ٤ِٔس جالْط٤ؼحخ ٝضٞظ٤ق جُؿٜٞو ، ٝؿ٤ٍ يجش ِٚس ذؿًٌٝ ػوى٣س 

ئال ػ٠ِ ػ٤ٖ  ٗهرس ٖٓ أٚكحخ  –ٓغ جُطكلظحش جًًٌُٔٞز -جُ٘وى٣س جُٞجكىز  

ٕ  ٣طْ جْطىػحء ، ٝأجُلٌٍ ٝجُؼو٤ىز جُٛك٤كس ٝجُٔهط٤ٖٛ ذٗإٕٝ جألوخ ٝٗوىٙ

جُؿٜى ك٢ جْط٘رح٠ جالقٌحّ  جُٔ٘ؿُ جُ٘وى١ جُـٍذ٢ ٝجالكحوز ٓ٘ٚ ك٢ قحٍ جْطلٍجؽ

ذٔؼ٘حٙ جُؼحّ ٤ْرهَ ػ٤ِ٘ح ذٔح ٣٘لؼ٘ح ذًٜج ٕ ضٍجغ٘ح أظٖ أال ٝ، جُ٘وى٣س ٖٓ ضٍجغ٘ح 

كح ٕ ٓؿحٍ جُطأغٍ ٤ٌْٕٞ ٖك٤غوس ٖٓ أ ٝٝكن ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ ك٘كٖ ػ٠ِ .جُؿحٗد

ٝجُؼوى٣س ك٢  جُلِٓل٤سالٕ جُٔ٘ؿُ جُ٘وى١ جُـٍذ٢ ٤ُّ ٓلٛٞال ػٖ ؾًٌٝٙ ؛ؾىج 

 ،ٖٓ جُطأغ٤ٍجش جُؼوى٣س ٓرٍجءزؿ٤ٍ جُ٘وى٣س وٝجضٚ ٝأ ج٤ُحضٚ ٕ ٝأ ؿِد جقٞجُٚأ

كحُط٤حٌجش ٝجالضؿحٛحش جُ٘وى٣س ٓػَ جُط٘و٤ط٤س ٝجُطٌؼ٤ر٤س ٝج٤ُٓٔحت٤س ٝجُطل٤ٌ٤ٌس 

ٝجُٔ٘حٛؽ جُطو٤ِى٣س جُٓحتىز ٢ٛ ٗطحؼ جُؼوَ جُـٍذ٢ ذٌَ ٓإغٍجضٚ جُلِٓل٤س 

ٝجالهطٛحو٣س ٝجُػوحك٤س  ٢ٛٝ ٗط٤ؿس ُِظٍٝف ج٤ُٓح٤ْس ٝجالؾطٔحػ٤س،ٝجُؼوحتى٣س 

 . ٌٝذح أ  جُط٢ ٍٓش ذٜح

ض٘ل٢  ٢ًٝٛٙ جُ٘ظٍز جُٔطٞجَٗس ُِٔ٘حٛؽ جُ٘وى٣س جُـٍذ٤س ٖٓ جُٔ٘ظٌٞ جالْالٓ 

 جُ٘وى٣س جُط٢ ال جألوٝجشذؼٝ  ضٜٔس  جُؿٔٞو أٝ جُط٘حهٝ ك٢ جْطؼحٌضٚ  ػ٘ٚ

أنً ٖٓ جُٜٔ٘ؽ جالؾطٔحػ٢ ِٜح ٓغ جُٔ٘ظٌٞ جالْال٢ٓ كطضطؼحٌٜ ك٢ جٚ

ٝجُطح٣ٌه٢ ْؼ٤ٜٔح ُىٌجْس جُٔك١٤ جُر٤ث٢ ٝجالؾطٔحػ٢ ٌُِحضد ٝجُظٍٝف 

ٌُٜ٘ح ك٢ جُٞهص  ،وٌجًٜح جٕ جُٔرىع جذٖ ذ٤ثطٚ ال؛جُطح٣ٌه٤س جُط٢ ًطد ك٤ٜح جُ٘ٙ 

ٍكٝ جالًطلحء ذٔؼط٤حش جُٔ٘حٛؽ ج٤ُٓحه٤س ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ ال٤ْٔح جٛٔحُٜح ٗلٓٚ ض

يجضٚ ٣وحٍ ػ٠ِ جُٔ٘حٛؽ ج٤ُٛ٘س  ٝج٢ُٗءجُِـ٣ٞس ُِ٘ٙ،  جٌَُٗ جُل٢٘ ٝجُر٤٘س

٣ٌطل٤حٕ ذىٌجْس جُ٘ٙ ذٔؼٍُ ػٖ جُؼٞجَٓ  ج٣ًًُِٖحُٜٔ٘ؽ جالٗطرحػ٢ ٝجُر١ٞ٤٘ 

                                                           
1
 الطبعة-بٌروت-دمشق-كثٌر ابن دار-خلٌل الدٌن عماد:د –اإلسالمً األدب نظرٌة إلى مدخل   

 145-ص 2006األولى
2
 147ٌنظر المصدر نفسه ص: 
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٤ٍٞ ٓطِوح  ، ٝال٣ٝىػٞجٕ ج٠ُ ٓٞش جُٔإُق،جُر٤ثس ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُطح٣ٌه٤س 

حٌب ٓحُْ جُٔ٘حٛؽ جالًػٍ قىجغس ًح٤ُٓٔحت٤س ٜٝٓ٘ؽ جْطؿحذس جُوٖٓ   ٖٓ جالٗطلحع

ضطٛحوّ ٓغ جٍُؤ٣س جالْال٤ٓس أٝ ه٤ٟس ػوى٣س ال٤ْٔح إٔ ذؼٝ ج٠ٍٝقحش 

ك٢ ٗوىٗح جُؼٍذ٢  ٝجٍٚٞ جُٔ٘حٛؽ جُ٘وى٣س جُـٍذ٤س جُكى٣ػس ُٜح ٗظحتٍ ٝجٖرحٙ

ٕ ًٛٙ جُٔ٘حٛؽ ، ًٛج كٟال ػ٠ِ أجُوى٣ْ ٤ُّٝ جُٔؿحٍ ٛ٘ح ُططرغ ضِي جالٍٚٞ

٢ٛ  ،ٝك٢ جُٞهص ٗلٓٚ  ضٚؾٔح٤ُحجوٝجش جُـٍٜ ٜٓ٘ح ضك٤َِ جُ٘ٙ ٝجٌُٗق ػٖ 

 .ًٔح ذ٤٘حجُرؼى جُؼوى١  ؿ٤ٍ ٓلٍؿس ٖٓ 

 )جُرؼى جُططر٤و٢( ك٢ جُٔ٘ظٌٞ جإلْال٢ٓ:  هٟح٣ح ٗوى٣س جُٔركع جُػح٢ٗ

 جُٔ٘ظٌٞٗكحٍٝ جُ٘ظٍ ئ٤ُٜح ك٢ ٞٞء  جُ٘وى٣س  ٝجُٔلح٤ْٛ ًٛٙ ؾِٔس ٖٓ جُوٟح٣ح  

ٝأغحٌ –ٝجُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس  –ٓٓروح ذـحُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ  أُٚٞٚضْ ضكى٣ى  ج١ًُ جإلْال٢ٓ

ٓغ جإلكحوز ٖٓ جُؿٜٞو جُ٘وى٣س -ٝجُطٍجظ جُ٘وى١ جُؼٍذ٢ -جُٛكحذس ٝجُطحذؼ٤ٖ

جإلْال٤ٓس جُٔؼحٍٚز ٝجُ٘ظ٣ٍحش جُٞجكىز جُط٢ ضطلن ٝجُطٌٛٞ جإلْال٢ٓ، ٝهى 

 ٜٓ٘ح:جًطلص ًٛٙ جُوٍجءز جُؿى٣ىز ذوْٓ ٓكىو ٖٓ جُوٟح٣ح ٝجُٔلح٤ْٛ جُ٘وى٣س 

ضـــح٣ٌـــم جألوخ: ضؼطٔى جُٔ٘حٛؽ جُ٘وى٣س ج٤ُٓحه٤س ًحُٜٔ٘ؽ جُطح٣ٌه٢ -

ٝجالؾطٔحػ٢ ك٢ أقٌحٜٓح جُ٘وى٣س ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش جُطح٣ٌه٤س ٝجُر٤ث٤س 

ك٢ جُٞهص يجضٚ كإٔ جٌُػ٤ٍ ٖٓ ًطد جُطح٣ٌم  ،ٝجالؾطٔحػ٤س جُٔك٤طس ذحألو٣د

ضؼطٔى ك٢ ٓؼِٞٓحضٜح ػ٠ِ جُطٍجظ جألوذ٢ ٝجُ٘وى١ ذٞٚق جألو٣د ٍٓآز جُؼٍٛ 

ٝك٢ ًٛٙ جُؼالهس جُٔطرحوُس ذ٤ٖ  جألوخ ٝجُ٘وى ٝجُطح٣ٌم ؾحٗرحٕ ،ج١ًُ ٗٗأ ك٤ٚ 

 نط٤ٍجٕ:

٣م، جألٍٝ :جُْطهىٓص جُىٌجْحش جألوذ٤س ًٝطد جُ٘وى جألوذ٢ ك٢ ض٣ٞٗٚ جُطحٌ

كٛحٌ ٖؼٍ ػٍٔ ذٖ أذ٢ ٌذ٤ؼس ٌٚٞز ُِٔؿطٔغ ك٢ ػٍٛٙ ، ٖٝؼٍ أذ٢ ٗإجِ 

ِْٝٓٓ ذٖ ج٤ُُٞى ٝذٗحٌ ٝهٛٙ أُق ٤ُِس ٤ُِٝس ٌٚٞز ٠رن جُٞجهغ ُِك٤حز ك٢ 

جُؼٍٛ جُؼرح٢ْ، ٝال ٠ٓ٘ٗ ضِي جٌُٛٞز جُٔؼطحوز ُٜحٌٕٝ ج٤ٍُٖى ٝٛٞ ٣ط١ْٞ 

طٍ ٖٓ يُي إٔ ٓؿِّ جُِٜٞ ٝجٍُٗجخ ٝجٍُهٙ ًٔح ٗوِطٜح ًطد جألوخ، ٝجألن

ضُٓطهىّ ضِي جُىٌجْحش جألوذ٤س ك٢ ض٣ٞٗٚ جُٗه٤ٛحش جإلْال٤ٓس ك٢ ضل٤ٍٓٛح 

ُِظٞجٍٛ جألوذ٤س ًٔح ك٢ ضؼ٤ِِٜح ُظحٍٛز  ٤ٖٞع جُـٍُ ك٢ جُؼٍٛ جأل١ٞٓ ق٤ع 

ُْ ٣ٌٖ جُـٍُ ك٘ح ٓٓطوال ، ٣٘ظْ ك٤ٚ جُٗحػٍ ًُجضٚ ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ  ضوٍٞ :"

ُوٛحتى ض٘ظْ ٖٓ أؾَ جُـٍُ ٝقىٙ ٌُٝ٘ٚ أٚرف ك٘ح ٓٓطوال ٝأٚركص ج ،

 ٝضٍٟ ًٛٙ جُىٌجْحش إٔ ٖٓ أْٛ أْرحخ ظٌٜٞ ًٛج جُلٖ :...
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أذؼى جأل٣ٕٞٓٞ أذ٘حء جُٜٔحؾ٣ٍٖ ٝجألٗٛحٌ ػٖ ج٤ُٓحْس ، ٝأٌْْ٘ٞٛ جُكؿحَ -

٣٘ظٕٔٞ ًٛج  ،ٝٝؾى ٛإالء جُلٍجؽ ٝجألٓٞجٍ كرىأٝج،ٝٓ٘كْٞٛ جألٓٞجٍ جُطحتِس 

 جُِٕٞ ٖٓ جُٗؼٍ

ء جُٜٔذذحؾ٣ٍٖ ًٝذذحٕ ٓؼظذذْ أذ٘ذذحؿذذس ُِلطٞقذذحش جإلْذذال٤ٓس ،رح٣ح ٗط٤ًػذذٍش جُٓذذ -

كحٍٗٛكٞج ئ٠ُ جُـٍُ ْٝٔحع جُـ٘حء، ٝهحٍ ٛذإالء ٖذؼٍج ٝجألٗٛحٌ ٖٓ جُٗرحخ، 

ٌه٤وذذح ،أذذذىػٞج ك٤ذذٚ ٝٝهلذذٞج ٖذذؼٍْٛ ػ٤ِذذٚ " 
ٔ
٣لٓذذٍٕٝ جُظذذٞجٍٛ جألوذ٤ذذس ٌٛذذًج  

ٝجُطؼذٖ كذ٢ ٌؾذحٍ جألٓذس ٓذٖ ضل٤ٍٓج ْذطك٤ح جُـذٍٜ ٓ٘ذٚ ج٤ُ٘ذَ ٓذٖ جإلْذالّ ،

جُٛكحذس ٝأذ٘ذحتْٜ ، ًٔذح كؼذَ ؾذٌٞؾ٢ ٣َذىجٕ كذ٢ ٌٝج٣حضذٚ جُطح٣ٌه٤ذس جٌُٔط٘ذُز 

ذحإلْحءز ُػٞجذط٘ح ٌَٝٓٞٗح جإلْال٤ٓس
ٕ

، ٠ٝذٚ قٓذ٤ٖ ٝػرذى جُذٍقٖٔ جُٗذٍهح١ٝ  

ك٢ أغذحٌْٛ جألوذ٤ذس ٝجُ٘وى٣ذس ،ٝنطذٌٞز ٛذًٙ جألػٔذحٍ ٝؿ٤ٍٛذح أٜٗذح  ؾذحءش كذ٢ 

كذذذ٢ جٍُٝج٣ذذذس ْذذ٤حم جُؼٔذذذَ جألوذذذ٢ جُذذذ١ً ٣ؼلذذ٠ ٚذذذحقرس ٓذذٖ ٖذذذ٠ٍٝ جُطكو٤ذذن 

ٝٞرطٜح ،ًٔح أٜٗح ضوىّ ذٞٚلٜح ػٔال ك٤٘ح ٝوٌجْس ك٤٘س ذكطذس ؿ٤ذٍ ٓوٛذٞو ٓذح 

 .ضكِٔٚ ٖٓ أكٌحٌ

جُؿحٗذذذد جُػذذذح٢ٗ: ٣ٌٝٔذذذٖ نطذذذٍٙ ًٞٗ٘ذذذح ٌٝغ٘ذذذح ؾِٔذذذس ٓذذذٖ جألنطذذذحء ٝجألٝٛذذذحّ 

جُطح٣ٌه٤س هحوض٘ح ئ٠ُ أقٌحّ ٗوى٣س ٖٓٗٞس ك٤ٔح ٣طؼِن ذىٌجْس ق٤حز جُٗحػٍ ٝذ٤ثطذٚ 

جألوذ٤س ٖٓ نالُٜٔح، كحُؼٍٛ جُؼرح٢ْ ػٍٛ ٓؿٕٞ ٝنٍٔ ، ٝجُكٌْ ػ٠ِ ه٤ٔطٚ 

، ًٔذح أٗذٚ ػٛذٍ  ُٜٝٞ ًُج كإٔ ذ٤ثطٚ ًحٗص ٓط٤ٜثس ُٞالوز ٖحػٍ ٓػذَ أذذ٢ ٗذإجِ

َٗىهذذذس ٝجُكذذذحو ٝو٤ُِذذذٚ ٖذذذؼٍ أذذذذ٢ جُؼذذذالء جُٔؼذذذ١ٍ، ٝجُؼٛذذذٍ جألٓذذذ١ٞ ػٛذذذٍ 

جُؼٛر٤س جُور٤ِس ٝجُىْحتّ ٝجٌُٔحتى ٝجُطكُخ جُور٢ِ ٝجُٔذًٛر٢ ، ٌٝٛذًج كٓذٍش 

ٗط٤ؿذس ؛ٓذٖ أقذىجظ ضح٣ٌه٤ذس ؾحءض٘ذح   ضٞٛٔ٘ذحٖٓ جُظٞجٍٛ جألوذ٤س  ضرؼح ُٔح ًػ٤ٍ 

ٖٓ ضٜٔس ض٣ٞٗٚ ضح٣ٌه٘ح جإلْال٢ٓ ، ٝجػطٔى  جُٔرٍأزُٔ٘وٞالش جُٔٓطٍٗه٤ٖ ؿ٤ٍ 

ٛذذذإالء ػِذذذ٠ جُٔٛذذذحوٌ جألهذذذَ ٞذذذرطح ٝضكو٤وذذذح ، ٝجًطلذذذٞج ذاظٜذذذحٌ جٍُٝج٣ذذذحش 

ُذْ ٣ٌذٖ ٣ٞٓذح ٌطذحخ جألؿذح٢ٗ جُذ١ً "ًٝجألقىجظ جُٟٔذطٍذس ٓذٖ ٛذًٙ جُٔٛذحوٌ 

ٌٝذحػ٤ذحش ، ٓٛىٌج ػ٤ِٔح ٣ىٌِ ٓ٘ٚ ضح٣ٌم ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ ػٍٛ ٖٓ جُؼٛذٌٞ 

جُه٤حّ ُْ ضٌٖ ك٢ جُكو٤وس ئال ٖؼٍج أٗٗأٙ ٖؼٍجء ٓؿُٜٞذٕٞ هرذَ جإلْذالّ ، ٝكذ٢ 

ظَ ٓؿ٤ْٞس جُلٍِ ، ؾٔغ ٝٗٓد ئ٠ُ ًٛج جُؼحُْ جُلٌِذ٢ جُذ١ً نِذص ق٤حضذٚ ٓذٖ 
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ٓػَ ٛذًٙ جألٛذٞجء "  
ٔ
٤ُٝذس جُٗذؼٍ جُؿذح٢ِٛ ٝضح٣ٌهذٚ ًٔذح ٖذي جُٔٓطٗذٍهٕٞ ذأ 

ٝٛٞٗذذٞج ٓذذٖ  ضذذأغ٤ٍ جإلْذذالّ كذذ٢ جُٗذذؼٍ ذذذَ أٜٗذذْ قٓذذرٞج ػٛذذٍ ٚذذىٌ  ،ٝٗٓذذرطٚ

ُقطص ك٤ٚ ُُٓ٘س جُٗؼٍ ٝجُٗؼٍجء، ك٤ٔح يٛرص أهالْٜٓ ض٘رٕ ك٢  ججإلْالّ ػٍٛ

ٝأوخ جإلذحقس ٝجُٔؿٕٞ ٓٛذٌٞز ٛذًٙ  ،ٝجذٖ ػٍذ٢ أوخ جُطٛٞف ػ٘ى جُكالؼ 

جُؼٞجٌٜ ٝجالٗكٍجكحش ك٢ أوخ جألٓس ػ٠ِ أٜٗح ٚذٌٞز ُِؼٛذٍ ًِذٚ ٝٓػذحٍ ُذٚ 

ذذذٌٞ ٛذذذحٌٕٝ جٍُٖذذذ٤ى ٓ٘كٍكذذذح،  ُٚ ٗظذذذحتٍٙ جٌُػ٤ذذذٍز، ٝذذذذحُٔ٘ظٌٞ جُـٍذذذذ٢ يجضذذذٚ 

ٝجُؼػٔذذذح٤ٕٗٞ ؿذذذُجز ،ٝػٔذذذٍ ذذذذٖ جُؼذذذح٘ ٓكطذذذحال ،ٝجُـذذذُجز كذذذحضك٤ٖ، ٝجألوخ 

ٔ٘كٍف ػٖ ؾذحوز جُذى٣ٖ ٝجألنذالم ئذذىجػح، جٍُن٤ٙ جُٔحؾٖ ضؿى٣ىج، ٝجألوخ جُ

ًٌٝٛج ؿ٢ٗ ضذح٣ٌم جألوخ جُؼٍذذ٢ نحٚذس ٝضح٣ٌه٘ذح ػحٓذس ٞذرحذ٤س قحُذص وٕٝ 

ٌؤ٣طٚ ػ٠ِ ٌٚٞضٚ جُكو٤و٤س جٍُٔٗهس 
ٕ
، ْٝرد يُي ًِٚ ٣ؼٞو ئُذ٠ إٔ ضح٣ٌه٘ذح  

ٝٓ٘ٚ ضح٣ٌم جألوخ جُؼٍذ٢ هىّ ٝكٍٓ ذٍؤ٣س ؿٍذ٤س ٓؼحو٣س ٓطكحِٓذس ٓلٍؿذس ٓذٖ 

وػحتٜذذذح جُٔٞٞذذذٞػ٤س، ٝؿحذذذذص ػ٘ذذذٚ جٍُؤ٣ذذذس جإلْذذذال٤ٓس جُٔٞٞذذذٞػ٤س ذذذذٍؿْ ج

ٝج٤٘٠ُٞذذذس جُٔؼرذذذٍز ػذذذٖ ٣ٞٛطذذذٚ ٤ًٝحٗذذذٚ؛ ٤ُٛذذذرف ضح٣ٌه٘ذذذح أنال٠ذذذحً ٓذذذٖ أٝٛذذذحّ 

ٝٓغ ضوِد جُُٓذحٕ ٝٓذٌٍٝٙ، ْٝذ٤طٍز .جُٔٓطٍٗه٤ٖ ٝجُٔطأغ٣ٍٖ ذْٜ ٖٓ جُؼٍخ 

ٛإالء ػ٠ِ ْٝحتَ جإلػالّ ٝجُٔإْٓحش جألًحو٤ٔ٣س ٝجٍُٔجًذُ جُركػ٤ذس، ٚذحٌش 

ذُُٔ٘س جُكوحتن جُط٢ ال ض٘حهٕ ك٢ يٖٛ جُؿ٤َ ؛ كطِِٓص ًٛج جألٝٛحّ  ًٛٙ جألٝٛحّ

ئ٠ُ وٌجْحض٘ح جُ٘وى٣س ضكذص وػذٞجش نىجػذس َػٜٔذح ذؼذٝ جُٔٓطٗذٍه٤ٖ "ٓذٖ إٔ 

جُىٌجْحش جُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس ال ضٛف ٝال ضٌٕٞ ؾى٣ٍز ذحُطوى٣ٍ ٝٓٓطو٤ٔس ػ٠ِ 

س ك٠ٓ٘٤ أٗذٚ ػٍذذ٢ ٓٞج٣َٖ جُؼِْ قط٠ ٣طؿٍو ًحضرٜح ٖٓ ػح٠لطٚ جُى٤٘٣س ٝج٤٘٠ُٞ

قذذ٤ٖ ٣ٌطذذد ضذذح٣ٌم جُؼذذٍخ ، ٣ٝ٘ٓذذ٠ أٗذذٚ ٓٓذذِْ قذذ٤ٖ ٣ٌطذذد ضذذح٣ٌم جُٔٓذذ٤ِٖٔ "
ٖ

   

وػذٞز ٓٗذذرٞٙ ضٍٓذ٢ ئُذذ٠ كٛذَ يجض٘ذذح ٝػح٠لط٘ذح ػذذٖ ،ٝٓٞٞذٞػ٤س َجتلذذس  ٝٛذًٙ

ئي ال ٣ٌٖٔ القى ٜٓٔح جوػذ٠ جُٔٞٞذٞػ٤س جٕ  ٌَٝع ج٣ٍُرس ٝجُٗي ك٤ٚ،ضح٣ٌه٘ح 

ًذذذَ جُطؿذذذٍو، ٝٛذذذَ كؼذذذَ   ٣ٌطذذذد ضح٣ٌهذذذٚ ٝٛذذذٞ ٓطؿذذذٍو ٓذذذٖ ػٞج٠لذذذٚ ٝيجض٤طذذذٚ

جُٔٓطٍٗهٕٞ يُي ػ٘ذىٓح ًطرذٞج ػذٖ ضح٣ٌه٤٘ذح  كطؿذٍوٝج ٓذٖ ػذٞج٠لْٜ ٤ٓٝذُْٜٞ 

!!!! ٝٛذذَ ًطرذذذٞج ذٔٞٞذذٞػط٤ْٜ جُُٔػٞٓذذس ػ٘ذذذىٓح وٌْذذٞج ضٍجغ٘ذذذح  ؟ جُى٤٘٣ذذس ؟

٤ًذق ُٔٓطٗذٍم ٜٓٔذح ضذىٌع ذحُٔٞٞذٞػ٤س  -ذٔؼ٤حٌ جُٔٞٞذٞػ٤س أ٣ٟذحٝجن٤ٍج 

لٍٓ جُـُٝجش جإلْال٤ٓس ٓذػال؟ ٤ًذق ٝضِٓف ذحُؼِْ ٝجوػ٠ جُك٤حو٣س ٤ًق ُٚ إٔ ٣
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 ٣و٤ْ ؾٜٞو جُٛكحذس ٤٘ٚٝؼْٜ ؟ ٤ًق ٣لْٜ جُىالالش جُِـ٣ٞس ٝجألْذح٤ُد جُر٤ح٤ٗذس

ك٢ نطرْٜ ٝأهٞجُْٜ؟ غْ ٤ًق ٣لٍٓ جُظٞجٍٛ جألوذ٤س ضلٓذ٤ٍج ٚذك٤كح  ٝجال٣ٔح٤ٗس

 ؟ٝجُؿٔح٢ُ ٣ٍٝذطٜح ذا٠حٌٛح جُطح٣ٌه٢ ٝجالؾطٔحػ٢

ش ئُذذ٠ وٝجع ٓحو٣ذذس ٍٓضرطذذس ذحُـ٘ذذحتْ الٖذذي كذذ٢ أٗذذٚ ْذذ٤ٍؾغ وٝجكذذغ ضِذذي جُـذذُٝج

كذذ٢ جُطو٤ذذ٤ْ  أنطذذأٝجُٓذذِد، ٝالٖذذي إٔ ٓوىٌضذذٚ جُِـ٣ٞذذس جُٔكذذىٝوز ْذذطوٞوٙ ئُذذ٠ 

ٝذحُٔ٘طن ٗلٓٚ ٤ٌْٕٞ ضل٤ٍٓٙ ُِظٞجٍٛ جألوذ٤ذس ضلٓذ٤ٍج هحٚذٍج ، ٛذًج  ،ٝجُكٌْ

ًٛج ًِٚ ٣وٞوٗح ئ٠ُ جُطأ٤ًى ػ٠ِ إٔ جُ٘طحتؽ جُط٢  .ئي ِْٔ٘ح ذك٤حو٣س ًٛج جُٔٓطٍٗم

ُ٘ح جُطح٣ٌم ك٢ ٓؿحٍ جُ٘وذى ٝجألوخ أٝ ؿ٤ٍٛٔذح ال ٣ٌٔذٖ جال٠ٔث٘ذحٕ ئ٤ُٜذح  ٣وىٜٓح 

ٝجُط٤ِْٓ ذٜح ٓح وجّ ًٛج جُطح٣ٌم ك٢ جٌُػ٤ٍ ٓذٖ نط٠ٞذٚ جُؼ٣ٍٟذس ٓذىٝٗح ذأٗحٓذَ 

ؿٍذ٤ذذس ،ٝجُٔطِذذٞخ ئػذذحوز جُ٘ظذذٍ كذذ٢ ضح٣ٌه٘ذذح ًٝطحذطذذٚ ذٍؤ٣ذذس ٌٝٝـ ئْذذال٤ٓس 

 –جإلْذال٢ٓ جالوخ  –غْ إٔ ضو٤ْٓ جألوخ جُذ٠ ٍٓجقذَ ٤َ٘ٓذس ٓؼٜذٞوز ) .ػٍذ٤س 

ٓؼحٚذٍ(ك٤ٚ ئٖذحٌز –قذى٣ع –ػٛذٌٞ ٓطذأنٍز  –أٗىُٓذ٢  –جُؼرح٢ْ –جأل١ٞٓ 

ئ٠ُ ٓكىٝو٣س جإلْالّ، ٝهِس ضأغ٤ٍٙ ذٞٚلٚ ػٍٛج ٖٓ ضِي جُؼٌٛٞ، ٤ُّٝ و٣٘ح 

٣ْٟ ك٢ ق٘ح٣حٙ ًَ ضِي جٍُٔجقَ ٜٓٔح ٞؼق ك٤ٜح جُٞجَع  ٝجُك٤حز ٖحٓال ٌُِٕٞ

ُك٤ذذحز ٓ٘ذذً إٔ أٖذذٍهص ٖٔٓذذٜح ،ٝجٓطذذى جُذذى٢٘٣، كحإلْذذال٤ٓس ُذذْ ضـذذد ػذذٖ ٤ٓذذىجٕ ج

ٝإٔ ٛذًج جُطوٓذذ٤ْ جُطؼٓذل٢ "٣إًذى ٓذذح قذىظ ٓذٖ جٗلٛذذح٤ُس ذذ٤ٖ جُذذى٣ٖ ، ٞذ٤حؤٛح 

ٝجألوخ ؛٣ٝإًى جٌضرح٠ جألوخ ذح٤ُٓحْس ٝجًُٔٛر٤س ٝجُؼ٣ٍٛ٘س "
ٔ
٣ٝوطغ جُىُٝس  

جإلْال٤ٓس هطحػحش ٓهطِلس، ٣ٝرؼى ج٣ُٜٞس جإلْذال٤ٓس ػذٖ جألوخ ٝجُك٤ذحز ٣ٟٝذغ 

ٗذذ٤ٍز ٝجُور٤ِذذس ،ٝٛذذًج ًِذذٚ ٣ذذىكغ جُذذىجٌِ وٕٝ ٝػذذ٢ ئُذذ٠ ضطرذذغ ٓكِٜذذح ٣ٞٛذذس جُؼ

جُظٞجٍٛ جُطل٤لس جُط٢ ال ضؼىٝ ًٜٞٗح كٍٝهذح ذذ٤ٖ وٍٝ ٝػٛذٌٞ ، ٤ُٝر٘ذ٢ ػ٤ِٜذح 

ٖٝٓ ٛ٘ذح . ٗظٍز ضط٣ٌٞس ٓؼ٤٘س  ، ٣ٝٓطهِٙ ٜٓ٘ح ٓح ٣ٓٔٞٗٚ ذ٤ُٔٔجش جُؼٍٛ

كحُهٟٞع ًُٜج جُٜٔ٘ؽ ٣ٍذ١ جألوخ ذأٌٓٞ ٤ْح٤ْس ٝٚذٍجػحش ًٓٛر٤ذس ٝك٣ٌٍذس 

ضؿؼَ ج٣ًُٖ ٝٞؼٞج ًٛٙ جُطوٓذ٤ٔحش ٣طرؼذٕٞ جألوخ ذطحذؼٜذح ،ٝٓذٖ غذْ ضطٟذهْ 

جُٔإغٍجش جألْح٤ْس ٢ٛٝ جُؼو٤ذىز جُٔإغٍجش جُٔحو٣س ، ٝض٘طّٔ ك٢ جُٞهص ٗلٓٚ
ٕ
 

ًٝٛج جُطل٤ٍٓ جُٔحو١ ُألوخ ٣طلن ٓغ ؿح٣حش جُٔٓطٗذٍه٤ٖ ٝجُٔرٗذ٣ٍٖ جُذ٣ًٖ ٛذْ 

ذٜذذًج جُٔذذٜ٘ؽ ٓذذٖ ق٤ذذع  كذذ٢ جُكو٤وذذس ٓٛذذىٌ ٛذذًج جُٔذذٜ٘ؽ ؛ ُذذًج ال ٣ٌٔذذٖ جُطٓذذ٤ِْ 

جُ٘طذذحتؽ ٝجُىٌجْذذس، ٝجُٔطِذذٞخ ًطحذذذس جُطذذح٣ٌم جألوذذذ٢ ذٍؤ٣ذذس ئْذذال٤ٓس ضٓذذطٔى 

ٓ٘طِوحضٜذذح ٓذذٖ جُوذذٍإٓ جٌُذذ٣ٍْ ٝجُٓذذ٘س جُ٘ر٣ٞذذس ٝأغذذحٌ جُٛذذكحذس ٝجُطذذحذؼ٤ٖ ،ٓذذغ 

                                                           
1
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جٌُٗق ػٖ جُٔالٓف جإلْال٤ٓس ك٢ ًطد جُطٍجظ جألوذ٢ ٝجُ٘وى١ ٝجُرالؿذ٢ ،٤ُذطْ 

جألوخ ئ٠ُ ٍٓجقَ ضكَٔ جُطحذغ جإلْذال٢ٓ ٖذٌال  ٖٓ نالُٜح ػ٤ِٔس ضو٤ْٓ ضح٣ٌم

  .ٟٝٓٔٞٗح

 جُٔٛطِف ٝوالالضٚ:

ٖٓ أًػٍ جُوٟح٣ح كؼح٤ُذس ٝهذٞز كذ٢ جُهطحذذحش ٝجٌُِٔحش ٚحٌش جُٔٛطِكحش    

ج٤ُٓح٤ْس ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُى٤٘٣س ٝجالهطٛحو٣س ؛ألٜٗح ضكَٔ ك٢ يجضٜح هٞز جنطُج٤ُذس 

ٌٓطُ٘ز ذحُىالالش ٝجُٔؼح٢ٗ قط٠ ض٤ٍٛ ًٛٙ جُٔٛطِكحش ٝجٌُِٔحش ضؼر٤ذٍج ػذٖ 

أ٤ٖحء ٓطؼىوز ك٢ ٓلّٜٞ جُٔطِو٢ ،كرذًًٍ ٓٛذطِف ٓؼذ٤ٖ ْذ٤ُك٤َ ٛذًج جُٔٛذطِف 

ؿٔٞػس ٖٓ جُذىالالش ، ذٔذح ضكِٔذٚ جٌُِٔذس ٓذٖ ذؼذى ٓؿذح١َ ٝأوذذ٢ ضهطلذ٢ ئ٠ُ ٓ

ٌٝجءٙ ٓؿٔٞػذذس ٓذذٖ جُوٟذذح٣ح جُٔطؼِوذذس ذٜذذًج جُٔٛذذطِف. ٝهذذى ٗرذذٚ جُوذذٍإٓ جٌُذذ٣ٍْ 

ػ٠ِ أ٤ٔٛس جٌُِٔس ٝجُٔٛطِف ٝآغٍٛٔح، ٌٍٝٞٝز ضو٤٤ىٛٔح ٝقىٛٔح ٝٞرطٜٔح 

ألْٜٗ ذىُٞج هذٞال ُٔح ٣كٔالٗٚ ٖٓ والالش ػ٤ٔوس ،كؼحهد هللا ضؼح٠ُ ذ٢٘ ئٍْجت٤َ ؛

َُْ٘ذح َػَِذ٠  َُ ْْ كَأَٗ ََ َُُٜذ ١ًِ ه٤ِذ ٍَ جَُّذ الً َؿ٤ْذ ْٞ ذْٞج هَذ ُٔ َٖ ظََِ ٣ ًِ ٍَ جَُّذ ؿ٤ٍ ج١ًُ ه٤ذَ ُٜذْ  }كَرَذىَّ

 } َٕ ذوُٞ ُٓ ذحُْٗٞج ٣َْل ًَ ذح  َٔ حء ذِ َٔ َّٓ َٖ جُ ِّٓ ٌِْؾُجً  ْٞج  ُٔ َٖ ظََِ ٣ ًِ جَُّ
ٔ
  َٖ ٣ ًِ َٖ جَُّذ ذ ِّٓ ٝهذحٍ ضؼذح٠ُ: }

 َْ ِِ ٌَ ُْ َٕ ج كُٞ ٍِّ ٍغ  َٛحُوْٝج ٣َُك َٔ ذ ْٓ ُٓ  ٍَ ْغ َؿ٤ْذ َٔ ْْ ج َٝ ٤َْ٘ح  َٛ َػ َٝ ْؼَ٘ح  ِٔ َْ  َٕ ٣َوُُُٞٞ َٝ  ِٚ ِؼ ِٞ ج َٞ َّٓ َػٖ 

ْغ  َٔ ذذ ْْ ج َٝ أ٠ََْؼَ٘ذذح  َٝ ْؼَ٘ح  ِٔ ذذ َْ ْْ هَذذحُُْٞج  ُذذ َّٜ ْٞ أَٗ َُذذ َٝ  ِٖ ٣ ٠َْؼ٘ذذحً كِذذ٢ جُذذىِّ َٝ  ْْ ِٜ ذذَ٘طِ ِٓ ُْ َ جِػَ٘ذذح ٤َُّذذحً ذِأ ٌَ َٝ

ٌِٖ ََُّؼَ٘  َُ َٝ  َّ َٞ أَْه َٝ  ْْ ُ َٕ َن٤ٍْجً َُّٜ ح ٌَ َٗح َُ ٍْ جٗظُ َٕ ئاِلَّ هَِِذ٤الً { َٝ ُ٘ذٞ ِٓ ْْ كَذالَ ٣ُْإ ِٛ ٍِ ْل ٌُ ُْ هللّاُ ذِ ُٜ
ٕ
 

ٝٝؾذذٚ جُٔٓذذ٤ِٖٔ ئُذذ٠ ٞذذٌٍٝز جالُطذذُجّ ذحُٔٛذذطِف ٝجٌُِٔذذس ػ٘ذذى قذذى٣ػْٜ ٓذذغ 

هُُُٞذذْٞج  َٝ جِػَ٘ذذح  ٌَ ُ٘ذذْٞج الَ ضَوُُُٞذذْٞج  َٓ َٖ آ ٣ ًِ َذذح جَُّذذ ٌْذذٍٞ هللا ٚذذ٠ِ هللا ػ٤ِذذٚ ْٝذذِْ }٣َذذح أ٣َُّٜ

ح ٌَ ُِِ َٝ ُؼٞجْ  َٔ ْْ ج َٝ َٗح  ٍْ ٌْ { جٗظُ جٌخ أ٤َُِ ًَ َٖ َػ ٣ ٍِ كِ
ٖ
ٝهى أٗطلغ جٍَُْ ٝجألٗر٤حء ذٔح ضكِٔذٚ  

جٌُِٔذذس ٓذذٖ ضٍجوكذذحش ٝٓؼذذحٕ ٓٗذذطًٍس ،كذذاذٍج٤ْٛ ػ٤ِذذٚ جُٓذذالّ هذذحٍ ػذذٖ ْذذحٌز 

َٝؾطٚ ئٜٗح أنط٢. ٣ٍ٣ى أنٞز جُذى٣ٖ ػ٘ذىٓح نذحف ِٓذي ٓٛذٍ 
ٗ
، ٝجُ٘رذ٢ ٓكٔذى  

ذثَِ ػذٖ أٚذِٚ ٝٛذٞ كذ٢ ُْ ٣ٍ٠ذن  ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ هحٍ ٗكٖ ٖٓ ٓذحء ػ٘ذىٓح 

جُٜؿٍز ٓطؿ٘رح ج٤ًٍُٖٗٔ 
٘

، ٝهى ؿ٤ٍ جُ٘ر٢ ِٚٞجش ٌذذ٢ ْٝذالٓٚ ػ٤ِذٚ جٌُػ٤ذٍ 

ًٝذذذحٕ ٣ذذذٍٟ إٔ ُألْذذذٔحء والالش ،ٓذذذٖ أْذذذٔحء جألٖذذذهح٘ ٝجُطذذذٍم ٝجألٓذذذحًٖ 

ٝٓؼحٕ ضطؼِن ذٔٓذ٤ٔحضٜح  .ٝٓذٖ جُٔ٘وذٍٞ ػذٖ أذذ٢ ذٌذٍ ٌٞذ٢ هللا ػ٘ذٚ كذ٢ ٛذًج 
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 ػ٤ِذٚ ْٝذِْ ًذحٕ ج٤ُٓحم ػٖ غحذص جذٖ أّٗ هحٍ: ُٔح ٛحؾٍ ٌْذٍٞ هللا ٚذ٠ِ هللا

ٌٍْٞ هللا ٣ًٍد ٝأذٞ ذٌٍ ٌو٣لٚ ،ًٝحٕ أذٞ ذٌٍ ٣ؼٍف جُط٣ٍذن النطالكذٚ ئُذ٠ 

جُٗحّ كٌحٕ ٣ٍٔ ذحُوّٞ ك٤وُٕٞٞ ٖٓ ٛذًج جُذ١ً ذذ٤ٖ ٣ذى٣ي ٣ذح أذذح ذٌذٍ ك٤وذٍٞ :ٛذحو 

٣ٜى٢٘٣ أٝ ٣وٍٞ: و٤َُ ٣ى٢ُ٘ جُط٣ٍن ،ٝٚىم ٝهللا أذٞ ذٌٍ كٌحٕ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا 

ػ٤ِٚ ِْْٝ ٛٞ جُٜحو١ 
ٔ
.ٝقذىغ٘ح جُكٓذٖ هذحٍ: ُٝٔذح نذٍؼ ٌْذٍٞ هللا ٚذ٠ِ هللا  

ػ٤ِٚ ِْْٝ ٝأذٞ ذٌٍ جُ٘حِ، كوذحٍ :"ئٕ هللا ن٤ذٍ ػرذىج ذذ٤ٖ جُذى٤ٗح ٝذذ٤ٖ ٓذح ػ٘ذىٙ 

كحنطحٌ يُي جُؼرى ٓح ػ٘ى هللا ػُ ٝؾَ "هحٍ: كر٠ٌ أذٞ ذٌٍ ٝػؿر٘ح ٖٓ ذٌحتٚ إٔ 

ٚذ٠ِ هللا أنرٍ ٌٍْٞ هللا ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ػذٖ ػرذى ن٤ذٍ كٌذحٕ ٌْذٍٞ هللا 

ػ٤ِذٚ ْٝذذِْ ٛذذٞ جُٔه٤ذذٍ ،ًٝذحٕ أذذذٞ ذٌذذٍ أػِٔ٘ذذح ذذٚ "  ًٝذذحٕ جُٛذذكحذس ٣لٜٔذذٕٞ 

جُذذىالالش جُرؼ٤ذذىز ُِهطذذحخ جُطذذ٢ ضكطذذحؼ ئُذذ٠ ئػٔذذحٍ كٌذذٍ ٝيٛذذٖ ٝيًذذحء ٝهذذٞز 

جْط٘رح٠ ، ٣ٝوِرٕٞ جٌُِٔس ػ٠ِ ٝؾٜٞٛح ك٤لٜٕٔٞ ئ٠ُ ٓح ض٢ٍٓ ئ٤ُٚ ،ك٤ٍٟٝ ػٖ 

٤ٍج  جٗلٍو ذٚ ػ٠ِ ٚـٍ ْ٘ٚ جذٖ ػرحِ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ أٗٚ كٍٓ هُٞٚ ضؼح٠ُ ضلٓ

ُٔذح ٗذٍُ هُٞذٚ ضؼذح٠ُ :)) ئيج ؾذذحء  ٗٛذٍ هللا ٝجُلطف((كوذحٍ :وٗذح أؾذَ ٌْذذٍٞ هللا 

 ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ .

ٝهذذى كوذذٚ جُـذذُجز جُؿذذىو جغذذٍ جُٔٛذذطِف ٝج٤ٔٛذذس جُِـذذس كؿؼِذذٞٙ ؾذذُءج ٓذذٖ        

جُكذذٍخ جُ٘لٓذذ٤س ، ٌْٝذذٔٞج ػذذٖ ٣ٍ٠وذذٚ ج٤ُٓحْذذحش، ٝجكطؼِذذٞج جألَٓذذحش ،ك٘ؿذذى 

ِكح ٝجقذذذىج ُذذذٚ ضذذذىجػ٤حش ٝآغذذذحٌ ضذذذإو١ ئُذذذ٠ قذذذٍٝخ و٤ُٝذذذس ٝٚذذذٍجػحش ٓٛذذذط

قٟح٣ٌس، ٌٝذٔح ضٌٕٞ ْذ٤طٍز جُـذٍخ ػِذ٠ ْٝذحتَ جإلػذالّ ٌٓ٘ذص ُذٚ ٤ْحْذس 

جُطالػذذد ذحُٔٛذذطِكحش جُذذ١ً أْذذْٜ كذذ٢ ضـ٤٤ذذد جُكو٤وذذس ، ٝئ٣ؿذذحو ٓٓذذحقس ٓذذٖ 

جُـٔذذٜٞ أكحوضذذٚ كذذ٢ ض٣ٍٔذذٍ أٛىجكذذٚ ، ٝضذذْ يُذذي ًِذذٚ ذاٖذذٍجف ٓإْٓذذحش نحٚذذس 

ٝضك٣ٍذٍ جُٔٛذطِكحش، ٝهذى ض٘رذٚ ػرذى جُٞٛذحخ جُٔٓذ١ٍ٤ ئُذ٠ إٔ  ُٛ٘غ جُوذٍجٌ

ٛ٘حى ٓٛطِكحش ًػ٤ٍز ٣ٓطؼِٜٔح جُـٍخ ػ٠ِ ٗكٞ ٌٚٞ ٓؿح٣َٚ ضكَٔ جٌُػ٤ٍ 

ٓذذٖ جُذذىالالش، ٝٞذذٍخ ٓذذػال ذٔٛذذطِف "ٌؾذذَ أٌٝذذذح جُٔذذ٣ٍٝ" جُذذ١ً ًذذحٕ 

ٓطٞجضٍج ك٢ جُهطحخ ج٤ُٓح٢ْ جُـٍذ٢ ك٢ أٝجنٍ جُوٍٕ جُطحْغ ػٗذٍ، ٝجإلٖذحٌز 

ٌز ٌؾذذَ ٣كطٟذذٍ ٣ؼذذحُؽ ْذذٌٍجش جُٔذذٞش ٛذذٞ جُىُٝذذس جُؼػٔح٤ٗذذس ، ٛ٘ذذح ئُذذ٠ ٚذذٞ

ٝجٌُٛٞز جُٔؿح٣َس جُٔٓذطهىٓس ضؿؼِ٘ذح ٗ٘ظذٍ ذٌػ٤ذٍ ٓذٖ جالٖذٔثُجَ ػِذ٠ أْذٞأ 

ػِذ٠ أقٓذ٘ٚ ،ٝٗ٘ٓذ٠ ضٔحٓذح إٔ –وٕٝ أوٗذ٢ جقطذٍجّ –ضوذى٣ٍ ٝذٌػ٤ذٍ ٓذٖ جُٗذلوس 

س جُىُٝس جُؼػٔح٤ٗس ًحٗص ضك٢ٔ ٖؼٞذٜح ذحٍُؿْ ٖٓ ٞؼلٜح ٝجْطرىجوٛح ٖٓ جُٜؿٔذ
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جالْطؼٔح٣ٌس جُـٍذ٤س جُط٢ ػٛلص ذحُؼحُْ ذأٍْٙ، ٠ٓ٘ٗ إٔ ٌؾذَ أٌٝذذح ُذْ ٣ٌذٖ 

أٌٝذ٤ذذح ٝئٗٔذذح ًذذحٕ ٣وذذق ػِذذ٠ ٌأِ جُٗذذٍم جإلْذذال٢ٓ َػ٤ٔذذح ٝهحتذذىج ُذذٚ ، ٝٓذذٖ 

إٔ ٚذٌٞز ٌؾذَ أٌٝذذح جُٔذ٣ٍٝ ضؼٌذّ –قذى ضؼر٤ذٍ جُٔٓذ١ٍ٤  -جُٞجٞف ػِذ٠

َع ذ٤ٖ جُوذٟٞ ٓ٘ظٌٞج ؿٍذ٤ح ُِو٤ٟس ذٞٚق جُىُٝس جُؼػٔح٤ٗس ٤ٍٓجغح ٣٘وْٓ ٣ٝٞ

جُـٍذ٤ذذس، ٝٚذذٌٞز جٍُؾذذَ جُٔذذ٣ٍٝ أ٣ٟذذح ضكٔذذَ ٠ر٤ؼذذس جَوٝجؾ٤ذذس ضهلذذ٢ ٓذذٖ 

ٌٝجتٚ جٌُٛٞز جُٟٔحوز ٍُِؾَ جألٌٝذذ٢ جُذْٜ٘ جُٔلطذٍِ 
ٔ

ٝٝكذن جُٔ٘طذن يجضذٚ  

كأْٜٗ ٣ؼرٍٕٝ ػٖ جُىٍٝ جُؼٍذ٤س ٝجإلْذال٤ٓس ٝجُٔٗذٍم جُؼٍذذ٢ ذٔٛذطِف وٍٝ 

١ٌ ؛إلوٌجًٜذذْ  إٔ ٛذذًج جُٔ٘طوذذس ؛٤ُٓذذِرٞٛح جُرؼذذى جُطذذح٣ٌه٢ ٝجُذذى٢٘٣ ٝجُكٟذذح

جُٔٛذذذطِف جُؿى٣ذذذى ٓلذذذٍؽ و٤٘٣ذذذح ٝقٟذذذح٣ٌح .ٝالَجُذذذص ذؼذذذٝ جألهذذذالّ جُؼٍذ٤ذذذس 

ْٝٝحتَ جإلػالّ ٝجُٔإْٓذحش جُطٍذ٣ٞذس ٝجُػوحك٤ذس ضذٍوو ٓذح جذطىػذٚ جُٔٓطٗذٍهٕٞ  

ٓذذٖ ٓٛذذطِكحش ٝٓلذذح٤ْٛ ٝٓؼِٞٓذذحش ٓذذٖ ؿ٤ذذٍ ٣ٌٝذذس ٝضأٓذذَ ، ذذذَ أٜٗذذْ ٌجقذذٞج 

ؼوذَ جُـٍذذ٢ جُذ١ً ُذْ ٣طهذَ ٣ٞٓذح ٣إًىٕٝ ٚكس أنرحٌْٛ جػطٔحوج ػِذ٠ ٗطذحتؽ جُ

ػٖ قٓذٚ جُذى٢٘٣ جُ٘ٛذٍج٢ٗ ٝج٤ُٜذٞو١ ٝٛذٞ ٣ٌطذد ػذٖ ضذح٣ٌم جألٓذس ٝػِٜٞٓذح 

ٝأنرحٌٛح، ًٝحٗص جُ٘ط٤ؿس ؾِٔس ٖٓ جألنطحء جُطح٣ٌه٤س ٝجُى٤٘٣س ٝجُٔؼٍك٤س جُطذ٢ 

ٖٞٛص ػوذَ جإلٗٓذحٕ جُؼٍذذ٢ ، ٝجُطذ٢ قٔذَ ُٞجءٛذح ذؼذٝ ٓذٖ جٌُطذحخ جُؼذٍخ 

ك٢ ٝؿٍكذذٞج ٓذذٖ ٓحتذذٚ جٌُٔذذىٌ ، ٌٝجقذذٞج ٣وطلذذٕٞ ٓٔذذٖ ضذذأغٍٝج ذذذحُلٌٍ جالْطٗذذٍج

نط٠ جُٔٓطٍٗه٤ٖ قًٝ جُوذًز ذحُوذًز ؿ٤ذٍ ٌٓطذٍغ٤ٖ ُٔذح ض٘طذ١ٞ ػ٤ِذٚ ٓذٖ أذؼذحو 

ٝوالالش نط٤ذذٍز، ًٝأٜٗذذح أهذذىجٌ جٌضٟذذٞٛح ٝأٓذذٌٞ ٚذذرٍٝج ػ٤ِٜذذح ٝال ٣ٍؾذذٕٞ 

ػٜ٘ح ضك٣ٞال ٝال ضرى٣ال ،كٛحٌ ٖٓ جُِٔٓٔحش ػ٘ىْٛ ٓػال إٔ جإلٗٓحٕ أِٚٚ هٍو 

س جُؼػٔح٤ٗذذس وُٝذذس جْذذطؼٔح٣ٌس ض٤ٌذذى ُِؼٍٝذذذس ٝجإلْذذالّ، ٝإٔ جُكِٔذذس ، ٝإٔ جُىُٝذذ

جُلٍٗٓذ٤س ػِذذ٠ ٓٛذذٍ ًحٗذذص ن٤ذذٍج ُٜذذًٙ جُذذرالو، ٝإٔ ٓذذح ٝهذذغ ذذذ٤ٖ جُٛذذكحذس ٓذذٖ 

جهططحٍ ك٤ٔح ذؼى ًحٕ ٛىكٚ جُٔحٍ ٝجُِٓطس ، ٝإٔ جُىُٝس جأل٣ٞٓس هحٓص ػ٠ِ نى٣ؼس 

جٍُٖذذ٤ى  ٝوٛذذحء ػٔذذٍٝ ذذذٖ جُؼذذح٘ كذذ٢ هٟذذ٤س جُطكٌذذ٤ْ جُٔٗذذٌٜٞز، ٝإٔ ٓؿِذذّ

ٝجُهِلحء جُؼرح٤٤ْٖ  ػحٓس ٓكذٝ ؿ٘ذحء ٝؿح٤ٗذس ُٜٝذٞ ٖٝذٍجخ. ٝيُذي ًِذٚ هذحتْ 

 ػ٠ِ جُطكٌْ ذحُٔٛطِكحش ٝوالُطٜح

 جٌَُٗ ٝجُٟٕٔٔٞ: 

ْحوش ك٢ جالوخ ٗظ٣ٍذحش ٝٗظذٍجش ًػ٤ذٍز ٓذٖ ذ٤ٜ٘ذح ٗظ٣ٍطذحٕ :ٗظ٣ٍذس جُلذٖ    

ٖ ًذَ ُِلٖ ٝجُلٖ ُِٔؿطٔغ، ضؿ٘ف جأل٠ُٝ ئ٠ُ جػطرحٌ جُلٖ ٛىكح ذًجضذٚ ٝضط٘ٛذَ ٓذ
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جُطذذُجّ ٟٓذذ٢ٗٞٔ ،ٝجالنذذٍٟ ؾؼِذذص ٓذذٖ ٗلٓذذٜح ٝٚذذ٤س ػِذذ٠ جالذذذىجع ٝكٍٞذذص 

ػ٤ِٚ ه٤ٞوج ٝجؿالال ،ٝقؿٔص جًُجش جُٔرىػس ج٣ٔح ضكؿ٤ْ ،ُٝٓ٘ح ٛ٘ح ذٛىو ٍٖـ 

جُ٘ظذذذ٣ٍط٤ٖ ٝضرذذذح٣ٖ ج٠ٍٛٔذذذح جُ٘ظ٣ٍذذذس ذوذذذىٌ ٓذذذح ٣ٍٗذذذى جٕ ٗرذذذ٤ٖ ٓٞهذذذق جٍُؤ٣ذذذس 

جٕ ْٝذط٤س  جالْال٤ٓس ٖٓ جألوخ ٖٝٓ ه٤ٟس جٌَُٗ ٝجُٟٕٔٔٞ ، ٖٝٓ جُٞجٞف

جالْذذالّ ضطؿِذذ٠ كذذ٢ ٛذذًٙ جُوٟذذ٤س ًٔذذح ٛذذٞ ٓٞهلذذٚ ٓذذٖ ٓؿٔذذَ جُوٟذذح٣ح جألنذذٍٟ 

 ْْ ٌُ ٍُ َػَِذ٤ْ ذٞ ُْ ٍَّ َٕ جُ ذٞ ٌُ َ٣ َٝ  ِِ ََُٖٜىجء َػَِذ٠ جَُّ٘ذح ٌُُْٞٗٞج  َْطحً ُِّطَ َٝ سً  َّٓ ْْ أُ ًُ َِْ٘ح َُِي َؾَؼ ًَ ًَ َٝ {

٤ِٜىجً ...{  َٖٔ
جُـذٍٜ كحٍُؤ٣س جالْال٤ٓس ضوق  ذ٤ٖ جُ٘ظ٣ٍط٤ٖ ذطٞجَ ضحّ، كِذ٤ّ   

إٔ ٣ؼِٞ ًؼد جُٟٕٔٔٞ ٣ٍٟٝٔ جٌَُٗ ،ٝال إٔ ٣أض٢ ذأٖذٌحٍ ال ٌٝـ ك٤ٜذح ٝال 

ٛىجف ٝال ؿح٣حش ،كحألوخ جُٔرىع ٛٞ ٓح ٣ِطو٢ ك٤ٚ جٌَُٗ ذحُٟٕٔٔٞ ٤ُط٠ُٞ ًَ 

ٜٓ٘ٔح ذأوجء جوخ ٣ٍضو٢ ذحًُٝم ٝجُلٌٍ ٝجُٞؾىجٕ . كؿٔح٤ُذس جُطؼر٤ذٍ ٛذ٢ جُؿٓذٍ 

حٗذذص جَٝجٜٗذذح غو٤ِذذس  قطذذ٠ ٣كذذحٌ جُذذ١ً ضٔذذٍ ػ٤ِذذٚ جُٔؼذذح٢ٗ ذهلذذس ٣ٍٓكذذس ٜٓٔذذح ً

جُوذذذحٌب ٝجُ٘حهذذذى ج٣ٜٔذذذح ْذذذِد ُرذذذٚ ٝجؿذذذٍٟ كٟذذذُٞٚ ٝجغذذذحٌ ٝؾىجٗذذذٚ جُٗذذذٌَ جّ 

جُٟٔذذٕٔٞ، كحُؿٔح٤ُذذس ٓطِذذد ٜٓذذْ كذذ٢ جٌُطحذذذس كٜٔٔذذح ْذذٔص جُٟٔذذح٤ٖٓ ٝجٌضلذذغ 

ْوق جالٛىجف جٕ ُْ ضإو ػ٠ِ ٗكٞ ك٢٘ كاٜٗذح ضظذَ ضٓذرف كذ٢ ذكذٍ نذحٌؼ ذكذٍ 

 جالذىجع جُٔطال٠ْ .

 : جُهحضٔس ٝجُ٘طحتؽ

٤ُّ ٖٓ ج٤ٓ٤ٍُ ػ٠ِ جُرحقع يًٍ ٗطحتؽ ذكػٚ ًِٜح ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ جٕ     

   : حٗٞؾُ ذؼٟٜ

 جٍُؤ٣س جُ٘وى٣س جالْال٤ٓس ال ضٔحٌِ ٗوىج جناله٤ح جٝ و٤٘٣ح ،كحُ٘وى جُكن ئ ٕ

ٛٞ ج١ًُ ٣ؿطٔغ ك٤ٚ جٌَُٗ ٝجُٟٕٔٔٞ ٓؼح كٜٔح ُكٔس جُ٘ٙ ْٝىجٙ كال 

ٝجنٍ ٌَُِٗ ، كحألٍٝ كو٤ٚ ٣ٞؾى ٝكن جٍُؤ٣س جالْال٤ٓس ٗحهى ُِٟٕٔٔٞ 

ُ٘وى ٝكن جٍُؤ٣س جالْال٤ٓس ٛٞ جُكٌْ ػ٠ِ جُ٘ٛٞ٘ ،كح ٝجُػح٢ٗ ُـ١ٞ

جألوذ٤س ؾٔح٤ُح ٝك٤٘ح  ذأوٝجش  جُ٘وى جُٔهطِلس ٝكن هٞجػى جُطٌٛٞ 

 جالْال٢ٓ. 

 ٖٓ  ٌٖٔجُٔ٘ظٌٞ جإلْال٢ٓ ٣ٌٖٔ جؾطٍجـ ٓٛحوٌ ُِ٘وى جالوذ٢ ٣

ٝأهٞجٍ جُٛكحذس  ٝجُطحذؼ٤ٖ ، ؾٔحُٜح ذحُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ، ٝجُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس ج

ٝجُطٍجظ جُ٘وى١ جُؼٍذ٢ جإلْال٢ٓ ٝٓوحالش جإلْال٤٤ٖٓ ، ٝجُؿٜٞو 

 جُ٘وى٣س جُؼح٤ُٔس جُط٢ ضطلن ٓغ جُلٌٍ ٝجُطٌٛٞ جإلْال٢ٓ
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  ئٕ ٓٞهق جٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس ٖٓ جُ٘ظ٣ٍحش ٝجُٔ٘حٛؽ جُ٘وى٣س جُـٍذ٤س

 ٓٞهق جٚطلحء ٝجنط٤حٌ ، ، أٗٚ ٤ُّ ٓٞهق جُورٍٞ جُٔطِن ٝال

جٍُكٝ جُٔطِن ، كل٢ ًٛٙ جُٔ٘حٛؽ ذؼٝ ٓح ٣ِٛف ُ٘ح ، ٝك٤ٜح جٌُػ٤ٍ 

جٌُػ٤ٍ ٓٔح ٣لٓى جًُٝم ٝجُلٌٍ ، ٣ٝط٘حهٝ ٓغ ضٌٛٞجض٘ح جإلْال٤ٓس ، 

 ٝٗظٍض٘ح ئ٠ُ جُك٤حز ٝجإلٗٓحٕ ٝجٌُٕٞ

  جٕ جُٔ٘ظٌٞ جالْال٢ٓ ال ٣ٍٟ غٔس ضؼحٌٜ ذ٤ٖ جُى٣ٖ ٝجالنالم

ج٠ُ ًٛج جُطؼحٌٜ ٝجالوخ ٝٓح ٌٝو ٖٓ ٗٛٞ٘ ك٢ جُطٍجظ ض٤ٍٗ 

٣ٍؾغ ج٠ُ جٕ ًٛٙ جُ٘ٛٞ٘ ُْ ضٞٞغ ك٢ ٤ْحهٜح ُطح٣ٌه٢ ج١ًُ ه٤ِص 

ُْ ٣طهَ جُ٘وى ػرٍ ٤ٍٓٓضٚ جُط٣ِٞس ػٖ ئي  ،ك٤ٚ ٢ٛٝ ٓرطٌٞ ٝؾ٣ُثس

 جُطٌٛٞ جالْال٢ٓ.

   ٕ٣ٌٖٔ  ٗؼى جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٓٛىٌج ٖٓ ٓٛحوٌ جُ٘وى جالوذ٢ ، ذ٠ٍٗ أ

ذٚ ال ػ٤ِٚ، ٓغ ٌٍٞٝز ٗكٖٓ جُطؼحَٓ ٓؼٚ ذٞٚلٚ ًطحذح ٓوىْح ٣كطؽ 

جُطْٞغ ك٢ وجتٍز جالؾطٜحو ك٢ ػ٤ِٔس جْط٘رح٠ جألقٌحّ جُ٘وى٣س ٖٓ 

جُ٘ٛٞ٘ جُوٍآ٤ٗس ، ك٤ِّ ذحٌٍُٟٝز إٔ ٣٘ٙ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ئ٠ُ ٓػَ 

ًٛٙ جُوٟح٣ح ػ٠ِ ٗكٞ ٣ٍٚف ؛ ألٗٚ ؿ٤ٍ ٓؼ٢٘ ذحُؿُت٤حش ٖأٜٗح ٖإٔ 

  • جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔٓحتَ جُلو٤ٚ ٝجٍُٗػ٤س جُٔٓط٘رطس.

 ٓ ٕٞهق جُٛكحذس ٣ؼى جٓطىجوج ُٔٞهق جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا أ

ػ٤ِٚ ِْْٝ ٖٓ جُٗؼٍ ٝٝظ٤لطٚ ، ٝٛٞ ٓٞهق ٓطَٛ غحذص ، ؿ٤ٍ 

ٓط٘حهٝ ٓٔح ٣رٍٗ ذأّْ ٌجْهس ُِ٘ظ٣ٍس جُ٘وى٣س جُٔأُٓٞس ٣ٜٝٓٔح 

 ذحُٞقىز ٝجٍُٗٔٞ .

  أٚال ٓط٤٘ح  –جٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس  ك٢ ٓ٘ظٌٞ–٣ؼى جُطٍجظ جُ٘وى١ جُؼٍذ٢

جُٔوطٍـ، ألٕ جُ٘وحو جألٝجتَ ُْ ٣ٓطرؼىٝج ٖٓ أٍٚٞ جُ٘وى جإلْال٢ٓ 

جُ٘ظٍز جإلْال٤ٓس ػٖ أقٌحْٜٓ جُ٘وى٣س ، ًٝحٕ ْٜٓ٘ جُوح٢ٞ ٝجُٔكىظ 

ٝجُلو٤ٚ ، غْ إٔ جُ٘وى جألوذ٢  يجضٚ جٗرػن ٖٓ جُىٌِ جُرالؿ٢ جُوٍآ٢ٗ 

 ٖٝٓ ًطد جإلػؿحَ ئي ُْ ضٌٖ ًٛٙ جُؼِّٞ ٓلُٛٞس ذؼٟٜح ػٖ ذؼٝ .

  ّٓط٤ُٔز ٣ٌٖٔ جٕ ضٌٕٞ  ٗرؼح  جؾٜٞو جُٔؼحٍٕٚٝ جُ٘وحو جالْال٤ٕٓٞهى

ؿحُرح ٓح ًحٗص ًٛٙ جُؿٜٞو  إٔ ٜٓٔح ٣ٍكى جٍُؤ٣س جإلْال٤ٓس جُ٘وى٣س ، ذ٤ى 

ػٖ ٌؤ٣س كٍو٣س نحٞؼس ٍُوٝو جألكؼحٍ أٓحّ ٓح ٣طٍـ ٖٓ ٗطحؼ ضٛىٌ 

ػ٠ِ جُٓحقس جألوذ٤س جُؼٍذ٤س ، ًٔح إٔ ًٛج جُؿٜى جُ٘وى١ جُٔهِٙ ًحٕ 

طوى ئ٠ُ جٍُٔؾؼ٤س جٍُٗػ٤س ٝجٍُٔؾؼ٤س جألوذ٤س جُٔطهٛٛس ًٝحٕ ٣ل

٣ٛىٌ ك٢ ؾٞ ٖٓ جُكٔحِ جُلٍو١ ٝجُطٌٛٞ جُٔكىٝو ج١ًُ ٓ٘ؼْٜ ٖٓ 
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جالُطلحش ًػ٤ٍج ئ٠ُ جُٔٛحوٌ جٍُٗػ٤س ٝجُطٍجغ٤س ك٢ ػ٤ِٔس جْطهٍجؼ 

ٝذحٍُؿْ ٖٓ ًٛٙ جُٔالقظحش كإٔ ًٛٙ  ، جُٜٔ٘ؽ  جُ٘وى١ جإلْال٢ٓ

رحًٌس، ٝػطرس ٜٓٔس ال ٣ٌٖٔ ضؿحَٝٛح  ُٖٔ جُؿٜٞو ؾٜٞو ٓط٤ُٔز ٓ

غ ِٔ ٣ٍ٣ى ضأ٤َٚ ٌؤ٣س ٗوى٣س  ئْال٤ٓس ؛ ألٜٗح أ٣٘ؼص غٔحٌج ٤٠رس ، ٝهى ؾُ 

هٓٔح ٜٓ٘ح ذ٤ٖ وكط٢ ًطحخ ضكص ػ٘ٞجٕ ٓوحالش جالْال٤٤ٖٓ ك٢ جألوخ 

كٟال ػٖ ؾٜٞو ٌجذطس جألوخ جالْال٢ٓ ٝٓح ٣ٛىٌ ػٜ٘ح ٖٓ  ،  ٝجُ٘وى

 ٓؿالش ٝٓطرٞػحش. 

   ٓ٘ظٌٞ جْال٢ٓ كرىج ٓٞهق  كٙ ؾِٔس ٖٓ جُوٟح٣ح جُ٘وى٣س ُٖٓوى ضْ ك

كحٍُؤ٣س جالْال٤ٓس ،ٝٓ٘طو٤ح ق٤حٍ ًٛٙ جُوٟح٣ح  حٓٞهلح ٓطٞجَٗ جالْالّ

ٓػال ضوق ٖٓ ه٤ٟس جٌَُٗ ٝجُٟٕٔٔٞ  ذطٞجَ ضحّ ك٤ِّ جُـٍٜ جٕ 

، كحُؿٔح٤ُس ٓطِد ْٜٓ ك٢  ٣ؼِٞ ًؼد جُٟٕٔٔٞ ٣ٍٟٝٔ جٌَُٗ 

ٝجٌضلغ ْوق جالٛىجف جٕ ُْ ضإو ػ٠ِ  جٌُطحذس كٜٔٔح ْٔص جُٟٔح٤ٖٓ

 ٗكٞ ك٢٘ كاٜٗح ضظَ ضٓرف ك٢ ذكٍ نحٌؼ ذكٍ جالذىجع جُٔطال٠ْ .

 جُٔٛىٌ ٝجٍُٔجؾغ

 جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ 

  ٓكٔى َؿٍِٞ ْالّ –أغٍ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ك٢ ضطٌٞ جُ٘وى جألوذ٢- 

  .جُطرؼس جأل٠ُٝ–جُوحٍٛز  -ٓطرؼس جُٔؼحٌف ج٣ٍُٛٔس

  ّجٌُٔطد  -ضكو٤ن: ن٤َِ ػٓحًٍ ٝأنٍٕٝج٢ُُٞٛ ، –أنرحٌ أذ٢ ضٔح

 ذ٤ٍٝش -جُطؿح١ٌ

 ٚٓإْٓس –ٓكٔى ق٤ٖٓ ذ٣ٍـٕ —جالوخ جالْال٢ٓ جُٚٞٚ ْٝٔحض

 99ٙٔ -ٛـٙٔٗٔجُطرؼس جُػح٤ٗس -وٓٗن–جٍُْحُس ذ٤ٍٝش 

  و:ػُ جُى٣ٖ ئْٔحػ٤َ ػٍٜ  -أّْ جُؿٔح٤ُس ك٢ جُ٘وى جُؼٍذ٢

 97ٗٔ -جُطرؼس جُػحُػس-وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢ -ٝضل٤ٍٓ ٝٓوحٌٗس

 وجٌ جٍُْحُس ٍُِ٘ٗ -ٓكٔى ٓكٔى ق٤ٖٓ  -إلْالّ ٝجُكٟحٌز جُـٍذ٤سج

 99ٖٔ-جُطرؼس جُطحْؼس-جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س-ٝجُط٣َٞغ

  جُ٘حٍٖ جًٍُٗس جُٔطكىز –ٗؿ٤د ج٤ٌُال٢ٗ –آكحم جألوخ جإلْال٢ٓ

 ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ 

 ٍٚجٌُٔطد جإلْال٢ٓ-أٌٗٞ جُؿ٘ى١ -ئ٠حٌ ئْال٢ٓ ُِلٌٍ جُٔؼح-

 99ٓٔ-جُطرؼس جأل٠ُٝ
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 ذ٤ٍٝش -وجٌ جُػوحكس–ألذ٢ كٍؼ جألٚلٜح٢ٗ -جألؿح٢ٗ  

  ٍٔؼ  –٠رؼس جق٤حء جُطٍجظ –جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س: جذٖ ًػ٤- 

  ٖجُؿحقع ، أذ٢ ػػٔحٕ ػٍٔٝ ذٖ ذكٍ جُؿحقع  ––جُر٤حٕ ٝجُطر٤-

 جُ٘حٍٖ ٌٓطرس جُهحٗؿ٢ جُوحٍٛز   -ضكو٤ن: ػرى جُٓالّ ٓكٔى ٛحٌٕٝ

  ٖؾ٣ٍٍ ذٖ ٣ُ٣ى ذٖ ًػ٤ٍ ذٖ ؿحُد ض٣ًٜد ج٥غحٌ جُٔإُق: ٓكٔى ذ

ٛـ(ضكو٤ن: ػ٢ِ ٌٞح ذٖ ٖٓٔج٢ِٓ٥، أذٞ ؾؼلٍ جُطر١ٍ )جُٔطٞك٠: 

وٓٗن / ٣ٌْٞح   -جُ٘حٍٖ: وجٌ جُٔإٔٓٞ ُِطٍجظ  -ػرى هللا ذٖ ػ٢ِ ٌٞح

 (9ّٖٙ )99٘ٔ -ٛـ ٙٔٗٔجُطرؼس: جأل٠ُٝ، 

  ضأ٤ُق :جُىًطٌٞ: ٓإٔٓٞ ك٣ٍُ ؾٍجٌ –نٛحتٙ جُوٛس جالْال٤ٓس–

-ٛـ9ٓٗٔجُطرؼس جال٠ُٝ  -ؾىز  –ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ وجٌ جُٔ٘حٌز 

ٔ999ّ 

  جٍُق٤ن جُٔهطّٞ ك٢ ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس ػ٠ِ ٚحقرٜح جكَٟ جُٛالز

ذ٤ٍٝش ٝوجٌ  –وجٌ جُٜالٍ —ٚل٢ جٍُقٖٔ جُٔرحٌ ًل١ٌٞ -ٝجُٓالّ

 جُٞكحء.

 وجٌ جٌُطد -ْٖ٘ جذ٢ وجٝو: ُِكحكع أذ٢ وجٝو جذٖ جألٖؼع جألْى١

 ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جُٗؼٍ جُكى٣ػس جُوحٍٛز ًطحخ ج٥وجخ

  جُىجٌ هط٢٘: أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ ػٍٔ ذٖ أقٔى ْٖ٘ جُىجٌ هط٢٘ ْٖ٘

ذٖ ٜٓى١ ذٖ ٓٓؼٞو ذٖ جُ٘ؼٔحٕ ذٖ و٣٘حٌ جُرـىجو١ جُىجٌ هط٢٘ 

ٛـ(قووٚ ٝٞر١ ٗٛٚ ٝػِن ػ٤ِٚ: ٖؼ٤د جألٌٗحؤ٠ٝ، 9ٖ٘)جُٔطٞك٠: 

جُ٘حٍٖ:  -قٖٓ ػرى جُٔ٘ؼْ ِٖر٢، ػرى جُِط٤ق قٍَ هللا، أقٔى ذٍّٛٞ

 -ٛـ  ٕٗٗٔس: جأل٠ُٝ، جُطرؼ -ُر٘حٕ –ٓإْٓس جٍُْحُس، ذ٤ٍٝش 

ٕٓٓٗ  

 ٛـ ضكو٤ن 9ٕٔأذٞ ٓكٔى ػرى جُِٔي ذٖ ٛٗحّ-جذٖ ٛٗحّ-ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس

  9ٖٙٔ-ٓٛطل٠ جُرحذ٢ جُكِر٢ -ٓٛطل٠ جُٓوح ٝأنٍٕٝ

 جُطرؼس جأل٠ُٝ ٓطحذغ جُٗؼد -ٛـٕٙ٘جُرهح١ٌ  -ٚك٤ف جُرهح١ٌ

  (ًطحخ ج٥وجخ9ٓ9٘) 9٘9ٔ-جُوحٍٛز

 ٍٖقٚ ٝٞرطٚ -ذٖ ػرى ٌذٚأذٞ ػٍٔ أقٔى ذٖ ٓكٔى  -جُؼوى جُل٣ٍى

 -ٝػٕ٘ٞ ٓٞٞٞػحضٚ : أقٔى أ٤ٖٓ ٝأقٔى ج٣ُُٖ ٝئذٍج٤ْٛ جألذ٤ح١ٌ

  9٘ٙٔ-جُطرؼس جُػح٤ٗس-جُوحٍٛز -ٓطرؼس ُؿ٘س جُطأ٤ُق ٝجٍُ٘ٗ ٝجُطٍؾٔس
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  ٖػٔىز جُوح١ٌ ذٍٗـ ٚك٤ف جُرهح١ٌ جُؼ٢٘٤ ، جذٞ ٓكٔى ٓكٔٞو ذ

حء جُ٘حٍٖ وجٌ جق٤–ٛـ( 9٘٘جقٔى ذٖ ٠ْٞٓ ذىٌ جُى٣ٖ جُؼ٢٘٤)ش 

 ذ٤ٍٝش –جُطٍجظ جُؼٍذ٢ 

  وجٌ –ٓكٔى قٖٓ ذ٣ٍـٕ  –ك٢ جألوخ جإلْال٢ٓ وٌجْس ٝضطر٤ن

 جُطرؼس جأل٠ُٝ  .-ذ٤ٍٝش–جٌُطد جُؼ٤ِٔس 

   جٌُٔطد  –و. ٓكٔى جٍُٓٔز –جُوح٢ٞ جُؿٍؾح٢ٗ جالو٣د جُ٘حهى

 979ٔ –جُطؿح١ٌ ذ٤ٍٝش جُطرؼس جُػح٤ٗس 

 ػرى جُٞٛحخ ج١ٍ٤ُٓٔ -جُِـس ٝجُٔؿحَ ذ٤ٖ جُطٞق٤ى ٝٝقىز جُٞؾٞو—

  ٕٙٓٓ-جُطرؼس جُػح٤ٗس-جُوحٍٛز-وجٌ جٍُٗٝم

 وجٌ جذٖ -و:ػٔحو جُى٣ٖ ن٤َِ –ٓىنَ ئ٠ُ ٗظ٣ٍس جألوخ جإلْال٢ٓ

  ٕٙٓٓجُطرؼس جأل٠ُٝ-ذ٤ٍٝش-وٓٗن-ًػ٤ٍ

  ٓإْٓس -ػرحِ جُٔ٘حٍٚز –ٓوىٓس ك٢ ٗظ٣ٍس جُٗؼٍ جإلْال٢ٓ

  997ٔجُطرؼس جأل٠ُٝ -وجٌ جُر٤ٍٗ-جٍُْحُس

  ذ٤ٍٝش–ٓإْٓس جٍُْحُس  –٤ُٝى جُوٛحخ–جًُٔجٛد جألوذ٤س جُـٍذ٤س-

 جُطرؼس جأل٠ُٝ  ُر٘حٕ 

   َقى٣ع ٖىجو ذٖ أِٝ -ٓٓ٘ى جُٗح٤٤ٖٓ  -ٓٓ٘ى أقٔى ذٖ ق٘ر- 

 9ٖٓٙٔ قى٣ع:

 ٖوجٌ جذٖ  -أقٔى جٍُجكؼ٢ ٍٖك٢-ك٢ جألوخ ٝجُ٘وى  ٓوحالش جإلْال٤٤ٓ

  -9ٕٓٓ -جُطرؼس جأل٠ُٝ -ُر٘حٕ –ذ٤ٍٝش  -قُّ

  ٖوجٌ جُٔؼحٌف -ن أقٔى ٚوٍضكو٤-ج٥ٓى١–جُٔٞجَٗس ذ٤ٖ جُطحت٤٤

 97ٗٔ- ٠ٕ جُوحٍٛز 

 أذٞ ػرى هللا ٓكٔى ذٖ ػٍٔجٕ ذٖ ٠ْٞٓ جٍَُٔذح٢ٗ   -جُٖٔٞف- 

   9ٙ٘ٔجُوحٍٛز -ٍٛوجٌ جُٜٟ٘س ذٔ -ضكو٤ن: ػ٢ِ ٓكٔى جُرؿح١ٝ

  وجٌ جُلٌٍ  –٤ْى ٤ْى ػرى جٍَُجم –جُٜٔ٘ؽ جإلْال٢ٓ ك٢ جُ٘وى جألوذ٢

  ٕٕٓٓجُطرؼس جأل٠ُٝ -ذ٤ٍٝش، وٓٗن -جُٔؼحٍٚ

  ٍجُْٞح٠س ذ٤ٖ جُٔط٘ر٢ ٝنٛٞٓٚ: أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ ػرى جُؼ٣ُ

ٛـ(ضكو٤ن ٍٖٝـ: ٓكٔى أذٞ 9ٕٖجُوح٢ٞ جُؿٍؾح٢ٗ )جُٔطٞك٠: 

وجٌ جق٤حء  جُطٍجظ ٠ –جُ٘حٍٖ:-جُرؿح١ٝجُلَٟ ئذٍج٤ْٛ، ػ٢ِ ٓكٔى 

 جُػحُػس 

 جُىًطٌٞ ػرى جُؼظ٤ْ ٓكٔى جُى٣د-ٗكٞ ٌؤ٣س ؾى٣ىز ُِطح٣ٌم جإلْال٢ٓ-

 99ٖٔ-جألٌوٕ–ػٔحٕ –وجٌ جُر٤ٍٗ 
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  ٚوجٌ جُؼِّٞ جُؼٍذ٤س  -ٗؿٟٞ ٚحذٍ -جُ٘وى جألناله٢ أُٚٞٚ ٝضطر٤وحض

 99ٓٔجُطرؼس جأل٠ُٝ –ُر٘حٕ  -ذ٤ٍٝش

 ٞجُىجٌ  -ٓك٢ جُى٣ٖ ٚرك٢ -ٌٛح ئ٠ُ ػٍٛٗحٗظ٣ٍس جُ٘وى جألوذ٢ ٝضط

 99ٗٔضّٞٗ –٤ُر٤ح –جُؼٍذ٤س ٌُِطحخ 

 :جٍُْحتَ ٝجإل٠ح٣ٌف 

 ْأٌجء ٌجذطس جألوخ جالْال٢ٓ جُؼح٤ُٔس ك٢ جالوخ ٝجُ٘وى وٌجْس ٝضو٣ٞ-

ؾحٓؼس –جٍٖجف: ج.و ١ٌٍٖ ػ٣ُُ جُٔح٢ٞ  -ًٔحٍ جقٔى كحُف ٓوحذِس

 جُـٍذ٤سهْٓ جُِـس –٤ًِس ج٥وجخ ٝجُؼِّٞ –جٍ جُر٤ص 

  :جُى٣ٌٝحش 

   جُهطحخ جألوذ٢ ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُٓإجٍ جُـحتد  ( ػرحِ جُٔ٘حٍٚز

      ٕ٘ٓٓجُٓ٘س  9ٕٓٓؿِس جُر٤حٕ جُؼىو 


