اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

م
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دراسة تطبيقية

يف ضــــوء النـــص القــــرآني
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بلؿماهللماظرريـماظرحقؿ م

ايؿد مهلل مرب ماظعوٌني ،مواظصالة مواظلالم مسؾك مخومت مأغؾقوئف موردؾفم
دقدغومربؿدمبـمسؾدماهلل،موسؾكمآظفموصقؾفموعـمتؾعمػداهمإديمؼقمماظدؼـ .م
وبعد :م
صننمعـمأػؿماظعؼدماظؿكمؼـؾغكمأنمغؿكؾصمعـفومصكمغؼدغومايدؼٌمأنم
اٌصطؾحماظـؼديمايدؼٌمأوماٌعوصرمؼؽؿلىمضقؿيمطؾريةمإذامارتؾطمبـوضدم
أو مطوتى مأجـيب مأو ماغؾـؼ معـ مغظرؼي مأجـؾقي ،موأغف مال مؼؽؿلى ماظؼقؿي مغػلفوم
سـد مطـري معـ مايداثقني مإذا ماضرتن مبودؿ ماىوحظ ،مأو مابـ مضؿقؾي ،مأو مابـم
رؾورو ،مأو مضداعي مابـ مجعػر ،مأو ماآلعدي ،مأو ماىرجوغل ،مأو مأبل مػاللم
اظعلؽري ،مأو ماٌرزوضل ،مأو مابـ مرذقؼ ،مأو مسؾد ماظؼوػر ،مأو مابـ ماألثري،مممممممممممممم
أو ماظعؾقي ،موشريػؿ معـ مأسالم ماظـؼد ماألدبل ماظعربل ماظؼدؼؿ مغوػقؽ مسـم
اضرتاغفمبودؿمطوتىمأومغوضدمسربلمحدؼٌمأومععوصرمصؿومزـؽمإذامطونمػذام
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اٌصطؾحمغؿوجمحبٌموصؽرمظؽوتىمأومغوضدمعـمشريمػمالءماألسالممواٌشوػريم
سيممسوءماإلسالمماظعربل؟! م
طؾ مذظؽ مضد مجعؾ مثؼي مبعض ماظؾوحـني مسي مأغػلفؿ ،موجرأتفؿ مسؾكم
اإلبداع،موضراءتفؿمظؾرتاثمضراءةمجدؼدة،موإسودةمإغؿوجفموصقوشؿفموصؼمرؤىم
سصرؼيمجدؼدةمأعرًًًًامربؾمطـريمعـماظرتدد،مأوماًقضمصقفمسؾكمادؿققوء .م
وعـ مؼـظر مصك مبعض ماٌصطؾقوت ماظـؼدؼي مايدؼـي مواظقاصدة مؼظـم
ظؾقػؾي ماألودي مأغفو معصطؾقوت محداثقي مصرصي ،مظؽـف مبشلء معـ ماٌراجعيم
ظؽـقز ماظرتاث موذخوئره مؼدرك مأن مػذه ماٌصطؾقوت مضوربي مجبذور مرادكيم
سي مأسؿوق متراثـو ماألدبل مواظـؼدي ،مصؿصطؾقوت :ماالسبراف ،مواالغزؼوح،م
واظؿكطل،مواظؿققل،مواًروج،مواظؿفووز،مواالخؿالل،مواإلروحي،مواالغؿفوك،م
وخرقماظلــ ،متردمسيمذيؾؿفومإديمعصطؾحماظعدول ماظذىمذطره مابـماألثريم
وشريه معـ ماظـؼود ماظعرب ماظؼدعوء ،موإن مطـريًًا معـ ماٌصطؾقوتمممممممممممممممممم
اظـؼدؼي مايدؼـي مطويضقر مواظغقوب ،مواًػوء مواظؿفؾل ،مواٌلؽقت مسـف،ممممممممممممممممممم
ترجعمسيمعضؿقغفومإديمضضوؼومايذفمواظذطرماظيتمتـووهلوماظؾالشققنمواظـؼودم
اظؼدعوء .م
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وظقسمععـكمذظؽمأغينمأرؼدمأنمأضػمسـدمػذاماظؼدؼؿمالمأوووزه،مصلغوم
ععماإلصودةمعـمطؾمجدؼدموسصريمالمؼؿـوضضمععمػقؼؿـوماظعربقيمواإلدالعقيم
أو مؼدسق مإدي ماظؼطقعي مععفو ،مبؾ مإغين مأدسق مبنيوح مإدي مإسودة مضراءة متراثـوم
اظـؼديمضراءةمجدؼدةمواسقيمسيمضقءمععطقوتمسصرغومايوضر،مضراءةمالمتـؽرم
اظؼدؼؿموالمتـلؾخمعـف،موالمتـعزلمسـمايوضر،موايدؼٌ،مواظقاصد،مأومترصضفم
جملردمحداثؿفمأومطقغفمواردًًامعـمثؼوصيماآلخر،مإمنومغدسقمإديمغظرةمعؿقازغيم
تمدس مظؾـوء مغظرؼي مسربقي مصك ماظـؼد ماألدبل متـؾـؼ معـ مجذورغو ماظؾغقؼيم
واظؾالشقيمواظـؼدؼي،موتػقدمعـماظدرادوتمايدؼـيمواظعصرؼي،متطعؿمبوىدؼدم
واٌكؿؾػ ،مظــؿر مذقؽًًو مجدؼدًًا مخوصًّو مبـو ،محيػظ مظـو مػقؼؿـو موخصقصقؿـو،م
وؼؽقنمدرسـومايصقـيماظقاضقيمسيمزعـماظعقٌي .م
وملمأترددمسـدعوماخؿؿرتمسيمذػينمصؽرةماٌعودلماظؾغقيمطؿعؾريمسـم
إصوبيماحملزمسيماظؿقاءممبنيماظؾػظمواٌعـك ،مواسؿؾورمػذاماٌصطؾحماظـؼديم
تعؾريًًامسـمضؿيماٌشوطؾيمبنيماظؾػظمواٌعـك،ماظيتمغودىمبفومغؼودغوماظؼدعوء .م
واخرتت ماظؿطؾقؼ مسؾك ماظـص ماظؼرآغل مظؽقغف مسؾك مضؿي ماظؾالشي موسيم
أسؾك مدرجوتفو مسي مهؼقؼ مػذه ماٌشوطؾي ،موظـراء ماىوغى ماظؿطؾقؼل مدقاءم
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سي معػرداتف ماظؾغقؼي مأم مسي متراطقؾف موبـوه ماألدؾقبقي .موؼلتل متـووظل مهلذام
اٌقضقعمسيمعؾقـني :م
اٌؾقٌماألول:ماٌعودلماظؾغقي:متلصقؾمغؼدي .م
اٌؾقٌماظـوغل:ماٌعودلماظؾغقي:مدراديمتطؾقؼقيمسيمضقءماظـصماظؼرآغلم .م
وإغك مألدلل ماهلل ماظلداد مواظؿقصقؼ ،موأن مجيعؾ مػذا ماظعؿؾ مخوظصًًوم
ظقجففماظؽرؼؿ،معؿؼؾالًمسيمخدعيماظؼرآنماظؽرؼؿ،مووؾقيمبعضموجقهماإلسفوزم
صقف،مإغفمــمدؾقوغفمــموظلمذظؽمواظؼودرمسؾقف .م
واهللمعـموراءماظؼصدموػقمحلؾـوموغعؿماظقطقؾ م
م
م
م
م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأ.دم.مربؿدمزبؿورمذيعيمعربوك م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممأدؿوذماألدبمواظـؼد م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممسؿقدمطؾقيماظدرادوتماإلدالعقيمواظعربقيماألدؾؼ م
مممممممممممممممممممممممممممممممجوععيماألزػر م
م
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اٌؾقٌماألول م
ماٌعودلماظؾغقي:متلصقؾمغؼدي م
م
أوالً:معػفقمماٌصطؾح :م
أـمسيماظؾغي :م
اٌعودل مادؿ مصوسؾ معـ مسودل مؼعودل مععودظي ،مؼؼول :مسودل ماظشلءم
بوظشلءمإذامدقاهمبف،موجعؾفمعـؾف،موضوئؿًًومعؼوعف،موعـفمذفودةماٌعودظيم( .)1م
وؼؼول:مػقمؼعدلمأعرهموؼعودظفمإذامتقضػمبنيمأعرؼـمأؼفؿومؼلتل،مأيم
أغفؿومسـده معلؿقؼونممتومماالدؿقاءمالمؼؼدرمسؾكماخؿقورمأحدػؿوموالمؼرتجحم
سـدهم(، )2مصؽؾمعـفؿومؼؽوصهماآلخرموؼعودظف .م
واظؾغقي :ماٌـلقب مإدي ماظؾغي ،موػل معو مؼعرب مبف ماظـوس مسـ مععوغقفؿم
وأشراضفؿموعضوعقـفؿ .م
م

( )1المعجم الوسيط  :مادة " عدل " .
( )2انظر لسان العرب  :مادة " عدل ".
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بمــمسيماالصطالح :م
وغؼصد مبوٌعودل ماظؾغقي م :معو مؼعرب مبف ماٌؾدع مسؿو مجيقل مخبورره،م
حبقٌ مؼؽقن متعؾريه مسي مأسؾك مدرجوت ماٌشوطؾي مواٌقاءعي مبني مظػظفم
وععـوه .م
جمــماظعالضيمبنيماٌعـقنيماظؾغقيمواالصطالحل :م
تؿؿـؾماظعالضيمبنيماٌعـقنيمسي مضؿي ماٌشوطؾي مواظؿؽوصم مبقـفؿو،مصؽؿوم
أنماٌعودلمسيماظؾغيمػقماٌؿقضػمبنيمأعرؼـمالمؼؼدرمسؾكماخؿقورمأحدػؿوم
سؾكماآلخرمأومترجققفمسؾقفمصننماٌعودلماظؾغقيمؼـؾينمسؾكمعـؿفكماظؿقاصؼم
واظؿقاءممبنيماظؾػظمواٌعـك،محبقٌمإذامعومىلماٌؾدعمأوماظـوضدمإديمدوئرم
ايؼقل ماظدالظقي ،موأسؿؾ مصؽره ،موأجول مغظره ،موأجفد مسؼؾف مسي ماظـظر مسيم
سؿؾقيتماالدؿؾدالماألصؼلمواظرأدلمظعودمإديمتعؾريهماألولموعومادؿطوعمػقم
أو مشريه مادؿؾدال معػردتف مأو مبـقؿف ماألدؾقبقي ممبػردة مأو مبـقي مأخرى ،مألنم
اٌػردة مأو ماظؾـقي ماظيت ماخؿورػو مػل ماٌعودل ماظؾغقي ماألغلى مأو ماظقحقدم
اظذيمالمؼؼقممعؼوعفمشريهمسيمػذاماٌقضعمأومذاك .م
م
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دــمٌوذامػذاماٌصطؾحمدونمدقاه؟ م
آثرتماخؿقورمػذاماٌصطؾحمدونمدقاهمظلؾؾني :م
أوهلؿو :مألغف مــ مصقؿو مأرى مــ ماألطـر مهدؼدًًا مودضي موتعؾريًًا مسـ ماٌػفقمم
اظذيمأرؼده .م
اآلخر :ماًروج معـ مدائرة ماالتلوع ماظيت مؼدور محقهلو ماٌعودلم
اٌقضقسل موطـرة ماظؿػلريات ماظيت متؽؿـػف مصفـوك معـ مؼؼرتب مسي معؼوربؿف مظفم
عـمعػفقعـومظؾؿعودلماظؾغقيمععمذلءمعـماظؿقدعمؼؿفووزماظؾػظيمواظعؾورةم
إدي ماظطرؼؼي ماظؽؾقي مظؾؿعؾري مسـ ماٌشوسر( ،)1موػق معو مميؽـ مأن مغطؾؼ مسؾقف:مممممممممممممم
"ماٌعودلماظؿعؾريي" .م
وعـ مػمالء مأ.د /مربؿد مسـوغل ماظذي مؼرى مأن ماٌعودل ماٌقضقسلم
سـدمإظققتمؼعينماظطرؼؼيماظيتمتعربمسـماٌشوسر،مموتعؿربماٌؼوبؾماٌوديمهلو،م
ألن مإظققت مؼؼقل :مإغف مإذا مزادت ماٌشوسر ماجملردة مسـ ماألذقوء ماجمللدةم
اظيتمتعربمسـفومأصؾحماظعؿؾماظػينمشوعضًًو،موإذامزادتماألذقوءماجمللدةمسـم

( )1انظر :المصطلحات األدبية الحديثة د  .دمحم عنانى ص  55 ،5مطااع األرارام الاجار اة ناار الاارمة المصار ة
العالمية ،وارمة أبى الهول للنار سنة 2003م الطععة الثانية .
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اٌشوسر مغؿٍ معو مغلؿقف ماإلدراف ماظشعقري مأو ماظؿفوصً ماظعورػل ،مصوظؿعودلم
ؼعين متلووي ماظؽػؿني مسي ماظعؿؾ ماظػين( )1م ،موػـوك معـ مؼـقق مسي مصفؿفم
وتػلريه مظؾؿعودل ماٌقضقسل معـقك مآخر مؼؼرتب مبف معـ مدائرة ماظرعزممممممممممممممم
أوماظؼـوع()2م .م
وػـوك معـ مؼػفؿ ماٌعودل ماٌقضقسل مسؾك مأغف معو مؼؼوبؾ ماظعقارػم
واٌشوسر مواالغػعوالت معـ مضوظى متعؾريي ،موػق موسوؤػو ماٌودي مدقاء مأطونم
تعؾريامعودؼًّومأومرعزؼًّوم،مؼؼقلمأ/ربؿدمسزام:ماٌعودلماٌقضقسلمػقماظطرؼؼيم
اظقحقدة مظؾؿعؾري مسـ ماظعورػي مسي مضوظى مصين ،مػق مبـوء مذبؿقسي معـم
اٌقضقسوتمأوماٌقاضػمأومدؾلؾيمعـماألحداثمظؿصؾحموسوءمهلذهماظعورػيم
اًوصي ،محبقٌ متؿػفر مػذه ماظعورػي مسي مايول مسـدعو متؼدم ماألحداثم

( )1المرج السابق ص . 55 ،54
( )2المع ا ا ااادل الموا ا ا ااوعى ا ا ا ااى الا ا ا ااعر الجا ا ا ااارلى أ  .د  /م ا ا اااظم الظ ا ا ا اوارر ص  34-30نا ا ا اار دار الهدايا ا ا ااة
1431را2010/م الطععة األولى  ،وسينية العحار  ،ااعر ة المماان  ،المعاادل الموااوعى ،الرسام عالتلماات ،أ  .د
 /زمر ا النونى ص  20 ،19ط ارمة ناس سنة 2004الطععة األولى .
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اًورجقي معقضقسي مسي موربي محلقي م( ،)1موؼـؾغل مأن مؼؽقن ماظؿعودل مبنيم
اظشلءماٌوديمأوماظرعزموبنيماالغػعولماظذيمؼـريهمتوعًّوم()2م .م
وؼؼقل :موظؽـ ماظـلقٍ مأو ماهلقؽؾ ماٌودي مؼؼووم ماظؿعودل ماظعؿؾل،ممممممممممممممم
والمميؽـمظؾؼورئمععرصيمأيمذلءمتؼقظفماظؼصقدةمبعقدًًامسـمطؾؿوتفو،مواظؼقؿيم
اظشعرؼيمالمتؽؿـمصقؿومتؼقظفماظؼصقدة،موظؽـمصقؿومتؽقغف،مأيماظشلءماٌوديم
اظذيمجيعؾـومغدركماغػعولماظشوسرماألصؾل()3م .م
وأرىمأنماظذيمأدىمإديماتلوعمدائرةمعصطؾحماٌعودلماٌقضقسلم
واخؿالفموجفوتماظـظرمسيمهدؼدمعدظقظفموسيمتطؾقؼوتفمأعران :م
أحدػؿو :معو مذطره مد .مربؿد مسـوغل ،موػق مسدم ماظدضي مسي مترذييم
اٌصطؾحموغؼؾفمإديماظعربقي()4م .م
اآلخر:مأنمإظققتمادؿكدممػذاماٌصطؾحمألولمعرةمسيمعؼولمظفمسـم
علرحقي م"ػوعؾً" مظشؽلؾري ،مصؼول :مإن معلرحقي م"ػوعؾً" مشري مغوجقي معـم
( )1المنهج المواوعى ى النقد األدبى :دراسة لألسااذ  /دمحم عزام ص  38نار ااحاد التاااب العارب سانة1999م
.
( )2المرج السابق ص .30
( )3المرج السابق ص .30
( )4المصطلحات األدبية الحديثة د .دمحم عنانى ص .53
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اظـوحقي ماظػـقي مألغفو مسفزت مسـ مأن متضع مظـو مسقارػ ماٌمظػ مسي مععودلم
عقضقسل ،مسؾك ماظعؽس معـ مبعض معكدل مذؽلؾري ماألخرى ماظـوجقي ماظيتم
تؿقؼؼ مصقفو مغظرؼي م"اٌعودل ماٌقضقسل" ،موؼشرح مإظققت معو مؼؼصده مبفذام
اٌصطؾحمصقؼقل:مإنماظطرؼؼيماظقحقدةمظؾؿعؾريمسـماظعورػيمسيمضوظىممصينم
إمنو متؽقن مبنجيود مععودل معقضقسل مهلو ،موبعؾورة مأخرى مذبؿقسي معـم
اٌقضقسوت،مأومعقضػ،مأومدؾلؾيمعـماألحداث،متشؽؾموسوءمهلذهماظعورػيم
اًوصي ،محبقٌ متؿػفر مػذه ماظعورػي مسي مايول مسـدعو متؼدم ماألحداثم
اًورجقيمعقضقسيمسيموربيمربلي()1م .م
وػذاماظؿعؾريمؼـلفؿمععماظؾـوءماظروائلمواٌلرحل،مورمبومؼـلفؿمإديم
حد معو معع ماظشعر ماظؿؿـقؾل ،مظؽـ مغؼؾف مبرعؿف مدون معراجعي ،موربووظي متطؾقؼفم
غصًّومسؾكماظشعرماظعؿقديمأدى مإديمذلءمعـماًؾكؾيمسيمصفؿماٌصطؾحم
وسيمتطؾقؼوتف .م

( )1انظ اار  :ااى نقا ااد ا ااعر د  .محما ااود الر يعا اى ص  157ط دار غر ااب للطعاعا ااة والنا اار عالقا اااررة  ،نقا ا عا اان
مخاارات نثر ة إلليوت ص .102
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سؾك مأن مإظققت مغػلف متقدع مسي معػفقم ماٌعودل ،مظقلؿكدعف ممبعـكم
ال مظػؽر موسقارػ مواغػعوالتم
اٌؽوصه مأو ماٌؼوبؾ مدقاء مأطون متعؾريًًا معؼوب ً
تضؿـ مرعزًًا مأو مال ،مأم مطون مصؽرًًا معؼوبال مظػؽر مأو مصـًًو معؼوبالً مظػـ ،مؼؼقل :مإنم
اظـظرةمإديمايقوةماظيتمتؿؽشػمسيمأغضٍمضصوئدمرؼؾؽفمإمنومػلمضربمعـم
اٌعودلماظشعريمظػؾلػيمغقؿشف()1م .م
خالصيماظؼقل :م
وخالصي معو مأعقؾ مإظقف مبعد مػذا ماظعرض مأن مإصوبي ماحملز مسي معشوطؾيم
اظؾػظ مظؾؿعـك مإذاموضعًمعقضعفوموجوءتمسيمصقرةمرعزؼيمأومعؿضؿـيمععـكم
اظرعزم مأومععـكماظؼـوعمطونماألدقمصقفومػقمتعؾريم"اٌعودلماٌقضقسل"موأنم
ػذا ماٌصطؾح مؼلتل مأبرز معو مؼؽقن مسي ماظؾـوء ماظروائل مواٌلرحل مواظشعرم
اظؿؿـقؾل .م
أعومإذامطوغًمػذهماٌشوطؾيمالمتؿضؿـمرعزًًامأومضـوسًًوموضصدمبفومذبردم
إصوبيماحملزمسيمعشوطؾيماظؾػظمٌعـوهمطونماألدقمػقمتعؾريماٌعودلماظؾغقيم

( )1انظ اار  :المخا ااار م اان نق ااد  :ت  .س إلي ااوت  ،اخاي ااار وارجم ااة م ااارر اا ا يق ر ااد ،اق ااديم د .ج ااابر عصا ا ور
ص  ،117نار المجلس األعلى للثقا ة سنة 2000م .
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ال مظػظقًّو ،مواظعؾورة مأو ماىؿؾيممممممممممممم
اظذي مؼشؿؾ ماظؾػظي ماٌػردة مبوسؿؾورػو مععود ً
أوماظرتطقىمبوسؿؾورهمععودالًمأدؾقبقًّو،موأنماظلقوقماألسؿماظذيمؼشؿؾماٌعودلم
اظؾغقي مواٌعودل ماٌقضقسل مععًًو مػق معو مميؽـ مأن مؼطؾؼ مسؾقف م"اٌعودلم
اظؿعؾريي" .م
ثوغقًًوم:ماىذورماظرتاثقيمظؾؿصطؾح :م
ؼعدمابـمرؾورؾوماظعؾقيماٌؿقسيمدـيم322ػـمعـمأوائؾماظـؼودماظعربم
اظذؼـ مغصقا مسؾك مضضقي ماٌشوطؾي مبني ماظؾػظ مواٌعـك ،مؼؼقل :م" موظؾؿعوغلم
أظػوز متشوطؾفو م ،مصؿقلـ مصقفو موتؼؾح مسي مشريػو ،مصفل مطوٌعرض مظؾفورؼيم
ايلـوءماظيتمتزدادمحلـًًومسيمبعضماٌعورضمدونمبعض"()1م .م
وسيمحدؼـفمسـمأدواتماظشعرمؼؼقل:م"موظؾشعرمأدواتمجيىمإسدادػوم
ضؾؾ معراعف موتؽؾػ مغظؿف ،مصؿـ مغؼصً مسؾقف مأداة معـ مأدواتف ممل مؼؽؿؾمممممممممممممممم
ظف معو مؼؿؽؾػف معـف ،موبون ماًؾؾ مصقؿو مؼـظؿف ،مويؼؿف ماظعققب معـ مطؾ مجفي،م
صؿـفوم:ماظؿقدعمسيمسؾؿماظؾغي،مواظرباسيمسيمصفؿماإلسرابم...موإؼػوءمطؾمععـكم
( )1عيار الاعر البن طعاطعاا ص  11احقياق د .عباد العز از بان ناصار الماان  ،ط المادنى  ،ناار مماعاة الخاانجى
عالقاررة سنة 1405را 1985 /م.
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حظفمعـماظعؾورة ،موإظؾودفمعومؼشوطؾفمعـماألظػوزمحؿكمؼربزمسيمأَحلـمزيم
وأبفك مصقرة ،مصؿلوبؼ مععوغقف مأظػوزف مصقؾؿذ ماظػفؿ محبلـ مععوغقف مطوظؿذاذم
اظلؿعممبقغؼمظػظفم()1م .م
ثؿ مجوء ماٌرزوضل مصفعؾ مسؿقد ماظشعر مضوئؿًًو مسؾك مدؾعي مأبقاب ،مػل:م
ذرف ماٌعـك موصقؿف ،موجزاظي ماظؾػظ موادؿؼوعؿف ،مواإلصوبي مسي ماظقصػ،م
واٌؼوربي مسي ماظؿشؾقف ،مواظؿقوم مأجزاء ماظـظؿ مواظؿؽوعفو مسؾك مدبقّر معـ مظذؼذم
اظقزن ،موعـودؾي ماٌلؿعور معـف مظؾؿلؿعور مظف ،موعشوطؾي ماظؾػظ مظؾؿعـك موذدةم
اضؿضوئفؿومظؾؼوصقيمحؿكمالمعـوصرةمبقـفؿوم()2م .م
وسقورمعشوطؾيماظؾػظمظؾؿعـكمسـدهمرقلماظدربيمودوامماٌداردي،مصنذام
حؽؿومحبلـماظؿؾوسمبعضفؿومبؾعضمبالمجػوء،موالمغؾق،موالمزؼودة،موالمغؼصون،م
وطونماظؾػظمعؼلقعًًومسؾكمرتىماٌعوغلمصفقماظربىءمعـماظعقى()3م .م

( )1المرج السابق ص  7 ،6ياصرف .

( )2ااارح دي اوان الحماسااة للمرزويااى احقيااق أ  /أحمااد أمااين ،أ  /عبااد الس ا م رااارون ج  1ص  9ط لجنااة الا ا لي
والارجمة والنار سنة 1387را1967/م.
( )3انظر  :المرج السابق ص .11
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ؼؼقلمأدؿوذغوماظدطؿقر/مربؿدماظلعديمصرػقدم"رريفماهلل"مسيمتعؾقؼفم
سؾكمغصماٌرزوضل:موعشوطؾيماظؾػظمظؾؿعـكمتعـكمعقاصؼؿفمظف،موضقومماظؾػظم
حبؼماٌعـكماظذيمغقىماظشوسرمإزفوره،موتقصقؿفمسؾكماظقجفماظذيمضصده( .)1م
وؼمطد ماظدطؿقر /مربؿد مرف مسصر مأن مضضقي ماٌشوطؾي مبني ماظؾػظم
واٌعـك مػل مبقً ماظؼصقد مسي متؾؽ ماظعؿقدؼي ماظيت مؼؿطؾؾفو ماٌرزوضل،م
صوظشروطماظلؿيماظيتمتطؾؾفوماٌرزوضلمسيمسؿقدماظشعرمػلمعؼدعيمظؿقؼقؼم
تؾؽ ماٌشوطؾي ،مإذ مال متؽقن ماٌشوطؾيمدون مصقيماٌعـك ،موادؿؼوعي ماظؾػظ،م
واإلصوبيمسيماظقصػ،موػقمذلءمصطـمإظقفماٌرزوضلموضصدهمضصدًًا،محؿكم
طون معـ معقرـ ماٌالحظي مأغف مجعؾ ماجؿؿوع مػذه ماألوصوف ماظـالثيمممممممممممممممم
دؾؾو مظؽـرة مدقائر ماألعـول موذقارد ماألبقوت ،مومل مؼؽـ مبقـف موبني ماسؿؾورػوممممم
دؾؾومظشعرؼيماظـصمإالمضربيمععقل .م
مثؿ مإن ماٌشوطؾي متؼؿضل ماٌؼوربي مسي ماظؿشؾقف .موعـودؾي ماٌلؿعور معـفم
واٌلؿعورمظف،موعـمثؿماظؿقوممأجزاءماظـظؿمواظؿؽوعفومسؾكماظـققماظذيمضررهم
( )1انظار  :نصاوص نقدياة ألعا م النقااد العارب ألساااذنا الادماور /دمحم الساعد
دار الطعاعة الدمحمية سنة1395را1975 /م .
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األوائؾموضومماٌرزوضلمبودؿؾفوعفموإسودةمصقوشؿفمسيمػذهماألبقابماظلؾعيم
اظيت مبـك مسؾقفو مغظرؼؿف مسي مسؿقد ماظشعر ،مواظيت مال متعدو مأن متؽقن مذرحًًوم
ٌعقورمواحدمتؿؿققرمحقظفماظعؿقدؼيموػقماٌشوطؾيم( .)1م
سؾك مأن معللظي ماٌشوطؾي مبني ماظؾػظ مواٌعـك مضد مأذور مإظقفو مسدد مشريم
ضؾقؾمعـماظـؼودماظؼدعوءمواحملدثنيموإنمطونمبصقرةمأضؾموضقحًًوموعؾوذرةم
ممو مذطره مابـ مرؾورؾو مواٌرزوضل موأدؿوذغو ماظدطؿقر /ماظلعدي مصرػقدم
واألدؿوذماظدطؿقر/مربؿدمرفمسصر .م
ؼؼقلماظؼوضلماىرجوغلماٌؿقسيمدـيم366ػـم:موأضؾماظـوسمحظًّومسيم
صـوسيماظؽالممعـماضؿصرمسيماخؿقورهموغػقف،موسيمادؿفودتفموادؿلؼورفمسؾكم
دالعيماظقزن،موإضوعيماإلسراب،موأداءماظؾغي،مثؿمطونمػؿفموبغقؿفمأنمجيدمظػظًوم
عزوضًو موطالعًًو معزوضًو ،مضد محصيشلشي موـلًًو موتصرؼعًًو ،موذقـ معطوبؼي موبدؼعو،ممممممممممممممم
أو مععـك مشوعضًًو مضد متعؿؼ مصقف معلؿكرجف ،موتغؾغؾ مإظقف معلؿـؾطف ،مثؿ مال مؼعؾلم
بوخؿالف ماظرتتقى ،مواضطراب ماظـظؿ ،مودقء ماظؿلظقػ موػؾفؾي ماظـلٍ،مممممممممممممم
( )1خطاااب النقااد العر ااى :بنياااه  ،أليااااه وأنسااايه المعر يااة أ  .د  .دمحم طاه عصاار  98ط ااارمة ناااس للطعاعااة ساانة
1422را2001/م.
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وال مؼؼوبؾ مبني ماألظػوز موععوغقفو ،موؼلرب معو مبقـفؿو معـ مغلى ،موال مميؿقـممممممممممممممم
عومجيؿؿعونمصقفمعـمدؾى()1م .م
صوظؼوضل ماىرجوغل مؼطؾى معـ ماٌـشه مأو ماٌؾدع مضرورة ماٌقاءعيم
بنيماألظػوزموععوغقفوم،موالمؼؽؿػلمبذظؽم،مبؾمؼطؾىمعـفمدربمعومبقـفؿومعـم
غلىمواعؿقونمعومجيؿؿعونمصقفمعـمدؾى،مووضعمطؾمظػظمٌومؼـودؾفموؼؿطؾؾفم
وؼلؿدسقفمعـماٌعوغل .م
أعو ماًطوبل( )2مصوظؽالم مسـده مؼؼقم مسؾك مثالثي مأرطون :مظػظٍ محوعؾ،م
وععـكًً مبف مضوئؿٍ م ،موربوطٍ مهلؿو مغوزؿ ،موؼرى مأن ماظؼرآن ماظؽرؼؿ مإمنو مأتك مسيم
أسؾك مدرجوت ماظؾالشي مواإلسفوز مألغف مجوء مبلصصح ماألظػوز مسي مأحلـ مغظقمم

( )1الوس ااطة بااين المانبااى وخصااومه للقااااى الجرجااانى ،ص  ، 413احقيااق :دمحم أبااو ال اااه إب اراريم وعلااى دمحم
البجاو  ،نار دار التاب العصر ة  ،بيروت سنة 1381را1966 /م .
( )2رو أبو سليمان حمد بن دمحم بان إباراريم الخطاابى ،ولاد سانة 319م ببلادة عسات مان عا د ماباه ،وراو عاالم قياه،
وأديب لغو  ،له مؤل ات عديدة  ،منهاا  :بياان إعجااز القارأن  ،وغر اب الحاديث ،ومعاالم السانن ،ومانات و اااه علاى
األرجح سنة 388را وييه سنة 386را.
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اظؿلظقػ،معضؿـًًومأصحماٌعوغلمواضعًًومطؾمذلءمعقضعفماظذيمالمؼرىمذلءم
أوديمعـفم،موالمؼرىمسيمصقرةماظعؼؾمأعرمأظقؼمعـف()1م .م
وؼعؾؼمد.مسؾدماظعزؼزمريقدةمسؾكمغصماًطوبلمبؼقظف:مإغـومػـومأعومم
ذروطمهؼـؼماظدالظـيمأوماٌعــك،موػلموجقدمغلؼمعـماظعالعوت،مطؾمسالعيم
تؿؽقنمعـمسـصرؼـماظدالمواٌدظقل،موػـقمعـومحيؿؾفمضقظف:م"مظػظمحوعـؾ،م
وععـك مبف مضوئؿ" م ،مظؽـ مػذه ماظعالعوت ماظؾغقؼي متؾؼك مسوجزة مسـ مهؼقؼم
اٌعـك مإديمأنمؼـظؿفومغظوممسالضوتمميؽـفومذبؿؿعيمعـمهؼقؼماظدالظيم،م
وػقمعومغػفؿفمعـمضقظف:م"موربوطمهلؿومغوزؿ" .م
ظؼدمادؿغرقماظعؼؾماظغربلماظذيمبفرتـومإنوزاتفمايداثقيمعومؼؼربمعـم
اثين مسشر مضرغًًو مظقـؿٍ مػذه ماظصقغي ماظيت مأدرغو مهلو مزفقرغو مبدالً معـممممممممممممم
تطقؼرػو()2م .م
وبفذا مؼؿضح مظـو مأن مضضقي ماٌشوطؾي مبني ماظؾػظ مواٌعـك مضوربيم
جبذورػومسيمأسؿوقمتراثـوماألدبلمواظـؼديموأنمطـريًًامعـماظـؼودماظعربمسيم
( )1انظاار  :بيااان إعجاااز القارأن للخطااابى ( ااامن ثا ث رساااآه ااى إعجاااز القارأن التاار م للرمااانى والخطااابى وعبااد
القارر ،ص  ،29احقيق دمحم خل

هللا أحمد ،ودمحم زغلول س م ،ط دار المعارف عمصر سنة 1991م .

( )2المرايا المقعرة  ،د .عبد العز ز حمودة ص . 234 ،233
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م

سصرغومايدؼٌمضدمغظروامبعـوؼيمواػؿؿوممإديمتؾؽماٌشوطؾيموضرورةمهؼؼفوم
سيماظـصماألدبل .م
وؼلتل متـووظـو مٌصطؾح ماٌعودل ماظؾغقي مظؾؿعؾري مسـ مهؼؼ مػذهم
اٌشوطؾي مسي مأسؾك مدرجوتفو ،محبقٌ مؼؽقن ماظؿعؾري ماظؾغقي مععودالً موعؽوصؽًًوم
ظؾؿعـكماظذيمأرادهماٌـشه مأوماٌؾدع،محبقٌمظقمذػؾـومغؾقٌموغـؼىمسـم
أي مبدؼؾ مظغقي مأو مأدؾقبل مظعود ماظؾوحٌ مخووي ماظقصوض،ممممممممممممممممممممممممممم
علؾؿًًو مبلن مػذا ماٌؾدع مضد ماخؿور ماٌعودل ماظذي مال مميؽـ ماظعدول مسـفممممممممممممم
أومادؿؾداظف .م
م
م
م
م
م
م
اٌؾقٌماظـوغل م
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اٌعودلماظؾغقي:مدراديمتطؾقؼقيمسيمضقءماظـصماظؼرآغل م
م
أوالًم:مسيمذبولماٌػردةماظؼرآغقي :م
الذؽ مأن مطؾ مظػظي مأو معػردة معـ معػردات ماظؼرآن ماظؽرؼؿ مضد موضعًم
عقضعفو ،محقٌ مؼؼؿضل ماٌؼوم مذطرػو مدون مدقاػو مأو معرادصفو ،مصنذا مجوءتم
اظؽؾؿيمععرصيمأومغؽرةمطونمالضؿضوءماٌؼوممذظؽ،موإذامجوءتمعػردةمأومذيعًًوم
طونمذظؽمظغرضمؼؼؿضقفماظلقوق،موضدمؼمثرماظـصماظؼرآغلمطؾؿيمسؾكمأخرىم
وػؿوممبعـكمواحد،موخيؿورمطؾؿيموؼفؿؾمعرادصفوماظذيمؼشرتكمععفومسيمأصؾم
اظدالظي ،موعو مطون مظؾؿرتوك مأن مؼؼقم معؼوم ماٌذطقر مأو مؼداغقف مبالشي مظق مذطرم
عؽوغف()1م،موعومذظؽمإالمظؽقنماظؼرآنماظؽرؼؿمتـزؼؾماظعزؼزماظعؾقؿمايؽقؿم .م
م
وعـممنوذجمذظؽم :م
1ـ

مطؾؿي

م""

مسي

مضقظف

متعودي:


( )1انظر  :دالالت األل اا وسار التلماة اى القارأن التار م ،د عااط
.
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

 م م مم
مم
م
م

 م مم
 م مم
مم
م
م

 م م م مم

مممم()1م.

صؾق متلعؾـو مػذه ماآلؼي مجقدًًا ،موغظرغو مــ مسؾك موجف ماظؿقدؼد مــ مسي معقضعم
طؾؿي م" ،"مثؿ مصؽرغو مسي مبدائؾفو ماظؾغقؼي موعشؿؼوتفو موعوم
ؼرادصفو ،موحووظـو مأن مغضع مأي مبدؼؾ مظغقي مــ مرأدقًّو مأو مأصؼقًّو مــ م مسي معقضعفوم
ظقجدغو مأن ماظعربقي مسؾك مسؿؼفو مواتلوسفو مسوجزة مسـ مأن متقاصقـو مأو ممتدغوم
بؽؾؿيمميؽـمأنمتؼقممعؼوممطؾؿيم""مسيمػذاماٌقضع.مم م
صوإلصالح مأعر مجوعع مٌو محيؿوج مإظقف ماظقؿقؿ ،مصؼد محيؿوج مإدي ماٌولم
صقؽقن ماإلصالح مبرًّا موسطوءًً معودؼًّو موضد محيؿوج مإدي معـ مؼؿوجر مظف مسيمممممممممممممممم
عوظف مأو معـ مؼؼقم مسؾك مزراسؿف مأو مصـوسؿف مصقؽقن ماإلصالح مػق ماظؼقوم مبذظؽ،م
وضد مال محيؿوج ماظقؿقؿ مإدي ماٌول ،مإمنو محيؿوج مإدي ماظؿؼقؼؿ مواظرتبقي ،مصقؽقنم
اإلصالح مػـو مرسوؼي موتربقي ،موضد مال مؼـؼصف مػذا موال مذظؽ ،مإمنو متؽقن محوجؿفم
( )1سورة العقرة  :اآلية . 220
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م

أذد معو متؽقن مإدي ماظعطػ موايـق مواإلحلوس مبوألبقة ،مصقؽقن ماإلصالحم
إذؾوعمذظؽمسـده.م م
وضدمؼؽقنماإلصالحمسيمتؼقؼؿمزؼغفمأوماسقجوجف،مصؼدمجوءمأحدماظـوسم
ؼلللماظـؾكم:معؿشيمأضربمؼؿقؿل؟مصؼولم:م"ممومطـًمضوربًًومعـفموظدك"()1م .م
مصوظـؾك مؼطؾى معـ ماظلوئؾ موشريه مأن مؼعوعؾقا ماظقؿقؿ مععوعؾي مأبـوئفؿ،م
صقـظروا مإدي معو مؼصؾقف موؼؼقعف موؼشد مسضده ،موعـ مػـو متؾؿؼل ماظؾالشي ماظـؾقؼيم
سي مإجيوزػو مووصوئفو مبوٌراد معع ماظـص ماظؼرآغل ،موإن مطون مايدؼٌ ماظـؾقيم
ضد مرطز مسؾك مجوغى مواحد معـ مجقاغى ماإلصالح ،موػق ماظؿلدؼى مواظؿؼقؼؿ،م
صنن ماإلصالح مسي ماظـص ماظؼرآغل مػق ماظؽؾؿي ماىوععي مٌو محيؿوج مإظقف ماظقؿقؿم
وعومؼصؾقف .م
وسي مضقظف متعودي :م م مم

 م موإن مطوغً مضد مغزظً مسي مإبوحيم
( )1أخرجااه الطب ارنااى ااى المعجاام الصااغير ماان حااديث جااابر باان عبااد هللا ،والبيهقااى ااى الساانن التباار ج  9ص
 ،285والبخااار ااى األدب الم اارد عاااب ماان لليااايم ماااألب الاارحيم ،لتنااه ذم ارا مويو ااا علااى اباان سااير ن  ،ورواياااه" :
اصان عااه مااا اصان بولااد  ،اااار ه مماا اااارب ولااد " ،وذمارا اباان حجاار اى اااح العااار ج  10ص  ،437مااااب
األدب ،عاب اه من يعول يايما ،ارح الحديث ريم .6005
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م

اٌكوظطيماٌشروريمبوإلصالح،مصؼدمسربماظـصماظؼرآغلمبـم"إن"مدونمإذا،مظؽالم
ؼػؿحمبوبماٌكوظطيمسؾكمعصراسقف .م
وحؿك مال متـػؾً ماألعقر ،مصوظؿعؾري مبــ م"إن"مؼؾؼك مسؾك مخقط معـ مايوجزم
اظـػلل مٌكوظطي ماظقؿقؿ مظؿظؾ مزبوظطي محذرة ،موسي محدود معو مؼصؾح ماظقؿقؿ،م
صوٌكوظطي ماٌؾوحي مــ مطؿو مؼذطر ماألظقدل مسي متػلريه مــ مػل معداخؾؿفؿم
عداخؾي مؼرتتى مسؾقفو مإصالحفؿ مأو مإصالح مأعقاهلؿ مبوظؿـؿقي موايػظ موذظؽم
خريمعـمذبوغؾؿفؿ()1م .م
وضقظف متعودي:م م م مأي مظضقؼ مسؾقؽؿ موملم
جيز مظؽؿ مزبوظطؿفؿ ،موأصؾ ماإلسـوت مايؿؾ مسؾك معشؼي مال متطوق مثؼالً ،مؼؼول:م
سـؿف مإذا مذدد مسؾقف موأظزعف معو مؼصعى مسؾقف مأداؤه ،موأسـؿف مإذا مأوضعف مسي معشؼيم
وذدة( )2م ،مواظؽؾؿي مػـو متشؽؾ ماٌعودل ماظؾغقي ماألغلى مواألدق مٌو مطونم
ميؽـ مأن مؼرتتى مسؾك معـعفؿ معـ ماٌكوظطي ،موػل مهؿؾ مضؿـًًو مأو موصؼم
عػفقم ماٌكوظػي معدى ماظؿقلري ماظربوغل مسي مإبوحي ماٌكوظطي ماٌؼروغي مبـقيم
( )1انظر  :روح المعانى لأللوسى ج 2ص  116نار دار الاراث عالقاررة .
( )2انظر  :لسان العرب ،والمعجم الوسيط :مادة " عنت " وروح المعانى لأللوسى ج  2ص .117
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اإلصالح ،موتقحل مبلن مػذا ماظؿقلري مؼـؾغل مأال مؼؿفووز محدود ماظرخصي مإديم
اظؿقدعمأوماظؿفقزماظذيمممالمحيؿدمسؼؾوه .م
2ــ مطؾؿي م م م مسي مضقظف متعودي :مم

مم

مم
م

مم
م
م

مم
م

مم
م
م

 م مم
 م م م مم
مم
م

 م م مم

م.)1(م م

صؽؾؿيممممػـوموضعًمعقضعًًومالمميؽـمأليمبدؼؾم
ظغقي مأن مؼؼقم معؼوعفو مصقف ،مصفل ماٌعودل ماظؾغقي ماألغلى مواألدق ،ماظؼودرم
سؾك مردع ماظـػقس ماٌؿعؾؼي مبوٌول ،ماظؼوبؾي مظؾربو مأو ماٌؿقوؼؾي مسؾقف ،مصؿعؾؼم
بعض ماظـوس مبوٌول ،موخبوصي ماظؽلى ماظلفؾ ماظلرؼع مسـ مررؼؼ ماظربو مالم
ؼردسف مإال مسؾؿ مػمالء مبلغفؿ مإمنو محيوربقن ماهلل موردقظف ،موػل محرب مععؾقعيم
( )1سورة العقرة  :اآلياان . 279 -278
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م

اظـؿوئٍ ،معدعرة مٌـ مؼؿعدى محدود ماهلل مأو مخيرج مسؾك مذرؼعؿف ،موضد مدؽؾم
دقدغو مسؾد ماهلل مبـ مسؾوس م"مأي مآؼي مسي مطؿوبماهلل مأذد؟ مصؼول:مظؼد مضرأت معوم
بني ماظدصؿني مصؿو موجدت مآؼي مسي ممممممممم مطؿوب ماهلل متعودي مأذد معـ مآؼي ماظربوم
ظؼقظف متعودي :م م مم

 م م مم

ممم()1م.موؼؼقلمغؾقـوم:م"عومزفرمسيمضقمماظزغوم
واظربومإالمأحؾقامبلغػلفؿمسذابماهلل"()2م.م م
م3ـ مطؾؿي م م م مسي مضقظف متعودي :مم

مم

 م مم
 م م مم

م)3(م.مم م

صػل مضقظف متعودي :م م مصقغي معػوسؾي ،متػقدم
اٌشورطي مووضقع ماظػعؾ معـ مطال ماظطرصني ،موػؿو مػـو ماظدائـ مواٌدؼـ .ممموم

( )1سورة العقرة  :اآلية .279
( )2أخرجه المنذر

ى الارغيب والارريب ،والحاتم ى مسادرمه  ،وصححه ،ووا قه الذربى.

( )3سورة العقرة  :اآلية .282
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ؼػقدمأنماألعرمبؽؿوبيماظدؼـمعقجفمإظقفؿومععًًو،مالمإديماظدائـمصؼط.مممومجيعؾم
حرصماٌدؼـمسؾكمطؿوبيمدؼـفموادؿفوبؿفمألعرماهللمتعوديمسيمذظؽمطقرصم
اظدائـ مسؾك مذظؽ مدقاء مبلقاء ،مال مطؿو مغراه مسي مبعض ممنوذج مسصرغو مايوضرم
عـ مأغػي ماٌدؼـ معـ مطؿوبي ماظدؼـ ،مواسؿؾور مذظؽ مخدذًًو مظؽراعؿف موغقالً معـم
اظـؼي مصقف ،مبؾ مؼـؾغك مأن مؼؽقن محرص ماٌدؼـ مسؾك مطؿوبي ماظدؼـ مأذد ،مألغفم
إذا مظؼك ماهلل موسؾقف مدؼـ ،مومل مؼؼؿ مأحد مبوالسرتاف مبف موضضوئف مسـف موضع مهًم
روئؾيمممممممممضقظف مم:م"مواظذيمغػللمبقدهمظقمضؿؾمأحدطؿمسيمدؾقؾماهللمثؿم
سوش مثؿ مضؿؾ مثؿ مسوش مثؿ مضؿؾ ،موسؾقف مدؼـ معو مدخؾ ماىـي محؿك مؼؼضكم
دؼـف"()1م .م
وسي

مضقظف

متعودي:

م

م

مم

ممعومؼػقدمضؾطمعقسدماظلدادمبوظلـنيمواألؼوممواظشفقر،موالم
بلسمأؼضًًومبنضوصيمعؽونماظلدادموربؾف،ممممممممممممممممصؽؾمعومؼؽػؾمددادماظدؼـم
وأداءه مبال مظؾس موال مممورؾي مؼعد معطؾؾًًو مذرسقًًو ،م مممممممممموال مؼـؾغل مأن مؼؽقنم
أجؾ ماظلداد معؾؾلًًو مشري مععؾقم ماظزعـ ،مطلن مؼؼقل مظف مدلددد مدؼـؽ مإذا مبعًم
( )1أخرجه اإلمام أحمد ى مسندا.
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م

داري مأو مسود موظدي معـ ماظلػر موسبقه مممو مال مؼضؾط مبعوم مععني موذفر مععنيم
وؼقممععني .م
4ــ مطؾؿي م م م م مسي مضقظف متعودي:م مم

 م م م مم
مم
م

 م م مم
 م م م مم

ممممم()1م .م
صفل مــ مػـوــ مطؿو مؼذطر مطـري معـ ماٌػلرؼـ معؾـقي مظؾػوسؾ مواٌػعقل مععًًو،م
وؼػلر مذظؽ مضراءة معـ مضرأ مبوظػؽ مواظؽلر م"وال مؼضورِر" موضراءة معـ مضرأ مبوظػؽم
واظػؿح ،م"وال مؼضورشير" مصعؾك ماظؼراءة ماألودي مؼؽقن ماٌعـك موال مؼضو ِرر مطوتىممممممممممممممممم
والمذفقدماظدائـمأوماٌدؼـ،مصعؾكماظؽوتىمأنمؼؽؿىمبوظعدل،موسؾكماظشوػدم
أنمؼشفدمبويؼ .م
وسؾك ماظؼراءة ماألخرى مؼؽقن ماٌعـك موال مؼضورشير مطوتى موال مذفقد،مممممممممممممم
أي موال مؼصيضشيرّ مطوتى موال مذفقد ،مذظؽ مأن مبعضفؿ مطون مؼذػى مإدي ماظؽوتىم
صقعفؾفمسـمأعرهمؼؼقلمظف:ماطؿىماآلنمألنماهللمتعوديمؼؼقل:م"والمؼلبمطوتىم
( )1العقرة .282 :
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أن مؼؽؿى" مطؿو مأن مبعضفؿ مضد مال مؼقصك ماظؽوتى محؼف ،موذظؽ مبلن مؼؽقنم
اظؽوتى مربرتصًو مظؾؽؿوبي معـؼطعًًو مهلو مطؿو مػق ماظشلن مسي معفـي ماحملوعوة ماآلنمممممممممم
صال مؼقصقف ماٌلؿؽؿى محؼف موأجر مطؿوبؿف ،مصفوء ماظـفل مسـ معضورة ماظؽوتىم
بنسفوظف مسـ مأدودقوت محقوتف مأو مسدم متقصقؿف مسؾك مطؿوبؿف مإن مطون معـؼطعًًو مهلوم
ربرتصًومإؼوػوم .م
وال مؼـؾغل مأؼضًًو مأن مؼضور ماظشوػد مأو ماظشفقد مطلن متؽؾػف معمغي ماالغؿؼولم
عـ مربوصظي مإدي مأخرى مأو معـ مدوظي مإدي مأخرى مظقشفد مععؽ مأو مظؽ،ممممممممم
وضد مال متلوسده مإعؽوغوتف ماٌودؼي مسؾك مػذا ماالغؿؼول ،مصال مهؿؾف مصقق مروضؿف،م
بؾ مسؾك مصوحى ماٌصؾقي مسي ماظشفودة مأن مؼؿقؿؾ معمغي مغؼؾ ماظشوػد مإديم
عؽون ماظشفودة ،موخبوصي مإذا مطون ماظشوػد مرضقؼ مايول مال مؼؼقى مسؾك معمغيم
اظـؼؾ ،مبؾ مأضقل مإن ماظشوػد مإذا مطون مممـ مؼؽلى مضقتف موضقت مأبـوئف مؼقعًًوم
بققم ،موطون متػرشف موذػوبف مظؾشفودة مصك مػذا ماظققم مدقضر مبؼقتف موضقت مأبـوئفم
صنن مسؾك مصوحى ماٌصؾقي مسي ماظشفودة مأن مؼعقضف مسؿو مؼؾقؼف معـ مضرر مبلنم
ؼدصع مظف معو مؼقازي مأجر مػذا ماظققم ماظذي مؼؿعطؾ مصقف مسـ مطلى مضقتف موضقتم
أبـوئف .م
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

5ــ مطؾؿي م م م مصك مضقظف متعوديم
 :م مم
مم
م
م


مم()1م.مم م

ؼؼقل ماظـققؼقن مإن مذيع ماٌذطر مضد مؼطؾؼ مسؾك مذيع ماٌمغٌ مسؾكم
دؾقؾ ماظؿغؾقى ،مظؽـ ماظـققؼني مواألصقظقني مؼؿػؼقن مسؾك مأن معو مجوء مسؾكم
أصؾفمالمؼلللمسـمسؾؿفموعومجوءمسؾكمخالفماألصؾمصالبدمًروجفمسؾكمػذام
األصؾمعـمسؾي .م
وػـو مغؽؿي مػوعي مسي ماظعدول مسـ مصقغي مذيع ماٌمغٌ:ماًورؽوت مإديم
صقغي مذيع ماٌذطر :م" ماًورؽني" ،مذظؽ مأن ماألصؾ مسي ماٌرأة مأن متؽقنم
عطؾقبي موأن متؽقن مععززة ،موأن متؽقن مممـعي ،موأن متؽقن معؿلبقي ،مواٌرأةم
اظعربقيماألصقؾيممتؿدحمبوإلبوءمواظؿؿـع،مواألصؾمسيماظرجؾمأنمؼؽقنمخورؾًًوم
وروظؾًًوموعؿقددًًامــموصؼمذرسيماهللموعـفففمــم،مصؾؿومسؽلًماعرأةماظعزؼزماظػطرةم
اإلغلوغقي ماظلؾقؿي ماظلقؼي ،موتؼؿصً مذكصقي ماظرجول مــ مصفل ماظيت مرؾؾً،م

( )1سورة يوس

 :اآلية . 29
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وػل ماظيت مراودت ،موػل ماظيت مػقلت مــ مصؾؿو مصعؾً مذظؽ مجوء ماظؿعؾري ماظؾغقيم
سؾك مخالف ماألصؾ مظقـودى محوهلو ماٌعؽقس ،موطلن ماظـص ماظؼرآغل مؼؾػًم
أغظورغومإديمأنمعومطونمعـماعرأةماظعزؼزمػقمخالفمعومتؼؿضقفماظػطرةماإلغلوغقيم
اظـؼقي،مصؽونماظؿعؾريمبؾػظم"ماًورؽني"مػقماٌعودلماظؾغقيماألغلىمواألدقم
ٌومطونمعـماعرأةماظعزؼزم .م
6ــمطؾؿيممممسيمضقظفمتعودي:مم


م

مم

ممم()1م.م م

صؽؾؿي م" مادؿعصؿ" م مػل ماٌعودل ماظؾغقي ماألدق مظؿصقؼر مسػي مؼقدػم
سؾقفماظلالم ،مووضقصف مطوىؾؾ ماظشوعخ ماألذؿ مسي معقاجفي مإشراء ماعرأة ماظعزؼزم
ظف،مصفقمملمؼعؿصؿمحبؾؾماهللمصقلى،مظؽـفم"ادؿعصؿ" .م
وإذامطوغًمزؼودةماٌؾـكمزؼودةمسيماٌعـكمصنغفمضدمضوبؾمزؼودةمإشرائفوم
تورةموتفدؼدػومأخرىممبزؼدمعـماالدؿعصوممحبؾؾماهللماٌؿني .م

( )1سورة يوس

 :جزء من اآلية .32
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م

ؼؼقلماظززبشري:مإنماالدؿعصوممبـوءمعؾوظغيمتدلمسؾكماالعؿـوعماظؾؾقغم
واظؿقػظماظشدؼدمطلغفمصكمسصؿيموػقمذبؿفدمسيماالدؿزادةمعـفو()1م .م
ممبؾمإنمؼقدػمسؾقفماظلالمممضدمضوبؾمتفدؼدػومبوظلفـمبدسوئفمربفمسزم
وجؾ ممأن مؼصرف مسـف مطقدػـ محؿك مظق مطون مذظؽ مبنظؼوئف مسي ماظلفـ ،محقٌمممممممممممممممممممممممم
ضول مــ مطؿو مهدث ماظؼرآن ماظؽرؼؿ مسؾك مظلوغف م مم
 م م مم

ممم()2م.م م

مصؼد مرؾى مؼقدػ مسؾقف ماظلالم ماظعصؿي موادؿؿلؽ مبفو مسيمممممممممممممممممممم
صالبي موربوري مجلش محؿك مادؿفوب مظف مربف ،موػق معو مؼصقره مضقل مايؼم
دؾقوغف موتعودي :م م مم

مم
م

مم
م
م


مممم()3م.م م

( )1التااف للزمخار ج 2ص 318ط مصط ى الحلبى عالقاررة سنة 1385را1966 /م.
( )2سورة يوس

 :جز من اآلية .33

( )3سورة يوس

:اآلية .34
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7ــمطؾؿيمممممسيمضقظفمتعودي:ممم

ممممم()1م .م
واظؼلؿي ماظضقزى مػل ماظؼلؿي ماظظوٌي مأو ماىوئرة ماٌوئؾي مسـ مايؼ،م
ؼؼول:مضوزمسيمايؽؿمأيمجور،موسؾقفمضقلماظشوسر :م
ضوزتمبـقمأددمحبؽؿفؿمممممممممممإذمجيعؾقنماظرأسمطوظذغى م
صؾؿوذامآثرماظـصماظؼرآغلماظؿعؾريمبؽؾؿيم"مضقزى"مدونمدقاػوم؟ م
ؼـظر مبعض ماظؽؿوب مإدي ماىوغى ماإلؼؼوسل ،مصقؼقل:مإن مطؾؿي م"ضقزى"م
وضعً مػذا ماٌقضع معراسوة مظؾػوصؾي ،مواغلفوعًًو معع مطؾؿوت م :م" ماظؽربى"،م
"اظعزى" ،م"األخرى" ،ماألغـك" ،مسي ماظػقاصؾ ماظيت مضؾؾفو ،مو"اهلدى"،م
"متـك"،م"األودي"،مسيماظػقاصؾماظيتمبعدػو()2م .م
وأرىمأن مذبردماإلؼؼوع ماظصقتل موعراسوة ماظػقاصؾمال مميؽـ مأن مؼؽقنم
أدودًًو مظؿػلري ماظـص ماظؼرآغل موصفؿ مأدراره ،مصوظػوصؾي مسي ماظؼرآن ماظؽرؼؿ مجزءم

( )1سورة النجم  :اآلية .22
( )2انظر  :المثه الساآر البن األثير ج  1ص . 977
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م

عـ مصؾى ماٌعـك ،مصنغفو متـؾـؼ معـ مروح ماٌعـك موال متلتل مإال مإذا ماضؿضوػوم
اٌؼومموتطؾؾفوماظلقوقمحبقٌمالمؼصؾحمسيمعؽوغفومشريػو .م
صوظلقوق ماظذي موردت مصقف مطؾؿي م"ضقزى" مصقف مشرابي معقضقسقيمممممممممممممممممم
ػل متؾؽ ماظؼلؿي ماىوئرة ماظيت ماغؽرتفو ماآلؼي ماظلوبؼي مهلذه ماآلؼي مم


م

مم

 م م؟ م ،موظػظ م" مضقزى" مجبردف موإؼؼوسف موععـوه مإمنوم
ػق مأدق مععودل مظغقي مظغرابي مضلؿؿفؿ ماىوئرة ماظيت مجعؾقا مصقفو مهلل ماظؾـوت مــم
دؾقوغفمــمواخؿصقامأغػلفؿمصقفومبوظؾـني،متعوديماهللمسؿومؼؼقظقنمسؾقًًامطؾريًًا

م()1م

 .م
سؾكمأغلمأؤطدمسؾكمأعرؼـ :م
أحدػؿو :مأن ماظغرابي مأعر مغليب ،مصرمبو مطون ماظؾػظ مشرؼؾًًو مبوظـلؾي مظـوم
ظؾعدغو مسـ مسصر مغزول ماظؼرآن ماظؽرؼؿ ،موضعػ مثؼوصؿـو ماظؾغقؼي ،مظؽـف ممل مؼؽـم
شرؼؾًًومسؾكمعـمغزلمسؾقفؿمػذاماظؼرآن .م

( )1انظر  :دالالت األل ا وسر " التلمة ى القرأن التر م  .د عاط
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المليجى ص .29 ،28

اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م

اآلخر:مأنمطؾمطؾؿيمسيماظؼرآنماظؽرؼؿمضدموضعًمعقضعفوماظذيمؼؿطؾؾفم
اٌؼوم مأو ماظلقوق ،محبقٌ مال مميؽـ مظغريػو مأو مغظريػو مأو معرادصفو مأن مؼؼقمم
عؼوعفو مصقف ،موأن مال مذلء مسي ماظؼرآن مضد مورد مجملرد معراسوة ماظػقاصؾمممممممممممممممممم
أو ماظؿقلني ماظؾػظل ،مأو معراسوة مظالغلفوم ماظصقتل ،مإمنو مطون مظؽؾ مطؾؿيمممممممممممم
أومعقضعمأثرهمسيماٌعـكماٌراد .م
ثوغقًًو:مسيمذبولمدقوقماظـصمواظؾـكماألدؾقبقي :م
1ــ مسي مضقظف متعودي:

 

   
   
   


   م

()1م .م

صػــل مضـقظف متعودي :م م مم

 م م مم

 م م م م م مضدمم
اظصغري مسؾك ماظؽؾري مظالػؿؿوم مبف ،موظؿلوعح ماظـوس مصقف مشوظؾًًو ،موسدم ماغشغوهلؿم
( )1سورة العقرة  :اآلية .282
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م

بؽؿوبؿف ،مصنذا مجوء ماألعر مبؽؿوبي ماظدؼـ ماظؼؾقؾ مأو ماظصغري ممواظـفل مسـ ماظلكعيم
عـ مطؿوبؿف مأوال مطوغً ماظعـوؼي مبؽؿوبي ماظؽـري مأودي ،موذظؽ محؿك مال مؼضفر مأحدم
أومؼضقؼمبؽؿوبيماظدؼـمدائـًًومطونمأممعدؼـًًو،مصغريًًامطونمػذاماظدؼـمأممطؾريًًا .م
" مذظؽؿ مأضلط" مأي مأسدل ،موأضقم مظؾشفودة ،موأدسك مإدي مسدم ماظشؽم
واظرؼؾي مسي مضقؿي ماظدؼـ ،مأو مصك مغقي ماٌدؼـ مظؾلداد ،مأو مسي ماألجؾ ماحملددم
ظلداد ماظدؼـ ،مصفق مأضطع مظؽؾ مأوجف ماًالف ،موأدسك مظطؿلغقـي ماظؼؾى مظدىم
طالماظطرصني،موضدمريؾًماإلذورةمبـم"مذظؽؿم"مطؾمػذهماٌعوغك .م
2ــ مضقظف متعودي :م م مم

مم
م
م

 م م مم
مم

مم

مم
م

 م مم
مم
م

 م مم
مم
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 م م مم

مم()1م.

سي مضقظف متعودي م :م مم

 م م مم
 م مم

 مضدم مػؾي ماظقظد مظزطرؼو مسؾقفماظلالم مسؾك مإصالح مزوجف ،مسؾك مأن ماظـظر مسيم

ترتقى ماألدؾوب مواٌلؾؾوت ماظعودؼي مؼؼؿضل مأن مؼؿؼدم مإصالح ماظزوج مسؾكم
إنوب ماظقظد .مظؽـ ماظـص ماظؼرآغل مجوء مسؾك مخالف مذظؽ ،مألن مضدرة ماهلل مسزم
وجؾ موعشقؽؿف مال محيدػؿو مأدؾوب موال معلؾؾوت مصنمنو مأعره مدؾقوغف موتعودي:م


م

م

مم

مم مممم .مصؽلغفمسزم
( )2م

وجؾ ممؼؼقل مسبـ مضودرون مسؾك مأن مغفى معومغشوء مٌـمغشوءمبلدؾوبمأومبالم
أدؾوب،مصـقـمضودرونمسؾكمأنمغفى مظزطرؼو مأو مشريه ماظقظد مدقاء مأصؾقـو مظفم
اظزوجمأممملمغصؾقفو،مصؿومػقمسفقىمعلؿغربمسـدطؿمإمنومػقمدفؾمؼلريمسيم
جوغى مضدرة ماهلل مسزموجؾ م ،موػق معو مأجوبً مبف ماٌالئؽي مزوج مإبراػقؿ مسؾقفم
( )1سورة األنبياء  :اآلياان من . 90 :89
( )2سورة يس  :اآلية . 82
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

اظلالم مسـدعو مأبدت مدػشؿفو موتعفؾفو مسي معـؾ مػذا ماٌقضػ ،موػق معو مؼصقرهم
اظؼرآن ماظؽرؼؿ مسي مضقظف متعودي:م مم

مم

مم

مم
م

مم
م

مم

مم
م

 م م م مم
 م م مم
 م م مم
مم
م

مم

 م م مم

ممم()1م .م

مإضوصيمإديمأنمتؼدؼؿماهلؾيمسؾكماإلصالحمتؼدؼؿمظؾؾشرى،موػلماألػؿم
سيمعـؾمػذاماٌقضػ;مإذمتلتلماظؾشرىمأوالًمظؾؿؿؾفػمهلو،مثؿمؼلتلمبعدمذظؽم
تػصقؾماظؽالممأومذطرماألدؾوبموبقونمايول .م
وسي مضقظف متعودي م :م م مم

 م مم
( )1سورة رود  :اآليات من . 73 -71
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م

مم

 م م مم

 م م مبقون موتعؾقؾ مظلرسي مادؿفوبي ماظدسوء ،موٌوم
ؼـؾغل مأن مؼؽقن مسؾقف محول معـ مؼرجق مإجوبي مدسوئف معـ محلـ ماظصؾي مبوهلل ممسزم
وجؾ مواٌلورسي مسي ماًريات ،مواظدسوء مدرًّا موسؾـًًو ،مرشؾًًو مورػؾًًو ،م مصك مضـقتم
وخشقع موتضرع موادؿؽوغي مهلل مرب ماظعوٌني ،مصزطرؼو موآظف ممل مؼؽقغقا مؼػعؾقنم
اًرياتمصقلىمإمنومطوغقامؼلورسقنمصقفومععمعالزعؿفؿماظدسوءمدرًّاموسالغقيم
رشؾًًومورػؾًًوموطوغقامهللماظقاحدماألحدمخوذعني .م
3ــ مضقظف متعودي مسؾك مظلون مزطرؼو م م :م م مم

 م م م مم
مم
م

 م م مم

 م م م

()1

م .موسي مدقرة معرؼؿ م :م مم

مممم()2م .م
ذظؽ مأن مأؼوم ماظعرب موذفقرػؿ مودـقفؿ مضؿرؼي ،مصوظؾقؾ مسي محلوبفؿم
ؼلؾؼ ماظـفور ،مصػل ماظؿودع مواظعشرؼـ معـ مذعؾون مغرتضى مػالل مرعضون مصنذام
( )1سورة أل عمران  :اآلية .41
( )2سورة مر م  :اآلية . 10
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

زفرمػاللمرعضونمطوغًمأولمظقؾيمعـمظقوظلمرعضون مثؿمؼعؼؾفومأولمؼقممعـف،م
وػؽذامسيمػاللمذقالمودوئرماظشفقر .م
ودقرةمعرؼؿماظيتمجوءمصقفومذطرمماظؾقوديمعؽقي،مودقرةمآلمسؿرانماظؿكم
جوءمصقفومذطرماألؼوم معدغقي ،مودقرة معرؼؿ مدوبؼي مسي مغزوهلو مظلقرة مآل مسؿران،م
صفعؾماظلوبؼمظؾلوبؼمواظالحؼمظالحؼ .م
4ــ مسي مضقظف متعودي مسؾك مظلون مإبراػقؿ م م :مم

 م
م


مممم()1م .م

م مم
مم

مل مؼلؿكدم ماظـص ماظؼرآغل مرؾوق ماظلؾى مصؾؿ مؼؼوبؾ م" مصؿـ متؾعين"م
مبـمملمؼؿؾعين،موادؿكدممرؾوقماإلجيوبمسيمضقظفم:م"موعـمسصوغك"مألغفمظقم
ضولموعـمملمؼؿؾعينمظشؿؾمايؽؿمعـمبؾغؿفمدسقتفمسؾقفماظلالمموعـمملمتؾؾغفم
ػذه ماظدسقة ،مأعو محني مضول :موعـ مسصوغل مصؼد ماضؿصر ماألعر مسؾك معـ مبؾغؿفم
اظدسقة موسصك ،موػذا معـ مرريي ماهلل مبعؾوده ،محقٌ مؼؼقل مدؾقوغف :مم


م

( )1سورة إبراريم  :اآلية .36

-39-

مم

اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م

 م م م م( )1م .مشري مأغف متؾؼكم
علؽقظقي مطؾرية مسؾك ماظدسوة مسي ماظؾالغ ماٌؾني موتقصقؾ مردوظي مخومت ماألغؾقوءم
ربؿدممممإديماظعوٌنيم .م
5ــ مسي مضقظف متعودي مسؾك مظلون مإبراػقؿ مسؾقفماظلالم ممسي مدقرة م ماظؾؼرة م:م


م

م

مم

 م م ،)2(موسي مدقرة مإبراػقؿ مسؾقفم
اظلالم م م :م م مم

مم.)3(م م
صكماآلؼيماألوديماظؽالممسـمواضعمععنيمحنيمزارمإبراػقؿممسؾقفماظلالمم
اٌؽون مضؾؾ مأن مؼصؾح مبؾدًًا ،مصدسو ممسؾقفماظلالممهلذا ماٌؽون مأن مؼؽقن مبؾدًًام
وأنمؼؽقنمآعـًًومصـم"بؾدًًا"معػعقلمثونمظـم"ماجعؾ"،موآعـًًو"مصػيمظـم"مبؾدًًا"م .م

( )1سورة اإلسراء  :اآلية . 15
( )2سورة العقرة  :اآلية .126
( )3سورة إبراريم  :اآلية . 35
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

أعومدسقتفمسؾقفماظلالمممبلنمجيعؾماظؾؾدمآعـًًومصفلمبعدمأنمصورماٌؽونمبؾدًًا،م
صدسو مإبراػقؿ مسؾقفماظلالم ممربف مأن مجيعؾ مػذا ماظؾؾد مآعـًًو مصؽؾؿي م"اظؾؾد"مبوألظػم
واظالممبدلمعـمادؿماإلذورة،مو"مآعـًًوم"مػلماٌػعقلماظـوغلممظــم"اجعؾ" .م
صػل مدقرة ماظؾؼرة مدسو مإبراػقؿ مسؾقفماظلالم مظؾؿؽون مبدسقتني:ماألوديم
أن مؼؽقن مبؾدًًا ،مواألخرى مأن مؼؽقن مآعـًًو،مأعومصكمدقرةمإبراػقؿمسؾقفماظلالمم
صؼدمدسومظؾؿؽون مبعدمأنمصورمبؾدًًامأنمؼؽقنمآعـًًو متلطقدًًا معـف مسي ماظدسقتنيم
سؾك معطؾى ماألعـ مألػؾ مػذا ماظؾؾد ،موػق معو مادؿفوب مظف مرب ماظعزة مصؼولم
دؾقوغف :م م م مم

مم
م

 م م مم

م()1م .م

6ــ مسي مضقظف متعودي مسؾك مظلون مإبراػقؿ م مسؾقف ماظلالم م :مم

مم
م

 م م مم
 م مم
مم
م

مم
م

( )1سورة القصص  :اآلية .57
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م

 م م مم
مم
م

 م م مم

ممم()1م .م

جوءت ماظرتاطقى م"اظذي مخؾؼين" ،م"واظذي مميقؿين" ،م"واظذي مأرؿعم
أن مؼغػر مظل" مبدون مضؿري ماظػصؾ م"ػق" مسي محني مجوءت ماظرتاطقى :م"صفقم
ؼفدؼـ" ،م" مػق مؼطعؿين موؼلؼقين" ،م"صفق مؼشػني" م ،معشؿؿؾي مسؾك مضؿريم
اظػصؾ م"ػق" ،موذظؽ مألن ماألصعول ماألودي ماٌؿؿـؾي مسي ماًؾؼ مواألعوتيم
واإلحقوء موعغػرة ماظذغقب مال مجيودل مصقفو مأحد ،مبؾ مإن مأطـر ماظـوس مسؾكم
اظؿلؾقؿ ماٌطؾؼ مصقفو مهلل مسز موجؾ م ،مأعو مجوغى ماظرزق ماٌعرب مسـف مبوإلرعومم
واظلؼقو ،موجوغى ماظشػوء ،موجوغى ماهلداؼي مإدي ماظصراط ماٌلؿؼقؿ ،مصفق ممموم
ؼغػؾ مطـري معـ ماًؾؼ مسـ ماالسؿؿود مسؾك مخوظؼفؿ مصقف ،موتفؿز مسـد مبعضفؿ مصقفم
ضضقي ماظؿلؾقؿ ماٌطؾؼ ،مصـفد معـفؿ معـ مخيودع مأو مؼـوصؼ مأو مؼغش مزـًًو معـف مأنم
ذظؽ مضد مجيؾى مظف مغػعًًو مسي ماظرزق مأو مؼدصع مسـفمضررًًا ،مغودقًًو مأغف مظـ ممتقتم
غػس محؿك متلؿقسي مأجؾفو مورزضفو ،مطؿو مأن مبعض ماظـوس مضد مؼذػى مسي معللظيم

( )1سورة الاعراء  :اآليات من .87 -82
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

اظؿداوي مإدي مبعض ماظدجوظني مواظعراصني مواٌشعقذؼـ مأو مبعض ماألضرحيم
ؼؾؿؿس مسـدػو ماظشػوء ،مصؾؿو مطون مايول مسـد مبعض ماظـوس مسي مػذه ماألعقرم
ؼـؼصف ماظقؼني ماٌطؾؼ مسي ماهلل مسزموجؾ مجوءت مػذه ماألصعول معمطدة مبضؿريم
اظػصؾ مظقمطد ماظـص ماظؼرآغل مأن مرب ماًؾؼ ،مواإلحقوء مواإلعوتي ،مػق مربم
اهلداؼي مورب ماإلرعوم ،مورب ماظلؼقو ،مورب ماظشػوء ،مصؽؿو مأغف مظـ ممتقت مغػسم
حؿك متلؿقسي مأجؾفو مورزضفو ،مصؾقس معـ ماإلميون مواظقؼني مأن متػقض ماألعر مإظقفم
ػـو موال متػقضف مإظقف مػـوك ،مصفق موحده ماظؼودر مسؾك مطؾ مذظؽ مواألعر مطؾف مظفممممممممممممم

 م م مم
 م م مم

ممممم()1م .م

7ــ مسي مضقظف متعودي مسؾك مظلون مإبراػقؿ مسؾقف ماظلالم م :م مم

م

م


مم
مم

مممم()2م .م

( )1سورة يس  :اآلية . 82
( )2سورة الاعراء  :اآلياان من .73 - 72
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م

صػل

مضقظف

متعودي:

م

م

مم

 م م م مم

ادؿكدم ماظـص ماظؼرآغل مظػظ مؼلؿعقن معع مأن ماظدسوء مؼـودؾف ماإلجوبي مــ مغؼقلم

عـو ماظدسوء موعـؽ ماإلجوبي ،مؼؼقل مايؼ مدؾقوغف م :مم

مم

مم
م
م

 م مم
مم


 م م م م( )1م .موؼؼقل مجؾ مسيم

ساله :م م م مم

 م م م مم
مم
م

 م م مم
 م مم

مم()2م .م

وذظؽ مألن مػذه ماألصـوم ماظعوئد مإظقفو ماظضؿري مسي مضقظف متعودي م" مػؾم
ؼلؿعقغؽؿ"مالمتلؿعمأصالً،موإذاماغؿػكماظلؿوعمعـمأدودفمصالممأعؾموالمتػؽريم

( )1سورة غا ر  :اآلية . 60
( )2سورة العقرة  :اآلية . 186

-44-

اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

سي ماإلجوبي مسؾك ماإلرالق ،مصنذا مضقؾ مظؽ مػؾ مأجوبؽ مصالن؟ مصؼؾً مإغف مالم
ؼلؿعـكمأصالًمأومالمؼرؼدمأنمؼلؿعين،مطونمذظؽمضطعًًومعـؽمظألعؾمسيمإجوبؿفم
إؼوك،موػذامػقمحولماألصـومماظيتمالمتلؿع،مصؽقػموقى؟م! م
وسي

مضقظف

مدؾقوغف

موتعودي:

م

مم

 م م م مذطرم
عػعقل مؼـػع موحذف معػعقل مؼضر ،مألن مػذه ماألصـوم مإذا مطوغً مال متـػع معـم
ؼعؾدػوموؼؿؼربمإظقفو،مصفؾمؼؿصقرمأنمتـػعمعـمالمؼعؾدػوموالمؼؿؼربمإظقفوم؟! م
أعومحذفمعػعقلمؼضرمصؾؿلطقدمأنمػذهماألصـوممالمتضرطؿمأغؿؿموالمتضرم
شريطؿ ،محؿك معـ مؼعودؼفو موحيوربفو ،مصؾق مطوغً متلؿطقع مصعؾقفو مأن متضر معـم
ؼؽقدمهلوموؼؼقممبؿقطقؿفوموجعؾفومجذاذًًا .م
طؿو مأغفو مال متلؿطقع مــ مأؼضًًو مــ مأن متضرطؿ مإذا مترطؿؿ مسؾودتفو مإدي مسؾودةم
اظقاحد ماألحد ،موعو مداعً مػذه ماألصـوم مال متـػع موال متضر مصفؾ مؼلؿقؼ معـم
ػذهمصػؿفمعـماظعفزمأنمؼصيعؾد؟!موػؾمظعوضؾمأنمؼعؾدمعـمػذامحوظف؟! م
8ــ مسي مضقظف متعودي :م مم

 م م مم
مم
م
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م

 م م مم
 م مم
 م مم
 م م مم
 م م مم
مم
م

مم

 م مم

مممم()1م .م

أــمسربماظـصماظؼرآغلمسيمجوغىماظررييمواظـعؿوءمبؾػظماإلذاضيمظؾؿلطقدم
سؾك مأن ماظـعؿي مضد موصؾً مإدي ماإلغلون ،موذاق محالوتفو ،موادؿؿؿع مبفو ،مرولم
اظزعـمسيمذظؽمأممضصر،مأعومسيمجوغىماظضراءمصؼدمسربمايؼمدؾقوغفمبؽؾؿيم
"علؿف"مظإلذعور مبلن ماظضراء مطوغً مسي مأدغك مدرجوتفو ،مصؼد معلؿف مذبرد معس،م
وػق مأدغك مدرجوت ماالظؿؼوء مأو ماٌالضوة ،موسي مذظؽ معـ ماظؾطػ ماإلهلل معو مالم
خيػك ،موتلطقد مسؾك مأن ماإلغلون مخؾؼ مضعقػًو ،موأغف م :م مم

 م م مم
مم
م

مم
م

مم


( )1سورة رود  :اآليات من . 11 :9
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

 م م مم

ممم()1م .م

مب م– مصك مإدـود ماإلذاضي مإدي ماهلل مجؾ مجالظف متلطقد مسؾك مأغفو مصضؾم
وغعؿيمعلوضيمعـماهللمإديمسؾودهموخؾؼفم،مأعوماٌسمصؼدمأدـدمإديماإلغلونم،م
ألن ماظعؼوب مبنزاظي ماظـعؿ موايرعون معـفو مإمنو مؼؽقن مظؿؼصري ماإلغلون مصكم
ذؽرػو ،مؼؼقل مايؼ مدؾقوغف م :م مم

مم
م

 م م مم

 م م م م( .)2موؼؼقل مسزمم
وجؾ

م:

م

م

م

مم

 م م م مم
 م م مم
مم
م

 م م مم

 م م م( ،)3موضد مؼؽقن مذظؽ مابؿالءًًم
واخؿؾورًًام،مصؿـمرضكمصؾفماظرضوموعـمدكطمصؾفماظلكطم،موػذامعومؼشريمإظقفم

( )1سورة المعارج  :اآليات من .23 -20
( )2سورة إبراريم :اآلية . 7
( )3سورة النساء  :اآلية .79
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م

حدؼٌ مغؾقـو مصؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ م :م" مسفؾًًو مظؾؿمعـ مإن مأعره مطؾف مظف مخري،م
وظقس مذظؽ مإال مظؾؿمعـ،مإن مأصوبؿف مدراء مذؽر مصؽون مخريًًا مظف ،موإن مأصوبؿفم
ضراءمصربمصؽونمممممممممممممممممممممخريًًامظفم( .)1م
جـمـمصكماظؿعؾريمبؼقظفمتعوديم:م"مغزسـوػو" مدونمشريه،مطـققمدؾؾـوػومأوم
أزظـوػومأومأخدغوػو،معومؼدلمسؾكمذدةمتعؾؼماإلغلونمبوظـعؿيموحرصفمسؾقفوم
طؿو مػق مايول مصك مذلن ماٌؾؽ ،موػق معو مبقـف مضقظف متعودي م م :مم

 م مم
 م م مم
مم
م

 م م مم
مم
م
م

 م م مم

 م م م م م م(.)2م
صوإلتقون مصقف مدفقظي موؼلر م ،موصك ماظـزع مدالظي مسؾك مذدة متعؾؼ ماٌـزوع معـفم

بوٌـزوع .م

( )1أخرجه اإلمام مسلم ى صحيحه.
( )2سورة أل عمران  :اآلية .26
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

دمـــمادــؿكدممماظـــصماظؼرآغــكمصــقغماٌؾوظغــيم:م"مؼؽــمقسم"م،م"طػــقر"م،مممممممممممممم
"مصرح"م،م"مصكقرم"مظؾدالظيمسؾكمذدةماظقلسموطػرانماظـعؿيمســدمػـذاماظــقعم
عـماظؾشرمصكمايوظيماألوديماظؿكمػـكمزوالماظـعؿـيمســف،موذـدةماظػـرحمموػـقمم
ػـوممبعـكماظؾطرمواألذرمواالدؿعالءمسؾكماظـوسمصكمايوظيماظـوغقـيماظؿـكممػـكم
دـققماظـعؿـيمإظقـف،مإالمعـــمادـؿمــوهماهللمجـؾمجالظـفموػــؿماظـذؼـمصـربوامصــكم
اظضراءموذؽروامصكماظـعؿوءم .م
9ـ مضقظف متعودي م :م م مم

مم
م

مم
م
م

مم


 م م( .)1محقٌمجوءتمطؾؿيم"مصؿقًم"م
شري معلؾقضي موال معؼروغي مبوظقاو م ،موضقظف متعودي م :مم

 م مم
 م م مم
مم
م


( )1سورة الزمر  :اآلية .72
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م

 م م م( ،)1محقٌم
جوءتمطؾؿيم"موصؿقًم"علؾقضيمبوظقاوم .م
وػذهماظقاوماظؿكمجوءتمصـكمضقظـفمتعـوديم:م"موصؿقـًم"مصـكمايـدؼٌم
ســـمأػــؾماىـــيمضــولمبعــضماظعؾؿــوءمواٌػلــرؼـمإغفــومواومايــولم،مواٌعـــكم
جوءوػوموايولمأغفومعػؿقحي،موذظؽمعـمزؼودةمإطرامماهللمجؾمجالظفمظعؾـودهم
اٌــمعـنيمأنمجعــؾماىـــيمعػؿقــيماألبــقابمعفقــلةمالدــؿؼؾوهلؿمضؾــؾمضـمدوعفؿم
إظقفو،موايولمظقسمطذظؽمععمأػؾماظـورمبؾمإنماظـورمتلخذػؿمبغؿيم .م
وضولمبعضماٌػلرؼـمواظؾغقؼنيمإنمػذهماظقاومواوماظـؿوغقيمذظؽمأنم
بعض ماظؼؾوئؾ ماظعربقي مطوغً متعد م ،مصؿؼقل م :مواحد ،ماثـون م ،مثالثي م ،مأربعي،م
زيليم،مدؿيم،مدؾعي،مومثوغقي،مصؿلتكمبوظقاومععماظعددماظـوعـ،موذطروامظذظؽم
ذقاػد

معـفو

مضقظف

متعودي

م:

مم

مم

 م مم
 م مم
 م مم
مم

( )1سورة الزمر  :اآلية .73
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

م:م

متعودي

موضقظف

.)1(م

م

م



م
م
م
م م
مم

م
مم

م م: موضقظف متعودي م،)2( م م

م م م م
مم

مم
م

مم

مم

مم


مععمأنماظقاومصكمػذهماآلؼيمهلومععـكم،)3(ممم
 م.آخرموػقمإصودةماظؿـقؼعموالمعوغعمأنمؼؿضؿـمايرفمأطـرمعـمععـكم

. 22  اآلية:

) سورة الته1(

.112  اآلية: ) سورة الاوعة2(
.5  اآلية: ) سورة الاحر م3(
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م

وضدمذطرت مواوماظـؿوغقيمصكمضقظفمتعوديم:م"موصؿقًم"ممصكمايدؼٌم
سـ مأػؾ ماىـي مدون مضقظف متعودي م :م" مصؿقً م" مصك مايدؼٌ مسـ مأػؾمممممممممممممم
اظـور ،مذظؽ مألن مأبقاب ماظـور مدؾعي مظؼقظف متعودي مصك مايدؼٌ مسـفو م:م

 م م م م م( ،)1مأعوم
أبقاب ماىـي مصـؿوغقي مظؼقل مغؾقـو م م :م" معـ متقضل مصلحلـ ماظقضقء مثؿ مضولم
أذفدمأنمالمإظفمإالماهللموحدهمالمذرؼؽمظفموأذفدمأنمربؿدًًامسؾدهموردقظفم
اظؾفؿماجعؾـكمعـماظؿقابنيمواجعؾـكمعـماٌؿطفرؼـمصؿقًمظفممثوغقيمأبقابم
اىـيمؼدخؾمعـمأؼفومذوءم"( .)2م
صؾؿومطوغًمأبـقابماىــيممثوغقـيمسصيؾـمرشيمععفـومبـموظقاوم،موٌـومطوغـًمأبـقابم
جفـــؿمدــؾعيمملمؼــمتمععفــومبــوظقاو،موصــكمطــقنمأبــقابماىـــيممثوغقــيموأبــقابم
جفـؿمدؾعيمعومؼدلمسؾكمأنمررييماهللمسزموجؾمأودعمعـمشضؾف .م
 10م– مضقظف متعودي مصك مدقرة ماألغعوم م :م مم

 م مم

( )1سورة الحجر  :اآلية .44
( )2أخرجه الارمذ

ى سننه.
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

 م م مم

ممم( .)1م

صؼد مضدم مضؿري ماٌكورؾني مصك مضقظف متعودي م :م" مغرزضؽؿ" مسؾك مضؿريم
اظغوئؾني مصك مضقظف متعودي م" مغرزضفؿ" موصك مدقرة ماإلدراء مجوء ماظرتتقىمممممممممممممممم
سؽس مذظؽ مصك مضقظف متعودي م :م م مم

مم

 م م مم

مم( .)2م

وطــؾمضــدموضــعمعقضعــف،مصػــكماآلؼــيماألوديمؼؼــقلممايــؼمدــؾقوغفم :م

ممم

ممممممم،مصؿـمػـومظؾقونمايولم،مأىمالم
تؼؿؾقامأوالدطؿمبلؾىماظػؼرماظقاضعمبؽؿمخشقيمأنمؼزؼدطؿمػمالءماألوالدمصؼرًًام

سؾكمصؼرطؿ،موٌومطونماظػؼريمعشغقالًمدائؿًًـومحبوظـمفموواضعـمفمورزقمؼقعـفمرؿلغـفم
ايؼمسزموجؾمسؾكمذظـؽمبؼقظـفمتعـودي:م"مسبــمغـرزضؽؿ"مصؾـدأممبـومؼـودـىم

( )1سورة األنعام  :اآلية .151
( )2سورة اإلسراء  :اآلية .31
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م

حولماٌكورؾني،مثـؿمثــكممبؼقظـفممتعـوديم:مموم"مإؼـوػؿ"مظقطؿؽــفؿمأؼضًًـومسؾـكم
أبـوئفؿمعـمبعدػؿ .م
أعـــــومصـــــكمآؼـــــفمدـــــقرةماإلدـــــراءمصقؼـــــقلمدـــــؾقوغفم:مممم

مم

مممم.موأعــرمعـطؼــكمأنماظــذىم

خيشكماإلعالقمواظػؼرمػقماظغينمممممممممممممممممالماظػؼريم،مؼؼقلماظشوسر :م
أملمترمأنماظػؼرمؼرجكمظفماظغـكممممممموأنماظ ِغـشيكمخيشكمسؾقفمعـماظػؼرم م
م
واظغـكم-مشوظؾًًوم–معشغقلمحبـولمأبـوئـفموتـرمبقؿفؿموتـدبريمأعـقرػؿمأطــرم
عـــماغشـغوظفمحبــولمغػلــفم،مصؽــونماألغلــىميوظــفمأنمؼصيطؿــؽـمايــؼمدــؾقوغفم
اٌكورؾنيمػـومسؾكمعومؼشغؾفؿموػقمرزقمأبـوئفؿ،مصؾدأمبؼقظفمدؾقوغفم"مسبـم
غــرزضفؿ"مثــؿمثـــكمبويــدؼٌمســـمرزضفــؿمػــؿمصــكمضقظــفم:م"موإؼــوطؿم"موطلغــفم
دــؾقوغفموتعــوديمؼؼــقلمهلــؿم:مطؿــومرزضـــوطؿمصـــقـمبؼــدرتـوموعشــقؽؿـومغــرزقم
أبـوءطؿمأؼضًًو .م
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

وبفوتني ماآلؼؿني مععًًو مؼؼطع ماظـص ماظؼرآغك مايفي مسؾك ماظػؼري مواظغينم
ععًًو ،موؼزؼؾ ماظعؾي ماظؿك معـ مأجؾفو مضد مؼؼدم مػذا مأو مذاك مسؾك مطؾرية مضؿؾم
األوالدمعـماظػؼرمأومخشقيماظػؼر،مصالمسذرمبعدمذظؽمظػؼريموالمظغين،مألنماهللم
سزموجؾمػقمماٌؿؽػؾمبرزقمػذاموذاك،مبؾمإغفمتؽػؾمبرزقمطؾمدابيمؼؼقلم
دؾقوغف :م م م مم
م

مم
م
مم



م


مممم( .)1م

م

م

مم

11ـ مضقظف متعودي م :م مم

مم

مم
م

مم
م

 م م مم

ممممم(.)2م م

( )1سورة رود  :اآلية .6
( )2سورة األنعام  :اآلية .100
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م

صػكمتؼدؼؿمطؾؿيم"مذرطوءم"مسؾكمطؾؿيم"ماىـم"مصكمػذهماآلؼيمصوئدةم
جؾقؾـــيموععــــكمعؼصـــقدمظذاتـــفمالمدـــؾقؾمإظقـــفمعـــعماظؿـــلخري،مؼؼـــقلماإلعـــوممممممممممممممممممممممم
سؾدماظؼوػرم:م وبقـونمذظـؽمأغــوموإنمطــومغـرىمذيؾـيماٌعــكموربصـقظفمأغفـؿم
جعؾقاماىـمذرطوءموسؾدوػؿمععماهللمتعوديم،موطونمػذاماٌعـكمحيصؾمعـعم
اظؿلخريمحصقظفمعـعماظؿؼـدم ؼؿ،مصـننمتؼـدؼؿماظشـرطوءمؼػقـدمػـذاماٌعــكموؼػقـدم
ععـكمآخر،موػقمأغفمعومطونمؼـؾغكمأنمؼؽقنمهللمذـرؼؽمالمعــماىــموالمعــم
شريماىـ،موإذامأخرمصؼقؾمجعؾقاماىـمذرطوءمهللمملمؼػدمذظؽموملمؼؽـمصقـفم
ذكءمأطـرمعـماإلخؾورمسـفؿمبلغفؿمسؾدواماىـمععماهللمتعوديم،مأعـومإغؽـورمأنم
ؼعؾدمععماهللمشريه،موأنمؼؽقنمظفمذرؼؽمعـماىـموشريماىـمصالمؼؽـقنمصـكم
اظؾػظمععمتلخريماظشرطوءمدظقؾمسؾقفم( .)1م
صػكمتؼدؼؿماىـمسؾكمذرطوءمؼؿقجـفماإلغؽـورمإديمطـقنماىــمذـرطوءم
هلل،مصقؽقنمخوصًًومبذظؽ،مأعومصـكمتؼـدؼؿمذـرطوءمسمؾـمكماىــمصقؽـقنماإلغؽـورم
عؿقجفًًومإديمعطؾؼمادبوذمذرؼؽمهللمدقاءمعـماىـمأممعـمشريػؿم،موؼدخؾم
( )1دالآه اإلعجاز لإلمام عبد القارر ص  276احقيق د .دمحم رااوان الداياة  .د  .اايز الداياة  ،ناار مماعاة ساعد
الدين – دماق سنة 1407را 1987 -م ،الطععة الثانية.
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

ادبوذمذرؼؽمهللمدقاءمعـماىـمأممعـمشريػـؿممصـكمػـذاماإلغؽـور،مثـؿمؼـلتكم
ذطرماىـمبعدمطؾؿيم"مذرطوء"مظقؿقجفمإظقـفماإلغؽـورمعـرةمأخـرىمسؾـكمدـؾقؾم
اًصــقص،مصقؽــقنماظـــصماظؼرآغــكمضــدمأغؽــرمسؾــقفؿمادبــوذػؿمهللمســزموجــؾم
ذرطوءمعـمدوغفمدقاءمعـماىـمأممعـمشريػؿمثـؿمزادػـؿمإغؽـورًًامأومتقبقكًًـوم
سؾكمخصقصقيمادبوذػؿماىــمذـرطومءمهلل،متعـوديماهللمســمإصؽفـؿموذـرطفؿم
سؾقًّامطؾريًًا .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م

م
م
م

خومتي م
وخؿوعًًومأدفؾماآلتكم :م
1ـمأنمررؼؼيماظؿعؾريمسـماألصؽورمأوماظعقارػمأوماألحودقسمإذامجـوءتم
صكمأسؾكمدرجوتماٌشوطؾيموإصوبيماحملزّمصكماظؿقاصؼمواٌقاءعيمبنيماظؾػظم
واٌعـك،مدقاءمتضؿـًمرعـزًًامأومضـوسًًـومأممملمتمؿضـؿـمذـقؽًًومعــمذظـؽم–مصنغــوم
ميؽـــمأنمغطؾــؼمسؾقفــومعصــطؾحم"ماٌعــودلماظؿعــؾريىم"م،موػــقماٌصــطؾحم
األسؿ  .م
2ـمأنمػذهماظطرؼؼيمإذامتضؿـًمرعزًًامأومضـوسًًومأومخؾؼمعقضػمأومدؾلؾيم
عـماٌقاضػمتعـودلماظعقارـػمواٌشـوسرمواألصؽـورم–مصنغــومميؽــمأنمغطؾـؼم
سؾقفومعصطؾحم"ماٌعودلماٌقضقسكم"مصؿؽقنماظعالضيمبقــفموبـنيم"ماٌعـودلم
اظؿعؾريىم"مسالضيمسؿقمموخصقصمعطؾؼم،مصؽؾمععودلمعقضقسكمػقمععودلم
تعؾريىموالمسؽسم .م
-58-

اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

3ـمأنمررؼؼيماظؿعؾريماظؾغقىمإذامملمتؿضؿـمرعزًًاموالمضـوسًًوم،موطوغـًمصـكم
ضؿيماٌشوطؾيمبـنيماألظػـوزموععوغقفـوم–مصنغــومميؽــمأنمغطؾـؼمسؾقفـومعصـطؾحمممممممممممممم
"ماٌعــودلماظؾغــقى"م،موتؽــقنماظعالضــيمبقـــفموبــنيماٌعــودلماظؿعــؾريىمسالضــيم
سؿقمموخصقصمعطؾؼ-مأؼضًًوم-م،مصؽؾمععودلمظغقىمػقمععـودلمتعـؾريىموالم
سؽس.م م
4ـمأنماٌعودلماظؾغقىمإذامضصـدمبـفمضؿـيماٌشـوطؾيمبـنيماظؾػـظمموععــوهم
صنغـومميؽـمأنمغطؾؼمسؾقفمعصطؾحم"ماٌعودلماظؾػظكم"م،موإذامضصدمبـفمضؿـيم
اٌشوطؾيمبنيماىؿؾيمأوماظعؾورةموعومتعربمسـفمعـمسقارػموعشوسرموأصؽورمصنغـوم
ميؽـمأنمغطؾؼمسؾقفمعصطؾحم"ماٌعودلماألدؾقبكم"م .م
-5مأنمضضقيماٌعودلماظؾغقىموإنمملمؼؿـووهلومغؼودغوماظؼدعوءمطؿصطؾحم
غؼدىمصنغفومضوربيمجبذورمرادكيمصـكمتــظريػؿمظؼضـقيماٌقاءعـيمواٌشـوطؾيم
بنيماألظػوزموععوغقفو،موصكمتطؾقؼوتفؿمهلذهماظؼضقي .م
6ـ مأغـك ماخرتت ماظؿطؾقؼ مسؾك مبعض مجقاغى ماظـص ماظؼرآغك ،مألنم
اظؼرآن ماظؽرؼؿ مػق م– مذيؾي موتػصقالً م– مصك مأسؾك مدرجوت ماظؾالشي مواظؾقون،م
وسؾكمذروةمدـوممضؿيماٌشوطؾيمبنيماألظػوزموععوغقفو،موطقػمالمؼؽقنمطذظؽم
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وػق مطالم مرب ماظعوٌني م ،موععفزة ماإلدالم ماظؽربى م؟ ممل متؾؾٌ ماىـ مإذم
مسعؿف مإال مأن مضوظق ما م :م مم

مم
م

مم
م

مم
م
م

م م مم
( ،)1موعو مأن ممسع مأحد ماألسراب مضقظف متعودي :م م مم

 م مم
مم

 م مم
مم
م

مم
م

مم


مم(،)2محؿكماغطؾؼمظلوغفمضوئالًم:مأذفدمأنم
ػذا مطالم مرب ماظعوٌني مال مؼشؾف مطالم ماٌكؾقضني موإال مصؿـ مػذا ماظذىم
ؼلؿطقعمأنمؼلعرماألرضمأنمتؾؾعمعوءػومصؿؾؾعم؟موؼلعرماظلؿوءمأنمتؽػمسـم
إغزالماٌوءمصؿؼؾع؟! م

( )1سورة الجن  :اآلياان . 2 -1
( )2سورة رود  :اآلية . 44

-61-

اٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك م
م

وظعؾمػذهماظؾالشيماظعوظقيماظؿكمالمتداغقفومبالشيمػكماظؿكمدصعًمطوتؾوم
ططفمحلنيمإديمأنمؼؼقمل:ماظؽالممذعرموغـرموضرآن،مذظؽمألنماظؼرآنماظؽرؼؿم
وإن مطون معـ مجـس مطالعفؿ موحروصفؿ مإال مأغف مغلقٍ موحده مصك ماظػصوحيم
واظؾالشيمواظؾقون،مإذمالمتؽودمأظػوزفمتصؾمإديماألمسوعمحؿكمتؽقنمععوغقفمضدم
وصؾً مإدي ماظؼؾقب ،مصقففؿ مسؾقؽ مايلـ معـف مدصعي مواحدة ،مصال متدرىم
أجوءك معـ مجفي مظػظف مأم معـ مجفي مععـوه ،موصدق ماهلل مايؼ مدؾقوغف مإذمممممممممممم
ؼؼقل م :م

م

م...

م

مم

مم
م
م

مم
م

 م م م مم

 م م م م م(.)1م
واهللمعـموراءماظؼصد ،موػقمحلؾـوموغعؿماظقطقؾ،موآخرمدسقاغومأنمايؿدمهللم
ربماظعوٌني،موصؾماظؾفؿمسؾكمربؿدموآظفموصقؾفمودؾؿمتلؾقؿًًومطـريًًامم .م
م
م
م

( )1سورة صلت  :اآلياان .42 -41
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أػؿماٌصودرمواٌراجع م
***** م
 -1بقــونمإسفــوزماظؼــرآنمظؾكطــوبلم(ضــؿـمثــالثمردــوئؾمسيمإسفــوزماظؼــرآنم
اظؽرؼؿمظؾرعوغلمواًطوبلموسؾدماظؼوػر)مهؼقؼمربؿدمخؾػماهللمأريد،م
وربؿدمزشؾقلمدالم،مطمدارماٌعورفممبصرمدـيم1991م .م
 -2مخطــوبماظـؼــدماظعربــل:مبـقؿــف،مآظقوتــفموأغلــوضفماٌعرصقــي،مأ.د/ربؿــدمرــفم
سصر،مطمذرطيمغوسمظؾطؾوسيمدـيم1422ػـ،م2001م.
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 -3مدالئؾماإلسفوزمظإلعوممسؾدماظؼـوػرمهؼقـؼمد.مربؿـدمرضـقانماظداؼـيمود.م
صــوؼزماظداؼــي،مغشــرمعؽؿؾــيمدــعدماظــدؼـمبدعشــؼ،مدـــيم1407ػـــمــــم1987مم
اظطؾعيماظـوغقي.
 -4م دالالتماألظػوزمودرماظؽؾؿيمسيماظؼرآنماظؽـرؼؿمد.مسـورػماٌؾقفـل،مطم
اٌمظػمدـيم2002م.
 -5مروحماٌعوغلمظألظقدل،مغشرمدارماظرتاثمبوظؼوػرة،مبدونمتورؼخ.
 -6مدـــقـقيماظـــؾقرتي:مذـــوسرؼيماٌؽـــون،ماٌعـــودلماٌقضـــقسل،ماظردـــؿم
بوظؽؾؿــوت.مأ.د/مزطرؼــوماظـــقتلمطمذــرطيمغــوسمظؾطؾوســيمدــــيم2004م،م
اظطؾعيماألودي.
 -7مذــرحمدؼــقانمايؿودــيمظؾؿرزوضــل،مهؼقــؼمأريــدمأعــني،موسؾــدماظلــالمم
ػورون،مطمىـيماظؿلظقػمواظرتذييمواظـشرمدـيم1387ػـ،م1967م.
 -8مسقـورماظشــعرمالبــمرؾورؾــو،مهؼقـؼمد.مسؾــدماظعزؼـزمبـــمغوصـرماٌــوغع،مغشــرم
عؽؿؾيماًونلمبوظؼوػرةمدـيم1405مػـ،م1985م.
 -9مسيمغؼــدماظشــعرمدم.مربؿــقدماظربقعــل،مغشــرمدارمشرؼــىمظؾطؾوســيمواظـشــرم
بوظؼوػرة.
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 -11اظؽشــــــوفمظؾززبشــــــري،مطمعصــــــطػكمايؾــــــيبمبوظؼــــــوػرةمدـــــــيم
1385ػـ1966/م.
 -11اٌـؾماظلوئرمالبـماألثري،متؼدؼؿموتعؾقؼمد.مأريـدمايـقسي،مد.مبـدويم
رؾوغي،مطمغفضيمعصر.
 -12اٌكؿورمعـمغؼـد:متم.مسمإظقـقت،ماخؿقـورموترذيـيمعـوػرمذـػقؼمصرؼـد،م
تؼدؼؿمد.مجوبرمسصػقر،مغشرماجملؾسماألسؾكمظؾـؼوصيمدـيم.2000
 -13اٌراؼوماٌؼعرةمد.مسؾدماظعزؼزمريقدة،مغشرمدؾلـؾيمسـوملماٌعرصـي،مسـددم
رضؿم272مإصدارمأشلطسم2001م.
 -14اٌصــطؾقوتماألدبقــيمايدؼـــي،مد.مربؿــدمزطرؼــومســـوغل،مطمعطــوبعم
األػــرامماظؿفورؼــي،مغشــرماظشــرطيماظعوٌقــيموذــرطيمأبــلماهلــقلمظؾـشــرمدـــيم
2003م،ماظطؾعيماظـوغقي.
 -15اٌعودلماٌقضقسلمسيماظشعرماىوػؾل،مأ.د/طـوزؿماظظـقاػري،مغشـرم
دارماهلداؼيمدـيم1431ػـمــم2010م،ماظطؾعيماألودي.
 -16اٌـــفٍماٌقضــقسلمسيماظـؼــدماألدبــل:مدرادــي،محملؿــدمســزام،مغشــرم
اهودماظؽؿوبماظعربمدـيم1999م.
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 -17غصقصمغؼدؼيمألسالمماظـؼودماظعربمألدؿوذغوماظدطؿقر/مربؿـدماظلـعديم
صرػقدم"رريفماهلل"مطمدارماظطؾوسيماحملؿدؼيمدـيم1395ػـمــم1975م.
 -18اظقدوريمبنيماٌؿـيبموخصقعفمظؾؼوضلماىرجوغل،مهؼقؼمربؿدمأبقم
اظػضؾمإبراػقؿموسؾلمربؿدماظؾفووي،مغشرمدارماظؽؿىماظعربقيمـــمبريوت،م
دـيم1381مػــمـــم1966م.
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