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مبلؿماهللماظرريـماظرحقؿ

موا ماظعوٌني، مرب مهلل موردؾفمايؿد مأغؾقوئف مخومت مسؾك مواظلالم ظصالة

مدقدغومربؿدمبـمسؾدماهلل،موسؾكمآظفموصقؾفموعـمتؾعمػداهمإديمؼقمماظدؼـ.

موبعد:

صكمغؼدغومايدؼٌمأنمصننمعـمأػؿماظعؼدماظؿكمؼـؾغكمأنمغؿكؾصمعـفوم

ذامارتؾطمبـوضدمإاٌصطؾحماظـؼديمايدؼٌمأوماٌعوصرمؼؽؿلىمضقؿيمطؾريةم

ماغ مأو مطوتىمأجـيب مغػلفومأو مؼؽؿلىماظؼقؿي مال موأغف مأجـؾقي، ؾـؼمعـمغظرؼي

مابـم مأو مضؿقؾي، مابـ مأو ماىوحظ، مبودؿ ماضرتن مإذا مايداثقني معـ مطـري سـد

م مضداعي مأو مػاللمارؾورو، مأبل مأو ماىرجوغل، مأو ماآلعدي، مأو مجعػر، بـ

ماألثري،م مابـ مأو ماظؼوػر، مسؾد مأو مرذقؼ، مابـ مأو ماٌرزوضل، مأو ممممممممممممماظعلؽري،

مسـممأو مغوػقؽ ماظؼدؼؿ ماظعربل ماألدبل ماظـؼد مأسالم معـ موشريػؿ اظعؾقي،

اضرتاغفمبودؿمطوتىمأومغوضدمسربلمحدؼٌمأومععوصرمصؿومزـؽمإذامطونمػذام
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اٌصطؾحمغؿوجمحبٌموصؽرمظؽوتىمأومغوضدمعـمشريمػمالءماألسالممواٌشوػريم

م!سيممسوءماإلسالمماظعربل؟

مأغػل مسي ماظؾوحـني مبعض مثؼي مجعؾ مضد مذظؽ مسؾكمطؾ موجرأتفؿ فؿ،

اإلبداع،موضراءتفؿمظؾرتاثمضراءةمجدؼدة،موإسودةمإغؿوجفموصقوشؿفموصؼمرؤىم

مسصرؼيمجدؼدةمأعرًًًًامربؾمطـريمعـماظرتدد،مأوماًقضمصقفمسؾكمادؿققوء.

مؼظـم مواظقاصدة مايدؼـي ماظـؼدؼي ماٌصطؾقوت مبعض مصك مؼـظر وعـ

معـ مبشلء مظؽـف مصرصي، محداثقي معصطؾقوت مأغفو ماألودي اٌراجعيممظؾقػؾي

مرادكيم ماٌصطؾقوتمضوربيمجبذور مػذه مأن مؼدرك موذخوئره ماظرتاث ظؽـقز

مواالغزؼوح،م ماالسبراف، مصؿصطؾقوت: مواظـؼدي، ماألدبل متراثـو مأسؿوق سي

واظؿكطل،مواظؿققل،مواًروج،مواظؿفووز،مواالخؿالل،مواإلروحي،مواالغؿفوك،م

ابـماألثريمماظذىمذطرهمتردمسيمذيؾؿفومإديمعصطؾحماظعدولموخرقماظلــ،

مطـريًً موإن ماظؼدعوء، ماظعرب ماظـؼود معـ ماٌصطؾقوتموشريه معـ ممممممممممممممممما

مسـف،م مواٌلؽقت مواظؿفؾل، مواًػوء مواظغقوب، مطويضقر مايدؼـي مممممممممممممممممماظـؼدؼي

ترجعمسيمعضؿقغفومإديمضضوؼومايذفمواظذطرماظيتمتـووهلوماظؾالشققنمواظـؼودم

ماظؼدعوء.
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ؽمأغينمأرؼدمأنمأضػمسـدمػذاماظؼدؼؿمالمأوووزه،مصلغوموظقسمععـكمذظ

ععماإلصودةمعـمطؾمجدؼدموسصريمالمؼؿـوضضمععمػقؼؿـوماظعربقيمواإلدالعقيم

متراثـوم مبؾمإغينمأدسقمبنيوحمإديمإسودةمضراءة مؼدسقمإديماظؼطقعيمععفو، أو

اظـؼديمضراءةمجدؼدةمواسقيمسيمضقءمععطقوتمسصرغومايوضر،مضراءةمالمتـؽرم

ؼدؼؿموالمتـلؾخمعـف،موالمتـعزلمسـمايوضر،موايدؼٌ،مواظقاصد،مأومترصضفمظا

امعـمثؼوصيماآلخر،مإمنومغدسقمإديمغظرةمعؿقازغيمجملردمحداثؿفمأومطقغفمواردًً

ماظؾغقؼيم مجذورغو معـ متـؾـؼ ماألدبل ماظـؼد مصك مسربقي مغظرؼي مظؾـوء تمدس

،متطعؿمبوىدؼدمواظؾالشقيمواظـؼدؼي،موتػقدمعـماظدرادوتمايدؼـيمواظعصرؼي

مخوصًّو مجدؼدًًا مذقؽًًو مظــؿر مبـواٌكؿؾػ، موخصقصقؿـو،مم،و مػقؼؿـو مظـو حيػظ

موؼؽقنمدرسـومايصقـيماظقاضقيمسيمزعـماظعقٌي.

وملمأترددمسـدعوماخؿؿرتمسيمذػينمصؽرةماٌعودلماظؾغقيمطؿعؾريمسـم

مواسؿؾورمػذاماٌصطؾحماظـؼديم،إصوبيماحملزمسيماظؿقاءممبنيماظؾػظمواٌعـك

مامسـمضؿيماٌشوطؾيمبنيماظؾػظمواٌعـك،ماظيتمغودىمبفومغؼودغوماظؼدعوء.تعؾريًً

موسيم ماظؾالشي مضؿي مسؾك مظؽقغف ماظؼرآغل ماظـص مسؾك ماظؿطؾقؼ واخرتت

مدقاءم ماظؿطؾقؼل ماىوغى موظـراء ماٌشوطؾي، مػذه مهؼقؼ مسي مدرجوتفو أسؾك
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متراطقؾف مسي مأم ماظؾغقؼي معػرداتف متـوومسي موؼلتل ماألدؾقبقي. مهلذاموبـوه ظل

ماٌقضقعمسيمعؾقـني:

ماٌؾقٌماألول:ماٌعودلماظؾغقي:متلصقؾمغؼدي.

ماٌؾقٌماظـوغل:ماٌعودلماظؾغقي:مدراديمتطؾقؼقيمسيمضقءماظـصماظؼرآغلم.

مخوظصًً ماظعؿؾ مػذا مجيعؾ موأن مواظؿقصقؼ، ماظلداد ماهلل مألدلل وموإغك

اإلسفوزمووؾقيمبعضموجقهمم،سيمخدعيماظؼرآنماظؽرؼؿمظقجففماظؽرؼؿ،معؿؼؾاًل

مصقف،مإغفمــمدؾقوغفمــموظلمذظؽمواظؼودرمسؾقف.

مواهللمعـموراءماظؼصدموػقمحلؾـوموغعؿماظقطقؾ

م

م

م

م

مأ.دم.مربؿدمزبؿورمذيعيمعربوكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مأدؿوذماألدبمواظـؼدمممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماألدؾؼمدمطؾقيماظدرادوتماإلدالعقيمواظعربقيسؿقمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مجوععيماألزػرممممممممممممممممممممممممممممممم

م
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ماٌؾقٌماألول

ماٌعودلماظؾغقي:متلصقؾمغؼديم

م

مأواًل:معػفقمماٌصطؾح:

مأـمسيماظؾغي:

ماظشلءم مسودل مؼؼول: مععودظي، مؼعودل مسودل معـ مصوسؾ مادؿ اٌعودل

ؿًًومعؼوعف،موعـفمذفودةماٌعودظيعـؾف،موضوئموجعؾفم،بوظشلءمإذامدقاهمبف
(1)م

م.

وؼؼول:مػقمؼعدلمأعرهموؼعودظفمإذامتقضػمبنيمأعرؼـمأؼفؿومؼلتل،مأيم

علؿقؼونممتومماالدؿقاءمالمؼؼدرمسؾكماخؿقورمأحدػؿوموالمؼرتجحممهأغفؿومسـد

سـده
 (2)م

ماآلخرموؼعودظف.مه،مصؽؾمعـفؿومؼؽوص

ماظؾغي مإدي ماٌـلقب ماظـوم،واظؾغقي: مبف مؼعرب معو مععوغقفؿموػل مسـ س

موأشراضفؿموعضوعقـفؿ.

م

                                                           

   وسيط : مادة " عدل " .( المعجم ال1)
   نظر لسان العرب : مادة " عدل ".ا( 2)
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مبمــمسيماالصطالح:

مخبورره،م مجيقل مسؿو ماٌؾدع مبف مؼعرب معو م: ماظؾغقي مبوٌعودل وغؼصد

مظػظفم مبني مواٌقاءعي ماٌشوطؾي مدرجوت مأسؾك مسي متعؾريه مؼؽقن حبقٌ

موععـوه.

مجمــماظعالضيمبنيماٌعـقنيماظؾغقيمواالصطالحل:

مصؽؿوممتؿؿـؾماظعالضيمبنيماٌعـقنيمسيمضؿي اٌشوطؾيمواظؿؽوصممبقـفؿو،

أنماٌعودلمسيماظؾغيمػقماٌؿقضػمبنيمأعرؼـمالمؼؼدرمسؾكماخؿقورمأحدػؿوم

سؾكماآلخرمأومترجققفمسؾقفمصننماٌعودلماظؾغقيمؼـؾينمسؾكمعـؿفكماظؿقاصؼم

واظؿقاءممبنيماظؾػظمواٌعـك،محبقٌمإذامعومىلماٌؾدعمأوماظـوضدمإديمدوئرم

موأ ماظدالظقي، ماظـظرمسيمايؼقل موأجفدمسؼؾفمسي مغظره، موأجول مصؽره، سؿؾ

سؿؾقيتماالدؿؾدالماألصؼلمواظرأدلمظعودمإديمتعؾريهماألولموعومادؿطوعمػقم

م مادؿؾدال مشريه ممبػردأو ماألدؾقبقي مبـقؿف مأو مألنممةعػردتف مأخرى، مبـقي أو

ماظقحقدم مأو ماألغلى ماظؾغقي ماٌعودل مػل ماخؿورػو ماظيت ماظؾـقي مأو اٌػردة

مقممعؼوعفمشريهمسيمػذاماٌقضعمأومذاك.اظذيمالمؼؼ

م
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مدــمٌوذامػذاماٌصطؾحمدونمدقاه؟

مآثرتماخؿقورمػذاماٌصطؾحمدونمدقاهمظلؾؾني:

مهدؼدًً ماألطـر مــ مأرى مصقؿو مــ مألغف موتعؾريًًأوهلؿو: مودضي ماٌػفقمما مسـ ا

ماظذيمأرؼده.

ماٌعودلم محقهلو مؼدور ماظيت ماالتلوع مدائرة معـ ماًروج اآلخر:

مظفماٌقضقسلموط مصفـوكمعـمؼؼرتبمسيمعؼوربؿف ماظؿػلرياتماظيتمتؽؿـػف ـرة

ماظؾػظيمواظعؾ مظؾؿعودلماظؾغقيمععمذلءمعـماظؿقدعمؼؿفووز ورةمعـمعػفقعـو

مظؾؿعؾري ماظؽؾقي ماظطرؼؼي اٌشوسرمسـمإدي
(1)

مسؾقف:م مغطؾؼ مأن مميؽـ معو موػق ممممممممممممم،

م"ماٌعودلماظؿعؾريي".

مأ.د/ مػمالء مؼرموعـ ماظذي مسـوغل ماٌقضقسلمربؿد ماٌعودل مأن ى

سـدمإظققتمؼعينماظطرؼؼيماظيتمتعربمسـماٌشوسر،مموتعؿربماٌؼوبؾماٌوديمهلو،م

ماجمللدةم ماألذقوء مسـ ماجملردة ماٌشوسر مزادت مإذا مإغف مؼؼقل: مإظققت ألن

وإذامزادتماألذقوءماجمللدةمسـمم،اظيتمتعربمسـفومأصؾحماظعؿؾماظػينمشوعضًًو

                                                           

مطااع  األرارام الاجار اة ناار الاارمة المصار ة  55، 5( انظر: المصطلحات األدبية الحديثة د . دمحم عنانى ص 1)
   م الطععة الثانية .2003العالمية، وارمة أبى الهول للنار سنة 
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ماإلدراف مغلؿقف معو مغؿٍ ماظعورػلماٌشوسر ماظؿفوصً مأو صوظؿعودلمم،اظشعقري

ماظػين ماظعؿؾ مسي ماظؽػؿني متلووي ؼعين
م(1)

م مسي مؼـقق معـ موػـوك صفؿفم،

ماٌقضقسل مظؾؿعودل ماظرعزموتػلريه مدائرة معـ مبف مؼؼرتب مآخر مممممممممممممممعـقك

أوماظؼـوع
م(2)

م.

ماظعقارػم مؼؼوبؾ معو مأغف مسؾك ماٌقضقسل ماٌعودل مؼػفؿ معـ وػـوك

مواالغ مأطونمواٌشوسر مدقاء ماٌودي موسوؤػو موػق متعؾريي، مضوظى معـ ػعوالت

وم،مؼؼقلمأ/ربؿدمسزام:ماٌعودلماٌقضقسلمػقماظطرؼؼيمومأومرعزؼًّتعؾريامعودؼًّ

معـم مذبؿقسي مبـوء مػق مصين، مضوظى مسي ماظعورػي مسـ مظؾؿعؾري اظقحقدة

اٌقضقسوتمأوماٌقاضػمأومدؾلؾيمعـماألحداثمظؿصؾحموسوءمهلذهماظعورػيم

م ماألحداثماًوصي، متؼدم مسـدعو مايول مسي ماظعورػي مػذه متؿػفر حبقٌ

                                                           

   . 55، 54( المرج  السابق ص 1)
نااااااااار دار الهدايااااااااة  34-30م الظااااااااوارر  ص ظلمعااااااااادل المواااااااااوعى  ااااااااى الاااااااااعر الجااااااااارلى أ . د / مااااااااا( ا2)

م الطععة األولى ، وسينية العحار ، ااعر ة المماان ، المعاادل الموااوعى، الرسام عالتلماات، أ . د 2010را/1431
 الطععة األولى . 2004ط ارمة ناس سنة 20، 19/ زمر ا النونى ص 
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محلقي موربي مسي معقضقسي اًورجقي
(1)م

مبنيم ماظؿعودل مؼؽقن مأن موؼـؾغل ،

موعزموبنيماالغػعولماظذيمؼـريهمتوعًّاظشلءماٌوديمأوماظر
م(2)

م.

ماظعؿؾل، ماظؿعودل مؼؼووم ماٌودي ماهلقؽؾ مأو ماظـلقٍ موظؽـ ممممممممممممممموؼؼقل:

ؼقؿيمؼورئمععرصيمأيمذلءمتؼقظفماظؼصقدةمبعقدًًامسـمطؾؿوتفو،مواظوالمميؽـمظؾ

وظؽـمصقؿومتؽقغف،مأيماظشلءماٌوديمم،اظؼصقدةماظشعرؼيمالمتؽؿـمصقؿومتؼقظف

اظذيمجيعؾـومغدركماغػعولماظشوسرماألصؾل
م(3)

م.

وأرىمأنماظذيمأدىمإديماتلوعمدائرةمعصطؾحماٌعودلماٌقضقسلم

معدظقظفموسيمتطؾقؼوتفمأعران:واخؿالفموجفوتماظـظرمسيمهدؼدم

مترذييم مسي ماظدضي مسدم موػق مسـوغل، مربؿد مد. مذطره معو أحدػؿو:

اٌصطؾحموغؼؾفمإديماظعربقي
م(4)

م.

خر:مأنمإظققتمادؿكدممػذاماٌصطؾحمألولمعرةمسيمعؼولمظفمسـماآل

معـم مغوجقي مشري م"ػوعؾً" معلرحقي مإن مصؼول: مظشؽلؾري، م"ػوعؾً" علرحقي

                                                           

م 1999نار ااحاد التاااب العارب سانة 38عزام ص عى  ى النقد األدبى: دراسة لألسااذ / دمحم المنهج المواو  (1)
.   
  .30( المرج  السابق ص 2)
  .30( المرج  السابق ص 3)
   .53( المصطلحات األدبية الحديثة د. دمحم عنانى ص 4)
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مسفزت مألغفو ماظػـقي مععودلمماظـوحقي مسي ماٌمظػ مسقارػ مظـو متضع مأن سـ

ماظيتم ماظـوجقي ماألخرى مذؽلؾري معكدل مبعض معـ ماظعؽس مسؾك عقضقسل،

مبفذام مؼؼصده معو مإظققت موؼشرح ماٌقضقسل"، م"اٌعودل مغظرؼي مصقفو تؿقؼؼ

اٌصطؾحمصقؼقل:مإنماظطرؼؼيماظقحقدةمظؾؿعؾريمسـماظعورػيمسيمضوظىممصينم

مهلو معقضقسل مععودل مبنجيود متؽقن معـمإمنو مذبؿقسي مأخرى موبعؾورة ،

اٌقضقسوت،مأومعقضػ،مأومدؾلؾيمعـماألحداث،متشؽؾموسوءمهلذهماظعورػيم

ماألحداثمم،اًوصي متؼدم مسـدعو مايول مسي ماظعورػي مػذه متؿػفر حبقٌ

اًورجقيمعقضقسيمسيموربيمربلي
م(1)

م.

وػذاماظؿعؾريمؼـلفؿمععماظؾـوءماظروائلمواٌلرحل،مورمبومؼـلفؿمإديم

ما معع مبرعؿحدمعو مغؼؾف مظؽـ ماظؿؿـقؾل، متطؾقؼفمظشعر موربووظي معراجعي، مدون ف

مسؾكماظشعرماظعؿقديمأدغصًّ إديمذلءمعـماًؾكؾيمسيمصفؿماٌصطؾحممىو

موسيمتطؾقؼوتف.

                                                           

ااااار عالقاااااررة ، نقاااا  عاااان ط دار غر ااااب للطعاعااااة والن 157ص  ى( انظاااار :  ااااى نقااااد اااااعر د . محمااااود الر يعاااا1)
   .102مخاارات نثر ة إلليوت ص 
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ممبعـكم مظقلؿكدعف ماٌعودل، معػفقم مسي متقدع مغػلف مإظققت مأن سؾك

مواغػعوالتم موسقارػ مظػؽر معؼوباًل متعؾريًًا مأطون مدقاء ماٌؼوبؾ مأو اٌؽوصه

مإنم مؼؼقل: مظػـ، معؼوباًل مصًـًو مأو مظػؽر معؼوبال مصؽرًًا مطون مأم مال، مأو مرعزًًا تضؿـ

اظـظرةمإديمايقوةماظيتمتؿؽشػمسيمأغضٍمضصوئدمرؼؾؽفمإمنومػلمضربمعـم

اٌعودلماظشعريمظػؾلػيمغقؿشف
م(1)

م.

مخالصيماظؼقل:

معشوطؾيم ماحملزمسي مإصوبي مأن ماظعرض مبعدمػذا مإظقف مأعقؾ معو وخالصي

ذاموضعًمعقضعفوموجوءتمسيمصقرةمرعزؼيمأومعؿضؿـيمععـكمإمظؾؿعـكماظؾػظ

أومععـكماظؼـوعمطونماألدقمصقفومػقمتعؾريم"اٌعودلماٌقضقسل"موأنمماظرعزم

مواظشعرم مواٌلرحل ماظروائل ماظؾـوء مسي مؼؽقن معو مأبرز مؼلتل ماٌصطؾح ػذا

ماظؿؿـقؾل.

دموموضصدمبفومذبرامأومضـوسًًأعومإذامطوغًمػذهماٌشوطؾيمالمتؿضؿـمرعزًً

غقيمؾإصوبيماحملزمسيمعشوطؾيماظؾػظمٌعـوهمطونماألدقمػقمتعؾريماٌعودلماظ

                                                           

         ور صاااا( انظااار : المخاااااار مااان نقااااد : ت . س إلياااوت ، اخايااااار وارجماااة مااااارر اااا يق  ر ااااد، اقاااديم د. جااااابر ع1)
   م .2000، نار المجلس األعلى للثقا ة سنة 117ص 
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ماظؾػظي مؼشؿؾ مظػظقًّماظذي مععوداًل مبوسؿؾورػو ماىؿؾياٌػردة مأو مواظعؾورة مممممممممممممو،

و،موأنماظلقوقماألسؿماظذيمؼشؿؾماٌعودلماظرتطقىمبوسؿؾورهمععوداًلمأدؾقبقًّأوم

مععًً ماٌقضقسل مواٌعودل م"اٌعودلماظؾغقي مسؾقف مؼطؾؼ مأن مميؽـ معو مػق و

ماظؿعؾريي".

م:ماىذورماظرتاثقيمظؾؿصطؾح:موثوغقًً

ػـمعـمأوائؾماظـؼودماظعربم322ؼعدمابـمرؾورؾوماظعؾقيماٌؿقسيمدـيم

موظؾؿعوغلم م" مؼؼقل: مواٌعـك، ماظؾػظ مبني ماٌشوطؾي مضضقي مسؾك مغصقا اظذؼـ

متشوطؾفو مطومأظػوز مصفل مشريػو، مسي موتؼؾح مصقفو مصؿقلـ مظؾفورؼيم، ٌعرض

ايلـوءماظيتمتزدادمحلًـًومسيمبعضماٌعورضمدونمبعض"
م(1)

م.

وسيمحدؼـفمسـمأدواتماظشعرمؼؼقل:م"موظؾشعرمأدواتمجيىمإسدادػوم

مؼؽؿؾ ممل مأدواتف معـ مأداة مسؾقف مغؼصً مصؿـ مغظؿف، موتؽؾػ معراعف ممممممممممممممممضؾؾ

مع ماظعققب مويؼؿف مؼـظؿف، مصقؿو ماًؾؾ موبون معـف، مؼؿؽؾػف معو مجفي،مظف مطؾ ـ

...موإؼػوءمطؾمععـكمم:ماظؿقدعمسيمسؾؿماظؾغي،مواظرباسيمسيمصفؿماإلسرابمصؿـفو

                                                           

الماان ، ط المادنى ، ناار مماعاة الخاانجى  لعز از بان ناصارا. عباد احقياق د 11( عيار الاعر البن طعاطعاا ص 1)
   م.1985را / 1405عالقاررة سنة 
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مؼشوطؾفمعـماألظػوزمحؿكمؼربزمسيمَأحلـمزيم موإظؾودفمعو حظفمعـماظعؾورة،

مطوظؿذاذم مععوغقف محبلـ ماظػفؿ مصقؾؿذ مأظػوزف مععوغقف مصؿلوبؼ مصقرة، وأبفك

ماظلؿعممبقغؼمظػظف
م(1)

م.

مصفعؾ ماٌرزوضل مػل:ممثؿمجوء مأبقاب، مدؾعي مسؾك مضوئؿًًو ماظشعر سؿقد

م موصقؿف، ماٌعـك ماظقصػ،موذرف مسي مواإلصوبي موادؿؼوعؿف، ماظؾػظ جزاظي

معـمظذؼذم مدبّقر مسؾك مواظؿؽوعفو ماظـظؿ مأجزاء مواظؿقوم واٌؼوربيمسيماظؿشؾقف،

موعـ ماظقزن، مظف، مظؾؿلؿعور معـف ماٌلؿعور موذدةمودؾي مظؾؿعـك ماظؾػظ وعشوطؾي

مؿكمالمعـوصرةمبقـفؿواضؿضوئفؿومظؾؼوصقيمح
م(2)

م.

وسقورمعشوطؾيماظؾػظمظؾؿعـكمسـدهمرقلماظدربيمودوامماٌداردي،مصنذام

حؽؿومحبلـماظؿؾوسمبعضفؿومبؾعضمبالمجػوء،موالمغؾق،موالمزؼودة،موالمغؼصون،م

عـماظعقىمىءومسؾكمرتىماٌعوغلمصفقماظربوطونماظؾػظمعؼلقعًً
م(3)

م.

                                                           

   ياصرف . 7، 6( المرج  السابق ص 1)
ط لجنااة الااا لي   9ص  1( ااارح ديااوان الحماسااة للمرزويااى احقيااق أ / أحمااد أمااين، أ / عبااد الساا م رااارون ج 2)

   م.1967را/1387والارجمة والنار سنة 
   .11ق ص ( انظر : المرج  الساب3)
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قدم"رريفماهلل"مسيمتعؾقؼفمؼؼقلمأدؿوذغوماظدطؿقر/مربؿدماظلعديمصرػ

سؾكمغصماٌرزوضل:موعشوطؾيماظؾػظمظؾؿعـكمتعـكمعقاصؼؿفمظف،موضقومماظؾػظم

حبؼماٌعـكماظذيمغقىماظشوسرمإزفوره،موتقصقؿفمسؾكماظقجفماظذيمضصده
(1)

م.

ماٌش مضضقي مأن مسصر مرف مربؿد ماظدطؿقر/ ماظؾػظمووؼمطد مبني طؾي

م ماظيت ماظعؿقدؼي متؾؽ مسي ماظؼصقد مبقً مػل ماٌرزوضل،مواٌعـك ؼؿطؾؾفو

ماٌرزوضلمسيمسؿقدماظشعرمػلمعؼدعيمظؿقؼقؼم صوظشروطماظلؿيماظيتمتطؾؾفو

ماظؾػظ،م موادؿؼوعي مإذمالمتؽقنماٌشوطؾيمدونمصقيماٌعـك، تؾؽماٌشوطؾي،

ا،محؿكمواإلصوبيمسيماظقصػ،موػقمذلءمصطـمإظقفماٌرزوضلموضصدهمضصدًً

ماألوص مػذه ماجؿؿوع مجعؾ مأغف ماٌالحظي معقرـ معـ ماظـالثيمطون ممممممممممممممموف

ماسؿؾورػوم موبني مبقـف مؼؽـ مومل ماألبقوت، موذقارد ماألعـول مدقائر مظؽـرة ممممدؾؾو

مدؾؾومظشعرؼيماظـصمإالمضربيمععقل.

معـفمم ماٌلؿعور موعـودؾي ماظؿشؾقف. مسي ماٌؼوربي متؼؿضل ماٌشوطؾي مإن ثؿ

ذيمضررهمواٌلؿعورمظف،موعـمثؿماظؿقوممأجزاءماظـظؿمواظؿؽوعفومسؾكماظـققماظ

                                                           

ط  211هللا " ص  ه" رحماار/ دمحم الساعد   رراود  ( انظار : نصاوص نقدياة ألعا م النقااد العارب ألساااذنا الادماو 1)
   م  .1975را/ 1395دار الطعاعة الدمحمية سنة
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األوائؾموضومماٌرزوضلمبودؿؾفوعفموإسودةمصقوشؿفمسيمػذهماألبقابماظلؾعيم

مبـ مذرحًًمكاظيت متؽقن مأن متعدو مال مواظيت ماظشعر، مسؿقد مسي مغظرؼؿف ومسؾقفو

ٌعقورمواحدمتؿؿققرمحقظفماظعؿقدؼيموػقماٌشوطؾي
(1)م

م.

مسددمشريم مإظقفو مأذور مضد مواٌعـك ماظؾػظ مبني ماٌشوطؾي معللظي مأن سؾك

وموعؾوذرةمقؾمعـماظـؼودماظؼدعوءمواحملدثنيموإنمطونمبصقرةمأضؾموضقحًًضؾ

مصرػقدم ماظلعدي ماظدطؿقر/ موأدؿوذغو مواٌرزوضل مرؾورؾو مابـ مذطره ممو

مواألدؿوذماظدطؿقر/مربؿدمرفمسصر.

ومسيم:موأضؾماظـوسمحظًّمػـ366ؼؼقلماظؼوضلماىرجوغلماٌؿقسيمدـيم

وسيمادؿفودتفموادؿلؼورفمسؾكممصـوسيماظؽالممعـماضؿصرمسيماخؿقورهموغػقف،

ومدالعيماظقزن،موإضوعيماإلسراب،موأداءماظؾغي،مثؿمطونمػؿفموبغقؿفمأنمجيدمظػًظ

موطالعًًوًضزع معزوًضو موتو موـلًًو محصيشلشي مضد موبدؼعو،صو، معطوبؼي موذقـ مممممممممممممممرؼعًًو،

مشوعضًً مععـك مؼعؾلمأو مال مثؿ معلؿـؾطف، مإظقف موتغؾغؾ معلؿكرجف، مصقف متعؿؼ مضد و

ماظـلٍ،بوخؿ موػؾفؾي ماظؿلظقػ مودقء ماظـظؿ، مواضطراب ماظرتتقى، ممممممممممممممالف

                                                           

ط ااارمة ناااس للطعاعااة ساانة  98عصاار  ه( خطاااب النقااد العر ااى: بنياااه ، أليااااه وأنسااايه المعر يااة أ . د . دمحم طاا1)
   م.2001را/1422
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مميؿقـم موال مغلى، معـ مبقـفؿو معو موؼلرب موععوغقفو، ماألظػوز مبني مؼؼوبؾ مممممممممممممموال

عومجيؿؿعونمصقفمعـمدؾى
م(1)

م.

ماٌؾدعمضرورةماٌقاءعيممهعـماٌـشمصوظؼوضلماىرجوغلمؼطؾى أو

م مالمؼؽؿػلمبذظؽمو،مبنيماألظػوزموععوغقفو معـم، مبقـفؿو بؾمؼطؾىمعـفمدربمعو

غلىمواعؿقونمعومجيؿؿعونمصقفمعـمدؾى،مووضعمطؾمظػظمٌومؼـودؾفموؼؿطؾؾفم

موؼلؿدسقفمعـماٌعوغل.

ماًطوبل أعو
م(2)

محوعؾ،م مظػٍظ مأرطون: مثالثي مسؾك مؼؼقم مسـده صوظؽالم

م ماظؽرؼؿمإمنو مأنماظؼرآن موؼرى مغوزؿ، مهلؿو موربوٍط م، مضوئٍؿ مبف أتكمسيموععـكًً

مبلصصحماألظػوزمسيمأحلـمغظقمم مألغفمجوء أسؾكمدرجوتماظؾالشيمواإلسفوز

                                                           

أباااو ال ااااه إباااراريم وعلاااى دمحم دمحم  :احقياااق،  413ص  للقاااااى الجرجاااانى، باااين المانباااى وخصاااومهاطة ( الوسااا1)
   م .1966را/ 1381بيروت سنة ، نار دار التاب العصر ة  ،او  البج
، راو عاالم  قياهسات مان عا د ماباه، و م ببلادة ع319( رو أبو سليمان حمد بن دمحم بان إباراريم الخطاابى، ولاد سانة 2)

لم السانن، ومانات و اااه علاى جااز القارأن ، وغر اب الحاديث، ومعااوأديب لغو  ، له مؤل ات عديدة ، منهاا : بياان إع
   را.386را وييه سنة 388األرجح سنة 
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ؾمذلءمعقضعفماظذيمالمؼرىمذلءمومطومأصحماٌعوغلمواضعًًاظؿلظقػ،معضؿًً

والمؼرىمسيمصقرةماظعؼؾمأعرمأظقؼمعـف،معـفممأودي
م(1)

م.

وؼعؾؼمد.مسؾدماظعزؼزمريقدةمسؾكمغصماًطوبلمبؼقظف:مإغـومػـومأعومم

وت،مطؾمسالعيمعـؼماظدالظـيمأوماٌعــك،موػلموجقدمغلؼمعـماظعالذروطمهؼ

تؿؽقنمعـمسـصرؼـماظدالمواٌدظقل،موػـقمعـومحيؿؾفمضقظف:م"مظػظمحوعـؾ،م

مهؼقؼم مسـ مسوجزة متؾؼك ماظؾغقؼي ماظعالعوت مػذه مظؽـ م، مضوئؿ" مبف وععـك

مغظوممسالضوتمميؽـفومذبؿؿعيمعـمهؼقؼماظدالظيم ،ماٌعـكمإديمأنمؼـظؿفو

معومغػفؿفمعـمضقظف:م"موربوطمهلؿومغوزؿ".موػق

ظؼدمادؿغرقماظعؼؾماظغربلماظذيمبفرتـومإنوزاتفمايداثقيمعومؼؼربمعـم

مضرغًً مسشر مبداًلاثين مزفقرغو مهلو مأدرغو ماظيت ماظصقغي مػذه مظقـؿٍ مممممممممممممعـمو

تطقؼرػو
م(2)

م.

مضوربيم مواٌعـك ماظؾػظ مبني ماٌشوطؾي مضضقي مأن مظـو مؼؿضح وبفذا

امعـماظـؼودماظعربمسيمسيمأسؿوقمتراثـوماألدبلمواظـؼديموأنمطـريًًجبذورػوم

                                                           

( انظاار : بيااان إعجاااز القاارأن للخطااابى ) ااامن ثاا ث رساااآه  ااى إعجاااز القاارأن التاار م للرمااانى والخطااابى وعبااد 1)
   م .1991دمحم زغلول س م، ط دار المعارف عمصر سنة ، و، احقيق دمحم خل  هللا أحمد29ص  القارر،

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

مسيماظـصماألدبل.

مػذهم مهؼؼ مسـ مظؾؿعؾري ماظؾغقي ماٌعودل مٌصطؾح متـووظـو وؼلتل

مععود ماظؾغقي ماظؿعؾري مؼؽقن محبقٌ مدرجوتفو، مأسؾك مسي ومعؽوصؽًًوماًلاٌشوطؾي

أوماٌؾدع،محبقٌمظقمذػؾـومغؾقٌموغـؼىمسـممهظؾؿعـكماظذيمأرادهماٌـش

ماظقصوض، مخووي ماظؾوحٌ مظعود مأدؾقبل مأو مظغقي مبدؼؾ مممممممممممممممممممممممممممأي

مسـفمعلؾؿًً ماظعدول مميؽـ مال ماظذي ماٌعودل ماخؿور مضد ماٌؾدع مػذا مبلن ممممممممممممو

مأومادؿؾداظف.

م

م

م

م

م

م

مغلاٌؾقٌماظـو



ماٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك                                                  

 

 -21- 

ماٌعودلماظؾغقي:مدراديمتطؾقؼقيمسيمضقءماظـصماظؼرآغل

م

م:مسيمذبولماٌػردةماظؼرآغقي:مأواًل

معػردةمعـمعػرداتماظؼرآنماظؽرؼؿمضدموضعًم مأو الذؽمأنمطؾمظػظي

مجوءتم مصنذا معرادصفو، مأو مدقاػو مدون مذطرػو ماٌؼوم مؼؼؿضل محقٌ عقضعفو،

امجوءتمعػردةمأومذيعًًوماظؽؾؿيمععرصيمأومغؽرةمطونمالضؿضوءماٌؼوممذظؽ،موإذ

طونمذظؽمظغرضمؼؼؿضقفماظلقوق،موضدمؼمثرماظـصماظؼرآغلمطؾؿيمسؾكمأخرىم

وػؿوممبعـكمواحد،موخيؿورمطؾؿيموؼفؿؾمعرادصفوماظذيمؼشرتكمععفومسيمأصؾم

مذطرم مظق مبالشي مؼداغقف مأو ماٌذطقر معؼوم مؼؼقم مأن مظؾؿرتوك مطون موعو اظدالظي،

عؽوغف
م(1)

م.ماظؽرؼؿمتـزؼؾماظعزؼزماظعؾقؿمايؽقؿ،موعومذظؽمإالمظؽقنماظؼرآنم

م

م:موعـممنوذجمذظؽ

م"1 مطؾؿي مـ متعودي: مضقظف مسي "م

مم

                                                           

م 2002ط المؤلا  سانة  9، 8( انظر : دالالت األل اا  وسار التلماة  اى القارأن التار م، د عااط  المليجاى ص 1)
.   
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مممم

مممم

ممم

ممم

مممم

ممممم

مممم
م(1)

. 

معقضعمسيمــماظؿقدؼدموجفمسؾكمــموغظرغومجقدًًا،ماآلؼيمػذهمتلعؾـومصؾق

موعوموعشؿؼوتفوماظؾغقؼيمبدائؾفومسيمصؽرغومثؿم،""مطؾؿي

مــموأصؼقًّمأومورأدقًّمــمظغقيمبدؼؾمأيمغضعمأنموحووظـومؼرادصفو، مفوععقضمسيم

ممتدغومأومتقاصقـومأنمسـمسوجزةمواتلوسفومسؿؼفومسؾكماظعربقيمأنموظقجدغ

م.مماٌقضعمػذامسي"م"مطؾؿيمعؼوممتؼقممأنمميؽـمبؽؾؿي

ماٌولمإديمحيؿوجمصؼدماظقؿقؿ،مإظقفمحيؿوجمٌومجوععمأعرمصوإلصالح

ممممممممممممممممسيمظفمؼؿوجرمعـمإديمحيؿوجموضدمودؼًّعوموسطوءًًمابرًّماإلصالحمصقؽقن

مبذظؽ،ماظؼقوممػقماإلصالحمصقؽقنمصـوسؿفمأومزراسؿفمسؾكمؼؼقممعـمأومعوظف

مصقؽقنمواظرتبقي،ماظؿؼقؼؿمإديمحيؿوجمإمنوماٌول،مإديماظقؿقؿمحيؿوجمالموضد

محوجؿفمتؽقنمإمنومذظؽ،موالمػذامؼـؼصفمالموضدموتربقي،مرسوؼيمػـوماإلصالح

                                                           

   . 220اآلية لعقرة : ا( سورة 1)
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ماإلصالحمقنصقؽمبوألبقة،مواإلحلوسموايـقماظعطػمإديمتؽقنمعومأذد

م.مسـدهمذظؽمإذؾوع

ماظـوسمأحدمجوءمصؼدماسقجوجف،مأومزؼغفمتؼقؼؿمسيماإلصالحمؼؽقنموضد

"وظدكمعـفمضوربًًومطـًمممو:م"مصؼولمؼؿقؿل؟مأضربمعؿشي:ممكاظـؾمؼللل
م(1)

م.

مأبـوئفؿ،مععوعؾيماظقؿقؿمؼعوعؾقامأنموشريهماظلوئؾمعـمؼطؾىمكصوظـؾم

ماظـؾقؼيماظؾالشيمتؾؿؼلمػـوموعـم،سضدهموؼشدموؼؼقعفمؼصؾقفمعومإديمصقـظروا

ماظـؾقيمايدؼٌمطونموإنماظؼرآغل،ماظـصمععمبوٌرادمووصوئفومإجيوزػومسي

مواظؿؼقؼؿ،ماظؿلدؼىموػقماإلصالح،مجقاغىمعـمواحدمجوغىمسؾكمرطزمضد

ماظقؿقؿمإظقفمحيؿوجمٌوماىوععيماظؽؾؿيمػقماظؼرآغلماظـصمسيماإلصالحمصنن

م.ؼصؾقفموعو

مممم:تعوديمضقظفموسي

ممإبوحيمسيمغزظًمضدمطوغًموإنم

                                                           

ص  9( أخرجاااه الطبراناااى  اااى المعجااام الصاااغير مااان حاااديث جاااابر بااان عباااد هللا، والبيهقاااى  اااى السااانن التبااار  ج 1)
"  علااى اباان سااير ن ، ورواياااه: ماااألب الاارحيم، لتنااه ذماارا مويو  ااام اااي، والبخااار   ااى األدب الم اارد عاااب ماان للي285

، مااااب 437ص  10مارا اباان حجاار  اى  اااح العااار  ج صان  عااه مااا اصان  بولااد ، اااار ه مماا اااارب ولااد "، وذا
   .6005األدب، عاب  اه من يعول يايم ا، ارح الحديث ريم 
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مظؽالمإذا،مدون"مإن"مـبماظؼرآغلماظـصمسربمصؼدمبوإلصالح،ماٌشروريماٌكوظطي

م.عصراسقفمسؾكماٌكوظطيمبوبمؼػؿح

مايوجزمعـمخقطمسؾكمؼؾؼك"مإن"مبــمصوظؿعؾريماألعقر،متـػؾًمالموحؿك

ماظقؿقؿ،مؼصؾحمعومحدودموسيمحذرة،مزبوظطيمظؿظؾماظقؿقؿمٌكوظطيماظـػلل

معداخؾؿفؿمػلمــمتػلريهمسيماألظقدلمؼذطرمطؿومــماٌؾوحيمصوٌكوظطي

موذظؽموايػظمبوظؿـؿقيمأعقاهلؿمإصالحمأومإصالحفؿمسؾقفومؼرتتىمعداخؾي

ذبوغؾؿفؿمعـمخري
م(1)

م.

موملمسؾقؽؿمظضقؼمأيممم:متعوديموضقظف

:مؼؼولمثؼاًل،متطوقمالمعشؼيمسؾكمايؿؾماإلسـوتمصؾوأمزبوظطؿفؿ،مظؽؿمجيز

معشؼيمسيمأوضعفمإذاموأسـؿفمأداؤه،مسؾقفمؼصعىمعوموأظزعفمسؾقفمذددمإذامسـؿف

وذدة
م(2)

مطونمٌومواألدقماألغلىماظؾغقيماٌعودلمتشؽؾمػـومواظؽؾؿيم،

موصؼمأومضؿًـًومهؿؾموػلمي،طاٌكوظمعـمعـعفؿمسؾكمؼرتتىمأنمميؽـ

مبـقيماٌؼروغيماٌكوظطيمإبوحيمسيماظربوغلماظؿقلريمدىعماٌكوظػيمعػفقم

                                                           

   نار دار الاراث عالقاررة  . 116ص  2( انظر : روح المعانى لأللوسى ج1)
   .117ص  2( انظر : لسان العرب، والمعجم الوسيط: مادة " عنت " وروح المعانى لأللوسى ج 2)
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مإديماظرخصيمحدودمؼؿفووزمأالمؼـؾغلماظؿقلريمػذامبلنموتقحلماإلصالح،

م.سؼؾوهمحيؿدمالممماظذيماظؿفقزمأوماظؿقدع

متعوديمضقظفمسيممممطؾؿيمــ2 :م

مم

ممم

مممم

ممم

مممم

ممم

ممممم

ممم

مممم

م
(1)

مم.

مدؼؾبمأليمميؽـمالمعقضعًًوموضعًمػـوممممصؽؾؿي

ماظؼودرمواألدق،ماألغلىماظؾغقيماٌعودلمصفلمصقف،معؼوعفومؼؼقممأنمظغقي

مصؿعؾؼمسؾقف،ماٌؿقوؼؾيمأومظؾربوماظؼوبؾيمبوٌول،ماٌؿعؾؼيماظـػقسمردعمسؾك

مالماظربومررؼؼمسـماظلرؼعماظلفؾماظؽلىموخبوصيمبوٌول،ماظـوسمبعض

مععؾقعيمحربملوػموردقظف،ماهللمحيوربقنمإمنومبلغفؿمػمالءمسؾؿمإالمؼردسف

                                                           

  . 279 -278ة العقرة : اآلياان  ( سور 1)
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مدؽؾموضدمذرؼعؿف،مؾكسمخيرجمأوماهللمحدودمؼؿعدىمٌـمعدعرةماظـؿوئٍ،

معومضرأتمظؼد:مصؼولمأذد؟مطؿوبماهللمسيمآؼيمأي"ممسؾوسمبـماهللمسؾدمدقدغو

مممسيمآؼيموجدتمصؿوماظدصؿنيمبني مم م م م ماظربومآؼيمعـمأذدمتعوديماهللمطؿوبمم

مممم:تعوديمظؼقظف

مممم

ممم
م(1)

ماظزغومضقممسيمزفرمعو:م"مغؾقـوموؼؼقلم.

"اهللمسذابمبلغػلفؿمأحؾقامإالمواظربو
م(2)

م.م

متعوديمضقظفمسيممممطؾؿيمـ3م :م

مم

ممم

مممم

م
م(3)

ممم.

متػقدم،عػوسؾيمصقغيممم:تعوديمضقظفمصػل

ممموم.واٌدؼـماظدائـمػـوموػؿوماظطرصني،مطالمعـماظػعؾمووضقعماٌشورطي

                                                           

   .279( سورة العقرة : اآلية 1)
   الذربى. ه( أخرجه المنذر   ى الارغيب والارريب، والحاتم  ى مسادرمه ، وصححه، ووا ق2)
   .282( سورة العقرة : اآلية 3)
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مجيعؾممموم.صؼطماظدائـمإديمالمععًًو،مإظقفؿومعقجفماظدؼـمبؽؿوبيماألعرمأنمؼػقد

مطقرصمذظؽمسيمتعوديماهللمألعرموادؿفوبؿفمدؼـفمطؿوبيمسؾكماٌدؼـمحرص

مايوضرمسصرغوممنوذجمبعضمسيمغراهمطؿومالمبلقاء،مدقاءمذظؽمسؾكماظدائـ

معـموغقاًلمظؽراعؿفمخدذًًومذظؽمواسؿؾورماظدؼـ،مطؿوبيمعـماٌدؼـمأغػيمعـ

مألغفمأذد،ماظدؼـمطؿوبيمسؾكماٌدؼـمحرصمؼؽقنمأنمكؼـؾغمبؾمصقف،ماظـؼي

مهًموضعمسـفموضضوئفمبفمبوالسرتافمأحدمؼؼؿموملمدؼـ،موسؾقفماهللمظؼكمإذا

مثؿماهللمدؾقؾمسيمأحدطؿمضؿؾمظقمبقدهمغػللمواظذي:م"مممضقظفمممممممممروئؾي

مكؼؼضمحؿكماىـيمدخؾمعومدؼـموسؾقفمضؿؾ،مثؿمسوشمثؿمضؿؾمثؿمسوش

"دؼـف
م(1)

م.

متعوديمضقظفموسي :ممم

مموالمواظشفقر،مواألؼوممبوظلـنيماظلدادمعقسدمضؾطمؼػقدمعوم

ماظدؼـمددادمؼؽػؾمعومصؽؾمممممممممممممممموربؾف،ماظلدادمعؽونمبنضوصيمأؼضًًومبلس

ممذرسقًًو،معطؾؾًًومؼعدمممورؾيموالمظؾسمبالمهوأداء م م م م م م م م مؼؽقنمأنمؼـؾغلموالم

مبعًمإذامدؼـؽمدلدددمظفمؼؼقلمطلنماظزعـ،مععؾقممشريمعؾؾلًًوماظلدادمأجؾ

                                                           

   ( أخرجه اإلمام أحمد  ى مسندا.1)
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مععنيموذفرمععنيمبعوممطؼضؾمالممموموسبقهماظلػرمعـموظديمسودمأومداري

م.ععنيموؼقم

مم:متعوديمضقظفمسيمممممطؾؿيمــ4

ممممم

ممم

مممم

ممممم

ممممم
م(1)

م.

مععًًو،مواٌػعقلمظؾػوسؾمعؾـقيماٌػلرؼـمعـمطـريمؼذطرمطؿومػـوــمــمصفل

مبوظػؽمضرأمعـموضراءةمر"ِرؼضوموال"مواظؽلرمبوظػؽمضرأمعـمضراءةمذظؽموؼػلر

مممممممممممممممممطوتىمرؼضوِرموالماٌعـكمؼؽقنماألوديماظؼراءةمصعؾكمر"ؼضورشيموال"مواظػؿح،

ماظشوػدموسؾكمل،بوظعدمؼؽؿىمأنماظؽوتىمصعؾكماٌدؼـ،مأوماظدائـمذفقدموال

م.بويؼمؼشفدمأن

ممممممممممممممذفقد،موالمطوتىمرؼضورشيموالماٌعـكمؼؽقنماألخرىماظؼراءةموسؾك

ماظؽوتىمإديمؼذػىمطونمبعضفؿمأنمذظؽمذفقد،موالمطوتىمّرضشيؼصيمالومأي

مطوتىمؼلبموال:م"ؼؼقلمتعوديماهللمألنماآلنمطؿىا:مظفمؼؼقلمأعرهمـسمصقعفؾف

                                                           

  .282( العقرة : 1)
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مؼؽؿىمأن مؼؽقنمبلنموذظؽمحؼف،ماظؽوتىمؼقصكمالمضدمبعضفؿمأنمطؿو"

مممممممممماآلنماحملوعوةمعفـيمسيماظشلنمػقمطؿومهلومعـؼطعًًومظؾؽؿوبيمربرتًصوماظؽوتى

ماظؽوتىمعضورةمسـماظـفلمصفوءمطؿوبؿف،موأجرمحؼفماٌلؿؽؿىمؼقصقفمصال

مهلومعـؼطعًًومطونمإنمطؿوبؿفمسؾكمفؿتقصقمسدممأومحقوتفمأدودقوتمسـمبنسفوظف

م.موػوإؼمربرتًصو

ماالغؿؼولميغعممفتؽؾػمطلنماظشفقدمأوماظشوػدمؼضورمأنمأؼضًًومؼـؾغلموال

مأخرىمأخرىمإديمربوصظيمعـ مإدي مدوظي معـ مممممممممظؽ،مأومععؽمظقشفدمأو

مروضؿف،مصققمهؿؾفمصالماالغؿؼول،مػذامسؾكماٌودؼيمإعؽوغوتفمتلوسدهمالموضد

مإديمشوػداظمغؼؾمعمغيمؼؿقؿؾمأنماظشفودةمسيماٌصؾقيمصوحىمسؾكمبؾ

معمغيمسؾكمؼؼقىمالمايولمرضقؼماظشوػدمطونمإذاموخبوصيماظشفودة،معؽون

مؼقعًًومأبـوئفموضقتمضقتفمؼؽلىمممـمطونمإذاماظشوػدمإنمأضقلمبؾماظـؼؾ،

مأبـوئفموضقتمبؼقتفمدقضرماظققممػذامكصمظؾشفودةموذػوبفمتػرشفموطونمبققم،

مبلنمضررمعـمؼؾقؼفمسؿومؼعقضفمأنماظشفودةمسيماٌصؾقيمصوحىمسؾكمصنن

موضقتمضقتفمطلىمسـمصقفمؼؿعطؾماظذيماظققممػذامأجرمؼقازيمعومظفمعصؼد

م.أبـوئف
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متعوديممممطؾؿيمــ5 مضقظف مصك

:ممم

مممم

م
م(1)م

م.مم

مسؾكماٌمغٌمذيعمسؾكمؼطؾؼمضدماٌذطرمذيعمإنماظـققؼقنمؼؼقل

مسؾكمجوءمعومأنمسؾكمؼؿػؼقنمواألصقظقنيماظـققؼنيمظؽـماظؿغؾقى،مؾقؾد

صالبدمًروجفمسؾكمػذامماألصؾمخالفمسؾكمجوءموعومسؾؿفمسـمؼلللمالمأصؾف

م.سؾيمعـماألصؾ

مإديماًورؽوت:ماٌمغٌمذيعمصقغيمسـماظعدولمسيمػوعيمغؽؿيموػـو

ماٌذطرمذيعمصقغي م" مؽقنتمأنماٌرأةمسيماألصؾمأنمذظؽم،"اًورؽني:

مواٌرأةمعؿلبقي،متؽقنموأنمعي،ـمممتؽقنموأنمععززة،متؽقنموأنمعطؾقبي

مخورؾًًومؼؽقنمأنماظرجؾمسيمواألصؾمع،ـواظؿؿمبوإلبوءممتؿدحماألصقؾيماظعربقي

ماظػطرةماظعزؼزماعرأةمسؽلًمصؾؿوم،مــموعـفففماهللمذرسيموصؼمــموعؿقددًًاموروظؾًًو

مرؾؾً،ماظيتمصفلمــمجولاظرمذكصقيموتؼؿصًماظلقؼي،ماظلؾقؿيماإلغلوغقي
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ماظؾغقيماظؿعؾريمجوءمذظؽمصعؾًمصؾؿومــمػقلتماظيتموػلمراودت،ماظيتموػل

مؼؾػًماظؼرآغلماظـصموطلنماٌعؽقس،محوهلومظقـودىماألصؾمخالفمسؾك

ماإلغلوغقيماظػطرةمتؼؿضقفمعومخالفمػقماظعزؼزماعرأةمعـمطونمعومأنمإديمأغظورغو

مواألدقماألغلىماظؾغقيماٌعودلمػق"ماًورؽني"ممبؾػظماظؿعؾريمصؽونماظـؼقي،

م.ماظعزؼزماعرأةمعـمطونمٌو

م:متعوديمضقظفمسيممممطؾؿيمــ6

ممم

مم
م(1)م

م.م

ممصؽؾؿي مادؿعصؿ" م مؼقدػمسػيمظؿصقؼرماألدقماظؾغقيماٌعودلمػل"

ماظعزؼزماعرأةمإشراءمعقاجفيمسيماألذؿماظشوعخمطوىؾؾمووضقصفم،سؾقفماظلالم

م".ادؿعصؿ"مظؽـفمصقلى،ماهللمحبؾؾمؼعؿصؿمملمصفقمظف،

مإشرائفومزؼودةمضوبؾمضدمصنغفماٌعـكمسيمزؼودةمكاٌؾـمزؼودةمطوغًموإذا

م.اٌؿنيماهللمحبؾؾماالدؿعصوممعـممبزؼدمأخرىموتفدؼدػومتورة

                                                           

   .32( سورة يوس  : جزء من اآلية 1)
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ماظؾؾقغمعؿـوعاالمسؾكمتدلمعؾوظغيمبـوءماالدؿعصوممإن:ماظززبشريمؼؼقل

عـفوماالدؿزادةمسيمذبؿفدموػقمسصؿيصكممطلغفماظشدؼدمواظؿقػظ
م(1)

م.

سزممربفمبدسوئفمبوظلفـمتفدؼدػومضوبؾمضدممسؾقفماظلالممؼقدػمإنمبؾمم

ممممممممممممممممممممممممحقٌماظلفـ،مسيمبنظؼوئفمذظؽمطونمظقمحؿكمطقدػـمسـفمؼصرفمأنمموجؾ

ممموغفظلمسؾكماظؽرؼؿماظؼرآنمهدثمطؿومــمضول

مممم

مم
م(2)م

م.م

ماظلالممؼقدػمرؾىمصؼدم ممممممممممممممممممممسيمبفوموادؿؿلؽماظعصؿيمسؾقف

مايؼمضقلمؼصقرهمعوموػقمربف،مظفمادؿفوبمحؿكمجلشموربوريمصالبي

موتعوديمدؾقوغف :ممم

ممم

مممم

مممم
م(3)

مم.

                                                           

  م.1966را/ 1385ط مصط ى الحلبى عالقاررة سنة  318ص 2( التااف للزمخار  ج1)
   .33( سورة يوس  : جز من  اآلية 2)
   .34 اآلية ( سورة يوس  :3)
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مطؾؿيمــ7
م

مم:تعوديمضقظفمسيمم
م

م

ممممم
م(1)

م.

مايؼ،مسـماٌوئؾيماىوئرةمأوماظظوٌيماظؼلؿيمػلماظضقزىمواظؼلؿي

م:اظشوسرمضقلموسؾقفمجور،مأيمايؽؿمسيمضوز:مؼؼول

مطوظذغىماظرأسمجيعؾقنمإذمممممممممممحبؽؿفؿمأددمبـقمضوزت

م؟مدقاػومدون"مضقزى"ممبؽؾؿيماظؿعؾريماظؼرآغلماظـصمآثرمصؾؿوذا

"مضقزى"مطؾؿيمإن:مصقؼقلماإلؼؼوسل،ماىوغىمإديماظؽؿوبمبعضمؼـظر

ممطؾؿوتمععمواغلفوعًًومظؾػوصؾي،معراسوةماٌقضعمػذاموضعً م: م،"اظؽربى"

م،"اهلدى"ومضؾؾفو،ماظيتماظػقاصؾمسيم،"األغـكم،"األخرى"م،"اظعزى"

بعدػوماظيتماظػقاصؾمسيم،"األودي"م،"متـك"
م(2)

م.

مؼؽقنمأنمميؽـمالماظػقاصؾموعراسوةماظصقتلماإلؼؼوعمذبردمأنموأرى

مجزءماظؽرؼؿماظؼرآنمسيمصوظػوصؾيمأدراره،موصفؿماظؼرآغلماظـصمظؿػلريمأدودًًو

                                                           

 .22( سورة النجم : اآلية 1)
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ماضؿضوػومإذامإالمتلتلموالماٌعـكمروحمعـمتـؾـؼمصنغفوماٌعـك،مصؾىمعـ

م.شريػومعؽوغفومسيمؼصؾحمالمحبقٌماظلقوقموتطؾؾفوماٌؼوم

مضقزى"مطؾؿيمصقفموردتماظذيمصوظلقوق ممممممممممممممممممعقضقسقيمشرابيمصقف"

مماآلؼيمهلذهماظلوبؼيماآلؼيمؽرتفواغماظيتماىوئرةماظؼلؿيمتؾؽمػل

ممم

ممم م، مموظػظ؟ مإمنومععـوهوموإؼؼوسفمردفجب"مضقزى"

مــماظؾـوتمهللمصقفومجعؾقاماظيتماىوئرةمضلؿؿفؿمظغرابيمظغقيمودلععمأدقمػق

طؾريًًامسؾقًًامؼؼقظقنمسؿوماهللمتعوديمبوظؾـني،مصقفومأغػلفؿمواخؿصقامــمدؾقوغف
م(1)م

م.

م:أعرؼـمسؾكمأؤطدمأغلمسؾك

مأحدػؿو مظـوميبوظـلؾمشرؼؾًًوماظؾػظمطونمصرمبومغليب،مأعرماظغرابيمأن:

مؼؽـمملمظؽـفماظؾغقؼي،مثؼوصؿـوموضعػماظؽرؼؿ،ماظؼرآنمغزولمسصرمسـمظؾعدغو

م.اظؼرآنمػذامسؾقفؿمغزلمعـمسؾكمشرؼؾًًو
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مؼؿطؾؾفماظذيمعقضعفوموضعًمضدماظؽرؼؿماظؼرآنمسيمطؾؿيمطؾمأن:ماآلخر

مؼؼقممأنمعرادصفومأومغظريػومأومظغريػومميؽـمالمحبقٌماظلقوق،مأوماٌؼوم

مممممممممممممممممماظػقاصؾمعراسوةمجملردموردمضدماظؼرآنمسيمذلءمالموأنمصقف،معؼوعفو

ممممممممممممطؾؿيمظؽؾمطونمإمنوماظصقتل،مظالغلفوممعراسوةمأوماظؾػظل،ماظؿقلنيمأو

م.اٌرادماٌعـكمسيمأثرهمعقضعمأو

م:األدؾقبقيمواظؾـكماظـصمدقوقمذبولمسي:مثوغقًًو

    :تعوديمضقظفمسيمــ1
    

    
    

  
   م

م(1)

م.

متعوديمقظفـضملــصػ :ممم

مممم

ممممضدمممم

ماغشغوهلؿموسدممشوظؾًًو،مصقفماظـوسموظؿلوعحمبف،مظالػؿؿومماظؽؾريمكسؾماظصغري
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ماظصغريمأوماظؼؾقؾماظدؼـمبؽؿوبيماألعرمجوءمصنذامبؽؿوبؿف، ماظلكعيمسـمواظـفلم

مأحدمؼضفرمالمحؿكموذظؽمأودي،ماظؽـريمبؽؿوبيماظعـوؼيمطوغًمأوالمطؿوبؿفمعـ

م.طؾريًًامأمماظدؼـمػذامطونمصغريًًامعدؼًـًو،مأممطونمدائًـًوماظدؼـمبؽؿوبيمقؼضؼمأو

م ماظشؽمسدممإديموأدسكمظؾشفودة،موأضقممأسدل،مأيم"أضلطمذظؽؿ"

ماحملددماألجؾمسيمأومظؾلداد،ماٌدؼـمغقيمصكمأوماظدؼـ،مضقؿيمسيمواظرؼؾي

مظدىماظؼؾىملغقـيؿظطموأدسكمالف،اًمأوجفمظؽؾمأضطعمصفقماظدؼـ،مظلداد

م.كاٌعوغمهػذمطؾ"ممذظؽؿمـم"بماإلذورةمريؾًموضدماظطرصني،مطال

متعوديمضقظفمــ2 :ممم

مممم

مممم

مم

مم

ممم

ممم

ممم

ممم

مم
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مممم

مم
م(1)

. 

ممم:متعوديمضقظفمسي

مممم

ممم

مسيماظـظرمأنمسؾكمزوجف،مإصالحمسؾكمسؾقفماظلالممظزطرؼوماظقظدمػؾيمضدمم

مسؾكماظزوجمإصالحمؼؿؼدممأنمؼؼؿضلماظعودؼيمواٌلؾؾوتمدؾوباألمترتقى

سزمماهللمضدرةمألنمذظؽ،مخالفمسؾكمجوءماظؼرآغلماظـصمظؽـم.اظقظدمإنوب

م:وتعوديمدؾقوغفمأعرهمصنمنومعلؾؾوتموالمأدؾوبمحيدػؿومالموعشقؽؿفموجؾ

مممم

مممممم
م(2)

سزممصؽلغفم.

موجؾ مغشوءمٌـمغشوءمبلدؾوبمأومبالممغفىمأنمسؾكمضودرونمسبـمؼؼقلم عو

مظفمأصؾقـومدقاءماظقظدمشريهمأومظزطرؼومأدؾوب،مصـقـمضودرونمسؾكمأنمغفى

مسيمؼلريمدفؾمػقمإمنومسـدطؿمعلؿغربمسفقىمػقمصؿومغصؾقفو،مملمأمماظزوج

مسؾقفمإبراػقؿمزوجماٌالئؽيمبفمأجوبًمعوموػقم،مسزموجؾماهللمضدرةمجوغى
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مؼصقرهمعوموػقماٌقضػ،مػذامعـؾمسيموتعفؾفومدػشؿفومأبدتمسـدعوماظلالم

مم:متعوديمضقظفمسيماظؽرؼؿماظؼرآن

مم

مم

ممم

ممم

مم

ممم

ممممم

مممم

مممم

ممم

مم

مممم

ممم
م(1)

م.

ماألػؿموػلمظؾؾشرى،متؼدؼؿماإلصالحمسؾكماهلؾيمتؼدؼؿمأنمإديمإضوصيم

مذظؽمبعدمؼلتلمثؿمهلو،مظؾؿؿؾفػمأواًلماظؾشرىمتلتلمإذم;اٌقضػمػذامـؾعمسي

م.ايولموبقونماألدؾوبمذطرمأوماظؽالممتػصقؾ

ممضقظفموسي مممم:تعودي

ممم
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مم

مممم

مموٌوماظدسوء،مادؿفوبيميظلرسموتعؾقؾمبقونمم

سزمممبوهللماظصؾيمحلـمعـمدسوئفمإجوبيمؼرجقمعـمحولمسؾقفمؼؽقنمأنمؼـؾغل

صكمضـقتمممورػؾًًو،مرشؾًًوموسؾًـًو،مادرًّمواظدسوءماًريات،مسيمواٌلورسيوجؾم

مؼػعؾقنم موآظفمملمؼؽقغقا مصزطرؼو وخشقعموتضرعموادؿؽوغيمهللمربماظعوٌني،

قنمصقفومععمعالزعؿفؿماظدسوءمدرًّاموسالغقيماًرياتمصقلىمإمنومطوغقامؼلورس

م.خوذعنيماألحدماظقاحدمهللموطوغقارشؾًًومورػؾًًوم

ممظلونمسؾكمتعوديمضقظفمــ3 مممم:مزطرؼو

ممممم

ممم

مممم

ممم
م(1)

ممم:معرؼؿمدقرةموسيم.

مممم
م(2)

م.

محلوبفؿمسيمصوظؾقؾمضؿرؼي،مودـقفؿموذفقرػؿماظعربمأؼوممأنمذظؽ

مصنذامرعضونمػاللمغرتضىمذعؾونمعـمواظعشرؼـماظؿودعمصػلماظـفور،مؼلؾؼ

                                                           

 .41( سورة أل عمران : اآلية 1)
 . 10( سورة مر م : اآلية 2)



ماٌعودلماظؾغقىمدراديمتطؾقؼقيمصكمضقءماظـصماظؼرآغك                                           

م

 -39- 

معـف،مؼقممأولمؼعؼؾفومثؿمرعضونمظقوظلمعـمظقؾيمأولمطوغًمرعضونمػاللمزفر

م.اظشفقرمودوئرمذقالمػاللمسيموػؽذا

،مودقرةمآلمسؿرانماظؿكماظؾقوديمعؽقيممذطرمصقفومجوءماظيتمعرؼؿمرةودق

مسؿران،مآلمظلقرةمغزوهلومسيمدوبؼيمعرؼؿمودقرةمعدغقي،ماألؼومجوءمصقفومذطرم

م.ظالحؼمواظالحؼمظؾلوبؼماظلوبؼمصفعؾ

مإبراػقؿمظلونمسؾكمتعوديمضقظفمسيمــ4 مم:م

مممم

ممم

مممم
م(1)

م.

ممؼؼوبؾمصؾؿماظلؾىمرؾوقماظؼرآغلماظـصمؼلؿكدمممل "متؾعينمصؿـ"

مظقمألغف"مكسصوغموعـ:م"ممضقظفمسيماإلجيوبمرؾوقموادؿكدممؼؿؾعين،مملممبـ

متؾؾغفمملموعـمسؾقفماظلالممدسقتفمبؾغؿفمعـمايؽؿمظشؿؾمؼؿؾعينمملموعـمضول

مضولمحنيمأعوماظدسقة،مػذه مبؾغؿفمعـمسؾكماألعرماضؿصرمصؼدمصوغلسموعـ:

مم:دؾقوغفمؼؼقلمحقٌمبعؾوده،ماهللمررييمعـموػذاموسصك،مةدسقاظ

ممم

                                                           

 .36 اآلية سورة إبراريم : (1)
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مممم
م(1)

متؾؼكمأغفمشريم.

ماألغؾقوءمخومتمردوظيموتقصقؾماٌؾنيماظؾالغمسيماظدسوةمسؾكمطؾريةمعلؽقظقي

م.ماظعوٌنيمإديممممربؿد

م:ماظؾؼرةممدقرةمسيممسؾقفماظلالممإبراػقؿمظلونمسؾكمتعوديمضقظفمسيمــ5

 مممم

مم
(2)

سؾقفممإبراػقؿمدقرةموسيم،

م مممم:ماظلالم

مم
(3)

مم.

مالمسؾقفماظلممإبراػقؿمزارمحنيمععنيمواضعمسـماظؽالمماألوديماآلؼيمكص

مبؾدًًامؼؽقنمأنماٌؽونمهلذاسؾقفماظلالممممصدسومبؾدًًا،مؼصؾحمأنمضؾؾماٌؽون

م.م"بؾدًًا"ممـظمصػي"موآعًـًوم،"جعؾام"مـظمثونمعػعقل"مبؾدًًا"مـصمآعًـًومؼؽقنموأن

                                                           

 . 15( سورة اإلسراء : اآلية 1)
 .126( سورة العقرة : اآلية 2)
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مبؾدًًا،ماٌؽونمصورمأنمبعدمصفلمآعًًوماظؾؾدمجيعؾمبلنممسؾقفماظلالممدسقتفمأعو

مسؾقفماظلالممإبراػقؿمصدسو مبوألظػ"ماظؾؾد"مصؽؾؿيمآعًًوماظؾؾدمػذامعؾجيمأنمربفم

م".اجعؾ"مظــمماظـوغلماٌػعقلمػلم"مآعًًوم"وماإلذورة،مادؿمعـمبدلمواظالم

ماألودي:مبدسقتنيمظؾؿؽونمسؾقفماظلالممإبراػقؿمدسوماظؾؼرةمدقرةمصػل

،مأعومصكمدقرةمإبراػقؿمسؾقفماظلالممآعًـًومؼؽقنمأنمواألخرىمبؾدًًا،مؼؽقنمأن

مظؾؿؽون ماظدسقتنيمسيمعـفمتلطقدًًامبعدمأنمصورمبؾدًًامأنمؼؽقنمآعًًومصؼدمدسو

مصؼولماظعزةمربمظفمادؿفوبمعوموػقماظؾؾد،مػذامألػؾماألعـمعطؾىمسؾك

مدؾقوغف :مممم

ممم

مممم

م
م(1)

م.

مإبراػقؿمظلونمسؾكمتعوديمضقظفمسيمــ6 مسم ماظلالم مم:ؾقف

ممم

مممم

ممم

ممم

ممم

                                                           

 .57( سورة القصص : اآلية 1)
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مممم

ممم

مممم

ممم
م(1)

م.

مأرؿعمواظذي"م،"ميقؿينمواظذي"م،"خؾؼينماظذي"ماظرتاطقىمءتجو

مظلمؼغػرمأن مػق"ماظػصؾمضؿريمبدون" م"اظرتاطقىمجوءتمحنيمسي" مصفق:

مم،"ؼفدؼـ مؼشػنيمصفق"م،"وؼلؼقينمؼطعؿينمػق" م" مضؿريمسؾكمعشؿؿؾي،

م"ػق"ماظػصؾ ميتواألعوماًؾؼمسيماٌؿؿـؾيماألوديماألصعولمألنموذظؽ،

مسؾكماظـوسمأطـرمإنمبؾمأحد،مصقفومجيودلمالمغقباظذموعغػرةمواإلحقوء

موجؾمهللمصقفوماٌطؾؼماظؿلؾقؿ مبوإلرعوممسـفماٌعربماظرزقمجوغىمأعوم،مسز

مومممصفقماٌلؿؼقؿ،ماظصراطمإديماهلداؼيموجوغىماظشػوء،موجوغىمواظلؼقو،

مصقفمبعضفؿمسـدموتفؿزمصقف،مخوظؼفؿمسؾكماالسؿؿودمسـماًؾؼمعـمطـريمؼغػؾ

مأنمعـفمزًـًومؼغشمأومؼـوصؼمأومخيودعمعـمعـفؿمصـفدماٌطؾؼ،مؿاظؿلؾقمضضقي

ممتقتمظـمأغفمغودقًًومضررًًا،سـفممؼدصعمأوماظرزقمسيمغػعًًومظفمجيؾىمضدمذظؽ

معللظيمسيمؼذػىمضدماظـوسمبعضمأنمطؿومورزضفو،مأجؾفومتلؿقسيمحؿكمغػس
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ماألضرحيمبعضمأومواٌشعقذؼـمواظعراصنيماظدجوظنيمبعضمإديماظؿداوي

ماألعقرمػذهمسيماظـوسمبعضمسـدمايولمطونمصؾؿوموء،ػاظشمـدػوسمؼؾؿؿس

مبضؿريمعمطدةماألصعولمػذهمجوءتمسزموجؾماهللمسيماٌطؾؼماظقؼنيمؼـؼصف

مربمػقمواإلعوتي،مواإلحقوءماًؾؼ،مربمأنماظؼرآغلماظـصمظقمطدماظػصؾ

مغػسممتقتمظـمأغفمصؽؿوماظشػوء،موربماظلؼقو،موربماإلرعوم،موربماهلداؼي

مإظقفماألعرمتػقضمأنمواظقؼنيماإلميونمعـمصؾقسمورزضفو،مأجؾفومقسيتلؿمحؿك

مممممممممممممظفمطؾفمواألعرمذظؽمطؾمسؾكماظؼودرموحدهمصفقمػـوك،مإظقفمتػقضفموالمػـو

مممم

مممم

ممممم
م(1)

م.

ماظلالممإبراػقؿمظلونمسؾكمتعوديمضقظفمسيمــ7 ممسؾقف :مم

ممم

ممم

مممم
م(2)

م.

                                                           

 . 82( سورة يس : اآلية 1)
 .73 - 72 من اان( سورة الاعراء : اآلي2)
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متعوديمضقظفمصػل :ممم

ممم مم

مغؼقلمــماإلجوبيمؼـودؾفماظدسوءمأنمععمؼلؿعقنمظػظماظؼرآغلماظـصمادؿكدم

مم:مدؾقوغفمايؼمؼؼقلماإلجوبي،معـؽوماظدسوءمعـو

مم

مممم

ممم

مم

مممم
م(1)

مسيمجؾموؼؼقلم.

مساله :مممم

ممممم

ممم

مممم

ممم

مم
م(2)

م.

ممتعوديمضقظفمسيماظضؿريمإظقفوماظعوئدماألصـوممػذهمألنموذظؽ مػؾ"

متػؽريموالمأعؾممصالمأدودفمعـماظلؿوعماغؿػكموإذامأصاًل،متلؿعمال"مؼلؿعقغؽؿ

                                                           

 . 60: اآلية  ( سورة غا ر1)
 . 186( سورة العقرة : اآلية 2)
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مالمإغفمصؼؾًمصالن؟مأجوبؽمػؾمظؽمضقؾمصنذامق،اإلرالمسؾكماإلجوبيمسي

مإجوبؿفمسيمظألعؾمعـؽمضطعًًومذظؽمطونمؼلؿعين،مأنمؼرؼدمالمأومأصاًلمؼلؿعـك

م!موقى؟مصؽقػمتلؿع،مالماظيتماألصـوممحولمػقموػذامإؼوك،

موتعوديمدؾقوغفمضقظفموسي :مم

ممممذطرم

معـمتـػعمالمطوغًمإذاماألصـوممػذهمألنم،ؼضرمعػعقلموحذفمؼـػعمعػعقل

م!؟مإظقفومؼؿؼربموالمؼعؾدػومالمعـمتـػعمأنمؼؿصقرمصفؾمإظقفو،موؼؿؼربمؼعؾدػو

متضرموالمأغؿؿمتضرطؿمالماألصـوممػذهمأنمؾؿلطقدصمؼضرمعػعقلمحذفمأعو

معـمتضرمأنمصعؾقفومتلؿطقعمطوغًمصؾقموحيوربفو،مؼعودؼفومعـمحؿكمشريطؿ،

م.جذاذًًاموجعؾفومقؿفوبؿقطموؼؼقممهلومؼؽقد

مسؾودةمإديمسؾودتفومترطؿؿمإذامتضرطؿمأنمــمأؼضًًومــمتلؿطقعمالمأغفومطؿو

معـمؼلؿقؼمصفؾمتضرموالمتـػعمالماألصـوممػذهمداعًموعوماألحد،ماظقاحد

م!حوظف؟مػذامعـمؼعؾدمأنمظعوضؾموػؾم!ؼصيعؾد؟مأنماظعفزمعـمصػؿفمػذه

ممم:تعوديمضقظفمسيمــ8

مممم

ممم
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مممم

ممم

ممم

مممم

مممم

ممم

مم

ممم

مممم
م(1)

م.

مظؾؿلطقدماإلذاضيمبؾػظمواظـعؿوءماظررييمجوغىمسيمؼرآغلظاماظـصمسربمأــ

مرولمبفو،موادؿؿؿعمحالوتفو،موذاقم،اإلغلونمإديموصؾًمضدماظـعؿيمأنمسؾك

مبؽؾؿيمدؾقوغفمايؼمسربمصؼدماظضراءمجوغىمسيمأعومضصر،مأممذظؽمسيمـاظزع

معس،مذبردمعلؿفمصؼدمدرجوتفو،مأدغكمسيمطوغًماظضراءمبلنمظإلذعور"معلؿف"

مالمعوماإلهللماظؾطػمعـمذظؽموسيماٌالضوة،مأوماالظؿؼوءمدرجوتمأدغكموػق

ممم:موأغفمضعقًػو،مخؾؼماإلغلونمأنمسؾكموتلطقدمخيػك،

مممم

ممم

ممم

مم
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مممم

ممم
م(1)

م.

مم ماهللم–ب مإدي ماإلذاضي مإدـود مصضؾمصك مأغفو مسؾك متلطقد مجالظف مجؾ

ؼدمأدـدمإديماإلغلونم،مصغعؿيمعلوضيمعـماهللمإديمسؾودهموخؾؼفم،مأعوماٌسمو

مؼؽقن مإمنو معـفو موايرعون ماظـعؿ مبنزاظي ماظعؼوب مصكممألن ماإلغلون ظؿؼصري

م مؼؼقل مذؽرػو، مدؾقوغف ممم:ايؼ

ممم

مممم

مممم
(2)

مسزم موؼؼقل م.

م: ممممموجؾ

ممممم

مممم

ممم

مممم

ممم
(3)

مابؿالءًً مذظؽ مؼؽقن موضد م،

وػذامعومؼشريمإظقفم،مورًًام،مصؿـمرضكمصؾفماظرضوموعـمدكطمصؾفماظلكطمواخؿؾ

                                                           

 .23 -20 اآليات من ( سورة المعارج :1)
 .   7( سورة إبراريم :اآلية 2)

 .79( سورة النساء : اآلية 3)
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مظؾؿمعـمإن م"مسفؾًًو مصؾكماهللمسؾقفمودؾؿم: مظفمخري،ممحدؼٌمغؾقـو أعرهمطؾف

مإنمأصوظقسمذظؽمإالمظ مصؾؿمعـ، مظفوبؿفمدراءمذؽر موإنمأصوبؿفمؽونمخريًًا ،

ظفمماخريًًمممممممممممممممممممممربمصؽونضراءمص
(1)

م.

،مطـققمدؾؾـوػومأومدونمشريهم"غزسـوػو"مجـمـمصكماظؿعؾريمبؼقظفمتعوديم:م

مأومأخد غوػو،معومؼدلمسؾكمذدةمتعؾؼماإلغلونمبوظـعؿيموحرصفمسؾقفومأزظـوػو

معو موػق ماٌؾؽ، مذلن مصك مايول مػق ممطؿو م متعودي مضقظف مم:بقـف

ممم

مممم

ممم

مممم

مممم

مممم

مممممم
(2)

م.

موؼل مدفقظي مصقف مدالظصوإلتقون ماظـزع موصك م، معـفممير ماٌـزوع متعؾؼ مذدة سؾك

مبوٌـزوع.

                                                           

 ( أخرجه اإلمام مسلم  ى صحيحه.1)

 .  26( سورة أل عمران : اآلية 2)
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ــؿكدممد ــماد ــمممـ ــيم:م"مؼؽ ــكمصــقغماٌؾوظغ ـــصماظؼرآغ ــقر"،م"مقسممماظ "م،ممممممممممممممطػ

اظــقعممصكقرم"مظؾدالظيمسؾكمذدةماظقلسموطػرانماظـعؿيمســدمػـذامممم،م"صرح"مم"

موػـقممعـماظؾشرمصكمايوظيماألوديماظؿكمػـكمزوالماظـعؿـيمســف،موذـدةماظػـرحممممم

ػـكممممبعـكماظؾطرمواألذرمواالدؿعالءمسؾكماظـوسمصكمايوظيماظـوغقـيماظؿـكمممػـو

ــوهماهللمجـؾمجالظـفموػــؿماظـذؼـمصـربوامصــكمممممدـققماظـعؿـيمإظقـف،مإالمعـــمادـؿمممم

ماظضراءموذؽروامصكماظـعؿوءم.

م9 م: متعودي مضقظف مممـ

ممم

مممم

مم

مم
(1)

حقٌمجوءتمطؾؿيم"مصؿقًم"مم.

م متعودي موضقظف م، مبوظقاو معؼروغي موال معلؾقضي مم:شري

ممم

مممم

ممم
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ممم
(1)

م قٌمح،

مبوظقاوم.ؿيم"موصؿقًم"علؾقضيمؾجوءتمط

وػذهماظقاوماظؿكمجوءتمصـكمضقظـفمتعـوديم:م"موصؿقـًم"مصـكمايـدؼٌممممممم

ســـمأػــؾماىـــيمضــولمبعــضماظعؾؿــوءمواٌػلــرؼـمإغفــومواومايــولم،مواٌعـــكمم

مجؾمجالظفمظعؾـودهممػوموايولمأغفومعػؿقحي،موذظؽمعـمزؼودةمإطرامماهللوجوء

دوعفؿماٌــمعـنيمأنمجعــؾماىـــيمعػؿقــيماألبــقابمعفقــلةمالدــؿؼؾوهلؿمضؾــؾمضــم

مإظقفو،موايولمظقسمطذظؽمععمأػؾماظـورمبؾمإنماظـورمتلخذػؿمبغؿيم.

وضولمبعضماٌػلرؼـمواظؾغقؼنيمإنمػذهماظقاومواوماظـؿوغقيمذظؽمأنم

م متعد مطوغً ماظعربقي ماظؼؾوئؾ مأربعي،مبعض م، مثالثي م، ماثـون مواحد، م: مصؿؼقل ،

ذطروامظذظؽمزيليم،مدؿيم،مدؾعي،مومثوغقي،مصؿلتكمبوظقاومععماظعددماظـوعـ،مو

م متعودي مضقظف معـفو مم:ذقاػد

مم

ممم

ممم

ممم

مم
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ممم
(1)

مم. متعودي م:وضقظف

م

م

م

مم

مم

م

مم

مم
(2)

م متعودي موضقظف ،:مم

مممم

مم

ممم

مم

مم

مم

ممم
(3)

،مععمأنماظقاومصكمػذهماآلؼيمهلومععـكم

مآخرموػقمإصودةماظؿـقؼعموالمعوغعمأنمؼؿضؿـمايرفمأطـرمعـمععـكم.

                                                           

 .  22 اآلية الته  :سورة ( 1)
 .  112 اآلية الاوعة :سورة ( 2)

 .5 اآلية الاحر م :سورة ( 3)
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مصكمايدؼٌممتوضدمذطر م"موصؿقًم"م واوماظـؿوغقيمصكمضقظفمتعوديم:

مايدؼ مصك م" مصؿقً م" م: متعودي مضقظف مدون ماىـي مأػؾ مأػؾسـ مسـ ممممممممممممممٌ

مأ مألن مذظؽ مباظـور، مسـفو مايدؼٌ مصك متعودي مظؼقظف مدؾعي ماظـور م:قاب

ممممم
(1)

مأعوم ،

م مغؾقـو مظؼقل مصـؿوغقي ماىـي مضولممأبقاب مثؿ ماظقضقء مصلحلـ متقضل معـ م" :

أذفدمأنمالمإظفمإالماهللموحدهمالمذرؼؽمظفموأذفدمأنمربؿدًًامسؾدهموردقظفم

ؾفؿماجعؾـكمعـماظؿقابنيمواجعؾـكمعـماٌؿطفرؼـمصؿقًمظفممثوغقيمأبقابماظ

اىـيمؼدخؾمعـمأؼفومذوءم
"(2)

م.

ٌـومطوغـًمأبـقابمممموظقاوم،موبـمععفـومممرشيصؾؿومطوغًمأبـقابماىــيممثوغقـيمسصيؾ ـمممم

جفـــؿمدــؾعيمملمؼــمتمععفــومبــوظقاو،موصــكمطــقنمأبــقابماىـــيممثوغقــيموأبــقابم

ممسزموجؾمأودعمعـمشضؾف.جفـؿمدؾعيمعومؼدلمسؾكمأنمررييماهلل

م:م–م10 ماألغعوم مدقرة مصك متعودي مممضقظف

ممم

                                                           

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

ممم
(1)

م.

م م" متعوديم: مصكمضقظف ماٌكورؾني مضدممضؿري مسؾكغصؼد ضؿريممرزضؽؿ"

مغ م" متعودي مضقظف مصك ماإلدراءاظغوئؾني مدقرة موصك ماظرتتقىمرزضفؿ" ممممممممممممممممجوء

م م: متعودي مضقظف مصك مذظؽ مممسؽس

مم

مممم

مم
(2)

م.

م دــؾقوغفم:مايــؼموطــؾمضــدموضــعمعقضعــف،مصػــكماآلؼــيماألوديمؼؼــقلمم

ممم

مممممصؿـمػـومظؾقونمايولم،مأىمالمممم،

تؼؿؾقامأوالدطؿمبلؾىماظػؼرماظقاضعمبؽؿمخشقيمأنمؼزؼدطؿمػمالءماألوالدمصؼرًًام

ؿلغـفممرورزقمؼقعـفمممفاضعـموفمودائؿًًـومحبوظـمممسؾكمصؼرطؿ،موٌومطونماظػؼريمعشغقاًل

سبــمغـرزضؽؿ"مصؾـدأممبـومؼـودـىمممممم"مايؼمسزموجؾمسؾكمذظـؽمبؼقظـفمتعـودي:مممم

                                                           

 .151 اآلية ( سورة األنعام :1)
 .   31 اآلية اإلسراء :سورة ( 2)
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"مإؼـوػؿ"مظقطؿؽــفؿمأؼضًًـومسؾـكممممممومبؼقظـفممتعـوديم:مممحولماٌكورؾني،مثـؿمثــكمم

مأبـوئفؿمعـمبعدػؿ.

ــؾقوغفم:مممممم ــقلمدـــ ــراءمصقؼـــ ــقرةماإلدـــ ــفمدـــ ــكمآؼـــ ــومصـــ ممأعـــ

مم

ممممموأعــرمعـطؼــكمأنماظــذىم.

مالماظػؼريم،مؼؼقلماظشوسر:مممممممممممممممممخيشكماإلعالقمواظػؼرمػقماظغين

مكمخيشكمسؾقفمعـماظػؼرمشيوأنماظِغمممممماظػؼرمؼرجكمظفماظغـكممترمأنأملم

م

بقؿفؿموتـدبريمأعـقرػؿمأطــرممممعشغقلمحبـولمأبـوئـفموتـرمممم–شوظؾًًومم-واظغـكم

ايــؼمدــؾقوغفممطؿــؽـغوظفمحبــولمغػلــفم،مصؽــونماألغلــىميوظــفمأنمؼصيغشــاعـــم

سبـمماٌكورؾنيمػـومسؾكمعومؼشغؾفؿموػقمرزقمأبـوئفؿ،مصؾدأمبؼقظفمدؾقوغفم"

غــرزضفؿ"مثــؿمثـــكمبويــدؼٌمســـمرزضفــؿمػــؿمصــكمضقظــفم:م"موإؼــوطؿم"موطلغــفمممم

ــرزقمممممم ــوطؿمصـــقـمبؼــدرتـوموعشــقؽؿـومغ دــؾقوغفموتعــوديمؼؼــقلمهلــؿم:مطؿــومرزضـ

مأبـوءطؿمأؼضًًو.
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مواظغين ماظػؼري مسؾك مايفي ماظؼرآغك ماظـص مؼؼطع مععًًو ماآلؼؿني موبفوتني

م مأو مػذا مؼؼدم مضد مأجؾفو معـ ماظؿك ماظعؾي موؼزؼؾ مضؿؾمععًًو، مطؾرية مسؾك ذاك

،مألنماهللماألوالدمعـماظػؼرمأومخشقيماظػؼر،مصالمسذرمبعدمذظؽمظػؼريموالمظغين

سزموجؾمػقمماٌؿؽػؾمبرزقمػذاموذاك،مبؾمإغفمتؽػؾمبرزقمطؾمدابيمؼؼقلم

مممممدؾقوغف:

مممم

مم

م

مممم

مممم
(1)

م.

م11 متعودي مضقظف ممم:ـ

مم

ممم

ممم

مممم

ممممم
(2)

مم.
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"مصكمػذهماآلؼيمصوئدةممصػكمتؼدؼؿمطؾؿيم"مذرطوءم"مسؾكمطؾؿيم"ماىـ

مممممممممممممممممممممجؾقؾـــيموععــــكمعؼصـــقدمظذاتـــفمالمدـــؾقؾمإظقـــفمعـــعماظؿـــلخري،مؼؼـــقلماإلعـــوممممم

وبقـونمذظـؽمأغــوموإنمطــومغـرىمذيؾـيماٌعــكموربصـقظفمأغفـؿممممممممممم:مسؾدماظؼوػر

جعؾقاماىـمذرطوءموسؾدوػؿمععماهللمتعوديم،موطونمػذاماٌعـكمحيصؾمعـعمم

ؼؿ،مصـننمتؼـدؼؿماظشـرطوءمؼػقـدمػـذاماٌعــكموؼػقـدمممممممماظؿلخريمحصقظفمعـعماظؿؼـدمم

هللمذـرؼؽمالمعــماىــموالمعــمممممؼـؾغكمأنمؼؽقنمععـكمآخر،موػقمأغفمعومطونم

ػدمذظؽموملمؼؽـمصقـفممؼمملمإذامأخرمصؼقؾمجعؾقاماىـمذرطوءمهللشريماىـ،مو

ذكءمأطـرمعـماإلخؾورمسـفؿمبلغفؿمسؾدواماىـمععماهللمتعوديم،مأعـومإغؽـورمأنممم

وأنمؼؽقنمظفمذرؼؽمعـماىـموشريماىـمصالمؼؽـقنمصـكمممماهللمشريه،مؼعؾدمعع

اظؾػظمععمتلخريماظشرطوءمدظقؾمسؾقفم
(1)

م.

صػكمتؼدؼؿماىـمسؾكمذرطوءمؼؿقجـفماإلغؽـورمإديمطـقنماىــمذـرطوءمممممم

كماىــمصقؽـقنماإلغؽـورممممؾـمهلل،مصقؽقنمخوصًًومبذظؽ،مأعومصـكمتؼـدؼؿمذـرطوءمسممم

عـماىـمأممعـمشريػؿم،موؼدخؾممعؿقجفًًومإديمعطؾؼمادبوذمذرؼؽمهللمدقاء

                                                           

. د .  اايز الداياة ، ناار مماعاة ساعد  احقيق د. دمحم رااوان الداياة 276( دالآه اإلعجاز لإلمام عبد القارر ص 1)
 الطععة الثانية. ،م1987 -را 1407دماق سنة  –الدين 
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صـكمػـذاماإلغؽـور،مثـؿمؼـلتكمممممممؼؽمهللمدقاءمعـماىـمأممعـمشريػـؿمادبوذمذر

ذطرماىـمبعدمطؾؿيم"مذرطوء"مظقؿقجفمإظقـفماإلغؽـورمعـرةمأخـرىمسؾـكمدـؾقؾممممممم

اًصــقص،مصقؽــقنماظـــصماظؼرآغــكمضــدمأغؽــرمسؾــقفؿمادبــوذػؿمهللمســزموجــؾمم

ثـؿمزادػـؿمإغؽـورًًامأومتقبقكًًـوممممممذرطوءمعـمدوغفمدقاءمعـماىـمأممعـمشريػؿ

تعـوديماهللمســمإصؽفـؿموذـرطفؿمممممم،هللمءسؾكمخصقصقيمادبوذػؿماىــمذـرطومم

مامطؾريًًا.سؾقًّ

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

مخومتي

موخؿوعًًومأدفؾماآلتكم:

ـمأنمررؼؼيماظؿعؾريمسـماألصؽورمأوماظعقارػمأوماألحودقسمإذامجـوءتمم1

واٌقاءعيمبنيماظؾػظمصكماظؿقاصؼممصكمأسؾكمدرجوتماٌشوطؾيموإصوبيماحملّز

صنغــوممم–ضـؿـمذـقؽًًومعــمذظـؽمممممؿواٌعـك،مدقاءمتضؿـًمرعـزًًامأومضـوسًًـومأممملمتمم

ــؾريىم"م،موػــقماٌصــطؾحمممممم ــودلماظؿع ــومعصــطؾحم"ماٌع ــؼمسؾقف ميؽـــمأنمغطؾ

م. األسؿ

ـمأنمػذهماظطرؼؼيمإذامتضؿـًمرعزًًامأومضـوسًًومأومخؾؼمعقضػمأومدؾلؾيم2

صنغــومميؽــمأنمغطؾـؼممممم–واألصؽـورممعـماٌقاضػمتعـودلماظعقارـػمواٌشـوسرمممم

سؾقفومعصطؾحم"ماٌعودلماٌقضقسكم"مصؿؽقنماظعالضيمبقــفموبـنيم"ماٌعـودلمممم

مصؽؾمععودلمعقضقسكمػقمععودل،ماظؿعؾريىم"مسالضيمسؿقمموخصقصمعطؾؼم

متعؾريىموالمسؽسم.
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ـمأنمررؼؼيماظؿعؾريماظؾغقىمإذامملمتؿضؿـمرعزًًاموالمضـوسًًوم،موطوغـًمصـكممم3

مممممممممممممصنغــومميؽــمأنمغطؾـؼمسؾقفـومعصـطؾحمممممم–بـنيماألظػـوزموععوغقفـوممممضؿيماٌشوطؾيم

،موتؽــقنماظعالضــيمبقـــفموبــنيماٌعــودلماظؿعــؾريىمسالضــيممم""ماٌعــودلماظؾغــقى

،مصؽؾمععودلمظغقىمػقمععـودلمتعـؾريىموالمممم-أؼضًًومم-سؿقمموخصقصمعطؾؼ

مسؽس.م

وععــوهمممامضصـدمبـفمضؿـيماٌشـوطؾيمبـنيماظؾػـظممممممـمأنماٌعودلماظؾغقىمإذ4

صنغـومميؽـمأنمغطؾؼمسؾقفمعصطؾحم"ماٌعودلماظؾػظكم"م،موإذامضصدمبـفمضؿـيممم

ؽورمصنغـوماٌشوطؾيمبنيماىؿؾيمأوماظعؾورةموعومتعربمسـفمعـمسقارػموعشوسرموأص

مميؽـمأنمغطؾؼمسؾقفمعصطؾحم"ماٌعودلماألدؾقبكم"م.

حمنمملمؼؿـووهلومغؼودغوماظؼدعوءمطؿصطؾأنمضضقيماٌعودلماظؾغقىموإم-5

غؼدىمصنغفومضوربيمجبذورمرادكيمصـكمتــظريػؿمظؼضـقيماٌقاءعـيمواٌشـوطؾيمممممم

مبنيماألظػوزموععوغقفو،موصكمتطؾقؼوتفؿمهلذهماظؼضقي.

مألنم6 ماظؼرآغك، ماظـص مجقاغى مبعض مسؾك ماظؿطؾقؼ ماخرتت مأغـك ـ

م مػق ماظؽرؼؿ مم–اظؼرآن موتػصقاًل مواظؾقون،مم–ذيؾي ماظؾالشي مدرجوت مأسؾك صك

ٌشوطؾيمبنيماألظػوزموععوغقفو،موطقػمالمؼؽقنمطذظؽموسؾكمذروةمدـوممضؿيما
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مإذم ماىـ متؾؾٌ ممل م؟ ماظؽربى ماإلدالم موععفزة م، ماظعوٌني مرب مطالم وػق

مضوظق مأن مإال مممسعؿف ممم:ا

ممم

ممم

مممم

مممم

(1)

متعودي مضقظف ماألسراب مأحد ممسع مأن موعو م، ممم:

ممم

مم

ممم

ممم

ممم

مم

م
(2)م

نمأؿكماغطؾؼمظلوغفمضوئاًلم:مأذفدمح،م

ماظذىم مػذا مصؿـ موإال ماٌكؾقضني مطالم مؼشؾف مال ماظعوٌني مرب مطالم ػذا

مصؿؾؾعم؟موؼؼلؿطقعمأنمؼلع لعرماظلؿوءمأنمتؽػمسـمرماألرضمأنمتؾؾعمعوءػو

مإغزالماٌوءمصؿؼؾع؟!

                                                           

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

ذظؽمألنماظؼرآنماظؽرؼؿممآن،اظؽالممذعرموغـرموضرم:لططفمحلنيمإديمأنمؼؼقم

مط مغوإن مأغف مإال موحروصفؿ مطالعفؿ مجـس معـ ماظػصوحيمون مصك موحده لقٍ

ضدممفقتصؾمإديماألمسوعمحؿكمتؽقنمععوغمواظؾالشيمواظؾقون،مإذمالمتؽودمأظػوزف

ما مإدي مسؾقؽظؼؾقبوصؾً مصقففؿ مواحدم، مدصعي معـف متدرىمايلـ مصال ة،

مأم مظػظف مجفي معـ ممأجوءك موصدق مععـوه، مجفي ماعـ مإذهلل مدؾقوغف ممممممممممممايؼ

م: ممممؼؼقل ...مم

مممم

ممم

ممممم

مممم
(1)م

م.

وػقمحلؾـوموغعؿماظقطقؾ،موآخرمدسقاغومأنمايؿدمهللمم،واهللمعـموراءماظؼصد

م.مومطـريًًامؿًًاظؾفؿمسؾكمربؿدموآظفموصقؾفمودؾؿمتلؾقمظعوٌني،موصؾ ربما

م

م

م

                                                           

 .42 -41 ااناآليلت :  صسورة ( 1)
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م

م

م

م

م

م

م

م

مأػؿماٌصودرمواٌراجع

م*****

بقــونمإسفــوزماظؼــرآنمظؾكطــوبلم)ضــؿـمثــالثمردــوئؾمسيمإسفــوزماظؼــرآنممم -1

اظؽرؼؿمظؾرعوغلمواًطوبلموسؾدماظؼوػر(مهؼقؼمربؿدمخؾػماهللمأريد،م

مم.1991صرمدـيموربؿدمزشؾقلمدالم،مطمدارماٌعورفممب

خطــوبماظـؼــدماظعربــل:مبـقؿــف،مآظقوتــفموأغلــوضفماٌعرصقــي،مأ.د/ربؿــدمرــفممم -2

 م.2001ػـ،م1422سصر،مطمذرطيمغوسمظؾطؾوسيمدـيم
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دالئؾماإلسفوزمظإلعوممسؾدماظؼـوػرمهؼقـؼمد.مربؿـدمرضـقانماظداؼـيمود.ممممممم -3

مم1987ػـــمــــم1407صــوؼزماظداؼــي،مغشــرمعؽؿؾــيمدــعدماظــدؼـمبدعشــؼ،مدـــيمم

 وغقي.اظطؾعيماظـ

دالالتماألظػوزمودرماظؽؾؿيمسيماظؼرآنماظؽـرؼؿمد.مسـورػماٌؾقفـل،مطممممم -4

 م.2002اٌمظػمدـيم

 روحماٌعوغلمظألظقدل،مغشرمدارماظرتاثمبوظؼوػرة،مبدونمتورؼخ.م -5

دـــقـقيماظـــؾقرتي:مذـــوسرؼيماٌؽـــون،ماٌعـــودلماٌقضـــقسل،ماظردـــؿمممممممم -6

م،م2004بوظؽؾؿــوت.مأ.د/مزطرؼــوماظـــقتلمطمذــرطيمغــوسمظؾطؾوســيمدــــيممممممم

 اظطؾعيماألودي.

ذــرحمدؼــقانمايؿودــيمظؾؿرزوضــل،مهؼقــؼمأريــدمأعــني،موسؾــدماظلــالمممم -7

 م.1967ػـ،م1387ػورون،مطمىـيماظؿلظقػمواظرتذييمواظـشرمدـيم

سقـورماظشــعرمالبــمرؾورؾــو،مهؼقـؼمد.مسؾــدماظعزؼـزمبـــمغوصـرماٌــوغع،مغشــرممممممم -8

 م.1985ػـ،مم1405عؽؿؾيماًونلمبوظؼوػرةمدـيم

.مربؿــقدماظربقعــل،مغشــرمدارمشرؼــىمظؾطؾوســيمواظـشــرممممممسيمغؼــدماظشــعرمدمم -9

 بوظؼوػرة.
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ـــيممم -11 ــوػرةمدــــ ــري،مطمعصــــــطػكمايؾــــــيبمبوظؼــــ اظؽشــــــوفمظؾززبشــــ

 م.1966ػـ/1385

اٌـؾماظلوئرمالبـماألثري،متؼدؼؿموتعؾقؼمد.مأريـدمايـقسي،مد.مبـدويمممم -11

 رؾوغي،مطمغفضيمعصر.

اٌكؿورمعـمغؼـد:متم.مسمإظقـقت،ماخؿقـورموترذيـيمعـوػرمذـػقؼمصرؼـد،مممممممم -12

 .2000ؼدؼؿمد.مجوبرمسصػقر،مغشرماجملؾسماألسؾكمظؾـؼوصيمدـيمت

اٌراؼوماٌؼعرةمد.مسؾدماظعزؼزمريقدة،مغشرمدؾلـؾيمسـوملماٌعرصـي،مسـددممممم -13

 م.2001إصدارمأشلطسمم272رضؿم

ــوغل،مطمعطــوبعمممممم -14 ــومسـ ــدمزطرؼ ــي،مد.مربؿ ــيمايدؼـ اٌصــطؾقوتماألدبق

لمظؾـشــرمدـــيماألػــرامماظؿفورؼــي،مغشــرماظشــرطيماظعوٌقــيموذــرطيمأبــلماهلــق

 م،ماظطؾعيماظـوغقي.2003

اٌعودلماٌقضقسلمسيماظشعرماىوػؾل،مأ.د/طـوزؿماظظـقاػري،مغشـرمممم -15

 م،ماظطؾعيماألودي.2010ػـمــم1431دارماهلداؼيمدـيم

اٌـــفٍماٌقضــقسلمسيماظـؼــدماألدبــل:مدرادــي،محملؿــدمســزام،مغشــرمممم -16

 م.1999اهودماظؽؿوبماظعربمدـيم
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بمألدؿوذغوماظدطؿقر/مربؿـدماظلـعديمممغصقصمغؼدؼيمألسالمماظـؼودماظعر -17

 م.1975ػـمــم1395صرػقدم"رريفماهلل"مطمدارماظطؾوسيماحملؿدؼيمدـيم

اظقدوريمبنيماٌؿـيبموخصقعفمظؾؼوضلماىرجوغل،مهؼقؼمربؿدمأبقم -18

اظػضؾمإبراػقؿموسؾلمربؿدماظؾفووي،مغشرمدارماظؽؿىماظعربقيمـــمبريوت،م

 م.1966ػــمـــمم1381دـيم


