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النص لاصبي في لخاب الصناغخحن (النخاﺑت ،والكػغ)
للػؿنغي ث395هـ
ص .هضى إﺑغاهُﻢ النﺒﻮي غﺒض الحلُﻢ

(*)

.

حامػت الحضوص الكمالُت

امللخص
ؾٗذ الضعاؾت بلى مداولت البدض ًٖ مضي اؾدُٗاب ؤع٧ان الىو وَُ٩لت بىاثه ف ٦خاب الهىاٖخحن ،مً خُض
خل ٤وها٢ض؛ وجإحي ؤَجُت الضعاؾت ف جصخُذ الىٓغة الكاجٗت
اوكٛاله بخإؾِـ ؤبٗاصٍ م٘ اإلاكخٛلحن به مً مغؾل وم ٍ
ًٖ ٧ىن البالٚت ال٣ضًجت بالٚت ال٩لجت والججلت ،خُض قإ ًٖ الضعؽ البالغ ال٣ضًم ٖىاًخه بهجا ؤي الىٓغة الجؼثُت
ْ
التي ال حؿخىٖب الىو بإ٦جله ،وال جدغم ٖلى ججاؾ ٪ؤظؼاثه ووخضة ؤع٧اهه ،بط ؤن ظل ٖىاًخه ٢ض جىٟ٢ذ ٖىض
الخىٓحر لٗلىم البالٚت الشالزت ،و٦ثرة الخ٣ؿُجاث والخٗغٍٟاث التي َّؤصث به بلى الخذجغ ف ٢ىالب مً الخُٗ٣ض والججىص،
وَظا ما مىذ الٗلىم ألازغي مكغوُٖت ال٣ى ٫بٗضم نالخُخه وؤن حؿدبض ٫به ٖلىم ؤ٦ثر وظاَت ف صعاؾت الىو ألاصبي،
والخ٣ُ٣ت ؤن َظٍ الضٖىاث جدخاط بلى الضعؽ والخإمل وإٖاصة ال٣غاءة للجىجؼ البالغ ال٣ضًم ،ف عئٍت مىيىُٖت جبخٗض
ًٖ الخإوٍل اإلاخٗؿ ٠لىهىنه وٞغى الىٓغٍاث الخضًشت ٖلحها التي جُٗ٣ها ًٖ ؾُا٢اتها اإلاىيىُٖت والش٣اُٞت،
واؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنٟي الخدلُل ٦جىهج مىاؾب للضعاؾت ،و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى هخاثج ؤَجها:
اؾدُٗاب ٦خاب الهىاٖخحن ألبٗاص الىو التي جا٦ض الىٓغة ال٩لُت له وال٣اثجت ٖلى الىخضة والخجاؾٖ ٪بر م٩ىهاجه
اللٛىٍت والٟىُت ،والتي ٧اهذ ع٦حزة لل٨كُ٢ ًٖ ٠م ؤزغي جخهل بالىو مشل الُ٣جت اإلاٗغُٞت له ٖىض مسخل٠
الخًاعاث وؾاثغ الش٣اٞاث.
الهلماث املفخاخُت :الىو ألاصبي ،ظجالُاث الىو ،وْاث ٠الىو٦( ،خاب) الهىاٖخحن للٗؿ٨غي.

(*) ؤؾخاط البالٚت الٗغبُت اإلاؿاٖض ٧ -لُت التربُت وآلاصاب  -ظامٗت الخضوص الكجالُت
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Literary text in Al-Askary's book (Al Senaetain) : Writing and Peotry
Dr. Huda Ibraheem Abdulhaleem)*(
Northern Border University University

Abstract
The study sought to find the extent of understanding the text pillars of the structure of its construction in AlAskary's book (Al Senaetain), as far as it concerned with establishing its dimensions with the sender, recipient, and
critics. The author used the descriptive analytical research method as an appropriate method of this study, The study
reached various results, the most important of which is the absorption of the textbook (Al Senaetain), the dimensions
of the text that confirm the overall view that based on unity, cohesion across its linguistic and artistic components,
which was a pillar to reveal other values that related to the text such as the cognitive value of it in different civilizations
and other cultures.

Keywords: literary text, text aesthetics, text functions, (book) Al Senaetain for Al-Askary.

(*)

Huda I. Abdulhaleem, Assistant Professor of Arabic Rhetoric, College of Education and Arts, Northern Border University.
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٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو -ل ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـواﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
املﺠﻠ
اﻟﻤ
ص .هضى إﺑغاهُﻢ النﺒﻮي غﺒض الحلُﻢ  ،النص لاصبي في لخاب الصناغخحن (النخاﺑت ،والكػغ)
للػؿنغي ث395هـ

املﻘضمت
ٌٗض ٦خاب الهىاٖخحن (ال٨خابت ،والكٗغ) ألبي َال ٫الٗؿ٨غي مً اإلاكاعَ٘ البالُٚت التي ججشل مغخلت الىطج ف
الضعؽ البالغ  ،وجبضو ؤو ٫بقاعاث الىطج مكغ٢ت ف ٖىىان ال٨خاب ،الظي ظٗله ف ال٨خابت والكٗغٞ ،لم ًسههه
لل٨خابت وخضَا ،وال للكٗغ وخضٍ ٖلى هدى ما طَبذ بلُه ٌ
٦شحر مً اإلاهىٟاث ٢بله ،بل ظج٘ بُجهجا .وجخىالى بقاعاث
الىطج ف مداوالث الٗؿ٨غي التي حؿعى بلى الخإَحر لهظٍ الٟىىن ألاصبُت ،وعؾم مٗاإلاها ل٩ل اإلاٗىُحن بالٗجلُت
ؤلابضاُٖت.
٦جا ًجشل َظا ال٨خاب ف الضعؽ البالغ هُ٣ت جدى ٫مً مغخلت الاهُباُٖت والخإزغٍت بلى مغخلت اإلاىهجُت والٗىاًت
بالخىُٓم والخبىٍب ،وَى ما ال ٌٗجي اهخٟاء الظو ١والٟىُت ٖىه٣ٞ ،ض ظج٘ بحن ؾجاث اإلاضعؾت ألاصبُت ؤو ٖلى خض ٢ى٫
الٗؿ٨غي -مضعؾت نىإ ال٨الم  -واإلاضعؾت ال٨المُت (الٗؿ٨غي0750،مـ ،م  ،03وعاظ٘ السىل 0740 ،مـ ،م)041
و ً
هٓغا ألَجُت َظا ال٨خاب وما ٢ضمه بلى الضعؽ البالغ ٣ٞض ؾٗذ الضعاؾت بلى الى٢ىٖ ٝلى جهىع الٗؿ٨غي
ًٖ الىو ألاصبي ،ومداولت اؾدُٗابه ألبٗاصٍ املسخلٟت؛ ٌبُٛت جصخُذ الىٓغة الساَئت الكاجٗت ًٖ البالٚت الٗغبُت
ال٣ضًجت بإنها بالٚت ال٩لجت والججلت ال بالٚت الىو٨ٞ ،ك ٠الٗؿ٨غي ًٖ َىضؾت بىاء الىو وَُ٩لخه ،ولم ًٟذ
الضعاؾت الى٢ىٖ ٝلى مٗالجاجهً -
ؤًًا -لبٌٗ الً٣اًا الى٣ضًت التي ؤزاعَا ف ٦خابه مشل ًُ٢ت زىاثُت الل ٟٔواإلاٗجى،
والؿغ٢اث ،و ٠ُ٦ظاء جىَُْ ٠ظٍ اإلاٗالجاث ف مًاٖٟت ؾلُت الىو ألاصبي وَُجىخه ٖلى ٧ل ؤع٧ان الٗجلُت
ؤلابضاُٖت.
ؤما ًٖ مجهج ف الضعاؾت ٣ٞض جبيذ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي الخدلُل الظي ً٣ىم ٖلى الٗىاًت بالضعؽ والخدلُل
ل٩ل ما ط٦غٍ الٗؿ٨غي بزغ مٗالجخه للىو ألاصبي وما ًخهل به و ٤ٞعئٍت بالُٚت.
أصﺑُاث الضعاؾت.
مً الضعاؾاث التي حٗغيذ ل٨خاب الهىاٖخحن صعاؾاث لها نلت مباقغة بجىيىٕ الضعاؾت ،وصعاؾاث طاث
نلت ٚحر مباقغة .ومً الضعاؾاث التي ٧اهذ لها نلت مباقغة بجىيىٕ الضعاؾت.
الضعاؾت لاولى :البالٚت الٗغبُت ؤنىلها وامخضاصاتها ،دمحم الٗجغي ،صاع ؤٞغٍُ٣ا الكغ ،١اإلاٛغب0777 ،مـ ،وعص ف
ال٣ؿم الشاوي مً َظا ال٨خاب ف اإلابدض ألاو ٫مىه صعاؾت بٗىىان (الهىاٖخان :ال٨خابت والكٗغ ألبي َال ٫الٗؿ٨غي)،
الهٟداث مً  067بلى.113
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ظاءث َظٍ الضعاؾت ف بَاع هٓغي ٌٗغى ملخاولت الٗؿ٨غي وي٘ بالٚت ٖامت جدؿ٘ للجىٓىم واإلاىشىع ٦خابت
وقٟى اٍا ،وجخىػٕ م٩ىهاتها ٖلى مبدشحن َجا :الخضاو ،٫والىو .وَكجل الخضاو :٫اإلاغؾل ،واإلاخل٣ي .ؤما الىو ِٞكجل
الهىع البالُٚت ،وألازظ (الخىام)
ْ
احؿجذ َظٍ الضعاؾت الجاصة باإلًجاػ والازخهاع ،بط ازتزلذ ٧ل ألا٩ٞاع الؿاب٣ت ٖلى ؤَجُتها ف ؾذ ٖكغة
ْ
ؤلاًجاػ وٖضم الخٗغى ل٨شحر مً ألا٩ٞاع التي ٖغيها الٗؿ٨غي ًٖ الىو وؤبٗاصٍ؛ ألنها
نٟدت ،مجا ٌكحر بلى مضي
تهض ٝف اإلا٣ام ألاو ٫بلى مداولت الى٢ىٖ ٝلى م٩ىهاث البالٚت الٗامت ٖىضٍ .وَى ما ؾى ٝجُٟض مىه صعاؾتي التي جغ٦ؼ
اَخجامها ٖلى مداولت الخإَحر للىو ألاصبي ،وعؾم م٩ىهاجه وؤبٗاصٍ.
الضعاؾت الشانُت :جضاولُت اإلاخ٩لم ف ٦خاب الهىاٖخحن ف ؤصب ال٨خابت والكٗغ ألبي َال ٫الٗؿ٨غي ،ألم السحر
ؾلٟاوي ،ظامٗت ٢انضي مغباح ،وع٢لت ،اإلاٛغب0105،مـ ،الهٟداث مً  070بلى.000
جغ٦ؼ َظٍ الضعاؾت ٖلى آلُاث الخضاولُت التي جًجً هجاح الٗجلُت الخىانلُت مىظ نضوعَا مً لضن اإلاخ٩لم ختى
ونىلها بلى اإلاخل٣ي ،ومً َظٍ آلالُاث والكغوٍ :جسحر الل ،ٟٔوخؿً الخهغ ،ٝومغاٖاة اإلاخل٣ي...بلخ َظٍ الخ٣ىُاث
التي اؾخىظبها الٗؿ٨غي ف ميصخئ الىو؛ لُدضر الخإزحر اإلاُلىب ف الؿام٘ ،وَى ما ؾخُٟض مىه صعاؾتي م٘ ازخالٞها
ف اإلاىيىٕ واإلاىهج.
الضعاؾت الشالشت٢ :غاءة ف م٣ضمت ٦خاب الهىاٖخحن ال٨خابت والكٗغ ،خؿحن ؤخجض ٦خاهت ،مجلت ٧لُت آلاصاب
واللٛاث ،ظامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت0100 ،مـ ،الٗضص  ،00الهٟداث مً  014بلى.006
ع٦ؼث الضعاؾت ٖلى الٗىاًت بجال ٠ال٨خاب ،وؤَم الً٣اًا التي ؤزاعَا ال٨خاب ،ومىهج الٗؿ٨غي ف الخِؿحر ٖلى
ال٣اعت ،وَى ما ًسخل ًٖ ٠مىيىٕ صعاؾتي.
الضعاؾاث طاث الهلت ٚحر اإلاباقغة :وه صعاؾاث جخهل بالىو ألاصبي ،وه ٦شحرة ومخىىٖت ،ومجها:
الضعاؾت لاولى :خى ٫صعاؾت الىو ألاصبيٖ ،بض اإلال ٪مغجاى ،مجلت ألا٢الم ،صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت ف
بٛضاص0760،مـ ،الٗضص ،6 ،5الهٟداث مً 34بلى .43
الضعاؾت الشانُت :وْاث ٠الىو ف الترار الى٣ضي الٗغبي ،زالض ٖبض الغئو ٝالجبر ،املجلت ألاعصهُت ،ظامٗت
ماجه ،مج ،4الٗضص 0117 ،0مـ ،الهٟداث مً061بلى.002
الضعاؾت الشالشت :الىو ف الترار الى٣ضي الٗغبي ،زالض ٖبض الغئو ٝالجبر ،املجلت ألاعصهُت ،ظامٗت ماجه ،مج،5
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الٗضص 0100 ،2مـ ،الهٟداث مً 077بلى.100
ع٦ؼ ٦خاب الهىاٖخحن ٖلى عؾم مٗالم الىو ألاصبي ،ولم ًٟخه ؤن َظٍ اإلاٗالم ٢ض جخًاٖ ٠ويى ًخا ف الٗالث٤
التي جغبِ الىو ب٩ل مً ًخهل بهً ،
بضءا مً ميكئه ومغو ًعا بجخلُ٣ه و ً
اهتهاء بىا٢ضٍٞ .اإلابضٕ ؤو ميصخئ الىو ً٨كًٖ ٠
الىو ،و٦ظل ٪اإلاخل٣ي ٞالىو ٗٞل جىانل ٌّ ًغبِ بحن مىخجه ومخلُ٣ه وها٢ضٍ  -بىنٟه م ً
خلُ٣ا ف ألاؾاؽ -وَى ما
اؾخضعى الضعاؾت ؤن ج ٘٣ف زجؿت مباخض ٌؿب٣ها م٣ضمت وججهُض وجيخهي بساججت:
املﻘضمت :وحكخجل ٖلى ؤَجُت الضعاؾت ،والضوا ٘ٞبلى ازخُاع اإلاىيىٕ ،واإلاىهج ،وؤصبُاث الضعاؾت ،وٞهى٫
الضعاؾت.
الخمهُض :وٍدىاو ٫الىو (بق٩الُت اإلاهُلر ف خًىع اإلاٟهىم).
املﺒدث لاوى :البالٚت وؾُلت /الىو ٚاًت.
املﺒدث الشاني :ال٨ك ًٖ ٠اإلابضٕ ف الىو.
املﺒدث الشالث :ال٨ك ًٖ ٠اإلاخل٣ي ف الىو.
املﺒدث الغابؼ :الىو مُ٣اؽ لظاجه.
املﺒدث الخامـ :الىو بحن الججالُت واإلاٗغُٞت.
و ً
ؤزحرا زاججت البدض التي حكخجل ٖلى ؤَم الىخاثج التي جىنلذ بلحها الضعاؾت ،وزبذ باإلاهاصع واإلاغاظ٘.
الخمهُض

النص ( إقهالُت املصؼلح في خظﻮع املفهﻮم)
ًجض اإلاخدب٘ للجهُلر ف اإلاضوهت الٗغبُت ال٣ضًجت نٗىبت بالٛت ف الى٢ىٖ ٝلى صاللخه باإلاهُلر ،وال ٌٗىص ألامغ
بلى “٣ٞغ لٛىي ؤو يٗ ٠هٓغي ،ؤو عجؼ مجهج ٖىض اللٛىٍحن والى٣اص البالُٚحن الٗغب ،بل ٌٗىص بلى اعجباٍ اإلاهُلر ف
لخٓت ز٣اُٞت ومٗغُٞت زانت بال٣غآن ال٨غٍم والخضًض الكغٍ( ”٠ؤلاصعَسخي ،0105،م ٞ )56جً مٗاوي الىو التي
وعصث ف اإلاعجم الىؾُِ ”:ما ال ًدخجل بال مٗجى و ً
اخضا ،ؤو ال ًدخجل الخإوٍل ،ومىه ٢ىلهم :ال اظتهاص م٘ الىو ...وٖىض
ألانىلُحن :ال٨خاب والؿىت” ( مجج٘ اللٛت الٗغبُت 0112مـ ،ماصة” َّ
هو” ) ٞالضاللت اللٛىٍت للجهُلر اعجبُذ
بالىهحن اإلا٣ضؾُحن :ال٣غآن ال٨غٍم ،والخضًض الكغٍ٦ ،٠جا اعجبُذ بضالالث ؤزغي ٧اهذ بُٗضة ًٖ الاؾخٗجا٫
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الضالل الظي ٖغٞخه اإلاضوهت الى٣ضًت ،بط اعجبُذ الضاللت اللٛىٍت بالٓهىع والخدغٍ ٪والاهخهاب والاعجٟإ والاؾخسغاط
والاؾخ٣هاء( ًىٓغ ابً مىٓىع ،ص.ث :ماصة “ َه َ
م َ
و”) ،والؼمسكغي0766 ،مـ ،ماصة “ َن َ
ه َ
م”) ،والجىَغي،
0762مـ :ماصة” َه َ
ه َ
و” )٦ ،جا جغظ٘ بق٩الُت اإلاهُلر(الىو) بلى اوكٛا ٫الٗغب بخدضًض هىٕ الجيـ ألاصبي،
والاؾخٗجا ٫الىيع له ،والىٓغ بلُه ٖلى ٧ىهه مجاعؾت حٗبحرًت ،وَى ما ًج ً٨جبحن بزغٍ ف اؾخٗجالهم الكٗغ م٘
ال٣هُضة ،والسُابت م٘ السُبت ،وال٨خابت م٘ الغؾالتٞ ،الىع بالجيـ ألاصبي وهىٖه والسهاثو الىىُٖت والؿجاث
الٟاع٢ت له ًٖ ٚحرٍ مً ألاهىإ ٧ان مىظى ًصا حكهض ٖلُه ال٨ثرة اإلاخىاجغة مً اؾخسضام َظٍ اإلاهُلخاث ف اإلاضوهت
الٗغبُت ال٣ضًجت.
وال ٌٗجي ٖضم اعجباٍ اإلاهُلر باإلاٟهىم ُٚاب اإلاهُلخاث البضًلت الضالت ٖلى الاؾدُٗاب للجٟهىم ف اإلاضوهت
الٗغبُت ال٣ضًجت ٖامت ؤو ٦خاب الهىاٖخحن زانت٣ٞ ،ض جىاجغ ٖضص مً اإلاهُلخاث ٖلى لؿان الٗؿ٨غي ف ٦خابه
الهىاٖخحن ،لٗل مً ؤقهغَا اؾخٗجاله لل٨الم ف جهغٍده ”:وجسحر ألالٟاّ ،وإبضا ٫بًٗها مً بٌٗ ًىظب الخئام
كخبها ؤوله بأزغٍ ،وم ً
ال٨الم ،وَى مً ؤخؿً وٗىجه ،وؤػًٍ نٟاجه ...وٍيبػ ؤن ججٗل ٦الم ٪م ً
ُاب٣ا َاصًه لعجؼٍ ،وال
جخسال ٠ؤَغاٞه ،وال جدىاٞغ ؤَغاٞه ،وج٩ىن ال٩لجت مىه مىيىٖه م٘ ؤزتها ،وم٣غوهت بل٣ٟها؛ ٞةن جىاٞغ ألالٟاّ مً
ؤ٦بر ُٖىب ال٨الم؛ وال ً٩ىن ما بحن طل ٪خكى ٌٌؿخٛجى ٖىه وٍخم ال٨الم صوهه” ( الٗؿ٨غي0750 ،مـ،م )025
َظا الخهغٍذ ٖلى َىله ٌكحر مً ػاوٍت بلى ؤن اإلا٣هىص بال٨الم َى اليؿُج اللٛىي الظي جترابِ ُٞه الىخضاث
اللٛىٍت والضاللُت ٖلى اإلاؿخىي ألا٣ٞي ،وجخجاؾُٞ ٪ه ألاظؼاء واإلا٩ىهاث ٖلى اإلاؿخىي الغؤسخي ف وخضة واخضة ال ًجً٨
ٞحها الاهٟها ٫ؤو الخظ٦ .ٝجا ٌكحر مً ػاوٍت ؤزغي بلى ؤن اإلا٣هىص بال٨الم َى الىو.
٦جا ً٣هض بال٨الم الىو الكٗغي ،وطل ٪ف ٢ى ٫الٗؿ٨غي ”:بطا ؤعصث ؤن جهى٘ ٦الما ٞإزُغ مٗاهُه ببال،٪
وجىى ١له ٦غاثم اللٗٞ ”...ٟٔىض ٢غاءة َظا ال٣ى ٫وم٣اعهخه ب٣ىله ”:وإطا ؤعصث ؤن حٗجل ً
قٗغا ٞإخًغ اإلاٗاوي التي جغٍض
هٓجها ٨ٞغ ،٥وؤزُغَا ف ٢لب( ”...٪الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،مً )023خإ٦ض ؤن ال٨الم َى الكٗغ.
وٍ٣هض بال٨الم الىثر ٖىض الخضًض ٖىه ٦ج٣ابل للىٓم ،ف خضًض الٗؿ٨غي ًٖ ًٞاثل الكٗغ ًٖ الىثر ف
٢ىلهٞ ”:جً مغاجبه٣ً -هض الكٗغ -الٗالُت التي ال ًلخ٣ه ٞحها ٌ
شخيء مً ال٨الم الىٓم الظي به ػهت ألالٟاّ وججام
خؿجها” (الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )021
ً
مً َىا ٞال٨الم ً٣هض به الكٗغ ؤو الىثر -بطا ظاء م٣ابال للىٓم -ؤو ٦الَجا م ًٗا ،وَى بضوعٍ ً٣هض به الىو.
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املﺒدث لاوى
ٌ
ٌ
الﺒلغت وؾُلت  /النص غاًت
ّ
نضع الٗؿ٨غي ٦خابه الهىاٖخحن بالخضًض ًٖ الغ٦حزة التي ً٣ىم ٖلحها وه البالٚت ،وما ًخهل بها مً َغاث٤
ْ
الخٗبحر؛ بط ًجض ٞحها الؿبُل واإلاكغوُٖت للىنى ٫بلى ٚاًاجه ،والتي جىػٖذ ٖلى زالر:
الٛاًت ألاولى :وه ٚاًت صًيُت جخهل بالى٢ىٖ ٝلى بعجاػ الىو ال٣غآوي ،وجبضو آزاعَا ظلُت ف جهغٍده بإن”:
ؤلاوؿان بطا ؤٟٚل ٖلم البالٚت ،وؤزل بجٗغٞت الٟهاخت لم ًٖ ٘٣لجه بةعجاػ ال٣غآن مً ظهت ما ّ
زهه هللا به مً
ُخؿً الخإلُ ،٠وبغاٖت الترُ٦ب ،وما شخىه به مً ؤلاًجاػ البضٌ٘  ...بلى ٚحر طل ٪مً مداؾىه التي عجؼ السلٖ ٤جها،
وجدحرث ٖ٣ىلهم ٞحها “ ( الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م)5
الٛاًخان الشاهُت والشالشت :وَجا ؤصبِخان جخهالن بُُٟ٨ت بوكاء ٢هُضة ؤو عؾالتٗٞ ،لى اإلايصخئ لهجا ؤن ًخىؾل
ُ
الٛغع
بالبالٚت؛ ألهه“ :بطا ؤعاص ؤن ًهى٘ ٢هُضة ،ؤو ًيصخئ عؾالت  -و٢ض ٞاجه َظا الٗلم -مؼط الهٟى بال٨ضع ،وزلِ
ُ
بالٗغع ،واؾخٗجل الىخصخي الٗ٨غ  ( ”...الٗؿ٨غي0750 ،مـ،م  )6وَى ما ؤ٦ضٍ ف مىي٘ آزغ ؤياُٞ ٝه السُب بلى
الكٗغ والغؾاثل ف ٢ىله ”:ؤظىاؽ ال٨الم اإلاىٓىم زالزت :الغؾاثل ،والسُب ،والكٗغ ،وظجُٗها جدخاط بلى خؿً
جإلُ ٠وظىصة جغُ٦ب” ( الٗؿ٨غي0750 ،مـ،م)045
ٍ
ُ
مً َىا ٞالبالٚت ٖىض الٗؿ٨غي وؾُلت حؿعى بلى جدٚ ٤ُ٣اًاث جخهل بُُٟ٨ت الىنى ٫بلى بعجاػ الىو ال٣غآوي،
وبالكٗغ ،وبالىثر (مً ٞىىهه :الغؾاثل والسُب) ،وَى ألامغ الظي ؤٖلً ٖىه الٗؿ٨غي ف ٖىىان ٦خابه الظي ازخاعٍ له
ْ
ً
وَى (الهىاٖخحن -م٘ خظ ٝاإلاًا٦ ٝخاب :-ال٨خابت والكٗغ) ٞانال بحن الكٗغ وبحن الغؾاثل ،بط عؤي ؤن الكٗغ
ًخُ٣ض بالىػن وال٣اُٞت “ والغؾاثل والسُب مدكا٧لخان ف ؤنهجا ٦الم ال ًلخ٣ه وػن وال جُٟ٣ت ،و٢ض ًدكا٦الن ً
ؤًًا مً

ظهت ألالٟاّ والٟىانل” ( الٗؿ٨غي0750 ،مـ،م )020و ْإن ٧ان الٗؿ٨غي بٗض م٣ضمت ٦خابه لم يهخم “بًُ٣ت

ؤلاعجاػ ٦جا اَخم بها بالُٚىن آزغون مشل الغماوي ،والبا٢الوي ،والجغظاوي”( الٗجغي0777 ،مـ ،م  )070وا٢خهغث
ٖىاًخه ٖلى الكٗغ والغؾاثل والسُبَّ ،
ٞةن ٖىىان ٦خابه ٢ض ا٢خهغ ٖلى ال٨خابت والكٗغ ،و٢ض ٌٗىص الؿبب ف طل٪
ً
ؾاب٣ا ،ؤو ؤهه عؤي ؤن ٦خاب الجاخٔ “البُان
بلى اٖخ٣اصٍ باإلاكابهت بحن الغؾاثل والسُب ٖلى هدى ما نغح به
َّ
والخبُحن” ٢ض ع٦ؼ ٖلى السُابتٞ ،إعاص ؤن ًخجحز ف ٖىىان ٦خابه ٞجٗله ف ال٨خابت م٘ ٖلجه بإن ٖجل “ ال٩اجب ف

الغؾالت ،والسُُب ف السُبت ،والكاٖغ ف ال٣هُضة “( الٗؿ٨غي0750 ،مـ،م  )020وبهغ ٝالىٓغ ًٖ ٖىاًخه
بالىو ال٣غآوي ؤو ٖضمها -م٘ قغٞها ،-ؤو ص٢خه ف ٖىىان ٦خابه ؤو ٖضمها ٖلى هدى ما طَب بلُه الٗجغي ٣ٞض ٧ان َجه
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َّ
ً
مىهغٞا بلى جهيُ ٠مال ٠ف البالٚت ٌكخٛل بالىو ألاصبي ،وٍيكٛل به ف ٧ل نىعٍ.
جبضؤ مالمذ الاقخٛا ٫بالىو ألاصبي ف ٦خاب الهىاٖخحن بالخضًض ًٖ ؤبٗاص َظا الىو وظهاجه ،والتي ًجً٨
حُُٛتها بإلىان بالُٚت جخهل بالبٗض الضالل ُٞه ،والبٗض الترُ٦بي ،والبٗض البىاجي ،والبٗض اإلاىؾُ٣ي وؤلاً٣اع  ،والبٗض
ً
ّ
الىو ٖلى ما ً ٘٣مً الٟىىن جدذ ٧ل
الظَجي واإلاىُ٣ي ،وَى ما ًج ً٨جىيُده وبُاهه بهىعة ؤ٦ثر جٟهُال مً زال٫
ِ
بٗض مً َظٍ ألابٗاص:
ً
ؤوال :البٗض الضالل  ،وًٍم:
(الدكبُه ،والاؾخٗاعة ،وؤلاعصا ٝوالخىاب٘ ،وال٨ىاًت والخٗغٌٍ ،واإلابالٛت ،والٛلى ،واإلاًاٖٟت ،والخسُُل)
ً
زاهُا البٗض الترُ٦بي ،وًٍم:
ْ -0ىاَغ الؼٍاصة والى٣و واإلاؿاواة.
ْىاَغ الؼٍاصة ،وجخجشل ف  (:ؤلاَىاب ،والخظًُل ،وؤلاٌٛا ،٫والخخجُم والخ٨جُل ،واملجاوعة ،واإلااجل ٠واملسخل)٠
ْىاَغ الى٣و ،وجخجشل ف  (:ؤلاًجاػ ،وؤلاقاعة)
ْاَغة اإلاؿاواة.
ْ -0ىاَغ جسو الخدى ،٫وجخجشل ف ( :الالخٟاث ،والاٖتراى ،والغظىٕ ،والاؾخصىاء)
ْ -1ىاَغ جسو جدىالث صاللُت بحن السبر وؤلاوكاء ،وجخجشل ف (:السبر والىن ٠بل ٟٔالاؾخٟهام)
ً
زالشا :البٗض البىاجي ،وًٍم:
(الخىقُذ ،وعص ألاعجاػ ٖلى الهضوع ،والابخضاء ،والسغوط ،والاؾخُغاص)
ع ً
ابٗا :البٗض الظَجي واإلاىُ٣ي ،وًٍم:
(اإلاظَب ال٨المي ،والاؾدكهاص والاخخجاط ،وصخت الخٟؿحر ،وصخت الخ٣ؿُم ،واإلا٣ابالث ،والؿلب وؤلاًجاب،
واإلاُاب٣ت ،والٗ٨ـ والخبضًل ،وججاَل الٗاع ،ٝوالخلُ)٠
زام ًؿا :البٗض اإلاىؾُ٣ي وؤلاً٣اع  ،وٍخجشل ف :
(الخجىِـ ،والخُٗ ،٠والسج٘ والاػصواط ،والترنُ٘ ،والخُغٍؼ ،والدكُحر)
خضًض الٗؿ٨غي ًٖ َظٍ الٟىىن البالُٚت التي اؾخىٖبذ جهىعٍ ًٖ الىو ألاصبي ف مٗٓم ظىاهبه الضاللُت،
والترُ٦بُت ،والبىاثُت ،والظَىُت اإلاىُُ٣ت ،واإلاىؾُُ٣ت وؤلاً٣اُٖت ًجب ؤن ًىٓغ بلُه ف ْل هٓغجه بلى البىاء الهُ٨ل
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للىو بزغ مخابٗخه للبٗض البىاجي ،الظي جى ّؾ٘ ف الخضًض ٖىه مً زال ٫ما ؾب ٤ط٦غٍ مً ٞىىن قجلذ ما ًد ٤٣البىاء
ٖلى اإلاؿخىي ألا٣ٞي هدى الخىقُذ ،وعص ألاعجاػ ٖلى الهضوع ،وؤلاٌٛا٦ .٫جا قجلذ ً
ؤًًا ما ًًجً جد٣ُ٣ه ٖلى
اإلاؿخىي الغؤسخي ً
بضءا مً خضًشه ًٖ الابخضاء مغو ًعا بدؿً الخسلو ؤو الاؾخُغاص واهتهاء بالساججت -مً الٓىاَغ
البالُٚت ال٣ضًجت التي جىاولها مً ؾب ٤الٗؿ٨غي مً البالُٚحن ؤمشا ٫ابً َباَبا ومً ٖانغٍ مشل ال٣اضخي الجغظاوي
ْ
(ابً َباَبا0762 ،مـ،م  ،045وال٣اضخي الجغظاويَ0164 ،ـ،م  )26التي جى َّؾ٘ ف الخضًض ٖجها ،بط اقترٍ ٞحها
الجىصة ،والاقخجاٖ ٫لى الٛغى مً ال٨الم بك٩ل مسخهغ ،ؤو حكبُه ملُذ ؤو مشل ؾاثغ( الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م
 )243،242وٍج ً٨ؤن حٗض َظٍ الىٓغة ال٩لُت للبىاء ف مؿخىٍُه ألا٣ٞي والغؤسخي مً ًٞاثل الٗؿ٨غي التي جًا ٝبلى
مؿخسغظاجه ،وإن ٧ان الخضًض ًٖ الٓىاَغ البالُٚت التي جد ٤٣بها البىاء ٢ض ْهغ ٖىض مً ؾب٣ه مً البالُٚحن
ٞؿُٓل له ًٞل الجج٘ للٓىاَغ البالُٚت واؾدُٗابها ف هٓغة قجىلُت وعئٍت ٧لُت حكحر بلى يغوعة ججاؾ ٪ؤع٧ان
الىو وجالخم ؤظؼاثه ً
بضءا مً مُلٗه ومغو ًعا بدؿً الخسلو بلى الٛغى الظي ؤوصخيء مً ؤظله واهتهاء بساججخه.
جهىع الٗؿ٨غي للىخضة البىاثُت ف الىو ال٣اثجت ٖلى الخجاؾ ٪والترابِ ٢ض ًبضو ا
ظلُا ف جهغٍداث له ال ج٣ل
ؤَجُت ًٖ خضًشه ًٖ الٓىاَغ البالُٚت التي خ٣٣ذ البىاء ف مؿخىٍُه ألا٣ٞي والغؤسخي ،وَى ما بضا ف ٢ىله “ :ال٨الم -
ؤًض ٥هللاً -دؿً بؿالؾخه ،وؾهىلخه ،وههاٖخه ،وجسحر لٟٓه ،وإنابت مٗىاٍ ،وظىصة مُالٗه ،ولحن م٣اَٗه،
واؾخىاء ج٣اؾُجه ،وحٗاص ٫ؤَغاٞه ،وحكابه ؤعجاػٍ بهىاصًه ،ومىا٣ٞت مأزحرٍ إلاباصًه ،م٘ ٢لت يغوعاجه بل ٖضمها
ً
انال ،ختى ال ً٩ىن لها ف ألالٟاّ ؤزغٞ ،خجض اإلاىٓىم مشل اإلاىشىع ف ؾهىلت مُلٗه ،وظىصة مُٗ٣ه ،وخؿً عنٟه
وجإلُٟه ،و٦جا ٫نىٚه وجغُ٦به( ”.الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )41 ،40
الٗؿ٨غي ًخاٌ٘ البىاء الىصخي ٖلى اإلاؿخىي الجؼجي بلى ؤن ً٨خجل وٍخدٖ ٤٣لى اإلاؿخىي ال٨ل ُٞ ،بضؤ ٖىضٍ بازخُاع
ً
ألالٟاّ ،وإنابت اإلاٗاويٞ ،اإلاُل٘ واإلا ،ُ٘٣زم ًىُل ٤مجها بلى مؿخىي ؤ٦بر ٢لُال ُٞىٓغ بلى الاؾخىاء بحن ألا٢ؿام،
والىخضة بحن ألاظؼاء ،زم ًهل بٗضَا بلى ؤٖلى صعظاث البىاء التي حؿخىٖب الىٓغة الكجىلُت للىو مً يغوعة مكابهت
ؤوله آلزغٍ ،وخؿً الغن ٠والخإلُ٠؛ لخ٩ىن املخهلت الجهاثُت ه ٌ
هو ًهل بلى ال٨جا ٫ف الهُاٚت والترُ٦ب.
وٍضزل ف َظٍ الكب٨ت اإلا٩ىهت لخهىع الىخضة البىاثُت للىو والخالخم بحن ظجُ٘ م٩ىهاجه ٢ى ٫الٗؿ٨غي:
“والكٗغ ٦الم ميؿىط ،ول ٟٔمىٓىم ،وؤخؿىه ما جالءم وسجه ولم ٌسس ”...٠االٗؿ٨غي0750،مـ ،م  )44ولٗل
ٌ
مٟهىم الٗؿ٨غي ًٖ ٧ىن الكٗغ ً
نىاٖت ،و ٌ
ُ
يغب مً اليسج،
الكٗغ
وسجا َى جإزغ ب٣ى ٫الجاخٔ اإلاكهىع ”:بهجا
و ٌ
ظيـ مً الخهىٍغ” (الجاخٔ)101/1 ،0112 ،
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الؿضي ...ووسجذ ُ
ٞاليسج لٛى اٍا ”:يم الصخيء بلى الصخيء ...والىاسج ٌٗترى اليؿُجت ُٞلخم ما ؤَا ٫مً َّ
الغٍذ
الى َ
ٍيسجه ً
ع ١والهكُم :ظجٗذ بًٗه بلى بٌٗ ...ووسج الخاث ٪الشىب ًيسجه و ُ
وسجا مً طل ٪ألهه يم َّ
الؿضي بلى
ِ
ُّ
َ
الكٗغ هٓجه ،والكاٖغ ًيسج الكٗغ “ ( ابً مىٓىع 0110 ،مـ،
اللخجت  ...ووسج ال٨ظاب الؼوع َّل٣ٟه ،ووسج الكاٖغ
ظظعٍا بالًم والجج٘ و ْ
ٌ
ماصة َن ؽ َط) ٞضاللت اليسج جغجبِ ا
وؿاط ؤي
لخم اإلا٩ىهاث ،والكاٖغ ًيسج الكٗغ ًىٓجه ٞهى
هاْم ،ولٗل بقاعة الٗؿ٨غي ”:الكٗغ ٦الم ميؿىط ،ول ٟٔمىٓىم “ التي ظجٗذ بحن اليسج والىٓم جا٦ض اؾدُٗابه
ل٨ٟغة البىاءَ ،ظٍ ال٨ٟغة التي الخُ٣ها قُش البالُٚحن ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي و َّ
ٞهل الخضًض ٞحها ،بزغ خضًشه ًٖ
الىٓم ٖىضما جدؿاوي صاللخه م٘ اليسج والبىاء ،وطل ٪بكغٍ اٖخباع خا ٫اإلاىٓىم بًٗه م٘ بٌٗٞ“ :هى بطن هٓم
ٌُٗخبر ُٞه خا ٫اإلاىٓىم بًٗه م٘ بٌٗ ،ولِـ َى الىٓم الظي مٗىاٍ يم الصخيء بلى الصخيء  ٠ُ٦ظاء .ولظل٧ ٪ان
ٖىضَم ً
هٓحرا لليسج والخإلُ ٠والهُاٚت والبىاء والىشخي والخدبحر ٖ( ”...بض ال٣اَغ الجغظاوي0111 ،مـ ،م )27
وجا٦ض الججلت ألازحرة ف ٢ى ٫قُش البالُٚحن ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي “ولظل٧ ٪ان ٖىضَم ً
هٓحرا لليسج والخإلُ٠
والهُاٚت والبىاء والىشخي والخدبحر “ هجاٖت مىخى اعجباٍ البىاء باليسج والىٓم٦ ،ظل ٪ال٨ك ًٖ ٠اعجباَه بالخإلُ٠
والهُاٚتٖ -لى هدى ما ؾب ٤ط٦غٍ  -والىشخي والخدبحر ،وٍج ً٨ال٨ك ًٖ ٠مهُلخاث ؤزغي ْهغث ٖىض الٗؿ٨غي
مشل :الؿب ،٪وحكبُه اإلاٗاوي باألعواح وألالٟاّ باألظؿاص ف اؾخدؿاهه لهظا الدكبُه ف ٢ى ٫الٗخابي (ؤلاصعَـ،
0105مـ ،م )60
ً
ْهغ الؿب ٪مغاصٞا للترُ٦ب والىٓم والخإلُ ٠ف ٢ى ٫الٗؿ٨غي ”:ولِـ الكإن ف بًغاص اإلاٗاوي؛ الن اإلاٗاوي ٌٗغٞها
الٗغبي والعجمي وال٣غوي والبضوي ،وإهجا َى ف ظىصة الل ٟٔونٟاثه ،وخؿىه وبهاثه وهؼاَخه وه٣اثه ،و٦ثرة َالوجه
وماثه ،م٘ صخت الؿب ٪والترُ٦ب ،والسلى مً ؤوص الىٓم والخإلُ( ”٠الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )42
ًىْ ٠الٗؿ٨غي ؤصاة ال٣هغ (بهجا) لُ٣هغ الكٗغ ٖلى ؤمغًٍ مخالػمحن َجا :نٟاث الل :ٟٔؤي َغاث ٤الخٗبحر
وما جبرػٍ مً ُ٢م الججالُت ،وصخت الؿب ٪والترُ٦ب والخإلُ ٠والىٓم.
ًى٣ل الٗؿ٨غي ٢ى ٫الٗخابي“ :ألالٟاّ ؤظؿاص ،واإلاٗاوي ؤعواح ،وإهجا جغاَا بُٗىن ال٣لبٞ ،ةطا ٢ضمذ مجها م ً
ازغا،
ؤو ؤزغث مجها م٣ضما ؤٞؿضث الهىعة ،وٚحرث اإلاٗجى٦ ،جا لى خى ٫عؤؽ بلى مىي٘ ًض ،ؤو ًض بلى مىي٘ عظل ،لخدىلذ
السل٣ت ،وحٛحرث الخلُت” ٌٗل ٤الٗؿ٨غي ب٣ىله “ و٢ض ؤخؿً ف َظا الخجشُل “ (الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م).046 ،045
حكبُه ال٣هُضة ف جغابِ ؤظؼائها وججاؾ ٪م٩ىهاتها وٖضم ال٣ضعة ٖلى ؤلاخال ٫والخُٛحر بحن َظٍ اإلا٩ىهاث اإلاغجبت
بًٗها م٘ بٌٗ بالجؿض والغوح ًا٦ض اؾدُٗاب الٗخابي ٨ٞغة البىاء ال٨ل للىو ،وَى ما واٖ ٤ٞلُه الٗؿ٨غي ول٣ى
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اؾخدؿاها ٖىضٍَ .ظا الاؾخدؿان لم ًٓهغ ٖىضٍ مً ٞغا ٙبل ٧ان جإزغا بجً ؾب٣ه مً الى٣اص ،مً ؤمشا ٫الخاجمي ف
حكبحهه ال٣هُضة ف ج٩امل ٖىانغَا واعجباٍ ؤظؼائها بال٩اثً الخ ( الخاجمي0757 ،مـ)003/0،
و٢ض ؾب ٤الخاجم ّي ُ
ابً َباَبا ف خضًشه ًٖ مغاٖاة الىخضة ؤو اإلاىاؾبت ف الىو الكٗغي ف حكبُه ال٣هُضة
بالغؾالت( .ابً َباَبا 0762 ،مـ ،م )045
مً َىا ٞالٗؿ٨غي ف ٦خابه الهىاٖخحن هجر ف ج٣ضًم جهىع هٓغي مكٟى ًٖا بالخُبُ ٤ف مىاي٘ ٦شحرة ًٖ
جهىعٍ ل٨ٟغة الىخضة ال٩لُت للىو ،وججاؾ ٪ظجُ٘ ؤع٧اهه ،ؾىاء ْهغ طل ٪ف ج٣ضًجه لٓىاَغ بالُٚت خ٣٣ذ َظا
الخهىع ؤو ف ٖغيه إلاهُلخاث جغاصٞذ ف صاللتها م٘ جهىع البىاء ال٨ل للىو لخهب ظج ً
ُٗا ف الكب٨ت اإلاٟهىمُت
للبىاء ٖىضٍ ،وٍخإ٦ض اؾدُٗاب الٗؿ٨غي لهظا الخهىع ف جدلُله ل٣ىٖ ٫بُض بً ألابغم:
مىه الٛىاوي و َ
صإ الهاعم ال٣ال

و٢ض ٖال إلاتي ٌ
قِب ٞى َّصٖجي

ُٞىعص ؤعبٗت ٖكغ ً
بِخا مً ال٣هُضة ،وَؿدكهض بها ٖلى ٖضم اؾخىاء ظجُ٘ ؤبُاتها ف خؿً الخإلُِٞ ،٠ؿخدؿً
مىاي٘ ب٣ىله “ ٞهظا هٓم خؿً وجإلُ ٠مسخاع” وَُٗب مىاي٘ ؤزغي بإنها مً “ اإلاٗاْلت ،والغصيء الظي ال زحر ُٞه،
والب ٌُٛالساعط ًٖ الاؾخٗجا ،٫وألاب ،ٌٛواإلاخىؾِ ،والغصي الغن ،٠واملسخل الىٓم ،وما ٧ان ههٟه الشاوي ؤ٦ثر
ماء مً ههٟه ألاو( ”٫الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )052-050
وٍخ٨غع ألامغ هٟؿه ف جدلُله ل٣ى ٫الىجغ بً جىلب:
ُ
ؤه٨غث هٟسخي وع َابجي
لٗجغي ل٣ض

ُ
ؤجبض٫
م٘ الكِب ؤبضال التي

ؤوعص زالزت ٖكغ ً
بِخا ،اؾخدؿً مىاي٘ ب٣ىلهٞ ”:هظٍ ؤبُاث ظُضة الؿب ٪خؿىت الغن ”٠وٖاب مىاي٘ ألنها”
مسخلت ،ؤو مسالٟت لىظه الاؾخٗجا ،٫ؤو مًُغبت لخىاولها اإلاٗجى مً بُٗض ،ؤو ٖضولها ًٖ وظه الاؾخٗجا”٫
(الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )054-052
واإلاخإمل لهظًً الىهحن ًلخٔ ؤن الٗؿ٨غي ًهضع ؤخ٩اما ُ٢جُت جىبش ًٖ ٤عئٍت ٧لُت لل٣هُضة مً ؤولها بلى
ْ
آزغَا ،بط جىاو ٫الجاهب الترُ٦بي ٖلى مؿخىي البِذ ،والخٔ زجت جٟاو ًجا ف صعظاجه بحن الجىصة والغصاءة والخىؾِ ٖلى
مؿخىي ألابُاث ،وزخم ألامغ بالخ٨م بٗضم اؾخىاء الخإلُٖ ٠لى مؿخىي ال٣هُضة ٧املتَ .ظا الخ٨م ال٨ل الظي ُس ِ ّجل
بٗض مخابٗت ظؼثُت ألخض ظىاهب الىو وَى الجاهب الترُ٦بي ًشبذ عئٍت الٗؿ٨غي الترُ٦بُت ال٩لُت وٖضم و٢ىٞه ٖلى
الٗىانغ الجؼثُت للترُ٦ب.

047

King Khalid University Journal of Humanities,
Volume 7,
29,Issue
Issue
2020
- https://hj.kku.edu.sa
Volume
1, 1,
2020
- https://hj.kku.edu.sa
Dr. Huda Ibraheem Abdulhaleem, Literary text in Al-Askary's book (Al
Senaetain) : Writing and Peotry

وبٗض بن ٖىاًت الٗؿ٨غي بالىو ألاصبي لم جخىٖ ٠٢ىض جهىعٍ ًٖ الجهاث التي ٌكخجل ٖلحها الىو مً الجهاث
الضاللُت ؤو الترُ٦بُت ؤو البىاثُت ؤو اإلاىؾُُ٣ت ؤلاً٣اُٖت ؤو اإلاىُُ٣ت الظَىُت ،بل جُغ ١هٓغٍ بلى ٧ىهه عؾالت جخجلى
ُ٢جتها ف يىء ٖىهغًٍ ال ً٣الن ؤَجُت ٖىه وَجا اإلابضٕ واإلاخل٣ي .ؤو بجٗجى آزغ لم ج ٠٣هٓغجه بلى الىو ٖلى الىٓغ
بلُه مً ظاهبه اللٛىي وما ً ٌُٟبه َظا الجاهب مً ُ٢م حٗبحرًت وظجالُت ،بل حٗضي طل ٪بلى الىٓغ بلى ظىاهب جدُِ
بةهخاط الىو وجًجً هجاخه ،وَجا :ميصخئ الىو ومؿخ٣بله .مً َىا ٣ٞض ْهغث ٖىاًخه بهظًً الٗىهغًٍ اللظًً
ج٨خجل بهجا الٗجلُت ؤلابضاُٖت إلهخاط الىو .وَى ما ؾُ٨كٖ ٠ىه اإلابدض الشاوي.
املﺒدث الشاني
النكﻒ غن املﺒضع في النص
الخضًض ًٖ اإلابضٕ خضًض له ظاهبان:
الجانب لاوىً :خهل بالخضًض ًٖ الهٟاث الىٟؿُت مً الهضوء والؿ٩ىن والخجهل ،والتهُا الىٟسخي والظَجي
لئلبضإ٦ ،ظل ٪الخضًض ًٖ الهٟاث اإلا٨دؿبت مً اإلاٗغٞت بالٗلىم وآلاصاب( .الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )06-04
وَظا الجاهب م٘ ؤَجُخه ف ج٩ىًٍ اإلابضٕ بال ؤن الضعاؾت لً جٖ ٠٣لُه؛ لٗضم ويىح ؤزغٍ ف الىو ٖىض
الٗؿ٨غي ،وا٢خهاعٍ ٖلى ما ًخهل بالجىاهب الىٟؿُت للجبضٕ.
الجانب الشانيً :خهل بالخضًض ٖجا ًخهل باإلابضٕ والىو ،ؤي بالضاثغة التي ًخ٣اَ٘ ٞحها الخضًض ًٖ اإلابضٕ م٘
الىو٦ ،جا ًىضخه َظا املسُِ الخال :

الىو

الىو واإلابضٕ

اإلابضٕ

وججضع ؤلاقاعة ٢بل الخضًض ًٖ الخحز الظي جخ٣اَ٘ ُٞه صاثغة الىو م٘ اإلابضٕ بلى ؤن اإلابضٕ ٢ض ظاء الخٗبحر ٖىه
باألؾجاء الخالُت (اإلا٣ضم ف نىٗت ال٨الم ،وناج ٜال٨الم ،والكاٖغ ،وال٩اجب ،والسُُب ،وناخب البالٚت ،وناخب
الهىاٖت)
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مً ؤواثل الهٟاث التي وٖ ٠٢لحها الٗؿ٨غي و٦كٟذ ًٖ خًىع اإلابضٕ ف الىو ،ما ظاء ف حٗلُ٣ه ٖلى ما وعص
ف الصخُٟت الهىضًت مً آالث البالٚت التي ًجب ؤن ججخج٘ لضي السُُب ،وه ؤن ً٩ىن مخسحر الل ٟٔألن “ مضاع
البالٚت ٖلى جسحر الل ،ٟٔوجسحرٍ ؤنٗب مً ظجٗه وجإلُٟه” (الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م ٞ )07اإلابضٕ َى ال٣اثم بازخُاع
خسحر لها ،وألالٟاّ م ّ
ألالٟاّ واهخ٣ائها ٞهى م ّ
خسحرة مً لضهه ،وه مغخلت ؤنٗب مً مغخلت الجج٘ والخإلُ ٠التي
ِ
ً
ًخىالَا اإلابضٕ ً
ؤًًا .ومً الهٟاث ؤًًا ما ظاء ف حٗلُ٣ه ٖلى ٢ى ٫الصخُٟت الهىضًت “ ً٩ىن ف ٢ىاٍ ًٞل الخهغٝ
ف ٧ل َب٣ت “ ب٣ىله  ”:وَى ؤن ً٩ىن ناج ٜال٨الم ً ا ٖلى ظجُ٘ يغوبه ،مخج ً
٨ىا مً ظجُ٘ ٞىىهه ،ال ٌٗخام ٖلُه
٢اصع
٢ؿم مً ظجُ٘ ؤ٢ؿامه ( ”...الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م ٞ )07ال٣ضعة والخج ً٨مً نُاٚت ال٨الم وجإلُٟه ،ف اإلاضح جاعة
والغزاء جاعة ؤزغي ،واؾخٗجا ٫الجؼ ٫مغة والؿهل مغة ؤزغي ،ؤي ٖضم الؿحر ٖلى وجحرة واخضة ف هٓم الكٗغ ،ووي٘
٧ل شخيء ف مىيٗه ختى ال ًظَب عوه ٤ال٨المَ ،ظا الخىىٕ ف َغاث ٤الخٗبحر مىيىٖها وق٩لها الٟجي ما َى بال م٣ضعة
مً اإلابضٕ ً٨كٖ ٠جها الٗجل ألاصبي وٍ٩ىن مغآة لها.
ومجا وعص ً
ؤًًا ف الصخُٟت الهىضًت و٦كٞ ٠حها ًٖ خًىع اإلابضٕ ف الىو حٗلُل الٗؿ٨غي ل٣ىلها “ال ً٩لم
َ
ُ
ألامت ،وال اإلالى ٥ب٨الم ُّ
الؿى٢ت” بإهه “ ٌ
اخض مجهجا مً ال٨الم،
ؾُض ألامت ب٨الم
ظهل باإلا٣اماث ،وما ًهلر ف ٧ل و ٍ
ُ
وؤخؿً الظي ٢ا :٫ل٩ل م٣ام م٣ا( ”... ٫عاظ٘ الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،عاظ٘ :م ٨ٟٞ )041 ،030 ،020غة اإلاُاب٣ت بحن
ؤ٢ضاع اإلاٗاوي وبحن ؤ٢ضاع الؿامٗحن ف الىو ال٣اثم بها َى اإلابضٕٞ ،هى مً ً٣ىم بخدَ ٤ُ٣ظٍ اإلاٗاصلت بحن الىو
ومخلُ٣هٞ ،ل٩ل م٣ام مً الؿام٘ م ٌ
٣اً ٫ىاؾبه مً ال٨الم ًسل٣ه اإلابضٕ.
وٍضزل ف نٟاث اإلابضٕ حٗلُ ٤الٗؿ٨غي ٖلى حٗغٍ ٠ظٟٗغ بً ًدحى للبالٚت وههاثده للجبضٕ ف بوكاثه لل٨الم
بإن ”:ال ٌؿخٗحن ٖلُه بُى ٫ال٨ٟغةَ ،ظا ألن ال٨الم بطا جُٗ٣ذ ؤظؼائٍ ،ولم جخهل ٞهىله طَب عوه٣ه ،وٚاى مائٍ،
َ
وإهجا ًغو ١ال٨الم بطا ظغي ظغٍان الؿُل ،واههب اههباب الُ٣غ” (الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )27
ٌ
ًخطر مً حٗلُ ٤الٗؿ٨غي ؤن الخ٩ل ٠نٟت للجخ٩لم ولل٨المٞ .اإلاخ٩لم ٖىض ج٩لٟه الصخيء ،وظهله بُغاثَ ٤لبه،
وٖضم جىٞغ ال٣ضعة لضًه ٖلى بوكاثه ،البض ؤن ُ
جٓهغ ؤماعاث َظا الخ٩لٖ ٠لى ال٨الم ف اهُ٣إ ؤظؼاثه ،وٖضم جالخجها
ظلُا ف ٢ىله ”:وجدبحن الخ٩ل ٠ف الكٗغ ً
وجغابُها .وٍبضو جإزغ الٗؿ٨غي بابً ٢خِبت َّ
ؤًًا بإن جغي البِذ ُٞه م٣غو ًها
ّ
َّ
خ٩ل ٠مً الكٗغاء واإلاخ٩ل ٠مً الكٗغ ًٗ٣ان ف
بٛحر ظاعٍ ،ومًجىما لٛحر ل٣ٟه( ”...ابً ٢خِبت0760 ،مـٞ )71/0 ،اإلا ِ
صاثغة واخضة ال ًىٟهالن.
وهَ ٌُ٣ظٍ الهٟاث ف اإلاُبىٕ مً الكٗغاء والكٗغٞ ،اإلاُبىٕ مً الكٗغ ًج ء ناخبه صون ظهض ؤو مٗاهاة،
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وَى ما ْهغ ف حٗلُ ٤الٗؿ٨غي ٖلى حٗغٍ ٠البالٚت ٖىض الٗغبيٞ ،جً ؤع٧ان الخٗغٍ٢ ٠غب اإلاإزظ الظي َّ
ٖغٞه
الٗؿ٨غي ب٣ىله ”:وَى ؤن جإزظ ٖٟى الساَغ ،وجدىاو ٫نٟى الهاظـ ،وال ج٨ض ٨ٞغ ،٥وال جخٗب هٟؿ ،٪وَظٍ نٟت
اإلاُبىٕ “ (الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )34
اإلاخإمل للخٗغًٍ ٠لخٔ ؤهه بضؤ بالخضًض ًٖ نٟت جخهل بال٨الم البلُ ٜوه ٢غب اإلاإزظ ،لُيخهي بهٟت جخهل
بال٨الم واإلاخ٩لم م ًٗا ،وه اإلاُبىٕٞ ،الٗؿ٨غي لم ًدضص نٟت اإلاُبىٕ للجخ٩لم ؤم ال٨الم ،وؤٖخ٣ض ؤن ٖضم جدضًضٍ
ً٨ك ًٖ ٠ص٢خه ،ألهه ًغي ؤن اإلاُبىٕ نٟت ل٩لحهجا ولِـ نٟت ألخض مجهجا صون آلازغ٩ٞ ،إن ج٣ضًغ ال٨الم املخظوٝ
اإلاُبىٕ للكٗغ والكاٖغ؛ ألنهجا وظهان لٗجلت واخضة.
ٌٗغى الٗؿ٨غي بلى اخخُاط ال٩اجب بلى الاخخُا ٫وج٣ضًم اإلاٗاطًغُٞ ،دؿً ال٣بُذ وٍ٣بذ الخؿً ،وٍغي ؤن “ ؤ٦ثر
ما ًدخاط ال٩اجب بلى َظا الجيـ ٖىض اٖخظاعٍ مً َؼٍجت ،وخاظخه بلى حُٛحر عؾم ،ؤو ع ٘ٞمجزلت صويء له ُٞه َىي ،ؤو
خِ مجزلت قغٍ ٠اؾخد ٤طل ٪مىه ( ”...الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )37
ٞالٗؿ٨غي ٌٗل مً قإن الُ٣جت الٟىُت ٖلى خؿاب الُ٣جت ألازالُ٢ت ف خضًشه ًٖ اإلاىاي٘ التي جض ٘ٞال٩اجب بلى
ج٣بُذ الخؿً وجدؿحن ال٣بُذ٦ ،جا ًغي ؤن َظٍ الضوا ٘ٞحٗل مً قإن ال٨الم وجغٗٞه بلى ؤٖلى عجب البالٚت ،لضعظت
ٖحن لهظا اإلاٟهىم ا
ظٗلخه ً٣هغ البالٚت ٖلى َظٍ الضوا ٘ٞالتي ؤٞغػتها عٚباث ال٩اجب وججاعبه الصسهُت .و٢ض ّ
ٞىا
َّ
بضٌُٗا وَى (الخلُ ،)٠الظي ظٗله مً مؿخسغظاجه و َّ
ٖغٞه ب٣ىله وَى“ :ؤن جخلُ ٠للجٗجى الخؿً ختى جهجىه،
وللجٗجى الهجحن ختى جدؿىه( “ .الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )223
حؿخجغ ههاثذ الٗؿ٨غي بلى اإلابضٕ ف خضًشه ًٖ بوكاء الىوٗٞ ،لى اإلابضٕ ؤن ًبضؤ ف ججهحز اإلاٗاوي وإخًاعَا ف
هٟؿُا و ا
ا
طَىُا لئلبضإ ٧.ل َظٍ
طَىه ،واهخ٣اء ألالٟاّ التي جدىاؾب م٘ َظٍ اإلاٗاوي ،وازخُاع ألاو٢اث التي ًتهُإ ٞحها
الىهاثذ ٢ض ْهغث ظلُت ف جهغٍده ”:بطا ؤعصث ؤن جهى٘ ٦الما ٞإزُغ مٗاهُه ببال ،٪وجىى ١له ٦غاثم الل، ٟٔ
واظٗلها ٖلى ط٦غ مى٪؛ لُ٣غب ٖلُ ٪جىاولها ،وال ًخٗب ٪جُلبها ،واٖجله ما صمذ ف قباب وكاَ٪؛ ٞةطا ٚكُ٪
الٟخىع ،وجسىه ٪اإلاالٞ ٫إمؿ ( ”...٪الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م  )017وجخ٨غع الىهاثذ هٟؿها ف خضًشه ًٖ الكاٖغ -
بهٟت زانت-ل٨ىه ًًُ ٠بلحها ما ًخهل بسهىنُت الٗباعة الكٗغٍت ف الجاهب ؤلاً٣اع لها مً الىػن وال٣اُٞت ،مً
ازخُاع الكاٖغ للىػن وال٣اُٞت اإلاخىاؾبحن م٘ اإلاٗجى٦ ،جا ًىصخه بجغاظٗت ال٣هُضة بٗض الاهتهاء مجها  ،وإل٣اء الٛض
مجها ،والا٢خهاع ٖلى الخؿً ٖلى هدى ما نى٘ ظجاٖت مً خظا ١الكٗغاء مً املخضزحن وال٣ضماء مشل ػَحر والخُُئت
وؤبي هىاؽ والبدتري؛ ألن ؾبل اإلاغاظٗت جهضع ٖجال ًدؿم بالخئام ال٨الم ( .الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )025
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ً
ً
زُُبا حٗؼػ جهىع ؤن الخضًض ًٖ
قاٖغا ؤو
مً َىا ًج ً٨ؤن ال٣ى ٫بإن ههاثذ الٗؿ٨غي بلى اإلابضٕ ؾىاء ٧ان
اإلابضٕ ف ٦شحر مً ظىاهبه ما َى بال خضًض ًٖ الىو؛ لظا ٖلُه ؤن ًخجىب ٧ل ما ٌكحن قٗغٍ مً الًغوعاث وُٖىب
ال٣ىاف (الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م  )035وٚحرَا مً الُٗىب التي ًجب ؤن ًخجىبها اإلابضٕ ختى ًسغط ا
هها ؾلُجا مً
الُٗىبً ،
بغٍئا مً الخ٩ل.٠
املﺒدث الشالث
النكﻒ غن املخلﻘي في النص
ْ
ْهغث ٖىاًت الٗؿ٨غي باإلاخل٣ي ف نىعة جبضو ٖلحها بٌٗ ؤماعاث السهىنُت ،بط زهو له ف ٞىىن البضٌ٘
ٞىحن َجا :اإلاكخ ،٤وخؿً الغص وؾىئٍٞ .األوً :٫إحي ٖلى يغبحن وَجا:
الًغب ألاو :٫اقخ٣ا ١الل ٟٔمً الل ،ٟٔمشل ٢ى ٫الكاٖغ ف عظل ً٣ا ٫له ًىساب:
وً ٠ُ٦ىجر مً هه ٠اؾجه زابا
الًغب الشاوي :اقخ٣ا ١اإلاٗجى مً الل ،ٟٔو٢ا ٫ابً صعٍض  (:الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )226
لى ؤوح الىدى بلى هُٟىٍه

ما ٧ان َظا الىدى ً٣غا ٖلُه

ؤخغ٢ه هللا بىه ٠اؾجـ ـ ـه

ُ ً
نغازا ٖلُ ـ ـ ـ ـ ـه
ونحر الباق

ًٓهغ مً زال ٫الكىاَض التي اؾخض ٫بها الٗؿ٨غي ٖلى “ اإلاكخ “ ٤ؤن اإلاٛؼي مً الاقخ٣اَ ١ى السسغٍت ؤو الظم
ّ
مً الؿام٘ٞ ،االقخ٣ا ١م٣هضٍ اإلاخل٣ي ،وَى ما ؤ٦ضٍ ؤصخاب البضٌُٗاث ف ه٣لهم للجهُلر ًٖ الٗؿ٨غي٣ٞ ،ض
نغح نٟي الضًً الخل بإهه مً مؿخسغظاث الٗؿ٨غي و َّ
َّ
ٖغٞه ب٣ىله“ :ؤن ٌكخ ٤مً الاؾم الٗلم مٗجى ف ٚغيه
ً٣هضٍ اإلاخ٩لم مً مضح ؤو هجاء ؤو ٚحر طل( )1(“ ٪الخل 0104 ،مـ ،م)11
ؤما خؿً الغص وؾىئٍ ٞالٗىاًت باإلاخل٣ي جبضو ظلُت ف اإلاهُلر طاجه؛ ألن الخ٨م بدؿً الغص ؤو ؾىثه ًهضع مً
اإلاخل٣ي ،مشل ّعص الؿُض الخجحري ٖلى الغقُض ٖىضما ؾإله :ؤهذ الؿُض؟ ٣ٞا ٫له :ؤها بؾجاُٖل ،وؤمحر اإلاامىحن الؿُض.
(الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )227-226
()0

وعاظ٘ اإلاهُلر ومٟهىمه ف البضٌُٗاث مشل :زؼاهت ألاصب ،ابً حجت الخجىي  .064/0،وقغح ٖ٣ىص الججان ،الؿُىَي ،م .014وؤهىاع الغبُ٘ ف
ؤهىإ البضٌ٘ ،ابً مٗهىم اإلاضوي.054/3 ،
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٦جا ًٓهغ خغم الٗؿ٨غي ٖلى الٗىاًت بالؿام٘ ف حٗلُ٣ه ٖلى حٗغٍ ٠البالٚت ٖىض ظٟٗغ بً ًدحىٞ ،جً نٟاث
ال٨الم البلُ ٜؤن “ جسغظه مً الكغ٦ت “ وٍ٣هض بها “ ؤن ًغٍض ؤلاباهت ًٖ مٗجى ُٞإحي بإلٟاّ ال جضٖ ٫لُه زانت ،بل
ٗان ؤزغٞ ،ال ٌٗغ ٝالؿام٘ ؤيها ؤعاص ،وعبجا اؾخبهم ال٨الم ف هىٕ مً َظا الجيـ ختى ال ًىٖ ٠٢لى
حكتر ٥مٗه ٞحها م ٍ
مٗىاٍ بال بالخىَم ( ”...الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )16
ٞىيىح الضاللت ؤو ٖضمها ًد٨م به اإلاخل٣يٞ ،هى ال٣اصع ٖلى بنضاع َظٍ الىىُٖت مً ألاخ٩امٞ ،هي مىىَت به ف
اإلا٣ام ألاو٫؛ ألن اقترا ٥اإلاٗجى وجضازله م٘ ٚحرٍ مً اإلاٗاوي ًىٗ٢ه ف لبـٞ ،ال ٌؿخُُ٘ جدضًض اإلا٣هىص مً اإلاٗجى،
وَى ما ًاصي ف الجهاًت بلى حٗجُت اإلاٗجى واؾخٛال٢هٞ ،االقترا ٥نٟت جخهل بالىو ًد٨م ٖلحها اإلاخل٣ي .وَى ما ًخ٨غع
ٖىض الٗؿ٨غي ف حٗلُ٣ه ٖلى ٢ى ٫ظٟٗغ بإن مً نٟاث ال٨الم ؤن “ ًجل ًٖ مٛؼا “ ٥بط جٓهغ ٖىاًخه ف ط٦غٍ
للؿام٘ نغاخت ف ؤ٦ثر مً مىي٘ مجها  :حٗلُ٣ه ٖلى ؤن اإلاغاص بُجل ًٖ مٛؼا ٥ؤن “ًىضر م٣هض ،٥وٍبحن للؿام٘
مغاص٥؛ ًَ َىهى ًٖ الخٗجُت وؤلاٚال (”١الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م ٦ )1()27ظل ٪حٗلُ٣ه ٖلى حٗغٍ ٠الٗغبي للبالٚت بإنها “
الخ٣غب مً اإلاٗجى البُٗض “ ٞحري الٗؿ٨غي ؤن اإلاغاص َ ”:ى ؤن ٌٗجض بلى اإلاٗجى اللُُ٨ُٞ ٠كٟه ،وٍىٟي الكىاٚل ٖىه؛
ُ
ُٟٞهجه الؿام٘ مً ٚحر ٨ٞغ ُٞه ،وجضبغ له” (الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م ٞ )31الضٖىة بلى الىيىح وال٨ك ًٖ ٠اإلاٗاوي
َّ
ٌ
مٛؼاَا ٌٗىص بلى مهلخت الؿام٘ ،وه صٖىة ًدىاؾب نضاَا م٘ الٛاًت الخٗلُجُت التي ؤل ٠الٗؿ٨غي مً ؤظلها ٦خاب
الهىاٖخحن ٖلى هدى ما ؾى ٝج٨كٖ ٠ىه الهٟداث ال٣اصمت ٖىض الخضًض ًٖ وْاث ٠الىو بحن الججالُت
والىُٟٗت.
وٍ٨غع الٗؿ٨غي ٖىاًخه بض ٘ٞاللبـ ًٖ اإلاخل٣ي ف خضًشه ًٖ بًجاػ الخظٞ ٝال ًصر الخظ ٝوال ًدؿً ف
ً
ازخهاعا لٗلم
ال٨الم بال بٗلم الؿام٘ باملخظوٞ ،ٝجً نىع بًجاػ الخظ ”:ٝؤن ًإحي ال٨الم ظى ًاباُٞ ،دظ ٝالجىاب
املساَب ٞ ...ا٦خٟى باإلقاعة بلى اإلاٗجى؛ ألهه ٢ض ٖغ ٝما ؤعاص “(الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م  )067 -066ولهظا الؿبب ٖاب
ال٨الم الظي اهخٟذ ٖىه َظٍ الهٟت.
وَؿخجغ اخخٟاء الٗؿ٨غي بالؿام٘ ف خضًشه ًٖ الخظًُل ووُْٟخه ومىاي٘ اؾخٗجاله ،التي جغجبِ ب٣ضعاث
الؿامٗحن ومؿخىاَم ال٨ٟغيٞ ،الخظًُل ٖىضٍ َى“ :بٖاصة ألالٟاّ اإلاتراصٞت ٖلى اإلاٗجى بُٗىه؛ ختى ًٓهغ إلاً لم
َّ
ًٟهجه ،وٍخى٦ض ٖىض مً ٞهجه “ ٞاإلباهت والخىُ٦ض نٟخان ف الىو ًُىحى بهجا مً ؤظل الؿامٗحن ٖلى ازخال٢ ٝضعاتهم
()0

ْ
وعاظ٘ :حٗلُ ٤الٗؿ٨غي ٖلى ٢ى ٫ظٟٗغ “ ً
بُٗضا ًٖ الخُٗ٣ض “ بط ًغ٦ؼ ٖلى نٟت الىيىح ف الىو لًُجً ٞهم الؿام٘ وٖضم اؾخٛال ١اإلاٗجى
لضًه ،م .30
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الظَىُت ،وال ًخى ٠٢اخخٟائٍ بالؿام٘ ٖىض الخضًض ًٖ وْاث ٠الخظًُل ،بل ججخض بلى الخضًض ًٖ مىاي٘ اؾخٗجاله
التي ًجب ٞحها مغاٖاة الخىىٕ ال٨ٟغي والش٣اف بحن الؿامٗحن ،وه ” :اإلاىاًَ الجامٗت ،واإلاىا ٠٢الخاٞلت؛ ألن جل٪
اإلاىاًَ ججج٘ البُيء الٟهم ،والبُٗض الظًَٞ ...ةطا ج٨غعث ألالٟاّ ٖلى اإلاٗجى الىاخض جى٦ض ٖىض الظًَ الل ،ً٣ووضر
لل٩لُل البلُض” ( الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )165
ومً نىع خًىع الؿام٘ ف الىو ما بغػ ف خضًض الٗؿ٨غي ًٖ الًغب الشاوي مً الالخٟاث وَى ”:ؤن ً٩ىن
ً
ً
آزظا ف مٗجى و٧إهه ٌٗتريه ق ٪ؤو َّ
ؾاثال ٌؿإله ًٖ ؾببهُٗٞ ،ىص ع ً
اظٗا بلى ما
ًْ ؤن ع ًاصا ًغص ٖلُه ٢ىله ،ؤو
الكاٖغ
٢ضمه؛ ٞةما ؤن ًا٦ضٍ ،ؤو ًظ٦غ ؾببه ،ؤو ًؼٍل الكٖ ٪ىه”(الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )215
وَظا الىو مً ألاَجُت بج٩ان بط جبضو ُٞه ألاع٧ان الشالزت بىيىح :الىو ،واإلابضٕ ،واإلاخل٣يٞ .اإلابضٕ و٣ٞا ل٣ى٫
الٗؿ٨غي َى الكاٖغ ،لظا ٞالىو الظي ؾُٗالجه  -بالُب٘ -ؾُ٩ىن ً
قٗغا ،واإلاخل٣ي َى الصسو الظي جهىعٍ
الكاٖغ بإهه ًغص ٖلُه ؤو ٌؿإله .ؤما ًٖ مٗالجت الكاٖغ للىو؛ بؿب الهىعة الظَىُت التي اؾخدًغ ٞحها نىعة
الؿام٘ ٞؿخٓهغ ؤماعاتها ٖلى اإلاٗجى ف جىُ٦ضٍ ؤو حٗلُله ؤو بػالت الكٖ ٪ىه ،و٧لها مً وْاث ٠الالخٟاث ف ال٨الم التي
حٗىص بلى خًىع الؿام٘ اإلا َّ
خسُل ف طًَ الكاٖغ.
ٌ
مً َىا ًج ً٨ال٣ى ٫بإن الخضًض ًٖ ُ٢بي الىو وَجا :اإلابضٕ واإلاخل٣ي ما َى بال خضًض ًٖ الىو٨ٞ ،الَجا
ً
بضءا مً مغخلت جهىعٍ ا
خغ٦ت جسضم ٧ل مؿخىٍاجه ً
طَىُا ومغوعا بجغاخل ج٩ىٍىه ب٩ل
ًخدغ٧ان ف اججاٍ واخض هدى الىو
ً
ُ
مؿخىٍاتها ونىال بلى مغخلت الاهتهاء مىه .وَى ما ًا٦ضٍ حٗغٍٟه للبالٚت بإنها٧ ”:ل ما جبل ٜبه اإلاٗجى ٢لب الؿام٘ ٞخج٨ىه
ف هٟؿه ٦خج٨ىه ف هٟؿ ٪م٘ نىعة م٣بىلت ومٗغى خؿً “(الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )04
ٞالبالٚت بد٨م ٧ىنها الىؾُلت التي ج٨كٞ ًٖ ٠ىُاث الىو وما ًخًجىه مً ُ٢م ظجالُت وقٗىعٍتٌٗ ،غٞها
الٗؿ٨غي بإنها ٧ل َغاث ٤الخٗبحر التي ٌسسغَا اإلابضٕ لى٣ل خالخه الكٗىعٍت بلى الؿام٘ ٦جا قٗغَا و٦جا ؤخـ بها،
ُ
وَظٍ الُغاث ٤ل٩ي جىجر ف جبلُ ٜاملخخىي ؤو الغؾالت التي جخًججها ٌُكترٍ ٞحها بٗض ٢ضعتها ٖلى الخبلُ ٜوؤلاٞهام ال٣ضعة
ٖلى الخإزحر والامخإ.
اإلابضٕ

َغاث ٤الخٗبحر

الؿام٘

٨ٞجا ًٓهغ مً املسُِ الؿاب ٤اإلابضٕ ٌؿخسضم َغاث ٤الخٗبحر وٍخدغ ٥بها هدى الؿام٘ ٞهى الهض ٝاإلايكىص
والٛاًت مً ؤلابضإ ،و٧لجا هجر اإلابضٕ ف جظلُل َظٍ الُغاث ٤وويٗها ف مىايٗها والخٗبحر ٖجها بهىعة خؿىت اؾخُإ
ُ
الٗبىع بلى الىُْٟت التي مً ؤظلها ؤوصخئ الىو وه زل ٤الخىانل بِىه وبحن الؿامٗحن٩ٞ .إن ٧ل الٗىانغ جخدغ٥
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بًٗها هدى بٌٗ لخهل بلى الؿام٘ الظي ال ً٨كٖ ٠ىه بال بىظىص الىو .و٧ل الٗىانغ ف الجهاًت جُ٣م ٖال٢ت
جباصلُت م٘ بًٗها لًجان هجاح الٗجلُت ؤلابضاُٖت.
املﺒدث الغابؼ
النص مﻘُاؽ لظاجﻪ.
ّ
َّ
٢ضم الٗؿ٨غي مكغوٖه الهىاٖخحن ،الظي ع٦ؼ ُٞه ٖلى الخإَحر للىو ألاصبي ٖلى اإلاؿخىٍحن الخىٓحري
والخُبُ٣ي ،وظٗل مىه خل٣ت الخٟاٖل بحن ع٦جي الٗجلُت الخىانلُت وَجا :اإلاغؾل واإلاخل٣ي ،وؤزىاء اوكٛاله بالىو
ومغاخل ج٩ىٍىه لم ًٟخه مغخلت ما بٗض الخ٩ىًٍ :وه مغخلت جخهل بٗغى الىو ٖلى اإلاخسههحن لئلصالء بإخ٩امهم،
وما ًجب ؤن حكخٛل ٖلُه ؤخ٩امهم ،والضاثغة التي ًجب ؤن جضوع ٞحهاً ،
بُٗضا ًٖ ٧ل ما لِـ له نلت بالىو ،ؤو ما له
نلت ول٨ىه ًٟخ٣ض الغئٍت الٟىُت.
ً
ْهغث ٖىاًت الٗؿ٨غي بالىا٢ض اؾخ٨جاال لٗىاًخه بالىوٞ ،هى مً ؾِخىلى الخ٨م ٖلى الىو ،وٖجله ًجب ؤن
ً
ً٩ىن مكٛىال بالىو هٟؿه ،لظلٖ ٪اب ٖلى بٌٗ الى٣اص ازخُاعاتهم ٚحر اإلاهِبت القخٛالهم بجا َى زاعط ًٖ ٞىُت
الىو مشل ؤلاعجاب بالٛغٍب والىخصخي مً ال٨الم ٖلى هدى ما نى٘ اإلاًٟل ف ازخُاعٍ للكٗغ الظي “ً٣ل جضاو٫
الغواة له ،وٍ٨ثر الٛغٍب ُٞه ،وَظا زُإ مً الازخُاع “ ( الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م ٞ )01اإلاًٟل مسُئ ف ازخُاعٍ
إلعجابه بجا ال ٌؿخد ،)1(٤و٦ظلٚ ٪حرٍ مسُئ ف ُٖبه ما ٌؿخد ٤ؤلاعجاب ،لظل ٪عؤي الٗؿ٨غي ؤن الٗخبي ٖىضما
طَب بلى ُٖب ٢ى ٫ظغٍغ:
َّبن الُٗىن التي ٞـي َغٞها م ـ ــغ ٌ
ى

َ
٢خلى َىا زـ ـ ـم ل ـم ًُ ْدُحن ٢خاله ـ ــا

ًهغًٖ طا اللب ختى ال خغا ٥له

وًَ ؤيٗ ٠زل ٤هللا ؤع٧اه ـ ـا

بإهه“ :مً الكٗغ الظي ٌؿخدؿً لجىصة لٟٓه ،ولِـ له ٦بحر مٗجى “ ٞهى مسُئ؛ ألن الٗؿ٨غي ٖىضما وٖ ٠٢لى
َظا اإلاٗجى ٢ا ”:٫وال ؤٖلم مٗجى ؤظىص وال ؤخؿً مً مٗجى َظا الكٗغ” (الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م)01

()0

نيُ٘ الٗؿ٨غي ف اؾدبٗاصٍ الزخُاعاث الى٣اص ٚحر الٟىُت َى مً باب جإزغٍ بضٖىة الجاخٔ “ َلبذ ٖلم الكٗغ ٖىض ألانجع ٞىظضجه ال ًدؿً
بال ٚغٍبه ٞ ،غظٗذ بلى ألازٟل ٞىظضجه ال ًخ ً٣بال بٖغابهُٟٗٞ ،ذ ٖلى ؤبي ٖبُضة ٞىظضجه ال ًى٣ل بال ما اجهل باألزباع وحٗل ٤باألًام وألاوؿاب
ٞ ،لم ؤْٟغ بجا ؤعصث بال ٖىض ؤصباء ال٨خاب” البُان والخبُحن ،الجاخٔ٦ ،02/2 ،ظل٢ ٪ضامت بً ظٟٗغ ٖىضما ظٗل “ ه٣ض الكٗغ “ للجٗالجت
الٟىُت للكٗغ ف م٣ابل “ ٖلم الكٗغ “ الظي ًًم اإلاٗالجاث الٟىُت وٚحر الٟىُت مشل ٖلم الٛغٍب ولٛخه ،عاظ٘ ه٣ض الكٗغ٢ ،ضامت بً ظٟٗغ،
م.04 ،03

054

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .هضى إﺑغاهُﻢ النﺒﻮي غﺒض الحلُﻢ  ،النص لاصبي في لخاب الصناغخحن (النخاﺑت ،والكػغ)
للػؿنغي ث395هـ

ُ
ُ
َظا السلِ ؤو الخسلُِ ٖ -لى خض حٗبحر الٗؿ٨غي -ف الخ٨م ٖلى الكٗغ ؤو الىثر ٧ان مً ألاؾباب التي ٧اهذ وعاء
مىخى جإلُٟه لل٨خاب الظي ٌكخجل ٖلى البالٚت والٟهاخت ف ؤبىاب مىٓجت وبُغٍ٣ت مىهجُتَّ .
٩ٞإن عئٍخه ًٖ اٖخباع
البالٚت الىؾُلت للىنى ٫بلى الىو ماػالذ جخإ٦ض مغة ؤزغي ،ول ً٨ف الخ٨م ٖلى الً٣اًا التي جخهل بالىو ،مشل
جىاوله لًُ٣ت الل ٟٔواإلاٗجى ،وًُ٢ت الؿغ٢اث.
 -1قظُت اللفظ واملػجى
ً
زالٞا ً
٦بحرا مً الى٣اص خى ٫الٗؿ٨غيٞ ،اه٣ؿجىا اػاءٍ زالزت ٞغ٢اءٞ ،ظَب الٟغٍ ٤ألاو ٫مً
ؤزاعث َظٍ الًُ٣ت
الى٣اص بلى ؤهه مً ؤههاع اللَ ( ٟٔباهت0754،مـ ،م  ،031وؾالمت0730 ،مـ ،040 ،041 ،والٗجاعي0777 ،مـ ،م
 ،113ونجىص0760 ،مـ ،م  ،216ومُلىب0775،مـ ،م ،) 011وطَب الشاوي بلى ال٣ى ٫بدىاً٢ه( ُٖاص0771 ،مـ،
 ، ).017 ،016وطَب الشالض بلى حؿىٍخه بُجهجا ( َال0775 ،٫مـ ،م)022؛ بؿبب الٟهم الٓاَغ لبٌٗ جهغٍداجه ،
ٞجً جهغٍداجه التي بؿببها عؤي الٟغٍ ٤ألاو ٫ؤهه مً ؤههاع الل٢ ،ٟٔىله ”:ولِـ الكإن ف بًغاص اإلاٗاوي ،ألن اإلاٗاوي
ٌٗغٞها الٗغبي والعجمي وال٣غوي والبضوي ،وإهجا َى ف ظىصة الل ٟٔونٟاثه ،وخؿىه وبهاثه وهؼاَخه وه٣اثه ،و٦ثرة
َالوجه وماثه ،م٘ صخت الؿب ٪والترُ٦ب ،والسلى مً ؤو ِص الىٓم والخإلُ ( ”٠الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م).42 ،41
ُ
ومً جهغٍداجه التي ٧اهذ ً
ؾببا ف ال٣ى ٫بدىاً٢ه وؤخُاها بدؿىٍخه بحن الل ٟٔواإلاٗجى ٢ىله“ :بن ال٨الم ؤلٟاّ
حكخجل ٖلى مٗان ُّ
جضٖ ٫لحها وَٗبر ٖجهاُٞ ،دخاط ناخب البالٚت بلى بنابت اإلاٗجى ٦داظخه بلى جدؿحن الل ،ٟٔألن
ٍ
َ ُ
ُّ
اإلاضاع بٗض ٖلى بنابت اإلاٗجى ،وألن اإلاٗاوي جدل مً ال٨الم مدل ألابضان ،وألالٟاّ ججغي مٗها مجغي ال٨ؿىة ،ومغجبت
بخضاَجا ٖلى ألازغي مٗغوٞت “ (الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )53
وخ٣ُ٣ت اإلاى ٠٢ؤن الٗؿ٨غي لم ً٣هض ما ٢اله الى٣اص ووؿبىٍ بلُهٞ ،هى ف جهغٍده ألاو ٫الظي ع ٘ٞمً قإن
الل ٟٔوخِ مً قإن اإلاٗجى ٧ان ً٣هض الخِ مً قإن اإلاٗاوي الٗامت اإلاكتر٦ت بحن الىاؽ والتي ال مجاٞ ٫حها
للجٟايلت ،لظل ٪مً الُبُع ؤن ًيخهغ ٞحها للٖ ٟٔلى خؿاب اإلاٗجى .والٗؿ٨غي ٖىضما ًيخهغ للجٗجى ال ً٣هض
باإلاٗجى املخخىي ؤو ال٨ٟغة ،التي ال ُ٢جت لها ف طاتها وإهجا ً٣هض اإلاٗجى ألاصبي الظي َى ف خ٣ُ٣ت ؤمغٍ الهُاٚت الٟىُت
التي ًغجبِ جد٣٣ها بةنابت اإلاٗجى اإلاغاص الخٗبحر ٖىه ،و٢ض ؾب ٤بلى طل ٪الجاخٔ ،خُض ٢ا ”:٫وَم ًجضخىن الخظ١
والغ ،٤ٞوالخسلو بلى خباث ال٣لىب ،وإلى بنابت ُٖىن اإلاٗاوي .وٍ٣ىلىن :ؤناب الهض ،ٝبطا ؤناب الخ ٤ف الججلت،
ُ
وٍ٣ىلىن٢ :غَـ ٞالن ،وؤناب ال٣غَاؽ ،بطا ٧ان ؤظىص بنابت مً ألاوٞ ،٫ةن ٢الىا عمى ٞإناب الٛغة ،وؤناب ٖحن
ال٣غَاؽٞ ،هى الظي لِـ ٞى٢ه ؤخض “ (الجاخٔ ،025/0 ،0753 ،وعاظ٘)015/0 ،
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ٞالجاخٔ مً ؤواثل البالُٚحن والى٣اص ال٣اثلحن باإلنابت وحكبُه الٗال٢ت بحن الل ٟٔواإلاٗجى بالٗال٢ت بحن الؿهم
والٛغى ( عاضخي0114 ،مـ ،م  ، )020 ،020ولِـ الٗؿ٨غي َى ؤو ٫مً جدضر ًٖ ؤلانابت ٖلى هدى ما طَب بلُه
ق٨غي ُٖاص ف ٢ىله ٞ ”:ةهىا هغي ٖىض ؤبي َال ٫بظوع ال٨ٟغة التي ًبضو ؤن البالٚت اإلاضعؾُت ٢ض اٖخجضث ٖلحها ُٞجا بٗض
ؤ٦ثر مً اٖخجاصَا ٖلى هٓغة ٖبض ال٣اَغ هٟؿه بلى َظٍ اإلاك٩لت ٣ً -هض مك٩لت الل ٟٔواإلاٗجى  -وؤٖجي  :ؤن اإلاُلىب ف
اإلاٗاوي َى ؤلانابت والخدغػ ًٖ السُإ  ،وَظا َى ما ظٗلخه البالٚت اإلاضعؾُت مىيىٕ ٖلم اإلاٗاوي ،وؤن اإلاُلىب ف
اللَ ٟٔى ؤلاًًاح” ( ُٖاص 0771 ،مـ ،م )017
ًب٣ى ؤمغ مهم ف جهغٍذ الٗؿ٨غي الظي ؤٖلً ُٞه ؤن “ ال٨الم ؤلٟاّ حكخجل ٖلى مٗان ُّ
جضٖ ٫لحها وَٗبر ٖجها،
ٍ
ُٞدخاط ناخب البالٚت بلى بنابت اإلاٗجى ٦داظخه بلى جدؿحن اللٟٔ؛ ألن اإلاضاع بٗض ٖلى بنابت اإلاٗجى؛ وألن اإلاٗاوي
ُ
ُّ
جدل مً ال٨الم مدل ألابضان ،وألالٟاّ ججغي مٗها م َ
جغي ال٨ؿىة ،ومغجبت بخضاَجا ٖلى ألازغي مٗغوٞت “
(الٗؿ٨غي0750 ،مـ ،م )53
َظا ألامغ الظي ؤقاع بلُه الٗؿ٨غي ف َظا الىو وَى ؤن اإلا٣هىص بإن ال٨الم ًدخاط بلى بنابت اإلاٗجى ٦داظخه بلى
جدؿحن الل٧ ٟٔان ً٣هض به الٗىاًت بالسىام الٟىُت للٗباعة ألاصبُت وَغ ١الخٗبحر ٖجها ،وَى ما َّ
ٖبر ٖىه ابً ظجي بهىعة

ؤ٦ثر ويى ًخا ف الباب الظي ٖ٣ضٍ ف السهاثو بٗىىان ( باب ف الغص ٖلى مً ّاصعى ٖلى الٗغب ٖىاًتها باأللٟاّ وإٟٚالها
ّ
ْ
ً
اإلاٗاوي) بط ٢ا ”: ٫وطل ٪ؤن الٗغب ٦جا حٗجى بإلٟاْها ٞخهلخها وتهظبها وجغاٖحها ،وجالخٔ ؤخ٩امها بالكٗغ جاعة والسُب
ؤزغي ،وباألسجإ التي جلتزمها وجخ٩ل ٠اؾخجغاعَاٞ ،ةن اإلاٗاوي ؤ٢ىي ٖىضَا وؤ٦غم ٖلحها  ،وؤٞسم ً
٢ضعا ف هٟىؾها ٞ ،إو ٫طل٪

ٖىاًتها بإلٟاْها ٞ ،ةنها إلاا ٧اهذ ٖىىان مٗاهحها  ،وَغٍ٣ا بلى ؤٚغايها ومغامحها  ....ؤنلخىَا وعجبىَا وبالٛىا ف جدبحرَا وجدؿُجها
لُ٩ىن طل ٪ؤو ٘٢لها ف الؿج٘ وؤطَب بها ف الضاللت ٖلى ال٣هض “ ( ابً ظجي0114 ،مـ)004 ،003/0 ،
ؤي ؤن الٗىاًت بالل ٟٔه ٖىاًت باإلاٗجى ،ؤو بخٗبحر ٖبض الخُ٨م عاضخي“ :بن ٖىاًت ابً ظجي بالل ٟٔوالخإهُٞ ٤ه
واإلابالٛت ف بنالخه ه ٢جت الٗىاًت مىه باإلاٗجى والخغم ٖلُه “ (عاضخي0114 ،مـ ،م )013
وبٗض ٞةطا ٧ان الٗؿ٨غي مشل هُ٣ت زال ٝبحن الى٣اص ف جىاوله لًُ٣ت الل ٟٔواإلاٗجى٣ٞ ،ض لٗب صو ًعا ً
باعػا ف
جىظُه ًُ٢ت الل ٟٔواإلاٗجى بلى مؿاعَا الصخُذ بدُض ًج - ً٨ف يىء ٦الم الٗؿ٨غيٞ -هم م٣هض ال٨شحر مً الى٣اص
َّ
ال٣ضامى ف خضًثهم ًٖ َظًً الٗىهغًٍ٦ ،جا ؤ٦ض مً وظه آزغ حُُٛخه ل٩ل ما له نلت بالىو بضءا بجغخلت ؤلاٖضاص
َّ
ٍخإ٦ض َظا الامغ ف جىاو ٫الٗؿ٨غي لًُ٣ت ؤزغي
الظَجي ومغو ًعا بجغخلت الخ٩ىًٍ واهتهاء بجغخلت الٗغى ٖلى الى٣اص ،و
ه ًُ٢ت الؿغ٢اث.
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
املجلض الخاؾؼ والػكغون  -الػضص لاوى ً -ﻮنُﻮ 2020
اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ـ اﻟﻌﺪد اﻷول ـ ﻳﻮﻧﻴﻮ٢٠٢٠
ص .هضى إﺑغاهُﻢ النﺒﻮي غﺒض الحلُﻢ  ،النص لاصبي في لخاب الصناغخحن (النخاﺑت ،والكػغ)
للػؿنغي ث395هـ

 -2قظُت الؿغقاث
ٖىلجذ ًُ٢ت الؿغ٢اث ف مٗٓم اإلاالٟاث الى٣ضًت والبالُٚت ٢بل الٗؿ٨غي ،ؾىاء ف مهىٟاث مؿخ٣لت بها ؤو
ف ٞهى ٫زانت بها ف مهىٟاث ،و٧اهذ مٗالجتها جخىػٕ ٖلى ٖضة مىاْحرٞ ،هىا ٥مً ٖالجها مً مىٓىع ؤزالق ٖلى
هدى ما ًٓهغ ف ؤ٢ىاٖ ٫ضص مً الكٗغاء ًٟسغون بإهٟؿهم لٗضم ؾغ٢تهم ؤقٗاع آلازغًٍٞ ،هظا َغٞت ًٟسغ بىٟؿه
٣ُٞى:٫

ٖجهـ ــا ٚىِـ ـ ُـذ وقـ ــغ الىـ ــاؽ م ـ ـً ؾـ ــغ٢ا

وال ؤ ُٚـ ـ ـ ـ ـغ ٖل ـ ـ ـ ــى ألاق ـ ـ ـ ــٗاع ؤؾـ ـ ـ ـ ــغ٢ها
٦ظل ٪خؿان:
ال ؤؾـ ـ ـ ـ ـ ــغ ١الكـ ـ ـ ـ ـ ــٗغاء م ـ ـ ـ ـ ـ ـا هُ ٣ـ ـ ـ ـ ـ ـىا

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ًىا ٞـ ـ ـ ـ ـ ــ ٤ق ـ ـ ـ ـ ـ ــٗغَم ق ـ ـ ـ ـ ـ ــٗغي

و٢ى ٫الٟغػص ١لجغٍغ:
َّبن اؾـ ـ ـ ــتراً ٪٢ـ ـ ـ ــا ظغٍـ ـ ـ ـ ُـغ ٢هـ ـ ـ ــاثضي

مشـ ـ ـ ـ ــل ِ ّاصٖـ ـ ـ ـ ــاء ؾ ـ ـ ـ ـ ـىي ؤبُـ ـ ـ ـ ــ ٪جى٣ـ ـ ـ ـ ــل

و ِ ّعص ظغٍغ ٖلُه ب٣ىله:

ؾ ـ ـ ـ ـ ــخٗلم م ـ ـ ـ ـ ـً ًه ـ ـ ـ ـ ـ ُـحر ؤب ـ ـ ـ ـ ـىٍ ْ
ُ٢ى ـ ـ ـ ـ ــا

ومـ ـ ـ ـ ـ ـً ٖغ ٞـ ـ ـ ـ ــذ ٢ه ـ ـ ـ ـ ــاثضٍ اظخالبـ ـ ـ ـ ـ ــا

ٞاالظخالب وٚحرٍ مً اإلاهُلخاث مشل الاؾخلخا ١وؤلاهخدا ٫وؤلاٚاعة والانُغا ٝوالاَخضامَ ،ظٍ الكب٨ت مً
اإلاهُلخاث التي حُٗب الؿغ٢ت٢ ،ض جىؾ٘ ٞحها الخاجمي ،و٧لها جضزل ف مٗالجت الؿغ٢ت مً مىٓىع ؤزالق ال ًصر
للكاٖغ ؤن ًهىٗه ألهه مُٗب( ،الخاجمي0757 ،مـ)40 ،07/0،
ْ
ا
هٟؿُا
٦جا ٖىلجذ الؿغ٢ت مً مىٓىع هٟسخي و٨ٞغي ،بط ًغص الؿبب ف و٢ىٖها بلى الخىاعص والاجٟا ١بحن الكاٖغًٍ
و َّ
٨ٞغٍاٖ ،لى هدى ما ْهغ ف ؾاا ٫ألانجع ألبي ٖجغو بً الٗالء ”:ؤعؤًذ الكاٖغًٍ ًخ٣ٟان ف اإلاٗجى ،وٍخىاعصان ف
الل ،ٟٔلم ًل ٤ؤخض مجهجا ناخبه ،وال ؾج٘ بكٗغٍ٣ٞ ،ا( ٫ؤبى ٖجغو بً الٗالء) :جل٣ٖ ٪ى ٫عظا ٫جىاٞذ ٖلى ؤلؿىتها”
(الخاجمي0757 ،مـ)23/0،
ؤما ًٖ مٗالجت الؿغ٢ت مً مىٓىع بالغ ٣ٞض ْهغ ف السجا ٫الضاثغ بحن السهىم مً ؤظل الدكيُ٘ ٖلى قاٖغ
ما ،ؤو مً ؤظل الاهخهاع آلزغ ف بٌٗ اإلاهىٟاث الى٣ضًت ،هدى اإلاىاػهت بحن ؤبي ججام والبدتري لآلمضي ،بط ٖ٣ض ً
بابا
لؿغ٢اث ؤبي ججام وآزغ لؿغ٢اث البدتري ،وما ؤزظٍ البدتري مً مٗاوي ؤبي ججام (آلامضي0770،مـ/0 ،011 -36 /0،
٦ )151 -100جا ط٦غ ؤن الؿغ٢ت ال ج ٘٣بال ف البضٌ٘ املسترٕ وال ج ٘٣ف اإلاٗاوي اإلاكتر٦ت اإلاخضاولت بحن الىاؽ
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(آلامضي0770،مـ٦.)124 /0،ظل ٪ال٣اضخي الجغظاوي ف الىؾاَت بحن اإلاخىبي وزهىمهْ ،بط ٖ٣ض ً
بابا ف الؿغ٢اث
الكٗغٍت جدضر ُٞه ًٖ الؿغ٢ت ف قٗغ البدتري وؤبي هىاؽ وؤبي ججام وؾغ٢اث اإلاخىبي ( ال٣اضخي الجغظاوي،
ّ
َ0164ـ،م٦ ،)200-061جا ؤ٦ض ما طَب بلُه آلامضي مً ٖضم و٢ىٕ الؿغ٢ت بال ف السام ؤما اإلاٗاوي اإلاكتر٦ت ٞال
ًٞ ٘٣حها ال٣ى ٫بالؿغ٢ت والتي مجها الدكبحهاث اإلاخضاولت بحن الىاؽ٣ٞ ،ض بضؤث زانت بكاٖغ ما ،زم جضوولذ بحن
الكٗغاء ٞهاعث ٖامت (.ال٣اضخي الجغظاويَ0164 ،ـ،م ،062 ،061وعاظ٘ آلامضي0770 ،مـ)001 /0 ،131 / 0،
ول ً٨اإلاٗالجت البالُٚت لًُ٣ت الؿغ٢اث ف َظًً اإلاهىٟحن لم ج ً٨زالهت للىو ألاصبي ب٣ضع اوكٛالها بالسجا٫
بحن الكاٖغ وٚحرٍ مً الكٗغاء مً ؤظل الاهخهاع له ؤو الدسجُل ٖلُه ،اإلاؿل ٪هٟؿه هجضٍ ف مهىٟاث ؤزغي مشل
الغؾالت اإلاىضخت ف ط٦غ ؾغ٢اث اإلاخىبي وؾا ِ٢قٗغٍ للخاجمي ،واإلاىه ٠ف ه٣ض الكٗغ وبُان ؾغ٢اث اإلاخىبي
ومك٩ل قٗغٍ البً و ُ٘٦الخىِسخي.
ؤما الٗؿ٨غي ف ٦خابه الهىاٖخحن ٣ٞض طَب الٗجغي بلى ؤهه ٖالج الؿغ٢اث مً زالر ػواًا ه “ :الؼاوٍت اللٛىٍت...
والؼاوٍت الاظخجاُٖت الش٣اُٞت  ...والؼاوٍت الٟىُت الكٗغٍت( ”...الٗجغي0777 ،مـ ،م  ،)111-110بال ؤن الخضًض ًٖ
الؼاوٍت الٟىُت ٢ض ٚلب ٖلى جىاوله ،وَى ما ًج ً٨ال٨كٖ ٠ىه ف جهغٍداث ٦شحرة لهً ،خهضعَا جهغٍده الكهحر الظي
ُّ
ًىو ُٞه ٖلى ؤن الؿغ٢ت ال ج ٘٣ف اإلاٗاوي الٗامت اإلاكتر٦ت بحن الىاؽ ،وإهجا ج ٘٣ف َغٍ٣ت الخٗبحر ًٖ اإلاٗجى
ونُاٚخه ،وَى ما َّ
نغح به ف ٢ىله  ”:اإلاٗاوي مكتر٦ت بحن الٗ٣الءٞ ،غبجا و ٘٢اإلاٗجى الجُض للؿىق والىبُي والؼهج ،
وإهجا جخٟايل الىاؽ ف ألالٟاّ وعنٟها وجإلُٟها وهٓجها “(الٗؿ٨غي0750 ،م ،م )010
ٞالخ٨م بالؿغ٢ت ؤو ٖضمه ًٖ ٘٣لى اإلاٗجى ألاصبي ،ؤو بجٗجى آزغً :خهل خؿً ألازظ و٢بده بالهُاٚت ال باإلاٗجى،
وَى ما ؤبان ٖىه الٗؿ٨غي ف مىاي٘ ٖضًضة ف خضًشه ًٖ خؿً ألازظ و٢بده ،وبضؤ بدؿً ألازظٞ ،إبى ججام ٖىض
ُ
ُ ْ
ؤب٣ا٦م ّ
الجؼ ُٕ
الهبر بط
الٗؿ٨غي ؤخؿً ألازظ ف ٢ىله :ؤٞىاَم
وػاص ُٞه ٖلى ٢ى ٫الؿجىؤ:٫

ُ
وج٨غَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالهم ٞخُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى٫

ً٣ـ ـ ـ ــغب خ ـ ـ ـ ــب اإلا ـ ـ ـ ـىث آظالى ـ ـ ـ ــا لى ـ ـ ـ ــا

ألن ؤبا ججام ؤوعص اإلاٗجى “ ف هه ٠بِذ واؾخىفى الخُبُ( “ ٤الٗؿ٨غي0750 ،م ،م )014
ً
وؤبى هىاؽ ٦ظل ٪ؤزظ اإلاٗجى وػاص ُٞه ػٍاصة خؿىت ٖلى الؿاب ٤ف ٢ىله:

َ
ـاب
وٍلُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـىعص بٗى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

ًب ٩ـ ـ ــي  ُٞـ ـ ــظعي ال ـ ـ ــضع م ـ ـ ـً ه ـ ـ ــغظـ
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الظي ؤزظٍ مً ٢ى ٫ألاؾىص بً ٌَ ْٗ ُٟغ:

ٌؿـ ـ ـ ـ ـ ــعى بهـ ـ ـ ـ ـ ــا طو ج ـ ـ ـ ـ ـ ـىمخحن َّ
٧إهج ـ ـ ـ ـ ـ ـا

الٟغن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص
٢ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإث ؤهامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـً ِ

وؤزظ بٌٗ اإلاخإزغًٍ بِذ ؤبي هىاؽٞ ،ؼاص ٖلُه ػٍاصة عجُبت٣ٞ ،ا:٫
و ًعصا و ّ
ًٖ ـ ـ ـ ــذ ٖل ـ ـ ـ ــى ُ
الٗى ـ ـ ـ ــاب ب ـ ـ ـ ــالبرص
وؤؾ ـ ــبلذ لال ـ ـ ًـاا مـ ـ ـً ه ـ ــغظـ ٞؿ ـ ــ٣ذ
“ ٞجاء بجا ال ً٣ضع ٌ
ؤخض ؤن ًؼٍض ٖلُه” (الٗؿ٨غي0750 ،م ،م )015
ٞإبى هىاؽ ؤخؿً ألازظ مً ألاؾىص بً ُ
ٌٟٗغ ألهه ؤحى بإعبٗت حكبحهاث ف بِذ واخض ،ف خحن ؤن ألاؾىص بً
ٌٟٗغ ؤحى بدكبحهحن ،ؤما اإلاخإزغ ٞؼاص ٖلحهجا وؤحى بسجؿت حكبحهاث ،وَى ما ٢هضٍ الٗؿ٨غي ٖىضما ٢اٖ ٫ىه ؤهه ظاء
بجا ال ً٣ضع ٌ
ؤخض ؤن ًؼٍض ٖلُه ؤي جٟىٖ ١لُه بٗضص الدكبحهاث ،وَى ما ٦غعٍ الٗؿ٨غي ف حٗلُ٣ه ٖلى خؿً ؤزظ
البدتري ل٣ىله:

ُ
ُ
وم ـ ـً لال ـ ــا ٖى ـ ــض الخ ـ ــضًض حؿ ـ ــا ِْ ُ٢ه

ٞج ـ ـً لال ـ ـ ٍـا ججل ـ ـىٍ ٖى ـ ــض ابدؿ ـ ــامها
مً ٢ى ٫ؤبي َّ
خُت:

ُ
ِؾ٣اٍ َخ َصخى اإلاغظان مً ؾل ٪هاْم

َ
الخضًض َّ
بطا َّ
٧إهه
ًَ ؾ ـ ـ ـ ــاًُ٢

ْبط ٢ا ٫الٗؿ٨غي ”:وبِذ البدتري ً
ؤًًا ؤجم مٗجى؛ ألهه جًجً ما لم ًخًجىه بِذ ؤبي خُت مً حكبُه الشٛغ بالضع”
(الٗؿ٨غي0750 ،م ،م )002
مً َىا جٓل البالٚت ه ألا٢غب وألاصر ف جٟؿحر الىو ألاصبيٖ ،لى هدى ما ًبضو ً
ظلُا ٖىض الٗؿ٨غي ،وَى ما
ْهغ ف ٦ثرة اٖخجاصٍ ٖلى ما َى بالغ ف جىاوله لًُ٣ت الؿغ٢اث ،بسال ٝالخاجمي ف ٦خابه “ خلُت املخايغة “ الظي
َّ
ً
زالها للىو ألاصبي باٖخباعٍ ٚاًخه ألاولى.
ٚلب ف جىاوله لًُ٣ت الؿغ٢اث التي ظاء اوكٛاله بها
وبٗض الخضًض ًٖ ٦ك ٠الىو ًٖ اإلابضٕ واإلاخل٣ي ؤو الىا٢ض  -بهٟخه م ً
خلُ٣اَ-ىا ؾااًٟ ٫غى هٟؿهَ :ل
ا٢خهغث ٖىاًت الٗؿ٨غي بالىو ألاصبي ٖلى الىٓغ بلُه ٖلى ؤهه صاثغة مىٛل٣ت ٖلى الىو هٟؿه وما ًخهل به مً
اإلابضٕ واإلاخل٣ي؟ بجٗجى آزغ َل الىو ٖىض الٗؿ٨غي ٖباعة ًٖ وخضاث لٛىٍت طاث ُ٢م ظجالُت وقٗىعٍت ِ٣ٞ؟ ؤم
ؤن الُ٣م الججالُت ًج ً٨ؤن ج٩ىن م ً
غظٗا لىْاث ٠ؤزغي ٌٗغى لها الىو؟ َل الىو ٗٞل جىانل وُْٟخه ؤلاباهت
والخإزحر ؤم مىىٍ به وْاث ٠ؤزغي ًج ً٨ؤن ً٨كٖ ٠جها؟ وَى ما ؾخٗغى له الهٟداث ال٣اصمت.
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املﺒدث الخامـ
النص ﺑحن الجمالُت واملػغﻓُت.
ً
٢ضم الٗؿ٨غي ف مكغوٖه البالغ جهى ًعا ًٖ الىو اؾخىٖب الىْاث ٠الججالُت له اهُال٢ا مً الىخضاث
اللٛىٍت ُٞه ،ولم جٖ ٠٣ىاًخه بالىو ٖىض َظا الخض ،بل ججاوػ الىٓغ بلى ُ٢م ؤزغي هدى الُ٣جت اإلاٗغُٞت ؤو الىُٟٗت
للىو وٍ٣هض بها ”:الضوع الظي ًاصًه الىو ف بهخاط اإلاٗغٞت ؤلاوؿاهُت ؾىاء ؤ٧اهذ جخهل بال٨ٟغ ؤم اإلاجاعؾت”
(الجبر0117،م ،م  ،)017وجٓهغ َظٍ الُ٣جت واضخت ف خضًض الٗؿ٨غي ًٖ ًٞاثل الكٗغ ومجها ”:ؤن ؤلٟاّ اللٛت
َ ُ
دلها وٚغٍبها مً الكٗغ؛ ومً لم ً ً٨عاوٍت جبحن الى٣و ف نىاٖخه .ومً طلً ٪
ؤًًا ؤن
بهجا جازظ ظؼلها وٞهُدها ،وٞ
ُ
الكىاَض ججزٕ مً الكٗغ ،ولىالٍ لم ًٖ ً٨لى ما ًلخبـ مً ؤلٟاّ ال٣غآن وؤزباع الغؾى ٫ملسو هيلع هللا ىلص قاَض٦ .ظل ٪ال حٗغٝ
ؤوؿاب الٗغب وجىاعٍسها وؤًامها وو٢اجٗها بال مً ظجلت ؤقٗاعَاٞ ،الكٗغ صًىان الٗغب ،وزؼاهت خ٨جتها ،ومؿخيبِ
آصابها ،ومؿخىصٕ ٖلىمها “ (الٗؿ٨غي0750 ،م ،م  )022وٍضزل ف َظٍ الُ٣جت ما حكخجل ٖلُه السُبت مً “ ط٦غ
اإلاىأٖ التي ًجب ؤن ًخٗهض بها ؤلامام عُٖخه لئال جضعؽ مً ٢لىبهم ما ؤهؼ ٫هللا َّ
ٖؼ وظل مً طل ٪ف ٦خابه “(الٗؿ٨غي،
0750م ،م  )020وواضر مً هصخي الٗؿ٨غي ًٖ ًٞاثل الكٗغ والسُبت ؤن الُ٣جت اإلاٗغُٞت لهجا جخىػٕ ٖلى
الجاهبحن :الجاهب الش٣اف الاظخجاع ف الخاظت بلحهجا الؾخسغاط قىاَض اللٛت و٢ىاٖضَا ومٗغٞت ألاوؿاب والخاعٍش
وألاًام والخ٨م واإلاىأٖ ،والجاهب الٗ٣ضي الضًجي ف جٟؿحر ٚغٍب ال٣غآن ومك٩له.
والٗؿ٨غي ف عئٍخه لُ٣جت الىو اإلاٗغُٞت ًبضو جإزغٍ بابً ؾالم بزغ خضًشه ًٖ يُإ الٟاثضة اللٛىٍت والٟىُت
والاظخجاُٖت للكٗغ بٗض اهدكاع الكٗغ اإلاهىىٕ اإلاٟخٗل اإلاىيىٕ اإلاخضاوٖ ٫لى ؤلؿىت ال٣ىم ،وَى ما ٧ان ً
صاٗٞا له بلى
ْ
الضٖىة بلى ًُ٢ت جىزُ ٤الىهىم؛ ألن “ الكٗغ ف الجاَلُت ٖىض الٗغب صًىان ٖلجهم ومىخهى ُخ٨جهم به ًإزظون،
وإلُه ًهحرون “ وجخإ٦ض صٖىة ابً ؾالم ف بًغاصٍ ل٣ىٖ ٫جغ بً السُاب٧ ”:ان الكٗغ ٖلم ٢ىم لم ً ً٨لهم ٖلم ُّ
ؤصر
مىه” (ابً ؾالم0752 ،م.)02/0،
جإحي َظٍ الىٓغة اإلاٗغُٞت للىو ٖىض الٗؿ٨غي ما٦ضة مٛؼاٍ مً جإلُٟه ل٨خاب الهىاٖخحن الظي ًخىظه به بلى
ال٣اعت ُبُٛت حٗلُجه وجشُٟ٣ه ،وَى ما ًبرع خغنه ٖلى ويىح الىو ؤو الىو الٓاَغ ف م٣ابل عًٞه للخُٗ٣ض ف
ّ
الىو ؤو الىو الٛامٌ الظي ًلبـ ألامغ ٖلى ال٣اعت وٍىٗ٢ه ف الخحرة ،وَى ما ؤ٦ضجه ؤ٢ىاٖ ٫ضًضة للٗؿ٨غي جبرػ
ْ
خغنه ٖلى الىيىح ،وطل ٪بضءا مً حٗغٍٟه للبالٚت ،بط ظٗل الخبلُ ٜوؤلاٞهام مً الٗىانغ التي ًىىٍ بها ال٨الم
البلُ ،ٜوطم ٧ل ما ً ٠٣يض جدَ ٤ُ٣ظًً الٗىهغًٍ ف ال٨الم ( عاظ٘ الٗؿ٨غي 0750 ،م ،م ، )00 ،06 ،04مً
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اؾخٗجا ٫الٛلُٔ مً ألالٟاّ واإلاٗاوي والبٗض ًٖ الؿلـ والؿهل بطٚ ”:لب الجهل ٖلى ٢ىم ٞهاعوا ٌؿخجُضون
ال٨الم بطا لم ًٟ٣ىا ٖلى مٗىاٍ بال ب٨ض ،وَؿخٟصخىهه بطا وظضوا ؤلٟاْه َّ
٦ؼة ٚلُٓت ،وظاؾُت ٚغٍبت ،وَؿخد٣غون
ً
ظاهبا ،و ُّ
ُلبا  ،وَى ؤخؿً مى ً
ؾلؿا ً
ال٨الم بطا عؤوٍ ً
ؤٖؼ م ً
ؾهال خلىا ،ولم ٌٗلجىا ؤن الؿهل ؤمى٘ ً
ٗ٢ا ،وؤٖظب
ٖظًا و
مؿخج ًٗا” ( الٗؿ٨غي0750 ،م ،م  ،،44وعاظ٘ م .)51 ،46 ،45
وَٗؼػ اَخجام الٗؿ٨غي بالُ٣جت اإلاٗغُٞت للىو وٖىاًخه بها ما ٢ضمه مً الجاهب اإلاٗلىماحي الظي ًلؼم مغاٖاجه ف
بوكاء الىو ،بط ظاءث هٓغجه بلى الىو بىنٟه وزُ٣ت ٌؿخض ٫بها ٖلى بزباث اإلاٗغٞت م ً
غظٗا ف ه٣ضٍ لؤلزُاء
ً
خغٍها ٖلى الخىبُه ٖلى َظٍ ألازُاء ،م٘ جصخُدها ،وَى ما بضا
اإلاٗلىماجُت التي وٞ ٘٢حها بٌٗ الكٗغاء ،لظا ٧ان
ا
ظلُا ف الٟهل الظي ٖ٣ضٍ مً ؤظل  ”:الخىبُه ٖلى زُإ اإلاٗاوي ونىابها؛ لُدب٘ مً ًغٍض الٗجل بغؾجىا مىا ٘٢الهىاب
ٞحرحؿجها ،وٍٖ ٠٣لى مىا ٠٢السُإ ُٞجخىبها”( الٗؿ٨غي0750 ،م ،م  )57ومً َظٍ ألازُاء ما ْهغ ف حٗلُ٣ه ٖلى
٢ى ٫ابً ؤخجغ :
اؽ ْ
ؤٖـ ـ ـ ـ ـ ـى َ
وع ُ
م صاعؽ مخسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّضص

لم جضع ما وؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـج الحرهضط ٢بلها

السٟا( ”ٝالٗؿ٨غي0750 ،م،
بط ؤزظ ٖلى الكاٖغ “ ْىه ؤن الحرهضط مجا ًيسج ،والحرهضط ظلض ؤؾىص ،حٗجل مىه ِ
م  .53وعاظ٘ ،م )56
٦ظلُٖ ٪به ل٣ى ٫عئبت:
َ
و ٧ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـل َّ
ػظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ُسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام السجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِل

ُ ْ
َ
ـالث زُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل
ًْب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِغي لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عٖـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

بهار ،ولِـ للٓلُم بال ؤهثى واخضة” (الٗؿ٨غي0750 ،م ،م  ،74وعاظ٘ ما ؤزظٍ
ألهه “ظٗل للٓلُم ٖضة ٍ
الٗؿ٨غي ٖلى لبُض وؤبي طئٍب ،م)010
ُ
بن الىٓغ بلى الىو باٖخباعٍ وزُ٣ت حؿخ٣ى مجها اإلااصة اللٛىٍت ؤو الخاعٍسُت ؤو الاظخجاُٖت الق ٪ؤنها ؾخاصي بضوعَا
بلى مًاٖٟت الٗىاًت بالىو ،ول ً٨البض لهظٍ الىزُ٣ت ؤن جهضع ًٖ ُ٢جت مغظُٗت لها وه الُ٣جت الججالُت .وَى ما
ْهغ بضوعٍ ف ٖىاًت الٗؿ٨غي بها م٘ ٚحرَا مً الُ٣م التي لم ٌٟٛل ٖجها.
مً َىا ًج ً٨ال٣ى ٫بإن الٗؿ٨غي اجسظ الىُْٟت الججالُت للىو ؤو الىٓغة الٟىُت له م ً
غظٗا لىْاث ٠ؤزغي
٧الىُٟٗت ٖلى ؾبُل اإلاشاٞ ،٫الىو ٖىض الٗؿ٨غي لِـ صاثغة مٛل٣ت ٖلى وؿ٣ه اللٛىي  ،ِ٣ٞبل جدؿ٘ َظٍ الضاثغة
ً
لدكجل ؤوؿا٢ا مٗغُٞت هُٟٗت ،جغج٨ؼ ٖلى الُ٣م الخٗبحرًت والٟىُت ف الىو .وما ْهىع الىُْٟت اإلاٗغُٞت ف الىو بال
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ً
جهى ًعا الٖخباعَا الىظه اإلا٣ابل ل٩ل الىْاث ٠التي ٌٗغيها الىوٞ ،الخىانل ؤنال ً٩ىن مً زال ٫اإلاٗغٞت ؤو ٌؿعى ف
بهخاظها ،ول٩ي جاصي اإلاٗغٞت صوعَا البض ؤنها ٧اهذ مغخلت جالُت إلاغخلت الخإزحر وؤلا٢ىإ.
(الجبر0117،م ،م )000
الخاجمت
٢امذ َظٍ الضعاؾت ٖلى مٗالجت بق٩الُت الخهىع ال٣اثل بإن البالٚت الٗغبُت بالٚت الججلت ولِؿذ بالٚت الىو،
وف ؾبُل جصخُذ َظا الخهىع الساَئ حٗغيذ الضعاؾت ل٨خاب الهىاٖخحن (ال٨خابت ،والكٗغ) ألبي َال ٫الٗؿ٨غي،
الظي ٢ضم مكغو ًٖا عؾم ُٞه مٗالم الىو ألاصبي وماَُخه ،و٦ك٧ ٠ل ؤع٧ان الٗجلُت اإلاؿاَجت ف بىاء الٗجلُت
ؤلابضاُٖت ف الىوً ،
بضءا مً اإلابضٕ ومغو ًعا باإلاخل٣ي واهتهاء بالىا٢ض الظي ؾِخىلى مهجت الخ٨م٩ٞ ،ل الٗىانغ جخدغ٥
م٘ بًٗها ف خغ٦ت جٟاٖلُت مً ؤظل بزغاط الىو.
و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ٖضص مً الىخاثج ،وه :
 -0اؾدُٗاب الٗؿ٨غي ألبٗاص الىو ألاصبي ،وإلاـ مؿخىٍاجه املسخلٟت الضاللُت والترُ٦بُت وؤلاً٣اُٖت.
 -0عئٍخه ال٩لُت للىوٞ ،الىو لِـ وخضاث مبٗثرة ،بل وخضاث مدؿلؿلت مترابُت ال ًصر ٞحها الخظ ٝؤو
الاهٟها.٫
 -1الىو ألاصبي ٗٞل جىانل بحن اإلاغؾل واإلاخل٣ي ،و٦الَجا ف ٖال٢ت جباصلُت جهب ف بهخاط الىو وحؿاَم ف
ج٩ىٍىه.
 -2ؾلُت الىو وَُجىخه ٖلى ٧ل ؤَغا ٝالٗجلُت ؤلابضاُٖت مً ميصخئ ومخل ٤وها٢ض.
 -3الىو ألاصبي ٖىض الٗؿ٨غي مىىٍ به وْاث ٠ؤزغي ٚحر الىُْٟت الججالُت ،هدى الىُْٟت اإلاٗغُٞت التي حؿهم ف
بهخاط اإلاٗغٞت ف مسخل ٠الخًاعاث وؾاثغ الش٣اٞاث .ولَ ً٨ظٍ الىُْٟت جغج٨ؼ ٖلى الىُْٟت الججالُت ٞ ،الىو
ف اإلا٣ام ألاوَ ٫ى ٖجل ٞجي.
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املصاصعواملغاحؼ

أوال :املصاصع.
الٗؿ٨غي ،ؤبى َال ،٫الخؿً بً ٖبض هللا بً ؾهل0750( ،مـ٦ ).خاب الهىاٖخحن :ال٨خابت ،والكٗغ ،جدٖ ٤ُ٣ل دمحم
البجاوي ،ودمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم ،0ٍ ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،مهغ،

زانُا :املغاحؼ.
آلامضي ،ؤبى ال٣اؾم الخؿً بً بكغ0770( ،مـ) اإلاىاػهت بحن ؤبي ججام والبدتري ،جد ٤ُ٣الؿُض ؤخجض ن٣غ ،2ٍ ،صاع
اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة.
ؤلاصعَسخيً ،ىؾ0105( ،٠م) الىو ف الترار الى٣ضي ٖىض الٗغب مٟاَُجه وإبضالاجه٧ ،لُت آلاصاب والٗلىم ،ظامٗت
ُ٢غ0105 ،مـ.
الجاخٔ ،ؤبى ٖشجان ٖجغو بً بدغ0753( ،م) البُان والخبُحن ،جدٖ ٤ُ٣بض الؿالم دمحم َاعون ،2ٍ ،م٨خبت الساهج ،
ال٣اَغة.
الجاخٔ ،ؤبى ٖشجان ٖجغو بً بدغ0112( ،مـ) الخُىان ،جدٖ ٤ُ٣بض الؿالم دمحم َاعون ،0ٍ ،ؾلؿلت مً ُٖىن
الترار ،الهاصعة ًٖ م٨خبت ألاؾغة ،ال٣اَغة.
الجبر ،زالض ٖبض الغئو0117( ،ٝمـ) وْاث ٠الىو ف الترار الى٣ضي الٗغبي ،املجلت ألاعصهُت ،ظامٗت ماجت.
الجغظاوي ،ؤبى الخؿً ٖل بً ٖبض الٗؼٍؼ )ٌ0164( ،الىؾاَت بحن اإلاخىبي وزهىمه ،جد ٤ُ٣دمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم،
وٖل دمحم البجاويِٖ ،سخى البابي الخلبي.ٌ0164 ،
الجغظاويٖ ،بض ال٣اَغ 0111( ،م) صالثل ؤلاعجاػ ،جد ٤ُ٣مدجىص دمحم قا ،٥م٨خبت الساهج .
ابً ظجي ،ؤبى الٟخذ ٖشجان0114( ،م) السهاثو ،جد ٤ُ٣دمحم ٖل الىجاعَ ،بٗت ؾلؿلت الظزاثغ الهاصعة ًٖ الهُئت
الٗامت ل٣هىع الش٣اٞت ،ال٣اَغة.
َّ
الصخاح (جاط اللٛت و َّ
الجىَغي ،بؾجاُٖل بً خجاص0762( ،مـ) َّ
صخاح الٗغبُت) ،جد ٤ُ٣ؤخجض ٖبض الٟٛىع ُٖاع،
ٍ ،1صاع الٗلم للجالًحن ،بحروث.
الخاجمي ،ؤبى ٖل دمحم بً الخؿً0757( ،مـ) خلُت املخايغة ف نىاٖت الكٗغ ،جد ٤ُ٣ظٟٗغ ال٨خاوي ،صاع الغقُض،
الٗغا.١
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الخاجمي ،ؤبى ٖل دمحم بً الخؿً(َ0163ـ) الغؾالت اإلاىضخت ف ط٦غ ؾغ٢اث اإلاخىبي وؾا ِ٢قٗغٍ ،جد ٤ُ٣دمحم
ًىؾ ٠هجم ،صاع ناصع ،بحروث.
الخل  ،نٟي الضًً )ٌ0104( ،قغح بضٌُٗت نٟي الضًً الخل  ،اإلاُبٗت الٗلجُت ،ال٣اَغة.
الخجىي ،ج٣ي الضًً ،ؤبى ب٨غ بً ٖل  ......بً حجت 0765( ،مـ) زؼاهت ألاصب وٚاًت ألاعب ،جدٖ ٤ُ٣هام قُٗخى،0ٍ ،
ميكىعاث م٨خبت الهال ،٫بحروث.
السىل  ،ؤمحن (0740م) مىاهج ججضًض ف الىدى والبالٚت والخٟؿحر وألاصب ،0ٍ ،صاع اإلاٗغٞت ،مهغ.
الؼمسكغي ،ظاع هللا ؤبى ال٣اؾم مدجىص بً ٖجغ0776( ،مـ) ؤؾاؽ البالٚت ،جد ٤ُ٣دمحم باؾل ُٖىن الؿىص ،0ٍ ،صاع
ال٨خب الٗلجُت ،بحروث.
ابً ؾالم الججخ  ،دمحم بً ؾالم بً ٖبض هللا بً ؾالم0752( ،مـ) َب٣اث ٞدى ٫الكٗغاء ،جد ٤ُ٣مدجىص دمحم قا٦غ،
صاع اإلاضوي بجضة.
ؾالمت ،ببغاَُم (0730مـ) بالٚت ؤعؾُى بحن الٗغب والُىهان ،صعاؾت جدلُلُت ه٣ضًت ج٣اعهُت ،0ٍ ،م٨خبت ألاهجلى
اإلاهغٍت.
الؿُىَي ،ظال ٫الضًً ٖبض الغخجً بً ؤبي ب٨غ( ،ص.ث) قغح ٖ٣ىص الججان ف ٖلم اإلاٗاوي والبُان ،وبهامكه خلُت
اللب اإلاهىن ٖلى الجىَغ اإلا٨ىىن للكُش ؤخجض الضمجهىعي ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث.
نجىص ،خجاصي0760 (،م )،الخ٨ٟحر البالغ ٖىض الٗغب ؤؾؿه وجُىعٍ بلى ال٣غن الؿاصؽ “ مكغوٕ ٢غاءة “،ميكىعاث
الجامٗت الخىوؿُت.
َباهت ،بضوي0754( ،م) صعاؾت ف جُىع ال٨ٟغة البالُٚت ٖىض الٗغب ومىاهجها ومهاصعَا ال٨بري ،4ٍ ،م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت.
الٗجاعيٖ ،ل دمحم خؿً0777( ،مـ) ًُ٢ت الل ٟٔواإلاٗجى وؤزغَا ف جضوًٍ البالٚت الٗغبُت بلى ٖهض الؿ٩ا٧ي،0ٍ ،
م٨خبت وَبت ،ال٣اَغة.
الٗجغي ،دمحم0777( ،مـ) البالٚت الٗغبُت ؤنىلها وامخضاصاتها ،صاع ؤٞغٍُ٣ا الكغ ،١اإلاٛغب.
الٗلىي ،ابً َباَبا0762( ،مـ) ُٖاع الكٗغ ،جد ٤ُ٣دمحم ػٚلى ٫ؾالم ،ميكإة اإلاٗاع ٝباإلؾ٨ىضعٍت.
ُٖاص ،ق٨غي(0771م) ٦خاب ؤعؾُى َالِـ ف الكٗغ ،ه٣ل ؤبي بكغ متى بً ًىوـ ال٣ىاجي مً الؿغٍاوي بلى الٗغبي،
الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.
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عاضخيٖ ،بض الخُ٨م0114( ،مـ) ْاَغة السلِ ف الترار البالغ والى٣ضي بحن اإلاٗجى ألاصبي واإلاٗجى الاظخجاع ،0ٍ ،
م٨خبت آلاصاب ،ال٣اَغة.
ابً ٢خِبتٖ ،بض هللا بً مؿلم0760( ،م) الكٗغ والكٗغاء ،جد ٤ُ٣ؤخجض دمحم قا٦غ ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة.
مجج٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة0112( ،مـ) اإلاعجم الىؾُِ ،2ٍ ،م٨خبت الكغو ١الضولُت ،ال٣اَغة.
ابً مٗهىم ،نضع الضًً بً مٗهىم اإلاضوي0746( ،مـ) ؤهىاع الغبُ٘ ف ؤهىإ البضٌ٘ ،جد ٤ُ٣قا٦غ َاصي ق٨غ،0ٍ ،
الىج ٠ألاقغ ،ٝالٗغا.١
مُلىب ،ؤخجض0775( ،مـ) اججاَاث الى٣ض ألاصبي ف ال٣غن الغاب٘ الهجغي ،1ٍ ،صاع الٗلم للجالًحن ،بحروث.
ابً مىٓىع ،دمحم بً م٨غم بً ٖلى( ،ص.ث) لؿان الٗغب ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة.
َال ،٫دمحم ٚىُمي0775( ،مـ) الى٣ض ألاصبي الخضًض ،صاع الجهًت ،مهغ.
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