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 الكلامت ادػتاحوة

لمداللػػػػا  خ ناقػػػػا لل ػػػػا ر خخ للناقػػػػاخ ناق ػػػػ كعػػػػألخ ل  طػػػػ 
ػػا للهنكطػػا  مػػاخ  للحهػػار كللهعنػػ خ كهعنا،ػػاخ  مػػ خ للِهمَّه 

  ب  ب  ناق   للكح يخ
  التوصوف الوظوػي

( فػػػي األخطببب )ك (كعبببن زبببن ز  بببر) حميػػػ  كهكلزنػػػا  ػػػيف فػػػي ،ػػػذل للبحػػػ  
قػػدر  – حاكلػػف ف ػػ ( خ كقػػد بةقببس اببعةدالهي  يمهػػا )( فػػي وصببا ااقة بب غػرض )
أف أك ف  ها كرلء ل لفاظ هف دالالف كل  حاءلف  ه قػا  هػمـ فػي  –لإلهكاف 

 دهػػا  بر ػػا كػػ   ػػا رخ كِ ظمػػر هػػدػ لنفعالػػ  ك،ػػدؽ إحهاهػػ   مػػاخ ك عهػػ  
 مػػػ  إ ػػػرلز هكػػػاهف ذل ػػػ  لل ػػػا راخ وػػػـ هػػػعيف إلػػػ  للهكلزنػػػا  ينمهػػػا هػػػف حيػػػ  

وػـ لل،ػكرخ ك ػذؿ ذلػؾ أذكػر هػا ل فقػا ف ػ  كهػا ل  مفػا ف ػ  هػف ل لفاظ فالبهػ  
ي للحكػـ  حػد،ها باإلبػادا دكف ل لفاظ كللهعانيخ كه أل لال ػ ذؼخ كأب مػد فػ

 .   ر ف ها ل فقا ف   هف للهعانيلآل
: 

 .للك،ف بالكمها اامحور األول:
 .بالبهما للك،ف اامحور ااثةقي:
  .لل،كرا للفن ا اامحور ااثةاث:

 وكةقس أ م ااكلمةس االفتتةحي  في  ذا اابحث  ي:
ػػػػا  خ ناقػػػػا لل ػػػػا ر خخ للناقػػػػاخ ناق ػػػػ ) كعػػػػألخ ل  طػػػػ  لمداللػػػػا  مػػػػ خ للِهمَّه 
     ( ب  ب  ناق   للحهار للكح يخكللهعن خ كهعنا،اخ للهنكطا  ماخ 

 واهلل الموف ِّق.
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Research Summary 

Description of the camel between (Kaab bin Zuhair) 

and (Al-Akhtal) In their two nations (Pant Suad) 

A balanced rhetorical study 

Dr. Maryam Abdel-Azim Mohamed El-Sayed 

Teacher of rhetoric and criticism 

College of Islamic and Arabic Studies 

For girls in Port Said - Al-Azhar University 

mryam elsaid113@azhar.edu.eg 

In this research, an analysis and balance between (Ka'b 

bin Zuhair) and (Al-Akhtal) in the purpose of (describing 

the camel) in their two Lamas (Pant Suad), in which I tried 

- as far as possible - to reveal the deepest meanings and 

revelations that contribute to serving the experience of each 

poet And it shows the extent of his emotion and the 

sincerity of his sense of it, and works to highlight the places 

of the same poet, then I sought to balance between them in 

terms of words, sentences, then pictures, and during that I 

mention what they agreed on and what they differed in 

terms of meanings and meanings, and the reason for the 

difference, and I strive to judge one of them with 

proficiency without the other As they agreed on the 

meanings. 

Then the research took place in three main axes: 

The first axis: the description of the word. 

The second axis: the description in bulk. 

The third axis: the technical image. 
The most important opening words in this research were: 

Heels, the most faulty, the camel, its camel, the poet's 

camel, to denote the mission entrusted to it, meaning, 

meaning, zebra, likened to its camel 
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للحهد  رأل للعالهيفخ كلل،ذا كللهذـ  م  إهاـ للهرهميفخ ك م  آل  
  :دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعك،حب  كهف  بعمـ  إحهاف إل  يـك للديف خ كب

للعػػرأل ل كل ػػ  للػػذؼ فريػػ    مػػيمـ فقػػد كانػػف لإل ػػ  ،ػػي  هػػاد ح ػػاا 
ط  عػػػػا لل ي ػػػػا لل،ػػػػحرلك ا لل ػػػػي  ا ػػػػكل فيمػػػػاخ حيػػػػ  كػػػػانكل  ػػػػ كمكف لحكهمػػػػاخ 

ظمكر،ػا إلػ   ف  بمكد،ا كأكبار،اخ كير حمكف  م ك  ر كف ألباف إناوماخ كين فعك 
حيػكلف  ظػ ـ للبهػـخ هػرين لالنق ػادخ يػنمض  حي   اءكلخ كهػا ذلؾ إال  نمػا  

رؾ بػػػ خ ك   ػػػذ زهاهػػػ  فػػػ را ف ػػػذ،أل بػػػ  إلػػػ  حيػػػ   ػػػاءفخ بالحهػػػ  للوقيػػػ خ كي ػػػ
كي  ػػػذ  مػػػػ  ظمػػػر   يػػػػف  قعػػػد لإلنهػػػػاف ف ػػػ خ هػػػػن ه ككلػػػ  كه ػػػػركب  كهم كهػػػػ  

كي  ػػػػػذ لم يػػػػػف هػػػػػقف ك،ػػػػػك  ه ػػػػػي بكػػػػػ   خكظركفػػػػػ  ككهػػػػػا د خ ك نػػػػػ  فػػػػػي  ي ػػػػػ 
ر،ا  مػػػػ  كحيػػػ  أرلد ع  عػػػػال   مػػػا أف  كػػػكف هػػػػفا ف لل ػػػرخ ،ػػػ   . ......،ػػػذ .

كبعممػػا  ر ػػ  كػػ   ػػيء  خف ظه ،ػػا لير فػػن إلػػ  للع ػػرلح هػػاؿ للعطػػشخ ح ػػ  إ
ك كفي في للداللا  م   .(4)  نا ف في لل رلرؼ كللهفاكزخ هها ير ا  ها ر لل ما ـ

ػر  مػا أ،ػػ  للكفػر لهػػا  ب ػكل ههػػا   ظػ ـ  مقمػاخ ك ػػد ن ،ػنعما أف ع  عػػال  ذك 
ہ  ہ  ھ  ھ  چ                هػػػػهعكل  ػػػػف للبنػػػػاخ كلهػػػػ بعدكل ككػػػػذ كل  فقػػػػاؿ هػػػػبحان :

چھ  ھ  ے  
ػػفع َ معقَّػػ َّخ    (4)  يِر هَّ ََّ ر ل لََّ،ػػ ػػفع َ معقَّػػ َّخ ِهَهػػ   ػػا هَّ ـع َ ظَّ ه  َفػػَ َرلِ،

َر َّ َّ  َـّ ِقدع يدَّ َّ َكَ ظَّ  حَّ ـع  ََّذلََّؾ َ َم  َ كع  . (4) َيِدلُِّم
كذكػػػػػر للهفهػػػػػركف للهػػػػػ أل فػػػػػي ل  ،ا،ػػػػػما بالػػػػػذكر دكف غير،ػػػػػا هػػػػػف 

ـَ هنمػاخ كلػـ   ػا،دكل للفيػ     للحيكلنافخ ك،ك  ل  م ها َقطُّ أ ظػ أف للعرأل لـ َيَركع
                                 

للبقػػاءخ كهػػاؿ للػػديف  يدمحم  ػػف هكهػػ   ػػف   هػػ   ػػف  مػػي للػػدهيرؼخ أ ػػلػػ ( ح ػػاا للحيػػكلف للك ػػرػ 4)
 .42/ 4. ،ػ4141للوان ا . : دلر للك أل للعمه اخ  يركف. ط،ػ(606 فلل افعي )

 .42للَا  ا: ( 4)
  ػػػد ع دمحم  ػػػف أحهػػػد  ػػػف أ ػػػي بكػػػر  ػػػف فػػػر   ي ػػػ  ( للبػػػاهن  حكػػػاـ للقػػػرآف ل  فهػػػير للقرط ػػػي4)

 حقيػػػأ: أحهػػػد لل ردكنػػػي كل  ػػػرل، ـ .  ،ػػػػ(824 فل ن،ػػػارؼ لل زربػػػي  ػػػهس للػػػديف للقرط ػػػي )
 . 43/ 40. ـ4681 -،ػ 4461للوان ا .  للقا،را .: دلر للك أل لله،ريا. طأطف ش
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إال لل ػػاذ هػػنمـخ ك نمػػا كانػػف َأنعَفػػَس أهػػكللمـ كأكور،ػػاخ ال  فػػارقمـ كال  فارقكنمػػاخ 
للػَا  مػ  قػدرا لل ػالأخ هػف إ ػرلم ل نمػا هػف َ ػر للد   ػيف فػر   ف ذحظكف فيمػا للعَّ

َظهمػػػا ِهذ ل مػػػا لمحهػػػ  للوقيػػػ خ ك نقػػػاد لم،ػػػ ي كدـ ك بيػػػأل َ معقَّمػػػاخ ك،ػػػي  مػػػ   َّ
   لل،َيرخ كل س 

 . (4)  في ذكلف ل ر ن ها  حه   م   كقر  ك،ك بارؾ ف طيأ للنمكض ب  هكل،ا
كحي   مَف لإل   ،ذ  للهكانا في نفكس للعرألخ كبػدنا  مهػاء،ـ ل كل ػ  

هؤلفػا مـ ي ،كنما بهؤلفاف  عالبكف فيما أهكر ل   ،   ماخ أك  فردكف باب ا فػي 
 ػػعرلء،ـ  لمحػػدي   نمػػاخ  كحيػػ  كػػاف لل ػػعر للعر ػػي هػػرآا لح ػػاا للعػػرألخ كبػػدنا

ا  عنػػػػكف  نا ػػػػا فا قػػػػا  ك،ػػػػف أنوػػػػ  لإل ػػػػ  )للناقػػػػا(  فػػػػي أ ػػػػعار،ـخ  ػػػػ   قػػػػد ه 
كيبعمكنػػ  ركن ػػا هػػف أركػػاف  نػػاء للق،ػػيداخ ي بػػاركف فػػي حم  ػػ خ كي نافهػػكف فػػي 

ق ػػػ  هػػف أفيػػػممـخ فػػي هعم   اِ َفػػػرَ كأهػػا نعػػػاف لإل ػػ  فطَ قػػػاؿ ل ػػف ر ػػػيأ:   بكيػػد خ 
كأكس  ف حبرخ ككعأل  ف ز،يرخ كلل هاخخ كأكور للقدهاء يبيد ك،ػفما   نمػا 

 . (4)  هرلك مـ
ـ  كقػػن لال   ػار  مػػ  ،ػػذل للَػػرض )ك،ػف للناقػػا( للػػذؼ ز ػػرف  كهػف وَػػ
بػػ  أ ػػعار،ـ ل كػػكف  هػػاد ،ػػذ  للدرلهػػاخ وػػـ كقػػن لال   ػػار  مػػ   ػػعر كعػػأل  ػػف 

                                 
للفػػػرم   ػػػد للػػػرحهف  ػػػف  مػػػي  ػػػف دمحم  يبهػػػاؿ للػػػديف أ ػػػل ( زلد للههػػػير فػػػي  مػػػـ لل فهػػػير4)

للطبعا: .  يركف. : دلر للك األ للعر ي. طأ:   د للرزلؽ للهمدؼيحق  ،ػ(362ف للبكزؼ )
ػػػا: لل148/  1. ،ػػػػ4144ل كلػػػ    ي ػػػ ك ػػػاؼ  ػػػف حقػػػا أ غػػػكلهض لل نزيػػػ  خ كِينظػػػر أ ي 

: دلر للك ػػػػاأل . ط،ػػػػ(346 فللقاهػػػـ هحهػػػكد  ػػػػف  هػػػرك  ػػػػف أحهػػػدخ للزه  ػػػرؼ بػػػػار ع )
ح ػاف دمحم  ي ػ  للبحػر للهحػ ط فػي لل فهػيرك  خ 211/ 1.  ،ػػ4102للوالوا .  يركف .للعر ي

أ: يػحق  ،ػػ(213 ػف  مػي  ػف يكهػف  ػف ح ػاف أويػر للػديف ل ندلهػي )لله ػكف : ل ف يكهػف 
  . 184/  40. ،ػ4140.  يركف .فكر: دلر لل. ط،دقي دمحم بهي 

 ف مػػ  للحهػػف  ػػف ر ػػيأ للقيركلنػػي ل زدؼ ) ي ػػ ( للعهػػدا فػػي هحاهػػف لل ػػعر كآدلبػػ  4)
 -،ػػػػػ 4104لل اههػػػػا . : دلر للبيػػػػ . طأ: دمحم هحيػػػػي للػػػػديف   ػػػػد للحهيػػػػديػػػػحق(  ،ػػػػػ 184

  .468/ 4. ـ4664
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كلعمػك  ػ ف ق،ػيد    –كهػا ذكػر ل ػف ر ػيأ  -ز،ير   فيمي   فػي ،ػذل للهقػاـ 
)بانػػف هػػعاد( لل ػػي يػػه نما ك،ػػف للناقػػاخ ك ػػيكع ذكر،ػػا فػػي لآلفػػاؽ  مػػ  هػػر  

،م   –للع،كر ك عاقأل ل زهاف لعظ ـ ها ه قف  بم خ ك،ك لال  ذلر لمن ي 
  طػػ  لل ػػي كهدحػػ . ك مػػ  إوػػر ذلػػؾ بػػاء ل   ػػار ق،ػػيدا ل –ع  م ػػ  كهػػمـ 

نهػػػا أكوػػػرف هعاريػػػا ل  طػػػ     ػػػارض فيمػػػا كعب ػػػا  ل كػػػكف للدرلهػػػا هكلزنػػػاخ كل 
 لفيم  في لل عرخ كلِقر ما في زهاف إن ا ما هف ق،يدا كعأل  ف ز،ير.

وصا ااقة ب  زب ن كعبن زبن ز  بر واألخطب  كهف ،نا باء  نكلف للبح : 
قػػدر  –لػػف فيمػػا حاك ، موازقبب  بالغيَّبب دراابب  .  )بةقببس اببعةد  همببة   تفببي المِّ 
أف أك ف  ها كرلء ل لفاظ هف دالالف كل  حاءلف  ه قػا  هػمـ فػي  –لإلهكاف 

 دهػػا  بر ػػا كػػ   ػػا رخ كِ ظمػػر هػػدػ لنفعالػػ  ك،ػػدؽ إحهاهػػ   مػػاخ ك عهػػ  
هػػػف حيػػػ    مػػػ  إ ػػػرلز هكػػػاهف ذل ػػػ  لل ػػػا راخ وػػػـ هػػػعيف إلػػػ  للهكلزنػػػا  ينمهػػػا

ل فقػا ف ػ  كهػا ل  مفػا ف ػ  هػف ل لفاظ فالبهػ  وػـ لل،ػكرخ ك ػذؿ ذلػؾ أذكػر هػا 
ي للحكػـ  حػد،ها باإلبػادا دكف ل لفاظ كللهعانيخ كه أل لال ػ ذؼخ كأب مػد فػ

  ر ف ها ل فقا ف   هف للهعاني.  لآل
هحػػػاكرخ   بعمػػػا  وذوػػػاكقػػػد لن ظهػػػف ،ػػػذ  للدرلهػػػا فػػػي هقدهػػػاخ ك هميػػػدخ ك 
  ا هاخ كو ف لمه،ادر كللهرلبنخ كفمرس لمهكيك اف:

وف فيمػػػا  ػػػف أ،ه ػػػا للدرلهػػػاخ كهػػػا دفعنػػػي إليمػػػاخ كيػػػه   اامقدمببب : -4 ن ما  حػػػد 
  ما. طا للدرلها كهنمب

ػػػ  َّ  ناكلػػػف ف ػػػ   ربهػػػا كػػػ   ػػػا ر ااتمه بببد: -4  خ ِه بعػػػا ذلػػػؾ  ػػػإيرلد أ  ا ػػػ  هحَّ
 .للدرلها

 للك،ف بالكمهاخ ك   ه   م : اامحور األول: -4
: للداللا للهعبه ا.  أكال 

 .كزف لل،رفيوان  ا: داللا لل
 والو ا: داللا للنعف.

 للك،ف بالبهماخ ك   ه   م : اامحور ااثةقي: -1
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: للبهما للهَؤه َّ   ا.هَ أكال 
 دا.وان  ا: للبهما للهقيَّ  

 لل،كرا للفن ا ك   ه   م : اامحور ااثةاث: - 3
: لل     .  أكال 

 وان  ا: لاله عارا.
 والو ا: للكنا ا. 

مكقد  خةتم :اا - 8  ف إل   للدرلها هف ن ا ج.بهعف فيما أ،ـ ها  ك، 
2- . 
6-  .  

فػػي لل حميػػ  كللهكلزنػػا لمك،ػػكؿ ذلخ كقػػد ل  هػػدف للهػػنمج لل كػػاهمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،
إلػػػػ  غا ػػػػا للبحػػػػ  كأ،دلفػػػػ خ كَع أهػػػػ ؿ أف أكػػػػكف قػػػػد ِكف قػػػػف فػػػػي  نػػػػاكؿ ،ػػػػذل 
للهكيكع  مػ  للكبػ  للػذؼ ينبَػي لػ خ إنػ  كلػيُّ ذلػؾ كللقػادر  م ػ خ ك،ػم  ع 

 كهمـ  م  هيدنا دمحم ك م  آل  ك،حب  أبهعيف.  
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 لتمهيدا
 بني يدي الدراسة

كلػػك ب ػػيء هػػف  -يبػػدر بالبحػػ  ق ػػ  لل ػػدء ف هػػا هػػيأ  بمػػ  أف ي عػػرض 
ل ربها لل ا ريفخ ك إ رلز بعض بكلنأل ح ا مها لل ي  كاف لما أور  –لإليباز 

ك ير في  ناء أهالي مهاخ ك  كي  ،كر،هاخ كذلؾ فإف إيرلد ل   ػاف لل ػي دلرف 
كع فػػػي درلهػػػ ما  ميمػػػا للدرلهػػػا ه ػػػفك ا   فهػػػير هفردل مػػػا أهػػػر همػػػـ ق ػػػ  لل ػػػر 

 درلها بذغ  ا هكلزنا. 
ا ل مػؾ للدرلهػاخ كهػكؼ ينقهػـ للحػدي  ف ػ   ـ  كاف ،ذل لل هميد هف اح  كهف و

 قههيف:
 ل كؿ: كعأل  ف ز،ير:  ربه  خ كأ  ا   في ك،ف للناقا.

للواني: ل  ط :  ربه  خ كأ  ا   في ك،ف للناقا. ك،ذل  ف،ي  للقكؿ في كػ ِ  
 هنمها: 

: كعن زن  ز  ر: ترجمته، وأزيةته في وصا ااقة  . أوالا
ـِ َأ َّي ِهمعَه : َر َّ َعِا  عِف ،ك       ِر َكلهع ا َّ أِل  عِف ِزَ،يعرَّ  عفَّ َأ َّي ِهمعَه  لل   َكعع

طَّ  عفَّ للعَحارَّ َّ  َـّ  عفَّ لَرَ ا َّ  عفَّ ِقرع َهَا  عفَّ اَلطَّ رَّ  عفَّ َ،ذع َمَبَا  عفَّ َوكع  عفَّ َهازَّفَّ  عفَّ َوعع
 .(4)ِ وعَهاَف  عفَّ ِهَزيعَنَا 

                                 
للحهػيف   ػد للبػاقي  ػف قػانن  ػف هػرزكؽ  ػف كلوػأ ل هػكؼ  ي  هعبـ لل،حابا ِينظر:  (4)

: هك بػػا للَر ػػاء . طأ: ،ػػذ   ػػف هػػالـ لله،ػػرل ييػػحق ،ػػػ( 434 ف) بػػالكالء للبَػػدلدؼ 
نعػ ـ أحهػد  ي   اخ هعرفا لل،حاب 460/ 4 ،ػ  4146ل كل . للهدينا للهنكرا. ل وريا

. ،ػػػػ( 140 ف  ػػف   ػػػد ع  ػػػف أحهػػػد  ػػػف إهػػػحاؽ  ػػف هكهػػػ   ػػػف همػػػرلف ل ،ػػػ ماني )
 ق4146ل كلػػ   .للريػػاض .: دلر للػػكطف لمن ػػرط . حقيػػأ:  ػػادؿ  ػػف يكهػػف للعػػزلزؼ 

للحهػػػف  مػػػي  ػػػف أ ػػػي  ي ػػػ خ أهػػػد للَابػػػا فػػػي هعرفػػػا لل،ػػػحابا  4422/ 3  ـ4666/
د للكلحد لل يباني للبزرؼخ  ز للديف ل ف ل ويػر للكـر دمحم  ف دمحم  ف   د للكريـ  ف   

: دلر للك ػػأل ط . ػػادؿ أحهػػد   ػػد للهكبػػكد -أ:  مػػي دمحم هعػػكض يػػحق ،ػػػ( 840 ف)
  .116/  1 .ـ4661/،ػ 4143ل كل   .للعمه ا
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   لهرأا هف  ني   د ع  ف غطفافخ  قاؿ لمػا كب ػا  نػف  هػار  ػف  ػدؼ أمه:
خ ككػاف ز،يػر قػد  زكبمػا فػكؽ لهرأ ػ   (4) ف هح ـخ ك،ي أـ ها ر أكالد ز،يػر   

هػػػا كلخ  لم ق ػػػ خ ككانػػػف قػػػد كلػػػدف هنػػػ  أكالد  أكفػػػ  لل ػػػي ذكر،ػػػا فػػػي هعل كلػػػ   أـ 
 ف ػػزكم بعػػد،ا أـ كعػػألخ فَػػارف هػػف ذلػػؾ كآذ ػػ  فطمقمػػا وػػـ نػػدـ فقػػاؿ فيمػػا )هػػف

 للكلفر( :
 وفي طول اامعةشرة ااتقةاي ...رك وااخطون مغ راس بببببببببببببباعم

  2)ن أم أوفى ال تبةاي ببببببببببببواك ...ن أم أوفى ببببببببببباقد بةا س مظع
 حيةته: 

لـ  ذكر ه،ادر لل اريخ كللهير  ي  ا  ف هكلد  كح ا  خ غير بعض 
ا في كوير  لخ كقد  د(4)إ ارلف  فيد أن  كاف  حالف  لق ار كهكء حاؿ ذلؾ كليح 

هف أ عار  لل ي أ ذ فيما   كك للد،رخ كي  ر ـ هف حال  للهي ا 
(1)  . 

كقد ل فقف ك أل لل رلبـ كللطبقاف  م  ك   ذكر ق،ا إهذه   ندها 
ا في ق،يد   لل ي  -ملسو هيلع هللا ىلص  –أ،در للن ي  ده  لمبا   أ،حاب  فباء  هع ذر ل هادح 

                                 
  ػػػي للفػػػرم  مػػػي  ػػػف للحهػػػيف  ػػف دمحم  ػػػف أحهػػػد  ػػػف للميػػػوـ للهركلنػػػي ل هػػػكؼ  ( ل غػػاني4)

،ػػػػ( .  حقيػػػأ: هػػػهير بػػػا ر. ط: دلر للفكػػػر.  يػػػركف. 438للقر ػػػي ل ،ػػػ ماني )ف 
  .     62/ 42للوان ا. 

بهع  ككقػف  مػ  طبعػا ك ،ػح ح : رزؽ ع  ػف يكهػف  ػف .  عرلء للن،رلن اِينظر: ( 4)
للنا ػػػػر: هطبعػػػػا لآلبػػػػاء للهرهػػػػميف .  ،ػػػػػ(4418 ف ي ك )  ػػػػد للههػػػػ و  ػػػػف  عقػػػػكأل  ػػػػ

 .480/ 1.  ـ 4660  يركف .لل هك ييف
: دلر . ط ،ػػ(428 فدمحم   ػد ع  ػف ههػمـ  ػف ق يبػا للػدينكرؼ ) ي ػلل عر كلل عرلء  ( 4)

 .434/ 4. ،ػ4144 ا،راػػػػػػػػػػػػػػػػللق . ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدللح
) لعهػػرؾ لػػكال رحهػػا  68) لػػك كنػػف أ بػػأل هػػف  ػػيء ( خ ص  22 رلبػػن أ  ا ػػ  : ص ( 1)

ك رؼ.  ر  كدرلهػا:  ع ( هف ديكلن . ديكلف كعأل  ف ز،ير. ،نعا لإلهاـ أ ي هعيد للهُّ
د/ فريػػد قه حػػا. ط: دلر لل ػػكلؼ لمطبا ػػا كللن ػػر. للريػػاضخ دلر للهط ك ػػاف للحديوػػا. 

 ـ.4666،ػ / 4140بدا. ل كل  
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 أ ذنا هنما ل   اف هح  للدرلهاخ كه   ي  ف،يمما  ند إيرلد ل   اف.
 :مكةقته ااشعري 
خ  اش في للبا،م اخ كأدرؾ لإلهذـخ ككانف يفِه يرهلل لءعر لل  ،ك هف

غػػرك فػػي لػػ  ِ،ػػحباخ كي ػػدك أف  ػػا ريا كعػػأل قػػد ظمػػرف فػػي كقػػف هبكػػرخ كال 
هف  يك اف لل عر لل ي   ل قػف فػي للبا،م ػاخ ك م فػف ذلؾخ فمك ين هي إل   يِف 

لنػػا للعديػػد هػػف لل ػػعرلء لله ػػمكريفخ كي فػػأ للػػركلا ب ػػكِ   ػػاـ  مػػ  أف لل ػػعر لػػـ 
 .(4)ِد أحد هف فحكؿ للبا،م ا ل ،ال  في ز،ير ككلد ي ،  في كل

فػي لل ػعر  عنػي:  – ػف ل ػف ل  رل ػي:  كػاف لز،يػر  حيػكلفباء فػي لل   
ها لـ  كف لَير خ كاف أ ك   ا ر لخ ك ال   ا ر لخ كأ  ػ  هػمه   ػا راخ كل نػا   -

ػػا  –ههػػا يػػدؿ خ ك (4)كعػػأل ك بيػػر  ػػا ريفخ كأ  ػػ  لل نهػػاء  ػػا را   مػػ   -أ ي 
َكَكػػػاَف  -قػػػدـ  يػػػف ز،يػػػر فػػػي لل ػػػعر كرهػػػك مـ ف ػػػ  هػػػا ركؼ أف للِحطي ػػػا   مػػػك

 ػػعر أ،ػػ   يقػػد  مهػػف ركلي ػػ َقػػاَؿ لكعػػأل  ػػف ِزَ،يعػػر: -رلك ػػا لز،يػػر َكآؿ ِزَ،يعػػر 
مػػف  ػػعر ل  ػػذكر فَّ ػػ َّ خ َكقػػد ذ،ػػأل للفحػػكؿ غيػػرػ َكَغيعػػرؾخ َفَمػػك قيللعَ يعػػف كلنقطػػا 
رعهكيعا َفإَّف للن اس   عاركـ  يَنفهؾ ك يعن ليما أهع  َفَقاَؿ َكععأل:خ أركػ كل 

 َفمن القوافى شأقهة من يحوكهة

 ِإذا َمببة ثببوع َكْعببن َوَفببْوز َجببْرَول  

   
 َيُقبببول فببباَل يعبببي ِبَشبببْي  َيُقوابببه

 َومببن َ ةِللَهببة مببن ياببي  َويْعمبب   

   
ا  كف تك اَل تلقى من ااقَّةس َواِحبدا

 تقّخبببب  ِمْقَهببببة مثبببب  َمببببة  تقّخبببب   

   
 تلببببب ن متوقهبببببة  ثقفهبببببة َحتَّبببببى

ْقَهبببة كببب  َمبببة  َتَمثَّببب    َْ (4)فيقصبببر 
 

   
                                 

 .40ِينظر: هقدها ديكلف كعأل  ف ز،ير ص  (4)
 هػػػرك  ػػػف بحػػػر  ػػػف هح ػػػكأل للكنػػػاني بػػػالكالءخ للميوػػػيخ لل ػػػمير   ػػػي  وهػػػاف  للحيػػػكلف (4)

 .،ػػػػ4141للوان ػػػا .  يػػػركف .للنا ػػػر: دلر للك ػػػأل للعمه ػػػا. ط:  ،ػػػػ(433 فبالبػػػاحع )
2/132.  

ـ  ف   يد ع يرلبن:  (4) للبهحػي بػالكالءخ أ ػي   ػد ع طبقاف فحكؿ لل عرلء لدمحم  ف هذ 
  كها بعد،ا. 401/ 4بدا.  –،ػ(.  حقأ: هحهكد دمحم  اكر. ط: دلر للهدني 444)ف 
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ػػػ  هػػػف ركل ػػػاف أ،ػػػ  ل  بػػػار كي ػػػدك  ػػػ  ل نػػػ  كر ػػػا خ فنه  أف ز،يػػػر ل قػػػد  كف 
هك،    بالركل اخ كلالهػ هاع كللػنظـخ  ػ  ك  عم هػ  هبػادغ للقػرلءا كللك ابػا  ح ػ  

حكاـ يبط  كهرلبع  يكفر ل  ك  ها ،ك يركرؼٌّ لنظـ لل عر  . (4) كل  قان خ كل 
 إاالمه:

ػػػػَد ِهنعَ،ػػػػَرؼَّ للن  َّػػػػي َّ  َفػػػػ عوَّ َبعع ػػػػَد للع ـَ َبعع ػػػػَم ػػػػ َّ َكَهػػػػم ـَ  - َأهع ػػػػَف  - َ،ػػػػم   ع ِ َ َم ع هَّ
خ كلـ ينق   ن  في إهذه  هكػ ق،يدا )بانف هعاد( لل ي ل  ذر  (4)للط ا َّفَّ  

كبعػض هقطك ػػاف  هػيرا حكل،ػػا ديكلنػ خ ال   فػػأ قم مػا هػػن   -ملسو هيلع هللا ىلص  –فيمػا لمن ػػي 
د ل  مد  ذفا هعاك ا  ف أ ػي هػف افخ لهديد للذؼ  ذكر للركل اف أن  له  هر  ل

كلعػػ  للهػػ أل فػػي ذلػػؾ يربػػن إلػػ  أنػػ   فػػر غ لدينػػ  كآوػػر قػػرلءا للقػػرآف للػػذؼ  مػػر 
 .(4)للناس  بذغ  خ كهمؾ  ميمـ ألبا مـ 

  أزيةته في وصا ااقة  :
ا ك ههػػيف  ي  ػػا  مَػػف –  ػػ  ي ،ػػذ  ل   ػػاف يػػهف ق،ػػيدا طكيمػػا        -  هػػع 

كلهػػ عطاف خ كذلػػؾ أف كعب ػػا لهػػا  –ملسو هيلع هللا ىلص  –لال  ػػذلر إلػػ  للن ػػي  نظهمػػا كعػػأل فػػي
 :[للبحر للطكي ]   مَ  إهذـ أ     بير َقاؿَ 

بببببي ُزَجْ بببببراا ِرَابببببةَا ا  قِّ َْ  َأاَل َأْزِلَغببببة 

َلى َأيِّ     َشْيٍ  َوْيبن َغْ برَك َداََّكبةَْ

   
ببة ببة َواَل َأبا ٍَ َاببْم َتْلببَا ُأمِّ َلببى ُخُلبب َْ 

ببة َاَكببة   َلْيببِه َأخا َْ َلْيببِه َوَاببْم ُتببْدِرْك  َْ 

   
 َابببَقةَك َأُزبببو َبْكبببٍر ِبَكبببْأٍس َرِويَّببب ٍ 

لََّكببببة   َْ  َوَأْقَهَلببببَك اْاَمببببْأُموُر ِمْقَهببببة َو

   
غيأل, كأ،در ده خ فك ػأل  ػذلؾ  - ملسو هيلع هللا ىلص -فمها  مَف أ  ا   ،ذ  رهكؿ ع 

خ ك قكؿ ل : للنباء, كها أرلؾ  نفمفخ وـ ك أل إل ػ  أف رهػكؿ ع إل  أ    بير 
ل رهػػػكؿ ع إال ق ػػػ  ال     ػػػ  أحػػػد   ػػػمد أف ال إلػػػ  إال عخ كأف هحهػػػد   - ملسو هيلع هللا ىلص -

هن خ كأهقط ها كاف ق   ذلؾخ فػإذل أ ػاؾ ك ػا ي ،ػذل ف هػمـ كأق ػ خ ف هػمـ كعػألخ 

                                 
 .43ِينظر: هقدها ديكلف كعأل  ف ز،ير ص  (4)
  . 4422/  3هعرفا لل،حابا   (4)
 كها بعد،ا. 44ِينظر: هقدها ديكلف كعأل  ف ز،ير ص  (4)
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ـَخ ههمهاخ كد   َ َم ع َّ ههبد خ كأن د   َّ َ،م   ع ِ َ َم ع َّ َكَهم  كقدـ  م  َرِهكؿ ع 
 خ كهطمعما :]هف للبه ط[ ،ذ  للق،يدا

ْقَدَ ة َاْم ُيْفَد َمْكزُ  ...َم َمْتُزوُل ي اْاَ وْ ببببِ َبةَقْس ُاَعةُد َفَقْلز ِْ  ولُ ببببُمَتيٌَّم 
 كفيما:

َدِقي ببببببببُقزِّْلُس َأنَّ َراُ  َْ ْقَد َرُاوِل َّللاَِّ َمْأُمولُ  ...وَل َّللاَِّ َأْو ِْ  َواْاَعْفُو 
ُاوَل َاَاْ ٌا ُيْاَتَضةُ  ِبِه   ولُ بببببُمَهقٌَّد ِمْن ُاُ وِف َّللاَِّ َمْالُ  ...ِإنَّ اارَّ

ـَ ككهػػا     ػػردا لػػ , ظمػػف فػػي كلػػد  إلػػ  أف َفعفػػا  نػػ  للن  َّػػيُّ َ،ػػم   ِع َ َم عػػ َّ َكَهػػم 
  .(4)   رل،ا هعاك ا هنمـ بهاؿ , فكانف  مبهما لل مفاء في ل   اد

كقػػػػػػد لح مػػػػػػف ،ػػػػػػذ  للق،ػػػػػػيدا هكانػػػػػػا ك يػػػػػػرا فػػػػػػي لل ػػػػػػعر للعر ػػػػػػيخ ح ػػػػػػ  
ػػػػػا لق فػػػػػكل آوػػػػػار  فػػػػػي هػػػػػد  للن ػػػػػي  ػػػػػا هػػػػػمك  لل ػػػػػعرلءخ كطريق   - –غػػػػػدف نمب 

ك فننػػػػػػػػكل ف ػػػػػػػػ خ فقػػػػػػػػد لن ػػػػػػػػرػ  ػػػػػػػػعرلء للعػػػػػػػػرأل فػػػػػػػػي  ،ػػػػػػػػكر  لله  مفػػػػػػػػا إلػػػػػػػػ  
هعاريػػػػػػػ ما حين ػػػػػػػاخ ك  ػػػػػػػطير،ا ك  ه هػػػػػػػما أح ان ػػػػػػػاخ كلن،ػػػػػػػ  ف  ميمػػػػػػػا بمػػػػػػػكد 
للدلرهػػػػػػػيف بال ػػػػػػػر  كللبحػػػػػػػ  كلل حميػػػػػػػ  كللهكلزنػػػػػػػاخ كلر ػػػػػػػبط ذكػػػػػػػر كعػػػػػػػأل  ػػػػػػػف 

 ز،ير  ذكر،اخ كك ن  لـ ينظـ إال إ ا،ا. 
كهػػػػكلء أكانػػػػف  لل ػػػػعرلء للبػػػا،مييفخكقػػػد  ػػػػدأ،ا كعػػػأل بػػػػالَزؿ  مػػػػ   ػػػادا      

،ػػػي هح ك  ػػػ  أك زكب ػػػ  أك   ،ػػػ ا   ال ػػػا  -ز ؿ فيمػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػلل ػػػي  َ –)هػػػعاد( 
لب م مػػا ليمفػػف ل ذ،ػػاف إلػػ  ق،ػػيد   كعػػادا  ػػعرلء  ،ػػر خ فػػإف غزلػػ  فيمػػا لػػـ 
نهػػا رل ػػ  كعػػأل فػػي نظهػػ  هقػػاـ للن ػػكا للػػذؼ هِينَ ػػد  خ كل  ػػا كال ه  ػػذال   كػػف فاح  

ػػػ   ،ػػػذ   –أحهػػػف للػػػ  مُّص هنػػػ  إلػػػ  ك،ػػػف للناقػػػا بحيػػػر ماخ ك  للػػػذؼ ،ػػػك هحَّ
هػ ط ن أف ي مَمػا  أف هح ك    ،بر ػ  إلػ  أرض بعيػداخ لػف إذ ذكر  –للدرلها 

  ػػريف  ي  ػػا هػػف أ  ػػاف ك  إحػػدػإال  مػػ  هػػ ف ناقػػِا ذكػػر أك،ػػافما فػػي ،ػػذ  فػػي 
 ك،ذ  ل   اف ،ي قكل : خق،يد  

                                 
كهػا بعػد،اخ  4422/ 3كها بعد،ا خ هعرفا لل،حابا  460/ 4هعبـ لل،حابا  ِينظر:  (4)

  كها بعد،ا. 116/  1أهد للَابا في هعرفا لل،حابا 
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  1)ةُق ااقَِّج َبةُس اْاَمَراِا  ُ إالَّ اْاِعتَ ...َأْمَاْس ُاَعةُد ِبَأْرٍض اَل ُ َزلُِّغَهة 

َذاِفَرٌة ببببببَوَاْن ُ َزلَِّغهَ  ُْ َلى ...ة إالَّ  َْ   2)اأْلَْ ِن إْرَ ةٌل َوَتْبِغ  ُ  ِفْ َهة 
ِرَ ْس  َْ ْفَرع إَذا  ةَخِ  ااذِّ ْرَضُتَهة ...ِمْن ُك ِّ َقضَّ اَلِم َمْجهُ ُْ ْْ   3)ولُ بببَطةِمُس اأْلَ
 ٍَ   4) ُ ببببزَّاُن َواْاِم ببببَدْس اْاحِ بببإَذا َتَو َّ  ...َتْرِمي اْاُغُ وَن ِبَعْ َقْي ُمْفِرٍد َاَه

ْن َزَقةِس اْاَفْحِ  َتْفِض  ُ بببِفي َخْلِقهَ   ...ٌم ُمَق َُّدَ ة بببببَضْخٌم ُمَقلَُّدَ ة َفعْ  َْ   5)ة 
ْلكُ  ُْ َرٌة بببَغْلَبةُ  َوْجَقةُ   اُمهَ ببببِفي َدفِّهَ  ...وٌم ُمَذكَّ   6) ُ بببببببة ِم ببببة َاَعٌ  ُ دَّ

                                 
ِءخ للنبيبػػاف: 4) ػػفع ِكػػ  َّ َ ػػيع ِء كلل  ػػاِر هَّ ػػفع ِكػػ  َّ َ ػػيع ـِ للر ل ػػِن هَّ ( للع ػػاؽ: بهػػن   يػػأخ كللَع يػػِأ: للعَكػػرَّي

ػػَف لإلَّ ػػ : للقػػكؼُّ  ػػرَّيِنخ للهرلهػػي : بهػػن هرهػػاؿخ ك،ػػي بهػن نبيبػػاخ كللن بيػػأِل هَّ نعَمػػاخ للعَ فَّيػػِف لله  هَّ
. ينظر: لهاف للعرأل هكلد )   أخ نبألخ ره (. يعرَّ رَّيَعِا لله  َمِا لله  مع  للن اَقِا لله 

ػػَي لَ ِهػػكفخ كل يػػف: 4) ينػػِا للَكوَّ قػػا للظ مَّيػػرِا َك،َّ ػػمعبا للقك ػػا لَ هَّ ( للِعػػذلفَّرِا: للن اَقػػِا للعظ هػػا لل،ُّ
ػػػا –إل  ػػاء كلل عػػألخ كلإلرقػػاؿ: لإلهػػرلع خ َكِ،ػػَك ل َؽ للَ َ ػػػألخ   -أ ي  ك َفػػكع ػػَف للَعػػدع َيػػرعألم هَّ

ػػي  ػػفع َه ع ػػ َّ ل ػػد   خ  كلل  بعَيػػ  هَّ َع ػػَبَ  َهػػيعَرَ،ا بََّهػػيعرَّ للعَب ػػ  كَ نػػ     َع ػػَف للَب يػػ  هَّ عَّ يػػ : َ فع ََّ كللَ بع
ػػيم فَّ ػػ َّ ل ػػيم فَّ ػػ َّ َهػػَعاخ َكقَّيػػَ : ِ،ػػَك َه ع : َه ع َمَبػػا كللَعَنػػأ. لإلَّ ػػ َّ ػػ ََّذطم َ ػػيعَف للَمهع ػػ ََّذؼم َكل ع  ع

 ينظر: للمهاف هكلد )  ذفرخ رق خ بَ (.خ  ام للعركس )أيف(.
ػػفع 4) رَّ للعَهػػاءَّ فَّػػي َبَ  ػان  َكلنعفََّبػػارَّ َّ هَّ ِا َفػػكع ػػد  ػػخ:  َّ َينع ك ػػ خ كللهػػرلد ،نػػا:  ػػدا  ( نيػا ا : للن يع

ػػ ـِ لل   ػػ ِص َ معػػَف لِ ذف.  ريػػ ما: ،ه مػػا. ِينظػػر: ر ػػو ذفريمػػا بػػالعرؽ. للػػذفرػ: للعَعظع ا َّ
  ام للعركس ) رض(.للمهاف هاد ا )نيخخ ذفرخ(خ 

( للهفرد: وكر للكحش. للممأ: ل   ض. للحزلف: بهن للَحزيزخ ك،ك: َها َغِمَع كَ،ػِمأَل هػف 1)
: للِعقػػػدِا لليػػػ هِا.  ػػػ َّ ِينظػػػر: َبَمػػػدَّ لَ رعض َهػػػَن إ ػػػرلِؼ قميػػػِ . للهيػػػ : للَهػػػ عذِء هػػػف للَرهع

 للمهاف هاد ا )فردخ لمأخ حزز(خ لل،حا  )هي (.
َعػػػػـ: للههع مػػػػ خ َكقَّيػػػػَ : للعَفػػػػا َِّض 3) ـِ كلَ فع (  هقم ػػػػد،ا: هكيػػػػن للقػػػػذدا هنمػػػػاخ ك،ػػػػك للعنػػػػأ.للَفعع

خ كهقي ػػػد،ا: هكيػػػن للقيػػػد هنمػػػا.  نػػػاف للفحػػػ : لإل ػػػ . .ينظػػػر: للمهػػػاف  ػػػ ََّذء  فعػػػـخ  –لهع
 باأل لل ناف.  –لله ،ص 

ػػَي 8) يف لل  َّػػي ،َّ ػػَف للػػَكبَّ ػػَ ق ام هَّ يَدامخ ِه ع نػػاَّ ِ،ػػمعبا َ ػػدَّ َـّ للَكبع ػػ نػػاِء: َغمَّ َظػػِا َلحع ( غمبػػاء: غم ظػػا للرقبػػا. َكبع
را:   ػب  للػذكرلف  َباَرِا.  مكـك :  ػديدا ،ػمبا أك  ظ هػا يػ ها. هػذك  معَبِا َأك للعحَّ لَ رض لل،ُّ

ف )غمػػػألخ كبػػػفخ دفػػػف( كِينظػػػر هػػػادا فػػػي غمػػػع لل مقػػػا. دف َّمػػػا: للػػػدؼ: للبنػػػأل  ينظػػػر: للمهػػػا
  مكـ( في ك ِ  هف: للعيفخ ك مذيأل للمَاخ لل،حا خ للمهاف.)
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  1)ُزولُ بببببببِ  اْاَمْتَقْ ِن َمهْ ببببببببِطْلٌح ِبَضةِح َ  ...ُه ببببببببَوِجْلُدَ ة ِمْن ُأُطوٍم َمة ُ َؤيِّاُ 
َقٍ   مُّهَ  ...َحْرٌف َأُخوَ ة َأُزوَ ة ِمْن ُمَهجَّ َْ   2)ْوَداُ  ِشْمِل  ُ بببببببَهة  َ ببببببببببة َخةاُ ببببببببببَو

َلْ َهة ُثمَّ ُ ْزِاُقهرَ ببببببببببببببببببَيْمِشي اْاقُ  َْ   3) ُ بببببببببببببببببببببب ةٌن َوَأْ َراٌن َزَ ةابببببببببِمْقَهة َازَ  ... اُد 
ُُْرٍض  ْن  َْ ْ َراَقٌ  ُ ِذَفْس ِبةاقَّْحِض  ْوِر َمْفتُ ... َْ ْن َزَقةِس اازَّ َْ   4)ولُ ببببببببببِمْرَفُقَهة 

                                 
(4) : فاِا للبحري اخ كقيػ  هػهكا  ظ هػا ِيبَعػِ  هػف بمػد،ا للنعػاؿخ كقيػ :  أطـك َمحع : للهُّ لَ ِطكـِ

ء. طمػػو هػف أهػػهاء للِقػرلِدخ ك،ػػك: للزرلفػا. هػػا يؤ هػ : لل ػػ ي س: ػيع ِدَكيب ػػام  لل ػ ويِر فَّػػي لل  
َ ِا كػػػ  َّ  ػػػيِء: ناحي ِػػػ  للبػػػارَزا. لله نػػػاف: للهػػػ ف: للظمػػػرخ كَه عنػػػا  َ َعػػػضُّ لإلَّ ػػػ .. كيػػػاحَّ
َ َنفػػا للِ،ػػمعألَّ  ػػف  هػػيِف ك ػػهاِؿ هػػف  ،ػػأل كلحػػـ.  ينظػػر: للمهػػاف )أطػػـخ  : ِهكع ػػرَّ للَظمع
طموخ قردخ يػح خ هػ ف( كِينظػر  مػذيأل للمَػاخ كللقػاهكس للهحػ ط )أ ػس( خ لل،ػحا  

  )ه ف(.
ػػيعفَّ فَّػػي  (4) ػػ ِا لل  َّػػي َأنعَيػػ ما لَ هػػفارخ ِ ػػ  ََّمفع بََّحػػرعؼَّ لله  يبػػا للهايَّ ػػَف لإلَّ ػػ : للن بَّ ِؼ هَّ للَحػػرع

ػد  ما  معَبِاخ ِ   ََّمفع بََّحرعؼَّ للعَبَ ػ َّ فَّػي  َّ اهَّرِا لل،ُّ َي للي  ق  ماخ َكقَّيَ : ،َّ َهَيا ََّما َكَنَبا ََّما كدَّ
نػػا: للمَّبػػاِف  ػػَف لإلَّ ػػ : لل  يػػاِء لل ال،ػػِا للمػػكفَّ كللعَّ عػػأَّ كَ،ػػذ  ما. همب  ػػَي  خ كقيػػ :هَّ َّ،

مػا. قػكدلء: طكيمػا للعنػأ.  ،ا لعَّ عقَّمػا كَكَرهَّ نك ِا هَّف فحكؿَّ للناسَّ إال  هَّفع ِفحكؿَّ بَّذدَّ للَههع
،بػػفخ  -ِينظػػر: للمهػػاف )حػػرؼخ ،بػػفخ  ػػهم (  ػػام للعػػركس  ػػهمي :  ف فػػا هػػريعا.

 .قكد -هقاي س للمَا
ِرخ َكقَّيػػَ : كَهػػِط خ ( للقػػرلد: 4) ػػدع للدكيبػػا للهػػذككرا ق ػػ  فػػي قكلػػ :  طمػػو  خ لبػػاف: للم َبػػاِف: لل، 

َييفَّ  ػػفع ذَّؼ للعَحػػػافَّرَّ َكقَّيػػَ : َهػػا َ ػػيعَف للو ػػدع ِر هَّ ػػدع خ َكَ ِكػػكِف لنَّنهػػاف َكَغيعػػرَّ َّخ َكقَّيػػَ : للم بػػاِف لل، 
ا . أقرلأل بهن قرأل ك،ك لل ا،ػرا. ز،اليػ : بهػن ز،مػكؿخ ك،ػك : ل همػس . ِينظػر:  ا، 

 للمهاف )ل نفخ قرألخ ز، (  
هػارخ َكبهعػػ  أ  ػػار. كناقػػا 1) ػفع َذلَّػػَؾخ كللَعيعػػر: للحَّ َ ػِا فَّػػي َنَ ػػاِط هَّ ػػَف لإلَّ ػػ : للن ابَّ ( للَعيعرلنػا هَّ

َ يعرلنػػا: ه ػػ  ما بػػالَعيعر للكح ػػي  فَّػػي ،ػػذ   . للػػنحض: للمحػػـ.  ػػف ِ ػػِرض: قػػاؿ ل ػػف 
ن  هف. كِ ِرض )بََّيه  :  كَ ف402/ 4، اـ في للهيرا  : َ يعفَّ َأك بََّيـ َأك َفِهػِككف(: بََّهعع

ِر:  كع َـّ هػف كػ  َبانػأل هػف بكلن مػا . للػز  . ِيرَّيد َأن َمػا رهيػف بَّػالم حع َبانألخ َكللعهَرلد ِ،َنا للعِعِهـك
خ َكقَّيَ : ِهمعَ َق  َأطػرلؼ  رَّ دع خ َكقَّيَ : أَ م  لل،  رَّ دع ِرخ َكقَّيَ : َكَهِط لل،  دع رَّ لل،  ػدع َـّ لل،  َظػا َّ 

. للَفَ ِ خ بال حريؾ:  با د ها  يف للهرفقيف  ف بن ي للبعير. ِينظر: لهاف  َ َهَعفع َحيعِ  لبع
 ف  . – يرخ كلل،حا   –للعرأل. للهكلد )  يرخ نحضخ زكر( خ بهمرا للمَا 
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ْ َقْ َهة َوَمْذَبَحَهة ببببَ َكَأقََّمة ف َْ   1) ُ بببِمْن َخْطِمَهة َوِمْن االَّْحَ ْ ِن ِزْرِط   ...ةَس 
ِا ِن ااقَّْخِ  َذا ُخَص ٍ  َْ ْقُه اأْلََحةِا  .... ُتِمرُّ ِمْثَ     2) ُ ببببِفي َغةِرٍز َاْم َتَخوَّ

َتْ َهة ِاْلَبِص  ْ ِن َتْاِه .... ِر ِزَهة ببببَ ْقَواُ  ِفي ُحرَّ ٌَ ُمِز ٌن َوِفي اْاَخدَّ ْت   3) ُ بببِْ
َلى َيَاَراٍس َوْ َي اَل   َْ   4) ُ ببنَّ اأْلَْرَض َتْحِل ببببببببببَذَواِزٍ  َوْ ُعهُ  ....ٌ  ببببَتهِوي 

  5)ِم َتْقِع  ُ ببببببنَّ ُرُ وَس اأْلُكْ بببَاْم َيِقهِ  ...ُاْمِر اْاُعَجةَيةِس َ ْتُرْكَن اْاَحَصى ِزَيماة 
ا بببَ ْوماة َيَظ ُّ ِبِه اْاِحْرَبةُ  ُمْصطَ  ْمِس َمْملُ ببَكَأنَّ َضةِح َ  ...ِخدا   6)ولُ بببُه ِبةاشَّ

                                 
َمػػا4) ـِ َأنفمػػا َكَفهَّ ػػفع ِكػػ  َّ َدلب ػػِا: ِهَقػػد  ـِ هَّ ػػ : َحا َّ  خ( للَ طع َ ػػافَّ َهػػافَّ للم ػػَذلفَّ للم َّحع َـّخ َكِ،َهػػا للعَعظع َطػػا للعَفػػ

معقػػا  يػ م ِ،ػمعأل  َّ يػد َطكَّ يػ : َحَبػػر َأك َحدَّ طَّ ػاف( . لل َّرع َـّ ) للفك  ػػ َّ للعَفػ ػفع َدل َّ فَّيمََّهػا لَ هػناف هَّ
ػـ للن بيبػا. دكنػ  ِ نعَقػِر بَّػ َّ للر حػ  َكَقػدع ِ َ ػب ِ  بَّػ َّ َ طع ل  للنػاِس َكاَل ِ َحد َّ ا ِ َطك َّ ِينظػر:  َل عَس هَّه 

  لهاف للعرأل. للهكلد ) طـخ لحيخ  رط (.
ػػرعِع َقػػدع َغػػَرَز 4) ِز: للي  َ ػػِط ِ كِ،ػػما. للَػػارَّ ػػَ قَّ َهامخ َدقَّ َقػػام ِ كع ػػ َّ ِههع ػػَف للن  ع ػػيأِل: َبرَّيػػَدام هَّ ( للَعهَّ

ِف: لل ػػنقص. ل حاليػػ  نػػ : للَ َ ػػكُّ ػػَف كَقػػ   َلَ ِنػػِ .   ك َّ : بهػػن لإلحميػػ خ ك،ػػك: ه ػػرم للم ػػ ف هَّ
رعع. ِينظر: لهاف للعرأل. للهكلد ) هألخ غرزخ  كفخ حم ( .   للي 

. ِينظػػر: 4) : لِ ِذنػػافَّ ن  ػػ  َهػػَن حػػَدأل فَّػػي َكَهػػطَّ . للِحر  ػػافَّ ق ػػا َأرع ( للَقنػػا فَّػػي لَ نػػف: ِطكِلػػِ  كدَّ
  للمهاف ) قنكخ حرر(.

ؽ إََّل  1) قط هَّف َفكع َف . لل هرلف: قكل ـ للناقاخ كقي  للقػكل ـ لل فػاؼ. لل حميػ : (  مكؼ:  هع َأهع
ػػذذ َ ػػاذ َحم معػػف للعَ هػػيف َ حمػػ ذ   قػػاؿ َ،ػػاحأل للععػػيف:  هػػ  كذ هػػف  حم ػػا للقهػػـخ م ػػا  كَ حَّ  كَ حَّ

ـ  أبػػرؼ فَّػػي َهػػا َّر  مَّيػػ  للعَ هػػيفخ وػػ ػػَ أ  هػػف َ حع كيػػر    يػػر ا َ حمػػ ذ : َأؼ  ػػب  لل  عزيػػر ِه ع
ِعِمػف  لَ رعض َ حميػِ  َأؼ للعَكَذـ خ َح    قي  فَّي ك،ف لإلَّ   إَّذل َ ركفخ َكأنع ػد: َنبا ػألم َكقع

رَّ ها َحم معِف  َـّخ أؼ لـ أفَع ع إال بَقدع م َا للَقَه ، ي َّف خ كقاؿ للبك،رؼ:  كقكلمـ: ها فعمِ   إال  َ حَّ
 هػرخ  -نظػر: للمهػافب   هينػي كلػـ أبػال..... وػـ قيػ  لكػ  َّ  ػيء لػـ يبػال. ف ػ   حميػ  . يِ 

 حم - هرخ حم خ للعيف -،كؼخ لل،حا   -هقاي س للمَا
ػػػػألم ف ػػػػ  ِف،ػػػػكص هػػػػف  ظػػػػاـ ك هوػػػػاؿ  (3) للعبا ػػػػاف: بهػػػػن للِعبا ػػػػَاخ ك،ػػػػي:  َ،ػػػػألم هرك 

لب ا . للد  : للعِهَ َفر َِّؽ. ِينظر: للعيف .ِف،كص لل ا ـ  ند ِرهع ـِ  زيـ.  -خ للمهاف  بج -للز ََّي
ر ػاء: ِدَكيعب ػػ8) َعػػِ  ( للحَّ خ ِ َقػػاِؿ: إَّن ػِ  إَّن َهػػا ي فع ػَ قع َِّ  لل ػػهَس  َرأعهػما َك ِكػػكِف َهَعَمػػا َكيعػَف َدلَرفع ام  هع

خ  ِا للعَحػر َّ ػد  ػيعَ ِد:  َّ ل: لل،  خ ه،ػط د  ػهعسَّ ِف َألكلنا  بََّحػر َّ لل   ما  ك  َمك  َذلََّؾ لَ قََّي َبَهَد،ا  َرأعهَّ
رع  َطَ َد للعحَّ . َكل،ع هعسَّ . ههمكؿ: لهـ هفعكؿ هفكقي : َ يعِف لل   هعسَّ  لَ اِء: َ َ،م   بََّحرَّ لل  
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  1)ُوْرُق اْاَجَقةِدِن َ ْرُكْضَن اْاَحَصة ِ  ُلوا ...لس ببببَوَ ةَل ِاْلَقْوِم حةد هم َو د جع
ْ هَ  َْ ِرَ ْس بببببببَكَأنَّ َأْوَن ِذَرا َْ َع ِبةْاقُ بببببَو َ ... ة إذا    2)وِر اْاَعَاةِ   ُ بببْد َتَلفَّ

  3)ة ُقْكٌد َمَثةِك  ُ ببببببُس َفَجةَوَبهَ بببَ ةمَ  ...َوَا ٍ ببببَأوُن َ َدْي فة ٍد شمطةَ  ِمعْ 
ْبَعْ ِن َاْيَس َاهَ  ُْوَن َمْعُقولُ ببببى ِبْكَرَ ة ااقَّ ببببَامَّة َقعَ  ...ة بببَقوَّاَحٍ  ِرْخَوِة ااضَّ   4)ة

َهة ببببببببَتْفِرع االَّزَ  ْ َهة َوِمْدَرُْ ْن َتَراِ  هَ  ...ةَن ِبَكفَّ َْ  ٌَ ةِز  ُ ببببببببببُمَشقَّ   5)ة َرَْ

                                                                           
ر: ِ قاؿ: َهَممعِف للَ  عزَا َأِهمُّما في للَهم ا َهذذ فمي ههمكلػاخ ككػ    ػيِء ل للَهم ِا: للر هاد كللَبهع

 هم   -، دخ للعيف -حرألخ هقاي س للمَا -َ ِهمُِّ  في للبهر فمك ههمكؿ.  للمهاف
.  للبنػػادأل: 4) ( ِكرؽ: بهػػن كرقػػاء هػػف للِكرقػػاخ ك،ػػي: َهػػَكلدم فَّػػي ِغ عػػراخ َكقَّيػػَ : َهػػَكلدم َكَ َ ػػاضم

بهن بندألخ ك،ػك يػرأل هػف للبػرلدخ قيػ : ،ػك للػذكر هنمػاخ كقيػ : ،ػك لل،ػَير هنمػا. 
:   حركنػ  بػ ربممف لق،ػد للنػزكؿ 306/ 4يركيف للح، : قاؿ ل ف ، اـ فػي للهػيرا 

رلف هػف  ػػدا للحػػر   . قيمػػكل: فعػػ  أهػر هػػف للقيمكلػػاخ ك،ػػي للنػػـك بهػ أل لإل  ػػاء  ػػف للطيػػ
 في للظميرا. ِينظر: للمهاف )كرؽخ بدألخ قي (. 

ألَّ َح  ػػػ  يبم َّػػػ  4) نعَهػػػاف بَّػػػالو كع ػػػن: َأف   ػػػ هَّ  لإلعَّ ػػػن: لل مفُّ أِل: َ رعبَّ ػػػِن لَ يعػػػدَّؼ كللَقػػػكل َّـ.  مف  ( لَ كع
ػػػِن للعَقػػػاَراَّ  ػػػَي  بهػػػد . للِقػػػكِر َبهع َـّخ َك،َّ َكػػػا ػػػَف لآلع َبػػػاؿَّ كلَ  ػػػاظـ هَّ ػػػَف للعبَّ ػػػَي لَ ،ػػػاغر هَّ خ َك،َّ

ػػرلأِل.  َبػػاَراَّ. للعَعَهػػاقَّيِ : لله  ػػَنام َكوَّيػػَرِا للعحَّ َقػػام َ  َّ خ ِينظػػر: للمهػػاف )أكألخ قػػكرخ  هػػق (ِهَ َفر َّ
 لفن. - مذيأل للمَا 

: ، َا هبالَا هػف ( لل هطاء هف لل هطخ ك،ك:   اِض َ َعر للرأسَّ ي الط هكلَد . هعكلا4)
خ ككػػ   ػػيء  : أؼ نهػػاء ه ،ػػفاف بالنكػػدخ ك،ػػك: للمػػـؤ كلل ػػـؤ ػػدم للعكيػػ خ ك،ػػك: للبكػػاء. ِنكع

. ِينظػػر: للمهػػاف   – ػػهط. للعػػيف  – ػػكؿخ لل،ػػحا   –بػػر  مػػ  ،ػػاحب   ػػرل  فمػػك َنَكػػدم
 .نكد

ػػػ َّ َ ِكػػػكفِ 1) هَّ : كَهػػػِط للَعِيػػػدَّ  ََّمحع ػػػبعِنخ بَِّهػػػِككفَّ للعَبػػػاءَّ لنَّنهػػػاف َكَغيعػػػرَّ َّخ  ( لليػػػبعاف: هونػػػ  للي 
ػػفع أَ ػػذ خ  ػػفَّ للعَعِيػػدَّ هَّ بػػط إَّلػػ  نَّ،ع بعػػِطخ َكقَّيػػَ : َهػػا َ ػػيعَف لإلَّ َكقَّيػػَ : للَعِيػػِد كمُّمػػاخ َكقَّيػػَ : لإلَّ
َ ِقػػػكِؿ: َأَ ػػػذ بَيػػػبعَع ع  َأؼ بَعِيػػػَد ع . كهعنػػػ  ر ػػػكا لليػػػبعيف: ههػػػ ر  ا للعيػػػديف أؼ أف 

ا  م  للمطـ. هعقكؿ: لهـ هفعػكؿ بهعنػ   يديما غير هقيديف كال هك  ميفخ ك،ذل أبع  لم
 يبن. –لله،درخ أؼ: لـ  كف لما  ق  لها باء،ا نعي كلد،ا . ِينظر: للمهاف 

ـ.  لل رلقػػػي: بهػػػن 3) ػػػِقكَقام للِهَقػػػد  ػػػَف للو ََّ ػػػاألَّ لل  َّػػػي ِ معػػػَبسخ َكقَّيػػػَ : ِبب ػػػا َه ع رِع: َيػػػرعألم هَّ ػػػدع ( للهَّ
ـِ لل ػػذَّؼ  ػػ ػػَي: للعَعظع ِقػػَكِاخ َك،َّ . للر َ ا َّيػػ : للو ََّ ػػاألِ لل  رع َ يعفَّ ػػفع للعَبػػانَّ ػػرَّ َكللعَعػػا َّأَّ هَّ ػػَراَّ للن حع َع  لَ ػػيعَف ِو
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 وصا ااقة  ثةقياة: األخط : ترجمته، وأزيةته في 
،ػك أ ػك هالػؾ لل َم ػي للن،ػرلني غ ػا   ػف غػك خ ك قػاؿ: ل ػف غكيػ   ػف      

 .(4)لل،مف  ف طارقا  ف ه حافخ للهعركؼ با  ط 
هػػهي با  طػػ  ل طػػ  لهػػان خ أؼ هػػذط   كِقبحػػ خ كقيػػ : لطػػكؿ أذن ػػ خ كقيػػ : 
هػػػهي ل  طػػػ    يػػػِف قالػػػ خ كقيػػػ : إف ل  طػػػ  لهػػػا  عػػػرض لكعػػػأل  ػػػف بعيػػػ  

أق ػػػ  إل ػػػ  فقػػػاؿ أ ػػػك ل  طػػػ  لكعػػػأل: إنػػػ  غػػػذـم  طػػػ . فهػػػه  لػػػذلؾ لل ػػػا ر 
 .(4)ل  ط 
 حيةته:
ـ. كلد في  810كاف هكلد  في أكلهط للقرف للهابن لمه ذد نحك للهنا      

للبزيرا أؼ ها  يف للنمريف حي  كانف هنازؿ  َمأل في بماف للرقا كللر،افا. 
ب ـ كعأل ككانف  حب  ك عن  ككاف أ ك  غك  هف كبك  قكه  كأه  ليم   عرؼ 

ب هر . كلد ل  ط  ن،رلن ا  ك مقف هبادغ دين  في حدلو   كو ف  م   في هدػ 
ح ا  خ  مقف أه   م  ،در  ،ميبا  لـ ينز    ف ،در  ح   في أ اـ كمكل   
ك ند د كل   م  لل مفاء فعرؼ لذلؾ  ذؼ لل،ميأل.  رض  م   لل م فا   د 

 .  (4)  كنبا هن  ب   اف ،زل اللهمؾ أف يديف باإلهذـ ف  
 نقػػ  ل  طػػ  فػػي للػػبذد هػػن ق يم ػػ   َمػػأل فهػػكف للباد ػػا للهبػػاكرا لمفػػرلف  نػػد 
قكه   ني هالؾ ك اش هدا في للحيراخ وـ نه    ر  إل   مفاء  ني أه ػا فرحػ  

لهػػػا هػػػهعكل إن ػػػاد  لفػػػر ك بحػػػع َّ إلػػػيمـ إلػػػ  ده ػػػأ فهػػػا ل ػػػ  أف حظػػػي  نػػػد،ـ 

                                                                           
  رؽ -للعِهَ َهز ََّقِا . ِينظر: للمهاف )درعخ ر   ( خ لله،با  للهنير ل

للفيػ خ بهػاؿ  يدمحم  ف هكـر  ف  م خ أ ػل ( ِينظر: ه  ،ر  اريخ ده أ ال ف  هاكر4)
أ: ركح ا للنحػاسخ يحق.   ،ػ(244 ف) يلإلفريق يللرك فعللديف ل ف هنظكر لالن،ارؼ 

 .ده ػػأ .: دلر للفكػػر لمطبا ػػا كلل كزيػػن كللن ػػر. طريػػاض   ػػد للحهيػػد هػػرلدخ دمحم هط ػػن
  .444/ 40. ـ4661 /،ػ4104ل كل . هكريا

 ( للها أ نفه 4)
  كها بعد،ا. 424/  6( ِينظر:  عرلء للن،رلن ا 4)



ىة
ِ
وتوهام )باىت سعاد( دراسة بالغوَّة مواز

ِّ
 وصف الناقة بني )كعب بن زهري( و)األخطل( يف الم

ادجلد اخلامس( -حولوة كلوة اللغة العربوة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون   

  ﴿1622﴾  
  

إ ػػا،ـ  لهدحػ     نػػد،ـ كػػاف هقػده اغػزلرا ديبابػػا لفظػ   فكل   ػركل بػكدا قريح ػػ  ك 
مػػـخ كهػػد  يزيػػد  ػػف هعاك ػػا فػػي أ ػػاـ أ  ػػ خ ك،بػػا ل ن،ػػار بهػػ ب خ كالنقطا ػػ  ل

َطػػ َّ َكِ فَ لَكَكػػاَف َ  عػػِد للعَهمَّػػؾَّ  ػػزَِّؿ َ َطػػاَء لَ  ع َكلَف ِيبع رَّ  مػػ   عػػِف َهػػرع ػػعع ػػِمِ  فَّػػي لل  َّ ي َّ
ػػَكلال  غيػػر  ػػَ   ػػذلؾ َأهع ػػي ِأَه  ػػاَ خ فَح،  ػػفع َ نَّ َمػػا  هَّ ككهػػا  فػػرد ل  طػػ  بهػػد و  .(4)َبزَّيع

 ني أه ا قػد  ػرز أ يػا  فػي هػد و كبػار دكلػ مـ كأ  ػاف زهانػ  كب ػر  ػف هػركلف 
كللحبػػػام  ػػػف يكهػػػف ك كرهػػػا للف ػػػاض كه،ػػػقما  ػػػف ، يػػػرا ك،هػػػاـ  ػػػف هطػػػرؼ 
كيزيد  ف للهممأل ككويريف غير،ـ. ككانكل كممـ  فيػمكف هد حػ   مػ  كػ  نفػ س 

 .(4)وهيف
 مكةقته ااشعري : 

كاف أ ك  هرك  ف للعذء كيكنس للنحكؼ  قدهان   م  بريػر كللفػرزدؽ فػي     
لل عر  كلح ج ل  يكنس في ذلؾ  بها ػِا هػف  مهػاء أ،ػ  للب،ػرا  ككػاف حهػاد 

؟ َقاَؿ: َكَفػاَؾ  .(4)للرلك ا  قده  أ يا   ميمها  َعِر للن اسَّ : َهفع َأ ع َدؽَّ َكَقدع قَّيَ  لَّمعَفَرزع
ػػَرلنَّ  اَّ إََّذل لهع َػػَدَ   ِفخ َك ََّبرَّيػػِر إََّذل َ،َبػػاخ َكبَّػػا عفَّ للن ،ع َ َ ػػرع  َّػػي إََّذل لفع
كنقػػ  ل ػػف  .(1)

ق يبػا فػػي لل ػػعر كلل ػػعرلء قػكؿ ههػػمها  ػػف   ػػد للهمػؾ:   وذوػػا ال أهػػ ؿ  ػػنمـخ 
ػػػا ل  طػػ  فيبػػػ ء هػػػابقا  أنػػا أ مػػػـ للعػػرأل  مػػػـ: ل  طػػ  كللفػػػرزدؽ كبريػػرخ ف ه 
ػػا بريػػر فيبػػ ء هػػابقا هػػر ا  ػػا للفػػرزدؽ فيبػػ ء هػػر ا هػػابقا كهػر ا وان ػػاخ كأه  أ ػدلخ كأه 

                                 
 خ  ػػاريخ لإلهػػذـ ككف ػػاف لله ػػا،ير كل  ػػذـ 444/ 40 ( ِينظػػر: ه  ،ػػر  ػػاريخ ده ػػأ4)

. ،ػػػ(216 ف  ػػد ع دمحم  ػػف أحهػػد  ػػف  وهػػاف  ػػف َقا عهػػاز للػػذ، ي ) ي ػػهس للػػديف أ ػػل
 /،ػ 4144للوان اخ .  يركف .: دلر للك األ للعر ي. طأ:  هر   د للهذـ لل دهرؼ يحق 

أ : هبهك ػػػػا هػػػػف يػػػػحق  . ػػػػهس للػػػػديفل خ هػػػػير أ ػػػػذـ للنػػػػبذء4033/ 4.  ـ 4664
،ػػ /  4103للوالوػا خ . : هؤههػا للرهػالا. طللهحققػيف  إ ػرلؼ لل ػيخ  ػعيأل ل رنػاؤكط

  . 424/ 6خ  عرلء للن،رلن ا  366/  1. ـ4663
 . 424/ 6( ِينظر:  عرلء للن،رلن ا 4)
 444/ 40( ِينظر: ه  ،ر  اريخ ده أ 4)
 خ 366/  1 خ هير أ ذـ للنبذء4033/ 4( ِينظر:  اريخ لإلهذـ 1)
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ي ا كوان ا هر ا كهك 
ككاف ل  ط    ب   هف  عرلء للبا،م ػا  . وـ قاؿ: (4)هرا   (4)
بالنابَا للذ   ان   
(4). 

 وفةته:
إال أف للهػذككر  نػد،ـ أنػ   ه ػر ادر لل ػاريخ كلل ػرلبـ هػنا كفا ػ  لـ  حدد ه،ػ 

خ كأن  هاف ق   للفرزدؽ بهنكلف  هر ل طك ذ 
(1). 

 أزيةته في وصا ااقة  :
 مػ  للبحػر للبهػ ط    للذه ا لل ػي نظهمػا    ي ،ذ  ل   اف يهف ق،يد     

ػػا  مػػا اله ػػا كعػػأل  ػػف ز،يػػر) بانػػف هػػعاد( خ ككانػػف هناهػػبا للق،ػػيدا:  هعاري 
،باء  ني كمػألخ ك مػ  للػرغـ هػف كػكف للمبػاء ،ػك غريػما ل هاهػيخ إال أنػ  
لػػـ  قػػن إال فػػي أر عػػا أ  ػػاف هػػف ق،ػػيد   لل ػػي  مػػ.  ػػدد أ  ا مػػا لونػػيف كوذوػػيف 

ػػا إ ا،ػػا بػػالَزؿ  ي  ػػاخ كقػػد لهػػ م م ما ل  طػػ  بالبهمػػا ذل مػػا) بانػػف هػػعاد( خ هف  ح 
للػػذؼ لهػػ َرؽ   ػػرا أ  ػػاف هنمػػاخ لين قػػ  هنػػ  إلػػ  ك،ػػف للناقػػا للػػذؼ لهػػ َرؽ 

 وهاني   ر  ي  ا ،ي لل ي دلرف حكلما للدرلهاخ ك،ذ  ل   اف ،ي قكل :   
 (3) ُ بببببب َّ ااَمراا ببببِإذا كَ ف هة ِ بةٌن  ...  ٍ بببفَِّالِّهة ِبَأموِن ااَل ِ  قةِج َ 

 

                                 
آ ػر للحمبػا آ ػر ي ء فػي( للهكيف: بيـ للهيف ك  ديد للكاؼ ك  ف فما أ يا: للذػ يب4)

 لل ي .
  . 124/  4ل عر كلل عرلءل( 4)
 ( للها أ نفه  4)
خ هػػػير أ ػػػػذـ 4033/ 4خ  ػػػاريخ لإلهػػػذـ  444/ 40( ِينظػػػر: ه  ،ػػػر  ػػػاريخ ده ػػػأ 1)

 . 366/  1للنبذء 
َ  َ نعػِ .: إََّذل  ف لل يء ( هذ3) ر  كَذ،َّ َي ذكع َنػفع  َنهَّ خ َقػدع ِأهَّ كناقػام َأهػكف: َأهينػام كوَّ قػِا للَ معػأَّ

وَػػاَر كلإلَّ ع ػػاءَ  نػػفع للعَّ ػػَي لل  َّػػي ِأهَّ خ ك،ػػك للن َبػػاءهػػريعا هػػف ناب ػػا: . َأف َ ِكػػكَف َيػػعَّ َفا خ َك،َّ
ػػػيعرَّ  ػػػرع ا فَّػػػي لله  هػػػاؿ. للهرلهػػػي : بهػػػن كللمَّبػػػاأِل: للن  ػػػاِطخ .للهُّ َمِا  ك،ػػػيخ هَّرع ػػػمع للن اَقػػػِا لله 

يعرَّ كللهريعا   . ِينظر: لهاف للعرأل. للهكلد ) هذخ أهفخ نبيخ ، ألخ ره (. لله 
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َج ٍ  َْن ُضلوِع ااَزوِر َمفت...  َ قواَ  َقّضةَخِ  ااِذفرع ُمَفرَّ  (4)ولُ ببِمرَفُقهة 
هة اَتامو َكَأنَّ َشرارا   (4)ِمن قةِاِا ااَمرِو َمرضوٌح َوَمقجولُ  ... َز َن َأذُرِْ

َْ  َأامى ِزِهنَّ ...  َكَأقَّهة واِضُح اأَل راِن في ِاَقحٍ   (4)  ُ ببببزَّتُه اأَلقةصَو

                                 
ن    َهَن حَدأل فَّي َكَهطَّ قنكلء:  (4) ق ا َأرع ِا  .للَقنا فَّي لَ نف: ِطكِلِ  كدَّ ػد  ػخ:  َّ نيا ا : للن يع

ػػػفع يَ  رَّ للعَهػػػاءَّ فَّػػػي َبَ  ػػػان  َكلنعفََّبػػػارَّ َّ هَّ خ كللهػػػرلد ،نػػػا:  ػػػدا ر ػػػو ذفريمػػػا بػػػالعرؽ. نع ك ػػػ َفػػػكع
ِص َ معػػػَف لِ ذف ػػػا َّ ـِ لل   ػػػ ػػػػَرمِ . للػػػذفرػ: للعَعظع ـِ لَ لعَي َػػػيعفَّ اَل َ كػػػػادلف كللهفػػػر م كلَ فع ػػػ  : للعَعظَّ

ك رؼ ل عر ل  ط : للهفر با: للبعيدا للهرفقيف هػف إبطيمػاخ  ػذلؾ َ مع ق اف خ كفي  ر  للهُّ
  ف بن ي للبعير. كللَفَ ِ خ بال حريؾ:  با د ها  يف للهرفقيف:  ك،ف كرلـ لإل  . هف كؿ

ِينظػػر: لهػػاف للعػػرأل. للهػػكلد ) قنػػكخ نيػػخخ ذفػػرخ فػػرم(خ كلل،ػػحا  )هػػادا ف ػػ (خ ديػػكلف 
ػك رؼ. ركلي ػ   ل  ط  )  عر ل  ط . أ ي هالؾ غ ػا   ػف غػك  لل َم ػي. ،ػنعا  للهُّ

ف قبػػاكا ) ل  هػػد ف ػػ   مػػ  نهػػ ا  ػػف أ ػػي بعفػػر دمحم  ػػف ح يػػأل .  حقيػػأ: د/ ف ػػر للػػدي
  . 30. ص  4668نقمف هف  ط للهؤلف( . ط: دلر للفكر. ده أ 

َرلِر َها َ َطاَيَر هَّفع للن ػارَّ   ههك: للههك: للعمك كلالر فاع.( 4) َنَهػَففَّ . ناهػف: هػف قػكلمـ: َكلل  
ػفا  كلنعَ َهػَف  : هػمَ  ع  ػِف  َنهع َء َ نعهَّ ػيع ػِف: ل خللريِو لل   َبػاَرام  ػ ضم َ ر لقػا خلَقمعػنكللن هع ِك: حَّ خ للَهػرع

َرَيػخ ناهف للهرك: ها  ق مع  هف للحبػار لل ػ ض  ػذؿ  ػدك،ا. هريػكخ: هػف قػكلمـ: 
ا: َكَهػَرِ . ػ   َيػِ   َريع ػَف للعَ ػابَّسَّ َيرع ـَ َكَغيعَرَ،ػا هَّ ػ : هنبػكؿ هػف  للن َكػ َكللعَحَ،  َكللعَعظع للن بع

ءَّ  يع ِي بَّال   ػذ  َأؼ َكَقدع نَ خ للر هع ػِهما َنبع َبَ  لل يَء َأؼ رَهػ  بَّػ َّ. َكللن اَقػِا َ نعِبػِ  للَحَ،ػ  َهناهَّ
َفِعػػػػِ . ػػػػي بَّػػػػ َّ َكَ دع ِينظػػػػر: لهػػػػاف للعػػػػرأل. للهػػػػكلد ) نهػػػػفخ هػػػػركخ ريػػػػخخ نبػػػػ ( خ  .  رهَّ
   رر. –لله،با  للهنير 

ػػِن 4) ػػراخ َكللعَبهع أِل: لل ا،َّ ِء  كللِقػػرع ػػفع ِكػػ  َّ َ ػػيع خ ككليػػو ل قػػرلأل: َأقػػرلألم ( للَكَيػػِو: لل  ػػاِض هَّ
ذك لل كل،ر لل  ضخ كللهرلد بػ : حهػار للػكحشخ لقػو: أرلد بػ  ِأ نػ  لل ػي لقحمػا فحهمػف 
هنػػ . أهػػه : نػػزؿ للهػػهاكاخ ك،ػػي هفػػازا  ػػيف للككفػػا كلل ػػاـخ  ز ػػ : غم  ػػ خ ل نا،ػػي : 

َهػيبهن أن،كلاخ ك،ي:  ػِرِم َلَمػا إَّ )نبػاف( خ  ها ِيكبَِّهػِ  للَحػرُّ هػف للِ مع ؾ َكَي ع ذل َيبََّهػفع َ ػكع
ػػفع  َفػػف َ نعػػِ  َح  ػػ  َينعزَّ ػػ  للنػػاِس هَّ ػػَنـ كلإلَّ ػػ  َأنَّ ََ ػػنعِ  خ كل َّذل َكَقػػن فَّػػي ِأنػػكؼ لل ؾَّ للهُّ وعػػَ  َ ػػكع هَّ

خ كهعنػػػ   ز ػػػ  ل نا،ػػػي : غمبػػػ   ػػػككما خ ك ح هػػػ  أف  كػػػكف للهعنػػػ : َأفكل،مػػػا كِأنكفَّمػػػا
ػِرِم إذ َ فػي أقػرأل كقػف  زف  م   فمـ يبد،ا إذ ،ي  ذها  م  كبكد للكأل كللع أل  َي ع

ؾ  ـِ ِهقع َّ خ كَينع ف  ،ير كألَلَما إَّذل َيبََّهفع َ كع يب  للهَطر هَّفع  ا  لَيرع ا  للن اِس َح    ِ ،َّ
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َر ااشُّ  َُ اامةِ  َمشغولُ  ... رَن ِإذ  ةَجس َمراِتُعهُ َتَذكَّ  (4)َوذو اأَلشةِ  َطري

 (4)َكَأنَّ مة َمسَّ ِمقُه ااَشمُس َمملولُ  ...َْطشةَن في َأمرٍ  ةَفَظ َّ ُمرَتِزلا 

 (4) ُ بببببببَأم َبحَر ْةَقَ  ِإذ َقشَا ااَزراغ  .... َأَبطَن ااَغ ِ   وِرُد ة اَيقِاُم َأمرا 

 (1)َوَايَس مةٌ  ِبُشرِن ااَبحِر َمعدولُ  ... ةببببببببببُثمَّ َأوَرَد  َفَأجَمَع اأَلمَر ُأصالا 

                                                                           
ػػفع ِهػػنعِ م .ل ػػفع  ح َّػػ  حبُّػػ  لل ػػذَّؼ هػػَقط هَّ ِينظػػر: لهػػاف للعػػرأل. للهػػكلد )كيػػوخ قػػرأل(خ  هَّ

  كلل،حا  )هادا ن، خ  مـ(.
ػػِن َهرع َػػنمخ ككػػ ُّ ر ػػن،ابػػف: يبهػػف. ( 4) يَّ أِل َرَغػػدل  فَّػػي للر َّيػػفخ خ َكللعَهكع ػػرع : للر  عػػِن: لَ كػػ  َكلل ُّ

أل ِهرع َّن َّ، :  :َ َ اءِ . لِه ع ػي  ػنم  َكَكلدَّؼ ِأَ ػي  كَأ َّ يَّ : َهكع ػ خ  َكَكلدَّؼ لَ  ػاَءيعفَّ َار للن  ع َّ،
ػػنم  َكِ َقػػاِؿ َلَمػػا َأ يػػا : لَ  ػػاَءا  َكِ،ػػَك َكلِد بَّالعَ َها يَّ .َهكع يػػ م ِينظػػر:  مػػذيأل للمَػػا  َهػػاَّ فَّ ػػ َّ َن َّ

  )هادا ،يج( خ لهاف للعرأل ) ر نخ أ ي(.
هر ب  : هف لالر باءخ ك،ك: أف  قف  م  هر فن هف ل رض ليرِقألخ كهن  قي  لعيف للقـك ( 4)

ـِ لل،ػػػػَير هػػػف أَ ػػػػذـ للهفػػػػاكز هػػػػف للر ي ػػػا.  كلَ َهػػػػِر بال حريػػػػؾ: بهػػػػِن َأَهػػػَرِاخ ك،ػػػػي للَعَمػػػػ
ػػر: ِ قػػاؿ: َهَممعػػِف للَ  عػػزَا َأِهمُّمػػا فػػي . ههمػػكؿ: لهػػـ هفعػػكؿ هػػف للحبػػارا هػػاد كللَبهع للَهم ػػِا: للر 

. ِينظػر: هػادا )ر ػ ( فػي للَهم ا َهذذ فمي ههمكلاخ ككػ    ػيِء َ ِهمُّػِ  فػي للبهػر فمػك ههمػكؿ
ا: لل،حا  )هاد ا هبه  للمَا ال ف فارسخ أهاس للبذغاخ للهعبـ للكبيزخ كِينظر أ ي 

 أهر( خ  للعيف ) باأل للذـ كلله ـ . ه (.
َعػ ِ 4) ر  كَنَظػر فَّ ػ َّ َكيعػَف َ فع ػها : َقػد  ـَ َأهػَر  َقهع يػ ( كَقَه ََ ػ َّ بػالف و -. لل : للعَهػاِء للعَبػارَّؼ َ َمػ  َكبع

ػكلقي  َ ػا َّ فَّػي لَ نمػار كلله  ػَف للعهَّ يػ ِ خ لَ رض خ َكقَّيػَ : َهػا َبػَرػ هَّ ََّ ػَبِر بالكهػر - كلل : لل  
ا )قريػالعَكوَّيِر للعِهمعَ فُّ ل فع ِقػرػ هػ خ  انا: لهـ للقط ن هف حهر للكحشخ كلهـ هكين أ ي 

َيػػػام َ َمػػػ  للِفػػػرلفكقيػػػ : للعَبزَّيػػَراَّخ  خ أك . لل رلغيػػػ : َقرع للِقػػػَرػخ كل رليػػػي للقريبػػػِا هػػػف للهػػػاءَّ
خ بالكهػػػر خ للكلحػػػِد:  َّرعغيػػػ م هػػػكلد) قهػػػـخ  . ِينظػػػر: لهػػػاف للعػػػرأل.للػػػبَّذِد  ػػػيف للريػػػفَّ كللَ ػػػر َّ

   رغ . -غي خ  كف(خ للقاهكس للهح ط

. هعػػدكؿ: لهػـ هفعػكؿ بهػف  ػدؿ أؼ هػاكػخ فهعػػدكؿ ( 1) : بهػن أ،ػي خ ك،ػك للع ػي  أ،ػذ 
:   يريػػػد: كلػػػ س لل ػػػ ف هػػػاء 34هعنػػػا : ِهَهػػػاَكػخ بػػػاء فػػػي ،ػػػاهش  حقيػػػأ للػػػديكلف ص

  دؿخ أ،  - عدؿ  رأل للبحر . ِينظر: بهمرا للمَا 
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لى اأَل واِ  ُمقحَ  َْ   1) ُ ببببَو ُع َ واِلِمِه في اأَلرِض َتحل ... ِدرٌ بَفهةَجُهنَّ 

 (4)ُه ِمن ُرضةِض ااَمرِو َمفلولُ ببُاقُبكُ  ... هُ ببَقا َلتُ  ةِرُح ْةَم ِن َ د طةَرس 

 (4) ُ ببببببِمن َو ِعِهنَّ ِإذا ْةَ زَن َتخز  ... َكَأْطةِل ااَقِايِّ َاه ةِخمةصا َيحدو 

 (1)َوَ ْد َتَعطَّشْس ااِجْحَشةُن وااُحببببولُ  ...َأْوَرَدَ ة َمْقَهالا ُزْر اة َشَراِلُعببببه 
َْ ِمن َيْشَرْبَن   ِمن َح ُث َتخشى َووارع ااراِمَي ااغ  ُ  ... ذٍن َوَأُْ ُقهةببببةِرٍد 

 (3)ولُ بببببُمَرمٌَّ  ِمن ِدمةِ  ااَوحِش َمعل ... ةبببببببقةَاس َ ليالا َوخةَضس ُثمَّ َأفَزَْه
 (8)ولُ بببببببه في َتواا ِهنَّ َمشكبببَكَأقَّ  ... َصعَن َكةاَط ِر َيحدوُ نَّ ذو َزَج ٍ قْ َفة

                                 
  .،يج –ك،ا   مف لينطمقف. للمهاف ،ابمف: أوار،ف ( 4)
:   أؼ ل   اهاف قد قر  خ كللقار  هف للحكلفر: للػذؼ 34قار   اهيف: قاؿ لل ار  ص ( 4)

َ ػػِا د ػػ  فػػي للهػػنا لل اههػػا هػػف  هػػر خ نقػػ  ل ز،ػػرؼ فػػي  مذيبػػ :    إَّذل َهػػَقَطفع َرَ ا َّ
فٌّ َفِمَك َر اعخ َكَذلََّؾ إَّذل  َ  ـ  للر لبََّعاخ َفػإَّذل َحػاف قركحػ  َهػَقطف للعفرس كَنَ  فع هكاَنما هَّ لهع

ف  لل  َّي  مَّي َر ا َيَ   َكن ف هكاَنما ناِب خ َكِ،َك قارِح  َكَل عَس بعد للِقرك  ِهقكِط هف  َكاَل  لله َّ
َها َفِمَك قار م   . للنهيما: ها  هاقط هف  عر للدلبػا َنَباف هَفخ َقاَؿ: َكل َّذل د   فَّي للعَ اهَّ

ػػػفع ِقػػػِدـِ أك ك ر،ػػػا.  َبػػػاِ  هَّ ػػػنعِبؾ: طػػػَرِؼ للحػػػافَّرَّ َكَبانَّ قػػػر  خ  –. ِينظػػػر:  مػػػذيأل للمَػػػا للهُّ
 هنبؾ  -نه  خ للمهاف  –للقاهكس للهح ط 

ا: يكلهر. أ طػاؿ للقهػي: هػف قػكلمـ: ( 4) : اَل َك ػر َ َميعَمػا ها،  سم ِ ِطػ م .    يػ : هػف َقػكع
َرلَحِا. خ ك،ك:للعَ َ  ِ        –ص خ  ط  خ  مذيأل للمَا  ه –ِينظر:    للمهاف  للعبَّ

ـَ هػػػف كلػػػد  للبح ػػػاف: بهػػػن بحػػػشخ ك،ػػػك:( 1) َطػػػ ػػػ  إََّلػػػ  َأف ِ فع ػػػيف َ َيػػػِع  ِأهُّ يػػػر هػػػف حَّ للَحهَّ
خ للحػػػكؿ: بهػػػن حا ػػػ خ ك،ػػػي لل ػػػي ال حهػػػ   مػػػاخ كللهق،ػػػكد  مػػػا ،نػػػا ل ِ ػػػف للر يػػػاع

  بحشخ حكؿ. –لل،َار للذ ي لـ يمقحف بعدخ ِينظر:  مذيأل للمَا 
ػخ بَّػ َّ هف قػكلمـ:  هره  :( 3) ـ إَّذل ِلط َّ ػ  فػذفم بالػد  . هعمػكؿ: لهػـ هفعػكؿ هػف للعمػ خ ك،ػك: ِره َّ

للهقي هف للهاء هرا بعد هراخ كللهرلد ب  ،نا: لر كلء همـ لل،ا د هف دهاء فرل هػ  هػف 
 ره خ  م . –حهر للكحش هرا بعد هرا. ِينظر:  مذيأل للمَا 

ػػػػػِدكَر.لل  ػػػػػكللَّ : . ( للزبػػػػػ  بال حريػػػػػؾ: للَ،ػػػػػكف8) مػػػػػا لل،ُّ بػػػػػاِز إلَّ عبا َّ ػػػػػِككؿِ  لَ  ع َد ِقي َّػػػػػه: َه ع
ػػػػكاؿ قػػػػاؿِ خ بال  َّ  مػػػػك خ  ػػػػام  –زبػػػػ  خ للهحكػػػػـ كللهحػػػػ ط ل  ظػػػػـ  –. لل،ػػػػحا  َكِ،ػػػػَك للعَّ
  . ك  –للعركس 
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 (4) ُ ببببَاحَّ ااَشآز ِن َشدّّ فيِه َتعج  ... ةبببببُماَتقِزٌ  َوَ َج ااَجوزاِ  َ هِجُمه
وَرٌة ِمقهة َأَضرَّ ِزه َْ  (4)بةدي ااَكراديِس خةظي ااَلحِم ُزغلولُ   ... ةببِإذا َزَدس 
 (4)ِمقهة َأْةص ُر َمقطوٌع َوَموصولُ  ... هُ بببَ تَبُعُه ِمثُ  ُ ّداِن ااُمالِ  اَ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                 
هعس هف بعيد4) خ ِهػه ََّيف  ن مػا ِهع رَّيػام .  ( للَكَ،ج: حرُّ للن ارَّ كلل   زلء: ِ ػرمم فَّػي للهػهاءَّ للَبػكع

مافَّي  خ َأؼ كهطَّ زَّ للههاءَّ ـِ: )للَعَرِؽ( لَهَ ذنَّ َّخ )َكقػد . يمبهما: قاؿ للز يدؼ:   َبكع للَمبع
ِر( خ َأؼ: أهػػاَلفع َ َرَقػػِ خ َكِ،ػػَك هبػػازم  ػػ . َ،َبَه عػػِ  للَمػػكلبَّ كِ دُّ لل   بيػػ . لل: للَعػػدع .  َحػػ   : للَ عع

 س للمَػا ،بػـ خ  ػدد خ هقػاي –بػكز خ  ػام للعػركس  –ك،ػج خ  ػام للعػركس  –للعيف 
  ب  .  –

ؼ هنػػ  (4) كػػ ُّ  ظهػػيف لل ق ػػا فػػي . للكػػرلد س: بهػػن كػػردكسخ ك،ػػك للعػػكرا: كػػ   مػػ  ِي  ػػك 
ػػِ  نحػػك للهنك ػػيف كللػػرك  يف كللػػكَّركيف َـّ . َهفع،َّ ي: للكويػػِر للم حػػ .  زغمػػكؿ:  فيػػف. للعَ ػػاظَّ

  ِينظر: لل،حا  )  كر خ كردس ( خ للمهاف ) ظاخ زغ  (.
قػاؿ ،ػاحأل للعػيف: لإل ،ػار: كللِمدلأل: أطػرلؼ للوػكأل أك لإلزلر. للِهػذء: للهذحػف.  (4)

ػَي للػر يو لل  َّػي َ ِمػألُّ  خ كفػي  مػذيأل للمَػا:  للَبار للذؼ  هػ دير ك هػطن  كلإل ،ػار: ،َّ
َبعػػاخ  كع ػػي لل  َّػػي  هػػه يما بعػػض للن ػػاس للز  ػػَهاءخ َك،َّ ػػك لله  هػػف لَ رعض كػػالَعِهكد للهػػاطن َنحع

اَك،َّ  يَداخ اَل ِ َقاؿ َلَما إ ،ار َح    َ ِمأل  َكَذلَّؾ بَّ د  ،دألخ  –ِينظر: للمهاف  . ي ريو َ دَّ
ا هادا  ،ر في للعيف ك مذيأل للمَا.   هأل خ كِينظر أ ي 
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: الدًللة المعجمية  أوًلا

ار هبهك ػػا هػػف للهفػػردلف ذلف دالالف  ػػِكفَّ ػػأ كعػػأل  ػػف ز،يػػر فػػي ل  
لنطكف  م   نفه  هف ه ا ر كأحاه س هف هعبه ا ه ناهبا كه ذ ها هن ها 

هػف بانػأل  بانألخ كهنهبها  هػاـ لالنهػباـ هػن ط  عػا للهقػاـ للػذؼ هػ قف ف ػ 
 .آ ر

خ كللع يػػأ: ( للػػذؼ  ػدأ بػ  نعػػكف ناق ػ  ،ػك بهػػن )  يػأ( ااعتبةقفمفػع )
للكػػريـ للرل ػػن هػػف كػػ   ػػيء خ كفػػي ،ػػذل للك،ػػف داللػػا  مػػ  كػػكف ،ػػذ  للناقػػا 

 كريها ل ،  كللهن ف.
( خ كللنبيػأل هػف لإل ػ : للقػكؼ  هنمػا لل فيػف ( بهػن )نبيبػاااقج بةس)ك
 للهرين.

( خ ك،ػػػػي للناقػػػػا للهػػػػمما للهػػػػير للهػػػػريعا ( بهػػػػن )هرهػػػػاؿاامراابببب  ك)
لل طكخ كفي ،ذيف للك،ػفيف داللػا  مػ  قك  مػا ك ف  مػا كهػر  ماخ ك بهػيد لوقػا 

لػ  أرض هح ك  ػ  لل ا ر للبالَا في قدرا ،ػذ  للناقػا للفا قػا  مػ  لإلهػرلع بػ  إ
 للبعيدا.

كهػػف ناح ػػا أ ػػرػ فػػإف   ػػابن ،ػػذ  لل،ػػفاف للػػوذ  ك كلليمػػا فػػي للػػذكر 
ك  ػػابكما ك ذحهمػػا ك ػػدـ لنفكػػاؾ إحػػدل،ا  خدكف  ػػاطف يػػكحي باب ها مػػا فيمػػا

مػ   هيُّػز خ ك،ػػػذل كال  ؾ  أ مػ. فػي لل  كيػد  ح   ك نما ،فا كلحدا  ف ل  رػ 
 ،ا.،ذ  للناقا ك فرُّد
ظػـ حبهمػا كه انػا  مقمػا ْذافرةلفظا )كأها  ر لنا لل ػا ر  َّ ( ف ما ،ك 

ػمبا للعظ ه ا ِ ن انما  إذ إف ،ذ  للمفظا ِ طمأ في للمَا  مػ : للناقػا لل،ُّ ا ػػػػػػػػك د 
 ػ   بعممػا ،ػي  – مػ  ك كر مػا  –مما لمػذ  للهمهػا ػػػػلل ديداخ ك،ي ،فاف  ؤ،  

 ل بدر  ماخ كل كل   إنباز،ا.
فرع س للذؼ ك،ف ب  كعأل ناق   ،ك )كللك،ف لل اه بةخ  اابذِّ ( خ قضَّ
كويػر للن يػخ بػالعرؽخ كفػي  -  مػف ل ذف هنمػا ك،ك –كأرلد ب  أف ذفرػ ناق   

بماد،ا نفهما ف   هف وذوا   :أكب ،ذل للك،ف داللا  م   دا هير،اخ كل 
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للكبػػػ  ل كؿ: إيوػػػار لل ػػػا ر هػػػادا )للنيػػػخ( دكف )للنيػػػو( خ ك،ػػػي أقػػػكػ فػػػي 
رَّ للعَهػاءَّ ػػػػػػاع للهػاء م  لندفللداللا  ِا َفػكع ػد  ػخ ( فػي للمَػا :   َّ خ كذلػؾ  ف ) للن يع

ِو ( فهعنا :  للػر شُّ   (4)فَّي َبَ  ان  َكلنعفََّبارَّ َّ هَّفع َينع ك    خ كفػي (4)خ كأها ) للن يع
 أقػػػػكػ هػػػػف للنيػػػػو, قػػػػاؿ ع كللنيػػػػخ خذلػػػػؾ قػػػػاؿ ل ػػػػف بنػػػػي:   للنيػػػػو لمهػػػػاء

لمهػػػػػػػػاء  - لرق  مػػػػػػػػا –خ فبعمػػػػػػػػكل للحػػػػػػػػاء  (4)چی ىئ   ىئ چ هػػػػػػػػبحان : 
     .(1)لها ،ك أقكػ هن    -لَمظما-لليعيف, كلل اء 

ػاؿقّضبةخ كللكب  للواني: كركد للمفػع ) ( لل ػي أفػادف (  مػ  ،ػ َا للهبالَػا )فع 
 للهبالَا في نيخ للعرؽ ككور  .

ر ػػحما ( خ حيػػ   ػػب  قّضببةخ كللكبػػ  للوالػػ : لالهػػ عارا لل بع ػػا فػػي للك،ػػف )
خ كللبػػػػاهن:  ػػػدا للهػػػػاء لل ػػػارم ككور ػػػ خ ك مػػػػذ  لالهػػػ عارا أك ػػػػد للعػػػرؽ بالنيػػػخ
لد،ا فػػػػي هػػػػير،اخ كهػػػػر  ما فػػػػي  رقمػػػػا للنػػػػا ج  ػػػػف ل ػػػػ دغػػػػزلرا لل ػػػػا ر  مػػػػ  

ك،ػػػػػذل ال  كػػػػػكف إال هػػػػػف حيكي  مػػػػػا كن ػػػػػاطماخ كله ذ مػػػػػا بهػػػػػاء للح ػػػػػاا خ  طك،ػػػػػا
قما هػا يؤهمػ  هنمػاخ كفي ،ذل  إ ارا هف طرؼ  في إل  وق   في  حق كللركنأخ 

 .ك،ك أف   م ََّ  هح ك    في أق،ر كقف
ر لنا  كيك  أ يػاء وـ ل  ك  لل ا ر   م  هبهك ا هف لل،فاف  ،ك 
ضببخم مقّلببد ة ، هاومػػا أهاهنػػاخ ك،ػػذ  لل،ػػفاف ،ػػي: )ناق ػ  ح ػػ  ك ننػػا ن ػػا،د،ا 

( خ كهعنػػػ  يػػ ـ هقم ػػػد،ا: فعببم مقّ بببد ة ، غلببببة  ، وجقبببة  ، ْلكببوم ، مبببذّكرة
يػػ ها للعنػػأخ كهعنػػ  فعػػـ هقي ػػد،ا: هه م ػػا للهػػاؽخ كللَمبػػاء: للَم ظػػا للعنػػأخ 

                                 
للفيػ خ بهػاؿ للػديف ل ػف هنظػكر ل ن،ػارؼ  يدمحم  ف هكـر  ػف  مػ خ أ ػلهاف للعرأل ل( 4)

. )هػادا ق4141 .للوالوػا .  يػركف. : دلر ،ػادر . ط ،ػػ(244 فللرك فع  لإلفريقػ  )
 ػنيخ( 

 نيو -للها أ  ( 4)
 . 88للرحهف : ( 4)
: للمي ػػا لله،ػػريا . ط،ػػػ(464 فللفػػ و  وهػػاف  ػػف بنػػي للهك،ػػمي ) ي ػػ  ( لل ،ػػا ص1)

  . 4/480. للرلبعا. للعاها لمك األ
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كللكبنػػاء: للعظ هػػا للػػكبن يفخ كهعنػػ   مكػػكـ:  ػػديداخ كهعنػػ  هػػذك را:  ظ هػػا 
لل مقا   ب  للذكرلف هف ل با رخ كقد أدف ،ذ  لل،فاف هب هعا للهعنػ  للػذؼ 

ل  كيػػد  مػػ   ظػػـ  مقمػػاخ كيػػ اها أ يػػا ماخ ههػػا أرلد  لل ػػا ر هنمػػاخ ك،ػػك: ل
يػكحي بقػػدر ما للفا قػػا  مػػ  للهػيرخ كقك مػػا  مػػ  هكل،ػػما للههػير ح ػػ    مػػ. بػػ  

 أرض هح ك    هعاد.
( فمػػك   ػػ    لمػػا بحػػرؼ للب ػػ خ حببرف ػػػ ) –بعػػد ذلػػؾ  –كأهػػا ك،ػػفما 

  ك،ك للقطعا لل اربا هن خ كأرلد ب   ،كير  ػد ما كقك مػاخ ك قريػأل ،ػذل للهعنػ
ػػػا ك  كيػػػد  فػػػي : للناقػػػا للهمزكلػػػا لليػػػاهراخ ل ذ،ػػػافخ كهػػػف هعػػػاني للحػػػرؼ أ ي 

ل ،نػػا  كهػػا فمػػـ   ػػ مف بحػػرؼ للنػػكف  لػػدق ما ك،زللمػػاخ كلػػ س ،ػػذل للهعنػػ  هػػرلد 
ػا هػا ينػاقض ك،ػفما  بػالمزلؿ هػف نحػك للبعض  كذلؾ  ن  ذكر هػف ،ػفا ما آنف 

( خ جقبببة ، مبببذّكرةضبببخم مقّلبببد ة، فعبببم مقّ بببد ة، غلببببة ، و ،ػػػفا ما للهػػػابقا )
( خ كغير،ػا هػف لل،ػفاف لل ػي  ػدؿ ُ ذفس ببةالحم ْبن ْبرضكك،فما لآل ي : )

  م  ،ذ  ما ك د ماخ كي اها أ يا ما كله ذ ما.
( : ااشبمل  ا للعنػأخ ك،ػي ،ػفا   ػأ كنبابػاخ ك)( : للطكيمااقودا ك)

كك،ػػفما  ػػػ  لل ف فػػا للهػػريعاخ كف ػػ    كيػػد  مػػ  ،ػػذ  لل،ػػفا حيػػ  ذكر،ػػا آنفػػا.
 حهػػػ  فػػػي ط ا ػػػ  هعػػػاني ك،ػػػف ( :   ػػػ    لمػػػا بعيػػػر للػػػكحشخ ك،ػػػك ْ راقببب )

ػػػػا. كقػػػػد أفػػػػادف ،ػػػػذ  لل،ػػػػفاف ل  يػػػػرا  للهػػػػر ا كللن ػػػػاط كلل،ػػػػذبا كللقػػػػكا أ ي 
 للهبالَا في للك،ف  نظر ل لزيادا ه نا،ا لل ي  ه مـز للكورا كلل  كيد.

لق ،ػد فػي ذلػؾ ك للهفػرداخ فقد أكبز في ذكػر نعػكف ناق ػ   األخط كأها 
ل ك يػر لخ  كقػد بػػاء ذلػؾ  مػ  أحػد كبمػػيف: ل كؿ: هػا هػدحما بػ  هبا ػػراخ لق ،ػاد 

: هػػا هػػدحما بػػ   كلهػػطا إهػػناد  إلػػ  للحهػػار  -ك،ػػك ل غمػػأل  نػػد   –كللوػػاني 
وذوػػا هنمػػا للكح ػي للػػذؼ  ػ مما بػػ خ أهػا ل كؿ: فقػػد بػػاء فػي هفػػردلف  ههػا: 

أمبون اال بب  ، قةجيب  ، قضببةخ  ) هػبق  إليمػا كعػألخ ك،ػذ  للنعػػكف لل ههػا ،ػي
خ كأهػػا للوػػاني: ف كلػػ    ػػ يمما بالحهػػار للكح ػػي فػػي ( ااببذفرع ، مفرجبب  ،  قببوا 

بة ، ْطشبةن، خ وـ ها أهند  إل   هػف للنعػكف كػػ  ) "واضح األ ران"قكلػػػػػ :  مرتزلا
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( خ  مقحببدٌر،  ببةرح ْببةم ن، ذو زجبب ، بببةدي ااكببراديس، خببةظي االحببم، زغلببول
كنحك،ا هف ل لفاظ لل ي كانف لمػا دالال مػا فػي لله ػب  بػ  كلله ػب خ كأور،ػا فػي 

 إ يا  للفكرا ك عهيأ للهعن .   
فمػك  عنػي: للناقػا للقك ػا  مػ   (: لفع ه،ك َّر  بره  لهعنػا خاألمون ك)

داللا  م   مكغمػا للَا ػا  للمي للهير لل ي يؤَهف  وار،ا ف  خ كفي إياف ما إل  
  إذ يػػؤَهف  وار،ػػا فػػي للميػػ  كقػػف ل ػػ دلد للظػػذـخ كفػػي للنمػػار هػػف فػػي للك،ػػف

قضبببةخ  ) (: ،ػػػي للهػػػريعا فػػػي هػػػير،اخ كأهػػػا للك،ػػػفافااقةجيببب بػػػاأل أكلػػػ خ ك)
ـ  كي حمها ك  اف للهرلد هنمها.  قوا ، ااذفرع   ( فقد هبق  إليمها كعألخ ك قد 

(:  للبعيػػدا للهػرفقيف هػف إبطيمػػاخ  ػذلؾ  ك،ػػف كػرلـ لإل ػػ خ اامفرجب ك)
ذل دنػػػػػا للهرفػػػػػأ هػػػػػف إبطمػػػػػا أ،ػػػػػاب  يػػػػػاغطخ ك،ػػػػػك أف  يػػػػػَط بمػػػػػد  ح ػػػػػ   كل 

خ كفػػػي  يػػػعيف لالهػػػـ  داللػػػا  مػػػ  أنمػػػا  ي َّنػػػا للفػػػرم أؼ  ػػػديدا ِبعػػػد (4)يػػػده  
هرفقيما هف إبطيما  إذ إف زيادا لله ن  دلي  زيادا للهعن خ كال  ؾ  في أف ،ػذ  
للزيػػادا أ مػػ. فػػي للك،ػػفخ كأد ػػ  فػػي للهػػد خ ك مػػؾ ،ػػي لل،ػػفاف لل ػػي  معمػػا 
لل ػػا ر  مػػ  ناق ػػ  هبا ػػراخ كهػػف للهذحػػع أنػػ  ل فػػأ هػػن كعػػأل فػػي   ػػابن ،ػػذ  

  لهػػا هػػبقف لإل ػػارا إل ػػ  هػػف أف ،ػػذل ك كلليمػػا فػػي للػػذكر دكف  ػػاطف للنعػػكف
مػػ   هيُّػػز يػػد  لل  ك كقػػكا ل ،ػػالما كهػػا كرلء ذلػػؾ هػػف    ػػابكما ك ذحهمػػا  دليػػ 

 ،ا.،ذ  للناقا ك فرُّد
  خ كللكليػػػو: واضبببح األ بببرانكأهػػػا لل،ػػػفاف ل  ػػػرػ ف كلمػػػا قكلػػػ :    

: ذك لل كل،ػر وواضح األ برانل   ضخ كل قرلأل: بهن ِقرألخ ك،ي لل ا،ػراخ 
هػن أنػ  لػ س  –( األ برانلل  ضخ ك،ك كنا ا  ف للحهار للكح ػيخ كفػي بهػن )

َظـ   -ل  إال  ا،ر اف  داللا  م  له ذ مها كي اه مهاخ ككرلء ذلؾ إ حاء بعَّ
للمي ػػػاخ كه انػػػا لل مقػػػا. كفػػػي   ػػػ    لل ػػػا ر ناق ػػػ  بػػػ  داللػػػا  مػػػ  قك مػػػا  مػػػ  
للرحمػػا كللهػػيرخ كأنمػػا ِ ع هػػد  ميمػػا  لهػػا لر ػػبط بػػ  ذكػػر ،ػػذل للحيػػكلف فػػي  ػػعر 

                                 
ك رؼ  م   عر ل  ط . ص   ر ( 4)   .30للهُّ
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للههػػػػ هرخ كهكلبمػػػػا لله ػػػػاطرخ كلل َمُّػػػػأل للبػػػػا،مييف هػػػػف ككنػػػػ  رهػػػػز ل لم رحػػػػاؿ 
( هكبػكد فػي  ػعر واضبح األ برانكهػا هػ   يخ ك هػه ا حهػار للػكحش ) - ميما

 للبا،مييفخ هف ذلؾ قكؿ حابأل  ف ح يأل ل هدؼ: 
  1)ْن مةٍ  َمةَواَن َراٍم َبْعَد ِإْمَكةنِ ...  ةٌ كَأقَّهة َواِضُح اأَلْ َراِن َحّلَّ 

 كقكؿ ذؼ للرها:
  2) ْلى واضح األ ران من رم  ْةجا ...ْو قة  مزهةج كأن ثيةزهة 

 : م  لل،بو في قكل   مقها للفح أطمق  ك 
  3)مشهورَواِضُح اأَلْ َراِن حتى زدا ... اةروا جميعاة و د طةل ااوج ا زهم 

ببةكقكلػػ    هػػف لالر بػػاءخ ك،ػػك: أف  قػػف  مػػ  هر فػػن هػػف ل رض : "مرتزلا
خ كهعنػػ  ،ػػذل للك،ػػف: أف ،ػػذل للحهػػار (4)للقػػـك للر ي ػػاليرِقػػألخ كهنػػ  قيػػ  لعػػيف 

                                 
 حقيػػػأ . للهفيػػػم اففػػػي ك ابػػػ   ،ػػػػ(486نحػػػك  فلهفيػػػ  لليػػػ ي )،ػػػذل لل يػػػف ذكػػػر  ل( 4)

. للهادها. للقا،را .: دلر للهعارؼ. طك ر : أحهد دمحم  اكر ك   د للهذـ دمحم ،اركف 
: لحهػػد دمحم حقيػػأ . ل ،ػػهع اف ( فػػي ،ػػػ 448: فل ،ػػهعي )خ كهػػا ذكػػر   420ص 

. ص ـ4664 للهػػابعا. ه،ػػر –: دلر للهعػػارؼ . ط  ػػد للهػػذـ دمحم ،ػػاركف  - ػػاكر 
444.  

ػػا.  ػػر  لإلهػػاـ أ ػػي ن،ػػر أحهػػد  ػػف حػػا ـ للبػػا،مي ،ػػاحأل ل ،ػػهعي.  (4) ديػػكلف ذؼ للره 
ـ لػػػ  ك م ػػػأ  م ػػػ : د/   ػػػد للقػػػدكس أ ػػػك  ركل ػػػا لإلهػػػاـ أ ػػػي للعبػػػاس وعمػػػأل. حققػػػ  كقػػػد 

  .4840/ 4ـ. 4664،ػ /  4104،الو. هؤهها لإل هاف. ل كل . 
  مػػػـ لل ػػػن هرؼ. حققػػػ : لطفػػػي لل،ػػػقاؿخ دري ػػػا لل طيػػػأل. ديػػػكلف  مقهػػػا للفحػػػ  ب ػػػر  ل( 4)

،ػػػػػ / 4466رلبعػػػػ : د/ ف ػػػػر للػػػػديف قبػػػػاكا. ط: دلر للك ػػػػاأل للَر ػػػػي بحمػػػػأل. ل كلػػػػ . 
 . 444ـ. ص 4686

 يحهػػد  ػػف فػػارس  ػػف زكريػػاء للقزكينػػي للػػرلزؼخ أ ػػِينظػػر هػػادا )ر ػػ ( فػػي هبهػػ  للمَػػا  ( 1)
. : هؤهها للرهالا. طللهحهف همطافدرلها ك حقيأ: ز،ير   د . ،ػ(463 فللحهيف )
للقاهـ هحهػكد   ي  أهاس للبذغاخ  142/ 4. ـ4668 /،ػ  4108  .للوان ا.  يركف

.  حقيأ: دمحم باه   يػكف للهػكد. ،ػ(346 ف ف  هرك  ف أحهدخ للزه  رؼ بار ع )
  .442/ 4. ـ4666 -،ػ  4146ل كل  . ل ناف –: دلر للك أل للعمه اخ  يركف ط
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للكح ػػي  لهػػا أرلد للهػػاء ظػػ   يرقػػأل للطريػػأخ كينظػػر أيػػف يبػػد للهػػاءخ كفػػي  نػػاء 
للك،ف  م  )هف ع ( إ حاء بالبد َّ كلل عهُّ خ ك دا للحػرص  يػفي   مػ  ناقػا 
ب  لل ا ر ،فا للحكهاخ ك يبعمما ال  ،در إال  ف رك ا ك فكير  هيأخ فِ بن َّ 

 للهمالؾ.
  ف   إ ػارا إلػ   مػا لالر حػاؿ  ػف ،ػذل للهكػاف للقفػرخ ْطشةنكقكل :  

ك،ػػي حاب ػػ  إلػػ  للهػػاءخ كفقػػد  ف ػػ خ ك،نػػا همهػػو دقيػػأ ي ف ػػأ  نػػ  ،ػػذل للك،ػػف 
كهػػا  خ ا،ػػاخ ك،ػػك أف هػػا ذكػػر  لل ػػا ر هػػف ،ػػفاف للحهػػار للكح ػػي للهػػابقا

 ػا رخ إال ،ػذ  لل،ػفا هيذكر  بعد  يبد ف   لله  ه  داللا  ػنعكس  مػ  ناقػا لل
لل ػػي قػػد  ذحػػع فيمػػا أنمػػا  رهػػز إلػػ   مػػا لر حػػاؿ لل ػػا ر  ناق ػػ خ ك عكػػس هػػا 
لنطػػكف  م ػػ  نفهػػ  هػػف ه ػػا ر ل هػػ  كللحػػزف لفػػرلؽ هح ك  ػػ خ فيػػرػ لل  ػػاب  
ا  يف للحهار للكح ي كلل ا ر فػي للرحمػا هػف ألػـ للفقػدخ فػا كؿ رحػ  لفقػد  كلقع 

 أل.للهاءخ كللواني رح  لفقد للح ي
ل هف لل فكُّر كلإلغرلؽ في لل  هُّ  َلِي رز ل     -أؼ لمه  ه ػ   –إال أف هزيد 

ػػد لػػ  أف لل  ػػاب  فػػي ،ػػذ  لل،ػػفا ) ل أرلد  لل ػػا رخ كيؤك  ( ْطشببةنهعنػػ  بديػػد 
كلقػػػن  ػػػيف للحهػػػار كللناقػػػا ال  ػػػيف للحهػػػار كلل ػػػا رخ كذلػػػؾ أف لل ػػػا ر أرلد أف 

كأحزلن  كأزها  خ ل س ذلػؾ فحهػألخ  ػ  ي رز ناق   في ،كرا هف   ارك  آاله  
خ ك   ل ـ  إف ،ذ  لل،فا َل حرِؾ فيما طاقا هف لإل ذص  بعمما ِ حَّسُّ بها ِ حَّسُّ
ل لذر حػاؿ لم ػذص هػف آالهػ خ كفػي  ا ه  ل َّه ا هريد  بها ي  لـخ ف  مأ فيما   ، 

 ،ذل كم  داللا  م  ،دؽ إحهاهما ب خ ك ظ ـ إ ذ،ما في هرلفق  .
  أؼ نػػازؿ هػػف أ مػػ  للهر فػػن إلػػ  أهػػفم خ كفػػي لل ع يػػر ْقَحببِدرمُ كقكلػػ :  

باالهـ داللا  م  لالنحدلر بقكاخ كأف نزكل  هػف ل  مػ  إلػ  ل هػف  لػـ ي  ممػ  
ال كػػاف لل ع يػػر بالفعػػ  )ينحػػدر( ،ػػك لله  ػػار ،نػػاخ كال هػػ ها  كقػػكؼ أك رلحػػاخ كل 

 هن ل حاد لل، َ يف في للكزف.
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ف قكلمـ قر  للحهار إذل  أ  نابػ  كطمػنخ  :   ه ةرح ْةم نكقكل :     
خ كفػي (1)أؼ لػ   اهػاف بعػد للقػرك     بةرح ْبةم نكذلؾ فػي للهػنا لل اههػاخ ك 

،ػػذل للك،ػػف داللػػا  مػػ   نفػػكلف  ػػباب  ككفػػكر ن ػػاط خ كلنعكػػاس ل ػػؾ للداللػػا 
  م  ناقا لل ا ر. 
  هعنػػا : ذك ،ػػكف كبمبػػاخ كف ػػ  داللػػا  مػػ  ل ػػ دلد  ذو زجبب كقكلػػ :  

هػػير   ف للبعيػػر إذل أبمػػد نفهػػ  كل ػػ د فػػي للهػػير ِهػػهَّن لػػ  ،ػػكفخ كقػػد فػػي لل
 ككف للهرلد ،نا: لل،كف للذؼ  ،در  ن   هػ ح ُّ بػ  أ نػ   مػ  للهػيرخ كف ػ  

 داللا  م  أ ذ   يديماخ كهكل،ما حوما بك  ها ي ا  ل  هف كها  . 
خ ك،ػػي رؤكس للعظػػاـخ   أؼ: كليػػو للكػػرلد سبببةدي ااكببراديسكقكلػػ :  

  أؼ هك نػػػز للمحػػػـ كويػػػر خ كلله  هػػػ  فػػػي ،ػػػذيف للك،ػػػفيف خبببةظي االحبببمكقكلػػ :  
 ذحع  ناقيمها إذ كيف   دك كرلد ه  ك  رز ك،ػك هه مػ  كويػر للمحػـلل كلعػ  

( أؼ: قميػ  للمحػـ ،ػي ل كوػر هناهػبا لم،ػفا للهػذككرا َخ ُّ االحمللركل ا للوان ا )
( كلل ػي  فيػد  ف  ػ خ زغلبولكلأل ػرػ للهػذككرا بعػد،ا )( خ بةدي ااكبراديسق ممػا )

ا بالهعن  للذؼ أرلد  لل ا ر هف إيرلد ،ذ  لل،ػفاف للوذوػا     ،ي ل قرأل رحه 
هب هعػا ه  ال ػػاخ ك،ػػك للداللػا  مػػ  فػػرط هػر    للنا بػػا  ػػف قمػا لحهػػ  ك ف ػػ خ 

 لل ا ر(.  كها أنما ل كور كفاء  في لل  كيد  م   مؾ للهعاني في لله ب  )ناقا 
وبقة  ْلى مة ازَ ياتطيع اابحث أن  وازن زب ن ااشبةْرين فبي ااققبة      

 اآلت بببببببببببببببببببب : 
: في ذكر نعكف ناق   كأك،افماخ كل هن في ذلؾ ل ها  ا ك ير لخ  كعنأفاض  أوالا

ف    باله رلدفاف كأ اد ذكر للهعن  للكلحد في أكور هف هفػرداخ فكوػرف للنعػكف 
أغم مػػا إلػػ  وذوػػا هعػػاف: فػػي عػػكد دا  نػػد  ح ػػ   مَػػف هػػ ا   ػػر نع  ػػا  للهفػػر 

، ااقج بببةس، اامراابب  ) للهفػػردلف:ؤد ػػ  خ ك،ػػذل للهعنػػ   أكلمػػا: لل فػػا كللهػػر ا
، ْببذافرة ، ْ راقبب ، ْلكببوما: لل ػػدا كلل،ػػذبا فػػي للهفػػردلف )خ كوانيمػػ( شببمل  

                                 
ك رؼ  م   عر ل  ط . ص  ( 4)  . 34ر  للهُّ
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( خ كوالوما:  ظـ لل مقػا كيػ اها ل  يػاء كللػذؼ  ؤد ػ  كػاهذ  للمفظػا  حرف
ضخم مقّلد ة، فعم مقّ د ة، )  :للهفردلففي     بز ( خ كفيما غناء  ف مذّكرة)

أفادف كػ  هنمػا إال أر عا   هفردل خ ك مذل ي يو أن  لـ ي أ هف (، وجقة غلبة 
 األخط خ كأها (،  قوا  بببببودا ااعتةق ، قضةخ  ااذفرع، هعن  هه قذ  خ ك،ي )

خ ك مػف هفردل ػ  هػف هوػ  ،ػذل لل كريػر للهعنػكؼ فقد أكبػز فػي ذكػر نعػكف ناق ػ 
  للذؼ  اع في هفردلف كعأل. 

كلعػػػ  للهػػػػ أل كرلء كوػػػػرا نعػػػػكف كعػػػأل ك كرلر،ػػػػا كقمػػػػا نعػػػػكف ل  طػػػػ  
للهمهػا للهكقػف للػذؼ ك،ػف ف ػ  كػ  هنمهػا ناق ػ خ كنػكع كلق ،ار،ا ،ك ط  عا 

 لل ي ن ف  ن خ كناق  هح ك     يريد أف  ،  إل فكعن خ ك  ِ  ما ناقا  للهنكطا
فػي  مػؾ ل رض للبعيػدا لل ػي ال  قػكػ  مػ   مكغمػا إال  مػا،ي كهػيم   إلػ   مكغ

نػػكع  ػػاص هػػف للنػػكؽخ ذلػػؾ للنػػكع للػػذؼ  ػػكلفرف ف ػػ  كػػ  ،ػػفاف للع ػػأ كللقػػكا 
لمق ػاـ  مػذ  للهمهػاخ  هد إل  ك،فما   مػؾ لل،ػفاف لل ػي  ؤ، ممػا كللهر اخ فمذل 

إلػػ  لل  كيػػد  ك بعممػػا  ػػنبو ف ػػ  بػػذ إ فػػاؽخ كلػػ س ذلػػؾ فحهػػألخ  ػػ  إنػػ   هػػد
ػا  ػذكر هػا يػدؿ  ميمػا هػف ل لفػاظ هػرلر ل ك كػرلر ل    م  ،ذ  لل،فاف للهذككرا آنف 
 ف ،ػػذ  ل رض لل ػػي هػػكن ما هح ك  ػػ  لهػػا كانػػف بعيػػداخ كللطريػػأ إليمػػا ك ػػر 

 – ال  قكػ  م   مكغما إال كرلـ لل ي خ كأف ناقا   غير ههم د كاف ذلؾ هظنا أف
ال ِ ظف  ما للقدرا  م  إنباز ،ذ  للهمهػاخ فكػاف لل  كيػد  مػ   –بط  عا  مقما 

ل ،افما بها يؤ،مما  دلء  مؾ للهمها  م  أكه  كب  ،ك طريقػ  ل هوػ   ح ػ  
بقك مػا في لله مقي ها يبد  ،ك فػي نفهػ  هػف لطه نػاف إليمػا كوقػا  ػديدا  حر َّؾ 

 كقدر ما  م  ذلؾخ كح   ينق  إل    بر    ك،دؽ لنفعال   ما.
وـ إف هقاـ للق،يداخ كغريػما للعػاـ للػذؼ هػ قف  بمػ  كػاف هػ ب ا فػي 

اخ كذلػؾ أنػ  نظهمػا فػي هقػاـ لال  ػذلر لمن ػي  ههػا فػر ط  –ملسو هيلع هللا ىلص  –كورا نعك   أ ي 
طنػػػاأل  ف ػػػ   با،ػػػ خ كلال  ػػػذلر هػػػف للهقاهػػػاف لل ػػػي  ق يػػػي بهػػػط للحػػػدي خ كل 
للعبػػاراخ كػػ ف كعب ػػا أرلد بكوػػرا ،ػػذ  للنعػػكفخ ك عػػدد،اخ ك نكُّ مػػا لهػػ ذؿ هػػ  ها 

خ ك مي  ػػ  لهػػا يريػػدخ ح ػػ  إذل ك،ػػ  إلػػ   –ملسو هيلع هللا ىلص  –للَيػػأل هػػف قمػػأل رهػػكؿ ع 
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قػػػد ،ػػػدأف نفهػػػ خ كهػػػكنف وػػػكرا للَيػػػأل غريػػػ  ل هاهػػػيخ  كػػػكف لله اطػػػأل 
  ند خ فمعم    ق   ل  ذلر خ ك عفك  ن خ كقد كاف لكعأل ها أرلد.    

فقد ياقف نفه  لفرلؽ هح ك   خ كآله  ،بر،ػا إ ػا خ فقػرر  األخط كأها         
كهعمػػػـك أف هقػػػاـ  نهػػػ انماخ كلل هػػػمي  هػػػا لحقػػػ  هػػػف  للمػػػـ كللحػػػزف باالر حػػػاؿخ

للهػػرء إلػػ  لإليبػػاز فػػي للقػػكؿخ كلالق ،ػػاد فػػي للعبػػارا  لليػػيأ كللمػػـ يبػػنو ف ػػ 
ك ػػدـ لالهػػ طرلد فػػي ذكػػر لل فا،ػػي خ فمػػذل لػػـ يركػػز  مػػ  له ق،ػػاء كػػ  ،ػػفاف 

للنعػكف  ػذكر  للناقاخ ك  بُّن نعك مػا لل مق ػا كلل مق ػاخ كلػـ يبمػد نفهػ  فػي   كيػد
 ف للػنفس  لل هرياإال كهيما لم رف   ك  هرلدفا ما كها فع  كعأل  إذ لـ  كف ناق  

بعض ها يؤ،مما  ك همي ما  ف فرلؽ للح يباخ فكاف هف للط  عي أف  ك في  ذكر
ػػػا آ ػػػر   كيػػػد له ق،ػػػاء أك دكف حابػػػا إلػػػ   لػػػذلؾ ـ   كبم   م ػػػ . غيػػػر أف وَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يمػػػػك  لمنػػػػاظر هػػػػف للهػػػػ اؽ للػػػػذؼ ك،ػػػػف ف ػػػػ  ل  طػػػػػػػػػػػػػػػ  ناق ػػػػ  بعمػػػػ   َفػػػػ  
   ل، هاه   م  هرد ق،ا حهار للكحش هن أ نػ  له ق،اء ،فا ماخ ك يركز بِ 

للحكله خ ك،ك أن  أرلد  هف كرلء ،ػذ  للق،ػا لل ع يػر  ػف ه ػا ر  للدفينػا ح ػاؿ 
 . (4)حاب   للهاها إل  أهرا  ع ش في كنفما أك لهرأا ي زكبما  

ببة:  إف نظػػرا ه  ن ػػا فػػي هفػػردلف كػػ ِ  هنمهػػا ل و ػػف ل،ػػاح ما أف فػػي هعػػاني ثةقيا
ال  كػسخ كذلػؾ لهػا أكد ما ألفاظ  غناء  ف ب   هعاني كعػألخ ك  ل  ط  لل ي

ـ فػػي للعن،ػػر للهػػا أ هػػف أف ألفػػاظ كعػػأل  ػػدكر فػػي هعظهمػػا حػػكؿ هعػػاني   قػػد 
)للع ػػأ كللقػػكا كللهػػر ا( خ ك،ػػي هعػػاِف ذكر،ػػا ل  طػػ  فػػي ألفاظػػ  فػػي ك،ػػف 
ناق  خ كزلد  ميما هعن  )حهف لال  هاد  ميما في هكلبما لله اطر كلل ػذص 

 ما( خ ك،ك هعن  أغفم  كعألخ كلـ ي عرض إل  .هن
،ا هػف  ثةاثاة: هد  ك  كلحد هف لل ا ريف ناق ػ  ب،ػفاف ل فػأ للعمهػاء  مػ   ػد 

 ( خ كهعنػػػػا : قببببوا هحاهػػػػف لإل ػػػػ خ كلػػػػـ ي ربػػػػا  ػػػػف ،ػػػػذل إال فػػػػي للك،ػػػػف  )

                                 
ػػػا. د/ هػػػم هاف ( 4) دكر للحيػػػكلف فػػػي لل ع يػػػر  ػػػف لل بر ػػػا للبا،م ػػػا. حهػػػار للػػػكحش نهكذب 

 . 164( ص4( للبزء )61للطع اف .بح  هن كر بهبما للمَا للعر  ا  ده أ. للعدد)
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ا خ   كللهنقػػكؿ  ػػف للعػػرأل أف للقنػػا  يػػأل فػػي  ل  هػػدح  هحدكدبػػا ل نػػف خ فقػػد  ػػد 
 خ إال أف كعب ػػا له حهػػن  فيمػػاخ ك بعػػ  ل  طػػ  فػػي له حهػػان .(4)  لإل ػػ  كلل يػػ 

  ك،ػف لػ س ضخم مقّلد ة، فعم مقّ بد ةكذلؾ فإف ك،ف كعأل لناق   بقكل :  
ق  مهاخ كلػذل  م   هػف للهػد   إذ ين ػ   ػف له ذ مهػاخ كللهػد  إنهػا  كػكف  ػدِ  في هحَّ

أ يػػا  كعػػأل  ػػف ز،يػػر فػػي قكلػػ   -أؼ ل ،ػػهعي  -قػػاؿ ل ػػف ر ػػيأ:    ك ط ػػَ  
 .(4) ،ف رلحم  : فعـ هقيد،ا ي ـ هقمد،ا  ف للنبا أل دق قاف للهذلبو  

لك هػػ ف نعػػكف كعػػأل لل  كيػػد هػػف  كرلر،ػػا  ينهػػا لك هػػ ف نعػػكف ل  طػػ   رابعاببة:
لل  كيػػػػد هػػػػف كقك مػػػػا فػػػػي لل  ػػػػ    للػػػػذؼ  قػػػػد  لناق ػػػػ خ كال  ػػػػؾ فػػػػي أف لل  كيػػػػد 
للحا،  هف لل      أد ػ  فػي للهػد خ كأقػكػ فػي إلحػاؽ للهعػاني بالناقػا   نػ  

  ك   ف  .كو   كيد نابن هف إلحاقما بها ،ك ِههم ـ   حقُّأ كب  لل ب 
 وزن الصرفيثانياا: دًللة ال

ل كػػػ  كػػػ  كلحػػػد هػػػف لل ػػػا ريف  مػػػ  هبهك ػػػا هػػػف لل،ػػػ . لل ػػػي   ػػػدـ 
 بر  ػػػ  لل ػػػعريا هػػػف ناح ػػػاخ ك ػػػ ذءـ هػػػن للهػػػ اؽخ ك طم مػػػا للهقػػػاـ هػػػف ناح ػػػا 
أ رػخ كهػف وػـ فقػد ل  مفػف لل،ػ . لل ػي ل  هػد  ميمػا كػ  هنمهػا ل  ذفػا نابعػا 

 ك  هنمها ل  كيد،ا.هف ل  ذؼ للفكرا لل ي هع  
كظ ػػف هفردل ػػ  ك،ػػ َ  فػػي أدلء للهعنػػ  للػػذؼ يريػػد خ  فكعببن زببن ز  ببر

 هػػ عيف  ػػبعض ،ػػ .  أينػػا للناقػػا كهػػر  ما كقك مػػا  مػػ  للهػػيرخ فنر ك،ػػك:   ػػأ 
للهبالَا في  ،كير ،ذل للهعن  ك قريػر خ كل  ػرلز قػكا لنفعالػ  بػ خ ك،ػدؽ  ػعكر  

 نحك .

                                 
ل   ارؼ ك  د للحفػ ع  حقيأ: ه،طف  للهقا كل  رل، ـ . ،ػ(444 ف( للهيرا للن ك ا ال ف ، اـ )4)

،ػػػ 4423للوان ػػا . :  ػػركا هك بػػا كهطبعػػا ه،ػػطف  للبػا ي للحم ػػي كأكالد  به،ػػر. طلل ػم ي
 . 306/ 4. ـ 4633 -

 416/ 4للعهدا ( 4)
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(  هػػػف ،ػػػ . للهبالَػػػا )فعيػػػ ( خ كلهػػػ  دـ كعػػػأل )فَّعػػػاؿ( بهػػػن )فعيػػػ 
( بهػن )   يػأ (   ليؤكػد  مػ  كػـر أ،ػ  في للك،ف )للع ػاؽللق اه اخ كذلؾ 

ناق  خ كله دلد ذلؾ إليما هف آبا ما كبدكد،ا للذيف لـ ي الطكل غير،ـ هف لإل  خ 
 :بعد ذلؾ –ك،ك نفه  للهعن  للذؼ أك د  م   في قكل  

َق ٍ َحْرٌف َأُخوَ ة َأُزوَ ة ِمْن  مَُّهة َخةُاَهة َ ْوَداُ  ِشْمِل  ُ  ... ُمَهجَّ َْ  َو
هػف  –( ؼ )هفعاؿأ –( خ ك،ي كله  دـ ، َا )هفا ي ( بهن )هفعاؿ

ػػػا ،ػػػ . للهبالَػػػا لل ههػػػا للق اهػػػ ا  ذلػػػؾ فػػػي ك،ػػػفيف: ل كؿ:قػػػد كقػػػن خ ك أ ي 
(   ليؤكد ب  ك قػرر هػف  ذلػ   مكغمػا أق،ػ  دربػاف ( بهن )هرهاؿاامراا  )

فػػػي  – مػػػ  بعػػػد،ا  –للهػػػر ا فػػػي للهػػػيرخ كهػػػف وػػػـ  مكغمػػػا بػػػ  أرض هح ك  ػػػ  
( خ ك،ػػػػي للهػػػػرأا للكويػػػػرا للفقػػػػد كػػػػاؿوع هَّ ( بهػػػػن )مثةك بببب كللوػػػػاني: ) أق،ػػػػر كقػػػػف.

 كالد،ػػاخ كقػػد ذكػػر  فػػي هعػػرض حديوػػ   ػػف  مػػؾ للهػػرأا للوكمػػ  لل ػػي  ػػب  حركػػا 
                                                                                  بحركا يديما في للمطـ  م  كبمماخ كذلؾ في قكل :يدؼ ناق   

ْ َهة  َْ ِرَ ْس  إذاَكَأنَّ َأْوَن ِذَرا َع ِبةْاُقوِر اْاَعَاةِ   ُ  ...َْ  َوَ ْد َتَلفَّ
 َ ةَمُس َفَجةَوَبَهة ُقْكٌد َمَثةِك  ُ  ... َأوُن َ َدْي فة ٍد شمطةَ  ِمْعَوَا ٍ 

بكوػػرا وكممػػف أف  -للذ ػػي باك نمػػا بػػالمطـ  –كقػػد أرلد  ك،ػػف ،ػػؤالء للنهػػكا   
  لرؤي مػػا لطهمػػفخ للمطػػـ لعظػػ ـ فبعمػػفخ  كلزد اد،ػػا فػػييػػدؿ  مػػ   ػػدا لطهمػػف 

ك ذحػػع لهػػ عهال  ،ػػ َا هبالَػػا أ ػػرػ  كلنعكػػاس ذلػػؾ  مػػ  هػػر ا يػػدؼ ناق ػػ .
فَعػػػ ( فػػػي قكلػػػ :     ك،ػػػي ،ػػػ َا هػػػها  اخ ِمْعَوَاببب ٍ  فػػػي لل يػػػف للوػػػانيخ ك،ػػػي )هَّ

ػػا –كهعنا،ػػا: كويػػرا للعكيػػ خ ك،ػػك للبكػػاءخ كقػػد ق،ػػد هػػف إيرلد،ػػا  للداللػػا  -أ ي 
  م   ظ ـ حزنما لفقد كلد،ا. 

ػػػاؿ  ( كػػػاف لمػػػا ن،ػػػيأل هػػػف هفػػػردلف كعػػػأل حيػػػ ك،ػػػ َا للهبالَػػػا )فع 
( خ ف هػا للك،ػف ل كؿ فقػد قّواحب ( خ )قّضةخ  اابذفرع )له عهمما في للك،ػفيف 

كانف  مؾ لل، َا كهيم   إل   ،كير غزلرا  رقماخ ك ػدا لندفا ػ  هنمػاخ كفػي 
ا  –،ذل   دلي   م   دا هير،اخ كهر ا  طك،ا. –أ ي 
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( فقػد ذكػػر  فػي أك،ػاؼ  مػػؾ للهػرأا للوكمػػ  قّواحب للوػػاني ) كأهػا للك،ػف
لل ػػي هػػبقف لإل ػػارا إليمػػاخ كقػػد أرلد  ػػكركد للك،ػػف  مػػ   مػػؾ لل،ػػ َا: للداللػػا 
 مػ  كوػرا نكحمػا  مػ  كلػد،ا للفقيػدخ ك ػدا حزنمػا  م ػ خ ك،ػك هػا ي ػدـ ،ػكر   

 لنحػػػك للػػػذؼ هػػػ   ي  ف،ػػػيم  فػػػي للهحػػػكر مػػػ  ل –لل ػػػعريا لل ػػػي رهػػػهما لناق ػػػ  
 ع.للوال  إف  اء 

كيبد كعأل  ف ز،ير في زيادا ه نػ  للفعػ  ِه  َػا  فػي  حقيػأ للزيػادا فػي       
للهزيػػػداخ كهػػػا فػػػي لهػػػ عهال  ،ػػػ َا للهعنػػػ  فػػػذ ي ػػػردد فػػػي لالهػػػ عانا بال،ػػػ َا 

 ( في للداللا  م  ل  دلد للحر كقف للمابراخ كذلؾ في هكيعيف: ) فع  
ٍَ ... إَذا َتَو ََّدْس اْاِحزَّاُن َواْاِم  ُ َتْرِمي اْاُغُ وَن ِبَعْ َقْي  ل كؿ: قكل :  ُمْفِرٍد َاَه

ك،ك هبازؼ  –(   ل فيد حدك  لل كقُّد تو َّدسفقد له  دـ لل، َا في للفع  )
خ كفي ،ذل داللا في للزهف للهاييخ كلزد اد   (4)هرا بعد هرا –،نا كها ه   ي 

 م  ل  دلد للحر كقف هير ناق  خ كل س ذلؾ فحهألخ    زلد ل هرا ك كرا 
ا ههمدا  ك دا أف ،ذ  ل رض لل ي  ط ،ا قدها،ا في ذلؾ للكقف ل هف أري 

( خ ك،ي ل هكنا ااحزان واام  نها ،ي  بارا  ف )هذلما لمهير  ميماخ كل  
  حرلرا لل هس.  لل،مبا كللرهاؿ للهنعقدا للي ها لل ي    زف 

ْ َهة  قكل :: للوانيك  َْ ِرَ ْس  إذاَكَأنَّ َأْوَن ِذَرا َع ِبةْاُقوِر اْاَعَاةِ   ُ  ... َْ  َوَ ْد َتَلفَّ
الن  ػار للهػرلأل ككور ػ خ كذلػؾ ال  –كهػا هػ   ي  –( ،نػا ههػ عار تلفَّع)فالفع  

خ (4) كػػكف إال  نػػد ل ػػ دلد حػػرلرا لل ػػهسخ ك،ػػ َا للفعػػ  ،نػػا هعنا،ػػا: لال  ػػاذ 
ك،ػػػي  –قػػػد ل  ػػػذف هػػػف للعهػػػاقي   –ك،ػػػي ،ػػػَار للببػػػاؿ  –كللهػػػرلد أف للقػػػكر 

 لفا  ا أؼ: لواه ا هح ط ا  ما. –للهرلأل 

                                 
( ك،ػػػك أحػػػد هعػػػػاني لل،ػػػ َا. ِينظػػػػر : دركس لل ،ػػػريف. للقهػػػػـ ل كؿ : فػػػي للهقػػػػدهاف 4)

حهيػػػد. ط: للهك بػػػا للع،ػػػريا. ك ،ػػػريف ل فعػػػاؿ .  ػػػ ليف: دمحم هحيػػػي للػػػديف   ػػػد لل
    .26ـ. ص 4663،ػ/ 4148. ،يدل.  يركف

  .للها أ نفه ( ك،ك أحد هعاني لل، َا. ِينظر : 4)
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كله عهاؿ لل ا ر ل مؾ لل، َا في ،ذيف للهكيعيف  ،ػألُّ فػي  دهػا للهعنػ  
للػذؼ يريػػد خ كيؤكػػد للفكػػرا لل ػػي  هػػع  إلوبا مػاخ ك،ػػي: قػػكا ناق ػػ خ كقػػدر ما  مػػ  

 قػػكػ  مػػ  للهػػير كهػػط ،ػػذ  أ ػػد ل زهنػػا كأ،ػػعأل ل هكنػػا  إذ ال  فػػي للهػػير
( إال ناقا فريدا في كقف  ديد للحر خللظركؼ )ههافا بعيداخ أرض ك را ،مبا

 قك ما ك،ذ  ما ك د ما.  
ر ف ػػ  ناق ػػ   األخطبب كأهػػا  فقػػد فريػػف  م ػػ  ط  عػػا للهقػػاـ للػػذؼ ِ ،ػػك 

 ػػ   ميمػػا كهػػكق  لمػػا ك ػػػد ير  بالحهػػار للكح ػػي هػػن ِأِ نػػ  أف  هػػع  إل ػػػرلز قكله
 ان ػا إلػ  أهكر،ػاخ ك  ػاف لن،ػ ا ما لل ػاـ لػ  كله والمػا  كلهػر   فمػذل رأينػا  يمبػ  أح

َعػػػ لهػػػ عهاؿ ،ػػػ َا للفعػػػ       للفعػػػ  هػػػادا ( لله ػػػدكء  مهػػػزا لل عد ػػػاخ كهػػػا فػػػي )أفع
أبطبببن ااغ ببب   ورد بببة   ، ثبببم لل ػػػي لهػػػ  دهما فػػػي  للهكليػػػن للػػػوذ  )( ورد)

للكلقعػػػا فػػػي أهػػػمكأل   ورد بببة ( خ فال،ػػػ َا ل كلػػػ  ) رد بببة مبببقهالا أورد بببة ، أو 
لاله فماـ ِ  رز  في ،كرا لله  ه َّ  لله فك ر في ل  اذ للقرلر للهم ـ للػذؼ  يػهف 

هػف لما لل رأل كللهذهاخ كلل، َ اف ل  رياف   رزلنػ  فػي ،ػكرا  كهػك،ا ردلء 
 لل ماها كحها ا للذ هار حي  حق أ لما لل رأل حيف ِحرََّهِ  غير،ا.  

كأح ان ػػػا أ ػػػرػ  هػػػ عه  ،ػػػ َا للفعػػػ  للههػػػند إلػػػ  يػػػهير  ه ،ػػػذ  بػػػ  
، أابمى زهبن،  بةجهن، يحبدو ن خ ك،ذل ها نمهح  في ل فعػاؿ: )يهير لإلنا
  هػف ( خ ليػدؿ  ػذلؾ  مػ  قػكا  ػ وير  فيمػا هػف ناح ػاخ ك هػاـ لنق اد،ػا لػأضّر زهة

 ناح ا أ رػ.
 يػػػػػد أف وهػػػػػا ظػػػػػا،را  كػػػػػاد  كػػػػػكف هػػػػػها غالبػػػػػاخ ك ، ،ػػػػػا بػػػػػارزا هػػػػػف       

 ،ػػػػا ص أهػػػػمكأل ل  طػػػػ  فػػػػي ك،ػػػػف ناق ػػػػ خ ك،ػػػػي لهػػػػ عهال  ،ػػػػ َا لهػػػػـ 
لخ ك،ك ها نػدر كقك ػ   نػد كعػأل حيػ  لػـ نػر   هػ عه   للهفعكؿخ ككقك ما ههند 

كأهػا ل  طػ  ( خ مجهبول، مفتبول، مملبول،ذ  لل، َا إال في وذوا هكليػن )
اخ ،ػػي   مفّرجبب ، مفتببول، مرضببوخ، فقػػد بػػاءف  نػػد  فػػي وذوػػا   ػػر هكيػػع 

مقطوع،  مشكول، ومقجول، مشغول، مملول، معدول، مفلول، مرمَّ ، معلول،
 ".                                         موصول
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 كقد  عددف دالالف لهـ للهفعكؿ  ند ل  ط خ ف ارا  ه  ده  ليدؿ  م       
أف للك،ف للهذككر وا ف حق قا في ناق   ب مما ع  م ػ  هػف غيػر حػكؿ هنمػا 

بن ( فػي قكلػ :  مفتولخ كللك،ف ))ُمفّرَج  كال قكاخ كها في للك،ف  َْ ِمرَفُقهبة 
ـ   ػاف  خ كللك،فاف هف هحاهف لإل  خ كدال     قماخ ك ُضلوِع ااَزوِر َمفتولُ   قد 

داللػػا هػػف ( فػػر مهػػف للفعػػ  للهيػػع ف )( ُمفّرَجبب ) ل ػػ قاؽ لهػػـ للهفعػػكؿ هػػا فػػي
خ كهػػا فػػي ذلػػؾ هػػف  ي َّنػػا للفػػرم أؼ  ػػديدا ِبعػػد هرفقيمػػا هػػف إبطيمػػا ككنمػػا  مػػ 

كقػػد  هػػ  دهما ليػػدؿ  مػػ  أف للك،ػػف  .للهبالَػػا فػػي هػػدحماخ كك،ػػفما بػػالكـر 
خ كهػا حهػنماللهذككر هب كؿ  م ػ  غير،ػاخ إال أف ذكػر   ػذؿ ك،ػفما يزيػد فػي 

قكلػػ   ،ػػف هػػاء للبحػػر للػػذؼ أكرد  حهػػار للػػكحش  ( فػػيمعببدولفػػي للك،ػػف )
أؼ لػػ س لل ػػ ف هػػاء ِهَهػػاَكػ بهػػاء  "َوَاببيَس مببةٌ  ِبُشببرِن ااَبحببِر َمعببدولُ  أ نػػ :  

زر ابة بقكلػ :   -بعػد ذلػؾ -للبحرخ كلعمػ  ق،ػد بػالبحر ،نػا: للنمػر   ف ك،ػف  
و ػكف ( داللػا  مػ  معبدول  خ كفي لل ع يػر باهػـ للهفعػكؿ )شرالعه، بةرد، ْذن

،ذل للك،ف لهاء للنمر ب ،   مق   لل ي  مق  ع  ميماخ كفي ذلؾ إ ارا إل  
اكػ فػػػي للعذكبػػػا كلل،ػػػفاء هػػػحهػػػف  ػػػد ير حهػػػار للػػػكحش  إذ أكرد،ػػػا هػػػاء  ال  ِ 

ي  ػ مما بحهػار للػكحش ،ػػفاف كهػا أنػ  ي مػن  مػ  ناقػػا لل ػا ر لل ػكلل ػركداخ 
نكػػػػا كحهػػػػف لل ،ػػػػرُّؼخ كللقػػػػدرا  مػػػػ  للنػػػػزكؿ بال ػػػػ ا ر فػػػػي  يػػػػر للبقػػػػاعخ للحَّ

 كأ ،أل ل هكنا.
 ل فيػد كهػاؿ  ػماها ناق ػ خ كلزكهػ  كذلؾ نرل   هػ عه  ،ػ َا لهػـ للهفعػكؿ     
( هف قكل   ،ف حاؿ حهار للكحش َمشكولُ في للهحفخ كها في للك،ف ) الم
" َكَأقَّبُه فبي َتبواا ِهنَّ َمشبكولُ هػن أ نػ  إوػر رؤ ػا لل،ػ اد:    –للذؼ   مما ب   -

ال ي قػدهمف كال أؼ أن  لمزكهػ  إ ػا،ف فػي  مػؾ للهحنػا ،ػار ك نػ  هقي ػد  مفمػفخ 
ػػػػد إ ذ،ػػػػ  ي ػػػػركمف  خ قي د ػػػػ  ِأ نػػػػ خ ك،ػػػػي ،ػػػػكرا رل عػػػػا  به  ،ار  ػػػػاخ فمػػػػك هقي ػػػػدم
    ك ماه  .
إال أف للَالػػأل  م ػػ  أف  هػػ عه  ،ػػذ  لل،ػػ َا ليػػدؿ  مػػ  قػػكا  ػػ وير ناق ػػ        

هبببةقكلػػػ : فػػػي  كلهػػػ  للط  عػػػا حكلمػػػاخ كهػػػا فػػػي             َتابببمو َكبببَأنَّ َشبببراراا َزببب َن َأذُرِْ
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 ،ػػف للحبػػارا لل ػػي  ػػذريما أونػػاء  ػػدك،ا  ِمببن قةِاببِا ااَمببرِو َمرضببوٌح َوَمقجببولُ 
( أؼ هزبػكؿ كهػدفكع بقػدهيماخ مقجبول( أؼ هكهكرخ كهنما )مرضوخب ف هنما )

  كفي ذلؾ داللا  م  قكا حكلفر،اخ ك دا كط ما ل رض كفرط هر  ما.
قػػػكا  ػػػ وير حهػػػار للػػػكحش فػػػي  كلهػػػ  للط  عػػػا أك  ػػػدا  أك  هػػػ عهمما ل فيػػػد     

َ تَبُعببُه ِمثببُ  ُ ببّداِن  َػػَ وُِّرِ   مػػا  لينقػػ  ذلػػؾ للهعنػػ  إلػػ  ناق ػػ خ فهػػف ل كؿ قكلػػ : 
 ،ف أ ا،ير للرهػاؿ  للهككنػا  ِمقهة َأْةص ُر َمقطوٌع َوَموصولُ     ااُمالِ  َاهُ 

( خ كف   موصول( خ كهنما )مقطوعب  ن  ب ف هنما )هف للَبار للهوار إور  دك  
نػػف  مػػا  مػػؾ ل  ا،ػػػير  داللػػا  مػػ   ػػدا  ػػػدك  ك مػػكغ هػػر    للدربػػا لل ػػػي كك 
للرهم ػػػا لل ػػػي  نقطػػػن ك  ،ػػػ خ ك،ػػػذل هعنػػػ  أرلد  لل ػػػا ر فػػػي ناق ػػػ  هػػػف  ػػػذؿ 

    يمما  مذل للحهار للكح ي.  
 ػب  هػا أ،ػا    لل ػهس " َكَأنَّ مة َمسَّ ِمقبُه ااَشبمُس َمملبولُ  كهف للواني قكل :       

هػػف حهػػار للػػكحش بػػال  ز للهعهػػكؿ بالهمػػاخ ك،ػػي للبهػػر أك للرهػػاد للحػػار  ليػػدؿ  مػػ  
للػػذؼ " ُاببقُبُكُه ِمببن ُرضببةِض ااَمببرِو َمفلببولُ :  "قػكا  ػػ ور  بحػػرلرا لل ػػهس لل ػديداخ كقكلػػ 
حػدر ل هػف أ مػ  للهر فػن إلػ  أهػفم  بهػ أل هػا دؿ  ب   م  لنكهار حافر  إور لندفا   هن

ػػر ك فم ػػأ هػػف للحبػػاراخ كفػػي للبهم ػػيف داللػػا  مػػ  أف رحم ػػ  لػػـ   ػػ  هػػف ل ذػ   كه 
كل لـخ كلكن   م  للرغـ هف ذلؾ  حه   ك ،  ر هف أب  أ ن  كها دلػف  م ػ  ل   ػاف 

ػػ   نػػ  آال ـ للرحمػػا بعػػد ذلػػؾخ ك،ػػذل للهعنػػ  ،ػػك هػػا أرلد  لل ػػا ر فػػي ناق ػػ : أف   حه 
 كه ا  ما كال  حه َّم  ،هذا إل  ،ه  . 

ك،كذل نػرػ ل  طػ  يرهػـ لناق ػ  ،ػكرا ه  مفػا  هػاـ لال ػ ذؼ  ػف لل،ػكرا 
ػػز كعػػأل  مػػ  إ ػػرلز هعػػاني للع ػػأ كللقػػكا كللهػػر ا  لل ػػي رهػػهما كعػػأل لناق ػػ خ ف ينهػػا رك 

ػػز  مػػ  فػػي ناق ػػ خ كلل  كيػػد  ميمػػا با   ػػار  لل،ػػ . للهناهػػبا لػػذلؾخ كػػاف ل  طػػ  ي رك 
هعػػاف أ ػػرػ   هوػػ  فػػي للقكلهػػا كلل ػػماها كللحها ػػا كحهػػف لل ػػد ير هػػؤور ل فػػي ذلػػؾ هػػا 

لله  ػارا   .خ فػذ غػرك إذ ل فػي ل ػ ذؼ ل كزلف لل،ػرف ايناهأل  مؾ للهعاني هػف لل،ػ
 نػػػد لل ػػػا ريف   ف ،ػػػذل لال ػػػ ذؼ نػػػابن هػػػف ل ػػػ ذؼ  بر ػػػا كػػػ ِ  هنمهػػػاخ ك بػػػايف 

فػػػي ناق ػػػ   ل بػػػايف للمػػػدؼ كللهمهػػػا للهنكطػػػا  مػػػا ناقػػػا كػػػ ِ  للهعػػػاني لل ػػػي أرلد،ػػػا كػػػ ٌّ 
 هنمها. 
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 ثالثاا: دًللة النعت

ل حقيأ نػكع  –أح ان ا  –ك  كلحد هف لل ا ريف إل   قييد هفردل     هد
 هف للفا دا لل ي لما أور،ا في زيادا للهعن  ك قرير للفكرا ك  كيد،ا.

للن،ػػيأل  زببن ز  ببر اكعببنككػػاف للَالػػأل  ميمهػػا لل قييػػد بالنعػػفخ ككػػاف 
 ل ك ر في ذلؾ كن يبا ط  ع ا لطكؿ أ  ا    م  أ  اف ل  ط .

 كأكؿ للنعكف  ند كعأل قكل  في لل يف ل كؿ: 
 َأْمَاْس ُاَعةُد ِبَأْرٍض اَل ُ َزلُِّغَهة ... إالَّ اْاِعَتةُق ااقَِّج َبةُس اْاَمَراِا  ُ 

( ،ػػػي فػػػي للحق قػػػا ااعتبببةق ، ااقج ببببةس ، اامرااببب  فا لفػػػاظ للوذوػػػا )
ـ   ػاف نعكف لهنعكف هحذكؼخ أؼ: للنػكؽ للع ػاؽ للنبيبػاف للهرلهػي خ  كقػد  قػد 

ك،ػػفما  مػػذ  لل،ػػفاف هب هعػػا دليػػ  ككنمػػا هعنا،ػػا كدالال مػػا فػػي للهػػد خ كأف 
فريػػدا فػػي نك مػػا كبنهػػما حيػػ  بهعػػف  ػػيف كػػـر ل ،ػػ  كللقػػكا كللهػػر اخ ك،ػػي 

 ،فاف قم ها لب هعف في ناقا.
" ينيمػػػا بقكلػػػ :    وػػػـ نػػػرل   ،ػػػف ٍَ خ َتْرِمبببي اْاُغُ بببوَن ِبَعْ َقبببْي ُمْفبببِرٍد َاَهببب

وػػػكر للػػػكحش للػػػذؼ  فػػػر د فػػػي لل،ػػػحرلءخ    ػػػب   ينيمػػػا بعين ػػػ    نػػػ   :كللهفػػػرد
خ كللممػأ: ل  ػ ضخ (4)ألَّػػػػػػػػػػف لل ػػػػػرلرؼ ك  ر،اخ كلككن  هف أحػد  للكحػكش نظػر ل  

 ك قييد  ب    ن  أفي  أنكل  .
  بمد،ا بالنعكها كللهذها ف قكؿ:ك ،ف 

 َوِجْلُدَ ة ِمْن ُأُطوٍم َمة ُ َؤيُِّاُه ... ِطْلٌح ِبَضةِحَيِ  اْاَمْتَقْ ِن َمْهُزولُ 
ك،ػػػك: دكيبػػػا  مػػػزؽ بالدلبػػػا  –( ااطلبببحفيػػػذكر أف هػػػف  ػػػدا نعكه ػػػ  أف )

 (    نػػػ  إذل كػػػافمهبببزولال ي ػػػرؾ ف ػػػ  أوػػػر لخ كنع ػػػ   ػػػػ ) –ك  َػػػذػ  مػػػ  دهمػػػا 
ل ػػػػ دف رغ  ػػػػ  فػػػػي للبقػػػػاءخ كحر،ػػػػ   مػػػػ  للح ػػػػااخ  -أ،زلػػػػ  للبػػػػكع  –همػػػػزكال  

اهػػ عه  كاهػػ  قك ػػ  فػػي له ،ػػاص دهمػػاخ كهػػن ذلػػؾ فإنػػ  ال يػػؤور فيمػػا  ػػي  اخ ف
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كفي ،ذل داللا  م  ككف بمد،ا في غا ا للنعكها كللهذهػاخ ك،ػذل هػف هحاهػف 
 :بعد ذلؾ –لإل  خ ك،ذل للهعن  ذل   ،ك ها أك د  م   بقكل  

َلْ َهة ُثمَّ ُ ْزِاُقُه  َْ  ِمْقَهة َاَبةٌن َوَأْ َراٌن َزَ ةِا  ُ ... َيْمِشي اْاُقَراُد 
 ( خ كللز،الي : للِهمس بهن ز،مكؿ. ز ةا  ( بالنعف )ابةن وأ رانكف   قي د )

ٌَ ( في قكلػ :  مز نكنرل   قيد   قما بالنعف )   ْتب ِْ َتْ َهة ِاْلَبِص ِر ِزَهة ...  ِفي ُحرَّ
خ كف   داللا  م  كيػك    قمػا ك ػدـ  فا ػ   إذ   ظمػر لمعػارؼ باإل ػ   ُمِز ٌن"

 . (4)كـر ظا،ر في أذنيما لحهنمها كطكلمها  
 ك قكؿ في ك،ف قكل هما: 

َلى َيَاَراٍس َوْ َي اَلِحقَ هوِ تَ  َْ  اأْلَْرَض َتْحِل  ُ  َوْ ُعُهنَّ َذَواِزٍ   ...ٌ  بببببببي 
 َاْم َيِقِهنَّ ُرُ وَس اأْلُْكِم َتْقِع  ُ  ...ُاْمِر اْاُعَجةَيةِس َ ْتُرْكَن اْاَحَصى ِزَيماة 

( : بهػػػػن ذل ػػػػ خ ك،ػػػػك ذوازبببب  ػػػػػ ) –ك،ػػػػي للقػػػػكل ـ  –ك،ػػػػف لل هػػػػرلف 
ذل كانػػػػف قميمػػػػابسخ كأرلد: أنمػػػػا قميمػػػػا للمحػػػػـخ  لل ػػػػ ا للمحػػػػـ لػػػػـ  كػػػػف ر،مػػػػػا كال كل 

ُابببْمِر ك،ػػػفما  ػػػػ )وػػػـ   ف مػػػا كهػػػر  ما.خ كفػػػي ،ػػػذل دليػػػ   مػػػ   (2)  ههػػػ ر  ا
خ كللعبا ػػػاف: بهػػػن  با ػػػاخ ك،ػػػي  ،ػػػأل قػػػكل ـ لإل ػػػ خ كك،ػػػفما  (اْاُعَجةَيبببةسِ 
ػػػػهر نهػػػػا أرلد   ػػػػ يمما بالرهػػػػا  للِهػػػػهر فػػػػي ،ػػػػذ  ما  بالهُّ لػػػػـ ِيػػػػرد بػػػػ  للمػػػػكفخ كل 
 كقك ما.
 كقاؿ  ،ف هر ا حركا ذرل يما كقف للهير:         

ْ َهة  َْ ِرَ ْس  إذاَكَأنَّ َأْوَن ِذَرا َع ِبةْاُقوِر اْاَعَاةِ   ُ  ...َْ  َوَ ْد َتَلفَّ
 َ ةَمُس َفَجةَوَبَهة ُقْكٌد َمَثةِك  ُ  ... َأوُن َ َدْي فة ٍد شمطةَ  ُمْعَوَا ٍ 
ْبَعْ ِن َاْيَس َاَهة وَن َمْعُقولُ  ... َقوَّاَحٍ  ِرْخَوِة ااضَّ ُْ  َامَّة َقَعى ِبْكَرَ ة ااقَّة
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ف ب  ربن ذرل يما في للهير  ربن ذرل ي للهرأا للوكم  في للمطـ بز  ا 
  نعػػػف قػػػاـ هقػػػاـ للهنعػػػكف أؼ: لهػػػرأا فاقػػػدخ كفػػػي فة بببد كقكلػػػ :    مػػػ  فقيػػػد،اخ 

حذؼ للهنعكف داللا  م   دا للهذزهاخ كقكا لل ذحـ كلال ،اؿ  يف للهنعػكف 
   لآل  ا. كنعك 

شببمطة ، معوابب ،  ةمببس  فة ببد،للهػػرأا  ػػػعدا نعػػكف هفػػردا )قي ػػد  مػػؾ قػػد ك 
 ( .، رخوة ااضبع نفجةوبهة قكد مثةك  ، قواح 

(: لهـ فا   هف فقدخ كللهق،كد ،نا: للهرأا لل ي فقدف كلػد،اخ اافة د)ك
 خ كفي لل قييد ب  داللا  مػ (: للهرأا لل ي  الط   اِض  عر،ا هكلَد )ااشمطة ك

خ كي ر ػػأل   النقطػػاع للكلػػد  نمػػا لك ػػر هػػنما ػػدا بز مػػا  مػػ  كلػػد،ا للػػذؼ فقد ػػ 
هر ا   ابن لطها ما  م  كبمماخ ل هر للذؼ   ظ ـ فبعماخ ك دا بز ما م  

كويػػرا :  معوابب كهعنػػ  قكلػػ     عكػػس  ػػدكر  هػػر ا حركػػا يػػدؼ ناق ػػ  فػػي للهػػير.
ا  –،ك ما بالبكاءخ ك،ذل يؤكد  رفن   دا حزنما. –أ ي 

 والػ  فػي لله ػب  بػ  نعػف   فمػك ةمس فجةوبهة قكد مثةك ب كأها قكل :  
هنػػػ  ،نػػػا ،ػػػك خ كللػػػذؼ  عنينػػػا  إال أنػػػ  بهمػػػاخ هػػػ   ي فػػػي هكيػػػع  إف  ػػػاء ع

ك،هػػا فػػي للحق قػػا نع ػػاف لهنعػػكف هحػػذكؼخ كلل قػػدير:  ( خُقْكببد مثةك بب للنع ػػاف )
للػػ ذحـ لل ػػديدخ  نهػػاء ِنكػػد هواكيػػ خ كفػػي حذفػػ  كن ابػػا للنع ػػيف  نػػ  داللػػا  مػػ 

د: بهن نكدلءخ ك   للهرلد بػ  ،نػا:كلال ،اؿ للكويأ  يف للهك،كؼ ك،ف   خ كللِنكع
وعَكػاؿ خ ك،ػي للكويػرا للوكػ خ كفػي ،ػذل  لل ي ال  ع ش لما كلدخ كللهواكي : بهػن هَّ
للقيػػػد داللػػػا  مػػػ   ػػػدا حػػػزنمف لكوػػػرا فقػػػد،ف أكالد،ػػػفخ ههػػػا ي ر ػػػأل  م ػػػ  وذوػػػا 

 أهكر:
 مػػػػػػ  كبػػػػػػك،مف خ للوػػػػػػاني: ل ػػػػػػ دلد لطػػػػػػـ  مػػػػػػؾ ل كؿ:  ػػػػػػدا لطهمػػػػػػف 

لل ػػػػػهطاءخ كلزد ػػػػػاد هػػػػػر ا يػػػػػديما فػػػػػي للمطػػػػػـ    لرؤ ػػػػػا حػػػػػزف غير،ػػػػػاخ ك ػػػػػدا 
: لنعكػػاس  مػػؾ لل ػػدا فػػي للهػػر ا  -ك،ػػك هػػرلد لل ػػا ر  –خ للوالػػ  (4)لطهمػػف 
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د  مػػػ   ػػػدا حزنمػػػا بالنعػػػف للرلبػػػن كيؤكػػػ حركػػػا يػػػدؼ للناقػػػا فػػػي للهػػػير.  مػػػ 
( لػػ  رخببوة ااضبببع ن مػػ  هي مػػاخ كللنعػػف لل ػػاهس ): كويػػرا للنػػك  ( أؼاحبب قوّ )

ػػا دالل ػػ  فػػي لل  ػػ       نمػػا إذل كانػػف ههػػ ر  ا للعيػػديف كػػاف ذلػػؾ أبعػػ  أ ي 
  . م  ل  دلد هر ا يديما في للمطـ

كال  ؾ في أف  عدد للنعكف لل ي ذكر،ا كعأل فػي لله ػب  بػ  لػ  أوػر   
كال هػػػ ها كقػػػد  ػػػرؾ ك يػػػر فػػػي  ،ػػػكير  ػػػدا هػػػر ا يػػػدؼ ناق ػػػ  كلل  كيػػػد  ميمػػػاخ 

    ،ذ  لل،فاف كل ،الما.    لل ا ر للعطف  ينما  ليدؿ  م  قكا  ذحـ
 فقػػد بػػاء فػػي أر عػػا هكليػػن كػػاف لػػ  األخطبب  نػػد  كأهػػا لل قييػػد بالنعػػف

 أك ر ل ور في  عهيأ للهعن  كل  يا  للفكرا. فيما
مقهالا أورد ة  :  أكرد  حهار  للكح ي  ِأ َن  بقكلللذؼ فنرل   ،كر للهاء 

(   زر ابة شبرالعهخ ف ،ػف للهنمػ   ػػ ) "يشبربن مبن ببةرد ْبذنزر اة شرالعه" ، "
،اخ كفػي ،ػذل داللػا  مػ  حهػف ل   ػار   ِ نػ خ كأنػ  ال لي يف كورا هكلرد  ك،فاء

( بةرد ْبذنخ كفي ك،ف للهاء ب نػ  )يري  لما إال أ،ف  للهكلرد كأكفر،ا هاء
 هعن .  كيد  م  ،ذ  للداللاخ ك قرير لذلؾ لل

( إذ للك،ػػػفيف أور،هػػػا فػػػي بانػػػأل لله ػػػب  )ناقػػػا لل ػػػا رككػػػاف لمػػػذيف 
كها،ا ك  هنمها حما هف حهف لل د يرخ كللقدرا  م  للنزكؿ بال ا ر فػي  يػر 
للبقػػػاع كأفيػػػ  ل هكنػػػاخ ك كهػػػا وقػػػا لل ػػػا ر للبالَػػػا فػػػي ناق ػػػ خ كقػػػكا ل  هػػػاد  

  ميما في إ،ذ   ؤكف رحم  .
هببة َ لببيالا قةَاببس وػػـ نػػرل   ،ػػف  ػػر ما:  ببٌ  ِمببن ِدمببةِ   ... َوخةَضببس ُثببمَّ َأفَزَْ ُمَرمَّ

  ااَوحِش َمعلولُ 
 طػر ل قد أرلد لل ا ر في ،ػذل لل يػف أف ي كغػ  فػي للحكا ػاخ ك ،ػكر ك 
بػػ  ف للحهػػار للكح ػػيخ فيػػذكر أنمػػا لػػـ  م ػػ  أف  ر ػػكؼ ك   ػػذ هػػف  آ ػػر أحػػاط

للقدر للػذؼ يك،ػف بالقمػا  ( أؼ: نالف هف للهاء قةَاس َ ليالا للهاء كفاي ماخ فقد )
نهػػا أفز مػػا بهػػمـ لػػ س  ل هػػا،ر ل لػػـ  عطمػػا للفر،ػػا لذر ػػكلءخ كل   ف ،نالػػؾ ،ػػا د 

خ  (ُمَرمٌَّ  ِمن ِدمةِ  ااَوحِش َمعلولُ كَير  هف للهماـخ    ،ك همـ هكهـك ب ن  )
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كفػي  نػاء للك،ػف هػف للفعػ  للهيػع ف للعػيف : همط خ بالدهاءخ (ُمَرّم كهعن  )
( أؼ معلببولوػػرا  مطُّػػخ ،ػػذل للهػػمـ بالػػدهاء لكوػػرا فرل هػػ خ كهعنػػ  )داللػػا  مػػ  ك

داللػا  مػ  همػارا ،ػذل  هنمػاخ كفػي ،ػذيف للك،ػفيف  هػرا بعػد هػرا بالػدهاء هقيُّ ه
لل،ا د للذؼ ال   طػ  هػماه  ،ػدفما هػف ناح ػاخ ك ػدا لل طػكرا لل ػي أحاطػف 

ر ػ  لي رقػػ  هػػػف ذلػػؾ إلػػػ  ك،ػػف حهػػػابػػ  ف للحهػػار للكح ػػػي هػػف ناح ػػػا أ ػػر 
حي  نبا  ما هف  بفرط لل با ا كحهف لال  هاد  م   كلالطه ناف إل   للكحش

خ ك،ػك فػي  مػؾ للهعػاني كممػا  ق،ػد ناق ػ  لل ػي  ػ مما  مػذل للحهػار ذلؾ لل طر
للكح يخ فمي همبؤ  للذؼ  طه ف إل   في رحم   ،ذ  كال ي  ػ  كركد للهمالػؾ 

 ها دلهف  رلفق .   
 طػػػ  كعػػػأل للهفػػػرداخ كقمػػػا هفػػػردلف ل  كوػػػرا نعػػػكفوممبببة ابببزَ  تضبببح      

فاله  هػػ  ف هػػا هػػ أ يػػرػ كوػػرا للهفػػردلف للكلقعػػا نع  ػػا فػػي أ  ػػاف  للكلقعػػا نع  ػػا.
لخ كقد هػ قف لم  كيػد  مػ  أحػد هعنيػيف:  كعأل ح    م.  دد،ا  هها   ر قيد 

فكعن  دا للهر اخ للع أخ كباء أغم ما ل  كيد للهعن  ل كؿخ كال غرك في ذلؾ 
يريػػػد أف  ،ػػػ  فػػػي أقػػػرأل كقػػػف إلػػػ  هح ك  ػػػ  فػػػي  مػػػؾ ل رض  –ـ كهػػػا  قػػػد   –

للبعيداخ ك،ذل ال ي حقأ إال  نػػػػاقا  ديدا للهر اخ كلذل أك د  م  ،ذل للهعن  فػي 
نعك ما للهفرداخ كلعم  رهز  ذلؾ إل  إرلد   للك،كؿ إل  ،دف خ ك حقيػػػػأ غاي ػ  

بػػ  للهػػر ا.  يػػد أف هػػ ب ا آ ػػر لكوػػرا  نػػ   مػػ  ك  –ملسو هيلع هللا ىلص  –هػػف  فػػك رهػػكؿ ع 
د هفردل   كألفاظ خ كلح  ام أغم ما إلػ  هػا  يػفي  مػ   نعك   ككفر ماخ ك،ك  عدُّ

 ا كحهن اخ كل س أدؿ   م  ذلؾ هف للنعف. هبالَللك،ف  ما دقاخ ك م  للهد  
فقػػػػد قم ػػػػف نعك ػػػػ  للهفػػػػرداخ كال يػػػػير فػػػػي ذلػػػػؾخ فههػػػػمؾ  األخطبببب كأهػػػػا 

للحكا ػػا كللق،ػػا للػػذؼ هػػمك  فػػي أ  ا ػػ  ،ػػك للػػذؼ فػػرض  م ػػ  إيوػػار للبهػػ  كال 
ػد   ابعمػاخ كلػ س كػذلؾ للحػاؿ  ه ها للفعم ا لل ػي  ،ػك ر حركػا ل حػدل خ ك به َّ
فػػػي أ  ػػػاف كعػػػأل لل ػػػي هػػػ  ر،ا لهبػػػرد للك،ػػػفخ كال  ػػػؾ فػػػي أف للهفػػػردلف أك 

 للهفردا ،ي أكل  للطرؽ ب، اغا للك،ف للهبرد هف للحكا ا. للنعكف 
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قاها ،ف    –في للَالأل  –كقد ل فأ لل ا رلف في حذؼ للهك،كؼ  كل 
ـ  -أك ،ػػفا    – هقاهػػ خ ك،ػػذل أ مػػ. فػػي للهػػد خ كأكفػػ  بػػ دلء للهعنػػ   لهػػا  قػػد 

ذكػػر  هػػف أف ذلػػؾ ي ػػرز  ػػدا لال ،ػػاؿ كللػػ ذحـ  ػػيف للهك،ػػكؼ ك،ػػف  خ ح ػػ  
 ،ها ،ك لآل ر.     لك ف أحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ىة
ِ
وتوهام )باىت سعاد( دراسة بالغوَّة مواز

ِّ
 وصف الناقة بني )كعب بن زهري( و)األخطل( يف الم

ادجلد اخلامس( -حولوة كلوة اللغة العربوة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون   

  ﴿1603﴾  
  

 
 
 
 
 
 

 احملىر الثاني
 الىصف باجلملة

 ويشتم  ْلى:
َسة. : الجملة المَؤسِّ  أوًلا

 ثانياا: الجملة المقي ِّدة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ىة
ِ
وتوهام )باىت سعاد( دراسة بالغوَّة مواز

ِّ
 وصف الناقة بني )كعب بن زهري( و)األخطل( يف الم

ادجلد اخلامس( -حولوة كلوة اللغة العربوة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون   

  ﴿1608﴾  
  

أف هنمػػا هػػا   ذحػػع لله  هػػ  فػػي بهػػ  لل ػػا ريف لل ػػي ك،ػػفا فيمػػا للناقػػا     
لخ ك فيد إفادا بديدا ين     ر ل  ل كيؤهس هعن  بديد  ل  دلء خ كهنمػا هػا  ػ  ي قيػد 

فػػر يفخ إلػػ  هحػػكر خ كهػػف ،نػػا لنقهػػـ للكػػذـ فػػي ،ػػذل للللههػػند إل ػػ أك  لمههػػند
 :،ها

ها. : للبهما للهؤه َّ  أكال 
    وان  ا: للبهما للهقي دا.

: الجملة المَؤسِّ  ةأوًلا  سِّ

ل غم ف لل  ريا  م  به  لل ا ريف للهؤهها  خلل ي  ن   هعن  بديػد 
 هكيعيفإال في هكين كلحد  ند كعألخ ك  فيما لمبه  لإلن ا  ا لـ نر ،دػك 

 . ند ل  ط 
لببس ... ُوْرُق اْاَجَقببةِدِن عَ ببةَل ِاْلَقببْوِم حببةد هم َو ببد جوَ  قكلػػ :ف هػػا هكيػػن كعػػأل ف

(  لمداللػػػا  مػػػ   مػػػكغ   لبببواكف ػػػ  لهػػػ عه  فعػػػ  ل هػػػر )َ ْرُكْضبببَن اْاَحَصبببة ِ  ُلبببوا 
لر فاع دربا للحرلرا  ذكر للدلي   مػ  ذلػؾخ ك،ػك أف  فيلل هس أق،  غاي ما 

ػاخ  للحادؼ للذؼ هف  ػ ن  أف ِين ػط للقػكـخ ك هػكؽ إ ممػـخ ي  مػ   ػف دكر   هاه 
    قكـ  دكر هناقض لها ،ك هنكط ب  إذ   هر،ـ أهر ل حق ق ذػا بالقيمكلػا  ػدال  هػف 

َظـ ها يبد هف  دا حرلرا لل هس.  أف  حوُّمـ  م  لله  يرخ كذلؾ لعَّ
 :ك،ف للناقافي   أ  ا   كلمها قكل  هه مذذ ل  ط  فكأها هكيعا 

 ف هة ِ بةٌن ِإذا َك َّ ااَمراا  ُ   ...  فَِّالِّهة ِبَأموِن ااَل ِ  قةِجَي ٍ 
( خ كللذؼ يدلُّنا للهػ اؽ  مػ  ككنػ  أهػر ل حق ق ذػاخ فاّلهةلف  و لل يف بفع  ل هر )

ل  مػ  فػرلؽ هح ك  ػ خ  فإف لل ا ر لها رأػ هف نفهػ  يػعف ا ك،كلن ػا كحزن ػا  ػديد 
لب  إلػ  أهػمكأل لل بريػدخ فبػر د هػف نفهػ  إنهػان ا آ ػر ي اطبػ خ ك ػ هر  بال هػمي 

لحركػػاخ  ػف ذكرل،ػا باالر حػػاؿ  مػ  ظمػػر ناقػا قك ػا هػػريعا فػي غا ػػا للن ػاط كل
ػػػف ه ػػا ر ل هػػػ  كللحػػزف هػػػف نفػػس لل ػػػا رخ  كقػػد أبػػػاف ،ػػذل لل بريػػػد  ػػف  هكُّ
ك مكغمهػػا هنػػ  ذلػػؾ للحػػد  للبعيػػد للػػذؼ بعمػػ  يبػػر د هػػف نفهػػ  إنهػػان ا آ ػػر  ِحوِػػ  
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                َأَبطببببببَن ااَغ ببببببِ   وِرُد ببببببة اَيقِاببببببُم َأمببببببرا  كوانيمهػػػػػػا: قكلػػػػػػ :  مػػػػػػ  لالر حػػػػػػاؿ. 
   َأم َبحَر ْةَقَ  ِإذ َقشَا ااَزراغ  ُ 

ػػر لل ػػي هػػ طرف كف ػػ  يبعػػ     لل ػػا ر فػػي نفػػس لله مقػػي ه ػػا ر للحيػػرا كلل فكُّ
  م  كبدلف حهار للكحشخ ك ،كر،ا هف  ذؿ لاله فماـ للكلرد في لل يف. 

هػػا  ػػيف بهػػ  لهػػه ا كبهػػ   كعببنكقػػد  نك ػػف للبهػػ  للهؤههػػا  نػػد          
فعم ػػاخ ك قار  ػػا فػػي لالهػػ عهاؿخ فمػػـ  َمػػأل إحػػدل،ها ل  ػػرػ خ ككػػاف لكػػ  هنمهػػا 

 .اللذؼ له د ا، اخ كهكقفماللذؼ طم م اهقاهم
فنػرل  يبػنو إلػ  للبهػ  لالهػه ا إذل أرلد للداللػا  مػ  و ػكف للك،ػف للػػذؼ 
ي حد   ن  في ناق  خ كلزكه  إ ا،اخ كذلػؾ  كػكف فػي للَالػأل إذل كػاف للك،ػف 

مق مػػاخ كذلػػؾ نحػػك قكلػػ :  َهببة خ َأُخوَ ببة َأُزوَ ببة ب م ذػػا فطر،ػػا ع  م ػػ  ب ،ػػ   َّ مُّ َْ
ببْن َزَقببةِس ااْ  َْ َوِجْلببُدَ ة ِمببْن خ ِفببي َدفَِّهببة َاببَعٌ  خ َفْحببِ  َتْفِضبب  ُ َخةُاَهببة، ِفببي َخْلِقَهببة 

ٌَ ُمِزب ٌن، خ ُأُطومٍ  ْتب ِْ َتْ َهبة ِاْلَبِصب ِر ِزَهبة  ْوِر َمْفُتبوُل، ِفبي ُحرَّ ْن َزَقةِس اازَّ َْ ِمْرَفُقَهة 
ْ ِن َتْاِه ُ ".    َوِفي اْاَخدَّ

لل،ػػفاف لل ػػي ذكر،ػػا كعػػأل ،ػػي ،ػػفاف ه  ،ػػما  فػػذ  ػػؾ فػػي أف ،ػػذ 
فػػػي ناق ػػػ خ ال  فارقمػػػا كال  نفػػػؾ   نمػػػاخ ك،ػػػي هػػػف  ػػػرل،يف   ػػػأ للناقػػػاخ كدال ػػػ  
نبا  مػػاخ ك،ػػذل هػػا أرلد لل ػػا ر   كيػػد  حػػيف دؿ   م ػػ  بالبهػػ  لالهػػه ا للهفيػػدا 

 لمو كف كللدكلـ.
ػػا  كهػػف للهذحػػع أف أغمػػأل ،ػػذ  للبهػػ  قػػد هػػمؾ كعػػأل فػػي  نا مػػا طريق 

خ ك،ي  قد ـ للههػند ك ، ،ا بارزا في بهم  لالهه اغالبا  ظا،راككف اد   ك
ف هػػف )فػػي( للظرف ػػا كهبركر،ػػا  مػػ  للههػػند إل ػػ    حيػػ  كقػػن ذلػػؾ فػػػي للهكػػك 

َلى اأْلَْ ِن إْرَ ةٌل َوَتْبِغ  ُ ِفْ هَ أر عا به  هنماخ كها كقن في بهما للقيد ) َْ ( لل ي ة 
 كها ه   ي.  –( ْذافرةكقعف نع  ا لمهفرد ) 

ا فبيففي ،ذ  للهكلين لل هها كاف لل ع يػر  ػػ ) ( للظرف ػا دلػ ذ  كليػح 
  -أؼ للناقػػػا  –للَا ػػػا فػػػي لل،ػػػفاف للهػػػذككرا   بعممػػػا ،ػػػذ  للناقػػػا  مػػػكغ  مػػػ  
ذذ  خ  حػ ط  مػا فػذ   ػرم هػف حي ز،ػا كهػا  حػ ط للك ػاء  مؾ لل،ػفافلكك اء  هحَّ
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بها في دل م خ كها كاف ل قد ـ للبار كللهبركر أور  في   كيػد للهعنػ  كللهبالَػا 
ناقػا لل ػا ر  –ف   حي  أفاد ،ػذل لل قػد ـ ق،ػر ،ػذ  لل،ػفاف  مػ   مػؾ للناقػا 

ق،ػػر ل إيػػاف ذا خ ههػػا يكك َّػػد  مػػ   هيُّػػز ،ػػذ   للهرلهػػي  دكف غير،ػػا هػػف للنػػكؽ  -
مق ما كحهف ،ي  ماخ ك فرُّد، ا في قك مػا كهػر  ما ككممػا ،ػفاف كػـر للناقا في  َّ

 ك ذؿ نبابا.   
لخ كلكف لل ا ر  ،ػدؼ  ػف لل ع يػر  كقد  ككف للك،ف هك هب ا ه بدد 
 ن  بالبهما للفعم ػا إلػ  للبهمػا لالهػه ا  لد  ػاء  هنػ  أنػ  هػذـز لمػا وا ػف فيمػا 

مقػػاخ كذلػػػؾ إذل كػػػاف للك،ػػػف ي نػػػاكؿ هعنػػ  هػػػف هعػػػاني قك مػػػا  ماخ  ك،ػػػذ  كال َّ
نػػػ  هػػف ناق ػػ  كرهػػك   فيمػػػا كػػدلي   مػػ    قمػػػا كأر  لد لل ػػا ر أف يبػػال. فػػي  هكُّ

باَلِم َمْجُهبولُ  كنبا  ماخ كذلؾ هػف نحػك قكلػ :   ْْ ْرَضبُتَهة َطبةِمُس اأْلَ : ا هعنػك    ُْ
 ذها ػػ    مػػ  للهػػير فػػي ذلػػؾ للطريػػأ للػػدلرس للهعػػالـ للػػذؼ لنهحػػف قك  ػػا مػػاأن

نما ال  هير إال في هو  ذلػؾ للطريػأ م س هعن  ،ذل ألل ي يم دؼ  ما للناسخ ف
للػػدلرسخ  ػػ  ،ػػي  هػػير ف ػػ  كفػػي غيػػر  هػػف بػػاأل أكلػػ خ كلكػػف لل ػػا ر لهػػا أرلد 
للهبالَػػػا فػػػي هعنػػػ  قك مػػػا أو ػػػف لمػػػا ذلػػػؾ بالبهمػػػا لالهػػػه ا لل ػػػي  فيػػػد للو ػػػكف 

  للذؼ ال  نفؾ   ن .  كللدكلـ ليكحي ب ف ذلؾ  اد ما كدأ ما
كأهػػا للبهمػػا للفعم ػػا  نػػد كعػػأل  ػػف ز،يػػر فػػ كؿ هذهحمػػا هػػا لهػػ م   بػػ  

خ كللػذؼ أحهػف بػ   "َأْمَابْس ُابَعةُد ِببَأْرضٍ "أ  ا   في ك،ف للناقاخ كذلػؾ قكلػ : 
لل  مُّص هف للَزؿ إل  ك،ف للناقاخ كهبي  ،ػذل للفعػ  هايػ  ا  عكػس لنػا هػا 

ـ للفقػػػدخ كلك ػػػا هػػػ طر  مػػػ  كبػػػدلف لل ػػػا ر هػػػف ه ػػػا ر ل هػػػ  كللحػػػزفخ كألػػػ
 للفرلؽ بها ف   هف داللا  م   حقُّأ ِبعد،اخ ك  كُّد نزكلما   مؾ ل رض للبعيدا.

كلػػـ  كوػػر كركد للفعػػ  للهايػػي فػػي أ  ػػاف كعػػأل كوػػرا كركد للهيػػارع 
فيمػػػػا  إذ رأػ لل ػػػػػا ر فػػػػػي للفعػػػػػ  للهيػػػػارع هبػػػػػاال   ،ػػػػػب ا ل ،ػػػػػكير  بر  ػػػػػ  

كقكا ن اطما بها  دؿ  م   ،ػ َ   لل عريا هف لنفعال  بحركا ناق  خ كهر  ماخ 
د للفعػػ  كحدكوػػ  هػػرا بعػػد هػػراخ كحػػاال  بعػػد حػػاؿخ ك،ػػذل آكػػد فػػي للداللػػا  هػػف  بػػدُّ

  م  له هرلر حرك ما ك بدد ن اطما.
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كأكؿ هػػػػا ي ػػػػرز لنػػػػا هػػػػف ذلػػػػؾ: لهػػػػ  دله  للبهمػػػػا لله ػػػػدكءا بالهيػػػػارع 
،   َتبببةُق ااقَِّج َببببةُس اْاَمَراِاببب  ُ اَل ُ َزلُِّغَهبببة إالَّ اْاعِ ) :( فػػػي هكيػػػعيفُ َزلُِّغَهبببةللهنفػػي )

بَذاِفَرةٌ  ُْ ( خ بػاء فيمهػا للق،ػر بػالنفي كلالهػ وناءخ ككػاف للَػرض َوَاْن ُ َزلَِّغَهة إالَّ 
د  هنمهػا: لل  كيػػد  مػػ  لنفػػرلد ناق ػػ  بالقػػدرا  مػػ   مػػكغ  مػػؾ ل رض للبعيػػداخ ك بػػدُّ

ما دكف غير،ا هف للنكؽ.  مؾ للقدرا فيما ك نما ديدفم   لما ك ادا   ، 
 خ  لل ػػا رهػػ وناء  حهػػ  فػػي ط ا ػػ  إنكػػار ل كلبمػػطريػػأ للنفػػي كلاللعػػ  ك 

كأف هوػػػ   مػػػؾ هفػػػاد  أف للناقػػػا ال  قػػػكػ  مػػػ   مػػػكغ هوػػػ   مػػػؾ ل رض للبعيػػػداخ 
فبػاء للق،ػر للهمها ال  قدر  ميما إال نكع   يػأ هػف ل فػرلس للهػريعا للعػدكخ 

 ػ  بالقػدرا ليدفن إنكار للهنكريفخ كيؤكد  م  لنفرلد ناق –،ا  ا – مذل للطريأ 
ؾ للهمها  م  أكه  كب   النفرلد،ا ك هيُّز،ا  ػف غير،ػا هػف للنػكؽ  م  أدلء  م

بهػػا لب هػػػن فيمػػا هػػػف ،ػػػفاف للكػػـر كللنبابػػػا كللهػػػر ا للهفرطػػاخ وػػػـ إف هبػػػيء 
كك نػ  لهػا رآ،ػـ لػـ ( ليػكحي با ػ دلد إنكػار،ـ  م ػ خ انللنفي في للهرا للوان ا  ػػ )

ين مػكل  ػػف   ػػك كمـ فػػي قػػدرلف ناق ػػ  بعػػد للق،ػػر ل كؿ أ بػػن ذلػػؾ بق،ػػر آ ػػر 
ف ل ػ رك ا فػي نفػي للههػ ق    أ د  كأقكػخ له  دـ ف   )لف( دكف )ال(   نمهػا كل 

ل ل ك  كيػػد   كػػاف   عنػػ مـ ك هػػاديمـ فػػي لإلنكػػار  مػػ   (4) إال أف فػػي )لػػف(   ػػديد 
ل أف  ك لل ا ر. لل  كيد ،نا لهبرد لال، هاـ بػال  رخ إذ ،ػك ين ػ   كف كل س بعيد 

ال هػػ ها كقػػد  ػػذ للهػػ اؽ  ف ناق ػػ خ كوق ػػ  لل اهػػا فيمػػا ػػف قنا  ػػ  لل ػػديدا بقػػدرل
 هف ذكر  عرُّض لل ا ر إلنكار ِهنكر. 

                                 
ذ،ػػأل للزه  ػػرؼ فػػي هف،ػػم  إلػػ  أف )لػػف( ل  كيػػد هػػا  عط ػػ  )ال( هػػف نفػػي للههػػ ق  خ ( 4)

ينظػر:  كػر  للزه  ػرؼ.كأك د ،ذل للهذ،أل ،احأل للطرلز إذ ذكر طرق ا وذوػا  قػكؼ هػا ذ
للقاهـ هحهػكد  ػف  هػرك  ػف أحهػدخ للزه  ػرؼ بػار  ي   للهف،  في ،نعا لإل رلأل

.  يػػػػػػػػركف –: هك بػػػػػػػػا للمػػػػػػػػذؿ . طأ: د.  مػػػػػػػػي  ػػػػػػػػك همحػػػػػػػػـيػػػػػػػػحق.  ،ػػػػػػػػػ(346 فع )
ا: 102ـ. ص4664ل كل   للطرلز  هرلر للبذغا ك مـك حقا أ لإل بازخ كينظر أ ي 

 فإ رل، ـخ للحهػيني للعمػكؼ  للطػال ي للهمقػأل بالهؤيػد بػا   ) حي   ف حهزا  ف  مي  ف ل
  كها بعد،ا. 444/ 4. ق4144ل كل  .يركف.  : للهك با للعن،ريا . ط،ػ(213
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ك،كػػػذل  هيػػػي لل ػػػا ر فػػػي أ  ا ػػػ  هػػػؤور ل للفعػػػ  للهيػػػارع للػػػذؼ يبهػػػد 
يػػػػرل  للقػػػارغ فػػػػي بهمػػػ  ذلف للفعػػػػ  حركػػػا ناق ػػػ خ كأفعالمػػػػا لله بػػػدداخ ك،ػػػػذل هػػػا 

ٍَ للهيارع هف نحك قكل :    َيْمِشبي خ كقكلػ :    "َتْرِمي اْاُغُ بوَن ِبَعْ َقبْي ُمْفبِرٍد َاَهب
َلْ َهبة ُثببمَّ ُ ْزِاُقبُه ... ِمْقَهببة َاَببةنٌ  َْ ِاب ِن ااقَّْخببِ  َذا "  خ كقكلػػ :  اْاُقبَراُد  َْ َتُمبرُّ ِمْثببَ  

َلى َيَاَراسٍ  هوي تَ "  خ كقكل : ُخَص ٍ  ْ َهبة"خ كقكلػ :    َْ كغير،ػا  "،َتْفبِرع االََّببةَن ِبَكفَّ
هف ل فعاؿ للهيار ا لل ي  م قي به عما حكؿ  ،كير  ن،ر للحركاخ كل  رلز 
،ذ  للناقا في ،كرا فريدا هف هر ا للهيرخ كفرط للحركا كللن ػاط  بعممػا فػي 

 . هاـ لل  ،ُّ  ل مؾ للهمها لل،عبا لل ي ِأن طف  ما
ببة) كللبهمػػا للوالوػػا: : أف حركػػا قكل همػػا فػػي هعنا،ػػا  َ ْتببُرْكَن اْاَحَصببى ِزَيما

ك،ػذبا قكل همػاخ وػـ  ل رض  بع  للح،  ه فرق ا خ كفي ،ذل داللا  مػ   ػدا
  دا كط مف ل رض.                   

له عهال  إ ا،ا كبهما  لفعم ا ذلف للفع  للهايي فقد ندركأها للبه  ل      
هاخ فمـ نر هنما  ند  إال هكيعيف: ل كؿ:  قكل : .. َ ةَل ِاْلَقْوِم حةد هموَ " هؤه 

    للذؼ أر   ب  هعن  ل  دلد للحر للهذككر في قكل  ق م :   لوا
ْمِس َمْمُلولُ  ا ... َكَأنَّ َضةِحَيُه ِبةاشَّ  َ ْوماة َيَظ ُّ ِبِه اْاِحْرَبةُ  ُمْصَطِخدا

(  لمداللا   لوافع  ل هر )..( َ ةَل ِاْلَقْوِم حةد هموَ ) في ،ذ  للبهماله عه   كقد
في ذلؾ للكقف للذؼ  هير ف   ناق  خ  حرلرا لل هس أق،  غا ا م   مكغ 

 دلي   بز للحادؼ  ف للهيرخ كأهر  هف  قكد،ـ بالقيمكلاخ ك،ذل كال  ؾ دلي  
 قك ماخ ك دا ِ ن انما. 

للهيارع للهبزكـ  مـ لل ي حكل   كقم ف هعنا   بهماكللهكين للواني:       
  خ كلل يَاْم َيِقِهنَّ ُرُ وَس اأْلُْكِم َتْقِع  ُ هف للهيار ا إل  للِهييخ ك،ي قكل :  

 ح ام هعما إل   قكا ك،ذبا  فافماخ فذ حقُّأ  م   كليحا داللا  حكؼ 
للهعن  ل ها  ا أف قي د خ كزلد ذلؾ   ُرُ وَس اأْلُْكِم)  كؾ للنبا اف نعُّ   حهيما 

...( خ أؼ أف  دـ  نعمما إنها حد  في ذلؾ لليـك   وماة،ذ  للبهما بالظرؼ )
َيَظ ُّ   للذؼ    د حابا أهوالما هف للنكؽ إل  لل نعُّ  ف  خ حي  ك،ف  بقكل :
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ْمِس َمْمُلوُل  ا ... َكَأنَّ َضةِحَيُه ِبةاشَّ  داللا فكفي ،ذل للنع ِبِه اْاِحْرَبةُ  ُمْصَطِخدا
 م   دا حرلرا ذلؾ لليكـ للذؼ  هير ف   ناق  خ ح   إن  هف  دا للحر   بد 

ا) ه ق   لل هس ك دكر هعما حي  دلرفك،ك  دكيبا   –( ااحربة ) ( مصطخدا
.  خ (1)أؼ هح رق ا ك ف للبارز لم هس هن  في ذلؾ لليكـ   ز هعهكؿ بالهما

ذل كانف لل هس ،كذل حالماخ كناق نا  هير ههر ا هعما  فمذل كال بذ  نعُّ  كل 
 م   د ما ك،ذ  ما كقك ماخ ك،ذل للهعن  ،ك ها أرلد  لل ا ر آ ر  ؾ دلي  

 .كدندف حكل  غير هرا
فقد  نك ف كذلؾ  يف لالهػه ا كللفعم ػاخ ككقػن  األخط  كأها للبه   ند

أغم مػػػا فػػػي ك،ػػػف  لمحهػػػار للكح ػػػي  للػػػذؼ  ػػػب   بػػػ  ناق ػػػ خ كلهػػػ طرد ف ػػػ  ح ػػػ  
 له َرؽ ب   أ  ا   في ك،ف للناقا.

كقػػد غم ػػػف للفعم ػػػا  مػػػ  بهػػػ  ل  طػػ خ ك،ػػػذ   ، ،ػػػا طم مػػػا هقػػػاـ 
للحكا ػاخ كلهػػ د ا،ا للهػ اؽ للق،،ػػي للػػذؼ لن مبػ  لل ػػا ر فػي   ػػ يم  ناق ػػ  
 ػػذلؾ للحهػػار للكح ػػي للػػذؼ  ػػرم ب  نػػ  إلػػ  هكيػػن للهػػاءخ ككػػاف لػػ  هعمػػا هػػف 
للهكلقف كللهكلبماف ها أهػب.  مػ  ناقػا لل ػا ر هػف هعػاني لإل ػذص كحهػف 

 ،حبا كللقدرا  م  هكلبما لله اطر للكوير كللكوير.  لل
كلله  ه  فػي بهػ  ل  طػ  للفعم ػا يبػد غمبػا للِهيػي   مػ  أفعالػ   إذ 
 مػ.  ػدد بهمػ  للفعم ػا لله ػدكءا بالفعػ  للهايػي هػبن   ػرا بهمػاخ كقػن أغم مػا 

لخ كهػػػ   ي للحػػػدي   نمػػػا فػػػي لل إف  ػػػاء ع هػػػف ،ػػػذل للهحػػػكر لل ػػػالي قهػػػـ قيػػػد 
 خ كأها للفع  للهيارع فمـ ي باكز ن،يب  هنما للوهاني هكلين. عال 

كللهايػػي  نػػد ل  طػػ  بػػاء ِههػػَ عَهذ  فػػي أ،ػػ  هعنػػا  هػػف للداللػػا  مػػ  
 حقُّأ للكقكع في للزهف للهاييخ كنرػ كرلء له عهال  إ ا  دالالف كهعاف   دـ 

دـ للهايػي  بر ا لل ا رخ ك نق  لمه مقي ،دؽ لنفعالػ   مػا  إذ يػرل   ػارا  هػ  
ل ،ػػكر كهػػاؿ هػػ طرا ،ػػذل للحهػػار للكح ػػي   مػػ  إناوػػ خ ك هػػاـ لن،ػػ ا ما لػػ خ 

                                 
 .   16خ ك ر  ل ف حبا ص  306ينظر للهيرا ال ف ، اـ ص( 4)
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، َأوَرَد ةقكلػ :   كذلؾ كها في  َفةقَصعَن َكبةاَط ِر، َأَضبرَّ خ "َفهةَجُهنَّ خ َأامى ِزِهنَّ
  خ كال ي ف  ها أيف   ،ذ  للبهػ   مػ  لله ػب  )ناقػا لل ػا ر( هػف هعػاني ِزهة

ـ  خ فمػي ال   ركػػ  لل ػا رخ كللهػػ طرا للكاهمػا  ميمػػا لل ػػاـ فػي رحمػػاللقػكاخ كللػ حكُّ
ـ  طريػػأخ  أك   ػػَ  فكػػر  بػػال  ذص هػػف لله ػػاطر   نمػػا   ػػكل   حهػػ  هعمػػا ،ػػ

  نفهما.  ك  ذلؾ
ك ارا أ رػ  ه  ده  ل ،ك ر ها كلبم  ،ذل للحهػار للكح ػي  هػن ِأ نػ  هػف 

ا هػػ   ي فػػي قكلػػ : كهػػ –ك قبػػافخ كأغمػػأل ذلػػؾ كقػػن فػػي بهمػػ  للهقي ػػدا ه ػػاطر 
كهػػػػف بهمػػػػ    - َقشببببَا ااَزراغ بببب ُ  إذخ إذ  ةَجببببس َمراِتُعببببهُ  َوْزَّتببببُه اأَلقةصبببب ُ ، 

هػا لل ػي ،ػػك رف ذلػؾ قكلػػ :    قةَاببس َ لببيالا خ كقكلػػ :   َووارع ااراِمببَي ااغ ب ُ للهؤه َّ
هببة ..." ،  يؤكػػد لمه مقػػي أف  –فػػي ،ػػذ  ل فعػػاؿ  –فال ػػا ر َوخةَضببس ُثببمَّ َأفَزَْ

  ِ  هف لله اطرخ كينقػ  إل ػ   ػي  ا هػف  مػؾ لله ػاطر لل ػي أحاطػف  للرحما لـ
(خ ح   إذل أ بن ذلػؾ  ػذكر هكلبم ػ  إ ا،ػاخ ك َمُّبػ   باله ب  ب  )للحهار للكح ي 
 ميمػػػا بعػػػ  ذلػػػؾ ف ػػػ  هػػػا لنطػػػكػ  م ػػػ  كبػػػدلف لل ػػػا ر هػػػف ه ػػػا ر للوقػػػا فػػػي 

 هف همالؾ.  اف إليما في هكلبما ها  ع رض رحم  (خ كلالطه ن  لله ب  )ناق
كللهيارع  ند ل  ط  باء اله حيار لل،كرا في ذ،ف لله مقي ح ػ         

ك نػػ    ػػا،د،ا أهاهػػ خ فيػػزدلد لنفعالػػ   مػػاخ ك  عهػػأ لد ػػ  للفكػػراخ ،ػػذل فيػػذ   ػػف 
د للحد  كله هرلر خ كذلػؾ هػا نػرل  فػي قكلػ : للػذؼ  فيػد   َتابمو  دالل    م   بدُّ

  حػػاال  بعػػد حػػاؿخ كهػػا كرلء ذلػػؾ هػػف للداللػػا أف ،ػػذل ديػػدنما للػػذؼ ال  نفػػؾ   نػػ
َأَبطببَن ااَغ بببِ   َيقِاببُم َأمبببراا مػػ  قك مػػاخ كرهػػـ ،ػػػكرا لػػذلؾ فػػي للػػذ،فخ كقكلػػػ :  

يكحي بحيرا حهار للكحش كله هرلر  في  د ير أهر للهاء ك ه حير  وِرُد ة.." 
ة  و واه: ،كرا ذلؾ في ذ،ف للهاهنخ  للػذؼ  َيحبدوُ نَّ ذو َزَجبٍ "خ َيحدو ِخمةصا

 فيد هكق  لما هرا بعد هرا كحاال  بعد حاؿخ كهػا لػذلؾ هػف أوػر فػي للداللػا  مػ  
بذٍن"  حهف للر ا اخ كل  ذص لل،حباخ كقكل : َْ للػذؼ  فيػد " َيْشبَرْبَن ِمبن ببةِرٍد 

"  خ كقكلػػ :أنقػػذ،ا هػػف للمػػذؾ بػػ   طػػشهػػف  ػػدا    ػػابن  ػػر مف لهػػا لحػػأ  مػػف
  للػذؼ أفػاد  ػدا لن،ػباأل للعػرؽ هنمػاخ َتعج ب ُ  َابحَّ ااَشبآز ِن َشبدّّ فيبهِ ة َ هِجُمه
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كلهػػ هرلر   ل ػػػد ما فػػي للهػػػير إوػػػر هػػكق  إ ا،ػػػاخ كف ػػػ  هعنػػ  للهػػػر ا للهفرطػػػاخ 
ف  مػػؾ ....." َ تَبُعببُه ِمثببُ  ُ ببّداِن ااُمببالِ   كقكلػػ :   للػػذؼ يػػدؿ  مػػ  لهػػ هرلر  كػػكُّ

هنخ كف   ل  ا،ير للرهم ا  مف  إور  دك  بِ  ن خ ك ه حير ،كر ما أهاـ للها
ف هوػ  ،ػذ  ل  ا،ػير إال هػن  دلي  آ ر  م  هر ا للعػدك   ف للَبػار ال  َكػك 

 لال  دلد في للهير.
ككها رل   ل  ط  فركؽ لل، . كحدكد للزهاف في أفعال خ فكين كذذ في     

ا يرل ي ها  طمب  لله اؽ  هكيع  للذؼ  طمب خ كهقاه  للذؼ  ه د   خ نرل  أ ي 
لهػػا  –أح ان ػا  -ف للك،ػف كدكلهػ خ فيػؤور للبهمػػا لالهػه ا هػف داللػا  مػ  و ػػك 

خ إال أنػ  لػػـ  كوػػر هػف إيرلد،ػػا  لهػػا هػػبقف لمػا هػػف  ،ك،ػػ ا للداللػا  مػػ  ذلػػؾ
لإل ػػارا إل ػػػ  هػػف أف هػػػ ي  للقػػص  كللحكا ػػػا للػػذؼ هػػػمك  قػػد فػػػرض  م ػػ  إيوػػػار 

لق ،ػػػر لهػػػ عهال  ك  ابعمػػػاخ كقػػػد  للبهػػػ  للفعم ػػػا لل ػػػي  ػػػكحي بحركػػػا ل حػػػدل 
هكين للقيد إال في وذوا هكلين بػاءف للبهمػا لالهػه ا  لمبهما لالهه ا  م 

هػا غيػر هقي َّػداخ كذلػؾ   "، ُاببقُبُكُه ِمبن ُرضبةِض ااَمبرِو َمفلببولُ " قكلػ :فيمهػا هؤه َّ
كفيمػػػا ك،ػػػف ل ذػ للػػػذؼ لحقػػػ   ػػػذؿ لنحػػػدلر  ب  نػػػ  هػػػف أ مػػػ  للهر فػػػن إلػػػ  

بهػػػ أل هػػػا  كَهػػػر هػػػف للحبػػػارا  –ك،ػػػك هقػػػدـ حػػػافر   –أهػػػفم خ فقػػػد ِومَّػػػـ ِهػػػنبك  
لل  يػػاء لل ػػي لنحػػدر  ميمػػاخ كفػػي ،ػػذ  للبهمػػا داللػػا  مػػ  هػػر ا لنحػػدلر  هػػف 
أ م  للهر فن إل  أهفم   إذ ال ِيومـ حػافر  ،كػذل إال هػن هػر ا لنحػدلرخ ،ػذل هػف 
ناح ػاخ كهػػف ناح ػا أ ػػرػ يػدؿُّ  مػػ   حهُّمػ  ل ذػ فػػي هػ ي   ػػكفير للهػاء  ِ نػػ  

 هػػمـ فػػي رهػػـ لكحػػا لناق ػػ   –كال  ػػؾ  -أ ػػرػخ ككػػ  ،ػػذل للحكلهػػ  هػػف ناح ػػا 
َدلد،ا للَبَمد كلل، ر كلل حهُّ .    هَّ

 –: أنمػػف ِرحػػف يبػػريف ا هعنػػك "، ِمببن َو ِعِهببنَّ ِإذا ْببةَ زَن َتخز بب ُ  َاببه" كقكلػػ :    
بري ػػا  مػػ  بػػرؼ ههػػا  هػػ أل فػػي بػػرحمف إ ػػا   ػػذؿ ،ػػذل  - قػػأل هػػكق  إ ػػا،ف 
داللا  م   دا ها لحق  هف أذػ  ذؿ هكق  إ ا،اخ هػن  ماللبرؼ للمهبيخ كفي

ػا  هبالَا في   اف ذلػؾخ  ػف طريػأ أهػمكأل لل بريػد: حيػ  بػر د هػف كقعمػا برح 
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 ،ػػيب   قػػد  بػػر د هنػػ  كقػػنم آ ػػر  ،ػػيأل ل رض للػػذؼلػػ خ ككػػ ف كقػػن حكلفر،ػػا 
 فيبرح .   

لمحهار للذؼ أو ف ف   " ِمقهة َأْةص ُر َمقطوٌع َوَموصولُ  َاهُ كقكل :   
للكح ي  أ ا،ير هف للَبار للهوار  مف  للنا ج  ف هر ا  دك خ كف   دلي  

 م  ذلؾ )هذزها ،ذ    م  دكلـ هر    كله هرلر،ا كهذزه ما إ ا   ذكر للدلي 
ل  ا،ير للرهم ا ل ( خ كلل ع ير  ن  بالبهما لالهه اخ كال  ؾ  في أف للهعن  

في للنفس كأو ف في للذ،ف هف غير  هف لله،حكأل بال ينا كلل ر،اف  ككف آكد 
للهعاني لل ي لـ  ،اح ما للدلي خ كها ال   ف  للهبالَا للحا،ما هف لل بريد 

 للهذككر في للبهماخ 
حي  بر د هف للهذحف للرهم ا أ ا،ير هبالَا في   اف  دا لل فاؼ ،ذل 

 للَبار للهوار حكؿ نفه  كن يبا ل دا للعدك.    
لل  كيػػد فػػي بهػػ  كعػػأل قػػد كقػػن  أف   فيمببة اببزَويتزبب ن المتأمبب ببذا، 

  ط خ ف ينهػا هعاِف هَايرا ل مؾ للهعاني لل ي لن،أل   ميما لل  كيد  ند ل  م 
ػػد فػػي ِبَهمػػ   مػػ  هعػػاني للع ػػأ كللقػػكا كللهػػر ا فػػي ناق ػػ خ كػػاف  كػػاف كعػػأل يؤك 

ل  ط   هع  إل    كيد ل ،افما بػالنظر فػي ل هػكرخ كللقػدرا  مػ  للنبػاا هػف 
( للػػػذؼ بعػػػ  واضبببح األ بببرانلله ػػػاطرخ ي بمػػػ  ذلػػػؾ  كيػػػك  فػػػي   ػػػ يمما  ػػػػ )
 لل عرلء هف ذكر رحم   ب  ن  رهز ل لمذ  للهعاني.

ـ  –كللهػػ أل فػػي ذلػػؾ  هػػا أرلد  كػػ ٌّ  ػػا ِر هػػف ناق ػػ خ فكعػػأل أرلد  -كهػػا  قػػد 
ػػػد  مػػػ  هعػػػاني للع ػػػأ  هنمػػػا أف   م َمػػػا أرض هح ك  ػػػ  للبعيػػػدا فػػػي أقػػػرأل كقػػػفخ ف ك 
كللهػػر ا كللقػػكا فػػي للبهػػ  لل ػػي ك،ػػفما  مػػاخ ك مػػؾ للهعػػاني ،ػػي نفهػػما لل ػػي هػػع  

ـ للحػػدي   نمػػا فػػي للهحػػكر للهػػا  أ   نمػػا ،ػػي كعػػأل ل  كيػػد،ا فػػي هفردل ػػ  لل ػػي  قػػد 
ػػ  كحزنػػ  لفػػرلؽ  هق،ػػكد  هػػف ناق ػػ . كأهػػا ل  طػػ  فػػ رلد هنمػػا أف  رحػػ  بػػ  ل نهػػ   ،ه 
هح ك  ػ خ ك،ػذل ي طمػأل أف  حهػ   نػ  أ بػاء للرحمػاخ كأف  كلبػ  ،ػي ه اطر،ػا  لكػػ ذ 

 -كهػا رأينػا –ِ َحه َّم  ،هذا فكؽ ،ه  خ فمذل أك د  م   حق أ  عر يما لمه ػاطر فػي بهمػ  
 ر  ذكر قدر ما  م  للنباا هن .كأ بن ك   ط
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ؽ كعػػػأل  مػػػ  ل  طػػػ  فػػػي ك،ػػػف هػػػر ا للناقػػػاخ  ػػػ   فػػػكٌّ كػػػذلؾ ي  ػػػي ف لمه  ه َّ
  خ كك،ػفما ل  طػ  تهبوي ْلبى يابراسكذلؾ أف كعب ا ك،ف ناق ػ  بالبهمػا للفعم ػا  

د ذلػػػؾ هنمػػػا تابببموبقكلػػػ :    ف ل فقػػػا فػػػي لهػػػ عهاؿ للهيػػػارع  إلفػػػادا  بػػػدُّ   خ ك،هػػػا كل 
هػػير،اخ كهػػػا كرلء ذلػػؾ هػػػف للداللػػا  مػػػ  فػػرط هػػػر  ماخ إال أف هػػػادا  كلهػػ هرلر   ػػػذؿ

)،ػػكؼ( لل ػػي آور،ػػا كعػػأل أقػػكػ فػػي للداللػػا  مػػ  ذلػػؾ للهعنػػ  هػػف هػػادا )هػػهك( لل ػػي 
له عهمما ل  طػ   كذلػؾ لهػا  فيػد  ،ػذ  للهػادا )،ػكؼ( فػي للمَػا هػف هعنػ  : للهػقكط 

ا بالهػػػر اخ ف ػػػب  هػػػر ا هػػػف أ مػػػ  إلػػػ  أهػػػف خ ككػػػ ف كعب ػػػا أرلد أف يبػػػال. فػػػي ك،ػػػفم
 طك،ػػا فػػي للهػػير بهػػر ا هػػقكط لل ػػيء هػػف أ مػػ  إلػػ  أهػػف خ كلل ػػي ال   بػػاكز لهػػو 
للب،رخ ك،ػذل هعنػ  ال نبػد  فػي هػادا )هػهك( لل ػي  عنػي فػي للمَػا :لالر فػاع كللعمػكخ 
ف كػػاف دليػػ  هػػر ا  كلػػ س فيمػػا إال ك،ػػف ناق ػػ  بعمك،ػػا كلر فا مػػا فػػي هػػير،اخ ك،ػػذل كل 

 هبالَا فيما ك مؾ لل ي  فيد،ا للبذر للمَكؼ )،كؼ(. إال أن  ال  حه 
ا قد  ذحع لله  ه   ق،كر ل لأل ط  فػي أدلء بعػض للهعػانيخ هػف ذلػؾ  كأ ي 

 -للػػذؼ بعػػ  ف ػػ  ل  ا،ػػير للرهم ػػا  "ِمقهببة َأْةصبب ُر َمقطببوٌع َوَموصببولُ  َاببهُ قكلػػ :  
كع كهك،ػكؿخ قههيف: هقط –للهككنا هف للَبار للوا ر  مف حهار للكحش إور  دك  

كلػػك أنػػ  بعممػػا هك،ػػكلا كممػػا لكػػاف أكفػػ  بػػالَرض كأد ػػ  فػػي للهػػد   إذ إف لنقطػػاع 
هوػػػ  ،ػػػذ  ل  ا،ػػػير هعنػػػا   كق ػػػف هػػػير  ك ػػػدك خ أك يػػػعف  طك ػػػ  إلػػػ  للحػػػد للػػػذؼ 
لنعػػػدـ هعػػػ  إوػػػارا للَبػػػارخ ك،ػػػذل هعنػػػ   يػػػعف هػػػف قك ػػػ   مػػػ  للهػػػيرخ كقدر ػػػ   مػػػ  

ػػ  ك  ل هػػف لل  هُّ ػػر يبعمنػػا نػػدفن ،ػػذل  نػػ خ كذلػػؾ أف هػػا ذكػػر  هكل،ػػم  . إال أف هزيػػد  لل فكُّ
ل  طػػػ  هػػػف لنقطػػػاع  مػػػؾ ل  ا،ػػػير للرهم ػػػا  ػػػاراخ كل ،ػػػالما  ػػػارا أ ػػػرػ ،ػػػك للػػػذؼ 
ممػػػاخ كحهػػػف ق اد ػػػ   ػػػر ل هػػػكرخ ك عقُّ ي طػػا أ هػػػن هق يػػػ  حػػػاؿ ،ػػػذل للحهػػػار فػػي  ب،ُّ

ن،ػػأل لل،ػػا د   ِ نػػ   إذ  عنػػي أنػػ  ي كق ػػف قمػػ ذ  ل هػػ طمن ل بػػكلء هػػف حكلػػ خ فمرُّ هػػا
ا لن قاع ب  كب  ن .        رك 

ػ  هػف ل ػ ذؼ لل،ػكرا لل ػي رهػهما ل  طػػ        ػا هػا  ذحظػ  لله  ه  كهػف ذلػؾ أ ي 
ُاببقُبُكُه ِمببن ُرضببةِض ااَمببرِو فػػي قكلػػ :   –للػػذؼ  ػػب  ناق ػػ  بػػ   -فػػي حهػػار للػػكحش 

  ف لل،كرا لل ي ك،ف  ما ناق    في أكؿ ل   اف في قكل :  "َمفلولُ 
هة اامو َكَأنَّ َشرارا تَ   ِمن قةِاِا ااَمرِو َمرضوٌح َوَمقجولُ   ... َز َن َأذُرِْ
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 للحبػارا للهنكهػرا  مػ   ػ وير حيػ  دل ػف فالبهما ل كل  أظمر   يع ف ا ه  و َّر ل  
دؿ لل يػف للوان ا أ رز ما  ديدا هؤو را في غير،ػا  حيػ  كومهما إ ا خ ك   في هنبك

عيػما بحكلفر،ػاخ ب حكلفر  ػديدا للػكطء لمحبػارا  ػدفن م  أف  مؾ للناقا قك ا لل
أف  عزؼ  ف ذكر ذلؾ في لله ب  ب    ن  ككاف يمزه   خك فمأ للبعض لآل ر

 ذكر يد   في لله ب  ق   ذلؾ.
 ثانياا: الجملة المقي ِّدة

هف للهعمكـ أف لالق ،ار  م  ذكر ركني للبهما )للههػند كللههػند إل ػ ( ال     
ػاخ أهػا إذل أرلد للهػ كم ـ  ل ِهطمق   فيد لله اطأل هكػ إهناد للحكـ لمههند إل   إهػناد 
للزيادا  م  هعن  لإلهػناد فإنػ   عهػد إلػ   قييػد أحػد،ها بقيػد أك أكوػر  حق َّػأ لػ  

فا ػدا ك قكي مػا  نػد للهػاهن  لهػا ،ػك هعػركؼ كذلؾ حي  يرلد زيػادا للها أرلدخ   
ػػاخ ف كػػكف فا د ػػ  أ ػػـ  ا ك  ، ،  هػػف أف للحكػػـ كمهػػا كوػػرف قيػػكد  لزدلد إ يػػاح 
 كأكهػػ خ كلػػك ِحػػذؼ للقيػػد لكػػاف للكػػذـ كػػذب ا أك غيػػر هق،ػػكدخ نحػػك قكلػػ   عػػال :

خ فمػػػػػك ِحػػػػػذؼ للحػػػػػاؿ ك،ػػػػػك (4) چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ 
 كذب اخ  دلي  لله ا،دا كللكلقن.لكاف للكذـ « ال  يف»

  إذ لك ِحذؼ (4) چ  ې  ې  ى  ى   ائ   ائ  ەئچ   كنحك قكل   عال :
 . (4)لفاف للَرض للهق،كدخ ك،ك إفادا للهقار ا «  كاد»

خ كغير،ػػػػاخ كقػػػػد كللظػػػػرؼ خكلل قييػػػػد  كػػػػكف بالحػػػػاؿخ  كللنعػػػػفخ كلل ػػػػرط 
ل  ند لل ا ريفخ ك عددف   : أنكل ماكورف للبه  للكلقعا قيد 
 قكل  : ف ها كعأل فقد باء لل قييد بالحاؿ  ند  في 

                                 
 .48( ل ن  اء: 4)
 .43( للنكر: 4)
 فحهد  ف إ رل، ـ  ف ه،طف  للما ػهي )  كلل د ن( بكل،ر للبذغا في للهعاني كلل  اف 4)

: للهك بػػػػا للع،ػػػػرياخ . طيػػػػبط ك ػػػػدقيأ ك كويػػػػأ: د. يكهػػػػف لل،ػػػػهيمي . ،ػػػػػ( 4484
  .414. ص  يركف
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َلى َيَاَراٍس َوْ َي اَل هوِ تَ  َْ  اأْلَْرَض َتْحِل  ُ  َوْ ُعُهنَّ َذَواِزٍ   ...  ي ٌ ي 
أرلد أف ،ػػذ  للناقػػا هػػريعا فػػي للهػػير بقكل همػػاخ هػػريعا للرفػػن  ػػف ل رض ك نمػػا 
ػما إال ذلػؾ للقػدر للقميػ  للػذؼ   ػػب   حمػا للقهػـخ فمػي غا ػا فػي لإلهػػرلع  ال  هه 

( بالبهمػػػا للحال ػػػا لالهػػػه ا لل ػػػي  فيػػػد تهبببوي . كف ػػػ  قي ػػػد للفعػػػ  )(4)فػػػي هػػػير،ا 
 فك ػػػػا هػػػػر  ما ( خ كفػػػػي ،ػػػػذل داللػػػػا  مػػػػ  و ببببي ال يبببب للو ػػػػكف كلالهػػػػ هرلر )

ػػد للهع ػاداخ لإلهػػرلعخ فهػػر  ما حا،ػما   هػػف غيػػر لك ػػرل  كهبػػاالاخ  ،اك ػػدـ  عهُّ
ذل كانف في غا ا لإلهرلع ك،ي ه مب َّها   مؾ للحػاؿ   (4)ك ف ذلؾ هب ا لما   خ كل 

 فهاذل لك أرلدف لإلهرلع ك عه د  ؟ل 
كلها أرلد كعأل أف  ،ف ل  دلد للحر كقف هير،ا  رؾ لل ،ريو  ذلؾ إل      

ها ،ك أقكػ في   كيد للهعن خ كفي و ك   في للذ،ف  إذ ذكر وذوا دال   هف 
  للكلقن  فيد ك  هنما ،ذل للهعن خ كقد كقعف وذو ما في قكل :

ا  ْمِس َمْملُ َكَأنَّ َض  ...َ ْوماة َيَظ ُّ ِبِه اْاِحْرَبةُ  ُمْصَطِخدا  ولُ ببببببةِحَيُه ِبةاشَّ
 ُوْرُق اْاَجَقةِدِن َ ْرُكْضَن اْاَحَصة ِ  ُلوا ...لس عَ ةَل ِاْلَقْوِم حةد هم َو د جوَ 

للكلقػػػػن فػػػػي ،ػػػػدر لل يػػػػف للوػػػػاني   ( كللػػػػذؼ  عنينػػػػا ،نػػػػا ،ػػػػك  قييػػػػد  للفعػػػػ  )قػػػػاؿ
خ كهعنا،ػػػا: أف لبببس ُوْرُق اْاَجَقبببةِدِن َ ْرُكْضبببَن اْاَحَصبببة عَو بببد جبالبهمػػػا للحال ػػػا )
ؽ  ،رف  حركف للح،    ب ربممف لق،د للنػزكؿ بهػ أل لإل  ػاء  للبرلدلف للِكرع
كقػػد أ ػػرز ،ػػذل للقيػػد هعنػػ  ل ػػ دلد للحػػر كقػػف هػػير ناق ػػ خ ، (3) ػػف للطيػػرلف   
ل  ػػػا لهػػػ عهاؿ ،ػػػ َا للهايػػػيخ كد ػػػكؿ حػػػرؼ لل حقيػػػأ كزلد    كيػػػد  ( )قػػػدك حق ق 

 .للوان ا  م  بهما للحاؿ
 قكل :كهوم  

ْ َهة  َْ ِرَ ْس  إذاَكَأنَّ َأْوَن ِذَرا َع ِبةْاُقوِر اْاَعَاةِ   ُ ... َْ  َوَ ْد َتَلفَّ

                                 
 . 306ِينظر: للهيرا ال ف ، اـ ص ( 4)
 للها أ نفه .( 4)
 . 306للها أ ص ( 4)
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( خ إذا ْر ببببس( بقيػػػػديف: ل كؿ: للظػػػػرؼ )أون ذراْ هببببةكف ػػػػ  قي ػػػػد لهػػػػـ كػػػػ ف )
َع ِبةْاُقوِر اْاَعَاةِ   ُ َوَ ْد : للبهما للحال ا ) -ك،ك ها  عنينا ،نا  –كللواني  ( خ َتَلفَّ

خ كللهعنػ : ،ػار  (4)ك،ي   هف للهقمكأل خ أرلد: كقػد  مفعػف للقػكر بالعهػاقي    
للعهاقي  )للهرلأل( كالمواـ للهح ط بالقكر )،َار للببػار( خ كفػي ،ػذ  للبهمػا: 
:   كيد لهعن  لن  ار للهرلألخ كقد نبن ،ذل لل  كيػد هػف ،ػ َا ) فع ػ ( لل ػي  أكال 
 فيد حدك  للفع  هرا بعد هرا في للزهف للهايػيخ كوان  ػا:   كيػد لهعنػ  ل ػ دلد 
للحػػر  إذ ال  كػػكف للهػػرلأل هن  ػػر ل ،كػػذل إال هػػن ل ػػ دلد حػػرلرا لل ػػهسخ كوالو ػػا: 

  حقيأ لكقك    داللا ، َا للهايي  م  ذلؾ. 
كال ي ف  ها في ،ذيف للقيديف هف للداللػا  مػ  قػكا ،ػذ  للناقػا ك ػد ما 

 كقدر ما للفا قا ال  م  هبرد للهير كقف للمابرا     م  لإلهرلع ف  . 
َلبببى اأْلَْ بببِن إْرَ بببةٌل  كهػػػف  قييػػػد   بهمػػػا للنعػػػف قكلػػػ :   َْ بببَذاِفَرٌة  ِفْ َهبببة  ُْ

ببَذاِفَرةٌ   حيػػ  نعػػف للهفػػرد )َوَتْبِغ بب ُ  ...( خ كلإلرقػػاؿ  ِفْ َهببةمػػا لالهػػه ا )( بالبهُْ
كلل بَي  ير اف هف للهير للهرينخ كقد لد   لل ا ر و ك مها فيما  مػ  للػرغـ 
هف إ  ا ما ك ع ماخ كل س لإلرقاؿ كلل بَي  ك،فيف وا  يف في ،ذ  للناقا كال في 

ػػػا ل َيُّػػػر  –أؼ ناقػػػا  –غير،ػػػاخ كلكػػػف للناقػػػا  ي بػػػدد هػػػير،ا ك  َيػػػر هػػػر  ما  بع 
طما ككفػػكر حرك مػػاخ ح ػػ  إف للعػػارفيف باإل ػػ  للػػذيف ،ػػنفكل فيمػػا قػػد أفػػردكل ن ػػا

باب ا في هؤل َفػا مـ ليػركأل هػير،اخ كذكػركل ف ػ  هػا ير ػك  ػف   ػريف يػر  ا هػف 
هػػير لإل ػػ خ كلكػػف  ػػا رنا أغفػػ  ذلػػؾخ كأو ػػف لمػػا  مػػذ  للبهمػػا لالهػػه ا ،ػػذيف 

اخ كلـ  قف ل هر  نػد ،ػذل للير يف هف للهير كك نمها هذزهاف لما ال  فارقانَّم
للحػػد هػػف هبػػرد لإلوبػػافخ  ػػ  إنػػ  أك ػػد  مػػ  ل ،ػػافما  مهػػاخ كبػػال. فػػي و ك مهػػا 
ف هػػف )فػػي( للظرف ػػا كهبركر،ػػا  بطريقػػا  نا ػػ  لمبهمػػا هػػف  قد هػػ  للههػػند للهكػػك 

                                 
للقاهـ   د للػرحهف  ػف   ػد ع  ي   ( للركض ل نف في  ر  للهيرا للن ك ا ال ف ، اـ4)

: دلر إح ػػاء . طأ:  هػػر   ػػد للهػػذـ للهػػذهييػػحق.  ،ػػػ(364 ف ػػف أحهػػد للهػػميمي )
  .428/ 2. ـ4000،ػ/ 4144ل كل  .  يركفي. لل رل  للعر 
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 مػػ  للههػػند إل ػػ خ كهػػا أفػػاد  ذلػػؾ هػػف ق،ػػر ذلػػؾ  ميمػػا دكف غير،ػػا هػػف للنػػكؽ 
 كها ه أ   ان . –للهرلهي  

ػػػا -كهػػػف  قييػػػد   بهمػػػا للنعػػػف َوِجْلبببُدَ ة ِمبببْن ُأُطبببوٍم َمبببة  قكلػػػ :   -أ ي 
( خ كل طػكـ: للهػمحفاا أطبومفك،ف بمد،ا ب ن  ه مكؽ هف )ُ َؤيُِّاُه ... ِطْلٌح" 

أك للزرلفاخ أرلد: هذها بمد،اخ كنعكه   كنعكهػا بمػد للهػمحفاا أػػك للزرلفػاخ كلػـ 
(   لمداللػػا  مػػ  َمببة ُ َؤيُِّاببُه ِطْلببحٌ )  ك ػػف  مػػذل  ػػ  نعػػف ،ػػذل ل طػػكـ بالبهمػػا

طلبح ...  مكغ  للَا ا فػي للهذهػا كللنعكهػاخ ح ػ  إف  مػؾ للدكيبػا للهمزكلػا ) 
( لل ػػي   َػػذػ  مػػ  دـ للناقػػاخ ك بػػال. فػػي له ،ا،ػػ  ال   ػػرؾ أوػػر ل فػػي  مهببزول

بمد،ا  ل دا هذهػ   كنعكه ػ   مػ  للػرغـ هػف كقػكع للػك ز فيمػا كقػف لليػح  
للكقػػػف للػػػذؼ  قػػػكػ ف ػػػ  ،هػػػا  مػػػؾ للدكيبػػػاخ ك كوػػػر ك،ػػػك  ( خامتقببب نبضبببةحي  ا)

حرك ماخ ك   د له ،ا،ما لمدـخ ك،كذل أبانف  مؾ للبهما للكلقعا نع  ا  ف  دا 
للهذهػػا كللنعكهػػاخ كأك ػػدف  مػػ  ذلػػؾ بالػػدلي  كلل ر،ػػاف للعهمػػي للهمهػػكسخ فكػػاف 

 لما أور،ا في  عهيأ للهعن خ ك  كيد للفكرا في للذ،ف.
ا  – قييد   بهما للنعف كهف   قكل :  –أ ي 

ِا ِن ااقَّْخِ  َذا ُخَصٍ    َْ ْقُه اأْلََحةِا  ُ   ...ُتِمرُّ ِمْثَ    ِفي َغةِرٍز َاْم َتَخوَّ
 –ك،ػػك يػػرع للناقػػا  –( غببةرزلل ػػا،د فػػي لل ػػطر للوػػاني حيػػ  قيػػد للهبػػركر )

نمػػػا ال ( أؼ: لػػػـ  نق،ػػػ  ه ػػػارم للمػػػ فخ أرلد : أابببم تخوقبببه األحةا ببب بالبهمػػػا )
ِ حمألخ كفي ،ذل للقيػد داللػا  مػ  قك مػاخ كقػدر ما للدل بػا  مػ  للهػير كلإلهػرلع  

. ك نػػدها (4) ف للناقػػا إذل كانػػف   حػػا ذ  ال ِ حمػػأل كػػاف أقػػكػ لمػػا  مػػ  للهػػير  
                                ك،ف كعأل قكل هما باء لل قييد  بهما للنعف في قكل :

َلى هوِ تَ  َْ  اأْلَْرَض َتْحِل  ُ  َوْ ُعُهنَّ َذَواِزٍ   ... َيَاَراٍس َوْ َي اَلِحَق ٌ ي 
(  و عهببببن األرض تحل بببب ) بهمػػػػا  ك،ػػػػي قكل همػػػػا  –لل هػػػػرلف ف ػػػػ  قي ػػػػد  للػػػػذؼ 

: ( خ ك،ػػكتحل بب  كق  ػػا  هػػير ل   ػػب  للػػػ )فهعنا،ػػا: أف قكل همػػا ال  هػػس  ل رض إال

                                 
 .18 ر  ل ف حبا ص ( 4)
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ه  كذ هف  حما للقهـخ   أؼ قمي  كهػا  حمػف لإلنهػاف  مػ  لل ػيء ف فعػ  هنػ  
خ ففي ،ػذ  للبهمػا داللػا كليػحا  مػ  هػر ا رفعمػا (4)لل هير  حم  ب  قهه    

ـ  ك،ػػػفما   مػػػكغ للَا ػػػا فػػػي هػػػر ا لل طػػػكخ ك ػػػدا  قػػػدهيما  ػػػف ل رضخ كهػػػف وػػػ
همػا لالهػه ا  مػ  للعدكخ    كللوباف  م  ذلؾ ك ن  هب ا كطبن لما  داللا للب

 ذلؾ.
كلل قييػػػد بال ػػػرط  نػػػد كعػػػأل هق،ػػػكر  مػػػ  لهػػػ عهاؿ أدلا لل ػػػرط )إذل( خ       

ِرَ ببْس كذلػػؾ فػػي وذوػػا هكليػػن: ل كؿ: قكلػػ :   َْ ْفَرع إَذا  ببةَخِ  ااببذِّ  خ ِمببْن ُكبب ِّ َقضَّ
اخ أؼ  فػػػالهعن : أف ذفريمػػػا ) مػػػف ل ذنػػػيف هنمػػػا( إذل  رَّقػػػا كػػػاف للعػػػرؽ نيػػػ  

ا هنما  فػك لر ل كفػكرلف للهػاء هػف ين ك ػ خ كفػي ،ػذل داللػا  مػ  ل ػ دلد،ا فػي هندفع 
بماد،ا نفهما ف     ف كورا لل عرُّؽ ال  ككف إال هػن لل ػدا فػي للهػيرخ  للهير كل 
ر لهػػ عهال  لمػػذل للظػػرؼ هػػرا أ ػػرػ لم  كيػػد  مػػ  للهعنػػ  ذل ػػ  حػػيف  كلمػػذل كػػر 

َْ ْ ك،ف حركا ذرل يما في قكل :   ِرَ بْس  إذاَهة َكَأنَّ َأْوَن ِذَرا كقػد أرلد ف ػ  ...   َْ
  لل عرُّؽ  ح،كؿب كقكع ،ذ  لل،كرا أف  ،كر هر ا ربن ذرل يما ك قمُّ مها فقيد

خ كلل ر،ػػاف  مػػ   حقُّػػأ لل ػػب   ينمػػا ك ػػيف  مػػ  ل ػػ دلد،ا فػػي للهػػير نػػ  للػػدلي  
 مؾ لل،كرا لل ي رههما لل ا ر لماخ ك،ي ،كرا للهػرأا للوكمػ  لل ػي   ػابن لطػـ 

 ا  يديما.  ديم
  م  ل  دلد للحر إذ  قكؿ:ب  يؤكد لم قيد بال رط  ند  باء ل كللهكين للوال 

 ٍَ  إَذا َتَو ََّدْس اْاِحزَّاُن َواْاِم  ُ ...  َتْرِمي اْاُغُ وَن ِبَعْ َقْي ُمْفِرٍد َاَه
ل ػػ دلد غػػاأل هػػف آوػػار للطريػػأ بحػػدك  لل كقُّػػد أؼ  هػػالإب،ػػار،ا كقػػكع كف ػػ  قي ػػد 
ل هكنػا للَم ظػا لل،ػمبا كللرهػاؿ للهنعقػدا لليػ هاخ كف ػ  داللػا  مػ  للحر في 

ا  مكغمػػا للَا ػػا فػػي قػػكا ب،ػػر،اخ ك  ػػد  للنظػػر  ػػذكر للػػدلي  كلل ر،ػػاف  مػػ  ذلػػؾخ حَّ
فػػػي ذلػػػؾ للكقػػف للػػػذؼ  ،ػػعأل ف ػػػ  للرؤ ػػػا ك،ػػك إب،ػػػار،ا  مػػؾ للطػػػرؽ للدلرهػػا 

مػ  أكقػن فػػي خ كال  ػؾ فػي أف كقػػكع للهعنػ  ه،ػحكب ا  دليالر فػاع حػرلرا لل ػهس
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ػػػػا  للػػػػنفسخ كأو ػػػػف فػػػػي للػػػػذ،ف. كههػػػػا يػػػػا ف هعنػػػػ   ػػػػدا للحػػػػرلراخ كزلد  ك،ب 
ل هبازيذػػػا  -للفعػػػ   ػػػػػػػػػػػػػادإهن ػػػا ااحبببزان واام ببب إلػػػ  ) -إهػػػناد  ( ك،هػػػا أ ػػػدُّ لح فاظ 

ك،ػػػك هػػػف بػػػاأل للهبػػػاز للعقمػػػي لعذقػػػا للهكان ػػػا   بحػػػرلرا لل ػػػهس هػػػف غير،هػػػاخ
ل  لم  كيد  م  أف للحرلرا هف  د ما قد باكزف إل  للهكاف ف،ار ه ػ عذ  ه كق ػد 

ا ناق   ك،ػذ  ما كحػدا  ،ك لآل ر. كال  ؾ في أف ،ذل كم  هها  قكؼ هعن   د 
ب،ر،ا  إذ ظمػف  هػير ههػر ا بػالرغـ ههػا لب هػن لمػا هػف قػ ع للزهػاف كك ػكرا 

كل   ار لل ا ر )إذل( في لل ػرط دكف )إف( لػ  داللػا قك ػا فػي ،ػػػػػػػػػػػػػػذلخ  لهكاف.ل
 عهيػػػأ للهعنػػػ  للػػػذؼ أرلد خ كذلػػػؾ لهػػػا ،ػػػك ه ػػػمكر هػػػف أف )إذل( ِ هػػػ عه  فػػػي 
لل ػػرط للهبػػزكـ  كقك ػػ خ أؼ: ف هػػا ِ مػػـ أنػػ  كػػا فخ   ػػذؼ )إف( لل ػػي ِ هػػ عه  

ذل( ،نا دل ذ  قك  ا  م  للقطن  كقكع  ند لل ؾ في كقك  خ فمذل كاف له عهاؿ )إ
عػرؽ فػػي للهكيػػعيف ل كلػػيفخ ككقػكع لل كقُّػػد فػػي للهكيػػن للوالػ خ وػػـ كقػػكع هػػا لل

ػػاخ ك  كػػاف لػػ  أوػػر فػػي  -كال  ػػؾ  -كػػ ُّ ذلػػؾ ي ر ػػأل  مػػ  للبه ػػن ههػػا ِذكػػر آنف 
 للداللا  م  قك ماخ كل  دلد،ا في للهير.  

ف بهمػا للحػاؿ كبهمػا للنعػف فقد باء لل قييػد  نػد  بكػِ  هػ األخط كأها 
 بالظرؼ.إال أن  زلد  م   لل قييد   كعأل كها باء  ند  رطكلل

 ف ها لل قييد بالحاؿ  ند  فمذل ها نرل  في قكل :
َْ  ... َكَأقَّهة واِضُح اأَل راِن في ِاَقحٍ   زَّتُه اأَلقةص  ُ َأامى ِزِهنَّ َو

 (  بهم يف حالي يف:  واضح األ رانقيد للههند )  كف  
 خ ػػيف للككفػػا كلل ػػاـ اكاخ ك،ػػي هفػػازاأؼ: نػػزؿ  مػػف للهػػه  َأاببمى ِزِهببنَّ ) ل كلػػ :

 نػي كمػأل للػذيف   ف ػ   عػريضِ قاؿ لما: ههاك كمػألخ كلعػ  ل   ػار لل ػا ر لمػا 
نظػػـ فػػي ،بػػا مـ ق،ػػيد   ،ػػذ   لهػػا فػػي لل يػػف كهػػا يم ػػ  هػػف داللػػا  مػػ  ككنمػػا 
أرض بػػدألخ ال ر ػػي فيمػػػا كال هػػاءخ كأف حهػػػار للػػكحش هػػػع  بِ  نػػ  لذر حػػػاؿ 

   نما إل  هكاف آ ر حي  يبد للهاء.  
 مػػػ  ذلػػػؾ للحهػػػار للكح ػػػي ،الػػػا هػػػف للقػػػكا  كقػػػد أيػػػفف ،ػػػذ  للبهمػػػا للحال ػػػا 

خ كين ق   مػا للحكله  كللفحكلا  إذ له طاع أف  قكد ،ذل للبهن للَفير هف ل  ف
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كهػػف ناح ػػا أ ػػرػ فػػإف فيمػػا دلػػ ذ   مػػ  لن،ػػ اع أ نػػ خ  هػػف هكيػػن إلػػ  آ ػػر.
   كلنق اد،ا لل اـ ل .

َْ ا )بالبهمػػػا للحال ػػػػ (أاببببمىكللوان ػػػا: قيػػػد يػػػػهير  للههػػػ  ر فػػػػي للفعػػػ  ) زَّتببببُه َو
ز  كآذل  فػػي أنا،ػػي  للنبا ػػاف أؼ  ػػككما فقػػد   ( خ كهعنا،ػػا: غم  ػػ اأَلقةصبب  ُ  غػػر 

:  ػػػز ف  م ػػػ خ أؼ نػػػِدر (ّْزتبببهخ ك ح هػػػ  أف  كػػػكف هعنػػػ  ) (4)بحفم ػػػ  كأنفػػػ   
كبكد،ا كبال الي نِدر كبكد هػا  ػدؿ   م ػ  هػف للهػاء كللكػأل كللع ػألخ ك مػ  كػِ  

ل  ريػػػ  هػػػف  قبػػػاف  ػػػذؿ رحم ػػػ  بِ  نػػػ خ كأف فالبهمػػػا بػػػاءف ل ػػػدؿ   مػػػ  هػػػا 
ػػ  فػػي هػػ ي   ػػكفير للهكػػاف  للرحمػػا لػػـ   ػػِ  ههػػا ِ عك َّػػر ،ػػفك،اخ كهػػن ذلػػؾ  حه 

ك،ػػذلف للقيػػدلف لمهػػا دالل مهػػا فػػي  كهػػا هػػ   ي. -  نػػ  لل،ػػافي لآلهػػف كلل ػػرلأل
لله ػػػب خ ك،ػػػك للناقػػػا لل ػػػي نظػػػـ لل ػػػا ر ل   ػػػاف فػػػي ك،ػػػفماخ ك ػػػ مما  ػػػذلؾ 

  إذ يػػدالف  مػػ  بهػػار ما ك عكهػػاف ل  هػػاد لل ػػا ر  ميمػػا فػػي للحهػػار للكح ػػي
 هير رحم  .

ر ااشبرن ..  " كذلؾ نرل   قيد للههند بالبهما للحال ا في قكل : َوذو تذكَّ
َُ اامبببةِ  َمشبببغوُل" أنػػػ  لح ػػػام إلػػػ  للهػػػاء كللحػػػاؿ أف  :خ للهعنػػػ  اأَلشبببةِ  َطريببب

كف ػػ  داللػػا  مػػ  أف كَّرد للهػػاء لػػـ  خللر ػػااقػػد  ػػَم  للطريػػأ للهػػؤدؼ إلػػ  للهػػاء 
ػػا خ كأف للطريػػأ إل ػػ  لػػـ  كػػف للهػػير ف ػػ  ِه اح  كفػػي لل ع يػػر بالبهمػػا  خ كػػف هػػمذ 

لالهه ا إ ػارا إلػ  دكلـ لن ػَاؿ ،ػذل للطريػأ بالر ػاا ك ػدـ  مػك  هػنمـ فػي ذلػؾ 
كأ نػػ  إلػػ  للهػػاءخ كفػػي ،ػػذل  للػػكحش حهػػارا ف ػػ  ابػػ ػػ دف ف ػػ  حللكقػػف للػػذؼ ل
لل ي كلبم  خ ك ي  ـ لحبهمػا  لي ك،ػ  هػف ذلػؾ إلػ  ك،ػف   مكي  لمه كما

 ظػػ ـ قدر ػػ   مػػ  لل ػػركم هػػف ل زهػػافخ كهكلبمػػا لل،ػػعكباف حيػػ  أكرد أ نػػ  
 للهاء  م  للرغـ هف كورا للعقباف لل ي ل  ريف طريق . 

 ةِرُح ْةَم ِن َ د طبةَرس ) قكل :في بالبهما للحال ا نرل   قيد للههند كذلؾ ك       
 ، َ بببد طبببةَرس َقاببب َلُتهُ )  بهمػػػا للحػػػاؿ   بببةِرُح ْبببةَم نِ ( للػػػذؼ قيػػػد ف ػػػ  )َقاببب َلُتهُ 
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حدلر  هػف أ مػ  هر ا لن دا ك كهعنا،ا:  هاقط  عر  ك طايرخ كفيما داللا  م  
 مػ   ،ػكير هن مػ  للهػر ا بػالطيرلف.  خ ك،كذل دأأل لل عرلءللهر فن إل  أهفم 

  قكل :وـ  هكيعاف آ رلف قي د فيمها للههند  بهما للحاؿ كذلؾ في ك 
 َوَ ْد َتَعطَّشْس ااِجْحَشةُن وااُحولُ  ...َأْوَرَدَ ة َمْقَهالا ُزْر اة َشَراِلُعبببببببببببببه 

ذٍن َوَأُْ ُقهةَيْشَرْبَن  َْ  ِمن َح ُث َتخشى َووارع ااراِمَي ااغ  ُ  ... ِمن بةِرٍد 
نهػػػا  كللهعنػػػ  فػػػي لل ي ػػػيف: أف ،ػػػذل للحهػػػار للكح ػػػي لػػػـ يػػػكرد أ نػػػ  أؼ  هػػػكردخ كل 
ػا يبهػن  ػيف لل،ػفاء كغػزلرا للهػاء ك ذك  ػ  ك ركد ػ خ كلػ س  ل  ا،ذ أكرد،ا هػكرد 

نهػا  كهػف للقػكا فحهأل ،ذل  ػا  –هكطف للقكا ،نػاخ كل  فػي أنػ  أكرد،ػا ذلػؾ  -أ ي 
( أؼ: فػػي شببْس ااِجْحَشببةُن وااُحببولُ َوَ ببْد َتَعطَّ للهػػكرد لآلنػػف للػػذكر كللحػػاؿ أنػػ  )

أؼ  - لل،َار هف للكلػدلف كللحكل ػ–لبعد  ك،عكبا كَّرد   –للكقف للذؼ ِحرَّه  
مػػػ. للػػذيف  مػػػ.  مػػـ للعطػػش كػػ  ه  -لل،ػػَار هػػف لإلنػػا  لل ػػي لػػػـ   ػػزكم بعػػد 

لل ػي  ػدؿ للهيػع فا للعػيفخ ك ( (  مػ  ،ػ َا ) فع ػ َتَعطَّشْس  داللا كركد للفعػ  )
خ ك،ػػػك هػػػا يػػػكحي بقػػػكا حػػػد  هػػػرا بعػػػد هػػػرا فػػػي للػػػزهف للهايػػػيحػػػدك  للفعػػػ  

فمذ  للبهما للحال ػا خ كلن   م. للَا اخ كأر    م  للنما ا. للعطشخ ك دا للظه 
خ ك معف  م  ،ذل للحهار  للكح ػي كػ  هعػاني قد زلدف هعن  للكَّرد قكا كبذال 

مػػؾ حباخ كلل فػػاني هػػف أبػػ   ػػكفير ل فيػػ  لرفقا ػػ خ ك لإل ػػذص ك،ػػدؽ لل،ػػ
للهعػاني لل ػي أرلد،ػا لل ػا ر فػي ناق ػ خ كأهػبَما  ميمػا هػف  ػذؿ   ػ يمما ،ي 

 ذلؾ للحهار للكح يخ فمي ناقػا  بهػن  ػيف   ،ػدؽ لل،ػديأخ ك،ػ ر للرفيػأخ 
ف طاؿ للهفر ك عددف ه اق      . (4)كل  ذص لل،حباخ كل 

 َوَأُْ ُقهبة) لالهػه ا (  بهما للحػاؿَيْشَرْبنَ قي د للههند ) كفي لل يف للواني        
با نحك ذلؾ ا: أف أ يف ،ذ  ل ِ ِ كهعنا، ( خِمن َح ُث َتخشى ف ظمف وا  ا ه،ك 

رؼ ػػػػػػػػػكفػػي إيوػػار لل ع يػػر بحللهكػػاف للػػذؼ    ػػ  أف  ،ػػي ما هنػػ  ره ػػا ،ػػا دخ 

                                 
للعر ػي. للهعمقػاف للع ػر. درلهػا فػي لل  ػكي  كلل  كيػ  . د/ ،ػذ  كذه ك اف لل عر ( 4)
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هػػػف  ػػػدا  - ف أ ينمػػػا ػػػػػػػػػػللبػػػر )هػػػف( دكف )إلػػػ ( إ حػػػاء ب ػػػدا  كفمػػػا ح ػػػ  لك
 مػ  أف  الػكف ػ  دالنابعا هف ذلؾ للهكاف للذؼ    ػ  هنػ  لل،ػيدخ  -لل كؼ 

كلبػػ  للحهػػار للكح ػػيخ كلكنػػ  ي َمػػأل  طػػر آ ػػر ي للهكػػاف لػػـ  كػػف آهن ػػاخ ك،ػػذل
                                                                                    ا كها  دؿ  م  ذلؾ أ  ا   لآل  ا. ميم

كذلؾ  هد ل  ط  إل  لل قييد  بهما للنعف  ل ر  ا للفا دا ك كوير،ا إذل       
  لق ي  للهقاـ ،ذلخ كهف ذلؾ قكل :

 ف هة ِ بةٌن ِإذا َك َّ ااَمراا  ُ  ...فَِّالِّهة ِبَأموِن ااَل ِ  قةِجَيٍ  
َجٍ   َْن ُضلوِع ااَزوِر َمفتولُ  ...َ قواَ  َقّضةَخِ  ااِذفرع ُمَفرَّ  ِمرَفُقهة 

كقد له عه  للنعف بالبهما في هكيعيف هف ،ذيف لل ي ػيف: ل كؿ: قكلػ :      
  ليزيػػد فػػػي  (4)( قةِجَيببب ٍ   للكلقػػن نع  ػػػا لمك،ػػف )ف هببة ِ ببببةٌن ِإذا َكبب َّ ااَمرااببب  ُ  

نهػا ) هعن  أؼ ( ف هبة ِ ببةنٌ للهر اخ فم هف ناق   ناب ا أؼ ههػر ا فحهػألخ كل 
( إذل ح،ػػػ  ف ػػػكر ككهػػػ  لمهرلهػػػي  هػػػف للنػػػكؽخ ك،ػػػف ِإذا َكببب َّ ااَمرااببب  ُ ن ػػاط )

لل ػػػديدلف للهػػػر ا كللعػػػدك  ف ك،ػػػ  لل ػػػا ر  بهمػػػا للنعػػػف إلػػػ  ك،ػػػف فػػػرط 
ن اطما كحرك ماخ كزلد هف   كيد  ،ذل للهعن  كللهبالَا ف   وذوا أهػكر: ل كؿ: 

هػف نػكع  ك،ك ق،ر إيافي ) فيما ( كللذؼ أفاد للق،رخ  ه  للبار كللهبرك قد
خ كللوػػػػاني: لإل  ػػػػاف للهرلهػػػػي  خ كللهعنػػػػ : فيمػػػػا ال فػػػػي غير،ػػػػا هػػػػف للنػػػػكؽ للقمػػػػأل
ل هف للزهافخ كفي ،ػذل  إل   بالههند ه،در ل )،باأل(   إلفادا للحد  نفه  هبرد 

هبالَػػا فػػي إوبػػاف للن ػػاطخ كللوالػػ : لل ع يػػر بالبهمػػا لالهػػه ا لل ػػي  فيػػد للو ػػكف 
كـ أف للن اط ك،ف طارغ  ارض  م  به ػن لله مكقػافخ خ كهف للهعمكللدكلـ

مقػػا للوا  ػػا  كلكػػف لل ػػا ر  با،ػػ  ذلػػؾخ كلد ػػ  و ك ػػ  لناق ػػ خ كلزكهػػ  لمػػا كال َّ
حػػيف    ػػر  نػػ  بالبهمػػا لالهػػه اخ كفػػي  بػػ ؼ حػػاؿ هػػف ل حػػكلؿلل ػػي ال  فارقمػػا 

                                 
هػػا  مػػ   قػػدير ( 4) كقػػد بػػاء ،ػػذل للك،ػػف هبػػركر ل إهػػا  مػػ  لل دل  ػػا هػػف )أهػػكف للميػػ ( خ كل 

  .بََّ هكفَّ للَمي َّ حرؼ بر دؿ   م   ها ق م خ ك،ك للباء للهذككرا في قكل :  
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ذلؾ داللا كليحا  م  قكا ،ه  ماخ كوباف  زيه ما  م  للهيرخ ككيف ال ك،ي 
 ال  عرؼ لمكه  هعن ل 

بن ُضبلوِع اابَزوِر كأها للهكين للواني: فمك ك،ف  لما  بهمػا للنعػف ) َْ ِمرَفُقهبة 
َج ٍ )هفرد (  قأل ك،فما بالَمفتولُ  كذلػؾ  لمػذل للهفػردخ   كيػد( خ كفػي للبهمػا ُمَفرَّ

َج ٍ ُمفَ أف لفظا ) خ ك،ذل للهعن  ،ك ها أفاد   (  عني: بعيدا للهرفقيف هف إبطيمارَّ
؟ قيػ : إف  ػذ بعػد ذكػر  هبهػذ  بهما للنعفخ فإف قي : لهاذل أ ػاد للك،ػف هف، 
ذلػػؾ هػػف بػػاأل لل  كيػػد  مػػ  ل ،ػػافما بػػالكـر حيػػ  ك،ػػفما بهػػا  ك،ػػف بػػ  كػػرلـ 

   للو كف كللدكلـ.لإل   هر يف إحدل،ها هفرداخ كللوان ا بهما لهه ا فيما هعن
                                                                       :قكل  للنعف بالبهما في كردكذلؾ 

لى اأَل واِ  ُمقَحِدرٌ  َْ  َو ُع َ واِلِمِه في اأَلرِض َتحل  ُ  ... َفهةَجُهنَّ 
نا ،نا كللذؼ يمه (خُمقَحِدرٌ )   فالههند إل   في ،ذل لل يف هحذكؼخ ناأل  ن  نع

كعػألخ كقػد هػ أ هػبق  إل ػ  كقػد  ، َو ُع َ واِلِمبِه فبي اأَلرِض َتحل ب ُ )نع    بهما 
    اف هعنا  كدالل  .

اخ نمهو بهعمها  يفيعهك في  ذلؾ كلل قييد بالظرؼ  ند ل  ط  ل  دالل   أ ي 
                  ن  إل  للهاء:قكل   ،ف للحهار للكح ي كحابا أ

َر  َُ اامةِ  َمشغولُ ...  رَن ِإذ  ةَجس َمراِتُعهُ ااشُّ َتَذكَّ  َوذو اأَلشةِ  َطري
 َكَأنَّ مة َمسَّ ِمقُه ااَشمُس َمملولُ  ... َْطشةَن في َأمرٍ  ةَفَظ َّ ُمرَتِزلا 
 َأم َبحَر ْةَقَ  ِإذ َقشَا ااَزراغ  ُ  ... َأَبطَن ااَغ ِ   وِرُد ة اَيقِاُم َأمرا 

(خ كهعنػا : يبهػف ِإذ  ةَجبس َمراِتُعبهُ لل قييػد بػالظرؼ )ففي لل يف ل كؿ بػاء     
(خ ِإذ َقشبَا ااَزراغ ب ُ هرل ي للهاء كه ار  خ كبػاء لل قييػد بػ  فػي لل يػف للوالػ  )

خ كفػػي  عريػػف للههػػند إل ػػ  كللهعنػػ : بفػػف  يػػكف للهػػاء للقريبػػا هػػف  ػػدا للحػػر  
ل زهػػػا  إذ  (  ػػػػ )لؿ( لالهػػػ َرلق ا داللػػػا  مػػػ   ظػػػـ لل طػػػأل ك فػػػاقـااَزراغ ببب ُ )

خ كلل قييػد بػػالظرؼ لهػ َرؽ للبفػاؼ كػ   يػكف للهػاء للقريبػا فمػـ ِي ػأ هنمػا باق ػا
فػػػي للهكيػػػعيف  ،ػػػكر لنػػػا  كيػػػك  حبػػػـ للعقبػػػاف لل ػػػي كلبمػػػف ،ػػػذل للحهػػػار 
للكح ػي للػذؼ  ػب  بػ  ناق ػ خ ك يػع  فػي دل ػرا هػف للحيػرا كل لػـ للنفهػي ِ حػ  َّـ 
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فاب نا لل ػا ر بعػد ذلػؾ  ػذكر  بػاكز    م   لل ،رُّؼ لم ركم هنماخ ح   إذل ها
إ ا،ػػا ك َمبػػػ   ميمػػاخ ألقػػػ  ذلػػػؾ فػػي أنفهػػػنا كػػ  هعػػػاني للوقػػػا بقػػكا ،ػػػذل للحهػػػار 
للكح ػػػيخ كلالطه نػػػاف إل ػػػ  فػػػي لل ػػػركم هػػػف للعقبػػػاف كللنبػػػاا هػػػف للهمالػػػؾ  إذ 
ل هاؤ   ذب ا  رلب لل كيػف  كيف يكرد،ا َهف ال هاء حكل  هنمذ  زرق ا  رل ع  بارد 

لل        ذلؾ كل  لهرل ن يبهف كلل رلغي  بفف 
ال  ؾ  في أف للذؼ  قدر  م  ذلؾ دلبا ِ ع هد  ميماخ كيكوأ في قدرل ماخ  قػدر 
 مػػ   بػػاكز ل زهػػاف كلل،ػػعكبافخ كللك،ػػكؿ ب،ػػاح ما إلػػ   ػػر  ل هػػافخ ك،ػػذل 

ق ػػػػ  هػػػػف  ػػػػذؿ   ػػػػ يمما  ػػػػذلؾ للحهػػػػار للهعنػػػػ  ،ػػػػك هػػػػا أرلد  لل ػػػػا ر فػػػػي نا
 للكح ي. 
 ق  د بةاشر  فقد و ع ْقد األخط  في ثالث  مواضع :وأمة اات

في غا ػا للن ػاط  ق  ا  خ كأرلد ب  أف نف هة ِ بةٌن ِإذا َك َّ ااَمراا  ُ ل كؿ: قكل : 
للهرلهػػػػي خ ك،ػػػف للهعركفػػػػاف بفػػػرط للن ػػػػاط للنػػػكؽ هػػػػف ف ػػػػكر ككهػػػ   حػػػد إذل 

 ف أقرلنما هف ليدؿ  م   فرُّد،ا ك هيُّز،ا كللحركاخ فعم أ ن اطما  م  ف كر،ف  
(  للنػػكؽ للهرلهػػي  للذ ػػي ي حقػػأ كقػػكع للكمػػ  هػػنمف  داللػػا للفعػػ  للهايػػي )كػػ  

  م  ذلؾ.
 كللواني: قكل :

ة َكَأْطةِل ااَقِايِّ َاه   ِمن َو ِعِهنَّ ِإذا ْةَ زَن َتخز  ُ  ...َيحدو ِخمةصا
( أؼ ِإذا ْبةَ زنَ  ،ف هػكق  إ ػا،فخ فيػذكر كقػن حػكلفر،ف  م ػ  كِبػرحمف إ ػا  )

كقف هعاق  مفخ كللهعاقبا: للبرؼ بعد للبرؼخ كق ها ،ذل لل رط:   ػاف للهبالَػا 
في له وػالمف لهػكق  إذ  عػاق ف فػي للبػرؼ إلػ  للحػد  للػذؼ يبرحنػ  ف ػ  هػف كقػن 
حكلفر،ف  م  خ كفي ،ذل إ حاء بعظ ـ ه طرا ،ذل للحهار للكح ي )لله ب  بػ ( 

)لله ػب ( خ فػيمهو فيمػا للقػارغ   م  هير للرحماخ كلن قاؿ ذلؾ إلػ  ناقػا لل ػا ر
د أف وق   لل ي كيػعما فيمػا  هػف للمػركأل  –قكا كه طرا  م  رحما لل ا ر  ؤك 

 وقا في هحمما. –ب  هف للمهـك ك همي    ف فقد هح ك    
 وااموضع ااثةاث:  و  واه ااذي ختم به أزيةته في وصا ااقة  : 
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وَرٌة ِمقهة َأَضرَّ ِزهة   َْ  بةدي ااَكراديِس خةظي ااَلحِم ُزغلولُ   ...ِإذا َزَدس 
ػػػر  مػػػذ  في للهيػػػػػػػكلر ل أك هف ِأ نػػػػػ   ػػكللهعنػػػػ : إذل رأػ ،ذل للحهػػػار للكح ي  
( أؼ: دنا هنما  لي دلرؾ  كلر،ا ك حو ما  م  للهيرخ كل   ار لل ا ر َأَضرَّ ِزهة)

حقُّأ كقكع لل رط ك،ك لل م  في   في)إذل( في لل رط دكف )إف( ل  داللا قك ا 
لله ي هف ِأ ن خ كللبكلأل ك،ك دنك  هنما كحوما  م  للهير. ك،ذل كم  يؤكد 
للهعن  للعاـ للذؼ دلرف حكل  ل   اف ك،ك حهف ل  هاد ،ذ  ل  ف  م  ذلؾ 
للحهار للكح ي في هير للرحماخ كفي هعالبا ها  طرأ فيما هف أهكر  عرق  

 هعن  إل  لله ب خ ك،ك ناقا لل ا ر.  للهيرخ كلن قاؿ ذلؾ لل
ل  مػ    ذا، ويتضبح ممبة ابزَ      أف كعب ػا قػد حػرص فػي  بهمػ  للكلقعػا قيػد 

ل ػػػػ دلد للحػػػػر كقػػػػف هػػػػير ناق ػػػػ خ ف ك ػػػػد  مػػػػ  ذلػػػػؾ  األول:  كيػػػػد أحػػػػد هعنيػػػػيف: 
                                                                             بالظرؼ كنع   للهذككر في لل يف:

ا  ْمِس َمْمُلولُ  ...َ ْوماة َيَظ ُّ ِبِه اْاِحْرَبةُ  ُمْصَطِخدا  َكَأنَّ َضةِحَيُه ِبةاشَّ
َو بببد جعلبببس ُوْرُق اْاَجَقبببةِدِن َ ْرُكْضبببَن كهػػػا أك ػػػد  م ػػػ  بػػػالبهم يف للحػػػالي يف )  

بببَع ِببببةْاُقوِر اْاَعَابببةِ   ُ خ اْاَحَصبببة إَذا َتَو َّبببدْس اْاِحبببزَّاُن )( خ ك بهمػػػا لل ػػػرط َوَ بببْد َتَلفَّ
  ف للكلقن   مد ب،دؽ ها لد  ػاػػػػػػػػػادقا هػػػػػككمُّما دال    ي َّناخ ك رل،يف ، َواْاِم ُ  

ك،ذل للهعن   مػف هنػ  بهػ  ل  طػ  للكلقعػا هف ل  دلد للحر في ذلؾ للكقفخ 
لخ كال  ػػؾ فػػي أف لل  كيػػد  مػػ  هعنػػ  ل ػػ دلد للحػػر كقػػف هػػير للناقػػا  كال  –قيػػد 

 هػػمـ ب ػػك  ك يػػر فػػي للداللػػا  - ػػدال   هػػف للكلقػػن لل ػػاربي  هػػ ها كقػػد ِأحػػ ط
 م   مكغ ناق   للَا ا في قكا للبهـ ك،ذبا لل دفخ كهف وـ  هكننا للحكػـ بػ ف 

ؽ ناقا كعػأل  مػ  ناقػا للبه  للهقي دا  ند لل ا ريف ق ل  طػ  فػي د أفادف  فك 
 للقكا كلل دا.

ل:  ػػدا للػػذؼ حػػرص ك واامعقببى ااثببةقي عػػأل  مػػ    كيػػد  فػػي بهمػػ  للكلقعػػا قيػػد 
و ي ال ي ، إذا ْر س )مرت ن ، و عهن هر ا ناق   ك،ذل ها دلف  م   بهمػ  )

( خ ك،ذل هعن  ذكر  ل  ط  دكف   كيد  م  خ إذ ذكر  هرا ل هػف األرض تحل  
للػػذؼ أ ػػذ   ػػف "َو ببُع َ واِلِمببِه فببي اأَلرِض َتحل ببُ " هػػف  نػػاف أفكػػار خ فػػي قكلػػ : 
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كعأل   هاه  كلػـ  كم ػف نفهػ  بمػد لل ،ػر ؼ ف ػ خ كهػا دؿ   م ػ  هػرا أ ػرػ فػي 
 َ د طةَرس َقا َلُتُه".قكل :   

كال  هكننا أف نعد  قمػا ،ػذل للهعنػ  كلنعػدلـ لآل ػر  يب ػا فػي أ  ػاف ل  طػ   لهػا 
ه أ أف ذكرنا  هف أف كذ  هنمها أرلد فػي ناق ػ  هعنػ  غيػر للػذؼ أرلد  لآل ػرخ 

ل فػػي إ ػػرلز هعنػػ  لػػـ ِ عػػر  كعػػألم أؼ كلػػذل رأينػػ ػػ  بهمػػ  للكلقعػػا قيػػد  ا ل  طػػ  يكب َّ
ل، هػػاـخ ك،ػػك   ػػاف  مػػؾ للعقبػػاف كلله ػػاطر لل ػػي كلبمػػف ،ػػذل للحهػػار للكح ػػي 

زَّتببُه اأَلقةصبب  ُ للػػذؼ  ػػب  ناق ػػ  بػػ خ كذلػػؾ هػػا نػػػرل  فػػي للبهػػ  ) َْ ِإذ  ةَجبببس خ َو
َُ اامببةِ  َمشببغولُ  ػػد  ػػذلؾ ِإذ َقشببَا ااَزراغ بب ُ  خَمراِتُعبُه، َوذو اأَلشببةِ  َطريبب (   ليؤك 

 م  هعن  آ ر لـ ي عػرض لػ   كعػألخ ك،ػك: قػدرا ناق ػ   مػ   بػاكز للهمالػؾخ 
 كل  هاد   ميما في للنباا هف ه اطر رحم  .

ذل كانف ط  عا للهمها لل ي ِأن طف  ما ناقا ك ِ  هنمها ،ي لل ي ،ػد  نا  كل 
ؽ  مػػ  ،ػػاحب  ف هػػا أك ػػد  م ػػ  هػػف للهعػػانيخ فػػإف   ػػف للحكػػـ   حػػد،ها بػػال فكٌّ

،ا،نػػػا نعك  ػػػا ه ػػػ ركا  ػػػيف لل ػػػا ريفخ  هكننػػػا للهكلزنػػػا  ينمهػػػا فيمػػػا هػػػف هعرفػػػا 
ـَ له حق ما.  ،احأل لإلباداخ كبَّ

هػػف ذلػػؾ: أف كػػذذ هنمهػػا ذكػػر ل  ػػرلض  ػػكؾ للنبػػاف لطريػػأ دل  ػػ خ ف هػػا كعػػأل 
ِهبنَّ ُرُ وَس اأْلُْكبِم َاْم َيقِ فذكر  في هعرض حديو   ف قكل ـ ناق  خ إذ نع ما ب نما  

كأهػا ل  طػ  فػذكر  فػي ك،ػف  لمحهػار للكح ػي للػذؼ  ػرم ب  نػ  إلػ  َتْقِع ُ " ، 
زَّتببُه اأَلقةصبب ُ "  باد ػػا للهػػهاكاخ فقػػاؿ: ِْ أؼ غمبػػ   ػػكؾ للنبػػاف " َأاببمى ِزِهببنَّ َو

للذؼ آذل  في أنف  كبحفم  خ كلله  ه  في ،ذيف للبهم يف  حكـ لكعأل باإل،ابا 
 خ كذلؾ أف كعب ا ك،ف قكل همػا   مكغمػا هػف لل ػدا كلل،ػذبا ذلػؾ دكف ل  ط

ػػ   قيمػػا ل ذػ للكلقػػن لمػػا هػػف رءكس للنبػػاف  للحػػد للػػذؼ ال  ح ػػام هعػػ  إلػػ   نعُّ
في  –للذؼ ألحأ ب  ناق    -للهد  باخ كأها ل  ط  ف  رز ذلؾ للحهار للكح ي 

 هد .،كرا لليعيف لله  ذ َّؼ هف  كؾ للنبافخ كل س ذلؾ هعن  لم
"ِمْرَفُقَهبة  كذلؾ كاف لكعػأل فيػ  للهػ أ إلػ  للهعنػ  للهػرلد هػف للبهم ػيف:

ْوِر َمْفُتوُل"  ْن َزَقةِس اازَّ خ ك،ك هها ِ حهد في لإل ػ خ َوْ ُعُهنَّ اأْلَْرَض َتْحِل ُ " خ  َْ
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كأهػػػا ل  طػػػ  ف  ػػػذ   مفظػػػ  كلػػػـ يػػػزد  م ػػػ   ػػػي  اخ  ػػػ  لػػػـ ِ َكمِ ػػػف نفهػػػ  ه ػػػػقا 
َْن ُضبلوِع اابَزوِر َمفتبولُ ، اغ   في ألفاظ ِأ ر  إذ  قػكؿ:    َو بُع   خ  ِمرَفُقهة 

 , ككها كاف لكعػأل فيػ  للهػ أ كػاف لػ  كػذلؾ فيػ  َ واِلِمِه في اأَلرِض َتحل  ُ 
د هذ هػػاخ كأكوػر هناهػػبا لػ  هػػف  مػػؾ لإلبػادا فػػي ،ػ اغا للهعنػػ  فػي ألفػػاظ أ ػ

 :لل ي له عهمما ل  ط خ كذلؾ أف كعب ا    ر  ف  ظاـ لل،در كيمك   بقكل 
ْوِر"  للػكلردا  نػد ل  طػ   لػدالل ما  مػ  "ُضبلوِع اابَزوِر"  ك،ك أ م. هف"َزَقةِس اازَّ

 دا للم،كؽخ كقكا للهذزهػاخ ك ركبمػا ه ػرم للكنا ػا  ػف هك،ػكؼ با  بػارخ 
 عارا للهكن ا با  بار آ ر.كلاله 

ػػا بهمػػا للنعػػف  نػػد كعػػأل   أكفػػ  كأقػػكػ فػػي َوْ ُعُهببنَّ اأْلَْرَض َتْحِل بب ُ   كأ ي 
َو ُع َ واِلِمِه في   للداللا  م  هر ا رفن قكل هما  ف ل رض هف بهما ل  ط 

    ف لل قييد  ػ )في( للظرف ػا ال ي ناهػأل هػن ،ػذل للهػس  لل فيػف اأَلرِض َتحل  ُ 
للذؼ ال  كاد  ذهس ل رض   ن   قي َّد هف ،ذ  للحركا للهػريعاخ ك حػدُّ  للهرين

 هنماخ    كيبع  هف ل رض ك اء  ل مؾ لل هرلف  ح ُّ ف   كق  ا.
ا  ينمهػػػػا        ككػػػاف ذكػػػػر للح،ػػػا لل ػػػػي  ع ػػػرض طريػػػػأ للدلبػػػا هعنػػػػ  ه ػػػ رك 

ببة"كػػذلؾخ قػػاؿ ف ػػ  كعػػأل:   اق ػػ  ل ػػدا كط مػػا خ أؼ أف قػػكل ـ نَ ْتببُرْكَن اْاَحَصببى ِزَيما
ل،ذ  ما  –ل رض  بع  للح،  ه فر ق اخ ف و ف لما ل ور فيما أؼ أن  بعمما 

هؤو را فػي للح،ػ خ كأهػا ل  طػ  فقػاؿ ف ػ  كل،ػفا حهػار للػكحش للػذؼ  ػب   -
ػر هػؤو رل  ُابقُبُكُه ِمبن ُرضبةِض ااَمبرِو َمفلبولُ ب  ناق  :     فبعػ  للح،ػ  لله كه 

ػػا إ  هػػا حػػافر  واله  ف هػػػم هنا أف فػػي هقد  ا،ػػاخ ك،ػػػذل دليػػ  يػػعف حػػكلفر خ ح ػػ  كل 
للهػرلد ،نػا: أنػ  ،ػك للػذؼ  فمػأ للح،ػ  ك كهػر  ل ػدا كط ػ  ل رضخ فػإف ذكػػر 

 ف   هنبك   حكؿ  يننا ك يف للحكـ ل  باإلبادا. 
ك،كذل فاؽ كعألم ل  طػَ  فػي ،ػذ  للهعػاني للوذوػا لله ػ ركا  ينمهػاخ كلػـ  كػف        

،ي فحهأل ك  ها أ فأ ف   ل  ط  في ،ذل للهقاـخ    إف لله  ه   في بعػض بهمػ  
ل  ذحػػع  ػػي  ا هػػف  ػػدـ للػػ ذـؤ  ػػيف هعنا،ػػا ك ػػيف للهعػػاني للهػػابقا لمػػا  إذ  للكلقعػػا قيػػد 

( خ َوَأُْ ُقهبببة ِمبببن َح بببُث َتخشبببى( بالبهمػػػا للحال ػػػا  )َيْشبببَرْبنَ يبػػػد  هػػػوذ  قي ػػػد للفعػػػ  )
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كهعنا،ا: أف ،ذ  ل  ف كانف   رأل ك،ي  رلقأل هكاهف لل، اديف     ا أف  قػن فػي 
لل،ػػيدخ ك ،ػػي ما هػػماهمـخ كفػػي ،ػػذ  للبهمػػا داللػػا  مػػ  أف ،ػػذ  ل  ػػف لػػـ  كػػف فػػي 

أونػػاء  ػػر ماخ  ػػ  ظمػػف  هػػ هف هػػف لل،ػػيدخ كأنمػػا لػػـ  كػػف   ػػعر با هػػاف كلالطه نػػاف
أ ينما  دكر  هين ا ك هاال    كف ا هف أف  ،ي ما همـ ،ػا دخ كللهػؤلؿ ،ا،نػا: لهػاذل لػـ 
ذل كػاف للبػكلأل أف هػا  هي ػز  ي  ر ،ػذل للحهػار للكح ػي   نػ  هكان ػا آهن ػا غيػر ،ػذل؟ كل 
ـ ب  هاء ،ذل للهكاف هف لل،ػفاف للهػابقا ،ػك للػذؼ بعمػ   حػطُّ  نػد  رحالػ خ فمهػاذل لػ

  ػػَ  بالػػ  بهرلقبػػا لل،ػػ اديف ل ػػنعـ ِأ نػػ  فػػي  ػػر ما؟  إف ههػػاحا هػػف  ػػدـ لل ناهػػأل 
كلل ذـؤ  يف  مؾ للمكحا للهابقا لل ي  ط ما لل ػا ر فػي أ يننػا لمػذل للحهػار لله مػص 
للبهػػػكر للػػػذؼ  قػػػـك  مػػػ   ػػػد ير أهر،ػػػا كي فػػػان  هػػػف أبػػػ  رلح مػػػا ك ػػػيف  مػػػؾ للبهمػػػا 

 بعمنػػػا  –،ػػػذ  للههػػػاحا  –هذهػػػو دكر  فػػػي ،ػػػكنما للكلقعػػػا حػػػاال  لل ػػػي  نهحػػػي فيمػػػا 
نبػػػـز  إ فاقػػػ  كهبان  ػػػ  لل،ػػػكلأل فػػػي ،ػػػذل للهعنػػػ   إذ كػػػاف ل كلػػػ  بػػػ  كل حػػػرػ أف 
يبع  هن   ين ا  رلقأل ها    ا  ِأ ن   فيمن   ػر ماخ كِيػركػ ظهؤ،ػا. كهػا أنػ  ال ي فػ  

ف هعنػػ  كهػػاؿ هػػا يويػػر  ،ػػذل للقيػػد هػػف هعنػػ  فػػي لله ػػب  )ناقػػا لل ػػا ر( إذ ِ يػػعف هػػ
 ل  هاد لل ا ر  ميما  إذ لـ  كف  م  ذلؾ للقدر للكافي هف  حهُّ  أ باء للرحما.  

ذل كػػػاف ل  طػػػ  قػػػد يػػػعف فػػػي ،ػػػذ  للهػػػكلطف فمػػػـ يػػػرلع دقػػػا أ للهعنػػػ   كل 
كه طمباف للهػ اؽخ فمػ س هػف لإلن،ػاؼ أف ن با،ػ  ذلػؾ للهعنػ  للػذؼ أ،ػاأل 

د  ناق ػ  بفػرط للهػر اخ ف انػ  ف   حيف أ فػأ كعػألخ كذلػؾ أف كعب ػا أرلد أف  هػ
َلببى لل ع يػر كك،ػفما باإل  ػاء كلل عػػأل هػف حيػ  ال يػػدرؼخ كذلػؾ قكلػ :  َْ "ِفْ َهببة 

أؼ أنما   إذل أ يػف ككم ػف هػف كوػرا للهػير بػاء هنمػا  مػ  اأْلَْ ِن إْرَ ةٌل َوَتْبِغ ُ " 
هػػف للهػػير للهػػرينخ ف و ػػف لمػػا لإل  ػػاء كلل عػػألخ كأهػػا  (4)لل عػػأل ،ػػذلف للنك ػػاف 

ل كال  عرؼ لمكه  كللف كر هعن خ ك،ذل قكلػ : " ف هة  ل  ط  فناق   ال   عأل أ د 
ك،ػػك أد ػػ  فػػي للهػػد خ كأكفػػ  فػػي للداللػػا  مػػ  فػػرط ِ بببةٌن ِإذا َكبب َّ ااَمراابب ُ "، 

 ك،ذل هعن  فاؽ ف   ل  ط  كعب ا.  ن اطما كهر  ماخ
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،ػي للمَػػا لل ػعريا لل ػػي ي مػأ  مػػا  لل ػػا ر  ػػزلؿ فن ػا كال لل،ػػكرا للكانػف      
ل في ذلؾ  بكذل هف لل فا    ين  ك يف لله مقيخ ينق  ل  فيما أفكار  ك  ال خ ِهه ند 

 مػدؼ لهػ وارا   (  كنا ػاكلل خهبػازلل  ػ   خ كلل كلحد أك أكور هػف  ػع ما ) م  
ريبػػاخ كلػػذل فػػي ،ػػكرا كليػػحا ق خ كل  ػػرلز للهعنػػ لله مق َّػػيخ كلل ػػ وير ف ػػ  إحهػػاس

كر ػض  خلهػ  د  فػي ذ،نػ  ل  هد  ميما ك ُّ كلحػد هػف لل ػا ريف فػي لل ع يػر  هػا
هػػػف ه ػػػا ر كأحاهػػػ س  بػػػا  ناق ػػػ   ح ػػػ  ينقممػػػا لمه مقػػػي  فيػػػزدلد  فػػػي دكل مػػػ 

 إ باب   ماخ كوق   فيما. 
كقد  عددف أنهػاط لل،ػكرا  نػد لل ػا ريف  ػيف:   ػ   خ كلهػ عاراخ ككنا ػاخ      

كلػػذل لنقهػػـ للحػػدي  فػػي ،ػػذل للهحػػكر إلػػ  وذوػػا  نا،ػػرخ ك،ػػذل  ف،ػػي  للقػػكؿ 
 فيما:

: التشبيه  أوًلا

كلل  ػػ     نػػد كعػػأل بػػاء أغمبػػ  بػػ دلا لل  ػػ    )كػػ ف(   لمداللػػا  مػػ  قػػكا 
)كػ ف( أقػكػ فػي إلحػاؽ لله ػب  باله ػب  بػ  لل ب   يف لله ػب  كلله ػب  بػ    ف 

هكليػػن هػػف   ػػ يما   للهػػ اخ ك،ػػذل   ػػاف هػف للكػػاؼخ كلمػػذل لهػػ عهمما فػػي وذوػػا 
 به عما:
 قكل : باء في ل كؿلل      

ٍَ  َتْرِمي اْاُغُ ونَ   إَذا َتَو ََّدْس اْاِحزَّاُن َواْاِم  ُ  ... ِبَعْ َقْي ُمْفِرٍد َاَه
ٍَ ِبَعْ َقْي " :ففي قكل    ػ     ػرم ه ػرم لل بريػد   داللػا للبػاء للدل مػا " ُمْفبِرٍد َاَهب

    لمهبالَا في للداللا  م  قػكا إب،ػار،اخ كحػدا نظر،ػاخ بََّعيعَنيع  م  لله ب  ب   
نها  ص للهفرد  بااله عهاؿ ،ناخ    ن  أحدُّ للحيكلناف  -ك،ك وكر للكحش -كل 

نظػر ل ح ػ  إنمػـ أطمقػكل  م ػ  لهػـ للعػيف أح ان ػاخ وػـ إنػ  لػـ  ك ػف  ب،ر لخ كأقكل،ا
 ذلؾخ    قي ػد  بهػا  يػا ف ف ػ  هعنػ  قػكا للب،ػر كحد  ػ  حػيف نع ػ   ػػ )لمػأ( 

،ا ب،ر ل .            ك،ك ل   ض هف وكر للكحش ك،ك أقكػ أنكل   كأحد 
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ْ َقْ َهببة وَ :  لل  ػػ    للوػػاني بػػاء فػػي قكلػػ  َْ َمببْذَبَحَهة ... ِمببْن َخْطِمَهببة َكَأقََّمببة َفببةَس 
 ػػػب  هػػػا  ػػػيف  ينيمػػػا كهنحر،ػػػا بال رطيػػػ خ ك،ػػػك للحبػػػر َوِمبببْن االَّْحَ بببْ ِن ِزْرِط بببُ  

للههػػػػػ طي خ كفػػػػػي ركل ػػػػػا أ ػػػػػرػ لم يػػػػػف: ك نهػػػػػا قػػػػػاأل ... خ كللقػػػػػاأل: للهقػػػػػدلر 
يمػا  ـ فك  كللههافاخ كللهرلد  م  ،ذ  للركل ا       للههافا لل ي  يف  ينيما كهقػد 

  .(4)بر للهه طي خ ككب  لل ب : لاله طالابالح
  في ك،ف  كقف للمابرا: كباء لل      للوال 

ا  َ  ْمِس َمْمُلولُ  ... ْوماة َيَظ ُّ ِبِه اْاِحْرَبةُ  ُمْصَطِخدا  َكَأنَّ َضةِحَيُه ِبةاشَّ
ك،ػك حيػػكلف  ػرؼ باهػ قبال  لم ػػهس كدكرلنػ  هعمػػا  –( ااحربببة كف ػ  يػذكر أف )

ا ظػ  فػي ذلػؾ لليػكـ ) –حي  دلرف  أؼ: هح رق ػا هػف  ػدا حػرلرا  (4)( مصبطخدا
بببْمِس َمْمُلبببولُ لل ػػػهس ) ( أؼ أف هػػػا ي ػػػرز لم ػػػهس هػػػف ،ػػػذل َكبببَأنَّ َضبببةِحَيُه ِبةاشَّ

للبهػر ك،ػي  –للحيكلف في ذلؾ لليكـ لل ػديد للحػرلرا   ػب  هػا يكيػن فػي للهمػا 
 مػػ  هعنػػ  ل ػػ دلد كفػػي ،ػػذل لل  ػػ      كيػػد  لي  ػػز كينيػػج. –للرهػػاد للحػػار أك 

للحر كقف للمػابراخ ك،ػك للكقػف للػذؼ  هػير ف ػ  ناق ػ خ ك،ػذل كال  ػؾ  ف ػ    كيػد 
ػػ  هػػا لػػـ ي حهمػػ  ذلػػؾ للحيػػكلف للػػذؼ   مػػ  قك مػػا ك،ػػذ  ما إذ  قػػكػ  مػػ   حهُّ

  ه ق   لل هس ب ،   مق   كط  ع  .
فمػك  –ك،ػك بك،ر،ػا ككلهػطا نظاهمػا  – نػد كعػأل  كأها لل  ػ    للرلبػن

 قكل   ،ف حركا يدؼ ناق   في للهير:
ْ َهة  َْ َع ِبةْاقُ ببببَ َو   ...ِرَ ْس بببببببببببببَْ  إذاَكَأنَّ َأْوَن ِذَرا   ُ ببببوِر اْاَعَاةِ  بببببْد َتَلفَّ

   ُ بببة ُقْكٌد َمَثةكِ بببببَ َ ةَمُس َفَجةَوَبه  ... َأوُن َ َدْي فة ببببٍد شمطةَ  ِمْعَوَا ٍ 

                                 
للهعبزلف كللهػير   مبا للهحاف  كبَ ا ل هاو  فيخ  4/302ِينظر: للهيرا ال ف ، اـ ( 4)

: . ط،ػػػ(664 ف حيػػ   ػػف أ ػػ  بكػػر  ػػف دمحم  ػػف  حيػػ  للعػػاهرؼ للحريػػي )ل كلل ػػها  
ا: وذو ا لل ردا  143/ 4.  يركف –دلر ،ادر  وذو ػا لل ػردا  ػردا للرهػكؿ خ ِينظر أ ي 

،ػػػػػ . 4100ل كلػػ  . للدكحػػا.  دلر للك ػػأل للقطريػػا)هعا،ػػر( . ط: ف حهػػيف حهػػل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 كها بعد،ا. 42ص 
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ْبَعْ ِن َاْيَس َاَهة  وَن َمْعُقولُ  ...َقوَّاَحٍ  ِرْخَوِة ااضَّ ُْ  َامَّة َقَعى ِبْكَرَ ة ااقَّة
ْ َهة َوِمْدَرُْ  ْن َتَراِ  ه ...َهة بببببَتْفِرع االََّبةَن ِبَكفَّ َْ  ٌَ ةِز  ُ ببببببببببَ ُمَشقَّ  ة َرَْ

كفي ،ذ  ل   اف   ػب  لل ػا ر هػر ا حركػا يػدؼ ناق ػ خ كربك مهػا فػي للهػير 
ككػػاف بهػػر ا حركػػا يػػدؼ لهػػرأا وكمػػ  فػػي للم طػػـ  مػػ  كبممػػا حزن ػػا  مػػ  كلػػد،اخ 

ِرَ بْس  )إذا لمقيديف للهذككريف في لله ػب  بَع ِببةْاُقوِر اْاَعَابةِ   ُ  ،َْ أور،هػا   َوَ بْد َتَلفَّ
 فَ رََّقػػفع َكَقػػ للحركػػا للهػػريعا هقي ػػدا بككنمػػا إذل فػػي للهبالَػػا فػػي للهعنػػ خ فمػػذ 

ػػَن  ،ػػَار للببػػاؿ بالهػػرلألخ ك،ػػذل ال  كػػكف إال  نػػد للظميػػرا كقػػف لإلحهػػاءخ َ َمف 
ا ناق ػ  كقك مػا.   لػـ فػي لله ػب  بػ  ك كل  دلد للحرلرا هها  يا ف هف هعن   ػد 

د نعك ماخ كأ   هف  نها  د  ل ك،اؼ  ك ف لل ا ر  ك،ف ،ذ  للهرأا بالفقدخ كل 
ػػا كحهػػرا  إذ ك،ػػفما ب نمػػا ) معوابب ، ، شببمطة بهػػا يزيػػد حزنمػػا  ػػداخ كفقػػد،ا أله 

بة َقَعبى ِبْكَرَ بة  َابْيَس َاَهبة ،، رخوة ااضببع ن ةمس فجةوبهة قكد مثةك  ، قواح  َامَّ
ُْوَن َمْعُقولُ  ْ َهبة خااقَّة َهة َتْفِرع االََّبةَن ِبَكفَّ بْن َتَراِ  َهبة  َوِمبْدَرُْ َْ  ٌَ ةِز ب ُ ُمَشبقَّ  ،  َرَْ

ك فهػير،ا ك  ػاف دالال مػا كأور،ػا فػي للهعنػ   للنعػكف،ػذ    ندكقد ه أ للكقكؼ 
 للذؼ أرلد  لل ا ر.

كلكػػف للػػذؼ  عنينػػا ،نػػا أف ،ػػذ  لل،ػػفاف به عمػػا قػػد زلدف هػػف كقػػن ألػػـ 
للوكػ   مػ   مػؾ للهػرأاخ كيػا فف هػف حزنمػا كبكا مػاخ ككػاف لمػا أوػر ك يػر فػػي 
زيادا لطهما  م  كبمماخ كهر ا حركا يديما في للمطـخ ك،ذل ،ك  يف للق،ػيد 

إلػ  لله ػب  للػذؼ للذؼ هع  لل ا ر إلوبا   كلل  كيد  م   في لله ب  ب  لينقمػ  
يزيد،ا هر ا ك دك ل بال ػا ر إلػ  أرض هح ك  ػ خ ف   يمػا فػي أقػرأل ،ك ناق    ف

كقف كأهرع زهافخ فيػذ   هػا أفػاد  لل  ػ    هػف  قريػأل للهعنػ  ك بهػيد  ح ػ  
لكػػ ف للهػػاهن أك للقػػارغ يػػرػ هػػر ا حركػػا يػػديما كهػػر ا ربعمهػػا كك نمػػا هاومػػا 

  ك د لد   للفكرا. أهاه خ ف ه قر للهعن  في ذ،ن خ ك  
هػػف   ػػ يماف كعػػأل فقػػد لهػػ عه  ف ػػ  أدلا لل  ػػ     كأهػػا للهكيػػن لل ػػاهس      

 )هو ( خ كذلؾ قكل :
ْقُه اأْلََحةِا  ُ مِ تُ  ِا ِن ااقَّْخِ  َذا ُخَصٍ  ... ِفي َغةِرٍز َاْم َتَخوَّ َْ  رُّ ِمْثَ  
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للػػذؼ لػػـ ين ػػف  م ػػ   بريػػد عهػػيأل للن ػػ خ ك،ػػك: ق ػػ  باكف ػػ   ػػب  لل ػػا ر ذيػػ  ن
    طكل  كقك  . في  لل كص 

كبػػاء للهكيػػن للهػػادس لم  ػػ     نػػد كعػػأل هحػػذكؼ للكبػػ  كل دلاخ كذلػػؾ     
ك،ػػػي  –للعبا ػػاف ف ػػ   ػػب     للػػذؼُاببْمِر اْاُعَجةَيبببةسِ " قكلػػ   ،ػػف قػػكل ـ ناق ػػ :

ػػهرخ ك،ػػي للرهػػا  –أ ،ػػاأل قػػكل ـ ناق ػػ   ػػا بالهُّ  َ ا  م  للقػػكا خ ككبػػ  لل ػػب :   ػػ يم 
اكلل،ذبا خ كفي ،ذل داللا  م  قػكا قكل همػا ك ػد ماخ كقػدر ما خ كلاله قاها أ ي 

ل كهبالَػػا إيػافا لله ػػب  بػػ   ك،ػػك  –للفا قػا  مػػ  للهػػيرخ كزلد ،ػذل للهعنػػ    كيػػد 
ك،ػػػك للنػػػاقص ف ػػػ   إليمػػػاـ كهالػػػ  فػػػي  -إلػػػ  لله ػػػب  -للكاهػػػ  فػػػي كبػػػ  لل ػػػب 

 .ؿ   م  للو كف،فا ه   ما  د لله ب خ كهبيء لله ب  ب 
  ػ يما   فػي  بػاءففقد فاؽ كعب ػا فػي  ػدد لل  ػ يماف  إذ  األخط كأها        

 )كػػ ف( فػػي لل  ػػ   . لهػػ عهاؿهػػبعا هكليػػنخ كل فػػأ هعػػ  فػػي أف للَالػػأل  نػػد  
 كأكؿ لل   يماف  ند  قكل   ،ف هر ا ناق   في للهير:

هة اَتامو َكَأنَّ َشرارا   ااَمرِو َمرضوٌح َوَمقجولُ ِمن قةِاِا  ... َز َن َأذُرِْ
كف ػػػ   ػػػػب  ،ي ػػػا هػػػػا لنقمػػػن هػػػػف ل رض هػػػف للحبػػػػارا لل  يػػػاء  ػػػػذؿ  ػػػػدك،اخ 
ك طػػاير   ػػيف ذرل يمػػا هكهػػكر ل  ػػارا كهػػدفك  ا أ ػػرػخ  مي ػػا لل ػػرلر لله طػػاير إوػػر 
ل،طكاؾ بهـ ،مأل بآ ر هومػ خ كال ي فػ  هػا فػي ،ػذل هػف إ ػرلز لقػكا   وير،ػا 

خ كهػػا كرلء ذلػػؾ هػػف للداللػػا  مػػ  ل ػػ دلد،ا فػػي فػػي للحبػػاراخ ك ػػدا دفعمػػا لمػػا
 للهير.

كهػػف للهذحػػػع  مػػػ  ،ػػذل لل  ػػػ    أنػػػ  بػػػاء  مػػ   ػػػذؼ ل ،ػػػ  للهن،ػػػكص  
 م ػػ   نػػد للبذغيػػيف فػػي هبحػػ  لل  ػػ   خ ك،ػػك أف )كػػ ف( يميمػػا لله ػػب خ حيػػ  

( خ كهػا أنػ  لػ س هػف لل  ػ    للهقمػكأل للػذؼ ِيبعػ  اَشرارا كقن بعد،ا لله ب  ب  )
ا   ن  لله ب  لـ  قػن ركن ػا فػي للبهمػاخ ف   لل ا ب خ كلله ب   ب  ه   م  ه ب  ه   م 

كلػػذل ل  ػػرض لل مػػاء   ،ِمببن قةِاببِا ااَمببروِ  ػػ  ،ػػك هفمػػـك هػػف للبػػار كللهبػػركر)
ل         ،ي ا  مي ا  للهبكي  م  بع  هو  ،ذل هف لل      لال،طذحيخ كأك 

.كها ه أخ أك  م  أف )ك ف( ل هف لم     خ ك  نها ،ي لمظف   ل 
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كللذؼ  هيػ  إل ػ  للػنفس: أنػ  ال هػانن هػف أف  قػن لله ػب  بػ  فػي هكقػن لله ػب   
إ رل  ذػػػاخ طالهػػػا ِفمػػػـ للهعنػػػ  كدؿ  للهػػػ اؽ  مػػػ  لل  ػػػ   خ كلمػػػنفس فػػػي لل  ػػػ    

 لليهني  ا،د ،دؽ يؤي َّد ،حا ها هالف إل  .      
                                                                   باء في قكل :  كلل      للواني  ند ل  ط 

َْ  ... َكَأقَّهة واِضُح اأَل راِن في ِاَقحٍ   زَّتُه اأَلقةص  ُ َأامى ِزِهنَّ َو
كلهػػػ طرد فػػػي خ للحكلهػػػ  هػػػن ِأِ نػػػ  للػػػكحشحهػػػار حػػػاؿ ب هعػػػ   ناق ػػػ حػػػاؿ  ػػػب  
ح ػ  لهػ َرؽ للك،ػف كرحم    مػا إلػ  للهػاء إذ ظ    ،ف حال  هعما  لل     

 بق ا أ  ا   في ك،ف للناقاخ كقد  قد هف في 
لل ػػػػي لهػػػػ طرد  مػػػػا فػػػػي  –للهحػػػػكريف للهػػػػابقيف درلهػػػػا  مػػػػؾ للهفػػػػردلف كللبهػػػػ  

ك   في باب خ ك  اف دالال ما كأور،ا فػي لله ػب خ كأنمػا كممػا    مػكر فػي  -   يم 
ػػ حباخ كلإل ػػذص فيمػػاخ كحهػػف إطػػار ك،ػػف ،ػػذل للحهػػار للكح ػػي  ب،ػػدؽ لل،ُّ

لال  هػػاد  م ػػ  فػػي هكلبمػػا للعوػػرلف كللعقبػػاف لل ػػي  ع ػػرض رحم ػػ  هػػن إناوػػ خ 
هػف  ( خ ف يػفي ذلػؾ  ميمػا كويػر للن قاؿ  مؾ للهعاني إل  لله ب  )ناقا لل ا رك 

حبا لل ا رخ كللقدرا  مػ  هكل،ػما للرحمػا هعػ  همهػا حػد خ ا،ههعاني حهف 
يقمهػػا هػػف  ػػكلرض للطريػػأ خ ك عكػػس هػػا هػػ طر كلل َمػػأل  مػػ  هػػا  ع ػػرض طر 

 مػػ  كبػػدلف لل ػػا ر هػػف وق ػػ  لل اهػػا  مػػاخ كلطه نانػػ  إليمػػا فػػي إ،ػػذ   ػػ كف 
 رحم  .
كهػػػػف للبػػػػدير بالػػػػذكر ،نػػػػا أف ك،ػػػػف رحمػػػػا للحهػػػػار للكح ػػػػي بحذ مػػػػ        

كلر حالػػ   مػػا هػػف للهكػػاف للقفػػر إلػػ  هكػػاف للهػػاء أهػػر دأأل لل ػػعرلء للبػػا،ميكف 
ق،ػا د،ـ  إذ رأكل فػي رحم ػ  ب  نػ   ،ػكير ل  لحػالمـ  نػدها ينقمػأل  م  ذكر  في 

لل ،ػػأل إلػػ  بػػدأل هممػػؾ فػػي ف،ػػ  لل،ػػيفخ فينحػػبس للهطػػرخ ك بػػف  يػػكف 
ؿ للق يمػػا كلر حالمػػا أهػػر ل ال هفػػر  هنػػ خ  للهػاءخ كيممػػؾ للحػػرُّ للِع ػػألخ ف ،ػػبو  حػػكُّ

للػػكحش فػػالق ع للػػذؼ يب ػػر للق يمػػا  مػػ  لالر حػػاؿ ،ػػك ذل ػػ  للػػذؼ يب ػػر حهػػار 
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. كهػػف (1) مػػ   ػػرؾ هرل  ػػ خ كللبحػػ   ػػف أهكنػػا بديػػدا لمعػػ ش فيمػػا هػػن أ نػػ  
للهذحػػع ،نػػا أف ل  طػػ  أفػػاد هػػف  مػػؾ لل بر ػػا للبا،م ػػا أ  هػػا إفػػاداخ فاهػػ عه  
حهػػار للػػكحش فػػي لل ع يػػر  ػػف  بر  ػػ  للذل  ػػا  إذ رهػػز بػػ   ػػف فقػػد  هح ك  ػػ  
للذؼ دفع  إل  لالر حاؿ هف هكاف آل رخ كها دفن فقد للهاء كللكأل ،ذل للحهار 

 ا  نمها. إل  لالن قاؿ ب  ن  هف هكاف إل  آ ر بحو  
كر ها كاف ها ذكر  ل  ط  هف ق اـ للحهار للكح ي  كلببا    با  أ نػ         

ما  ير ق اـخ كك،كل   ما إلػ  للهػاء رغػـ ك ػكرا ههػمك خ وػـ حهاي مػا ههػا   َّ نَ بَّ كأَ 
ي ػػػر ص  مػػػا هػػػف هػػػماـ لل،ػػػ اديف ف ػػػ  إ ػػػارا إلػػػ    أف هػػػا لػػػـ  هػػػ طن لل ػػػا ر 
 حق قػ  هػن للهػرأا  عكيػ  هػف  ػػذؿ ،ػكرا حهػار للػكحش كأ انػ خ فمػذل لله ػػمد 

ا لمدكر ل  كؼ للهبمض الر حاؿ طرؼ للعذقا لآل  َ  (2) ر  قد  ككف  فري
لل هها ل  رػ فقد  فر  ف  ف ،ذل لاله طرلد في لل  ػ   خ  كأها    يما       

كأهم مػػػا  مػػػ  لل ػػػا ر ظػػػركؼ رحمػػػا ،ػػػذل للحهػػػار للكح ػػػي  هػػػن ِأ نػػػ خ كبػػػاءف 
 هؤك َّدا  ل مؾ للهعاني لل ي   مكر حكلما للك،فخ كهف ذلؾ قكل :

 مة َمسَّ ِمقُه ااَشمُس َمملولُ َكَأنَّ  ...  َْطشةَن في َأمرٍ  ةَفَظ َّ ُمرَتِزلا 
 مػػ  ذلػػؾ للهر فػػن هػػف  –كقػػف للمػػابرا  –كف ػػ   ،ػػف طػػكؿ كقكفػػ             

هػا   -فػي لل ػطر ل  يػر  -ل رض ينظر أيف يذ،أل بِ  نػ  ليركيمػاخ كقػد  ػب  
لل  ز للهعهكؿ بالهم ػاخ ك،ػي هه   لل هس هف ذلؾ للحهار للكح ي  بالطعاـ أك 

كقػػػد أرلد  مػػػذل لل  ػػػ     كهػػػا هػػػ أ فػػػي   ػػػ    كعػػػأل. -للرهػػػاد للحػػػار للبهػػػر أك 
خ كك،ف ها يبػد  هػف  ػدا حػرلرا لل ػهسخ   ،كير هعاناا ،ذل للحهار للكح ي 

 كقكا  حهُّم  ك، ر  في ه ي   كفير للهاء  ِ ن .
 كقكل :

                                 
ػػػا. لص ( 4) ِينظػػر: دكر للحيػػػكلف فػػي لل ع يػػػر  ػػف لل بر ػػػا للبا،م ػػا. حهػػػار للػػكحش نهكذب 

168 . 
 160للها أ ص( 4)
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 ِمن َو ِعِهنَّ ِإذا ْةَ زَن َتخز  ُ  ... َكَأْطةِل ااَقِايِّ َاه ةِخمةصا َيحدو 
بالقَّهػػي  للهعط مػػاخ ك،ػػي ل قػػكلس  –أؼ لليػػكلهر  –كف ػػ    ػػب  ِأ نػػ  لل هػػاص 

خ فمػػػذ  ل ِ ػػػف أبمػػػد،ا لل ػػػي ال ك ػػػر لمػػػا خ ككبػػػ  لل ػػػب : لنقطػػػاع للعهػػػ  للهربػػػك 
للحه  كللعطش فانقطعف  ف للهػيرخ كلػـ  قػَك  مػ  للرحمػاخ كهػا لنقطعػف  مػؾ 

 ػػف إ،ػػابا للمػػدؼخ كفػػي ،ػػذل لل  ػػ     بهػػيد لػػذلؾ  ل قػػكلس لل ػػي ال ك ػػر لمػػا
ل هر للهعنػكؼخ ك قريػأل لػ  فػي للػذ،فخ ك ،ػكير لقػكا حهػار للػكحش فػي قدر ػ  

  م  هكؽ هو  ،ذ  ل  ف للهك،كفا  ذلؾ.    
 ،  للرحما إل  نماي مػا إذ  حػطُّ حهػار للػكحش كأ نػ  رحػالمـ  نػد للهػاءخ ك     
لػػـ يػػذكر أف نما ػا للرحمػػا ء للبػا،مييفخ ف ػادا لل ػػعرليبػػرؼ ل  طػ   مػػ  ك،نػا 
حهػػػار للػػػكحش كأ نػػػ   نػػػد غػػػدرلف للهػػػاء  كبػػػددكف كبػػػكد  قبػػػافخ حيػػػ    كػػػف

لخ يػػػر ض فػػػي ككػػػر  قريب ػػػا هػػػف هػػػكرد للحيكلنػػػافخ بان ظػػػار ك،ػػػكؿ ،ػػػيد  ،ػػػ اد 
 .(1) هكق  للعطشخ فيرهي هف كنان   بهمـخ كلكف للهمـ ي ط  هق،د  دل ه ا 

  قكؿ ل  ط :
هة قةَاس َ ليالا   ُمَرمٌَّ  ِمن ِدمةِ  ااَوحِش َمعلولُ  ... َوخةَضس ُثمَّ َأفَزَْ

 ُه في َتواا ِهنَّ َمشكولُ بببببَ َكَأقّ  ... َصعَن َكةاَط ِر َيحدوُ نَّ ذو َزَج ٍ قَفة
 َاحَّ ااَشآز ِن َشدّّ فيِه َتعج  ُ  ... ُماَتقِزٌ  َوَ َج ااَجوزاِ  َ هِجُمهة

 - ،ف حاؿ  مؾ ل  ف لها رأيف همـ لل،ا د  ق ػرأل هػنمفخ ف ػ ممف 
بػػػػالطير فػػػػي لإلهػػػػرلعخ ك ػػػػب  للحهػػػػار   -هػػػػف لل يػػػػف للوػػػػانيفػػػػي لل ػػػػطر ل كؿ 

بالهقي ػػػد فػػػي لله  مفػػػاف  ػػػف للهػػػير هػػػنمف    –فػػػي لل ػػػطر للوػػػاني  –للكح ػػػي 
خ كللكبػػػػػ  ،نػػػػػا: (4) طػػػػػرد،ف  كػػػػػر  أف ي قػػػػػدهمف فمػػػػػك  قػػػػػرهط لله ػػػػػي كرلء،ػػػػػف  

للهذزهاخ فمذل للحهار للكح ي   ذـز ِأ ن  كهذزها للهقي ػد لهػا ِقي َّػد بػ خ كلل  ػ    
ر   د  ظ ـ  ماه   كقكا إ ذ،  في أكبز لفعخ كأكه   باراخ كيؤ ،ك  هف  -ك 

                                 
 ِينظر للها أ نفه ( 4)
ك رؼ  م   عر ل  ط  ص ( 4)  .34 ر  للهُّ
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 مػػػ  هذزهػػػػا للناقػػػا ل،ػػػاح ما فػػػػي أحمػػػؾ ل زهػػػافخ كأ،ػػػػعأل   -طريػػػأ آ ػػػر
 للهكلقف.
 كقكل :
 َاحَّ ااَشآز ِن َشدّّ فيِه َتعج  ُ   ... َوَ َج ااَجوزاِ  َ هِجُمهةاَتقِزٌ  مُ 

ه ا َاحَّ ااَشآز ِن ،ذل لل يف  ح ه  كبميف: ل كؿ: أف  ككف لفظا ) ( هفعػكال  ِهقػد 
نها  لمفع  يمبـ كفا م   دخ ف ككف للهعن : أف ،ذل لل د ال  هي  هنما  رق اخ كل 

هػػػػف للهطػػػػر للَزيػػػػرخ ك كػػػػكف للمفػػػػع ( أؼ دفعػػػػاف َاببببحَّ ااَشببببآز ِن  هػػػػي  هنمػػػػا )
 هه عار لمعرؽ  لمداللا  م   د   كغزلر  .
( هن،ػػػػكبا  مػػػػ  نػػػػزع َاببببحَّ ااَشببببآز ِن كللكبػػػػ  للوػػػػاني: أف  كػػػػكف ،ػػػػذ  للمفظػػػػا )

لل ػافضخ كفػػي للبهمػػا  عقيػػد لفظػػي نػا ج  ػػف لل قػػد ـ كلل ػػ  يرخ كأ،ػػ  للكػػذـ: 
أل لل  ػػ   خ كحين ػػذ يمبهمػػا  ػػدٌّ ف ػػ   عبيػػ  كهػػو  لل ػػآ يألخ ك كػػكف ،ػػذل هػػف بػػا

 كػػػكف للهعنػػػ  للهػػػرلد ،نػػػا:  عبيػػػ  ف ػػػ  هػػػر ا كقػػػك ا كهػػػر ا لن،ػػػباأل للػػػدفعاف 
 للَزيرا هف للهطرخ ك دا كقكا كقعما  م  ل رض.  

 كي ػػػ ـ ل  طػػػ  أ  ا ػػػ  فػػػي ك،ػػػف للناقػػػا    ػػػ     ػػػدا هػػػر ا ناق ػػػ  هػػػف  ػػػذؿ
            ااُمبببببالِ  َابببببهُ َ تَبُعبببببُه ِمثبببببُ  ُ بببببّداِن  ك،ػػػػػف هػػػػػر ا حهػػػػػار للػػػػػكحشخ إذ  قػػػػػكؿ:

 ِمقهة َأْةص ُر َمقطوٌع َوَموصولُ 
وػػػػ  ،ػػػػدلأل للهػػػػذءخ ه غبػػػػار وػػػػا ركلله ػػػػب  ف ػػػػ  هقػػػػد رخ كل ،ػػػػ  ي بعػػػػ        

خ للِهػػػػذء: للهذحػػػػفخ أؼ أف هػػػػا يويػػػػر  ،ػػػػذل أك لإلزلر للوػػػػكألكللِمػػػػدلأل: أطػػػػرلؼ 
 ما  لل ي يم حف   ب  أطرلؼ للهذحف ذؿ  دك  للحهار للكح ي هف للَبار 

ػػا حػػكؿ بهػػد البهػػ خ كللَبػػار للوػػا ر هم ػػفم  فػػي لالل فػػاؼخ فػػ طرلؼ للوػػكأل هم ف 
حػػكؿ نفهػػ  كاإل ،ػػارخ كفػػي ،ػػذل لل  ػػ    داللػػا  مػػ  قػػكا هػػير حهػػار للػػكحش 
كهػػػر ا  ػػػدك  إوػػػر ،ركبػػػ  هػػػف هػػػماـ لل،ػػػا دخ كلن قػػػاؿ  مػػػؾ للداللػػػا إلػػػ  ناقػػػا 

اخ  له حيػار ل مػؾ لل،ػكراخ كفي لل ع ير بالفع  للهيػارع لل ا ر للكلقعا ه   م 
( إ ػارا إلػ  كوػرا ُ بّداِن ااُمبال ِ البهن )بػللػذ،فخ كفػي لل ع يػر كله د اء لما فػي 
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نػػػػا  مفػػػػ خ كف ػػػػ    كيػػػػد  مػػػػ  هعنػػػػ   ػػػػدا للهػػػػير   مػػػػؾ للعكل،ػػػػف للرهم ػػػػا للهكك 
     كيد واِف لمذل للهعن . ِمقهة َأْةص ُر َمقطوٌع َوَموصولُ  َاهُ كهر   خ كقكل :  

هػػػا ل  كػػػ   م ػػػ  كػػػ  كلحػػػد هػػػف لل ػػػا ريف فػػػي  دهػػػا  بر  ػػػ  كبعػػػد  ػػػرض      
لل ػػػػعريا هػػػػف   ػػػػ يماف  هكننػػػػا للقػػػػكؿ بػػػػ ف  كػػػػذ  هنمهػػػػا قػػػػد ِكف ػػػػأ فػػػػي ل   ػػػػار 

 مج كبدلنػ     يماف ه،ك َّرا لهعان   لل ي لنطكف  ميمػا نفهػ خ كهع  َّػرا  هػا ل ػ
كم فمػػا  مػػا  ػػ خ كلالطه نػػاف إليمػػا فػػي أدلء للهمهػػا لل ػػي هػػف ه ػػا ر للوقػػا فػػي ناق

،ػػػػاح ماخ كقػػػػد بػػػػاءف   ػػػػ يماف لل ػػػػا ريف به عمػػػػا هػػػػف بػػػػاأل   ػػػػ    لل ػػػػيء 
للهحهػػكس ب ػػيء هحهػػكس هومػػ   مػػ. للَا ػػا فػػي لال ،ػػاؼ  كبػػ  لل ػػب خ فكبػػد 
ك  هنمها في إلحػاؽ ِه ػ  مَّ  بػ   يػر طريػأ لم  كيػد  مػ  ل ،ػاف   ػذلؾ للكبػ خ 

هعان   للهرلدا هف  كقد أ ذ ك  كلحد هف لل ا ريف في كلمهبالَا في ك،ف  ب .
   يما   ل با، ا هَاير ل ال بػا  ،ػاحب خ فمػـ نػَر  ينمهػا ل ػ رلك ا إال فػي هعنيػيف: 

ف هػػػا للهعنػػػ  للعػػػاـ فمػػػك هعنػػػ  للهػػػر ا للػػػذؼ  .أحػػػد،ها:  ػػػاـخ كلآل ػػػر:  ػػػاص
ل  مفف ، اغا ك   هنمها ل  فػي   ػ يم خ فكعػأل أو ػف ،ػذل للهعنػ  لناق ػ   ػف 

فػػي للهػػير بهػػر ا ربػػن يػػدؼ للهػػرأا للوكمػػ  فػػي طريػػأ   ػػ    هػػر ا ربػػن يػػديما 
للمطػػـ  مػػ   ػػديماخ كلهػػ طرد فػػي أك،ػػافما بهػػا يزيػػد،ا هػػر ا لطػػـ فيزيػػد ناق ػػ  

ِكخ كذلػػؾ فػػي ،ػػكرا  د عػػا لهػػ َرقف  أر عػػا أ  ػػاف هػػػف  -كحػػد،ا  –هػػر ا َ ػػدع
 .أ  ا   في ك،ف للناقا

 ػػب   للػػذؼ –كأهػػا ل  طػػ  فقػػد رأينػػا  فػػي   ػػ يما    ،ػػف حهػػار للػػكحش      
بالهػػر ا حػػاؿ ،ر ػػ  ب  نػػ  هػػف هػػماـ لل،ػػا د ال  مػػ  كبػػ  للعهػػكـخ  -ناق ػػ  بػػ  

   خ كقكل :َاحَّ ااَشآز ِن َشدّّ فيِه َتعج  ُ  َ هِجُمهةكذلؾ قكل :  
 ِمقهة َأْةص ُر َمقطوٌع َوَموصولُ  ... َ تَبُعُه ِمثُ  ُ ّداِن ااُمالِ  َاهُ 

بعمػػ   مػػؾ ل  ا،ػػير قهػػػهيف: فيػػذ   هػػا ِأ ػػذ  م ػػػ  فػػي لل  ػػ    للوػػاني هػػػف 
وػـ  .كهػا للهػيرخ أك  ػدـ د هكهػا للهػر اهقطكع كهك،كؿخ ههػا ي ػرز  ػدـ د ه

ز ق   ذلؾ  م    كيد للهعن  للذؼ  دندف حكل  ك قد    يم   بم  إال  إن   رك 
َكَأقَُّه فبي أن  في ،ذ  للهرا كاف ل  دكر ك ير في للحد  هف هر   خ كذلؾ قكل :  
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 مػػػف أ نػػػ   كػػػر  أف بالهقي ػػػد حهػػػار للػػػكحش  ف ػػػ  ػػػب    للػػػذؼ كولُ َتبببواا ِهنَّ َمشببب
ف دؿ   م   ظ ـ  ماه  خ كحهف ر اي ػ  لمػف خ إال أنػ  قػد حػد  ي قدهمفخ فمك كل 

ؽ  ـ   هكننػا للحكػـ لكعػأل بػال فك  هف هر   خ كقي د حرك  خ كأيعف  دك خ كهػف وػ
  م  ل  ط  في  ،كير هعن  للهر ا. 

كأهػػا للهعنػػ  لل ػػاص للػػذؼ ل ػػ ركا ف ػػ  فمػػك   ػػ    كػػ  هنمهػػا لهػػا أ،ػػا         
لل هس بػالههمكؿخ فمػك هعنػ   ػاص  نػ  هن وػأ  ػف هعنػ   ػاـ ك،ػك  ،ػكير 
ل  دلد حرلرا لل هس في ذلؾ لليـك للذؼ رحػ  ف ػ  كػ  هنمهػا  ناق ػ خ كفػي ذلػؾ 

                                                              قاؿ كعأل:
ا  َ  ْمِس َمْمُلولُ   ْوماة َيَظ ُّ ِبِه اْاِحْرَبةُ  ُمْصَطِخدا  َكَأنَّ َضةِحَيُه ِبةاشَّ

 كقاؿ ل  ط :
 َأنَّ مة َمسَّ ِمقُه ااَشمُس َمملولُ بكَ  ... َْطشةَن في َأمرٍ  ةَفَظ َّ ُمرَتِزلا 

ك  ػػ    كعػػأل أقػػكػ كأ مػػ. فػػي  ،ػػػكير  ػػدا للحػػرلراخ كلفػػو لل ػػهس هػػف   ػػػ    
ر ػػػػاء  ر للحَّ لل ػػػػي  هػػػػ ق   لل ػػػػهس ب ،ػػػػ   مق مػػػػاخ  -ل  طػػػػ    ف كعب ػػػػا ،ػػػػك 

في ،كرا ه الفا لط  ع ماخ ك،ػي  ػدـ قػدر ما  مػ   -ك دكر هعما حي  دلرف 
ي لال ػ دلد.  حه   حرلرا ذلؾ لليكـخ كل،طذؤ،ا  ما  ل مكغما غاي ما للق،كػ ف

فيذ   ػف لإليبػاز للػذؼ له ػاز بػ  لل ع يػر  ػف لله ػب   نػد كعػألخ ك،ػك قكلػ : 
فػػي هقا ػػ   ع يػػر ل  طػػ   نػػ  بقكلػػ :  –أؼ هػػا  ػػرز لم ػػهس هنػػ   –  َضببةِحَيه 
ببْمِس َمْمُلببولُ    . كػػذلؾ فػػإف قػػكؿ كعػػأل:مببة َمببسَّ ِمقببُه ااَشببمُس      فيػػد  ػػدا ِبةاشَّ

( حنػػػ  لكػػػ ف لل ػػػهس نفهػػػما ،ػػػي ذلػػػؾ ااحرببببة ل،ػػػكؽ لل ػػػهس   مػػػؾ للدكيبػػػا )
ذل   ػػاف لقػػكا للػػذؼ ِ حهػػ  لِي َ ػػز بػػ خ كللحر ػػاء هكيػػك ا  م ػػ خ كفػػي ،ػػ للبهػػر

ا   وُّر،ػػػػا  مػػػػاخ ك،ػػػػذل هعنػػػػ   مػػػػف هنػػػػ   بػػػػارا  ػػػػ وير حػػػػرلرا لل ػػػػهس ف يمػػػػاخ ك ػػػػد 
ل  طػػ خ فيػػذ   ػػف  ع يػػر ل  طػػ  بػػالَهس  للػػذؼ ِ يػػعف هػػف  ،ػػكير للقػػدر 
للػػذؼ أ،ػػا    لل ػػهس هػػف حهػػار للػػكحش. كلعػػ  ل  طػػ  قػػد نظػػر فػػي   ػػ يم  

 ،ذل إل        كعألخ لكن  ق،ر دكن .  
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 ثانياا: اًلستعارة

ا هػػػهنمػػػا بهعم لونػػػيف ههػػػا هكليػػػن: فػػػي  كعبببنكردف لالهػػػ عارا  نػػػد 
 :لآل ي لل يف

 ٍَ  إَذا َتَو ََّدْس اْاِحزَّاُن َواْاِم  ُ ...  َتْرِمي اْاُغُ وَن ِبَعْ َقْي ُمْفِرٍد َاَه
له عارا  بع ا حيػ   ػب  إب،ػار   َتْرِمي اْاُغُ ونَ  :  ف   له عار للرهي في قكل ك 

ناق ػ  هػػا غػاأل هػػف آوػار للطريػػأ بػالرهي  بػػاهن لإل،ػاباخ كفػػي لل ع يػر بػػالرهي 
داللػػا  مػػ   ظػػ ـ ،ه  مػػاخ كقػػكا ق،ػػد،ا ل مػػؾ للطػػرؽ لل ػػي  غا ػػف هعالهمػػا  ػػف 

ل لمظفر ب .  (4)للعيكف    كها  ق،د للرلهي ،دف خ ك عه  با،د 
 حهػػ  لالهػػ عارا للوان ػػا إذ ( إَذا َتَو َّببَدْس اْاِحببزَّاُن َواْاِم بب ُ كبػػاءف بهمػػا للظػػرؼ )

 ػػب  فيمػػا ل ػػ دلد للحػػر  كقػػف للمػػابرا فػػي  مػػؾ ل هػػاكف   كقُّػػد للنػػار كل ػػ عالما  
ليؤك َّد  م   دا لر فاع حرلرا لل هسخ كي ر،ف  م   فرُّد ناق   ك هيُّز،ا في للقػكا 
ا للب،ػر   نػػ  إذل كانػف حػرلرا لل ػػهس حالمػا ،كػذل فػػي لل ػدا خ كهػن ذلػػؾ  كحػد 

ريػأل فػي أنمػا  ههػر ا كِ ب،ػر هػا ال  قػكػ للعيػكف  مػ  إب،ػار  فػذ فمي  هير
ا للب،ر غا ا ال ِ دَرؾ. ناقا فريداخ  مَف في  للقكا كحد 

ـ ذكػػر  هػػف كركد للفعػػ   مػػ   كزلد هػػف   كيػػد ،ػػذل للهعنػػ  كللهبالَػػا ف ػػ  هػػا  قػػد 
ػػػ ( لل ػػػي  فيػػػد لزد ػػػاد لال ػػػ عاؿ ك بػػػدد حدكوػػػ  هػػػرا بعػػػد أ ػػػرػ فػػػي  ،ػػػ َا ) فع 

هنػػػػػػػػػػاد  للفع   للزهف ل هبازيذا  -للهاييخ كل  ( ك،ها ااحزان واام  إل  ) -إهناد 
 أ دُّ لح فاظ ا بحرلرا لل هس هف غير،ها.

ببُرٍض  كأهػا للهكيػن للرلبػن الهػػ عارل   ففػي قكلػ :       ُْ ببْن  َْ )ُ ببِذَفْس ِببةاقَّْحِض 
خ كللبػاهن: لهػا نػزؿ  مػا هػف كوػرا للمحػـ –ك،ػك للرهػي  –حي  له عار )للقذؼ( 

 لإل،ػػػابا كلالل ،ػػػاؽ. هػػػر ،ػػػذ  لالهػػػ عارا:  ،ػػػكير،ا كقػػػد رهيػػػف بػػػالمحـ ره  ػػػا
 كللهكين ل  ير هف له عارلف كعأل باء في قكل :أ،ا ما كالزهما. 

ْ َهة  َْ ِرَ ْس  إذاَكَأنَّ َأْوَن ِذَرا َع ِبةْاُقوِر اْاَعَاةِ   ُ  ...َْ  َوَ ْد َتَلفَّ

                                 
 .308/ 4ال ف ، اـ للهيرا ( 4)
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َع ِببةْاُقوِر   ـ  –ف ػ  قمػأل   اْاَعَابةِ   ُ َوَ ْد َتَلفَّ إذ أ،ػ  للكػذـ:  –كهػا  قػد 
 –ك،ػك ل  ػاذ للمفػاع أؼ للموػاـ  – مفعف للقكر بالعهاقي خ كف   له عار )لل مفُّػن( 

 د عػا  بم ػف فيمػا  رل ػا لل ػا ر  لهػ عاراإلحاطا للهرلأل ،ػَار للببػاؿخ ك،ػي 
كهػا  حػ ط كغط ا،ػا في رهـ ،كرا كليحا لمهرلأل كقد ه ر للبباؿ كأحاط  ما 

للموػػاـ  كبػػ  للِهمػػو ـ فػػذ ِ ظمَّػػر هنػػ   ػػي  اخ كفػػي ،ػػذل داللػػا كليػػحا  مػػ  ل ػػ دلد 
حػػرلرا لل ػػهس  إذ ال  كػػكف للهػػرلأل هن  ػػر ل ،كػػذل إال هػػن لر فػػاع حػػرلرا لل ػػهس 
إلػػ  للَا ػػا للق،ػػكػخ كفػػي ،ػػذل   كيػػد وػػاِف لمهعنػػ  للهػػا أ ك،ػػك  ػػد  ما كقك  مػػا 

ر للػذؼ ال  قػكػ ف ػ  نظا ر،ػا هػف للنػكؽ حي   هرع فػي ذلػؾ للكقػف لل ػديد للحػ
 .كلك  م  قرهطا لله ي

فقػد أقػ   هػف لهػ عارا ل لفػاظخ فمػـ  ػرد لالهػ عارا  نػػد  إال األخطب  كأهػا 
  أحد،ها: قكل   ،ف حهار للكحش:في هكيعيف: 

 ُاقُبُكُه ِمن ُرضةِض ااَمرِو َمفلولُ  ...  ةِرُح ْةَم ِن َ د طةَرس َقا َلُتهُ 
ك،ػي هػا  هػاقط  –  له عار ف   للطيػرلف لهػر ا ،ػكؼ نهػيم   طةَرس َقا َلُتهُ َ د : "فقكل 

ل  –هف  عر  كك ر    م  ل رضخ ك،ػذل دليػ   مػ   ػدا هػر   خ زلد ،ػذل للهعنػ    كيػد 
د ػػكؿ حػػرؼ لل حقيػػأ )قػػد(  مػػ  للبهمػػاخ كهػػا كػػاف فػػي  نػػاء للبهمػػا  مػػ  غيػػر لهػػـ 
ػػػا ال ِ َ ػػػؾُّ ف ػػػ خ كفػػػي ذلػػػؾ  قػػػكؿ لإلهػػػاـ   ػػػد  داللػػػا  مػػػ  كػػػكف ذلػػػؾ للك،ػػػف هعمكه 

َكػػػر بحػػػاِؿخ لػػػـ َ َكػػػدع َأنػػػ  إذل كػػػاف للفعػػػِ  ههػػػا ال  ِ  اكَيزيػػػِدَؾ َ  ان ػػػللقػػػا،ر:  َ ػػػؾُّ ف ػػػ  كال ِينع
خ كلكػفع ِيػؤ   بػ  غيػَر )أؼ  م  كب   قد ـ ذكر للهحػد   نػ ( يبيِء  م  ،ذل للكب 

َف بػػال ركم هػػوذ  ه نػػيِ   مػػ  لهػػ ػػرم فػػي كػػ    ـِخ فػػإَّذل َأ  ػػرع  ػػف َربػػِ  هػػف  اد ػػ  َأفع َي ع
َم خ ذلؾ  نػ  لػ َس ب ػيِء غدلِا قمَف:  قػد  ػرَم خ كلػـ َ حػَ جع إلػ  أف  قػكَؿ:  ،ػك قػد  ػرَ 

َر للهحد  َّ  ن    ـ ف   ذكع ل  أف ِ قد َّ  .       (4)َ ِ ؾُّ ف   للهاهِنخ ف ح اِم أف ِ حق َّق خ كل 
 كللواني: قكل :

                                 
بكر   د للقا،ر  ف   د للرحهف  ف دمحم للفارهػي  ي   ( دال   لإل باز في  مـ للهعاني4)

: هطبعػا . طأ: هحهكد دمحم  اكر أ ػك فمػريحق.  ،ػ(124 فل ، خ للبرباني للدلر )
  .443. ص ـ4664 -،ػ 4144للوالوا . دلر للهدني  بدا -للهدني بالقا،را 
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هة  قةَاس َ ليالا   ُمَرمٌَّ  ِمن ِدمةِ  ااَوحِش َمعلولُ   ...َوخةَضس ُثمَّ َأفَزَْ
( حيػ   ػب  نيػ  هػمـ لل،ػا د هػف معلبولف   لهػ عارا  بع ػا فػي لهػـ للهفعػكؿ )

دهاء فرل ه  بالعم  ك،ك لالر كلء هف للهاءخ كلل رأل هرا بعد أ رػخ كفيما   كيد  
 مػػ  أنػػ  هػػمـ ،ػػا ألخ كأف ،ػػاحب  ،ػػ اد هػػا،رخ كهػػا كرلء ذلػػؾ هػػف  ،ػػكير 

  دا لل طر للذؼ أحاط ب  ف حهار للكحش. 
نػػػػد أف لالهػػػ عارا لػػػـ  كػػػف لمػػػا ك يػػػر حػػػعِ    وممبببة ابببزَ  تضبببح اقبببة

لل ا ريفخ حي  لـ  رد إال في أر عا هكلين هف أ  ػاف كعػألخ كهكيػعيف هػف 
أ  اف ل  ط خ ككاف لما حيػ  بػاءف دكر،ػا للهػؤو َّر فػي لل  كيػد  مػ  للهعػاني 
للِهرلدا  إ رلز للهه عار ل  في ،كرا هف  م. هنما أق،  غا اخ كلػـ ي ػرم  ػف 

ببُرٍض  )ُ ببِذَفْس  ،ػػذل إال لهػػ عارا كعػػأل للهػػذككرا فػػي قكلػػ : ُْ ببْن  َْ خ فػػإف ِبببةاقَّْحِض 
م َّما له  يف:   لله  ه  فيما يرػ أنما له عارا في غير هحَّ

َهػػف  األول: فػػي للناقػػا يػػهكر،ا ك،زللمػػا ال  - نػػد للعػػرأل  -أف للِههع حع
هػػػهنما كله ذ مػػػا  إذ إف يػػػهكر،ا يكرومػػػا  فػػػا للحركػػػاخ كهػػػر ا لل طػػػكخ كأهػػػا 

 هف هر  ما.  له ذؤ،ا فِيوقمماخ ك عكؽ حرك ماخ ك حدُّ 
أنػػ  ي نػػاقض هػػن ك،ػػفما   بػػافي إبطيمػػا  ػػف يػػمكع ،ػػدر،ا  وااثببةقي:

ْوِر َمْفُتولُ للهذككر ق م  في قكل :   ْن َزَقةِس اازَّ َْ   خ كها أن  ي ناقض هن ِمْرَفُقَهة 
َلى َيَاَراٍس .. َذَواِزٍ ".ك،ف قكل هما بالذ كؿ في قكل :   َْ  َتهِوي 

كهف ،نا  هكننا للقػكؿ بػ ف كعب ػا لػـ  حالفػ  لل كفيػأ فػي  مػؾ لالهػ عارا  
ل ركبػػ  فيمػػا  هػػا  عػػارؼ  م ػػ  للعػػرأل فػػي إ ممػػـ هػػف ناح ػػاخ كل نػػافي هػػا ذكػػر  

 فيما ك ناقي  هن ها ذكر  ق مما هف ناح ا أ رػ. 
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 ثالثاا: الكناية

فػي ك،ػف  كعبن كردف للكنا ا  ف ،فا في   را هكلين هف أ  ػاف
 للناقاخ كلـ  رد للكنا ا  ف هك،كؼ إال في هكيعيف هنما.

  خ كهعنػا : أنمػا ِفي َدفَِّهة َابَعٌ  كأكؿ للكنا اف  ف ،فا  ند  قكل :   
اُمَهة ِم ببُ   , قكلػ :  (4) كلهػعا للبن ػيفخ ،ػػك كنا ػا  ػػف  ظػـ لل مقػػا   خ ك،ػػك  ُ ببدَّ

 .(4)كنا ا  ف طكؿ  نقما أك هعا  طك،ا  
 كنا ا  ف  مكغما للَا ا في نعكها للبمد كهذه   في هكيعيف: كباءف لل

 ل كؿ: قكل :
 َوِجْلُدَ ة ِمْن ُأُطوٍم َمة ُ َؤيُِّاُه ... ِطْلٌح ِبَضةِحَيِ  اْاَمْتَقْ ِن َمْهُزولُ 

 كللواني: قكل :
َلْ َهة ُثمَّ ُ ْزِاُقُه ... ِمْقَهة َاَبةٌن َوَأْ َراٌن  َْ  َزَ ةِا  ُ َيْمِشي اْاُقَراُد 

مَُّهة َخةُاَهة" كأها قكل :    َْ ػمما فػي للكػـر  َأُخوَ ة َأُزوَ ة .. َو   فمك كنا ا  ف   ،ُّ
ف ِحهػ  للكػذـ  مػ   خ كل    عني أف أ ا،ا هو  أ يماخ ك ه ما هو   الما في للكـر
ظػا،ر  فهوالػػ : أنػػ  حهػػ  بهػ   مػػ  ل ن ػػ خ ف  ػػف  بهمػيفخ فحهػػ  أحػػد،ها  مػػ  

ف،ػػار أحػػد،ها أ ػػا ،ػػذ  للناقػػا كأبا،ػػاخ ك،ػػار ل  ػػر  ه مػػا أهػػ خ ف  ػػف  ناقػػاخ 
 . (4)ك الما   ن  أ ك أهما كأ ك أ يما 

ُُْرضٍ  كقكل :   ْن  َْ   كنا ا  ف ههنما كله ذ ما بالمحـ هف كػ  ُ ِذَفْس ِبةاقَّْحِض 
ْقُه اأْلََحةِا  ُ بانأل هف بكلن ما. كقكل :    ماخ   كنا ا  ف قك ... ِفي َغةِرٍز َاْم َتَخوَّ

كقدر ما للفا قا  م  لال  دلد في للهير   ن  يمـز هف ككنما ال ِ حَمأل أف  ككف 
 أقكػ  م  للهير. 

                                 
 .4/302ال ف ، اـ للهيرا ( 4)
 للها أ نفه .( 4)
 .14 ر  ل ف حبا ص( 4)
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  كنا ا  ف  فػا قػكل ـ ناق ػ خ كهػر ا رفعمػا  ػف َوْ ُعُهنَّ اأْلَْرَض َتْحِل  ُ كقكل :   
ببة"  ل رض. كقكلػػ :   حيػػ  كنا ػػا  ػػف  ػػدا كه انػػا قكل همػػاخ َ ْتببُرْكَن اْاَحَصببى ِزَيما

ذكػػػر للػػػدلي   مػػػ  ذلػػػؾخ ك،ػػػك أنمػػػا هػػػف  ػػػدا كطػػػ مف ل رض  فػػػرقف للح،ػػػ خ 
فف ػ  دليػ   مػ   ػد ما "َابْم َيِقِهبنَّ ُرُ وَس اأْلُْكبِم َتْقِع بُ "  كهومما للكنا ا فػي قكلػ :

   ك،ذ  ما هف كب  آ رخ ك،ي أنما ال  ح ام إل   نعُّ   قيما  كؾ للنبا اف.
ْبَعْ نِ باء للكلد. كقكل :    كنا ا  ف  دـ ر شمطة َ كقكل :     خ كهعنا : ِرْخَوِة ااضَّ

هه ر  ا للعيديفخ ك،ك كنا ا  ف هر ا حركا يػديما فػي للمطػـ  مػ  كبممػا  
  نمها هرهم اف غير هك  م يف.

ببْن َزَقببةِس كبػػاءف للكنا ػػا  ػػف هك،ػػكؼ  نػػد كعػػأل فػػي قكلػػ :   َْ ِمْرَفُقَهببة 
ْوِر َمْفُتوُل" ،  ( ف   كنا ا  ف يمك  خ كقد أبانف  مؾ للكنا ا فػ )َ َنافَّ اازَّ رَّ كع للز 

    كقكل :   ف  دا للم،كؽخ كقكا للهذزها  ذكر للدلي   م  ذلؾ.
ِا ِن ااقَّْخِ  َذا ُخَصٍ   َْ ْقُه اأْلََحةِا  ُ  ...ُتِمرُّ ِمْثَ    ِفي َغةِرٍز َاْم َتَخوَّ

(  ف ذيمما  لمداللا  م  كفكر  عر للذي  ككور ػ خ ك،ػذل َذا ُخَص ٍ كن   ػ )
 هف ،فاف للع أ كللنبابا. 

فمػػـ  كوػر  نػػد  للكنا ػا  ػػف ،ػفا كور مػػا  نػد كعػػألخ فقػػد األخطبب  كأهػا 
 كردف في أر عا هكلين فقطخ ككردف  ند  للكنا ا  ف هك،كؼ في وذوا.

 ما   كنا ػػا  ػػف  ػػدا هػػر تاببموكأكؿ للكنا ػػاف  ػػف ،ػػفا  نػػد  قكلػػ :  
 ػػػذكر للػػػدلي   مػػػ  ذلػػػؾ  إذ إف لر فػػػاع بهػػػد،ا ك مػػػك  أونػػػاء  ػػػدك،ا دليػػػ   مػػػ  

 ل  دلد،ا في للهيرخ ك مكغما للَا ا في للهر ا.  
  كنا ػا  ػف فيػ  هػاء للبحػر َوَايَس مبةٌ  ِبُشبرِن ااَبحبِر َمعبدولُ كوانيما: قكلػ :  

د  ك،فا   ك ذك   .  ك هيُّز   ف غير   ل بدُّ
  كنا ػػا  ػػف  فػػا قػػكل ـ حهػػار   ببُع َ واِلِمببِه فببي اأَلرِض َتحل بب ُ وَ  كوالومػػا: قكلػػ :  

 للكحشخ كهر ا رفع  إ ا،ا هف ل رض.
  كنا ػػػا  ػػػف  ػػػدا  كفمػػػا هػػػماـ َوَأُْ ُقهبببة ِمبببن َح بببُث َتخشبببى كرلبعمػػػا: قكلػػػ :   

 لل،ا د أف  ،ي ما.
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ككنا ا كعأل  ف هك،كؼ  نح،ر فػي كناي ػ   ػف حهػار للػكحش فػي 
بببةدي  خ كقكلػػ :  ذو َزَجب ٍ   خ كقكلػػ :  واِضببُح اأَل براِن  :  وذوػا هكليػن ،ػػي قكلػ 

   ااَكراديِس خةظي ااَلحِم ُزغلولُ 
   ؤكػػػد أف للهق،ػػكد نػػػكع  ػػاص هػػػف واِضبببُح اأَل ببراِن  كللكنا ػػا  نػػ  بالك،ػػػف  

 حهر للكحشخ ك،ك ذك لل كل،ر لل  ضخ للهعركؼ  بالقكا كللي اها.
كهػػا  -ك خ كفػػرط هػػر      ف للبعيػػر   ؤكػػد  ػػدا  ػػدذو َزَجبب ٍ كللكنا ػػا  نػػ  فػػي  

ـ  إذل ل ػػ د  هػػير  ِهػػهن لػػ  ،ػػكفخ كهػػا أنمػػا  ػػكحي بهزيػػد هػػف لإلهػػرلع فػػي  – قػػد 
ك،ػػك هػػكق  إ ا،ػػا للػػذؼ دؿ   م ػػ   –ِأ نػػ   إذ هػػا زلؿ  ِحو مػػا  مػػ  للبػػرؼ بالفعػػ  

ك،ك ها لنبع  هن  هػف ،ػكف كبمبػا دؿ  م ػ   –كبالقكؿ  –( يحدو نللههند )
كهػػا كػػاف فػػي إهػػرل   أقػػكػ با ػػ  لمػػا  مػػ  للبػػرؼخ  –( زجبب  ذوللههػػند إل ػػ  )

د ما للقرل ف.  ككمما دالالف لن وقف هف للكنا ا للهذككرا دؿ   ميما للهقاـ ك ي 
ك،كػػذل فػػاؽ كعػػأل ل  طػػ  فػػي  ػػدد للكنا ػػافخ حيػػ   مػػ.  ػػدد كنا ػػاف 
كعأل لوني   رخ  ينهػا لػـ  ػزد كنا ػاف ل  طػ   ػف هػبن. كقػد بػاءف كنا ػاف 

هؤد ػػا للَػػرض للهربػػك  هنمػػاخ ك،ػػك إ ،ػػاؿ للهعنػػ  للهػػرلد ه،ػػحكب ا  لل ػػا ريف
ل ك و ي  ا في للذ،ف   ف ذكر لل يء هػن دليمػ   بالدلي  كلل ر،افخ هها يزيد    كيد 

 أكقن كآكد في للنفس.
ا بم ذػػا فػػي ِبػػ  َّ كنا ػػاف كعػػألخ كقكلػػ :    ِفببي َدفَِّهببة ك،ػػذل هػػا نػػرل  كليػػح 

اُمهَ   , كقكل :  َاَعٌ   خ َوِجْلبُدَ ة ِمبْن ُأُطبوٍم َمبة ُ َؤيُِّابُه ... "  خ كقكلػ :  ة ِم ُ  ُ دَّ
َلْ َهببة ُثببمَّ ُ ْزِاُقببُه ..." كقكلػػ :  َْ ببة"  خ كقكلػػ : َيْمِشببي اْاُقببَراُد  خ َ ْتببُرْكَن اْاَحَصببى ِزَيما
خ كههػػا ،ػػك نحػػك   نػػد ل  طػػ  قكلػػ :  "َاببْم َيِقِهببنَّ ُرُ وَس اأْلُْكببِم َتْقِع ببُ "  كقكلػػ :
  .تامو
كػػػػذلؾ كػػػػاف لمكنا ػػػػا أور،ػػػػا للبػػػػال. فػػػػي إ ػػػػرلز للهعنػػػػ  للهبػػػػر د فػػػػي ،ػػػػكرا       

ـ   بػػ ِ ف  همهكهػػاخ ِ َقر َّ ػػ  هػػف أذ،ػػاف للهػػاهعيفخ كهػػا فػػي  ،ػػكير ل  طػػ  هػػا ألػػ
حهػػػار للػػػكحش هػػػػف  ػػػكؼ هػػػماـ لل،ػػػػا دخ ك بهػػػيد  ذلػػػؾ للهعنػػػػ  فػػػي ،ػػػػكرا 

َوَأُْ ُقهببة ِمببن َح ببُث هحهكهػػا  ػػف طريػػأ للكنا ػػا لل د عػػا للهػػذككرا فػػي قكلػػ :   
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  خ كال ي ناقض له حهاف ،ػذ  للكنا ػا هػن هػا ِذكَّػر ق ػ  هػف  ػدـ هذ هػا َتخشى
،ػػػذ  للبهمػػػا لهػػػا ذكػػػر ق ممػػػا هػػػف هعػػػاِف   ننػػػا حػػػيف نه حهػػػنما ،نػػػا نه حهػػػف 
 ،ػػكير،ا لهعنػػ  لل ػػكؼ لل ػػديد للػػذؼ حػػ    مػػاخ كل  رلبمػػا لمػػذل للهعنػػ  للعقمػػي  

ػ  ا هػػكبزا بَػض ل لنظػر  ػف هذ ه مػػا لمهعػاني للهػذككرا ق ممػػا أك فػي ،ػكرا حهَّ 
  دـ هذ ه ما.

ا ل فػػػػأ لل ػػػػا رلف  مػػػػ     ـ  هعنػػػػ  ه ػػػ رك  كههػػػا  بػػػػدر لإل ػػػػارا إل ػػػ  أف و ػػػػ
ػػا قػػكل ـ للناقػػاخ حيػػ  ك،ػػف لالونػػاف كقػػن قكل همػػا  مػػ   للكنا ػػا  نػػ خ ك،ػػك:  ف 

َو ببُع   ؿ ل  طػػ :  خ كقػاَوْ ُعُهببنَّ اأْلَْرَض َتْحِل بب ُ  ل رض بال حميػ خ فقػػاؿ كعػأل: 
  خ كقد هبقف للهكلزنا  يف لل ا ريف فػي ،ػذل للهعنػ  َ واِلِمِه في اأَلرِض َتحل  ُ 

 نػػػد للحػػػدي   ػػػف للبهمػػػا للِهق ي َّػػػداخ ك قػػػدـ للقػػػكؿ بػػػ ف كعب ػػػا فػػػاؽ ل  طػػػ  فػػػي 
لل ع ير  ف ،ذل للهعن    ن  رل ي دق قا في للهعن  لـ يرل ما ل  طػ خ كذلػؾ 

م  نزع لل افض  ل ككف أكف  كأقكػ فػي للداللػا  مػ  أن  ن،أل لفع ل رض  
 ف مػػػا كهػػػر ا رفعمػػػا قكل همػػػا  ػػػف ل رضخ كأهػػػا ل  طػػػ  فقي ػػػد للكقػػػن  ػػػػ )فػػػي( 
للظرف اخ ك،ك  قييد ال ي ناهأل هن ،ذ  للهر ا في للرفن للهع  ر  نما بال حمي   

  ن  يبع  هف ل رض ك اء  ل مؾ لل هرلف  ح ُّ ف   كق  ا.
ـ  ببببةدي للقػػػكؿ بػػػ ف كنا ػػػا ل  طػػػ   ػػػف حهػػػار للػػػكحش فػػػي قكلػػػ :  كػػػذلؾ  قػػػد 

    فيما  يء هف لل ناقض للحا،   ػيف للك،ػفيف  هنػن ااَكراديِس خةظي ااَلحِم
ػػػػا  لب ها مهػػػا فػػػػي للػػػذكرخ كهوػػػػ  ،ػػػذل لل نػػػػاقض  مػػػف هنػػػػ  كنا ػػػاف كعػػػػأل  هاه 

 ف رب حف كَّف    فيما. 
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 تتمة:
را  –ك رلكي مهػػػا  ذحػػػع لله  هػػػ  فػػػي هفػػػردلف لل ػػػا ريف  كال هػػػ ها لله،ػػػك 

ػػاخ  -هنمػػا   َ  ػػ وُّر كػػ  هنمهػػا بعكلهػػ  لل ي ػػا كظػػكل،ر للط  عػػا هػػف حكلػػ   ػػ وُّر ل بال
 دف هعاله   كيك  فػي  ،ػكير كػ  هنمهػا أ،ػـ هذهػو  مػؾ لل ي ػا لل،ػحرلك ا 

فنبػػػػػد كعب ػػػػػا  هػػػػػ عيف  ػػػػػبعض هعط ػػػػػاف للط  عػػػػػاخ خ ي  ػػػػػاش فيمػػػػػاللقاحمػػػػػا لل ػػػػػ
بباَلِم ف نحػػك: )كهفردل مػػا هػػف حكلػػ خ هػػ ْْ خ اْاِحببزَّاُن َواْاِم بب ُ خ اْاُغُ ببونَ خَطببةِمُس اأْلَ
ِاببب ِن ااقَّْخببب ِ  َْ ي ػػػ  ر  ػػػف ذلػػػؾ  كالِببببةْاُقوِر اْاَعَابببةِ  ُ   ، خ اْاَحَصبببىخ ِزْرِط بببُ ، 

)قةِابِا  ظمػر ذلػؾ فػي ألفاظػ :  ل  ط  فنرػ هفردل   ِههع قاا هف كحي  ي  ػ خ
خ َبحببَر ْةَقببَ ،  ااَزراغ بب ُ خ ذو اأَلشببةِ ، َبطببَن ااَغ بب ِ  خَمراِتُعببهُ خ ااَمببرِو، اأَلقةصبب  ُ 

، َشببَراِلُعهخ اأَل ببوا ِ  ، َمببْقَهالا  ااراِمببَي، ااغ ببُ ، خُرضببةِض ااَمببرِو، َأْطببةِل ااَقِاببيِّ
 . ُمَرمٌَّ ،  ِدمةِ  ااَوحِش، َوَ َج ااَجوزاِ ، َأْةص ُر 

ر قهػػػكا للهنػػػاخخ كك ػػػكرا ل رضخكػػػذلؾ    فكعػػػأل  نبػػػد كػػػذذ هنمهػػػا  ،ػػػك 
بباَلِم َمْجُهببوُل، إَذا َتَو َّببَدْس اْاِحببزَّاُن َواْاِم بب ُ  قػػكؿ: ْْ ْرَضببُتَهة َطببةِمُس اأْلَ ُْ َ ْتببُرْكَن خ " 

ا،  بْمِس َمْمُلبوُل اْاَحَصى ِزَيماة، َ ْوماة َيَظ ُّ ِبِه اْاِحْرَبةُ  ُمْصَطِخدا َكَأنَّ َضبةِحَيُه ِبةاشَّ
َع خ جعلس ُوْرُق اْاَجَقةِدِن َ ْرُكْضَن اْاَحَصةَو د خ َوَ ةَل ِاْلَقْوِم حةد هم ِ  ُلوا َوَ ْد َتَلفَّ

  ( . ِبةْاُقوِر اْاَعَاةِ   ُ 
زَّتبببُه  َكبببَأنَّ َشبببراراا"  كل  طػػػ   قػػػكؿ: َْ هبببة ِمبببن قةِابببِا ااَمبببرِو، َو َزببب َن َأذُرِْ

لبى اأَل بواِ ، َكَأنَّ مة َمسَّ ِمقُه ااَشمُس َمملبوُل، خ اأَلقةص  ُ  َْ ُابقُبُكُه َفهبةَجُهنَّ 
 ِمن ُرضةِض ااَمرِو َمفلوُل، ُماَتقِزٌ  َوَ َج ااَجوزاِ  َ هِجُمهة َاحَّ ااَشآز ِن" .

ا بم ذػػػػػا فػػػػػي  ػػػػػا  ظمػػػػػر  ػػػػػ وُّر كػػػػػ  هنمهػػػػػا بال ي ػػػػػا لل،ػػػػػحرلك ا كليػػػػػح  كأ ي 
)ُمْفِرٍد  لاله عانا بحيكلنا ما كدكل ما كطيكر،ا في ك،ف ناق  خ فنبد كعب ا يذكر:

، ِطْلبببٌح َمْهبببزُ  ٍَ ككػػػذلؾ للحػػػاؿ  نػػػد اْاِحْرَببببةُ ، ُوْرُق اْاَجَقبببةِدِن ، خ وُل، اْاُقبببَرادُ َاَهببب
)واِضببُح اأَل ببراِن، ِاَقببٍح، ااِجْحَشببةُن، وااُحببوُل،  ل  طػػ  للػػذؼ ذكػػر فػػي أ  ا ػػ :

   (.َكةاَط رِ خ ااَوحشِ 
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ـ  لل،الحافخ كلل،ذا كللهذـ  مػ  للهبعػك   للحهد  للذؼ  نعه     
ـ  لرحهػػػػا لم ريػػػػاف دمحم   ػػػػف   ػػػػد عخ ك مػػػػ  آلػػػػ  ك،ػػػػحب  أفيػػػػ  لل،ػػػػمكلف كأ ػػػػ

 لل هم هاف.
 كبعػػػػػػػػػػػػػد خخخ

درلها ك،ف للناقا  ند ك ذ هف كعػأل  ػف ز،يػرخ كل  طػ  درلهػا  فإف
 بذغ ا هكلزنا ل وهر لنا  ف بعض للن ا ج لل ي أ،هما:

:  خك كرلر،ػػػػا كقمػػػػا نعػػػػكف ل  طػػػػ  كلق ،ػػػػار،ا للهفػػػػردا كوػػػػرا نعػػػػكف كعػػػػأل أوالا
 كل ػػػ ذؼ ل كزلف لل،ػػػرف ا لله  ػػػارا  نػػػد لل ػػػا ريف. كللهػػػ أل فػػػي ذلػػػؾ  بػػػايف

للهمهػا للهنكطػا  مػا ناقػا ف ػ  كػ  هنمهػا ناق ػ خ كل ػ ذؼ  للهكقف للذؼ ك،ػف
خ كقػد ل  ػار كػ  هنمهػا هفردل ػ   دقػاخ فبػاءف هع  ػرا  ػف لل ػعكر للػػدل ميخ كػ  َّ 

را ل  ػػػاؿ لل ػػػا رخ فيػػػذ   ػػػف لنهػػػباهما هػػػن ط  عػػػا  ػػػها لمفكػػػراخ كه،ػػػك  كهبه َّ
ه ػمكر لل -في أغم ما  –للهقاـ للذؼ ه قف ف  خ كهذ ه ما  بر   . كها كلفقف 

  ف للعرأل ف ها ِ ه حهف في لإل  . 
بببة: ل فػػػأ لل ػػػا رلف فػػػي بعػػػض للهعػػػاني لل ػػػي حهم مػػػا ِبهممهػػػاخ كل  مفػػػا فػػػي  ثةقيا
يماخ كها لـ ، اغا ِب   للهعاني لل ي ل فقا ف خ كقد فاؽ كعألم ل  طَ  فيأكور،ا

يرلع ل  ط  دقا أ للهعن  في ، اغا بعض للبه خ كقن لل ناقض  يف بعض 
ؽ كلإلبادا.        ِبَهم خ ك  ،ذل للذؼ يبعمنا نحكـ لكعأل بال فك 

ل هػػهف لل،ػػػكر للفن ػػا  نػػػد لل ػػا ريف بعهػػأ لإل حػػػاء كللداللػػاخ ك قريػػػأل  ثةاثاببة:
لل  ػػ     نػػد،هاخ للهعنػػ خ ك  كيػػد خ ككػػاف لالهػػ طرلد  ، ،ػػا هػػف  ،ػػا ص 

هع  ب  ك  هنمها إل  للهبالَا في  عهيػأ للهعنػ خ ك ،ػكير هػا لنطػكف  م ػ  
 نفه  لل ا را هف ه ا ر كأحاه س. 

را هنمػػػػا  –لر بطػػػػف هفػػػػردلف لل ػػػػا ريف ك رلكي مهػػػػا  رابعاببببة:  –كال هػػػػ ها لله،ػػػػك 
ػػػػا بعكلهػػػػ  ػػػػا كو ق  هػػػػاخ فبػػػػاءف ناطقػػػػا لل ي ػػػػا كظػػػػكل،ر للط  عػػػػا هػػػػف حكلم لر باط 

هذهو  مؾ لل ي ػا لل،ػحرلك ا للقاحمػا لل ػي  ػاش فيمػا كػ ٌّ هنمهػاخ ه،ػك َّرا لمػا ب
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 أ  ها  ،كير.
بببة: كهق يػػػ  للحػػػاؿ  أك،ػػػاؼ كػػػ ِ  هنمهػػػا كنعك ػػػ  لط  عػػػا للهقػػػاـ هطابقػػػا خةماا

للػػذؼ ك،ػػف ف ػػ  ناق ػػ خ ههػػا يػػدؿ  مػػ  ،ػػدؽ  بر ػػا لل ػػا رخ ك هػػأ لنفعالػػ  
ػػػأ   مػػػاخ كهػػػا كرلء ذلػػػؾ هػػػف أوػػػر  مػػػ  لله مقػػػي للػػػذؼ يػػػزدلد إ هانػػػ   مػػػاخ كي عه 

 إحهاه    فا،يمما.
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  أهػػاس للبذغػػا   ػػي للقاهػػـ هحهػػكد  ػػف  هػػرك  ػػف أحهػػدخ للزه  ػػرؼ
،ػ(.  حقيأ: دمحم باه   يكف للهػكد. ط: دلر للك ػأل 346بار ع )ف 

 ـ. 4666 -،ػ  4146ل ناف. ل كل   –للعمه اخ  يركف 
  أهػػد للَابػػا فػػي هعرفػػا لل،ػػحابا   ػػي للحهػػف  مػػي  ػػف أ ػػي للكػػـر دمحم

 ف دمحم  ف   د للكريـ  ف   د للكلحد لل يباني للبزرؼخ  ز للديف ل ف 
 ػػػادؿ أحهػػػد   ػػػد  -،ػػػػ(  حقيػػػأ:  مػػػي دمحم هعػػػكض 840ل ويػػػر )ف 

 ـ. 4661،ػ /4143للهكبكد. ط: دلر للك أل للعمه ا. ل كل  
 د  -،ػ ( . نحقيأ: لحهد دمحم  اكر 448ل ،هع اف لأل،هعي )ف  

 ـ.4664ه،ر .للهابعا  –للهذـ دمحم ،اركف. ط: دلر للهعارؼ 
 ػػػي للفػػػرم  مػػػي  ػػػف للحهػػػيف  ػػػف دمحم  ػػػف أحهػػػد  ػػػف للميػػػوـ  ل غػػػاني  

،ػػػػ( .  حقيػػػأ: هػػػهير 438للهركلنػػػي ل هػػػكؼ للقر ػػػي ل ،ػػػ ماني )ف 
 با ر. ط: دلر للفكر.  يركف. للوان ا.

  للهحػػ ط فػػي لل فهػػير   ػػي ح ػػاف دمحم  ػػف يكهػػف ل ػػف  مػػي  ػػف للبحػػر
،ػػػػ(  حقيػػػأ: 213يكهػػػف  ػػػف ح ػػػاف أويػػػر للػػػديف ل ندلهػػػي )لله ػػػكف : 

 ،ػ.4140،دقي دمحم بهي . ط: دلر للفكر.  يركف. 
 حي   ف  مبا للهحاف  كبَ ا ل هاو  في للهعبزلف كللهير كلل ها   ل 

،ػػػ(. ط: دلر 664للعػػاهرؼ للحريػػي )ف  أ ػػ  بكػػر  ػػف دمحم  ػػف  حيػػ 
  يركف.  –،ادر 

 ػػد  ػػف هل  ػػام للعػػركس هػػف بػػكل،ر للقػػاهكس ػػد  ػػف   ػػد للػػرز لؽ هحه  حه 
( . ،ػػػػ4403 فللفػػػ ضخ للهمق ػػػأل بهر يػػػ خ للز  يػػػدؼ ) يللحهػػػينيخ أ ػػػ

 .: دلر للمدل ا. طأ: هبهك ا هف للهحققيفيحق 
 يف أ ػػي   ػػد ع  ػػاريخ لإلهػػذـ ككف ػػاف لله ػػا،ير كل  ػػذـ ل ػػهس للػػد

،ػ(.  حقيأ:  هر 216دمحم  ف أحهد  ف  وهاف  ف َقا عهاز للذ، ي )ف 
  ػػػػػػد للهػػػػػػذـ لل ػػػػػػدهرؼ. ط: دلر للك ػػػػػػاأل للعر ػػػػػػي.  يػػػػػػركف. للوان ػػػػػػاخ 
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 ـ .  4664،ػ / 4144
 فهن،ػػػكر ) ي  ػػػف أحهػػػد  ػػػف ل ز،ػػػرؼ للمػػػركؼخ أ ػػػدمحملػػػ  مػػػذيأل للمَػػػا 

. إح ػػاء لل ػػرل  للعر ػػي: دلر . طأ: دمحم  ػػكض هر ػػأليػػحق.   ،ػػػ(420
 ـ4004 يركف ل كل  

  . )وذو ا لل ردا وذو ا لل ػردا  ػردا للرهػكؿ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لحهػف حهػيف )هعا،ػر
 ،ػػػ .4100ط: دلر للك أل للقطريا . للدكحا. ل كل  

  للبػػاهن  حكػػاـ للقػػرآف ل  فهػػير للقرط ػػي   ػػي   ػػد ع دمحم  ػػف أحهػػد
ل ن،ػػارؼ لل زربػػي  ػػهس للػػديف للقرط ػػي )ف  ػػف أ ػػي بكػػر  ػػف فػػر  

،ػػػػ( .  حقيػػػأ: أحهػػػد لل ردكنػػػي كل  ػػػرل، ـ أطفػػػ ش. ط: دلر للك ػػػأل 824
 ـ.4681 -،ػ 4461لله،ريا. للقا،را . للوان ا 

 ػػػ(444 فبكػر دمحم  ػػف للحهػف  ػف دريػد ل زدؼ ) ي ػ  بهمػرا للمَػا، .
ل كلػ   . يػركف –: دلر للعمـ لمهذيػيف . طأ: رهزؼ هنير بعمبكييحق 

 .ـ4662
 حهػػػػد  ػػػػف إ ػػػػرل، ـ  ػػػػف   بػػػػكل،ر للبذغػػػػا فػػػػي للهعػػػػاني كلل  ػػػػاف كلل ػػػػد ن

يػبط ك ػدقيأ ك كويػأ: د. يكهػف . ،ػ( 4484 فه،طف  للما هي )
 . : للهك با للع،رياخ  يركف. طلل،هيمي 

  ح اا للحيكلف للك رػ لدمحم  ف هكه   ف   ه   ف  مػي للػدهيرؼخ أ ػي
 .،ػػػػ(. ط: دلر للك ػػػأل للعمه ػػػا606)ف  للبقػػػاءخ كهػػػاؿ للػػػديف لل ػػػافعي

 ،ػ.4141 يركف. للوان ا 
 هػػػرك  ػػػف بحػػػر  ػػػف هح ػػػكأل للكنػػػاني بػػػالكالءخ   ػػػي  وهػػػاف   للحيػػػكلف 

للنا ػػػػػػر: دلر للك ػػػػػػأل . ط:  ،ػػػػػػػ(433 فللميوػػػػػػيخ لل ػػػػػػمير بالبػػػػػػاحع )
 .،ػ 4141للوان ا .  يركف .للعمه ا

  ط: ،ػػػ(. 464لل ،ػػا ص   ػػي للفػػ و  وهػػاف  ػػف بنػػي للهك،ػػمي )ف
 للمي ا لله،ريا للعاها لمك األ. للرلبعا.

  . دركس لل ،ػػػريف. للقهػػػـ ل كؿ : فػػػي للهقػػػدهاف ك ،ػػػريف ل فعػػػاؿ
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 ػػ ليف: دمحم هحيػػي للػػػديف   ػػد للحهيػػد. ط: للهك بػػػا للع،ػػريا. ،ػػػيدل. 
 ـ.4663،ػ/ 4148 يركف. 

  .ػا دكر للحيكلف في لل ع ير  ف لل بر ا للبا،م ا. حهار للػكحش نهكذب 
ػػػػػاف .بحػػػػػ  هن ػػػػػكر بهبمػػػػػا للمَػػػػػا للعر  ػػػػػا  ده ػػػػػأ. د/ هػػػػػم هاف  للطع 

  ( .4( للبزء )61للعدد)
  ػػػػا.  ػػػػر  لإلهػػػػاـ أ ػػػػي ن،ػػػػر أحهػػػػد  ػػػػف حػػػػا ـ للبػػػػا،مي ديػػػػكلف ذؼ للره 

ـ لػػ   ،ػػاحأل ل ،ػػهعي. ركل ػػا لإلهػػاـ أ ػػي للعبػػاس وعمػػأل. حققػػ  كقػػد 
ك م ػػػأ  م ػػػ : د/   ػػػد للقػػػدكس أ ػػػك ،ػػػالو. هؤههػػػا لإل هػػػاف. ل كلػػػ . 

 ـ.                      4664،ػ /  4104
 لطفػػػي لل،ػػػقاؿخ ديػػػكلف  مقهػػػا للفحػػػ  ب ػػػر  ل  مػػػـ لل ػػػن هرؼ. حققػػػ : 

دري ػػا لل طيػػأل. رلبعػػػ : د/ ف ػػر للػػديف قبػػػاكا. ط: دلر للك ػػاأل للَر ػػػي 
 ـ. 4686،ػ / 4466بحمأل. ل كل . 

  :ك رؼ.  ػر  كدرلهػا ديكلف كعأل  ف ز،ير. ،نعا لإلهاـ أ ي هعيد للهُّ
د/ فريػػػػػػد قه حػػػػػػا. ط: دلر لل ػػػػػػكلؼ لمطبا ػػػػػػا كللن ػػػػػػر. للريػػػػػػاضخ دلر 

 ـ.4666،ػ / 4140كل  للهط ك اف للحديوا. بدا. ل 
  للػػركض ل نػػف فػػي  ػػر  للهػػيرا للن ك ػػا ال ػػف ، ػػاـ   ػػي للقاهػػـ   ػػد

،ػ(.  حقيأ:  هر   د 364للرحهف  ف   د ع  ف أحهد للهميمي )ف 
للهػػػػػذـ للهػػػػػذهي. ط: دلر إح ػػػػػاء لل ػػػػػرل  للعر ػػػػػي.  يػػػػػركف. ل كلػػػػػ  

 ـ.4000،ػ/ 4144
 للفػػرم   ػػد للػػرحهف  ػػف  ير فػػي  مػػـ لل فهػػير لبهػػاؿ للػػديف أ ػػزلد للههػػي

 حقيػػأ:   ػػد للػػرزلؽ للهمػػدؼ. ط: . ،ػػػ(362 مػػي  ػػف دمحم للبػػكزؼ )ف 
 ،ػ.4144دلر للك األ للعر ي.  يركف. للطبعا: ل كل  

  هػػػير أ ػػػذـ للنػػػبذء ل ػػػهس للػػػديف.  حقيػػػأ : هبهك ػػػا هػػػف للهحققػػػيف
 إ ػػػػػرلؼ لل ػػػػػيخ  ػػػػػعيأل ل رنػػػػػاؤكط. ط: هؤههػػػػػا للرهػػػػػالا. للوالوػػػػػا خ 

 ـ.4663،ػ /  4103
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  ػػػػػػ(.  حقيػػػػػأ: ه،ػػػػػطف  للهػػػػػقا 444للهػػػػػيرا للن ك ػػػػػا ال ػػػػػف ، ػػػػػاـ )ف،
كل  ػػػػرل، ـ ل   ػػػػارؼ ك  ػػػػد للحفػػػػ ع لل ػػػػم ي. ط:  ػػػػركا هك بػػػػا كهطبعػػػػا 

 ـ. 4633 -،ػ 4423د  به،ر. للوان ا ه،طف  للبا ي للحم ي كأكال
  ػم   – ر  ق،يدا كعأل  ف ز،ير )بانف هعاد( في هػد  رهػكؿ ع،

ال ف حبا للحهكؼ.  حقيػأ: د/  مػي حهػيف لل ػكلأل.  –ع  م   كهمـ 
 .ـ4663،ػ / 4108ط: هك با للهعارؼ. للرياض. 

  .ػػك رؼ  ػعر ل  طػ . أ ػي هالػػؾ غ ػا   ػف غػػك  لل َم ػي. ،ػنعا  للهُّ
أل .  حقيػػأ: د/ ف ػػر للػػديف قبػػاكا ركلي ػػ   ػػف أ ػػي بعفػػر دمحم  ػػف ح يػػ

فكػػػػر. ل  هػػػػد ف ػػػػ   مػػػػ  نهػػػػ ا نقمػػػػف هػػػػف  ػػػػط للهؤلػػػػف( . ط: دلر لل)
 .ـ4668ده أ 

  لل ػػػعر كلل ػػػعرلء   ػػػي دمحم   ػػػد ع  ػػػف ههػػػمـ  ػػػف ق يبػػػا للػػػدينكرؼ )ف
 ق.4144،ػ( . ط: دلر للحدي . للقا،را 428

  ػعرلء للن،ػػرلن ا . بهعػػ  ككقػػف  مػػ  طبعػػا ك ،ػػح ح : رزؽ ع  ػػف 
،ػػػ( . للنا ػػر: 4418يكهػػف  ػػف   ػػد للههػػ و  ػػف  عقػػكأل  ػػي ك ) ف 

 .ـ 4660 هك ييف.  يركف هطبعا لآلباء للهرهميف لل
 ن،ػػر إهػػها ي   ػػف حهػػاد  ي ػػ  لل،ػػحا   ػػام للمَػػا ك،ػػحا  للعر  ػػا

: . ط حقيػػػأ: أحهػػػد   ػػػد للَفػػػكر  طػػػار. ،ػػػػ(464 فللبػػػك،رؼ للفػػػارل ي )
  .ـ 4662 /  ،ػ 4102للرلبعا .  يركف  .دلر للعمـ لمهذييف

  ـ  ف   يد ع للبهحي بالكالءخ أ ي طبقاف فحكؿ لل عرلء لدمحم  ف هذ 
 –أ: هحهػػكد دمحم  ػػاكر. ط: دلر للهػػدني يػػ،ػػػ(.  حق444  ػػد ع )ف 

 كها بعد،ا. 401/ 4بدا. 
  للطػػػرلز  هػػػرلر للبذغػػػا ك مػػػـك حقػػػا أ لإل بػػػاز ل حيػػػ   ػػػف حهػػػزا  ػػػف

 مػػػي  ػػػف إ ػػػرل، ـخ للحهػػػيني للعمػػػكؼ  للطػػػال ي للهمقػػػأل بالهؤيػػػد بػػػا   )ف 
 ق.4144 يركف. ل كل ،ػ(. ط: للهك با للعن،ريا . 213
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  للعهدا في هحاهف لل عر كآدلب    ي  م  للحهف  ف ر يأ للقيركلني
،ػػػ(  حقيػػأ: دمحم هحيػػي للػػديف   ػػد للحهيػػد. ط: دلر  184ل زدؼ )ف 

 .468/ 4ـ. 4664 -،ػ 4104للبي . لل اهها 
 طػػا،ر دمحم  ػػف  عقػػكأل للفيركزآبػػادػ  يهبػػد للػػديف أ ػػل للقػػاهكس للهحػػ ط

  حقيػػػػػأ: هك ػػػػػأل  حقيػػػػػأ لل ػػػػػرل  فػػػػػي هؤههػػػػػا للرهػػػػػالا. ،ػػػػػػ(642 ف)
: هؤههػػا للرهػػالا لمطبا ػػا كللن ػػر ط.  إ ػػرلؼ: دمحم نعػػ ـ للعرقِهكهػػي

 .ـ 4003 -،ػ 4148 للواهنا. ل ناف –كلل كزينخ  يركف 
 ػػد للػػرحهف لل ميػػ   ػػف أحهػػد  ػػف  هػػرك  ػػف  هػػ ـ  ي ػػ  ك ػػاأل للعػػيف  

له زكهػػػػيخ د أ: د همػػػػدؼ ليػػػػحق.   ،ػػػػػ(420 فللفرل،يػػػػدؼ للب،ػػػػرؼ )
 .: دلر كهك با للمذؿ. طإ رل، ـ للهاهرل ي

  ك اؼ  ف حقا أ غكلهض لل نزي    ي للقاهػـ هحهػكد  ػف  هػرك  ػف
،ػػػػػ(. ط: دلر للك ػػػػػاأل للعر ػػػػػي. 346أحهػػػػدخ للزه  ػػػػػرؼ بػػػػػار ع )ف 

 ،ػ . 4102 يركف. للوالوا 
   كذهػػػػ ك اف لل ػػػػعر للعر ػػػػي. للهعمقػػػػاف للع ػػػػر. درلهػػػػا فػػػػي لل  ػػػػكي

 . د/ ،ذ  رزؽ. كلل  كي 
  لهػػاف للعػػرأل لػػدمحم  ػػف هكػػـر  ػػف  مػػ خ أ ػػي للفيػػ خ بهػػاؿ للػػديف ل ػػف

. ،ػػػ( . ط: دلر ،ػػادر244)ف  يلإلفريقػػ يهنظػػكر ل ن،ػػارؼ للرك فعػػ
 ق4141 يركف. للوالوا . 

 للقزكينػػي للػػرلزؼخ أ ػػي  هبهػػ  للمَػػا ال ػػف فػػارس أحهػػد  ػػف فػػارس  ػػف زكريػػاء
،ػػػػػ(. درلهػػػػا ك حقيػػػػأ: ز،يػػػػر   ػػػػد للهحهػػػػف هػػػػمطاف. ط: 463للحهػػػػيف )ف 

 ـ. 4668 -،ػ  4108 - يركف. للوان ا  –هؤهها للرهالا 
 للحهػػػف  مػػػي  ػػػف إهػػػها ي   ػػػف هػػػيد   ي ػػػ  للهحكػػػـ كللهحػػػ ط ل  ظػػػـ

: دلر للك ػػػأل . طأ:   ػػػد للحهيػػػد ،نػػػدلكؼ يػػػحق  (،ػػػػ136ف: )للهرهػػػي 
 .ـ 4000 -،ػ  4144ل كل .  يركف –للعمه ا 
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  ه  ،ػػر  ػػاريخ ده ػػأ ال ػػف  هػػاكر لػػدمحم  ػػف هكػػـر  ػػف  مػػ خ أ ػػي للفيػػ خ
،ػػػػػ( . 244لإلفريقػػػػي )ف  يبهػػػػاؿ للػػػػديف ل ػػػػف هنظػػػػكر لالن،ػػػػارؼ للرك فعػػػػ

 حقيأ: ركح ا للنحاسخ رياض   د للحهيػد هػرلدخ دمحم هط ػن. ط: دلر للفكػر 
 ـ.4661،ػ/ 4104لمطبا ا كلل كزين كللن ر. ده أ. هكريا. ل كل 

 فللحهػػػف  مػػػي  ػػػف إهػػػها ي   ػػػف هػػػيد  للهرهػػػي ) ي ػػػ  لله ،ػػػص 
 –: دلر إح ػػاء لل ػػرل  للعر ػػي . طأ:  ميػػ  إ ػػرل،ـ بفػػاؿيػػحق  ،ػػػ(136
 .ـ4668،ػ 4142ل كل  .  يركف

 ػػػف  مػػػي حهػػػد  ػػػف دمحم  لله،ػػػبا  للهنيػػػر فػػػي غريػػػأل لل ػػػر  للك يػػػر  
: للهك بػػػػا . ط ،ػػػػػ(220نحػػػػك  فللعبػػػػاس ) يللفيػػػكهي وػػػػـ للحهػػػػكؼخ أ ػػػػ

 . يركف –للعمه ا 
  للحهيف   د للباقي  ف قانن  ف هرزكؽ  ف كلوػأ    يهعبـ لل،حابا

،ػػػػػػ(  حقيػػػػػأ: ،ػػػػػذ   ػػػػػف هػػػػػالـ 434ل هػػػػػكؼ بػػػػػالكالء للبَػػػػػدلدؼ )ف 
             .،ػ4146للهدينا للهنكرا. ل كل  لله،رل ي. ط: هك با للَر اء ل وريا.

 يس  ػف زكريػاء للقزكينػي للػرلزؼخ أ ػحهد  ف فار   هعبـ هقاي س للمَا 
: دلر . طأ:   ػػػػػػػد للهػػػػػػػذـ دمحم ،ػػػػػػػاركف يػػػػػػػحق  ،ػػػػػػػػ(463 فللحهػػػػػػيف )

 ـ.4626/،ػ 4466.للفكر
  هعرفا لل،حابا   ي نع ـ أحهػد  ػف   ػد ع  ػف أحهػد  ػف إهػحاؽ  ػف

،ػػ( .  حقيػأ:  ػادؿ  ػف يكهػف 140هكه   ف همػرلف ل ،ػ ماني )ف
                .ـ4666ق /4146للعزلزؼ. ط: دلر للكطف لمن ر. للرياض. ل كل  

   ،في ،نعا لإل رلأل   ي للقاهـ هحهػكد  ػف  هػرك  ػف أحهػدخ للهف
،ػػػػػ(.  حقيػػػػأ: د.  مػػػػي  ػػػػك همحػػػػـ. ط: 346للزه  ػػػػرؼ بػػػػار ع )ف 

 ـ.4664 يركف. ل كل  –هك با للمذؿ 
  ػػ( .  حقيػأ ك ػر : أحهػد 486للهفيم اف لمهفي  للي ي )ف نحػك،

 دمحم  ػػػػػاكر ك   ػػػػػد للهػػػػػذـ دمحم ،ػػػػػاركف. ط: دلر للهعػػػػػارؼ. للقػػػػػا،را.
 للهادها.
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ادجلد اخلامس( -حولوة كلوة اللغة العربوة بإيتاى البارود )العدد الثاين والثالثون   

  ﴿1636﴾  
  

 فهرس املىضىعات

 1684 اامقدم 
 1682 ااتمه د
 1664 .للك،ف بالكمها :اامحور األول

: للداللا للهعبه ا.  1661 أكال 
 1664 .كزف لل،رفيوان  ا: داللا لل

 1666 والو ا: داللا للنعف.
 1603 للك،ف بالبهما :اامحور ااثةقي
: للبهما للهَؤه َّ   1608 ا.هَ أكال 
 1648 دا.وان  ا: للبهما للهقيَّ  

 1644 لل،كرا للفن ا  :ااثةاثاامحور 
: لل     .  1644 أكال 

 1614 وان  ا: لاله عارا.
 1613 والو ا: للكنا ا. 

 1616   ها 
 1630 ااخةتم 

 1634 ثزس اامصةدر واامراجع
ةس  1636 فهرس ااموضْو
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