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 السرد القصصي في األدب العربي القديم

 األستاذ الدكتور: كمال أحمد غنيم
 منتدى اإلبداع الثقافيرئيس 

 

الخمض ل٪ ًا عب ٦ما ًيبػي لجال٫ وظه٪ 
ُٓم ؾلُاه٪، ؤهذ ٦ما ؤزىِذ ٖلى هٟؿ٪، ال  ٖو

ؤخصخي زىاء ٖلُ٪ ًا هللا. ونّل اللهم وؾلم وباع٥ ٖلى 
لى آله وصخبه ومً هبٗه مً ٖباص  ؾُضها مدمض، ٖو

 هللا الهالخحن بلى ًىم الضًً، وبٗض: 

ولضث ظمالُاث الؿغص ال٣هصخي في ؤصبىا 
الٗغبي مىظ اللخٓاث ألاولى التي وعص بلُىا ٞحها هبٌ 

ن ٖاما ؤو ؤلابضإ الٗغبي ٢بل الهجغة بماثت وزمؿح
ماثخحن. وحؿللذ في زىاًا الخُاة ألاصبُت، قٗغا وهثرا، 
م ٞخىظها باخخىاء عبٗه ٖلى  ختى ظاء ال٣غآن ال٨ٍغ
ت بما ًهلر  ألا٢ل لخل٪ الجمالُاث في مساَبت البكٍغ

 ؤخىالها.
وجُىع ألامغ ٖبر الٗهىع ألاصبُت الٗغبُت 
اإلاخخالُت في ؾلؿلت مً الُٗاء ال٣هصخي اإلالهم، 

ٌٗخض به، وبن لم ٌك٩ّل ْاَغة جىاٞـ  يمً خًىع 
الكٗغ م٩اهخه، ونىال بلى ٖهغها ٖهغ الضو٫ 
وؤلاماعاث الشاوي، الظي ؤنبذ الؼمً ُٞه ػمً ال٣هت 

 في حٗبحر الٗضًض مً الى٣اص واإلااعزحن.
وال ق٪ ؤن الُٗاء ال٣هصخي ًدخاط بلى 
صعاؾاث جبلىع حجم وظىصٍ وج٣اعب ظمالُاجه، ومً 

ش ألاصبي والجمالي َىا ٧ان مكغوٖىا ال ٨بحر في الخإٍع
لل٣هت والضعاما في ؤصبىا الٗغبي ٖبر الؿىىاث ال٣لُلت 

 اإلاايُت.
والُىم وؿعى بلى جد٤ُ٣ طل٪ الُمىح مً 
زال٫ ؤبدار بزىة ؤٖؼاء ظمٗىا بهم ال٣ضع الجمُل 
إلاداولت ؾبر ؤٚىاع جل٪ الٗهىع ال٣ضًمت مً زال٫ 

ش جدب٘ الىهىم التي جمخٗذ بجمالُاث الؿغص  في جاٍع
 ؤمخىا. 

وؤؾإ٫ هللا ٖؼ وظل ؤن ٩ًىن طل٪ م٣ضمت 
ش ؤ٦بر وجدلُل ؤٖم٤ لخل٪ اإلاغاخل، و٢ض  ؤوؾ٘ لخإٍع
ؤهجؼها في اإلاغخلت الؿاب٣ت صعاؾاث ًٖ ٖهغ الضو٫ 
وؤلاماعاث الشاوي، مً زال٫ عنض الىا٢٘ الؿُاسخي 
ً الكٗغ ومالمذ الخُىع  الث، ٞو والخًاعي لخل٪ الضٍو

ُه الغواًت وؤبغػ الكٗغاء، وا لًٟ ال٣هصخي بىٖى
وال٣هت ال٣هحرة واإلاؿغخُت والؿحرة الظاجُت وال٣هت 
ت، ووؿحر الُىم بسُىاث واز٣ت هدى عنض  الكٍٗغ
الؿغص في ٖهىعها الؿاب٣ت جباٖا، وهللا وؿإ٫ ؤن 

.٤ُ  ٨ًخب لىا الؿضاص والخٞى
 ؤ.ص. ٦مـا٫ ؤخمض ٚىُم
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 العشد اللفص ي في العفش الجاَلي
 فعبذ الشخمً الع

 

 
لت  جمحز الٗهغ الجاَلي باألقٗاع الجٍؼ
والهاصٞت، التي وِٗل ظمالها بلى ٖهغها َظا، ووؿخمض 
ت الىا٢ُٗت،  مجها ألالٟاّ الخالبت، والخ٨م ال٣ٍى
وللٗهغ الجاَلي خ٩اًاث وؤؾاَحر، ٞخذ للضاعؾحن 
واإلاهخمحن بالكٗغ الٗغبي والًٟ ال٣هصخي آٞا٢ًا واؾٗت 

ت ا للٛت الٗغبُت، ٖلى ٦شحر ظضًا، خُض اقخملذ مىؾٖى
مً ؤقٗاع و٢هو وؤؾاَحر الجاَلُحن، الظي لهم 
اث،  الًٟل بدًىع اللٛت الٗغبُت في ؤٖلى اإلاؿخٍى
و٧ان للؿغص ال٣هصخي في الٗهغ الجاَلي صوعًا باعػًا، 
جًٗه اإلاىاهج في مباخض اللٛت الٗغبُت في ؤٚلب 
اإلاغاخل الضعاؾُت، الظي ًًٟي ٖلى اإلاخٗلمحن، 

خٗت، وا٢خباؽ ال٨شحر مً الخ٨م، وحٗلم الكٗىع باإلا
ال٨شحر مً ألامشا٫، وجؼوٍضها بإَم ؤزباع ألامم الؿاب٣ت 

م. حَر  مً َب٣ت الكٗغاء ٚو
ٗخبر الؿغص ال٣هصخي ٌٗض مً ؤبغػ ألاؾالُب الٟىُت  َو
غ وا٢ٗهم، وجٟانُل  التي ًلجإ بلحها الكٗغاء لخهٍى

خُاتهم، ٞهظا البدض )الؿغص ال٣هصخي في الٗهغ 
ت، وألمشا٫ الجاَ لي( ًدىاو٫ مىيٕى ال٣هت الكٍٗغ

الٗغبُت و٢ههها، والخ٨مت واإلاشل، وؾُدىاو٫ ؤًًًا 
ؤزباع ألامم الؿاب٣ت، وألاؾاَحر، الظي ًخٗل٤ بالؿغص 

 .ال٣هصخي في الٗهغ الجاَلي
جىيُذ ؤَمُت الؿغص ال٣هصخي في  مؽيلت البدث:

الٗهغ الجاَلي، م٘ جىيُذ الهلت بُجها وبحن الؿغص 
 الخضًض. الٗغبي

ت، وط٦غ  ؤَمُت البدث: جىيُذ ٨ٞغة ال٣هت الكٍٗغ
 هبظة ًٖ الخ٨م وألامشا٫ في الٗهغ الجاَلي.

 ؤَذاف البدث:

 جىيُذ البىاء ال٣هصخي في الىهىم اإلاسخلٟت. -

جدضًض مٓاَغ الؿغص ال٣هصخي في الٗهغ  -
 الجاَلي.

 الذساظاث العابلت:
 (7187دساظت معمشي، عاؼىس )
ىهت ب: " ظمالُاث الؿغص َضٞذ َظٍ الغؾالت اإلاٗى

ال٣هصخي في الكٗغ الجاَلي" بلى ال٨ك٠ ًٖ 
ال٣هت في قٗغ الكٗغاء الجاَلُحن و٦ظا الكٗغاء 
ت  ا في مجمٖى الهٗالُ٪ مً زال٫ جدب٘ ٖىانَغ
مً ؤقهغ ٢هاثضَم، وبًجاص ٖال٢ت جغبِ الكٗغ 
بال٣هت في قٗغ ؤبغػ قٗغاء الٗهغ الجاَلي 

حر الهٗالُ٪. وعنض ال جىاهب الهٗالُ٪ ٚو
م مً زال٫  الجمالُت في ؾغص ال٣هو في ؤقٗاَع
ت  ٚلبت الٗىانغ ال٣ههُت في ههىنهم الكٍٗغ

(1). 

                                                 
( 

1
ىت  ( اقىع نبًر ظامٗت الٗغبي بً مهُضي،  ،7117مٗمغي، عمِؿاء، ٖو

 .٧لُت آلاصاب، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، الجؼاثغ
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اك )  (7183دساظت ًىظف، ٍس
سُت الؿغص الجاَلي،  غوخاث خى٫ جاٍع جدباًً ألَا
ذي للؿغص ال٣هصخي الٗغبي  وخى٫ الىظىص الخاٍع
٤ مً الباخشحن ًىٟي  ٢بل ؤلاؾالم، ٞهىا٥ ٍٞغ

ُت ٢بل ؤلاؾالم مؿدىضًا بلى وظىص ؤي ٢هت ٖغب
٤ آزغ  ىا٥ ٍٞغ ُٚاب ههىم ٢ههُت مضوهت، َو
ًا٦ض وظىص َظٍ ال٣هت مؿدىضًا بلى ؤصلت 
٤ زالض ال ًىٟي  ىا٥ ٍٞغ واٞتراياث مُٗىت، َو
وظىص ٢هت ظاَلُت ول٨ىه ًٟترى ؤجها وظضث زم 
حٗغيذ لئل٢هاء. وتهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى 

غوخاث لشالر مبِىًا س ٛغاتها مىا٢كت َظٍ ألَا
مخىؾال بظل٪ الى بُان وؿبُتها ومدضوصًت بًٗها 
البًا ما ًلجإ الباخشىن بؿبب ُٚاب  ؤخُاهًا، ٚو
الىزاث٤ ؤو ه٣هها. بلى بٖما٫ خضوؾهم اإلاجغصة 

غويهم ألا٢غب بلى اإلاهاصعاث اإلاى٣ُُت )  (. 7ٞو
 الخعلُب على الذساظاث العابلت:

 .َذف الذساظت:8
مٗمغي،  خُض َضٞذ الضعاؾت ألاولى صعاؾت

( ظمالُاث الؿغص ال٣هصخي في 7117ٖاقىع )
الكٗغ الجاَلي" بلى ال٨ك٠ ًٖ ال٣هت في قٗغ 

 الكٗغاء الجاَلُحن و٦ظا الكٗغاء الهٗالُ٪ 
ت مً ؤقهغ  ا في مجمٖى مً زال٫ جدب٘ ٖىانَغ
٢هاثضَم، وبًجاص ٖال٢ت جغبِ الكٗغ بال٣هت في 
حر  قٗغ ؤبغػ قٗغاء الٗهغ الجاَلي الهٗالُ٪ ٚو

 الُ٪.الهٗ
بِىما َضٞذ الضعاؾت الشاهُت صعاؾت ًىؾ٠، 

اى ) غوخاث لشالر  (7112ٍع بلى مىا٢كت َظٍ ألَا
مبِىًا سٛغاتها مخىؾال بظل٪ الى بُان وؿبُتها 
البًا ما ًلجإ الباخشىن  ومدضوصًت بًٗها ؤخُاهًا، ٚو
بؿبب ُٚاب الىزاث٤ ؤو ه٣هها. بلى بٖما٫ 

                                                 
 ( 

7
اى، ًىؾ٠  (  ، مجلت آلاصاب والٗلىم الاظخماُٖت، ظامٗت 7112ٍع

 ٞغخاث ٖباؽ، الجؼاثغ.
 

غويهم ألا٢غب بلى اإلا هاصعاث خضوؾهم اإلاجغصة ٞو
 .اإلاى٣ُُت

 .اإلاىهج:7
اؾخسضمخا ٧ل مً الضعاؾخحن صعاؾت مٗمغي، 

اى )7117ٖاقىع ) ( 7112(، وصعاؾت ًىؾ٠، ٍع
 اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي.

 .الىخاثج:3
( بإن الكٗغ 7117ؤْهغث صعاؾت مٗمغي، ٖاقىع )

الجاَلي ًدىي بيُت ؾغصًت و٢ههُت، وجىاو٫ 
الكٗغ الجاَلي ٢هو مسخلٟت ٣٦هو 

غاث الٗاَُٟت و٢هو الخُىان و٢هو اإلاٛام
اإلاٗاع٥ وألاًام. بِىما ؤْهغث هخاثج صعاؾت ًىؾ٠، 

اى ) ( بُان وؿبُت ومدضوصًت الؿغص 7112ٍع
 ال٣هصخي ووظىصٍ ٢بل ؤلاؾالم. 
ت : اللفت الؽعٍش  اإلاخىلب ألاٌو

ف اللفت:  حعٍش
ئاتها ٦ما  هي الخٗبحر ًٖ الخُاة ب٩ل جٟانُلها وظٍؼ

الخىاصر الخاعظُت،  جمغ في الؼمً، ممشلت في
ى ؤن  واإلاكاٖغ الضازلُت، م٘ ٞاع١ واخض، َو
ال٣هت ازخُاع وجيؿ٤ُ، ازخُاع لخاصزت ؤو ٖضة 
خىاصر، جبضؤ وجيخهي في ػمً مدضوص، وجهىع ٚاًت 
مُٗىت، وحؿا١ ظؼثُاتها ؾُا٢ًا مُٗىًا ًاصي بلى 

غ َظٍ الٛاًت   . (2)جهٍى
 

ت مهُلر  م مً ؤن مهُلر ال٣هت الكٍٗغ بالٚغ
ض، ؤزظ م٩اهه مً ا٢تران وجال٢ذ زُابي خضً

ال٣هت والكٗغ في هو واخض، ٞخىلض ٖىضثظ 
زُاب ؤصبي ظضًض ًمخاػ باإلاخٗت والجمالُت، بال ؤن 
ت هٟؿها ٧ىظىص ٖلى ؤعى الىا٢٘  ال٣هت الكٍٗغ
ْهغث مىظ ٖهىص وؤظُا٫ بُٗضة، ٞاإلاُل بلى جضازل 
ال٣هت م٘ الكٗغ لُيخج لىا ما ٌؿمى )بال٣هت 

                                                 
) 

2
اى  )  مى٢٘ ال٨ترووي. https://2u.pw/Lz8ya 7112ًىؾ٠، ٍع

https://2u.pw/Lz8ya
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ت(  بضا ٦ٓاَغة ٞىُت باعػة في الكٗغ الٗغبي الكٍٗغ
مىظ الٗهغ الجاَلي ٞمٗٓم اإلاٗل٣اث جخًمً 

 ط٦غي خىاصر 
ظغث للكاٖغ ٣ًهها في ظؼء مً ٢هُضجه ٖلى 
ظؼء الخٟازغ بيؿبه ؤو شجاٖخه ؤو بؿالخه في 

 .(4)الخغوب 
بطَا ٣ٞض جضازلذ ال٣هت م٘ ال٣هت الٗغبُت مىظ 

ً بىا٦حر وكإة الكٗغ الٗغبي، ٞال هُا ل٘ ؤخض صواٍو
الكٗغاء مىظ ٖهغ الجاَلُت ختى ًىمىا َظا، بال 
و٧اهذ ال٣هت خايغة في نٟداجه، ٞىجض ال٣هت 
ت بك٩ل مخمحز في ٢هاثض )امغئ ال٣ِـ،  الكٍٗغ
ٖىترة بً قضاص، ٖمغ بً ؤبي عبُٗت، اإلاخىبي، ابً 

 ً  .(5)الغومي، البدتري...( ونىاًل بلى ال٣غن الٗكٍغ
حن ظاػما: "بهجي ال ؤؾخُُ٘ في خحن ًغي ؤخض الباخش

ؤن ؤئ٦ض ؤن ال٣هُضة الٗغبُت حٗض بىاًء ٢ههُا 
مخ٩امال جىاٞغث ُٞه ٧ل ؤَغاٝ ال٣هت، وجىخضث 
في ؤق٩الها ٧ل الًغوب الٟىُت، وال٣ضعاث ألاصبُت 
التي صٞٗذ بٌٗ هماطظها بلى الخٟى١ ٞدملذ 

 .(6) "ؤق٩ا٫ ال٣هو
ت في الٗهغ الجاَلي:  ومً ؤبغػ ال٣هو الكٍٗغ

 للفت في ؼعش امشت اللِغ:ا
وماطا ٖلُىا لى يغبىا في ؤٚىاع الؼمً البُٗض هىٓغ 
مًٗا َل اؾخُاٖذ الجاَلُت ؤًًًا ؤن ج٣ضم 
قٗغًا؟ وماطا ٖلحها بن ٞٗلذ؟ ٞال الجاَلُت وال 
الكٗغاء الظًً ظاءوا بٗض الضًً الخى٠ُ ٢هضوا 
ؤن ٨ًخبىا ٢هت ُٞما ًىٓمىن مً قٗغ، بل بن 

 جغص ٖلى ؤطَاجهم ظمًُٗا. ٨ٞغة ال٣هت لم ج٨ً

                                                 
(4

 ( اإلاغظ٘ هٟؿه. 
 
5

ت( ( ٢هُضة الغاعي  -ٖىض الجىاَغي  -ال٣هت الكٍٗغ
https://2u.pw/O1Zs  

(
6
 اإلاغظ٘ هٟؿه. (

ٞلىل٤ هٓغة ٖلى بٌٗ قٗغ امغت ال٣ِـ. ولٗل 
٢هت امغت ال٣ِـ ظضًغة بإن جغوي. ٞهي مً ؤمخ٘ 
ش الكٗغاء الٗغب. ٞإبى امغت ال٣ِـ  ما ظاء به جاٍع
َى حجغ بً الخاعر و٢ض ٧ان مل٩ًا ٖلى ؤَل بجي 
ُٟان. و٧ان امغت ال٣ِـ ًدب ؤن ٌكغب  ؤؾض ٚو

صخب اليؿاء ٣ى٫ الكٗغ. و٧ان ؤبٍى  الخمغ ٍو ٍو
٤ًُ به، ختى ل٣ض ؤمغ  ٨ًٍغ مىه َظا ظمُٗه ٍو
إحي له  ؤجباٖه آزغ ألامغ ؤن ًظَب به ُٞظبده ٍو

 بُٗيُه.
ول٨ً الخاب٘ ٧ان ؤخه٠ مً ؤن ًىٟظ ؤمغ اإلال٪. 
ٞتر٥ امغت ال٣ِـ زبِئًا. وطبذ ظاطعا وظاء بُٗىه 
بلى اإلال٪. ٞىضم حجغ ٖلى طل٪ ٞبكٍغ الخاب٘ ؤهه 

خل ولضٍ. ٞإمٍغ بإن ًإجُه به مً ٞىعٍ. ٞإحى لم ٣ً
به، ونٟذ ألاب، ول٨ً الابً ْل ٖلى ٢ى٫ 
الكٗغ، وصخبت اليؿاء، وقغب الخمغ، ٞإمغ به 
اف خُاة ه٨ضة، و٢اسخى ألاَىا٫ ختى  غص. ٖو ؤبٍى َو
ً لُىا٫  ، ولم حهب ؤخض مً ؤبىاثه آلازٍغ ٢خل ؤبٍى
 الشإع. ٞى٢٘ الشإع ٖلى امغت ال٣ِـ، و٢ض ٢ُل بهه
خحن وظض هٟؿه مُالبًا بيُل الشإع ألبُه، ٢ا٫: 
)يُٗجي نٛحرَا، وخملجي صمه ٦بحرًا، ال صخى 
ضًا ؤمغ( وؤلى ؤال  الُىم، وال ؾ٨غ ٚضًا، الُىم زمغ ٚو
ًإ٧ل لخمًا، وال ٌكغب زمغَا، وال ًضًَ بضًَ، وال 
ًهِب امغؤة، وال ٌٛؿل عؤؾه ختى ٣ًخل مً بجي 

 ؤؾض الظًً ٢خلىا ؤباٍ ماثت.
، ول٨ىه  و٢ض اؾخُإ امغئ ال٣ِـ ؤن ًىا٫ زإٍع

٤ الشإع، ٣ٞض ٢ُل بهه  ٤ آزغ، ٚحر ٍَغ ٢خل ًٖ ٍَغ
زغط بلى ؤعى الغوم ًُلب الخماًت مً ال٣ُهغ 
بىؾخيُاهىؽ، ول٨ىه ؤخب ابيخه ٞإخبخه، وؾم٘ 
ال٣ُهغ، ٞإظم٘ ؤمٍغ ٖلى ٢خله، ٞهغب امغئ 
ال٣ِـ، ول٨ً جاب٘ ال٣ُهغ ؤصع٦ه ٖىض ؤه٣غة، و٢ا٫ 

ضٍ لُىٗم ٖلُه بدلت ظضًضة،  له بن اإلال٪ ٧ان ًٍغ
و٢ضم عؾى٫ ٢ُهغ الخلت بلى امغت ال٣ِـ ٞةطا هي 

https://2u.pw/O1Zs
https://2u.pw/O1Zs
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مؿممت، و٧ان الجى خاعًا ٞؿاٖض الٗغ١ الؿم ؤن 
ًٗا، وماث امغئ ال٣ِـ.  ٌؿغي ؾَغ

ؤلؿذ جغي في خ٩اًت اإلال٪ ؤن ٣ًخل ابىه. ُٞٗض٫ 
الخاب٘ ًٖ جىُٟظ ألامغ، مالمذ ال٣هو الٛغبي 

ظٗل مً َظٍ الىا٢ٗت ؤؾاؾًا ل٨شحر  الٗالمي، الظي
ما٫ ال٣ههُت الٗاإلاُت، بل مً ٢هو  مً ألٖا
ٟا٫ ؤًًًا، جغي َل ج٨غعث ال٣هت في خُاة  ألَا
ملى٥ الٛغب ٞاؾخلهمها ٦خاب ال٣هت، ؤو َم 

سىا الٗغبي واؾخىخىا مىه؟ ال ؤصعي.  هٓغوا بلى جاٍع
بىا آلان بلى قٗغ امغت ال٣ِـ هخدب٘ ؤزغ ال٣هت 

ى٪ ؾخيخٓغ مً امغت ال٣ِـ ٢هت ُٞه، وما ؤْ
٣ضة وجهاًت، ٞهى ؤواًل وؤزحرًا لم  طاث بضاًت ٖو
٣ًهض ؤن ًغوي ل٪ ٢هت، وبهما َى ًد٩ى ل٪ 
قِئًا مما و٢٘ له، في ؤؾلىب ٢هصخي. وهإحي في 
ٖهغها َظا لىجض ُٞما خ٩ى ؤزغًا لًٟ ال٣هو، 
ووؿخسلو ؤن َظا الًٟ ظؼء مً الىٟـ 

ه، و٢ض  ؤلاوؿاهُت، جيكئخه بوكاء ان لم ج٨ً حٗٞغ
جُىع َظا الًٟ في الكٗغ الٗغبي ختى ؤنبذ 

 ٢ههًا م٨خماًل في الٗهىع التي جلذ امغت ال٣ِـ.
 ٣ًى٫ امغت ال٣ِـ:

ا في الؿماء حٗغيذ  بطا ما الثًر
 حٗغى ؤزىاء الىقاح اإلاٟهل              

 ٞجئذ و٢ض هًذ لىىم زُابها
 لضي الؿتر بال لبؿت اإلاخًٟل                 

 ٣الذ: ًمحن هللا مال٪ خُلتٞ
 وما بن ؤعي ٖى٪ الٛىاًت جىجلي                  

 زغظذ بها ؤمصخي ججغ وعاءها
ىا طًل مٍغ مغظل                  ٖلى ؤزٍغ

 ٞلما ؤظؼها ؾاخت الخى واهخخى
 بىا بًُ زبذ طي ٣ٖاٝ ٣ٖى٣ل               

 بطا ٢لذ َاحي هىلُجي جماًلذ
ا اإلاسلخلٖلى ًَ                  ُم ال٨صر ٍع

 مهٟهٟت بًُاء ٚحر مٟايلت
 جغاثبها مه٣ىلت ٧السجىجل                

ؤًً ال٣هت بطن بهه ًغوي ًٖ مٛامغة ٚغامُت له، 
ى ًبالٜ في الىن٠ قإن الًٟ الىا٢عي الظي لم  َو
ًٓهغ في ألاصب بال في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ. وبُبُٗت 

خضار، بهما الخا٫ ال جيخٓغ ؤن ٩ًىن وا٢ًُٗا في ألا 
ال بض له ؤن ٣ًى٫ بن اإلاغؤة مهما ٨ًً مً ظمالها 
خيخه، وؤهذ ال  ٞهي ال حؿخُُ٘ ؤن ج٣اوم ؤؾٍغ ٞو
لبُت ال٩ازغة مً الكٗغ الٗغبي،  ق٪ حٗٝغ ؤن ألٚا
٧اهذ ج٨دؿب ظمالها مً م٣ضاع ال٨ظب، الظي ٧ان 
ًًُٟه الكاٖغ ٖلى ما ًىٓمه، و٢ض ٖاقذ 

ٓىم، بل بجها ألاظُا٫ حؿخمخ٘ بهظا ال٨ظب اإلاى
 .(7)ٖاقذ ال ج٣بله بال مىٓىمًا 

 كفت عىترة بً ؼذاد:

بن ٖىترة بً قضاص ٧ان ٌِٗل مإؾاة، هي خبه لٗبلت، 
ال ًجغئ ؤن ًخ٣ضم للؼواط مجها، ختى ؤْهغ قإهه ٞإْهغ 

َُا ٖلى َظا الخب ما امخضث به الخُاة. ل ٞو  خبه، ْو

و٢بل ؤن وٗغى ٢هت ٖىترة ال بض لىا ؤن هخٗٝغ ٖلى 
ن مً ال٣هت ال٣هحرة وهي جدبى بلى م٩اهتها في ٖلم لى 

 ألاصب.

ت التي َحٗخِمض ٖلى ج٣ضًم  َُّ جل٪ هي ال٣هت الىنٟ
٣ضة  ُٗ ىاًٍت بالخمهُض وال ِٖ الهىعة الٟىُت ُصون ٦بحِر 
ىا ألاصُب الٗغبي والٛغبيُّ ٖلى الؿىاء  َٗ والخل، و٢ض َاَل

ى مً َظا الىٕى مً ال٣هو.  بىماطَط قتَّ

 ًٗ ا بهظا ٞةطا ٢غؤها م ًُّ ٍُ ٚى ا مً ِقٗغ ٖىترَة وظضها ًً ا بٗ
اللىن. والعجُب ؤهىا هِجض هٟـ َظا ال٣هو ٖىض 
اإلاُخىبي، م٘ الٟاع١ الؼمجي الطخم الظي ًٟهل بحن 

.ً  الكاٍٖغ

                                                 
7

م٨خبت مهغ  -ال٣هت في الكٗغ الٗغبي لثروث ؤباْت  
https://2u.pw/NRAu0 
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بت ٖىض ٖىترة، هي ؤهىا هِجض ِقٍٗغ  زغي ٍٚغ
ُ
اَغة ؤ ْو

َب اإلاىا٫، ألامغ الظي هٟخ٣ُِضٍ ٞال هِجضٍ ٖىض  ؾهاًل ٢ٍغ
مال١ ؤبي ُقٗغاء ُم  ِٗ ً ٖىه ٦شحًرا مشل الكاٖغ ال ٍغ خإّزِ

جمام، وآلاَزغ الكهحر ابً َاوئ ألاهضلسخي. ٞمً ؤًً 
ى ابً الجاَلُت؟ ما  ْذ َظٍ الؿهىلت لٗىترة، َو جإجَّ
ا ال ًبدُض ًٖ  ًٖ ؤخَؿب بالَّ ؤهه ٧ان قاًٖغا َمُبى
ت بحن ًَضًِه هي التي  ب، ٣ٞض ٧اهذ ألالٟاّ الكٍٗغ الٍٛغ

ي اإلاٗجى ا ٤.جاّصِ ض مً ؤ٢غب ٍَغ ٍغ ًُ  .لظي 

: ىًصا بلى مإؾاِة ٖىترة وال٣هت الىنُٟت في قٍٗغ َٖ
 

 ؤقا٢ََ٪ مً ٖبل الخُا٫ُ اإلاُبهُج 

ج                  ٣ٞلُب٪ مىه العٌج ًخىهَّ

ًبا  ٣ْٞضَث التي باهْذ ِٞبذَّ ُمٗظَّ

ىَصُط                 ََ  وجل٪ اخخىاَا ٖى٪ للَبحن 

 دْذ ِصًاع لظاِث الِخضِع ٖبلت ؤنب

 بها ألاعب٘ الهىط الٗىان٠ جغهج          

ا  ؤال َل جغي ؤن قٔ ٖلى مؼاَع

 وؤػَعَجىا ًٖ ؤَِلها آلان ُمؼِعُج        

هىلت؟  ؤإلاُذ ْلَّ ابدؿامٍت ٖلى قٟخُ٪. ؤِجل٪ هي الؿُّ
ا  ىَّ َٖ َض  َٗ والىا٢ِ٘ ؤجها باليؿبت لٗىترة ؾهلت. زم ابخ

ٗىبت. وال اؾخٗمالها، ٞهاعْث بلى ما ناعْث بلُه مً ن
َؼ في بِذ، ٞلى ٢ض هٓغَث بلى ألابُاث  َٛ بإَؽ ٖلُه بْن ؤل
ِت خا٫،  ًَّ ىَذ مضي الؿهىلت ٖىضٍ ٖلى ؤ َِّ الؿاب٣ت لخب
َٗغٝ باإلبل الجُضة.  ٌُ ٌ٘ بالُمً  ت َمىِي َُّ ْضِه ٞالكَّ
ت في  ٗت، والَهْمَلَجُت الؿٖغ ٣ت الخُٟٟت الؿَغ والهَملَّ

حر م٘ الهىعة:  :جبسُتر. وهىانل الؿَّ

 ٢ض ؾغُث ًا بيَذ ال٨غاِم ُمباصًعاو 

  وجدتَي مهغي مً ؤلابِل ؤََىط           

ي اإلااُء ِمً ًَباِجه  بإعٍى َجغصَّ

ُج                  ٞإنبَذ ٞحها َهبُتها ًخىهَّ

ًا َٛ  وؤوع١َ ٞحها آلاُؽ والًا٫ُ وال

ً ووعص مىسج          وهب٤ ووؿٍغ

ال٫ مجها خىالُاً   لئن ؤصخذ ألَا

 إن لم ٨ًً ٞحها مً الِٗل مبهج٦           

بُلت ُٖ َا ماػخُذ ٞحها 
َ
 ُٞا َاإلا

ُج                  وماَػَخجي ٞحها الٛؼا٫ُ اإلاُٛىَّ

٫ِّ ؤْخىُع ؤ٦ْدٌل 
ًُّ ملُُذ الضَّ  ؤٚ

 ؤػطُّ ه٣يُّ الخّضِ ؤبلُج ؤصعُج                                     

ألازحرة آَن لي ؤن ؤبدِؿم ؤها. ؤعؤًَذ َظٍ ألاوناٝ    

وجالُخ٣َها ولِـ بُجها ٧لمت بالَّ ؾمٗىاَا مً الكٗغاء 

اإلاُدضزحن؟ و٢بل َظا، ؤعؤًَذ َظٍ الهىعة الىنُٟت 

ماػخها َىا٥  ًُ اع وخىِِىِه بلى ٖبُلت  للىعوص وألاَػ

مه ٖىترة بلى الكٗغ الٗغبي  َٕ ما ٢ضَّ وُجماِػُخه؟ ولٗلَّ ؤعو

٣خُ  ًت ُمٗلَّ ًت وبلى الكٗغ ال٣هصخي زانَّ ُه الكهحرة ٖامَّ

ا ببٍِذ ما ػلُذ ؤطَل ٧لما ٨ٞغُث ُٞه:  التي ًبضَئ

م  َل ٚاصع الكٗغاء مً ُمترصَّ

ِم                      َُّ ذ الضاع بٗض جى  ؤم َل ٖٞغ

ى بُٗض في  م َو ٛاِصع الكٗغاء مً ُمترصَّ ٌُ ٠ُ٦ لم 

الجاَلُت؟ ٞماطا ه٣ى٫ هدً بٗض ؤلٟي ٖاٍم مً 

٣خه؟ بطا ٧ان ٖىترة ٣ًى٫ ب ن الكٗغاء لم ًتر٧ىا ُمٗلَّ

ِ ألاصبي 
ًّ قًِئا ألخض ٣ًىله، ٞماطا ًٟٗل اإلاُكخٛلىن بالٟ

بٗض ؤلٟي ٖام؟ ْلَّ الكٗغاء و٢ض اهًمَّ بلحهم الىاِزغون 

ٗىن ًٖ  ُِ انىن ٣ًىلىن وال ًى٣ ىن وال٣هَّ ُُّ والغواث

ال٣ى٫. ؤلؿَذ جغي معي ؤن اإلاُهمَّ في الٗمل الٟجي لم 

هِبِذ اإلاٗجى؟ ًُ! 

ا ًٗ ا مً َظٍ ال٣هُضة الغاجٗت: ٞلى٣غؤ م ًً   بٗ

جي  ؤزِجي ٖليَّ بما ٖلمِذ ٞةهَّ

َْلِم              
ُ
 ؾهٌل ُمسالٟتي بطا لم ؤ
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لمَي باؾٌل  ُْ ِلمُذ ٞةنَّ  ُْ  ٞةطا 

 ُمغٌّ َمظا٢َُخُه ٦ُِٗم الٗل٣َِم             

َضما ْٗ  ول٣ض قغبُذ ِمً اإلاُضامِت ب

ِٝ اإلاَُٗلِم            ع٦َض الهىاِظُغ باإلاكى

ةٍ   بؼظاظٍت نٟغاَء طاِث ؤؾغَّ

ِم              َغ في الكما٫ ُمٟضَّ  ٢ُغهْذ بإَػ

جي ُمؿتهِلٌ٪   ٞةطا قغبُذ ٞةهَّ

٩َْلِم                ًُ ٌغ لم  ِٞ غضخي وا ِٖ  مالي و

ُغ ًٖ َهًضي ٢ّهِ
ُ
 وبطا صخىُث ٞما ؤ

ِمي        و٦ما ِٖلمِذ قماثلي وَج٨غُّ

                                        ••• 

جي سبر٥ِ مً قِهَض الى٢ُٗت ؤهَّ ًُ 

 ؤٚصخى الَىغى وؤ٠ُّٖ ٖىض اإلاَٛىِم         

ٌل  َِ  ول٣ض ط٦غُجِ٪ والّغِماُح َهىا

ُغ مً َصمي           ُُ ي وِبٌُ الهىض ج٣  ِمّجِ

ها َٝ ألجَّ  ٞىَصْصُث َج٣بَُل الؿُى

ِم                ِٛغ٥ِ اإلاُخبّؿِ
َ
ْذ ٦باِع١ِ س َٗ  إلاَ

  

املت َظٍ ألابُاث الشالزت، ٢هت ونُٟت ظاَلُت ٧
ٌِ معي ٢لُاًل   وام

َة ٢ض ٖاَل   إلاَّا ؾمُٗذ هضاَء ُمغَّ

باِع ألا٢َْخِم              ُٛ  وابَجْي عبَُٗت في ال

ىن جدَذ لىائِهم َٗ ؿ ٌَ م   وُمدلَّ

ِم                واإلاَىُث جدَذ لىاِء آ٫ِ ُمدلَّ

ىض ل٣ائهم ِٖ  ؤ٣ًىُذ ؤْن ؾ٩ُىُن 

ُحر ٖ             ًَ ِم يغٌب  غار الُجشَّ ِٟ  ً ال

هم ُٗ  إلاَّا عؤًُذ ال٣ىم ؤ٢بَل ظم

ِم               خظاَمغون ٦غعُث ٚحَر ُمظمَّ ًَ 

ها ىن ٖىَتَر والّغِماح ٦إجَّ ُٖ  ًض

ِم               ََ  ؤقُاُن بئٍر في َلباِن ألاص

 ما ػلُذ ؤعِمحهم بشٛغِة هْدِغٍِ 

ِم                وَلباِهِه ختى َحؿغَبَل بالضَّ

ِ٘ ال٣َىا بَلباِهِه ٞاػَوعَّ   ِمً و٢ْ

 وق٩ا بليَّ ِبٗبرٍة وَجدمُدِم                

ضعي ما اإلاُداَوَعُة اقخ٩ى ًَ  لى ٧ان 

مي       ِلَم ال٨الم ُم٩ّلِ َٖ  ول٩اَن لى 

 ول٣ض قٟى هٟسخي وؤبغؤ ُؾ٣َمها

 ٢َُُل الٟىاعؽ َوٍَ٪ ٖىتَر ؤ٢ِضِم             

مدت ؤعؤًَذ ٢هت َظا الخهان، وعؤًَذ َظٍ اللَّ 
ت: لى ٧ان ًضعي ما اإلاُداوعة اقخ٩ى، زم ؤعؤًَذ  الٗب٣ٍغ
ِه بالَّ  ِٟ ك ٌَ ه وُؾ٣َمُه مً ؤظل خهاهه الظي لم  َٟ ؤَؾ

ىترة ؤ٢ضم؟ َٖ  ٢َُُل الٟىاعؽ، َوٍ٪ 

اطة  بٌ، ٧املت ألاخضار، ؤزَّ ٢هت ٧املت الىَّ

 .(8)الىن٠

 اإلاخىلب الثاوي: الحىمت واإلاثل

الاظخماُٖت وهي مغآة جى٨ٗـ ٖلحها نىعة الخُاة 
والؿُاؾُت والُبُُٗت، وهي حٗبحر ًهضع ًٖ ٖامت 
الىاؽ صون ج٩ل٠، ولهظا ًخجه الباخشىن ًٖ 
َباج٘ الكٗىب بلى صعاؾت ؤمشالها. وعبما ٧اهذ َظٍ 
وخضَا التي ونلذ بلُىا ٧لها ٦ما ه٤ُ بها 
اصة ؤو ه٣و، إلاا  ؤصخابها بال حُٛحر ؤو جدٍغ٠ وال ٍػ

اػ قضًض، و٢بى٫ جمخاػ به مً جغ٦حز بالٜ وبًج
للخٟٔ والكُٕى ٖلى ألالؿىت في ٧ل مىاؾبت، 
ت  وبظل٪ ج٩ىن اصر ما ب٣ي مً الىهىم الىثًر

                                                 
)

8
(  https://2u.pw/iizjO  .)ال٣هت في الكٗغ الٗغبي )ماؾؿت َىضاوي

 مى٢٘ ال٨ترووي.

https://2u.pw/iizjO
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الجاَلُت وؤ٢غبها بلى ؤنىلها ألاولى، وان ٧اهذ ال 
 .(9) ج٣ضم نىعة ٧املت ًٖ الىثر الجاَلي

فها:  حعٍش
ان ونال للىاؽ ٦ما ه٤ُ بهما  َما ٞىان هثًر

اصة وال ؤصخابهما، مً ٚحر حُٛحر ؤو  جدٍغ٠، وال ٍػ
ه٣هان، إلاا جمخاػ به مً جغ٦حز بالٜ، وبًجاػ قضًض، 
ا ٖلى  باإلياٞت بلى ٢بىلها للخٟٔ، واقتهاَع
ألالؿً في ٧ل مىاؾبت، وبظل٪ ج٩ىن ؤصر ما ب٣ي 
وونل، مً الىهىم الجاَلُت، وؤ٢غبها بلى 
ؤنىلها ألاولى، وبن ٧اهذ ال ج٣ضم نىعة ٧املت ًٖ 

َلي، والخ٨م وألامشا٫ مغآة الىثر في الٗهغ الجا
ح٨ٗـ الىا٢٘ الاظخماعي والؿُاسخي، وهي ظمل 
٢هحرة بلُٛت، جسلى مً الخكى، و٢ض ؤوخذ به 
ً في الخُاة، باإلياٞت بلى  ججاعب الخ٨ماء واإلاٗمٍغ
الٗال٢اث بحن الىاؽ، وهي ٦ظل٪ زماع هاضجت مً 
ل الظي ًهضع ٖىه الغؤي  زماع الِٗل الٍُى

٢ى٫  الحىمتٌٗىص بلى ؤن  اإلاد٨م، والٟغ١ بُجهما
مىظؼ ًخًمً خ٨ما صخُدا لؤلقُاء، ٧ىهه هاب٘ 
مً وا٢٘ الصخو ومٗاهاة ججاعبه في الخُاة، ؤما 

٣ُٞترن في ؤنله ب٣هت ؤصث بلُه، زم صزلذ  اإلاثل
في هُا١ ألامشا٫، باإلياٞت ؤن الخ٨مت جسخل٠ ًٖ 
اإلاشل، في ؤجها جهضع في ؤٚلب ألاخُان ًٖ ٞئت 

لها ججاعبها وزبرتها وز٣اٞتها في مُٗىت مً الىاؽ 
الخُاة، ب٨ٗـ اإلاشل الظي ًهضع ًٖ ٖامت الىاؽ، 
و٢ض صون الٗغب ؤقهغ الخ٨م وألامشا٫ في الٗهغ 
الجاَلي مما ؾاٖض ٖلى خٟٓها وجىا٢لها بحن 
ٗٝغ  ٌُ ألالؿىت، م٘ ؤن ؤ٦ثر َظٍ الخ٨م وألامشا٫ ال 

 .(11)ؤصخابها
 

                                                 
 https://2u.pw/vag9nمى٢٘ ال٨ترووي  9

(
11

ل٨ترووي الخ٨م وألامشا٫ في الٗهغ الجاَلي، مى٢٘ ا    (
https://2u.pw/zTmMn 

 الخفاثق الفىُت للحىم وألامثاٌ:
ألامشا٫ باإلًجاػ وظما٫ الهُاٚت، و٢ىة  جمخاػ 

لتزُم ؤن ٩ًىَن اإلاشُل صخُذ اإلاىخى ٣ٞض  ًُ الخإزحر، وال 
 ًْ كتهغ مشٌل ال ًصر مٗىاٍ في ٧ل و٢ذ، ول٨ ٌَ

ًا قهحرًا ٞاقُتهغ به، وإلاا ٧اهذ ألامشا٫  َٝ ْٞغ ناص
حَر  هخاط الىاؽ ظمًُٗا ٣ٞض ظمِٗذ الصخُذ ٚو

مت ولُضُة الصخُذ، وال ٦ظل٪ الخ٨مت، ٞةن الخ٨
٣ٖل مخمحز طي اعجٟإ ٞال بّض ؤن ج٩ىن ناص٢ت في 

 .(11)٧ل ألاخىا٫ 
ؤظباب اهدؽاس الحىم وألامثاٌ في العفش 

 الجاَلي:
َىا٥ ٖضة ؤؾباب ؾاٖضث ٖلى اهدكاع 
الخ٨م وألامشا٫ في الٗهغ الجاَلي 

ت الهامت.  لخهبذ بخضي الٟىىن الىثًر
 ومً ؤبغػ َظٍ ألاؾباب:

 ت ٌٛلب ٖلح ها ألامُت بِئت ٍُٞغ
وجدخاط بلى ججاعب مؿخسلهت 

 بهىعة ؤ٢ىا٫ طاث مٗجى ناص١.

  اعجباٍ اإلاشل بداصزت ؤو ٢هت حؿاٖض
.  ٖلى اهدكاٍع

  نُاٚت ألامشا٫ في ٖباعاث خؿىت
 وؾهلت جمخاػ بض٢ت الدكبُه.

  قُٕى الخ٨م ٖلى ؤلؿىت الٗغب
واٖخماصَا بالخجاعب واؾخسالم 
الٗٓمت مً الخىاصر وهٟاط البهحرة 

ا حَر  .(17) ٚو

 

                                                 
 

 https://2u.pw/uCcVQمى٢٘ ال٨ترووي  11
الخ٨م وألامشا٫ في الٗهغ الجاَلي، مى٢٘ ال٨ترووي   17

https://2u.pw/zTmMn 
 
 

https://2u.pw/vag9n
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 ؤؼهش الحىم وألامثاٌ في العفش الجاَلي:

  :مفاسع الشحاٌ جدذ بشوق الىمع
ظٍ الخ٨مت صٖىة لل٣ىاٖت، ألن الُم٘  َو

 ٣ًخل ناخبه.

  :هي صٖىة بلى الخشبذ ُسب ملىٍم ال رهب له
مً ألامغ، ٢بل جىظُه اللىم والظهب 

 للبريء.

 :وحٗجي ؤن ٢ُمت  ؤدب اإلاشء خحر مً رَبه
 ـ بماله.ؤلاوؿان بإصبه لِ

  مً فعذث بىاهخه وان
ظٍ جضٖى بلى خؿً  والغاؿ باإلااء: َو
ىان   .(12)ازخُاع ألٖا

 زالثًا: ألامثاٌ العشبُت وكففها
 اإلاخىلب الثالث: ألامثاٌ العشبُت وكففها

ى ظملت مً ال٣ى٫ م٣خُٗت مً  ظم٘ مشل، َو
٦الم ؤو مغؾلت لظاتها جى٣ل مما وعصث ُٞه 

ر، بُٛت الاؾدكهاص "ألامشا٫" بلى مكابهه صون حُٛح
ًا مخىاػهًا،  بها، وبٌٗ ألامشا٫ ٢ض ٩ًىن مسجٖى
ًا ال بض مىه، وجمخاػ َظٍ  وان لم ٨ًً َظا قَغ
الجملت بإجها جلخو اإلاى٠٢ ؤو الجضا٫ ؤو الخٗل٤ُ 
وجدؿمه ٖلى زحر وظه، وبإجها ٢هحرة ال جخجاوػ 
ت والؿالؾت وخالوة  بً٘ ٧لماث، وبإجها مً الخٍُى

غ وحٗضص ألابٗاص بدُض الهُاٚت وبغاٖت ال خهٍى
٨ًخب لها الؿحروعة والاهدكاع ٖلى ؤلؿىت الىاؽ، 
ٓت  وبإجها ال جسلى في ٦شحر مً ألاخُان مً مٖى
ش ألاصب(  وخ٨مت. و٢ض ٦خب )خىا الٟازىعي/ جاٍع
ا ٚحر مه٣ىلت، ٦ما في ٢ىلهم: ؤو٫  ظاءث في ؤ٦ثَر
ظا مٗجى ظؼاٝ ال مٗجى له  ما ؤَل٘ يب طهبه، َو

ه، ولِـ في ٖباعة اإلاشل الظي ؤوعصٍ ما وال صلُل ٖلُ
( ًض٫ ٖلى ع٧ا٦ت ؤو ي٠ٗ في 717)الٗغبي/ 

                                                 
(12 )https://cutt.us/co6ws .مى٢٘ ال٨ترووي 

الهُاٚت البخت، بل ججغي ٖلى ٞدىلت الهُاٚت 
 .(14)الٗغبُت 

ت،  ولؤلمشا٫ ؤَمُت ٦بري مً خُض صاللتها اللٍٛى
وبن لم جىل مً َظا الجاهب ٖىاًت ٖلى ؤًضي 

عاؾت الباخشحن اإلادضزحن، ألجها لم جضعؽ بلى آلان ص
بُٗت  بت جضعؽ زهاثهها َو ت مؿخٖى لٍٛى
جها، جخمحز ؤلٟاْها بالض٢ت، وجض٫ صاللت بِىت  ج٩ٍى
ا ًٖ ؤص١  ٖلى ؾٗت اللٛت الٗغبُت، وزغائها وحٗبحَر
ا لخلجاث الىٟـ  َغ اإلاٗاوي، وؤٖم٤ ألا٩ٞاع وجهٍى
ىاُٖتها، ألصاء  وم٣ضعتها ٖلى الخٗبحر الاًداجي َو

الخـ  مسخل٠ اإلاًامحن، ٦ما جًم ألامشا٫
اللٛىي ٖىض الٗغب ألا٢ضمحن وظغؤتهم في اؾخسضام 

ٗاتها، ألصاء مسخل٠ اإلاًامحن   . (15)اللٛت، وجَُى
 

 اإلاخىلب الشابع: ألاظاوحر في العفش الجاَلي
ف ألاظىىسة:  حعٍش

هي ألاخاصًض التي جٟخ٣غ بلى الىٓام، وهي ظم٘ الجم٘ 
للؿُغ، الظي ٦خبه ألاولىن مً ألاباَُل وألاخاصًض 

ت اإلاىم٣ت العج  .(16)ُبت، وألاؾاَحر هي ألا٢ىا٫ اإلاؼزٞغ
 ألاظاوحر عىذ عشب الجاَلُت:

ت الٗغب وؤؾاَحر  اً  مىٖى  ؤؾُىعة ٞمجها ٦بحراً  جىٖى
 ٧ان اإلاىظع  بً الىٗمان ؤن جغوي وهي الىٗمان، ق٣اث٤

 الى الغبُ٘ ؤًام مً ًىم طاث وزغط الخحرة، ٖلى مل٩اً 
ت، ىعاً  ٞغؤي البًر  ؤن ظىضٍ إمغ ٞ مخٟخدت. خمغاء َػ

ا بها ًدُُىا  جل٪ ٞؿمُذ الٗابشحن، ؤًضي مً لُدمَى
 والىٗمان الىٗمان، ؤزىاث ؤي الىٗمان ق٣اث٤ الىعوص
بضو  الضم، َى  ؤًًاً   الىٗمان ق٣اث٤ ؾمُذ ؤجها ٍو

 َظٍ ويٗذ و٢ض للضم، اإلاكابه ألاخمغ  لىجها بؿبب

                                                 
 https://2u.pw/KlUqEص. ببغاَُم ٖىى  -ألامشا٫ في الٗهغ الجاَلي( 14)

(: ألامشا٫ ألازال٢ُت في الٗهغ الجاَلي، 7115وهاؽ، آما٫ )( 15)
 اللٛاث، الجؼاثغ. عؾالت ماظؿخحر، ٧لُت آلاصاب و 

 https://cutt.us/RMNjnمى٢٘ ال٨ترووي :  16

https://cutt.us/co6ws
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غ، طل٪ حؿمُت لخٟؿحر  ألاؾُىعة  ؤؾُىعة ٞهي الَؼ
   .(17)دٌم لٛىي  باٖض طاث

غوي  اإلاهىضؾحن ؤخض ؤمغ  ٢ض هٟؿه الىٗمان ؤن ؤًًاً  ٍو
 بىاءٍ، ؤجم وإلاا الخىعه٤، ؤؾماٍ ُٖٓم، ٢هغ  ببىاء
ٗذ لى  حجغة ال٣هغ  في ؤن اإلاهىضؽ ؤزبٍر  مً ٞع

 ٧ان بن الىٗمان ٞؿإله ٧له، ال٣هغ  لهضم مىيٗها
 ؤٖلى مً ٞضٞٗه ال  ٞإظابه: مىيٗه ٌٗٝغ ٚحٍر ؤخض

 لظل٪ ؾىّماع، ًضعى اإلاهىضؽ طل٪ ٧ان ٞماث. ال٣هغ 
ظٍ ؾىّماع، ظؼاء ظؼاٍ اإلاشل في ٢ُل  جض٫ ألاؾُىعة َو
 واخضة بى٣ُت ًخٗل٤ ؤلابضإ ؤن الىاؽ اٖخ٣اص ٖلى
ظٍ ٧ل، مً ظؼء في ٨ًمً ٧له الؿغ  وؤن  َبُٗت هي َو

 ٖىامل الى ؤلابضإ ًغص ال  الظي ألاؾُىعي الخ٨ٟحر 
 .(18) مسخلٟت وؤؾباب

 

 الخاجمت:
الظي ج٩لم ًٖ الؿغص ال٣هصخي في  بٗض َظا البدض

الكٗغ الجاَلي، جىضر لىا ؤن الؿغص ال٣هصخي ٌٗض 
ألاصاة ألاولى في ألاصب والكٗغ ال٣هصخي، خُض جمحز 
ت لٗٓماء الكٗغ الجاَلي،  بغواًت ال٣هو الكٍٗغ
همىا مً البدض ؤن  وؤونل لىا خ٩اًاتهم وجىظهاتهم، ٞو

خمحز بالخ ٨م الكٗغ الجاَلي ملُئَا باألؾاَحر، ٍو
ا الباخض، و٢ض  لت وألامشا٫ الُٗٓمت، الظي ط٦َغ الجٍؼ
جىاو٫ البدض بٌٗ الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جدضزذ 
ًٖ مىيٕى الؿغص والًٟ ال٣هصخي، التي جٟخذ مجا٫ 

.  للباخشحن والضاعؾحن الخىؾ٘ في طل٪ اإلاىيٕى
 اإلافادس واإلاشاحع:

ص. ببغاَُم ٖىى  -*ألامشا٫ في الٗهغ الجاَلي
https://2u.pw/KlUqE(1) 

*ألاؾُىعة في الٗهغ الجاَلي 
https://cutt.us/RMNjn .مى٢٘ ال٨ترووي 

                                                 
 http://fantasyh.net/2901مً ؤؾاَحر الٗغب في الجاَلُت  17
 اإلاغظ٘ هٟؿه 18

 https://cutt.us/co6ws*ؤقهغ الخ٨م وألامشا٫  
 مى٢٘ ال٨ترووي

م٨خبت  -الكٗغ الٗغبي لثروث ؤباْت *ال٣هت في 
 https://2u.pw/NRAu0مهغ 

ت ٖىض الجىاَغي، ٢هُضة الغاعي  *ال٣هت الكٍٗغ
 https://cutt.us/iMM8qؤهمىطظَا 

ال٣هت في الكٗغ الٗغبي )ماؾؿت َىضاوي(. 
https://2u.pw/iizjO مى٢٘ ال٨ترووي 

ت   https://2u.pw/2d0jVال٣هت الكٍٗغ
*الؿغص ال٣هصخي مى٢٘ ال٨ترووي   

https://cutt.us/Q5Y5w  
اى، ًىؾ٠  خُت العشد اللفص ي (7112*)ٍع  جاٍس

مجلت آلاصاب والٗلىم العشبي كبل ؤلاظالم، 
 الاظخماُٖت، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ، الجؼاثغ.

ىت  اقىع نبًر  :(7117*)مٗمغي، عمِؿاء، ٖو
حمالُاث العشد اللفص ي في الؽعش الجاَلي همارج 

ظامٗت الٗغبي بً مخخاسة مً ؼعش الفعالًُ. 
 .مهُضي، ٧لُت آلاصاب، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، الجؼاثغ

اَحر الٗغب في الجاَلُت *مً ؤؾ
http://fantasyh.net/2901 
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 جلاهاث العشد اللفص ي في معللت عمشو بً ولثىم
 ؼُماء ؤخمذ مدمىد ؤبى ؼلشة . ؤ دعاء عادٌ ظالمت عابذ . ؤ

 

 
 

وؤخضار مىظ الٗهغ الجاَلي، ختى وبن ٧ان ب٣الب ل٣ض وظضث ٨ٞغة البىاء ال٣هصخي بٗىانٍغ مً ػمان وم٩ان وشخهُاث  اإلالخق:
ظا ما هجضٍ في مٗل٣ت ٖمغو بً ٧لشىم، التي جهاٖضث ٞحها ألاخضار، وجبلىعث ٞحها الصخهُاث، ُوظؿضث  قٗغي  ًد٨مه وػن و٢اُٞت، َو

 ٞحها بُىلت اإلا٩ان، والؼمان.
٫ به ٖمغو بً َىض بلى آ٫ ب٨غ، والشاوي: بَاهت َىض ؤّمِ ٖمغ بً ول٣ض  ظاء الؿغص ال٣هصخي في اإلاٗل٣ت لؿببحن، ألاو٫: َى الخد٨ُم الظي ما

اإلاىظع للُلى بيذ اإلاهلهل بً عبُٗت ؤّم ٖمغ بً ٧لشىم، ٨ٞخب ٖمغو بً ٧لشىم َظا الىو، الظي ًدمل اإلاٟازغة، الٗؼ، الدكامش، والهجاء 
ل٣ت، مٗخمًضا بظل٪ ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي الظي والٛغوع، ومً َىا ٞةن  البدض ٣ًىم ٖلى اؾخجالء ج٣ىُاث الؿغص ال٣هصخي في اإلاٗ

 ًد٤٣ ألاَضاٝ اإلاغظىة مً جىيُذ إلاىاؾبت واخضار وج٣ىُاث الؿغص ال٣هصخي مً ػمان وم٩ان وشخهُاث وعاو في اإلاٗل٣ت.
 : الؿغص، الخضر، الخب٨ت، الغاوي، الصخهُت، الؼمً، اإلا٩ان.اليلماث اإلافخاخُت
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ظاء في لؿان الٗغب: ج٣ضمت شخيء بلى شخيء جإحي به مدؿ٣ًا بًٗه في بزغ بٌٗ  العشد لغت واـىالًخا: 

الن ٌؿغص الخضًض ؾغًصا بطا ٧ان ظُض ال ا، ؾغص الخضًض ٌؿغصٍ ؾغًصا بطا جابٗه، ٞو ًٗ ، ؤي ؤن الؿغص (19)ؿُا١ لهمخخاب
ظٍ الٗىانغ الشالزت هي التي  ًغا٦ٍما  ابً مىٓىع ٖباعة ًٖ وؿ٤ ٌٗخمض ٖلى الخخاب٘، والاحؿإ، وظىصة الاحؿا١، َو

 (71)ج٣ىم ٖلى بىاء مٟهىم الؿغص.
انُالًخا: لٗل ؤ٢غب مٟهىم للؿغص َى الخ٩ي والظي ًغج٨ؼ ٖلى ؤؾاؾحن، ؤولهما: ؤن ًدخىي ٖلى ٢هت جًم 

٣ت ؾغًصا، طل٪ ؤن ٢هت واخضة ؤخضا ٣ت التي جد٩ي بها ال٣هت، وحؿمى َظٍ الٍُغ ًزا مُٗىت، وزاهحهما: ؤن ٌٗحن الٍُغ

ًم٨ً ؤن جد٩ى بُغ١ مخٗضصة، ولهظا الؿبب ٞةن الؿغص َى الظي ٌٗخمض ٖلُه في جمُحز ؤهماٍ الخ٩ي بك٩ل ؤؾاسخي، 

٤ ٢ىاة الغا وي، واإلاغوي له، وما جسً٘ له مً مازغاث بًٗها والؿغص "َى ال٨ُُٟت التي جغوي بها ال٣هت ًٖ ٍَغ

 .(71)مخٗل٤ بالغاوي واإلاغوي له والبٌٗ آلازغ مخٗل٤ بال٣هت طاتها"

ت" ى "ه٣ل الخاصزت مً نىعتها الىا٢ُٗت بلى نىعة لٍٛى ، ٞاللٛت هي الىؾُلت التي ًخم مً زاللها ه٣ل (77)َو

٣ت التي ٌٗخمض  ٖلحها ال٩اجب في ٦خابت ال٣هت، ٞىجض مٗل٣ت ٖمغو بً ال٣هت، ل٨ً ؤًً ٨ًمً الازخالٝ، ٞحي الٍُغ

٤ الخ٣ىُاث الؿغصًت، بدؿلؿل،  م مً ؤجها ٢هُضة، بال بجها ٢امذ ٖلى الؿغص ال٣هصخي، ٞؿغص ؤخضاًزا ٞو ٧لشىم بالٚغ

ًض٫ ٖلى ز٣اٞت ال٣ٗل الٗغبي ٢بُل الاؾالم، وجض٫ ٖلى خا٫ الخمغص الظي وظض م٘ زل٤ ؤلاوؿان، ٞخمغص ٖمغو ٖلى 

 ضمت الُللُت التي جه٠ اإلادبىبت، وب٩اء الضًاع، ٣ٞام بىن٠ الخمغ.اإلا٣

ه: "ٖغى لخىاصر مخخالُت مً ألاخضار، خ٣ُ٣ُت ؤو زُالُت، ٖغى G.Genetteؤما ظحراع ظُىِذ ) ( ٣ٞض ٖٞغ
٣ت التي جغوي بها (72)بىاؾُت اللٛت، وبهٟت زانت بىاؾُت م٨خىبت(" ، ؤما "خمُض لخمُضاوي": "ؤن الؿغص َى الٍُغ

٣ت ا ٣ت ٢ىاة الغاوي واإلاغوي له"، وفي عؤًه ؤن ال٣هت ال جدضص بمًمىجها ٞدؿب ول٨ً بالك٩ل والٍُغ ل٣هت ًٖ ٍَغ
 .(74)التي ٣ًضم بها طل٪ اإلاًمىن"

 :عمشو بً ولثىم 

يخهي وؿبه بلى مٗض بً ٖضهان،  حر الخٛلبي، مً بجي حٛلب بً واثل، ٍو ٖمغو بً ٧لشىم بً مال٪ بً ٖخاب بً َػ
ى ابً زمؿت ٖكغ ٖاًما، وماث وؤّمه لُلي ب يذ مهلهل الظي َى ؤزى ٧لُب اإلاكهىع، و٢ض ؾاص ٖمغو بً ٧لشىم ٢ىمه َو

ًئا، ختى بلٜ مً ؤمٍغ ؤن ٞخ٪ بالُاُٚت ٖمغو بً َىض، في  ا ظٍغ ًُ وله مً الٗمغ ماثت وزمؿىن ؾىت، و٧ان ٞاعًؾا ؤب
ا مًٟٓغا م٣ضاًما ّٞخا٧ًا ًٖ ، وبه ًًغب اإلاشل في الٟخ٪، ٣ُٞا٫: ؤٞخ٪ مً ٖمغو بالٍ ؾلُاهه، و٧ان ٖمغو بً ٧لشىم شجا

اجه ؾىت ) ا، نافي  57م(، وؾىت )611بً ٧لشىم لٟخ٨ه بٗمغو بً َىض، و٧اهذ ٞو ًٖ ١.َـ(، ٧ان قاًٖغا ٞداًل مُبى
 .(75)الضًباظت، ٦شحر الُالوة، خؿً الؿب٪، واضر اإلاٗاوي، قضًض الٟسغ، ٢ىي الك٨ُمت في الخماؾت

                                                 
 .2/712م، ماصة )ؽ، ع، ص(، 1992، صاع ناصع، بحروث، 2ابً مىٓىع، مدمض بً م٨غم: لؿان الٗغب. ٍ (19)
ت الٗامت ل٣هىع الش٣اٞت، ال٣اَغة، 1اهٓغ: ٖبض اإلاُلب، مدمض: بالٚت الؿغص اليؿىي. ٍ (71)  .16م، 7118، الهُئت اإلاهٍغ
 .45م، 7112، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، الضاع البًُاء، 2لخمُضاوي، خمُض: بيُت الىو الؿغصي مً مىٓىع الى٣ض ألاصبي. ٍ (71)
ت والخُب٤ُ. ًٍىؾ٠، آمىت: ج٣ىُاث الؿغص في ا (77)  .78م، 1997، صاع الخىاع لليكغ والخىػَ٘، ؾىعٍا، 1لىٍٓغ
لى للش٣اٞت، ال٣اَغة،، 1ظُىِذ، ظحراع: زُاب الخ٩اًت )بدض في اإلاىهج(. ٍ (72) بض الجلُل ألاػصي، اإلاجلـ ألٖا  .177م، م1997، جذ: مدمض مٗخهم، ٖو
 .45بي. لخمُضاوي، خمُض: بيُت الىو الؿغصي مً مىٓىع الى٣ض ألاص (74)

ْوَػوي، ؤبى ٖبض هللا خؿحن بً ؤخمض بً خؿحن )ث 75)  .712م، 7117 -َـ 1472، 1َـ(. قغح اإلاٗل٣اث الؿب٘، صاع اخُاء الترار الٗغبي، 486ٍ(  الؼَّ
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 :مىاظبت الىق 

غواًاث التي ظٗلذ ٖمغو بً ٧لشىم ل٨خابت الىو، ؤو حؿلؿلذ ألاخضار التي وسجذ الىو حٗضصث ال
 الكٗغي ال٣هصخي، مجها: 

ؤوكإ ٢ؿًما مجها في خًغة اإلال٪ ٖمغو بً اإلاىظع، ؤدي الىٗمان بً اإلاىظع اللخمي، و٢ض اقتهغ بإمه َىض، و٧ان ٖىض  .1

ىص مً ٢بُلتي حٛلب وب٨غ، و٧ان ًغؤ حن الىٗمان بً اإلال٪ و٢ذ بوكائها ٞو غؤؽ الب٨ٍغ ؽ حٛلب ٖمغو بً ٧لشىم، ٍو

َغم ال٨ُكغي، وؾبب َظا الاظخمإ بحن ًضي ٖمغو بً َىض ؤن اإلال٪ اإلاىظع والض ٖمغو ٧ان ٢ض ؤنلر بحن ٢بُلتي 

ب٨غ وحٛلب بٗض خغب البؿىؽ التي صامذ ؤعبٗحن ؾىت، ول٨ىه زصخي ؤن حٗىص بلى الخغب، ٞإزظ مجهما ٚالم 

اثً، ختى بطا ا اثً، و٢ض ؾاع ٖمغو ٖلى زُت ؤبُه في َظا الاعتهان، َع ٖخضث بخضاَما ٖلى ألازغي ؤ٢اص مً الَغ

م بلى مٟاػة،  ىن الخٛلبُحن ًٖ اإلااء، وصَٞٗى وطاث ًىم ؾحر اإلال٪ ع٦ًبا مً حٛلب وب٨غ بلى ظبا٫ َيء، ٞإظلى الب٨ٍغ

 .(76)ٞخاَىا ٞحها، وماجىا ًُٖكا

ٌؿدؿ٣ىجهم، ُٞغصتهم ب٨غ للخ٣ض الظي ٧ان بُجهم، ٞغظٗىا ٞماث مجهم ظاء هاؽ مً بجي حٛلب بلى ب٨غ بً واثل  .7

ؾبٗىن عظاًل ًُٖكا، زم ؤن بجي حٛلب اظخمٗىا لخغب ب٨غ بً واثل، واؾخٗضث لهم ب٨غ ختى بطا الخ٣ىا ٦ٍغ ٧ل 

ناخبه، وزاٞىا ؤن حٗىص الخغب بُجهم ٦ما ٧اهذ، ٞضٖا بًٗهم بًٗا بلى الهلر ٞخدا٦مىا في طل٪ بلى اإلال٪ 

ٖمغو بً َىض، ٣ٞا٫ ٖمغو: ما ٦ىذ ألخ٨م بِى٨م ختى جإجىوي بؿبٗحن عظال مً ب٨غ بً واثل ٞإظٗلهم في وزا١ 

ٖىضي، ٞان ٧ان الخ٤ لبجي حٛلب صٞٗتهم بلحهم، وبن لم ٨ًً لهم خ٤ زلُذ ؾبُلهم. ٟٞٗلىا وجىاٖضوا لُىم 

م وؾُضَم ًجخمٗىن ُٞه، ٣ٞا٫ اإلال٪ لجلؿاثه: مً جغون مً بجي حٛلب جإقي به إلا٣ امها َظا؟ ٣ٞالىا: قاَٖغ

ٖمغو بً ٧لشىم، ٢ا٫: ٞب٨غ بً واثل؟ ٞازخلٟىا ٖلُه وط٦غوا ٚحر واخض مً ؤقغاٝ ب٨غ بً واثل، ٢ا٫: ٦ال وهللا ال 

ٗها ٢اثضٍ ًُٞٗها ٖلى  ٗها ختى ًٞغ ُخه ُٞمىٗه ال٨غم ؤن ًٞغ جُٟغط ب٨غ بً واثل بال ًٖ الكُش ألانم ٌٗثر في ٍع

ظاءث حٛلب ٣ًىصَا ٖمغو بً ٧لشىم ختى ظلـ بلى اإلال٪. و٢ا٫ الخاعر بً خلؼة: ؤوي ٢ض  ٖاج٣ه. ٞلما ؤنبدىا

لج ٖلى زهمه  .(77)٢لذ زُبت ٞمً ٢ام بها ْٟغ بذجخه ٞو

م(: ًٓهغ ؤن اإلال٪ ٖمغو بً َىض ؤيمغ للكاٖغ ٖمغو بً ٧لشىم الخ٣ض إلاا عؤي ٖىضٍ مً ٢571خله لٗمغو بً َىض ) .2

، وحكامش، ٞ ٍٍ ة ٞسٍغ وجبا ه بةطال٫ ؤّمه، ٢ا٫ ٖمغو بً َىض، لىضماثه: َل حٗلمىن ؤخًضا مً الٗغب قّضِ ظلَّ ًُ إعاص ؤن 

ّمها  ي؟ ٣ٞالىا: وٗم! ؤمُّ ٖمغو بً ٧لشىم. ٢ا٫: وِلَم؟ ٢الىا: ألنَّ ؤباَا ُمَهْلِهُل بً عبُٗت، ٖو ّمِ
ُ
ه مً زضمت ؤ جإَه٠ُ ؤمُّ

ُض ٢ىمه، ٞإعؾل ٖمغو بً َىض ٧َُلُب واثل ؤّٖؼ الٗغب، وبٗلها ٧لشىم بً مال٪ ؤٞغؽ الٗغب ى ّؾِ ، وابجها ٖمغو، َو

ِلب،  ْٛ غة بلى الخحرة في ظماٖت َح ّمه، ٞإ٢بل ٖمغٌو مً الجٍؼ
ُ
ه ؤ مَّ

ُ
ِؼٍَغ ؤ ًُ ؿإله ؤن  ٍغ َو بلى ٖمغو بً ٧لشىم ٌؿتًز

غب ُٞما بحن الخحرة والٟغاث ًُ ً بجي َحٛلب، وؤمغ ٖمغو بً َىض بغوا٢ه ٞ ُٗ ُْ ، وؤعؾل وؤ٢بلذ لُلى بيذ اإلاهلهل في 

بلى وظٍى ؤَل ممل٨خه ٞدًغوا في وظٍى حٛلب، ٞضزل ٖمغو بً ٧لشىم ٖلى ٖمغو بً َىض في ِعوا٢ه، وصزلذ لُلى 

                                                 
اث، بحروث، ٍ 716( الكِباوي، ؤبى ٖمغو)ث 76) لمي للمُبٖى  .215َـ، 1477، 1َـ(. قغح اإلاٗل٣اث الدؿ٘ ماؾؿت، ألٖا
، ؾلؿلت 278باعي، ؤبى ب٨غ مدمض بً ال٣اؾم بً بكاع )ث ( ابً ألاه77) َـ(. قغح ال٣هاثض الؿب٘ الُىا٫ الجاَلُاث، جد٤: ٖبض الؿالم مدمض َاعون، صاع اإلاٗاٝع

 .271-271َـ،1287، 5(، 25ٍطزاثغ الٗغب )
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وا١، و٧اهذ ّٖمت امغت ال٣ِـ بً ُحْجغ الكاٖغ، و٧اهذ ؤمُّ لُلي بيذ ُمَهْلِهل بيذ ؤدي  ىض في ٢ُبت مً ظاهب الّغِ َو

ي الخضم ٞاَمت بيذ عبُٗت، التي هي ؤم امغت ال٣ِـ، وب ه ؤن ُجَىّخِ ُجها َظا اليؿب، و٢ض ٧ان ٖمغو بً َىض ؤمغ ؤمَّ

ب٤،  َُّ َغٝ، ٣ٞالذ َىض: هاولُجي ًا لُلى طل٪ ال ُُّ َغٝ، وحؿخسضم لُلي، ٞضٖا ٖمغو بماثضة زم صٖا بال ُُّ بطا صٖا بال

ِلب! ٞؿمٗها ٣ٞالذ لُلى: ِلَخ٣ُْم ناخبُت الخاظت بلى خاظتها، ٞإٖاصث ٖلحها وؤلخْذ، ٞهاخذ لُلى: وا طُ  ْٛ ٍْ! ًا َلَخ الَّ

ُم في وظهه؛ وهٓغ بلُه ٖمغو بً َىض َٞٗغٝ الكغَّ في وظهه، ٞىزب ٖمغو بً ٧لشىم بلى  ٖمغو بً ٧لشىم ٞشاع الضَّ

غة وا١، وؾا٢ىا هجاثبه، وؾاعوا هدى الجٍؼ  .(78)ؾ٠ٍُ لٗمغو بً َىض، وهاصي في بجي حٛلب، ٞاهخبهىا ما ٟٚي الغُّ

: البىاء   اللفص ي في معللت عمشو بً ولثىم:اإلادىس ألاٌو

٤ زالر لبىاث، ؤولهما:  ٤ حؿلؿل مى٣ُي، ووؿُج متزن، بدُض ٌؿحر ٞو ى ٞو بن البىاء الؿغصي ال٣هصخي ًخإحَّ

الاٞخخاخُت، زم الخضر والهغإ، وؤزحًرا: الخب٨ت، و٢ض ج٩اجٟذ وحٗال٣ذ جل٪ الشالزُت لدك٩ل الدؿلؿل الخضسي في 

٣خبـ مً الخُاة الاظخماُٖت التي ٖاقها الكاٖغ، ٞهى هو قٗغي ٢هصخي وا٢عي، ٌؿغص الىو اإلاازل بحن ؤًضًىا، اإلا

ا و٦إجها مازلت ؤمام٪، ٞبضؤث في م٣ضمتها، زم جىالذ  َغ ؤخضاًزا خ٣ُ٣ُت، ٞاٖخمض الكاٖغ ٖلى ط٦غ الى٢اج٘، بل جهٍى

٤ شخىنها، ُٞاٝ بىا وججى٫ في ؤبُاتها، ووسج الخٍُى بدؿلؿل ٖظب َُّ  ، ٖلى الىدى آلاحي:ألاخضار التي َه

 الافخخاخُت اللففُت في الىق الؽعشي:

حٗض اإلاٗل٣ت مً خُض الك٩ل وألاؾلىب والخىاؾ٤ والاٞخخاح ق٨اًل مً ؤق٩ا٫ الؿغص ال٣هصخي، جغؾمذ مً 

لى الؿاثض آهظا٥ الى٢ذ، وٗلم ؤن قٗغ ما ٢بل ؤلاؾالم وزانت اإلاٗل٣اث ًٟخخذ  ٖخبتها التي جمغص ٖلحها الكاٖغ ٖو

ال٫ والب٩اء، واؾخى٢اٝ الصخب...بلخ.الكاٖغ ه  هه بالى٢ٝى ٖلى ألَا

ب ٖلى  ظا ألامغ لِـ بالٍٛغ ا للمإلٝى الؿاثض، َو ًٟ بال ؤن الاٞخخاخُت في الىو اإلاازل ؤمامىا ظاء مخمغًصا مسال

ٞخا٥ الٗغب، ٖمغو بً ٧لشىم، ٣ٞض جمغص ٖلى مل٪ آ٫ ب٨غ و٢خله، ٞؿل٪ في م٣ضمخه مؿل٪ ال٣هو، خُض بضؤ 

 الٞخخاخُت في ٢ىله:ههه با

َبِدَُىا ـْ ًِ َفا ي بَصْحِى ِبّ َُ اَل 
َ
 ؤ
 

 َواَل ُجْبِلي ُخُمىَس ألاْهَذِسٍَىا 
نَّ الُحقَّ فيَها 

َ
 ُمَؽْعَؽًت َهإ

 
 

 برا َما اإلاَاُء َخاَلَىَها َسِخَُىا 
  ٍُ َىا ََ  ًْ َباَهِت َع  َجُجىُس ِبِزي اللُّ

 
 

ِلَُىا  ًَ ى   برا َما َراَكَها َختَّ
ْث َجَشي ال  ِمشَّ

ُ
ِحَض الّصِحَُذ برا ؤ  لَّ

 
ِه إلِاَاِلِه فيها ُمهُىا  ُْ  (79)َعَل

 
 

٧اهذ َظٍ الاٞخخاخُت مً ٢هُضة ٖمغو بً ٧لشىم ؾُض آ٫ حٛلب ٢ُلذ ؤمام آ٫ ب٨غ، و٧ان الخ٨م ٖمغو بً 

ؼة، التي ٧ان مُلٗها:  َىض، وؤقاص ٖمغو بً َىض أل٫ ب٨غ وهي للخاعر بً ِخّلِ

 
َ
َرَهدىا ِبَبُِنها ؤ

َ
 ظماءُ آ
 

َملُّ ِمىُه الَثىاءُ   ًُ  (21)ُسبَّ زاٍو 
 

                                                 
اوي، جد٤: بخؿان ٖباؽ وؤزغون، صاع نا256( ألانٟهاوي، ألبي الٟغط ٖلي بً الخؿحن )78)  .11/26َـ، 1479، 2صع بحروث، ٍَـ(.ألٚا
 .272-271( قغح ال٣هاثض الؿب٘ الُىا٫ الجاَلُاث البً ألاهباعي 79)
 .254( قغح اإلاٗل٣اث الدؿ٘ للكِباوي 21)
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"اظخم٘ ب٨غ وحٛلب للمٟازغة ٖىض ٖمغو بً َىض وفي لُلت اإلاٟازغة َُإ الكاٖغ ٢هُضجه، وظم٘ بٌٗ قباب 

٘ ؾتًرا بٗض ؾتر إلعجابها  ا...وفي ًىم اإلاٟازغة ظلؿذ َىض وعاء ؾخىعَا حؿم٘ و٧اهذ جٞغ ال٣بلخحن وؤعاصَم ؤن ًيكضَو

و٢غبخه ٖلى مجلـ ٖمغو ابجها، وخ٨م ٖمغو بً َىض للخاعر وبجي ب٨غ مما ظٗل آ٫ حٛلب ًٌٛبىن بال٣هُضة 

ىن، وؤمغ ٖمغو بً َىض ؤال ًىطر ؤزٍغ باإلااء" ىهٞغ مغ بً (21)ٍو ، مما ظٗل ألاخضار جدخضم بحن ٖمغو بً ٧لشىم  ٖو

 َىض، وهجا ٖمغو بً ٧لشىم لٗمغو بً َىض.

م، ٧الىو ال٣هصخي جماًما، ٚلب ٖلى هههم، ٞاٞخخذ اَخم الكٗغاء ال٣ضماء بم٣ضماث اٞخ خاخُت لكَٗغ

الكاٖغ ههه الكٗغي باإلا٣ضمت الُللُت التي اٖخمض ٞحها ٖلى ؤؾلىب الىن٠، ٞامخاػ بالخمغص ٖلى اٞخخاخُاث ٖهٍغ 

ى اٞخخاح ال٨الم وُهي: مٗىاٍ ٢ىمي م ً هىم٪، لُيخ٣ل بلى ون٠ ال٨إؽ والكغاب، وهالخٔ اٖخماصٍ ٖلى )ؤال( جىبُه، َو

ا، بطا اهدبه و٢ام مً مىيٗه  .(27)٣ًا٫: َب مً هىمه َبَّ

ا بإال  ٞاعحؿمذ اإلا٣ضمت مً زال٫ ون٠ الكاٖغ لخا٫ الؿا٢ُت التي نبذ الخمغ بال٣ضح الُٗٓم، وؤمَغ

جب٣ي مىه قًِئا، ٞالبضاًت اؾخدىطث ٖلى ؾم٘ اإلاخل٣ي ٧ىجها بضؤث بالخىبُه، زم ًه٠ الخمغ بإجها مكٗكًٗت، 

هبدىن  ه٠ الكاعب الظي ًمُل بٗض قغبه للخمغ، ختى اللخؼ البسُل ٍو ت، ٍو ؤسخُاء ٧لما نبىذ لهم الجاٍع

اللئُم، ًهبذ خؿً الُخل٤ بٗض ال٨إؽ، وؤَان ماله ألظل الخمغ، قٗك٘ الكغاب ٞازخلِ باإلااء وسخُىت هي نٟت 

ابً َىض مل٪ الخحرة، وبحن و -اإلااء، جل٪ اإلا٣ضمت ظاء في خاصزت صعاث بحن شخىم زالر: )ابً ٧لشىم ؾُض حٛلب

الخاعر قاٖغ ب٨غ(، في م٩ان و٢ٗذ ُٞه ألاخضار اإلاخجؿض في الخحرة، جل٪ الخ٣ىُاث حٗال٣ذ ل٩ي ججؿض لىا الؿغص 

ت جماًما، ل٨ىىا ؤمام ٖمل قٗغي ظٗل اإلاؿل٪  ال٣هصخي في الىو الكٗغي، ال٣اثم حؿلؿل مى٣ُي ٧ال٣هت الىثًر

ت جخسظ الىٟـ ال٣هصخي.ؤ٦ثَر نٗىبًت، ٧ىه٪ مجبًرا ٖلى وػن   و٢اُٞت، وؤلٟاّ قٍٗغ

 الحذر: -

ٌك٩ل الخضر اإلاؿاع الؿغصي الظي ٌُٗي الىو جماؾ٩ًا واوسجاًما مخإه٣ًا، ٞالؿغص َى الخضًض ؤو ؤلازباع 
لىاخض ؤو ؤ٦ثر مً وا٢ٗت خ٣ُ٣ُت، ؤو زُالُت، مً ٢بل واخض ؤو ازىحن ؤو ؤ٦ثر مً الؿاعصًً وطل٪ لىاخض ؤو ازىحن ؤو ؤ٦ثر 

 .(22)ً اإلاؿغوص لهمم
م٣ًا،  ٞهى حؿلؿل وجخاب٘ الى٢اج٘ وألاخضار، بةياٞت بٗض خُىي هٟسخي ٞجي ظما٫؛ لخهبذ ؤ٦ثر ؤصبُت ٖو
دىي الٗضًض مً الٗىانغ التي  جدؿلؿل ألاخضار ٞحها، ال ًل٣حها ظملت واخضة، بل ٌٗخمض ًٖ الخضعط لجظب اإلاخل٣ي، ٍو

ج٘ وألاخضار ٞهظا ال ٌٗجي اهٟها٫ ٖىانغ البىاء ال٣هصخي، بل ج٣ىم ججٗله ٖماًل ؤصبًُا، ٞةن ٦ىا هخدضر ًٖ الى٢ا
٤ حؿلؿل مى٣ُي، ٧اآلحي:  الصخهُاث بؿغص ألاخضار ٞو

 )ؤخضار(       ٖال٢اث    ؤشخام             وا٢ٗت        
٤ الخُىع الٟٗلي لها، خُض ظاء   اٖخمض ٖمغو بً ٧لشىم في ههه ٖلى ؾغص الخضر بدؿلؿل مى٣ُي، ٞو

م ٖمغو بً َىض لهالر الخاعر بً ِخّلؼة، وآلازغ: ٖىضما ٞخ٪ ٖمغو بً ال ىو ٖلى بزغ خاصزحن، ألاو٫: ٖىضما خ٨َّ

                                                 
 .257( قغح اإلاٗل٣اث الدؿ٘ للكِباوي 21)
 .271( قغح ال٣هاثض الؿب٘ الُىا٫ الجاَلُاث البً ألاهباعي 27)
 . 145، 7112(، ال٣اَغة، 268، اإلاكغوٕ ال٣ىمي للترظمت)1غصي، جغ: ٖابض زؼهضعا، ٍ( ًىٓغ بغوـ، ظحرالض. اإلاهُلر الؿ22)
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٧لشىم و٢خل ٖمغو بً َىض مل٪ الخحرة، ٞجاءث ألاخضار ال٣ههُت مخخابٗت، مخىالُت، بخُىع ٞٗلي خ٣ُ٣ي لؤلخضار، 
ت، لُيسج ٢هت مً ما ص٫َّ ٖلى ال٣ٗلُت الجاَلُت الٟظة، الش٣اُٞت، ٞهظا الكا ٖغ اؾخُإ ؤن ًُٕى اللٛت الكٍٗغ

٘ الكٗغ ل٩ي ٌؿغص  وا٢ٗه، وهدً هخدضر ًٖ ؤواثل الكٗغاء الٗغب، هخدضر ًٖ ال٣هاثض الب٨غ، هخدضر ٖلى جَُى
 لىا ٢هًت، ٩ٞاهذ ألاخضار بالدؿلؿل ٖلى الىدى آلاحي:

 :بزباع ابً ٧لشىم البً َىض ؤخضار ومٟازغة ب٣ىمهم 

ْىٍذ فالَ  َِ َبا 
َ
 حعَجْل َعَلُىا ؤ
 

ِلُىا  َُ ْرَن ال  واهِظْشها ُهَخِبّ
اًاِث ِبُماً   ا ُهىِسُد الشَّ هَّ

َ
 بإ
 

ًَّ ُخْمشًا كذ َسِوٍىا   وُهْفِذُسَ
   ً  وِبّن غذًا وِبنَّ الُىَم َس

 
 وَبعَذ غٍذ بما ال َحعلمُىا 

  ٌٍ اٍم لىا ُغٍشّ ِوىا ًّ  وؤَ
 
 

ًَ فيها ؤن َهِذًىا   َعَفَِىا اإلاَْل
  ُِّ ُحٍىوَظ  ِذ َمْعَؽٍش كذ َجىَّ

 
ىا  دِمي اإلاُحجٍش ًَ  ِبخاِج اإلاُْلً 

 َجَشْهَىا الَخَُل عاِهفًت َعلُِه  
 
 

ُفىها  ـُ َتها  عخَّ
َ
ذًة ؤ  مللَّ

ْث ِهالُب الَخّي مّىا   وكذ َشَّ
 

ْبىا َكَخاَدة َمً ًلُىا   وؼزَّ
 
 

 مَتى َهىُلْل بلى َكىٍم َسخاها
 

لاِء لها ودُىا   (24)ًىىهىا في الِلّ
ت مً الخ٣ىُاث التي ججٗله مازاًل ؤمامىا، ٞخل٪ ألاخضار ٢اثمت ٖلى ج٣ىُت الخىاع بحن   ٣ًىم الخضر ٖلى مجمٖى

الكاٖغ ٖمغو بً ٧لشىم، وؤبي ٖمغو بً َىض )ابً اإلاىظع(، ٞالخىاع مىظه مً ابً ٧لشىم، َالًبا مً ابً َىض الاهخٓاع 
ِلَمه ال٣ُحن، ٣ٞا٫: اهخٓغها، امهلىا، و  ْٗ ٌُ ض ؤ٦ثر مً ٧ىهه ٢اثم ل٩ي  ض، ٞهى خىاع بحن شخهحن ٢اثم ٖلى الخٖى ٦إهه ًخٖى

ً ؤي هغصًَ خمًغا ٢ض عوًٍ  ا، وههضَع ًً الم، هىعصًَ بُ ٖلى ؤلازباع، زم ًٟسغ ابً ٧لشىم، ٣ُٞى٫: "بإن الغاًاث: ألٖا
عة، مشل الخغوب ، ٞالكاٖغ ًىعص ؤٖالمهم خمغاء عوٍذ بضم الٗضو، ؤًام لهم بٌُ مكهى (25)مً الضم ٞهغن خمًغا"

ّؼِة ٢ىِم ابً ٧لشىم، ًٟسغ ٌؿغص ؤخضار الالظئحن بلحهم  ال٣ضًمت التي زايها ٢ىمه، ٞإًام ّٚغٍ َىا٫ٍ ٖلى الٗضو، ٖو
خىا ٦الب الخي، لؿىء ؤزال٢هم، ٦ؿغها ممً ًٟازغها، وفي اإلاٗاع٥ ًهبذ الٗضو َدًُىا.  وخمُاتهم لهم، و٦َغ

ا، ًغبِ بحن اهخهاعاث ٢ىمه و٢هت حٗال٣ذ ألاخضار م٘ الصخىم بىاؾُت الخىا ًُ ع مدضَزا ظًىا ٢هه
ى بظل٪ اجسظ مً ألاؾلىب ال٣هصخي خل٣ت ونل جغبِ ٖضة  جد٨ُم ٖمغو ابً َىض لهالر الخاعر بً خلؼة، َو

 ٢هو في مٗل٣ت واخضة.
 :كخل عمشو بً َىذ 

اء، وجٟسُم ألاها ؾغص ٖمغو بً ٧لشىم في ههه ٢هت ٢خله لٗمغو بً َىض، التي ٧اهذ ممؼوظت بالٟسغ، والهج
٤ ػمان مٗحن، بخىلُٟت  والظاث، بىٟؿه، زم ب٣بُلخه، ٞجاء الخضر الظي َى ٞٗل الصخهُاث، وصاع في م٩ان ٞو

ت، ٣ًى٫ ٖمغو بً ٧لشىم:  ٖب٣ٍغ
ا اُط َعىَّ ًُ ما َجَشاَدى الىَّ  ُهىاِع

 
ُىف برا ُغِؽِىا   وَهمِشُب بالعُّ

ا   وُؽمُّ بها ُسُئوَط الَلىِم َؼلًّ
 

كاب فُخَخلُىاوُهْخلِ    يها الِشّ
ن ُظُىفىا ِفُىا وفيهْم  

َ
 هإ
 

ًِذي الِعِبِىا 
َ
م  بإ  َخاٍس

                                                  
 .241-285( قغح ال٣هاثض الؿب٘ الُىا٫ الجاَلُاث البً ألاهباعي 24)
 .288( قغح ال٣هاثض الؿب٘ الُىا٫ الجاَلُاث البً ألاهباعي 25)
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نَّ ِزُابىا ِمّىا وِمنهم
َ
 هإ
 

سُحىاٍن ؤو ُوِلُىا 
ُ
 ُخِمبن بإ

َشْوَن الَلخِل َمْجذاً   ًَ  ِبِفخُاٍن 
 

بِىا   وِؼٍِب في الحشوِب مجشَّ
ىٍذ   َِ  ًَ ئٍت عْمَشو ب ِّ ِيّ َمِؽ

َ
 بإ
 
 

  ُْ  لُىْم فيها َكِىُىاهىىُن لَل
ىٍذ   َِ  ًَ ئٍت عْمَشو ب ِّ ِيّ َمِؽ

َ
 بإ
 

ىا   ُجىُُع بىا الُىؼاَة وَجْضدٍس
ْوِعْذها ُسَوٍذاً  

َ
ْدها وؤ  تهذَّ

 
ًَ َمْلَخِىٍىا  ِمّ

ُ
ا أل  (26)َمَتى ُهىَّ

، م(571جضوع ألاخضار في َظٍ ألابُاث خى٫ ال٣هت ألا٦ثر قهغًة لٟخا٥ الٗغب، خى٫ ٢خله لٗمغو ابً َىض ) 
وؾغصَا ابً ألاهباعي، ٣ُٞى٫: "ًٓهغ ؤن اإلال٪ ٖمغو بً َىض ؤيمغ للكاٖغ ٖمغو بً ٧لشىم الخ٣ض إلاا عؤي ٖىضٍ مً 
ه بةطال٫ ؤّمه، ٢ا٫ ٖمغو بً َىض، لىضماثه: َل حٗلمىن ؤخًضا مً الٗغب جإَه٠ُ  ظلَّ ًُ ، وحكامش، ٞإعاص ؤن  ٍٍ ة ٞسٍغ وجبا قّضِ

ي؟ ٣ٞالىا: وٗم! ؤ ّمِ
ُ
ه مً زضمت ؤ ّمها ٧َُلُب واثل ؤمُّ مُّ ٖمغو بً ٧لشىم. ٢ا٫: وِلَم؟ ٢الىا: ألنَّ ؤباَا ُمَهْلِهُل بً عبُٗت، ٖو

ُض ٢ىمه، ٞإعؾل ٖمغو بً َىض بلى ٖمغو بً  ى ّؾِ ؤّٖؼ الٗغب، وبٗلها ٧لشىم بً مال٪ ؤٞغؽ الٗغب، وابجها ٖمغو، َو
ّمه، ٞإ٢بل ٖمغٌو مً 

ُ
ه أل مَّ

ُ
ِؼٍَغ ؤ ًُ ؿإله ؤن  ٍغ َو ِلب، وؤ٢بلذ لُلى بيذ اإلاهلهل ٧لشىم ٌؿتًز ْٛ غة بلى الخحرة في ظماٖت َح الجٍؼ

غب ُٞما بحن الخحرة والٟغاث، وؤعؾل بلى وظٍى ؤَل ممل٨خه  ًُ ً بجي َحٛلب، وؤمغ ٖمغو بً َىض بغوا٢ه ٞ ُٗ ُْ في 
ىض في ٢ُبت مً  ظاهب ٞدًغوا في وظٍى حٛلب، ٞضزل ٖمغو بً ٧لشىم ٖلى ٖمغو بً َىض في ِعوا٢ه، وصزلذ لُلى َو

ي الخضم، وحؿخسضم لُلي، ٞضٖا ٖمغو بماثضة، ٣ٞالذ َىض: هاولُجي ًا  ه ؤن ُجَىّخِ وا١...و٢ض ٧ان ٖمغو بً َىض ؤمغ ؤمَّ الّغِ
ٍْ! ًا  ب٤، ٣ٞالذ لُلى: ِلَخ٣ُْم ناخبُت الخاظت بلى خاظتها، ٞإٖاصث ٖلحها وؤلخْذ، ٞهاخذ لُلى: وا ُطالَّ َُّ لُلى طل٪ ال

ِلب! ٞؿمٗها ٖمغو  ْٛ ُم في وظهه؛ وهٓغ بلُه ٖمغو ابً َىض َٞٗغٝ الكغَّ في وظهه، ٞىزب ٖمغو بً َلَخ بً ٧لشىم ٞشاع الضَّ
وا١، وؾا٢ىا هجاثبه، وؾاعوا هدى  ٧لشىم بلى ؾ٠ٍُ لٗمغو بً َىض، وهاصي في بجي حٛلب، ٞاهخبهىا ما ٟٚي الغُّ

غة"  .(27)الجٍؼ
ت، لُض٫ ٖلى مٟازغاتهم وم٩اهتهم بحن الٗغب، ٣ٞامذ ألابُاث ٖلى  ٨ٞخب ال٣هت الؿاب٣ت في ؤبُاٍث قٍٗغ

ا، ٞهي جمشل الهٟاث الٗغبُت  ٢هت زالض بلى الُىم والؿبب في زلىصَا َظا بإجها امخاػث بىا٢ُٗتها وجماؾ٪ ٖىانَغ
ا. ًُ  التي وظب ؤن ًخمؿ٪ بها ؤبىائها، ٞهي جدمل اإلاغوءة اججاٍ ألام ؤواًل، وال٨غامت والىٟـ والظاث زاه

ُٗىىن بطا جباٖضوا، ِٞك٣ىا الغ٢اب ًٖ الغئوؽ بخل٪ ون٠ اإلاٗغ٦ت: ًًغب ىن بالؿُٝى بطا صهى، ٍو
خُاجهم ًخهٟىن  تها، وُنبٛذ زُابهم بالضم ٧األعظىان، ٞو ، جل٪ الؿُٝى ٧اللٗبت بإًضي الهبُان، ل٨ثرتها وؾٖغ الؿُٝى

، واٖخمض ٖلى الاؾخٟهام والخ٨غاع لهضع البِذ: " ِيّ َمِؽ في اإلاٗغ٦ت باإلاجض والكٝغ
َ
ىٍذ بإ َِ  ًَ ئٍت عْمَشو ب "، ٞهظا الدؿائ٫ ِّ

سغ بىٟؿه وب٣ىمه، ٞاإلاكِئت مً قاء ٌكاء، قئذ، والىقاة الىمامىن،  ٢اثم ٖلى ته٨م بمل٪ الخحرة، واؾخهجان، ٞو
 وجؼصَُىا، ؤي حؿخس٠ بىا، متى ٦ىا ألم٪ زضًما، وظؼاء طل٪ ٧ان ٢خل ٖمغو بً َىض.

ًٚبه بػاء اهدُاػ ٖمغو بً َىض للخاعر بً خلؼة، ٞما لظا ًدىي الىو الكٗغي خضزحن ناٖضًً جمشل في 
وظض مً خل بال ؤن ًٟازغ ب٣ىمه وشجاٖتهم و٦إهه ًخدضي ابً َىض ٞإهذ وان خ٨مذ للخاعر ٞهظا لً ًى٣و مً 

 م٣ضاعها قًِئا ٞاإلاٗاع٥ والبُىالث حكهض لىا.
ىا، في ظٗل ؤمه زاصمًت زم جبضؤ َظٍ ألاخضار  ؤما الخضر الهاٖض آلازغ: جهاٖضث وجحرة الخضر في ٢ىله ج٣ٍى

ا بٗض ٢خله للمل٪ ٖمغو بً َىض. ًُ ج  بالهبٍى جضٍع

                                                 
 .417-411( قغح ال٣هاثض الؿب٘ الُىا٫ الجاَلُاث البً ألاهباعي 26)
اوي27)  .11/26( ألٚا
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 :الحبىت 

بٗض ؤن ٢خل ٖمغو بً ٧لشىم لٗمغ بً َىض، زخم ههه بالٛغوع الظي ًض٫ ٖلى ؤجهم ؾاصة ألا٢ىام، ٞجٗل 
غوًعا، ٣ُٞى٫:  زاجمت ههه ٞسًغا ٚو

ِوعىا
ُ
ًُ الحاهمىَن برا ؤ  وَهد

 
ًُ العاِصُمىن برا    ُعِفِىاوهد

اِسهىَن إلِاَا َسِخْىىا  ًُ الخَّ  وهد
 

ًُ آلاِخُزوَن إلِاَا َسِلِىا   وَهد
َماِوي  َُ َلُب ال َُ ُن وال ُْ ىا الَب ُْ  َعَل

 
ْىدىِىا  ًَ وٍَ َلْم ًُ ظُاف  

َ
 وؤ
 َعلُىا ولُّ ظابغٍت ِدالؿ 

 
جاِد لها ُغُمىها   َجشي فىَق الِىّ

ْىماً   ًَ  ٌِ ْبَىا
َ
ًِ ألا  ِبَرا ُوِلَعْذ َع

 
َذ َلها ُحلىَد الَلْىِم ُحىهاس   ًْ  ؤَ

ًَّ ُمُخىُن ُغْذسٍ   نَّ ُمخىَنه
َ
 َهإ
 

ٍاُح برا َحَشٍَىا  ُلَها الِشّ  ُجَفِفّ
اِف ِمّىا  َُ ْل

َ
ٌَ ألا  َهَضلخم َمْجِز

 
ْلَىا الِلَشي ؤن َحْؽِخُمىَها   فَعجَّ

ْفىاً   ـَ اِسُبىَن اإلااَء  ا الؽَّ هَّ
َ
 وؤ
 

ؽشْب غحُرها َهِذسًا َوِوَُىا   وََ
َخذ  َعَلُىا 

َ
ًْ ؤ ْجَهل ًَ اَل اَل 

َ
 ؤ
 

 َفَىْجَهَل فىق َحْهل الجاَِلُىا 
ِبـي    ـَ  ِبَرا َبَلـَغ الِفَىـاَم َلَىا 

 
َىـا  ًْ  (28)َجِخـشُّ َلُه الَجَبـاِبُش َظاِحذ

، َاٝ الكاٖغ بىا في ههه بحن زىاًا ؤخضازه، زاجًما بالٟسغ والٛغوع، وسج ونٟه بدب٨ت مىبٗها الٟسغ ب٣ىمه 

مخىا ولم  ٞاٖخمض ٖلى نُٛت الجم٘ التي حصخي بالخُٗٓم، ٞهم الخا٦مىن بال٣ٗل و"بطا ٖؼمىا ٖلى ألامغ ؤهٟظها، ٍٖؼ

ىا قًِئا جغ٦ىاٍ ولم ٌؿخُُ٘ ؤخٌض بظباعها ٖلُه، وبطا عيِىا ؤزظهاٍ ولم ًدل بُيىا وبِىه ؤخض؛  جهب ؤخًضا...بطا ٦َغ

ىاٍ بل هتر٦ه،  ، هشبذ ٖىض ال٣خا٫ مً(29)لٗؼها واعجٟإ قإهىا" ٖهاها وهمى٘ ممً ؤَاها ال٣خا٫، وال هجبر ٖلى شخيء ٦َغ

وله صعوٕ مً ظلىص ؤلابل، وؤؾُاٝ ج٣مً و وجىهب ًٖ الًغب، جىدجي لها ألابضان، "بطا ويٗذ الضعوٕ ًٖ ألابُا٫ 

ى ًىما عؤًذ ظلىصَم ؾىًصا مً نضؤ الخضًض؛ ؤي َى٫ لبؿهم بًاَا احسخذ ظلىصَم، ولم ًغص ؤن صعجها ٖل

ج الضٕع وخؿً وسجها، ٞكبها بُغاث٤ اإلااء بطا َبذ  الجلىص...قبه ًٞى٫ الضٕع التي حكىج مجها بمخىن ٚضع...جضٍع

ذ ٖلى ْهىعَا" ضع، "ُهىٗم ٖلى مً ؤؾغها بالخسلُت، وُجهل٪ مً ؤجاها (41)ٖلُه الٍغ ُٛ ، قبه الضعوٕ في نٟائها باإلااء في ال

ٛحر ٖلُىا...ُهىٗم ٖلى مً ؤؾغها بالخسلُ ٛحر ٖلُىا"ٌُ ٌُ ، ٖاظلىا٦م بالخغب ولم هيخٓغ٦م ؤن (41)ت، وُجهل٪ مً ؤجاها 

ُم٘ ُٞىا، وال ًٟجاها بٛاعة ؤخض، لٗؼجىا وكغب اإلااء نٟىا ؤن وعصها، وؤهخم ًا بجي  ًُ حكخمىها، هدً مؿخٗضون، ٞال 

 ٖمغو بً َىض حكغبىن اإلااء ٦ضًعا.

ض ٞىجهل ٞى١ ظهل الجاَلحن، ٞجهل٨ه ووٗا٢به بما َى ؤٖٓم  ى ًٍغ مً ظهله، ٞيؿب الجهل بلى هٟؿه، َو

ت، ٞالجهل  ؤلاَال٥ واإلاٗا٢بت، لحزصوط اللٟٓان، ٞخ٩ىن الشاهُت ٖلى مشل لٟٔ ألاولى وهي جسالٟها في اإلاٗجى؛ ألجها مجاٍػ

                                                 
 .476 -411( قغح ال٣هاثض الؿب٘ الُىا٫ الجاَلُاث البً ألاهباعي 28)
 .411( قغح ال٣هاثض الؿب٘ الُىا٫ الجاَلُاث البً ألاهباعي 29)
 .416( قغح ال٣هاثض الؿب٘ الُىا٫ الجاَلُاث البً ألاهباعي 41)
 .419( قغح ال٣هاثض الؿب٘ الُىا٫ الجاَلُاث البً ألاهباعي 41)
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الشاوي مجاػاة للجهل ألاو٫، ألن الجهل ال ًغجًُه ؤخض، وال ٌؿدؿُٛه، طا بلٜ نبُاهىا ؾً الُٟام زًٗذ لهم 

ُه مً الٛلى ما ال ًسٟىالجباب  .(47)غة مً الىاؽ، واه٣اصوا لهم مظٖىحن، ٞو

ى ظبهت ظضًٌض ٢ض ٞخدها ال٣اجل )ٖمغو بً  ا آزغ ؾُدضر، َو ًٖ لت ألاولى ٢ض ٌٗخ٣ض ؤن نغا بن الىاْغ للَى

لى ٢ىمه خُض ؤهىا وٗلم ؤن البِئت الجاَلُت ٢اثمت ٖلى الشإع، بال ؤهه لم ًظ٦غ ؤيَّ شخي ء مً ٧لشىم( ٖلى هٟؿه ٖو

ه مً ٢ىم مل٪ )الخحرة( بل اؾخمغ بالٟسغ و٦إهه ًغي ؤن ما ٞٗله َى بهجاػ ُٖٓم، ٞلم ٨ًً الخل في ٢خله  جسٞى

لٗمغو بً َىض ٣ِٞ، بهما َضؤث وجحرة ؤخضار ٢هت اإلاٗل٣ت جماًما في ألابُاث الخخامُت التي ج٨خجز مٟازغًة وانبًت ٞحها 

ئت ال جساٝ ا  إلاىث ؤبًضا.لخضلىا ٖلى ؤهىا ؤمام شخهُت ظٍغ

 اإلادىس الثاوي: َجلاهاث العشد اللفص ي في اإلاعللت:
حٗال٣ذ الَخ٣اهاث الؿغصًت مً عاٍو، وشخهُاٍث، وػماٍن، وم٩اٍن؛ لُهبذ البىاء ال٣هصخي بظل٪ وؾُلت مً 
ظا ما ؤيٟى  وؾاثل الكاٖغ في الخٗبحر ًٖ ٢هت خ٣ُ٣ُت ب٣الب قٗغي ٌٗخمض ٖلى الخ٣ىُاث الؿغصًت ال٣ههُت، َو

 اإلاٗل٣ت ظمالُاث زلضتها بلى الُىم.ٖلى 

 :الشاوي 

بن الغاوي في اإلاٗل٣ت َى )ٖمغو بً ٧لشىم(، والظي ٌٗض في طاث اللخٓت الصخهُت الغثِؿت لل٣هت، ؤي ؤهه 
َى الغاوي اإلاكاع٥ الظي ٌؿخسضم يمحر اإلاخ٩لم ُٞٓهغ ملخدًما بالخضر، ٦ما ٩ًىن الخضًض مىهًبا ٖلُه في مجمل 

اث ال٣هت ًٖ َ ً في ببغاػ مىيٖى ً آلازٍغ ٤ ؤلاياءة وب٢ىإ اإلاخل٣ي مؿخٗماًل ظمُ٘ ٢ضعاجه في الخ٩ي ًٖ طاجه، ٖو ٍغ
٤ بىائهم الىٟسخي وال٣ٗلي اث٠، وهي:(42)ؤَم شخيء ًغبُهم بالخضر ًٖ ٍَغ  ،  و٢ض ٢ام بٗضة ْو

و٢ىمه، ، ٞى٣ل لل٣اعت بُىالجه (44)" هلل اإلاعشفت ممً ٌعشف بلى مً ال ٌعشف"٢ام بـ  الىُْٟت الؿغصًت -

و٢هت جد٨ُم ٖمغو بً َىض بِىه وبِىه الخاعر بً خلؼة، و٢هت ٢خله للمل٪ ٖمغو بً َىض، وؤؾبابها، ٦ما 

 اجطر في بضاًت البدض.

ُٟت الكغح والخٟؿحر - ججاوػ الكاٖغ ج٣ضًم الخ٩اًت بلى البدض ًٖ خ٩اًت الخ٩اًت ؤي ؤهه ال ٨ًخٟي   ْو

ا بالخٗل ًً ا بل ٣ًىم ؤً َغ ٤ُ ٖلحها، وبًًاخها وبُان ٖللها؛ ِٞكغح ألاؾباب في ٢خله بى٣ل ألاخضار وجهٍى

 لٗمغو بً َىض:

َىا ُْ َخذ  َعَل
َ
ًْ ؤ ْجَهَل ًَ اَل اَل 

َ
 ؤ
 

ِلَُىا  َِ  َفَىْجَهَل َفْىَق َحْهِل اْلَجا
ْىٍذ   َِ  ِبإّي َمِؽَِئٍت َعْمَشو بً 

 
ِلُىْم ِفيَها َكِىًُىا  ُْ  َهُىىُن ِلَل

ىْ   َِ  ٍذ ِبإّي َمِؽَِئٍت َعْمَشو بً 
 

 (45)ُجِىُُع ِبَىا الُىَؼاةَ  
 (777َوَجْضَدِسٍَىا)ؿ

 
                                                 

 .1/446َـ،  1419، 7( الضعة، مدمض ٖلي َه. ٞخذ ال٨بحر اإلاخٗا٫ بٖغاب اإلاٗل٣اث الٗكغ الُىا٫، م٨خبت الؿىاصي، ظضة، 47ٍ)
ت الٗامت لل٨خاب، ال٣اَغة، مج (42)  .75َـ، 1414، 4، 11ًٕىٓغ: قُٗب، خلُٟي: م٩ىهاث الؿغص الٟاهخاؾد٩ُي. مجلت الى٣ض ألاصبي )ٞهى٫(، الهُئت اإلاهٍغ
 .58َـ، 1416، ماؾؿت ألابدار الٗغبُت، بحروث، 1ُٗض، ًمجى: الغاوي اإلاى٢٘ والك٩ل )صعاؾت في الؿغص الٗغبي(. ٍال (44)
ْوَػوي، ؤبى ٖبض هللا )ث  (45)  َـ. وؾِخم ؤلاقاعة بلى ؤما٦ً الهٟداث في َظا ال٨خاب لئال 1472، صاع بخُاء الترار الٗغبي، مهغ، 1َـ(، قغح اإلاٗل٣اث الؿب٘، ٍ 486الؼَّ

 ج٨ثر الخىاشخي
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ظٍ ألاؾباب هي: ؾٟه ٖمغو بً َىض خُىما ؤعاص ألم ٖمغو بً ٧لشىم ؤن ج٩ىن زاصمت ألمه، ٞبحن  َو
ْغِبي ٖلُه،  ًُ الكاٖغ ؤهه ال ؤخض ٌؿٟه ٖلُه، ٞةن ٞٗل ٞةهه ؾُظ٣ًه مً هٟـ ال٨إؽ ؤي ًجاػحهم بؿٟههم ظؼاء 

َي ظؼاء ال جهل ظهاًل الػصواط ال٨الم وخؿً ججاوـ اللٟٔ، بياٞت بلى ؤن في َظا الٟٗل جد٣حر للكاٖغ وؤمه، ٞؿِمّ
م ؤهه لم ًٓهغ مً الكاٖغ ما ٌؿخضعي اإلال٪ بإن ًد٣ٍغ )م الظي َى -(؛ وبهظا الكغح ًىنل الغاوي 777ٚع

 ل٪.لل٣اعت ألاؾباب التي صٞٗخه ل٣خل اإلا -الكاٖغ هٟؿه والبُل الغثِسخي في َظٍ ال٣هت

ًلجإ الغاوي ٞحها بلى ط٦غ بٌٗ اإلاهاصع التي ٌؿخ٣ي مجها مٗلىماث وو٢اج٘ خ٣ُ٣ُت  الىُْٟت الخىز٣ُُت -

ْلَب٪(،  َٗ ت مً ألاما٦ً، مشل )َب ًداو٫ ؤن ٣ًى٘ اإلاخل٣ي بصخت ؤخضازه ووا٢ُٗتها، ومً طل٪ ط٦ٍغ إلاجمٖى

 و)صمك٤(:

 ّ ًٍ  ِوَهإٍط َكْذ َؼِشْبُذ ِبَبْعَلَب
 

ْخَشي ِفي ِد  
ُ
ِشٍىا)ؿَوؤ ـِ  (777َمْؽَم َوَكا
 ؤي وعب ٦إؽ قغبتها بهظٍ البلضة، وعب ٦إؽ قغبتها بخِى٪ البلضجحن... 

، (46)جخٗل٤ بالخُاب التربىي ؤو ألازالقي ؤو اإلاظَبي الظي ًدمله الغاوي في ٖباعاجه الىُْٟت ألاًضلىظُت -

 ومً طل٪ ٢ىله: 

ا ًَ ََىا
ْ
 َوِبّها َظْىَف ُجْذِسُهىا اإلا

 
َسةً   ِسٍىا)ؿ ُمَلذَّ  (786َلىا وُمَلذَّ

ؤي ؾٝى جضع٦ىا م٣اصًغ مىجىا، و٢ض ٢ّضعث جل٪ اإلا٣اصًغ لىا و٢ضعها لها، وعٚم ؤهه ظاَلي بال ؤن ؤلاًمان     
ى ًدمل ٨ٞغ ؤلاًمان بهظا (47)بال٣ضع ؾىاء ؤ٧ان مىًجا ؤو خُاة، َى مً ؤع٧ان ؤلاًمان التي خض ٖلحها ؤلاؾالم إلاا ظاء ، َو

م ؤهه ظ  اَلي لم ًضع٥ ؤلاؾالم.ال٣ضع، ٚع

 :الصخفُت 

بن الصخهُت هي التي ج٣ىم باألخضار ٞخدغ٦ها وجدغ٥ الهغإ صازل ال٣هت وهي ٧اثً له ؾماث بوؿاهُت ومىسٍغ   
ت ، وهي: اإلاجمٕى ال٨لي لخإزحراث الٟغص في (48)في ؤٞٗا٫ بوؿاهُت بدُض ًم٨ً ؤن ٩ًىن شخهُت عثِؿُت، ؤو زاهٍى

 ث في اإلاٗل٣ت بلى:، وجى٣ؿم الصخهُا(49)الجماٖت

 الصخهُت اإلادىعٍت: -

وهي الصخهُت الغثِؿُت التي جضوع خىلها ألاخضار، وج٣ىم بدضر ٚحر مخى٢٘، وج٩ىن في خالت نغإ مؿخمغ 
ت واظخماُٖت مُٗىت ٨ٍغ ً ؤو م٘ هٟؿها، وجدمل ؤبٗاًصا هٟؿُت ٞو ، و٧اهذ َظٍ الصخهُت في ال٣هُضة (51)بما م٘ آلازٍغ

ت مً ألابٗاص، وهي:هي الكاٖغ، خُض خملذ مجم  ٖى
ت مً الاهٟٗاالث، ٦ٟسٍغ بىٟؿه وب٣ىمه، ل٣ىتهم وجطخُاتهم في   البٗض الىٟسخي: خمل البُل مجمٖى

 الخغوب، وبٗضم جظللهم للمل٪ لٗؼتهم، وما هجم ًٖ َظٍ الٗؼة:

                                                 
 .65َـ، 1417، صاع اليكغ للجامٗاث، ال٣اَغة،  7ًىٓغ: ال٨غصي، ٖبض الغخُم: ال٨غصي، ٖبض الغخُم: الغاوي والىو ال٣هصخي. ٍ (46)
، ؤيىاء الؿل٠، 7َـ(، ال٣ُٗضة الىاؾُُت، جذ: ؤبى مدمض ؤقٝغ بً ٖبض اإلا٣هىص، 778ًٍىٓغ: ابً جُمُت، ج٣ي الضًً ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ٖبض الخلُم )ث (47)

اى،   112َـ، م1471الٍغ
 .21َـ، 1474، جغ: الؿُض بمام، محرار لليكغ واإلاٗلىماث، ال٣اَغة، 1ًىٓغ: ظحرالىض، ًىوـ: ٢امىؽ الؿغصًاث. ٍ (48)
 .15َـ، م1471، صاع الجهًت للُباٖت واليكغ بحروث، 1ًىٓغ: اإلالُخي، خلمي: ٖلم هٟـ الصخهُت. ٍ (49)
 .775َـ، 1411: بيُت الك٩ل الغواجي. )ص.ٍ(، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، بحروث، ًىٓغ: بدغاوي، خؿً (51)
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اِث ِبًُما ًَ ا ا ُهىسُد الشَّ هَّ
َ
 ِبإ
 

ًّ ُخْمًشا َكْذ َسِوٍَىا  َُ  َوُهْفِذُس
اٍم َلَىا غُ   ًَّ ٌٍ وؤ  ٍشّ ِوَىا

 
ْن َهِذًَىا )ؿ 

َ
ًَ ِفيَها ؤ َْل

ْ
َىا اإلا ِْ  (778َعَف

ا، وهغظٗها مجها خمًغا ٢ض عوًٍ مً صماء   ًً ٣ًى٫: هسبر٥ بال٣ُحن مً ؤمغها بإها هىعص ؤٖالمىا الخغوب بُ
 ألابُا٫، وهسبر٥ بى٢اج٘ لىا مكاَحر ٧الٛغ مً الخُل ٖهِىا اإلال٪ ٞحها ٦غاَُت ؤن هُُٗه وهخظلل له.

بٗض ال٨ٟغي: ألا٩ٞاع التي خملتها الصخهُت وؤزغث ٖلى صوعَا في الٗمل ألاصبي ٨ٟ٦غة ٖضم الاؾدؿالم ألن ال 

 َظا لِـ مً قُم الصجٗان؛ ٣٦ىله: 

ا هَّ
َ
ْكَىاُم ؤ

َ
ْعَلُم ألا ٌَ اَل اَل 

َ
 ؤ
 

ا َكْذ َوهِىا )ؿ  هَّ
َ
 (776َجَمْعَمْعَىا َوؤ

ٞترها في الخغب، ؤي لؿىا بهظٍ الهٟت ٞخٗلمىا ألا٢ىام بها، اجهاٞه ؤي ال ٌٗلم ألا٢ىام ؤهىا جظّللىا واه٨ؿغها و    
ا ؤؾاًؾا ل٣خله للمل٪، ٞهى لم ًى٨ؿغ في ؤقض ألاو٢اث وهي الخغب، ٞهل  ًٗ ضم الاه٨ؿاع، ٧ان صاٞ ب٨ٟغة ألاهٟت ٖو

سى٘ للمل٪ بمىا٣ٞخه ألن حٗمل ؤمه زاصمت.  ؾُسً٘ ٍو

٩اهخه الاظخماُٖت، والتي اجطخذ مً زال٫ ؤبُاجه، خُض البٗض الاظخماعي: وهي ٖال٢ت البُل بمً خىله وم 

، وطل٪ في ٢ىله:  بهه مً ؤَل ٖؼ وقٝغ

ٍف  ُْ ًِ َظ  َوِسْزَىا َمْجَذ َعْلَلَمت ب
 

َْجِذ ِدًىا 
ْ
َباَح َلَىا ُخُفىَن اإلا

َ
 ؤ
 َوِسْزُذ ُمَهْلِهاًل َواْلَخْحَر ِمْىهُ  

 
اِخِشٍَىا  حًرا ِوْعَم ُرْخِش الزَّ  َص

 ُوْلُثىًما َحمًُعاَوَعّخاًبا وَ  
 

ْهَشِمَُىا) 
َ
 (778ِبِهْم ِهْلَىا ُجَشاَر ألا

ىىة، ؤي ٚلب   ؤي وعزىا مجض َظا الغظل الكٍغ٠ مً ؤؾالٞىا، و٢ض ظٗل لىا خهىن اإلاجض مباخت ٢هًغا ٖو
٣ه، ؤ٢غاهه ٖلى اإلاجض زم ؤوعزىا مجضٍ طل٪؛ بالخالي ٞةن اإلا٩اهت الاظخماُٖت لبُل ال٣هت مغمى٢ت وعثها ٖمً ؾب

م ٞكٝغ َى  م ومٟازَغ م ؤظضاصٍ( وبهم بلٜ محرار ألا٧اعم ؤي خاػ مأزَغ اب وػَحر و٧لشىم )َو خَّ َٖ ٦ٗل٣مت واإلاهلهل و
 و٢ىمه بها.

ت: -  الصخهُت الشاهٍى

ج٣ىم بضوع جاب٘ ٚغضخي ال ٌٛحر مجغي الخ٩ي، ٢ض ج٩ىن نض٤ً الصخهُت الغثِؿُت ؤو بخضي الصخهُاث 
الًبا ما جٓهغ في ؾُا١ ؤو التي جٓهغ في اإلاكهض بحن خحن وآز غ، و٢ض ج٣ىم بضوع ج٨مُلي مؿاٖض للبُل ؤو م٤ُٗ له، ٚو

ت، مجها: (51)ؤخضار ؤو مكاَض ال ؤَمُت لها في الخ٩ي  ، وفي اإلاٗل٣ت ٢ض ط٦غ ٖضة شخهُاث زاهٍى
 لُلى بيذ مهلهل )والضة الكاٖغ(: 

ا  ؤفي لُلى ٌعاجبني ؤبَى
 

م لي ظاإلاىها   (57)وؤخىتها َو
 :ٖمغو بً َىض  

ْىٍذ َفاَل َحْعَجْل  َِ َبا 
َ
 ؤ
 

ِلَُىا)ؿ  َُ ْرَن اْل ْهِظْشَها ُهَخِبّ
َ
 (778وؤ
ىا...   ؤي ًا ٖمغو بً َىض ال حعجل ٖلُىا واهٓغها هسبر٥ بال٣ُحن مً ؤمغها وقٞغ

 

                                                 
ؼة، مدمض: جدلُل الىو الؿغصي ج٣ىُاث ومٟاَُم، ٍ (51)  .58-57َـ، 1421، الضاع الٗغبُت للٗلىم، بحروث، لبىان، 1ًىٓغ: بٖى

 .212َـ، 1477، بحروث، لبىان، 1( الكِباوي، ميؿىب ألبي ٖمغو، قغح اإلاٗل٣اث الدؿ٘، جذ: ٖبض اإلاجُض َمى، 57ٍ)
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 ؤم ٖمغو بً َىض: 

ًذا ٍْ ْوِعْذَها ُسَو
َ
ْدَها َوؤ  َتَهذَّ

 
ًَ ُمْلَخِىٍَىا )ؿ  ّم

ُ
 (777َمَتى ُهّىا أل

 في تهضًضها ٞمتى ٦ىا زضًما ألم٪، ؤي: لم ه٨ً زضًما لها ختى وٗبإ بتهضًض٥ ووٖضً٪ بًاها...ؤي جمهل  
م...  حَر م الظًً ؤوعزٍى الٗؼة، ٚو م ؤظضاصٍ ٦ما ؾب٤ ط٦َغ اًبا و٧لشىم َو خَّ  ٖل٣مت بً ؾ٠ُ، و اإلاهلهل، ٖو

 :الضمً اللفص ي في اإلاعللت 

 لؼمىُت، وؤلا٣ًإ الؼمجي في اإلاٗل٣ت، ٖلى الىدى آلاحي:وؾِخم جىاو٫ َظٍ الخ٣ىُت في ه٣ُخحن: اإلاٟاع٢اث ا  
 ؤواًل: اإلاٟاع٢اث الؼمىُت في اإلاٗل٣ت:

اإلاٟاع٢ت في البىاء الؿغصي هاظمت ًٖ اهدغاٝ جغجِب الىٓام الؼمجي اإلاخمشل في اإلااصة الخ٩اثُت )اإلا٣اَ٘ 
غي جًاٝ لها ؤو حٗض جابٗت للخ٩اًت ألاولى الؼمىُت( لؼمجي ال٣هت والخُاب، واإلاٟاع٢ت الؼمىُت خ٩اًت جخًمً خ٩اًت ؤز

بدُض ج٩ىن َظٍ الخًمُىاث " ؤ٦ثر ح٣ًُٗضا وبةم٩ان ؤي مٟاع٢ت ؤن ج٩ىن في ق٩ل خ٩اًت ؤولى اليؿبت إلاٟاع٢ت ؤزغي 
 ، وظاءث َظٍ اإلاٟاع٢ت ٧اآلحي:(52)جخأل٠ مٗها"

 .(54)الاؾترظإ:  ٌؿخُُ٘ الاؾترظإ الظَاب بًُٗضا في اإلااضخي -1

٫ اإلادىع ألاو٫ ؤن اإلاٗل٣ت ٢ض ٦خبذ في مىاؾبخحن؛ لظل٪ ٞةن ال٣اعت ٢ض ٌٗخ٣ض ؤن الكاٖغ اجطر مً زال   
ى في الخ٣ُ٣ت ٚحر طل٪، بهما ٧ان ػمىا ٦خابت ال٣هُضة مىٟهلحن، ٚحر ؤن َظا ألامغ ال ٌٗجي  ٌؿترظ٘ ؤخضاًزا مايًُت، َو

 ؤن ال٣هُضة ٢ض زلذ مً بٌٗ الاؾترظاٖاث، مجها: 
 للت:الاظترحاعاث في اإلاع

 الاظترحاع

 

 ظُاكه

 

الععت 

)جدعب 

بعذد 

 ألابُاث(

الففدت مً 

 هخاب الضوصوي

جزهش الؽاعش لىكذ 

الفبا،  والهىي، 

وؼىكه بلى العؽُلت 

إلاا سؤي خمٌى ببلها 

ا... ًُّ  ظُلذ عؽ

ّا
َ
با َوِاقَخ٣ُذ إلا ْغُث الِهّ  َجَظ٦َّ

ُناًل ُخضًىا
ُ
ًُذ ُخمىَلها ؤ

َ
 َعؤ

 

 771م: بِذ واخض

                                                 
لى للش٣اٞت، ال٣اَغة، 1ظُىِذ، ظحراع: زُاب الخ٩اًت )بدض في اإلاىهج(. ٍ (52) بض الجلُل ألاػصي، اإلاجلـ ألٖا  .47َـ، 1418، جذ: مدمض مٗخهم، ٖو
ت الؿغص في الغواًت الٗغبُت اإلاٗانغة. ٍ (54)  .171 َـ،1476، م٨خبت ال٣اصؾُت، ٚؼة، 1ًىٓغ: قٗض، ؤخمض: قٍٗغ
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ث اظترحاع بىىال 

ا بها  ًًّ حغلب؛ مخدذ

مداولت عمشو بً َىذ 

 في برالله.

َىا٫ٍ  - َِ ٍغّ 
ُٚ اٍم َلَىا  ًَّ  وؤ

ْن َهِضًَىا
َ
حَها ؤ ِٞ َْلَ٪ 

ْ
َىا اإلا ِْ َه َٖ 

 و٢ىله:

ًِ َب٨ٍْغ  - ًْ َبِجي ُظَكِم ب  ِبَغؤٍؽ ِم

 َهُض١ُّ ِبِه الّؿُهىَلَت َواْلُخُؼوَها 

)ؤي ال هسصخى ؾُض ب٨غ وال  

 ال٣ىي ٞحهم وال ال٠ًُٗ(.

ْذ  - َُ ْٖ َ
ْمُغو ؤ َٖ  ٞةّن ٢ََىاَجَىا ًا 

ْن َجِلَُىا
َ
َضاِء ٢َْبَلَ٪ ؤ ْٖ َلى ألاَ َٖ 

الٗغب حؿخٗحر للٗؼ اؾم (

 ال٣ىاة، 

٣ى٫: ٞةن ٢ىاجىا ؤبذ ؤن  ٍو

ضاثىا  ض ؤن كبلًجلحن أٖل ، ًٍغ

م ؤبى ؤن ًؼو٫ بمداعبت  َٖؼ

ؤٖضائهم ومسانمتهم 

م  ض ؤن َٖؼ وم٩اًضتهم، ًٍغ

 مىُ٘ ال ًغام.

َهْل ُخّضزْ  - ًِ َب٨ٍْغ  َٞ َذ ِفي ُظَكِم ب

ِلَُىا وَّ
َ
ىِب ألا ُُ  ِبَى٣ٍْو ِفي ُز

  ؤبُاث 4

 

  776م

 

 

 777م

ا الخظ٦حر بإًامهم والخغوب الُىا٫ التي صاعث في خغب البؿىؽ، بحن آ٫ ب٨غ وبحن   ًً ومً يمً الاؾترظاٖاث ؤً
 حٛلب، وؤزظ ًٟسغ بهظٍ ألاًام وباهخهاعاتهم ٖلى ؤٖضائهم مً آ٫ ب٨غ.

ه ؤي ؤهه جيبا له، ولم ًىظض وال في ؤي بِذ مً ؤبُاث ال٣هُضة.الاؾدبا -7  ١: ظلب للمؿخ٣بل ٢بل و٢ٖى

ا: ؤلا٣ًإ الؼمجي: ًُ  زاه
٘ وجبُئت الؿغص، ٖلى الىدى آلاحي: ى ًدضر مً زال٫ حؿَغ  َو

ع العشد:   حعَش

٘ ٖىضما ًلجإ الؿاعص بلى جلخُو و٢اج٘ ، ؤو ج٣لُهها، ؤو اإلاغوع ٖلحها  ٞخلمذ ظملًت ؤو  ًدضر الؿغص الؿَغ
٘، ؤي ؤهه ًخجىب ؤلاؾهاب بالخٟانُل مٗخمًضا ٖلى:   ٖباعة بها َظا الدؿَغ
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 :(55)الخلخُق  -8

لت ) ؤًام، قهىع، ؾىحن، ٖهىص...  ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الؿغص ٣ًىم ٖلى جلخُو خىاصر و٢ٗذ في ٞترة ػمىُت ٍَى
لت ؤو ج٣ضًم ٖام لصخهُت ظضًضة، ٘ ٖلى ٣ٞغاث ػمىُت ٍَى ت التي ال  (، واإلاغوع الؿَغ ؤو ٖغى الصخهُاث الشاهٍى

ٗت بلى الشٛغاث الؼمىُت وما و٢٘ مً ؤخضار،  ومً طل٪  ًدؿ٘ اإلاجا٫ إلاٗالجتها مٗالجت جٟهُلُت، ؤو ؤلاقاعة الؿَغ
ؼجه بهم: ٘ ًلخو ٢ىجه و٢ىة ٢ىمه، ٖو غى ؾَغ م...، ٖو حَر ّخاب، و٧لشىم، ٚو ٘ ألوؿابه ٧اإلاهلهل ٖو  ٖغيه بك٩ل ؾَغ

َمىِ  ًْ َىا  َوُهّىا ألاَ ُْ  حَن ِبَرا الَخَل
 

ِبَِىا 
َ
ًِ َبُىى ؤ

َعَشٍْ ٌْ  َوَواَن ألاَ
ليِهْم   ًَ  ًْ ْىَلًت فَُم ـَ  َفَفاُلىا 

 
لُىا  ًَ  ًْ ْىَلًت فَُم ـَ ْلَىا  ـُ  َو

ا  ًَ َبا َهاِب وبالعَّ  َفأُبىا بالِنّ
 

ِذًَىا)  ُُلىِن ُمَففَّ
ْ
ْبَىا ِباإلا

ُ
 (731َوؤ
ضاء و٧ان بزىاهىا خماة اإلاِؿغة، ًه٠ ٚىاءَم في خغب هؼاع والُمً، ٣ًى٫: ٦ىا خماة اإلاُمىت بطا ل٣ُىا ألٖا 

ٖىضما ٢خل ٧لُب واثل لبُض بً ٖى٤ الٛؿاوي ٖامل مل٪ ٚؿان ٖلى حٛلب خحن لُم ؤزذ ٧لُب و٧اهذ ػوظخه،  
ضاء، وخملىا ٖلى مً ًلُىا؛   ٞغظ٘ بىى ب٨غ بالٛىاثم والؿباًا وعظٗىا م ٘ اإلالى٥ ٞدمل بىى ب٨غ ٖلى مً ًلحهم مً ألٖا

٘ 721م٣ُضًً، ؤي اٚخىمىا ألامىا٫ وؤؾغها اإلالى٥. )ًىٓغ: م ظا حؿَغ (، لخو َظٍ ال٣هت في بًٗت ؤبُاث، َو
 للؿغص.
 :(56)الحزف -7

ًخسلى الؿغص في الخظٝ ًٖ ظؼء مً الخ٩اًت ُٟٞٛل ؤخضاًزا البض ؤن ج٩ىن ٢ض و٢ٗذ ل٨جها ال جظ٦غ في 
بضو الخظٝ مً زال٫ م٣ابلت وخضة مً ػم ً الؿغص ٞخ٩ىن ألاولى ٢ض اهمدذ ؤو ؤؾ٣ُذ ٞال جٓهغ هدُجت الىو، ٍو

ت ال٣هت.  لؿٖغ
ول٣ض خظٝ جٟانُل ألاخضار بحن ؤم ٖمغو بً َىض، وؤم الكاٖغ، ولم ًٟهل ٞحها، بهما ا٦خٟى ب٣ىله: "متى 

ل٣هُضة (، وفي ًْ الضعاؾت ؤهه لم ٨ًً حهضٝ لهظٍ الخٟانُل التي لً جسضم ؤٚغاى ا٦777ىا ألم٪ َم٣َْخِىٍىا" )م
مً ٞسغ وخماؾت؛ لظل٪ اؾخٛجى ًٖ الخٟانُل التي ال حٗجي َظا الٛغى، وط٦غ الخٟانُل التي جسضم ٨ٞغة 

 الصجاٖت، والٗؼة ٣٦ىتهم في اإلاٗاع٥.
٣ىم ٖلى )اإلاكهض والى٢ٟت(:   جبُئت الؿغص، ٍو

 اإلاؽهذ ) الحىاس(: -8

ت مما ًًٟ ا ٦بحًرا مً ًً٘ اإلاكهض اإلاخل٣ي في ٖال٢ت مباقغة م٘ الصخهُاث الخىاٍع ًٖ ي ٖلى الىو هى
ى  ت مً زال٫ جٟاٖل اإلاخل٣ي م٘ َظٍ الصخهُاث، ول٣ض ٢امذ ال٣هُضة ٖلى خىاع مً َٝغ واخض، َو الخٍُى

 الكاٖغ، ٩ٞان ًداوع ؾا٢ُت الخمغ ٣ُٞى٫:
ًِ فاـبدُىا ّبي بصحِى َُ اَل 

َ
 ؤ
 

ْهَذِسٍىا )ؿ 
َ
 (785َواَل ُجْبِلي ُخُمىَس ألا

الؿا٢ُت واؾ٣ُجي الهبىح ب٣ضخ٪ الُٗٓم، وال جضزغي زمغ َظٍ ال٣غي،  ؤي اؾد٣ُٓي مً هىم٪ ؤًتها 
اوى: ا بما ٢اسخى ٖو  والخبِبت التي ًسبَر

ِق ًا َظعُىا  ِكفي َكبَل الَخَفشُّ
 

ىا )ؿ  لُىا َوُجخِبًر َُ رِن ال  (787ُهَخِبّ
 

                                                 
ت الؿغص في الغواًت الٗغبُت.  (55)  .61-59ًىٓغ: قٗض، ؤخمض: قٍٗغ
ت الؿغص في الغواًت الٗغبُت اإلاٗانغة.  (56)  .67-61ًىٓغ:  قٗض، ؤخمض: قٍٗغ
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ىا بما ال٢ُذ بٗ خ٪ ؤًتها الخبِبت الٓاٖىت هسبر٥ بما ٢اؾِىا بٗض٥، وجسبًر ُّ خدضر ؤي ٢ٟي مُ ضها، ٍو
 (.777بهُٛت اإلاساَب، ًساَب ٖمغو بً َىض )م

 الىكفت: -7

وهي الىن٠، ومً طل٪ ون٠ الكاٖغ الض٤ُ٢ للخمغ في بضاًت اإلاٗل٣ت، وون٠ شجاٖخه وشجاٖت ٢ىمه في 
 الخغوب:

ا اُط َعىَّ ًُ َما َجَشاَدى الىَّ  ُهَىاِع
 

ىِف ِبَرا ُغؽِىا  ُُ  َوَهْمِشُب بالعُّ
ًْ َكَىا    اْلَخّىّي ُلْذٍن ِبُعْمٍش ِم

 
ْخَخلُىا)ؿ  ًَ ْو ِبِبٍُن 

َ
 (773َرَواِبَل ؤ

جِىا، ؤي ؤجىها، ٣ٞغبىا  
ُ
ؤي هُاًٖ ألابُا٫ ما جباٖضوا ٖىا، ؤي و٢ذ جباٖضَم ٖىا، وهًغبهم بالؿُٝى بطا ؤ

ىا، هًاعبهم بؿُٝى بٌُ ٣ًًُٗ ما يغب بها، جىن٠ الغماح بالؿمغ  ض ؤن قإهىا ًَٗ مً ال جىاله ؾُٞى ة؛ مىا، ًٍغ
 ألن ؾمغتها صالت ٖلى هطجها في مىابتها. 

  :اإلايان 

ا هي " ألاما٦ً التي جدضَا خضوص مً ظىاهبها الشالزت ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ، بكٍغ    ًً وجى٣ؿم بلى ؤما٦ً اإلاٛل٣ت ؤً
 ، ومً طل٪ ٢ىله:(57)ؤن ج٩ىن لها خضوص ؾ٣ُٟت"

ىَث ِبِزي ُوُلىٍح  ُُ ْهَضْلَىا الُب
َ
 َوؤ
 

اَماِث َهْىفِ   ُىِعِذًَىا )ؿبلى الؽَّ
ْ
 (778ي اإلا

ضوهىا،   ؤي وؤهؼلىا بُىجىا بم٩ان ٌٗٝغ بظي َلىح بلى الكاماث هىٟي مً َظٍ ألاما٦ً ؤٖضاءها الظًً ٧اهىا ًٖى
 والبُىث ؤما٦ً مٛل٣ت. 

، وهجض... َلَبّ٪ٍ ْٗ  و٦ظل٪ ألاما٦ً اإلاٟخىخت: ٦ضمك٤، وَب
ا، خُض قهض اإلا٩ان ٖلى شجاٖت الكاٖ سٍغ بىٟؿه، وقهض بُىالث ٢ىمه لٗب اإلا٩ان صوًعا َامًّ غ، ٞو

غوؾُاتهم واهخهاعاتهم في الخغوب، ومً طل٪ هجض، التي ٢ا٫ ٞحها:   ٞو
ُىىُن ِزَفاُلَها َؼْشِقِيّ َهْجٍذ  ًَ 

 
ْحَمِعَُىا)ؿ 

َ
 (777َوُلْهَىُتَها ُكَماَعَت ؤ

غ٦ت اؾم الشٟا٫ ؤي ج٩ىن مٗغ٦خىا الجاهب الكغقي في هجض، وج٩ىن ٢بًدىا ٢ًاٖت ؤظمٗحن، ٞاؾخٗاع للمٗ 
ٟا٫: زغ٢ت ؤو ظلضة جبؿِ جدذ الغحى ل٣ُ٘ ٖلحها الض٤ُ٢،  ولل٣خلى اؾم اللهىة لِكا٧ل الغحى والُدحن، خُض بن الِشّ

هىة ال٣بًت مً الخب جل٣ى في ٞم الغحى، و٢ض ؤلهُذ الغحى ؤل٣ُذ ٞحها ُلْهَىة.  اللُّ
 

 الىخاثج:
وابً َىض مل٪ الخحرة، وبحن الخاعر  -لشىم ؾُض حٛلبظاءث اإلا٣ضمت في خاصزت صاعث بحن شخىم زالر: )ابً ٧ .1

قاٖغ ب٨غ(، في م٩ان و٢ٗذ ُٞه ألاخضار اإلاخجؿض في الخحرة، جل٪ الخ٣ىُاث حٗال٣ذ ل٩ي ججؿض لىا الؿغص 

ت جماًما، ل٨ىىا ؤمام ٖمل قٗغي ظٗل  ال٣هصخي في الىو الكٗغي، ال٣اثم حؿلؿل مى٣ُي ٧ال٣هت الىثًر

ت جخسظ الىٟـ ال٣هصخي. اإلاؿل٪ ؤ٦ثَر نٗىبًت، ٧ىه٪  مجبًرا ٖلى وػن و٢اُٞت، وؤلٟاّ قٍٗغ

                                                 
تي، ظامٗت بٛضاص، الٗغا١،  (57)  .87َـ، 1474الخغبي، عخُم: اإلا٩ان وصاللخه في الغواًت الٗغا٢ُت، عؾالت ص٦خىعاٍ، بقغاٝ: ظمُل الخ٨ٍغ
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ا، ًغبِ بحن اهخهاعاث ٢ىمه و٢هت جد٨ُم  .7 ًُ حٗال٣ذ ألاخضار م٘ الصخىم بىاؾُت الخىاع مدضَزا ظًىا ٢هه

ى بظل٪ اجسظ مً ألاؾلىب ال٣هصخي خل٣ت ونل جغبِ ٖضة  ٖمغو ابً َىض لهالر الخاعر بً خلؼة، َو

 ٢هو في مٗل٣ت واخضة.

ص ٖمغو بً ٧لشىم في ههه ٢هت ٢خله لٗمغو بً َىض، التي ٧اهذ ممؼوظت بالٟسغ، والهجاء، وجٟسُم ألاها ؾغ  .2

٤ ػمان مٗحن، بخىلُٟت  والظاث، بىٟؿه، زم ب٣بُلخه، ٞجاء الخضر الظي َى ٞٗل الصخهُاث، وصاع في م٩ان ٞو

ت.  ٖب٣ٍغ

ء اهدُاػ ٖمغو بً َىض للخاعر بً ًدىي الىو الكٗغي خضزحن ناٖضًً جمشل في ًٚب ٖمغو بً ٧لشىم بػا .4

خلؼة، ٞما وظض مً خل بال ؤن ًٟازغ ب٣ىمه وشجاٖتهم و٦إهه ًخدضي ابً َىض ٞإهذ وبن خ٨مذ للخاعر ٞهظا 

 لً ًى٣و مً م٣ضاعها قًِئا ٞاإلاٗاع٥ والبُىالث حكهض لىا.

ىا، في ظٗل ؤمه زاصمًت  .5 زم جبضؤ َظٍ ألاخضار ؤما الخضر الهاٖض آلازغ: جهاٖضث وجحرة الخضر في ٢ىله ج٣ٍى

ا بٗض ٢خله للمل٪ ٖمغو بً َىض. ًُ ج  بالهبٍى جضٍع

ى الصخهُت الغثِؿُت الٗلُمت ب٩ل شخيء. .6  الغاوي في ال٣هت َى ٖمغو بً ٧لشىم َو

ذ الصخهُاث في اإلاٗل٣ت، و٧لها شخهُاث وا٢ُٗت، ٩ٞان الكاٖغ َى الصخهُت الغثِؿُت، وب٣ُت  .7 جىٖى

ت مشل ٖمغو بً َىض،  ٟازغ بهم.الصخهُاث زاهٍى م لُٗتز بهم، ٍو  وؤمه، وؤظضاصٍ الظًً ط٦َغ

٘ وجبُئت للؿغص، واؾخسضم ج٣ىُت الاؾترظإ ب٨ثرة، ٩ٞان بها ٌٗىص بلى  .8 ذ ؤلا٣ًاٖاث الؼمىُت مً حؿَغ جىٖى

 ؤمجاص وبُىالث ٢بُلخه التي ًٟازغ بها. 

ا مما ٌكهض بُىالث ومٟازغاث الك .9 حَر ذ ألام٨ىت بحن مٛل٣ت ومٟخىخت، ٦ىجض ٚو  اٖغ.جىٖى
 

 اإلافادس واإلاشاحع:
َـ(. الؤٚاوي، جد٤: بخؿان ٖباؽ وؤزغون، صاع ناصع بحروث، 256ألانٟهاوي، ألبي الٟغط ٖلي بً الخؿحن ) -1

ٍ2 ،1479ٌ 

َـ(: قغح ال٣هاثض الؿب٘ الُىا٫ الجاَلُاث. جد٤: 278ابً ألاهباعي، ؤبى ب٨غ مدمض بً ال٣اؾم بً بكاع )ث  -7

، ؾلؿلت طزاثغ الٗغب )ٖبض الؿالم مدمض َاعون، صاع اإلاٗ  َـ،1287، 5(، 25ٍاٝع

 َـ.1411بدغاوي، خؿً: بيُت الك٩ل الغواجي. )ص.ٍ(، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، بحروث،  -2

َـ(، ال٣ُٗضة الىاؾُُت، جذ: ؤبى مدمض 778ابً جُمُت، ج٣ي الضًً ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ٖبض الخلُم )ث -4

اى،7ؤقٝغ بً ٖبض اإلا٣هىص، ٍ  َـ.1471 ، ؤيىاء الؿل٠، الٍغ

 َـ.1474، جغ: الؿُض بمام، محرار لليكغ واإلاٗلىماث، ال٣اَغة، 1ظحرالىض، ًىوـ: ٢امىؽ الؿغصًاث. ٍ -5

بض الجلُل ألاػصي، اإلاجلـ 1ظُىِذ، ظحراع: زُاب الخ٩اًت )بدض في اإلاىهج(. ٍ -6 ، جذ: مدمض مٗخهم، ٖو

لى للش٣اٞت، ال٣اَغة،   َـ1418ألٖا
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تي، ظامٗت بٛضاص، الخغبي، عخُم: اإلا٩ان وصاللخه في  -7 الغواًت الٗغا٢ُت، عؾالت ص٦خىعاٍ، بقغاٝ: ظمُل الخ٨ٍغ

 َـ.1474الٗغا١، 

، 7الضعة، مدمض ٖلي َه. ٞخذ ال٨بحر اإلاخٗا٫ بٖغاب اإلاٗل٣اث الٗكغ الُىا٫، م٨خبت الؿىاصي، ظضة، ٍ -8

 َـ.1419

ْوَػوي، ؤبى ٖبض هللا )ث  -9  َـ 1472لترار الٗغبي، مهغ، ، صاع بخُاء ا1َـ(، قغح اإلاٗل٣اث الؿب٘، 486ٍالؼَّ

اث، بحروث، 716ٍالكِباوي، ؤبى ٖمغو)ث  -11 لمي للمُبٖى  1َـ(. قغح اإلاٗل٣اث الدؿ٘ ماؾؿت، ألٖا

ت الٗامت ل٣هىع الش٣اٞت، ال٣اَغة، 1ٖبض اإلاُلب، مدمض: بالٚت الؿغص اليؿىي. ٍ -11  م.7118، الهُئت اإلاهٍغ

، ماؾؿت ألابدار الٗغبُت، بحروث، 1الٗغبي(. ٍالُٗض، ًمجى: الغاوي اإلاى٢٘ والك٩ل )صعاؾت في الؿغص  -17

 َـ،1416

، صاع اليكغ للجامٗاث، ال٣اَغة،  7ال٨غصي، ٖبض الغخُم: ال٨غصي، ٖبض الغخُم: الغاوي والىو ال٣هصخي. ٍ -12

 َـ1417

، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، الضاع البًُاء، 2لخمُضاوي، خمُض: بيُت الىو الؿغصي مً مىٓىع الى٣ض ألاصبي. ٍ -14

 .م7112

 َـ.1471، صاع الجهًت للُباٖت واليكغ بحروث، 1اإلالُخي، خلمي: ٖلم هٟـ الصخهُت. ٍ -15

 م.1992، صاع ناصع، بحروث، 2ابً مىٓىع، مدمض بً م٨غم: لؿان الٗغب. ٍ -16

ت الٗامت لل٨خاب،  -17 قُٗب، خلُٟي: م٩ىهاث الؿغص الٟاهخاؾد٩ُي. مجلت الى٣ض ألاصبي )ٞهى٫(، الهُئت اإلاهٍغ

 َـ.1414، 4، 11ٕال٣اَغة، مج

ت والخُب٤ُ. ٍ -18  م1997، صاع الخىاع لليكغ والخىػَ٘، ؾىعٍا، 1ًىؾ٠، آمىت: ج٣ىُاث الؿغص في الىٍٓغ
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 الؿغص ال٣هصخي في ال٣غن الهجغي ألاو٫ 
 هماٌ ماَش كجن

 

 
 ملذمت 

، ووٗىط  بن الخمض هلل هدمضٍ، ووؿخُٗىه، ووؿخٍٟٛغ
ضٍ هللا باهلل مً قغوع ؤهٟؿىا وؾِئاث ؤٖمالىا، مً حه

ٞهى اإلاهخض، ومً ًًلل ٞلً ججض له ولًُا مغقضًا 
،وؤقهض ؤن ال بله بال هللا، وؤقهض ؤن مدمضًا ٖبضٍ 

 وعؾىله ؤما بٗض. 
ما٫ اإلا٨خىبت باللٛت  ت مً ألٖا ألاصب الٗغبي َى مجمٖى
كمل ألاصب الٗغبي الىثر والكٗغ اإلا٨خىبحن  الٗغبُت ، َو

الغواًت و بالٗغبُت و ٦ظل٪ ٌكمل ألاصب ال٣هصخي و 
 اإلاؿغح و الى٣ض .

 ،الٗهغ الظَبي لئلؾالم اػصَغ ألاصب الٗغبي زال٫ 
ل هابًًا بالخُاة ختى ًىمىا َظا ، لظل٪ اػصَغث  ْو
ما٫ ألاصبُت ) ال٣هت و الغواًت و اإلاؿغح و  َظٍ ألٖا
الؿحرة الظاجُت ...الخ( في ٧ل ٢غن و في ٧ل ٖهغ خُض 
ما٫ المًٗا و نازبًا في َظٍ  ٧ان اػصَاع َظٍ ألٖا
الٗهىع ، ٣ٞض قهض ٧ل ٖهغ مً الٗهىع جإل٤ ٖمل 

ما٫ بما ٞحها م  ً قٗغاء و ٦ّخاب و ؤصباء .مً ألٖا

ت  ما٫ الىثًر ؾيخدضر في َظا البدض اإلاخىاي٘ ًٖ ألٖا
ى ٖهغ ؤلاؾالم ؤو ) ال٣غن  في ٖهغ مً الٗهىع َو

 ألاو٫ للهجغة ( ، ؾيخدضر ًٖ .
 ال٣هت في )الكٗغ ، الخضًض الكٍغ٠ ( -1

 ألامشا٫ -7

 الخ٩اًاث   -2

 ألاؾاَحر . -4

 :ألاظباب التي دعخني بلى هخابت َزا البدث 

ت -1 ت التي ٧اهذ في َظا  مٗٞغ الٟىىن الىثًر

 الٗهغ.

ما٫  -7 ت مضي اػصَاع َظٍ الٟىىن و ألٖا مٗٞغ

ت و ألاصبُت في َظا الٗهغ .  الىثًر

ت الٗىامل التي ؾاَمذ في جُىع َظٍ  -2 مٗٞغ

ما٫ في َظا الٗهغ .  ألٖا

ما٫ . -4  الخدب٘ الؼمجي في جُىع للٟىىن و ألٖا

ما٫ ؤو الٟىىن التي ٧اهذ  -5 جىيُذ بٌٗ ألٖا

في الٗهغ الجاَلي مشل )ال٣هت و مهمكت 

 اإلاؿغح و الؿحرة الظاجُت ... الخ (

 : اإلاىهج التي اظخخذمخه في َزا البدث 

ؤما اإلاىهج الظي اؾخسضمخه في َظا البدض َى اإلاىهج ) 
٤ َظا البدض ؾإ٢ىم  الىنٟي الخدلُلي ( ًٞٗ ٍَغ
ت و جدلُلها و٢ض ًٓهغ  ما٫ الىثًر بىن٠ بٌٗ ألٖا

ٍذي في َظا البدض ألن البدض بٌٗ مً اإلاىهج الخاع 
ما٫  ذي لهظٍ ألٖا مٗخمض اٖخماصًا ٧لًُا ٖلى الخدب٘ الخاٍع
، ل٨ً ما حهمىا في َظا البدض َى الىن٠ و الخدلُل 

ذي .  ؤ٦ثر مً الخاٍع

  : الذساظاث العابلت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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سظالت دهخىساة خٌى الفً اللفص ي عىذ  -8

 فاسوق خىسؼُذ: دساظت هلذًت.

 ملخو الغؾالت :

ض بلى صعاؾت ؤلابضإ ال٣هصخي حهضٝ َظا البد
ى ٧اجب  ٖىض ال٩اجب ال٨بحر ٞاعو١ زىعقُض ،َو
مهغي له الُٗض مً اإلاالٟاث في ال٣هت ال٣هحرة 
والغواًت واإلاؿغح والبدىر خى٫ ألاصب الكٗبي 

 والؿحرة الكٗبُت وؤصب الُٟل
و٠٢ َظا البدض ٖىض ٞاعو١ زىعقُض مبضٖا 
 ٢ههًُا في ًٞ ال٣هت ال٣هحرة والغواًت ٣ِٞ
،لُُُٗه خ٣ه مً الضعؽ الى٣ضي، ل٣ض ؤعصها 
بههاٝ َظا اإلابضٕ الظي ًٓىه ال٨شحر ؤهه لِـ بال 
مجغص باخض في الترار الكٗبي الٗغبي وزانت 
الؿحر الكٗبُت؛ ٚحر ؤن الخ٣ُ٣ت التى ًا٦ضَا َظا 
البدض ؤن ٞاعو١ زىعقُض مبضٕ مخمحز ومجضص 
ى ما  في ٞجى ال٣هت ال٣هحرة والغواًت الٗغبُت َو

 ٚاب ًٖ ٦شحر مً ه٣اصها.
 وضر لىا ص٦خىع ٞاعو١ :

 ال٣هت ال٣هحرة ٖىض ٞاعو١ زىعقُض -1

 الخ٨ش٠ُ ال٣هصخي في الكٗغ الٗغبي  -7

 ج٨ش٠ُ الكٗغي والغمؼ -2

 اإلاغخلت الضعامُت وبىاء ال٣هت ال٣هحرة -4

كشاءاث هلذًت ،اللفت العشبُت في العفش  -7

 ؤلاظالمي ، د. معشاج ؤخمذ الىذوي 

ٖىض ص.مٗغاط في ال٣هت  ؤبغػ الىخاثج التي ظاءث
 الٗغبُت .

ٖاقذ ال٣هت الٗغبُت في ٧ل ٖهغ مً   -1

الٗهىع وظاءث مً خحز الىظىص اؾخجابت 

بت الىاؽ باللٛت في بَاع َظا اللىن  لٚغ

 .ألاصبي

في ألاصب الجاَلي ٢هو ٦شحر ًضوع ٖلى ؤًام  -7

 .الٗغب وخغوبهم

م ٦شحر مً ٢هو ألامم  -2 في ال٣غآن ال٨ٍغ

الٗهغ الٗباسخي جغظم ألاهبُاء والغؾل، وفي 

 .٦شحر مً ال٣هو الكٗىب ألاظىبُت

ٌٗخبر الٗهغ ؤلاؾالمي ٖهغ الخجمُ٘ لل٣هت  -4

  .الٗغبُت

هؼ٫ ال٣غآن ٖلى مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم  -5

ٖلى َُئت ؾىع وؤظؼاء مً ؾىع جدمل 

ظٍ الخٗالُم جخ٨غع مغاث  حٗالُم ؤلاؾالم. َو

ٖضًضة في ال٣غآن ٧له وهي مضٖىمت ب٣هو 

ًمت وو٢اج٘ باثضة ؤبُالها ؤولئ٪ خًاعاث ٢ض

 .الظًً ابخٗضوا ًٖ ٖباصة هللا الىاخض ألاخض

في ال٣غآن ٢هو آصم وخىاء، و٢هت  -6

ان، و٢هت ًىؾ٠ وبزىجه، و٢هت  الُٞى

ىن مهغ  ٖغ مىلض ِٖسخى، و٢هت مىسخى ٞو

جمشل ٧لها وخضاث ٧املت صازل البىاء ؤو 

م ى ال٣غآن ال٨ٍغ اع ألا٦بر َو  .ؤلَا

ٖلُه وؾلم ؤو٫ مً  ٧ان الغؾى٫ نلى هللا -7

م، وجغؾم زُاٍ في  ؾل٪ ههج ال٣غآن ال٨ٍغ

٠ُ ال٣هت مً ؤظل وكغ الىعي وحٗم٤ُ  جْى

مباصت ؤلاؾالم في الىٟىؽ خُض هجض ؤن 

الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه ًخسظ مً ال٣هت 

 ؤؾلىبا مهما مً ؤؾالُب الضٖىة.

 جمهُذ 
ل٣ض بضؤ الىثر ألاصبّي ؤ٦ثر اػصَاًعا وُبغوًػا مّما ٧ان 

في الٗهغ الجاَلّي، بط جإّزَغ بخٗالُمه وخملذ  ٖلُه
َمًامُىه مباصت ؤلاؾالم، و٧ّل٠ ؤصباٍئ هخاظهم 
الىثرّي في زضمخه والضٖىة بلُه، ولّٗل بٌٗ 
قٗاثغ الضًً ؤلاؾالمي التي جغج٨ؼ ٖلى ألاهىإ 
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 ًّ ت ألاصبُت ٧اهذ الؿبب ألاو٫ في ُطًٕى ٞ الىثرًّ
ؤلاؾالمي،  الىثر وُمجاعاجه للكٗغ قهغة في الٗهغ 

ٞهالة الجمٗت وقٗاثغ الدج والُٗض ٧ّلها ٧اهذ 
 ًّ جخُّلب ًٞ الخُبت، َظا باإلياٞت بلى ٞ

ت التي اعج٨ؼ ٖلحها الّغؾى٫  ُّ نّلى -الغؾاثل ألاصب
وصخابخه في وكغ ؤلاؾالم  -هللا ٖلُه وؾّلم

(58)والّضٖىة بلُه في مسخل٠ ألامهاع وألا٢ُاع
. 

ًّ الىثر في ٖهغ نض ع ؤلاؾالم ٧ان لّٗل اػصَاع ٞ
ٍٍ وز٤ٍُ باػصَاع ال٨خابت في طل٪ الٗهغ،  ٖلى اعجبا
ت ًغج٨ؼون بك٩ٍل  ُّ ٞبِىما ٧ان الّىاؽ في الجاَل
ؤؾاسخي ٖلى الكٗغ في خُاتهم الُىمُت، بضؤث 

ُٕى والاهدكاع في ٖهض عؾى٫ هللا  -ال٨خابت بالكُّ
؛ خُُض اّجسظ ٖضًصا مً -نّلى هللا ٖلُه وؾّلم
م وخٟٓه، ال٨ّخاب ل٣ُىمىا بخضو  ًٍ ال٣غآن ال٨ٍغ

٦ما اّجسظ ٖضًصا مً ال٨ّخاب والّغؾل ل٣ُىمىا 
ً عؾاثله وبعؾالها بلى اإلالى٥ لضٖىتهم بلى  بخضٍو
ؤلاؾالم، و٦ظل٪ الخا٫ في ٖهض الخلٟاء الغاقضًً 

ً خضًض عؾى٫ هللا  نّلى -الظًً خّشىا ٖلى جضٍو
لخماًخه مً الًُإ، وظم٘  -هللا ٖلُه وؾّلم
م  الظي ٧ان في ٖهض ٖشمان بً ال٣غآن ال٨ٍغ

(59)ٖٟان
. 

م والخضًض الىبىي  ً ال٣غآن ال٨ٍغ ل٣ض ٧ان لخضٍو
ً ألاصب الٗغبّي في الٗهغ  ؤزغ باعػ في جضٍو
خان  ما و٢ض ْهغث مضعؾخان هدىٍّ ُّ ؤلاؾالمّي، ال ؾ
ت ومضعؾت البهغة الّلخان  َما: مضعؾت ال٩ٞى
اَخّمخا بخ٣ُٗض الّلٛت الٗغبُت وظْم٘ قىاَضَا مّما 

ي ٖلى ؤلؿىت الٗغب، ٦ما ؾاٖضث خغ٦ت عو 
ً ٖلى ْهىع ٖضص مً ال٨ُّخاب الظًً ٌٗىىَن  الخضٍو
ِّ بياًٞت بلى بإلاامهم بالّكٗغ  بخجمُل الخ

(61)وألاصب
. 

                                                 
ًىٓغ، َاظغ ، البيُت الٟىُت في هثر نضع ؤلاؾالم هماطط مً زُب (58)

 (.78الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه ،)م
 (.76ًىٓغ، ي٠ُ ،الٗهغ ؤلاؾالمي، م )(59)
ً في ال٣غهحن الاو٫ (61) ت والخضٍو ًىٓغ، ٦غبىف، عواًت الكٗغ بحن الكٍٟى

حن، م )  (711والشاوي الهجٍغ

لظل٪ ًالخٔ الباخض ؤن ٖىامل اػصَاع الىثر و 
ألاصب في ٖهغ نضع ؤلاؾالم ؤو )ال٣غن ألاو٫ 

 الهجغي ( َم:
ت ال٨خابت ٧ان لها صوعًا و  -1 اضخًا في اػصَاع مٗٞغ

 ألاصب الٗغبي و الىثر في َظا الٗهغ.

م في َظا ال٣غن ٧ان له  -7 هؼو٫ ال٣غآن ال٨ٍغ

 صوعًا واضخًا في جُىع ألاصب الٗغبي.

الخضًض الكٍغ٠ مً الٗىامل التي ٖملذ  -2

ت و ألاصبُت في َظا  ٖلي اػصَاع الٟىىن الىثًر

 الٗهغ.

اًًًا مً الٗىامل التي ٖملذ ٖلى ْهىع  -4

ً  بٌٗ الٟىىن  ألاصبُت و جُىعَا َى جضٍو

م .  الخضًض الكٍغ٠ و ال٣غآن ال٨ٍغ

اػصَاع الىدى في َظا الٗهغ و ْهىع اإلاضاعؽ  -5

ت و البهغة.  م : مضعؾت ال٩ٞى ت َو  الىدٍى

ًبضو ؤن ؤو٫ ْهىع للًٟ ال٣هصخي و اإلاؿغحي ٧ان ٖىض 
 ، ً الُىهان، ومهضا٢ًا لهظا ٢ى٫ ؤخض ه٣اصها اإلاٗانٍغ

لًٟ وه٣ضٍ )وللكٗغ في اإلاؿغح ممً ٖىىا بضعاؾت َظا ا
ش الىثر، ٞلم ٨ًً ًضوع بسلض  ش ؤٖغ١ مً جاٍع جاٍع
ؤعؾُى، ؤن اإلاؿغخُت ج٨خب هثرًا، بل بهه خهغ الكٗغ 
اإلاٗخمض به ٖىضٍ في اإلاؿغخُاث واإلاالخم ، ولم ٌٗبإ 

 .(61)لظل٪ بالكٗغ الٛىاجي(
 اإلابدث ألاٌو : اللفت 

ف اللفت  اإلاىلب ألاٌو : حعٍش
ُت ف ي اللٛت هي ٖباعة ًٖ خ٩اًت م٨خىبت "ال٣ِهَّ

مؿخمضة مً الىا٢٘ ؤو الخُا٫ ؤو مً الازىحن مًٗا، 
وج٩ىن مبيُت ٖلى ؤؾـ مُٗىت مً الًٟ ألاصبي، 

 ."(67)وظمٗها ٢َِهو

                                                 
 .)51َال٫ ،في الى٣ض اإلاؿغحي، )م (61)
 ٢امىؽ ومعجم اإلاٗاوي مخٗضص اللٛاث ، مى٢٘ ال٨ترووي.  (67)
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حٗخبر ال٣هت مً ٞىىن الىثر الٗغبي و الٛغبي وهي ًٞ 
ؤصبي ٖالمي ٢ضًم ظضًا، و٢ض ُوظض ٖىض مٗٓم 

وزهىنًا ٖىض الكٗىب وألامم ٢بل ؤلاؾالم، 
ؤما ال٣هت في ٖهغ   خًاعاث الغوم، والٟغؽ،

ؤلاؾالم لها بٌٗ الخهاثو التي جسخل٠ ًٖ ال٣هت 
ظٍ الخهاثو  ٢ضًمًا ؤو في بٌٗ الضو٫ ٚحر مؿلمت َو

ا مً الخُا٫ و والؿغص .  : الىا٢ُٗت في ال٣هت و زلَى
"وال٣هت بمٟهىمها اإلاٗانغ هي حسجُل إلاا ًدضر في 

اث، ؾىاء ٧اهذ ؤخضازًا ٦شحرًة ؤم ٞترة مُٗىت مً الٟتر 
خضزًا واخضًا، وج٩ىن َظٍ ألاخضار ٢ض جغ٦ذ ؤزغًا في 
هٟـ ال٩اجب؛ ألامغ الظي صٞٗه بلى ٦خابتها، و٢ض ج٩ىن 
لت ٞدك٩ل ما  َظٍ ألاخضار وا٢ًٗت زال٫ ٞترة ٍَى
ٌؿمى بالغواًت، ؤو ٞترة ػمىُت مخىؾُت ٞدك٩ل ما 

ك٩ل ما ٌؿمى بال٣هت، ؤو ج٩ىن الٟترة ٢هحرة ٞد
(62)ٌؿمى بال٣هت ال٣هحرة"

. 

  ٧اهذ وكإة ال٣هت في الخًاعة الٗغبُت ٧اهذ

مؿخمضة مً الكٗغ وال٣هاثض الٗغبُت ٖىض 

الكٗغاء ، ٩ٞان الكٗغاء ٖىض ٦خابت 

ال٣هاثض ٣ًىمىن ٌؿغصون و ًهٟىن 

البُىالث التي ٧اهىا ًسًىجها ، ٞمً زال٫ 

    َظا الىن٠ ؤو الؿغص ْهغث ال٣هت ،

ؤًًًا ٢هو اإلادبىبحن ، ؤي  و٧اهذ حؿغص

٢هت الخبِب م٘ ٖك٣ُخه و ألالم الظي ٧ان 

ٌِٗل ُٞه و الؿٗاصة الظي ٧ان ٌِٗل بها 

ٞمً زال٫ َظٍ اإلاىايُ٘ الخانت في الكٗغ 

ْهغث لىا ال٣هت ؾىاء ٧اهذ ٢هت ٦بحرة ؤو 

 ٢هت نٛحرة .

لظل٪ ؾإجدضر في مىيٕى ال٣هت ًٖ ؤهىاٖها 
ت ٚلى طل٪ ومً ؤهىإ بالخٟهُل م٘ الكىاَض ؤو ألامشل

 ال٣هت :

                                                 
 .(15-19ًىٓغ، الغبُعي،  ال٣هو ال٣غآوي.. عئٍت ٞىُت، م ) (62)

م  -1  ال٣هت في ال٣غآن ال٨ٍغ

 ال٣هت في الخضًض الكٍغ٠  -7

ت  -2  ال٣هت الكٍٗغ

م   اإلاىلب الثاوي : اللفت في اللشآن الىٍش
م  ف اللشآن الىٍش  ؤواًل : حعٍش

م َى ٦الم هللا  ه -حٗالى-ال٣غآن ال٨ٍغ ُّ ، اإلاُجز٫ ٖلى هب
إلاخّٗبض ، اإلاعجؼ بلٟٓه، ا-نلى هللا ٖلُه وؾلم-مدمض 

بخالوجه، اإلاُٟخخذ بؿىعة الٟاجدت، واإلاُىخهي بؿىعة 
الىاؽ، اإلا٨خىب في اإلاهاخ٠، واإلاى٣ى٫ بلُىا 

(64)بالخىاجغ
. 

م   زاهًُا : اللفت في اللشآن الىٍش
وضخىا مؿب٣ًا ؤن ٧اهذ بضاًت ال٣هت ٢ضًمًا ؤي 

٧اهذ مىظىصة مؿب٣ًا في الٗهىع ال٣ضًمت وزانت في  
غث في الخًاعة الٗغبُت ٢بل الغوم و الٟغؽ ، زم ْه

٤ الكٗغ و ال٣هاثض الظي ٧اهىا  ؤلاؾالم ًٖ ٍَغ
٨ًخبىجها الكٗغاء ، ٧اهذ مٗٓم ال٣هاثض الٗغبُت في 
الٗهغ الجاَلي جىضر لىا بٌٗ ال٣هو ٦ما وضخىا 
مؿب٣ًا ؤهه ٧ان الكٗغاء ٌؿغصون في ال٣هاثض بٌٗ 
بُىالتهم و بٌٗ ٢هههم ًٖ الخب و ًٖ مدبىبخه 

 .... الخ.
ٖىض ْهىع ؤلاؾالم جىؾٗذ ال٣هت بمٟهىمها و 
ا ، ٩ٞان ؤلاؾالم ؾببًا واضخًا في ْهىع و جُىع  اهدكاَع
ال٣هت في الخًاعة الٗغبُت ، لظل٪ ًغظ٘ الًٟل بلى 
م  م ٞمً اهدكغث ال٣هت في ال٣غآن ال٨ٍغ ال٣غآن ال٨ٍغ

 اهدكاعًا واضخًا وجىؾ٘ مٟهىمها في َظا الٗهغ .
م  ؤؾلىبًا واخضًا إلًها٫ لم ٌٗخمض ال٣غآن ال٨ٍغ

ذ،  عؾالخه بلى الىاؽ، بل حٗضصث ؤؾالُبه وجىٖى
ٞهى خُىًا ٌٗخمض ؤؾلىب الخىاع، وخُىًا آزغ 
ٌٗخمض ؤؾلىب يغب اإلاشل، وجاعة ٌٗخمض ؤؾلىب 
التربُت الىٟؿُت والخىظُه الخل٣ي، بلى ٚحر طل٪ 

                                                 
 ).19صعاؾت جدلُلُت إلاغوٍاجه، )م -ا الضًلمي ، ظم٘ ال٣غآن(64)
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مً ألاؾالُب التي ال جسٟى ٖلى مً جإمل وجضبغ 
ؼ  .٦خاب هللا الٍٗؼ

لىب ال٣هت مً ألاؾالُب التي اٖخجى ال٣غآن وؤؾ
م بها ٖىاًت زانت؛ إلاا ٞحها مً ٖىهغ  ال٨ٍغ
خباع. و٢ض ؤإلاذ  ٤، وظىاهب الاحٗاّ والٖا الدكٍى
ال٣غآن بلى َظا في ؤ٦ثر مً آًت مً طل٪ ٢ىله 

  (65)ٞا٢هو ال٣هو لٗلهم ًخ٨ٟغون(} :حٗالى
بلى ٚحر طل٪ مً آلاًاث التي جبحن اٖخماص ال٣غآن 

 ال٣هو، جد٣ُ٣ًا إلا٣انض وؤٚغاى . ؤؾلىب
 زالثًا: ؤهىاع اللفت اللشآهُت

م زالر ؤهىإ وهي :  لل٣هت في ال٣غآن ال٨ٍغ

  ٢هو ألاهبُاء، و٢ض جًمىذ صٖىتهم بلى

٢ىمهم، واإلاعجؼاث التي ؤًضَم هللا بها، 

ومى٠٢ اإلاٗاهضًً مجهم، ومغاخل الضٖىة 

ا٢بت اإلاامىحن واإلا٨ظبحن. ٣٦هت  وجُىعَا ٖو

م مً ألاهبُاء واإلاغؾلحن هىح، و  حَر ببغاَُم، ٚو

  .، ٖلحهم ظمًُٗا ؤًٞل الهالة والؿالم

٢هو جخٗل٤ بدىاصر ٚابغة، ٣٦هت الظًً 

م ؤلٝى خظع اإلاىث،  م َو ؤزغظىا مً صًاَع

الىث آصم، وؤَل ال٨ه٠،  وظالىث، وابجي َو

وطي ال٣غهحن، و٢اعون، وؤصخاب الؿبذ، 

م، وؤصخاب ألازضوص، وؤصخاب الُٟل  ومٍغ

م حَر   .ٚو

  ً٢هو جخٗل٤ بالخىاصر التي و٢ٗذ في ػم

عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم، ٦ٛؼوة بضع، 

خض، وُخىحن، وجبى٥، وألاخؼاب، والهجغة، 
ُ
وؤ

وؤلاؾغاء، وهدى طل٪. وال ًسغط ال٣هو 

(66)ال٣غآوي ًٖ َظٍ ألاهىإ الشالزت
. 

  سابعًا: عىاـش اللفق اللشآوي 

                                                 
غاٝ: (65)   [.176]ألٖا
 ٢هو وعواًاث ٖغبُت، مى٢٘ ال٨ترووي.  (66)

غبي لها ال٣هت في مٟهىمها الٗغبي و الٛ
ظٍ  ٖىانغ ، ٞالٗىانغ ع٦ىًا مهمًا في بىاء ال٣هت َو
الٗىانغ هي :الصخهُاث ، الؼمان ، اإلا٩ان ، الخل ، 

 الهغإ ، الخب٨ت ، الجهاًت.
َظٍ ٖىانغ ألي ٢هت ؾىء ٧اهذ ٖغبُت ؤو 
ٚغبُت ، ل٨ً الؿاا٫ :َل ٖىانغ ال٣هت بمٟهىمها 

م ؟  الٗام ًسخل٠ ًٖ ٖىانغ ال٣هت في ال٣غآن ال٨ٍغ
ت مً الٗىانغ وهي :  جخ٩ىن ال٣هت مً مجمٖى

 ألاشخام -1

 الؼمان -7

 اإلا٩ان -2

 ألاخضار -4

 الهغإ -5

 الجهاًت والخل -6

 اللٛت -7

 ؾيخدضر ًٖ ٧ل واخضة بازخهاع قضًض :
 ألاشخام : -1

"حٗض الصخهُاث الٗمىص ال٣ٟغي لل٣هت ، بط 
جغجبِ بها ألاخضار ٞال ًم٨ً ؤن ٣ًىم الخضر صون 

ؤن ج٩ىن شخهُاث ، وال ًدكٍغ في الصخهُاث 
بوؿاهُت ، ٞمم٨ً ؤن ج٩ىن مً الخُىاهاث ؤو الىباجاث 

ت ؤو خ٣ُ٣ُت"  . (67)ؤو الجماصاث ، عمٍؼ
 الؼمان واإلا٩ان: -7

م جسخل٠  ػمً ال٣هو في ال٣غآن ال٨ٍغ
ىهغ الؼمً  خؿب ٧ل ٢هت و٧ل ػمً ال٣هت ٖو
في ال٣هت ال٣غآهُت ػمً مُل٤ مً ٧ل ٢ُض، بال 

دضٍ، بل ٢ُض اإلااضخي، ٞلِؿذ لهظا الؼمً خضوص ج
  .َى خضر مطخى واهخهى

                                                 
 ( ٦.17ما٫ ٚىُم ، م )ال٣هت ال٣هحرة ، ص  (67)
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ومً ؤمشلت ال٣هو في ٖىهغ الؼمان ، ٞةن 
ػمً  ٢هت ؤصخاب ال٨ه٠ ًسخل٠ ًٖ ػمً 

 ٢هت ؾُضها ًىؾ٠ ؤو باقي ال٣هو.
ؤما بسهىم اإلا٩ان ٞهى هٟؿه مشل الؼمً 
م  ؤي م٩ان و٢ٕى ؤي ٢هت ط٦غث في ال٣غآن ال٨ٍغ
ًسخل٠ ًٖ ٢هت زاهُت و زالشت ، ال٣هت ال٣غآهُت 

جغي له ط٦غًا بال بطا ٧ان ال جل ًُ خٟذ بلى اإلا٩ان، وال 
للم٩ان وي٘ زام ًازغ في ؾحر الخضر، ؤو ًبرػ 
ٓت، ٦ما في  مالمده، ؤو ٣ًُم قىاَض الٗبرة واإلاٖى
٢هت ؤلاؾغاء، خُض ط٦غ ال٣غآن م٩ان ؤخضاثها 
لالٖخباعاث اإلاخ٣ضمت. ؤما بن لم ٨ًً للم٩ان ؤي 

خباعاث اإلاخ٣ضمت، ٞةن  ال٣غآن ال اٖخباع مً الٖا
ًلخ٠ ٚلى ط٦غ اإلا٩ان، وال ٌٗى٫ ٖلُه، ٦ما في 

ا (68)٢هت ؤصخاب ال٨ه٠، وهدَى
. 

 ألاخضار  -2

"ألاخضار هي الخٟانُل التي جخىالي ليسج ال٣هت 
ت  ، وهي ٖىهغ ؤؾاسخي في ٖىانغ ال٣هت وهي مىاٍػ
للمىيٕى وهي جىبش٤ مً اإلاىيٕى ألن اإلاىيٕى هي 

 .(69)ت"ال٨ٟغة الٗامت الخاٞؼة ًٖ ٦خابت ال٣ه
 
 الهغإ  -4

"ٌك٩ل َظا الٗىهغ اله٩ُل الغثِسخي لل٣هت ، ٞال 
 .(71)مٗجى لؤلخضار صون وظىص نغإ ٌكض اإلاخل٣ي"

 الجهاًت والخل -5

"جىدضع ال٣هت بك٩ل ٦بحر هدى الجهاًت ؤو الخل 
اإلا٣ى٘ الظي ٢ض ًىا٤ٞ جى٢ٗاث اإلاخل٣ي و٢ض ًٟاظئه 
صون الخغوط ًٖ الؿُا١ الُبُعي لخُىع ؤخضار 

                                                 
 ٢هو وعواًاث ٖغبُت ، مى٢٘ ال٨ترووي. (68)
 (12ال٣هت ال٣هحرة ، ص .٦ما٫ ٚىُم ، م ) (69)
 (14اإلاغظ٘ هٟؿه، م )(71)

بل ٩ًىن الخل مؿخمضًا مً ؾُا١ ألاخضار  ال٣هت ،
جض له جٟؿحرًا مى٣ًُُا"  (71)،٣ًى٘ اإلاخل٣ي ،ٍو

 اللٛت  -6

"حٗخمض اللٛت ؤ٦ثر مً ق٩ل ، مجها : الخىاع بك٩ل 
٢لُل وؿبًُا ،والؿغص الظي ًخسلله الىن٠ ، وجسخل٠ 
لٛت الخىاع بازخالٝ اإلاىا٠٢ بحن الغ٢ت وال٣ىة ، ٦ما 

ت اليؿاء ، ولٛت ؤن لٛت الغظا٫ جسخل٠ ًٖ لٛ
م جسخل٠ ًٖ لٛت ٚحر  ٣ت حٗبحَر ٍغ اإلاخٗلمحن َو

م" ٣ت حٗبحَر ٍغ  . (77)اإلاخٗلمحن َو
 خامعًا: ملاـذ اللفق اللشآوي وؤغشاله

غاى ؤو الهضٝ مً ال٣هت ، ٩ٞان  ؤما ألٚا
غى ًسخل٠ مً ٢هت ل٣هت ،  ل٩ل ٢هت م٣هض ٚو
إل  ٩ٞان الهضٝ الغثِسخي مً ال٣هت ال٣غآهُت َى الَا

ع ألامم الؿاب٣ت وؤزظ الٗبرة مجهم لُٗلم ٖلى ؤزبا
اإلاُل٘ ٖلى طل٪ ؾٗاصة مً ؤَإ هللا، وق٣اوة مً 
ظا ٌٗجي ؤن ال٣هض مً ال٣هو ال٣غآوي  ٖهاٍ؛ َو
لِـ الؿغص والغواًت، وبهما ما جدمل جل٪ ألازباع 
بر، جغقض ٢اعئها بلى اجبإ  وال٣هو مً مىأٖ ٖو

ٜ وال   .ًال٫ؾبل الٟالح والغقاص، وججىبه َغ١ الَؼ
ظادظًا: الفشق بحن اللفت اللشآهُت و اللفت 

 ؤلاوعاهُت
م بإجها جمتزط  جخمحز ال٣هت في ال٣غآن ال٨ٍغ
ًا ال  اث الؿىعة التي جغص ٞحها امتزاظًا ًٍٖى بمىيٖى
اث  ا مً مىيٖى مجا٫ ٞحها للٟهل بُجها وبحن ٚحَر
الؿىعة، بدُض لى خظٞىا ال٣هت مً مى٢ٗها الىاعص في 

ٗجى، ألن ال٣هت حؿهم في بُان الؿىعة الزخل اإلا
،ٞلى خظٞىا ٖلى (72)مًمىن الىو وبًًاخه لل٣اعت 

ؾبُل اإلاشا٫، ٢هت الٛغاب التي وعصث ؤزىاء الخضًض 
ابُل( إلاا اؾخ٣ام اإلاٗجى،  ًٖ ٢هت ابجي آصم )٢ابُل َو

                                                 
 (14اإلاغظ٘ هٟؿه، م )(71)
 (15اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، )م  (77)
م، الخهاثو والضالالث ، )م (72)  (1الهٗبي، ال٣هت في ال٣غآن ال٨ٍغ
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ألن الٛغى مً ط٦غ الٛغابحن ٧ان لخ٨مت بلهُت لبُان 
 .خ٨مت صًٞ اإلاىحى

بٌٗ الخهاثو و "ال٣هت ال٣غآهُت جخمحز ب
ظٍ  اإلامحزاث التي جٟغ٢ها ًٖ ال٣هت ؤلاوؿاهُت َو

 الخهاثو هي:
ال٣هت ال٣غآهُت ؤنض١ مً ال٣هت ؤلاوؿاهُت  -1

. 

 ال٣هت ال٣غآهُت ؤخؿً مً ال٣هت ؤلاوؿاهُت -7

 ال٣هت ال٣غآهُت ؤهٟ٘ مً ال٣هت ؤلاوؿاهُت. -2

م بالض٢ت في ازخُاع  -4 مخاػ ال٣غآن ال٨ٍغ ٍو

٣ُت، وحٗبر ال٩لماث التي جدمل صالالث ٖم

 .(74)ًٖ ؤخضار ٦شحرة بإ٢ل ٖضص مً ال٩لماث

الصخهُاث في ال٣هت ال٣غآهُت ٧لها خ٣ُ٣ُت  -5

ٖلى ال٨ٗـ مً ال٣هت ؤلاوؿاهُت التي ٢ض 

ت.  ج٩ىن خ٣ُ٣ُت ؤو مجاٍػ

ٖالوة ٖلى طل٪، ٞةن ال٣هو ال٣غآوي ًمخاػ   
بؿمى الٛاًت، وقٍغ٠ اإلا٣هض، ونض١ ال٩لمت 

، وجدغي الخ٣ُ٣ت، بد ُض ال ٌكىبها قاثبت واإلاىيٕى
م ؤو الخُا٫ ؤو مسالٟت الىا٢٘   ."(75)مً الَى

ف   اإلاىلب الثالث: اللفت في الحذًث الؽٍش
م ،  جدضزىا مؿب٣ًا ًٖ ال٣هت في ال٣غآن ال٨ٍغ
م و ٖىانغ  ىا ًٖ ؤهىإ ال٣هت في ال٣غآن ال٨ٍغ وحٗٞغ
ال٣هت وزهاثو ال٣هت ؤي الٟغ١ بحن ال٣هت 

 ال٣غآهُت و ال٣هت ؤلاوؿاهُت.

  مً الٟىىن الظي اقتهغث في َظا الٗهغ

حها  وهي ال٣هت  )ٖهغ ؤلاؾالم( ال٣هت بىٖى

ال٣غآهُت و ال٣هت في الخضًض الكٍغ٠ ، وجم 

م ، ؤما  جىيُذ ال٣هت في ال٣غآن ال٨ٍغ

باليؿبت لل٣هت في الخضًض الكٍغ٠ ٣ٞض 

                                                 
 (2اإلاغظ٘ هٟؿه ، )م(74)
 (2اإلاغظ٘ هٟؿه ، )م (75)

ذ ٖلى لؿان عؾى٫ هللا نلى  حٗضصث وجىٖى

 و٢ض ؤظاص الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ،

٠ُ ال٣هت في  هللا ٖلُه وؾلم في جْى

ًُٟا ًسضم ال٣ُم  ٟت جْى ؤخاصًشه الكٍغ

الؿامُت التي ًغومها، زانت ؤن الىٟـ 

ت جمُل بلى ؾمإ ال٣هو، وجدخٟي  البكٍغ

ؿهل بًها٫ اإلاٗلىمت والخ٨مت  بالخ٩اًاث، َو

٩ٞان  ٖبر ال٣هت، بضاًل مً ال٣ى٫ اإلاباقغ،

اى هبي هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ًىضر ؤٚغ 

٤ ال٣هت  ؤو الهضٝ مً الخضًض ًٖ ٍَغ

وؾغص ال٣هت ؤزىاء الخضًض الكٍغ٠ ،لظل٪ 

ذ ال٣هت في َظا الجاهب ، ومً زال٫  جىٖى

َظا اإلابدض ؾىدىاو٫ َظٍ ال٣ًُت وؾيبحن 

 ال٣هت في الخضًض الكٍغ٠.

ف الحذًث الؽٍشف   ؤواًل: حعٍش
نّلى هللا ٖلُه -"ٞهى ما ُه٣ل ًٖ عؾى٫ هللا 

ٍغ، ؤو نٍٟت  مً ٢ى٫ٍ، -وؾّلم  "(76)ؤو ٍٞٗل، ؤو ج٣ٍغ
 زاهًُا: ؤؼياٌ اللفت في الحذًث الىبىي 

اللفت الزي خياَا الشظٌى ـلى هللا  - ؤ

 علُه وظلم 

 اإلاثل اللفص ي -8

في َظا الك٩ل ج٩ىن ال٣هت ٖباعة ًٖ مشا٫ 
ًغب لصخابت مً ؤظل ؤن ًبؿِ مٟهىم الخضًض ،  ًُ

خُض ًبضؤ الىبي بمتِن الخضًض بُغح مٟهىم وجإحي 
 .هت جىيُدا لهظا اإلاٟهىم وجبؿُُا لهال٣

 ومً ألامشلت ٖلى طل٪:
ًٖ الىبي نلى هللا  "ًٖ ؤبي مىسخى عضخي هللا ٖىه،

ٖلُه وؾلم: ٢ا٫: )مشل اإلاؿلمحن والحهىص والىهاعي، 
٦مشل عظل اؾخإظغ ٢ىما، ٌٗملىن له ٖمال ًىما بلى 

                                                 
 ).17مٗبض ، هٟداث مً ٖلىم ال٣غآن ، )م  (76)



 يثلافذاع الؤلاب مىخذي
 

 36 الجامعة اإلسالمية بغزة -كلية اآلداب  –منتدى اإلبداع الثقافي                                                                 

3 
28/04/2022 

اللُل، ٖلى ؤظغ مٗلىم، ٞٗملىا له بلى هه٠ الجهاع، 
ذ لىا، وما ٣ٞالىا: ال خا ظت لىا بلى ؤظغ٥ الظي قَغ

ٖملىا باَل، ٣ٞا٫ لهم: ال جٟٗلىا، ؤ٦ملىا ب٣ُت 
ٖمل٨م، وزظوا ؤظغ٦م ٧امال، ٞإبىا وجغ٧ىا، واؾخإظغ 
ً بٗضَم، ٣ٞا٫ لهما: ؤ٦مال ب٣ُت ًىم٨ما َظا،  ؤظحًر
ذ لهم مً ألاظغ، ٞٗملىا، ختى بطا  ول٨ما الظي قَغ

ىا باَل، ول٪ ٧ان خحن نالة الٗهغ ٢اال: ل٪ ما ٖمل
ألاظغ الظي ظٗلذ لىا ُٞه. ٣ٞا٫ لهما: ؤ٦مال ب٣ُت 
ٖمل٨ما، ما ب٣ي مً الجهاع شخيء ٌؿحر، ٞإبُا، واؾخإظغ 
٢ىما ؤن ٌٗملىا له ب٣ُت ًىمهم، ٞٗملىا ب٣ُت ًىمهم 
٣حن ٧لحهما،  ختى ٚابذ الكمـ، واؾخ٨ملىا ؤظغ الٍٟغ

 ."(77)ٞظل٪ مشلهم ومشل ما ٢بلىا مً َظا الىىع 
 ًزال٫ الخضًض ؤن الغؾى٫ نلى  هالخٔ م

هللا ٖلُه وؾلم ؤعاص ؤن ٣ًاعن بحن اإلاؿلمحن و 

الحهىص والىهاعي ٞاؾتهل الخضًض بًغِب 

 مشا٫ ختى ًبؿِ مٟهىم الخضًض لصخابت ،

اعج٨ؼ  الخضًض الكٍغ٠ ٖلى الخىاع بك٩ل 

زٟي، ٣ٞض ٧ان مُل٘ الخضًض زم اإلاشل 

ال٣هصخي اإلا٣ضم مٗخمضا ٖلى بىاء خىاعي 

في اإلا٣اعهت ، لظل٪ مً زال٫ َظا ًخمشل 

الخضًض بحن لىا ق٩ل مً ؤق٩ا٫ ال٣هت في 

 الخضًض الىبىي.

 كفق الشخمت بالحُىان   -7

٣هض بها ال٣هو الىا٢ُٗت التي بها مٓاَغ  "ٍو
الخىى ٖلى الخُىان، وهي جسخل٠ ًٖ الىٕى الؿاب٤، 
ا، و٢ض  في ٧ىجها ٢هها خ٣ُ٣ُت، ٦ما وعص في جٟؿحَر

غ عواَا الغؾى٫ نلى هللا  ٖلُه وؾلم: مً باب الخ٣ٍغ
الىاضر للخاصزت التي و٢ٗذ بالٟٗل، ٞالغؾى٫ ٌُٗض 

                                                 
 (122/ 7البساعي ، ٦خاب ؤلاظاعة، )ط (77)

ها، ومبِىا هدُجت الٟٗلت طاتها  ا، ما٦ضا و٢ٖى ط٦َغ
(78)زىابًا ؤو ٣ٖابًا"

. 
 ومً ألامثلت على رلً:

غة عضخي هللا ٖىه: ؤن عؾى٫ هللا نلى  "ًٖ ؤبي ٍَغ
ه هللا ٖلُه وؾلم: ٢ا٫: بِىا عظل ًمصخي، ٞاقخض ٖلُ

الُٗل، ٞجز٫ بئرا ٞكغب مجها، زم زغط ٞةطا َى ب٩لب 
ًلهض، ًإ٧ل الثري مً الُٗل، ٣ٞا٫: ل٣ض بلٜ َظا 
مشل الظي بلٜ بي، ٞمؤل زٟه زم ؤمؿ٨ه بُٟه، زم عقي 
ٞؿ٣ى ال٩لب، ٞك٨غ هللا له ٟٞٛغ له. ٢الىا: ًا عؾى٫ 
بت  هللا، وبن لىا في البهاثم ؤظغا؟ ٢ا٫: في ٧ل ٦بض َع

 "(79)ؤظغ

 ٔمً زال٫ َظا الخضًض ؤن الىبي  هالخ

يغب لصخابت مً زال٫ الخضًض ٢هت 

خ٣ُ٣ُت ًٖ عظل اقخض ٖلُه الُٗل ، ٞجز٫ 

بلى البئر ختى ٌكغب زم زغط ٞىظض ٧لبًا 

ًلهض مً الُٗل ٞؿاٖضٍ ٖلى الكغب 

 ...الخ "

ٞمً زال٫ َظا الخضًض ًىضر لصخابت 
 ٤ الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ًٖ ٢ًُت الٞغ

٤ ٢هت بالخُىان و٧ ان َظا الخىيُذ ًٖ ٍَغ
خ٣ُ٣ُت ٧اهذ باإلااٍى، مً اإلاى٠٢ اإلاظ٧ىع، 
زغظذ الخ٨مت الكاملت مً الخضًض ؤن " في ٧ل 
ىبت الخُاة،  بت ؤظغ "، ٞاإلاغاص مً الَغ ٦بض َع

ىبت جخإحى مً اإلااء (81)والَغ
ظا ألامغ ٖلى ؾبُل   ، َو

 .الىظىب

 كفق ـالححن مً ألامم العابلت -2

                                                 
ت ، مى٢٘ ال٨ترووي. (78)  ص. مهُٟي ظمٗت ، ال٣هت في الؿحرة الىبٍى
 (7/165بساعي، ٦خاب الكغب واإلاؿا٢اة،  )ط(79)
هل ؾ٣ي اإلااء. خُض جذ الباعي قغح صخُذ البساعي، ٦خاب اإلاؿا٢اة، ٞ (81)

٠: بن ٖمىمه مسهىم  ٣ًى٫ ؤلامام الىىوي ح٣ُٗبا ٖلى الخضًض الكٍغ
لخد٤ به  ى ما لم ًامغ ب٣خله ُٞدهل الشىاب بؿ٣ُه، ٍو بالخُىان اإلادترم َو

حر طل٪ مً وظٍى ؤلاخؿان بلُه   . بَٗامه ٚو
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ىن مغوٍت ًٖ ؤمم هي جل٪ ال٣هو التي ج٩
لت ؤي )خ٩اًت( ، وهي  ًا ما ج٩ىن ٍَى ؾاب٣ت ، وهٖى
٢هو ج٩ىن لها بٌٗ ألاَمُت مشل بعقاص الىاؽ 

 .(81)وبٌٗ ال٣ُم ؤلاوؿاهُت وؤلاؾالمُت
ُت مً ال٣هو في الخضًض  ىص ال٨شحر مً َظٍ الىٖى ٍو
الكٍغ٠ ألن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٩ًىن ٢انضًا 

ُت  إلاا ٞحها مً ؤَمُت ٢هىي ؤن ٨ًثر مً َظٍ الىٖى
 لؼعٕ ال٣ُم وألازال١ و اإلاباصت ؤلاوؿاهُت و ؤلاؾالمُت.

 كفق مً الىاكع اإلاعِؾ -4

هي جل٪ ال٣هو التي ٖاٌكها الغؾى٫ نلى هللا 
ًا ٞحها وجىظض ٢هو ٦شحرة مً  ٖلُه وؾلم و٧ان َٞغ
غث في ٦شحر مً ٦خب الخضًض  ُت و٢ض جٞى َظٍ الىٖى

 .الكٍغ٠  و٦خب الؿحرة و الصخاح 
 ومً ألامشلت ٖلى طل٪ :

َها اْبَيَخاِن َلَها  َٗ ٌة َم
َ
اِجَكَت، ٢َاَلْذ َصَزَلِذ اْمَغؤ َٖ  ًْ َٖ و

ُتَها  ُْ َُ ْٖ َ
إ َٞ ْحَر َجْمَغٍة  َٚ ًئا  ِْ ْىِضي َق ِٖ َلْم َجِجْض  َٞ َلْذ 

َ
َؿإ َٞ

٧ُْل ِمْجَها ُزمَّ ٢َاَمْذ 
ْ
٣ََؿَمْتَها َبْحَن اْبَيَخْحَها َوَلْم َجإ َٞ ا  ََ ا ًَّ ِب

َسَغَظ  ِبيُّ نلى هللا ٖلُه وؾلم َٞ َضَزَل الىَّ َٞ ْذ 
ِبيُّ نلى هللا ٖلُه وؾلم ٣َا٫َ الىَّ َٞ ْزَبْرُجُه 

َ
إ َٞ "   ًِ َم

اعِ  ًَ الىَّ ًَّ َلُه ِؾْتًرا ِم ٍِ اْلَبَىاِث ٦ُ ِظ ََ  ًْ ْيٍء ِم اْبُخِلَي ِبصخَ
(87) " 

َظا خضًض واضر مً هاخُت اإلاٗجى وله صالالث 
 هض٢اث٦شحرة مً ؤَمها  الخهض١ و٦ثرة ال

 كفق الُىم آلاخش  -5

هي ال٣و التي جسبرها بلى ًىم ال٣ُامت مً 
ى  ؤخضار  وج٩ىن بك٩ل ٢هو ؤي خ٩اًت ، َو
ق٩ل ُٞه ون٠ للصخىم واإلا٩ان وألاخضار 
ت  .بض٢ت و٦شاٞت لٍٛى

ُت مً ال٣هو ٩ًىن ٞحها الىن٠  ظٍ الىٖى َو
ظا الىن٠ ٩ًىن في ألاخضار و  بك٩ل ٦بحر َو

                                                 
 مهُٟى ظمٗت ، ال٣هت في الؿحرة الىبىٍت ، مى٢٘ ال٨ترووي. (81)
 [.7129، ٦خاب البر والهلت، ع٢م الخضًض ]الترمظي (87)

 

ظٍ ال٣هو لها ؤَمُت ٦بحرة  الؼمان واإلا٩ان َو
لظل٪ ٧ان الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ٨ًثر مً 
ُت مً ال٣هو ختى ٩ًىن ؤلاوؿان ٖلى  َظٍ هٖى

ت إلاا ؾُدضر ًىم ال٣ُامت .  مٗٞغ
اللفت الزي ـاسث مع الىبي ـلى هللا  - ب

 علُه وظلم 

وهي ٖباعة ًٖ ألاخضار و اإلاىا٠٢ الظي 
ناعث م٘ الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ٩ٞاهىا 

ابت و اإلاؿلمحن و الٗغب في طا٥ الؼمان ٌٗبرون الصخ
لغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ًٖ مىا٢ٟهم و ًٖ 
مك٩الهم ٩ٞان الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٌٗبر ًٖ 
عؤًه و مى٢ٟه مً مكا٧لهم ؤو ٣ًىم بدلها ، ٞهظٍ 
اإلاىا٠٢ و ألاخضار ُحٗض مً ؤهىإ ال٣هت الظي ناعث 

 ً ألامشلت ٖلى طل٪:م٘ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ، وم
 خياًت )هخلت ؤبا الذخذاح(  

 وهي :
عؾى٫ هللا نلى ٖلُه “صزل قاب ًدُم بلى مجلـ 

بِىما ٧ان ًجلـ ٖلُه الهالة والؿالم م٘ ” وؾلم
ؤصخابه، ٞإل٣ى الكاب ٖلحهم الؿالم، و٢ا٫ ًا عؾى٫ 

وإلااطا “، ٣ٞا٫ الغؾى٫: ”ظئذ ؤق٩ى بلُ٪ ظاعي “هللا: 
٦ىذ ؤ٢ىم بٗمل “لكاب: ، ٣ٞا٫ ا”حك٩ى مً ظاع٥؟

ؾىع خى٫ خض٣ًتي ٣ُٞٗذ هسلت ظاعي الؿىع، 
ٌ ؤن ًبُٗها لي ؤو  ُٞلبذ مىه قغائها، ول٨ىه ٞع

ؤن ًإجٍى بالجاع، ٞلما ؤحى ” الغؾى٫ “، ُٞلب ”ًتر٦ها
لب مىه ؤن ” الغؾى٫ “بلُه، ٞإزبٍر  بك٩ىي الكاب، َو

ٌ  .ًتر٥ له الىسلت ؤو ًبُٗها له، ول٨ً الجاع ٞع
ب٘ له الىسلت، ول٪ هسلت في الجىت “ى٫: ٣ٞا٫ له الغؾ

ٌؿحر الغا٦ب في ْلها ماثت ٖام؛ ٞخعجب الصخابت مً 
الٗغى الغاج٘ واإلاٛغي، ٞمً ًضزل الىاع وله هسلت في 
الجىت؟!، وماطا ًىظض بالضهُا ٌؿاوي هسلت في آلازغة؟، 
ل جىظض هسلت في الضهُا حؿاوي هسلت مً هسُل  َو

ٌ آلازغة؟؛ ول٨ً الغظل ٧ان ٌٗك٤  مخإ الضهُا ٞٞغ
ٖغى الضهُا م٣ابل ٖغى آلازغة، ٞضَل الصخابت 
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ؤخض ؤصخاب عؾى٫ ” الضخضاح“مً مى٢ٟه؛ ٞخضزل 
بطا ” ًا عؾى٫ هللا“هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم و٢ا٫: 

ذ هسلت الغظل، وؤُُٖتها للكاب، هسلت الجىت  اقتًر
 .باإلاىا٣ٞت” الغؾى٫ “ؾٝى ج٩ىن لي؟، ٞإظابه 

ؤحٗٝغ بؿخاوي طو “لغظل: ل” ؤبا الضخضاح“٣ٞا٫ 
وٗم ومً ال ٌٗٝغ “ٞإظاب الغظل: ” الؿخماثت هسلت؟

ضوهه” ؤبا الضخضاح“بؿخان  ، ٣ٞا٫ ”٩ٞل الخجاعي ًٍغ
البؿخان، ال٣هغ، الؿىع الكا٤َ، ”: “ؤبا الضخضاح“

، ٞىا٤ٞ الغظل ”والبئر م٣ابل هسلخ٪، ٞماطا ج٣ى٫؟
غح بالبُٗت؛ وقهض  وؤصخابه ٖلى البُ٘، ” الغؾى٫ “ٞو

بةُٖاء هسلخه التي اقتراَا م٣ابل ” ؤبا الضخضاح“٢ام و 
ؤمال٦ه بلى الكاب الُدُم ل٩ي ٨ًمل ؾىع خض٣ًخه، 

، ٣ٞا٫ الغؾى٫: ”ًا عؾى٫ هللا ؤلي هسلت الجىت؟“و٢ا٫: 
مً عص الغؾى٫ نلى هللا ” ؤبا الضخضاح“، ٣ٞل٤ ”ال“

ؤبا ”٦المه ٢اثال: ًا ” الغؾى٫ ”ٖلُه وؾلم، ٞاؾخ٨مل 
 ٖغى هسلت م٣ابل هسلت في الجىت بن هللا”الضخضاح 

ببؿخاه٪، ” هللا“٣ِٞ، وؤهذ ػاًضث ٖلى ٦غم 
م ٖلى ٦غم٪  و٢هغ٥، وبئر٥، وخاثُ٪؛ وعص ال٨ٍغ

ا  .”بإن ل٪ بؿاجحن في الجىت ال ؤؾخُُ٘ خهَغ
٦م مً مضاح بلى ؤبا “ألصخابه: ” الغؾى٫ ”٢ا٫ 

ؿغ ٢ىله اإلاضاح: َى الىسل اإلاش٣ل مً ”الضخضاح ، ٞو
ل ٨ًغع ظملخه، بلى ؤن حعجب الصخابت ٦ثرة الخمغ،  ْو

مً ٦ثرة الىسُل التي ًهٟها ألبي الضخضاح، وجمجى 
 .”ؤبا الضخضاح“الصخابت لى ٧اهىا م٩ان 

ىضما ٖاص  بلى ػوظخه، صٖاَا بلى زاعط ” ؤبا الضخضاح”ٖو
ل٣ض بٗذ ال٣هغ، البئر، البؿخان، “اإلاجز٫، و٢ا٫ لها: 
ٞهي حٗٝغ ، ٟٞغخذ ػوظخه بالخبر ”والخاثِ الكا٤َ

قُاعة ػوظها في الخجاعة، ٞؿإلخه ًٖ زمجهم، ٣ٞا٫ 
ٌؿحر الغا٦ب في   م٣ابل هسلت في الجىت”:ؤبا الضخضاح “

ل٣ض عبدذ البُٗت “ْلها ماثت ٖام، ٣ٞالذ له ػوظخه: 
 .”، عبدذ البُ٘”ؤبا الضخضاح”ًا 

 زالثًا: خفاثق اللفت في الحذًث الؽٍشف
لل٣هت ي الخضًض الكٍغ٠ بٌٗ 

 الخانت بها مً ؤَمها:الخهاثو 

بن البىاء الخىاعي في ال٣هو الىبىي َى  -1

ألاؾاؽ، ٞهى ًدؿ٤ م٘ َبُٗت الؿغص 

ٟت  الكٟاهي لؤلخاصًض الكٍغ

بن الؿغص في ال٣هو الىبىي ٢هحر  -7

َل٣ى ٖلى مؿخمٗحن، وبالخالي ٞةن  ًُ ٖامت، ألهه 

ت،  الغؾى٫ خٍغو ٖلى ال٨شاٞت اللٍٛى

 .والٗغى بإ٢ل الٗباعاث

غص ال٣هصخي ًم٨ً جمُحز " الى٢ٟت في الؿ -2

التي جه٠ اإلاى٠٢ بض٢ت، زانت  الىنُٟت

ؤن ال٣هو طاث م٩ان وػمان مدضوصان، 

ت في مجملها ٢هحرة،  ٞجاءث ال٣هو الىبٍى

بت  جه٠ ؤخضازا مدضصة وبصخىم ٢لت، ٚع

في بًها٫ عؾالتها بك٩ل مِؿغ ٞال ًًُ٘ 

ىلها (82)الؿام٘ بحن ؤخضار ال٣هت َو
. 

ي خىاع " صعامي الُاب٘ "، في الؿغص الىبى  -4

والخىاع ؤ٦ثر آلالُاث ال٣ههُت في بًجاػ 

(84)الخضر، وحٗم٤ُ الضاللت
. 

سابعًا: الفشق بحن اللفت اللشآهُت و اللفت 

ت  الىبٍى

ًغي الباخض ؤن َىا٥ ازخالٝ و 

ت و  حها وهي )الىبٍى ٞغ١ بحن ال٣هت بىٖى

ظٍ الازخالٞاث ج٩ىن يمً  ال٣غآهُت( َو

 الى٣اٍ الخالُت:

اث ٢هت ال٣غآهُت ؤ٦ثر مً مى  -1 يٖى

ت . اث  ٢هت الىبٍى  مىيٖى

بن الؿغص في ال٣هت ال٣غآهُت ٧ان ؤَى٫ مً  -7

ظا جم ط٦ٍغ مؿب٣ًا ؤن  ت ، َو ال٣هت الىبٍى

                                                 
 (.44بغوـ،  ٢امىؽ الؿغصًاث، )م (82)
 (.45اإلاغظ٘ هٟؿه ، )م  (84)
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ت ؤن الؿغص ُٞه  مً زهاثو ال٣هت الىبٍى

 ٢هحرًا.

ت اإلاىظىصة في ال٣هت  -2 بن ال٨شاٞت اللٍٛى

ت .  ال٣غآهُت ؤ٦ثر مً ال٣هت الىبٍى

ا ؤو ِط٦ُغ ٢ض ج٩ىن ال٣هت  -4 ت جم ط٦َغ الىبٍى

م ؤو ال٣هت ال٣غآهُت ،  مٗىاَا في ال٣غآن ال٨ٍغ

ظا ٢ض ًبضو لىا ٕ ؤَمُت ال٣هت ؤو اإلاى٠٢  َو

. 

ت ٧ان ٌؿخسضم بها هٓام  -5 ؤ٦ثر ال٣هو الىبٍى

ؤلاًجاػ ٖلى ال٨ٗـ مً ال٣هت ال٣غآهُت التي 

٧اهذ ٢هت جىضر الخٟانُل و اإلاىا٠٢ 

 البؿُُت.

ت ٢ -6 ض جسخل٠ ازخالًٞا ٖىانغ ال٣هت الىبٍى

بؿًُُا ًٖ ٖىانغ ال٣هت ال٣غآهُت ، ٞىدً 

ت ٢هحرة الخضر  وٗٝغ ؤن ال٣هت الىبٍى

ومدضوصة  ٣ٞض ٩ًىن بها ألاشخام ؤًًًا 

 مدضوصًً .

ت في ـذس  اإلاىلب الشابع : اللفت الؽعٍش
 ؤلاظالم)اللشن ألاٌو للهجشي(

م  ىا ًٖ ال٣هت في ال٣غآن ال٨ٍغ بٗض ما حٗٞغ
ىا ًٖ ؤَم  وال٣هت في الخضًض الكٍغ٠ ، وحٗٞغ

ال٣هو في ال٣غآن والخضًض الكٍغ٠ وؤَمُت 
حن ، ؤما في َظا اإلابدض  ال٣هت في َظًً اإلاىيٖى
ؾىىضر ال٣هت في الكٗغ في َظا الٗهغ و ؤَم 

اث التي اهدكغث بها ال٣هت في الكٗغ .  اإلاىيٖى
اهدكغث ال٣هت اهدكاعًا واضخًا في الٗهغ 

اث ال ٣هت في َظا الجاَلي ، واهدكغث مىيٖى
الٗهغ اهدكاعًا واضخًا ، ومً ؤَم َظٍ 
اث التي اهدكغث في الٗهغ الجاَلي  اإلاىيٖى
)ال٣هت الخغبُت( ، وهدً وٗٝغ ؤن مً ممحزاث 
الٗهغ الجاَلي ال٣ىة و الخغب ، لظل٪ ٧اهىا 

م ًٖ اإلاٗاع٥ و  ٌؿغصون لىا ال٣هو في قَٗغ
البُىالث و ٢ىتهم وؾالخهم... الخ ، وؤًًًا مً 

في الٗهغ الجاَلي جل٪ ال٣هت التي  ال٣هو
٧اهذ جد٩ي خُاة الكاٖغ و٢بُلخه و٢ىمه ب٩ل ص٢ت 
وبؿاَت وح٨ٗـ وا٢ٗه الظي ٖاف ُٞه بك٩ل 
ًجم٘ بحن ظما٫ الكٗغي وبؿاَت الخضر 

 ونض٢ه واماهخه.
ل٨ً ٖىضما ظاء ؤلاؾالم ٖمل زىعة صًيُت 
اظخماُٖت وؾُاؾُت ٚحرث مٟاَُم الخُاة 

لى الىزيُت  والكغ٥ الؿاثضة آهظا٥ ٣ًٞذ ٖ
باصة الانىام ،٦ما ٢ًذ ٖلى  الٗهبُت  ٖو
ال٣بلُت والخىاخغ ، ٦ما الٛذ الٟىاع١ الاظخماُٖت 
والا٢خهاصًت ٖىضما صٖذ بلى اإلاىاؾاة ؤمام هللا 

 وظٗلذ اإلاؿلمحن ؾىاؾُت .
"بضؤ الهغإ بحن الغؾى٫ وبٖالن الخغب والجهاص 

٧اهذ  جاعة ، وال٣لم و٢ى٫ الكٗغ جاعة ازغي، لظل٪
الى٣اثٌ ؤلاؾالمُت ألاولى ي مٗاعى اإلاؿلمحن و 
ت  اإلاكغ٦حن ، وظاءث مٗاع٥ الضٖىة الىبٍى
ٞٓهغث ٢هاثض الجهاص والضٖىة الضًيُت ،٩ٞاهىا 
الصخابت ًضوهىن ٧ل َظٍ اإلاٗاع٥ و٧ل َظٍ 
لى ق٩ل ٢هو ، ٞالكٗغ  ألاخضار في الكٗغ ٖو
بطن ٧ان ؾالخًا ٞٗااًل في اإلاٗغ٦ت ال٣ُٗضة بجاهب 

الح الؿ٠ُ والجهاص ،ول٣ض ٧اهذ َىا٥ بدىر ؾ
ت ٢ضًمًا وخضزًُا  ومىا٢كاث ٦شحرة وصعاؾاث مخىٖى

 . 85ًٖ مى٠٢ ؤلاؾالم وال٣غآن مً الكٗغ"
ؤواًل : ألامثلت عً كفق الؽعش في عفش 

 ؤلاظالم
 ال٣هت الخغبُت" 

 ال٣هت الاظخماُٖت 

 ٢هو ال٨غم 

 ٢هو البسل 

                                                 
اهٓغ، الخُُب ، ال٣هت والخ٩اًت في الكٗغ الٗغبي في نضع ؤلاؾالم و  (85)

 الٗهغ ألامىي.
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 عجاء ال٠ًُٗ 

 ٢هو الكاٖغ 

 ٘٢هو اإلاجخم 

  الك٩ىي ٢هو 

  ال٣هو الٗاَُٟت 

 ال٣هو الٗاَُٟت 

 ٢هو اإلا٣ضماث الُللُت 

 ٢هو عخُل ألاخبت 

  ٢هو الخب ال٠ُٟٗ )ٖغوة

 بً خؼام(

 )٢هو اإلاجىن)سخُم 

 (86)٢هو الدكبُه واإلاشل" 

ىا٥ ال٨شحر مً ال٣هو التي اهدكغث في َظا  َو
ظا ًض٫ ٖلى اهدكاع ال٣هت اهدكاعًا واضخًا  الٗهغ ، َو

 في ٖهغ الٗهغ .
ذ البضاًت ؤلاؾالمُت واإلاٗاع٥ والٟخىخاث ٧اه 

ؤلاؾالمُت الؿبب اإلاباقغ في الخىؾ٘ في ال٣هت زانت 
ت . ت و ال٣هت الىثًر  ال٣هت الكٍٗغ

 
ت   زاهًُا: همارج عً اللفت الؽعٍش

 اللفت الحشبُت  -8

مشا٫ ٖل ال٣هت الخغبُت في الكٗغ الٗغبي في نضع 
ؤلاؾالم ، ٢هت مٗغ٦ت بضع ، خُض ٢ا٫ خؿان بً 

بذ في مٗغ٦ت بضع و٧ان ًد٩ي ًٖ الهغإ بحن زا
 ؤلاًمان وبحن الكغ٥ والخ٤ و الباَل .

 "ابخضؤ خؿان بً زابذ ؤبُاجه بالٛؼ٫ الخ٣لُضي:
يب بال٨شِب ذ صًاع ٍػ  "ٖٞغ

 ٦سِ الىحي في الىع١ ال٣كِب              

                                                 
 اإلاغظ٘ هٟؿه. (86)

اح و٧ل ظىن   حٗاوعَا الٍغ

 مً الىؾّمي مجهّم ؾ٩ىب                

 زل٣ًا وؤمؿذ ٞإمسخى عؾمها

 ًبابا بٗض ؾا٦جها الخبِب              

بٗض اإلا٣ضمت التي ابخضؤ بها خؿان بً زابذ ، اهخ٣ل بلى 
 ؤخضار بضع ال٨بري ٣ٞا٫:

 ٞضٕ ٖى٪ الخظ٦غ ٧ل ًىم

 وعص خؼاػة الهضع ال٨ئِب               

 وزبر بالظي ال ُٖب ُٞه

 بهض١ ٚحر ؤزباع ال٨ظوب               

 لُ٪ ٚضاة بضعبما نى٘ اإلا

 لىا في اإلاكغ٦حن مً الىهِب             

 ٚضاة ٦إن ظمٗهم خغاء

 بضث ؤع٧اجها ظىذ الُٛىب                

 ٞىاُٞىاَم مىا بجم٘

 .(87)٦إؾض الٛاب مغصان وقِب                  

اؾخسضم الكاٖغ َىا اؾلىب الخُاب الٛاثب م٘ 
ظا ٧له ٌٗمل ٖلى عؾم ا إلاٗغ٦ت الىن٠ و الدكبُه ، َو

بهض١ ونىعة حٗبر ًٖ ههغ هللا لىبُه مدمض نلى 
م ظِل اإلاكغ٦حن الظي  هللا ٖلُه وؾلم ومً مٗه ، ٚع

 . (88)٧ان ٖضصٍ ًٟى١ ٖضص اإلاؿلمحن بإل٠ مغة"
واضر ؤن َظٍ ال٣هُضة جلخو ؤخضار اإلاٗغ٦ت 
وجىن٠ عظالها و ؤؾلختهم ٧الؿُٝى والغماح ألظل 

ال٠ بُٖاء نىعة مخ٩املت ًٖ الىهغ الظي خ
ٗت  خُض  اإلاؿلمحن ، ٧اهذ هخاثج َظٍ الخغب ؾَغ
جغ٦ذ ظشض ٦ٟاع ٢َغل في ؤعى مٗغ٦ت و٢ظٞها 

 اإلاؿلمىن بٗض طل٪ في بضع:
 ًىاصحهم عؾى٫ هللا إلاّا

                                                 
 (71زابذ، صًىان خؿان بً زابذ ،) م (87)
هت والخ٩اًت في الكٗغ الٗغبي في نضع ؤلاؾالم و اهٓغ، الخُُب ، ال٣ (88)

 (.112,114الٗهغ ألامىي، )م 
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 ٢ظٞىاَم ٦با٦ب في ال٣لُب                          
 ؤلم ججضوا خضًثي ٧ان خ٣اً 

 وؤمغ هللا ًإزظ بال٣لىب                      
 ا ه٣ُىا ولى ه٣ُىا ل٣الىاٞم

 .(89)نض٢ذ و٦ىذ طا عؤي مهِب                      
وؤًًًا ًدىاو٫ خؿان بً زابذ ٢هت ٢هحرة و٢ٗذ في 
بضع وهي ٞغاع خ٨ُم والخاعر بً َكام مً ؾاخت 
٨غعَا ٖضة مغاث لُا٦ض مً زال٫  ال٣خا٫ ُٞجّؿمها ٍو

 طل٪ ي٠ٗ اإلاكغ٦حن واجهؼامهم ؤمام ٢ىة اإلاؿلمحن:
 الخ٨ُم ًىم بضع ع٦ًه هجى

ىط                              (91)٦ىجاء مهغ مً بىاث ألٖا
ّغٖجها مهمالً   ؤل٣ى الّؿالح ٞو

 (91)٧الهبرػّي ًؼ٫ ٞى١ اإلايسج                            
 إلاّا عؤي بضعًا حؿُل ظالَها
 (97)ب٨خاثب مؤلوؽ ؤو ملخؼعط                              

هانبر ٌؿا٢ىن   ال٨ماة خخٞى
٤ اإلاىهج                              (92)ًمكىن مهُٗت الٍُغ

"عوي لىا خؿان بً زابذ ٢هت ٞغاع َظا اإلاكغ٥ مً 
اإلاٗغ٦ت ، وهالخٔ ؤهه اؾخٗمل الدكبُه والىن٠ 
خه  والاؾخٗاعة الجمُلت ، ٣ٞض قبه َظا الهاعب في ؾٖغ
ىط ، ولكضة  ه بٟغؽ ؤنُل مً بىاث ألٖا وقضة ظٍغ

به  ه مً ظِل اإلاؿلمحن ؤل٣ى الؿالح ٖىه ٖع ٖؼ ٞو
ًٗا في الغ٦ٌ" ،  (94)ختى ٩ًىن زُٟٟا في الخغ٦ت، وؾَغ

وجىظض ال٨شحر مً الدكبحهاث ، ٞهظٍ الدكبحهاث بُيذ 
لىا ونىعث لىا ي٠ٗ اإلاكغ٦حن في اإلاٗغ٦ت و٢ىة 

                                                 
 (.71زابذ، صًىان خؿان بً زابذ ،) م (89)
 (175هٟـ اإلاغظ٘،) م  (91)
ٖجها : ؤي بضع ، مهماًل: ؤي يااًل ٧اإلبل الؿاثبت ، الهبرػي : ألاؾىاع مً  (91)

 ؤؾاوعة الٟغؽ ، ًؼ٫: ٌؿٕغ ، ميسج: الٟغؽ
 ها : الىاصي ظالَ (97)
نبر: نٟت لل٨خاثب ، ٌؿا٢ىن ال٨ماة :اإلاداعبحن اإلاؿلخحن الصجٗان ،  (92)

ض ؤجهم ال ًسخلىن ؤٖضاءَم ،  ٤ الىاضر ًٍغ اإلاهُ٘ : اإلاىهج :واخض مً الٍُغ
 ول٨ً ٩ًاقٟىجهم.

الخُُب، ال٣هت والخ٩اًت في الكٗغ الٗغبي في نضع ؤلاؾالم و الٗهغ (94)
 (116ألامىي ، )م 

م ٖضص اإلاؿلمحن الظي ٧ان ٢لُاًل  اإلاؿلمحن ، ٚع
 باليؿبت لٗضص اإلاكغ٦حن.

 ٣هو في الكٗغ ؤًًًا مً ال

التي ٧اهذ لها خحزًا ٦بحرًا في َظا الٗهغ هي 

ال٣هو الاظخماُٖت ، والؿبب في طل٪ ؤن 

الٗاصاث و الخ٣الُض التي ٧اهذ في الٗهغ 

الجاَلي ٧اهذ ٧لها ٖاصاث جغبذ ٖلى ال٨ٟغ و 

الكغ٥ باهلل ، ول٨ً ٖىض صزى٫ ؤلاؾالم 

ؤنبدذ َظٍ الٗاصاث الاظخماُٖت ؤظمل 

ٖلُه في الٗهغ الجاَلي ، ب٨شحر مما ٧اهذ 

لظل٪ ٦ثر الخضًض ٖجها ومً الىماطط ٖلى 

 طل٪ :

 كفق الىشم:  -7

 مشا٫ ٖلى طل٪:
٢هت ٖمغو بً الاَخم ؤهه ٧ان عظاًل مىؾغًا ًمل٪ ما 
ى ًمل٪  ًم٨ّىه مً ب٦غام يُٟه بؿٗت ٦بحرة وا٢خضاع َو
بت ُٞه بضلُل ؤهه ازخاع ؤًٞل ها٢ت  عوخُت ال٨غم والٚغ

ظٍ قُم الٗغب لضًه وؤ٦غمها لخ٩ ىن َٗامًا لًُٟه، َو
 التي ٧ان ًخهٟىن بها . 

بضو لىا مً زال٫ ألابُاث ال٣اصمت ؤجها ٧اهذ َظٍ  ٍو
ال٣هت في ٞهل الكخاء وفي لُلت مٓلمت باعصة ظضًا ، 
و٧ان بِذ الكاٖغ َى اإلاى٢٘ جل٪ ألاخضار ، وؤبُالها 
َم الكاٖغ وؤَله ويُٟهم اللُلي ، خُض ٣ًى٫ 

 الكاٖغ:
 بٗض الهضوء صٖىجه مؿخيبذ 

 و٢ض خان مً هجم الكخاء زٟى١            

 ٌٗالج ٖغهِىا مً اللُل باعصاً 

اح زىبه وبغو١             جل٠ّ ٍع

 جإل٤ في ٖحن مً اإلاؼن وصا١ 

 له َُضب صاوي الّسخاب صٞى١            

 ؤيٟذ ٞلم ؤٞدل ٖلُه ولم ؤ٢ل
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 ألخغمه :بّن اإلا٩ان م٤ًُ                       
 ٣لذ له: ؤَال وؾهاًل ومغخباً ٞ

 ٞهظا نبىح عاًَ ونض٤ً            

 و٢مذ بلى البر٥ الهىاظض ٞاج٣ذ                       

 م٣اخُض ٧ىم ٧اإلاجاص٫ عّو١                       
 بةماء مغبإ الىٗاط ٦إجها 

 بطا ٖغيذ صون الٗكاع ٞى٤ُ           

 بًغبت ؾا١ ؤو بىجالء زّغة 

 لها مً ؤمام اإلاى٨بحن ٞخ٤ُ            

ضا  و٢ام بلحها الجاػعان ٞإٞو

 ًُحران ٖجها الجلض وهي جٟى١          

ها وؾىامها   ٞجّغ بلُىا يٖغ

غ ًدبى لل٣ُام ٖخ٤ُ              وؤَػ

 ب٣حر ظال بالؿ٠ُ ٖىه ٚكاءٍ

          ٤ُ  ؤر بةزاء الّهالخحن ٞع

ىا ٠ُ مَى ًّ  ٞباث لىا مجها ولل

بى١ قىا            ء ؾمحن ػا٤َ ٚو

 وباث له صون الّهبا وهي ٢ّغة 

 لخاٝ ومه٣ى٫ ال٨ؿاء ع٤ُ٢          

م ًى٣ي الّظم بال٣غي   و٧ل ٦ٍغ

          ٤  وللخحر بحن الّهالخحن ٍَغ

 لٗمغ٥ ما يا٢ذ بالص بإَلها 

 "(95)ول٨ً ؤزال١ الّغظا٫ ج٤ًُ          

 اإلابدث الثاوي : الحياًت  
ف   الحياًت اإلاىلب ألاٌو : حعٍش

ازخل٠ حٍٗغ٠ الخ٩اًت في ٦شحر مً ال٨خب 
ٟها ٦ما َى ختى لى ازخلٟذ  ل٨ً ًب٣ى مٗجى حٍٗغ
ها الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم  الخٗاٍع٠ ، ٣ٞض ٖٞغ

                                                 
 (.176/ 1، اإلاًٟلُاث ، ،)ط الًبي (95)

في الخضًض الكٍغ٠ بمٗجى: اٖاصة ال٣ى٫ وه٣له ٦ما 
 َى 

 ؤما مٗىاَا الانُالحي:
اصة ؤو  َى ه٣ل ألاخضار ٦ما هي صون ٍػ

ت والًبِ في ٖملُت الى٣ل بك٩ل ه٣هان م٘ الض٢
ًجٗلها مخ٩املت الهىعة ٚحر م٨٨ٟت ٧ال٣ٗضة 

 .(96)اإلاٟخىلت
اإلاىلب الثاوي : الحياًت في ـذس ؤلاظالم )اللشن 

 ألاٌو للهجشي(
"٦ما وضخىا مؿب٣ًا ؤن الخ٩اًت هي ه٣ل ألاخضار 
بضعظت ٖالُت في الض٢ت والًبِ ، ٣ٞض ؤعاص ؤلاوؿان 

ً ٦ما هي في الخ٣ُ٣ت و الىا٢٘ و٧لما ٧اهذ  ه٣لها لآلزٍغ
ناص٢ت وص٣ُ٢ت في عؾم الىا٢٘ و الخُاة ؤلاوؿاهُت 
٧اهذ هاجخت بٌٛ الىٓغ ًٖ حجمها ،بط ٢ض ج٩ىن 
لت جى٣ل ٖضة ؤخضار لؤلشخام ؤهٟؿهم ، ؤو  ٍَى
نٛحرة الدجم في ؤخضثها وشخىنها ،ؤو٢ض ج٩ىن 

 وؾًُا بحن الخالحن .
اث التي ٞبهظا الك٩ل جىٟغص الخ٩اًت ببٌٗ اإلامحز 

ًجٗلها زانت ٞخ٩ىن ظامٗت ل٩ل ؤهىإ ال٣هو م٘ 
اخخٟاْها بؿماتها الخانت وقغوَها الالػمت لىجاخها 

 ٦د٩اًت.
٧اهذ جض٫ الخ٩اًت ٢ضًمًا ٖىض الٗغب ٖلى 
ألاخاصًض وألازباع وألاؾماع و الخغاٞاث ، والخ٩اًت 
ؤًًًا ٖلحها الخغاٞت وهي بطا اخب٨ذ ٦كٟذ ًٖ زل٤ 

الخل٤ هدُجت ٞةطا لم ج٨ك٠ طل٪ ؤصخابها ألن َظا 
 .(97)ٞهي مُٗبت ٞىُاً 

حٗض الخ٩اًت مغآة الىا٢٘ ب٩ل ما ُٞه مً خ٣اث٤ 
وزُاالث ، ولهظا اَل٣ذ ٖلى ال٣هت التي جهىع 

ا  (98)الخايغ وجد٩ي ظىاهب مىه ظٍ ال٣ىا٫ ط٦َغ ، َو
ال٨شحر مً ٖلماء خُض ؤن طٍ ألا٢ىا٫ جا٦ض ؤن الخ٩اًت 

 ي لٛخىا بلٟٓها ومٗىاَا.ؤنُلت في جغازىا ٢ضًمًا وف

                                                 
 (.74الخُُب ، الٗغبي في نضع ؤلاؾالم و الٗهغ ألامىي، )م (96)
 (.18,19مدمىص، ال٣هت الٗغبُت في الٗهغ الجاَلي، )م (97)
 هٟـ اإلاغظ٘. (98)
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  م ، بال ؤجها الخ٩اًت لم جغص في ال٣غآن ال٨ٍغ

ظاءث في الخضًض الىبىي بمٗجى اإلادا٧اة ٦ما 

مّغ بىا ، وبمٗجى ه٣ل ألازباع ٦ما َى في 

 .(99)خ٣ُ٣خه"

  الخ٩اًت ٧ان بضاًت ْهىعٍ في الٗهغ الجاَلي

زم ب٣ى مؿخمغًا ومخُىعًا ختى ْهغ لىا ٖهغ 

خ٩اًت بمٗىاَا ٧اهذ نضع ؤلاؾالم ،ٞال

جخمدىع في ج٣ل ألاخضار مً اإلااضخي للخايغ 

م٘ اإلاداٞٓت ٖلى ؾماتها و جٟانُلها 

الخانت وقغوَها الالػمت ، الخ٩اًت ٢ض 

لت و٢ض ج٩ىن ٢هحرة ؤو ٢ض ج٩ىن  ج٩ىن ٍَى

ا  في  وؾًُا و٧اهذ الخ٩اًت ؤ٦ثر اهدكاَع

الخضًض الكٍغ٠ ٖلى ال٨ٗـ مً ال٣غآن 

م التي لم جٓهغ   ُٞه . ال٨ٍغ

 اإلاىلب الثالث : ؤهىاع الحياًت 

 ألاؾُىعة -1

 الخغاٞت  -7

 اإلالخمت -2

 ومشا٫ ٖلى الخ٩اًت مً هاخُت ؤهىاٖها:
 ؤواًل: ألاظىىسة

ف ألاظىىسة: -8  حعٍش

ألاؾُىعة في اللٛت : حٗجي الخِ وال٨خابت بك٩لهما 
ظا واضر  اإلاىٓم الظي ًخإل٠ مً ؾُىع مخخابٗت ،َو

ت مشل: معج م الٗحن الظي مً ؤ٢ضم اإلاٗاظم اللٍٛى
٢ا٫: الؿُغ َى اله٠ مً ال٨خب ومً الصجغ 
مٛغوؽ وهدٍى ، والؿُغ : الخِ وال٨خابت 

 . (111)والُغؽ

                                                 
ال٣هت والخ٩اًت في الكٗغ الٗغبي في نضع ؤلاؾالم و  ًىٓغ، الخُُب ، (99)

 الٗهغ ألامىي .
 ب(.115/227)مج/الٟغاَُضي الٗحن ،(111)

ٟها الانُالحي: هي ٢هت زُالُت مالٟت ٞحها  "ؤما حٍٗغ
مً الخىم٤ُ والتزو٤ٍ والجهض ال٨ٟغي والخُالي ما 
ً بىنٟها  ًضٖى بلى الخإوي في عواًتها وه٣لها بلى آلازٍغ

اَُل وؤ٧اطًب وبٗضا ًٖ الىا٢٘ ٞهي بطن جًم ألاب
ٖملُت زل٤ وابضإ ، وهي ؤًًًا ٢هو قٗبي ٌٗبر 
ٖجها الخجاعب الاوؿاهُت البضاثُت وتهخم بالخضًض ًٖ 
مى٠٢ ؤلاوؿان مً ٢ىي الُبُٗت ومً آلالهت الخُالُت 

 .(111)٦ما جسُلها ال٣ضماء ومً ال٩اثىاث الىا٢ُٗت "
ألاظاوحر في ـذس  -7

 ٌو الهجشي(.ؤلاظالم)اللشن ألا 

٧ان الٓهىع ألاو٫ لؤلؾاَحر في الٗهغ الجاَلي و٢ض 
ظا ما ؤ٦ضجه  اهدكغث في َظا الٗهغ اهدكاعًا واؾًٗا  َو
ال٣هاثض الجاَلُت ، ؤما في نضع ؤلاؾالم ؤو ال٣غن 
ألاو٫ ٧ان اهدكاٍع ٢لُل ٖلى ال٨ٗـ مً الٗهغ 
الجاَلي الظي ٧اهذ مىدكغة ُٞه بذجم ؤ٦بر ، ؤما 

ؾالمُت هي ٖباعة ًٖ خ٩اًاث الخ٣لُضًت ألاؾاَحر ؤلا 
اإلاخٗل٣ت باإلؾالم ًامً الٗضًض مً اإلاؿلمحن بإن جل٪ 
سُت وم٣ضؾت وجدخىي ٖلى خ٣اث٤  الخ٩اًاث جاٍع
ٖم٣ُت ، حكخمل َظٍ الخ٩اًاث الخ٣لُضًت ٖلى ؾبُل 

 اإلاشا٫ ال الخهغ ، ال٣هو اإلاظ٧ىعة في ال٣غآن .
صة في ال٣غآن ما مً ألامشلت ٖلى َظٍ ألاؾاَحر اإلاىظى 

م:  ال٨ٍغ
"ؤلاؾالم ًخًمً الٗضًض مً ألاؾاَحر ؤو الخ٩اًاث ٦ما 

، ض مً الٗلماء ، ومً َظٍ ألاؾاَحرًُل٣ىا ٖلحها الٗضً
م وؤم ٌؿٕى .  الغواًت اإلاؿُدُت إلاٍغ

م ٠ًًُ جٟانُل وجٟؿحر بؾالمي :  بن ال٣غآن ال٨ٍغ
مشل في اليسخت ؤلاؾالمُت ، ًخدضر ٌؿٕى في خحن ؤهه 

ى ًظ٦غ ًٖ هٟؿه ؤهه هبي ًدمل  ال ًؼا٫ َٟاًل ، َو
 ". 117معجؼة ، ولِـ ججؿُض هلل

 ومً ألامشلت ًٖ ألاؾُىعة في نضع ؤلاؾالم:

                                                 
الخُُب ، ال٣هت والخ٩اًت في الكٗغ الٗغبي في نضع ؤلاؾالم و الٗهغ (111)

 (.77ألامىي،)م
ت الٗغبُت الٗاإلاُت، ألاؾاَحر الٗغبُت ، مى٢٘ ال٨ترووي.  117  اإلاىؾٖى
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"زمت ؤؾاَحر جخٗل٤ باإلاٗخ٣ضاث الضًيُت، ٣ٞض ٧ان 
ىا ـ مشل  ٞغ للٗغب آلهتهم في الجاَلُت ألاولى والشاهُت، ٖو
ؾاثغ قٗىب اإلاى٣ُت ـ ٖباصة آلالهت الكمؿُت 

ت م في ٢ىله وال٣مٍغ ، وبلى طل٪ ٌكحر ال٣غآن ال٨ٍغ
﴿ ومً آًاجه اللُل والجهاع والكمـ وال٣مغ، ال  :حٗالى

حسجضوا للكمـ وال لل٣مغ، واسجضوا هلل الظي 
 .(112)زل٣هً﴾ 

وما ؤ٦ثر آلهت الٗغب في الجاَلُت، وما ؤ٦ثر ؤنىامهم  .
وؤوزاجهم وؤههابهم الغامؼة بلى َظٍ آلالهت، في مغاخل 

خ٣ت ومخضازلت، مشا٫ طل٪ آلالهت ٣ٖاثضًت مخال 
الكمؿُت الالث )بلهت الخهب والخب والجما٫( 
ا بلهت  ت مىاة باٖخباَع ومشلها الّٗؼي، ؤو آلالهت ال٣مٍغ

 "(114)اإلاىث ؤو اإلاىُت
ومً ألاظاوحر التي واهذ مىدؽش الحذًث عنها 

 ؤظىىسة صسكاء الُمامت وهي:
ش ا لٗغب "ط٦غ لىا ظىاص ٖلي في ٦خابه اإلاٟهل في جاٍع

٢بل ؤلاؾالم ؤن ػع٢اء الُمامت ٧اهذ مً بىاث ل٣مان 
وؤجها ؤؾُىعة ٧اهذ في ٖهغ ٢بل ؤلاؾالم (115)بً ٖاص "

و٧اهذ ألاؾُىعة جضوع خى٫ ٢ىة بهحرة ػع٢اء الُمامت 
، ٣ٞا٫ ٖجها ؤجها ٧اهذ جبهغ مً بٗض ٦شحر وؤجها ٧اهذ 

 حؿاٖض عظا٫ ٢بُلتها ب٨ك٠ جدغ٧اث ؤٖضائهم .
ىعة ػع٢اء الُمامت ٧اهذ في ٖهغ ل٨ً الؿاا٫ : ؤؾُ

الجاَلي ، َل ٧اهذ َظٍ ألاؾُىعة مىدكغ الخضًض 
 ٖجها في الٗهىع ؤلاؾالمُت ؟

الجىاب : وٗم ، ٧اهذ َظٍ ألاؾُىعة مىدكغة في 
الٗهىع ؤلاؾالمُت ؾىاء ٧ان في ال٣غن ألاو٫ ؤو الشاوي 

 ؤو الشالض ؤو الغاب٘ ؤو الخامـ ؤو الؿاصؽ .
ىعة في نضع ؤلاؾالم ٩ٞاهذ ٢ض اهدكغث َظٍ ألاؾُ

جد٩ى ل٨شحر مً الىاؽ في طل٪ الٗهغ ، ؾاٖض اهدكاع 
ا في  َظٍ ألاؾُىعة في نضع ؤلاؾالم ٖلى اهدكاَع

ا في الكٗغ و الخ٩اًاث   الٗهىع الخالُت واهدكاَع

                                                 
 [27]ٞهلذ ،آًت  (112)
ت الٗغبُت الٗاإلاُت، ألاؾاَحر الٗغبُت ، مى٢٘ ال٨ترووي.(114)  اإلاىؾٖى
ش الٗغب ٢بل ؤلاؾالم )طٖلي ، اإلاٟ (115)  (219/ 1هل فى جاٍع

ومشا٫ ٖلى ؤجها وعصث في الكٗغ الٗغبي مشل ٢ى٫ 
 اإلاخىبي :

ُىاي وؤبهغ مً ػع٢اء ظّى ألهجي .... بطا هٓغث ٖ
ما  ؾاَو

ٞهظا البِذ ًض٫ ٖلى ؤن اؾُىعة ػع٢اء الُمامت 
اهخ٣لذ مً ٖهغ الجاَلي بلى ٖهغ ؤلاؾالمي و٢ض 
اهدكغث بحن الكٗغاء ، ٞإؾُىعة ػع٢اء الُمامت مً 

 ألاؾاَحر الظي ٧اهىا الىاؽ ًد٩ىا بها .
 زاهًُا: الخشافت 

الخغاٞت خضًض اإلاخٗت والخُا٫ واؾ٘ زهب ًشحر 
والظَى٫ ؤخُاهًا إلاا ُٞه مً و٢اج٘  الضَكت وؤلاعجاب

م ؤجها ٚحر خ٣ُ٣ُت ، وال ؤؾاؽ َا مً  ممخٗت ومشحرة ٚع
الصخت ، وعبما ٧ان ال٨ظب ألا٦ُض ٞحها مصجًٗا ٖلى 

غا١.  ؤلاٞايت والخُا٫ وؤلٚا
ف الخشافت -8  حعٍش

ت ألاٞٗا٫ اإلاغجبت   "الخغاٞت هي ٢هت ٢هحرة مً مجمٖى
القي التي جضوع خى٫ مىيٕى ،وهي طاث مٛؼي ؤز

البًا ما ٩ًىن ألاشخام ٞحها وخىقًا ؤو ظماصاث ؤو  ،ٚو
 .(116)مسلى٢اث ؤزغي مخسلُت"

ألاصب الٗغبي به ال٨شحر مً َظٍ ال٣هو التي ًم٨ً 
ؤن هُل٤ ٖلحها زغاٞت ، وبسانت في الٗهغ الظي ؾب٤ 

 .(117)ْهىع ؤلاؾالم
 ومً ألامشلت ٖلى الخغاٞت: 

 ًَّ اؽ ؤنَّ  "في الُىم الظي ماث ُٞه ابىه )ببغاَُم( ْ الىَّ
٦ؿٝى الكمـ ٧ان ؾبب مىث )ببغاَُم(، وونل 

م بّيِ ال٨ٍغ
ٗلُل بلى الىَّ  -نلى هللا ٖلُه وؾّلم –َظا الخَّ

مـ وال٣مغ آًخان مً آًاث هللا ال  ٣ٞا٫: "بنَّ الكَّ
 "ًى٨ؿٟان إلاىث ؤخض وال لخُاجه

ًٖ ٧ل ما  -نلى هللا ٖلُه وؾّلم –:ههى الىبي وؤًًاً 
َحَرِة والخىلِت والبىمِت والخمُمِت بلى ًخٗل٤ بظل٪ مشل :ا َُ ل

                                                 
، 1991)بٛضاص، وػاعة ز٣اٞت والاٖالم، 1الخُُب ،. بكغي الخُُب ،ٍ (116)

 (.71)م 
 (.71ٖبضالخ٨ُم، ال٣هت الٗغبُت في الٗهغ الجاَلي ، )م (117)
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ٚحر طل٪، وحٗامل م٘ الٓىاَغ الُبُُٗت بمىهج ٖلمي 
 .بُٗض ًٖ الخغاٞت"

 زالثًا : اإلالحمت
ت حٗجي ال٣هاثض  اإلالخمت الٗغبُت في نىعتها الكٍٗغ
التي سجلذ ؤًام الٗغب في ٖهغ ما ٢بل ؤلاؾالم و 

ل٪ مٗاع٥ ؤلاؾالم ال٨بري ٦مٗغ٦ت بضع وماجت ٦ظ
غة الٗغبُت ، مشل  الٟخىح ؤلاؾالمُت زاعط قبه الجٍؼ

 (118)الحرمى٥ وال٣اصؾُت وجهاوهض
 اإلابدث الثالث: ألامثاٌ 

ف اإلاثل   اإلاىلب ألاٌو : حعٍش
"حكحر اإلاٗاظم بلى ؤن اإلاشل: َى ظملت زُالُت طاجٗت 
الاؾخسضام ، جض٫ ٖلى نض١ الخجغبت ؤو الىهُدت ؤو 

ىا اإلاشل بإهه  الخ٨مت ، ًغظ٘ بلحها اإلاخ٩لم . و٢ضًما ٖٞغ
خ٨مت قٗبُت ٢هحرة جخضاو٫ ٖلى ألالؿىت ، ؤو َى 
ظملت ٚالبا ما ج٩ىن ٢هحرة ، حٗبر ًٖ خضر طي 

 .(119)مضلى٫ زام ، ل٨ً ًب٣ى ٖلى اإلاؿخم٘ جسمُىه "
اإلاىلب الثاوي : اإلاثل في ـذس ؤلاظالم)اللشن ألاٌو 

 للهجشي(
اً  ٖلى  "اؾخُإ اإلاشل ؤلاؾالمي ان ًد٤٣ خًىعًا ٢ٍى

الؿاخت الش٣اُٞت في نضع ؤلاؾالم؛ بط وا٦ب مغخلت 
ر ًٖ  الخدى٫ والاهخ٣ا٫ مً الجاَلُت بلى ؤلاؾالم، ٞٗبَّ
ى ؤزُغ  عوح الٗهغ الجضًض حٗبحرًا ص٣ُ٢ًا. ٠ُ٨ٞ ججلَّ

  .الاهخ٣ا٫ مً َىع الجاَلُت بلى َىع ؤلاؾالم
ألامشا٫ مً ألاؾالُب الظي ٧ان ًًغبها الغؾى٫ نلى 

لم لصخابت ، ٞهظٍ ألامشا٫ حٗمل ٖلى هللا ٖلُه وؾ
حٗلُم وجغبُت الصخابت عيىان هللا ٖلحهم في ؤخضار 
ومىا٠٢ مخٗضصة بهضٝ بًها٫ اإلاٗجى اإلاغاص، والظي 

ت،  مً زالله  زالله حٛغؽ في الىٟـ ال٣ُمت التربٍى
ؿخ٣غ في ال٣ٗل اإلاٗجى اإلاُلىب.  َو

ومً ممحزاث اإلاشل ؤهه ؤؾٕغ في الخإزحر، وؤو٢٘ في 
ٔ، وؤ٢ىي في الؼظغ، وؤ٢ىم في الى ٟـ، وؤبلٜ في الٖى

                                                 
الخُُب، ال٣هت والخ٩اًت في الكٗغ الٗغبي في نضع ؤلاؾالم و الٗهغ  (118)

 (.21ألامىي، )م 
 (.5خمؼاوي، ألامشا٫ الٗغبُت وألامشا٫ الٗامُت م٣اعهت صاللُت ، )مال(119) 

ؤلا٢ىإ ، وهي ٖباعة ًٖ ؤؾلىب جغبىي له صوع ُٖٓم 
ب وحؿهُل  في الضٖىة ؤلاؾالمُت ، إلاا ٞحها مً ج٣ٍغ
٤ ؤمشالها وما  اإلاٗاوي البُٗضة ؤو الٛامًت ، ًٖ ٍَغ
ٌكابهها مً اإلاٗاوي اإلادؿىؾت والىاضخت ، و٢ض 

ه وؾلم َظا ألاؾلىب في اؾخٗمل الىبي نلى هللا ٖلُ
ت  ٢ًاًا مسخلٟت وفي مىاًَ مخٗضصة، والؿحرة الىبٍى

 .ػازغة باألمشلت الضالت ٖلى طل٪

ومً ألامشلت في َظا ال٣غن ، هي ألامشلت الظي ٧ان 
ٌُٗحها الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم لصخابت عيىان 

 هللا ٖلحهم ومً َظٍ ألامشلت:
 ًٖ الضهُا -1

 زاجم ألاهبُاء -7

 جؿض واخضاإلاامىىن ال -2

 الهالة والُهاعة مً الظهىب -4

 ٞغح هللا بخىبت ٖبضٍ -5

 ٢غاءة ال٣غآن -6

 الهاخب الهالر -7

 اإلاٗاصخي والكهىاث -8

ت مً ألامشلت الظي  َظٍ ؤمشلت ٢لُلت مً مجمٖى
٧ان الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ًل٣حها لصخابت 
عيىان هللا ٖلحهم ، ٩ٞان الغؾى٫ بطا قغح 

نٗبت  ؤو  مؿإلت في الضًً و٧اهذ َظٍ اإلاؿإلت
ٚحر واضخت لصخابت ٢ام بًغب مشا٫ بؿُِ ًٖ 
ظا ؤؾلىب ٌٗمل ٖلى  اإلاىيٕى ؤو ًٖ اإلاؿإلت ،َو
ظا ًض٫ ٖلى خ٨مت الغؾى٫  جبؿُِ اإلاٗلىمت َو
نلى هللا ٖلُه وؾلم في ازخُاع اإلاشل وفي قغح 

 اإلاؿاثل.
م يغب ألامشلت في ٦شحر مً  ؤًًًا اؾخسضم ال٣غآن ال٨ٍغ

ظٍ ألامشا٫ حؿاٖض ٖلى  حؿهُل  آلاًاث ال٣غآهُت ، َو
م وجىيُذ اإلاٗجى لل٣اعت ، ومً  مٗاوي ال٣غآن ال٨ٍغ

 ؤَضاٝ ألامشا٫ لل٣غآن:
ٔ. - ؤ  الخظ٦حر والٖى
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 الخض والؼظغ. - ب

خباع والخظ٦حر. - ث  الٖا

ٍغ  - ر ب اإلاغاص لل٣ٗل وجهٍى ج٣ٍغ

 بهىعة اإلادؿىؽ لخبض في ألاطَان.

 ُٞه لىن مً ؤلىان الهضاًت . - ط

اهدكاعًا واضخًا ، اهدكغث ألامشا٫ في َظا الٗهغ 
لظل٪ ٣ٞض قهضث جُىعًا ًٖ ألامشا٫ في الٗهغ 
الجاَلي ، وخُض ٧ان لؤلمشا٫ ٖلى ازخالٝ 
ؤهىاٖها َظا الخإزحر ال٨بحر ٖلى اإلاؿخىي الش٣افي و 
الاظخماعي والتربىي، و٧اهذ جمخل٪ ٢ضعا مً 
الؿلُت ؤلا٢ىاُٖت ٧ان مً الًغوعي ؤن جخم 

سجام صعاؾتها، بُٛت الخٗٝغ ٖلى مضي او
مًمىجها ال٨ٟغي م٘ اإلاًامحن ؤلاؾالمُت 
ألانُلت، ؤو مضي مؿاَمتها في جىمُت ال٨ٟغ 
والغوح، ؤو جدٟحز ؤلاوؿان وصٞٗه هدى ٖمل الخحر 

 .(111)والخٗاون"
 الخاجمت:

جم بعىن هللا وفمله الاهتهاء مً َزٍ الذاسظت و 
 اظخخلفىا مجمىعت مً الاظخيخاحاث ؤَمها:

٣هت بإهىاٖها اهدكغ في َظا الٗهغ ال -

 وألامشا٫ وؤًًًا الخ٩اًاث.

ت ال٨خابت ٧ان لها صوعًا واضخًا في  - مٗٞغ

 اػصَاع ألاصب الٗغبي و الىثر في َظا الٗهغ.

م في َظا ال٣غن ٧ان له  - هؼو٫ ال٣غآن ال٨ٍغ

 صوعًا واضخًا في جُىع ألاصب الٗغبي.

الخضًض الكٍغ٠ مً الٗىامل التي ٖملذ  -

ت و ألاصبُت في َظا ٖلي اػصَاع الٟىىن الىث ًر

 الٗهغ.

                                                 
الخُُب ، ال٣هت والخ٩اًت في الكٗغ الٗغبي في نضع ؤلاؾالم و الٗهغ  (111)

 ألامىي.

ت جُىعًا واضخًا ٖلى  - قهضث الٟىىن الىثًر

 ما ٧ان في الٗهغ الجاَلي.

٧اهذ بضاًت ال٣هت ٢ضًمًا ؤي ٧اهذ  -

مىظىصة مؿب٣ًا في الٗهىع ال٣ضًمت وزانت 

 في  الغوم و الٟغؽ.

اهدكغث ال٣هت اهدكاعًا واضخًا في الٗهغ  -

اث  التي الجاَلي ، ومً ؤَم َظٍ اإلاىيٖى

ي الٗهغ الجاَلي )ال٣هت اهدكغث ف

 .الخغبُت(

اهدكغ اإلاشل ؤلاؾالمي في َظا الٗهغ ،٩ٞان  -

 له صوع واضر في جُىع الش٣اٞت ؤلاؾالمُت.

لٗبذ الخ٩اًت صوعًا مهمًا في الخىؾ٘ الضًجي  -

 وجُىع الش٣اٞت ؤلاؾالمُت.

جُىع الكٗغ وجُىعث ؤٚغايه في َظا  -

 الٗهغ .

ي َظا الٗهغ ٖما ْهغث ٢هو ظضًضة ف -

 ٧اهذ في الٗهغ الجاٍ

 اإلاشاحع واإلافادس:
م  -  ال٣غآن ال٨ٍغ

٦خاب الكغب ، صخُذ.)ص.ث(.البساعي  -
 ، )ص.ٍ(،)ص.م(:)ص.ن(.واإلاؿا٢اة

، ٦خاب ؤلاظاػةالبساعي، صخُذ.)ص.ث(. -

 )ص.ٍ(،)ص.م(:)ص.ن(.

 ٢امىؽ الؿغصًاث.7112بغوـ، ظحرالض. -

ذ لليكغ.  ،)ص.ٍ(،ال٣اَغة: صاع محًر

٦خاب البر الترمظي، ؤبى ِٖسخى.)ص.ث(. -

 ، )ص.ٍ(،)ص.م(:)ص.ن(. والهلت

صًىان خؿان بً زابذ، خؿان.)ص.ث(.  -
 ، )ص.ٍ(،)ص.م(:)ص.ن(. زابذ
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ألامشا٫ الٗغبُت الخمؼاوي، ٖالء.)ص.ث(. -

، وألامشا٫ الٗامُت م٣اعهت صاللُت

 )ص.ٍ(،)ص.م(:)ص.ن(.

ال٣هت والخ٩اًت .1991الخُُب، بكغي. -

، ٗغ الٗغبي في نضع ؤلاؾالمفي الك

الم.1ٍ  ،بٛضاص: وػاعة الش٣اٞت وؤلٖا

صعاؾت جدلُلُت .7116الضلُمي، ٦غم. -
 ، بحروث :صاع ال٨خب الٗلمُت.1،ٍإلاغواجه

ال٣هو ال٣غآوي (.7117الغبُعي، ٞالر.) -

 ،ال٣اَغة(:الش٣اُٞت لليكغ.1ٍ)عئٍت ٞىُت(،

ال٣هت في ال٣غآن الهٗبي، ببغاَُم .)ص.ث(. -
م  ،)ص.ٍ(،)ص.م(:)ص.ن(. ال٨ٍغ

الًبي، اإلاًٟل.)ص.ث(.  -

.6،ٍاإلاًٟلُاث  ،ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع

 الٗهغ ؤلاؾالميي٠ُ ، قىقي . )ص.ث(. -

 ،)ص.ٍ(،)ص.م(:)ص.ن(. 

ش الٗغب .7111ٖلي، ظىاص. - اإلاٟهل في جاٍع
 ،لبىان:صاع الؿاقي.٢ٍ،4بل ؤلاؾالم

، 1، ٍال٣هت ال٣هحرة.7119ٚىُم، ٦ما٫. -

 صبُت :مغ٦ؼ الٗلم والش٣اٞت.الغابُت ألا 

، الٗحنالٟغاَُضي، الخلُل.)ص.ث(. -

 )ص.ٍ(،)ص.م(:)ص.ن(.

عواًت الكٗغ بحن ٦غبىف، ببغاَُم .)ص.ث(. -

ً في ال٣غهحن ألاو٫ والشاوي  ت والخضٍو الكٍٟى
حن  ،)ص.ٍ(،)ص.م(: )ص.ن(.الهجٍغ

ال٣هت الٗغبُت في مدمىص، ٖلي.)ص.ث(. -

 ن(.، )ص.ٍ(،)ص.م(:)ص.ألاصب الجاَلي

هٟداث مً ٖلىم . 7115مٗبض، مدمض. -
 ،ال٣اَغة :صاع الؿالم.7،ٍ ال٣غآن

ت .)ص.ث(. - البِئت في هثر َاظغ، ابً خحًز

ؤلاؾالم مً زُب الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه 
 ،)ص.ٍ(،)ص.م(: )ص.ن(  وؾلم

في الى٣ض َال٫، مدمض ٚىُمي. )ص.ث(. -

 ،)ص.ٍ(،)ص.م(:)ص.ن(. اإلاؿغحي

 مىا٢٘ الاهترهذ:* 

 ( ، حٍٗغ٠ و مٗجى ٢هت .  7111غ ، )ًىٓ -

إل  ش الَا ، اإلاى٢٘  7171ا٦خىبغ 71جاٍع

www.almaany.com 

 ،( ،٢هو ال٣غآن7118ًىٓغ،)ٞبراًغ،  -

 ؤهىإ ال٣هو ال٣غآهُت

إل ،  ش الَا ، اإلاى٢٘ 7171ا٦خىبغ  71جاٍع

www.stories26.com 

 ،( ،٢هو ال٣غآن7118ًىٓغ،)ٞبراًغ،  -

 ؤهىإ ال٣هو ال٣غآهُت

إل ،  ش الَا ، اإلاى٢٘ 7171ا٦خىبغ  71جاٍع

www.stories26.com  

ت، 7171ًىٓغ،) - (، ال٣هت في الؿىت الىبٍى

إل  ش الَا ، اإلاى٢٘ 7171ا٦خىبغ  71جاٍع

https://www.alukah.net/sharia/0/1238

73/#_ftn3  

ش 7171ًىٓغ،) - (،ألاؾاَحر الٗغبُت، جاٍع

إل  ، اإلاى٢٘ مى٢٘ 7171ا٦خىبغ  75الَا

٨ترووي، لا

//mawsoati.com/new/355159_0.https:

htm  

 

http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
http://www.stories26.com/
http://www.stories26.com/
http://www.stories26.com/
http://www.stories26.com/
https://www.alukah.net/sharia/0/123873/#_ftn3
https://www.alukah.net/sharia/0/123873/#_ftn3
https://mawsoati.com/new/355159_0.htm
https://mawsoati.com/new/355159_0.htm
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 العشد اللفص ي في اللشن الهجشي الثاوي
 مدمذ وعُم علي

 

ذ ٖىض  ٞغ ُٖ ت  ت والكٍٗغ ال قّ٪ ؤن الٟىىن الىثًر

الٗغِب مىُظ ال٣ضم، و٧ان لؤلزباع صوٌع باعٌػ في خ٩اًت ما ًضوع 

مً ؾحٍر وو٢اج٘ للٗغب، و٢هو، وخ٩اًاث ًدىا٢لها الٗغب 

ومً ؾى١ آلزغ، ومً طل٪ ؾحر بٌٗ مً ظُل آلزغ 

الخ٨ماء، ؤو و٢اج٘ الٗغب مً خغوب، ومىا٠٢ ؤصث 

لًغب ؤمشا٫ ججغي بها ؤلؿً الىاؽ، مجها ما ب٣ي ختى 

ًىمىا َظا، ومجها ما اهضزغ م٘ ألاًام، و٦ظل٪ اؾخمّغ ألامغ في 

ٖهىع لخ٣ذ بالجاَلُت، بضاًت مً ٖهغ الىبىة خُض 

غآوي، ومً طل٪ ما ٞاخذ وؿاثم، وعٍاخحن ال٣هِو ال٣

صعؾىاٍ في مدايغاجىا مً ٢هت ًىؾ٠ ٖلُه الؿالم، وما 

جدمله مً ٢ُم ال خضوص لها، ٞهي ٢هو ٢غآوي ظاء به 

الىحي مً عّب الٗاإلاحن، وؤّوى ل٣اّمٍ بكغي ؤن ٣ًاعب 

 ب٨خاباجه ما ٢ّهه عب الٗاإلاحن!؟ 

 

خباع و٢ض اؾخمّغ الؿغص ال٣هصخي هثًرا وقًٗغا ب٣و ٦شحر مً اإلاىا٠٢ و ألازباع، ٖلى ؾبُل الدؿلُت جاعة، ؤو الٖا

جاعة ؤزغي، ؤو ختى بُان الخ٣ُ٣ت لى ٧ان ألامغ ألظل بزباث خ٤ ؤو ببُا٫ باَل، ٦ما هي مىا٠٢ الصخابت وما ؾغصٍو 

ما٫ ٢ام بها الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم، ؤو ب٢غاع ؤ٢ّغٍ، ؤو اٖتراى اٖتريه ونٟا ولِـ ه٣ال ٢ىلُا ٖىه ، مً ؤخاصًض أٖل

ٍٕ هظ٦ُغٍ ُٞما ًإحي. ، ؤو بن صٖاها صا  ومً طل٪ ٦شحر ًم٨ً الغظٕى بلى ٦خب الؿحرة لخهٟذ ؤزباٍع

ُاتهم، ٢هًها وخ٩اًاٍث، مغوعا ولم ًخى٠٢ ال٨خاُب وألاصباُء اإلاؿلمىن ًٖ الخإل٠ُ ؤو الؿغص، مً وا٢٘ خ

ت  ت، والظي ًغا٣ٞىا مىُظ مكاٞع بالٗهغ ألامىي، و٦ظل٪ الٗهغ الٗباسخي، وما ٌٗىُجي في بدثي َى ال٣غن الشاوي هجٍغ
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ً، ؤو  ظٍ الٟترة، م٘ ما جدمله مً جمحز بإجها ٖهغ الخضٍو الٗهغ ألامىي ٖلى الاهتهاء ختى بضاًاث الٗهض الٗباسخي، َو

ِكهم في ٧ىجها بضاًاِث ال ترظمت ًٖ ألامم ألازغي زانت ًٖ بالص الهىض وبالص ٞاعؽ، هدُجت بؾالم ؤ٢ىام مجهم، ٖو

الضولت ؤلاؾالمُت، و٢ض جىاو٫ ألاصباء مً الٗغب والعجم في جل٪ الٟترة الكإن الىثري ال٣هصخي ؤو ختى الكٗغي 

ت،  ؤؾعى في بدثي، لبُان ؤَم ؤنىاٞه، ال٣هصخي، بما ال ًضٕ مجاال للك٪ بىظىص ؾغٍص ٢هصخي في ال٣غن الشاوي هجٍغ

وؤقهَغ جإلُٟاِجه الؿغصًت في طل٪ الى٢ذ، م٘ بُان ؤؾماء ٖضًضة لهظٍ ألاق٩ا٫ الٟىُت ال٣ههُت، وؤَم ما حٗالجه مً 

اث.  مىيٖى

ًَّ ِمً الًغوعي بُاَن ألاَمُِت بك٩ل ؤَمُت البدث ٌَ بُاٍن ًٖ ؤَمُت البدض، ل٨ : لٗل في اإلا٣ضمت بٗ

ال٣هصخي الُىم، ًمىط ُٞه ال٨شحرون، مً خُض اٖخ٣ض بًٗهم ؤهه لم ٨ًً لضي الٗغب ؾغصا مىٟغص، ٞةن الًٟ 

ىا جبرػ ألاَمُت مً خُض:  ٢ههُا، َو

ط٦غ الؿغص ال٣هصخي في ق٩له ال٣ضًم ٖىض الٗغب، والظي جمشل في ٦خب ألامشا٫ التي ؾغصث ٢هو   -

 مشل ٧لُلت وصمىت.ألامشا٫، والؿغص  ال٣هصخي في الكٗغ، و٦خب الؿحر وال٣هو اإلاترظمت 

 :  جيب٘ مك٩لت البدض مما ًلي:مؽيلت البدث

 الى٢ٝى ٖلى جل٪ البضاًاث للؿغص ال٣هصخي ٖىض الٗغب.  -

الى٢ٝى ٖىض بٌٗ مالمذ الهلت بحن الؿغص الٗغبي ال٣ضًم، وال٣هو الٟجي الُىم زال٫َ الخمشُل لٟىىن  -

 الؿغص ال٣هصخي في طل٪ ال٣غن.

 ؤَذاف البدث:

 صخي.الخٍٗغ٠ بالؿغص ال٣ه -

 ط٦غ هبظة ٖامت ًٖ مالمذ الؿغص ال٣هصخي ٢ضًما. -

 ط٦غ هبظة ًٖ ؤق٩ا٫ الؿغص ال٣هصخي ٢ضًما. -

 ط٦غ ؤق٩ا٫ الؿغص ال٣هصخي ٢ضًما. -

 الخمشُل ألَم ؤق٩ا٫ الؿغص ال٣هصخي ال٣ضًم. -
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 بُان الهلت بحن الؿغص ال٣هصخي ٢ضًما والؿغص ؤو الًٟ ال٣هصخي الُىم. -

 ؿغص ال٣هصخي الٗغبي ٢ضًما.الخىنل لىخاثج طاث ظضوي في قإِن وظىص ال -

 الذساظاث العابلت:

ذا خعً عثمان هّىت٢ضمذ الباخشت  -1 ىم، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا، صعاؾت ٍَى ، الُالبت في ظامٗت الخَغ

م، جىاولذ 7112، في الٗام اللفت في العفش العباس ي مع العىاًت بإَم ألاؼياٌ العشدًتماظؿخحر بٗىىان: 

ا، وؤهىاٖها، ومغاخل جُىع ال٣هت الٟىُت ختى الٗهغ ألامىي ُٞه مٟهىم ال٣هت الخضًشت ووكإت ىانَغ ها ٖو

زم صعؾذ الًٟ ال٣هصخي في الٗهغ الٗباسخي ألاو٫ والشاوي، مخىاولت ؤَضاٝ ال٣هام في َغح ٢هههم، 

ىانغ بىاء ال٣هو.  ٖو

لم جدضص الباخشت مىهجا مُٗىا اجبٗخه، ل٨جها ّٞهلذ مىهج البدض خؿب الٟهى٫ ٠ُ٦ ٢ؿمذ 

ظا في الٟهلحن ألاو٫ والشاوي، بِىما جسبرها بإجها في  الٟهى٫  و٠ُ٦ صعؾذ ٖىانغ الًٟ والبىاء في ال٣هت َو

 الٟهل الشالض صعؾذ صعاؾت جدلُلُت للبىاء ال٣هصخي.

 والىاضر ؤجها اجبٗذ اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي في مىهجها صون ؤلاقاعة بلى طل٪.

 ً ال٣غن الشاوي الهجغي.ل٨ً بدثها لم ٌؿٟٗجي ٦شحرا، ولم جدىاو٫ قِئا م

الفً اللفص ي في الىثر العباس ي في ، ؤَغوخَت ص٦خىعاٍ بٗىىان: سوان جىفُم الففذي٢ّضم الباخض:  -7

م، 7111، وطل٪ في ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت في ظامٗت صمك٤، للٗام اللشهحن الثالث والشابع الهجشي 

ت لل٨خابُت ماّعا  سُت ختى ال٣غهحن الشالض والغاب٘ خُض جىاو٫ الًٟ ال٣هصخي مً الكٍٟى ٖلى مغاخله الخاٍع

حن خُض ٞهل ٞحهما، ومخىاوال ؤهىاٖها اإلاخٗضصة، واإلاازغاث التي ؤزغث ٖلى ال٣هت الٗباؾُت، واجب٘  الهجٍغ

 بظل٪ اإلاىهج الىنٟي وؤخُاها الخدلُلي في جدلُل بٌٗ الىماطط ال٣ههُت.

ال٣و ٢ضًما م٘ ازخالٝ بٌٗ مٗاًحٍر ًٖ الٗهغ ٧اهذ بخضي هخاثج الضعاؾت جإ٦ُضٍ ٖلى وظىص ٖىهغ 

الخضًض، وؤلا٢غاع بىظىص مٗاهاة ٌٗاهحها باخشى ألاصب الُىم في مداولتهم الخشبذ مً وظىص ًٞ ٢هصخي ٖىض الٗغب، م٘ 

 حؿلُمه ؤن َظٍ اإلاٗاهاة ؤ٢ل مما ٧اهذ في الؿاب٤.

 خىت البدث:
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 اإلالذمت. -8

 ؤَمُت البدث. -7

 مؽيلت البدث. -3

 .الذساظاث العابلت -4

: هبزة عً العشد اللفص ي ماَُخه وؤؼياله، وؤَم مالمده. -5  اإلابدث ألاٌو

ف العشد اللفص ي. . ؤ : حعٍش  اإلاخىلب ألاٌو

 اإلاخىلب الثاوي: هبزة عً ؤؼياٌ العشد اللفص ي في اللشن الثاوي الهجشي. . ب

ت -6  اإلابدث الثاوي: العشد اللفص ي الىثري في اللشن الثاوي هجٍش

: كفق الحُىان: وهج . ؤ  ذ رلً حلُا في كفق ولُلت ودمىت الخُالُت البً اإلالفع.اإلاخىلب ألاٌو

 اإلاخىلب الثاوي: فً العحر. . ب

ا. . ث  اإلاخىلب الثالث: ألاخباس وهلل كفق ووكاجع العشب والفخىخاث وغحَر

 اإلاخىلب الشابع: كفق ألامثاٌ. . ر

ت -7  اإلابدث الثالث: العشد اللفص ي الؽعشي في اللشن الثاوي هجٍش

 .الخاجمت -8

ُاث والىخا -9  ثج.ؤَم الخـى

 الِفهشظذ. -81

 اإلاشاحع. -88

: العشد اللفص ي ماَُخه، وؤؼياله وؤَم مالمده.  اإلابدث ألاٌو

ف العشد اللفص ي. : حعٍش  اإلاخىلب ألاٌو

العشد ًخ٩ىن َظا اإلاهُلر مً ٢ؿمحن ألاو٫ َى الؿغص، والشاوي َى ال٣هصخي وؿبت لل٣هو، ؤما حٍٗغ٠ 

ت ججٗل ال٣اعت ًخسُلها و٦إهه ًغاَا بالٗحن" َى: "ه٣ل ألاخضار واإلاىا٠٢ مً نىعتها الىا٢ُٗت بلى نىعةٍ  .  (111)لٍٛى

                                                 
غ ألاصبي: ص. خؿحن ٖلي مدمض خؿحن، م٨خبت الٗب٩ُان، ٍ (111)  .)ص.١(.799م.م7114ٌ، 1475، 5الخدٍغ
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بهظا ًخطر ؤن الؿغص في مٟهىمه َظا ٌكمل ٦ال مً الؿغص ال٣ضًم لؤلزباع والؿحر وال٣هو ال٣ضًمت، و٦ظل٪ الًٟ 

 ال٣هصخي الُىم.

ما ٧لمخان ظاءجا مً ٧لمت  اللفق ؤو اليعب بلى اللفق بلىلىا: اللفص يوؤما حٍٗغ٠  والتي  كفتَو

ٟها: " َى ٢الب حٗبحري ٌٗخمض ُٞه ال٩اجب ٖلى ؾغص ؤخضار مُٗىت ججغي بحن شخهُت وؤزغي ؤو شخهُاث حٗ ٍغ

٤ ختى ًهل بال٣اعت ؤو الؿام٘ بلى ه٣ُت مُٗىت  مخٗضصة، ٌؿدىض في ٢ّهها وؾغصَا ٖلى الىن٠ م٘ ٖىهغ الدكٍى

خُل٘ اإلاغء مٗها بلى الخل ختى ًإ بضو مً زال٫ الخٍٗغ٠ (117)حي في الجهاًت"جخإػم ٞحها ألاخضار، وحؿمى ال٣ٗضة، ٍو . ٍو

٤ بحن َظا الخٍٗغ٠ وبحن يّم ٧لمت الؿغص بلحها بضال مً  ّٞ الؿاب٤ ؤن ال٣هت َىا بمٟهىمها الٟجي الجضًض، ول٩ي ؤو

الًٟ، ؤ٢ى٫: بن ال٣هصخي َىا ٣ًهض بها طل٪ الؿغص الظي جىظض ُٞه مالمذ ال٣هت، ٧لها ؤو بًٗها، ولهظا ازترها 

ر الؿغص ال٣هصخي بضال مً الًٟ ال٣هصخي، و٢ض ٩ًىن َىا٥ حٍٗغ٠ ؤقمل وؤص١ّ للؿغص ال٣هصخي لبدشىا مهُل

٤ُ بُجهما في بُان مهُلر  ٦مهُلر مىخض، ل٨جي خاولذ ببضاء حٍٗغ٠ ٧ل مً الؿغص وال٣هت مىٟغصًً، زم الخٞى

 الؿغص ال٣هصخي.

 :اإلاخىلب الثاوي:  هبزة عً ؤؼياٌ العشد اللفص ي في اللشن الثاوي الهجشي 

اهُال٢ا مً مٟهىم الؿغص ال٣هصخي، ًم٨ىجي الخدضر ًٖ بٌٗ ؤق٩ا٫ الىثر التي جدمل في مًمىجها ؾغصا 

ذ  وخىاعا ٢ههُا، والتي ظاءث في ال٣غن الشاوي الهجغي وهي ٖلى الىدى الخالي : ٟٞي بضاًاث ال٣غن الهجغي ٖٞغ

باع الٗغب الجاَلُحن، و٦ظا ٚؼواث ، ًجلـ ٢هام ٖغب ًدضزىن ُظَلؿاءَم بإز(112)اإلاجالـ ال٣ههُت في البهغة

م٨ً اٖخباعاَا ٦بضاًت ومضزل لبدشىا في َظا  خىخاث اإلاؿلمحن ختى و٢تهم َبٗا، ٍو الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم، ٞو

 ال٣غن، واإلااؾ٠ ؤهجي وظضث مغظٗا ًخدضر ٖجها، ل٨ً عجؼث ًٖ ؤلاجُان بمشا٫ ٖجها!

ل٪ احؿمذ بٌٗ ال٣هاثض بمؼاًا ؾغصًت ٢ههُت ٦ظل٪ وظضث ٢هو ألامشا٫ الٗغبُت في طل٪ ال٣غن، و٦ظ

حن في طل٪ الٗهغ ًى٣لىن  ت عواَا الغواة الظًً ؾّمىا باإلزباٍع اث ؤبي هّىاؽ، و٧ان َىا٥ ٢هو بزباٍع ٦ما في زمٍغ

ؤخضازا ظغث ٢بلهم، ؤو باألخغي في ٖهض الىبىة ؤو الخالٞت الغاقضة، وعبما في ؤو٢اث ؤزغي مً ال٣غن ألاو٫، ؤو ٚحر طل٪ 

ىا٥ ٢هو مالٟت ٖلى ٚغاع ٢هو مترظمت، ٦ما بإ ؾلىب ؾغصي ًدمل في َُاجه بٌٗ مالمذ الؿغص ال٣هصخي، َو

                                                 
 .791اإلاغظ٘ الؿاب٤، م (117)
ؼة ٞىا٫، صاع الكما٫ ؤلا  (112)  .)ص.ٍ، ص.١(.51م، م1986َاع ألاصبي في مُل٘ الٗهغ الٗباسخي: ٍٖؼ



 يثلافذاع الؤلاب مىخذي
 

 53 الجامعة اإلسالمية بغزة -كلية اآلداب  –منتدى اإلبداع الثقافي                                                                 

3 
28/04/2022 

ىا٥ مً ٢ا٫ ؤن ابً اإلا٣ٟ٘ ؤياٝ ٖلى ٢هو ٧لُلت  في ٢هو ٧لُلت وصمىت وبن ازخل٠ ٧ىجها مالٟت ؤو مترظمت، َو

ا.(114)وصمىت بياٞاث غاى مُٗىت، ال ٌٗىِىا ط٦َغ  ؛ أٚل

ًّ الؿحر الظي  ىا٥ ٚحر لىن مً الؿغصًاث ال٣ههُت،  و٦ظل٪ ٞ بٕغ ُٞه ٖضص مً ٦خاب وعواة َظا ال٣غن، َو

 ؾىجضَا في ٖغيىا ال٣اصم ألَم ما ًيخمي للؿغص ال٣هصخي في ال٣غن الشاوي.

ت:  اإلابدث الثاوي: العشد اللفص ي الىثري في اللشن الثاوي هجٍش

، بذاًت مً اللفق اإلاترحمت ظحرافلىا في َزا اإلابدث عذة ؤؼياٌ للعشد اللفص ي في رلً اللشن 

ىن مً  هىخاب ولُلت ودمىت، مشوسا بالعحر ظحرة الىبي ـلى هللا علُه وظلم همىرحا، وهزلً بعن ما ظشدٍ ؤلاخباٍس

م، وهزلً كفق ألامثاٌ ورهشث بعمها  حن ومثلذ ببعن ؤخباَس كفق للعشب وكذ رهشث ؤَم َاالء ؤلاخباٍس

 للفص ي الُىم.هإمثلت، وما جخفل به مً مالمذ مع فىىا ا

: كفق الحُىان: وهجذ رلً حلُا في كفق ولُلت ودمىت الخُالُت البً اإلالفع:  اإلاخىلب ألاٌو

خُض وظضث في ٚحر مغظ٘، ؤن البً اإلا٣ٟ٘ صوًعا باعًػا في الىثر ٖمىما وفي ًٞ ال٣هو  في ال٣غن الشاوي 

ى مً ه٣ل ؤو ٦خب ؤل٠ ٦خاب )٧لُلت وصمىت(، و٢ض وظضث مً ًخد ضر ٖىه بىٕى مً الىؾُُت، والظي ؤزبر الهجغي، َو

، ٩ُٞىن بهظا خال وؾُا في ؤنل َظٍ الخ٩اًاث وال٣هو في ٦خاب )٧لُلت (115)بإهه ُه٣ِل لىا ٖبر ابً اإلا٣ٟ٘ بخهٝغ

، و٢ض ٩ًىن ؤياٝ ٖلى ٢ههه ألانلُت ؤو ّٚحر ٞحها، لخخىا٤ٞ م٘ مجخم٘ اإلاؿلمحن  وصمىت(، ٞإبىاب ٧لُلت وصمىت جدىٕى

ت ؤن البً ًىمها، ؤو مٛؼا ٍ مً ال٨خاب، و٦ظل٪ َىا٥ مً ٌك٨٪ في وظىص ؤنل ٚحر ٖغبي لل٨خاب، اإلاُٟض لىا مٗٞغ

ال في الؿغص ال٣هصخي طل٪ ال٣غن، وفي ه٣ل ؾحر اإلالى٥ ٧ان له ؾهٌم ٦بحر ، ٞهى مً ٞخذ باب (116)اإلا٣ٟ٘ باٖا ٍَى

ٟغؽ، و)الخاط( في ؾحرة اإلال٪ ٦ؿغي في ؾحر ملى٥ ال (117)جغظمت ؾحر ملى٥ الٟغؽ، مشلما ٞٗل في جغظمت )زضاي هامت(

ا ٦شحر... حَر اصاتهم وؤزال٢هم ٚو  ؤهى قغوان، و)آًحن هامت( في ؤخىا٫ الٟغؽ ٖو

والجضًغ ط٦ٍغ َىا ؤن اإلاخاب٘ لخل٪ ال٣هو اإلاىظىصة في مترظماث، ؤو مالٟاث ابً اإلا٣ٟ٘، ًلمذ الخُا٫ 

حر طل٪، و٦ظل٪ جخاب٘ ال٨بحر ٞحها، و٦ظل٪ ويىح الصخىم وبن ٧اهذ بإؾماء خُىاهاث، ٧ الٛغاب والجغط وال٣غص، ٚو
                                                 

، و٦خاب: وامدمضاٍ بن قاهئ٪ َى ألابتر: ؾُض خؿحن الٟٗاوي، صاع 761اهٓغ: ٦خاب ألاصب اإلا٣اعن: مىاهج ظامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت، ظامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت، م (114)
 .127، م7م، ط7116ٌ، 1477، 1مهغ، ٍ  -الٟٗاوي

 .115-114م، م1996، 1الترار ال٣هصخي في ألاصب الٗغبي: مدمض عظب الىجاع، صاع ال٨خاب الجامعي، ٍ (115)
به (116)  158 م، 1975، 2ال٣اَغة، ٍ -الىثر الٟجي وؤزغ الجاخٔ ُٞه: ٖبض الخ٨ُم بلب٘، م٨خبت َو
 .86م، م7116. ص. خؿحن ظمٗت، صاع عؾالن لليكغ والخىػَ٘، ؾحرة ببضإ بحن خًاعجحن الٗغبُت والٟاعؾُت: ؤ -ابً اإلا٣ٟ٘ (117)



 يثلافذاع الؤلاب مىخذي
 

 54 الجامعة اإلسالمية بغزة -كلية اآلداب  –منتدى اإلبداع الثقافي                                                                 

3 
28/04/2022 

ٟهم ػماجها، ٞخضوع ال٣هت بحن ألاؾض مل٪ الٛابت  ت ؤو البلض، ٍو ألاخضار، وويىح اإلا٩ان ٚالبا ُٞدضص الٛابت ؤو ال٣ٍغ

٨ظا ج٩ىن ا٦خملذ بهىعة ٦بحرة ٦شحر مً  وب٣ُت الخُىاهاث، لخدا٧ي الىا٢٘ والخُاة، وجغقضها ألزال٢ُاث مُٗىت، َو

صعمىًا ؤن ، خُض ٣ًى٫: "كفت اللشد والىجاسىانغ ال٣هت الُىم، ومً ؤمشلت جل٪ ال٣هو في ٦خاب )٧لُلت وصمىت(: ٖ

ى ساهب عليها؛ فإعجبه رلً. زم بن الىجاس رَب لبعن ؼإهه. فلام  كشدًا سؤي هجاسًا ٌؽم خؽبت بحن وجذًً، َو

لىجذ، ووحهه كبل الخؽبت؛ فخذلى رهبه في اللشد؛ وجيلف ما لِغ مً ؼغله، فشهب الخؽبت، وحعل ظهٍش كبل ا

 " (118)الؽم، وهضع الىجذ فلضم الؽم علُه فخش مغؽًُا علُه. فيان ما للي مً الىجاس مً المشب ؤؼذ

ت، وألاخضار حؿحر في ؾُا١ مترابِ، وبن اٞخ٣ضث  ٤ ٌكض ال٣اعت، والصخهُاث خٍُى ُّ ٦ما بضا لىا، الؿغص ق

ي الُىم، بال ؤجها اخخىث ٖلى زاجمت وجهاًت واضخت، ولظل٪ ؤمُل ل٩ىجها إلااَُت الهغإ الخ٣ُ٣ي في الًٟ ال٣هصخ

 ؤ٢هىنت ٧األ٢هىنت الُىم!

ا إلاً ًدب الاؾتزاصة في مىيٗها، مً طل٪  ً ٦شحرة ًدؿً ط٦َغ وفي صازل ٦خاب ٧لُلت وصمىت، َىا٥ ٖىاٍو

ً ؤزغي ٦شحرة،  ٢هت الخمامت اإلاُى٢ت، و٢هت الىاؾ٪ وابً ٖغؽ، وال٣غص والُٛلم، والىاؾ٪ وال٠ًُ، ىاٍو ٖو

 ًدؿً الغظٕى بلحها إلاً ؤعص في ٦خاب ٧لُلت وصمىت، البً اإلا٣ٟ٘.

ىانغ  بضو ٞحها اجهالها الىز٤ُ بهُئت ٖو ٗت، ٍو ىاثض ٚاًت في الٞغ جٓهغ في ٢هو ٧لُلت وصمىت ؤمىع قتى، ٞو

 وخ٣ُ٣ت ال٣هت الٟىُت الُىم!

ٍ٘ ما ؤج٤ٟ مٗه ش ا في ؤن ل٩لُلت وصمىت ؤزًغا واضًخا في جُىع مً هاخُت ؤزغي، ٢ض إلاَْدُذ في ٚحر مىي ًُّ خه

واػصَاع ًٞ ال٣هت اإلاغوٍت ٖلى ؤلؿً الخُىان في ألاصب الٗغبي، في ٖهىع قتى الخ٣ٍت لؼمان ابً اإلا٣ٟ٘، ومً طل٪ 

بان بً ٖبض الخمُض بً الخ٤ِ البرام٨ت، خُض هٓمه ُٞما 
ُ
ج٣لُُض البٌٗ له، ؤو ختى هَٓم ٢هو ال٨خاب، مشلما ٞٗل ؤ

ت في ً م، ُٞما ٦خب ابً الهباٍع حَر ٣اعب ؤعبٗت ٖكغ ؤل٠ بِذ قٗغي، و٦ظل٪ هٓمه ٖلي بً صاوص وبكغ بً اإلاٗمغ، ٚو

، وخضًشا َىا٥ ٢هو مشل ٢هت (119) ال٣غن الؿاصؽ الهجغي ٦خابا ؾّماٍ)هخاثج الُٟىت في هٓم ٧لُلت وصمىت(

ىا٢ُض الٗىب( ىا٥ ؤٖما٫ ؤزغي ٦خبذ وهٓمذ مخإزغة(171))الشٗلب ٖو  بهظا ال٨خاب. ، َو

 اإلاخىلب الثاوي: فً العحر

                                                 
ت ببىال٧147١لُلت وصمىت: ٖبض هللا بً اإلا٣ٟ٘ ) (118)  .96م، م1926، 17ال٣اَغة،ٍ  -َـ(، اإلاُبٗت ألامحًر
 . 762-761اهٓغ: ألاصب اإلا٣اعن: مىاهج ظامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت، ظامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت، م (119)
 .749هٟؿه، م اهٓغ: اإلاغظ٘ (171)
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َـ(، ْهغ َظا الًٟ ٦ًٟ مخ٩امل، 157و٦ظل٪ ٧ان جُىع ًٞ الؿحرة في َظا ال٣غن، ٞٗلى ًض ابً بسخا١)ث 

ت، خُض  ًُٗ في مغوٍاجه بإجها مسلَى ، وبن ٧ان ممً ًازظ ٖلُه ٍو وظم٘ ماصة الؿحرة اإلاخٟغ٢ت التي صّوجها ؾاب٣ٍى

ي في اإلا غ:" ٣ًى٫ ُٞه الؿَُى ووان ممً هّجً الؽعش وخمل وّل غثاء مدمذ بً بسحاق، ... ووان ؤعلم الىاط َؼ

: ال علم لي بالؽعش، بهما ؤوحى به فإخمله، ... فىخب في  لٌى بالعحر، كبل الىاط عىه ألاؼعاس ووان ٌعخزس منها ٍو

، ؤفال ًشحع بلى هفعه العحرة مً ؤؼعاس الشحاٌ الزًً لم ًلىلىا ؼعشا كي ... زم حاوص رلً بلى عاد وزمىد

فُلىلً مً خمل َزا الؽعش ومً ؤّداٍ مىز آالف العىحن، وهللا ًلٌى )فلىع دابش اللىم الزي ظلمىا(، ؤي ال 

ي، بُاًها لؤلماهت الٗلمُت ومضي الش٣ت بؿحر ابً بسخا١!(171)بلُت لهم  "، بهما اؾترؾلذ في ط٦غ م٣ىلت الؿَُى

ه٠ ؤخضَم ًٞ الؿحرة باإلاغخلت الاهخ٣ال ُت بحن ال٣هو الٗغبي ٢بل ؤلاؾالم، وال٣هو الٗغبي في ٍو

ًّ ابً بسخا١ ؾّىت ٦خابت وؿِب البُِل و٢بُلِخه، وؤَمُِت ال٣بُلِت في بضاًت ٦خابِت ؾحرِجه ؤو ٢هِخه  .(177)ؤلاؾالم، خُض ؾ

ط٦غ ومً ؤَم ما ٢ُِل في ًٞ الؿحرة، ؤهه جخطر مالمذ الهلت بُجها وبحن ال٣هت الٟىُت الُىم مً خُض ؤجها 

حها ؤم٨ىت وؤػمىت ونغاٖاث وجهاًاث، ومً ؤَم الؿحر التي عواَا ابً بسخا١  ألخضار خ٣ُ٣ُت ظغث ٞحها شخهُاث، ٞو

ؾحرة الىبي نلى هللا ٖلُه والتي صّوجها ٖىه ابً َكام، ومً ٦خاب ؾحرة ابً َكام ؤه٣ل َظا الىمىطط الظي ظاء ٦ما 

 ًلي:

ًُ بْسَح  " ٌَ اْب : َكا نَّ ؤصحاب سظٌى هللا اثخماس كَشؾ بالشظٌى
َ
ؾ  ؤ ْث ُكَشَْ

َ
ا َسؤ  -ـلى هللا علُه وظلم-اَق: َفَلمَّ

نَّ 
َ
ِه ِمْنُهْم، َوؤ ُْ  بَل

َ
ًْ َلَجإ نَّ الىجاش يَّ َكْذ َمَىَع َم

َ
ْمًىا َوَكَشاًسا، َوؤ

َ
اُبىا ِبِه ؤ ـَ َ

َى وخمضُة َكْذ َهَضُلىا َبَلًذا ؤ َُ ْظَلَم، َفَياَن 
َ
ُعمش َكْذ ؤ

ُىَّ 
ْ
ًُ َعْبِذ اإلا ِه ْب ٌِ اللَّ َم -ِلِب َمَع َسُظى ِه َوَظلَّ ُْ ُه َعَل ى اللَّ لَّ ْظاَلُم ًفُؽى في اللباثل، احخمعىا  -ـَ ْصَحاِبِه، َوَحَعَل ؤلْاِ

َ
َوؤ

 ًَ م، َواَل  ىىدَى ًُ ىىدىا بَلْيِهْم َواَل  ًُ َخَعاَكُذوَن ِفُِه َعَلى َبِني اإلاّىلب، على ؤال  ًَ ْىُخُبىا ِهَخاًبا  ًَ ْن 
َ
ًئا، ِبُواثخمشوا ؤ ِْ ْم َؼ َُ ُعى

ُذوا َوَجَىاَزُلىا َعَلى َرلِ  ََ ٍُ ِفي َصِحَُفٍت، ُزمَّ َحَعا ًَ َهَخُبى ا اْحَخَمُعىا ِلَزِل ْبَخاُعىا ِمْنُهْم؛ َفَلمَّ ًَ ِحَُفَت ِفي َواَل  لىا الصَّ ، ُزمَّ علَّ ًَ

ِحَُفِت  ْهُفِعِهْم، َوَواَن َواِجُب الصَّ
َ
ًِ َحْىِف اْلَىْعَبِت َجْىِهًُذا َعَلى ؤ ًَ ِعْىشمت بً عامش بً َاؼم بً عبذ َمَىاِف ْب َمْىُفىَس ْب

                                                 
ي، ط (171) غ في ٖلىم الٗغبُت: الؿَُى  .127-126. م1اإلاَؼ
 .189م،م1975، 7ال٣اَغة، ٍ -اهٓغ: في الغواًت الٗغبُت: ٖهغ الخجمُ٘: ٞاعو١ زىعقُض، صاع الكغو١ (177)
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يٍّ  ًِ ُكص َ اِس ْب َؽاٍم  .َعْبِذ الذَّ َِ  ًُ ٌَ اْب ًُ اْلَحاِسِر. َفَذَعا علُه سظٌى هللا  :َكا ْمُش ْب : الىَّ ٌُ َلا ٍُ َفُؽلَّ  -ـلى هللا علُه وظلم-َو

 (873)بعُن ؤـابعه."

 

ب مً ٧ى  هه ؤزباعا، ول٨ىه ٧ىهه ًخٗل٤ بصخهُاث مدضصة ؾمي بالؿحرة، وؤًْ ؤن الؿغص في َظٍ الؿحر، ٢ٍغ

خطر ُٞه مالمذ ٢ههُت ؾغصًت ْاَغة، مً ػمان وم٩ان وشخهُاث وؾغص ؤخضار ونغإ، وجهاًت مٟاظئت.  ٍو

ا.  اإلاخىلب الثالث: ألاخباس وهلل كفق ووكاجع العشب والفخىخاث وغحَر

حن في َظا ال٣غن ؤزٌغ ب ،  ومجهم مدمض بً (174)ّحن خُض عووا ؤزباع الٗغب وؤًامهمو٦ظل٪ ٧ان لُاثٟت ؤلازباٍع

ًُ الخ٨م )(175)ٌ(146الؿاثب ال٩لبي )ث انَغٍ ٖىاهُت ب ٌ(، وؤبى ٣ًٓان 181) (176)ٌ(، وؾ٠ُ بً ٖمغ الخمُمي147، ٖو

ً مشل: اإلاضاثجي، وابً ؾُٗض، وزلُٟت بً زُاٍ، ٖمغ بً(177)ٌ(191اليؿابت) حن آزٍغ  ، و٦ظل٪ ًظ٦غ ٚحُر مهضٍع بزباٍع

ظا ألازحر ٧ان ممً ؤصع٦ه الُبري وؤزظ ٖىه مغوٍاث ٦شحرة في ٦خبه مشل ٦خاب الُب٣اث ال٨بري  ، (178)قبت الىمحري، َو

حن ٞاثضة ٦بري في ظم٘ ألازباع والغواًاث التي خهلذ ٢بلهم ؤو ٖانغتهم، ٧الٟخىخاث وؤخىا٫  و٧ان لهاالء ؤلازباٍع

و٦ظل٪ بضاًاث الٗهغ الٗباسخي، وبُٗضا ًٖ ٢ًُت الجغح والخٗضًل، الغّصة، وؤخىا٫ وؤزباع اإلاؿلمحن في الٗهغ ألامىي 

هدّضر بما ًسهىا مً هاخُت ٞاثضة َظٍ ألازباع ٣٦هو وخ٩اًاث واهخماء للؿغص ال٣هصخي في طل٪ الى٢ذ زانت 

ال٣غن الهجغي الشاوي، ٞالٓاَغ ؤن َظٍ ؤلازباع والغواًاث ٧اهذ نىعة بضاثُت ظضا لل٣هت ٞحها ؾغص ٢هصخي و٧اهذ 

ظ٦غ ٞحها ؤشخام خ٣ُ٣ُىن، ومك٨الث و٢ٗذ ٞٗال ؤو مىا٠٢، وهخاثج اهتهذ بلحها في ج ضوع ُٞه ؤخضار وا٢ُٗت، ٍو

 وا٢٘ الخا٫. 

حن: ٖىاهت ابً الخ٨م ) َـ(، بزباعي ٧ىفي يلُ٘ في 147ولًغب همىطط مً َظٍ ألازباع ومً َاالء ؤلازباٍع

ت وبجي ؤمُت(، و  حن وزلٟائهم، وله )٦خاب الكٗغ وألاوؿاب، وله ٦خاب )ؾحرة مٗاٍو مٍى
ُ
له  الًٟل في ط٦غ ؤزباع ألا

                                                 
ت البً َكام: ٖبض اإلال٪ بً َكام بً ؤًىب اإلاٗاٞحري ) (172) .)ص.ٍ، 2،م7ٗض، قغ٦ت الُباٖت الٟىُت اإلاخدضة.  طَــ(، جد٤ُ٣: َه ٖبض الغئٝو ؾ712الؿحرة الىبٍى

.)  ص.ث، ص.١(. )وسخت الكاملت وهي مىا٣ٞت للمُبٕى
ت والٗغبُت، عاظٗ (174) ت مً ؤؾاجظة الجامٗاث اإلاهٍغ ها: ؤ. ص. خؿً اهٓغ: مىظؼ صاثغة اإلاٗاٝع ؤلاؾالمُت: َىحؿما، وؤعهىلض، وباؾِذ، َاعجمان، جغظمت: مجمٖى

 .771، م72م، ط1998ٖبض هللا الكُش، ؤ.ص. مدمض ٖىاوي، مغ٦ؼ الكاع٢ت لئلبضإ ال٨ٟغي، ٍ ؤولى،  خبصخي، ؤ.ص. ٖبض الغخمً
(175)  ٠ حن: ؤ٦غم بحن يُاء الٗمغي، مجم٘ اإلال٪ ٞهض لُباٖت اإلاصخ٠ الكٍغ ت بحن ٢ىاٖض اإلادضزحن وعواًاث ألازباٍع باإلاضًىت  اإلاىىعة، اهٓغ: مغوٍاث الؿحرة الىبٍى

 . )ص.ٍ، ص.ث(.8-7م
 7اهٓغ اإلاغظ٘ طاجه م (176)
 .8اهٓغ اإلاغظ٘ طاجه م (177)
غ الُبري، جد٤ُ٣: مدمض بً َاَغ البرػهجي، صاع ابً ٦شحر (178) ش الُبري: ؤلامام ؤبى ظٟٗغ بً ظٍغ ، 1م، ط7117َــ، 1478، 1صمك٤، ٍ  -اهٓغ: صخُذ ي٠ُٗ جاٍع

 .171م
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خىخاث الخلٟاء، وجىاو٫  ش ؤلاؾالمي في ال٣غن ألاو٫ الهجغي، ًظ٦غ ُٞه ؤخضار الغصة، ٞو ش( ًخ٩لم ُٞه ًٖ الخاٍع الخاٍع

ٗغا١ الهغإ بحن ؤمحر اإلاامىحن ٖلي بً ؤبي َالب، وزهىمه، و٦ظل٪ جىاػ٫ الخؿً، وخضر ُٞه ًٖ ؤزباع وقاون ال

حن  .179والكام ختى جهاًت خ٨م ٖبض اإلال٪ بً مغوان، ٖلى ؤهه ٧ان ٌؿخ٣ي مٗلىماجه مً ٢بُلت ٧لب اإلاىالُت لؤلمٍى

والظي حهمىا في ط٦غ َظا ال٨الم ًٖ َظا ؤلازباعي، ؤهه ٧ان ًغوي ألازباع بىاء ٖلى مهضع ٌٗخمض ٖلُه، ٩ٞاهذ 

حها ػمان وم٩ان، وشخهُاث، ؤخضازا وعواًاث خ٣ُ٣ُت، ٞحها نغاٖاث خ٣ُ٣ُت ٖلى الخ٨ حها ٚالب ومٛلىب، ٞو م، ٞو

٤ الٟجي الخُالي ؤو  ل٨جها جب٣ى ؤزباعا ال بوكاء وال مً ٢بُل ال٣هت الٟىُت الُىم، والتي حٗخمض ٚالبا ٖلى ًٞ الدكٍى

حن ق٩ّلىا ل لى ٧ّلٍ ٞةوي ؤمُل ل٩ىن ؤلازباٍع بىت في بىاء ؤلابضاعي،  ٖلى ؤهجي خاولذ ه٣ل بٌٗ ؤزباع َظا ؤلازباعي، ٖو

 الؿغص ؤلازباعي، ولم ٨ًً لظل٪ ؤزًغا ٦بحرا في الؿغص ال٣هصخي اإلاٗهىص، ولظا ؤ٦خٟي بما ط٦غجه صون ط٦غ بٌٗ ألازباع.

 اإلاخىلب الشابع:  كفق ألامثاٌ.

ومً ؤَم ما ٖٝغ مً الؿغص ال٣هصخي في َظا الٗهغ ؤًًا، ٢هو ألامشا٫، وعبما ٩ًىن زحَر مشا٫ لىا في 

، و٧اهذ هخاب ألامثاٌبٗىىان  َـ(868)الؿغص ال٣هصخي، َى ما وظض م٨خىبا في ٦خاب اإلاًٟل الًبيطل٪ ال٣غن لهظا 

ت ٢هو يغب  َظٍ ال٣هو مٗللت ألؾباب يغب َظٍ ألامشا٫، وؾبب وخ٩اًت اإلاشل، وبن ل٨خابه َظا ؤَمُت في مٗٞغ

 ال٨شحر مً ؤمشا٫ الٗغب.

 ما ًلي:ومً خياًاث ألامثاٌ ؤو كفق ألامثاٌ التي جدذر عنها  

 " ؤؾٌٗض ؤم ؾُٗض"-الخضًض طو شجىن"          -

 "ؾب٤ الؿ٠ُ الٗظ٫".-

وط٦غ ٢هت ٧ل مشل مجها، َبٗا وألامشا٫ ٦شحرة، ل٨ىجي ؤهخسب َظٍ لبُان ٦ُُٟت ؾغصٍ ل٣هت اإلاشل ٣ًى٫:  

"صعمىا ؤن لبت بً ؤد بً وابخت بً الُاط بً ممش بً معذ ووان له ابىان ًلاٌ ألخذَما ظعذ وآلاخش 

ما معها، فخشحا ًىلبانها، فخفشكا في ولبها، فىحذَا ظعذ فجاء  ظعُذ، وؤن ببل لبت هفشث جدذ اللُل، َو

بها، وؤما ظعُذ فزَب، ولم ًشحع، فجعل لبت ًلٌى بعذ رلً برا سؤي جدذ اللُل ظىادًا ملباًل ؤظعذ ؤم 

 ظعُذ؟ فزَب كىله مثاًل.

                                                 
َــ ، 1412بحروث،  -َبي، جد٤ُ٣ قُٗب ألاعهائوٍ، مدمض وُٗم ال٣غشخي، ماؾؿت الغؾالتاهٓغ: ؾحر ؤٖالم الىبالء: مدمض بً ؤخمض بً ٖشمان بً ٢ُماػ الظ 179

 .711، م7م ، ط1987
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زم بن لبت بعذ رلً بِىما َى ٌعحر  ذ، وال ٌعلم له خبر،زم ؤحى على رلً ما ؼاء هللا ؤن جإحي ال ًجيء ظعُ

ما ًخدذزان برا مشا على ظشخت بميان فلاٌ له الحاسر: ؤجشي َزا اإلايان؟  والحاسر بً هعب في ألاؼهش الحشم، َو

ف ـفت ظعُذ  -فةوي للُذ فُه ؼابًا مً َُئخه هزا وهزا  فلخلخه وؤخزث بشدًا وان علُه، ومً ـفت البرد  -فـى

ف ـفت البرد -وهزا هزا  ىه،  :كاٌ َا َى را علي، :كاٌ وظُفًا وان علُه فلاٌ لبت: ما ـفت العُف؟ - فـى فإٍس

فالمه  .فإساٍ بًاٍ فعشفه لبت زم كاٌ: "بن الحذًث لزو شجىن". زم لشبه ختى كخله، فزَب كىله َزا ؤًمًا مثالً 

(831)ف العزٌ، فإسظلها مثال"ظبم العُ :الىاط وكالىا كخلذ سحاًل في ألاؼهش الحشم فلاٌ لبت
. 

٣ت اإلاًٟل الًبي في ٖغى ٢هت اإلاشل، و٠ُ٦ ج٩ىن وخَضَا ٢هت يغب زالزت ؤمشا٫  َـ(868)٨َظا جبضو ٍَغ

ىاثض، ٦ما جظ٦غ الؼمً  قهحرة، وهالخٔ حكابه ؾغص َظٍ ال٣هو لخل٪ ألامشا٫ بدُض جدىاو٫ جل٪ ألاخضار ٖبرا ٞو

٤ في بُان الهغإ،  ال٣هحر في ٢ىله ) لُل (، ؤو ٢ىله )ألاقهغ  الخغم(، و٦ظل٪ ما ٞحها مً شخهُاث، م٘ ٖامل الدكٍى

 مىظ البضاًت ختى الجهاًت، ٦ظل٪ الخاجمت والىدُجت للهغإ، م٘ بُان يغب مشل ٖىض ٧ل خضر.

ت:  اإلابدث الثالث: العشد اللفص ي الؽعشي في اللشن الثاوي هجٍش

َــ(،  و٢هاثض ؤبي ٣٦167هاثض بكاع بً بغص)ث وهجض الؿغص ال٣هصخي مازال في ٢هاثض قٗغاء طل٪ الٗهغ،

ت199هىاؽ)جـ  َــ(.718و٦ظل٪ الكاٖغ مؿلم بً الىلُض)ث (121)َــ( الخمٍغ

: العشد اللفص ي في ؼعش ؤبي هىاط)جـ  ٌ(  : 899اإلاخىلب ألاٌو

٣ّو لىا199ٞهظا ؤبى هىاؽ)جـ  ٌ( ًخدضر ٖلى لؿان الؿاقي ؤو اإلاٛىُت ؤو جاظغ الخمغ ؤو ناخب الخاهت، ٍو

ب ناخبها لخحن  ون٠َ خالت جلبؿه لُال ٦ُال ًغاٍ ؤخض ًدب٘ الخ٩ىمت ًىمها و٠ُ٦ ًهل للخاهت ُُٞغ١ بابها ٞحٖر

خه َظٍ بطا ٣ًى٫:(127)ببضاء ؤلاقاعة التي بُجهما بضو الؿغص ال٣هصخي الكٗغي ظلُا في زمٍغ ٨ظا... ٍو  ، َو

ٍت  َُ ًٍ  َكذ  َظَشٍُذ   ِبِفخ  َوَلَُلِت  َدح
ِه  ِبلى َبِِذ َخّماسٍ   َودوَن َمَدّلِ

 َفُفّضَِع ِمً ِبدالِحىا َبعَذ َهجَعت
ت   ًَ ن َجىىَن ِظعا

َ
 َجىاَوَم َخىفًا ؤ

 ٍُ ّا َدَعىها ِباظِمِه واَس ُرعُش
َ
 َوإلا

 ُجىاِصُعها َهدَى اإلاُذاِم ُكلىُب  
 ُكفىس  ُمىُفاث  َلىا َوُدسوُب 

 َلَِغ ِظىي ري الِىبِرًاِء َسكُُب وَ 
ٍُ َبعَذ الِشكاِد َوحُُب   َوعاَوَد
نَّ الَشخَل ِمىُه َخفُِب 

َ
ًَ ؤ ًَل

َ
 َوؤ

                                                 
 .48-47م،  م1981، 1بحروث، ٍ -َـ(، جد٤ُ٣: بخؿان ٖباؽ، صاع الغاثض الٗغبي٦168خاب ؤمشا٫ الٗغب: اإلاًٟل بً مدمض بً ٌٗلى بً ؾالم الًبي) (121)
 . )ص.ٍ، ص.ث(496ال٣اَغة،  م -ي في ال٣غن الشاوي الهجغي: ص. مدمض مهُٟى َضاعة، صاع اإلاٗاٝعاهٓغ: اججاَاث الكٗغ الٗغب (121)
 .496اإلاغظ٘ هٟؿه، م (127)
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ًُا    َوباَدَس َهدَى الباِب َظعًُا ُمَلّبِ
وَلَم َعً هاَبُِه َواهَىبَّ ظاِحذًا   

َ
 َفإ

ُِخُم ِمً ِعفاَبٍت   ِ
ُّ ٌَ ِادُخلىا ُخ   َوكا

    ٍُ هاَس
َ
 َوحاَء ِبِمفباٍح َلُه َفإ

ِسخىا َاِث ِبن ُهىَذ باِجعًا  
َ
 َفُللىا ؤ

ب 
َ
هباَء َجمَّ َؼباُبهاَفإ ـَ  ذي َلىا 

 َفَلّما َحالَا ِللَىذامى َبذا َلها  
ش  َِ  َوحاَء ِبها َجدذو ِبها راُث ُمض
 

ًَ َعجُُب   َلُه َوَشب  ِبالضاِثٍش
ًُّ ُمفُِب  ُظ ًَ  َلىا َوََى فُما َكذ 
 َفَمجِزُلُىم َظهل  َلَذيَّ َسخُُب 
ُب  بػي َلَذًِه َكٍش ًَ زي   َوُولُّ الَّ

غُُب َفِةنَّ الُذجى  َُ  َعً ُملِىِه َظ
 َلها َمَشح  في َهإِظها َوُوزىُب 
 َوعُُم َعبحٍر ظاِوٍع َوَلحُُب 

( خىُق ِبَليها الىاِظشوَن َسبُِب ًَ833) 
 

خُض ًم٨ً لل٣اعت مالخٓت ما جدؿم به َظٍ ألابُاث مً مالمذ ونٟاث ج٣ّغبها للؿغص ال٣هصخي، وامخال٦ها الخب٨ت الضعامُت، 

الصخهُاث والخضر والظي َى ٖباعة ًٖ  اإلاؿحر لُاًل للخاهت لكغب الخمغ، زم ًهى٘ ٖىهغ ٞهى ًدضص الؼمان واإلا٩ان و 

م ه، زم اَمئىاهه، بلى خحن ًيخهي الكاعبىن مً ؾ٨َغ ً للخماع، وزٞى ت ؾغصًت (834)اإلاٟاظإة؛ مٟاظإة الؼاثٍغ . وألبي هىاؽ زمٍغ

 ؤزغي، ٣ًى٫ ٞحها:

هم  وفخُان ـذق كذ ـشفُذ مىيَّ

 لِغ معلما فلما خيى الضهاس ؤن

م :فللىا  على دًً اإلاعُذ بً مٍش

 ولىً يهىدي بدبً ظاَشا

 فلالن له ما الاظم؟ كاٌ ظمىؤٌ

 وما ؼشفخني هىُت عشبُت

 ولىنها خفذ وكلذ خشوفها

 فللىا له : عجبا بظشف لعاهه

 فإدبش واإلاضوس ًلعم وشفه

 وكاٌ لعمشي لى ؤخىخم بعلمىا

دُت رَبُت  فجاء بها ٍص

 بلى بٍِذ خماس هضلىا به ُظهشا 

 ظىىا به خحرا ففحٍر ؼّشا

ا وكاٌ لىا ُهفشا  فإعشك مضَوسًّ

ممش في اإلاىىىن مىه لً الخترا  ٍو

 على ؤهني ؤهنى بعمش وال عمشا

 وال ؤهعبخني ال ظىاء وال فخشا

 لذ وكشاولِعذ هإخشي بهما خل

 ؤحذث ؤبا عمشو فجىد لىا الخمشا

 ألوحهىا ؼىشا وؤسحلىا ؼىشا

 للمىاهمى لىً ظىىظعىم عزسا

 فلم وعخىع دون السجىد لها ـبرا

                                                 
 .497-496اإلاغظ٘ هٟؿه، م  (122)
 .182-181م، م7111اهٓغ: البىاء الضعامي في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم: ٖماص خؿحن، قمـ لليكغ،  (124)
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 زالزتخشحىا على ؤن اإلالام 

 عفابت ظىء ال جشي الذَش مثلهم

 برا ما ؤحى وكذ الفالة جشاَمى

 

 فىاب لىا ختى ؤكمىا بها ؼهشا

ئا وال ـفشا  وبن هىَذ منهم ال بٍش

 (835)ًدثىنها ختى جفىتهم ظىشا

 

ت ؤزغي ٌؿغ  ص ما ظغي مٗه خحن انُدبه ٞخُت بلى زّماع حهىصي اؾمه ٟٞي َظٍ ألابُاث هجض ؤبا هّىاؽ في زمٍغ

دُت طَبُت(، و٢ض ؤ٢امىا قهغا ٧امال ٖلى ٚحر َاٖت هللا، ٞما  )ؾمىء٫(، طاث ْهحرة، واقتروا زمًغا ًهٟها ؤبى هىاؽ ب٣ىله )ٍػ

خه َظٍ طل٪ اإلاى٠٢ في خُاجه، وبحن في خىاع صازل ألابُاث، ما صاع  بِىه وبحن صخبه مً  ٧ان مً الكاٖغ بال ؤن ون٠ بسمٍغ

ظهت، والخماع مً ظهت ؤزغي، لُبضو ظلُا طل٪ الخضر اإلا٣هىص مىه ٦ما ًٓهغ بٖالن الكاٖغ أل٩ٞاع ال جدىاؾب و٢ُم ؤلاؾالم 

 !(126)التي جدغم الخمغ

 َــ(:711)ث اإلاخىلب الثاوي: العشد اللفص ي في ؼعش ؤباٍن بً عبذ الحمُذ الالخلي

اُن ؤخضاًزا وخىاعاٍث، ٞهى خُىما ؾم٘ بؼواط طل٪ البسُل الصخُذ،  وخضر ٢هُضة هجاثُت ط٦غ ٞحها ؤبخُث له 

شبُذ ٞحها بسَله، ٧ل َظٍ  ًُ الؼواط َىا بضاًت ٢هت ٦إي ٢هت ؤزغي، ؤزظ ًظ٦غ و٢اج٘ وؤزباع خهلذ م٘ مدمض طل٪ اإلاتزوط، 

جت ناخبه )مدمض(، وهجضَا في َظٍ ألابُاث خُض ٣ًى٫ ٞحها ت لُٟكل ٍػ  : (127)ألا٢هىنت الكٍٗغ

 إلاّا سؤًذ البّز والّؽاٍس
شَمى به ًُ  والّلىُص والّعّىُش 
 وؤخمشوا اإلاُلهحن لم ًترهىا
عُجىَبت  

ُ
 كلذ إلاارا؟ كَُل ؤ

 ال عّمش هللا بها بَِخه
 مارا سؤث فُه؟ ومارا سحذ؟
  ؤظىد والّعّفىد ًيس ى لذي الخّ 
 ًجشي على ؤوالدٍ خمعت
 وؤَله في ألاسك مً خىفه

 

 حاٍسوالفشُػ كذ لاكذ به ال 
 مً فىق ري الذاس وري الذاٍس
 وبال وال ـاخَب صّماٍس
اٍس َج َعمَّ  مدمذ  ُصِوّ
 وال سؤْجه ُمذسهـــا زاٍس
 وهي مً اليعىان مخخاٍس
اٍس ُّ  ّهىس بل مدشان ك
اٍس ُّ  ؤسغفت والّشَؾ و

اٍس ُّ  (838)بن ؤفشوىا في ألاول ظ
 

 

                                                 
 . )ص.ٍ(.72م،م1952ال٣اَغة،  -بً ؤخمض بً خغب اإلاهؼمي الٗبضي ؤبى َٟان، صاع مهغ للُباٖتؤزباع ؤبي هّىاؽ: ٖبض هللا  (125)
 .46م،  م7117-7111، 1اهٓغ: ٖىانغ ال٣هت الٗباؾُت: ٖبض ال٣اصع الهٟضي، صاع مجضالوي لليكغ والخىػَ٘، ٍ (126)
 .47اهٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه، م (127)
ش ألاصب الٗغبي: الض٦خىع قىقي ي٠ُ، ص (128)  .221،م2م، ط1995-1961،  1مهغ، ٍ -اع اإلاٗاٝعجاٍع
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امل الخضر ؤ و ألاخضار، وؤؾلىب الؿغص بدُض جخطر في ألابُاث الؿاب٣ت الؿغصًت ال٣ههُت ٖو
واضر في َظٍ ألابُاث، وال٨ٟغة واخضة ٦إجها اإلاٛؼي مً ألابُاث ٦ما في ال٣هت الخضًشت، واإلاٛؼي الظي اجطر 

جت مدمض.  مً زال٫ َظا الؿغص الكٗغي َى بٞكا٫ ٍػ
ت ؤ٢ل اجهاال باألصب ال٣هصخي الُىم الٞخ٣اصَا ٖىامل مشل الؼما  ن وعبما ج٩ىن َظٍ الؿغصًت الكٍٗغ

ى في  والخب٨ت، و٢ض ا٦خٟى بظ٦غ نٟت اإلا٩ان صون جدضًضٍ في ألابُاث ألاولى وبن ْهغث ٞحها الصخهُاث َو
ّماعة.   ط٦ٍغ اؾم مدمض ٖو

 ولهظا اعجإًذ ط٦غ َظا اإلاشا٫ مً هماطط الؿغص الكٗغي.
 

 َــ(:718اإلاخىلب الثالث: العشد اللفص ي في ؼعش معلم بً الىلُذ)

ظا مؿلم بً الىلُض )ث  ه ؤبُاث ٣ًى٫ ٞحها:لَــ(، 718َو

 ؤدًشي علي الشاَح ظاكَُت الخمشِ 

 وملخىم ألامىاِج ًشمي عباَبه

ها ِغبُّ ٌُ َمٍت ِخُخاُهُه ما   ُمَىعَّ

ث
َ
إ  ِبرا ِاعَخَىَلذ فُِه الَجىىُب َجَىفَّ

نَّ َمَذبَّ اإلاَىِج في َحَىباِتها
َ
 ؤ

َل الُذجى َعً َمهىِلِه  َاٍو
َ
 َهَؽفُذ ؤ

يها ال ـَبَدذ.َلَىمُذ ِبَخذَّ
َ
إ
َ
 َحباُب ف

ما هَّ
َ
 َججافى ِبها الىىحيُّ َخّتى َهإ

ُج َعً َوحِه الَحباِب َهما ِاهَثَيذ  َجَجلَّ

عخِىساِنها ٌَ ذ ِبِمجزافحِن  َولَّ
َ
 ؤ

ها نَّ
َ
داَمذ َكلُاًل ُزمَّ َمشَّث َهإ

َ
 ف

نَّ الَفبا َجديي ِبها خحَن واَحَهذ
َ
 َهإ

سَبٍع 
َ
َممىا ِبها َلَُل الِخماِم أِل ًَ 

ما بَ 
َ
الِح َخفحِرَاف  َلَغذ َخّتى ِاّوِ

 َوَخّتى َعالَا اإلاَىُج في َحَىباِتها

َىاُلها َعً ُعُىِنِهم.
َ
 َسَمذ ِبالَىشي ؤ

 

 
 وال حعإلُني واظإلي الىإَط عً ؤمشي.

 ًجشحُشٍ آلارّي للَعبِر فالَعْبر

ٍم َوِمً َهعشِ   َمأِوُل صاٍد ِمً َغٍش

ِذ ال َججشي  و كاَمذ َمَع الٍش
َ
ِه ؤ  َحىاٍس

ًَ الُعفشِ َمَذ   بُّ الَفبا َبحَن الِىعاِر ِم

ٍت َمدمىَلٍت خاِمٍل ِبىشِ   ِبجاِسٍَ

َفَت الذاًاِث َمشجىَمَت الَىدشِ   ُمَىكَّ

ًَ ؤلِاؼفاِق في َحَبٍل َوعشِ  عحُر ِم ٌَ 

ة  ِمً ِهعِش ِظتٍر ِبلى ِظترِ 
َ
إ  ُمَخبَّ

ًَ الُذبشِ  َمها َهبُذ الِلجاِم ِم  َوَكىَّ

ىاٍء  ََ ذ ِمً   َعلى َوهشِ  ُعلاب  َجَذلَّ

 َوعَُم الَفبا َمص َي الَعشوِط ِبلى الِخذسِ 

ًَ الَؽهشِ  جاَءث ِلِعّذٍ َكذ َبلحَن ِم
َ
 ف

ًَ الِلؽشِ  َجذ َلىَن الِلحا ِم
َ
 َوَخّتى ؤ

ٍت ِمً َوسِج ُودُلِبِه ُخمشِ  ًَ سِد
َ
 ِبإ

ي  ُل الُعشي ِبِهُم َحعش َاٍو
َ
باَجذ ؤ

َ
 .839ف

 

بضو ٞحها خُض ًخدضر قاٖغها في ؤبُاجه ًٖ عخلٍت في الجب ٣اء له، ًه٠ ٞحها ونٟا خغ٦ُا، ٍو ل والبدغ م٘ ٞع

ظ٦غ ٞحها ؤشخانا  مالمذ ال٣هت، ٞهى ًهىع الخضر ًهىع خضر الاعجدا٫ ؤو الغخلت ٖبر البدغ ٖلى متن ؾُٟىت،  ٍو

                                                 
٘ الٛىاوي، الضًىان 129  الٗهغ الٗباسخي، )مى٢٘ بل٨ترووي(. -ؤصًغي ٖلي الغاح ؾا٢ُت الخمغ: الكاٖغ الٗباسخي مؿلم بً الىلُض ألاههاعي اإلال٣ب بهَغ
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ٗبر بٗضَا ًٖ الؼمً ًممىا به ظا حٗبحر ًٖ اإلا٩ان، َو ه٠ البدغ وؤمىاظه َو ٣اٍئ والبداع ٢اثض الؿُٟىت، ٍو ا لُل َم ٞع

 .141الخمام ألعب٘  ٞجاءث لؿّذٍ ٢ض ب٣حن مً الكهغ

ت ٖىض قاٖغها مؿلم بً الىلُض.  ٨َظا جبضو الؿغصًت الكٍٗغ

و٢ض ٩ًىن َىا٥ ٢هو قٗغي في طل٪ الى٢ذ، ٚاب ًٖ مغؤي بدثي، بهما َظا الظي ط٦غجه ًىضر ظُضا ما 

ت طل٪ ال٣غن مً قبه بال٣هت الٟىُت الُىم، خُض ًظ٦غ  الخضر الظي جىُل٤ ٖبٍر ألازباع في ال٣هت الكٍٗغ

 والخىاعاث واإلاك٨الث، لُهل لىدُجت ٌؿغصَا الكاٖغ في ٢الب قٗغي ز٠ُٟ وبؿُِ وواضر.

 الخاجمت:

زخاما، ًبضو لىا ٦م لترازىا الىثري الؿغصي مً جإزحر ٦بحر ٖلى الًٟ ال٣هصخي، وؤن اهخماء َظا الؿغص للٗاثلت  

ٞ ، ٗلى مّض مضاص ال٨خب الظي وّز٤ ؾغصًاث الٗغب ٢ضًما، جبضو خ٣ُ٣ت َظٍ الٟىُت ال٣ههُت، ؤمغ ال ًم٨ً به٩اٍع

الٗال٢ت بُجهما، ٣ٞض جبحن ما في الكٗغ ال٣هصخي مً خىاع وؾغص ٢هصخي، وخب٨ت ونغإ ؤخُاها، و٦ظل٪ في ٢هو 

ا ويىخا ٧ان ٦ بت مً طل٪ الؿغص اإلاضون في بُىن ٦خب ٢هو ألامشا٫، وؤ٦ثَر خاب ألامشا٫ جبضو ال٣هت الٟىُت ٢ٍغ

م٨ً ؤن ج٩ىن ؾغصًاث  ا، ٍو حَر ىامل ؤزغي ٧الصخهُاث الخُىاهُت الخُالُت ٚو ٤ ٖو ٧لُلت وصمىت لٗامل الدكٍى

ًّ الؿحر ْهغ ٖامل الاَخمام بصخو مٗحن في ط٦غ ؤخضار جخٗل٤ به  حن ٦ظل٪ وبن لم هظ٦غ بًٗا مجها، وفي ٞ ؤلازباٍع

٨ظا ْهغ َظا ال٣غن الشاوي م٘ بُان ػمان وم٩ان، خضر عثِسخي، ٦إهىا وؿغص ٢هت بُل في  ؤ٢هىنت ٞىُت خضًشت، َو

ا، و٧لها جا٦ض  حَر ا بالؿغص ال٣هصخي وبن ٧ان في بضاًاث ألامغ، ٞلم ههل لل٣غون الالخ٣ت لجري اإلا٣اماث ٚو ت زٍغ هجٍغ

 ٨ٞغة وكىء الًٟ ال٣هصخي في نىعة الؿغص ال٣هصخي ٢ضًما، وامخضاصٍ ختى الُىم لُخُىع في نىعجه الٟىُت الخالُت!

ُاث ؤَم  الىخاثج والخـى

 مً ؤَم الىخاثج:

حن، والؿحر،  - ت مشل: ٧لُلت وصمىت، و٢هو ؤلازباٍع ت مخىٖى غث في ؾغصًاث ٢ههُت هثًر ال٣هت ٢ضًما جٞى

 و٢هو ألامشا٫.

ت خملذ بٌٗ مالمذ ال٣هت الٟىُت الُىم، ٧ىن٠ الخضر والؼمان واإلا٩ان، والصخهُاث. -  ال٣هت الكٍٗغ

                                                 
 .751-749م،م7111، 21، ط17ضة، مج اهٓغ: ال٣هُضة/ ال٣هت في جغازىا الكٗغي: خؿً ٞخذ الباب، الىاصي ألاصبي الش٣افي بج 141
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 ى ؾغص الى٢اج٘ الخ٣ُ٣ُت.اٖخمض الؿغص ٢ضًما في ؤٚلبه ٖل -

٤ ل٩ُىن ٖمال ٞىُا ٢ههُا. -  ٧ان ًى٣و الؿغص الٗغبي في طل٪ الٗهغ ٖىانغ مشل الخب٨ت والهغإ والدكٍى

ا مً ألاؾاَحر ؤو ٢هو َظٍ ألاؾاَحر! - ًّ  لم ؤظض في َظا ال٣غن ؤ

ُت:  جـى

والشاوي والشالض  ؤعظى ؤن ٩ًىن َىا٥ ج٣ؿُم لؤلصب بك٩ل ٖام بخ٣ؿُم ٌٗخمض ٖلى ال٣غون، ال٣غن ألاو٫  -

٨ظا، لخضازل بٌٗ الخ٣ب الؿُاؾُت في ٢غون مُٗىت ٧ال٣غن الشاوي الظي ًخضازل ُٞه جهاًت خ٨م  َو

حن ببضاًت خ٨م الٗباؾُحن.  ألامٍى

 :اإلاشاحع

ؾحرة ببضإ بحن خًاعجحن الٗغبُت والٟاعؾُت: ؤ. ص. خؿحن ظمٗت، صاع عؾالن لليكغ والخىػَ٘،  -ابً اإلا٣ٟ٘ -1
 م.7116

. 496ال٣اَغة،  م -الكٗغ الٗغبي في ال٣غن الشاوي الهجغي: ص. مدمض مهُٟى َضاعة، صاع اإلاٗاٝعاججاَاث  -2
 )ص.ٍ، ص.ث(

ال٣اَغة،  -ؤزباع ؤبي هّىاؽ: ٖبض هللا بً ؤخمض بً خغب اإلاهؼمي الٗبضي ؤبى َٟان، صاع مهغ للُباٖت -3
 . )ص.ٍ(.72م،م1952

 ٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت.ألاصب اإلا٣اعن: مىاهج ظامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت، ظام -4

ؼة ٞىا٫، صاع الكما٫  -5 اع ألاصبي في مُل٘ الٗهغ الٗباسخي: ٍٖؼ  م.)ص.ٍ، ص.١(.1986ؤلَا

 م.7111البىاء الضعامي في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم: ٖماص خؿحن، قمـ لليكغ،  -6

ش ألاصب الٗغبي: الض٦خىع قىقي ي٠ُ، صاع اإلاٗاٝع -7  .2م، ط1995-1961،  1مهغ، ٍ -جاٍع

غ ألاص -8  م.)ص.١(.7114ٌ، 1475، 5بي: ص. خؿحن ٖلي مدمض خؿحن، م٨خبت الٗب٩ُان، ٍالخدٍغ

 م.1996، 1الترار ال٣هصخي في ألاصب الٗغبي: مدمض عظب الىجاع، صاع ال٨خاب الجامعي، ٍ -9

ؾحر ؤٖالم الىبالء: مدمض بً ؤخمض بً ٖشمان بً ٢ُماػ الظَبي، جد٤ُ٣ قُٗب ألاعهائوٍ، مدمض وُٗم   -11
 م1987َــ ، 1412بحروث،  -لتال٣غشخي، ماؾؿت الغؾا

ت البً َكام: ٖبض اإلال٪ بً َكام بً ؤًىب اإلاٗاٞحري ) -11 َــ(، جد٤ُ٣: َه ٖبض الغئٝو ؾٗض، 712الؿحرة الىبٍى
.)  قغ٦ت الُباٖت الٟىُت اإلاخدضة.)ص.ٍ، ص.ث، ص.١(. )وسخت الكاملت وهي مىا٣ٞت للمُبٕى

غ الُ -12 ش الُبري: ؤلامام ؤبى ظٟٗغ بً ظٍغ بري، جد٤ُ٣: مدمض بً َاَغ البرػهجي، صاع ابً صخُذ ي٠ُٗ جاٍع
 م.7117َــ، 1478، 1صمك٤، ٍ  -٦شحر
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 م.7117-7111، 1ٖىانغ ال٣هت الٗباؾُت: ٖبض ال٣اصع الهٟضي، صاع مجضالوي لليكغ والخىػَ٘، ٍ -13

 م.1975، 7ال٣اَغة، ٍ -في الغواًت الٗغبُت: ٖهغ الخجمُ٘: ٞاعو١ زىعقُض، صاع الكغو١ -14

 م.7111، 21، ط17الكٗغي: خؿً ٞخذ الباب، الىاصي ألاصبي الش٣افي بجضة، مج ال٣هت في جغازىا  -15

 ٦خاب ألاصب اإلا٣اعن: مىاهج ظامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت، ظامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت. -16

َـ(، جد٤ُ٣: بخؿان ٖباؽ، صاع الغاثض ٦168خاب ؤمشا٫ الٗغب: اإلاًٟل بً مدمض بً ٌٗلى بً ؾالم الًبي) -17

 م.1981، 1بحروث، ٍ -الٗغبي

ت ببىال٧147١لُلت وصمىت: ٖبض هللا بً اإلا٣ٟ٘ ) -18  م.1926، 17ال٣اَغة،ٍ  -َـ(، اإلاُبٗت ألامحًر

حن: ؤ٦غم بحن يُاء الٗمغي، مجم٘ اإلال٪ ٞهض  -19 ت بحن ٢ىاٖض اإلادضزحن وعواًاث ألازباٍع مغوٍاث الؿحرة الىبٍى
 . )ص.ٍ، ص.ث(.8-7لُباٖت اإلاصخ٠ الكٍغ٠ باإلاضًىت  اإلاىىعة، م

غ  -21 ت،  اإلاَؼ ي، اإلا٨خبت الٗهٍغ  م.)ص.ٍ، ص.١(1998في ٖلىم الٗغبُت: الؿَُى

ت مً ؤؾاجظة الجامٗاث  -21 مىظؼ صاثغة اإلاٗاٝع ؤلاؾالمُت: َىحؿما، وؤعهىلض، وباؾِذ، َاعجمان، جغظمت: مجمٖى
ت والٗغبُت، عاظٗها: ؤ. ص. خؿً خبصخي، ؤ.ص. ٖبض الغخمً ٖبض هللا الكُش، ؤ.ص. مدمض ٖىاوي، مغ٦ؼ ال كاع٢ت اإلاهٍغ

 .72م، ط1998لئلبضإ ال٨ٟغي، ٍ ؤولى، 

به -22  .1975، 2ال٣اَغة، ٍ -الىثر الٟجي وؤزغ الجاخٔ ُٞه: ٖبض الخ٨ُم بلب٘، م٨خبت َو

 .7م، ط7116ٌ، 1477، 1مهغ، ٍ  -وامدمضاٍ بن قاهئ٪ َى ألابتر: ؾُض خؿحن الٟٗاوي، صاع الٟٗاوي -23

 مشاحع بلىتروهُت :

٘ الٛىاوي، الضًىانؤصًغي ٖلي الغاح ؾا٢ُت الخمغ: ال -  -كاٖغ الٗباسخي مؿلم بً الىلُض ألاههاعي اإلال٣ب بهَغ
 الٗهغ الٗباسخي، )مى٢٘ بل٨ترووي(.
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 الؿغص ال٣هصخي في ال٣غن الشالض الهجغي 
بان  واسق ؤبى عٍش

 

 

َمت َُلّذِ
ْ
 اإلا

     ، بن الخمض هلل هدمضٍ، ووؿخُٗىه، ووؿخٍٟٛغ
الىا، مً ووٗىط باهلل مً قغوع ؤهٟؿىا وؾِئاث ؤٖم

حهضٍ هللا ٞهى اإلاهخض، ومً ًًلل هللا ٞلً ججض له ولًُا 
مغقضًا، ؤقهض ؤن ال بله بال هللا، وؤقهض ؤن مدمضًا 

 ٖبضٍ وعؾىله، وبٗض:
ش ؤلاؾالمي ماصة صؾمت للؿغص ال٣هصخي،  ٌٗخبر الخاٍع
وحٗخبر الخ٣بت الؼمىُت في ال٣غن الشالض الهجغي خ٣بت 

ظمُ٘ ألانٗضة؛ ٞهي ملُئت باألخضار والخُىعاث ٖلى 
٧اهذ يمً الٟترة الظَبُت للخالٞت الٗباؾُت، 
ٞالضولت ؤلاؾالمُت ٧اهذ مؿخ٣غة بلى خض ما؛ ل٨ً وظض 
ٞحها ؤخضار ٧اهذ ماصة للخضًض والى٣اقاث، مما 

 ظٗلها عاٞضًا مهمًا للؿغص ال٣هصخي.

وؾىداو٫ في َظا البدض ؤن ه٠٣ ٖلى ؤَم ؤق٩ا٫ 
ؼمىُت، و٢ض ؾمُذ الؿغص ال٣هصخي في َظٍ الخ٣بت ال

 البدض:
 العشد اللفص ي في اللشن الثالث الهجشي 

 مؽيلت البدث: 
ٖضم بغوػ ًٞ الؿغص ال٣هصخي في َظٍ الٟترة ٦ًٟ 

 مؿخ٣ل.

 ؤَمُت البدث:
جبرػ ؤَمُت البدض ؤهه ًداو٫ ؤن ًجم٘ ما جىازغ مً 
اث الؿغص ال٣هصخي في خ٣بت لم ٨ًً الؿغص  مىيٖى

 ال٣هصخي مخبلىعًا.

 ؤَذاف البدث:
دضًض ألاويإ التي ؤزغث في بزغاء ؤق٩ا٫ ج -1

 الؿغص ال٣هصخي في ال٣غن الشالض الهجغي.

جدضًض مٓاَغ الؿغص ال٣هو في ال٣غن  -7

 الشالض الهجغي.

 الذساظاث العابلت:
لم ؤ٠٢ في خضوص ما اَلٗذ ٖلُه ٖلى صعاؾت ؤٞغصث 
الخضًض ًٖ الؿغص ال٣هصخي في ال٣غن الشالض 

ال٣هو في  الهجغي؛ ل٨ً وظضث صعاؾت ج٩لمذ ًٖ
 الٗهغ الٗباسخي بك٩ل ٖام، وهي:

ضا ٦ىه، عؾالت اللفت في العفش العباس ي ، بٖضاص ٍَى
ىم الؿىصان، و٢ض جدضر  -ماظؿخحر لجامٗت الخَغ

ً َبُٗت  ًٖ جُىع ال٣هت ٢بل الٗهغ الٗباسخي ٖو
 ال٣هت في الٗهغ الٗباسخي.
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 ما ًمحز الذساظت:

اع الؼمجي، ٞالضعاؾت ؾخداو٫ الخضًض ًٖ الؿغ  ص ؤلَا
ال٣هصخي في ال٣غن الشالض ٣ِٞ، ولِـ ًٖ الخالٞت 

 الٗباؾُت ٧لها.

 خىت البدث:

اإلابدض ألاو٫: ألاويإ الؿُاؾُت والٗلمُت في ال٣غن 
 الشالض الهجغي.

اإلابدض الشاوي: ؤق٩ا٫ الؿغص ال٣هصخي في ال٣غن 
 الشالض الهجغي.

: ألاولاع العُاظُت والعلمُت في اللشن  اإلابدث ألاٌو

 .الثالث الهجشي 

ت الٟىىن ألاصبُت ومجها ؤق٩ا٫ الؿغص  ال ًم٨ً مٗٞغ
ت الٓغوٝ وألاويإ التي وكإث  ال٣هصخي بال بمٗٞغ
ٞحها َظٍ الٟىىن ألاصبُت؛ ألن ألاصب في ظله او٩ٗاؽ 

 للبِئت التي زغط ٞحها.

: ألاولاع العُاظُت في اللشن الثالث  اإلاىلب ألاٌو
 الهجشي.

ايٗت ٧ان ال٣غن الشالض الهجغي مً ال٣غون الخ
لؿلُان الٗباؾُحن، و٧اهذ الضولت الٗباؾُت ٢ض 
اؾخ٣غث ؤوياٖها، وججظعث ٢ىتها، ٞإو٫ الخلٟاء في 

ى ؾاب٘ الخلٟاء الٗباؾُحن،  اإلاإمىن  ال٣غن الشالض َو
ً ٖام ) َـ(، و٢ض ٧ان مً  718 - 198وخ٨م إلاضة ٖكٍغ

ت ٣ٞض ٢ام اإلاإمىن بدصجُ٘ الٗلم  مدبي الٗلم واإلاٗٞغ
 .(141) والخٗلم

ى ؤزى  ببشاَُم بً اإلاهذيالخلٟاء ؤًًًا:  ومً  َو
الخلُٟت َاعون الغقُضٍ، و٢ض اقتهغ َظا الخلُٟت 
باختراٞه الٛىاء واإلاىؾ٣ُى، و٢ض ٧ان مً ٦باع قٗغاء 

                                                 
اعي  (141)  . 61-9اهٓغ: ٖهغ اإلاإمىن: ؤخمض ٞع

َـ( 712-717وؤصباء بجي الٗباؽ وخ٨م إلاضة ؾيخحن )
 .(147) ٣ِٞ وجىفي بٗمغ الؿخحن ٖاًما

م باهلل ، ٌٗض اإلاٗخهاإلاعخفم باهللوظاء مً بٗضَما  
م، ٞهى مً ظلب  مً ؤ٢ىي زلٟاء بجي الٗباؽ وؤقهَغ
ٖكغاث ألاالٝ مً الجىىص التر٥ ل٩ي ًىهي الخالٝ 
بحن الٗغب والٟغؽ و٢ض قُض مضًىت ؾامغاء التي 
ت ٖباؾُت، و٧ان طل٪ بٗضما يا١  حٗخبر مضًىت ٖؿ٨ٍغ

.اقتهغ (142)ؤَل بٛضاص ب٨ثرة الجىض في ٞترة خ٨مه
ٖهضٍ و٢خا٫ البحزهُُحن  اإلاٗخهم ب٨ثرة الٟخىخاث في

ت بؿبب  في ٖمىعٍت و٢ىة الضولت الٗباؾُت الٗؿ٨ٍغ
ظلب الجىىص التر٥، ٦ما هجر في ال٣ًاء ٖلى زىعة 
م مً َظٍ  ا، وبالٚغ حَر الٍؼ وزىعاث زغاؾان ٚو
الايُغاباث الضازلُت اؾخمغ اإلاٗخهم بضٖم الٗلم 
ُت  والش٣اٞت لظل٪ اػصاصث َُبت بٛضاص اإلاٗٞغ

  (144) والش٣اُٞت.
َى َاعون  َاسون بً مدمذ )الىازم باهلل(ومً زم 

الشاوي الىاز٤ باهلل بً مدمض اإلاٗخهم باهلل، الخلُٟت 
الىاز٤ باهلل ؤو ؤبى ال٣اؾم وؤبى ظٟٗغ، و٢ض خ٨م بلى 

اجه ) َـ(، اقتهغ بمىا٢ٟه اإلاؿاهضة  727 -777ًىم ٞو
 (145)للمٗتزلت ُٞما ًسو مؿإلت زل٤ ال٣غآن.

 خفم )اإلاخىول على هللا(حعفش بً مدمذ اإلاعزم   
و٧اهذ ٞترة الخلُٟت اإلاخى٧ل بضاًت ي٠ٗ الضولت 
اجدت الٟترة الشاهُت مً ٖمغ َظٍ الضولت،  الٗباؾُت ٞو

 (146) ٣ٞض قهضث ٞترة خ٨م اإلاخى٧ل ي٠ٗ الضولت.
 .(147)٧اهذ ٞترة خ٨مه ملُئت

وخ٨م أل٢ل  مدمذ بً حعفش )اإلاىخفش باهلل(زم ظاء  
و٢ض خاو٫ الخس٠ُٟ  َـ(، 748-747مً ٖام واخض )

                                                 
 .178-177اهٓغ: الٗباؾُحن مً الضٖىة بلى الضولت: وؾُم الٗاوي   (147)
ش الخلٟاء: ظال٫ الضًً الؿُىَي  (142)  .772اهٓغ: جاٍع
ش الخلٟاء: ظال٫ الضًً الؿُىَي  (144)  .772اهٓغ: جاٍع
 .715-711اؾُت الجؼء ألاو٫: مدمض قا٦غ اهٓغ: الضولت الٗب (145)
 .715-711اهٓغ: الضولت الٗباؾُت الجؼء ألاو٫: مدمض قا٦غ  (146)
 .715-711اهٓغ: الضولت الٗباؾُت الجؼء ألاو٫: مدمض قا٦غ  (147)
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مً ؾُُغة الجىىص ألاجغا٥ بال ؤهه ٞكل و٢خل 
  (148)مؿمىًما

زم ظاء  (149) ؤخمذ بً اإلاعخفم )اإلاعخعحن باهلل(زم 
مدمذ بً الىازم ( زم مدمذ بً اإلاخىول )اإلاعتز باهلل

االء خاولىا ؤن ًجهىا ؾُُغة التر٥  )اإلاهخذي باهلل( َو
 ٖلى الضولت.

وصامذ ٞترة  مذ على هللا(ؤخمذ بً اإلاخىول )اإلاعخزم  
اًل ) َـ(، و٢ض ون٠ ٖهضٍ بٗهض 779-756خ٨مه ٍَى

اهخٗاف الخالٞت الٗباؾُت بؿبب الؿُُغة ٖلى 
ؤخمذ بً ولحت بً حعفش الجىىص التر٥ ويٟٗهم زم 

آزغ الخلٟاء الٗباؾُحن الظي  اإلاخىول )اإلاعخمذ باهلل(
هجخىا في يبِ الجىىص ألاجغا٥ وصامذ ٞترة زالٞخه 

ا 789-779ٖكغة ؤٖىام )لخىالي  ًً َـ وجمحزث ٞترجه ؤً
  (151)بٗىص الجهًت الا٢خهاصًت للضولت الٗباؾُت.

زال٫  علي بً ؤخمذ اإلاعخمذ )اإلاىخفي باهلل(زم 
َـ(، قهض ٞترة خ٨مه اػصَاع الضولت 795-789الٟترة )

  (151) الٗباؾُت.
بطا َظٍ الخ٣بت الؼمىُت مً خُض الجىاهب الؿُاؾُت 

ض بُٗض، ٞيؿخُُ٘ ؤن هجمل ٧اهذ مؿخ٣غة بلى خ
 بٌٗ ألامىع التي جازغ ٖلى الخغ٦ت ألاصبُت:

الاؾخ٣غاع الؿُاسخي ًاصي بلى الخغ٦ت ألاصبُت  -1

 ؤلابضاُٖت.

الترظمت والخىؾ٘ ٞحها ًاصي بلى ْهىع ٞىىن  -7

 ؤصبُت ظضًضة.

ت ال٣ٗاثضًت  -2 الضٖم الؿُاسخي للخُاعاث ال٨ٍٟغ

٦ضٖم الخلٟاء للمٗتزلت ًاصي بلى اقخٗا٫ 

 ألاصبُت. الؿاخت

                                                 
ش الضولت الٗباؾُت: مدمض ٣َىف  (148)  . 141-121اهٓغ: جاٍع
ش الضولت الٗباؾُت: مدمض ٣َىف  (149)  . 141-121اهٓغ: جاٍع
مان ناص١ ٖبض  (151) اهٓغ: الضولت الٗباؾُت في ٖهغ اإلاٗخًض باهلل، هاٍع

 .51-1ال٣اصع، 
ش الضولت الٗباؾُت: مدمض ٣َىف  (151)  . 141-121اهٓغ: جاٍع

 

اإلاىلب الثاوي: ألاولاع العلمُت في اللشن الثالث 
 الهجشي.

ٌٗخبر ال٣غن الشالض مً ال٣غون اإلاؼصَغة ٖلمًُا ختى بهه 
ٌٗخبر امخضاصًا للٗهغ الظَبي للخ٨م الٗباسخي، ٣ٞض 
اهدكغث ُٞه الٗلىم والخغ٦ت ألاصبُت، و٢ض حٗضص 

 اإلآاَغ الٗلمُت في َظا ال٣غن، ومً َظٍ اإلآاَغ:

 ؤواًل: جىىس خشهت الترحمت.

غ٢ُت  بضؤث خغ٦ت الترظمت ًٖ الٟلؿٟاث ؤلٚا
والُىهاهُت والهىضًت مً ال٣غن الشاوي الهجغي وامخض في 
ال٣غن الشالض؛ بل بلٛذ طعوتها في ٖهض اإلاإمىن، ٣ٞض 
ٗض مً ٦باع  ٖحن ُخَىْحن بً بسخا١ مترظمًا، َو

باإلياٞت  -اإلاترظمحن في طل٪ الٗهغ، و٧ان ًجُض 
اهُت والٟاعؾُت والُىهاهُت. ٢ام بترظمت  -لٗغبُت ل الؿٍغ

ؤٖما٫ ظالُىىؽ وؤب٣غاٍ وؤعؾُى والٗهض ال٣ضًم مً 
الُىهاهُت، و٢ض ُخٟٓذ بٌٗ جغظماجه: ؤٖما٫ 

حٍر مً الًُإ.  ظالُىىؽ ٚو
ُٖىه الخلُٟت الٗباسخي اإلاإمىن مؿاواًل ًٖ بِذ 
الخ٨مت وصًىان الترظمت، و٧ان ٌُُٗه بٌٗ الظَب 

 (157)ما ًترظمه بلى الٗغبُت مً ال٨خب. م٣ابل

 زاهًُا: وؽاه الحشهت العلاثذًت.

َظٍ الٟترة حٗخبر ٞترة مصخىهت بالخُاعاث ال٣ٗاثضًت، 
ظا ؤزغ بك٩ل ٦بحر ٖلى  ٧اإلاٗتزلت وؤَل الؿىت؛ َو
ت مً الخلٟاء  الخغ٦ت الٗلمُت ٞحها، ُٞىظض مجمٖى
جبىىا آعاء اإلاٗتزلت، و٢ض خضزذ ٞخىت ال٣غآن في َظٍ 

 الخ٣بت الؼمىُت.

ً الحذًث الىبىي.  زالثًا: جذٍو

ً الخضًض الىبىي في ال٣غن الشاوي الهجغي،  بضؤ جضٍو
بال ؤهه ٢ض بلٜ طعوجه في ال٣غن الشالض الهجغي، ٞاألثمت 
ال٨باع ٧البساعي ومؿلم وؤصخاب الؿجن ٦إبي صاوص 

                                                 
ت الخغة، )مى٢٘ بل٨ترووي(.اهٓغ:    (157)  اإلاىؾٖى
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واليؿاجي والترمظي وابً ماظه ٧لهم ٧اهىا في ال٣غن 
ىص لهم الًٟل ألا٦بر في جىز٤ُ الشالض، ٞهاالء ٌٗ

ت، والخضًض الىبىي مغظ٘ مهم  ً الؿىت الىبٍى وجضٍو
 لل٣هو.

 سابعًا: اليؽاه الفلهي.

اإلاظاَب ال٣ٟهُت ألاعبٗت ٧اهذ بضاًتها في ال٣غن الشاوي 
الهجغي؛ ل٨ً امخضث لل٣غن الشالض الهجغي، ٞاإلمام 

ى عاب٘ اإلاظاَب ألاعبٗت جىفي ٖام  ٌ، و٢ض 741ؤخمض َو
 ِ ؤجبإ اإلاظاَب في َظٍ الٟترة الؼمىُت.وك

 خامعًا: اليؽاه في جفعحر اللشآن.

وؤًًًا بغػث في َظٍ الخ٣بت الؼمىُت خغ٦ت جٟؿحر 
ال٣غآن، ٞاإلاٟؿغ الُٗٓم الُبري ٖاف في َظٍ الٟترة 
م، وال ق٪ ؤن ٦خاب  الؼمىُت؛ ٣ٞض ٞؿغ ال٣غآن ال٨ٍغ

 الُبري مليء بال٣هو.

خ.ظادظًا: وؽاه هخب العحر وا  لتراحم والخاٍس

ال ق٪ ؤن ٦خب الؿحر ٢ض بضؤث في ال٣غن الشاوي؛ ل٨ً 
ت  وكُذ في ال٣غن الشالض ٦شحرًا، ولم حٗض الؿحر الىبٍى
هي ٣ِٞ مدل ال٨خابت؛ بل جىؾٗىا في الؿحر والتراظم 
م وؾحر خُاتهم؛ ختى ًخد٣٣ىا  لُترظمىا للغواة وؤزباَع

، مً صخت الغواًاث ٖجهم، وجىؾٗىا لجم٘ ألازباع
ٞمً طل٪ ٦خاب ؤزباع الكُىر وؤزال٢هم للمغوطي، 

ش ؤبي ػعٖت الضمك٣ي. ش ٦خاٍع  و٦ظل٪ ٦خب الخاٍع

 ظابعًا: اليؽاه الؽعشي وألادبي.

و٧ان مً اإلآاَغ التي بغػث في َظا الٗهغ اليكاٍ 
الكٗغي وألاصبي، ٦دماؾُاث ؤبي جمام والبدتري 
ىا٥ ٦خب جخدضر ًٖ الىىاصع، الىىاصع في ما، َو حَر  ٚو

ض ألاههاعي)  ٌ(.715اللٛت ألبي ٍػ

اإلاىلب الثالث: ؤزش ألاولاع العُاظُت والعلمُت على 
 وحىد العشد اللفص ي.

٢لىا ؾاب٣ًا بن ألاصب او٩ٗاؽ للىا٢٘، وبالىٓغ للىا٢٘ 
الؿُاسخي والٗلمي في ال٣غن الشالض الهجغي هجض نضي 

َظا الىا٢٘ ٢ض ؤزغ بك٩ل ؤو بأزغ ٖلى وظىص ال٣هو، 
 ٫ ألامىع الخالُت:وطل٪ مً زال

ألاخضار الؿُاؾُت والهغاٖاث اإلاىظىصة  -1

٧اهذ ماصة لخب٪ ال٣هو؛ ٞهظٍ ألاخضار 

ت.  ٧اهذ مً صٖاماث الؿحر الٛحًر

الهغاٖاث ال٣ٗاثضًت، واإلاىاْغاث الٗلمُت  -7

 ؤًًًا ٧اهذ مً عواٞض ال٣هو.

ت ٧اهذ مً عواٞض الؿحرة  -2 ً الؿىت الىبٍى جضٍو

ت. ت، ؤي: ال٣هت الىبٍى  الىبٍى

ت حٗخبر مً صٖاماث ال -4 يكاَاث الكٍٗغ

ت.  ال٣هت الكٍٗغ

ؤلاؾغاثلُاث التي ٦ثرث في ٦خب الخٟؿحر عاٞض  -5

مً عواٞض ال٣هت، وزانت في جٟؿحر ابً 

غ الُبري.  ظٍغ

الخالٞاث اإلاظَبُت ٧اهذ جمشل عاٞضًا مً  -6

 عواٞض ال٣هت.

اإلابدث الثاوي: ؤؼياٌ العشد اللفص ي في اللشن 

 الثالث الهجشي.

ا في اإلابدض الؿاب٤ ٖلى ألاويإ بٗض ؤن و٢ٟى
الؿُاؾُت والٗلمُت في ال٣غن الشالض، ٧ان ال بض مً 
الى٢ٝى ٖلى ؤق٩ا٫ الؿغص ال٣هو التي ٧اهذ 
مىظىصة في َظا ال٣غن مً الؼمان، ولً ؤج٩لم ًٖ 
ت؛ بل  اإلاٟهىم للؿغص ال٣هصخي مً الىاخُت الىٍٓغ
ؾإقٕغ بالخضًض ًٖ ؤق٩ا٫ الؿغص ال٣هصخي في َظٍ 

 مً الؼمً.الخ٣بت 

ً في اللشن الثالث  : اللفق اإلافعٍش اإلاىلب ألاٌو
 الهجشي.

ال ق٪ ؤن ال٣هو ال٣غآوي وظض بمجغص هؼو٫ ال٣غآن 
؛ ل٨ً َىا٥ -نلى هللا ٖلُه وؾلم–ٖلى الىبي مدمض 

٢هو وجٟانُل في ال٣هو ال٣غآوي ؤَملها ال٣غآن 
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ولم ًخُغ١ لخٟهُالتها، ٞٓهغث في َظٍ الخ٣بت مً 
اٖخيذ بالخٟؿحر وبال٣هو ال٣غآوي، الؼمان جٟاؾحر 

وط٦غث جٟانُل في ال٣هو لم ج٨ً مىظىصة ؾاب٣ًا، 
ومً ؤَم ال٨خب التي خكضث َظٍ الىٕى مً ال٣هو 

ٌ( وؤلامام الُبري وبن ٧ان ٢ض 211جٟؿحر الُبري )
جىفي في بضاًاث ال٣غن الغاب٘ الهجغي؛ بال ؤن جٟؿحٍر 

ؤمالٍ في ال٣غن الشالض، ٣ٞض عوي ًٖ الخُُب 
البٛضاصي ؤهه ٢ا٫: "ؾمٗذ ٖلي بً ٖبُض هللا اللٛىي 
غ م٨ض ؤعبٗحن ؾىت ٨ًخب في  ًد٩ي : ؤن مدمض بً ظٍغ

  (152)٧ل ًىم مجها ؤعبٗحن وع٢ت"

و٢ض ٢ام الُبري بةمالء جٟؿحٍر ٖلى ؤبي ب٨غ بً ٧امل 
، ومً ألاؾباب التي ظٗلذ جٟؿحر (154)َـ 771ؾىت 

الُبري ًدخىي ٖلى ال٨شحر مً الؿغص ال٣هصخي 
 :(155)يه

ى الخٟؿحر  -1 اٖخمض ٖلى الخٟؿحر باإلاإزىع، َو

باألخاصًض ًٖ الىبي، ؤو ؤ٢ىا٫ الصخابت ؤو 

ظٍ آلازاع  الخابٗحن في جٟؿحر مٗاوي آلاًاث، َو

 ماصة صؾمت للؿغص ال٣هصخي.

٠٣ً ٖلى ألاؾاهُض، ِٞكخمل ٖلى ٖضص ٦بحر  -7

مً ألاخاصًض وآلازاع اإلاؿىضة، مجها الصخُذ 

اهُض جدخىي ٖلى وال٠ًُٗ، وال ق٪ ؤن ألاؾ

 ال٨شحر مً ال٣هو.

ؤلاؾغاثُلُاث: ِٞؿى١ في جٟؿحٍر ؤزباًعا مً  -2

ال٣هو ؤلاؾغاثُلي، وؤلاؾغاثُلُاث جدخىي ال٨شحر 

 مً ال٣هو.

ٞمً الؿغص ال٣هصخي في جٟؿحر الُبري ما ط٦غ في  
٢هت ًىؾ٠ مً جٟانُل لم جظ٦غ في ال٣غآن، 

                                                 
 .14/767ؾحر ؤٖالم الىبالء: الظَبي (152)
 .6/7457معجم ألاصباء: ًا٢ىث الخمىي  (154)
 .79-1/78اهٓغ: جٟؿحر الُبري  (155)

ؼ، وجٟانُل  جٟانُل ٚىاًت امغؤة الٍٗؼ
ان الظي عآٍو٦ظ(156)الهّم   .(157)ل٪ جٟانُل البَر

وجٟؿحر الُبري مدكىص بالغواًاث وال٣هو التي 
 حؿخد٤ الى٢ٝى ٖلحها.

 اإلاىلب الثاوي: العحر.
 ووؿخُُ٘ ؤن ه٣ؿم الؿحر في َظٍ الخ٣بت ل٣ؿمحن:

ت. : اللفق الىبٍى  اللعم ألاٌو

ماصة صؾمت  -نلى هللا ٖلُه وؾلم–حٗخبر خُاة الىبي 
٧اهذ مدِ ٖىاًت اإلاؿلمحن للؿغص ال٣هصخي، وخُاجه 

في الٗهىع ٧لها، ٣ٞض ٧اهذ َظٍ الٟترة حٗخبر الٟترة 
جها بك٩ل  ت وجضٍو الظَبُت لخجمُ٘ الغواًاث الىبٍى

 ٧امل، ٟٞي َظٍ الخ٣بت الؼمىُت جم الاَخمام ب:
الغواًاث الخضًصُت: ٞهظٍ الٟترة حٗخبر طَبُت  -1

ً خضًض عؾى٫ هللا  نلى هللا ٖلُه –في جضٍو

ٌ( 756ام البساعي )ٞاإلم -وؾلم

ٌ( والترمظي 775ٌ( وؤبى صاوص)761ومؿلم)

ٌ( واليؿاجي 772ٌ( وابً ماظه )779)

ٌ( ٧لهم ٧اهىا في َظٍ الخ٣بت مً 212)

ت لِؿذ ولُضة  الؼمان، وال٣هو الىبٍى

ال٣غن الشالض؛ بل ولُضة ال٣غن ألاو٫ 

الهجغي؛ ل٨ً َىا٥ ٢هو وؤخضار جم 

 -لمنلى هللا ٖلُه وؾ–ويٗها ٖلى الىبي 

اص وال٣هام ًيؿبىن للىبي  نلى –و٧ان الَؼ

ؤخاصًض لم ٣ًلها الىبي  -هللا ٖلُه وؾلم

غاى  لخجلب الؿامٗحن، وجمخٗهم أٚل

 مخٗضصة.

ت  -7 ت: ٧ان الاَخمام بالؿحرة الىبٍى الؿحرة الىبٍى

٦بحر في َظٍ الخ٣بت مً الؼمان، ٞمً ال٨خب 

                                                 
 .12/87جٟؿحر الُبري  (156)
 .12/84جٟؿحر الُبري  (157)
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التي ْهغث في َظٍ الخ٣بت مً الؼمان ؾحرة 

ٌ( و ٦خاب مٛاػي 712ابً َكام )

ش ؤبي ػعٖت )717الىا٢ضي) ٌ(  781ٌ(، وجاٍع

ش 787وألازباع الُىا٫ للضًىىعي ) ٌ( وجاٍع

 ٌ(. 741زلُٟت بً زُاٍ)

ت ؤو التراحم.  اللعم الثاوي: العحر الغحًر

ت ل٨ً  ما جدضزىا ٖىه في ال٣ؿم ألاو٫ َى الؿحرة الىبٍى
ما ؾيخ٩لم ٖىه في َظٍ ال٣ؿم ٢هو الصخابت 

وؤجباٖهم، ٣ٞض اَخم الٗلماء بهظا الىٕى مً والخابٗحن 
ت  التراظم، ٞمً ال٨خب التي اَخمذ بظل٪: اإلاٗٞغ

ش للٟؿىي ) ٌ( مدخىي اإلاجلضًً اللظًً 777والخاٍع
دىاو٫  ما اإلاجلضان الشاوي والشالض ٍو ونال بلُىا: "َو
اإلاجلض الشاوي ؤوازغ الخىلُاث التي جىاولها ؾاثغ اإلاجلض 

بضؤ م يخهي في  126ً زال٫ ؾىت ألاو٫ اإلا٣ٟىص، ٍو َـ ٍو
ت  747خىاصر ؾىت  َـ. زم ًبضؤ ال٣ؿم اإلاخٗل٤ بمٗٞغ

سو  دىاو٫ جغاظم الصخابت والخابٗحن ٍو الغظا٫ ٍو
بًٗهم بتراظم مؿهبت. ؤما )اإلاجلض الشالض( ٣ٞض جغظم 
ُٞه إلاً بٗض الخابٗحن مً عواة الخضًض وبّحن ؤخىا٫ 
ً مً الغظا٫ مً عواة الخضًض مً خُض  ال٨شحًر

ت »الجغح والخٗضًل، ٦ما ٣ٖض ٖىىاها في  مٗٞغ
و٦ظل٪ مً ال٨خب التي اَخمذ بهظا  (158)«"ال٣ًاة

ش ؤبي ػعٖت ) ٌ(  وألازباع 781الىٕى مً الؿحر جاٍع
ش زلُٟت بً 787الُىا٫ للضًىىعي ) ٌ( وجاٍع

 ٌ(. 741زُاٍ)
الم بك٩ل  و٦ظل٪ ًىظض ٦خب اٖخيذ بؿحرة بٌٗ ألٖا

ؤخمض بً خىبل، والظي  ٧امل، ومجها ٦خاب ؾحرة ؤلامام
 ٌ(.٦765خب ال٨خاب ابىه نالر)

 اإلاىلب الثالث: اللفق الؽعشي.
اخخىث ألاقٗاع في َظٍ الخ٣بت مً الؼمً ٖلى 
٢هو؛ بل مً الكٗغاء مً بغػوا في َظا الجاهب مً 
غ ٢هصخي بضٌ٘،  ال٣هو ٞٗبروا ًٖ ألاخضار بخهٍى

                                                 
 .1/41م٣ضمت الخد٤ُ٣ لل٨خاب  (158)

ٌ(، ومً 784( والبدتري)778ومً َاالء ؤبي جمام)
ط ٖلى ال٣هو الكٗغي ٢هت ٞخذ ٖمىعٍت الىماط

التي صوجها ؤبى جمام في ٢هُضة عاث٣ت وعاجٗت، و٢ض نىع 
غ، ٞمً ؤبُاتها:  ٞحها ألاخضار ؤظمل جهٍى

ًَ ال٨ُُخِب  ْنَض١ُ ِبْهَباًء ِم
َ
٠ُ ؤ ُْ ِٗب  الؿَّ ٍِ الخضُّ بحَن الجِضّ واللَّ  في خض

خاث٠ِ في ٟاثِذ اَل ؾىُص الصَّ ٌُ الهَّ ًَّ ظ بُ ِب ُمُخىِجه ٪ والغٍَ  الُء الكَّ
ت َٗ ْعَماِح الَِم

َ
ْلُم في ُقُهِب ألا ِٗ ُهِب  َبْحَن الَخِمَِؿْحِن ال وال ت ِ الكُّ َٗ ْب  في الؿَّ

ُجىُم َوَما ًَ الىُّ ًْ ت ُ َبْل ؤَ ًَ ًَ الغوا ًْ ًْ ٦َِظِب  ؤَ ٍٝ ٞحها وم ًْ ُػْزُغ ٍى ِم ُٚ  َنا
٣ت َّٟ ضَّ  جسغُّنًا وؤخاصًشًا مل ُٖ ٍ٘ ِبَطا  َؿْذ ِبَيْب ِْ َغِب لَ َٚ  ْث وال

اَم ُمْجٟلت مىا ألاًَّ ْو َعَظِب  عجاثبًا ٖػ
َ
اع ؤ َٟ ْن

َ
ِغ ألا َٟ ًَّ في َن ْجُه َٖ 

ِلَمت ْٓ اَء ُم َُ َْ ًْ َص ىا الىاَؽ ِم ُٞ هِب  وَزىَّ  بطا بضا ال٩ى٦ُب الٛغبيُّ طو الظَّ
بت ْلُا ُمغجَّ ُٗ روا ألابغَط ال ْو ْٚحَر ُمْى٣َِلِب  ونحَّ

َ
 َما ٧َاَن ُمْى٣َِلبًا ؤ

ِب  ن باألمغ ٖجها وهي ٚاٞلت٣ًًى  ُُ  ما صاع في ٞل٪ مجها وفي ٢ُ
ِّ ؤمغًا ٢بل مى٢ٗه يذ ٢ َُّ  لم ُجْس٠ِ ماخلَّ باألوزان والهُلِب  لى ب

 ِبِه 
َ
دُِ ًُ ْن 

َ
ى ؤ

َ
ال َٗ خىِح َح ُٟ ْخُذ ال ِب  َٞ

َ
ًَ الُخُ ْو َهْثٌر ِم

َ
ِغ ؤ ْٗ ٌم ِمً الك ْٓ  َه

ماِء لهُ  ُذ ؤبىاُب الؿَّ  في ؤزىابها ال٣ُُكِب  وجبرُػ ألاعُى  ٞخٌذ جٟخَّ
ْذ  َٞ ت اْهَهَغ ٍَّ ىع مُّ َٖ ت  َٗ ْىَم َو٢ْ ًَ ا  اًل مٗؿىلت َ الخلِب  ًَ َّٟ  مىَ٪ اإلاُجى ُخ

َذ ظضَّ بجي ؤلاؾالِم في نٍٗض  ُْ  واإلاُْكِغ٦حَن وَصاَع الكْغ٥ِ في َنَبِب  ؤب٣
مها  ولْى عمى بَ٪ ٚحُر هللِا لْم ًهِب  عمى بَ٪ هللُا ُبْغَظْحها ٞهضَّ

ِض  ْٗ ًْ َب ا واز٣حَن ِبَها ِم ُبَى قَّ
َ
 وهللُا مٟخاُح باب اإلا٣ٗل ألاقِب  ما ؤ

٠ُِ ُمىَهلخاً  ْم ُجِجِب  ؤظبخُه ُمٗلىًا بالؿَّ
َ
٠ِ ل ُْ ْحِر الؿَّ َٛ َظْبَذ ِب

َ
ْى ؤ

َ
 َول

غاً  ِٟ َٗ مىص الكْغ٥ِ ُمْى َٖ ُىِب  خّتى َجَغ٦َْذ  ُُّ  ولم ُحِٗغّْط ٖلى ألاوجاِص وال
َغي  ْلًٟا ٦أؾاِص الكَّ

َ
ىَن ؤ ُٗ َىِب  َهِطَجْذ  ِحْؿ ِٗ ْم ٢َْبَل ُهْطِج الخحِن وال َُ  ُظُلىُص

ْم  ِب  ًا ُعبَّ خىباَء إلاَّا اظخضَّ صابَغ ُِ ْى ُيمَسْذ باإلِاْؿِ٪ لم َج
َ
 َاَبْذ ول

 ًْ َٖ  ٪َ َُ ْٗ ُه َؾ ِه ظاَػي اللَّ ت َ اللَّ َٟ ًِ وؤلِاْؾالَِم والَخَؿِب  َزِلُ
ًْ  ُظْغُزىَمت ِ الض

ا بُهْغَث بالغَّاخت ِ ال٨ُبري ٞلْم  ِٗب  جَغ ًَ الخَّ  ُجىا٫ُ بالَّ ٖلى ظؿٍغ م
َِغ مً عخٍم  ِٝ الضَّ  مىنىلت ٍ ؤْو طماٍم ٚحِر ُمى٣ًِب  بن ٧ان بحَن ُنُغو

حي ُهِهْغَث ِبَها اِمَ٪ الالَّ ًَّ َؿِب  َٞبْحَن ؤ ٢َْغُب اليَّ
َ
اِم َبْضع ؤ ًَّ  وَبْحَن ؤ

غ اإلِاْمَغاِى ٧اِؾِمهمُ  َٟ ْب٣َْذ َبجي ألاْن
َ
ٍِ  ؤ َغ الىُظى ْٟ َغِب  ُن َٗ ْوُظَه ال

َ
ْذ ؤ  (159)وظلَّ

ى ٞخذ  ٞهظٍ ال٣هُضة ٢ض اخخىث ٖلى الخضر َو
ى اإلاٗخهم ؤم  ٖمىعٍت، والصخهُاث ؾىاء الغثِؿت َو
م، و٦ظل٪ الهغإ  حَر ت ٧الغوم واإلاىجمىن ٚو الشاهٍى
وال٣ٗضة، و٦ظل٪ اخخىث ٖلى الخل، ٞٗىانغ ال٣هت 

 مىظىصة ٞحها بلى خض ما.

 اٌ.اإلاىلب الشابع: كفق ألامث
ذ في َظٍ الخ٣بت الؼمىُت  ومً ال٣هو التي ٖٞغ
ٗخبر ؤبغػ مً ٦خب في ٢هو  ٢هو ألامشا٫، َو
ألامشا٫ في َظٍ الخ٣بت الؼمىُت َى ؤبى ٖبُض ابً 

 ٌ( في ٦خابه اإلاٗغوٝ ألامشا774.٫ؾالم)
ٞمً الىماطط ٖلى َظا الىٕى مً ال٣هو ما ٢ا٫ ابً 

لًٟا. ؾالم: "مً ؤمشالهم في َظا: ؾ٨ذ ؤلًٟا وه٤ُ ز
٢ا٫ ؤبى ٖبُض: والخل٠ مً ال٣ى٫ َى الؿ٣ِ الغصيء، 

ظا اإلاشل ٣٦ى٫ الكاٖغ:  ٧الخل٠ مً الىاؽ، َو

                                                 
 .1/271الخماؾت اإلاٛغبُت: الجغاوي  (159)
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و٧اثً جغي مً نامٍذ ل٪ 
 معجب

اصجه ؤو ه٣هه في  ٍػ
 الخ٩لِم 

ظا البِذ ًغوي ًٖ ألاخى٠ بً ٢ِـ، وطل٪ ؤهه  َو
٧ان ًجالـ عظل ًُُل الهمذ ختى ؤعجب به 

خى٠: ًا ؤبا بدغ ؤج٣ضع ؤن ألاخى٠ زم بّهه ج٩لم ٣ٞا٫ لؤل 
جمصخي ٖلى قٝغ اإلاسجض؟ ٞٗىضَا جمشل ألاخى٠ بهظا 

 .(161)البِذ. "
ا ؤًًًا: "مً ؤمشالهم في َظا:  ومً ال٣هو التي ط٦َغ

 ٖىض الىىي ٨ًظب٪ الهاص١.
و٧ان اإلاًٟل ًسبر بدضًشه ؤنَّ عظاًل ٧ان له ٖبض لم 
٨ًظب ٢ِ، ٞباٌٗه عظل ل٨ُظبىه، وظٗال الخُغ بُجهما 

ما ومالهما، ٣ٞا٫ الغظل لؿُض الٗبض: صٖه ًبذ ؤَله
ٖىضي اللُلت، ٟٞٗل ٞإَٗمه لخم خىاع وؾ٣اٍ لبىًا 
خلُبًا في ؾ٣اء خاػع ٞلما ؤنبدىا جدملىا و٢الىا 
للٗبض: الخ٤ بإَل٪، ٞلما جىاعي ٖجهم هؼلىا، ٞإحى 
الٗبض ؾُضٍ ٞؿإله ٣ٞا٫: ؤَٗمىوي لخمًا ال ٚشًا وال 

مًًا وال خ٣ُىًا وجغ٦تهم ٢ض ؾمُىًا وؾ٣ىوي لبىًا ال مد
ْٗىىا ٞاؾخ٣لىا ٞؿاعوا بٗض ؤو خلىا " وفي الىىي 
٨ًظب٪ الهاص١ " ٞإعؾلها مشاًل وؤخغػ مىالٍ ما٫ الظي 

 .(161)باٌٗه وؤَله"
واإلاالخٔ ٖلى ٢هو ألامشا٫ ؤجها حكبه بلى خض بُٗض 
ألا٢هىنت، في ؤجها نٛحرة ظضًا، وحٗجى بالٗبرة ؤ٦ثر 

 مً الصخهُاث.

اد وكففهم.اإلاىلب   الخامغ: ؤخباس الَض
ذ في َظٍ الخ٣بت الؼمىُت  ومً ال٣هو التي ٖٞغ
اص، و٧ان مً ؤبغػ مً ٦خب  ض والَؼ ؤًًًا ٢هو الَؼ

ض، 741في َظا الىٕى ؤلامام ؤخمض ) ٌ( في ٦خابه الَؼ
ض، ولم  و٢ض ط٦غ ُٞه ظملت ٦بحرة مً ٢هو الَؼ
ت مً  ٠٣ً ألامغ ٖىض َظا الخض؛ بل وظضث مجمٖى

ض ألبي ال٨خب الت ض مجها، الَؼ ي ٧لها ؾمُذ باؾم الَؼ
ض لهىاص بً الؿغي )775صاوص) ض 742ٌ( والَؼ ٌ( والَؼ

                                                 
 .1/55ألامشا٫  (161)
 .1/56ألامشا٫  (161)

ض ألبي خاجم )717ألؾض بً مىسخى ) ٌ( 777ٌ( والَؼ
ض البً ؤبي الضهُا ) ض البً ؤبي 781والَؼ ٌ( والَؼ

ٌ(، ول٪ ؤن جخسُل ؤن َاالء الٗلماء 787ٖانم )
ض في َظٍ ا لخ٣بت مً الؼمان، اٖخىىا اٖخىاء ٦بحرًا بالَؼ

و٦إجها ٧اهذ عصة ٞٗل لؤلويإ الؿُاؾُت التي ٌِٗكها 
 الىاؽ.

َزَىا  ض ما ط٦ٍغ ؤبى صاوص في ٦خابه: "َخضَّ ٞمً ٢هو الَؼ
اِب، ِخحَن ٢َِضَم  َُّ ًَ اْلَخ َمَغ ْب ُٖ نَّ 

َ
ِه: ؤ ْبِض اللَّ َٖ  ًْ َٖ ُبى َصاُوَص 

َ
ؤ

ْب ِبَىا بِ  ََ َضَة: اْط ُْ َب ُٖ ِبي 
َ
اَم ٢َا٫َ أِل َلى َمْجِزِلَ٪. ٢َا٫َ: َوَما الكَّ

ْن 
َ
ِه. ٢َا٫َ: َما ُجِغٍُض ِبالَّ ؤ ُْ ْب ِبَىا ِبَل ََ ُ٘ ِبَمْجِزِلي؟ ٢َا٫َ: اْط َجْهَى

٣َا٫َ  َٞ ًئا.  ِْ َغ َق ًَ َلْم  َٞ َضَزَل َمْجِزَلُه  َٞ  ، َليَّ َٖ  ٪َ ُْ َي ُْ َٖ ُهَغ  ْٗ َح
َعي ِبالَّ ِلَبًضا َوَقىًّ 

َ
ي اَل ؤ ِةّوِ

َٞ َ٪؟  ُٖ ًَ َمَخا ًْ َمُغ: ؤَ ًت ُٖ َٟ ا َوَصْخ
َضَة ِبَلى َظْىَهٍت  ُْ َب ُٖ ُبى 

َ
٣َاَم ؤ َٞ اٌم؟  َٗ ََ ْىَض٥َ  ِٖ

َ
ِمحٌر، ؤ

َ
ْهَذ ؤ

َ
َوؤ

َضُة:  ُْ َب ُٖ ُبى 
َ
٣َا٫َ َلُه ؤ َٞ َمُغ.  ُٖ َب٩َى  َٞ َزَظ ِمْجَها ٦َُؿْحَراٍث، 

َ
إ َٞ

ِمحَر 
َ
ا ؤ ًَ  . َليَّ َٖ  ٪َ ُْ َي ُْ َٖ ُهُغ  ْٗ َ٪ َؾَخ ٢َْض ٢ُْلُذ َلَ٪ ِبهَّ

 ًَ ُْاِمِىحَن، 
ْ
َمُغ: اإلا ُٖ ٣ََُِل، ٢َا٫َ  َ٪ اإلاْ َٛ ا َما َبلَّ َُ ْه ًَ الضُّ َُ٪ ِم ِٟ ٨ْ

َضَة" ُْ َب ُٖ َبا 
َ
ا ؤ ًَ ْحَر٥َ  َٚ َىا  ا ٧ُلَّ َُ ْه َرْجَىا الضُّ حَّ َٚ(167) 

ض جدخىي ٖضصًا ػازغًا مً ال٣هو  ٨ٞخب الَؼ
ض  ، ٣ٞهو الَؼ ال٣هحرة التي حٗخجي بهظا اإلاىيٕى

ا واٖخىا ئها حكبه بلى خض بُٗض ألا٢هىنت، في ٢هَغ
ىا ال٨ٟغة الجامٗت بحن َظٍ ال٣هو  بال٨ٟغة، َو

ض في الضهُا.  مىيٕى الَؼ

 اإلاىلب العادط: كفق ألاخذار.
ش ؤلاؾالمي  ال ق٪ ؤن ألاخضار التي خضزذ في الخاٍع
ٖضًضة ومضًضة؛ لظل٪ وظضث ٦خب اٖخيذ بخىز٤ُ 
ألاخضار ؾىاء في الٟخىخاث ؤو الٛؼواث ؤو ختى الٟتن 

لتي اٖخيذ بظل٪ ٦خاب الغصة الضازلُت، ومً ال٨خب ا
ٌ( و٢ض ؾُغ َظا ال٨خاب الٟترة التي 717للىا٢ضي )

واعجضاص  -نلى هللا ٖلُه وؾلم–جلذ مىث الىبي 
الٗغب، و٠ُ٦ حٗامل مٗه الهض٤ً، و٦ظل٪ ؤزباع 
الٟخىخاث، و٢ض ظملت مً ال٨خب مجها: ٞخىح الكام 

                                                 
ض: ؤبى صاوص  (167)  .1/176الَؼ
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خىح البلضان للباطعي ) خىح 779للىا٢ضي ؤًًًا ٞو ٌ( ٞو
 ٌ(757اإلاٛغب ألبي ٢اؾم اإلاهغي)مهغ و 

 اإلاىلب العابع: كفق اإلاىاظشاث.
اقتهغث اإلاىاْغاث في َظٍ الخ٣بت الؼمىُت، و٧ان 
للخٟاٖل م٘ الخًاعاث ألازغي والش٣اٞاث هدُجت في 
ت والش٣اُٞت، ٣ٞض اهدكغث  اصة الخغ٦ت ال٨ٍٟغ ٍػ
ت لم  هغث ٢ًاًا ٨ٍٞغ الترظمت ل٨خب الٟالؾٟت، ْو

٣٦ًُت زل٤ ال٣غآن،  و٦ظل٪  ج٨ً مىظىصة ؾاب٣ًا،
اهدكاع اإلاظاَب ال٣ٟهُت وؤجباٖها، وؤقهغ ال٣هو ما 
خهل م٘ ؤلامام ؤخمض في ٞخىت زل٤ ال٣غآن، وؾبب 
اإلادىت التي و٢ٗذ بإخمض بً خىبل َى ؤن الخلُٟت 
اإلاإمىن صٖا ال٣ٟهاء واإلادضزحن ؤن ٣ًىلىا  بسل٤ 

ءٍ ال٣غآن، ٦ما ٣ًى٫ اإلاٗتزلت الظًً ازخاع مجهم وػعا
ونٟىجه، ول٨ً ؤخمض بً خىبل لم ًىا٤ٞ اإلاإمىن في 
عؤًه، ولم ًى٤ُ بمشل م٣الخه بل ٧ان ٣ًى٫ بن ال٣غآن 
٦الم هللا، و٢ض ؤصي طل٪ بلى هؼو٫ ألاطي الكضًض به، 
والظي ابخضؤ في ٖهغ اإلاإمىن زم جىالى في ٖهغ 
اإلاٗخهم والىاز٤ بىنُت مً اإلاإمىن واجباًٖا إلاؿل٨ه. 

ً قهغًا، وبٗض مىث واؾخمغ خبؿه زماه كٍغ ُت ٖو
اإلاإمىن اؾخمغث اإلاىاْغاث في ٖهض اإلاٗخهم والخٗظًب 
بإخمض بً خىبل وبٗض جىلي الىاز٤ الخالٞت ؤٖاص 
اإلادىت ٖلى ؤخمض مغة ؤزغي؛ ل٨ً إلاا جىلى اإلاخى٧ل 

 .(162)الخالٞت بٗضٍ ؤههى َظٍ اإلادىت
ٗخبر َظا الخضر مً ؤقهغ ال٣هو التي جىا٢لتها  َو

ى ما محز ؤلامام ؤخمض ٦شحرًا،  ألاظُا٫ ظُالً  بٗض ظُل، َو
و٢ض جل٣ى الٗلماء مدىخه ومىاْغاجه بالؿغص صاثمًا، ٞهي 

ش ؤلاؾالمي.  مً ؤقهغ اإلاىاْغاث في الخاٍع

 اإلاىلب الثامً: كفق البلذان.
و٢ض ٖٝغ في َظٍ الخ٣بت مً الؼمان جىز٤ُ ٢هو 
البالص، وما ظغي ٞحها مً ؤخضار، ومً مغ ٞحها مً 

ش  شخهُاث، ومً ال٨خب التي اٖخيذ بظل٪ ٦خاب جاٍع

                                                 
غة  (162)  .46ؤخمض بً خىبل: مدمض ؤبى َػ

ٌ( و٢ض اخخىي َظا ال٨خاب 767اإلاضًىت البً قبت )
ش اإلاضًىت وما ظغي ٞحها مً ؤخضار.  ٖلى جٟانُل جاٍع

ظا ال٨خاب ٌكبه بلى خض بُٗض الغواًاث اإلاُىلت، وال  َو
ت؛ بل ألامغ ًضوع خى٫ الؿغص  ًدخىي شخهُاث مغ٦ٍؼ

 ل٣هو اإلا٩ان.

 الخاجمت:

 الىخاثج.ؤواًل: 
ألاويإ الؿُاؾُت في ال٣غن الشالض الهجغي ؤزغ في  -1

 ْهىع مٓاَغ مً الؿغص ال٣هصخي.

ألاويإ الٗلمُت مً جُىع خغ٦ت الترظمت ووكاٍ  -7

ا ؤزغ في وظىص  حَر ً الؿىت ٚو الخغا٥ ال٣ٗاثضي وجضٍو

 مٓاَغ مً الؿغص ال٣هصخي.

ْهغ ال٣غن الشالض الهجغي مٓاَغ ظضًضة لل٣هو  -2

ً لؤلخضار التي لم ٨ًً ال٣غآوي وهي ٢هو  اإلاٟؿٍغ

مهغخًا بها في ال٣غآن للخٟؿحر مً زال٫ اإلاإزىع 

 وؤلاؾغاثُلُاث.

وظض في َظٍ الخ٣بت الؼمىُت الؿحر ٦ك٩ل مً  -4

ت  ت ؤم بالؿحر الٛحًر ال٣هو ؾىاء بال٣هو الىبٍى

 والتراظم.

بغػ ال٣هو الكٗغي بك٩ل واضر ٖىض ؤبي جمام  -5

ما مً الكٗغاء. حَر  والبدتري ٚو

ض ألا٢هىنت في  حكبه -6 ٢هو ألامشا٫ و٢هو الَؼ

 ألاصب اإلاٗانغ.

مً اإلآاَغ لل٣هو في َظٍ الخ٣بت ٢هو  -7

 اإلاىاْغاث و٢هو ألاخضار.

حكبه ٢هو البلضان الغواًاث اإلاُىلت التي ال  -8

ت.  جدخىي شخهُاث مغ٦ٍؼ

ُاث.  زاهًُا: الخـى
الخىؾ٘ في الخُب٤ُ ٖلى مٓاَغ الؿغص ال٣هصخي في  -1

 ال٣غن الشالض. ؤق٩ا٫ الؿغص ال٣هصخي في

 .٣هصخي في ٦خب الخٟؿحراؾخسغاط مٓاَغ الؿغص ال -7
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 العشد اللفص ي في اللشن الشابع الهجشي 
 ًىظف مدمىد خعً خمُذ

 
 

ش  عبما ال ًىظض ؤصب آزغ مغجبِ بك٩ل وز٤ُ بخاٍع
ت، قٗبه مشل الاصب الٗغبي، و عجابت ال خُاة البضٍو

هىع ؤلاؾالم والٟخىخاث الٗغبُت،  التٝر ْو
ىعي للٗباؾُحن، الخٟاٖل والخال٢ذ م٘ ؤلامبراَ

 الخًاعاث ألازغي ، ٞترة الغ٧ىص الش٣افي،
ت، و  عصوص الٟٗل وؤلالهام بؿبب اإلاىاظهت الاؾخٗماٍع

٧ل َضٍ الٗىامل جى٨ٗـ ظمُٗها ٖلى ألاصب 
ه م٘ خّٓى  بَى الٗغبي،الظي ًخىاػي نٗىصٍ َو

 الٗغب ؤهٟؿهم.
ى جغار ألامت الٗغبُت ٧ املت مً ٞاألصب الٗغبي َى: َو

الاصب والازال١ وجٟاٞت و قٗغ وهثر و ٢ض سجل ٖبر 
 ٦خاباث ٖضًضة ومالٟاث.

و٦ما وٗلم ؤن لؤلصب ٢ؿمان : الكٗغ وله ٞغوٕ ٖضًضة 
 والىثر وله ٞغوٕ ٖضًضة ؤًًًا... .

ما حهمجي وخؿب ما ؤها م٩ل٠ به ؾإَخم بىٕى مدضص 
ى الًٟ ال٣هصخي وفي ٖهغ  مً ؤهىإ ألاصب الٗغبي َو

ى الٗهغ الغاب٘ الهجغي ٦ما ؤن مدضص ؤًً ا ؤال َو
الًٟ الظي ؾإجدضر ٖىه ػازغ ومليء ولم ًخى٠٢ 
ألاصباء الٗغب ًٖ ال٨خابت ُٞه ختى َظٍ اللخٓت مً 

 وا٢٘ خُاتهم ؤو خ٩اًاتهم اإلاى٣ىلت ..
ى  وؾإجسهو بالبدض في الٗهغ اإلاٗجي به ؤال َو
م  م ؤلاؾالمي ؤو الخ٣ٍى الٗهغ الغاب٘ الهجغي في الخ٣ٍى

لهجغي َى ال٣غن الظي ًُاب٤ ما بحن الؿىىاث مً ا
 للمُالص. 1111بلى  912

ت الؿغصًت اإلاىيٕى في  وؾيخدضر ًٖ الثرواث الىثًر
َظا ال٣غن وؾإؾعى في بدثي بُان ؤَم ألانىاٝ 
الىاعصة في مجا٫ وؤقهغ الخإلُٟاث الؿغصًت في طل٪ 

الى٢ذ ..م٘ بُان ؤؾماء ٖضًضة لهظٍ ألالىان الٟىُت 
 ، وؤَم ما حٗالجه ... ال٣ههُت

 

  : ؤَمُت البدض 

ت وؤوؾٗها  حٗض ال٣هت مً ؤبغػ الٟىىن الىثًر

ىا  اهدكاعا في جغار الٗغب ألاصبي؛ ٣ٞض ٖٞغ

َظا الًٟ، وؤٚغمىا به مىظ الٗهغ الجاَلي، 

ت  وونلذ بلُىا بٌٗ ٢هههم الكٍٟى

حٍر مً  ت ٚو ٤ ٖبُض بً قٍغ اإلاغوٍت ًٖ ٍَغ

حن والغواة واإلا الٟحن، ٦ما ٢ضماء ألازباٍع

م ٖلى ٖضص ٦شحر مً  اقخمل ال٣غآن ال٨ٍغ

ال٣هو التي ٧ان لها ؤزغ ٦بحر في وكإة َب٣ت 

ً، ٢بل ؤن ٌكٕغ الٗغب  ال٣هام واإلاظ٦ٍغ

في جغظمت جغار واؾ٘ ظضا مً ال٣هو 
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الهىضي والغومي والٟاعسخي التي ٧ان لها ْاَغ 

ألازغ في جُىع ال٣هو اإلاىلضة مىظ مُل٘ 

في جإلُٟها ٖضص ٚحر الٗهغ الٗباسخي، وبٕغ 

٢لُل مً ٦باع ؤصباء طل٪ الٗهغ و٦خابه 

الظًً زلٟىا لىا جغازا ضخما في مُضان الًٟ 

ال٣هصخي ٢بل ؤن جٓهغ اإلا٣اماث في ؤوازغ 

ال٣غن الغاب٘ الهجغي، وما ٖلُىا في َظا 

البدض َى بْهاع ؤهىإ َظا الىٕى ألاصبي في 

 َظا الٗهغ.

 : مك٩لت البدض 

ي بْهاع الًٟ ال٣هصخي جخمشل مك٩لت البدض ف
 وؤهىاٖه في الٗهغ ؤو ال٣غن الغاب٘ الهجغي.

  : ؤَضاٝ البدض 

 الخٍٗغ٠ بالؿغص ال٣هصخي  -     

 ط٦غ هبظة ٖامت ًٖ ؤلىان الؿغص ال٣هصخي  -
 ط٦غ هبظة ًٖ مالمذ الؿغص ال٣هصخي  -
 الخمشُل ألهىإ الؿغص ال٣هصخي ال٣ضًم  -
ى  - ط٦غ هٕى ظضًض في الًٟ ال٣هصخي ؤال َو
 إلا٣امت ا
 الضعاؾاث الؿاب٣ت في مجا٫ بدثي -
 الضعاؾاث الؿاب٣ت : •

 ؤواًل: 
"ال٨خاب: الًٟ ال٣هصخي في الىثر الٗغبي ختى 

 مُل٘ ال٣غن الخامـ الهجغي...
 جإل٠ُ: ص. عا٧ان الهٟضي

الىاقغ: الهُئت الٗامت الؿىعٍت لل٨خاب 
 7111صمك٤ 

 نٟدت" 411الهٟداث: 
ؤبدار ٣ًؿم اإلاال٠ ص. عا٧ان الهٟضي، 

٦خابه الى بلى ؤبىاب زالزت، ٟٞي الباب ألاو٫ 

ت بلى ال٨خابت(،  )الًٟ ال٣هصخي مً الكٍٟى
ٌؿلِ الًىء يمً ٞهله الاو٫، ٖلى 
ت مً الجاَلُت ختى ٖهغ  )ال٣هت الكٍٟى
ت في  ً (، اط ًبدض ُٞه الٓاَغة الكٍٟى الخضٍو

 ال٣و، وؤهىإ ال٣هو في الجاَلُت.
 

ٍم والؿحرة وفي ؤلاؾالم وؤزغ ال٣غآن ال٨غ 
ت في جإنُل ْاَغة ال٣و، لىهل بلى  الىبٍى
ت. وؤما في الٟهل  ؾماث ٖامت لل٣هت الكٍٟى
الشاوي )ال٣هت ال٨خابُت ختى ال٣غن الشالض 
 ً الهجغي ( ٣ٞض عنض الهٟضي، خغ٦ت الخضٍو
واؾخ٣غاع الىو الكٟىي وخغ٦ت الترظمت 
والخإل٠ُ وؤهىإ ال٣هو اإلاضوهت في َظٍ 

 اإلاغخلت .
 

ل٣هصخي في الٗهغ الٗباسخي )الًٟ ا
وألاهضلسخي ختى مُل٘ ال٣غن الخامـ للهجغة( 
َى ٖىىان الباب الشاوي في ال٨خاب، خُض 
٢ؿمه اإلاال٠ الى ٞهلحن، ٟٞي )اإلاازغاث 
الخاعظُت في ال٣هت ( ًبدض اإلاازغاث 
الخاعظُت في الؿغص الٗباسخي ، مً ؤويإ 
ا في ال٣هت الٗباؾُت  ؾُاؾُت جغصصث ؤنضاَئ

ىاَغ اظ خماُٖت وز٣اُٞت ؤؾهمذ، ال في ْو
ال٣هت الٗباؾُت ٞدؿب، بل في زل٤ بٌٗ 

ا . َغ ا وجٍُى  164ٖىانَغ
 زاهًُا:

ت ال٣ههُت في ألاصب الٗغبي ختى ال٣غن  "الجٖز
الغاب٘ الهجغي ) صعاؾت في اليكإة والخُىع 

قُش مىسخى،  -واإلاى٠٢ الى٣ضي مً ال٣و (
 مدمض زحر..

                                                 
 )مى٢٘ البُان(*مهضع:  164
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ت وؤو  ؾٗها حٗض ال٣هت مً ؤبغػ الٟىىن الىثًر
ىا َظا  اهدكاعا في جغار الٗغب ألاصبي؛ ٣ٞض ٖٞغ
الًٟ، وؤٚغمىا به مىظ الٗهغ الجاَلي، وونلذ 
 ٤ ت اإلاغوٍت ًٖ ٍَغ بلُىا بٌٗ ٢هههم الكٍٟى
حن  حٍر مً ٢ضماء ألازباٍع ت ٚو ٖبُض بً قٍغ
م  والغواة واإلاالٟحن، ٦ما اقخمل ال٣غآن ال٨ٍغ
 ٖلى ٖضص ٦شحر مً ال٣هو التي ٧ان لها ؤزغ ٦بحر 
ً، ٢بل ؤن  في وكإة َب٣ت ال٣هام واإلاظ٦ٍغ
ٌكٕغ الٗغب في جغظمت جغار واؾ٘ ظضا مً 
ال٣هو الهىضي والغومي والٟاعسخي التي ٧ان لها 
ْاَغ ألازغ في جُىع ال٣هو اإلاىلضة مىظ مُل٘ 
الٗهغ الٗباسخي، وبٕغ في جإلُٟها ٖضص ٚحر ٢لُل 
مً ٦باع ؤصباء طل٪ الٗهغ و٦خابه الظًً زلٟىا 

ا ضخما في مُضان الًٟ ال٣هصخي ٢بل لىا جغاز
ؤن جٓهغ اإلا٣اماث في ؤوازغ ال٣غن الغاب٘ الهجغي، 
وجهبذ الًٟ ال٣هصخي ألازحر لضي ٦شحر مً 
ال٨خاب واإلاالٟحن مىظ طل٪ الخحن. ولم ٨ًً 
الى٣ض الٗغبي ال٣ضًم بمىإي ًٖ َظا الًٟ ؤو 
بمٗؼ٫ ًٖ م٣اعبخه؛ بط ٧ان ل٨شحر مً الى٣اص 

ظة وص٣ُ٢ت في ؤنىله و٢ىاٖضٍ واإلاالٟحن آعاء هاٞ
لى عؤؾهم ٦خاب َظٍ  ووُْٟخه وؤؾالُبه، ٖو
ال٣هو ؤهٟؿهم ٦ما جض٫ ٖلى طل٪ م٣ضماث 
م الى٣ضًت  مالٟاتهم ال٣ههُت زانت، وآعاَئ
م مً  اإلابشىزت في زىاًا ٦خبهم ألازغي، وآعاء ٚحَر
الى٣اص الظًً ؤولىا َظا الًٟ ال٣هصخي وؤعبابه 

ىاًتهم، وخاو٫ ٢ؿُا مً اَخمامهم الى٣ضي ٖو
َظا البدض عنض َظٍ آلاعاء الى٣ضًت زانت في 
ؤزىاء جدبٗه الججاَاث ال٣هت الٗغبُت ال٣ضًمت 
ختى ؤوازغ ال٣غن الغاب٘ الهجغي. و٢ض جىاو٫ 
البدض َظٍ الجىاهب اإلاخهلت بيكإة ال٣هت 
الٗغبُت ال٣ضًمت وجُىعَا، مىظ ؤن ٧اهذ ٢هت 
ت مغوٍت ًٖ ؤَل الجاَلُت، بلى ؤن  قٍٟى

ىُت ازخو بها ؤو قاع٥ ؤن بدذ ٢هت مضوهت ٞو
في جإلُٟها ٖضص ٦بحر ظضا مً ال٨خاب واإلاالٟحن في 

الٗهغ الٗباسخي. ٦ما قاع٥ في ه٣ضَا وببضاء 
الغؤي ٞحها ٖضص ٚحر ٢لُل مً الى٣اص الٗغب 
ال٣ضماء الظًً ؤولُىا آعاءَم الى٣ضًت في الًٟ 
ال٣هصخي ٢ؿُا واٞغا مً الاَخمام في َظا 

 (.165البدض)

 إلابدض ألاو٫ :ا 

ٟه وؤق٩اله:  هبظة ًٖ الؿغص ال٣هصخي حٍٗغ
 *اإلاخُلب ألاو٫: حٍٗغ٠ الؿغص ال٣هصخي :

الؿغص ال٣هصخي ٣ًىم بى٣ل الخجغبت ه٣ضًت والتي 
ى الظي  ال جدكابه في الش٣اٞت الى٣ضًت الٗغبُت َو
ٌٗخمض ٖلى اإلاىهج البيُىي الظي ٌُٗض اإلاكاَضة 

ما٫ ألاصبُت  ال٣اثمت في َبُٗت ٖمل جدلُل ألٖا
ٖلى مُُٗاث ٖلمُت ، ومٗخمض ٖلى ماصجه و 
ت و  ؤصواجه اإلاخاخت مما ٌُٗي مً صعاؾاث لٍٛى
ؤلؿيُت ظضًضة ، ٞهى جدب٘ ًلخ٤ بالى٣ضًت الٗغبُت 
، و ما ؤجمخه الخجاعب ألاصبُت ، بٗض الؿحر بةججاٍ 
الخدلُل الضازلي مً زال٫ صعاؾت الىهىم 

تي الؿغص ًت ، و٦ُُٟت ؤن مٗٓم الضعاؾاث ال
ويٗذ اإلا٣اعبت البىاثُت وؤخخىث ٖلى م٣ضماث ، 
ومضازل التي جٓهغ مضي الٟاثضة الى٣ضًت مً 
الجهىص اإلاخابٗت بالٛغب وما ًسو في ون٠ 
ت التي التي ٣ًىم ٖلحها للؿغص بضالثل  الىٍٓغ
هم َظٍ  مىهجُت ، اط جدخاط ألالؼامُت الٗلمُت ، ٞو

ما ت مً زال٫ البدض ًٖ ججلُاتها في ألٖا ٫ الىٍٓغ
 الى٣ضًت الٗغبُت.

 ٤ بن الؿغص صازل اللٛت الٗغبُت َى الؿحر ٞو
ؾحرة واخضة وؤما الؿغص الخضًض وال٣غاءة مً 
َظا اإلاىُل٤ ، زم ؤيخى الؿغص مىظىص في 
ما٫ ال٣ههُت ٖلى ٨ٖـ ما في الجىاع ، زم  ألٖا
لم ًىضر ؤن ٌؿخدضر مٗجى الؿغص ٞإيخى 
مترابِ مً ال٨الم ، و ل٨ً في ق٩ل خ٩ي ول٣ض 
اؾخدضر َظا اإلاٗجى ، والظي ًض٫ َظا الىٕى 

                                                 
ت ال٣ههُت في ألاصب الٗغبي ختى  -قُش مىسخى، مدمض زحر 165 الجٖز

 ال٣غن الغاب٘ الهجغي 
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أل٢غب ألاظىاؽ ألاصبُت لخىضر َظٍ الخ٣ىُت 
اإلاسخهت م٘ الخُٛحر في الىٓغة ب٨خابتها في الخٗامل 
م٘ اللٛت الٗغبُت ، وو٢ذ الخضر ، وم٩ان الخ٩ي 
، ٞان ٧اهذ الؿغصًت بمٗىاَا الخ٣لُضي اص٫ ٖلى 
ٗمل بها بدؿب  ُٟت ٣ًىم بها الؿاعص و َو ْو
ت ٞةجها ٢ض ؾاعث بدؿب  ت ، وعمٍؼ ألاهٓمت اللٍٛى
مٟهىما ٦بحر ومُٗاع مغجبِ بٗال٣ت الؿاعص 
باإلاؿغوص له ، وبالصخهُاث التي ج٣ىم 

 166بالؿغص.
 

*اإلاخُلب الشاوي: هبظة ًٖ ؤق٩ا٫ الؿغص 
 ال٣هصخي في ال٣غن الغاب٘ الهجغي:

"٢ؿم مىسخى ؾلُمان ال٣هو الٗغبي الهمُم 
و ألازباعي، بلى زمؿت ؤ٢ؿام هي: ال٣ه

وال٣هو البُىلي، وال٣هو الضًجي، وال٣هو 
اللٛىي )اإلا٣اماث(، وال٣هو الٟلؿٟي(. وال 
هإزظ ٖلى َظا الخ٣ؿُم بال مهُلر )ألازباعي( 
الظي هًٟل ؤن وؿدبض٫ به مهُلر )الىا٢عي(، 
ؤما ال٣هو البُىلي ُٞىضعط جدذ مؿمى 
)ال٣هت الكٗبُت( ؤو )الؿحرة الكٗبُت(، وهي ًٞ 

في ال٣غون الالخ٣ت للمغخلت التي هدً في اػصَغ 
 167نضصَا".

 :اإلابدض الشاوي 

  ٘ؤَم ؤلىان الؿغص ال٣هصخي في ال٣غن الغاب
 الهجغي ..

وبدؿب ؤق٩ا٫ الًٟ ال٣هصخي التي ط٦غهاَا في 
اإلابدض ألاو٫ وبدؿب ج٣ؿُماث الض٦خىع ع٧ان 
الهٟضي في ٦خابه الًٟ ال٣هصخي هبضؤ بالترجِب 

 ٞىبضؤ.. 

                                                 
 ؤؾالُب الؿغص في ال٣هت 166
ص.ع٧ان الهٟضي الًٟ ال٣هصخي ختى مُل٘ ال٣غن الخامـ الهجغي  167 167

 .114..م
 

في َظا اإلابدض ؤو الك٩ل ألاو٫ مً  *اإلاخُلب ألاو٫ 
ى  ؤق٩ا٫ الًٟ ال٣هصخي في ال٣غن الغاب٘ الهجغي ؤال َو

: 
سُت :  ال٣هت الضًيُت والخاٍع

حٗىص ؤنى٫ ال٣هو الضًجي بلى مغوٍاث ابً ٖباؽ 
ووَب بً مىبه و٦ٗب ألازباع وابً بسخ٤ ناخب 
الؿحرة، التي ؤزظث جىمي م٘ الؼمً، وجضازلها ؤَىاء 

٦ما ج٣ى٫  -ط بظل٪ ال٣هو الضًجي وؤؾاَحر، لُسغ 
ًٖ الىُا١ الضًجي  -الض٦خىعة وصٌٗت َه هجم 

اإلادٌ، ٞلم ٌٗض ٨ٌٗـ اججاًَا صًيًُا واخضًا بل 
 ٨ٌٗ168ـ اججاَاث اإلاظاَب اإلاسخلٟت"

وحكحر الض٦خىعة هجم بلى ازخالٍ بٌٗ َظا الىٕى مً 
 169ال٣هو باألؾاَحر الٟاعؾُت. 

لتي جىاولذ *ومً ؤبغػ ال٨خب في َظٍ اإلاغخلت ا
ال٣هو الضًيُت اإلاخٗل٣ت الخل٤ وألاهبُاء ٦خاب 

ش الغؾل واإلالى٥"، وجإحي  211الُبري "ث  َـ" "جاٍع
ؤَمُخه مً ؤهه ٧ان ؤقبه بالكاَض ٖلى خغ٦ت ال٣هت 
ً، ختى ٧اص  الضًيُت، ٞهى ًى٣ل بإؾاهُضٍ ظهىص آلازٍغ
ؤن ٌٛضو جىز٣ًُا لل٣هت الضًيُت ٖىض مً ؾب٣ه ؤ٦ثر 

شخهًُا، ولم ٨ًً الُبري بضًٖا في طل٪ مىه جإلًُٟا 
ٞهظا صًضن اإلاالٟحن في ػماهه، ًخ٨ئىن صاثمًا ٖلى ؤزباع 
مً ؾب٣هم ومغوٍاتهم، و٢ض ًخهٝغ اإلاالٟىن في 
م ؤو ًى٣لىجها باإلاٗجى، ٚحر ؤهىا ال وٗخ٣ض  مغوٍاث ٚحَر
ى الضًً الؼمُذ ٧ان  ؤن الُبري ٞٗل طل٪، ألهه َو

زُحر ٣٦هو  ًخىعٕ مً ب٢دام هٟؿه في مىيٕى
ألاهبُاء، ولظل٪ هجضٍ ٌُٗض الخىبُه ٖلى ؤهه بهما ًى٣ل 
ً، ٣ُٞى٫: "ٞما ٨ًً في ٦خابي َظا مً  عواًاث آلازٍغ
زبر ط٦غهاٍ ًٖ بٌٗ اإلاايحن مما ٌؿدى٨ٍغ ٢اعثه، ؤو 
ٌؿدكىٗه ؾامٗه، مً ؤظل ؤهه لم ٌٗٝغ له وظهًا ؛ 
الصخت، وال مٗجي في الخ٣ُ٣ت، ٞلُٗلم ؤهه لم ًاث في 

                                                 
 .21ال٣هو وال٣هام في ألاصب الاؾالمي م 168
 115هٟؿه م  169
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مً ٢بلىا، وبهما ؤحى مً ٢بل ها٢لُه بلُىا، وؤها  طل٪
 .171بهما ؤصًىا طل٪ ٖلى هدى ما ؤصي بلُىا" 

 ال٣هت الىا٢ُٗت:
ت،  اث الخُاة اإلاخىٖى حكمل ال٣هت الىا٢ُٗت مىيٖى
٧الهغاٖاث وال٣ًاًا الاظخماُٖت والٗاَُٟت والش٣اُٞت 
والؿُاؾُت، وجضوع ؤخضاثها في وا٢٘ خ٣ُ٣ي ؤو مخسُل 

٢٘ اإلاِٗل، وؤبُالها شخهُاث جخدغ٥ قبُه بالىا
٤ مى٤ُ الخُاة الىا٢ُٗت. و٧اهذ ؾمت الىا٢ُٗت  ٞو
ؤبغػ ؾماث ألاصب الٗغبي بمسخل٠ ٞىىهه مىظ الٗهغ 
الجاَلي، ختى ل٣ض ٖضث مشلبت ُٞه، ٞال٣هُضة 
الجاَلُت ٧اهذ او٩ٗاؾًا لخُاة الصخغاء، وه٣اثٌ 
غ والٟغػص١ وألازُل ٧اهذ نىعة للهغاٖاث  ظٍغ

ُت في اإلاجخم٘، والكٗغ ألامىي ٧ان نىعة ال٣بل
للهغاٖاث الؿُاؾُت واإلاظَبُت، والكٗغ ألاهضلسخي 
الٛاع١ في الُبُٗت ٨ٖـ البِئت ألاهضلؿُت الجمُلت، 
وقٗغ ؤبي هىاؽ وؤيغابه ٧ان نضي للخُاة اإلاضهُت 
الجضًضة. ؤما ال٣و ٞهى مٛمىؽ ؤ٦ثر في الخُاة، ألهه 

دىاو٫  ًدىاو٫ خُاة الىاؽ بهىعة مباقغة، ٍو
اث مغجبُت بؼمان وم٩ان مدضصًً، وجسً٘  مىيٖى

 171ل٣ىاهحن الىا٢٘ ومخُلباجه.
وبغػ في ال٣هت الىا٢ُٗت ؤٖالم ٦باع، ؾالذ ؤ٢المهم 
بإهمىطظاث مسخلٟت مً ال٣هو، و٢ضمذ نىعا ٞحها 
ال٨شحر مً الهض١ الٟجي وخغاعة الخُاة، ٞال بإؽ مً 

 177الى٢ٝى ٖىض ؤَم ٦خاب ال٣هت الىا٢ُٗت.
 
 ً الذاًت:اب

ولض  172َى ؤخمض بً ًىؾ٠ اإلاٗغوٝ بابً الضاًت
َـ و٢ُل ٢بل طل٪، 241َـ وجىفي ؾىت 776بٗض ؾىت 

و٢ُل بٗض طل٪. ٧اهذ ؤم ؤبُه ًىؾ٠ بً ببغاَُم صاًت 
اة  إلبغاَُم بً اإلاهضي ٞيؿب بلحها. اهخ٣ل ؤبٍى بٗض ٞو

                                                 
ش الغؾل واإلالى٥ 171  .12م1ط جاٍع
 .58َُٛل .الًٟ الغوماوسخي، صاع الُباٖت،بحروث م 171
ص.ع٧ان الهٟضي الًٟ ال٣هصخي ختى مُل٘ ال٣غن الخامـ الهجغي  177
 172م
 154م  5معجم ألاصباء ط  172

َـ، 776ببغاَُم بً اإلاهضي بلى صمك٤ زم بلى مهغ ٖام 
اجبًا له ٦خابان في ؤزباع ابً اإلاهضي وؤزباع و٧ان ؤصًبًا ٧

باء  174ألَا
ٚحر ؤن ؤقهغ ٦خبه ٦خاب "اإلا٩اٞإة وخؿً ال٣ٗبي"، 
ؿمُه الباباوي  ؿمُه خاجي زلُٟت "٦خاب ال٣ٗبي" َو َو
ظ٦غ ٦خاب اإلا٩اٞإة مؿخ٣ال وؤٚلب الًٓ ؤن  ٦ظل٪ ٍو
٧لحهما هٓغ بلى ؤظؼاء ال٨خاب ٖلى ؤجها ٦خب مؿخ٣لت. 

ُت ٖلى ؾٗت ٖلمه وجض٫ خ٣ى٫ ٦خبه  اإلاٗٞغ
، ٞهى بطا ؤهمىطط للمش٠٣ ألاصًب  ُت ٨ٍٞغ ومىؾٖى

 .  والٗالم في ٖهٍغ
و٦خاب "اإلا٩اٞإة نىعة هانٗت ٖما ونلذ الُه ال٣هت 
الىا٢ُٗت في ال٣غن الغاب٘، إلاا ًخمحز به مً ٢ضعة ٖلى 
 ، غ الخُاة الاظخماُٖت والؿُاؾُت في ٖهٍغ جهٍى

ى ه٨هت قٗبُت وبؿاَت قضًضة مدببت، باإلياٞت بل
واضخت ٖلى مؿخىي الصخهُاث واللٛت، ٞهى 
ت ٦شحرة ؤقاع  ٌؿخسضم حٗبحراث ومٟغصاث ٖامُت مهٍغ
بلحها ػ٧ي مباع٥ في صعاؾخه ال٣ُمت ٖىه في ٦خابه "الىثر 

 الٟجي في ال٣غن الغاب٘.
٦ما ٣ًى٫ ص. مدمض  –ظٗلذ مىه مهضعًا ؤصبًُا هاصعًا 

حن وج٣ -عظب الىجاع  الُضَم، وما ًهىع خُاة اإلاهٍغ
ٌٗاهىهه مً ٢هغ ؾُاسخي وايُهاص ٖؿ٨غي وزلل 
ا٢خهاصي ببان خ٨م الضولت الُىلىهُت(. ومما ال ق٪ 
ً الضولت  ُٟت ؤخمض بً ًىؾ٠ في صواٍو ُٞه ؤن ْو
ت  ؤجاخذ له الاجها٫ ب٣ًاًا الكٗب ومك٨الجه ومٗٞغ
ص٢اث٤ خُاجه، باإلياٞت بلى اقخٛاله بالؼعاٖت 

ظمُ٘ ٞئاث الكٗب والخجاعة، ٣ٞض ُٚى ال٨خاب 
بًا، ٧ل طل٪ بلٛت بؿُُت وظمُلت.  ج٣ٍغ

٢ؿم ؤخمض بً ًىؾ٠ ٦خابه بلى زالزت ؤ٢ؿام: ٢ؿم 
ًدخىي ٖلى بخضي وزالزحن ٢هت ٢هحرة خى٫ م٩اٞإة 
 ً كٍغ الجمُل بالجمُل، و٢ؿم زان ًًم بخضي ٖو
٢هت في م٩اٞإة ال٣بُذ بال٣بُذ، و٢ؿم زالض في حؿ٘ 

ال٨خاب ظمُٗا ٖكغة ٢هت في خؿً ال٣ٗبي. و٢هو 

                                                 
حن ط 174  61م  5البٛضاصي َضًت الٗاٞع
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بت مً  ا وج٨شُٟها، وبلٛتها الؿلؿتال٣ٍغ جدؿم ب٣هَغ
 عوح الكٗب وهبٌ الخُاة.

وال ًسٟى ما في ال٨خاب مً عؾالت اظخماُٖت بنالخُت، 
ُب في ٞٗل الخحر والخدظًغ مً ٞٗل  ج٣ىم ٖلى التٚر
ىا٢به، وبض عوح ألامل والخٟائ٫ في مىاظهت  الكغ ٖو

مىيٕى التربُت ألاػماث، باإلياٞت بلى اَخمامه ب
ت في  والؿلى٥ الاظخماعي وجدىالث الىٟـ البكٍغ
ى ما ًجٗل ال٨خاب ٦ىا  مىاظهتها ْغوٝ الخُاة، َو
٢ههًُا ه٣ضًًا بنالخًُا، وعؾالت اظخماُٖت مً مال٠ 

 175واؾ٘ الٗلم هبُل الٛاًت والُمىح.
 اإلا٣امت:

ًٞ اإلا٣امت ًٞ ٖباسخي ًمشل زالنت جُىع ال٨خابت 
ت الٟىُت في ال ٣غن الغاب٘ الهجغي، ٞهى ًمشل الىثًر

اإلا٩اهت التي بلٛها الىثر الٗغبي في مىاظهت الكٗغ، بٗض 
ؤن اعجٟ٘ قإن ال٨خابت في اإلاجخم٘ الٗباسخي، و٢ض ال 
هبالٜ بن ٢لىا بن اإلا٣امت ٧اهذ اإلاىاٞـ الخ٣ُ٣ي 
للكٗغ الٗغبي مً خُض ٢ضعتها ٖلى الجم٘ بحن آلالُخحن 

ت، لخبضو ٦إجها  اإلادُت الٟىُت التي ال٨خابُت والكٍٟى
اؾتراح ٖىضَا ؤلابضإ الٟجي الٗغبي بٗض جُىعاث 

 ٦شحرة ؤنابذ اإلاجخم٘ والش٣اٞت واللٛت. 
واإلا٣امت ًٞ ًسخهغ مغخلت مً الش٣اٞت الٗغبُت 
بؿماث يٟٗها و٢ىتها، وهي مدُت مهمت ؤزغي مً 

ت التي َبٗذ َظا الٗهغ .  مدُاث السخٍغ
 بضٌ٘ الؼمان ووكإة ًٞ اإلا٣امت:

ؤبى الًٟل ؤخمض بً الخؿحن، ل٣ب ببضٌ٘ الؼمان َى 
الهمظاوي، ولٗل َظا الل٣ب ظاء مخإزغًا، و٢ض عؤي ص. 
ٖبض الغخمً ًاغي ؤن ؤو٫ مً ل٣به بهظا الل٣ب 
الشٗالبي في )ًدُمت الضَغ(، ٢ض ج٩ىن السجٗت صٞٗذ 

 به بلى طل٪ في ٢ىله: 
   176"َى بضٌ٘ الؼمان ومعجؼة َمضان"

                                                 
ص.ع٧ان الهٟضي الًٟ ال٣هصخي ختى مُل٘ ال٣غن الخامـ الهجغي  175
 179م
 61عؤي في اإلا٣اماث م 176

ي بالص ٞاعؽ، وصعؽ ٖلى ؤبي ولض ووكإ بهمظان قمال
الخؿحن ابً ٞاعؽ، واهخ٣ل بلى ظغظان وؤ٢ام بها مضة 
مخهاًل بإبي ؾٗض مدمض بً مىهىع ، زم اهخ٣ل بلى 
هِؿابىع ؾىت ازيخحن وزماهحن وزالزمئت خُض ؤملى ٞحها 
م٣اماجه، و٢ض اؾخٗغ بِىه وبحن ؤبي ب٨غ الخىاعػمي 

 177نغإ ومؿاظالث بلى ؤن ماث الخىاعػمي.
 ٠ٍ اإلا٣امت:حٗغ 

ٌٗٝغ ػ٧ي مباع٥ اإلا٣امت بإجها ال٣هو ال٣هحرة التي  
ًىصٖها ال٩اجب ما ٌكاء مً ٨ٞغة ؤصبُت، ؤو ٞلؿُٟت، 
ؤو زُغة وظضاهُت، ؤو إلادت مً إلاداث الضٖابت 

ى حٍٗغ٠ ٖام ًىُب٤ ٖلى ظمُ٘ 178واإلاجىن  ، َو
ال٣هو ال٣هحرة، وال ًٓهغ زهىنُت اإلا٣امت. في 

 خحن ٌٗٝغ 
اإلا٣اماث بإجها هٕى مً ال٣هو ص. قىقي ي٠ُ 

حها جضوع مداوعة  ال٣هحرة جدٟل بالخغ٦ت الخمشُلُت، ٞو
بحن ؤخضَما ِٖسخى بً َكام وآلازغ ؤبا الٟخذ 

ى حٗغی٠ ٖلى ؤَمُخه  179ؤلاؾ٨ىضعي  ال ًلم  -، َو
بجمُ٘ ٖىانغ اإلا٣امت، وبهما ًغ٦ؼ ٖلى الجاهب 

 الخىاعي ٞحها.
٢هت  ؤما ص. ظمُل ؾلُان ُٞٗٝغ اإلا٣امت بإجها

. 181نٛحرة حٗخمض ٖلى خاصر ٍَغ٠، وؤؾلىب مىم٤
غي ؤجها همِ ظضًض في ألاصب الٗغبي، وبىاء ظمُل  ٍو
٣ًىم ٖلى صٖامخحن ؤنُلخحن ؤوالَما: خاصر وا٢٘ ؤو 
ً مه٣ى٫ له زهاثهه  ، والشاهُت: ؤؾلىب مٍؼ مستٕر

ى  181اإلاٗغوٞت التي اهخهى بلحها جُىع ال٨خابت ، َو
٩اص ًٟي حٍٗغ٠ ًجم٘ بحن الك٩ل واإلاً مىن، ٍو

                                                 
معجم ألاصباء، (. ۱۰۳ - 756)الباب الخامـ: م  4( ًدُمت الضَغ، ط  177
ُان، ط717و  161، م ۲ط  ُاث ألٖا ، ٢ُل بهه ماث مؿمىما، و٢ُل ۳. ٞو

بهه ؤنِب بُٛبىبت ٢ضًٞ ْىا ؤهه ماث زم ؤٞا١ في ٢بٍر وؾم٘ نىجه في 
 اللُل ٞىبل ٖىه ٞىظض مُخا مً َى٫ ال٣بر و٢ض ؤمؿ٪ لخُخه بُضٍ!

 .747، م ٥1 )ػ٧ي(، الىثر الٟجي في ال٣غن الغاب٘، ط باع  178
 .746الًٟ ومظاَبه في الىثر الٗغبي، م  179
 71ًٞ ال٣هت واإلا٣امت، م 181
 ۲۰. ۱۳هٟؿه، م  181
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بالٛغى، ٚحر ؤهه ال ًدضص زهىنُت اإلا٣امت جدضًضا 
 ص٣ُ٢ا .

 حؿمُتها:
ًجمل ص. ٖبض اإلال٪ مغجاى جُىع مهُلر اإلا٣امت بإن 
ى اؾم م٩ان، زم  لٟٔ )م٣امت(اقخ٤ مً )٢ام(، َو

ؤي  -جىؾ٘ ُٞه ٖلى ٧ل ما ٣ًا٫ في َظٍ اإلا٣امت 
مً ٧لمت ؤو زُبت، زم جُىع مضلى٫ َظا  -اإلاجلـ 

اللٟٔ ختى ناع مهُلخًا زانًا ًُل٤ ٖلى خ٩اًت، 
وؤخُاها ٖلى ؤ٢هىنت لها ؤبُا٫ مُٗىىن، وزهاثو 

، ٣ٞض 187ؤصبُت زابخت، وم٣ىماث ٞىُت مٗغوٞت
اؾخسضم لٟٔ اإلا٣امت في الكٗغ الٗغبي بمٗجى اإلاجلـ 
ؤو مىي٘ ٣ًام ُٞه، ؤو الجماٖت مً الىاؽ ًجخمٗىن 

ٌ ٖلى في مجلـ ؤو مى٠٢ للٟهل في زهىمت ؤو خ
. ؤما في الىثر الٗغبي ٣ٞض اؾخٗمل اللٟٔ 182الخحر

ٖىض الجاخٔ باإلاٟهىم الؿاب٤، و٧ان ابً ٢خِبت مً 
ُٓت  ؤواثل ال٨خاب الظًً ؤَل٣ىا ٖلى ألاخاصًض الٖى
التي ٣ًىم بها زُباء ؤمام زلٟاء ؤو ؤمغاء لٟٔ 
)م٣اماث(، و٢ض ؤٞغص ٞهاًل ؛ "ُٖىن ألازباع" بٗىىان 

الخلٟاء واإلالى٥"، و٦ظل٪ ٞٗل "م٣اماث الٗباص ٖىض 
ض" ، بط ٧ان 184ابً ٖبض عبه في ٦خاب "ال٣ٗض الٍٟغ

ٗٓىجهم بسُبت  اص ًٟضون ٖلى اإلالى٥ َو بٌٗ الَؼ
مازغة، ٦ما ٧ان ًٟٗل ٖمغو بً ٖبُض م٘ اإلاىهىع. ؤما 
ٓت والخُبت،  ٖىض اإلاؿٗىصي ُٞضو مٗىاَا خى٫ اإلاٖى

 .185وال ًخُىع مٟهىم اإلا٣امت ٖىض ال٣الي
 إلا٣اماث:وكإة ًٞ ا

َل وكإ ًٞ اإلا٣امت مى٣ًُٗا ٖما ٢بله مً ٞىىن 
ال٨الم؟ بالخإ٦ُض ال، ٞال ًم٨ً لًٟ ؤن ًىلض بال ظظوع، 
ول٨ً َظٍ الجظوع ال حٗجي ؤبضؤ ؤجها الشمغة طاتها، 
ولظل٪ ال هخ٤ٟ م٘ عؤي مدؿً ًىؾ٠ في ؤهه "مً ٚحر 
اإلا٣ٗى٫ ؤن ًٟغى ًٞ اإلا٣امت ظضاعجه ب٨خابي 

                                                 
 .۳۲ًٞ اإلا٣اماث في ألاصب الٗغبي، م  187
 .۳۱هٟؿه، م  182
ض، ط242 - ۱۱۱، م ۲ُٖىن ألازباع، ط  184 - 158، م ۱. ال٣ٗض الٍٟغ

164. 
 ۲۲- ۳۱ماث في ألاصب الٗغبي، م ًٞ اإلا٣ا 185

غي  ٣ِٞ، ٞلها صون ق٪ ؤؾاؽ ُٞما  الهمظاوي والخٍغ
غي طل٪ مشل ال٣ى٫ بن اإلاهلهل ؤو٫ مً 186ؾب٣ها" ، ٍو

هٓم الكٗغ، والصخُذ ؤن قٗغا ٦شحرا م٣ٟىصا ٢ُل 
ً ال  ووظض ٢بله، ألن ًٞ اإلا٣امت ٧ان في ٖهغ الخضٍو
ً ؤمغًا  ت، ٞال ًم٨ً ؤن ٌٟٛل الخضٍو اإلاغخلت الكٍٟى

خاو٫  مهمًا ٦هظا، ٞال ؾبُل للم٣اعهت بحن الخالحن.
الباخشىن ؤن ًجضوا ؤنىال ٦شحرة للم٣اماث، بضاٞ٘ 
الًٟى٫ الٗلمي، ول٨ً لم ًلبشىا ؤن اوؿا٢ىا وعاء 
بٚغاءاث البدض، ٞسلُىا ؤخُاهًا بحن الجظوع والشمغة، 
ت(،  ومىظ ال٣ضًم ٧ان ألاصباء مكٛىلحن ب٨ٟغة )ألاولٍى
ت  بلى خض جإل٠ُ ٦خب في َظا الكإن، وؤٚغوا بمٗٞغ

ال٫ وؤو٫ مً قبب وؤو٫ مً ؤو٫ مً و٠٢ ٖل ى ألَا
٢ا٫ ٦ظا، بلى ٚحر طل٪ مً ؤمىع بضث ٚالبًا ؤقبه 
سًُا.  بالًغب بالغمل ؤ٦ثر مجها بدشًا ٖلمًُا ؤو ج٣هًُا جاٍع
مً َىا ًجب ٖلُىا الخظع خحن هضعؽ وكإة ًٞ 
اإلا٣اماث، ٞال هسلِ بحن اإلاازغاث التي اؾخمض مجها 

سُت اليكإة الٟىُت.  ٖىانٍغ وبحن جاٍع
ض )ثً َـ( ٩۱۲۳اص الباخشىن ًجمٗىن ٖلى ؤن ابً صٍع

مبخ٨غ ًٞ اإلا٣اماث، وؤو٫ مً ؤقاع بلى طل٪ الخهغي 
غ آلاصاب( خحن ٢ا٫: "وإلاا عؤي ؤبا ب٨غ مدمض بً  في )َػ
ض ألاػصي ؤٚغب بإعبٗحن خضًشا، وط٦غ  الخؿً ابً صٍع
، واؾدىسبها مً مٗاصن  ؤهه اؾخيبُها مً ًىابُ٘ نضٍع

، وؤبضاَا لؤلب هاع والبهاثغ، وؤَضاَا لؤل٩ٞاع ٨ٍٞغ
والًماثغ، في مٗاعى ؤعجمُت، وؤلٟاّ زىقُت، 
٘ له  ٞجاء ؤ٦ثر ما ؤْهغ جيبى ًٖ ٢بىله الُباٙ، وال جٞغ
حجبها ألاؾمإ، وجىؾ٘ ٞحها؛ بط نٝغ ؤلٟاْها 
ت،  ومٗاهحها، في وظٍى مسخلٟت، ويغوب مخهٞغ
ٖاعيها ألعبٗمئت م٣امت في ال٨ىُت، جظوب ْغ٢ا، 

ؿىا، ال مىاؾبت بحن اإلا٣امخحن لٟٓا وال مٗجى، وج٣ُغ خ
٠ُ مؿاظلتها، وو٠٢ مىا٢لتها، بحن عظلحن ؾمى  ٖو
ؤخضَما ِٖسخى بً َكام وآلازغ ؤبا الٟخذ ؤلاؾ٨ىضعي، 
دىاٞشان السخغ، في مٗان  وظٗلهما ًتهاصًان الظع، ٍو

                                                 
 .۳۱۱9، صاع اإلاىاعة، الالط٢ُت: 1الٓىاَغ ال٣ههُت ٖىض الٗغب، ٍ  186
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ً، وجدغ٥ الغنحن، ًخُل٘ مجها ٧ل  جطخ٪ الخٍؼ
ى٠٢ مجها ٖلى ٧ل لُُٟت، ٟت، ٍو وعبما ؤٞغص  ٍَغ

 . 187ؤخضَما بالخ٩اًت، وزو ؤخضَما بالغواًت"
 ؤَضاٝ اإلا٣امت:

عؤي بًٗهم ؤن الهمظاجي وي٘ م٣اماجه لهضٝ حٗلُمي، 
ً هٟؿه ٖلى ال٨خابت  حٗلُم الىاقئت اللٛت وجمٍغ

، وعؤي بًٗهم آلازغ ؤن ٚغى ؤصخاب 188وؤلاوكاء
ت ٢بل ؤي شخيء آزغ،  َظا الًٟ جبُان م٣ضعتهم اللٍٛى

ى ما ظٗ . ٚحر ؤن َىا٥ مً عؤي 189له ٢ههًا باَخاَو
ت  ؤَضاًٞا ؤبٗض لًٟ اإلا٣امت ال ٣ًخهغ ٖلى َظٍ الؼاٍو
ال٣ًُت مً الغئٍت، ٣ٞض عؤي ص. ظمُل ؾلُان ؤن 
الٛاًاث الاظخماُٖت وألاصبُت ٧اهذ ؤظل ما عمى بلُه 
البضٌ٘ في م٣اماجه، ٞهى باإلياٞت بلى اإلاك٨الث 

بلى م٣انض ؤصبُت  ؤلاوؿاهُت التي ٌٗالجها، حهضٝ ؤًًاً 
جخمشل في: بْهاع ما ًم٨ً مً ز٣اٞت ٖامت واَإل في 
ش وألاصب واللٛت، الاهخٟإ بمل٨خه في الته٨م  الخاٍع
ٍغ لبٌٗ ألاخ٩ام  وؤلاضخا٥ والى٣ض الخل٣ي، ج٣ٍغ

م ال٨ٟغي  وبلى طل٪ ؤًًًا  191وآلاعاء في الى٣ض والخ٣ٍى
اإلال٪ مغجاى، وبن ٧ان ٌٗلي مً قإن ال٨ضًت ٞهي 

غة الغثِؿُت التي ج٣ىم ٖلحها ظمُ٘ مىايُ٘ ال٨ٟ
 .191اإلا٣امت، ٦ما ٣ًى٫ 

عؤًىا ٠ُ٦ قٛل الك٩ل الٟجي للم٣امت الباخشحن ؤ٦ثر 
مما قٛلهم الجاهب ال٨ٟغي ٞحها، ؤو الغؾالت التي 
جًمجها َظا الًٟ، ٞم٘ ب٢غاعها بإن اإلا٣امت ٧اهذ 
ا، ٞةجها في الى٢ذ هٟؿه لم  ًا في ٖهَغ جدضًًا ٞىًُا هثًر

زالُت مً اإلاًمىن ال٨ٟغي وألاَضاٝ الٗم٣ُت،  ج٨ً
وؾجري ٖىض صعاؾدىا للمال٠ الًمجي ؤن اإلا٣امت 
غًا  جدمل في زىاًاَا وظًٗا اظخماًُٖا قضًضًا، وهجاء مٍغ

. ً  لؼمً ٞاؾض اهدُذ ُٞه ال٣ُم وازخلذ اإلاىاٍػ
ت:  ال٣هت الغمٍؼ

                                                 
غ آلاصاب، ط 187  725، م ۳َػ
 .751- 748ي٠ُ )قىقي(، الًٟ ومظاَبه في الىثر الٗغبي، م  188
 .226ؾلیمان )مىسخي(، ألاصب ال٣هصخي ٖىض الٗغب، م  189
 .114 - ۳۳۲م ؾلُان )ظمُل(، ًٞ ال٣هت واإلا٣امت،  191
 .185- 184عجاى )ٖبض اإلال٪(، ًٞ اإلا٣اماث في ألاصب الٗغبي، م  191

هي ٢هت ج٩ىن ٚالبا ٖلى ؤلؿً الخُىان، حؿغبذ بلى 
بُت مً الخغاٞاث ال٣ضًمت، وهجض الظا٦غة الكٗ

ب٣اًاَا في ٦خب ألامشا٫، ٖىض ماعط الؿضوسخي 
واإلاًٟل الًبي ومً ظاء بٗضَما مً اإلاالٟحن 
٧اإلاُضاوي والٗؿ٨غي وؾىاَما، ول٨ً ٢هو الخُىان 
ت ؾخهبذ ٚاًت م٣هىصة في ٦خاب "٧لُلت  الغمٍؼ
وصمىت" الظي ظٗل مً َظا الىٕى ٞىا ٢اثما بظاجه ًغقى 

الىظضان، و٢ض عؤًىا ؤن ٦خاب "٧لُلت بال٨ٟغ و 
وصمىت"٧ان ٞاجدت ٖهغ ال٣هت ال٨خابُت، وؤن ؤَمُت 
َظا ال٨خاب ج٨مً في ؤهه ٢هو زالو، وق٩ل ٞجي 
عاسخ، وعؤًىا اَخمام ألاصباء به ومداولتهم هٓمه قٗغا 
وج٣لُضٍ هثرًا، والؾُما ما ويٗه ؾهل بً َاعون في 

ؿاعا لهظا اللىن جهاًت ال٣غن الشاوي، ول٨ىىا هالخٔ اهد
مً الخإل٠ُ هدى ٢غن وهه٠ ال٣غن، ولٗل مىاٞؿت 
ض في  ألاهىإ ال٣ههُت ألازغي التي ؤزظث جخَى
الظاث٣ت الكٗبُت، ٧اهذ الؿبب ألاؾاؽ في جغاظ٘ 
ال٣هو الغمؼي، بلى ؤن وي٘ بزىان الهٟا عؾالتهم 
ً التي جًمىذ جضاعي الخُىان ٖلى  الشاهُت والٗكٍغ

 ؾها مل٪ الجً .ؤلاوؿان في مد٨مت ًغؤ
جبضؤ الغواًت بـ "ٞهل في بُان بضء الخل٤"، و٠ُ٦ ٧ان 
ؤلاوؿان ٢ض جمضن وؤزً٘ الُبُٗت له، وسخغ 
الخُىان في مإعبه، زم بٗض َظا الخمهُض، جبضؤ الغواًت 
التي حٗبر ًٖ جظمغ الخُىان مً ْلم ؤلاوؿان. و٢ض 

ت  ٦ما ٣ًى٫ ؤخمض ؤمحن  –اؾخٛل بزىان الهٟا الغمٍؼ
ِ ٦خاب "٧لُلت وصمىت" و٧الىا لئلوؿان ٖلى هم -

٣اعن ص. مجضي قمـ الضًً بحن  ؤق٩ااًل وؤلىاهًا. ٍو
"٧لُلت وصمىت" وعؾالت "جضاعي الخُىاهاث ٖلى 
ؤلاوؿان" ٞحري ؤن ظلؿاث اإلاد٨مت في عؾالت بزىان 
الهٟا حكبه ألابىاب الغثِؿُت في "٧لُلت وصمىت"، وؤن 

ج٣ابل  الٟهى٫ التي جخلى ٧ل ظلؿت مً الجلؿاث
ُت التي حكخمل ٖلحها ؤبىاب "٧لُلت  الخ٩اًاث الٟٖغ
وصمىت". ٦ظل٪ ًغي ٞحها جُىعًا زُحرًا لًٟ ال٣هت ٖلى 
لؿان الخُىاهاث، ٣ٞض اهخ٣لذ بها مً مٛؼاَا الخل٣ي 
ب اإلاخىاو٫ الؿهل اإلاإزظ بلى مٛؼی  والاظخماعي ال٣ٍغ
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غظ٘ َظا بلى اٖخماصَم ٖلى  ٞلؿٟي باَجي بُٗض، ٍو
ايُت والُبُُٗتاإلاهاصع ال  .197ٟلؿُٟت والٍغ

وزالنت الغؾالت ؤهه او٣ٗضث مد٨مت إلادا٦مت 
ؤلاوؿان ؤمام مد٨مت الجً اتهم ٞحها ؤلاوؿان ببُكه 
لمه، "واج٤ٟ ؤن ولي ؤمغ اإلاؿلمحن مً الجً مل٪  ْو
٣ًا٫ له بحراؾذ الخ٨ُم. وخضر ؤن َغخذ الٗانٟت 
في و٢ذ مً ألاو٢اث مغ٦بًا مً ؾًٟ البدغ بلى ؾاخل 

غة التي ٌؿ٨جها َظا اإلال٪. و٧ان في اإلاغ٦ب ٢ىم ال جٍؼ
مً الخجاع والهىإ وؤٚىُاء الىاؽ، ٞسغظىا بلى جل٪ 
خىىا بما ٞحها مً الٟىا٦ه والب٣ى٫  غة، ٞو الجٍؼ
اخحن، وناص٢ىا ما ٞحها مً البهاثم والُُىع  والٍغ
والؿبإ والىخىف والهىام والخكغاث، في ؤلٟت ال 

 ٌكىبها جىاٞغ وال ق٣ا١ .
غة، وؤزظوا و  اؾخُاب الىاؽ اإلا٣ام في جل٪ الجٍؼ

ا،  ًخٗغيىن إلاا ٞحها مً الخُىاهاث لِسخغوَا ٞحر٦بَى
غبذ،  ؤو ًدملىا ٖلحها ؤز٣الهم، ٞىٟغث مجهم َو
خ٣اصَم ؤجها ٖبُض زغظذ  ٞسغظذ الىاؽ في َلبها اٖل
بت ؤلاوؿان في  ًٖ َاٖتهم. ٞلما عؤث الخُىاهاث ٚع

ماءَا وزُبا ءَا، وطَبذ بلى اؾخٗباصَا، ظمٗذ ٖػ
مل٪ الجً، وق٨ذ بلُه ما ل٣ُذ مً ظىع بجي آصم، 
ُم ٧ل نى٠ مً ؤنىاٝ  ٣ٗٞضث اإلادا٦مت، وج٩لم ٖػ
ىخه. ٞضاٞ٘  الخُىاهاث باتهام ؤلاوؿان بٓلمه ٖو
ؤلاوؿان ؤو٫ ألامغ بإن هللا حٗالى ؤباح له طل٪، ٣ٞا٫: 
وألاوٗام زل٣ها ل٨م ٞحها صٝء ومىاٞ٘ ومجها جإ٧لىن، 

دىن وخحن حؿغخىن[، و٢ا٫:  ول٨م ٞحها ظما٫ خحن جٍغ
ا وػٍىت [ و٢ا٫:  ]والخُل والبٛا٫ والخمحر لتر٦بَى
الدؿخىوا ٖلى ْهىعٍ زم جظ٦غوا وٗمت عب٨م بطا 
ُم البٛا٫: ؤحها اإلال٪، لِـ في  خم ٖلُه[. ٣ٞا٫ ٖػ اؾخٍى
مىا ؤجهم  شخيء مما ٢غؤ َظا ؤلاوسخي صاللت ٖلى ما ٖػ

جظ٧اع بىٗمت هللا ؤعباب وهدً ٖبُض، بهما هي آًاث 
ا ل٨م[، ٦ما ٢ا٫ سخغ الكمـ  ٖلحهم، ٣ٞا٫ سخَغ
اح. وو٠٢ الشٗبان ًخدضر  وال٣مغ، والسخاب والٍغ

                                                 
 .۳۱۱ 125قمـ الضیً )مجضي مدمض(، ٧لُلت وصمىت، م  197

ا نم ب٨م  ًٖ الخكغاث والهىام، و٢ا٫ بن ؤ٦ثَر
ٖمي، بال ًضًً وال عظلحن وال ظىاخحن وال مى٣اع وال 
مسلب، وال َعل ٖلى ؤبضائها، وال قٗغ وال وبغ وال 

ا ، وبن ؤ٦ثَر ٖغاة خٟاة، يٟٗاء ٣ٞغاء  نٝى
مؿا٦حن، بال خُلت وال خى٫ وال ٢ىة، وم٘ طل٪ 
ٞاإلوؿان َاظمها خُض ٧اهذ، و٢خلها ؤًىما وظضَا. 
٨ظا  وع١ ٢لب الشٗبان ٞضمٗذ ُٖىاٍ مً الخؼن... َو
ُم ٧ل نى٠ باتهام  ؤه٤ُ مال٠ الغؾالت ٢ى٫ ٖػ

 ؤلاوؿان بالٓلم والٗىذ .
ىص مً ألا  مم، وجُغ١ و٧ان ٢ض خًغ في اإلادا٦مت ٞو

ُم ٧ل ؤمت، وبجٗل الججي ٣ٌٗب  مً َظا بةهُا١ ٖػ
ا، بخٗضاص  ُم ألامت بما في حٗضاص مٟازَغ ٖلى ٢ى٫ ٖػ
ىضمج في زىاًا َظٍ اإلادا٦مت َٝغ لُُٟت في  مٗاًبها، ٍو

باج٘ الخُىان"  .192الٟلؿٟت َو
 ال٣هت الٟلؿُٟت والى٣ضًت:

جُىعث ال٣هت الٗغبُت بلى ق٩ل ومىيٕى ظضًضًً، 
ؿمُه ال٣هت الٟلؿُٟت والى٣ضًت، التي ؤٞاصث في ما و

مً ظمُ٘ بم٩اهاث ؤهىإ ال٣و ألازغي، ٣ٞض ؤزظث 
مً ال٣و الىا٢عي ؤخضازا وؤزباعًا، ومً ال٣و 
الغمؼي اؾخُغاصا وحؿلؿاًل وحصخُهًا للخُىان، ومً 
ال٣هت الضًيُت وألاؾُىعٍت وال٣هت الكٗبُت 
ٟذ ٞحها الجً  الخغاُٞت ؤمضاء زُالُت واؾٗت ْو
وال٩اثىاث الُٛبُت والخغاُٞت في الخضر، ومً اإلا٣امت 

 ج٣ىُت اللٛت ؤخُاها.
ومً الُبُعي ؤن ج٩ىن َظٍ ال٣هت ٢هت هسبت، ألجها 
جخىظه بلى مساَب مش٠٣ ٖاٝع بمجا٫ اللٛت وألاصب 
والٟلؿٟت، ٞهي ج٣ضم ؤ٩ٞاعا ٞلؿُٟت ٖم٣ُت بُٗضة 
ًا ز٣اُٞاً   ًٖ اَخمام ؤلاوؿان الٗاصي، ؤو حٗالج مىيٖى

 وؤصبًُا ال حهم بال ألاصباء وال٨خاب .
 ال٣هت الٟلؿُٟت: -ؤ 

                                                 
. والغؾالت في: عؾاثل بزىان الهٟا 167 - 161، م ۱ْهغ ؤلاؾالم، ط  192

ضاث(، ط  بٗذ الغؾالت مؿخ٣لت بٗىىان . ۲۱۱ - ۳۱۱، م ۲)ٍ. ٍٖى َو
ُىاهاث ٖلى ؤلاوؿان" ٢ضم لها ٞاعو١ ؾٗض، ووكغتها صاع آلاٞا١ "جضاعي الخ

 الجضًضة ببحروث.
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و٧اهذ والصة ال٣هت الٟلؿُٟت مىظ ال٣غن الشالض 
َـ( ٢هت 761الهجغي خحن جغظم خىحن بً بسخا١ )ث

، وعبما ٧اهذ 194"ؾالمان وؤبؿا٫" ًٖ الُىهاهُت
جغظمت َظٍ ال٣هت بضاٞ٘ البٗض الٟلؿٟي الظي ٞحها 

ى ما ًىضعط يمً اَخما م الٗغب بالٟلؿٟت َو
الُىهاهُت، بط لم حهخمىا ٦شحرا بال٣هو الُىهاهُت وال 
ألاؾاَحر، ٣ٞض ٧اهىا ًغون الُىهان ؤمت الٟلؿٟت 
والٟغؽ ؤمت ال٣هو، ولٗل الؿبب ٌٗىص بلى ؤن 
ان  اإلاترظمحن ًٖ الُىهاهُت ٧اهىا مً الىهاعي الؿٍغ
الظًً ٧اهىا ًإهٟىن مً ألاؾاَحر الىزيُت، ؤما 

ًٖ الٟاعؾُت ٩ٞاهىا مً اإلاجىؽ اإلاخدىلحن اإلاترظمىن 
بلى ؤلاؾالم )مشل ابً اإلا٣ٟ٘( الظًً حهمهم بخُاء جغار 

 ٢ىمهم بهىعة مً الهىع.
َـ( لُال٠ ٢هدُه  478زم ظاء ابً ؾِىا )ث  

الٟلؿُٟخحن "حي بً ٣ًٓان" و"ؾالمان وؤبؿا٫"، 
 ٤ لُاؾـ بظل٪ ههج َغح ألا٩ٞاع الٟلؿُٟت ًٖ ٍَغ

الى٣ضًت و٧ان ٚغيها الى٣ض  ال٣هو. ؤما ال٣هت
الاظخماعي وألاصبي، ٞىلضث مً مضاص ابً قهُض في 
"عؾالت الخىاب٘ والؼواب٘"، وؤبي الٗالء اإلاٗغي في "عؾالت 

 الٟٛغان" .
 :195حي بً ٣ًٓان - ۳

٢هت حي بً ٣ًٓان ال ًم٨ً ؤن ج٣غؤ مً ٚحر ٞ٪ 
ت.  عمىػَا، ولظل٪ ؾىداو٫ جلخُهها م٘ صالالتها الغمٍؼ

ؾِىا في ٢هخه اإلادملت بالغمىػ الٟلؿُٟت ًغوي ابً 
٣اثه، ؤ٢بل ٖلُه  ؤهه خحن ٧ان م٣ُما في بالص بغػة م٘ ٞع
قُش َاًٖ في الؿً، ول٨ىه ٢ىي لم جخٛحر خاله ٦ما 
حٛحر ظؿمه، ٞدُاٍ وبضؤ ٌؿإله ًٖ ٦ىه ؤخىاله، 
٣ٞا٫ له بهه حي بً ٣ًٓان وبلضٍ بِذ اإلا٣ضؽ 

ؿ خه الؿُاخت في ؤ٢ُاع الٗىالم. َو إله ًٖ ٖلم وخٞغ
الٟغاؾت ٣ُٞى٫: "بن ٖلم الٟغاؾت إلاً الٗلىم التي 
جى٣ض ٖاثضتها ه٣ضا ُٞٗلً ما ٌؿٍغ ٧ل مً سجُخه، 

                                                 
 .۱۰۰الىجاع )مدمض عظب(، الىثر الٗغبي ال٣ضًم، م  194
حي بً ٣ًٓان البً ؾِىا وابً َُٟل والؿهغوعصي، جذ: ؤخمض ؤمحن، صاع  195

 (.1959اإلاٗاٝع للُباٖت واليكغ )

٩ُٞىن جبؿُ٪ بلُه وج٣له٪ ٖىه بدؿبه"، 
ؿخٌُٟ في ال٨الم اإلاغمؼ ٖما ًدهل لئلوؿان ب٣ىة  َو
ٖلم الٟغاؾت مً جمُحز بحن الهض١ وال٨ظب والخ٤ 

ما ًل٣ٟه قاَض ا لؼوع )٢ىة الخسُل( ماصام والباَل، ٖو
الظي ًٖ ٌؿاٍع )ال٣ىة الكهىاهُت( والظي ًٖ ًمُىه 
)ال٣ىة الًٛبُت( ٌؿدبضان ببضهه، وال زالم بال 
بالٛغبت جإزظٍ بلى بالص ًخدغع ٞحها مً َاالء، "وبط الث 
خحن جل٪ الٛغبت وال مدُو ل٪ ٖجهم ٞلخُلهم ًض٥ 

ى ولُٛلبهم ؾلُاه٪"، ٞاؾتهضي َظا الكُش وؤ٢بل ٖل
ههاثده، ول٨ً ال ؾبُل بلى الاه٣ُإ بلُه ألهه ما صام 
ٗىص بلى  ه حكضٍ بلحهم. َو في بضهه ٞؿخٓل هىاٖػ
مؿاءلخه ًٖ ألا٢الُم، ٣ُٞى٫ له بن خضوص ألاعى 
زالزت، خض ًدضٍ الخا٣ٞان )ٖالم اإلاغ٦باث اإلادؿىؾت 
بان، خض  في ٖالمي ألاعى والؿماء(، وخضان ٍٚغ

١ )الهىعة(، ول٩ل واخض اإلاٛغب )الهُىلى( وخض اإلاكغ 
مجهما ن٣٘ ٢ض يغب بُجهما وبحن ٖالم البكغ خض 

اإلا٨دؿبىن مىت  -مذجىع لً ٌٗضٍو بال الخىام مجهم 
)ٖلم اإلاى٤ُ( لم ًخإث للبكغ بالُٟغة. وال ٣ًُ٘ جل٪ 
اإلاهامه الٟانلت بال مً ٌٛدؿل بخل٪ الٗحن الخغاعة 
 التي جمض جهغًا ٖلى البرػر، مً اٚدؿل مجها ز٠ ٖلى
ؿإله ًٖ الخض الٛغبي )الهُىلى(، ُٞجُبه بإهه  اإلااء. َو
بدغ ٦بحر خامئ ؾماٍ ال٨خاب ؤلالهي "ُٖىا خمئت"، ال 
ٖماع له بال ٚغباء ًُغئون ٖلُه، ول٨ىه ال ًب٣ي ؤخضًا 
مً ال٩اثىاث الٟاؾضة ألهه ال ٣ًبل الهىع، "ٞتري 
ؤلاوؿان ٢ض ظلله مؿ٪ بهُمت وهبذ ٖلُه ؤزِض مً 

خا٫ ٧ل ظيـ آزغ، ٞهظا ب٢لُم الٗكب، و٦ظل٪ 
زغاب ؾبش مصخىن بالٟتن والهُج والخهام والهغط 
ٌؿخٗحر البهجت مً م٩ان بُٗض، وبحن َظا ؤلا٢لُم 
وب٢لُم٨م )الىٕى ؤلاوؿاوي( ؤ٢الُم ؤزغي )اإلاٗضهُت 
والىباجُت والخُىاهُت("، ول٨ً وعاءٍ مما ًلي مدِ 

ؤ٢غب  ؤع٧ان الؿماء ب٢لُما قبحها به في الخالء، ول٨ىه
بلى ٧ىة الىىع، والٗماعة ُٞه مؿخ٣غة، ول٩ل ؤمت ن٣٘ 
مدضوص، وؤ٢غبها ب٣ٗت ؾ٩اجها نٛاع الجشض خشار 
ا  خلَى الخغ٧اث ومضجها زماوي مضن )ٞل٪ ال٣مغ(، ٍو
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ممل٨ت ؤَلها ؤنٛغ ظششًا حهخمىن بال٨خابت والىجىم 
والُلؿماث والهىاج٘ الض٣ُ٢ت )ٞل٪ ُٖاعص( مضجها 

ه٠ باقي اإلاما مل ٧ل مجها، حؿ٘. ٍو ل٪ )ألاٞال٥( ٖو
ا ممل٨ت ٦بحرة الٗماع )ٞل٪ البروط(، وبٗضَا  وآزَغ
ممل٨ت )الٟل٪ الخاؾ٘( ٖماع الغوخاهُىن مً اإلاالث٨ت 
لحها  ال ًجزلها البكغ ومجها ًجز٫ ٖلى مً ًلحها ال٣ضع. ٍو
ب٢لُم )الٟل٪ الٗاقغ ؤو ٖلت الٗلل( ال ٌٗمٍغ بكغ وال 

ؤلا٢لُمحن ًخهل هجم وال شجغ وال حجغ. وبهظًً 
ألاعيىن والؿماواث والٗبىع بُجهما ٖبىع في ممال٪ 
الجماص والىباث والخُىان ختى اإلامل٨ت ؤلاوؿاهُت التي 
ًخهٝغ في ؤمىعَا ٢غها الكُُان، ٢غن ًُحر )ال٣ىي 
ما  اإلاضع٦ت في ؤلاوؿان( و٢غن ٌؿحر )ال٣ىي اإلادغ٦ت(، َو

ر ٞحها ٢بُلخان )ال٣ىة الًٛبُت وال٣ىة الكهىاهُت( وجُح
حها ؾ٨٪ زمـ  الكُاَحن )ال٣ىة اإلاخسُلت(، ٞو
ض )ؤلاصعا٥( جىنل ألازباع بلى  )الخىاؽ الخمـ( للبًر
مغنض بباب ؤلا٢لُم الظي ًى٣لها بلى زاػن ٌٗغيها 
ٖلى اإلال٪ )الىٟـ ؤلاوؿاهُت(، ٞال٣غن الؿُاع ب٣بُلخُه 
ً له ؾىء الٗمل، مً ٢خل وؤطي،  ٍؼ ًتربو لئلوؿان ٍو

، وال٣غن الُُاع ٞةهه ٌؿى٫ له ؤو ٞدكاء ومى٨غ
هىع لضًه خؿً الٗباصة  الخ٨ظًب بما ال ًغي ٍو
، وؤن ال وكإة ؤزغي وال ٢ُىم ٖلى  للمُبٕى واإلاهىٕى
اإلال٩ىث. ومً ال٣غهحن َىاث٠ تهضي بهضي اإلاالث٨ت ٢ض 
ذ ًٖ ٚىاًت اإلاغصة وج٣ُضث ؾحر الُُبحن مً  هٖؼ
الغوخاهُحن،ٞهي جسالِ الىاؽ وال حٗبض بهم، وهي 
الجً )ال٣ىة اإلاخ٣ٗلت مً الخىاؽ(، ووعاء َظا ؤلا٢لُم 
ب٢لُم ؾ٨ىخه اإلاالث٨ت ألاعيُىن وهي َب٣خان: ؤماعة 
)ٖلمُت( وماجمغة )ٖملُت(، تهبُان بلى ؤ٢الُم الجً 
ا وجمٗىان في الؿماء ع٢ُا )الىٟىؽ  وؤلاوـ ٍَى
الىا٣َت(، ومً اؾخُإ ٖبىع َظا ؤلا٢لُم "زلو بلى 

ت الخل٤ ألا٢ضم، ولهم مل٪  ما وعاء الؿماء ٞلمذ طٍع
واخض مُإ، ٞإو٫ خضوصٍ مٗمىع بسضم )الىٟىؽ 
ٓم )هللا( ٖا٦ٟحن ٖلى الٗمل  الٟل٨ُت( إلال٨هم ألٖا
م ؤمت بغعة مجغصون مً  اإلا٣غب بلُه ػلٟي"، َو
الكهىاث والًٛب، مخمضهىن ٌؿ٨ىىن ٢هىعا وؤبيُت 

ت )ألاٞال٥( مخِىت، وبٗضَم "ؤمت ؤقض ازخالَا  ؾٍغ
بمل٨هم مهغون ٖلى زضمت  196الغوخاهُت( )الخضوص

اإلاجلـ باإلاشى٫، م٨ىىا مً الخٟٝى خى٫ اإلاجلـ 
لى "ومخٗىا بالىٓغ بلى وظه اإلال٪ وناال ال اهٟها٫  ألٖا
ُٞه، وخلىا جدلُت الل٠ُ في الكماثل والخؿً 
والش٣اٞت في ألاطَان والجهاًت في ؤلاقاعاث والغواء الباَغ 

، ويغب ل٩ل واخض والخؿً الغاج٘ والهُئت البالٛت
مجهم خض مدضوص وم٣ام مٗلىم وصعظت مٟغويت ال 
م )ال٣ٗل  ًىإػ ٞحها، وؤصهاَم مجزلت مً اإلال٪ َى ؤبَى
ىه نضع بلحهم زُاب  م ؤوالصٍ وخٟضجه، ٖو الٟٗا٫( َو
م ال ٌكُسىن، وؤما مل٨هم ٞال  اإلال٪ ومغؾىمه، َو
ٌؿخُإ ونٟه وال جمشُله "بل ٧له لخؿىه وظه، 

د٣غ ٦غمه ولجىصٍ ًض، ٌٗ ٟي خؿىه آزاع ٧ل خؿً، ٍو
هٟاؾت ٧ل ٦غم، ومتي َم بخإمله ؤخض مً الخاٞحن 
ه ٞإب خؿحرا ٩ًاص  خى٫ بؿاَه ٌٚ الضَل َٞغ
بهٍغ ًسخ٠ُ ٢بل الىٓغ بلُه، و٧ان خؿىه حجاب 
خؿىه، و٧ان ْهىعٍ ؾبب بُىهه، و٧ان ججلُه ؾبب 
زٟاثه، ٧الكمـ لى اهخ٣بذ ٌؿحرًا الؾخٗلىذ ٦شحرًا، 

جىن مً صهى ٢ىاَم صون مالخٓخه. زم ٣ًى٫ وبهما ًا 
الكُش حي بً ٣ًٓان في الخخام : "لىال حٗؼبي بلُه 
بمساَبخ٪ مىبها بًا٥ ل٩ان لي به قاٚل ٖى٪، وبن 

 قئذ اجبٗجي بلُه والؿالم".
ٞخذ ابً ؾِىا الباب إلاً ظاء بٗضٍ، ٞإنبدذ ٢هت 
"حي بً ٣ًٓان" مىُل٣ًا للخٗبحر ًٖ ٞلؿٟت ٧ل ٧اجب 

خه، ٞ َـ( 581إل٠ مشلها ُٞما بٗض ابً َُٟل )ثوعٍئ
َـ(، وجٟى٢ا ٖلُه مً الىاخُت 587والؿهغوعصي )٢خل 

الٟىُت، ٣ٞض ٧اهذ الٗىانغ الؿغصًت ٞحهما ؤبغػ وؤ٢ىي 
 وؤظمل .

 ال٣هت الى٣ضًت:
 الخىاب٘ والؼواب٘:

مال٠ َظٍ الغؾالت َى ؤبى ٖامغ ؤخمض بً ؤبي مغوان 
اإلال٪ مً ٖبض اإلال٪ بً مغوان بً ؤخمض بً ٖبض 

                                                 
ا ؤخمض ؤمحن بال٣ٗى٫ الٟٗالت اإلا 196 ٟاع٢ت للماصة ؤنال )خاقُت م ٞؿَغ
إل ٖلى ألاصبُاث ؤلاؾماُٖلُت.57  (، و٢ض ؤزبدىا َظا اإلاضلى٫ مً زال٫ الَا
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م بًُ مً ُٟٚان، و٧ان ظض  قهُض، زم مً ؤشج٘ َو
ؤبُه ؤخمض بً ٖبض اإلال٪ وػٍغ الخلُٟت ألامىي الىانغ 
ٖبض الغخمً الشالض، وؤو٫ مً حؿمى بظي الىػاعجحن في 

 ألاهضلـ.
بت في زالٞت َكام بً   ولض ؤبى ٖامغ بً قهُض ب٣َغ

الخ٨م بً ٖبض الغخمً الىانغ، في و٢ذ اؾدبضاص 
اإلاىهىع، و٧ان ؤبٍى ٖاماًل للمىهىع و٧ان الخاظب 

اة ؤبُه  ا، ولبض ؤبى ٖامغ مخهال باإلآٟغ بٗض ٞو زٍغ
اإلاىهىع، وبلٜ عجبت الىػاعة، وإلاا ز٣ل ؾمٗه ٢ٗض به 
ًٖ ال٨خابت لؤلمحر، و٢ض سجً في ٖهغ الخمىصًحن، 

 .197َـ476و٧ان الَُا ماظىا، وجىفي في ؾىت 
ىي ظملت ط٦غ له ٖضة ٦خب وعؾاثل لم ًب٤ مجها ؾ 

غاى عوٍذ في "الظزحرة" و"ًدُمت  عؾاثل مسخلٟت ألٚا
ا عؾالت "الخىاب٘ والؼواب٘" التي ؤزبتها  الضَغ" وؤقهَغ
جي ألاهضلسخي في ال٣ؿم ألاو٫ مً  ابً بؿام الكىتًر

غة"  .٦198خابه "الظزحرة في مداؾً ؤَل الجٍؼ
ًغي بُغؽ البؿخاوي ؤن "الخىاب٘ والؼواب٘" لم جال٠ 

وعصَا بغو٧لمان، وبهما بٗض ؾىت َـ ٦ما ؤ 414ؾىت 
َـ، وؤجها ج٣ضمذ "عؾالت الٟٛغان" بدؿ٘ ؾىىاث  414

غي ػ٧ي مباع٥ ؤجها ويٗذ في الٟترة 199ؤو ؤ٢ل . ٍو
َـ، في خحن ًغي ص. مهُٟى الؿُىفي ؤجها  417 - 412

ً  471 - 416صوهذ بحن ٖامي  غي ؤن صاٞ٘ جضٍو َـ، ٍو
ؿاؾه "الخىاب٘" شخصخي في اإلا٣ام ألاو٫ هاب٘ مً بخ

بإن ؤَل ٖهٍغ مً الكٗغاء وال٨خاب لم ًجزلٍى اإلاجزلت 
 التي جل٤ُ به لظل٪

م والخ٣ضًغ ٖىض الكٗغاء وال٨خاب  ًلخمـ الخ٨ٍغ
ألاٞظاط الظًً َم ؤٖلى ٢ضعا مً ؤَل ٖهٍغ 

ى ما ًخ٤ٟ م٘ عؤي البؿخاوي ؤًًا. 711ظمُٗا ، َو

                                                 
في . ۲۱و  ۲۲و  ۳۰و  ۱عؾالت الخىاب٘ والؼواب٘ )م٣ضمت االبؿخاوي(، م   197

، م 4الجلِـ الهالر، ط ( ۳۰۱. )162، 161، 161، 157الهٟداث: 
716. 

 .86و 62هٟؿه، م  198
 .95ىاب٘ والؼواب٘ )م٣ضمت االبؿخاوي( م عؾالت الخ 199
 74، م 1985مالمذ الخجضًض في الىثر ألاهضلسخي، ٖالم ال٨خب، بحروث:  711
 86و 

كحر البؿخاوي بلى جإزغ ابً قهُض الهمظاوي، في خحن  َو
في وص. مهُٟى الك٨ٗت وص. ٖبض اإلال٪ ًغي الؿُى

ا مً  حَر مغجاى جإزٍغ اإلا٣امت ؤلابلِؿُت جدضًضا ٚو
. ال ق٪ في جإزغ ابً قهُض اإلا٣اماث، في 711اإلا٣اماث

٠ُ ال٣هت في ه٣ض الكٗغاء وال٨خاب، وفي عوح  جْى
٣ت ال٣و مً  ت والته٨م، ول٨ىه ؤزظ ٍَغ السخٍغ

٨ غة مىعور ٖغبي ٢ضًم َى ٨ٞغة قُاَحن الكٗغاء، ٞو
الجً والؿٗالي، وق٤ له صعبًا زانا، هدى ال٣هت 

 الخُالُت الى٣ضًت التي جضوع في ٖالم مٟترى .
جمخُي ال٣هت نهىة الغؾالت، بط ًىظه اإلاال٠ 
زُابه بلى نض٣ًه ؤبي ب٨غ بً خؼم، ُٞظ٦غ له ٠ُ٦ 
حٗلم في نباٍ، و٠ُ٦ ؤن خبِبًا له ماث ٞإعاص عزاءٍ 

ح ر بً همحر" وؤجم له ٞإعجج ٖلُه، ٞخهىع له ظجي َى "َػ
الكٗغ، وؤنبذ جابٗه ًضٍٖى بإبُاث ل٣جها ٖىه، ُٞمشل 
ٍغ ؤعى  ىحي بلُه، زم ٌؿإ٫ ناخبه ؤن ًٍؼ له ٍو
الخىاب٘ والؼواب٘، ُُٞحر به ٖلى متن ظىاصٍ ختى ًجز٫ 
ت وؤبي  ٞغ واصي ألاعواح، ٞحزوع ؤصخاب امغت ال٣ِـ َو
يخهي ٖىض  جمام و٢ِـ بً الخُُم وقاٖغ الخمغة ٍو

إزظ  ناخب ى في ٧ل طل٪ ٌؿاظلهم ٍو اإلاخىبي، َو
ؤلاظاػة مجهم. زم ٌؿحر بلى ال٨خاب و٢ض اظخمٗىا في 
بض  حهم جاب٘ الجاخٔ ٖو بٌٗ اإلاغوط للمظا٦غة، ٞو
إزظان ٖلُه قٟٛه بالسج٘، زم  الخمُض ال٩اجب، ٍو
ك٩ى ؤمغ  ٣ًغؤ ٖلحهما عؾالت الخلىاء ِٞؿخدؿىاجها، َو

ؼعي بهاخب بضٌ٘ الؼمان، زم ًجحٍز ناخبا  خؿاصٍ ٍو
بض الخمُض قاٖغا وزُُبا .  الجاخٔ ٖو

زم ًدًغ م٘ ناخبه مجلـ ؤصب مً مجالـ الجً، 
يكضَم قٗغًا له،  ُٞضوع ال٨الم ٖلى بِذ للىابٛت، ٍو

٣ت التي جدؿً بها  بدض الججي في الٍُغ ٣ت  ۳۰۰ٍو ٍَغ
ؿخيكضٍ  ؾغ٢ت الكٗغ صون ؤن ًٟخطر ؤمغ ناخبها، َو

 ؤقٗاعًا.

                                                 
الك٨ٗت )مهُٟى(، . ۱۲- ۱۳عؾالت الخىاب٘ والؼواب٘ )البؿخاوي(، م  711

. الؿُىفي ٢214ؿم ألاصب،  -مىاهج الخإل٠ُ ٖىض الٗلماء الٗغب 
. مغجاى )ٖبض اإلال٪(، 75لىثر ألاهضلسخي، م )مهُٟی(، مالمذ الخجضًض في ا

 521ًٞ اإلا٣اماث في ألاصب الٗغبي، م 
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ان ٖلى هاص لخمحر الجً زم ٌؿحر م٘ ناخبه ٞ  ِكٞغ
ً لخماع وبٛل مً  وبٛالهم، ٞخضٍٖى للخ٨م في قٍٗغ

ض  –بٛلت ؤبي ِٖسخى  -ٖكا٢ها  وجخ٣ضم بوػة جٍغ
ىا ًيخهي ما ونلىا مً  ب، َو مىاْغجه في الىدى والٍٛغ

بضو ابً قهُض في الغؾالت ؾازغًا ها٢ما  717الغؾالت ٍو
لماثه، والؾُما الىدىي ألاهضلسخ ي ٖلى ؤصباء ٖهٍغ ٖو

ابً ؤلاٞلُلي، ُٞهىع جابٗت ؤخض الىداة باإلوػة عمؼ 
ى ما ٌٗبر ًٖ ؤػمخه في مدُُه  الخم٤ والسخاٞت، َو
الش٣افي، ٞازخاع للضٞإ ًٖ م٩اهخه ألاصبُت والهجىم 
ٖلى زهىمه ق٨ال ٚحر ج٣لُضي، َى "ال٣هت الى٣ضًت" 
ى مد٤ في طل٪، ٞةهه  جىؾل به الخإزحر ٚحر الٗاصي، َو

الت ٖاصًت ل٩ان مشل ٚحٍر مً لى هجا ٖهٍغ بغؾ
ىٟغص  ال٨خاب، ول٨ىه َىا وؿُج وخضٍ ًىماػ مجهم ٍو

 ٖجهم بًٟ زالض.
 ال٣هت الكٗبُت:

لب  ْل ٖامت الكٗب ًخل٣ىن ال٣هت ؾماًٖا ٖلى ألٚا
لخٟصخي ألامُت بُجهم، ولٗضم ٢ضعتهم ٖلى اعجُاص مجالـ 
الُب٣ت ألاعؾخ٣غاَُت، ٦ما في ْاَغة ال٣هام التي 

اإلاغخلت وجُىعث، وػاص ب٢با٫ الىاؽ  امخضث في َظٍ
ٖلحها، بلى خض باجذ حك٩ل زُغا ٖلى الش٣اٞت الضًيُت 
الغؾمُت، مما صٞ٘ ببٌٗ ال٣ٟهاء بلى الخهضي لها، 
لى عؤؾهم ابً الجىػي في "٦خاب ال٣هام  ٖو
ت َظٍ ال٣هت ال ًمى٘ مً  ً"، ٚحر ؤن قٍٟى واإلاظ٦ٍغ

ت جُىعَا ٦خابًُا ؤًًًا، ألن ال٣هام ٧اهىا بداظ
ا لهم  َغ صاثمت بلى الجهل مً مىاَل ال٣و التي ٞو
الىعا٢ىن، بياٞت بلى خاظت الُب٣ت الٗلُا مً 
اَُتها ومخٗتها الٟىُت با٢خىاء ٦خب  اإلاجخم٘ بلى ٞع
ألاؾماع والخغاٞاث، وفي َظا الٗهغ اػصَغ الخإل٠ُ 
والترظمت في مشل َظا الىٕى مً الًٟ، وؤٚلب الًٓ ؤن 

ى الىع١ وفي نمذ الخبر َظا ال٣و الضهُىي هطج ٖل
٢بل ْهىع الؿحرة الكٗبُت في الٗهغ الٟاَمي، إلاا ُٞه 
ت  مً ٞدل وحٗهغ ال ًىاؾب م٣ام الغواًت الكٍٟى

                                                 
 98عؾالت الخىاب٘ والؼواب٘ )م٣ضمت االبؿخاوي( م 717

اإلاباقغة في اإلاجالـ الكٗبُت، ٞكخان ما بحن لٛت 
الؿحرة الكٗبُت التي جلمذ وال جهغح وبحن لٛت "ؤل٠ 

دت الٟا٢ٗت!  لُلت ولُلت" الهٍغ
ظ٦غ ابً الىضًم ) َـ(، في اإلا٣الت الشامىت مً 281ثٍو

حن وؤؾماء  ً واإلاسٞغ ٦خاب الٟهغؾذ في ؤزباع اإلاؿامٍغ
ال٨خب اإلاهىٟت، ٖكغاث ال٨خب اإلاى٣ىلت ًٖ الٟغؽ 
ا ٖلى  والهىض والغوم وال٨خب الٗغبُت، ٚحر ؤن ؤقهَغ

ال١ ٦خاب"ؤل٠ لُلت ولُلت".  712ؤلَا
 ؤل٠ لُلت ولُلت:

٦خاب "ؤل٠  َـ( ؤو٫ مً ؤقاع بلى٧246ان اإلاؿٗىصي )
ت مً  لُلت ولُلت" ب٣ىله: "بن َظٍ ؤزباع مىيٖى
ت، هٓمها مً ج٣غب للملى٥ بغواًتها،  زغاٞاث مهىٖى
ونا٫ ٖلى ؤَل ٖهٍغ بدٟٓها واإلاظا٦غة بها، وبن 
ؾبُلها ؾبُل ال٨خب اإلاى٣ىلت بلُىا واإلاترظمت لىا مً 
الٟاعؾُت والهىضًت والغومُت، وؾبُل جإلُٟها مما ط٦غها 

ؼاع ؤٞؿاهت، وجٟؿحر طل٪ مً الٟاعؾُت بلى مشل ٦خاب َ
الٗغبُت ؤل٠ زغاٞت، والخغاٞت بالٟاعؾُت ٣ًا٫ لها 
ؤٞؿاهت. والىاؽ ٌؿمىن َظا ال٨خاب ؤل٠ لُلت ولُلت، 
ما قحرػاص  تها، َو وزبر اإلال٪ والىػٍغ وابيخه وظاٍع
وصهُاػاص ومشل ٦خاب ٞغػة وؾُماؽ وما ُٞه مً ؤزباع 

ا ملى٥ الهىض والىػعاء، ومشل  حَر ٦خاب الؿىضباص ٚو
 . 714مً ال٨خب في َظا اإلاٗجى"

إحي بٗضٍ ابً الىضًم ل٣ُى٫: "ٞإو٫ ٦خاب ٖمل في  ٍو
َظا اإلاٗجى ٦خاب َؼاع ؤٞؿان ومٗىاٍ ؤل٠ زغاٞت... 
لى صون اإلاىتي ؾمغ ألن  دخىي ٖلى ؤل٠ لُلت ٖو ٍو
الؿمغ عبما خضر به في ٖضة لُا٫، و٢ض عؤًخه بخمامه 

ى بالخ٣ُ٣ت ٦خ  .715اب ٚض باعص الخضًض"صٞٗاث، َو
داع ص. ٖبض هللا ببغاَُم في حٗبحر اإلاؿٗىصي "ؤل٠  ٍو

، 716زغاٞت" وحؿمُت الىاؽ لل٨خاب "ؤل٠ لُلت ولُلت"
وهي خحرة ال مؿٙى لها ألن اإلاؿٗىصي هٟؿه ًدل َظا 

                                                 
 164الًٟ ال٣هصخي الض٦خىع الهٟضي م  712
 .751، م ۲مغوط الظَب، ط  714
 262الٟهغؾذ، م  715
 .85 - 84الؿغصًت الٗغبُت، م  716
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الٛمىى الظي ًغاٍ ببغاَُم ب٣ىله "والىاؽ ٌؿمىن 
ت َظا ال٨خاب ؤل٠ لُلت ولُلت، ٞالدؿمُت ألاولى ٞاعؾُ

والشاهُت ٖغبُت قٗبُت ؤزظث مً الك٩ل الٗام 
لل٨خاب، وال ٣ٌٗل ؤن حؿخمغ الدؿمُت الٟاعؾُت، 
والؾُما بطا ٧اهذ ال جض٫ ٖلى ٖلم لُدخٟٔ بها ٦ما في 
"٧لُلت وصمىت"، في الى٢ذ الظي ٧ان ُٞه ال٨خاب ٢اباًل 
اء لل٣هو الكٗبي الٗغبي الظي جض٤ٞ  ؤن ًهبذ ٖو

ًخطخم ٢غهًا بٗض آزغ،  ٖلُه ُٞما بٗض وظٗل ال٨خاب
 لُٛضو في الجهاًت ٦خابًا ٖغبًُا بد٤.

 :الخاجمت •
 زخاما،

ىٟٗىا بٗلم٨م   ٞاهلل وؿإ٫ ؤن ًىٟٗىا بهظا البدض ٍو
ص٦خىعها و٦ما عؤًىا ؤن الثرن الغاب٘ الهجغي ػازغ بإهىإ 
الؿغص ال٣هصخي ول٣ض ٢مىا بخٍٗغ٠ الؿغص ال٣هصخي 

ه والجضًض ومً وط٦غها ؤ٢ؿامًا له وط٦غها اإلاخجضص مى
بهض الضعاؾت ٣ٞض ٢مذ بىي٘ بٌٗ الىخاثج الهامت 

 والخىنُاث...
 الىخاثج: •
:ؤن ال٣هت ٧اهذ مىظىصة ٖىض الٗغب مىظ بضاًتهم 1

٤ اإلاكاٞهت ختى ونلذ الى ال٣غن الغاب٘  ًٖ ٍَغ
 الهجغي ...

:٧ان لالؾالم صوعا ُٖٓما في اهجاح َظا اإلاجا٫ 7
اٞ٘ خٟٔ الترار ٨ٞخابت الؿحرة والؿحر مً ؤَم صو 

 ال٣هصخي ...
:حٍٗغ٠ الؿغص شخيء وحٍٗغ٠ ال٣هت شخيء واطا 2

ٟا اظغاثُا.  ظمٗىاَم هسغط حٍٗغ
 بضؤ ٖلى ًض ٖباؽ ووَب بً مىبه. : ال٣هو الضًجي2
:ازخلُذ بٌٗ ال٣هو ألاولى باألؾاَحر 4

 وال٣هو...
 الخىنُاث: •
ًا لهظا اإلاجا٫ البدثي ..1  :ًىصر بضعاؾت ؤ٦ثر جىٖى
ًخم ٞو ال٣غون اإلاخخالُت مشل الغاب٘ ًٖ  :هغظى ؤن7

الخامـ ٞهال ٧امال وصعاؾت ٧ل واخض مجهم ٖلى 
 لىخضٍ..

:ًجب اٖخباع ال٣هو الؿغصًت ٖباعة ًٖ امخضاص 2
 َبُعي ًٖ ال٣هو الٗغبُت ال٣ضًمت ....

اصة ظهىص الباخشحن في صعاؾت َظا اإلاجا٫ .4  :ٍػ
 

 اإلافادس واإلاشاحع

م. (8  اللشآن الىٍش
ي ، سوان ، الفً اللفص ي في الىثر العشبي الففذ (7

ختى مىلع اللشن الخامغ الهجشي، دمؽم، الهُئت العامت 
 م.7188، 8العىسٍت للىخاب ،  ه 

الىجاس ، مدمذ سحب ، الىثر العشبي اللذًم ،  (3
 م.7117، 8اللاَشة ، ه 

لُف، ؼىقي ،الفً ومزاَبه في الىثر العشبي ،  (4
 م .8961 داس اإلاعاسف ، اللاَشة ، 

مدعً ، ًىظف ، الظىاَش اللففُت عىذ  (5
 العشب ، داس اإلاىاسة، 

 م.8989،     8الالركُت ، ه 
 7ببشاَُم ،عبذ هللا، العشدًت العشبُت، بحروث، ه (6

 م.7111اإلااظعت العشبُت للذساظاث واليؽش 
مباسن ، صوي ، الىثر الفني في اللشن الشابع ، اللاَشة  (7

ت  م.8934، ، داس الىخب اإلافٍش
ؤمحن ، ؤخمذ ، ابً ظِىا وابً وفُل والعهشوسدي  (8

 م.8957حي بً ًلظان ، اللاَشة ، داس اإلاعاسف ، 
ًاغي ،عبذ الشخمً ، سؤي في اإلالاماث ، بحروث ،  (9

 م. 8969،  8اإلاىخب الخجاسي للىباعت واليؽش والخىصَع ، ه
ألاهذلس ي ، ابً ؼهُذ ، سظالت الخىابع والضوابع ،   (81

 م.   8958دلُم بىشط البعخاوي ، بحروث ، داس ـادس ، ج
الؽىعت ، مفىفى ، مىاهج الخإلُف عىذ العلماء  (88

 م. 7114العشب ، اللاَشة ، داس العلم للمالًً ، 
العُىفي ، مفىفى، مالمذ الخجذًذ في الىثر  (87

 م.8999،  8ألاهذلس ي ، اللاَشة ، ه
ش آلاداب  اللحرواوي ،ببشاَُم بً علي الحفشي  (83 ، َص

 م.7183، 8بحروث ، داس الجُل ، ه ،
ظلیمان ، مىس ي ، ألادب اللفص ي عىذ العشب ،  (84

 م.8983،  8بحروث ، داس الىخاب اللبىاوي ، ه
ظلىان ،حمُل ، فً اللفت واإلالامت ، دمؽم ،  (85

 م .8943داس ألاهىاس ، 
ؼُخ مىس ى ، مدمذ خحر، الجزعت اللففُت في  (86

ذ ، اجداد  ألادب العشبي ختى اللشن الشابع الهجشي ، الىٍى
 م.8988،  8الىخاب العشب ، ه
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ؼمغ الذیً ، مجذي مدمذ ، ولُلت ودمىت ،  (87
 م.8986، 8اللاَشة ، داس الفىش العشبي ، ه

عبذ هللا بً معلم ،عُىن ألاخباس ، ،  ابً كخِبت ، (88
 م. 8997داس الىخب العلمُت ، 

ذ ، بحروث ، ألاهذلس ي، ابً عبذ سبه  (89 ، العلذ الفٍش
 م .7116داس الىخب العلمُت ، 

ظلىان، مدمذ حمُل ، فً اللفت واإلالامت ،  (71
 م.8943دمؽم ، حمعُت الخمذن ؤلاظالمي ،  

عىك ، ًىظف هىس ، فً اإلالاماث بحن اإلاؽشق  (78
 م.8979واإلاغشب ، دمؽم ، داس الللم ، 

ي ، بحروث اللاض ي ، مدمذ ،  الخبر في ألادب العشب (77
 م .8998، داس الغشب ؤلاظالمي ، 

الللماوي ، ظهحر ، ؤلف لُلت ولُلت ، اللاَشة ، داس  (73
 م .8959،  8اإلاعاسف ، ه

مشجاك ، عبذ اإلالً ، فً اإلالاماث في ألادب  (74
 م.8988العشبي ، الجضاثش ، اإلااظعت الىوىُت للىخاب ، 

الؽشهت  ( اإلاععىدي ، علي بً الحعحن ، مشوج الزَب ،75
 م.8989العاإلاُت للىخاب ، 

الىِعابىسي ، عبذ اإلالً الثعالبي ، ًدُمت الذَش ،  (77
 م.8983بحروث ، داس الىخب العلمُت ، 

الحمىي ،  ًاكىث ، معجم ألادباء ، بحروث ، داس  (78
 م . 8993،  8الغشب الاظالمي ، ه

ابً خليان ، ؤخمذ بً مدمذ ببشاَُمي ، وفُاث  (79
 م . 8977بحروث ، داس ـادس ، ألاعُان ، 

(   الىجاس ، مدمذ عشب ، الىثر العشبي مً الؽفاَُت الى 31
ذ ، ه   م.8996، داس الىخاب الجامعي ،  8الىخابُت ، الىٍى
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