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 محاور انمادة

 

 تًهـــــــٍذ: فً أهًٍت انبالغت

 انًحىس األول: فً حذّ انبالغت 

 فً حذ انبالغت انهغىي أو انًعجًً: -1

 فً حذ انبالغت االصطالحً -2

 فً حذ انبالغت االصطالحً انعاو -2-1

 انبالغت: بالغت انًتكهى، بالغت انكالو، بالغت انًخاطب( )أنىاع         

 فً حذ انبالغت االصطالحً انخاص -2-2

 )أغشاض انبالغت: انفهى، اإلفهاو، انتأثٍش(       

 انًحىس انثانً: انحقم انًفهىيً نهبالغت

 )عالقت انبالغت بانفصاحت وانًجاص وانبذٌع وانبٍاٌ واننقذ(                  

 وانفصاحت انبالغت -1

 عالقت انبالغت بانًجاص وانبٍاٌ وانبذٌع. -2

 عالقت انبالغت باننقذ -3

 انًحىس انثانث: دساست انًكىناث انبالغٍت انعشبٍت

 )بالغت انبٍاٌ أنًىرجا(                   

 تًهٍذ: فً فشوع انبالغت -

 يىظىع عهى انبٍاٌ وعالقاته -1

 بالغت انبٍاٌ انقائًت عهى عالقت انًشابهت -2

 انتشبٍه -1-1

 االستعاسة -1-2

 بالغت انبٍاٌ انقائًت عهى انعالقت انًنطقٍت -3
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 انعالقت انًنطقٍت انًادٌت: انًجاص انًشسم -2-1

 انعالقت انًنطقٍت االستهضايٍت: انكناٌت -2-2

 بالغت انبٍاٌ انقائًت عهى انعالقت اإلسنادٌت: انًجاص انعقهً -4

 انًحىس انشابع: دساست تطبٍقٍت تحهٍهٍت ننًارج نصٍت

 ٜٗٞٙ رالؿ٤ش )ٜٗٞٙ ٗؼ٣َش ٝهَآ٤ٗش(طل٤َِ  -1

 طل٤َِ ٜٗٞٙ ٗظ٣َش )ٜٗٞٙ طيٍّ حُظخَٛس حُزالؿ٤ش( -2

 ثانثا انبــحــث انــزّاتــً انتّـــكـىٌـنـً:

ىٍحٓش ٓلّٜٞ "حُزالؿش" أٝ "حُلٜخكش" أٝ "حُز٤خٕ" أٝ "حُزي٣غ" ك٢ ٝحكدي ٓدٖ  – 1    

 حُٜٔ٘لخص حُزالؿ٤ش حُوي٣ٔش.

٠ِ كٕ٘ٞ حُزالؿش ٝأٓخ٤ُزٜخ، كد٢ ٓدٍٞس ٓدٖ حُودَإٓ حٌُد٣َْ  ىٍحٓخص ططز٤و٤ش ػ – 2    

 أٝ ه٤ٜيس ٗؼ٣َش أٝ ٗٚ ٗؼ١َ )هطزش أٝ ٍٓخُش(.

حُٔوخٍٗددش ردد٤ٖ حٓددظؼخٍحص حُ٘ددؼَ ٝحٓددظؼخٍحص حُ٘ؼددَ )حُوطزددش أٝ حَُٓددخُش(، أٝ  -3    

 حُٔوخٍٗش ر٤ٖ حٓظؼخٍحص حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ ٝحٓظؼخٍحص حُ٘ؼَ حُؼزخ٢ٓ.
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 انمصادر وانمراجعالئحت 

 

حرٖ ح٧ػ٤َ ٤ٟخء حُي٣ٖ "حُٔؼَ حُٔخثَ ك٢ أىد حٌُخطذ ٝحُ٘خػَ"، طوي٣ْ ٝطؼ٤ِن أكٔي  -

 حُوخَٛس، ى.١ ، ى.ص. -حُلٞك٢ ٝري١ٝ ١زخٗش، ىحٍ ٠ٜٗش َٜٓ

حرٖ ح٧ػ٤َ ػِ حُي٣ٖ "حُـخٓغ حٌُز٤َ ك٢ ٛ٘خػش حُٔ٘ظّٞ ٖٓ حٌُالّ ٝحُٔ٘ؼٍٞ"، طق  -

 .2007، ّ: 1حُوخَٛس، ١:  -كخم حُؼَر٤شػزي حُل٤ٔي ٛ٘يح١ٝ، ىحٍ ح٥

حرٖ ح٧ػ٤َ ٗـْ حُي٣ٖ أكٔي رٖ حٓٔخػ٤َ "ؿَٞٛ حٌُِ٘"، طق دمحم ُؿٍِٞ ٓالّ، َٗ٘  -

 ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش، ى.١ ، ى.ص. -ٓ٘٘ؤس حُٔؼخٍف

حرٖ أر٢ ح٩ٛزغ "طل٣ََ حُظلز٤َ ك٢ ٛ٘خػش حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ ٝر٤خٕ اػـخُ حُوَإٓ"،  -

 -ح٧ػ٠ِ ُِ٘ئٕٝ ح٩ٓال٤ٓش ُـ٘ش اك٤خء حُظَحعطق كل٠٘ دمحم َٗف، َٗ٘ حُٔـِْ 

 حُـ٣ٍٜٞٔش حُؼَر٤ش حُٔظليس، حٌُظخد حُؼخ٢ٗ، ى.١ ، ى.ص.

حُزخهال٢ٗ أرٞ رٌَ "اػـخُ حُوَإٓ"، طوي٣ْ َٝٗف دمحم ٣َٗق ٌَٓ، ىحٍ اك٤خء  -

 .1988، ّ: 1ر٤َٝص، ١:  -حُؼِّٞ

 -٤ٖٔ، ىحٍ حَُ٘ٝمحُزلَح٢ٗ ًٔخٍ حُي٣ٖ ٤ٓؼْ "أٍٛٞ حُزالؿش"، طق ػزي حُوخىٍ ك -

 .1981حُوخَٛس، ١زؼش 

حُزـيحى١ أرٞ ١خَٛ "هخٕٗٞ حُزالؿش ك٢ ٗوي حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ"، طق ٓلٖٔ ؿ٤خٝ  -

 .1981، ّ: 1ر٤َٝص، ١:  -ػـ٤َ، ٓئٓٔش حَُٓخُش

حُـخكع أرٞ ػؼٔخٕ ػَٔٝ رٖ رلَ "حُز٤خٕ ٝحُظز٤٤ٖ"، طق ػزي حُٔالّ دمحم ٛخٍٕٝ،  -

 ر٤َٝص، ى.١ ، ى.ص. -ىحٍ حُـ٤َ

 حُـَؿخ٢ٗ ػزي حُوخَٛ -

، ّ: 1ؿيس، ١:  -* "أَٓحٍ حُزالؿش"، طق ٓلٔٞى دمحم ٗخًَ، ىحٍ حُٔي٢ٗ      

1991. 
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حُوخَٛس، ١:  -* "ىالثَ ح٩ػـخُ"، طق ٓلٔٞى دمحم ٗخًَ، َٗ٘ ٌٓظزش حُوخٗـ٢      

5 :ّ ،2004. 

ػزي  حُـَؿخ٢ٗ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ "ح٩ٗخٍحص ٝحُظ٘ز٤ٜخص ك٢ ػِْ حُزالؿش"، طق -

 حُوخَٛس، ى.١ ، ى.ص. -حُوخىٍ ك٤ٖٔ، ىحٍ ٠ٜٗش َٜٓ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘

حُوخَٛس،  -"حُزالؿش ٝحالطٜخٍ"، ىحٍ ؿ٣َذ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٔـ٤يؿ٤َٔ ػزي حُ -

 .١2000زؼش 

حُل٘ز٢ِ َٓػ٢ رٖ ٣ٞٓق "حُوٍٞ حُزي٣غ ك٢ ػِْ حُزي٣غ"، طق دمحم رٖ ػ٢ِ حُٜخَٓ،  -

 .2004، ّ: 1ح٣َُخٝ، ١:  -غىحٍ ًُ٘ٞ حٗز٤ِ٤خ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞ

حُوطخر٢ أرٞ ٤ِٓٔخٕ "ر٤خٕ اػـخُ حُوَإٓ"، ٟٖٔ ًظخد "ػالع ٍٓخثَ ك٢ اػـخُ  -

 ، ى.ص.4حُوخَٛس، ١:  -حُوَإٓ"، طق: دمحم هِق هللا ٝدمحم ُؿٍِٞ ٓالّ، ىحٍ حُٔؼخٍف

 -حُولخؿ٢ أرٞ دمحم حرٖ ٓ٘خٕ "َٓ حُلٜخكش"، طق ػ٢ِ كٞىٙ، ٌٓظزش حُوخٗـ٢ -

 .1994، ّ: 2: حُوخَٛس، ١

حَُٓخ٢ٗ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ ػ٠ٔ٤"حٌُ٘ض ك٢ اػـخُ حُوَإٓ"، ٟٖٔ ًظخد "ػالع  -

 -ٍٓخثَ ك٢ اػـخُ حُوَإٓ"، طق دمحم هِق هللا أكٔي ٝدمحم ُؿٍِٞ ٓالّ، ىحٍ حُٔؼخٍف

 ، ى.ص.4حُوخَٛس، ١: 

ٗخَٛ كال١ٝ،  - َٝ ٣ٍظ٘خٍىُآ٣لَأٍٓٔظَٝٗؾ "كِٔلش حُزالؿش، طَؿٔش ٓؼ٤ي حُـخ٢ٔٗ 

 .2002حُيحٍ حُز٠٤خء، ١زؼش -ك٣َو٤خ حَُ٘مأ

حُٔز٢ٌ رٜخء حُي٣ٖ أرٞ كخٓي "ػَّٝ ح٧كَحف ك٢ َٗف طِو٤ٚ حُٔلظخف"، طق ه٤َِ  -

 .2001، ّ: 1ر٤َٝص، ١:  -ارَح٤ْٛ ه٤َِ، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش

حُٔـِٔخ٢ٓ أرٞ دمحم حُوخْٓ "حُِٔ٘ع حُزي٣غ ك٢ طـ٤ْ٘ أٓخ٤ُذ حُزي٣غ"، طق ػالٍ  -

 .1980، ّ: 1حَُرخ١، ١:  -ش حُٔؼخٍفحُـخ١ُ، ٌٓظز

حٌُٔخ٢ً أرٞ ٣ؼوٞد ٣ٞٓق "ٓلظخف حُؼِّٞ"، ٟز٢ ٝطؼ٤ِن ٗؼ٤ْ ٍٍُُٝ، ىحٍ  -

 .1987، ّ: 2ر٤َٝص، ١:  -حٌُظذ حُؼ٤ِٔش
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"حُظل٤ٌَ حُزالؿ٢ ػ٘ي حُؼَد  أٓٔٚ ٝططٍٞٙ ا٠ُ حُوَٕ حُٔخىّ"،  ٛٔٞى كٔخى١ -

 .1981، ٓ٘ش 21ٓـِي ٍٓ٘٘ٞحص ٤ًِش ح٥ىحد ٝحُؼِّٞ ح٩ٗٔخ٤ٗش رظْٞٗ، 

حُؼ١ٌَٔ أرٞ ٛالٍ: "ًظخد حُٜ٘خػظ٤ٖ، حٌُظخرش ٝحُ٘ؼَ"، طق ٓل٤ي ه٤ٔلش، ىحٍ  -

 .1989، ّ: 2ر٤َٝص، ١:  -حٌُظذ حُؼ٤ِٔش

 حُؼ١ِٞ ٣ل٠٤ رٖ كِٔس:  -

* "ح٣٩ـخُ ٧َٓحٍ ًظخد حُطَحُ ك٢ ػِّٞ كوخثن ح٩ػـخُ"، طق رٖ ػ٠ٔ٤       

 .2007، ّ: 1رخ١خَٛ، ىحٍ حُٔيحٍ ح٩ٓال٢ٓ، ١: 

* "حُطَحُ حُٔظ٠ٖٔ ٧َٓحٍ حُزالؿش ٝػِّٞ كوخثن ح٩ػـخُ"، طق دمحم ػزي       

 .1995، ّ: 1ر٤َٝص، ١:  -حُٔالّ ٗخ٤ٖٛ، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش

حُيحٍ  -حُؼ١َٔ دمحم "حُزالؿش حُؼَر٤ش أُٜٛٞخ ٝحٓظيحىحطٜخ"، أك٣َو٤خ حَُ٘م -

 .1999، ّ: 1حُز٠٤خء/ر٤َٝص، ١: 

 ٍ حُي٣ٖ دمحم رٖ ػزي حَُكٔخٕ: حُو٢٘٣ِٝ ؿال -

* "ح٠٣٩خف ك٢ ػِّٞ حُزالؿش"، طلو٤ن ٝطؼ٤ِن ؿ٣َي ح٤ُ٘ن دمحم ٝا٣ٔخٕ ح٤ُ٘ن       

 .2004، ّ: 1ر٤َٝص، ١:  -دمحم، ىحٍ حٌُظخد حُؼَر٢

"حُظِو٤ٚ ك٢ ػِّٞ حُزالؿش"، ٟٖٔ ًظخد "حُٔطٍٞ" ِِٓٔش َٗٝف *       

، ّ: 1ر٤َٝص، ١:  -ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ، طق ػزي حُل٤ٔي ٛ٘يح3،١ٝحُظِو٤ٚ، ٍهْ 

2001. 

حُٔزوٞص ١ٌَٗ "حالٓظيالٍ حُزالؿ٢"، ىحٍ حُٔؼَكش َُِ٘٘ ٤ًِٝش ح٥ىحد ؿخٓؼش  -

 .2006، ّ: 1ٓ٘ٞرش، ١: 

حُٔزَى أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ِ٣ي "حُزالؿش"، طق ٠ٍٓخٕ ػزي حُظٞحد، ٌٓظزش حُؼوخكش  -

 .1985، ّ: 2حُي٤٘٣ش، ١: 

"حَُٝٝ ح٣َُٔغ ك٢ ٛ٘خػش حُزي٣غ"، طق ٍٟٞحٕ ر٘٘وَٕٝ، ُز٘خء حَُٔح٢ً٘ حرٖ ح -

 .1985حُيحٍ حُز٠٤خء، ١زؼش  -ىحٍ حَُ٘٘ حُٔـَر٤ش
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 تًهـــــــٍذ: فً أهًٍت انبالغت

 

ٌِ ط٘ظظْ ك٤ٚ ه٠خ٣خٛخ        اًح ًخٕ ٌَُ ػوخكش أٝ ك٠خٍس ٖٓ حُل٠خٍحص ح٩ٗٔخ٤ٗش ًَٓ

ُؼَر٤ش ٛٞ حُِـش، أٝ حُِـش حُز٤ِـش طلي٣يح. ٝاٌٗخالطٜخ، كبٕ ًَِٓ حُؼوخكش أٝ حُل٠خٍس ح

كخُزِـخء ٝحُلٜلخء، ٗؼَحء ًخٗٞح أٝ هطزخء أٝ ٓظ٤َِٖٓ، ٌٓخٗظُْٜ ػ٘ي حُؼَد ك٢ 

حُـخ٤ِٛش ال طؼِٞٛخ ٌٓخٗش، اً ر٤ض ٗؼ١َ ٝحكي ٣ٌل٢ ٤َُكغ ٗؤٕ حُوز٤ِش حُٔـٍٔٞس ر٤ٖ 

 ْ، ٝحُٔئٍم. هزخثَ حُؼَد ًخكش، ٝحُز٤ِؾ أٝ حُ٘خػَ ٛٞ حُِػ٤ْ ٝحُلخٍّ، ٝحُل٤ٌ

ٌُُٝي كظ٤ض حُزالؿش ػ٘ي حُؼَد رخُظؼظ٤ْ ٝحُؼ٘خ٣ش حُلخثو٤ٖ، ك٤غ هيٓض ك٢ حُظؼِْ     

ػ٠ِ رخه٢ حُؼِّٞ، اً ٢ٛ ٓلظخُف حُظٌٖٔ ٖٓ حُٔؼخٍف ؿ٤ٔؼٜخ، ٝحُزخُد ح١ٌُ ٣ل٢٠ ا٠ُ 

ٛـ( ٓزَُح ًُي: "إ 395اىٍحى أَٓحٍ حُلو٤وش حُي٤٘٣ش. ٣وٍٞ أرٞ ٛالٍ حُؼ١ٌَٔ )ص

اَلٛخ رخُظللع  أكن حُؼِّٞ ْٝ ُْ حُزالؿش،  -رؼي حُٔؼَكش رخهلل ؿَ ػ٘خإٙ-رخُظؼِْ ٝأَ ػِ

ُُ ًظخد هللا طؼخ٠ُ، حُ٘خ١ن رخُلن )...( ٝهي  ف اػـخ ََ ٝٓؼَكشُ حُلٜخكش، ح١ٌُ رٚ ٣ُْؼ

ٚ ربػـخُ  ُٔ َّ رٔؼَكش حُلٜخكش ُْ ٣وغ ػِ ػِٔ٘خ إٔ ح٩ٗٔخٕ اًح أؿلَ ػِْ حُزالؿش، ٝأه

َّٜٚ هللا  رٚ ٖٓ ُكٖٔ حُظؤ٤ُق، ٝرََحػش حُظ٤ًَذ، ٝٓخ ٗل٘ٚ رٚ حُوَإٓ ٖٓ ؿٜش ٓخ ه

 . 1ٖٓ ح٣٩ـخُ حُزي٣غ، ٝحالهظٜخٍ حُِط٤ق"

ِّ حَُكٔخٕ ٍُٝٓٞٚ حُٔؼظْ،       ٝا٠ُ ؿخٗذ ًٕٞ حُزالؿش أىحس ٣ٍَٟٝش ُلْٜ ًال

ِّ حُز٤ِؾ ػٔٞٓخ، ٢ٛ ح٧ىحس حُظ٢ ريٜٝٗخ ٣ظؼٌٍ ارالؽ ٓخ ك٢ حُ٘لْ ٖٓ ىهخثن  ٝحٌُال

إٔ ح٩ٗٔخٕ "اًح أٍحى أ٠٣خ ط٤َٜ٘ق ًالّ ٓ٘ؼٍٞ، أٝ طؤ٤ُق ٗؼَ ٓ٘ظّٞ، حُٔؼخ٢ٗ، ًُي 

، ٝطَى  ٍَ ٙ ك٤ٚ  كؤهٌ حَُى١َء حًَُٔٝ ٍُ ٝطوّط٠ ٌٛح حُؼِْ ٓخء حهظ٤خٍٙ ُٚ، ٝهَزَُلْض آػخ

َِ ٓؼَكظٚ ٝػِٔٚ" ٍَّ ػ٠ِ هٍٜٞ كٜٔٚ، ٝطؤهُّ  . 2حُـ٤ي حُٔوزٍٞ، كي

ش طظَ ٓخٓش ٝٓطِٞرش، ك٢ كْٜٜٔ ٖٝٓ ٛ٘خ كبٕ كخؿش حُ٘خّ ا٠ُ ح٧ىحس حُزالؿ٤     

ٝاكٜخْٜٓ، ٝك٢ ك٤خطْٜ حُي٤٘٣ش ٝحُي٣ٞ٤ٗش. ٢ٛٝ أىحس ُِظل٤َٜ حُٔؼَك٢ ًٔخ ٢ٛ ٓز٤َ 

 ُِظؼز٤َ ٝحُظؤػ٤َ حُل٤٤ٖ٘. 

 

 

                                                           
 -أبو هالل الحسن العسكري "كتاب الصناعتٌن، الكتابة والشعر"، تح مفٌد لمٌحة، دار الكتب العلمٌة -1

 .1، ص: 1989، س: 2بٌروت، ط: 
 .3ص:  أبو هالل الحسن العسكري "كتاب الصناعتٌن"، -2
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 انمحىر األول: في حّد انبالغت

 

 فً حذ انبالغت انهغىي أو انًعجًً: -1

ٖٓ طؼ٣َق ُِزالؿش،  ٣ٌخى ال ٣وِٞ ٓؼـْ ٖٓ حُٔؼخؿْ حُِـ٣ٞش حُؼَر٤ش حُوي٣ٔش     

رَ اٜٗخ ػٌلض ػ٠ِ ٍٛي ًخكش ٓـخالص حٓظؼٔخُٜخ ك٢ ك٤خس ٤ُْٝ ٌٛح كلٔذ، 

حُؼَد، ٝػ٠ِ طؼوذ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ طل٤يٛخ ك٢ ًَ ٓـخٍ ٖٓ حُٔـخالص. ٣ٝ٘يٍؽ ك٢ 

ٌٛح حُزخد ٓخ أٍٝىٙ ٛخكذ ٓؼـْ "حُوخّٓٞ حُٔل٢٤" ٓـي حُي٣ٖ حُل٤َُٝآرخى١ 

َٕ 817)ص -ػ٤ِٚ، ٝ ٗخٍفا٤ُٚ، أٝ  َٝٛرُِٞؿخ:  ٛـ( ك٤غ ٣وٍٞ: "رِؾ حٌُٔخ

 :ُّ زِـخ )...( ؿ٤ِّيٌ ك٤ٚ. ٢ٌٗٝء رخٌُؾ:  ٓزخُؾٌ . ٝػَ٘خٌء أرُِؾ: أىٍىحُـال َٓ ، ٝهي رَََِؾ 

ٌِْؾ، أ١: رخٌُؾ  َُ هللا رَ ِد )...( ٝأٓ ََ ٌَ ٗخُء ا٠ُ حُ َِّ َُ رٚ حُ َٛ ٞ٣ ٌَ ِِـَشُ: كز ، ٣زُُِؾ ٗخكٌٌ ٝحُظَّز

َٖ أ٣ٍُيَ رٚ )...( ٝحُز٤ِؾُ  ٤ََٟٔٙ، ل٤ٜقُ حُ أ٣  ْٚ٘ ًُ َٔلخد:  ٣َْزُِؾ رؼزخٍطٚ  )...( ٝحُزاَلُؽ ً

لخ٣ش ٌِ ُْ ٖٓ ح٩رالؽ ٝحُظز٤ِؾ، ٝٛٔخ: حُ ٍُ ، ٝحالٓ  .3"ح٣٩ٜخ

ٛـ(: "رَََِؾ ح٢ُُ٘ء ٣زُُِؾ 711ٝؿخء أ٠٣خ ك٢ "ُٔخٕ حُؼَد" الرٖ ٓ٘ظٍٞ )ص     

ٚ طز٤ِـخ )...( حَٝٛ ٝحٗظ٠ٜرِٞؿخ ٝرالؿخ:  ُزالؽ: ٓخ ٣ُظَزَِّؾ ، ٝأرِـٚ ٛٞ ارالؿخ ٝرَِـّ

َُ ا٠ُ ح٢ُ٘ء حُٔطِٞدرٚ  َّٛ ـُْض  حٌُلخ٣شُ . ٝحُزاَلُؽ: ٓخ رََِـَيَ . ٝحُزالُؽ: ٣ُٝظَٞ )...( ٝرََِ

ُِْض ا٤ُٚ ًٌُٝي اًح  َٕ رُُِٞؿخ: ٝٛ ْكضَ حٌُٔخ ٍَ ، ٝهي ؿ٤يٌ ػ٤ِٚ )...( ٢ٗٝء رخُؾ أ١  َٗخ

ٌِْؾ:  ٌَ رخُؾ ٝر ٖ أ٣ٍُيَ رٚ )...( حُزالؿش: ٣زِؾ أ٣ ٗخكٌرَََِؾ ك٢ حُـٞىس ٓزِـخ )...( ٝأٓ

ُِْؾ:حُلٜخكشُ  ٌِْؾ:  حُز٤ِؾ . ٝحُزَ ٌِْؾ ٝرِ َٖٔ حٌُالّٖٓ حَُؿخٍ. ٍٝؿَ ر٤ِؾ ٝرَ ك٤ُٜلٚ  َك

َْ٘ٚ ٓخ ك٢ هِزٚ ًُ ، ٝحُـٔغ رَُِـخُء، ٝهي رََُِؾ، رخ٠ُْ، رالؿشً أ١ ٛخٍ ٣َْزُُِؾ رؼزخٍس ُٔخٗٚ 

٤ِِـخ." رَ
4. 

ٓؼـ٤ٔش ػيس، كظخٍس طل٤ي حٍُٞٛٞ  حُزالؿش، ٝكوخ ُٔخ طويّ، ُٜخ ٓؼخٕ        

ٝحُٔ٘خٍكش، أ١ رِٞؽ حُـخ٣ش ٝحُوٜي ٖٓ أ١ كؼَ ًخٕ، ٝطخٍس طل٤ي حُـٞىس ٝح٩طوخٕ 

ٝحُٔزخُـش ك٢ اٗـخُ حُؼَٔ ػ٠ِ حُٞؿٚ ح٧طْ، ٝطخٍس طَى ٓوٜٞٛش رلؼَ حٌُالّ، 

ك٤غ طل٤ي اكٜخّ حُٔظٌِْ ُِٔوخ١ذ رٔخ ٣ـٍٞ ك٢ هخ١َٙ ٖٓ ٓؼخٕ ىه٤وش ٝٓ٘خػَ 

طؤط٢ طخٍس ٍحرؼش ُِيالُش ػ٠ِ حٌُلخءحص ٝحُويٍحص حُظ٢ ٣٘لَى رٜخ حُلَى ٠َٓٔس، ٝ

                                                           
مجد الدٌن دمحم بن ٌعموب الفٌروزآبادي "الماموس المحٌط"، تح دمحم نعٌم العرلسوسً، مؤسسة  -3

 مجد)مادة: 'بلغ'(. 780، ص: 1998، س: 6الرسالة، ط: 
 ، مادة: بلغ.420-419، ص: 8بٌروت، ج: -ابن منظور "لسان العرب"، دار صادر -4
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ىٕٝ ؿ٤َٙ. ٝٓؼ٠٘ ٌٛح إٔ ٓٔخص ح٢ُ٘ء حُٔٞٛٞف رخُزالؿش طَؿغ ا٠ُ حُلؼَ 

ٗلٔٚ، أ١ أٜٗخ طٌٕٞ ٓوٜٞٛش رخٌُالّ ٗلٔٚ رٞٛلٚ كؼال، ٝطَؿغ أ٠٣خ ا٠ُ 

رخُٞٛق كيػخ ًال٤ٓخ  حُلخػَ، أ١ أٜٗخ طظَٜ رخُلَى حُٔظٌِْ اًح ًخٕ حُلؼَ حُٔوٜٞى

 أٝ طوخ١ز٤خ.

ٝحُٔالكع إٔ ٌٛٙ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ طٔظلخى ٖٓ حُلي حُٔؼـ٢ٔ، طوظَٕ ر٤ٜؾ َٛك٤ش     

ٓظؼيىس )رََِؾ، رََِّؾ، أرِؾ، رِٞؽ، رالؽ، ...(، ٝرخٓظؼٔخالص ٓوظِلش، ك٤غ ٣ؤط٢ ٓوظَٗخ 

ٌُٔخٕ، حُلزَ، رخهلل ػِ ٝؿَ ٝرخ٩ٗٔخٕ )حُٔظٌِْ، حُـالّ، ...(، ًٔخ ٣وظَٕ رخُؼخُْ )ح

ح٢ُ٘ء ...(، ٓٔخ ٣ل٤ي أٗٚ ُلظش "حُزالؿش" حٓظؼِٔض ك٢ ٓ٘خك٢ حُل٤خس حُٔوظِلش، ٤ُْٝ 

هي كخكظض ك٢ ٌٛٙ حُِلظش حُظٞحَٛ حُِـ١ٞ ٟٓٞ ٝحكي ٖٓ ٌٛٙ حُٔ٘خك٢. ٝال ٗي إٔ 

ٓـخٍ حُِـش ٝحُظٞحَٛ ػ٠ِ رؼٞ حُٔؼخ٢ٗ حُظ٢ طُٔظؼَٔ رٜخ ك٢ حُٔـخالص ح٧هَٟ، 

خٕ ػخٓش ٓ٘ظًَش ٣ظوخٜٓٔخ حٓظؼٔخُٜخ ك٢ حٌُالّ ٓغ رخه٢ ٝؿٞٙ ٣ٌٖٝٔ ٌُُي ٍٛي ٓؼ

حالٓظؼٔخٍ، ٝك٢ ٓويٓش ٌٛٙ حُٔؼخ٢ٗ طؤى٣ش ح٢ُ٘ء ػ٠ِ حُٞؿٚ ح٧طْ. ٤ٌَٓٝ٘ ٌٛح 

 ك٢ ٜٓ٘لخص حُزالؿ٤٤ٖ ٝحُ٘وخى.  حالٛطالك٢ حُٞحٍى حُٔؼ٠٘ ٓيحٍ كي حُزالؿش

 

 فً حذ انبالغت االصطالحً: -2

حُؼَد حُويٓخء طلي٣يَْٛ حالٛطالك٢ ُِزالؿش رزؼٞ ُوي َٓٞؽ حُزالؿ٤ٕٞ ٝحُ٘وخى    

حُٔؼخ٢ٗ حُٔٔظٔيس ٖٓ حالٓظؼٔخٍ حُِـ١ٞ ُِلظش "حُزالؿش"، ك٤غ ٣ٔظيٍ ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ 

حالٛطالك٢ رٔخ ٣ل٤يٙ ٌٛح حُِلع ك٢ رؼٞ حُٔؼخؿْ حُِـ٣ٞش. ٝك٢ ٌٛح حُٜيى ٣وٍٞ أرٞ 

ـْظُٜخ ؿ١َ٤. ٛالٍ حُؼ١ٌَٔ: "حُزالؿش ٖٓ هُْٜٞ: رِـُض حُـخ٣شَ اًح حٗظ٤ٜض  ا٤ُٜخ ٝرَِّ

٤ض حُزالؿشُ رالؿش  ِّٔ ٝٓزُِؾ ح٢ُ٘ء: ٓ٘ظٜخٙ. ٝحُٔزخُـش ك٢ ح٢ُ٘ء: حالٗظٜخء ا٠ُ ؿخ٣ظٚ. كٔ

َٜٔٚ )...( ٝحُزالؿش ٛلش حٌُالّ ال ٖٓ ٛلش  ٢ْٜ٘ حُٔؼ٠٘ ا٠ُ هِذ حُٔخٓغ ك٤ل ٧ٜٗخ طُ

٠ّٔ هللا ؿَ ٝػِ رؤٗٚ ر٤ِؾ  اً ال ٣ـُٞ أ ََٛق رٜلش حُٔظٌِْ. كٌِٜح ال ٣ـُٞ إٔ ٣ُٔ ٞ٣ ٕ

ّٓغ. ٝكو٤وظٚ إٔ ًالٓٚ ر٤ِؾ"  .5ًخٕ ٟٓٞٞػٜخ حٌُالّ. ٝط٤ٔٔظُ٘خ حُٔظٌِْ رؤٗٚ ر٤ِؾ طٞ

كخٗظَ ٤ًق ر٢٘ حُٔؼ٠٘ حالٛطالك٢ ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ حُِـ١ٞ، ًٝؤٕ ٓٔخٍ حُٔؼ٠٘ ُْ 

٣ظـ٤َ ر٤ٖ حالٓظؼٔخ٤ُٖ  حُؼخّ ٝحُوخٙ، أٝ حُِـ١ٞ ٝحالٛطالك٢، كٌالٛٔخ ٣و٢٠ 

َٝٛ ا٠ُ ٜٗخ٣ظٚ ٝرِؾ هٔظٚ، رل٤غ ُْ ٣٘وٜٚ ٢ٗء، رَ إ  رٌٕٞ ح٢ُ٘ء حُز٤ِؾ هي

                                                           
 .6ن"، ص: أبو هالل الحسن العسكري "كتاب الصناعتٌ -5
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حُٔؼ٠٘ حُِـ١ٞ ٛٞ ٓخ أٝك٠ ا٠ُ أر٢ ٛالٍ رخُظؤ٤ًي ػ٠ِ حٍطزخ١ ٛلش حُزالؿش رخٌُالّ 

 ٤ُْٝ رخُٔظٌِْ، ٧ٕ ح٤ٗ٧خء ٢ٛ حُظ٢ طُزََِّؾ ٤ُْٝ كخػِٜخ.

كي ٣ٝـيٍ حُظ٘ز٤ٚ ا٠ُ إٔ رؼٞ ٓئُلخص حُويٓخء طلظلع رآٍحء ك٣َيس روٜٞٙ      

ؿش، ٜٝٓ٘خ إٔ ٓلّٜٞ حُزالؿش ٣وظِق ٖٓ ػوخكش أٝ ك٠خٍس ا٠ُ أهَٟ، كوي ؿخء ك٢ الحُز

ًظخد "حُز٤خٕ ٝحُظز٤٤ٖ" ُِـخكع أٗٚ "ه٤َ ُِلخ٢ٍٓ: ٓخ حُزالؿش؟ هخٍ: ٓؼَكش حُلَٜ 

ٖٓ حَُٞٛ. ٝه٤َ ٤ُِٞٗخ٢ٗ: ٓخ حُزالؿش؟ هخٍ: طٜل٤ق ح٧هٔخّ، ٝحهظ٤خٍ حٌُالّ. ٝه٤َ 

حُزيحٛش، ٝحُـِحٍس ٣ّٞ ح١٩خُش. ٝه٤َ  يخٍ: كٖٔ حالهظ٠خد ػ٢َُِٓٝ٘: ٓخ حُزالؿش؟ ه

ُِٜ٘ي١: ٓخ حُزالؿش؟ هخٍ: ٟٝٞف حُيالُش، ٝحٗظٜخُ حُلَٛش، ٝكٖٔ ح٩ٗخٍس. ٝهخٍ 

َُ رخُلـش، ٝحُٔؼَكشُ رٔٞحٟغ حُلَٛش"  .6رؼٞ أَٛ حُٜ٘ي: ِؿٔخع حُزالؿش حُزٜ

ٝح٩ريحػ٤ش ُِ٘ٚ كبًح ًخٗض حُزالؿش حُؼِْ ح١ٌُ ٣٘ظَ ك٢ حُوٜخثٚ حُـٔخ٤ُش 

ح٧ىر٢ ػٔٞٓخ، ٗؼَح أًخٕ أّ ٗؼَح، كبٕ ٌٛٙ حُوٜخثٚ طوظِق رخهظالف حُؼٍٜٞ 

ٝحُز٤جخص ٝحُؼوخكخص، ٧ٕ رخهظالف ٌٛٙ حُـٜخص حُؼالع ٣وظِق حُظٌٝم حُل٢٘ ٝطظلخٝص 

خ ٖٓ ػوخكش ا٠ُ أهَٟ، ٝحهظِق  حُٔؼخ٤٣َ حُـٔخ٤ُش. ٌُٜٝح حهظِق ٓلّٜٞ حُزالؿش ٝكيُّٛ

.ٓؼٜخ أ٠٣خ ٓلٜٞ  ّ حُلٖ ٝكيُّٙ

ُْٝ ٣وظِق كي حُزالؿش رخهظالف حُؼوخكخص ٝحُل٠خٍحص، رَ إ كيٛخ ٣وظِق ىحهَ 

حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٖٓ رالؿ٢ أٝ ٗخهي ا٠ُ آهَ. كوي حكظلظض حُٔيٝٗش حُزالؿ٤ش حُؼَر٤ش 

رـِٔش ٖٓ حُظؼخ٣ٍق ٝحُليٝى حُٔظزخ٣٘ش، ٣ٌٖٔ حُظ٤٤ِٔ ك٤ٜخ ر٤ٖ كي٣ٖ أٓخ٤٤ٖٓ: كي ػخّ 

رٌَ أٌٗخٍ حُظؼز٤َ حُز١َ٘، ٝكي هخٙ ٣وَٜٗخ رؼالٓش طٞح٤ِٛش ٝحكيس،  ٣َر٢ حُزالؿش

 ٢ٛ حُؼالٓش حُِلظ٤ش.

 فً انحذ االصطالحً انعاو نهبالغت: -2-1

ؿخء ك٢ ٌٛح حُزخد كي ٣َر٢ حُزالؿش رٌخكش ح٧ٌٗخٍ حُظؼز٣َ٤ش ٝحُظٞح٤ِٛش حُظ٢    

٠٣خ رٔل٢٤ ٣ٞظلٜخ ح٩ٗٔخٕ ك٢ ك٤خطٚ ح٤ٓٞ٤ُش أٝ ك٢ ح٩ريحع ح٧ىر٢، ٣َٝرطٜخ أ

حُظوخ١ذ رٌَ ٌٓٞٗخطٚ. ٣وٍٞ حرٖ حُٔولغ ك٢ ٌٛح حُٜيى: "حُزالؿش حْٓ ُٔؼخٕ طـ١َ 

ك٢ ٝؿٞٙ ًؼ٤َس، ٜٓ٘خ ٓخ ٣ٌٕٞ ك٢ حٌُٔٞص، ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣ٌٕٞ ك٢ حالٓظٔخع، ٜٝٓ٘خ ٓخ 

. كؼخٓش  ََ ٣ٌٕٞ ٗؼَح، ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣ٌٕٞ ٓـؼخ، ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣ٌٕٞ ُهطزخ، ٍٝرٔخ ًخٗض ٍٓخث

                                                           
بٌروت،  -أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ "البٌان والتبٌٌن"، تح عبد السالم دمحم هارون، دار الجٌل -6

 .88، ص: 1د.ط ، د.ت، ج: 
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ُُ ٛٞ ٓخ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٌٛٙ ح٧ر ٞحد كخُٞك٢ُ ك٤ٜخ ٝح٩ٗخٍس ا٠ُ حُٔؼ٠٘ أرِؾ، ٝح٣٩ـخ

 .7حُزالؿش"

كخُزالؿش ٝكوخ ٌُٜح حُظلي٣ي ؿ٤َ ٓوظَٗش رخُؼالٓش حُِلظ٤ش ٝكيٛخ، رَ ٢ٛ ٗخِٓش      

ٌّٖ ٖٓ ح٩رالؽ ػ٠ِ ٗلٞ ىه٤ن ٝٓ٘خٓذ ُِٔوخّ، ك٢ٜ طٌٕٞ  َٔ ٌَُ ٓخ ٣لون حُظٞحَٛ ٣ُٝ

ي حُظ٢ طلظل٢ رخُِلع ًخُ٘ؼَ ٝحُٔـغ، أٝ طِي ك٢ ٓوظِق ح٧ٗٞحع ح٧ىر٤ش، ٓٞحء طِ

حُظ٢ طلظل٢ رخُو٢ ًخَُٓخثَ، أٝ طِي حُظ٢ طِٔؽ ر٤ٖ حُِلع ٝح٩ٗخٍس ًخُوطزش. ٌٝٛح 

٣ل٤ي إٔ حُزالؿش أٗٞحع، كزالؿش حُ٘ؼَ ٤ُٔض ٢ٛ رالؿش حُوطزش، ٝحُزالؿش ك٢ حَُٓخُش 

 طزخ٣ٖ ك٢ رؼٞ ؿٞحٗزٜخ ٓخ طؤط٢ ػ٤ِٚ ك٢ حُ٘ٞػ٤ٖ حُٔخرو٤ٖ.

ؿؼَ رؼٞ حُويٓخء َٟٝد حُزالؿش طظؼيٟ ح٧ٗٞحع ح٧ىر٤ش ا٠ُ ٓوظِق ٝهي 

حُؼ٤ِٔخص ح٤ٌُ٘ٛش ٝحٌُِٔخص حُظٞح٤ِٛش حُظ٢ ٣ظطِزٜخ حُظوخ١ذ، كوي ٍٝى ك٢ ًظخد 

ٝحُٔئحٗٔش" إٔ "أرخ ٤ِٓٔخٕ هخٍ: حُزالؿش َٟٝد: كٜٔ٘خ رالؿش حُ٘ؼَ،  "ح٩ٓظخع

ؿش حُٔؼَ، ٜٝٓ٘خ رالؿش حُؼوَ، ٜٝٓ٘خ رالؿش حُوطخرش، ٜٝٓ٘خ رالؿش حُ٘ؼَ، ٜٝٓ٘خ رال

خ َّٓ ٙ  ٜٝٓ٘خ رالؿش حُزي٣ٜش، ٜٝٓ٘خ رالؿش حُظؤ٣َٝ. هخٍ: كؤ ُٞ رالؿش حُ٘ؼَ كؤٕ ٣ٌٕٞ ٗل

ٓوزٞال، ٝحُٔؼ٠٘ ٖٓ ًَ ٗخك٤ش ٌٓ٘ٞكخ، ٝحُِلع ٖٓ حُـ٣َذ ر٣َجخ، ٝحٌُ٘خ٣ش ُط٤لش 

ُٔـغ ػ٤ِٜخ )...( ٝأٓخ رالؿش حُوطخرش كؤٕ ٣ٌٕٞ حُِلع ه٣َزخ، ٝح٩ٗخٍس ك٤ٜخ ؿخُزش، ٝح

ٓٔظ٤ُٞخ )...( ٝأٓخ رالؿش حُ٘ؼَ كؤٕ ٣ٌٕٞ حُِلع ٓظ٘خٝال، ٝحُٔؼ٠٘ ٍٜٓ٘ٞح، ٝحُظ٣ٌٜذ 

ٓٔظؼٔال )...( ٝأٓخ رالؿش حُٔؼَ كؤٕ ٣ٌٕٞ حُِلع ٓوظ٠زخ، ٝحُلٌف ٓلظٔال، ٝحٍُٜٞس 

ٓللٞظش )...( ٝأٓخ رالؿش حُؼوَ كؤٕ ٣ٌٕٞ ٤ٜٗذ حُٔلّٜٞ ٖٓ حٌُالّ أٓزن ا٠ُ حُ٘لْ 

٠ُ ح٧ًٕ، ٝطٌٕٞ حُلخثيس ٖٓ ٣َ١ن حُٔؼ٠٘ أرِؾ ٖٓ ط٤َٛغ حُِلع ٖٓ ٓٔٔٞػٚ ا

 .8ٝطول٤ش حُلَٝف..."

كخُزالؿش رٌٜح حُٔؼ٠٘ طظـ٠ِ رؤٌٗخٍ ٓوظِلش، ُٜٝخ َٟٝد ٖٓ ح٧ٓخ٤ُذ ٝح٧ىٝحص 

حُظ٢ طوظِق ٖٓ ٗٞع أىر٢ أٝ طؼز١َ٤ ا٠ُ آهَ، ٝٓوخٛيٛخ طـٔغ ر٤ٖ ح٩ٓظخع 

ٝطَ٘ٔ حُزالؿش ٖٓ ؿٜش  ٖ حُظو٤٤َ ٝحُظؼو٤َ.ٝح٩كخىس، ٝر٤ٖ حُظؤػ٤َ ٝح٩ه٘خع، ٝر٤

أهَٟ ًخكش أ١َحف حُؼ٤ِٔش حُظٞح٤ِٛش  ٖٓ ٓظٌِْ، ٝٓظِن، ٍٝٓخُش، ًٔخ طَ٘ٔ أ٠٣خ 

ًخكش أٌٗخٍ حُظؼز٤َ ٝٝٓخثَ حُظوخ١ذ رخٌُالّ حُز٤ِؾ، اً طٌٕٞ حُزالؿش ك٢ حُظٌِْ ًٔخ 

َحؿذ طٌٕٞ ك٢ حٌُٔٞص. ٝك٢ ٌٛح حُٜيى ٣٘يٍؽ حُٔؼ٤٘خٕ حٌُِحٕ ٍٛيٛٔخ حُ
                                                           

 .14أبو هالل العسكري "كتاب الصناعتٌن؛ الكتابة والشعر"، ص:  -7
المملكة -زٌن، مؤسسة هنداويأبو حٌان التوحٌدي "اإلمتاع والمؤانسة"، تحمٌك أحمد أمٌن وأحمد ال -8

 .335-334، ص: 2المتحدة، د.ط، د.ت، ج: 
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ح٧ٛلٜخ٢ٗ ُٔلّٜٞ حُزالؿش، ك٤غ ٣وٍٞ: "حُزالؿش طوخٍ ػ٠ِ ٝؿ٤ٜٖ: أكيٛٔخ إٔ ٣ٌٕٞ 

رٌحطٚ ر٤ِـخ، ًُٝي رؤٕ ٣ـٔغ ػالػش أٝٛخف: ٛٞحرخ ك٢ ٟٓٞٞع ُـظٚ، ١ٝزوخ ُِٔؼ٠٘ 

ٌق ٖٓ ًُي ًخٕ ٗخهٜخ ك٢ حُزالؿش.  ْٛ حُٔوٜٞى رٚ، ٝٛيهخ ك٢ ٗلٔٚ. ٝٓظ٠ حهظَّ ٝ

ٍ حُوخثَ ٝحُٔوٍٞ ُٚ، ٝٛٞ إٔ ٣وٜي حُوخثَ أَٓح ك٤َىٙ ٝحُؼخ٢ٗ إٔ ٣ٌٕٞ ر٤ِـخ رخػظزخ

 .9ػ٠ِ ٝؿٚ كو٤ن إٔ ٣وزِٚ حُٔوٍٞ ُٚ"

َّ، ًٔخ ٣ٞٛق رٜخ حُٔظِو٢ ٝحُٔظٌِْ ٓؼخ. ك٤غ  كخُزالؿش رٌٜح حُٔؼ٠٘ ٛلش طْٔ حٌُال

لٜٔخ، ٣ٌٕٝٞ حُٔوخ١ذ أٝ حُٔخٓغ  ُٓ ٣ٌٕٞ حٌُالّ ر٤ِـخ ٝك٤ٜلخ، ٣ٌٕٝٞ حُٔظٌِْ ر٤ِـخ ٝ

ٝٛ٘خ ٣ٌٖٔ حُلي٣غ ػٖ رالؿش ح٩كٜخّ ٝرالؿش حُلْٜ، ٝرالؿش حُٔلّٜٞ. ر٤ِـخ ٝكخٛٔخ. 

ٝطؤط٢ حُزالؿش ٓوَٝٗش رخُِلع، ٝرخُٔؼ٠٘، ٝحُٟٔٞٞع. ٌُُٝي ك٢ٜ ٓظِٜش ر١َٝ٘ 

٣ظٞؿذ طلو٤وٜخ، ٢ٛٝ ١َٗ حُٜيم، ١َٗٝ حُوٜي، ١َٗٝ حُٔالءٓش. ٝٓؼ٠٘ ًُي 

ٝٝحٟلخ ٝٓو٘ؼخ، ٣ٌٕٝٞ إٔ حُزالؿش طظلون ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ حُٔؼ٠٘ حُٔؼزََّ ػ٘ٚ ٛخىهخ 

ٟٓٞٞع حٌُالّ ٓ٘خٓزخ أٝ ٓالثٔخ ُٔوخّ حُظٞحَٛ، ٣ٌٕٝٞ حُٔؼ٠٘ حُٔؼزََّ ػ٘ٚ ٓوٜٞىح 

 َٝٓحىح ٖٓ ُيٕ حُٔظٌِْ. 

ٌُٝح ٣ؤط٢ كي حُزالؿش ٓٞٛٞال رخٌُلخ٣ش حُظؼز٣َ٤ش ٖٓ ُيٕ حُٔظٌِْ، ٝرٔالءٓش حٌُالّ     

٢ "حُظؼ٣َلخص": "حُزالؿش ٛـ( ك816ُلخٍ حُٔوخ١ذ، ٣وٍٞ ػ٢ِ رٖ دمحم حُـَؿخ٢ٗ )ص

ك٢ حُٔظٌِْ: ٌِٓش ٣وظيٍ رٜخ ػ٠ِ طؤ٤ُق ًالّ ر٤ِؾ )...(. حُزالؿش ك٢ حٌُالّ: ٓطخروظٚ 

ُٔوظ٠٠ حُلخٍ، حَُٔحى رخُلخٍ حُيحػ٢ ا٠ُ حُظٌُِّْ ػ٠ِ ٝؿٚ ٓوٜٞٙ ٓغ كٜخكظٚ 

 .10أ١ كٜخكش حٌُالّ"

 

 فً انحذ االصطالحً انخاص نهبالغت:   -2-2

٤٤ٖ حُؼَد حُويٓخء ٓلّٜٞ حُزالؿش ػ٠ِ حُؼالٓش حُزالؿ ٜٓ٘لخصُ  لَٜطٌخى ط

حُِلظ٤ش، ٌُٖ آٍحءْٛ ٓظزخ٣٘ش ٝٓوظِلش ك٢ ٓؼخ٤٣َ ٝٛق حٌُالّ حُِلظ٢ رخُز٤ِؾ. ٣ٌٖٝٔ 

اٍؿخع ٌٛح حالهظالف ا٠ُ ؿخٗز٤ٖ، ؿخٗذ ٣وٚ حُط٣َوش، ٝؿخٗذ ٣ْٜ حُـخ٣ش أٝ 

٣ٍش ك٢ حُوٜي. ٝٗوٜي رخُط٣َوش ؿِٔش ح٧ٓخ٤ُذ حُزالؿ٤ش حُظ٢ ًخٗض ٓيحهَ ٓلٞ

                                                           
-الراغب األصفهانً "المفردات فً غرٌب المرآن"، ضبط ومراجعة دمحم خلٌل عٌناتً، دار المعرفة -9

 ، مادة )بلغ(.1998، س: 1بٌروت، ط: 
الماهرة، -وي، دار الفضٌلةعلً بن دمحم بن علً الجرجانً "معجم التعرٌفات"، تح دمحم صدٌك الِمنَشا -10

 .43-42ص: د.ط، د.ت، باب الباء، 
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حُزالؿش، ًخ٣٩ـخُ ٝح١٩٘خد، ٝحُلو٤وش ٝحُٔـخُ، ٝح٩ٗ٘خء ٝحُوزَ، رل٤غ ٣ـِذ 

رؼ٠ْٜ رخرخ ػ٠ِ رو٤ش أرٞحد حُزالؿش، كظ٠ ط٤َٜ حُزالؿشُ ٓوظُِشً ك٤ٚ. ٝٗوٜي رخُـخ٣ش 

ٖٓ حُزالؿش، ٓخ ٣ظٞهخٙ حُز٤ِؾ ٖٓ حٓظؼٔخٍ حُزالؿش ك٢ ًالٓٚ، ًـخ٣ش ح٩ه٘خع، أٝ حُلْٜ، 

 أٝ حُظؤػ٤َ، أٝ ح٩ٓظخع، أٝ ؿ٤َ ًُي.أٝ حالٛظيحء، 

ٝرَٜف حُ٘ظَ ػٖ رؼٞ حالهظالكخص حُـِث٤ش ر٤ٖ ٌٛٙ ح٥ٍحء، ٣ٌٖٔ ٍٛي     

ط٣ٍٜٖٞ حػ٤ٖ٘  أكيٛٔخ ٣ليى ٝظ٤لش حُزالؿش ك٢ ح٩ه٘خع ٝحالٛظيحء ا٠ُ حُلو٤وش، ٌُُٝي 

٤لش حكظل٠ رخُٔؼ٠٘ أًؼَ ٖٓ حُؼزخٍس أٝ حُِلع، أٓخ حُظٍٜٞ ح٥هَ كوي كظق ٌٛٙ حُٞظ

ٖٓ ١َٝٗ حُزالؿش حُز٘خَء  ِؾِ ػ٠ِ حُٔوخٛي حُظؤػ٣َ٤ش ٝحُـٔخ٤ُش أٝ حُظل٤٘٤ٔش، ٌُُٝي ُْ ٣ُ 

 ح٧ِٓٞر٢ ٝط٤ٌَ٘ حُؼزخٍحص.  

حُظٍٜٞ ح٧ٍٝ ٓخ ؿخء ػ٠ِ ُٔخٕ رؼٞ حُزِـخء ٖٓٔ ٣ٔظٜ٘ي  ٣ٖٟٔ٘يٍؽ ٝ    

هٍٞ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ ًَّ هللا ٝؿٜٚ: "حُزالؿش رآٍحثْٜ ك٢ ًظذ حُزالؿش، ٓؼَ 

. ٝهٍٞ 11ا٠٣خف حُِٔظزٔخص، ًٝ٘ق ػٞحٍ حُـٜخالص، رؤَٜٓ ٓخ ٣ٌٕٞ ٖٓ حُؼزخٍحص"

ؿؼلَ رٖ ٣ل٠٤: "حُزالؿش إٔ ٣ٌٕٞ حالْٓ ٣ل٢٤ رٔؼ٘خى، ٣ٝـ٢ِ ػٖ ٓـِحى، 

ٝطوَؿٚ ٖٓ حًَُ٘ش، ٝال طٔظؼ٤ٖ ػ٤ِٚ رطٍٞ حُلٌَس، ٣ٌٕٝٞ ٤ِٓٔخ ٖٓ حُظٌِق، رؼ٤يح 

 .12ظؤَٓ"ٖٓ ٓٞء حُٜ٘ؼش، ر٣َجخ ٖٓ حُظؼو٤ي، ؿ٤٘خ ػٖ حُ

َّ ٓخ طُزَُِّؾ  ٍُ أر٢ ٛالٍ حُؼ١ٌَٔ: "حُزالؿش ً ٝٓٔخ ٣٘يٍؽ ٟٖٔ حُظٍٜٞ حُؼخ٢ٗ هٞ

ٌُِّ٘ٚ ك٢ ٗلٔي ٓغ ٍٛٞس ٓوزُٞش ٝٓؼَٝ  ٘ٚ ك٢ ٗلٔٚ ًظٔ ٌِّ رٚ حُٔؼ٠٘ هَِذ حُٔخٓغ كظٔ

كٖٔ. ٝاٗٔخ ؿؼِ٘خ كٖٔ حُٔؼَٝ ٝهَزٍُٞ حٍُٜٞس ١َٗخ ك٢ حُزالؿش، ٧ٕ حٌُالّ اًح 

َّ حُٔؼ٠٘، ٌَٓ٘ٞف ًخٗض ػزخٍطُٚ ٍػشً  َّْ ر٤ِـخ، ٝإ ًخٕ ٓلٜٞ َٔ ٝٓؼَٟٚ َهَِوخ ُْ ٣ُ

.٤٠٣ٝق: "كٌٜح ٣يٍ ػ٠ِ إٔ ٖٓ ١َٗ حُزالؿش إٔ ٣ٌٕٞ حُٔؼ٠٘ ٓلٜٞٓخ 13حُٔـِٟ"

ٝحُِلُع ٓوزٞال ػ٠ِ ٓخ هيٓ٘خٙ. ٖٝٓ هخٍ: إ حُزالؿش اٗٔخ ٢ٛ اكٜخّ حُٔؼ٠٘ كو٢، كوي 

٘ش، ٝحُوطؤ، ٝحُٜٞحد، ٝح ٌْ . ٝهي ٩14ؿالم، ٝح٩رخٗش ٓٞحء"ؿؼَ حُلٜخكش، ٝحُُِّ

ََّ أكي ال ٣ؼيّ إٔ  َُّ حُ٘خّ رُِـخَء كظ٠ ح١٧لخٍ، ٧ٕ ً ٣ظَطذ ػ٠ِ ًُي إٔ "٣ٌٕٞ ً

 ٍ َّٞ٘ ِّٔ َ٘ظِٚ أٝ ا٣ٔخثٚ أٝ اٗخٍطٚ  رَ ُِّ إٔ ٣ٌٕٞ حُ ٌْ ظِٚ أٝ ُُ َٔ ـْ ٍّ ػ٠ِ ؿَٟٚ رؼُ ٣ي

ٍّ ر٠ُـَخثٚ ػ٠ِ ًؼ٤َ ٖٓ اٍحىطٚ. ٌٝٛح ظخَٛ ح٩كخ  .15ُش"ر٤ِـخ، ٧ٗخ ٗٔظي

                                                           
 .63أبو هالل العسكري "كتاب الصناعتٌن؛ الكتابة والشعر"، ص:  -11
 .53، ص: المرجع نفسه -12
 .10، ص: المرجع نفسه -13
 .10، ص: المرجع نفسه -14
 .11ص:  المرجع نفسه، -15
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كٔلّٜٞ حُزالؿش ٓظزخ٣ٖ رظزخ٣ٖ حُـخ٣ش ٖٓ طٞظ٤لٜخ ك٢ حُظوخ١ذ، ٣ٝظَطذ ػ٠ِ     

طزخ٣ٖ حُـخ٣ش حهظالُف ح٤ُِٓٞش حُظ٢ رٜخ طظلون رالؿش حٌُالّ. كٔخ ىحٓض حُـخ٣ش ٖٓ 

حُزالؿش ٢ٛ رِٞؽ ح٩كٜخّ ٟٝٝٞف حُلوخثن ٝطـ٘ذ ح٠ُالٍ، كبٕ ح٤ُِٓٞش حُظ٢ طل٢٠ 

ٌح حُلي، اً ال كخثيس ٖٓ طل٤ٜٔ٘خ ٝطـ٣ٞيٛخ ٧ٜٗخ ؿ٤َ ا٠ُ ًُي ٣ِِّ إٔ طوق ػ٘ي ٛ

ش، رَ إ ٌٛح حُل٣َن  ٓوٜٞىس رٌحطٜخ، اً حُٔوٜٞى ٛٞ ٌٛح حُٔؼ٠٘ أٝ حُلو٤وش حُٔزَِـّ

٣لٌٍ ٖٓ حُظٌِق ٝحُظٜ٘غ ك٢ حُؼزخٍس، ٧ٕ ٖٓ ٗؤٕ ًُي إٔ ٣ٕ٘ٞ ػ٠ِ حُلٌَس 

 ٣ِ٣ٝؾ رخُٔؼ٠٘ ا٠ُ ك٤غ ال ٣وٜي حُٔظٌِْ. 

٘ٚ ٖٓ ٌِّ َٔ ٥هَ ك٤َٟ إٔ حُزالؿش طئػَ ك٢ حُٔوخ١ذ ًٔخ طلٜٔٚ، طُ أٓخ حُل٣َن ح     

حُزالؿش ك٢ ً٘ق  ٍ ٝظ٤لشَ ِِ ظَ وْ حُٔؼ٠٘ ٝطٟٞلٚ ًٔخ طٔظؼٚ ٝطئػَ ك٤ٚ، ٌُُٝي ال طَ 

حُلوخثن ٝح٩رالؽ حُيه٤ن ُِٔؼ٠٘ حُٔٔظٍٞ ك٢ حُ٘لْ، ٝاٗٔخ طظـ٤خ أ٠٣خ حُظؤػ٤َ ٝحالرظيحع 

ؿخ٣ش أهَٟ ا٠ُ ؿخٗذ ؿخ٣ش ح٩كٜخّ. ًُي إٔ  ك٢ حُظؼز٤َ، رل٤غ ٤ٜ٣َ طل٤ٖٔ حُؼزخٍس

ُطلَ ح١ٌُ ٣زِـ٘خ َٓحىٙ رٌالّ ٍس حَُػش أٝ حُٔزظٌُش، ًخح٩كٜخّ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لَٜ رخُؼزخ

ٕ َٟٝرخ ًؼ٤َس ٖٓ حُل٤ٞحٗخص طؼزَ ػٖ ا٠طَد حُؼزخٍس ٝٓوظَ حُز٘خء، كظ٠ ٓ

َ ؿٜ٘ٔخ ٜخ ٖٓ ؿٜ٘ٔخ أٝ ٖٓ ؿ٤ٓؼُ خَٓحىٛخ رؤٛٞحطٜخ حُٔٔٔٞػش ٝحُٔظوطؼش، ك٤ؼِْ ٓ

ََ ًُي.  ٛخ رخُظٜي٣ي، أٝ ٓ٘خىحطٜخ ػٖ ه٣َٖ أٝ ٛـ٤َ، أٝ ؿ٤ ٍَ  كخؿظَٜخ حُطؼخّ، أٝ ٗؼٞ

ٝٓؼ٠٘ ٌٛح إٔ حُزالؿش ال طوق ػ٘ي ٝظ٤لش ح٩كٜخّ، رَ طظؼيٟ ًُي ا٠ُ حُظؤػ٤َ 

ٙ ٓ٘خٓزشً ٝٓالءٓشً ُِٔوخّ. ٌُُٝي كبٕ حٌُالّ ال  َِ رظل٤ٖٔ حٌُالّ ٝحهظ٤خٍ أؿِٞىٙ ٝأًؼ

ٍُ ٣ٞٛق رخُز٤ِؾ ك ظ٠ ٣َحػ٢ ١َٗ حُظـ٣ٞي ٝحالٗظوخء، ٣وٍٞ حرٖ ٝٛذ: "حُزالؿش حُوٞ

حُٔل٢٤ رخُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞى، ٓغ حهظ٤خٍ حٌُالّ )...(، ٝاٗٔخ أ٤ٟق ا٠ُ ح٩كخ١ش رخُٔؼ٠٘ 

حهظ٤خٍ حٌُالّ، ٧ٕ حُؼخ٢ٓ هي ٣ل٢٤ هُٞٚ رٔؼ٘خٙ ح١ٌُ ٣َ٣يٙ، اال أٗٚ رٌالّ ًٍَٓٝ ٖٓ 

 . 16ؿش"ًالّ أٓؼخُٚ، كال ٣ٌٕٞ ٓٞٛٞكخ رخُزال

ٌٌٝٛح ٛخٍ حالهظ٤خٍ ح٧ِٓٞر٢ هخ٤ٛش أٓخ٤ٓش ٌُِالّ حُز٤ِؾ، ك٤غ حطلن حُ٘وخى 

ٝحُزالؿ٤ٕٞ حُويٓخء ػ٠ِ ٌٛٙ حُوخ٤ٛش ٝؿؼِٞٛخ َٓؿؼخ ُِظو٤٤ْ، ٧ٕ ٖٓ هالٍ ٌٛح 

حالهظ٤خٍ طظلون ٓوٜي٣ش حُزالؿش حُٔظٔؼِش ك٢ حُظؤػ٤َ، ٝطزَُ ًلخءس حُٔظٌِْ ٝكٜخكظٚ 

ـ٤ي ٌُِالّ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ إٔ حُٔؼ٠٘ حُيه٤ن ٝحُٔوٜٞى ٝهيٍطٚ ػ٠ِ حالٓظؼٔخٍ حُ

طوظِق ىٍؿش حُظؼز٤َ حُيه٤ن ػ٘ٚ رخهظالف ىٍؿش حُؼ٘خ٣ش رخهظ٤خٍ حُظَح٤ًذ ٝح٧ُلخظ 

حُز٤٘ش ح٧ِٓٞر٤ش حُٔ٘ظوخس ٢ٛ حُظ٢ طويٍ ػ٠ِ حٓظيٍحى حػظ٤خٙ رؼٞ إٔ حُٔ٘خٓزش، ًُي 

                                                           
 تح حفنى دمحم شرف، مطبعة الرسالة، د.ت، د.ط،أبو الحسن بن وهب "البرهان فً وجوه البٌان"،  - 16
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ػ٘خ٣ش حُزلغ ََّ ح٧ِٓٞر٢ ٓلحُٔؼخ٢ٗ ػ٠ِ حُ٘وَ ٝح٩رالؽ. ٖٝٓ ٛ٘خ ًخٕ حالهظ٤خٍ 

حُزالؿ٢، ًٔخ ٣ئًي طٔخّ كٔخٕ، ك٤غ ٣وٍٞ: "ُوي ٓزن إٔ ًًَٗخ أٗ٘خ اًح ً٘خ ٗيػ٢ 

ر٤ٖ ُلَٝع حُزالؿش حُؼالػش ٟٓٞٞػخ ٝحكيح كبٕ ًُي حُٟٔٞٞع ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼالهش 

ك٢ ُِؼَٜ٘ حُِـ١ٞ ٝر٤ٖ حُٔؼ٠٘، ؿ٤َ إٔ حُلَٝع حُؼالػش اًح حطلوض  حالهظ٤خٍ ح٧ِٓٞر٢

ٌٛح حُطخرغ حُؼخّ، كبٜٗخ طوظِق ك٢ أٍٓٞ أهَٟ، اً ٣وظٚ ًَ ٜٓ٘خ رٟٔٞٞع 

 .  17رؼ٤٘ٚ"

ُٝؼَ ػ٘خ٣ش حُؼَد حُويٓخء رخُـٞحٗذ حُظل٤٘٤ٔش ُِزالؿش ٛٞ ٓخ أك٠٠ رْٜ ا٠ُ     

حُظؤ٤ًي ػ٠ِ طلخٝص ىٍؿخص حُزالؿش، اً حٌُالّ حُز٤ِؾ ك٢ ٗظَْٛ ٤ُْ ًِٚ ك٢ ١زوش 

يحع ك٢ اٗظخؽ حُزالؿش رخهظالف هيٍس حُز٤ِؾ ػ٠ِ طـ٣ٞي ٝحكيس، رَ طوظِق ىٍؿش ح٩ر

أرٞ ٣ؼوٞد ٣ٞٓق حٌُٔخ٢ً ك٢ ٌٛح حُوٜٞٙ: "حُزالؿش حٌُالّ ٝطل٤ٖٔ طؤ٤ُلٚ. ٣وٍٞ 

٢ٛ رِٞؽ حُٔظٌِْ ك٢ طؤى٣ش حُٔؼخ٢ٗ كيح ُٚ حهظٜخٙ رظٞك٤ش هٞحٙ حُظَح٤ًذ كوٜخ، 

٢٘ حُزالؿش، ١َكخٕ: ٝا٣َحى أٗٞحع حُظ٘ز٤ٚ ٝحُٔـخُ ٝحٌُ٘خ٣ش ػ٠ِ ٝؿٜٜخ. ُٜٝخ، أػ

أػ٠ِ ٝأٓلَ، ٓظزخ٣٘خٕ طزخ٣٘خ ال ٣ظَحءٟ ُٚ ٗخٍحٛٔخ، ٝر٤ٜ٘ٔخ َٓحطذ، طٌخى طٌٕٞ طلٞص 

حُلَٜ، ٓظلخٝطش، كٖٔ ح٧ٓلَ طزظية حُزالؿش، ٝٛٞ حُويٍ ح١ٌُ اًح حٗظوٚ ٓ٘ٚ ٢ٗء 

حُظلن ًُي حٌُالّ رٔخ ٗزٜ٘خٙ رٚ ك٢ ٛيٍ حٌُظخد ٖٓ أٛٞحص حُل٤ٞحٗخص، ػْ طؤهٌ ك٢ 

 .18ي ٓظٜخػيس ا٠ُ إٔ طزِؾ كيح ٩ػـخُ ػـ٤ذ ٣يٍى ٝال ٣ٌٖٔ ٝٛلٚ"حُظِح٣

كخٌُالّ حُز١َ٘ ك٢ ٗظَ حٌُٔخ٢ً ال ٣وِٞ ٖٓ حُزالؿش، أ١ ال ٣وِٞ ٖٓ هيٍ ٖٓ     

ح٩ريحع حُلَى١ ك٢ حُظٌِْ، ٌُٖ ٌٛح حُٔٔظٟٞ ٛٞ أى٠ٗ ٓخ ٣ٌٖٔ طو٤ِٚ ك٢ حُزالؿش، ٧ٗٚ 

حُل٤ٞحٗخص. ٝرخُويٍ ح١ٌُ ٣ـظٜي حُٔظٌِْ  حٌُالّ حُز١َ٘ ٖٓ أٛٞحص رٚ ٛٞ ٓخ رٚ ٣٘ٔخُ

ُظـ٣ٞي ًالٓٚ ٣َطو٢ ك٢ ٓيحٍؽ حُزالؿش كظ٠ ٣َٜ حُيٍؿش حُؼ٤ِخ حُظ٢ ٢ٛ ٓيحٍ 

ط٘خكْ حُزِـخء ٝحُلٜلخء ٖٓ أؿ٘خّ حُظؼز٤َ حُٔوظِلش  ًخُ٘ؼَ ٝحُوطزش ٝحَُٓخُش 

َُٔطزش ٝؿ٤َٛخ. كز٤ٖ حَُٔطزش حُؼ٤ِخ، ٢ٛٝ َٓطزش ح٩ػـخُ حُظ٢ حٗلَى رٜخ حُوَإٓ، ٝح

حُٔل٠ِ حُظ٢ ٣يٍؽ ك٤ٜخ حٌُالّ حُؼخى١ أٝ ح٢ٓٞ٤ُ، طظلخٝص هيٍحص حُزِـخء ك٢ حرظيحع 

 .ظَٜكش ك٢ حُِـشح٧ٓخ٤ُذ حُٔوظِلش حُٔ

                                                           
الماهرة، ط:  –تمام حسان "األصول، دراسة إبستٌمولوجٌة للفكر اللغوي عند العرب"، عالم الكتب  -17
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ٝهي حَٜٗف حُؼَد حُويٓخء ا٠ُ طلي٣ي ؿٞحٗذ حُِـش حُظ٢ ٣ِِّ ك٤ٜخ حُظـ٣ٞي     

ُِـٞحٗذ ٝح٩ريحع، ٝك٢ ٌٛح حُٔٔخم حٗظ١َ حرٖ ٝٛذ إٔ ٣ٌٕٞ حُظل٤ٖٔ ٗخٓال 

ٍُ حُٔل٢٤ رخُٔؼ٠٘ حُٜٞط٤ش ٝحُٔؼـ٤ٔش ٝحُظ٤ًَز٤ش، ك٤غ ٣وٍٞ:  "حُزالؿش حُوٞ

كخُزالؿش ك٢ ٗظَ . 19حُٔوٜٞى، ٓغ حهظ٤خٍ حٌُالّ، ٝكٖٔ حُ٘ظخّ، ٝكٜخكش حُِٔخٕ"

َٖ حُؼزخٍس ٖٓ طِي  حرٖ ٝٛذ طظٞه٠ ا٠ُ ؿخٗذ ح٩كخ١ش رخُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞى، طل٤ٔ

حُز٤ُِؾ حٌُِٔخِص حُٔ٘خٓزشَ، ٣ٝئُلٜخ ك٢ حُظ٤ًَذ حُـٜخص حُؼالع  رل٤غ ٣وظخٍ حُٔظٌِْ 

ؿٜخ ػ٘ي حُظوخ١ذ حُٔوََؽ حُـ٤ي ٝحُٔئػَ. َِ  حُظؤ٤َُق حُزي٣َغ، ٣ُْٝو

ٝٓغ إٔ حُزالؿ٤٤ٖ ٝحُ٘وخى حُؼَد حُويٓخء ٣َٜٕ٘ٞ ػ٠ِ حالهظ٤خٍ ٝحُظيه٤ن ك٢ 

 أْٓحُؼزخٍس، كبْٜٗ ٓوظِلٕٞ، ٗؤْٜٗ ك٢ ًُي ٗؤٕ ٗظَحثْٜ ك٢ رخه٢ حُؼوخكخص، كٍٞ 

ٝٓؼخ٤٣َ حالٗظوخء ٝحالهظ٤خٍ، ك٤َُؼ٠٘ ٌٛح حُل٣َن ٖٓ حُزِـخء ٝحُ٘وخى رـ٣َذ حٌُالّ 

ٝك٤ٗٞٚ، ر٤٘ٔخ ٣َٜ٘ف حُل٣َن ح٥هَ ا٠ُ ٗخثغ حٌُالّ ٝٓظيحُٝٚ. كوي ًًَ ٛخكذ 

ٍُ حَُٝحسِ ُٚ، ٣ٌٝؼَ  ُٝ َُّ طيح "حُٜ٘خػظ٤ٖ" إٔ "حُٔل٠َّ ًخٕ ٣وظخٍ ٖٓ حُ٘ؼَ ٓخ ٣و

هظ٤خٍ  ٧ٕ حُـ٣َذ ُْ ٣ٌؼَ ك٢ ًالّ اال أكٔيٙ، ٝك٤ٚ حُـ٣َذ ك٤ٚ، ٌٝٛح هطؤ ٖٓ حال

. ر٤٘ٔخ ًًَ آهَٕٝ إٔ ح٩ًؼخٍ ٖٓ حٌُالّ حُ٘خثغ 20ىالُش حالٓظٌَحٙ ٝحُظٌِق"

ِٛذ رـٔخٍ حُؼزخٍس ٣ُٝٞهغ ك٢ حالرظٌحٍ.   ٌْ ُ٣ ٍِ  حالٓظؼٔخ

ٝحُٔالكع أ٠٣خ إٔ طل٤ٖٔ حٌُالّ حُز٤ِؾ ال ٣وظَٜ ػ٘ي حُويٓخء ػ٠ِ حُـٞحٗذ      

ِٜش رظؤ٤ُق حُؼزخٍس، رَ ٣َ٘ٔ أ٠٣خ ٣َ١وش طؤى٣ش حٌُالّ أػ٘خء حُٔوخ١زش أٝ حُظٌِْ، حُٔظ

ٝٛٞ ٓخ ػزَ ػ٘ٚ حرٖ ٝٛذ ك٢ حُ٘ٚ حُٔخرن رـ"كٜخكش حُِٔخٕ"، ٝحُٔوٜٞى إٔ 

اهَحؽ كَٝف حُؼزخٍس ٖٓ ؿٜخُ حُ٘طن )حُِٔخٕ( ٣ئى١ ىٍٝح أٓخ٤ٓخ ك٢ ح٩رالؽ 

حُظؤ٤ُق ٝأٟخع ؿٞىس حُؼزخٍس. ٌُُٝي  ٝحُظؤػ٤َ، كٔظ٠ ًخٕ ح٩هَحؽ ٤ٓجخ ًٛذ رلٖٔ

٣وَٕ حُويٓخء حُزالؿش رخُلٜخكش، ٝهِٔخ ؿخءح ٓ٘ل٤ِٜٖ ػ٘ي ط٤ْٜٜٜ٘ ػ٠ِ ؿٞىس 

حٌُالّ ٝكٖٔ ح٩رالؽ، كظ٠ ٛخٍح ػ٘ي حُزؼٞ ٓظَحىك٤ٖ. ٖٝٓ ٛ٘خ هٚ حُ٘خظَٕٝ 

ك٢ كوَ حُزالؿش هٔطخ ٖٓ حُـٜي ُز٤خٕ حُلَٝم حُوخثٔش ر٤ٖ حُٔل٤ٜٖٓٞ  أػ٢٘ ٓلّٜٞ 

 ؿش ٝٓلّٜٞ حُلٜخكش. حُزال
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 انمحىر انثاني: انحقم انمفهىمي نهبالغت

 )عالقت انبالغت بانفصاحت وانًجاص وانبذٌع وانبٍاٌ واننقذ(               

 انبالغت وانفصاحت -1

 

ٝرخُ٘ظَ ا٠ُ حُظيحهَ حُلخَٛ ر٤ٖ حُزالؿش ٝحُلٜخكش، حَٜٗف رؼٞ حُويٓخء ا٠ُ 

ش، رَٛي ٝؿٞٙ حالهظالف ر٤ٜ٘ٔخ. ٌٝٛح حُٜ٘ؾ طؼ٣َق ح٠ُٝ٧ ػزَ ٓوخرِظٜخ رخُؼخ٤ٗ

حُٔؼخؿْ حُٔظوٜٜش حُوي٣ٔش. ٣ٝ٘يٍؽ ٟٖٔ أ٠٣خ حهظلظٚ ٝ ،ٓخٍص ػ٤ِٚ ًظذ حُزالؿش

ٌٛح حُٜ٘ؾ ٓخ أٍٝىٙ أرٞ ٛالٍ حُؼ١ٌَٔ ك٢ طؼ٣َق حُلٜخكش، اً ٣وٍٞ: "أٓخ حُلٜخكش 

ٌٕ ػٔخ ك٢ ٗلٔٚ اًح أظَٜٙ، ٝحُ ٘خٛي ػ٠ِ أٜٗخ كوي هخٍ هّٞ: اٜٗخ ٖٓ هُْٜٞ: أكَٜق كال

ُٖ اًح حٗـِض ػ٘ٚ  ٍُ حُؼَد: أكَٜق حُٜزُق اًح أٟخء. ٝأكٜق حُِز ٢ٛ ح٩ظٜخٍ هٞ

ْؿٞطٚ كظَٜ )...( ٝاًح ًخٕ ح٧َٓ ػ٠ِ ٌٛح كخُلٜخكش ٝحُزالؿش طَؿؼخٕ ا٠ُ ٓؼ٠٘  ٍَ

َّ ٝحكي ٜٓ٘ٔخ اٗٔخ ٛٞ ح٩رخٗش ػٖ حُٔؼ٠٘ ٝح٩ظٜخٍ  ٝحكي ٝإ حهظِق أٛالٛٔخ  ٧ٕ ً

َّ آُش حُز٤خٕ  ر٤ٖإٔ .ؿ٤َ 21ُٚ" حُزالؿش ٝحُلٜخكش حهظالكخ، ٣ٌٖٔ ك٢ ًٕٞ ح٧ه٤َس "طٔخ

ك٢ٜ ٓوٍٜٞس ػ٠ِ حُِلع، ٧ٕ ح٥ُش طظؼِن رخُِلع ىٕٝ حُٔؼ٠٘  ٝحُزالؿش اٗٔخ ٢ٛ 

اٜٗخء حُٔؼ٠٘ ا٠ُ حُوِذ كٌؤٜٗخ ٓوٍٜٞس ػ٠ِ حُٔؼ٠٘. ٖٝٓ حُي٤َُ ػ٠ِ إٔ حُلٜخكشَ 

ُزَزّـخء ٠ُٔٔ٣ ك٤ٜلخ، ٝال ٠ٔٔ٣ ر٤ِـخ، اً طظ٠ٖٔ حُِلع، ٝحُزالؿشَ طظ٘خٍٝ حُٔؼ٠٘ إٔ ح

"ٚ٣  .22ٛٞ ٓو٤ْ حُلَٝف ٤ُْٝ ُٚ هٜي ا٠ُ حُٔؼ٠٘ ح١ٌُ ٣ئىِّ

ٝٓؼ٠٘ ًُي إٔ حُؼالهش ر٤ٖ حُلٜخكش ٝحُزالؿش ٢ٛ ػالهش ر٤ٖ حُؼّٔٞ     

 -ٝحُوٜٞٙ، اً حُزالؿش طَ٘ٔ حُلٜخكش، ٝال طَ٘ٔ حُلٜخكشُ حُزالؿشَ، كـ"ًَ ر٤ِؾ

ك٤ٜق  ٧ٕ حُلٜخكش ٓؤهًٞس ك٢ طؼ٣َق حُزالؿش، ٤ُْٝ ًَ  -ًالٓخ ًخٕ أٝ ٓظٌِٔخ

. ٓؼ٠٘ ًُي إٔ "حُزالؿش أهٚ ٖٓ حُلٜخكش، كبٕ ًَ ر٤ِؾ ال ري ٖٓ إٔ 23ك٤ٜق ر٤ِـخ"

٣ٌٕٞ ك٤ٜلخ ٝال ٣٘ؼٌْ، رَ ٍرٔخ ًخٕ ك٤ٜلخ ٝال رالؿش ك٤ٚ، ٝال ٣ٞٛق حُِلع 

ٛخ، ٣ٝزيٝ ٍٝٗوٜخ  َُ ػ٘ي حُظَح٤ًذ حُٔلَى رخُزالؿش، ٧ٕ حُزالؿش اٗٔخ ٣ظَٜ أػ

 .24حُٔوٜٞٛش"
                                                           

 .7"كتاب الصناعتٌن"، ص: أبو هالل العسكري  -21
 .8، ص: المرجع نفسه -22
 .43-42ص:  علً بن دمحم بن علً الجرجانً "معجم التعرٌفات"، -23
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كخُزالؿش ٓوٍٜٞس إً ػ٠ِ حٌُالّ حُٔئُق ىٕٝ حُٔلَى، ر٤٘ٔخ حُلٜخكش ٢ٛ 

َٔحى ارالؿٚ ٣٘٘ؤ ػٖ طؤ٤ُق ٝٛق ٌُِالّ حُٔلَى ؿ٤َ حُٔئُق. ٝٓخىحّ حُٔؼ٠٘ حُ

ٝط٤ًَزٚ، كبٕ حُلٜخكش ال طظَٜ رخُٔؼ٠٘، رَ رخُِلع ٝكيٙ، اً حُٔظَٜ  ّحٌُال

: هـ(466سناٌ انخفاجً )ث كوي ؿخء ك٢ "َٓ حُلٜخكش" الرٖرخُٔؼخ٢ٗ ٛٞ حُزالؿش. 

"ٝحُلَم ر٤ٖ حُلٜخكش ٝحُزالؿش إٔ حُلٜخكش ٓوٍٜٞس ػ٠ِ ٝٛق ح٧ُلخظ، ٝحُزالؿش 

ال طٌٕٞ اال ٝٛلخ ٨ُُلخظ ٓغ حُٔؼخ٢ٗ. ال ٣وخٍ ك٢ ًِٔش ٝحكيس ال طيٍ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ 

٤ٜق، ٤ُْٝ ًَ ٣ل٠َ ػٖ ٓؼِٜخ ر٤ِـش، ٝإ ه٤َ ك٤ٜخ ك٤ٜلش، ًَٝ ًالّ ر٤ِؾ ك

 . 25ك٤ٜق ر٤ِـخ، ًخ١ٌُ ٣وغ ك٤ٚ ح٩ٜٓخد ك٢ ؿ٤َ ٟٓٞؼٚ"

ٌٌٝٛح كبٕ طل٤ٖٔ حُؼزخٍس ٣ٌٕٞ ٖٓ ٝؿ٤ٜٖ، ٖٓ ٝؿٚ ٓلٔٞد ػ٠ِ حُزالؿش،    

ٝٛٞ حُٔوٜٞٙ رخُٔؼ٠٘ ٖٓ ؿٜش، ٝرخُظ٤ًَذ ٖٓ ؿٜش أهَٟ، رل٤غ ٣ٌٕٞ 

ُظل٤ٖٔ كٜٞ حُظل٤ٖٔ حُزالؿ٢ ُِؼزخٍس ك٢ ٓٔظٟٞ حُظؤ٤ُق. أٓخ حُٞؿٚ حُؼخ٢ٗ ٖٓ ح

حُٔلٔٞد ػ٠ِ حُلٜخكش، ٝٛٞ حُٔوٜٞٙ رخُِلع ٝكيٙ ٖٓ ؿ٤َ ٓؼ٘خٙ ٖٓ ؿٜش، 

ٝرخُِلع حُٔلَى ٖٓ ؿ٤َ حًَُٔذ ٖٓ ؿٜش أهَٟ. ٝٓغ إٔ حُظل٤ٖٔ حُزالؿ٢ ٣َ٘ٔ 

طل٤ٖٔ حُلٜخكش، اً ًَ ر٤ِؾ ك٤ٜق، ٤ُْٝ ًَ ك٤ٜق ر٤ِـخ  كبٕ ط٠ٖٔ حٌُالّ ُِ٘ن 

حُويٓخء، ٧ٕ ؿٔخ٤ُش ح٩ُوخء أٝ ح٧ىحء ال  حُٔظَٜ رخُلٜخكش ٣ظَ أٓخ٤ٓخ ػ٘ي حُؼَد

طوَ ػٖ ؿٔخ٤ُش حُظؤ٤ُق أٝ ؿٔخ٤ُش حُٔؼ٠٘، ٌٛح رخ٩ٟخكش ا٠ُ إٔ ك٣َوخ ٖٓ حُزالؿ٤٤ٖ 

 حُويٓخء ٣َر٢ حُلٜخكش رخُٔؼ٠٘ أ٠٣خ، رَ ٣َٝرطٜخ رخُظؤ٤ُق ًٌُي. 

ٌُٝح حٗزَٟ حُويٓخء ا٠ُ ٍٛي ١َٝٗ كٜخكش حٌُالّ ٝحُـٞحٗذ حُظ٢ طؤط٢ ٜٓ٘خ    

ٔخ٤ُظٜخ، ٝهي ًًَ ك٢ ٌٛح حُٜيى حرٖ ٓ٘خٕ حُولخؿ٢ ١َٝٗخ هٜٔٔخ ا٠ُ ٛ٘ل٤ٖ، ؿ

إ حُلٜخكش ػ٠ِ ٓخ هيٓ٘خ ٗؼض ٨ُُلخظ اًح ٝؿيص ػ٠ِ ١َٝٗ ػيس، " ك٤غ ٣وٍٞ:

ٝٓظ٠ طٌخِٓض طِي ح١َُٝ٘ كال ٣ِٓي ػ٠ِ كٜخكش طِي ح٧ُلخظ، ٝرلٔذ حُٔٞؿٞى ٜٓ٘خ 

٤ٖ: كخ٧ٍٝ ٜٓ٘خ ٣ٞؿي ك٢ حُِلظش طؤهٌ حُو٢ٔ ٖٓ حُٞٛق، ٝطِي ح١َُٝ٘ ط٘ؤْ هٔٔ

حُٞحكيس ػ٠ِ حٗلَحىٛخ ٖٓ ؿ٤َ إٔ ٠٘٣ْ ا٤ُٜخ ٢ٗء ٖٓ ح٧ُلخظ، ٝحُؤْ حُؼخ٢ٗ ٣ٞؿي 

 .26ك٢ ح٧ُلخظ حُٔ٘ظٞٓش رؼ٠ٜخ ٓغ رؼٞ"

كخُِلظش طٌظٔذ ٣ِٓظٜخ ٝأك٤ِ٠ظٜخ ٖٓ ٓٔظ٤٣ٖٞ، ٓٔظٟٞ ٓؼـ٢ٔ طٔظوَ رٚ ػٖ     

٢ ىٍؿش كٜخكظٜخ ٝؿٞىطٜخ رخُ٘ظَ ًَ طؤ٤ُق، رل٤غ طظلخٝص حُٔلَىحص حُٔؼـ٤ٔش ك

ا٠ُ ط٣ٌٜٞ٘خ حُٜٞط٢ ٝكَحىس حٓظؼٔخُٜخ، ٝهِش ٤ٗٞػٜخ ٝحرظٌحُٜخ. ٝحُٔٔظٟٞ ح٥هَ ٛٞ 
                                                           

 .59هـ، ص: 1402، سنة: 1دار الكتب العلمٌة، لبنان، ط. ابن سنان الخفاجً "سر الفصاحة"، -25
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ح١ٌُ طظؼِن ك٤ٚ كٜخكش حُٔلَىس رٔٞهؼٜخ ىحهَ حُظؤ٤ُق، رل٤غ طٌٕٞ حُٔلَىس حُٞحكيس 

 ك٤ٜلش ك٢ ر٤٘ش طؤ٤ُل٤ش، ٝؿ٤َ ك٤ٜلش ك٢ ر٤٘ش أهَٟ. 

حُظؤ٤ُل٤ش ؿ٤َ ٓوٜٞٛش رخُزالؿش ىٕٝ حُلٜخكش، ًٔخ  ٖٝٓ ػْ كبٕ حُوخ٤ٛش    

طويّ ػ٘ي رؼٞ حُويٓخء، اً حُلٜخكش طٌظٔزٜخ حٌُِٔش ك٢ ًحطٜخ ًٔخ طٌظٔزٜخ ك٢ ػالهظٜخ 

رزو٤ش حٌُِٔخص ىحهَ حُظ٤ًَذ. رَ إ ك٣َوخ ٖٓ حُزالؿ٤٤ٖ ٝحُ٘وخى حُويٓخء ٣ظـٚ ٗلٞ 

ش حُلٜخكش ال طٌظٔزٜخ طو٤ٜٚ حُلٜخكش رخُـخٗذ حُظ٤ًَز٢ ٝكيٙ، اً ٣َٟ إٔ ٣ِٓ

حُٔلَىس حُٔؼُِٝش ػٖ ح٤ُٔخم حُظ٤ًَز٢. ٖٝٓٔ أػزض ًُي حُوخ٢ٟ ػزي حُـزخٍ 

ٛـ(، اً ٣وٍٞ: "حػِْ إٔ حُلٜخكش ال طظَٜ ك٢ أكَحى حٌُالّ، ٝاٗٔخ طظَٜ ك٢ 415)ص

حٌُالّ رخ٠ُْ، ػ٠ِ ٣َ١وش ٓوٜٞٛش، ٝال ري ٓغ ح٠ُْ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٌَُ ًِٔش 

لش إٔ طٌٕٞ رخُٔٞحٟؼش حُظ٢ طظ٘خٍٝ ح٠ُْ، ٝهي طٌٕٞ ٛلش  ٝهي ٣ـُٞ ك٢ ٌٛٙ حُٜ

 . 27رخ٩ػَحد ح١ٌُ ُٚ ٓيهَ ك٤ٚ، ٝهي طٌٕٞ رخُٔٞهغ  ٤ُْٝ ٌُٜٙ ح٧هٔخّ حُؼالػش ٍحرغ"

ٝرٌٜح طٌٕٞ حُلٜخكش ػ٘ي ٌٛح حُيحٍّ َٓحىكش ُِزالؿش، ٧ٕ ٤ًِٜٔخ ٣٘ظَ ك٢ حٌُالّ 

ظؤ٤ُق حٌُِٔخص ك٢ رأٝ ظؤ٤ُق ح٧ٛٞحص ك٢ حٌُِٔش حُٔلَىس، طؼِن رحُٔئُق، ٓٞحء 

حُـَٔ ٝحُظَح٤ًذ. ٝح١ٌُ ٣ئًي أًؼَ ػ٠ِ أٜٗٔخ ٓظَحىكخٕ ك٢ طٍٜٞٙ، ٛٞ طل٤َٔٙ 

ٌُٔخٗش حُٔؼ٠٘ ك٢ حٌُالّ حُز٤ِؾ، اً ٣َٟ إٔ حُٔؼخ٢ٗ ال طٌٔذ حٌُالّ ٣ِٓش، ٝاٗٔخ 

ح٣ُِٔش أٝ حُلٜخكش طؤط٢ ٖٓ ح٧ُلخظ ح٠ُٔٔٞٓش ػ٠ِ ٗلٞ ٓوٜٞٙ، ٣وٍٞ: "إ 

ري ٜٓ٘خ كال طظَٜ ك٤ٜخ ح٣ُِٔش، ٝإ ًخٕ طظَٜ ك٢ حٌُالّ ٧ؿِٜخ   حُٔؼخ٢ٗ ٝإ ًخٕ ال

ٌُُٝي ٗـي حُٔؼز٣َٖ ػٖ حُٔؼ٠٘ حُٞحكي ٣ٌٕٞ أكيٛٔخ أكٜق ٖٓ ح٥هَ، ٝحُٔؼ٠٘ 

ٓظلن  ٝهي ٣ٌٕٞ أكي حُٔؼ٤٤ٖ٘ أكٖٔ ٝأٍكغ، ٝحُٔؼزَ ػ٘ٚ، ك٢ حُلٜخكش أىٕٝ  كٜٞ 

 .28ٓٔخ ال ري ٖٓ حػظزخٍٙ، ٝإ ًخٗض ح٣ُِٔش طظَٜ رـ٤َٙ"

ٝحُظخَٛ إٔ حٍطزخ١ حُٔؼ٠٘ رخُظ٤ًَذ أٝ حُظؤ٤ُق، ٣و٢٠ رخهظَحٕ حُلٜخكش 

رخُٔؼ٠٘، ٧ٜٗخ طٜ٘ٞ ػ٠ِ حُظ٤ًَذ ٤ُْٝ ح٧ُلخظ حُٔلَىس. ٌُٜٝح كبٕ حُلٜخكش طؼ٠٘ 

رخُٔؼ٠٘ أ٠٣خ، ًٔخ طؼ٠٘ رٚ حُزالؿش، ك٢ٜ طَٜ٘ف ا٠ُ حُِلع ًٔخ طَٜ٘ف ا٠ُ 

ا٠ُ ه٤ٖٔٔ، كٜخكش طظلون ٖٓ ٣َ١ن حُٔؼ٠٘، ٌُُٝي هٜٔٔخ ٛخكذ "ٓلظخف حُؼِّٞ" 

حُِلع، ٝكٜخكش طظلون ٖٓ ٣َ١ن حُٔؼ٠٘، ٣وٍٞ: "ٝأٓخ حُلٜخكش ك٢ٜ هٔٔخٕ: ٍحؿغ 

ا٠ُ حُٔؼ٠٘، ٝٛٞ هِٞٙ حٌُالّ ػٖ حُظؼو٤ي، ٍٝحؿغ ا٠ُ حُِلع، ٝٛٞ إٔ طٌٕٞ حٌُِٔش 

                                                           
، "إعجاز المرآن"، تحمٌك أمٌن 16التوحٌد والعدل"، ج الماضً عبد الجبار "المغنً فً أبواب  -27
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ػَر٤ش أ٤ِٛش، ٝػالٓش ًُي إٔ طٌٕٞ ػ٠ِ أُٔ٘ش حُلٜلخء ٖٓ حُؼَد، حُٔٞػِٞم 

، ال ٓٔخ أكيػٜخ حُُٔٞيٕٝ، ٝال ٓٔخ أهطؤص ك٤ٚ رؼَر٤ظْٜ ََ ، ٝحٓظؼٔخُْٜ ُٜخ أًؼ ٍَ َٝ ، أْى

. ٝرٌُي 29حُؼخٓش  ٝإٔ طٌٕٞ أؿَٟ ػ٠ِ هٞح٤ٖٗ حُِـش، ٝإٔ طٌٕٞ ٤ِٓٔش ػٖ حُظ٘خكَ"

طٌٕٞ حُلٜخكش أػْ ٖٓ حُزالؿش، اً ٢ٛ طؼ٠٘ رخ٧ٍٓٞ حُل٤٘ش ٝحُـٔخ٤ُش ا٠ُ ؿخٗذ 

ٖٓ حُٜٞص ٝط٘ظ٢ٜ رخُـِٔش أٝ حُظ٤ًَذ، ٝطَ٘ٔ  ح٧ٍٓٞ حُِـ٣ٞش ٝحُٔؼ٤خ٣ٍش، ٝطزيأ

 حٌُالّ ٝحُظٌِْ، أٝ حُٔ٘ـِ ٝح٩ٗـخُ، ٖٓ هالٍ ػ٘خ٣ظٜخ رخُـٞحٗذ حُٜٞط٤ش أٝ ح٩ُوخث٤ش.

ٝرَٜف حُ٘ظَ ػٖ حُلَٝم حُوخثٔش ر٤ٖ حُزالؿش ٝحُلٜخكش، كبٕ كي حُؼَد     

ٔوخرِش حُظ٢ ٌٓ٘ظْٜ حُويٓخء ُِزالؿش هي طؤط٠ ُْٜ ٖٓ هالٍ ٓوخرِظٜخ رخُلٜخكش، ٢ٛٝ حُ

ٝاكٜخ٤ٓش ٓؼخ. ٝحُٔالكع إٔ  ٖٓ طلي٣ي رؼٞ ٝؿٞٙ حُظل٤ٖٔ ك٢ حٌُالّ ُـخ٣ش آظخػ٤ش

حٍطزخ١ حٌُالّ حُز٤ِؾ رٔوخٛي حالرظيحع ٝحُظل٤ٖٔ، هي ؿؼَ ٜٓطِق "حُزالؿش" ٣ظؤهَ 

ك٢ حُظٍٜٞ، رل٤غ كِض ٓلِٚ ٜٓطِلخص ٓخروش طل٤ي ٓخ أكخىطٚ "حُزالؿش" الكوخ، ٖٓ 

 خُ"، ٝ"حُزي٣غ"، ٝ"حُز٤خٕ"، ٝؿ٤َ ًُي.ٜٓطِق "حُٔـ

 

 عالقت انبالغت بانًجاص وانبٍاٌ وانبذٌع -2

ٓؼال ٣ظز٤ٖ أٗٚ ًخٕ ٣َ٘ٔ ًَ ١َم طل٤ٖٔ حٌُالّ، ٝال ٣وظَٜ  ُِٔـخُ كظؼ٣َلْٜ

ػ٠ِ أِٓٞد ٖٓ ح٧ٓخ٤ُذ ػِْ حُز٤خٕ، ًٔخ ٓظٔظوَ ػ٤ِٚ حُظ٤ٔٔش الكوخ. كل٢ ًظخد 

: "ُِٝؼَد "حُٔـخُحص" ك٢ حٌُالّ، ٛـ(276)ص"طؤ٣َٝ ٌَٓ٘ حُوَإٓ" ٣وٍٞ حرٖ هظ٤زش 

: حالٓظؼخٍس، ٝحُظٔؼ٤َ، ٝحُوِذ، ٝحُظوي٣ْ، ٝٓؼ٘خٛخ: ١َم حُوٍٞ ٝٓآهٌٙ. كل٤ٜخ

ٝحُظؤه٤َ، ٝحُلٌف، ٝحُظٌَحٍ، ٝح٩هلخء، ٝح٩ظٜخٍ، ٝحُظؼ٣َٞ، ٝح٩كٜخف، 

ٝحٌُ٘خ٣ش، ٝح٠٣٩خف، ٝٓوخ١زش حُٞحكي ٓوخ١زش حُـ٤ٔغ، ٝحُـ٤ٔغ هطخد حُٞحكي، 

حكي ٝحُـ٤ٔغ هطخد حالػ٤ٖ٘، ٝحُوٜي رِلع حُوٜٞٙ ُٔؼ٠٘ حُؼّٔٞ، ٝرِلع ٝحُٞ

 .30حُؼّٔٞ ُٔؼ٠٘ حُوٜٞٙ"

كٌٜٙ ح٧ٓخ٤ُذ ًِٜخ طيهَ ك٢ رخد حُٔـخُ ك٢ ٗظَ حُِّٜٔ٘ق، ٓٔخ ٣ـؼَ ٓلّٜٞ 

حُٔـخُ َٓحىكخ ُٔخ ٣لْٜ ٖٓ حُزالؿش. ٝح١ٌُ ؿؼَ ٛئالء حُويٓخء ٣طِوٕٞ حُٔـخُ ػ٠ِ 

ىْٛ، هٜٞٛخ ػ٘ي أٛلخد حُظؤ٣َٝ، إٔ حٌُالّ ٝؿٜخٕ، ٝؿٚ ػّٔٞ حُزالؿش ٛٞ حػظوخ

رٞحٓطش حُزالؿش ٖٓ حُظخَٛ  ٣لَٜ حالٗظوخٍظخَٛ ٝكَك٢ ٝآهَ رخ١ٖ ٝهل٢، ك٤غ 
                                                           

 .416السكاكً "مفتاح العلوم"، ص:  -29
، 2مٌة، ط: أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن لتٌبة "تأوٌل مشكل المرآن"، شرح أحمد صمر، المكتبة العل -30

 .21-20، ص: 1981س: 
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ا٠ُ حُول٢. ٌُُٝي ًخٕ ا١الم حُٔـخُ ػ٠ِ ػّٔٞ حُزالؿش ٣لون ٌٛٙ حُـخ٣ش. ٝٗـي 

وَٕ حَُحرغ، ٓؼَ ٓلّٜٞ حُٔـخُ رٌٜٙ حُ٘ظَس ح٤ٌُِش ٝحُؼخٓش ػ٘ي رؼٞ حُِـ٤٣ٖٞ ك٢ حُ

ح١ٌُ ًًَ ك٢ ٜٓ٘لٚ "حُوٜخثٚ" إٔ حُٔـخُ ٣يهَ ك٤ٚ ًَ ٛـ( 392)ص حرٖ ؿ٢٘ 

ح٢ٓٞ٤ُ، ٝٛٞ أٍٝىٙ طلض ٝٛق "حُ٘ـخػش"،  ًالّ ٣ؼيٍ ػٖ حالٓظؼٔخٍ حُؼخى١ أٝ

"ٖٓ حُٔـخُ ًؼ٤َ ٖٓ رخد حُ٘ـخػش ك٢ حُِـش: ٖٓ حُلٌٝكخص، ٝح٣ُِخىحص، ك٤غ ٣وٍٞ: 

 .31ػ٠ِ حُٔؼ٠٘، ٝحُظل٣َق"ٝحُظوي٣ْ، ٝحُظؤه٤َ، ٝحُلَٔ 

، اً ٍٝى ػ٘ي حُزالؿ٤٤ٖ ٓلّٜٞ حُز٤خُٕٝؼَ ٌٛح ٓخ ٣الكع أ٠٣خ روٜٞٙ 

حُٔظوي٤ٖٓ َٓحىكخ ُِزالؿش ٝٗخٓال ٌُخكش أؿِحثٜخ، هزَ إٔ ٣٘لَٜ الكوخ ك٢ كَع ٖٓ 

كَٝع حُزالؿش حُؼالػش حُٔؼَٝكش. ٌُُٝي حٓظؼَٔ ُلع "حُز٤خٕ" ٌٓخٕ ُلع "حُزالؿش" ك٢ 

خ٤ُٜـش ٣ل٠٤ حُٔخُق حًٌَُ، كوي أٍٝىٙ حُـخكع ك٢ "حُز٤خٕ ٝحُظز٤٤ٖ" رًالّ ؿؼلَ رٖ 

"هخٍ ػُٔخٓش: هِض ُـؼلَ رٖ ٣ل٠٤: ٓخ حُز٤خٕ؟ هخٍ: إٔ ٣ٌٕٞ حالْٓ ٣ل٢٤ : حُظخ٤ُش

ًش، ٝال طٔظؼ٤ٖ ػ٤ِٚ رخُلٌَس. ٝح١ٌُ  َْ ّ٘ ؿٚ ػٖ حُ ٍَ ـِحى، ٝطُْو َٓ رٔؼ٘خى، ٣ٝـ٢ِ ػٖ 

ِق، رؼ٤يح ٖٓ حُٜ٘ؼش، ر٣َجخ ٖٓ حُظؼوّي، ؿ٤٘خ ػٖ ال ري ُٚ ٓ٘ٚ، إٔ ٣ٌٕٞ ٤ِٓٔخ ٖٓ حُظٌّ

 .32حُظؤ٣َٝ"

ٝحُط٣َق إٔ ٓلّٜٞ حُز٤خٕ ٣ظٔغ ػ٘ي رؼٞ حُؼَد حُويٓخء ٤ُـط٢ ًَ أٌٗخٍ 

٠ِ إٔ حُؼخُْ ًِٚ ر٤خٕ ػَ أ٤ٗخء حُؼخُْ. كوي ٗزٚ حُـخكع حُظٞحَٛ حُز١َ٘، رَ ً

ٕٞ ٓؼخ٤َِْٜٗ، ٝحُظَؿٔخٕ ك٤غ ٣وٍٞ: "َؿؼََ ]هللا[ آُشَ حُز٤خٕ حُظ٢ رٜخ ٣ظؼخٍكٝكٌٔش، 

ح١ٌُ ا٤ُٚ ٣َؿؼٕٞ ػ٘ي حهظالكْٜ، ك٢ أٍرؼش أ٤ٗخء، ٝك٢ هِٜش هخٓٔش ٝإ ٗوٜض 

ػٖ رِٞؽ ٌٛٙ ح٧ٍرؼش ك٢ ؿٜخطٜخ، كوي طُزيٍَّ رـٜ٘ٔخ ح١ٌُ ٟٝؼض ُٚ َٝٛكض ا٤ُٚ، 

ٌٝٛٙ حُوٜخٍ، ٢ٛ: حُِلع، ٝحُو٢، ٝح٩ٗخٍس، ٝحُؼَوي، ٝحُوِٜش حُوخٓٔش ٓخ أٝؿي 

ُش، ٝٛيم حُٜ٘خىس ٟٝٝٞف حُزَٛخٕ، ك٢ ح٧ؿَحّ حُـخٓيس ٖٓ ٛلش حُيال

 .33ٝحُٜخٓظش"

  ََّ ُّ حُز٤خٕ ػ٘ي حُؼَد حُويٓخء، اً ٣َ٘ٔ ً كخٗظَ ٤ًق ٤٠٣ن ٣ٝظٔغ، ك٢ إٓ، ٓلٜٞ

ٓخ ٣لَٔ ٓؼ٠٘ ك٢ حٌُٕٞ، كظ٠ أٗـخٍٙ ٝأٜٗخٍٙ ٝأؿَحٓٚ ٤١ٍٝٞٙ، ػْ ٤٠٣ن ػ٘يْٛ 

                                                           
أبو الفتح عثمان بن جنً "الخصائص"، تح: دمحم علً النجار، دار الكتب المصرٌة، د.ط ، د.ت ، ج:  -31
 .446، ص: 2
 .106، ص: 1الجاحظ "البٌان والتبٌٌن"، ج:  -32
بٌروت، طبعة  -أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ "الحٌوان"، تح عبد السالم دمحم هارون، دار الجٌل -33

 .45، ص: 1، ج: 1996
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َّٖٔ ٝحُٔـ ى، ٝرٌٜح حُٔؼ٠٘ ٣ٌٕٞ َٓحىكخ ٤ٜ٤َُ ٓلٍٜٞح ك٢ حٌُالّ حُِٔلٞظ حُٔل ّٞ

ُِزالؿش، ػْ َٗحٙ ٣ِىحى كَٜح ٤ٟٝوخ ك٤غ ٣طِن ٣َٝحى رٚ، ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ٟٓ٘ٞق 

 رظل٤َٜ الكوخ، كَع ٖٓ كَٝع حُزالؿش حُؼالػش، ا٠ُ ؿخٗذ كَػ٢ حُزي٣غ ٝحُٔؼخ٢ٗ.

، ًخٕ ٛٞ ػِْ حُزي٣غ٠ِ إٔ حُلَع ح٥هَ ٖٓ حُزالؿش، ٝٗوٜي ػ٣ٝـيٍ حُظ٘ز٤ٚ    

إٔ ٤ٜ٣َ ا٠ُ ٌٛح حُلَٜ، ٣طِن ػ٠ِ ػّٔٞ حٌُالّ حُز٤ِؾ رٔوظِق أٓخ٤ُزٚ أ٠٣خ هزَ 

َّ ٜٓطِق  َٟٝٝرٚ، كظ٠ حػظزَٙ أكي حُيح٤ٍٖٓ حُٔليػ٤ٖ، ٝٛٞ دمحم حُؼ١َٔ، أهي

"ًِٔش حُزي٣غ ٢ٛ ح٣ٍُٞغ  ظَ ٓ٘ٚ ا٠ُ ١َم حالرظيحع ك٢ حٌُالّ، ك٤غ ٣وٍٞ:ُٗ 

ٖٓ حُـخ٤ِٛش ا٠ُ حُوَٕ حَُ٘ػ٢ ٧هيّ طؤَٓ ك٢ حُوطخد ح٧ىر٢، حُ٘ؼ١َ هخٛش، 

 . 34حُؼخُغ حُٜـ١َ"

كٔٔخ حٓظوَ ػ٤ِٚ حَُأ١ ك٢ طخ٣ٍن حُزالؿش حُؼَر٤ش إٔ أٍٝ ٝٛق ُظل٤ٖٔ حٌُالّ 

ٝطـ٣ٞيٙ، ًخٕ ٛٞ "حُزي٣غ"، كٌَ ًالّ حٓظٞك٠ ١َٝٗ حُظل٤ٖٔ ٝحالرظيحع أىٍؽ ٟٖٔ 

 "ًالّ حُزي٣غ"، ًٝخٕ أٍٝ ٖٓ حٓظؼَٔ ٌٛح حُِلع رٌُي حُٔلّٜٞ ٛٞ حرٖ حُٔؼظِ

٠ رٚ ًظخرٚ، ٧ٗٚ ٣٘ظَ ك٢ ح٧ٓخ٤ُذ حُظ٢ طلون ٛلش حُزي٣غ، 296)ـ ّٔ ٛـ( ح١ٌُ ٓ

كخَٜٗف ٗظَٙ ا٠ُ ًخكش ح٧ٓخ٤ُذ حُظ٢ ط٠ل٢ ػ٠ِ حٌُالّ ٛلش حالرظيحع ٝحُزَحػش. 

ك٢ ٓؼَٝ حُظؤ٤َٛ ُظٍٜٞ ٌٛح حُٜٔطِق ك٢ كوَ ح٧ىد ٝحُ٘وي، اً ٣وٍٞ: ٣وٍٞ 

، َِ ْؼ ِّ٘ ٍٕ ٖٓ حُ خ  "حُزي٣غ حْٓ ٟٓٞٞعٌ ُل٘ٞ ّٓ َٖ ْٜٓ٘، كؤ ر٤ ظَؤىِّ ُٔ ٣ًٌَٛخ حُ٘ؼَحُء ٝٗوّخىُ حُ

َٕ ٓخ ٛٞ" ِْ كال ٣ؼَكٕٞ ٌٛح حالْٓ ٝال ٣ْيٍٝ  .35حُؼِٔخُء رخُِـِش ٝحُ٘ؼَ حُوي٣

ؿخءٝح رؼي حرٖ حُٔؼظِ، اً  ٤ٌَٕٝٛح حَُأ١ أ٠٣خ ٗوخى ٝرالؿ٤ٕٞ ًؼ٣ٝئًي     

 ٍٞ حُز٤ِؾ. كوي ٣ًًَلْٜ ٖٓ ًالْٜٓ حطٔخع ٓلّٜٞ حُزي٣غ ٤َُ٘ٔ ك٘ٞٗخ ٓوظِلش ٖٓ حُو

٤ٗجخ ٖٓ ًُي ك٢ ٓؼَٝ ط٣ٞٔؾ ٌٛٙ حُظ٤ٔٔش، اً ٣وٍٞ: ٛـ( 427)صػ٠ِ رٖ هِق 

٢ُٔٓ حُزي٣ُغ ري٣ؼخ ٧ٕ حٌُِٔش طؤط٢ ك٢ حٌُ٘خ٣ش ٝحالٓظؼخٍس ٝحُظ٘ز٤ٚ ٝح٩ٍىحف  "اٗٔخ 

ٝح٩ٗخٍس ٢ُ٘ء ُْ ٣ٟٞغ ُٚ ك٢ أَٛ حُِـش، كٌؤٜٗخ حرظيػض ٌُُي حُٟٔٞغ، ال ٧ٕ 

. كـ"حُزي٣غ" إً 36ٖ هّٞ، حرظيػٞٙ ٝكخُٝح رخُٔزن ا٤ُٚ ٝحهظَػٞٙ"حُٔليػ٤ٖ، ًٔخ ظ

٣طِن ػ٠ِ ًَ ح٧ٓخ٤ُذ حُٔيٍؿش ٟٖٔ حٌُالّ حُز٤ِؾ، ٖٓ ؿ٤َ ط٤٤ِٔ ر٤ٖ حُلَٝع 

                                                           
 . 37، ص: 2005دمحم العمري "البالغة الجدٌدة بٌن التخٌٌل والتداول"، دار إفرٌمٌا الشرق، طبعة   -34
عضو أكادٌمٌة العلوم ( كراتشموفسكً عبد هللا ابن المعتز "كتاب البدٌع"، اعتنى بنشره إغناطٌوس -35

 .59، ص: 1982، سنة 3بٌروت، طبعة -فً لٌنٌنغراد(، دار المسٌرة
، 1دمشك، ط: -علً بن خلف "مواد البٌان"، تح حاتم صالح الضامن، دار البشائر للطباعة والنشر  -36

 185، ص: 2003س: 
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حُؼالػش حُظ٢ طلَػض ا٤ُٜخ حُزالؿش، كٌَ ًالّ هَؽ ػٖ حُٔؤُٞف ٝحُٔظيحٍٝ، ٜٓ٘ق 

 رؼي ُٖٓ حرٖ حُٔؼظِ.  ٟٖٔ حُزي٣غ. ٝرٌُي ٣ٌٕٞ حُزي٣غ َٓحىكخ ُِزالؿش، كظ٠

٣ٌٝٛذ رؼٞ حُزخكؼ٤ٖ ا٠ُ إٔ ٓلّٜٞ حُزي٣غ ُْ ٣َٜ ا٠ُ حالٗلٜخٍ ٝحالهظِحٍ ك٢ 

كَع ٖٓ كَٝع حُزالؿش اال رؼي حُوَٕ حُٔخرغ حُٜـ١َ، أٓخ هزِٚ كوي ًخٕ حُزي٣ُغ ٣طِن 

ػ٠ِ ًخكش ح٧ٓخ٤ُذ حُزالؿ٤ش. ٣وٍٞ ك٢ ٌٛح حُٜيى هخُي ًخظْ حُل٤ٔي١: "أٓخ ػٖ 

ي٣غ' ك٢ حُظَحع حُزالؿ٢ ٝحُ٘وي١ ػ٘ي حُؼَد، ك٘ـي إٔ ك٣َوخ ٖٓ حُزخكؼ٤ٖ، ٓلّٜٞ 'حُز

هي ٤ِٓٝح ر٤ٖ َٓكِظ٤ٖ َٓ رٜٔخ، ٝٛٔخ َٓكِش هزَ حُوَٕ حُٔخرغ ُِٜـَس، َٝٓكِش ٓخ 

 "رؼيٙ، اً حكظَهظخ ٖٓ ك٤غ حُلْٜ ٝحُظ٘خٍٝ ٝحُظطز٤ن. كل٢ حَُٔكِش ح٠ُٝ٧ رو٢ 'حُزي٣غ

ظ٢ ٝؿٜض ا٠ُ ٓؼ٠٘ حُلي٣غ ٝحُـي٣ي ٝحُٔوظَع، ٓلخكظخ ػ٠ِ حُيالُش حُٔؼـ٤ٔش حُ

ٝػ٘يٛخ حٗيٍؿض أؿِذ كٕ٘ٞ حُزالؿش طلض ٌٛح ح٠ُٔٔٔ، ٤ُْٝ ًُي كلٔذ، ٝاٗٔخ 

ٖٓ حٓظؼٔخٍ حٍُٜٞ  ٛٞ الكض ُِظ٘زٚ، ٝهخىٍ ػ٠ِ حُظؤػ٤َ،أٛزق ٣طِن ػ٠ِ ًَ ٓخ 

 .37حُز٤خ٤ٗش ٝحُٔلٔ٘خص حُِلظ٤ش ح٤ٌُِ٘ش ٝحُٔؼ٣ٞ٘ش"

ؼَ حُٔـخُ، ٝحُزي٣غ، ٝحُز٤خٕ، ًخٗض طٔظؼَٔ ٣َٝحى رٜخ ٌٌٝٛح كبٕ أُلخظخ ًؼ٤َس، ٓ

ي رخُزالؿش، رَ إ ٓلّٜٞ حُزالؿش ٣ويَّّ أك٤خٗخ ك٢ رؼٞ حُٜٔ٘لخص رٞٛلٚ ٖٓ  َٜ ٓخ ٣ُو

ٓ٘ٔٞالص ٓخ طيٍ ػ٤ِٚ طِي ح٧ُلخظ ك٢ رؼٞ ح٤ُٔخهخص أٝ حالٓظؼٔخالص حُظ٢ طٍٞى 

طِي ح٧ُلخظ، ٌُٜ٘خ ٛخٍص  ك٤ٜخ، رل٤غ ٣زيٝ ٓلّٜٞ حُزالؿش ؿِءح ٓظ٠ٔ٘خ ك٢ ٓخ طل٤يٙ

حالهظِحٍ، كظ٠ أٟلض كَػخ ٖٓ كَٝع حُزالؿش أٝ أِٓٞرخ ٖٓ  ا٠ُٓغ ٍَٓٝ حُِٖٓ 

 أٓخ٤ُزٜخ.   

ى ٝؿؼِٚ َٓحىكخ ُِزالؿش،  َّٞ َّٖٔ ٝحُٔـ ٝحُٔالكع إٔ هَٕ "حُزي٣غ" رؼّٔٞ حٌُالّ حُٔل

رؼي  هي حٓظَٔ هَٝٗخ ػيس ٖٓ حُِٖٓ، اً ؿخء كظ٠ ػ٘ي رؼٞ حُزالؿ٤٤ٖ حُٔظؤه٣َٖ،

حرٖ حُز٘خء حَُٔح٢ً٘ حُوَٕ حُٔخرغ، رخُٔؼ٠٘ ح١ٌُ ٣ل٤ي حُزالؿشَ، ك٤غ ٟٝؼٚ 

ٛـ( ك٢ ٓوخرَ حٌُالّ حُؼخى١ أٝ ح٢ٓٞ٤ُ. كل٢ ًظخرٚ "حُِٔ٘ع حُزي٣غ" ٣لَم حرٖ 721)ص

"حُزي٣غ" رٌٕٞ ح٧ٍٝ ٗخٓال ُؼّٔٞ ٓخ رٚ ٣ٌٕٞ حُٔؼ٠٘ ٝحٟلخ ٝحُز٘خء ر٤ٖ "حُز٤خٕ" 

حى رخُط٣َوش أٝ ح٤ٌُل٤ش، ٝحُؼخ٢ٗ ٓوٍٜٞح ػ٠ِ ٓخ رٚ ٝحُٔوٜٞى ؿ٤ِخ ٖٓ ؿ٤َ حػظي

َٕ حُوخٛش  ٣ٌٕٞ ٌٛح حُـَٝ ٓظلووخ ر٤ٌل٤ش ٓوٜٞٛش، ٌُٜٝح ًخٕ حُزي٣غ ػ٘يٙ ر٤خ

ُْ حُز٤خٕ اٗٔخ ٛٞ ٖٓ ؿٜش ٝؿٚ  ىٕٝ حُؼخٓش، أ١ ر٤خٕ حُزِـخء ٝحُلٜلخء، ٣وٍٞ: "ٝػِ

٘خًِش ح٧ٍٓٞ  حُيالُش ٝحُي٤َُ، كٜٞ ٍحؿغ ا٠ُ حُٔؼخ٢ٗ ٖٓ ك٤غ ٢ٛ ٝحٟلش ك٤ٚ، ُٓ ٝ
                                                           

، س: 1خالد كاظم حمٌدي "علم البدٌع؛ رؤٌة معاصرة وتمسٌم ممترح"، الوراق للنشر والتوزٌع، ط:  -37
 .20، ص: 2015
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، ٌُُٝي ٣ٌٕٞ حُز٤خٕ ػ٘ي حُوخٛش رخٌُالّ  ٖٓ ؿٜش كوخثوٜخ، ُػزَِّ ػٜ٘خ رِلع أٝ ُْ ٣ُؼزََّ

حُزي٣غ، ٣ٌٕٝٞ ػ٘ي حُؼخٓش رٌالٜٓخ حُٔز٢٘ ػ٠ِ ؿ٤َ حُِـش ٝػ٠ِ ؿ٤َ ح٩ػَحد. ٝٓظ٠ 

َِِن حُز٤خٕ ػ٠ِ حُوٍٞ ٝكيَٙ ح١ٌُ رٚ حُظِّز٤خٕ، كٜ٘خػش حُزي٣غ ٢ٛ ٛ٘خػش حُز ٤خٕ، أ١ُْ

 .38ٝػِْ حُز٤خٕ كٞهٜخ. كب١الُم ػِْ حُز٤خٕ ػ٠ِ حُٜ٘خػش ؿ٤َ ٓي٣ي"

ُٝؼَ ٌٛح حُظ٤٤ِٔ ٛٞ ٓخ أٝك٠ ا٠ُ رؼٞ حُيح٤ٍٖٓ حُٔليػ٤ٖ رظو٤ٜٚ      

رالؿش حُزي٣غ رلٖ حُ٘ؼَ، ٝرالؿش حُز٤خٕ رلٖ حُوطخرش أٝ ح٩ه٘خع، ٖٝٓ ٛئالء حُزخكغ 

"حُزي٣غ ٛٞ ٗظ٣َش  حُوٜٞٙ: حُٔـَر٢ حُٔؼخَٛ دمحم حُؼ١َٔ ح١ٌُ ٣وٍٞ ك٢ ٌٛح

ٗؼ٣َش طؼظٔي حٌُٔٞٗخص حُِـ٣ٞش ُِوطخد روطغ حُ٘ظَ ػٖ حُٔوخّ ٝأكٞحٍ حُٔوخ١ز٤ٖ. 

 ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ إٔ حُزالؿش حُؼَر٤ش هي ط٘ؼزض ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٜخ ا٠ُ ٗؼزظ٤ٖ:

 حُز٤خٕ أٝ ٗظ٣َش ح٩ه٘خع حُوخثٔش ػ٠ِ حُٔوخّ، ًٔخ طويّ. -1    

خثٔش ػ٠ِ حُز٘خء حُِـ١ٞ ىٕٝ حٛظٔخّ رؤكٞحٍ ٝحُزي٣غ أٝ ٗظ٣َش حُ٘ؼَ حُو -2    

 .39حُٔوخ١ز٤ٖ"

ٝاًح ّٛق ٌٛح حُظو٤ْٔ، كبٕ حُو٠خ٣خ حُزالؿ٤ش طظـخُٝ ٓخ ٣ظَٜ رخُؼزخٍس حُِـ٣ٞش أٝ 

حُـِٔش، ا٠ُ ٓٔخثَ طظَٜ رخُ٘ٚ ًٌَ، رَ هي طظَٜ رخُ٘ٞع ح٧ىر٢، رل٤غ ٣ٌٕٞ 

الهظٚ رٜ٘ٞٙ أهَٟ رٔويٍٝ حُزلغ حُزالؿ٢ حُ٘ظَ ك٢ ر٘خء حُ٘ٚ ٝطٔخٌٓٚ، ٝك٢ ػ

ٝٓؼ٠٘ ًُي إٔ طوغ ك٢ ؿٞحٍٙ أٝ طظوخْٓ ٓؼٚ رؼٞ حُوٜخثٚ ح٩ريحػ٤ش ٝح٩رالؿ٤ش. 

ٝٛ٘خ ٓـخٍ حٗظـخٍ حُزالؿ٢ حٗظوَ ٖٓ حُـِٔش ا٠ُ حُ٘ٚ، رَ ا٠ُ حُ٘ٞع ح٧ىر٢ ًٌَ. 

طـي حُزالؿش ٗلٜٔخ ك٢ هِذ حُؼ٤ِٔش حُ٘وي٣ش، ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ حُ٘وي ٣٘ظَ ك٢ حُز٘خء 

. ٌُٜٝح حالػظزخٍ، ٝالػظزخٍحص أهَٟ، ًخٗض حُزالؿش َ حُ٘ٞع ح٧ىر٢، ٝط٤ٌ٘ح٢ُٜ٘

ٝحُ٘وي ك٢ طوخٍد ٝطلخػَ ٓٔظ٣َٖٔ. كَؿْ إٔ حُزلغ حُزالؿ٢ ٣وغ ك٢ ٗوطش طوخ١غ 

ػِّٞ ُـ٣ٞش، ًخُ٘لٞ، ٝكوٚ حُِـش، ٝحَُٜف، ٝحُٔؼـْ، ٝؿ٤َ ًُي  كبٕ ػالهش حُزالؿش 

بٕ حالهظٜخٍ ػ٠ِ ٌٛٙ حُؼالهش ٣ٌل٢ رخُ٘وي ًخٗض أٝػن ٝأهَد ٖٓ رخه٢ حُؼِّٞ. ٌُٝح ك

 ُز٤خٕ ٣ًَِٓش حُزالؿش ك٢ حُلٌَ حُؼَر٢ حُوي٣ْ.

                                                           
روض المرٌع فً صناعة البدٌع"، تح رضوان بنشمرون، دار النشر ابن البناء المراكشً "ال -38

 .89-88، ص: 1985الدار البٌضاء، طبعة  -المغربٌة
دمحم العمري "الممام الخطابً والممام الشعري فً الدرس البالغً"، مجلة "دراسات سٌمٌائٌة أدبٌة  -39

 .14ص:  ،1991، س: 4الدار البٌضاء، ع:  -لسانٌة"، مطبعة النجاح الجدٌدة
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 عالقت انبالغت باننقذ -3

ٔٔؤُش حُليٝى حُلخِٛش ر٤ٖ ػالهش ٝػ٤وش ِٝٓظزٔش ك٢ إٓ، كػالهش حُزالؿش رخُ٘وي  

، اً ٣وِٚ حُيحٍٕٓٞ ػخىس ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع ا٠ُ طظَ ِٓظزٔش ػ٢ِٔ حُ٘وي ٝحُزالؿش

٣ِظزْ رخُزلغ  حُزلغ حُزالؿ٢ ًُي إَٔٛي حُيه٤ن ٝحُٞحٟق ٌُٜٙ حُليٝى، ٛؼٞرش حُ

حُ٘وي١ ك٢ أًؼَ ٖٓ ٟٓٞغ ٝؿخٗذ، كٖٔ ؿٜش ٣ظؼٌٍ ػ٠ِ حُيحٍّ حُظ٤٤ِٔ ك٢ ٓئُلخص 

حُويٓخء ر٤ٖ حُٜٔ٘لخص حُٔلٔٞرش ػ٠ِ حُزالؿش ٝطِي حُٔلٔٞرش ػ٠ِ حُ٘وي، كظ٠ ال 

رخُزالؿش.  ظخد ٗوي١ ال ٣ٔظلن ٝٛل٣ٌٚخى ًظخد رالؿ٢ ال ٣ٔظلن ٝٛلٚ رخُ٘وي، ٝال ً

٠ِ ًُي ك٢ ٓؼَٝ طؤ٣ٍوْٜ ُِزلغ حُزالؿ٢، كخرٖ أر٢ ػٝهي ٗزٚ رؼٞ حُويٓخء 

ٛـ( ك٢ "طل٣ََ حُظلز٤َ" ٣ئًي إٔ حُزالؿش، رٞٛلٜخ ٗظَح ك٢ 654ح٩ٛزغ )ص

ٓلخٖٓ حٌُالّ، ٗ٘ؤص أُٜٛٞخ ك٢ ًظذ حُزالؿش ٝحُ٘وي ٓؼخ، ك٤غ ٣وٍٞ: "ا٢ٗ ٍأ٣ض 

الّ حُظ٢ ُٗؼظض رخُزي٣غ هي حٗظٜض ا٠ُ ػيى ٓ٘ٚ أٍٛٞ ٝكَٝع: أُوخد ٓلخٖٓ حٌُ

كؤُٛٞٚ، ٓخ أٗخٍ ا٤ُٜخ حرٖ حُٔؼظِ ك٢ ري٣ؼٚ ٝهيحٓش ك٢ ٗويٙ، ٧ٜٗٔخ أٍٝ ٖٓ ُػ٢٘ 

. ٣ٝوٜي حرٖ أر٢ ح٧ٛزغ ٛ٘خ ًظخر٢ "حُزي٣غ" الرٖ حُٔؼظِ ٝ"ٗوي 40رظؤ٤ُق ًُي"

حُزالؿش، ٝحُؼخ٢ٗ ٟٖٔ حُ٘ؼَ" ُويحٓش رٖ ؿؼلَ، كخ٧ٍٝ ٣يٍؽ ػخىس ٟٖٔ ٜٓ٘لخص 

ّٖ ٤ًِٜٔخ ٣ؼظزَ ك٢ ٗظَ حٌُخطذ أٛال ٖٓ أٍٛٞ حُزالؿش أٝ حُزي٣غ.  ٜٓ٘لخص حُ٘وي، ٌُ

ٝاًح ًخٗض حُزالؿش هي ٗ٘ؤص ك٢ ً٘ق حُٜٔ٘لخص حُ٘وي٣ش، كبٕ حُ٘وي أ٠٣خ ٗ٘ؤ 

ٝطَػَع ك٢ ً٘ق حُٜٔ٘لخص حُزالؿ٤ش، ٝكخؿش ًَ ٜٓ٘ٔخ ا٠ُ ح٥هَ ُْ طٌٖ هل٤ش 

ٓخء ٝحُٔليػ٤ٖ، ٧ٕ ٓـخٍ حٗظـخُٜٔخ ٝحُِلظش حُظخ٣ٍو٤ش حُظ٢ ظَٜح ػ٠ِ حُيح٤ٍٖٓ حُوي

ك٤ٜخ ٣لَٝ ًُي. ٌُٝح ٠ٜٗض حُزالؿش ػ٠ِ طٞؿ٤ٜخص حُ٘وخى، ٜٝٗٞ حُ٘وي ػ٠ِ 

طؤٓالص حُزالؿ٤٤ٖ، كظ٠ ٛخٍ رخ٩ٌٓخٕ حُوٍٞ ك٢ ٗظَ دمحم حُؼ١َٔ: إ "حُزالؿش 

 .  41ظش حُ٘وي٣ش ح٤ُٝ٧ش"ٌٕٓٞ ٖٓ ٌٓٞٗخص حُ٘ظ٣َش حُ٘وي٣ش، ٝػَٔس ٖٓ ػَٔحص حُٔالك

                                                           
ابن أبً اإلصبع "تحرٌر التحبٌر فً صناعة الشعر والنثر وبٌان إعجاز المرآن"، تح حفنى دمحم  - 40

الجمهورٌة العربٌة المتحدة، الكتاب  -شرف، نشر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمٌة لجنة إحٌاء التراث
 .83، ص: 1ج:  الثانً، د.ط ، د.ت،

، 1الدار البٌضاء/بٌروت، ط:  -صولها وامتداداتها"، أفرٌمٌا الشرقدمحم العمري "البالغة العربٌة أ -41
 .41، ص: 1999س: 
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كٔغ إٔ كَٝهخ ًؼ٤َس ر٤ٖ حُزالؿش ٝحُ٘وي، ٓٞحء أطؼِن ح٧َٓ رخُٔوخٛي، أّ رخَُإ٣ش 

أٝ حُظٍٜٞ ح١ٌُ ٣ٜ٘ٞ ػ٤ِٚ ًَ ٜٓ٘ٔخ، أّ رخُٟٔٞٞع ح١ٌُ ٣ظٞؿٚ ا٤ُٚ حُزلغ  كبٕ 

ٗ٘ٞء ٣ٌٖٛ حُؼ٤ِٖٔ ًخٕ ٓظِحٓ٘خ ٝٓظٔخٗيح، كظ٠ ال ٣ُظو٤َ ٗ٘ٞء أٝ ه٤خّ أكيٛٔخ 

ٖ ح٥هَ. ٣وٍٞ اى٣ٍْ حُ٘خه١ٍٞ ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕ: "ٝاًح ًخٕ ال ري ٖٓ طو٣ََ رٔؼٍِ ػ

كو٤وش طٟٞق حهظالف حهظٜخٙ ًَ ٖٓ حُ٘وي ٝحُزالؿش، كال ري ٖٓ حالػظَحف أٜٗٔخ 

ًخٗخ طخ٣ٍو٤خ ٓٔظِؿ٤ٖ ٝٓظٌخ٤ِٖٓ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُلٞحٍم حُوخٛش رٔـخٍ ططز٤ن ًَ 

ي حُظ٢ ال ٗي أٜٗخ طوظِق ػٖ ١ز٤ؼش ٜٓ٘ٔخ، ٝحُـخ٣ش ٖٓ ٌٛح حُظطز٤ن، ١ٝز٤ؼش حُ٘و

حُزالؿش، ُوي ًخٗض حُزالؿش ٍحكيح ٖٓ حَُٝحكي حُظ٢ ؿٌص حُ٘وي رٜٔطِلخص ؿي٣يس 

ٝٓلخ٤ْٛ ٓظطٍٞس ٝٓخػيص ػ٠ِ ً٘ق هٜخثٚ حُ٘ٚ، ًٝخٕ حُ٘وي ريٍٝٙ ػخٓال ٖٓ 

 .42ػٞحَٓ ط٤ٓٞغ ٓزخكغ حُزالؿش ٝطط٣َٞ ٓ٘خٛـٜخ"

 ٌَّ َٓ ٝ ََ ٘ٚ ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ ٝح٤ُ٥خص حُظ٢ كظلض ُٚ آكخهخ كٌَ ٖٓ حُ٘وي ٝحُزالؿش أكخى ح٥ه

ؿي٣يس، ٝٝٓؼض ٍإ٣ظٚ ُِظخَٛس حُـٔخ٤ُش، رٞٛلٜخ ظخَٛس ُـ٣ٞش رخ٧ٓخّ. كخهظالف 

ٜٔخ حُٔؼَٔ ٝحُٔل٤ي ٗظَح ٝططز٤وخ. ٤ٖ ك٢ رؼٞ حُـٞحٗذ ُْ ٣ٔ٘غ طلخػ٣ٌِٖٛ حُؼِٔ

خكش حُؼَر٤ش ٝر٤٘ٔخ ٣َٟ ك٣َن ٖٓ حُيح٤ٍٖٓ حُٔليػ٤ٖ إٔ ٌٛح حُظلخػَ ٓٔش طوٚ حُؼو

٧ٓزخد ٟٓٞٞػ٤ش ًؼ٤َس، ٣َٟ ك٣َن آهَ أٜٗخ ٓٔش ػخٓش ال طوٚ حُؼوخكش حُؼَر٤ش 

ٝكيٛخ. ٣ٝ٘يٍؽ ٟٖٔ حَُأ١ ح٧ٍٝ هٍٞ دمحم ٣ًَْ حٌُٞحُ: "حٗطالم حُزالؿش ٝحُ٘وي 

ٖٓ ٓ٘طوش ٝحكيس، ٢ٛ )ح٧ىد( ٝحٗظَحًٜٔخ ك٢ حُؼ٤ٖ ك٤ٜخ، ٣ٔٔق رظـخٍٝٛٔخ، رَ 

ظَحع حُؼَر٢ ح٩ٓال٢ٓ، ح١ٌُ حٓظِؿض ك٤ٚ حُٔزخكغ رظيحهِٜٔخ، ٝال ٤ٓٔخ ك٢ حُ

حُزالؿ٤ش ٝحُ٘وي٣ش، كخُ٘وي ٗوي رالؿ٢ ٝحُزالؿش رالؿش ٗوي٣ش، رٔؼ٠٘ حػظٔخى حُ٘وي ػ٠ِ 

ٓوٞالص حُزالؿش، ٝحػظٔخى حُزالؿش ػ٠ِ كْ ٗوي١، ٌُح ًخٕ حُ٘وي حُؼَر٢ حُوي٣ْ، ك٢ 

 .  43ؿخُزٚ، ٗويح رالؿ٤خ"

دمحم حُؼ١َٔ: "إ حُظزخّ حُزالؿش رخُ٘وي ح٧ىر٢ ٣ٝ٘يٍؽ ٟٖٔ حَُأ١ حُؼخ٢ٗ هٍٞ 

حُظزخّ ال حٗلٜخّ ُٚ. ٤ُْٝ ٌٛح ح٧َٓ هخٛخ رخ٧ىد حُوي٣ْ )...( كوي ٣وخٍ ٓؼال إ 

حَُٔهخص ٖٓ حُو٠خ٣خ حُظ٢ ٣ٔظوَ رٜخ حُ٘وي ٝال طيهَ ٟٖٔ حهظٜخٙ حُزالؿ٤٤ٖ، ؿ٤َ 

ُوخَٛ ك٢ أٗ٘خ ٗـي ٌٛح حُٟٔٞٞع هي ػُٞؾ ٓؼخُـش رالؿ٤ش َٛكخ ػ٘ي ػزي ح
                                                           

الدار البٌضاء، طبعة  -إدرٌس النالوري "المصطلح النمدي فً "نمد الشعر""، دار النشر المغربٌة -42
 .35، ص: 1982

، 1بروت، ط: -ار العربًدمحم كرٌم الكواز "البالغة والنمد؛ المصطلح والنشأة والتجدٌد"، دار االنتش -43
 . 6، ص: 2006س: 



  امعربيةردلاااات اب ولطـلـبـة امـفـصـل ال    –الغـة حمـاضـرات يف عمل امبـ

  عبد هللا امكدايلال اـتاذ  

2020-2021 

 

  
 27 صفحة:

 
  

.كٔٔؤُش حُظزخّ حُ٘وي رخُزالؿش ٝطيحهِٜٔخ ك٢ ٗظَ ٌٛح حُزخكغ، ػَكٜخ 44ح٧َٓحٍ"

 حُظل٤ٌَ حُزالؿ٢ ك٢ ًخكش حُؼوخكخص، ًٝخٗض ػ٘ي حُويٓخء ًٔخ ٛخٍص ػ٘ي حُٔليػ٤ٖ.

ٌُٝح أٍؿغ حُيحٍٕٓٞ حٍطزخ١ حُزالؿش رخُ٘وي ا٠ُ أٓزخد ًؼ٤َس، رؼ٠ٜخ ٣وٚ حُز٤جش 

خ ٣ظَٜ رطز٤ؼش ٟٓٞٞع حُؼ٤ِٖٔ. كخٓظ٘خىح ا٠ُ ح٧ه٤َ، أ١ حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش، ٝرؼ٠ٜ

ََّٔ ػزي حُِٔي رٞٓ٘ـَ ٌٛح حالٍطزخ١، اً ٣ئًي إٔ "حالٍطزخ١  ١ز٤ؼش حُٟٔٞٞع، ك

حُلظ٢ٔ ر٤ٖ حُ٘وي ٝحُزالؿش هٞحٓٚ ػَٜ٘حٕ، ٛٔخ: إٔ كخؿش حُ٘خهي ح٧ىر٢ ا٠ُ ح٩ُٔخّ 

٣ٍش، ٝإٔ حُزالؿش ٢ٛ ػَٔس رؼِْ حُزالؿش ٝحٓظؼٔخٍ ٓخىطٚ ٢ٛ كخؿش ٣ٍَٟٝش ال حهظ٤خ

١ز٤ؼ٤ش ُـٜٞى حُ٘وخى ٣ؼٞى حُ٘وخى ا٠ُ حٓظؼٔخٍٛخ ٖٓ ؿي٣ي ك٢ ؿي٤ُش أهٌ ٝػطخء ال 

. ٌُُٝي ٣ؼظزَ حُزخكغ حُزالؿش "رٔؼخرش ر٘ي ٓؼِٞٓخص ىال٤ُش ٝؿٔخ٤ُش، ٣ٜذ 45ط٘وطغ"

ك٤ٚ حُ٘وخى ٝػِٔخء حُِـش ٝح٧ىد ٗظخثؾ آٍحثْٜ ٝأرلخػْٜ، ٝكن ٟٞحر٢ ػ٤ِٔش 

 . 46طٞحكو٤ش ٓؼ٤٘ش"حٛطالك٤ش 

أٓخ حُـخٗذ حُٔظؼِن رو٤ٜٛٞش حُزلغ حُزالؿ٢ ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش، ك٤ٌٖٔ ك٢ 

اٍؿخع طَحر٢ حُزالؿش ٝحُ٘وي ا٠ُ حٗوَح١ٜٔخ حُٔزٌَ ك٢ طل٤َٔ اػـخُ حُوَإٓ، كوي ًًَ 

ػزي حُِٔي رٞٓ٘ـَ ك٢ ٌٛح حُٔٔخم إٔ "ٗ٘ؤس ػِْ حُزالؿش ػ٘ي حُؼَد حٍطزطض رـٜٞى 

خُ ح٧ِٓٞر٢ ُِوَإٓ ح٣ٌَُْ. كٌٔ٘ "ٓـخُ حُوَإٓ" ٧ر٢ ػز٤يس ٓؼَٔ حُزلغ ك٢ ح٩ػـ

ٛـ( ظِض حُزلٞع ك٢ اػـخُ حُوَإٓ ُٝـظٚ ٝرالؿظٚ طؼَٟ ٓٞٓؼش 208رٖ حُٔؼ٠٘ )ص

ُِ٘وي ح٧ىر٢ آكخهٚ، ٓئٓٔش ُؼِْ حُزالؿش ٓخىطٚ ٟٝٓٞٞػٚ ٝػ٘خَٛٙ، ٤٠ٓلش ا٤ُٚ ٓغ 

ٖٓ حُؼِْ أٝ ػَٜ٘ح ؿي٣يح ٖٓ  ًَ رلغ ٗظَس ؿي٣يس أٝ ٜٓطِلخ ؿي٣يح أٝ رخرخ ؿي٣يح

. كخُ٘ظَ ك٢ اػـخُ حُوَإٓ هَد حُزالؿش ٖٓ حُ٘وي 47حُؼ٘خَٛ حٌُِٔ٘ش ُلٕ٘ٞ حُزالؿش "

ك٢ حُظَحع حُؼَر٢ أًؼَ ٓوخٍٗش ٓغ رخه٢ حُؼوخكخص، ٧ٕ ١ز٤ؼش ٌٛح حُزلغ طلَٝ 

حالٗظوخٍ ٖٓ حُؼزخٍس ا٠ُ حُ٘ٚ، ٖٝٓ حُ٘ٚ حُز١َ٘ ا٠ُ حُ٘ٚ ح٢ُٜ٩. كٜخٍص 

حُ٘وي٣ش ًخُٔوخٍٗش، ٝحُٔلخِٟش، ٝحُظو٤٤ْ، ٝؿ٤َٛخ  ٝحهؼشً ك٢ ٤ْٔٛ حُزلغ حُؼ٤ِٔخص 

 حُزالؿ٢، ًٔخ ٛخٍص ٓؼخ٤٣َ حُزالؿش ٝهٞح٤ٜٗ٘خ ؿِءح ٖٓ حُؼَٔ حُ٘وي١.

                                                           
 .42دمحم العمري "البالغة العربٌة أصولها وامتداداتها"، ص:  -44
عبد الملن بومنجل "تأصٌل البالغة"، منشورات مخبر المثالفة العربٌة فً األدب ونمده )جامعة دمحم  - 45

 .9(، ص: 2لمٌن دباغٌن_سطٌف 
 .09، ص: المرجع نفسه - 46
 .15، ص: فسهالمرجع ن - 47
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ؿ٤َ إٔ طوخْٓ ػ٢ِٔ حُزالؿش ٝحُ٘وي ٌٛٙ حُـٞحٗذ ا٠ُ كي ٣ـؼَ حُظل٣َن ر٤ٜ٘ٔخ 

 ٗـِٜٔخ ك٤ٔخ ٢ِ٣:ِٓظزٔخ ٝٓؼظخٛخ ػ٠ِ حُيحٍّ، ال ٣ول٢ حهظالكخص رخٍُس 

ح٧َٛ ك٢ حُزلغ حُزالؿ٢ ٛٞ حُؼ٘خ٣ش رخُؼزخٍحص، ٝح٧َٛ ك٢ حُ٘وي طو٤٤ْ حُٜ٘ٞٙ  -

ٝطو٣ٜٞٔخ، ٝهي ٣٘ظوَ ػَٔ حُ٘خهي ا٠ُ حُ٘ظَ ك٢ حُوٜخثٚ حُـٔخ٤ُش حُظ٢ ط٘ظَى ك٤ٜخ 

 ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜ٘ٞٙ، أ١ إٔ ػَٔ حُ٘خهي ٣٘ظوَ أك٤خٗخ ٖٓ حُ٘ٚ ا٠ُ حُ٘ٞع ح٧ىر٢.

ؿ٢ ا٠ُ ٍٛي حُوٞح٤ٖٗ حُؼخٓش حُظ٢ ط٘ظْ طٞظ٤ق هَٝؽ حٌُالّ ػٖ ٓؼ٢ حُ٘ظَ حُزال -

حالٓظؼٔخٍ حُؼخى١، أ١ أٜٗخ طزلغ ك٢ ٟٝغ هٞح٤ٖٗ ح٩ٗ٘خء أٝ حُظؼز٤َ، ر٤٘ٔخ ٣ظٞه٠ 

حُ٘ظَ حُ٘وي١ طل٤َٔ ح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤ش ًٝ٘ق َٓ ؿٔخ٤ُظٜخ، أ١ أٗٚ ٣زلغ ك٢ ٟٝغ 

يٍحٓش حُٞٛل٤ش، ر٤٘ٔخ حُ٘وي أىٝحص حُظل٤َٔ. ٝٓؼ٠٘ ًُي إٔ حُزالؿش ٓئٓٔش ػ٠ِ حُ

حُظو٤ٔ٣ٞش. ٌُٜٝح ٣ٌٖٔ حُوٍٞ إ حُزالؿش طوظَد ًؼ٤َح -ٓئْٓ ػ٠ِ حُيٍحٓش حُظل٣َ٤ٔش

ٖٓ ٓؼ٤خ٣ٍش حُ٘لٞ، ٓغ حهظالف ر٤ٜ٘ٔخ ٣ٌٖٔ ك٢ ًٕٞ ٓؼ٤خ٣ٍش حُ٘لٞ طٔؼ٠ ا٠ُ طـ٘ذ 

 حُِلٖ، ر٤٘ٔخ طٔؼ٠ ٓؼ٤خ٣ٍش حُزالؿش ا٠ُ طـ٘ذ حالرظٌحٍ. 

٤ٔش َٝٛحٓش ٖٓ حُزلغ حُ٘وي١، ٝك٢ ٌٛح حُـخٗذ ٣ئًي رٞٓ٘ـَ حُزلغ حُزالؿ٢ أًؼَ ػِ -

إٔ "حُلَم ر٤ٖ حُظ٘خٍٝ حُ٘وي١ ٝحُظ٘خٍٝ حُزالؿ٢ حُوي٣ْ، ٛٞ إٔ حُظ٘خٍٝ حُ٘وي١ ًخٕ 

ططز٤و٤خ ٣لظوَ ا٠ُ ح٧ٓخّ حُ٘ظ١َ، رَ ًخٕ ًح ١خرغ ٗو٢ٜ ٣٘ظَ ك٢ ػَٔ ٗخػَ 

ٖٓ حالٗطزخػ٤ش حٌُحط٤ش . ٝٓؼ٠٘ ًُي إٔ حُزلغ حُ٘وي١ ٣وخُطٚ ٢ٗء 48رؼ٤٘ٚ ٝٗوٜٚ"

 ٝحُظٌٝم حُل٢٘.

حُ٘وي ٓظويّ ك٢ حُٞؿٞى ػ٠ِ ػِْ حُزالؿش، ٌُُٝي كبٕ ػَٔ حُ٘خهي ٣ٜ٘ٞ ػ٤ِٚ ػَٔ  -

حُزالؿ٢، ٌٝٛح ٣ِِّ ٓ٘خ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ حُزالؿش ٝػِْ حُزالؿش، أٝ ر٤ٖ حُز٤ِؾ ٝحُزالؿ٢، اً 

ّ حُز٤ِؾ ٓخروش ػ٠ِ حُزالؿش رٞٛلٜخ، ًٔخ ٣٘زٚ ػ٠ِ ًُي ػزي حُِٔي رٞٓ٘ـَ "ٛلشً ٌُِال

حُ٘وي، اً ٢ٛ ٓٞؿٞىس ك٢ حٌُالّ هزَ إٔ ٣٘ظَ ك٤ٚ حُ٘خهي. ٌُٖٝ حُ٘وي ٓخرن ػ٠ِ ػِْ 

حُزالؿش، اً ػِْ حُزالؿش ٤ُٝي حُ٘ظَ ك٢ حٌُالّ حُز٤ِؾ الًظ٘خف رالؿظٚ ٝٓؼَكش 

 .49أٓزخرٜخ"

٧ٕ ٓؼخ٤٣َ طل٤ٖٔ حٌُالّ ٝطـ٣ٞيٙ ك٢ ػِْ حُزالؿش طوظِق ػٖ ٓؼخ٤٣َٙ ك٢ ػِْ حُ٘وي،  -

ٓوخٛي حُؼ٤ِٖٔ ٖٓ ىٍحٓش حٌُالّ حُز٤ِؾ ٓظزخ٣٘ش. ُٝؼَ ٌٛح ٓخ حٟطَ حُزخكغ حُٔـَر٢ 

٤ٍٗي ٣ل٤خ١ٝ ا٠ُ ٗلض ٜٓطِق "حُزالؿ٤ش" ٩كخىس ػّٔٞ ح١َُٝ٘ حُظ٢ حٗظ١َٜخ 

                                                           
 .43دمحم العمري "البالغة العربٌة أصولها وامتداداتها"، ص.  -48
 .14ص:  عبد الملن بومنجل "تأصٌل البالغة"، -49
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 حُؼَد حُويٓخء ك٢ حٌُالّ حُز٤ِؾ، ٓٔخ أٍٝىٙ حُزالؿ٤ٕٞ أٝ حُ٘وخى أٝ ؿ٤َْٛ، ك٤غ ٣وٍٞ:

حُزالؿ٤ش، ٧ٕ حُزالؿش حُوي٣ٔش ٝإ ٤ِٓص أ٠٣خ حٌُالّ حُز٤ِؾ  "ٝهي طؼي٣٘خ حُزالؿش ا٠ُ

رٜلخص ٓوٜٞٛش رخُلٖٔ، كبٜٗخ ُْ طَ٘ٔ ًخكش ٛلخص حُلٖٔ حُٔؼيٝىس هي٣ٔخ ٖٓ 

١َٝٗ كٖٔ حٌُالّ، ًخُظ٢ ٗـيٛخ ٓؼال ك٢ حُ٘وي. ٌُُٝي ٗؼظزَ رالؿ٤ش حٌُالّ ًَ ٓخ 

ٔ٘ٚ ٓٔخ حٗظ١َظٚ حُزالؿش أٝ ٣ـؼِٚ ر٤ِـخ ك٢ ٓوخّ ٣ؼظي رٚ ًٌُي، ٓٞحء أًخٗض أٓزخد ك

 . 50ٓٔخ حٗظ١َٚ حُ٘وي، أٝ ٓٔخ ٍأطٚ ػِّٞ أهَٟ ًٌُي"

 

 انمحىر انثانث: دراست انمكىناث انبالغيت انعربيت

 )بالغت انبٍاٌ أنًىرجا(                   

 تًهٍذ: فً فشوع انبالغت -

غ ٓظي ا٠ُ ػِّٞ ٝٓزخكحػَ ػِْ حُزالؿش ٓغ ٓل٤طٚ حُؼ٢ِٔ ٖٓ حُٔؼِّٞ إٔ طلخ

، كٜٞ ٣ظَٜ رؼِّٞ حُِـش حُٔوظِلش حطٜخال ٝػ٤وخ، ٣وظَٜ ػ٠ِ ٓزلغ حُ٘وي ًْؼ٤َس، ُٝ

٧ٗٚ ٣ظوخْٓ ٓؼٜخ حُٟٔٞٞع ًحطٚ، ٟٓٞٞع حُِـش، ٓغ حهظالكخص ؿِث٤ش. ٝحٓظ٘خىح ا٠ُ 

ؽ حُيحٍٕٓٞ حُٔليػٕٞ طو٤ْٔ كَٝع حُزالؿش ح١ٌُ حٗظ٠ٜ ا٤ُٚ  َّٞ َٓ ٌٛٙ حُؼالهش أٝ حُِٜش 

ؼَد حُويٓخء، كبًح ًخٕ ًَ ػِْ ٖٓ ػِّٞ حُِـش )ػِْ حَُٜف، حُزلغ حُزالؿ٢ ػ٘ي حُ

ػِْ حُ٘لٞ، كوٚ حُِـش ...( ٣٘ظَ ك٢ حُِـش حُٔظيحُٝش ٖٓ ٓٔظٟٞ ٖٓ ٓٔظ٣ٞخطٜخ حُٔظؼيىس، 

ريءح ٖٓ حُٜٞص، ٝٝٛٞال ا٠ُ حُـِٔش، ٍَٓٝح رخٌُِٔش ك٢ ٓؼخ٤ٜٗخ حُٔؼـ٤ٔش 

ٔٔظ٣ٞخص ؿ٤ٔؼٜخ ٖٓ ك٤غ ٢ٛ ٝحٗظوخهخطٜخ حَُٜك٤ش  كبٕ ػِْ حُزالؿش ٣٘ظَ ك٢ ٌٛٙ حُ

حٓظؼٔخٍ ك٣َي ٝك٢٘. ٌُُٝي ٛ٘لض ؿٜخص ٌٛح حالٓظؼٔخٍ حُل٢٘ ٝكوخ ُِٔٔظ٣ٞخص حُظ٢ 

طظٌَ٘ ٜٓ٘خ حُِـش، ك٤غ كَُػض حُزالؿش ا٠ُ ػِّٞ أٝ ٓزخكغ ػالػش، ٢ٛ ػِْ حُز٤خٕ، 

 ٝػِْ حُٔؼخ٢ٗ، ٝػِْ حُزي٣غ.

هش ٓليىس طوٚ حٓظؼٔخٍ كٌَ ػِْ ٖٓ ٌٛٙ حُؼِّٞ حُزالؿ٤ش حُؼالػش ٓلٌّٞ رؼال    

ٓلَىحص حُِـش، ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ر٤ّٖ طٔخّ كٔخٕ ك٢ هُٞٚ: "حُزالؿش ط٘ظَ ك٢ أٗٞحع 

ك٢ طؤ٤ُق  حُؼالهش حُطز٤ؼ٤شحُؼالهخص حُؼالػش حُظ٢ طَر٢ حَُِٓ رخُٔؼ٠٘ كظ٘ظَ ك٢ 

ح٧ُلخظ، ٝٓلخًخس حُٔؼخ٢ٗ، ُٕٝٝ حُ٘ؼَ، ٝهخك٤ظٚ ٝك٢ حُٔلٔ٘خص حُزي٣ؼ٤ش حُوخثٔش ػ٠ِ 

                                                           
عمان األردن، ط:  -والتبالغٌة؛ نحو نظرٌة تواصلٌة فً التراث"، دار كنوز رشٌد ٌحٌاوي "التبالغ -50
 .12-11، ص: 2014، س: 1
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ك٢ حٌُالّ ػٖ حُلو٤وش  حُؼالهش حُؼَك٤شك٢ حُِلع ًخُٔـغ ٝحُـ٘خّ، ٝط٘ظَ ك٢ حُظَٜف 

ٝحُٔـخُ ٝك٢ ٓطخروش حٌُالّ ُٔوظ٠٠ حُلخٍ ٝك٢ حُلٜخكش ٝٗلٞ ًُي، ػْ ط٘ظَ ك٢ 

 .51ك٢ حُظ٘ز٤ٜخص ٝحالٓظؼخٍحص ٝحٌُ٘خ٣خص ٝحُٔلٔ٘خص حُٔؼ٣ٞ٘ش" حُؼالهش ح٤ٌُ٘ٛش

ش حُظ٢ طوغ ك٢ كيٝى ػالهش حُِلظش رخُٔؼ٠٘، ٝرخ٩ٟخكش ا٠ُ ٌٛٙ حُؼالهخص حُٔؼـ٤ٔ      

، أ١ حُؼالهش حُظ٢ طَر٢ حُِلظش رؤهَٟ ك٢ حُـِٔش حُؼالهخص حُظ٤ًَز٤ش٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٤٠ٗق 

أٝ حُظ٤ًَذ، ٧ٕ حُٜ٘ق ح٧ه٤َ ٣ٟٞق ؿخٗزخ أٓخ٤ٓخ ٖٓ ػ٢ِٔ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُزي٣غ. كبًح 

، رخُؼالهش حُؼَك٤ش ٔظٔي ٖٓ ٓٞحٟؼخط٘خ، ٝٛٞ ٓخ ٓٔخٙ طٔخّ كٔخًٕخٕ ٓؼ٠٘ حُٔلَىس ٣ُ 

ٖٝٓ حٓظيالالط٘خ حُظ٢ ٗ٘ظوَ رٔوظ٠خٛخ ٖٓ حُٔؼ٠٘ حُلَك٢ ٌُِِٔش ا٠ُ حُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞى، 

، ٖٝٓ حُيالُش حُٜٞط٤ش حُٔٔظٔيس ٖٓ حُؼخُْ حُل٢ٔ حُؼالهش ح٤ٌُ٘ٛشٝٛٞ ٓخ ٓٔخٙ حُزخكغ، 

رخُؼالهش ك٤غ طٜخؽ حُِلظش ٖٓ ٓلخًخس ح٧ٛٞحص حُٔٔٔٞػش، ٝٛٞ ح١ٌُ أٍحىٙ 

  كبٕ ػٔش ٓؼخ٢َٗ رالؿ٤شً طٔظٔي ٖٓ ٤ًل٤ش طؤ٤ُق حُؼزخٍس ٖٝٓ ػالهظٜخ شحُطز٤ؼ٤

رٔوظ٤٠خص ٓوخّ حُظوخ١ذ، ًخُوزَ ٝح٩ٗ٘خء، ٝحُظوي٣ْ، ٝحالٓظلٜخّ، ٝح٧َٓ، ٝؿ٤َ ًُي 

ٓٔخ ٣يهَ ك٢ ػِْ حُٔؼخ٢ٗ، ٝػٔش أ٠٣خ أِٓٞد رالؿ٢ ٓلٌّٞ رؼالهش ط٤ًَز٤ش ٣ٔ٘ي ك٤ٜخ 

َُ حُؼو٢ِ. حُلؼَ ا٠ُ ؿ٤َ كخػِٚ، ٝٛٞ َٟد ٖٓ   حُٔـخُ ٓٔخٙ حُويٓخء حُٔـخ

ٚ حُزلَغ حُزالؿ٢ ٝؿٜشً ٓوٜٞٛش طـؼِٚ ه٣َزخ      ّؿِ َٞ ُ كٌَ ػالهش ٖٓ ٌٛٙ حُؼالهخص ط

ٖٓ ٌٛح حُؼِْ حُِـ١ٞ أٝ ًحى، ك٤غ ٣زيٝ حُزلغ ك٢ حُز٤خٕ ه٣َزخ ٖٓ حُزلغ ك٢ حُٔؼـْ 

٤٘ٔخ حُزلغ ك٢ ٝكوٚ حُِـش، ٤ٌٕٓٝٞ ٌٛح ٓلَ طل٤َٜ ك٤ٔخ طزو٠ ٖٓ ٌٛٙ حُٔلخَٟحص، ر

حُٔؼخ٢ٗ ٣زيٝ ه٣َزخ ٖٓ حُزلغ ك٢ حُ٘لٞ، أٓخ حُزلغ ك٢ حُزي٣غ ك٤زيٝ ه٣َزخ ٖٓ حُزلغ ك٢ 

ح٧ُٝحٕ ٝح٧ٛٞحص. ًُي إٔ ػِْ حُز٤خٕ ٣ظـٚ ك٢ ػٔٞٓٚ ٗلٞ حُ٘ظَ ك٢ ٤ًل٤ش حٓظؼٔخٍ 

حُٔلَىس أٝ حٌُِٔش حُٞحكيس، ر٤٘ٔخ ٣َٜ٘ف ػِْ حُٔؼخ٢ٗ ا٠ُ حُ٘ظَ ك٢ ٤ًل٤ش ر٘خء 

. ٣وٍٞ حٌُٔخ٢ً ٓؼَكخ ػِْ حُٔؼخ٢ٗ: "حػِْ إٔ ػِْ حُٔؼخ٢ٗ ٛٞ طظزغ هٞحٙ حُظَح٤ًذ

طَح٤ًذ حٌُالّ ك٢ ح٩كخىس، ٝٓخ ٣ظَٜ رٜخ ٖٓ حالٓظلٔخٕ ٝؿ٤َٙ، ٤ُلظَُ رخُٞهٞف 

ػ٤ِٜخ ػٖ حُوطؤ ك٢ ططز٤ن حٌُالّ ػ٠ِ ٓخ ٣وظ٢٠ حُلخٍ ًًَٙ، ٝأػ٢٘ رظَح٤ًذ حٌُالّ 

ؼَكش، ٢ٛٝ طَح٤ًذ حُزِـخء، ال حُٜخىٍس حُظَح٤ًَذ حُٜخىٍس ػٖٔ ُٚ ك٠َ ط٤٤ِٔ ٝٓ

                                                           
 .307تمام حسان "األصول"، ص:  -51
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. ٧ٕ حُ٘خظَ ك٢ ح٧ه٤َس، أ١ ك٢ طَح٤ًذ ؿ٤َ حُزِـخء، ٛٞ حُ٘ل١ٞ 52ػٖٔ ٓٞحْٛ"

 ٤ُْٝ حُزالؿ٢. 

ٌٝٛح ٣ل٤ي إٔ ػ٢ِٔ حُ٘لٞ ٝحُٔؼخ٢ٗ ال ٣وظِلخٕ ٖٓ ك٤غ حُٟٔٞٞع ح١ٌُ ٛٞ حُظ٤ًَذ     

٤ًَذ، ك٤غ ٣ٌٕٞ حُظ٤ًَذ حُِـ١ٞ، ٝاٗٔخ ٣وظِلخٕ ٖٓ ؿٜش ١ز٤ؼش ٌٛح حُٟٔٞٞع أٝ حُظ

حُؼخى١ أٝ ؿ٤َ حُز٤ِؾ ٛٞ ٟٓٞٞع حُ٘لٞ، ر٤٘ٔخ ٟٓٞٞع ػِْ حُٔؼخ٢ٗ ٛٞ حُظ٤ًَذ 

حُز٤ِؾ. ٌٝٛح ٣ئًي إٔ ػِْ حُٔؼخ٢ٗ ٣٘ظَى ٓغ ػِْ حُ٘لٞ ك٢ رؼٞ حُوٜخثٚ ٝحُٔٔخص، 

ٝ"ٖٓ ٛ٘خ ٗ٘ؤص ٌٛٙ حُلٌَس حُظ٢ طظَى ػ٠ِ حُوٞح١َ ٌٓ٘ ُٖٓ ٣ٞ١َ إٔ حُ٘لٞ حُؼَر٢ 

ٌٕٞ ا٠ُ إٔ ٣يػ٢ ُ٘لٔٚ ٌٛح حُؤْ ٖٓ أهٔخّ حُزالؿش ح١ٌُ ٠ٔٔ٣ ػِْ حُٔؼخ٢ٗ أكٞؽ ٓخ ٣

كظ٠ اٗٚ ٤ُلٖٔ ك٢ ٍأ٢٣ إٔ ٣ٌٕٞ ػِْ حُٔؼخ٢ٗ هٔش حُيٍحٓش حُ٘ل٣ٞش أٝ كِٔلظٜخ إ ٛق 

. ٧ٗٚ ٣٘وَ حُيٍحٓش ٖٓ حُٔؼ٠٘ حُٔلّٜٞ ٖٓ حُظ٤ًَذ، أٝ حُٔؼ٠٘ حُ٘ل١ٞ، 53ٌٛح حُظؼز٤َ"

٤ؼش حُؼالهش حُوخثٔش ر٤ٖ ػ٘خَٛ حُظ٤ًَذ، ًخُظوي٣ْ ٝحُظؤه٤َ، ا٠ُ حُٔؼ٠٘ حُٔٔظلخى ٖٓ ١ز

ٝحُلٌف، ٝح١٩٘خد، ٝح٣٩ـخُ، ٝحالٓظلٜخّ ٝؿ٤َ ًُي، ٝٛٞ ٓخ ػزَ ػ٘ٚ حٌُٔخ٢ً 

رـ"طظزغ هٞحٙ طَح٤ًذ حٌُالّ"، ٝحُٔٔظلخى أ٠٣خ ٖٓ ػالهش حُظ٤ًَذ رٔوظ٤٠خص ٓوخّ 

 خ ٣وظ٢٠ حُلخٍ ًًَٙ".حُظٞحَٛ، ٝٛٞ ٓخ هٜيٙ حٌُٔخ٢ً رـ" ططز٤ن حٌُالّ ػ٠ِ ٓ

 

 يىظىع عهى انبٍاٌ وعالقاته -1       

ػِْ حُز٤خٕ كَؽ ٖٓ كَٝؽ حُزالؿش حُؼالػش، ٝػخىس ٓخ ٣ظليى ػ٘ي حُزالؿ٤٤ٖ ٓلّٜٞ     

حُز٤خٕ رٔوخٍٗظٚ ٓغ حُؼ٤ِٖٔ ح٥ه٣َٖ  حُزي٣غ ٝحُٔؼخ٢ٗ. ٣ٌٖٝٔ ٍٛي ٓٔظ٤ٖ أٓخ٤ٓظ٤ٖ 

٤خٕ حُظؼز٤َ ػٖ حَُٔحى حُٔٔظوَ ك٢ ٗلْ ط٤ِٔحٕ حُز٤خٕ ػٖ حُٔؼخ٢ٗ: ح٠ُٝ٧ طٞه٢ حُز

حُٔظٌِْ، روالف ػِْ حُٔؼخ٢ٗ ح١ٌُ ٣ظٞه٠ ٓالءٓش حُٔؼ٠٘ حُٔؼزَ ػ٘ٚ ٓغ كخٍ 

حُٔوخ١ذ، حُؼخ٤ٗش حَٜٗحف حُز٤خٕ ا٠ُ ٝؿٞٙ حٓظؼٔخٍ حُٔلَىحص أٝ حٌُِٔخص، ر٤٘ٔخ 

٣َٜ٘ف حُٔؼخ٢ٗ ا٠ُ ٝؿٞٙ طؤ٤ُق حُؼزخٍس رلٔذ ٓوظ٤٠خص حُٔوخّ. ٣وٍٞ حٌُٔخ٢ً ك٢ 

ٌٛح حُٜيى: "ػِْ حُز٤خٕ ٛٞ ٓؼَكش ا٣َحى حُٔؼ٠٘ حُٞحكي ك٢ ١َم ٓوظِلش، رخ٣ُِخىس ك٢ 

                                                           
 .161السكاكً "مفتاح العلوم"، ص:  -52
 .18الدار البٌضاء، د.ط، ص: -دار الثمافة تمتم حسان "اللغة العربٌة معناها ومبناها"، -53
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ٟٝٞف حُيالُش ػ٤ِٚ، ٝرخُ٘وٜخٕ ٤ُلظَُ رخُٞهٞف ػ٠ِ ًُي ػٖ حُوطؤ ك٢ ٓطخروش 

 . 54حٌُالّ ُظٔخّ حَُٔحى ٓ٘ٚ"

ُٝؼَ ػ٘خ٣ش ػِْ حُز٤خٕ رٞؿٞٙ حٓظؼٔخٍ حُٔلَىحص ٓوخرَ ػ٘خ٣ش ػِْ حُز٤خٕ رٞؿٞٙ     

طؤ٤ُق أٝ حُظ٤ًَذ ٛٞ ٓخ أٝك٠، ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ طويّ، ا٠ُ رؼٞ حُيح٤ٍٖٓ حُٔليػ٤ٖ 

رخكظَحٝ طوخٍد ر٤ٖ حُيٍحٓش حُز٤خ٤ٗش ٝحُيٍحٓش حُٔؼـ٤ٔش، ٝطوخٍد ر٤ٖ ػِْ حُٔؼخ٢ٗ 

ٝػِْ حُ٘لٞ. كل٢ ٗظَ طٔخّ كٔخٕ ٣ٜق حػظزخٍ "ػِْ حُز٤خٕ هٔش ػِْ حُٔؼـْ ًٔخ ًخٕ ػِْ 

ٛ٘خ ٣ٜزق ػِْ حُز٤خٕ ك٢ ا١خٍ حُؼوخكش حُؼَر٤ش ٛٞ حُ٘ظ٣َش حُٔؼخ٢ٗ هٔش ػِْ حُ٘لٞ. ٖٝٓ 

حُٞك٤يس حُظ٢ طِٜق ٗٞحس ُـَّ ػِْ ؿي٣ي ك٢ طَرش ٌٛٙ حُؼوخكش ٠ٔٔ٣ ػِْ حُٔؼـْ 

lexicology"55.  ٚ٘ٓ ٣ٝؼَِ ًُي هخثال: "أٓخ ػِْ حُز٤خٕ كؤًؼَ ِٛش رخُيٍحٓش حُٔؼـ٤ٔش

حُز٤خٕ ًٔـخٍ حُٔؼخؿْ ٛٞ حُ٘ظَ  رخُوٞحػي حُظ٢ طزلغ ك٢ حُٔؼخ٢ٗ حُٞظ٤ل٤ش. كٔـخٍ ػِْ

ك٢ حُؼالهش ر٤ٖ حٌُِٔش ٝر٤ٖ ٓيُُٜٞخ، ُٝوي ًخٕ حُز٤خ٤ٕٗٞ ىحثٔخ ػ٠ِ ًًَ ٖٓ حُطز٤ؼش 

حُؼَك٤ش ُٟٞغ حٌُِٔش ٖٝٓ طو٤ٜٚ ًَ ًِٔش رٔؼ٠٘ طيٍ ػ٤ِٚ رلٔذ حُٟٞغ كال طٌٕٞ 

 . 56أٝٓغ ٓ٘ٚ ٝال أ٤ٟن ك٢ حُيالُش"

، ٝك٢ ٓويٓظٜخ أِٓٞد حُٔـخُ، ٓغ ظٞحَٛ ٌُُٝي طظيحهَ أٓخ٤ُذ حُز٤خٕ ٝٓٔخثِٚ     

ُـ٣ٞش ٓؼـ٤ٔش، ًخُظَحىف، ٝحُٔ٘ظَى حُِلع، ٝحُظ٠خى، ٝؿ٤َ ًُي. ٝٓٔخ ٣ظؼِن رؼالهش 

حُٔـخُ ٓؼال رخُظَحىف ٣٘زٜ٘خ حرٖ ؿ٢٘ ػ٠ِ إٔ حُٔـخُ ٣ٌَ٘ ٤ِٓٝش ٖٓ ٝٓخثَ طٞٓغ 

غ حُٔـخُ ٣ُٝؼيٍ حُِـش، ٝطٌخػَ ح٧ُلخظ حُيحُش ػ٠ِ حُٔؼ٠٘ حُٞحكي، ك٤غ ٣وٍٞ: "ٝاٗٔخ ٣و

ا٤ُٚ ػٖ حُلو٤وش ُٔؼخٕ ػالػش، ٢ٛ: حالطٔخع، ٝحُظ٤ًٞي، ٝحُظ٘ز٤ٚ. كبٕ ػيّ ٌٛٙ ح٧ٝٛخف 

ّ: ٛٞ رلَ. كخُٔؼخ٢ٗ حُؼالػش  ََ ًخٗض حُلو٤وش حُزظّش. كٖٔ ًُي هٍٞ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ حُل

خ حالطٔخع ك٨ٗٚ ُحى ك٢ أٓٔخء حُلَّ حُظ٢ ٢ٛ كَّ ١ِٝ  ّٓ ف ٝؿٞحى ٓٞؿٞىس ك٤ٚ. أ َْ

ٍَ رو٤ّش  َ حٓظؼٔخ ِٔ ظُْؼ ْٓ ٝٗلٞٛخ حُزلَ، كظ٠ اٗٚ إ حكظ٤ؾ ا٤ُٚ ك٢ ٗؼَ أٝ ٓـغ أٝ حطٔخع ح

 .57طِي ح٧ٓٔخء  ٌُٖ ال ٣ُْل٠٠َ ا٠ُ ًُي اال رو٣َ٘ش طٔو٢ حُ٘زٜش"

ٝػٔش ؿخٗذ آهَ ٣ظَٜ ك٤ٚ حُٔـخُ رخُزلغ حُٔؼـ٢ٔ ُٔؼخ٢ٗ حُٔلَىحص، ٝٛٞ ًؼَس       

ا٠ُ طلُٞٚ ا٠ُ كو٤وش، ٝرٌٜح حُظلٍٞ ط٤َٜ ح٧ُلخظ حٌُؼ٤َس طل٤ي  حٓظؼٔخٍ حُٔـخُ حُٔل٢٠

                                                           
 .162السكاكً "مفتاح العلوم"، ص:  -54
 .19م حسان "اللغة العربٌة معناها ومبناها"، ص: اتم -55
 .19، ص: المرجع نفسه -56
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ًؼ٤َس. ٣ٝ٘زٚ ػ٠ِ ٌٛٙ حُظخَٛس طٔخّ كٔخٕ  ٓؼ٠٘ ٝحكيح، أٝ حُِلع حُٞحكي ٣ل٤ي ٓؼخ٢َٗ 

روُٞٚ: كـ"اًح ٗظَٗخ ا٠ُ حُٔؼخ٢ٗ حُٔظؼيىس ُِلع حُٞحكي ك٢ أكي حُٔؼخؿْ كٔ٘ـي أكيٛخ ٣لْٜ 

ٝٗـي رو٤ظٜخ ٓـخُحص ػٖ ٌٛٙ حُلو٤وش، كبٓخ إٔ ٣ظ٠ق ٖٓ حُِلع رط٣َن حُلو٤وش حُؼَك٤ش 

ك٤ٜخ حُطخرغ حُٔـخ١ُ ك٢ ٝهظ٘خ ٌٛح ٝآخ إٔ ٣ٌٕٞ ١ٍٞ حٓظؼٔخُٜخ ك٢ ٓـخُ ٓخ هي أكٌْ 

 . 58حَُر٢ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ٌٛح حُٔـخُ كظ٠ ٤ُظ٘ٚ ؿ٤َ حُوز٤َ رٚ حٓظؼٔخال كو٤و٤خ آهَ ٌُِِٔش"

لَىحطٚ هٜي ارالؽ َٓحىٗخ، آخ إٔ ٣ِٔي ٖٝٓ حُٔؼِّٞ إٔ حُظؼز٤َ ح١ٌُ ٗئُلٚ ٝٗوظخٍ ٓ    

ٓز٤َ حُلو٤وش ٝآخ إٔ ٣ؼيٍ ػٖ ًُي ا٠ُ ٓز٤َ حُٔـخُ. ٝاًح ًخٗض حُٔؼخ٢ٗ حُٔؼزَ ػٜ٘خ 

رٞحٓطش حُلو٤وش ٢ٛ ٓلِٜش ػالهش ػَك٤ش أٝ ٓٞحٟؼش طـٔغ حُِلظش ٝٓؼ٘خٛخ، كبٕ 

٤ش )حُل٤٘ش( حُٔز٤َ حُٔؼيٍٝ ا٤ُٚ ٣ٌٕٞ ٓلِٜش ػالهظ٤ٖ أٓخ٤ٓظ٤ٖ، ٛٔخ حُؼالهش حُظو٤٤ِ

حُظ٢ طُْؼظَٔي ك٢ حالٓظؼخٍس ٝحُظ٘ز٤ٚ، ٝحُؼالهش حُٔ٘طو٤ش حُظ٢ طؼظٔي ك٢ حُٔـخُ حََُٔٓ 

ٝحٌُ٘خ٣ش، ٓغ ط٤٤ِٔ ر٤ٖ ٓ٘طو٤ش ٌٛٙ حُؼالهش ك٢ حُٔـخُ حََُٔٓ حُظ٢ طٌٕٞ ٓخى٣ش، 

ٝٓ٘طو٤ظٜخ ك٢ حٌُ٘خ٣ش حُظ٢ طٌٕٞ ٤ُِٓٝش. كـ"حُؼالهش حُظو٤ِ٤٤ش ػالهش طَر٢ ر٤ٖ أ٣َٖٓ 

ؿ٤َ ري٢ٜ٣ ٖٝٓ ػْ ٣ٜزق حٌُ٘ق ػٜ٘خ ػٔال ك٤٘خ، ٌُٜح ال طؼي ػالهش حُظ٘خرٚ ر٤ٖ  ٍرطخ

حٌَُس ٝحُزَطوخُش ػالهش ك٤٘ش، ك٢ٜ ٝحٟلش ٟٝٞكخ ري٤ٜ٣خ ٝك٤ٔخ. ٤ُْٝ ٖٓ حُؼالهش 

حُل٤٘ش إٔ ٗوٍٞ: إ كالٗخ ك٢ ٓؼَ ١ٍٞ كالٕ أٝ ٓؼَ ُٞٗٚ أٝ ٣لَٔ رؼٞ ٓالٓلٚ، كٌٜٙ 

حُل٘خٕ ٝح٧ى٣ذ )...( ٝٓؼ٠٘ ٌٛح إٔ ١َٗ حُؼالهش حُل٤٘ش أٍٓٞ ٣َحٛخ حُٔٞه٢ ًٔخ ٣َحٛخ 

أال ٣ٌٕٞ حُـخٓغ ر٤ٖ حُطَك٤ٖ ٓزظٌال ُِلٞحّ ٝإٔ ٣ٌٕٞ حٓظل٠خٍٙ رلخؿش ا٠ُ هيٍ ٖٓ 

. ر٤٘ٔخ "حُؼالهخص حُظ٢ ٣٘ز٢٘ ػ٤ِٜخ حُٔـخُ 59حُظـِـَ طلض ح٧ٓطق حُل٤ٔش ٤ٗ٨ُخء"

ى١، ٢ٛٝ ال طوَؽ ػٖ أٍرؼش حََُٔٓ ػالهخص ػو٤ِش ط٘ظ٢ٔ ا٠ُ حُٔ٘طن حُطز٤ؼ٢ حُٔخ

ٓلخٍٝ ٣ظلَع ًَ ٜٓ٘خ ا٠ُ ػالهظ٤ٖ. كٜ٘خى حُـخث٤ش ٝطلظٜخ حُٔزز٤ش ٝحُٔٔزز٤ش، ٝٛ٘خى 

ح٤ٌُٔش ٝطلظٜخ ح٤ٌُِش ٝحُزؼ٤٠ش، ٝٛ٘خى حُِٓخٕ ٝطلظٚ ٓخ ًخٕ ٝٓخ ٣ٌٕٞ، ٝٛ٘خى حٌُٔخٕ 

، اً ٝطلظٚ حُلخ٤ُش ٝحُٔل٤ِش، ٝأٝٓغ ٌٛٙ حُؼالهخص ٓـخٍ ططز٤ن ٢ٛ حُـخث٤ش رو٤ٜٔٔخ

. أٓخ حٌُ٘خ٣ش كظو٠غ ُؼالهش ٓ٘طو٤ش أهَٟ 60طٜيم ػ٠ِ ًؼ٤َ ٖٓ ٍٛٞ حُظؤػ٤َ ٝحُظؤػَ"

٢ٛ ػالهش حُِِّٝ ٢ٛٝ حُظ٢ طَر٢ ر٤ٖ ٓؼ٠٘ ه٣َذ ٝآهَ رؼ٤ي، أ١ ر٤ٖ ٓؼ٠٘ ٓزخَٗ 

ُلظ٢ ٝآهَ ٓئٍٝ، ٝ"ٓخىحّ حُٔؼ٤٘خٕ ٝحٍى٣ٖ ػ٠ِ حُِلع كبٕ حٌُ٘خ٣ش ال ططِذ حُو٣َ٘ش 

ؼ٤ٖ أكي حُٔؼ٤٤ٖ٘ ًُٝي ؿ٤َ َٓحى ٝال ٓطِٞد ك٢ حٌُ٘خ٣ش، رخ٠ٍَُٝس، ٧ٕ حُو٣َ٘ش ط
                                                           

 .19تمتم حسان "اللغة العربٌة معناها ومبناها"، ص:  -58
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٣ٌٝل٢ ٌُِ٘خ٣ش اًح إٔ طؼظٔي ػ٠ِ حُوَد ٝحُزؼي ٣ٝظَ ًَ ٖٓ حُٔؼ٤٤ٖ٘ ٝحٍىح ػ٠ِ حُظؼز٤َ 

ٓغ حهظالف ك٢ ىٍؿش حالكظٔخٍ، ٝهي ٣ٌٕٞ ٌٛح حالهظالف ك٢ ىٍؿش حالكظٔخٍ ٛٞ 

٣ذ ك٢ حٌُ٘خ٣ش ٤ُْ َٓكٟٞخ طٔخٓخ ح٤ُِٓٞش حُٞك٤يس ٧ٖٓ حُِزْ ك٢ حٌُ٘خ٣ش، كخُٔؼ٠٘ حُوَ

ٝال ؿ٤َ ٓلظَٔ، ٌُٖٝ حكظٔخٍ حُوٜي ُِٔؼ٠٘ حُزؼ٤ي أهٟٞ رل٤غ ٣ٜزق حُٔؼ٠٘ حُو٣َذ 

 .61ه٘طَس ُِؼزٍٞ ا٠ُ حُٔؼ٠٘ حُزؼ٤ي"

ٝا٠ُ ؿخٗذ ٌٛٙ حُؼالهخص، طليع حُزالؿ٤ٕٞ حُؼَد حُويٓخء ػٖ ػالهش ر٤خ٤ٗش أهَٟ      

ش ٝط٤ًَز٤ش، اً ٣٘٘ؤ ٛ٘ق ٖٓ حُٔـخُ ػ٘يْٛ ٢ٛ ػالهش ح٩ٓ٘خى، ٢ٛٝ ًحص ١ز٤ؼش ُـ٣ٞ

رٔوظ٠٠ آ٘خى حُلؼَ أٝ ٓخ ك٢ ٓؼ٘خٙ ا٠ُ ؿ٤َ كخػِٚ. ٝٛ٘خى ٖٓ حُيح٤ٍٖٓ، ٝػ٠ِ ٍأْٜٓ 

طٔخّ كٔخٕ، ٖٓ ٣يٍؽ ٌٛح حُٜ٘ق ٖٓ ح٧ٓخ٤ُذ ٟٖٔ رالؿش حُٔؼخ٢ٗ، ٧ٕ حُزلغ ك٤ٚ 

ظ٤ًَذ ٤ُْٝ ه٣َذ ٖٓ حُ٘لٞ أًؼَ ٖٓ حُٔؼـْ، أ١ إٔ حُٔؼ٠٘ حُٔ٘ظٍٞ ك٤ٚ ٓظَٜ رخُ

 رخُٔلَىس حُٔؼـ٤ٔش.

ٝٓ٘ظ٘خٍٝ رالؿش حُز٤خٕ حٓظ٘خىح ا٠ُ ٌٛٙ حُؼالهخص حُؼالع  أػ٢٘ ػالهش حُظو٤٤َ أٝ       

 حُٔ٘خرٜش، ٝحُؼالهش حُٔ٘طو٤ش، ٝحُؼالهش ح٩ٓ٘خى٣ش.

 

 بالغت انبٍاٌ انقائًت عهى عالقت انًشابهت -2

أِٓٞد حُظ٘ز٤ٚ ٝأِٓٞد  ٣وّٞ ػ٠ِ ػالهش حُٔ٘خرٜش أِٓٞرخٕ ر٤خ٤ٗخٕ، ٛٔخ:     

 حالٓظؼخٍس.

 انتشبٍه -2-1

 :ٚطؼ٣َق حُظ٘ز٤ 

: "حُظ٘ز٤ٚ ٛلش ح٢ُ٘ء رٔخ هخٍرٚ ٌٛح ح٧ِٓٞد حُز٤خ٣٢ٗوٍٞ حرٖ ٤ٍٗن ٓؼَكخ         

ٝٗخًِٚ، ٖٓ ؿٜش ٝحكيس أٝ ؿٜخص ًؼ٤َس ال ٖٓ ؿ٤ٔغ ؿٜخطٚ، ٧ٗٚ ُٞ ٗخٓزٚ ٓ٘خٓزش 

( اٗٔخ أٍحىٝح كَٔس أٍٝحم حٍُٞى ٤ًِش ٌُخٕ ا٣خٙ. أال طَٟ إٔ هُْٜٞ )هي ًخٍُٞى

. ٣َٟٝ إٔ حُظ٘ز٤ٚ ١ٝ62َحٝطٜخ، ال ٓخ ٟٓٞ ًُي ٖٓ ٛلَس ٝٓطٚ، ٝه٠َس ًٔخثٔٚ"

٣وٍٞ: "كٞهٞع حُظ٘ز٤ٚ اٗٔخ ٛٞ أريح ػ٠ِ ك٤غ حُـٞحَٛ،  ى٣ٕٝوغ ػ٠ِ ح٧ػَحٝ 

                                                           
 .339تمام حسان "األصول"، ص:  -61
أبو علً الحسن بن رشٌك "العمدة فً محاسن الشعر وآدابه"، تح دمحم عبد المادر عطا، دار الكتب  -62
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ح٧ػَحٝ ال ػ٠ِ حُـٞحَٛ ٧ٕ حُـٞحَٛ ك٢ ح٧َٛ ًِٜخ ٝحكي، حهظِلض أٗٞحػٜخ أٝ 

 . 63حطلوض"

كخُظ٘ز٤ٚ إً ٣ٔظيػ٢ ٝؿٞى ١َك٤ٖ حػ٤ٖ٘ ٣٘ظًَخٕ ك٢ ٛلش ٝحكيس، أٝ ٛلخص       

ٓؼيٝىس، طيهَ ك٢ رخد ح٧ػَحٝ، ٧ٕ ح٧ػَحٝ ٢ٛ حُظ٢ طوظِق ٝطظلن ٤ُٝٔض 

حُـٞحَٛ، اً حُـٞحَٛ ٝحكيس، كٜلش حُ٘ـخػش حُظ٢ ٣٘ظَى ك٤ٜخ "٣ُي" حُٔلخٍد ٓغ 

ٜخ حٌُخثٖ ح٩ٗٔخ٢ٗ، رل٤غ ال ٗوٍٞ "ح٧ٓي" حُل٤ٞحٕ، ٤ُٔض ؿَٞٛح ك٢ "٣ُي" ٣ظليى ر

 ٢ٛ ٛلش "حُل٢""، ٧ٕ ك٢"ح٩ٗٔخٕ ًخثٖ ٗـخع"، ٌُٝ٘٘خ ٗوٍٞ "ح٩ٗٔخٕ ًخثٖ 

حُـٞحَٛ ك٢ ك٢ ح٩ٗٔخٕ ٝح٧ٓي. ٌُٜٝح أًي حرٖ ٤ٍٗن ػ٠ِ إٔ "ٛلش ؿ٣َٛٞش ٝػخرظش 

 ". ح٧َٛ ًِٜخ ٝحكي

أؿِحء ٝهٜخثٚ  ًٔخ إٔ حُٜلش حُٔ٘ظًَش حُظ٢ ط٠ٔٔ ٝؿٚ حُ٘زٚ ال طَ٘ٔ ًَ       

حُطَك٤ٖ، رَ طوظَٜ ػ٠ِ ؿخٗذ ٝحكي أٝ ػَٜ٘ ٓليى، ٝاال كبٕ حُطَك٤ٖ  حُٔ٘زٚ 

ٝحُٔ٘زٚ، ٤ٜ٣َحٕ ٤ٗجخ ٝحكيح. ٌُٝح ٤ٔ٣ِ حُزالؿ٤ٕٞ ر٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُظ٘ز٤ٚ، ط٘ز٤ٚ 

رالؿٍش ٝٛٞ ح١ٌُ ٣٘ظَى ك٤ٚ حُطَكخٕ ك٢ ٛلش ٝحكيس أٝ ٛلخص ٓؼيٝىس، ٝط٘ز٤ٚ 

حُطَكخٕ ك٢ ًَ حُٜلخص. ٣وٍٞ أرٞ حُلٖٔ حَُٓخ٢ٗ )ص كو٤وش ٝٛٞ ح١ٌُ ٣٘ظَى ك٤ٚ 

ٛـ( ك٢ ٌٛح حُٜيى: "حُظ٘ز٤ٚ ػ٠ِ ٝؿ٤ٜٖ: ط٘ز٤ٚ رالؿش ٝط٘ز٤ٚ كو٤وش. كظ٘ز٤ٚ 386

حُزالؿش ًظ٘ز٤ٚ أػٔخٍ حٌُلخٍ رخَُٔحد. ٝط٘ز٤ٚ حُلو٤وش ٗلٞ: ٌٛح حُي٣٘خٍ ًٌٜح حُي٣٘خٍ 

 .64كوٌ أ٣ٜٔخ ٗجض"

هَ ك٢ رخد حُزالؿش، ٧ٗٚ ٣لظوي ا٠ُ حُظو٤٤َ، اً كخُؤْ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُظ٘ز٤ٚ ال ٣ي     

٣ٌظل٢ رخَُٞٛ ر٤ٖ ٤ٗج٤ٖ ٣٘ظ٤ٔخٕ ا٠ُ ؿْ٘ ٝحكي. ٝحُٞحهغ إٔ ؿٔخ٤ُش حُظ٘ز٤ٚ طٌٖٔ 

ك٢ حُظزخػي حُوخثْ ر٤ٖ ١َك٤ٚ، ٌُُٝي حٗظ١َ حُزالؿ٤ٕٞ حُويٓخء إٔ طٌٕٞ حُٜلش 

حُزالؿش" ػ٠ِ ٌٛح حُٔ٘ظًَش ٓول٤شً. كوي أًي ػزي حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ ك٢ ًظخرٚ "أَٓحٍ 

ح٧َٓ روُٞٚ: "اًح حٓظو٣َض حُظ٘ز٤ٜخص، ٝؿيص حُظزخػي ر٤ٖ ح٤ُ٘ج٤ٖ ًِٔخ ًخٕ أٗي ًخٗض 

                                                           
 .289، ص: 1ابن رشٌك "العمدة"، ج:  -63
ن عٌسى الرمانً "النكت فً إعجاز المرآن"، ضمن كتاب "ثالث رسائل فً بأبو الحسن علً  -64

الماهرة، الطبعة -إعجاز المرآن"، تحمٌك دمحم خلف هللا أحمد ودمحم زغلول سالم، دار المعارف بمصر
 .81: الثالثة، ص
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ا٠ُ حُ٘لّٞ أػـذ، ًٝخٗض حُ٘لّٞ ُٜخ أ١َد، ًٝخٕ ٌٓخٜٗخ ا٠ُ إٔ طليع ح٣ٍ٧ل٤ش 

 . 65أهَد"

ٛٞ ٝػ٠ِ حُؼّٔٞ كبٕ حُظ٘ز٤ٚ ٣وّٞ ػ٠ِ أًٍخٕ أٍرؼش: ح٧ٍٝ ٛٞ حُٔ٘زٚ، ٝحُؼخ٢ٗ       

حُٔ٘زٚ رٚ، ٤ٔٔ٣ٝخٕ ١َك٢ حُظ٘ز٤ٚ، ٝحُؼخُغ ٛٞ ح٧ىحس، ٝحَُحرغ ٛٞ ٝؿٚ حُ٘زٚ أٝ 

ٝحًَُ٘خٕ ح٧ٝالٕ ال ٣ُلٌَكخٕ، أٓخ حًَُ٘خٕ  حُٜلش حُٔ٘ظًَش ر٤ٖ ١َك٢ حُظ٘ز٤ٚ.

ْ حُظ٘ز٤ٚ ر٘خء ِّٔ ػ٠ِ  ح٧ه٤َحٕ  أ١ ح٧ىحس ٝٝؿٚ حُ٘زٚ ك٤َوزالٕ حًٌَُ ٝحُلٌف، ٝهي هُ

ْ حٓظ٘خىح ا٠ُ ١ز٤ؼش ١َك٢ حُظ٘ز٤ٚ ا٠ُ  ًًَٛٔخ أٝ كٌكٜٔخ ا٠ُ ِّٔ أٗٞحع أٍرؼش، ًٔخ هُ

 أٗٞحع أهَٟ. ٝٓ٘ؤط٢ ػ٠ِ ٌٛٙ ح٧هٔخّ، ػ٠ِ حٌَُ٘ حُظخ٢ُ:

 :ٖأهٔخّ حُظ٘ز٤ٚ كٔذ ١ز٤ؼش حُطَك٤ 

ٝحُؼالهش حُظ٢ ر٤ٖ ١َك٢ حُظ٘ز٤ٚ طؤط٢ رٍٜٞ ٓوظِلش، كيى حُزالؿ٤ٕٞ        

و٤ِش أٝ طو٤ِ٤٤ش. ٝحُظ٘ز٤ٚ حُل٢ٔ ك٤غ طؤط٢ ك٤ٔش أٝ ػ رؼ٠َٜخ، ك٢ ػالع ٍٛٞ،

ًٝه٤خ، أٝ ٓٔؼ٤خ.  ٣َ٘ٔ حُلٞحّ حُؤْ، كوي ٣ٌٕٞ ر٣َٜخ، أٝ ٤ٔٗخ، أٝ ٤ُٔٔخ، أٝ

٣وٍٞ حٌُٔخ٢ً: "حُ٘ظَ ك٢ ١َك٢ حُظ٘ز٤ٚ: حُٔ٘زٚ ٝحُٔ٘زٚ رٚ، آخ إٔ ٣ٌٕٞ 

: ًخُوي ػ٘ي حُظ٘ز٤ٚ رخٍُٞٝى ك٢ حُٔزَٜحص، ًٝخ٢٤١٧ ػ٘ي حُلْٓٔظ٘ي٣ٖ ا٠ُ 

ص حُلَح٣ٍؾ ك٢ حُٔٔٔٞػخص، ًٝخٌُٜ٘ش ػ٘ي حُظ٘ز٤ٚ رخُؼ٘زَ ك٢ حُظ٘ز٤ٚ رٜٞ

حُٔ٘ٔٞٓخص، ًٝخ٣َُن ػ٘ي حُظ٘ز٤ٚ رخُؤَ ك٢ حٌُٔٝهخص، ًٝخُـِي حُ٘خػْ ػ٘ي 

: ًخُ٘و٤ن ػ٘ي حُظ٘ز٤ٚ حُو٤خٍ حُظ٘ز٤ٚ رخُل٣ََ ك٢ حُِٔٔٞٓخص. ٝأٓخ ٓخ ٣ٔظ٘ي ا٠ُ

٣ٌٞٗخ ٓٔظ٘ي٣ٖ ا٠ُ رؤػالّ ٣خهٞص َٓ٘٘س ػ٠ِ ٍٓخف ٖٓ حُِرَؿي )...( ٝآخ إٔ 

: ًخُؼِْ اًح ٗزٚ رخُل٤خس، ٝآخ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔ٘زٚ ٓؼوٞال، ٝحُٔ٘زٚ رٚ حُؼوَ

 .66ٓلٔٞٓخ"

ُظو٣َذ حُٔؼ٠٘ ؿ٤َ حُل٢ٔ أٝ حُٔـَى  حُظ٘ز٤ٚ رٔخ ٛٞ ك٢ٔٝٓٔخ ٣يهَ ك٢      

َُ ح٣ٌُٖ ًلَٝح  ؼَ َٓ ٍُ حٓظيٍ رٚ حَُٓخ٢ٗ اً ٣وٍٞ: "ٖٝٓ ًُي هُٞٚ ػِ ٝؿَ: ) ٓؼخ

َٔزٞح ػ٠ِ رَرْٜ أػٔخُُٜ ًَ خ  َّٔ ِٓ ْ ًَٓخى حٗظيص رٚ ح٣َُُق ك٢ ٣ّٞ ػخٛق ال ٣ويٍٕٝ 

٢ٗء( كٌٜح ر٤خٕ هي أهَؽ ٓخ ال طوغ ػ٤ِٚ حُلخٓش ا٠ُ ٓخ طوغ ػ٤ِٚ، كوي حؿظٔغ 

                                                           
، س: 1جدة، ط:  -عبد الماهر الجرجانً "أسرار البالغة"، تح محمود دمحم شاكر، دار المدنً -65

 .109،ص: 1991

 .332:  السكاكً "مفتاح العلوم"، ص -66
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حُٔ٘زٚ ٝحُٔ٘زٚ رٚ ك٢ حُٜالى ٝػيّ حالٗظلخع ٝحُؼـِ ػٖ حالٓظيٍحى ُٔخ كخص، ٝك٢ 

 .67ًُي حُلَٔس حُؼظ٤ٔش ٝحُٔٞػظش حُز٤ِـش"

ش ٓ٘خرٜش ، أ١ ػالهحُؼالهش ر٤ٖ ١َك٢ حُظ٘ز٤ٚ ػالهش ؿ٤َ ٓزخَٗسٝهي طٌٕٞ      

 ََّ ، رل٤غ ٣لْٜ حُظ٘ز٤ٚ ٤ٟ٘ٔخ أٝ ٣لْٜ ٖٓ ح٤ُٔخم، رٜخ فؿ٤َ ٓزخَٗس أٝ ؿ٤َ ٜٓ

 هٍٞ أر٢ كَحّ حُلٔيح٢ٗ: ٌٛح حُ٘ٞع رخُظ٘ز٤ٚ ح٢٘ٔ٠ُ. ٓؼٌَُُٝي ٠ٔٔ٣ 

 ُظِٔخء ٣لظوي حُزي٢ًٌَٗ٤ٍٓ ه٢ٓٞ اًح ؿي ؿيْٛ        ٝك٢ ح٤ُِِش ح      

 هٍٞ أر٢ طٔخّ:ٝٓؼِٚ أ٠٣خ      

 ال ط١ٌَ٘ ػـطَ ح٣ٌَُْ ٖٓ حُـ٠٘      كخُٔـ٤ــَ كــَد ُِـٔــٌخٕ حُؼخ٢ُ       

كل٢ ٣ٌٖٛ حُز٤ظ٤ٖ حُ٘ؼ٤٣َٖ ط٘ز٤ٚ ٢ٟ٘ٔ، رل٤غ ُْ ٣َٜف ك٤ٜٔخ رخُظ٘ز٤ٚ، ٝاٗٔخ      

ْ ٖٓ ٤ٓخم حٌُالّ، اً حَُحر٢ ر٤ٖ ٗط١َ حُز٤ظ٤ٖ ػالهشٌ  ِٜ َُ  كُ  ط٘ز٤ٜ٤ش ٣٘ـَ ك٤ٜخ حُ٘ط

 َُ أرٞ كَحّ كخؿش ٤ٟ٘ٔخ حُؼخ٢ٗ ٓٞهغ حُٔ٘زٚ رٚ. كوي ٗزَّٚ  ح٧ٍٝ ٓٞهغ حُٔ٘زٚ، ٝحُ٘ط

أرٞ طٔخّ ٤ٟ٘ٔخ  هٞٓٚ ا٤ُٚ ك٢ حُ٘يس رلخؿش حُ٘خّ ا٠ُ حُزيٍ ك٢ ح٤ُِِش حُٔظِٔش. ٝٗزٚ

َْ رخٌُٔخٕ حُؼخ٢ُ، الٗظَحًٜٔخ ك٢ ػيّ حالىهخٍ، كخٌُٔخٕ ح َٕ ح٣ٌَُ ُؼخ٢ُ ٣ـيم ح٩ٗٔخ

رخُٔخء حُٞحكَ ػ٠ِ حٍُٜٔٞ ىٕٝ إٔ ٣يهَ ُ٘لٔٚ ٤ٗجخ، ًٌُٝي ح٣ٌَُْ ح١ٌُ ٣ـيم ػ٠ِ 

 حُ٘خّ رٌَ ٓخ ُي٣ٚ ٖٓ ٓخٍ ٖٓ ؿ٤َ إٔ ٣ظَى ُ٘لٔٚ ٤ٗجخ.

اًح طؤِٓض حُٔ٘زٚ رٚ ح١ٌُ ٛٞ ٓظ٠ٖٔ ك٢ حُ٘طَ حُؼخ٢ٗ طـيٙ رٔؼخرش ٓؼخٍ أٝ ٝ     

كبٕ  ٍ حُٔظ٠ٖٔ ك٢ حُ٘طَ ح٧ٍٝ. ٌُٜٝحٗخٛي ٣ٔظيٍ رٚ ُظؤ٤ًي أٝ اػزخص حُٔؼ٠٘ ح٧ٝ

ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُظ٘ز٤ٚ رخُظٔؼ٤َ، رل٤غ ٣ئط٠ رخُٔ٘زٚ رٚ رٞٛلٚ ٓؼخال ٢ٔٔ٣  حٌُٔخ٢ً

"حػِْ إٔ حُظ٘ز٤ٚ ٓظ٠ ًخٕ ٝؿٜٚ ٝٛلخ ؿ٤َ كو٤و٢، ًٝخٕ ٓ٘ظِػخ أٝ ٗخٛيح. ٣وٍٞ: 

 ٖٓ ػيس أٍٓٞ، هٚ رخْٓ حُظٔؼ٤َ، ًخ١ٌُ ك٢ هُٞٚ:

 حُلٔٞ      ى كبٕ ٛزَى هخطِٚ حٛزَ ػ٠ِ ٠ٓٞ            

 .68"كخُ٘ـــخٍ طـــؤًَ ٗلـــــــٜٔخ       إ ُْ طـي ٓخ طؤًِٚ            

 

  .٣ٝ٘ؤْ حُظ٘ز٤ٚ أ٠٣خ رخُ٘ظَ ا٠ُ طَط٤ذ ١َك٢ حُظ٘ز٤ٚ حُٔظؼيى 

: ٝٛٞ ؿٔغ ًَ ١َف ٜٓ٘ٔخ ٓغ ٓؼِٚ، أ١ ؿٔغ حُٔ٘زٚ ٓغ انتشبٍه انًهفىف (1

رٚ، رل٤غ ٣ئط٠ رخُٔ٘زٜخص أٝال ػْ حُٔ٘زٜخص رٜخ رؼي  حُٔ٘زٚ، ٝحُٔ٘زٚ رٚ ٓغ حُٔ٘زٚ

 ًُي، ًوٍٞ حُ٘خػَ: 

                                                           
 .82أبو الحسن علً ٌن عٌسى الرمانً "النكت فً إعجاز المرآن"، ص:  -67
 .     346:  السكاكً "مفتاح العلوم"، ص -68
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                   َٗ  ٝٝؿٚ ٝهي ٌَ ؼَ ٤َُ ٝريٍ ٝؿٜٖ           

 ٤َ رخُ٘ؼَ، ٝحُزيٍ رخُٞؿٚ، ٝحُـٜٖ رخُوي.ِك٘زٚ حُ

 أٝ ًوٍٞ حَٓة حُو٤ْ ٣ٜق ُػوخرخ رٌؼَس حٛط٤خى حُط٤ٍٞ:   

ّٕ هِٞد حُط٤َ ١ٍز          خ ٣ٝخرٔخ        ُيٟ ًَٝٛخ حُؼُ٘خد ٝحُل٘ق حُزخ٢ًُؤ

كوي ٗزٚ ح١َُذ ٖٓ هِٞد حُط٤َ رخُؼُ٘خد)كذ حَُٓخٕ ح٧كَٔ(، ٝٗزٚ ح٤ُخرْ ٜٓ٘خ     

 رخُل٘ق حُزخ٢ُ )ٝٛٞ أٍىأ حُظَٔ(.

ُم ر٤ٖ حُٔ٘زٜخص ربٓ٘خى ًَ ٓ٘زٚ  ٝٛٞ هالف حُِٔلٞف، اً: انتشبٍه انًفشوق( 2 ََّ ٣ل

 (حُٔ٘زٚ ٝحُٔ٘زٚ رٚطَك٢ حُظ٘ز٤ٚ )٣ؤط٢ ر ي إٔ ٌٛح حُٜ٘قٝٓؼ٠٘ ًُ، رٚ ا٠ُ ٓ٘زٜٚ

 ، ًٔخ ٣وٍٞ حُ٘خػَ:٣ٖآهَ رطَك٤ٖ ٓ٘ؼ٤ُِٖ، ػْ ٣ؤط٢

 اٗٔخ حُ٘لْ ًخُِؿخؿش ٝحُؼِــــ           ّ َٓحؽ ٝكٌٔش هللا ٣ُض

 : ٝٛٞ إٔ ٣ظؼيى حُٔ٘زٚ ىٕٝ حُٔ٘زٚ رٚ ًوٍٞ حُ٘خػَ:تشبٍه انتسىٌت( 3

 ذ ٝكخ٢ُ         ًالٛٔخ ًخ٤ُِخ٢ُٛيؽ حُلز٤                  

 ٝػـَٙ ك٢ ٛــــــــــلخء           ٝأىٓؼ٢ ًخ٢ُ٦ُ                  

حُلز٤ذ )ٝٛٞ حُ٘ؼَ حُزخى١ ٖٓ حَُأّ ك٤ٔخ  ٛيؽُ  ُٗزِّٚ رخ٤ُِخ٢ُك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ     

 ٍُ ُٗ حُ٘خػَ ر٤ٖ ح٧ًٕ ٝحُؼ٤ٖ( ٝكخ )ٝٛٞ  حُلز٤ذ َُ ـْ رخ٦ُُت ػَ  َٚ زِّ ، ٝك٢ حُز٤ض حُؼخ٢ٗ 

 حُٜلخء ٝح٩َٗحم. الٗظَحًٜٔخ ك٢ حُ٘خػَ ٓويّ ح٧ٓ٘خٕ( ٝىٓٞع

ُٓ تشبٍه انجًع( 4  ٧ٗٚ ٣ـٔغ رٌٜٙ حُظ٤ٔٔش٢ ِّٔ : ٝٛٞ إٔ ٣ظؼيى حُٔ٘زٚ رٚ ىٕٝ حُٔ٘زٚ، 

 ر٤ٖ ٓ٘زٜخص رٜخ، ًوٍٞ حُ٘خػَ:

 ي أٝ رَى أٝ أهخفٍ ًؤٗٔخ ٣زْٔ ػٖ ُئُئ         ٠ّ٘ٓ               

 أٝ ًوٍٞ آهَ: 

 َٓص ر٘خ ٍأى ح٠ُل٠        طل٢ٌ حُـِحُش ٝحُـِحٍ               
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: ٝٛٞ ٓخ ٣ؤط٢ ك٤ٚ حُٔ٘دزٚ ردٚ ٓئُلدخ ٓدٖ ػ٘خٛدَ انتشبٍه انتصىٌشي أو انتًثٍهً (5  

َُ حُد٣ٌٖ ًلدَٝح ردَرْٜ أػٔدخُُْٜ ًَٓدخى حٗدظيص ردٚ )طٌَ٘ ٍٛٞس، ٓؼَ هُٞٚ طؼدخ٠ُ:  ؼَد َٓ

َٔزٞح ػ٠ِ ًَ خ  َّٔ ِٓ  .(٢ٗء ح٣َُُق ك٢ ٣ّٞ ػخٛق ال ٣ويٍٕٝ 

َُ حُد٣ٌٖ ٣٘لودٕٞ أٓدٞحُْٜ كد٢ ٓدز٤َ هللا ًٔؼدَ كزّدش أٗزظدض ٝٓؼَ هُٞٚ ؿَ ًًَٙ: )     ٓؼد

َّ ٓ٘زِش ٓخثش كزش  (.ٓزَغ ٓ٘خرَ ك٢ ً

 ٝٓؼَ هٍٞ حَٓة حُو٤ْ:   

 ٤َُٝ ًٔٞؽ حُزلَ أٍه٠ ٓيُٝٚ       ػ٢ِ رؤٗٞحع حُّٜٔٞ ٤ُزظ٢ِ     

 كٌف أٝ ًًَح٧ىحس ٝٝؿٚ حُ٘زٚ:  أٗٞحع حُظ٘ز٤ٚ كٔذ 

 ٓخ ًًَص أىحطٚ، ٓؼَ هٍٞ حُ٘خػَ:، ٝٛٞ انتشبٍه انًشسم( 1

 ٤٘ٓظٜخ ٖٓ ىحٍ ؿخٍطٜخ       َٓ حُٔلخرش ال ٣ٍغ ٝال ػـَ كأٌ       

 ٓؼَ هٍٞ حُ٘خػَ: ،ٓخ كٌكض أىحطٚٛٞ ٝ ،انتشبٍه انًؤكذ( 2

 أٗض ٗـْ ك٢ ٍكؼش ٤ٟٝخء        طـظ٤ِي حُؼ٤ٕٞ َٗهخ ٝؿَرخ     

 أ٠٣خ: ٝٓؼَ هٍٞ حُ٘خػَ          

              ُْ  ْٛ حُزلَ ػطخء ك٤ٖ طٔؤُْٜ      ٝك٢ حُِوخء اًح طِوخْٛ رُٜ

 ٞٓخ ًًَ ك٤ٚ ٝؿٚ حُ٘زٚ، ٓؼَ هٍٞ حُ٘خػَ:، ٝٛانتشبٍه انًفصَّم( 3

 ٕ ٝك٢ رؼي حُٔ٘خٍُحُلٔـــ          ٣خ ٗز٤ٚ حُزيٍ ك٢

 ٘خالــــ٤خء ٝٓــــ٘خ          ٟٝــــز٤ٚ حُزيٍ كٔـــ٣خ ٗ

مانتشبٍ( 4 ًَ ج ًُ ٣لٜٔٚ ًَ  ظخَٛٝحُٔـَٔ ٗٞػخٕ: . ٓخ كٌف ك٤ٚ ٝؿٚ حُ٘زٚٛٞ ٝ، ه ان

 حُٔٔظي٣َ رخٌَُس، ٝٓ٘ٚ هٍٞ حُ٘خػَ:       ٚ ح٢ُ٘ءُ زَّ َ٘ ًؤٕ ٣ُ  حُ٘خّ،

 اٗٔخ حُي٤ٗخ ًز٤ض            ٗٔـظٚ حُؼٌ٘زٞص             

 ٘خػَ:هٍٞ حُ ٝٓؼِٚظؤ٣َٝ، حُظؤَٓ ٝحُ رؼٞ، ٣لظخؽ ا٠ُ هل٢ٝحُ٘ٞع حُؼخ٢ٗ     

ِْض ػ٘ٚ ُؾَّ ك٢ حُطََِّذ    ًخُـ٤غ إ ؿجظٚ ٝحكخى ٣ٍِّوٌُٚ           ٝإ طَكَّ
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 :هٍٞ حُ٘خػَ ٞٓخ كٌف ك٤ٚ ح٧ىحس ٝٝؿٚ حُ٘زٚ، ٓؼَ، ٝٛانتشبٍه انبهٍغ (5

 ٤َٗ، ٝأ١َحف ح٧ًق ػْ٘    حَُ٘٘ ٓٔي ٝحُٞؿٞٙ ىٗخ     

ٝأرو٢ ػ٠ِ حُٔ٘زٚ ح١ٌُ ، حُظ٘ز٤ٚ ٖٓ حُٜ٘ق حُز٤ِؾ ح١ٌُ طلٌف أىحطٚ ٝٝؿٚ حُ٘زٚ    

ٛٞ "حَُ٘٘" ٝ"حُٞؿٞٙ" ٝ"أ١َحف ح٧ًق"، ٝػ٠ِ حُٔ٘زٚ رٚ ح١ٌُ ٛٞ ػ٠ِ حُظَط٤ذ 

"ٓٔي" ٝ"ىٗخ٤َٗ" ٝ"ػْ٘" )ػْ٘ ٛٞ ٗـَ ٣٘ظ٢ٜ ؿٜ٘ٚ ح٤ُِٖ رلَٔس(. ٝطوي٣َ ٝؿٚ 

ٛٞ "حَُحثلش ح٤ًُِش"، ٝك٢ حُظ٘ز٤ٚ حُؼخ٢ٗ "حُٜلخء  حُ٘زٚ ك٢ حُظ٘ز٤ٚ ح٧ٍٝ

 ٕ"، ٝك٢ حُظ٘ز٤ٚ حُؼخُغ "ح١َُخرش ٝحُِٕٞ".ٝحالٓظيحٍس ٝحُِٔؼخ

 

 االستعاسة -2-2    

 ،طؼ٣َلٜخ 

حالٓظؼخٍس ٗوَ حُؼزخٍس "هخثال:  ٌٛح ح٧ِٓٞد حُز٤خ٢ٗ ٣ؼَف أرٞ ٛالٍ حُؼ١ٌَٔ     

ػٖ ٟٓٞغ حٓظؼٔخُٜخ ك٢ أَٛ حُِـش ا٠ُ ؿ٤َٙ ُـَٝ، ًُٝي حُـَٝ آخ إٔ 

حُٔزخُـش ك٤ٚ، أٝ ح٩ٗخٍس ا٤ُٚ ٣ٌٕٞ َٗف حُٔؼ٠٘ ٝك٠َ ح٩رخٗش ػ٘ٚ، أٝ طؤ٤ًيٙ ٝ

ٝحُٔوٜٞى رؤَٛ حُِـش حُٔؼ٠٘ حُلو٤و٢ حُٔظلن ػ٤ِٚ أٝ  .69رخُو٤َِ ٖٓ حُِلع"

كخالٓظؼخٍس ط٘وَ حُِلظش ٖٓ حالٓظؼٔخٍ حُلو٤و٢ حُٔظؼخٍف ػ٤ِٚ  حُٔظٞحٟغ ػ٤ِٚ.

ٝحُٔظيحٍٝ ر٤ٖ أكَحى حُـٔخػش حُِـ٣ٞش، ا٠ُ حٓظؼٔخٍ آهَ ٣ُْطَُِن ػ٤ِٚ حالٓظؼٔخٍ 

ٟٖٔ حُٔـخُ حُِـ١ٞ حُوخثْ  حُزالؿ٤٤ٖ حُويٓخءطٜ٘ق حالٓظؼخٍس ػ٘ي  ٌُٝح ١.حُٔـخُ

ػ٠ِ حُٔ٘خرٜش، ك٢ ٓوخرَ ٓـخُ ُـ١ٞ آهَ ال ٣وّٞ ػ٠ِ حُٔ٘خرٜش، ٠ٔٔ٣ حُٔـخُ 

ٝؿٞى ه٣َ٘ش  ىٕٝ ٖٝٓ ٛ٘خ ال ٣ٔظو٤ْ حُظؼز٤َ حالٓظؼخ١ٍ ٖٓ .ٝحُؼو٢ِ حََُٔٓ

 شُلو٤وش، ٝهي طٌٕٞ ٌٛٙ حُو٣َ٘طَٜف حُٔؼ٠٘ ا٠ُ حُٔـخُ ٝطٔ٘غ ا٣َحىٙ ػ٠ِ ٝؿٚ ح

ٚ ػ٤ِٜخ ك٢ حُؼزخٍس، ًِلظش "حُٔؼًَش" ك٢ ُلظ٤ش أٝ كخ٤ُش. كخُِلظ٤ش ٢ٛ حُظ٢ ٣٘زَّ 

 ُظ٢ ٣٘زٚ ػ٤ِٜخ ك٢ ح٤ُٔخم، ًبٗخٍط٘خ. أٓخ حُلخ٤ُش ح(ٍأ٣ض أٓيح ك٢ حُٔؼًَش)ػزخٍس 

ٚ كخُزلَ ال ٣ٌٕٞ ؿخٟزخ، ٝحُٔؼًَش ال ٣ٌٕٞ ك٤ .(ٌٛح ؿخٟذا٠ُ حُزلَ ك٢ هُٞ٘خ )

 ح٧ٓي.
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: ، اً ٣وٍٞحالٓظؼخٍسرطَك٢ حُظ٘ز٤ٚ ك٢ طؼ٣َق  حٌُٔخ٢ً ٌُٜٝح حكظلع        

"حالٓظؼخٍس ٢ٛ إٔ طًٌَ أكي ١َك٢ حُظ٘ز٤ٚ ٝط٣َي رٚ حُطَف ح٥هَ، ٓيػ٤خ ىهٍٞ 

. 70حُٔ٘زٚ ك٢ ؿْ٘ حُٔ٘زٚ رٚ، ىحال ػ٠ِ ًُي ربػزخطي ُِٔ٘زٚ ٓخ ٣وٚ حُٔ٘زٚ رٚ"

حُظ٘ز٤ٚ،  ، حػ٘خٕ ٜٓ٘خ ٛٔخ ك٢ ح٧َٛ ١َكخأٍرؼش أًٍخٕ ٝطظؤُق حالٓظؼخٍس ٖٓ

ٝحُؼخُغ ٛٞ حُِلع حُٔٔظؼَٔ ٩كخىس حالٓظؼخٍس، ٝحَُحرغ ٛٞ حُو٣َ٘ش. كوُٞٚ ػِ ٝؿَ: 

ٍٍ ٓ٘ٚ، ٝٛٞ "حُ٘خٍ"، )ٝحٗظؼَ حَُأّ ٤ٗزخ ( أِٓٞد حٓظؼخ١ٍ ٣ظؤُق ٖٓ ٓٔظؼخ

 ٞٛ ، ٍٍ ٍٍ ُٚ، ٝٛٞ "ح٤ُ٘ذ"، ٝٓٔظؼخ  ك٤غ حٓظؼ٤َص ُلظش "حٗظؼَ".ُلظش ٝٓٔظؼخ

حالٗظؼخٍ ُِيالُش ػ٠ِ َٓػش طٌخػَ ٤ٗذ حَُأّ، ك٘زٚ رٌُي ح٤ُ٘ذ رخُ٘خٍ 

ٝحالطٔخع ٝحٗطالهٚ ٖٓ ًَ حُـٜخص، ٣ٝلظَٔ  َٓػش حالٗظ٘خٍ الٗظَحًٜٔخ ك٢ ٛلش

ُف حالٓظؼخٍسُ  ََّ أ٠٣خ إٔ ٣ٌٕٞ حُظ٘خرٚ ر٤ٖ ٟٞء حُ٘خٍ ٝر٤خٝ ح٤ُ٘ذ. ٌُُٝي طُؼَ

 أ٠٣خ رؤٜٗخ ط٘ز٤ٚ كٌف أكي ١َك٤ٚ.

خٗض حالٓظؼخٍس ػيٝال ػٖ حُلو٤وش، كبٕ ٌٛح ح٩ؿَحء حُزالؿ٢ ٣ٌٕٞ ٝاًح ً     

ٓلٌٞٓخ رـخ٣ش طؼز٣َ٤ش ٝارالؿ٤ش طظٔؼَ ك٢ ًٕٞ حالٓظؼخٍس هخىٍس ػ٠ِ ر٤خٕ ٓؼخٕ 

ىه٤وش ال طويٍ حُلو٤وش ػ٠ِ ارَحُٛخ ٝا٣ٜخُٜخ ا٠ُ حُٔوخ١ذ. ٌُٝح ٣لَٙ ػخىس 

ُلو٤و٢ ٝحُٔـخ١ُ ك٢ حُظؼز٤َ ر٤ٖ حالٓظؼٔخ٤ُٖ ححُوخثٔش حُزالؿ٤ٕٞ ػ٠ِ ر٤خٕ حُلَٝم 

ػٖ ٓؼ٠٘ ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ، ٓلخ٤ُٖٝ ارَحُ حُٔؼخ٢ٗ حُيه٤وش حُظ٢ طٌ٘لٜخ حالٓظؼخٍس. 

: "ٝهخٍ ػِ ٝؿَ )كخٛيع رٔخ ك٢ "ٌٗظٚ"، اً ٣وٍٞ حَُٓخ٢ٗ ًًَٙ ٖٝٓ ًُي ٓخ

طئَٓ(، كو٤وظٚ كزِِّؾ ٓخ طئَٓ رٚ، ٝحالٓظؼخٍس أرِؾ ٖٓ حُلو٤وش، ٧ٕ حُٜيع رخ٧َٓ 

َٕ ُٚ طؤػ٤َ ال ري ُٚ ٓ ٖ طؤػ٤َ ًظؤػ٤َ ٛيع حُِؿخؿش، ٝحُظز٤ُِؾ هي ٣ٜؼذ كظ٠ ال ٣ٌٞ

ك٤ٜ٤َ رُِٔ٘ش ٓخ ُْ ٣وغ. ٝحُٔؼ٠٘ ح١ٌُ ٣ـٔؼٜٔخ ح٣٩ٜخٍ، اال إٔ ح٣٩ٜخٍ ح١ٌُ ُٚ 

.ٝك٢ طل٤َٔ آهَ ٣وٍٞ: "ٝهخٍ طؼخ٠ُ )ٝحٗظؼَ 71طؤػ٤َ ًٜيع حُِؿخؿش أرِؾ"

ٟٔٞغ أرِؾ، ٝكو٤وظٚ ًؼَس ٤ٗذ حَُأّ ٤ٗزخ(، أَٛ حالٗظؼخٍ ُِ٘خٍ ٝٛٞ ك٢ ٌٛح حُ

حَُأّ، اال إٔ حٌُؼَس ُٔخ ًخٗض طظِح٣ي طِح٣يح ٣َٓؼخ ٛخٍص ك٢ حالٗظ٘خٍ ٝح٩َٓحع 

ًخٗظؼخٍ حُ٘خٍ. ُٝٚ ٓٞهغ ك٢ حُزالؿش ػـ٤ذ، ًُٝي أٗٚ حٗظَ٘ ك٢ حَُأّ حٗظ٘خٍح ال 

 : )٣خ ٣ِٝ٘خ ٖٓطؼخ٠ُ ٚوُُٞ ؿخء ك٢ حُٜٔ٘ق ٗلٔٚ طل٤َٔ. ٣72ُٝظالك٠ ًخٗظؼخٍ حُ٘خٍ"

أَٛ حَُهخى حُّ٘ٞ حُول٤ق ٝكو٤وظٚ ٖٓ ٌِٜٓ٘خ، " ، ٣وٍٞ ك٤ٚ:رؼؼ٘خ ٖٓ َٓهيٗخ(
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ٝحالٓظؼخٍس أرِؾ ٧ٕ حُّ٘ٞ أظَٜ ٖٓ حُٔٞص، ٝحالٓظ٤وخظ أظَٜ ٖٓ ح٩ك٤خء رؼي 

حُٔٞص، ٧ٕ ح٩ٗٔخٕ حُٞحكي ٣ظٌٍَ ػ٤ِٚ حُّ٘ٞ ٝح٤ُوظش، ٤ُْٝ ًٌُي حُٔٞص 

ك٢ ح٤ُٔخم ًحطٚ أ٠٣خ ٣ئٍٝ ٝ .(93ٙ: "حٌُ٘ض ك٢ اػـخُ حُوَإٓ"، ٝحُل٤خس". )

٣َق حُؼو٤ْ( حالٓظؼخٍس حُٞحٍىس ك٢ هُٞٚ ؿَ ًًَٙ: َِّ ، )ٝك٢ ػخى اً أٍِٓ٘خ ػ٤ِْٜ حُ

حُؼو٤ْ ٓٔظؼخٍ ٣َُِق، ٝكو٤وظٚ ٣ٍق ال ٣ؤط٢ رٜخ ٓلخد ؿ٤غ، ٝحالٓظؼخٍس " هخثال:

أرِؾ ٧ٕ كخٍ حُؼو٤ْ أظَٜ ٖٓ كخٍ ح٣َُق حُظ٢ ال طؤط٢ رٔطَ، ٧ٕ ٓخ ال ٣وغ ٖٓ 

"حٌُ٘ض ك٢ اػـخُ كخٍ ٓ٘خك٤ش أًٝي ٓٔخ ٣وغ ٖٓ ؿ٤َ كخٍ ٓ٘خكش ٝأظَٜ" ) أؿَ

 (93ٙ: حُوَإٓ"، 

 :أٗٞحػٜخ 

هْٔ حُزالؿ٤ٕٞ حُويٓخء حالٓظؼخٍس ا٠ُ أٗٞحع ٓوظِلش، أٜٛٔخ: حالٓظؼخٍس       

حُظ٣َٜل٤ش ك٢ ٓوخرَ حالٓظؼخٍس ح٤ٌُ٘ٔش، ٝحالٓظؼخٍس ح٤ِٛ٧ش ك٢ ٓوخرَ حالٓظؼخٍس 

خٍس حَُٔٗلش ك٢ ٓوخرَ حالٓظؼخٍس حُٔـَىس، ٝحالٓظؼخٍس حُظلو٤و٤ش حُظزؼ٤ش، ٝحالٓظؼ

 ك٢ ٓوخرَ حالٓظؼخٍس حُظو٤ِ٤٤ش، ٝحالٓظؼخٍس حُظ٤ٌٜٔش، ٝحالٓظؼخٍس حُظٔؼ٤ِ٤ش.

 تخٍٍهٍت:قٍقٍت/ اناالستعاسة انتصشٌحٍت/انًكنٍت، واالستعاسة انتح -

ف رخُٔ٘زٚ رٚ ُٝكٌف ح     َِّ ُٛ ُٔ٘زٚ، ٝطٌٕٞ ٤ٌ٘ٓشً اًح طٌٕٞ حالٓظؼخٍس ط٣َٜل٤ش اًح ًخٕ 

ِى الُّ ٖٓ ُٞحُٓٚ. أٓخ حُلَم ر٤ٖ حالٓظؼخٍس  َْ ًًَ حُٔ٘زٚ ُٝكٌف حُٔ٘زٚ رٚ ٓغ طَ

حُظلو٤و٤ش ٝحالٓظؼخٍس حُظو٤ِ٤٤ش، ك٤ٌٖٔ ك٢ ًٕٞ حُٔ٘زٚ ك٢ ح٠ُٝ٧ ٤ٗجخ ٓظلووخ رخُؼوَ أٝ 

هي طؤط٢ حُلْ، ٝك٢ حُؼخ٤ٗش ٣ٌٕٞ ٤ٗجخ ٤ٔٛٝخ. ٣َٟٝ حٌُٔخ٢ً إٔ حالٓظؼخٍس حُظ٣َٜل٤ش 

: "حػِْ ك٢ "ٓلظخكٚ" ٣وٍٞخٍس ح٤ٌُ٘ٔش ال طؤط٢ اال طو٤ِ٤٤ش، طلو٤و٤ش أٝ طو٤ِ٤٤ش، ر٤٘ٔخ حالٓظؼ

 ََّ ٠ ػٜ٘خ، ٝحَُٔحى رخ٧ٍٝ: ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُطَف ف رٜخ ٌّٝٓ٘ إٔ حالٓظؼخٍس ط٘ؤْ ا٠ُ: ٜٓ

ٞ حًٌٍُٔٞ ٖٓ ١َك٢ حُظ٘ز٤ٚ، ٛٞ حُٔ٘زٚ رٚ، ٝحَُٔحى رخُؼخ٢ٗ إٔ ٣ٌٕٞ حُطَف حًٌٍُٔٞ ٛ

ٕ ٣ٌٕٞ حُٔ٘زٚ أٝطو٤ِ٤٤ش. ٝحَُٔحى رخُظلو٤و٤ش:  حُٔ٘زٚ. ٝحَُٜٔف رٜخ ط٘ؤْ ا٠ُ: طلو٤و٤ش

حُٔظَٝى ٤ٗجخ ٓظلووخ، آخ ك٤ٔخ ٝآخ ػو٤ِخ. ٝحَُٔحى رخُظو٤ِ٤٤ش إٔ ٣ٌٕٞ حُٔ٘زٚ حُٔظَٝى 

ال ط٘لي ك"حالٓظؼخٍس رخٌُ٘خ٣ش أٓخ . ٤ٗ73جخ ٤ٔٛٝخ ٓل٠خ، ال طلون ُٚ اال ك٢ ٓـَى حُْٞٛ"

 . (379ٙ: "ٓلظخف حُؼِّٞ"، الٓظؼخٍس حُظو٤ِ٤٤ش" )ػٖ ح

ًظخد أُِٗ٘خٙ ا٤ُي ُظوَؽ حُ٘خّ ( ٝهُٞٚ ؿَ ًًَٙ )ٍأ٣ض ح٧ٓي ك٢ حُٔؼًَشكوُٞ٘خ )       

ف ك٢ حُٔؼخٍ ح٧ٍٝ ( حٓظؼخٍسٌ ط٣َٜل٤ش، ٧ٖٗٚٓ حُظِٔخص ا٠ُ حٍُ٘ٞ َِّ رخُٔ٘زٚ رٚ ح١ٌُ  ُٛ
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ف ك٢ حُٔؼخٍ حُؼخ٢ٗ ٝ، ٛٞ "ح٧ٓي" ٝكٌك٘خ حُٔ٘زٚ ح١ٌُ ٛٞ "حُٔلخٍد" َِّ رخُٔ٘زٚ رٚ ُٛ

ح١ٌُ ٛٞ "حُظِٔخص" ٝ"حٍُ٘ٞ"، ٝكٌف حُٔ٘زٚ ح١ٌُ ٛٞ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ "حٌُلَ" 

كبٕ حالٓظؼخٍس  (ُٓخّ حُلٌْ ر٤ي كالٕ( ٝ)ٓوخُذ ح٤ُ٘ٔش ٗ٘زض رلالٕ)ٝ"ح٣٩ٔخٕ". ٝاًح هِ٘خ 

ٌٝف ٝأُرو٢ طٌٕٞ ٤ٌ٘ٓش، ٧ٕ حُٔ٘زٚ ًٌٍٓٞ ٝٛٞ "ح٤ُ٘ٔش" ٝ"حُلٌْ"، ٝحُٔ٘زٚ رٚ ٓل

 . رخُ٘ٔزش ُـ"حُ٘خهش" ٝ"ُٓخّ" ،رخُ٘ٔزش ُـ"ح٧ٓي" الُّ ٖٓ ُٞحُٓٚ، ٝٛٞ "ٓوخُذ" ػ٠ِ

ٝاًح طؤِٓض ح٧ٓؼِش حُٔخروش ٝؿيص رؼ٠ٜخ ٣ٌٕٞ حُٔ٘زٚ ك٤ٜخ ٓظلووخ، رخُلْ أٝ حُؼوَ،    

ٝرؼ٠ٜخ ٓظو٤ال. ٝٓؼخٍ حُٔظلون ط٘ز٤ٚ ح٧ٓي رخُٔلخٍد، ٝط٘ز٤ٚ حٌُلَ رخُظِٔخص 

 َٕ رخٍُ٘ٞ، اً ح٧ٓي ٓظلون ك٤ٔخ، ٝحٌُلَ ٝح٣٩ٔخٕ ٓظلون ػو٤ِخ. أٓخ ط٘ز٤ٚ ح٤ُ٘ٔش ٝح٣٩ٔخ

َُ ٍٛٞطُٜخ ٝطُظَْٞٛ  رخ٧ٓي كٜٞ حٓظؼخٍس طو٤ِ٤٤ش، ٧ٕ ح٤ُ٘ٔش ٓظٞٛٔش أٝ ٓظو٤ِش، ك٤غ طُظَو٤َّ

ك٢ ٤ٛجش ح٧ٓي حُٔ٘وٞ ػ٠ِ ك٣َٔظٚ روٞس، ٝػ٠ِ ٌٛٙ حُ٘خًِش أ٠٣خ طوغ حالٓظؼخٍس حُظ٢ 

َْ حُٜخىٍ ٝكن حُٜٟٞ حهظَٕ ك٤ٜخ حُ ٌْ ٍُ حُُل ِ ّٞ َٜ َُ ٛٞ ٓخ ٣ُ ُْ ٝحُظو٤ ِٓخّ رخُلٌْ، ك٤غ حُظٞٛ

 ٝح٩ٍحىس حُ٘و٤ٜش ك٢ ٤ٛجش ٗخهش ٓ٘خهيس رخُِٓخّ ك٤ؼٔخ ٣٘خء هخثيٛخ. 

 االستعاسة األصهٍت/انتبعٍت: -

هٔٔض أ٠٣خ حالٓظؼخٍس ا٠ُ أ٤ِٛش ٝطزؼ٤ش، ٣وٍٞ حٌُٔخ٢ً: "ػْ إ حالٓظؼخٍس ٍرٔخ     

أ٤ِٛش ٝطزؼ٤ش، ٝحَُٔحى رخ٤ِٛ٧ش: إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٠٘ حُظ٘ز٤ٚ ىحهال ك٢ حُٔٔظؼخٍ هٔٔض ا٠ُ: 

ٝطل٤َٜ ًُي، ًٔخ ٗزٚ  .74ىهٞال أ٤ُٝخ. ٝحَُٔحى رخُظزؼ٤ش: إٔ ال ٣ٌٕٞ ىحهال ىهٞال أ٤ُٝخ"

ٝاًح ًخٕ ؿ٤َ ًُي ًخٕ حُٔٔظؼخٍ حْٓ ؿْ٘ ٤ٔٓض حٓظؼخٍس أ٤ِٛش،  ػ٤ِٚ حٌُٔخ٢ً، أٗٚ اًح

: "حالٓظؼخٍس ح٤ِٛ٧ش ٢ٛ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٔظؼخٍ حْٓ ؿْ٘، ٤ٍٔٓٞض حٓظؼخٍس طزؼ٤ش، ٣و

ًَؿَ ٝأٓي، ًٝو٤خّ ٝهؼٞى، ٝٝؿٚ ًٜٞٗخ أ٤ِٛش ٛٞ ٓخ ػَكض إٔ حالٓظؼخٍس ٓز٘خٛخ ػ٠ِ 

ط٘ز٤ٚ حُٔٔظؼخٍ ُٚ رخُٔٔظؼخٍ ٓ٘ٚ، ٝهي طويّ ك٢ رخد حُظ٘ز٤ٚ: إ حُظ٘ز٤ٚ ٤ُْ اال ٝٛلخ 

ك٢ حُٔٞٛٞك٤ش ٢ٛ حُلوخثن، ٓؼَ ٓخ ُِٔ٘زٚ رٌٞٗٚ ٓ٘خًٍخ ُِٔ٘زٚ رٚ ك٢ ٝؿٚ، ٝح٧َٛ 

طوٍٞ: ؿْٔ أر٤ٞ أٝ ر٤خٝ ٛخف، ٝؿْٔ ٣ٞ١َ أٝ ١ٍٞ ٓل١َ )...( ]أٓخ[ حالٓظؼخٍس 

حُظزؼ٤ش ك٢ٜ ٓخ طوغ ك٢ ؿ٤َ أٓٔخء ح٧ؿ٘خّ: ًخ٧كؼخٍ، ٝحُٜلخص حُٔ٘ظوش ٜٓ٘خ، 

ٝحُلَٝف  ر٘خء ػ٠ِ ىػٟٞ إٔ حالٓظؼخٍس طؼظٔي حُظ٘ز٤ٚ، ٝحُظ٘ز٤ٚ ٣ؼظٔي ًٕٞ حُٔ٘زٚ 

 .75ٛٞكخ. ٝح٧كؼخٍ، ٝحُٜلخص حُٔ٘ظوش ٜٓ٘خ، ٝحُلَٝف ػٖ إٔ طٞٛق رٔؼٍِ"ٓٞ

كبًح ٝهؼض أُلخظ ٖٓ هز٤َ "حُزيٍ" ٝ"حُزلَ" ٝح٧ٓي" ٝ"حَُِٛس" ٝؿ٤َ ًُي،      

( ك٘وٜي رـ"حَُِٛحص" أر٘خء هَِّق حُٔظٞك٠ َُٛحصٍ حٓظؼخٍس، ًخٕ حُ٘ٞع أ٤ِٛخ، ًؤٕ ٗوٍٞ )
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ٍُ رٌَ أٗٞحع حُل٢ِ حُؼظ٤ن ط٣ِٖٛـخٍح، ًٝؤٕ ٗوٍٞ ك٢ ٝٛق ػَّٝ ) ٝٓؼخٍ (. حُزي

ٗخحُظزؼ٤ش حُلَك٤ش هُٞٚ ػِ ٝؿَ  َِ (، ٝحُٔوٜٞى )كخُظوطٚ آٍ كَػٕٞ ٤ٌُٕٞ ُْٜ ػيٝح َٝك

(، ٝحُٔوٜٞى ]ػ٠ِ ؿٌٝع[، ٧ِٛزٌْ٘ ك٢ ؿٌٝع حُ٘وَ)]كٌخٕ ُْٜ[، ٝٓؼخُٚ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

ط٘يٍؽ ك٢ ٗظَ حٌُٔخ٢ً  ، حُظ٢)ٍرٔخ ٣ٞىُّ ح٣ٌُٖ ًلَٝح ُٞ ًخٗٞح ٤ِٖٔٔٓ(ٝهُٞٚ ؿَ ًًَٙ 

ٟٖٔ "حالٓظؼخٍس حُظ٤ٌٜٔش، ٝإٔ طؼي طزؼ٤ش ػ٠ِ هٍٞ ٤ٓز٣ٞٚ ك٢ ٍد، ٝأ٤ِٛش ػ٠ِ هٍٞ 

ٓؼخٍ حالٓظؼخٍس حُظزؼ٤ش ٝ ، اً ح٧ٍٝ ٣ؼظزَ "ٍد" كَكخ، ٝحُؼخ٢ٗ ٣ؼظزَٛخ حٓٔخ.76ح٧هلٖ"

َّّ حُ٘ـَّٞ ك٢ ح٤ُِِش حُٔؤَس: )حُزيٍ رخُلؼَ هُٞ٘خ ك٢ ٝٛق  ك٢ ٝٛق (، أٝ هُٞ٘خ حُزيٍ أ

َُ رلَ ٓظال١ْ ح٧ٓٞحؽ: ) أُٝجي ح٣ٌُٖ حٗظَٝح (، ٝٓؼخُٜخ أ٠٣خ هُٞٚ طؼخ٠ُ: )ؿ٠ذ حُزل

ٝاٗٔخ ٤ٜ٣ؾ  ٣ـ٠ذرَ طُظزغ ٝطُوظخٍ، ٝحُزلَ ال  ط٘ظَٟ(، كخ٠ُالُش ال ح٠ُالُش رخُٜيٟ

ُّّ ٝط٘ظي أٓٞحؿٚ، ٝحُزيٍ ال  ٝاٗٔخ ٣زَُ رٟٞٞف كظ٠ ٛخٍ ك٢ ٍٛٞس ٓظويّ ُزو٤ش  ٣َُئ

ش ك٢ حالٓظؼخٍس حُظزؼ٤ش رخُلؼَ طٌٕٞ ربٓ٘خى حُلؼَ ا٠ُ حُلخػَ، ٘حُو٣َٝ ُٜخ.حُ٘ـّٞ ٝٓظِػْ 

ٍُ )ٗلٞ  ََ ) ، ٗلٞأٝ ا٠ُ حُٔلؼٍٞ ،(ٗطوض حُلخ كزَْ٘ٛ ) ، ٗلٞأٝ ا٠ُ حُٔـٍَٝ ،(هظَ حُزو

 .(رؼٌحد أ٤ُْ

 انًششحت / انًجشدة/انًطهقت: االستعاسة -

ٍٝػ٢ ك٢ ٌٛح حُظو٤ْٔ ٓخ ٝهي  .َٓٗلش ٝٓـَىس ٝٓطِوشأ٠٣خ ا٠ُ ٓظؼخٍس حال هٔٔض    

٣وظَٕ رخُِلظش حُٔٔظؼخٍس ٖٓ أٝٛخف، كبًح ًخٗض ح٧ٝٛخف طؼٞى ػ٠ِ حُٔ٘زٚ رٚ حًٌٍُٔٞ 

)أٝ حُٔٔظؼخٍ ٓ٘ٚ( ٤ٔٓض حٓظؼخٍس َٓٗلش، ٝاًح ًخٗض طؼٞى ػ٠ِ حُٔ٘زٚ حُٔلٌٝف )أٝ 

حُٔٔظؼخٍ ُٚ(، ٤ٔٓض حٓظؼخٍس ٓـَىس، أٓخ اًح هِض ٖٓ أ١ ٝٛق ٣ؼٞى ػ٠ِ أكي 

: "حػِْ إٔ حالٓظؼخٍس ك٢ ك٢ ٌٛح حُٜيى ٣وٍٞ حٌُٔخ٤ٔ٢ًض حٓظؼخٍس ٓطِوش. حُطَك٤ٖ ٓ

ٗلٞ: ػ٘ي١ أٓي، اًح ُْ طؼوذ رٜلخص أٝ طل٣َغ ًالّ، ال طٌٕٞ ٓـَىس ٝال َٓٗلش، ٝاٗٔخ 

٣ِلوٜخ حُظـ٣َي أٝ حُظ٤َٗق اًح ػوزض رٌُي، ػْ إ ح٠ُخر٢ ٛ٘خى أَٛ ٝحكي، ٝٛٞ أٗي هي 

ٖ ٓٔظؼخٍ ُٚ ٝٓٔظؼخٍ ٓ٘ٚ، كٔظ٠ ػوزض رٜلخص ٓالثٔش ػَكض إٔ حالٓظؼخٍس ال ري ُٜخ ٓ

ُِٔٔظؼخٍ ُٚ، أٝ طل٣َغ ًالّ ٓالثْ ُٚ، ٤ٔٓض: ٓـَىس. ٝٓظ٠ ػوزض رٜلخص أٝ طل٣َغ ًالّ 

حالٓظؼخٍس ٓؼخٍ ٝ(. 385ٙ: "ٓلظخف حُؼِّٞ"، ٓالثْ ُِٔٔظؼخٍ ٓ٘ٚ، ٤ٔٓض: َٓٗلش". )

رلَح ًؼ٤َ حُؼِْ، ؿخٓغ  كخٍٝص( ٝ)ٍأ٣ض أٓيح ٗخ٢ً حُٔالف، ٣ٞ١َ حُو٘خس) ىسـَٔحُ

ك٢ حُٔؼخٍ  حُٔلخٍدح١ٌُ ٛٞ  ، كل٢ حُٔؼخ٤ُٖ ًًَ ُٔخ ٣الثْ حُٔ٘زٚ حُٔلٌٝف(حُلوخثن

ُِْح٧ٍٝ، ٝطالثٔٚ ػزخٍس "ٗخ٢ً حُٔالف، ٣ٞ١َ حُو٘خس"، ٝح١ٌُ ٛٞ  ك٢ حُٔؼخٍ حُؼخ٢ٗ،  حُؼخ
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ض أٓيح ٗخُُ) ٓظؼخٍس حَُٔٗلش. ٝٓؼخٍ حالٝطالثٔٚ ػزخٍس "ًؼ٤َ حُؼِْ، ؿخٓغ حُلوخثن"

ؿخٍٝص رلَح ُحهَح ال ٣ِحٍ ٣ظال١ْ ٓٞؿٚ، ٝال ( ٝ)ٍٜٛٞح ٌَٓ٘ حُِث٤َ، ػظ٤ْ حُِزيط٤ٖ

أُٝجي ح٣ٌُٖ حٗظَٝح ح٠ُالُش رخُٜيٟ، كٔخ ، ٝٓؼخُٜخ ٖٓ حُوَإٓ هُٞٚ ػِ ٝؿَ )(٣يٍى هؼَٙ

ك٢  ح٧ٓيح١ٌُ ٛٞ  (، كل٢ ٌٛٙ ح٧ٓؼِش ًًَ ُٔخ ٣الثْ حُٔ٘زٚ رٚ حًٌٍٍُٔٞرلض طـخٍطُْٜ

ك٢ حُٔؼخٍ  حُزلَ"، ٝح١ٌُ ٛٞ ٌَٓ٘ حُِث٤َ، ػظ٤ْ حُِزيط٧ٖ٤ٍٝ، ٝطالثٔٚ ػزخٍس "حُٔؼخٍ ح

ك٢ حُٔؼخٍ  حٗظَٟ"، ٝح١ٌُ ٛٞ ٣ظال١ْ ٓٞؿٚ، ٝال ٣يٍى هؼَٙحُؼخ٢ٗ، ٝطالثٔٚ ػزخٍس "

ٝٓؼخٍ حُٔطِوش )كخٍٝص رلَح( ٝ)ٍحكوٚ  .حُؼخُغ، ٝطالثٔٚ ػزخٍس "ٓخ ٍرلض طـخٍطْٜ"

 أٓيٌ(.

ؽ حُِلظش أٝ حُؼزخٍس ك٢ ٓخ ٣الثْ أكي ٢ًٍ٘ حالٓظؼخٍس، ٣ظْ رؼي ٣٘زٚ ػ٠ِ إٔ اىٍحٝ    

حٓظ٤لخء حُو٣َ٘ش، ٝرؼي ًُي ٣٘ظَ ك٢ ٓئُلخص حُظ٤ًَذ ُِظ٤٤ِٔ ر٤ٖ ٓخ ٣الثْ ٌٛح حًَُٖ أٝ 

ًحى. كل٢ ٓؼخٍ )ٗخُُض أٓيح( أٝ )كخٍٝص رلَح(، ال ٣ٌٖٔ حػظزخٍ "ٗخُُض" أٝ "كخٍٝص" 

ؿْ أٜٗٔخ كؼال ٓٔخ ٣الثْ حُٔ٘زٚ حُٔلٌٝف، ٧ٜٗٔخ ٖٓ ح٧ُلخظ حُٔالثٔش ٧كي ح٤ًَُٖ٘، ٍ

٣ٔؼالٕ ه٣َ٘ش ٝال ٣ٌٖٔ حالٓظـ٘خء ػٜ٘ٔخ. ٌُٜٝح ٣ُ٘ظَ ك٢ ًٕٞ حالٓظؼخٍس َٓٗلشً أٝ 

 ٓـَىسً رؼيَ كَُ حُو٣َ٘ش. 

خُـٔغ ر٤ٖ ر٣لَٜ ٌٛح ح٠َُد ٖٓ حالٓظؼخٍس  االستعاسة انتهكًٍت أو انتهًٍحٍت، -

(، اً كزَْ٘ٛ رؼٌحد أ٤ٌُْحد" ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ )ٗو٤٠٤ٖ، ًخُـٔغ ر٤ٖ "حُزَٟ٘" ٝ"حُؼ

 حُزَٟ٘ طٌٕٞ ك٢ ح٧ٍٓٞ حُٔطِٞرش ٝحَُٔؿٞس ٤ُْٝ ك٢ أَٓ حُؼٌحد حَُٜٔٝد ٓ٘ٚ

: "حٓظؼخٍس حْٓ أكي ح٠ُي٣ٖ أٝ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حالٓظؼخٍس٣وٍٞ حٌُٔخ٢ً ٓؼَكخ ٝحُٔـظَ٘ذ. 

ٓذ، رط٣َن حُظٌْٜ أٝ حُ٘و٤٠٤ٖ ٦ُهَ، ٝرٞحٓطش حٗظِحع ٗزٚ حُظ٠خى، ٝاُلخهٚ ر٘زٚ حُظ٘خ

حُظ٤ِٔق، ػ٠ِ ٓخ ٓزن ك٢ رخد حُظ٘ز٤ٚ، ػْ حىػخء أكيٛٔخ ٖٓ ؿْ٘ ح٥هَ، ٝح٩كَحى 

رخًٌَُ، ٜٝٗذ حُو٣َ٘ش، ًوُٞي: إ كالٗخ طٞحطَص ػ٤ِٚ حُز٘خٍحص روظِٚ، ٜٝٗذ أٓٞحُٚ، 

 (.375ٙ: "ٓلظخف حُؼِّٞ"، ) .ٝٓز٢ أٝالىٙ"

ٍرٔخ ك٢ هُٞٚ ػِ ٝؿَ: ) س حُظزؼ٤ش رخُلَفٝٓؼخٍ ٌٛح حُ٘ٞع طويّ ًًَٙ أ٠٣خ ك٢ حالٓظؼخٍ

 (.٣ٞىُّ ح٣ٌُٖ ًلَٝح ُٞ ًخٗٞح ٤ِٖٔٔٓ

٢ٛ َٟد ٖٓ حالٓظؼخٍس ال ٣ِلن ًِٔش ٝحكيس، رَ حُظ٤ًَذ أٝ ٝاالستعاسة انتًثٍهٍت:  -

ٍٝى ٌٛٙ حُ٘ٞع  ، ٝهي"حالٓظؼخٍس حًَُٔزش"حُؼزخٍس ًِٜخ، ٌُٝح ٤ٔٔ٣ٜخ رؼٞ حُزالؿ٤٤ٖ رـ

ظٔؼ٤َ ػ٠ِ ٓز٤َ حالٓظؼخٍس"، ٣ٝٔٞؽ ٌٛٙ حُظ٤ٔٔش رـ"ًٕٞ طلض ٠ٔٔٓ "حُ ػ٘ي حٌُٔخ٢ً

ح٧ٓؼخٍ ًِٜخ طٔؼ٤الص ػ٠ِ ٓز٤َ حالٓظؼخٍس، ال ٣ـي حُظـ٤٤َ ا٤ُٜخ ٓز٤ال" )"ٓلظخف حُؼِّٞ"، 

 . ٖٝٓ أٓؼِظٜخ: (376ٙ: 
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)ػخى هٍٞ حُؼَد ك٢ حُٔوخطَ حُٔيحكغ ػٖ هٞٓٚ ػ٘ي ػٞىطٚ ا٠ُ رِيٙ رغ ؿ٤خد ٣ٞ١َ: 

. كؼالهش حُٔ٘خرٜش ٝحٟلش ر٤ٖ حُٔؼَ ح٤ُِغ ٤َ٘ٓغ ؿخرٚ( ح٤ُٔق ا٠ُ هَحرٚ، ٝكَ

َ ٗز٤ٚ رخ٤ُٔق، اً ًالٛٔخ ٣وَؽ ٖٓ ٓلَِّٚ ٣َٝؿغ ا٤ُٚ رؼي حُٔؼ٠٘ حَُٔحى، كخُٔوخطٝ

إٔ أىٟ ٝحؿذ حُيكخع ٍٝى حُؼيٝ، ك٤غ ٣ؼخى ح٤ُٔق ا٠ُ ؿٔيٙ، ٣ٝؼٞى حُٔوخطَ ا٠ُ 

 ر٤ظٚ أٝ رِيٙ. ًٌُٝي ح٧َٓ روٜٞٙ ػالهش حُٔوخطَ رخ٤ُِغ.

ًظذ ا٠ُ َٓٝحٕ ك٤غ ح٤ُُٞي رٖ ٣ِ٣ي رٖ ٓؼخ٣ٝش، ٓؼخٍ ًُي أ٠٣خ ٓخ ؿخء ػ٠ِ ُٔخٕ ٝ

ا٢ٗ أٍحى طويّ ): ٣ِٞٓٚ ػ٠ِ طَىىٙ ك٢ ٝحُظؤهَ ك٢ اػالٕ ر٤ؼظٚ، اً هخٍ ُٚرٖ دمحم، 

كخُؼزخٍس ًِٜخ ٝهؼض حٓظؼخٍس طٔؼ٤ِ٤ش، اً ٗزٚ حُٔوخ١َذ  (....الً ٝطئهَ أهَٟؿْ ٍِ 

 يّ ٝحُظَحؿغ، ُْٝ ٣لْٔ أَٓٙ.رٖٔ ٣ظَىى ك٢ ٤٘ٓٚ ر٤ٖ حُظو

 ٝهخٍ حُٔظ٘ز٢:   

حً رٚ حُٔخَء حُِالال       َّ ُٓ ٍٞ     ٣ـْي  ٣َٓ ٍَّ  ٖٝٓ ٣ُي ًح كْ ٓ

٣وٜي حُ٘خػَ ح٣ٌُٖ ٣٘ويٕٝ ٗؼَٙ ٣ٝؼ٤زٞٗٚ، ٌُْٜ٘ ٖٓ ػي٢ٔ٣ حُلْٜ ٝحٌُٝم. الكع إٔ 

حُ٘خػَ ٗزٚ ٛئالء ر١ٌٝ حُلْ ح٣َُٔٞ، كخَُٔحٍس ٤ُٔض ك٢ حُٔخء رَ ك٢ كْٜٔ 

ح٣َُٔٞ، ٓؼَ ٗؼَٙ ح١ٌُ ٤ُْ ك٤ٚ ػ٤ذ، رَ حُؼ٤ذ ك٢ كْٜٜٔ حُٔظوِق ًٝٝهْٜ 

. َّ  حُٔؼظ

 

 بالغت انبٍاٌ انقائًت عهى انعالقت انًنطقٍت -4

حُؼالهش حُٔ٘طو٤ش حُظ٢ طلٌْ ٌٛح ح٠َُد ٖٓ ح٧ِٓٞد حُز٤خ٢ٗ، طظلَع ػ٘ي 

َُ  حُيح٤ٍٖٓ ا٠ُ ػالهٍش ٓ٘طو٤ش ٓخى٣ش، ٍش حََُٔٓ، ٝػاله ٢ٛٝ حُظ٢ طلٌْ حُٔـخ

 .ٓ٘طو٤ش ٤ُِٓٝش، ٢ٛٝ حُظ٢ طلٌْ حٌُ٘خ٣شَ 

 انعالقت انًنطقٍت انًادٌت: انًجاص انًشسم  -3-1       

 ُحََُٔٓ طؼ٣َق حُٔـخ: 

ال ٣وظِق كي حُٔـخُ حََُٔٓ ػٖ كي حالٓظؼخٍس اال ك٢ ١ز٤ؼش حُؼالهش حُظ٢ طَر٢     

ؿخٕ ػخىس ٍَ يْ خ ٣ُ ر٤ٖ حٌُِٔش حُٔـخ٣ُش ٝحُٔؼ٠٘ حُلو٤و٢ أٝ ح٢ِٛ٧، ٧ٕ ح٧ِٓٞر٤ٖ ٓؼ

ٟٖٔ حُٔـخُ، ك٘وٍٞ حُٔـخُ حالٓظؼخ١ٍ ٝحُٔـخُ حََُٔٓ أٝ حُِـ١ٞ. كٞؿٞى ٌٛٙ 

حُؼالهش ١ٍَٟٝ ك٢ حالٓظؼٔخٍ حُٔـخ١ُ، ٓٞحء أًخٕ ٌٛح حالٓظؼٔخٍ ٖٓ حُٜ٘ق 

ََ  ٖٓ حُٜ٘ق حََُٔٓ، ٝاال كبٕ ّحالٓظؼخ١ٍ أ ٤ٜ٣َ ُـِح. ٌُٜٝح ٗٚ ػزي  حُظؼز٤

الهش ك٢ ٓؼَٝ طؼ٣َلٚ ُِٔـخُ، ٢ٛٝ حُظ٢ ؿخءص حُوخَٛ حُـَؿخ٢ٗ ػ٠ِ ٌٛٙ حُؼ
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"ٝأٓخ حُٔـخُ، كٌَ ًِٔش أ٣ٍي رٜخ ؿ٤َ ٓخ ػ٘يٙ طلض ٠ٔٔٓ "حُٔالكظش"، اً ٣وٍٞ: 

 .77ٝهؼض ُٚ ك٢ ٟٝغ ٝحٟؼٜخ ُٔالكظش ر٤ٖ حُؼخ٢ٗ ٝح٧ٍٝ ك٢ٜ ٓـخُ"

ٍُ حُٔـخ١ُ ُِـش، ا٠ُ ؿخٗذ حُؼالهش ر٤ٖ حُٔؼ٤٤ٖ٘ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ،  ٣ٝٔظيػ٢ حالٓظؼٔخ

ّٚ ٝؿ ٍّ حُٔوخ١ذ ػ٠ِ إٔ حُٔوٜٞى ٤ُْ حُلو٤وش. ٌُٜٝح أ٠٣خ ٗ  ٞىَ ه٣َ٘ش، طي

"حُٔـخُ ٛٞ حٌُِٔش  حٌُٔخ٢ً ك٢ طؼ٣َق حُٔـخُ ػ٠ِ ٌٛح حُؼَٜ٘ أٝ حًَُٖ، اً ٣وٍٞ:

حُٔٔظؼِٔش ك٢ ؿ٤َ ٓخ ٢ٛ ٟٓٞٞػش ُٚ رخُظلو٤ن، حٓظؼٔخال ك٢ حُـ٤َ، رخُ٘ٔزش ا٠ُ 

)"ٓلظخف حُؼِّٞ"، ٘خٛخ ك٢ ًُي حُ٘ٞع" ٗٞع كو٤وظٜخ، ٓغ ه٣َ٘ش ٓخٗؼش ػٖ اٍحىس ٓؼ

 :ٙ359.) 

َْ ػٖ حُٔؼ٠٘ حُلو٤و٢ ا٠ُ ٓؼ٠٘ آهَ ٣ُٔظيٍ      كٞؿٞى حُو٣َ٘ش ٛٞ ٓخ ٣َٜف حُلٜ

ػ٤ِٚ رٞحٓطش ٌٛٙ حُو٣َ٘ش، ٌٝٛح ٣ل٤ي إٔ ػيٜٓخ ٣٘ل٢ حُٔـخُ ٣َٝؿق حُلو٤وش، ٧ٕ 

ِلظش ٣ٍِٝ حُلو٤وش ٢ٛ ح٧َٛ، أٓخ حُٔـخُ، ًٔخ ٣ل٤ي ُلظٚ، ٛٞ حٓظؼٔخٍ ١خٍة ُ

 ا٠ُ ٌُٝح ٣ٔظ٘ي رؼٞ حُزالؿ٤٤ٖ حُويٓخء ك٢ طؼ٣َق حُٔـخُ رِٝحٍ حُلخؿش حُطخٍثش.

٣وٍٞ حرٖ كـش حُل١ٞٔ ك٢ ، اً ٛٞ ٓ٘ظن ك٢ ٗظَْٛ ٖٓ حُـٞحُ حُٔؼ٠٘ حالٗظوخه٢

"حُٔـخُ ٛٞ ػزخٍس ػٖ طـ٣ِٞ حُلو٤وش، كبٕ حَُٔحى ٓ٘ٚ إٔ ٣ؤط٢ حُٔظٌِْ رٌِٔش  ٌٛح:

 .78ُٚ ك٢ حُلو٤وش ك٢ أَٛ حُِـش" ٣ٔظؼِٜٔخ ك٢ ؿ٤َ ٓخ ٟٝؼض

كخٌُِٔش طٟٞغ ك٢ ح٧َٛ ُِيالُش ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٓظٞحٟغ ػ٤ِٚ، كبًح حٓظؼِٔض       

ُِيالُش ػ٠ِ ؿ٤َ ًُي، ٗوٍٞ إ حٌُِٔش حٓظؼِٔض ٓـخُح، أ١ حٓظؼِٔض ك٢ ؿ٤َ ٓخ 

ك٢ ٌٛٙ حُؼزخٍس  ٟٝؼض ُٚ ك٢ ح٧َٛ، رل٤غ ُْ طؼي طل٤ي حُٔؼ٠٘ حُلو٤و٢ أٝ ح٢ِٛ٧

ّّ أٝ حُ٘خثغ ُِلظش، أٓخ  كو٢ ىٕٝ ؿ٤َٛخ. ٝٓؼ٠٘ ٌٛح إٔ حُلو٤وش ٢ٛ حالٓظؼٔخٍ حُؼخ

 حُٔـخُ كٜٞ حالٓظؼٔخٍ حُٔوٜٞٙ ٝح١َُٝ٘ٔ ُِلظش.  

٣ٝـيٍ حُظ٘ز٤ٚ ػ٠ِ إٔ ٌٛح حُٜ٘ق ٖٓ حُٔـخُ ٤ٔٔ٣ٚ حُزالؿ٤ٕٞ حُويٓخء رخُٔـخُ     

ًٔخ ٣ز٤ٖ  ويٓخء،ٝرخُٔـخُ حُِـ١ٞ أ٠٣خ. ٝط٣ٞٔؾ حُظ٤ٔٔش ح٧ه٤َس ؿخء ػ٘ي حُ حََُٔٓ

٢ ػ٘ي حٓظؼٔخٍ حُٔـخُ ح٧ِٛحُظ٤ًَذ ك٢  كٌف ًُي حٌُٔخ٢ً، ٝكوخ ُٔخ ٣ليع ٖٓ

ٖٓ طـ٤َ ك٢ حُلٌْ  أؿِحء حُظ٤ًَذؿِء ٖٓ حُِـ١ٞ، ٓغ ٓخ ٣ظَطذ ػ٠ِ كٌف 

٣وٍٞ: "ٖٓ كٍٜٞ حُٔـخُ ك٢ حُٔـخُ حُِـ١ٞ حَُحؿغ ا٠ُ كٌْ حٌُِٔش ك٢  ح٩ػَحر٢،

                                                           
 . 304:  عبد الماهر الجرجانً "أسرار البالغة"، ص -77
 .440ابن حجة الحموي "خزانة األدب"، ص:  -78
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، إٔ طٌٕٞ حٌُِٔش ٓ٘وُٞش ػٖ كٌْ ُٜخ أ٢ِٛ، ا٠ُ ، ٍكْٜٔ هللاحُِٔقحٌُالّ ٛٞ ػ٘ي 

ؿ٤َٙ، ًٔخ ك٢ هُٞٚ ػِض ًِٔظٚ: )ٝؿخء ٍري(، كخ٧َٛ ٝؿخء أَٓ ٍري، كخُلٌْ 

ح٢ِٛ٧ ك٢ حٌُالّ ُوُٞٚ: ٍري ٛٞ حُـَ، ٝأٓخ حَُكغ كٔـخُ، ٝك٢ هُٞٚ: )ٝحٓجَ 

حُـَ، حُو٣َشَ( ٝح٧َٛ ٝحٓجَ أَٛ حُو٣َش، كخُلٌْ ح٢ِٛ٧ ُِو٣َش ك٢ حٌُالّ ٛٞ 

 .79ٝحُٜ٘ذ ٓـخُ"

كخُٔـخُ حُِـ١ٞ أٝ حََُٔٓ ٣٘٘ؤ ٖٓ ٗوَ حٌُِٔش ٖٓ كٌْ اػَحر٢ ا٠ُ آهَ، ٓؼَ      

إٔ ٣٘وَ ٖٓ حُـَ ا٠ُ حَُكغ، أٝ ٖٓ حُـَ ا٠ُ حُٜ٘ذ، ًٔخ طويّ ك٢ حُٔؼخ٤ُٖ حُٔخرو٤ٖ، 

(، أٝ ٖٓ حُٜ٘ذ ا٠ُ حُـَ ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ ٝحٓجَ حُو٣َشَ ( ٝ)ٝؿخء ٍرُّيأ١ )

ِِٚ ٢ٗء٤ُْٝ ) (، اً ح٧َٛ "٤ُْٝ ٓؼَِٚ ٢ٗء". ؿ٤َ إٔ حٌُٔخ٢ً ال ٣يهَ ٌٛح ًٔؼ

ح٠َُد ٖٓ حُظؼز٤َ ٟٖٔ حُٔـخُ، اً حٍطؤٟ اىٍحؿٚ ك٢ ٓخ ٓٔخٙ "ِٓلن حُٔـخُ"، 

٣وٍٞ: "ٍٝأ٢٣ ك٢ ٌٛح حُ٘ٞع إٔ ٣ؼي ِٓلوخ رخُٔـخُ، ٝٓ٘زٜخ رٚ، ُٔخ ر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ حُ٘زٚ، 

٤َ أَٛ، ال إٔ ٣ؼي ٓـخُح" )"ٓلظخف حُظؼي١ ػٖ ح٧َٛ ا٠ُ ؿ ٝٛٞ حٗظَحًٜٔخ ك٢

 (.392حُؼِّٞ"، ٙ: 

 

  :ُػالهخص حُٔـخ 

اًح ًخٗض حُؼالهش حُظ٢ طلٌْ حٓظؼٔخٍ حالٓظؼخٍس، ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ طويّ، ػالهشً ٝحكيسً،      

ًؼ٤َس، رِـض ػ٘ي رؼٞ  الهخص٢ٛ ػالهش حُٔ٘خرٜش، كبٕ حُٔـخُ حََُٔٓ طلٌٔٚ ػ

٢ٛ ػ٘ي ٝ ٓخ ٣ِ٣ي ػ٠ِ ػالػ٤ٖ،٢ًٍ٘ ح٢ُِٛ ػ٘ي حُزالؿ٤٤ٖ أٍرؼ٤ٖ ػالهش، ٝ

 ٝأٍؿؼٜخ ،أٍرغ ػَ٘س ػالهش كَٜٛخ حرٖ ح٧ػ٤َ ك٢ػَٕ٘ٝ، ر٤٘ٔخ ح٢١ٞ٤ُٔ 

ٍٕ حُو٢٘٣ِٝ   ْٛ ٝح٧َٜٗ، ٢ٛٝ:ٜٓ٘خ ح٧. ٝهي حهظَٗخ ا٠ُ ػٔخ

ٔزَّذ. ًوُْٜٞ ٝاٍحىس٢ٛ حٓظؼٔخٍ حُٔزذ  انسببٍت:انعالقت  (1 ُٔ  ض حُٔخ٤ٗشُ ٍػ": حُـ

اٗٔخ ح١ٌُ ٣َػ٠ ٛٞ حُؼ٘ذ، كخٓظؼَٔ حُـ٤غ ُِيالُش كخُـ٤غ ال ٣َػ٠، ٝ ،"حُـ٤غَ 

ػ٠ِ حُؼ٘ذ، ٝحُؼالهش ر٤ٜ٘ٔخ ٤ُٔض ػالهش ٓ٘خرٜش ًٔخ طويّ ك٢ حُز٤خٕ 

ٝاٗٔخ حُؼالهش حُظ٢ طَرطٜٔخ  حالٓظؼخ١ٍ، ٧ٜٗٔخ ال ٣٘ظًَخٕ ك٢ أ٣ش ٛلش ٓ٘خرٜش،

٢ٛ ػالهش ٓزز٤ش، ك٤غ ًًَ حُٔزذ ح١ٌُ ٛٞ حُـ٤غ ٝأ٣ٍي ٓٔزَّزُٚ ح١ٌُ ٛٞ 

 ٘ذ. حُؼ

 :رؼِس ٝػظٔش هٞٓٚ هٍٞ ُز٤ي ٓلظوَحً أ٠٣خ ٖٝٓ ًُي 

ٍّ         ٍَػ٤٘خُٙ ٝإ ًخٗٞح ؿ٠خرخ ِٝ هٞ ٍَ حُٔٔخُء رؤٍ  اًح ِٗ

                                                           
 .392السكاكً "مفتاح العلوم"، ص:  -79



  امعربيةردلاااات اب ولطـلـبـة امـفـصـل ال    –الغـة حمـاضـرات يف عمل امبـ

  عبد هللا امكدايلال اـتاذ  

2020-2021 

 

  
 49 صفحة:

 
  

كخُٔٔخء ال طٍِ٘، ٝاٗٔدخ حُد١ٌ ٣٘دٍِ ٛدٞ حُٔطدَ، ٝحٓدظؼَٔ ح٧ٍٝ ٓـدخُح ٩ٍحىس حُؼدخ٢ٗ 

حُؼدخ٢ٗ  ُؼالهش ر٤ٜ٘ٔخ ٢ٛ ًٕٞ ح٧ٍٝ ٓززخ كد٢ حُؼدخ٢ٗ. ٝحٓدظؼَٔ حُ٘دخػَ كد٢ حُ٘دطَ

أ٠٣خ ٓـخُح َٓٓال ٣ٌٖٔ ك٢ ٤َٟٔ حُٜخء حُؼخثدي ػِد٠ حُٔطدَ، اً حُٔطدَ ال ٣َػد٠ 

 ًٔخ طويّ ر٤خٗٚ.

 ٝٓؼخُٚ ٌٛٙ حُؼالهش أ٠٣خ هٍٞ حُٔظ٘ز٢:     

ىُٛخ َٓخرـشٌ        أَُػيُّ ٜٓ٘خ ٝال أَػيِّ  ُٚ أ٣خٍى َػ٢ََِّ 

ٖ ػطخ٣خ ٝٗؼْ، اً كخُ٘خػَ ال ٣وٜي ح٣٧خى١ حُلو٤و٤ش، ٝاٗٔخ ٣وٜي ٓخ ٣ؤط٢ ٜٓ٘خ ٓ

ِْ٘ؼْ. ٌُُٝي كبٕ حُؼالهش ر٤ٖ "ح٤ُي" ٝحُؼطخ٣خ ػالهش خح٣٧ ى١ ٢ٛ رٜخ ٣ؼط٢ ح٩ٗٔخٕ ٣ُٝ

 ٓزز٤ش، أ١ إٔ ح٤ُي ٓزذ ك٢ حُؼطخ٣خ.     

َحى حُٔٔزَُّذ ٣ُٝ ٔظؼَٔ ٣ُ  ػٌْ حُؼالهش حُٔخروش، ك٤غ٢ٛ  انًسببٍت:انعالقت  (2

ً ) . ًوُٞٚ طؼخ٠ُ:حُٔزذ كخَُُم ال ٣ٍِ٘ ٖٓ  (.٣ٍِٝ٘ ٌُْ ٖٓ حُٔٔخِء ٍُهخ

حُٔٔخء، ٝاٗٔخ ح١ٌُ ٣ٍِ٘ ٛٞ حُـ٤غ، ٝحُؼالهش ر٤ٜ٘ٔخ ػالهش ٓٔزز٤ش، اً حَُُم 

 ٣ي حُٔزذ.ٍِ ٛٞ حُـ٤غ، كخٓظؼَٔ رٌُي حُٔٔزذ ٝأُ ػٖ ٓزذ  ٓٔزٌَّذ أٝ ٓلٍٜٞ

ً اٗٔخ ٣ؤًِٕٞ ك٢ )هُٞٚ طؼخ٠ُ:ٓؼخُٚ أ٠٣خ ٝ إ ح٣ٌُٖ ٣ؤًِٕٞ أٓٞحٍ ح٤ُظخ٠ٓ ظِٔخ

ًََ ٛٞ ٓخ ٣ٔزذ ٗخٍح ٝػوخرخ ك٢ كخُ (.رطْٜٞٗ ٗخٍحً  ٘خٍ ال طئًَ، ٝاٗٔخ ح١ٌُ ٣ُئ

ٍَ أٝ حُؼٌحَد.   حُـل٤ْ، كخُ٘خٍ ٓٔزٌّذ، ٝحُٔوٜٞى ٛٞ ٓخ ٣ٔزذ ٌٛح حُ٘خ

 (.كٖٔ حػظيٟ ػ٤ٌِْ كخػظيٝح ػ٤ِٚ رٔؼَ ٓخ حػظيٟ ػ٤ٌِْ)ٝٓؼخُٚ أ٠٣خ هُٞٚ ؿَ ًًَٙ: 

 حُلو٤و٢. ػٖ حالػظيحء أٝ ٓلٍٜٞذ ٧ٗٚ ٓٔزَّ  حػظيحًء، ًٌُي حالػظيحءِ  ٢ٔٓ ؿِحءُ 

َ حُٔؼظي١ رـْ٘ كؼِٚ، ٧ٕ ك٢ ًُي  َٓ كِلظش "حػظيٝح" إً ٓـخُ، ٝحَُٔحى رٜخ إٔ ٣ُؼخ

 حُؼيٍ ٝح٩ٜٗخف.

ال طـخُٔٞح حُٔلٜخء ٣ٝيهَ ك٢ ٌٛٙ حُؼالهش هٍٞ أًؼْ رٖ ٤ٛل٢ّ ٗخٛلخ أر٘خءٙ: )     

ذ ك٢ حُٔٔزِّ  "حُؤَ"ٝٛٞ ٓـخُ، اً حُٔوٜٞى ٛٞ  "حُلٔن" . كًٌَػ٠ِ حُلٔن(

ذ أٝ ٤ش، ٧ٕ أًؼْ ًًَ حُٔٔزَّ زِ حُلٔن ًٝٛخد حُؼوَ. حُؼالهش حُٔـخ٣ُش ػالهش ٓٔزَّ 

 حُ٘ظ٤ـش ح١ٌُ ٛٞ "حُلٔن" ٝأٍحى حُٔزذ ح١ٌُ ٣ل٢٠ ا٠ُ ًُي ح١ٌُ ٛٞ "حُؤَ".

َُّ َ حًَُ ٌْ إٔ ٣ُ  ٢ٛ انكهٍت: انعالقت (3 ُٞ  ٣َُٝحىُ رٚ ٌ ًُي هُٞٚ  ٝٓؼخٍأؿِحثٚ.  رؼ

 )ٝا٢ٗ ًِٔخ ىػٞطْٜ ُظـلَ ُْٜ ؿؼِٞح حُٔالّ:ػ٠ِ ُٔخٕ ٗٞف ػ٤ِٚ  طؼخ٠ُ

. كوي ًًَُص ح٧ٛخرُغ ٝأ٣ٍي ؿٌِء ٜٓ٘خ ٝٛٞ ح٧ٗخَٓ أٝ (أٛخرؼْٜ ك٢ آًحْٜٗ

ٍإّٝ ح٧ٛخرغ، اً ح٩ٛزغ ًِٚ ال ٣ٌٖٔ ؿؼِٚ ك٢ ح٧ًٕ، ٝاٗٔخ ٣ـؼَ ؿِء ٓ٘ٚ 

كو٢، ٌُٝح حٓظؼَٔ حٌَُ ٝأ٣ٍي، كظ٠ٔٔ رٌُي ٌٛٙ حُؼالهش حُٔـخ٣ُش رـ"حُؼالهش 

 ٤ٌِش".حُ

ُٔظٌِْ أٗٚ َٗد (. ك٤غ ٣وٜي حٍُص طْٞٗ( ٝ)حُزلََٗرض ٓخء ٝٓؼخُٚ أ٠٣خ )     

٤ُْٝ ًِٚ، ٝأٗٚ ُحٍ ٌٓخٗخ ٓليىح ك٢ طْٞٗ ٤ُْٝ حُزِي ًِٚ.  رؼ٠خ ٖٓ ٓخء حُزلَ

 َُّ  أٝ حُزؼٞ. ٝأ٣ٍي حُـِءُ  كخٓظؼَٔ حٌُ
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َُّ  ٢ٛٝ ػٌْ ح٤ٌُِش، ك٤غ ٣ُٔظؼَٔ حُـُِء ٣َٝحى انجضئٍت: (انعالقت4 ٌُ ٣ٝ٘يٍؽ  .حُ

 ٟٖٔ ٌٛٙ حُؼالهش هٍٞ حُ٘خػَ: 

 ًْ رؼؼ٘خ حُـ٤ٖ ؿَح          ٍح ٝأٍِٓ٘خ حُؼ٤ٞٗخ    

ََٓ، ٝاٗٔخ ح١ٌُ ٣ََٓ ٛٞ  كخُ٘خػَ ٣وٜي رخُؼ٤ٕٞ حُـٞح٤ْٓ، ٧ٕ حُؼ٤ٖ ال طَُ

حُ٘وٚ، ٝحُٔوٜٞى ٛ٘خ حُ٘وٚ حُٔظـْٔ ٝحُٔظَٛي رؼ٤٘ٚ. كخٓظؼَٔ حُـِء 

ٞ حُ٘وٚ، ك٤ٔٔض ٌٛٙ حُؼالهش حُٔـخ٣ُش ح١ٌُ ٛٞ حُؼ٤ٖ ٝأ٣ٍي حٌَُ ح١ٌُ ٛ

 رـ"حُؼالهش حُـِث٤ش". 

ك٤غ ٣وٜي  أُو٠ حَُث٤ْ ًِٔش ٓئػَس(،٣ٝيهَ ك٢ ٌٛٙ حُؼالهش هُٞ٘خ: )

، ٝحُؼالهش ر٤ٜ٘ٔخ ؿِث٤ش، ٧ٕ حُٔٔظؼَٔ ٛٞ حُـِء، ٝحَُٔحى هطزشً  "حٌُِٔشـ"ر

 ٛٞ حٌَُ. 

ٝٓخ أٛخرٌْ ): ٍد حُؼِس هٍٞٝٓؼخٍ ٌٛح حُٜ٘ق ٖٓ حُؼالهش حُٔـخ٣ُش أ٠٣خ 

(. كوي حٓظؼِٔض ح٤ُي ٝحَُٔحى حُ٘وٚ، ٧ٕ ًٔذ ٖٓ ٤ٜٓزٍش كزٔخ ًٔزض أ٣ي٣ٌْ

ش أػ٠خء ٝؿٞحٍف ح٩ٗٔخٕ، ٤ُْٝ رخ٤ُي ٝكيٛخ، ح٤ُٔجخص ٝحُلٔ٘خص ٣ٌٕٞ رٌخك

 كخٓظؼَٔ حُـِء ٝأ٣ٍي ًخكش أػ٠خء حُـٔي.

َُ ٍهزٍش ٓئٓ٘شٍ )أ٠٣خً: طؼخ٠ُ ٝهُٞٚ  َهزش .ًًَص حُ(ٖٝٓ هظَ ٓئٓ٘خ هطؤ كظل٣َ

ٝحُٔوٜٞى حُ٘وٚ، ٧ٕ حَُهزش ال طلٍَ ٝال طٌٕٞ ٓئٓ٘ش، ٝاٗٔخ حُٔلٍَ 

 ٝحُٔئٖٓ ٛٞ حُ٘وٚ أٝ ح٩ٗٔخٕ.

(. )ٝحًٍؼٞح ٓغ حَُحًؼ٣ٖٝ٤٘يٍؽ ك٢ ٌٛٙ حُؼالهش أ٠٣خ هٍٞ ٍد حُؼِس:     

كل٢ ح٣٥ش ًًَ ًَُِٞع، ٝحُٔوٜٞى ٛٞ حُٜالس، ٝحًَُٞع ؿِء ٖٓ حُٜالس، أ١ 

 ٝاٍحىس حٌَُ.إٔ ك٢ ح٣٥ش ًًَ ُِـِء 

 ٣ٝوٍٞ حُ٘خػَ ك٢ ٌٛح حُٔٔخم:    

 ًْٝ ػِٔظٚ ٗظْ حُوٞحك٢         كِٔخ هخٍ هخك٤شً ٛـخ٢ٗ

٢ رٜخ، ٝاٗٔخ حُو٤ٜيس ٢ٛ حُظ٢ طٌٕٞ ًٌُي، ٝحُؼالهش  ـَ ْٜ َْ٘ظْ ٝال ٣ُ كخُوخك٤ش ال طُ

 حُٔـخ٣ُش ؿِث٤ش، ٧ٕ حُوخك٤ش ؿِء ٖٓ حُو٤ٜيس.

رخْٓ ٓخ ًخٕ  ح٢ُ٘ءُ  ٠ٔٔ رٔوظ٠خٛخ٢ٛٝ ػالهش ٓـخ٣ُش ٣ اعتباس يا كاٌ:( 5

ٝٓؼ٠٘ ًُي إٔ ح٢ُ٘ء . "ػالهش ٓخ٣ٟٞش"ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخ٢ٟ، ٌُُٝي ط٠ٔٔ أ٠٣خ 

هُٞٚ ُي  ًٞٝٗلحُٔوٜٞى ُْ طؼي ط٘طزن ػ٤ِٚ ٛلخُص حُظ٤ٔٔش حُظ٢ أ١ِوض ػ٤ِٚ. 

ط٘طزن ػ٠ِ حُٔوٜٞى٣ٖ  . كِلظش "ح٤ُظخ٠ٓ" ال(ٝآطٞح ح٤ُظخ٠ٓ أٓٞحُْٜطؼخ٠ُ: )

ح٣٥ش، اً ح٤ُظ٤ْ حُٜـ٤َ حُٖٔ ٝحُلخهيُ ٧كي أر٣ٞٚ أٝ ٤ًِٜٔخ ال رخٌُالّ ك٢ ٌٛٙ 

، ٧ٗٚ ال ٣ويٍ ػ٠ِ حُظَٜفِ  ٍَ حُٔ٘خٓذ ك٤ٚ حُظََٜف  ٣ـُٞ اػطخإٙ حُٔخ

ٝحُٜل٤ق. ٌُُٝي كبٕ حُٔوٜٞى ٛ٘خ رخ٤ُظخ٠ٓ حَُحٗيٕٝ ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ٖٓ هزَ 

 ٣ظخ٠ٓ، أ١ ًخٗٞح ٖٓ هزَ ٛـخٍح. 
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ً كبٕ ُٚ ؿْٜ٘ ال ٣ُٔٞص ك٤ٜخ اَّٗ )هُٞٚ ػِ ٝؿَ: ٓؼخُٚ أ٠٣خ ٝ َٓخ ـْ ُٓ  ُ ٚ ٖٓ ٣خِص ٍرَّٚ

ْٖ هزَ ك٢ ك٤خطٚ ٝال ٣ل٤خ ِٓ ْٖ ًخٕ  َٓ (. كِلظش "حُٔـَّ" ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش أ١ِوض ٩ٍحىس 

ٓـَٓخ، ٧ٕ رؼي ٓٔخطٚ ُْ ٣ؼي ًٌُي، اً ٛٞ ٓـَّ رخػظزخٍ ٖٓ ًخٕ ٣لؼِٚ ك٢ ى٤ٗخٙ 

َُ ٤ُْٝ رخػظزخٍ كخُٚ أٝ كخَٟٙ. كبًح هِض )كَ رز٤ظ٘خ حُ ٜٓخؿَح(، كبٕ كِلظش  َؿ

ٍَ كُِٞٚ رؼ٤يٌ  كَ رز٤ظٚ ػٖ أِٛٚ، ٌُٖ اًح هِض ) "حُٜٔخؿَ" كو٤وش، ٧ٕ حَُؿَ كخ

 َُ "ٜٓخؿَ" ٓـخُ ََٓٓ، ٧ٕ حَُؿَ ُْ ٣ؼي ٜٓخؿَح رؼي إٔ كَ  (، كبٕ ُلظشحُٜٔخؿ

رز٤ظٚ ٝٛخٍ ر٤ٖ أِٛٚ، ٝاٗٔخ ٛٞ ٜٓخؿَ رخػظزخٍ ٓخ ًخٕ ٖٓ هزَ، أٓخ ح٥ٕ كِٞ ٣ؼي 

 ًٌُي

 ، ٣ٝوٜي هزِح ٤َّٜٓؤً ٖٓ حُؤق،)أًِض هٔلخ(يٍؽ ٟٖٔ ٌٛٙ حُؼالهش هٍٞ حُوخثَ: ٣ٝ٘

، ٣ٝوٜي ػ٤َٜح ٜٓ٘ٞػخ ٖٓ حُزَطوخٍ. كخُزَطوخٍ ال ٣َ٘د، ٝ)َٗرض رَطوخال(

 ٝحُؤق ال ٣ئًَ، ٝاٗٔخ ٣ُٜ٘غ ٜٓ٘ٔخ ًُي.

ك٢ ٕ ػ٤ِٚ ٣ٌٞرخْٓ ٓخ ح٢ُُ٘ء  ٌٛٙ حُؼالهش ٠ٔٔ٣ رٔوظ٠خٛخ اعتباس يا ٌكىٌ:( 6     

َُ ٝئُ رخْٓ ٓخ ٣َ طٌٕٞ ط٤ٔٔش ح٢ُ٘ء إٔ أ١  ،ٔظوزَحُٔ ٤ُْٝ  ٙ ك٢ حُٔٔظوزٍَ ا٤ُٚ أٓ

ٍَ حُظٌِْ. ؼالهش رـ"حُ أ٠٣خ ػ٘ي رؼٞ حُيح٤ٌٍُُٖٓٝي ط٠ٔٔ  رٔٞؿذ ٓخ ٛٞ ػ٤ِٚ كخ

هَي أٝهيص ٗخٍح". كبًح هخٍ هخثَ )حُٔٔظوز٤ِش ْٞ ُ (، كبٗٚ ٣وٜي ٓخ ٤ٌٕٓٞ ٗخٍح، ٧ٕ حُ٘خٍ ال ط

٤ٜ٣َ ٗخٍح، أ١ إٔ أَٛ حُوٍٞ ٛٞ: "أٝهيص ٓخ ٤ٌٕٓٞ ٗخٍح" أٝ  ٝاٗٔخ ٣ُٞهَي كطذٌ 

 "أٝهيص كطزخ ٤ٜ٤َٓ ٗخٍح".

ََّ ٝػالٝهُُٞ  َٝ اٗي ٤ٌٓض ٝاْٜٗ ٤ٓظٕٞ) :ٚ ؿ ٌُ ََٓٓ )كزَ٘ٗخٙ رـالّ ك٤ِْ(، (،  ٓـخ

لض ك٤ٚ ػالهشُ ٓخ ٤ٌٕٓٞ، ٧ٕ حُٔوخ١ذ ك٢ ح٣٥ش ح٠ُٝ٧ ك٢ ٤ُْٝ ٤ٓظخ، ٌُٝ٘ٚ  ّظِ ُٝ
٤ٌٕٞ، أ١ رخػظزخٍ أٗٚ ٤ٓٔٞص ٝأْٜٗ ٤ٓٔٞطٕٞ. ٝٓؼَ ٌٛح هُٞي ٓوخ١َذ رخػظزخٍ ٓخ ٓ

كَّنُطخُذ ٓـي: ) َٞ ُٓ ( ٝٛٞ ُْ ٣ـظِ رؼي حالهظزخٍ، ٝحُٔوٜٞى "أٗض ٓظٞكن"، أ١ أٗض 

إٔ ُلظش "ٓٞكن" ٝ"٤ٓض" ٓـخُ رخػظزخٍ ٓخ ٤ٌٕٓٞ. ًٌُٝي ح٧َٓ ك٢ ُلظش "ك٤ِْ" 

ك٤ِٔخ، اً حُلِْ ٝحُلٌٔش حُظ٢ ؿخءص ٓـخُح َٓٓال، ٧ٕ حُـالّ أٝ حُطلَ ال ٣ٌٕٞ 

ٝحَُٗي طلَٜ رخُظـَرش ٝحُظؼِْ، ٓٔخ ٣ل٤ي أٜٗخ ال ط٘٘ؤ رؼي حٌُزَ ٝح٠ُ٘ؾ. كخُٔوٜٞى 

 "رَ٘ٗخٙ رـالّ ٤ٌٕٓٞ ك٤ِٔخ ػ٘ي حٌُزَ".ٛٞ إً 

، أ١ (ا٢ٗ أٍح٢ٗ أػَٜ هَٔح) هُٞٚ طؼخ٠ُ:ٝٓٔخ ٣َٜ٘ف ا٠ُ ٌٛٙ حُؼالهش أ٠٣خ 

"، ٧ٕ حُؤَ ٓخثَ ال هَٔا٠ُ ػَٜٙ ٣ئٍٝ أٝ ٤ٗجخ ٖٓ ٌٛح حُوز٤َ أػَٜ ػ٘زخ "

ح ِػزخىَى : ػ٠ِ ُٔخٕ ٗٞف ػ٤ِٚ حُٔالّ . ٝٓ٘ٚ هُٞٚ طؼخ٣٠ُُؼَٜ ُِّٞ٠ُِ٣ ُْٛ ٍْ )اٗي إ طٌََ

 ًَ ػ٘يٓخ  كخؿَح ًلخٍح٤ٌٕٓٞ ٤ٍٟؼخ ٣ِيٝح  حُٔوٜٞى" ،(خٍحلَّ ٝال ٣ِيٝح اال كخؿَح 

٤ي ٤ُْٝ ػ٠ِ حٌُلَ "، ٧ٕ ح٩ٗٔخٕ ٣ُٞي ػ٠ِ حُلطَس حُظٞك٣ِيٝحٛ٘خ ". ٝحُو٣َ٘ش ٣ٌزَ"

 ٝحُلـٍٞ.
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ٍُّ ك٤ٚ. ًوُٞٚ  انًحهٍت:( انعالقت 7 َّ ٣َٝحى رٚ حُلخ ٢ٛ إٔ ٣ًٌَ حْٓ حٌُٔخٕ أٝ حُٔل

(، كـ"حُو٣َش" ٛ٘خ ٓـخُ، ٝحُو٣َ٘ش "حٓؤٍ"، حُظــــ٢ ً٘خ كـ٤ٜخ ٝحٓــــؤٍ حُو٣َشَ )طؼخُـــ٠:

َٛ حُو٣َش أٝ ٧ٕ حُو٣َش ال طٔؤٍ، ٝاٗٔخ ح١ٌُ ٣ٔؤٍ ٛٞ ح٩ٗٔخٕ، ٝحُٔوٜٞى ٛ٘خ أ

َّ أٝ  ٌٓخٜٗخ، ٝحُؼالهش حَُحرطش ر٤ٖ حُو٣َش ٌٝٓخٜٗخ ػالهش ٓل٤ِش، ك٤غ ًًَ حُٔل

ٍّ أٝ حٌُٔخٕ ح٣ٌُٖ ٣لِٕٞ ك٢ ٌٛح حٌُٔخٕ.  حٌُٔخٕ ح١ٌُ حُو٣َش، ٝأ٣ٍي حُلخ

ََْٓ٘يُع حُِرخ٤ٗشـ٣َٚ ك٤ِـيعُ ٗـخىِ ) هللا ؿَ ًًَٙ:هٍٞ ٖٓ ٌٛٙ حُؼالهش أ٠٣خ ٝ (، ك٤غ ، 

ى١" طٞظ٤لخ ٓـخ٣ُخ، ٧ٕ حُ٘خى١ أٝ حٌُٔخٕ ال ٣ُيَػ٠، ٝاٗٔخ ٣يَػ٠ ٝظلض ُلظش "حُ٘خ

َُ ٝحَُكخم ٝحُٔ٘خَٕٛٝ ٝؿ٤َْٛ. ٌُٝح كبٕ حُؼالهش  ح٩ٗٔخٕ، ٝحُٔوٜٞى ٛ٘خ ح٧ٛ

ٍّ ح١ٌُ  ُٕ ح١ٌُ ٛٞ حُ٘خى١ ٝأ٣ٍي حُلخ َُّ أٝ حٌُٔخ َ حُٔل ًِ حُٔـخ٣ُش ػالهش ٓل٤ِش، ك٤غ ًُ

 ٛٞ ح٧َٛ.

 ح٣ُِخص ك٢ ٍػخء ُٝؿظٚ:ٝٓؼخٍ ٌٛٙ حُؼالهش هٍٞ حرٖ 

ٚ      رَِؼ٤ي حٌَُٟ َػ٤َْ٘خٙ طٌ٘ٔزخٕ َّٓ لخٍَم أ ُٔ  أال ٖٓ ٍأٟ حُطلَ حُ

كوي ًًَ حُ٘خػَ "حُؼ٤ٖ" ٣ٝوٜي "حُيٓغ"، ٝحُو٣َ٘ش ٢ٛ "طٌ٘ٔزخٕ"، ٧ٕ حُؼ٤ٖ ال 

طٌٖٔ إٔ طٌ٘ٔذ، رَ ح١ٌُ ٣ٌ٘ٔذ ٛٞ حُيٓغ، ٝحُؼالهش ر٤ٖ حُيٓغ ٝحُؼ٤ٖ ػالهش 

َ حُٔل ًِ َّ ك٤ٜخ.ٓل٤ِش، ك٤غ ًُ  َُّ ح١ٌُ ٛٞ حُؼ٤ٖ ٝهُٜي حُيُٓغ ح١ٌُ ٣ل

ُْ ٖٝٓ ح٧ٓؼِش حُظ٢ طٞظق ك٤ٜخ حُؼالهش حُٔل٤ِش هُٞ٘خ  ص حُٔـِ ّٞ ، ػ٠ِ حُوخٕٗٞ( )ٛ

َُّ أٝ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٛٞ "حُٔـِْ"، "أػ٠خء حُٔـِْ"ٝحُٔوٜٞى  َ حُٔل ًِ ، ك٤غ ًُ

ص ٝال ٣وٍَ، ٝال ِ ّٞ ٖ ك٠َ ك٢ حُٔـِْ، ٧ٕ "حُٔـِْ" ال ٣ٜ َٓ ٣ؼِٖ، ٝال  ٝأ٣ٍي 

َٔذ ا٤ُٚ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔـخُ. ْ٘  ٣َكذ، ٝال ؿ٤َ ًُي ٓٔخ ٣ُ

ٍُّ ٣ٝدَحىُ ٣ُد٢ٛٝ ػٌْ حُؼالهش حُٔخروش، ك٤دغ  انحانٍت:( انعالقت 8 َّ ردٚ  ًٌَ حُلدخ . حَُٔلد

 ٝٓٔخ ٣٘يٍؽ ٟٖٔ ٌٛٙ حُؼالهش هٍٞ حُٔظ٘ز٢ ك٢ ٛـخء ًخكٍٞ ح٩ه٤٘ي١:

ٟ ٝػٖ  ََ ْليُٝىُ ا٢ٗ ُِٗض رٌٌحر٤ٖ ٤ٟلُْٜ          ػٖ حُِو َٓ  حُظَكخٍ 

كوي حٓظؼٔخٍ حُ٘خػَ ُلظش "حٌٌُحر٤ٖ" حٓظؼٔخال ٓـخ٣ُخ، ٝحُو٣َ٘ش ٢ٛ "ُِٗض"، ٧ٕ 

 ٍّ حٍُِ٘ٝ ٣ٌٕٞ ك٢ حٌُٔخٕ ٤ُْٝ ك٢ ح٧ٗوخٙ. كخُؼالهش إً كخ٤ُش، ٧ٗٚ ًًَ حُلخ

َّ أٝ حٌُٔخٕ. ٣ٝوخٍ ك٢ ٌٛح  "حٌٌُحر٤ٖ" أٝ حُٜٔـٞ ح١ٌُ ٛٞ "ًخكٍٞ" ٝهٜي حُٔل

ِّ كؤ٢ًَٗٞٓٗ)حُٔؼ٠٘ أ٠٣خ   (.ُِض رخُوٞ

)(، كل٢ ٍكٔش هللا ْٛ ك٤ٜخ هخُيٕٝ) ٌٛٙ حُؼالهش ِٗل٤ٚ ك٢ ح٣٥خص حُظخ٤ُش: خٍٝٓؼ إ َٝ

َٝ ح٧رَحٍ ُل٢ ٗؼ٤ْ . كِلظظخ "حُ٘ؼ٤ْ" (ٝأٓخ ح٣ٌُٖ حر٠٤ض ٝؿْٜٞٛ كل٢ ٍكٔش هللا)(، 

ي ٝ"حَُكٔش" حٓظؼِٔظخ ٓـخُح، ٧ٜٗخ ٗؼٍٞ أٝ كخٍ طؼظ١َ ح٩ٗٔخٕ، ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞؿ

أٝ ٣لَ ك٤ٜخ ح٩ٗٔخٕ، ٝاٗٔخ ح١ٌُ ٣لَٜ ك٤ٚ ًُي ٛٞ حٌُٔخٕ أٝ حُٔلَ ح١ٌُ ٣ُٞي ًُي 

. َّ  حُ٘ؼٍٞ أٝ حُلخٍ. كخٓظؼَٔ رٌُي حُلخٍ ٝأ٣ٍي حُٔل

َُ ح١ٌُ ٣٘ظُؾ  ٢ٛٝ ػالهش ٓـخ٣ُش ( انعالقت اَنٍت:9 ٣ًٌَُ ك٤ٜخ حْٓ ح٥ُش ٣َُٝحى ح٧ػ

، كـ"حُِٔخٕ" ؿخٍكش أٝ ح٥ِه٣َٖ( )ٝحؿؼَ ٢ُ ُٔخٕ ٛيٍم ك٢ ػٜ٘خ. ٗلٞ هُٞٚ طؼخ٠ُ:
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ٖٓ أػ٠خء حُـْٔ، ال ٣ٌٕٞ ٛخىهخ ٝال ًخًرخ، ٝاٗٔخ ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ًٌُي ٛٞ  ػ٠ٞ

حٌُالّ ح١ٌُ ٗؼزَِّ ٝٗزِّؾ رٚ. كـ"حُِٔخٕ" إً ٓـخُ ََٓٓ، ٝحُو٣َ٘ش ُلظ٤ش ٢ٛ ًِٔش 

ق رٜخ حُِٔخٕ، ٝحُٔوٜٞى ٛٞ حٌُالّ أٝ حًٌَُ، ٝحُؼالهش ر٤ٖ حُِٔخ ِٛ ُٝ ٕ "ٛيم" حُظ٢ 

ٝحًٌَُ، أٝ ر٤ٖ حُٔٔظؼَٔ ٝحَُٔحى، ٢ٛ ػالهش آ٤ُش، ٧ٕ "حُِٔخٕ" حُٔٔظؼَٔ ٛٞ آُش 

ٝا٠ُ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ٣َٜ٘ف حُٔوٜٞى  ٣لَٜ ػٜ٘خ ٓخ ٛٞ ٓوٜٞى ٝٛٞ حٌُالّ أٝ حًٌَُ.

ُّ ٝٓخ أٍِٓ٘خ ٖٓ ٍٍٓٞ اال رِٔخٕ هٞٓٚ(ٖٓ ح٣٥ش ح٣ٌَُٔش ) ، كخَُٔحى رـ"حُِٔخٕ" حٌُال

 أُلخظ ػزخٍحص ٣ظٞحَٛ رٜخ أكَحى حُوّٞ. أٝ ٓخ ٣ٜيٍ ػٖ حُِٔخٕ ٖٓ

كخطٞح رٚ ػ٠ِ أػ٤ٖ ): ػ٠ِ ُٔخٕ هّٞ ارَح٤ْٛ َٚ ػـِ ٝؿُٞهٓؼخٍ ٌٛٙ حُؼالهش أ٠٣خ ٝ

، ك٤غ ًًَص "أػ٤ٖ" ٝحُٔوٜٞى "َٓأٟ"، أ١ "آطٞح رٚ ػ٠ِ ّ ُؼِْٜ ٣ٜ٘يٕٝ(حُ٘خ

 َٓأٟ حُ٘خّ"، ٧ٕ ح٩ٗٔخٕ أٝ أ١ ٢ٗء ال ٣ئط٠ رٚ ػ٠ِ حُؼ٤ٖ، رَ ٣ئط٠ رٚ ا٠ُ

حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣َٝٗٚ ك٤ٚ ٣ٝزَٜٝٗٚ، أ١ ٣ئط٠ رٚ َُإ٣ظٚ رخُؼ٤ٖ، كخٓظؼِٔض رٌُي ح٥ُش 

٢ٛٝ "حُؼ٤ٖ" ٝأ٣ٍي ٓخ ٣٘ظؾ ػٜ٘خ ٝٛٞ ح٩رٜخٍ أٝ حَُإ٣ش. كٌٜح حالٓظؼٔخٍ حُٔـخ١ُ 

 ر٢٘ إً ػ٠ِ حُؼالهش ح٤ُ٥ش، أ١ حٓظؼٔخٍ ح٥ُش ٝاٍحىس ٓخ ٣لَٜ أٝ ٗظؾ ػٜ٘خ. 

ًًَ "ح٤ُٔق" ٝاٍحىس "حُلَد" حُظ٢ ط٘ظؾ ػٜ٘خ، ك٢ ٣ٝ٘يٍؽ ٟٖٔ ٌٛٙ حُؼالهش    

(، أ١ "٣وٕ٘ٞ حُلَد". ًٌُٝي اًح ًًَص ٛئالء هّٞ ؿز٘خء ٣وٕ٘ٞ ح٤ُٔقهُٞي )

 (.رخُوِْ طظويّ ح٧ْٓ"حُوِْ" ٝط٣َي "حُؼِْ" ح١ٌُ ٣ظلَٜ ٓ٘ٚ، ك٢ هُٞي )

: ٢ٛٝ ًًَ ح٢ُ٘ء ٝاٍحىس ٓخ ٣ـخٍٝٙ أٝ ٣ظَٜ رٚ، ٗلٞ هٍٞ عالقت انًجاوسة( 10

 ظَس رٖ ٗيحى:ػ٘

ّ ََّ َل ُٔ ُْ ػ٠ِ حُو٘خ ر ِّْ ػ٤خرَٚ          ٤ُْ ح٣ٌَُ ُض رخَُٓق ح٧ٛ ٌْ ٌَ َ٘  ك

كخَُٓق ال ٣٘ي أٝ ٣طؼٖ رٚ ػ٤خَد حُٔوخطَ رَ ؿٔيَٙ، كخٓظؼِٔض ُلظش "حُؼ٤خد"     

ٝأ٣ٍي "حُـٔي"، ٝحُؼالهش حُٞحِٛش ر٤ٜ٘ٔخ ٢ٛ حُٔـخٍٝس، اً حُؼ٤خد ٓظِٜش رخُـٔي، 

ُِٓم رخَُٓق أٝ ح٤ُٔق، كٌُي ى٤َُ ػ٠ِ أٗٚ هي ِٓم حُـٔي أ٠٣خ،  كبًح ٗي حُؼ٤خُد أٝ

 ٧ٕ حُـٔي ٌٓٔٞ رخُؼ٤خد.

طؼٌٍ ٣ٝوغ ٟٖٔ ٌٛٙ حُؼالهش حٓظؼٔخُ٘خ ًِٔش "ُلع" ٝاٍحىس "حُٔؼ٠٘"، ك٢ هُٞ٘خ: )   

ُْ أُلخِظ ًالٓٚ (، كـ"أُلخظ" حٓظؼِٔض ٛ٘خ ٓـخُح ٧ٜٗخ ال طلْٜ، رَ "حُٔؼخ٢ٗ" ػ٢ِ كٜ

٢ حُٔوٜٞىس، ٝحُؼالهش ر٤ٖ ح٧ُلخظ ٝحُٔؼخ٢ٗ ػالهش ٓـخٍٝس ٝحطٜخٍ، ٣لْٜ، ٝٛ ٢ٛ ٓخ

 اً ال ٣٘لَٜ حُٔؼ٠٘ ػٖ حُِلع.
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 انعالقت انًنطقٍت انهضويٍت: انكناٌت  -3-2      

  :طؼ٣َق حٌُ٘خ٣ش 

: ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٢ُ ،"ٓلظخف حُؼِّٞ" ؿخء طؼ٣َق ٌٛح ح٧ِٓٞد حُز٤خ٢ٗ ك٢ ًظخد    

رًٌَ ح٢ُ٘ء ا٠ُ ًًَ ٓخ ٣ِِٓٚ، ٤ُ٘ظوَ ٖٓ حًٌٍُٔٞ ا٠ُ  "حٌُ٘خ٣ش ٢ٛ طَى حُظ٣َٜق

حُٔظَٝى، ًٔخ طوٍٞ: كالٕ ٣ٞ١َ حُ٘ـخى، ٤ُ٘ظوَ ٓ٘ٚ ا٠ُ ٓخ ٛٞ ِِٓٝٓٚ، ٝٛٞ ١ٍٞ 

. كخٌُ٘خ٣ش طو٠غ ُؼالهش حُِِّٝ، ك٤غ "٣٘ظوَ ك٤ٜخ ٖٓ حُالُّ ا٠ُ حُِِّٔٝ، 80حُوخٓش"

ٛٞ ِِّٓٝ ١ٍٞ حُ٘ـخى، كال ًٔخ طوٍٞ: كالٕ ٣ٞ١َ حُ٘ـخى، ٝحَُٔحى ١ٍٞ حُوخٓش ح١ٌُ 

. ٣81ٜخٍ ا٠ُ ؿؼَ حُ٘ـخى ٣ٞ١ال أٝ ه٤َٜح، اال ٌُٕٞ حُوخٓش ٣ٞ١ِش أٝ ه٤َٜس"

كخُٔؼ٠٘ حُلَك٢ حُٔٔظلخى ٖٓ حٌُ٘خ٣ش ٣ٔظِِّ ٓؼ٠٘ آهَ، ٝحُٔؼ٠٘ هي ٣ٔظِِّ ٓؼ٠٘ 

ػخُؼخ، ٌٌٝٛح كظ٠ ٣زِؾ حُٔظِو٢ حُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞى. ٌٝٛح حُظظخرغ ٝحُظَِٔٔ ٣ظْ رٔٞؿذ 

ظيال٤ُش ػو٤ِش، طٜ٘ٞ ػ٠ِ هخٕٗٞ حُِِّٝ. ٝك٢ ٌٛح حُـخٗذ طوظِق حٌُ٘خ٣ش ػٖ ػ٤ِٔش حٓ

حُٔـخُ حََُٔٓ ٝحالٓظؼخٍس، اً ح٠ُٝ٧ طوّٞ ػ٠ِ ػالهش ٓ٘طو٤ش ٤ُِٓٝش، ٝحُؼخ٢ٗ ٣وّٞ 

 ػ٠ِ ػالهخص ٓ٘طو٤ش ٓخى٣ش، ٝحُؼخُؼش طوّٞ ػ٠ِ ػالهش حُٔ٘خرٜش.

ػ٠ِ ٓزيأ حُظَحر٢ حُٔ٘طو٢ ر٤ٖ  كٔغ إٔ حٌُ٘خ٣ش ط٘ظَى ٓغ حُٔـخُ حََُٔٓ ك٢ ه٤خٜٓٔخ

حُٔؼ٠٘ حُلَك٢ ٝحُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞى، اال أٜٗخ طوظِق ػٖ حُٔـخُ حََُٔٓ حهظالكخ 

ح٧ٍٝ إٔ "حٌُ٘خ٣ش ال ط٘خك٢ اٍحىس  ،حٌُٔخ٢ًٝحٟلخ ٣ظٔؼَ ك٢ أ٣َٖٓ ٗزٚ ػ٤ِٜٔخ 

حُلو٤وش رِلظٜخ، كال ٣ٔظ٘غ ك٢ هُٞي: كالٕ ٣ٞ١َ حُ٘ـخى، إٔ ط٣َي ١ٍٞ ٗـخىٙ، ٖٓ ؿ٤َ 

طٌخد طؤٍٝ ٓغ اٍحىس ١ٍٞ هخٓظٚ )...( ٝحُٔـخُ ٣٘خك٢ ًُي، كال ٣ٜق ك٢ ٗلٞ: حٍ

ٍػ٤٘خ حُـ٤غ، إٔ ط٣َي ٓؼ٠٘ حُـ٤غ، ٝك٢ ٗلٞ هُٞي: ك٢ حُلٔخّ أٓي، إٔ ط٣َي ٓؼ٠٘ 

ح٧ٓي )...( ٝحُؼخ٢ٗ إٔ ٓز٠٘ حٌُ٘خ٣ش ػ٠ِ حالٗظوخٍ ٖٓ حُالُّ ا٠ُ حُِِّٔٝ، ٝٓز٠٘ 

 (.403ٙ: "ٓلظخف حُؼِّٞ"، ٠ حُالُّ". )حُٔـخُ ػ٠ِ حالٗظوخٍ ٖٓ حُِِّٔٝ اُ

ٖ ٓظَحرطخٕ، اً ه٤خّ حٌُ٘خ٣ش ػ٠ِ حالٗظوخٍ ٖٓ حُالُّ ا٠ُ ٣ٖ ح٣َٓ٧ٝحُظخَٛ إٔ ٌٛ     

حُِِّٔٝ، أ١ حالٗظوخٍ ٖٓ حُٞحهؼش ا٠ُ ىٝحػ٤ٜخ، ًخالٗظوخٍ ٖٓ ٝحهؼش "ًؼَس حَُٓخى" ا٠ُ 

خٍ ٖٓ حُظخَٛ ا٠ُ ىحػ٤ٜخ أٝ ىحكؼٜخ ح١ٌُ ٛٞ حٌَُّ ٝحُـٞى، ٛٞ َٟد ٖٓ حالٗظو

حُزخ١ٖ، أٝ ٖٓ حُؼالٓش أٝ حُيحٍ ا٠ُ ٓيُُٜٞخ. ٌُٜٝح كبٕ ظخَٛ حُؼزخٍس ك٢ حٌُ٘خ٣ش ال 

                                                           
 .402السكاكً "مفتاح العلوم"، ص:  -80
 .331، ص: المرجع نفسه -81
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٣ٔظٌَ٘ ػ٠ِ حُؼوَ أٝ حُٔ٘طن، ٧ٕ حُٞهخثغ أٝ حُظٞحَٛ طزيٝ ٓ٘طو٤ش، ك٤ِْ ك٢ ًؼَس 

 حَُٓخى ٓخ ٣ٌَ٘ٙ حُؼوَ.

ُٔؼ٠٘ حُٔٔظيٍ ػ٤ِٚ، ك٤غ ٝهي هْٔ حُزالؿ٤ٕٞ حُويٓخء حٌُ٘خ٣ش حٓظ٘خىح ا٠ُ ١ز٤ؼش ح     

٣ٌٕٞ ٌٛح حُٔؼ٠٘ ً٘خ٣ش ػٖ ٛلش، أٝ ٓٞٛٞف، أٝ ٗٔزش ر٤ٜ٘ٔخ، ٝحٓظ٘خىح أ٠٣خ ا٠ُ 

، خط٣ِٞل ٝأ، خطؼ٠٣َحالٗظوخٍ، اً طٌؼَ ٝطوَ، كظ٠ٔٔ  ػيى حُٞٓخث٢ حُظ٢ ٣َٔ ٜٓ٘خ ٌٛح

 .اٗخٍس ٝأا٣ٔخء،  ٝأ، حٍِٓ ٝأ

  :أٗٞحع حٌُ٘خ٣ش 

٘ظوَ رٔوظ٠خٙ ٓدٖ ٓدًٌٍٞ ٓٞٛدٞف اُد٠ ٣ُ ٌٛح حُٜ٘ق ٖٓ حٌُ٘خ٣ش  كناٌت انصفت: (1

ٛد٢ ًدَ طؼز٤دَ ٣دَحى ردٚ اُلدخم ٛدلش ٛلش ٓوٜٞىس، كٌ٘خ٣ش حُٜلش رٜدٌح حُٔؼ٘د٠ 

ٌَ ٣ٌٕٞ ر٤٘ٚ ٝر٤ٜ٘خ  رٔٞٛٞف ٓخ، ػْ ال طًٌَ طِي حُٜلش َٛحكش، ٝاٗٔخ ٣ًٌَ أٓ

رد٤ٖ طؼخُن أٝ طالُّ، ٝهي ٣ٌٕٞ ٌٛح حُظؼخُن ه٣َزخ رخُ٘ظَ ا٠ُ هِش حُٞٓخث٢ حُوخثٔش 

حُٔوٜٞىس ٝحُِلع حًٌٍُٔٞ، ٝهي ٣ٌٕٞ حُظؼخُن رؼ٤يح رخُ٘ظَ ا٠ُ ًؼدَس ٛدٌٙ  حُٜلش

أهدَٟ ه٣َزدش ٝٗٞػ٤ٖ ٖٓ ً٘خ٣ش حُٜدلش  ً٘خ٣دش ٤ٔ٣ِ حٌُٔخ٢ً ر٤ٖ حُٞٓخث٢. ٌُٝح 

رؼ٤يس، ٣وٍٞ: "إ حٌُ٘خ٣ش ك٢ ٌٛح حُؤْ أ٠٣خ طوَد طخٍس، ٝطزؼي أهَٟ، كخُو٣َزدش 

ٚ، ٓؼدَ إٔ طودٍٞ: كدالٕ ٣ٞ١دَ ٢ٛ إٔ ط٘ظوَ اُد٠ ٓطِٞردي ٓدٖ أهدَد ُٞحُٓدٚ ا٤ُد

ٗـخىٙ، أٝ ٣ٞ١دَ حُ٘ـدخى، ٓظٞٛدال ردٚ اُد٠ ١دٍٞ هخٓظدٚ  أٝ ٓؼدَ إٔ طودٍٞ: كدالٕ 

ًؼ٤ددَ أٟدد٤خكٚ، أٝ ًؼ٤ددَ ح٧ٟدد٤خف، ٓظٞٛددال رددٚ اُدد٠ أٗددٚ ٠ٓدد٤خف )...( ٝأٓددخ 

حُزؼ٤يس: ك٢ٜ إٔ ط٘ظوَ ا٠ُ ٓطِٞري ٖٓ الُّ رؼ٤ي رٞٓخ١ش ُدٞحُّ ٓظِٔٔدِش، ٓؼدَ 

٘ظوددَ ٓددٖ ًؼددَس حَُٓددخى اُدد٠ ًؼددَس حُـٔددَ، ٝٓددٖ ًؼددَس إٔ طوددٍٞ: ًؼ٤ددَ حَُٓددخى، كظ

حُـَٔ ا٠ُ ًؼَس اكدَحم حُلطدذ طلدض حُوديٍٝ، ٝٓدٖ ًؼدَس اكدَحم حُلطدذ اُد٠ 

َِدش اُد٠ ًؼدَس  ًَ َِدش، ٝٓدٖ ًؼدَس ح٧ ًَ ًؼَس حُطزخثن، ٖٝٓ ًؼَس حُطزخثن ا٠ُ ًؼَس ح٧

-404ٙ: "ٓلظدخف حُؼِدّٞ"، ح٤٠ُلخٕ، ػْ ٖٓ ًؼَس ح٤٠ُلخٕ ا٠ُ أٗٚ ٤٠ٓخف" )

405.) 

ك٤ٜخ ٖٓ حًٌٍُٔٞ أٝ حُٔٞٛٞف ا٠ُ حُٜلش ٣٘ظوَ  حُظ٢ٛ٢  قشٌبتان كناٌتفان      

، ًٔخ ك٢ هُٞ٘خ ً٘خ٣ش ػٖ ٣ٞ١َ حُوخٓش: ٖٓ حُٞٓخث٢ رٞح٢ٓ ٝحكي أٝ حػ٤ٖ٘ حُٔوٜٞىس

( ً٘خ٣ش ػٖ ًٞٗٚ ٤٠ٓخكخ، أٝ هُٞ٘خ )كالٕ ًؼ٤َ ح٤٠ُٞف(، أٝ هُٞ٘خ ٣ٞ١َ حُ٘ـخى)

ال ٣لخٍم أرخٙ حُطخػٖ ك٢ ٌٛح ػٖ ًٞٗٚ ػخىال، أٝ هُٞ٘خ )( ً٘خ٣ش أكٌخٓٚ طٔظؼَ ُِوخٕٗٞ)

ٝرخُـِٔش كبٕ ٌٛح حُٜ٘ق ٖٓ حٌُ٘خ٣ش ٣ٌٕٞ ٝحٟق حُٔؼ٠٘،  ( ً٘خ٣ش ػٖ حُزَ.حُٖٔ

ك٤غ طزيٝ حُٜلش ح٠ٌُ٘ٔ ػٜ٘خ رخٍُس. ٣ٝيهَ ك٢ ٌٛٙ حُٜ٘ق ٖٓ حٌُ٘خ٣ش هٍٞ حُؼَد 
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ػ٠ِ ٛلش حُـٔخٍ ػ٘ي (، أ١ ٣ٞ١ِش حُؼ٘ن ح١ٌُ ٛٞ ػالٓش كالٗش رؼ٤يس ٜٟٓٞ حُو١َُ)

 حُؼَد.

ٓخث٢ رٞ ك٤ٜخ ٖٓ حًٌٍُٔٞ ا٠ُ حُٜلش حُٔوٜٞىس٣٘ظوَ  حُظ٢ٜ٢ ك بعٍذةانناٌت انكأٓخ      

كٜٞ ػزٍٞ ٣ٔظِِّ ِِٓٔش ٖٓ  ا٠ُ ٛلش حٌَُّ،حَُٓخى  سًؼَٓؼَ حُؼزٍٞ ٖٓ ، ًؼ٤َس

 حُٞٓخث٢ ًًَٛخ حٌُٔخ٢ً ك٢ ًالٓٚ حُٔخُق، ٧ٗٚ ٤ُٔض ػٔش ػالهش ٓزخَٗس ر٤ٖ ٝحهؼش

ًؼَس حَُٓخى ٝٛلش حُـٞى ٝحٌَُّ، روالف حُ٘ٞع حُو٣َذ. ٌُٜٝح كبٕ ٌٛٙ حُ٘ٞع ٖٓ 

حٌُ٘خ٣ش ٣ٔظيػ٢ ح١٩خُش ك٢ حُظؤَٓ ٝحُظٞٓغ ك٢ حُٔؼَكش، ٤ُْٝ حُوٜي حُٔؼَكش حُِـ٣ٞش 

ٝح٧ىر٤ش كلٔذ، رَ أ٠٣خ حُٔؼَكش رخُل٤خس حالؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش حُوخٛش رـٔخػش 

 رـ"ه٣َزش ح٧ؿَ" ك٢ هُٞٚ: حرٖ َٛٓشحُ٘خػَ  حُٔظٌِْ. كخٗظَ ا٠ُ ٓخ ٣وٜيٙ

 ال أٓظغ حُؼًٞ رخُلٜخٍ ٝال       أرظخع اال ه٣َزش ح٧ؿَ

 ٝا٠ُ هٜي ح٥هَ رـ"ؿزخٕ حٌُِذ" ٝ"ٍِٜٓٝ حُل٤َٜ" ك٢ هُٞٚ:

 ٝٓخ ٣ي ك٢ ٖٓ ػ٤ذ كب٢ٗ        ؿزخٕ حٌُِذ ٍِٜٓٝ حُل٤َٜ       

اُد٠ ٛدلش ٓوٜدٞىس ٛد٢  ٍ حُِِٝٓد٢كٌٜٙ حٌُ٘خ٣خص حُؼالػش ًِٜخ ٣٘ظ٢ٜ ك٤ٜدخ حالٓدظيال

حٌُددَّ. ٝٛددٌح ٣ل٤ددي إٔ ٓٔددخٍحص حالٗظوددخٍ أٝ حالٓددظيالٍ كدد٢ ٛددٌح حُٜدد٘ق ٓددٖ حٌُ٘خ٣ددش 

ٓٔخ ٣ظٞؿذ ٓؼدٚ رؼدٞ حُظدؤ٢ٗ ٝحالٓدظؼخٗش رخُٔؼدخٍف حُوخٍؿ٤دش  ،ٔ٘طِوخصٓظؼيى حُ

)ًؼدَس حَُٓدخى،  أٝ ح٤ُٓٞٔٞػوخك٤ش. ك٤ٌق ٣٘ظوَ ٓدٖ ٛدٌٙ حُٞهدخثغ حُٔظزخ٣٘دش ٝحُٔوظِلدش

حُل٤َٜ، ؿزٖ حٌُِذ، حهظَحد أؿَ حُ٘خهدش...( اُد٠ ٛدلش ٝحكديس ٓ٘دظًَش ٛد٢  ِٛحُش

 !حٌَُّ؟

كخُ٘خهددش ال ط٘ددظَٟ ٝٛدد٢ ه٣َزددش ح٧ؿددَ ٝػِدد٠ ٓ٘ددخٍف حُٔددٞص، ٝاٗٔددخ ٛدد٢ ٜٓدديٍ 

ط٘دظَٟ ُظِدي، ٝطُلِدذ، ٣ُٝلٔدَ ػ٤ِٜدخ، ٝؿ٤دَ ًُدي ًؼ٤دَ. ٝاًح ٓدخ اً ػ٤ٖ حُؼَر٢، 

حُلـش ٝحُي٤َُ ػ٠ِ ًَٓدٚ ٝؿدٞىٙ أهيّ حُؼَر٢ ػ٠ِ ًرلٜخ ٝاٜٗخء ك٤خطٜخ، كل٢ ًُي 

حُزخُـ٤ٖ، ٧ٗٚ رٌرلٜخ هي أ٠ٜٗ ٜٓيٍ ٍُهدٚ، ٝٛدٞ حُزدي١ٝ حُد١ٌ ٣ؼد٤ٖ ٝك٤ديح رد٤ٖ 

ٗٚ ال ٣٘ظ١َ ٓدٖ رؤِٓٞد حُوَٜ أحُ٘خػَ حرٖ َٛٓش ٍٓخٍ حُٜلَحء. ٝػ٘ي ٓخ أًي 

ح٧ؿَ"، ى٤َُ ػ٠ِ أٗٚ ٣٘ظ٣َٜخ ٨ُؿَحٝ حُظد٢ ًًَٗدخ رؼ٠دٜخ  حُ٘ٞم ٟٓٞ "ه٣َزش

ُظودي٣ٜٔخ ١ؼخٓدخ ٖٓ حرظ٤خػٜخ ىٙ حُٔل١َ ٠٣طَٙ ٌُرلٜخ رؼي أ٣خّ ه٤ِِش ٓخُلخ، ٌُٖ ؿٞ

٠ُِدد٤ٞف، ٝكدد٢ ٛددٌح أ٠٣ددخ ىالُددش ػِدد٠ ًؼددَس ح٠ُدد٤ٞف حُدد٣ٌٖ ٣لِددٕٞ ػ٤ِددٚ. ٝهددي 

ٛخ أٝ كٜددخَُٜخ حُٔطؼَٔدد٤ ٠٣ددطَ حُؼَردد٢ اُدد٠ ًرددق حُ٘خهددش ٓددغ ٍَ ٖ ٓددٖ إٔ ُٜددخ ٛددـخ

، اً طٔدٞء كدخٍ مك٤ِزٜخ، ٓغ ٓخ ك٢ ًُي ٖٓ طؤُْ ٗل٢ٔ ٝحهظالٍ كد٢ حُٔدٍٞى ٝحُدَُ

طِددي كدد٢ حُٞٛددق ىُدد٤ال ػِدد٠ كودديحٕ  حُلٜددخٍ ٣ٝٔددَع ا٤ُٜددخ حُٜددِحٍ، كظٌددٕٞ ٤ٛجظٜددخ

دددؼش ٝحُٔطِؼٔدددش، ٝحُلوددديحٕ ال ٣ٌدددٕٞ ػِددد٠ ح٧ٍؿدددق اال رٜدددٌح حُدددٌرق ٝا١ؼدددخّ  ِٟ حَُٔ

 ح٤٠ُٞف رِلٜٔخ. كظٌٕٞ حُٜلش حُٔوٜٞىس ٢ٛ حُـٞى ٝحٌَُّ.
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حكظٌخًٚ رخُ٘دخّ ٝطؼدٞىٙ ػِد٠  ؿز٘ٚ ى٤َُ ػ٠ِ ١ٍٞ ذ ؿزخٗخ كبٕأٓخ اًح ًخٕ حٌُِ    

 ََ حُز٤دض  ٝؿٞىْٛ ك٢ حُز٤ض، رَ ٣ؤْٗ رٞؿٞىْٛ، كظ٠ ٛدخٍ ٣دَٟ ؿ٤ٔدَغ حُ٘دخّ أٛد

ًٝؼدَس طٞحكدي  ٣و٠٘ ٤ْٜٜٗ ٣ٝظـ٘ذ اؿ٠خرْٜ، كٜيم ػ٤ِٚ رٌُي حُٞٛدُق ردخُـزٖ.

ً٘خ٣ظددخ "ًؼددَس حَُٓددخى"  ودد٢ظحُ٘ددخّ ػِدد٠ حُز٤ددض ى٤ُددَ ػِدد٠ ًؼددَس ح٠ُدد٤ٞف، ٝٛ٘ددخ طِ

ٔخ ى٤ُدَ ٓدخى١ أٝ ٗدخٛي ػِد٠ ًؼدَس حٓدظوزخٍ ح٠ُد٤ٞف كد٢ ٝ"ؿزٖ حٌُِذ"، اً ًالٛ

 حُز٤ض، ٌٝٛح ًِٚ ٣ؼزض ٛلش حُـٞى ٝحٌَُّ.

ٍُ ٌُٜٝح هِ٘خ إ حٌُ٘خ٣ش رخُٜلش ٢ٛ حٗظوخٍ ٖٓ ٓٞٛٞف ًٌٍٓٞ      )حُل٤َٜ، ٛٞ كخ

 حَُٓخى، حٌُِذ، حُ٘خهش ...( ا٠ُ ٛلش ٓوٜٞىس )حٌَُّ، حُؼيٍ، حُـٔخٍ...(.

ٖٓ حٌُ٘خ٣ش، روالف حُ٘ٞع حُٔخرن، ٣٘ظ٢ٜ ك٤ٚ ٌٛح حُ٘ٞع  كناٌت انًىصىف: (2

ٖٓ ًٌٍٓٞ أٝ حالٗظوخٍ أٝ حالٓظيالٍ رخُٔٞٛٞف حُٔوٜٞى، اً ٣ُ٘ظوَ رٔوظ٠خٙ 

٢ٛ ًَ طؼز٤َ ٣َحى . كٌ٘خ٣ش حُٔٞٛٞف رٌٜح حُٔؼ٠٘ ٛلش ا٠ُ ٓٞٛٞف ٓوٜٞى

َٛحكش، ٝاٗٔخ ٣ًٌَ  حُٔٞٛٞفُ  ًُيًٌَ ٣ُ رٚ اُلخم ٛلش رٔٞٛٞف ٓخ، ػْ ال 

 ٌَ  لظَٔ إٔطؼخُن أٝ طالُّ، ٣ُٝ خ ٔر٢ٜٛ٘٤ ٓوظٜش رٚ ٣ٌٕٝٞ ٌٕٞ ط أٝ ٛلش أٓ

ٞٛٞف حُٔوٜٞى ٝحُِلع هِش حُٞٓخث٢ حُوخثٔش حُٔ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُظؼخُن ه٣َزخ رٔزذ

٤ٔ٣ِ ًؼَس ٌٛٙ حُٞٓخث٢. ٌُٝح  رٔزذ٣ٌٕٞ حُظؼخُن رؼ٤يح  حًٌٍُٔٞ، ٣ُٝلظَٔ

ٌح حُؤْ "حٌُ٘خ٣ش ك٢ ٛ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ً٘خ٣ش حُٔٞٛٞف، ك٤غ ٣وٍٞ:حٌُٔخ٢ً ر٤ٖ 

طوَد طخٍس ٝطزؼي أهَٟ، كخُو٣َزش ٢ٛ إٔ ٣ظلن ك٢ ٛلش ٖٓ حُٜلخص حهظٜخٙ 

 ِّٛ ال رٜخ ا٠ُ ًُي حُٔٞٛٞف، ٓؼَ إٔ رٔٞٛٞف ٓؼ٤ٖ ػخٍٝ، كظًٌَٛخ ٓظٞ

 طوٍٞ: ؿخء ح٤٠ُٔخف، ٝط٣َي ٣ُيح، ُؼخٍٝ حهظٜخٙ ٤٠ُِٔخف ر٣ِي.

، كظِلددن ٝحُزؼ٤دديس، ٛدد٢: إٔ طظٌِددق حهظٜخٛددٜخ، رددؤٕ ط٠ددْ اُدد٠ الُّ آهددَ ٝآهددَ  

ٓـٔٞػدخ ٝٛددل٤خ ٓخٗؼددخ ػدٖ ىهددٍٞ ًددَ ٓدخ ػدديحٙ ٓوٜددٞىى ك٤دٚ، ٓؼددَ إٔ طوددٍٞ كدد٢ 

"ٓلظددخف حُؼِددّٞ"، حٌُ٘خ٣ددش ػددٖ ح٩ٗٔددخٕ: كدد٢، ٓٔددظٟٞ حُوخٓددش، ػدد٣َٞ ح٧ظلددخٍ" )

 :ٙ404) 

ػددٖ ٓٞٛددٞف ٛددٞ  ٗددٞه٢حُ٘ددخػَ أكٔددي  ٝٓددٖ ح٧ٓؼِددش ػِدد٠ ً٘خ٣ددش حُٔٞٛددٞف، ً٘خ٣ددش

 وُٞٚ:"حُِـش حُؼَر٤ش" رِلع ًٌٍٓٞ ٛٞ "ح٠ُخى"، ر

 إ ح١ٌُ ٨ٓ حُِـخص ٓلخٓ٘خً          ؿؼَ حُـٔخٍ َٝٓٙ ك٢ ح٠ُخى

 ك٢ ٝٛق حٗظيحى حُِ٘حٍ:  ٝهٍٞ آهَ

      . ِٕ ـَخ ْٟ َغ ح٧َ ِٓ خ ـَ َٓ ٍّ     ٝحُطخػ٤ٖ٘  ْويَ ِٓ  َٞ َِّ أر٤  ح٠ُخٍر٤ٖ رٌ

كودددي ًًدددَ حُ٘دددخػَ ٝٛدددلخ ٛدددٞ "ٓـدددخٓغ ح٧ٟدددـخٕ" ً٘خ٣دددش ػدددٖ ٓٞٛدددٞف ٛدددٞ    

ٞ طـظٔغ حُٔ٘خػَ ٝح٧كخ٤ْٓ ًِٜخ، رٔخ ك٤ٜدخ حُ٘دؼٍٞ "حُوِذ"، ك٤غ ك٢ ٌٛح حُؼ٠

رخ٠ُدـ٤٘ش أٝ حُلودي. ٝهددي ٣ٞٛدق حُوِدذ أ٠٣ددخ رٌٞٗدٚ "ٓد١ٖٞ ح٧ٓددَحٍ"، ًٔدخ كدد٢ 

 أػَ حُؤَس ك٢ حُـْٔ: هٍٞ حُ٘خػَ ٝحٛلخ

 كِٔخ َٗر٘خٛخ ٝىد ىر٤زٜخ     ا٠ُ ١ٖٞٓ ح٧َٓحٍ هِض ُٜخ هل٢
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 ٠ ػددٖ ٗددٞف ػ٤ِددٚ حُٔددالّ:هُٞددٚ طؼددخ٣ُٝ٘دديٍؽ ٟددٖٔ ٛددٌح حُٜدد٘ق ٓددٖ حٌُ٘خ٣ددش     

ًُِلدَ) ٍَ طـد١َ رؤػ٤٘٘دخ ؿدِحء ُٔدٖ ًدخٕ  ُٓ ، ك٤دغ ً٘د٠ (ٝكِٔ٘خٙ ػ٠ِ ًحص أُٞحفٍ ٝىُ

 حُٔل٤٘ش رٞٛلٜخ رـ"ًحص أُٞحف ٝىَُٓ".حُٔٞٛٞف ح١ٌُ ٛٞ ػٖ 

 أػيحء ٤ٓق حُيُٝش: ٓظٌٜٔخ ٖٓحُٔظ٘ز٢ ٜٝٓ٘خ هٍٞ 

 ٖٝٓ ك٢ ًلٚ ْٜٓ٘ ه٘خس       ًٖٔ ك٢ ًلٚ ْٜٓ٘ ه٠خد

حُ٘خػَ حُٔوخط٤ِٖ ح٧ػيحء رخُ٘ٔخء، ُْٝ ٣ًٌَ حُٔٞٛٞف ح١ٌُ ٛٞ  ٗزٚك٤غ     

"حُ٘ٔخء"، رَ ًًَ ٛلش طؼٞى ػ٤ِٜخ ٢ٛٝ طو٤٠ذ حٌُق أٝ ط٤٣ِ٘ٚ، ك٤غ هخٍ "ك٢ 

ًلٚ ه٠خد". ٠ً٘ٝ أ٠٣خ ػٖ حُٔوخط٤ِٖ رـ"ٖٓ ك٢ ًلٚ ه٘خس". ٝٗلٞ ًُي إٔ طوٜي 

 حُـ٘ٞى رٞٛلْٜ رـ"كخ٢ِٓ حُز٘يه٤ش".

 

ر٢٘ء طَرطٚ ٛلش  اُلخم ؼَٔ ٌٛح ح٠َُد ٖٓ حٌُ٘خ٣ش هٜي٣ٔظ: ج( كناٌت اننسبت

حُٔـي ر٤ٖ ػٞر٤ٚ ٝحٌَُّ ر٤ٖ ِٜش حُِٔزْ، كظوٍٞ: )ً رخُٔٞٛٞف ِٛش أٝ ٗٔزش،

أ١ ر٤ٖ حُؼٞر٤ٖ أٝ ر٤ٖ  كخُٔـي حٌَُّ ال ٣ٌٞٗخٕ ك٤غ ٟٝؼٜٔخ حُٔظٌِْ، (.رَى٣ٚ

ٓخ ُٚ ُِ٘وٚ، ٌُٖ ُْ ٣ًٌَ حُ٘وٚ حُٔٞٛٞف، رَ ًًَ  حُزَى٣ٖ، رَ ٛٔخ ٛلظخٕ

 رٚ ِٛش، ٢ٛٝ حُؼٞد أٝ حُزَى ح١ٌُ ٣ِزٔٚ.

ٝٗلٞ ٌٛح ِٗل٤ٚ ك٢ اُلخم ٛلخص: "حُٔٔخكش" ٝحَُٔٝءس" ٝحُ٘يٟ" رخُٔٞٛٞف    

 ح١ٌُ ٛٞ حرٖ كَ٘ؽ ك٢ هٍٞ حُ٘خػَ:

 إ حُٔٔخكش ٝحَُٔٝءس ٝحُ٘يٟ            ك٢ هزش َٟرض ػ٠ِ حرٖ حُلَ٘ؽ

ٔ٘ي حُٜلخص حًٌٍُٔٞس ٗٔزش، اً ُْ طُ  كوي طؤط٠ ُِ٘خػَ ٌٛح حُٞٛق ٖٓ هالٍ ً٘خ٣ش     

َٛحكش ا٠ُ حُ٘وٚ حُٔٞٛٞف، رَ ا٠ُ حُوزش، ٌُٖ ػٔش ِٛش ر٤ٖ حُوزش 

 ٝحُ٘وٚ، ٢ٛٝ حُِٜش حُظ٢ طٔٔق ربُلخم ٌٛٙ حُٜلخص ا٠ُ حُٔٞٛٞف.

اُلخم وٜي (،كظحُ٘ؼَ حُـٍِ حُٜخىم ك٢ هٜخثي كالٕ)ٝٓؼخٍ ًُي أ٠٣خ إٔ طوٍٞ:     

حُ٘ؼَ رخُ٘وٚ حُٔٞٛٞف أٝ حُ٘خػَ، ٝهي طؤط٠ ٛلش حُٜيم ٝحُـِحُش ك٢ ٗظْ 

ًُي ٖٓ ِٛش أٝ ٗٔزش ر٤ٖ حُٔٞٛٞف ٝحُوٜخثي، اً حًٌٍُٔٞ ح١ٌُ ٛٞ "حُوٜخثي" 

ٓ٘ٔٞد ا٠ُ ٛخكزٚ ٣ٝوغ ك٢ ٤ٌِٓظٚ ٝطَٜكٚ، ٗؤٕ حُوٜخثي ك٢ ًُي ٗؤٕ حُؼٞد 

 ك٢ حُٔؼخٍ حُٔخرن.

ََ ً٘خ٣ش حُ٘ٔزش آ٘خى حُٔدظٌِْ ُِز٤دض ٛدلشً ٣ٝ ك٤ٚ ٝٓٔخ طظَٜ      حُز٤دض، ُٝؼدَ  وٜدي أٛد

 :ك٢ ػلش حَٓأسػ٘ي ٓخ هخٍ  حُ٘٘لـَٟ ٌٛح ٓخ طٞهخٙ حُ٘خػَ حُؼَر٢

ــــ٣٤ز٤ض رٔ٘ـخس ٖٓ حُِّٞ ر  ضظٜخ    اًح ٓخ ر٤ــٞص رخُــٔــالٓــــش كـَِـّ

ٍَّ ُِّٞ ٝال رٔ٘ـخس ٓ٘ٚ، ٝاٗٔخ ح١ٌُ ٣ٌٕٞ ًٌُي ٛٞ أِٛٚ أٝ  "حُز٤ضـ"ك  ال ٣ٌٕٞ رٔل

ْ حُٔظِو٢ ٖٓ آ٘خى ٛلش حُؼلش ٝحُ٘ـخس ٖٓ حُِّٞ ا٠ُ حُز٤ض هخ١٘ٞٙ، ٝرٌُي ٣٘ظوَ كٜ
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ِِٜش حُٞحٟلش ًُُي ُِ٘ٔزش أٝ ا٠ُ ٓٞٛٞف آهَ ٛٞ ٛخكزش حُز٤ض، ٝا٠ُ آ٘خىٛخ 

 ر٤ٖ حُز٤ض ٝهخ١٘ٚ، ػ٠ِ ٗخًِش ٗٔزش حُؼٞد ا٠ُ الرٔٚ.

 حُٞٓخث٢: ؿٜشٖٓ  َٓحطذ حٌُ٘خ٣ش 

حُظ٢ طَٔ ٜٓ٘خ ػ٤ِٔش  ًًَ حٌُٔخ٢ً إٔ حٌُ٘خ٣خص طظلخٝص ٖٓ ؿٜش ػيى حُٞٓخث٢

حالٓظيالٍ أٝ حُظؤ٣َٝ ٖٓ حُٔؼ٠٘ ح٣َُٜق ا٠ُ حُٔؼ٠٘ حُٔئٍٝ. ٝر٘خء ػ٠ِ ًؼَس أٝ 

"حٌُ٘خ٣ش طظلخٝص ا٠ُ  هِش ٌٛٙ حُٞٓخث٢ ٛ٘لض حٌُ٘خ٣ش ا٠ُ أهٔخّ أٝ َٓحطذ، ٣وٍٞ:

 (.403ٙ: "ٓلظخف حُؼِّٞ"، طؼ٣َٞ، ٝط٣ِٞق، ٍِٝٓ، ٝا٣ٔخء، ٝاٗخٍس" )

 ؼٞ حُظل٤َٜ.ٝٓ٘ؼَٝ ٌُٜٙ ح٧ٛ٘خف رز

حُٔؼ٠٘ حُٔلّٜٞ ٖٓ حٌُ٘خ٣ش طؼ٠٣َخ رخُٔوخ١ذ أٝ طٌٜٔخ  إٔ ٣ل٤ي: ٝٛٞ انتعشٌط.1

.اً (ٛيٟ ُِٔظو٤ٖ ح٣ٌُٖ ٣ئٕٓ٘ٞ رخُـ٤ذخُٔ٘خكو٤ٖ )رٞ ٣ؼَك٢ حُظٓ٘ٚ، ٓؼَ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

حُٔوٜٞى إٔ ٛئالء ٣ئٕٓ٘ٞ ٓغ ؿ٤زش حُ٘ز٢ أٝ ؿٔخػش ح٤ُِٖٔٔٔ، أ١ أٗٚ ٛيح٣ش ٣ٌُِٖ 

ٖ اهالٙ، أٓخ ح٣ٌُٖ ٣ئٕٓ٘ٞ ػٖ ٗلخم، أ١ ٓغ ك٠َس حُ٘ز٢ ٣ظوٕٞ ٣ٝئٕٓ٘ٞ ػ

ح٣ٌُٖ ٣ٜيم ػ٤ِْٜ ٌٛح  ٝح٤ُِٖٔٔٔ كو٢، ك٤ِْ ٛيح٣ش ُْٜ. ٝك٢ ٌٛح طؼ٣َٞ رخُٔ٘خكو٤ٖ

حُؼخىٍ . ًٌُٝي هُٞ٘خ ك٢ حُظؼ٣َٞ رٖٔ ٣ؼزغ رلوٞم حُٔظوخ٤ٟٖ ٣ٝظِْٔٞٛ )حُٞٛق

 (. ٖٓ ٣لٌْ رٔوظ٠٠ حُوخٕٗٞ

حالٓظيالٍ أٝ حالٗظوخٍ ٖٓ حُالُّ ا٠ُ ك٤ٜخ ٌ٘خ٣ش ٣َٔ ٌٛح حَُٔطزش ٖٓ حُ: انتهىٌح. 2

حُِِّٔٝ ػ٠ِ ٝٓخث٢ ًؼ٤َس، ٧ٕ ىالُظٚ طٌٕٞ هل٤ش ِٝٓظزٔش، ٝحُٔٔخكش ر٤ٖ حُٔؼ٠٘ 

ُـش إٔ ط٤َ٘ ا٠ُ  ح٣َُٜق ٝحُٔوٜٞى رؼ٤يس، ٌُُٝي ٤ٔٓض رٌٜح حالْٓ، ٧ٕ حُظ٣ِٞق

، ً٘خ٣ش ػٖ (حُٞحى١ٛئالء هّٞ ٣ٞهيٕٝ ٗخٍْٛ ك٢ هُْٜٞ ) ًُي ٗلٞٝؿ٤َى ٖٓ رؼ٤ي. 

كخالٗظوخٍ ٖٓ حُٔؼ٠٘ حُلَك٢ ح١ٌُ طل٤يٙ حُؼزخٍس ا٠ُ حُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞى ح١ٌُ ٛٞ ، روِْٜ

، كزخُ٘خٍ ٣ظؼَف ػخرَٝ حُٔز٤َ ػ٠ِ ر٤ٞص حُزوَ حٗظوخٍ ٣لظخؽ ا٠ُ ٝٓخث٢ ٓظؼيىس

 حُ٘خّ ٤ُال ك٤ِـؤٕٝ ا٤ُٜخ ١ِزخ ُِطؼخّ أٝ حُٔز٤ض.

ك٤ٜخ حالٗظوخٍ ر٤ٖ حُالُّ ٝحُِِّٔٝ ػزَ ٝٓخث٢ ٌٛح حَُٔطزش ٖٓ حٌُ٘خ٣ش ٣َٔ ٝ.انشيض: 3

ه٤ِِش، ٧ٕ حُٔٔخكش ر٤ٖ حُٔؼ٠٘ ح٣َُٜق ٝحُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞى ه٣َزش، ٌُُٝي ٤ٔٓض 

، كخ٩ٗخٍحص ح٩ٗخٍس ا٠ُ ه٣َذ هل٤ش ر٘لش أٝ كخؿذأٝ حَُِٓ ٛٞ  رخَُِٓ، اً حُظ٤َِٓ

ُي ً ٗلٞٝ. حُٜخىٍس ٖٓ أػ٠خء حُٞؿٚ ال ٣ٌٖٔ إٔ طَٜ ا٠ُ حُٔوخ١ذ حُزؼ٤ي

( ٛٞ ًؼ٤َ ح٤٠ُٞف( ا٠ُ ٓؼ٠٘ حُؤٞس، أٝ ٖٓ )ٛٞ ؿ٤ِع حٌُزيحالٗظوخٍ ٖٓ ػزخٍس )

 ( ا٠ُ ٓؼ٠٘ ًزَ حَُأّ.ػ٣َٞ حُٞٓخىسٛٞ ا٠ُ ٓؼ٠٘ حٌَُّ، أٝ ٖٓ )



  امعربيةردلاااات اب ولطـلـبـة امـفـصـل ال    –الغـة حمـاضـرات يف عمل امبـ

  عبد هللا امكدايلال اـتاذ  

2020-2021 

 

  
 61 صفحة:

 
  

٣ٌٕٞ حُٔؼ٠٘ حَُٔحى ك٢ ٌٛٙ ً٘خ٣ش ح٣٩ٔخء أٟٝق ٓوخٍٗش ٓغ  :إًٌاء وإشاسة. 4

ٝطظ٠ق حُيالُش.  ٘خث٢ طوَ حُٞٓخث٢ح٧ٗٞحع حُٔخروش، كل٢ ٌٛٙ حَُٔطزش ٖٓ حُظؼز٤َ حٌُ

 هٍٞ أر٢ طٔخّ ٓخىكخ أرخ ٓؼ٤ي: ٝٓؼخٍ ٌٛٙ حَُٔطزش 

 أر٤َْٖ كٔخ ٣ٍِٕ ٟٓٞ ٣ًَْ     ٝكٔزي إٔ ٣ٍِٕ أرخ ٓؼ٤ي

، ٝال ٣لظخؽ ا٠ُ طؤَٓ ٝحٓظوٜخء كٌٕٞ أر٢ ٓؼ٤ي ٣ًَٔخ ٛ٘خ ظخَٛ ٤ُْ ك٤ٚ هلخء

ٕ أٍىص حُٜيم كَحكن اٝٓؼَ ٌٛح إٔ طوٍٞ: ) .ُِٔؼخ٢ٗ حُٔلظِٔش ٝاػٔخٍ حُظَؿ٤ق

ًظذ ك٢ حُؼِْ أ٠٣خ ) ٚٝٓؼِ (، كبٓ٘خى ٛلش حُٜيم ا٠ُ ٌٛح حُ٘وٚ ؿ٤َ هل٢،كالٗخ

 حٌُظذ ػخُْ.ٌٛٙ ( كٜٞ ظخَٛ حُٔؼ٠٘ إٔ ٛخكذ كالٕ

 

 انعالقت اإلسنادٌت: انًجاص انعقهً  -4       

 حُٔـخُ حُؼو٢ِ: طؼ٣َق 

خُٔـخُ حُل٢ٌٔ، أٓخ ٝر ُ حُـ٢ِٔخُٔـخر حُٔـخُ حُؼو٢ِ ٓٔخٙ حُزالؿ٤ٕٞ حُويٓخء أ٠٣خ    

ِٛظٚ رخُـخٗذ حُظ٤ًَز٢ كزخٍُس ٖٓ هالٍ ػ٘خ٣ظٚ رخُؼالهش حُظ٤ًَز٤ش حُظ٢ طـٔغ حُلؼَ 

رخُلخػَ، رل٤غ ٣لَٜ ٌٛح حُٜ٘ق ٖٓ حُٔـخُ ٖٓ هالٍ آ٘خى حُلؼَ، أٝ ٓخ ك٢ ٓؼ٘خٙ  

٤ٖٓ ا٠ُ ؿ٤َ كخػِٚ. ٌُٜٝح حُٔزذ، أ١ ُؼالهظٚ رخُـخٗذ حُظ٤ًَز٢، ٣ل٠َ رؼٞ حُيحٍ

حُٔليػ٤ٖ، ْٜٝٓ٘ طٔخّ كٔخٕ، اىٍحؿٚ ٟٖٔ ػِْ حُٔؼخ٢ٗ ٤ُْٝ ٟٖٔ ػِْ حُز٤خٕ، ٧ٕ 

   ، ًٔخ ُٗزِّٚ ٓخُلخ.ػِْ حُٔؼخ٢ٗ ٣ؼ٠٘ رخالٓظؼٔخٍ حُظ٤ًَز٢ ٌُِالّ

أٓخ ِٛظٚ رخُـخٗذ حُؼو٢ِ، أٝ ط٤ٔٔظٚ ٓـخُح ػو٤ِخ، ك٨ٗٚ ٣وَؽ ػٖ هٞح٤ٖٗ حُؼوَ ٤ُْٝ    

 رَ كو٤وش، ، ٧ٗٚ إ ١خروٚ كٜٞ ٤ُْ رٔـخُحُٔظٌِْ وخىحُٟٞغ، ٣َٗطش إٔ ٣وخُق ًُي حػظ

، كٔغ إٔ "حُيَٛ" ال ٣ِٜي، ًؤٕ ٣وٍٞ حُي١َٛ )أٌِٛ٘خ حُيَٛ( أٝ )أٗزض حَُر٤غ حُزوَ(

ٝ"حَُر٤غ" ال ٣٘زض، كبٕ ٌٛح حُظؼز٤َ كو٤وش اًح ٓخ أهٌٗخ رخػظزخٍ حػظوخى حُٔظٌِْ حُي١َٛ 

 . ٣وٍٞ حٌُٔخ٠٢ً ٝؿٚ حُلو٤وش ٝح٤ُو٤ٖح١ٌُ ٣ئٖٓ إٔ ٌٛح حُلؼَ ٓ٘ٔٞد ا٠ُ حُلخػَ ػِ

: "حُٔـخُ حُؼو٢ِ ٛٞ حٌُالّ حُٔلخى رٚ هالف ٓخ ػ٘ي حُٔظٌِْ ٖٓ حُلٌْ ك٤ٚ، ٌٛح ح٤ُٔخم

٠ ٠َُد ٖٓ حُظؤ٣َٝ، اكخىس ُِوالف ال رٞحٓطش ٟٝغ، ًوُٞي: أٗزض حَُر٤غ حُزوَ، ٝٗل

، ًٝٔخ حُو٤ِلشُ  َٞ َُ حُـ٘يَ، ٝر حُطز٤ُذ ح٣َُٔ . ٝاٗٔخ حٌُؼزشَ، ِّٝٛ ح٤ٓ٧ ََ َُ حُوٜ ٠٘ ح٣ُُٞ

هِض: هالف ٓخ ػ٘ي حُٔظٌِْ ٖٓ حُلٌْ ك٤ٚ، ىٕٝ إٔ أهٍٞ: هالف ٓخ ػ٘ي حُؼوَ، ُجال ٣ٔظ٘غ 

١َىٙ رٔخ اًح هخٍ حُي١َٛ ػٖ حػظوخى ؿَٜ، أٝ ؿخَٛ ؿ٤َٙ: أٗزض حَُر٤غ حُزوَ، ٍحث٤خ 
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َ ك٢ ٗلْ اٗزخص حُزوَ ٖٓ حَُر٤غ، كبٗٚ ال ٠ٔٔ٣ ًالٓٚ ًُي ٓـخُح، ٝإ ًخٕ روالف حُؼو

 ح٧َٓ، ٌُُٝي ال طَحْٛ ٣لِٕٔٞ ٗلٞ: 

َُّ حُؼ٢٘          َُّ حُـيحس، ٝٓ ً ، ٍَ ، ٝأك٠٘ حٌُز٤ــ          ََ  أٗخَد حُٜـ٤

 .82ػ٠ِ حُٔـخُ، ٓخ ُْ ٣ؼِٔٞح، أٝ ٣ـِذ ك٢ ظْٜ٘، إٔ هخثِٚ ٓخ هخُٚ ػٖ حػظوخى"    

٢ ك٢ "ٓلظخكٚ"، اً ٖٝٓ أٓؼِش ٌٛح حُٜ٘ق ٖٓ حُٔـخُ ك٢ حُوَإٓ ٓخ أٍٝىٙ حٌُٔخً     

"ٝحػِْ إٔ ٌٛح حُٔـخُ حُل٢ٌٔ ًؼ٤َ حُٞهٞع ك٢ ًالّ ٍد حُؼِس، هخٍ ػِ ٖٓ ٣وٍٞ: 

ُْٜ ا٣ٔخٗخ( ٝهخٍ: )كْٜٔ٘  هخثَ: )كٔخ ٍرلض طـخٍطُْٜ( ٝهخٍ: )ٝاًح ط٤ُِض ػ٤ِْٜ آ٣خطُٚ ُحىطْ

ٖٓ ٣وٍٞ أ٣ٌْ ُحىطٚ ٌٛٙ ا٣ٔخٗخ( ٝهخٍ: )طئط٢ أًِٜخ ًَ ك٤ٖ( ٝهخٍ: )كظ٠ ط٠غ 

أُٝحٍٛخ( ٝهخٍ: )ٝأهَؿض ح٧ٍٝ أػوخُٜخ( ربٓ٘خى ح٧كؼخٍ ك٢ ٌٛٙ ًِٜخ ا٠ُ  حُلَدُ 

ؿ٤َ ٓخ ٢ٛ ُٜخ ػ٘ي حُؼوَ، ًٔخ طَٟ، ُحثال حُلٌْ حُؼو٢ِ ك٤ٜخ ػٖ ٌٓخٗٚ ح٢ِٛ٧، اً 

ٌٓخٗٚ ح٢ِٛ٧ آ٘خى حَُرق ا٠ُ أٛلخد حُظـخٍس، ٝآ٘خى ٣ُخىس ح٣٩ٔخٕ ا٠ُ حُؼِْ 

ا٠ُ هخُوٜخ، ٝآ٘خى ٟٝغ أُٝحٍ حُلَد ا٠ُ  رخ٣٥خص، ٝآ٘خى ا٣ظخء أًَ حُ٘ـَس

"ٓلظخف حُؼِّٞ"، أٛلخد حُلَد، ٝآ٘خى اهَحؽ أػوخٍ ح٧ٍٝ ا٠ُ هخُن ح٧ٍٝ" )

 :ٙ397.) 

 ػالهخص حُٔـخُ حُؼو٢ِ 

ٝحُٔـخُ حُؼو٢ِ، ٗؤٗٚ ك٢ ًُي ٗؤٕ حُٔـخُ حََُٔٓ، ٣ٜ٘ٞ ػ٠ِ ٓـٔٞػش 

 ٖٓ حُؼالهخص، أٜٛٔخ:

ؿ٤َ كخػِٚ رٔوظ٠٠ ػالهش ٓزز٤ش، ك٤غ ٣ٔ٘ي حُلؼَ ا٠ُ انعالقت انسببٍت:  -1

َ لؼ. ٗلٞ آ٘خى حُ، ٤ُْٝ كخػال كو٤و٤خحُلؼَ خ ك٢ كيٝعٓزز٣ٌٕٞ حُلخػَ 

حُٔيٕ ر٘خء كؼَ  ؤٕ ٣ٔ٘يا٠ُ ح٥َٓ رٚ، ال ا٠ُ ح٧ٗوخٙ حُٔ٘ل٣ٌّٖ  ً

ٝحُـخٓؼخص ٝحُـٍٔٞ ٝؿ٤َ ًُي ا٠ُ أٗوخٙ ٓؼ٤٘٤ٖ أٝ ٤ٛجخص، ًخُلٌخّ 

ٍَ ُظ٘ل٤ٌ ٓؼَ ٌٛٙ ح٧كؼخٍحُلٌٞٓخص ًَٝ ٖٓ رٔوٝٝحَُإٓخء   .يٍٝٙ اٛيحٍ أٓ

ر٠٘ أػ٠خء حُٔـِْ ًَٓزخ (، أٝ )ر٠٘ حُِٔي ٓي٣٘ش كخّك٤وٍٞ حُوخثَ: )

(، ك٤غ أٓ٘ي كؼَ حُز٘خء ا٠ُ ؿ٤َ كخػِٚ حُلو٤و٢، كخُِٔي ٝأػ٠خء ػوخك٤خ

حُٔـِْ ُْ ٣ز٤٘خ ٤ٗجخ، ٝح١ٌُ ر٠٘ ًُي كو٤وشً ْٛ حُؼٔخٍ، ٝحُؼالهش حُـخٓؼش 

ُلو٤و٢ ٝحُٔـخ١ُ ٢ٛ ػالهش ٓزز٤ش، ك٤غ ًخٕ حُِٔي ٝأػ٠خء ر٤ٖ حُلخػ٤َِٖ ح

حُٔـِْ ٓززخ ك٢ حُز٘خء، ٣ٝظٔؼَ ًُي ك٢ ط٤٤ٜجٜٔخ ُِؼٔخٍ أٓزخَد طلو٤ن حُلؼَ. 

٣خ ٛخٓخٕ حرٖ ٢ُ ٣ٝ٘يٍؽ ٟٖٔ ٌٛٙ حُؼالهش هُٞٚ طؼخ٠ُ ػ٠ِ ُٔخٕ كَػٕٞ: )
                                                           

 .393السكاكً "مفتاح العلوم"، ص:  -82
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٤يٙ (، كلَػٕٞ ال ٣يػٞ ٛخٓخٕ ٤ُز٢٘ حَُٜف رَٛكخ ُؼ٢ِ أْرَُِؾ ح٧ٓزخدَ 

ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ٣لؼِٚ حُؼٔخٍ، ٧ٕ ٌٛح ٤ُْ رٔويٍٝٙ، ٝاٗٔخ ىػخٙ ُظٞك٤َ 

 ح٧ٓزخد ٝط٢٤ٜء حُظَٝف حُظ٢ ٣ٔظِِٜٓخ كؼَ ر٘خء حَُٜف.

ٝٓؼَ ٌٛٙ حُؼالهش أ٠٣خ هٍٞ حُٔظ٘ز٢ ك٢ ٝٛق كخٍ ِٓي حَُّٝ رؼي إٔ ِٛٓٚ 

 ٤ٓق حُيُٝش:

ُُ ك٢ حُي٣ََّْ طَخثزخ         ٝهي      ٌَّخ ٢٘ رٚ حُؼُ ْٔ ىح ٣َٝ ََ ََ أْؿ وَ ْٗ ٢َ أَ ْ٘ َٓ  ًخٕ ٣َؤْر٠َ 

ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔـخُ حُؼو٢ِ، ٧ٕ  "حُؼٌخُ"كوي أٓ٘ي حُ٘خػَ كؼَ ح٢ُ٘ٔ ا٠ُ 

حُؼٌخُ ال ٢٘ٔ٣ اً حُٔخ٢ٗ ٣ٔظِِّ إٔ طٌٕٞ ُٚ أٍؿَ ٢٘ٔ٣ رٜخ، ٝح١ٌُ ٠٘ٓ 

كو٤وش ٛٞ ِٓي حَُّٝ، ٌُ٘ٚ ٢٘ٔ٣ ٓٔظؼ٤٘خ رخُؼٌخُ، كخُؼٌخُ إً ٤٣َٔ ٓزذ 

ػيٙ ػ٠ِ ًُي. ٌُُٝي كبٕ آ٘خى كؼَ ح٢ُ٘ٔ ا٠ُ حُؼٌخُ ٛٞ ح٢ُ٘ٔ ُِِٔي ٣ٝٔخ

ح١ٌُ ٛٞ كخػَ ٓـخ١ُ ٝر٤ٖ  "حُؼٌخُ"ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔـخُ كو٢، ٝحُؼالهش ر٤ٖ 

٣لؼَ ٢ٛ ػالهش ٓزز٤ش. ٝٗلٞ ٌٛح إٔ طوٍٞ: ) "حُِٔي"حُلخػَ حُلو٤و٢ ح١ٌُ ٛٞ 

ٍُ ٓخ طؼـِ ػ٘ٚ حُوٞس ٣ٞكَ (، كخُٔخٍ كخػَ ٓـخُح، ٧ٗٚ ال ٣لؼَ ٝاٗٔخ حُٔخ

 ح٧ٓزخد حٌُل٤ِش رلٍٜٞ ًُي حُلؼَ.

أ١ آ٘خى حُلؼَ ا٠ُ حُِٖٓ ح١ٌُ طلون ك٤ٚ أٝ ك٤ٚ ٣ظلون. ٗلٞ انعالقت انضيانٍت:  -2

ُٕ ٟـَْٜٓ حُِٓ)هُْٜٞ:  ُّ خ ٝ"١لٖ"،  وي أٓ٘ي كؼال "َّٟ"ك (،، ١ٝل٘ظْٜ ح٣٧خ

ٝاٗٔخ حُلخػَ  ٧ٕ حُِٓخٕ ال ٠٣َّ، ٝح٣٧خّ ال ططلٖ، ،ؿ٤َ كخػِٜٔخ ا٠ُ

  ٢ ٛٞ ح٧كيحع حُظ٢ طوغ ك٢ ٌٛح حُِٖٓ.حُلو٤و

 ًٝوٍٞ ١َكش رٖ حُؼزي:                                                                                                    

ىِ  ِ ّٝ َِ ُ ْْ ط ُ ْٖ َٓ ُّ ٓخ ًَ٘ض ؿخٛالً        ٣ٝؤط٤ي رخ٧هزخٍ   ٓظزي١ ُي ح٣٧خ

ا٠ُ كخػَ ؿ٤َ كو٤و٢ ٛٞ "ح٣٧خّ"، ٧ٕ ح٣٧خّ ال طزي١ ٝال  "ٓظزي١" أٓ٘ي كؼَكوي     

وغ ك٢ ح٣٧خّ، كٌٜٙ حُلٞحىع طظلٍٞ ا٠ُ ْ ٤ٗجخ، ٝاٗٔخ ح١ٌُ ٣ؼِْ ٛٞ حُلٞحىع حُظ٢ ططؼِِّ 

 ظؼِْ ٣ٝظؼع.ى ٜٓ٘خ ٣ُٝ طـخٍد ٣ُٔظلخ

 ًٝوٍٞ آهَ:

ََّ ح٤ُِخ٢ُ حُظ٢ أٟ٘ض رِلَُهظ٘خ        ؿ٢ٔٔ ٓظـٔؼ٢٘ ٣ٞٓخ ٝطـٔؼٚ  ػ

ٌٛح حُز٤ض أُٓ٘ي حُلؼَ ا٠ُ ؿ٤َ كخػِٚ، اً ح٤ُِخ٢ُ ال طلَم ٝال طـٔغ، ٝاٗٔخ حُد١ٌ كل٢    

 رٔويٍٝٙ كؼَ ًُي ٛٞ ح٧كيحع حُظ٢ طلَٜ ك٢ حُِٖٓ حًٌٍُٔٞ.

ٍَ )ٗلٞ هُٞ٘خ:  أ١ آ٘خى حُلؼَ ا٠ُ حٌُٔخٕ ح١ٌُ ٣ليع ك٤ٚ. انعالقت انًكانٍت: -3 ٓخ

(. كخُلخػَ ك٢ ٌٛٙ خءّ٘ ؿَ  ًٛز٘خ ا٠ُ كي٣وشٍ )ٝ ،(حُ٘ٞحٍع ِٓىِكٔش)ٝ، (ح٤ُِٔحدُ 

ح٧ٓؼِش أٓ٘ي ا٤ُٚ حُلؼَ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔـخُ، اً حُلي٣وش ال طُـ٢َِّ٘، ٝح٤ُِٔحد ال 

ىكْ، ٝاٗٔخ ٌٛٙ أٓخًٖ ٣ُْلِيع ك٤ٜخ ٌٛٙ ح٧كؼخٍ ٓخ ٣ٞؿي  ِْ ٤ٔ٣َ، ٝحُ٘خٍع ال ٣َ

ك٤ٜخ، كخُٔخء ٛٞ ح١ٌُ ٤ٔ٣َ، ٝحُٔخٍس ٖٓ ٣ِىكْ، ٝحُط٤ٍٞ ك٢ حُلي٣وش ٢ٛ حُظ٢ 

  طـ٢٘.
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إ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ٝػِٔٞح حُٜخُلخص ُْٜ )هُٞٚ طؼخ٠ُ:  حُوَإٓ ٖٓٓؼخٍ ٌٛٙ حُؼالهش ٝ

 ٍُ (، كخ٧ٜٗخٍ ال طـ١َ كو٤وشً رَ ٓـخُح، ٧ٕ حَُٜ٘ ؿ٘خص طـ١َ ٖٓ طلظٜخ ح٧ٜٗخ

ٌٓخٕ ػخرض ٝٓٔظوَ ٝال ٣ـ١َ ٝال ٣ظلَى، ٝاٗٔخ ٓخإٙ ح١ٌُ ٣ٞؿي ك٤ٚ ٛٞ ح١ٌُ 

 ٣ـ١َ.

ريال ٖٓ آ٘خىٙ ا٠ُ حْٓ  ُلؼَ ا٠ُ ٜٓيٍٙأ١ آ٘خىُ حانعالقت انًصذسٌت:  -4

ٍُ ٓلَ حْٓ حُلخػَ. ٝٗلٞ ًُي إٔ طٔ٘ي كؼَ حُلٌْ  حُلخػَ، ٣ٝلَ رٌُي حُٜٔي

 كٌْ(، ٝط٣َي "كٌْ حُو٠خء رخُلنا٠ُ حُو٠خء ريال ٖٓ حُوخ٢ٟ، كظوٍٞ: )

  حُوخ٢ٟ رخُلن".

ٍّ ٝٓؼخٍ ًُي    :هٍٞ أر٢ كَح

ٍُ ــــــْ     ُٛ يُّ ٢ًٌَٗ٤ٓ ه٢ٓٞ اًح ؿيَّ ؿِ    ٝك٢ ح٤ُِِش حُظِٔخِء ٣ُلظَوَيُ حُزَْي

يُّ" ٜٓيٍ كؼَ "َؿيَّ"، ٖٝٓ حُٔؼِّٞ إٔ كخػَ حُلؼَ ٣٘ظن ػ٠ِ ُٕٝ حْٓ          ـِ كـ"حُ

ْ"، ٌٌٝٛح، كبًح ًًَ حُلخػَ، ك٘وٍٞ "ًظذ حٌُخطذ"، ٝ"هَأ حُوخٍة"، ٝ"طؼِْ حُٔظؼِِّ 

 َٕ ٤وش ا٠ُ ٓـخُ حْٓ حُلخػَ ٓخ ؿخء ػ٠ِ ُٕٝ حُٜٔيٍ طظلٍٞ حُؼزخٍس ٖٓ كو ٌٓخ

ػو٢ِ طلٌٔٚ ػالهش حُٜٔي٣ٍش، ك٤غ ٣ًٌَ حُٜٔيٍ ٣َُٝحى حْٓ حُلخػَ. ٖٝٓ ػٔش 

 كبٕ حُٔوٜٞى ٛ٘خ ٛٞ "َؿيَّ حُـخىُّ".

ٍِ ٗلوشٌ ٝحكيسٌ )ٖٝٓ ًُي هُٞٚ طؼخ٠ُ:      ، كخُٔوٜٞى كو٤وش "ٗلن (كبًح ٗلَن ك٢ حُٜٞ

 حُ٘خكن".

َّ حْٓ  حُلخػَحْٓ  اكال انعالقت انفاعهٍت: -5 ٗلٞ هُٞٚ طؼخ٠ُ ػ٠ِ . ٍٞحُٔلؼٓل

(، كخُٔوٜٞى ٛٞ "ال هخٍ ال ػخْٛ ح٤ُّٞ ٖٓ أَٓ هللا اال ٖٓ ٍكُْٔخٕ ٗٞف: )

َ ك٤ٚ حْٓ حُلخػَ ٓلَ حْٓ اً ًًَ حْٓ حُلخػَ "ػخْٛ" ٓـخُ ك ٓؼّٜٞ"،

ْ ٛ٘خ ٛٞ هللا، أٓخ ح٩ٗٔخٕ ًَٝ حُٔوِٞهخص ك٢ٜ  ِٜ حُٔلؼٍٞ، ٧ٕ ح١ٌُ ٣َْؼ

ٍُ ٍد حُؼِس:ٓؼٜٞٓش ػ٠ِ حُلو٤وش ٤ُٝٔض ػخٛٔش   . ٖٝٓ ٌٛٙ حُؼالهش هٞ

٠َٟ، أ١ ال طٌٕٞ ٍح٤ٟش، ٝاٗٔخ كٜٞ ك٢ ػ٤٘ش ٍح٤ٟش) َْ (، كخُؼ٤٘ش ال طَ

ح١ٌُ ٠َٟ٣ ٣ٌٕٝٞ ٍح٤ٟخ ٛٞ ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ طِي حُؼ٤٘ش، ٌُُٝي كبٕ كو٤وش 

ٝٛق حُؼ٤٘ش طٌٕٞ رخْٓ حُٔلؼٍٞ ٤ُْٝ حْٓ حُلخػَ، كخُوٜي ٛٞ "ػ٤٘ش 

٤ٟش". َْ َٓ 

(، كخُوٜي ٛٞ "حُوخػش ىحكنٌ  ٓخءٌ ٌٛح ) )حُوخػش ٤ِٓجش(، وٍٞ:ٝٓؼخٍ ًُي إٔ ط        

٨َُ، ٝحُٔخء ال ٣َْيكُُن، اً ح٧َٛ إٔ ٗوٍٞ  ْٔ ِٓٔٞءس" ٝ"ٓخء ٓيكٞم"، ٧ٕ حُوخػش ال طَ

ِِجَض حُوخػشُ"، ك٤ٜخؽ ٖٓ حُلؼَ حْٓ حُٔلؼٍٞ ٧ٗٚ ٓز٢٘ ُِٔـٍٜٞ،  ُٓ "ىُكَِن حُٔخُء" ٝ"

حُٔخء، ك٘وٍٞ "ىَكََن حُٔخَء"، كظٌٕٞ ٗٔزش ٣ٜٝق إٔ ٣ٌٕٞ ح٧َٛ ربظٜخٍ ٓلؼ٤ُٞش 

  حُٔخء ا٠ُ حُيكن ػ٠ِ حُٔلؼ٤ُٞش.

 ٖٝٓ ح٧ر٤خص حٍُٜٔ٘ٞس ك٢ ٌٛح هٍٞ حُلط٤جش ٣ٜـٞ حُِرَهخٕ رٖ ريٍ:    

ُْ حٌُخ٢ٓ    ىع حٌُٔخٍّ ال طــــَكَ ُــزـــــ٤ــظـٜــخ        ٝحهؼُْي كبَّٗي أَٗض حُطخِػ
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ّٞ حٌُٔٔدٞ"، ٧ٕ ٓد٤خم حُز٤دض ٝهٜدي حُ٘دخػَ ٣ل٤دي كخُٔوٜٞى ٛٞ "أٗدض حُٔطؼد        

ُّٞ كو٤وش ١خػٔخ ًٝخ٤ٓخ، ُٔدخ ىػدخٙ أال ٣َكدَ رلؼدخ ػدٖ حٌُٔدخٍّ.  ًُي، اً ُٞ ًخٕ حُٜٔـ

 كؤكَ رٌُي حْٓ حُلخػَ ٓلَ حْٓ حُٔلؼٍٞ.

حْٓ  اكالٌٍٛٙ حُؼالهش ٢ٛ ػٌْ حُٔخروش، اً حُٔوٜٞى رٜخ انعالقت انًفعىنٍت:  -6

َّ حْٓ  حُٔلؼٍٞ ٝاًح هَأص حُوَإٓ ؿؼِ٘خ ر٤٘ي ٝر٤ٖ ح٣ٌُٖ ) :ٗلٞ هُٞٚ طؼخ٠ُ. خػَحُلٓل

 (، ٝكو٤وش ًُي ٢ٛ "كـخرخ ٓخطَح"، ٧ٕ حُلـخدال ٣ٕٞٓ٘ٞ رخ٥هَس كـخرخ ٓٔظٍٞح

 . َُ ظَ ْٔ َُ ٝال ٣ُ ظُ ْٔ َُ حُٔز٢٘ ُِٔؼِّٞك٣َ ، ٝحُلؼَ حُٔز٢٘ حُلخػَ ٓ٘ٚ ح٣ْٜٓخؽ  ٔخ ىحّ حُلؼ

ََ حُلـخُد ٤ٗجخ" ط٤َٜ "حُلـخد   كبٕ حْٓ حُٔلؼٍٞ ُِٔـٍٜٞ ٣ٜخؽ ٓ٘ٚ ظَ َٓ ؿِٔشَ "

٤ٗجخ"، ٌٝٛح طؼز٤َ كو٤و٢، أٓخ اًح هِ٘خ "حُلـخد ٓٔظٍٞ" كٜٞ ٓـخُ ػو٢ِ، ٧ٕ  ٓخطَ

ََ ٛٞ ح٢ُ٘ء، ٝإٔ ح١ٌُ  ُٓظِ ََ حُلـخُد"، ٝحُٞحهغ إٔ ح١ٌُ  ُٓظِ أَٛ حُـِٔش ٤ٌٕٓٞ "

ََ ٛٞ حُلـخدُ  ظَ (، كخُٔوٜٞى ٛٞ خاٗٚ ًخٕ ٝػيٙ ٓآط٤. ٝٓؼخٍ ًُي هُٞٚ ؿَ ًًَٙ: )َٓ

  "آط٤خ"، ٧ٕ حُٞػي ٣َؤط٢ ٝال ٣ُئط٠َ رٚ، ك٘وٍٞ "أَط٠ حُٞػي" ٤ُْٝ "أُط٢َِ حُٞػي".

 

   ،ٝٗٞى إٔ ٗ٘زٚ ك٢ ح٧ه٤َ ػ٠ِ إٔ ػٔش طيحهال ر٤ٖ حُٔـخُ حُؼو٢ِ ٝحالٓظؼخٍس

هظَف اُلخم ٌٛح حُٜ٘ق ٖٓ حُٔـخُ رخالٓظؼخٍس ح٤ٌُ٘ٔش، كظ٠ إٔ حٌُٔخ٢ً ح

٤ٌ٘ٔش ا٠ُ ٛ٘ل٤ٖ، ٛ٘ق ٓلٌّٞ رو٣َ٘ش أَٓ ٓويٍ اً ٣ٜ٘ق حالٓظؼخٍس حُ

٢ٔٛٝ، ٝٛ٘ق ٓلٌّٞ رو٣َ٘ش أَٓ ٓلون. ك٤غ ٣وٍٞ ػٖ حالٓظؼخٍس 

أَٓ ٓويٍ ٢ٔٛٝ، ًخ٤ٗ٧خد ٠ٌ٘ ػٜ٘خ ط٘ؤْ ا٠ُ: ٓخ ه٣َ٘ظٜخ ح٤ٌُ٘ٔش: "ٝحُٔ

ك٢ ٝهُٞي: أ٤ٗخد ح٤ُ٘ٔش، ًٝ٘طوض، ك٢ هُٞي: ٗطوض حُلخٍ رٌٌح، أٝ أَٓ 

: أٗزض حَُر٤غ حُزوَ، ًٝخُِّٜ، ك٢ هُٞي: ِّٛ ٓلون، ًخ٩ٗزخص، ك٢ هُٞي

 (. 401ٙ: "ٓلظخف حُؼِّٞ"، ح٤ٓ٧َ حُـ٘ي". )

 

 

 
 
 


