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 "القاهر عبد إلى سًبويه من"  النظــــم نظرية تطــــور مراحـــل
 الملخص :

 املطاسٌ املتٛاضع ايبشح ٖصا غٝتٓاٍٚ

 َتتابع١ يبٓات ؾهًت اييت ٚاإلغٗاَات

 يٓعط١ٜ اهلطَٞ ايبٓا٤ َساَٝو يف َٚتٓا١َٝ

 ٜأتٞ عٓٗا اؿسٜح نإ إٔ َٓص ، ايٓعِ

 َٔ بؿ٤ٞ َٚصشٛبّا غٝبٜٛ٘، عٓس عطضّا

 ٚايطَاْٞ قتٝب١ ٚابٔ اؾاسغ عٓس ايٛعٞ

 ع٢ً َعاملٗا بطظت ست٢ ،...دين ٚابٔ ٚقسا١َ

 ْطذت ثِ اؾباض، عبس ايكاضٞ ٜسٟ

 ايكاٖط عبس عٓس ٚاغتكطت ٚبػكت

 .اؾطداْٞ

 

 

 
Abstract  

This study aims at highlighting  the 

phases and contributions which was 

the cornerstone of the hierarchal 

development of the theory of  

structuring of the sentences since the 

talk about it by Sibaweeh  was  

marginal, yet  accompanied with 

some sort of awareness in Al Jahid's, 

Bin Khuttabah's, Al-Bajillani's , AL 

Rumani's, Khuddamah's and Bin 

Jinni's, however;. It became mature, 

famous and well-established with 

the rise of its principles by Judge , 

Abdualljabbar.  

 

 َٔ ٚدست٘ َٚا ايٓعِ، ْعط١ٜ إٜطاح بعٜاز٠ اإلغٗاّ يف ايطغب١ ٖٛ ايبشح ٖصا يهتاب١ زاؾعٞ

 سصط َٔ ٚاملتتبع ايكاض٨ ٚهسٙ أدسٙ َٚا ايٓعِ، ْعط١ٜ ٚتطٛض ْؿأ٠ َطاسٌ َعطؾ١ يف قصٛض

 إبساعات٘ َٔ ٚأْٗا ، غٛاٙ زٕٚ إيٝ٘ ْٚػبتٗا ، ٚسسٙ اؾطداْٞ ايكاٖط عبس ع٢ً ايٓعِ ْعط١ٜ

 ايكاٖط عبس إهلاّ ؾطٌ ايْٝٛإ ؾ٬غؿ١ إىل ٜٓػبٛا إٔ أْاؽ ًٜبح ٫ ثِ احملط١، ٚابتهاضات٘

 تًو إىل ٜصٌ إٔ ي٘ تأتٍ ٢ نٝـ -ٖ٪٤٫ ظعِ عػب - ٚإ٫ ، بِٗ تأثطٙ أٚ ، ايٓعط١ٜ هلصٙ

 ، غابك١ أغاغات زٕٚ ؾذأ٠ ٖهصا ايؿص٠، ايٓعط١ٜ ٖصٙ ابتهاض يف ٚايسق١ ايعبكط١ٜ َٔ ايػا١ٜ

: َعا ايتُٖٛني يصٜٓو زؾعّا ايبشح ٖصا ؾهإ ؟..شيو إىل ٜصٖب َٔ عًٝٗا ٜطتكٞ َٚساَٝو

 عبس دٗس َٔ تكًٌٝ ؾٝ٘ ٚيٝؼ. بايْٝٛإ تأثط ٚنْٛ٘ ، ايٓعِ ْعط١ٜ َبتهط ايكاٖط عبس نٕٛ

 ٚا٫عرتاف ، غبكٛٙ ايصٜٔ ايعًُا٤ إْصاف باب َٔ بٌ نَّا عبكطٜت٘، َٔ اْتكاص أٚ ايكاٖط،
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 ؾكس ، ؾطٌ عًٝ٘ هلا يهٔ ايكاٖط، عبس دٗٛز أَاّ َتٛاضعّا أنجطٖا نإ ٚإٕ ، ظٗٛزِٖ

 يعبس أعطٝت ٚقس. ايباشر بٓا٤ٙ عًٝ٘ ب٢ٓ ٚأغاغّا اٖتس٣، ب٘ َٚٓاضا ي٬ضتكا٤، غًُّّا ي٘ ؾَهًت

 ايتكًٌٝ َكصس١ٜ يتِٖٛ ٚزؾعّا ، ٚإبساع٘ ؾٗٛزٙ ٚؾا٤ غريٙ َٔ أنجط ايبشح َٔ َػاس١ ايكاٖط

 .إلاظٙ ععِٝ َٔ

 ايٛعٞ غًِ يف زضد١ َٓٗا نٌ ؾهٌ اييت ٚتٓعرياتِٗ ٚأقٛاهلِ ايعًُا٤ دٗٛز بتتبع ٚغأقّٛ -

 َصشٛب ، َتساخٌ غري َتتابع تػًػًٞ مٛ ع٢ً ، ايٓعِ ْعط١ٜ عًٝ٘ ْطذت ايصٟ ايػًِٝ

 َٔ ايجاْٞ ايٓصـ َٔ ابتسا٤ ، ٚاقتصاز بإهاظ قُٝت٘ ٚبٝإ شيو ٚؼًٌٝ ، املكاض١ْ َٔ بؿ٤ٞ

 َع املػتكِٝ ٖٛ ايتاضىٞ ٚاملٓٗر. اهلذطٟ اـاَؼ ايكطٕ َٔ ايجاْٞ ايٓصـ إىل ايجاْٞ ايكطٕ

 .خطٛات٘ َٔ ٚاغتؿست ، ؾايتعَت٘ ، ؾانًت٘ ع٢ً َٚا ايبشح ٖصا

 مذخــل :

دا٤ ايكطإٓ ايهطِٜ ؾأعذع ايعطب بتأيٝؿ٘ ايعذٝب ْٚعُ٘ ايبسٜع، ؾاْؿػًٛا ب٘ ، 

أِْٗ ؾص ًٛا ايكٍٛ يف إعذاظٙ ْٚعُ٘ ٚاْبجكت هلِ َٓ٘ نجري َٔ ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ، َٚٔ شيو 

ٚتأيٝؿ٘ ، ٚٚصؿٛا شيو ٚصؿا عاَّا َٚػٗبّا ، ٚتٛايت دٗٛز عًُا٤ املػًُني ػاٙ ايكطإٓ 

ؾؿػطٚا تطانٝب٘ ٚأٚد٘ قطا٤ات٘ ، ٚقاَٛا بٛضع عًُٞ )ايٓشٛ( ٚ)ايًػ١( ؿُاٜت٘ ٚايتُهٔ َٔ 

َٚٔ شيو َا تطايعٓا َٔ آضا٤  ؾُٗ٘ ; ؾؿذع شيو ع٢ً ايتأيٝـ سٍٛ ايكطإٓ ، ٚايؿعط ٚايبٝإ ،

ً  ـ ؼاٍٚ تًو اٯضا٤ إٔ تتصٛض أغطاضٙ  ق١ُٝ سٍٛ ايٓعِ ايعطبٞ ـ بٛصؿ٘ َصطًشا ْصٝا

 .(1)ٚتهؿـ ب٬غت٘

َٚعًّٛ إٔ ا٫ٖتُاّ بايٓشٛ ْؿأ يف ظ٬ٍ ايبشح عٔ ايصٛاب ٚاـطأ يف ا٭زا٤ ، ثِ 

اص١ ، بعس إٔ َطت ايًػ١ تطٛض ٖصا ا٫ٖتُاّ مبشاٚي١ إلعطا٤ ب١ٝٓ ايرتنٝب أُٖٝت٘ اـ

مبطاسٌ م١ٜٛ اغتٛعبت ؾٝٗا بعض ايجكاؾات )٫غُٝا َا ٜتعًل مبذاٍ املٓطل ٚعًِ ايه٬ّ( 

اييت بػببٗا قاّ ايٓشا٠ يف ٚد٘ املٓاطك١ ، َ٪نسٜٔ إٔ ١َُٗ صٓاعتِٗ ٖٞ ايبشح عٔ املع٢ٓ 

هًُات ، َٚٔ ثِ بايسضد١ ا٭ٚىل ، ٚيٝؼ ا٭َط َكصٛضاً ع٢ً فطز ا٫ؾتػاٍ بتػري أٚاخط اي

ا٫ٖتُاّ بايع٬ق١ املتٓٛع١ بني ايهًُات ثِ بني اؾٌُ. ؾايًػ١ ايعطب١ٝ شات مسات ٚخصا٥ص 

تٓب٘ هلا أٚا٥ٌ ايٓشا٠ ، نُا اٖتُٛا بايرتانٝب ، ٚأزضنٛا إٔ اـرب٠ بٗصٙ ايرتانٝب ٖٞ يف 

ً  ب ني َا ٜػ٢ُ ايٛقت شات٘ خرب٠ با٭غطاض ، أٚ بتعبري آخط أزضى ايٓشا٠ إٔ ٖٓاى اضتباطا

بايرتانٝب ، َٚا ٜػ٢ُ باملعاْٞ ٚا٭ؾهاض; ٚاضعني يف تأيٝؿاتِٗ ق٠ٛ اضتباط ايع٬ق١ بني 

 ايؿهط ٚايًػ١ .

                                                           
 وما بعذها.  1/7، 1984يىظر : بالغت الىظم العربي د. عبذالعسيس عبذاملعطي عرفت عالم الكخب بيروث  . 1
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(1) 

ٖـ( ايصٟ أزضى أثط تأيٝـ ايهًُات يف َع٢ٓ ايٓص ٚقاّ بؿطح 181ْٚبسأ بػٝبٜٛ٘ )ت 

نجريّا َٔ بعض ايعباضات يف نتاب٘ يٝٛضح ايٛد٘ ايصٟ ٜػتكِٝ عًٝ٘ املع٢ٓ ، نُا ؾطح 

ِّ (2)أغايٝب ايٓؿٞ ٚا٫غتؿٗاّ ٚايؿطط ٚايتكسِٜ ٚاؿصف ، قاٍ: "ٖصا باُب ا٫غتكا١ََ َٔ ايه٬

ٌ ، ٚقاٍ، َٚػتكِٝ نصب، َٚػتكِٝ قبٝح، َٚا ٖٛ قاٍ  ٌِ سػٔ ٚاإلساي١َ : ؾُٓ٘ َػتكٝ

 نصب".

 ؾأَا املػتكِٝ اؿػٔ ؾكٛيو : أتُٝتو أَؼ ، ٚغآتٝو غسّا. 

 ض أٍٚ ن٬َو بآخطٙ ، ؾتكٍٛ : أتٝتو غسّا ٚغآتٝو أَِؼ .ٚأَا احملاٍ ؾإٔ تٓك

ٌ  ، ٚؾطبت َا٤ ايبشط، ٚمٛٙ .  ٚأَا املػتكِٝ ايهصب ؾكٛيو: س ًُُت اؾب

ٚأَا املػتكِٝ ايكبٝح ؾإٔ تطع ايًؿغ يف غري َٛضع٘ ، مٛ قٛيو: قس ظٜسّا ضأٜت، ٚنٞ ظٌٜس 

 ٜأتٝو، ٚأؾباٙ ٖصا .

َْؼ ٚأَا احملاٍ ايهصب ؾإٔ تكٍٛ: غٛف  . (3)أؾطب َا٤ ايبشط أ

ؾًٓشغ إٔ غٝبٜٛ٘ ٜكِٝ َساض ايه٬ّ ع٢ً تأيٝـ ايعباض٠ ، َٚا ؾٝٗا َٔ سػٔ أٚ قبح ، 

ٜٚعس ٚضع ا٭يؿاظ يف غري َٛضعٗا زي٬ّٝ ع٢ً قبح ايٓعِ ٚؾػازٙ ، ؾكٛيو: قس ظٜسّا ٚنٞ 

يؿػاز يف ايٓعِ ظٜسّا ٜأتٝو ميجٌ قبشّا يًه٬ّ ٚؾػازّا يًٓعِ ، ٚإشا نٓا ٫ ْعطف إٔ شيو ا

َطدع٘ إىل عسّ دٛاظ زخٍٛ )قس، ٚنٞ( ع٢ً ا٭مسا٤، ؾإْٓا مؼ شيو بأشٚاقٓا ْٚػتؿعطٙ 

بٓؿٛغٓا، ٚيف ٖصا قٍٛ عبس ايكاٖط: بإٔ "ايٓعِ تٛخٞ َعاْٞ ايٓشٛ يف َعاْٞ ايهًِ ٚإٔ 

 (.4)تٛخٝٗا يف َتٕٛ ا٭يؿاظ قاٍ"

ٚاضشّا يف أبٛاب نتاب٘،  ٚقس نإ اٖتُاّ غٝبٜٛ٘ بٓعِ ايه٬ّ ٚتٓػٝل ايعباضات

َٓٗا: اٖتُاَ٘ عطٚف ايعطـ ٚأثطٖا يف صش١ ايٓعِ أٚ ؾػازٙ، ٚتكسِٜ املػ٪ٍٚ عٓ٘ بعس أزا٠ 

 ا٫غتؿٗاّ، ٚإخباض ايٓهط٠ عٔ ايٓهط٠ .

ٚسسٜج٘ عٔ َؿّٗٛ ايٓعِ ٜأتٞ ملطاعا٠ أسٛاٍ ايٓشٛ، ؾٗٛ ٜط٣ إٔ يهٌ اغتعُاٍ َعٓاٙ، 

عٓ٘ تػٝري املع٢ٓ ، ٖٚٛ ٫ ٜبعس يف شيو عٔ َع٢ٓ ايٓعِ ٚإٕ  ٚإٔ تػٝري ا٫غتعُاٍ ٫ بس إٔ ٜٓؿأ

مل ٜػُ٘ بامس٘; ٭ٕ اؾ١ًُ هلا ز٫ي١ شات١ٝ أٚ َٛضٛع١ٝ أٚ سسث١ٝ، نُا إٔ اؾ١ًُ برتانٝبٗا 

املتٓٛع١ ا٭ٚضاع ٚاملؿاِٖٝ ٜتُٝع نٌ يٕٛ َٔ أيٛاْٗا بكصس ٜتعني َٔ خ٬ٍ ايع٬قات املرتابط١ 

بٗا ايرتنٝيب ٜكصس َٓ٘ ايبشح يف قٛاعس تطابط ايه٬ّ ٚتأيٝـ َٔ ايتشاّ ايهًُات، ؾذاْ

                                                           
 .1/127، 1دار الجيل بيروث،ط 1جحليم عبذالضالم دمحم هارون ط .هخاب صيبىيه ،  2
 .26ـ1/25.الضابم هفضه  3
 .276، بيروث، دار املعرفت، ص 1982.دالئل إلاعجاز،  عبذ اللاهر الجرجاوي، جصحيح دمحم رشيذ رضا،  4
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اؾ١ًُ: نايتكسِٜ ٚايتأخري ٚايصنط ٚاؿصف ، ؾ٬ تصنط ن١ًُ يف ايكطإٓ إ٫ إشا  اقتطاٖا  

ايػٝام، ٚتطًبٗا ايٓعِ ، ٫ٚ ؼصف ن١ًُ يف ايكطإٓ إ٫ ٚسصؾٗا أبًؼ ٚأْػب، ٚأنجط تطابطّا 

ايؿ١ٝٓ املعذع٠; ٭ٕ ْعِ ايكطإٓ أضؾع أمناط ايه٬ّ، َٚٔ ثِ يف ا٭غًٛب، ٚإسهاَّا يًُبايػ١ 

ؾ٬ سؿٛ ٫ٚ تطٌٜٛ ٜؿػس ب٘ املع٢ٓ، أٚ ٜرتتب عًٝ٘ املًٌ، ٫ٚ اختصاض تػتػًل ب٘ ا٭ؾهاض 

ٜٚعػط َع٘ ايؿِٗ، بٌ يهٌ َكاّ َكاٍ، ٚيهٌ َٛقـ منط عذٝب َٔ ايٓعِ ، عٝح تتساع٢ 

املعاْٞ، ٚتكتطٝ٘ ا٭ؾهاض ست٢ تتُاغو يف َٛاضعٗا ا٭يؿاظ تساعّٝا طبٝعّٝا ٚؾل َا تتطًب٘ 

اييت ٦ٖٝت هلا، ؾايصنط ي٘ فاي٘ يف ايصٝاغ١ ايكطآ١ْٝ، ٚيًشصف فاي٘ ٖٛ اٯخط، ٚٚضا٤ 

نٌ َُٓٗا َٔ املعاْٞ اإلضاؾ١ٝ َا ٜ٪نس ؾهط٠ ايٓعِ ايكطآْٞ ،ايصٟ ب٘ ٜتعًل َٓاط 

 اإلعذاظ.

س ، اهلل ايصُس " مما شنط ؾٝ٘ املػٓس ٚاْعط ـ إٕ ؾ٦ت ـ قٛي٘ تعاىل: "قٌ ٖٛ اهلل أس

إيٝ٘  أٚ املبتسأ، ؾإْو تط٣ إٔ اغِ اؾ٬ي١ قس شنط يف اؾ١ًُ ايجا١ْٝ، يٝػتكط يف ايٓؿؼ 

َطتبطّا غربٙ، ٚيٝؿٝس يتعطٜؿ٘ ٚتعطٜـ اـرب أْ٘ كصٛص بإٔ ٜكصسٙ ايٓاؽ يف سٛا٥ذِٗ، 

إيٝ٘ بايًؿغ ايصطٜح زٕٚ ايطُري ٜٚتطًعٛا إيٝ٘ يف ًَُاتِٗ ْٚٛاظهلِ، نُا إٔ إعاز٠ املػٓس 

ٜؿعط بجبٛت اـرب يف ايٓؿؼ  ٚمتهٝٓ٘ َٔ فاَع اإلْػإ ، باإلضاؾ١ إىل شيو ايتٓاغل 

 املٛغٝكٞ ايصٟ ٜتطح يف شنط يؿغ اؾ٬ي١ ، ٚايصٟ ىتٌ يٛ اغتعطٓا عٓ٘ بايطُري. 

. ٖٚصا ايؿطط ٜعين ايتأيٝـ (5)ٜٚصنط إٔ َٔ ؾطٚط اؾ١ًُ عٓس اؾُٗٛض اإلغٓاز

ايصٟ ٜعين ؼابو ايٓص ٚغبه٘ َٔ خ٬ٍ ع٬قات أضنإ اؾ١ًُ زاخًّٝا، ٚع٬ق١ اؾٌُ 

 ببعطٗا ; مما وكل ايطبط ايٛثٝل بني ايتأيٝـ ٚايٓعِ. 

ٚإشا عسْا إىل َعادِ ايًػ١ ٚدسْا ايتٛيٝـ َٔ ا٥٫ت٬ف ٖٚٛ اؾُع بني عسز َٔ ا٭ؾٝا٤ 

ايٓص اؾًُٞ آُت َٔ عامل ايًػ١ نايه١ًُ، ٚاؾطؽ املٛغٝكٞ يف صٝاغ١ ٚاسس٠; ٭ٕ 

ِٕٛ ايٓػل املطًٛب َٔ  ٚا٭ٚظإ ٚايكٛايف، ٖٚصٙ ايعٓاصط ٫بس إٔ تتؿاعٌ ؾٝ٘ ٚتتآيـ يته

ايتٛاؾل املعٟٓٛ ٚاؾُايٞ ٚايؿين. ٚيٓا إٔ ْؿِٗ ايػٝام بٛصؿ٘ اَتسازّا خطّٝا َٓعُِّّا يًه٬ّ 

اييت وتٜٛٗا ٖصا ايػٝام ٫بس ؿًكاتٗا إٔ ترتابط نٕٛ َٚٓعَُّّا ب٘، ٚبػ٬غٌ ايه٬ّ 

 ايرتابط ؾطط املع٢ٓ، ٚا٫تصاٍ بػري ايرتابط ٜصبح اْؿصا٫ّ.

( ايػابل ٜكاضب صٓٝع عبس ايكاٖط ايصٟ 181ٚإشا أَعٓت ايٓعط ػس صٓٝع غٝبٜٛ٘)ت

ػس٠ ٖٛ أٜطّا بسٚضٙ آثط تٛدٝ٘ زضاغت٘ إىل َا بني َؿطزات ايًػ١ َٔ ع٬قات بٛصؿٗا ف

                                                           
 . 23/ 1ـ  يىظر: هخاب صيبىيه.5
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يًٓؿاط ايعكًٞ َٚصٛض٠ ي٘. ٖٚصٙ ايع٬قات بسٚضٖا يٝػت غ٣ٛ إَهاْات ايٓشٛ ايرتنٝب١ٝ، 

 اييت ؽًصٗا َٔ ؾٛض٢ ا٭يؿاظ ٚعؿ١ٜٛ ايتعبري . 

ٚايٓعِ يف دٖٛطٙ ٜتصٌ باملع٢ٓ َٔ سٝح ٖٛ تصٛض يًع٬قات ايٓش١ٜٛ، نتصٛض 

ملع١ٜ َٔ ٚضا٤ شيو ٚؾل َٛقع ع٬قات اإلغٓاز بني ايؿعٌ ٚاملؿعٍٛ ٭دً٘.. إخل . ثِ تأتٞ ا

ايهًُات بعطٗا َٔ بعض، ٚاغتعُاٍ بعطٗا َع بعض ٫ٚ بس َٔ زخٍٛ ايتٓعِٝ ايٓشٟٛ 

يٝتشكل اهلسف ايٓعُٞ بػري إغؿاٍ يًذٛاْب ايس٫ي١ٝ، بٌ إٕ غٝاب ايرتنٝب ايٓشٟٛ ٜ٪زٟ 

أ١ٜ ق١ُٝ  بايططٚض٠ إىل ؾكسإ اؾٛاْب ايس٫ي١ٝ; ٭ٕ ا٭يؿاظ تصبح أؾتاتا َبعجط٠ ٫ متجٌ

ِْٛت ْػكّا قهُّا     ز٫ي١ٝ، يف سني أْٗا يف ايٛضع ا٭ٍٚ ن

(2) 

ٖـ(ؾكس ؾِطم بني ْعِ ايكطإٓ ٚتأيٝؿ٘، ْٚعِ غا٥ط ايه٬ّ 259ٚأَا اؾاسغ )ت

َ ٔ عطف ايكصٝس َٔ  ٚتأيٝؿ٘، ٜكٍٛ: "ؾًٝؼ ٜعطف ؾطٚم ايٓعِ ٚاخت٬ف ايبشح ٚايٓجط إ٫ 

ُِؼ ٚا٭غذاع   .(6)ٚاملعاٚز َٔ املٓجٛض ٚاـطب ٚايطغا٥ٌ"ايطدع، ٚاملد

نُا ؼِسخ  عٔ ايه١ًُ ٖٚٞ إسس٣ َؿطزات ايٓعِ، ٚاؾرتط يؿصاستٗا إٔ تهٕٛ 

 .(7)بط١٦ٜ َٔ تٓاؾط اؿطٚف ست٢ تبسٚ نأْٗا سطفٌ  ٚاسٌس

ؾُٝهٔ ايكٍٛ إٕ اؾاسغ نإ ٜط٣ إٔ )ايٓعِ( ضِ يؿغ إىل يؿغ بٓا٤ً ع٢ً تٓاغل 

َعاْٝٗا ع٢ً ايٛد٘  ايصٟ ٜكتطٝ٘ ايعكٌ. غ٬ف ايؿهط٠ ايٛاضش١  ز٫٫ت ا٭يؿاظ ٚت٬قٞ

يسٜ٘. إٕ ؾهط٠ ايٓعِ عٓسٙ يؿع١ٝ تعتُس ع٢ً سػٔ ايصٛؽ، ٚنُاٍ ايرتنٝب، ٚزق١ تأيٝـ 

ايًؿغ ٚسػٓ٘ ٚبٗا٤ ضْٚك٘ ، ست٢ إْ٘ قِسَ٘ ع٢ً املع٢ٓ ؾٗٛ ايكا٥ٌ: "املعاْٞ َططٚس١ يف ايططٜل 

ٟ ٚايكطٟٚ، ٚإمنا ايؿإٔ يف إقا١َ ايٛظٕ، ٚؽري ايًؿغ، ٜعطؾٗا ايعذُٞ ٚايعطبٞ ٚايبسٚ

ٚغٗٛي١ املدطز، ٚنجط٠ املا٤، ٚيف صش١ ايطبع ٚدٛز٠ ايػبو ; ؾإمنا ايؿعط صٓاع١، ٚضطب 

 .(8)َٔ ايٓػر، ٚدٓؼ َٔ ايتصٜٛط"

ٚايعباض٠ ٜربظ ؾٝٗا امٝاظ اؾاسغ إىل سػٔ ايصٝاغ١ يف ا٭زب; ٭ٕ ا٭زب عٓسٙ 

ايصٟ ٜعتُس ع٢ً َتا١ْ ْػذ٘ ٚبطاع١ تؿهًٝ٘ "ؾإمنا ايؿعط صٓاع١،  صٓاع١ نصٓاع١ ايٓػٝر

 . (9)ٚضطب َٔ ايٓػر، ٚدٓؼ َٔ ايتصٜٛط"

                                                           
 .16الكخاب العربي صـ العثماهيت عمرو بن بحر جحليم عبذالضالم هارون دار. 6
 .1/67،  1991البيان والخبيين جحليم عبذالضالم دمحم هارون  دار الجيل ،بيروث . 7
 .132وا 3/31،   1938الحيىان عمرو بن بحر جحليم عبذالضالم هارون مكخبت الحلبي وأوالده ،ط . 8
 الضابم هفضه.. 9
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يهٔ ٌٖ َع٢ٓ شيو إٔ اؾاسغ ٌُٜٗ املعاْٞ أٚ ٜكًٌ َٔ ؾأْٗا..؟ نَّا بٌ دا٤ شيو 

 اؿهِ َٔ اؾاسغ  ضز٠ ؾعٌ إظا٤ املػا٠٫ يف ؾإٔ املعاْٞ اؿه١ُٝ ٚإُٖاٍ ؾ١ٝٓ ايه١ًُ يف

ايٓص ايؿعطٟ، ٚإ٫ يٛ متعٓا يف قٛي٘: ايػابل ٫غتهٓٗٓا أَطّا غا٥طّا يف ا٭عُام: ؾُؿّٗٛ 

"ايٓػر" ٜصسض عٔ ٚعٞ تطاثٞ قازض ع٢ً انتٓاٙ ػًٝات ايتذطب١ اإلبساع١ٝ يف ض٤ٛ ْعاّ 

ايع٬قات. ٚتأتٞ إؾاض٠ اؾاسغ إىل "ايٓػر" إميا٤ً إىل ػاٚظ ثٓا١ٝ٥ ايًؿغ ٚاملع٢ٓ بٛصؿٗا 

 ١ٝ ْص١ٝ تكسّ ايٛسس٠ ايعط١ٜٛ ٚتعًٞ ق١ُٝ ايٓػل يف اتػام عٓاصط ايٓص.زضاغ

ٌ عٓس اؾاسغ َعٝاضّا وكل ا٫غتكا١َ مّٜٛا ٚز٫يّٝا يف ٜؿهِّ ٚع٢ً ٖصا ؾايٓػر:

ض٤ٛ قاعس٠ ايرتابط ٚإسهاّ ايصٓع١ تٛخّٝا يس٫ي١ ا٫ْتعاّ بني أدعا٤ ايعٌُ ايؿعطٟ. ٚشيو 

تٓاغل اإلَهاْات ايتعبري١ٜ ؿؿغ ايع٬قات ؾُٝا بني  ٜ٪زٟ إىل تؿاعٌ ز٫يٞ ٜؿطٞ إىل

ايسٚض ايٛظٝؿٞ يهٌ عٓصط يف بٓا٤ ْص َتؿابو  ٞؾٝٓعِ ايػٝام املٛقع عٓاصط ايرتنٝب،

"ٚقاٍ عُطٚ بٔ ؾأ ٫بٔ  ايع٬قات. ٚيف ٖصا ايصسز ٜػٛم اؾاسغ قص١ تسٍ ع٢ً ٖصا املع٢ٓ:

ٍِ ِ  َٓو، أْا أؾعُط ي٘: ع ٚ ُي  ٚأْت تكٍٛ ايبٝت ٚابٔ عُ٘، أقٍٛ ايبٝت ٚأخاٙ، ٭ْٞ قاٍ: ؟..قاٍ 

ٚبصا لعّ بايكٍٛ إٕ  اؾاسغ اعتُس ع٢ً "ْعط١ٜ  .(11)ؾذعٌ ايبٝت أخا ايبٝت إشا أؾبٗ٘"

 ط عٓٗا بايتُاغو ايٓصٞ:يًُؿاض١ً ٚاؿهِ ع٢ً مجاٍ ايٓص ايؿعطٟ اييت عِب ايع٬قات"

تسٍ ٖصٙ ايٓعط٠ ع٢ً ٚعٞ تطاثٞ ٜطَٞ ٚأْت تكٍٛ ايبٝت ٚابٔ عُ٘( ٚ )٭ْٞ أقٍٛ ايبٝت ٚأخاٙ،

إىل تأصٌٝ ايعٌُ اإلبساعٞ ع٢ً أْ٘ تؿهٌٝ عطٟٛ ٜكتطٞ قسضا َؿرتنَا َٔ ايت٬ظّ ايس٫يٞ 

امل٪يـ يبٓا١ٝ٥ ايٓص. ٚقس تعسزت آضا٤ ايباسجني يف إظٗاض َٛقـ اؾاسغ َٔ ايًؿغ ٚاملع٢ٓ ، 

  .غري شيوآخطٕٚ ؾري٣ بعطِٗ أْ٘ قسّ ايًؿغ ع٢ً املع٢ٓ ٜٚط٣ 

ٚبعس تتبع أقٛاٍ اؾاسغ اييت تٓاٍٚ ؾٝٗا ايبٓا٤ ايػٝاقٞ ع٢ً مٛ أٚ آخط ميهٔ ايكٍٛ 

إٔ ْعطت٘ تبس٣ ا٥ت٬ف ايًؿغ ٚاملع٢ٓ ع٢ً  َٛقؿ٘ سٍٛ ايًؿغ ٚاملع٢ٓتؿػري  : ٚيعً٘ ايصٛاب يف

يًشػٔ ايب٬غٞ املتطُٔ تطابكُٗا يف قإْٛ ٜ٪زٟ إىل ْعاّ َساٙ  ١ٝ تٛخّٝا٥مٛ ٜتذاٚظ ايجٓا

 طٝٗا ايػٝام .كتمما ٜعطٞ ايعٌُ ا٭زبٞ ق٠ٛ تطنٝب١ٝ ٜ ٫ْػذاّ،ا

ٜٚ٪ٜس ٖصا املٓش٢ َا ٜكسَ٘ اؾاسغ يف انتٓاٙ ػًٝات املطابك١ بني ايًؿغ َٚعٓاٙ 

ا٭يؿاظ َ٪ز١ٜ املسيٍٛ مبا ٜٓاغب٘ َٔ ايًؿغ ؾٝٗا َطاعا٠ يًُكاّ ع٢ً صٛض٠ َؿان١ً تأتًـ 

   .(11)نإ يتًو اؿاٍ ٚؾكّا" ٚأعطب عٔ ؾشٛاٙ، عٓاٙ،"َٚت٢ ؾانٌ ـ أبكاى اهلل ـ شيو ايًؿغ َ

                                                           
 .1/22يل، بيروث البيان والخبيين جحليم عبذالضالم هارون، وشر دار الج. 11
 .2/7البيان والخبيين . 11
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ٚضْصس ع٬ق١ املطابك١ بني ايًؿغ َٚسيٛي٘ ٜٛضح إٔ متاغو ايًؿغ ٚاملع٢ٓ ٜكسّ َعٝاضا  

نُا ٜعبِّط عٔ ٖصا املعٝاض  ْكسّٜا ٜتصـ بايرتابط ٚإسهاّ ايصٓع١ يف ايٓعط إىل ايعٌُ ا٭زبٞ،

ؾإٕ سل  ٢ٓ نا٬َّ ؾًًٝتُؼ ي٘ يؿعّا نطميّا،"َٔ أضاز َع بؿط بٔ املعتُط بؿهط٠ ْصٗا:

 .(12)َٚٔ سكُٗا إٔ تصُْٛٗا عُا ٜؿػسُٖا ٜٚٗذُٓٗا" املع٢ٓ ايؿطٜـ ايًؿغ ايؿطٜـ،

عٗط اؾاسغ َ٪َّٓا بٗصا ايطأٟ ، ؾٗا ٖٛ بعس ْكً٘ قٍٛ بؿط ايػابل ٜكٍٛ ؾاضسا ٜٚ

بعٝسا عٔ ا٫غتهطاٙ  "ؾإشا نإ املع٢ٓ ؾطٜؿا ٚايًؿغ بًٝػا ٚنإ صشٝح ايطبع، :َٚ٪ٜسّا 

َٚٓعٍ ٖا عٔ ا٫خت٬ٍ َصّْٛا عٔ ايتهًـ صٓعا يف ايكًٛب صٓٝع ايػٝح يف ايرتب١ 

 .(13)ايهطمي١"

 يٝؼ يصاتٗا بٌ اختٝاض ايكِٝ ايتعبري١ٜ اؾاسغ ٜ٪نس ع٢ً َٔ خ٬ٍ ٖصا نًص إٔ

 بططٜك١ ؼكل ايتٓاغل ايس٫يٞ تٛخّٝا يٛضع ايًؿغ املٛضع ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘.

عباض٠ اغتٓسٚا إىل  ّ ايًؿغ ع٢ً املع٢ٕٓ ايصٜٔ شٖبٛا إىل إٔ اؾاسغ قِسٛايباسجٚ

ٚإمنا ايؿإٔ يف إقا١َ  ايٛظٕ  "املعاْٞ َططٚس١ يف ايططٜل ٜعطؾٗا ايعذُٞ ٚايعطبٞ، اؾاسغ:

ٔ إٔ اؾاسغ ٜطَٞ إىل ٚيف صش١ ايطبع ٚدٛز٠ ايػبو" بٝس إٔ ٖصا ايٓص ٜبِّ ٚؽري ايًؿغ،

ٜٚعٗط إٔ ق١ُٝ ايعٌُ ا٭زبٞ يف  ١َ ٚاملطاَني ايه١ًٝ اييت ٜٓتكٞ َٓٗا املبسع،املعاْٞ ايعا

ٜػتٓس يف تكسٜط ٖصا ا٭صٌ إىل قاعس٠ َساضٖا سػٔ اختٝاض ، ٚططٜك١ ا٭زا٤ يًُع٢ٓ املطاز 

٭ٕ املبسع ىتاض َا ٜٓاغب٘ َٔ ا٭يؿاظ املٓاغب١ مبكتط٢  ايتعبري ٚؾل َا ًٜٝل بػٝام اؿاٍ;

اؼاز عٓاصط ايصٝاغ١ بسق١  ٢تب٢ٓ ع٢ً ايت٬ظّ بني ايًؿغ َٚعٓاٙ سني ٜطاع اؿاٍ يططٜك١

 تتٛخ٢ ايططم ايس٫ي١ٝ بططٜك١ ايٓعِ يف ض٤ٛ املع٢ٓ ايص٣ ٜكصسٙ املبسع .

(3) 

ٖـ(ؾٓذسٙ  276ْٚصٌ إىل ابٔ قتٝب١)قُس بٔ عبساهلل بٔ َػًِ بٔ قتٝب١ ايسٜٓٛضٟ ت)

إش دعٌ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ايٓعِ ايكطآْٞ خاص١  ٜتشسخ عٔ ايٓعِ ايعطبٞ َٔ خ٬ٍ سسٜج٘ عٔ

 ٚض ح أغطاض ايٓعِ ايكطآْٞ ؾُٝا  ٜأتٞ: ، َعذعّا بتأيٝؿ٘ ايبسٜع ْٚعُ٘ ايعذٝب ثِ 

َ ت ًُّٛا ٫  أـ َا ؾٝ٘ َٔ اؾُاٍ ايتسقٝكٞ ايؿطٜس، ٚايٓػل ايصٛتٞ ايبسٜع ؾٝكٍٛ:)ٚدعً٘ 

 .(14) ٌُُٜ ع٢ً طٍٛ ايت٠ٚ٬ ٚغطّا َػُٛعّا ٫ متذ٘ اٯشإ(

ٍٕ خايس٠ ٚعًّٛ ؾٛم َتٓاٍٚ ايبؿط ٜكٍٛ: "٫ ىًل ع٢ً نجط٠ ايطز،  ب ـ َا ؾٝ٘ َٔ َعا

 .(15)ٚعذٝبا ٫ تٓكطٞ عذا٥ب٘، َٚؿٝسّا ٫ تٓكطٞ ؾٛا٥سٙ"

                                                           
 .1/136الضابم . 12
 .1/83الضابم هفضه . 13
 .3جأويل مشكل اللرآن، ابن كخيبت جحليم :عبذ البذيع صلر طبعت الحلبي ص. 14
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ز ـ َا ؾٝ٘ َٔ املعاْٞ ايب٬غ١ٝ اييت تعتُس ع٢ً زق١ ايتعبري ٚإداز٠ ايتصٜٛط بأغًٛب ٜجري 

اإلهاظ ايصٟ ٖٛ ايتعبري عٔ املعاْٞ ايهجري٠ بسق١ ٚعُل ع٢ً ايعٌُ، ٚقس شنط َٔ أغايٝب 

 .(16)بأيؿاظ ق١ًًٝ، ٜكٍٛ: "ٚمجع ايهجري َٔ َعاْٝ٘ يف ايكًٌٝ َٔ يؿع٘"

ٚشيو َع٢ٓ قٍٛ ايطغٍٛ )ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ( "أٚتٝت دٛاَع ايهًِ " ثِ ٜكٍٛ ابٔ 

يعطف ٚأعطض عٔ قتٝب١: "ؾإٕ ؾ٦ت إٔ تعطف شيو ؾتسبط قٛي٘ تعاىل "خص ايعؿٛ ٚأَط با

. نٝـ مجع بٗصا ايه٬ّ نٌ خًل ععِٝ; ٭ٕ يف أخص ايعؿٛ ١ًَٗ، ٚيف ا٭َط (17)اؾاًٖني"

بايعطف تك٣ٛ اهلل، ٚص١ً ا٭ضساّ، ٚصٕٛ ايًػإ عٔ ايهصب، ٚغض ايططف عٔ احملطَات، 

ٞ  ٖصا َٚا أؾبٗ٘ عطؾا َٚعطٚؾا; ٭ٕ نٌ ْؿؼ تعطؾ٘ ٚنٌ قًب ٜط٦ُٔ إيٝ٘، ٚيف  ٚإمنا ُغُ

طاض عٔ اؾاًٖني ايصرب ٚاؿًِ ٚتٓعٜ٘ ايٓؿؼ عٔ فاضات ايػؿٝ٘ َٚٓاظع١ ايًذٛز. ثِ اإلع

 ٜكاضٕ بني إهاظ ايٓعِ ايكطآْٞ ٚاإلهاظ يف غا٥ط ايه٬ّ.

ٜٚٛضح تؿٛم ايٓعِ ايكطآْٞ، ؾٝسيٌ ع٢ً دي املٓاؾكني بكٛي٘ تعاىل:)...وػبٕٛ نٌ 

٢ٓ باختصاض ٚإهاظ ايؿاعط ايعٛاّ بٔ ؾٛشب . "ٚقس ٚأخص ٖصا املع(18) صٝش١ عًِٝٗ ِٖ ايعسٚ...(

 . (19)ايؿٝباْٞ: 

١َِٛ تسعٛ عبٝسا ٚأظمنا  ٚيٛ أْٗا عصؿٛض٠ ؿػبتٗا     َػ

 . (21)ٚإمنا ٜكٍٛ: يٛ طاضت عصؿٛض٠ ؿػبتٗا َٔ دبٓو خ٬ّٝ تسعٛ ٖاتني ايكبًٝتني

ا٭ص١ًٝ، يكس اغتطاع ابٔ قتٝب١ إٔ ٜتشسخ عٔ عٓاصط ايٓعِ: )ا٭يؿاظ ٚاملعاْٞ 

ٚاملعاْٞ ايب٬غ١ٝ(، ٚبصيو ؾتح ايططٜل ملٔ أت٢ بعسٙ َٔ ايب٬غٝني إٔ ٜتشسثٛا بجطا٤ عٔ عٓاصط 

ايه٬ّ ـ نُا ؾعٌ شيو اـطابٞ يف ضغايت٘ بٝإ إعذاظ ايكطإٓ. ٚقس َط٢ ابٔ قتٝب١ 

ً  َػتٛسًٝا أغًٛب ايكطإٓ بٛعٞ ٚتؿِٗ أصًٝني َتٓك٬ّ َٔ باب إىل باب: ؾؿٞ باب اؿصف َج٬

ٜٛضح َعٓاٙ: ٖٚٛ إٔ ؼصف املطاف، ٚتكِٝ املطاف إيٝ٘ َكاَ٘، ٚػعٌ ايؿعٌ ي٘، نكٛي٘ 

ٗ ا ٜ ١َ ايَّيت ُنِٓا َؾٝ ٌِ اِيَكْط ٚ ْغ٦   أٟ اغأٍ أًٖٗا.  ( 21)تعاىل: )

                                                                                                                             
 الضابم هفضه .. 15
 الضابم هفضه . 16
 . 199ألاعراف : . 17
 .5املىافلىن : . 18
 .32/337:مجمىعت  من املحللين، دار الهذايت، جاج العروش املرجض ى السبيذي ،جحليم . 19
 . 3.جأويل مشكل اللرآن، ص21
 .82صىرة يىصف . 21
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املٓعٛض ٜتهؿـ ؾٝ٘ املػت٣ٛ ايٛظٝؿٞ يًُعاْٞ ايعا١َ اييت تؿهٌ املطتهع ٖٚصا 

ايس٫يٞ يف صٝاغ١ ايٓص ع٢ً صٛض٠ ب٢ٓ يؿع١ٝ أغاغٗا ٚسس٠ اإللاظ ايًػٟٛ يف استهاَ٘ إىل 

 مج١ً قٛاعس ز٫ي١ٝ متجٌ قٛضّا تت٬ق٢ عًٝ٘ ٚدٛٙ ا٫ْتعاّ. 

 أضق٢ بٓا٤ ٜتؿابو ؾٝ٘ ايؿهٌ ع إىلٖٞ ايٓعٚؾتأغٝؼ ب١ٝٓ ايٓص َٔ َٓعٛض ابٔ قتٝب١ 

ؾكس اعتُس ع٢ً غعٞ املع٢ٓ ايس٫يٞ ، ٚاملطُٕٛ إللاظ ٚد٘ بٓا٥ٞ ٚاسس َساضٙ سػٔ ايًؿغ 

يتأيٝـ ْػٝذ٘ يف ؾهٌ َت٥٬ِ تتآظض ٚتتآيـ ؾٝ٘ نٌ املػتٜٛات ع٢ً قٛض ز٫يٞ ٚاسس مبا 

َٔ ايًؿغ  َٚٛقـ ابٔ قتٝب١   ٜٛاصٌ ايًؿغ ٚاملع٢ٓ بتُاغو ٫ ٜػُح بؿكسإ ٚسس٠ ايٓص.

"ضطب َٓ٘ سػٔ يؿع٘ ٚداز  باغتكطا٤ تكػُٝ٘ ايؿعط إىل أضبع١ أضطب: ٢ ْػتذًٝ٘ٚاملعٓ

ٚضطب  ٚضطب َٓ٘ سػٔ يؿع٘ ٚس٬ ؾإشا أْت ؾتؿت٘ مل ػس ٖٓاى ؾا٥س٠ يف املع٢ٓ، َعٓاٙ،

 .(22" )ٚضطب َٓ٘ تأخط َعٓاٙ ٚتأخط يؿع٘ َٓ٘ داز َعٓاٙ ٚقصطت أيؿاظ٘،

ٖـ( َع ْعط٠ اؾاسغ املؿاض إيٝٗا قب٬ّ يف اتػام املعٝاض  276عط٠ ابٔ قتٝب١)تـ ٚتًتك٢ ْ

اؾُايٞ ايصٟ وتهُإ إيٝ٘ ٖٚٛ إٔ متاغو ايًؿغ ٚاملع٢ٓ ٜ٪يـ َكٝاغّا يًشهِ ع٢ً مجاٍ 

 اإلبساع ا٭زبٞ.  

(4) 

ٖـ(إىل إٔ ايعٌُ ا٭زبٞ ٜب٢ٓ ع٢ً ا٥ت٬ف ايًؿغ  377تٚقس تٛصٌ قسا١َ بٔ دعؿط )

تؿاعٌ اؿاصٌ بني ايؿهٌ ٚاملطُٕٛ قاٍ:)َٔ أْٛاع ا٥ت٬ف ًع٢ٓ مبا ٜؿَهٌ ْتٝذ١ يٚامل

 ايًؿغ ٚاملع٢ٓ املػاٚا٠ ٖٚٞ إٔ ٜهٕٛ ايًؿغ َػاّٜٚا يًُع٢ٓ ست٢ ٫ ٜعٜس َٓ٘ ٫ٚ ٜٓكص َٓ٘(

(23). 

ٜٚبسٚ إٔ مث١ ضابطّا بني ْعط٠ اؾاسغ ٚقسا١َ ٜتذ٢ً يف ؾهط٠ اؾاسغ )املعاْٞ 

ٖٚٛ َا شٖب إيٝ٘ قسا١َ "املعاْٞ نًٗا  ( اييت قصس بٗا املعاْٞ ايعا١َ،َططٚس١ يف ايططٜل

َٔ غري إٔ وعط عًٝ٘ َع٢ٓ ٜطّٚ  ٚي٘ إٔ ٜتهًِ َٓٗا يف َا أسب ٚآثط، َعطٚض١ يًؿاعط،

نُا  ٚايؿعط ؾٝٗا نايصٛض٠، إش ناْت املعاْٞ يًؿعط مبٓعي١ املاز٠ املٛضٛع١ٝ، ايه٬ّ ؾٝ٘،

َجٌ اـؿب  بس َٔ ؾ٤ٞ َٛضٛع ٜكبٌ تأثري ايصٛض٠ َٓٗا،ٜٛدس يف نٌ صٓاع١ َٔ أْ٘ ٫

 .(24)يًٓذاض٠ ٚايؿط١ يًصٝاغ١ "

 

 

                                                           
 .27ـ1، ص1984، 1الشعر والشعراء ،ابن كخيبت، دار احياء العلىم ، بيروث، ط. 22
 .153هلذ الشعر ،كذامت بن جعفر، جحليم : دمحم عبذاملىعم خفاجي ، دار الكخب العلميت ، بيروث ص. 23
 .65ضابم هفضه صال. 24
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(5) 

ٖـ( ع٢ً ١٦ٖٝ 395ت عٓس ابٔ دين )دًّٝا ٜٚعٗط ايتُاغو ايساخًٞ بني ايًؿغ َٚسيٛي٘ 

 ٜكٍٛ: ؾاملع٢ٓ ُٜٗٝٔ ع٢ً ا٭ب١ٝٓ ايًؿع١ٝ اييت تطَٞ إىل إٜصاي٘، ؾٝ٘ ايطنٓإ، ْعاّ ٜت٬ظّ  

١َِ ٚعًٝٗا أزي١، َُش ٍص١ً "ا٭يؿاظ يًُعاْٞ أظ  . (25)إيٝٗا َٛص١ً ٚع٢ً املطاز َٓٗا 

ِٕ : "ايعطب إمنا ؼِّ ٚتعخطؾٗا عٓا١ٜ  ٞ أيؿاظٗا ٚتسظٗا،نُا أْ٘ ًٜؿت ا٫ْتباٙ إىل أ

  .(26)باملعاْٞ اييت ٚضا٤ٖا ، ٚتٛصٌ بٗا إىل إزضاى َطايبٗا"

 اظ ايًػٟٛ ترتنع يف املع٢ٓ ايس٫يٞ املطاز َٓ٘;هإٔ ٚظٝؿ١ اإل يٓا َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ٜتطح

تؿابو ايعٓاصط ايًػ١ٜٛ ع٢ً ١٦ٖٝ ْػٝر املْعاَٗا ايس٫يٞ  َٔ تأثري يف تٛيٝس ب١ٝٓ ايًؿع١ٝٮي امل

مما ٜجري اـٝاٍ ع٢ً ايتشَؿع ٫غتذ٤٬  ، بٓا٥ٞ تتؿاعٌ ؾٝ٘ ايٛسسات ٭زا٤ ٚظٝؿتٗا ايبٓا١ٝ٥

 املعاْٞ ٚإبطاظٖا.  

(6) 

ٖـ( ايصٟ ؾتح يف نتاب٘ "ايٓهت يف 384ْٚٓتكٌ بايٓعِ إىل عًٞ بٔ عٝػ٢ ايطَاْٞ ت)

إعذاظ ايكطإٓ" بابّا بعٓٛإ )ايت٩٬ّ(  قصس ب٘ ايكؿط٠ ايػطش١ٝ يًٓعِ ايكطآْٞ، ٖٚٞ ايٓاس١ٝ 

املٛغٝك١ٝ ٚايٓص١ٝ َٔ سٝح تطتٝب غهٓات٘ ٚسطنا ت٘ يف صٛض٠ تطتاح هلا ايٓؿؼ ٚتتكبًٗا 

 ٓاس١ٝ َع سػٓٗا ٚبًٛؽ ايكطإٓ ؾٝٗا سس اإلعذاظ إ٫َّ أْٗا ٫ تكّٛ ب٘ نا٬َّ. ا٭شٕ. ٖٚصٙ اي

ثِ قاٍ بعس َا بني ؾا٥س٠ ايت٩٬ّ: "ؾإشا اْطاف إىل شيو سػٔ ايبٝإ يف صش١ ايربٖإ 

،ٚيعً٘ ٜطٜس عػٔ (27)يف أع٢ً ايطبكات ظٗط اإلعذاظ ؾٝس ايطباع ايبصري٠ ظٛاٖط ايه٬ّ"

 س اؾطداْٞ ٚاييت أطًل عًٝٗا ز٫ي١ ايتأيٝـ اييت ٫ ْٗا١ٜ هلا. ايبٝإ ن١ًُ ايٓعِ عٓ

ً  إىل ايب٬غ١ اييت ٖٞ أسس ٚدٛٙ  ٚايتصٛض يف َؿّٗٛ ايٓعِ عٓسٙ: أْ٘ عِسٙ ططٜكا

 (. 28اإلعذاظ، ٚبصيو غؿٌ عٔ سا٫ت ايٓعِ ٚصًت٘ بايٓشٛ)

ً يًٓعِ ٚبٝإ أغطاضٙ، ؾإشا ضدشٓا إْ٘ ً عًُٝا نإ ٜكصس  ؾايطَاْٞ مل ٜكسّ تؿػريا

بايت٩٬ّ تعسٌٜ ايٓعِ، أٚ خًٛ ايه٬ّ َٔ نٌ َا ٜؿني ايؿصاس١، ٚأْ٘ ٜكصس َٔ ز٫ي١ 

 . (29)ايتأيٝـ اييت ٫ ْٗا١ٜ هلا: املعاْٞ اييت وسثٗا ايٓعِ مل ْبعس عٔ ايصٛاب

                                                           
 .1991،1/2،2،  4الخصائص، عثمان بن جني ، جحليم : دمحم علي الىجار ،دار الشؤون الثلافيت  العامت ، بغذاد ، ط. 25
 .1/321الخصائص، . 26
 .89الىكت في إعجاز اللرآن، ضمن جالث رصائل في إعجاز اللرآن، جحليم خلف هللا وصالم، دار املعارف، ص. 27
 .63ظم بين وجىه إلاعجاز، مرجع صابم، صيىظر: فكرة الى. 28
 .18يىظر من بالغت الىظم العربي، ص. 29
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ٚقس شٖب ايطَاْٞ إىل ْؿٞ ايػذع َٔ ايكطإٓ ، ٚتػ١ُٝ َا ؾٝ٘ َٔ شيو ؾٛاص٬ّ ; ٭ٕ 

يؿٛاصٌ ب٬غ١ تابع١ يًُعاْٞ، ٚأَا ا٭غذاع ؾاملعاْٞ تابع١ هلا، ٖٚصا  قًب ملا ا٭غذاع عٝب، ٚا

 .(31)تٛدب٘ اؿه١ُ ٚايس٫ي١

(7) 

ٖـ( ؾكس  398ٚأَا أبٛ غًُٝإ أمحس بٔ قُس بٔ إبطاِٖٝ اـطابٞ املتٛؾ٢ غ١ٓ )

: "ٚإمنا ٜكّٛ (31)تٛصٌ يف ضغايت٘ )بٝإ إعذاظ ايكطإٓ( إىل ٚضع ْعط١ٜ يف ايه٬ّ تكٍٛ

ايه٬ّ بٗصٙ ا٭ؾٝا٤ ايج٬ث١: يؿغ ساٌَ، َٚع٢ٓ قا٥ِ، ٚضباط هلُا ْاظِ". ؾعٓاصط اؾُاٍ 

عٓسٙ ث٬ث١ َتأثطّا بابٔ قتٝب١ )ايًؿغ ـ املع٢ٓ ا٭صًٞ ـ ْعاّ تأيٝـ ايعباض٠( ، غري أْ٘ ٚض ح 

 أَطٜٔ َُٗني بؿإٔ تأيٝـ ايعباض٠: 

 اضتباط ايهًُات بعطٗا ببعض ٚايت٦اَٗا.ا٭َط ا٭ٍٚ: إٔ ضغّٛ ايٓعِ عباض٠ عٔ 

ا٭َط اٯخط: إٔ ٖصا ا٫ضتباط ، ٚشيو ا٫يت٦اّ وسخ صٛض٠ يف ايٓؿؼ ٜتؿهٌ بٗا 

 ايبٝإ. 

ٚيهٓ٘ مل ٜهؿـ عٔ غبب ٖصا ا٫ضتباط، ٚمل ٜٛضح إعذاظ ايكطإٓ ع٢ً ايٛد٘ 

ٟ ٜػتًِٗ ايصٚم، املطًٛب، ٚمل ٜبًؼ َبًؼ صاسب٘ ايطَاْٞ يف ايٛقٛف عٓس اؾاْب ايب٬غٞ ايص

 يٝسٍ ع٢ً ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ اإلعذاظ.

(8) 

ٖـ ( يف سسٜج٘ عٔ سػٔ  395ٚأَا أبٛ ٬ٍٖ اؿػٔ بٔ عبساهلل ايعػهطٟ ت) 

ايتأيٝـ، ٚزٚضٙ يف ايتعبري ايؿين اؾٌُٝ ؾٝكٍٛ: "ٚسػٔ ايتأيٝـ ٜعٜس املع٢ٓ ٚضٛسّا ٚؾطسّا، 

. ٜٚصٛض أبٛ ٬ٍٖ ّ ايٓعِ (32)١"َٚع غ٤ٛ ايتأيٝـ ٚضزا٠٤ ايطصـ ٚايرتنٝب ؾعب١ َٔ ايتعُٝ

ِٖٛا، ٚإشا دعٌ نٌ خطظ٠ َع َا ًٜٝل بٗا نإ  بايعكس املٓعِ إشا اختٌ َٓ٘ خطظ٠ نإ َؿ

 ضا٥عّا يف املطأ٣.

(9) 

ٖـ (. سٝح عكس ؾص٬ّ يف  413ْٚأتٞ إىل أبٞ بهط بٔ ايطٝب ايباق٬ْٞ املتٛؾ٢ غ١ٓ) 

 :  (33)مج١ً ٚدٛٙ  إعذاظ ايكطإٓ شنط يف َػتًٗ٘ إٔ ا٭ؾاعط٠ ٚغريِٖ شنطٚا يف شيو أٚدّٗا 

                                                           
 .89الىكت في إعجاز اللرآن، ص. 31
 .24بيان إعجاز اللرآن ضمن جالث رصائل من إعجاز اللرآن جحليم خلف هللا وصالم دار املعارف ص. 31
 .161، ص1هخاب الصىاعخين ،جحليم : البجاري وآخرين، ط. 32
 .78،ص1978، 1،جحليم : أحمذ بذيع صلر ، دار املعارف،ط إعجاز اللرآن للباكالوي . 33
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أٚهلا: َا تطُٓ٘ ايكطإٓ َٔ ا٭خباض عٔ ايػٝٛب مما ٫ ٜكسض عًٝ٘ ايبؿط، ٫ٚ غبٌٝ هلِ 

 إيٝ٘ .

ُْات ايرب َٔ سني ٚايٛد٘  ايجاْٞ: أْ٘ أت٢ مبذٌُ َا ٚقع ٚسسخ َٔ ععُٝات ا٭َٛض َٚٗ

خًل اهلل آزّ إىل إٔ ٜبعح اهلل اـًل، َع إٔ قُسّا ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، نإ أَّٝا ٫ 

ٜهتب ٫ٚ وػٔ ٜكطأ، ٚمل ٜهٔ ٜعطف ؾ٦ّٝا َٔ نتب املتكسَني ٚأقاصٝصِٗ ٚأْبا٥ِٗ 

 ٚغريِٖ . 

ُْٜعًِ ٚايٛد٘ ايجايح: أ ْ٘ بسٜع ايٓعِ، عذٝب ايتأيٝـ، َتٓاُٙ يف ايب٬غ١ إىل اؿس ايصٟ 

 عذع اـًل عٓ٘.

ٚقاٍ إٕ ايصٟ أطًك٘ ايعًُا٤ يف ٖصا ايٛد٘ ٖٛ ع٢ً ٖصٙ اؾ١ًُ، أَا ٖٛ ؾكس نؿـ 

ُ ٌ عًٝ٘ بسٜع ْعُ٘  (34)اؾ١ًُ اييت أطًكٖٛا، ٚؾِصٌ شيو بعض ايتؿصٌٝ سٝح ٜكٍٛ: ؾايصٟ ٜؿ

 ٚدٛٙ: املتطُٔ يإلعذاظ

َٓٗا َا ٜطدع إىل اؾ١ًُ، ٚشيو إٔ ْعِ ايكطإٓ ع٢ً تصطف ٚدٖٛ٘، ٚتبأٜ َصاٖب٘ 

خاضز عٔ املعٗٛز َٔ ْعاّ مجٝع ن٬َِٗ، َٚبأٜ  يًُأيٛف َٔ تطتٝب خطابِٗ، ٚي٘ أغًٛب 

 ىتص ب٘، ٜٚتُٝع يف تصطؾ٘ عٔ أغايٝب ايه٬ّ املعتاز".

ت٣ٛ أّ تػًػٌ ا٭يؿاظ ٚاطٍَطازٖا يف ؾأغًٛب٘ قا٥ِ ع٢ً ايرتابط ٚايتٓاغب، غٛا٤ احمل

َٓط١ٜٛ تتصٌ َكسَاتٗا، َع َا تٓتٗٞ إيٝ٘ أخباض ايطبٛب١ٝ ، ٚاـطٚز َٔ قص١ إىل قص١  قٛايب

أٚ َٔ باب إىل باب ٜتِ بططٜك١ قا١ُ٥ ع٢ً ايتٓاغب يف ْعِ ايؿصٌ إىل ايؿصٌ عٝح ٜصٛض يٓا 

 ْت غا١ٜ يف اؿػٔ.ايؿصٌ ٚص٬ّ، ٖصا َع نٕٛ آٜات٘ ٚتطانٝب٘ يٛ أؾطزت يها

إٔ عذٝب ْعُ٘، ٚبسٜع تأيٝؿ٘ ٫ ٜتؿاٚت ٫ٚ ٜتبأٜ ،ع٢ً َا (35)ٚاملع٢ٓ ايطابع : 

ٜٓصطف إيٝ٘ َٔ ايٛدٛٙ اييت ٜتصطف ٜٚؿتٌُ عًٝٗا )ٚإمنا ٖٛ ع٢ً سس ٚاسس يف سػٔ ايٓعِ 

ىل ، ٚبسٜع ايتأيٝـ ٚايطصـ، ٫ تؿاٚت ؾٝ٘ ٫ٚ امطاط عٔ املٓعي١ ايعًٝا، ٫ٚ إغؿاف ؾٝ٘ إ

 ايطتب١ ايسْٝا.

ٚاملع٢ٓ اـاَؼ : إٔ ْعِ ايكطإٓ ٚقع َٛقعاً  يف ايب٬غ١ ىطز عٔ عاز٠ ن٬ّ اؾٔ، 

نُا ىطز عٔ عاز٠ ن٬ّ اإلْؼ، ؾِٗ ٜعذعٕٚ عٔ اإلتٝإ مبجً٘ نعذعْا، ٜٚكصطٕٚ زْٚ٘ 

ٕ نكصٛضْا" قاٍ تعاىل:)قٌ ي٦ٔ ادتُعت اإلْؼ ٚاؾٔ ع٢ً إٔ ٜأتٛا مبجٌ ٖصا ايكطإٓ ٫ ٜأتٛ

 . (36) مبجً٘ ٚيٛ نإ بعطِٗ يبعض ظٗرًيا(

                                                           
 .12الضابم ص. 34
 .37الضابم ص. 35
 .88صىرة الاصراء،. 36
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ٍٝٓا يف ايؿصٌ ٚايٛصٌ ٚايعًٛ  ـ َٚع٢ٓ غازغّا : ٖٚٛ إٔ ن٬ّ ايؿصشا٤ ٜتؿاٚت تؿاٚتا ب

ٚايٓعٍٚ، ٚايتكطٜب ٚايتبعٝس، ٚغري شيو مما ٜٓكػِ إيٝ٘ اـطاب عٓس ايٓعِ ٜٚتصطف ؾٝ٘ 

 ايكٍٛ عٓس ايطِ ٚاؾُع. 

اييت ٜب٢ٓ عًٝٗا ن٬ّ ايعطب مثا١ْٝ ٚعؿطٕٚ سطؾّا : ٖٚٛ إٔ اؿطٚف  َٚع٢ٓ  غابعّا

ٚعسز ايػٛض اييت اؾتتح ؾٝٗا بصنط اؿطٚف مثإ ٚعؿطٕٚ غٛض٠ ، ٚمج١ً َا شنط َٔ ٖصٙ 

اؿطٚف يف أٚا٥ٌ ايػٛض َٔ سطٚف املعذِ ْصـ اؾ١ًُ، ٖٚٛ أضبع١ عؿط سطؾّا، ٜؿري إىل إٔ 

عٗس طٌٜٛ ـ ٫ هٛظ إٔ ٜكع إ٫ َٔ اهلل ٚقٛع اؿطٚف يف َطايع ايػٛض أَط َتٛاضع عًٝ٘ ـ بعس 

ٚإٕ نإ إمنا تٓبٗٛا ع٢ً َا ٜب٢ٓ عًٝ٘  :(37)عع ٚدٌ; ٭ٕ شيو هطٟ فط٣ عًِ ايػٝب. ٜٚكٍٛ

ايًػإ يف أصً٘، ٚمل ٜهٔ هلِ يف ايتكػِٝ ؾ٤ٞ، ٚإمنا ايتأثري ملٔ ٚضع ايًػإ. ؾصيو أٜطّا 

١ اييت ٜكصط عٓٗا ايًػإ. ؾإٕ َٔ ايبسٜع ايصٟ ٜسٍ ع٢ً إٔ أصٌ ٚضع٘ ٚقع َٛقع اؿهُ

نإ أصٌ ايًػ١ تٛقٝؿّٝا ؾا٭َط يف شيو أبني. ٚإٕ نإ ع٢ً غبٌٝ ايتٛاضع ؾٗٛ عذٝب أٜطّا; 

٭ْ٘ ٫ ٜصح إٔ ػتُع ُُِٖٗ املدتًؿ١ ع٢ً مٛ ٖصا إ٫ بأَط َٔ عٓس اهلل تعاىل . ٚنٌ شيو 

 .(38)دٜ٘ٛدب اؿه١ُ يف شنط ٖصٙ اؿطٚف ع٢ً سس ٜتعًل ب٘ اإلعذاظ َٔ ٚ

ٚقس ميهٔ إٔ تعاز ؾاؼ١ نٌ غٛض٠ يؿا٥س٠ ؽصٗا يف ايٓعِ، إشا ناْت سطٚف، 

َ ِطًًَعا، ٚاي٬ّ َتٛغط١ ، ٚاملِٝ َتططؾ١; ٭ْٗا  نٓشٛ )امل(; ٭ٕ ا٭يـ املبس٤ٚ بٗا ٖٞ أقصاٖا 

تأخص يف ايؿؿ١، ؾٓب٘ بصنطٖا ع٢ً غريٖا َٔ اؿطٚف ، ٚبني أْ٘ إمنا أتاِٖ به٬ّ َٓعّٛ 

 .(39)اضؾٕٛ َٔ اؿطٚف اييت ترتزز بني ٖصٜٔ ايططؾنيمما ٜتع

ًٜٚؿت ايباق٬ْٞ ا٭شٖإ إىل إٔ َٔ ؾا٤ إٔ ٜتشكل مما قاٍ ؾًٝٓعط يف قصٝس٠ اَط٨ 

ايكٝؼ:)قؿا ْبو َٔ شنط٣ سبٝب َٚٓعٍ( يٝسضى ايؿطم ايؿاغع بٝٓٗا ٚبني اٯٜات يف ايٓعِ 

 ٚايصٝاغ١.

أْ٘ سها١ٜ عٔ  {َٔ أدٌ}ٕ ايهطِٜ ٚأخريّا ٜٓؿٞ إٔ ٜهٕٛ ٚد٘ اإلعذاظ يف ايكطآ

ن٬ّ اهلل ايكسِٜ; ٭ْ٘ يٛ نإ نصيو يهاْت ايتٛضا٠ ٚاإللٌٝ ٚغريُٖا َٔ نتب اهلل عع 

 ٚدٌ َعذعات يف ايٓعِ ٚايتأيٝـ، ؾاإلعذاظ عٓسٙ يف غري شيو.

ٚنصيو نإ هب إٔ تهٕٛ نٌ ن١ًُ َؿطز٠ َعذع٠ بٓؿػٗا َٚٓؿطزٖا ، ٚقس ثبت 

 . (41)خ٬ف شيو

                                                           
 .45الضابم ص. 37
 .46الضابم،ص. 38
 .47الضابم، ص. 39
 الضابم هفضه.. 41
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قٍٛ ايباق٬ْٞ يف إعذاظ ايكطإٓ: إْ٘ بسٜع ايٓعِ عذٝب ايتأيٝـ َتٓاٙ يف ٚفٌُ 

 ايب٬غ١ إىل اؿس ايصٟ ٜعًِ عذع اـًل عٓ٘ .

ٖٚٛ َتأثط يف ايؿطط ا٭ٍٚ َٔ ْعطٜت٘ بؿهط٠ اؾاسغ اييت شٖب ؾٝٗا إٔ َطدع 

عط ٚايٓجط، اإلعذاظ يف ايكطإٓ ٜعٛز إىل ْعُ٘ ٚأغًٛب٘ ايعذٝب املبأٜ ٭غايٝب ايعطب يف ايؿ

َٚا ٜط٣ٛ عًٝ٘ َٔ غذع ، أَا ايؿطط ايجاْٞ َٔ ْعطٜت٘ ؾُتأثط بؿهط٠ ايطَاْٞ اييت شٖب 

 .(41)ؾٝٗا إىل إٔ ايكطإٓ ٜطتؿع إىل أع٢ً طبك١ َٔ طبكات ايب٬غ١

(11) 

ٖـ( ٖٚٛ ايص٣ ٚضع 415ْٚأتٞ إىل أبٞ اؿػٔ عبساؾباض ا٭غس آبازٟ املتٛؾ٢ غ١ٓ)

   (.42)ايسقٝل; إش تٓاٍٚ أدعا٤ ايه٬ّ ٚأزىل يف نٌ دع٤ َٓٗا بطأٜ٘أغؼ ْعط١ٜ ايٓعِ مبعٓاٖا 

ؾاملٝع٠ ايب٬غ١ٝ أٚ ايؿصاس١ يف ضأٜ٘ ٫ تتعًل با٭يؿاظ َٔ سٝح شٚاتٗا ـ أٟ أْٗا ٫ 

تهٕٛ ؾصٝش١ يف ْؿػٗا ، ٚإمنا تهٕٛ ؾصٝش١ مب٬سع١ صؿات كتًؿ١ هلا ناإلبساٍ اييت 

يف ايتكسِٜ ٚايتأخري، أٚ مبع٢ٓ آخط: تهٕٛ ايه١ًُ ؽتص ب٘ ٚسطنات٘ يف اإلعطاب َٚٛقعٗا 

ؾصٝش١ مب٤٬َتٗا ؾاضاتٗا ٚتعًكٗا بأخٛاتٗا ٚاضتباطٗا بِٗ ٚٚقٛعٗا يف َٛقعٗا اييت ٫ تطض٢ 

ب٘ بس٬ًٜ  ٫ٚ تبػٞ عٓ٘ س٫ًٛ ، ٚوسخ َٔ اضتباطٗا ٚتعًكٗا ظاضاتٗا صٛض٠ ت٪زٟ زٚضّا ٜعٜس 

 املتًكٞ. املع٢ٓ املطاز ٚضٛسّا ٚميهٓ٘ يف ْؿؼ

ٜٚصٖب إىل إٔ: ايسيٌٝ ع٢ً إٔ ايه١ًُ ٫ تتعًل بٗا ايؿصاس١ َٔ سٝح شاتٗا أْٓا 

لسٖا ؾصٝش١ يف َٛطٔ ٚغري ؾصٝش١ يف آخط ٜكٍٛ ايكاضٞ عبساؾباض: "ٚإمنا تعٗط َٝع٠ 

ايه٬ّ يف دع٥٘ ايجايح ايصٟ ٖٛ ضِ ايهًُات بعطٗا إىل بعض ع٢ً ططٜك١ كصٛص١ ، 

إلبساٍ ايصٟ ؽتص ب٘ ايهًُات ، أٚ ايتكسّ ٚايتأخط ايصٟ ىتص ب٘ ٖٚصٙ ايططٜك١ تهٕٛ با

 .(43)املٛقع أٚ اؿطنات اييت ؽص اإلعطاب"

ؾٌٗ نإ ٜطٜس بطِ ايهًُات بعطٗا ايبعض ع٢ً ططٜك١ كصٛص١ تٛخٞ َعاْٞ 

 ايٓشٛ ؾُٝا بني ايهًِ..؟

ٓطل بايًؿع١ ٜكطض شيو عبس ايكاٖط مبا ْص٘ :  ٚقٛهلِ )بايطِ( ٫ ٜصح إٔ ٜطاز ب٘ اي

بعس ايًؿع١ َٔ غري اتصاٍ ٜهٕٛ بني َعُٓٝٝٗا; ٭ْ٘ يٛ داظ إٔ ٜهٕٛ جملطز ضِ ايًؿغ إىل 

ايًؿغ تأثري يف ايؿصاس١ يهإ ٜٓبػٞ أْ٘ إشا قٌٝ )ضشو ـ خطز ( إٔ وسخ َٔ ضِ )خطز( 

                                                           
 .118ص1983، 6، الذهخىر شىقي ضيف ، دار املعارف ، اللاهرة ، ط  البالغت جطىر وجاريخ. 41
 .1/16،199،211،211املغني في أبىاب الخىحيذ والعذل ،عبذ الجبار الاصذ ابادي، جحليم آمين الخىلي ،. 42
 .211، 211، 16/199املغني ،. 43
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إىل ضشو ؾصاس١. ٚإش بطٌ شيو مل ٜبل إ٫َّ إٔ ٜهٕٛ املع٢ٓ يف ضِ ايه١ًُ إىل ايه١ًُ 

 .(44) ا ملع٢ٓ َٔ َعا٢ْ ايٓشٛ، ٚقٛهلِ : )ع٢ً ططٜك١ كصٛص١ ٜٛدب شيو أٜطّا (تٛخٝ

ٜٚعًل ع٢ً شيو أسس ايباسجني قا٬٥: " ؾُٔ احملتٌُ إٔ عبساؾباض نإ ٜطٜس َعا٢ْ 

. َُٚٗا ٜهٔ ؾكس أبك٢ ايكاضٞ عبساؾباض يإلَاّ عبس ايكاٖط (3)ايٓشٛ ٚتٛخٝٗا بني ايهًِ"

ا ٚتصٜٛطٖا ٚايرب١ٖٓ ع٢ً صشتٗا، ٚايسؾاع عٓٗا، ٚإط٬م اغِ ؾطح ٖصٙ ايٓعط١ٜ، ٚتكطٜطٖ

)ايٓعِ( عًٝٗا. ٚايٓعِ عٓس عبساؾباض ٫ ٜؿػس ؾصاس١ ايه٬ّ; ٭ْ٘ قس ىتًـ ٜٚؿطٌ ؾٝ٘ 

أزٜب أزٜبا ، ٚنأْ٘ بصيو ٜطز ع٢ً اؾاسغ ٚأَجاي٘ ايصٜٔ ٜطدعٕٛ إعذاظ ايكطإٓ إىل ْعُ٘ 

 .(45)ٚططٜكت٘ نُا ٜصٖب ايسنتٛض ؾٛقٞ ضٝـ

ٜكٍٛ : إْ٘ ٫ ٜٛدس يف ايه٬ّ إ٫َّ ايًؿغ ٚاملع٢ٓ ٫ٚ ثايح هلُا، ٚإشٕ ؾ٬بس إٔ تهٕٛ 

ايؿصاس١ ضادع١ إيُٝٗا عٝح ٜهٕٛ ايًؿغ دع٬ّٜ ٚاملع٢ٓ سػٓا. ٚعبس اؾباض ًٜتك٢ بتؿػريٙ 

بعباض٠ يًؿصاس١ َع ا٭ؾاعط٠ يف قٛهلِ بايٓعِ باملع٢ٓ اـاص ايصٟ ٜطاز ب٘ أغًٛب بًٝؼ َعني أٚ 

 .(46)أخط٣ ططٜك١ أزا٥٘ يف ايتعبري، ٖٚٛ ايص٣ ناْٛا ٜطٜسْٚ٘ ٚعذعٚا عٔ بٝاْ٘

نُا أْ٘ ٚقـ ع٢ً َع٢ٓ ايٓعِ ايص٣ اغتُس َٓ٘ عبس ايكاٖط اؾطداْٞ ْعطٜت٘ اييت 

أٚزعٗا نتاب٘ )ز٥٫ٌ ا٫عذاظ( ؾعبس اؾباض ٖٛ صاسب ايٓعط١ٜ أص٬ّ، ٚؾطٌ انتؿاؾٗا 

ُ  تؿػريٖا تؿػريا زقٝكّا ٚاغتدطز ع٢ً ٚابتهاضٖا ٜٓػب إيٝ٘ ، ٚعب س ايكاٖط ي٘ ؾط١ًٝ

 .(47)أغاغٗا عًِ املعاْٞ املعطٚف اٯٕ بني عًّٛ ايب٬غ١ ايعطب١ٝ

(11) 

ٚأَا ؾهط٠ ايٓعِ ٚصًتٗا بايٓشٛ ؾكس اغتٌٗ عبس ايكاٖط اؾطداْٞ ايس٥٫ٌ باإلؾاض٠  

ٛ ٣ تعًٝل ايهًِ بعطٗا ببعض، ٚدع ٌ بعطٗا غببّا َٔ بعض إىل شيو ؾكاٍ: )ايٓعِ يٝؼ َغ

ٚايهًِ ث٬خ : اغِ ٚؾعٌ ٚسطف ، ٚيًتعًَّل ؾُٝا بٝٓٗا ططم َع١ًَٛ ، ٖٚٛ ٫ ٜعسٚ ث٬ث١ أقػاّ 

. ٚكتصط ايكٍٛ إْ٘ ٫ ٜهٕٛ (48)ـ تعًل اغِ باغِ ٚتعًل اغِ بؿعٌ، ٚتعًل سطف بُٗا ...اخل(

 ايٓسا٤ ، ؾٗصٙ ٖٞ ن٬َّا َٔ دع٤ ٚاسس ؾ٬بس َٔ َػٓس َٚػٓس إيٝ٘  يٝهْٛا ن٬َا إ٫ يف

 ايططم ٚايٛدٛٙ يف تعًل ايهًِ بعطٗا ببعض َٚا ٖٞ إَيا َعا٢ْ ايٓشٛ ٚأسهاَ٘. 

                                                           
 .251دالل إلاعجاز،. 44
 .21من بالغت الىظم العربي ،ص. 45
 .117الضابم، ص. 46
 .118الضابم، ص. 47
 .6ـ2املذخل في دالئل إلاعجاز من. 48
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ؾايٓعِ ٚثٝل ا٫ضتباط بايٓشٛ; ٭ٕ صاسب٘ قصس إىل ايٓشٛ ايب٬غٞ أٚ ايب٬غ١ ايٓش١ٜٛ، 

ٚبصيو ٜهٕٛ عبس ايكاٖط أٍٚ عامل أخطز ايٓشٛ َٔ ْطام ؾهًٝت٘ ٚدؿاؾ٘، ٚمسا ب٘ ؾٛم 

ات ٚايتُّش٬ت سٍٛ اإلعطاب ٚايبٓا٤ ، ٚبعح ؾٝ٘ زف٤ ايًص٠ ايؿعٛض١ٜ ٚايعك١ًٝ َعّا، اـ٬ؾ

ٚأخطع٘ يؿهط٠ ايٓعِ، ٚأخطع ؾهط٠ ايٓعِ ي٘، ٚأصبح ايٓعِ ايصٟ ٜطتبط بايٓشٛ، أٚ 

ايٓشٛ ايصٟ ٜعٛز إيٝ٘ ايٓعِ َباسح يف ا٭غطاض ايب٬غ١ٝ ٚص٫ّٛ بٗا إ٫ َطاقٞ ايبٝإ، ٚشيو ٖٛ 

 .(49)ٟ أشاب ؾٝ٘ ايطدٌ ايع٬ُم ايعامل عصاض٠ أٜاَ٘ ٚيٝايٝ٘اإلعذاظ ايص

ٚبٗصا ؾتح ايباب يًتصٚم ايب٬غٞ ع٢ً َصطاعٝ٘ يًساضغني ٚايعًُا٤ َٔ َعاصطٜ٘ 

ٚاملتأخطٜٔ عٓ٘. ٚظٌ صاسب َسضغ١ُ يف اإلعذاظ ايكطآْٞ سسزت َعامل ايؿهط٠ املعذع٠ اييت 

نإ عًٝ٘. ٚأصبح ايتعطٜـ ٚايتٓهري ٖٞ ايٓعِ، ٚاـطٚز بعًِ ايٓشٛ إىل منط أؾطٌ مما 

ٚايتكسِٜ ٚايتأخري، ٚاإلؾطاز ٚايتج١ٝٓ ٚاؾُع، ٚغري شيو َٔ َػا٥ٌ ايٓشٛ هلا زقا٥ل ٚأغطاض 

ٜػٛص ؾٝٗا ايعكٌ ايبؿطٟ، ٜٚتًصش بٗا ايتؿهري اإلْػاْٞ يف آٜات ايكطإٓ، َٚٔ ثِ ؾٗٞ عاٍ 

 .(51)ذعايبشح ايسقٝل ايصٟ ٜػتدطز زقا٥ل ؾ١ٝٓ َٔ نتاب اهلل املع

َُٚٗا ٜهٔ َٔ ؾ٤ٞ ؾكس زخٌ عبس ايكاٖط َٔ أٚغع ا٭بٛاب يف ايبشٛخ ايبٝا١ْٝ، 

 ٚأَػو بٝسٙ َؿتاح ا٭ٌَ، يٝصٌ إىل ايبػ١ٝ ايهرب٣ عٔ ططٜل ايٓعِ، ٜكٍٛ: 

)ٚاعًِ إٔ يٝؼ ايٓعِ إّيا إٔ تطع ن٬َو ايٛضع ايص٣ ٜكتطٝ٘ عًِ ايٓشٛ ، ٚتعٌُ 

ييت ْٗذت ؾ٬ تعٜؼ عٓٗا، ٚؼؿغ ايطغّٛ اييت ضمست ع٢ً قٛاْٝٓ٘ ٚأصٛي٘، ٚتعطف َٓاٖذ٘ ا

َٓص  -. ٚيكس أؾاز عبس ايكاٖط مما نتب٘ ما٠ ايعطب (51)يو ؾ٬ ؽٌ بؿ٤ٞ َٓٗا... اخل(

يف خصا٥ص ايتعبريات ايٓش١ٜٛ، ا٭َط ايص٣ أٚصً٘ إىل ابتهاضات ْعطٜت٘ اؾسٜس٠  -غٝبٜٛ٘

 ١. يف املعاْٞ اإلضاؾ١ٝ أٚ يف ايٓعِ ٚاـٛاص ايرتنٝبٝ

ٚيٝؼ املكصٛز باضتباط ايٓعِ بايٓشٛ إٔ ىطع يتًو ايكٛاعس اؾاؾ١ ايؿه١ًٝ أٚ 

املعٝاض١ٜ َٔ ايطؾع ٚايٓصب ٚاؾط ٚاؾعّ ، ٚتكسِٜ ايؿعٌ ع٢ً املؿعٍٛ ٚتأخريٙ عٓ٘، ٚتأخري 

اـرب عٔ املبتسأ ٚتكسمي٘ عًٝ٘ ، ؾكطعّا يٝؼ ٖصا ؾايتصطف مبعاْٞ ايٓشٛ ـ يف ْعط عبس 

َعٓاٙ ايصٛاب، َٚطابك١ ايهًِ يًكٛاعس ٚايتشطظ َٔ ايًشٔ أٚ ظٜؼ اإلعطاب،  ايكاٖط ـ يٝؼ

ٚإمنا ًٜذأ ايٓاظِ أٚ ايٓاؾط يًتكسِٜ ٚايتأخري أٚ ايتعطٜـ ٚايتٓهري أٚ ا٫غت٦ٓاف َٚا ؾاب٘ شيو 

                                                           
 .82فكرة الىظم مرجع  صابم ، ص. 49
 .83هفضه ، ص. 51
 .65ـ64دالئل إلاعجاز:. 51
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بططٜك١ ْاػ١ عٔ إعُاٍ ايؿهط ٚايط١ٜٚ يت٥٬ِ ٖصٙ ا٭غايٝب املع٢ٓ، ٚيف ٖصٟ اؿاي١ ؾإٕ 

 .(52)يف ايٓعِ يهٔ بعطّا َٔ ايٓاؽ ٜتؿاب٘ عًٝ٘ ا٭َط ؾٝعٔ املع١ٜ يف ا٭يؿاظاملع١ٜ تهٕٛ 

ٚعبس ايكاٖط هعٌ ايٓشٛ أَطّا نًّٝا ؾا٬َّ يهٌ ايع٬قات ايػٝاق١ٝ ؾايصش١ 

مبؿَٗٛٗا ايهًٞ تطدع إىل ايٓشٛ ٚاتباع قٛاْٝٓ٘ ٚأصٛي٘، ٚايؿػاز مبعٓاٙ ايعاّ ايؿاٌَ أٜطّا 

ٍُا شنطٙ  ٜطدع إىل عسّ اتباع قٛاْني ايٓشٛ. ٖٚصا ايصٟ شنطٙ اؾطداْٞ ٫ ىتًـ ع

، ٚإٔ أٟ تػٝري (53)عٓس اؿسٜح عٔ ايب١ٝٓ ايعُٝك١ يف اؾ١ًُ ايٛاسس٠  Chomskyتؿَٛػهٞ 

يف ايرتنٝب ايٓشٟٛ ٜٓتر عٓ٘ تػٝري يف ايس٫ي١، ٚأٟ َؿطز٠ تتػري يف ب١ٝٓ َا تعين تػٝريّا يف 

 ايرتنٝب ايٓشٟٛ.

اإلعذاظ( يف زضاغ١ أٚد٘ ايتصطف بكٛاعس ايٓشٛ، يٝكـ عٓس ثِ ميط٢ صاسب )ز٥٫ٌ 

ايتكسِٜ ٚايتأخري، ٚأثطُٖا اؾًٞ يف دٛز٠ ايٓعِ، ثِ اؿصف، ٚا٫غتؿٗاّ بأْٛاع٘ املتعسز٠، 

ثِ ايتكسِٜ ٚايتأخري املكرتٕ بايٓؿٞ ٚاـرب املجبت، ٚتكسِٜ املػٓس إيٝ٘ ع٢ً املػٓس يػطض 

ملػٓس إيُٝٗا َع تكسِٜ ايٓهط٠ ع٢ً ايؿعٌ، ٚتكسِٜ ايؿعٌ ايتأنٝس ٚايتك١ٜٛ، ثِ تكسِٜ غري ا

عًُٝٗا، نُا تٛقـ عٓس اؾٌُ اـاي١ٝ املكرت١ْ بايٛاٚ، ٚأخريّا باب ايؿصٌ ٚايٛصٌ. ٚمجٝع 

ايص٣  Text  (Grammarٖصٙ املػا٥ٌ اييت ٚقـ عٓسٖا تسخٌ ؾُٝا ُٜعطف ـ ايّٝٛ بٓشٛ ايٓص)

ايب٬غ١ ، ٚا٫ٖتُاّ بايس٫يتني)املطنع١ٜ ،  ٜسضؽ ايكٛاعس بططٜك١ تٗسف إىل ضبط قٛاعس

. ٚاملعاْٞ يف ْعطٙ ٖٞ (54)ٚاهلاَؿ١ٝ( أنجط َٔ ا٫ٖتُاّ بايكاعس٠ َٔ سٝح ٖٞ مٛ ؾكط 

ايؿهط، ٚايؿهط ٫ ٜتعًل مبعاْٞ ايهًِ املؿطز٠ اجملطز٠ َٔ ايٓشٛ; ٚهلصا ٜكطض إٔ ايتؿػري ٫ 

سٝح ايؿصاس١ ٚايبٝإ; ٭ٕ ايتؿػري ٜكّٛ  ميهٓ٘ إٔ ٜهٕٛ بس٬ّٜ يًُؿػِّط، أٚ يف َٓعيت٘ َٔ

ع٢ً إبطاٍ ايٓعِ ، ٚتعبري ايع٬قات ايٓش١ٜٛ اييت ٚضعٗا املٓؿ٧ ، ٖٚصا ايتعبري ايص٣ وسث٘ 

ً ع٢ً  املؿػِّط هعٌ ايتؿػري أقٌ َع١ٜ َٔ املاز٠ املؿػ ط٠. ٚيف املاز٠ املؿػ ط٠ ٜهٕٛ املع٢ٓ زا٫

 .(55)اٍ ع٢ً َع٢َٓع٢ٓ ، أَا يف ايتؿػري ؾإٕ ايًؿغ ٖٛ ايس

ؾعبس ايكاٖط اؾطداْٞ مل ٜععٍ ايسضاغات ايب٬غ١ٝ ٚايٓكس١ٜ عٔ ايٓشٛ ايٛظٝؿٞ بٌ 

 عرب عٔ تؿابو ٖصٙ ايؿطٚع يف عًِ ٚاسس

 ٖٛ عًِ ايٓعِ أٚ ايعًِ با٭ْػام ٚا٭غايٝب أٚ عًِ ايٓص.

                                                           
 .51دالئل إلاعجاز، ص. 52
 . 17م، ص1985. جىاهب من هظريت الىحى ، وعىم حشىمضكي، جرجمت مرجض ى جىاد باكر، مطبعت جامعت املىصل، العراق،53
 .44، صالضابم. 54
 .328ـ327دالئل إلاعجاز، . 55
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ٚإشا تًُػٓا إعذاظ ايكطإٓ عٓسٙ  ؾإْ٘ ٜهُٔ يف ْعُ٘ ، ٚيف أغًٛب٘ ، ٚيف ؾهٌ 

 عاْٞ َٚعاْٞ املعاْٞ. امل

ٚقس اْت٢ٗ ايعًُا٤ يف اختٝاض أيؿاظ ايكطإٓ ايهطِٜ إىل إٔ اإلعذاظ ٜهُٔ يف اؾتُاٍ 

أيؿاظ٘ ع٢ً ْٗاٜات اؿػٔ ٚايهُاٍ، شيو إٔ اغتٓاز ا٭يؿاظ إىل ايٓعِ اغتٓاز عطٟٛ، 

ٖٚٛ ٜتُجٌ عٝح ٫ ٜصح ايؿصٌ بُٝٓٗا ، ؾايٓعِ مبجاب١ املس٣ ايص٣ ٜتدًٌ مج١ً ايٓػٝر ايعاّ، 

يف اختٝاض ْعِ املاز٠ ايًػ١ٜٛ ع٢ً ْػل تتهاٌَ ؾٝ٘ اـصا٥ص ايٓٛع١ٝ يٮيؿاظ، َع املُٝعات 

ايعا١َ يب١ٝٓ ايه٬ّ، عٝح ٜصبح ايٓص َطبٛعّا َٔ ٚدٗتني: ٚد١ٗ ا٭يؿاظ، ٖٚٞ أدعا٤ 

 ؾطز١ٜ يف ع١ًُٝ اـًل ا٭زبٞ، ٚٚد١ٗ تطنٝب تًو ا٭دعا٤ يف صًب ايب١ٝٓ ايًػا١ْٝ ايعا١َ

. ؾايصٛض٠ ايه١َٝ٬ عٓس عبس ايكاٖط َٔ خ٬ٍ ايٓص ؼسزٖا ايٛظٝؿ١ ايتعبري١ٜ اييت (56)يًٓص

ت٪زٜٗا اؾ١ًُ، إٕ ناْت إخباضّا ٖٚٛ ايتكطٜط، أٚ اغتدباضّا ٖٚٛ )ا٫غتؿٗاّ( أٚ غريٙ مما 

 ىسّ أٚ ٜٛضح ْٛع١ٝ ايٓػل .

ع٢ٓ إ٫ّ بطُٗا إىل أَا ايًؿع١ مبؿطزٖا عٓس عبس ايكاٖط ؾ٬ ؾا٥س٠ هلا يف تأز١ٜ امل

 أخٛاتٗا اييت ٜتهَّٕٛ َٓٗا فُٛع ايه٬ّ أٚ ايبٓا٤ .

٫ٚ ؾطٌ يًؿع١ ع٢ً ايًؿع١ ا٭خط٣ يف ضأ٣ عبس ايكاٖط َامل تهٔ ٖٓاى ز٫ي١ تطبط 

 املع٢ٓ مبسيٛي٘.

ؾًِ ٜكبٌ إٔ ٜكـ عٓس املع٢ٓ يصات٘، أٚ عٓس ايًؿغ يصات٘، أٚ عٓس اؿػٔ يهٌ َُٓٗا، 

ٚإمنا ض٢َ إىل ضبط ا٭يؿاظ بس٫يتٗا يف ايػٝام َٔ سٝح تهٜٛٔ ايصٛض٠ ا٭زب١ٝ، ٚضبط أدعا٤ 

)ؾإشا ٚدب ملع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ يف ايٓؿؼ ٚدب يًؿغ ايساٍ  ايٓؿػٞايه٬ّ املٓطٛق١ ٚؾل املع٢ٓ 

. ؾإَا إٔ تتصٛض يف ا٭يؿاظ إٔ تهٕٛ املكصٛز٠ قبٌ (57)ٕ َجً٘ أ٫ّٚ يف ايٓطل(عًٝ٘ إٔ ٜهٛ

املعا٢ْ بايٓعِ ٚايرتتٝب ٚإٔ ٜهٕٛ ايٓعِ ايص٣ ٜتٛاصؿ٘ ايبًػا٤ ؾهطّا يف ْعِ ا٭يؿاظ، أٚ إٔ 

. ؾايص١ً إشٕ بني (58)ؼتاز بعس تطتٝب املعاْٞ إىل ؾهط يتػتأْـ ٭ٕ ػ٤ٞ با٭يؿاظ ع٢ً ْػكٗا

عِ، ٚبني ؾهط٠ ايًؿغ ٚاملع٢ٓ عٓس عبس ايكاٖط: إٔ ايؿهط٠ ا٭ٚىل ؾ٤ٞ ٚضا٤ ؾهط٠ ايٓ

ايؿهط٠ ايجا١ْٝ، أٚ املعاْٞ اإلضاؾ١ٝ اييت تًتُؼ يف تطتٝب ايه٬ّ ع٢ً ٚؾل َطاَٝٓ٘ ٚز٫٫ت٘ 

ٍٕ تطدع إىل اإلغٓاز ٚخصا٥ص كتًؿ١ يف املػٓس إيٝ٘ ٚاملػٓس ٚيف أضطب  ايٓؿػ١ٝ، ٢ٖٚ َعا

                                                           
 .134ـ133الاصلىبيت في إلاعجاز البالغي لللرآن دمحم هريم الكىار )رصالت دهخىرة(، بغذاد، . 56
 .43دالئل إلاعجاز، ص. 57
 ص 43دالئل إلاعجاز، . 58

ً
 .41، واهظر أيضا
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ٚغريٖا، ؾكٍٛ ( 59)بني اؾٌُ ٚايٛصٌ، ٚؾ٢ ايكصط ٚؾ٢ اإلهاظ ٚاإلطٓاب اـرب، ٚؾ٢ ايؿصٌ

 بؿاض:

ٌٌ تٗا٣ٚ نٛانُب٘ َُجاض  ايٓكِع ؾٛم  ض٩َٚغٓا      ٚأغٝاَؾٓا يٝ  نإٔ 

 ناؿًك١ املؿطغ١ اييت ٫ تكبٌ ايتكػِٝ .

ٚدسٜط بامل٬سع١ إٔ عبس ايكاٖط مل ٜػؿٌ ؿع١ عٔ ا٫ٖتُاّ بايٓعِ ٖٚٛ بصسز زضاغ١ 

اٯٜات ايكطآ١ْٝ، ٚمل ٜؿت٘ أبسّا إٔ ٜكّٛ سهُ٘ ع٢ً مجاي١ٝ ايٓص، ٚإٔ ٜتعاٌَ َع املعاْٞ 

)ٚقٌٝ ٜا أضض ابًعٞ َا٤ى ٜٚا  :ٚيٝؼ ا٭يؿاظ املؿطز٠ ، ٜكٍٛ: ٌٖٚ تؿو إشا شنطت قٛي٘ تعاىل

. (61) مسا٤ أقًعٞ ٚغٝض املا٤ ٚقطٞ ا٭َط ٚاغتٛت ع٢ً اؾٛزٟ ٚقٌٝ بعسّا يًكّٛ ايعاملني(

٢ً يو َٓٗا اإلعذاظ، ٚبٗطى ايص٣ تط٣ ٚتػُع ، أْو مل ػس َا ٚدست َٔ املع١ٜ ايعاٖط٠ ؾتذ

ٚايؿط١ًٝ ايكاٖط٠ إ٫ّ ٭َط ٜطدع إىل اضتباط ٖصٙ ايهًِ بعطٗا ببعض، ٚإْ٘ مل ٜعطض هلا 

اؿػٔ ٚايؿطف إّيا َٔ سٝح ٫قت ا٭ٚىل بايجا١ْٝ ٚايجايج١ بايطابع١..؟ ٖٚهصا إىل إٔ تػتكط بٗا 

 .(61) آخطٖا، ٚإٕ ايؿطٌ تٓاُتر َا بٝٓٗا، ٚسصٌ َٔ فُٛعٗا(إىل 

ِّٗ آٟ ايكطإٓ ٚبػُٛ ايٓعِ ؾٝٗا، َٚا  ؾٝػتسٍ عبس ايكاٖط ع٢ً َٓٗذ٘ ا٭زبٞ يف تؿ

ٜٓػذِ ؾٝٗا َٔ أَط ايتٓاغل، ٚتآيـ نًُات٘ بايتطاّ ــ ايكط١ٜٓ امل١ُٗ ٫غتبا١ْ املع٢ٓ ايٓشٟٛ ــ 

ايب٬غ١ٝ ٚايٓكس١ٜ يف ايتصٚم ٫غتدطاز ايٓتا٥ر احمل١ًً بايعَّ٘  ٚبرتابط بعطٗا َػتعّٝٓا بايسضاغ١

ٚايتؿػري، ٜكٍٛ: إٕ ؾههت ؾتأٌَ ٌٖ تط٣ يؿع١ َٓٗا عٝح يٛ أَخص ْت َٔ بني أخٛاتٗا 

ٚأِؾِطز ْت ٭ِزت َٔ ايؿصاس١ َا ت٪ٍزٜ٘ ، ٖٚٞ يف َهاْٗا َٔ اٯ١ٜ ؟ َج٬ّ خص )ابًعٞ( ٚاعتربٖا 

 َا قبًٗا ٚإىل َا بعسٖا ، ٚنصيو ؾاعترب غا٥ط َا ًٜٝٗا. ٚنٝـ ٚسسٖا َٔ غري إٔ تٓعط إىل

بايؿو يف شيو َٚعًّٛ إٔ َبسأ ايعع١ُ يف إٔ ْٛزٜت ا٭ضض ثِ أَطت ثِ إٔ نإ ايٓسا٤ بـ)ٜا( 

ثِ إٔ قٌٝ  زٕٚ أٟ مٛ: ٜا أٜتٗا ا٭ضض، ثِ إضاؾ١ املا٤ إىل ايهاف زٕٚ إٔ ٜكاٍ: ابًع٢ املا٤

ٌ ( ايِساي١ ع٢ً أْ٘ مل ٜػض اّيا بأَط آَط، ٚقسض٠ قازض٠، ٚغٝض املا٤ ؾذا٤ ايؿعٌ ع ٢ً صٝػ١ )ُؾَع

 )ٚقطٞ ا٭َط(.:ثِ تأنٝس شيو ٚتكطٜطٙ بكٛي٘ تعاىل

ؾٗٛ ىطع ايٓص ٖٓا ٫عتباضات شات طابع خاص استٛاٖا ايتشًٌٝ ا٭زبٞ ايص٣ ٜكّٛ 

َا وًُ٘ َٔ َٛاقـ عًٝ٘ َٓٗر عبس ايكاٖط يف ع١ًُٝ ايتطابل بني أزب١ٝ ايٓص ايكطآْٞ ٚبني 

                                                           
 .189البالغت جطىر وجاريخ، ص. 59
 .44هىد،. 61
 يىظر جفصيل رلك في أصرار البالغت في علم البيان عبذ اللاهر الجرجاوي، جحليم الضيذ دمحم رشيذ رض ى دار املعرفت ،  . 61

 .32،52،55،58،157،185،246،ودالئل إلاعجاز: 27،44،46،52،53،62،114،115،121بيروث  :    
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ايعكٝس٠ ; ٚيصيو ٜعٌ َٓٗذ٘ َتص٬ّ بؿدص١ٝ املؿػِّط)اؿطٜص ع٢ً تٛضٝح نٌ ؾ٤ٞ ٜتصٌ 

 .(62)بايعكٝس٠، ٚمبٓٗر املٓطل ، املٗتِ بٛضع اؿسٚز ٚايتكػُٝات ٚايتؿطٜعات اؾاَع١ املاْع١(

 ايكطإٓ ٫ٖٚتُاَ٘ باـصا٥ص ايتعبري١ٜ اييت تصٓعٗا ايًػ١ يف ا٫غتعُا٫ت املدتًؿ١ يف

 . (63)ؾكس اغتطاع إٔ ٜجُٔ ايبشح يف يػيت ايكطإٓ ٚايؿعط

نُا اغتطاع إٔ هعٌ َٔ أزب١ٝ ايتؿػري أزا٠ّ يًُتع١ ايؿ١ٝٓ ايعاي١ٝ َٔ د١ٗ ٚأزا٠ 

يًٛظٝؿ١ ا٭غاغ١ٝ يف خس١َ ايعكٝس٠ َٔ د١ٗ أخط٣، ٜٚطغِ بصيو َٓٗذّا أزبّٝا يًتؿػري ايبٝاْٞ 

 .(64)ملٔ بعسٙ ع٢ً َط ايعصٛض

بس ايكاٖط ٜتذاٚظ يف ؼًًٝ٘ ن٬ّ ؾكٗا٤ ايًػ١; ٭ْ٘ ٫ ٜٗتِ بايه١ًُ املؿطز٠ ـ إٕ ع

نُا غبل، ٚ٭ْ٘ ٜتذاٚظ املب٢ٓ ايصطيف ٚاؾ١ًُ املٓكطع١ عٔ ايٓص، ؾٗٛ ٜطاعٞ ايػٝام 

ايهًٞ ايص٣ تتعسز ؾٝ٘ اؾٌُ ٚترتابط بايع٬قات ٚاملٛقع١ٝ بايٛظٝؿ١ ايٓش١ٜٛ نايؿاع١ًٝ 

٤ ٚاإلخباض ٚاؿاي١ٝ ٚغريٖا، مما ٜعطٞ ز٫ي١ َتها١ًَ تتشسز ؾٝٗا َعا٢ْ ٚاملؿعٛي١ٝ ٚا٫بتسا

ايه٬ّ ؾت٪زٟ ٚظٝؿتٗا اإلب٬غ١ٝ أٚ ا٫تصاي١ٝ با٭غًٛب ايتعبري٣ ايص٣ ىطع إىل مجايٝات 

   .(65)ايٓعِ عٔ إسهاّ ٚزضاغ١

صٙ ؾٗٛ ٜعتُس ايًػ١ ْعاَّا تتٛسس ؾٝ٘ نٌ عٓاصطٙ يت٪زٟ عًُٗا املٛسس يف إٓ ٚاسس، ٖٚ

ايط١ٜ٩ شاتٗا ـ ٜتبٓاٖا ا٭يػٕٓٝٛ ايػطبٕٝٛ يف ايسضاغات اؿسٜج١ ، َٚٔ ثِ اغتطاع عبس ايكاٖط 

إٔ وكل ٜٚٓعط يًع٬قات ايػٝاق١ٝ اييت ؼسخ ْتٝذ١ يًتٛاؾل بني ايكاعس٠ ايٓش١ٜٛ ٚأدعا٤ 

اٖط ايه٬ّ يف ايكِٝ ايتعبري١ٜ اييت تعرب بسٚضٖا عٔ ايكِٝ ايؿعٛض١ٜ ، ٚبصيو ٜهٕٛ عبس ايك

 قس أٚدس املعازي١ ايكا١ُ٥ بني ؾ١ِٝٓ ايٓص ا٭زبٞ ٚيػٜٛت٘، ٚبني أزا٥٘ ٚب٬غت٘. 

ٖٚٛ ٜتعاٌَ َع ايًػ١ نها٥ٔ سٞ وٌُ َٔ َعا٢ْ اؿٝا٠ َا وًُ٘ اإلْػإ َٔ عكٌ 

 ٚؾهط، ؾايًػ١ قه١َٛ بؿاع١ًٝ املتهًِ نُا ٜٛضشٗا يف ايٓص اٯتٞ: 

َعاْٝٗا يف ايٓؿؼ، ٚإْٗا يٛ خًت َٔ َعاْٝٗا )ٚإٕ ايهًِ ترتتب يف ايٓطل بػبب تطتٝب 

ست٢ تتذطز أصٛات ٚأصسا٤ سطٚف ملا ٚقع يف ضُري ٫ٚ ٖذؼ يف خاطط إٔ هب ؾٝٗا تطتٝب 

 .(66) ْٚعِ إٔ هعٌ هلا أَه١ٓ َٚٓاظٍ، ٚإٔ هب ايٓطل بٗصٙ قبٌ ايٓطل بتًو(

                                                           
 .37ـ36دالئل إلاعجاز، ص. 62
 عن الابعاد الابذاعيت في مىهج عبذ اللاهر  الصىرة الىلذيت في التراث الفني والب. 63

ً
 الغي الذهخىر احمذ جابر عصفىر هلال

 .79،ص1999الجرجاوي  د دمحم عباش دار الفكر املعاصر دمشم صىريا طبعت 
 .39ـ38دالئل إلاعجاز، . 64
 .68الضابم،. 65
 .7،111،112اصرار البالغت،ص. 66



 
 

 
 
 107 

 الموساي عبداللهحسين . د  |   "القاهر عبد إلى سًبويه من" مالنظ نظرية ورتطـ لمراح

 الغرازي مشبب
ISSN : 2410-1818

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018ديسمبر  -(  أكتوبر5( المجلذ )20العذد )

ملٛاؾك١ ، َٚٓٗر عبس ايكاٖط ٜػري يف أسهاَ٘ ايٓكس١ٜ ع٢ً قٛضٜٔ ، ُٖا : قٛض ا

ٚقٛض املدايؿ١، ٜٚتذ٢ً احملٛض ا٭ٍٚ يف تبٓٝ٘ ٭ْعاض ايػابكني ٚع٢ً ضأغِٗ اؾاسغ ايص٣ 

ميجٌ عٓسٙ ايُٓٛشز ايؿطز يف املطدع١ٝ ا٭زب١ٝ ٚايٓكس١ٜ، يصيو تعسزت عٓسٙ ايؿٛاٖس بأقٛاي٘ 

ايططٜك١ ٚأسهاَ٘ يف )أغطاض ايباغ١ ،ٚز٥٫ٌ ا٫عذاظ(، ؾٝٛاؾك٘ نجريّا ٜٚٓتكسٙ أسٝاْا ؾ٢ 

ٚاملٓٗر ٚشيو َع متٝعٙ يف ايهتاب١ ٚايتأيٝـ ٚاإلبساع ٚايٓكس ٚايتذسٜس يف ايًػ١ ٚايب٬غ١ ٚا٭زب 

ٚايسضاغات ايكطآ١ْٝ. ٖٚٛ ٜٓعط إىل  ايٓص نب١ٝٓ ٚاسس٠ تصٓعٗا عٓاصط ؾ١ٝٓ كتًؿ١ تتساخٌ 

١ ايٓعاّ ايهًٞ ؾُٝا بٝٓٗا يف تأثري َتبازٍ ٜصعب ؼسٜس ٚمتٝٝع ايعٓصط امل٪ثط ؾٝٗا إ٫ بسضاغ

يًرتابط ايعاّ بني ايع٬قات ايكا١ُ٥ بني ا٭يؿاظ ٚاؿطٚف ٚاملعاْٞ ٚايرتانٝب ايًػ١ٜٛ اييت 

أعطت يًٓص صٛضت٘ ا٭زب١ٝ. ؾٗٛ ٫ ٜػتػٝؼ َٓٗر ايػابكني يف اخت٬ؾِٗ بسضاغ١ ايًؿع١ 

عٌُ ا٭زبٞ املؿطز٠، ٜٚطؾض منط١ٝ ايططح هلا َٔ  أغاغٗا ٜٚػتبسٍ شيو بع١ًُٝ إزضاى ٚتؿِٗ اي

بعاٖط٠ ايت٬سِ ايساخًٞ ٚاـاضدٞ ملهْٛات٘ اييت وتٜٛٗا ايػٝام بس٫٫ت٘ اييت تتٛاؾل ؾٝٗا 

ايكِٝ ايتعبري١ٜ َع ايكِٝ ايؿعٛض١ٜ ٜٚطاعٞ ؾٝٗا ايبعسٜٔ )اؾُايٞ ٚايٓؿػٞ( ايًصٜٔ وسثُٗا 

 . (67)ا٭ثط ا٭زبٞ يف املتًكٞ

ص ا٭زبٞ بٛصؿ٘ نٝاّْا ي٘ بٓٝاْ٘ ٚتتًدص ْعط١ٜ ايٓعِ عٓسٙ يف نْٛٗا تٗتِ بايٓ

زاخٌ ايٓعاّ ايًػٟٛ امل٪يـ َٔ ٚسسات َتطا١َ بعطٗا إىل بعض يف املٛاقع اي٥٬ك١ بٗا يف 

ايرتنٝب ملا ٜكتطٝ٘ ايػٝام بأبعازٙ ايٓش١ٜٛ ٚايًػ١ٜٛ. َٚا شٖب إيٝ٘ دٕٛ يْٝٛؼ صاسب 

ٜ ُعّس ايعٌُ ا٭زبٞ بٓا٤ً يػّٜٛا قا٥ُّا بصات٘ ٚ شا غا١ٜ ؾ١ٝٓ، ٖٛ املؿّٗٛ ْؿػ٘ ايص٣ ا٭غًٛب١ٝ سني 

تبٓاٙ عبس ايكاٖط يف ْعطٜت٘ ، ؾُٓٗذ٘ ٜتصـ با٫تػاع ٚايؿُٛي١ٝ يف استٛا٥٘ يًسضؽ ا٭زبٞ 

ٚايب٬غٞ ٚايًػٟٛ َعّا، ٚؾ٢ اؾتُاي٘ يًكاعس٠ ايٓش١ٜٛ ٚتطٜٛعٗا يف َعاؾ١ اـطاب ا٭زبٞ 

يط١ٜ٩ يف املٓعٛض ايٓكسٟ قاطب١ يف بكطبٝ٘ ايؿعطٟ ٚايٓجطٟ ع٢ً ايػٛا٤، ٚا٫عتُاز ع٢ً ٖصٙ ا

 َط١ْٚ ٜٚػط.

ٜٚؿطح يٓا عبس ايكاٖط ايرتنٝب ايٓشٟٛ ؾُٝا ٜػ٢ُ بايتعًٝل أٟ تعًل ايصٝؼ يف 

ايرتنٝب بعطٗا بايبعض اٯخط ،أٚ إْؿا٤ ايع٬قات ايػٝاق١ٝ بني ضُا٥ِ ايرتنٝب يف صٛض٠ 

. ؾايًؿع١ عٓسٙ (68)ػٓس إيٝ٘(أعِ َٔ نٕٛ ا٫ضتباط بني دع٥ٞ اؾ١ًُ ايط٥ٝػٝني )املػٓس ٚامل

يٝػت ًَؿٛظ١ )َطشٚي١( يصاتٗا أٚ َكبٛي١ يصاتٗا ٚإمنا ملهاْٗا َٔ اؾ١ًُ أٟ بع٬قتٗا مبا قبًٗا 

َٚا بعسٖا، ٚا٭يؿاظ ٫ تعترب)ست٢ ت٪يـ ضطبّا خاصّا َٔ ايتأيٝـ ٜٚعُس إىل ٚد٘ زٕٚ ٚد٘ َٔ 

                                                           
 .126،وكباوه، 124الابعاد الابذاعيت، . 67
 .2حى الىصفي من خالل اللرآن الكريم ، د صالح الذين املصطفى، جالى. 68
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سزت نًُات٘ عْسا نٝـ دا٤ ٚاتؿل ايرتنٝب ٚايرتتٝب. ؾًٛ أْو عُست إىل بٝت ؾعط أٚ ْجط ؾع

ٚأبطًت ايصٟ غصٛصٝت٘ أؾاز املطاز مٛ إٔ تكٍٛ يف قؿا ْبو، َٔ شنط٣ سبٝب َٚٓعٍ: 

، (69))َٚٓعٍ، قؿا شنط٣ َٔ ْبو سبٝب(، أخطدت٘ َٔ نُاٍ ايبٝإ اىل فاٍ اهلصٜإ

اؾ١ ٚأغكطت ْػبت٘ َٔ صاسب٘، ٚقطعت ايطسِ بٝٓ٘ ٚبني َٓؿ٦٘، بٌ أسًت  إٔ ٜهٕٛ ي٘ إض

إىل قا٥ٌ، ْٚػب ىتص مبتهًِ ... ٚسهِ ا٫ختصاص َٔ ايرتتٝب ٜكع يف ا٭يؿاظ َطتبا ع٢ً 

 . (71)املعاْٞ املطتب١ يف ايٓؿؼ، املٓتع١ُ ؾٝٗا ع٢ً قط١ٝ ايعكٌ

إشٕ ؾايرتتٝب فُٛع١ َتٓاغك١ َٔ ايطُا٥ط تتصٌ ببعطٗا اتصا٫ّ ٚثٝكّا بٛاغط١  

ق١ بني ضُا٥ِ ايرتنٝب تعتُس ع٢ً قطآ٥ٔ املكاٍ فُٛع١ َٔ ايكطا٥ٔ ٚاإلغٓاز; ٭ٕ ايع٬

 ٚقطا٥ٔ املكاّ ُٖٚا َعّا ٜتعاْٚإ يف إٜطاح املع٢ٓ ايٓشٟٛ.  

ٚايٓشٛ ٫ ٜٗتِ ببٝإ َع٢ٓ ايصٝؼ يف ايرتانٝب ٚيهٓ٘ َعيٌن ببٝإ ٚظٝؿ١ نٌ 

 . (71)صٝػ١

 ٚاـ٬ص١: إٔ ايتعًٝل َعٓاٙ اضتباط ايطُا٥ِ بعطٗا ببعض يف ايرتنٝب ع٢ً صٛض٠

خاص١ عٝح تؿٝسْا يف َػع٣ خطٚز ْعِ ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ أْٛاع ايٓعِ املعطٚؾ١ عٓس ايعطب، 

مبا ٜٛضح اإلعذاظ بايٓعِ ؾُٝا ٜػ٢ُ )بٓكض ايعاز٠( سٝح إٕ ايعاز٠ ناْت داض١ٜ بططٚب 

َٔ أْٛاع ايه٬ّ َعطٚؾ١ َٓٗا ايؿعط ٚايػذع ٚاـطب ٚايطغا٥ٌ ، َٚٓٗا املٓجٛض ايص٣ ٜسٚض 

 . (72)يف أسازٜجِٗ. ٚايكطإٓ داَع حملاغٔ اؾُٝع ع٢ً غري ْعِ ؾ٤ٞ َٓٗا بني ايٓاؽ 

ٚإشا نإ ايٓعِ عٓس عبس ايكاٖط: تٛخٞ َعاْٞ ايٓشٛ، ؾاملع٢ٓ ايص٣ دعً٘ قٛضّا  

يًٓعِ ٖٛ املع٢ٓ ايصٛضٟ أٚ املع٢ٓ املصسض، ٚاملع٢ٓ ايص٣ ٖٛ دٖٛط ايه٬ّ عٓسٙ، ٚايص٣ 

٢ ايػؿٌ  ايعاّ، ٚإمنا ٖٛ املع٢ٓ ايص٣ تؿهٌ يف ايٓؿؼ تٓػب إيٝ٘ َع١ٜ ايٓعِ يٝؼ ٖٛ املعٓ

بؿهٌ خاص، ْٚعِ ؾٝٗا ْعُا خاصّا ، ٚصٛض٠ املع٢ٓ فِطزا إىل ايصٛض٠ ايه١ًٝ، ٚبٗصا 

ٜهٕٛ ايتعًٝل أٚ ايٓعِ ـ نُا ضآٙ عبس ايكاٖطـ ٖٛ ايؿهط٠ املطنع١ٜ يف ايٓشٛ ايعطبٞ; نْٛ٘ 

ايػٝام ، ٜٚؿػط ايع٬قات بُٝٓٗا ع٢ً صٛض٠ أٚؾ٢ ُٜشسُِّز بٛغاط١ ايكطا٥ٔ َعاْٞ ا٭بٛاب يف 

 . (73)ٚأؾطٌ ٚأنجط ْؿعّا يف ايتشًٌٝ ايًػٟٛ هلصٙ املعاْٞ ايٛظٝؿ١ٝ 

                                                           
 .8دالئل إلاعجاز، ص. 69
 .121ـ119اللغت بين املعياريت والىصفيت جمام حضان،ص. 71
 الضابم الصفحت هفضها.. 71
 .6ـ5معترن الاكران ،. 72
 .189،ص1994املغرب، اللغت العربيت معىاها ومبىاها، جمام حضان دار الثلافت، الذار البيضاء . 73
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ٜٚكسّ عبس ايكاٖط أمنٛشدّا تطبٝكّٝا يصيو َٔ خ٬ٍ َطًع اَط٨ ايكٝؼ ايػابل   

 شنطٙ: )قؿا ْبو َٔ شنط٣ سبٝب َٚٓعٍ(    

٘ َٔ تطتٝب، ٚأعسْا تطتٝب ا٭يؿاظ ع٢ً مٛ ميتٓع قاٍ: ؾًٛ أْعيٓا َٔ ٖصا املطًع َا ؾٝ

َع٘ زخٍٛ ؾ٤ُٞ َٔ َعاْٞ ايٓشٛ ؾكٌٝ:)َٔ ْبو قؿا سبٝب شنط٣ َٓعٍ( ؾًٔ ٜتعًل ايؿهط 

مبع٢ٓ ن١ًُ َٓٗا; ٭ٕ ايؿهط ٫ ٜتعًل إ٫ إشا تٛخٝٓا إَهاْات ايٓشٛ يف تطنٝب ايه٬ّ، 

، ٚنٕٛ )َٔ( َعس١ٜ إىل )شنط٣(، ٖٚٛ َا صٓع٘ اَط٩ ايكٝؼ، َٔ نٕٛ )ْبو( دٛابّا يٮَط

ٚنٕٛ )شنط٣(َطاؾ١ إىل )سبٝب(، ٚنٕٛ َٓعٍ َعطٛؾا ع٢ً )سبٝب(. ٚمج١ً ا٭َط أْ٘ ٫ 

ٜهٕٛ ٖٓاى إبساع يف ؾ٤ُٞ ست٢ ٜهٕٛ ٖٓاى قصس إىل صٛض٠ ٚصٝػ١ وككإ َع٢ٓ َٔ خ٬ٍ 

 ايٓعِ.
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 خ٬ص١ ايبشح ٚخامتت٘ :

 ْٚٛدع شيو يف ايٓكاط اٯت١ٝ:

 أزضى أ١ُ٥ ايعطب١ٝ َٔ ٚقت َبهط ايع٬ق١ ايٛطٝس٠ بني ايؿهط ٚايًػ١. -

 ايٓعِ يف دٖٛطٙ ٜتصٌ باملع٢ٓ َٔ سٝح ٖٛ تصٛض يًع٬قات ايٓش١ٜٛ. -

 بطظ اٖتُاّ غٝبٜٛ٘ بٓعِ ايه٬ّ ٚتٓػٝل ايعباضات ٚاضشا يف نجري َٔ أبٛاب نتاب٘.-

٢ً انتٓاٙ ػًٝات ايتذطب١ َؿّٗٛ " ايٓػر " عٓس اؾاسغ ٜصسض عٔ ٚعٞ تطاثٞ قازض ع-

 اإلبساع١ٝ يف ض٤ٛ ْعاّ ايع٬قات.

تأغٝؼ ب١ٝٓ ايٓص َٔ َٓعٛض ابٔ قتٝب١ ٜٓعع إىل أضق٢ بٓا٤ ٜتؿابو ؾٝ٘ ايؿهٌ -

 ٚاملطُٕٛ إللاظ ٚد٘ بٓا٥ٞ ٚاسس.

تٛصٌ اـطابٞ إىل ٚضع ْعط١ٜ يف ايه٬ّ تكّٛ ع٢ً أؾٝا٤ ث٬ث١ ٖٞ : يؿغ ساٌَ ،  -

 هلُا ْاظِ.َٚع٢ٓ قا٥ِ ، ٚضباط 

عِ إشا اختٌ َٓ٘ خطظ٠ تبايعكس املٓ ؾؿبٗ٘ ساٍٚ أبٛ ٬ٍٖ ايعػهطٟ إٔ ٜتصٛض ايٓعِ، -

ِٖٛا،  ٚإشا دعٌ نٌ خطظ٠ َع َا ًٜٝل بٗا نإ ضا٥عا يف املطأ٣. نإ َؿ

ايكاضٞ عبس اؾباض ٖٛ ايص٣ ٚضع أغؼ ْعط١ٜ ايٓعِ مبعٓاٖا ايسقٝل; إش تٓاٍٚ أدعا٤ -

 َٓٗا بطأٜ٘. ايه٬ّ ٚأزىل يف نٌ دع٤

 ٚايسؾاع ٚتصٜٛطٖا ٚايرب١ٖٓ ع٢ً صشتٗا، ٚتكسٜطٖا، ٜعٛز ؾطٌ ؾطح ْعط١ٜ ايٓعِ،-

ٚفٌُ َؿّٗٛ ايٓعِ  ايكاٖط اؾطداْٞ، اغِ )ايٓعِ( عًٝٗا يإلَاّ عبس ٚإط٬م، عٓٗا

 عٓسٙ ٖٛ ايب٬غ١ ايٓش١ٜٛ أٚ ايٓشٛ ايب٬غٞ.
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 قائمة المراجع

ايكاٖط اؾطداْٞ ، ز. قُس عباؽ، زاض ايؿهط بريٚت ا٭بعاز اإلبساع١ٝ يف َٓٗر عبس  .1

 ّ.1999، 1يبٓإ ،ط

أغطاض ايب٬غ١ يف عًِ ايبٝإ، عبس ايكاٖط اؾطداْٞ، ايػٝس قُس ضؾٝس ضضا، زاض  .2

 املعطؾ١، بريٚت

ا٭غًٛب١ٝ يف اإلعذاظ ايب٬غٞ يًكطإٓ، قُس نطِٜ ايهٛاض )ضغاي١ زنتٛضاٙ(، داَع١  .3
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بٝإ إعذاظ ايكطإٓ ضُٔ ث٬خ ضغا٥ٌ َٔ إعذاظ ايكطإٓ، ؼكٝل: خًـ اهلل ٚغ٬ّ ، زاض  .8
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اؿٝٛإ، اؾاسغ، ؼكٝل: عبسايػ٬ّ قُس ٖاضٕٚ، َهتب١ َصطؿ٢ ايبابٞ اؿًيب  .13

 .1938ٚأ٫ٚزٙ، 

ايٓذاض ،زاض ايؿ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ  ، بػساز، اـصا٥ص، ابٔ دين، ؼكٝل: قُس عًٞ  .14

1991. 

ز٥٫ٌ اإلعذاظ، عبس ايكاٖط اؾطداْٞ، تصشٝح قُس ضؾٝس ضضا، زاض املعطؾ١، بريٚت،  .15

1982. 

 .1984، 1ايؿعط ٚايؿعطا٤ ،ابٔ قتٝب١ زاض إسٝا٤ ايعًّٛ ، بريٚت ط .16

، 1ٛضٜا، طعبس ايكاٖط اؾطداْٞ،  ز قُس عباؽ، زاض ايؿهط املعاصط، زَؿل، غ .17

1999. 



 
 

 
 
 112 

 الموساي عبداللهحسين . د  |   "القاهر عبد إلى سًبويه من" مالنظ نظرية ورتطـ لمراح

 الغرازي مشبب
ISSN : 2410-1818

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2018ديسمبر  -(  أكتوبر5( المجلذ )20العذد )

 ايعجُا١ْٝ ، اؾاسغ، ؼكٝل: عبسايػ٬ّ ٖاضٕٚ زاض ايهتاب ايعطبٞ. .18

ؾهط٠ ايٓعِ بني ٚدٛٙ اإلعذاظ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ،ز ؾتشٞ أمحس عاَط، اجملًؼ ا٭ع٢ً  .19

 .1975يًؿ٪ٕٚ اإلغ١َٝ٬، ايكاٖط٠ ،

 .1نتاب ايصٓاعتني، ابٛ اهل٬ٍ ايعػهطٟ ؼكٝل: ايبذاضٟ ٚآخطٜٔ، ط .21

 .1غٝبٜٛ٘ ، ؼكٝل: عبسايػ٬ّ قُس ٖاضٕٚ، زاض اؾٌٝ، بريٚت، طنتاب  .21
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