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 نظرية النظم عند أبي هالل العسكري

 انًهخص:

َُٜدٖصص ٖصا ايبشح يسضاغ١ دٗٛز أسس 

ايًػٜٛني, امل٪غِّػني يٓعط١ٜ )ايٓعِ( يف أبطظ 

ايًػ١, اييت انتًُت َعاملٗا ع٢ً ٜس عبس 

ٖـ( يف نتاب٘ )ز٥٫ٌ 471ايكاٖط ازبطداْٞ )

اٱعذاظ(, ٖٚٛ )اسبػٔ بٔ عبس اهلل بٔ غٌٗ 

ايعػهطٟ(, امُله٢ٖٓ )أبٛ ٬ٍٖ(, ٚاملتٖٛؾ٢ 

 ُٖٔ يف أٚاخط ايكطٕ ايطابع اهلذطٟ. ٚقس ض

بٝ٘: )ايؿطٚم ايًػ١ٜٛ(, دٗٛزٙ تًو يف نتا

 ٚ)نتاب ايصٓاعتني: ايهتاب١, ٚايؿعط(.

َٚٔ أبطظ زٚاعٞ ايبشح, يف دٗٛزٙ ايًػ١ٜٛ, 

 اشباص١ بٓعط١ٜ )ايٓعِ(:

إظاي١ ايِٖٛ عٔ تػًٝب٘ ايًؿغ ع٢ً املع٢ٓ,  (1

 يف ايٓص ا٭زبٞ.

إبطاظ ؾطًٔ٘ ع٢ً )عبس ايكاٖط(,  (2

ٚا٭يػٓٝني, يف أغبك١ٝ إ٥٬ٜ٘ عٓا١ٜ 

 بايبٓٝتني: ايػطش١ٝ, ٚايعُٝك١.ؾا٥ك١, 

َغبُك٘ يف ايتؿٗطٔ ٭ثط اغتكا١َ عٓاصط  (3

املػت٣ٛ ايرتنٝيب )ايٓشٟٛ(, َٔ سٝح 

ٚضعٗا يف ُضَتب َٓاغب١, يف ازب١ًُ, 

يف  -ٚتعًٗل َع٢ٓ نٌ عٓصط مبا ػباٚضٙ

ٚضٛح َعٓاٖا, َٚا ٜرتٖتب ع٢ً شيو َٔ 

 إنػاب ايٓص ا٭زبٞ ضْٚكّا ٚمجا٫ّ.

Abstract 

This research is devoted to study 
of efforts of one of  the most 
prominent linguistics and  founders 
of   (the verse)  theory the 
landmarks  of which were  
completed by Abdulqaher 
Algurgani (471H.) in his book  
(Evidences of the Wondrous 
Nature ), It is (Alhasan Ben  
Abdullah Ben Sahl  Al askari) 
surnamed (Abu Hilal) who died at 
the end of the fourth century 
Higree. His efforts were  included 
in his two books: (Differences in 
Linguistics ), and (the Book of the 
two  Trades: Writing and  Poetry.)         

One of the most important 
motives of the research  into  his 
linguistic efforts specified in 
(verse) theory):- 

1-To eliminate the illusion that 
he gave preference to 
pronunciation rather than to  
meaning in the literary text. 

To highlight his superiority to 
(Abdulqaher ) and the linguistics  
by having been ahead of them in 
giving utmost attention  to the two 
structures (superficial and deep). 

3-He was ahead of them in 
understanding the effect of the 
elements of the right (grammatical 
) structure  and placing it in  proper  
positions in the sentence. Each 
element is as clear in its meaning 
as  its  neighbour and subsequently  
clarifies its meaning and  
subsequently gives the literary text  
glamour and beauty.  
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 :يذخم

٫ تهاز ْعط١ٜ ايٓعِ تتبازض إىل شٖٔ ايباسح, يف ايرتاخ ايًػٟٛ, ست٢ متجٌ أَاَ٘ 

ايًػ١ٜٛ ايٓري٠ أثط باضظ, ٖـ(, ايصٟ ناْت زبٗٛزٙ 471ْعط١ٜ عبس ايكاٖط ازبطداْٞ )ت 

يف اظزٖاض ايرتاخ ايًػٟٛ اٱْػاْٞ, َٚاظايت تػِٗ يف تؿٝٝس صطٚح ايسضاغات ا٭يػ١ٝٓ 

 اسبسٜج١.

ٕٖ ٖصا ا٫ٖتُاّ املتعاٜس, ٚا٫ْبٗاض بٗصٙ ايؿدص١ٝ اي٬َع١ ضٖبُا أغِٗ, بصٛض٠  غري أ

ع٢ً ايطغِ  َا, يف إخؿات ا٭ضٛا٤ زبٗٛز ؾدصٝات يػ١ٜٛ أخط٣, ٚايػض َٔ ؾأْٗا,

 َٔ أْٗا ساظت ع٢ً قصب ايػبل, يف بٓا٤ صطح ٖصٙ ايٓعط١ٜ, ٚتطغٝذ أضناْٗا.

ؾايساضؽ يف ايرتاخ ايًػٟٛ, عٓس ايعطب, يٛأعاز تكًٝب صؿشات٘, ٫ٚ غُٝا ايرتاخ 

ايػايـ يعصط )عبس ايكاٖط(, ٚأْعِ ايٓعط ؾٝ٘ ؾإْ٘, ٫ ضباي١, ٚادس ؾدصٝات 

ّ ٫ ٜكٌ عٓ٘, ٚضمبا ؾاق٘ ْٛعّا َا, ٚخاص١ يف أخط٣, ناْت دسٜط٠ بإٔ ذبع٢ باٖتُا

ايػبل ٱبطاظ ٖصٙ ايٓعط١ٜ, ٚاٱؾاض٠ إىل ُدٌ ٬َضبٗا, اييت أبطظٖا )عبس ايكاٖط(, يف 

نتاب٘ ايؿٗري )ز٥٫ٌ اٱعذاظ(; ٚأخص بايصنط )اسبػٔ بٔ عبس اهلل بٔ غٌٗ بٔ 

تٖٛؾ٢ يف أٚاخط ايكطٕ امُله٢ٖٓ )أبا ٬ٍٖ(, امل (1) غعٝس بٔ ؼب٢ٝ بٔ َٗطإ ايعػهطٟ(

 ايطابع اهلذطٟ.

ٚغأساٍٚ يف ٖصا ايبشح زضاغ١ أبطظ ازبٛاْب, اييت عطضٗا ٖصا ايًػٟٛ, ؾُٝا 

 ؽبص ْعط١ٜ ايٓعِ, يف ايسضؽ ايًػٟٛ.

                                                           
(1)

اظمه, واظم أبيه, واظم حذه( باألدًب, أما أظخاره, وخاله )الحعً بً غبذ هللا بً ظػيذ ًفشق الىاط بيىه, وبين أظخاره )الزي ًىافم  

ػَشف ظىت والدة )ئبي هالل(, أما معلط سأظه فهى
ُ
ى )أبىأحمذ(, ولم ح كنَّ بلذة )غعكش ُمكَشم( في مىطلت  الػعكشي(, فَيِعُمىهه باللؿىي, وٍُ

ي في )ألاهىاص, في بالد فاسط, ششق الػشاق. اشخؿل ببيؼ  ِ
ّ
ه جىف  مً الطمؼ واإلاهاهت, أما ظىت وفاجه فليل: ئهَّ

ً
هـ( ألهه ركش في آخش 593الَبز احتراصا

ف له, وظمه بـ)ألاوائل( أهه فشؽ مً جأليفه ًىم ألاسبػاء, لػشش خلذ مً شػبان, ظىت خمغ وحعػين وزالزمئت. أبشص مإلفاجه: كخاب 
َّ
مإل

ٍت, والخلخيص في مػشفت ألاشياء, ودًىان اإلاػاوي, وحمهشة ألامثال, وؾيرها. )ًىظش جشحمخه في: الصىاغخين الكخابت والشػش, والفشوق اللؿى 

, و: معجم 8/196, و: ألاغالم: 321-1/326, و: بؿيت الىغاة: 111-116واللؿت:  , والبلؿت في جشاحم أئمت الىحى862-8/838معجم ألادباء:

 (.  1/362اإلاإلفين: 
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 : نظزية اننظى في كتب انذارسين انًحذثينوهالل ىأب

غ١ َٔ خ٬ٍ اغتعطاض َ٪يؿات عسز َٔ ايساضغني امُلشَسثني, ايصٜٔ اْربٚا يسضا

 ٚأثطٖا يف ايػٝام ايرتنٝيب, تبني أِْٗ ع٢ً ث٬ث١ أصٓاف. (2)ايتعًٝل( ْعط١ٜ ايٓعِ )أٚ

ايصٓـ ا٭ٍٚ أغؿٌ متاَّا شنط أٟ ؾطٌ َُٜٓػب إىل )أبٞ ٬ٍٖ(, ؾُٝا ؽبص ٖصٙ  (1

, ٚغاَٞ عٛض, ٚسػٔ  (3)ايٓعط١ٜ, َٚٔ أبطظ ٖ٪٤٫ ايباسجني: أمحس َطًٛب

 (5), ٚضبُس غعس ؾشات٘.(4) ؾشٛش

ايصٓـ ايجاْٞ مل ٜػٖض َٔ ؾإٔ إغٗاَات ايطدٌ, يف ٖصٙ ايٓعط١ٜ, بٝس أْ٘  (2

أظٗطٖا بصٛض٠ باٖت١, ٫ تهاز تجري ؾطٍٛ ايباسح, يػرب أغٛاض تًو ازبٗٛز. َٚٔ 

 (2), ٚسامت صاحل ايطأَ.(1)أبطظ ٖ٪٤٫ ايساضغني: زضٜٚـ ازبٓسٟ

َِٓٗ بتصٓٝـ عسز َٔ  ايصٓـ ايجايح أزضد٘ يف طبكات ا٭زبا٤ ٚايؿعطا٤; اغرتاضّا  (3

املرتمجني: ايكسا٢َ, ٚاحملَسثني, أبا ٬ٍٖ ؾُٝٔ غًبت عًٝ٘ صٓع١ ا٭زب, َِٚٓٗ: 

 (4) , ٚعُط ؾٗطٚر.(3)ؾٛقٞ ضٝـ

أَا أضباب ايصٓـ ا٭ٍٚ, ؾطمبا صطؾِٗ عٓا٤ ايبشح يف ؾدص١ٝ أبٞ ٬ٍٖ ايًػ١ٜٛ, 

ت ايب٬غ١ٝ ا٫تهاٍ ع٢ً َا أٚضزٙ )أمحس َطًٛب(, يف َعذُ٘ )َعذِ املصطًشا

ٖـ(, 142ٚتطٛضٖا(; سُٝٓا قصط إٜطاز أبطظ صاْعٞ ٖصٙ ايٓعط١ٜ يف: ابٔ املكؿع )ت 

ٖـ(,  406ٖـ(, ٚايباق٬ْٞ )ت368ٖـ(, ٚأبٞ غعٝس ايػريايف )ت 255ٚازباسغ )ت 

ٖـ(, ٚآخطِٖ عبس ايكاٖط ازبطداْٞ. ٚأغؿٌ شنط أبٞ 415ٚايكاضٞ عبس ازبباض )ت 

 (5)٬ٍٖ يف قا٥ُت٘.

                                                           
(8)

ت بين ألابىاب,  طحي: ًفشق جمام حعان بين مص  لصذ به جصىس الػالكاث الىحٍى )الىظم(, و)الخػليم(؛ فيري أن ألاول ًخػلم باإلاػاوي, ٍو

ث بين كػالكت ؤلاظىاد, بين اإلاعىذ ئليه, واإلاعىذ, وغالكت الخػذًت, بين الفػل, واإلافػىل به... أما الثاوي فيري أهه ًذل غلى ئوشاء الػالكا

ت, بىاظطت  ت, والحاليت. )ًىظش: اللؿت الػشبيت مػىاها ومبىاها: اإلاػاوي الىحٍى  (. 188-186ما ٌعمى باللشائً اللفظيت, واإلاػىٍى
(5)

 .5/551ًىظش: معجم اإلاصطلحاث البالؾيت وجطىسها:  
(4)

ً( للذساظاث والبحىر الػلميت/ظلعلت آلاداب و   ه ئلى الجشحاوي, بحث ميشىس في مجلت حامػت )حشٍش الػلىم ًىظش: الىظم مً ظيبٍى

 م.8228 -(11(, ع)84ؤلاوعاهيت, م)
(3)

ل في الفكش البالغي الػشبي:    .41-44ًىظش: الىظم والخأٍو
(1)

ت غبذ اللاهش في الىظم:    .52-89ًىظش: هظٍش
(8)

خ وجطىس:   ت الىظم جاٍس  .19ًىظش: هظٍش
(5)

خ:    .142ًىظش: البالؾت جطىس وجاٍس
(4)

خ ألادب الػشبي:    .8/389ًىظش: جاٍس
(3)

 .554-5/551ًىظش: معجم اإلاصطلحاث البالؾيت وجطىسها:  



 
 

 
 
 

12  
  نهعهىو اإلنسانية واالجتًاعية

 محمد علوي أحمد بن يحيى د.|                            نظرية النظم عند أبي هالل العسكري 

 
ISSN : 2410-1818 

 و2016 يىنيى( 13انًجهذ )( 11انعذد )

اب ايصٓـ ايجاْٞ, ؾًِ ٜٛضزٚا ؾدصٝت٘ إ٫ يف صٛض٠ املكِّس احملض, ٯضا٤ ٚأَا أضب

عجُإ ازباسغ; ٚشيو سُٝٓا اصطازٚا ي٘ عباض٠ تأثط بؿشٛاٖا َٔ  غبكٛٙ, ٫ٚ غُٝا أبٛ

قٛي٘: "املعاْٞ  ازباسغ, ؾُٝا ؽبص تػًٝب ا٫ٖتُاّ بايًؿغ ع٢ً سػاب املع٢ٓ, ٖٚٛ

يعطبٞ, ٚايبسٟٚ ٚاملسْٞ, ٚإمنا ايؿإٔ يف إقا١َ َططٚس١ يف ايططٜل ٜعطؾٗا ايعذُٞ, ٚا

ايٛظٕ, ٚربٝٗط ايًؿغ, ٚغٗٛي١ املدطز, ٚنجط٠ املا٤, ٚيف صش١ ايطبع, ٚدٛز٠ ايَػبو, 

, ثِ َتابع١ أبٞ ٬ٍٖ (6)ؾإمنا ايؿعط صٓاع١, ٚضطب َٔ ايَٓػر, ٚدٓؼ َٔ ايتصٜٛط"

ٖٕ املعاْٞ ٜعطؾٗا ايعطبٞ,  ي٘ يف ضأٜ٘; سُٝٓا قاٍ: "يٝؼ ايؿإٔ يف إٜطاز املعاْٞ; ٭

يف دٛز٠ ايًؿغ ٚصؿا٥٘, ٚسػٓ٘ ٚبٗا٥٘,  ٚايعذُٞ, ٚايكطٟٚ ٚايبسٟٚ, ٚإمنا ٖٛ

َٔ  ْٚعاٖت٘ ْٚكا٥٘, ٚنجط٠ ط٬ٚت٘, َٚا٥٘, َع صش١ ايَػبو, ٚايرتنٝب, ٚاشبًٛ

. ٚيٝت َٔ أيصل ب٘ ٖصٙ ايت١ُٗ تٖٓب٘ إىل يؿع١ )ايٓعِ(, (7)ايٓعِ, ٚايتأيٝـ" *أٚز

 , اييت أٚضزٖا يف آخط ن٬َ٘.َٚكصسٙ َٓٗا

ٚنإٔ ٖ٪٤٫ ايٓكاز بٓٛا آضا٥٘ نًٗا, ؾُٝا ؽبص ايًؿغ ٚاملع٢ٓ, ع٢ً ٖصٙ ايعباض٠ 

ايٝت١ُٝ, ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايطدٌ, يف أَانٔ َتعسز٠ َٔ )نتاب ايصٓاعتني(, أٚضز 

ٌٗ َٔ ايه٬ّ ضبٌ ا٭بسإ,  عباضات نجري٠ تؿدِِّ َٔ أَط املعاْٞ, ست٢ دعًٗا "ذب

 (8)يؿاظ دبطٟ ؾٝٗا صبط٣ ايهػ٠ٛ".ٚا٭

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ )سامت ايطأَ( أٚضز ؾكط٠ ٚاسس٠ ؾكط ٭بٞ ٬ٍٖ, يف غٝام 

سسٜج٘ عُٔ أغِٗ يف إْؿا٤ ٚتصُِٝ ْعط١ٜ ايٓعِ, ٚؾٝٗا َٔ ٚضٛح اٱؾاض٠ إيٝٗا َا 

ٜػطٜ٘ يتؿصٌٝ ضأٜ٘ ؾٝٗا, ظبسٙ قس تطى ايعباض٠ عا١ُ٥, بني ْصٛص ا٭ع٬ّ 

, ايصٜٔ ُعٓٔٞ بتٛضٝح آضا٤ عسز َِٓٗ, ٚاٱؾاز٠ ببعطٗا, نُا ؾعٌ َع أبٞ (9)اٯخطٜٔ

 (2), ٚايكاضٞ عبس ازبباض.(1)غعٝس ايػريايف

                                                           
(6)

 .158-5/151الحيىان:  
*
َد, وفيه أَوٌد: أي ِغَىج. )أظاط البالؾت, مادة: أود(.   ٍود الش يُء, وجأوَّ
َ
 أ

(1)
 .48كخاب الصىاغخين:  

(8)
 .31العابم:  

(9)
خ وجطىس:   ت الىظم جاٍس  .19ًىظش: هظٍش

(1)
خ وجطىس:   ت الىظم جاٍس  .11ًىظش: هظٍش

(8)
 .84-82ًىظش: العابم:  
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ٚإشا اْتكًٓا إىل ايصٓـ ايجايح, ظبسِٖ ٜكصطٕٚ دٗٛز أبٞ ٬ٍٖ يف صبايٞ ايٓكس,          

إداز٠ ؾين  ٚا٭زب. ٚيعًِٗ اْطًكٛا, يف َؿَِٗٛٗ ٖصا, َٔ مثط٠ زضاغ١ ا٭زب, ٖٚٛ

ايؿعط,  ٚايٓجط: عًُّا, ٚمماضغ١, ٚمل ٜؿطٓٛا إىل املع٢ٓ ايصٟ نإ ضاغدّا, عٓس 

قسا٢َ ايًػٜٛني, ٚا٭زبا٤ ايعطب; ٜكٍٛ )بسٟٚ طبا١ْ(, يف َؿّٗٛ )ا٭زب(, إٓبإ عصط 

اييت تعني  أبٞ ٬ٍٖ ايعػهطٟ: "ٖٞ عًّٛ نإ املكصٛز َٓٗا ٖصٙ ايكٛاعس ٚاملعاضف

تصٚق٘, ٚايكسض٠ ع٢ً إْؿا٥٘. ٚقس بًؼ بٗا اٱسصا٤ عٓس بعطِٗ ٭زب ٚايطايب ع٢ً ؾِٗ ا

, ايًػ١, ٚايعطٚض, ٚايكٛايف, ٚايؿعط, ٚايٓشٛ, ٚايصطفاثين عؿط عًُّا, ٖٞ: 

ٚبكًٌٝ تؿهط ؾُٝا  (3)".ا٫ؾتكام, ٚاحملاضط٠, ٚاملعاْٞ, ٚايبٝإ, ٚاشبطٚاٱْؿا٤, ٚ

عطض٘ )بسٟٚ( ظبس إٔ عس٠ ايعًّٛ اييت ميهٔ إٔ ُتسَضز يف عًّٛ ايًػإ, تبًؼ غايب َا 

 شنطٖا, ٖٚٞ املٛضٛع ذبتٗا خط.

َٚٔ أبطظ عًُا٤ ايًػ١, ٚا٭زب, ايصٜٔ أؾاضٚا إىل املؿّٗٛ ايعاّ يصٓع١ ا٭زب ابٔ 

عسزّا َٔ ايؿطٚط,  ٖـ(, ايصٟ اؾرتط يف َٔ ٜطّٚ إداز٠ ٖصا ايؿ808ٔخًسٕٚ )ت 

ْؿٝٗا, ٚإمنا  أٚضزٖا يف قٛي٘: "ٖصا ايعًِ ٫ َٛضٛع ي٘, ٜٓعط يف إثبات عٛاضض٘ أٚ

املكصٛز َٓ٘ عٓس أٌٖ ايًػإ: مثطت٘, ٖٚٞ اٱداز٠ يف ؾين املٓعّٛ, ٚاملٓجٛض, ع٢ً 

َٚٓاسِٝٗ, ؾٝذُعٕٛ يصيو َٔ ن٬ّ ايعطب َا عػاٙ ذبصٌ ب٘  أغايٝب ايعطب,

يف اٱداز٠, َٚػا٥ٌ يف ايًػ١, ٚايٓشٛ,  ٞ ايطبك١, ٚغذع َتػاٚاملًه١ َٔ ؾعط عاي

َبجٛث١ أثٓا٤ شيو, َتؿطق١, ٜػتكط٨ َٓٗا ايٓاظط, يف ايػايب َععِ قٛاْني ايعطب١ٝ, َع 

شنط بعض أٜاّ ايعطب, ٜؿِٗ ب٘ َا ٜكع يف أؾعاضِٖ َٓٗا, ٚنصيو شنط املِٗ َٔ 

 ا أضازٚا سس ٖصا ايؿٔ قايٛا: ا٭زب ٖٛا٭ْػاب ايؿٗري٠, ٚا٭خباض ايعا١َ.... ثِ إِْٗ إش

 سؿغ أؾعاض ايعطب ٚأخباضٖا ٚا٭خص َٔ نٌ عًِ بططف, ٜطٜس َٔ عًّٛ ايًػإ, أٚ

 (4)ايعًّٛ ايؿطع١ٝ".

أٟ إٕ اشبٛض يف صٓع١ ا٭زب, ٚاَت٬ى أزٚات٘ ؾ٤ٞ, ٚايٛصٍٛ إىل مثط٠ ٖصا ايؿٔ 

 ؾ٤ٞ آخط. َٚٔ أِٖ أزٚات٘ ا٭خص بططف ٚاؾط َٔ ايًػ١.

                                                           
(5)

 .89أبىهالل الػعكشي وملاًيعه البالؾيت والىلذًت:  
(4)

 .511ملذمت ابً خلذون:  
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 :و )اننظى( عنذ سهف أبي هالليفهى

ٜط٣ نجري َٔ ايساضغني إٔ أٍٚ شنط ٚضز يه١ًُ )ايٓعِ(, مبؿَٗٛٗا 

ا٫صط٬سٞ, نإ عٓس ابٔ املكؿع; ٚشيو يف غٝام سسٜج٘ عٔ إٔ املٓطل ايه٬َٞ ٫ 

ٜتأٖت٢ إ٫ٖ بايتعًِٗ, عٔ إَاّ غابل, َٔ ن٬ّ, أَٚٔ نتاب; إش ٜكٍٛ: "ؾًٝعًِ ايٛاصؿٕٛ 

ٕٖ أسسِٖ امُلدٔبطٚ يٝؼ ظا٥سّا ع٢ً إٔ ٜهٕٛ نصاسب  -ٚإٕ أسػٔ ٚأبًؼ–ٕ أ

ٚمسٛطّا ٚأنايٌٝ, ٚٚضع  ق٥٬س ؾٓعُ٘دسّا, َٚطداّْا,  ؾصٛص, ٚدس ٜاقٛتّا, ٚظبط

 (1)نٌ ؾص َٛضع٘, ٚمجع إىل نٌ يٕٛ ؾبٗ٘, َٚا ٜعٜسٙ بصيو سػّٓا".

ن١ًُ )ايٓعِ( ٜٚعٗط َٔ خ٬ٍ ايٓص ايػابل إٔ ابٔ املكؿع مل ٜعز ؾ٦ّٝا ع٢ً َع٢ٓ 

, ٚغريِٖ َٔ *ؾٛم َا أٚضزٙ املعذُٕٝٛ ا٭ٚا٥ٌ, ناشبًٌٝ, ٚابٔ ؾاضؽ, ٚازبٖٛطٟ

املعذُٝني ايكسا٢َ. ٚإمنا نٌ َا ؾعً٘ أْ٘ اغتعٌُ ٖصا ايًؿغ, َؿبّٗا ب٘ َٓطل َٔ 

ٜطٜس إٔ ٜٓؿ٧ ن٬َّا, َتػكّا يف َبٓاٙ, ٚسػٔ يف َعٓاٙ; أٟ إْٖ٘ تعاٌَ َع َع٢ٓ 

ٗا أبٓا٤ عصطٙ, إٓبإ ايكطٕ ايجاْٞ اهلذطٟ, ٚضمبا اَتس ٖصا ايه١ًُ نُا تعاٌَ ب

 ايتعاٌَ بٗصا املع٢ٓ ست٢ ايكطٕ ايجايح اهلذطٟ.

أَا ايصٟ ميهٔ إٔ ٜكاٍ ؾٝ٘ أْ٘ أضؿ٢ ع٢ً َع٢ٓ )ايٓعِ( َع٢ٓ صباظّٜا, مل تعٗسٙ 

ٖـ(, ايصٟ ٚغِ أسس َ٪يؿات٘ 255ازباسغ )ت  عُطٚ ايعطب, يف عصطٙ, ؾًعً٘ أبٛ

َُعٔذع بـ"ْعُ٘ ايبسٜع, ايصٟ ٫ ٜكسض ع٢ً  ايكطإٓ(,بـ)ْعِ  ٕٖ نتاب اهلل  ٚشٖب إىل أ

ََٔ دا٤".  (2)َجً٘ ايعباز, َع َا غ٣ٛ شيو َٔ ايس٥٫ٌ, اييت دا٤ بٗا 

ؾُٔ خ٬ٍ َا شنطٙ ازباسغ ًْشغ أْ٘ أيصل َع٢ٓ )ايٓعِ( بايكطإٓ ايهطِٜ, بعس 

ََٔ أبٗطِٖ َا نإ أنجط يصٛقّا بايؿعط ايعطبٞ, ٚنأْٖ٘ أضاز  بٗصا إٔ ًٜؿت اْتباٙ 

ٕٖ مٖث١ ْعُّا آخط, ٫ ٜساْٝ٘  ْعِ ايؿعط, مبا ؾٝ٘ َٔ ُسػٔ ايَػبو, ٚبطاع١ ايتصٜٛط, أ

ؾ٤ٞ َٔ أغايٝب ايٓعِ عٓس ايعطب, أ٫ ٖٛن٬ّ اهلل تعاىل, امُلٖٓعٍ يف ايكطإٓ 

 (4)(.عههُم ٌحَّقُىنقرآواً عربٍاً غريَ ذِي عِىَجٍ ن, )(3)(بِهسانٍ عربًٍّ مُبِنيايهطِٜ, )

                                                           
(1)

 .1ألادب الصؿير:  
*
 جفصيل أكىالهم ظترد في الصفحاث آلاجيت. 
(8)

 .4/92الحيىان:  
(5)

 .193الشػشاء:  
(4)

 .88الضمش:  
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ٕٖ ازباسغ مل ؼبَؿٌ بٗصا املصطًح نجريّا يف َ٪يؿات٘, ٚإمنا نإ ٜطٚق٘   غري أ

اغتعُاٍ أيؿاظ أخط٣, ت٪زِّٟ َعٓاٙ, نًؿعٞ )ايَػبو(, ٚ)ايَٓػر(, ٜٚعٗط ٖصا يف 

قٛي٘: "املعاْٞ َططٚس١ يف ايططٜل ٜعطؾٗا ايعذُٞ, ٚايعطبٞ ٚايبسٟٚ ٚاملسْٔٞ, ٚإمنا 

إقا١َ ايٛظٕ, ٚربٝٗط ايًؿغ, ٚغٗٛي١ املدَطز, ٚنجط٠ املا٤, ٚيف صش١ ايَطبع, ايؿإٔ يف 

 (5), ٚدٓؼ َٔ ايتصٜٛط".ايَٓػر, ؾإمنا ايؿعط صٓاع١, ٚضطب َٔ ايَػبوَٚدٛز٠ 

ٌٗ ايساضغني احملسثني,  َٚٔ أبطظ عًُا٤ ايه٬ّ, ايصٜٔ ْٛٙ بآضا٥٘, يف )ايٓعِ(, ُد

ٕٖ ايؿصاس١ ايكاضٞ عبس ازبٓباض; إش ٜطٕٚ إٔ آضا ٥٘ ناْت "أنجط ٚضٛسّا; سُٝٓا ضأ٣ أ

, َٖٚٛا عٖسٙ ٖ٪٤٫ ايساضغٕٛ َصسض (6)ٚايب٬غ١ تكَٛإ ع٢ً َضِ ايهًُات ٚتكاضبٗا"

 (7)إهلاّ, يف بٓا٤ عبس ايكاٖط ْعطٜت٘ يف ايٓعِ.

ٚست٢ ٖصا ايطأٟ, َع َاؾٝ٘ َٔ ٚضٛح ْػيب ملؿّٗٛ )ايٓعِ( ا٫صط٬سٞ, ميهٔ 

إىل نجري َٔ ايتؿص٬ٝت, اييت نإ ٜٓبػٞ ع٢ً عبس ازبباض إٔ ٜؿصح عٗسٙ ضأّٜا ٜؿتكط 

عٔ نٓٗٗا, يهٞ ٜطق٢ ن٬َ٘ إىل َػت٣ٛ ايٓعط١ٜ. ٚهلصا بكٞ ضأٜ٘ ؾٝ٘ ْػب١ نبري٠ 

   (1)َٔ ايػُٛض.

ٚيف خطِ ٖصا ايتٓعري احملُّٛ, ملؿّٗٛ ايٓعِ, ٚتؿهٌٝ ضٛابط٘, ٚتصٝريٙ ْعط١ٜ 

ٚايب٬غٝني, مٖث١ طا٥ؿ١ أخط٣, عًُت َٛاظ١ٜ َهت١ًُ ا٭ضنإ, عٓس طا٥ؿ١ ايٓكاز 

يًطا٥ؿ١ ا٭ٚىل, يف تطغٝذ زعا٥ِ ٖصٙ ايٓعط١ٜ أٜطّا, غري أْٗا خايؿتٗا يف اختٝاض 

َصطًح ايٓعِ, ٚاربصت ٱٜطاح َكاصس ٖصٙ ايٓعط١ٜ َصطًح آخط, نُصطًح 

اب )ا٫غتكا١َ(, يف تطنٝب عٓاصط ازب١ًُ, ايصٟ غبل إىل اغتعُاي٘ )غٝبٜٛ٘(, يف ايب

ايصٟ خصص٘ يف نتاب٘ يـ)ا٫غتكا١َ َٔ ايه٬ّ,    ٚاٱساي١(; ٚايصٟ ٜكٍٛ ؾٝ٘: "ؾُٓ٘ 

َُشاٍ, َٚػتكِٝ نصب, َٚػتكِٝ قبٝح, َٚا ٖٛ َُشاٍ نصب. ؾأَا  َػتكِٝ سَػٔ, ٚ

 املػتكِٝ اسبَػٔ ؾكٛيو: أتُٝتَو أَٔؼ ٚغآتَٝو غسّا.

                                                           
(3)

 .158-5/151الحيىان:  
(6)

 غً )اإلاؿني في أبىاب الخىحيذ والػذل: 5/558معجم اإلاصطلحاث البالؾيت وجطىسها:  
ً
لللاض ي غبذ الجباس أظذ آبادي, جح:  -16/199, هلال

 م(, والجذًش ركشه أهني لم أغثر غليه.1962هـ=1582أمين الخىلي, اللاهشة: 
(1)

خ وجطىس:   ت الىظم جاٍس ل في الفكش البالغي الػشبي: , و81ًىظش: هظٍش ه ئلى الجشحاوي: 31: الىظم والخأٍو ً 3, و: الىظم مً ظيبٍى , مجلت حشٍش

 م.8228(, 11(, ع)84للذساظاث والبحىر الػلميت, م)
(1)

ل في الفكش البالغي الػشبي:    .31ًىظش: الىظم والخأٍو
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َٔو بآخطٙ, ؾتكٍٛ: أ ٍٖٚ ن٬ ِٕ تُٓكَض أ تُٝتَو غسّا, ٚغآتَٝو أَٔؼ. ٚأَا امُلشاٍ ؾأ

ٌَ, ٚؾطبُت َا٤َ ايبشٔط, ٚعبٛٙ. َٓا املػتكِٝ ايهصب ؾكٛيو: محًُت ازبب  ٚأ

ِٕ تطَع ايًؿغ يف غري َٛضع٘, عبٛ َٓا املػتكِٝ ايكبٝح ؾأ قٛيو: قس ظٜسّا ضأُٜت,  ٚأ

 ٚنٞ ظٜسّا ٜأتَٝو, ٚأؾباٙ ٖصا.

ِٕ تكٍٛ: غٛف أؾطُب َا٤َ ايبشٔط َٓا امُلشاٍ ايهصب ؾأ  (2)أَٔؼ". ٚأ

ٜٖتطح َٔ خ٬ٍ عباض٠ )غٝبٜٛ٘( ايػابك١ أْ٘ قصس بـ)ا٫غتكا١َ( يف ايه٬ّ: َا 

 ٖٕ َٛٓدّا يف أسسُٖا, أٚيف نًُٝٗا. بٌ إ نإ قٛميّا يف بٓا٤ٙ: يؿعّا, َٚع٢ٓ, ٚيٝؼ َع

)أبا ٬ٍٖ( ظاز, تأنٝسّا ع٢ً َا ُشٔنط, إٔ غٝبٜٛ٘ قصس بايه٬ّ املػتكِٝ, ايه٬ّ 

َػتكِٝ  ح عٔ ٖصا بكٛي٘: "املعاْٞ بعس شيو ع٢ً ٚدٛٙ: َٓٗا َا ٖٛاملٓعّٛ; ٜٚؿص

قٛيو: قِس ظٜسّا  َػتكِٝ قبٝح, عبٛ قٛيو: قِس ضأُٜت ظٜسّا, َٚٓٗا َا ٖٛ سَػٔ, عبٛ

َػتكِٝ  ; بايتكسِٜ, ٚايتأخري, َٚٓٗا َا ٖٛايٓعاّضأُٜت, ٚإمنا قبٝح ٭ْٖو أؾػست 

ٌَ, ٚؾطبُت َا٤َ ايبشٔط...".نصب, َجٌ قٛيو: محًُت  , ٖٚٛايَٓعِ  (3)ازبب

َٔ خ٬ٍ عباض٠ أبٞ ٬ٍٖ ا٭خري٠ ظبسٙ ٜػتعٌُ عباض٠ غٝبٜٛ٘ ْؿػٗا, تكطٜبّا, َع 

ؾ٤ٞ َٔ ايتصطف ؾٝٗا; بإزخاٍ نًُيت )ايٓعاّ(, ٚ)ايٓعِ( يف ثٓاٜاٖا; يًتأنٝس ع٢ً 

 ايرتازف املعٟٓٛ بُٝٓٗا.

 إضؿا٤ َؿّٗٛ دسٜس يه١ًُ ٚمٖث١ عبٟٛ َتكسِّّ آخط, أغِٗ إغٗاَّا باضظّا يف

)ايٓعِ(, ٜكرتب َٔ املؿّٗٛ ايصٟ أصً٘ عبس ايكاٖط, هلصٙ ايه١ًُ, ٖٛ)أبٛغعٝس 

ايػريايف(, ايصٟ ُعٔطف يف ظَاْ٘ باتػاع٘ يف عًّٛ عصطٙ, ٚتؿٗطب٘ َٔ عًّٛ ايؿًػؿ١, 

ٚازبسٍ, ٚمتهٓٗ٘ يف اَت٬ى اسبذر ايٓاصع١, يف إؾشاّ خصَٛ٘. ٚيعٌ ٖصا أنػب٘ 

خصٛصّا, ٚايًػ١ عَُّٛا, ست٢ أٚصً٘ إىل إٔ  سٜسّا, يف ايتعاٌَ َع أصٍٛ ايٓشٛٚعّٝا د

ُٜرٔبظ َؿَٗٛ٘ اشباص بـ)ايٓعِ(; يف َٓاظطت٘ ايؿٗري٠ َع )َٖت٢ بٔ ُْٜٛؼ( ايؿًٝػٛف )ت 

ٕٖ "صشٝح ايه٬ّ َٔ غكُٝ٘ ُٜعَطف 328 املأيٛف,  بايٓعِٖـ(, اييت صٖطح ؾٝٗا بأ

                                                           
(8)

ه:    .86-1/83كخاب ظيبٍى
(5)

 .31كخاب الصىاغخين:  



 
 

 
 
 

17  
  نهعهىو اإلنسانية واالجتًاعية

 محمد علوي أحمد بن يحيى د.|                            نظرية النظم عند أبي هالل العسكري 

 
ISSN : 2410-1818 

 و2016 يىنيى( 13انًجهذ )( 11انعذد )

تهًِ بايعطب١ٝ, ٚؾاغس املع٢ٓ َٔ صاسب٘ ُٜعَطف بايعكٌ, ٚاٱعطاب املعطٚف, إشا نٓا ْ

 (1)إشا نٓا ْبشح بايعكٌ".

ٚبإْعاّ ايٓعط يف ٖصٙ ايعباض٠, ٫ٚ غُٝا قٛي٘: صشٝح ايه٬ّ َٔ غكُٝ٘, ُٜعَطف 

أْٗا ٫ ُتػٔعـ ايباسح املعاصط, يف تهٜٛٔ صٛض٠ َهت١ًُ,  تبسٚ -بايٓعِ املأيٛف

ٕٖ )ايٓعِ املأيٛف(, عٓس )ايػريايف( يٝؼ َأيٛؾّا عٓس عٔ ز٫ي١ )ايٓعِ( بٛصؿ٘ ْعط١ٜ; ٭

غريٙ; أٟ إْٖ٘ َؿّٗٛ خاص, َطنٛظ يف شٖٓ٘, مل ُٜؿٔصح عٓ٘, بصنط َؿٖصٌ, نُا 

 ؾعٌ عبس ايكاٖط, بعسٙ.

ٚمما ػبسض اٱؾاض٠ إيٝ٘ إٔ عباض٠ )ايػريايف( ايػابك١, اييت ْكًٗا أبٛسٝإ  

تاع ٚامل٪اْػ١(, اختًؿت عٔ ايعباض٠ اييت ْكًٗا ٖـ(, يف َ٪يؿ٘ )اٱ403َايتٛسٝسٟ   )ت 

يف َ٪يؿ٘ اٯخط )املكابػات(; يف إٔ ن١ًُ )ايٓعِ( مل تطز ؾٝ٘; إش ٜكٍٛ: "صشٝح 

أٟ إْٖ٘ اغتبسٍ به١ًُ  (2), إٕ نٓا ْبشح بايعكٌ".بايعكٌايه٬ّ َٔ غكُٝ٘ ُٜعَطف 

 )ايٓعِ( ن١ًُ )ايعكٌ(, َٚؾٓتإ ز٫ي١ نٌ َُٓٗا.

كٍٛ إْٖ٘ ٚإٕ مل تٛصً٘ ًَهات٘ ايص١ٖٝٓ, إىل تأصٌٝ َصطًح َٚٔ اٱْصاف اي

)ايٓعِ(, نُا أٚصًت عبس ايكاٖط, ؾإْ٘, ع٢ً ا٭قٌ, ٚصٌ إىل ؾ٤ٞ َٓٗا; ٜٚعٗط 

ٖصا يف قٛي٘ ملٖت٢: "تعًِٗ يػ١ َٔ ايًػات ٫ تطابل يػ١ أخط٣, َٔ مجٝع دٗاتٗا, حبسٚز 

, ٚتكسميٗا, ٚتأخريٖا, اتأيٝؿٗٚأؾعاهلا, ٚسطٚؾٗا, ٚ صؿاتٗا, يف أمسا٥ٗا,

, ْعُٗاٚٚربؿٝؿٗا, ٚغعتٗا, ٚضٝكٗا,  ٚاغتعاضتٗا, ٚذبكٝكٗا, ٚتؿسٜسٖا,

ٕٖ نًُيت )ايتأيٝـ(, ٚ)ايٓعِ( اغتعًُُٗا ايػريايف مبع٢ٓ ٚاسس.  ٜٚبسٚ (3)ْٚجطٖا".  يٞ أ

 : عنذ أبي هالل (اننظى)يفهىو 

إٔ  -٫ٚ غُٝا ضأٜ٘ يف ايٓعِ-ضمبا ٜعٔ نجري َٔ زاضغٞ آضا٤ أبٞ ٬ٍٖ ايًػ١ٜٛ 

َعاْٖٗا َبجٛث١ يف َصٓؿ٘ )نتاب ايصٓاعتني(, ٚسػب, ٖٚٛظٔ يف غري ضبً٘; ٚشيو 

ٕٖ آضا٤ٙ ايًػ١ٜٛ, َٔ ٚد١ٗ ْعطٟ, ٜٓبػٞ إٔ ُتػتَك٢ َٔ نتابني َُٗني, ُٜرٔبظإ ضأٜ٘ يف  ٭

 ايًػ١ٜٛ, ٚنتاب ايصٓاعتني: ايهتاب١, ٚايؿعط. ٖصٙ ايٓعط١ٜ, ُٖا: ايؿطٚم

                                                           
(1)

 .129واإلاإاوعت: ؤلامخاع  
(8)

 .13اإلالابعاث:  
(5)

 .13العابم:  
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: ايجاْٜٞؿصح عٔ َؿَٗٛ٘ يف َع٢ٓ )ايٓعِ(, َٚا ٜؿابٗ٘ َٔ َعإ أخط٣, ٚ: ؾا٭ٍٚ

ٜؿصح عٔ ايؿطٚط اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜطاعٝٗا ايهاتب, يف ْعِ ايرتنٝب ايًػٟٛ, غٛا٤ 

 ؾعطّا نإ أّ ْجطّا.

)ايتٓعِٝ( َٔ غريٙ, َٔ  أٚٚإشا ْعطْا إىل متٝٝع أبٞ ٬ٍٖ َصطًح )ايٓعِ(, 

املصطًشات املؿاب١ٗ ي٘, ظبسٙ ٜٓكس تًو املصطًشات ْكس بصري مبعاْٞ ايًػ١, نشٓصام 

ٜكٍٛ, َؿطقّا بني َعاْٞ )ايتأيٝـ(,  أًٖٗا َٔ َصٓؿٞ املعذُات ايًػ١ٜٛ; ؾٗٛ

ٌَُ  ٚ)ايرتتٝب(, ٚ)ايتٓعِٝ(: "ايؿطم بني ايتأيٝـ, ٚايرتتٝب, ٚايتٓعِٝ: إٔ ايتأيٝـ ُٜػتع

ع٢ً اعٛداز, ٚايتٓعِٝ ٚايرتتٝب ٫ ٜػتع٬ُٕ إ٫ٖ ؾُٝا  ٢ اغتكا١َ, أًٚؾُٝا ُٜ٪ٖيـ ع

ٕٖ بني ايرتتٝب, ٚايتٓعِٝ ؾطقّا, ٖٚٛ ٕٖ ايرتتٝب: ٖٛ ُٜ٪ٖيـ ع٢ً اغتكا١َ, َٚع شيو ؾإ  أ

ٌُٔ ايٓعِ يف  ٚضع ايؿ٤ٞ َع ؾهً٘, ٚايتٓعِٝ: ٖٛ ٚضع٘ َع َا ٜعٗط ب٘; ٚهلصا اغُتع

 (1)٥٬س; ٭ٕ خطظٖا أيٛإ َُٜٛضع نٌ ؾ٤ٞ َٓٗا َع َا ٜعٗط ب٘ يْٛ٘".ايعكٛز, ٚايك

ٌَُ ؾُٝا  ٚع٢ً ايطغِ َٔ تؿطٜك٘ بني َع٢ٓ ايٓعِ, ٚايتأيٝـ, ٖٚٛ إٔ ايتأيٝـ ُٜػتع

ع٢ً اعٛداز, ٚايٓعِ ٫ ُٜ٪ٖيـ إ٫ٖ ع٢ً اغتكا١َ, ظبسٙ قبٌ بطع  ُٜ٪ٖيـ ع٢ً اغتكا١َ أٚ

ٕٖ ايتأيٝـ, صؿشات َٔ نتاب٘ )ايؿطٚم ايًػ١ٜٛ (, ٜٛضح َع٢ٓ )ايتأيٝـ( بسق١, ٜٚط٣ "أ

, ٖٚصا املع٢ٓ ٜكرتب نجريّا َٔ َع٢ٓ ايٓعِ, أٟ: (2)ٚا٭يؿ١, يف ايعطب١ٝ تؿٝس املٛاؾك١"

 ٚضع ايؿ٤ٞ َع َؾهً٘, أٟ: َع إيؿ٘, َٔ عٓاصط ازب١ًُ ايعطب١ٝ.

ٚمما دبسض اٱؾاض٠ إيٝ٘ إٔ أبا ٬ٍٖ نإ ٜهجط أٜطّا, يف نتاب٘ )نتاب 

ايصٓاعتني(, َٔ اغتعُاٍ َصطًح )ايَطصـ( َؿابّٗا َع٢ٓ ايٓعِ, ٚايتأيٝـ, َٚٔ 

أَج١ً شيو قٛي٘: "ُسػٔ ايتأيٝـ ٜعٜس املع٢ٓ ٚضٛسّا ٚؾطسّا, َٚع غ٤ٛ ايتأيٝـ ٚضزا٠٤ 

ّٝٓا, ٚ ايطصـ ّٜٓا, مل  ضصـ ايه٬ّٚايرتنٝب ؾعب١ َٔ ايتع١ُٝ. ؾإشا نإ املع٢ٓ غب ضٔز

دٝسّا  ضصـ ايه٬ّعًٝ٘ ط٠ٚ٬, ؾإشا نإ املع٢ٓ ٚغطّا, ٚ َُٜٛدس ي٘ قبٍٛ, ٚمل تعٗط

َٔ َٛقعّا, ٚأطٝب َػُعّا".   (3)نإ أسػ

                                                           
(1)

ت:    .149-148الفشوق اللؿٍى
(8)

 .143العابم:  
(5)

خ وجطىس: 182كخاب الصىاغخين:   ت الىظم جاٍس  .19, و: هظٍش
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يٞ إٔ تؿطٜك٘ بني َعاْٞ ٖصٙ ا٭يؿاظ, بٗصا ايتأصٌٝ املٓٗذٞ ايسقٝل, ٜطع٘  ٜٚبسٚ

يف َصاف عًُا٤ ايًػ١, ايصٜٔ أصًٛا يؿهط٠ املعذُات ايعطب١ٝ, ناشبًٌٝ بٔ أمحس 

ٖـ(, ٚأمحس بٔ ؾاضؽ 393ٖـ(, ٚإمساعٌٝ بٔ محاز ازبٖٛطٟ )ت 175)ت  ايؿطاٖٝسٟ

 غبل عصطٙ. (, ٚغريِٖ, ممٔ عاصطٙ, أ395ٚ)ت 

ؾاشبًٌٝ ٜهتؿٞ, يف َعذُ٘ )ايعني(, بتأصٌٝ َع٢ٓ )ايٓعِ(; بإٜطازٙ َعٓاٙ ايًػٟٛ; 

ُُو َخطَظّا, بعَط٘ إىل بعض, يف ْعاّ ٚاسس, ٖٚٛ يف نٌ ؾ٤ٞ,  َِٓعِ ْع ؾٝكٍٛ: "اي

 يٝؼ ٭َٔطٙ ْعاّ, أٟ ٫ تػتكِٝ ططٜكت٘.ست٢ قٌٝ: 

ْعاّ, ٚازبُٝع ُُْعِ, ٚٔؾعًُو  غريٙ ؾٗٛ ٚايٓعاّ نٌ خٝط َُٜٓعِ ب٘ ي٪ي٪ّا, أٚ

ٌُ ايؿطٜس, ايصٟ ػبطٟ ع٢ً ايُُٓعِ. ٚا٫ْتعاّ: ا٫تِّػام".  (4)ايَِٓعِ, ٚايتٓعِٝ, قاٍ: َج

)ْعِ( ايٕٓٛ, ٚأَا ابٔ ؾاضؽ ؾٝذعٌ َع٢ٓ ايٓعِ, ٚايتأيٝـ, َؿرتنّا; ٜكٍٛ: "

ؾ٤ٞ, ٚتأٗئؿ٘. ْٚعُُت اشَبَطظ ْعُّا, ْٚعُُت  تأيٝـٚاملِٝ: أصٌ, ٜسٍ ع٢ً  ٚايعا٤,

 (5)ايؿعط, ٚغريٙ".

 مجعُت٘يف سني ٜطازف ازبٖٛطٟ بني َع٢ٓ ايٓعِ, ٚازبُع; ٜكٍٛ: "ْعُُت ايً٪ي٪: أٟ 

ُُِت٘, ٚايٓعاّ اشبٝط,  ايصٟ َُٜٓعِ ب٘ يف ائػًو, ٚايتٓعِٝ َجً٘, ْٚعُُت ايؿعَط, َْٖٚع

 (6)ايً٪ي٪".

بٝس إٔ أبا ٬ٍٖ ُٜٛٔدس ؾطقّا, بني َع٢ٓ )ايتأيٝـ(, ٚ)ازبُع(, ٜٚط٣ إٔ "يؿغ 

ُع ٫ ٜسٍ ع٢ً شيو ... ٚيصيو ايتأيٝـ يف ايعطب١ٝ ٜسٍ ع٢ً اٱيصام, ٚيؿغ ازب

ٌَُ يف ا٭دػاّ ٚا٭عطاض".٫ ٌَُ ايتأيٝـ إ٫ٖ يف ا٭دػاّ, ٚازبُع ُٜػتع  (1)ُٜػتع

تتبعٓا ا٫غتعُاٍ ايؿا٥ع ملع٢ٓ )ايٓعِ( يف ايرتاخ ايعطبٞ ايكسِٜ, ظبس ايعطب ٚإشا 

ًٜصكْٛ٘ بؿٔ ايؿعط, َٖٚٛا ٜتذ٢ًٖ يف ن٬ّ ابٔ ؾاضؽ, ٚازبٖٛطٟ, ايػايـ شنطٙ. 

٬ٍٖ ْؿػ٘ ٜ٪نس ٖصا املع٢ٓ, يف َٛاضع طبتًؿ١ َٔ َصٓؿ٘ )نتاب  ٚأبٛ

                                                           
(4)

 كخاب الػين, مادة: هظم. 
(3)

 معجم ملاًيغ اللؿت, مادة: هظم. 
(6)

 الصحاح, مادة: هظم. 
(1)

ت: الفشوق    .143-144اللؿٍى
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غتعُاٍ, ٚدعٌ ايه٬ّ املٓعّٛ ع٢ً ث٬ث١ . غري أْٖ٘ ٖٚغع َٔ ز٫ي١ ٖصا ا٫(2)ايصٓاعتني(

 (3)أدٓاؽ, ٖٞ: ايطغا٥ٌ, ٚاشُبَطب, ٚايؿعط.

 ارتباط يفهىو )اننظى( باإلعجاس انقزآني وانًذاهب انكاليية :

مما تطٖغذ يف قٓاعات ايهجري َٔ ايساضغني احملسثني, إٔ ْعط١ٜ ايٓعِ ْؿأت يف 

ايعباغٞ, ٚاييت بًؼ أٚز اشب٬ف أسطإ املصاٖب ايه١َٝ٬, اييت اظزٖطت يف ايعصط 

بٝٓٗا أؾسٙ يف تعٝني َعاٖط اٱعذاظ يف ايكطإٓ ايهطِٜ, بني َعاٖط, ٜٓعع بعطٗا إىل 

 (4) ازباْب ايعكًٞ, ٚبعطٗا اٯخط إىل ازباْب ايًػٟٛ.

ٚصاض ٖصا ايطأٟ, َع نجط٠ ايتٓعري ي٘, أؾب٘ مببسأ ٜٓبػٞ تطغٝد٘ بني زاضغٞ ٖصا 

 ايعصط.

ٌََٗ, َٔ ايتأٌَ ٚايٓعط; ٚيعٌ ايػبب  تبسٚ ٚيهٔ تًو ايكٓاع١ َٔ ع٢ً  يٞ أْٗا مل ُتِب

يف شيو ٜعٛز إىل اتهاٍ عسز َٔ ايباسجني املتأخطٜٔ ع٢ً نتابات َٔ غبكِٗ, مٖمٔ 

تٓاٍٚ زضاغ١ ايؿدصٝات اييت أؾاضت إىل َؿّٗٛ ايٓعِ, إَا بإملاح ٚإَا بتصطٜح, َٔ 

ًُٔٛا َٔ قا١ُ٥ غري إخطاعٗا يًتشًٌٝ ٚإعاز٠ ايٓعط يف آضا٤ ب عض ا٭ع٬ّ ايصٜٔ ُأٖ

اٖتُاَاتِٗ, نـ)أبٞ ٬ٍٖ(, ايصٟ اضتبط امس٘ ٚنتاب٘ )ايصٓاعتني( بٓعط١ٜ ايٓعِ, 

 يف َ٪يؿات ايساضغني أْؿػِٗ.

غري أِْٗ يػبب َا, مل ٜطًٝٛا ايٛقٛف عٓس ايػبب ايط٥ٝؼ, ايصٟ زؾع بأبٞ ٬ٍٖ 

٘: "يٝؼ ايػطض يف ٖصا ايهتاب إىل تأيٝؿ٘ نتاب٘ )ايصٓاعتني(, ايصٟ عرب عٓ٘ بكٛي

غًٛى َصٖب املتهًُني, ٚإمنا قصست ؾٝ٘ َكصس صٓاع ايه٬ّ, َٔ ايؿعطا٤ 

 (5)ٚايهتاب".

ٜٛضح َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايعباض٠ إٔ َؿّٗٛ ايٓعِ, يسٜ٘, ؽبتًـ عٔ َؿّٗٛ َٔ  ؾٗٛ

غبك٘, َٔ ايعًُا٤, ايصٜٔ قصطٚٙ ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ, ٚسػب; َع أْٖ٘ َُٜعٗس ايٓص 

ٕٖ ايصٟ ميهٔ إٔ ُٜساَؾع ؾٝ٘, عٓس أبٞ ايًػ ٟٛ املجايٞ, ايصٟ ُٜشَتٗر ب٘ ب٬ َساَؾع١. بٝس أ

                                                           
(8)

 . 124, 125, 45, 42ًىظش )غلى ظبيل اإلاثال(: كخاب الصىاغخين:  
(5)

 .182ًىظش العابم:  
(4)

خ وجطىس:   ت الىظم جاٍس  .4ًىظش: هظٍش
(3)

 .8كخاب الصىاغخين:  
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ٕٖ ايٓعِ, ٚاٱعذاظ ايكطآْٞ يٝػا بطنٓني َت٬ظَني, ٫ ٜٓؿو أسسُٖا عٔ  ٬ٍٖ, ٖٛ أ

ايصٟ ػبعًٗا  تطتٝب يعٓاصط أٟ مج١ً, ع٢ً ايٓشٛ اٯخط; يهٕٛ ايٓعِ ازبًُٞ إمنا ٖٛ

; ٱٜطاح َكصس َا, ٜطَٞ إيٝ٘ املتهًِ, بػض ايٓعط عٔ َػتٛاٖا تأتًـ ؾُٝا بٝٓٗا

 ازبُايٞ.

ٚيعٌ تصٓٝؿ٘ ايٓعِ ع٢ً ث٬ث١ أدٓاؽ: ايطغا٥ٌ, ٚاشُبَطب, ٚايؿعط, ؾٝ٘ َٔ 

 ح َا ػبعً٘ ٫ ؽبؿ٢ ع٢ً ايكاض٨, ؾط٬ّ عٔ ايباسح; ًٖٚٛٚضٛح َكصسٙ بٗصا املصط

ِٜ, ٚأؾٗط ايؿٕٓٛ ا٭زب١ٝ, اييت أْ٘ دعٌ ايٓعِ عاّ يف َؿَٗٛ٘; ؾٝؿٌُ ايكطإٓ ايهط

 عطؾٗا ايعطب قسميّا.

 يرتقي إىل مستوى اليظرية؟  (أبي ٍالل)أكاٌ مفَوو اليظه عيد 

ٕٖ ٖصٙ ايٓعط١ٜ اغتُطت ضزسّا َٔ ايعَٔ, َٓص ٚضزت أٍٚ  ٜصنط عسز َٔ ايساضغني أ

تؿتكط إىل أِٖ سًك١ َؿكٛز٠ ؾٝٗا, أ٫ ٖٞ ضبط  -إؾاض٠ إىل َؿَٗٛٗا, عٓس ابٔ املكؿع 

ايصٟ أقاّ َعٓاٖا بازباْب ايٓشٟٛ, إىل إٔ غدط اهلل هلا عبس ايكاٖط ازبطداْٞ, 

, (1)دسي١ٝ ضبط املػت٣ٛ ايرتنٝيب باملػت٣ٛ ايس٫يٞٚأبطظ زعا٥ُٗا ع٢ً ٖصٙ ا٭غؼ, 

 (2)ٚايصٟ متدض عٓ٘ بعٚؽ ْٛا٠ أسس أِٖ عًّٛ ايب٬غ١, ٖٛ)عًِ املعاْٞ(.

ٚأسػب إٔ ٖصٙ ايٓتٝذ١ مل ُتؾَب ع٢ً َكسَات ع١ًُٝ زقٝك١; ؾاملتأٌَ يف آضا٤ )أبٞ 

خ٬ٍ ٬ٍٖ(, املبجٛث١ يف نتابٝ٘, املصنٛضٜٔ غابكّا, ميهٓ٘ إٔ ٜػتٔؿـ, َٔ 

َٗإ ب٘, َٔ آضا٥٘ يف ايٓعِ ايه٬ّ,  ايهجري َٔ عباضات٘ ايٛاضز٠ ؾُٝٗا, عسزّا ٫ ُٜػت

ٖٚٞ يف ْعطٟ ميهٔ إٔ تطق٢ إىل َا ٜؿب٘ قٛاعس أغاغ١ٝ, تصًح يبٓا٤ ْعط١ٜ, 

 َهت١ًُ املعامل.

 ٚميهٔ سصط آضا٥٘ امل٪غَِّػ١ يٓعط١ٜ ايٓعِ, يف اٯتٞ:

 ضأٜ٘ يف ايًؿغ ٚاملع٢ٓ. (1

ٌَُ, ع٢ً أغاؽ ايبٓٝتني: ايعُٝك١, ٚايػطش١ٝ.ضأٜ٘ يف  (2  بٓا٤ ازُب

                                                           
(1)

ت في غلم اللؿت الػام:   ل في الفكش البالغي ال111ًىظش: جطىس الجهىد اللؿٍى  196, و:أبىهالل الػعكشي وملاًيعه:31ػشبي: , و: الىظم والخأٍو
(8)

 .196ًىظش: أبىهالل الػعكشي وملاًيعه:  
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ضأٜ٘ يف إٔ ْعِ ازبٌُ ٫ ميهٔ إٔ ٜتأٖت٢ إ٫ مبطاعا٠ ايٛظا٥ـ ايٓش١ٜٛ,  (3

 يعٓاصطٖا,    َٚا ت٪زٜ٘ َٔ ز٫٫ت, با٥ت٬ؾٗا.

ٚقبٌ َٓاقؿ١ ٖصٙ اٯضا٤ ٜٓبػٞ إظاي١ ايِٖٛ, ايصٟ ْػب٘ نجري َٔ املرتمجني 

تصٓٝؿِٗ إٜٓاٙ يف طبكات  , إىل ؾدص١ٝ أبٞ ٬ٍٖ ايع١ًُٝ, ٖٚٛايكسا٢َ, ٚامُلشَسثني

أنجط! ٚيٝت ايصٟ  ا٭زبا٤, ٚايٓكاز. ٚنأْ٘ ضباٍ ع٢ً أسس, إٔ ػبُع بني ؾٖٓني, أٚ

ْاقسّا, صٓع ايؿ٤ٞ ْؿػ٘ َع عبس ايكاٖط, ايصٟ مجع بني  ؾاعطّا, أٚ َعٖسٙ أزٜبّا, أٚ

ُِٔط٘ أسس َٔ املرتمج ني سك٘, غٛا٤ أ ُشٔنط يف ضُٔ طبكات ايًػ١, ٚا٭زب, ٚمل ُٜػ

 ! ايٓشٜٛني, أّ يف ضُٔ طبكات ايب٬غٝني, ْٚكاز ا٭زب

ٖـ(, 626ٚيعٌ خري َٔ أْصـ أبٞ ٬ٍٖ َٔ املرتمجني ايكسا٢َ ٜاقٛت اسبُٟٛ )ت 

ٖـ( ايصٟ 817آبازٟ )ت  , ٚايؿريٚظ(3)ايصٟ ٚصؿ٘ بكٛي٘: "أب٬ٍٖٛ ايًػٟٛ ايعػهطٟ"

. ٚممٔ أْصؿ٘ َٔ املرتمجني احملسثني عُط ضضا (1)ٟٛ..."ٚصؿ٘ بكٛي٘: "ا٭زٜب ايًػ

 (2)نشاي١, ايصٟ ٚصؿ٘ بكٛي٘: "يػٟٛ, أزٜب, ؾاعط, َؿػط...".

َٚٔ أبطظ ايساضغني احملسثني, ايصٟ أْصـ أبا ٬ٍٖ, َٚعٖسٙ خبريّا بسقا٥ل ايًػ١, 

, (3))بسٟٚ طبا١ْ(, ايصٟ ٚصؿ٘ بكٛي٘: "ٜعٔطف ايًػ١, ٜٚعٔطف زقا٥ل ايٓشٛ" ٚايٓشٛ

ٕٖ أبا ٬ٍٖ نإ عاملّا عبّٜٛا, ٚيػّٜٛا  ٚٚصؿ٘, يف َهإ آخط, بكٛي٘: "اسبكٝك١... أ

أٜطّا.... ؾإٕ املٓٗر ايًػٟٛ ٜك٣ٛ عٓسٙ ست٢ ٜطػ٢ ع٢ً باب بأغطٙ َٔ أبٛاب نتاب٘, 

 (4)ٜٚعٌ غا٥سّا بك١ٝ ؾصٍٛ ايهتاب".

ضا٤ غًؿ٘ َٔ َٚٔ احملسثني ايصٟ ْٖٛٛا بتُهٓ٘ يف ايًػ١, ٚايٓشٛ, ٚاْتؿاع٘ بآ

ايعًُا٤, )ٚيٝس َطاز(, ٜكٍٛ: "ٜعترب نتاب ايصٓاعتني ٚغ١ًٝ يتبصري ايساضغني بأصٍٛ 

ايهتاب١, ٚايططم ايػ١ًُٝ يًتعبري يف ايًػ١; َٔ ْاس١ٝ َعاْٞ ايٓشٛ, ٚغ١َ٬ ايبٓا٤. 

ٚغدط أب٬ٍٖٛ ايعػهطٟ زضاغ١ ايػابكني ي٘, ٚاْتؿع بٗا, اعتباضّا َٓص ايكطٕ ايجاْٞ 

                                                           
(5)

 .8/838معجم ألادباء:  
(1)

 . 116البلؿت:  
(8)

 .1/362معجم اإلاإلفين:  
(5)

 .52أبى هالل الػعكشي وملاًيعه:  
(4)

 .129العابم:  
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. َٖٚٛا غٓشاٍٚ إثبات٘, َٔ (5)ست٢ أٜاّ عصطٙ, ٚاغتعإ بٗا يتأيٝـ نتاب٘"اهلذطٟ, ٚ

 خ٬ٍ َٓاقؿ١ آضا٤ٙ ايػابك١.

َُٓٔصـ ي٘,  ٚست٢ يٛمل ٜٓصؿ٘ أسس ممٔ غبل, يهاْت َ٪يؿات٘ يف ايًػ١, خري 

بتُٗهٓ٘ ؾُٝٗا, ؾط٬ّ عٔ متٗهٓ٘ يف صٓع١ ا٭زب! اييت َٔ أبطظٖا )ايؿطٚم ايًػ١ٜٛ(, 

, ُٜطاف إيٝٗا, َا سٛاٙ نتاب٘ )نتاب (6) َعطؾ١ أمسا٤ ا٭ؾٝا٤(ٚ)ايتًدٝص يف

ايصٓاعتني( َٔ أبٛاب, ٚؾصٍٛ, تٓاٚيت َػا٥ٌ عُٝك١, يف ايًػ١ ٚايٓشٛ, ٚغٓشاٍٚ 

 ٖٓا إبطاظٖا بؿ٤ٞ َٔ ايتؿصٌٝ.

 املعيىورأيُ يف اللفظ : أواًل

ٕٖ )أبا ٬ٍٖ( نإ َٔ زعا٠ تػًٝب ايًؿغ ع٢ً  املع٢ٓ, ؾأْ٘ يف ٜؿٝع بني ايٓٓكاز أ

أَا سذذِٗ,  (7)ٖصا ؾإٔ غًؿ٘ ازباسغ ايصٟ نإ َٔ أبطظ ايساعٝني إىل ٖصا املصٖب.

يف ٖصٙ ايسع٣ٛ, ؾٗٞ عباضات, اْتععٖٛا َٔ بني ْصٛص َ٪يؿاتُٗا, ظاٖطٖا أُْٗا 

ْٖٛا َٔ ؾإٔ املع٢ٓ. َٔ أؾٗط ٖصٙ ايعباضات, عباض٠  ؾٖدُا َٔ ؾإٔ ايًؿغ, ٖٚ

ٝٗا: "املعاْٞ َططٚس١ يف ايططٜل ٜعطؾٗا ايعذُٞ ٚايعطبٞ )ازباسغ(, اييت قاٍ ؾ

ٚايبسٟٚ ٚاملسْٞ, ٚإمنا ايؿإٔ يف إقا١َ ايٛظٕ, ٚربري ايًؿغ, ٚغٗٛي١ املدطز, ٚنجط٠ 

املا٤, ٚيف صش١ ايطبع, ٚدٛز٠ ايػبو, ؾإمنا ايؿعط صٓاع١, ٚضطب َٔ ايٓػر, 

ُا قاٍ: "يٝؼ ايؿإٔ يف , ثِ َتابع١ أبٞ ٬ٍٖ ي٘ يف ضأٜ٘; سٝٓ(8)ٚدٓؼ َٔ ايتصٜٛط"

ٕٖ املعاْٞ ٜعطؾٗا ايعطبٞ, ٚايعذُٞ, ٚايكطٟٚ ٚايبسٟٚ, ٚإمنا ٖٛ يف  إٜطاز املعاْٞ; ٭

دٛز٠ ايًؿغ ٚصؿا٥٘, ٚسػٓ٘ ٚبٗا٥٘, ْٚعاٖت٘ ْٚكا٥٘, ٚنجط٠  ط٬ٚت٘, َٚا٥٘, َع 

 .(9)َٔ أٚز ايٓعِ, ٚايتأيٝـ" صش١ ايَػبو, ٚايرتنٝب, ٚاشبًٛ

                                                           
(3)

ت:    .123-124جطىس الجهىد اللؿٍى
(6)

 مطبىغان.الكخابان  
(1)

ت غبذ اللاهش في الىظم:   ىظش: غبذ اللاهش الجشحاوي بالؾخه وهلذه :52-89ًىظش: هظٍش  .98-91, ٍو
(8)

 .158-5/151الحيىان:  
(9)

 .48كخاب الصىاغخين:  



 
 

 
 
 

24  
  نهعهىو اإلنسانية واالجتًاعية

 محمد علوي أحمد بن يحيى د.|                            نظرية النظم عند أبي هالل العسكري 

 
ISSN : 2410-1818 

 و2016 يىنيى( 13انًجهذ )( 11انعذد )

 , اغتؿؿٛا َٔ خ٬ٍ ٖاتني ايعباضتني, َع٢ٓ غطشّٝا; ٖٚٛٚنإٔ ايٓكاز املتأخطٜٔ

يؿغ َٓطٛم, ٚسطٚف  "إٔ تؿطٌٝ ايًؿغ عٓس ٖ٪٤٫ ايٓكاز تؿطٌٝ ي٘ َٔ سٝح ٖٛ

  (1)َػُٛع١".

ٚيٝت ا٭َط ٚقـ عٓس ايٓكاز ا٭ٚا٥ٌ; إش اغتُط شيو ايتٗاؾت ايتكًٝسٟ, ست٢ عصطْا 

َٔ غري تبٗصط )بسٟٚ طبا١ْ(; إش ٜكٍٛ: ايطأٖ. ٚيعٌ أبطظ َٔ ذباٌَ ع٢ً شٜٓو ايعاملني, 

"نإ ايعػهطٟ َٔ َسضغ١ ازباسغ, اييت تتؿٝع يًصٝاغ١, ٚتتعصب يًؿغ, ٚضمبا 

نإ ايعػهطٟ أنجط َٔ ضأٜٓا َػا٠٫, يف تكسٜط ق١ُٝ ايًؿغ; ػبعً٘ يف ا٭ثط ا٭زبٞ 

 !(2)نٌ ؾ٤ٞ, ٚػبشس املع٢ٓ, ؾ٬ ػبعً٘ ؾ٦ّٝا"

ٖٕ ِِ ٜتأ َِ َي ٖ٪٤٫ ايٓكاز, قبٌ إط٬م ٖصا اسبهِ اجملشـ ع٢ً  ٚمل ٜتبني يٞ, ٔي

 ٚأبٞ ٬ٍٖ, ٜٚكؿٛا ع٢ً دٌ عباضاتُٗا اييت تهًُا عٓٗا, يف ٖصٙ املػأي١؟! ازباسغ,

 (3)ايؿٝباْٞ ؾازباسغ سُٝٓا أطًل ٖصٙ ايعباض٠, أطًكٗا يف غٝام ضزٙ ع٢ً أبٞ عُطٚ

 (4) سُٝٓا اغتشػٔ َع٢ٓ بٝتني َٔ ايؿعط, َٚنًَـ بُٗا, ُٖٚا:

ٖٔ املُٛت َــَٛت ائبً ٍُ ائطدــ      ـــــــ٢   ٫ َتشَػَب ٍٔـــــؾإُْٖـــا املــُٛت غـــ٪ا  ـا

ٍٔ ِّ ايُػــــ٪ا َٔـــٔ شاَى ٔيـــُص  ن٬ُٖــــا َــــْٛت ٚيهــــــٔ شا         أؾعــُع 

ٚأضاز ازباسغ إٔ ُٜعٝسٙ إىل داز٠ ايصٛاب; بإٔ ُٜع٢َٓ بؿطف ايًؿغ, نعٓاٜت٘ 

بؿطف املع٢ٓ, متاَّا; أٟ إْ٘ "ٚضع املع٢ٓ َع صٝاغ١ املع٢ٓ, َٛضعّا تكابًّٝا, ٫ٚ ٜعين 

 (5)قٛي٘ ٖصا بأْٖ٘ ٜتعاٌَ َع ايؿهٌ تعا٬َّ إػبابّٝا, ٜٚػكط ايػًب١ٝ عٔ املع٢ٓ".

ايعباضات, اييت َعز ؾٝٗا ازباسغ, بني اٖتُاَ٘ ايهبري بايًؿغ, ثِ أٜٔ ايٓكاز َٔ 

اعبطاط١, ٜهٕٛ  ٚاملع٢ٓ, ٚدعٌ نٌ َُٓٗا ٜؿتكط إىل اٯخط, ٚؾطف أسسُٖا, أٚ

 تبعّا يكطٜٓ٘؟!

َٚٔ أَج١ً شيو قٛي٘, يف َػتٌٗ نتاب٘ )ايبٝإ ٚايتبٝني(: "قاٍ بعض دٗابص٠ 

 (6)ا٭يؿاظ, ْٚكاز املعاْٞ...".

                                                           
(1)

ت غبذ اللاهش في الىظم:    .52هظٍش
(8)

 .181أبىهالل الػعكشي وملاًيعه:  
(5)

 .158-5/151ًىظش: الحيىان:  
(4)

 (541يذ إلاطشف بً غبذ هللا )معجم شىاهذ الػشبيت: الب 
(3)

ت/الػذد الخامغ غشش, 852مفهىم اإلاػنى غىذ الجاحظ:    م.1981هـ= 1421, مجلت آداب اإلاعدىصٍش



 
 

 
 
 

25  
  نهعهىو اإلنسانية واالجتًاعية

 محمد علوي أحمد بن يحيى د.|                            نظرية النظم عند أبي هالل العسكري 

 
ISSN : 2410-1818 

 و2016 يىنيى( 13انًجهذ )( 11انعذد )

ٝإ اغِ داَع يهٌ ؾ٤ٞ, نؿـ قٓاع املع٢ٓ, ٖٚتو اسبذاب, زٕٚ ٚقٛي٘: "ايب

ٕٖ َساض ا٭َط, ٚايػا١ٜ اييت إيٝٗا ػبطٟ ايكا٥ٌ,  ايطُري, ست٢ ٜؿطٞ إىل سكٝكت٘... ٭

ايؿِٗ, ٚاٱؾٗاّ; ؾبأٟ ؾ٤ٞ بًػَت اٱؾٗاّ, ٚأٚضشَت عٔ املع٢ٓ,  ٚايػاَع, إمنا ٖٛ

 (7)ايبٝإ, يف شيو املٛضع". ؾصيو ٖٛ

ي٘ ٫ ؾاض٬ّ, ٫ٚ َؿط٫ّٛ,  "َٔ عًِ سل املع٢ٓ, إٔ ٜهٕٛ ا٫غِٚقٛي٘: 

ُّٖٓا".٫ٚ  (8)َكصطّا,  ٫ٚ َؿرتنّا, ٫ٚ َط

غ١, ست٢ ٜػابل َعٓاٙ يؿع٘, ٚيؿع٘ ٚقٛي٘: "٫ ٜهٕٛ ايه٬ّ ٜػتشل اغِ ايب٬

. ٚغريٖا نجري, (1)َعٓاٙ, ؾ٬ ٜهٕٛ يؿع٘ إىل مسعو. أغبل َٔ َعٓاٙ إىل قًبو"

 ٗا, بػري عٓا٤, َٔ َعإ نتاب٘ ٖصا, َٚٔ نتب٘ ا٭خط٣.ميهٔ ايتُاغ

ٜٓعط إيُٝٗا,  ٖٚهصا نإ ؾإٔ )أبٞ ٬ٍٖ(, يف ْعطت٘ إىل ايًؿغ, ٚاملع٢ٓ; ؾٗٛ

بٛصؿُٗا ٫ظَّا, ًَٚعَّٚا, ٚنٌ َُٓٗا ٜتأثط, ُضقّٝٓا, ٚاعبطاطّا, بصاسب٘. َٚٔ أبطظ 

َٖت قٗطّا, عباضات٘, اييت تؿصح عٔ ضأٜ٘ ٖصا, قٛي٘: "٫ خري يف املع اْٞ إشا اغُتهٔط

ٚا٭يؿاظ إشا ادُتٖطت قػطّا, ٫ٚ خري ؾُٝا ُأٔدٝس يؿع٘, إشا غُدـ َعٓاٙ, ٫ٚ يف غطاب١ 

املع٢ٓ, إ٫ٖ إشا ؾطف يؿع٘, َع ٚضٛح املػع٣, ٚظٗٛض املكصس. ٚقس غًب ازبٌٗ ع٢ً 

شْٛ٘ قّٛ, ؾصاضٚا ٜػتذٝسٕٚ ايه٬ّ, إشا مل ٜكؿٛا ع٢ً َعٓاٙ, إ٫ٖ بهس, ٜٚػتؿص

غطب١ٝ.     ٜٚػتشكطٕٚ ايه٬ّ إشا ضأٚٙ  **, غًٝع١, ٚداغ١ٝ*إشا ٚدسٚا أيؿاظ٘ نٖع٠

 (2)غًػّا عصبّا, ٚغ٬ّٗ سًّٛا".

ٌٖٚ بعس قٛي٘: "قس غًب ازبٌٗ ع٢ً قّٛ ؾصاضٚا ٜػتذٝسٕٚ ايه٬ّ, إشا مل ٜكؿٛا 

ٔ َٔ ع٢ً َعٓاٙ إ٫ٖ بهس..." زي٬ّٝ أنجط ْصاع١ ع٢ً غكٛط سذ١ َٔ صٓؿ٘, يف ضُ

 ٜػِّب ايًؿغ ع٢ً املع٢ٓ؟!

                                                                                                                                        
(6)

 .1/13البيان والخبيين:  
(1)

 .16-13العابم:  
(8)

 .95-1/98العابم:  
(1)

 .1/113البيان والخبيين:  
*
ُضوَصة 

ُ
َضاَصة, والك

َ
. )اللامىط, مادة: كضص(.الك ضٌّ

َ
, فهىك ضَّ

َ
 : الُيْبغ والاهلباض, ك

**
ىف فيها. )اللامىط, مادة: حىط(. 

َ
 الَجىط: طلب الش يء؛ باالظخلصاء, والتردد خالل الُذوس والبيىث, في الؿاسة, والط

(8)
 .44كخاب الصىاغخين:  
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َٚٔ عباضات٘ ا٭خط٣, اييت أؾاض ؾٝٗا إىل ت٬سِ ايًؿغ, ٚاملع٢ٓ, قٛي٘: "أدٛز 

ايه٬ّ َا ٜهٕٛ دع٫ّ غ٬ّٗ, ٫ ٜٓػًل َعٓاٙ, ٫ٚ ٜػتبِٗ َػعاٙ, ٫ٚ ٜهٕٛ َهسٚزّا 

ايه٬ّ َػتهطّٖا, َٚتٛعطّا َتكعطّا, ٜٚهٕٛ بط٦ّٜا َٔ ايػجاث١, عاضّٜا َٔ ايطثاث١. ٚ

است٣ٛ ع٢ً أدٌ َع٢ٓ ٚأْبً٘,  إشا نإ يؿع٘ غجّا, َٚعطض٘ ضثّا, نإ َطزٚزّا ٚيٛ

 (3)ٚأضؾع٘ ٚأؾطً٘".

ٚقٛي٘: "إٕ ايه٬ّ أيؿاظ, تؿتٌُ ع٢ً َعإ تسٍ عًٝٗا, ُٜٚعٖبط عٓٗا; ؾٝشتاز 

ٕٖ املساض بعس ع٢ً  صاسب ايب٬غ١ إىل إصاب١ املع٢ٓ نشادت٘ إىل ذبػني ايًؿغ; ٭

ٕٖ إصاب١ ا املعاْٞ ذبٌ َٔ ايه٬ّ ضبٌ ا٭بسإ, ٚا٭يؿاظ دبطٟ َعٗا صبط٣ ملع٢ٓ, ٚ٭

٠َٛ  (4). َٚطتب١ إسساُٖا ع٢ً ا٭خط٣ َعطٚؾ١".ايُهػ

ّٝٓا, يف ايعباض٠ ا٭خري٠, أْ٘ أساط املع٢ٓ بعٓا١ٜ خاص١, تؿٛم ايًؿغ. ٫ٚ  ٜٚبسٚ دً

 أزضٟ نٝـ ؾات ع٢ً ايٓكاز ايتؿٗهط يف ٖصٙ ايعباض٠, خصٛصّا!

ٕٖ )ٚيٝس َطاز( أزضى ٖصٙ ايعٓا١ٜ ايؿا٥ك١ باملع٢ٓ, ٚأٚضح "إٔ ايعػهطٟ قس  غري أ

اٖتُاّ  اٖتِ باملعاْٞ, اٖتُاَّا ععُّٝا, إىل إٔ دعًٗا أضٚاسّا, يف ا٭دػاز, ٖٚٛ

ُٓا غبل, عٓس املؿهطٜٔ ايػابكني, ٖٚٞ يؿت١ ق١ُٝ, تؿري إىل إٔ ايعطب,  َتعاٜس, ع

ض١ٜ, ؾعطٚا إٔ يًُعاْٞ َها١ْ ٚق١ُٝ, يف مجٝع َٓص إ أزضنٛا َهاْتِٗ اسبطا

 (5)َباسجِٗ, ع٢ً اخت٬ف َٓاسٝٗا".

أَا اشبصٝص١ اييت ضأ٣ بعض ايساضغني احملَسثني إٔ عبس ايكاٖط أزضنٗا, ٚمل 

أْ٘ دباٚظ َػأي١ اشب٬ف ازبسيٞ, بني أؾط١ًٝ ايًؿغ ع٢ً املع٢ٓ,  ٜسضنٗا غًَؿ٘, ٖٛ

ايس٫ي١ٝ, اييت ؼبسثٗا تآيـ ا٭يؿاظ,  بايصٛض٠ّا ايعهؼ, إىل إ٥٬ٜ٘ اٖتُاَّا خاص أٚ

َٚعاْٝٗا, يف قايب َْعُٞ, ُٜهٔػب ايرتنٝب ز٫ي١ عا١َ, مل ٜهٔ هلصٙ ايس٫ي١ إٔ 

 ُأؾٔطَزت ا٭يؿاظ, َٚعاْٝٗا, عٔ ٖصا ايٓعِ. تهتٌُ يٛ

                                                           
(5)

 .49العابم:  
(4)

 .31العابم:  
(3)

ت:    .118جطىس الجهىد اللؿٍى
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ـٔ تأٗثطٙ بٗصا املؿّٗٛ, َٔ غًؿ٘, ٚإَاَ٘  ٚمما ػبسض شنطٙ إٔ عبس ايكاٖط مل ؽب

)ازباسغ(, ايصٟ ٚصـ ايؿعط بأْ٘ صٓاع١, ٚضطب َٔ ايٓػر, ٚدٓؼ َٔ 

 (1).ايتصٜٛط

ٚضعٛا ٭ْؿػِٗ أغاغّا,  ايصٛض٠ٜٚٛضح َع١ٜ ٖصا ايتآيـ بكٛي٘: "ملا دًٗٛا ؾإٔ 

 املع٢ٓ ٚايًؿغ, ٫ٚ ثايح, ٚإْ٘ إشا نإ نصيو ٚبٓٛا عًٝ٘ قاعس٠, ؾكايٛا: إْ٘ يٝؼ إ٫ٖ

ٚدب إشا نإ ٭سس ايه٬َني ؾط١ًٝ ٫ تهٕٛ يٰخط, ثِ نإ ايػطض َٔ أسسُٖا 

ايػطض َٔ صاسب٘, إٔ ٜهٕٛ َطدع تًو ايؿط١ًٝ إىل ايًؿغ, خاص١, ٚإٔ ٫  ٖٛ

ٜهٕٛ هلا َطدع إىل املع٢ٓ; َٔ سٝح إٔ شيو ظعِ ٜ٪زٟ إىل ايتٓاقض, ٚإٔ ٜهٕٛ 

َعٓاُٖا َتػاٜطّا, ٚغري َتػاٜط َعّا, ٚملا أقطٚا ٖصا يف ْؿٛغِٗ محًٛا ن٬ّ ايعًُا٤ يف 

 (2)نٌ َا ْػبٛا ؾٝ٘ ايؿط١ًٝ إىل ايًؿغ ع٢ً ظاٖطٙ".

َٔ خ٬ٍ ايٓص ايػابل ٜعٗط إٔ عبس ايكاٖط يؿت اْتباٙ ايٓكاز إىل بعس ثايح, مل 

يصٟ ُتػَبو ؾٝ٘ ا٭يؿاظ, ايبعس ايهًٞ يًرتنٝب, أٟ ايكايب ا ٜهٔ يف سػابِٗ, ٖٛ

َٚعاْٝٗا, َٖٚٛا عٖبط عٓ٘ بـ)ايصٛض٠(, اييت ٫ ذبتٌُ يف ْعطٟ غ٣ٛ )املع٢ٓ 

 ايرتنٝيب, ٚايس٫يٞ, يًٓعِ(.

ٕٖ ازباسغ غبل  ٜٚٛضح أغتاشٟ )َاٖط َٗسٟ ٬ٍٖ( َع٢ٓ )ايصٛض٠(, اييت ضأ٣ أ

اسغ مل ٜٓعط إىل إىل ايتٛصٌ إىل َؿَٗٛٗا, بكٛي٘: "اْط٬قّا َٔ ٖصا املؿّٗٛ ؾإٕ ازب

ايك١ُٝ ايؿعط١ٜ ع٢ً أْٗا يؿغ َٚع٢ٓ, ٚإمنا ْعط إىل ايصٝاغ١, اييت تصٗط املع٢ٓ, 

ؾُتشٔسخ يف ايًؿغ صٛض٠ تعبري١ٜ, تطق٢ إىل سس ايصٛض ازبُاي١ٝ, املتشكك١ 

 (3)ايصٓاعات".

يٞ إٔ أبا ٬ٍٖ مل ٜهٔ مبٓأ٣ عٔ إزضان٘ ٖصا ايبعس, قبٌ عبس  ٚايصٟ ٜبسٚ

كاضب مخؼ ٚغبعني عاَّا! ٚميهٔ ايتأنس َٔ إزضان٘ ٖصا, َٔ خ٬ٍ ايكاٖط, مبا ٜ

قٛي٘: "سػٔ ايتأيٝـ ٜعٜس املع٢ٓ ٚضٛسّا, ٚؾطسّا. َٚع غ٤ٛ ايتأيٝـ, ٚضزا٠٤ ايطصـ, 

ّٜٓا مل ٜٛدس  ّٝٓا, ٚضصـ ايه٬ّ َضٔز ١َٝ. ؾإشا نإ املع٢ٓ َغٔب ُٔ ٚايرتنٝب, ُؾعب١ َٔ ايتع

                                                           
(1)

 .158-5/151ًىظش: الحيىان:  
(8)

 . 818دالئل ؤلاعجاص:  
(5)

ت, الػذد الخامغ غشش/851مفهىم اإلاػنى غىذ الجاحظ:    م.1981هـ=1421, مجلت آداب اإلاعدىصٍش



 
 

 
 
 

28  
  نهعهىو اإلنسانية واالجتًاعية

 محمد علوي أحمد بن يحيى د.|                            نظرية النظم عند أبي هالل العسكري 

 
ISSN : 2410-1818 

 و2016 يىنيى( 13انًجهذ )( 11انعذد )

نإ املع٢ٓ ٚغطّا, ٚضصـ ايه٬ّ دٝسّا, نإ  ي٘ قبٍٛ, ٚمل تعٗط عًٝ٘ ط٠ٚ٬. ٚإشا

مبٓعي١ ايعكس, إشا دعٌ نٌ خطظ٠ َٓ٘ إىل َا ًٜٝل  أسػٔ َٛقعّا, ٚأطٝب َػُعّا; ؾٗٛ

ُٖت  بٗا, نإ ضاٜعّا, يف املطأ٣, ٚإٕ مل ٜهٔ َطتؿعّا د٬ًّٝ, ٚإٕ اختٌ ْعُ٘, ؾُط

 (4)ّا مثّٝٓا".اسبٖب١ َٓ٘ إىل َا ٫ ًٜٝل بٗا, اقتشُت٘ ايعني, ٚإٕ نإ ؾاٜك

إٔ  ُسػٔ ايطصـنُا ميهٔ أٜطّا تبٝٗٔ إزضان٘ ٖصا ايبعس َٔ قٛي٘: "َٔ متاّ 

ؽبطز ايه٬ّ طبطدّا ٜهٕٛ ي٘ ؾٝ٘ ط٠ٚ٬, َٚا٤. ٚضمبا نإ ايه٬ّ َػتكِٝ 

 (5)ا٭يؿاظ, صشٝح املعاْٞ, ٫ٚ ٜهٕٛ ي٘ ضْٚل, ٫ٚ ضٚا٤".

صاح عٔ َطازٙ, َٔ َؿّٗٛ َٔ خ٬ٍ ايعباضتني ايػابكني, ؼباٍٚ أبٞ ٬ٍٖ اٱؾ

)ايصٛض٠(, ٚيهٔ مبصطًشني آخطٜٔ ُٖا: )ايتأيٝـ(, ٚ)ايطصـ(; ؾري٣ إٔ مجاٍ بٓا٤ 

ايرتنٝب ػبعٌ ايصٛض٠ املع١ٜٛٓ, اييت ٜٗسف املتهًِ إٜصاهلا إىل املداطب, تعزاز 

ُسػّٓا, ٚد٤٬. ٚميهٔ تبٝٗٔ شيو َٔ قٛي٘: " إشا نإ املع٢ٓ ٚغطّا, ٚضصـ ايه٬ّ 

نإ أسػٔ َٛقعّا, ٚأطٝب َػُعّا", َٚٔ قٛي٘: " َٔ متاّ ُسػٔ ايطصـ إٔ دٝسّا, 

ؽبطز ايه٬ّ طبطدّا, ٜهٕٛ ي٘ ؾٝ٘ ط٠ٚ٬, َٚا٤". ٚايعهؼ ٜ٪زٟ إىل عهؼ ٖصا 

 املؿّٗٛ.

 

 ثاىيًا: رأيُ يف بياء اجُلَنل على أساس البييتني: العنيقة, والسطحية

ٕٖ ٖصا ايسضؽ مما ٜٓبػٞ إٔ ٫ ؽبؿ٢ ع٢ً ايباسح, يف ايسضؽ ا٭ يػين اسبسٜح, أ

َا نإ ي٘ إٔ ٜػت٣ٛ ع٢ً غٛق٘ إشا مل ٜػتعٔ بايرتاخ ايًػٟٛ, يس٣ ايعطب. ؾاملتأٌَ يف 

املس٠ ايع١َٝٓ اييت تطٛض ؾٝٗا ايسضؽ ايًػٟٛ, عٓس ايعطب, ٚعٓس ايػطب, ػبس بّْٛا ظَّٓٝا 

مل ٜػتػطم ايسضؽ ٚاغعّا بُٝٓٗا; ؾا٭ٍٚ اغتػطم َا ٜعٜس عٔ أضبع١ عؿط قطّْا, يف سني 

 ا٭يػين, عٓس ايػطب, قطْني َٔ ايعَإ.

ٕٖ ايسضؽ ا٭يػين, عٓس ايػطب, بسأ َتعجِّطّا; إش ناْت عٓا١ٜ يػِٜٛٝٗ بايب١ٝٓ  ثِ أ

ايػطش١ٝ تؿٛم نجريّا ايب١ٝٓ ايعُٝك١, اييت تتؿهٌ ؾٝٗا َعاْٞ ا٭يؿاظ, نُا 

                                                           
(4)

 .182كخاب الصىاغخين:  
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, ثِ َٔ ت٬ٙ َٔ أْصاض (1)ٜبسٚشيو عٓس )زٟ غٛغٛض( َ٪غؼ املٓٗر ايٛصؿٞ )ايبٟٓٝٛ(

ايصٜٔ ؾاقٛا غًؿِٗ, يف إُٖاهلِ (, ٚ)غهٝٓط, املٓٗر ايػًٛنٞ, نـ)بًَٛؿًٝس(

ازباْب ايس٫يٞ يًرتنٝب, ٚسصطِٖ ايًػ١ يف إْٗا ٫ تعسٚإٔ تهٕٛ صٖبطز )َجري(, 

, ٚنإٔ املتهًِ, ٚاملداطب, صاضا أؾب٘ بآي١ داَس٠, ُتًَك٢ عًٝٗا (2)ٚ)اغتذاب١(

 بػ١ ٔظضٍّ, ؾتٓؿِّص َا ُٜطاز َٓٗا.ا٭ٚاَط, بَه

ٚيعٌ ٖصٙ ايجػط٠ ايهبري٠ زؾعت ايًػٟٛ ا٭َطٜهٞ )تؿَٛػهٞ( إىل ضباٚي١ 

غسِّٖا, بٛضع ث٬ث١ مناشز تأص١ًٝٝ, أغُٗت يف تأغٝؼ َٓٗر يػاْٞ دسٜس, ٚمس٘ 

بـ)املٓٗر ايتٛيٝسٟ, ٚايتشًٜٛٞ(. ٚدعٌ أبطظ أضناْ٘ ا٫عتٓا٤ بايب١ٝٓ ايعُٝك١; بٛصؿٗا 

ٖٛت بٗا يف ايب١ٝٓ امل هِّٕٛ ايس٫يٞ, ايصٟ تتؿهٌ ؾٝ٘ َعاْٞ ا٭يؿاظ, اييت ُٜص

ٌَُ ايٓٛا٠, أٚ ايتػٝري يف  ايػطش١ٝ, ٚنصا ايكٛاْني ايتش١ًٜٝٛ, املػ٪ٚي١ ع٢ً تٛغٝع ازُب

 (3)إس٬ٍ بعطٗا ضبٌ ا٭خط٣. سصف بعطٗا, أٚ ُضَتب عٓاصطٖا, أٚ

ايًػٟٛ عٓسِٖ ايكطإٓ ايهطِٜ, ٚنإ أَا عًُا٤ ايًػ١ ايعطب ؾكس خايط ايسضؽ 

 تؿػريٙ ٫ َٜٓؿٗو عٔ زضاغ١ َعاْٝ٘ ايًػ١ٜٛ, مبذٌُ َػتٜٛاتٗا.

ٚقس أغِٗ اشب٬ف ايعكا٥سٟ, بني عًُا٤ ايؿطم اٱغ١َٝ٬, يف َعاٖط اٱعذاظ 

١ًَٝٗ, زؾعتِٗ  ايًػٟٛ, يف ايكطإٓ ايهطِٜ, إىل تؿًٝل عكٛهلِ, َٚؾشٔصٖا بٓعطات تأ

, إىل إ٤٬ٜ نٌ عٓاٜتِٗ يف زضاغ١ يػ١ ايعطب, بٛصؿٗا يػ١ زٜٔ, بٛعٞ, أٚبػري ٚعٞ

 قبٌ إٔ تهٕٛ يػ١ زْٝا.

َٚٔ أبطظ َعاٖط ٖصا ا٫عتٓا٤ خبصا٥ص ٖصٙ ايًػ١, اعتٓا٩ِٖ بصٓؿني َٔ أصٓاف 

ايٓعِ املعٟٓٛ,  -اٯخطايٓعِ ايًؿعٞ, يعٓاصط ازب١ًُ, ٚ -اأسسُٖ ايٓعِ ايًػٟٛ,

 ٖٔ املتهًِ, قبٌ ايتصٜٛت بٗا.يعٓاصط ازب١ًُ, ايصٟ ٜتؿهٌ يف ش

ٜٚط٣ ايساضغٕٛ امُلشَسثٕٛ إٔ ايؿطٌ اسبكٝكٞ, ايصٟ اْتؿع َٓ٘ ايًػٜٕٛٛ ايػطبٕٝٛ 

ِٓ٘ ايبٓٝتني: ايػطش١ٝ, ٚايعُٝك١, إمنا ٜعٛز  )ايتٛيٝسٜٕٛ ٚايتشًٜٕٛٝٛ(, يف انتؿاف ُن

                                                           
(1)

 .164-165ًىظش: اللعاهياث املجال والىظيفت واإلاىهج:  
(8)

ليت وكىاغذ اللؿت الػشبيت: 161-166ًىظش العابم:    .16, و: ألالعييت الخىليذًت والخحٍى
(5)

 . )أطشوحت دكخىساه(.44-45, و: التركيباث الاهفػاليت في الػشبيت بين اللذًم والحذًث: 85-88ًىظش: غلم لؿت الىص اإلافاهيم والاججاهاث:  
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 غُٝا يف . ٜٚػتؿٗسٕٚ ع٢ً ٖصا بعسز َٔ أقٛاي٘, ٫ٚ(1)إىل     )عبس ايكاٖط ازبطداْٞ(

)ز٥٫ٌ اٱعذاظ(, نكٛي٘: "إٕ ايٓعِ َٛدٛز يف ا٭يؿاظ ع٢ً نٌ ساٍ, ٫ٚ غبٌٝ إىل 

ٖٔ شيو إمنا ٖٛ باعتباض إٔ  ؾِٗ تطتٝب املعاْٞ يف ايٓؿؼ َا مل تٓتعِ ا٭يؿاظ, يه

ؾإشا ٚدب ملع٢ٓ إٔ ا٭يؿاظ أٚع١ٝ يًُعاْٞ; ؾٗٞ ٫ ضباي١ تتبع املعاْٞ, يف َٛاقعٗا, 

, يف ايٓؿؼ ٚدب يف ايًؿغ, ايساٍ عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ َجً٘, أ٫ّٚ, يف ايٓطلٜهٕٛ, أ٫ّٚ, 

أَا إٔ تهٕٛ ا٭يؿاظ ٖٞ املكصٛز٠, قبٌ املعاْٞ بايٓعِ ٚايرتتٝب, ٚأَا إٔ ٜػتكٌ 

تطتٝب ا٭يؿاظ عٔ املعاْٞ, ؾإٕ شيو باطٌ َٔ ايعٔ, ِٖٚٚ َُٜتدٌٖٝ إىل َٔ ٫ ٜٛيف ايٓعِ 

ٖٛض إٔ تعطف يً ؿغ َٛضعّا, َٔ غري إٔ تعطف َعٓاٙ, ٫ٚ إٔ تتٛخ٢ يف سك٘; إش ٫ َُٜتص

أْو تتٛخ٢  إمنا ايصٟ ؼبسخ ٖٛا٭يؿاظ, َٔ سٝح ٖٞ أيؿاظ: تطتٝبّا, ْٚعُّا, 

ايرتتٝب, يف املعاْٞ, ٚتعٌُ ايؿهط ٖٓاى, ؾإشا مت شيو أتبعتٗا ا٭يؿاظ, ٚقؿٛت بٗا 

ىل إٔ تػتأْـ آثاضٖا, ٚأْو إشا ؾطغت َٔ تطتٝب املعاْٞ, يف ْؿػو, مل ذبتر إ

ؾهطّا, يف تطتٝب ا٭يؿاظ, بٌ دبسٖا ترتتب يو, حبهِ أْٗا خسّ يًُعاْٞ, ٚتابع١ 

هلا, ٫ٚسك١ بٗا, ٚايعًِ مبٛاقع املعاْٞ, يف ايٓؿؼ, عًِ مبٛاقع ا٭يؿاظ ايساي١ عًٝٗا, 

 (2)".يف ايٓطل

 أغاؽ ْعِ ا٭يؿاظ, ع٢ً إٕ ْعِ املعاْٞ يف ايٓؿؼ ٖٛٚنصا قٛي٘: "مج١ً ايكٍٛ: 

, َٚا زاَت املعاْٞ ٖٞ املػتسع١ٝ يٮيؿاظ, ْٚعُٗا ع٢ً ايًػإ, ناْت نٌ ايًػإ

 (3)بعباض٠ أزم, صٛض٠ املع٢ٓ, يف ايٓؿؼ". ؾط١ًٝ يف ايٓعِ أغاغٗا ْعِ املع٢ٓ, أٚ

ٚتًو ايعباضات ايباضظ٠ يف ايٓصني ايػابكني تعٗط َس٣ تؿطٔ عبس ايكاٖط هلاتني 

د١ًٝ, ٫ ترتى صبا٫ّ يًؿو, يف أْ٘ املصسض املًِٗ ايبٓٝتني, ٚإؾصاس٘ عُٓٗا بعباضات 

٭ْصاض املسضغ١ ايتٛيٝس١ٜ ايتش١ًٜٝٛ, يف دٌ َا بٓٛٙ َٔ آضا٤, ٚقٛاعس, تػِٗ يف بٓا٤ 

 أضنإ ْعطٜتِٗ.

                                                           
(1)

ت:    .586 -515جطىس الجهىد اللؿٍى
(8)

 .44-48دالئل ؤلاعجاص:  
(5)

 .81العابم:  
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َٚع إٔ ٖصٙ اسبكٝك١ ٜكط بٗا ايهجري َٔ ايساضغني احملسثني, ٜبسٚيٞ أِْٗ دباٚظٚا 

ٜٔ املػتٜٛني, ٖٚٛ)أب٬ٍٖٛ(; ايصٟ ٜربظ َٔ نإ ي٘ ؾطٌ ايػبل, إىل إزضاى نٓ٘ ٖص

 ضأٜ٘ ٖصا بعباضات, ٫ تكٌ بٝاّْا, عُا أٚضش٘ خًؿ٘ عبس ايكاٖط.

َٔ ايباب ايجايح, َٔ نتاب٘ ايعباضات قٛي٘, يف ايؿصٌ ا٭ٍٚ,  َٔ ٖصٙ

)ايصٓاعتني(, ايصٟ عكسٙ يف ايه٬ّ عٔ ا٭َٛض اييت ٜٓبػٞ يًؿاعط إٔ ٜتٛخاٖا إشا 

ٖٛم ي٘ نطا٥ِ أضاز ْعِ قصٝس٠: "إ شا أضزت إٔ تصٓع ن٬َّا ؾاخطط َعاْٝ٘ ببايو, ٚتٓ

 (4)ايًؿغ, ٚادعًٗا ع٢ً شنط َٓو; يٝكطب عًٝو تٓاٚهلا, ٫ٚ ٜتعبو تطًبٗا".

ٚنصا قٛي٘: "إشا أضزت إٔ تعٌُ ؾعطّا, ؾاسطط املعاْٞ, اييت تطٜس ْعُٗا ؾهطى,         

 (1)ع٢ً قًبو, ٚاطًب هلا ٚظّْا, ٜتأٖت٢ ؾٝ٘ إٜطازٖا, ٚقاؾ١ٝ ؼبتًُٗا". ٚأخططٖا

٫ٚ أظٔ إٔ إزضاى أبٞ ٬ٍٖ ايبٓٝتني: ايعُٝك١, ٚايػطش١ٝ, ٜكُصط عٔ إزضاى عبس 

 ايكاٖط, ٚإٕ اختًـ أغًٛب نًُٝٗا, يف ايتعبري عٓ٘.

ٛب ٚمما ٜعٜس اط٦ُٓاْٞ إىل ٖصا ايطأٟ, قٍٛ )ٚيٝس َطاز(, ؾُٝا ؽبص ا٭غً

ٕٖ حملات ؾهط١ٜ  ايهتابٞ عٓس )أبٞ ٬ٍٖ(:"ٜعٗط يًُتؿشِّص ٭قٛاٍ ايعػهطٟ أ

 َٖٛؾك١, ٚبصٝص ضٝا٤ ثاقب, ميتس َعرب ا٭ظ١َٓ, يٝصٌ إيٝٓا, يف أٜآَا املعاصط٠, ٖٚٛ

إٔ ازبسٜس, يف ؾهط ايعػهطٟ تطتٝب صٝاغ١ ايعباض٠, َٔ سٝح ايب١ٝٓ اشباضد١ٝ, 

ايب١ٝٓ ايعُٝك١,   َٖٚٛا ٜؿعً٘ ايًػٟٛ املعاصط, َٔ سٝح  تطتٝبّا عًُّٝا, ٚؾكّا ملتطًبات

 (2)ا٫ٖتُاّ باملعاْٞ, ٚإْٗا أصٌ نٌ زضاغ١ يػ١ٜٛ".

ـٔ باٱؾاض٠ إىل ضنين ايه٬ّ )ايب١ٝٓ  ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ أبا ٬ٍٖ مل ٜهت

ايػطش١ٝ, ٚايب١ٝٓ ايعُٝك١(, ٚإمنا ساٍٚ تطبٝكٗا, ع٢ً أغًٛب٘ ايهتابٞ, يف َ٪يؿات٘, 

ُٚٔدست عٓس َ٪يِّـ, َتكسّ, أٖٚٚٞ َٝع َتأخط. ٖٚٛ َا ٜجبت أْ٘ ؾام ؾِٗ  ٠ قًُا 

ا٭يػٓٝني احملسثني; يف أْ٘ مل ٜهتـ بايتٓعري يًُٓٗر ايتٛيٝسٟ, ٚايتشًٜٛٞ, ٚإمنا 

 اربصٙ صبا٫ّ يًُُاضغ١ ايهتاب١ٝ!

                                                           
(4)

 .122كخاب الصىاغخين:  
(1)

 .124كخاب الصىاغخين:  
(8)

ت:    .114جطىس الجهىد اللؿٍى
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 ى إال مبراعاااااو الو اااااية اليحويااااة,  ل ال ميكااااً أٌ يتاااا ت  َناااارأيااااُ يف أٌ ىظااااه اجلُ : ثالجااااًا 

 ما تؤديُ مً دالالت, بايتالفَاو  لعياصرٍا,

مما تبني يف ايصؿشات ايػابك١ إٔ )أبا ٬ٍٖ( نإ يػّٜٛا, ٚعبّٜٛا, نُا نإ 

ٚؾاعطّا, ْٚاقسّا. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ غٓشاٍٚ ٖٓا إبطاظ ًَهت٘ ايٓش١ٜٛ  أزٜبّا,

ُٝع٠, يف اشبصب١, اييت ذب٢ًٖ بٗا,  ٚاييت َهٓت٘ َٔ إبطاظ َؿاُٖٝ٘ املتكس١َ, ٚامل

 تأغٝؼ ْعط١ٜ ايٓعِ.

١ُٖ خٔصٝص١ محًت ايساضغني احملسثني ع٢ً ا٫ْبٗاض ب ؿدص١ٝ عبس ٚقس تهٕٛ َث

َٚا أْتذ٘ َٔ أغؼ يػ١ٜٛ, يبٓا٤ ْعطٜت٘ يف ايٓعِ, ٚإغؿاٍ آضا٤ غريٙ ؾٝٗا, ايكاٖط, 

عُس٠ زضاغت٘, َٚا ٜٓؿأ عٔ ٚضع ايه١ًُ َٚٛضعٗا اٱعطابٞ يف  ٖٚٞ أْ٘ "دعٌ ايٓشٛ

ٝب, َٔ تػري يف املع٢ٓ ق٠ٛ, ٚضعؿّا, ٚؾص٬ّ, ٚٚص٬ّ, ٚإػباظّا ٚإطٓابّا, ايرتن

َٝت زضاغ١ َعاْٞ  ِّ ٚقصطّا. ٖٚصٙ ايسضاغ١ ايٓش١ٜٛ ُٜب٢َٓ عًٝٗا زضاغ١ املعاْٞ, ُٚغ

 (3)ايٓشٛ)عًِ املعاْٞ( عٓس ايب٬غٝني, ُٚدٔعٌ عًُّا َػتك٬ّ, َٔ عًّٛ ايب٬غ١ ايج٬ث١".

بٝس إٔ مث١ غ٪ايني َُٗني, ٜٓبػٞ إٔ ٜتبازضا إىل شٖٔ ايباسح, يف ٖصٙ ايٓعط١ٜ, 

ايعامل ايٛسٝس, ايصٟ تؿٖطز بٗصٙ اشبٔصٝص١, أّ إٔ ٖٓاى  ُٖا: أنإ عبس ايكاٖط ٖٛ

َٔ ؾاضن٘ ؾٝٗا؟ ٚإشا ؾاضن٘ عامل آخط ؾٝٗا, أنإ غابكّا عصط عبس ايكاٖط, أّ 

 طٙ؟قطّٜٓا ي٘ يف ايعصط, أّ ٫سكّا يعص

اسبكٝك١ اييت ضمبا تتكاطع َع قٓاعات دٌ ايساضغني, ٖٞ إٔ مث١ عامل آخط ؾاضى 

عبس ايكاٖط يف ايتؿطٔ إىل ا٭ثط ايصٟ ذبسث٘ ع٬َات اٱعطاب, ُٚضَتب عٓاصط 

يف اغتكا١َ ايٓعِ. ٖٚصا  -ايرتنٝب, ٚنصا  تعًل َع٢ٓ نٌ عٓصط ؾٝ٘ باٯخط

 )أب٬ٍٖٛ ايعػهطٟ(. ايعامل ٖٛ

ض٠ )َٔ باب اٱْصاف( إىل إٔ عبس ايكاٖط اغتطاع, ببصري٠ ثاقب١, إٔ ٜٚٓبػٞ اٱؾا

ٜٗطِ آضا٤ غًؿ٘ َٔ ايٓشا٠, ٚايًػٜٛني, ْٚكاز ا٭زب, ٜٚبين ْعط١ٜ عب١ٜٛ, ب٬غ١ٝ, 

ؾا١ًَ, تؿػط ايع٬قات املع١ٜٛٓ اييت تتأيـ بني عٓاصط ازبٌُ, يف ايعطب١ٝ. ٚميهٔ 

                                                           
(5)

 .196أبىهالل الػعكشي وملاًيعه:  
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ضدتني أغاغٝتني: ا٭ٚىل ٫ تهاز تتعس٣ ٬َسع١ ٖصا ايؿٍُٛ يف أْ٘ دعٌ ايٓعِ ع٢ً ز

 (1)َطس١ً ايصش١, ٚايصٛاب, ٚا٭خط٣ تتعس٣ ٖصٙ املطس١ً, إىل َٓاط ايؿط١ًٝ ٚاملع١ٜ.

)املػت٣ٛ ايرتنٝيب(, يف سني ٜكصس بايسضد١ ايجا١ْٝ ٜٚكصس بايسضد١ ا٭ٚىل 

 )املػت٣ٛ ايس٫يٞ(, يف أضق٢ صٛضٙ ايبٝا١ْٝ.

بُٝٓٗا, يف قٛي٘: "ا٫غتعاض٠, ٚايهٓا١ٜ,  ٚميهٔ ٬َسع١ ٖصا املعز ايؿطٜس,

ٚايتُجٌٝ,   ٚغا٥ط ضطٚب اجملاظ, َٔ َكتطٝات ايٓعِ, ٚعٓٗا ؼبسخ, ٚبٗا ٜهٕٛ; 

ٖٛض إٔ ٜسخٌ ؾ٤ٞ َٓٗا يف ايهًِ, ٖٚٞ أؾطاز, ٚمل ُٜتٖٛر ؾُٝا بٝٓٗا سهِ  ٭ْ٘ ٫ ُٜتص

, َٔ زٕٚ إٔ َٔ أسهاّ ايٓشٛ; ؾ٬ ٜتصٛضٖا ٖٓا ؾعٌ, أٚاغِ, قس زخًت٘ ا٫غتعاض٠

ٌَ ايطأُؽ َؾٝبّا( إ٫ٖ إٔ ٜهٕٛ  (2)ٜهٕٛ قس ُأيِّـ َع غريٙ; أؾ٬ تط٣ أْ٘ قسض يف )اؾتع

ٖٛض إٔ ٜهٕٛ  )ايطأُؽ( ؾاع٬ّ ي٘, ٜٚهٕٛ )َؾٝبّا( َٓصٛبّا عٓ٘ ع٢ً ايتُٝٝع, مل ُٜتص

 (3)َػتعاضّا؟ ٖٚهصا ايػبٌٝ يف ْعا٥ط ا٫غتعاض٠".

١ٝٓ, يف ايتٛصٌ إىل ٖصٙ ايٓعط٠ ايؿُٛي١ٝ, ٚضمبا مل تػعـ ًَه١ أبٞ ٬ٍٖ, ايصٖ

غبك٘ إىل بٓا٤ أغؼ  ملؿّٗٛ )ايٓعِ(, ندًؿ٘ عبس ايكاٖط. إ٫ٖ إٔ ايصٟ ؼبػب ي٘ ٖٛ

 يػ١ٜٛ ١َُٗ, أغُٗت إغٗاَّا باضظّا, يف انتُاٍ َعاملٗا, ع٢ً ٜس عبس ايكاٖط.

٩يٞ          ؾإمنا ؾطٌ )أبٞ ٬ٍٖ(, ع٢ً )عبس ايكاٖط(, يف ٖصا, نؿطٌ أبٞ ا٭غٛز ايس

ايعطبٞ,  , َٚٔ ت٬ٙ َٔ ايٓشا٠, ع٢ً انتُاٍ َعامل أصٍٛ ايٓشٛ(4)ٖـ( 69)ت 

 (5)ٚؾطٚع٘, ع٢ً ٜس )غٝبٜٛ٘(. ٜٚصسم ع٢ً ٖصا قٍٛ ايؿاعط:

ٌُ َبهاٖـــا بهُٝت صبابــــ ّٔ       ــ١ّ  ــــؾًََٛقب ٌَ ايتٓــــٗس  ب٢ًًََٝ ؾؿُٝت ايٓؿـــَؼ قبـــ

ِٔ بَه َُُتكـبهاٖـــ      ِت َقبًٔٞ َؾٗـــاَز يٞ ايُبها   ٚيه ٌُ يً ّٔا ؾكًُت: ايؿطــــ  سِّ

                                                           
(1)

ت غبذ اللاهش في الىظم: 489ًىظش: دالئل ؤلاعجاص:   .36. و: هظٍش
(8)

 ظىسة )طه(:   
(5)

ت غبذ اللاهش595دالئل ؤلاعجاص:   .62في الىظم:  . و: هظٍش
(4)

اغت للكخب ًذ   حمَّ
ً
ح )ابً الىذًم( أن )أبا ألاظىد( هىواطؼ غلم الىحى, واظخذل غلى رلك مً سواًت )دمحم بً أسحم(, الزي وحذ سحال عى ًشّجِ

غليه بخط ًحيى بً  )دمحم بً الحعين( "أسبػت أوساق مً وسق الصين, جشحمتها: هزه فيها كالم في الفاغل واإلافػىل مً أبي ألاظىد سحمت هللا

ػَمش الىحىي". )الفهشظذ:  ىظش: أزش أبي ألاظىد الذؤلي في الىحىالػشبي46ٌَ ,   غبذ الػال ظالم مكشم, مجلت كليت 198وشأة ودساظت: -(, ٍو

 هـ.1596م=روالحجت 1916-(, دٌعمبر12آلاداب والتربيت, ع)
(3)

َبّي بً ُملبل(, في ملحم دًىاهه:  
ُ
 .811كائل البيذ )جميم بً أ
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إٔ ًَه١ أبٞ ٬ٍٖ,  يف ايٓشٛ, ٚأصٛي٘, مل تهٔ  ٚايصٟ ٜٓبػٞ ايتٜٓٛ٘ ب٘, ٖٛ

ؾاعط, ًٜذأ إىل ا٫غتؿٗاز مبػا٥ٌ ايٓشٛ, ؾُٝا ٜكِٝ ب٘ صًب  عاز١ٜ, نأٟ أزٜب, أٚ

َؿػ٘, يف ٖصا ايؿٔ ٜتعس٣ ٖصا, إىل ايٛقٛف َٛقـ عًُ٘ ا٭زبٞ, ٚسػب. ٚإمنا نإ َْ

٣ٛ َٚؿِّسّا ايٓصٛص, اييت ٫ تطق٢ إىل َػتٚايٓشٟٛ, ضب٬ًّ,  ايٓاقس ايًػٟٛ,

ٚيعٌ ٖصا َا زؾع بـ)بسٟٚ طبا١ْ(, إىل ٚصؿ٘ بأْ٘ "ٜعطف ايؿصاس١, يف إقا١َ ايٓعِ. 

 (1)ايًػ١, ٜٚعطف زقا٥ل ايٓشٛ".

ميهٔ إٔ تٛقؿٓا ع٢ً متهٓ٘ يف ٖصا ايؿٔ, َٚٔ أبطظ املػا٥ٌ ايٓش١ٜٛ اييت 

ٚتػدريٙ إٜاٙ يف ْكس ايٓصٛص ا٭زب١ٝ, َٔ سٝح اغتكا١َ تطانٝبٗا, ٚمجاٍ 

 تصاٜٚطٖا:

َُسِّْني عٓس بعض ا٭عطاب: (1)  ن٬َ٘ يف سبٔ بعض املت

)ايًشٔ( يف ايه٬ّ: ًَٖٛٝ٘, عٔ اٱعطاب, إىل اشبطأ, أٚصطؾ٘ عٔ َٛضٛع٘ إىل 

 (2)اٱيػاظ.

أب٬ٍٖٛ عسزّا َٔ املٛاقـ ايًػ١ٜٛ اييت ٚقعت يبعض املتُسِّْٔني َع بعض ٚقس أٚضز 

ا٭عطاب, اييت مل تُؿب أيػِٓٗ ايعذ١ُ, ٚايًشٔ; يٝبني إٔ َٔ أٚيٜٛات إْؿا٤ ايهاتب, 

ٚايؿاعط أٟ ْص أزبٞ, إٔ ٜطاعٞ اغتكا١َ ْعاَٝ٘: ايٓشٟٛ, ٚايس٫يٞ; ٚشيو بإٔ 

 ًٖٛا َٔ ايًبؼ, ٚايتع١ُٝ.ٜتؿطٔ إىل صش١ إعطاب عٓاصط ايرتنٝب, ٚخ

َٔ تًو املٛاقـ قٛي٘: "أضاز ضدٌ إٔ ٜػأٍ بعض ا٭عطاب عٔ أًٖ٘, ؾكاٍ: نٝـ 

أًٖٔو؟ بايهػط, ؾكاٍ ي٘ ا٭عطابٞ: َصًبّا! إش مل ٜؿو أْ٘ إمنا ٜػأي٘ عٔ ايػبب ايصٟ 

 ًَُٜٗو ب٘.

ََٔ ختَٓو؟ )ؾؿتح  ايٕٓٛ(, ٚقاٍ ايٛيٝس بٔ عبس املًو ٭عطابٞ, ؾها إيٝ٘ ختّٓا ي٘: 

 (3)ؾكاٍ: َعصِّض يف اسبٞ! إش مل ٜؿو يف أْ٘ إمنا ٜػأي٘ عٔ خاتٓ٘".

َٔ خ٬ٍ ايٓص ايػابل ميهٔ ايتٛصٌ إىل إٔ أبا ٬ٍٖ أضاز َٔ ايهتاب إٔ ٜطاعٛا 

ضبط ايهًُات املهتٛب١ ضبطّا إعطابّٝا, إَا بطغِ اسبطنات, ٚإَا بايتٓبٝ٘ 

                                                           
(1)

 . 52أبىهالل الػعكشي وملاًيعه:  
(8)

 أظاط البالؾت, مادة: لحً. 
(5)

 .9كخاب الصىاغخين:  
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ا يف ايه١ًُ. َٖٚٛا ؾعً٘, سُٝٓا ايهتابٞ ع٢ً اسبطن١ ايصشٝش١ اييت ٜٓبػٞ ٚضعٗ

ٚ"َٔ ختَٓو؟ )ؾؿتح ايٕٓٛ(". ٖٚصا اسبطص ٫ ٜصسض  قاٍ: "نٝـ أًٖٔو؟ )بايهػط(",

 إىل َٔ عبٟٛ, ٜسضى املٛاقع اٱعطاب١ٝ اييت قس ذبتٌُ ايًبؼ.

ٜٚعًل )بسٟٚ طبا١ْ( ع٢ً املٛاقـ ايػابك١ بكٛي٘: "ٖصا ْكس عبٟٛ. ٖٚهصا ْط٣ إٔ 

صٖب املتهًُني َصٖب ايٓشا٠ ٚايًػٜٛني. ٚتًو ثكاؾات عصطٙ, أبا ٬ٍٖ قس ضِ إىل َ

 ٜكصس )نتاب ايصٓاعتني(. (4)ادتُعت يسٜ٘, ؾذا٤ نتاب٘ ًَتك٢ هلا".

ن٬َ٘ يف ايتكـسِٜ ايتـأخري ٚاسبـصف يف بعـض عٓاصـط ايرتنٝـب, ٚأثطٖـا يف         (2)

 اغتكا١َ املع٢ٓ:

ُاّ خاص, يس٣ ٖاتإ املػأيتإ َٔ املػا٥ٌ ايٓش١ٜٛ, ايكسمي١, اييت سعٝت باٖت

. ٚا٭خري أؾطز بابّا خاصّا يف نتاب٘ (2)ٚابٔ دين, (1)َٚٔ أبطظِٖ: غٝبٜٛ٘ ايٓشا٠,

)اشبصا٥ص(, ٫غتكصا٤ املٛاضع, اييت ػبٛظ ؾٝٗا سصف بعض عٓاصط ازب١ًُ, ٚمس٘ 

 (3) ! بـ)ؾذاع١ ايعطب١ٝ(

عًُٝٗا إَا أَا أبٛ ٬ٍٖ ؾًِ ٜػؿٌ عٔ ايتٓبٝ٘ إىل أ١ُٖٝ ٖاتني املػأيتني, ملا ٜٓبين 

اغتكا١َ ْعِ ايه٬ّ: يؿعّا َٚع٢ّٓ, ٚإَا اعٛداد٘ ٚإبٗاَ٘, ٫ٚ غُٝا إٔ ْكض 

ٌَُ, تاض٠ ًٜذأ إيٝ٘ املتهًِ, ٚايهاتب; بػطض ا٫ٖتُاّ مبا  املطاتب, يف عٓاصط ازُب

ُٜكٖسّ َٔ تًو ايعٓاصط, ٚتاض٠ ًٜذأ إيٝ٘ يططب َٔ سصط املع٢ٓ, يف ايعٓصط املتكسّ, 

 ايؿاعط, أسٝاّْا, ٱقا١َ ٚظٕ ايؿعط, ٚسػب.ٚضمبا ٜططط إيٝ٘ 

َٚجٌ شيو تٓبٝٗ٘ املتهًِ, ٚايهاتب, إىل عسّ ايًذ٤ٛ إىل سصف بعض عٓاصط 

ايرتنٝب, َٔ غري إٔ ٜتٓب٘ إىل َا قس ٜ٪زٟ شيو اسبصف إىل ايتباؽ َع٢ٓ ايه٬ّ, 

 ٚإبٗاَ٘ ع٢ً ايػاَع,    ٚايكاض٨.

ٚقس أٚضز أب٬ٍٖٛ عسزّا َٔ ا٭قٛاٍ, اييت ربص ٖاتني املػأيتني... َٓٗا قٛي٘: 

ٌَُ ؾٝٗا  "سػٔ ايطصـ إٔ تٛضع ا٭يؿاظ يف َٛاضعٗا, ُٚتُٖهٔ يف أَانٓٗا, ٫ٚ ُٜػتع

                                                           
(4)

 .111أبىهالل الػعكشي وملاًيعه:  
(1)

ه:    .8/188, 818, 1/116ًىظش: كخاب ظيبٍى
(8)

 .592-8/588ًىظش: الخصائص:  
(5)

 .441-562ًىظش العابم:  
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ُٔٞ املع٢ٓ,  ايتكسِٜ, ٚايتأخري ٚاسبصف ٚايعٜاز٠ إ٫ٖ سصؾّا ٫ ٜؿػس ايه٬ّ, ٫ٚ ُٜع

هًٗا, ٚتطاف إىل َيؿكٗا, ٚغ٤ٛ ايطصـ تكسِٜ َا ٜٓبػٞ ٜٚطِ نٌ يؿع١ َٓٗا إىل َؾ

 (4)تأخريٙ َٓٗا, ٚصطؾٗا عٔ ٚدٖٛٗا, ٚتػٝري صٝػتٗا, ٚطبايؿ١ ا٫غتعُاٍ يف ْعُٗا".

بٝس إٔ أبا ٬ٍٖ, مل ٜرتى عباضات٘ ٖصٙ عا١َ املع٢ٓ, نػريٙ ممٔ أؾاض, إملاسّا, إىل 

منا ٚقـ ع٢ً بعض املػا٥ٌ َػأي١ ضبط ازباْب ايٓشٟٛ بايٓعِ, َٔ غري تؿصٌٝ. ٚإ

ايٓش١ٜٛ اييت ميٓع ايٓشا٠ ؾٝٗا تكسِٜ بعض عٓاصط ايػٝام ع٢ً غريٖا, ٚسًًٗا ع٢ً 

 مما ٜجبت تطًع٘ يف ٖصا ايؿٔ.  ططٜك١ ايٓشٜٛني, متاَّا, ٖٚٛ

ٚميهٔ ٬َسع١ شيو َٔ خ٬ٍ قٛي٘, يف َػأي١ َٓع تكسِٜ ايٓعت ع٢ً املٓعٛت: 

صشٝشّا, ؾتكسّ َٓٗا َا ؼبػٔ ايتكسِٜ, ٚت٪خط َٓٗا َا "ٜٓبػٞ إٔ تطتب ا٭يؿاظ تطتٝبّا 

ؼبػٔ تأخريٙ, ٫ٚ تكسّ َٓٗا َا ٜهٕٛ ايتأخري ب٘ أسػٔ, ٫ٚ ت٪خط َٓٗا َا ٜهٕٛ 

 (5)ايتكسِٜ ب٘ أيٝل. ؾُُا أؾػس تطتٝب أيؿاظ٘ قٍٛ بعطِٗ:

ّٔ ٔٔ َقــٛا ـٔ ُٚسػــ َٔٔ بٗذــ١ٔ ايَعٝ ٌٗ عطــَٛيٗــا          َٔٓٗـــا ن  ٜطَشُو 

ّٔ َٚؾــــَط٠ْ         نٛؾـــَط٠ٔ امَلًــٔط اشَبًٝـــٔع ايُػــــ٬ ٌُ يف ايسأض هلـــا   تطَؾــــ

ّٔ اشبًٝٔع املًٔط. ؾأَا  ّٔ املًٔط اشبًٝٔع, أٚ: ايػ٬ نإ ٜٓبػٞ إٔ ٜكٍٛ: نٛؾط٠ٔ ايػ٬

ٌّ يف صٓع١ ايه٬ّ ازبٝس".  (1)تكسِٜ ايصؿ١ ع٢ً املٛصٛف, ؾطز

ٜٛاؾل ضأٟ غٝبٜٛ٘ ايصٟ ميٓع تكسِٜ ايصؿ١ ع٢ً املٛصٛف, إ٫ٖ يف ٖصٙ املػأي١ ظبسٙ 

ٌْ. مٓلا مل ػُبِع  ٌْ, ٚؾٝٗا قا٥ُّا ضد إشا ُْٔصَبت ع٢ً اسباٍ; إش ٜكٍٛ: "قٛيو: ٖصا قا٥ُّا ضد

ِْ, ؾتطع ايصؿ١ َٛضع ا٫غِ".  (2)إٔ تَٛصـ ايصؿ١ با٫غِ, ٚقُبح إٔ تكٍٛ: ؾٝٗا قا٥

اسباٍ, ٜعسٙ ايٓشا٠ ضعٝؿّا; يهٕٛ صاسب٘ ٚست٢ ْصب ايصؿ١ املكس١َ, ع٢ً 

ْهط٠, ٚسك٘ ايتعطٜـ, ٚيهٓ٘ أٖٕٛ َٔ دعً٘ صؿ١, يهْٛ٘ ممتٓعّا; ٜكٍٛ )ابٔ 

ٜعٝـ(, يف اسبٌُ ع٢ً أسػٔ ايكبٝشني, يف َجاٍ )َا ؾأَُْو ٚظٜسّا(: "يعّ ايٓصب ٖٗٓا 

ُٕ عبٔس اهلٔل ٚ ٭ْ٘ قس نإ ؾُٝا ميهٔ ؾٝ٘ ايعطـ دا٥عّا, عبٛ ظٜسّا, َٚا قٛيو: َا ؾأ

                                                           
(4)

 .182كخاب الصىاغخين:  
(3)

 أغثر غلى كائله.لم  
(1)

 .114كخاب الصىاغخين:  
(8)

ه:   ىظش: الخصائص: 8/188كخاب ظيبٍى  .8/591, ٍو
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يعْٜس ٚأخاُٙ, ؾصاض ٖٗٓا ٫ظَّا, َٖٚٛٔ قبٌٝ أسػٔ ايكبٝشني; ٭ٕ اٱضُاض, ٚاسبٌُ 

ع٢ً املع٢ٓ ؾٝ٘ ضعـ, َع دٛاظٙ, ٚايعطـ ع٢ً املطُط املدؿٛض ممتٓع, ؾصاض ٖصا 

ٌْ(; ٭ٕ اسباٍ َٔ  نُا يٛ َُٛٔسؿّا َطً  ١َٖٝ َُ تكسَت صؿ١ ايٓهط٠ عًٝٗا, َٔ عبٛ)ٔي

ٌُٔ ع٢ً ازبا٥ع, ٚإٕ نإ ايٓهط٠ ضعٝـ, ٚتكس ِٜ ايصؿ١ ع٢ً املٛصٛف ممتٓع, ؾُش

 (3)ضعٝؿّا".

َٚٔ َػا٥ٌ اسبصف, املبجٛث١ بهجط٠, يف نتب ايٓشٜٛني, ٜٛضز أب٬ٍٖٛ عسزّا َٓٗا 

يف نتاب٘ )ايصٓاعتني(, ٜكٍٛ: "أَا اسبصف ؾع٢ً ٚدٛٙ, َٓٗا إٔ ؼبصف املطاف, 

ٍٔ ايكط١َٜ(ٜٚكِٝ املطاف إيٝ٘ َكاَ٘, ٚػبعٌ ايؿعٌ ي٘, نكٛ , أٟ: (4)ي٘ تعاىل: )ٚاغأ

)ٌَ ُِ ائعذ ُْٗط (5)أًٖٗا, ٚقٛي٘: )ُٚأؾٔطُبٛا يف قًٛٔبٗ , أٟ: سب٘, ٚقٛي٘: )اسَبٗر أؾ

ٌٔ ٚايَٓٗأض((6)ََعًَُٛاْت( َِٔهُط ايًَٝ  ٌِ , أٟ: َهطنِ (7), أٟ: ٚقت اسبر, ٚقٛي٘ تعاىل: )َب

 (8)ؾُٝٗا, ٚقاٍ )املتٓدٌِّ اهُلصيٞ(:

 ــا ساْـــُٛت َخُـــٕط        َٔ اشُبـــطٔؽ ايَصطأصــط٠ٔ ائكطأطُُٜؿِّٞ بَٝٓٓ

 (9)ٜعين: صاسب ساْٛت, ؾأقاّ اسباْٛت َكاَ٘, ٚقاٍ ايؿاعط:

َٖــــا ٚعبُٝسٖــــا ٍٔ أشي١ْ        غٛاغٝـــ١ْ أسطاُض ََذًْٔؼ َصُٗب ائػبا  هلِ 

 ٜعين: أٌٖ اجملًؼ.

قٛي٘  سُٖا, ٜٚطُط يٰخط ؾعً٘, ٖٚٛ٭س َٚٓٗا إٔ ٜٛقع ايؿعٌ ع٢ً ؾ٦ٝني, ٖٚٛ

َِ ٚؾطنا٤َنِ(  , َعٓاٙ: ٚازعٛا ؾطنا٤َنِ, ٚنصيو ٖــٛ(10)تعاىل: )ؾأمٔجُعٛا أَطن

 (1)يف َصشــــ )ابٔ َػعٛز(. ٚقاٍ ايؿاعط:

َٚؾـــُط  ُ٘ ِٕ ٫َُٛٙ ثـــاَب َي ٘ٔ إ ُ٘          َٚعَٝٓٝــ ٕٖ اهلَل ػبـــَسُع أَْؿــــ  تــــطاُٙ نأ

                                                           
(5)

 .8/32ششح اإلافصل:  
(4)

 .88ظىسة )ًىظف(:  
(3)

 .95ظىسة )البلشة(:  
(6)

 .191ظىسة )البلشة(:  
(1)

 .55ظىسة )ظبأ(:  
(8)

لصذ بـ)الخشط الصشاصشة8/81دًىان الهزليين:   ط, . ٍو
َ
ط

َ
َبط الشام, ًلال لهم الصشاصشة. واللطاط: الِجػاد, والىاحذة ك

َ
(: أعجَم مً ه

 وهىأشذ الُجُػىدة. )ًىظش هفعه(.
(9)

 لم أغثر غلى كائله. 
(12)

 .11ظىسة )ًىوغ(:  
(1)

يذ, بين وعبخه ئلى خالذ بً (, وشك غبذ العالم هاسون في وعبت الب42بً ألاهخم:  البيذ للضبشكان بً بذس. )شػش الضبشكان بً بذس وغمشو  

يفان, أوئلى الضبشكان بً بذس. )ًىظش: معجم شىاهذ الػشبيت: 
َ
 (.192الط
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 (2)عٝٓ٘. ٚقٍٛ اٯخط:أٟ: ٜٚؿكأ 

ُْٝٛـــا َٔ اسَبــٛأدَب ٚايُع َٕ َٜٛـــّا          َٚظٖدِذـــ  إشا َا ايػاْٝـــاُت بَطِظ

َٔ ايعٕٝٛ.  ايعٕٝٛ ٫ ُتَعٖدر, ٚإمنا أضاز: ٚنٖشًِ

يعًِ َٚٓٗا إٔ ٜأتٞ ايه٬ّ ع٢ً إٔ ي٘ دٛابّا, ؾٝشصف ازبٛاب اختصاضّا, 

نَّ قُرآواً سٍُِّرَتْ بِهِ اجلِبالُ ؤوقُطِّعَثْ بِهِ األرضُ ؤوكُهِّمَ بِهِ املَىجَى بَمْ نِههِ ونَىؤاملداطب, نكٛي٘ )عع ٚدٌ(: )

ونَىال فَضْمُ اهللِ عَهٍَكُم ورَمحَحُهُ , أضاز: يهإ ٖصا ايكطإٓ, ؾشصف, ٚقٛي٘ تعاىل: )(3)(األمرُ جَمٍِعاً

   (5), أضاز: يعٖصبهِ".(4)(وؤنَّ اهللَ رَئُوفٌ رَحٍِم

املػا٥ٌ ايػابك١ اييت أٚضزٖا أب٬ٍٖٛ, تعٗط ؾدصٝت٘ اشببري٠ بآضا٤ ايٓشٜٛني, يف 

 ؾُٝا ؽبص املٛاضع اييت ػبٝعٚا ؾٝٗا سصف بعض عٓاصط ايػٝام. 

ؾؿٞ َػأي١ سصف املطاف, ٚإس٬ٍ املطاف إيٝ٘ ضبً٘, ظبسٙ ػبػس ؾٛاٖس 

باب )اغتعُاٍ ايؿعٌ يف ايًؿغ    )غٝبٜٛ٘(, اييت أٚضزٖا ؾٝٗا, غري أْ٘ أٚضزٖا يف ضُٔ

يف املع٢ٓ ٫تػاعِٗ يف ايه٬ّ, ٚاٱػباظ, ٚا٫ختصاض(; إش ٜكٍٛ يف بعض ؾكطات٘: ٫ 

واسإلِ انقرٌةَ انيت كُنّا فٍِها وانعِريَ "مما دا٤ ع٢ً اتػاع ايه٬ّ, ٚا٫ختصاض, قٛي٘ تعاىل دسٙ: )

ٚعٌُ ايؿعٌ يف )ايكط١ٜ(, نُا نإ (, إمنا ٜطٜس: أٌٖ ايكط١ٜ, ؾاختصط, انيت ؤقبههَ فٍِها

 عا٬َّ يف )ا٭ٌٖ(, يٛنإ ٖآٖا.

, ٚإمنا املع٢ٓ: بٌ َهُطُنِ, يف ايًٌٝ, ٚايٓٗاض. ٚقاٍ عع (6)(بم مكرُ انهٍمِ واننَهارَِجً٘: )

ّٔ اٯٔخ(7)(ونكهَّ انبِرَّ مَه آمهَ باهللِٚدٌ: ) َٔ باهلٔل, ٚايٝٛ ََٔ آَ ٖٔ ائبٖط ٔبٗط   (8)ط"., ٚإمنا ٖٛ: ٚيه

                                                           
(8)

ًَ الحىاِحَب والُػُيىها. )دًىان ال  ْج َضّجِ ًُ ِة ِوعىٍة ِمً َحّيِ صذٍق ***  , 869شاعي الىميري: البيذ للشاعي الىميري. ؾير أن سواًت البيذ حاءث: وِهضَّ

ىظش: معجم شىاه  (.322ذ الػشبيت: ٍو
(5)

 .51ظىسة )الشغذ(:  
(4)

 .82ظىسة )الىىس(:  
(3)

 .156-153كخاب الصىاغخين:  
(6)

 .55ظىسة )ظبأ(: 
(1)

 .111ظىسة )البلشة(:  
(8)

ه:   ىظش: 1/818كخاب ظيبٍى  .1/116. ٍو
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ٚايٓشٜٕٛٛ ٜصِّٓؿٕٛ ٖصا ايٓٛع, َٔ اسبصف, يف ضُٔ اسبصف ايكٝاغٞ, ٚمٖث١ سصف 

  (9)آخط يًُطاف, َُٜصٖٓـ يف ضُٔ اسبصف ايػُاعٞ.

ػأي١ ٚيف َػأي١ إعُاٍ ايؿعٌ يف أسس املٓصٛبني, ٚسصؾ٘ َٔ اٯخط, ظبسٙ ػبػِّس امل

طٕٛ إٔ ٜتٛؾط ؾٝ٘ ث٬ث١ ٜٛضزٖا ايٓشٜٕٛٛ يف باب )املؿعٍٛ َع٘(, ايصٟ ٜؿرتاييت 

 (1)ؾطٚط, ٖٞ:

 إٔ ٜهٕٛ امسّا. (1

 إٔ ٜهٕٛ ٚاقعّا بعس ايٛاٚ, ايساي١ ع٢ً املصاسب١. (2

 َا ؾٝ٘ َع٢ٓ ايؿعٌ, ٚسطٚؾ٘. َػبٛق١ بؿعٌ, أٚ إٔ تهٕٛ تًو ايٛاٚ (3

فإمجِعُىا َٚٔ ضُٔ ايؿٛاٖس اييت ايكطآ١ْٝ اييت ٜٛضزْٚٗا, يف ٖصا ايباب, قٛي٘ تعاىل: )

"أٟ ؾأمجعٛا أَطنِ َع ؾطنا٥هِ, ؾـ)ؾطنا٤نِ(, َؿعٍٛ ,(2)(كمؤمرَكُم وشركاءَ

 (3)َع٘, ٫غتٝؿا٥٘ ايؿطٚط ايج٬ث١".

 غري إٔ أبا ٬ٍٖ ٜسخٌ يف ضُٔ ٖصا ايباب, قٍٛ ايؿاعط:

َٔ َٕ َٜٛـــّا         َٚظٖدِذــ ُْٝٛــــا *إشا َا ايػاْٝــــاُت بـــطِظ  اسبٛأدـــَب ٚايُع

ٛعسّ ص٬ح )ايٛاٚ( قبٌ ٤ ؾطط َٔ ؾطٚط٘, ٖٖٚٚٞ يٝػت يف ضُٓ٘; ٫ْتؿا

ع٢ً )ايعٕٝٛ(; يهْٛٗا يًُع١ٝ; ٚشيو ٭ٕ ايؿعٌ )ظٖدَر( ٫ ٜصح تػًٝط٘ )ايعٕٝٛ(, 

 (4)ٚإمنا ُتَهٖشٌ. أَا اييت تعدر ؾٗٞ اسبٛادب.٫ُتعٖدر, 

 ٚايػطٜب إٔ أبا ٬ٍٖ عٖسٙ يف ٖصا ايباب.

سصف دٛاب ايؿطط ,اختصاضّا, يعًِ  أَا املٛضع ا٭خري ايصٟ أٚضزٙ يف اسبصف ؾٗٛ

املداطب. ٚمج١ً ضأٟ ايٓشٜٛني يف ٖصٙ املػأي١ إٔ سصف دٛاب ايؿطط, ع٢ً ث٬ث١ 

 (5)أٚد٘:

                                                           
(9)

ح غلى الخىطيح:    .556-588. و: ظاهشة الىيابت في الػشبيت: 36-8/33ًىظش: ششح الخصٍش
(1)

 .865-868ًىظش: ششح شزوس الزهب:  
(8)

 .11ظىسة )ًىوغ(:  
(5)

 .865ششح شزوس الزهب:  
*
له. )اللامىط املحيط, مادة: صجج(.  له, وطىَّ

َّ
ج الحاحب: دك  صجَّ

(4)
 .868ًىظش: ششح شزوس الزهب:  

(3)
 .568ًىظش العابم:  
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َكسض, ٜسٍ عًٝ٘, يف غٝام  ممتٓع, َٖٚٛا اْتؿ٢ َٓ٘ ٚدٛز زيٌٝ, ًَؿٛظ, أٚ - أ

 مج١ً ايؿطط.

ُٚٔدسا ؾٝ٘, ٚمل تسٍ عًٝ٘ مج١ً, َتكس١َ ايصنط: يؿعّا,  - ب تكسٜطّا,  أٚدا٥ع, َٖٚٛا 

ٌّ ضبٌ ؾعٌ ايؿطط وإنْ كانَ , نكٛي٘ تعاىل: )(6)ٚإمنا ايصٟ زٍ عًٝ٘ ؾعٌ َإض سا

 (7)(.كَبُرَ عهٍكَ إعراضُهُم فإنِ اسحطعْثَ ؤنْ جبحغًِ وفقاً يف األرضِ ؤو سُهَّماً يف انسماءِ فحإجٍَهُم بأٌةٍ

يس٫ي١ ايه٬ّ (, ٚسصف دٛابٗا; فإنِ اسحطعثَ...مج١ً ايؿطط يف اٯ١ٜ ٖٞ: )

عًٝ٘, ٚايتكسٜط: ؾاؾعٌ. ٚايؿطط ايجاْٞ ٚدٛاب٘ دٛاب ايؿطط ا٭ٍٚ, ٚاملع٢ٓ: إٕ 

ُغًُّٖا,  اغتطعت إٔ تبتػٞ َٓؿصّا, ذبت ا٭ضض, تٓؿُص ؾٝ٘, ؾتطًع هلِ بآ١ٜ, أٚ

 (8)تصعس ب٘ إىل ايػُا٤, ؾتٓعٍ َٓٗا بآ١ٜ, ؾاؾعٌ.

ا تصطؼبّا, عبٛ: أَْت ظامْل ٚادب, َٖٚٛا نإ زيًٝ٘ ازب١ًُ املصنٛض٠ قبً٘, إَ - ت

 .ُّ  إٕ ؾَعًَِت, ٚإَا تًُٝشّا, عبٛ: إٕ قَُت أقٛ

 : كالمُ يف الفصل القبيح بني املتالزمات -3

ٜٛضز أبٛ ٬ٍٖ َػأي١ ٜعسٖا ايٓكاز َٔ ايططا٥ط ايؿعط١ٜ, اييت ت٪زٟ إىل ضعـ 

 *ايتأيٝـ يف ايبٝت ايؿعطٟ; ٜكٍٛ ؾٝٗا: "ٜٓبػٞ إٔ تتذٓب إعاز٠ سطٚف ايص٠٬

يف َٛضع ٚاسس, إشا نتبت, َجٌ قٍٛ ايكا٥ٌ: َٓ٘ ي٘ عًٝ٘, أٚ: عًٝ٘  **ٚايطباطات

ؾٝ٘, أٚ: ب٘ ي٘ َٓ٘, ٚأخؿٗا: ي٘ عًٝ٘, ؾػبًٝ٘ إٔ تساٜٚ٘ ست٢ تعًٜ٘; بإٔ تؿصٌ َا بني 

اسبطؾني, َجٌ إٔ تكٍٛ: أقُت ب٘ ؾٗٝسّا عًٝ٘, ٫ٚ أعطف أسسّا نإ ٜتتبع ايعٝٛب 

املتٓيب; ؾإْ٘ ضُٔ ؾعطٙ مجٝع عٝٛب ايه٬ّ َا أعسَ٘ ؾ٦ّٝا ؾٝأتٝٗا غري َهرتخ إ٫ٖ 

 (1)َٓٗا ست٢ ذبع٢ إىل ٖصا ايٓٛع, ؾكاٍ:

ٖٔـــُس ُِــــَط٠ٕ         َغُبــْٛح ي٘ َٓٗــا عًٝٗـــا َؾٛا ُِــَط٠ٕ بعَس َغ  ُٜٚػٔعسُْٞ يف َغ

                                                           
(6)

ح غلى الخىطيح:    .8/838ًىظش: ششح الخصٍش
(1)

 .53ظىسة )ألاوػام(:  
(8)

ح غلى الخىطيح:    .8/838ًىظش: ششح الخصٍش
*
(, وهظائشها, بحشوف الصلت. 

ً
... "اصطلح الىحاة غلى حعميت حشوف مػذودة ملشس فيما بينهم مثل: ئْن, وأْن, والباء, في مثل )كفى باهلل شهيذا

 غلى حشوف حش ًخػذي بها الفػل وما أشببهه". )كشاف اصطالحاث الفىىن: 
ً
 (.8/1295وجطلم أًظا

**
 (. 384-3/311أوصل )ابً هشام( غذد الشباطاث ئلى غششة, ؾير أهه حػل الظمير أصل لها. )ًىظش: مؿني اللبيب:  

(1)
عِػُذوي...(.581الػشف الطيب في ششح دًىان أبي الطيب:  

ُ
 . ؾير أن البيذ بذأ بالفػل )وح
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 (2)ؾأت٢ َٔ ا٫غتهطاٙ مبا ٫ ٜطاض غطاب١".

ٜجري إسس٣ املػا٥ٌ, اييت ُٜٔعٗسٖا ايٓكاز َٔ  َٔ ايٓص ايػابل ظبس إٔ أبا ٬ٍٖ

 ايططٚضات ايؿعط١ٜ, اييت ٜكبح بايؿاعط ايًذ٤ٛ إيٝٗا.

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايًذ٤ٛ إىل ايططٚضات ايؿعط١ٜ, ٖٞ َٔ ٚغا٥ٌ ايؿاعط, ؾإٕ 

ايٓشا٠ أزضدٖٛا يف َ٪يؿاتِٗ; يهْٛٗا تتعًل بطعـ ايرتنٝب, ٖٚٞ صؿ١ ٫ تكتصط 

 عساٙ إىل ايٓجط أٜطّا.ٚإمنا تت ع٢ً ايؿعط,

ٜٚبسٚ إٔ أبا ٬ٍٖ قصس حبطٚف ايص٠٬, ٚايطباطات, سطٚف ازبط, ٚايطُا٥ط 

 ايعا٥س٠ ع٢ً ا٭مسا٤ املصنٛض٠ يف ايػٝام.

أَا ا٭َج١ً اييت أٚضزٖا, يف ٖصا ايٓٛع َٔ ايططٚضات, ؾٝٛضزٖا ايٓشا٠ يف باب 

, ع٢ً د١ٗ ايتأنٝس, (4)أٚ)ظٜاز٠ ازباض ع٢ً َجً٘( (3))إزخاٍ اسبطف ع٢ً اسبطف(

 (5)قٍٛ بعض بين أغس: نإزخاٍ سطف ازبط )اي٬ّ(, ع٢ً َجً٘, عبٛ

ٗٔــــِ أبـــــسّا زٚا٤ُ ًََٜؿــ٢ ٔيُــا ٔبــٞ         ٫ٚ ٔئًُــا ٔب  ؾ٬ ٚاهلٔل ٫ 

 ُ٘ َٓ َٔ ٫ ٜػأِي َٚٓ٘ ظٜاز٠ سطف دط, ع٢ً سطف دط ٜؿٝس ايتعس١ٜ, نكٛي٘: ؾأصبِش

 (4)عٔ ٔبُا ٔب٘.

ـٔ بتؿٓٝس َٛاضع ضعـ ايتأيٝـ, يف ْعِ مما غ بل ظبس إٔ أبا ٬ٍٖ مل ٜهت

ٚايهتاب, ٚإمنا بازض إىل َعازب١ ٖصا ايطعـ; بتكٛمي٘ تكٛميّا عبّٜٛا,  ايؿعطا٤,

 ٚإعاز٠ صٝاغت٘ صٝاغ١ غ١ًُٝ املب٢ٓ, ٚٚاضش١ املع٢ٓ.

 : انخاتًة

 بٓا٤ ع٢ً َا غبل غبًُص إىل ايٓتا٥ر اٯت١ٝ:

مل ٜهٔ أبٛ ٬ٍٖ, )َٚجً٘ غًؿ٘ ازباسغ(, َٔ أْصاض تػًٝب ا٭يؿاظ ع٢ً املعاْٞ,  (1

ِٖٓ نجري َٔ ايٓكاز, ٚقس تبٖٝٔ َٔ عباضات٘ املتؿطق١ يف نتاب٘ )نتاب  نُا تٛ

                                                           
(8)

 .119كخاب الصىاغخين:  
(5)

 .31-34ًىظش: طشائش الشػش:  
(4)

 .8/138ظش: همؼ الهىامؼ: ًى 
(3)

 (84. والبيذ إلاعلم بً مػبذ الىالبي. )معجم شىاهذ الػشبيت: 34طشائش الشػش:  
(4)

 .8/138ًىظش: همؼ الهىامؼ:  
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ايصٓاعتني(, أْ٘ نإ ٜٛيٞ ن٬ّ َُٓٗا اٖتُاَّا خاصّا, بٌ إْ٘ نإ ميٌٝ أسٝاّْا 

َٔ ايه٬ّ ضبٌ ا٭بسإ, ٚا٭يؿاظ دبطٟ  إىل تؿدِٝ املعاْٞ, سُٝٓا دعًٗا ذبٌ

 َعٗا صبط٣ ايهػ٠ٛ.

ِٖٖٛ نجري ممٔ  (2 مل تهٔ ؾدصٝت٘ َٝٓاي١ ئصٓع١ ايؿعط, ا٭زب, ؾكط, نُا ت

تطدِ يػريت٘, َٔ ايكسا٢َ, ٚامُلشَسثني. ٚإمنا نإ ممٔ مجع, إىل ٖصٙ ايصٓع١, 

صا َا ميهٔ صٓع١ أخط٣, ٫ ٜكٌ نؿا٠٤ ؾٝٗا عٔ ا٭ٚىل, ٖٞ ايًػ١, ٚايٓشٛ. ٖٚ

 ٬َسع١ يف ايبشح.  

اغتطاع أب٬ٍٖٛ خًل ْٛا٠ سكٝك١ٝ, يٓعط١ٜ ؾا١ًَ يف ايٓعِ, َهٓت َٔ دا٤ بعسٙ,  (3

ممٔ ططم ٖصا اجملاٍ, إىل إنُاٍ َا بٓاٙ. ٚمل ٜػؿٌ يف ٖصٙ ايٓعط١ٜ, عٔ إ٤٬ٜ 

 عٓاٜت٘ باملػتٜٛني: ايرتنٝيب, ٚايس٫يٞ. خ٬ؾّا ملٔ ظٔ غري شيو.

ٕٖ ٖصا ايبشح قس  (4 ٜهٕٛ غٓباقّا إىل ايهؿـ عٔ اسبًك١ املؿكٛز٠, يف ْعط١ٜ إ

ايٓعِ, ٖٚٞ ْػب١ ايؿطٌ ا٭نرب, يف ٚضع أغػٗا, إىل )أبٞ ٬ٍٖ ايعػهطٟ(, 

َُط سك٘ ايهبري, أٜطّا, يف  ٚيٝؼ إىل )عبس ايكاٖط ازبطداْٞ(, ايصٟ ٫ ُٜػ

ٓٗا ٚخًل ُغُبٌ ٚاضش١, يف ايًػ١, ٜٗتسٟ ع٢ً َغَٓ إنُاٍ َعامل ٖصٙ ايٓعط١ٜ,

 ٚايػطب, ع٢ً ايػٛا٤. ايساضغٕٛ احملسثٕٛ: َٔ ايعطب,

 : قائًة انكتب وانًجالت

 أواًل: الكتب

 انقرآن انكرٌم
-أبٛ ٬ٍٖ ايعػهطٟ َٚكاٜٝػ٘ ايب٬غ١ٝ ٚايٓكس١ٜ, بسٟٚ طبا١ْ, زاض ايجكاؾ١ (1

 ّ.1981ٖـ= 1401بريٚت/يبٓإ, 

ػتعطبني )قاَٛؽ تطادِ ٭ؾٗط ايطداٍ ٚايٓػا٤, َٔ ايعطب ٚامل ا٭ع٬ّ (2

, 14بريٚت/يبٓإ, ط-ٚاملػتؿطقني(, خري ايسٜٔ ايعضنًٞ, زاض ايعًِ ي٬ًُٜني

 ّ.1999ؾباط/ؾرباٜط 
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ا٭يػ١ٝٓ ايتٛيٝس١ٜ ٚايتش١ًٜٝٛ ٚقٛاعس ايًػ١ ايعطب١ٝ )ايٓعط١ٜ ا٭يػ١ٝٓ(, َٝؿاٍ  (3

, 1ظنطٜا, امل٪غػ١ ازباَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع: بريٚت/يبٓإ, ط

 ّ.1982ٖـ= 1402

, ٫بٔ املكؿع, تح: أمحس ظنٞ باؾا, مجع١ٝ ايعط٠ٚ ايٛثك٢ اشبري١ٜ ا٭زب ايصػري (4

 ّ.1911ٖـ= 1329, 1اٱغ١َٝ٬: اٱغهٓسض١ٜ/َصط, ط

ٖـ(, تح: عبس ايطسِٝ 538أغاؽ ايب٬غ١, حملُٛز بٔ عُط ايعطبؿطٟ )ت  (5

 ضبُٛز, زاض املعطؾ١ يًطباع١ ٚايٓؿط: بريٚت/يبٓإ, ز.ت.

ٖـ(, صشش٘ ٚضبط٘ ٚؾطح 403بٞ سٝإ ايتٛسٝسٟ )ت اٱَتاع ٚامل٪اْػ١, ٭ (6

ٖٝ٘: أمحس أَني, ٚأمحس ايعٜٔ, زاض َهتب١ اسبٝا٠, ز.ت.  عطب

َعذِ ا٭زبا٤ )يف عؿطٜٔ دع٤ّا(, يٝاقٛت بٔ عبس اهلل اسبُٟٛ ايطَٚٞ ايبػسازٟ  (7

ٖـ(, تح: أمحس ؾطٜس ايطؾاعٞ, ضادعت٘: ٚظاض٠ املعاضف ايع١َُٝٛ, زاض املإَٔٛ: 626)

 ّ.1936ٖـ= 1355ط٠/َصط, ايكاٖ

ٖـ(, 817آبازٟ )ت  ٚايًػ١, حملُس بٔ ٜعكٛب ايؿريٚظ ايُبًَػ١ يف تطادِ أ١ُ٥ ايٓشٛ (8

 ّ, زاض غعس ايسٜٔ: زَؿل/غٛض2000.١ٜٖـ= 1421, 1تح: ضبُس املصطٟ, ط

يف طبكات ايًػٜٛني ٚايٓشا٠, يعبس ايطمحٔ بٔ أبٞ بهط ايػٝٛطٞ )ت  ٠بػ١ٝ ايٛعا (9

 ّ.1979ٖـ= 1399, 2ايؿطٌ إبطاِٖٝ, زاض ايؿهط, ط ٖـ(, تح: ضبُس أب911ٛ

 , ز.ت.9ايب٬غ١ تطٛض ٚتاضٜذ, ؾٛقٞ ضٝـ, زاض املعاضف: ايكاٖط٠/َصط, ط (10

ٖـ(, تح: عبس ايػ٬ّ ضبُس 255ايبٝإ ٚايتبٝني, يعُطٚ بٔ حبط ازباسغ )ت  (11

 ّ.1998= 1418, 7ٖاضٕٚ, َهتب١ اشباظبٞ: ايكاٖط٠/َصط, ط

, 4ؾٗطٚر, زاض ايعًِ ي٬ًُٜني: بريٚت/يبٓإ, طتاضٜذ ا٭زب ايعطبٞ, عُط  (12

 ّ.1981ٖـ= 1401

ايرتنٝبات ا٫ْؿعاي١ٝ يف ايعطب١ٝ بني ايكسِٜ ٚاسبسٜح, ضبُس عًٟٛ أمحس بٔ  (13

ؼب٢ٝ, أططٚس١ زنتٛضاٙ َكس١َ إىل قػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ, به١ًٝ ايرتب١ٝ 

 ّ.2011ٖـ= 1432)عسٕ(/داَع١ عسٕ, 

ػ١ ايعاّ, ٚيٝس َطاز, زاض ايطؾٝس: زَؿل, بريٚت,         تطٛض ازبٗٛز ايًػ١ٜٛ يف عًِ ايً (14

 ّ. 1984ٖـ= 1404, 1َٚ٪غػ١ اٱميإ: بريٚت/يبٓإ, ط
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ٖـ(, تح: عبس ايػ٬ّ ضبُس ٖاضٕٚ, 255بٔ حبط ازباسغ )ت  اسبٝٛإ يعُطٚ (15

 ّ. 1965ٖـ= 1384, 2َطبع١ َصطؿ٢ ايبابٞ اسبًيب ٚأ٫ٚزٙ, ايكاٖط٠/َصط, ط

ٖـ(, تح: ضبُس عًٞ ايٓذاض, زاض اهلس٣ 392ين )ت , عجُإ بٔ داشبصا٥ص (16

 , ز.ت. 2ٚايٓؿط: بريٚت/ يبٓإ, ط يًطباع١

ٖـ(             471, يعبس ايكاٖط بٔ عبس ايطمحٔ بٔ ضبُس ازبطداْٞ )ت ز٥٫ٌ اٱعذاظ (17

ٖـ(, تعًٝكات: ضبُٛز ضبُس ؾانط, َهتب١ اشباظبٞ, َٚطبع١ 474أٚ)ت 

 املسْٞ: ايكاٖط٠/َصط,  ز.ت.

إ ابٔ َكبٌ, تح: عٖع٠ سػٔ, زاض ايؿطم ايعطبٞ, بريٚت/ يبٓإ, زٜٛ (18

 ّ. 1995ٖـ= 1416سًب/غٛض١ٜ, 

, تح: ضآٜٗطت ؾاٜربت, زاض ايٓؿط ؾطاْتؼ ؾتآٜط زٜٛإ ايطاعٞ ايُٓريٟ (19

 ّ.1980ٖـ= 1401بؿٝػبازٕ, بريٚت/يبٓإ, 

طباع١ زٜٛإ اهُلَصٔيٝني, ْػد١ َصٛض٠ عٔ طبع١ زاض ايهتب, ايساض ايك١َٝٛ يً (20

 ّ.1965ٖـ= 1385ٚايٓؿط, ايكاٖط٠/َصط, 

ٖـ(, ٚبٗاَؿ٘ 905ؾطح ايتصطٜح ع٢ً ايتٛضٝح, شبايس بٔ عبس اهلل ا٭ظٖطٟ )ت  (21

)ساؾ١ٝ ٜؼ( ع٢ً ايؿطح املصنٛض, ٜؼ بٔ ظٜٔ ايسٜٔ ايعًُٝٞ اسبُصٞ )ت 

 ٖـ(, زاض ايؿهط: بريٚت/يبٓإ, ز.ت. 1061

اهلل بٔ ٜٛغـ بٔ أمحس بٔ عبس يف َعطؾ١ ن٬ّ ايعطب, يعبس  ؾطح ؾصٚض ايصٖب (22

اهلل بٔ ٖؿاّ ا٭ْصاضٟ, تح: ضبُس ضبٝٞ ايسٜٔ عبس اسبُٝس, زاض ايط٥٬ع: 

 ّ.2004ايكاٖط٠/َصط, 

ٖـ(, عامل ايهتب: بريٚت/يبٓإ, 643ؾطح املؿٖصٌ, يٝعٝـ بٔ عًٞ بٔ ٜعٝـ )ت  (23

 ز.ت.

٪غػ١ ؾعط ايعبطقإ بٔ بسض ٚعُطٚبٔ ا٭ٖتِ, تح: غعٛز ضبُٛز عبس ازبابط, َ (24

 ّ.1984ٖـ= 1404, 1ايطغاي١: بريٚت/يبٓإ, ط

ايصشاح تاز ايًػ١ ٚصشاح ايعطب١ٝ, ٱمساعٌٝ بٔ محاز ازبٖٛطٟ ايؿاضابٞ )ت  (25

, 4ٖـ(, تح: أمحس عبس ايػؿٛض عطاض, زاض ايعًِ ي٬ًُٜني: بريٚت/يبٓإ, ط393

 ّ.1987ٖـ= 1407
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املعطٚف بابٔ ضطا٥ط ايؿعط, يعًٞ بٔ َ٪َٔ بٔ ضبُس اسبططَٞ, ا٭ؾبًٝٞ,  (26

ٖـ(, َٓؿٛضات ضبُس عًٞ بٝطٕٛ, زاض ايهتب ايع١ًُٝ: 663عصؿٛض )ت 

 ّ.1999ٖـ= 1420, 1بريٚت/يبٓإ, ط

ظاٖط٠ ايٓٝاب١ يف ايعطب١ٝ, عبس اهلل صاحل با بعري, زاض سططَٛت يًسضاغات  (27

 ّ.  2010, 1ٚايٓؿط: امله٬/ايُٝٔ, ط

ايٝاظدٞ, املطبع١ ا٭زب١ٝ: ايَعطف ايطِّب يف ؾطح زٜٛإ أبٞ ايطِّب, ْاصٝـ  (28

 ٖـ.1305بريٚت/ يبٓإ, 

عًِ يػ١ ايٓص املؿاِٖٝ ٚا٫دباٖات, غعٝس سػٔ حبريٟ, َ٪غػ١ املدتاض يًٓؿط           (29

 ّ.2004ٚايتٛظٜع: ايكاٖط٠/َصط, 

ايؿطٚم ايًػ١ٜٛ, ٭بٞ ٬ٍٖ ايعػهطٟ )أسس أع٬ّ ايكطٕ ايطابع اهلذطٟ(, تح:  (30

 ٚايجكاؾ١: ايكاٖط٠/َصط, ز.ت. ضبُس إبطاِٖٝ غًِٝ, زاض ايعًِ

-ايؿٗطغت يًٓسِٜ, حملُس بٔ أبٞ ٜعكٛب أغشل املعطٚف بايٛضام, تح: ضضا (31

 ّ.1971ٖـ= 1391دبسز, بسٕٚ زاض ْؿط, طٗطإ, 

ٖـ(, تح: َهتب 817آبازٟ )ت  ايكاَٛؽ احملٝط, حملُس بٔ ٜعكٛب ايؿريٚظ (32

, 3بريٚت/يبٓإ, طذبكٝل ايرتاخ يف َ٪غػ١ ايطغاي١, َ٪غػ١ ايطغاي١: 

 ّ.1993ٖـ= 1413

بٔ عجُإ بٔ قٓرب, تح: عبس ايػ٬ّ ضبُس  نتاب غٝبٜٛ٘, ٭بٞ بؿط عُطٚ (33

 ّ.1983ٖـ=1403, 3ٖاضٕٚ, عامل ايهتب, ط

نتاب ايصٓاعتني ايهتاب١ ٚايؿعط, أبٞ ٬ٍٖ اسبػٔ بٔ عبس اهلل بٔ غٌٗ  (34

ٞ, ٖـ(, صشش٘ ٚؾػط غطٜب أيؿاظ٘: ضبُس أَني اشباظب395ايعػهطٟ )ت 

 ٖـ.1320, 1َطبع١ ضبُٛز بو: ا٭غتا١ْ ايع١ًٝ, ط

ٖـ(, تح: َٗسٟ املدعَٚٞ, 175نتاب ايعني, يًدًٌٝ بٔ أمحس ايؿطاٖٝسٟ )ت  (35

 ٚإبطاِٖٝ ايػاَطا٥ٞ, بسٕٚ زاض ْؿط, ز.ت.

نؿاف اصط٬سات ايؿٕٓٛ ٚايعًّٛ, ضبُس عًٞ ايتٗاْٟٛ, تح: عًٞ زسطٚز,  (36

 ّ.1996, 1َهتب١ يبٓإ ْاؾطٕٚ: بريٚت/يبٓإ, ط
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ايًػاْٝات اجملاٍ ٚايٛظٝؿ١ ٚاملٓٗر, مسري ؾطٜـ غتٝت١ٝ, عامل ايهتب اسبسٜح,  (37

 ّ.2005ٖـ= 1425, 1ط

ايًػ١ ايعطب١ٝ َعٓاٖا َٚبٓاٖا, متاّ سػإ, زاض ايجكاؾ١: ايساض ايبٝطا٤/املػطب,  (38

1994.ّ 

َعذِ امل٪يؿني تطادِ َصٓؿٞ ايهتب ايعطب١ٝ, عُط ضضا نشاي١, َ٪غػ١  (39

 ّ.1993ٖـ= 1414, 1ت/يبٓإ, طايطغاي١: بريٚ

َعذِ ؾٛاٖس ايعطب١ٝ, عبس ايػ٬ّ ضبُس ٖاضٕٚ, َهتب١ اشباظبٞ:  (40

 ّ.2002, 3ايكاٖط٠/َصط, ط

َعذِ املصطًشات ايب٬غ١ٝ ٚتطٛضٖا, أمحس َطًٛب, َطبع١ اجملُع ايعًُٞ  (41

 ّ.1983ٖـ= 1403ايعطاقٞ: بػساز/ايعطام, 

ٖـ(, تح: عبس ايػ٬ّ 395 َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١, أمحس بٔ ؾاضؽ بٔ ظنطٜا )ت (42

 1979ّٖـ= 1399ضبُس ٖاضٕٚ, زاض ايؿهط: بريٚت/يبٓإ, 

ٖـ(, تح: عبس 761عٔ نتب ا٭عاضٜب, ٫بٔ ٖؿاّ ا٭ْصاضٟ )ت  َػين ايًبٝب (43

 ّ.2000ٖـ= 1421ايًطٝـ ضبُس اشبطٝب, زاض ايرتاخ ايعطبٞ: ايهٜٛت, 

 


