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الحسد هلل الذي  لمذؼ لذلل مؼ لمذؼ ان دذلل  ذل لذؼ المذؼ  االرذ ة االدذ   لمذ  
 ؽ كلل  بلثه رحسه  ارسللته هدى  المذ  للذه احاذحلله المذاا  السنذل نؽ  ا ذؽ 

 يؾ  الديؽ  اسمؼ تدمنسل كثناا. إل اهتدى بهداه 

 ابلد ...

:"هذذذؾ حبذذذ    -ملسو هيلع هللا ىلص -كسذذذل حنبا ذذذل الرذذذلد  السرذذذدا  -فذذذال ال ذذذالل المذذذا ؼ 
يذذؾ  الذذديؽ   ذذؽ  إلذذ   االشذذؾر السبذذنؽ  االرذذاات السدذذت نؼ  االحجذذ  البل نذذ  الستذنؽ

تسدذذػ لذذه فذذلز فذذن الذذدار ؽ  ا ذذؽ حلذذاا لشذذه تبذذؾح لذذا السشذذ لنؽ  اهذذؾ الذذي    
اذبع  شه اللمسلء  ا  ت  غ له األهؾاء  ا  تش زن لجلئبه  ا  اخمذ  لمذ  كثذاة 

ؽ حكؼ له لدل ا ؽ دلل إلنه حجا  ا ؽ لس  له هد  الاد   ؽ  لل له اد  ا 
  ا د تمف  سبحل ه لحفغه؛ حنث  لل:"إ ل  حؽ   لشذل الذيكا (ٔ)ااات  دت نؼ"  إل 

يذذؾ  الذذديؽ ل ؾلذذه :" ذذ  لذذ ؽ  إلذذ اجلمذذه السلجذذ ة الخللذذدة  (ٕ)اإ ذذل لذذه لحذذلفغؾل"
ؾ كذذلل اجتسلذذا ان ذذل االجذذؽ لمذذ  حل اذذهتؾا لسثذذ  هذذيا ال ذذالل   اذذهتؾل لسثمذذه الذذ

   ( ٖ)للزهؼ لبلض عهناا" 

هسهذذؼ إلنذذه  ااذذافؾا اجذذؾههؼ  حذذؾ    -سذذمفل انمفذذل–ا ذد اجذذه لمسذذلء األ ذذ  
ا تبدؾل  ؽ لمسه  ا شهمؾل  ؽ  لنشه  ا غؾاؾل فن حساار   ا دتخاجؾل  شه 

–الذذذدرر المل شذذذ   االبلذذذ، البدالذذذ   اإل البحذذذث االغذذذؾهللا اراء حسذذذاار كتذذذلب   

                                  
ت. الذنخ ححسد  ٕٚٔ/٘( الحديث راا  التا ي  فن سششه  للب  ل جلء فن فز  ال الل ٔ)

 ٜ٘ٚٔت. الحمبن.  را . ت. الثل ن  دمحم للكا 
 ٜ( سؾرة الحجا األا  ر ؼ ٕ)
 ٛٛ( سؾرة انسااء اآلا  ر ؼ ٖ)
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ل ابلت التن ا ذد هل السذاء بذنؽ يذد  ربذه لذ  الذ  يذؾ  هؾ حج  احلاف ا -الما ؼ
هن لمؼ الب غذ    -الديؽ  كسل حل اسنم  هيا المذف  احداته التن بهل يبمغ  ااد 

سذا بنل هذل  اكشذه  إلذ الي  الش  بدراس  األسللنب دراسذ   تلس ذ  لغنذ  الؾاذؾل 
 جسللهل  الغس  تهلنفهل.

األسش   النذا اجهذن لذظا سذؾرة اا ظ  ل  ؽ هي  الغلا  األسس   االذاف 
 ؽ سؾر ال ذالل اللغذنؼ  هذن سذؾرة ال مذؼ؛ لسذل تحؾ ذه  ذؽ  مذلت ل غنذ  اسذسلت 
حسذذمؾبن   لجذذ ة تفذذؾ  كذذ  بنذذلل اتلمذذؾ كذذ   غذذؼ  ذذؽ المذذ     كسذذل تحذذؾ  الدذذؾرة 
الما س  جس   ؽ المظلئف التابؾ ذ  الحكنسذ  تلذد  سؾذجذل حلمذ  فذن ال ذنؼ ااحتذاا  

ا  اللمؼ احدااته ا  سنسل ال مؼ الي  للسذسه سذسنا الدذؾرة  ح ؾ  ان دلل  ااحتا 
غنذا ذلذػ  ذؽ الدذسلت  إلذ كسل فنه الحذث لمذ   نسذ  الرذبا االتذه ن فذن األ ذؾر 

ن  االفشنذ  اال نسنذ   سذل سذنجد  ال ذلرئ  بثؾ ذل فذن تزذللنف األسذمؾباالخرلئص 
 .-ا ؾته تللل لحؾله  -التحمن  الب غن

 "ة القلم دراسة بالغيةسور " ا د جلء لحثن للشؾال:
اسذؼ  :تشلالذا فنذه  اتسهنذد    د ذ  :ا د ا تزا طبنل  البحث حل اكؾل فذن

ا شلسذبتهل لسذل  بمهذل فذن التاتنذب الش الذن   ار سهذل  اتاتنبهل فن التش     الدؾرة
االسرحفن  الدد لالتهل  االسكن  شهل االسذد ن  ا ذل تحؾ ذه الدذؾرة الما سذ   ذؽ 

  ؾضؾللت.

لاذلت الدذؾرة لللتفدذنا االتحمنذ  الب غذن  فذيكات  -للذد التسهنذد– ؼ تشلالا 
ة حممد " اللل  الي  تدار حؾله الدؾرة الما سذ  اهذؾ السلش 

ّ
عليهً -إثباث وبُ

   االذي  جذلء للداذل فذن  ظمذع الدذؾرة  " َأخالقهً الرزةهت -الصالة َالضهال 
للنف الدذؾرة  ال  تهل لللس لاد السبثؾ ذ  فذن تزذ  له ه لهل ك   ظللع ال الل
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حدذب  ؾضذؾللت -لالت لم  حدة. فجذلء البحذث ا د ذكات ك  لا  حا  جسؾل  
    بلحث  لم  الشحؾ اآلتن: فن نسد -الدؾرة ا حلارهل 
ة حممه لؽديث حالاألساار الب غن  فن : ادلبحث األَل

ّ
 د إثبهاث وبهُ

  (ٗ إل  ٔ اآلا ) ؽ  َأخالقً الرزةت.
ه ب  االذ   الّاسلل  السحسدا  لؽ الحديثاألساار الب غن  فن : ادلبحث الثاوي

 (ٙٔ إل  ٘ اآلا . ) ؽ لحؾله السذاكؾل التن ح لرهل 
بنذلل لل بذ   ّرذ  حاذحلب الجشذ   ا األسذاار الب غنذ  فذن : ادلبحث الثالث

 (ٖٖ إل  ٚٔ اآلا المفا لللشلؼ. ) ؽ 
اآلنذذذاة احهؾالهذذذل  لذذذؽ الحذذذديثاألسذذذاار الب غنذذذ  فذذذن : ادلبحهههث الزابههه 

 (ٖٗ إل  ٖٗ اآلا ) ؽ  ا ل ُحِلّد لمسدمسنؽ االمفلر الدائدهل  
تدذذمن  الشبذذن اح ذذا   األسذذاار الب غنذذ  فذذن الحذذديث لذذؽ: ادلبحههث اخلههامش

 (ٕ٘ إل  ٗٗ اآلا لللربا ) ؽ 
فرذذما ال ذذؾل فذذن األسذذاار الب غنذذ  لمذذ  لاذذ  حدذذب الغذذاا اللذذل  الذذي    ذذؼ

 ؾضح  اجه جسللهل اتسكشهل فن  كل هل   -الي  ذكات فنه -اجسلهل فن  بحثهل
 تلم ذل للمذؼ السلذل ن حا البنذلل  األسذمؾباحدؽ تهديتهل لمغاا  شهل؛ سذؾاء كذلل 

لنه البحث  ذؽ  تذلئ   حا البداع.   ؼ تمؾت السبلحث لخلتس   فنهل حهؼ  ل تؾا  إ
  ؼ حل بتهل لفهاس لمسرلدر االسااجع االسؾضؾللت  

و  حسهل حل يمبل هي البحث السذؾج   ذؾب ال بذؾل  احل اجلمذه فذن  ذؾاز ؽ 
فهذؾ حدذذبن ا شذه اللذذؾل المنذه الذذتم ل  ا ذل تذذؾفن ن إ  لذلهلل  لمنذذه  -حدذشلتن

 .تؾكما  اإلنه ح نب
  البلحثذ 
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 صُرة القلم 

سذذؾرة ال مذذؼ: اتدذذس  لدذذؾرة  ذذؾل؛ حنذذث   يؾجذذد فذذن ال ذذالل المذذا ؼ سذذؾرة 
ابتدحت بشؾل غناهل  اهذن سذؾرة  كّنذ   تاتنبهذل فذن ال ذالل المذا ؼ الدذؾرة الثل شذ  
االدتؾل  ات ع فن الج ء التلسع االلذا ؽ  االح ب الدللع االخسدنؽ  فن الابذع 

ؼ للل مؼ  إل تدسن  الدؾرة الثل ن  الالتهل ا شتلل انسدؾل لا . ا لؾد سبب  د  ال  
لمنذذه الرذذ ة -فذذن حالهذذل اذلذذػ تلغنسذذل  لم مذذؼ.   لذذا سذذؾرة ال مذذؼ لمذذ  الاسذذؾل 

فذذن بدااذذ  الذذدلؾة انسذذ  ن   اهذذن  ذذل ن سذذؾرة فذذن الشذذ ال للذذد سذذؾرة  -االدذذ  
اللم   احدب تفدنا ال اطبن: حّل  لغؼ الدؾرة   لا فذن الؾلنذد بذؽ  غنذاة احبذن 

 .(ٔ)جه 

 الضُرة حماَر 
 الي  تدار لمنه هي  الدؾرة هؾ السحؾر الّائندن  

 احن  ه الما س . -لمنه الر ة االد  -إ بلت  بّؾة دمحم  -

  االذذبه الذي  -ملسو هيلع هللا ىلص- ؾضؾع الّاسذلل  الدذسلا   التذن   لذا لمذ  الاسذؾل  -
 ح لر  حه   ك  حؾلهل.

 لللشلؼ.  ذكا  ّر  حاحلب الجش   لبنلل لل ب  المفا -

 اآلناة احهؾالهل الدائدهل  ا ل حِلّد لمفا  نؽ السدمسنؽ االمفلر. -

                                  
ال لهاة   –دار المتب السرا    -. ت البادا ن  ت. الثل ن ٕٕٕ/ٛٔ( تفدنا ال اطبن (ٔ

 –  ت. التؾ دن  ٛ٘/ٜٕالتحا ا االتشؾ ا لمل    الظلها يؽ لللؾر  تفدناا شغا: 
 ٜٗٛٔ -تؾ ل
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 اح ا  لللربا. تدمن   مب الاسؾل  -

  الضُرةأصباب وزَل  
الد الدبب الائنل لدبب   ال سؾرة ال مؼ التهكند لمذ  حل   حذ   احل   

  احل تمذذذييبهؼ لماسذذذؾل الاسذذذؾل لمنذذذه الرذذذ ة االدذذذ   ذذذد حرسذذذ  رسذذذللته لمذذذ  
 .ادلؾته فنه عمؼ أل فدهؼ  احل هيا سنلاضهؼ لملياب يؾ  ال نل  

كذذذلل السذذذذاكنؽ  ذذذؽ  ذذذا س يتهسذذذؾل الاسذذذؾل لمنذذذه الرذذذ ة ا الدذذذ   – 
 ؾلذذه:) ل ح ذذا بشلسذذ  ربذذػ لسجشذذؾل(   تلذذلل لذذللجشؾل  اح ذذه يذذدلن الشبذذؾة  فذذل  ل 

اهؾ رد لم  المفلر االسذاكنؽ الياؼ اتهسؾ  لللمذيب االجشذؾل  لندكذد ح ذه  بذن   
 .افن األرا

كذذلل الاسذذؾل ملسو هيلع هللا ىلص اذذلحب نمذذ  لغنسذذ   الذذؼ اكذذؽ ححذذد فذذن  ذذا س استذذػ – 
اكذؽ حن    ث  حنذ   الاسذؾل  حنذث كذلل الرذلد  األ ذنؽ الذي    اكذيب  الذؼ 

يشلداه ححد  ؽ ااحلله حا  ؽ حه  بنته إ  ا ذلل لبنذػ  اكذلل اهتسشذه حهذ   ذا س 
الاسؾل لمنذه الرذ ة ا الدذ    تللل لم  اضع األ ل لت لشد   ليلػ ااف   

 .ل ؾله )اإ َّػ  لل م   ُنُمٍ  ل ِغنٍؼ(؛ لندكد حن   الاسؾل الما س  االافنل 

ل كلل يا ذد  المفذلر  ذؽ ااذلل  األذى لدبب   اآلا اكلل  ؽ حسبلب   ال – 
لللشبن  احل ارنبؾا لللحدد   فظمب المفذلر  ذؽ رجذ   لذااف ل ذؾة حدذد   فشغذا 

الاسذؾل اانذد ا ذؾل  ذل رحيذا ححذد لجسللذه ا  حجسذه  المذؽ   لرذؼ  إلذ الاج  
)ا ِإل ا م ذلُد  تلذلل حنذث  ذلل  اآلاذ الاسؾل لمنه الر ة ا الد    ؽ لنشذه اا ذ ل 

لِرِهؼْ الَّيِ  ُااا ل ُنْ ِلُ ؾ  ػ  ِله ْلر  ف   (ٔ) .يؽ  ك 

                                  
 -الدلؾدا  -الد ل  -. ت الحسندال. ت. دار انا حٖٗٗ( حسبلب الش ال لمؾاحد  هللا (ٔ

 . ت. الثل ن ٕٜٜٔ

https://www.almrsal.com/post/368986
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  فضائل صُرة القلم 
يد ؽ    لرئهل  ؽ الف ا اضّس  ال با. ل لرئهل  ؾاب الييؽ حُدشا حن  هذؼ. 

 ؽ  اح سؾرة )ل اال مذؼ( فذن »ح ه:   ؾابهل كثؾاب الييؽ حج    حح  هؼ؛ ف د ارد
فا ز  حا  لفم  ل شه ّللّا لّ  اجّ   ؽ حل ارذنبه ف ذا حبذدا   احلذلذ  ّللّا إذا  ذلت 

 ؽ  اح هي  الدؾرة حلظذل  ّللّا كثذؾاب الذييؽ حجذّ  » ( . اارد :ٔ«) ؽ ضّس  ال با
ّللّا حح  هذذذذؼ  اإل كتبذذذذا الّم ذذذذا لمذذذذ  الّزذذذذاس السزذذذذااب سذذذذكؽ حلسذذذذه  ذذذذؽ 

 (ٕ«)سللته

  فُائد تزبُيت لضُرة القلم 
بدحت الدؾرة للل دؼ للل مؼ  د ل  لم  اهتسل  انس   لذلللمؼ الذي  ُالذّد ال مذؼ 

كمس  "ا اح"  -لمنه الر ة االد  - ردرا  له  اتلد حّال كمس    لا لم  الاسؾل 
 فن سؾرة اللم ؛ لأل ا للل ااءة   ّؼ انللدة للل مؼ كؾسذنم  لش ذ  اللمذؾ  فذن سذؾرة

ال مؼ. بنلل  لس  ال مؼ؛ حنث له حهسّن  كبناة فن تدا ؽ كتذب   السش لذ  لللمتللذ   
االلمؾ   االحكؼ  احنبذلر األّالنذنؽ ا  ذل تهؼ.    رذدر كذ  ننذا  اكذ   ذل افذت  
 ؽ حساار هيا الؾجؾد احسذاار الذشفل االحنذلة؛ لذيا اجذب لمذ  اللبذد لذكا  لذؼ   

تشسن  لسحب  ان دلل لابه جّ  ال .   سبحل ه لمذؼ  اآلا الد  التمّبا ك لرال. 
لغسذذ    فذذن  اآلاذذ ان دذذلل لذذلل مؼ دال غنذذا   ذذؽ السخمؾ ذذلت  إكاا ذذل  لذذه. تبذذنؽ 

الما سذ  تبذنؽ انلجذلز  اآلاذ تدخنا ال مؼ الجل د؛ لُنلّبا ان دلل له لؽ  ل يا د. 
دااذذ  الذذدلؾة افذذن لمذذ  الاسذذؾل فذذن ب اآلاذذلتال ال ذذن؛ حنذذث إّ هذذل   لذذا  ذذع حال 

 جتسع ح ذن    يهذتّؼ لذلل ااءة االمتللذ   ا  ُالظذن لم مذؼ حهسّنذ   فمذلل لم مذؼ فنسذل 

                                  
 . ت. ح نا ا شذؾرات الذا ف الاضن. الثل ن  ٜٔٔ(   ؾاب األلسلل لمذنخ الردا    هللا (ٔ
   ٕٙٓٓ. ت. األلمسن لمسظبؾللت. ت. الثل ن  ٖٛ  هللا  ٛ( تفدنا الباهلل لمبحاا ن   ج (ٕ
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للد حهسن    تغف . ال مؼ اسذنم    لجحذ   فذن  رذا الذديؽ اكذيلػ فذن هد ذه؛ لذيلػ 
 .اجب لم  ك   ؽ ادتخد ه حل يت ن   فنسل اكتب ا لمؼ ح ه  حلسب لمنه

 الضُرة دلا قبلٍا:  مىاصبت 
ل د   لا سؾرة ال مؼ للد سؾرة اللم  طب ل لتاتنب الشذ ال  ا ذد نتسذا سذؾرة 

فشلسذب ذلذػ حال سذؾرة  ذؾل  -لذ  اجذ –اللم  لللدجؾد اا  تااب  ذؽ رب اللذ ة 
اال مؼ ا ل ادظاال  ألل لمسمػ الي  يت اب إلنه ا اج   ؾالذه ا خذذ  ل للذه لذه 

ل لذذلء  ذذؽ  خمؾ لتذذه  احل الذذي  ا ذذابهؼ  ذذؽ  ذذؾر  ط  ذذ  ال ذذدرة الذذه حل ا دذذؼ لسذذ
إ سذل هذؾ اللمذؼ احداتذه ال مذؼ  -كسذل جذلء فذن للذض التفلسذنا-السؾسؾ  لحاف  ؾل 

الي  الاف له اللمؼ لسااد الح   ؽ الخم   كسل حل ال دؼ للل مؼ يشذلغن  ؾلذه فذن 
إ سذل  الاسذلل  الخلتسذ  سؾرة اللم  "الي  لمؼ للل مؼ" ا دكد لم  حهسنته  احل تمذػ

هذذن أل ذذ  لمذذؼ اف ذذه السذذ  يبذذدح ا دذذته  تذذذا فهل لذذللؾحن ل ؾلذذه "ا ذذاح" ألهسنذذ  
ال ااءة فن تحرن  اللمؼ   ؼ اهتن ال مؼ لنكس  دائاة التلمؼ لللتثبنا االت نند لملمؾ  

 ف ان دل ن .لر االسل

لسذذذل حبهذذذؼ الزذذذلل  ": -سذذذبحل ه-ح ذذذل  ذذذؽ حنذذذث التاتنذذذب السرذذذحفن فا ذذذه 
االسدنء االسحدؽ فن اللس  حالهل  انتؼ لآا  السلء « مػالس»االسهتد  فن لنا 

السلنؽ الي  دلذا حاافذه لسجسؾلهذل لمذ  تسذل   لشذل   ادل كذ  ااحذد  شهذل لمذ  
لنء  شه  فدلا  نسه لم  تسل  لنء علها  النشه لم  لا  هلدا   ا لؤ  لم  

هؼ  لئؼ  مظف  تش ل  ع ك    ل   ا ؾ ه لم   غها  بنؽ  حنط لسل حعها   ارد
لسذذل  ذذبههؼ لمنذذه  ذذؽ  اآلاذذ سذذبحل ه إلنذذه للذذد لذذاادهؼ لشذذه لل سذذتفهل  فذذن هذذي  

لجذذ هؼ الجذذ  كذذ   ذذؽ يدلؾ ذذه  ذذؽ دا ذذه اح ذذه   ا ذذدر لمذذ  انتنذذلل بذذيلػ السذذلء 
الذذي  هذذؾ حنذذلة األلذذبلح للذذد ذهللذذه إ   ذذؽ تسذذا  درتذذه  فمذذلل  ذذلدرا  لمذذ  كذذ   ذذل 

لمسذذه الذذي  احنذذن لذذه  نذذا  يا ذذد  اكذذلل   ا ذذدر لمذذ  كذذ   ذذل يا ذذد  إ   ذذؽ كسذذ 
األرااح  دل لم  لسؾل  درته لكسلل لمسه لسل حفلد  لم  الشبن الما ؼ األ ن  ؽ 



 سورةىالقلمىدراسةىبالغوة 

6;88 

اللمؾ  التن زنات لحلرهل  فهحنل  درارهل  احغا  تنلرهل  فلفتت  هي  الدؾرة لكمس  
البنلل اهؾ اسؼ الحاف الي  هؾ لنا حااف تمػ  ا ؽ لؾاز  للذض  ذل دل لمنذه 

الحنلة السرذحح   ا بذه لمذ   رذبه لذه سذبحل ه دلذن   لمذ  اللمذؼ  السلء الي  هؾ
لسل دل لمنه  ؽ  خاج  دسل  اافلته ا ؾا له فن الممؼ فن جسنع ت مبلته ف لل: 

 (ٔ)}ل{ "

  

                                  
 -  ت. دار المتلب انس  نٕٗٚ/ٕٓ(  غؼ الدرر فن تشلسب اآل  االدؾر لمب للن (ٔ

 ال لهاة   را  
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 عه إثباث وبُة حممد  احلديث ادلبحث األَل: األصزار البالغيت يف 
 َأخالقً الرزةت

حذذاف  ذذؽ حذذااف ":اهذذن "ل"ل ؾلذذه:الدذذؾرة اافتتحهذذل  –سذذبحل ه -ل ذذد ابتذذدح 
كسذذل دل لمنذذه  -السلجذذؼ  اهذذن اسذذؼ لسدذذس  لذذه عهذذؾر األلذذنلء المسهذذل اإدراكهذذل

 ؾ له فن اسؼ الشؾر االشلر االشن  االشسؾ االشبله  االش لء االشر  االشبذه االشجللذ  
ح ه  لل: لم  كتذلب سذا اسذا  -االشجلة  ا د ارد لؽ سند ل حبن لكا الردي  

لسلش :  ذؾر  االشؾل  (ٔ)حااف  ا  المؼ  ل هن إ  ااضلهل سبحل ه"ال الل هي  ال
 رسذؾل    حذنؽ ادذسع ذلذػ سذند ل -سذبحل ه–الشؾر   شهدتذلا حاف ااهؾ 

 الخنلل . ا دب   اظس ؽ ال مب  ا ته   الفما ؾاسظ  الؾحنب

ك   ل اال دؼ احس  بنؽ طنلته    ؾر ال الل  ا  ؾر  رسؾل   ا  ؾر  فلهلل 
ابسذل   الحذديث  ذؽ لذ   بسذل احسمذها   ذل فنذه  ت ا االتهكند ا الذلػ  ؽ  ذكا  افن

  لذذد ا تبذذل  الدذذل ع ل اذذغلءفنذذه ا   لمذذ  ح ذذا لغذذنؼفنذذه  ذذؽ تخرذذنص اتشبنذذه 
لذه  -سذبحل ه– ذع  ذل ح دذؼ  -ا را ال دؼ بيلػ ا سذؼ السلغذؼ فذ  هذي  الدذؾرة

 ذؽ حذااف المغذ  لمذدفلع لذؽ ا ذل لهذيا الحذاف الجمنذ   "ال مذؼ ا ذل ادذظاال " ؽ 
 ذذذذا بشلسذذذذ  ربذذذذػ اتبائتذذذذه  سذذذذل اذذذذذنشه؛ فجذذذذلء جذذذذؾاب ال دذذذذؼ:"  ذذذذل ح الشبذذذذن 
 " ل ادذظاال "ال دؼ له سبحل ه ا كسل حلافن هيا باال  استه ل ؛ . (ٕ)"لسجشؾل 

فذذللشؾر اغهذذا جمنذذل  ااضذذحل   خبذذاا     ذذؾى البذذداالت فذذ  الدذذؾرةحلغذذؼ احبذذدع اح ذذؽ 
 . اسظا  ا مسل  احف احس  بنؽ طنلته  ؾرا  لحا 

 حتذذ  ف ذذد -لمتلغذذنؼ اانجذذ لنلاذذ  لمذذ   ذذؾر؛ لذذللؾاا  "ال مذذؼ"لظذذف ا ذذد  
افنذد  الذي  "ادذظاال " ذؼ لللفلذ  السزذلرع  -حلغذؼ حسذسلئهاكذ   -األلغؼلل سؼ 

                                  
 ٕٗٚ/ٕٓ غؼ الدرر لمب للن ( ٔ)
 . ٕ اآلا  ال مؼسؾرة ( ٕ)
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لذللؾاا؛ لسذل  بمهذل  ااترما هذي  الجسمذ   االتجدد  ع استحزلر الرؾرة ا ستساار
 ذذع اجذذؾد   ل فذذ  ا سذذسن اتف ذذا الجسمتذذل أل هذذل ا لذذا  شهذذل  ؾ ذذع التؾكنذذد؛ ف ذذد

الذنل هشذذلا  ذل اسشذع  ذذؽ   االسشلسذذب  بنشهذل  ذؽ كسذذلل ا ترذلل  الجهذ  الجل لذ 
اال ذذذاال  رسذذذؾل    الهذذذلدى   ذذذؾر ا لذذذهل   سذذذبحل ه  :اللظذذذف. اجذذذلء السلشذذذ 

فسذل الذيى   هم   كل    ف  جسنذع جؾا بذه ا ؾاحنذفنكؾل ال ؛ ا ل ادظاال ؛ الما ؼ
  لمنذه الرذذ ة ا ذذد جلء ذل رسذؾل للذد ذلذػ؛ سذ   ؽ اناسذذلل ااناسشذع الشذلس  ذ
  (ٔ)"لملللسنؽ رسمشلا ا  رحس االد   "ا ل ح

سذذتاك  ال تسؾاذؾ اهذن  ذؽ ال -)الي (لسلش   التنالسؾاؾل  (  لذ)اجلء ب
ح ذذؾاع  فنذذس  كذ  ؼ؛لمتلسذذن -ادذتؾى فنهذل السذذيكا االسد ذث االسثشذ  االجسذعالتذن 

 اغناهؼ.اذس  الملتبنؽ  ؽ الس ئم  االشلس   اكيلػ المتلل  االسكتؾب

حا   الدذذذظا لسلشذذذ  اللسذذذ ارذذذ  حل اكذذذؾل  "ا ذذذل ادذذذظاال  افذذذ   ؾلذذذه:"
اذكذا الدذظا للذد  ال مؼ ا ساتذه. لس ل المتلل  هن أل  ؛المتلل  ا ااأل  (ٕ)المتلل 

  فنه تشلسب ا االلة  غنا. ال مؼ

"لذنل  :-تلذلل -أل ذه  -  له   مؼ-ل مؼ ال درة -سبحل ه-ا د ح دؼ  
 كسثمه لنء" ف  اكؾل  ث   مسه الدسنع البرنا  مؼ ا  يدا نه. 

جسمذذ  ل السترذذم  ( ذذل)ا  لذذللؾاا لسلشذذ  الشذذؾر (ل)ال مذذؼ لمذذ   لظذذفاكذذلل 
جلذذ  الحذذديث ؛ حنذذث لللؾاذذ  بذذدع  ذذل اكذذؾل ح -(ال مذذؼ)لمذذ  لذذللؾاا  (ادذذظاال )

دا ذا  ذد ا     لللدذظالل مؼ   اكذؾل إفذ للج  للض؛ظل  للزه البلض؛ لنيا  اتب
لنشذل ال ذالل المذا ؼ المتذلب السدذتسد  ذؾر   ذؽ  ذؾر إكسل جذلء ا المتلللت لللتدظنا. 

                                  
 . ٚٓٔ( سؾرة األ بنلء اآلا  ٔ)
  لسلد الديؽ الفداء اسسللن  بؽ كثنا    كتب  الرفل   ٖٗٗ/  ٖ( تفدنا ابؽ كثنا ٕ)

  . ٕٗٓٓهذ   ٕ٘ٗٔ
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   لمذذنهؼ رضذذؾال -مذذلتبنؽ الحفغذذ اهذذؾ  دذذظؾر  ذذؽ لذذدل الس ئمذذ  المذذاا  ال
 -. 

اجلء "ادظاال " لللجسع تلغنسل له  ا ااد له جشل  ل له الخط؛ اذلذػ ألل  
 ذذل اكتذذب فذذن حسذذظا اكذذؾل لحدذذب السؾضذذؾع الذذي  اكتذذب  فمنذذف اكذذؾل إذا كذذلل 

 السكتؾب لغنسل؟! 

  ا د جلء ردا  لمذ  جؾاب ال دؼ "بشلس  ربػ لسجشؾل   ل ح ا :" ؾله سبحل ها 
اذل حيهذل الذي   ذ ل لمنذػ :"  سذؾل   ا لم  ر اكبا  اتلشتل  ؾل السذاكنؽ افتااء 

 ه الذذااج  د لذذ  لمذذ  ل مذذكسذذلل الذذدفلع لذذؽ الشبذذن ا افنذذه  (ٔ) "الذذيكا إ ذذػ لسجشذذؾل 
 .ح ه غلا  فن إحكل  الل   اال ؾل االحديثا 

حل حلل حنلل  شع تدمط الشفذن لمذ  الذذنء دال  ذل  نذد اهشل إلكلل "حلامه 
لَّ ال  خذذا  ا  -حجذذلز لذه  االدفل دذذن  ز لَّذذ      ت ِمنذذُ   اآلاذذ ِفذذن تها ذذ  هذي   كذذيلػ ز 

االرذؾاب حل ا ذلل: إ ذل حل ا ذدر  -(ٕ)كسل  لل الل    الظلها بؽ لللذؾر -ِلِلْمِسهِ 
 - ؽ  فن  ذل هذؾ  نذد فنذه -ذلػ ال ند دان   ب  الشفن ابلد   فال كلل  بمه ل   

اجذؾد   ذل ح ذا لدذبب :ح  ؛ فنه هؾ  اإل كلل للد  فلل ند  ثبذا  االجشذؾل  شفذن
ا   ذْد ُحِجنذب  " .(ٖ)فذن الجشذؾل السشفذن   لس  ربػ  جشؾل  فنكؾل  نذدا فذن الشفذن  

 ) ذذْاِف )ِإلَّ ِلذذػ  ِلح  ت ْهِكنذذُدُهْؼ ذ  اٍت ا    ذذْؾُلُهْؼ ا  ذذد  كِّ " ِلُسد  ْجُشذذؾل  اِء؛ ِإْذ   ذذلُلؾا "ِإ َّذذُه ل س  ِ  ا بِتذذد 
ْلذد  الشَّْفذِن ك  ح ْ ؾ ى ِ سَّل ِفن  ِجنء  ل ْلد  الشَّْفِن ِللْلب لِء الَِّتذن ُتذ  اُد ل  م ْنِه ا  ِ ِهْؼ؛ ِإْذ ُحْ ِدؼ  ل 

ِبلْلُجْسم ِ   ْشِفنَّذ   ا ِلت ْهِكنِدِ   ا  ذِا  ح ْ : ا ل ذِ  اْلُجْسم ذِ  ِلد   ْسذِسنَِّ     ب  ذلِت اْلخ  م ذ    ب  ْسذِسنَِّ  ل 
ِيِ   ِ ِه؛ ف ه  اتٍ   ذُ   ُ     ت ح    ذد  كِّ الذي  ر ذل  لذه - ذؽ الجشذؾل  السذااد تش  هذه "ا .(ٗ)"د 

                                  
  ٙسؾرة الحجا اآلا   (ٔ)
   ٔٙ/ٜٕ( تفدنا التحا ا االتشؾ ا ٕ)
    ٕٛٓٓلبشلل  ت. األال   -بناات -  ت. دار المتب اللمسن ٕٛٙ/ٗ( تفدنا ابؽ لاف  ٖ)
   ٕٙ/ٜٕ( تفدنا التحا ا االتشؾ ا ٗ)
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زذذذن الل ذذذ   بنذذذلء االساسذذذمنؽ ت ترسذذذلل  األ ا   (ٔ)الذذذدااة ا كذذذلباة حدذذذدا   -حلذذذداؤ 
كذذ  ا   رسذذؾل   المهل ذذ  االجشذذؾل االدذذحا االذذذلا لذذؽ   فذذ  لذذيا ؛ الدذذمنؼ

اهذؾ  فذلد ال رذا الذي  طا  ذه  اسفله  فماهؼ. جه  ل ؾلهؼد ل  لم  ذلػ فنه 
كسل لمنه لنخ الب غننؽ؛ لهل السدشد إلنه إذا ت د  –ت داؼ السدشد إلنه فن الشفن 

فللزسنا الستر   دشد إلنه للد حداة  (ٕ)-فن الشفن حفلد ال را االتخرنص حتس ل
اهذذؼ  -فهذذؾ  لبذذا لغنذذا   ظلذذل الشفذذن ) ذذل( االجشذذؾل  دذذشد  شفذذن لذذؽ الشبذذن 

ال رذذا ففنذذه ت ؾ ذذ  هذذيا السلشذذ   األسذذمؾبالذذدلؾة  اإل لذذؼ افذذد  السذذذاكؾل حلذذداء
 .  لم  ك  حلل- اتهكند 

االزذسنا  ( الشلفنذ   لذ)بذفنهل  حت المنه ف د كلل جؾاب الذات جسم  اسسن   
االتذذذ   ذذذؽ  لل نهذذذل   ابللبذذذلء لمتؾاذذذ  لمسلشذذذ   السدكذذذد لمسلشذذذ  "ح ذذذا"السشفرذذذ  

ضذسنا السخلطذب لمتذذابف االتلغذنؼ  إل رب السزلف  إل لشلس   دشدة  لرل ان 
لت ا ذذا المذذ   فذذ  الذذيهؽ  ذذؼ لللبذذلء السفنذذدة ل سذذتلل   لمتؾاذذ  لشفذذ  الجشذذؾل  ا 

لم   لش   شي البداا  هي   "بسم ميحرلا نمحرلا هللا" فهن كللبلء فناذلػ  تثبنته ا 
 دذتلٍ  لذؽ  الاسذؾل األ ؾر جسنلهل   تجؾز ف  ح  الساسمنؽ االشبننؽ. احل 

 ل االجؽ ف  حذ  لم   لش  حل ذلػ للض  ل  للؾ  ان البلء  هت ا د تمه  ذلػ ك
  دكدا  ا ذّددا . الشبننؽ فشف  ذلػ   

                                  
  ت. لمن لبد البلر  لظن . ت. دار المتب اللمسن .  ٜٕ /٘ٔلأللؾسن ( راح السلل  ٔ)

 هذ٘ٔٗٔلبشلل. ت. األال   -بناات
  ت. الذنخ  حسؾد للكا  ت. ٕٗٔ( د ئ  انلجلز ل  ل  لبد ال لها الجاجل ن هللا ٕ)

   ٕٜٜٔال لهاة . ت. الثللث   -السد ن



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلةى
 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

6;8= 

ألل بؾاذذذ  المذذذ   لذذذللؾاا؛  (ٔ) "اإلَّ لذذذػ ألجذذذا غنذذا  سشذذذؾل :" افذذن  ؾلذذذه 
–لتذااف بشلسذ    لمسشلسب  بنؽ ا ا  ؛ح الحديث الدلب   ؽ جشل الحديث الب

 لمنه حازل.سسشؾل  ؽ   الغنا ابنؽ األجا  لمن الشبن  -تللل 

 ذذذد  الجذذذلر ا الشلسذذذخ  السدكذذذدة لتلغذذذنؼ  ذذذؾاب الشبذذذن المذذذا ؼ   (لّ ذ)إاجذذذلء بذذذ 
االسجاار فن  ؾله "لػ" نفلدة  را األجا الدائؼ غنا السش ظذع لمسخلطذب اذمؾات 

 حتذ ا  .هللاا   ش ؾ   ظؾع غنا حجا لػ نلا  دال غناا   اس  ه لمنه  ح : 
اللظذذلء الج  ذذ   ا ذذؽ  الشبذذن  ل اسذذتح لتهكنذذد  "ألجذذاا"لذذه ا بتذذداء فذذ   ؾ    لذذ

" سشؾل" حنذث اجذؾز حل اكذؾل  تللل انلجلز التؾسع فن السلش  السفلد  ؽ  ؾله 
اا فتخذذلر  ذذؽ السلِظذذن لمذذ  السلظ ذذ   حا  ذذؽ  " سشذذؾل"  ذذؽ "السذذّؽ" اهذذؾ األذ 

كمنهسذل لذؽ الشبذن  -األذ  اال ظذع -"السؽ" اهؾ ال ظع  فهراد السؾل   فن األ ا ؽ
  ذذِ  ؛ ِمس  ذذلل  ِنيث ذذلِر ك  ذذي ا ك  ِله  ْسُشذذؾلٍ »ا  ذذْنِؽ ِلِخذذ ِف «    ْلش ن  ْسذذِع    ذذلِز ِلج  ذذل ِ ذذؽ  اِناج  ُهش 

ْنا    ْجيُ تللل   ْؾِلِه  ُسذؾِل أل ِفن ُسؾر ِة ُهؾٍد؛  (ٕ)اٍذ": "ل ظلء  غ  ذ   ِلماَّ ذل ت ْمِا   لَّ   ل هل ُهش 
.(ٖ) 

ا"  شماا نفلدة التلغنؼ االتمثنذا   ذؼ  نذد  لللؾاذف ا د جلء السدشد إلنه "حجا   
"غنا  سشؾل" لمد ل  لم  داسؾ ته ا بلته إكاا ل لس ل  الشبن لشد ربه  اكيلػ حفلد 

فذذلب الفلاذذم ؛ فمذذلل الدذذجع االجشذذلس غنذذا التذذل  ا حتفذذلب لذذللجاس السؾسذذن ن ألل
بنؽ " جشذؾل ا سشذؾل" ا ذد طمبذه الس ذل  اا تزذل  الذشغؼ فهذؾ لفذؾ غنذا  تممذف؛ 

كسذذل  ذذلل لذذنخ -اهذذيا فنذذه  ذذؽ التذذه نا فذذن الذذشفل ا االذذلة لذذشغؼ المذذ    ذذل فنذذه
 .  -(ٗ)الب غننؽ

                                  
 .ٖسؾرة ال مؼ  اآلا   (ٔ)
 ٛٓٔ( سؾرة هؾد األا  ٕ)
 ٖٙ/ٜٕاالتشؾ ا ( التحا ا ٖ)
 ٕٕٔ( د ئ  انلجلز اذ ٗ)
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 ذاة لذللؾاا  جذنءف (ٔ) " ػ للمذ  نمذ  لغذنؼ ؼ كلل نتل  هيا السحؾر  ؾله:"اإ
اتهكنذذذد  تح نذذذ ل (إلّ ا فنذذذه )سذذذتلسم؛ اااألسذذذمؾباتشلسذذذ   ؛لذذذابط الجسذذذ  ؛حنذذذاى 

 ترذذلل زذذسنا السخلطذذب ل حتذذ كسذذل لسذذل  بمهذذل  اربظهذذل  زذذسؾل الخبذذا للذذدهل  
؛  لل الل    ابؽ لللذؾر:" له اللشلا  مسلل لا تح ن ل  ات دياا     لللشبنخظلب ال

ُسؾِلِه  ب ْلد  ح ْل ل  ل    ْفل  ر  ذلد    ا  ذ   ح  َّذُه  إلذ ِللْلؾ ْلِد ل  اِء؛ ف ح  َّ ت ْدذِفنِه   ذْؾِل األ ْلذد 
اتٍ  ذد  كِّ ا ذ ِلذػ  ِبث    ذِ  ُ د  ذد  كِّ ذ ِلػ  ِضذد  اْلُجُشذؾِل ُ د  ذل ِفذن  -ُ ت م بِّل  ِلُخُمٍ  ل ِغنٍؼ ا  ِ ْثذُ    

 (ٕ)" اْلُجْسم ِ    ْبم هُ 
اا ال  ذلدة ت ا ذا الغذهتسذل  ا    ذد لمذ   لمد ل الخم   إل للغنؼ احضلف ا

 هد له لم   ابافنه    ن   ف  ذهؽ الدل ع حكس  تسنن ناتس  السدؾ  له الحديث
 لافنل  الدل ن . ه لللسكل   ااح   ؾ    ؽ  مب

 ذتسكؽ  ذؽ األنذ   اللللنذ   لنفنذد ح ذه  حا ا التلبنا لحاف الجا )لمذ (ا  
افنه استللرة فن الحاف؛ بتذبنه تسكؽ الشبذن  . شلفغل  ا ل الما س   دتل  لمنهل

  ؽ األن   كتسكؽ الااكب لللساكؾب احيف السذذبه اتشؾسذن التذذبنه اادلذن 
حل السذبه دان  فن جشل السذبه لذه افذاد  ذؽ حفذااد    ذؼ اسذتلنا الحذاف الذدال 

ء لمذذ  سذذبن  ا سذتللرة الترذذا حن  التبلنذذ   ا  اخفذذ   ذذل لمذ  السرذذدر ا سذذتل 
فنهل  ؽ  ؾة التلبنا اإاجلز  ان بتذه اتشؾ ذع التلبنالتشبنذه الستم ذنؽ؛ فندذت ا ذلذػ 

 فن اجدا هؼ است اار السه ؾس له السؾطه له.
اسذذتن ء الجسذذ  ا سذذسن  احسذذللنب التؾكنذذد للل رذذا ابلسذذسن  اهذذل  ذذد  حغشذذل 

-الجس  اكثاة التلبنا بذ )إّل( االت داؼ لم  هذيا السحذؾر؛ ألل لمنذه  ذدار الدذؾرة
كسل حسمفا  ف د احتذدت ك  هذي  األ سذلت الب غنذ  لتهكنذد  بذؾة الاسذؾل ا كل تذه 

  ع. لشد ربه اح ه فن  س  الها  لألن   ال ؾ س  االدمؾا الافن

                                  
 . ٗ( ال مؼ ٔ)
 ٖٙ/ٜٕ( التحا ا االتشؾ ا ٕ)
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عه الزصالت احملمديت  احلديث : األصزار البالغيت يف ادلبحث الثاوي
 َالشبً التي أثارٌا  ادلشزكُن حُذلا

الذديؽ  إل السبلركلت لتدمط الزؾء لم  جل ب لنا  ؽ الدلؾة  اآلالتا ت ما 
االذذييؽ لذذؼ افتذذداا يؾاجهذذؾل  الحذذ ؛ ح  اهذذؾ جل ذذب السلل ذذديؽ لاسذذلل  الشبذذن 

ا للرضذذذؾ هل لكذذذ  الدذذذب   ا ذذذهب    إ  حل يذذذتؼ  ذذذؾر .  ذذذلل  الذذذدلؾة لكذذذ  حذ  
لسل ح دؼ سبحل ه لم   فن  ل بهتذؾ  لذه ادل لمذ   ذل اهبذه  ذؽ كسذلل  الب للن:"

الل ذذ  اتسذذل  الذذذاف االشبذذ  ترذذا حل  اتمؾ حذذل   فثبذذا غلاذذ  الثبذذلت لهنبذذلر اللذذللؼ 
لمحكؼ لم  السدت ب ؛ الحكنؼ  دل لمنه لللسذلهدة لم  اجه هؾ  ؽ إل   الشبؾة 

اذل حلمذ  الخمذ   -:}فدتبرذا{ح : سذتلمؼ- دببل  لذؽ اذلد  هذيا اننبذلر -ف لل
لؽ  ا ب بؾلد   نمف فنذه  لمسذل  ح ذا فذن تح  ذه كللسبرذا  -احلافهؼ احكسمهؼ

 (ٔ) لللحدؽ البلاا }ا براال { ح : المؼ الييؽ ر ؾا لللبهتلل لمسل  هؾ كيلػ."

 تذل غنذا جشذلس بذنؽ تبرذا ا برذاال  (ٕ) "فدتبرذا ا برذاال  :"   لل  
ي  د السلش  اضؾحل ا  ار  فن األذهذلل  ذؽ تهديذد   أللذداء الاسذلل  السحسداذ  

لللفذلء لمتاتنذب  اجذنء  لللفل  السزذلرع لمتجذدد االحذداث حت الجلحديؽ دلؾته  ا 
  : حذذاف اخذذتص لللسزذذلرع  االدذذنؽ التذذ   ذذؽ  لل نهذذل ح هذذلهمذذ  االتل نذذب لذذ  

ب السزذلرع  ذؽ الذ  ؽ  مذل؛ أل ذه احاف تشفنل تؾسذل :ا خمره ل ست بلل  ا  لل
: له ذه  ذد اذهتن ذكذا للزذهؼ   ا ذدا سذت بللفذن الذ  ؽ الؾاسذع  إل الزن  الحلل 

لرذذلر سنحرذذ     حللذذ  نفلدتهذذل الؾلذذد فذذ  حل ان :سذذت بلل   اتفنذذد سذذتساار ا 
 .(ٖ) "دذذذنكفنكهؼ  ف ":  حذذذؾ  ؾلذذذه   حرذذذؾل الفلذذذ  لتؾكنذذذد  اتثبنذذذا  لشذذذل 

 ذذدر لفذذج الج لذذ  لد لذذ  ا   تفنذذد اجذذؾد الاحسذذ  تدكذذد الؾلذذد االؾلنذذدكسذذل االدذذنؽ 
                                  

 ٜٕ٘/ٕٓ(  غؼ الدرر ٔ)
 . ٘ اآلا   ال مؼسؾرة ( ٕ)
 .ٖٚٔ سؾرة الب اة اآلا ( ٖ)
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الذذد حذذ  ننذذا فذذ  الذذد نل  اسذذؾل   " لا"فدتبرذذالجسمذذ  لمنذذه  اجذذلء المفذذج 
ا ذد   لليشذ  الل ذلب االلذياب الذد نؾ  ااألنذاا .لم   لشذ   "ا براال "ناة  ااآل

 له  شهسل إاجلزا لملمؼ له  ؽ سنل  التهديد. حيف السفلؾل

-؛ ف ذلل فدتلمؼ ال دمحم اسذنلمؼ  خذللفؾا ا تبلذؾا  ذؽ السفتذؾل  :ارد الم  
فذتؽ  :فذ  السلجذؼ لمذ   لشذ  ( فتذؾل )جذلءت كمسذ   (ٔ) "لهاكؼ السفتذؾل " :-تللل 

 "االفتشذ  لمذ   لشذ  ا بذت ء   اذه حا ديشذه: ليلذه لنحؾلذه  ذؽ رحف  ل  فتشل  افتؾ ذل  
فذذيلػ   ح ذذل  ذذل ذكذذا لخرذذؾهللا لذذبه  الجشذذؾل  (ٕ) "ا بمذذؾكؼ لللذذذا االخنذذا فتشذذ 

ألل   تزذذنلت الاسذذلل  تسشذذع  ذذؽ جسنلذذل؛  ادذذتحن  لمذذ  نذذلتؼ الساسذذمنؽ االشبذذنؽ
لللجشؾل اذلذػ لمذ    ارسذؾله  اآلا تذاح  -ت ا بل   –اجسنع كتب التفدنا  ذلػ

ْتُه     لل الل    ابؽ لللؾر:"دتحن ملسو هيلع هللا ىلص   ذلب  ْفُلؾٍل ا ُهؾ  الَّذِي  ح ا  ْفُتؾُل: اْسُؼ    ااْلس 
ِب ِ ذْؽ   ِبنذِ   ذ ِ  اْلل ذا  ل ُهش ل اْلُجُشذؾُل ف ذِالَّ اْلُجُشذؾل  ُال ذد  ِفذن ك  ِفْتش     ف ن ُجؾُز ح ْل ُيا اد به 

ْتُه الْ  م ذ  اْلُسْزذظ ِاِب اْلِفْتش ِ  )ا ُ ؾُلؾل  ِلْمس ْجُشؾِل: ف ت ش  ذل ا ْرذُدُ  ل  ( ا   ُجؾُز ح ْل ُيا اد     ِجؽ 
ْمُ    ِلِايث لِر ه ي ا المَّْفِج  ُدال  ل ْفِج اْلس ْجُشؾِل ِ ؽ   ت    ْنا ة  ا  ْ ِمِه ح  ْفُتؾِل ِفن ل  ِفن ح ْ اِِ  اْلس 

لِ ب   ِه ح ِا التَّْؾِر  ِ  ِلن ِر َّ ف ْاُضُه ِلْمج  جَّ    (ٖ) ْنِؽ."اْلم  ِ  اْلُسؾ 

الذذد نل  فذذن ”فدتبرذذا ا برذذاال  “ ل ؾلذذه:  ؾلذذه: ا ذذد بذذنؽ للذذض السذذدلفنؽ
ااذناارتػ  للل تذ  االغمبذ  لغهؾر لل ب  األ ذا لغمبذ  ا سذ   ااسذتن ئػ لمذنهؼ 

ا ذس  هيا  ذل كذلل يذؾ    الغا ؽاكؾ هؼ حذل    ل  ف   مؾب اللللسنؽسغ هنبل   ل
هديذد  ذه اسذتفهل  يذااد لذه الت" لمذ  حالسفتؾل  اكؼؾله سبحل ه "له ؼ استه ف    بدر

 . (ٗ)االؾلند

                                  
 . ٙ سؾرة ال مؼ اآلا ( ٔ)
 ل(-ت-  ا شغا  لجؼ لدلل اللاب  بؽ  شغؾر    لدة )ف ٖ٘سؾرة األ بنلء األا  ( ٕ)
 ٙٙ/ٜٕ( التحا ا االتشؾ ا ٖ)
 . ٕٙ/  ٜٕ(  راح السلل   ٗ)
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 (ٔ) ”إل ربذذػ هذذؾ حلمذذؼ لسذذؽ ضذذ  لذذؽ سذذبنمه اهذذؾ حلمذذؼ لللسهتذذديؽ“ ؾلذذه: 
فمذذيلػ سذذل    (ٕ)اتهكنذذد لسذذل تزذذسشه  ذذؽ الؾلذذد االؾلنذذد  لبنذذلل  ذذل  بمذذهسذذت شلف ا

 الدلل  .  اآلا هشل جؾاب لددال ا در  ؽ  اآلا الفر   اكهل 

ابلسذسن  الجسمذ   بذ )إّل( ف  الخظلب لللتؾكند  اة حناى  حت  "ربػإل ا ؾله :"
ابلل رذذا بتؾسذذط ضذذسنا الفرذذ  )هذذؾ(؛ كذذ  هذذيا لمتهكنذذد لمذذ  لمذذؼ   الذذذل   

  الدلل    جسمذ  لآلالتاالتهديد لسؽ لرل   االاضل لسؽ اهتدى بهدا . ا د حت  ل
ناتذذدع الشذذلس اذلذذػ ل ؛اكذذيا الؾلنذذد االتهديذذد   ذذؼ فرذذ  فذذ   لذذاا الؾلذذد الحذذ 

يذذدل لمذذ  لللتسثنذذ  ي  ذذد المذذ    لشذذ   إسذذتد   لآلاذذ ل . احتذذ    إلذذ ا لذذؾداا 
لللزذذسنا  فذذن )ربذذػ( الزذذسنا السترذذ  لندكذذد لللزذذسنا  شفرذذ   اجذذلء اذذحته

اذلذذػ إذا كذذلل لمسلشذذ  الس رذذؾد  لمؾ ذذل   “ ذذؽ تؾكنذذد الزذذسنا ؽ  )هذذؾ( السشفرذذ 
اإذا كذذلل  نا تؾكنذد ححذد الزذذسنا ؽ فنذه لذلآل  لللخنذلر فذذ ه ذا لبتذل  فذ  الشفذذؾس ف

ل يدكذذد ححذذد الزذذسنا ؽ ح -حنش ذذي–فذذلألال   -اهذذؾ  سذذل اذذذك  فنذذه-غنذذا  لمذذؾ  
 . (ٖ)للآلنا ف  الد ل  لمنه لت ار  اتثبته

لللبذذذلء ل سذذذتلل    حتذذذ   ا   تشرذذذب  فلذذذؾلنؽالتذذذ (ؼلمذ)بذذذا ذذذد حا ذذذا التلبنذذذا 
لمذؼ "هذؾ حجسمذ  " لم  لللسهتديؽ لمؼ"اهؾ حالظف جسم    لمتؾا  لمسلش  السااد
" لمتؾسط بنؽ المسللنؽ  ذع اجذؾد  دذؾ  اللظذف اهذؾ اترذلل لسؽ ض  لؽ سبنمه

كسل حل  –اف  الجسم  تيين   دكد لسل ر   إلنه  . السلش  لبنلل الحللنؽ الست لبمنؽ
 . يدكد السلش  ا  ار  فن األذهلل الز ل االهدى طبل ل بنؽ اآلا ف  

اسذذلل : لمذذ  هنسشذذ  انحى فذذن هذذيا الس ذذل   لؾلذذد لألهسنذذ ا ذذد  الؾلنذذد لمذذ  ا
لللز ل لجل ع لد  ا هتداء  الذاالبا لؽ    ا داكؾل الؾلد  ؼ  للهلل اتؾحند 

                                  
  ٚ سؾرة ال مؼ اآلا  (ٔ)
 .ٕٙ   ٕ٘( راح السلل   ٕ)
 .   ٘٘ٗ   ٗ٘ٗ غ  هللا ( السلجؼ الستر  ف  لمؾ  البٖ)
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اسذذلل لبذذا لذذؽ ان  -اكذذيلػ. التبلنذذ  فذذ  كذذ  لمذذ  سذذبن  ا سذذتللرة الترذذا حن 
  ا هتذذذداء فذذذ  كذذذ  لمذذذ  سذذذبن  ا سذذذتللرة الترذذذا حنالؾضذذذؾح ا لللهدااذذذ  لجذذذل ع 

افن ا سذتللرة اناجذلز االتؾضذن  االتهكنذد لمسلشذ  السذااد بثذه فذن  فذؾس . التبلن 
 الستم نؽ.

   :"ف  تظع السكيبنؽ" ح :-تللل فن  ؾله الشلفن  ) (للدهل  الللفلء   ؼ حت 
الفلذ  كذلل   ذؼ   اذلػ لتاتنب الشهذ  لمذ   ذل ت ذد .  ال دمحم  لػتظع السكيبنؽ 

 إلذ  الاسؾل شبنه تلا  السفند  ستساار السشهن لشه فن جسنع األحؾال  السزلرع
اهذذذيا   لمسبللغذذذ  ا   فذذذاد لبذذذا لللسكذذذيبنؽ جسلذذذلا اناذذذغلء لأل ذذذا السهذذذؼ اآلتذذذن  

 فنه التذؾ   لسل للد .  األسمؾب

اا ل ذذْؾ ُتذْدِهُؽ ف ُنذذْدِهُشؾل “ فذن  ؾلذذه: د  لذذدة اهذذ   (الذذؾد)لكمسذ   حتذذ ا ذذد   (ٔ) “ا 
تلمنذذ  لمشهذذ   اآلاذذ : هذذي  ا ذذلل ؛السذذدح يذذااد لذذه الذذي لمذذ   لشذذ  لمد لذذ   الحذذب

تدذذل حهؼ فذذ  للذذض لا   لمسبللغذذ  فذذ  التشفنذذا ؛البذذا لشهذذل لللظللذذ   اا  تهذذلء
فللفذذذلء  ؛يذذذدهشؾل    حا فهذذذؼ اآللفهذذذؼ يذذذدهشؾل حنش ذذذي :األ ذذذؾر ) فنذذذدهشؾل( حى

  ا ذذدر السبتذذدح لسكذذلل رفذذع لللفلذذ   دانمذذ  لمذذ  جسمذذ   دذذبب  لسذذل  بمهذذللمدذذببن  
لم  فتتاتب  داهشتهؼ   هؼ تسشؾا لؾ تدهؽحل السلش  لم  ح :االفا  بنؽ الؾجهنؽ

 حدى السداهشتنؽ لم  األناى.   ففنه تاتنب إ داهشتػ

  فلندهذذلل األال لمذذ  غنذذا تذذل  يدكذذد السلشذذ بذذنؽ تذذدهؽ ا ذذدهشؾل جشذذلس ا 
ل  السذيكؾر . اذلذػ ادذتحن  لمذ  االثذل   لمذ   لشذ   لش  لد  طللتهؼ فذ  ذلذػ

فذ  كذ   هحدا هيا األ ا ا تجدد احت  للألفللل السزلرل  الت  تفند . رسؾل   
لللفذذلء فذذ   حتذذ ا  األز شذذ  طللسذذل كذذلل هشذذلا  للرضذذؾل لمذذديؽ ال ذذؾ ؼ  ذذؽ ز ذذؽ 

 . احتذ لسذل فذ   مذؾبهؼلذ   الغنذؾب دهل هؼ ا خبذا ( لندل لم  سال  إفندهشؾل )

                                  
 . ٜ سؾرة ال مؼ اآلا ( ٔ)
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هت  لسجذاد ربذط الجذؾاب لنذه فتذلنرذاف السزذلرع إالسلشذ   حذاف لذات فذ  (لؾ)ب
ػ: ك ؾلذ   بذؾت  تذدل لمذ  ا تشذلع )لذؾ(ا  لم  التلمن  ف  السلضذ  لللذات دال 
حذاف لسذل كذلل سذن ع  : لذؾسذنبؾ ها  ذؾل    جذنءلمشذه لذؼ ا ؛كا تذهح لؾ جذلء ز ذد
االستؾ ذذع غنذذا   ت تزذ  فلذذ    لضذنل  كذذلل يتؾ ذذع  بؾتذه لثبذذؾت غنذا ا لؾ ذؾع غنذذا  

 هذل حا ححاف ا تز  فل   ا تشع   تشذلع  ذل كذلل يثبذا لثبؾتذه   :فمه ه  لل ؛اا ع
حذذاف  ح هذذلحا حذذاف ا تشذذلع ا  تشذذلع يذذدل لمذذ  ا تشذذلع الجذذؾاب   تشذذلع الذذذات 

 . (ٔ)نا تلاا لشف  الثل  تتلع  ل يمنه ااستم ا ه لتللنه غا تز  ا 

حناى حسمؾبهل الشهن فذن  ؾلذه:"ا  ئن   ذلل ب الجسم  ان ذلئن  لجسم  إ ؼ ح
االغذاا  ذؽ الشهذ  المذف لذؽ طللذ  كذ  حذ ف  هذنؽ  (ٕ)تظع ك  حذ ف  هذنؽ"

   اسذؾل   حتذ  هشذل لمذ  سذبن  السجذلز فا ذد   ل ا  الؾجؾب اان طا    لم 
 لشذذ   جذذلز  هذذؾ  إلذذ نذذاج اإ سذذل   ع كذذ  حذذ ف  هذذنؽنذذع السكذذيبنؽ ا  اظنذذاظ

االل  ذذ  بذذنؽ الشهذذ    جذذلز  اسذذ  األسذذمؾبافذذ   اا ا   التهديذذد؛ لملسذذ  لذذه
 الدببن . االتهديد 

  جذذذلز  اسذذذ  حازذذذل ل  تذذذهللذذذض الشذذذلس  جسلذذذل  ذذذاادا لذذذهذكذذذا السكذذذيبنؽ ا 
ب المذف لذؽ طمذ األسذمؾب. افذ  هذيا (ك  حذ ف  هذنؽ  اكيلػ ا لل فن )الج ئن 

 ؽ  افنه   ؽ ال جا  ل   اخف  األسمؾباف  هيا    إل الحمف الملذب االلؾدة 
 لالتذذد لك  هسذذ  سذذؽ ل هسذذل لندذذ ذذل فنذذه؛ أل  سكذذيبنؽ المذذ  حذذ ف  هذذنؽالتح نذذا لم

ِهذذنؽ“ الشمذذاات فذذن  ؾلذذهاكذذيا التذذؾبنخ فذذ   ذذ ٍَّف  َّ ذذلء *  ا    ُتِظذذْع ُكذذ َّ ح  ذذلٍز  َّذَّ ه سَّ
 ”(ٖ)ِبش ِسنؼ

                                  
 . ٖٕٚ   ٖٕٙ   ٕٓ( ا ت لل ف  لمؾ  ال اال ٔ)
 . ٓٔ( سؾرة ال مؼ اآلا  ٕ)
 .ٔٔ   ٓٔ اآليتلل  ال مؼسؾرة  (ٖ)



 سورةىالقلمىدراسةىبالغوة 

6;9: 

. اسلاسذذهه ا نظااتذذ :الذذذنلطنؽ تاهسذذ ا  الش ذذاة فذذ  األرا: الهسذذ ة  :ا ذذلل
فذذ  . ا مذا لمتح نذذا االذتهكؼ. اكذذيلػ األ ذا اذذنغ   بللغذ  فذذ  كثذاة الهسذذ  :لزاهّسذ

 لفن ذؾل لهذيا ك  ذ  الشذلس لللبلطذ  بذنؽ الدذلنبللغ  لكثذاة  انغ  اهن  (لءذّ  )
 .يلػاآلنا ك

لٍء ِبش ِسنٍؼ"  زاب بنؽ الشلس    لل لمحديث  ؽ  ؾ  ا"   ؾ  لم  اجه  إل   ذَّ
شَّلٍع (: لخن . االخنا: السذلل. حا:  الدللا  اانفدلد بنشهؼ. االشسنس : الدللا   ا)  
 شلع حهمه الخنا اهؾ انس    فيكا السسشذؾع  شذه دال السسشذؾع  لحذيف الستلمذ  
اهؾ  لسؾل انغ  السبللغ  لمتلسنؼ؛ كه ه حراد حل لدا    شلع  ذؽ كذ  ننذا. ا" 

" غمذنج جذلف   ذؽ لتمذه: إذا  فن الغمؼ حد  "ح ِ نٍؼ" كثنذا اآل ذل  ُ ْلت ٍد"  جلاز "ُلُتذ ٍّ
ِ ذنٍؼ: دلذن؛ جلذ    لد  للشف اغمغ  ل ْلد  ذِلػ  للد  ل لّدله  ؽ السثللب االش لئص ز 
  جفلء  ادلؾته حلد  لليبه؛ أل ه إذا جفل اغمج طبله  دل  مبه ااجتاح لم  ك  

 شهذذل.  االسلشذذ :    لذذنءذا نبثذذا نبذذث الشل لرذذن ؛ األّل الغللذذب حل الشظفذذ  إ
ؾف بهي  الرفلت لخرل  للنشه نل السااد لللسؾاال   (ٔ)تظله  ع هي  السثللب" 

-السذيكؾرة  اآلاذلتاالف ال ذاال فذ  هي  حشظب  لمنه اإ سل تشدرج لم  ك   ؽ ت
 و  المؼ 

لمنذذه  ذذؽ  لذذؼ    ذذل ح: هذذيا   لبمذذ   ح  (ٕ) "ل كذذلل ذا  ذذلل ابشذذنؽ " ح  ؾلذذه:
إذا تتمذ   " هذل كذيب احلذاا لشهذل ازلذؼ ح اذلت   ف ذد كفذا لآ ؛السلل االبشذنؽ

ذا  ذلل ح  لدذبب كؾ ذه االسذااد لذه التذؾبنخ . (ٖ) "لمنه االتشل  لل اسلطنا األالذنؽ 
بت ذديا        تظذع كذ  حذ ف لذلرطل  ادذلر  :ى  حابشنؽ كيب  االذات لمسخلطب

                                  
 -بناات -بتراف  ت. دار المتلب اللابن ٚٛ٘  ٙٛ٘/ٗ( تفدنا المذلف لم  خذا  ٔ)

 هذ. ٚٓٗٔلبشلل. الظبل   الثللث  
 . ٕٔ اآلا   ال مؼسؾرة ( ٕ)
 . ٖٚٗتفدنا ابؽ كثنا   هللا ا شغا    ٗٔ اآلا  ال مؼسؾرة ( ٖ)
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( فذ  ا بتذداء لهذي  حلذ)بذ حتذ  ف ذد  . (ٔ)"  تظع" تللل اهؾ  تلم  ل ؾله   التلمن 
ا لشذل  فذ    )كذلل( شلسخال لللفل  حل به ؼ  حافل   ردر ل  الشلاب لمسزلرع  اآلا 

)حل(  هت اتذ  لل ابشذنؽلؼ ي ل ذا     ح : لش  الداا  اا ستساارفللسااد   ا   ظلع
 لفنذذ  لجسمذذ   هت ا ذذد تذذ (ٕ)يشبغذذ  المتهكنذذد :لمحذذلل اا سذذت بلل االرذذناارة ابسلشذذ 

حل   كلل ) اآلا فلجتسع ف    -كسل ارد  ؽ  ب  -لمجسم ا د تمؾل تلمن     ال ؾل
ا ذذد  السذذلل لمذذ    داات لهذذل  نستهذذل فذذ  تهداذذ  السلشذذ  السذذااد( كذذ  ذلذذػ  ذذؽ ح  ذا

 ألهسنته اكؾ ه سببل فنه. ؛البشؾل 

ف جذذاى  جذذاى سذذت شلا "سذذلطنا األالذذنؽ" إذا تتمذذ  لمنذذه لالتشذذل  ذذلل ح ا ؾلذذه:
 تلم ذذل  بشحذذؾ كذذيب  ا ذذدل لمنذذه الجسمذذ   (حلالتلمنذذ  لمشهذذ   ا جذذؾز حل اكذذؾل )

 ذذه لظذذا   االسذذااد: حكذذيب :كه ذذه  نذذ  ؛ا  ذذدر   ذذد ل  دفلذذل  لتذذؾهؼ الحرذذا  الذذذاطن 
ل  ذل للذد أل  ؛للذد ة  تلم ه ل ذلل السذيكؾر ؼ اج  الؼ الاف ح هل  التللل  لس    

اجنذ  ذلذػ ه  اللذ   ذؽ ا ذؾل لذلطااد التؾسذع فذ  الغذاف الذات   الس  فنسذل  بمذ
 .اكيلػ  ؽ اجل  )إذا( هشل عافل

ل سذتساار   فل   زلرع  بشذ  لمسجهذؾل (تتم )   لمتلمن  المذات :ا لل ا(إذ)
 لذاف  (التشذل)ل ل نترذلهللا جذلر ا جذاار   ذد  (لمنذها) ك  ز ذلل ا كذلل  فن 

 .استللرة ترا حن  (النؽ)حسلطنا األ  افنلاضلف  التذا ف؛ 

لذديد  تؾلذدا  سذمؾب له اآلاذ بذدح  (ٖ) " سشدذسه لمذ  الخاطذؾ " :-تلذلل - لل 
لللسبتذدح الذيى جذلء للذد  لجذلر    ؽ  ب  غنا  لهؾد  نلهللا الندا  ااضحل  لذنء

  بذ   االدذشل : ااحذد حسذشسه انسذؼا   ذؽ (سشدذسه)لنبذنؽ ح ن ذ   ؛ا جاار انبذا
 اهذذؾ ) الخاطذذؾ  ( ال  ذذ  لمذذ  سذذس  ل اجلذذ  لذذهكذذهاذلذذػ   لممذذهاتدذذشسه حى: 

                                  
 . ٖٗٔ/ ٗ( المذلف ٔ)
 .ٕٚٔ   ٕٙٔ/ ٕ( ا ت لل ٕ)
 .ٙٔ( سؾرة ال مؼ اآلا  ٖ)
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ل لذللر  (لمذ   احا ا  جنء حاف الجذا ) إذ ل لهاسسه لم  الخاطؾ    األ ف
 اكشلا  لذؽ اللذ   لؽ اليل هشل كشلا كشليتلل  اآلا   فح لرته ااضللته. ا لسدى 

بذيكا الخاطذؾ    اسذ ا جذلز   اآلاذ فذ  حل   كسذل )حل كلل ذا  لل ابشنؽ( :فن  ؾله
 اهؾمشلس ة الخاطؾ  لاستللر  فنستللرة لل    الج ئن   كسل تاى ا الؾجه  االسااد 

 ذؽ لؾاز ذه  لذنء دلل ار   له احيف ان ك  تل   ف  اللد  لجل ع   لمحنؾا لت
ا سذذته اء  األسذذمؾبل افلئذذدة هشذذ حللنذذ اال ا شذذ   السكشنذذ  لمذذ  سذذبن  ا سذذتللرة 

 .االدخا  

  



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلةى
 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

6;9= 

الثالث: األصزار البالغيت يف قصت أصحاب اجلىت، َبيان عاقبت  ادلبحث
 الرفز بالىعم

بدح الحديث لؽ  ر  حاحلب الجش  افتشتهؼ اح هل فتشذ   ذذبه بهذل حذلل  ذؽ 
فتشذه  للذه حا الذذد  ااذد  لذذؽ سذسلع الحذذ  ا بذؾل دلذذؾة انسذ  ؛ فلسذذتهمهل   

اكلل التهكند لال  حلب الجش ":"إ ل بمؾ لهؼ كسل بمؾ ل حا-تللل -لللتهكند فن  ؾله 
التذن سذهارد  -حاذحلب الجشذ بت ء كذلاتثبنا ح ا ا بذت ء ت ا ا لااسسن  الجسم  

ا كسذل ذكذ-ا بذت ء " بمؾ ذلهؼ "   ذؼ ذكذا لفذج الجسذع -تللل –ل للء    رتهؼ إ
الشمبذؾكؼ "ت فنسذل حسذمفا الذشفل فذ  حاذحلب الجشذ  لللحدذشلت االدذن ل -سبحل ه
  (ٔ)"نبلركؼح  هديؽ فنكؼ االرلبا ؽ ا بمؾمؼ السجلحت   ل

اذذحلب الجشذذ  حلبت ء لذذلسذذؽ ضذذ  لذذؽ سذذبنمه  -سذذبحل ه -لذذبه ابذذت ء  ا 
 ذؽ لؾاز ذه لمذ  سذبن  ا سذتللرة السكشنذ   لذذنءلنذه   ار ذ  إحيف  ؾع ا بت ءا 

 اال ا ش  حللن .

   ردر   :  ا لفللملف ف   ح   رب اف   ردر   در   ث   ل بمؾ ل :حى
 . (ٕ)كللب ء اليى بمؾ ل  حت لسلش  اليى  :  ؾاؾل ؛ا ن 

فسذذلت    شهذذل -تلذذلل -يذذددى حذذ     كذذلل رجذذ " هذذؼ حبشذذلء حاذذحلب الجشذذ  "
 .  تللل -ابخمؾا فملل  ل ذكا      فسشلؾا الشلس نناهل  إلنهؼفرلرت 

اال ذلذذذػ   بذذذيلػ دال غنذذذا  ضذذذسنا السذذذتممؼ  نترذذذلهللا    (إ ذذذل) ذذذد  ا 
 (ٖ) "اسحؾ    ل اذلء ا ثبا الشذد  ح  المتذلب "المؾح  شي ا زل  بمه  ف  كتؾب 

  افذذ  نبذذلر لذذللجسع دال السفذذادلذذللجسع احتذذ  فذذ  ان "بمؾ ذذلهؼ  "يذذيكا سذذبحل ه 

                                  
 .  ٖٔ اآلا  دمحمسؾرة ( ٔ)
 . ٜٕ/ ٜٕ( راح السلل   ف  تفدنا ال الل اللغنؼ االدبع السثل   ٕ)
 ( الدلب  الج ء االرحنف . ٖ)
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افذذ  الذذبلض لذذللبلض ا ذذؽ   نلاذذ  دال غنذذا    اذلذذػ لسلافذذ   الذذشفل كذذيلػ
السلاف  الرلبا ؽ االسجلهذديؽ   ا طس شذلل ال مذب   السلافذ   (اكؼ احدؽ لس )ح

له ذذه لمذذ  رجذذع ا  دذذلل  -سذذبحل ه–النؾضذذ  ا بذذنؽ  (  لهذذد   ذذؽافذذ  ل) ذذؽ ح
اكذيلػ لسلافذ  الذب ء الحدذؽ السبذنؽ   اكذيا   ل لدر   السلافذ  ال لذ ال  ذؽ الذب ء

 لماجؾع هلل رب اللللسنؽ. 

ا لسمذذػ الحذذ   -  لذذا ػ لذذه -هلل احذذد  ألل السمذذػ ( ذذللم  الجشذذ ) :لذذؼ ا ذذ ا 
 السبنؽ.

 .ا ؽ يتبله  اذلػ حت  يبنؽ اسؾس  الذنظلل ؛الفجلئن  )إذ(ب حت ا 

لذذنل كسثمذذه “ل الس دذذؼ لذذه لشذذد   انلاذذ  اح جمنذذ  لذذه  للذذه لذذنءاال دذذؼ 
ا دذؼ لذه  ل    ا جذب حاكذؾل فذ  الخنذافلل دذؼ  (ٔ) ”اهؾ الدذسنع البرذنا لنء

 .لمزاارةلنء إ  الشلس ف  
جحلف لح  اف  هيا إ -حازل–ال    بتداء ال دؼ  "هل شلنرا   ؾله:"  ؼ جلء

  .لظلء الف ااء الح ؾ  للد  إ -سبحل ه-  

إل  ؾلذدهؼ الرذب   " :سذبحل ه ل ذلد لذ  لمذ  ال ذؾل حذنؽ  "نؽحباف  " رذ
  ( المذ  هذيا السلشذ    اكذؾل إا سذتثشلء) ؼ جلء بمفذج  (ٕ) "حلنل الرب  ل ا ب

 ذا  ذؽ فذ  ح رذ   لرذن    فذ  ت  ل استثشلء فلذ    ياضذ      حالخنا
فذللخنا    -ل لذه   سذبحل ه ذلؼ سنشهؾا نناا    هح هؼ  حكؼ ا تذلله اد ل  ك 

افذذ  ا سذذتثشلء  لشذذ  الذذديؽ   ال زذذلء لمذذنهؼ لسذذل كذذل ؾا المسذذؾل  ؼسذذل يذذتاإ  يشهذذ 
ضذذسؽ ال ذذالل المذذا ؼ  ة ذذاة ااحذذد اردت اهذذي  الممسذذ   االخذذؾف  ذذؽ   ارسذذؾله

                                  
 . ٔٔ اآلا   الذؾرى سؾرة ( ٔ)
 .ٔٛ اآلا  هؾدسؾرة ( ٕ)
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هسن  هيا المفج لندني ف  ا لتبلر لشد كذ  لسذ  ا ذد  لمنذه ؛  سل يدل ل  حجسم 
   يشدفع ا فما . ا  دلل حت  

 فن  ؾله: "فظلف لمنهل طلئف  ؽ ربػ اهذؼ  ذلئسؾل"  ؼ استلس  لفج الظؾاف
دار احذل   : طؾفذل  اطؾافذل    افنذه  المنذه  احؾلذه  لذه  ؽ :طلف اح ن   الظؾاف

اطذؾف حذؾل  :اححذلت لذه  طلف :هحا لمن  حطلف لها    ؼَّ ذل: حا لمنه  حاالخنلل له
 ابه حا لمنه.

 " دال لفج األلؾهن  ألل الس ل    ل  تهديب اتابن .  ؽ ربػ"الظلئف انص 

 (ٔ) " ذذذؽ ربذذذػ  " فذذذن  ؾلذذذه: -الجذذذلر االسجذذاار -ا نذذد الفلذذذ  لذذذذبه الجسمذذذ 

لنبنؽ الحلل   الجسم  حللن  ا)هؼ  لئسؾل(تفند ا نترلهللا االتلغنؼ  لألهسن  الت 
 حتذذ ا    شهؼ ذذل كذذ  ذلذذػ فذذ  غمفذذ    فمذذلهؼاهذذن كشلاذذ  لذذؽ غفمذذتالتذذ  هذذؼ فنهذذل. 

 التؾكند ل  هؼ لم  ذلػ. لت ا ا حللهؼ   شفر  اضسنا  (هؼللسدشد إلنه )ل
  مهذذذذؼالفذذذذلء لمتاتنذذذذب االتل نذذذب لمذذذذ  جه "فهاذذذبحا "المذذذ  الفذذذذؾر  -

اذبلح افا  بذنؽ الرذب  اان -  لا ػ له -هؼ   احد ابلح ح : حا غاان
 . ابلحهؼ لسلاف   ل فلمؾالم   لش : تؼ إ

اذبحا   فهاااا لم  اذا هل  المشهؼ حالجش احلب حدث  ع ح فهيا  ل
 :هجذا  ااذا  الدذنف : ظلذه ااذا  ف  ذل   :اذا ل ذذنءاذا ( ال): كللرا ؼ 

 :ا رذا   ا فهذؾ اذلر     ذا : كلل جمدا   لضذنل  فذ  حف  ل: لضنل  اكلل  لطلل  
طع ارجذذ   ذل :سذنف اذذلر ا  : ا  زذ  االذذذتلء  ذهذب:   المنذذ  رذا ا ا ا تظذع 

 (ٕ) .:  ل جسع  سا الرا ؼا    ا   لاف  ح للتّ  :الر 

                                  
 . ٓٛ اآلا  لل لساالسؾرة ( ٔ)
  ( -ر-)هللا ( لدلل اللاب  لدةٕ)
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-لظلء الح  ااااارهؼ لم  لد  إ -فل ؾاللد حل ح-لبه سال  جسع الثسلر 
 حذذيفيكا السذذذبه ا لهذذؼ بذذاذهذذلب الخنذذا  ذذذنء ظذذع الل –الذذيى  ذذلل لذذه سذذبحل ه 

لاذذ  جسنلذه كش األسذمؾبا سذتللرة  كشنذ  اال ا شذ  حللنذ . ا  لمذ  سذبن  السذذبه لذه
  .لؽ غفمتهؼ

 هذؼ غنذا  تذؾ لنؽ   اح د اكؾل السلش   ؽ فات اليهؾل (ٔ) " ربحنؽفتشلداا "
 حذذاى بهذذؼ حل يشذذلداا   ااأل -فذذ   فذذل التؾ نذذا  ذذلدى للزذذهؼ الذذبلض -ذلذذػ

  ( لداا)الؼ ا    (تشلداا)ليا  ن    لغؼأللسسه السبحل ه 

كسذذل ح هذذؼ  "لنرذذا شهل  رذذبحنؽ" فدذذهؼ اجهذذااا للل دذذؼ سااا فذذ  ححضذذلسذذل 
  االسفلجذهة لذديدة  فجل  سبحل ه ابحهؼ ف  ض ل  بذنؽ  اضحؾا ا  ادتثشؾل 

  اليى  در    لهؼ   هؼ لؼ الظؾا ح  السدلكنؽأل  ؛ليا تشلداا "ابحا كللرا ؼ"فه
 ليا حا هؼ   سبحل ه. 

  فتمذذؾل فذذ   حذذ  رفذذع ؛ا بتذذداء ( السفتؾحذذ  اذلذذػ فذذ   ؾضذذلنلبذذذ )ح حتذذ ا 
  (ااب )نؽ اكيا للد لفج فنه الن  -تللل حل ه ا سب -اذلػ اليى اضحه

( اكه هل تفدنا التشذلد   اتؾضذن  لدذاد ال رذ  ا ذل اغداا) ا البا لفل  األ
الذاف  ذؽ سذنل     لشذ   جذلزى  إلذ ج  ذؽ  لشذل  الح ن ذ  حنذث نذا حدث فنهذل؛ 

:   تظنمذؾا لمذ   لشذ   (ٕ)" اغذداا ". كسذل  نذ  ساع ف  ذلػله هشل ل  حت ا   اآلا 
المذ   لشذ    غذداا  لمذ   لشذ  التبكنذا  -اهذؾ الغهنذاة-كثا  ؽ الؾ ذا السلمذؾ  ح

لمذ  ا ذد اكذؾل    ه  رد لمذ   لشذ  جسذع الحذاث  بكذاا  حا ح  الذااع ف  الحاث
  االحاا ذذ  الحافذذ  )   فهذذؾ حذذااث االسذذلل جسلذذه فهذذؾ حذذلرثلم رالذذ   لشذذ  ل لرهذذل

 .االحاث ( ال رع 

                                  
 . ٕٔال مؼ سؾرة ( ٔ)
 . ٗ  السلجؼ الؾجن   لدة  ٕٕال مؼ سؾرة ( ٕ)



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلةى
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تللهذذل  ذذؽ  ذذلل ابشذذنؽ ا حذذاث الذذد نل هذذؾ افذذ  الممسذذ   لشنذذلل  لشذذ   ا ذذب 
االسذذذااد اللسذذذ    لللسذذ  الرذذذلل  البذذل  لحذذاث ا نذذذاة  لشذذذ  للنذذد هذذذؾ اغناهسذذل ا 

  تؾر   تدكد السلش  ات ؾ ه. لألسمؾب؛ فالرلل  البل  

 اذلػ  ؽ حدؽ ا فهل  ا االلة البنلل.    ؼ فرمهل للد ذلػ اآلا ا د حجس  

لللفذذلء  حتذذ ا  (ٕ)تحذذاراا  ذذؽ ال نذذؾد ح : (ٔ) "فذذل ظم ؾا اهذذؼ يتخذذلفتؾل  " : ؾلذذه
   لذنءضذسلر    لذللتحار  ذؽ ال نذؾد كشلاذ  لذؽ إا  ظفن ا   بلمتاتنب االتل ن

 .    المسه إ

البذذا لذذؽ نفذذا الرذذؾت   يتخذذلفتؾل  : ذذؼ  نذذ  لزذذسنا الغلئذذب  شفرذذ  حتذذ ا 
  فنه.اذلػ ألهسن  الستحدث   لللتخلفا

ل  يذذدنمشهل حمتجذذدد االحذذداث لذذيا  نذذ  : )لللفلذذ  السزذذلرع السفنذذد للبذذا ا ذذد 
   ؽ الث نم  ا  الشلهن  االفل  السزذلرع لبا لهل السخفف (ٖ) (النؾ  لمنكؼ  دكنؽ

رادة  فذذل   البذذا لذذللنؾ   لافذذ  ن ل التؾكنذذد االهذذلء ضذذسنا  ترذذ بشذذؾ "يذذدنمشهل"
  هذذيا المفذذج ادذذتلس  فذذ  الدذذذ  ( لمذذنكؼ). افذذن هذذيا التؾ نذذا االسكذذلل السلشذذ 

 جلز لسلش  انتنلل االتحرن  البا بندنمؾل اف  الدنؾل   ااستلسلله هشل  جلز
لمذذ  سذذبن  ا سذذتللرة الترذذا حن  لجذذل ع الحمذذؾل فذذن كذذ  االسجذذلز يدكذذد السلشذذ  

 ا  ار . 

 -ارد فذن الذذاعكسذل  -اا سذل لغنذاهؼ  ل الرد   لندذا لمسدذلكنؽ ف ذطذكا ح
ل تذذذس   لذذل   جسنذذع  ذذل ذكذذا   حا حل السدذذكش  بذذدل  سذذل سذذب  لمذذ  التبذذلر ح

نفذذ  المفذذج بذذيلػ ل  ذذلدة انترذذلهللا دذذتح ن الرذذد    لذذيا ح ذذؽ   تلذذلل سذذبحل ه ا 

                                  
 ٖٕال مؼ سؾرة ( ٔ)
  ”طم  “ لدة  ٜٖٙ( السلجؼ الؾجن  هللا ٕ)
 .ٕٗال مؼ سؾرة (ٖ)
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حل  -سذبحل ه–لسذل حراد   ا  اذلػ ألل السدكنؽ اليى  ادلل إ     ؛لللسلش 
  .احفج لم  الف ااء كاا تهؼ لبا لؽ ذلػ بمفج يشلسب حفج كاا تهؼ

 اآلاذذ لذذللؾاا التذذ  ااذذما بذذنؽ  هت فذذ (ٔ) "اغذذدا لمذذ  حذذاد  ذذلدر ؽ "لبذذا بذذذ ا 
احلب  ل حدث أل ؛ اذلػ ألل   سبحل ه ا صتسل  السلش ن  اآلا اهي  الدلل   
المذذؽ  ذذع اجذذؾد اللذذلطف   األالذذ  لذذؽ الثل نذذ  اآلاذذ لذذللؾاا    ظذذلع  حتذذ الجشذذ  ا 

ا كذذؾل ذلذذػ ااذذ  لذذلللظف لذذللؾاا نلاذذ  دال   بنشهسذذل فدذذس  كسذذلل ا   ظذذلع
لبذا ا ل  مذ  لسذل سذب   ذؽ ال ذؾتمس اآلاذ اهذي    الدلل   اآلالتغناهل لل    بنؽ 

لمذذ   هت الُل لذذ  حا تذذ : الحذذاداح ن ذذ   "حذذاد "ل سذذتل ء  (لم ذ)بذذ حتذذ ا  (غداذ)بذذ
اا بذيلػ د هذؼ ا فذا حالم   لش    اهيا السلش  ح اب ف  حااث ال رع لش  الدال   

 ذل إلذؽ السدذلكنؽ ا  : التخمذنىح إ ل  ؽ التشحذن ا   ف  التؾ نا اليى فنه الحديث
 ؼمهذل سذؾا فذ  حذ  السدذلكنؽ الذييؽ كفا   مذؾا لسذل حلظذلهؼ  لخ ح هؼ :لم   لش 

ا كذؾل    كشلاذ  لذؽ البخذ  لسذل حلظذ    سذبحل هالجسمذ  ا   لهذؼسبحل ه اتللل  
     حا ف  اللمؼ.ذلػ إ ل ف  السلل

( ألل اللسذذ  فذذ  غذذداا)ا ذذد    بهذذل  اتؾضذذن  ابنذذللتفدذذنا للذذد إ اآلاذذ افذذن 
ل حا    نترذلهللال  ذد ل  (لمذ  حذاد)لللجذلر االسجذاار  حتذ ا   احساعادا الغدا ح

 ذؽ  رذنا هذد ء!  ؛ لسذل يبذدا  االلبذاةالحديث يدني  هنذي األهسنذ  فذ  اللغذهيا 
كشلاذ  لذؽ  افنذه  لدر ؽ اف  ال درة  لشذ  الحاكذ  االشذذلت االهسذ  اال ذؾةل جنءا 

  تمذؾل ؾة للل ذدرة اال ذدرة استللرة ترا حن  حنؽ لبذا لذؽ ال ذ اآلا اف    اللس 
حذيف ال ذؾة اذكذا ال ذدرة التذ   ذؽ  لل نهذل  لذنءال ذلدر لمذ  كذ   إ   ذؽ   

 ال ؾة از لدة لم  سبن  ا ستللرة الترا حن  اال ا ش  حللن . 

                                  
 . ٕ٘ال مؼ  سؾرة(ٔ)



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلةى
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متاتنذذب لسفنذذدة للء الللفذذ (ٔ)"لزذذللؾل  فمسذذل رحاهذذل  ذذللؾا إ ذذل "سذذبحل ه   ذذلل ذذؼ 
اإ ذل لذدة الذيهؾل  كذل ؾا فنذه  ذؽلمد ل  لم   ذل  (لسلذ)ب حت ا   هم  االتل نب ل  

 هذؼ لذؽ ازذمؾا للذد ذلذػ حضذسااا جسمذ  حاهل  ذللؾا إ ذل لزذللؾل ا لم   لش  فمسل رح
ادلن  ذلػ اساالهؼ فذ  ذكذا   انلاذ  التدذبن   ؛لم   لش  ا سااع ف  التؾب 

لسلافذ  إلذ  ا اب الظذا  لمؾاذؾل ؛ أل هل ح  البا لللاؤ   البرا  -هتنكسل سن-
اد لذ    للذ  المذ  اذلذػ لحذيف ا للئد لم  الجشذ   ترذ  باحاهذل. االهلء ضسن  

 جذلز  اسذ  االل  ذ  المذ ا  بذنؽ المدذلل افذن المذ     ال ؾل كشلا  لؽ  ؾاؾف
م   بيكا السذب  احيف حنث حيف المدلل اذكا ال ؛اال ؾل  افنه استللرة  كشن 

اف  الحديث تؾضن  ابنلل لسل حدث  ا د اكذؾل لبذا لفلذ  ال ذؾل ن   السذبه له
  ل   السلؾج لسل عها الح  ااست ا و  المؼ. 

الجسذع الذيى يذدل لمذ  ا شذنؽ حا  لهسذمؾب حتذ   ا كشلا  لؽ لدة الشد   اآلا ا 
لمزذذ ل ا   لذذؽ الحذذ  ااتبذذلع الذذذنظلل    المذذ   تؾكنذذد ابنذذلل لزذذ لهؼكثذذا افذذح

اسذتخد  ا .  (ٕ)شدرج تحا  لش  ف ط لد  اتبلع ااا ا   لذ  اجذ ا ؾاع جسنلهل ي
لبنذذلل لذذدة الزذذنلع اا تمذذلب  ل دال غنذذا  لذذييؾع هذذي  الممسذذ   ذذداسل  لفذذج الزذذ
اذكذا الذ   لمذ  سذبن    لذؼ يذيكا ال دذؼا   للل   لم   لشذ  ال دذؼ حت الدبن   ا 
ا ذه  اآلاذ كد ذلػ للسسن  الجسم  افذ  هذي  احف  حاف ال   الترا حن  ا ستللرة 

 فلذذ ؛ بذذ  ذهذذب هبذذلء للذذدالهؼ لذذؽ الظا ذذ  السدذذت نؼ  لسذذ  لسذذ   لذذؼ الذذد لمنذذه
  لسدا .

بذ )ب ( اهذؾ  ذؽ طذا  ال رذا اللظف (ٖ) "ل حااسؾب   حؽ   " افن  ؾلهؼ:
 بذلت لش  ا ضااب إ ذل نلظذلل الزذ ل اإلس هت تا  را الرف  لم  السؾاؾف. ل

                                  
 . ٕٙ( سؾرة ال مؼ اآلا  ٔ)
 .ٕٔ٘: ٛٔ٘( السلجؼ السفهاس    لدة ض    هللا ٕ)
 . ٕٚال مؼ  سؾرة (ٖ)
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 (ٔ) ”ب   مؾبهؼ ف  غساة  ذؽ هذيا “نا  حؾ ل إل ا ا  ت لل  ؽ غاا حالحا لل 
 شلسذذب   االذذلة للذذددهؼ ا اذلذذػ لا بذذلت الحكذذؼ األال لمثذذل   ات هذذل جسذذع    فذذاد 

 لام  ال ال ن .مفل

(  حتا ذ    زرع فنهذل ا   سذلر)لحذيف جسمذ   "فمسل رحاهل ... الخ ؾله: "ف  ا 
  اجذلزؾاع ان ذادذنا  ذؽ حبمذغ حاة فذ  لفذط  للل كثن؛ حنث دل لم  اجلز للل راإ

فذن الجسمذ  ا   حا ل هؼ الذيى حا ذؾ  لمسدذلكنؽلللتلبنا ل ( حاا ؾل ل ؾله )البا 
 هذؼ لذدلؾا لسحاا ذؾل  مذاة لتح نذاهؼ اح حتذ ا  لللحذيف كسذل سذمف  -لنا-اجلز إ

 . (ٕ)لؽ طا   الح  الس  الخنا اليى له الشفع

 الت دذذنؼحدذذؽ  األسذذمؾبفذذ  ا   بنذذلل لحذذللهؼ  ذذؽ الؾلنذذد األسذذمؾبافذذ  هذذيا 
ا ت ذلل  ذؽ  األسذمؾبل فذ  حكسذل  " حاا ذؾل  حذؽ  اضذللؾل إ ذل  " ؾلهف   البداع
ال كسذل فذ   شلسذب  ح -ل  لسذل حذدث  ذشهؼا هتس  ؾلهؼ ل ف حلل. كسل ح إل حلل 
 بهل .   اانازلح للد انلفلامتهل اآلا 

 ذ  لمذؼ لذؾ   ذلل حاسذظهؼ حلذؼ ح" :-تلذلل – فذن  ؾلذهال  الذتخمص با  كل ا ؼ 
ل  إ  فذ  الؼ اغهذا ذلذػ جمنذ  نالغاا  إل ا ت لل  ؽ غاا  ففنه (ٖ) "تدبحؾل 

ني ف   لش  إذ حني  لش  انا اجل  ا ال سببل    فنكذؾل حديث ال الل الما ؼ  اه
نذذا لذذه   لبمذذ  لللذذض يؾاذذ  المذذ   لذذ   ظذذع ا دذذته ف ك  ذذل   للزذذه انذذي ر ذذلب

  المفذج  حدذؽ السلشذ  ا ذاات  لبمذ  ا دس  اند لج  كسل حل فنذه  الدلب لمم   
حدذذذؽ  فذذذؽ السدذذذس  إلذذذ ا  ت ذذذلل  ذذذؽ فذذذؽ  افذذذن  اتهذذذدح الذذذشفل ا غذذذ  الخنذذذا

                                  
 . ٚالسد شؾل : سؾرة ( ٔ)
 . ٙٛٔ/ ٕ( ا  فل  ف  لمؾ  ال الل ٕ)
 .  ٕٛسؾرة ال مؼ اآلا  ( ٖ)



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلةى
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 هت فنذبذنؽ   ارسذؾله ؛  ذع األحبذ   ل   ل  لدط الم  اف  هيا ال ؾ (ٔ)التخمص
   ستساار ال ص اتظا   لشذلت الدل ع  لفل  ال ؾل  لل

لللم   لم   لش  التؾسط بنشهؼ لللح  االلدل  لم   لشذ   اانتص حاسظهؼ
 .(ٕ)اسط لنءالسلتدل ألل  ه اسط بنشهؼ اإ ل أل  إ ل لنءالتؾا    

  اا سذل لرذفته ارذاح للسذؼ ال لئذ لذؼ حنذث  ؛ف  الحديث اسذتللرة ترذا حن ا 
 جذلز  اآلاذ  ذؽ لؾاز ذه اذكذا السذذبه لذه. افذ   لذنءذبه ار   النه سحيف الا 

لمذ  السلتذدل فذ   اآلاذ  اس  لل    انط   االت نند. افنه  را ال ؾل ف  هي  
ت ا ذاهؼ  االسذااد  الهسذ ة ل سذتفهل  "حلؼ "الرف  لم  السؾاؾف.   راالح   ؽ 

ابذذنؽ  ذذلل اا ذذ   ( ذذ فذذن  ؾلذذه )ح نذذاى  ذذاة ح لذذلل ؾلالبذذا   للبخذذ ل :ح   لللفلذذ 
ألهسن  الس ذؾل  (  )حب حت ا  .االسزلرع بنؽ السلش  ااضحه بنؽ السلض  جشلس

 . (ٖ) ؽ حديث هت فنسل سن
 ذؾاع حلغذؼ احجذ  حل التدبن   ؽ حلبنلل  ؛جلر ا جاار   د  لألهسن  "لمؼا"
ا ؾضذح  الخذؾف  ذؽ    شلسذب  لمحذلل الذيى هذؼ فنذه اآلاذ ل هي  احنلا  اليكا 

 . ل الج اء  ؽ جشل اللس اح  اف  ذلػ ااسلل للهلل االنؾ  ا نا. ناةاآل

ا كذذؾل   فتذذدن  لمذذ  الجسمذذ  ا سذذسن  ؛ تشذذلع لؾجذذؾدا حذذاف ( لؾ ذ)بذذ حتذذ ا 
فمذؾ  ح ذه كذلل  ذؽ  ":  ؾلذه تلذلل إل كذلل  ثبتذل   حذؾ -فل     اا ل  لذلل   جؾابهل 

الذذؾ  فزذذ    لمذذنكؼ  ". ا جذذادا   شهذذل إل كذذلل  فنذذل   حذذؾ: (ٗ) "السدذذبحنؽ لمبذذث

                                  
( السلجؼ السفر  ف  لمؾ  الب غ    البداع   البنلل   السلل   الداد الدكتؾرة ا لل  فؾال ٔ)

   ٖٕٙلكلاى   هللا 
 . الدلب  الج ء االرحنف ( ٕ)
 . ٛٙٙط . هللا السلجؼ الؾجن   لدة اس( ٖ)
 . ٗٗٔ  ٖٗٔالرلفلت سؾرة (ٗ)
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نا ل اكذؾل ضذسحنهذل ضذسنا فح ذه ل ال.اإ(ٔ) "ذكا  شمؼ  ذؽ ححذدا  ابذدا  ارحسته  ل 
 . (ٕ) “ تؼ لمشل  د شنؽ لؾ  ح “رفع  حؾ 

 ذل فذ   االلذاا فذ  السزذلرع حا فه  لمتحزنضلسلش  ) ه  (  هل إ: ا ن 
لمذذ   لشذذ  هذذ   (ٗ) “لذذؾ  تدذذبحؾل “. (ٖ) “لذذؾ  تدذذتغفاال    “ حذذؾ  تها مذذه

  .تدبحؾل 

 : لذؾ  كشذتؼى؛ حلللفل  السزلرع  ستحزذلر السلضذ  "تدبحؾل  " افن  ؾله:
  لذ  اجذ  )   ا د اكؾل السلش  سذبحؾا تدبحؾل لم   لش  ه  كشتؼ تدبحؾل 

افذ  " ذللؾا "جذؾاب كذ   األاسذط لمذ  اجذه الدذال   هت فذ  له  ( لم   لش  اآل
ند الؾاجب التحس "سبحلل ربشل"فهجلبؾا جسنلل     شهؼ ؾلهؼ حلؼ ا د  لديد لسل حدث 
سبحلل لم   لش  التش  ه االت ذدال  إل ضلفؾا ربشل االتدبن  االتهمن  االتسجند اح

"ف  كشذذل"بتؾكنذذد الحذذديث اكذذيا  (إ لذ)بذذ حتذذ  ذذؼ  (٘)التدذذبن  لسلشذذ  الذذدللء هت ا ذذد اذذ
  "عللسنؽ " السلض 

افذذ    كسذذل فنذذه اللغذذ  االلبذذاة  يؾضذذ  السلشذذ  ا بنشذذهإطشذذلب  األسذذمؾبافذذ  
 .فللجسم   فداة لسل احدث للد  ؛ال ؾل  لش  الحكلا  اال ر  الت  بهل الحكس 

احكسذؾا لمذ  للزذهؼ الذبلض   احكذؼ الذذاع فنذه   ؼ تحذدث لذؽ  تنجذ  ذلذػ
 ذللؾا اذل النشذل ا ذل  "ف  ذلػ ل ؾلهؼ    جلازة الحد اليى بنشه    :لللظغنلل حى

سمؾب ال ؾل بمفج الجسع لحااهؼ جسنلل  ؽ البداا  لم  استلس  ح (ٙ)"كشل طلغنؽ
                                  

 . ٓٔالشؾر سؾرة (ٔ)
 . ٖٔسبل سؾرة (ٕ)
 . ٖٚالرلفلت سؾرة (ٖ)
  ٛ٘سؾرة يؾ ل (ٗ)
 ( السلجؼ الؾجن     لدة . ٘)
  ٖٔ( سؾرة ال مؼ اآلا  ٙ)
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افذ  الحذديث فلذ  افللذ  ا فلذؾل بتذؾفا   لم   شع الخنا الذيى اضذحه سذبحل ه
 -لظذلء حذ  السدذلكنؽإلذد  سذبحل ه ل فلرذؾا ح ذا   ؛دفلذتهؼ لذيلػاألدل  التذ  

 ال ا ذب بشذداء هترلاذهشذل  ن هاسذتلسلل( ا اذل) ذؼ جذلءا بمفذج  اليى كفمه   لهؼ 
ا اب لسذل  – ه سبحل ه حالشداء البلند حت  لؾ كلل ف  ك  ا ا إ   :ا ن   االبلند

اذل    :لمذ   لشذ  ل  ذد اكذؾا    ا سبحل ه االشه  لسذل  هذ ياضنه  ؽ فل   ل ح
اجذذلز ففنذه إلذؼ يذيكا لفذج الج لذ  لد لذ  الحذديث لمنذه   ا  ذل كشذل عذللسنؽإارحسشذل 

 هذؼ ضذللنؽ   ( لمتشبنه لمذ  حال)الؾ     اجلءت  حل يشلدااللل را إذ لنل  ل ؾ   
اج لذؽ لنهذل  ذؽ  لرذن  انذا إالتذ  ااذمؾا اف  الم   التزسنؽ الحدؽ لمشتنجذ  

ل   لمذذنؼ لكذذ  حلسزذذسؾل اسؾسذذ  الذذذنظلل ا الظللذذ   افذذ  الحذذديث اسذذتنللب 
ا ذؽ نذؾفهؼ  ذؽ   لللؾ   ف  الحديث لبنلل الخؾف  ذؽ سذؾء اللل بذ  حت ا   لنء

ل اللذياب   حا   اهؼتحدذهذؼ ا نه  ذؽ نذؾفهؼ  ذؽ الذذا ابنذلل لذذدة الافاللياب   
  حلل  اا ع بهؼ غنا  اداد . 

لللفلذذ   حتذذ ا   بت ا ذذا ذلذذػ  ذذشهؼ - ذذع لمسهذذؼ لسذذل سذذنحدث-كذذد طغنذذل هؼ اح
لل ذلب  (عللسنؽ)  ؾلهل حت ا   يدل لم  استحزلر الرؾرة السلضن  (كشل)السلض  

ل الهدااذ    فنكذؾل ذلذػ غلاذ  فذ  اللذياب   احالغللسنؽ لسل سب  ف   لش  الممس 
:"  ذؼ للذد ذلذػ  ذللؾا  " للؾا ال ا مشذل إ ذل كشذل عذللسنؽا" تتشلف   ع الغمؼ  ليا نلفؾا 

 لنؼ. لذدة  ل ف  الغمؼ االظغنلل لؽ اللياب األ  إ ل كشل طلغنؽ"

 "ح  اهذذؾ لفذذج  - ذذؼ حتذذؾا بمفذذج فنذذه  لشذذ  التاجذذ   ذذؽ   احذذد    لذذا ػ لذذه
لسذل اسذتلس  لدذ  الفلذ  يذدل لمذ  التاجذ   ل بمهذا لللجسمذ  الفلمنذ   هت ف "لد  

فذ  عمسهذؼ اطغنذل هؼ ا جذلازة الحذد جذلءاا بمفذج يشلسذب  ذل سذب  سمؾب الؾلند ح
لسل فذ  ا  دذلل  ذؽ  ؽ   ل  اج  الؾاسع الاحس  اللمنؼ  ( يتاجؾل لد  اهؾ)

ذكذا للذد   ا  ؽ جشتهؼ  ال يبدلهؼ ننا حل يت ب   شهؼ باجلء ح  نفالجها االدا اح
لزذذسنا السذذتممؼ  (ربشذذل)فذذ  لفذذج جذذلء ا  اتذذذا فل تذذذا فل  اتلغنسذذل   (ربشذذل ()لدذذ )
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التفذذلت لتجديذذد  األسذذمؾبافذذ  هذذيا   ل كذذل ؾا نذذلط نؽ إا    بتؾحنذذد  ااستذذذللر 
افنذه   اا ا  ؽ  حكؼ ا تذلله  اسسلع األ ااستللدة لرحؾ اليهؽ   ذلت الدسلع

 .نا نؾ  اآلللل إاسل هؼلم  تشبنه 

 ذؼ  ذؾر. حذب لملسذ  الرذلل  اا لتذدال فذ  األكسل ف  السلش  اذد  التؾبذ  ا 
فذ   "شل لديبذ "بمفذج  حتذ ؾاذ  لسلشذ  الجسمذ  ا فذ   ذؽ الث نمذ  لمتالسخف (لْ ح  ذ)بذ حت 

لمد لذ   (ٔ) ”ربشذل راغبذؾل  إلذ ل يبذدلشل ننذاا   شهذل إ ذل لد  ربشل ح “سبحل ه   ؾله
سذذبحل ه. افذذن لفذذج -لمذذ  رجذذلء  بذذؾل   التؾبذذ   ذذشهؼ احااذذل لمذذ   اضذذلته 

 اآلاذ .افذ  االرذد  فذ  الظللذ  رغب  لمذ   لشذ  ا نذ هللا فذ  اللبذلدة راغبؾل 
 .الشفل لللتفمنا الدمنؼ اال مب الدمنؼ  إل اللؾد ا تؾسع   ابدط ف  الحديث. 

ا نذذذذاة حكبذذذذا لذذذذؾ كذذذذل ؾا ياب كذذذذيلػ اللذذذذياب اللذذذذ " :-سذذذذبحل ه-  ؾلذذذذهفذذذذ  ا 
 ذؽ لذد  طللذ  -ه  ذل فلمذؾ  نتذذبل التذذبنهلكذلف  (كذيلػ)بمفذج  حت . (ٕ)"المسؾل 

 ذؼ اضذ  لذهل التذذبنه از ذلدة   بتذبنه ليابهؼ لم   در لسمهذؼ -اا ا  سبحل هح
فذ  كشلاذ  لذؽ اللذياب الؾا ذع بهذؼ    افنذهكثا  ؽ ذلػ كمهحل لياب اآلناة حلمنه 
كبذا حكيلػ اللياب   كبا  ؽ ذلػ كمهالشلنؼ حل حكسل  فل  تفزن  اهؾ ح (كبا)حلفج 

؛ كسذ  تسننذ  ننذ  المذ   حلتس (ذلذػ) ؽ ذلػ كمه. فجسع بنؽ المذلف ااسذؼ ا لذلرة 
سذذش  المذذ      ذذدا   ذذؽ ال ذذؾة األل فذذ  اسذذؼ ا لذذلرة تحديذذدا  عذذلهاا  اتسننذذ ا  كللذذفل  

 .ات ا ا  ااضحل  جمنل  

بنذلل  افنذه  ناى للسسن  الجسمذ  لمت ا ذا.لتلا ف احاكار كمس  اللياب  اة لل
" اضذ  لذهل   ا اذلذػ لللترذا   بمفذج ا نذاة   ل فل  ف  الد نل   د ذ  لبنذاة حل

احذذدث ذلذذػ  شذذي  :حى (لذذؾ )بذذذ حتذذ  ذذؼ  ذذؽ ذلذذػ كمذذه.  :حى "كبذذا لذذياب ا نذذاة ح

                                  
 .  ٕٖال مؼ  سؾرة(ٔ)
 . ٖٖال مؼ سؾرة (ٕ)
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نذااج  ذؾا ا ذل يشتغذاهؼ فذ  ذلذػ  ذؽ لذد  إله حت  المسذؾا  ذل ا فهؼ السلض  الا 
( كل ؾا)ب حت لؾ السزلرع. ا  إل فنشراف  -تللل سبحل ه ا - ا حكسل  -الرد لت

نحذير ل ؛فذ  السلضذ  االسزذلرع لجسنذع  ذؽ هذي  حللذهى احدث ذلػ بمفج الجسع ح
ى فذ  اللرذنلل لذؼ يذ ل حلمذداا  اا سذتساار  (كذل ؾا) هت  ؽ ذلػ ف  السدذت ب . فتذ

ا ذذؽ   ديذذؽ إلذذ  ذذؽ ديذذؽ  تلللنسذذه   تختمذذف حل لمذذ  المتهكنذذدكذذيلػ  ذذؽ الذذبلض 
لذؾ كذل ؾا  " :سذبحل ه  ؾلذهلبذا لذلللمؼ فذ  ا  كذلل.  إل ز لل ا ؽ  كلل  إل ز لل 

ل ذذ ء  -  المسهذذؼ ا  هذذؾ -ال هلل لبذذلد: لذذؾ المسذذؾل حى" لللسزذذلرع حالمسذذؾل 
احذدث ذلذػ   ف بذد  ذؽ سذسلع  ذل ا ؾلذؾل  - ا   سذبحل هالمسؾل  ل افلمؾل لذه

 . اذلػ للتبلع الذنلطنؽ االظسع ف  الد نل -إ ل ل م  ل ؾلهؼ  - شهؼ
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ادلبحث الزاب : األصزار البالغيت يف احلديث عه اآلخزة َأٌُاذلا 
 شدائٍا   َما أعد للمضلمني َالرفار

كذ   جديذد تسل ذل   إلذ لؽ حاحلب الجشذ  ال ذلبهؼ   ت   الحديث  ؽ ك   ؼ ا
إل  " :-سذذبحل ه -ف ذذلل هذذؾ ححذذؾال السذذد شنؽ ااألنذذا ؽ فذذن األنذذاة ابنذذلل حهؾالهذذل

ف   لنا للسزسؾل  لش   تؾكند حاف (إلف). (ٔ) "لمست نؽ لشد ربهؼ جشلت الشلنؼ
لذلل   ا بتدائنذذ  لؾاذ  المذذ    حتذذ ا  -سذبحل ه– ذؽ الشذذلس يؾضذ  ت ذذؾاهؼ حنذاى 
سكلل ف  ال اب االحزؾر اذلذػ لللحذديث لذؽ  ش لذ  العاف  (لشدبذ )   ؼ ابدظه

 ذؽ  كل ذه اهذن أل هذل ؛ انص الجشذلت لذللشلنؼ  .سبحل هلهؼ لشد   آالست نؽ ا 
لللجسمذذ  ا سذذسن  لتهكنذذد  اآلاذذ  كشلاذذ  لذذؽ دنذذؾل الجشذذ  . بذذدحت اآلاذذ  افذذ . الذذشلؼ

 بمفج جشذلت لذللجسع حت   ا ند التخرنصهسن  الت  تفالست نؽ لألا د   هل  زسؾ 
  ألهسن  الجشلت الغؼ  ل فنهل  ؽ  لنؼ.

لذذد   دذذلااة السجذذا نؽ  إلذذ  ذذؼ ا ت ذذ  لللحذذديث  ذذؽ الست ذذنؽ اجشذذلت الشلذذنؼ 
حفشجلذذذ  السدذذذمسنؽ كذذذللسجا نؽ    ذذذل لمذذذؼ كنذذذف  “ "سذذذبحل ه  ؾلذذذهلذذذللست نؽ فذذذ  

ا ل هذؼ لمنذه     الت  تفند ان ملر االتؾبنخ لن ار حللهؼسكلللح حت  (ٕ) ”تحكسؾل 
فذذ  هذذيا ا   كذذللسجا نؽل اجلذذ  السدذذمسنؽ   فهذذ  ارذذد  حا يترذذؾر ح ذذؽ اللشذذلد
ا نبذذذلر للذذذد   دذذذلااة السدذذذمسنؽ ا الؾلنذذذد لمذذذ   ذذذؽ ادذذذلاى بنشهسذذذل  األسذذذمؾب

 لللسجا نؽ. 

 حتذ لفج لل  ف  ا فللل كمهذل ( فهؾ فل  ااشع)لؼ  ؽ اهؾ حلللجل   حت  ؼ 
 .(ٖ) “جل  الغمسلت االشؾر  “:سبحل ه ؾلاجد هكيا ك : حهشل لم   لش 

                                  
 . ٖٗال مؼ سؾرة (ٔ)
 . ٖٙ   ٖ٘ال مؼ سؾرة (ٕ)
  ٔ اآلا ا  لل .سؾرة (ٖ)
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احتذذا المذذلف ؽ بنذذلل. ححدذذالسدذذمسنؽ االسجذذا نؽ طبذذل  بذذنؽ السلشذذ   ابذذنؽ
  .لزاب السث  

التلجبنذذذ  المذذؼ جذذلر ا جذذاار نبذذا   ذذد  كنذذذف  ”لمذذؼ “ ” ذذل “بذذذ  حتذذ  ذذؼ 
تؾضذذ   اآلاذذ   فهذذي  هسنذذ  التلجذذب فذذ  هذذيا الس ذذل تحكسذذؾل  بتذذدح  ذذدنا اذلذذػ أل

 احكذؼ ا  ارذ  حكؼ  ؽ ادلاى بنؽ السدمسنؽ االسجا نؽ لهل اليى افلذ  ذلذػ  
كشلاذ  لذؽ  اآلاذ اخذص السدذمسنؽ. افذ   لذنءحل اكؾل حلكسل  ا  ادت ز  فذ  

فذذ  كذذ  احذذدث حل ذلذذػ لمذ  هذذل  نلللفلذذ  السزذذلرع تشب حتذ لذدة التهكنذذد فذذ  ذلذذػ. ا 
فذ   ذؼ اسذته ف حذديثل يتبذع هذيا الحذديث جديذدا  ز لل ا كلل ف  ك  ا ذا احذنؽ. 

ألل  ذذل  بمهذذل  ؛ زذذسؾل الحكذذؼا لتلنذذنؽ جذذشل المذذ    هت اتذذ ( )ح لشذل  الفغذذه بذذذ 
ان مذذلر  اآلاذذ . افذذن ا ذذل للذذدهل   ادذذتغش  لهحذذدهسل لذذؽ ا نذذا ا  تفنذذد تدذذؾ   

 االتؾبنخ . 
 بمه ف  اللس  لللديؽ   ل جلر ا جاار نبا   د  ألهسن  “لمؼ  “ : ؾله افن

فلذ   ل(تدرسذؾ)جذلر ا جذاار   ذد  هذؾ لمنذه لمذؼ ا (فنذه) بتدح  ذدنا  (كتلبا)
ا السدذت ب  حا للذد  فذ  الحلضذا حالذتممؼ  ؽف  ز ذ لنء زلرع يدل لم  حداث 

ل ال ذذذالل المذذذا ؼ نذذذلتؼ المتذذذب إ :فنكذذذؾل المذذذ   ؛ ذذذؽ درس لمذذذ   لشذذذ  السلشذذذ 
  .ا  كتلب للد الدسلا   

بنلل اتؾضذن  لشؾلنذ  ا حكذل   “ ل لمؼ كنف تحكسؾل  “ :سبحل ه  ؾله افن
اال ذلذػ ال ال يدركؾا نظذؾرة ذلذػ لمذ  الحذلكؼ االسحكذؾ  الت  ا ؾ  السدمسؾل د

له ) تحكسؾل( دلن  لسل حذدث  سل   له حلمؼ. اف   ؾ  الدؾءالسهللػ ا  إل يددى 
الحكؼ االدراس  بنؽ حكسؾل  ؼ تدرسؾل ا بن جنءليا  ؛ا ا   ال ال الل الما ؼف  

  لػ .  الستخرص ف  ذإ لنءل احكؼ ف  تاادف إذ   اسكؽ ح

 “:له الجس  الستاادف  الستتللن  ف   ؾ  حاف تؾكند ا رب لت ا ا (لّ )إ حت  ؼ 
للذؾد المذ   لمذ   (كتلب)لؼ ييكا كمس   اآلا اف  هي   “ناال إل لمؼ فنه لسل تخ
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 (تخناال )لللفت   (لسل) حت  ؼ   الؼ ييكا لد ل   ل سب  لمنه ؛تب  ت د  لفغل  ار 
  حا نتنذلر فذ  المتذب  ؾا لمذؼ   هذ  فذ   االسلشذ : ؽ ا  ت ذلء اا اذظفلء

  .-سبحل ه-  هؾ نتنلر لل مؼلاف

يذذذؾ  ال نل ذذذ  إل لمذذذؼ لسذذذل  إلذذذ اسذذذلل لمنشذذذل لللغذذذ  ح  لمذذذؼ ح “ :تلذذذلل   ذذذلل
لغذاا اختمذف لذؽ  هت تذ ذاة فذ  كذ  ا  اآلاذلت ا د كارت فذ   (ح ). (ٔ)”تحكسؾل 

  ا  احذ  غناهذل  حمهذل  التذ  تذاد فنهذل اآلا نا  السلش  يت ئؼ  ع السااد  ؽ اآل
لتؾكنذذد السلشذذ  ات ا ذذا  فذذ  الذذيهؽ ات ؾ ذذ  دالذذ  الحذذديث   (ح  )فجذذلء سذذبحل ه بذذذ

لغذؼ  ذؽ كذ  االستحذدث ح -ل ستل ء  (لمنب)ا  ( ل را الم   اإاجلز لمؼ)د  ا 
لذذللجسع  (لمذذ ) إلذذ  الزذذسنا ) ذذل(ضذذلف  ا  ابا  ا سذذتل ءإا  يشلسذذبه  -لغذذنؼ

لمذذ  طا  ذذ  الجسذذع  جذذنء (ااذذؼ  ) ذذؽ  “اسذذلل ح “  ذذلل ذذؼ   لمتلغذذنؼ اا جذذ ل 
المذ    س  لم   لشذ  ال دذؼمالما   اسلل لللفت  اليى افند الؾا لنذس  جسنع األ
  االذذدلؾة فذذ  البدااذذ  تمذذؾل ل الذذديؽ كذذلل فذذ  بدايتذذه  نلاذذ  اح لشذذ  السبلالذذ 

 ه لهد ا  ذنؽ ا نثذل   لمؼ  دؼ لنل كك   دؼ لح :فنخلطب الشلس ؛لدحالب اح
 إلذذ ضذذلف لللغذذ  اح  مذذؼ كذذلل لمذذؼ  بلالذذ   ذذع رسذذؾل   ااذذد  اانذذ هللا ح  ح

 . ارلل السلش  الس رؾد  ؽ الحديث إاسلل  بللغ  ف  ح

اكسذل ذكذا فذ    ا د ذكا لفج لللغ  فذ  الحجذ  البللغذ    افذ  الحكسذ  البللغذ 
 لشذ  لذا ف الفذج لذا ف ذكذا  ذ ث  فهيا المفج ا حس  فذ  ؛الدؾرة ف  ا اسلل

يذؾ   إلذ  “. ا ؾلذه : اات ف  ال الل الما ؼ لسل له  ؽ نرؾاذن  احهسنذ  ا  ذنؽ 
األاسذذلل يذؾ  ال نل ذذ  جذذلر ا جذذاار ا ذذد   إلذذ اسذذلل البللغذذ  لمؾاذذؾل للأل ”ال نل ذ 

ضذذذلف . اح مذذذاة لمتلغذذذنؼ  هذذذلبمفغ جذذذنءا اتخرذذذنص الحذذذديث. لألهسنذذذ  الت ا ذذذا 
اسذذلل ( فذذ  األلسذذل تحكسذذؾل ). اذكذذا لتذذن ؽ الحذذدث ا بلتذذه (النذذؾ ) إلذذ  (ال نل ذذ )

                                  
 . ٜٖال مؼ سؾرة ( ٔ)
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  اكذيا ل السدذمسنؽ   يتدذلاال لذللسجا نؽ  لذهل الحكذؼ حيذؾ  ال نل ذ  إلذ البللغ  
  .اسلل البللغ  لسل فنهل  ؽ تلغنؼ ااج ل األ

لم   لش  لددال السذاكنؽ   اسؾل   ل األ اسمؾب فنه  لش  هل هت  ؼ ا
لمنذه الرذ ة   اذل دمحم :حى (ٔ) ”بذيلػ زلذنؼحيهؼ سمهؼ  “بمفج  حت ا  لهؼ  التؾبنخ 

 للأل ا لنفند الظلل  االلبلدة.  حت الغلئب ا  إل االد   فلدل  ؽ الخظلب 

عذؽ : حى -ا دتلس  كثناا فن البلطذ - ف  الحديث  ؽ ال لؼ (ال لنؼ)احض 
 -يهؼ سلد ابلس فهذؾ زلذنؼ : حا د تمؾل لم   لش    االت د ال لل   لم  ال ؾ 

ل اكؾ ذذؾا ح -لذذللحكؼ الذذيى احكذذؼ-يذذؾ  ال نل ذذ   إلذذ هذذ  ازذذسؽ الذذ لنؼ ااذذؾلهؼ 
  .ل السمػ لمسللػ احد    لا ػ لهحاف  ذلػ د ل   ؾ   لم     د شنؽ  بلركنؽ

 حتذ . (ٕ) ”ل كذل ؾا اذلد نؽإح  لهؼ لذاكلء فنذهتؾا لذذاكلئهؼ  “:سبحل ه   ؾله
 ألهسنذذ  الس ذذد  فذذ  الحذذديث (لهذذؼ)ا ذذد    لمؾلنذذد   التذذن تمذذارت  ذذؽ  بذذ (ح )ب

 .ل الحديث اخرهؼ لللدرج  األال  ا لشنهؼالمتخرنص  اح

اذلػ  تنلل  ل ؛ فل  ح ا  (فمنهتؾا )اا   ااض  ل الحديث تحدٍّ  ؼ يتحدى أل 
 ذذاهؼ ازلل ذذ  ( الذذييؽ يتؾلذذؾل حلاكلئهؼل سذذتلل   بذذذ) حذذاف جذذا (البذذلء)لشذذدهؼ ا

 التن لمذػ فن اد هؼ اح ه كيب  حض.  (ل)إب حت ذلػ  ؽ دال   ا 

الدذذذجؾد فذذذ   إلذذذ يذذذؾ  اكذذذذف لذذذؽ سذذذل  ا ذذذدلؾل  “ :تلذذذلل افذذذن  ؾلذذذه 
لمتشبنذه لمذ   ؛كذار فذ  الدذؾرة  ذ ث  ذاات ا ذديؾ  عذاف ز ذلل  (ٖ) “ادتظنلؾل 

(  دذشد اكذذف) ا  لذهل ذلذػ النذؾ  ا مذا النذؾ   ذع ت داسذه لتلغذنؼ  هسن  النؾ ح
  ستحزلر الرؾرة.جلء  زلرلل 

                                  
 . ٓٗال مؼ سؾرة (ٔ)
 . ٔٗال مؼ  سؾرة(ٕ)
 . ٕٗال مؼ  سؾرة(ٖ)
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االذي   ذؽ  ”لذؽ “ حاف الجذا بذذت ننذد الفلذ  اكذذف   اآلا جلء ف   
لمذذد ة لذذؽ لذذدة األ ذذا اهؾلذذه  ا رذذ  ا ذذؾع ذلذذػ ح ن ذذ  السجذذلازة   لل نذذه حلذذها

 لفز  الملفا ؽ اإل ا هؼ الحج  ح ل  الخ ئ  يؾ  ال نل  .

االفلذ     للبشذلء لمفللذ  االسفلذؾل جسنلذل  ل (تمذذف) ا (كذذفايؾ  ) ائ ا د 
كذذفا الحذاب  :-كسل ت ؾل -ا الدلل : يؾ  تدتلد الحلل ححى  ا لمحلللمدلل  ح

 ا  بهؼ ف  الذدة    شما ح  لم  ل شماة لمد  اسل  لم   السجلز. -لؽ سل هل 
 فذذ  لذذدة األ ذذا  اكذذذفهل االتذذذسا لشهذذل  ثذذ      ذذل فذذؾ  ال ذذد  :االدذذل   نذذلرج

: يؾ  اكذف لؽ االسااد  حت  ا ه ادتلس  لحنث   يترؾر سل  بؾجه تهاالؾب
  ل  .لحا  األ ا فتغها ح لئ  األ ؾر احاؾلهل لحنث ترنا لن

فمنذهتؾا لذذاكلئهؼ  :ىح ”فمنذهتؾا “: “يذؾ   “ل اكؾل اللل   ف  ا ن : اجؾز ح
 :ىحل يشترذب للنترذلر فلذ  حيؾ  اكذف لؽ سل  لنذفع الذاكلء لهؼ  ا جؾز 

  اضذذ ف البذذدل اكذذذف السذذا ض لذذؽ سذذل   ا يذذؾ  ا ذذلل: ا ذذا ا تذذااب األ ذذ اذكذذ
   ذل راى (ٔ)الر ة ف  اسكشه ال ا ؾ  ا خذاج  إل لنبرا ضلفه ا دلؾ  السددل 

اكذذذف لذذؽ سذذل ه لذذؽ اللغذذنؼ  ذذؽ ا ذذا  ا نذذ  : اكذذذف لذذؽ  ذذؾر  لذذ  اجذذ  لذذؽ 
 .ا  لؽ سل   لل : اكذف لؽ  ؾر لغنؼ اخاال له سجد “ تللل الشب  ف   ؾله 

فذذل  تؾبنخذذل  اتلشن ”الدذذجؾد فذذ  ادذذتظنلؾل  إلذذ ا ذذدلؾل  “:-سذذبحل ه- ؾلذذه 
  ل اال ال درة لمنه ؛دناا  لهؼ لم  تفا ظهؼ ف  ذلػلم  تاكهؼ إال  ف  الد نل اتح

ه ل فنذل يذؾ  ال نل ذ  لذن نذ : إ  ا  ذشهؼ هت  هؼ ا ردا ه ف  يتافنه د ل  لم  ح
 تلبد ا  تممنف.

                                  
 . ٕٜٔ/ ٛٔ( الجل ع ألحكل  ال الل الما ؼ تفدنا ال اطب  ٔ)



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلةى
 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

6;;; 

ا رذذبهل لمذذ    ذلنمذذ   تؾاضذذل  :ىح “لرذذلرهؼ تذذاه هؼ ذلذذ  حنللذذل   “ ؾلذذه:
لذد بنلضذل  حل السذد شنؽ يافلذؾل رؤاسذهؼ ااجذؾههؼ حاذلذػ   لل )تاه هؼ ذلذ (الح

  .(ٔ) ؽ الثم  اتدؾد اجؾ  السشلف نؽ االملفا ؽ

المذذؽ تؾبنخذذل   ؛الدذذجؾد ) يذذؾ  ال نل ذذ  ( تلبذذدا  اتممنفذذل   إلذذ ا ذذلل :   يذذدلؾل 
الحنمؾلذ  بنذشهؼ ابذنؽ ا   اذ بهؼالد نل  ذع التذل  حاتلشنفل  لم  تاكهؼ الدجؾد ف  

الدجؾد اهؼ سذللسؾا  إل دناا  لهؼ اتشداسل  لم   ل فاطؾا حنؽ دلؾا ا ستظلل  تح
فذ  الدذؾرة  ف (ٕ)اتهديذدا  لمسكذيبنؽ – ا ب االسفلاذ ... تدذمن  لاسذؾل   ملسو هيلع هللا ىلصاأل

 ذذا  ه  ذؽ البدااذذ  لمذ  حلذدد اسذذبحل -لمذ  تش  ذذ  ال ذالل المذذا ؼ (اللمذذ )األالذ  
 ( ل اال مذذؼ)الرذ ة اجذ اء الذيى يشهذ  لبذدا  إذا اذم   ذؼ فذ  هذي  الدذؾرة الثل نذ  

الدذجؾد  إل ا دلؾل “ا لمؼ للأل ا    لب اللفمه لهل اليى   يتبع األ ا لللر ة 
الدذجؾد اهذؼ  إلذ لرلرهؼ تاه هؼ ذل  ا ذد كذل ؾا يذدلؾل ف  ادتظنلؾل  نللل  ح

ا دذذب   (ٗ)لمذذ  الحذذلل ذلتذذه  تؾاضذذل  ا رذذبا ”للذذل  الرذذلرهؼن. (ٖ)”سذذللسؾل 
 “لرذلرهؼ .... الذخ نللذل  ح “ :ا  ذلل  فنهذل (٘) ا حلرلر لغهؾر األ إل ؾع الخذ
جاا هؼ   ابنلل السلش  ف  الدار ا ناة لذاالحلل نلضل  لمتخرنص االتؾكند ت داؼ

د فذذ  الدذذجؾ  إلذذ السذذل دلذذؾا   فلؾ بذذؾا بش ذذنض  ذذل كذذل ؾا لمنذذه ؛اتمبذذاهؼ فذذ  الذذد نل
لؾ بذذذؾا للذذذد   ذذذدرتهؼ لمنهذذذل فذذذ   اسذذذ  تهؼ كذذذيلػالذذذد نل فذذذل تشلؾا  ذذذع اذذذحتهؼ 

 . (ٙ)”ناةاآل

                                  
 ( الجل ع ألحكل  ال الل. ٔ)
 . ٚٗٔ/ ٗ( المذلف ٕ)
 . ٖٗال مؼ سؾرة (ٖ)
 . ٖٜٔ/ ٛٔ( الجل ع  حكل  ال الل الما ؼ ٗ)
 . ٖٙ/  ٜٕالسلل   ( راح ٘)
 . ٜٖٗ/ ٖ(  خترا تفدنا ابؽ كثنا ٙ)
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حذ  كذل ؾا ادذسلؾل  جبنذاا لل : يدلؾل للآلذال اا  ل ذ    ا ذلل سذلند بشذ  
فذذذ  الذذذييؽ يتخمفذذذؾل لذذذؽ  اآلاذذذ لمذذذ  الفذذذ ح فذذذ  ينحننذذذؾل   ا ذذذلل   لذذذا هذذذي  

لدة حاهللا    (لرلرهؼفن )نللل  حالخباى  األسمؾبل ف  كسل  ح. (ٔ)الجسلللت
حل اسمؾب التاهنب االتخؾ ف  ؽ ا   ف   الديؽ الحشنف لبلد سبحل ه لم  دنؾل 

ل فذ  حلذدلؾة ذلذػ. كسذل حذنؽ تدذتدل  ا - ؾى ا سذللنب فذ  الذدلؾى ا سذ  ن ح
 ذذا فذذ  لس  ذذد  سذذل احذذدث لنكذذؾل لذذه حالتشذذؾع الذذيى فنذذه الذذتنل  لسلافذذ  ا األسذذمؾب

 دذلل لؾاذف د ذ  ابنذلل لمذ   ذل ا  نذ  ان ل فذ  احا  تثلل لحديثه سبحل ه  كسل 
 خظذبلرلر االسااد الجدد جسنله لذدة الهؾل الغذؼ الال نل    البا للأل ؽ يؾ  

األل يؾ  ال نل   الحلل االذذلل يذد ل لمذ  ذلذػ  ذؽ  ؛لسيث   ل  اج  لمشدلح
فذ  حل ا  الحللن    كسذل ح  جلز االل    اآللن  ال  البرا اآلا اف    الخظا لدة

االبرذذا كذذلل لشذذه   السذذذبه احذذيف السذذذبه لذذهفنهلالحذذديث اسذذتللرة  كشنذذ  ذكذذا 
 ل لفذذال السخلطذذب نذذ ”لرذذلرهؼنللذذل  ح “فذذ  الخبذذا الذذيى ذكذذا   دذذ ؾ  سذذبحل ه

ألل المذذ   “الحذذديث بذدال تهكنذذد  هت الذيهؽ لذذؽ الحكذؼ الذذنل  تذذاددا  ا   شمذاا  فذذ
السخلطذب  ألل  (ٕ) ”يتسكؽ سهؾل  إذا الر ذهشل  نللنل  اهيا  ؽ الزاب ا بتذدائ 

 للسلش كار كمس  ذل   اة ل ”تاه هؼ ذل  “اليهؽ  ؽ الحكؼ ا ؽ التادد فنه  ل لن
ففذ  المذ   المفذج  ختمذف االسلشذ   (ذلذ ) ن  ؾلها اة لللمفج ف (نللل )  ؾلهف  

لرلر اذلػ (  ع األرهل ذ )ان البا ب  حدشلت الحديث ا دس  ا رداف   ؽ تحد 
  الحديث كمسلت  ذؽ ااد ااحذد فاا هتداء لللبرا ح ؾى احتؼ .ا  ذنءلملمؼ بيلػ ال

اا  تثذلل  ا  دلل لمتفما االتدبا ف  الديؽ اتحثه لمذ  الخذؾف  ذؽ    تدلؾ
 ألاا ا الديؽ لسل ا ا سبحل ه ااض  ابنؽ. 

                                  
 . ٖٜٔ/ ٛٔ( الجل ع  حكل  ال الل الما ؼ ٔ)
   د/ لبد ال لدر حدنؽ  دسد  الاسلل .  ٗٛ( فؽ الب غ  هللا ٕ)



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلةى
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كذذل ؾا  ( ذذد)التح نذذ  المفذذج االسلشذذ  ب  لذذللؾاا لؾاذذ  الجسمذذ  ببلزذذهل حتذذ ا 
حل يذاث  إلذ سكذلل ال  ذلل ا ل سذتساار الذسؾل ال )يذدلؾل( اجن، لللفل  السزلرع

 زذلرعا الس  لللؾاا حت    احدث لبل فذ  الحذديث حت ا   األرا ا ؽ لمنهل. 
جذذذلر  (الدذذذجؾد إلذذذ ا ).(ٔ)سذذذب  رتبذذذ  فذذذ  الذذذشفل  ذذذؽ السلضذذذ  انرادة التؾكنذذذدح

 تلمذذ  بنذذدلؾل ألهسنذذ  الدذذجؾد الغذذؼ لذذه ه أل ذذه ح ذذاب  ذذل بذذنؽ اللبذذد ا جذذاار 
 ذؽ  اجذع ل نترذلر ا بذد لذه  ”اهذؼ “ :-سبحل ه  ؾلهلللزسنا ف   حت اربه  ا 

 رتبذ ا  تذهناا  لفغذل    لذل لت ا  حالؾد النه سؾاء  مفؾعل  حا  تزسشل  حا دا   لمنذه 
ا  تذهناا  دا   لذل لت ا  يذدل لمنذه الدذنل  الذؾد حا رتب  ف  جسم  الذهل اال رذ  ح

 ؽ   ادذجد  ذؽ  رذا الرذف  لمذ  له اهشل الزسنا نرص     اب  يكؾرح إل 
فاادا  إ لسل  بمه تممسل  انظللل  اغلئبل   ل ظلل   افؾللالسؾاؾف . اجلء هشل الزسنا 

 ذذل للذذد  تمسمذذ  لمجسمذذ    حل لبنذذلل ؛اجسلذذل  ا ذذع للذذد نبذذا للذذد الفلذذ  السزذذلرع
دكذذد اا نترذذلهللا لللحذذديث  ا ذذؾى ا  يثالمتؾكنذذد الذذيى افنذذد الت ا ذذا دلل ذذ  لمحذذد

 . (ٕ)لنه دال غنا حل فلئدة السدشد  لبت  لمسدشد إ انفلدة

  االشذدكشلا  لؽ الحداة  لجسع  يكا سللس ”سللسؾل  “ل نم  سبحل ه  حت  ؼ 
  .اذلػ ألهسنته ف  الاكؾع االدجؾد ؛اسؾء الحلل

فذذير   ا ذذؽ اكذذيب بهذذيا الحذذديث سشدذذتدرجهؼ  ذذؽ حنذذث   " :-تلذذلل - ؾلذذه
نا ا  لظذذؾف لمذ  ضذذس ذؽ  فلذذؾل  لذه ح “ا ذؽ اكذذيب  “. فذذير     (ٖ) "المسذؾل 
سشدذذتدرجهؼ  ذذؽ حنذذث    “يذذؾ  ال نل ذذ   :ال ذذالل ا  ذذلل ”الحذذديث بهذذيا“السذذتممؼ 
غ لمذنهؼ الفهذؼ  دذب :ا  ذلل  فلذيبؾا يذؾ  بذدر  لم  غفم  اهؼ   الافذؾل  "المسؾل 

                                  
دار  هز   ٜٕٗ   ٖٜٕهللا  –( ا ا الشحل  ف  البحث الب غ  د/ لبد ال لدر حدنؽ ٔ)

  لهاة.  را لمظبع االشذا   الفجلل    ال
 . ٕٙٛ: ٕٔٛ/ ٕ( ا ت لل ف  لمؾ  ال الل ٕ)
  . ٜٕٓٓ   ٕٛٓٓ   ٜٕ( ال ؾالد ا سلسن  لمشحؾ االراف هللا ٖ)



 سورةىالقلمىدراسةىبالغوة 

6;<2 

اكذذؼ   لللثشذذلء لمنذذه ل لنذذه  اكذذؼ  فتذذؾفمذذؼ  دذذتدرج للنحدذذلل إهؼ الذذذكا   ندذذ شا 
است شلف  دؾ   “سشدتدرجهؼ  “ :سبحل ه -ؾلهف     غاار لللدتا لمنه ا  لل

اكذذيب االزذذسنا لسذذؽ  لبنذذلل كنفنذذ  التلذذييب السدذذتفلد  ذذؽ المذذ   الدذذلب  إجسذذل   
  اهذؼ   المسذؾل  :ا  ذلل  “. لللتبذلر المفذج االجسع لللتبلر  لشلهل كسل ال ا فذااد

إهل ذ ؛ اهؾ فذ   فذل ا  ذا   ل ذلػ  ؽ   كاا  حب  الت دال   اهؼ   اذلاال 
 ذذدهؼ : احانذذاهؼ اح غذذاهؼ احىح (ٔ) ”ل كنذذدى  تذذنؽاح مذذ  لهذذؼ إ “ابهذذيا  ذذلل هشذذل 
 .ا كاى بهؼ اذلػ  ؽ كندى

للذد فذلء التاتنذب االتل نذب لمد لذ  لمذ  سذال   كذا    ر ذن (ذبذذ )  ؼ جذلء 
  نؽ التذذاا االحفذذجلشنذذالممسذذ  لس هت فتذذ لمذذ   لشذذ  تذذاا  ذذؽ   يذذد ؽ لذذلهلل.-بهذذؼ 

لللنذلء الدالذ  لمذ   حتذ   ا ذؾاع البنذلل ا سذجحالد  ذؽ ا  ندالفنه حؾال اف  ك  األ
لللؾاا لابط الجسمذ  لللؾاذ  حنذث جذلءت اسذسل   ت ح ؼ   ؾة الستممؼ اكسلل حكسته 

هؼ  ذذؽ حنذذث   سشدذذتدرج “سع هذذيا الحذذديث ا كذذيب لذذه ل  ذذؽ ادذذحلمذذ   لشذذ  
إ ذذل    زذذنع حجذذا  ذذؽ  “ا ذذؽ ادذذسع الحذذديث ا خذذلف   لذذ  اجذذ .  ”المسذذؾل 

فلذذ  السزذذلرع  بذذااز للل حتذذ اجذذلز للل رذذا  ذذؼ إففذذ  الحذذديث “. (ٕ) ”ححدذذؽ لسذذ   
سفنذذذد فذذذ  استحزذذذلر الرذذذؾرة اذذذؾرة السزذذذلرع الحلضذذذا السدذذذتسا ال الفلذذذ  فذذذ 

  ا  در فل    لضنل  لم  غاار الفل  الدذلب  حتذ  ادذت نؼ المذ   اتتسل ذ  اتسثمهل
لء التذ  لللبذ حتذ  ذؼ  -سذبحل ه –اذلػ لتؾضن   دى ارادة   ل  اج   (ٖ)ا فللل

اهذذؾ  سننذذ  الحذذديثلت (هذذيااسذذؼ انلذذلرة )اجذذلء سذذبحل ه    ذذؽ  لل نهذذل ا لرذذل 
ل اسؼ ؛ اذلػ أل س  تسنن كلسدمؼ حا ه لتسنن  السد ؽ حكسل -كس  تسنن  ح -ال الل 

اهيا التحديد  د اكؾل   ا سن   تسنن  كللفل    السااد  شه تحديدا  علهاا   ددا للرة اح

                                  
 . ٘ٗال مؼ سؾرة (ٔ)
 . ٖٓالمهف سؾرة (ٕ)
 .  ٓ٘ٔ   ٜٗٔ( ا ا الشجل  ف  البحث الب غ  د/ لبد ال لدر حدنؽ هللا ٖ)



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلةى
 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

6;<2 

ا  ذذل   فذذال بذذلنذذه لخلذذللحكؼ لمذذ  السدذذشد إ نشذذل ذذه حذذنؽ اكذذؾل  ل؛ أل  هسذذل  لمسذذتممؼ
اذد  التلبنذا  المذ   ضسنا السدشد النه اسش  الخبا    دا   ؽ ال ؾة االت اب فف 

 . احل ال الل الما ؼ لللسكل   السكنش  االافل  اللغنس ا ؾة التل نا 

  طللهح لنذهؼ الساهؼ: ؼح م    له (ٔ) “اح م  لهؼ ال كندى  تنؽ  “ ؾله:
    فذذذن السكذذذا لللمذذذلفا ؽ االغذذذللسنؽ اجذذذلء  زذذذلرلل لمد لذذذ  لمذذذ  حل هذذذي  سذذذش

فذ  ال ؾ ذ  لمذ  الذذدة االبذهس. ا د لذ  الالمند  إل ضلف   تنؽ اف  إ .اداسؾ تهل
انترلهللا افند التؾكند االت ا ا احل ذلػ   اكذؾل إ   شذه احذد     ”ح م  “  ؾله

.   سل   اذػ فنذهالؾلند االتهديد االتؾبنخ اال ذلػ ا لا ػ له افنه  لش  الؾ لر 
؛ ف ذد اآلاذ ا  تزذسشل  دا   لمذ   لشذ  فللحذديث  مفؾعذل  ح “لهذؼ “ ؾلذه: ؼ جذلء ل 

األ ذ   إلذ ا كذؾل الحذديث  ذؽ األلمذ     ذذلء(  ذؽ ان ح مذ )نا  لؽ فلذ  األ ذا ح
  ل ا   ء  ؽ   احد  ادرج   ؼ اكؾل  ؽ األلم  لمشلس حجسلنؽ لد ل  ح رتب 

 ذع  (ٕ) ذد اترذ  الزذسنا لذلل    فتؾحذ االزسنا الؾد لم   ل ت د   ذؽ حذديث ا 
 فذن  ؼ نتسا الفلام  لجسم   دكدة غلا  التهكند بذذ إل ااسذسن  الجسمذ  السزسا.

 .  “إل كندى  تنؽ  “  ؾله:

لسلشذ  لذدة السكذا االدذؾء لسذؽ اسكذا    ذؾاع اللذياب ؽ حالب ح “المند  “ا
ا األ ذذؾر لسجذذلزاة ح  ا ذذؽ   تذذدبنا ا ذذؽ  لذذل   المنذذد الخفنذذ  فذذ  ا يذذياء  لذذه

 و  السدتللل ”كندى  تنؽ“ا بت ء فسؽ اليى يتحس  

 ترذم  تذابط  (ح  )بذ حت . (ٖ) ”جاا  فهؼ  ؽ  غا   ث مؾل ح  تد مهؼ ح “  ؾله:
حكل  ا ذل للذدهل ح ش ظل  لحكؼ جديد لسل  بمهل  ؽ  هت ا د ت   ل  بمهل لسل للدهل

ل احدث  شهؼ ذلذػ  ا ح ملر حديث إ  اذلػ ألل ف  ال ؽ حديث لم   لش  ا ضااب
                                  

  ٘ٗال مؼ :  سؾرة (ٔ)
 .  ٕٕٗ   ٕٗٛ/ ٕا  ذ ل  سؾرة (ٕ)
 . ٔٗال مؼ سؾرة (ٖ)



 سورةىالقلمىدراسةىبالغوة 

6;<6 

 ذؽ  ااذلذػ لحرذؾل اللمذؼ السفذلد  ذؽ الدذؾر بذدء ؛التذؾبنخ (ٔ)فذ  الحذديث لحكسل 
فنذه  ذؽ  جذنءفنكذؾل الحذديث   ذارا  لمسلشذ  ا ذل  ؛سؾرة اللم   ؼ للذد ذلذػ ال مذؼ

  بلت ذلػ. كند ن تؾ 

  

                                  
 . ٘ٙٔ   ٗٙٔ   ٖٙٔ( ا ت لل ف  لمؾ  ال الل   ٔ)



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلةى
 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

6;<7 

الزاب : األصزار البالغيت يف احلديث عه تضليت الىبي  ادلبحث
 َمُاصاتً بالصرب

ا ت ما اآلالت  ذؽ الحذديث لذؽ اآلنذاة الذدائدهل اح ذا السدذمسنؽ االمذلفا ؽ  
اح ذا  لللرذبا لمذ   ذل سذنجد  ذؽ لشذا ا ذذ   فذن   فنهل إلذ   ؾاسذلة الشبذن 

 هداا  الشلس. 

   همذ  المذ  لأل ا لللربا للفلء التل نب  ”فلابا “: -تللل -فجلء  ؾله 
لذلل   لمتؾكنذد لمذ  ذلذػ األهسنذ   حتذ ا  ؛ذلػ الرذبا لحكذؼ      السظمؾب  شه

حكذذذؼ “  ؾلذذذهافذذذ     الرذذذبا فذذذ  األ ذذذؾر التذذذ  تتلمذذذ  لللذذذديؽ نلاذذذ  دال غنذذذا 
ل لتفذلت  ذؽ لمتذذا ف ا  ”ربذػ لاضذلف  الحكذؼ إلذ "  تدتذلا لخظا هي  الممس “

 حتذ  ذؼ    ه أل ذا  هذؼا اذغلئ لشذذلت ذهذؽ الدذل ع؛  السخلطب تظا  إل الغلئب 
ااأل ذا  ذؽ األلمذ  ل  ذ  درجذ   ذؽ ا  ذذلء    ذؼ  (  الشلهن )ا اآلا لللؾاا لابط 

 ستحزذذلر الرذذؾرة فذذن ذهذذؽ السرذذظفن لمنذذه  التذذلء لمسزذذلرل  ”مذذؽت “جذذلء 
 فذ  السااد له الظللذ  لأل ذا االلسذ  لذه افذ  األ ذا الخرؾاذن الر ة االد    ا 

اذلحب  “ذلذػ لترذا ح  لللسثذ   –رسذؾل    اذلػ الخظذلب لدذند ل اآلا هي  
رسذؾل    حنذث لذبه لمتذذبنه سند ل يؾ ل لمنه الدذ    البذا لللمذلف ”الحؾت
  اهؾ "  ل  اج   " لدى"لدند ل يؾ ل اليى  ه ؾ ا ل اسا له  ؽ ابت ء  ؽ

    كغؾ 

:   تمذؾل إ  عافذل  حا  ا  ذلل -غللذباهذؾ ال  اسسل  لم  ؽ السلض   )إذ( هت ات
   ش لذ  السلضذ  اذلذػ لمتشبنذ   ذؽ حال ا  لل تمؾل تش     السدت ب  لنهل  زلفل  إ

 حدث لدند ل يؾ ل لمنه الم   بنشل الر ة  االد  .  لاأل ا حت    يتمار  



 سورةىالقلمىدراسةىبالغوة 

6;<8 

المد لذذ  لمذذ     بذذلل السخلطذذب ل مبذذهافذذ  الشذذداء إ “إذ  ذذلدى اهذذؾ  كغذذؾ   “
 سمذؾء غنغذل   ”اهذؾ  كغذؾ  “ لدى ف  لظذؽ الحذؾت  ذ )إذ(جلء ب (ٔ)اد  الستممؼ

  ؽ  ؾ ه إذ لؼ يد شؾا لسل دللهؼ ل اسلل ا ؽ استلسلله بهيا  السلش : 
 عانى الفؤاد قريح القلب مكظوم  نت من حب يف مضمر حزناوأ

الشذداء فا ذه ا ذا المذ    المنهل يذدار الشهذ  ( لدى)االجسم  حلل  ؽ ضسنا 
ؾب لسزذذلف  حذذياف اى   اكذذؽ حللذذػ  دتحدذؽ الذذيا لذذؼ يذذيكا السشذذلدى إذ  شرذذ

 ئذه  ؽ الزجا االسغلضب  فتبتمذ  بشحذؾ للله ا ا  دائه   يؾجد  شػ  ل  شه كح
ل الرذذبا فذذ   غلاذذ  األهسنذذ  فذذ  للذذض السؾا ذذف التذذ  يذذاى اح .(ٕ)لمنذذه الدذذ  -

لمذذ  درجذذلت الاضذذل ل زذذلء   با  ذذؽ حاالرذذ ا لمذذؼ  شهذذل   لذذلل الرذذبا لهذذؼ  
 ذا أل ا  ؽ   ل  اج  لسؽ يهسذه األا ( اذلػ ألللم )الؼ ا    ”لحكؼ “ا در  

كذذلف ل حتذذ تذذذتس  لمذذ  السمذذػ اا سذذتح ل  اا نترذذلهللا كسذذل االذذ     نذذا ؽا ا 
د ل  لمنذه  اذلذػ الخظذلب  اآلا الؾد لم  السخلطب اف    تر  اخظلب ضسنا ال

ا   “سذبحل ه   ؾلذهلاحل  لردر  ااذباا  لمذ  ا ذى ل لخلتؼ الساسمنؽ االشبننؽ 
لهذؼ    اا  بنذلء كسذل اراد  يؾضذ  سذبحل ه  ذل اجذب ال اكذؾل لمنذه الاسذ ”تمؽ

لذللؾاا للظذف  ذل للذدهل لمذ   ذل  بمهذل تؾاذ    هت فذ؛  دؽ الخم  االسلل م  ؽ ح
لمد ل  لم  استساار األ ا لللرذبا  ل زلرل فل  ”تمؽ“بذ  جنءا  اآلا لمسااد  ؽ 

 األ ته  ؽ للد .  احل هيا الحكؼ لمشبن 

ا ت ذدياا  اذلذػ الت ذديا لمذ  لمتذذبنه لفغذل  ح هت المذلف تذ “كرذلحب  “ا ؾلذه:
 ااجه الذبه لد  السلل لة ف  تبمنذغ رسذل ت     كسث  الحب الحؾت : لش 

ا ذاا تغذ  السلل ذلة   ابذنؽ هذيا حاتمذييب ا  ذؾا  لمساسذمنؽ اا  بنذلء  ا  ذؾا  إل 
                                  

( ا للرات االتشبنهلت ف  لمؼ الب غ  تزنف دمحم بؽ لم  بؽ دمحم تح ن  ا ستلذ لبد ٔ)
    كتب  ا داب.  ٖٓٔال لدر حدنؽ هللا 

 . ٖٙ   ٜٕ( راح السلل     ٕ)



 

 

 (21العددى)ىقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهامجلةى
 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

6;<9 

ال جذلء  إلذ  ا  ا هتذدى لذه ا  ي  دا   ل بذنؽ هذلدى هلل لذ  اجذ  لذهاهن  االجهد
 ااذذن    لذذهفذذ  التش  ذذ  لذذه ا  سذذبحل ه  نذذلتؼ الساسذذمنؽ االشبنذذنؽ ا ذذل   سذذؾرة

حذلل سذند ل يذؾ ل بنه فتذذ  سند ل يؾ ل "الحب الحؾت"ل  ث    ا  اكؾلللربا
 ع  ؾ ذه احذلل سذند  رسذؾل    ذع  ؾ ذه  ذؽ تذذبنه حذلل  بذ  لحذلل  بذ  فذ  

دا  التذذذبنه ؽ التذذذبنه الساسذذ  السجسذذ  الذيى ذكذذات فنذذه ح  اهذذيا  ذ إلذذ الذدلؾة 
  .االسذبه االسذبه له 

   هالمس للسكؾ ه فنه ا ت للسؼ  جلار  ذنءلبا لرلحب الحؾت لتدسن  ال
  داء  ذذع لاضذذلف  رب لمشذذ “ ذذلدى ربذذه “ جذذلز  اسذذ  االل  ذذ  السجذذلارة . فهذذؾ

؛ اذلػ ل ستلل   اا سذتغل   لذه سذبحل ه. الذؼ اكذؽ الشذداء للداذل  الزسنا الستر 
السشفر  هؾ اسؼ اللرة لمسيكا  كغذؾ  االزسنا لللؾاا  حت  ”اهؾ  كغؾ  “سل اإ 

ا  بنذلء االساسذمنؽ  ذع ال ذؾ   ذدة السلل لة الت  الل نهلل لبنل انغ  السفلؾل  ؽ 
  .االسكغؾ  السسدػ لسل ف   فده لشد الغزب لل خل  

ركذه  لسذ   ذؽ ربذه ال تدلذؾ  ح “:-سبحل ه -هلا د  د ا لؾ  لألهسن  فن  ؾ 
 :الذؼ ا ذ   تداركذه لللفلذ  السزذلرع السبذداء لللتذلءا  (ٔ) ”لشبي لذلللااء اهذؾ  ذي ؾ 

التلبنذذا لذذؽ الس رذذؾد لذذهاج  لفذذج احسذذاع فذذ  حداء  بمذذغ فذذ  أل هذذل ححدركتذذه  لسذذ  
ف فذ  الشظذ  نذالسلش  السااد  احد  ف  المغذ  ااسذتلس تهل  احاضذ  فذ  المفذج اح

الؼ ا ذ  ل ء  “ لس   “  للبنؽ ف  اداء السلش  للبمغ لفج ل  لدا ف  الم    اح
 لسذ   ذؽ ألل التدذبن   ؛(ٕ) ”فبهى ل ء ربكسل تميللل ”كسل ذكا ف  سؾرة الاحسؽ

األ ذذه  ؛لغذذؼ  ذذؽ كذذ  لغذذنؼ لذذؼ   لمذذ  لبذذلد   ذذؽ حجذذ  احلغذذؼ الذذشلؼ نلذذه ح
  ذذلذ  : فذذ  إى: ) لسذذ ( ح  ؾلذذهفسشلسذذب    نرؾاذذن  فذذ  ا كذذاا   ذذؽ   سذذبحل ه

لألهسنذ  التذ  تفنذذد  ” ذؽ ربذه“ا ذد    فاحسذه   رحسذ  ااسذذل    سذل كذلل  شتغذا 
                                  

 . ٜٗال مؼ سؾرة (ٔ)
 ف  سؾرة الاحسؽ.   اة ؽ نذكات احدى ا    (ٕ)



 سورةىالقلمىدراسةىبالغوة 

6;<: 

   ا بتدائنذذ  لمتؾكنذذد االت ا ذذا لذذلل حتذذ احذذد     ذذؼ   ا نترذذلهللا لللاحسذذ   شذذه 
فغسذا    باحستذه الذؼ  (ٔ)طذاح اتذاا افذؾر   ذؽ   لذ  اجذ  :ىح ( بي للللااء)

ل يذدت  االحذل جسمذ  حللنذ   (اهؾ  ذي ؾ )ا  متر ل  للللااء للللااء ح ل  ديتاكه  متب
لم  تلغنؼ السخبا لشذه اتفخنسذه  افنه الد ل السلش   له لمتؾكند االت ا ا ات ؾ  

  افنذه تخرذنص للذد تلسذنؼ. انرذص سذند ل يذذؾ ل ا    ذؼ افدذا    بهسذل  حبذيكا 
لذؾ  ال تداركذه  لسذ   “ا  بنذلء االساسذمنؽ  ذؽ ذلذػ  : لذؼ ادذتثؽىلمنه الدذ   ح
 إلذ ل ف  ذلػ حكلا   ؽ  رذص ال ذالل المذا ؼ السذ  بهذل ا كسل  ح “ ؽ ربه .... 

  .باة لمشلس اجسلنؽيؾ  الديؽ لغ  ال

. الفذذلء لمتاتنذذب االتل نذذب لذذ  (ٕ) ”فلجتبذذل  ربذذه فجلمذذه  ذذؽ الرذذللحنؽ “ ؾلذذه:
المذذ   لشذذ  انتذذلر  اااذذظفل   (ٖ)جلمذذه  رذذمنل   نل لضذذ لذذلجتب  فلذذ  حتذذ  همذذ  ا 
  .لشفده

جذذا كمذذه األ ل لذذه؛ احفذذ   ؾضذذع السبلهذذلة ”ربذذه “ :-تلذذلل -االتلبنذذا ل ؾلذذه 
افنذذه تشبنذذه لمذذ  ال تلمذذنؼ ا  بنذذلء االساسذذمنؽ  ذذؽ   لذذ  اجذذ    ل  نتذذه اسذذا 

 .احد  

  جلذذ  لتح نذذ  ا ذذؾع الفلذذ  السلضذذ للبذذا  ”فجلمذذه  ذذؽ الرذذللحنؽ “  ؾلذذه:
 ذذؽ الهدااذذ  االت ذذؾى للزذذهؼ بذذبلض لسذذل هذذؼ فنذذه افنذذه تذذذبنه حذذلل الرذذللحنؽ 

ح فذذ  ااألسذذمؾب كشلاذذ  لذذؽ الرذذ  – ا ذذا ااتبذذلع اا   نذذ هللا هلل اا اسذذلل اان
 ذدرة . افنذه بنذلل ل( ذؽ الرذللحنؽ...اجتبذل  )  ؾلذهالتذاادف فذ   اآلا   اف  ا  ا

   ل  اج  لللحج  البللغ .

                                  
 . ٜٜ٘( السلجؼ الؾجن   لدة  بد ل  ٔ)
 . ٕٔٔ  الشح  ٕٕٔ  طه  ٓ٘( ال مؼ ٕ)
  .  ٜٓٙٔ   ٚٓٔ( اسلس الب غ  ال  خذاى    لدة هللا ٖ)
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اإل اكلد الييؽ كفااا لن لفؾ ػ لهلرذلرهؼ لسذل سذسلؾا الذيكا  “ :-تللل  - ؾله
ابنذلل  ذدى اذمتهل   لذللؾاا لذابط الجسمذ  الدذلل   حت . (ٔ) ” ه لسجشؾل ا  ؾلؾل إ

  المذؽ ا كؾل ذلذػ لمذ   لشذ  جلمذه سذبحل ه  ذؽ الرذللحنؽ  لللجسم  الت  تمنهل
  االتشبنذه تنذلل لذللؾاااحدذدا ه لمذ  ذلذػ. ففذ  ان  -اهذؼ الجذؽ - ذؽ الخمذ  ف  

النشبهذه  ا لذديد األل ف  تاكذه ضذار  ؛ل يدني ف  ا لتبلر  احهسنتهلم  ح ا له ح
لجتبل  ربه ف “ ة االتدبن  االربا لم  ذلػ حنش ي هسن   ااءة ال الل االرلم  ح

  لمذذ  تذذدن  خففذذه  ذذؽ الث نمذذ   لفنذذ  )إل(بذذذ  حتذذ .  ذذؼ ”فجلمذذه  ذذؽ الرذذللحنؽ
  فذذذدنما لمذذذ  الفلذذذ  ا لسذذذل السذذذذددةا سذذذسن  االفلمنذذذ  ا  ت ذذذع إ  ابلذذذدهل إ  ح

نبلر لذؽ  ذل سذنحدث انافنهل  “ل اكلد الييؽ كفااا ... الخ اإ “ السلض  ك ؾل:
 شذه السلضذذ   هت فلذذ   زذلرع اذذ (اكذلدا)بذذيلػ  فذ  السدذذت ب   ذؽ الجذذؽ لذنلمؼ 

  (ٕ)االسزلرع ف ط ا لشلهل ا ذلرب اا بلتهذل ا بذلت لمس لربذ  ااسذت ا ا بلتهذل ا فنهذل
افنه كشلا  لؽ لد  ا اسلل حنؽ اكؾل الشغذا فذ  غنذا  ؾضذله  افنذه  لشذ  ال 

ا ذذد اكذذؾل الحدذذد فذذ  السكذذلل اال  ذذلل     احنل ذذل  زلذذ  البرذذا يشذذت  لشذذه زلذذ  ال ذذد
ل يهنذ، ه لم  ا  دلل فنجذب لمذ  ا  دذلل حا تؽ   ل لنءاا لنلء اف  ك  

أل هل   تدن  للد الشلفنذ  الذيا  ؛إل ه  السخفف  اال   دلنمهل :ا لل – فده ليلػ 
النذػ   هذؼ لذذدة لذدااتهؼ يشغذاال ر   لم  لاف لشد الشحذل  االسلشذ  حتدس  الفل

 غذاا  اكذلد ارذالش   إل ل را  لحنث اكلدال ي لؾل  د ػ فنا ؾ ػ  ؽ  ؾلهؼ  غا 
كذذ  لفلمذذه اجلذذ   بللغذذ  فذذ  اذذهكمش  حى لذذؾ ح كشذذه بشغذذا الرذذا   حا األ اا اكذذلد 

 الشغا فللد الس  لس  الجؾارح  إل لدااتهؼ حت  كه هل تا  لؽ ال مب االجؾارح 

                                  
 . ٔ٘ال مؼ سؾرة (ٔ)
 . ٕ/ ٘/ ٕ( ا ت لل ف  لمؾ  ال اال ٕ)
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لللسزذلرع حكلاذ  لحذلل    إذا رحاا ت ذاا ال ذالل :ىح. ”ا  ؾلؾل ا ه لسجشؾل  “
السذاكنؽ  الؾد إل  تثبنذا رسذلل  الشبذن الذي  هذؾ الغذاا األسذلس كسذل حسذمفا 

 . بشفن الجشؾل لشه 

ل اإ “ابذذنؽ  “اجتبذذل  ربذذه  “ لاذ  جذلء لذذللؾاا فرذذما ”لاإ“ اآلاذذ بذذدء  نذ : 
  الثل نذذذ  إج ا لشذذذ  الجسمذذذ  ا الذذذ  ا ذلذذذػ للذذذد  اجذذذؾد الجذذذل ع بذذذنؽ لفذذذ “اكذذذلد 

 اآلاذذ    خذذللف لمفذذج ا لشذذ  هذذي   الدذذلل اآلاذذ ل  لشذذ  الفذذج ؛ اذلذذػ أل لللتزذذلد
فنه د ل  لم  حااهؼ لم  ا يياء لسل   يتاا ) لن ل ؾ ػ( لللرلرهؼ اانترهؼ بذ

  جل   لػ ف  ذلػ و  المؼ .

ذلذػ النذؾ   ل اكلد كفااا لن لفؾ ػ. كشلا  لؽ تذذتا الشغذا اا ذه فذ ا ؾله:"اإ
 لنؽ اا سل   اكذؾل لمذ  هؾ ذ  فنغهذا فنذه ا رتبذلا  لنءاكؾل غنا  لبا لم  

لغؼ  لؼ   لم  لبذلد   جسذع ح ؽل ا اسلل  لتا ب االالذ  االشد  احاالخؾف اا
ال لذذ  اا لرذذلر لسشلسذذب  ذلذذػ النذذؾ  اا ذذه يذذؾ  لذذنل كدذذلئا ا اذذل  نذذف البرذذا 

  ؾل لشه.  نترلهللا ف  الد نل   اا ه سبحل ه  د

بذذذ لسذذل  نذذد الجسمذذ  لللذذيكا  ذذؽ تغننذذا التتسذذنؼ اذلذذػ للغذذؼ الذذيكا ل نمذذ   حتذذ ا 
ا ل لللذيكا الهدااذ  االفذ ح اتا نذ  ال مذؾب السذ   (ٔ) ”كبااليكا   ح“سبحل ه 

الم   لم   لش   هت الشفل السظس ش  لمسد ؽ االسد شلت السدمسنؽ االسدمسلت ا 
للذيكا اكذذؾل سذببل  ل اسذذلل لذذلهلل لذ  اجذذ  فنكذذؾل لذؾ سذذسلؾا الذيكا لتغنذذا حذذللهؼ ف

اليكا لاطل  ل اسلل للهلل لذ  اجذ  افذ  ذلذػ تؾكنذد لحذللهؼ فذ  ذلذػ النذؾ  ابنذلل 
حللذ  نا فذ  ال مذب اذلذػ للسذ  الفمذا فذ  لسلل لتهؼ اانتص الدسع لسل له  ؽ ته 

لسذؽ  ؾبنخ االتلا ض النل اجذدراليكا. اف  الجسم  التفلت فنه  لش  الاحس  االت
 ذكا ال ادلرع ف  ذلػ.  لداه

                                  
 . ٘ٗاللشمبؾت سؾرة ( ٔ)
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فنكذؾل فلذ    اذلذػ لهذؾل الذدة ذلذػ النذؾ  لمذ  الجسنذع “ا  ؾلؾل  “ ؾلهػ
ال ذؾل الذيى بذنؽ ح ن ذذ  ال لذ  ل ذؾلهؼ رحسذه لملذذللسنؽ سذبحل ه اذلذػ لذلل االهذذلء 
ااسذذسن  الجسمذذ  اذلذذػ حدلذذ  لحذذللهؼ اار ذذ  لسذذل ااذذمؾا النذذه فنكذذؾل التفذذلت  ذذؽ 

ا ذل هذؾ ا   “سذبحل ه  اغنب  ؼ لجسنع اللللسنؽ . ل ؾله الخظلب لمحلضا اليى  
لذللؾاا  هت فن؛ راع حديث ئهل لهبنؽ احفسل اجس  نتؼ الدؾرة كبد (ٔ) ”ذكا لملللسنؽ

لؾاذذ  الجسمذذ  لسذذل ابتذذدح لذذه  ذذؽ حدذذؽ المذذ     تهذذلء لحدذذؽ اابذذداع الحذذديث ا  
فذذؾس اا رااح الشادذذاى فذذ  ا ذذل فنذذه  ذذؽ  ذذؾر  فذذن ال ذذالل المذذا ؼاكذذؾل  ذلذذػ ا  
الذذيى ادذذتؾى فنذذه السذذيكا االسد ذذث   االسفذذاد  الفذذداد لمذذ   لشذذ  اال مذذؾب فنسمذذ،

االسثش  االجسع االغللب استلسللهل فنسل   المؼ ا د تدتلس  ف  اللللؼ افذن المفذج 
الما س  ضاب اجاى  جاى السثذ   ذؽ المذ   اآلا اف   ”(ٕ) االلة لمسلش  لمتؾكند

اذلت لديذدة لغنذ  التذيكنا لد  ال ذالل المذا ؼ السثذ  فذ  ا ذد اسذتخ  بنلل ف  ال الل
اال جذا اترذؾ ا السائذ  السدذسؾع لللسحدذؾس  االلغ  االحث االت ا ب االترذؾ ا

ذكذذا “ إلذذ “ل اال مذذؼ “فذذ  التذذل ا كسذذل ال الحكسذذ  ترذذدر  ذذؽ كذذ  ااذذه بذذدء  ذذؽ 
ذلػ ا فهسه فهي   السجاب الؾال  ال  الل  . افنه  ؽ ا اجلز ن ا  ”لملللسنؽ

اللسذذ  الدذذديد االظا ذذ  السدذذت نؼ االذذذلؾر الرذذلئب فذذ  الحنذذلة  إلذذ تهذذدى  اآلاذذ 
تذلج اذلذػ   ؽ الؾلج اليى لذه تذيكنا احكسذه تشنذا اطذؾل ته ذ  ا  ذ   اآلا اهي  

 ؽ التلر خ الرؾاب لسلاف  الح ذلئ  لذ  نذداع   االلسذ  لسذل فذ  المتذلب لسجذل ع 
  ا فهذل  اانذ هللا الذشفل االذااح االؾجذدال فذلل الل ال مؾب االل ؾل ااأللبلب للسذ

يؾضذ  ابذنؽ تؾضذن   ل ذد سذذسلؾا لغذ   ذؽ لغذتهؼ اجسذذ    ذؽ حذاافهؼ المذشهؼ لذذؼ 
اضذذاب  ؛ادذذسلؾا  بمهذذل  ثمهذذل فذذ   ثذذا ا  فذذ  نظبذذ  ا  فذذ  لذذلا ا  فذذ  سذذجع

ا  ثذذلل ادذذتفلد  شذذه ا ذذؾر كثنذذاة انلاذذ  ح ثذذلل ال ذذالل المذذا ؼ التذذيكنا   الذذؾلج   

                                  
 . ٕ٘ال مؼ سؾرة ( ٔ)
 . ٕٗٗ   ٖٕٗ/ ٕ( ا ت لل ف  لمؾ  ال الل ٕ)
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حث   ا لتبلر   الت ا ا   الت ا ب التؾبنخ اال جا افنكؾل تذبنه لذل  ا الجمذ  ال
االلسذذ  لذذلل الل اللغذذنؼ  حكسذذل  ا تذذذلبهل  ا ذذاا   هؽلنثبذذا السلشذذ  ات ا ذذا  فذذ  الذذي

 .(ٔ)”افاضل  اهدى

كسذذ  تسننذذ  التؾضذذنحه سذذتثشلئن  لتسننذذ  المتذذلب لللذذيكا حان (إ بذذذ )جذذلء ا ذذد 
 حنذصاالهل لم  اناهل ذكا اتذيكا  اذلذػ ألل الذيكا  اآلا اتشبنه للترلل الظف 

 ؽ المتلل  فيكا اللل  بمفج هؾ االزسنا الؾد لم  ال ذالل المذا ؼ ا ذد الذؾد لمذ  
ل اال مذذؼ   ؾلذها لذذاف ذلذػ  ذذؽ سذنل  الحذديث فذذ   رب اللذللسنؽ ا رسذؾل   

اذلذػ لهل  لشذ  الحذاف اذذس  اسذسلء جمنمذ   مذ، الدذسؾات ااألرا ا ذل بنشهسذل 
الشذؾر السبذنؽ فذ  اال الدذؾرة ف ذد بنشذا ذلذذػ ذكذا اللذل   ذؼ نررذه  رذا الذذيكا 
لمذذ  المتذذلب  ذذؽ  رذذا ا سذذسلء لمذذ  لفغهذذل  حاجذذ  ا بذذنؽ اضذذ  فذذ  اجسذذ   نذذ  

فذ    ذل  ا اجذلز اضذ  ابذنؽ لذاح  ذااد   ذؽ كتللذ     ل  البدط احاج  لدط ف 
تذذه لجسمذذ  ا ذذؽ  نمذذ  لكتللذذ  ا ذذؽ االتذذه لآالتذذه افذذ  حاافذذه لكمسلتذذه ا ذذؽ  فادا

خ ا ذؽ ا ذا  افاضذه لحكسذه لللغذ   ؽ  حكس  لستذذلله الشلسذخ االسشدذؾ لحديثه ا 
 . لغنس  الغ  

  

                                  
 .ٜٚ:  ٜٙ( الب غ  التظبن ن  دراس  اتحمن     رؾهللا ادبن  ٔ)
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 اخلامتههت
الحسد هلل حسدا يؾافن  لسه ا كلف،    د   االر ة االدذ   لمذ  رسذؾلشل دمحم 

 الم  لله احاحلله الظنبنؽ الظلها ؽ إل  يؾ  الديؽ  
ابلد هيا التظؾاف فن سؾرة ال مؼ   ادلشن حل حضذع ال مذؼ إ  للذد حل حسذظا 
للزل  سل هذدا ن   إلنذه  ذؽ حسذاار الذشغؼ المذا ؼ فذن تمذػ الدذؾرة الما سذ   ف ذد 
حذذؾت هذذي  الدذذؾرة كثنذذاا  ذذؽ حسذذاار الب غذذ  التذذن احتذذذدت لمغذذاا األسذذلس  ذذؽ 

َمهه لرذ ة االدذ   اتثبنتذه  ح  اهؾ بنلل رسلل  الشبن األكا  لمنذه ا  -الدؾرة
 أٌم ٌذي األصزار : 

التاالط االتمل   التل  بنؽ األلفلب ا لل نهل فن الدؾرة الما س   اهذؾ  -ٔ
ابنؽ سذلل هل ا ح هذل؛ فذ  ادذد  دذد المفغذ   -  لػ  لبا فن كتلب   كمه

غناهذذل   ا ذذل حنذذا إ  لحكسذذ  ا   ذذد  إ  كذذيلػ  فمذذ   لسذذب سذذنل ه ا  ل ذذه 
 كسل  حغشل فن البحث. –اغاضه 

احتذذؾاء الدذذؾرة الما سذذ  لمذذ  لديذذد  ذذؽ الفؾائذذد االمظذذلئف التابؾ ذذ    -ٕ
كافع  نس  اللمؼ اال مؼ الي  هؾ  ردر له  ااألاذ  فذن تذدا ؽ اللمذؾ  االحكذؼ 
احنبذذلر األ ذذؼ الدذذلل    االحذذديث لذذؽ لذذكا الذذشلؼ الذذد  كفاهذذل  االحذذدب لمذذ  

نؽ الشذلس  االحذث لمذ  الرذبا فذن الزلفلء االسدلكنؽ االتملف  ا جتسللن ب
 ؾاجهذذ  الذذذدائد  اغناهذذل  ذذؽ الثسذذاات التابؾ ذذ  الملفمذذ  لشجذذلح األ ذذؼ اتلسنذذا 

 األرا.
اسذذتن ء الجسذذ  ا سذذسن  احسذذللنب التؾكنذذد للل رذذا ابلسذذسن  الجسذذ   -ٖ

كسذل -اكثاة التلبنا بذ )إّل( االت داؼ لم  هيا السحذؾر؛ ألل لمنذه  ذدار الدذؾرة
كذ  هذي  األ سذلت الب غنذ  لتهكنذد  بذؾة الاسذؾل ا كل تذه حسمفا  ف د احتذدت 

 لشد ربه اح ه فن  س  الها  لألن   ال ؾ س  االدمؾا الافنع. 
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الذذتسلل سذذؾرة ال مذذؼ لمذذ  المظذذلئف ااألسذذاار الب غنذذ   ؾزلذذ  لمذذ    -ٗ
لمذذ  سذذبن  السثذذلل: حذذيف  –لمذذؾ  الب غذذ  الث  ذذ    فشجذذد  ذذؽ لمذذؼ السلذذل ن 

"فدتبرا ا براال" ا ؾلذه:"اداا لذؾ تذدهؽ فنذدهشؾل" السفلؾل فن  ؾله تللل 
االت داؼ اال دؼ فن  ؾله:"اال مؼ ا ل ادظاال" اإيثلر التلبنا لللجسم  انسسن  

كسل -ا  سنسل فن  ر  حاحلب الجش  -االتهكند كثناا بذ )إل( ابلسسن  الجسم 
 فذذن  ؾلذذه:"اإ ػ للمذذ  نمذذ  لغذذنؼ" ا ؾلذذه :"إ ذذل بمؾ ذذلهؼ كسذذل بمؾ ذذل حاذذحلب

الجش ..." " للؾا إ ل لزللؾل" ا ؾله " للؾا سبحلل ربشل إ ل كشل عللسنؽ" " للؾا اذل 
ا ذذد تلذذدد –ا مشذذل إ ذذل كشذذل طذذلغنؽ" "....إ ذذل إلذذ  ربشذذل راغبذذؾل" اإاجذذلز ال رذذا 

اراد  لرؾرة  محؾع  تؾننذل ل اجذلز نذذن   مذ  الستم ذن اتذؾ   لمذ  ذكذلء 
ؽ  حاا ؾل"ا ؾله "... اذل ا مشذل كسل فن  ؾله:"ب   ح -الدل ع اتلج  لمسداة

إ ل كشل طلغنؽ" ا ؾله "فمسل رحاهذل  ذللؾا إ ذل لزذللؾل" االفرذ  بذنؽ  ؾلذه تلذلل  
:"سشدذذسه لمذذ  الخاطذذؾ " ا ؾلذذه:"إ ل بمؾ ذذلهؼ كسذذل بمؾ ذذل حاذذحلب الجشذذ ...." 
ابنؽ  ؾله "ب   حؽ  حاا ؾل" ا ؾله :" لل حاسظهؼ ...." ابنؽ  ؾله :"لدذا 

ا  شهذذل" ا ؾلذذه:"إ ل إلذذ  ربشذذل راغبذذؾل" ابذذنؽ  ؾلذذه :"كذذيلػ ربشذذل حل يبذذدلشل ننذذا 
اللذذياب اللذذياب اآلنذذاة حكبذذا لذذؾ كذذل ؾا المسذذؾل" ا ؾلذذه:"إل لمست ذذنؽ لشذذد ربهذذؼ 
جشذذلت الشلذذنؼ" اانطشذذلب لذذللتماار فذذن  ؾله:"كذذيلػ اللذذياب اللذذياب.... " ا ؾلذذه 
 :"إل ربذذػ هذذؾ حلمذذؼ لسذذؽ ضذذ  لذذؽ سذذبنمه اهذذؾ حلمذذؼ لللسهتذذديؽ" اال رذذا فذذن

 ؾلذذذه :"إل لمست ذذذنؽ لشذذذد ربهذذذؼ جشذذذلت الشلذذذنؼ" ا ؾلذذذه "اغذذذداا لمذذذ  حذذذاد..." 
ا ؾلذذه:"إ ل إلذذ  ربشذذل راغبذذؾل" ا ؾلذذه:"ا ل هذذؾ إ  ذكذذا لملذذللسنؽ" اا سذذتفهل  
الت ا ا  فذن  ؾلذه:"حلؼ ح ذ  لمذؼ لذؾ  تدذبحؾل" اا سذتفهل  ان مذلر  فذن  ؾلذه 

حكسذؾل" ا ؾلذه:"ح  لمذؼ :"حفشجل  السدمسنؽ كللسجا نؽ" ا ؾلذه:" ل لمذؼ كنذف ت
لمنشذذذذل حاسذذذذلل لللغذذذذ ..." ا ؾله:"سذذذذمهؼ حيهذذذذؼ بذذذذيلػ زلذذذذنؼ" ا ؾلذذذذه:"ح  لهذذذذؼ 
لذاكلء...." االشهذذن فذذن  ؾلذذه:"ف  تظذذع السكذذيبنؽ" ا ؾلذذه:"ا  تظذذع كذذ  حذذ ف 
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ا ؾله: "فمنهتؾا  هنؽ" ااأل ا لمتهكؼ االتلجن  فن  ؾله:"سمهؼ حيهؼ بيلػ زلنؼ" 
 لذاكلئهؼ...." 

التذذبنه فذن  ؾلذه :"فهاذبحا كللرذا ؼ" ا  ؾلذه :"كذيلػ  ن :َمه علم البيا
اللذذياب...." االتذذذبنه التسثنمذذذن فذذن  ؾلذذذه :"....كسذذل بمؾ ذذذل حاذذحلب الجشذذذ ....." 
اا ستللرة الترذا حن  التبلنذ  فذن الحذاف فذن  ؾلذه :"اإ ذػ للمذ  نمذ  لغذنؼ " ا 

 ؾلذذذه   ؾلذذذه :"فهذذذؼ  ذذذؽ  غذذذا   ث مذذذؾل" االسكشنذذذ  فذذذن  ؾلذذذه :"إل كنذذذد   تذذذنؽ" ا
:"لن ل ؾ ػ لهلرلرهؼ ..." االمشلا  فن  ؾله :"سشدسه لم  الخاطؾ " ا  ؾله :"يؾ  
اكذذذف لذذؽ سذذل " االسجذذلز الساسذذ  فذذن  ؾلذذه :"نللذذل  حلرذذلرهؼ" ا  ؾلذذه :"لشبذذي 

 للللااء" 

 َمه علم البدي :
الجشذذلس الشذذل ص بذذنؽ " جشذذؾل ا سشذذؾل  اتذذدهؽ فنذذدهشؾل  اطذذلف اطذذلئف  

اا لتفلت  ؽ الغنب  إل  الخظلب فذن  ؾلذه :" ذل لمذؼ كنذف االرا ؼ النرا شهل  " 
تحكسذذؾل" ا ذذؽ الخظذذلب الذذ  الغنبذذ  فذذن  ؾلذذه :"ح  لمذذؼ كتذذلب فنذذه تدرسذذؾل ..... 
حيهؼ بذيلػ زلذنؼ" االظبذل  بذنؽ "السدذمسنؽ االسجذا نؽ" ا  ؾلذه :"ضذ  االسهتذديؽ" 

لذػ  سذل كسل كل ذا الفؾااذ  ال ال نذ   االنذ  السلشذ  لمذ  حكسذ  اجذه. إلذ  غنذا ذ
 سنجد  ال لرئ بنؽ دفتن هيا البحث الؾجن .

ابلد فهيا جهد  اهؾ جهد الس ذ  احدذبن اذد  الشنذ  اجذؾدة اللذ   احدذؽ 
الغؽ  ا ل كلل فنه  ذؽ تؾفنذ  فسشذه احذد   ا ذل كذلل فنذه  ذؽ هشذلت فسشذن ا ذؽ 
الذذذنظلل االلجمذذ   و  السدذذدد لمذذش ص االجذذلبا لم لذذ  "ا ذذؾل الحذذ  اهذذؾ يهذذد  

 الدبن "
 . مىن دمحم علي عيد /أ.د. مساعد

 م1028 - 1022  سوهاج –طهطا 
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 فٍزس ادلصادر َادلزاج 
 القزآن الرزيم كتاب اهلل ادلرىُن

   دار التااث ال لهاة.  ٜ٘ٛٔهذ    ٘ٓٗٔا ت لل ف  لمؾ  ال الل  .ٔ
 ا ا الشحل  ف  البحث الب غ    دار  هز   را الفجلل .  .ٕ
      ظبل  ا  ل  .  ٜٜٓٔهذ  ٔٔٗٔالشحؾ  ا رللد ف  .ٖ
  .  ٜٓٙٔاسلس الب غ     .ٗ
 ا للرات االتشبنهلت    كتب  ا داب.  .٘
  .  ٜٜٛٔالب غ     .ٙ
 . ٜٜٚٔالب غ  التظبن ن    لحث تا ن   ستلذ  دللد دمحم لم  لند  .ٚ
   .  ٕٗٓٓ     ٕ٘ٗٔتفدنا ابؽ كثنا  كتب  الرفل  .ٛ
 تفدنا ال اطب  السكتب  التؾفن ن .  الجل ع ألحكل  ال اال الما ؼ .ٜ

  .  ٜٓٙٔ –   ٜٓ٘ٔد ئ  ا لجلز  .ٓٔ
 راح السلل   : دار احنلء التااث اللاب .  .ٔٔ
 لاح احن  البخلرى  كتب  الظباى لمشذا االتؾز ع.  .ٕٔ
 الرلاى لم  الج لنؽ دار احنلء المتب اللابن .  .ٖٔ
 فؽ الب غ     دسد  الاسلل . .ٗٔ
   .  ٜٕٓٓ     ٕٛٓٓال ؾالد ا سلسن  لمشحؾ االراف  .٘ٔ
   .  ٜٚٛٔ –   ٕٚٚٔالمذلف  .ٙٔ
 –   ٜٚٛٔكذذذذف السلذذذل   فذذذ  الستذذذذلله السثذذذل   رسذذذلل   لجدذذذتنا   .ٚٔ
 هذ. ٛٓٗٔ

  . ٕ٘ٓٓ -هذ  ٕٙٗٔالسجم  اللمسن  لممن  الدراسلت  دؼ التفدنا  .ٛٔ
  ختلر الرحلح الستمب  الث لفن  الديشن .  .ٜٔ
  .  ٕٜٜٔلمؾ  الب غ  البنلل البداع السلل    السلجؼ السفر  ف  .ٕٓ
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  .  ٕٔٓٓالسلجؼ السفهاس  لفلب ال الل الما ؼ ال لهاة    .ٕٔ
 السلجؼ الؾجن  ازارة التابن  االتلمنؼ.  .ٕٕ
  ؽ ل غ  ال اال   دار الشهز   را الفجلل    ال لهاة.  .ٖٕ
  . ٜٓٛٔهذ    ٓٓٗٔ ؽ ل غ  الشغؼ اللاب   .ٕٗ
  شله  الفا لل ل ز ل  .  .ٕ٘
السهلرة ف  كتلب لحث اا رسلل  لمسن  ح.د  دذللد  شذ  دمحم لمذ  لنذد  .ٕٙ
ٕٕٓٔ     ٕٖٓٔ  .  

ذذل    غا ذذ  الحذذااف اللل مذذ  ا بشلهذذل ااذذنغ   .ٕٚ اسذذتلسللهل ال ال ذذن ل غن 
    . ٜٙٛٔهذ /  ٙٓٗٔ   اله لن    كتب  الشهز  هلد  لظن   ظا د/
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