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Research Summary 
 

There is a connection between “Fundamentalist Shria” and the clarification of Islam 

sources also gaining Islamic principles from the holy verses. The verses of Islam have sent 

down in Arabic language. One of the essentials of this science is Arabic language. 

Therefore, the scholars of this science paid a very close attention to the structure of words 

and vocabulary. They did a precise investigation and analysis. They have not stopped 

around those things that the scholars of “Linguistic and Rhetoric” fields have explained. 

Also, they clarified those points that have never been crossed any mind before. Moreover, 

they could give a set of subjects and precise points which now are considered as the most 

common subjects and researches in the field of linguistics. For instance, Imperative, 

Inhibition, General, Specific, Absolute, Restricted, and Circulated a Common Metaphor, 

etc. 

This research indicates some observations that even Fundamentalists have never 

thought about it in the field of “Tropes” .It explains their role in the improvement of Arabic 

language and they did doing investigations and researches. Among them, is Tropes equal to 

Metaphor or the term of Metaphor is wider? Or Tropes can be achieved by those things that 

principles of Islam put for a particular meaning? On the other hand, they also asked how 

does Fundamentalists have viewed Tropes according to letters and verbs? Did they make 

any differences between “Eloquent Simile” and “Tropes”? Finally, impacts of 

Fundamentalists on the Rhetoric and Eloquent scholars in this subject? 

 

اعمعوين ومو شمـطقي قمؾقفو مـ مبوطمٌ مل خيتص هبو اًمـحوة واًمؾغقيقن واًمبقوكققن إن ىمضقي دًٓمي إًمػوظ قمغم 

رأي،  -مع شمؼدمفؿ ومقفو-ذم اًمؼديؿ واحلديٌ، ويمون ًمألصقًمقلم إصقًمقلمسمؾ دارت طمقهلو مـوىمشوت ، حسىوم

اًمتل هل جمول سمحثفؿ  وشمـووًمقهو سموًمبحٌ واًمتحؾقؾ، ويمون اقمتـوء إصقًمقلم سموًمؾغي كوسمعًو مـ قمؾؿفؿ سملن اًمعؾقم اًمنمقمقي

إٓ أن ضمفقد إصقًمقلم ذم قمرسمقي، وًمـ يستؽؿؾ اعمرء ظمالل آؾمتؼالل سموًمـظر ومقفو مو مل يؽـ ريوكًو مـ اًمـحق واًمؾغي، 

ومقام أهمػؾ قمـفو  سمؾ يمون مـصبوً  ،ـتحك ويؼصد ذم ومـ اًمؾغي قمغم طمد شمعبػم إموم احلرملمًمام يُ  هذا اًمصدد مل شمؽـ شمرديداً 

ٍ قمـ آهتامم سموًمؾغي مـ ًمدن إصقًمقلم أن وصؾقا إمم شمؼديؿ سمحقث ذم اًمؾغي شمعد اًمققم مـ صؿقؿ وىمد كت. اًمؾغقيقن

ومقام يتصؾ سموٓؾمتعورة،  إصقلاًمبحٌ اًمؾغقي احلديٌ، وىمد ؾمجؾً هـو سمعض اعمالطمظوت اًمتل ومطـ إًمقفو قمؾامء 

مـ ذًمؽ: آؾمتعورة هؾ هل شمرادف  وودورهؿ ذم كؿق اًمؾغي اًمعرسمقي وشمقؾمعفمقوحًو مدى اًمتػوهتؿ إمم هذه اًمؼضقي 

ويمقػ قمرض إصقًمققن وىمقع آؾمتعورة ذم اًمػعؾ وهؾ دمري آؾمتعورة ذم إًمػوظ اًمنمقمقي؟ اعمجوز أم أظمص مـف؟ 

 صمور اعمؽمشمبي قمغم ذًمؽ. أمو سموًمتبعقي وسمغػم اًمتبعقي؟ ومو مقىمػ إصقًمقلم مـ اًمتؿققز سملم آؾمتعورة واًمتشبقف اًمبؾقغ؟ و

  



 

 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

احلؿد هلل رب اًمعوعملم واًمصالة واًمسالم قمغم ظموشمؿ إكبقوء واعمرؾمؾلم، وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم، 

 واًمتوسمعلم هلؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ، وسمعد: 

ومنن ىمضقي دًٓمي إًمػوظ قمغم اعمعوين ومو شمـطقي قمؾقفو مـ مبوطمٌ مل خيتص هبو اًمـحوة واًمؾغقيقن 

ذم اًمؼديؿ واحلديٌ، ويمون ًمألصقًمقلم مع شمؼدمفؿ  إصقًمقلمىمشوت سمؾ دارت طمقهلو مـو، واًمبقوكققن ومحسى

ومقفو رأي، وشمـووًمقهو سموًمبحٌ واًمتحؾقؾ، وًمعؾفؿ أول مـ ؿمغؾ سمؿشؽؾ اًمؾػظ واعمعـك شمورخيقًو، ٓرشمبوط ذًمؽ 

سموحلؽؿ اًمذي يراد اؾمتـبوـمف وشمطبقؼف، ظمصقصًو وأن إدرايمفؿ اًمصحقح ًمطبقعي اًمؾغي سموقمتبورهو أداة ًمؾػؽر 

وموًمؾػظ ذم ، يمون سمؿثوسمي اًمؾبـي إومم ذم سمحثفؿ ًمبعض ضمقاكى ومؽرة اًمـؿق اًمؾغقي قمؼم اًمزمـ -ف اًمامدييوصقرشم

 ))وموقمؾؿ أنّ  أصقل اًمػؼف دًمقؾ اًمػؽر، وهق ظمووع ًمؾتبدل واًمتغػم، وذم ذًمؽ يؼقل اإلموم اًمغزازم: شمصقر قمؾامء

ًٓ ومـ ىمرّ  ،غرب وهق يطؾبفويمون يمؿـ اؾمتدسمر اعم ،وهؾؽ مـ ـمؾى اعمعوين مـ إًمػوظ ووعَ  يمؾ   ذم  ر اعمعوين أو

ًٓ، صمؿ شمؼقم  .(1)((ومؼد اهتدى  َ إًمػوظ  َ صمؿ أشمبع اعمعوين ،قمؼؾف ومػود هذا اًمؽالم أن اعمعوين أؾمبؼ ذم اًمػؽر أو

 إًمػوظ سمعد ذًمؽ سموًمتعبػم قمـف.

وشمؽشػ ، ەٓؾمتعورومـ سملم اعمبوطمٌ اًمتل أـمـى إصقًمققن ذم احلديٌ قمـفو مبحٌ اعمجوز وا

وأن ومفؿ مراد اًمشورع متقىمػ قمغم ومفؿ ًمغي اًمعرب ، دراؾمتفؿ ًمف قمـ إدرايمفؿ جلقاكى هومي مـ اًمتغػم اًمدٓزم

ومعرومي قمؾقمفو، ومعغم يمؾ مسؾؿ أن يتعؾؿ مـ هذه اًمؾغي مو يؼقؿ سمف ديـف، ويمون اقمتـوء إصقًمقلم سموًمؾغي كوسمعًو 

قي، وًمـ يستؽؿؾ اعمرء ظمالل آؾمتؼالل سموًمـظر ومقفو مـ قمؾؿفؿ سملن اًمعؾقم اًمنمقمقي اًمتل هل جمول سمحثفؿ قمرسم

ًمام يـتحك ويؼصد ذم  ؽـ شمرديداً شمإٓ أن ضمفقد إصقًمقلم ذم هذا اًمصدد مل مو مل يؽـ ريوكًو مـ اًمـحق واًمؾغي، 

وًمؽـ ًمام ))إذ يؼقل ذم اًمؼمهون:  ،ومقام أهمػؾ قمـفو اًمؾغقيقن ومـ اًمؾغي قمغم طمد شمعبػم إموم احلرملم سمؾ يمون مـصبوً 

يمون هذا اًمـقع ومـًو جمؿققمًو ُيـتحك ويؼصد مل يؽثر مـف إصقًمققن مع مسقس احلوضمي إًمقف، وأطموًمقا مظون احلوضمي 

قمغم ذًمؽ اًمػـ، واقمتـقا ذم ومـفؿ سمام أهمػؾف أئؿي اًمعرسمقي، واؿمتد اقمتـوؤهؿ سمذيمر مو اضمتؿع ومقف إهمػول أئؿي اًمؾسون 
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اهل، واًمعؿقم واخلصقص، وىمضويو آؾمتثـوء، ومو وفمفقر مؼصد اًمنمع، وهذا يموًمؽالم قمغم إوامر واًمـق

 .(1)((يتصؾ هبذه إسمقاب، وٓ يذيمرون مو يـصف أهؾ اًمؾسون إٓ قمغم ىمدر احلوضمي اًمامؾمي اًمتل ٓ قمدول قمـفو

وىمد كتٍ قمـ آهتامم سموًمؾغي مـ ًمدن إصقًمقلم أن وصؾقا إمم شمؼديؿ سمحقث ذم اًمؾغي شمعد اًمققم مـ 

ٌ، كحق مبحٌ مبدأ اًمؾغوت، واًمؼقوس، واحلؼقؼي واعمجوز، وآؾمتعورة، صؿقؿ اًمبحٌ اًمؾغقي احلدي

وإن مبوطمٌ قمؾؿ اًمبقون مـ أهؿ اعمبوطمٌ اًمتل اطمتوج إًمقفو  واًمتلويؾ، ومضالً قمام ىمدمقه ذم مبوطمٌ اًمدًٓمي،

وكؿق  ،وهق )آؾمتعورة( ،قمؾؿ اًمبقون ئٕهؿ دقموئؿ ومبود-هلذه إمهقي اًمؽؼمى اً اًمعؾامء ذم يمؾ اًمعؾقم، وكظر

وهق مو  ،هؾ اًمؾغيأ ًمقفو إوذيمر معون ـمريػي مل يتطرق  ،صقًمقلم ذم شمدىمقؼوشمقؾمع مسوئؾفو يمعودة إ ،مبوطمثفو

، ومقام إصقلؾمـسجؾ هـو سمعض اعمالطمظوت اًمتل ومطـ إًمقفو قمؾامء  -هبوجًمقف اًمسبؽل ذم مؼدمي اإلإؿمور أ

مـ ذًمؽ:  ؿ ذم كؿق اًمؾغي اًمعرسمقي وشمقؾمعفو.ودورهيتصؾ سموٓؾمتعورة، مبقـًو مدى اًمتػوهتؿ إمم هذه اًمؼضقي، 

ويمقػ قمرض وهؾ دمري آؾمتعورة ذم إًمػوظ اًمنمقمقي؟ آؾمتعورة هؾ هل شمرادف اعمجوز أم أظمص مـف؟ 

إصقًمققن وىمقع آؾمتعورة ذم اًمػعؾ سموًمتبعقي وسمغػم اًمتبعقي؟ ومو مقىمػ إصقًمقلم مـ اًمتؿققز سملم آؾمتعورة 

ـوول ذم ـتاًمتل اكػرد هبو إصقًمققن، ؾم اعمسوئؾمـ  وهمػمهوصمور اعمؽمشمبي قمغم ذًمؽ؟ هذا واًمتشبقف اًمبؾقغ؟ وأ

 مـ شمؾؽؿ اعمسوئؾ سموًمبحٌ وسموظمتصور. هذه اًمدراؾمي اًمعؾؿقي سمعضوً 

 

قمروًو  وئؾمـفجًو معقوريًو، إذ ىمومو سمعرض اعمس -اًمدراؾمي هذم هذ-ويمون اعمـفٍ اًمذي ؾمؾؽف اًمبوطمثون

وشمقضمقفوهتام، مع ذيمر اعمـوىمشوت إذا وضمدت، وسمقون كؼوط اًمتالىمل  ئفامسملم آرا مؼوركوً  ،سمالهمقًو وأصقًمقوً 

مـ طمقٌ شمطقر اًمدٓٓت، وشمرشمى أصمور قمغم اًمبالهملم، مـفٍ وآظمتالف، ومو يؿتوز سمف مـفٍ إصقًمقلم قمـ 

ػسػم اًمؼدموء ...يمام اقمتؿدكو قمغم اعمـفٍ اًمقصػل: إذ ىمؿـو سمتقوقح اعمصطؾحوت وسمقوهنو، وشماعمسوئؾ اًمبقوكقي،

 واعمحدصملم هلو مـ قمؾامء اًمبالهمي وإصقًمقلم. 

مع اإلومودة مـ  ،واًمرضمقع إمم أمفوت اعمصودر ًمؽال اعمـفجلم ،إىمقال إمم أصحوهبو وعزسميمام ىمؿـو 

اًمعـويي سمجقهر اًمبحٌ  ـوشمرمجي إقمالم ًمشفرة أهمؾبفؿ، وىمصدًا ًمالظمتصور، إذ أوًمق ـوحتوؿمق. واعمصودر اعمعوسة

  .اعمتعؾؼ سموعمقوقع
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اعمبحٌ إول: يمؤيت:  ،وظمومتي ،وصمالصمي مبوطمٌ ،تـووًمف ذم مؼدميكأن  واىمتضً ـمبقعي اًمبحٌ

اعمبحٌ اًمثوين: اًمػرق سملم اًمتشبقف اًمبؾقغ وآؾمتعورة سملم اًمبقوكقلم  آؾمتعورة سملم اًمبقوكقلم وإصقًمقلم.

 ؾمتعورة اًمتبعقي سملم إصقًمقلم واًمبقوكقلم. اخلومتي وشمضؿـً أهؿ اًمـتوئٍ.آوإصقًمقلم. اعمبحٌ اًمثوًمٌ: 

 ومـ أهؿ أهداف اًمدراؾمي:

إسمراز ضمفقد إصقًمقلم ذم جموٓت اًمؾغي، وإسمراز دور أصقل اًمػؼف وأمهقتف سمبقون أصمره قمغم اًمعؾقم ــ 1

سمحقث ذم اًمؾغي شمعد اًمققم مـ ومؼد وصؾقا إمم شمؼديؿ ، إظمرى وإدرايمفؿ جلقاكى هومي مـ اًمتغػم اًمدٓزم

سمؾ  ،ًمام يـتحك ويؼصد ذم ومـ اًمؾغي ؽـ شمرديداً شمذم هذا اًمصدد مل  ، وأن ضمفقدهؿصؿقؿ اًمبحٌ اًمؾغقي احلديٌ

 أهمػؾ قمـف اًمؾغقيقن. موقمغم  يمون مـصبوً 

سملم اعمـفجلم يؽشػ قمـ  مؼوركوً  ــ اعمؼوركي سملم مـفٍ إصقًمقلم واًمبقوكقلم ذم مبوطمٌ آؾمتعورة، قمرووً 2

عمسوت اًمتالىمل وآظمتالف سملم يمال اعمـفجلم  واوعوً  ،ظمتالف سملم اعمدرؾمتلممقاىمع آشمػوق وكؼوط آ

 ومقزاهتام سموًمرضمقع امم أمفوت اعمصودر.

سمام يعطل اًمدارس هلو اًمتصقر  ،وحتديد اخلققط اعمتالصؼي سمقـفو ،سملم اًمعؾقم اعمعرذمــ اإلطموـمي  سموًمتشوسمؽ 3

 ذم اعمتؽومؾ عمسوئؾفو.اعمعر

  



 

 

 اًمؽالم ذم هذا اعمبحٌ يؽقن مـ ظمالل إمقر أشمقي:

 : آؾمتعورة ًمغي:أوًٓ 

أي ـمؾبف قموريي، واًمعوريي ـمؾى رء مو  ،مـ ىمقهلؿ: اؾمتعور اًماملٌة إن يمؾؿي )آؾمتعورة(: ملظمقذ

مو دون مؼوسمؾ، قمغم أن يسؽمده اعمستعػم قمـد اكتفوء اعمدة اعمؿـقطمي ًمف، أو قمـد اًمطؾى، ىمول اسمـ  ًمالكتػوع سمف زمـوً 

 .(1)مـظقر: ))واؾْمَتعوَره اًمٌمَء واؾْمَتعوَره ِمـُْف: ـَمَؾَى ِمـُْف َأن ُيِعػَمه إِّيوه((

 :آؾمتعورة ذم اصطالح اًمبالهمقلم: صموكقوً 

 شمؼتيض أن أىمسؿف قمغم مرطمؾتلم: ًمالؾمتعورةصطالطمل ـمبقعي اًمبحٌ آ

 .هـ(471)ت اجلرضموين قمبداًمؼوهرــ آؾمتعورة ىمبؾ قمٍم اًمشقخ 1

 اجلرضموين.  اًمؼوهرآؾمتعورة سمعد قمٍم اًمشقخ قمبد  ــ2

 آؾمتعورة ىمبؾ قمٍم اًمشقخ قمبداًمؼوهر اجلرضموين:

إكقاع اعمجوزيي يمؾفو، مـ راضمع آصمور رواد اًمـؼد واًمبالهمي يرى أهنؿ يموكقا يطؾؼقن اؾمؿ آؾمتعورة قمغم 

صطالطمل اًمذي آًمً إًمقف يمؾؿي )اعمجوز( يتػؼ واعمعـك آ وأهنؿ يموكقا يستعؿؾقن يمؾؿي )آؾمتعورة( اؾمتعامًٓ 

 سمؾ إهنو ًمتسع معـك اًمؽـويي، ومـ همٓء اًمرواد قمغم ؾمبقؾ اعمثول ٓ احلٍم: ،ذم اًمبالهمي متلظمراً 

 :(هـ255ت)سمق قمثامن قمؿرو اجلوطمظ أ ـ1

سمؾ إكف أطمد ممؾمز قمؾؿ اًمبقون ومػتؼ أيماممف، ويموكً  ،وًمف ذم مبوطمٌ آؾمتعورة واعمجوز ىمدم راؾمخي 

ويشػم إمم  ،إذ مل يٍمح سمـقع مـف، سمقد أكف جيـح إمم رء مـ اًمتجديد ،سمقضمف قموم اعمجوزعمحوشمف شمدور طمقل 

ۆئ   وئ ۇئ ۇئچاهلل قمز وضمؾ:وحيوول ذيمر أهؿ مؼقموهتو مـفو: شمعؾقؼف قمغم ىمقل  ،آؾمتعورة إؿمورة سحيي

واخلزكي: احلػظي. وضمفـؿ ٓ يضقع مـفو رء )) .(2)چۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

 .(3)(ومقحػظ وٓ خيتور دظمقهلو إكسون ومقؿـع مـفو، وًمؽـ ًمام ىمومً اعمالئؽي مؼوم احلوومظ اخلوزن ؾمؿقً سمف(

 ؼ قمغم ىمقل اًمزاضمر:وقمؾّ 
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 شمبؽل قمغم قمراصفو قمقـوهو     شمغشوهووـمػؼً ؾمحوسمي 

)وـمػؼً، يعـل فمؾً. شمبؽل قمغم قمراصفو قمقـوهو، قمقـوهو هو هـو ًمؾسحوب. وضمعؾ اعمطر سمؽوء مـ )

وإومصوطمف قمـ آؾمتعورة هـو  .(1)((اًمسحوب قمغم ـمريؼ آؾمتعورة، وشمسؿقي اًمٌمء سموؾمؿ همػمه إذا ىموم مؼومف

دًمقؾ قمغم أكف أراد مـ حتؾقؾف ًمميي اًمؽريؿي شمشبقف اعمالئؽي سموخلزكي قمغم ـمريؼ آؾمتعورة اًمتل سح هبو هـو، 

ؾمتعورة وحتديده هلو سملن يؼقم اًمٌمء مؼوم اًمٌمء يظفر سمجالء: أن اجلوطمظ يطؾؼ يمؾؿي آؾمتعورة قمغم ومتثقؾف ًمال

 :فموهرهو، ؾمقاء أيموكً شمؾؽ اًمـصقص ىموئؿي قمغم اعمشوهبي أو مل شمؽـ يمذًمؽاًمـصقص اًمتل حتؿؾ قمغم ظمالف 

مـ أريمون آؾمتعورة وهق اًمـؼؾ، أمو كقع اًمعالىمي ومؼد شمريمفو  ٕن ىمقوم اًمٌمء مؼوم اًمٌمء ٓ يؿس إٓ ريمـوً 

توب ، وممو يعضد أن جمرد شمسؿقي اًمٌمء سموؾمؿ همػمه مؼومف يعد قمـده مـ ىمبقؾ آؾمتعورة مو ضموء ذم يممطؾؼوً 

ومـ آؾمتعورات مـ اؾمؿ اًمؽؾى ىمقل اًمّرضمؾ مـفؿ، إن أوـمـ كػسف قمغم رء: ىمد رضسمً )ىمول: ) ،احلققان

 .(2)((ضمرويت، ورضسمً قمؾقف

وسموجلؿؾي ًمؾجوطمظ يد سمقضوء ذم اًمدراؾموت اًمبقوكقي، ومـ أسمرز صقر اعمجوز اًمتل ظمؾصً ًمؾجوطمظ 

 . (3)ؾح مل يعرف ىمبؾ يمتوسموت اجلوطمظوهذا اعمصط ،شمٍمحيف سموؾمؿ آؾمتعورة حمووًمي ووع شمعريػ ًمف

 :(هـ276ت ) ــ أسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ مسؾؿ سمـ ىمتقبي اًمديـقري2

يطؾؼ اسمـ ىمتقبي ذم اًمػصؾ اًمذي قمؼده ًمؾؿجوز اؾمؿ اعمجوز قمغم اًمػصقل اًمتل حتؿؾ قمغم ظمالف فموهرهو، 

سمنمط أن يؽقن اعمسؿك  ،يطؾؼ اؾمؿ آؾمتعورة قمغم يمؾؿي مـؼقًمي مـ مسامهو اًمؼديؿ إمم مسؿك ضمديد وهق أيضوً 

)وموًمعرب شمستعػم اًمؽؾؿي ومتضعفو مؽون )اجلديد سمسبى أو ضمقار أو شمشويمؾ مـ اعمسؿك إول، ىمول اسمـ ىمتقبي: 

ٕكف يؽقن  :قؼقًمقن ًمؾـبوت: كقء. ومهلو، أو مشويمالً اًمؽؾؿي، إذا يمون اعمسؿك هبو سمسبى مـ إظمرى، أو جمووراً 

 .(4)((قمـ اًمـقء قمـدهؿ

ومـ راضمع إمثؾي اًمتل ـمبؼفو قمغم آؾمتعورة يتضح ًمديف أن اسمـ ىمتقبي يمون يعرف اعمجوز سمؿعـوه اًمعوم ،  

صطالطمل اًمذي آًمً إًمقف يمؾؿي )اعمجوز( ذم يتػؼ واعمعـك آ يمؾؿي )آؾمتعورة( اؾمتعامًٓ  وأكف ىمد اؾمتعؿؾ
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، وأكف ىمد ووع يمؾؿي آؾمتعورة عمعون أوؾمع مـ اعمعوين اًمتل سمؾ إهنو ًمتسع معـك اًمؽـويي ،متلظمراً اًمبالهمي 

 . (1)اؾمتؼرت قمؾقفو قمـد اإلموم اجلرضموين

 : (هـ296ت )سمق اًمعبوس قمبداًمؾف سمـ اعمعتز أــ 3

وحتدث ومقف قمـ ؾمبع  ،وهق يمتوسمف )اًمبديع( ،ذم قمؾقم اًمبالهمي سمديعوً  مـفجقوً  وهق أول مـ صـػ يمتوسموً 

وهق آؾمتعورة، ومؼد  ،قمنمة صقرة مـ صقرهو، واعمجوز ذم سمديع اسمـ اعمعتز حمصقر ذم ًمقن واطمد ذم شمصقره

طمقٌ ىمدمفو قمغم مجقع اًمػـقن اًمسبعي قمنم اًمتل ذيمرهو  ،قمتـوء هبووأفمفر آ ،وذيمرهو قمدة مرات ،سح سموؾمؿفو

، وذيمر (2)((ًمؽؾؿي ًمٌمء مل يعرف هبو مـ رء ىمد قمرف هبو)اؾمتعورة ا)ذم سمديعف، وشمعريػ آؾمتعورة قمـده هق: 

طمسـ آؾمتعورة ووموطمشفو، ووموطمش آؾمتعورة هل: آؾمتعورة همػم  قمغميمثػًما مـ ؿمقاهدهو، وىمد ىمسؿفو 

اعمػقدة قمـد قمبد اًمؼوهر، ومنذا يمون اجلوطمظ هق أول مـ سح سموؾمؿ آؾمتعورة وقمرومفو ومنن مقًمد آؾمتعورة إكام 

 كام وشمرقمرع قمـد اسمـ اعمعتز.

 :(ـه395ت )ــ أسمق اهلالل اًمعسؽري 4

وىمد ومصؾ ذم  ،قمؾقم اًمبالهمي وشمطقرهو ذم يمتوسمف )اًمصـوقمتلم(أطمد إقمالم اًمذيـ اؾمفؿقا ذم اؾمتؼرار 

)آؾمتعورة: كؼؾ اًمعبورة قمـ مقوع اؾمتعامهلو رم أصؾ اًمؾغي إمم همػمه ًمغرض، )ومؼول:  ،آؾمتعورة وقمرومفو

وذًمؽ اًمغرض إمو أن يؽقن ذح اعمعـك وومضؾ اإلسموكي قمـف، أو شمليمقده واعمبوًمغي ومقف، أو اإلؿمورة إًمقف سموًمؼؾقؾ 

ؾمتعوري مل اًمذي يظفر مـ هذا اًمتعريػ أن اعمصطؾح آ .(3)(ػظ، أو حتسلم اعمعرض اًمذى يؼمز ومقف(مـ اًمؾ

يزل همػم حمدود سمؼقد اعمشوهبي، واًمشقاهد اًمتل محؾفو اًمعسؽري قمغم آؾمتعورة شمميمد ذًمؽ، إن قمدم اًمتحديد 

 ي إمم اًمؼرن اخلومس.ؾمتعوري أو اعمجوزي ىمد اضمتوز اًمؼرن اًمراسمع اهلجراًمذي عمسـوه ذم اعمصطؾح آ

وقمغم أي طمول ًمؼد يمون رواد اًمـؼد واًمبالهمي يطؾؼقن اؾمؿ آؾمتعورة قمغم إكقاع اعمجوزيي يمؾفو، أمو يمؾؿي 

ؾمتعووي اعمجوز ومؾؿ شمستعؿؾ ذم هذه اعمرطمؾي اًمزمـقي، وقمؾؾ اًمديمتقر مفدي اًمسومرائل اًمدواومع وراء هذه آ

. وؾمقؽقن ًمـو مع اًمديمتقر اًمسومرائل وىمػي (4)عمضؿقن اًمـؼؾ مـ يمؾؿي اعمجوز سملن يمؾؿي )آؾمتعورة( أيمثر شمقاومؼوً 

 ذم اعمبحٌ أيت إن ؿموء اهلل.
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 هـ(:471آؾمتعورة سمعد قمٍم اًمشقخ قمبد اًمؼوهر اجلرضموين )ت 

ومل يزامحف ومقف أطمد ممـ  ،مل يصؾ إًمقف أطمد ممـ ىمبؾف حيتؾ اإلموم قمبد اًمؼوهر ذم اًمبحٌ اًمبالهمل مريمزاً 

وطمسبف أكف واوُع سطَمل قمؾَؿل: اعمعوين واًمبقون، وحيسـ سمـو أن كشػم إمم أن اجلرضموين ىمد طموول ومصؾ سمعده، 

ٕن آؾمتعورة شمؼقم قمغم كؼؾ  :آؾمتعورة قمـ اعمقاوقع اًمتل رسمام شمؾتبس هبو، ومؼد ومصؾ آؾمتعورة قمـ اًمتؿثقؾ

ة: دكتزاع مـ أمقر متعدإكف يؼقم قمغم آ ،إًمػوظ مع مراقموة قمالىمي اعمشوهبي، أمو اًمتؿثقؾ ومال يؼقم قمغم اًمـؼؾ

)اقمؾؿ أن مـ اعمؼوصد اًمتل شمؼع اًمعـويي هبو أن ُكبلّم طموَل آؾمتعورة مع اًمتؿثقؾ، أهل هق قمغم اإلـمالق ): ىموئالً

ه إٓ  هو همػُم طمدِّ شمتضّؿـف وشَمت صؾ سمف؟ ومقجى أن ُكػِرد مجؾًي مـ اًمؼقل ذم  أهنوطمتك ٓ ومرق سملم اًمعبورشملم، أم طمدُّ

طموهلو َمع اًمت ؿثقؾ، ىمد مه ذم آؾمتعورة أن طمّدهو يؽقن ًمّؾػظ اًمؾُّغقي أصٌؾ، صمؿ ُيـَؼؾ قمـ ذًمؽ إصؾ قمغم 

م ذم معـك اًمتؿثقؾ، مـ أكف إصؾ ذم يمقكف َمَثالً ومتثقالً، وهق  اًمنمط اعمتؼدم، وهذا احلّد ٓ جيلء ذم اًمذي شمؼد 

ؾف ًمؽ إٓ مجؾي مـ اًمؽالم أو أيمثر، ٕكؽ ىمد دمد إًمػوظ ذم اًمتشبقف اعمـتزع مـ جمؿقع أمقر، واًمذي ٓ حيّص 

أّن آؾمتعورة جيى أن  اجلؿؾ اًمتل يعؼد مـفو ضموريي قمغم أصقهلو وطمؼوئؼفو ذم اًمؾغي. وإذا يمون إمر يمذًمؽ سمونَ 

ّح إـمالىمفو قمغم اعمراد سموًمتؿثقؾ، إذ ًمق يمون مرادكو سموٓؾمتعورة هق اعمراد سموًمتؿثقؾ ًمقضمى أن يص زائداً  شمؼقد طمؽامً 

)واقمؾؿ أن )وىمول:  ،.يمام ومصؾ اجلرضموين آؾمتعورة قمـ اًمتخققؾ(1)((ذم يمؾ رء يؼول ومقف إكف متثقؾ ومثؾ

آؾمتعورة ٓ شمدظمؾ ذم ىمبقؾ اًمتخققؾ، ٕن اعمستعػم ٓ يؼصد إمم إصمبوت معـك اًمؾػظي اعمستعورة، وإكام يعؿد إمم 

 .(2)((إصمبوت ؿمبف هـوك، ومال يؽقن خمؼمه قمغم ظمالف ظمؼمه

ًمى احلؼقؼي، إذ ذيمر: أن اًمصحقح مـ  اجلرضموينجوز ومؼد مس وأمو سمشلن متققز آؾمتعورة قمـ قمؿقم اعم

)أن شُمريَد شمشبقَف )ن ىمقام آؾمتعورة: إإذ ، (3)()أن يمّؾ اؾمتعورة جموز، وًمقس يمّؾ جموز اؾمتعورة()اًمؼضّقي ذم ذًمؽ 

 
ِ
 اًمٌمء

ِ
شب َي ودُمِْرَيف قمؾقف، وَمَتدَع أْن شُمْػصَح سموًمتشبقِف سموًمٌمء

ِ
ه اعم  .(4)((وشُمظْفَره، ودملَء إمم اؾمِؿ اعمشب ف سمِف ومتُعػِمَ

ؾمتعورة سموقمتبورات متعددة، ومؼد سمؽر شمؼسقامت قمدة ًمال واعمجوزوسمعد أن ومصؾ اجلرضموين سملم آؾمتعورة 

أو شمعدد وضمف اًمشبف وقمدم شمعدده، أو  ،قمؾقف هذه اًمتؼسقامت هل: ـمبقعي اًمـؼؾ واإلقمورة ًوآقمتبورات اًمتل ىموم

وهمػمهو مـ  ،ؾمؿقي واًمػعؾقي واحلرومقياقمتبور طمصقل اًمػوئدة مـ اًمـص أو قمدم طمصقهلو، أو قمغم أؾموس آ
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ن اًمدراؾمي اعمجوزيي ىمد سمؾغً مرطمؾي اًمـضٍ سمػضؾ مو ىمدمف إكستطقع اًمؼقل:  إذقمتبورت واًمتؼقامت، آ

وطمثلم، وإن اًمدراؾمي اعمجوزيي اًمتل ىمدمفو اجلرضموين يموكً اجلرضموين، وسمعد اجلرضموين اصطػً أىمدام اًمب

 .(1)إؾموس اًمذي سمـك قمؾقف اعمتلظمرون شمصقراهتؿ ًمؾؼضقي اعمجوزيي

 صموكقو:آؾمتعورة قمـد إصقًمقلم:

وهل: أن شمذيمر  ،ؾمبؼ أن ذيمركو أن آؾمتعورة ذم اصطالح قمؾامء اعمعوين واًمبقون قمبورة قمـ كقع مـ اعمجوز

قمغم ذًمؽ سمنصمبوشمؽ ًمؾؿشبف  دآً  ،دظمقل اعمشبف ذم ضمـس اعمشبف سمف مدقمقوً  ،أطمد ـمرذم اًمتشبقف وشمريد اًمطرف أظمر

مو خيص اعمشبف سمف، وإكام ؾمّؿقا هذا اًمـقع مـ اعمجوز اؾمتعورة ًمؾتـوؾمى سمقـف وسملم معـك آؾمتعورة ... وأن اعمجوز 

ؼؾ آؾمؿ قمـ أصؾف إمم همػمه ًمؾتشبقف سمقـفام قمغم طمد اعمبوًمغي، وًمقس يمؾ ٕهنو قمبورة قمـ ك :أقمؿ مـ آؾمتعورة

يعـل  ،جموز ًمؾتشبقف، ومال يؽقن يمؾ جموز اؾمتعورة، وًمؽـفو ذم اصطالح سمعض إصقًمقلم قمبورة قمـ مطؾؼ اعمجوز

 .(2)اعمرادف ًمف

وع اًمؾغي اًمؽالم ًمف، هـ( احلؼقؼي سمام أريد مـ اًمتؽؾؿ مو ووع وا434ف أسمق زيد اًمّدسمقّد )تومبعد أن قمر  

ٕكف ًمقس سمحؼ مـف قمغم اقمتبور اًمقوع، وًمؽـ دمقز سمف قمغم  :)مو أريد سمف همػم ذًمؽ اعمعـك)ىمول ذم شمعريػ اعمجوز: 

ـمريؼ آؾمتعورة قمـ اعمعـك إصكم هلذا اعمعـك، ويمون هذا اعمعـك قمغم اقمتبور إصؾ همػم طمؼ مـ ىمقًمؽ: طمبؽ 

 :سمؾ اًمؽمويٍ ،أي مل شمرد اًمتحؼقؼ ،ي هق معدكف، وهذا اًمققمد مـؽ جموزاً زم جموزًا، أي: سموًمؾسون دون اًمؼؾى اًمذ

يملن اًمؼوئؾ اؾمتعوره ًمؾؿعـك  ،دات ذم احلؽؿي، وهلذا ؾمؿل اعمجوز مستعوراً ٕكف سموـمؾ قمغم مو قمؾقف أصؾ اًمعِ 

 .(3)((اًمذي ىمصده ومؽسوه سمف

اعمجوز اًمتل ومصؾ ومقفو اًمبقوكققن : أن قمالىموت ًمؾؿجوز وقمؾؾ اإلموم اًمبزدوي شمقضمقففؿ شمرادف آؾمتعورة

)وـمريؼ آؾمتعورة قمـد اًمعرب آشمصول سملم )ذًمؽ سمؼقًمف:  مقوحوً  ،شمـحٍم ذم اعمشوهبي احلسقي أو اعمعـقيي

ٕن يمؾ مقضمقد مـ اًمصقر ًمف صقرة  :وذًمؽ سمطريؼلم ٓ صموًمٌ هلام: آشمصول سمقـفام صقرة أو معـك ،اًمشقئلم

 ،وًمؾشجوع أؾمد ،أمو اعمعـك ومؿثؾ ىمقهلؿ ًمؾبؾقد محور .صول سمقضمف صموًمٌومال يتصقر آشم ،ومعـك ٓ صموًمٌ هلام

 ،ىموًمقا: مو زًمـو كطل اًمسامء طمتك أشمقـويمؿ ،ٓشمصول ومشوهبي ذم اعمعـك سمقـفام، وأمو اًمصقرة ومؿثؾ شمسؿقي اعمطر ؾمامء
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 ،ء قمـدهؿوهق ؾمام ،واعمطر مـ اًمسحوب يـزل ،اعمطر ٓشمصول سمقـفام صقرة: ٕن يمؾ قمول قمـد اًمعرب ؾمامء :أي

يسؿك  ،، وهق اعمطؿئـ مـ إرض(1)چۋۋۅۅۉۉچ :ومسؿل سموؾمؿف، وىمقل اهلل قمز وضمؾ

، أي قمـبًو ٓشمصول سمقـفام (2)چۅۈٴۇۋۋچ وىمول شمعومم: .احلدث سموًمغوئط عمجوورشمف صقرة ذم اًمعودة

 . (3)((: ٕن اًمعـى مريمى سمثػؾف وموئف وىمنمهذاشموً 

وىمد شمػرع قمـ هذا اظمتالومفؿ ذم ضمقاز آؾمتعورة ذم إًمػوظ اًمنمقمقي، ومؼد طمٍم إصقًمققن مدار ضمقاز 

، واًمؼرب وآشمصول يثبً ويتحؼؼ سملم يمؾ مقضمقديـ مـ طمقٌ وضمدا، ومنن وآشمصولآؾمتعورة ذم اًمؼرب 

يتحؼؼ  وضمقدمهو ذقموً ويعتؼم سموقمتبور اًمقضمقد احلز، وإن يمون  ،يتحؼؼ آشمصول سمقـفام يمون وضمقدمهو طمسوً 

وهل ىموئؿي سمؿعـوهو متعؾؼي سملؾمبوهبو، كحق  ،آشمصول سمقـفام سموقمتبور ذًمؽ اًمقضمقد، واعمنموقموت شمقضمد ذقموً 

آشمصول ومقتحؼؼ  ،وهق اًمنماء ،وًمف ؾمبى شمعؾؼ سمف ،وطموضمزاً  ومنكف منموع ىموئؿ سمؿعـوه وهق يمقكف مطؾؼوً  ،اعمؾؽ

 سمف أي سمذًمؽ آشمصول آؾمتعورة.سمقـفو معـك وصقرة يمام ذم اعمحسقؾموت. ومصحً 

آؾمتعورة ذم إًمػوظ  وهق سمصدد مـوسة اًمؼوئؾلم سمجقاز-هـ(734يؼقل قمبداًمعزيز اًمبخوري )ت

وشمقوقح ذًمؽ أن آؾمتعورة اجلوريي سملم اًمسبى واعمسبى واًمعؾي واعمعؾقل ذم اًمنمقمقوت )): -اًمنمقمقي

ٓشمصول اًمصقري وهق معـك ىمقًمف: ومصور آشمصول ذم سموعمجوورة اًمتل سمقـفو كظػم آؾمتعورة ذم اعمحسقؾموت، ومو

اًمسبى اإلومضوء إمم اًمٌمء،  معـكاًمسبى كظػم اًمصقر ومقام حيس: ٕكف ٓ مـوؾمبي سملم اًمسبى واعمسبى معـك، إذ 

ومعـك اعمسبى ًمقس يمذًمؽ، ويمذا معـك اًمعؾي اإلجيوب واإلصمبوت، ومعـك اعمعؾقل ًمقس يمذًمؽ، ومال يؿؽـ 

معـك سمقضمف، ومؽون هذا آشمصول مـ ىمبقؾ اشمصول اعمطر سموًمسحوب، وآؾمتعورة اجلوريي ذم إصمبوت اعمـوؾمبي سمقـفام 

اعمنموقموت سموعمعـك اًمذي ذقمً ًمف كظػم آؾمتعورة ذم اعمحسقؾموت سموٓشمصول اعمعـقي. ومـظػم إومم اؾمتعورة 

اعمطر واًمسحوب ٓ اًمنماء ًمؾؿؾؽ، وًمػظ اًمعتؼ إلزاًمي مؾؽ اعمتعي، ومنهنو ضموئزة ًمالشمصول اًمصقري، يمام ذم 

سموعمعـقي، إذ ًمقس سملم معـك اًمنماء ومعـك اعمؾؽ مـوؾمبي. ويمذا سملم معـك اًمعتؼ ومعـك زوال مؾؽ اعمتعي. 

يـ مـ ذمي إمم ذمي، ومعـك اًمقيموًمي كؼؾ وٓيي  وكظػم اًمثوكقي اؾمتعورة احلقاًمي ًمؾقيموًمي، ومنن معـك احلقاًمي كؼؾ اًمد 

 . (4)()اًمتٍمف
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 ،صقرة ومعـك واعمنموع مجقعوً  اعمحسقسوطموصؾف: أن آشمصول اًمذي هق ـمريؼ آؾمتعورة يتحؼؼ ذم 

ًمام مر أن ضمقاز آؾمتعورة متقىمػ قمغم معرومي اًمطريؼ وحتؼؼف ٓ قمغم اًمتقىمقػ.  ،ومقجقز سمف آؾمتعورة ذم اًمؽؾ

ًمبعض أظمص مـ اعمجوز، يمام ويسؿك سمعضفؿ  اعمجوز اًمذي قمالىمتف اعمشوهبي اؾمتعورة، وموٓؾمتعورة قمـد هذا ا

وادقمك سمعضفؿ أن اعمجوز مـحٍم ذم اعمشوهبي، وظمص اإلموم اًمرازي آؾمتعورة سموعمتشوسمف اعمعـقي ٓ اًمصقري: 

ٕن شمسؿقي اًمٌمء سموؾمؿ مشبفف، إمو ذم اًمصقرة يمنـمالق اؾمؿ إؾمد قمغم اعمـؼقش ذم احلوئط سمصقرشمف، وإمو ذم 

اؾمؿ إؾمد قمغم اًمشجوع، ومال جيقز ذم احلؼقؼي يموؾمتعورة ًمػظ إؾمد  اعمعـك يموًمصػي اًمظوهرة ًمؾحؼقؼي، يمنـمالق

ًمؾرضمؾ إسمخر، إذ هل صػي همػم مشفقرة، وىمد اضمتؿعً اعمشوهبي ذم اًمصقرة واًمصػي اًمظوهرة معًو ذم ىمقًمف 

 . (2)، ومنن اًمعالىمي جمؿقع اًمشؽؾ واخلقار(1)چٻٻٻٻچ شمعومم:

طمتك يؽقن ًمالؾمتعورة؟ ىمول اًمسؿرىمـدي  أسمؾغواظمتؾػقا هؾ يشؽمط أن يؽقن ذًمؽ اعمعـك اعمستعور مـف 

.يمام ذـمقا ذم صحي اعمجوز (3)مـ احلـػقي ذم اعمقزان: واًمصحقح أن ذًمؽ ًمقس سمنمط، وإن يمون هق اًمغوًمى

ًمبالدة اًمتل هل صػي ذم إصؾ، يموًمشجوقمي اًمتل هل صػي مشفقرة ًمألؾمد، وا مشفقراً يمقن اعمعـك اعمجوزي 

مشفقرة ًمؾحامر، وىمول اًمزريمٌم: إىمرب أكف ٓ يشؽمط ذًمؽ طمتك شمصح شمسؿقتف أؾمدًا، وإن مل يؽـ اًمبخر صػي 

 . (4)مشفقرة ًمألؾمد

 

 صموًمثو:دراؾمي آؾمتعورة طمديثًو:

 طمديثًو جيد ادموهلم ذم اًمبحٌ آؾمتعوري: اعممًمػيمـ يؿعـ اًمـظر ذم اًمؽتى اًمبالهمقي 

ويتؿثؾ ذم اًمدراؾموت إيموديؿقي اًمتؼؾقديي اًمتل شمعرض اعمقوقع قمروًو شملرخيقًو، وًمعؾ مو  إول:آدموه 

يمتبف إؾمتوذ )ؿمقىمل وقػ( وإؾمتوذ )طمسـ طمبـؽي اعمقداين( وإؾمتوذ )ومضؾ قمبوس( يؿثؾ هذا آدموه، 

 اًمبالهمي اًمعرسمقي أن متقّز سملم واًمدراؾمي اعمجوزيي اًمتؼؾقديي شمؼقم قمغم كظريي اًمـؼؾ واًمعالىمي، وىمد ضمرت اًمعودة ذم

 اعمجوز وآؾمتعورة سمقضمقد قمالىمي اعمشوهبي ومقفو وقمدم وضمقدهو ذم أكقاع اعمجوز إظمرى.
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ومؼد ؾمؾؽف أؾموشمذة آظمرون طمووًمقا آومودة مـ اًمبالهمي إضمـبقي، وممـ يؿثؾ هذا آدموه  وآدموه اًمثوين:

ػوهقؿ واًمتؼسقامت مستعقـًو ذم وىمػتف سمرراء ومؾسػقي إؾمتوذ )مصطػك كوصػ(، إذ وىمػ وىمػي معوروي ًمتؾؽ اعم

ًٓ مـ يمؾؿي: جموز، ذًمؽ ٕن اًمؽؾؿي  قمؿقؼي، وموٕؾمتوذ مصطػك كوصػ يؿقؾ إمم اؾمتعامل يمؾؿي: آؾمتعورة، سمد

)إهنو شمتضؿـ اًمؽمك واًمـسقون واإلهمػول، قمغم طملم أن آؾمتعامل (إظمػمة مقمهي رديئي ذم اًمؾغي اًمعرسمقي ىموئالً: 

. وٓ يؿقؾ إؾمتوذ كوصػ إمم آقمتؼِود سمقضمقد مشوهبي مقوققمقي شمصؾح (1)()وري يتجوذسمف اًمضدان معوً آؾمتع

. (2)())أن هـوك شمشوهبًو ىموئاًم مقضمقدًا ىمبؾ اًمؾغي آؾمتعوريي(ًمتؿققز آؾمتعورة مـ اعمجوز، وموًمؼدموء يػؽموقن: 

)ومـ اًمقاوح أكـو ًمسـو أموم أؿمقوء (بًو، إذ يؼقل: ومفق يرى أن اعمشوهبي اعمقوققمقي ٓ وضمقد هلو ذم آؾمتعورة هموًم

شمتداقمك ٓؿمؽمايمفو ذم صػي أو صػوت، وموٓؾمتعورة سمـً احلدس، واحلدس شمعوـمػ يتجووز اعمشوهبي وٓ يتؼقد 

. ومعـك ذًمؽ أن يمؾ اًمعالىموت ٓ وضمقد هلو ذم اعمقوقع اخلورضمل إكام هل سمـً احلدس، واحلدس (3)()هبو

، ومام يؽقن قمـدك همػم متشوسمف يؽقن قمـد همػمك متشوهبًو، ومو يؽقن قمـدك قمديؿ هقمي ذم اًمػفؿ واإلدراك

اًمعالىمي يؽقن قمـد همػمك ىمقي اًمعالىمي، ومـ هـو يؿؽـ اًمؼقل: إن اًمعالىموت يمؾفو ٓ شمعدو أن شمؽقن قمـٍمًا 

 .(4)إووومقوً 

فو، ووضمف وىمد أيد سمعض دارد اًمبالهمي اًمعرسمقي يموٕؾمتوذ مفدي صوًمح اًمسومرائل أصؾ اًمػؽرة ودًمقؾ

معـك ىمدياًم إمم معـك ضمديد، وهذا آظمتقور  كجقز)أكـو (وضموهي رأي إؾمتوذ كوصػ سملن يمؾؿي )جموز( شمقطمل: 

يعـل إهمػول ضموكى حلسوب ضموكى آظمر، إذا ىمؾً: أؾمد وىمصدت اًمرضمؾ اًمشجوع، ومنكؽ مسقق ٕن شمتصقر 

كً ًمػظي جموز شمقطمل هذا أكؽ ىمد اضمتزت ًمػظ اًمرضمؾ وضمعؾً كصى قمقـقؽ اًمؾػظ إظمػم وطمده، وإن يمو

اًمقطمل ومنن يمؾؿي آؾمتعورة ًمقسً يمذًمؽ إهنو ٓ شمقطمل أكؽ سمسبقؾ اًمؽمك واإلهمػول إهنو شمقطمل سموضمتامع 

 . (5)()اعمستعور واعمستعور ًمف

هذا: وىمد طموول اًمسومرائل أن يعضد شمليقده ًمقضموهي رأي إؾمتوذ كوصػ سملن رواد اًمـؼد واًمبالهمي  يموكقا 

معؾالً  ،(6)آؾمتعورة قمغم إكقاع اعمجوزيي يمؾفو، أمو يمؾؿي: اعمجوز ومؾؿ شمستعؿؾ ذم أدسمقوهتؿيطؾؼقن اؾمؿ: 
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 اًمدواومع وراء هذه آؾمتعووي سملن يمؾؿي: آؾمتعورة أيمثر شمقاومؼًو عمضؿقن اًمـؼؾ مـ يمؾؿي: اعمجوز، معضداً 

إلقمورة كؼؾ رء مـ موًمؽ ومـ مػوهقؿ ا ،سمؿعـك اإلقمورة، شمقطمل سمصقرة مبوذة إوممشمعؾقؾف سملن اًمؽؾؿي 

 طمؼقؼل إمم ؿمخص مستعػم، أمو يمؾؿي: اعمجوز ومال شمقطمل هبذا اعمعـك سمقوقح. 

وىمد ضموكى إؾمتوذ اًمسومرائل اًمصقاب ذم شمعؾقالشمف ومعضداشمف، ٕن إـمالق رواد اًمـؼد واًمبالهمي اؾمؿ 

ـك أن دقموئؿ هذا اًمعؾؿ مل مم ـمبقعي اًمبحٌ اًمبالهمل وىمتئذ، سمؿعإؾمتعورة قمغم إكقاع اعمجوزيي يمؾفو يعقد آ

 ،سمؾ يموكً ذم مرطمؾي اًمـضقج إمم أن ضموء اًمشقخ قمبداًمؼوهر اجلرضموين ومػتؼ أيماممف ،يؽتؿؾ ومل شمستق قمغم ؾمقىمف

 وطمّد مػوهقؿف، واهلل أقمؾؿ.  ،وومتح يمـقزه

  



 

 

   

 

 

 

اعمتؽؾؿ. يؼصده هق: إحلوق أمر سملمر ذم صػي مشؽميمي سمقـفام سملداة مؾػقفمي أو مؾحقفمي ًمغرص  اًمتشبقف

ه ىمد شمذيمر مجقعفو، وىمد حيذف وضمف ؤاًمشبف، وإداة. وأضمزا ووضمفوملضمزاء اًمتشبقف أرسمعي، اعمشبف، واعمشبف سمف، 

ومقتسع هبذا مقدان اًمتخققؾ  ،واعمشبف سمفاًمشبف أو إداة، وىمد حيذف مع إداة وضمف اًمشبف، ويبؼك يمؾ مـ اعمشبف 

، وطمذف وضمف اًمشبف أموم اًمعؼؾ وشمتضوقمػ اعمبوًمغي: ٕن طمذف أداة اًمتشبقف أومود أن اعمشبف قملم اعمشبف سمف إدقموءً 

وًمذا أـمؾؼ اًمبقوكققن قمغم هذا اًمتشبقف اؾمؿ اًمتشبقف اًمبؾقغ، وىمد  ،جيعؾ اًمـػس شمذهى يمؾ مذهى ذم شمؼدير اًمقضمف

وًمؽـ ٓ جيري اؾمؿ اعمشبف سمف قمغم اعمشبف، إذ  ،اة واًمقضمف ذم احلذف ويبؼك اعمشبف سمف ومؼطيؾحؼ اعمشبف سموٕد

. ويمام ذم ىمقل قمؿران سمـ (1)چٹٹ ٿٿٿٹچ يمام ذم ىمقًمف شمعومم:، مـقيوً  يؽقن اعمشبف مؼدراً 

 طمطون:

 .(2)وء شمـػر مـ صػػم اًمصوومروذم احلروب كعومي     ومتخَ  أؾمد قمكمٌ 

وشمؼديره: )هؿ صؿ سمؽؿ قمؿك(، و)هق أؾمد( ذم وىمً اًمسؾؿ،  ،واًمبقًومؼد طمذف اعمشبف ذم أيي 

سمخالف طمذف اعمشبف  ،ىمقة اعمبوًمغي، وٓ يغػم مـ مرشمبي اًمتشبقف ذمواحلذف قمغم شمؼدير اعمشبف وإرادشمف ٓ يمصمر 

ومنكف يمصمر ويغػم جمرى اًمؽالم، وختتؾػ صقوهمي  (،يمؾؿً أؾمداً ) كحق: ،وكسقوكف وإضمراء اؾمؿ اعمشبف سمف قمؾقف

 جلؿؾي اًمتل اؿمتؿؾً قمغم اًمتشبقف اًمبؾقغ.  ا

 ذًمؽ قمغم وضمفلم:مو هق ًمف عمشوهبي سمقـفام يمون  همػمه قمغم ؤوىمد ذيمر اًمبالهمققن أن آؾمؿ إذا ىمصد إضمرا

، أي (وردكو سمحراً )، وؿمجوقموً  أي رضمالً  (ًمؼقً أؾمداً )يمؼقًمؽ:  ،أن ٓ يؽقن اعمشبف مذيمقراً  أطمدمهو:

 اؾمتعورة ٓ شمشبقف.، ومال ظمالف ذم أن هذا يمريامً 

، أو ذم (زيد أؾمد)قمـ اعمشبف كحق  ، وموؾمؿ اعمشبف سمف إن يمون ظمؼماً ، أو مؼدراً ن يؽقن اعمشبف مذيمقراً أ: اًمثوين

قمؾؿً : )واخلؼم مػعقًملم كحق أ مـ إومعول اًمتل شمـصى اعمبتد ًمػعؾطمؽؿ اخلؼم سملن يؼع اًمطرومون مػعقًملم 

سمحر، ويملكف  إن حمؿداً )كحق:  ،نلو يمأ ، أو يؼع اًمطرومون معؿقزم إن (ورأيتف سمدراً  ،وظمؾتف سمحراً  ،أؾمداً  حمؿداً 

ًٓ أ، (ؾمدأ ، أو (مررت سمزيد إؾمد)، أو صػي كحق: (، ومه ؾمقػوً أىمبؾ حمؿد سمدراً )كحق:  ،و يؼع اعمشبف سمف طمو

 : ىمقل اًمشوقمر كحق مضووموً 
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ٌُ سموًمغصقن   لم اًمامءإصقؾ قمغم جُل  وىمد ضمرى       ذهُى واًمريُح شمعب

اًمبالهمقلم يرون أكف مل خيرج مـ دائرة  ومجؿفقر ،ظمتؾػ اًمبالهمققن ذم هذا اًمـقع مـ اًمتشبقف اًمبؾقغاوىمد 

ودقمقى آحتود سملم اعمشبف واعمشبف سمف، وموٕصح أكف  ،ًمام ومقف مـ ىمقة اعمبوًمغي ،واًمبعض يرى أكف اؾمتعورة ،اًمتشبقف

إلصمبوت معـوه ًمام ضمرى  ٕن اؾمؿ اعمشبف سمف إذا وىمع هذه اعمقاىمع يمون اًمؽالم مقوققموً  :ٓ اؾمتعورة يسؿك شمشبقفوً 

، ومصقغ اًمؽالم ذم اًمظوهر إلصمبوت معـك إؾمد قمغم زيد وهق ممتـع قمغم (زيد أؾمد)ذا ىمؾً: نقمؾقف أو كػقف قمـف، وم

ون اًمؽالم إلصمبوت ؿمبفف مـ يم (زيد أؾمد)ذا امتـع إصمبوت معـك اخلؼم أو مو ذم طمؽؿف ًمام ىمبؾف مثؾ: إاحلؼقؼي، و

 . (1)وهذا ظمؾقؼ سملن يسؿك شمشبقفوً  ،إلطمداث اًمتشبقف ؾمؿ مقوققموً ومقؽقن آ ،اجلـس

يً أكحق: )ر كحق : )سمدا زم أؾمد(، أو مػعقًٓ  كحق : )إؾمد مؼبؾ(، أو وموقمالً ؾمؿ مبتداً أمو إذا وىمع آ

إًمقف كحق: )يو اسمـ اًمؼؿر( وموًمؽالم مقوقع إلصمبوت احلؽؿ  أو مضووموً كحق: )مررت سملؾمد(،  ( أو جمروراً أؾمداً 

ومؽماق ؾمتعورة ٓ ًمؾتشبقف، وإذا اومؽمىمو هذا آومقؽقن صقغ اًمؽميمقى ًمال ،وًمقس إلصمبوت معـك إؾمد ،ًمألؾمد

ظمتالف احلؽؿ ومقفام واًمصػي ذم اًمعبورة ٓ و كػصؾ سملم اخلؼميمام أكّ  ،واًمعبورة صطالحجيى أن كػرق سمقـفام ذم آ

وا ىمد صمبً واؾمتؼر. واًمذيـ قمدّ  سملمرواًمصػي: شمبقلم وشمقوقح وختصقص  ،اخلؼم: إصمبوت ذم اًمقىمً ًمؾؿعـكسملن 

طمقٌ مل شمؽـ معومل اًمتشبقف وآؾمتعورة ىمد  ،اًمتشبقف اًمبؾقغ مـ آؾمتعورة مـ اًمبالهمقلم معظؿفؿ مـ اعمتؼدملم

يطؾؼقن اًمتشبقف قمغم سمعض أمثؾي  ووحً سمعد، وًمذا كجدهؿ يطؾؼقن آؾمتعورة قمغم سمعض ؿمقاهد اًمتشبقف، يمام

 آؾمتعورة.

اًمعبورة قمغم همػم مو ووعً ًمف ذم أصؾ اًمؾغي قمغم  شمعؾقؼف آؾمتعورة سملهنو: هــ( يعرّ 368وموًمرموين )ت  

ضمفي اًمـؼؾ ًمإلسموكي. صمؿ يػرق سمقـفو وسملم اًمتشبقف سملن اًمتشبقف: مو يمون سملداة مذيمقرة ذم اًمؽالم، وآؾمتعورة ًمقسً 

ؾقؼ اًمعبورة قمغم همػم ع)آؾمتعورة شم)يؼقل اًمرموين:  ،وهق هبذا جيعؾ اًمتشبقف اًمذي ـمقيً أداشمف اؾمتعورة ،يمذًمؽ

-مو ووعً ًمف ذم أصؾ اًمؾغي قمغم ضمفي اًمـؼؾ ًمإلسموكي. واًمػرق سملم آؾمتعورة واًمتشبقف: أن مو يمون مـ اًمتشبقف

ٕن خمرج  :ل، وًمقس يمذًمؽ آؾمتعورةومفق قمغم أصؾف، مل يغػم قمـف ذم آؾمتعام -سملداة اًمتشبقف ذم اًمؽالم

ومستعور ًمف،  ،آؾمتعورة خمرج مو اًمعبورة ًمقسً ًمف ذم أصؾ اًمؾغي. ويمؾ اؾمتعورة ومال سمد ومقفو مـ أؿمقوء: مستعور

ومستعور مـف. وموًمؾػظ اعمستعور ىمد كؼؾ قمـ أصؾ إمم ومرع ًمؾبقون. ويمؾ اؾمتعورة سمؾقغي ومفل مجع سملم ؿمقئلم سمؿعـك 
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قون أطمدمهو سمؤظمر يموًمتشبقف، إٓ أكف سمـؼؾ اًمؽؾؿي واًمتشبقف سملداشمف اًمداًمي قمؾقف ذم مشؽمك سمقـفام يؽسى سم

 . (1)((اًمؾغي

هـ( ذم شمػريؼف سملم احلؼقؼي واعمجوز يؼقل: )احلؼقؼي: مو أىمر ذم آؾمتعامل قمغم 392وهذا اسمـ ضمـل )ت

قمـ احلؼقؼي عمعوٍن صمالصمي، وهل: أصؾ ووعف ذم اًمؾغي، واعمجوز: مو يمون سمضد ذًمؽ. وإكام يؼع اعمجوز ويعدل إًمقف 

. وذم مثول ؾموىمف سمعد ذًمؽ (2)واًمتشبقف. ومنن قمدم هذه إوصوف يموكً احلؼقؼي اًمبتي( ،واًمتقيمقد ،آشمسوع

. وموعمثول ()ومؿـ ذًمؽ ىمقل اًمـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم اًمػرس: هق سمحر()يقوح هذه إوصوف إذ يؼقل: 

سمؾ هق طمؼقؼي سموًمـسبي ًمام اؾمتؼر قمؾقف إمر قمـد قمؾامء اًمبقون سمؾ هق  ،اًمذي ؾموىمف اسمـ ضمـل )هق سمحر( ًمقس جموزاً 

 شمشبقف سمؾقغ.

هـ(: ومبعد أن قمرض ىمضقي أسمؾغقي اعمجوز مـ احلؼقؼي أدرج اًمتشبقف ذم 456واسمـ رؿمقؼ اًمؼػمواين )ت

وز، إٓ )ومصور اًمتشبقف وآؾمتعورة وهمػممهو مـ حموؾمـ اًمؽالم داظمؾي حتً اعمج)إذ يؼقل:  ،وؿـ أىمسوم اعمجوز

 . (3)(وذًمؽ أن يسؿك اًمٌمء سموؾمؿ مو ىمورسمف أو يمون مـف ؾمبى(، أهنؿ ظمصقا سمف أقمـل اؾمؿ اعمجوز سموسمًو سمعقـف

ومؼد وؾمع اسمـ رؿمقؼ ذم معـك اعمجوز، إذ أدظمؾ اًمتشبقف مع  ،وهذا أمر همػم مسؾؿ سمف قمـد اًمبقوكقلم

سمؾ وأدظمؾ همػم اًمتشبقف وهمػم آؾمتعورة ذم دائرة اعمجوز ومل يبلم مؼصقده مـ همػممهو، إٓ أكف  ،آؾمتعورة

 .(4)(()إٓ أهنؿ ظمصقا سمف أقمـل اؾمؿ اعمجوز سموسمًو سمعقـف)ًمقتبع رأي اًمسوسمؼلم اًمذي أؿمور إًمقف سمؼقًمف:  اكعطػ أظمػماً 

مـ أسمرز مبوطمٌ اعمجوز قمـد  وًمعؾ ،هـ(366وىمد شمصدى هلذا اخلؾط قمكم سمـ قمبد اًمعزيز اجلرضموين )ت

وسملم مو يشبف هبو  وواًمػرق سمقـف ،وحتديدهو ،وحتؾقؾفو ،ومؼد أوموض ذم ذيمرهو ،اًمؼويض اجلرضموين سمحٌ آؾمتعورة

ؾمتعورة أصوب ًمال ويضع طمداً  ،يبلم ومقفو اًمػرق سملم آؾمتعورة واًمتشبقف ،صمؿ يؼػ وىمػي كوىمدة ،مـ ومـقن سمالهمقي

ضموَء مـ هذا اًمبوب مو يظـّف اًمـوس اؾمتعورًة وهق شمشبقف أو مثَؾ: ومؼد رأيً  )ورسمام)ويؼقل:  ،ومقف يمؾ اإلصوسمي

 سمعض أهؾ إدب ذيمر أكقاقمًو مـ آؾمتعورة قمّد ومقفو ىمقل أيب كقاس:

ًَ قِمـوكف اكٍمومو  واحلىُّ فمْفٌر أكً رايمُبف      ومنذا سوم

أو احلى يمظْفر شُمديره يمقػ  رى هذا ومو أؿمبَفف اؾمتعورة، وإكام معـك اًمبقً أن احلى مثؾ فمْفر،ـو كوًمس

ًَ قِمـوكف: ومفق إّمو رضب مثَؾ أو شمشبقف رء سمٌمء ًَ إذا مؾؽ وإكام آؾمتعورة مو ايمتُِػل ومقفو سموٓؾمؿ اعمستعور  ،ؿمئ
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َبف، ومـوؾمبُي اعمستعور ًمف ًمؾؿستعور  قمـ إصؾ، وكؼؾً اًمعبورة ومجعؾً ذم مؽون همػمهو. وماليُمفو شمؼريى اًمش 

 .(1)((عمعـك: طمتك ٓ يقضمد سمقـفام مـوومرة، وٓ يتبلم ذم أطمدمهو إقمراض قمـ أظمرمـف، وامتزاُج اًمؾػظ سمو

هلذا اًمػرق اًمدىمقؼ سملم آؾمتعورة واًمتشبقف اًمبؾقغ، وهق ذم يمالمف  وشمـبفواًمؼويض اجلرضموين هق أول مـ كبف 

 أكػ ذيمره يؼرر قمدة طمؼوئؼ:

 قف قمغم أكف شمشبقف، وًمقس اؾمتعورة.اؾمتعورًة، واًمتـب اعمذيمقرىمقل أيب كقاس  ــ رد ظمطل مـ قمدّ 1

 وسملم آؾمتعورة وهل جموز ًمغقي . ًمغقييــ اًمتػرىمي سملم اًمتشبقف وهق طمؼقؼي 2

 ،ــ آؾمتعورة ٓ جيؿع ومقفو سملم ـمرذم اًمتشبقف سمؾ ٓ سمد ومقفو مـ إطمالل اعمشبف سمف حمؾ اعمشبف سمعد طمذومف3

 .(2)ويستغـك سموعمستعور مـف قمـ اعمستعور ًمف

ذم اًمػرق سملم اًمتشبقف اًمبؾقغ  وقمؼد ومصالً ،قمبداًمؼوهر اجلرضموين ذم هذه اخلالوموتوىمد كظر اًمشقخ 

)اقمؾؿ أن ): واؾمتطوع أن يضع وقاسمط دىمقؼي عمػفقم آؾمتعورة واًمتشبقف وومروىمو يػرق سمقـفام ىموئالً ،وآؾمتعورة

 ًمقضمفلم: آؾمؿ إذا ىُمصد إضمراُؤه قمغم همػم مو هق ًمف عمشوهبي سمقـفام، يمون ذًمؽ قمغم مو مه مـ ا

، أطمدمهو ٓ ُيعَؾؿ مـ فموهر احلول أكؽ أردشمف، وذًمؽ أن شمؼقل:  طمتك: أن شُمسؼط ذيمر اعمشب ف مـ اًمبَلْمِ

)قمـ ً ًمـو فمبقي( ، وأكً شمريد امرأة، و)وردكو سمحرًا( وأكً شمريد اعمؿدوح، وملكً ذم هذا اًمـحق مـ اًمؽالم إّكام 

أصؾ اًمؾغي، سمدًمقؾ احلول، أو إومصوح اعمؼول سمعد اًمسمال، أو شمعرف أن اعمتؽؾؿ مل ُيرد مو آؾمُؿ مقوقٌع ًمف ذم 

 ... وًمذًمؽ دمد اًمٌمَء يؾتبس مـف طَمت ك قمغم أهؾ اعمعرومي،...،سمػحَقى اًمؽالم ومو يتؾقه مـ إوصوف

هذا اًمرضمؾ )، و(هـٌد سمدر)و (زيٌد أؾمد) :أن شمذيمر يمؾ  واطمٍد مـ اعمشب ف واعمشب ف سمف ومتؼقل واًمقضمف اًمثوين:

ب (شمراه ؾمقٌػ صورٌم قمغم أقمدائؽاًمذي  ًُ ذيمرُت ومقام شمؼّدم، أن ذم إـمالق آؾمتعورة قمغم هذا اًمَّض  ، وىمد يمـ

اًمثوين سمعض اًمشبفي، ووقمدشُمؽ يمالمًو جيلء ذم ذًمؽ، وهذا مقوُعف. اقمؾؿ أّن اًمقضمَف اًمذي يؼتضقف اًمؼقوس، 

، وًمؽـ (هـد سمدرٌ )و (زيد أؾَمدٌ )ىمقًمـو:  وقمؾقف يدّل يمالم اًمؼويض ذم اًمقؾموـمي، أن ٓ شُمطَْؾؼ آؾمتعورة قمغم كحق

، مل شمُؼْؾ: اؾمتعور ًمف اؾمؿ إؾمد، وًمؽـ شمؼقل: ؿَمب فف سموٕؾمد، وشمؼقل ذم (هق أؾمدٌ )شمؼقل: هق شمشبقف، وإذا ىمول: 

 . (3)((إول: إكف اؾمتعورة ٓ شمتقىمػ ومقف وٓ شمتحوؿمك اًمبتّيَ 

، إكف أراد (زيد أؾمد) :ومؼؾ ذم ىمقًمؽ ومؽذًمؽ ومنن ىمؾً:).. : )ىموئالًاجلرضموين قمبد اًمؼوهر  اًمشقخويتسوئؾ 

زيد )، يمام شمؼقل: (زيد أؾمد)شمشبقفف سموٕؾمد، وملضمَرى اؾمؿف قمؾقف، أٓ شمرى أكؽ ذيمرشمف سمؾػظ اًمت ـؽػم ومؼؾً: 
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، ومام اًمػْرُق سملم احلوًملم، وىمد ضمرى آؾمؿ ذم يمؾ واطمد مـفام قمغم اعمشب ف. وموجلقاب أن اًمػرق (واطمد مـ إؾمقد

ـّمرطمتف، وضمعؾتف يملن ًمقس هق سموؾمؿ ًمف، وضمعؾً أاًمؼسؿ إول آؾمَؿ إصكم  قمـف و ذمسملّمٌ وهق: أكؽ قمزًمً 

ّيًو ذم كػسؽ مؽـقكًو ذم وؿػمك، وصور ذم اًمثويَن هق اًمقاىمَع قمؾقف واعمتـوِوَل ًمف، ومصور ىمصُدك اًمتشبقَف أمرًا مطق

َؼُف اًمقهؿُ  -فموهر احلول وصقرة اًمؽالم وكِْصَبتف، يملكف اًمٌمء اًمذي ُووع ًمف آؾمؿ ذم اًمؾغي وشُمُصّقر  -إن شَمَعؾ 

هؿ يمقَكُف  :يمذًمؽ، وًمقس يمذًمؽ اًمؼسؿ اًمثوين ٕكؽ ىمد ّسطمً ومقف سمذيمر اعمشب ف، وذيمُرك ًمف سحيًو يلسَمك أن شَمتق 

اؾمتحول  (هذا اًمرضمؾ ؾمقػ صورٌم قمغم إقمداء)و (،زيد أؾمدٌ )س اعمشب ف سمف، وإذا ؾمؿع اًمسومع ىمقًمؽ: مـ ضمـ

ـّ  طمً ًمف سمذيمر زيدٍ -أن يظ قمك ختقُُّؾف ذم هذا أن يؼع  -وىمد س  أكؽ ىمصدت أؾمدًا وؾمقػًو، وأيمثر مو يؿؽـ أن ُيد 

شف،... وإذا يمون إمر يمذًمؽ وضمى أن ، طموُل إؾمد ذم ضمراءشمف وإىمدامف وسَمطْ (زيد أؾمد)ذم كػسف مـ ىمقًمؽ: 

ك إّول: اؾمتعورًة قمغم اإلـمالق، ويؼول ذم اًمثوين: إكف شمشبقف(  . (1)(ُيػَصؾ سملم اًمؼسؿلم، ومقسؿ 

 اًمتشبقف اًمبؾقغ قمـد إصقًمقلم:

 أن سمعض اًمبقوكقلم ىمد أـمؾؼقا ًمػظ آؾمتعورة قمغم اًمتشبقف اًمبؾقغ، وممـ مل يؿقز سملم آؾمتعورة ذيمركو آكػوً 

أن احلؼقؼي واعمجوز  -رمحف اهلل-هار: ))وٕيب طمـقػيواًمتشبقف اًمبؾقغ يمثػم مـ إصقًمقلم، ضموء ذم يمشػ إ

ؾ اعمجوز ظمؾػًو قمـ احلؼقؼي ذم اًمتؽؾؿ اًمذي هق اؾمتخراج اًمؾػظ أومم عْ ومجَ  ،مـ أوصوف اًمؾػظ سمنمجوع أهؾ اًمؾغي

 . (2)(ٕن احلؼقؼي واعمجوز ٓ جيريون ذم اعمعوين( :-ممو ذيمرا ــــ أي صوطمبوه

، ومنن اإلموم ذهى إمم (هذا اسمـل): ويتضح اًمػرق سملم اعمذهبلم: أن مـ ىمول عمؿؾقيمف اًمذي هقأيمؼم مـف ؾمـوً 

يستحقؾ محؾ  ، ومقؿـ هق أيمؼم مـف ؾمـوً (هذا اسمـل)ٕن ىمقل اًمسقد: : سمؼقل ؾمقده هذا أن اعمؿؾقك صور طمراً 

، وضمبً اًمصػموة إًمقف (رٌ هذا طُم )، جموز متعلم وهق: (هذا اسمـل)قؼي ومقف، وًمام يمون هلذا اًمؽالم: اًمؽالم قمغم احلؼ

ؾام يمون اعمجوز وم -أسمق يقؾمػ، وحمؿد سمـ احلسـ اًمشقبوين-ًمتعذر اؾمتحوًمي احلؿؾ قمغم احلؼقؼي، أمو اًمصوطمبون

ٓ  ٕن اًمعبورة مل شمصودف حمالً  :قفو رءفذه اًمعبورة شُمعّد ًمغقًا، ٓ يؽمشمى قمؾومقمـ احلؼقؼي ذم احلؽؿ  قمـدمهو ظمؾػوً 

 .(3)يصح أن يؽقن اًمامًمؽ ذم مـزًمي أب ممؾقك أيمؼم مـ موًمؽف ؾمـوً 

                                                           

 .322أسرار البالغة:  (1)
 .1/77: شرح أصول البزدوي ( كشف األسرار2)
 .2/85. واجملاز يف اللغة والقرآن: 82صول البزدوي: أ( ينظر: 3)



 

 

وكف جموزًا، وإيمثر ساطمي  وملكً شمرى هذا اًمؽميمقى اًمذي هق شمشبقف سمؾقغ قمـد اًمبالهمقلم إصقًمققن يعدُّ

-اًمشكء قمغم معـك اًمتشبقف، ىمول اًمـبل )ومـ اعمجوز شمسؿقتفؿ اًمشكء سموؾمؿ(مـ ذًمؽ مو ضموء ذم ىمقاـمع إدًمي: 

 . (1)خلوًمد سمـ اًمقًمقد: هق ؾمقػ مـ ؾمققف اهلل قمز وضمؾ(( -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

: واًمعالىمي اًمثوًمثي اًمتل هدهو هل اعمشوهبي، -وهق سمصدد هد أكقاع قمالىموت اعمجوز-ويؼقل اًمزريمٌم 

وإمو ذم قمغم اعمـؼقش ذم احلوئط سمصقرشمف،  يمنـمالق اؾمؿ إؾمد إمو ذم اًمصقرة،وهل شمسؿقي اًمٌمء سموؾمؿ مشبفف، 

، يموًمصػي اًمظوهرة ًمؾحؼقؼي، يمنـمالق اؾمؿ إؾمد قمغم اًمشجوع، ويؼقل: ))وىمد اضمتؿعً اعمشوهبي ذم اعمعـك

، ومنن اًمعالىمي جمؿقع اًمشؽؾ واخلقار، (2)چٻٻٻٻچاًمصقرة واًمصػي اًمظوهرة معًو ذم ىمقًمف شمعومم: 

أي: مثؾ أمفوهتؿ ذم احلرمي وحتريؿ اعمـويمحي، وىمقهلؿ:  ،(3)چۅۋۋچ ، يمؼقًمف شمعومم:وإمو سمدون أداة

 .(4)()أسمق يقؾمػ أسمق طمـقػي

وىمد رضمع اًمعالمي ؾمعداًمديـ سمؾقغ قمـد اًمبقوكقلم وًمقسً جموزًا.  شمشبقفوإمثؾي اًمتل ؾموىمفو اًمزريمٌم 

 وؾمؾؽ مسؾؽ إصقًمقلم قموداً  ،( قمـد يمالمف ذم آؾمتعورة قمـ جموراة اًمبالهمقلم اًمسوسمؼلم792اًمتػتوزاين )ت 

 ،مستعؿؾ ومقام ووع ًمف (زيد أؾمدٌ )ذم ىمقًمـو:  ؾمداً أمـ ىمبقؾ آؾمتعورة، ومل يسؾؿ أن  سمؾقغوً  وكف شمشبقفوً دُّ مو يع

، (يرمل يً أؾمداً أر) :ومفق قمـده اؾمتعورة يمام ذم ىمقًمـو ،وهق: احلققان اعمػؽمس، سمؾ مستعؿؾ ذم معـك اًمشجوع

 كسون ٓ يؽقن أؾمداً ٕن اإل :مشبف سمف مستعؿؾ ذم معـوه احلؼقؼل (زيد أؾمدٌ )ذم  ؾمداً أورومض ىمقل اًمسؽويمل: إن 

ذم معـوه احلؼقؼل. أمو إذا  : إن ذًمؽ إكام جيى إذا يمون أؾمد مستعؿالًومقضمى اعمصػم إمم اًمتشبقف سمحذف أداشمف ىموئالً

)أن اعمشبف سمف ذم )غم رأيف ذم معـك اًمرضمؾ اًمشجوع ومال جيى ذًمؽ، وممو اؾمتدل سمف اًمعالمي اًمسعد قم يمون مستعؿالً 

قمكم  ئ، أي: جمؽم(احلروب كعوميذم أؾمد قمغم و)يمؼقًمف: ، مو يتعؾؼ سمف اجلور واعمجرور مثؾ هذا اعمؼوم يمثػماً 

 . (5)((أي سمويمقي ،همرسمي قمكمأصوئؾ، ويمؼقًمف: واًمطػم 

ًمذًمؽ ىمدر وىمد سمـك اًمسعد هذا اًمدًمقؾ قمغم أن يمؾؿي أؾمد ضمومدة ومال يصح شمعؾؼ اجلور واعمجرور هبو، 

 .(6)يمؿجؽميء ًمقصح شمعؾؼ اجلور واعمجرورسمف  مشتؼوً  مشبفوً 
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ودًمقؾف، مـفؿ اًمعالمي اًمسقد اًمنميػ اجلرضموين  دقمقاهومل يسؾؿ اًمبالهمققن هذا اًمرأي وومـدوا أصؾ 

قمـ آؾمتعورة، سمؾ هق جموز مرؾمؾ مـ  ؾمتعامل شمشبقف ومضالً( اًمذي أووح أكف ٓ يتصقر ذم هذا ا816ٓ)ت

 . (1)م وإرادة اًمالزمإـمالق اعمؾزو

ٕكف  :ذم ـمرف اًمتشبقف يمام يرى اًمسعد أن يؽقن داظمالً ٓ يصح وسملّم اسمـ اًمقعؼقب اعمغريب أن: جمؽمئوً 

)وإٓ ـمؾى وضمف آظمر ًمصحي ): ىموئالً ،وضمف ؿمبف وٓ يدظمؾ وضمف اًمشبف ذم اًمطرف ًمعدم دظمقًمف ذم مػفقمف

 . (2)((قمتبور سمطؾً آؾمتعورة اعمبـقي قمؾقفقمغم هذا آاًمتشبقف... وٓ وضمف ؾمقى آضمؽماء، واذا سمطؾ اًمتشبقف 

مل يصؿد أموم كوىمديف وذم  ئواؾمتدٓل اًمسعد سمتعؾؼ اجلور واعمجرور سملؾمد قمغم أكف مستعؿؾ ذم معـك جمؽم

ٕن اجلور واعمجرور يؿؽـ أن يتعؾؼ  :مؼدمتفؿ اًمسقد اًمنميػ اًمذي سملم أن شمؼدير اعمشبف اعمشتؼ ٓ رضوة ًمف

 .(3)سموٕؾمد سمؿعـوه احلؼقؼل إذا ًمقطمظ مو يؾزم إؾمد مـ اجلرأة قمغم ؾمبقؾ اًمتبعقي ًمألؾمد

ح وّو  ، إذآظمر ( ؾمؾؽ ذم شمػـقد رأي اًمسعد مسؾؽوً هــ1234تإٓ أن اًمعالمي حمؿد سمـ أمحد اًمدؾمقىمل )

ًمام ومقفو مـ معـك اًمػعؾ وهق أؿمبف، ويؽقن اعمعـك أكً  أن اجلور واعمجرور يؿؽـ شمعؾؼف سملداة اًمتشبقف اعمؼدرة

ومنن جمـقن متعؾؼ سملداة اًمـػل أي  ،(4)چک ک ک گ گچشمشبف إؾمد سموًمـسبي إزم، يمام ىمقؾ ذم ىمقًمف شمعومم: 

 .(5)أي اكتػك ذًمؽ سمـعؿي رسمؽ
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 :ىمسؿلمقمغم  أوًمقوً  اًمبقوكقلم اكؼسوموً شمـؼسؿ آؾمتعورة قمـد 

يمؾػظ إؾمد ذم  ،مػرداً  وهل اًمتل يؽقن اعمستعور ومقفو ًمػظوً  ،آؾمتعورة ذم اًمؾػظ اعمػردول: اًمؼسؿ إ

 .(أىمبؾ اًمبدر اًمسوـمع)، وًمػظ اًمبدر كحق )رأيً أؾمداً )كحق 

 سمقون ًمألهؿ مـفو: ليتوومقام ي شمـؼسؿ قمغم شمؼسقامت متعددة سموقمتبورات خمتؾػي، وآؾمتعورة ذم اعمػرد أيضوً 

 .مم اعمٍمطمي واعمؽـقيإٓؾمتعورة ذم اعمػرد اول: شمؼسقؿ اًمتؼسقؿ إ

ومرأوا أن اًمؾػظ اعمستعور ًمؾدًٓمي سمف قمغم همػم مو ووع ًمف ذم  اعمػردكظر اًمبقوكققن ذم آؾمتعورات اًمقاردة ذم 

سمذاشمف، وىمد يطقى ومال يمشمك سمف سمؾػظف، وًمؽـ يؽـك قمـف سمذيمر رء  اصطالح سمف اًمتخوـمى، ىمد يمشمك سمف سحيوً 

، وهل اًمتل يٍمح ومقفو ول: آؾمتعورة اًمتٍمحيقياًمؼسؿ إمـ صػوشمف، أو ًمقازمف اًمؼريبي أو اًمبعقدة، ومقسؿك 

اًمٍماط  ،(1)چٹ   ٹ  ٹچ صؾ اعمشبف سمف، مثؾ ىمقًمف شمعومم:سمذات اًمؾػظ اعمستعور اًمذي هق ذم إ

ؾمالم، وطمذف اعمشبف وهق اإل ،مم اهلدف ذم يمؾ مـفامإهق اًمطريؼ، ومؼد ؿمبف اًمديـ سموًمٍماط سمجومع اًمتقصقؾ 

 شمٍمحيقيؾمالم، ومفل اؾمتعورة ـمؾؼً قمغم اإلأ سمؼل اعمشبف سمف، وىمد اؾمتعػمت يمؾؿي اًمٍماط سمذاهتو ًمؾطريؼ، وأو

 ًمؾتٍميح سمذات اًمؾػظ اعمستعور.

كام ذيمر رء مـ إوهل اًمتل مل يٍمح ومقفو سموًمؾػظ اعمستعور، و اعمؽـقي، اًمؼسؿ اًمثوين:آؾمتعورةوؾمؿل 

. (2)چڳ گ گ گ گچصػوشمف، أو ظمصوئصف أو ًمقازمف اًمؼريبي، أو اًمبعقدة مثؾ ىمقًمف شمعومم: 

يامن ن اًمـؼض يستعؿؾ طمؼقؼي ًمألؿمقوء اًمامديي، ومشبفً اإلأ يامن، وكحـ كعؾؿ ومؼد اؾمتعؿؾً اًمـؼض سمجوكى إ

اًمرسمط ذم يمؾ مـفام، وىمد ُرمز ًمف سمٌمء مـ ًمقازمف، أي أسمؼل ًمف صػي شمدل قمؾقف، وهل اًمـؼض ٕن سموحلبول سمجومع 

 . (3)اًمـؼض ذم احلؼققؼي مـ ًمقازم احلبول
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 وشمبعقي: أصؾقياًمتؼسقؿ اًمثوين: شمؼسقؿ آؾمتعورة ذم اعمػرد امم 

 .(ؾمد، سمدر، ؿمؿسأ مثؾ: ) ،ضمومداً  اؾمامً  ومقفوهل اًمتل يؽقن اًمؾػظ  وموٓؾمتعورة إصؾقي: -1

وهل اًمتل يؽقن اًمؾػظ اعمستعور  ،، وشمؼع هذه آؾمتعورة ذم همػم أؾمامء إضمـوسآؾمتعورة اًمتبعقي -2

مثؾ )ذم،  ،مـ طمروف اعمعوين أو طمروموً  ،مثؾ: )ضمورح، جمروح( مشتؼوً  ؾمامً ا أو ،ذق، ىمتؾ(أمثؾ: ) ،ومقفو ومعالً

 .(1)قمغم، ًمـ(. ورسمام شمؽقن هذه اًمتسؿقي مـ ووع اإلموم ومخر اًمديـ اًمرازي أيضوً 

وؾمؿقً هذه آؾمتعورة يمذًمؽ سمـوء قمغم دقمقى أن آؾمتعورة شمعتؿد اًمتشبقف، واًمتشبقف إكام يتحصؾ إذا 

اًمؼوسمؾي ٕن شمقصػ ، وإذا يمون إمر يمذًمؽ ومنن إومعول ومو يشتؼ مـفو مـ اًمصػوت همػم يمون اعمشبف مقصقوموً 

 .سمؿػردهو

ى اًمبقوكققن أن اًمتشبقف اًمذي هق أصؾ أ ًمؼد روويمذًمؽ احلروف إكام يؿؽـ وصػفو إذا شمعؾؼً سمغػمهو، 

 ًٓ اجلومدة ومـفو اعمصودر، وسمعد اًمتشبقف اًمذي يؽقن ذم اعمصدر يشتؼ  إؾمامءذم  آؾمتعورة وقمالىمتفو يؽقن أو

مر، صمؿ يشتؼ اؾمؿ اًمػوقمؾ أو اعمػعقل، وسمـوء قمغم هذا اًمتصقر ٕمـ اعمصدر اًمػعؾ اًماميض أو اعمضورع أو ا

ضمريً آؾمتعورات ومقفو قمغم هذا أًمالؾمتعورة ذم اعمصودر، و ومعول واعمشتؼوت إكام يموكً شمبعوً اقمتؼموا اؾمتعورة إ

ؾموس، ويمذًمؽ رأوا ذم اؾمتعورة احلروف ًمؾدًٓمي سمف قمغم معـك طمرف آظمر مثؾ اؾمتعورة طمرف )ذم( اًمذي إ

 .(2)قمغم اًمظرومقي ًمؾدًٓمي قمغم معـك طمرف: قمغم، اًمذي يدل قمغم آؾمتعالءيدل 

وىمد ذيمر اًمسؽويمل ذم معرض احلديٌ قمـ آؾمتعورة اًمتبعقي أكف مـ إومضؾ إذا أريد اًمدىمي واًمضبط أن 

)وًمق أهنؿ ضمعؾقًا ىمسؿ آؾمتعورة اًمتبعقي مـ ىمسؿ آؾمتعورة )اعمؽـقي:  ؾمتعوراتآجيعؾقا هذه آؾمتعورة مـ 

احلول اًمتل ذيمرهو قمـدهؿ ىمريـي آؾمتعورة سموًمتٍميح  (كطؼً احلول سمؽذا)سموًمؽـويي سملن ىمؾبقا ومجعؾقا ذم ىمقهلؿ: 

يـي اؾمتعورة سموًمؽـويي قمـ اعمتؽؾؿ سمقؾموـمي اعمبوًمغي ذم اًمتشبقف قمغم مؼته اعمؼوم، وضمعؾقا كسبي اًمـطؼ إًمقف ىمر

وجيعؾقن  ،جيعؾقن اعمـقي اؾمتعورة سموًمؽـويي قمـ اًمسبع (وإذا اعمـقي أكشبً أفمػورهو)آؾمتعورة يمام كراهؿ ذم ىمقًمف: 

 .  (3)((إصمبوت إفمػور هلو ىمريـي آؾمتعورة
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يمتقر مفدي اًمسومرائل أؿمور إمم أن اًمسؽويمل مل يـؽر آؾمتعورة اًمتبعقي داًم أنّ أكبف  وهبذه اعمـوؾمبي أطمى أن 

قمؽماف هبو مع اإلؿمورة إمم مؽون وآ ،صقرهو اًمديمتقر أمحد مطؾقب: ٕن إكؽور آؾمتعورة اًمتبعقي رء يمام

)وًمق أهنؿ ضمعؾقا ىمسؿ )ن يمالم اًمسويمل كػسف: ٕ :ؾمتعورشملم رء آظمر. وًمقس إمر يمذًمؽاجلؿع سملم آ

أؿمور إؾمتوذ حمؿد شموويً يمام كؼؾف ( سيح ذم اإلكؽور، ويمذًمؽ (آؾمتعورة اًمتبعقي مـ ىمسؿ آؾمتعورة سموًمؽـويي

 .(1)اًمديمتقر اًمسومرائل إمم وقؼ أومؼ اًمسؽويمل سمنرضموع اًمتبعقي واعمجوز اًمعؼكم إمم آؾمتعورة اعمؽـقي

آظمر، وممـ مول إمم  وسمغػم اًمتبعقي طمقـوً  وىمد قمرض إصقًمققن ىمقع اعمجوز ذم اًمػعؾ واعمشتؼ سموًمتبعقي طمقـوً 

وهق اعمصدر  ،مـ اًمػعؾ واعمشتؼ شموسمع ٕصؾف )ٕن يمالً)ؾمتعورة ومقفام سمؼقًمف: شمبعقي آ الًؾإول إؾمـقي، مع

 إـمالق: ٕن مثال سمعد اكؼضوء اًمَّضب أو ىمبؾف إكام يمون جموزاً  (وورب)، ومنـمالق ذم يمقكف طمؼقؼي أو جموزاً 

 .(2)(جموز ٓ طمؼقؼي( (زيد ذو رضب)اًمَّضب واحلوًمي هذه يمؼقًمـو: 

ٻ   ٱچ أكف ىمد يؽقن ذم اعمشتؼ كحق: وإصح)) اًمثوين سمؼقًمف:ورضمح اًمؼويض زيمريو إكصوري 

أي شمؾتف، وىمقؾ: ٓ ، (4)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ .أي يـودي ،(3)چٻ ٻ ٻ

 . (5)((ومنن يمون طمؼقؼي ومال جموز ومقف. ىمؾـو: احلٍم ممـقع ،يؽقن ومقف إٓ سموًمتبع ًمؾؿصدر أصؾف

ؾ ًمغػم اًمتبعقي ومثّ  ،إلـمالق اًمصالة قمغم اًمدقموء شمبعوً  ،دقمو سمؿعـكؾ اسمـ اًمـجور احلـبكم ًمألول سمـ )صغم( ومثّ 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  :و  ،(6)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ كحق ىمقًمف شمعومم: ،سمنـمالق اًماميض سمؿعـك آؾمتؼبول

 .(9)ويـػخ ويليت ويـودي :أي ،(8)چٱٻ  ٻٻٻچ:و ،(7)چڑڑ
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ذم اًمػعؾ سمدون  اسمـ اًمـجور جموزاً  ن مو قمّدهنوم ،وموٕصقًمققن ذم هذا اعمصطؾح خيوًمػقن مو قمؾقف اًمبقوكققن

ٕن اعمجوز جيري ذم اًمػعؾ سمـوء قمغم ضمريوكف ذم اعمصدر، ويملن اًمتبعقي قمـد  :شمبعقي هق سموًمتبعقي قمـد اًمبقوكقلم

 واهلل أقمؾؿ. .إصقًمقلم همػم اًمتبعقي قمـد اًمبالهمقلم

 ،أي أصوًمي ،أن اعمجوز ىمد يدظمؾ احلرف سموًمذات إصقًمققن: ومؼد سملم أمو سمخصقص آؾمتعورة ذم احلرف

ُف ىَمْد دَمُقُز سمِـ  ،)وَيُؽقُن اعْمََجوُز َأْيًضو ذِم طَمْرٍف )ضموء ذم اًمؽقيمى اعمـػم:  ـْ إَْمِر ذِم ىَمْقًمِِف ؾُمبَْحوَكُف  (َهْؾ )وَمِنك  قَم

ِري اعْمََجوُز ذِم  ،(2)چڄ ڄ ڄچ،(1)چڄڄڄچَوشَمَعومَم:  ُؿقا َواكْتَُفقا... َوىِمقَؾ: ٓ جَيْ
َأْي وَمَلؾْمؾِ

ٓ  سمِوًمت بَِعق ِي، يَمُقىُمقِع اعْمََجوِز ذِم ُمَتَعؾِِّؼف  .(3)((ذِم احْلُُروِف إ

ودظمقل   ،ؼفوذهى اإلموم اًمرازي إمم أكف ٓ يدظمؾ سموًمذات ذم احلرف، ويعؾؾف سملكف ٓ يػقد إٓ سمذيمر متعؾّ 

ڃ  چ ومقني مـف إًمقف يمؼقًمف شمعومم: ًمؽـ يستعؿؾ متعؾؼ احلرف جموزاً  اعمجوز ومرع قمـ يمقن اًمؽالم مػقداً 

يمون إدظمول اًمالم   جموزاً ًمام يمون   ًمتؼوط سمصػمورشمف قمدواً ومتعؾقؾ آ .(4)چڇڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ

مو ٓ يـبغل وؿف إًمقف قمـد اًمرازي، ، وهذا راضمع إمم جموز اًمؽميمقى سمضؿ احلرف إمم جموزاً  اًمالم اًمعؾي قمؾقف أيضوً 

يرمل سموًمـشوب(. يمام رومض  ٕكف ىمد يقضمد ذم اعمجوز اإلومرادي كحق: )رأيً أؾمداً  :وًمؽـ إؾمـقي رومض هذا

ٕكف يؽمشمى قمؾقف أن احلؼقؼي مل شمدظمؾ  :شمعؾقؾ اًمرازي قمدم دظمقل اعمجوز سموًمذات ذم احلرف سمؽقكف همػم مػقد

 .(5)سموًمذات أيضو

سملن وؿ احلرف إمم مو ٓ يـبغل وؿف إًمقف ىمريـي جموز  زيمريو إكصوري هذا اًمرأي حمتجوً وكوس اًمؼويض 

إذ يؼقل: ))وإصح أكف أقمـل اعمجوز ذم اإلومراد ىمد يؽقن ذم )احلرف(  ،سموًمتبع ذم اًمؽميمقى اإلومراد ٓ جموزاً 

 كحق: ،ٓؾمتعورةوسموًمتبع عمتعؾؼف، وٓ يؽقن إٓ ذم ا ،أي مو شمرى ،(6)چىئ ی ی ی یچكحق:  ،سموًمذات
وىمقؾ ٓ يؽقن ومقف إٓ سموًمتبع ذم اًمؽميمقى ٓ ذم اإلومراد، وقمؾقف اإلموم  .(7) أيي.. چڃڃڃ چ

ٕكف ٓ يػقد إٓ سمضؿف إمم همػمه، ومنن وؿ إمم مو يـبغل وؿف  :اًمرازي، وىمقؾ ٓ يؽقن ومقف ٓ سموًمذات وٓ سموًمتبع
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سمؾ اًمضؿ ومقف ىمريـي جموز  ،ٓ كسؾؿ اًمشؼ اًمثوين :إًمقف ومفق طمؼقؼي أو إمم مو ٓ يـبغل وؿف إًمقف ومؿجوز مريمى. ىمؾـو

 .(2)((أي قمؾقفو، (1)چہ  ہ  ہ  ھ چ:يمؼقًمف شمعومم،ومراداإل

أو سملم  ،صقرة اًمتشوسمف سملم معـك ومعؾ ومعـك ومعؾ آظمر اًمػصقحن اًمذي يـؼدح ذم ذهـ اعمتؽؾؿ أواًمقاىمع 

معـك اؾمؿ مشتؼ ومعـك اؾمؿ مشتؼ آظمر، أو سملم معـك يدل قمؾقف سمحرف، ومعـك يدل قمؾقف سمحرف آظمر 

 ،ومقستعػم اًمػعؾ أو آؾمؿ اعمشتؼ أو احلرف، وٓ ختطر سمبوًمف ؾمؾسؾي اإلضمرات اًمتحؾقؾقي اًمتل ذيمرهو اًمبقوكققن

ٓقمتبور  ومام اًمداقملومعول وٓ ذم اعمشتؼوت مـ إؾمامء وٓ ذم احلروف، إوٓ يالطمظ هذه اًمتبعقي ٓ ذم 

ـموًمي اًمطريؼ قمغم إوآؾمتعورة ذم احلروف شمبعقي و ،وآؾمتعورة ذم إؾمامء اعمشتؼي ،آؾمتعورة ذم إومعول

وصقا أ و ،ًمقف سمعض اعمعوسيـإاكتفك  ضمراءات حتؾقؾقي ٓ ًمزوم هلو، وهذا موناًمدارس ًمـصقص آؾمتعورة سم

ن كؼقل: اؾمتعورة أصؾقي وشمبعقي، وطمسبـو ذم يمؾ ذًمؽ أمم إسمٍمف اًمـظر ذم سمحقث آؾمتعورة قمـ شمؼسقؿفو 

 . (3)أم طمروموً  أم ومعالً  يمؾؿي سمدل يمؾؿي ؾمقاء أيموكً اؾمامً 
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اًمؾغي اًمعرسمقي وإصمرائفو مـ ظمالل سمعد هذه اًمرطمؾي اًمعؾؿقي اعمتقاوعي مع دور إصقًمقلم ذم شمطقر 

اعمـفجلم  عمسوت اًمتالىمل وآظمتالف سملم يمال اًمبالهمقلم، واوعوً  سمؿـفٍمـفٍ إصقًمقلم  آؾمتعورة مؼوركوً 

 ومقزاهتام سموًمرضمقع امم أمفوت اعمصودر، يؿؽــو أن كستخؾص أهؿ اًمـتوئٍ ومقام يليت:

سمؾ إن قمؾؿ إصقل  ،وومفؿ أهار يمتوسمف ،اًمعؾؿلم وؾمقؾتون مـ وؾموئؾ ومفؿ أوامر اهلل وكقاهققف إن يمالــ 1

)ومؾعؾ مو شمريمً أيمثر )مـ اًمعؾقم اًمتل دمـك مـفو صمؿرات قمؾؿل اعمعوين واًمبقون، يمام ىمول اًمسؽويمل هبذا اًمشلن: 

ل اعمعوين واًمبقون، وأن ٓ قمؾؿ ذم ٕن اعمؼصقد مل يؽـ إٓ جمرد اإلرؿمود ًمؽقػقي اضمتـوء صمؿرات قمؾؿ :ممو ذيمرت

سموب اًمتػسػم سمعد قمؾؿ إصقل أىمرأ مـفام قمغم اعمرء عمراد اهلل شمعومم مـ يمالمف، وٓ أقمقن قمغم شمعوـمل شملويؾ 

وٓ أيمشػ ًمؾؼـوع قمـ وضمف إقمجوزه هق اًمذي يقذم يمالم  ،مشتبفوشمف، وٓ أكػع ذم درك ًمطوئػ كؽتف وأهاره

 . (1)((ن ًمف ذم مظون اًمتلويؾ موءه وروكؼفويصق ،رب اًمعزة مـ اًمبالهمي طمؼف

شمؼوسمؾ مدرؾمي  ،مدرؾمي شمسؿك سمؿدرؾمي اعمتؽؾؿلم يمؾطمتك أصبح ذم  ،سمعؾؿ اًمؽالم اإن يمؾقفام ىمد شملصمرــ 2

 اًمػؼفوء قمـد إصقًمقلم ومدرؾمي إدسموء قمـد اًمبالهمقلم.

، يمام ىمول اًمبفوء اًمسبؽل ذم وموحتي قمروس أو شمؾؿقحوً  شمٍمحيوً إومودة اًمبالهمقلم مـ اًمبحٌ إصقزم ــ 3

 )واقمؾؿ أكك مزضمً ىمقاقمد هذا اًمعؾؿ سمؼقاقمد إصقل واًمعرسمقي، وضمعؾً كػع هذا اًمنمح مؼسقموً )إومراح: 

سمؾ ىمد كص اًمبفوء اًمسبؽل قمغم أن يمال اًمعؾؿلم ذم همويي  ..(2)((سملم ـموًمبك اًمعؾقم اًمثالصمي وأيمود أىمقل سموًمسقيي

:... وًمقس رم أصقل اًمػؼف مو يـػرد اًمتداظمؾأصقل اًمػؼف واعمعوكك رم همويي  لأن قمؾؿ)واقمؾؿ )اًمتداظمؾ سمؼقًمف: 

  .(3)سمف يمالم اًمشورع قمـ همػمه، إٓ احلؽؿ اًمنمقمك، واًمؼقوس، وأؿمقوء يسػمة(

)سمؾ شمصػح معظؿ أسمقاب أصقل )وهذه اًمعـويي هبذه اعمبوطمٌ قمـد إصقًمقلم ضمعؾ اًمسؽويمل يؼقل: 

 .(4)(يتقٓهو(اًمػؼف مـ أي قمؾؿ هل ومـ 

ومو يـبغل أن يراقمقف اعمتؽؾؿ  ،صقل إؾمؾقب اًمبؾقغأ ووعإن اًمبالهمقلم درؾمقا آؾمتعورة ذم ؾمبقؾ  ــ4

هتؿقا سموعمجوز وآؾمتعورة اومدى شملصمػمه ذم اًمسومعلم، ًمذًمؽ ومؼد  ،مـ مؼتضقوت احلول، مـ طمقٌ مجول اًمـظؿ
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ع أصقل اؾمتـبوط احلؽؿ اًمنمقمل مـ اًمـصقص، أيمثر مـ احلؼقؼي، أمو إصقًمققن ومؼد درؾمقه ذم ؾمبقؾ وو

ٕهنام مصدران مـ مصودر اًمتنميع، وموهتامم  ،ًمذًمؽ اكصبً ضمفقد إصقًمقلم سموًمدًٓمتلم احلؼقؼقي واعمجوزيي

نكام هق وماًمبالهمققن، أمو ذيمر احلؼقؼي قمـد اًمبالهمقلم  ذيمرهإصقًمقلم سموًمدًٓمتلم احلؼقؼقي واعمجوزيي ٓ يقازي سمام 

 قمغم اًمعودة مـ احلديٌ قمـ إصؾ ىمبؾ احلديٌ قمـ اًمػرع. يوً ضمر

قمـ قمدم شمػريؼفؿ سملم اعمصطؾحلم، سمؾ هق  مل يؽـ كودموً  واعمجوز إن شمسقيي إصقًمقلم سملم آؾمتعورة ـــ5

صقا مجقع اًمعالىموت ذم ظماظمتصور عمؼوًمي اًمبالهمقلم واًمؾغقيلم واًمتعؾؼ سمـتوئجفو دون اًمتؼسقؿ واًمتػريع، إذ 

قمالىموت اعمجوز ، واًمصقري واعمعـقي، ويتجغم هذا ذم شمعؾقؾ شمقضمقففؿ شمرادف آؾمتعورة واعمجوزشمصول آ

اًمتل ومصؾ ومقفو اًمبقوكققن شمـحٍم ذم اعمشوهبي احلسقي واعمعـقيي، وهذا مو يـوومح هلو دارؾمقا اًمبالهمي ذم اًمعٍم 

سمؾ حيقؾفو إمم رضب مـ  ،اًمبالهمين اًمبالء اعمقيمؾ سموًمبالهمي هق سمالء اًمتؼسقؿ اًمذي ٓ خيدم أاحلديٌ، ويرون 

أكف مـ إومضؾ إذا أريد اًمدىمي واًمضبط أن  ومؽور إىمقام، وىمد ذيمر اًمسؽويمل ىمديامً أمداطمض إوهوم وـمورح 

 ؾمتعورات اعمؽـقي.مـ آ آؾمتعورةجيعؾقا هذه 

ؾمتعورة واًمتشبقف اًمتشبقف اًمبؾقغ، وممـ مل يؿقز سملم آ قمغم ن سمعض اًمبقوكقلم ىمد أـمؾؼقا ًمػظ آؾمتعورةإــ 6

وىمد رضمع اًمعالمي ؾمعداًمديـ اًمتػتوزاين قمـد يمالمف ذم آؾمتعورة قمـ جموراة . اًمبؾقغ يمثػم مـ إصقًمقلم

مـ ىمبقؾ آؾمتعورة، ومل يسؾؿ أن  سمؾقغوً  وكف شمشبقفوً يعدُّ مو  وؾمؾؽ مسؾؽ إصقًمقلم قموداً  ،اًمبالهمقلم اًمسوسمؼلم

ومفق  ،ًمف وهق احلققان اعمػؽمس، سمؾ مستعؿؾ ذم معـك اًمشجوع مستعؿؾ ومقام ووع (زيد أؾمد)ذم ىمقًمـو:  ؾمداً أ

مشبف سمف  (زيد أؾمد:)ذم ؾمداً أ، ورومض ىمقل اًمبالهمقلم: إن (يرمل رايً أؾمداً )قمـده اؾمتعورة يمام ذم ىمقًمـو: 

وىمد سمـك  ،ومقضمى اعمصػم إمم اًمتشبقف سمحذف أداشمف ،كسون ٓ يؽقن أؾمداً مستعؿؾ ذم معـوه احلؼقؼل، ٕن اإل

 مشتؼوً  اًمسعد هذا اًمدًمقؾ قمغم أن يمؾؿي أؾمد ضمومدة ومال يصح شمعؾؼ اجلور واعمجرور هبو، ًمذًمؽ ىمدر مشبفوً 

 ًمقصح شمعؾؼ اجلور واعمجرور سمف. ئيمؿجؽم

خيوًمػقن مو قمؾقف اًمبقوكققن، ًمؼد رأى اًمبقوكققن أن اًمتشبقف  اًمتبعقي ذم مصطؾح آؾمتعورة لمإن إصقًمقــ 7

وا ذم إؾمامء اجلومدة ومـفو اعمصودر، وسمـوء قمغم هذا اًمتصقر قمدّ  ؽقن أوًٓ شمتعورة وقمالىمتفو اًمذي هق أصؾ آؾم

ؾموس، ضمريً آؾمتعورات ومقفو قمغم هذا إأًمالؾمتعورة ذم اعمصودر، و ومعول واعمشتؼوت شمبعوً اؾمتعورة إ

ؾ اًمبالهمقلم قمدم ويمذًمؽ رأوا ذم اؾمتعورة احلروف ًمؾدًٓمي سمف قمغم معـك طمرف. ومؼد رومض إصقًمققن شمعؾق

، ٕكف يؽمشمى قمؾقف أن احلؼقؼي مل شمدظمؾ سموًمذات أيضوً : دظمقل اعمجوز سموًمذات ذم اًمػعؾ واحلرف سمؽقكف همػم مػقد



 

 

   

 

صؾقي أمم إوصقا سمٍمف اًمـظر ذم سمحقث آؾمتعورة قمـ شمؼسقؿفو أو ،ًمقف سمعض اعمعوسيـإوهذا مو اكتفك 

أو سملم معـك  ،اًمتشوسمف سملم معـك ومعؾ ومعـك ومعؾ آظمر ٕن اًمذي يـؼدح ذم ذهـ اعمتؽؾؿ اًمػصقح صقرة: وشمبعقي

ومقستعػم اًمػعؾ أو آؾمؿ اعمشتؼ أو احلرف، وٓ ختطر سمبوًمف ، يدل قمؾقف سمحرف، ومعـك يدل قمؾقف سمحرف آظمر

ومعول وٓ ذم اعمشتؼوت مـ وٓ يالطمظ هذه اًمتبعقي ٓ ذم إ ،ؾمؾسؾي اإلضمرات اًمتحؾقؾقي اًمتل ذيمرهو اًمبقوكققن

أم  أم ومعالً  ن كؼقل: اؾمتعورة يمؾؿي سمدل يمؾؿي ؾمقاء أيموكً اؾمامً أذم احلروف، وطمسبـو ذم يمؾ ذًمؽ  إؾمامء وٓ

 .طمروموً 

 

 آًمف وصحبف وؾمؾؿ. وقمغموصغم اهلل قمغم ؾمقدكو حمؿد 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 هـ(471أسمق سمؽر قمبد اًمؼوهر سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد اًمػورد إصؾ، اجلرضموين )ت:  أهار اًمبالهمي، -

 .مطبعي اعمدين سموًمؼوهرة، دار اعمدين سمجدة ،حمؿقد حمؿد ؿمويمر شمعؾقؼ:

هـ( دار 794أسمق قمبد اهلل سمدر اًمديـ حمؿد سمـ قمبد اهلل سمـ هبودر اًمزريمٌم )ت: ،اًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف -

 م.1994 -هـ 1414، 1، طاًمؽتبل

اسمـ اعمتقيمؾ اسمـ اعمعتصؿ اسمـ اًمرؿمقد اًمعبود أسمق اًمعبوس، قمبد اهلل سمـ حمؿد اعمعتز سموهلل ، اًمبديع ذم اًمبديع -

 .م1994 -هـ 1414 ،1ط ،هـ( دار اجلقؾ296)ت: 

قمبد اعمؾؽ سمـ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمؿد اجلقيـل، اعمؾؼى سمنموم احلرملم )ت: ،اًمؼمهون ذم أصقل اًمػؼف -

 .م 1997 -هـ1418 1ط ، ًمبـون -دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت ،صالح سمـ حمؿد سمـ قمقيضيحتؼقؼ: ، هـ(478

، هـ مؽتبي أداب1391قمبد اعمتعول اًمصعقدي )ت:  سمغقي اإليضوح ًمتؾخقص اعمػتوح ذم قمؾقم اًمبالهمي -

 .م2445-هـ1426: 17ط

م، 2447رمحـ طمسـ طمبـؽي اعمقداين، داراًمؼؾؿ، دمشؼ، ًمؾمسفو وقمؾقمفو وومـقهنو،قمبداأاًمبالهمي اًمعرسمقي  -

 . 2ط

 مطؾقب، مؽتبي اًمـفضي سمغداد، سمدون ـمبعي وسمدون شملريخ.اًمبالهمي قمـد اًمسؽويمل، د. أمحد  -

هـ( 255قمؿرو سمـ سمحر سمـ حمبقب اًمؽـوين سموًمقٓء، اًمؾقثل، أسمق قمثامن، اًمشفػم سموجلوطمظ )ت:  ،اًمبقون واًمتبقلم -

 .هـ 1423 ، قموم اًمـنم:دار ومؽتبي اهلالل، سمػموت

إسمراهقؿ ؿمؿس  حتؼقؼ: هـ(276ديـقري )ت: شملويؾ مشؽؾ اًمؼرآن، أسمق حمؿد قمبد اهلل سمـ مسؾؿ سمـ ىمتقبي اًم -

 ، سمدون ـمبعي.ًمبـون –دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت ، اًمديـ

 حتؼقؼ:، هـ(434،أسمق زيد قمبد اهلل سمـ قمؿر سمـ قمقسك اًمّدسمقّد احلـػل )ت: شمؼقيؿ إدًمي ذم أصقل اًمػؼف -

 م.2441 -هـ 1421، 1ط:ظمؾقؾ حمقل اًمديـ اعمقس،دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، 

اًمدؾمقىمل قمغم ذح اعمختٍم وؿـ ذوح اًمتؾخقص،داراإلرؿمود اإلؾمالمل، سمػموت. سمدون ـمبعي طموؿمقي  -

 وسمدون شملريخ.

طموؿمقي اًمسقد اًمنميػ اجلرضموين قمغم اعمطقل، قمكم سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمنميػ اجلرضموين، شمعؾقؼ أمحد قمزو   -

 م.12444ون ط ـقمـويي، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ًمب



 

 

   

 

دار ، هـ(255ـ حمبقب اًمؽـوين سموًمقٓء، اًمؾقثل، أسمق قمثامن، اًمشفػم سموجلوطمظ )ت: قمؿرو سمـ سمحر سم،احلققان -

 .هـ 1424، 2 ،ط:سمػموت –اًمؽتى اًمعؾؿقي 

 م. 2446 2دراؾموت سمالهمقي د.سمسققين قمبد اًمػتوح ومققد،مممؾمسي اخلتور،اًمؼوهرة ط  -

حمؿد اًمػورد إصؾ، اجلرضموين اًمدار أسمق سمؽر قمبد اًمؼوهر سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ،دٓئؾ اإلقمجوز ذم قمؾؿ اعمعوين -

 اًمدار اًمـؿقذضمقي -اعمؽتبي اًمعٍميي،يوؾملم إيقيب حتؼقؼ: هـ(471)ت: 

شمؼل اًمديـ أسمق اًمبؼوء حمؿد سمـ أمحد سمـ قمبد اًمعزيز سمـ قمكم اًمػتقطمل اعمعروف سموسمـ ، ذح اًمؽقيمى اعمـػم -

 م.1997 -هـ1418 ،2ط، مؽتبي اًمعبقؽون، حمؿد اًمزطمقكم وكزيف محود حتؼقؼ: هـ(972اًمـجور احلـبكم )ت: 

اًمصـوقمتلم: اًمؽتوسمي واًمشعر، أسمق هالل احلسـ سمـ قمبد اهلل سمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعقد سمـ حيقك سمـ مفران اًمعسؽري  -

 ،سمػموت -اعمؽتبي اًمعـٍميي ،قمكم حمؿد اًمبجووي وحمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ حتؼقؼ: هـ(395)ت: كحق 

 .هـ1419

 ، دار مٍم ًمؾطبوقمي، سمدون ـمبعي وسمدون شملريخ.اًمصقرة إدسمقي، مصطػك كوصػ -

قمروس إومراح ذم ذح شمؾخقص اعمػتوح، هبوء اًمديـ اًمسبؽل، وؿـ ذوح اًمتؾخقص، دار اإلرؿمود  -

 اإلؾمالمل سمػموت، سمدون ـمبعي وسمدون شملريخ.

حمؿد  حتؼقؼ: هـ(463)ت: -،أسمق قمغم احلسـ سمـ رؿمقؼ اًمؼػمواين إزدياًمعؿدة ذم حموؾمـ اًمشعر وآداسمف -

 م.1981 -هـ1441، 5،ط:دار اجلقؾ، حمقل اًمديـ قمبد احلؿقد

زيمريو سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ زيمريو إكصوري، زيـ اًمديـ أسمق حيقك همويي اًمقصقل ذم ذح ًمى إصقل  -

 هـ( دار اًمؽتى اًمعرسمقي اًمؽؼمى، مٍم ،سمدون ـمبعي.926اًمسـقؽل )ت: 

ـ حمؿد سمـ قمبد اجلبور اسمـ أمحد اعمروزى اًمسؿعوين اًمتؿقؿل أسمق اعمظػر، مـصقر سم ،ىمقاـمع إدًمي ذم إصقل -

دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ، ؾمامقمقؾ اًمشوومعلإحمؿد طمسـ حمؿد طمسـ حتؼقؼ:  هـ(489احلـػل صمؿ اًمشوومعل )ت: 

 .م1999هـ/1418، 1 ، ط:سمػموت، ًمبـون

احلـػل )ت:  قمبد اًمعزيز سمـ أمحد سمـ حمؿد، قمالء اًمديـ اًمبخوري،يمشػ إهار ذح أصقل اًمبزدوي -

 .سمدون ـمبعي وسمدون شموريخ، دار اًمؽتوب اإلؾمالمل :هـ(734

أسمق اًمػضؾ، مجول اًمديـ اسمـ مـظقر إكصوري اًمرويػعك اإلومريؼك  حمؿد سمـ مؽرم سمـ قمكم، ًمسون اًمعرب -

 .هـ 1414 - 3 ، ط:سمػموت -دار صودر :هـ(711)ت: 



 

 

سمراهقؿ اعمطعـل، مؽتبي وهبي اًمؼوهرة إاعمجوز ذم اًمؾغي واًمؼرآن اًمؽريؿ سملم اإلضموزة واعمـع، د.قمبد اًمعظقؿ  -

 م.2447

هـ( حتؼقؼ حمؿد قمبد اًمسالم قمبد اًمشوومی، 545أسمق طمومد حمؿد سمـ حمؿد اًمغزازم اًمطقد )ت: اعمستصػك،  -

 هـ.   1413 ، 1دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ط

ون ـاعمػتوح، ؾمعد اًمديـ اًمتػتوزاين، شمعؾقؼ أمحد قمزو قمـويي، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، ًمب اعمطقل ذح شمؾخقص -

 م.12444ط 

 .م1996 -هـ1417، 1ط:دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ،د. إمقؾ سمديع يعؼقباعمعجؿ اعمػصؾ ذم ؿمقاهد اًمعرسمقي  -

هـ( 626يقؾمػ سمـ أيب سمؽر سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمسؽويمل اخلقارزمل احلـػل أسمق يعؼقب )ت:  ،مػتوح اًمعؾقم -

 .م 1987 -هـ1447، 2 ، ط:ًمبـون-دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، كعقؿ زرزور شمعؾقؼ:

مقاهى اًمػتوح ذم ذح شمؾخقص اعمػتوح، اسمـ يعؼقب اعمغريب،وؿـ ذوح اًمتؾخقص، دار اإلرؿمود  -

 ـمبعي وسمدون شملريخ. اإلؾمالمل سمػموت. سمدون

مقزان إصقل ذم كتوئٍ اًمعؼقل ذم كتوئٍ اًمعؼقل، قمالء اًمديـ اًمسؿرىمـدي، حتؼقؼ د. قمبداعمؾؽ قمبداًمرمحـ   -

 .1م ط1988اًمسعدي، مطبعي اخلؾقد، سمغداد 

 كظريي اعمعـك، مصطػك كوصػ،دار اًمؼؾؿ، اًمؼوهرة، سمدون ـمبعي وسمدون شملريخ. -

هـ( 384ـ قمقسك سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل، أسمق احلسـ اًمرموين اعمعتززم )ت: قمكم سم ،اًمـؽً ذم إقمجوز اًمؼرآن -

 .م1976، 3، ط دار اعمعورف سمؿٍم، حمؿد ظمؾػ اهلل، د. حمؿد زهمؾقل ؾمالم ؼقؼ:حت

قمبد اًمرطمقؿ سمـ احلسـ سمـ قمكم اإلؾمـقي اًمشوومعّل، أسمق حمؿد مجول اًمديـ ،هنويي اًمسقل ذح مـفوج اًمقصقل -

 م.1999 -هـ1424 1 ، ط:ًمبـون-سمػموت-اًمعؾؿقي هـ( دار اًمؽتى 772)ت: 

حتؼقؼ هـ( 392أسمق احلسـ قمكم سمـ قمبد اًمعزير اًمؼويض اجلرضموين )ت:  ،اًمقؾموـمي سملم اعمتـبل وظمصقمف -

 .مطبعي قمقسك اًمبويب احلؾبل وذيموه، حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ، قمكم حمؿد اًمبجووي وذح:

 

 


