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بالغة القرآى َآدابٌ الرفّعة يف حدِجٌ عو اخلصُصّات الزَجّة َاملنارسات اجلهشّة
أَالً  :ملخص البحح :
داز ايبضد ص ٍٛب٬غ ١ايكسإٓ ٚآداب٘ ايسؾٝع ١يف صدٜخ٘ عٔ اـؿٛؾٝاج
ايصٚرٚ ، ١ٝاملُازضاج اؾٓط ، ١ٝصٝد تبني َٔ خ ٍ٬مجٝع آٜاج املٛقٛع
ٚدزاضتٗا  ،إٔ يًكسإٓ ايهسَٗٓ ِٜزاً خاؾاً ٚ ،أدباً زؾٝعاً عايٝاً يف تٓاٚي٘ ايككاٜا
اييت تتعًل غؿٛؾٝاج ايصٚرني َٔ ْهاح ٚمٚ ، ٙٛاملطا ٌ٥املتعًك ١باملُازضاج
اؾٓط ١ٝاحملسَ ، ١ي٘ طسٜك ١ممٝص ٠يف عسض ذيو ٚاؿدٜد عٓ٘ تتُٝص عٔ نٌ
ن ّ٬ايبػس ٚ ،تعترب ايطسٜك ١ا٭زقٚ ٢ا٭مسٚ ٢ا٭نخس تعؿؿاً يف اْتكا٤
ا٭يؿاظٚ ،ؾٝاغ ١اٯٜاج ٚؼدٜد ايطٝام  ،ؼكٝكاً يكٛي٘ ضبضاْ٘ { :ال َُحِتُّ اهللُ
اجلَهْسَ ثِبنعُّىءِ يٍَِ انقَىْلِ}

()1

صٝد أند ايبضد خً ٛايكسإٓ ايهسٚ – ِٜخاؾ ١آٜاج

املٛقٛع – َٔ نٌ يؿظ قبٝح متز٘ ا٭مساع ٚ ،تٓؿس َٓ٘ ايؿطس ايطًٚ ، ١ُٝتأباٙ
َعاْ ٞايكٚ ِٝاؿٝاٚ ٤ايعؿ. ١
ب للٌ أحب للث ايبض للد اضتؿاق لل ١ن لل ّ٬اا اؿه لل ِٝبه للٌ أيؿ للاظ ايطٗ للس ٚايٓك للا٤
ٚايط للُ ٖٚ ، ٛللٜ ٛتض للدذ ع للٔ أخ للـ خؿٛؾ للٝاج اي للصٚرني َ للٔ مج للاع ٬َٚعٓ لل، ١
ٚغريٖا ٜٚ ،تضدذ عٔ ؾاصػ ١ايصْٚ ٢ؾاصػ ١عٌُ قل ّٛيلٚ ، ٛاؿلٛادذ اؾٓطل١ٝ
املتعًك ١بكؿٜٛ ١ضـ عً ٘ٝايطٚ ، ّ٬نرا اتٗاّ َسٚ ِٜعا٥ػ ١عًُٗٝا ايط ّ٬مبلا
ًٜٝ ٫ل بُٗا .
ثانّاً  :مشكلة البحح (أينّتٌ) َأسباب اختّارٍ - :
تتكح أُٖ ١ٝايبضد َٔ خ ٍ٬صار ١اجملتُع امل َٔ٪بايكسإٓ  ،املٗتد ٟب٘ ،
إىل َعسؾَٗٓ ١س ايكسإٓ ٚٚص ٞايسمحٔ يف ايتعبري عٔ ايككاٜا اييت متظ
ايعٛزاج اؾٓطٚ ، ١ٝتتعًل بايػسا٥ص ٚايػٗٛاج  ،يًٝتُظ نٌ َتأدب بايكسإٓ َا
أَهٔ َٔ آداب٘ ايسؾٝعٚ ١ق ُ٘ٝايعايٚ ، ١ٝأضًٛب٘ ايطاٖس ايعؿٝـ يف تٓاٚي٘ ملطاٌ٥
( )1ايٓطا ٤آ.)148( ١ٜ
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اؾٓظ ٚخؿٛؾٝاج ايصٚرني  ،اييت ٜ ٫طًع عًٗٝا إ ٫خايكُٗا  ،نُا قاٍ
ضبضاْ٘ ٚتعاىل { :بٌَِّ هَرَا انقُسْآٌََ َهْدٌِ نِهَّزٍِ هٍَِ ؤَقْىَوُ } (ٚ )2قاٍ { :ذَنِكَ انكِزَبةُ الَ زَْتَ فُِهِ
هُدًي نِهًُْزَّقِنيَ} (. )3
أَا أضباب اختٝاز ايبضد ؾُٔ أُٖٗا :
 )1غٝللاب نللخري َللٔ آداب املعاغللس ٠اؾٓطلل ١ٝبللني ايللصٚرني يف نللخري َللٔ ايللدٜاز
ٚا٭ضس .
 )2ؾطاد عدد َٔ ايكٓٛاج ايؿكلاٚ ١ٝ٥بسافٗلا ٚٚضلا ٌ٥اٱعلٚ ّ٬ايكلاُ٥ني عًٗٝلا
بهػ للـ ايع للٛزاج اي لليت أَ للس اا بط للكٖا ٚ ،تعً ٝللٌ ذي للو باض للِ ايؿ للٔ ٚاملتع لل١
ٚايطٝاصٚ ١اؾُاٍ .
 )3ؾػ ل لل ٛا٭يؿ ل للاظ ايكبٝض ل للٚ ، ١املٓ ل للاظس ايؿاق ل للض ، ١يف ن ل للخري َ ل للٔ ا٭َ ل للانٔ
ٚامل٪ضطاج يف ايعامل اٱضٚ ، َٞ٬اْتػاز برا ٠٤ايكٚ ، ٍٛاضتُساز ؾضؼ ايًطإ
صت ٢ؾاز املٓهس َعسٚؾًا .
ٚهلرا راٖ ٤را ايبضد ملعاؾٖ ١ر ٙايككاٜا
ثالجاً  :أيداف البحح :
 )1نػ للـ َ للا يف ايك للسإٓ َ للٔ أدب زؾ ٝللع ٚ ،تع للبري بً ٝللؼ ٚ ،أض للًٛب ع للاٍ يف تٓاٚي لل٘
ايككللاٜا املطللتٛز ٠ايلليت ٜتٓاضللل َعٗللا ايتًُللٝح د ٕٚايتؿللسٜح ٚ ،اٱغللاز ٠دٕٚ
تؿؿلل ٌٝايعبللازٜٚ ٠مجٗللس مجاهلللا يف إمجاهلللا ٚ ،إبللداعٗا يف طٗٝللا ٚاختؿللازٖا
ٚنٓاٜتٗا .
 )2تأنٝد متٝص ن ّ٬اا عٔ ن ّ٬ايبػس يف ايككاٜا اؾٓطٚ ، ١ٝاـؿٛؾلٝاج
ايصٚرٝلل ، ١يف غسؾلل ١ايٓلل ، ّٛبللٌ عًلل ٢ؾللساؽ ايللصٚرني َٚللا ٜللدٚز بُٗٓٝللا  ،د ٕٚإٔ
ٜخري صدٜد ايكسإٓ عٔ ذيو غ٦ٝاً َٔ ايػسا٥ص اؾٓط ١ٝعٓد قاز ٘٥أ ٚضاَع٘.
( )2اٱضسا. 9 : ٤
( )3ايبكس. 1 : ٠
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 )3محٌ ايصٚرني املطًُني ٚاجملتُع املطًِ بػلهٌ علاّ عًل ٢ايتلأدب بلاداب ايكلسإٓ
قٚ ً٫ٛؾع ، ً٬بلايتعؿـ يف ايهًُلاج اؾٓطلٚ ، ١ٝايتطلك يف املُازضلاج ايصٚرٝل، ١
ٚاٖ٫تدا ٤بٗد ٟايكسإٓ .
رابعاً  :مهًج البحح  :استخدام الباحح مهًجاً علنّاً يف املُضُع كناِلْ- :
َٗٓ س ا٫ضتكساٚ ٤اؿؿس ملا أَهٔ َٔ آٜاج املٛقٛع .
َٗٓ س ايتؿٓٝـ يٰٜاج صطل خط ١ايبضد .
َٗٓ س ايدزاض ١ايتؿطري ١ٜٯٜاج ايبضد .
َ للٓٗس ا٫ضللتٓبا ملللا يف آٜللاج املٛقللٛع َللٔ ذٚم زؾٝللع ٚأدب عللاي ٞيف اختٝللاز
أيؿاظٗا ٚؾٝاغ ١عبازاتٗا .
خامش ااً  :خ ااة البحااح اخااتنل خ ااة قااح بالغااة القاارآى َآدابااٌ الرفّعااة يف حدِجااٌ عااو
اخلصُصّات الزَجّة َاملنارسات اجلهشّة على املباحح َامل الب التالّة :
* املبضد ا٭ : ٍٚتعسٜؿاج َٚؿطًضاج :
املطًل ا٭ : ٍٚاملكؿٛد بب٬غ ١ايكسإٓ .
املطًل ايخاْ : ٞاملكؿٛد باداب ايكسإٓ ايسؾٝع. ١
املطًل ايخايد  :املكؿٛد باـؿٛؾٝاج ايصٚر. ١ٝ
املطًل ايسابع  :املكؿٛد باملُازضاج اؾٓط. ١ٝ
* املبض للد ايخ للاْ : ٞب٬غ لل ١ايك للسإٓ ٚآداب لل٘ ايسؾٝع لل ١يف صدٜخ لل٘ ع للٔ اـؿٛؾ للٝاج
ايصٚر١ٝ
املطًل ا٭ : ٍٚب٬غ ١ايكسإٓ ٚأدب٘ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ اؾُاع َٚا ٜتعًل ب٘.
أ : ً٫ٚاضتدداّ ايهٓاٚ ١ٜايتعسٜض بد ً٫عٔ ايتؿسٜح املباغس.
حاْٝاً  :اضتدداّ ايعبازاج املبُٗ ١املؿُٗ. ١
حايخاً  :اضتدداّ أضًٛب ا٫ضتعازٚ ٠ايتػب. ٘ٝ
زابعاً  :ايتٜٓٛع يف ا٭يؿاظ ٚايطٝاقاج .
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املطًل ايخاْ : ٞب٬غ ١ايكسإٓ ٚأدبل٘ ايسؾٝلع يف صدٜخل٘ علٔ ايطل٬م بلني ايلصٚرني
ٚامل٬عٓ ١بُٗٓٝا :
 : ٫أدب ايكسإٓ يف صدٜخ٘ عٔ ايط٬م بني ايصٚرني .
أً ٚ
حاًْٝا  :أدب ايكسإٓ يف صدٜخ٘ عٔ امل٬عٓ ١بني ايصٚرني .
* املبضللد ايخايللد  :ب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚآدابلل٘ ايسؾٝعلل ١يف صدٜخلل٘ عللٔ املُازضللاج اؾٓطلل١ٝ
احملسَ١
املطً للل ا٭ : ٍٚب٬غ لل ١ايك للسإٓ ٚأدب لل٘ ايسؾ ٝللع يف صدٜخ لل٘ ع للٔ ايتض للسؽ اؾٓط للٞ
بٛٝضـ عً ٘ٝايطّ٬
أ : ً٫ٚاْتكا ٤ا٭يؿاظ ايداي ١عً ٢إزاد ٠ايؿاصػٚ ١ايعصّ عًٗٝا د ٕٚايتؿسٜح بٗا
حاْٝاً ٚ :ؾـ املػاٖد احملسَ ١عٔ اٱعداد يًؿاصػٚ ١املطايب ١بٗا د ٕٚذنسٖا
حايخًا  :تبٝني َد ٣ايخٛز ٠اؾٓطَٓ ١ٝتٗاٖا د ٕٚايتًؿظ بؿضؼ ايكٍٛ
زابعًا  :ايتعبري عٔ ايؿاصػ ١بٛؾؿٗا ايداٍ عً ٢قُبضٗا ٚؾداصتٗا
خاَطاً  :ا٫عتُاد عً ٢صرف أيؿاظ ايؿضؼ ٚايتؿضؼ بعد ذنس َا ٜػري إيٗٝا
املطًللل ايخللاْ : ٞب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚأدبلل٘ ايسؾٝللع يف صدٜخلل٘ عللٔ ا٫تٗاَللاج اؾٓطلل١ٝ
ايباطً١
أ : ً٫ٚب٬غ لل ١ايك للسإٓ ٚأدب لل٘ ايسؾ ٝللع يف ؾ للٝاغت٘ يكؿ لل َ ١للس٫ٚٚ ِٜدتٗ للا بعٝط لل٢
عًُٗٝا ايطّ٬
حاْٝاً  :ب٬غ ١ايكلسإٓ ٚأدبل٘ ايسؾٝلع يف ذنلس صادحل٘ ا٫ؾلو ٚترب٥ل ١عا٥ػل ١عًٗٝلا
ايطّ٬
املطًل ايخايد  :ب٬غ ١ايكسإٓ ٚأدب٘ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ ممازض ١ايؿٛاصؼ
 : ٫أدب ايكسإٓ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ ؾاصػ ١ايصْا .
أً ٚ
حاًْٝا  :أدب ايكسإٓ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ ؾاصػ ١ايًٛا .
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متًّد :
رعٌ اا ن – َ٘٬ايكسإٓ ايهسَ – ِٜعزلص ٠يًدًلل أمجعلني إىل قٝلاّ ايطلاع١
ملا ؾ َٔ ٘ٝؾؿاصٚ ١ب٬غ ، ١غٗد هلا املٚ َٕٛٓ٪املػسنٚ ٕٛعزلصٚا علٔ فازاتٗلا ،
ٚتٛايللث ايدزاضللاج ايكسآْٝلل ١يهتللاب اا  ،يهػللـ َللا ؾٝلل٘ َللٔ أصهللاّ ٚإعزللاش ٖٚللدٟ
ٚبٓٝاج يًٓاع  ،بٌ يتأنٝد َا ؾ َٔ ٘ٝإصهاّ ٚإتكإ ٚإبداع ٚبٝإ .
ٚإذا نإ ايطابكٚ ٕٛاملعاؾس ٕٚاير ٜٔأؾٓٛا أعُازِٖ يف دزاض ١ايكسإٓ ايعمجِٝ
قد نػؿٛا نخرياً َٔ ٚر ٙٛإعزاشاج ايكسإٓ ايبٝاْٚ ١ٝايػٝبٚ ١ٝايتازى١ٝ
ٚايتػسٜعٚ ١ٝغريٖا  ،ؾإٕ يهتاب اا مس ً١خاؾ ١يف ايتعبري ايكسآْ ٞعٔ ايككاٜا
اييت ٜتٓاٚهلا ٜ ٫ ،ترٚقٗا إ َٔ ٫اضتػسم يف ْؿٛؾ٘ ٚآٜات٘  ،بهٌ َػاعسٙ
ٚأصاضٝط٘  ،بكًب٘ ٚعكً٘ َ ،تدبساً َا ؾ َٔ ٘ٝآٜاج بايػاج بًٝػاج ،
{ وَيَب َؼْقِهُهَب بِال انؼَبنًُِىٌَ } (. )4
ٚهلللرا ؾلل ٬عزللل إٔ ٜؿللـ ايٛيٝللد بللٔ املػللري ٠نتللاب اا بعللد إٔ ؾهللس ٚقللدز ،
قاٚ(( :ً٬٥اا إٕ ي٘ ؿٚ ، ٠ٚ٬إٕ عً ٘ٝيطٚ ، ٠ٚ٬إٕ أضؿً٘ ملػدم ٚ ،إٕ أعل ٙ٬ملخُلس ،
ٚإْ٘ يٝعًٜ ٫ٚ ٛٴعً ٢عً. )5()).. ٘ٝ
ٖٚر ٙاؿٜ ٠ٚ٬ترٚقٗا نٌ َٔ علاؽ َلع ايكلسإٓ يف ايكلسإٓ نًل٘ َٚ ،لٔ ذيلو
صللدٜد ايكللسإٓ عللٔ أخللـ خؿٛؾللٝاج ايع٬قلل ١ايصٚرٝللٚ ١املُازضللاج اؾٓطلل، ١ٝ
صٝد علسض نل ّ٬اا يلريو ٚتٓاٚيل٘ بطسٜكل ١عايٝل ١زؾٝعل ١عؿٝؿل ١زاقٝل ، ١تب ًلؼ
املكؿللٛد ٚتبًللؼ ا٭ؾٗللاّٚ ،ؼهللِ ا٭صهللاّ  ،د ٕٚإٔ تللخري ايػسا٥للص اؾٓطللٚ ، ١ٝد ٕٚإٔ
تٗللبب باٜللاج اا عللٔ َطللتٛاٖا ايسؾٝللع بطسٜكلل ١متزٗللا ا٭مسللاع  ،أ ٚتٓؿللس َٓٗللا
ايؿطس ايطًٚ ، ١ُٝايكًٛب ايؿاؾٖٚ ، ١ٝرا َا ْػسص٘ بايتؿؿ ٌٝيف ٖرا ايبضد .
( )4ايعٓهبٛج .43 :
( )5أخسرلل٘ ايبٗٝكلل ٞيف د٥٫للٌ ايٓبلل 200/2 ٠ٛبللاب مجللاع أبللٛاب املبعللد عللٔ عهسَلل ١زقلل ٞاا عٓلل٘  ،اْمجللس د٥٫للٌ ايٓبلل ٠ٛيًبٗٝكلل، ٞ
ؼكٝل د /عبداملعط ٞقًعز ، ٢داز ايهتل ايعًُٖ1408 ، 1 ، ١ٝل  ، ّ1998-بريٚج – يبٓإ.
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املبحح األَل  :تعرِفات َمص لحات :
املطًل ا٭ : ٍٚاملكؿٛد بب٬غ ١ايكسإٓ
املكؿٛد بايب٬غ ١يػٚ ١اؾط٬صاً - :
ايب٬غ ١يػ َٔ ١ايب٬ؽ  ٖٛٚ ،ايٛؾ ٍٛإىل املساد ٚ ،ايب٬ؽ َا ٜٴتٛؾٌ ب٘ إىل ايػ٤ٞ
ٜٚٴٓتٗ ٞإيٚ ، ٘ٝايب٬غل ١ايؿؿلاصٚ ، ١ؾل ٕ٬بًٝلؼ أ ٟصطلٔ ايهلٚ ، ّ٬ؾؿلٝضٜ٘ ،بًلؼ
بعباز ٠يطاْ٘ نُٓ٘ َا يف قًب٘(. )6
أَا ايب٬غ ١اؾط٬صاً ؾتعين َ :طابك ١ايه ّ٬ملكتك ٢اؿاٍ  ،أ ٟا٭َلس ايلداعٞ
إىل ايتهًِ( ٖٞٚ ، )7ايتعبري علٔ املعٓل ٢ايؿلضٝح مللا طابكل٘ َلٔ ايًؿلظ ايسا٥لل َلٔ
غري َصٜد عً ٢املكؿد  ٫ٚ ،اْتكاف عٓ٘ يف ايبٝإ(. )8
أَللا ايكللسإٓ ؾٗلل ٛنلل ّ٬اا املٓللصٍ عًلل ٢زضللٛي٘ قُللد ؾللً ٢اا عًٝلل٘ ٚضللًِ ،
املهت للٛب يف املؿ للاصـ  ،املٓك لل ٍٛإي ٓٝللا ب للايتٛاتس  ،ب لل ٬غ للبٗ ، )9(١املب للد ٤ٚبايؿاؼ لل، ١
املدت ّٛبايٓاع.
ٚبٓا٤ٶ عًَ ٢ا ضبل ؾاملكؿٛد بب٬غ ١ايكسإٓ  :ؾؿاصت٘ ٚصٴطٔ تعبري ٙعٔ ايػل٤ٞ
ايرٜ ٟتٓاٚي٘ .
املطًل ايخاْ : ٞاملكؿٛد باداب ايكسإٓ ايسؾٝع١
 : ٫املكؿٛد باٯداب يػٚ ١اؾط٬صاً :
أً ٚ
اٯداب يػلل ١مجللع أدب ٚ ،ا٭دب ٖلل ٛصٴطٵللٔ ايتٓللا ٍٚيًػللٚ ، ٤ٞأؾللٌ ا٭دٵب ايللدعا،٤
ٜ َ٘ٓٚكاٍ يًٛيَ ١ُٝأدب ١بايؿتح ٚايكِ ٭ٕ ايٓاع ٜدع ٕٛإيٗٝا ... ،
ٜٚكاٍ يًبعري إذا ذيٌ أدٜل ٪َٚدب(.)10
( )6يطإ ايعسب ٫بٔ َٓمجٛز  486/1يٲَاّ قُد بٔ َهسّ بٔ عً ، ٞداز إصٝا ٤ايكاذ ايعسب ٖ1413 ، 3 ، ٞل  ّ1993-بلريٚج –
يبٓإ .
( )7ايتعسٜؿاج يًزسراْ ٞف 46ايػسٜـ عً ٞبٔ قُد  ،داز ايهتل ايعًُٖ1408 ،3 ، ١ٝل  ، ّ1988-بريٚج – يبٓإ .
( )8ايهًٝاج يًهؿ ٟٛفَ ، 236عزِ يف املؿطًضاج ٚايؿسٚم ايًػ ، ١ٜٛ٭ب ٞايبكا ٤أٜٛب بٔ َٛض ٢اؿطٝين ٪َ ،ضطل ١ايسضلاي،١
ٖ1413 ،2ل  ، ّ1993-بريٚج – يبٓإ .
( )9ايتعسٜؿاج يًزسراْ ٞف . 174
( )10يطإ ايعسب ٫بٔ َٓمجٛز َ 93/1اد ٠أدب .
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ٚا٭دب اؾ للط٬صاً ٖ لل : ٛعً للِ و للكش بل ل٘ ع للٔ اـً للٌ يف ن لل ّ٬ايع للسب يؿمجل لاً أٚ
نتاب٘(ٚ ،)11ي٘ أؾ. ٍٛ
أَللا املكؿللٛد بايسؾٝعلل ١يػلل ١ؾٗللَ ٞللأخٛذَ ٠للٔ ايسؾللع ٖٚلل ٛقللد ايٛقللع ْٚ ،كللٝض
اـؿضٚ ،ازتؿع ايػ ٤ٞأ ٟعٚ ، ٬ايسؾعلْ ١كلٝض ايريلٚ ، ١ايسؾعل ١خل٬ف ايكلع، ١
ٚايسؾٝع ايػسٜـ ٚ ،املسؾٛع املعمجِ(. )12
ٚبٓللا ٤عًللَ ٢للا ضللبل ؾاملكؿللٛد بللاداب ايكللسإٓ ايسؾٝعلل ١أ ٟعًلل ٛعبازاتلل٘ ٚعمجُتٗللا
َعَٓٚ ٢بٓ ٢يف تٓاٚهلا يًػ.٤ٞ
املطًل ايخايد  :املكؿٛد باـؿٛؾٝاج ايصٚر- : ١ٝ
خللـ يػ لل ١مبعٓلل ٢أؾ للسد ٚ ،خؿؿلل٘ ٚاختؿ لل٘ أؾللسد ، ٙب لل٘ د ٕٚغللريٚ ، ٙاخ للتـ
با٭َس اْؿسد ب٘(ٚ ،)13خؿٛؾٝاج مجع خؿٛؾ ، ١ٝايتا ٤يًُبايػٚ ، ١ايٝا ٤يًٓطب،١
أَ ٚؿدز. )14(١ٜ
أَللا ايصٚرٝلل ١يػللَ : ١ػللتكَ ١للٔ شٚش ٖٚ ،لل ٛخلل٬ف ايؿللسد ٚ ،ايللصٚش اٱحٓللإ ٚ ،ايللصٚش
ايؿسد اير ٟي٘ قسٜٚ ، ٜٔطًل عً ٢ايرنس ٚا٭ْخ. )15(٢
ٚبٓللا٤ٶ عًللَ ٢للا ضللبل ؾاملكؿللٛد باـؿٛؾللٝاج ايصٚرٝلل ١أَ ٟللا اْؿللسد بلل٘ ايصٚرللإ
ايرنس ٚا٭ْخ ٢د ٕٚغريُٖا َٔ ْهاح ٚم. ٙٛ
املطًل ايسابع  :املكؿٛد باملُازضاج اؾٓط: ١ٝ
املُازض ١يػَ َٔ ١ٳسٳعٳ ٚ ،املسٵع ايطري ايلداٚ ، ِ٥يل٘ َعلاْ ٞأخلسٚ ، ٣امللسع ٚامللساع
املُازضٚ ١غد ٠ايع٬ش(. )16
ٚاؾط٬صاً  :املداٚ ١َٚنخس ٠اْ٫ػػاٍ بايػ.)17(٤ٞ
( )11ايهًٝاج يًهؿ ٟٛف. 68
( )12يطإ ايعسب ٫بٔ َٓمجٛز َ 268/5اد ٠زؾع .
( )13يطإ ايعسب ٫بٔ َٓمجٛز . 109/4
( )14ايهًٝاج يًهؿ ٟٛف. 423
( )15يطإ ايعسب ٫بٔ َٓمجٛز .107/6
( )16يطإ ايعسب ٫بٔ َٓمجٛز . 77/13
( )17ايهًٝاج يًهؿ ٟٛف. 874
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أَا اؾٓط ١ٝيػ ١ؾْٗ٪َ ٞد اؾٓظ َٚ ،ػتك٘ َٓل٘ ٚ ،اؾلٓظ ٖل ٛايكلسب َلٔ
نٌ غ ٖٛٚ ، ٤ٞأعِ َٔ ايٓٛع ٚ ،هُع عً ٢أرٓاع ٚرٓٛع  ٖٛٚ ،يؿظ ٜدٍ عً٢
ايهخس ٠تكُٓاً(ٚ ... )18اؾٓظ اـػٔ أ ٟايسراٍ ٚ ،اؾلٓظ ايٓلاعِ أ ٚايًطٝلـ أٟ
ايٓطاٚ ،)19(٤اؾٓط ١ٝهلا َعإ أخس.)20(٣
أَا اؾٓط ١ٝاؾط٬صاً ؾتعٓل ٢املتعًكل ١ظلٓظ ايلرنٛز ٚرلٓظ اٱْلاذ بػلهٌ
عاّ  ،أ ٚاييت تعين ا٫تؿاٍ ايػٗٛاْ ٞبني ايرنس ٚا٭ْخ ، )21(٢أ ٚبني املخًٝني ذنس
َع ذنس ٚ ،أْخَ ٢ع أْخ.٢
ٚا٭ؾلل ّ٬اؾٓطلل ١ٝأ ٟايلليت تػللسم يف عللسض املػللاٖد اؾٓطللٚ ١ٝايعللٛزاج ايلليت
تؿسم ايرنس عٔ ا٭ْخ.)22(٢
ٚبٓا٤ٶ عًَ ٢ا ضبل ؾُٝهٔ تعسٜـ املُازضاج اؾٓط ١ٝبأْٗا :
ا٫تؿللا٫ج اؾٓطلل ١ٝاملتهللسز ٠ضللٛا ٤بللني ايللرنٛز ٚاٱْللاذ  ،أ ٚبللني ايللرنٛز َللع
بعكِٗ ايبعض  ،أ ٚبني اٱْاذ َع بعكٗٔ ايبعض .
إذا ميهٔ تعسٜـ عٓٛإ ايبضد :
(ب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚآدابلل٘ ايسؾٝعلل ١يف صدٜخلل٘ عللٔ اـؿٛؾ لٝاج ايصٚرٝللٚ ١املُازضللاج
اؾٓط.)١ٝ
بإٔ املكؿٛد ب٘ ٖ: ٛ
بًٛؽ ايكسإٓ َسادَٓٚ ٙتٗا ٙيف صدٜخ٘ عٔ ْهاح ايصٚرني ٚ ،ا٫تؿا٫ج اؾٓطل١ٝ
بني غريُٖا  ،بأؾؿح ايعبازاج ٚأعٖ٬ا ٚأمجًٗا َبَٓٚ ٢عٓٚ ، ٢بأغسف ايتعبرياج
ٚأصطٓٗا  ،د ٕٚخًٌ يف ايه ّ٬بصٜاد ٠أْ ٚكؿإ ٚ ،د ٕٚخدؽ يًضٝلا ٤أ ٚإضلؿاف يف
ايتعبري .
( )18ايهًٝاج يًهؿ ٟٛف ،339يطإ ايعسب .313/2
(َ )19عزِ ايًػ ١ايعسب ١ٝعامل املعسؾ ، 421/3 ١تأيٝـ أدٜل ايًزُٚ ٞآخسَ ، ٕٚطبع ١احملٝب  ، ّ1995 ،1 ،بريٚج – يبٓإ .
( )20اْمجس  :ايهايف َعزِ عسب ٞصدٜد ف ، 343غسن ١املطبٛعاج يًتٛشٜع ٚايٓػس ، ّ1992 ،1 ،بريٚج -يبٓإ .
(َ )21عزِ ايًػ ١ايعسب ١ٝ٭دٜل ايًزُ. 421/3 ٞ
( )22اْمجس َعزِ ايًػ ١ايعسب ١ٝ٭دٜل ايًزُ. 421/3 ٞ
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ٖٚرا َا ْػسص٘ بايتؿؿ ٌٝيف املباصد ايتاي: ١ٝ
املبحح الجانْ  :بالغة القرآى َآدابٌ الرفّعة يف حدِجٌ عو اخلصُصّات الزَجّة- :
مل تهٔ اـؿٛؾٝاج ايصٚر ١ٝبني ايصٚرني مبٓأ ٣عٔ ب٬غ ١ايكسإٓ ٚؾؿاصت٘
ٚعًلل ٛعبازاتلل٘ ٚزٚعتٗللا – نُللا ٖللَ ٛللٓٗس ايكللسإٓ يف نللٌ آٜاتلل٘ – ٚاملتأَللٌ ٯٜللاج
ايكللسإٓ املتعًكلل ١بللريو هللد َٓٗزلاً خاؾلًا اؽللر ٙايكللسإٓ ايهللس ِٜيف ايتعللبري عللٔ
اـؿٛؾل للٝاج ايصٚرٝل للٚ ، ١ايتٛرٝل لل٘ ٚ ،ايل للٛعظ ٚ ،ايتٓبٝل لل٘ ٚ ،ايتضل للرٜس ٚ ،ا٭َل للس
ٚايٓٗٚ ،ٞايتضًٚ ٌٝايتضسٚ ، ِٜايٓدب ٚ ،اؿد عً ٢ؾعٌ غَ ٤ٞعني ٚ ،ايلدؾع إيٝل٘
ٚاملٓللع َٓلل٘ ٚ ،نللٌ َللا ٜتعًللل غؿٛؾللٝاج ايللصٚرني املطللتٛز ٠عللٔ أعللني ايٓللاع ،
ٚنُا إٔ اا تعاىل قد أَس بطك ايعٛزاج ٚ ،صزل نٌ املُازضاج املتعًك ١بٗا بني
ايصٚرني  ٖٛٚايطتري ضبضاْ٘  ،ؾإْل٘ قلد اؽلر ْؿلظ ايلٓٗس يف ايتعلبري علٔ ذيلو ،
ؾل للأخؿٚ ٢صزل للل ٚضل للك ٚٚازٚ ٣مجل للٌ نل للٌ ايعبل للازاج ايل لليت تػل للسح ايعًُٝل للاج أٚ
املُازضاج اـاؾل ١بلني ايلصٚرني  ،إَعاْلاً يف ايطلك ٚ ،تأدبلاً يف ايعلسض ٚ ،تؿٓٓلاً يف
ايبٝإ.
ٚصتٜ ٢تكح ٖرا ا٭َس زأ ٣ايباصد تكطِ ٖرا املبضد إىل املطًبني ايتايٝني :
املطًل ا٭ : ٍٚب٬غ ١ايكسإٓ ٚأدب٘ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ اؾُاع َٚا ٜتعًل ب٘ :
تعللددج آٜللاج ايكللسإٓ ايلليت تٓاٚيللث املُازضلل ١اؾٓطلل ١ٝبللني ايللصٚرني ٚ ،تٓٛعللث
أيؿاظٗللا ٚاختًؿللث ضللٝاقاتٗا عطللل َٛقللٛعاتٗا َٚكاؾللدٖا ٚ ،نًللٗا صاؾمجللث
عً ٢طابع ايكسإٓ ٚذٚقٝات٘ ايسؾٝع ١يف اؿدٜد عٔ ذيو ٚ ،مل تؿسح آٜات٘ بًؿلظ
اؾُ للاع َطًكل لاً يف مج ٝللع املٛاق للع ٚاملٛاق للٝع اي لليت ؼ للدحث ع للٔ ذي للو  ،إ ل للا
اضتددَث عد ٠أيؿاظ بعد ٠ؾٝؼ ٚأضايٝل نُا - :ًٜٞ
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أ : ً٫ٚاضتدداّ ايهٓاٚ ١ٜايتعسٜض بد ً٫عٔ ايتؿسٜح املباغس
ٜٚتكح ٖرا يف عد ٠آٜاج  ،نُا يف قٛي٘ تعاىل َِ{ :عَبئُكُىْ حَسْسٌ نَكُىْ فَإْرُىا حَسْصَكُىْ
ؤًََّ شِئْزُىْ وَقَدِّيُىا َْْفُعِكُىْ } ...

()23

قاٍ ابٔ رسٜس زمح٘ اا ((ٜعين تعاىل ذنسٙ

بريو ْ :طا٩نِ َصدزع أ٫ٚدنِ  ،ؾأتٛا َصدزعهِ نٝـ غ٦تِ ٚ ،أ ٜٔغ٦تِ ،
ٚإ ا عين باؿسذ املصدزع ٚ ،اؿسذ ٖ ٛايصزع ٚ ،يهٓٗٔ ملا نٔ َٔ أضباب اؿسذ
رعًٔ صسحا ،إذ نإ َؿَٗٛاً َعٓ ٢ايه ... ّ٬حِ قاٍ يف تؿطري بك ١ٝاٯ... ١ٜ
ٚاٱتٝإ يف ٖرا املٛقع نٓا ١ٜعٔ اضِ اؾُاع)(ٚ )24قاٍ ابٔ عاغٛز زمح٘ اا :
ٖرا َٔ "ايهٓاٜاج ايًطٝؿٚ ١ايتعسٜؿاج املطتضطٖٓٚ ، ١ر ٙأغباٖٗا يف ن ّ٬اا
آداب صطٓ ، ١عً ٢املَٓ٪ني إٔ ٜتعًُٖٛا ٜٚتأدبٛا بٗا ٜٚ ،تهًؿٛا َخًٗا يف
قاٚزتِٗ َٚهاتبتِٗ .)25("...
إٕ املتأَللٌ يف اٯٜللاج ايطللابك ١تتكللح يلل٘ ب٬غلل ١ايتعللبري ايكللسإٓ يف صدٜخلل٘ عللٔ
املُازضاج اؾٓط ١ٝبني ايصٚش ٚشٚرت٘ َٔ خ ٍ٬اضتدداَ٘ يؿظ (ؾأتٛا) بلدَ ً٫لٔ
ايتؿللسٜح باؾُللاع َٚللا يف َعٓللاَٚ ، ٙللٔ خلل ٍ٬ف٦ٝلل٘ بًؿللظ اؿللسذ ايللرٜ ٟللديٌ
د٫ي- ١قاطع ١عً ٢إٔ املكؿٛد بريو ٖ ٛإباص ١إتٝإ املسأ ٠يف قبًلٗا – ٚيلٝظ يف
دبسٖا نُا  ِٖٚبعض اؾاًٖني  ،ؾإٕ اْتكا ٤ايًؿظ ايكسآَْ ٞكؿٛد يراتل٘ يٝلدٍ
عًَ ٢ا ٚقع ٭رً٘.
حاْٝاً  :اضتدداّ ايعبازاج املبُٗ ١املؿُٗ: ١
َلٔ اٯٜلاج ايليت ؼلدحث علٔ اؾُلاع َٚتعًكاتل٘ ٚ ،أدج املكؿلٛد بإؾٗلاّ قازٗ٥لا
ٚض ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاَعٗا  َ ،ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا ر ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا ٤يف قٛي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل٘ تع ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاىل :
( )23ايبكس. 223 : ٠
( )24رللاَع ايبٝللإ يف تأٜٚللٌ ايكللسإٓ  ، 398/4 ،أبلل ٛرعؿللس قُللد بللٔ رسٜللس ايطللرب ٖ310( ٟلل)  ،ؼكٝللل أمحللد غللانس٪َ ،ضطلل١
ايسضايٖ1420 ، 1 ، ١ل  ، ّ2000-بريٚج – يبٓإ .
( )25ايتضسٜللس ٚايتٓللٜٛس املعللسٚف بتؿطللري ابللٔ عاغللٛز  ، 266/1قُللد ايطللاٖس بللٔ قُللد (جٖ1393لل) ٪َ ،ضطلل ١ايتللازٜذ ايعسبلل، ٞ
ٖ1420ل  ، ّ2000-بريٚج – يبٓإ .
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ض َّنهُآ ٍَّ َػهِآ َى انهّآ ُه ؤََّكُآىْ كُتآزُىْ رَتْزآبَُىٌَ
ض َّنكُآ ْى َو َؤَآ ُز ْى ِنجَآب ٌ
ش ِبنًَ َِعَآأِ ُك ْى هُآ ٍَّ ِنجَآب ٌ
صَُب ِو ان َّس َف ُ
{ ُؤ ِح َّم َن ُك ْى َن ُْ َه َخ ان ِّ
ؤَفُعَكُىْ فَزَبةَ ػَهَُْكُىْ وَػَفَب ػَتكُىْ فَبٌَِ ثَبشِسُوهٍَُّ وَاثْزَغُىاْ يَب كَزَتَ انهّهُ نَكُىْ.)26( } ...
ق للاٍ ايػ للٓكٝط ٞزمح لل٘ اا ٚ" :ا٭ظٗ للس يف َعٓ لل ٢ايسؾ للد يف اٯ ٜلل ١أْ لل٘ غ للاٌَ
٭َل للس : ٜٔأصل للدُٖا َ :باغل للس ٠ايٓطل للا ٤باؾُل للاع َٚكدَاتل لل٘ ; ٚايخل للاْ : ٞايهل للّ٬
بريو"(ٚ )27قاٍ املساغٚ" : ٞقلد عًُٓلا اا ايٓصاٖل ١يف ايتعلبري علٔ ٖلرا ا٭َلس صلني
اؿار ١إىل ايه ّ٬ؾ ٘ٝبعبازاج َبُٗ ١نكٛيل٘ َ٫ :طلتِ ايٓطلا ، ٤أؾكل ٢بعكلهِ
إىل بعض ،دخًتِ بٗٔ  ،ؾًُا تػػاٖا محًث ٚ )28("..قاٍ ضٝد قطل زمحل٘ اا بعلد
إٔ غسح َعٓ ٢ايسؾد بٓضَ ٛا قًٓاٚ" :يهٔ ايكسإٓ  ٫ميس عًٖ ٢لرا املعٓل ٢د ٕٚملطل١
صاْ ١ٝزؾاؾ ، ١متٓح ايع٬ق ١ايصٚرٝل ١غلؿاؾٚ ً١ٝزؾكلًا ْٚلداٚ ، ٠ٚتٓلأ ٟبٗلا علٔ غًلظ
املعٓ ٢اؿٛٝاْٚ ٞعساَت٘ ٚ ،تٛقظ َعٓ ٢ايطك يف تطٝري ٖر ٙايع٬ق. )29(١
حايخاً  :اضتدداّ أضًٛب ا٫ضتعازٚ ٠ايتػب: ٘ٝ
ٜمجٗس ٖرا ا٭ضًٛب يف نخري َٔ اٯٜاج  ،نُا يف بك ١ٝاٯٜل ١ايطلابك ١يف قٛيل٘
تعاىل  { :انسَّفَشُ بِنًَ َِعَأ ِكُىْ } ( )30قاٍ ؾاصل زٚا٥ع ايبٝإ بعد ذنلس ٙعلد ٠يطلا٥ـ
يف تؿطللري اٯٜلل( : ١ايًطٝؿلل ١ايتاضللع : ١عللرب املللٛىل عصٚرللٌ عللٔ املباغللس ٠اؾٓطلل١ٝ
اييت ته ٕٛبني ايصٚرني بتعبري ضاّ يطٝـ  ،يتعًُٓٝلا ا٭دب يف ا٭َلٛز ايليت تتعًلل
بايٓطاُ { ٤هٍَّ نِجَبضٌ نَّكُىْ وَؤَزُىْ نِجَبضٌ نَّهٍَُّ } ؾايتعبري ٖٓا عً ٢طسٜكل ١ا٫ضلتعازٚ ، ٠امللساد
اغتُاٍ بعكِٗ عً ٢بعض نُا تػتٌُ امل٬بظ عً ٢ا٭رطاّ)(.)31
( )26ايبكس. 187 : ٠
( )27أقٛا ٤ايبٝلإ يف إٜكلاح ايكلسإٓ بلايكسإٓ  ،13/5حملُلد ا٭َلني بلٔ قُلد املدتلاز ايػلٓكٝطٖ1393( ٞلل)  ،داز ايؿهلس يًطباعل١
ٚايٓػس ٖ1415 ،ل  ، ّ1995-بريٚج – يبٓإ .
( )28تؿطري املساغ ، ٞايػٝذ أمحد َؿطؿ ٢املساغ ، 78/2 ، ٞغلسنَ ١هتبلَٚ ١طبعلَ ١ؿلطؿ ٢ايبلاب ٞاؿًلب،

(بلد )ٕٚد.ج –

َؿس .
( )29يف ظ ٍ٬ايكسإٓ  ، 174/1ضٝد قطل إبساٖ ، ِٝداز ايػسٚم ،

(بد ، )ٕٚد.ج  -ايكاٖس. ٠

( )30ايبكس.٧٨١ : ٠
( )31زٚا٥ع ايبٝإ يف تؿطري آٜاج ا٭صهاّ  ،84/1قُد بٔ عً ٞايؿاب. ْٞٛ
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ٚقاٍ ايػٝذ عط ١ٝقُد ضامل ٚ :اْمجس قٛيل٘ تعلاىل ُ{ :هآٍَّ نِجَآبضٌ نَّكُآىْ وَؤََآزُىْ نِجَآبضٌ
نَّهُآٍَّ} ٚنٝللـ غطللٚ ٢أخؿلل ٢يف ٖللرا ا٭ضللًٛب َللا ٜطللتضَٓ ٢لل٘ ٚ ،أبللسش ٙبًباضلل٘ يف
ايتػللب ٘ٝمبللا ٜتكلل ٢بلل٘ َٚ ،للدَ ٣طابكللَ ١عٓلل ٢ايًبللاع عارلل ١نللٌ َللٔ ايللصٚرني
يٰخس . )32()..
زابعاً  :ايتٜٓٛع يف ا٭يؿاظ ٚايطٝاقاج :
أعتُد عً ٘ٝايكسإٓ يف ايتعبري عٔ عًُ ١ٝاملُازضاج اؾٓط ١ٝبني ايصٚرني َٚلا
ٜطللتضٝا َللٔ ذنللسَ ٙللا رللا ٤يف آٜللاج نللخريَ ٠بخٛحلل ١يف نتللاب اا صٝللد ٜػللري
ايكسإٓ إغازاج َتعددَ ٠تٓٛع ١إىل املُازض ١اؾٓطل ١ٝبلني ايلصٚرني بأيؿلاظ ًٜؿٗلا
اؿٝاٚ ٤ايطك ٚايتعؿـٚ .ضٝام ٜتزً ٢ؾ ٘ٝايبعد عٔ نٌ نًُ ١بر ١٦ٜؾاصػل،١
أ ٚؾك ١غًٝمجل ، ١أْ ٚابٝل ١ممزٛصلٚ ، ١بأضلًٛب بًٝلؼ ٜ ٫لخري ايػلٗٛاج  ٫ٚ ،ولسى
َه للأَ ايػسا ٥للص اؾٓط لل ٫ٚ ، ١ٝى للسش ايك للازٚ ٨ايطل لاَع ع للٔ ا٭دب ٚاؿ ٝللا ، ٤أٚ
وسرلل٘ عٓللد قللسا ٠٤تًللو ايعبللازاج ٚمساعٗللا ٚمبللا  ٫ىللدؽ عؿلل ١نللٌ عؿٝللـ
ٚعؿٝؿللٚ ، ١بطسٜكلل ١ؼؿللظ ايًطللإ َللٔ قبللٝح ايعبللازاج ٚ ،ضلل ٧ٝايهًُللاج ْٚ ،هللاز٠
ا٭يؿاظ ٚ ،ؾضؼ ايكٜٚ ٍٛتكح ٖرا يف اٯٜاج ايتاي:١ٝ
 -يف قٛي٘ تعاىل  { :فَبػْزَصِنُىا انتِّعَبءَ فٍِ املَحُِطِ وَالرَقْسَثُىهٍَُّ حَزًَّ َؽْهُسٌَْ }

()33

 ٚقٛي٘  { :فَةِذَا رَؽَهَّسٌَْ فَإْرُىهٍَُّ يٍِْ حَُْشُ ؤَيَسَكُىُ اهللُ } (.)34 ٚقٛي٘ رٌ غأْ٘ يف ضٝام صدٜخ٘ عٔ ػٜٛص ٙف ٤ٞايسرٌ شٚرت٘ يٝايٞايؿٝاّ  { :وَال رُجَبشِسُوهٍَُّ وَؤَْزُىْ ػَبكِفُىٌَ فٍِ املَعَبجِدِ} (. )35
( )32تتُ ١أقٛا ٤ايبٝإ  ، 93/1عط ١ٝقُد ضامل .
( )33ايبكس. ٢٢٢ :٠
( )34ايبكس.٢٢٢ :٠
( )35ايبكس. ٧٨١ :٠
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 ٚقٛي٘ رٌ يف عل { : ٙ٬هُىَ انَّرٌِ خَهَقَكُى يٍِّ ََّفْطٍ وَاحِدَحٍ وَجَؼَمَ يِتْهَب شَوْجَهَب نَُِعْكٍَُ بِنَُْهَبد ثِآ ِه َف َهًَّآب َؤ ْص َقهَآذ َّاػَآىَا انهّآ َه َز َّث ُهًَآب نَآ ِئ ٍْ آ َر ُْزَتَآب ََآبنِحبف نَّتَكُآى ٍََّ يِآٍَ
ً َخفُِفآ فب َفًَآ َّس ْ
ذ َحًْآ ً
َف َهًَّب َر َغشَّبهَب َح ًَ َه ْ
انشَّبكِسٍََِ } (.)36
 ٚقٛي٘ عص َٔ قا٥لٌ { :وَبٌِْ ؤَزَارُّىُ اظْزِجْدَالَ شَوْطٍ يَّكَآبٌَ شَوْطٍ وَآرَُْآزُىْ بِحْآدَاهٍَُّ قِتؽَآبزاف فَآًَرَإْخُرُواْ يِتْهُ شَُْئبف ؤَرَإْخُرُو َهُ ثُهْزَبَبف وَبِصًْبف يُّجُِتبف  ،وَكَُْفَ رَإْخُرُو َهُ وَقَآدْ ؤَفْعَآً ثَؼْعُآكُىْ بِنَآً ثَؼْآطٍ وَؤَخَآرٌَْ
يِتكُى يُِّضَبقبف غَهُِظبف} (.)37
 ٚقٛي٘ تعلاىل { :حُسِّيَذْ ػَهَُْكُىْ ؤُيَّهَبرُكُىْ وَثَتَبرُكُىْ وَؤَخَآىَارُكُىْ وَػًََّآبرُكُىْ وَخَآبالَرُكُىْ وَثَتَآبدُاَْخِ وَثَتَبدُ اُْخْذِ وَؤُيَّهَبرُكُىُ انًَّرٍِ ؤَزْظَؼْتَكُىْ وَؤَخَىَارُكُى يٍَِّ انسَّظَبػَخِ وَؤُيَّهَبدُ َِعَأ ِكُىْ وَزَثَب ِجُكُىُ انًَّرِآٍ
فٍِ حُجُىزِكُى يٍِّ َِّعَأ ِكُىُ انًَّرٍِ اَخَهْزُى ثِهٍَِّ فَةٌِ نَّىْ رَكُىَُآىاْ اَخَهْآزُى ثِهِآٍَّ فَآًَ جُتَآبلَ ػَهَآُْكُىْ وَحًََِِآمُ ؤَثْتَآب ِكُىُ
انَّرٍََِ يٍِْ ؤًَََْثِكُىْ وَؤٌَ رَجًَْؼُىاْ ثٍََُْ اُْخْزٍَُِْ بَالَّ يَب قَدْ ظَهَفَ بٌَِّ انهّهَ كَبٌَ غَفُىزاف زَّحًُِبف } (.)38
 ٚغريٖا َٔ اٯٜاج ٚ ،نتِ بكٛيل٘ ضلبضاْ٘ ٚتعلاىل  ..{ :وَبٌِ كُتآزُى يَّسْظَآً ؤَوْػَهًَ ظَفَسٍ ؤَوْ جَبء ؤَحَدٌ يِّتكُى يٍِّ انْغَأ ِػِ ؤَوْ الَيَعْزُىُ انتِّعَبء فَهَىْ رَجِدُواْ يَبء فَزًًَََُُّىاْ ََؼُِداف ؼَُِّجبف }.

()39

ْ٬صللظ يف نللٌ اٯٜللاج ايطللابك ١إٔ اا تعللاىل ايطللتري ٜعللرب عللٔ خؿٛؾللٝاج
ايع٬ق ١ايصٚرْ َٔ ١ٝهاح َٚا ٜتعًل ب٘  ،بأضًٛب خاف َكؿٛد َتُٝص يف اختٝلاز
أيؿاظ لل٘ ٚ ،ؾ للٝاغ ١عبازات لل٘ ٚؼد ٜللد ض للٝاقات٘  ،بتٓ ٜٛللع ايهًُ للاج ػد ٜللدًا ي للرٖٔ
ايكازٚ ٨ايطاَع ٚ ،إظٗازاً يب٬غ ١ايكسإٓ ٚؾؿاصت٘ ٚ ،رسًٜا بأيؿاظ٘ ٚعبازات٘ عً٢
( )36ا٭عساف. 189
( )37ايٓطا.21- 20:٤
( )38ايٓطا.23٤
( )39ايٓطا .43٤ل ٚمٖٛا يف املا٥د.6 : ٠
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ايللرٚقٝاج ايسؾٝع لل ١ايساق ٝللٚ ١ا٭دب اؾللِ ايعمج لل ، ِٝنُ للا ٖلل ٞن للٌ آ ٜللاج ايك للسإٓ
ايهس. ِٜ
إٕ نللٌ اٯٜللاج ايطللابك ١تتضللدذ عللٔ املُازضلل ١اؾٓطلل ١ٝبللني ايللصٚش ٚشٚرتلل٘ ،
يهٓٗا مل تؿسح باؾُاع  ٫ٚيف يؿظ ٚاصد  ،ايرَ ٖٛ ٟكؿد َٚكؿٛد ايٓهاح بلني
ايللصٚرني  ،بللٌ تللاز ٠تعللرب عللٔ ايٓٗلل ٞعللٔ ْهللاح اؿللا٥ض بًؿللظ {وَالرَقْسَثُآآىهٍَُّ حَزَّآآً
َؽْهُسٌَْ}ٚيؿظ {َؽْهُسٌَْ } ٚتاز ٠تػري اٯٜلاج إىل يؿلظ اؾُلاع باملباغلس ٠أ ٚايػػلٞ
أ ٚاٱؾكا ٤أ ٚاملَ٬ط ، ١أ ٚايدخٚ ، ٍٛمٖٛا َٔ ا٭يؿاظ ٚ ،نًلٗا أيؿلاظ يف غاٜل١
ايتًُللٝح ٚايتللأدب ٚايطللُٚ ، ٛيف ضللٝاقاج ٚعبللازاج تٗللد ٟيًلليت ٖلل ٞأقللٚ ، ّٛتٗللرب
ضًٛى ا٭َِ ٚ ،تكع قٛاعد ٚأضظ زاضد ١٭ضايٝل اـطاب اؾٓط ٞايساق .ٞدٕٚ
تؿسٜح بأيؿاظ اؾُاع أ ٚنػـ ٚتعس ١ٜملٛاقع ايعٛز. ٠
املطًللل ايخللاْ : ٞب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚأدبلل٘ ايسؾٝللع يف صدٜخلل٘ عللٔ ايطلل٬م بللني ايللصٚرني
ٚامل٬عٓ ١بُٗٓٝا - :
ٜ ٫صاٍ ايكسإٓ ايهس – ِٜنُلا ٖلَٗٓ ٛزل٘ – ولتؿظ بطابعل٘ اـلاف ايسؾٝلع
ٚذٚقٝاتلل٘ ايعايٝلل ١يف صدٜخلل٘ عللٔ خؿٛؾللٝاج ايللصٚرني  ،ضللٛا ٤يف صللاٍ ا٫تؿللام –
نُا ضبل ذنس - ٙأ ٚيف صلاٍ ا٫ؾلكام نُلا ْبٓٝل٘ ٖٓلا ٚ ،ايؿلسام بلني ايلصٚرني
قد ٜه ٕٛبط٬م  ،أ ٚبتؿسٜلل ٚغلري ٙنُلا يف امل٬عٓل ١بُٗٓٝلا ْٚ ،بلدأ بػلسح اؿايل١
ا٭ٚىل :
 : ٫أدب ايكسإٓ يف صدٜخ٘ عٔ ايط٬م بني ايصٚرني - :
أً ٚ
تعددج آٜاج ايط٬م يف ايكسإٓ ايهسٚ ، ِٜبعكٗا تٓاٚيلث أ ٚأغلازج إىل َلا نلإ
بُٗٓٝللا َللٔ املعاغللس ٠اؾٓطلل ١ٝاـاؾللٚ ، ١يهللٔ بللأدب رللِ ٜٚ ،تكللح ٖللرا َللٔ قٛيلل٘
تعاىل{ :الَّ جُتَبلَ ػَهَُْكُىْ بٌِ ؼَهَّقْزُىُ انتِّعَبء يَب نَىْ رًََعُّىهٍُُّ ؤَوْ رَفْسِظُىاْ نَهٍَُّ فَسَِعَخف وَيَزِّؼُىهٍَُّ ػَهًَ انًُْىظِغِ
قَدَزُهُ وَػَهًَ انًُْقْزِسِ قَدْزُهُ يَزَبػبف ثِبنًَْؼْسُوفِ حَقّبف ػَهًَ انًُْحْعِتِنيَ  ،وَبٌِ ؼَهَّقْزًُُىهٍَُّ يٍِ قَجْمِ ؤٌَ رًََعُّىهٍَُّ وَقَآدْ
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فَسَظْزُىْ نَهٍَُّ فَسَِعَخف فَتِصْفُ يَب فَسَظْزُىْ بَالَّ ؤٌَ َؼْفُىٌَ ؤَوْ َؼْفُىَ انَّرٌِ ثَُِدِهِ ػُقْدَحُ انتِّكَبلِ وَؤٌَ رَؼْفُىاْ ؤَقْآسَةُ نِهزَّقْآىَي
وَالَ رَتعَىُاْ انْفَعْمَ ثَُْتَكُىْ بٌَِّ انهّهَ ثًَِب رَؼًَْهُىٌَ ثَصِريٌ }(.)40
عرب املٛىل عصٚرٌ يف ٖاتني اٯٜتني عٔ َباغس ٠ايسرٌ شٚرت٘ أ ٚعدّ َباغلست٘
هلا بًؿظ {رًََعُّىهٍَُّ} ٖٚلرا ايًؿلظ نُلا ٖلَ ٛعًلٚ ّٛقطلٛع أْل٘ يؿلظ يطٝلـ
خؿٝللـ ض لٌٗ زقٝللل صتلل ٢يف كازرلل٘ َٚعٓللاٚ ٙدقلل ١صسٚؾلل٘ ٚد٫يتلل٘ ٚ ،مل ٜؿللسح
ايكسإٓ بأيؿاظ اؾُاع  ،قاٍ ايكلامسٚ( : ٞإ لا نٓل ٢تعلاىل بكٛيل٘ { :رًََعُّآىهٍَُّ}
عٔ اجملاَع ، ١تأدٜبًا يًعباد يف اختٝاز أصطٔ ا٭يؿاظ ؾُٝا ٜتداطب ٕٛب٘)(.)41
حاًْٝا  :أدب ايكسإٓ يف صدٜخ٘ عٔ امل٬عٓ ١بني ايصٚرني :
إٕ نلل ّ٬اا تعللاىل ايبللايؼ غاٜتلل٘ يف ايسؾعللٚ ١عًلل ٛايػللإٔ يف ايتعللبري ايطللاَٞ
ٜطتُس يف ذيو صتل ٢يف أغلد صلا٫ج ايٓلصاع بلني ايلصٚرني ٚ ،ذيلو نُلا ٖل ٛعٓلد
ايللت٬عٔ بُٗٓٝللا ٜٚ ،تكللح ٖللرا َللٔ قٛيلل٘ تعللاىل يف آٜللاج امل٬عٓلل{ : ١وَانَّ آرٍََِ َسْيُآآىٌَ
ؤَشْوَاجَهُ آىْ ونَ آىْ َكُآآٍ نَّهُ آىْ شُ آهَدَاء بِال ؤَفُعُ آهُىْ فَشَ آهَباَحُ ؤَحَ آدِهِىْ ؤَزْثَ آغُ شَ آهَباَادٍ ثِبنهَّ آهِ بََِّ آهُ نًَِ آٍَ انصَّآآباِقِنيَ ،
{وَانْتَبيِعَخُ ؤٌََّ نَؼْتَذَ انهَّهِ ػَهَُْهِ بٌِ كَبٌَ يٍَِ انْكَبذِثِنيَ و َدْزَؤُ}( )42ذنس ابٔ أب ٞصامت عٔ ضلعٝد
بٔ ربري َا ْؿ٘  ٖٛ( :ايسرٌ ٜسَ ٞاَسأت٘ بايصْا)( )43أٜ ٚسَٗٝا بايًٛا (. )44
( )40ايبكس. 237 - 236٠
( )41قاضلٔ ايتأٜٚلٌ  280/3قُللد مجلاٍ ايلد ٜٔايكللامس( ٞجٖ1332لل) ٚ ،قلـ عًلل ٢طبعل٘ قُلد ؾلل٪اد عبلدايباق ، ٞداز ايؿهللس،
 ، ّ1978- 1398 ،2بريٚج – يبٓإ .
( )42ايٓٛز. 7- 6

()43

تؿطري ابٔ أب ٞصامت  2533 /8اٱَاّ اؿلاؾظ قُلد عبلدايسمحٔ بلٔ أبل ٞصلامت ايلساش ، ٟؼكٝلل أضلعد قُلد ايطٝلل ،

املهتب ١ايعؿس، ١ٜ

(بد ، )ٕٚدج ،ؾٝدا – يبٓإ .

( )44ضًطً ١ايتؿطري  18/33أب ٛعبداا َؿطؿ ٢ايعد ٟٚاملؿس. ٟ

مجلة األوذلس للعلوم االجتماعية
والتطبيقية

418

العذد العاشر المجلذ ( )5ووفمبر 3102م

د  /رشيذ مىصور الصباحي

بالغة القرآن وآدابه الرفيعة في حذيثة عه الخصوصيات الزوجية

ٚقاٍ ايكسطب ( :عاّ يف نٌ زَ ، ٞضٛا ٤قاٍ  :شْٝث أ ٚشاْٝل ١أ ٚزأٜتٗلا تصْل ٞأٚ
ٖرا ايٛيد يٝظ َين ؾإٕ اٯَ ١ٜػتًُ ١عً. )45()٘ٝ
ٖٓٚللا ْ٬صللظ إٔ ايكللسإٓ ايهللس ِٜعللرب عللٔ اتٗللاّ ايللصٚش يصٚرتلل٘ بؿاصػلل ١ايصْللا
بًؿظ (ٜسَ. )ٕٛ
حللِ صللرف ايًؿللظ املكؿللٛد أ ٚايؿعللٌ املللرَٚ ، ّٛميهللٔ تكللدٜسٖٓ ٙللا ب لل(ؾاصػ١
ايصْا) إْٓا لد إٔ ايكسإٓ ايهس ِٜقد ؼدذ علٔ ايؿضلؼ ٚايؿلٛاصؼ بػلهٌ علاّ –
نُا ٖ ٛيف آٜاج أخس - ٣ؾؿسح بأيؿاظٗا ايؿلسو ١نلايصْٚ ٞملٚ ، ٙٛيهٓل٘ مل
ٜؿعٌ ٖرا يف َكاّ صدٜخ٘ عٔ ايصٚاش ايلر ٟأضلظ عًل ٢ايتكلَ ٣ٛلٔ أٜ ٍٚلٚ ، ّٛقلاّ
عً ٢اؿل ٚاـري ٚ ،ايطٗس ٚايعؿاف  ،ؾإْ٘ صتٚ ٢إٕ عرب عٔ اتٗلاّ ايلصٚش يصٚرتل٘
بؿاصػ ١ايصْ ، ٢ؾٜ ٬صاٍ ايكسإٓ ايهس ِٜولاؾظ عًل ٢رل ٛايعؿلاف ٚايتعؿلـ  ،ؾل٬
ٜؿللسح بللايصْٚ ٢ملل ، ٙٛبللٌ ٜهتؿلل ٞبللإط٬م نًُللاج تؿٗللِ إغللازاتٗا ٚ ،تكللدز بكٝلل١
عبازاتٗا احملرٚؾ ١ق ؿداً ٖٚ ،لر ٙيطٝؿل ١قسآْٝل ١ت٪نلد َلٓٗس ايكلسإٓ يف ضلك نلٌ
قبٝح ٚايتعبري ا٭مجٌ عٔ ايؿعٌ ا٭قبح ٚ ،ايؿٝاغ ١احملُٛد ٠يٮؾعاٍ املرَ. ١َٛ
إْٓا ْ٬صلظ إٔ ايكلسإٓ ايلرٜٓ ٟهلس ؾاصػل ١ايصْلٜ ٢تٓهلس يلرنس ٖلرا ايًؿلظ يف
َعللسض صدٜخلل٘ عللٔ اؿٝللا ٠ايصٚرٝلل ١صتللٚ ٢إٕ غللابتٗا ايػللٛا٥ل ٚاغللتدج صللا٫ج
ايٓصاع ؾٗٝا ٚبًػث َٓتٗاٖا بايت٬عٔ بني ايصٚرني .
( )45ايدز املٓخٛز يف ايتؿطري املأحٛز  ، 185/12عبدايسمحٔ بٔ أب ٞبهس ايطٛٝط( ٞج ٖ911-ل) ؼكٝلل َسنلص ٖزلس يًبضلٛذ  ،داز
ٖزس ،

(بد ، )ٕٚجٖ1424ل َ ، ّ2003-ؿس .
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املبضللد ايخايللد  :ب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚآدابلل٘ ايسؾٝعلل ١يف صدٜخلل٘ عللٔ املُازضللاج اؾٓطلل١ٝ
احملسَ: ١
ؼدذ ايكسإٓ ايهس ِٜعلٔ نلخري َلٔ املُازضلاج اؾٓطل ١ٝاحملسَل ، ١ؼلدذ علٔ
ايتضللسؽ اؾٓطللٚ ٞا٫غتؿللاب ٚ ،ايؿتٓللٚ ١اٱغللساٚ ٤اٱغللٛا ٤يًٛقللٛع يف ايؿاصػلل، ١
ٚؼللدذ عللٔ ايبػللاٚ ٤ايصْلل ٢ايللرٜ ٟعللين إٜلل٬ش ذنللس يف ؾللسش أْخللٚ ، ٢ؼللدذ عللٔ
ايًللٛا (عُللٌ قلل ّٛي لل ) ٛايللرٜ ٟعللين إٜلل٬ش ذن للس يف دبللس ذنللس َخًلل٘ أ ٚأْخ لل، ٢
ٚؼدذ عٔ اـً٬ٝج ٚايؿدٜكاج ٚا٭خٚ ٤٬ا٭ؾدقا ٤اير ٜٔميازضل ٕٛايؿاصػل١
 ،يهٓ٘ يف صدٜخ٘ عٔ ٖلرا نًل٘ ٚأَخايل٘ عٓلدَا َلا ٜتضلدذ علٔ املُازضل ١اؾٓطل١ٝ
ٚا٭ؾعللاٍ احملسَللَٗٓ ١للا  ،مل ٜللأج بًؿللظ ٚاصللد ٜٗللبب بللايكسإٓ عللٔ َطللتٛا ٙايسؾٝللع
ايعللايٚ – ٞإٕ نللإ قللد ذنللس َطللُ ٢ايصْللا  ،بللٌ تٓاٚهلللا مجٝعلاً بطٗللاز ٠يف اْتكللا٤
ايهًُاج ٚؾٝاغتٗا  ،ػًث يف ذيو نً٘ ب٬غ ١ايهًُ ١يف ايتعبري ايكسآْٚ ٞأدبٗلا
بطسٜكَ ٫ ١خ ٌٝهلا نُا ٜتكح َٔ املطايل ايتاي- : ١ٝ
املطًللل ا٭ : ٍٚب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚأدبلل٘ ايسؾٝعلل ١يف صدٜخلل٘ عللٔ ايتضللسؽ اؾٓطللٞ
بٛٝضـ عً ٘ٝايط: ّ٬
ضللزٌ ايكللسإٓ ايهللس ِٜصادحلل ١اَللسأ ٠ايعصٜللص َللع ٜٛضللـ عًٝلل٘ ايطللٚ ، ّ٬ضللعٗٝا
راٖد ٠يٲٜكاع ب٘ يف ايؿاصػَ ١عٗا  ،بعد إٔ ؾتٓث ب٘ ؾتٓ ١عمجٚ ، ١ُٝبريث َلا يف
ٚضللعٗا ؾللس ٙي٬ؾتتللإ بٗللا ٚ ،بللدأج َعلل٘ َللا ٜطللُ ٢يف عؿللسْا اؿاقللس بللايتضسؽ
ني ،
حعِآ ِت َ
ك َجْآصٌِ ا ْن ًُ ْ
اؾٓط ، ٞنُا قاٍ تعاىل { :و َنًَّآب َثهَآ َ َؤشُآ َّد ُه آ َر ُْتَآب ُه ُحكًْآ فب َو ِػهًْآ فب َوكَآ َر ِن َ
وَزَاوَاَرْهُ انَّزٍِ هُىَ فٍِ ثَُْزِهَب ػٍَ ََّفْعِهِ وَغَهَّقَآذِ اَْثْآىَاةَ وَقَبنَآذْ هَُْآذَ نَآكَ  ،قَآبلَ يَؼَآبذَ انهّآهِ بََِّآهُ زَثِّآٍ ؤَحْعَآٍَ
ف َػتْآ ُه انعُّآى َء
ك ِن َتصْآ ِس َ
ذ ثِآ ِه َوهَآ َّى ِثهَآب نَآىْال ؤٌَ َّزؤَي ُث ْسهَآب ٌَ َزثِّآ ِه كَآ َر ِن َ
يَضْىَاٌَ بََِّهُ الَ َُفْهِحُ انظَّبنًُِىٌَ  ،و َن َق ْد َهًَّآ ْ
ة
د َقًُِصَآ ُه يِآٍ ُاثُآ ٍس َو َؤ ْن َفَُآب ظَآ ُِّ َدهَب نَآدَي ا ْنجَآب ِ
ة َوقَآ َّد ْ
ظ َز َجقَب ا ْنجَآب َ
وَانْفَحْشَبء بََِّهُ يٍِْ ػِجَباََِب انًُْتْهَصِنيَ  ،وَا ُ
قَبنَذْ يَب جَصَاء يٍَْ ؤَزَااَ ثِإَهْهِكَ ظُىَءاف بِالَّ ؤٌَ َُعْآجٍََ ؤَوْ ػَآرَاةٌ ؤَنِآُىٌ  ،قَآبلَ هِآٍَ زَاوَاَرْتِآٍ ػَآٍ ََّفْعِآٍ وَشَآهِدَ
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ني  ،وَبٌِْ كَآبٌَ قًَُِصُآهُ قُآدَّ يِآٍ اُثُآسٍ
ذ َوهُآ َى يِآ ٍَ انكَآب ِذ ِث َ
شَب ِه ٌد ِّي ٍْ َؤ ْه ِههَب بٌِ كَب ٌَ َقًُِصُآ ُه قُآ َّد يِآٍ ُقجُآ ٍم َفصَآ َد َق ْ
فَكَرَثَذْ وَهُىَ يٍِ انصَّباِقِنيَ  ،فَهًََّب زَؤَي قًَُِصَهُ قُدَّ يٍِ اُثُآسٍ قَآبلَ بََِّآهُ يِآٍ كَُْآدِكٍَُّ بٌَِّ كَُْآدَكٍَُّ ػَظِآُىٌ َُ ،ىظُآفُ
ؤَػْسِضْ ػٍَْ هَآرَا وَاظْزَغْفِسٌِ نِرَجِكِ بََِّكِ كُتآذِ يِآٍَ انْتَآبؼِئِنيَ َ ،وقَآب َل َِعْآ َى ٌح فِآٍ ا ْن ًَ ِدَتَآ ِخ ايْآ َس َؤ ُح ا ْن َؼ ِصَآ ِص رُآسَا ِو ُا
فَزَبهَب ػٍَ ََّفْعِهِ قَدْ شَغَفَهَب حُجّبف بََِّب نَتَسَاهَب فٍِ ظًََلٍ يُّجِنيٍ  ،فَهًََّب ظًَِؼَذْ ثًَِكْسِهٍَِّ ؤَزْظَهَذْ بِنَآُْهٍَِّ وَؤَػْزَآدَدْ
نَهٍَُّ يُزَّكَإف وَآرَذْ كُمَّ وَاحِدَحٍ يِّتْهٍَُّ ظِكُِّتبف وَقَبنَذِ اخْسُطْ ػَهَُْهٍَِّ فَهًََّب زَؤَْتَهُ ؤَكْجَسْ َهُ وَقَؽَّؼٍَْ ؤَْآدِ َهٍَُّ وَقُهْآٍَ حَآبغَ
نِهّهِ يَب هَآرَا ثَشَساف بٌِْ هَآرَا بِالَّ يَهَكٌ كَسَِىٌ  ،قَبنَذْ فَرَنِكٍَُّ انَّرٌِ نًُْزُتَّتٍِ فُِهِ ونَقَدْ زَاوَارُّهُ ػَآٍ ََّفْعِآهِ فَبظَزَؼْصَآىَ
ونَئٍِ نَّىْ َفْؼَمْ يَب آيُسُهُ نَُُعْجَتٍََّ ونََُكُىَبف يٍَِّ انصَّآبغِسٍََِ  ،قَآبلَ زَةِّ انعِّآجٍُْ ؤَحَآتُّ بِنَآٍَّ يًَِّآب ََآدْػُى َتٍِ بِنَُْآهِ وَبِالَّ
ف َػتْآ ُه َكُْآ َد ُه ٍَّ ِبََّآ ُه هُآ َى
ة نَآ ُه َزثُّآ ُه َفصَآ َس َ
رَصْسِفْ ػَتٍِّ كَُْدَهٍَُّ ؤََْتُ بِنَآُْهٍَِّ وَؤَكُآٍ يِّآٍَ انْجَآبهِهِنيَ  ،فَبظْآ َزجَب َ
انعًَُِّغُ انْؼَهُِىُ}(.)46
ؾؿلٖ ٞللرا املكطلع ايطٜٛللٌ ٜللربش أدب ايكلسإٓ ايسؾٝللع يف صدٜخلل٘ علٔ َػللاٖد َللٔ
اٱغسا٤اج اؾٓطٚ ، ١ٝاملُازضاج املػسٚ ، ١ٜاملخري ٠يًػسا٥ص ٚ ،زغِ ق ٠ٛتًو املػلاٖد
ٚاؿٛادذ أ ٚايٛقا٥ع اؾٓط ، ١ٝإ ٫إٔ نًُاتٗا ٚعبازاتٗا ايكسآْ ، ١ٝاملعرب ٠عٓٗا ،
بٌ ٚطسٜك ١ؾٝاغتٗا  ٫ ،ؼدذ غ٦ٝاً َٔ اٱحاز ٠اؾٓطل ١ٝيلد ٣قازٗ٥لا أ ٚضلاَعٗا
َطًكًا ٜ ٫ٚ ،تبادز إىل ايرٖٔ أْٗا خسرث عٔ ايعؿٚ ١ايتعؿـ ٚايطٗس ٚايٓكا. ٤
ؾٓضٔ ْ٬صظ إٔ اٯٜاج ايطابك ١تٓٛعث أيؿاظٗلا ايدايل ١عًل ٢ايٓهلاح ٚاؾُلاع
أ ٚاملعاغس ٠اؾٓطل ١ٝاحملسَلٚ ١ايلدع ٠ٛإيٗٝلا ٚ ،يهٓٗلا مل تؿلسح بػلَ ٤ٞلٔ ذيلو ،
بٌ را٤ج أيؿاظٗا تػري إغاز ٠إىل ٖرا ايؿعٌ بػت ٢ايطسم نُا - :ًٜٞ

(ٜٛ( )46ضـ. )34- 22
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أ : ً٫ٚاْتكا ٤ا٭يؿاظ ايداي ١عً ٢إزاد ٠ايؿاصػٚ ١ايعصّ عًٗٝا د ٕٚايتؿسٜح بٗا:
ؼدذ ايكسإٓ ايهس ِٜعٔ قاٚي ١اَسأ ٠ايعصٜص اٱٜكاع بٛٝضـ عًٝل٘ ايطل ّ٬يف
ؾاصػلل ١ايصْللا َعٗللا  ،يهٓلل٘ مل ٜؿللسح بللريو َطًك لًا ب لٌ اضللتددّ عللد ٠أضللايٝل ،
ٚاْتك ٢عد ٠أيؿاظ ٚ ،ؾاؽ عبازاج عد ، ٠يػسح ذيو  ،دٚ ٕٚؾلـ ايؿعلٌ ؾلساص، ١
 َٔٚذيو اضتدداَ٘ بعض ا٭يؿاظ ايداي ١عً ٢إزاد ٠اؾُاع ٚايعلصّ عًٝل٘ ٖٚ ،لرا
نُا يف قٛي٘ تعاىل عٔ اَسأ ٠ايعصٜص { :وَزَاوَاَرْهُ انَّزٍِ هُىَ فِآٍ ثَُْزِهَآب ػَآٍ ََّفْعِآهِ ، )47(}...
أ( ٟعًْ ٢ؿطٗا ٚعًٜٛ ٢ضـ يف أَس اؾُاع) نُا قاٍ أٖلٌ ايتؿطلري( )48ؾلٓ٬صظ
ٖٓلا إٔ اٯٜللاج ايكسآْٝلل ١مل تؿللسح بًؿللظ ايصْللا ايللر ٟأزادتلل٘ املللسأَ ٠للٔ ٜٛضللـ عًٝلل٘
ايطللٚ ، ّ٬ضللعث بهللٌ رٗللدٖا يتضكٝكلل٘  ،بللٌ رللا٤ج اٯٜللاج بًؿللظ املللساٚدٚ ، ٠أؾللٌ
املللساٚد ٠اٱزادٚ ٠ايطًللل بسؾللل ٚيللني(ٖٚ ، )49للرا ايًؿللظ ٜللٛص ٞباملدادعللٚ ١اؿللسف
ٚاٱؿلاح نُللا قللاٍ املؿطللسٚ ، )50(ٕٚقللد تهلسز ٖللرا ايًؿللظ بعللد ٠ؾللٝؼ يف ايكللسإٓ يف
ضلٛزٜٛ ٠ضلـ ٚ ،علد ٠اغلتكاقاجٚ ،نًلٗا دايلل ١عًل ٢إٔ املكؿلٛد بل٘ ٖل ٛإزاد ٠اؾُللاع
ٚايٓهلاح  ٫ضلٛا ، ٙؾتللازٜ ٠طلزٌ ايكلسإٓ قللٜٛ ٍٛضلـ عًٝل٘ ايطلل ّ٬دؾاعلاً علٔ ْؿطلل٘
أ َاّ عصٜص َؿس عٓدَا اؾكج عًٝل٘ اَلسأ ٠ايعصٜلص إزادتل٘ ايطل ٤ٛبٗلا  ،قلا{ : ً٬٥هِآٍَ
زَاوَاَرْتِآآٍ ػَآآٍ ََّفْعِآآٍ}(ٚ )51تللازٜ ٠للرنس ايكللسإٓ َكايلل ١ايٓطلل ٠ٛيف املدٜٓلل ١نُللا قللاٍ
ضللبضاْ٘ عًلل ٢يطللاْٗٔ {ايْ آسَؤَحُ انْؼَصَِ آصِ رُ آسَاوِاُ فَزَبهَآآب ػَآآٍ ََّفْعِ آهِ} (ٚ ، )52تللازٜ ٠هللسز ايكللسإٓ
َ كايل ل ل ل ل ل لل ١اَل ل ل ل ل ل للسأ ٠ايعصٜل ل ل ل ل ل للص َل ل ل ل ل ل للس ٠حاْٝل ل ل ل ل ل لل ١أَل ل ل ل ل ل للاّ ايٓطل ل ل ل ل ل لل ٠ٛقاً٥ل ل ل ل ل ل لل: ١
(ٜٛ )47ضـ . 23 :
( )48ايدز املٓخٛز يًطٛٝط. 1620/9 ٞ
(ٜٛ )49ضـ . 23:
( )50ايدز املٓخٛز يًطٛٝط. 1620/9 ٞ
(ْ )51ؿط٘ ْٚؿظ ايؿؿض. ١
( )52اْمجس  :تؿطري ايكسإٓ اؿه – ِٝتؿطري املٓاز  ،227/12قُد زغٝد بٔ عً ٞزقا (جٖ1245ل)  ،اهل ١٦ٝاملؿس ١ٜايعاَ ١يًهتاب،
( .بد ، )ٕٚج  ، ّ1990ايكاٖسَ – ٠ؿس .
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{فَآرَنِكٍَُّ انَّآرٌِ نًُْزُتَّتِآآٍ فُِآهِ ونَقَآدْ زَاوَارُّآهُ ػَآآٍ ََّفْعِآهِ فَبظَزَؼْصَآىَ}( )53ؾؿلل ٞنللٌ ٖللر ٙاملٛاقللع
ٜطتددّ ايكسإٓ يؿظ املساٚد ٠بدَ ً٫لٔ ايتؿلسٜح بايصْلا ٚايٓهلاح أ ٚاؾُلاع يٝبكل٢
ر ٛايكسإٓ ؾلاؾٝاً ْكٝلاً َلٔ نلٌ ا٭يؿلاظ ايليت تعهلس ؾلؿاٚ ، ٙ٤تتعلازض َلع نلٌ
أدب ٚصٝاٚ ٤عؿ.١
حاْٝاً ٚ :ؾـ املػاٖد املعرب ٠عٔ اٱعداد يًؿاصػٚ ١املطايب ١بٗا د ٕٚذنسٖا - :
بًؼ ايكسإٓ ايهسَ ِٜبًػاً عمجُٝاً يف ايتؿٜٛس يٮصداذ ٚ ،ايتعبري عٔ ا٭ؾعلاٍ ،
يدزرلل ١إٔ ايكللاز ٨يهلل ّ٬اا ٜهللاد ٜتدٝللٌ ْؿطلل٘ ٜػللاٖد اؿللدذ  ،أٜ ٚعللٝؼ ؾٝلل٘ ،
ٜٚطتػللعس ٙبهللٌ رٛازصلل٘ ٚ ،زمبللا ٜللخري ؾٝلل٘ عٛاطؿلل٘ ٚأصاضٝطلل٘ ٚاْؿعا٫تلل٘ ٖٚ ،للرا
نللخري يف آٜللاج ايكللسإَٓٚ ،للٔ ذيللو ٚؾللؿ٘ يطللًٛنٝاج اَللسأ ٠ايعصٜللص ٚتؿللسؾاتٗا
ٱزٚا ٤غٗٛتٗا ٚ ،إغباع ُْٗٗا ٚغسٜصتٗا اؾٓطلَ ١ٝلٔ ٜٛضلـ عًٝل٘ ايطلٚ ، ّ٬يهلٔ
د ٕٚإٔ ٜٗتو ا٭ضتاز ،أٜ ٚؿكح ا٭ضسازٜٚ ،ؿسح بايعبازاج ايليت ؽلدؽ اؿٝلا، ٤
ٚتهػللـ ايعللٛزاج ٜٚ ،تكللح ٖللرا رً ٝلاً َللٔ تعللبري ٙضللبضاْ٘ عللٔ اؿايلل ١ايٓؿطلل، ١ٝ
ٚايتؿسؾاج ايؿعً ١ٝاييت ضادج َػٗد اَسأ ٠ايعصٜص ٚ ،ضعٗٝا يًٛقٛع يف ايؿاصػ، ١
ٚإٜكاع ٜٛضـ عً ٘ٝايط ّ٬بٗا  ،نُا قاٍ تعاىل عٓٗا { ...وَغَهَّقَآذِ اَْثْآىَاةَ وَقَبنَآذْ
هَُْذَ نَكَ  .)54(}...را ٤يف قسا ٠٤أخس{ ٣هُذ نك} بهطس اهللاٚ ، ٤يف قلسا ٠٤حايخل١
{هَُذُ نآك} بؿلتح اهللاٚ ٤قلِ ايتلاٚ ، ٤يف قلسا ٠٤زابعل{ ١هُئآذُ نآك} بطلهس اهللا٤
ٚقِ ايتاَُٛٗ ٤شاً ٚعً ٢نٌ ايكسا٤اج( )55ؾإٕ املؿَٗٗٓ ّٛا أْٗا ٖٝلأج ْؿطلٗا يل٘ ،
ٚدعتلل٘ إىل ْهاصٗللا( ، )56بللٌ ٚصػللت٘ عًلل ٢ذيللو ٚ ،ايكللسإٓ ايهللس ِٜمل ٜؿللسح أبللداً
(ٜٛ )53ضـ . 26 :
(ٜٛ )54ضـ . 23:
( )55اْمجس  :ايٓػس يف ايكسا٤اج ايعػس  ، 331/2يًضاؾظ أب ٞاـري قُد بٔ قُد ايدَػك ، ٞايػٗري بابٔ اؾصز( ٟجٖ833لل)،
أغسف عً ٢تؿضٝض٘ عً ٢قُد ايؿباؽ  ،داز ايهتل ايعًُ، ١ٝ

(بد ، )ٕٚدج بريٚج – يبٓإ.

( )56اْمجس َ :عامل ايتٓصٜلٌ  ، 227/4قٝل ٞايطلٓ ١أبل ٛقُلد بلٔ اؿطلني بلٔ َطلعٛد ايبػل( ٟٛجٖ510لل)  ،صككل٘ ٚخلسش أصادٜخل٘
قُد عبداا ايُٓس ٚآخس ، ٕٚداز طٝب ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ٖ1417 ، 4 ،ل  ، ّ1997-ايبًد (بد.)ٕٚ
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بًؿظ ايٓهلاح ٚاؾُلاع (ايصْل ، )٢ؼاغلٝاً َلٔ اضلتدداّ أيؿلاظ ٚعبلازاج  ٫تٓاضلل
َكاّ ايطُٚ ٛايطٗس اير ٟاْتٗز٘ ايكسإٓ يف َخٌ ٖر ٙا٭صٛاٍ.
حايخًا  :تبٝني َد ٣بًٛؽ ايخٛز ٠اؾٓطَٓ ١ٝتٗاٖا د ٕٚايتًؿظ بؿضؼ ايك- : ٍٛ
متس بٓا يف ضٛزٜٛ ٠ضـ َٛاقـ َٚػاٖد تبني َدَ ٣ا ٚؾًث إي ٘ٝاَلسأ ٠ايعصٜلص
َٔ ايػلػـ بٛٝضلـ عًٝل٘ ايطلٚ ، ّ٬ضلعازٖا اؾٓطل ٞاملتكلد ٚ ،رْٓٗٛلا ايػلٗٛاْٞ
ايػسٜصٜٚ ،ٟعرب ايكسإٓ ايهس ِٜعلٔ ذيلو نًل٘ بأضلًٛب ؾسٜلد زا٥لع ٜل٪د ٟاملطًلٛب
د ٕٚإٔ وللسى ضللانٓا يف رطللد قللازٖ ٨للر ٙايطللٛز ٠أ ٚضللاَعٗا  ،لللد ٖللرا بللازشاً يف
قٛي٘ تعاىل عٔ ٜٛضـ ٚاَسأ ٠ايعصٜص يف بٝإ َدَ ٣ا ٚؾًث إي ٘ٝاؿايل ١اؾٓطل١ٝ
املطتعس{ ، ٠ونَقَدْ هًََّذْ ثِهِ وَهَىَّ ثِهَب نَىْال ؤٌَ زَّؤَي ثُسْهَبٌَ زَثِّهِ كَآرَنِكَ نِتَصْآسِفَ ػَتْآهُ انعُّآىءَ وَانْفَحْشَآبء بََِّآهُ
يٍِْ ػِجَباََِب انًُْتْهَصِنيَ }( . )57اختًلـ املؿطلس ٕٚاخت٬ؾلاً نلبرياً يف املكؿلٛد بٗلِ ٜٛضلـ
عً ٘ٝايطٚ ، ّ٬تٛقٝح املعٓ ٢ايسارح بػأْ٘ ٚ ،ترب٥ت٘ مما اؾكا ٙعًٝل٘ بعلض أٖلٌ
ايهتاب ٚ ،غًب ؾ ٘ٝبعض أٌٖ ايتؿطري(ٚ ،)58ايرٜ ٟٳعٓٓٝا ٖٓا بٝإ ايتعبري ايكسآْٞ
عللٔ قللٚ ٠ٛغللد ٠ايتللٛتس ٚا٫ضللتعداد ايٓؿطللَ٫ ٞللسأ ٠ايعصٜللص  ،بللٌ ٚإقباهلللا اؾطللدٟ
ايعلازّ عًللٜٛ ٢ضلـ ٚ ،رٗادٖللا ايهلبري ٖٚلل ٞتلساٚد ؾتاٖللا علٔ ْؿطلل٘ ،يلك ٟٚظُأٖللا
َٓ٘ ٚ ،تكك ٞغٗٛتٗا ُْٗٗٚا ؾ ، ٘ٝصٝد نػـ ايكسإٓ عٔ بًٛؽ حٛزتٗلا اؾٓطل١ٝ
َٓتٗاٖا  ،باجمل ٤ٞبًؿظ { هًََّآذْ ثِآهِ } د ٕٚايتؿلسٜح مبكؿلٛد ُٖٗلا ٚتؿاؾل، ً٘ٝ
أ ٚايللتًؿظ بؿض للؼ ايك لل ، ٍٛقللاٍ أٖ للٌ ايتؿط للري يف َعٓلل { ٢هًََّآآذْ ثِآآهِ }  ُٖ( :للث
بٛٝضـ صني اضتًكث عً ٢ؾساغٗا يًزُاع)(. )59
(ٜٛ )57ضـ.24
( )58اْمجس تؿاؾ ٌٝذيو يف  :شاد املطري يف عامل ايتؿطري  ، 415/3مجاٍ ايد ٜٔعبدايسمحٔ بٔ عً ٞبٔ قُد اؾٛشٖ597( ٟلل)،
َ :ٚؿاتٝح ايػٝل  ،92/18يٲَاّ ؾدس ايد ٜٔقُد بٔ عُس ايتُُٝل ٞايلساش ٟايػلاؾع ، ) ( ٞداز ايهتلل ايعًُٝل، )1( ، ١
ج ٖ1421ل  ، ّ2000-بريٚج – يبٓإ .
( )59تؿطري َكاتٌ بٔ ضًُٝإ  ، 145/2أب ٛاؿطٔ َكاتٌ بلٔ ضلًُإ بلٔ بػلري ا٭شد ٟبلاي ٤٫ٛايبًدل ، ٞؼكٝلل أمحلد ؾسٜلد  ،داز
ايهتل ايعًُ ، )1( 1 ، ١ٝج ٖ1424ل  ، ّ2003-بريٚج – يبٓإ .
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ٜٚتك للح بً للٛؽ ُٖٗ للا اؾٓط للَ ٞبًػللاً عمجُٝللاً َ للٔ بك ٝلل ١اٯ ٜللاج  ،ق للاٍ تع للاىل :
{وَاظُزَجَقَب انْجَبةَ وَقَدَّدْ قًَُِصَهُ يٍِ اُثُسٍ . )60(} ...
ٚزغِ ٖرا املػلٗد ايكل ٟٛبتؿاؾلٚ ً٘ٝد٫٫تل٘  ،إ ٫إٔ ايكلسإٓ ايهلس ِٜقلد أعلسض
عٔ ذنس أيؿاظ ايؿضؼ ٚايتؿضؼ ٚ ،انتؿ ٢مبا دٍ عً َٔ ٘ٝيؿظ اهلِ ٖٚ ،هرا
ٖل ٛنل ّ٬اا يف تبٓٝٝل٘ نلٌ املٛاقلـ اؿسرلٚٚ ، ١ؾلؿ٘ يهلٌ املػلاٖد ايؿاقللض، ١
بأضًٛب ٖاد ٨زقٝل زؾٝع  ،ضاتس .
زابعًا  :ايتعبري عٔ ايؿاصػ ١بٛؾؿٗا ايداٍ عً ٢قبضٗا ٚؾداصتٗا :
َلٔ املطلًِ بلل٘ إٔ ايكلسإٓ ايهللسٜ ِٜلأت ٞبأيؿاظلل٘ بطسٜكلٖ ١ادؾللَ ١كؿلٛد ٠تلل٪دٟ
أنخس َٔ َعٓ ٢يف ٚقث ٚاصد ٚ ،بأبًؼ ٚأق ٣ٛايعبازاج ٚايؿٝاغاج ٖٚ ،را َا لدٙ
بٛقللٛح يف تعللبري ٙعللٔ ايؿاصػلل( ١ايصْللا) يف ضللٛزٜٛ ٠ضللـ بًؿللظ ٚأضللًٛب وكللل
ايٓؿللٛز َٓٗللا ٜٚ ،للبني قبضٗللا ٚنللبري إ ٗللا  ،صٝللد قللاٍ ضللبضاْ٘ عللٔ ٜٛضللـ عًٝلل٘
حشَآبء ِبََّآ ُه يِآ ٍْ ِػجَب ِاََآب
ف َػتْآ ُه انعُّآى َء َوا ْن َف ْ
ك ِن َتصْآ ِس َ
ايطَ ّ٬بٓٝلاً ؾكلٌ اا عًٝل٘  ...{ ،كَآ َر ِن َ
انًُْتْهَصِآ آنيَ }( ،)61ذن للس اب للٔ ايك لل ِٝإٔ َكؿ للٛد ايط لل ٤ٛايعػ للل َٚ ،عٓ لل ٢ايؿضػ للا٤
ايصْ للا(ٚ ، )62ق للاٍ ايػ للٓكٝط( :ٞايط للَ ٤ٛك للدَاج ايؿاصػ لل ١نايكبً للٚ ، ١ايؿضػ للا٤
ايصْا)(ٚ ، )63أٜا نإ َعٓ ٢ايط ، ٤ٛؾإٕ املؿطس ٜٔقد اتؿكلٛا إٔ َعٓل ٢ايؿضػلا ٤يف
ٖر ٙاٯ ١ٜايصْا ٖٚ ،را ايًؿظ قلد أعلسض ايكلسإٓ ايهلس ِٜعلٔ ذنلسٖٓ ٙلا  ،بلٌ ٚعلٔ
ذنللس أيؿللاظ ايعػللل ٚايكُبًللٚ ١م ٖٛللا ٚ ،إ للا راْ٤للا بًؿللظ (ايطللٚ ٤ٛايؿضػ للا)٤
يٲغللاز ٠إىل َعاْٗٝللا املطللتكبح ذنسٖللا يف نلل ّ٬اا ٚنتابلل٘ ٚ ،ايؿضػللاٖ ٤للَ ٛللا
(ٜٛ )60ضـ. 25
(ٜٛ )61ضـ.24
( )62ايتؿطري ايك٫ ِٝبٔ ايك ، 70/2 ِٝمجع ٚتستٝل ايػٝذ قُد أٜٚظ ايٓد. ٟٚ
( )63أقٛا ٤ايبٝإ .215/2
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ؾضللؼ َللٔ املعاؾللٚ ٞن لربٴ ٚ ،عمجللِ رٴسَلل٘ ٚ ،خطللسٚ ، ٙعكابلل٘  ،قللاٍ أبلل ٛايطللعٛد
(ٚايؿضػا ٤ايصْ ٢٭ْ٘ َؿس يف ايكبح)(. )64
إْٓا لد إٔ ايكلسإٓ ايهلسٜ ِٜل٪حس ذنلس يؿلظ (ايطل )٤ٛيف نلخري َلٔ َٛاقلع٘ ،
عًل ل ل ل ل لل ٢ذن ل ل ل ل ل للس ا٭يؿ ل ل ل ل ل للاظ ايٓابٝل ل ل ل ل لل  ١ايػل ل ل ل ل للاذ ٠نُ ل ل ل ل ل للا ق ل ل ل ل ل للاٍ تع ل ل ل ل ل للاىل :
{الَّ َُحِتُّ انهّهُ انْجَهْسَ ثِبنعُّىَءِ يٍَِ انْقَىْلِ .)65(}...
يًتعللبري عللٔ املعللاْ ٞاملرََٛلل ، ١املطللتكبض ١عك ل ، ً٬نكٛيلل٘ تعللاىل عًلل ٢يطللإ
اَللسأ ٠ايعصٜللص يصٚرٗللا  ...{ :قَبنَ آذْ يَآآب جَ آصَاء يَ آٍْ ؤَزَااَ ثِإَهْهِ آكَ ظُ آىَءاف بِالَّ ؤٌَ َُعْ آجٍََ ؤَوْ ػَ آرَاةٌ
ؤَنِآآُىٌ}( .)66قللاٍ ايػللٛناْ ٞزمحلل٘ اا ٚ( :املللساد بايطللٖٓ ٤ٛللا ايصْللا)( )67يهٓٗللا صهُلل١
اا باختٝللاز أعللرب ا٭يؿللاظ ٚأمجًللٗا ٚ ،أنخسٖللا تٗللرٜباً ٱؾٗللاّ خًكلل٘ َللا أْصيلل٘
إي َٔ ِٗٝنتاب ٚصهُ.١
خاَطًا  :ا٫عتُاد عً ٢صرف أيؿاظ ايؿضؼ ٚايتؿضؼ بعد ذنس َا ٜػري إيٗٝا:
ٜ ٫للصاٍ ايكللسإٓ ايهللس ِٜؾللاصل اؾُللاٍ يف َكللُٚ ْ٘ٛأٖداؾلل٘ ٚؾللٝاغ ١آٜاتلل٘
ٚاْتكا ٤عبازات٘ ٜ٫ ،صاٍ ٜتؿٓٔ يف إخؿا ٤نٌ َا ىدؽ اؿٝلاٜٚ ، ٤ؿطلد ايؿطلس٠
 َٔٚ ،ذيو اعتُادٜ ٖٛٚ ٙتضدذ عٔ ايؿضػاٚ ، ٤ايؿضؼ ٚايتؿضؼ عً ٢اؿرف
ٚاٱقُاز ٚايتكُني ٚايطٚ ٞا٫ختؿاز ٚاٱمجاٍ ٚ ،م ٛذيو ،
ٜكدّ ذيو نً٘ ٚأَخايل٘ عًل ٢عهطل٘ ْٚكٝكل٘ َلٔ ذنلس ٚ ،إظٗلاز ٚ ،تؿلسٜح ،
ْٚػللس ٚ ،بطللب ٚ ،تؿؿللٚ ، ٌٝملل ٛذيللو َ ،هتؿٝلًا مبللا ضللبل اؿللدٜد عٓلل٘ ٚأضللًـ
ذنس ٙمما ٜػري إيٖ َٔٚ ، ٘ٝلرا َ ،لا رلا ٤يف قٛيل٘ تعلاىل عًل ٢يطلإ اَلسأ ٠ايعصٜلص
( )64إزغللاد ايعكللٌ ايطللً ِٝإىل َصاٜللا ايهتللاب ايهللس ، 421/3 ِٜأبلل ٛايطللعٛد ايعُللاد ٟقُللد بللٔ قُللد بللٔ َؿللطؿ( ٢ج ٖ982لل) ،
َطبع( ١بريٚج)  ،دج  ،ايبًد (بد. )ٕٚ
( )65ايٓطا. 148 : ٤
(ٜٛ )66ضـ.25
( )67ؾتح ايكدٜس اؾاَع بني ؾين ايسٚاٚ ١ٜايدزا َٔ ١ٜعًِ ايتؿطري ( ، )21/4قُد بٔ عً ٞبٔ قُد ايػٛناْ( ٞج. )1250
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تٗدٜلدًا يٛٝضلـ { ...وَنَآئٍِ نَّآىْ َفْؼَآمْ يَآب آيُآسُهُ نَُُعْآجَتٍََّ ونََُكُىَآبف يِّآٍَ انصَّآبغِسٍََِ }(ٚ .)68تكللدٜس
بك ١ٝاٯٚ( ١ٜي ٔ٦مل ٜؿعٌ َا آَس َٔ ٙايصْلا أ ٚايؿاصػل )١يٝطلزٓٔ  ،إ ٫إٔ ايكلسإٓ
صرف ٖٓا َا قدزْاٚ ٙذنسْا ، ٙن ْ٘ٛضبكث اٱغاز ٠إيٚ ، ٘ٝاؿدٜد عٓل٘ ٚ ،صتل٢
ٜ ٫هسز أٜ ٚطٓل د ٕٚصارٚ ، ١ؼاغٝاً َٔ ذنس ا٭يؿاظ اييت ٜهل ٕٛضلكٖا أؾكلٌ
َ للٔ نػ للؿٗا َٛٚ ،ازاتٗ للا أٚىل َ للٔ إظٗازٖ للا ٚانتؿ للا٤ٶ باٱغ للاز ٠ب للد َ ً٫للٔ ط للٍٛ
ايعباز.٠
َٚخللٌ َللا ضللبل َللا رللا ٤يف دعللاٜٛ ٤ضللـ يسبلل٘ إٔ ٜعؿللُ٘ َللٔ ؾتٓلل ١ايؿضػللا٤
ٚنٝد أًٖٗا َ٪حساً ايطزٔ عً ٢ايؿاصػ ١نُا قاٍ تعاىل { :قَآبلَ زَةِّ انعِّآجٍُْ ؤَحَآتُّ
ني }( .)69مل ٜؿلسح
ت ِبنَآ ُْ ِه ٍَّ َو َؤكُآٍ يِّآ ٍَ ا ْنجَآب ِه ِه َ
ف َػتِّآٍ َكُْآ َد ُه ٍَّ َؤَْآ ُ
ٍ ِيًَّآب ََآ ْد ُػىَتٍِ ِب َنُْآ ِه َو ِب َّال َرصْآ ِس ْ
ِب َن َّ
ايكسإٓ مبكَُ { ٕٛدْػُى َتٍِ بِنَُْهِ}  ٫ٚمبكلُ{ ٕٛكَُْدَهٍَُّ} يهٓل٘ َؿٗلَ ّٛلٔ ضلٝام
اٯٜللاج ايطللابكَٛٚ ، ١قللٛعٗا ايللر ٟدازج صٛيلل٘ ٖٚ ،للَ ٛللساٚدتٗٔ إٜللا ٙعًللْ ٢ؿطلل٘
بايصْلا نُللا قلاٍ أٖللٌ ايتؿطللري( ، )70يكلد صللرف ايكللسإٓ أيؿلاظ ايؿضللؼ ٚايللتؿضؼ
ٚذنللس َللا ٜػللري إيٗٝللا َللٔ قللُا٥س اٱغللاز ٠ملللا ضللبل ذنللس ٙنُللا رللا ٤يف قٛيلل٘ :
{ َدْػُى َتٍِ بِنَُْهِ} (. )71
ٚخ٬ؾلل ١ايكلل : ٍٛإٔ آٜللاج ايتضللسؽ اؾٓطلل ٞبٛٝضللـ عًٝلل٘ ايطللَ ّ٬للٔ اَللسأ٠
ايعصٜص يف ضٛزٜٛ ٠ضـ قد بًػث أنخس َٔ عػس آٜلاج ٚ ،قازبلث ايؿلؿضتني تكسٜبلًا
إ ٫أْٗا زغِ طٛهلا ٚتؿاؾ ٌٝأصداحٗا ٚصدٜخٗا عٔ اَسأ ٠ايعصٜص ْٚطلٛتٗا  ،اي٥٬لٞ
صاٚئ إٜكاع ٜٛضلـ يف ايؿاصػل – ١ؾاصػل ١ايصْلا – ٖلر ٙاٯٜلاج مل تؿلسح أبلداً يف
حٓاٜاٖا بأيؿاظ ايؿضؼ ٚايصْا َٚا ٜتعًل ب٘  ،بٌ ناْلث نًلٗا تلأت ٞبأيؿلاظ دايل١
(ٜٛ )68ضـ. 32
(ٜٛ )69ضـ. 33
( )70راَع ايبٝإ  144/13يًطرب. ٟ
( )71ايدز املٓخٛز يًطٛٝط. 191/8 ٞ
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عً ، ٘ٝأَ ٚػري ٠إي ، ٘ٝبهٓاٚ ١ٜتعلسٜض ٚؾلؿٚ ، ١مل ٛذيلو ٖٚ ،لرا ٪ٜنلد تعؿلـ
ايٓـ ايكسآْل ٞأحٓلا ٤صدٜخل٘ علٔ اؾلٓظ اٱْطلاْ ٞايػسٜلص ٟعلٔ نلٌ َلا ًٜٝ ٫لل
ذنسٚ ٙايتؿسٜح ب٘ .
إٕ ايكاز ٨يطٛزٜٛ ٠ضـ ٚ ،ايطاَع هلا ٚ ،املتأٌَ يكؿت٘ ٚ ،املتدبس ٭صداحٗا َع
ْطَ ٠ٛؿس َُٗا نسز قسا٤تٗا ٚمساعٗلا ٚتلدبسٖا  ،هلد ْؿطل٘ ٜتُتلع مبػلاٖدٖا
ٚتؿاؾللًٗٝا ٜٚ ،أخللر ايعمجللٚ ١ايعللربَٗٓ ٠للا  ،د ٕٚإٔ تخللاز ؾٝلل٘ غسٜصتلل٘  ،أ ٚتػللتعٌ
غٗٛت٘ ،زغِ إٔ بعض ٖر ٙاٯٜاج قلد غلسح تؿاؾلَ ٌٝلا ٚقلع يف غسؾل ١اَلسأ ٠ايعصٜلص
َللٔ ْللصع ايخٝللابٚ ،اضللتًكا ٤عًلل ٢ايؿللساؽ ٚ ،شٜٓلل ١ؾاتٓللٚ ، ١دعللَ ٠ٛارٓللَٚ ، ١للع ٖللرا
نًلل٘ ؾهُللا إٔ اا تعللاىل قللد عؿللِ ٜٛضللـ عًٝلل٘ ايطللَ ّ٬للٔ ايتللأحس بٗللر ٙايؿتٓلل١
نًٗا ٚ ،صؿمج٘ َٔ ايٛقٛع يف ايؿاصػ ، ١ؾإْ٘ ضبضاْ٘ قد عؿِ نٌ قلاز ٨يطلٛز٠
ٜٛض للـ ٚقؿل لتٗا َ للٔ ايت للأحس ايط لل ٤ٞغ للري احملُ للٛد عٓ للد قسا٤ت لل٘ ٭ص للداذ ايؿتٓ لل١
ٚاٱغلسا ٤ؾٗٝللا ٚ ،تأًَللٗا ٚ ،ؽًٝلل٘ ملػللاٖدٖا  ،نُلا تؿعًلل٘ ٚتتطللبل ؾٝلل٘ ايكؿللـ
ايػساَ ، ١ٝأ ٚايعبازاج اؾٓط ، ١ٝاييت ٜهتبٗا ايبػلس يف َ٪يؿلاتِٗ أٜ ٚطلزًْٗٛا يف
ٚضل للا ٌ٥إعَٗ٬ل للِ أٜ ٚسمسْٗٛل للا يف عكل للٛهلِ  ،ذيل للو إٔ ايكل للسإٓ نل لل ّ٬اا ايل للرٟ
{ال َإْرُِهِ انْجَبؼِمُ يٍِ ثٍَُِْ َدَْهِ وَال يٍِْ خَهْفِهِ رَتصَِمٌ يٍِّْ حَكُِىٍ حًَُِدٍ} (.)72
املطً للل ايخ للاْ ٞب٬غ لل ١ايك للسإٓ ٚأدب لل٘ ايسؾ ٝللع يف صدٜخ لل٘ ع للٔ ا٫تٗاَ للاج اؾٓط لل١ٝ
ايباطً١
نُلا إٔ ايكلسإٓ ايهلس ِٜقلد صلاؾظ عًل ٢اؾل ٛاٱميلاْ ٞايعؿٝلـٖٚ ،لٜ ٛتضلدذ
عللٔ اتٗللاّ ايللصٚش يصٚرتلل٘ بايصْللا ٚ ،قرؾلل٘ هلللا بايؿاصػلل ١يف آٜللاج امل٬عٓلل ١بُٗٓٝللا ،
ؾإْ٘ نريو ولسف نلٌ اؿلسف ٖٚلٜ ٛطلسد قؿلـ ا٭بسٜلا ٤ايطلابكني ايلرٜٔ
اتُٗللٛا بطٗللازتِٗ ٚعؿللتِٗ ٚ ،طعٓللٛا يف عسقللِٗ ٚغللسؾِٗ  ،وللسف عًلل ٢تطللزٌٝ
ذيللو ٚضللسدٚ ٙتؿللٜٛب٘ بأضللًٛب بًٝللؼ  ،وكللل ايعمجللٚ ١ايعللربَٚ ، ٠للٓٗس ضللاّ ٜسبللأ
( )72ؾؿًث . 42
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به ّ٬اا إٔ ٜٗبب إىل ا٭دْٜ ٖٛٚ ٢تضدذ عٔ ايككاٜا ايدْٚ ١ٜٛٝاملطا ٌ٥ايدْٝا ،
ايرَُٝلل ١ايٛقللع ، ١ٝؾللايكسإٓ ايهللسٜ ِٜتٓاٚهلللا بأضللًٛب عللاٍ زؾٝللع زا٥للع ٖٚ ،للرا َللا
ػً ٢بػهٌ نبري يف قؿَ ١س ِٜعًٗٝا ايطَ ّ٬لع ٚيلدٖا عٝطلٚ ، ٢قؿل ١اٱؾلو
ايلليت اتُٗللث ؾٗٝللا عا٥ػلل ١زقلل ٞاا عٓٗللا بايؿاصػلل ،١نُللا ٜتكللح َللٔ ايؿكللستني
ايتايٝتني .
 : ٫ب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚأدبلل٘ ايسؾٝللع يف ؾللٝاغت٘ يكؿللَ ١للس٫ٚٚ ِٜدتٗللا بعٝطلل٢
أً ٚ
عًُٗٝا ايط. ّ٬
تٓللا ٍٚايكللسإٓ ايهللس ِٜقؿللَ ١للسٚ ِٜعٝطلل ٢عًُٗٝللا ايطلل ّ٬يف أنخللس َللٔ ضللٛز٠
َٛٚقلع َٚ ،للٔ ذيللو َللا رللا ٤يف قٛيلل٘ تعللاىل { :بِذْ قَبنَآذِ انًَّْ ِكَآخُ َآآب يَآسْ َىُ بٌَِّ انهّآهَ َُجَشِّآسُ ِ
ثِكَهًَِخٍ يِّتْهُ اظًُْهُ انًَْعُِحُ ػُِعًَ اثٍُْ يَسْ َىَ وَجُِهبف فٍِ اندََُُّْب وَاِخِسَحِ وَيٍَِ انًُْقَسَّثِنيَ  ،وَُكَهِّىُ انتَّبضَ فٍِ انًَْهْآدِ
تهُآ ُا يَآب َشَآب ُء ِبذَا
ك انهّآ ُه َ ْ
عتٍِ َثشَآ ٌس قَآب َل كَآ َر ِن ِ
ع ْ
ة ؤًََّ َكُى ٌُ نٍِ و َن ٌد و َن ْى َ ًْ َ
ذ َز ِّ
وَكَهًًْ وَيٍَِ انصَّبنِحِنيَ َ ،قب َن ْ
قَعًَ ؤَيْساف فَةًَََِّب َقُىلُ نَهُ كٍُ فََُكُىٌُ }(.)73
ٚقاٍ تعاىل يف َٛقع آخس { :وَاذْكُسْ فٍِ انْكِزَآبةِ يَآسْ َىَ بِذِ اَْزَجَآرَدْ يِآٍْ ؤَهْهِهَآب يَكَبَآبف شَآسْقُِّبف ،
فَبرَّتَرَدْ يٍِْ اُوَِهِىْ حِجَبثبف فَإَزْظَهْتَب بِنَُْهَب زُوحَتَب فَزًََضَّمَ نَهَب ثَشَساف ظَىَِّبف  ،قَبنَذْ بَِِّآٍ ؤَػُآىذُ ثِآبنسَّحًٍَِْ يِتْآكَ بٌِْ
ععْآتٍِ َثشَآ ٌس
ذ ؤََّآً َكُآى ٌُ نِآٍ غُآً ٌو َونَآ ْى َ ًْ َ
كُتْذَ رَقُِّبف  ،قَبلَ بًَََِّب ؤََب زَظُىلُ زَثِّكِ نِإَهَتَ نَكِ غًُيبف شَكُِّبف َ ،قب َن ْ
ونَىْ ؤَ ُ ثَغُِّبف  ،قَبلَ كَرَنِكِ قَبلَ زَثُّكِ هُىَ ػَهٍََّ هٌٍَُِّ وَنِتَجْؼَهَهُ آ َخف نِهتَّبضِ وَزَحًَْخف يِتَّب وَكَبٌَ ؤَيْساف يَقْعُِّبف  ،فَحًََهَزْآهُ
ذ َعْآُ فب
ذ َقجْآ َم هَآرَا َو ُكتْآ ُ
ذ ََآب َن ُْ َزتِآٍ يِآ ُّ
ت َه ِخ َقب َن ْ
ض ِبنًَ ِج ْر ِع ان َّت ْ
فَبَْزَجَرَدْ ثِهِ يَكَبَبف قَصُِّبف َ ،ف َإجَب َءهَب ا ْن ًَتَب ُ
يَتْعُِّبف  ،فَتَباَاهَب يٍِْ رَحْزِهَب ؤَنَّب رَحْصَِآٍ قَآدْ جَؼَآمَ زَثُّآكِ رَحْزَآكِ ظَآسَِّبف  ،وَهُآصٌِّ بِنَُْآكِ ثِجِآرْعِ انتَّتْهَآخِ رُعَآبقِػْ
ػَهَُْكِ زُؼَجبف جَتُِّبف  ،فَكُهٍِ وَاشْسَثٍِ وَقَسٌِّ ػَُْتبف فَةِيَّب رَسٍََِّ يٍَِ انْجَشَسِ ؤَحَداف فَقُىنٍِ بٍَِِّ َرَزْدُ نِهآسَّحًٍَِْ ََآىْيبف
( )73آٍ عُسإ. 47- 45
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فَهٍَْ ؤُكَهِّىَ انَُْىْوَ بَِْعُِّبف  ،فَإَرَذْ ثِهِ قَىْيَهَب رَحًِْهُهُ قَبنُىا ََب يَسْ َىُ نَقَدْ جِئْذِ شَُْئبف فَسَِّبف ََ ،ب ؤُخْذَ هَبزُوٌَ يَب كَبٌَ ؤَثُى ِ
ايْسَؤَ ظَىْءٍ وَيَب كَب َذْ ؤُيُّكِ ثَغُِّبف  ،فَإَشَبزَدْ بِنَُْهِ قَبنُىا كَُْفَ َُكَهِّىُ يٍَْ كَبٌَ فٍِ انًَْهْدِ ََجُِّبف  ،قَبلَ بَِِّآٍ ػَجْآدُ انهَّآهِ
آرَبٍََِ انْكِزَبةَ وَجَؼَهَتٍِ َجُِّبف  ،وَجَؼَهَتٍِ يُجَبزَكبف ؤٍََْ يَب كُتْذُ وَؤَوََْبٍَِ ثِبنصًَّحِ وَانصَّكَآبحِ يَآب اُيْآذُ حَُّآبف  ،وَثَآسّاف
ثِىَانِدَرٍِ ونَىْ َجْؼَهْتٍِ جَجَّبزاف شَقُِّبف  ،وَانعًَّوُ ػَهٍََّ َىْوَ وُنِدْدُ و َىْوَ ؤَيُىدُ وََآىْوَ ؤُثْؼَآشُ حَُّآبف  ،ذَنِآكَ ػُِعَآً اثْآٍُ
يَسْ َىَ قَىْلَ انْحَاِّ انَّرٌِ فُِهِ ًَْزَسُوٌَ}(.)74
تتَآب فُِآ ِه يِآٍ
ذ َف ْس َجهَآب َف َت َف ْ
ذ ِػًْآسَا ٌَ ا َّنزِآٍ َؤ ْحصَآ َت ْ
ٚقاٍ تعاىل يف َٛقع حايلد َ { :و َي ْسَ َى ا ْث َت َ
زُّوحِتَب وَََدَّقَذْ ثِكَهًَِبدِ زَثِّهَب وَكُزُجِهِ وَكَب َذْ يٍَِ انْقَبَِزِنيَ }(.)75
ٖللر ٙأٖللِ اٯٜللاج ايلليت تٓاٚيللث قؿللَ ١للس٫ٚٚ ِٜدتٗللا بعٝطلل ٢عًُٗٝللا ايطلل– ّ٬
بللد ٕٚأب ٖٚ ،للرا ا٭َللس مل ٜٳ لسٴم يكَٗٛللا يف شَاْٗللا ٚ ،مل تكبًلل٘ عكللٛهلِ  ،ؾهللرب، ٙٛ
ٚأْهس ، ٙٚبٌ آذٚا ايطلٝدَ ٠لس ِٜعًٗٝلا ايطل ّ٬باتٗاَٗلا بلايٛقٛع يف ايؿاصػل ١صتل٢
محً للث بعٝط لل ٢اب للٔ َ للس ، ِٜؾًٓتأَ للٌ ايٓؿ للٛف ايكسآْ ٝلل ١ايط للابك ١يف ض للسد ٖ للرٙ
املػاٖد َٚ ،عاؾٖ ١را ا٫ؾكا ٤عًَ ٢س ِٜعًٗٝا ايط ، ّ٬بأعرب ايعبازاج املٗربل١
ٚ ،أيطللـ ايهًُللاج ايسقٝكلل ١ايساقٝللٚ ، ١يللٔ نللٛض يف َٛقللـ أٖللٌ ايهتللاب َللٔ ٖللرٙ
ايكك ١ٝإ ا ايبضد ٖٓا ٜدٚز صل ٍٛب٬غل ١ايتعلبري ايكسآْل ٞيف ؾلٝاغ ١قؿلَ ١لسِٜ
عًٗٝا ايط٫ٚٚ ّ٬دتٗا يعٝط ، ٢ؾعٓد ايتأَلٌ يف اٯٜلاج ايطلابك ١للد اٯٜل ١ا٭ٚىل
ؽاطللل ؾٗٝللا َ للس ِٜعًٗٝللا ايطلل ّ٬زبٗ للا {قَبنَآآذْ زَةِّ ؤََّآآً َكُآآآىٌُ نِآآٍ وَنَآآدٌ وَنَآآىْ ًَْعَعْآآتٍِ
ثَشَسٌٚ )76(}...تك ٍٛيف اٯ ١ٜايخاْ{١ٝؤًََّ َكُىٌُ نٍِ غُهَبوٌ ونَىْ ًَْعَعْتٍِ ثَشَسٌ ونَىْ ؤَ ُ ثَغُِّآبف}

()77

(َ )74س. 34- 16: ِٜ
( )75ايتضس. 12ِٜ
( )76آٍ عُسإ. 47
(َ )77س. 20ِٜ
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ؾكد عربج َس ِٜعًٗٝا ايط ّ٬عٔ محًٗا بدْ ٕٚهاح زرٌ بًؿظ {وَنَآىْ ًَْعَعْآتٍِ}
ٚقللد ضللبل غللسح َللا يف ٖللرا ايتعللبري َللٔ عؿللٚ ١يطاؾللٚ ١ذٚقٝللاج زؾٝعلل ، ١بللدَ ً٫للٔ
ايتؿ للسٜح باؾُ للاع  ،مب للا ٜػ للين ع للٔ إعادت لل٘ ٖٓ للا ٚعٓ للدَا ْتأَ للٌ اٯ ٜللاج ا٭خ للس٣
املتعًك ١باملٛقٛع ٚ ،اا عصٚرٌ ٜطزٌ اتٗاَاج أٌٖ ايهتاب يف شَاْٗا هلا بلايٛقٛع
يف ايؿاصػ ١صت ٢محًث  ،لد ايٓـ ايكسآْٜ ٫ ٞؿسح بػ َٔ ٤ٞأيؿاظ ايصْ ٢أٚ
اؾُللاع ٚملل ، ٙٛبللٌ نُللا قللاٍ تعللاىل يف َعللسض صدٜخلل٘ عللٔ رللسا ِ٥أٖللٌ ايهتللاب
ٚنؿسِٖ باٜاج اا ٚ ،غري ذيو قاٍ { :وَثِكُفْسِهِىْ وَقَىْنِهِىْ ػَهًَ يَسْ َىَ ثُهْزَبَبف ػَظًُِبف }(.)78
ٚاملعٓ ٢اتُٖٗٛا بايصْا ٚقرؾٖٛا ب٘ ٖٚلَٓ ٞل٘ بلسا ، )79(٤يهلٔ ايكلسإٓ ٜعلسض علٔ
ذنس يؿظ ايصْا أ ٚايؿاصػ ١إىل ضٛا ، ٙؾٝرنس يؿظ ايبٗتإ ايرٜ ٟعين ايك ٍٛأٚ
ايعٌُ ايرٜ ٫ ٟٴتٛقع ٜٛ ٫ٚرد ي٘ رٛاب نُا قاٍ أٖلٌ ايتؿطلري( ، )80ؾٗل( ٛاـلرب
ايهرب ايرٜ ٟبٗث ايطاَع)(. )81
إٕ ايكسإٓ ٜطلتددّ ٖلرا ايًؿلظ يعلدَ ٠كاؾلد ب٬غٝلٚ ١أدبٝلَٗٓ ، ١لا اٱعلساض
عٔ ؾضؼ ايكَٗٓٚ ، ٍٛلا بٝلإ إٔ شعلِ قَٗٛلا ؾٗٝلا نلرب َٗٓٚ ،لا تعمجلٚ ِٝتٜٗٛلٌ
اؾكا ِٖ٤عًٗٝا ٚ ،غري ذيو .
حاْٝلاً  :ب٬غلل ١ايكللسإٓ ٚأدبلل٘ ايسؾٝللع يف ذنللس صادحلل ١اٱؾللو ٚترب٥لل ١عا٥ػلل ١عًٗٝللا
ايط- :ّ٬
تٓللا ٍٚايكللسإٓ ايهللس ِٜصادحلل ١اتٗللاّ عا٥ػلل ١أّ املللَٓ٪ني شٚش زضلل ٍٛاا ؾللً ٢اا
عًٚ ٘ٝضًِ بايؿاصػ ،١يف عػس آٜاج ،يف عػس آٜاج َٔ ضٛز ٠ايٓٛز ٖ ٞقٛي٘ تعاىل :
{بٌَِّ انَّرٍََِ جَبئُوا ثِبإلِفْكِ ػُصْجَخٌ يِّتكُىْ ال رَحْعَجُىهُ شَسّاف نَّكُى ثَمْ هُىَ خَُْسٌ نَّكُىْ نِكُمِّ ايْآسِتٍ يِّآتْهُى يَّآب اكْزَعَآتَ
( )78ايٓطا. 156٤
( )79اْمجس  :اؾاَع ٭صهاّ ايكسإٓ  ، 173/12أب ٛعبداا قُد بٔ أمحد بٔ أب ٞبهس  ،مشظ ايلد ٜٔايكلسطب (ٖ671لل)  ،ؼكٝلل
أمحد ايربدٚ ْٞٚغري ، ٙداز ايهتل املؿسٖ1284 ، 2 ، ١ٜل  – ّ1964-ايكاٖسَ – ٠ؿس.
( )80ايتضسٜس ٚايتٜٓٛس . 304/4
(ْ )81ؿط٘ . 146/18
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يٍَِ اإلصْىِ وَانَّرٌِ رَىَنًَّ كِجْسَهُ يِتْهُىْ نَهُ ػَرَاةٌ ػَظُِىٌ  ،نَىْال بِذْ ظًَِؼْزًُُىهُ ظٍََّ انًُْاْيِتُىٌَ وَانًُْاْيِتَآبدُ ثِإَفُعِآهِىْ خَُْآساف
وَقَآبنُىا هَآرَا بِفْآكٌ يُّآجِنيٌ  ،نآىْال جَآآبئُوا ػَهَُْآهِ ثِإَزْثَؼَآخِ شُآهَدَاء فَآةِذْ نَآىْ َآإْرُىا ثِبنشُّآهَدَاء فَإُوْنَئِآكَ ػِتآدَ انهَّآهِ هُآىُ
انْكَبذِثُىٌَ ،ونَىْال فَعْمُ انهَّهِ ػَهَُْكُىْ وَزَحًَْزُهُ فٍِ اندََُُّْب وَانْأخِسَحِ نًََعَّكُىْ فٍِ يَب ؤَفَعْزُىْ فُِهِ ػَآرَاةٌ ػَظِآُىٌ  ،بِذْ
حعَآ ُجىَ ُه َهُِّتآ فب َوهُآ َى ِػتْآدَ انهَّآهِ ػَظِآُىٌ  ،وَنَآىْال بِذْ
ط َنكُآ ْى ثِآ ِه ِػهْآ ٌى َو َر ْ
ع َت ِز ُك ْى َو َر ُقىنُى ٌَ ِث َإ ْفىَا ِه ُك ْى يَب َن ُْ َ
َر َه َّق ْىَ ُه ِث َإ ْن ِ
ظًَِؼْزًُُىهُ قُهْزُىْ يَب َكُىٌُ نَتَب ؤٌَْ َزَكَهَّىَ ثِهَرَا ظُجْحَب َكَ هَرَا ثُهْزَبٌٌ ػَظُِىٌ َ ،ؼِظُكُىُ انهَّآهُ ؤٌَْ رَؼُآىاُوا نًِِضْهِآهِ ؤَثَآداف بٌِْ
كُتْزُىْ يُاْيِتِنيَ  ،وَُجٍَُُِّ انهَّهُ نَكُىُ اَِبدِ وَانهَّهُ ػَهُِىٌ حَكُِىٌ  ،بٌَِّ انَّرٍََِ َُحِجُّىٌَ ؤٌَْ رَشُِغَ انْفَبحِشَآخُ فِآٍ انَّآرٍََِ آيَتُآىا
ة َؤنُِ ٌى فِآٍ انآ ُّد ََُْب َوانْآأ ِخ َس ِح َوانهَّآ ُه َ ْؼهَآ ُى َوؤَْآ ُز ْى ال َر ْؼ َهًُآى ٌَ  ،وَنَآىْال فَعْآمُ انهَّآهِ ػَهَآُْكُىْ وَزَحًَْزُآهُ وَؤٌََّ انهَّآهَ
َن ُه ْى َػرَا ٌ
زَئُوفٌ زَحُِىٌ}(. )82
ٚيطٓا ٖٓا بؿدد اؿلدٜد علٔ ضلبل ايٓلصَٚ ، ٍٚلا ؾٗٝلا َلٔ أصهلاّ ٚآداب ٚملٛ
ذيو  ،إ لا ايكؿلد بٝلإ أدب ايكلسإٓ ٚمسل ٛأيؿاظل٘ ٚتعبرياتل٘ علٔ ٖلر ٙاؿادحل، ١
ؾُللٔ املعًلل ّٛإٔ املكؿللٛد بل ل (اٱؾللو) ايللٛازد يف اٯٜللاج ٖلل ٛإتٗللاّ عا٥ػلل ١زقلل ٞاا
عٓٗا بايٛقٛع يف ؾاصػ ١ايصْا ٚ ،اٱؾو ٖ ٛأبًؼ َا ٜه َٔ ٕٛايهلرب ٚا٫ؾلكا، )83(٤
أ ٚأغ للٓع ايه للرب ٚأؾضػ لل٘( ٖٚ ، )84للَ ٛػ للتل َ للٔ ا٭ؾ للو بؿ للتح اهلُ للص ٖٚ ٠لل ٛقً للل
ايػ. )85(٤ٞ
ٚإذا تأًَٓا ا٭ضًٛب ايكسآْ ٞيف ايتعبري عٔ ٖر ٙايؿارع ١عل أّ املَٓ٪ني للد
أدبًا زؾٝعًا ٚذٚقًا عايٝاً يف ْؿٛف ايكسإٓ اييت ْصيث نُا : ًٜٞ
 )1ا٫ضتػٓا ٤بًؿظ (اٱؾو) عُا ضٛا َٔ ٙأيؿاظ ايؿاصػَٚ ١ا يف َعٓاٖا .
( )82ايٓٛز. ٢٢ - ٧٧ :
(َ )83ؿاتٝح ايػٝل يًساش.337/23 ٟ
()84ايتؿطري ايٛضٝب يًكسإٓ ايهس ، 93/10 ِٜد .قُد ضٝد طٓطا( ٟٚغٝذ ا٭شٖس) داز ايٓػس (بد. )ٕٚ
( )85ايتضسٜس ٚايتٜٓٛس ٫بٔ عاغٛز .136/18
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 )2اجمل ٤ٞبكُري اٱغاز( ٠اهلا ٖٛٚ )٤يف قٛي٘  ...{ :الَ رَحْعَجُىهُ شَسّاف نَّكُى ثَمْ هُىَ خَُْسٌ
نَّكُىْ . )86(}...
 )3اجمل ل لل ٤ٞبك ل للُري اٱغ ل للاز ٠املتؿ ل للٌ (اهل ل للا َ )٤ل للس ٠أخ ل للس ٣يف قٛي ل لل٘ تع ل للاىل :
{...وَانَّرٌِ رَىَنًَّ كِجْسَهُ يِتْهُىْ نَهُ ػَرَاةٌ ػَظُِىٌ }(.)87
 )4اجملل ٤ٞبكللُري اٱغلاز ٠املتؿللٌ (اهللاَ )٤للس ٠حايخل ١يف قٛيلل٘ ضلبضاْ٘ ٚتعللاىل :
{نَىْال بِذْ ظًَِؼْزًُُىهُ ظٍََّ انًُْاْيِتُىٌَ . )88(}...
 )5ذنللس اضللِ اٱغللاز ٠املٓؿؿللٌ (ٖللرا) يف قٛيلل٘ ضللبضاْ٘  ...{:وَقَ آبنُىا هَ آرَا بِفْ آكٌ
يُّجِنيٌ}(.)89
 )6تهساز ذنس يؿظ (إؾو) نُا يف اٯ ١ٜايطابك. ١
 )7إحباج قُري اٱغاز ٠املتؿٌ يف قٛي٘ { :نَىْال جَبئُوا ػَهَُْهِ ثِإَزْثَؼَخِ شُهَدَاء .)90(}...
 )8صلرف َٛقلٛع ايهلرب يف إخبلاز ٙضللبضاْ٘ علٔ ايلر ٜٔرلاٚ٩ا باٱؾلو بكٛيلل٘ :
{ ...فَإُوْنَئِآ آكَ ػِتآ آدَ انهَّآ آهِ هُآ آىُ انْكَآآآبذِثُىٌَ }( )91أ ٟايه للاذب ٕٛيف اتٗ للاَِٗ يعا٥ػ لل١
بايؿاصػ.١
 )9ا٫نتؿا ٤بكُري اٱغاز ٠املتؿٌ يف قٛي٘ ضلبضاْ٘  ...{:نًََعَّكُىْ فٍِ يَآب ؤَفَعْآزُىْ
فُِهِ ػَرَاةٌ ػَظُِىٌ }(.)92
( )86ايٓٛز. 11
( )87ايٓٛز. 11
( )88ايٓٛز. 12
( )89ايٓٛز. 12
( )90ايٓٛز. 13
( )91ايٓٛز. 13
( )92ايٓٛز. 14
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 )10إحب للاج ق للُري اٱغ للاز ٠املتؿ للٌ يف قٛي لل٘ ض للبضاْ٘ { :بِذْ رَهَقَّىََْآآهُ ثِإَنْعِآآتَزِكُىْ وَرَقُىنُآآآىٌَ
ثِآإَفْىَاهِكُى يَّآآب نَ آُْطَ نَكُآآى ثِ آهِ ػِهْآىٌ وَرَحْعَ آجُى َهُ هَُِّت آبف ٚ .)93(}...يف قٛيلل٘ ( :رَهَقَّىْ َآهُ) (ِ ٚثآه) ٚ
(حتْعَجُى َهُ) .
 )11ذنس قُري اٱغاز ٠املٓؿؿٌ يف قٛي٘ تعاىل { :وَهُىَ ػِتدَ انهَّهِ ػَظُِىٌ}(.)94
 )12إعل ل ل ل ل للاد ٠ذنل ل ل ل ل للس قل ل ل ل ل للُري اٱغل ل ل ل ل للاز ٠املتؿل ل ل ل ل للٌ يف قٛيل ل ل ل ل لل٘ ضل ل ل ل ل للبضاْ٘ :
{ونَىْالَ بِذْ ظًَِؼْزًُُىهُ .)95(}...
 )13تهساز يؿظ (ٖرا) قُري اٱغاز ٠املٓؿؿٌ يف قٛي٘ عصٚرٌ  ...{ :قُهْزُى يَّب َكُىٌُ
نَتَب ؤٌَ ََّزَكَهَّىَ ثِهَرَا ظُجْحَب َكَ هَرَا ثُهْزَبٌٌ ػَظُِىٌ }(.)96
 )14ايتعل للبري عل للٔ اتٗل للاّ عا٥ػل لل ١بايؿاصػل لل ١بًؿل للظ (ثُهْزَآآآآبٌٌ ػَظِآآآآُىٌ) د ٕٚايتؿل للسٜح
بايؿاصػ ١نُا را ٤يف قٛي٘ ضبضاْ٘  ...{ :ظُجْحَب َكَ هَرَا ثُهْزَبٌٌ ػَظُِىٌ }

()97

 )15تهساز قُري اٱغاز( ٠اهلا )٤يف قٛي٘ ضبضاْ٘ َ { :ؼِظُكُىُ انهَّهُ ؤٌَ رَؼُآىاُوا نًِِضْهِآهِ ؤَثَآداف بٌِ
كُتزُى يُّاْيِتِنيَ }(.)98
إْٓللا لللد يف نللٌ اٯٜللاج ايطللابك ١إٔ ايكللسإٓ ايهللس ِٜؼللدذ عللٔ ايؿاصػلل– ١
ؾاصػ ١ايصْا ٚ -زَ ٞأّ املَٓ٪ني بٗا  ،يف أنخس َٔ ضت ١عػس َٛقعًا ٚ ،مل ٜؿسح
بللريو يف أَٛ ٟقللع َٓٗللا  ،إ للا نللإ ٜعتُللد عًلل ٢ايًؿللظ ايللداٍ عًلل ٢ؾاصػلل١
ايصْللٚ ، ٢املللبني نللرب ذيللوٚ ،عمجُتلل٘ ٚٚ ،قللٛح شعُلل٘ ٚ ،عكٛبتلل٘  ،ناضللتدداَ٘
( )93ايٓٛز. 15
( )94ايٓٛز. 15
( )95ايٓٛز. 16
( )96ايٓٛز. 16
( )97ايٓٛز . 16
( )98ايٓٛز.17
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يًؿللظ (إؾللو) ضللٛا ٤بللايتعسٜـ أ ٚايتللٓهري ٜٚ ،عتُللد عًلل ٢تهللساز قللُا٥س اٱغللاز٠
املٓؿؿ للً ٖ( ١للرا) أ ٚاملتؿ للً( ١اهل للا )٤أنخ للس َ للٔ َ للس ، ٠يٝػ للري ب للريو إىل ٖل للرٙ
ايؿاصػ ١اييت مل ٜؿسح بٗا َ ٫ٚ ،سٚ ٠اصد َٔ ، ٠أ ٍٚاٯٜاج إىل آخسٖا .
ؾٌٗ بعد ٖرا ا٭دب ايكسآْٚ ٞايرٚم ايسؾٝع ٚايب٬غ ١ايعاي ١ٝأدب أعمجِ مما ٖٛ
يف نتاب اا ؟!
إٕ ايك للسإٓ ايه للس ِٜمل ٜهت للـ بإخؿ للا ٤يؿ للظ ايؿض للؼ ٚايصْ للا يف ٖ للر ٙاٯ ٜللاج ،
تعمجُٝاً ملكاّ أَٓا ايطٝد ٠عا٥ػل ١زقل ٞاا عٓٗلا ٚ ،تٓكٝل ١يهتلاب اا َلٔ ا٭يؿلاظ
اييت ميهٔ ا٫ضتػٓا ٤عٓٗا ؾأؾكٌ َٓٗا مما ٜػري إيٗٝا  ،بٌ أخؿل ٢ايكلسإٓ أمسلا٤
اير ٜٔراٚ٩ا باٱؾو يٝطك ايكٚ ٍٛايكاٚ ٌ٥املك ٍٛؾ ٖٞٚ ٘ٝأَٓا عا٥ػ ١زق ٞاا
عٓٗا .
ٜٚهػـ اؿهِ ٚاٯداب اييت تِٗ املطًُني ٚ ،تٗد ِٜٗضٛا ٤ايؿسا .
ؾهُا إٔ اا تعاىل قد طٗس أَٓا عا٥ػ َٔ ١نٌ دْلظ ٚضلْٚ ، ٤ٛكاٖلا َلٔ نلٌ
ؾضللؼ ٚقللبح ،ؾإْلل٘ ضللبضاْ٘ قللد ؾللؿ ٢نتابلل٘ ٚنَ٬لل٘ َللٔ نللٌ َللا ٜطعللٔ يف
عسقٗا ٚغسؾٗا َٚكاَٗا ايعاي. ٞ
املطًل ايخايد  :ب٬غ ١ايكسإٓ ٚأدب٘ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ ممازض ١ايؿٛاصؼ :
ؼدذ ايكسإٓ ايهلس ِٜنلخرياً علٔ ايؿلٛاصؼ ٚنبلا٥س املعاؾلَٗٓٚ ، ٞلا ؾاصػل١
ايصْٚ ، ٢ؾاصػ ١ايًٛا  ،بأضًٛب ؾسٜد قٜٚ ِٝتكح ٖرا َٔ ايؿكستني ايتايٝتني:
 : ٫أدب ايكسإٓ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ ؾاصػ ١ايصْا - :
أً ٚ
ؼدحث آٜاج ايكسإٓ عٔ ؾاصػ ١ايصْا نُا - : ًٜٞ
 - 1إَ للا إٔ تؿ للسح بًؿ للظ (ايصْ للٚ )٢بع للض َػ للتكات٘ ناض للِ ايؿاع للٌ (ايصاْ لل)ٞ
(ٚايصاْٝلل )١أ ٚايؿعللٌ املكللازع (ٜصْللٜ – ٕٛللصْني) ٚقللد تللبني َللٔ خلل ٍ٬صؿللس
ٚاضتكسا ٤آٜاج ايصْ ٢إٔ ايكسإٓ ايهلس ِٜمل ٜلصد عًل ٢ا٭يؿلاظ امللرنٛز ٠أعلٙ٬
– ٚإٕ نسز  ،بعكٗا .
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ٖٚلل ٛنللريو قللد أعللسض ؾللؿضاً عللٔ ذنسٖللا بؿللٝػ ١املداطللل (تصْلل- ٕٛ
تصْني).

-

ٚمل ٜٴؿؼ َٓٗا أمسا ٤مجع ٚمجٛع (شٚاْ – ٞشْلا )٠إ لا نلإ ٜهتؿل ٞبا٫ضلِ
املؿسد َٓٗا .

-

ٚمل ٜؿللسح مبُازضلل ١ؾعللٌ ايصْلل ٢إ ٫يف َٛقللعني احللٓني ؾكللب بؿللٝػ ١ايؿعللٌ
املك ل للازع ٚ ،بؿ ل للٝػ ١ايػا ٥ل للل نكٛي ل لل٘ تع ل للاىل يف غ ل للإٔ اي ل للرنٛز املط ل للًُني
{ ...وَال َقْزُهُىٌَ انتَّفْطَ انَّزٍِ حَسَّوَ انهَّهُ بِالّ ثِبنْحَاِّ وَال َصَُْىٌَ .)99(}...

ٚقٛي٘ ضبضاْ٘ يف غإٔ اٱْاذ املطًُاج ََ{ :ب ؤَُّهَب انتَّجٍُِّ بِذَا جَبء َ انًُْاْيِتَآبدُ َُجَبَِؼْتَآكَ ػَهَآً ؤٌَ
الّ َُشْسِكٍَْ ثِبنهَّهِ شَُْئبف وَال َعْسِقٍَْ وَال َصَِْنيَ .)100(} ...
ٚ - 2إَللا إٔ ٜللرنس ٖللر ٙاؾسميلل ١بأٚؾللاف تللدٍ عًلل ٢قبضٗللا ٚرسَٗللا ٚؾللداصتٗا
ٚصهُٗللا ايػللسع ، ٞنُللا رللا ٤يف ذنللس ٙيًؿاصػللٚ ١ايؿللٛاصؼ يف نللخري َللٔ
املٛاقع نكٛي٘ ضبضاْ٘{ :وَانًَّرٍِ َإْرِنيَ انْفَبحِشَخَ يٍِ َِّعَآأ ِكُىْ فَبظْزَشْآهِدُواْ ػَهَآُْهٍَِّ ؤَزْثَؼآخف
يِّتكُىْ ٚ )101(}...قٛي٘ ضبضاْ٘ { :وَانَّرٍََِ بِذَا فَؼَهُىاْ فَبحِشَخف ؤَوْ ظَهًَُىاْ ؤَْفُعَآهُىْ ذَكَآسُواْ انهّآهَ
فَبظْزَغْفَسُواْ نِرَُُىثِهِىْ .)102(}...
 - 3أ ٚإٔ ٜعرب عٔ ايصْا بًؿظ آخس ٜدٍ عً: ٘ٝ
نُا را ٤يف قٛي٘ ضبضاْ٘ ..{ :وَال رُكْسِهُىا فَزََُبرِكُىْ ػَهًَ انْجِغَبء بٌِْ ؤَزَاٌَْ رَحَصُّتبف }..

()103

ٚاملكؿٛد بايبػآٖ ٤ا ٖ ٛايصْا نُا قاٍ املؿطس. )104(ٕٚ
( )99ايؿسقإ. 68
( )100املُتضٓ. 12١
( )101ايٓطا. 15٤
( )102آٍ عُسإ. 135
( )103ايٓٛز. 33
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 - 4أ ٚإٔ ورز َٔ ؾاصػ ١ايصْ ٢بًؿظ (٫تكسبلٛا) نكٛيل٘ ضلبضاْ٘ { :وَالَ رَقْسَثُآىاْ
انصًََِّ بََِّهُ كَبٌَ فَبحِشَخف وَظَبء ظَجًًُِ }(ٚ )105قبٌ إٔ ْبني ب٬غ ١ايكسإٓ ٚأدب٘ ايسؾٝع يف
صدٜخ٘ عٔ ايصْا ْرنس .
حاًْٝا  :أدب ايكسإٓ ايسؾٝع يف صدٜخ٘ عٔ ؾاصػ ١ايًٛا - :
تٓا ٍٚايكسإٓ ايهسَٛ ِٜقٛع ايًٛا َٚا ٜتعًل ب٘ يف بعض آٜات٘ نُا :ًٜٞ
 - 1إَا إٔ ٜأت ٞبًؿظ (ي ) ٛد ٕٚأ ٟاغتكام ي٘  ،بٌ ٜرنس ٙباٱقلاؾ ١إىل غلريٙ
أَ ٚؿللسدًا نكٛيلل٘ تعللاىل  ...{ :الَ رَتَآفْ بََِّآآب ؤُزْظِآهْتَب بِنَآآً قَآىْوِ نُآآىغٍ }(ٚ .)106قٛيلل٘ :
{فَأيٍََ نَهُ نُىغٌ .)107(}...
ٚنُا را ٤يف نخري َٔ اٯٜلاج  ،ؾًلِ ٜلأج بًؿلظ (ايًلٛا ) بٗلر ٙايؿلٝػَ ١طًكلاً
أ ٟاملؿدز .
ٚ مل ٜؿؼ َٓ٘ أؾعاٍ املُازض ١اؾٓط ١ٝاحملسَ ) ًٜٛ( ١أٚ ) ٫( ٚم ٛذيو
أبدًا .
ٚ مل ٜػتل َٓ٘ أمسا ٤ايؿاعٌ  ٫بؿٝػ ١اٱؾساد (يلٛط٥٫- ٞلب)  ٫ٚبؿلٝػ١
اؾُع (يٛط - ١يٛط. )ٕٛٝ
ٚ مل ٜللأج يف ايكللسإٓ بأض للًٛب املداطللل أ ٚايػا ٥للل  ٫ٚ ،بللاٱؾساد أ ٚايتخٓ ٝلل ١أٚ
اؾُع .
( )104اْمجللس  :تؿطللري ايكللسإٓ ايعمجلل ، 54/6 ِٝأبلل ٛايؿللدا ٤امساعٝللٌ بللٔ عُللس بللٔ نللخري ايدَػللك( ٞج ٖ774لل)  ،ؼكٝللل ضللاَ ٞبللٔ
قُد ض ، ١َ٬داز طٝب ١يًٓػس ٖ1420 ، 2 ،ل . ّ1999-
( )105اٱضسا. 32٤
(ٖٛ )106د. 70
( )107ايعٓهبٛج . 26
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ٚ - 2إَا إٔ ٜرنس ٖلر ٙاؾسميل ١بأٚؾلاف تلدٍ عًل ٢صسَتٗلا ٚغلٓاعتٗا – نُلا
ؾعللٌ يف ؾاصػلل ١ايصْلل – ٢نكٛيلل٘ تعللاىل عًلل ٢يطللإ يللَٓ ٛهللساً عًلل ٢قَٛلل٘
ٚقرزا هلِ { ...ؤَرَإْرُىٌَ انْفَبحِشَخَ يَب ظَجَقَكُى ثِهَب يٍِْ ؤَحَدٍ يٍِّ انْؼَبنًَِنيَ }(.)108
ٚقٛيل٘ داعٝلًا قَٛلل٘ إىل ايلصٚاش ببٓللاج شَاْل٘ بللدَ ً٫لٔ ممازضلل ١ايًلٛا { :قَآآبلَ
هَاُالء ثَتَبرٍِ بٌِ كُتزُىْ فَبػِهِنيَ }( .)109قاٍ املؿطس( : ٕٚأَسِٖ ي ٛإٔ ٜتصٚرٛا ايٓطا٤
ٚ ،أزاد إٔ ٜك ٞأقٝاؾ٘ ببٓات٘)(. )110
ٚبعد نٌ َا ضبل َٔ ْؿٛف ايكسإٓ املتضدحل ١علٔ ؾاصػليت ايصْلا ٚايًلٛا للد
إٔ ايكللسإٓ ايهللس ِٜتٓللا ٍٚذيللو يف غاٜلل ١ا٭دب ٚا٭يؿللاظ املٗربللٚ ١ا٭ضللًٛب ايسا٥للع
نُا - :ًٜٞ
 - 1اقتؿلس يف صدٜخل٘ عللٔ ايصْلا ٚايًللٛا عًل ٢أقلٌ ا٭يؿللاظ ٚ ،اختؿلسٖا نللخريًا
بأعداد  ٫تكازٕ عدٜخ٘ عٔ ايهؿس ٚايػسى ٚغري ذيو َٔ نبلا٥س املعاؾل، ٞ
بٌ ا٫ختؿاز ٚاقح رداً ٚخاؾ ١يف صدٜخ٘ عٔ ؾاصػ ١ايًلٛا  ،ؾًلِ ٜلرنس
َػللتكاج يؿللظ يللَ ) ٛطًك لاًٚ ،مل ٜؿللسح مبُازضللٖ ١للرا ايؿعللٌ  ٫ٚبأمسللا٤
ايؿاعل للٌ ٚاملؿعل للٚ ، ٍٛمل ٜل للأج مبؿل للدزٚ ، ٙمل ٜل للرنس َخٓل للا ٫ٚ ٙمجعل لل٘ ٫ٚ ،
صاقس ٫ٚ ٙغا٥ب٘ٚ .نلإٔ املٓاضلل هللرا املكلاّ ٖل ٛا٫ختؿلاز ٚا٫قتؿلاز عًل٢
ايكسٚز ٟؾكب يتبٝني ا٭صهاّ .
 - 2اعتُد ايكسإٓ نخرياً يف تعبري ٙعٔ ٖر ٙاملُازضلاج بٛؾلؿٗا بأٚؾلاف َػلري٠
إيٗٝا ،داي ١عً ٢قبضٗا ٚرسَٗا ٚصسَتٗا ٚنربٖلا  ،د ٕٚايتؿلسٜح بٗلا  ،إ لا
بتطللُٝتٗا بايؿاصػلل ١أ ٚايؿللٛاصؼ .أ( ٚايبػللا )٤املللأخٛذ َللٔ ايبػلل ٚ ٞايتزللاٚش
بػري اؿل .
( )108ا٭عساف. 80
( )109اؿزس. 71
( )110راَع ايبٝإ يًطرب. 91/14 ٟ
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 - 3اض للتددّ ايك للسإٓ يف ؼ للرٜس َ ٙللٔ ٖ للاتني ايؿاصػ للتني ٚ ،ؼسميُٗ للا أيؿاظل لًا
َٗربل٘  ،يطٝؿل ١عًل ٢ا٭مسلاع  ،قاؾمجل ١عًل ٢اؿٝلا ٤ممٝلص ٠يًُلَٓ٪ني علٔ
اجملللسَني يف قٛيلل٘ تعللاىل { :وَالَ رَقْسَثُآآىاْ انصِّ َآآً ٚ .)111(}...قٛيلل٘ يف إْهللاز يللٛ
عً لل ٢ق َٛلل٘ ممازض لل ١ؾاصػ لل ١ايً للٛا {...بََِّكُآ آىْ نَزَآ آإْرُىٌَ انْفَبحِشَآ آخَ .)112(}...
:٬
ٚدعٛت٘ هلِ إىل ايتُتع باؿ ٍ٬علٔ اؿلساّ ٚا٫نتؿلا ٤مبلا غلسع اا قلاً ٥
{ ...هَآآآآاُالء ثَتَآآآبرٍِ هُآآٍَّ ؤَؼْهَآآسُ نَكُآآىْ ٚ .)113(}...ق للاٍ { :قَآآآبلَ هَآآاُالء ثَتَآآآبرٍِ بٌِ كُتآآزُىْ
فَبػِهِنيَ}(.)114
ؾامل٬صظ إٔ قٛي٘ ( :رَإْرُىٌَ) ٚقٛي٘ ( :فَبػِهِنيَ) ٚقٛيل٘ ضلبضاْ٘ قبلٌ ذيلو (َالَ رَقْسَثُآىاْ)
نًٗا أيؿاظ  ٫تٛص ٞأبلداً بؿضلؼ ايكل ٍٛأْ ٚهازتل٘ ٚ ،تلدٍ عًل ٢املكؿلٛد ؼسميل٘
ٚايتضرٜس َٓ٘ د ٕٚاؿار ١يًتؿسٜح با٭ؾعاٍ ٚاملُازضاج اؾٓط ١ٝاحملسَ.١
ٚبٗرا ٜه ٕٛايباصد قد اْتٗ َٔ ٢غسح ب٬غ ١ايكسإٓ ٚآدابل٘ ايسؾٝعل ١يف صدٜخل٘
علٔ اـؿٛؾللٝاج ايصٚرٝللٚ ١املُازضللاج اؾٓطلل ١ٝصٝللد تللبني يٓللا إٔ نلل ّ٬اا قللد
بًؼ ايدزراج ايعٴً ٢يف عسض احملاضٔ ٚغريٖا ٚ ،غسح اؿكا٥ل ٚخؿاٜاٖا .

ٚاؿُد ا زب ايعاملني ٚؾً ٢اا ٚضًِ عً ٢ايٓب ا٭َني .

( )111اٱضسا. 32٤
( )112ايعٓهبٛج. 28
(ٖٛ )113د. 78
( )114اؿزس. 71
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