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 الوقتضً الوعجوٍ ودوره الحجاجٍ فٍ شعر أبٍ العتاهُة
 هحوذ حوُذٌ حاسن الوالكٍ
 قسن البالغة والنقذ،

 كلُة اللغة العربُة وآدابها، جاهعة أم القري

 

 ِٙٓه

٠ُ  جُٞهٞف ػ٠ِ ٜٓ٘ؽ ج جُٔوط٠ٟ جُٔؼؿ٢ٔ ٝوٌٝٙ جُكؿحؾ٢ ك٢ ٖؼٍ أذ٢ جُؼطح٤ٛس ركعجُ ًٛج  ٣ٓؼ٠      
ٚ ٝٓ ، جُٔوط٠ٟ جُٔؼؿ٢ٔ ،ق٤ع ضىٌٝ كٌٍز جُركع قٍٞ .  قؿحؾ٢ ك٢ ٖؼٍ أذ٢ جُؼطح٤ٛسٖٓ وٌٝ ح ٣طؼَِّن ذ

ٓين جإل٣كيحت٢، ٝضلؼ٤يَ وٌٝ  جٌُٗق ػٖ جُٔوط٤ٟحش جُكؿحؾ٤س ُِلظس جُٗؼ٣ٍس، ٝه٤حِ ًٛج جإلؾٍجء كي٢ جُ٘
ٔيغ ذي٤ٖ جُرؼيى٣ٖ  جالهطٟحء جُكؿحؾ٢ ك٢ ٗطحؼ أذ٢ جُؼطح٤ٛس جُٗؼ١ٍ ك٢ ًٕٞ جُكؿحؼ ك٢ جُٗؼٍ جُؼٍذ٢ ٣ؿ

ٓييٖ نييعٍ جُ ر٤ؼييس ٘ييحػ٢  ٗييؼٍ،   جإلٓطييحػ٢ ، ٝجإله ٗييق جُركييع جُطه٤ِ٤٤ييس ُِ ُييىٌٝ جُكؿييحؾ٢ ٝ هييى ً ػييٖ ج
 .  ُِٔوط٠ٟ جُٔؼؿ٢ٔ ك٢ ٖؼٍ أذ٢ جُؼطح٤ٛس، ٝذ٤حٕ وٌٝٙ جُٞظ٤ل٢ ك٢ جُطأغ٤ٍ ٝجإله٘حع ٝجإلٓطحع

ٚيى ٝػ٠ِ ئغٍ ًٛٙ جُرٞجػع ٣طْ ًٗق جُهٛحتٙ جألِْٞذ٤س ُٔؼؿْ أذ٢ جُؼطح٤ٛس جُكؿحؾ٢ ٖٓ ن    عٍ ٌ

جٌُِٔحش جُط٢ ضطٍوو ك٢ جُى٣ٞجٕ، ٝنٛٞٚحً ضِي جُط٢ ضٔطِي ٓؼح٤٣ٍ ٤ْحه٤س ٝذ٘حت٤س ٝجهطٟحت٤س، ضط٘حْد ٓغ 
 جُه حخ جُكؿحؾ٢.

ركع    ًج ُج َ  ٝك٢ ٛ ٛي ٕ ض ُي٠ أ ؿيس ئ ٔؼُح ٛيحػى ُج ضط ٔي٢،ٝ  ٔؼؿ ٛح ُج ٟيح ٓوط  ٖ ركيع ػي ٍ ُج ٖ نيع ٓي ٔس قؿحؾ٤يحً  ٌِ ؿس ُج ٓؼُح  ْ ض
ْيي ٢ُٝ جال طييىج رؼييى ُج ٌ ُج ٜح ْييطظ ُي٠ ج ػوى٣ييس ئ ٣ييسٝ  ٝكٌٍ ٍجش غوحك٤ييس،  ٤يي ـط ٕ ٔذ ٗييكٞ ُٔ ُييىال٢ُ ج ٜييح ج ٣ه ٟ ضٌح ٓييى ِيي٠  ِلظييس ػ  ُ٢ ُٔح طؼ

ُٔكييىوز،  ٜيح ج ٍوز والُط ٔلي ِلظيس ُج ف ُج ٔ٘ي ٣ ٕ ِيي٠ أ ٌ ػ ُويحو ٞ ج ٛي  ٙ قيى ٤حمٝ  ـ كااااااياحجُٓ ُيٙ٘ ْيي٤حم ج ء  ٞٞي َ كي٢  ٛي ُيي ٣ك َ ي ًي ٝ
ٔيي ١ ٣كييىو ه٤ ُيًي َ كح ٔيي ُؼ ٝج ًييس  كٍ ِيي٠ ُج ٌز ػ ُوييى ٜييح ج ٘ك ٣ٔ ٕ ِيي٠ أ ٌ ػ ُوييحو ًُي ج ًيي  ٙ قييى  ٝٞ ٛيي ٝ ١ ُيًي ٓيي٤حم ج ٞ ُج ٛيي ٍوز  ٔليي ٔييس ُج ٌِ س ُج

ٚـ ٌوش ك٤يي ٝ  ٙ ٖييٍؼ  ٕ ٌيٞي ـُ  ُى٤٘٣ييس ِلظييس ج ِيي٠ ُج ٙ ػ ٌييَح ض ُؼطح٤ٛييس ٌج ْ أذيي٢ ج ٓؼؿيي ِيي٠  ٤ُٝييس ػ ٖ جُٔعقظييحش جأل ٓيي ٝ- ٟ ٔييح ٣يٍي ك٤
رحقييع ِلظيييس  -ُج ٖ ُج ٓيي كؿحؾ٤ييس  ٜيييح ُج ًٍط ٣س ق ٗييٍؼ ُلييحظ ُج ٔىش جأل ْييط ْيييع٢ٓ، كح ٌ ئ ٘ظيٞي  ٖٓ ٓيي ٛييى  ٝجُُ ٔيييس  كٌ ُيي٠ ُج ٓيي٢ ئ ٣ٍ

ٚٔ ٓؼؿ ٓد  ًج ٣ٌ ٛ ُى٤٘٣س،ٝ  ٞحك٤س ج ٘حػ٤س ئ ٞز ئه ١ ه ٍٗؼ  ُج
 

ٜح٣ييس  ٖ  كيي٢ جُ٘ ٌيي كؿحؾ٤ييس ال٣ٔ ٙ ُج ٚييى ٓوح  ٖ ٛييعً ػيي ٘ل  ٓ١ ٗييٍؼ ه ييحخ ُج ْييس ُج ٌج ِلييس .  و ُٔهط ٣س ج ٗييٍؼ ٔؼييح٢ٗ ُج ٞيي٤ف ُج ٝٞض
ٍو ك ٝأكْ ركع  ًج ُج ٔؼؿ٢ٔ ؿحء ٛ ٠ ُج ٔوٟط ْس  ُج ٌج ُى ُؼطح٤ٛسذح ٍٖؼ جذ٢ ج ٌز ك٢   .ٝٝو
 

  -تاهُةشعر أبٍ الع   -الوعجوٍ  -الوقتضًالكلوات الوفتاحُة  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 هحوذ حوُذٌ حاسن الوالكٍ

 
 الجزء التاسع  9102العدد العشرون  لسنة  مجلة البحث العلمي في اآلداب

- ٖ٘ٙ - 

 

 هقذهة 
ُي٠ جُهِل٤يس جُػوحك٤يس ٝجُل٣ٌٍيس ُِٔريىع،  ص٘حُٝضْحوش جُىٌجْحش جُط٢     ٚيٍٞ ئ ٓؼؿْ جُٗؼٍجء ذحُركيعـ ُِٞ

 ِلظ٢، ُٔح ضٔطٌِٚ جٌُِٔس ٖٓ آغحٌ ٗل٤ٓس ٝجٗلؼح٤ُس ك٢ جُٔطِو٢.جًُٗلحً ٝجْطؿعء ُٜٔحٌجش جُطٞظ٤ق 

ِ الْطٌ    َ جُىجٌ ٙ جُ ٣ٍوس ضٞٚ ٕ ًحٗص ًٛ ٗحف ذ حٗس جإلذىجع جُٗؼ١ٍ ٝجُطأُن جُل١ٌٍ ٝجُرؼى جُؼو٢ِ، ٝئ
ٚ ٣ٍ٠وحً ٓلٍٖٝحً ُِىٌجْس جُكؿحؾ٤س جُط٢ ضٓؼ٠ ئ٠ُ جْط٘ حم جُ٘ٙ ػٖ ٣ٍ٠ن  ـ ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ أُلحظٚ ك٘ظ٘

 إله٘حع ذحٍُأ١ ٝضٔح٤ٖحً ٓغ جٍُؤ٣س جُٗحػ٣ٍس.ك٢ ججُلٌٍ جُكؿحؾ٢ ٝجألكٌحٌ جٍُٔجو ض٤ِٜٚٞح ُِٔطِو٢، ٌؿرس 
ٗيٚ ُٚٞس  -ٌقٔٚ هللا-ٕ ُؼرىهللا ٝهى ًح    ٛيح جُكؿحؾ٤يس، ؿ٤يٍ أ ٔيحش ٝأوٝجٌ ٟي٠ جٌُِ ٓيرن كي٢ ٓؼحُؿيس ٓوط جُ

 ػحُؽ جُِلظس جُوٍآ٤ٗس ذٞٚلٜح يجش أغٍ قؿحؾ٢، جًطٓرطٚ ٖٓ ٓوطٟحٛح ٝضىجُٜٝح ٝجنط٤حٌٛح.
ٖ جُٔوط٤ٟحش جُكؿحؾ٤س ُِلظس جُٗؼ٣ٍس، ٝه٤هشكلة البحث ٝٝكن ٓح يًٍ، ضطكىو    حِ ك٢ ٓكحُٝس جٌُٗق ػ

 ًٛج جإلؾٍجء ك٢ جُ٘ٓن جإل٣كحت٢، ٝضلؼ٤َ وٌٝ جالهطٟحء جُكؿحؾ٢ ك٢ ٗطحؼ أذ٢ جُؼطح٤ٛس جُٗؼ١ٍ.
ٙ والسبب  البرسُ    ٜيًي ُيىجكغ ُ ٔيغ ذي٤ٖ جُرؼييى ج ٗيؼٍ جُؼٍذيي٢ ٣ؿ ًييٕٞ جُكؿيحؼ كي٢ جُ ْيس، ٣طٔػيَ كي٢   ٣ٖجُىٌج

ٔيٝ ، جإلٓطحػ٢ ٜيح٢ٓ، ٝذ ٛيح جإل٣ ٗيؼٍ، ٝؾٍٞٛ ٓيٖ نيعٍ جُ ر٤ؼيس جُطه٤ِ٤٤يس ُِ ٘يحػ٢  ْيحتَ جإله ٓيٖ ٝ ٔيَ  ح ضك
 ٝآ٤ُحش ٝضو٤٘حش ضْٜٓ ك٢ ضكو٤ن جُطأغ٤ٍ ٝجإلٓطحع ٝجإله٘حع.

ئ٠ُ جٌُٗق ػٖ جُىٌٝ جُكؿحؾ٢ ُِٔوط٠ٟ جُٔؼؿ٢ٔ ك٢ ٖؼٍ أذ٢ جُؼطح٤ٛس، ٝذ٤حٕ وٌٝٙ وتهذف الذراسة    
ِي٠ وٌؾيحش جٍُٔجٝقيس ذي٤ٖ جُٔؼيح٢ٗجُٞظ٤ل٢ ك٢ جُطأغ٤ٍ ٝجإله٘حع ٝجإلٓطحع  ، ًٔح ضكحٍٝ جُىٌجْس جُٞهيٞف ػ

ٔيس ٝجُٔػيَ،  ٖيؼ٣ٍس جُكٌ ِيس كي٢  جُٗؼ٣ٍس جُطه٤ِ٤٤س جُط٢ ٣طِٕٞ ذٜح جُٔؼ٠٘ جُٗؼ١ٍ، ٝجُٔؼح٢ٗ جُه حذ٤س جُٔحغ
 جإله٘حػ٢.ٝ ٣ٖ جإلٓطحػ٢ٝذ٤حٕ ٓىٟ جُطٔح٢ٛ ك٢ جُه حخ جُٗؼ١ٍ ذ٤ٖ جُرؼى

  ٍ ٍ   الحجاج والوعنً الشعرٌ بُن العقل  .والتخُُل

ْي ٜح ٓ٘ ويس ضيٍجٝـ ذي٤ٖ جُؼو٤ِيس ضٛ٘ق جُٔؼح٢ٗ جُٗؼ٣ٍس ذ٤ٖ جُؼو٤ِس جٍُٛكس ٝ    جُطه٤ِ٤٤س جُؼ٤ٔوس، ٝضطٞ

ٌيٖ جُ ٗيؼٍ كيع ٣ٔ يٝجُطه٤ِ٤٤س، كأٓح جُٔؼيح٢ٗ جُؼو٤ِيس كي٢ جُ  ٔ ٜيح ضؼ ٜيح كوي١ـ ٌُٞٗ ٜيح ؿيُّ ذطأغ٤ٍجض ى جُؼويَ، أٝ ألٗ
ٓيٍ  ُي٤ّ جأل ٛيحً، ٝ ٔيىٛح جضعّٓ ٓؼ٠ً٘ ٓ٘ و٤يحً نحُ ِيس كي٢ ضؼ ُي كي٢ جُٔؼيح٢ٗ جُطه٤٤ ٌيٖ ًًي ُه٤يحٍ جُؿيحٓف، ُٝ

 ُٗؼ٣ٍس ضط ِد جٍُٔجٝقس ذ٤ٜ٘ٔح.جُٛ٘ؼس ج
ٗيٞجع     ٣ٍُٟٝ يُي ؾ٤ِحً ك٢ جُكى٣ع ػٖ جُىٌٝ جُطأغ١ٍ٤ ُِٔؼ٠٘ جُٗؼ١ٍ ػ٘ى ػريى جُويحٍٛ كي٢ قى٣ػيٚ ػيٖ أ

جُٔؼح٢ٗ، ٣ٌٖٝٔ ػّىٛح غعغس أٗٔح٠ ٖٓ جُكؿس جُٗؼ٣ٍس
()ٔ

ٗيؼٍ ٝجٌُطحذيس  ، حأُٜٝح: ػو٢ِ ٚك٤ف ٓؿٍجٙ ك٢ جُ
ٝجُر٤يحٕ ٝجُه حذيسح
()ٕ

ٜيح ضه٤٤يَ  ٓيٖ ، ٝغح٤ٗ ٜيح ضه٤٤يَ قؿيحؾ٢ هيٍخ  ٓيحً، ٝغحُػ قؿيحؾ٢ ذُؼيى ػيٖ جُكو٤ويس ضٔح
 جُكو٤وس.

ٍ: ح كويٞجّ جُطه٤٤يَ ئيجً      ْيِٞذ٤س(، ٣ويٞ ٛيلٜح ذااايا)جُٔهحوػس جأل ٝوالُس جُطه٤٤َ ؾؼِص ٖٓ أقيى جُريحقػ٤ٖ ٣
ِي٠  ج جُٔـحُ س ٝجُو٤حِ جُٔهحوع ػرٍ ٓح ضط٤كٚ جُِـس ٖٓ ٠ٍجتن ك٤٘س ك٢ جُطؼر٤ٍ ػيٖ ٗظيٍز جألو٣يد، ٝػ ًٛي

كإ ًٛج جُطه٤٤َ ال ٣هٟغ ألقٌحّ جُؼوَ ٝجُٞجهغ جُكو٤و٢، ٝئٗٔح ٣طٍج٠ٓ ئ٠ُ آكحم جُه٤حٍ ٝٓ٘طٞؾٚح
()ٖ

. 

                                                                 
ميا أحد الباحثيف عشرة أنكاع مف حيث المعنى البالغي )العقمي كالتخييمي(، كلكف نراه تفريعان زائدان ألنكاع الحجج عند جع (1)

الجرجاني، كربما اضطره ذلؾ لبياف أنكاع المعاني كتعددىا، كنحف بصدد تصنيؼ أنكاع الحجج مف حيث الصياغة 
ال مف حيث معانييا البالغية. انظر: ناصر السعيدم، االحتجاج  كالتصكير كمف حيث التخييؿ كاإلقناع مف جية أخرل،

 752إلى752العقمي كالمعنى البالغي، ص
ـ، 1221/ق1117 ،1ط المدني، دار شاكر، محمد محمكد: عميو كعمؽ قرأه البالغة، أسرار الجرجاني، القاىر عبد (7)

 765ص
القاىر الجرجاني، رسالة ماجستير  النفسي دراسة في تراث عبد انظر: عبداهلل عبدالرحمف أحمد بانقيب، البالغة كاألثر  (5)

 183إلى  123، مف غير منشكرة ، جامعة أـ القرل ، كمية المغة العربية كآدابيا
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ِي٢، ٣ٝؼطويى جُرحقيع ؾ٤ٔغ ٍٓجضد ك٢ يُي ٗٞع ٖٓ جُط٤ْٞغ ك٢ ُٖٔٞٚ ٝ    ٘ي٠ جُطه٤٤ ٤س ؿ٤يٍ جُٔؼ ٓٔي ٜيح ض أٗ
ٌيٖ ًيٍ، ٣ٝٔ ٔيح ي ِي٢ ً ُي١ٔ٘  وه٤وس ٝٝٚق ؿ٤ٍ وه٤نـ ذ٘حء ػ٠ِ ض٘ٞع جُؿيّ٘ جُطه٤٤ ٓيغ ج ٠ جُط يحذن  ٓٔي ُِٔ

 جُػح٢ٗ ٖٓ أٗٔح٠ جُٔؼح٢ٗ جُطه٤ِ٤٤س ػ٘ى ػرى جُوحٍٛـ ألٗٚ ٚحف ػٖ جُكو٤وس ٝجذطؼى.

ٍ قؿس     ٕ ج١ُٔ٘ جألٝ ٝنِص  ، ـ ٌُٜٞٗح ذحٍٖش جُٔؼ٠٘ ضهِٞ ٖٓ جُٗؼ٣ٍس –ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍ ػرى جُوحٍٛ -ئ
ٓيرس، ٝضطلين ٖٓ جُط٣ٍٞٛ، ػ٠ِ ق٤ٖ إٔ ًٛج جُٔؼ٠٘ ح٣ٜٗى ُٚ جُؼوَ ذحُٛكس، ٣ٝؼ ًيٍّ جُ٘ ٓيٚ أ ٓيٖ ٗل  ٤يٚ 

جُؼوعء ػ٠ِ جألنً ذٚح
()ٔ

ٓيٖ جُِلي ،  ٓيٚ  ٓيح ٣ِر ُيٚ  ٔيح  ٛي٤د، ٝئٗ ٗيؼٍ كي٢ ؾيٍٞٛٙ ٝيجضيٚ ٗ ُي٤ّ ُِ ، ئال إٔ ح
٣ٌٝٓٞٙ ٖٓ جُؼرحٌز...ح
()ٕ

، ٝئٗٔح حٖؼ٣ٍس جُٗؼٍ ٝؾٍٞٛٙ ك٢ جُط٣ٍٞٛ ٝج٤ُٛحؿس جُل٤٘سح
()ٖ

. 

ٓيٖ ٣ٝٓطىٌى ٓكٔى ٖحو١ ٛ٘ح ٗو س ٛحٓس ٝقٓحْس، ٢ٛٝ ػى   ٘ي٠ ػو٤ِيحً  ّ نِٞ ًَ ذ٤ص ٖؼ١ٍ ضٟٖٔ ٓؼ
 جُؿٔح٤ُس جُٗؼ٣ٍس، كِٞ ٌؾؼ٘ح ئ٠ُ ضٔػ٤ِٚ ذوٍٞ جُٔط٘ر٢:

ٖ  جأليٟ          ييييييي  ٓ ك٤يييييييغُ  ٍَّ ُف جُ  ٍ ُْ جَُّٗييييييي يييييييِ  ْٓ  ال ٣
 

***  ُّ ُييييييييىَّ ٚ  ج ِيييييييي٠ ؾٞجٗ ر يييييييي جم  ػ  ٍ َّيييييييي٠ ٣ُيييييييي قط
()ٗ

  
  

ٝض٘حْد أِْٞذٚ ... ٝضعءٓص  ٗؿى أٗٚ ٓؼ٠٘ ػو٢ِ، ال ضهِٞ ٓ٘ٚ ؾٔح٤ُحش جُٗؼٍ، ٝحهى قٓ٘ص ٤ٚحؿطٚ،   
أٚٞجضٚ ٝؾٍِ قٍٝكٚ ٓغ ٟٓٔٞٗٚ ٝٓـُجٙح
()٘

ٓيغ  ٓين  ٙ جُؿٔح٤ُيحش ح٤ُط ًٛي ، ُٝؼِٚ )جُؿٍؾح٢ٗ( ُْ ٣ًًٍ 

ٜيس  ٓيٖ ؾ ٌيٖ  ٜيح، ُٝ جضؿحٛٚ ك٢ ًٛج ج٤ُٓحم ٖٓ جالْطٜٗحو ُِٔؼح٢ٗ جُؼو٤ِس جُط٢ ال ٣كٌْ ػ٠ِ جُٗؼٍ ٖٓ ؾٜط
ج٤ُٛحؿس ٝجُطٍٛف ك٢ جُؼرحٌزح
()ٙ

. 

ِي٠ ئغيٍ ج    ٓيٖ ق٤ييع ٝػ ٜييح  ُي٠ ٝؾييٞو ضليحٝش ذ٤٘ ٖييحو١ ئ ٔيى  ٗي٤ٍ ٓك ٓيْي ٣ ج جُو ًٛي ٗييٞجٛى جُطي٢ ٌٝوش كيي٢  ُ
ُي١ٔ٘ جألٍٝ  جُط٣ٍٞٛ ٝج٤ُٛحؿس، ُٝؼِٜح والُس ػ٠ِ ض٘ٞع ج١ُٔ٘ جألٍٝ )جُٔؼ٠٘ جُؼو٢ِ جُٛك٤ف(، ك٤طليٍع ج

ٚيي٤حؿس: ًر٤ييص ػيحٍٓ ذييٖ ٠ل٤ييَ ٝهييٍٞ  ٛيي٣ٍٞ ك٤يٚ ٝال  ٚيي٣ٍف ال ض ِيي٢  ٘ي٠ ػو ُي٠ غعغييس كييٍٝع: جألٍٝ ٓؼ ئ
ٛي٤حؿس جُٔط ٛي٣ٍٞ، ٣ٝط٤ٔيُ ذحُ ٓيٖ جُط ِيٞ  ِي٢ ٣ه ٘ي٠ ػو ٘ر٢: )ًَٝ جٍٓب ٢ُٞ٣ جُؿ٤َٔ ٓكريد(، ٝجُػيح٢ٗ ٓؼ

ٚي٤حؿس  ٛي٣ٍٞ ؾ٤يى ٝ ِي٢ ذط جُو٣ٞس جُٔ٘حْرس: ًوٍٞ جُٔط٘ر٢: )ال ٣ِْٓ جٍُٗف جٍُك٤غ ...(، ٝجُػحُع ٓؼ٠٘ ػو
ؾ٤ىز ٝٓػحُٚ هٍٞ جُٔط٘ر٢: ))ئيج أٗص أًٍٓص ج٣ٌٍُْ ٌِٓطٚ ...(( 
(7)

. 

ٔيح كي٢ ٝك٢ جُٞه    ٛيىم( ً ٛيكس ٝجُ ٗيؼٍ ذحُـح٣يس )جُ ٓيٖ جُ ٘يٞع  ج جُ ًٛي ص يجضٚ ًإٔ ػرى جُوحٍٛ ٣ٍذ١ هريٍٞ 
ٚيحوهس، ٣ويٍٞ ٓؼِويحً  ٔيس ٝؿح٣يس  ٌْْ و٢٘٣ أٝ قٌ ذىج٣س قى٣ػٚ، ٍٝٗجٙ ك٢ ًَ ٖحٛى ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ ٗٙ و٢٘٣، أٝ ُق

ٓيٖ٘ ج ٗيٍػ٤س ٝجُ ٌيحّ جُ ْيركحٗٚ، ٝػ٤ِيٚ ؾيٍش جألق ٓيٍ هللا  ُ٘ر٣ٞيس، ٝذيٚ ػ٠ِ ذ٤ص جُٔط٘ر٢: حٝذٚ ؾيحءش أٝج

جْطوحّ ألَٛ جُى٣ٖ و٣ْٜ٘، ٝجٗطل٠ ػْٜ٘ أيٟ ٖٓ ٣لطْٜ٘ح
(8)

. 
٘ي٠     ْٓي نيحٌؼ ػيٖ جُٔؼ ج جُو ًٛي ٓيحً، ٝ ٜيٞ جُكؿيس جُطه٤ِ٤٤يس جُطي٢ ذؼيىش ػيٖ جُكو٤ويس ضٔح ٝأٓح ج١ُٔ٘ جُػح٢ٗ ك

ِ جُُجتقح ٝ حجُو٤ح ْ جُٓحٓغ قو٤وطٚ، ٣ٌٖٝٔ ض٤ٔٓطٜح ذح١ُٔ٘ جُُجتق أ ٕ ضٞٛ جُكو٤و٢، ٝئ
(9)

جُكو٤وس  ـ ُٔهحُلطٚ

                                                                 
 761عبدالقاىر، أسرار البالغة، ص  (1)
 763السابؽ، ص  (7)
 328صـ، 7115،  1محمد شادم، شرح أسرار البالغة، دار اليقيف ، ط (5)

 321، ص5ـ، ج7111، 1ْسُر شرح ابف جني الكبير عمى ديكاف المتنبي، حققو كقدـ لو رضا رجب، دار الينابيع، طالف    (1)
 322محمد شادم، شرح أسرار البالغة، ص (3)
 322السابؽ، ص (6)
  381ك 381انظر: السابؽ، ص (2)
 765، كأيضان ص766عبد القاىر، أسرار البالغة، ص (8)

 22صـ، 1221، 1، الصكرة في الخطاب البالغي كالنقدم ، المركز الثقافي العربي، طانظر: محمد الكلي   (2)
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جُكو٤وس ٝجُٞجهغ، ٣ِٝٛف ًٛج ج١ُٔ٘ ُؼرحٌز )جُٔهحوػس جألِْٞذ٤س(، كحُٔوحٌذس جُكؿحؾ٤س ُِه حخ جُٗؼ١ٍ ال 
 :ّ  ضورَ ٓػَ ًٛج جُ٘ٞعـ ألٗٚ ٣هٍؼ ٖٓ جُٔٗحذٜس ئ٠ُ جُٔهحُلس جُرؼ٤ىز، ٣ٝٔػِٚ هٍٞ أذ٢ ضٔح

٘ يييييي٠       ـ  ٓييييييٖ جُ  ْ٣  ٍ يييييي  ٌ َ  جُ ٍ ١ ػ   يييييي ييييي  ٌ  ال ضُْ٘

 

خ  ُِ *** ٍْ يييييييييي َُ ق  ٕ  جُؼييييييييييح٢ُكحَُّٓيييييييييي٤ْ ٌييييييييييح ٔ
()ٔ

  

  

ٖ ػؿُ جُر٤ص ػِس ضؿحَٝش جُكو٤وس ٝجُٛىمـ ألٕ ج٤َُٓ ال ٣ٓطوٍ ك٢ جألٓحًٖ جُؼح٤ُس، ًٝٛج     ك٤ِك  ضٟٔ

ٗيإٔػيٖ ذؼ٤ى ػٖ جُٞجهغ جُٔ٘ و٢، ٣وٍٞ  ج جُ ٌيحّ،  ًٛي ٛي٤َ ٝئق ٜيحّ، ال ضك ٗيٚ ه٤يحِ ضه٤٤يَ ٝئ٣ ِيّٞ أ : حٝٓؼ
٘يس جُؼح٤ُيس،  كحُؼِس ك٢ إٔ ج٤َُٓ ُيٚ ئال ٣ٓطوٍ ػ٠ِ جألٌٓ ٞيغ  ٛيَ كي٢ ٓٞ ْي٤حٍ، ال ٣ػريص ئال ئيج ق ٔيحء  ٕ جُ

ؾٞجٗد ضىكؼٚ ػٖ جالٗٛرحخ، ٝضٔ٘ؼٚ ٖٓ جال٤ٓٗحخح
()ٕ

. 
ُي١ٔ٘ جُؼيىٍ ٝجٍُ٘ٔهيس      أٓح جُػحُع ج١ًُ ٣ٌٖٔ ض٤ٔٓطٚ ذحُكؿس جُطه٤ِ٤٤س جُٗر٤ٜس ذحُكؿس جُه حذ٤س، كطؼّى حج

خح ًٌي ٓيٖ جُ ٌْي جُر٣ٍثيس  ٖي٢ء ضيٍجٙ ذيح٥وجخ ٝجُك جُْٞ ٠، ٝٛٞ 
()ٖ

ٜيح هيٍٞ أذي٢ ، ٝ ٗيٞجٛى ػ٤ِيٚ ًػ٤يٍز ٓ٘ جُ
ضٔحّ
()ٗ

: 

يييييعً        ٓ ُييييي٢ أ ٘يييييي  ٙ  ػ وْييييي ُٔ ّ  جُكؿيييييحُخ ذ  ُييييي٤
 

يييييييييُد  *** ييييييييي٠ قييييييييي٤ٖ ض ْكط ؿ  ؾَّ  ٍ ُ حء  ض ٓيييييييئي َّٕ جُ  ئ
  

َ قط٠ ُٝٞ ٝؾى قؿحخ، ٝؾحءش قؿطٚ ضه٤ِ٤٤س ه٣ٍرس ٖٓ جُكو٤وس ٝجُٞجهغ،     كحُٗحػٍ ٣ىػ٢ جٍُؾحء ٝجألٓ
ٓيٍ ٢ٛٝ إٔ جُٓٔحء ئيج جقطؿرص ذحُـ٤ّٞ ٣أ ج أ ًٛي ٜيح، ٝ ٓيٖ قؿيد جُـ٤يّٞ ُ ُيٍؿْ  ِي٠ ج ٜيح ػ َٓ جُ٘حِ ن٤ٍجً ٓ٘

 ٝجهؼ٢ ٝٓ٘ و٢، ٣ٛف إٔ ٣ٌٕٞ قؿس ضه٤ِ٤٤س.
ٗييحػٍ،     ٘ص ؾحٗرييحً قو٤و٤يحً، ضإ٣ييى جوػيحء جُ ٟٔي ٗيؼ٣ٍس جُطيي٢ ض ْٓي جُكؿييؽ جُ ج جُو ٛيًي ٌيٖ إٔ ٣ييىٌؼ ضكيص  ٔ٣ٝ

 ٝأٗوٛص ؾٞجٗد ض٘ل٢ يُي، ًوٍٞ جُركط١ٍ:
ٓيييييييييي٘حً  ٚييييييييييىُم ُق ُٜ جُر ييييييييييح١َ  أ        ٝذ ٤ ييييييييييح

 

ييييييييييٍجخ   *** ـُ ْييييييييييٞجو جُ ٓييييييييييٖ  ِييييييييييص  َّٓ ْٕ ضأ ئ
()٘

  

  
ْيٞجو     ٔيحٍ، ٝ ٣ٝىػ٢ ك٤ٚ جُٗحػٍ كَٟ ج٤ُٗد ٝهرف جُٗرحخ ػ٠ِ جٍُٔء، ٓكطؽ ذر٤حٜ جُرح١َ ػ٠ِ جُؿ

ٛي٢  ٗي٤د  ٌيٍٙ جُ ِيس جُكو٤و٤يس ُ ٔيح إٔ جُؼ ٓيٖ جُؿيٞجٌـ ً جُـٍجخ ػ٠ِ جُورف، ئال أٗٚ أؿليَ قو٤ويس إٔ جُريح١َ 

ٛييٍ،  ٞييؼق جُر ُييٖٞٛ ٝ ٟييؼق ٝج ِيي٠ جُوييٞز جُ ١ ٣ييىٍ ػ ُيًي ٗييؼٍ ج ْييٞجو جُ ِييٚ  ٗييؼٍ، ٝٓوحذ ٓييص ذ٤ييحٜ جُ ٤ُٝ
ْ ضٌٖ جُؼِس ك٢ ًٍجٛس ج٤ُٗد ذ٤حٞٚ، ُْٝ ٣ٌٖ ٛٞ ج١ًُ  ٘:ح ًٝٔح ُ ٍ ذًٜج جُهٛٞ ٝجُٟ٘حٌز ٝجُؿٔحٍ، ٣وٞ
ٍ ك٢ جُؼ٤ٕٞـ ٌُٞٗٚ ْٞجوجً كو١، ذَ  ٖ ْٞجو جُٗؼ ٚ جألذٛحٌ، ٝٓ٘كٚ جُؼ٤د ٝجإلٌٗحٌ، ًًُي ُْ ٣كٓ ٝ ػ٘ ؿ

ٟ جٍُؾَ ٝهى ٠ؼٖ ك٢ جُٖٓ ٖٝؼٍٙ ُْ ألٗي ٌأ٣ص ٌٝٗ ٚ ٠ٝعٝضٚ ... ٝئٗي ُطٍ ن جُٗرحخ ٟٝٗحٌضٚ، ٝذٜؿط
ٜيٍ ك٤يٚ  ٔيح َجٕ، ٝظ ًيحٕ، ٝػيحو ال ٣ي٣ُٖ ً  ١ ًُي ٣ر٤ٝ، ٤ٖٝرٚ ُْ ٣٘وٝ، ٌُٝ٘ٚ ػ٠ِ يجى هى ػيىّ ئذٜحؾيٚ ج

جُؿٔٞو ٝجٌُٔٞوح
()ٙ

  . 
ٖ جُكؿؽ ٣ِو٠ ٤ٖثح ٖٓ جُورٍٞ، ٝئٕ أؿلِص ذؼٝ ٓؼح٤ٗٚ جألنٍٟ    ـ ألٗٚ ال ٣٘ل٢ جُؿٞجٗد جُٜٔٔس ٝٓػِٚ ٓ

ٜيح ذييَٕٞ  ٖيؼٍجًـ الٌضرح٠ ٌيٕٞ  ٘يىٓح ض ٟي٤ن ػ ٌيٖ جُكؿيس ض ٗيرحخ، ُٝ ْيٖ جُ ٗي٤د ٝٓكح ٓيحٝب جُ جألنيٍٟ، ًٔ
 ٝهحك٤س، ذهعف جُه حذس جُط٢ ضط٤ف ُي جُٔؿحٍ ك٢ جُطؼ٤َِ ٝجُطى٤َُ ٝجُطل٤َٛ.

                                                                 
، 7تماـ، شرح الخطيب التبريزم، قدـ لو ككضع فيارسو راجي األسمر، دار الكتاب العربي، ط ديكاف أبي  (1)

 58، ص7ـ، ج1221ق/1111
 762عبد القاىر، أسرار البالغة، ص (7)
 726السابؽ، ص  (5)

 587، ص7تماـ، ج ف أبيديكا  (1)
 122، ص1ـ، ج1221ق/1111، 1ديكاف البحترم، شرحو كعمؽ عميو محمد التكنجي، دار الكتاب العربي، ط  (3)

 762عبد القاىر، أسرار البالغة، ص (6)
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ٓيح  –٤٤َ ال جُٔؼوٍٞك٢ ذ٘حء جُٗؼٍ ٝجُه حذس ػ٠ِ جُطه-ٝهى جْطكٓ٘ٚ جُؿٍؾح٢ٗ ك٢ ٓٞٞغ آنٍ      ػ٠ِ 
ِيس  ٚيعً ٝػ ِيٚ أ ٓيح ؾؼ ٍ: حٝال ٣إنً جُٗحػٍ ذإٔ ٣ٛكف ًٕٞ  ذٚ ٖٓ ئؿلحٍ ذؼٝ جُٔؼح٢ٗ جُٔطؼِوس ذٚ، ٣وٞ
ٓيِْ  ٘يس ػو٤ِيس، ذيَ ض ْيحً ذ٤ ٚي٤ٍٙ هحػيىز ٝأْح ٓيح  ِي٠  ٟي٤س، ٝإٔ ٣يأض٢ ػ ٓيٖ ه ٔيح ٣ريٍّ أٝ ٣ي٘وٙ  ًٔح جوػحٙ ك٤

ُْ ٣ٌٍ٘ ٓ٘ٚ ئال ُٞٗٚ، ٝض٘حْر٘ح ْحتٍ جُٔؼح٢ٗ جُط٢ ُٜح  ٓوىٓطٚ جُط٢ جػطٔىٛح ذ٤٘سً، ًط٤ِٓٔ٘ح إٔ ػحتد ج٤ُٗد
ًٍٙ، ٖٝٓ أؾِٜح ػ٤د ح
()ٔ

   . 

ٜيس،     ٓيٖ ؾ ٛي٤حؿس جُل٤٘يس  ٛيٌٞز ٝجُ ٓيد جُ ٗيؼ٣ٍس ذك ُي٠ جُكؿيس جُ ٝٓؿَٔ جُوٍٞ، إٔ ػرى جُوحٍٛ ٣٘ظيٍ ئ
ؿيحَٝٓىٟ ٚىهٜح ٝٓوحٌذطٜح ُِٞجهغ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ، ٣ٝإًى ًٛج جُطٌٛٞ ك٢ ذحخ جوػحء جُكو٤وس كي٢ جُٔ

()ٕ
 ،

ٗييؼ١ٍ  ُي٘ٙ جُ ٓيح ضطيي٤ف ُِرحقيع ٓوحٌذييس ج ٛي٢  ٗيؼ١ٍ ٝجُـح٣ييس ٝجُٔوحٌذيس ُِٞجهييغ  ٕٞ جُ ٟئي ٌيٕٞ جُٔ ُي ٣ ٝذًي
 جألٍٝ ٝجُػحُع هحذ٤ِٖ ُِىٌجْس جُكؿحؾ٤س. حٕقؿحؾ٤حً، ٝذًٜج جُطٌٛٞ ٣ٛرف جُ٘ٞػ

 االقتضاء بُن الوفهىم والونطلقات: 

ٖيحػٍ ُِّلظس جُٗؼ٣ٍس وٌٝ ك٢ جُؼ٤ِٔس جإل٣ٛح٤ُس ُِٔطِو٢،     ٢ٛٝ جٌُٕٔٞ جأل٢ُٝ ُِ٘ٛٞ٘، ٜٝٓ٘ح ٣ط٤ٔيُ 
َ  ُٚ ٓؼؿٔٚ جٍُٔؾؼ٢ ج١ًُ ٣ٓطو٢ ٓ٘ٚ، ٣ٝؼرٍ ذٚ، ٌَُٝ  ٖ ًحضد، كٌ ٖ أو٣د، ًٝحضد ػ ٖ آنٍ، ٝأو٣د ػ ػ
ٓي٤حه٢، قطي٠ ه٤يَ  ُيىال٢ُ ٝجُ ٓيغ جألُليحظ، ٣ٍ٠ٝويس ٓطليٍوز كي٢ جُطٞظ٤يق ج ٓيَ  ٚيس كي٢ جُطؼح س نح ٛٔي ْٜٓ٘ ذ

 جألِْٞخ ٛٞ جٍُؾَ.
ٌجْحش جألوذ٤س ٝجُ٘وى٣س ٚٞخ ٓؼؿْ جُٗؼٍجء، كط٘حُٝطٚ ذحُىٌجْسـ ُطٌٗق ٓىٟ ض٤ُٔ ٗٙ ٝهى ْحٌش جُى   

ٜييح جإلذىجػ٤ييس  ٛييٞ٘، ٝه٤ييحِ ٌضرط ٛييحتٙ جُ٘ ْييطظٜحٌ ن ْيؼ٤حً ال ٖييحػٍ ػييٖ ؿ٤ييٍٙ، ٝ ػيٖ آنييٍ ٝذٍجػييس 
 ٝجُل٣ٌٍس.

ٜيحح     ُي٤ّ ضؼر٤يٍجً ضِوحت٤يحً ػ٘ ِي٢ ُِؼٞج٠يق، ٝ ٓيُ ػو ـيس ٌ ئٕ جُٗؼٍ ك٢ أْحْٚ ُـس حٝجُِ
()ٖ

ٛي٢ ، ٝجأل ُليحظ 
 جٍَُٓٞ جُط٢ ضكَٔ ٠حهس ئ٣ٛح٤ُس ٝئه٘حػ٤س، ضطٟحكٍ ٓغ ٓؼ ٤حش جُ٘ٙ جألنٍٟ ُطٓٔٚ ذْْٞ نح٘.

ـيي٤٣ٖٞ      ٚي٤٤ُٖٞ ٝجُِ ١ ضؼييىوش ٓرحقػيٚ ذي٤ٖ جأل ًُي ٟي٠، ج ٜيّٞ جُٔوط ٜييٍ كي٢ ٓل ٓيَٞ ٣ظ ٙ جٍُ ًٛي ٝأقيى آغيحٌ 
ٔيحو جُركييع ػ٤ِيٚ، ٝكيي٢ قو ٘ييحء جػط ٟييررحً أغ ِيٚ ٓ ٓييح ٣ؿؼ ج  ًٛي ٓييٍ ٝجُرعؿ٤ي٤ٖ ٝجُ٘وييحو، ٝ ٝئٕ ضؼييىوش –٤ويس جأل

ٓيٖ جُطيٍجذ١، ٣ؼطوى جُرحقع  –ٓؿحالضٚ ٖي٢ء  ٘يٚ  ْٖ كي٢ ذح٠ ٌي ٔيح٣ُجً ُ ًيحٕ ظيحٍٛٙ ٓط ٟيحء ٝئٕ  ٜيّٞ جالهط إٔ ٓل
 ُٝؼِٚ ٣ظٍٜ ك٢ ًٞٗٚ ٓلٜٞٓحً ٤٘ٔٞحً، ٝٓٓررحً ٣ك٤َ ػ٤ِٚ جُِل  أٝ جُط٤ًٍد ًٔح ٤ْأض٢.

ٍ ًٛج جُٔٛ ِف ػ٘ى جأل٤٤ُٖٞٚ ذ٠ٔٓٔ والُس جالهطٟحء، ٝهى     ح ج١ًُ : قىٙ أذٞ قحٓى جُـُج٢ُ ذأٗٚ  ٣ٝظٜ
ال ٣ىٍ ػ٤ِٚ جُِل ، ٝال ٣ٌٕٞ ٓ٘ ٞهحً ذٚ، ٌُٖٝ ٣ٌٕٞ ٖٓ ٌٍٞٝز جُِلي  ح
()ٗ

ٗيٚ  ٓيى١ ذأ ٓيح : ، ٝػٍكيٚ ج٥ ح 
ًحٕ جُٔىٍُٞ ك٤ٚ ٍٟٓٔجًـ ئٓح ٌٍُٟٝز ٚىم جُٔطٌِْ، ٝئٓح ُٛكس ٝهٞع جُِل  ذٚ ح
()٘

. 

ٞيي     ٌيٕٞ  ٓيحذو٤ٖ ٣ ٞيٞء جُطؼيي٣ٍل٤ٖ جُ ٟيحء كي٢  ٙ ٝجالهط ٛيًي ٞيٌٍٝجش جُِليي  ؿ٤يٍ جُظيحٍٛز، ٝ ٓيٖ  ٌٍٝز 
 :ّ ٓيح ُي٠ غعغيس أه ٘يىْٛ ئ ْٓي ػ ٜيح، ٣ٝ٘و ٓيٖ ٓؼٍكط جٌٍُٟٝز ضٌٕٞ ٍٟٓٔز ك٢ جُِل ، ٤ُٝٓص ٓ٘ ٞهس ٝال ذى 

ٓيٖ  ٖيٍػحً ئال ذيٚ، أٝ  حئٓح ٖٓ ق٤ع ال ٣ٌٖٔ ًٕٞ جُٔطٌِْ ٚحوهحً ئال ذٚ، أٝ ٖٓ ق٤ع ٣ٔط٘غ ٝؾٞو جُِٔليٞظ 
ق٤ع ٣ٔط٘غ غرٞضٚ ػوعً ئال ذٚح
()ٙ

. 
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ـي١ٞ     ٌ جُِ ُيس جُِـ٣ٞيس ُِؿًي ٓيٍضر١ ذحُىال ٝك٢ ٞٞء ٓح ْرن ٣طر٤ٖ إٔ جالهطٟحء ك٢ جٚ عـ جأل٤٤ُٖٞٚ 
ْيحِ  ِي٠ أ ٓيطؼِٔٞٗٚ ػ ج١ًُ جٖطن ٓ٘ٚ ٝٛٞ جُ ِد ٝجٌٍُٟٝز، ًًُٝي ٓؼ٠٘ جالهطٟحء ػ٘ى جُِـ٤٣ٖٞ كْٜ ٣

جُىالُس جُِـ٣ٞس
()ٔ

ٕ: حأال ضٍٟ إٔ جٍُٟخ ٝجُوطَ ٣و٤ٟحٕ ٍٟٓ ٝذحً ٝٓوطٞالً؟... ًَٝ ٝجقى ، ٣وٍٞ جذٖ ٣ؼ٤

ٟيي٢  ْٗي ٣وط ٛيٍجً، ٝجُ ٟي٢ ٓر ٛيٍ ٣وط ْيس، كحُر ِيي جُكح ٟيي٤ٚ ض ٔيح ضوط ٟي٢ ٓلؼيٞالً، ٓ ٓيٖ أكؼيحٍ جُكيٞجِ ٣وط
ِيي  ٓٗٔٞٓحً، ٝجُٓٔغ ٣وط٢ٟ ٓٓٔٞػحً، كٌَ ٝجقى ٖٓ أكؼحٍ ًٛٙ جُكٞجِ ٣طؼىٟ ئ٠ُ ٓلؼٍٞ، ٓٔح ضوط٤ٟٚ ض

جُكحْسح
()ٕ

. 
ٕ ٝجُ٘وحو ػ٘ح٣س ذ     ٔلّٜٞ جُٔوط٠ٟـ ئي ػٍكٞج جُرعؿس ذااحٓ حذوس جٌُعّ ُٔوط٠ٟ جُكحٍ ٝهى أ٠ُٝ جُرعؿ٤ٞ

ٓغ كٛحقطٚح
()ٖ

ِ ٓ٘حْرس قحٍ جُٔطِو٢ ٍٝٓجػ٤س ُٚ، ٝجُٔوط٠ٟ ك٢ جُطؼ٣ٍق ٣ىٍ  ، كحُرعؿس هحتٔس ػ٠ِ أْح
ْيرس أٝ جُـح٣يس  ػ٠ِ جػطرحٌ ٍٟٓٔ ٣ؼطرٍٙ جُٔطكىظ هرَ ئٗٗحء جٌُعّ، أٝ ُ٘وَ ٛٞ ح جُٓرد جُىجػ٢ أٝ جُٔ٘ح

ٍ حجُ ٖ ئ٠ُ جُطؼر٤ ط٢ وكؼص جُٔطل٘
()ٗ

ً ال ؿٍٝ إٔ ٣ٓطؼَٔ جُرعؿ٤ٕٞ جُؼٍخ  ٖ: ح ٝق٤٘ث ٍ ٠ٚ ػرىجٍُقٔ ، ٣وٞ
د )ذٌٍٓ جُؿ٤ْ( جُٔوح٢ٓ ُٔػَ ًٛج جٍُٟخ ٖٓ جإلٞٔحٌجش ٓٛ ِكحً ٓٗطوًّح ٖٓ  جُؼٍخ ُِطؼر٤ٍ ػٖ جُٔٞؾ 

ٌيعّ ))جالهطٟحء((، ٝٛٞ ٓو٠ٟ جُكحٍ كايٕ ٓوط٠ٟ جُكحٍ ٛٞ ػرحٌز ػٖ جُٓرد جُهحٌؾ٢ جُ ظ جُ ٌّ ٞ١ً ٣
جهطٟحءجضٚ جالْطؼٔح٤ُس ح
()٘

 . 

ُْٝ ٣ٌٖ ٓلّٜٞ جُٔوط٠ٟ ػ٘ى جُرعؿ٤٤ٖ ػحٓحً، ذَ ضؿىْٛ أًػٍ وهسًـ ئي جٌضر١ ٓلٜٞٓٚ ك٢ جٚ عقْٜ ح     
ذ٘ظ٣ٍس جُطؼ٤ِن ٖٓ ؾٜس، ٝٗظ٣ٍس جُ٘ظْ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ ح
()ٙ

ٟيحً  –، ٝهى ٗؿيىٙ  ٘ي٠  –أ٣ ٣يٍضر١ ذ٘ظ٣ٍيس ٓؼ

 جُٔؼ٠٘.
ٕ ػعهس    ػ٘ى ػرى جُوحٍٛ جُؿٍؾح٢ٗ ك٢ والتَ جالػؿحَ،  –ٓػعً  –جالهطٟحء ذ٘ظ٣ٍس جُطؼ٤ِن ضطٟف  ٝضر٤ح

ٍ: حٝأٓح ضؼِن جالْْ  َ ٣وط٢ٟ كحػعً أٝ ٓلؼٞالً، ٣وٞ ٖ ضؼ٤ِن جالْْ ذحُلؼَ، ٝضؼ٤ِن جالْْ ذحُلؼ ٚ ػ أغ٘حء قى٣ػ

ذحُلؼَ، كرإٔ ٣ٌٕٞ كحػعً ُٚ، أٝ ٓلؼٞالً ح
(7)

. 
ُي٘ظْ ُويٞج٤ٖٗ جُ٘كيٞـ ٝأٓح جٌضرح٠ ٓلّٜٞ جال     ٟيحء ج ٘يى ػريى جُويحٍٛ ٣ِكي  كي٢ جهط ُي٘ظْ ػ هطٟحء ذ٘ظ٣ٍيس ج

ك٘ظ٣ٍس جُ٘ظْ ضٓطىػ٢ هٞجػى جُ٘كٞ ُطٌٕٞ ٗظ٣ٍس ٓطٌحِٓس، ٝهٞجػى ضٔػَ ٌٍٞٝز ٝأ٤ٔٛس ًرٍٟ ُِ٘ظْـ ئي 
ٕ ضٟغ ًعٓي جُٞٞغ ج١ًُ ٣وطٟ ْ ئال أ ّ جُ٘ظ ٕ: ح ٤ُٝ ٍ ذًٜج جُٗأ ٍ ُ٘ٗأز جُ٘ظ٣ٍس، ٣وٞ ٞ جُٔٓرد جألٝ ٛ ٚ ٤

ػِْ جُ٘كٞح
(8)

. 
ـ جُرعؿ٤٤ٖ ذ٘ظ٣ٍس ٓؼ٠٘ جُٔؼ٠٘، ٣ٌ٘ٗق ك٢ جٍُٞٚٞ     ٖ ضؼِن ٓلّٜٞ جُٔوط٠ٟ ك٢ جٚ ع ٝجُكى٣ع ػ

٘يى  ٟي٢ جُطٞهيق ػ ٔيطٌِْ، ٣وط ٛيىف جُ ٛي٢  ِي٠ جُٔؼيح٢ٗ جُػيٞج٢ٗ، جُطي٢  ئ٠ُ جُٔؼ٠٘ جُػح١ٞٗ، كااياح جُٞهيٞف ػ
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 113ص  ـ، 7117،  5، المركز الثقافي العربي، طوالميزان اللسان (3)
 17ؽ النجار، االقتضاء دالالتو كتطبيقاتو، ص أشكا (6)
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جُٔؼح٢ٗ جألٝجتَح
()ٔ

ٍ: حجٌُ ُي٠ ، ًٝٛج ٓح ٗؿىٙ ك٢ هٍٞ ػرى جُوحٛ ٘يٚ ئ ٖ: ٍٞخ أٗص ضَٛ ٓ عّ ػ٠ِ ٍٞذ٤
جُـٍٜ ذىالُس جُِل  ٝقىٙ ... ٍٝٞخ آنٍ أٗص ال ضَٛ ٓ٘ٚ ئ٠ُ جُـٍٜ ذىالُس جُِل  ٝقىٙ، ٌُٖٝ ٣يىُي 
ُيي٠  ٜييح ئ ٛييَ ذ ُييس غح٤ٗييس ض ٘يي٠ وال ُي جُٔؼ ُيًي ـييس، غيْي ضؿييى  ٞييٞػٚ كيي٢ جُِ ٟيي٤ٚ ٓٞ ١ ٣وط ُيًي ٘ييحٙ ج ِيي٠ ٓؼ جُِليي  ػ

جُـٍٜح
()ٕ

. 
ًيٕٞ جُٔ     حٍ قيٍٞ  ٌٖي ٘يحى ئ ٌيٖ ٛ ٓيأُس ُٝ ٟيٞء قيٍٞ ٓ ٓي١٤ِ جُ ُي٠ ض ٓيح وػيح ئ ٌيّ،  كحً ٝجُؼ ٟي٠ ٣ؼيى قًي وط

جُطل٣ٍن ٖٓ ػىٓٚ ذ٤ٖ جٍُٟٔٔ جالهطٟحت٢ ٝؿ٤ٍ جالهطٟحت٢، ق٤ع ئٕ أقى جُرحقػ٤ٖ ال ٣ٍٟ ضرح٣٘حً ذ٤ٜ٘ٔح، 
ٖ ٝجُ٘ك٤٣ٖٞ، ٣ٝٓطىٍ ػ٠ِ يُي ذوٍٞ جُرهح١ٌ:  ٖ جأل٤٤ُٞٚ ٍ ذ٤ ّ جالنطعف ػ٠ِ جالْطؼٔح ٖٝٓ ٓ٘ظٌٞٙ ٣وٞ

ٍم إٔ جُٔكًٝف أٍٓ ُـ١ٞ ٝجُٔوط٠ٟ أٍٓ ٍٖػ٢ححٝقو٤وس جُل
()ٖ

. 
ٕ ٛ٘حى كٍٝهحً ُـ٣ٞس ٝوال٤ُس، أٜٛٔح إٔ جٍُٟٔٔ جُٔكًٝف ٣هٍؼ جٌُعّ ئ٠ُ جُٔؿحَ ٝجٍُٟٔٔ     ٝجُكو٤وس أ

جُٔوط٠ٟ ٣ٌٕٞ جٌُعّ ػ٠ِ أِٚٚ أٝ قو٤وطٚ 
()ٗ

ُيس جُِلي   ٓيٖ ذيحخ وال ٝف  ، ًٔح إٔ حوالُس جُِل  ػ٠ِ جُٔكًي
ُِل  ػ٠ِ جُٔوط٠ٟ ٖٓ ذحخ والُس جُِل  ػ٠ِ جُٔؼ٠٘حػ٠ِ جُِل  ٝوالُس ج

()٘
 . 

ٖيرٚ ذيحُلٍم     ٝف أ ٟي٠ ٝجُٔكًي ٝف،  –كي٢ جُ٘كيٞ–ُٝؼيَ جُليٍم ذي٤ٖ جُٔوط ٓيططٍ ٝجُٔكًي ٤ٍ جُٔ ٟٔي ذي٤ٖ جُ
ٛيٞ كي٢ ؿ٤يٍ  كح٤ٍُٟٔ جُٔٓططٍ ال ٣ٌٖٔ جُ٘ ن ذٚ ٝٛٞ ك٢ قٌْ جُٔٞؾٞو، أٓح جُٔكًٝف ك٤ٌٖٔ جُ٘ ن ذٚ ٝ

قٌْ جُٔٞؾٞو 
()ٙ

. 
٤٘س ٝػ٠ِ     ٞٔي ٜيح  ِي٠ كي٢ ًٞٗ ُيٍجذ١ ٣طؿ ج ج ًٛي ٜيح، ٝ ضؼىو ٓلح٤ْٛ )جُٔوط٠ٟ( ٣ؿى جُرحقع ِٚس ٌٝجذ حً ذ٤٘

 ٝؿ٤ٍ ٍٓٛـ ذٜح، ٝأٜٗح ٌٍٞٝز ٖٓ ٌٍٞٝجش جُطٌِْ ك٢ٜ جُٔٓرد ُِوٍٞ.
ٝٝكن ًٛج جُٔ٘ظٌٞ هى ٣رىٝ جُٔوط٠ٟ ٓطٗحذٌحً، ق٤ع ئٗٚ ك٢ جٚ عـ جُرعؿ٤٤ٖ ٣ؼ٢٘ جُٔٓررحش جُىجكؼس    

وط٠ٟ ذكٓد ٓلّٜٞ جأل٤٤ُٖٞٚ والُس ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٢٘ٔٞ أٝ ؿ٤ٍ ٣ٍٚف، ٝٛٞ ػ٘ى جُِـ٤٣ٖٞ ُِطؼر٤ٍ، ٝجُٔ

 ٓطؼِن ذحٌٍُٟٝز ًٔح ِْق.
ٛيرٞ ئ٤ُيٚ     ١ ٣ ًُي ـيٍٜ ج ٓيٖ ٗحق٤يس جُ ْيرس ٝجػطريحٌ ُِلي  جُٔ٘ يٞم  ٌُٖ ضطرغ ًٛج جُٔٓحٌ ٣ري٤ٖ ٝؾيٞو ٓ٘ح

ٍ ٍٓٛـ ذٚ، ٝال ٣ؼ٘ ٖ جُِل  ذؼى ًٛٙ جالػطرحٌجش ؿ٤ ٢ ػىّ جُط٣ٍٛف أٜٗح ؿ٤ٍ ٣ٌٍٝٞس جُٔطٌِْ، ٝجُ٘حضؽ ٓ
٘يحع ػيٖ  ٔيس ٓعقظيس جالٓط ٟي٠ جٌُِ ْي٤ٌٕٞ ٓوط ًُيَ(،  ( :َ ُيٞ ه٤ي ذَ ٢ٛ قحؾس أ٤ِٚس ٣طٞؾد ػّىٛح،  كٔػعً 

ٌيٖ ٣ٌطلي٠  ُيىٝجػ٢، ُٝ ٌيَ ج ٛي٣ٍف ذ جألًَ ُٓرد ٓح، ٝذ٘حء ػ٠ِ ًٛج جُٔٓرد ه٤ِص، ٖٝٓ ؿ٤ٍ جُٔؼويٍٞ جُط
ٓيرد ذاٚىجٌ جألٍٓ ٣ٝرو٠ ٓوطٟحٛح ٤٘ٔٞحً ك٢ جٌُِٔس،  ج جُٔ ًٛي ٔيح إٔ  ُيس ػ٤ِيٚ، ً ٝجٌُِٔس ك٢ ٜٗح٣س جألٍٓ وج

 ٌٍٞٝز ك٢ جُِل  ألٗٚ ُْ ٣ُطِل  ذٚ ذع ٓطو٠ٟ ْحذن.
ٛي٣ٍك٤حً      ٌيٕٞ ض ٚيَ ٣ ٟي٠ كي٢ جُط٤ًٍيد ئال حإٔ أ١ ضٞج ٗيص جُٔوط ٝك٢ ق٤ٖ إٔ ػىوجً ٖٓ جُىٌجْحش ٗحه

ح ٓؼ ٤حش ٤٘ٔٞس، ٝؿحُرحً ٓح ذٌَٗ ؾُت٢، ٣ٌٕٝٞ ٤٘ٔٞحً ذٌَٗ ؾُت٢ أ٣ٟحً. ًَٝ والُس ض٘ٗأ ك٢ هْٓ ٜٓ٘

                                                                 
،  5العدد،  2، مجمة فصكؿ "محكمة" ، مج  52عز الديف إسماعيؿ، قراءة في معنى المعنى عند عبد القاىر، ص  (1)

 ـ1282
 767عبد القاىر، دالئؿ اإلعجاز ، ص  (7)
عبد العزيز البخارم، كشؼ األسرار عف أصكؿ فخر األسمـ البزدكم، كضع حكاشيو عبد اهلل محمكد محمد عمر، دار  (5)

 567، ص7جـ، 1222ق/1118، 1الكتب العممية، ط
 117طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف، ص  (1)
، تحقيؽ عمي دحركج، مكتبة لبناف، طمحمد عمي الت (3) ص ـ، 1226،  1ياكني، كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمـك

1673  
شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ، تحقيؽ محيي الديف بياء الديف عبداهلل بف عقيؿ العقيمي اليمداني المصرم، انظر:  (6)

 25، ىامش صفحة 1جـ، 1223ىػ/1113الديف عبدالحميد، المكتبة العصرية، طبعة جديدة منقحة ، 
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٘ي٠  ٓي١٤ ُِٔؼ ٓيطٟٞ جُر ُيي، كي٢ جُٔ ٣رىٝ ك٢ جُٞجهغ ٤ٛٗد ج٢ُٟ٘ٔ أٝكٍ ٖٓ ٤ٛٗد جُط٣ٍٛك٢، ذٔح كي٢ ي
جُكٍكي٢ح
()ٔ

ٛييح كي٢ جُكؿييحؼ، ٣ويٍٞ ٠ييٚ ػرييى  ْيطػٔحٌ وٌٝ ٟييحت٤حً، ٝج ٔييحش جهط ٓييٖ ضأ٣ٝيَ جٌُِ ٓيحٗغ ئيٕ  ، كييع 
ٖ: حٝػ٘ىٗح إٔ ًَ هٍٞ  ٚيٍٛحـ  -قط٠ ُٝٞ ًحٕ ُلظحً ٝجقىجً -جٍُقٔ ِي٠ ذؼيٝ ػ٘ح ف ػ ٛٞ قؿس ونيَ جُكًي

ٓيطٔغ  ٓيػعً، كيإ جُٔ الػطرحٌجش ٤ْحه٤س، أٝ ٓوح٤ٓس، ًٔح ئيج ٗ ن أقىٗح ك٢ جُظيٍٝف جُكح٤ُيس ذِلي  )جُويىِ( 
ٛيييح  ُيي٠ ضه٣ٍييد ٓ غٍ ٔييىٕٝ ئ ْييٍجت٤٤ِ٤ٖ ٣ؼ ٜيييىوز ذحُط٣ٜٞييى(ـ ألٕ جإل ٞ: )جُوييىِ ٓ ٛيي ٛييٞو ذييٚ  ٣ييىٌى إٔ جُٔو

جالْط٤ ح٤ٗس ذٜححجالْع٤ٓس ٝجُؼٍذ٤س ٝئٗؿحَ جُٔٗح٣ٌغ 
()ٕ

. 
ٝذ٘حًء ػ٠ِ يُي كإ جُركع ٣ؼحُؽ ٓوط٠ٟ جٌُِٔس ك٢ ٞٞء ٓٓررحضٜح جُو٤ُٞس، أٝ ٓؼح٤ٜٗح ج٤ُٟ٘ٔس جُط٢ ٖٓ    

نعُٜح ه٤ِص ًٛٙ جٌُِٔس، ٌُٖ يُي ٣ػ٤ٍ ْإجالً ٜٓٔحً ٣٘ؿ٢ِ ك٢ ٣ٍ٠وس جٓطعى ٓوط٠ٟ جٌُِٔس جُٔؼؿ٢ٔ ٗٓوحً 
ؾَّٚ جٌُِٔس قؿحؾ٤  ٞ ُ ُي٠ حً ٖٓ نعٍ ٓوطٟحٛح؟ ٝجإلؾقؿحؾ٤حً، أٝ ٤ًق ض ِيُّ جُرحقيع ئ ٓيحؤٍ ض ج جُط ًٛي حذيس ػيٖ 

 ٚ ٓوط٠ٟ جٌُِٔحش ُِٔوحٌذس جُكؿحؾ٤س، ٝهى ضٞؾى ًِٔحش ٤ُّ ُٜح ٓوط٠ًٟ ٣إِٜٛح ُطٔطِي  ذؼىّ جقطٔحٍ جُط٣ٞ٘
ًيَ  ٓيص  ٗيإٔ كي٢ جُط٤ًٍيد ك٤ِ ٛيٞ جُ ٔيح  جُٞهغ جُكؿحؾ٢ جُٔ ِٞخ، ٌٝذٔح ال ٗؿى ُرؼٟٜح ٓوط٠ٟ أٚعً، ً

 ٘حػ٤س، ٤ُٝٓص ًِٜح هحذِس ُِىٌِ جُكؿحؾ٢.جُ٘ٛٞ٘ ئه
ُيس      ُي٠ ؾىٝ ًٝٛج ٓح ؾؼَ ٠ٚ ػرى جٍُقٖٔ ٣وطٍـ هحٗٞٗحً أْٔحٙ ذااااا)هحٕٗٞ قل  جُٔوط٠ٟ(، ٤ٗ٣ٍٝ ك٤ٚ ئ

ٟيحٛح ٝجؾرييحً،  ٌيٕٞ ٓوط ٔيَ ئال ضيأ٣ٝعً ٝجقيىجً، ٣ٝ ٚي٤ؾ ال ضكط ٛي٤ؾ:  ٓيٖ جُ ٗيٞػ٤ٖ  ُي٠  ٛي٤٘لٜح ئ ٔيحش، ٝض جٌُِ
ٖ ضأ٣َٝ، ٝ َ أًػٍ ٓ ٣ٌٕٞ ٓوطٟحٛح ؾحتُجً ٤ٚٝؾ ضكطٔ

()ٖ
ٍ ٣كط١ٞ ػ٠ِ ٓوط٠ٟ، ٝجُ٘ٞع  ٕ جُ٘ٞع جألٝ ، أ١ أ

 ج٥نٍ هى ال ٣كط١ٞ ػ٠ِ ٓوط٠ٟ.
ًٝٛٙ كٌٍز ٌجتىز ُٟر١ قىٝو جُٔوط٠ٟ ئال إٔ ػرى هللا ُٚٞس ٣هحُلٚ، ٣ٍٟٝ إٔ ؾىُٝ س ٓؼؿْ جُِـس ٝكن    

ّٕ حضو٤ٓٔ٘ح  ٓؼؿْ جُِـس ئ٠ُ ؾىٍٝ ُٚ ٓوط٠ٟ ٓلّٜٞ جُٔوط٠ٟ أٍٓ ٣كطحؼ ئ٠ُ ذٍٛ٘س ٝضػرص، ٣وٍٞ ُٚٞس: ئ

ٖيٍٗح، كيإ ٝؾيٞو  ٔيح أ ٌيحٕ ٝؾيٞو جُؿيىٍٝ جألٍٝ ً ْ ئٓ ٟٜي ٝؾىٍٝ ٤ُّ ُٚ يُي ضو٤ْٓ ؿلَ، ُٝثٖ قيىِ ذؼ
جُؿىٍٝ جُػح٢ٗ ك٢ قحؾس ئ٠ُ جُطػر٤ص ٝجُرٍٛ٘سح
()ٗ

. 

ٟي٤حش      ٝقط٠ ُٞ أٌٖٓ ؾىُٝس جٌُِٔحش جُط٢ ٤ُّ ُٜح ٓوط٠ٟ، كٓطظَ ج٤ُٓحهحش جُكحًٔس ػ٠ِ ضيٞكٍ ٓوط
َ يُي ك٢ ج٤ُٓحم، كوى ضٌٕٞ جٌُِٔس ٓٓطؼِٔس ذٔؼ٘حٛح جُٔؿح١َ، ٝال ٣ٌٖٔ ذأ١ ُ ٖ ػىٜٓح، ُٝٞ قٛ ٌِِٔحش ٓ

ُي٘ٙ  ُي٠ هيىٌز جُرحقيع، ٝهيىٌز ج ٓيٍ ئ ج جأل ًٛي ٌيٖ ٣طيٍى  ٛيح جُٔؿيح١َ، ُٝ قحٍ ٌذ١ ٓوطٟحٛح جُٔؼؿ٢ٔ ذٔؼ٘ح
 أ٣ٟحًـ ألٕ ٌَُ ٗٙ ن٤ٚٞٛس.

 حركة األلفاظ الشعرَة وأدوارها اإلقناعُة:
َ ئٕ     ٌٗي ٔيس ٣ وٌٝ جُٔوط٠ٟ جُٔؼؿ٢ٔ ك٢ جُه حخ جُكؿحؾ٢ ٣ٌٖٔ ك٢ إٔ حجُٔوط٠ٟ جُٔؼؿ٢ٔ ج١ًُ ٌُِِ

ٓكطٞجٙ، ك٤ٔح ٍٟٗ، ))ِٓلٞظحً(( ٤٘ٔٞحً ٣ورغ ضكص جُٔكطٟٞ جُِٔلٞظ جُٔ٘ ٞم. ًٌٝٛج كإ هُٞ٘ح ))أٌٍٗ أ٢ٗ 
ٟيي٠ ) ٖيية ػييٖ ٓوط ٢٘ جُ٘ح ٟئي ُيي٢(( ِٝٓلٞظييٚ جُ ٌييٍ  ٓييٖ هر٤ييَ ))ض٘ ٌييٍ(( ٚييى٣وٚ(( ِٓلٞظييٚ جُٔ٘ ييٞم  )أٗ

جُٔؼؿ٢ٔ ٛٞ ))أ٢٘ٗ ٚى٣وٚ((ح
()٘

 ١ ًُي ْٓي جُِٔليٞظ ج ٔي٢ إٔ ٣ ٟي٠ جُٔؼؿ ٖيإٔ جُٔوط ، ٝػ٠ِ يُي ح٣ٌٕٞ ٖٓ 
ٔيس كي٢ جُِٔليٞظ... ))ٝهيغ  ٘يى ضكى٣يى وٌٝ جٌُِ ٌيٍٝ، ػ ٤ٚ و٣ ٓٔي ٔيح ٣ ٣كِٔٚ ذ٤ْٔٓ وال٢ُ ٝقؿحؾ٢ نيح٘ أ١ ذ

جٌُِٔس جُٔؼ١ٞ٘(( ح
()ٙ

. 

                                                                 
،  1، ترجمة صابر الحباشة ، دار الحكار لمنشر كالتكزيع ، طالتداكلية مف أكستف إلى غكفماففيميب بالنشيو ،  (1)

 113-111ص ـ، 7112
 733طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف ، ص (7)
 115، ص  كالميزاف المساف الرحمف، عبد طو انظر: (5)
 21-21صـ، 7111، 1جاج في القرآف مف خالؿ أىـ خصائصو األسمكبية، دار الفارابي، طعبد اهلل صكلة، الح (1)
 21عبد اهلل صكلة، الحجاج في القرآف، ص  (3)
 21السابؽ، ص  (6)
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ٚ ٝٝكن ًٛج جُٔ٘ظٌٞ       ٙ جكاٗ ُٗؼ١ٍ جٓطعى ٓوط٠ٟ قؿحؾ٢، ٝك٢ ًٛج جُٛىو ٣وٍٞ ٣ٌٖٔ ُٔلٍوجش جُ٘
جُؿحق : حٌَُ ٍٞخ ٖٓ جُكى٣ع ٍٞخ ٖٓ جُِل ح
()ٔ

ٓيغ  ْيد حجألُليحظ  ، ٖٝٓ جُٞجؾد ك٢ جُه حذحش ض٘ح
جألؿٍجٜح
()ٕ

ْٟي ك٤يٚ  ـيٍُ ٣ ـيٍٜ، ٝن يحخ جُ ٓيغ جُ ْيد  ٗية أُلحظيحً ضط٘ح ، كل٢ ن حخ جٍُغحء ٣ٌَٗ جُٔ٘

ه حخ جإله٘حػ٢ ألُلحظ ض٘حْد ًٛج جُـٍٜ، ٝضٓحػىٙـ إل٣ٛحٍ ًِٔحش ؿ٤ُُس ضعتٔٚ، ٝػ٤ِٚ كإ جٓطعى جُ
 أكٌحٌٙ ٝآٌجتٚ ذحش أٍٓجً ٌٓٔ٘حً. 

ٔيحً      ِيي ٓؼؿ ٖيؼ١ٍ ٣ٔط ٗيٙ  ٌيَ  ٣ٝط حذن يُي ك٢ كٖ جُٗؼٍ ذٞٚلٚ ن حذحً ضط٘ٞع أؿٍجٞٚ ٝٓوحٚىٙ، ك
ٛييٞك٢ ٗييؼٍ جُ ٔييٚ جُهييح٘ ذييٚ، ئي ُِ ٌيَ ن ييحخ ٓؼؿ ِيي٠ إٔ حُ ٘ييحًء ػ ٗييحػٍ، ذ ْييد ٝؿييٍٜ جُ ٚيحً، ٣ط٘ح  نح

ٓؼؿٔٚ، ُِٝٔىق٢ ٓؼؿٔٚ، ُِٝه١ٍٔ ٓؼؿٔٚ ... ح
()ٖ

 . 
١ًُ ٣ٗك٘ٚ ذٔلٍوجش ضٓحػىٙ ٝذٔح إٔ ٌَُ ن حخ ٓؼؿٔحً نحٚحً ذٚ كًٌُي جُه حخ جُكؿحؾ٢ ُٚ ٓؼؿٔٚ ج   

ٜيح ػ٠ِ جال ٓيطؼ٤ٖ ذ ٓيغ ذيحه٢ جُه حذيحش جألنيٍٟـ ٤ُ ضٛحٍ ذٔطِو٤ٚ، ٝهيى ٣طويح٠غ ٓؼؿْي جُه يحخ جُكؿيحؾ٢ 
ٓيىق٤حً، أٝ ٌغحت٤يحً، أٝ ٤ْحه٤حً، ٝٓوح٤ٓحً ك٢ جُكؿحؼ ٔيحً  ٌيٕٞ ٓؼؿ ، ٝجُؼٌّ ؿ٤ٍ ٚك٤ف، كيحُٔؼؿْ جُكؿيحؾ٢ ٣

ٔيىق٢  ٌيّ جُه يحخ جُ -َٛى٣حً، أٝ ؿ٤ٍٙـ ألٕ نٛحتٙ جُه حخ جُكؿحؾ٢ ضٗطٍى ٓغ ؾيَ جُه حذيحش ذؼ
ٗيٞع جُه يحخ قؿحؾ٤يحً  –ٓػعً  كوى ٣ٌٕٞ ٓ٘طل٤حً ُٔوٛى٣س جُكؿحؼ، ًٔح إٔ ج٤ُٓحم ٝجُٔوحّ ٛٔح جًُِجٕ ٣كىوجٕ 

ٓي٤ٞظق أٝ ؿ ٔيىٝـ ك ٘يحِ ُِٔ ٤ٍ قؿحؾ٢، كإ ًحٕ ٢ٍٓ٣ إلغرحش ٢ٖء، أٝ ٗل٤ٚ، أٝ ٣كحٍٝ ضـ٤٤ٍ ٗظيٍز جُ
 ًَ ٓح ٣ٓط ٤ؼٚ ٖٓ ٠حهحش ُـ٣ٞس ٝذعؿ٤س ٝقؿحؾ٤س ضىػْ ٓح ٣٘كٞ ئ٤ُٚ.

ِ جُؼٍذ٢، ٝوٌْٚ وٌجْس ٓٓطل٤ٟس ٛٞ     ٍ ٖٓ ًٗق جُ٘وحخ ػٖ ٓوحٌذس جُٔؼؿْ قؿحؾ٤حً ك٢ جُىٌ َ أٝ ُٝؼ
ٚيُٞس  ٔييٚ هللاٌ–ػريى هللا  ٟييحٛح –ق ٓييٖ َج٣ٝيس ٓوط ٜيح  ٗيٞجـ ٓهطِلييس، ك٘ظيٍ ُ ٓيٖ  ، ق٤يع ػيحُؽ جُِٔلٞظييحش 

 جُٔؼؿ٢ٔ، ٖٝٓ َج٣ٝس ذؼىٛح جُطىج٢ُٝ، ًٔح ض٘حُٜٝح ٖٓ َج٣ٝس جُؼىٍٝ، أٝ جالنط٤حٌ، أٝ جال٣ُٗحـ.

ك٤ِِٚ أٗٚ ٣ُٔؼ ذ٤ٜ٘ح أغ٘حء ٓؼحُؿطٚ، كٔػعً ك٢ ض س ُٚٞس جُلَٛ ذ٤ٖ ًٛٙ جُُٝج٣ح ٗعق ٓكحُٝ أغ٘حءٝك٢    
ّ جْْ جُؼِْ ػٞٞحً ػٖ جُٛلس  ُ ٍْ جْطهىج ُٔوط٠ٟ ُل  جُؿعُس جُٔؼؿ٢ٔ ٍٗجٙ ٤ٔ٣
()ٗ

. ٝجُكو٤وس أٜٗح ؾ٤ٔؼحً 

 ؾ٤ٔؼحً ضطؼحٞىـ ُطرٍَ قًٍس قؿحؾ٤س وجنَ ٤ْحهٜح جُ ر٤ؼ٢.
ْيطؼٔح٢ُ،     ٟيحء ٝضيىجُٜٝح جال ئٕ ٓلّٜٞ جٌُِٔس جُكؿحؾ٤س ٣وّٞ ػ٠ِ هحػىض٤ٖ، ٓؼ٘حٛح جُػح١ٞٗ أٝ والُس جالهط

ٔح ٤ٔٓ٣ٜح ٠ٚ ػرى جٍُقٖٔ ذااا)جُوحػىز جُىال٤ُس ٝجُوحػىز جُطىج٤ُٝس(أٝ ً
()٘

، كحألٍٝ ٣ٞؾٚ جٌُِٔس ٗكٞ ؿٍٜ 
ًيس  ٘يطؽ قٍ ٘ي٢، غْي ض ٜيح جُُٓ ٓيىٟ ضح٣ٌه ئه٘حػ٢ ك٢ ٞٞء ج٤ُٓحم، ٝج٥نٍ ٣ٌٓرٜح ٗٓوحً غوحك٤حً ٝٓؼٍك٤حً ػ٠ِ 

 ُٚٞس: ح ئٕ ٌُِِٔس نٛحتٙ ك٢ قؿحؾ٤س ٌُِِٔس وجنَ ج٤ُٓحم ذ٘حًء ػ٠ِ ٛحض٤ٖ جُهح٤ٚط٤ٖ، ٣وٍٞ ػرى هللا
ٖيكٜحـ  ٚيرـس قؿحؾ٤يس، ٝضٍ ٌيٕٞ يجش  ٜيحـ ُط ِيس ذ ر٤ؼط ٜيح ٓإٛ ٓيٖ جُطيىجٍٝ ضؿؼِ ـيس ٝ يجضٜح، ضٓطٔىٛح ٖٓ جُِ

ِيييي  ِيي٠ ض ٘يييحًء ػ ٜيييح كيي٢ جُه ييحخ، ذ ُييٚ جُِـ٣ٞييس. ٝئٕ ُ ٓييٖ ٓؼؿييْي جُه ييحخ جُكؿييحؾ٢، ٝهيييٞجّ ؾىجٝ ٌييٕٞ  ُط
ٚـ ٤ٌُٕٞ جُه حخ أٝؿَ ك٢ جُكؿحؼ ٝأيٛد جُهٛحتٙ، قًٍس ضُاو٢ٛ ك٤ٜح ؿ٤ٍٛح، ٝضؼٞٞٚ، ٝضكَ ٓكِ

ك٢ جاله٘حع ح
()ٙ

. 
ٜيح      ٔيس جُكؿحؾ٤يس ذأٗ ٚيُٞس جٌُِ ًيس قؿحؾ٤يس، ٣ؼيٍف  ٝك٢ ٞٞء ضِي جُهٛحتٙ ٝٓح ٣٘طؽ ذؼىٛح ٖٓ قٍ

حش جإل -جٍُٛك٤س  –حجُٞقىز جُٔؼؿ٤ٔس ْٔي ٔي٢  ٛيح جُٔؼؿ ُي٠ ٓؼ٘ح ٞيحكس ئ ٓيد ذحإل ِيسـ ألٕ ضٌط ػٍجذ٤س ٓؼحً جُوحذ

                                                                 
ـ، 1263ق/1583، 7أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ، الحيكاف، تحقيؽ عبد السالـ ىاركف، مكتبة البابي الحمبي، ط (1)

 52ص ،5ج
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ٛي٢ هيحوٌز كي٢ جُٞهيص وال٤ُس ئٞحك٤س ٖٓ نع ٍ ػعهطٜح ذحُٔوحٍ ج١ًُ ضٍو ك٤ٚ، ٝذحُٔوحّ ج١ًُ ضٓطؼَٔ ك٤ٚ، ٝ
ح  ٜٓي ـيس ٗل ٗلٓٚ ػ٠ِ جُطأغ٤ٍ ك٢ يُي جُٔوحٍ ٝجُٔوحّ ذلَٟ ٓح ُٜح ٖٓ ه٤ْ وال٤ُس ٓهطِلس ذؼٟٜح ٓٓطٔى ٖٓ جُِ

ٝذؼٟٜح ٓطأش ٖٓ جالْطؼٔحٍ ٝجُطىجٍٝ ح
()ٔ

. 

ٖ: جألٝ    ًيإٔ ٌُٖٝ جُرحقع ٣هحُق ُٚٞس ك٢ أ٣ٍٓ ٍ ٛٞ كِٛٚ ذ٤ٖ ٓوط٠ٟ جٌُِٔس ٝقًٍطٜح جُكؿحؾ٤يس، ٝ
ٟيحٛح  ًيس ذيع جػطريحٌ ُٔوط ٔيس قٍ ٓيد جٌُِ قًٍس جُٔلٍوز ٓر٤٘س ػ٠ِ ػىّ جػطرحٌ ٓوطٟحٛح. ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ضٌط

 ج١ًُ ٣ٔػَ جُوحػىز جألْح٤ْس ُِؼَٔ.
ٓيي٤حم كيي٢     ٛيي٣ٍكٚ ذأ٤ٔٛييس جُ ٓيي٤حم ٌؿيْي ض ٔييس نييحٌؼ جُ ٟيي٠ جٌُِ ٍ: ٓؼحُؿطييٚ ُٔوط ٓييٍ ج٥نيي جُٔوحٌذييس ٝجأل

جُكؿحؾ٤س 
()ٕ

ٓيص قؿحؾ٤يس  ٓيٍ ح٤ُ ، ٌٝؿْ أٗٚ أ٣ٟحً ك٢ ٓوحٌذطٚ ُْ ٣هٍؼ ػٖ ٤ْحم جُوٍإٓ، ٝك٢ ٜٗح٣يس جأل
جُٔلٍوز جُوٍآ٤ٗس ذٔؼُُٝس ػٖ قؿحؾ٤س جُط٤ًٍد، أٝ جُؿِٔس، أٝ ج٣٥س، أٝ جٌُٓٞز، أٝ جُ٘ٙح
()ٖ

 . 

ٓي    ٟي٤حضٜح جُكؿحؾ٤يس إٔ ضط ٛيٞ٘ ٣ٌٖٝٔ ُلٌٍز جُركع ك٢ ٓليٍوجش جُويٍإٓ ٝٓوط ْيحتٍ جُ٘ غ ٝضيىنَ كي٢ 
 جألوذ٤س، ٝػ٠ِ ئغٍ يُي ٣ٌٖٔ ٓؼحُؿس ٓوط٤ٟحش جُ٘ٙ جُٗؼ١ٍ ج١ًُ ٗوّٞ ذىٌجْطٚ.

ِي٠ كي٢ ٓكحٝالضيٚ     ٗيحػٍ جُكؿحؾ٤يس، ٝجُطي٢ ضطؿ ٝجُو٤ٔس جُط٢ ؾؼِص ٖٓ يُي ٌٓٔ٘حً ٢ٛ ذٞجػيع ن يحخ جُ
ٚ ٝضؼح٠ُ غْ ٓغ جًُجش، ٝذػٜح ذ ٣ٍوس هٛى٣س  ْ جُؼعهحش ٓغ هللا ْركحٗ ٓؼِ٘س، ٝٝجٞكس ٖٓ نعٍ ٖؼٍ ُطو٣ٞ

 جُكٌٔس ٝجُُٛى. 
ٝضو٣ْٞ جًُجش ج١ًُ ٣ٛرٞ ئ٤ُٜح جُٗحػٍ ٣كطَٔ إٔ ضٌٕٞ يجضٚ، أٝ يجش جُ٘لّ جُٔكرس ُِى٤ٗح جُٔٞؾٞوز كي٢    

ٜيح  ٟيحً: ًطؼِو ٛيٌٞ جألنيٍٟ أ٣ ٗيحػٍ، ٝكي٢ جُؼ ١ ػيحٔ ك٤يٚ جُ ًُي ٛيٍ ج ، ٝهى ٠ـص جُ٘لِٞ ك٢ جُؼ ًَ ٓطِن 
 ًل ٝضٟحٌخ جُو٤ْ ٝجُـلِس. ذحُى٤ٗح، ٣َٝ٘طٜح ٝجُطٍف ٝجُر

ٚيى     ٝػ٠ِ ئغٍ ًٛٙ جُرٞجػع ٣طْ ًٗق جُهٛحتٙ جألِْٞذ٤س ُٔؼؿْ أذ٢ جُؼطح٤ٛس جُكؿحؾ٢ ٖٓ نعٍ ٌ

جٌُِٔحش جُط٢ ضطٍوو ك٢ جُى٣ٞجٕ، ٝنٛٞٚحً ضِي جُط٢ ضٔطِي ٓؼح٤٣ٍ ٤ْحه٤س ٝذ٘حت٤س ٝجهطٟحت٤س، ضط٘حْد ٓغ 
 جُه حخ جُكؿحؾ٢.

ْ ٓؼحُؿس جٌُِٔس قؿحؾ    ٖ نعٍ جُركع ػٖ ٓوطٟحٛح جُٔؼؿ٢ٔ، ٝضطٛحػى جُٔؼحُؿس ئ٠ُ إٔ ضَٛ غْ ضط ٤حً ٓ
ٗييكٕٞ ذٔطـ٤يٍجش غوحك٤ييس،  ُيىال٢ُ جُٔ ٜييح ج ٓيىٟ ضح٣ٌه ِيي٠  ْييطؼٔح٢ُ ُِلظيس ػ ْيطظٜحٌ جُرؼييى جُطيىج٢ُٝ جال ُي٠ ج ئ

ٔي٘ف  ِي٠ إٔ ٣ ٛيٞ جُويحوٌ ػ ُي٘ٙـ كااااااياحج٤ُٓحم ٝقيىٙ  ْي٤حم ج ٞيٞء  ٝك٣ٌٍس ٝػوى٣س ًَٝ يُي ٣كَٛ ك٢ 
١ جُِلظس جُ ًُي ٔيَ كح ًيس ٝجُؼ ِي٠ جُكٍ ٔلٍوز والُطٜح جُٔكىوز، ٝٛٞ ٝقىٙ ًًُي جُوحوٌ ػ٠ِ إٔ ٣ٔ٘كٜح جُوىٌز ػ

ٜيح إٔ ضطكيٍى ك٤يٚ  ٌيٖ ُ ٔ١ ٣ ًُي ٣كىو ه٤ٔس جٌُِٔس جُٔلٍوز ٛٞ ج٤ُٓحم ج١ًُ ٌٝوش ك٤ٚـ ألٗٚ جُٔؿيحٍ جُٞق٤يى ج
ٓحح ٝضؼَٔ، ٠ٝر٤ؼ٢ إٔ جٌُِٔس ال ضٌطٓد جُو٤ٔس ئال ٢ٛٝ ضطكٍى ٝضؼَٔ ٝضإو١ ٝظ٤لس

()ٗ
. 

ٖيؼٍٙ قٖٝٓ جُٔع     ٌيٕٞ  ٔيح ٣يٍٟ -ظحش جأل٤ُٝس ػ٠ِ ٓؼؿْ أذ٢ جُؼطح٤ٛس جٌضٌحَٙ ػ٠ِ جُِلظس جُى٤٘٣سـ ُ ك٤
ٓيٖ  -جُرحقع ٜيح جُكؿحؾ٤يس  ٗيؼ٣ٍس قًٍط ٢ٍٓ٣ ئ٠ُ جُكٌٔس ٝجُُٛى ٖٓ ٓ٘ظٌٞ ئْع٢ٓ، كحْطٔىش جألُلحظ جُ

 جُِلظس جُى٤٘٣س، ًٝٛج ٣ٌٓد ٓؼؿٔٚ جُٗؼ١ٍ هٞز ئه٘حػ٤س ئٞحك٤س.
ٝك٢ ٓ حُؼس ٖؼٍ أذ٢ جُؼطح٤ٛس ٣طر٤ٖ إٔ ُلظس )جُٔٞش( هى ضٍووش ًػ٤ٍجً، ُىٌؾس ٣ٌٖٔ جُوٍٞ ٓؼٜح ئٜٗح     

ٛيح كي٢  ُيى٣ٞجٕ ًحكيس، ٣ِٝكي  ضٍوو ضٔػَ ٓكٌٞ جُؼَٔ جُكؿحؾ٢، أٝ كٌٍز ٣٘ ِن ٜٓ٘ح ن حذٚ جُكؿحؾ٢ ك٢ ج

                                                                 
 68بؽ، صالسا (1)
 11القرآف، ص في الحجاج صكلة، انظر: ا عبد اهلل (7)
 1ضمف كتاب الحجاج مفيكمو كمجاالتو جلمنيج الحجاجي عمى النصكص،،صابر الحباشة، مف إشكاليات تطبيؽ ا (5)

 715ص
،  8، مجمة الخطاب "محكمة"، العدد 62إبراىيـ بمقاسـ، كصمة المعجـ بيف البالغة كتحميؿ الخطاب، ص  (1)
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ٓي ٛيف، كويى أ ُيٞػ  ٝجُ٘ ْيٍٞ هللا ه٤ٛىز ٝجقىز ٝذ٤ص ٝجقى ػىز ٍٓجشـ ألغٍٛح جُوي١ٞ كي٢ ج ٚي٠ِ هللا -ٍ ٌ
ٍ: ))أًػٍٝج يًٍ ٛحيّ جًُِجش(( –ػ٤ِٚ ِْْٝ ذحإلًػحٌ ٖٓ يًٍ جُٔٞش ُٔح ُٚ ٠حذغ ضو٢ٔ٣ٞ، ق٤ٖ هح

()ٔ
. 

حج٤ُْٔ ٝجُٞجٝ ٝجُطحء أَٚ ٚك٤ف ٣ىٍ ػ٠ِ  : ٝضىٍ ُلظس )جُٔٞش( ػ٠ِ َٝجٍ جُوٞز، ٣وٍٞ جذٖ كحٌِ      

ٗي٢ءح يٛحخ جُوٞز ٖٓ جُ
()ٕ

ٌيٕٞ َٝجٍ جُويٞز جُ٘ح٤ٓيس جُٔٞؾيٞوز كي٢  ، ٝضأنًي َٝجٍ جُويٞز أذؼيحوجً وال٤ُيس، كويى ض
جإلٗٓحٕ ٝجُك٤ٞجٕ ٝجُ٘رحش، ٝضٌٕٞ ك٢ َٝجٍ جُوٞز جُكحْس أٝ جُؼحهِس، أٝ ٣ٌٕٞ جُٔٞش ٗطحؾحً ُِكُٕ جٌُٔىٌ 

ُِك٤حز، أٝ جُّ٘ٞ ج١ًُ ٣ؼى ٓٞضسً ٚـٍٟ 
()ٖ

  ٞ ً ١ ٣ ط  َّ ٞ  جُ ُٛ  ٝ { )جألٗؼيحّ ، آ٣يس ، ًٔح ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ: }  َ ْ٤َّ كَّحًُْ ذ حُِ
ٙٓ.) 

غ      ٓٔي ٔي٠، ٝجُ ًيحُؼ٤ٖ قي٤ٖ ضؼ ٝجُٔٞش ك٢ والالضٚ جُطهح٠ر٤س ٣ٌٕٞ ق٤ٓحً ًَِٗ جأل٠ٍجف، أٝ ذطٍٛح، أٝ 
ٖ ٣لوى، أٝ ٓؼ٣ٞ٘حً ًهٍٝؼ جٍُٝـ، ٝكوىجٕ جالذٖ، أٝ جألخ، أٝ جألّ أٝ جُكر٤رس...، ٝضٌٕٞ أ٣ٟحً ك٢ كوىجٕ  ق٤

 ُك٤حتٚ ٍٝٓٝءضٚ. جألَٓ، ٝكوىجٕ جٍُٔء
     ٢٘ ٟٔي ٘ي٠ جُ ٓيح جُٔؼ ٔيٞش(، أ ٔيس )جُ ٔي٢ ًِ ًَٝ ًٛٙ جُٔؼح٢ٗ ٝجُىالالش جُٔؼؿ٤ٔس ٓهطٛس ذحُٔؼ٠٘ جُٔؼؿ

ٟي٢  ٜيح، َٝٝجٍ جُويٞز ٣وط ْيحذوس ٣كيطْ ػ٤ِ ٟي٢ ٝؾيٞو ق٤يحز  ُِٔٞش ك٤ٓطُِّ جُك٤حزـ ألٕ قٍٛٞ جُٔٞش ٣وط
ُْي ٝؾٞوٛح، ك٤ٛرف جُٔوط٠ٟ جُكؿحؾ٢ ُِٔٞش ٛٞ )جْطػٔحٌ جُوٞز ٝجُ ٔيَ ُِٜ٘ح٣يس جُكط٤ٔيس(، كيإ  ك٤يحز ٝجُؼ

ٙ جُوٞز ك٢ ٠حػس هللا  ًٛ ٍ ُ ٝؾَ–ضُٓطػٔ ٍ ًٛٙ جُوٞز ٣ٝ٘ىّ جٍُٔء ػ٠ِ ًِٓجش جُك٤حز. -ػ  ٤ْأض٢ جُٞهص ٝضُٝ
ْ هللا       –ْركحٗٚ ٝضؼيح٠ُ–ٝهى ْْٝ ًٛج جُٔوط٠ٟ جٌُِٔس ذ٤ْٔٓ قؿحؾ٢ ٝئه٘حػ٢، ق٤ٖ ٝظق جُٗحػٍ ٗ ؼ 

ٜييح قؿييس ٜييٞ،  ٝٛرحضييٚ جُك٤حض٤ييس، ٝؾؼِ ُييٍجَم، ٠ٝحػطييٚ ٝجالذطؼييحو ػييٖ جُِ ْييطػٔحٌ ػ ح٣ييح ج ٘ييحع جُٔطِويي٢ ذح إله
ٍ ػ٠ِ جُى٤ٗح، ٤ٓٗٝحٕ ج٥نٍز، كٖٔ جُ٘حِ ٖٓ ٣ـطٍ ذوٞضٚ، ٣ٝٓهٍٛح ٌٍُِٔ٘جش ٝج٤ُِٜٔحش،  ٝجُِؼد، ٝجإلهرح

ٙ جُويٞزـ ٤ُؼريىٙ، ٣ٝطو٤يٚ، ٣ٝؿ ًٛي ٓيحٕ  ٛي٢ ٛريس هللا ُسٗ ٜيُ ٠ٓ٘٣ٝ جُٜ٘ح٣س جُكط٤ٔس، ٝػ٠ِ يُي ضٌٕٞ جُكؿس 

 ٗلٓٚ ُألؾَ ج٠ُٔٓٔ، ٝجُ٘ط٤ؿس َٝجٍ ًٛٙ جُوٞز ِْٝرٜح، ٣وٍٞ أذٞ جُؼطح٤ٛس:
ُييييييييييييييس   ٖ  ذُٔ٘ ٓيييييييييييييي ييييييييييييييٖ آ  ٓ  ػؿرييييييييييييييُص 

 

ُّ ٝجُٞؾييييييييييييييغُضٌػُييييييييييييي *** ٔييييييييييييييٞ ٜييييييييييييييح جُٜ  ٍُ ك٤

  

ٍ  ٝهيييى ػٍكييييٞج جُاااااييييا يييي  ٗ ْؼ  ٓ ٓييييٖ   ػؿريييُص 

 

يييييييييح ٌؾؼيييييييييٞج ***  ٓ ْ٘يييييييييُٚ ٝ َّيييييييييٞج ػ  ااييييييييياكنَّ ضُٞ

 

ُييييييييا ْْ ٣ٝييييييييىُ ج ٓييييييييِٜ ُِ كيييييييي٢ ٌَع  ٗ ٘ييييييييح  جُ
 

ٜيييييح ق   *** ٞش  ذ ٓيييييح ٌَػيييييٞج ايييئي   َ ًُييييي يييييىُ  ْٛ
()ٗ

 
 

 ٣ٝوٍٞ أ٣ٟحً:   
ٚييييييحٗغُ ٗيييييص  ٔييييييح أ َّ ٚيييييْ٘غ ًُِ ٔييييييُٞش كح  ٛيييييٞ جُ

 

ٔيييييييٞش  ال ذُيييييييىَّ ؾيييييييحٌعُ  *** ِ  جُ ٌيييييييأ ٗيييييييص ُ  ٝأ

  

                                                                 
. 511، ص 15ج انظر: مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ األرناؤكط كآخركف، مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت،  (1)

ىػػ / 1173،  7كحاشية سماحة الشيخ عبدالعزيز بف عبد اهلل بف باز عمى بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ، دار االمتياز، ط
 511ص ـ، 7111

كريا، معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ عبد السالـ ىاركف، دار الفكر لمطباعة كالنشر، د.ط، د.ت، أحمد بف فارس بف ز  (7)
 785، ص 3ج

، 1دار القمـ كالدار الشامية، طتحقيق صفوان عدنان داوودي،  القرآن، ألفاظ مفردات انظر: الراغب األصفهاني، (5)
 287 -281ص ـ، 7112ق/1151

 711 - 715، صـ1263 ، دمشؽ جامعة ،مطبعة فيصؿ شكرم د: تحقيؽ ، كأخباره أشعاره العتاىية أبك (1)
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يييييييييييييُٚ   ٓ ٔيييييييييييييٍُء جُٔهيييييييييييييحوعُ ٗ لْ ٜيييييييييييييح جُ  أال أ٣
 

ٓييييييييييٖ أٌجى  ضهييييييييييحوعُ  ***  ٣ٌٝييييييييييىجً أضييييييييييى١ٌ 
 

ٍ  ذعؿيييييييييييس   ٤ْٗ ح ُـ٤ييييييييييي ُيييييييييييى   ٣ٝيييييييييييح ؾيييييييييييحٓغ  ج

 

ٗييييييص ؾيييييي *** ٔييييييٖ أ ُ ٍْ ًٍُُٜح كييييييحٗظ حٓغُْييييييط طْ
()ٔ

 

 

ٔيٖ     ٗيحػٍ ٓ ُي٠ ٣ؼؿيد جُ ئٕ ٤ْحم جُٔػح٤ُٖ جُٓحذو٤ٖ ٣ىٍ والُس ٝجٞكس ػ٠ِ جُٞػ ، كل٢ جُٔو ٞػس جألٝ
٣أٖٓ جُى٤ٗح ٝهى ٌأٟ ك٤ٜح ٓح ٣ىػٞ ئ٠ُ ػٌّ يُي، ٣ٝؼؿد أ٣ٟحً ٖٓٔ ٣ىذٍ ػٖ جُكين ٝهيى الـ كي٢ جألكين، 

 ِ ٍ جُ٘ح حٌْحش ٣ٍ٣ى جُٗحػٍ ٖٓ نعُٜح جُؼٌّ، أذ٘حتْٜ ٝأٓٞجُْٜ، ًَٝ ًٛٙ جُٔٔذ٣ِٝكن ًٛج جُؼؿد ذحٗٗـح
َ ٖٓ يًٍ جُٔٞش ْر٤عً ُِٔٓحٛٔس  ٕ ٣ؿؼ ٍ أ ٙ جُك٤حز، ٣ٝكحٝ ٍ ك٢ ضٍٛكحضْٜ ضؿح ِ ئ٠ُ ئٗؼحّ جُ٘ظ ٞ جُ٘ح ٣ٝىػ

ك٢ جُطه٣ٞق ٝجُط٤ٍٛد، ٝجُٔو ٞػس جألنٍٟ ضٗطٍى ٓغ ٓح هرِٜح ٖٓ ق٤ع جُـٍٜ، ؿ٤ٍ أٜٗح ضرىأ ذحُٔٞش 
ٓيٖ نيعٍ  ٝض٘ط٢ٜ ئ٠ُ جُط٘ر٤ٚ ذؼى٤ٓس جُك٤حز. ٓي٤حم  ٣ِٝك  ك٢ ًِٔس )جُٔٞش( وٌٝ ق٢ًٍ قؿيحؾ٢ وجنيَ جُ

ُي، ٝؾيحءش  ٓوطٟحٛح ج٢ُٟ٘ٔ، ج١ًُ ٣ك٤َ ئ٠ُ جٓطعى جإلٗٓحٕ ُِوىٌز ػ٠ِ ػَٔ جُ حػحش، كإ ُْ ٣وْي ذًي
ْ ٣كٛىٕٝ ن٤ٍجش جُى٤ٗح، قط٠ ٗٓٞج ج٥نٍز، ٌُٖٝ جُٔٞش ٣أض٢ـ  ُكظس جُٔٞش ٚحٌش قؿس ػ٤ِٚ، ًٔح أٜٗ

ًحٕ ٤٠رحً كرٜح ٝٗؼٔص، ٝئٕ ًحٕ نر٤ػحً ك٤ٓؿُٕٝ ٓح ًحٗٞج ٣ؼِٕٔٞ، ُٝٞ أنًٗح جُٔؼ٠٘  ٤ُكٛى ٌَػْٜ، كإ
 جُٔؼؿ٢ٔ ػ٠ِ قىز ُٖ ٍٗجٙ ٣وّٞ ذًٜٙ جُٞظ٤لس جُكؿحؾ٤س.  

ُيٞجٌوز كي٢ و٣يٞجٕ أذي٢     ٔيٞش ج ُيىال٢ُ ُِ ٖيطوحهحش جُىال٤ُيس، أٝ جُكويَ ج ٟي٠ ؾيَ جال ج جُٔوط ًٛي ٗيطٍى كي٢  ٝض
ُي٢ ٝجقيى، جُؼطح٤ٛس: ًح٤ُ٘ٔس ٝج٤ُٗد ٝجُل ٘حء ٝجألؾَ، كٌٔح إٔ ًٛٙ جٌُِٔحش ضؿطٔغ ك٢ وجٍ ٝجقى، ٝقوَ وال

 كٖٔ جُٔإًى جٖطٍجًٜح ك٢ ٓوط٠ٟ ٝجقى.
ٗي٤د(     ٔيس )جُ ٗح ًِ ْير٤َ جُٔػيحٍ–ُٝٞ أنًي ِي٠  ٔيٞشح ضؿيىٛح  -ػ ٗي٤د ضيٞأّ جُ ٔيح ٣ويٍٞ جُؼيٍخ: حجُ ٛي٢ ً ٝ

ٛيكس ٝجُويٞز، ذهيع ِي٠ جُ ٤٘س ػ ٞٔي ِي٠ ضوط٢ٟ ٝؾٞو جُٗرحخ، ٝجُٗرحخ ٣ىٍ والُس  ٗي٤د كي٢ والُطيٚ ػ ف جُ
ِييس  ٛيي٢ ػييىّ جالٗطلييحع ذٍٔق  ٢٘ ٟئي ٘يي٠ جُ ُييس جُكؿحؾ٤ييس ُِٔؼ ٛييرف جُىال ُييٖٞٛ ٝهييٍخ جألؾييَ، كط ٟيؼق ٝج جُ
جُٗرحخ، ًًُٝي ج٤ُ٘ٔس ٝجُل٘حء ك٢ جهطٟحتٜح ُِوٞز ٝجُٛكس، ٣ٝل٢ٟ يُي ئ٠ُ جُ٘ط٤ؿس: ٢ٛٝ جُٟؼق ٝهٍخ 

 ٤د:ج٤ُ٘ٔس ٓٔح ٣ؿؼَ ُٜح قًٍس قؿحؾ٤س وجنَ جُ٘ٙ، ًوُٞٚ ك٢ جُٗ
ٗيييييييييييييحع     ّ ٔيييييييييييييح جَُّٗييييييييييييي٤ُْد الذيييييييييييييٖ آو  َّ  ئٗ

 

ٚ  غيييييييييييْي ٗ ؼييييييييييييحُٙ  *** ٞيييييييييييي٤  هيييييييييييحّ كيييييييييييي٢ ػحٌ

  
ٌ  ٣يييييييييىٝٓح ٜيييييييييح َ  ٝجُ٘  ًيييييييْي ضيييييييييٍٟ ج٤ُِييييييييي

 
ييييييييييييييرحُٙ  ***  ٚ ٝ ُٙ  ٞ ْٜيييييييييييييي ٓييييييييييييييىَّ ُ  ٔييييييييييييييٖ  ُ  ٕ

()ٕ
 

 
 ٝهُٞٚ ك٢ ج٤ُ٘ٔس:

ُٛييييييييييُٚ   ٍ ٗييييييييييص ضٌ ٜ  أ َّييييييييييس  قييييييييييٞ َّٕ ج٤ُ٘ٔ  ئ
 

***  ُّ ٚ  ضيييييييييي٘ـٔ َ  ك٤يييييييييي ييييييييييح ه٤ِيييييييييي َّٔ ٗييييييييييص ػ  ٝأ
  

٘يييييٞ ُييييى٤ٗح هييييى جكطط ٘يييي٢ ج ُيييي٢ ٌأ٣ييييص ذ  جٓييييح 

 

***  ُِ ٍُ ٜييييييييْي ُػييييييييي ُيييييييييى٤ٗح ُ ٙ ج ٛييييييييًي ٔيييييييييح  ًأٗ
()ٖ

 

 

 ٝهُٞٚ ك٢ جُل٘حء:
ٓييييييييييييٖ جُروييييييييييييحء  ه٣ٍيييييييييييييدُ  ٘ييييييييييييحء   َّٕ جُل  ئ

 

ٛييييييييييييييي٤دُ  *** ُٔ ٓييييييييييييييي٠ ُ ٕ  ئيج ٌ ٓيييييييييييييييح َّٕ جُُ  ئ

  

خ   ٔييييييييييييييييييإو  ُ  ٚ ٕ  ألِٛ يييييييييييييييييي ٓييييييييييييييييييح َّٕ جُُ  ئ

 

ُْ جُطأو٣ييييييييييدُ  *** ًيييييييييحٕ ٣٘لييييييييييغُ كييييييييي٤ٜ ُيييييييييٞ 
()ٔ

 

 

                                                                 
 716الديكاف، ص (1)
 171، صنفسو (7)
 188ص، الديكاف (5)
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رٍٙ ػ٠ِ ئضٔحّ جُؼ٘حٍٚ جُ٘حهٛس ًٝٛج جُٔوط٠ٟ ج٢ُٟ٘ٔ ُِكوَ جُىال٢ُ ح٣أٍْ جُٓحٓغ ٖٓ ؾٜس ًٞٗٚ ٣ؿ   
ك٢ ٓطٞج٤ُحش جُه حخ، ٝٛٞ ٓح ٣ٛ٘غ هٞز ج٢ُٟ٘ٔ جُكؿحؾ٤سح
()ٕ

. 
ٓييحٕ،     ِييس جإلٗ ٜيح ذـل ٖيحًٌٚ وال٤ُييحً ضؼِو ٓييح  ٔييٞش، ٝ ٔيس جُ ٜييح ًِ ٓيي٤حهحش جُطيي٢ ضيٍو ك٤ ٝجُٔعقي  كيي٢ ذؼيٝ جُ

 طح٤ٛس:ٝضؿحَٝٙ ك٢ ًٛٙ جُك٤حز، ٝضؿحِٛٚ ٤ٍُِٛٔ جُكط٢ٔ ٝجُٜ٘ح٣س جُٔإًىز، ٣وٍٞ أذٞ جُؼ
ٛيييرح ِيييس  ٝجُ ٘يييُٚ ق٤ ُييي٢ ٓ   ّ ُييي٤ يييح  َّٔ ٗيييحؿُِص ػ  ض

 

٘يييييييح ذُيييييييى   *** ٘يييييييُٚ ُ ٓ  ّ ُييييييي٤ ٔيييييييح   ٝال ذُيييييييىَّ ٓ

  
ٍ  ذ٤٘ يييياُْْٜ  ُْ ٜيييي ِ  كيييي٢ جُ ٘ييييح ٜ  جُ  ػؿرييييُص ُهييييٞ

 
يييييييى   *** ُْ ؾ  ٍ  ذ٤يييييييُٜ٘ ٜيييييييُ َّٕ جُ ًيييييييأ  ٚيييييييٍجقحً 

 
ُييي٠ ش  ٝجٌضييييحقٞج ئ ْٞ ييي  ٔ ُٓيييٞج جُ  ٗ   ٞ ٜييي َّ ييييرح جُِ  ٛ  ٝجُ

 
ـييييييىٝ *** ـُ ٝال ض َّٕ جُٔ٘ح٣ييييييح ال ضييييييٍٝ ًييييييأ

()ٖ
 

 

:ٍ  ٣ٝوٞ
  َ ٔييييييُٞش ػ٘ يييييي٢ ذـحكييييييي ّ  جُ ُيييييي٤ ِْييييييُص ٝ ل   ؿ 

 

***   ٍ َّٝ ٍ   ٝئٗ يييييييييييييييييي٢ أٌجُٙ ذيييييييييييييييييي٢ أل   ٗييييييييييييييييييحَ

  

ٟيييييييس   ٣ٍٓ  ٖ ٤ٗح ذؼييييييي٤ ُيييييييى  ُييييييي٠ ج ُش ئ ٍْ  ٗ ظ يييييي
 

***   َ ٛييييييييييي ٍ  ؾح ٌ  ٝضيييييييييييىذ٤ ـيييييييييييٍٝ ز  ٓ  ٍ ييييييييييي ٌْ  ٝك 
 

ٛيييييح ٍُ ْ٤ ّ  ؿ  ُييييي٤ ٌُ جُطييييي٢  ُيييييىج ٛييييي٢ ج ِْيييييُص  ُ  ك و
 

***   َ ٌ  ٝذح٠ييييييي ٜيييييييح كييييييي٢ ُؿيييييييٍٝ يييييييُص ٓ٘ ْٓ  ٝٗحك 
 

ٓيييييييييح ٛيييييييييٞجالً أ ييييييييي٤َّْؼُص أ  ٞ ِييييييييييسً ٝ ٢ٓ ٣ٞ٠ 

 

***   َ ٌ  هعتييييييييييييييي ٛيييييييييييييييح ّ  ه َّز  أ٣يييييييييييييييح ذ ِ يييييييييييييًي
()ٗ

 

 

ن جُٔٞش ذِٜٞ جٍُٔء ك٢ جُى٤ٗح ٣َٝ٘طٜح ٖٓ جألٓػِس جُط٢ ضػرص ضؼِ ٣ٝٞؾى ػىو   
()٘

ٚيحُكحً كي٢  ٔيَ  ٔيٖ ػ ، ك
ٓيٖ  ٔيٞش، ٝ ْيحءجُى٤ٗح ُْ ٣هق ٖٓ جُ ٓيٖ ػويحخ هللا  أ ُيٚ ٝنيحف  ٓيٖ ضرؼيحش أػٔح ، -ْيركحٗٚ ٝضؼيح٠ُ–نيحف 

 ُسٗٓحٕ. أن١ٍّٝ ٝجُٔٞش أٍٝ ػوحخ 
ٓيٚ     ٛي٢ كي٢ جُٞهيص ٗل ٝضٌٍجٌ يًٍ جُٔٞش ض٤ًًٍ ذط ٣ٞغ جُوٟٞ، ٝجُطك٣ًٍ ٝجُط٘ر٤ٚ ذُٝجٍ ًٛٙ جُك٤يحز، ٝ

ٌيٍجٌ ٣ؼ ي٢ وٌٝجً قؿحؾ٤يحً كي٢  ج جُط ًٛي ُيس، ٝ ٔيٞش آش ال ٓكح ِي٠ إٔ جُ ػظس ُِ٘حِ ك٢ َٛى جُى٤ٗح، ٝضأ٤ًيى ػ
 ئه٘حػْٜ ذٔٓأُس جُٔٞش ٝج٤ٍُٛٔ.

ٗيؼٌٞ ٝٗٗأز ِٛٞ يًٍ جُٔٞش ك٢ ن ح    ج جُ ًٛي ٟي٠  ٓيح٢ٗ، ٝٓوط ٖيؼٌٞٙ جإلٗ ُي٠  ٓيٍ ٣ٍؾيغ ئ ٛيى١ أ ذٚ جُُ
ًيٍ  ٓيَ، ٝي ٛيِطح جُكيٍ٘ ٠ٝيٍٞ جأل ٗي٤د ٓؼيٚ ن ٗي٤د ٝض ِي٠ جُك٤يحز كيحذٖ آوّ ٣ جُل٤حٜ ذيحُٔٞش جإلهريحٍ ػ

                                                                                                                                                                                                           
 72ص نفسو، (1)
عمي الشبعاف، بحكث في البالغة الجديدة: القضايا كالتحكالت )مف تقنيات الجدؿ إلى إيطيقيا االختالؼ(، مكتبة المتنبي  (7)

  65ص، ـ7117ق/1155،  1، ط
 111الديكاف، ص  (5)
 511صنفسو،  (1)
،  511،  575،  513،  722،  128،  58،  51،  78،  72،  71،  77،  71انظر عمى سبيؿ المثاؿ: ص  (3)

537  ،533  ،561  ،565  ،581  ،581  ،581  ،527  ،525  ،528  
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ًيُ  ٍ١ ٣ ًُي ٓيحٕ ج جُٔٞش أكَٟ ٤ِْٝسـ ُكػْٜ ػ٠ِ جٍُؾٞع ئ٠ُ جُى٣ٖ ٝجُطٔٓي ذٚـ ألٗٚ ح٢ٜ٘٣ كٍٚس جإلٗ
ك٢ جُٓؼ٢ ٗكٞ ضكو٤ن أٛىجكٚ ك٤ٜح ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ َٝجُٜح ٝك٘حتٜححػ٠ِ ًٛٙ جُك٤حز جُى٤ٗح 

()ٔ
. 

ٝٓٔح َجو ٖٓ ٗٗح٠ جُكًٍس جُكؿحؾ٤س ٢ٛ جُٗك٘س جُػوحك٤س ٝجُى٤٘٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُ٘ل٤ٓس جُط٢ جًطٓرطٜح     

ٓيحذوس  ٛيٌٞ جُ ٌيحو ضط يحذن ٓؼيٚ جُؼ ْي٢، ٝض ٖٓ ضىجُٜٝح ػ٠ِ ٍٓ جُؼٌٛٞ ٝجُكٟحٌجش جُٓحذوس ُِؼٍٛ جُؼرح
ٗيٚ ض  ٓيرد أ حذوحً ضحٓحً ك٢ ٓٓأُس قط٤ٔس جُٔٞش، ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ جنطعكحضٜح جُى٤٘٣س ٝجُل٣ٌٍيس ٝجُٔؿطٔؼ٤يس، ٝجُ

 ٣ٗـَ ضل٤ٌٍ ج٥و٢ٓ ك٤ىػٞ ئ٠ُ جُطلٌٍ ك٤ٚ ٝجُطأَٓ. 
ؿى كٌٍز جُٔٞش ٗٝذحٍُؾٞع ئ٠ُ جُ روحش جُى٤٘٣س ك٢ جُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ ٌؿْ جنطعف ٍٓؾؼ٤حضٜح جُى٤٘٣س،      

ِيق قحٍٞز، ٝضؼ٢٘  ِيٚ، ٝضهط ٔيٞش ػٔ ٜيح جُ ػ٘ىْٛ َٝجٍ ق٤حز جإلٗٓحٕ، ٌُٖٝ ضهطِق جُ ٣ٍويس جُطي٢ ٣يطْٔ ذ
أ٣ٟحً ك٢ ٓٓأُس جُرؼع
()ٕ

ٔيٞش  ْي٤حهحش جُ ، ٖٝٓ يُي إٔ جُٔٞش ػ٘ىْٛ ٛٞ أٍٓ ػى٢ٓ، ٣ٝؿى جُىجٌْٕٞ ك٢ 

ًٛي ٜيح  ٛيٞ٘ جُٔهطِليس ضطيىجٍٝ ك٤ ٓيٖ جُ٘ ٌيٍز، ضؼِوحً ػ٘ى جإلٗٓحٕ جُؿح٢ِٛ ذحُك٤حز جُٔحو٣س، ٣ٝٞؾى ػىو   ٙ جُل
ٜٝٓ٘ح: جألٓػحٍ
()ٖ

ٝجألٖؼحٌ 
()ٗ

 ، ًوٍٞ ٠ٍكس ذٖ جُؼرى:

 
ٛيي ل٢ ٣ٝ  ّ ٌييٍج ُّ جُ ٔييٞش  ٣ؼطييح  أٌٟ جُ

 

ٗييييييييىو   *** ٕ  جُٔط ٍ  جُلييييييييحق ٓييييييييح ِيييييييس    ػو٤

  
ِييييس   ٤ُ ََّ ًيييي ٛييييحً  ٘ييييُجً ٗحه ٔييييحٍ ً  أٌٟ جُ

 
ٍُ ٣٘ليييييى   *** ُيييييىٛ ُّ ٝج ٙ  جأل٣يييييح ُ ٓيييييح ضييييي٘و ٝ 

  
ٓيييح أن يييأ  جُلطييي٠ ٔيييٞش  ٔيييٍى ئٕ جُ  ُؼ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

يييي٠ ٝغ٤٘ييييحُٙ ذح٤ُيييييى   *** ن  ٍْ ُٔ ٍ  جُ  ٞ ٌييييحُ   ُ
()٘

 

  

                                                                 
 6ص ـ، 1228أحمد محمد عبد الخالؽ، قمؽ المكت، عالـ المعرفة،  (1)
 ـ7115ىػ / 1717،  1انظر: عادؿ األلكسي، المكت كالعبقرية، دار الفكر العربي، ط (7)
-751صـ، 1288ق/1118،  1انظر: محمكد تكفيؽ أبك عمي، األمثاؿ العربية كالعصر الجاىمي، دار النفائس، ط (5)

717 
، 1يف اإلسالمية، طانظر: حسف أحمد عبدالحميد عبدالسالـ، المكت في الشعر الجاىمي، مطبعة الحس  (1)

 ـ1221ق/1111
 ، ديكاف طرفة بف العبد ،  العبد بف طرفة(3)
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ُيى٤ٗح     ٚيَ ذي٤ٖ ج ٛيٞ قِويس جُٞ ُي٤ّ ػيى٤ٓحً، ذيَ  ٜيٞ  ٤ُّٝ ًًُي ٓلّٜٞ جُٔٞش ك٢ ػٍٛ ٚىٌ جالْعّ، ك
  ْ يحُ  ٕ  ئ ُ ي٠  ػ  ٝ و   ٍ َّْ ضُي ْْ غُي ه ي٤ٌُ ُٓع  َّيُٚ  ْ٘يُٚ ك ا ٗ  ٓ   ٕ ٝ  ٍ ً ١ ض ل ي َّي ش  جُ ْٞ ي  ٔ َّٕ جُْ َْ ئ  ُ ز  ٝج٥نٍز، هحٍ ضؼح٠ُ: }ه جَُّٜٗي حو   ٝ ٤ْيد   ـ  جُْ

ٕ  { ) جُؿٔؼس ، آ٣س  ُِٞ  ٔ ْْ ض ْؼ ُ ح ًُ٘ط  ٔ ْ ذ  ٍ ك٢ جُ٘ٙ جُى٢٘٣ ك٢ ٚىٌ  8ك ٤ُ٘ ر ثٌُُ َ ًر٤ (، ٝضطٞجٌو ًِٔس جُٔٞش ذٌٗ

ٍٓز  ٖٙٔجإلْعّ، كوى جْطؼِٔص ًِٔس جُٔٞش ٝٓٗطوحضٜح ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ قٞج٢ُ 
()ٔ

. ٝؾحءش ك٢ جُكى٣ع 
ٍٓز  7ٗٗج٣ٍُٗق قٞج٢ُ 

()ٕ
، ٗح٤ٛي ػٖ جْطؼٔحُٜح ألؿٍجٜ أنٍٟ ًحُكع ػ٠ِ جُؿٜحو ٝؿ٤ٍٙ، ٝضىجُٜٝح 

 ك٢ جُه حذس ٝجُٗؼٍ ٝجُ٘ػٍ ٝؿ٤ٍٛح.
ٝجْطؼِٔص أ٣ٟحً ذٌػٍز ٓغ ظٌٜٞ جًُٔجٛد جإلْع٤ٓس ك٢ جُؼٍٛ جأل١ٞٓ، ٝك٢ ًٛٙ جُٔىز قحٍٝ ذؼْٟٜ    

ٚ جًُٔٛر٢، قط٠ ِٝٚص ػ٘ى ذؼْٟٜ ئ٠ُ قى جُطر٢٘: ًح ُهٞجٌؼ ٓػعً، كحُٔٞش ٤ٓ٣ ٍ كِٓلطٜح ذكٓد ضٞؾٜ
ْ ٛٞ جُى٣ٖ جُكو٤و٢ح َ ضؿىٙ حػ٘ىٛ ػ٤ِْٜ ذ
()ٖ

ًٔح ٛٞ ك٢ أْحْٚ ؿح٣س ٖٓ ؿح٣حضْٜ، ٣وٍٞ ػٍٔجٕ ذٖ ق حٕ  

 جُهحٌؾ٢:
ٕ  نحُوييييييٚ ٖيييييي٢ء  وٝ ٔييييييٞش   ُُ جُ يييييي  ال ٣ُْؼؿ 

 
 

 
 

 

***  َُ ٓيييييييييح ٗحُ ييييييييُٚ جألؾييييييييي ٕ  ئيج  ٔييييييييُٞش كييييييييح  ٝجُ

 
 

  
ٟيييييغ  ٔيييييٞش  ٓط ّ  جُ ٓييييياح ًيييييٍخ  أ   َ  ًٝايييييا

 

ٔييييٞش   *** ُِ َُ ِيييي ٔييييح ذؼااايييياىٙ ؾ ٔيييياُٞش ك٤ ، ٝجُ
()ٗ

 

  

   
ُيي٠  ٗيطًٍحضٚ جُىال٤ُيس ئ٤ُيٚ، ٣ٍؾيغ ئ ُيٚ ػيٖ ٓ ٓيٖ و٣يٞجٕ أذي٢ جُؼطح٤ٛيس، ٝػىٝ ٔيٞش كي٢ ًػ٤يٍ  كحنط٤يحٌ ُلي  جُ

ٓيٍ  ِي٠  ْيطؼٔحُٜح ػ ٓيٖ ضيىجُٜٝح، ٝج ٓيرس  ٓي٤س جٌُٔط ٓكٔٞالش جٌُِٔس جُى٤٘٣س ٝجُػوحك٤س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝأ٣ٟحً جُ٘ل
                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12صـ، 7111،  7شرح األعمـ الشنتمرم، تحقيؽ درية الخطيب كلطفي الصقاؿ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، ط
 682-681ص ف الكريـ، دار الحديث ، د.ط ، د.ت، انظر: محمد فؤاد عبدالباقي، المعجـ المفيرس أللفاظ القرآ (1)
، تحقيؽ محمد فؤاد عبدالباقي ، مكتبة بريؿ، د.ط،  الشريف الحديث أللفاظ المفهرس المعجمانظر: أ.م.فنسنؾ ،  (7)

 517إلى  787، ص6جـ، 1265
  11صإحساف عباس، شعر الخكارج، دار الثقافة ، د.ط ، د.ت،  (5)
 131نفسو، ص  (1)
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٘كٜح قًٍس قؿحؾ٤س وجنَ ٤ْحهحضٜح ج٤ُٛ٘س، ٝهٞز أًػٍ ٖٓ ه٣ٍ٘حضٜح جُعض٢ جُؼٌٛٞ ٝجُكٟحٌجش، ًٝٛج ٣ٔ
ج  ًٜي ْٓي ذ ٜيح ضط ٓيح ؾؼِ ٓيٖ جالنط٤يحٌ  ٛي٤د جألًريٍ  ٜيح جُ٘ ًيحٕ ُ ُي ضلٞهيص، ٝ ًُي ٣ٗطًٍٖ ٓؼٜح ك٢ قوَ وال٢ُـ 

 جُ٘ظحّ جُك٢ًٍ جُكؿحؾ٢.

 
ٖ ذحه٢ ًِٔحش جُىجتٍز جُىالُ      ٤س ًػ٤ٍز، ٝٓرػٞغس ك٢ ؿحُر٤س ٝجألوُس ػ٠ِ قًٍس جُٔٞش جُٔل٠ٍس ٝجُؼىٍٝ ػ

 جُوٛحتى، ًحُط٢ ٣وٍٞ ك٢ ٓ ِؼٜح:
      ُّ ال أ ٗ   ٝ  ٌّٖ ٞش  ال ؾ   ٔ ِ ُد جُ ٍِ      ٓح ٣ـ  ال ق   ٝ ٚحو   ٞش  أٌ   ٔ ٓح ٣ ىك غُ جُ

()ٔ
ٓيٖ     ٛي٤ىز  ٌيٕٞ جُو ق٤يع ضط

ٓي حٍٓجش، ُْٝ ٣ٓطهىّ أ٣ّ ٓٔذ٤طحً جْطهىّ ك٤ٜح ًِٔس جُٔٞش  ٖٔ ٗيطًٍحضٜح جُىال٤ُيس ئال  ٍز ٝجقيىز كوي١، ٓيٖ ٓ
 ٢ٛٝ )ج٤ُ٘ٔس( جًًٌُٔٞز ك٢ جُر٤ص جُؼحٍٖ. 

 ُٝٞ ُٗظٍ ئ٠ُ ه٤ٛىضٚ جُط٢ ٣وٍٞ ك٢ ٓ ِؼٜح:     
      ٙ ـًّ ياحٙ ٗ ق  ْٝ ٓيح أ ََّ ُاًز ػ٤ٕ                 ٣ح ُو٢ٓٞ ُِٔاٞش  جُٔااُٞش ًا

 ()ٕ
ْيطهىّ  ٗيحػٍ ج ، ٣ُِكي  إٔ جُ

ٖ يًٍ ج٤ُٗد ٍٓز ٝجقىز كو 7ًِٔس )جُٔٞش(  أذ٤حش، ًٝٛج  ١7، ٝٓؿٔٞع أذ٤حش جُو٤ٛىز ًِٜح ٍٓجش ك٢ ق٤
 ئغرحش ُوٞضٜح جُكؿحؾ٤س، ٝقًٍطٜح جُطأغ٣ٍ٤س جُٔطأض٤س ٖٓ جُٗك٘س جُطح٣ٌه٤س جُط٢ ضكِٜٔح ًٛٙ جٌُِٔس.

   ١ ًُي ِيىٌٝ جُكؿيحؾ٢ ج ْيرطٜح ُ ٔيس، ٝٓ٘ح ٝيُي ٣ٗؼٍى ذ٘ظٍز جُٗحػٍ جُؼ٤ٔوس ُِىالالش جُط٢ ضكِٜٔح ًٛٙ جٌُِ
ٌ جإله٘حع، ٝجُو َ ٝجألٗٓد ُٔػَ ًٛج جُٔوحّ ٣وّٞ ذىٝ ٌ جألٓػ ٚ ذحنط٤ح حُد جُٗؼ١ٍ ج١ًُ ٣ط ِد جإلٓطحع، ٝػ٘ح٣ط

ٓيؼ٠  ١ ٣ ًُي ُيٚ ػييٖ  ذييٚج ٓيحخ ج٥نييٍز، ٝػىٝ ِيي٠ ق ُيى٤ٗح ػ ٘ييس ج ٜيٞ ٝجُطٔطيغ ذ٣ُ ِييس ٝجُِ ٓيح٠ جُـل ْييكد ذ ُي٠  ئ
 جُٔٗطًٍحش جُىال٤ُس جألنٍٟ جُط٢ ال ضكَٔ ًٛج جُ٘ٓن جالْطؼٔح٢ُ ٝجُطح٣ٌه٢.

 نحضٔس:

َ ك٢        ٍ جٌُٖٔٔ جُلَٛ ذ٤ٖ ٌَٖ جُؼَٔ جألوذ٢ ٟٝٓٔٞٗٚ، ٝال ٣ٌٖٔ ٗٛ ٚ ٖٓ ؿ٤ -نحضٔس جُركع ئ٠ُ أٗ

 َّْ ٝػ٠ِ ًٛج وٌجْس جُه حخ جُٗؼ١ٍ ٓ٘لٛعً ػٖ ٓوحٚىٙ جُكؿحؾ٤س، ٝؿح٣حضٚ جُطأغ٣ٍ٤س ٝجُطٞج٤ِٚس،  -ٖٓ غ 
ٗيؼٍكحُكؿيس  ِيي٠ ٓويىٓحش  كيي٢ جُ ٔييى ػ ٘ييحً ٌجؾكييحً ٓوريٞالًـ ئي ضؼط ٜييح إٔ ضل٤يى ظ ٗييط٠ٍ ك٤ ٚييٌٞ ال ٣ ئ٣ٜح٤ٓييس، ٝ

ٜييح،  ٓي٤س، ك٤طيأغٍ ذ ٗييحػٍ جُٔهح٠يد جُ٘ل ٗيحػٍـ ذـ٤يس جُطيأغ٤ٍ كي٢ ٓ ٜييح جُ خ، ٣ٞظل ًٌي ٛيىم ٝجُ ٘يحٝخ ذي٤ٖ جُ ضط
ٚي٘حػس  ٔيى  ٓيٖ جُكؿيؽ ضُؼط ُي١ٔ٘  ج ج ًٛي ٚيكطٜح، ٝٝكين  ٔيحً ك٣ٌٍيحً ذؼيىّ  ٌيٕٞ ػحُ ٣ٝٓطؿ٤د ُٟٜٔٔٞٗح، ٝهى ٣

 جُٗؼٍ.
وحتٔس ػ٠ِ ج٤ُو٤٘٤حش، ٝجُو٤حْحش جُرٍٛح٤ٗس، كحألوُس ذ٘حء جُٗؼٍ ػ٠ِ جٍُٔضٌُجش جُرٍٛح٤ٗس جُ ًٔح ال ٣ؼ٢٘ جٕ  

٘ي٠  ٘ي٠ جُٔؼ ُي٠ ٓؼ ٘ي٠ ئ ٓيٖ جُٔؼ ُيي ذحالٗطويحٍ  ِي٠ هيٍٞ آنيٍ، ٝي ُي٤عً ػ جُٗؼ٣ٍس ضوق ػحوز ػ٘ى ؾؼيَ جُويٍٞ و

ًيَ  ٟي٤حكس، ٝؾؼيَ  ٓيٖ جُ ذطؼر٤ٍ ػرى جُوحٍٛ جُؿٍؾح٢ٗ، ٓػَ جالٗطوحٍ ٖٓ ًػٍز جٍُٓحو ئ٠ُ ًػيٍز جُويٍٟ ٝق
٘يحع، ػعهس ٓحو٣س و٤ُعً ػِ ٛي٤َ جإله ٘يحً كي٢ ضك ٛيٍجً ٤ٌٓ ٠ ٚلس ٓؼ٤٘س، ًٝٛج ال ٣ط٘حك٠ ٓغ ؾؼَ جُؼح٠لس ػ٘

ٌيييٖ ذيييحُؼٞج٠ق ْييطىالٍ ٓٔ ٟييي٤حش جُٔؼؿ٤ٔيييسكحال ٚيييىٙ جُطأغ٣ٍ٤يييس،  ، ٝذحُٔوط ٗيييحػٍ كييي٢ ٓوح ٜيييح جُ جُطييي٢ ٣ٞظل
 ٝجإله٘حػ٤س، ٝجإلٓطحػ٤س.

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                 
 188كاف، ص الدي (1)
 113-111نفسو، ص (7)
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 جُٔٛحوٌ ٝجٍُٔجؾغ:

 و.ش ئقٓحٕ ػرحِ، ٖؼٍ جُهٞجٌؼ، وجٌ جُػوحكس ، و.٠ ،
 ّٖٕٓٓٛا / ٕٕٗٔ،  ٔػحوٍ جأل٢ُْٞ، جُٔٞش ٝجُؼرو٣ٍس، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢، ٠

 988ّٔٙ/8ٓٗٔ،  ٔٓكٔٞو ضٞك٤ن أذٞ ػ٢ِ، جألٓػحٍ جُؼٍذ٤س ٝجُؼٍٛ جُؿح٢ِٛ، وجٌ جُ٘لحتّ، ٠
 ّ.9ٙ٘ٔأذٞ جُؼطح٤ٛس أٖؼحٌٙ ٝأنرحٌٙ ، ضكو٤ن: و ١ٌٍٖ ك٤َٛ ،ٓ رؼس ؾحٓؼس وٓٗن ، 

ْيع٤ٓس، ٠قٖٓ أقٔى ػرىجُك٤ٔيى ػرىج ٓي٤ٖ جإل ٗيؼٍ جُؿيح٢ِٛ، ٓ رؼيس جُك ٔيٞش كي٢ جُ ٓيعّ، جُ ُٔ ،
ٔٗٔٔ/ٙٔ99ّٔ 

ٗي٘ط١ٍٔ، ضكو٤ين٠ٍكس ذٖ جُؼرى ،  ِْي جُ ٖيٍـ جألػ و٣ٌيس جُه ٤يد ُٝ لي٢  :و٣ٞجٕ ٠ٍكيس ذيٖ جُؼريى 
 ّٕٓٓٓ،  ٕجُٛوحٍ، جُٔإْٓس جُؼٍذ٤س ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ، ٠

 ٣ٌٍُْ، وجٌ جُكى٣ع ، و.٠ ، و.شٓكٔى كإجو ػرىجُرحه٢، جُٔؼؿْ جُٔلٍِٜ ألُلحظ جُوٍإٓ ج
ٗي٣ٍق ، ضكو٤ين ٜيٍِ ألُليحظ جُكيى٣ع جُ ٔيى كيإجو ػريىجُرحه٢ ، ٌٓطريس  :أ.١.ك٘ٓ٘ي ، جُٔؼؿْ جُٔل ٓك

 9ّٖٙٔذ٣ٍَ، و.٠، 
ػرىهللا ػرىجٍُقٖٔ أقٔى ذحٗو٤د، جُرعؿس ٝجألغٍ جُ٘ل٢ٓ وٌجْس ك٢ ضٍجظ ػرى جُويحٍٛ جُؿٍؾيح٢ٗ، 

 .جُوٍٟ ، ٤ًِس جُِـس جُؼٍذ٤س ٝآوجذٜحٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ ؿ٤ٍ ٌٓ٘ٗٞز ، ؾحٓؼس أّ 
 ّ.ٖٕٔٓ،  ٔٓكٔى ٖحو١، ٍٖـ أٍْجٌ جُرعؿس، وجٌ ج٤ُو٤ٖ ، ٠

، جذٖ ؾ٢٘ ،  ٍُ ْٓ ُيٚ ٍٗـجُجُل  ٘يحذ٤غ،  :جٌُر٤ٍ ػ٠ِ و٣ٞجٕ جُٔط٘ري٢، قوويٚ ٝهيىّ  ٞيح ٌؾيد، وجٌ ج٤ُ ٌ
٠ٔ ،ّٕٓٓٗ 

 99ّٓٔ، ٢ٔ، ٠ٓكٔى ج٢ُُٞ، جٌُٛٞز ك٢ جُه حخ جُرعؿ٢ ٝجُ٘وى١، جًٍُُٔ جُػوحك٢ جُؼٍذ

ٞ ضٔحّ ،   ـ جُه ٤د جُطر١ُ٣ٍ، هىّ ُٚ ٝٝٞغ كٜحٌْٚ أذ٢ ضٔحّ و٣ٞجٕأذ ٌجؾ٢ جألٍْٔ، وجٌ  :، ٍٖ
 ّ.99ٗٔٙ/ٗٔٗٔ، ٕجٌُطحخ جُؼٍذ٢، ٠

ٔيييى جُطييٞٗؿ٢، وجٌ جٌُطيييحخ جُؼٍذييي٢، ٠جُركطيي١ٍ ،  ِييين ػ٤ِييٚ ٓك ٖيييٍقٚ ٝػ ، ٔو٣يييٞجٕ جُركطيي١ٍ، 
ٔٗٔٗ/ٙٔ99ّٗ 

ٔيى٢ٗ، ٠ :هٍأٙ ٝػِن ػ٤ِيٚ ػرى جُوحٍٛ جُؿٍؾح٢ٗ، أٍْجٌ جُرعؿس، ٖيحًٍ، وجٌ جُ ٔيى  ٔيٞو ٓك ، ٔٓك
ٕٔٗٔ/ٙٔ99ٔ.ّ 

 ٓٛ ل٠ ٗحٚق، وٌجْس جألوخ جُؼٍذ٢، جُىجٌ جُو٤ٓٞس ُِ رحػس ٝجٍُ٘ٗ، و.٠ ، و.ش 
ٚيٍٞ، ضكو٤يين ِْي جأل ٓيٖ ػ ٛييل٠  ُي٢، جُٔٓط ٔيى جُـُج ٔيى ذييٖ ٓك ٓيى ٓك ٔيُز ٤َٛيٍ قييحك ،  :أذيٞ قح ق

 ًٍٖس جُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز ُِ رحػس، و.٠ ، و.ش
 ػرى جٍَُجم ػل٤ل٢ :٢ ذٖ ٓكٔى ج٥ٓى١، جإلقٌحّ ك٢ أٍٚٞ جألقٌحّ، ضكو٤نػِ

ِيس، ٠ ٌي٣ٍْ، وجٌ وؾ ْيِٞخ جُويٍإٓ جُ ّ 8ٕٓٓ، ٔأٖٞجم جُ٘ؿحٌ، جالهطٟحء: والالضٚ ٝض ر٤وحضٚ كي٢ أ
 ٛا9ٕٗٔ/
ٗي١ٍ، ضكو٤ين  ٛيَ ُُِٓه ٖيٍـ جُٔل ٚي٢ِ،   :ٓٞكن جُى٣ٖ أذٞ جُروحء ٣ؼ٤ٕ ذٖ ػ٢ِ ذٖ ٣ؼ٤ٕ جُٔٞ

 ّٕٔٓٓٙ/ٕٕٗٔ، ٔ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ٠ئ٤َٓ ذى٣غ ٣ؼوٞخ
ؾعٍ جُى٣ٖ ٓكٔى ذٖ ػرى جٍُقٖٔ جُٗحكؼ٢ جُىٓٗو٢ جُٔؼٍٝف ذحُه ٤د جُو٢٘٣ُٝ، جُطِه٤ٙ ك٢ 

 9ّٕٓٓٙ/ٖٓٗٔ، ٕػرى جُك٤ٔى ٛ٘ىج١ٝ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ٠ :ػِّٞ جُرعؿس، ضكو٤ن
ػريى جُك٤ٔيى  :ؼِّٞ، ضكو٤ينْؼى جُى٣ٖ ٓٓؼٞو ذٖ ػٍٔ جُطلطحَج٢ٗ، جُٔ ٍٞ ٍٖـ ضِه٤ٙ ٓلطحـ جُ 

 7ّٕٓٓٙ/8ٕٗٔ، ٕٛ٘ىج١ٝ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ٠
ٓكٔى ذًٍحش، جُرعؿس جُؼٍذ٤س ك٢ ٞٞء جألِْٞذ٤س ٝٗظ٣ٍس ج٤ُٓحم، وجٌ ٝجتَ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞيغ ،  

٠ٔ  ،ٕٖٓٓ ّ 
 .ّٕٕٔٓ،  ٖجُِٓحٕ ٝج٤ُُٔجٕ، جًٍُُٔ جُػوحك٢ جُؼٍذ٢، ٠٠ٚ ػرى جٍُقٖٔ، 
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ِيين ػ٤ِيٚػريى جُوييحٍٛ جُؿٍؾييح٢ٗ، و  ٔييى٢ٗ ، ٠ :التيَ جإلػؿييحَ، هييٍأٙ ٝػ ٖييحًٍ، وجٌ جُ ٔييٞو  ،  ٖٓك
 99ّٕٔٛا/ ٖٔٗٔ

ٓيؽ  ٔيسح ،  ٛيٍٞ حٓكٌ ِيس ك ٘يى ػريى جُويحٍٛ، ٓؿ ،  7ػُ جُى٣ٖ ئْٔحػ٤َ، هٍجءز ك٢ ٓؼ٠٘ جُٔؼ٠٘ ػ

 987ّٔ،  ٖجُؼىو
ٖي٤ٚ  ٞيغ قٞج هللا  ػريى :ػرى جُؼ٣ُُ جُرهح١ٌ، ًٗق جألٍْجٌ ػٖ أٍٚٞ كهٍ جألِْْ جُريُو١ٝ، ٝ

 997ّٔٙ/8ٔٗٔ، ٔٞو ٓكٔى ػٍٔ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ٠ٓكٔ
ِيّٞ، ضكو٤ين  ٘يحٕ ،  :ٓكٔى ػ٢ِ جُطٜح٢ٗٝ، ًٗحف جٚ عقحش جُلٕ٘ٞ ٝجُؼ ِي٢ وقيٍٝؼ، ٌٓطريس ُر ػ

٠ٔ  ،ٔ99ٙ .ّ 
ُيي،   ِي٠ أُل٤يس جذيٖ ٓح ٖيٍـ جذيٖ ػو٤يَ ػ ٛي١ٍ،  ٔيىج٢ٗ جُٔ ِي٢ جُٜ ذٜحء جُى٣ٖ ػرىهللا ذٖ ػو٤َ جُؼو٤

 99ّ٘ٔٛا/ُ٘ٔٗٔك٤ٔى، جٌُٔطرس جُؼ٣ٍٛس ٓك٢٤ جُى٣ٖ ػرىجٓكٔى  :ضكو٤ن
ٔيس ٔيحٕ، ضٍؾ ُي٠ ؿٞك ْيطٖ ئ ٓيٖ أٝ ٗيٍ  :ك٤ِ٤د ذع٤ٗٗٚ ، جُطىج٤ُٝس  ٖيس ، وجٌ جُكيٞجٌ ُِ٘ ٚيحذٍ جُكرح

 7ّٕٓٓ،  ٔٝجُط٣َٞغ ، ٠
ْييِٞذ٤س، وجٌ جُلييحٌجذ٢، ٠ ٛييٚ جأل ٛيْي نٛحت ٓييٖ نييعٍ أ ٚييُٞس، جُكؿييحؼ كيي٢ جُوييٍإٓ  ، ٔػرييى هللا 

ّٕٓٓٔ 
ٛيحٌٕٝ، ٌٓطريس جُريحذ٢ جُكِري٢،  :حق ، جُك٤ٞجٕ، ضكو٤نأذٞ ػػٔحٕ ػٍٔٝ ذٖ ذكٍ جُؿ  ٓيعّ  ػرى جُ

 ّٖ، ؼ9ٙ٘ٔٙ/8ٖ٘ٔ، ٠ٕ
ًييُ جُػوييحك٢ جُؼٍذيي٢ ، ٠  ٘ييح٘، جٍُٔ ْييطٍجض٤ؿ٤س جُط ٗييؼ١ٍ ج ٔييى ٓلطييحـ، ضك٤ِييَ جُه ييحخ جُ ،  ٗٓك

ٕٓٓ٘ ّ 

ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔإُل٤ٖ، جُكؿحؼ ٓلٜٞٓٚ ٝٓؿحالضٚ )وٌجْس ٗظ٣ٍس ٝض ر٤و٤س ك٢ جُرعؿس جُؿى٣يىز(،  
 ّٕٓٔٓ، ٔقحك  ئْٔحػ٢ِ٤ ػ١ِٞ، ػحُْ جٌُطد جُكى٣ع، ٠ :ٔٓس أؾُجء، ئٍٖجف ٝضوى٣ْن

ْ ذِوحْْ، ِٝٚس جُٔؼؿْ ذ٤ٖ جُرعؿس ٝضك٤َِ جُه حخ، ٓؿِس جُه حخ حٓكٌٔسح، جُؼىو   ،  8ئذٍج٤ٛ
 ّٕٔٔٓ/ئذ٣ٍَ/ٔ

ٔيى ذيٖ ق٘ريَأقٔى ذٖ ق٘ريَ ،  ٓيحّ أق ٓي٘ى جإل ْيحُس : ، ضكو٤ين ٓ ٓيس جٍُ ٗيحؤ٠ٝ ٝآنيٍٕٝ، ٓإْ ، جألٌ
 و.٠، و.ش 

قح٤ٖس ْٔحقس ج٤ُٗم ػرىجُؼ٣ُُ ذٖ ػرى هللا ذٖ ذحَ ػ٠ِ ذِٞؽ جٍُٔجّ ٖٓ أوُس ػرىجُؼ٣ُُ ذٖ ذحَ ، 
 ّٕٗٓٓٛاا / ٕ٘ٗٔ،  ٕجألقٌحّ، وجٌ جالٓط٤حَ، ٠

ـيس، ضكو٤ين ٌيٍ ُِ رحػيس  :أقٔى ذٖ كحٌِ ذٖ ٣ًٍَح، ٓؼؿْ ٓويح٤٣ّ جُِ ٛيحٌٕٝ، وجٌ جُل ٓيعّ  ػريى جُ
 ٝجٍُ٘ٗ، و.٠، و.ش

ٚييلٜح٢ٗ، ٓلييٍوجش أُلييحظ جُوييٍإٓ، ضكو٤يينجٍُجؿيد ج ُييىجٌ  :أل ِيْي ٝج ٚييلٞجٕ ػييىٗحٕ وجٝٝو١، وجٌ جُو
 9ّٕٓٓٙ/ٖٓٗٔ، ٗجُٗح٤ٓس، ٠

ُي٠ ئ٣ ٤و٤يح   ٓيٖ ضو٤٘يحش جُؿيىٍ ئ ٟيح٣ح ٝجُطكيٞالش ) ػ٢ِ جُٗرؼحٕ، ذكٞظ كي٢ جُرعؿيس جُؿى٣يىز: جُو

 ّ ٕٕٔٓٙ/ٖٖٗٔ،  ٔجالنطعف(، ٌٓطرس جُٔط٘ر٢ ، ٠
 998ّٔجُٔٞش، ػحُْ جُٔؼٍكس،  أقٔى ٓكٔى ػرى جُهحُن، هِن
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Summary 

        The research of Al-Muqtada Al-Muajami and his pilgrimage role in Abi 
Al-Atahia’s poetry seeks to identify the Al-Muqtada Al-Mu’ajami approach, and 

the related role of Hajjaji in the poetry of Abu Al-Atiyah. Where the idea of 
research revolves around revealing the requirements for the Hajj pilgrimage, 

And measure this procedure in the suggestive style, and activate the role of 
pilgrimage necessity in the product of Abi Al-Atahia poetic in the fact that 

pilgrims in Arabic poetry combine the enjoyment and conviction dimensions 
through the imaginative nature of poetry, As the research revealed the pilgrim 

role of the lexical requirement in the poetry of Abi Al-Atahia, and clarified his 
role in influencing, persuading and enjoying. 
 

 SO In the wake of these motives, the stylistic characteristics of the Abi Al-
Atahia Hajjaji lexicon are revealed by observing the words that are hesitant in 

the office, especially those that have contextual, constructive, and litigation 
standards that are compatible with the Hajjji speech. 

 
 the word was treated pilgrimically by searching for its lexical 

requirement , The treatment escalates until it reaches the recall of the 
deliberative dimension of the word usage over its semantic history, which is 

charged with cultural variables. , Intellectual and nodal, all of this  happens in 
light of the context of the text, Only context can give a single word its specific 

connotation. One of the first notes on the Abu Atiyah glossary is its reliance on 
the religious word, Because his poetry - in what the researcher sees - aims at 
wisdom and asceticism from an Islamic perspective, the poetic terms derive their 

pilgrim movement from the religious word, and this gives his poetic dictionary 
an additional persuasive force. In the end, it is not possible to study poetic 

discourse separately from its pilgrimage intentions and clarify the different 
poetic meanings. So this research came and singled out the lexical requirement 

for study and a course in Abi Al-Atahia's poetry. 
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