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 كميت الخماد غىذ الؽاغش غبذ الشخيم غبذ اللادسي ؤلالىسي:

 كفيذة هذي اللشآن همىرحا

 

 مذهاـش الذًً ببشاهيم ؤخ د/

اوالًت ظُٛاوا، الجامٗت الاجداصًت،  ، جي. ؤؽ. حي،ؤؾخاط  هُجحًر

 اإلالذمت

ترقى بترقي ؤلاوؿان ٖلما  خجضص بخجضص خاظاث اإلاجخم٘، ٍو بن الكٗغ الٗغبي ًخُىع بخُىع خُاة ؤلاوؿان، ٍو
لؿٟت. ٞالكٗغ الٗغبي الىُجحري قاع٥ ٚحٍر مً ؤقٗاع ألامم ألازغي في جُىع وججضص. ومً ْ ٨غة ٞو اَغة ٞو

ت بياٞت بلى الٛغى ألاؾاسخي الظي ٢غى ألظله.  ِىه بالٓىاَغ اللٍٛى الخجضص في الكٗغ الٗغبي الىُجحري َى جٍؼ
عؤًىا الكٗغاء ًملاون ٢هاثضَم مً البِذ ألاو٫ بلى آزغ ال٣هُضة بالتراصٝ واإلاكتر٥ اللٟٓي وألايضاص 

ا مما ًجٗل َظٍ ال٣هاثض هها ؤصبُا لٍٛى حَر ا. وإلاا لهظٍ الٓاَغة مً ألاَمُت مً اإلاجا٫ والخًاص واإلاشلض ٚو
اللٛىي ٢ام الباخض بضعاؾت بخضي َظٍ ال٣هاثض للكاٖغ ٖبض الغخُم ٖبض ال٣اصع ؤلالىعي الظي ظٗل في ٧ل 

 بِذ مً ؤبُاث ٢هُضة له بال٩لماث اإلاخًاصة. 

 مفهىم الخماد:

ى ٨ٖـ الصخيء ٗجي ٦ظل٪ اإلاسال٠ و  (.1)الخًاص ٧لمت مإزىطة مً يض، َو  (2)اإلاىافي واإلاشل والىٓحر وال٠٨ءَو
وفي الانُالح ٌٗجي الصخيء ؤو ال٩لمت ويضَا،  (.3)واإلاخًاصان َما الكِئان ال ًجىػ اظخماٖهما في و٢ذ واخض

، وؤوـ  ووخكت، وبًجاػ وبَالت ا.  (،4)٧اللُل والجهاع، وال٣ُام والجلىؽ، وآٞت وصخت، وؤمً وزٝى حَر ٚو
٨ؿها: ق٪، وعٍبت،  ومً ألالٟاّ اإلاخًاصة ما ًم٨ً ؤن ٩ًىن له ؤ٦ثر مً مًاص، ٩٦لمت "٣ًحن" مشال، ٖو

ت ً، ومٍغ ٞةن وظىص ال٩لمت ويضَا في الجملت َى ما ؾمي َبا٢ا في الٗٝغ البالغي. والُبا١ ؤو  (.5)ْو
م ع٢ىص" (،6)اإلاُاب٣ت َى " الجم٘ بحن اإلاخًاصًً في الجملت"  (.7)هدى ٢ىله حٗالى:" وجدؿبهم ؤ٣ًاْا َو

بحن الخًاص  وبحن الُبا١ ٨ًمً في ؤن الخًاص ال ٩ًىن بال بىظىص ٧لمخحن اإلاخًاصجحن، ٖىضما ٩ًىن  والٗال٢ت
الُبا١ في ال٩لمخحن اإلاخًاصجحن اإلاباقغة ؤو بإصاة الؿلب. وألاو٫ في الٗٝغ البالغي َى ما ٌؿمی بالُبا١ 

ت، وهي صاللت ال٩لمت ؤلاًجابي وآلازغ َى الُبا١ الؿلبي. و٢ض جُل٤ الخًاص ٖلى ْاَغة مً الٓى  اَغ اللٍٛى
ؿٗـ الضا٫ ٖلى ؤلا٢با٫  (.8)الىاخضة ٖلى اإلاٗىُحن اإلاخًاصًحن مشل "وعاء" الضا٫ ٖلى ألامام والسل٠، ٖو

                                                           

 .باب الداؿ فصل الضادـ، ٜٜٚٔ، حتقيق رلموع من الباحثُت، دار ادلعارؼ، القاىرة، لساف العرب . اإلفريقي، ابن منظور ،  ٔ
 .ـ، مادة )ض د د(ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ، طبعة خاصة بوزارة الًتبية  كالتعليم، ادلعجم الوجيز. رلمع اللغة العربية بالقاىرة،  ٕ
 .ىػ مادة )ض د د(ٖٙٙٔلبناف،  –، دار الفكر، بَتكت ادلقاييس ُب اللغة. ابن فارس، أبو احلسن أمحد بن زكريا ،  ٖ
 .ٖ٘ٔـ: ٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔ، مؤسسة علـو القرآف، بَتكت لبناف، ٔ، طقطوؼ لغويةلفتاح، . ادلصرم، عبد ا ٗ
 . ادلرجع نفسو، كالصفحة نفسها. ٘
 .ٕٛٛـ،  ص: ٜٜٛٔق/ٕ٘ٗٔ، مؤسسة ادلختار، القاىرة، ٕ، طاإليضاح ُب علـو البالغة. القزكيٍت، زلمد بن عبد الرمحن،  ٙ
 ٛٔ. سورة الكهف: ٚ
  .ٖٛٛ، ص: ٔـ، جٜٜٗٔ، حتقيق زلمد أمحد جاد موىل، دار الفكر بَتكت، ادلزىر ُب علـو اللغة كأنواعهان جالؿ الدين،  . السيوطي،  عبد الرمح ٛ
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ًّ الضا٫ ٖلى الك٪ وال٣ُحن وعؤي الباخض ؤَال١ انُالح الخًاص ٖلى ألاو٫ وبَال١  (.1)وؤلابضاع، والٓ
اص بطن َى وظىص ال٩لمخحن اإلاخًاصجحن في الجملت ؤو بِذ قٗغ، مشل ألايضاص ٖلى آلازغ للٟغ١ بُجهما. والخً

ا. وألايضاص َى ال٩لمت الىاخضة الضالت ٖلى اإلاٗىُحن  حَر اللُل والجهاع، والظَاب والغظٕى وألا٧ل والكغب ٚو
ا. حَر ؿٗـ والًٓ ٚو  اإلاخًاصًً، مشل وعاء ٖو

 هبزة جاسيخيت غً ألاظخار غبذ الشخيم غبذ اللادس ؤلالىسي

م ٧ ان ألاؾخاط ٖبض الغخُم ٖبض ال٣اصع مً مىالُض بلىعن، ولض في آوازغ الؿبُٗيُاث. جم له ٢غاءة ال٣غآن ال٨ٍغ
ِجي بلىعن في مغخلت مب٨غة مً خُاجه. وفي ؾىت 

َ
٦

َ
ْي ؤ

َ
ُبى ِبَؾل ًِ

َ
م خهل 1997ٖلى ًض الكُش مدمض ٚؼالي بمام ؤ

اَم بلى 
َ
ضاصًت بمضعؾت بدغ الٗلىم، َؾ٩ ت ب٩لُت قمـ الضًً للضعاؾاث الٗغبُت ٖلى الكهاصة ؤلٖا عن، والشاهٍى

 (،2)م خهل ٖلى قهاصة اللِؿاوـ بالجامٗت ؤلاؾالمُت بالىُجغ2007م، وفي ٖام 2000وؤلاؾالمُت ٖام 
لى قهاصة اإلااظؿخحر بجامٗت بلىعن ٖام  ى مضعؽ 2013ٖو ى خالُا َالب الض٦خىعاٍ بالجامٗت هٟؿها. َو م، َو

 
َ
ت بلىعن، بلى الى٢ذ ألاصب والى٣ض بمضعؾت ال٨ َبِري بةلىعن، واللٛت الٗغبُت بمضعؾت مخي الضًً الشاهٍى

 (.3)الخايغ

 غشك اللفيذة:

ــــّؼ مـــــً َــــــاب بـظا ال٣غآن  ط٫ّ الـــــــظي ًضٖـــــــى بلى الُـُٛان  *  ٖو

 ــسٌٟ طا الكُـُانٌؿــــٗـــــض مــــــً ًخــلـٍى زـــــــم ًــــغج٣ـي  *  بىــــــــىعٍ ًــــ

 مٗــــجـــؼة زـــالـــــضة لِؿــــــذ جــــغي  *  ٞـــــاهُـــــــت بــــــد٨مــــــت الــــــغخمـــــــان

ـــان  ُٞـــــه جٟانُل ل٣ـــــىم ٢ـــض  مًـــىا  *  و٦ـــــل مــــً ًــــإجـــــي بـــــال بهخـ

ُانحهــــــضي بلـى الغقـــــض ٞأمىــــــ  ىا بــــه  *  جىـــــجىا مــــــً الػي م٘ ألٖا

 ؤعجؼ ٖــــــً بجُاهه البكـــــــغ وال الـ  *  ـجـــــاّن بمـــــا ٞــــــُه مـــــــً الخبـــــُان

ــــت  *  مــــــً بٗـــــض٦م، زـــظٍو باإلًمان
ّ
 ُٞـــــه َـــــضي مـــً ٢بــــل٨ـــم ومـل

 ـي مــــــً الؿ٣ـــــم بهـا  *  ًــــبــــــغؤ ٖبـــــــض مــً وبـا ألاػمــــــــانآًاجــــه حكٟــــ

ــــــــى ٖلــــــــى ؤلاج٣ـــان  ٞــــاػ ومـــــا زــاب الـــــظي ٣ًـــــغئٍ  *  مــــجّىصا َو

غوي ُٞه مً  * ًٓمــــــــي وال ججخـــض مً ههغاوي ٗمي ٍو ٌُ  ًبهغ مً 

 ٍع نـــــــــــاص٢ت جىــــــــــــــــجُىـــــــــــــا *  مـــــــــً ٢هــــــــــــت ٦ـــــــــــاطبت بزىاهـيؤزـــــــــبا

٤ ُٞه َضي الهاصي  * لُـــــــــــــ بـــــــــــــه يـــــــاللت الكُُان  َـــــظا َـــــــٍغ

 ـــــــاع وجبكــــــــــحر بلـــــــــى البكــــــــغانعقـــــــــــض وجــــــــىظُه وبهظاع مــً الىـ  * ـى

ــــــــان  لُٗلــــــم الٗـــــــــــالم والجاَــــــــل بــــــالـ  * ـأي بمـــــا ُٞــــــها مــــــً البــــــــَغ

 ـــــً ًــــإؽ ومـــــً ؤَـــــىانُٞـــــــــه عظـــــــــــــــــا وال ًمـــــــــــل ٢ـــــــــــغبه  * جإمـــــً م

ـــــــغ٢ـــــــان  جدُـــــى بٟســــــــــغ وجمـــــــــــىث بالشـــىا  * وجــــــضزـــــل الجىــــــــت بــــــالــٟـ

 ًــــا عّب بــــــــاآلي اههغ ؤلاؾالما   * وؤزظ٫ الكــــــغ٥ م٘ الُـــــــُٛان

 ما بي بلى آلاباصي * ؤعظى عيا ال سسِ مـً عخماويو٦ــــــً عخُـــــــــــ

                                                           

 .ٖٙٔ. ادلصرم عبد الفتاح، ادلرجع السابق، ص:  ٔ
 .ٜٗـ، ص: ٕٗٔٓىػ/ٖ٘ٗٔ، مطبعة جامعة كالية كواراه، ٔ، طحصاد ادلأدبة. جامعة كالية كواراه،  ٕ
 ـ.ٕٙٔٓ/ٚ/ُٕٓب بيتو يـو األربعاء ادلوافق:  الشاعر عبد الرحيم عبد القادر اإللورم الشخصية مع . ادلقابلة ٖ



 

 

      __________________________________________6102    – الثامًػاـمت : اإلاجلذ مجلت ال 065

___________________________ 

125 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ـم ؤبضا  * ٖلـــــــــى عؾــــــى٫ العجم والٗضهان
ّ
 نــــــــــّل صوامــــــــــا زــــــــــّم ؾل

 مدمــــــــــض وآلا٫ والصخـــب ومً  * جالَـــــــُم ٞــــــي الىظـــــض والغيـــىان

 الخدلُل اللٛىي لل٣هُضة:

ِجي ؤلىعن،  ٢ُلذ
َ
٦

َ
ْي ؤ

َ
م التي ٣ٖضث بؿاخت ال٨خاب، خاعة ِبَؾل َظٍ ال٣هُضة بمىاؾت خٟلت زخام ال٣غآن ال٨ٍغ

لت في خُاة ال٣غاء، وما لل٣غاء مً ؤظغ ٦بحر 2015ٖام  م مً الٟىاثض الجٍؼ م. وهي جًمىذ ما في ال٣غآن ال٨ٍغ
ل٣هُضة مً ال٩لماث اإلاخًاصة في ظمُ٘ وجُهحر الىٟىؽ ؤزىاء ال٣غاءة وبٗضَا. والخٔ الباخض ما في َظٍ ا

ت وجٟى٢ه في ؤلابضإ الكٗغي.   ؤبُاتها مما ؤبغػ شسهُت الكاٖغ الكٍٗغ

 اؾتهل الكاٖغ ال٣هُضة ب٣ىله:

ــــّؼ مـــــً َــــــاب بـظا ال٣غآن  ط٫ّ الـــــــظي ًضٖـــــــى بلى الُـُٛان  *  ٖو

. وط٫ّ ٞالن ؤي  اؾخسضمذ ال٩لمخان اإلاخًاصجحن في َظا البِذ، َو ما "ط٫ّ" في نضع البِذ و"ّٖؼ" في عجٍؼ
ان ؼ ٞالن ؤي ٢ىي وبغت مً الظ٫ (.1)ي٠ٗ َو ٞةن  الّٗؼ يض الظ٫ وال٨ٗـ الصخُذ. اؾخسضم  (.2)ٖو

الكاٖغ "الظ٫" لُدُِ اإلاٟؿض والضاعي بلى الُُٛان ٖلما بإن ٖا٢بخه زؿاعة وبطال٫ في َظٍ الضهُا وفي 
ٞٗلخه ال٣بُدت. واؾخسضم "الٗؼ" حصجُٗا ل٣اعت ال٣غآن ختی ًىانل َظٍ الهيُٗت آلازغة، لٗله ًتراظ٘ ًٖ 

ال.  الجمُلت إلاا ؾِىاله في صهُاٍ وؤزغاٍ مً ٖؼ وقٝغ مً ٖىض عّبه ظل ٖو

 ٌؿــــٗـــــض مــــــً ًخــلـٍى زـــــــم ًــــغج٣ي  *  بىــــــــىعٍ ًــــــسٌٟ طا الكُـُان

"ًسٌٟ" في عجٍؼ ٞٗالن مخًاصان. ًغج٣ى مً عقي ٞالن في الؿلم ؤي نٗض. "ًغج٣ي" في نضع البِذ يض 
ؤي لهٗىص٥. وج٣ى٫ الٗغب: اع١ ٖلى ْلٗ٪" ؤي  (3)ومىه  ٢ىله حٗالى:" ؤو جغقى في الؿماء ولً هامً لغ٢ُ٪"

سٟٔ مً زٌٟ الصخيء ؤي خُه بٗض ٖلى (.4)انٗض ب٣ضع ما ج٤ُُ ٘، ٦ما في ٢ىله  (.5)ٍو ٞالسٌٟ يض الٞغ
ٞةهما ٌؿخسضم السٟٔ يضا للغقي إلاا في الغقي مً مٗجی الاعجٟإ، وطل٪ ؤن مً عقي  (6):" زاًٞت عاٞٗت"حٗالى

م٨ً بَال١ ٖلى َظا الاؾخسضام بحهام الخًاص. . ٍو ٞةن اؾخسضام "ًغج٣ي"  الؿلم ؤو الجبل ٢ض اعجٟ٘ ٖلى ٚحٍر
م مً صعظت ٖلُا ٖلى ٚحٍر ممً ال ً ٣غؤٍ، ألن هىع ال٣غآن ٩ًىن مٗه في ٧ل َىا بقٗاع إلاا ل٣اعت ال٣غآن ال٨ٍغ

ٗمل الؿىء  دٟٓه مً ظمُ٘ ألاقغاع. ول٨ً "السٌٟ" ٩ًىن بهظاعا إلاً ًدب٘ ؾبُل الػي، َو و٢ذ وخحن، ٍو
اجه، ٞةن ٖا٢بخه اهسٟاى م٘ ؤصخابه قُاَحن ؤلاوـ والجً. خسظ َىاٍ في ظمُ٘ جهٞغ  ٍو

 ـــاهُـــــــت بــــــد٨مــــــت الــــــغخمـــــــانمٗــــجـــؼة زـــالـــــضة لِؿــــــذ جــــغي  *  ٞــ

ومىه ٢ىله  (.7)ٞالسالضة والٟاهُت في َظا البِذ ٧لمخان مخًاصجان، وزالضة مً زلض الصخيء ؤي صام الب٣اء
اهُت مً ٞجی الصخيء ؤي باص واهخهی وظىصٍ (8)حٗالى:"زالضًً ٞحها ؤبضا"  (.9)ؤي صاثمي الب٣اء في الجىت. ٞو

                                                           

 ـ ، مادة )ذ ؿ ؿ(.ٕٜٚٔىػ/ٖٜٖٔ، القاىرة، ٕ، طادلعجم الوسيط. رلمع اللغة العربية بالقاىرة،  ٔ
 .، ادلرجع السابق، مادة )ع ز ز(ادلعجم الوجيز. رلمع اللغة العربية بالقاىرة،  ٕ
 ٖٜ. سورة اإلسراء:  ٖ
 .. ابن فارس، ادلرجع السابق، مادة ) ر ؽ م( ٗ
 .، ادلرجع السابق، مادة )خ ؼ ض(ادلعجم الوسيط. معجم اللغة العربية بالقاىرة،  ٘
 ٖ. سورة الواقعة:  ٙ
 .. اإلفريقي، ادلرجع السابق، باد الداؿ فصل اخلاء ٚ
 ٛ. سورة البينة:  ٛ
 .، ادلرجع السابق، مادة )ؼ ف م(ادلعجم الوجيزبالقاىره، . رلمع اللغة العربية  ٜ
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ض ٞةن اؾخس م مً خماًت هللا ؾبداهه وحٗالى الظي ٢ض ٖو ضام السالضة في َظا البِذ ب٢غاع إلاا لل٣غآن ال٨ٍغ
م، وطل٪ ؤجهم ًجضوهه  ض َظا اإلاؿلمحن بًماها وز٣ت باهلل، وبال٣غآن ال٨ٍغ ٍؼ ٖلى خٟٓه مً السغابت والٟىاء، ٍو

م ولؼوم ب٣اثه، ٦ما َى في ٧ل و٢ذ وخحن. وط٦غ الٟاهُت في الؿُا١ الؿلبي في البِذ بزبا ث زلىص ال٣غآن ال٨ٍغ
 ألن َظا خ٨مت مً الغخمً الغخُم.

ـــان  ُٞـــــه جٟانُل ل٣ـــــىم ٢ـــض  مًـــىا  *  و٦ـــــل مــــً ًــــإجـــــي بـــــال بهخـ

إحي ٌٗجي ًجحئ اصع، ٍو إحي في البِذ ٞٗالن مخًاصان. ومطخی ٌٗجي طَب ٚو ٞاؾخسضم اإلاطخي في  (.1)مطخی ٍو
ٓت للىاؽ ختی ٌٗخبروا إلاا ٢ض ؤناب َاالء ال٣ىم مً زحر وقغ، ول٣ُخضوا بمً ها٫ زحرا  البِذ ل٩ُىن مٖى

م،  خٗٓىا بمً ها٫ قغا. واؾخسضم ؤلاجُان ل٩ُىهىا ٖلى ٖلم بإجهم ًىما ما ؾُهحرون زبرا لٛحَر مجهم، ٍو
ت. ما٫ السحًر ٩ىن َظا جدٟحزا لهم ختی ٣ًىمىا باأٖل  ٍو

ُانحهــــــضي بلـى الغقـــ  ــض ٞأمىــــــىا بــــه  *  جىـــــجىا مــــــً الػي م٘ ألٖا

ٞةن الغقض في نضع البِذ،  والػي في عجٍؼ ٧لمخان مخًاصجان. الغقض َى الهضاًت، والػي َى بمٗان في 
ٞةن اؾخسضام الغقض في َظا البِذ جبكحر للىاؽ  (.3)٢ا٫ حٗالى:" ما يل ناخب٨م وما ٚىي" (.2)الًال٫

هم ختی ًالػمىا ٢غاءة ال٣غآن إلاا ُٞه مً َضاًت وؾضاص. ٞةن ط٦غ الػي وهجاة مىه ٩ًىن خاٞؼا وحصجُ٘ ل
م مً الىجاة وما ًترجب ٖلى  للمخمغصًً والبُٗضًً ًٖ ال٣غآن، وطل٪ ؤجهم بٗض ؾمٗهم ما في ال٣غآن ال٨ٍغ

خسضوهه ٖلما ًغقضَم بلى ؾىاء ا م ٍو  لؿبُل.الػي مً ٖظاب قضًض، ًغظٗىن بلى ال٣غآن ال٨ٍغ

 ؤعجؼ ٖــــــً بجُاهه البكـــــــغ وال الـ  *  ـجـــــاّن بمـــــا ٞــــــُه مـــــــً الخبـــــُان

ٞالبكغ والجً في البِذ ٧لمخان مخًاصجان. البكغ ٌٗجي ؤلاوـ، والجً يضٍ، ٞةهما اؾخٗمل البكغ بضال مً 
ى ما ًُاب  (.4)٤ الجً إلاا ُٞه مً صاللت ٖلى الاؾدخاعؤلاوـ َىا إلاا في البكغ مً صاللت ٖلى الٓهىع، َو

ىا٥ ؤزغ هىعهُت  اؾخسضم البكغ والجً ل٩ُىن الىاؽ ٖلى ٖلم بإن َىا٥ زالث٤ ظؿضًت ٖضًضة ًغوجها َو
م لخ٩ىن ؤؾغاٍع خٟٓا لهم مً  هم بلى ال٣غآن ال٨ٍغ ٟا لهم، ومؿببا لغظٖى ٩ىن َظا جسٍى ىاثُت ال ًغوجها، ٍو َو

٩ىهىن ٖلى ٖلم بإجهم ال ٌؿخُُٗىن ؤلاجُان بمشل ال٣غآن وما ُٞه مً َضاًت  ؤقغاع اإلاسلى٢اث السُٟت. ٍو
ما مٗا ًٖ ؤلاجُان بمشله م٘ ما ٖىضَم مً  م ٢ض ؤعجَؼ ً. وطل٪ ؤن ال٣غآن ال٨ٍغ وخماًت وهىع وؾٗاصة الضاٍع

ًإجىن بمشله الخُلت والخٗاون. و٢ا٫ حٗالى:" ٢ل لئن اظخمٗذ وؤلاوـ والجً ٖلى ؤن ًإجىا بمشل َظا ال٣غآن ال 
 (.5)ولى ٧ان بًٗهم لبٌٗ ْهحرا"

ــــت  *  مــــــً بٗـــــض٦م، زـــظٍو باإلًمان
ّ
 ُٞـــــه َـــــضي مـــً ٢بــــل٨ـــم ومـل

وال٨ٗـ صخُذ. ٞةن اؾخسضام "٢بل وبٗض"  (،6)و٢بل وبٗض في البِذ ٧لمخان مخًاصجان. ٢بل ه٣ٌُ بٗض
م مً ال هضاًت و٠ُ٦ اؾخٟاص مً َظٍ الهضاًت ألامم الؿاب٣ت، و٧اهىا مً َىا ًىّضر ما في ال٣غآن ال٨ٍغ

م َضاًت إلاً ٧ان ٢بلىا وإلاً ًإحي بٗضها ٞٗلُىا ؤن  ً، و٠ُ٦ ٌؿخُٟض مجها مً ًإحي. وإلاا ٧ان ال٣غآن ال٨ٍغ الٟاثٍؼ
 .ً ىػ آلازٍغ  ًخسضٍ هدً َضاًت لىا ختی ًغبذ عبذ ألاولحن ٞو

                                                           

 ادلرجع السابق، مادة باب الياء فصل اذلمزة. ،. اإلفريقي ٔ
 .ـ ، مادة )غ م م(ٕٜٜٔ، حتقيق محزة فتح اهلل، مؤسسة الرسالة، سوريا، سلتار الصحاح. الرازم، زين الدين زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر،  ٕ
 ٕ: . سورة النجم ٖ
 .ٖٛـ، ص: ٖٕٔٓ، ٔ، مطبعة ناصرية، للكمبيورت، قورا ظلود، كالية زمفر، طاألصوات العربية: صفاهتا كداللتها. ناصر الدين، إبراىيم أمحد،  ٗ
 ٛٛاإلسراء: . سورة  ٘
 .. الرازم، ادلرجع السابق، مادة )ؽ ب ؿ( ٙ
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 ـم بهـا  *  ًــــبــــــغؤ ٖبـــــــض مــً وبـا ألاػمــــــــانآًاجــــه حكٟـــــي مــــــً الؿ٣ــــ

٢ا٫  (،1)ٞةن "الكٟاء والؿ٣م" لٟٓان مخًاصان، ظاء ألاو٫ ٞٗال وآزغ اؾما. الكٟاء َى البرء مً اإلاغى
ى اإلاغى (.2)حٗالى:" ًسغط مً بُىجها قغاب مسخل٠ ؤلىاهه ُٞه قٟاء للىاؽ" ٞةن وعوص  (.3)والؿ٣م َو

م، وطل٪ ؤن مً ٌٗاوي مً  "الكٟاء والؿ٣م" في َظا البِذ ٧ان حصجُٗا  ٖلى مالػمت ٢غاءة ال٣غآن ال٨ٍغ
م لٗلمه بإن يالخه اإلايكىصة جىظض  مغى مً ألامغاى ؾىاء مغى خسخي ؤو مٗىىي ٌؿعى بلى ال٣غآن ال٨ٍغ

. م آًاجه صواء لؿ٣مه اإلاخىٕى  ُٞه وهي الكٟاء. ٞةهه ًإزظ مً ال٣غآن ال٨ٍغ

ــــــــى ٖلــــــــى ؤلاج٣ـــانٞــــاػ ومـ  ــــا زــاب الـــــظي ٣ًـــــغؤٍ  *  مــــجّىصا َو

اػ بالسحر ؤي ْٟغ  ٟغ"، ٞاػ مً الٗظاب، ؤي هجا مىه. ٞو ٗجي ألاو٫ "هجا ْو ٞـ"ٞاػ وزاب" لٟٓان مخًاصان. َو
ٗجي الشاوي "زؿغ"، ومىه ٢ىله حٗالى:" و٢ض زاب مً صؾاَا" (.4)به ٞةن الكاٖغ ؤ٦ض "ٞاػ"  ؤي زؿغ. (،5)َو

ض وبج٣ان ما ُٞه مً آلاًاث. وإلاا  م بالخجٍى ُبا ل٣غاء ال٣غآن ال٨ٍغ ى "ما زاب"، جٚغ بًضٍ في الؿُا١ الؿلبي َو
ً ٩ًىن َظا حؿلُت له ومىانلت جإهِؿه. ضم السؿغان في الضاٍع  ٧ان ظؼاء مً الػم ٢غاءة ال٣غآن الٟىػ ٖو

غوي ُٞه مً  * ًٓمــــــ ٗمي ٍو ٌُ  ــي وال ججخـــض مً ههغاويًبهغ مً 

ٓمئ. الٓمإ َى قضة الُٗل ٗمي لٟٓان مخًاصان، و٦ظل٪ ًغوي ٍو ؤوعص الكاٖغ َظٍ ألالٟاّ  (6)ًبهغ َو
لماث  م في خُاة الٟغص والجماٖت، بهه ًٟخذ ٖحن مً ٧ان في ْلماث الجهل، ْو بْهاعا ألَمُت ال٣غآن ال٨ٍغ

جٗله بهحرا ًغي هىع ا لماث ال٨ٟغ، ٍو لخ٣ُ٣ت. ٦ما ؤهه ًغوٍه مً ُٖكان الهضي الظي َا٫ ؤن ال٣ٗضًت، ْو
م. ى ال٣غآن ال٨ٍغ  ًبدض ٖما ًغوٍه بماء الخُاة، َو

 ؤزباٍع ناص٢ت جىجُىا *  مً ٢هـت ٧اطبت بزىاهـي

م مً ألاهباء التي ال ٌك٪  ٞةن "ناص٢ت و٧اطبت" لٟٓان مخًاصان. ؤوعصَما الكاٖغ إلزباث ما في ال٣غآن ال٨ٍغ
َى ٧امل ؤلاوؿاهُت. ٞهظٍ ألازباع ج٨ٟي خماًت لظوي ألابهاع ختی ال ٣ًٗىا في ؤًضي الٛاّعًٍ  ٞحها طو ٣ٖل، ومً

وما مٗهم مً ال٣هو ال٩اطبت التي جضٖى بلى السؿاعة. ٞال٣ٗل ٌٗٝغ ؤن الهض١ زهُلت مدمىصة وال٨ظب 
 زل٤ طمُم.

٤ ُٞه َضي الهاصي  * لِــ بـه ياللت الكُُان  َظا ٍَغ

م َى الهضي، و٧ل مً الهضي والًاللت في ا لبِذ لٟٓان مخًاصان. ظاء بهما الكاٖغ جشبُخا بإن ال٣غآن ال٨ٍغ
٤ بلى زحراث الضهُا وآلازغة، ألهه زا٫ مً ياللت الكُُان الظي ًىؾىؽ ٖلى ؤجباٖه.  الػمه ٢ض الػم الٍُغ

 عقض وجـىظُه وبهظاع مً الـ  * ـىاع وجبكحر بلى البكغان

والخبكحر َى بزباع بالسحر. ٞال٣غآن  .مً الخًاص. ؤلاهظاع َى الخدظًغ مً الكغ ٞةن "بهظاع" و"جبكحر" في البِذ
هم ًٖ  ّٟ م مً الخؿىاث في الضاع آلازغة. ألن ؤلاهظاع ٨ً م بما ًيخَٓغ بكَغ ًىظع الىاؽ ٖما ًضزلهم الىاع، ٍو

ما٫ الهالخت. دثهم الخبكحر ٖلى ال٣ُام باأٖل  ٞٗل الكغ، ٍو

                                                           

 .ق، مادة ) ش ؼ م(، ادلرجع السابادلعجم الوجيز. رلمع اللغة العربية بالقاىرة،  ٔ
 ٜٙالنحل: . سورة  ٕ
 .. ابن فارس، ادلرجع السابق، مادة )س ؽ ـ( ٖ
 .. اإلفريقي، ادلرجع السابق، باب الزام فصل الفاء ٗ
 ٓٔالشمس:  . سورة ٘
 .. اإلفريقي، ادلرجع السابق، باب اذلمزة فصل الظاء ٙ
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انلُٗلم الٗالم والجاَل بالـ  *   ـأي بما ٞحها مـً البـَغ

م ًُٟض الٗالم ٦ما ؤهه  ٞالٗالم والجاَل في البِذ لٟٓان مخًاصان. ؤوعصَما الكاٖغ بقٗاعا بإن ال٣غآن ال٨ٍغ
هحر الجاَل ٖاإلاا. ض ٖلما بال٣غآن، ٍو  ًُٟض الجاَل. ٞالٗالم ًٍؼ

 ُٞه عظا وال ًمّل ٢ـغبه  * جإمً مً ًإؽ ومً ؤَـىان

ؤوعصَما الكاٖغ إل٢غاع بإن ناخب  (.1)ِذ لٟٓان مخًاصان. والُإؽ َى ٢ُ٘ الغظاءٞالغظاء والُإؽ في الب
م، وطل٪ ؤن َىا٥ ز٣ت في  الغظاء ًخى٢٘ ما ًس٠ٟ ًإؾه. وال ًجض يالخه اإلايكىصة بلى بمالػمت ال٣غآن ال٨ٍغ

ظَب عوٖت ناخب الُإؽ، وج٩ىن خاظاجه م٣ًُت ىا٫ ال مدل، ٍو م، ٞةهه ًدهل ٍو  .عظاء ال٣غآن ال٨ٍغ

 جدحی بٟسغ وجمىث بالشـــىا  * وجـضزل الجىـت بـالٟغ٢ـان

جدحي وجمىث ٧لمخان مخًاصجان. ٞةن ال٩لمخحن جا٦ضان ؤهه ال خُاة بال مىث، ٞاإلوؿان مهما ٖاف ًمىث 
مئىان، ومىث مالػم  م خُاة َُبت ٞحها الؿضاص والؿٗاصة والَا ًىما ما. ول٨ً جىظض في مالػمت ال٣غآن ال٨ٍغ

 ٍم مىث مباع٥، ًُلب اإلاؿلمىن الخ٣ُ٣ُىن في مكاع١ ألاعى ومٛغبها ؤن ًمىجىا مشله.ال٣غآن ال٨غ 

 ًا عّب باآلي اههغ ؤلاؾالما   * وؤزظ٫ الكغ٥ م٘ الُـُٛان

ؤلاؾالم والكغ٥ لٟٓان مخًاصان، ؤوعصَما الكاٖغ َىا جبُاها بإن َىا٥ ْلماث الكغ٥ وال٨ٟغ جىاٞـ هىع 
بلى بَٟاثه، وجداو٫ ال٣ًاء ٖلُه ب٩ل ما امخل٪ مً ٢ىة. ٞٗلى اإلاؿلم ؤلاؾالم في ٧ل و٢ذ وخحن، وحؿعى 

ت والضٖاء. ما٫ السحًر  الخ٣ُ٣ي ؤن ًداو٫ في وكغ ؤلاؾالم وجى٠٢ الكغ٥، باأٖل

 و٦ً عخُـما بي بلى آلاباصي * ؤعظى عيا ال سسِ مـً عخماوي

هللا زم عيا الىاؽ ال  ٞالغيا والسسِ في البِذ لٟٓان مخًاصان. ٞمً ٖاصاث ؤلاوؿان ؤن ًجض عيا
ضم هٟي السسِ ًىحي بإن الؿاثل ًخ٣ٕى  سسُهم. والكاٖغ ؤزبذ ما ًغظى وهٟى يضٍ، ألن َلب الغيا ٖو

 السسِ بٗض الغيا. وإلاا هٟاٍ ؤمً مً زُغ السسِ والًٛب.

 نل صواما زم ؾلـم ؤبضا  * ٖلـى عؾى٫ العجم والٗضهان

بال٩لمخحن اإلاخًاصجحن مباقغة، ول٨ً الكاٖغ ظٗل الٗضهان  في العجم والٗضهان بحهام الخًاص، ألجهما لِؿا
ظا َى بَال١ الجؼء وبعاصة ال٩ل. العجم َم ٚحر الٗغب ؤو مً لم ٨ًً ٖغبُا ؤنال. ؤوضر  (،2)م٣ام الٗغب، َو

 الكاٖغ َىا ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم عؾى٫ ؤعؾله هللا بلى الٗغب والعجم مٗا.

 جالَم ٞـي الىظض والغيىان مدمض وآلا٫ والصخـــب ومً  *

والىظض والغيىان لِؿا مخًاصًً، ًٞض الىظض َى الؿغوع، ٞةهما اؾخسضم الغيىان يضا للىظض إلاا ُٞه 
مً ؤماعة الؿغوعة، ألن مً عضخي بصسو ٣ٞض ؾٍغ ما ٞٗل اإلاغضخّي. صٖا الكاٖغ للظًً ظاَضوا م٘ الىبي 

ظا بق اعة بلى ؤن الخالت ال جضوم ٖلى مىىا٫ واخض، ٞةهما نلى هللا ٖلُه  وؾلم في و٢ذ الكضة والغزاء. َو
 جإحي بالِؿغ خُىا وبالٗؿغ خُىا آزغ.

 الخاجمت

جىاولذ َظٍ اإلا٣الت ٢ًُت الخًاص في قٗغ الكاٖغ ٖبض الغخُم ٖبض ال٣اصع ؤلالىعي. بضؤث بخىيُذ مٟهىم 
ت ؤزغي. زم ظاءث بيبظة الخًاص وما بِىه وبحن الُبا١ مً الٗال٢ت مً ظهت، وبِىه وبحن ألايضاص مً ظه

                                                           

 .. ابن فارس، ادلرجع السابق، مادة )م أ س( ٔ
 ادلرجع السباؽ، باب ادليم فصل العُت. . اإلفريقي، ٕ
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سُت ًٖ الكاٖغ، زم بُان ما في ٢هُضجه اإلاىؾىمت بـ"َضي ال٣غآن" مً ال٩لماث اإلاخًاصة، وجدلُلها  جاٍع
ا صاللُت، وطل٪ بةقاعة بلى ما في ٧ل بِذ مً ؤبُاث ال٣هُضة مً ال٩لماث اإلاخًاصة، وبُان  جدلُال لٍٛى

ىب، مٗىاَا، زم جىيُذ صاللتها خؿب وعوصَا في ال٣هُضة . عؤي الباخض ؤن الكاٖغ ٖبض الغخُم ال٣اصع مَى
ت ومعجمُت  ُت وهدٍى اَغ ما ٞحها مً ْىاَغ نىجُت  ونٞغ ت بالخاظت بلى الضعاؾت إْل ٞةن بهخاظاجه الكٍٗغ
ت في ال٣هُضة ٦ما ٞٗل الكاٖغ ٖبض الغخُم ؤلالىعي  وبالُٚت وصاللُت وؤؾلىبُت. وؤن ظٗل الٓىاَغ اللٍٛى

ضَا ظماال، وظٗله ت في آن واخض.ًٍؼ  ا ؤَال لضعاؾت ؤصبُت ولٍٛى
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