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 بني عاملني وشاعر
 أثر التعريف والتنكري يف الصورة

 
 وليد عبدهللا موايف

 
 هجري 1/6/1430 -ميالدي  26/05/2009اتريخ اإلضافة: 

--------------------- 
 

 بني عاملني وشاعر:
أمااع ملعا ااع ، فهو اإلااا  ،دمااعه ملاااج،ين،عصا ، اتاااعدو لااععج ز"ااع" سراراااب ،دمل،ااع سو فسأ ااا،  ،ينا  ااا سو 

 ريمهع من ،ينك"ج ،اإلم .ف 
فأمااع ملعا ااع ،ين ااعدو اإلاا  ،ينااجز"   ومااج ومااج أكاا  م  اااو لااععج ز"ااع" س،دمل،ااع  ،ينا  اا سو فسر ، اا     

 ز"ع" ملاج ،ين،عصاس.
 فأمع ،ينشعملاو اإل  أك  ،ينطيج ،ا" يبو ،ين،عرب:

 ْن ِكِه َلَمم  َأََن ،ينَِّذي َنَظَا ،َ مْلَما ِإََل أََرِ"        َفَأْْسََعْت َزِلَمعِت مَ 
 َأََنه  ِمْبَء ت ف  ِد مَلْن َشَ ، ِِرَصع        َفَيْسإَلا  ،خلَْلق  َتاَّ،َصع  َفََيَْ"ِصم  

 
 مع اجلرجاين:

 من كجيع مع قعه ،ا" يب:
 َفاَ   َتَشكَّ   ِإََل    َخْلٍق    اَا" ْشِمَ"ه         َشْكَ ى ، َاِيِح ِإََل ،ينِغْاََبِن َف،يناََّخمِ 

 يت من قصيجة كجيع  مطلعإلع:ف،ينا
 َع"َّعَه ََنْن  ن َسع ِي ،ين َّْ،َم ِ  ،ينظَُّلِم        َفَمع    اَ،ه   مَلَلا  خ فٍ    َفَا   َقَجهِ 

 فم إلع:
 َمع  يِْنت  أ ْضِحك  ِإْكِل  ز لََّمع َنَظَاْت        ِإََل  َمِن  ،ْخَ"َضَاْت  َأْخَفعاا إَلع   ِكَجهِ 

 َأْلَ عٍه    أ َشعِصج َصع        َفاَ   أ َشعِصج    ِايإَلع   مِلفََّ     ،ينصََّ مِ   أ  ري َصع   َكْْيَ  
 فم إلع:

َع        ِايَمع  ،ين اُّف  س   تَااَ،ه    َ عيََ    ،َ لَِ     ْاَحعَن َخعيِنِق نَاْفِس  َزْيَف يَنذَُّت 
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 ليهو عيث ي، ه:ينكن شيخ ،ينا    سملاج،ين،عصا ، اتعدس ينه  أٌي   ،ينايتو فتع،يٌج مل
 سفممع ايه خطأ ص     عي  ،خلفعء ق ينه:

 [1َفاَ   َتَشكَّ    ِإََل    َخْلٍق    اَا" ْشِمَ"ه         َشْكَ ى ، َاِيِح ِإََل ،ينِغْاََبِن َف،يناََّخِمس]
 س... ،ق"ضا ق ينه:

 َشْكَ ى ، َاِيِح ِإََل ،ينِغْاََبِن َف،يناََّخمِ 
اف من ععينه أنه يك ن ينه سشك ى إَل ،ينغاَبن ف،يناخمسو فذينك وعهو فإمنع أن يك ن صع ص ع ستايحسو قج مل  

،ينعااااع ة ،ينصاااحيح    صاااذ، أن ي،اااعه: سا تشاااك إَل خلاااٍقن اَناااك إن اعلاااَت زاااعن َم َاااب  ذيناااك م اااب أن تصااا     
 [.2فمهك أنَّ كعريً، ركاً، زشف ملن تاعهو مث شكعه إَل ،ينغاَبن ف،يناخمس]

 ص  أن ق ه ،ا" يب: -   أي ، اتعد  -عء ف،خلطأ ،ينذي ص     عي  ،خلف
 َشْكَ ى ، َاِيِح ِإََل ،ينِغْاََبِن َف،يناََّخمِ 

لاا  ًة ف،قعياا  عيَّاا و فصااذ، ماان  -أي: لاا  ة ، ااايح ،ينااذي يشااك  إَل ،ينغاااَبن  –ي،"ضاا  زاا ن صااذه ،ينصاا  ة 
لا  ة فمهيا  ثم اب أن تصا    أن يشاري ،ا" ايب إَل أن صاذه ،ينصا  ة -ايماع يااى ، اتاعد  -،حملعهو فزعن ،ينصا ،  

   فمهك...(.
ينك ع ا ن سلِ م ينلع م  ، اتعد    ملماه أن صاذه ،ينشاك ى مان ،حملاعهو فزاذ، ،ينلغا  ا تسالم يناهو ااأك  ،ينطياج 

   ق ينه:
 َفاَ   َتَشكَّ   ِإََل    َخْلٍق    اَا" ْشِمَ"ه         َشْكَ ى ، َاِيِح ِإََل ،ينِغْاََبِن َف،يناََّخمِ 

أن ي إلعك ملن ،ينشك ى إَل ،ين عسن  هنم مإلمع ْسع ، من شك ،ك الن ياقُّ ، حلعينِاَكو فينان  اج مان كيا إلم  يايج
ععنًيع ملليكو ف،نظا إَل إي ع ه زلم  ثخلق(و ،ينيت ت َس ِ ي من عيث ،ينجاين   كْي ،آلرم ِ  ف ري ،آلرما و فأز اا مان 

ؤاء ،خللاقو ا"كا ن زاع ايح كعاج ،ن"إلاعء ،اعازا و ذينكو اَن ،ينشعملا ياى أن صذه ،ينشك ى  "،اُّ ملليك مشعتَ  صا
ف،نفضاااعجل ، يشاااْيو فصااا  يصاااا؛ مااان شاااجة ، لن ينيأتيَاااه مااان َيط اُّاااه فل ااا  يناااه تا،عاااهو اااا  يسااامعه إا ،ينغااااَبن 
ف،يناخمو فصذ، ينيس م" مهًاعو الماع زعنات ،ينشاك ى   ،ا "إلاا تاؤفه إَل ،ينغااَبن ف،ينااخمو ، يبصاع ،ا" ايب شاك ى إَل 

،يناااخمو فصااذ، مع"ااَل   ،ينلغاا و اااعينعا  ت،اا ه: ااا ن زعيناععااث ملاان ع"فااه كِظْلِفااهو فصاام  كاا ن ملاان شااعة ،ينغاااَبن ف 
ْجيَا  فصاا  تضاا  ،  جل كظلفإلااعو اصاع ْت زأهناع إمنااع زعنات تاحااث ملان ع"فإلااع كظلفإلاعن اااع 

 
رينَّاِت ، ار،َ  مللااا ،ا

 آه ، ما إَل ص زإلع.
َااذ ف، َأْعاَااعَ ص ْم َف  ْصاَااعهَن ْم أَْ ََبًَب ِمااْن -تعااعَل  -هللا  فماان ، ريناا  مللااا لااجا ذينااك   ،ينلغاا  ،ينعاكياا : قاا ه : }،َّتَّ

 [.31ه  مَلمَّع ي ْشاِز  َن{ ]،ين" ك : ر فِن ،َّللَِّ َف،يْنَمِسيَح ،ْكَن َمْاََيَ َفَمع أ ِما ف، ِإاَّ ينِيَاْعا ج ف، ِإََلًع َف،ِعًج، َا ِإيَنَه ِإاَّ ص َ    ْاَحعنَ 
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، عااااع  ف،يناصااااعن أ َبًَب مااان رفن هللا ،مل"،اااعر صم اااايإلم أهنااام أ َب  صاااذ، ،ينكااا نو فأهنااام فينااايس يعاااه ،َّتاااعذصم 
 -قاجه مللاا ،ينا ا ه  - ضا  هللا مل اه  -ي" تَّإل ن إينيإلم َبينعااعرة  ز مًلاع ف ا، ًر،ن ا،اج  في أن ملاجي كان عاع  

ذه ،آلايت ،ينكامياا و ي"لاا  صاا -لاالا هللا ملليااه ف االم  -ف  مل ،ااه لااليجو اساامع ،ين اايبَّ  -لاالا هللا ملليااه ف االم 
: ثثأينيساا ،  ا ِماا ن مااع أعاابَّ هللاو ا"حام نااهو -لاالا هللا ملليااه ف االم  -ا،ااعه: مااع ملاااجَنصم اي   اا ه هللاو ا،ااعه 

: ثثا"لاك ملااعرُتم((و فياجه -لالا هللا مللياه ف الم  -ف لُّ ن مع عاَّمهو ا"حل ناه(((و ا،اعه ملاجي: كلااو ا،اعه 
ا وعين ن ينذ، ا،ج مللَّ ،ين،اآن ،ينكاَي ملن ،ينفعاب ااع ياؤفه إينياهو أف ااع صا   ذينك مللا ، تاعط صذه ،ا،جم  ك "ي،"إلع

 ن"ي،"هو أف مثاته ا وعين .
اع زفَّاصم كسااج أهنام أعاعمل ، ، عااع   -تععَل  -فينعب  ؤ،اً يار   صذه ،اسأين : ي، ه ،ينفخا ،ينا، ي: سإنه 
ص  قا ه ،خلا ،  ( ااع  ، : أن ،ينفع اق فإن زاعن  ف،يناصاعنو اعينفع ق يطيع ،ينشيطعنو ا تج ،حلكم ككفاهو زمع

ي،اب رمل ة ،ينشيطعنو إا أنه ا يعظِ مهن ينكن يلع اه فيسا"خف كاهو أماع أفينألاك ، تااعا زاعن ، ي،الا ن قا ه ، عااع  
 [.3ف،يناصاعن فيعظِ م هنمو اظإلا ،ينفااس]

 ملليه ،ينس ه( -صذ، ملن ، عاع  ف،يناصاعنو امعذ، ملن ،اسيح 
: }ق اْب -تعاعَل  -سأمع ،اسيحو احْي تعل ه ،كً ع هللو ا،ج أصَّل ه ينلعااعرةو أا تااى إَل ق يناه ي، ه ،ينرخمشاي: 

 [و ا ضح أن ،ين"عاري ص ع َباآه أيًضع.4[(س]81ِإْن َزعَن ينِلاَّْْحَِن َفيَنٌج اََأََن أَفَّه  ،يْنَععِكِجيَن{ ]،ينرخاف: 
ب ،  اَ  إا َمان أَ(((و قياب: فمان ل( اي   ا ه هللا(  فمن ، رين  أيًضع ق ه    ين ع ،ينكاَي: ثثزبُّ أميت يجخ
[و فزااأن  تااعاً مل اضااْت مللاايإلم ،  اا  ذ،ُتااعو فصااذ، ل 5قااعه: ثثماان أعااعمله رخااب ،  اا و فماان ملصااعد ا،ااج أ(((]

فصا  ،ينسااج ،ينااريس يناجخ ه ،  ا و  -لالا هللا مللياه ف الم  - جثن فينكن ااع مل اضاْت مللايإلم ععملا  ،ينا ا ه 
كاذ،ُتع ملاضات مللايإلمو فزاأن صاؤاء ،يناتاعه أكَا ، رخا ه ،  ا  ذ،ُتاعو اإلاع ص اع تعااري َبااآه مل ًضاع ملان اكأن ،  ا  

 م،جمعته.
 فأتمَّب ق ه ،ينشعملا:

َع   اَ   تَاَا،ِد   آِخَا   ، ََكجِ  ْرَج  َ،مِليَاإَلع        َفَأهنَّ  تَااَْزت  َضْأِد تَاَ رُّ ،ينذِ 
ْصِا  ِرج  َيْطا قا إَلع ِ  ،ينجَّ  َف،ِعَجًة        فَز بَّ  يَاْ ٍه  تَااَ،ِد   م ْجيٌَ    كَِيِجي،ينذِ 

كج،ص  ينيس يع،ب أن ضاأًَن مان ،ينضاأن تا ر أن يكا ن ،يناذرج صا   ،مليإلاعو فينكان صاذه ،ينصا  ة أيًضاع ا ميكان 
أن تكاا ن م" مهاا و اعينشااعملا ص ااع ي"حااجَّث ملاان ضااأنه صاا و امااع ،اساا ا ينجيااه( إن ،ينشااعملا يفااعخا  نااه ي،اا ه كااذكح 

ة م إلع زاب يا هو كي ماع ،يناذرج ا يطاقإلاع   ،يناجصا إا مااًة ف،عاجةو اإلا  لاذ، أضاا ملليإلاع مان ،يناذرجو فمان ف،عج
،يناجص  أن َي"ع  َمن ينه مل،ٌب ، قابَّ ضاا ً، مللاا ، ز اا ضاا ً،و فيكا ن كاذينك ،خ"ياع  ،ينضاأن ينلاذرج مللاا ،ينا،ملا  

 صي .مع"لً،ن  نه مؤ َّس مللا م،جمعت كج -فإن ل  جث   ،ين ،قع  -
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 [.77: }اَاَ َتَج، ِايإَلع ِتَج، ً، ي اِيج  َأْن يَا اَْ،ضَّ اَأَقَعَمه { ]،ينكإلف: -تععَل  -فمن ، رين  أيًضع: ق ينه 
فزااأن صااذ، ، ااج،  قااج تاا ،ااْت ينجيااه إ ،رةو فصاا  ، اا"عع ة عساا  و فينكاان ،ينع،ااج أن تكاا ن صااذه ،د ،رة إ ،رَة 

ك صاا  أن ذينااك ، ااج،  زااعن أقااا  إَل ،ينساا، طو فا ،ن،ضااعجل ف،هنااج،هو اكيااف  ااعا ذينااك( إن ،ينااذي  اا َّا ذيناا
 ي "ظا إا أن يس،ط   أي  حلظ و اصع  حبكم صذ، ،اآه زأن ذينك إ ،رة ينه.

{: ، اا"عريت ،د ،رة ينلمااج،َنة ف،اشااع ا و زمااع ، اا"عري ،َلاام ف،ينعااره ينااذينكو  قااعه ،ينرخمشاااي: س}ي اِيااج  َأْن يَااا اَْ،ضَّ
 قعه ،ينا،مل :

َع        قَاْلَق ،ينف ؤ فِس ِإَذ، أََ ْرَن ن ص  اَ ِ  َمإْلَمٍه َقِلَ،ْت  كِ   ِه  َصعَمعُت 
 فقعه:

 ي اِيج  ،يناُّْمَح َلْجَ  َأِ" كَااَ،ٍء        َفيَاْعِجه  مَلْن ِرَمعِء َكِه مَلِ،يبِ 
 قعه عسعن:

 ِإنَّ َرْصاً، يَال فُّ مَشِْل  ِِب ْمٍب        يَنَرَمعٌن    يَاإل مُّ     َِبِدْعَسعنِ 
 [.6ن ي، ه: ملره ،ينسا،  أن يطفأو فعلج أن يطفأس]فْسعت م

 [.8: }اَعيْن"َاَ،َطه  آه  ِاْامَلْ َن ينَِيك  َن ََل ْم مَلج فًّ، َفَعَرًَن{ ]،ين،صص: -تععَل  -فقعه 
تااى صااب ،يناا"،ط ااملا ن  صااذ، ،ينطفااَب ،ينصاغري ينيكاا ن ملااجفَّهو أف ينيكاا ن قااة ملااْي ينااهن زماع قعيناات  فت"ااه: }قا اااَّة  

 [(9{ ]،ين،صص: مَلْْيٍ ِل َفيَنكَ 
قااعه ،ينرخمشاااي   تفسااري ،آلياا : ،يناا ه   }ينيكاا ن{ صاا  اه زاا و ،يناايت معااع ،ين"عليااب ايإلااع ف، ر مللااا عايااق 
و  اارَي أن  ،جملااع  رفن ،حل،ي،اا ن  نااه ل يكاان ر،ملاايإلم إَل ،اين"،ااعط أن يكاا ن َلاام ملااجفًّ، فعاارًَنو فينكاان ،حملااا  ف،ين"َّاااهِ 

و ش ااِ ه َبيناج،مل  ،يناذي يفعاب ،ينفعملاب ،ينفعاَب  تلاهو فصا  ،دزاا،ه ،يناذي صا  ذينك اع زعن ن"ي،  ،ين"،ععإلم ينه فمثاتاه
ن"ي،  ،جمل ءو ف،ين"أرُّ  ،يناذي صا  مثااة ،ينضاا    ق يناك: ضااك" ه يني"اأر و فأايااه: أن صاذه ،ينا ه عكمإلاع عكام 

 [.7،  جو عيث ، "عريت اع يشاه ،ين"عليبو زمع يس"عع  ،  ج اع يشاه ،  جس]
ا، ي  أي ،ينرخمشااايو اي،اا ه: سف،مللاام أن ،ين"ح،يااق مااع ذزاااه لااععج س،ينكشااعفسو فصاا  أن فَي"ااع  ،ينفخااا ،يناا

صذه ،ين ه ص  اه ،ين"عليب مللا  ايب ،جملع ن فذينك  ن م،ص ر ،ينش ء ف اضه ياؤفه إينياه أمااهو اع ا"عمل ، صاذه 
[و 8لاا ،ينالياجس]،ين ه ايمع يؤفه إينيه ،ينش ء مللا  ايب ،ين"شايهو زاَع ا ينفاا ،  اج مللاا ،ينشا،عاو ف،حلماع  مل

فتاااعء   س،ينلساااعنس: ملااان أ" ،ينعااااعس أْحاااج كااان  اااُ: }اَعيْن"َاَ،طَاااه  آه  ِاْامَلاااْ َن ينَِيك ااا َن ََل اااْم مَلاااج فًّ، َفَعاااَرًَن{ن مع اااعه: 
 (.161و ص8ينك نهن  نه قج آينت ،حلعه إَل ذينك ث 

 فتعء   س،ينلسعنس   اه ،ينععقا : سز، ه ،ينشعملا:
ََسعِزن  اَِللَمْ ِت تَاْغج ف ،ينَ ،يِنجَ 

 ،ت  ِ َخعََلَع        َزَمع خِلَاَ،ِ  ،ينجُّفِ  تا ْاَع ،ا
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 أي: ملعقا  ذينكن قعه ،كن كاي: فم له ق ه ،آلخا:
ْصِا  نَاْاِ يإَلع  أَْمَ ،ين َ ع يِنَذِفي ،اريَ،ِث ََنَْمع إَلع        َفر ف  ََن خِلَا،ِ  ،ينجَّ

 (.164و 163و ص8فصم ل يا  صع ينلخا، و فينكن مآَلع إَل ذينكسن ث 
 فتعء   س،ينلسعنس مس"شإلًج،  كيعت ينش "َاْيم كن خ يلج ،ينفر، يو م إلع:

 اََِْن َيك ِن ،اْ ت  أْا عص م         اَِللَمْ ِت َمع تَِلج  ،ينَ ،يِنَجهْ 
 فل تلجصم أمإلم ينلم تو فإمنع مآَلم فملعقا"إلم ،ا ت.

 (. 557ص 12َن ََل ْم مَلج فًّ، َفَعَرًَن{و فل يل"،ط ه ينذينكسن ث فتعء   س،ينلسعنس: س}اَعيْن"َاَ،َطه  آه  ِاْامَلْ َن ينَِيك   
 إًذ،ن اعينلغ  ،ينعاكي  قج ت ظا   كعض أ عينياإلع إَل ، م   َبمل"اع  مآَلعو ف،مل"اع  ،اآه ينه ل  :

أفَلع: أن يك ن ،اآه ن"ي،  فمثاة عايعي  ينلفعبو م ب أن ت، ه:  عيت ينلشفعء مل ج ،ينطاياجو فأنات ينان  اج 
   ى ،ينجف،ءن ينك ك تات  أن تك ن ،ين ماة ،ينطايعي  َلذ، ،ينجف،ء ص  ،ينشفعء. مل جه

اثنيإلاااع: أن يكااا ن صاااذ، ،ااااآه خااا ف ،ااااآه ،ينطايعااا  ينلحاااجثو فينكااان يناااه  إلياااج مااان تلياااا مل،لااا  أف تسااا ي  
ه مل،لااا و فإن ل يكااان ذيناااك ف،قًعاااع اعاااً و م اااعه ذيناااك: ،َّتاااعذ ، عااااع  ف،يناصااااعن أ َبًَب مااان رفن هللاو فزاااذينك قااا  

 ،ينشعملا:
َع   اَ   تَاَا،ِد   آِخَا   ، ََكجِ  ْرَج  َ،مِليَاإَلع        َفَأهنَّ  تَااَْزت  َضْأِد تَاَ رُّ ،ينذِ 
ْصِا َف،ِعَجًة        فَز بَّ  يَاْ ٍه  تَااَ،ِد   م ْجيٌَ    كَِيِجي ِرج  َيْطا قا إَلع ِ  ،ينجَّ  ،ينذِ 

فعاابو فينك اااه عااعرث فف،قاااعو م ااب: سذصاااج خعيناااج إَل اثين إلااع: أن يكااا ن صااذ، ،ااااآه ملكااس ،ااااآه ،ينطايعااا  ينل
 ،ينطايج يطلج ،ا تسو ت، ينه ايمن يطلج مل ج ،ينطايج شفعءو ايك"ج ينه ،ا ت.

ينكااانَّ صاااعتْي ،ينصااا  تْي ، خريتاااْي يصاااج ،ن مللاااا  اااايب ،ين"شاااايه َبين مااااة ،ينطايعيااا  ينلفعااابو فصاااع ن ،ينصااا   ن 
 تفيج،ن تضخيم ،حلجثو أف أ،ريهو أف تاشيعه.

 
 موسى:مع أيب 

 أثا ،ين" كري:
فينأل اا"عذ ومااج أكاا  م  ااا تع،يااج مللااا  أي ، اتااعدو عيااث ي،اا ه: سفينااك أن ت،اا ه: اااعذ، ا يكاا ن صااذ، 
،ينااذي ذََزااااه ملااااج،ين،عصا صاا  ماااا،ر ،ينشاااعملا( فأي شاا ء   ملااااع ة ،ينشاااعملا   ااع مااان إ ،رتاااه( يناايس كااا  ه أن ي،ااا ه 

ينص  ة ،ينيت ذزاصع ،ينشاعملا إذ، ل تكان مان ،ينصا   ،ينايت َلاع ،ينشعملا: م ب أن تص     فمهك أن كعريً، ركاً،...  ن ،
 فت رو الإلع   ،خليعه م"َّسعو فص  قايج من ق ه ،يناحرتي:

ْجَقْْيِ َتْجَما َأظَعِاا ْهس]  [9َاَ،عَء  َمَِ َء  ،ينَعرْيِ  قَعَرْته    َعرْيٌَة        ِإََل َأْصَاِت ،ينشِ 
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ج   ،مل"اااع  ، اتااعد أن ،ا" اايب إمنااع ي"حااجث ملاان لاا  ة ف،  اا"عذ ومااج ومااج أكاا  م  ااا يسااأه ملاان ،ينسااا
ِااج أهنااع لاا  ة م "رملاا  ماان ،ين ،قااع( فمااع ،ينااذي    ع،ي،ياا و فينيساات فمهياا  أف خيعينياا و مااع ،ينااذي   ملاااع ة ،ا" اايب يؤز 

 ملاع ة ،ا" يب مي ع أن تك ن صذه ،ينص  ة م" مه (
ينيسااات م" مهاا و اإلاا  ِذزاااه س، ااايحس ولَّاااا  ه فن،اا ه: أمااع ،ينااذي   ملاااع ة ،ا" ااايب يؤزااج أهنااع لاا  ة ف،قعياا  ف 

،ينعإلجي و ،ينيت تلص، ع َبين ،قع إينصعقًعن  ن ،ينعإلجي  تجه مللا أن صذ، س، ايحس معإل ر ينجي عو فأيًضع ااَن ،ين"عاياف 
عصاو ف،حلصا تك يف ينلش ء أمعه َنظايكو أمع ين  أ ،ر ،ا" ايب أن ي،ا ه: سلا     فمهاك أن كعاريً، ركااً،... إَل 

و ين،عه: سشك ى تايح إَل ،ينغاَبن ف،يناخمسو فرفن مسعس َبين  نو فيك ن قج ن،ل ع إَل تاايح  اري معإلا ر آخاهس
فا مااأين فن اااعين" كري أقااا  إَل ،خليااعه ف،يناا صمو عااى إنااه يااجه مللااا ،ااعينغاا    ،ين"عظاايمو أف ،ااعينغاا    ،ين"ح،ااريو 

ه ،  ا"عذ وماج وماج أكا  م  اا ينلاحارتي ينج ت  تفا ا ،ين ،قاعو فمان ذيناك ،ين ا ا مان ،ين"صا يا ،ينايات  ،يناذي  اعق
 مللا أنه نظري كيت ،ا" يبو فينيس نظريه:

ْجَقْْيِ َتْجَما َأظَعِاا هْ   َاَ،عَء  َمَِ َء  ،ينَعرْيِ  قَعَرْته   َعرْيٌَة        ِإََل َأْصَاِت ،ينشِ 
 [:10ف،ينايت من مجل  أكيعت ملذك  ي، ه ايإلع ،يناحرتي]

 َفَمع َزعَن سكا ْ،اَ،ط  ْكن   آش  َطس  مِلْ َجه         ِ َفَِّه     مَلْاٍج      أَْفكَاَ،ْ"ه       َتاَ،رِا هْ 
 َفَقْج َشعَ َج ،ِدْ َ َه ََخِْسَْي  ِع،ًَّ         َا َ ،خلَْ ف  ََنِصيِه  َفاَ  ،حلِْلم    َ،ِتا هْ 

 َ"ِمْع  يَنه         َيَج،ه  َفلَْ  يَا ْاا ْت  مَلَلا  ،ينِايِض  ََنِظا هْ َفيَنمَّع ،يْن"َاَ،ا  ، َْمَععِن  لَْ   َْ 
ري ه         َفاَ ِ  سِتَاعِه ،يناُّفِهس  َ ْيًج،  ُي َعِف  هْ   َفلَْ يَاْاجَل من سَتْا َ،َنس ِعْا ً، ُيِ 

 ْجَقْْيِ  َتْجَما  َأظَعِاا هْ َاَ،عَء   َمَِ َء   ،ينَعرْيِ   قَعَرْته    َعرْيٌَة        ِإََل َأْصَاِت  ،ينش ِ 
 َفَمْن  َزعَن  ِ   ،ْ ِ"ْسَ ِمِه  اَِرًمع  يَنه         اََِد ِ مَلَلا َمع َزعَن  ِمْن  َذ،َك  مَلعِذ  هْ 

ف،يناحرتي شعملا  ععاو زأمنع يا م أكيعَته  عا،ف أَنملهو ايضع ،ينلمس  ،يناشي،  ،ينيت تشيع ،ينسحا   أ تعء 
مش، و فص  ص ع ا يايج أن يلف"اك إَل ،  اجو فا إَل ،ينعارين إذ مان ،ينيساري مللاا أي شاعملا  ،ينايت رفن مل عء أف

رفن ،يناحاارتي م رينااً  أن يشاااه ممجفعااه َب  ااجو فيشاااه ،خلصاام َبينعااريو فينكاان ،يناحاارتي َخطَااع ص ااع خطاا ًةو اسااأه 
مل"اه(  فزاعن مان قااب   نفسه: إذ، زعن صذ، ملريً،و اكيف أقجه مللاا ين،اعء ،  اج(  فزياف  ا َّينت يناه نفساه م،ع  

 عا  ُيريه:
ري ه         َفاَ ِ  سِتَاعِه ،يناُّفِهس  َ ْيًج،  ُي َعِف  هْ   َفلَْ يَاْاجَل من سَتْا َ،َنس ِعْا ً، ُيِ 

ق عهو اكل ع  ع  ا  ي،جه مللا ين،عء ،  اجو فا تالا  ك اع ،حلارية  أن  ال  أتع  ،يناحرتي: قعرته ،حلريةو اع لجَّ
ذينك ، ماو ا،عه: قعرْته سعاريٌةسو إًذ، اما ك ،ينايات زلاه زلما  سعاريةسو فاسا  ،يناحارتي تااجف   ن،جه مللا م ب 
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ت كريه زلم  عريةو عيث تعلإلع لذ، ،ين" كري تصاح  هنع ينيسات عارية معإلا رةو فإمناع صا  عارية ملظيما  ملظيما و 
 فمن ص ع قل ع: إن ،حلرية   كيت ،يناحرتي م" مه و خ اًع ينايت ،ا" يب.

ج ملاااجل ، اتاعد ا ااب ذيناك   ز"عكااه سأ اا،  ،ينا  اا س   َب  ثَّتيياب كغااري تعلياب(و فممااع قعيناه لااا،ع    فقا
 تعليق مللا ق ه ،ينشعملا:

َع َتْطل ع  ،ينشَّْمس  ك ْكاَةً   َأََن مَشٌْس َفِإمنَّ
 [.11سق ينه: سأَن مشسس َبين" كريو ،ملرت،ف كشمس اثني و أف زعاملرت،فس]

[: 96: }َفينََ"ِ،َجهنَّ ْم َأْعَاَص ،ين َّعِس مَلَلا َعيَاعٍة{ ]،ينا،ااة: -تععَل  -ه   تفسري ق ينه فصذ، ،ينسمْي ،حلليب ي،  
 [.12سف،ين" كري   سعيعةس ت ايه مللا أنه أ ،ر عيعة خمص ل و فص  ،حليعة ،ا"طعفين س]

 فصذ، ،كن ،ينش،اي ي، ه:
 سقعه ،ينفا را:

 ينََ ع َقَماَ،َصع َف،ين ُّ،  ه  ،ينطَّ ،ينِع  َأَخْذََن ِِباَعِا ،ينسََّمعِء مَلَلْيك م         
فَبين ،ا ه ملشارية  -لالا هللا مللياه ف الم  -أ ،ر ين ع مشسإلع فقماصعو فملع َبينشامس إكاا،صيمو فَبين،ماا وماًج، 

 فزذينك أ ،ر َبين،ماين ،ينشمس ف،ين،ما   ق ينه:  -للا هللا ملليه ف لم  -،ين يب 
 اََأَ ْتِهَ ،ينَ،َمَاْيِن ِ   َفْقٍت  َمَعع        َف،ْ "َاْ،اَاَلْت َقَمَا ،ينسََّمعِء ِكَ ْتإِلإَلع

 [.13فين  ل ي اِِر ،ينشمس ف،ين،ماو ل ي جِخب ، ينف ف،ين هو فين،عه: أ ته قماينس]
 فينكن ،  "عذ ععمج مل د ي، ه:

 سفق ه أ" ،ينطيج ،ا" يب:
 َاْيِن ِ   َفْقٍت  َمَععَف،ْ "َاْ،اَاَلْت َقَمَا ،ينسََّمعِء ِكَ ْتإِلإَلع        اََأَ ْتِهَ ،ينَ،مَ 

أ ،ر ،ينشاامس فصاا  فتإلإلااعو فقمااا ،ينساامعءو يايااج: أن فتإلإلااع ينشااجة لاا،عين"ه ،نطاعاات ايااه لاا  ة ،ين،مااا عااْي 
، ا"،الْ"هو زماع ت طااع ،ينصا  ة   ،اااآةو اااأى كاهيا  فتإلإلاع ،ينشامس ف،ين،ماا   آن ف،عاجو فعاياق صاذ، ،ين ا ا ماان 

ككااا فملماااو أف أعااج ،ا"شااعلْي زعينشاامس ف،ين،ماااو  ن ُيعااب ،ين"غليااج أن يغلااج أعااج ،ا"صااععاْي زمااع   أ" 
 [.14أعجمهع م"فً،ع مع ،آلخا   ،ا مو مث ي ع ذينك ،ا مو فيطلق ،ينلفا ملليإلمع مجيًعع َمع ً،س]

ف،  "عذ ععمج مل د لاف معع ،ينشمس إَل فته ،حملا ك  رفن قاي  و ف،اا،ر َبين،ماين ،ينشامس ف،ين،ماا مللاا 
عو فيناا  ل يااار ،ينشاامس مللااا ،حل،ي،اا و اااع زااعن ينألينااف ف،يناا ه معااعو فينكااعن ق ينااه: س  فقاات ،ين"غليااج رفن  اا ،مه

 (.315مععس ينغً ، من ،ين، هن زمع ي، ه ، اتعد ثسأ ا،  ،ينا   س 
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 مع املتنيب:
 ف،آلن مع ،ينشعملا ،الإلمو ف،ينعا،اي ،ينفذو ،ا" يب.

 مل  م هو أف أن ذينك تعءه ملفً ،(تاى صب زعن ،ا" يب يص ع ل  ته ،ين ،قعي    ،ينايت ملن ف 
 فِلَ آثا ،ا" يب أن تك ن ،ينص  ة   كي"ه ،ينسعينف ف،قعي  ا م" مه (

 ميك  ع أن نظفا َبدتعك  ،ينشعاي  مللا صذين ،ينسؤ،ينْي من ام ،ا" يب نفسهن اعا" يب يعلن:
َه  َمْعاَِايِت   ِلَع        َفَِبين َّعِس َ فَّى     ْوَه   َ رْيَ   َ،ِعمِ  َفَمْن  مَلَاَف  ،َ ايَّ

 اَاَلْيَس  ِاَْاع  ٍه   ِإَذ،   َظِفا ف،   ِكِه        َفاَ ِ  ،يناََّرى ، َع ِي مَلَلْيإِلْم ِِبمثِِ 
 إنه إن  ،ط ينن ُيج من كْي ،ين عس  ،ْحًع ينه.

 في، ه:
 ْكِ"َسعهِ َفيَنمَّع  َلعَ   ف رُّ  ،ين َّعِس  ِخاًّع        َتَرْيت  مَلَلا ،ْكِ"َسعٍه  َبِ 

 َفِلْات  َأش كُّ ِايَمْن َأْلَطِفيِه        ينِِعْلِم    أَنَّه    كَاْعض     ،َ ََنهِ 
 أتمَّبو إنه يشك ايمن يصطفيهو فاعذ،(  نه يعلم أنه كعض ، َنه.

 في، ه:
َ ِح مَلَلا ،ينا َكع        َاَحَشعَك    مْلَت  ِكِه   َفَخجََّك   تَاْ،اَا    َفِإَذ، َعَصْلَت ِمَن ،ينسِ 

 في، ه:
 َعْ ِل   ِكك بِ    َمَكعٍن   ِم اْإل م    ِخَلٌق        َّت ِْط  ِإَذ، ِتأْلَت ِ  ،ْ ِ"ْفإَلعِمإَلع ِاَنِ 

 أتمب ق ينه: ثخلق(و فأتمب   معع ق ينه: ثَّتط  إذ، تألت   ، "فإلعمإلع ان(.
ع أف م" مهًااعو يااا،ه ،ا" اايب ف،قًعااع  اايط كااهو  اياًاا - ْحااه هللا  -ماان ذينااك ي"اااْي ين ااع أن ،اعااع ،ينااذي  آه ، اتااعد 

فصاا  يعاايا صااذ، ،ين ،قااع فيععيشااهو ف ااعفه أن ي"غلااج ملليااه أف ي"،ااعف هو فقااج  أى أم ااب عاي،اا  ينل"ععمااب مااع صااذ، 
،ين ،قع ص  إظإلع  ق َّتهو فإخفعء ضعفهو فأاَّ يك ن   عه ث،يناكاع(و فأا ي،اع كاْي أياجيإلمو فأن ي"شاكك   زاب 

كشا  ،طْت آرمي" إلم فإنسعني"إلمو اأنت َّتطئ إذ، تألت   ، ا"فإلعمإلع اانو فذيناك ماع ياجينك َمن ع ينهن  هنم 
أن ،ا" ايب ينايس حبعتاا  إَل ،ن"ار،ا م ااب صاذه ،ينصاا  ة مان ،خلياعهن إذ زعناات معثلا  أمعمااه فع يناهو فأنااه ي سا  لاا  ته 

 ك مل   ه من ،ين ،قع ،ينذي يا،ه ويطًع كه.
 

 أثر التعريف والتنكري يف الصورة:
كااذ، ظإلااا تليًّااع أن ينل" كااري أثاااَه ،يناااْيِ    ،يناا مط ،ينعااعِل ماان ،ينايااعن زمااع ينل"عاياافو فين "أمااب آاث  ،ين" كااري   فص

 ،  عينيج ،ينايعني و ف،آلاث  ، ركي :
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 [:15ي، ه أك   عه]
 َفت  ٌه يَنَ  ،نَّ ،َ ْ جَل ِايإَلع َزَ ،ِزٌج        تَاَ قَّج    ينِلسَّع ِيَن   َزعْنْت   َزَ ،ِزَاع

،ين" كاااري ص اااع مماااع ياااجا أثاااا ه فيغماااضو ينك اااه قطاااج ،يناياااتو فمللياااه تاااجف   عاااعهو اعينشاااعملا ص اااع ي"ماااجح ،ين،ااا هو 
اي، ه: ين  أن صذه ،  جل قجِ   َلع أن ميش  مللا ظإلاصع ز ،زجو ينكعن صؤاء ،امجفع ن ز ،زَجن فينكان ماعذ، 

 ين  زعنت زلم  ز ،زج و ة  ه(
،يناايت قااج تاااجف ينل،ااع ل ،ينَعِ،ااب  ايرة ضااأليل ن إذ  اا ف يساا"حيب  إن مااا،ر ،ينشااعملا  اا ف َي"ااب لااذه ،يناارايرةو

 ،ينايت من كيت   ،اجيحو إَل  اجل آخا فص  ،َل،عءو فأتمب ،ينايت نفسه ين  قعينه ،ينشعملا صكذ،:
 َفت  ٌه يَنَ  ،نَّ ،َ ْ جَل ِايإَلع ،ينَكَ ،ِزج         تَاَ قَّج    ينِلسَّع ِيَن   َزعْنْت    َزَ ،ِزَاع

أن صؤاء ،امجفعْي ينك  يصريف، َن ًمعن ا كج أن ت ره ،ينك ،زج مان ملليعرإلاعو في ،لاج نظاعه   يك ن ،اعع
،و فيكاا ن ،يناياات ينلإل،ااعء أقااا و فيكاا ن ،اعااع م ااب أن ت،اا ه ااان  ،و فمساا" كا تااجًّ ،ينكاا نو فصااذ، مساا"اعج تااجًّ

تااعن تااعن ا وعينا و  مل ِاف َب نب: أنت ش،عا ين  أن ،ينشمس ترتك مكعهنع فُتاط مللا ،  جلو ف،اعاع: أنات
 [:16فأتمب ق ه ،آلخا عيث ي، ه]

ِِ َاَمع أَْ َضا يَنك ْم َزِلِم   ينَْيَت ،ينَكَ ،ِزَج َتْجن    ِل  اَأَْنِظَمإَلع        مل ،  َر َمْجٍح
أتمب ،ينايت تيًج،و فأتمب ،ين"عايف   زلم  ث،ينك ،زج(و فأسس أثاهو  ج ،ينشعملا ص ع يايج أن ي،ا ه: ين،اج 

ِل ،ينشعا فنفيسه   مج كم ممع ا مرياج مللياهو فأ ياج أن أَبينا  ااأكل  ماع صا  أ قاان فينكان ،ين لا ه كذينت من  ع
إَل مع ص  أمللا فأ لا ي"طلج أن تجن  ،ينك ،زج فت"خلا ملن أمعز إلعو ممع ي ع   ن ،ينشعملا قج كذه ، قصا 

ن كااذينك أثاااا ،ين" كااري ص اااعكو أ"ااع  إَل قلاااج ،ينكاا ن فتغياااري نظعمااهو اااااع -ين"ريااج مللياااه  -  ،اااجيحو عااى إناااك 
 ف،ين"عايف ص ع.

 [.6و 5: }اََِنَّ َمَع ،يْنع ْسِا ي ْساً، * ِإنَّ َمَع ،يْنع ْسِا ي ْساً،{ ]،ينشاح: -ملر فتب  -فقايج من ذينك ق ه هللا 
ي،صاج   زلما  سيسااً،س( قلات: ،ين"فخايمو زأناه قياب:  -ي، ه ،ينرخمشاي: ساَن قلت: اماع معاع صاذ، ،ين" كاري 

 ا يساً، ملظيًمع فأيُّ يساو فص    مصحف ،كن مسع ر ماة ف،عجة.إن مع ،ينعس
ااَن قلاات: اااَذ، ثاات   قا،ءتااه  ااري مكاا و الِااَم قااعه: ف،ينااذي نفسا  كيااجهو يناا  زاعن ،ينعسااا   تحاااو ينطلاااه 
،ينيساا عااى ياجخب ملليااهن إناه يناان يغلاج ملسااا ي ساَايِن( قلاات: زأناه قصااج ماع   ق ينااه ثيسااً،( ماان معاع ،ين"فخاايمو 

 [.17كيسا ،ينج، ينو فذينك يسا،ن   ،حل،ي، س]ا"أفينه 
فأناات إذ، أتملاات قاا ه ،ينرخمشاااي معااع ،ين" كااري ،ين"فخاايمو فق ينااه: سزأنااه قصااج مااع   ق ينااه ثيساااً،( ماان معااع 

 ،ين"فخيمو ا"أفينه كيسا ،ينج، ينو فذينك يسا،ن   ،حل،ي، سو ين تجته كسايب ممع ذزاَن.
 [:18 لما] فممع تجا ،ينص ع  ايه فَّتفاو ق ه  صري كن أ"
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نْاَيع ِاَْكا َمٍ         أ ْاَق ،ينسََّمعِء ينََ عيَنْت َزفُّه  ،  اا َ،ع  يَنْ  ََنَه َع ٌّ ِمَن ،ينجُّ
 صااري كاان أ"  االماو ذينااك ،ينشااعملا ،ينصاا عاو زااعن ميلااك أرف،ت لاا ع"هو ف كاام مااع ي، ينااهو ف،نظااا إَل زلماا  

  صذه ،ينكلم .ثمكام ( ،ينيت أتا لع نكاةن ينيك ن ملم ر ،ينايت ص  ،ين" كري  
،ينشعملا صع ص ع مج ك  عًمع أن ،اكامعت شااز  كاْي ملعما  ،ين اعسو َنصياك كعظماعرإلمو ف،اكاماعت لتيإلاع ماع ا 
 صااا ماان ،يناشااا ملااجًر،و الاا  قااعه ،ينشااعملا: إن ممجفعااه تصااج  مل ااه ،اكامااعتو اااع زااعن َميااًج،   مجعااهن  نااه 

فينألااك ،يناذين تصااج  ملا إلم ،اكامااعتو اا  أاضاالي  ينااه  ايك ن زماان ي،ا ه: إن صااذ، ،اماجفح م لااه م اب ز ااري مان أ
ص عن ينذ، اَن ،ينشعملا ملمج إَل إظإلع  قاج  ،اكاماعت ،ينايت تصاج  مل اهو فأن ممجفعاه يناه ،ايارة ،ينكالىن ينعظام قاج  

 مكامعتهو زمع قعه ،ا" يب كعج:
ََكع ِه  مَلَلا َقْجِ  َأْصِب ،ينَعْرِه أَتِْت ،ينَعرَ،ِرم         َفأَتِْت مَلَلا َقْجِ  ،ين

 ِكاَ،ِه  ،ا
أي:  –إًذ،ن اااعين" كري ص ااع   زلماا  ثمكاماا ( ي،صااج م ااه كيااعن فتااه ،اااجحو اإلاا   زياارة ،يناياات فملمااعرهو اإلاا  

يًّااع مان ، عيااعء ،يناذي يااجينُّك مللاا أن صااذ، ،اماجفح ينااه ،ينفضاعرب ،ينععينياا و ف،اكاماعت ،يناايعاا و الا  أن ع -،ين" كاري 
يم و ينكعن صذ، ،حل  ص  ممجفح  صرين  نه لععج ،اكاماعت ،ينع،ياا  ي عه أاق ،ينسمعء اكام  َنر ة مل،يا  ملظ

،ينعظيم و فين  زعن ،اا،ر َمار مكام و ينضعا اضاب ،اماجفحو فمان ص اع يااْي يناك اضاب ،ينصا ع    ،يناياتو فاضاب 
 قعرله.

 [:19فشعملا آخاو ص  كجيع ،ينرمعنو أ ،ر ص،عء ق هو ا،عه]
 َفَصْب  َلْلَ   ،حَلَ،ا   ،ينَيعِكس         ص م  ،ينَ،ْ ه  اَ َليَْنم  َن ،َِلَ،عَء 

 َاَمع ََل م   ِ   ،ينَف َ   َ،ِزٌج        َفاَ ََل م  ِ   ،ينَ َ ا  اَعِ س  
 ْطاِا    ،ين َّعمِلس  

 ِإَذ، َعَمَح ،ين َّعس  ينِلَمْكا َمعت        َاَطْااا إل م   ،ا
 ِنَسعرإِِلم      مَلعِنس      تَاَععف   ،َ َزع ِه    ِإْلإَلعَ ص ْم        َاك بُّ 

إَل ،اكاماعت ،اعإلا رةو ،ينايت صا  قسام  مشارتز  كاْي ،ين اعسو أماع  -ملما ه ،ين اعس  -أتمَّب ق ينه: عماح ،ين اعس 
 ،اإل، ُّفن اَن عااإلم ا يطمح إَل صذه ،اكامعتو امع َبينك كعظعرم ،اكامعت.

َباعإلاا ر   ،ين ،قااعو فزيااف  ،ر ذيناااك    أتمااب ،ين"عايااف   كياات كااجيع ،ينرمااعنو فزيااف أرَّى رف ه   إينصااعق ع
أ،اااري ،اإل،ااا ِ ينو ف،ين"،لياااب مااان شاااأهنمو فأتماااب ،ين" كاااري ص اااعك   كيااات  صاااريو فزياااف  اع اااع إَل ْساااعء ملعينيااا  مااان 

 ،اكامعت ،ينع،يا و فزيف أرى ،ين" كري ص ع رف ه   ،ينايعن ملن  اع  شأن ،امجفح.
 ااااااااااااااااا
 .553و 552،عصا ، اتعدو [   سرارب ،دمل،ع سو ملاج،ين1]
 .553و 552[   سرارب ،دمل،ع سو ملاج،ين،عصا ، اتعدو 2]
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 .33و ص16[   س،ين"فسري ،ينكاريسو ،ينفخا ،ينا، يو ،جمللج ،ين عمنو  3]
 .252و ص2[   س،ينكشعفسو ،ينرخمشايو  4]
 [   ،يناخع يو َب  ،امل"صعه َبينك"ع  ف،ينس  .5]
 .689و 689و ص2[   س،ينكشعفسو  6]
 .398و ص3س،ينكشعفسو ،ينرخمشايو    [ 7]
 .208و ص24[   س،ين"فسري ،ينكاريسو ،ينفخا ،ينا، يو  8]
 .180[   سما،تععت   أل ه ،ينج س ،ينا   سو ر/ ومج ومج أك  م  او ص9]
 .2[   سري ،ن ،يناحرتيسو  10]
 .315[   سأ ا،  ،ينا   س 11]
 .2[   س،ينج  ،اص نس  12]
و فزااأن ،كاان 315و ف ،تااع: سأ ااا،  ،ينا  اا سو ينل،اتااعدو ص 19و ص1ايو  [   س، مااعِلسو ،كاان ،ينشاا،13]

 ،ينش،اي ن،ب ملن ، اتعد.
 .282و ص4[   س،ا إلع  ،ين ،ضحسو  14]
 .139و ص1[   سري ،ن أ"  عه كشاح ،خلطيج ،ين"ليريسو  15]
 عس ينهو ل أتج مان [   نسج صج، ،ينايَت ،ينجز"   وم ر ،ينط عع و ا،عه: سصذ، ،ينايت مع ز اة إنشعر ،ين16]

نساهو فقاج  أي"اه   قصايجة ينع ماع ة ،ينيماهو قعَلاع    ا   َخساْي فَخسامعر و   ماجح ،ينفاعرر كان ،ينظاعاا لاععج 
 ،ينجاي  ،اصاي و فف ياه ،ينصعحل ع رع كن     ِيكو فمطلعإلع: 

  ِمَن ،ين ِ َعمِ ،حلَْمج  ينِلِعيِس كَاْعَج ،ينَعْرِه َف،َلَِمِم        َْحًْج، يَا،  ه  ِاَع أَْفيَنتْ 
 .509و ص 2و س  ،ينلغ  ف، ر : حب ث فم،عاتسو  433و 3/432سفايعت ، مليعنس 

 .777و ص4[   س،ينكشعفسو ،ينرخمشايو  17]
 .38[   سري ،ن  صريسو ْحج فععسو ص18]
 و فايإلااع: ثَاَمااع65[   سم،عمااعت كااجيع ،ينرمااعن ،َلمااذ،دسو شاااح فأ،يااق ومااج وااُ ،ينااجين ملاج،حلميااجو ص19]

: ثَاَماااع ََل ااام  ِ  ،ينَفااا َ 638و ص2ََل ااام  ِ  ،ينع ااا َ  َ،زِاااٌج(و ف  س صاااا ،آلر،  فمثاااا ، ينااااع سو ينلحصاااا ،ين،اااريف،دو  
  َ،ِزٌج(و اأثاتُّ مع   س صا ،آلر، سن  هنع أمكن.
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