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 مقدمات العالمة حممد حممد أبوموسى
 

 كتاب تقريب منهاج البلغاء
 مقدمة الطبعة الثانية

 
اللهمممىن أع ذ ممممن أمممق ممممال ذ  ذكممممو كممممل ل ذن امممع  هلذأمممأذ أليمممق ممممال ا بممما  ا مممم   هلذ ممم عي ق 
ياممما ذ     هلذ ممممن أمممق ممممال ناممما د   لمممن ذ  ن مممم  الامممماو هلالامممدف هلا مممل ومممانأ َياممما ذكممممو هَل

   هلأعد:ال اس  لن م اخأهىن ىف ال اراأللس ة الأ   ب 
َقممد ذر أ ذ    ممم  هممدم احتقدمممة دأنممأا هل ممدكيقا للقسممىن الأاأمما مممال ، مماو م همما  البل مما   هل  

  هللمي  أممي ذنمدن ا مممال ، ماو احت همما  أل ال سمجة الممأ ذخأ هما العمما  ذ مأ   مدا ىف الطبعممة األهلى
 الفاضل الد، مر ا بيب أال خم ة.

همممدم ال سممجة المنيمممد  ممضمممم ع األ مملمو  ذهل األضمممل ذ  ن مممم  ممضمممم ع هلالقسممىن الأاأممما ىف 
ذ    مممم   ن األ مملمو  أل  هممدا هممم  للممة   منممة القسمممىن أ لاممة األ مملمو  هلهممدم ال لاممة  ق  مم

 ،ل مبانث القسىن  ا أ  نمو األ لمو.
 هلىف هدا القسىن ذرأعة مبانث:

 احتبحث األهلو:  قسيىن الطأف الشعأنة أى  د هلهزو.
 ثاع:  قسيىن الطأف الشعأنة أى ذوأا  الشعأ  هلهم ذطم ا.هلاحتبحث ال

 هلاحتبحث الثالث: األ اليب الشعأنة.
 هلاحتبحث الأاأا: مآخد الشعأا .

 ا ا.ههل،ل مبحث مال هدم احتبانث ُنس ا ِّيع نازم م 
ذ، ب مقدم ع؛ ،ما  ع مث يليفمع ذممأا هلانمدا هلهمم  قأنمب م هما  البل ما    هلهدا ال  او الد

هلأي ممممع زممممماو  لمممممل طمممممو  أل  ضممممعمأ ع نالممممو أيمممم هىن هلأي ممممع  ،امممما نالممممو أيممممىالعلممممىن  أى طمممم و 
 احتأا عة.
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هلى  هممممد كممممدن خممممدم ال سممممجة أل مممما ذهلو ممممما خهممممأأ ىف  مممممن   مممما أ م همممما نسممممجة  ممممأنعة 
مممة ممممال ومممأ  المممدرس ىف ،ليمممة الل مممة  لشممميج ا الع ممممة  ممميد ذهمممد ضمممقأ رهمممع ن  َفاع ممما ىف وَأ

او هلكممممأذ  لي مممما م مممع  هلذهلضمممماو أ مممأهلر  مأا عممممة ال  ممممأ َيمممع  َ نفممممدأ هلضممممية العأأيمممة  هل َأ مممما عل  ممم
َلاما اكبأمو ممال همدم احتبانمث  شيج ا رهمع ن  هللزممو ال  ماو  لمن ضمعمأة ،ثمب ممال مبانثمع 

أل  همممدم طممم و العلمممىن    ال ام ممة رذنمممو هلا بممما  لمممن ذ  ذضمما مممما َها مممع ممممال ال  ممماو أممي ذنمممد
هلذ  جيممز حتشم  ل علعلمىن ذ  نه مد  أى شمن  ه ل نهمد  أليمع   ذن ا ممال هلضماع  لاا  ما  هلذنمع ل

همممدا  مممز  ممممال احتيثممماف المممد  هلالمممل ن أمممع ذهمممل العلمممىن ذ  نبي ممممم لل ممماس هلل ن  اممممم  َ  بمممو همممدا 
ال  او هلال أ  مال ال قأنب ل وب  هللي  هدا ال  او  را مة ل  ماو احت هما   هل مدا كم أتأم  ُمع ،اما 

ذندن ا  هل  ذش  ذ  ذوب  م مع شمي،ا  هلا  مهأ همدم احت ماهب األرأعمة المأ  ثمل هم ىف ال سجة الأ أي 
 القسىن الأاأا مال ال  او مال  را ة األ لمو الد  هم   ما   اما  ا.

هلكد هل ب  لن ىف هدم الطبعة ذ  ذشب أى ما ذر  مال الما مب ذ  ذشمب أليمع  هلهمم ذ  همدم 
ل  مممدخل دمممو   مممما  األ ممملمو أل  لمممن هل مممع ممممال احت ممماهب األرأعمممة المممأ دمممو   مممما  األ ممملمو 

احتسماةة هلهمن ذكممأو أى ذ    مم  مبانمث مسمم قلة جياعهما  ماما ذهل مما ممال األ ملمو. َابحممث 
اجلمد هلا مزو مبحممث خمالد للفممد هلا مزو هلممما جيممز للهممزو ذ  مخمد مممال اجلمد  هلممما جيممز للفممد ذ  

ىف ذخممد اجلممد مممال ا ممزو  هل مماأ ل ممة مخممد مممال ا ممزو  هلاحتقمما نأ احتشممب،ة أي هامما  هلهل مممو ا ممدر 
امممان ها علمكمممار هلا  اممممة هلاجلمممد  هل مممماز اللحمممال أممممل  اجلمممد  هلل مممة ا مممزو  هلار بممماة  أهلأممممة الل مممة هَل

مبحممث نممدخل  خمممل مباشممأا ىف   هلا  حسممانع ىف ل ممة ا ممزو  أى اخممأ هممدا البمماو  هللممي  َيممع ذ
  را ة األ لمو.

و   ممما  األ مملمو ،مما  ،لممع ىف أيمما  ذوممأا   ذهل احتمم هب الثمماع الممد   مما  دممهلاحتبحممث الثمماع
هلهممم  الشممعأ ذهل ،امما كمماو نممازم ىف اطعنممة  ممال طممأف الشممعأ مممال نيممث   قسممىن أى َ ممم  هلذوممأا  

 را مة خالاممة حتمضممم  ذوممأا  الشمعأ  هلذ مما  مم ة: مممدنو هلهفما  هلنسمميب هلر   هلهلضمم  هل شممبيع  
رهبمة هلروبمة هلطمأو هلو مب  هلذ ا مخسة أدخمو ال شبيع ىف المض   هلم هىن مال كسىن الشمعأ أى: 

 لممن ممما نمأام احتقاممم  علشممعأ  هلذ  احتقاممم  علشممعأ   ممدم ا مم  و ه  مأ   قسممياع هممم هلذ تمم  
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ال مماَا هل َمما ال ممار  هلذ  ال مماَا أنا دقممل ،مما  خ ف ممأقا  هلأنا   ن حقممل ،مما  أخفاكمما  هلذ  ال ممار أنا 
 ضممو األ ا مية للشمعأ  هلا سمعوهلكا ،ا  رز ا  هلأنا   نقا ،ا  جنا ق  هله دا م ن ىف دليمل األ

   دم األكسام  هل، مع ُم  ا بٌّ ىف هدا مال وب ذ  ن م  لأل لمو م ع نايب.
احتعلىن الثاع الد  دد ث َيع  ال كدر  الشا أ  لمن ال شمبيع  هلاحتمأا  عل شمبيع   هلذهىن ما ىف هدا

 –ا  امما ا  لممن هممدم القممدر   -ذ  نم   ش ممبتع مممال ل ض ممبم م   لممع وممال لممع ضممبم ىف  َي شمم  شممعأا ىف الاممبم  
ل خي لممم   مممال شمممعأ ن  الامممبم   هله مممدا ن شمممبع ممممال لمممي  ع،يممما علبممما،ن َي  مممب شمممعأا ع،يممما  

كممد ألمما ىف القممدر   لمممن  أنا ،مما هل هلن شممبع مممال لممي  ضممان ا عل ممانق َي  ممب شممعأا ضممان ا  
فأأممة  لممن هل ممع ال شممب ع مبل مما  اليمما ل  سمم طيا ذ   ي ِّممز شممعأ هممدا احت شممب ِّع  ممال شممعأ مممال  اشممما ال 

ا قيقة  هلذهىن ما نعي  لن   منال هدم القمدر   لمن ال شمبع همم طممو  فقمدم لشمعأا  البماو المد  
مفاُم هلذ  م ُم  ه طممو م زم مع هلمأا ع مع  مدا الشمعأ  ن شب ع َيع  هلان قا  ذ م  شمعأهىن ىف البماو هلذض 

 ممممث خممممار ن أل ممممىن نفسممممع  هلهممممبل  احت شممممب ِّهم  ل   مممما م  أى ع نممممأ نممممداخل طبعممممع هلنسمممما،ال
مممب ع  هلهمممدا   كممما رهل   لمممن ذ  نعيشمممما ال فأأمممة هلذ  ن م   ل   لُمممما ىف  فاضممميلها علقمممدر   لمممن ال اث مممل هلال تش 
،ممم م  يمممد هلكمممدن همممد مقدما مممع ىف  يمممار الشمممعأ هلىف امممدنب الطبممما  لأمممال طباطبممما  هلىف أ فممماز 

 م ا   هلاحتهمىن ذ  همدا ممال  مام القأا  للبماك ع  هلاأمال  م ا   هل،م م نمازم َيمع ذكمأو أى ،م م اأمال 
ال مم م  ممال األوممأا   هلذ  َيهمما ممما لأممد  َيممع مممال ع ممث خممار ن  هلم همما ممما لممي  ىف نا ممة أى 

هل  نشأ نمازم ىف همدا احتبحمث أى شمن  ن علمل ع ث خار ن ،األوأا  الأ نعاجلها احت شب هم   
أ ، م ملمو  هلأ  ،ما  ن  عأل لمو  هللي  َيع ذ   للة  دو  لن ذ  هدا احتبحث ممال مبانمث األ

 ممممال الشمممما أ احت شممممب ع  هلذنممممع ن فقممممد م ممممانن الشممممعأا  هلم مممماز هىن  األ مممماليب َيممممع  أضمممما هلهممممم  ممممدل ا
هلذ ممماليبهىن ليقممما  لمممن   اضمممأها العاليمممة احت ايمممز   َمممي زم همممدم الع اضمممأ هل  اهممما هلنمممداخلها أطبعمممع 

ممال كمنمو َيمع همدم  هل،مل  نأ ن م  م هىن  هل ازم ىف هدا ند  يد كماو َيمع  هلن أ ها ىف نفسع
القمممممم  َممممم  نبعمممممد  ليمممممع ذ  نل فمممممو أى أعمممممجل م مممممانن شممممم ا  ا مممممم  ىف ذشمممممعارهىن  اجلمممممارنال  لمممممن 

هلأ  هلكمممما ممممما ،مممما  خممممدا المضمممم   فممممارنل ىف  لممممق  مممممما لطمممم  ذ مممملمأع هلخممممأ  م ز ممممع    ممممفاعهىن
األشممعار َُيح ممأ ممما ،مما  خممدا المضمم  ىف خمماطأم  هلنسممل ع الف ممأ هلال امممر  لممن ا مم بانة الطممأف 
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 مال ذ لها ن ُسال  ال  ُم ىف م حام هلذ لمأع هلم ز ع  َإنا ا م با   لمق الطمأف  لمن مما خما ممال الأ
، ممممع    اخلفمما   لممن ،ثممب مممال األَ ممار ا مم  هأ علقممم  ال شممبيع  لممن ان همما  مثممل  لممق الطممأف ىف

  هلناممب ممما كممام ممماطأم مممال  امممرها  ثممال نامممو ، مممع سسممبع  هلم مممال نم   ُسممب ن امممع  ليممع   مما 
 .342، نع هم  ص
 نسمملع الف ممأ هلال امممر ...  هلممما أعممدم أى كملممع  َممإنا ا مم با   هلهممم خممدا نعلا مما   را مما كملممع

احت حممن هلاأل مملمو هلاحت ممز   هلذ  هممدم الث لممة  ،يمم  نقممأذ الشممعأ  هللنممل ،لاممة الطممأف هلذ مما  شممال
فعممو أمع لقملمع هن مماطال نسال ا سال  ه را ا كملع  ا م  هأ علقمم  ال شمبيع  هل،لامة ال شمبيع م

 ا مممم  هأ  الممممأ هممممن  ممممماو الشممممأة ىف كملممممع  َممممإنا ا مممم با   هلكملممممع  هلناممممب ممممما ،مممما  ممممماطأم  
هلهن مال  ام اجلماو هلمأ بة  ليع  هلال قدنأ: َإنا ا   هأ نامب مما كمام معطم   لن  ا   هأ  

ع  ماطأم  هلكملع   ا  ، مع ، نع هم   ماو شأة ةدهل   هلال قمدنأ: َمإنا َعمل نلمق  ما  ، مم
 ، نع هم.

هلكممد ن،ممأأ ىف ال  مماو ذ  مممال ذهممىن ذ ممباو واممم  األأممماو ال ام ممة ىف هممدا ال  مماو هممم 
طمممو اجلاممل هل ممداخلها  هلأ  ،مما  هممدا المم د لممي  مممال ذأأزهمما  هلهممدا المم د اجليممد كأنممب  ممدا مممال 
نمممد لأمممال طباطبممما   نمممد،أ ال شمممبيع  هلأرممما همممم  م يمممع حتمممال رام ذ  نقممممو شمممعأا  هلذنالمممع  لمممن ، اأمممع 

 دن ال  ممأ ىفالطبما  هلهممم ر ماراأ ممال الشممعأ اجليمد  هلذ   لمن مممال نمأهلم كممو الشممعأ ذ   نمامدنب 
كلبممع  هل اممب مممما  لطبعممع   اممل معانيهمما أفهاممع  هل أ ممف ذضممم ا ىف كممد اخبوهمما ل ل األشممعار الممأ

ا مم فا م مممما ن مممأ َيممع ممممال  هلنممدرو لسممانع ظلفاخهممما؛ َممإنا  ممما  َ ممأم علشممعأ ذ   أليمممع ن مما ب مممما
ختأ همما احتعمما  .  األضمم ا  الممأ شممعار  َ انممو  لممق ال  يفممة ،سممبي ة مفأوممة مممال  يمما لممق األ

ر لفة  هل،طيمب  أ،مب ممال ذخم ة ممال  هل،اا كد اوب  مال هلا  كد مد ع  يمو  ارنة مال شعاو
نلمق أى مما   من  مال خالمد أمال  هلنمدهب ىف  الطيب ،ثب   َيسم  أو  يانمع  هلن امجل مسم بط ع

:   ا ممها؛ َ  ا مي ها؛ َلممىن ذر  أعممد خطبممة ه كماو ى ذلمم  ذىب  مىاو: نف  َإنمع كمم    بمد ن القسممأ 
 نلق شي،اق مال ال  م أل  هل  لن.
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 َ ا  نف ع ل لمق اخلطمب رعضمة لفهامع  هلامدنباق لطبعمع  هل لقيحماق لده مع  هلمما   لفامان ع 
 . 48 .  يار الشعأ صهل بباق لب و ع هللس ع

احت شممماخة ىف ،ممم م المممأ لي  هل،يممم    أف أمممي احتعممماعهلأرممما ن،مممأأ ،ممم م اأمممال طباطبممما لبيممما  الفممم
  هلأعممجل ذَ ممار اأممال طباطبمما  مما أ ىف  ، مماو نممازم مممال ذهممىن ذ ممباو وامضممع  ،انممو الاممياوة ىف

، ماو نممازم هلأ  ، مو ذر ممو ذ  نازممما   نقمأذ ،مم م اأممال طباطبما  هلأرمما هممن ذَ مار شمما و ،هممدا 
 ال د هل  اكلها ذهل العلىن هلضارأ مشب،ة.

لدار مممي ذ  اأمممال طباطبممما حتممما ،انمممو ذ هلا مممع ىف  را مممة الشمممعأ  أأيمممة خالامممة  هلكمممد ن،مممأ أعمممجل ا
،مممما     –ز اممممما  –،انمممو  را مممم ع  ممممطحية ممممم   كداممممة هلنممممازم  َإ امممما حتمممما ذخمممدا  ممممال اليمممممو  

، مهىن ىف الشعأ ذنفد هلذر و  هلهدا همأا   هلل نقمدم كداممة  لمن اأمال طباطبما العلمم  القأشمن أل 
 كدامة هلل نعأ  العلم .مال ل نعأ  الشعأ هلل نعأ  

م مماهب هممدا القسممىن  هلذ ممم  ا   أى القسممىن الأاأمما الممد  هممم ممضممم  هممدم احتقدمممة  هلذكمممو أ 
األرأعممممة الممممأ هممممن اجلممممد هلا ممممزو هلاألوممممأا  هلاأل مممماليب هلاحت مممماز  ل نسمممم قيىن ذ    ممممم  دممممو   ممممما  

الطممممأف  األ مممملمو  أل  األ مممملمو كسممممىن م همممما  هللممممي  ذضممممل ذكسممممامها  هلأرمممما ذضممممل ذكسممممامها هممممم
الشمعأنة  أل  همدم الطمأف همن الممأ   قسمىن أى  مد هلهمزو هلذوممأا  هلذ ماليب هلم ماز   هل مدا ذر ممو 

 ذ    م  الطأف الشعأنة هن   ما  القسىن الأاأا هللي  األ لمو.
  هلىف  انة سث نازم ألوأا  الشعأ ن،أ ، ما مفيدا  دا أعد ما طماو ، ممع ىف األومأا 

هلاخمم    الشممعأا  ىف نلممق  ه ا يممل الشممعأنة   همما معمماع األوممأا هل  ممم  اجلهمماأ هلالممأ    ممز  م 
هلسسممب احتيمممل أى  ممم  ممم مممال  يمما مممما  احتسمما د   لممن دقيممل احتقاممم  ممممال وممأ  وممأ  كمماو 

ن،ممأوم مممال ذ مما  األكاهلنممل الشممعأنة  هلممما  م ممع أليممع هلهممأ   ليممع مممال اجلهمماأ هلا ممار  الممأ ذشممأأ 
  مي ممماز خممما ممممال ومممبم   هلهل مممد ل مممل شمممعأ نهلف خيامممع هل مممةأليهممما اخ لفمممو طمممأف ال ممماس ىف الشمممعأ

 .348َ بان و طأف ال اس هلذ اليبهىن هلم از هىن هلمآخدهىن ىف  يا نلق  م ها  البل ا  ص
مة اخم    طمأف ال ماس ىف الشممعأ   هلذهمىن مما ىف همدا الم د ذنمع هلضما   مماأ  عمي  لمن معَأ

ل مممل ومممأ   هممماأ ر لفمممة هلم  م مممة هلذ  م هممما اخممم    الشمممعأا  ىف ان مممزا  معممماع األومممأا   هلذ  
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   ممز  م همما معانيممع  ه اخمم    الشممعأا  ىف اضممط ا  ممما ممما  ممام نممازم ا يممل الشممعأنة  هلهممدا هلنا  
مممة اخممم     هلأ  ،مما  لمممي  نا مما ىف  ييمممز طمممأف الشممعأا   َإنمممع ُمعمميىف ،اممما كلمممو  هلذشممهد ذ  معَأ

هلذ  لمو ال  ماو هللمي  القلمىن  طأف الشعأا  ىف الشعأ هن ال الة المأ ذسمث   هما ممال نممم ذ  ه
ممة الممدهلف الممد  خيممد  ،ممل شمما أ  هلالسمماو الممد  مي مماز أممع  ممال وممبم هممن المم فىن ال ا ممع الممد   معَأ
ممممة ذ مممماليب الشممممعأا   ذسممممث   ممممع لممممي  ىف الليممممل هلأرمممما ىف ال هممممار ذن مممما  هممممدا ،لممممع َ مممم   ممممال معَأ

مهمما ،ممل احتشمم  لي   هلىف هممدا المم د القاممب  ممد  نممازم ال انممة الممأ نسممعن  هلم مماز هىن هلمآخممدهىن
علشممعأ هلاأل و  ه أ  هممدا المم د الأا مما كأنممب  ممدا مممال ،مم م البمماك ع الممد  ن،ممأ َيممع ممما جيممب 

ممل ُع ىف عو العلممىن علشممعأ هلاأل و   هلذنمع ل أممد ذ  نعممأ  ل ممل شمما أ  لمن  ارس اط فمماز ذ   ا ِّ
العبماس   بما   ممال  مبق  بق ذىب  ام مال  بق مسملىن  هل مبق ذىب هلذ  ميي ز  هل  ب  ع ر َم   عهل      ع
  ليع شعأم أشعأ وبم. األن    هلذ    بهع  نبا ة البحب  َ  نل ب أال 

هلذن قمل ا   أى  را مم ع لأل مماليب الممأ هممن احتمم هب الثالمث مممال القسممىن الأاأمما  هلكممد هُلضمما ا ممىن 
األ مملمو  لممن القسممىن ،لممع ،امما كلممو  هل  ذ ممد ىف م مماهب ال  مماو ،لهمما م ها مما ذخمم  هلزو مممال 

احت همما  الثالممث  هلكممد  اخلممع اضممطأاو ،امما  مم أي  هل  نأ مما نممازم ىف ،ثممب م ممع أى ذ مماليب هممدا 
الشعأا  ن فقدها هلنأضد  ااا هل دل ا   ها  هلأرا ،ما  نأ ما ،ثمبا أى ذضممو  اممة همن ذكمأو أى 

ع ة الشعأ.  ذ    م  م أهل ة ىف الفطأ   ندر،ها ضانب الطبا هللم   ن ال مال ذهل ض  م 
األ اليب مال  همة السمهملة هلا زهلنمة  َا هما مما همم ركيمل  ثع ىف األ اليب هم   م هلذهلو ندن

ةجل  هلم ها ما هم ن ز  ىف ةجل  هلم ها ما همم هل مع أمي الأكمة هلا زهلنمة  ه   مداخل همدم األكسمام 
 مممداخ     مممم  َيمممع وقمممدار  ر ممماأ همممدا ال مممداخل  َالأكمممة كمممد  شممممخا نزهلنمممة هلكمممد نشممممخا هل مممع  

شمخا الأكة هلكمد نشممخا ال م مع  هلال م مع كمد  شممأع نزهلنمة هلكمد  شممأع ركمة  هله مدا هلا زهلنة كد  
نسممم اأ نمممازم ىف ا ممم يفا  الاممممر هلاألنمممماو هلالن امممالأ  هلهمممم ىف همممدا ل نأ ممما أى األ ممماليب 
هلجيعلهمما شممماهد ألكسممامع  هلأرمما نأ مما أى ممما ا مم قأ ىف نفسممع مممال طمماأا احتمم هب الفقهممن الممد  رىب 

ز م مممو هممدا احتمم هب ا مم جأا  هل مليممد ضمممر هلذنممماو أع ممها هلاكمما هلأع ممها   اممل  ليممع  هلمممال ذأممأ 
المكممم . هلكممد هلكفممو   ممد أعممجل هممدم األكسممام هلرذنممو ذنممع مممال الاممعب  لممن  ذ  ذنممد ها هلذميزهمما  
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أكة المأ  شممخا نزهلنمة  ذهل ا زهلنمة المأ  شممخا َإنا ،ا  مال السهل ذ  ذميز الأكة مال ا زهلنة  ذهل ال
  ممال السمهل ذ  ذميمز الأكمة المأ نشممخا الم مع  ذهل ا زهلنمة المأ نشممخا الم مع  ،اما ركة  َإنع لي

أمممي الم مممع المممد   شممممأع الأكمممة هلالم مممع المممد   شممممأع ا زهلنمممة؛ هلنلمممق  ذنمممع ممممال الامممعب ذ  ذميمممز
لشممد  اكممباو هممدم األنممما  هلخفمما   ممداخلها. ه ذ بمما  را ممة األ مماليب مممال هممدم اجلهممة أدرا ممة ممما 
هم م ها أسبيل  هلهم  را مة األ ماليب ممال  همة هلكعهما ىف نفممس احتجماطبي خما  هلىف همدا القسمىن 

د أممع راطبممة وسي معي مي هلال مم م المد  نقاممد أمع  همممر ال مماس  ه نفمأف أممي ال م م الممد  نُمق ا م
ند،أ ذ  ال اس خي لفم  سسب اخ     امارن  األعم معهمىن  َام هىن ذضمحاو ال فممس اللطيفمة 

هلم هىن ال فمس القمنمة المأ ضمار و هلاشم دأ هلذلفمو الأكيقة ال ا اة  الأ نز فها ال  م اخلشال  
 شال.اخلشمنة َلىن نفز ها القمو اخل

هلممممال ال ممماس الم مممع المممد  لمممي  علأكيمممل ال ممما ىن هللمممي  عخلشمممال الاممملب  هلذ،ثمممأ ال ممماس  لمممن 
 نلق.

هلاأل ماليب المأ  م مع أى رماطبي ُمع ي  مي جيمب ذ   أا من ذنمما ىن  هلاأل ماليب المأ  م مع أى 
اجلاهممر جيمب ذ    ممم  هل مطا  هل،مل هممدا ممال ال مم م السمهل  هللمي   را ممة ىف  ممهأ األ مملمو 

ممما هممم نامما و حت شمم  ال مم م مممال ،ا ممب هلشمما أ  ه هممن نامما و ل   مما  ضممانب البيمما  أقممدر 
 أليها أل ا  شبع ذ    م  م أهل ة ىف الفطأ .

هلكد ذَ ن ال  م ىف هدا أى ال  م ىف  ماأعع  هلهم ينمي  احتعماع أع مها أمبعجل  هلاحتقامم  
بن   هللمي  همدا ىف ،مل نماو  أل  ه ما  أع احتأاهلنة أي احتعماع َمإنا  ، ما وما نممنع ذ بع مام وما نم

ُف فعمممة  
ذنممممال ل دسمممال َيهممما احتأاهلنمممة  َقمممد نسممم طيب ال ممماس ىف ذنمممماو خاضمممة ا ممم اأار احتعممماع احت

، هل احتأالن  هلكد نس طيب البعجل احتعماع اخلشم ة ممال هلضم  ا مأهلو ممث  هلن،مأ الق مل هلالمدما  
 أنا ،ا  خياطب أدلق كا دىف م  اأىف  لن  دهلم.

 أنب مال كأنب  هلن  اهلو األ اليب   اهلل  اما  هللي  َيع ما نس حل الع انة.هل،ل هدا ك
ه اكممممبو مممممال  را ممممة األ مممملمو اكممممباع ذ،ثممممأ حتمممما ن،ممممأ احتأاهلنممممة أممممي احتعمممماع العقليممممة هلاحتعمممماع 
ال جييلية  ذهل ،اا نسايها هم احتعاع الشعأنة هلاحتعاع اخلطاأية  هلذخد الشمعأ ممال اخلطاأمة جيمب ذ  
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ةسمممممع أدكممممة هلأل دممممم و الشممممعأ أى خطاأممممة  ه أ   مزنمممما احتعمممماع اخلطاأيممممة هلاحتعمممماع  ن ممممم  ذخممممدا
الشعأنة خي ل  َيع الشعأا   هل  اانز أمع األ ماليب  َه ما  ممال نبمدذ عحتعمى الشمعأ  ه نمُ  بعمع احتعمى 

أمممي احتعممماع  اخلطممماىب  هله ممما  ممممال نع ممم   هلشمممعأ زهمممب هلذىب الطيمممب ضممممر  هلاضمممحة  مممدم احتزاهل مممة
 الشعأنة هلاحتعاع اخلطاأية.

هلذهىن ما ن،أم ىف  را ة األ لمو احتعلىن الد   أ   َيمع األ ملمو هلن،مأ َيمع ،يفي مة ال م اأار 
ما  لمممن المممد  كبلمممع  أل  الما مممب ذ   عمممأ  مممما همممم  هلالطمممأا   هل،ممما  األهلى ذ  ن مممم  همممدا ُمق مممدت

   مال ،مل  هلل مال ه مدا  ما  األ لمو  ه  عأ  ضفا ع مال نزهلنة هلركة  هليني  احتعاع هلما  فأ 
هلذخممال ذ  خلطمما نممدث ىف األهلراف؛ أل  نازممما  ممأص  لممن ذ  نعممأ  علبمماو الممد  هممم َيممع كبممل 
ن،ممأ ضممفا ع هلذنمالممع  ،امما  مم أ  ىف احتمم هب الأاأمما  الممد  هممم احت ممز   هلكممد ن،ممأ ىف هممدا احتعلممىن ذ  

ق مب  معانيمع ممال َ مأ  ال سميب ممث  مي مال ذ   ذوأا  الشعأ  ا  هاأ  ق مب  م هما معانيهما  
 همممة هلضممم  اأبممممو  ذهل ممممال  همممة هلضممم  اخليممماو  ذهل ممممال  همممة هلضممم  احت مممازو  ذهل ممممال  همممة 
 هلض  نمم الثتم   هلوالبا ما   م    انمة الشما أ ةهمة ممال همدم اجلهماأ ذ،ثمأ ممال   ان مع أ بهما 
هلكممل مثممل نلممق ىف ،ممل ذوممأا  الشممعأ  هلمممال ه مما نبممدذ ددنممد األ مملمو  أل  الشمما أ نممبلأ اك بمماس 

هل،يفيمة اخ يمار احتعماع هل همع معانيع مال  هة مال  هماأ احتعماع  ه نأ بهما  هلنقمأ  أع مها أمبعجل  
هل،يفيممة الب يممب  هل،يفيممة الكممبا   ه ا مم اأار شممعأ الشمما أ  لممن نلممق هلاطممأا م  ،ممل هممدا  اك  اضمها

 مممال   ل اممم  مممدث لل ممم م هيممم    همممدم ا يممم    سمممان األ ممملمو  َاأل ممملمو ،اممما نقممممو نمممازم: 
ال مم اأار ىف ذهلضمما   هممة  هممة مممال  همماأ وممأ  القمممو  هل،يفيممة الطممأا  مممال ذهلضمما   ،يفيممة

 همممة أى  همممة  َ ممما  و زلمممة الممم  ىن ىف األلفممما  هلالعبممماراأ هلا يممم   ا اضممملة  مممال ،يفيمممة ال قلمممة ممممال 
 .363مال ضأهلو المضا هلادا  الب يب  ص أع ها أى أعجل هلما نع اد َيها

أاز   هلالفممأف أي ممع هلأممي ،مم م الممأاز   هممم الفممأف أممي هلهممدا ،مم م  يممد  هلهممم مطمماأل ل مم م المم
  ياف مال ند،أ ذ اليب الشعأا  هلمال  د   ذهلضا  األ لمو ىف اعأ الد،أ ا  يىن.

هللممي  ىف ، ممماو نممازم أشمممار  أى الممأاز   هل  نمممد،أ نمممازم مممال  لاممما  الب وممة أل كداممممة هلاأمممال 
ا  هلروممما ن مممم   أاممممن أى نمممازم مممممال  ممم ا   هلىف ال  ممماو ،ممم م ،ثمممب نأ ممما أى وب ممما  هلم مممع همممد
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 هاأ ذخأ   ما ذ  األ لمو خمدا احتعمى المد  ن،مأم المأاز  هلن،مأم نمازم كأنمب  مدا ممال احتعمى 
المممد  ا  ممما م الشممما أ هلال ا مممب     ألنمممع الطأنمممل احتسممملم   هلالممم هب احت ل،مممبل لامممة ذ ممملمو  الل مممم 

  هل،يفيمممة  أ،يبممع هلاطممأا م هلالن قمماو َيمممع هلالممأأع أممي  أ يممب احتعمماع هل،يفيمممة اخ يارهمما هلاطأا همما علمم  ىن
مممنعممى ذ  ىف ال ممم م هيممم  ي هل،يفي مممي نم   حمممان ع    هلنم       هلن حأ،ممما  معممما   ممما األ ممملمو هلالممم  ىنو  ب  ق 

هلاأل ملمو  اخمل ىف الم  ىن هل ما،ال َيممع  هلهمم المد   مأ  الم  ىن هلن حممأ  علم  ىن  هل،مل نلمق نعممى 
مو  للم د  األ ملمو هلضم  حتما ىف عطمال الم د  نقيقة هلاند  هن ذ  األ لمو هلال  ىن  ا احت 

،ممما  المم  ىن همممم اللفمممل احتأ،ممب  لمممن ذنمممماو خاضممة  طمممأ   لمممن    هلالمم  ىن هلضممم  حتمما ىف خممماهأم  هلأنا
،يفيمممممة خاضممممممة او األمممممممأ أى ذ  األ مممممملمو هلالمممممم  ىن  ممممما اللفممممممل هلاحتعممممممى أعممممممد  طمممممممر  را مممممم هاا  

ا  هلالمم  ىن شممأو ألنممماو األلفمما  ىف َاأل مملمو شممأو ألنممماو احتعمماع ىف اخ يارهمما هل أ يبهمما هلاطأا همم
  أ،يبها هلاطأا ها.

  هلأرممما   ممما  أى صهمممم  هلضمممه  هلطممممو ع ممممنىهلأ را  همممدا ،لمممع ىف الشمممعأ هلاأل و ل ن ممم  ن 
م زمممة  هلكممم  نق ممة  أل  أ را  ال يفيمماأ ال اشمم،ة  ممال اطممأا  ذنممماو مع منممة هللف يممة ذمممأ وممامجل 

إب مممما  القمممأ  ،اممما كممماو اجلمممانل  ه همممن ل  فممم و   مممدا  هلهمممم ممممال ذأمممماو العلمممىن المممأ ل  فممم و أل
عمو ا فممب أيمم هىن هلأي همما  ه  ل مل مممال ذ مممال القمأ   هلأرمما  مما ر مماو ُ ل مما  ليهمما  هلهممدهلا أليهمما  هلَر
هممن ل  ممدر  أطمممو ال متمم  ط   ىف كممأا   الب وممة هلال قممد  هلأرمما  مما  ممبيل هلانممد هلهممم طمممو ال  ممأ ىف 

 .األ اليب نفسها ىف الشعأ هلاأل و
هلاحت هب الأاأا مال القسىن الأاأا الد  هلضا لع   ما  األ لمو همم اطعنمة  مال م ماز  الشمعأا   
هلهم خا ة هدا القسىن  لمي  ألنمع ن،مأ اخمأ األكسمام َحسمب  هلأرما أل  احت مز  همم خ ضمة  امل 
الشمما أ ىف شممعأم  هللممدلق ذرام خا ممة ال  مماو ،لممع  هل انممة احتطمما  مممال الممدرس الب وممن هلال قممد   

،ممل نلممق ىف الشممعأ هلاأل و  اخممل ىف احت ممز   َاأل مملمو مممال احت ممز   هلالعبممار  مممال احت ممز   هلاحتعممى هل 
ممممال احت مممز   هلاللفمممل ممممال احت مممز   أل  احت مممز  نمممزهل  الشممما أ أ مممل مممما ىف شمممعأم أى  همممة  هل   همممة  
ممما نمممدو  ليمممع  هلنعمممأ  أمممع   هلاطمممأا  همممدا ال مممزهل  نمممأ ن مممم      قممما ممممال    مممو الشممما أ هل  ممممة هلهل   
هلال عمممأ   لمممن م ممماز  الشمممعأا  همممم  انمممة العلمممىن المممأ  مممع ذهمممل العلمممىن   مممدها رنممما ىن  هلن نمممل ذ  
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هلهممدا ممم    نازمما أممدذ ا مدنث ىف احت ممز  أ عأنفمع  ه   لممىن  ممال ذنمالمع هلذهلضمماَع المأ خمما  سمال 
 را مم ع لأل مملمو  َقممد أممدذ أممد،أ األنممماو هلالاممفاأ  ه  ممأ   األ مملمو  هلكممد نبهممو ه مما  أى 

  مممال الخمم  و ىف  ممأ  األ مملمو  هلكلمُو رومما   ممم  ذهلراف ال سممجة اخ لطممو  أل  نسممجة شم 
أيا  احت ز   هلجيمب ذ  نبمي ذهلل مما احت مز   ه  هدا ال  او كد ا  مراا ،أهلو ،ثب . نقمو نازم ىف

نبممي ممممداهب الشممعأا  ىف نلمممق  هلهممدم العبمممار  نفهممىن م هممما طأنقممة الأ مممل  هلذ  الما ممب ذ  نعمممأ  
  ه نممدخل ىف  فاضمميل ال مم م َيممع  هلهممدا نب،ممد ممما كل ممع مممال اضممطأاو كسممىن األ مملمو  ه علشممن

احت مممز  وممب احتمممدهب  هللممم ،ممما  احت ممز  همممم احتممدهب  لمممو أ  هممدا المم د َيمممع شممن  اخمممأ  هلهممم ذ  
العبممار  أى كمل مما: هلجيممب ذ  نبممي ذهلل ممما احتممدهب  ه نبممي مممداهب الشممعأا  ىف نلممق. هلهممدا ،مم م 

هلل شمق ذ  احت مز  هلاحتمدهب م قمارع   مدا  هلنممي جنمد ىف ،م م نمازم َأهلكما أمي هممدم ل نسم قيىن  
ال لاممماأ الشمممدند  الكمممباو ن مممم  كمممد هلا ه ممما هل هممما ممممال ال امممم  ىف ، ممممع  هلنقممممو نمممازم ىف 

أ  احت مممماز  همممن ا ي،ممماأ ا اضممملة  ممممال ،يفيممماأ مآخمممد الشمممعأا  ىف ذوأاضممممهىن  أيممما  احتمممأا  عحت مممز   
ىن َيها  هلما مييلم  عل  م  مم ذأمدا  هلنمدهبم  أمع أليمع نمأ  امل أمدلق لل م م هلذ ا  ا  اا اا

ضممممر   قبلهممما الممم ف  ذهل    ممما ممممال كبم ممما  هلالمممد   قبلمممع الممم ف  ممممال نلمممق مممما ،انمممو احتآخمممد َيمممع 
ا  هل،مما  لل م م أممع نسمال ممكما مممال الم ف   ان هممن ، ممع  هلمأا عممة  لطيفمة  هلاحتقامد َيممع مسم طَأ

ذ  ذضل احتعى ىف احت مز  همم كملمع  ا ي،ماأ ا اضملة  مال ،يفيماأ مآخمد الشمعأا  هدا ال د  فيدو 
ىف ذوأاضمهىن  هلمما أعمدها زع   أيمما   ما أل  كملمع  هلذ ما  ا  امما ااىن َيهما  أيما  حتآخمد الشممعأا  ىف 

  أل  ان حمما  الشمما أ  هممة ذهل  ممما نع اممدم ىف شممعأم هممم  ي ممع م خممدم ىف وأضممع  هلكملممع ذوأاضممهىن
لم  عل  م  مم ذأمدا  همم أيما  للا خمد المد  مخدهلنمع هلال حمم المد  نع ادهلنمع  هل ليمق  هلما ميي

 ذ    اأا أقية ال د.
هل،لامة  ا ي،مماأ ا اضمملة  ممال ،يفيمماأ    ثممأ ىف ،مم م نممازم  هل للامما ليسممو وام ممة  هلأرمما 

 عأنمم  ال ممامجل أ را،همما ىف الشممعأ هلاأل و  هل،لاممة  مآخممد الشممعأا  ىف ذوأاضممهىن  الممأ هممن رذس 
  أل ممما  عمممى مآخمممدهىن ىف معمممانيهىن  هلالن حممما  ىف همممدم احتعممماع أى  همممة  هل  احت مممز  ،لامممة  امعمممة

هل مع  هل   هة  ،اا  عى مآخمدهىن ىف ذ ماليبهىن  نعمى م مز هىن ىف اطمأا  احتعماع  هلا م اأارها  لمن 
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ا احتممأا  أممع معمماع ال حممم  هلأرمم نهل ممع  هل عممى م ممز هىن ىف المم  ىن  هللممي  احتممأا  أممع ىف ،مم م نممازم  مممخ
 ن مممىن القاممميد   هل مممدا الممم  ىن هل ممممم خت لممم  ،اممما كممماو نمممازم ىف ن مممىن ذىب الطيمممب  هلنعمممى مآخمممدهىن
ذن مما ىف أ مما  العبممار   هلممما  هممدهلم هلممما ذلفمممم مممال ذلفمما  هلضمميا  هلكممد أممي نممازم نلممق أقملممع  هلكممد 

القممانم  ىف نعممى عحت ممز  ،يفيممة م خممد الشمما أ ىف أ يممة ن اممع  هلضممي ع  هل بارا ممع  هلممما ن جممدم ذأممدا ،
 ذىب الطيب ىف  مط،ة ضدهلر الفامو  للح ىن الأ نمكعها ىف  اعاا  نلق  ،ا خد

ه نم مما نممازم معممى احت ممز  ليشممال ،ممل ممما ىف شممعأ الشمما أ  هلذ  ممما ىف شممعأم خاضمما حت ز ممع 
الممد  ن ممز  أليمممع  نسمم م  ىف نلمممق األ مملمو هلالممم  ىن هلاللفممل هلالامممياوة هلالمممز  هلومممب نلممق  نقممممو 

هلكممد نعممى عحت ممز  وممب نلممق  أار هلي،يممد مممأا م أشممامو احت ممز  ل ممل م ممموأ الشممعأ  نممازم ىف   مم
أل ذنمع را ما أى معمى ممما  قمدم  َإنمع ذأممدا لطم  م خمد ىف  بمماراأ ذهل معما  ذهل ن مىن ذهل ذ مملمو  

 .366ص
، مممو كمممد ذ مممد أ  مممدم احتقدممممة مممما    لايمممة ذخمممأ    شمممأو ماممما ر ، ممماو م هممما  البل ممما   

أاث العأأيممة  هلنممازم هلأ  ،مما    نممد،أ ىف ، اأممع مممال  لامما  الب وممة أل القليممل  هل بممي ذضممم ا ىف  مم
َمممإ  ،ثمممبا ممممال ذَ مممارم هلك ممماعم  أ ممما أى ، مممب هل لاممما    نمممد،أهىن  هللعلهممما ان همممو أليمممع ممممال ومممب 
مامممما رها األضمممملية  هلالممممد  ل ذشممممق َيممممع ذ  ال  ممممأ أى ، مممماو م همممما  البل مممما  ىف  ممممياف الممممم ن 

ن أى أيمما  ذنممع ام ممدا  طبيعممن  ممدا الممباث  هلذ  هممدم اأمماهللأ الممأ    حممن أممع اجلدنممد أبال مما نُف مم
 ما أى  أاث ذمة ذخأ    فاهلز ا قيقمة هل أ ما علشمن  أى ومب ذضملع  هل  ذ مد َيمع َقمأ  هلانمد  

َيهمما ذهل مممز  َيهممما أممي أ وممة األم مممي ،امما نقملممم   هلان  ذومممأ  خممدا القمممو همممم ا مم جدام نمممازم 
،مما  هلال جييممل  هلذ  الشممعأ أممى  ليهامما ،امما أ يممو اخلطاأممة  لممن اطك مما   هلكممد اك ممب  ل لاممأ اأا 

نمممازم همممدا ال ممم م ممممال  أ مممة اأمممال  مممي ا المممد  ،ممما  شمممدند الملممما أمممع  ه همممم   نسممم عال اأا،ممما  
هلال جييممل عحتعممى الممد   مما  ىف الب ممة  ألنممع نسمم حيل ذ  نسمم عالها عحتعممى الممد  ذرا م ذر ممطم  

  طبيعممة الشممعأ ىف األم ممي العأأيممة هلاليمونيممة  هلأرمما ا مم جدم نممازم هممدم ال لامماأ هلنلممق لخمم  
 الث ث: اأا،ا  هلال جييل هلاطك ا  عحتعى الل م  اأاال  هلكد أي و نلق ىف ال  او.
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هلكممد  مممدلو ىف احتقدممممة  مممال ،ممل نلمممق أى المممد  ، ب مممع ألع رذنممو ذ  أقممما    مممما  األ ممملمو 
و مفسمد حتبانمث همدا القسمىن  هلم ملل للقمارك  هلنلمق ألنمع نعمى ذ  همدم للقسىن الأاأا مال ال  ما

احتبانمممث ممممال مبانمممث  را مممة األ ممملمو  َاجلمممد ا مممزو ممممال مبانمممث األ ممملمو  هل را مممة األومممأا  
هل ماأعهمما مممال  را ممة األ مملمو  هل را ممة احت مماز  مممال  را ممة األ مملمو  هل،ممل نلممق خطمم   هلكممد هلكمما 

ا َيمع ممال ، بمما  ممال همدا القسمىن  هلكمد هلكعممو َ يمع هلذو ذكمأو همدا القسممىن ممال القمأا   هل  ذ،مال م اممَأ
 أى دقيل شن  مال ال  او  هلأرا ،ا   ن ذ  ذكأو احتا   العلاية.

هلا   ذكطا ذ    ما  هدا القسىن هم الطمأف الشمعأنة  هلهمدا همم ضمأنو ،م م نمازم  هل فبمو  
أف الشمعأنة هلمما   قسمىن ،ي  خفن  لي ا  هلكد اَ  و نازم هدا القسىن أقملمع: القسمىن الأاأما ىف الطم

أليمممع  هلمممما ن حمممن خممما  ممممم ممممال األ ممماليب  هلال عأنممم  وآخمممد الشمممعأا . هلهمممدا ضمممأنو ىف ذ  األضمممل 
الممد  كسمممىن أى همممدم احتبانممث همممم الطمممأف الشممعأنة  ه أنمممع كممماو ىف ذهلو ، مممع  مممال احتممم هب األهلو: 

ىف ذهلو احتممم هب احتمم هب األهلو ىف اطعنمممة  مممال طممأف الشمممعأ ممممال نيممث   قسمممىن أى  مممد هلهممزو. هلكممماو 
 الثاع: احت هب الثاع ىف اطعنة  ال طأف الشعأ مال نيث   قسىن أى َ م  هلذوأا .

هلنسمم حيل ذ  ن مما نممازم ،لاممة األ مملمو   ممماو لقسممىن ه نقسممىن هممدا القسممىن أى مبانممث ذهل 
م اهب هلجيعل األ لمو هلاندا م ها  أل  هدا ممال َسما  ال قسميىن المد  ل نقبلمع  قمل َقيمع ،عقمل 

هللممي  ه مما   فسممب  ممدا اخلطمم  أل  فسممب هلانممد  هلهممم ذ  و ممجا هلضمما هممدا الع ممما   ممدا نممازم  
 القسىن.

 هدا هلن ذ لىن  هلضلن ن هل لىن هلعر   لن  يدو ةاد
 هل لن الع هلمال  بعهىن إبنسا .

 
 ةاد ةاد ذأم مم ن

 
  1428مال ن  القعد   25

 2007مال  نساه  5
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