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 املعاجِ ايعسب١ٝ ايكدمي١ بني ايُعح١ُ ٚاإلعحاّ

5 

 املًدص
ٔ  نٓزص  ايعسب١ٝ املعاجِ         ، ايعسبٝز١  َهتبتٓزا  ذبٜٛٗزا  ايز   ايثُٝٓز١  ايهٓزٛش  َز

 َزث ّ  ، ايٓطزخ  ضبهُز١  ، ايٓطخ تا١َ ، ايطٝاع َٔ ايًُّػ١ٜٛ ثسٚتٓا   ذؿظت اي  ؾٗٞ

ِ  ٖززرٙ ٚيززٛا.  ٚايب غزز١ ايؿصززاذ١ يف أعًز٢   ، ٚاسبطززازٟ ايًُّػززٟٛ تساثٓززا يطززاع املعزاج

 ا ٚاملعزززاجِ.  املتٓٛعززز١ اضزززتعُااتٗا ٚطزززسم ايعسبٝززز١ أضزززايٝ  عزززٔ ايهزززثر ًٓزززاٚزبٗ

ٍ  يف باذٍث نٌ إيٝٗا ايسجٛع عٔ ٜطتػ٢ٓ ٌ  ايُّػز١  صبزا ٟ  ٚنز  ؾْٓٛٗزا  ملصاٚيز١  َتصزد

 زٚح َطززاٜس٠ َززٔ  ٜززتُهٔ ٚذتزز٢ ، ايُّػٜٛزز١ األعززساف عززٔ خيززسد ا ذتزز٢ ; ْٚثززسّا غززعسّا

 املعزززاْٞ َعزززاجِ بزززني َزززا َتٓٛعززز١ ٝززز١ايعسب َعامجٓزززا.  اسبطزززاز٠ َٚكتطزززٝا  ايعصزززس

ّٕ إا ، املعززازف ٚدٚا٥ززس املٛضززٛعا  بززٌ ; األيؿززا  َٚعززاجِ  َززٔ بززايسغِ  املعززاجِ ٖززرٙ أ

ٞ  ٚغسح ايُّػ١ ذؿظ يف يعبت٘ ايرٟ  ايهبر ايدٚز  بزبع   اتطزُت  قزد  َؿسداتٗزا،  َعزاْ

 ايبززززاذثني أَززززاّ نززززبر٠ عكبزززز١ غززززهًت ألّْٗززززا ; عًٝٗززززا َآخززززرّا ُعززززد  ايزززز  األَززززٛز

ٞ  ايززز  األضاضززز١ٝ املعحزززِ ٚ ٝؿززز١ يف ٚطعٓزززت  ، املعزززاجِ ٖزززرٙ َزززٔ طزززتؿٝدٜٔٚامل  ٖززز

ٌ  ايز   ايكدميز١  َعامجٓزا  عبزاز٠  ٚتعكٝزد  ؾػُزٛ  .  ٚاإلباْز١  ٚايتٛضزٝس  ايتٝطزر   متثز

ِ  طز    زٚح ٚا ايعصزس  زٚح تٓاضز   ا ، ايؿٔ ٖرا يف ايهت  أَٗا  ٘  ايعًز ٔ  ، ؾٝز  ٚايزرٜ

 ايعصزس  ٖزرا  يف األصٛا  َٔ ايهثر عتازتؿ يرا ، ايصرب ٚعدّ ايكًل غُِٝٗ أبسش َٔ

ٌ  غاٌَ عسبٞ َعحِ إىل ٚصّٛا األَس، ٖرا َعازب١ بطسٚز٠ تٓادٟ ِ  املأخزر  ضزٗ  عُزٝ

ِ  إٔ زأٜت يرا ; ايؿا٥د٠ ٞ  أضز ِ  إىل صزٛت ٞ  أصزٛاتٗ ٕ  ذبزت  األَزس  ٖزرا  يف ببرثز "  عٓزٛا

 " . ٚاإلعحاّ ايُعح١ُ بني ايكدمي١ ايعسب١ٝ املعاجِ

 د. إقباٍ عبد ايعصٜص َٓٛؾًٞ محد

 -ن١ًٝ اآلدا  ٚاإلداز٠ - طاعدامل ٚايٓرٛذ ايًػ١ أضتا

 ب١ٝ ايطعٛد١ٜاملًُه١ ايعس -بٝػ١ جاَع١ 
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 :كد١َ امل 

ذؿظ ٖرٙ ايُّػ١ ايهسِٜ ، ايرٟ أند  ْصٛص٘   ب١ٝ خصٗا ايًٓ٘ مبها١ٍْ زؾٝع١ٍ ذني أْصٍ بٗا نتاب٘ايُّػ١ ايعس  

َٓا  َْصَِّي  ُٔ َِْر َّا  َّا يرِِّنَسٱإىل ّٜٛ ايدٜٔ، قاٍ تعاىل: "ٔإ ُ٘ َٚٔإ . ٚيًُعاجِ ايُّػ١ٜٛ دٚز عظِٝ يف ذؿظ 1" ِؾُظَٰٕٛيَرز ۥَي

اَٗا ع٢ً أيط١ٓ ايعس  ايؿصرا٤  يف ضباؾًِٗ ايسمس١ٝ أٚيف ٖرٙ ايُّػ١ ، ؾُا َٔ ن١ًٍُ جس٣ اضتدد

صبتُعاتِٗ احمل١ًٝ ٚذٝاتِٗ ايعاد١ٜ ، إا ٚذؿظتٗا ٖرٙ املعاجِ َكس١ْٚ بػسذٗا ٚتؿطرٖا ٚاضتعُااتٗا 

ّْٗا تطُٓت ايهثر َٔ ايهًُا  األعح١ُٝ اي  جس٣ اضتعُاهلا يف ايب٦ٝا  ايعسب١ٝ ايكدمي١ .   املدتًؿ١ ; بٌ أ

ّٕ َعامجٓا ايعسب١ٝ بسغِ قُٝتٗا ايعظ١ُٝ ٚقاَتٗا ايعاي١ٝ ٖرٙ مل تطًِ َٔ مج١ً عٝٛ  ا    زبدٜس بايرنس أ

َٚآخر ، َٓٗا َا ٜتعًل بطسٜك١ تستٝ  بعطٗا َٚٓٗا َا ٜتعًل بتٓظُٝٗا ايداخًٞ ; مما جعٌ ايتعاٌَ َعٗا 

ٖٚرا األَس ٜتٓاؾ٢ َع ٚ ٝؿ١  ٚااضتؿاد٠ َٓٗا أَس يٝظ بايٝطر ، ٚجعًٗا ؾٛم َطت٣ٛ ايطاي  ايعادٟ ،

ّٕ َعامجٓا ايكدمي١  املعحِ ااصط ذ١ٝ َٔ ذٝث إشاي١ ايعح١ُ ٚتٝطر ؾِٗ َعاْٞ ايهًُا . بٓا٤ّ ع٢ً ٖرا ؾأ

ذبتاد إىل جٗٛد نبر٠ َٔ أجٌ ذبسٜسٖا َٔ ٖرٙ ايعٝٛ  ، ذت٢ ا تطٝع ق١ُٝ ثسٚتٗا ايًٓؿظ١ٝ ايعظ١ُٝ  ، 

ايرٟ ٜعين إشاي١ ايُعح١ُ إىل َؿّٗٛ  " عحِ " ايرٟ ٜعين ايُعح١ُ ٚذت٢ ا ربسد  عٔ َؿّٗٛ  " أعحِ " 

ٚايػُٛ  . ْظسّا أل١ُٖٝ ٖرا األَس اخرت  إٔ أحبث يف ٖرا ااطاز ، ذبت عٓٛإ " املعاجِ ايعسب١ٝ ايكدمي١ بني 

١ٝ ايطابك١ يًُدزض١ املعحُ ايث ث ايُعح١ُ ٚاإلعحاّ ". ٚضٛف تطتعس  ايدزاض١ أّٚا املدازع املعح١ُٝ

; ألٕ ٖرٙ املدازع ٖٞ اي  صٓعت يٓا املاد٠ املعح١ُٝ األٚىل اي  اضتؿاد  َٓٗا املدزض١ اهلحا١ٝ٥ اسبدٜث١ 

ٚإعطا٤ ؾهس٠ طبتصس٠ عٔ نٌ  ، ايٓظاّ اي  اتبعت٘ نٌ َدزض١ يف تستٝ  األيؿا اسبدٜث١ إىل ذد نبر ، ٚ

ُٜ ّٕ ايهثر َٔ ٖرٙ املعاجِ  ّٕ َعحِ َٔ َعاجِ تًو املدازع ; أل عد َٔ أَٗا  املعاجِ يف َهتبتٓا ايعسب١ٝ ، ٚأ

ّٝٔ املآخر ٚٚجٛٙ ايكصٛز اي  تيهٌ َعحِ َصاٜا ربتًـ عٔ بك١ٝ َعاجِ املدزض١ األخس٣ . ثِ بعد ذيو  ب

عصٜص٠ ضبؿٛؾ١  َٓٗا اتطُت بٗا تًو املعاجِ ، ٚاي  أضؿت  عًٝٗا ايتعكٝد ٚايػُٛ  ; مما جعٌ ااضتؿاد٠

 بايصعا  .

 از املٛضٛع :أضبا  اختٝ

 زز  ايدٚز ايعظِٝ اي  تًعب٘ املعاجِ يف ذؿظ ايُّػ١ ٚتٝطر ؾِٗ َعاْٝٗا .1

                                                           
 9ز ضٛز٠ اسبحس : اآل١ٜ  1
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 زز َعسؾ١ ايطسم املدتًؿ١ اي  مجعت بٗا املاد٠ ايُّػ١ٜٛ ايطد١ُ اي  اغتًُت عًٝٗا أَٗا  َعامجٓا . 2

 املطتؿٝدٜٔ َٔ ٖرا املعحِ .   ززز تبٝني ٚجٛٙ اشبًٌ يف َعحُٓا ايعسبٞ ، ٚاي  تػهٌ عٛا٥ل  ٚعكبا  يف ٚج3٘

 أٖزداف ايدزاض١ :

ايٛقٛف َٔ خ ٍ ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً اجملٗٛدا  ايعظ١ُٝ اي  برهلا عًُاؤْا يف مجع َؿسدا  ايًٓػ١ داخٌ  -1

 َعاجِ َٓظ١ُ ، ٚؾل طسم طبتًؿ١ ، تدٍ ع٢ً عبكسٜتِٗ ٚعُل تؿهرِٖ .

املكاز١ْ باملعاجِ األجٓب١ٝ اي  متتاش بايطٗٛي١  ايٛقٛف ع٢ً األضبا  اي  أقعد  املعحِ ايعسبٞ عٔ -2

 ٚايٝطس ٚٚضٛح ايعس  .

 تٓبع َٔ:  أ١ُٖٝ ايدزاض١ : 

1 . ٌّ  زز  ازتباط املعحِ ايعسبٞ بًػ١ نتا  اهلل عّص ٚج

زز ضسٚز٠ يؿت ااْتباٙ ٚغرر ُِٖ املدتصني ملٛاص١ً جٗٛدِٖ يف إص ح َٛاطٔ اشبًٌ يف املعحِ ايعسبٞ ; 2

ٖٓ ّٕ  . ايو َكرتذا  عدٜد٠  يف ٖرا ايصددخاص١ أ

 :ذدٚد ايدِّزاض١ 

ايدٚز ايهبر ايرٟ يعب٘ يف مجع ايُّػ١ ٚغسح َؿسداتٗا . ٚايهػـ عٔ ايعٝٛ  ٚاملعحِ ايعسبٞ َصاٜا  تبٝني

ٚايٓكا٥ص اي  ٚصُت بٗا َعامجٓا ايكدمي١ ، ٚاي  تتعاز  َع ايتٝطر ٚايٛضٛح ايرٟ جي  إٔ تتصـ ب٘ 

 ١ٜٛ .املعاجِ ايُّػ

 َٓٗخ  ايدزاض١ :

 اتبعت ايدزاض١ َٓٗحّا ٚصؿّٝا. 

 ضباٚز ايدزاض١ : 

 تػتٌُ ايدزاض١ ع٢ً ث ث١ ضباٚز : 

 احملٛز األٍٚ : تعسٜـ املعحِ ٚأُٖٝت٘ ٚأْٛاع٘ .

 احملٛز ايثاْٞ : املدازع املعح١ُٝ . 

احملٛز ايثايث : عٝٛ  املعحِ ايعسبٞ
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 ت٘ ٚأْٛاع٘احملٛز األٍٚ : تعسٜـ املعحِ ٚأُٖٝ

يؿظ " عحِ " ٜدٍ يف األصٌ ع٢ً اإلبٗاّ ٚعدّ ايبٝإ ، ٜكاٍ زجٌ أعحُٞ  ٚاَسأ٠ عحُا٤ أٟ َٔ             

ايعحِ ،إذا ناْا ا ٜؿصرإ ، ٚايعحُٞ ٖٛ َبِٗ ايه ّ ايرٟ ا ٜتبني ن َ٘، ٚأَس َعحِ إذا اعتاص . 

ٕ ؾاضتعحِ عًٝ٘ َا قسأٙ ، إذا ايتبظ عًٝ٘ ٚمل َٚعحِ اشبط ٖٛ ايرٟ أعحُ٘ صاذب٘ بايٓكط ، ٜٚكاٍ قسأ ؾ 

ّٕ عحُت٘ تٓكٝط٘ ، يهٞ تطتبني عحُت٘ ٚتصس . ٚمسٝت  ٜتٗٝأ ي٘ إٔ ميطٞ ؾٝ٘. ٚإذا قًت نتا  َعحِ ؾإ

. قاٍ ابٔ جين : تصسٜـ "عحِ " يف ن َِٗ 1ذسٚف املعحِ بريو َٔ ايتعحِٝ ٖٚٛ إشاي١ ايعح١ُ بايٓكط 

ّٝٓت٘ ، ؾكد تس٣ ٖرا طبايؿّا ملا  َٛضٛع يإلبٗاّ ٚخ ف اإلٜطاح ، ٚإذا قًت أعحُت ايهتا  ؾُعٓاٙ أٚضرت٘ ٚب

ذنس ، ؾتكٍٛ َٔ أٜٔ يو ازبُع بُٝٓٗا ، ؾازبٛا  أعِحُت ٚشْ٘ أؾِعًت ، أؾِعًت ٖرٙ ٚإٕ ناْت يف غاي  

ٜٚساد بٗا أَسٖا تأتٞ يإلثبا  ٚاإلجيا  عبٛ : أنسَت شٜدّا ، أٟ أٚجبت ي٘ ايهسا١َ ، ٚقد تأتٞ أؾعًت أٜطّا 

١َْٝ َأَناُد  َّ ايطَّاَع١َ ٤َاِت ايطً  ، ٚذيو عبٛ: أغهٝت شٜدّا إذا أشيت ي٘ َا ٜػهٛٙ  ، ٚذيو َثٌ قٛي٘ تعاىل  " ٔإ

َٗا  "   3، أٟ أناد أ ٗسٖا ٚأشٌٜ عٓٗا خؿا٤ٖا. ٜٚهٕٛ قٛيٓا أعحُت ايهتا  ،أٟ أشيت عٓ٘ اضتعحاَ٘ . 2ُأِخِؿٝ

ايعح١ُ ٚايػُٛ  ٚاإلبٗاّ ، َٚٔ ٖٓا أطًل ع٢ً ْكط اسبسٚف يؿظ " ٚع٢ً ٖرا ٜصر َع٢ٓ أعحِ : إشاي١ 

َُ .اإلعحاّ " ألّْ٘ ٜصٌٜ َا ٜهتٓؿٗا َٔ غُٛ   ّٕ يؿظ "  عحِ " اضِ َؿعٍٛ َٔ ايؿعٌ " أعحِ " ُٚؾِٗ َٔ ٖرا أ

  4أٚ ٖٛ َصدز َُٝٞ َٔ ايؿعٌ ْؿط٘ ، ٜٚهٕٛ َعٓاٙ اإلعحاّ أٚ إشاي١ ايعح١ُ ٚايػُٛ  . 

ٗٛ : نتا  جيُع أيؿا  ايًٓػ١ بطسٜك١ ٚاؾ١ٝ ،أَٚٔ شا١ٜٚ خاص١ ٜساٖا َؤيؿ٘ ؾِ يف ااصط ح أَا املعح     

ّٕ جيُع ايصرٝس ، أٚ املّٗر  ، أٚ ازبُٗٛز َٔ ن ّ ايعس  ٜٚػسذ٘ ٜٚؤٜد غسذ٘ مبأثٛز ن ّ ايعس  .  5نأ

ّْ٘ " نتا  ٜطِ بني دؾتٝ٘ َؿسدا  يػ١ َا َٚعاْٝٗا ٚاضتعُااتٗا يف ايرتانٝ  املدتًؿ١ ،  ُٚعّسف أٜطّا بأ

ٚنٝؿ١ٝ ْطكٗا ٚنتابتٗا ، َع تستٝ  ٖرٙ املؿسدا  بصٛز٠ َٔ صٛز ايرتتٝ  اي  غايبّا َا تهٕٛ ايرتتٝ  

، ٚاملعاجِ ٖٞ حبٛث تسَٞ إىل ذؿظ ايُّػ١ ٚضبطٗا ٚض َتٗا ٚربًٝدٖا ، ٖٚٞ ذا  أثس جًٌٝ   6اهلحا٥ٞ . " 

 7ٚتٗرٜبٗا ْٚكًٗا َٔ ايطًـ إىل اشبًـ .يف ذٝا٠ يػ١ ايهتاب١ ٚذؿظٗا َٔ ايترسٜـ 

                                                           
" ضبُد بٔ أمحد األشٖسٟ ، ، َاد٠ " عحِ  ھ 1414،  3ز مجاٍ ايدٜٔ ضبُد بٔ َهسّ بٔ َٓظٛز األؾسٜكٞ : يطإ ايعس  ، برٚ  : داز صادز ،ط 1

 ّ ، املاد٠ ْؿطٗا .2001، 1تٗرٜ  ايُّػ١ ، ذبكٝل ،ضبُد عٛ  َسع  ، برٚ  ، داز إذٝا٤ ايرتاث ايعسبٞ ، ط

15زز  ضٛز٠ ط٘ : اآل١ٜ  2

52زز  50ّ ، ص 2000، 1زز  أبٛ ايؿتس عثُإ بٔ جين ، ضس صٓاع١ اإلعسا  ، برٚ  ، داز ايهت  ايع١ًُٝ ، ط3

16 4ّ ،  ص 2010،  9د طبتاز عُس ، ايبرث ايُّػٟٛ عٓد ايعس  ، ايكاٖس٠ : عامل ايهت  ، ط زز أمح4

8ّ ، ص2006،  1زز عثُإ ضبُد أمحد اسباٟٚ ٚضبُد ضعد ايبػدادٟ ، يف املعاجِ ايُّػ١ٜٛ ، ايدَاّ : َهتب١ املتٓيب ، ط 5

 162زز أمحد طبتاز ، املسجع ايطابل ، ص 6

 283ّ ، ص  2013،  15د ٚايف ، عًِ ايُّػ١ ، ايكاٖس٠ : داز ْٗط١ َصس ، طزز عًٞ عبد ايٛاذ7
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أٍٚ َٔ أطًل يؿظ َعحِ مبعٓاٙ ااصط ذٞ ِٖ زجاٍ اسبدٜث ايٓبٟٛ ، ؾكد أطًكٛا ن١ًُ   "َعحِ "         

ّٕ اإلَاّ ايبدازٟ ٖٛ أٍٚ َٔ  ع٢ً ايهتا  املست  ٖحا٥ّٝا ٚايرٟ جيُع أمسا٤ ايصراب١ ٚزجاٍ اسبدٜث ، ٜكاٍ إ

ايُّػٜٕٛٛ ايكدَا٤ مل ٜطًكٛا ٖرٙ ٚ املعحِ.ٚف نتب٘ املستب١ ع٢ً ذس اذد َٔ ٛأطًل يؿظ َعحِ ٚصؿّا ي

ُّْا ناْٛا ٜطًكٕٛ عًٝٗا أمسا٤ خاص١ َثٌ ايعني ، ٚازبُٗس٠ ٚغر ذيو ، ٚإط م  ايتط١ُٝ ع٢ً َؤيؿاتِٗ إ

ضتعُاهلا يؿظ َعحِ ع٢ً ٖرٙ ايهت   جا٤ يف ٚقتٍ  َتأخس . َٚٔ ايهًُا  املسادؾ١ يه١ًُ َعحِ ٚاي  نثس ا

يف ايعصس اسبدٜث ن١ًُ  "  قاَٛع ". اي   ٗس  يف ايكسٕ ايتاضع اهلحسٟ ٚغاعت يف ايعصس اسبدٜث ، 

 1ٚأطًكت ع٢ً أٟ َعحِ ض٣ٛ نإ بايُّػ١ ايعسب١ٝ أٚ بػرٖا َٔ ايُّػا  .

يف صاْع٘  ٜعد صباٍ ايعٌُ املعحُٞ َٔ أصع  اجملاا  يف عًِ ايُّػ١ ، ؾٗٛ ٜتطً  َٛاصؿا  خاص١        

ّْ٘ ٜطتًصّ َعسؾ١ نٌ غ٤ٞ عٔ ايُّػ١ املع١ٝٓ ٚايٓظاّ ايعاّ هلرٙ ايُّػ١ .  ٜٚتطً  دق١ ٚصرب َتٓاٖٝني ، نُا أ

ٚصعٛب١ ايعٌُ املعحُٞ تأتٞ َٔ نٕٛ املعحِ ٜعاجل  اٖس٠ َؿتٛذ١ ا تطتكس ع٢ً ذاٍ ; مما جيعٌ ذصسٖا 

ّْ٘ ٜتعًل باملع٢ٓ يف املكاّ ا    2ألٍٚ ٖٚٛ َٔ أصع  ذكٍٛ ايُّػ١ .أَسّا عصٜصّا ، نُا أ

املعاجِ بصؿ١ٍ عا١َ ٚيف أٟ يػ١ هلا ٚ ا٥ـ ٚؾٛا٥د َتعدد٠ ، ٚاملعاجِ ايعسب١ٝ جباْ  ذؿظٗا أليؿا             

ّْٗا تؤدٟ ايعدٜد َٔ ايٛ ا٥ـ اي  تصٜد َٔ أُٖٝتٗا ،   َٔ ٖرٙ ايٛ ا٥ـ : ٚايُّػ١ ع٢ً َس األشَإ ؾإ

 يهسِٜ َٔ األخطا٤ اي  تتعًل بايٓطل ٚايؿِٗ . زز اسبؿا  ع٢ً ايكسإٓ ا1

 زز اسبؿا  ع٢ً ايُّػ١ َٔ دخٍٛ أيؿا  دخ١ًٝ ا ربطع يًُكاٜٝظ ٚاملٛاشٜٔ ايعسب١ٝ .  2

زز تعد املعاجِ َسجعّا عبّٜٛا يطبط املؿسدا  بايػهٌ ٚاسبسنا  ، ٚايتؿسٜل بني ايهًُا  اي  تتػاب٘ يف  3

 األذسف ٚايرتتٝ  .

 عاجِ َسجعّا يف تصسٜـ ايهًُا  َٚعسؾ١ اغتكاقاتٗا . زز تعد امل 4

 زززززززز تعد َسجعّا يًتصرٝس ٚايتدقٝل اإلَ ٥ٞ .    5

 زز املعاجِ تعد َسجعّا ز٥ٝطّا يًُصادز ايطُاع١ٝ اي  ا قاعد٠ هلا .  6

ٛقا٥ع ايتازخي١ٝ َٚا َسجعّا جػساؾّٝا ٚتازخيّٝا اذتٛا٥ٗا ع٢ً ايعدٜد َٔ أمسا٤ األَانٔ ٚاي املعاجِ زز تعد 7

 ٜتعًل بٗا . 

                                                           
 13زز  12زز  اسباٟٚ ٚايبػدادٟ ، يف املعاجِ ايُّػ١ٜٛ ، ص 1

161زز أمحد طبتاز ، ايبرث ايُّػٟٛ عٓد ايعس  ، ص 2
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  1زز متد ايػعسا٤ ٚايهتا  مبا ٜعِٝٓٗ َٔ أيؿا  يف أدا٤ زضايتِٗ . 8

ّٕ ايعٓا١ٜ بػسٜ  ايكسإٓ ٚاسبدٜث ايٓبٟٛ ناْت ايباعث األٍٚ يًعٓا١ٜ بايُّػ١ غعسّا ْٚثسّا، ٚايبرث يف ٖرا         إ

برٍ ايعًُا٤ ازبٗٛد ازبباز٠ زبُع أيؿا  ايُّػ١ َٔ َٓابعٗا اادباٙ ٜعد ايٓٛا٠ األٚىل يًُعاجِ ايعسب١ٝ . ؾكد 

األص١ًٝ خد١َّ يهتا  اهلل ايهسِٜ ، ؾرٖبٛا إىل ايباد١ٜ ٚغاؾٗٛا األعسا  ٚاضتُعٛا إيِٝٗ ِٖٚ ٜتردثٕٛ يف 

ٚاملعاجِ ايعسب١ٝ اي   2مجٝع غؤِْٚٗ ٚضحًٛا َا مسعٛا َِٓٗ ، ٚناْت ضبص١ً ذيو ثس٠ٚ يؿظ١ٝ ضد١ُ .

ّٕ َصٓؿٝٗا ْٗحٛا ْٗخ ٖٞ يف غا يبٗا عباز٠ عٔ صبًدا  ضد١ُ ٖٞ أصٍٛ املعاجِ اي   ٗس  يف أٚزبا ; أل

  3املػازق١ يف تصٓٝـ َعامجِٗ ايُّػ١ٜٛ.

تؿٓٔ ايُّػٜٕٛٛ ايعس  يف أغهاٍ َعامجِٗ ٚطسم تبٜٛبٗا ٚؾاقٛا يف ذيو ضا٥س األَِ ، ؾكد تعدد  طسم       

د نٌ ااذتُاا  املُه١ٓ. ٚقد زاع٢ ٖؤا٤ ايعًُا٤ يف تبٜٛ  ٚضع املعحِ ايعسبٞ ذت٢ ناد  تطتٓؿ

 َعامجِٗ جاْيب ايه١ًُ  " ايًؿظ  ٚاملع٢ٓ " َٚٔ ٖٓا اْكطُت َعامجِٗ إىل قطُني ُٖا : 

 َعاجِ املعاْٞ ززززززز أ   

 َعاجِ األيؿا   زززززززز  

  4عاجِ األيؿا  .ٚقد ضاز  َعاجِ املعاْٞ ع٢ً طسٜك١ٍ ٚاذد٠ ; بُٝٓا تعدد  ايطسم يف َ

أصرا  املعاجِ بٓٛعٝٗا مل ٜدْٚٛا يف َعامجِٗ  إا َا صس يدِٜٗ َٔ األيؿا  ، ؾبحاْ  َػاؾٗتِٗ        

ألعسا  ايباد١ٜ ، ؾكد اضتكٛا َادتِٗ ايُّػ١ٜٛ َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ، ٚاسبدٜث ايٓبٟٛ َٚا خًٓؿ٘ ايعس  ايؿصرا٤ 

  5.  َٔ ايػعس ٚايٓثس يف عصٛز ااذتحاد ايًُّػٟٛ

ؾهس٠ َعاجِ املعاْٞ اي  تست  األيؿا  حبط  املٛضٛعا   ناْت أضبل يف ايٛجٛد َٔ َعاجِ األيؿا  ، ؾكد   

نإ املدْٕٚٛ األٚيٕٛ يًػ١ ٜدْٕٚٛ املؿسدا  اي  مسعٖٛا َٔ األعسا  َٔ غر تستٝ  ، ثِ جا٤  اشبط٠ٛ 

نت  األصُعٞ َثٌ  ، نإ يف ٖرا ايػإٔايثا١ْٝ ذٝث مجعٛا ايهًُا  اشباص١ مبٛضٛعٍ  ٚاذد، ٚأ ٗس َا 

نتا  األْٛا٤ ، ٚنتا  األبٌ ، ٚنتا  ايػاٙ ٚغرٙ ; ذٝث نإ جيُع َا ٚزد َٔ األيؿا  ايُّػ١ٜٛ يف َٛضٕٛع 

                                                           
18زز  17زز اسباٟٚ ٚايبػدادٟ ، يف املعاجِ ايُّػ١ٜٛ ، ص  1

211،  108، ص  ھ1433، ؾصٍٛ يف ؾك٘ ايعسب١ٝ  ، ايدَاّ : َهتب١ املتٓيب ، ز زَطإ عبد ايتٛا   2

 14ّ ، ص2000ّ زز 1979،  1زز زٜٓٗاز  بٝرت إٓ دٚشٟ ، ته١ًُ املعاجِ ايعسب١ٝ ، بػداد : داز ايسغٝد ، ط 3

175ز أمحد طبتاز ، ايبرث ايُّػٟٛ ، ص  4

31زز اسباٟٚ ٚايبػدادٟ ، املسجع ْؿط٘ ، ص  5
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ثِ تطٛز األَس يف ايكسٕ ايثايث ذٝث  ٗس  نت  دبُع أنثس َٔ َٛضٛع يف صبًٍد  1ٚاذد ٜٚطُٝ٘ نتابّا .

يًٓطس بٔ مشٌٝ  ٚنتا   " ايػسٜ  املصٓـ  " ألبٞ عبٝد ايكاضِ بٔ ض ّ ٚ" ٚاذد ، َثٌ نتا   " ايصؿا  " 

َتدر األيؿا   " ابٔ ؾازع ٚ " ؾك٘ ايُّػ١ ٚضس ايعسب١ٝ " ألبٞ َٓصٛز ايثعاييب . ٚقد أيؿت ايهثر َٔ املعاجِ 

ّٕ أِٖ ٖرٙ  املعاجِ  ٖٛ نتا   "املدصص  " ابٔ ضٝدٙ األْديطٞ;  ع٢ً ٖرا ايٓٗخ  ٚنتا  " نؿا١ٜ  إا أ

  2ابٔ األجدابٞ . "   املترؿظ  ْٚٗا١ٜ املتًؿظ

ايٓٛع ايثاْٞ َٔ املعاجِ ٖٛ َعاجِ األيؿا  ٖٚٛ ايرٟ ذظٞ بٓصٝ  أٚؾس َٔ جٗٛد ايعًُا٤  ، ذٝث نثس 

ٌٕ ًَرٛ  َكابٌ ْظراتٗا َٔ َعاجِ  ايٓٛ ، تٓاؾطِٗ  يف ايتأيٝـ ؾٝ٘ ع ؾهثس  املعاجِ اي  َٔ ٖرا ايٓٛع بػه

األٍٚ ، ايرٟ اعتُد ع٢ً طسٜك١ ٚاذد٠  ; بُٝٓا تعدد  طسم ايٛضع ٚايرتتٝ   يف َعاجِ األيؿا  ، إذا اختًؿت 

ٚج١ٗ ْظس ايعًُا٤  يف مجع أيؿا   ايٌّػ١ ٚذصسٖا ، ؾطًهٛا يف ذيو طسقاّ  َتعدد٠ ، ؾٓتخ عٔ ذيو ايعدٜد 

ضابكتٗا، ٖٚرا َا ضٓكـ ع٢ً أِٖ تؿاصًٝ٘ يف َٔ املدازع املعح١ُٝ  اي  متثٌ نٌ َٓٗا  َسذ١ً  ربتًـ عٔ 

 احملٛز ايتايٞ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   302، د .   ، ص 7أمحد أَني ، ضر٢ اإلض ّ ، ايكاٖس٠ : َهتب١ ايٓٗط١ املصس١ٜ ، ط زز 1

  288زز أمحد طبتاز ، ايبرث ايُّػٟٛ ، ص  2
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 احملٛز ايثاْٞ : املدازع املعح١ُٝ

 تتُثٌ ٖرٙ املدازع يف : 

 / َدزض١ ايتكًٝبا  ايصٛت١ٝ  :1

زا٥د ٖرٙ املدزض١ ٖٛ اشبًٌٝ بٔ أمحد ايؿساٖٝدٟ ، ايرٟ مل جيد ؾُٝا بني ٜدٜ٘  َٔ زضا٥ٌ صػر٠           

ّا ٜعٝٓ٘  يف تطبٝل ؾهس٠ املعحِ اي  انتػؿٗا ٚذاٍٚ تطبٝكٗا . ٚقد اٖتد٣ اشبًٌٝ إىل َٕٓٗخ اعتُد َٓٗح

ّٕ ايُّػ١ ايعسب١ٝ تتأيـ َٔ تطع١ ٚعػسٜٔ ذسؾّا ا ربسد عٓٗا أٟ ن١ًُ .اشبًٌٝ ايرٟ نإ ٜعٝؼ يف  ع٢ً أ

ّٕ  جٛ األصٛا  ٚاألْػاّ ٚإٜكاعا  املٛضٝك٢ ٚتؿعٝ   ايعسٚ  ،ابتهس ْظاَّا جدٜدّا قا٥ُّا ع٢ً األصٛا  ،أل

ّْٗا تدزع نُا تدزع ٖرٙ األْػاّ .  األيؿا  ايُّػ١ٜٛ عٓدٙ أصٛا  غب١ٗٝ بأْػاّ   1اآلا  املٛضٝك١ٝ ; يرا زأ٣ أ

زت  اشبًٌٝ نتاب٘ ايرٟ مساٙ " ايعني " ايرٟ ٜعد أٍٚ َعحِ عسبٞ َٓظِ تستٝبّا صٛتّٝا ذط  أبعد      

ؾكد ذصس  2سٚف اسبًل ، ثِ أقص٢ ايًطإ إىل إٔ ٚصٌ إىل اسبسٚف ايػؿ١ٜٛ .اسبسٚف طبسجّا ، ؾبدأ حب

ّٕ ثابت ٜهٕٛ اسبسف األٍٚ َٔ ٖرا ايرتتٝ  أٚهلا ، ٚايهًُا   اشبًٌٝ أيؿا  ايُّػ١ برتتٝ  ٖرٙ اسبسٚف يف ْظا

ّٕ ايهً ُا  ايعسب١ٝ اي  ٜهٕٛ ٖٛ ْؿط٘ ثاْٝٗا ، ثِ اي  ٜهٕٛ ٖٛ ثايثٗا ... إخل ، ٚقد اذظ  يف ذيو أ

ضبصٛز٠ بني ايثٓا٥ٞ ٚاشبُاضٞ ، ؾٗٞ ا تكٌ عٔ ذيو ٚا تصٜد عٓ٘ إا حبسٚف ايصٜاد٠ اي  ا دخٌ هلا يف 

املع٢ٓ األصًٞ يًه١ًُ . ؾٗٛ قد زت  نتاب٘ تستٝبّا طبسجّٝا ، َبتد٥ّا بأعُل اسبسٚف ٖٚٞ ذسٚف اسبًل ، 

اهلحا٤ يف نٌ نتا  ; ذٝث ٜطع ايهًُا  اي   ٚجعٌ يهٌ ذسف نتابّا بامس٘ ، ؾاملعحِ نتا  بعدد ذسٚف

تػٌُ اسبسف ايرٟ حيٌُ اضِ ايهتا  ، ض٣ٛ نإ يف أٍٚ ايه١ًُ أٚ ٚضطٗا أٚ آخسٖا . أٜطّا اعتُد اشبًٌٝ 

بايكاف ثِ  أْظاّ ايتكايٝ  ، ؾهإ ٜكً  ايه١ًُ ع٢ً مجٝع أٚجٗٗا احملت١ًُ ، ؾه١ًُ " قد " تكسأ بٛجٗني ، تبد

ف ثِ ايداٍ ،  ٚن١ًُ " عٓد " تهٕٛ " ع ٕ د" زز " ع د ٕ " زز " ٕ ع د " زز " ٕ د ع " ززز " د ع ٕ " زز " د ع ٕ ايداٍ ٚتكسأ بايكا

. "

ٚؾل ٖرا ايٓظاّ عبصٌ َٔ ازبرز ايث ثٞ ع٢ً ضت١ نًُا  ، ٚازبرز ايسباعٞ عبصٌ َٓ٘ ع٢ً أزبع١         

ع٢ً َا١٥ ٚعػسٜٔ ن١ًُ. ٚطسٜك١ ايهػـ عٔ  ٚعػسٜٔ ن١ًُ ، ٚازبرز اشبُاضٞ عبصٌ َٔ تبدٌٜ ذسٚؾ٘

                                                           
175،  174، ص  1ّ ، د1988،  4زز ذطني ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ْػأت٘ ٚتطٛزٙ ، ايكاٖس٠ : داز َصس يًطباع١ ، ط 1

208ّ ، 2009،  1زا  ايُّػ١ٜٛ ، ايسٜا  : َهتب١ ايسغد ، طزز عبد ايؿتاح ؾسح ضٛ ، املٗا 2

15زز اشبًٌٝ بٔ أمحد ايؿساٖٝدٟ ، نتا  ايعني ، ذبكٝل د. َٗدٟ املدصَٚٞ ٚ د. إبس اِٖٝ ايطاَسا٥ٞ ، ش د. ط ز، ص 3
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ايهًُا  تكتطٞ أّٚا دبسٜد ايه١ًُ َٔ ايصٚا٥د يتردٜد جرزٖا ، ثِ ايبرث عٔ أعُل أصٛاتٗا يتردٜد ايهتا  

ّٕ َهإ ايه١ًُ نتا  ايعني ّٕ مل ٜهٔ بٗا  " ع " ٚٚجد بٗا " ح "  ، ، ؾإٕ نإ بٝٓٗا "ع " أّٜا نإ َٛضعٗا ؾإ ٚإ

سبا٤ ، يرا جي  ع٢ً ايباذث َعسؾ١ ايرتتٝ  املدسجٞ يًرسٚف ٚعًٝ٘ إٔ ٜبرث عٔ أقص٢ ؾُٛضعٗا نتا  ا

ذسف َٔ ذٝث املدسد ، ثِ بعد ذيو ٜٓظس يًه١ًُ أٖٞ َٔ ايثٓا٥ٞ أّ َٔ ايث ثٞ ايصرٝس أّ املعتٌ ; ٚبعد 

ٓٗا ، ٚضٝحد ذيو حيدد َاد٠ ايه١ًُ عٔ طسٜل إعاد٠ تستٝبٗا صٛتّٝا، ثِ ٜطتدسد نٌ ايتكًٝبا  املُه١ٓ َ

 1جرز ايه١ًُ املطًٛب١ ضُٔ ٖرٙ ايتكًٝبا  .

بعد إٔ  ٗس نتا  ايعني نؿاذب١ سبسن١ ايتأيٝـ املعحُٞ املٓظِ ، ٚنأٍٚ َعحِ يؿظٞ يف ٖرا       

ايػسٜؿ١ َٔ خ ٍ مجع   ؿس ٖرا اجملاٍ جبٗٛد ايعدٜد َٔ ايعًُا٤ ايرٜٔ اْربٚا شبد١َ ٖرٙ ايًٓػ١ ايصدد;

يهت  َصرٛب١ بػسٚذٗا ٚتؿطراتٗا ، ؾظٗس  مخط١ َعاجِ أخس٣ اْتٗحت ْٗخ اشبًٌٝ أيؿا ٗا بني دؾا  ا

يف ايرتتٝ  ، يتهٕٛ َعاجِ ٖرٙ املدزض١ ضت١ َعاجِ ، نٌ ٚاذٍد َٓٗا أذدث صد٣ّ ًٜٝل باجملٗٛد ايعظِٝ 

خٍٛ ٖرا ايرٟ برٍ ؾٝ٘ ، ْٚاٍ غسف ااْتُا٤ ألٍٚ َدزض١ َعح١ُٝ ، نإ هلا ايؿطٌ يف يؿت ْظس املؤًٖني يد

 اجملاٍ ٚخد١َ ايُّػ١ َٔ خ ي٘. ٖٚرٙ املعاجِ ٖٞ : 

 ٗس يف ب د األْديظ يف ايكسٕ ايسابع  :/ نتا  " ايبازع يف ايُّػ١ " إلمساعٌٝ بٔ ايكاضِ ايكايٞ ايبػدادٟ 1 

ّٓ ٚقد اتبع  ْظاّ ايرتتٝ  حبط  املدازد اهلحسٟ يف عٗد اسبهِ املطتٓصس باهلل. ٘ مل نُا ؾعٌ اشبًٌٝ ، ٚيه

ّْ٘  ٜست  املدازد نُا زتبٗا اشبًٌٝ ;ٚإمنا زتبٗا ذط  تستٝ  ضٝبٜٛ٘ يًُدازد " ٙ ،ع ، م ، ى...... اخل ; بٝد أ

 ،  أزاد ايكايٞ إص ح بع  ٚجٛٙ ايٓكص اي  ناْت يف نتا  ايعني 2ٚاؾل اشبًٌٝ يف ْظاّ ايتكايٝ  متاَّا .

ّٝس يف َٓٗح٘ بع  األَٛز ذٝث أجسٟ   ، ؾأضاف بع  َا أًُٖ٘ اشبًٌٝ ْٚط  بع  بع  ايتعدٜ  ؾػ

نُا أنٌُ ايػٛاٖد املبتٛز٠ ، ٚؾصٌ ايسباعٞ ايرٟ مجع٘ اشبًٌٝ َع  ايػٛاٖد غر املٓطٛب١ إىل قا٥ًٝٗا ،

اشبُاضٞ ٚأؾسد يهٌٍ َُٓٗا بابّا خاصّا ب٘، نُا ؾصٌ األيؿا  ايث ث١ٝ املعت١ً حبسٍف ٚاذد عٔ با  ايًؿٝـ 

 3ايث ثٞ املعتٌ . ٚجعًٗا يف با  خاص باضِ

إذ شاد  دؾع نتا  ايبازع ذسن١ ايتأيٝـ املعحُٞ  خطٛا  إىل األَاّ ؾُٝا ٜتعًل باملاد٠ نُّا ٚنٝؿّا،        

٢ٓ بايصرٝس َٔ املساجع ٚضبط ع٢ً نتا  اشبًٌٝ عبٛ ث ث ٚمثاْني ٚضتُا١٥ ٚمخط١ أيـ ن١ًُ ، ٚقد ُع

                                                           
 193ز أمحد طبتاز ، ايبرث ايُّػٟٛ ، ص 1

246ز  245، ص  1ز ذطني ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ  ، د 2

22، 18ّ ، ص ، 1984،  1عبد ايعًٞ ايٛد غرٟ ، املعحِ ايعسبٞ باألْديظ ، ايسباط : َهتب١ املعازف ، ط ز 3
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ٍٕ ٣أيؿا ٘ سبُاٜتٗا َٔ ايترسٜـ ، نُا عص اقتبط٘ إىل قا٥ً٘ ٚزبط بني املعاجِ ٚنت  األد  .ٚقد  نٌ قٛ

  1قاٍ عٓ٘ ايصبٝدٟ " ا ْعًِ أذدّا َٔ املتكدَني أٚ املتأخسٜٔ أيـ ْظرٙ يف اإلذاط١ ٚااضتٝعا   ." 

 ٗس يف ايكسٕ ايسابع ، ٚنإ َؤيؿ٘ ٜسَٞ إىل : / نتا  تٗرٜ  ايُّػ١ ألبٞ َٓصٛز ضبُد بٔ أمحد األشٖسٟ 2

ػ١ َٔ ايػٛا٥  اي  تطسبت إيٝ٘ ع٢ً ٜد ضابكٝ٘ َٚعاصسٜ٘ ، نُا ٜكٍٛ يف َكد١َ ايهتا  " ٚقد تٓك١ٝ ايُّ

أدخٌ يف يػا  ايعس  َٔ األيؿا  اي   مسٝت نتابٞ ٖرا تٗرٜ  ايُّػ١ ألّْٞ قصد  مبا مجعت ؾٝ٘ ْؿٞ َا

بٞ َٔ ايتصرٝـ ٚايترسٜـ أشايتٗا األغبٝا٤ عٔ صٝػتٗا ٚغرٖا ايُػتِ عٔ َضٓٓٗا  ، ؾٗربت َا مجعت يف نتا

ع٢ً قدز عًُٞ ، ٚمل أذسص ع٢ً تطٌٜٛ ايهتا  باسبػٛ ايرٟ مل أعسف أصً٘ ، ٚايػسٜ  ايرٟ مل ٜطٓدٙ 

 .                   2ايثكا  إىل ايعس  . "

اتبع األشٖسٟ يف تكطِٝ نتاب٘ املٓٗخ ايرٟ ٚضع٘ اشبًٌٝ يف َكد١َ نتا  ايعني َٔ ذٝث ايرتتٝ         

ّْ٘ خايؿ٘ يف املٛاد اي  تطدُت عٓدٙ نثرّا ْتٝح١ أخرٙٚتكطِٝ  عٔ ايهثر َٔ ايُّػٜٛني ،  أبٛا  ايهتا  ;إا أ

ؾاألشٖسٟ مل ٜكتصس ع٢ً املٛاد اي  أٚزدٖا قبً٘ اشبًٌٝ ٚابٔ دزٜد ; بٌ شاد عًٝٗا نثرّا ، ٚنإ َتأثسّا بأذهاّ 

ب٘ ؾرص أيؿا ٘ ؾرصّا غدٜدّا ْٚكد أيؿا  ضابكٝ٘ ; ٚميتاش ايتٗرٜ  بإٔ صاذ اشبًٌٝ ايُّػ١ٜٛ ٚايٓر١ٜٛ .

ؾصرس نثرّا َٔ َؿسدا  ايُّػ١ ٚاضتػٗد بايهثر َٔ اآلٜا  ايكسآ١ْٝ ٚاألذادٜث ايٓب١ٜٛ ، ؾأصبرت ضُٔ 

  3ايرتاث املعحُٞ .

  ٗس يف ايكسٕ ايسابع اهلحسٟ ع٢ً تستٝ  :/ نتا  احملٝط يًٛشٜس ايصاذ  أبٞ ايكاضِ إمساعٌٝ بٔ عباد 3

إذ  ٚقد اختًـ احملٝط  نثرّا عٔ املعاجِ ايُّػ١ٜٛ اي   ٗس  يف ايكسٕ ايسابع ; اشبًٌٝ ٚاألشٖسٟ يًرسٚف.

اتطِ بااختصاز ألّْ٘ اعتُد ع٢ً تؿطر ٚاذد يًؿظ دٕٚ اايتؿا  إىل األيؿا  املتؿك١ ٚاملدتًؿ١ اي  أدىل بٗا 

ّْ٘ أنثس َٔ األيؿا  ٚقًٌ ايػٛا ايُّػٜٕٛٛ بػأْ٘، ّْ٘ اْؿسد دٕٚ غرٙ َٔ َؤيؿٞ املعاجِ ايطابك١ ٚأ ٖد .  نُا أ

     4ي٘ بايهثر َٔ األيؿا   ٚاملعاْٞ َع عٓاٜت٘ ايهبر٠ بايعبازا  اجملاش١ٜ .

/ نتا  احملهِ ألبٞ اسبطٔ عًٞ بٔ إمساعٌٝ بٔ ضٝدٙ األْديطٞ :  ٗس يف ايكسٕ ايسابع اهلحسٟ، ٚقد نإ 4

ػ١ٜٛ يف ايهت  ٚايسضا٥ٌ يف نتا  ٚاذد ٜػين عٓٗا ، ٚإيٞ ااْتظاّ ٚااختصاز ٖدؾ٘ مجع املػتت َٔ املٛاد ايًٓ

ّٕ نتابٓا َػؿٛع املثٌ باملثٌ َكرتٕ ايػهٌ  ٚدق١ ايتعبر ، ٚقد ٚصـ ابٔ ضٝدٙ ايهتا  يف َكدَت٘ بكٛي٘ " إ

                                                           
 22ز  ايٛد غرٟ ، املعحِ ايعسبٞ باألْديظ ، ص  1

 45، ص  1ز ضبُد بٔ أمحد األشٖسٟ اهلسٟٚ ، تٗرٜ  ايُّػ١  " َسجع ضابل "،د 2

279ز  ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، ص 3

 285زز  284، ص  2طني ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، دز  ذ 4
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  ، ٚاإلغباع بايػهٌ ، َٗر  ايؿصٍٛ ، َست  األصٍٛ بعد ايؿسٚع ،ٖرا إيٞ َا ذب٢ً ب٘ َٔ ايتٗرٜ  ٚايتكسٜ

     1جياش ٚااختصاز َع ايط ١َ َٔ ايتهساز ٚاحملاؾظ١ ع٢ً املعاْٞ ايهثر٠ يف األيؿا  ايٝطر٠ . "ٚااتطاع ، ٚاإل

اْتٗخ ابٔ ضٝدٙ ْٗخ اشبًٌٝ يف تستٝ  َعحُ٘ ، ٚزضِ يٓؿط٘ يف َكدَت٘ خط١ ضبه١ُ يٝطر عًٝٗا يف      

ّٝص أمسا٤ ازبُٛع اختٝاز األيؿا  اي  ضٝدخًٗا ذبت َٛادٙ،  ؾررف املػتكا  ايكٝاض١ٝ اضطسادٖا ، َٚ

ٚمجٛع ازبُٛع ، نُا زاع٢ يف تستٝ  األيؿا  داخٌ املٛاد تكدِٜ املؿسد ع٢ً ازبُع ، ٚمجع ايك١ً ع٢ً ايهثس٠، 

ّٕ َٔ أٖداف ايهتا   ٚاجملسد ع٢ً املصٜد. ٚقد نثس  األذهاّ ايٓر١ٜٛ ٚايصسؾ١ٝ  جدّا يف احملهِ ; ٚذيو أل

 2ٝس اآلزا٤ ايٓر١ٜٛ اشباط١٦ .تصر

 / َدزض١ ايرتتٝ  األيؿبا٥ٞ َع ْظاّ ايتكايٝ   : 2

أٍٚ َعاجِ ٖرٙ املدزض١ ٖٛ نتا  ازبُٗس٠ ألبٞ بهس ضبُد بٔ اسبطٔ بٔ دزٜد األشدٟ ايرٟ دبٓ  ْظاّ       

يرتتٝ  األيؿبا٥ٞ ايعادٟ املدازد ايرٟ اتبعت٘ املدزض١ ايطابك١ ، ملا ؾٝ٘ َٔ ايعطس ٚاملػك١ ع٢ً ايكّسا٤ ٚاتبع ا

ايرٟ قاٍ عٓ٘ يف َكدَت٘  عٔ نتاب٘ " ٚأجسٜٓاٙ ع٢ً تأيٝـ اسبسٚف املعح١ُ إذ ناْت بايكًٛ  أعبل ٚيف 

األمساع أْؿر ،ٚنإ عًِ ايعا١َ بٗا نعًِ اشباص١، ٚطايبٗا َٔ ٖرٙ ازب١ٗ بعٝدا َٔ اسبر٠ َػؿّٝا ع٢ً 

   3املساد . "

األٍٚ األب١ٝٓ ، ٚذنس ذيو أٜطّا يف املكد١َ ; ذٝث قاٍ " أٍٚ َا حيتاد إيٝ٘ ٚقد جعٌ ابٔ دزٜد أضاض٘       

ايٓا س يف ٖرا ايهتا  يٝرٝط عًُ٘ مببًؼ عدد أبٓٝتِٗ املطتع١ًُ ٚامل١ًُٗ ، ٚإٔ ٜعسف اسبسٚف املعح١ُ 

ب١ٝٓ ٖٛ ٚتصٓٝـ ابٔ دزٜد يف األ 4مبدازجٗا َٚدازجٗا ٚتباعدٖا ٚتكازبٗا، َٚا ٜأتًـ َٓٗا َٚا ا ٜأتًـ."

تصٓٝـ اشبًٌٝ َع بع  ايصٜادا  ، ؾاألب١ٝٓ عٓدٙ ث ث١ٝ ٚزباع١ٝ ٚمخاض١ٝ ناشبًٌٝ َع إضاؾت٘ ًَركا  

بهٌ صٓـ َٓٗا . ٚابٔ دزٜد ٚاشبًٌٝ ٜػرتنإ يف ايهثر َٔ ايظٛاٖس اي  ضاد  نتابُٝٗا يتٛايُٝٗا ، إا 

ُّْٗا اختًؿا يف بع  ايصٝؼ ٚايػٛاٖد ْتٝح١ يسجٛع ابٔ دزٜد  إىل َساجع أخس٣ غر ايعني ، ٚقد تؿٛم ابٔ أ

                                                           
، 1ز أبٛ اسبطٔ عًٞ بٔ إمساعٌٝ بٔ ضٝدٙ األْديطٞ، احملهِ ٚاحملٝط األعظِ ، ذبكٝل  عبد اسبُٝد ٖٓداٟٚ ، برٚ  : داز ايهت  ايع١ًُٝ ، ط 1

 37، ص  1ّ ، د2000

200، ص2ز  أمحد طبتاز ، ايبرث ايُّػٟٛ ،د 2

40ّ ، ص1987،  1اسبطٔ بٔ دزٜد األشدٟ ، مجٗس٠ ايُّػ١ ، ذبكٝل زَصٟ َٓر ايبعًبهٞ ، برٚ  : داز ايعًِ يًُ ٜني ، طززأبٛ بهس ضبُد بٔ  3

 41زز ْؿط٘ ، ص 4
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ّٕ ابٔ دزٜد ع٢ٓ باملعّس   دزٜد ع٢ً اشبًٌٝ يف ذنس ايُّػا  ٚاإلنثاز َٓٗا ٚخاص١ ايُّػا  اي١ُٝٓٝ ، نُا أ

  1ٚاملٛيد ٚايدخٌٝ َٔ ايُّػا  األخس٣ .

تٝ  ايرٟ اضتٓٗا ابٔ جباْ  ازبُٗس٠ بانٛز٠ اْتاد ٖرٙ املدزض١  ٗس َعحُإ آخسإ ع٢ً طسٜك١ ايرت       

 دزٜد هلرٙ املدزض١ ، ٖٚرإ املعحُإ ُٖا :

/  نتا  َكاٜٝظ ايُّػ١ ألمحد بٔ شنسٜا ٤ ايكصٜٚين  " ابٔ ؾازع " : يف أٚاخس ايكسٕ ايسابع اهلحسٟ انتٌُ 1

ّْٗا املدتًؿ١ ، ٚأصبرت ذبت أٜدٟ ايُّػٜٛني يٝحدٚا أضطّا جدٜد٠ يٛضع َعامجِٗ  مجع املاد٠ ايُّػ١ٜٛ َٔ َظا

، ٚقد ٚصًٛا بايؿعٌ إىل أضظ َبتهس٠ ْتٝح١ تعُكِٗ يف ٖرٙ املاد٠ اي  مجعٗا ايطابكٕٛ هلِ ، ٚيف َكد١َ 

ٖؤا٤ أمحد بٔ ؾازع يف نتاب٘ ايرٟ أمساٙ " املكاٜٝظ " ٚايرٟ ز٢َ ؾٝ٘ إىل تٛضٝس املع٢ٓ األصًٞ املػرتى 

ّٕ يًػ١ ايعس  َكاٜٝظ صرٝر١ ، ٚأصّٛا ا تتؿسع يف مجٝع صٝؼ املاد٠ ، ظبدٙ ٜكٍٛ يف َكد١َ ٖرا ايهتا    " إ

. ٚقد أيـ ايٓاع يف جٛاَع ايُّػ١ َا أيؿٛا ٚمل ٜعسبٛا يف غ٤ٞ َٔ ذيو عٔ َكاٜٝظ َٔ تًو َٓٗا ؾسٚع

  2املكاٜٝظ ، ٚا أصٌ َٔ األصٍٛ . "

أليـ با٤ " ، ايرٟ جعً٘ يكد ٚاؾل ابٔ ؾازع يف تكطِٝ ٚتستٝ  نتاب٘ ابٔ دزٜد َٔ ذٝث اّتباع٘ ْظاّ " ا      

ّٓ٘ مل جيعٌ األب١ٝٓ أضاع ايتكطِٝ نُا ؾعٌ ابٔ دزٜد ، ٚبريو ربًص َٔ  األضاع األٍٚ يًتكطِٝ ; يه

ذبس٣ ابٔ ؾازع األيؿا  ايصرٝر١ ٚنإ ٜٓص ع٢ً نٌ أصٌ  3األبٛا  ايهثر٠ اي  ناْت عٓد ابٔ دزٜد .

 ٜٗتِ بتبٝني املعّس  ٚاسبسٚف املبدي١ َٔ غرٖا، جعً٘ َٚا ا ٜستطٝ٘ بايطعـ ٚايػرٚذ ; مما ازتطاٙ بايصر١ ،

ُّْا ٖٛ َعحُا  ٜٚسد ايُّػا  ايطعٝؿ١ ٚا ٜستطٞ إا ن ّ أٌٖ ايباد١ٜ ، ٚاملكاٜٝظ ا ٜعد َعحُّا عاَّا يُّػ١ ، ٚإ

ّٓ٘ َع ٖرا  أؾاد املعاجِ ايعسب١ٝ َٔ ذٝث امل اد٠ بإضاؾ١ ّ خاصّا ٜداؾع عٔ ؾهس٠ بعٝٓٗا ٖٞ ؾهس٠ املكاٜٝظ ; ٚيه

ّْ٘ طسح ؾهس٠ ايتكايٝ  اي  تكٝد بٗا ابٔ دزٜد َٚعحُٝٛ  أغٝا٤ نثر٠ أًُٖٗا َٔ ضبكٛٙ ، َٚٔ ذٝث املٓٗخ ، ؾإ

  4املدزض١ األٚىل .

/ نتا  صبٌُ ايُّػ١  ألمحد بٔ ؾازع : أيـ ابٔ ؾازع ٖرا ايهتا  يًتدًص َٔ تعكٝدا  املعاجِ ايطابك١ 

ْٞ غاٖد  نتا  ايعني ايرٟ صٓؿ٘ اشبًٌٝ ابٔ أمحد ، ٚٚعٛز٠ أيؿا ٘ ٚغد٠ ي٘ ، قاٍ يف َكد١َ ايهتا  " إ

                                                           
335زز  334، ص  2زز ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، د 1

 3ّ ، ص1979از ايؿهس ، زز أمحد بٔ شنسٜا٤ ايكصٜٚين ، َكاٜٝظ ايُّػ١ ، ذبكٝل عبد ايط ّ ٖازٕٚ ، برٚ  : د 2

341زز ْصاز ، املسجع ْؿط٘ ، ص 3

 358زز  ْؿط٘ ، ص 4
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ايٛصٍٛ اىل اضتدساد أبٛاب٘، ٚزأٜت نتا  ازبُٗس٠ ايرٟ صٓؿ٘   أبٛ بهس بٔ دزٜد، ٚقد ٚؾ٢ مبا مجع٘ اشبًٌٝ 

٥دٙ ، ٚمسٝت٘ ٚشاد عًٝ٘ ، ألّْ٘ قصد إىل تهثر األيؿا  ٚإ ٗاز قدزات٘ ; أْػأ  نتابٞ ٖرا ٜكٌ يؿظ٘ ٚتهثس ؾٛا

1صبٌُ ايُّػ١ ألّْٞ أمجًت ايه ّ ؾٝ٘ إمجاّا ٚمل أنّثسٙ بايػٛاٖد ٚايتصازٜـ إزاد٠ ااجياش " 

ٜعد اجملٌُ َٔ أؾطٌ َا أيؿ٘ ابٔ ؾازع ، ٚقد ٚصؿ٘ صاذب٘ بصػس اسبحِ ٚذطٔ ايرتتٝ  ، ٚقد زتب٘ َثٌ    

  2ا شاد ع٢ً ث ث١ أذسف .املكاٜٝظ  ع٢ً ذسٚف اهلحا٤ ، ؾكطُ٘ إىل َطاعـ ٚث ثٞ ، َٚ

/ َدزض١ ايكاؾ١ٝ : يف أٚاخس ايكسٕ ايسابع اهلحسٟ  ٗس َعحِ " تاد ايُّػ١ ٚصراح ايعسب١ٝ " ، ايرٟ ٜعسف 

ّٕ املؤيـ قد ز٢َ  اختصازٓا بايصراح ألبٞ ْصس إمساعٌٝ بٔ محاد ازبٖٛسٟ ايؿازابٞ ، ٚضب  ٖرٙ ايتط١ُٝ إ

يُّػ١ . ٚقد أدخٌ ازبٖٛسٟ ْظاَّا جدٜدّا يف تستٝ  املعاجِ ، أا ٖٚٛ إىل تدٜٚٔ  ايصرٝس ؾكط َٔ أيؿا  ا ؾٝ٘

بابّا ٜٚطُٞ اسبسف األٍٚ ؾصّ  ،أٟ  ٢ْظاّ " ايكاؾ١ٝ " ايرٟ ٜعتُد ايرتتٝ  ذط  اسبسف  األخر، ايرٟ ٜطُ

ّٕ املعحِ ٜٓكطِ إىل مثا١ْٝ ٚعػسٜٔ بابّا ، نٌ با  َٓٗا ٜتٓاٍٚ األيؿا  املترد٠ اسبسف األخر ، ثِ ٜكطِ أ

نٌ با  إىل ؾصٍٛ ذط  اسبسف األٍٚ َٔ ايًؿظ َستبّا ع٢ً ذسٚف األيؿبا٤. ٚقد اضتًِٗ ازبٖٛسٟ  ؾهس٠ 

ٖرا ايرتتٝ  َٔ دٜٛإ األد  شباي٘ ايؿازابٞ . ٚقد اَتاش ايصراح بايطٗٛي١ ٚااختصاز يف ايػسح ، ُٚع٢ٓ 

ّٛباملطا٥ٌ ايٓر١ٜٛ ٚايصسؾ١ٝ ٚاملّع أغاز إىل ايطعٝـ ٚاملٓهس َٔ ايُّػا  ٚايُّػا   يد ٚايدخٌٝ ، نُاس  ٚامل

قاٍ ابٔ َٓظٛز عٔ ايصراح يف َكد١َ  يطإ ايعس  :  " زأٜت أبا ْصس إمساعٌٝ  3املدتًؿ١ يف ايًؿظ ايٛاذد . 

بٔ محاد ازبٖٛسٟ قد أذطٔ تستٝ  طبتصسٙ ، ٚغٗسٙ بطٗٛي١ ٚضع٘ ، ؾدـ ع٢ً ايٓاع أَسٙ ؾتٓاٚيٛٙ ، ٚقّس  

 4داٚيٛٙ ٚتٓاقًٛٙ . " عًِٝٗ َآخرٙ ؾت

تبع ازبٖٛسٟ يف ايتأيٝـ ٚؾل ٖرا ايٓظاّ ايعدٜد َٔ املعحُٝني ايرٜٔ تعد َعامجِٗ َٔ أَٗا  املعاجِ 

 يف املهتب١ ايعسب١ٝ ٖٚٞ نُا ًٜٞ : 

/ ايعبا  ايصاخس ٚايًبا  ايؿاخس حملُد بٔ اسبطٔ بٔ ضبُد ايعدٟٚ ايصاغاْٞ :  ٗس يف ايكسٕ ايطابع 1

نإ ٖدف ايهتا  ازبُع ٚايتصرٝس . ٚقد اذتٌ ايعبا  َها١ْ ممٝص٠ بني املعاجِ ايعسب١ٝ ; ألّْ٘ اهلحسٟ ، ٚ

مجع خر َا يف املعاجِ اي  قبً٘ َاد٠ّ َٚٓٗحّا ، ؾكد ُعد َٔ املعاجِ ايعسب١ٝ ايس٥ٝط١ اي  ا ٜطتػ٢ٓ عٓٗا 

اَتاش املعحِ ايرٟ ُزت  ع٢ً ْظاّ قد ٚ . ايباذث ، ٚقد أغاد ب٘ نباز ايُّػٜٛني أَثاٍ ايطٝٛطٞ ٚايؿرٚش آبادٟ

                                                           
 75، ص 1ّ ، د1986،  2زز أمحد بٔ شنسٜا٤ ايكصٜٚين ، صبٌُ ايُّػ١ ، ذبكٝل شٖر عبد احملطٔ ضًطإ ، برٚ  : َؤضط١ ايسضاي١ ، ط 1

 215، ص  2ز أمحد طبتاز ، ايبرث ايُّػٟٛ ، د 2

 23، ص1ّ ، د1987،  4اد ازبٖٛسٟ ، تاد ايُّػ١ ٚصراح ايعسب١ٝ ، ذبكٝل أمحد عبد ايػؿٛز عطاز ، برٚ  : داز ايعًِ يًُ ٜني ، طزز إمساعٌٝ بٔ مح 3

7، ص 1ز ابٔ َٓظٛز ، يطإ ايعس  " َسجع ضابل " ، د 4
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ّْ٘ اضتػٗد بايكسإٓ ٚاسبدٜث ايٓبٟٛ ٚأغعاز ايعس   ايكاؾ١ٝ باغتُاي٘ ع٢ً َا تؿسم يف نت  ايُّػ١ املػٗٛز٠ ، ٚأ

  1ٚأَثاهلِ ، نُا اٖتِ برنس أمسا٤ ايُّػٜٛني .

: َٔ أضدِ املعحُا  ايعسب١ٝ / يطإ ايعس  ألبٞ ايؿطٌ مجاٍ ايدٜٔ ضبُد بٔ َهسّ بٔ َٓظٛز األؾسٜكٞ 2

ًطإ ايٚقد ُزت  ذط  ايكاؾ١ٝ نُا زت  ازبٖٛسٟ صراذ٘ ، ٚنإ ٜٗدف إىل ااضتكصا٤ ٚايرتتٝ  . اَتاش 

ٚنثس٠ ايػٛاٖد ٚتٓٛعٗا،  ،بايطٗٛي١ ٚايتٛضع يف ايػسح ٚاإلؾاض١ يف ذنس أمسا٤ ايسٚا٠ ٚايُّػٜٛني ٚايٓرٜٛني 

ٚايعٓا١ٜ باملرتادؾا  ٚايٓٛادز ، قاٍ عٓ٘ صاذب٘ يف َكدَت٘ "  ، ايصسؾ١ٝٚ ٚنثس٠ األذهاّ ٚايتؿطرا  ايٓر١ٜٛ

جا٤ ايهتا  حبُد اهلل ٚاضس املٓٗخ ضٌٗ ايطًٛى ، آَّٓا مب١ٓ اهلل َٔ إٔ ٜصبس َثٌ غرٙ ٖٚٛ َطسٚح َرتٚى ، 

حا٤ حبُد اهلل عظِ ْؿع٘ مبا اغتٌُ عًٝ٘ َٔ ايعًّٛ ، مجع َٔ ايُّػا  ٚايػٛاٖد ٚاألدي١ َا مل جيُع َثً٘ ، ؾ

 2بدٜع اإلتكإ ، صرٝس األزنإ ، ضًُّٝا َٔ يؿظ١ يٛ نإ. "

/ ايكاَٛع احملٝط جملد ايدٜٔ أبٞ طاٖس ضبُد بٔ ٜعكٛ  بٔ ضبُد ايؿرٚش آبادٟ : جا٤ يف ايكٍٛ املأْٛع : 3

رٖا ، " صاذ  ايكاَٛع املطتطا  اقتؿ٢ أثس صراح ازبٖٛسٟ يف تستٝ  ايؿصٍٛ ٚاألبٛا  ٚشاد عًٝٗا َٔ غ

قاٍ ايؿرٚش آبادٟ  يف َكدَت٘ " ٚأيؿت ٖرا ايهتا   3ٚمساٙ ايكاَٛع احملٝط  ، أٟ ٖٛ حبس ضبٝط ايُّػا  . "

ضبرٚف ايػٛاٖد ، َطسٚح ايصٚا٥د ، َعسبّا عٔ ايؿصس ٚايػٛاٖد ، ٚضُٓت٘ خ ص١ َا يف ايعبا  ٚاحملهِ ، 

ّٔ اهلل بٗا ٚأْعِ . "  4ٚأضؿت إيٝ٘ شٜادا  َ

يكاَٛع احملٝط حبطٔ ايتٓظِٝ ايداخًٞ يًُٛاد ٚااضتكصا٤ ٚاإلجياش، جباْ  عٓاٜت٘ باملصطًرا  متٝص ا     

  5د ٚاألعحُٞ ٚايػسٜ  َٔ األيؿا  .ايع١ًُٝ ٚايطبٝا  ،ٚاملٛٓي

/ تاد ايعسٚع َٔ جٛاٖس ايكاَٛع ألبٞ ايؿٝ  ايطٝد ضبُد املستط٢ ايصبٝدٟ :  ٗس يف أٚاخس ايكسٕ ايثاْٞ 4

ٚنإ ٜٗدف إىل مجع ايدزاضا  ايهثر٠ اي  داز  ذٍٛ ايكاَٛع احملٝط بطب  إجياشٙ  عػس اهلحسٟ ، 

ٚغُٛض٘ يف نتا  ٚاذد ، ٚغسح مجٝع َا يف ايكاَٛع ٚذبكٝك٘ ذبكٝل عًُّٝا َٛثكّا . ٚقد برٍ املؤيـ يف 

ٗادٟ ذيو صبٗٛدّا عظُّٝا بسجٛع٘ إيٞ عػسٜٔ َٚا١٥ َٔ املساجع ، قاٍ ايصبٝدٟ  : " قسعت  ٓٛ  اجت

                                                           
254زز أمحد طبتاز ، ايبرث ايُّػٟٛ عٓد ايعس  ، ص 1

 8ص ، 1زز ابٔ َٓظٛز ، يطإ ايعس  ، د 2

26زز 25، ، صھ 1287ز ضبُد ضعد اهلل ، ايكٍٛ املأْٛع يف صؿا  ايكاَٛع ، اهلٓد : َطبع١ أدٜإ ،  3

27، ص  1، د ھ 1426،  8زز أبٛ طاٖس ضبُد بٔ ٜعكٛ  ايؿرٚش آبادٟ ، ايكاَٛع احملٝط ، برٚ  : َؤضط١ ايسضاي١ ، ط 4

464زز  463،  2ز ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، د 5
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ٚاضتطعٝت ٜعبٛ  اعتٓا٥ٞ يف ٚضع غسح عًٝ٘ ممصٚد ايعباز٠ ، جاَع ملٛادٙ بايتصسٜس يف بع  ٚيف بع  

ٕٚ يرنس ْهت٘  باإلغاز٠ ، ٚاٍف ببٝإ َا اختًـ َٔ ْطد٘ ٚايتصٜٛ  ملا صس َٓٗا َٔ صرٝس األصٍٛ ، ذا

بصسٜس ايٓكٍٛ ، ٚايتكاط أبٝا  ايػٛاٖد ي٘ ، َطتُدّا  ْٚٛادزٙ ٚايهػـ عٔ َعاْٝ٘ ٚاإلْباٙ عٔ َطازب٘ َٚآخرٙ

 1ذيو َٔ ايهت  اي  ٜطس اهلل تعاىل بؿطً٘ ٚقٛيف عًٝٗا . " 

ايُّػٜٕٛٛ َعحُّا عّدٙ  ٗس  غدص١ٝ ايصبٝدٟ يف ايتاد إىل ذٍد جعً٘ ٜؿٛم صبسد غسح أٚ تعًٝل ; بٌ قد      

ّْ٘ ميتاش بهثس٠ املٛاد ٚاألع  ّ ٚايؿٛا٥د ايطب١ٝ ٚاملصطًرا  ، إضاؾ١ يعٓاٜت٘ باجملاش ٚضبط قا٥ُّا برات٘; إذ أ

األيؿا  ٚاايتؿا  إىل ايًٗحا  ايعا١َٝ ٚداي١ ايرتانٝ  ، ٚقد ختِ ٖرا املعحِ عٗد املعحُا  املطٛي١ ، ُٚعد 

ّْ٘ أصس ٚأمشٌ ٚأنرب َعحِ ; ألّْ٘ اطًع ع٢ً أنثس املعاجِ ايكدمي١ األَٗا  ، ْٚظس يف  تاجّا يًُعاجِ ٚأ

  2ْكٛد أصرابٗا نٌ َِٓٗ ألخٝ٘،  ؾأؾاد َٔ ذيو ، ٖٚٛ ًٜٞ ايًطإ يف ايػٍُٛ ٚايهثس٠ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5زز  4، ص1ُد بٔ عبد ايساشم اسبطٝين املستط٢ ايصبٝدٟ ، تاد ايعسٚع َٔ جٛاٖس ايكاَٛع ،ايهٜٛت : داز اهلدا١ٜ ، ش د.   ز ، دزز ضب 1

 540زز 539، ص 2زز ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، د 2
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 احملٛز ايثايث : عٝٛ  املعاجِ ايكدمي١

ّٕ املعاجِ ايكدمي١ اي  ناْت تسَٞ شبد١َ ايُّػ١ ايعسب١ٝ ٚتٝطر ايٛصٍٛ إىل َؿسداتٗا ٚؾُٗٗا ،  إ

ايعٝٛ  ٚاملآخر اي  أضؿت ايهثر َٔ ايػُٛ  ٚايتعكٝد عًٝٗا ; مما ٜتٓاؾ٢ َع  اغتًُت ع٢ً ايهثر َٔ

طبٝع١ املعحِ اي  تسَٞ إىل ايتٛضٝس ٚايتٝطر، ٚجعًتٗا ذبتاد يًػسح ٚايتبطٝط ذت٢ تهٕٛ يف َطت٣ٛ 

ع٢ً ازبُٝع  ايعا١َ املٓتؿعني بٗرٙ  ايُّػ١ ايعظ١ُٝ، ِٖٚ ُنثس يف ٖرا ايعصس ايرٟ أصبس ايعًِ ؾٝ٘ ؾس  عني 

 أٚ يًصؿ٠ٛ اي  ْصز  ْؿطٗا يًتعًِ ، ؾُأيؿت املعاجِ ع٢ً َطت٣ٛ عكٛهلا.  ، ، ٚمل ٜعد ملٔ ٜسغ 

ّٕ بع             يكد نثس  يف ٖرا ايعصس غه٣ٛ طًب١ ايعًِ َٔ صعٛب١ ايبرث يف َعامجٓا ايكدمي١ ، يدزج١ أ

د اط عِٗ ع٢ً املعاجِ ايػسب١ٝ اي  متتاش األصٛا  ازتؿعت تطاي  بايتدًص َٔ ايُّػ١ ايؿصر٢ ; خاص١ بع

ّٕ أيط١ٓ األعاجِ شامحت يف ٖرا ايعصس  بايطٗٛي١ ٚايٝطس ٚتٛؾر ازبٗد ٚايٛقت . ٜكٍٛ أمحد ؾازع ايػدٜام " إ

ّْٗا ق١ًًٝ املػتكا  ، ٚيٝظ يف أيؿا ٗا نبر  ّٕ نت  يػاتِٗ أضٌٗ ٚايٛصٍٛ إيٝٗا أعحٌ ، اضُٝا أ ; أل

ِّٓٗ أيؿٛا نتبِٗ ذط  أؾٗاَِٗ ٚأؾٗاّ أٌٖ شَاِْٗ اخت ف يف ايسٚاٜا  . ّٕ املؤيؿني األٚا٥ٌ أجادٚا ٚبسعٛا ٚيه إ

ّٕ مل خيطس ع٢ً باهلِ ايتصرٝـ ; بٌ  ، ؾاختصسٚا ٚأٚجصٚا ، ٚأغازٚا ٚزَصٚا ، ٚمل ٜطبطٛا ن َِٗ  ، ؾهأ

                                                              1َا بني ْؿٞ ٚإثبا  . "ناْٛا ٜهتبٕٛ ب  ْكط ، َٚٔ ٖٓا نثس اشب ف يف ايسٚاٜا  ، ٚاتطع صباٍ ايتأٌٜٚ 

ّْٗا دباٚش  ذيو عٝٛ   ّٓٗا ; بٌ أ ُٜػ  ايطسف ع  ّٕ ٖرٙ املعاجِ يٝطت صبسد ٖٓا  أٚ أخطا٤ طؿٝؿ١ ميهٔ أ

تاٖاتٗا ، ِٖٚ خايني ، ٚذاز ديًِٝٗ يف اشبسٚد َٔ َ ٚدبسع ط   ايعًِ َساز٠ ايٛقٛع يف بساثٔ تعكٝداتٗا

ّٕ املدزض١ اهلحا١ٝ٥ اسبدٜث١ مل تطتطع ايٛؾا  مما زَٛا إيٝ٘ يف غاي  األذٝإ  ; ٚمما شاد األَس تعكٝدّا أ

. ذبسٜس َادتٗا بايهاٌَ َٔ بساثٔ املدازع ايكدمي١ ، ؾكد نسز  ايهثر َٔ األخطا٤ بطب  ايتكًٝد ملٔ ضبكٖٛا

 ٖٚرٙ ايعٝٛ  تتُثٌ يف : 

ايتصرٝـ ٖٛ تػٝر يف ْكط اسبسٚف أٚ ذسناتٗا َع بكا٤ صٛز٠ اشبط ، ؾايهتاب١ ايعسب١ٝ ا  / ايتصرٝـ :1

ّٝٔ ْطل اسبسٚف اي  تسمسٗا، ٖٚٞ ذبتاد إىل إغازا  َطاؾ١ يتبٝني األيؿا  ، ٖٚرٙ اإلغازا  ٖٞ أصٛا   تب

املُهٔ إٔ تكسأ ع٢ً عد٠  املد ايكصر٠ " ايط١ُ ، ٚايؿتر١ ، ٚايهطس٠ " ، ٚاأليؿا  َٔ غر ٖرٙ اإلغازا  َٔ

                                                           
 3، ص ھ1299زز أمحد ؾازع أؾٓدٟ ايػدٜام ، ازباضٛع ع٢ً ايكاَٛع ، قططٓط١ٝٓٝ : َطبع١ ازبٛا٥  ، 1
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ٚجٛٙ ، َٚٔ املُهٔ أا تكع ٖرٙ اإلغازا  يف َٛاضعٗا ايصرٝر١ ، ٚقد جس  ايعاد٠ إٔ تّدٕٚ ايهًُا  عاز١ٜ عٔ 

  1ٖرٙ اسبسنا  .

مل ٜهرتث أصرا  املعاجِ هلرا األَس ؾهثس ايتصرٝـ يف َعامجِٗ ، ذت٢ جا٤ أبٛ عًٞ ايكايٞ ٚضبط       

بازع " بايعباز٠ ، نُا ؾعٌ ذيو ايؿرٚش آبادٟ يف " ايكاَٛع " ٚيهٔ ٖرا ايٓٛع َٔ األيؿا  يف َعحُ٘ " اي

ٌّٜ نٌ ن١ًُ بأخس٣ ، أٚ  ايطبط ضاعد ع٢ً ذػٛ املعاجِ مباد٠ إضاؾ١ٝ ، ألّْٗا أزغُت املؤيـ ع٢ً إٔ ٜر

ّٕ ذسٚف ايسضِ ايعسبٞ تٓكط ِ بهًُا  قد تصٌ إىل مخظ يٝبني ضبطٗا . َٚٔ أضبا  ايتصرٝـ نريو أ

ّٜؿسم بني بعطٗا ايبع  إا باإلعحاّ أٚ  إىل طٛا٥ـ ،  تػتٌُ نٌ طا٥ؿ١ َٓٗا ع٢ً ذسٚف َترد٠ ايصٛز٠ ا 

ّٕ ايكًِ نثرّا َا ٜصٍ يف تدٜٚٔ ٖرٙ ايٓكط ، ؾٝػؿٌ بعطٗا، أٚ ٜٓكص أٚ ٜصٜد،  اإلُٖاٍ ، أٚ بعدد ايٓكط  ، ٚأ

  2أٚ ٜٓرسف بٗا عٔ َٛضعٗا ايصرٝس .

َٓ٘ أذد َٔ أصرا  املعاجِ ذت٢ يف ايعصس اسبدٜث ، ٚقد صّرـ مجاع١ َٔ  ايتصرٝـ مل ٜطًِ

أ١ُ٥ ٖرٙ األ١َ أَثاٍ اشبًٌٝ ، ٚعٝط٢ بٔ عُس، ٚاألخؿؼ ، ٚازباذظ ، ٚايهطا٥ٞ، ٚايؿّسا٤ ، ٚاملؿطٌ ايطيب  

٤ت٘ يف ٚغرِٖ، جا٤ يف املصٖس يف ايٓٛع ايثايث ٚاألزبعني : " أصٌ ايتصرٝـ إٔ ٜأخر ايسجٌ ايًؿظ َٔ قسا

صرٝؿ١ ، ٚمل ٜهٔ مسع٘ َٔ ايسجاٍ ؾّٝػرٙ عٔ ايصٛا  . ٚقد قع ؾٝ٘ مجاع١ َٔ األج ٤ َٔ أ١ُ٥ ايُّػ١ 

ُّْا ٖٛ بامل١ًُٗ . "صّرٚاسبدٜث ، قاٍ ابٔ دزٜد :  3ـ اشبًٌٝ بٔ أمحد ؾكاٍ " ّٜٛ ُبػاث " بايػني املعح١ُ ٚإ

ٌّ عٔ اسبصس ، ٚخر غاٖد ّٕ ايطٝٛطٞ أؾسد بابّا ٚأَث١ً ايتصرٝـ يف َعامجٓا دب يف  ناَّ ع٢ً ذيو  أ

َصٖسٙ يتصرٝـ ازبٖٛسٟ ، َع إغازت٘ يٛقٛع ٖرا األَس يف نت  غرٙ  ذٝث قاٍ " ٚاختصصت نتا  

ازبٖٛسٟ َٔ ايهت  ايُّػ١ٜٛ َع َا يف غايبٗا َٔ األٖٚاّ ايٛاضر١ ٚاألغ ط ايؿاضر١ ، يتداٚي٘ ٚاغتٗازٙ  

َٓٗا َا يف ازبُٗس٠  ، ٛص٘ ." نُا ٜكٍٛ أٜطّا  : " ٚأَث١ً ٖرا ايٓٛع نثر٠ٚاعتُاد املدزضني ع٢ً ْكٛي٘ ْٚص

 4ابٔ دزٜد . " 

                                                           
195ز عًٞ عبد ايٛاذد ٚايف ، ؾك٘ ايُّػ١ " َسجع ضابل " ، ص  1

 197زز ْؿط٘ ، ص  2

ٚص ح ايدٜٔ بٔ 302، ص2ّ ، د1998،  1زز عبد ايسمحٔ بٔ أبٞ بهس ، ج ٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ ، املصٖس يف ايُّػ١ ٚعًَٛٗا ، برٚ  : داز ايهت   ، ط 3

 5زز4ّ ، ص1987، 1ذبكٝل ايطٝد ايػسقاٟٚ ، ايكاٖس٠ : َهتب١ اشباظبٞ ، طأبٝو ايصؿدٟ ، تصرٝس ايتصرٝـ ٚذبسٜس ايترسٜـ ،

79ز  78زز  ايطٝٛطٞ ، املصٖس ، ص  4
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ايتصرٝـ ايٛاضع ايٓطام يف املعاجِ أد٣ إىل ٚجٛد عدد نبر َٔ ايهًُا  ا ُتعسف ذسنات٘ ٚا ذسٚؾ٘   

مل تعسؾٗا ايعسب١ٝ َٔ قبٌ ع٢ً ٚج٘ ايٝكني ، ٚنثس  األيؿا  اي  ادعٞ ؾٝٗا إبداٍ اسبسٚف ، ٚابتهس  أيؿا  

.1  

/ ايكصٛز: مجٝع املعاجِ ايكدمي١ قاصس٠ يف َادتٗا زغِ زغب١ َؤيؿٝٗا يف مجع غتا  ايُّػ١، ؾ  ٜٛجد َٓٗا 

َعحِ غاٌَ باملع٢ٓ ايدقٝل . ٖٚرا ايكصٛز أضباب٘ َتعدد٠ ، ؾبحاْ   ق١ً املساجع اي  اعتُد عًٝٗا صاذ  

ّٕ ْظس٠ أصرا  نٌ َعحِ َع إغؿاهلِ األيؿا  اي   ٚزد  يف ايسضا٥ٌ ايصػر٠ ٚيف دٚاٜٚٔ ايػعسا٤ ; ظبد أ

ّٕ بع  ايكبا٥ٌ ايعسب١ٝ غر ؾصٝر١ ا ٜعتد بًػتٗا  املعاجِ يُّػ١ ناْت ْظس٠ ْاقد٠ ا غا١ًَ ، تٓبين ع٢ً أ

يكصٛز َٚٔ أضبا  ٖرا ا 2ٚبعطٗا ؾصٝس ٜعتد بًػت٘ ، ؾتكٝدٚا بهًُاتٗا دٕٚ غرٖا ٚغسذٖٛا يف َعامجِٗ .

د ٚعدّ اعتبازٙ َٔ ايُّػ١ ، مما أضاع ايهثر َٔ أيؿا  اسبطاز٠ ازبدٜد٠ اي  ابتهسٖا ٓيٛأٜطّا إُٖاٍ امل

ايعباضٕٝٛ ، ٚجعٌ ايُّػ١ غر َٛانب١ يًتطٛز . ٚنريو ْكص املٛاد ٚعدّ اتطاعٗا إلغؿاٍ بع  املعاجِ 

   3   .َٛاد ذا  أ١ُٖٝ ، ٚإٜسادٖا يًػسٜ  ٚغر املطتعٌُ َٔ األيؿا

َظاٖس ايكصٛز ٚاضر١ يف َعامجٓا َٚٔ ذيو ، تعسٜؿِٗ ايًؿظ١ بأخس٣ دٕٚ ذنس ايؿسم بُٝٓٗا ، 

ّْ٘ اضِ جاَد ، أٚ ٜرنسٕٚ ايؿعٌ دٕٚ َصدز ، نُا ٜرنسٕٚ  ٚنرنسِٖ املصدز َٔ غر ؾعٌ ؾُٖٕٝٛٛ بأ

ّٕ ايث ثٞ غر ٚازد ، نر نس األؾعاٍ ايسباع١ٝ املطاعؿ١ ايؿعٌ ايسباعٞ دٕٚ ذنس ايؿعٌ ايث ثٞ ، ؾُٖٕٝٛٛ أ

ِّْٗ ٜٛزدٕٚ يف ايتعسٜـ أيؿا ّا ا ٜرنسٖٚا  ايداي١ ع٢ً اسبسن١ َٔ غر ث ثٞ َثٌ : " شعصع  ٚدغدؽ"، نُا أ

ّْٗا َع تٛقـ املعين عًٝٗا ، نكٍٛ ازبٖٛسٟ : زبس يف دبازت٘ أٟ اضتػـ ، ٚمل ٜرنس اضتػـ يف بابٗا،  يف َظا

ِّْٗ قد ٜطتعٝطٕٛ عٔ اا   4بتدا٤ بايؿعٌ أٚ املصدز برنس ايؿاعٌ أٚ املؿعٍٛ أٚ ايصؿ١ املػب١ٗ  .نُا أ

ٖرا ايكصٛز ميهٔ َعازبت٘ جبُع َا أًُٖ٘ أصرا  املعاجِ َٔ خ ٍ  ذبكٝل دٚاٜٚٔ ايػعسا٤ ٚنت           

تط٢ُ "  ٚاحملدث١ ؾُٝهٔ إٔ ّْطُٓٗا َعاجِاملٛٓيد٠ األد  ، ؾًسمبا ذبصًٓا ع٢ً َعاْٞ جدٜد٠ ; أَا األيؿا  

  5َعاجِ ايُّػ١ ايعسب١ٝ ايعا١َ " ذبٟٛ ٖرٙ األيؿا  جباْ  األيؿا  ايؿصٝر١ .

                                                           
 602، ص  2زز ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، د 1

14ز زٜٓٗاز  بٝرت إٓ دٚشٟ ، ته١ًُ املعاجِ ايعسب١ٝ " َسجع ضابل " ، ص  2

604، ص 2زز ْصاز،  املسجع ْؿط٘ ، د 3

14،  12ٜام ، ازباضٛع ع٢ً ايكاَٛع ، صزز ايػد 4

 610،  607زز  606، ص 2زز ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، د 5
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/اإلبٗاّ ٚايػُٛ  : املاد٠ املعح١ُٝ بصؿ١ عا١َ ٜعٝبٗا قصٛز ايعس  ٚإبٗاَ٘ ٚض٤ٛ ايتؿطر. ؾأنثس 3 

شّ ، ٚاملؿسد َٔ بتٛضٝس أبٛا  ايؿعٌ َٚصادزٙ ، ٚاملتعدٟ َٓ٘ ٚاي   ٕأصرا  املعاجِ ايكدمي١ ا ًٜتصَٛ

 ِّْٗ األمسا٤ ٚايصؿا  ٚمجٛعٗا ، ٚاملعس  ٚأصً٘ َٚت٢ ٚنٝـ دخٌ يًعسب١ٝ ، َٚا اعرتاٙ َٔ تػٝرا  ، نُا أ

نثرّا ا ميٝصٕٚ األؾعاٍ ٚايصؿا  ٚاألمسا٤ . نُا ٜهثس يدِٜٗ ايتؿطر بًؿٍظ صبٍٗٛ أٚ أقٌ دٚزاّْا َٔ 

ّْ٘ َعسٚف ، ذت٢ ضاعت ايًؿظ املؿطس ، أٚ ايتؿطر باملسادف ، أٚ عدّ ا يتؿطر ايبت١ ،اعتُادّا ع٢ً ايػٗس٠ أٚ أ

ٜسجع غُٛ  ايعباز٠ ٚإبٗاَٗا يف ايػاي  إىل اإلجياش ايرٟ  أَٛز نثر٠ نإ ٜعسؾٗا ايكدَا٤ ٚا ْعسؾٗا عبٔ .

صرا  املعاجِ ، ؾٓحد ابٔ ؾازع َثّ  يف املكاٜٝظ ميٌٝ إىل ااختصاز ؾٝرتى  ذنس بع  أايتصَ٘ بع  

ؼ  أٚ ٜرتى بع  ايصٝؼ دٕٚ غسح . ٚنريو ٜؤخر ع٢ً ايؿرٚش آبادٟ يف قاَٛض٘ إبٗاّ عبازت٘ ايصٝ

ٚغُٛضٗا بطب  ااختصاز ايرٟ ايتصَ٘ ; مما أزغُ٘ ع٢ً ذرف نٌ َا ا ٜتعًل بايتؿطر ٚإٕ نإ َُّٗا،  

ؿاعٌ َؤْث . بع  ٚإىل ايتعسٜـ باملرتادف ٚعطـ املعاْٞ نًٗا دٕٚ متٝٝص ، ؾحا٤ ايؿعٌ املرنس ًَركّا ب

املعحُٝني غؿٌ أٜطا غسح نثر َٔ ايهًُا  ايػسٜب١ ايػاَط١ ، َهتؿّٝا بإٔ ٜطع بعدٖا ذسف " ّ " يإلغاز٠ 

ّْ٘ ا ميّٝص بني  ّْ٘ ٜػسح املرتادؾني باآلخس بدٕٚ تٛضٝس يًُع٢ٓ ايرٟ ٜدإ عًٝ٘ ، ٚأ ّْٗا َعسٚؾ١ ، ٚأ إىل أ

                    1ايؿصٝس ٚايػسٜ  ٚاملٌُٗ .

َٔ ايػُٛ  أٜطّا عدّ ايدق١ يف ايتعبر ٚايتصسف يف ااقتباضا  ٚإٜساد األيؿا  يف ضٝام غر َرتابط ،        

 2َٚثٌ ذيو ٚصِ ب٘ ايصبٝدٟ يف تاد ايعسٚع .

 نٌ ٖرٙ األَٛز أضؿت ع٢ً عباز٠ األقدَني غُٛضّا ٜتٓاؾ٢ َع طبٝع١ املعحِ ، اي  تسَٞ إيٞ ايػسح        

 ٚايتٛضٝس ٚإشاي١ ايػُٛ  .

/ ااضطسا  : ايٓظِ اي  اتبعتٗا املعاجِ يف ٚتستٝ  َٛادٖا تطببت يف إذداث ؾٛض٢ ٚاضطسا   غدٜدٜٔ 4

ملدزض١ األٚىل اي  زت  أيؿا  َعامجٗا ذط  املدازد ٚاألب١ٝٓ ٚايتكايٝ  ، اداخٌ ٖرٙ املعاجِ ، ؾٓظاّ 

ٚزثت٘ َٔ املدزض١ األٚىل ، أٚقع املؤيؿني  رٟاألب١ٝٓ ٚايتكايٝ  ايٚنريو املدزض١ ايثا١ْٝ اي  اذتؿظت بٓظاّ 

أْؿطِٗ يف أخطا٤ يف تًو اشبطٛا  ، َثٌ ٚضع ن١ًُ يف غر بٓا٥ٗا أٚ اعتباز ذسف َصٜد أصًّٝا أٚ ايعهظ، 

ٚغر ذيو مما ّٜصع  ١َُٗ ايباذث يف ٖرٙ املعاجِ .ؾكد اْتكٌ اشبًط ٚض٤ٛ ايتؿطر إيٞ مجٝع املعاجِ 

                                                           
219زز  ٚايف ، ؾك٘ ايُّػ١  ، ص 1

 539،  2زز ْصاز ، املسجع ْؿط٘ ، د 2
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ذك١ بطب  ايتكًٝد ٚاذتؿا  اي ذكني بعبازا  ايطابكني ، نابٔ َٓظٛز يف يطإ ضاز ضر٠ ابٔ ضٝدٙ اي 

يكد ٚقع يف املعاجِ ايهثر َٔ ااضطسا   1ٚاضطس  اضطساب٘ ; بٌ اشداد اضطساب٘ اشدٜاد َٛادٙ َٚساجع٘ .

١ ٚايصرٝر١ ، ٚاشبًط بني ناشبًط بني ايسباعٞ ٚاشبُاضٞ َٚا ًٜرل بُٗا ، ٚاشبًط بني األيؿا  املعتً

ايث ثٞ األجٛف ٚايًؿٝـ. َٚٔ ااضطسا  أٜطّا خًط األؾعاٍ ايث ث١ٝ بايسباع١ٝ ، ٚاشبًط بني األؾعاٍ  

ٚخًط َػتكا  األؾعاٍ ، ؾٝأتٞ أذٝاّْا اشبُاضٞ ٚايطداضٞ قبٌ ايث ثٞ ٚايسباعٞ ،  ،اشبُاض١ٝ ٚايطداض١ٝ 

ٚباقٞ َعاْٝ٘ يف آخسٖا . ٚاملاد٠  قد متأل عد٠ صؿرا  ، ٚزمبا تصؿس ٚقد ٜأتٞ أذد َعاْٞ ايؿعٌ يف أٍٚ املاد٠ 

ايباذث املاد٠ نًٗا ٚمل ٜظؿس بطًب٘ ، خب ف َا إذا ناْت املاد٠ َستب١ ذط  تستٝ  ايصسؾٝني ، ايرٟ ًٜتصّ 

  2ايث ثٞ ؾايسباعٞ ؾاشبُاضٞ ؾايطداضٞ .، تستٝ  املاد٠ 

ؿسدا  بطب  َساعاتِٗ  يبع  األذهاّ ايصسؾ١ٝ نااغتكام اضطس  املعحُٕٝٛ يف ٚضع نثر َٔ امل     

ٚأصاي١ اسبسٚف ٚشٜادتٗا ; مما أزغُِٗ ع٢ً تهساز نثر َٔ األيؿا  اي  اختًـ ايصسؾٕٝٛ يف اصًٗا ايرٟ 

ايباذث عٓٗا ، ٚع٢ً إٔ خيتًـ َٛضع  ٍاغتكت َٓ٘ ، ٚع٢ً إٜساد بع  األيؿا  يف َٛاضع ا ربطس ع٢ً با

إىل آخس . َٚٔ ااضطسا  أٜطّا ٚضع ايًؿظ املّعس  يف َٛاضع بعٝد٠ عٔ  َِٓٗ َٔ ٚاذد نثر َٔ األيؿا 

األذٖإ. أَا ااخت ف ذٍٛ اهلُص٠ ٚذسٚف ايع١ً خاص١ املعتٌ ايٝا٥ٞ ٚايٛاٟٚ ؾٗٛ نثر َٚ ذظ يف َعظِ 

 املعاجِ ايكدمي١ . 

ّْٗا جباْ  اضطسا  املعاجِ يف أبٛا  ٚؾصٍٛ َٛادٖا ظبد ااضطسا           داخٌ املٛاد أغد ٚأعظِ ; ذٝث أ

ربًط بني املعاْٞ اجملاش١ٜ ٚاسبكٝك١ٝ ، ٚاملتكد١َ يف ايصَٔ باملتأخس٠، ٚاملػتكا  بعطٗا ببع  ، ٚقد ترنس 

  3ايصٝػ١ يف انثس َٔ َٛضع ، ٚقد ٜسد يف تؿطرٖا أنثس َٔ قٍٛ .

َعامجٓا ايكدمي١ عدّ ايتصاّ املؤيؿني / ايبعد عٔ اهلدف ايرٟ ذددٙ املؤيـ : َٔ أعظِ َٛاطٔ اشبًٌ يف 5

بأٖداؾِٗ اي  َٔ أجًٗا ٚضعٛا َعامجِٗ . ظبد َثّ  ابٔ دزٜد أزاد إٔ ٜكتصس يف مجٗست٘ ع٢ً املػٗٛز ايػا٥ع 

ّْ٘ نُا ،َٔ ن ّ ايعس  ، ؾإذا ب٘ حيػٛ ايهتا  بايًٗحا  اي١ُٝٓٝ اي  ا ٜعسؾٗا عس  ايػُاٍ أٚزد َٔ  أ

ايعس  ، قاٍ األشٖسٟ " ٚممٔ أيـ يف عصسْا ايهت  ؾٛضِ باؾتعاٍ ايعسب١ٝ ٚتٛيٝد  األيؿا  َا يٝظ َٔ ن ّ

األيؿا  اي  يٝظ هلا أصٍٛ ، ٚإدخاٍ َا يٝظ َٔ ن ّ ايعس  يف ن َِٗ ،أبٛ بهس ضبُد بٔ دزٜد األشدٟ 

                                                           
451، ص2ز ْصاز ، املعحِ ايعسبٞ ، د 1

 298زز  295ٚأمحد طبتاز عُس ، ايبرث ايًٓػٟٛ ، 10زز ايػدٜام ، ازباضٛع ، ص 2

 153زز اسباٟٚ ٚايبػدادٟ ، يف املعاجِ ايُّػ١ٜٛ ، ص 3
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ٚنريو   1أٚقع يف تطاعٝـ ايهتا  ذسٚؾّا نثر٠ أْهستٗا ٚمل أعسف طبازجٗا . "ٚصاذ  نتا  ازبُٗس٠ ، 

أمحد بٔ ؾازع ايرٟ نإ ٖدؾ٘ ااختصاز ٚمجع ايصرٝس َٔ األيؿا   يف نتاب٘ اجملٌُ ظبدٙ ؾعٌ َا ٜٓايف 

ذيو نثرّا ، بطب  تهساز ايًؿظ ايٛاذد يف َٛاضع نثر٠ يتعدد َعاْٝ٘ ، ٚتصدٜسٙ بع  األيؿا  بطٓد 

٘ إىل مجع ايٛاضس ٚايػسٜ  يف ايُّػ١ طٌٜٛ عٔ زٚاتٗا ، جباْ  ذػٛ نتاب٘ مبا جا٤ يف ايعني ايرٟ ز٢َ صاذب

ّٝد َؤيؿ٘ 2، ٚازبُٗس٠  اي  ُذػٝت بايُّػا  اي١ُٝٓٝ . َثاٍ آخس ي عبساف عٔ اهلدف ايكاَٛع احملٝط ايرٟ ق

ْؿط٘ يف َكدَت٘ مبحُٛع١ َٔ اشبطط اي  مل ًٜتصّ بٗا ، عبٛ قٛي٘ " إذا تأًَت صٓٝعٞ  ٚجدت٘ َػتُّ  

ر٠ ، َٔ ذطٔ ااختصاز ٚتٗرٜ  ايه ّ ; َٚٔ أذطٔ َا اختص ب٘ ٖرا ايهتا  ع٢ً ؾسا٥د أثر٠ ٚؾٛا٥د نث

ّْٞ ا أذنس َا جا٤ َٔ مجع   ربًٝص ايٛاٚ َٔ ايٝا٤ ، ٚذيو قطِ ِٜطِ املصٓؿني بايعٞ ٚاإلعٝا٤ ، َٚٓٗا أ

ٌّ بهٌ ذيو ٚمل ميتثً٘ 3ؾاعٌ املعتٌ ايعني ع٢ً ؾِع١ً إا إٔ ٜصس َٛضع ايعني َٓ٘ . " ، ؾًِ ًٜتصّ  ظبدٙ قد أخ

ّْ٘ مل ًٜتصّ بايسَٛش اي  ْص  بتُٝٝص ايٛاٟٚ َٔ ايٝا٥ٞ، ٚأنثس َٔ ذنس املطسد َٔ أمسا٤ ايؿاعًني، نُا أ

ّْ٘ ذػ٢ ايهتا  برنس األع ّ ٚاملصطًرا  ٚأمسا٤ األَانٔ ،مما يٝظ ي٘ ع ق١ بايُّػ١  عًٝٗا يف َكدَت٘ ٚأ

4. 

ّٕ مجٝع أصرا  املعاج      ِ قد اعبسؾٛا عٔ أٖداؾِٗ ٚمل ميتثًٖٛا بايهاٌَ ، نُا ٚعد بصؿ١ٍ عا١َ ْ ذظ أ

بريو نٌ ٚاذد َِٓٗ يف َكدَت٘ ، ٚنثرّا َا اْؿطرت املاد٠ َِٓٗ  ٚاتطعت يرنس أيؿا  َٚطُٝا  غر 

 نُا يػ١ٜٛ ، َهاْٗا َعامجٗا املتدصص١ ٚيٝطت املعاجِ ايُّػ١ٜٛ ، نُعاجِ ايبًدإ ٚاألع ّ ٚغرٖا .

ٌّ بٛ ٝؿت٘  مما سبهاٜا  ٚاملعًَٛا  ٚايطر ٚاألخباز ،املعاجِ با ٝتذػ أد٣ إىل تطدِ املعحِ ايعسبٞ ٚأخ

 5ٖٞ ايطبط ٚغسح املعاْٞ احملت١ًُ يًصٝؼ املػتك١ َٔ تًو املاد٠ . اي  األضاض١ٝ ٚ

ّٕ ٖرٙ ايعٝٛ  تعد ايعٓاٜٚٔ ايبازش٠ اي  تٓدزد ذبتٗا ايعدٜد َٔ ايعٓاٚ ٜٔ يف اشبتاّ ميهٓٓا ايكٍٛ بأ

ؾسع١ٝ َٓٗا ، تطعٔ يف جطِ املعحِ ايعسبٞ ٚتدّعِ اادباٙ  ّاايصػر٠ ، اي  تعد إؾساشاّ  طبٝعّٝا هلا ٚمتثٌ عٝٛب

ّٕ املعاجِ ايكدمي١ ا تًيب َتطًبا  ايعصس اسبدٜث١ ، ٚا تساعٞ ايتطٛز ايتازخيٞ يُّػ١ ; ألّْٗا  ايرٟ ٜكٍٛ أ

                                                           
27، ص 1زز األشٖسٟ ، تٗرٜ  ايُّػ١ " َسجع ضابل " ، د1

 373، ص  2ز  ْصاز، املعحِ ايعسبٞ ، د 2

27زز  ايؿرٚش آبادٟ ، ايكاَٛع احملٝط " َسجع ضابل " ، ص 3

 306،  204ز ايػدٜام ، ازباضٛع ، ص  4

 155زز  154ٚايبػدادٟ ، يف املعاجِ ايُّػ١ٜٛ ، ص  زز اسباٟٚ 5
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ّْٗا دبعٌ َعامجٓا بايسغِ َٔ ازتباطٗا بًػ١ ايكسإٓ ضٝد٠ يػا   ٚقؿت عٓد عصس ااذتحاد ايُّػٟٛ ، نُا أ

ٚيد آدّ ، دٕٚ َطت٣ٛ املعاجِ ايػسب١ٝ اي  متتاش بايطٗٛي١ ٚايٛضٛح ، ٚتساعٞ ٚقت ٚجٗد ايباذثني ؾٝٗا

 تػتٌُ ع٢ً ايٓتا٥خ ٚايتٛصٝا  اي  خسجت بٗا ايدزاض١ .اشبامت١ :

 تتُثٌ يف :  اي  دٜد َٔ ايٓتا٥خأّٚا : ايٓتا٥خ :زز تٛصًت ايدزاض١ إىل ايع

 زز برٍ املعحُٕٝٛ ايعس  جٗٛدّا جباز٠ يف مجع ٚغسح ٚتستٝ  َادتِٗ ايُّػ١ٜٛ .  1

زز تٓٛعت املدازع املعح١ُٝ بطب  ضعٞ أصرا  املعاجِ يألؾطٌ َٔ ذٝث طسٜك١ ايعس  ٚايتٓاٍٚ ، ذبكٝكّا  2

 يؿا٥د٠ ايباذثني ٚاملٓتؿعني َٔ َعامجِٗ . 

ّٕ  ، ع٢ً ايطسٜل ايصرٝسايعس   شبًٌٝ بٔ أمحد بتأيٝؿ٘ أٍٚ َعحِ َٓظِ ، املعحُٝنيزز ٚضع ا 3 َٔ ذٝث أ

 املاد٠ املعح١ُٝ جي  إٔ تعاجل بطسٜك١ ربتًـ عٔ املٛاد ايع١ًُٝ  األخس٣ .

 زز ذاٍٚ نٌ صاذ  َعحِ إٔ ميّٝص َعحُ٘ عٔ املعاجِ اي  ضبكت٘ ; مما جعٌ يهٌ َعحِ َصاٜا خاص١ ب٘ .  4

عدٜد٠ ، ْظسّا شبصٛص١ٝ ايعٌُ يف  ّاذيو قسْٚ ػسمأَٗا  َعامجٓا ايًٓؿظ١ٝ مل تؤيـ دؾع١ ٚاذد٠ ; بٌ اضتزز  5

 ٖرا اجملاٍ ، ٚنْٛ٘ ٜعاجل ايُّػ١، ٖٚٞ  اٖس٠ َؿتٛذ١ ربطع يًتؿاعٌ ٚايتأثر ٚايتأثس .

 ؿ١ األضاض١ٝ يًُعحِ . زز املعحِ  ايعسبٞ ب٘ ايهثر َٔ ايٓكا٥ص ٚايعٝٛ  ايٛاضر١ اي  تتعاز  َع ايٛ ٝ 6

 زز َٔ أبسش عٝٛ  املعحِ ايعسبٞ ايتصرٝـ ، ٚايكصٛز، ٚبعد املؤيؿني عٔ أٖداؾِٗ .  7

 زز ذػٛ َعامجٓا مبٛاد نثر٠ غر يػ١ٜٛ ٜتطب  يف عٓا٤ ايباذثني ٚضٝاع ٚقتِٗ ٚجٗدِٖ .  8

 ٛضٛح ٚقس  املأخر .ٚتٓكصٗا ايطٗٛي١ ٚاي ، زز املعاجِ ايكدمي١ بعٝد٠ عٔ َكتطٝا  ايعصس اسبدٜث9

ّٕ َادتٗا ٚقؿت عٓد عصس ااذتحاد ايًُّػٟٛ .ثاّْٝا :  ; زز َعامجٓا ا تساعٞ ايتطٛز ايتازخيٞ يُّػ10١ أل

 تٛصٞ ايدزاض١ باآلتٞ : : ايتٛصٝا  

ٙ ايُّػ١ ايعسب١ٝ عٓظُٗا  اهلل ٚزؾع غأْٗا ، ؾعًٝٓا إٔ ْؿدس بريو ْٚسؾع َطت٣ٛ َعحُٗا ذت٢ ٜطُٛ هلر زززززززز1

 املها١ْ ايسؾٝع١ . 

جي  ٚضع ضٛابط صاز١َ يٛضع َعحِ عسبٞ خايٞ َٔ ايعٝٛ  ، يكطع ايطسٜل أَاّ أٟ ضباٚا  تأيٝـ ززززززززز 2

جدٜد٠ تكتدٟ باملعاجِ ايكدمي١ ، يتصٜد ايٛاقع تعكٝدّا نُا ؾعٌ ايهثر َٔ َعاجِ املدزض١ اهلحا١ٝ٥ اسبدٜث١ 

 ٚع٢ً زأضٗا املعاجِ ايٝطٛع١ٝ .

ْظسّا يًتردٜا  اي  تٛاج٘ ايعسب١ٝ ٚإض َٗا ، ،  جي  ايهـ عٔ ايكٍٛ ب  عٌُ يف ٖرا األَس اشبطر زززززززز3

 إٔ ٜترٌُ ازبُٝع املط٦ٛي١ٝ خاص١ َٔ بٝدٙ ايكساز .  َٔ ؾ بد
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 َٔ أجٌ اشبطٛا  ايع١ًُٝ ٚذت٢ ا ْطٝع ايصَٔ يف ايبدا١ٜ َٔ ا غ٤ٞ ، جي  ااْط م َٔ املكرتذا  زززززززززز4

ٚايدعٛا  ايطابك١ إلص ح املعحِ ايعسبٞ َٔ قبٌ صبُِع ايُّػ١ ايكاٖسٟ ٚبع  األؾساد اسبادبني ع٢ً َصًر١ 

ٖرٙ ايُّػ١ .
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