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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

الحمددهلل ر  ا اللددنلملذ الددله تتمددلن مددال ال لللسال ددى  سال ددى   لدد      
 سلهللنن محمهلل تذ  بهللار صل  ار  للن سسلل.

 أما بعد:

فهله الهلل اسة مل لة تهلل اسة مجمو ة مذ الشلراء الللبللذل سهدل عدلراء   
توظيففا اللم ففة ائيةففادية   ففد    البن سنلددة فددع الل ددر الحهللوسلالموسومةلت دد      

(؛ ذلد  ن  عدلراء البن سنلدة رهلدرهل     دراسة أسف وبية -ويية في ليبياشعراء البار
سالازمدددوا تهدددن  مدددذ الشدددلراء المحدددهلل لذ الدددلوذ لملدددوا لدددواء ال مدددنون ا ن دددننلةل 

سم نسلوهددددن فددددع نعدددددلن هل الشددددلروة فددددع  دددددهلل  امجنهددددن  عددددلروة ما و دددددة       
سالاع مذ خىلهن نسد وا فلهن رل من وخالج فع  رنلهللو لةلساالجامن لة سالوجهللانلةل

صددهلل سهل لس بددرسا تهددن فددع  ن ددوع عددلروةلتن ابن  ن  الشددلر سسددللة مددذ        
سانتلنالمدن   سسنئل الالبلر الت ع الاع وبوح فلهن الشدن ر  دذ مشدن رهلس وا،تنل   

ن  قملة  نمة ممد  الواقدا الدله     -نه:ذاملن -مجنه نه قملة سواء نرننت خنصة
 ن ر.وللش فلن الش

ستلددهلل ممحددلد سمددهللقلو فددع دساسودد هل الشددلروة سجددهلل  ننهددل قددهلل س تددوا     
 ساالسدداتهن ل سال ددهللاءل سالمامثلددة فع جملددة ا مددرل   الجملددة ا نشددنئلة الما و ددةل  

سسددنم نسه هددله الجملددة مددذ الجننددأل ا سددلوتع؛ تلذ لل ددن ه   سال هددع(ل سالام ددعل
هدن لدهللوهللملبروذ مدذ    مهللى متن ل علراء البن سنلة تهدله الجملدةلسرلت مدل مو لت   

 خىلهن  ذ خوالجهل الهللاخللة فع نه قملة رننت. 

سإومننًن مذ البنلس سمنرلهللًا  ل  الاواصل الث نفع لسا دتدع تدلذ ا قردن     
اللرتلة ململ هله الهلل اسة  ل  الالروت تنلشلر الللبع مذ الجننأل ا سلوتع مذ 

  الظدواهر ا سدلوتلة   خىه نخبة مذ عدلرائن لسهدل عدلراء البن سنلدةلسذل  لبلدن     
 فع الجملة ا نشنئلة الاع مملزسا تهن  ذ غلرهل مذ الشلراء.

 :أسباب اختيار البحث

 .الرغبة فع الالروت تنلشلر الللبعل سخنصة مذ الجننأل ا سلوتع -1
 م هللول تحس  لمع وثره الهلل اسن  ا دتلة فع للبلن ربنقع الهللسه ا خرى. -2
 هلل  سجود د اسدن  سدنت ة لدوه عدلراء البن سنلدة فدع هدلا ا ،ن لممدن          -3

 عجل ع  ل  د اساهل .



   احقيف حممد حممد عبدالباسطالباحث/                                           2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

 
 

 

الالددرع  لدد  الجوانددأل ا سددلوتلة لشددلراء البن سنلددة مددذ خددىه الجملددة    -4
 .ا نشنئلة الاع س توهن فع نعلن هل

مددذ خددىه الدداملذ فددع دساسوددذ عددلراء البن سنلددة سجددهلل  فددع نعددلن هل     -5
ئلة نرثددر مددذ الجملددة الخبروددة المامثلددة فددع تددرسو سا ددل  للجملددة ا نشددن

جملددة ا مددر سال هددع ساالسدداتهن  سالام ددع سال هللاء؛سلددلل  ن د  ن  نتددلذ   
 مهللى اساخهللامهل لهله الجملةلستلن   دالالمهن ما و ة . 

 :م هج الدراسة

م امع هله الهلل اسة اساخهللا  البنلدس للمد هج ا سدلوتع الدله و ظدر فدع       
س وبدرو مدن فلدن مدذ  دواهر نسدلوتلة سقدلل ملبلرودة         الّ د ا دتدع ريلدن  م دا لل   

سجمنللددة تللددهللًا  ددذ االنربن لددة ال ددرولة سذاملددة الموقتلفل ددو  تلمللددة اخالددن        
سانا نء للظواهر ا سلوتلة الاع ميمذ قدع ت لدة الد د ا دتدع سودوده دس ًا هنمدًن       
فددع مشدديلل نسددلوا المبددهللو ل ددل و ددو  توصددتهن سمحلللهددن سملرفددة س لتاهددن داخددل  
اللمل ا دتعلرمن ننن ومل  ال هلل    ل  إتراو الهللالال  المخالتدة الادع وشدحذ تهدن     
المبهللو خرنتن لرلل  والنمل ما الّ د ا دتع ريل عنمل و  ج سمنمن فع سعنح 
مامنسدد ل سمددذ ه ددن فددس  الهلل اسددن  ا سددلوتلة م ددل  إلدد  البحددس فددع الب لددن          

و  لسالاررلأللس الهللاللددة ا سددلوتلة فددع الخرددنا ا دتددع رب لددة ا و ددنو لسال دد      
لسغنواهن فع ذل  البحس  ذ اللىقن  الاع مرتط تلذ الب لن ؛ تهلة الوصوه إل  
من و ترد تن الخردنا ا دتدع مدذ ال دلل سال دمن  الت لدة سا دتلدة الموجدود  س اء         
هله الب لن  لسالولوج إل  ن منق ال  وع؛ للبحدس فلهدنل سفدع ت لنمهدن اللهوودةل      

هددهللع ملرفددة ال ددمن  الت لددة سا دتلددة للهددة الدد د سفحددد      ماحهللوددة ال ددلنا ت 
 الوسنئل الالبلروة سا وحنئلة الاع وبايرهن ا دا.

 ملروت موجز تشلراء البن سنلة

 :الشن ر  ل   نووا البن سنع-1

الللبلة سالادع م دا غدرا مهللو دة        فع مهللو ة رنتنس1932سلهلل الشن ر  ن           
،راتل  الهرال سنشن فع ر ت نسر  ف لر  سهو وادلل ا   لس دنف فدع  درسع     
قنسلة سخنصدة فادر  الحدرا اللنلملدة الثننلةلسقدهلل نسدهمت  دهلل   سافدهلل فدع مللمدن           
س  نفان م هن الزساون ساليانملأل لهللس هن التلنه فدع ذلد  الوقدت فدع محتدلر ال در         

ل ل منمع المرللة الثننلة مذ ملللمدن فدع المدهللا ل ال ظنملدة      اليرول سمرتلة ال شء
للن دووا  علره سهو خلجدن  إن ن لصدهلل   دذ دا  م شدو ا  الم شدن  اللنمدة       

 لانا ددل إلدد  جددوا   تددن 1980 ددن  -،ددراتل  للبلددن–لل شددر سالاوووددا سا  ددى  
  .2000-7-9تان وخ 
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 :الشن ر وحل  ووست البن سنع -2

لسمل د  ملللمدن  لد  ودهلل جدهلله نودوا       1924تمهللو ة رنتنس  دن   سلهلل الشن ر          
سللمن  البن سنع  الله رن  مذ لتظة رادنا ار ل دل الاحدو تنلمدهللا ل ال ظنملدة      
فع فار  االلاىه االورنلع لللبلن سمل   ملللمن االتاهللائع فدع مدهللوذ ندنلو  الللبلدة     

هلل سة ا سىملة   انا ل إل  مهللو ة ،راتل  الهرا سالاحو تنلم1938لسفع  ن  
لسنالجددة للحددرا اللنلملددة الثننلددة نغل ددت المددهللا ل نتواتهنلسملرددل الاللددلل فددع        
للبلنلسفع  ههلل االنادهللاا البروردننع  لد  للبلدن اعدارم فدع م دنت ة نجرمهدن إدا           
الملدددن ع الموجدددود  فدددع سالودددة ،دددراتل  الهرالف دددنه ال جدددنح  دددمذ هدددله          

 ل ودوده مه دة الاهلل و للدن دودوا      الم نت ةلفال ملل ن مهلل سن م  ل فدع  دهلل  مدهللا   
لمدددذ 2009عدددلر قدددن ا تدددى عدددراو سهدددو الدددهللووا  الوللدددهلل الدددله صدددهلل   دددن    

 م شو ا  الموس ة اللنمة للث نفة تللبلن.

 الشن ر  بهلل ار تذ  وحل  البن سنع-3

  1820هو اللىمة الجللل الشلخ  بهلل ار تدذ وحلد  البدن سنع لسلدهلل  دن               
اخدر اللهدهلل ال دره مدننلع  الدله مدول  ليدل مدهللوذ ،دراتل           قع مهللو ة رنتدنس فدع نس  

الهددرا لنشددن فددع مهللو ددة رنتددنس سفلهددن لتددر ال ددر   اليددرول سالت ددنل ل انا ددل إلدد        
جمهو ودددة م دددر لىغادددراع مدددذ م نهدددل ا وهدددر الشدددروتلفين  مثدددنال للجدددهلل     
ساليهلللستلهلل ذل   جا لو، ن للبلدن ساسدا ر تهدن سهدو  لد  جنندأل ربلدر مدذ الللدل          

رددن  لددن نثددر  ائددو سعددلر فددنئو س سددلوا جددلاا امالدد  تهددن مجددنما      سالو ولس
ال لدددوا مدددذ  لمدددنء الهللسلدددة اللثمننلةللدددن دودددوا  عدددلر ،بدددا تدددهللا  المحمهللودددة          

  .1913تم رلانا ل إل  جوا   تن  ن  

 الشن ر سللمن   بهلل ار البن سنع-4

لدة  دن    سهو المجنههلل سللمن   بهلل ار البن سنع سلدهلل فدع مدهللوذ جدندس الللب             
 لسقم  س لذ ،تولان فع م  ط  نسدن سمل د  مبدندل الللدو   لد  نودهلله       1873

 دهلل  مشددنئخ مددذ تلد هل سالددهلله الددله ن سدلن إلدد  الددبىد الاون دلة السددايمنه ملللمددن     
س تط ال لة تل ن ستلذ جنما الزواوندة سن ىمدن البن ووذلللنخدل مد هل الملدن ع      

الشددروت لى مددواء مددذ ن ىمددن   سالللددو ل ل انا ددل إلدد  الددهللون  الم ددروة ل وهددر  
 لنمن  ذ نمنلن  هلل 1892ساالم نه تحل نمن الللملة ستحلن  م ر الث نفلة  ن  

الم المر االورنلعلف هلل رن  لن دس ا ربلرا فع م ن  ة ا  هللاءلفرفا  اوة الجهند 
ما ت لة المجنههللوذ سعن م ت لتن سقلمن فدع ملدن م رثلدر   دهلل الم دالمر م هدن       

دو دمبر   4  سملرردة  دلذ وا   فدع سد ة     1911نراوتر سد ة   ملررة الهننع فع
لسغلرهن مذ الملن مللن دووا  عدلر نشدرمن لب ادن و لمدة البدن سنع      1911س ة 

 لسانا ل إل  جوا   تن فع مهللو ة تومبنه اله هللودة سد ة   1972 ذ دا  لب ن   ن  
 لفر نه ا دتنء سالشلراء فع  من  سم  ط ساللراق سم ر.  1940
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البحث تقسيم   

 قن  البنلس تا  لل البحس إل   هلل  ن نط  ئل لةلسهع:

 الالروت تنلجملة ا نشنئلة. -*

 جملة ا مر. -*

 جملة ال هللاء. -*

 جملة االساتهن . -*

 جملة الام ع. -*

 جملة ال هع. -*

سرل هله الا  لمن  سب ت تم هللمةل سخامت تخنممة مل فلهن  صهلل رل مدن  
 .موصل لهن البنلس
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 ئيةاديةاللم ة ا

 نن لدل   ؛(1 سهع ماملز تن  مممونهن ال و ل سصتن تنل هللق ساليلا
لمهلللوه لتظهن سجود خن جع ورنت هن لنس ال ورنت هدن قبدل ال ردو تهدن لسقدهلل ن،لدو       
 للهدددن ال دددينرع اسدددل الرلدددأل لس رفهدددن ت ولدددن:إنهن م ددداهلل ع مرلوتدددن ال محنلدددة  

لسقددهلل ا مدددبط  (2 لسو دداهلل   فلمدددن هددو مرلوتهدددن ن  ويددو  لنصدددى سقددت الرلدددأل    
ا سددلوا ا نشددنئع تنلجننددأل اللددن،تع الاددن لره للهددة لممددن ومددتع  لدد  الدد د      

 ا دتع لسالشلره خنصة لررلة .

سفددع هددلا نجددهلل ن   لمددنء البىغددة و  ددمو  الجملددة ا نشددنئلة إلدد  ق ددملذ        
 لسهمن:  ا نشنء الرلبع لسا نشنء غلر الرلبع(

ر لنصددل سقددت الرلددأل  لسهو"مددن و دداهلل ع مرلوتددًن غلدد  ائيةففاء الب بففي  - ن
 (3 لسويو  تخم ة نعلنء لا مر لسال هعلس االساتهن لسالام علسال هللاء"

لسهددو "مددن ال و ددالز  مرلوتددن لددل  لنصددى سقددت  ائيةففاء ريففر الب بففي - ا
 (4 الرلأللسم ن نفلنه الالجأل لالمهللح لالل  لال  للرل الخبروة...إلخ"

لوواهدن لسقدهلل تدّلذ    سولابر ا نشنء مذ نترو مظنهر اللهدة الادع ملدرا  دذ ل    
 هله الحلووة محمهلل الهنده الرراتل ع فع الشوقلن  فع ن تلة  وامل لسهع:

اللنمل ال حوه نس ال رفع ؛للس وررز الاررلأل ا نشدنئع  لد  ندسا     
خنصةل رن دا  فع ال  ل ساالساتهن  لنس صلغ نخرى مب    للهدن تلد    

 هله الل نصر تنربر ق ط فع محهللوهلل مهلللولهن.   نصرهنلسم نهل

اللنمددل ال ددومع الددله ولددهلل مددذ م ومددن  الارارلددأل ا نشددنئلة لسخنصددة     
الرلبلة رنل همة الموسل لة ؛فهله ال مد خت  فدع  خرهدن لب دنء اليدى  فدع       

 لنجة إل  جواا تنل وه نس اساجنتة تنلتلل نس ملللو من.

هددله ا سددنللأل المارجمددة اللنمددل المل ددوه البىغددع لسهددو مددذ م ومددن    
 ل  االنربن ن  اللن،تلة دس  الم ر ا  الل للة لفالي  نومة الشدلو   

 لسللر  الل ل نرثر مذ ل ل ة الللل.

اللنمددل ال ت ددع الم ر ددع سهددو مددذ ا سددنللأل الاددع مب دد  ت لددن  لددوا  قددهلل    
ستلل  موجهلل هدله  ل(5  م مع إللنل سقهلل ال م مع لستح بهن مايو  داللان.

فددع الدد دل سملددرا  ددذ لنجددة الينمددأل إل "م ددنهمة المال ددع  ا سددنللأل 
 (6 الله واحوه مذ مال ع إل  ،رع مشن م فع  مللة ا تهللاو"

سمذ خدىه هدله الهلل اسدة نتدلذ ا سدنللأل ا نشدنئلة الادع تدرو  فدع ق دنئهلل           
 علراء البن سنلةلسالاع ممثلت فع ا مع:
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 ا مر-1

 (7 الىء سا لدزا " سولرع  ل " ننن ،لأل ل وه التلل  ل  سجن االس
لسالم  ود تنالسدالىء سجدوا مح لدو ا مدر مدذ المدنمو ل فليدو  ا مدر ن لد           
مرمبة مذ المنمو ل سإذا لل ونِ  ا مر  لد  سدبلل االسدالىء خدرج للهللاللدة  لد        

 سال  للسا  عددندل سااللامددنلل سالددهلل نءل نغددراب تىغلددة نخددرى رنلامددرول 
فلل ا مر  افلل(,سالممن و الم رس   سالاههللوهلللسالالجأللسلن ن تا صلغ:صلهة

 (8 تى  ا مرلساسل فلل ا مر لسالم هلل  ال نئأل  ذ فلل ا مر

نمن  ذ س سد جملة ا مر   هلل علراء البن سنلدة لفينندت ت  دأل ماتنسمدة     
مخالت مذ عن ر آلخرلرلل   هلل  اساخهللامهل ليل صلغ ا مرلساراتوا ت لهالذ 

 الممن و الم رس  تى  ا مر ف ط صلهة فلل ا مر افلل لسصلهة  

 صيغة فعل األمر "افعل": -*

رننت هله ال لهة   هلل علراء البن سنلة نرثر علو ن فع ق نئهللهل لسمذ 
 مرحبا رجال األدبذل  قوه الشن ر  ل   نووا البن سنع فع ق لهللمن 

 و وه: 

 تنل لأل سال بى  سا لمن 

 نهى تيل ون صتو   الخى  

 إن ن إنن تيل سليل  سم يل 

 فع سلهلل  تنلرسح سالوجهللا  

 فننظر نخع فع م لاع منذا مرى

 فنلحأل محيع سره اللل ن 

 ساسما نخع دقن  قلبع إنن

 (9 فع نشوه رنلرلر فع خت ن  

و اهل الشن ر ق لهللمن مرلبنلتنلملوع اللوذ للدوا  لد  تىدهلفو دت    
 ساسدما(  الشن ر فع هلا الم را الشلره فللع نمدر ت دلهة افلدل سهمدن  انظدرل     

لهددرب االنابددنه الح ددع فددع  ددل االنددهللفنو س اء موجددن  الترحلسالانرلددهلل  لدد        
فتدع هدلا الشدرر مدذ البلدت        فننظر نخع فدع م لادع مدنذا مدرى(؛     ذل ؛فتع قولن:

نجهلل الشن ر وروهلل ن  وظهر مل  الترلة اللن مة مجدنه المدلوع سواد مدذ منرلدهلله     
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نتة فدع قولدن:  فنلحدأل محيدع     نسلوا االساتهن  فع قولن:  منذا مرى(لفيننت ا ج
 (م روو و وه: ساسما نخع دقن  قلبعسره اللل ن (لسفع مو ا  خر مذ هله ال

فهددو وزوددهلل مددذ منرلددهلله لددلل  التددرح سال رس لتا ددوور دقددن  قلبددن فددع نشددومهن     ل
رنلرلر فدع خت نندنلسن ى ن  الشدن ر قدهلل َسففدوب فدع تلدن  لنلادن اللاملدة الشدلو وة           

 هللوهلل مذ ال و  المامثلة فع ا مرلساالساتهن لسالاشبلن.مجنه الملوعلتايثلت الل

سنجهلل الشن ر وحل  ووست البن سنع قهلل مثل هلا ا سلوا فع ق لهللمن 
 ( رِب 

 فل وه:

  ا قهلل لل  تبنت    * فنجرنع مذ  لات        

 سات ع لع   هللم تلان *اتاهلن فع  لنت            

           ****** 

 سىلع*ساجلل ال هللق سعنلع اجلل الحو

 وو  نل نم ما ا ترا *فع ولت لبنت    

         ****** 

 اجلل الحو سبللع *ساجلل ال هللق دللل  ع

        ساجلل ال بر خلللع*لمزوهلل مذ  وات

 اجلل الحو  لنئع*ساجلل ال هللق لوائع

 (10 ساجلل الا وى  دائع*سسقنئع مذ   نت    

 ة ا مدددددر نفلدددددل فدددددع ا فلدددددنه  ف دددددهلل ت ددددد  الشدددددن ر ق دددددلهللمن ت دددددله  
سقدددهلل ن اد الشدددن ر مدددذ هدددله ا فلدددنه    سميدددرا  فلدددل اجلدددل(ل  ات دددعل  نجرندددعل

لسخنصدددة ميدددرا  نسدددلوا الايدددرا  اللتظع اجلل(؛لانرلدددهلل الامدددرو لسالدددهلل نء      
ر سددبحننن سملددنل  لسه ددن ا مددر لددل وددن   لدد  صددو من الح ل لددة  لدد  سددبلل          

س ددددلهن اللهددددوه إلدددد    االسددددالىء لسااللاددددزا  لفلددددهلللت صددددو   ا مددددر  ددددذ   
 مل   مجنوه وتلهلل الامرو سالهلل نء . 

 نمدن الشددن ر  بدهلل ار البددن سنع قددهلل لدو  ق ددنئهلله اليثلددر مدذ صددلغ فلددل    
 فتع إلهللى ق نئهلله فع الو ر سالالرلر سهو وحنس  نت نلسوخوفهن   افلل(ل ا مر
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 و وه:

 ساسنلع ار اتاه            نال*ساذ فع الهللما انهمنال 

 سسج             نال*خشلة ار ملنل          م   سحبن 

 سا،لبع الي أل الحىه*سامررع     الم     ىه

 سالب ع الا وى جم   نال*رع م نلع خل           ر واد

 ال مبنهع تنلت ل            ل*ساذرره  لو المرول

 س ل  ذنب  صل         حع* سا فمع فلل ال بل      ل

 بلع قوه ال  ل     لساسملع س ر الت لل*ساق

 سالزمع رل ملل               ل* ساصحبع خلر اللب     ند

 (11 سامبلع ،رق ال ج    نح* سارا ع  وا ال ىح

تددددددهللن الشددددددن ر ق ددددددلهللمن تنفلددددددنه نمددددددر  لدددددد  صددددددلهة نفلددددددل فددددددعل        
 اسنلعلاذ فعلا،لبعلامررعلالب علاذررهلا فمعلاسملعلاقبلعلالزمعلاصددحب

   ملر المخن،أل اللنء(الله ولود  لد  الد ت  فدع    هلامبلعلارا ع( الم  هلل  إل
نسددلوا لددوا ه و ددهلل  لهددن ال  ددل لسا  عددند ن  مخددنع ار ملددنل  لسن  مرلددأل     
الدروق الحدىه لسمدرم الملنصدع لسالا دلل تدنلا وى ؛لا دنه   دن ار لسودلررهن          
تلددلاا ال بددر س ددل نلسورلأل م هددن ا ن ددن  لل  ددلحة الح دد ة لسقبولهددن ...إلددخ  

هددن عددلمًن مح وسددًنلسهو و ددو  تمخن،باهنلسسددن هلله فددع صددلنغة هددله       لجددن ى م 
الظنهر  ا سلوتلة م وو نفلنه ا مر الاع س تهن فع هلا ال د الشلرهلغلر ن  
ا مر ه ن خرج  ذ مل نه اللهوه الح ل ع إل  المل   المجنوه الله وتلهلل ال  ل 

 سا  عندسمخووت ال ت  تمن وحل تهن تلهلل ذل .

سللمن   بهلل ار البن سنع فلل مرد صلهة فلل ا مر افلل   نمن  ذ الشن ر
فع عدلره إال فدع  إعدن ا  ت دلرة رمدن فدع الم رو دة الشدلروة الادع مدهللح فلهدن            

 نن ر المهلل سة الاحملروة ال لهلل نف هلله  ئل  جمللة الشبلبة الم روة 

 فل وه:

           رىون  ئل  الخرنتة اودد  قهلل ا*ست  اوداد  الم نتر تش                

 ا عهللبّ  وهر  الشبلبة سا س     ل*فوق ذا الم بر المشلهلل ،ه            را

 ا فلبّذ  اوة الهىه افاخ                      ن ا*رع مرى فع ال لوا ن ظل قهلل ا
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 سم بن نخن المحنمهلل سال          رع* فزمن  ال جنح ن بت ذر     را

 (12 مهللو ال شن  الحهللوث                     ة تهلل ا  *     اغا ل فرصة الا هلل  لا      

س ت الشن ر فع ن ن الشلره  هلل  نفلنه نمر  ل  صلهة افلل ممثلت 
( سن اد الشددن ر مددذ مو لتددن  فلددنه ا مددر ارشَدّن،ارسم،ارفَعّن،احــففـر  فددع  

المورهللا  تنل و  ووند  الانرلهلل  ل  لس الممهللسح  ارشَدّن،ارفَعّنسخنصة فع فللع
فع الممع َقهللمن فدع ا خدل ت  دنئحن؛  ندن ودرى فلدن ال نمدة اللنللدة الادع نندن             

 الم نتر.

 صيغة فعل المضارع المقرون بالم األمر-*

هله ال لهة رن  لمو هن لهللى علراء البن سنلة قللل جدهللا م ن ندة ت دلهة    
ن ر وحل  ووست البن سنعلسالشن ر سللمن   بهلل ار افلل لفلل نجهللهن إال   هلل الش

البن سنع ال غلرلنمن ت لة الشلراء فلدل نىلظهدن   هللهللسهدلا ورجدا ل دأل  نه      
الددهللراو  نلمددهلل  بددهلل ال ددان  الجددوا ه ن  هددله ال ددلهة قلللددة الددهللس ا  فددع رددى       
اللددرا لريثددر  دس ا  صددلهة  افلددل( ؛   افلددل نسجددز م هددن لتظددن لسنده  لدد    

 (13 نمن هع فتلهن مذ الللذ من و رتهن مذ الرجنءلستله ال  لحة ا مرل

 فل وه: الشن ر وحل  ووست البن سنع فع ق لهللمن  محمهلل(

 سلت همو  ال ت  تل*سل  ا س  إل  ا ت  هلل

 فلاترلن    سلامرل     ن*سلاه ن ،وه ا م           هلل

 سلاللمن من خنا وومن*مذ  ل  ار ا ام    هلل

 ل         ن*سلارلبن م ن الم           هللد فلا جهللا عيرا

 (14 سلار لن محم                هللا*سم ب خلر مذ سج   هلل

سمددذ ه ددن نددرى فددع هددلا الم رددا الشددلره ن  الشددن ر وشددن م ومددلًى لددن  
ت ددهللس  المولددود الجهللوهلل الددلرر( تلددهلل  ددهللد مددذ الب ددن ل الددله اخاددن  لددن اسددل محمددهلل   

س  تددددددى  ا مددددددر فددددددع  ددددددهلل  لفو ددددددت الشددددددن ر التلددددددل الممددددددن و الم ددددددر
لار لدن( لسقدهلل جدنء     -لارلبدن -فلا جهللا -لاللمن-لاه ن -لامرلن -نفلنهلسهع فلاترلن

هله ا فلنه للهللاللة  ل  فدرح الشدن ر لوالهللودن ت دهللس  هدلا المولودلسورلدأل م همدن        
 اال امند  ل  ارل سعيره  ل  نلمن لسال جود لن .

إعدن ا  ت دلرة جدهللا لفدع      فيننت لدن  نمن  ذ الشن ر سللمن  البن سنع ل
 سمذ مل  ا عن ا   صلهة الممن و الم رس  تى  ا مر ل
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 قولن:

 فللحمهلل ا قوا  لنال ننله          ل*فلن ارا نا نس فموالنن عهللوهلل

 (15 اللت دالئل ل  ت فل  الرجن*ونرلبة اآلمنه ون سجن ال للهلل

 سو وه نومن

 ذرنئهل*لا  نمّر م ر ع مشيو  فللهم  ا دتنء ،رع

 (16 من قلت ذا خجى سال سج     ى سال* لن سليذ الم ن  خرل      ر

م نسه الشن ر فع هلوذ ال  لذ فللع نمر  ل  صدلهة الممدن و الم درس     
 فللهم (–تى  ا مرلسهمن فللحمهلل

 ال داء-2

ترو نسلوا ال هللاء   دهلل عدلراء البن سنلدة تدرسوا سا دحن لستشديل ربلدر                 
فع علرهل لسنسه من نلحظن مذ خىه م  ل ن  سنللأل ال هللاء   دهللهل لن  ندسا   
ال هللاء لل ميذ ماردد تم اوى سالهلل لفيننت ندا  ال هللاء  اللنء( هع ا رثر اسالمنال 

  المامثلة فع  نونللن(فع المرمبدة  لسمهلم ة  ل  ت لة ال هللاء لهللوهل ل ل منمع ا دسا
 الثننلة مذ للس االسالمنه.

سملي   نهر  ال هللاء فع علرهل مهللى  ىقداهل تدنآلخر  الم دندى(لسهو    
الله واوجن إللن علراء البن سنلة تنلخردنا ؛فهدله اللىقدة مد لي   لد  عدلرهل       

لدس إ   لسمارجل مذ خىه اللهة لايو  ملبلرًا صدندقًن  دذ نتلدند ملد  اللىقن ؛ل    
ال هللاء نللننن وخرج  دذ مل دنه الح ل دع إلد  ملدننع نخرىلم هدن مدن متلدهلل الاح در          
سالاوجالس فع هلا ال هللد نجهلل الشن ر  ل   نووا البن سنع قهلل مثدل هدلا ال دهللاء    

 الاع ور ع فلهن جمنه  بهللال نصرلو وه:الفاجعة فع ق لهللمن 

 ون ف لهلل الجملا ون ننصر اللر

 نم للل ن سال هن اا...تيل                   

 ون ف لهلل الجملا إن   مز

 س ل ن ون جمنه ر ت م ن ا                

 ون لهوه الم نا مذ لتل رل  

    ذ سمذ ون مرى و هلل الاان ا؟              

 قهلل موا وت ون جمنه  لل ن 

 (17 سمررت ا لزا   س ا رهللا ا             
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مدددددن نىلظدددددن فدددددع هدددددلا الم ردددددا الشدددددلره ن  الشدددددن ر س دددددت ندا    
ال هللاء اللنء(تشيل سا ل فع نرثر مذ مو ا للالبلر  ذ مهللى الاوجا سالاح ر 
الله نصلأل تن الشن رلسرلل  ا مة اللرتلدة لت دهللا   مدز ردن  مدهللافلن  دذ نمادن        

 لم ن ى مذ نجل  هلل  قمنونلر ملة فل رلذ سغلرهن مذ ال منون ا خرى.

ن و الشن ر هلا ال دهللاء ت دو  ماح در سماوجدا؛ ميرو دن م دن فدع         ف هلل
الالبلر  ذ منهلة ال لو الدله ولارودن لسالحدز  لسالاشدنل  الدله و دوده لسو دود        
ا مة اللرتلة لمذ خىه نسدلوا االسداتهن   سمدذ ودن مدرى و دهلل الاادن ؟( لسهدلا         

هلل ال نصر فع ورجا ل أل  نه البنلس إل  الميننة اللظلمة الاع وحالهن جمنه  ب
 قلأل الشن رس  لن.

سمذ ندسا  ال هللاء ا خرى الادع اسدالملهن عدلراء البن سنلدة  الهمدز ( الادع       
 م المل ل هللاء ال روأل سذل    هلل الشن روحل  ووست البن سنع لفل وه:

 نت ع ربنس سننال مذ مل             هلل  * نن   مذ المي و  فع ال هللف    ن 

      ن*إ  س ت تل  ال  ل فع رلمن نت ع ربنس سهل مرانع م مل   

 (18 فنلهللوذ ن   ل سال  لحة دوهلل  *للمخل لذ سعر ة لب            ن 

سمنمع ندا  ال هللاء  الهمز ( ل هللاء ال روأل م  جمة ممنمن ما الملدننع الادع   
سهدو و دنده نت دنء تلهللمدن ربدنس؛ لهللاللدة الانرلدهلل         س تهن الشن ر فع ن ن الشدلره ل 

م هللسمينناهل   هلله تا هللول ال  ل  سا  عند لهل سفو من جنء تدن دو  دن    ذ قرتن 
 الح لت.

نومن ندا  ال هللاء  نون( رن  لهن لمدو هن لدهللى البدن سنللذلسليذ تشديل قللدل      
 جهللا فهلا الشن ر سللمن  البن سنع

 و وه: 

 نون ترى  ا  ال زاه تملت     ن*نلل مشت غى نيبة الحبش الجلهلل

 (19 ن لمت لولهل *سلل و  إال ن  صر ت  ل  الخهللن ام ومننن ،نلم

سه ن نجهلل الشن ر قهلل اسالمل ندا  ال هللاء  نون(ل هللاء البللهلل لفلرد  لد  نلدهلل   
ا ورنلللذ الله  وحرب دسلان  ل  الاىه ،راتل  لفتع هدلا ال دهللاء ندرى فلدن     
داللة فخر الشن ر تنت نء س، دنلسهل ودهللافلو   دذ س، هللسفدع الم نتدل م دهلرا       

 ح لرا لآلخر.سم
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 سجددنء ال ددهللاء فددع تلدد  نعددلن هل وحمددل دالال  مخالتددةلمثل: الامددرو؛      
 و وه: فنلشن ر  ل   البن سنعل

 نهلل وم ون ر ف        ع * عهر ال لن  المزدهر

 ن  مم ل ا سى   ز * وا رن  فع سقت غبر

 (20 ن  ن ارد ال هللل مذ * عر ا نن  مذ البشر

ولبر هدلا الم ردا  دذ مدهللى الح در  سا لدل اللادن  نصدلأل تهمدن الشدن ر           
خنصددة سا مددة ا سددىملة  نمددة ت ددبأل م ددنا ا مددة ا سددىملة فددع الم ددجهلل         
ا ق   ,سمح را  ل  المجهلل المنئا ساللز الم هلل رلفلهلل و ار مامر ن لدن  دز   

للم دلملذ  سجل ،نلبن م ن سبحننن ن  وللهلل لإلسى   دزه ال دنتولسن  ودرد ال دهللل     
مر  نخدرى؛ فن مدة رلهدن م دودهن لنلدة مدذ الدله سا لدل جدراء سدلأل ال دهللل مدذ             
الم ددلملذ؛ لددلل  س ددت الشددن ر ال ددهللاء لهلددر مددن خ ددد لددن فجددنء داال  لدد            

 الامرو سالاللل ر  ز سجل رع ولجل تنل  ر سالترج  ل  الم لملذ.

 االستفهام-3

ال ددددددواه ساالسات ددددددن    االسدددددداتهن  مددددددذ ا سددددددنللأل ا نشددددددنئلةلسهو   
 لا  مدددذ ندسامدددن لسهع الهمز لهدددل لمدددن تهدددرب التهدددل سالاو دددلل تنسددداخهللا  ند 

( 21  رددددل االسددددداتهنملة..(  نوددددن ل  لمددددنذا ل  نهل نودددددذل رلددددتل  مددددذل مادددد ل   ن  ل

ندسا  االسددداتهن  عدددنملة ليدددل مل ددد  وميدددذ االسددداتهن    دددن لغلدددر ن     لسمدددنمع 
هلل وخددددرج االسدددداتهن  إلدددد    لسقدددد(22  الهمز لهل(نعددددلا هددددله ا دسا  اسددددالمنال  

ملدددن  نخدددرى م ددداتند مدددذ ال دددلنق لسقدددرائذ ا لدددواه لسهدددله الملدددننع رثلدددر       
لسال وميددذ ل دددرهن لسرددل مدددن وهم ددن فدددع هددله الهلل اسدددة هددو موقدددا االسددداتهن       
  دددهلل عدددلراء البن سنلدددة لسالملدددننع الادددع خدددرج إللهدددن فدددع دساسوددد هل الشدددلروة      

سدددددلوتلة لهدددددن  لسرلدددددت س تدددددوا االسددددداتهن  فدددددع عدددددلرهل للشددددديل  دددددنهر  ن     
خ وصدددلاهن؛   نسدددلوا االسددداتهن  وحدددرم الددد ت  لسودددهلل و المال دددع إلددد  ن      

 (23 وشن م الم اتهل فلمن وشلر سوح 

 سهله نمنذج مذ علرهل مبلذ مو لتهل  سلوا االساتهن .
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 (لو وه:يا يوم مو د أمتيالشن ر وحل  البن سنع فع ق لهللمن  

 الزلت لمزهفما  سازلت نما       ع * سو ودهن فع 

 (24 سميو  فع اللزمن  نب  *   راسن سللاحرور  م              زه

اساخهلل  الشن ر االساتهن  توصتن  نهر  نسلوتلة ملبر   من و دا ر فدع   
قرا   نت ن مذ نلللسمح ر لمن وشدنههلله و دا  لد  نمادن اللرتلةلف دنت االسداتهن        

تروللددًنلسهو لمددز ؛ فهددو وام دد  للهللاللددة  لدد  غددرب الام علمو تددًن ملددن  مددزًا  
 ددود  نمجددند نماددن مددر  نخددرى رمددن رننددت فددع ال ددنتو؛ فهددله خددوا،ر محددرم           
نعدددواقنلستنقع نمادددن؛ فدددنلجملا مشدددانقو  للدددو   دددود  لمدددز  سقلندمدددن ملرردددة       
الاحرورلسقهلل سنق اساتهنمن فع قنلأل مذ الام ع سالارجدع  مدًى فدع اقادراا ذلد       

 اللو .

خددرى دااًل  لدد  ا نيددن  تنسدداخهللا  ندامددع   سجددنء االسدداتهن  فددع ق ددلهلل  ن 
 االساتهن  هللسالهمز 

 فل وه:

 سهل نر    ل   لل ت نء * نل  ن ولرتللذ انا نت       ن

 فى مه وا فس  ال  ر سق  ت *  ل  م اب ل وهوى ال لنتن

 (25 نفاو دنن ال       رات   سال مر وا ت لل  ا سل      ل * ممر ت ن

متملل الب دنء  لد  المدلل سمهن دلهل  دذ للدن         و ير الشن ر  ل  نمان
ممزسجددة تنلددله سال هددرل ل وددلررهل تنصددولهل سننهددل  رالساللرتددع ال م ددا لل      
للنمددددن محددددت الددددلهلفيلهن إعددددن ا  ل ومددددن تددددنلاحرم ساالناتددددنب  ددددهلل الظلددددل  
ساالن منب  ل  الظنلملذل ل وحهللد نمنمهل ،رو ًن سالهللًا ف ط ال  دننع لدن ،رودو    

،روو االسا ى لفجنء االساتهن  مامنفرًا ما ال هع لليوفنن  ال  رلسوحل هل مذ
ملًن  دنهر  نسدلوتلة ملبدر   دذ الحنلدة ال ت دلة الم دلرر   لد  الشدن ر س  لد            
نمانللنلة الهمدأل سالحدز  المدوجج لل تدول  لد  مدن وحدهلل  ل ق د  الشدروت          

  ل  نوهلله اللهود.

 دت فدع عدلره    سفع هلا ال هللد نجهلل نومًن الشن ر  ل   البن سنع قهلل س
اليثلر مذ ندسا  االساتهن لسمذ ذل  قولدن فدع ق دلهللمن الادع ور دع فلهدن الدز لل        

 (لفل وه:جمال  بد ال اصرالرالل 

 



   احقيف حممد حممد عبدالباسطالباحث/                                           2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

 
 

 

 من لهله الجموو مبيع لل    ن ى؟

 ماهندى فع مشلهن رنل ين ى              

 من لهله الجموو؟ون لجموو

 فجا اليل علبهل سالل      لا ى              

 هله الجموو؟ون لجموومن ل

 (26 مل ع الهللما جن ون م         هلل ا ا             

سالمىلر ن  الشن ر قهلل اساخهلل  االسداتهن  سس تدن لهللاللدة الاتجدا سالاح در      
سالالبلددر  ددذ متجلددن سمتجددا ا مددة اللرتلددة؛ لوفددن  الددز لل الرالددل جمددنه  بددهلل       

و هددلا المل دد  مددذ خددىه ال نصددرلفند  ندا  االسدداتهن  من( دس ًا ربلددرًا فددع مح لدد
ميرا هنل رثر مذ مر  فع هلا الم ردا الشدلره؛للورهلل  ل دن ال دو   الادع   هدن       
لال  الجموولسهع مابنر لسماهندى فع مشلهن رنل ين ىلفلرنلل ن االسداتهن  ه دن   
لددنمًى مل دد  الاتجالسالددلهوهلإذ وبددهللس سا ددحًن مددذ الايددرا  فددع قولددن: من لهددله  

 ه الشن رلسمن ره.الجموو؟( فلي  ل ن انتلن

رمن جنء الا  لل الموسل ع الحزوذلسالرملأل الدله ودولع تدنلاتجا سالاح در     
م  ددجمن مددا نسددلوا االسدداتهن ل سهددله الظددنهر  ملددهلل  ددنهر   ئل ددة فددع إ هددن     
الحنلددة ال ت ددلة لددهللى الشددن ر؛    الحلددر  سالاددردد إذا اسددابهلل  تنلشددخد جللاددن   

سدملة ساالسداتهنمن  المحلدر  الادع     وللش لنلة مذ الهدلون  فلردرح رثلدرا مدذ ا     
 .(27 م لأل نللننن ا جنتة  للهن

 سفع ق لهلل  نخرى لن جنء االساتهن  تهللاللة الالجأللفل وه:

  جبن؟ مرى منذا م      ر * وهلل مذ ا نن  الجنهلل           ة؟

  جبن؟ نقبل البلس وب   *    لس لم هل و ل  رحلة؟

 سلذ م و  اللو  لل  ة إ  الجهنلة فع الرمل    *        ل

 سمذ الحمنقة ن  م   رد * د  ل  الامن لل الاحل       ة

 (28 إ  الا ير للرس             و * ه س لن  نل البلل                    ة

الشددن ر ه ددن والجددأل مددذ اسددابهللاه إوددرا  الاددن وخ الهجددره ....سإلددىه     
س ة .ق.   ساللود  للجنهللة 2500إل   من وخ  قو ف(ميننن سالرجوو تنل ه رى

مر  نخرى تلدهلل دلدر ا سدى  لهدنل سإ هدن  ندو  الحدو سا دحن س دنءالفنمرهل          
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محلددر للل ددل ممددن ندى لالجددأل الشددن ر ساسدداتهنمن  ددذ هددله ا لددهللا  الهروبددة        
المثلر  للالجأل سالهللهشة؛فهل ولدودس   ودن  الجنهللدة ال ا دة مدر  نخدرى سالا يدر        

للن سسلل لسرن  الهجر  لل ميذل  ل ودزداد ملجبدن ساسدا ين ه    للرسوه صل  ار  
 لنه البل  اللوذ نلهوا   ولهل سسن سا خلت نص ن  الجنهللة مر  نخرى .

 سفع ال  لهلل  نت هن لو وه:

 ر رى سعخد محم          هلل * نوذ الح ن  مذ الثرو       ة؟

 ة؟هل و اوه الجهل الم         *      لت ما الحجن سا لملل

 نه نم مذ وهلل و إل  ا س *  ن  نس للمننوو                          ة؟**

 (29 من هله الهتوا  سالش           * ،حن  ون نهل الحمل           ة؟

  دددددددهلل الشدددددددن ر م ن ندددددددة تدددددددلذ الرلدددددددأل سالدددددددردهءلتلذ اللظدددددددلل      
سالح لددددرلتلذ الح ددددن  سالثروددددة تددددلذ الحجددددن سا لمللددددةلسالجهل الم لتلسهددددله 

 ن ندددة   دددهللهن داخدددل قنلدددأل االسددداتهن ل سالدددله ده  لددد  الالظدددلل لرسدددوه         الم
ار صدددددل  ار  للدددددن سسدددددلل لسالاح لدددددر لي دددددرىلسنرهلل  لددددد  ذلددددد  تامدددددنفر  
المتدددددددردا  مدددددددا االسددددددداتهن  داخدددددددل ملددددددد  الم ن نةلم ددددددداخهللمن متدددددددردا       

 -الح ددددن -الثروددددن(سنخرى للاح لر الجهددددل الم لددددت -للالظلل الحجددددن سا لمللددددة 
الشدددددرحن (؛ فيدددددل هدددددله المتدددددردا  نمددددد  تهدددددن الشدددددن ر  -الهتدددددوا -ا س دددددن 

مامددنفر  مددا االسدداتهن  لخهللمددة الهر ددلذ اللددلوذ نمدد  تهمددن الشددن ر للالظددلل          
 سالاح لر 

ردددلل  الشدددن ر سدددللمن  البدددن سنع فدددع ق دددلهللمن الادددع ور دددع فلهدددن نلدددهلل          
 مشنئخن لو وه:

 قل لمذ منه دالال سه               وى * انابن للمو  ساهجر ذا الهوى

 رلت وه ن ال بر ون قو  سقهلل * غن  تحر رن  للهلل   ل         وى

 هل ل ن مذ تلهلل هلا نل            هلل * ولر ال نل سوشتع تنل           هللسا

 (30 هل ل ن مذ و اتع                ن ه * تلهلله مذ رن  وهلل ه م       ن  سى

لفع هدل( -ف هلل س ت الشن ر ندامع اسداتهن  فدع م رو ادن الشدلروة رلت    
هفل ل فا مفن يقتففي     -هل ل ا مفن بعفد هفيا يفا قفوم     -: )كيا يه ا الصبر يا قومقولن
(لرظنهر  نسلوتلة الفاة لل ظر؛ ف هلل خرج االساتهن   ذ مل نه الح ل دع إلد    آثاره

غرب تىغع  خر سهو ال تع المشوا تنلاح رلسالاوجا؛ ف دهلل اسدارنو الشدن ر    
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لجللددللمذ خددىه االسدداتهن  ؛  الالبلددر  ددذ مددهللى لزننلسنلمددن فددع ف لددهلله الشددلخ ا   
ل هلل مددن  لدد  اسدداللنا متجددرا  الهللاللددة الم بث ددة مددذ عددح ن  الاتن ددل الحددوا ه    
لالله نقنمن الشن ر ما ذامنلس مذ وخن،بهللفنصبل االساتهن  ذا ،نقةلسقهلل   فع 
إ ن   المال لذلس سل مهللا ع الخوا،ر الاع ملل  ل  ذا  الشدن رل سلدلل  نل دذ    

السددداتهن  للالبلدددر  دددذ لزندددن سنلمدددن سمدددن نصدددنتن فدددع    الشدددن ر فدددع اسددداخهللا  ا 
ف لهللهلفيننت م نلالمن قر ن لل توللسمو ر  م لأل مذ رن  ميلو  التواد ل فنقدهللا  

  لهلل نلبان.

سفددع ق ددلهلل  نخددرى اسدداخهلل  الشددن ر االسدداتهن  للهللاللددة  لدد  الاح لددر        
سالاددوتلخ سال ددخروة مددذ المحددرب  لدد  غددزس ،ددراتل  الهددرا تلددهلل هزومددة         

 وه:تىدهلفل 

 نلل مهللو ا سرى ه نم م وقهن

   ن الله مذ ذام ال جنعع فع ال ت   هلل؟                      

 نلل م  ممذ ند م ال نل نن    ن

 اخت انهزامن مذ  تنط إل  ال                              هلل؟                     

 نلل ويت  ال  ر الم ه ر خ ة؟

 (31 من هلا الاملو رنل                                رد فى لوه                     

اساخهلل  الشن ر فدع هدلا الد د الشدلره نسدلوا االسداتهن  للهللاللدة  لد          
الاح لر سالاوتلخ سال خروة مذ هلا الينمدأل الدله وحدرب سوشدجا تدىده إورنللدن       
 ل  الاىه ،راتل  الهدرال سودلرره تمدن لدهلل  لجلشدن مدذ هزومدة نيدراء فدع          

هلللسمرم ا سرى ه نم م نق تل ن الدلهلفنسل  تدبىدم ن  ممحدو  دن  ملد       ال ت
الهزومة قبل الاتيلر فع الاىه ،راتل لسرر  الشن ر نلل(  ى  مرا  مدلرلرا  

 لن تنلهزومة ال يراء الاع م ع تهن.

فدددع عدددلره نسدددلوا  -نومدددن–نمدددن الشدددن ر  بدددهلل ار البدددن سنع ف دددهلل س دددت  
سمذ ذل  ق لهللمن الاع وبلس تهن إل  إخوانن فع االساتهن لفع اليثلر مذ ق نئهللهل
 م ر مانستن  ل  فراقهللفل وه:

 مررايل سال لأل   هللرل ت                ن*فلن للت علره تلهلل هل وح ل الل ن

 مرللت   يل سالتواد مذ الجوى*نللل سقلبع تنلبلند ممزق         ن

 (32 شر الل          نفلن هل مرى تلهلل الاترق نلا     ع*تهللنلنم هله ن  إل  مح
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فتددع هددله ا تلددن  الشددلروة نجددهلل  ددهلل  نسددنللأل إنشددنئلة س تهددن الشددن ر إلدد     
جنندددأل نسدددلوا االساتهن لرنسدددلوا ال دددهللاء فدددع ندامن ون(لسنسدددلوا الام دددع فدددع      
ندامن للت(لرلل  مو لتنلندا  االساتهن   هل(لسالاع خرجت  ذ مل نهن ا صلع 

او لت المشدارم إلد  ملبلدر  ائدا لح ل دن      إل  مل    خر سهو الام ع ندى هلا ال
ساعددالنقن  خوانددن فددع م ددرلتلهلل ن  فددن قهل؛ إذ نحددذ ال ن ددندهلسال نام دد  إال       
للشعء الله نرودهلله سنحبدن ن  وح دل لسقدهلل م دوو نسدلوا االسداتهن  فدع ميدرا ه          

ت ولدن هل وح دل    (33 ل  هل(لسهع "مخاد لرلأل الا هللوو ف ط دس  الا دو " 
هلل الاتدرق نلا دع؟(لسن ى  فدع هدلا الم دن  ن  الشدن ر سففدوب        الل نء؟(لس هل مرى تل

فع  ترن تدلذ ردل ا سدنللأل ا نشدنئلة للالبلدر  دذ ملد  المشدن ر الجلنعدة مجدنه           
 نلبان.

 سفع ق لهلل  نخرى س ت االساتهن  لهرب الالرلر سالو رلفل وه:

 نوذ تخت نوذ جلل            ن * نوذ نمرسد  سنهلن؟

 ف لن؟ * نوذ فر و  سجهلن؟ نوذ نصلن  نوذ

 نوذ ج هلله نوذ خلل      ن؟ * نوذ ر لن   سن لن؟

 (34 نوذ مذ و تل قول           ن * نوذ عهللاد تذ       ند

سمذ  مذ دالال  االساتهن  الاع صنغهن علراء البن سنلة فع نعلن هل من 
 لد  الدو ر سالادلرلر تمدن      قنلن الشن ر  بدهلل ار البدن سنع فدع هدلا ال د؛للهللاللدة     

لدددددهلل  لل دددددنت لذلفلخوع نت دددددن مدددددذ ن  وحدددددهلل  لهدددددن لمثدددددل : فر دددددو  نس      
ال مرسدلسوددلررهن تح ل ددة الحلددن  التننلددة ل سالاددع ال م ددنسه عددلمن؛ فددنلجملا إلدد      

 وساه سلل وبو لهل إال من وخهل الله نصبل عنههللا  للهل.

 التم ي-4

ال ورجد  ل دولن   هو نوو مذ ا نشدنء الرلبدع ورلدأل تدن نمدر محبدوا       
 لإمن ليونن م احلىلسإمن ليونن ممي ن غلر مرموح فع نللن.

 فنمن ليونن م احلى ر وه الشن ر:

 نال للت الشبنا ولود وومن * فنخبره تمن فلل المشلأل

 سقولددن ملددنل :ه فبهبددلا لب بددن ِمددذا َعددتبلبنءب فبلبشاددتبَلوا لب بددن نبسا َنددربَد فب بلامبددلب غبلاددرب ال ددِله َر  ددن     
 (35 ﴾نبلامبَل
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سإمن ليونن ممي ن غلر مرموح فع نللن نحو قولن ملنل :ه وبن لبلاتب لب بن ِمثالب 
لسر وه الشن ر مرسا  تذ نتع لت ة فع (36 ﴾مبن َنسِمعب قبنَ سَ  ِإن َن لبَلس لبٍر  بِظلٍل

   نء ملذ تذ وائهلل  فل وه:

 (37 فللت الشنمالذ تن فهللسه * سللت اللمر مهلل لن فرنال

نمن الولهلل  اللهووة المو و ة لن هع  للت( فى متن ق مل نه إل  مل   س
 (38  غلرهلسقهلل و وا   هن ندسا  نخرى  فند  الام ع لسهع للل للو لهل(

نمن نسلوا الام ع   هلل علراء البن سنلة ؛ ف هلل رن  لدن لمدو ب تدن وب فدع     
نمدنذجهل  علرهل سعّيل  نهر  نسلوتلة فدع دساسود هل الشدلروةلسهله تلمدن مدذ      

الشددلروة الاددع س تددوا فلهددن نسددلوا الام علتن ابددن ه  ددنهر  نسددلوتلةلستندسا        
 مخالتة.

 لو وه:أيةودة اللالءفهلا الشن ر  ل   البن سنع فع ق لهللمن

 ون للا ع نلظع ترسح نتع فرال نس الملره

  قوه علرا دس  قلهلل نس ق و  للت علره

 نههلله نشلهلله نحو  وا   موا قلهلله سنسره

 (39 للمر  ا سل  علر  تلزم       ع سمليت نمره

مددذ نشددو  الحروددة تلددهلل جددىء ال ددوا  ا مرويلددة مددذ قن ددهلل    بددة تددذ          
ننفا*لو رر الشن ر  ل   البن سنع تشدلره ملحمدة من وخلةلفشدلره ه دن تمثنتدة      
س ل ددة من وخلددة م ددجل ذلدد  ال  ددرلسهلا االلاتددنه تددنلجىءلفمذ نشددو  التددرح         

-ز رلمنمن الالبلر  ذ هلا الحهلل  اللظلل ف راه ولجن للام ع سسغمر  ال لند  ملج
فسنن وام   ن  وحظ  ترسح نتع فرال التن ل ال بلل نس  سح الملدره  -نه مم ع

لا  و جل هلا الحهلل  اللظلل تنلرع مذ نو لم رر فع رادنا  -فن ل اليلمن 
قلمدة   الهللهر لا  والررهن الىل و لفلهلل روا منذا ص ا ال نت و لسلا  وزوهلل مذ

الام ع ه ن د من تندا  ال هللاء ون( لا  ورلل مذ نت دن الشدلرهلسسقلن الموسدل ع    
المو ر فع نذ  المال ع؛ فه نس ت البن سنع الام دع ن سو مو لدت لاد  وح دل     

  ل  الم احلللسلل  مذ م احلل فهللاء الو،ذ الهنلع.

لفع رلل  الشن ر  بدهلل ار وحلد  البدن سنع ندراه و داخهلل  ندا  الام دع  للدل(       
 ق لهللمن الاع وحرب فلهن ات ن تمىومة الللل.
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 فل وه: 

 للل ملوح لمحة مذ جمنل           ن * فاه ل   ذ ووهلل ستير س نم     ر

 سقل   هلله لل ن مذ الهلله         ر سا دا* م نهلن لارم        وه  تنلمخنتر

 (40 فس  نلت من مهواه م ن سصر  فع* هللاد  جنه الللل فننه  ستند 

هددله ا تلددن  الشددلروة وحددس الشددن رلات ن سوحر ددن  لدد  ،لددأل         فتددع
الللللسمىومان سقان مذ الهللهر للرموه مذ م نهلن؛ لل دبل مدذ   جدنال  الللدلل     
فللبر  دذ نملدن تدندا  الام دع  للل(لداللدة للا بلدن سالارجدع ؛ ليونهدن ن  المام د           

ن لسنتهدل  قروأل الح وه  للن لسإ هن ه فع صدو   المرجدو للرغبدة الشدهللوهلل  فلد     
 ذل  مذ قولن: للل ملوح لمحة مذ جمنلن(

 نومن الشن ر سللمن  البن سنع فع هلا ال هللدلو وه:

 للاهن الهرتة م م  تلجل *سو لر اللن  عهرا نس نقل

 (41 سنرى الشهر رلو  و  مع*سالللنلع م روه ،ع ال جل

ف هلل اتاهللن الشن ر م رلن الشلره ت ندا  الام ع  للت( م د هلل  إلد   دملر    
الهنئددأل  الهددنء( مام لددن ن  م  مددع الهرتددة الاددع وللشددهن لسهددو تللددهللب  ددذ نهلددن        
لسس، ن لسوام د  ن  ويدو  اللدن  رنلشهرلسالشدهر ردنللو  لسسدر ة ،دع الللدنلع         
ررع ال جل   هللمن وروى ت ر ة سالشن ر  بر ت  للت( فع هلا الم را؛للهللاللدة  

لسهدله صدتة     ل  الارجع فع ل وه الشدعء المميدذ لسالمرمدوح فدع ل دولن     
 .(42  للت(إذ" م المل فع المحنه المميذ"

 نمن الشن ر وحل  ووست البن سنع فلل نجهلل لهللون اساخهللامن لهلا ا سلوا.

 ال هي-5

هددو :"،لددأل اليددت  ددذ التلددل نس االما ددنو   ددن  لدد  سجددن االسددالىء        
لسلن صلهة سالهلل  لسهع الممن و ما ال ال نهلة الجنومة نحو قولن (43 سا لزا "

 (ملددنل :  لبدددن مبدددهللاَخَلوا َتَلوًمدددن غبلادددرب َتَلدددوِمَيلا لبا ددد  مب اابناِنَ دددوا سبَم بدددلفَموا  بلبددد  نبهاِلهبدددن 
لسقولن ملنل : نومن.  سبلبن مبياَاَموا الش هبندب ب سبمبذا وبياَاماهبن فبِسن َن  ِ لب قبلاَبدَن سبالل دَن ِتمبدن    (44 

 ب تىغلة متهل مذ سلنق اليى .لسلل هع نغرا(45  مبلامبَلو ب  بِلللب(

سقهلل مدل مو لدت نسدلوا ال هدع لدهللى عدلراء البن سنلدة فدع تلد  ق دنئهللهل           
 الشلروة فع جملة فلللة ممن  لة.
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ستلهلل مملذ فع  دساسو هل الشلروة سجهلل  ن  ن بة دس ا  نسلوا ال هع  
مخالت مذ عن ر آلخرلسهله تلمن مذ نمنذجهل الشلروة الاع مبلذ مو لتهل 

 ال هعلسمذ ذل   الشن ر  ل   البن سنعلو وه:  سلوا

 ال ملم ع إذا هوو          *   ت ف       س  الهوى مبنح

 وم ل اللز  ق             و  * واحهللى قوى الرس         ذ

 فهو رنلشههلل مرلم   ن* سهو نصت  مذ ال راح

 (46 إ  لبع لثو م          ع *  اسخ لل سلذ و           زاح

ت الشدن ر فدع هدلا ال مدوذج نسدلوا ال هدع فدع قولدن: ال ملم دع(          ل هلل س 
لهللاللددة الانرلددهلللسالالبلر  ددذ مشددن ره لسنفيددن ه مجددنه مددذ نلددأللسهجرلس وددنمع       
نسلوا الاورلهلل نومًن م  جمن ما ال هع سالمل   الله لملن ال هعلسم ننهللًا لدن إذ  

لددهلل  للهددن  وددنمع الاورلددهلل لددللي  إلحددنح الشددن ر  لدد  التيددر  لس غباددن فددع الانر     
سإو نه المل   الله ن اده لمذ خىه ليمن سمجن تن ؛ فتع هلا ند وورهلل  ل  

  هلل   لومن فع لبن لثو من.

 سرلل  نرى الشن ر  بهللار البن سنعلسهو وحنس  نت نلسوخوفهن ل و وه:

 ال مبنهع تنلت ل               ل*ساذرره  لو المرو  ل

 لل ال بل    لس ل  ذنب  صلح            ع* سا فمع ف

 ساسملع س ر الت لل * ساقبلع قوه ال  ل   ل

 (47 سنلزمع رل ملل                ل * ساصحبع خلر اللب  ند

نىلر مذ خىه هلا الم را الشلره ن  الشن ر اساخهلل  نسدلوا ال هدع   
فع قولن: ال مبنهع(لسهو وحنس  نت ن سوخوفهن ل فل هلل  لهن  هلل  ن دنئل لفل هنهدن   
 ذ الابنهع سالالنلعلسولررهن تملو ال برلساالتالند  ذ اللنوالسونمرهن تادرم  

وا ال هدع فدع وجدره    الملنصعلرمن نجهلل ن  نسلوا ا مر جنء مامنفرًا مدا نسدل  
سمخووتن لل ت ؛ف هلل خرج ال هع  ذ مل نه الح ل ع؛ لهللاللة نخرى س تهدن الشدن ر   

 لهرب الزجر سالاخووت.

 سالشن ر وحل  ووست البن سنع نراه وامرو ر لفل وه:

 إنن ت ر ن نرت ن *ون  ا فنمل الخرلة

 ساغتر ذنوت ن نراهن*مثل الجبنه الّرسلة

 (48 اهللاد البللةال مخزنن ون إلهع *وو  اع
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فتع هله الم رو دة الشدلروة  تدط الشدن ر مدنتلذ نسدلوا ال هدع لسنسدلوا         
سددبحننن  -ا مرلسنسددلوا ال ددهللاء  وددن(لسهع ل ددهللاء البللددهلل فددع عددلره الموجددن ر        

لسهو وامرو لن لسودهلل وه لفاامدنفر ا سدنللأل فدع منرلدهلل داللدة الدهلل نء         -سملنل 
زو هددلا المل دد  ؛ إذ وليدد  ال ددهللاء  لسالامددرو رز ددز سجلزلسوددنمع ال ددهللاء لللدد 

لنجان لرتنلسعدلو ه تحنجادنلسمذ ه دن جدنء ال دهللاء للامدنفر مدا نسدلوتع ال هدع          
 سا مر للوده مل   الهلل نء.

نمن الشن ر سللمن  البن سنع ف راه قهلل س ت نسدلوا ال هدع فدع عدلرهلسمذ     
 ذل  قولن فع ق لهلل  ور ع فلهن نلهلل علوخ الللل:

 و وه:

 سل         لا*رل قلأل سما ال لع انر       وى قهلل تينه ال نل ،را

 ستيان الياأل إذ فن قه            ن*ستن قهلل عتهن لر  الج            وى

 ال م ولوا إن               ن ملت سال*غنا   ن تل ما الحو       وى

 سج ن  الخلهلل مذ م ي      ن*ترد ار  رى   ن الا               وى

 (49 م ا لموا*سالل سا ال مابلوا ،رق الهوىنت ع م لأل ال 

نرى الشن ر ه ن ولبر  ذ مشن ره مجنه الت لهلل؛ ف هلل س ت نسلوا ال هع 
فددع م رلددن الشددلره فددع نرثددر مددذ مو ددلًنلسنجهلل ذلدد  فددع قولددن: ال م ولددوالسال   

مابلوا(لسقددهلل  تددط هددلا ا سددلوا تنسددلوتلذ  خددروذ همددن نسددلوا        م ا ددلموالسال
فاامدنفر  ‘ال هللاء ن(لسنسلوا ا مر  الل سا( فدع عدلره الموجدن إلد  ذسه الت لدهلل      

ا سدنللأل جمللهددن فددع إو دنه المل دد  الددله ن اده الشدن رلفل هللمج ال هددع سال ددهللاء    
 سا مر؛ لانرلهلل مل   الاح ر سالاوجا مجنه علخن الجللل.

 هلا ال هج ق نئهلل نخرى رثلر  س ت فلهن نسلوا ال هعلسلن فع 

 فل وه:

 قهلل نصب ن ستلل ن ون له   ن*ق ة  مت تبلواهن اله        وا

 (50 ال م ل إنع تهن م ترد *إن ن سار فلهن ل                  وا

سن ى فع هله الجوانأل ا نشنئلة ن  الشن ر الجلهلل هو الله ومدا نودهللو ن   
ه ا سدددنللأل ا نشدددنئلة الرلبلةلسوزودددهلل فلهدددن تدددن  نشدددن رن    سمشدددن رنن  لددد  هدددل 

نلنسل ددنلسمهلل رنمنلسمجن تن الت لددة الاددع خن ددهن فددع ق ددلهللمنلفسذا ممزقددت هددله  
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ا سمن لس ن ت هله ال لة رن  الهموب اليثلت تيل من ولالج فع نتوس ن نحو 
نللة هلا الشلرلسللل  لنسه علراء البن سنلة ملووذ ق نئهللهل تنلوا لسنسنللأل جم

ف لدة ما و دة للج دهللسا ردل نفيدن هل الما و دة اللاملدةلسوظهرسا الشدلو  الدهللاخلع          
محددنسللذ الاددن لر فددع نتدد  المال علسإعددرارن ذلدد  الشددلو  سددواء ارددن  عددلو ا      

 مترلن ن  محزنن.

ست ددنء  لدد  مددن م ددهلل  د اسددان للجمددل ا نشددنئلة لشددلراء البن سنلةلمامددل  
نلسم و هنلفشدددددّيلت فلهدددددن جملدددددة   لدددددهللو ن قدددددهلل مهل الت لدددددة فدددددع اسددددداخهللامهل له    

ا مرلسال هللاءلسالام علساالسددداتهن لسال هع  دددنهر  نسدددلوتلة تدددن و  لهدددن دالال     
مخالتة للالبلر  ذ  ساهل فدع تلد  مدذ ق دنئهللهل الشدلروةلتنلرغل مدذ متدنس         
اسددداخهللامهن مدددذ عدددن ر آلخرلردددلل  هدددع نت دددهن مدددذ للدددس متدددنس  اسددداخهللمهن    

التلنه فع الالبلر  مدن وجدوه فدع نت دلة      لهللوهللس ل  الرغل مذ ذل  ند  دس هن
الشددلراءلسنل ت تان لرهددن  لدد  مددهلل رن  المال ع؛لمددن ممليددن هددله ا سددنللأل مددذ       
،نقددددن  ملبلروددددة متددددال فمددددنء الدددد د  لدددد  قددددراءا  مالددددهللد لمن جلددددل هددددله  
ا دسا لسا سنللأل ا نشنئلة مولهلل ملن لسدالال  إ نفلة م  ل اللهة مذ س لتاهن 

ا تدهللاو؛سذل  تننحرافهدن  دذ مو دلهن ا صدلع سورجدا ذلد         ال تللة إل  س لتة 
رلددددددن إلدددددد  قددددددهلل مهل  لدددددد  مرووددددددا اسدددددداخهللا  هددددددله ا سددددددنللأل؛ لااددددددرجل      
نلنسل هللسمشددن رهل سفددو ملنوشدداهل ل لددهللا  الاددع مددرسا تهددن سددواء نرننددت       
مترلة ن  محزنة فلي ت مومرهل االنتلنلع الهللاخلعلسنل ت ت لمهن الجمنللدة  لد    

 المال ع.
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 اتمةالخ

ميشددت هددله الهلل اسددة  ددذ  ىقددة عددلراء البن سنلددة فددع للبلددن  ددذ        
ا لهللا  الاع م نسلوهن فع علرهللسقهلل مجّل  ذل  مذ خدىه الظدواهر ا سدلوتلة    
الاددع مددل الوقددوع  للهددن فددع الهلل اسددة فنسددارلت ت ددهلل  ا ميددن  ال هددل مددذ ملدد         

نددواو الجملددة ال  ددنئهلل الشددلروة الاددع نسد ددوا فلهددن نلنسل ددهل المخالتددةلفع رددل ن  
ا نشددنئلةلسالرتط تددلذ الظددواهر ا سددلوتلة سا تلددند الهللالللددة الاددع انرلددو م هددن       
علراء البن سنلة لسخل ت هله الهلل اسة إل  مجمو ة مذ ال انئج سال  نط المهمة 

 سقت ن  للهنلسهع رنلانلع:

مدهللخًى  ئل دًن لهدله الهلل اسدة م نسلدت فلهدن        قن  البحدس  لد  م هللمدةللايو     -1
ا سددبنا الاددع د ا ددع الخالددن  هددلا المو ددوولسالالروت تشدديل مددوجز  

 تشلراء البن سنلةلس ومذ  هو هل.
نهدددال عدددلراء البن سنلدددة رهلدددرهل مدددذ الشدددلراء تنلجملدددة ا نشدددنئلة س        -2

 سس توهن فع نعلن هل.
ن مدذ قبدل  لمدنء    الالروت تنلجملة ا نشنئلةلس ذردر تلد  الالروتدن  لهد     -3

 البىغة.
الالروددت تجملددة ا مددر الاددع اسدداخهللمهن عددلراء البن سنلددةلما الاو ددلل     -4

 تنلشواههلل الشلروة ليل عن ر م هل.
 الوقوع  ل  جملة ال هللاءلسرلت مل اساخهللامهن مذ قبل علراء البن سنلة. -5
مددددذ الجمددددل ا نشددددنئلة الاددددع س توهددددن جملددددة االسدددداتهن لس نو ن داللددددة  -6

 .اساخهللامهن   هللهل
الوقددوع  لدد  جملددة ال ددهللاءلس نو ن ننهددن عدديلت  ددنهر  نسددلوتلة تددن و         -7

 لهللوهل.
رلل  مذ الجمل ا نشنئلة الادع س توهدن جملدة ال هعلسهدع رهلرهدن مدذ        -8

الجمدددل ا خدددرى الادددع اسددداخهللموهن لدددهللالال  ما و دددة سفدددو امجنهدددنمهل    
 سنلنسل هل ال ت لة.
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 المراجع

–ا سنللأل ا نشدنئلة فدع ال حدو اللرتدع     –و ظر : بهللال ى  محمهلل هن س    -(1 
–لسو ظدددر نلمدددهلل فدددن ل   13ع-2001-5ط–ميابدددة الخدددننجع ال دددنهر    

،بلدة موس دة ن تدهلل ا     –مح لو م رت  الشدوومع  -ال نلبع فع ف ن اللهة
 179ع- 1964-1ط–تلرس  –

متادنح  –ذ  لدع  و ظر:ال ينرع  نت  ول وا ووست اتذ نتدع تيدر محمدهلل تد     -( 2 
 302ع–  تههللاد 1981-1ط-دا  الرسنلة-الللو 

 62ع–ا سي هلل وة -دا  اتذ خلهللس –جواهر البىغة –نلمهلل الهنعمع -(   3 

مرجدا  –ا سنللأل ا نشدنئلة فدع ال حدو اللرتدع     - بهلل ل ى  محمهلل هن س -(   4 
  13ع-سنتو

-ن خ ددنئد ا سددلوا فددع الشددوقل  –و ظددر :محمددهلل الهددنده الرراتل ددع    -( 5 
 سمن تلهللهن349ع- 1981م شو ا  الجنملة الاون لة

 سدنلة  -سنملة  اجل زنسلوتلة ال  لهلل  الحهللا لة فدع عدلر  بدهللار لمدنده     -( 6 
-جنملة الل لهلل الحنج لخمر تنم ة –رللة اآلداا سالللو  ا ن ننلة -دراو اه
  232ع- 2012

–لبحدس الللمدع   سوا   الاللدلل اللدنلع سا  -البىغدة اللرتلدة  –نلمهلل مرلوا  -( 7 
 89ع- 1980—1ط-اللراق

-نسلوتلة ال  لهلل  الحهللا لة فدع عدلر  بدهللار الحمدنده    -و ظر :سنملة  اجل-(  8 
  233ع-مرجا سنتو

 142ع–م هلل  سنتو -دووا  خلجن  إن ن  -( 9 

 27ع-م هلل  سنتو-دووا  قن ا تى عراو-(  10 

 8ع-م هلل  سنتو-دووا   بهللار تذ وحل  البن سنع -(11 

 45ع–م هلل  سنتو -دووا  سللمن   بهلل ار البن سنع ( 12 

-57ع- 1974-تهدهللاد -نحدو التلدل  -نلمهلل  بهلل ال ان  الجدو ه -و ظر: د -( 13 
58 

 102ع-م هلل  سنتو–دووا  قن ا تى عراو -(  14 

 24ع-م هلل  سنتو–دووا  سللمن   بهللار البن سنع -(  15 
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  25ع-الهللووا  نت ن-( 16 

 266-265ع-م هلل  سنتو- دووا  خلجن  إن ن -( 17 

 68ع-م هلل  سنتو-دووا  قن ا تى عراو -( 18 

   57ع-م هلل  سنتو–دووا  سللمن   بهلل ار البن سنع -(  19 

 39ع-م هلل  سنتو-دووا  خلجن  إن ن -(  20 

لسو ظددر نلمددهلل 308ع–مرجدا سددنتو  -متاددنح الللددو –و ظدر: ال ددينرع  -(  21 
 447ع-مرجا سنتو-جواهر البىغة  –الهنعمع 

-ووست ل ذ  مر–م حلل سملللو -و ظر :عرح الر ع  ل  الينفلة-(  22 
  447ع–1978-جنملة قن وون 

موس دة  -نسنللأل االساتهن  فع ال ر   اليرول-و ظر: بهلل اللللل ال لهلل فود -(  23 
 296ع-دا  الشلأل ال نهر 

 55ع-م هلل  سنتو-دووا  قن ا تى عراو -(  24 

 58ع-الهللووا   نت ن-(  25 

  265ع-م هلل  سنتو–دووا  خلجن  إن ن   -( 26 

 سدنلة  -ال و   الشلروة فع علر الخ  دنء -و ظر:سللل تذ سن هلل ال لمع -( 27 
 177ع- 2009-جنملة مومة-منج الر

  54ع-م هلل  سنتو-دووا  خلجن  إن ن -( 28 

 **المننووة هع نلهلل ا دون  الو للة ال هللومة فع فن ل

 54ع-م هلل  سنتو-خلجن  إن ن  دووا -(  29 

 65ع-م هلل  سنتو-دووا  سللمن  البن سنع  -(30 

 75ع-الهللووا  نت ن-(  31 

 36ع-م هلل  سنتو-دووا   بهلل ار وحل  البن سنع-(   32 

–دا  التيدر اللرتدع   - لل البلدن  تدلذ ال ظرودن  سا صدوه    -(  دوزور  س نه33 
 55ع- 1997-1ط-لب ن -تلرس 

 10ع-م هلل  سنتو–ر البن سنع دووا   بهلل ا -( 34 
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 53 وة -ا  راع-(  35 

 79 وة -ال  د-(  36 

-م شو ا  دا  ال همة اللرتلدة - لل الملننع- بهللاللزوز  الو -و رر:د-(  37 
 112ع-تلرس  لب ن 

مح لو محمدهلل  -البرهن  فع  لو  ال ر  -و ظر:تهلل  الهللوذ محمهلل تذ  بهللار-(  38 
 200-2006-صلهللا لب ن –م روة الميابة ال-نتو التمل إتراهلل

 132-131ع-م هلل  سنتو–دووا  خلجن  إن ن  -(  39 

قن هلل    بة تدذ ندنفا إلدهللى ال وا دهلل الل ديروة الموجدود  فدع للبلدن فدع الشدرق           -*
 الللبع 

  35ع-م هلل  سنتو–دووا   بهلل ار وحل  البن سنع -(  40 

 79-م هلل  سنتو –دووا  سللمن   بهلل ار البن سنع   –( 41 

 ددبط –الالخددلد فددع  لددو  البىغددة   –محمددهلل  بددهلل الددرلمذ ال زسو ددع   -(  42 
-1904-1ط-لب ددن -دا  الياددأل الللملددة - بددهلل الددرلمذ البرقددوقع  –سعددرح 

 170ع

 27 وة -ال و -(  43 

 283 وة -الب ر -(  44 

 139ع-م هلل  سنتو–دووا  خلجن  إن ن   –( 45 

 201ع –الهللووا  ال نتو  –( 46 

   8ع-م هلل  سنتو-وحل  البن سنع دووا   بهللار-( 47 

 31ع-م هلل  سنتو-دووا  قن ا تى عراو-(  48 

 71ع-م هلل  سنتو-دووا  سللمن   بهلل ار البن سنع-(  49 

   72ع-الهللووا  نت ن-( 50 
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 م خص الرسالة

سمذ نجل الالرع نرثر  لد  هدلا الللدل سنهدل مبندئدن سإجراءامدنل اخادن          
الشددلراء الللبلددلذ س هددل عددلراء البن سنلددةل    البنلددس فددع د اسددان مجمو ددة مددذ    

 لليشت  ذ متردهل ا سدلوتع فدع ن وصدهل الشدلروةل سقدهلل سّسدمت الهلل اسدة تد         
(ل -د اسدة نسدلوتلة   –  مو لت الجملة ا نشنئلة   هلل عدلراء البن سنلدة فدع للبلدن     

ساساخهلل  البنلس الم هج ا سلوتع الدله واخدل مدذ لهدة الخردنا الشدلره محدو         
 لز تهلة اليشت  ذ  نلل الشلراء.الهلل اسة الرر

 سقهلل م نسلت فع هله الهلل اسة الجوانأل اآلملة:

 الم هللمة.  -1
 الالروت تنلجملة ا نشنئلة. -2
 جملة ا مر. -3
 جملة االساتهن . -4
 جملة ال هللاء. -5
 جملة الام ع -6
 جملة ال هع. -7

 الخنممةل سفلهن مل  صهلل رل ال انئج الاع موصلت لهن.
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Phd Summary 

For knowing a lot about that science and its important 

principles and procedures, thestudent chooses in his study a 

group of Libyan poetics who are barony poetics in order to 

find their unique style in their poetic texts. The study 

concerned with (using structural sentence of barony poetics 

in Libya- stylistic study) and the student used stylistic 

method which made poetic letter language the focus of the 

study by the aim of discovering poets' world. The study 

explained those sides: 

1- The introduction. 

2- Defining structural sentence. 

3- Command sentence. 

4- Question sentence. 

5- Appeal sentence. 

6- Wishful sentence. 

7- Prohibition sentence. 

8- The conclusion had all results 

9- That were found in the study. 

 




