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 جملة مقول القول في سورة الشعراء  
  مد صالح السنبسيد.عبد الجبار اح

 القول اصطالحا: 
القوو هو وو والالووكوالي اووضوةوولوالقةووو والالكووو وا واليلقوو فوالي اووضوال قاوولوةوولو

 وبوو ولاومويولوالي  ولوم والوالقو هوللوكوكواو لواوو ل واكوو.(1)القةوو والي ق لو 
وأةووومو  وييوووموآللكووو وهاوووو ووإطووو   اوووضو ةقوووفوالي اووو و يووولو اووومووبوووو والووإ ا

الي اوو واليلقوو فويوولوالاطوو ووإةوومو  ج ووو وةووو وبملي وويو ويوولوي اوو ويووموب ووو وةملي
بملالكواللقفولاي ا وةملي يو وةو واصط حو وايمووبو ولاموا والويموب ووالقو هو

زَوومَهوإِّا وولوَهب ووو و وو والي اوو وبيووموولوووو وللووكو ي اوو والقوو هو زوووو  ووةوولواليا وووهو)
اووووال ب ووو وةملل وهوأ وي.وةمليقفوةلوالق هوال مب وةولواكوو والا ويو و و(2)(الاَّ ِّو

الوو  لولايقوو هو  وو وجياوو وااوولوهبوووواةوةوومليقفوجياوو ويووموب ووووالقوو هووأزوومهو ووو
ي ا وييأ ويلوالالكوبومكهي ا وبمل ب ووو و الولويوموو ومي وهقو هويولوا و  و

ايمووقو هوالاحوم وةويوموب وو ويولووأث  بمةوبجيا ويموب ووة هوالق هوةال هوالق هو
الجيا وةاملويحاقموالاصضوها واا ول وةلوو وزمهوالا فو يلو اموااصضويأث

يوولوالقوو هوال وو وليووموصووحوهاوقووموالحاووفوال وومب ويوولوو(3)  باووموالوو وهووو موبوووك
وو.(4)(و(إِّا لوَهب و والاَّ ِّوالا وي و))واآلو حوثواكه اضوايموةلو

                                                           
ز فوالاغ وال  بو و-ااو واكواضو/وجمي  الي صهوو. 

،و واك والايومضو100 وووال  و وصالي  ولم وهالوبلويحيووالج جمالوالي    وبملو(1)
و.وو1/313 واك :اكيمالوال ج و ، ب واةوابلوال ج ي:و1/62 وب و :

و.و30ي وفو:واكو وو(2)
. واك :اه اضوالجيهو ا بم والجيهوة  و1/313اكيمالوال ج و : ب واةوابلوال ج يو(3)

و.و238الوولوزبم  وص
و.30ي وفو:واكو و(4)
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(وليووموااطقو واةوةوولو زوو والطل لوو و زووو جوو والوو ا يو لو وةقوومهوالوهو وو و)
وآَيماِّلوال اَِّيمضَوَزمَهوإِّوةقمهو)) ا م  وال وهافواكص هوةلوز ل وو.(1)(و(ا لوَهب و والاَّ ِّ

وإلو وإ وم  .(2)((آيَوماِّلوال اِّيَومضَوزمهو ز ل و))و،هبوواةوجمءوبي ام وب ووالل هوإال
ةووملواحيومجوو ولاايوومضوو.(4)((َ َجَ َااِّوولوَابِّو ووم.و اوو ل وز لوو وي وومل و))(3)هاووفواللوو   

 ال وو ا الوكوةوولوي  ةوو و ا واةوواألحاوومفواوو لوالوولوي  ةوو ووإايووم  وو وال بووووةو
وي مل و صلمي .و

الووووووو اوو ا وووو ووإلوووو الل ووووهوزوووومهوبحمجوووو ووألوبووووو ولاووووموو، ييوووومويقوووووف
ةة وهلوا فوال و ضوةولوو،لاث  و   و وةلوا فواةوي مل و،ي يلوة و  ل 

اووه و الو و لو وو،الي  ةو  وي ويولو ةولولغويقفوةولويووموولوو، و  او اثو اوأوبقف
  لو وأل يوو و و اوالل وهويولوو،يولووطو  وبومضو و اوالل وهووقوو  ا مهواةوالو

يوولوي حووفوبواوو وو، جقوو واك اوومىوهاوو وازووهويقوووو وةةوو وهيووموو ووبب و وو اوالل ووه
 ال و ل وأوهو واه ا ولواألجو ءويولوو،أ واليحالوب و، بولويموب و ويلوالق ه

 يوووولواةوال ووووواووو، ي جوقووووم وو،يوووووووووووووال وووو لوبحثوووومو، ويوووو وايوووومضواةوال  ووووو 
و الي ةو .و

و،واماوو وجياوو ويقوو هوالقوو هوةوولو وو   وال وو  اءو وولوالياي بوو و، ةوولوبحثاوومو وو ا
وأل وقواووولوالو ووو  والو ا ووو وي ووويح وو، ووو  ةاماووو ويوووووالوو ا ووويامواليي اةووو  و

ويو اوب اهوي  الوةلوالق آلوالا وف.و
ويمووقالوب ووالق هوبيمووأيلو:و(5) ل صوب ةقفو

ا  اوبِّ ِّو وو،.الجيا واليمي 1 َلوالاَّ ِّوَ آيِّ وب  اوَواهِّ َيَاموَأجِّ  ل واح وز ل وي مل :و)َوموَز  
وَلا فوي ل وَهَ اٍضوَألِّوٍف(وَوغ لِّ   ا فوي ل  وَ و جِّ     ا  بِّا ف 

و.و(1)
                                                           

و.وو30ي وفو:واكو و(1)
و.30ي وفو:واكو و(2)
و.وو6غ ا ضوالق الولا ا يوصوو(3)
وو.30ي وفو:واكو وو(4)
و.وووو236صو،الجيا وال  بو ويألولقمو از ميقموو.صملحوةمةهوال مي ا لو(5)
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واحو وز لو وي مل :)و،.الجيهواليلوحو  وياقومو ولء2 وَأل  َاَ وَيومَ اوو الِّق و َلوز وه  َو  
والا ووو ِّو لووو وي ووومل :).أيوأالقووو اوال لووو و ز(2)(ال لووو  وةِّووولوَ وووبوهِّ وو ق يَوووه  َ َكوَيق  ل ووو ا ولَِّيووول 
َ ا  و و.أي ا .وأيو فو(3)(َأي 

 ز لوووووو ووي وووووومة و:أامي ام وووووومواحوووووو وزوووووومهو وووووووووأ .والجيووووووهواليحاووووووو وبالكقوووووومو3
ولَووإِّا لوَأَاووووموالاَّوووو  وَ ض وي وووومل :) ل و) ز لوووو وي وووومل :و(4)(ال َ وووومَليِّ ووزَوووومَهوةِّ  َهوووو   َ َيووووموَ ض 

وإِّاَّ َو ز ل وي مل :)و(5)(ولَوال َ مَليِّو وَأز ه  َلوَصب   اوَزمَهوَأَلف  واَلوَي ِّ َيطِّ و.و(6)و(َللوَي  
و.واليل وواليؤويوي ا والجيا واح وزمهو طب و اح وز ل وي مل و:و)4 لِّقِّف  َ َز  

م وي  َوَفوب ق َيما موَهكِّ و(7)(َهَا وَي  
 وزاو و ملوووأيو  لو واحو وز لو زوووميلويباومولايجقو هو.اليل ووالي اووللك و5

وف ( وَل  وإِّب َ ا ِّ وو َقمه  َاموَةي  وَو  ا     ف  أيوو(8)زا و   والالك و اح وز ل وي مل :و)َ يِّ  
و.(9)وق هول والاماوإب ا وفوأيووطاق لوهاو و  اواك ف

(و24  ووبصوووغ واليمةوولواليجوو وو)و،ةوولو وو   وال وو  اءو،ةملل ووهوزوومه
   ووي ووواواوالووو والووو وو،يووو ا و(8 ي ووواواوالووو و ا والجيمهووو ويمةوووومو)و،ويووو  

(ويووو ا و يةوووم همو3)و يباوووومولايجقووو هوبصووووغ واليمةووولو،اكثاوووولويووو  و احوووو 
 ا ووإلووو وإ وووامو  اووو ل وهاوووووو،ياصووو بموي ووواواوالووو و ا والجيمهووو ويووو  و احوووو 

   ووة وووهوالقووو هوةووولو ووو   وال ووو  اءووأل ييووومويقووووفووكقووو وو،الجيمهووو وي ة هوووم

                                                                                                                                     
و.31اآلو و:وو،اكحقم و(1)
و.219اآلو و:وو،البق  و(2)
و.145اآلو و:وو،البق  و(3)
و.156اآلو و:وو،الا مءوو(4)
و.156اآلو و:وو،الا مءوو(5)
و.72اآلو و:وو،الاق و(6)
و.23اآلو و:و،اليؤيا لو(7)
و.60اآلو و:وو،األابومءو(8)
و.و2/120 واك و:والي مهووو157/وو1القيالو:وو(9)
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اكيوو والوو يوو،األاثوو اووملو وو وو،لووو اليوولوي ووياوواو،يمةووومويجوو واويوولوالةوويم  
(والوالل ووهواووملوا ووا ضواليحووم   وبووولوي  وو و)و:وأ وو وبأووووواموالوو والقوو ه

أيوبوولوو،اك ويموولةولوو،اوملوحو  واللمهوهو.و اثو اويوم(1) ة ه لوهاو وال مف
زَوومَهوكوَيَ مةَووموإِّاَّاِّوولوزوومهوي مل :)يوولوال وووم وو، اووملو لوو ويلق يوومو،الييحووم  ول
ووو و ز لووو وي ووومل :و)و(2)و(َيال وَ َأَ ىَيَ ا َيوووموَأ   فِّ ووولوزَووو   وَ ووووَ اووزَووومَهوال َيووو  ويِّ َلوإِّلَّ ةِّ  َهووو  

ووو  وَ َأَ وووم  ووَلَ ووومحِّ  و جِّ وَةَيووومَ اويَوووأ ي    َلوزَووومل  ا وَأ   وووا ف  ةِّ وَأ   ووول  ووو َِّجا فوي  َهاِّووووف وو  ِّووووو وَألوو   
ووو ِّولَو وَحم ِّ وةِّووولوال َيوووَوآ ِّلِّ وووه  َ وإَِّلق وووموَغو ووو ِّيولَووووزَووومهَو ز لووو وي مل :)و(3)و(َ َأ   ِّ وايََّ ووو    ِّلِّ
َلوال َي  ج  اِّوَلوَزمهَو َ َااََّ ويِّ ٍءوي بِّولٍووكج  وجِّ  ي َ وبَِّ ل   وكك وجيا ويق هوو(4)(َأَ َل  

ةملجيا ويل  هوةلوالي ا وة وواو فو ووو، الياص ب وبمليل  لو و،الق هواليحاو 
لوملوالل وهوزومهواوأاو. و(5)يوموزباقوموكلواليل و هوغوو واللمهوهوإل الةيو وةوقمو

وألاقوووم يحاقوووموالاصوووضو لووو ول ووو هوةصوووم  و ووولواليو،لووو واثووو واللمهاوووو وهاوقوووم
و  ووو اءوأةوووموواأل ووو ىا ووواو واحووووا موالووو وو،)هبوووم  وهووولوي اوووضوبوووولوااييوووول

ب ووووووإكيلوووووووكو،لوووفويلووووواق لوو و)الووا ياووول(وةماووو وجياووو وأ اق لوو و ووووووزوووم فو
و.(6)م(هفويلوالا فويطاقأةيا لوالجيا وو،يجلءوج اب 
و
و
و

 الكالم لغة واصطالحا: 
                                                           

وو ال:والي  وو(1)
و.و46اآلو وو،ط و(2)
و.و111-109اآلوم وو،األه ا و(3)
و.و30-29اآلويملوو،ال   اءو(4)
هبوووالو  ا وهبوووالو حيلوا و ووو.يحقوو ووو، حوالوياولاليغالوةولوالاحو وياصو  وبولوةوو(5)

و.وو2/294،ال  وي
و.و48صوو،الي  ولم ولاج جمالو(6)
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الا فولغ :وا فوجااووقالوها والقاووهو الاثوو و الااوفوكوواو لوازوهويولوثو ثو
 لقووو اوزووومهو وووب و :و ووو اوبووومضوهاووفويوووموالااوووفويووولوو(1)ألاووو وجيوووالواايوو و،اايووم 
 الل وووه،وو،؟ لوووفووقوووهويوووموالاووو ف؟وألاووو وأ اووالووواوث ثووو وأ وووومءواك وووفو(2)ال  بوووو 
 زومهوب ةوقفوالاو فويومووصوو ويولوو(3)كوواو لوإكوجي ومووةجمءوبيمو، الح  

و.(4)الل وويلوأللمك
 الكالم اصطالحا: 

زووومهوالقووو ا ي:و) اهاوووفوألوالاووو فواليصوووطاحوهاوووو وهاوووو فو ووو والالوووكوالي اوووضو
و.و(5)اليلوووبمل ةال(

 الفرق بين الكالم والقول
اجيوووم وو،زووومهوابووولوياكووو  :و) يووولوأوهوالوووولوهوهاووو واللووو  وبوووولوالاووو فو القووو ه

 زوووووووو،الاوووووماوهاووووو والووق لووووو ا:والقووووو آلواووووو فواةو كووق لووووو لوالقووووو آلوزووووو هواة
ييموووهوها والوالاو ف،وو،ةوة  لواهو احووياقيموي ةالواآل  و،وي    ل

و.وو(6)  والجيهوالي اب وةلوالحقوق (
ةم ووو ووأةووموالاوو فوةقوو ويوومووأيوومو،األللوومكيوولوالجيووالوبووولوالجياوو وو ليووموواوو لوةوول

و.و(7):هفويلوالالكوزمهوابلويمل أيمي و   و
وا ياوووووووووووموللوووووووووووكويلووووووووووووووام ووووووووووويقفو
و احوووووووووووووو واايووووووووووووو و القووووووووووووو هوهوووووووووووووفو

و ا وووووووووفو ة وووووووووهوثوووووووووفوحووووووووو  والااوووووووووفوو
و اايوووووووووووو وبقوووووووووووومواوووووووووووو فوزوووووووووووووووووووووووووووؤفو

                                                           
و.و5/2023لاج   ي:وااف:وو،الصحمحو(1)
و.و1/62الايمض:و(2)
و.و5/291ل ملوال  ضو:وابلوياك  واافوو(3)
و.و130-129صو،هافوالاغ و:وحميفوالةميلو(4)
و.و1/72 يو:ولاق او،  حواللو وابلويمل و(5)
 واك و  حواليص وحوهاو والي ةووحو ملووواك  و يوو95-90/و14ل ملوال  ضوَزَ َهو:وو(6)
و.ووو2/282:
و.وو7صو، طو ا فوال مي ا لو،اللو وابلويمل و(7)
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وو
َ َااَّوَفوةم و ويمي ووح لوال ا  وهاوقموزومهوي ومل و))وأةمويموو، ب اووا لوالا ف

ووم اِّوي  ) ك وو والو وهاووو وال وو فوةوووهو لوو وهاوو وزووو وي  وو.(1)((الاَّوو  وي  َ وو وَيا 
و.(2) ل ويايق وي ايضوال حل(
و،حوووووثو  ووةوووولوال  بووووو وةقووووووا ووووي زلاموة اوووو وي اوووو و، هاوووووويميووووهوة ووووهوالقوووو ه

ايومو،الوكلو وهاو والحوثوو ولو و وةوو وإ و، ي اوبوم  ولويحصواي واليولويي اوضوو ا 
و،وأابوأوهاو وة وهوالقو هوآ و لاولوي ام ومويولوي اووضوو،ةقلوة   و وجوواو،ب و 
،ويولوي اووضو،يوموب وووالقو ه او ولوولقفوي او ويوأي ويولوو،ليؤث وةلوغوو  ةق وا
ه ابمي ا وويأثو  ةاملو ةاما وب ل وي ي ل ولو و  و وهميوهوو،ةلوجيا والق هو ا 
وةوقم.و

ةلو    وال   اءوليموةلو ل ويلواليحم   وبولوو، زووااي باموجيا ويق هوالق ه
و يوموابوواوو، ا  وم والبمطوهو، جمءيموةلوأز القيمو اة ملقيوموكحقوم والحو،وز يول

إِّاَّوومو)):وزوومهوي وومل و،ةملاصوو وليوولوصووب و،حيوو و الوطملوو وصوو لي وهاووووال بوومو
وَلوآَيا  اوةِّلوال َحَوم ِّوالو ا َوم َاَاموَ الَّ ِّ و      زوويام لو وياو والجياو وهاو وو.(3)((َلَااص   

(و ة هووو لوهاوووو وا ووو ويجو قوووموةووولو ووو   وال ووو  اءو اليحوووم   وبوووولوي  ووو )
ووَ  ِّوَأَ ووو وَ َأب قَوو ووو فوالوووولو))وإلوو ا اوو وال واآل ِّ .و طبو وو وجياوو ويقوو هو(4)((َ َلَ ووَ اض 

وأ و،أح القوووومبووووملق هوةوووولواغاووووضوو،جوووومء ويحاووووو و،القوووو هوةوووولو وووو   وال وووو  اء
و، او ل وجومء و از و وةولوي زوالوالياصو ضو، لفويقي لوبحو  ويل وو  ،وبي اوة

ايوموو،ا ويومووقو فويقميو و، ووهاليحوأة مهيلووأ و،يمووق فويقمي وأ و،بل هوزابل

                                                           
و.و164واآلو الا مءو:وو(1)
و.وو141صو،يل و والبوةم يو(2)
ووو.51غمة :واكو و(3)
ووو.127ط :واكو و(4)
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ز هواي ئوواأل هةيلوالة ضوو،(1)ب ووز فوا ي طمةلوويةيلوالقص و،جمء 
و.(2)القوا

ويقووو هو زووووويووومهوالغبووووطوباوووموي ووومو
و

و هواالقوووووواوةوووووموأهقووووو  وب وووووو يوووووووماي وو
و

يولوحو  واليل وو ويووموو،يومووو او والقو هويجو واو، يولوالةو ضوالثومال
وو:ايموةلوز ل وي مل و،ب وا ويل  كوثماومو،وقالويل  ك و

وو و)) وَهَ ابِّلوَلَ وِّ وإِّلَّ ي ف  وَاَل   وَ َل ِّل  وأَلَ ِّوَواَّا ف  ي ف  وَ َا   وَل ِّل  وَيَأ ََّلوَ ب ا ف  وو.(3)و((َ ا ِّ  
ب  لَو ز لوو وي مل :)) َاووومةِّقِّوَلوَلَاوووم ِّ وال ي  وووَقو وإِّلَّ  ز لووو وي ووومل :وو(4)و((َ الاَّووو  وَو  

وأَو اَِّبلَّ و.(5)و((َ     اِّلَامو))َاَيَضوالاَّ  وأَلَغ 
يمو زالوي زوالوالياصو ضوبل وهوزابولوا ويومووقو فوو، يلوالة ضوالثملث

احو وزو هوو،ا و ومواوي ووواليل و لولو،ثملثموأ و،   ويمواملويل  كوثماومو،يقمي 
وو:(6)هبوواةوبلوال بو 

وةيموالوا ىوالحجمجووغيوو ول ووووووووووالو  وحي ووي  والطلهوا وبم.و
ول و  والجيا وب ووالل هوأ ى.و ال م ووةلو 

و.(7) ز هوأبلو ؤوض
وو.ةإلوي هيالواجقهوةوافوووووووووووووةمالو  و والحافوب و وبملجقه

و.(1) ز هوالامبغ وال بومال
                                                           

ووو.158صو،ة  والوولوزبم  و،ا بم والجيهاه اضوالجيهو وو(1)
يحقووو ويحيوووووو، ووو حوالقصووم ووال  وو ولا طووووضواليب ووو ي وو،25صو،وووو الوايوو ئوالقوووا(2)

ووو.وو25صو،يحلوالوولوهبووالحيوو
و.وو7واآلو :وإب ا وف(3)
و.وو6واآلو :واليامةق لو(4)
ووو.21واآلو اليجمول و:و(5)
وو.160الجيهو أ بم والجيهوةخوالوولوزبم  :و واك :واه اضو،2/1120الاميهولايب وو:و(6)
وو.90صو،  حوا  م والق لولو(7)
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واب ووووووووو و  هووووووووو و ال ووووووووولم  وام ووووووووويقمو
و

ويقوووووووووووويوالووووووووووولوغ ا وووووووووووضواك ووووووووووو م وو
و

وبلو بوووأ يلوال مووي وواليل  لولوز هو
ولووووووو و وووووو  يواوووووو اافوال قووووووووافواووووووم

و
واووووووووو اواام وووووووووموايووووووووولووووووووووو  هوة الووووووووو اوو

و
وليل وو لوالي ووووب ووووالل ووهواب وو و ب وووواليصووو و وو  يوو،يوومل ةووو و ووو والجيا
وةلوالثماو .وو(2) ح  و ب ولو 

يل و كوبو وثماوومولل وهوو،يمووا لوةولويحوهواصوضو، يلوالة ضوال ابال
َاوموَب  و))و: ياوو وز لو وي وومل و(3)ا ويومووقوو فويقميو و،يولواة ومهواليح وووه وَ َيَ ا  َةووق ف 

وةِّلوَب  ضٍو َي ٍِّ وَوي  ج  و.(4)((َو  
حيو وو،بل وهوك فو،يوموواو لوةولويحوهواصوضو، يلوالة ضوال ميا

الجيا وةلويحهواصضو زووووقوالو و،(5)يل  كوثماومولل هوغو وزابل،وها والي ا 
و.(6)بلوي وووا ضو يثهوز هوهي وو،يمووحييهوالحامو و غو  مو،ب ووالق ه

وقلهوووووووووووووووو فويقوووووووووووووووو هوالوووووووووووووووو يحووثقووووووووووووووووهوهووووووووووووووووومي
و

و

وا وااوووووووووووومولوووووووووووووفواط وووووووووووولوا اوال ووووووووووووووهواووووووووووووو  وو
 زوووويقووالوالجياوو وب ووووو،ةجياوو و)الوو يحووثقووهوهووميقل(وةوولويحووهواصووضو

و.و(1)زمهوال مه و،الق هو  لويحاو 

                                                                                                                                     
و.387/وو1 واك و  حوابلوهقوهويالواللو ووابلويمل وو97صو،وو الوالامبغ وال بومال(1)
و.434صو، واك واليغا و،163صو،اه اضوالجيهو ا بم والجيه(2)
وو.164صو،ف.ل واك وو،163صو،ف.ل(3)
وو.و99واآلو الاق و:و(4)
وو.127صو،  حوجيهوال جمجلوكبلو  مفو(5)
وووو.25صو،يحقو و م فوالط ملو،وو الوهي  وبلوي وووا ضو(6)
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وةقوووووووووووووووووومل اولاووووووووووووووووووموثايووووووووووووووووووملوكبووووووووووووووووووووياقيوووووووووووووووووومو
وو

و
وصووووووووووووووو  و يوووووووووووووومحوا وووووووووووووو ه وا و   ووووووووووووووهو

 ياووو و اووو ل وو:زووومهوابووولو  ووومفو، زوووووو صوووهوبووومليحالوغوووو واليحاووولو
(و2)  وو  والجياوو و اح  ووموي ووويأال وكاقووو ولقووموزووو كوو،لقووومممووو وزول اوو لوب ووووحا

 ومءواةووإلو ا ويامو و  ووأثاومء  ا  ضول وةلوو، اما ووا لويلوبمضوالي اوه
وَهاِّوووف و)وي وومل :و ياوو وز لوو  وَ وووَ اوَلَ وومحِّ   َلوإِّلَّ وةِّ  َهوو   فِّ وولوزَوو   و  ِّوووو وَألوو،زَوومَهوال َيوو  ويِّ

و ا ف  وَأ  ةِّ و(3)(َةَيمَ اوَيأ ي    لَوو    َِّجا فوي ل 
لَّ  و ز ل وي مل و) َو  وَأة َ و  َ موَ َجَ ا  اوَأهِّ ََّ وَأ  اَِّقموَأ ِّ وال ي ا  َ وإَِّ اوَوَ ا  اوَز   إِّلَّ
و(4)(وَ َاَ لَِّ وَول َ ا  لَو

 اما وو ا يامولق  والجيا وها وا  و   وواآلوم وةلو    وال   اءو
و:ووأيل ايموو،ةلواألهفواألغاض

وَألوو َاوو  ب  لِّو)). 1 وإِّا وولوَأَ ووم   ةمبيوووا والجياوو وبملاووواءواليحوو   وو(5)و((زَوومَهوَ ض 
ح ة و اليلق فوي ام و زووي وو والاغم وةلوللكو والو ضوةولوحملو والاوواءو زومهو

  او اوةولولغو والياوموىواليةوم والو ووومءواليوياافو جقومو مو وموو)(و6)واكاول ولو
وإَِّللَّووَزمَهوَ ض و   وةفوا   وز ءو م او) وَأَحض  ل  ا وو ووأل وجو وباموو–(و7)(ال  ج 

اةوه و جهو كووقومهوةولووأ يمءال والو) ضواهو لءويملا و ال ضوا فويلو
و زووزمل  وةلوالجم او ولايا .وبمإلةمة غو  واكو

                                                                                                                                     
  ا ووالي ةوحو واليصحوحولي ا  والجوميالوالصوحوح،وو،  وج ل وبلوهاو والحم ثلو(1)

و.ووو174جيمهوالوولوبلويمل واكاول لوص
وو.416/وو1لو واك واليغاو،127  حوجيهوال جمجوكبلو  مفوصووو(2)
ووو35ال   اءواآلو وو(3)
وو.34اآلو وو،الايهو(4)
وو12ال   اءواكو و(و5)
ووو.22/وو4و(يحقو والق ا ي)  حواللو وابلويمل وو(6)
وو.و1/389 واك و:واليحي ضوكبلوجالوو،33اكو وو،و   و(7)
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و ةوولويحووهووأ   ووموإلوو يوولوالاووواءوو،ةجياوو ويقوو هوالقوو هو،بةووفوالبوومء للكوو و ض 
يوولوب ووووة ووهوالقوو هوو،هاوو واليصووو واليا ووب و زوووويحيووه،ولال ووهوزوومهو،اصووض
زوووومهوو.ة يووووهوةوووولواليصووووو و،زوووومه،و) وووو ةلوالياوووو وض(و زووووووي وووووىوالل ووووه:  وووو 

اليصوو وكلوا وفوالل وهو الل وهووإلو واألة مه) اهافوالواز ىوي ويووال جمجل:
ووووهوهاوو وو،كلوالل ووهو صوو ولاوو يلواليمةوولو،ي ووي وياوو وثووفوكوو  وال يوومل

وإلوووو ثووووفوو،ثووووفوالوووو والياووووملو،ي وووويقبهو يوووولويوووومضو الي وووويقبهوووووووهوهاوووو و يوووول
و.و(1)الحمه

زومهوو،لق  والجيا واجووي او وياطقوومول  ةو ويولوالياو وضو، يلوييمب  وال وم 
وو  وَصوو  ِّيوَ كوَواَطاِّو  ولَِّ وماِّل)وي مل :  يوضوا ويوهمءوو:زومهوالبوةوم يو(2)(َ َوةِّ
  ويلو  لوال ىوالث ث وواألي  ها وو،  اا ول وةلواألي ا و وو،إلو وأ و ةفو

بماقبومضوو، ا ووومووالحب و وةولوالا وملو،اال ومكوهاو و، ةو والصوو و،اليا وض
و.(3)بحوثوكوواطا و،هاووةوق و،ال  حووال والقاض

وو:و(و4)زمهوالحم ثوبلوحا  
و  ووووووووووو والووووووووووو ضو وال وووووووووووقوووهاووووووووووو ووووووووووووو و

و
وفوال وووووووووووووووووووم ولو الووووووووووووووووووب ءوبوووووووووووووووووو ءوو

و َ َبموبِّآَوميَِّاموإِّاَّموَيَ ا فوي و)). 2 َييِّ   لَوَزمَهوَا وَةم   و(5)((  
و  وووب و و، و اويوو  ضوال اووهو،  جوو و، والجياو وبوووو)او (و  وولوحو  و و أبوو

و.و(7)و همي والبص وول(و6)
  : وتأتي كال على وجهين

                                                           
و131صو،يحقو وو.وهالويحيووهو  و،  حوجيهوال جمجلوكبلو  مفو(1)
وو.13و وال   اءواكو(2)
ووو.369اا ا واليا وهو ا  ا واليأ وهووصوو(3)
و.343 واك و  حوالقصم ووال   ولا طوضواليب و يوصو130/وو1 بضوو،الصحمحو(4)
و.16ال   اءواكو و:وو(5)
وو.312/وو2الايمضو:وو(6)
وو.16/و9و،  حواليلصهوكبلوو وشو(7)
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 يوووووموب وووووو موو،وأحوووووو يمو:والوياووووو لو واولاووووو فوزباقوووووموةوجووووو  وال زووووو  وهاوقوووووم
الواو وو: زووه(و1)وةياو لوبي او وأيو، اآل  :الويا لوصا ولاا فو،وا ي ام 

و.وو(2)بي ا و   
الوو يواووملوةووو والوو و و ال جوو وو،ال جوو واأل هو:  اةووحويوولو وو اوالواليوو اووياقووم

يأل ةو وجوواووأيو   ولوو،ي   وهاو وال  فوليوموزومهي  وغولوقاالوهيموزوهويلو
وإ  ومهطاوضووإلو بملاج ءو  غ وال يوو،يلوال   و،ييموو ي يوالالاوالب  و 
و:يولوزوومهواةوي ومل وبحقوو و،هاوو وال وو ف!و ي  وو و؟و وم  ل.واوو ووصووحو و ا

وووَااَلوَهاَووو ) ووول): ز لووو وي ووومل (و3)(َهو اِّووولوَ لِّي ص  وووَطَا  ي َ ولَِّال  ِّ  ز لووو وي ووومل و(و4)(َ اص 
وووَ وَيَحبَّوو  و) وَهَاو  وَأاوووَ و)وزوومه:و،اليؤاوووووبوومألي لووو ل وااوو وايب ووو وو(5)(َ َأل َقو وو   َ وووض  ا  

ا  ِّي و.(6)(َ َأ   َ وبِّآَوميِّلوَ كوَياَِّوموةِّلو ِّ
يوووموو،لقووو هويحووو   و،ةجووومء والجياووو وب ووووواووو ويبوووو ء وبمللووومءوال ابطووو 

ووَييِّ   لَو)،  و ويوووهفوبملي وو وال بماوو و،ب وو و و وال اجوضويالوو   و(و7)(إِّاَّوموَيَ ا وفوي   
ا وووييا وهاووو واوووهو اجبوووم واليااوووو وو،الوجياووو ويقووو هوالقووو هو،ةحصووووا و لووو 
ا  ِّي َوزمهوي مل و)و، ل ةلوي اجالوكوأيوو،والياقلوها  ثفوايبالو(و8)(كوَياَِّوموةِّلو ِّ

وايََّبَ ا َيووووموال َغووووملِّب  لَو لوووو وبق لوووو وي مل :) أيوكو ووووبوهولقووووفوالوووو وو(9)(َأاي َيووووموَ َيوووولِّ

                                                           
وو.526الجا والواالوةلوح   والي مالوصوو(1)
وو.170و–و169/وو1 واكيقملولا و طلوو،2/75القيالوو(2)
وو.39ط واآلو و:و(و3)و
وو41ط واكو و:وو(4)
وو39ط واآلو و:وو(5)
وو42ط واكو و:وو(6)
وو14اآلو وو،ال   اءو(7)
وو.42ط واكو و:وو(8)
وو.35اآلو :وو،القصصو(9)
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 جياوو و(و1)ووووويايموبوو ويوولوالي جوو ا والبووم   أب ووبضويوومووأ اايووم،ال صوو هوالوو و
ووَييِّ   لَو):يقوو هوالقوو هويوولوز لوو وي وومل  يل وو هوو،(وةوولويحووهواصووضإِّاَّووموَيَ ا ووفوي   

يا با وي  و  هفوابلو  مفوالواهوجيا ويلوالاو فواليحاولوكوو،لل هوالق ه
و.(2)يحهولقمو حو موكلواليق هو  واليجي  ويلوة هوالق هو الق هوال  

زمهوابلوالل ح:و) لا  ضوةلوالق هويو ا ضوياقومويو  ضوااثو وال و ضو
لكومو ا اوحاوو ولو،كا وااث ويمووؤي وب ولحامو ويومويقووفو،  لوحامو ويموب و 

 ووو.(3) ح واليحا و:وألووؤوىوها و و ي و،الجيا وب و وةيحاقموالاصض

ولَو)وز لوووو وي وووومل :.3 وال َ وووومَليِّ وَ ض   اةووووحوالوجياوووو ويقوووو هوو(و4)(َةق وووو كوإِّاَّووووموَ   وووو ه 
جومءو بو  وبالوكوا وفوالو يمووالو والاكو والوو(ةق ك)جمء وب ووالل هوو،والق ه

وبأاوو جوومءول ثاووولو هاووهو لوو ووألواليبيووو زووالوألايوومو وو وييو،  وو هوو لواليثاووو 
وو.وي ي  وبولوالي  هو ال  مل وألا ة ص وب وو،ا ي وفواليصو 
وزمهوال مه :و

ولقووا ضوال ا  لويوموةقو وهاوو ف
وو

وب وووووووووووووووووو و كوا  ووووووووووووووووووايقفوب  وووووووووووووووووو هو
و وةلوحولو  و واكو وةلوز ل وي مل :و) ه  َيَ َاموَةأ يَِّوم  وَةق  كوإِّاَّموَ    كوَ ب َ وَةَأ   ِّ

َ ا ِّوهَو وَباِّلوإِّ  
وايََّباَلوال ق َوى ب َ وَ ال َّ ف وَهَا وَيلِّ وجِّ  َامَ وبِّآَوٍ وي لو َّ وَزو  وو.(5)(َ كوي َ   ب ق ف 

 هبووييا  وو،ا وي ب ضأوإله ي و،بمإلةمة و، ي صوصوال ا وبالكو ب 
و.و(6)ا واملوووهلوال ب بو و،ة

                                                           
وو.2/434و،صل  واليلم و و:ويحيووهالوالصمب الو(1)
وو.369اءوالبوملولا اقوطلوصوإه اضوالامةو و واك واة وو(2)
و.و3/332اليغالوةلوالاح و:و(و3)
و.16:اآلو ال   اءو(و4)
وو.و47:واآلو ط وو(5)
و.وو2/236و،صل  واليلم و و(6)
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بيوو او  وبووو)األاووم(واليوولوو،لوصوووغ واليثاوو  ةووو،ةلولوصوووغ واألةو اووحيووهوال  ومل 
وهب ووي وةوال احوواألحو.و،وو لوالووي ا ،و اهي ا  وبال  و،هامو و،ولقفوياقم

اِّولَوز ل وي مل و)و.4 وه ي  َِّ و ِّ وا َ ب َ وةِّوَاموَ لِّوو اوَ َلبِّث َ وةِّوَامويِّل  وو(و1)و(َزمَهوَأَلف 
اليق ووو وو، الوو يويلوومو وياإلااووم وبوووا وبمك وويلقمفوو:جياوو ويقوو هوالقوو ه

 كو،وو  ةو وأيو ةولوواإلزو ا  ي اوم والجومءوالي مطوضوالو و،وبيموب و ويولوالاو ف
وا َ ب وووَ وةِّوَاوووموَ لِّووووو ا)لويووولوز لووو :  لووو وبوووو و،و وووبوهوإلااوووم   ةم وووي وفوالجوووم وو(َألَوووف 

 لووو ووووو وجووو اءوبيووومووي يوووضوهالووو وو  ووو ويووو او  و،و اليجووو   و هاققوووموبل وووهوالي بوووو 
وها وط هوا ،و ةو ويلوالوكل و،لبث ىو وةقموبملل هوأ(و وَ لِّوو ا)و،واو وبملحمهأ و

 اليووولويوووؤويوو( ووواول)لووو ل وا وووي وفوللكووو وو،اليامبوووو و،وأ زصووو ويوووو والي ماوووم 
ووَلوزمهوي مل :و)و(ال مف)يول كوغو ويول هوللك و وَأل وَ وَ وَاٍ وإِّكوَ ي  ِّ َةَابَِّثوةِّوقِّف 

وَ   وف و موَةَأَ َ   ف والط  َةمل  وإ وم  )  فوكوملي ل(وزو هوالو ا ي: ةولو(و2)(َكوملِّي  لَووَهمي 
ايوووموو ووو ضوهاووو وا و و،وهاووو ويجووو وو جووو ووالكاوووف،و  ووولوالواةوكوو ووو ض،ولطولووو 

و اوولوأ ااقووفو  ووفوهاوو وكايقووفو ولقووفويوولو لوو والو…وهاوو والكاووفوواإلصوو ا 
 يلوموويومو(و3)ل ل وزمهو  فوكملي لو م ا يي ا والي صو وال  اضووا لويالوو افو

يووولوحووومهوي  ووو وهاوووو و،وهاووو ويووومواوووملو(4) ووو واليباووووغو،األزووو اهاووو و اووو ويووولوي
َلوال َامةِّ ِّولَوبق ل و)،وةلواك وة ه ل،وال  ف و.(5)(َ َأاَ ويِّ

ووملولَو بقوو هوي  وو وهاووو وال وو فو) ووَلوالةَّ  اأاقوومويوولو(و6)(زَوومَهوَةَ ا ي قَووموإِّ  اوَ َأَاوومويِّ
يووولوو، ز يووو اليباوووو وهاووو ويووومواوووملوهاوووو وة هووو لو،و و يوووأاوبقفو،بووومضويووو او  ف

َايَووَ و زووووجوومءوحوو  وال م ووووةوولوز لوو و)و، الي وويي  ،والةوو ل والوا يوو  َ َةَ ا ووَ وَة  
                                                           

وو.18ال   اءواآلو و:وو(1)
ووو.14اآلو و:وو،ال ااب  و(2)
و.و15صو،غ ا ضوالق آلوو(3)
و.و5/247 ا لو واك :و  حوالي مالولا وو213/وو1و،اليغالوكبلو  مف(4)
ووو.17اآلو وو،ال   اءو(5)
و.30اآلو و:وو،ال   اءو(6)
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يولويق ووهوالل او و يومواوملووجوضوالووي يوضوو، يوو وابوو  أهاو و(و1)(الَّيِّلوَةَ ا و َو
ةحوو  والقوومءويوولوالصووا و وح وولوإثبميقوومو): زوومهواليبوو وو،هاووو وآلو ا و كحقووم و

وء وجياو ويقو هوالقو هوبمك ويلقمفوةولوز لو و) ا ل وجومو،(2)ألاقمواألصه( َأَ لَو  
بِّووولٍو ٍءوي    وولوحيووهوهاوو وا وويي ا  وبمل اوومووحيوو و الوبماوو ولوو وو(3)(جِّ  ي ووَ وبَِّ وول 

واةوبصو ي .ووأهي   ل وووولويلوواأل ومء،و
ةَوَأل َق و زووجمء وجيا ويق هوالق هوب ووا اواللجم وو وايوموةولوز لو وي ومل و)و.5

وي بِّول وَهَصم  وَةإَِّ او َلوث   َبمل   اليوأل  والوووأيلوب ووواليبيووأوثوفووقوو وال بو وو(4)( ِّ
 يومو لو واكولاي اوووو لحومهوال صومواليولو،و جمء و اموي ي ةو ولايبيواو ال بو 

 زومهو ووب و وو(5)) ا اواللجم و وكوج اضولقم(وزمهوالي اوي:و،اما وهاوقموآا ا 
 زمهوالل اءو:و زوووي ا و واق لو و(و6)و:و) يا لولا لءوي اةق وةلوحمهواا وةوقم

وَياَي ِّ   لَوي مل :) و.و(7)و(ث فَّوإَِّ اوَأاي فوَبَ   
 ااقوموطملبو وامصوبمولقومو جياو وو،الواليحقو وةلوا اواللجم و وااقموبي ا وال ز 

 صوووووو وةوووووولوب ووووووضوالي اةووووووالوبووووووملوواوووووو لوامصووووووبقموة وووووو وو،إلوقووووووميةووووووم و
و.و(8)وغو  الجيا وابيوا و وكو، أ   وة هواليلمجو،وي ص صم

الو يواوملوبووأوو، و  ووكلو والكو  و، لقوواث  وةلوجيا ويق لو والقو ه
 للكوو و)هيوو  (و للكوو و) وواول(وةةوو وهوولوالوكلوو وةوولوو،يوولوالجووم و اليجوو   

واكوهاووو ويلوووم  وو،ةووولوالقووو آلوالاووو وفو،الل وووهو)لبوووث(وةقووووو  ووا وووي يمهوالل وووه
وابو وةلووكلي وال ياو و ايمووأيلو:

                                                           
وو.19اآلو و:وو،ال   اءو(1)
وووو.342/وو2اليقيةضوو(2)
ووو.30اآلو و:وو،ال   اء(3)
و.و32اآلو و:وو،ال   اء(و4)
و.364الجا والواالوصو(5)
و.وو311:وو2الايمضووو(6)
و.وو20ال  فواآلو و:وو(و7)
ووو.و368الواالوو  واك والجاو.544/وو2 و:والا مو.332اليلصهوصوو(8)
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وي مل 1 و)و.القا :زمه وإِّكَّو: ولَّبِّث ي ف  وإِّل وَ َيك ا  َل وِّ ِّ وبَِّحي  وب  َل َيجِّ وَةَي   وَوو ه  ا ف  َف َو  
فٍو ز ل وي مل :و)و(و1)(َزاِّو  و وَب  َضوَو   ي موَأ   وَزمل  اوَلبِّث َاموَو   وَلبِّث ي ف  وَاف  ا ق ف  وي  و(َزمَهوَزم ِّه 

و.(3)(زمهوالولبثيفواكوزاو  ز ل وأوةم:و)و،(2)
َاف وبَِّيموَلبِّث ي ف و:و يلقفويلوز ل وي مل :)و.والاث  2 وَأه  )لبث(و زص وو(4)و(َزمل  اوَ ب ا ف 

والاق وحوو موالق الوالا وف.ووأ ه
واِّوَلو(و ا وزمهوي مل :)309.يحووووال يل:بوو)3 مَ وٍ و ِّ وثَو َثويِّ َ َلبِّث  اوةِّلوَاق لِّقِّوف 

َواو  اويِّ    م و.(5)(َ ا  
َفو مه .وزمهوي مل :)بيموو ب والو،.ويحووووال يل4 وَو   وَاَأاَّق ف  هولَّق ف  َي  جِّ َ كوَي  

وَوا َبث  اوإِّكوَ مَه  وي لواََّقم ٍو َلوَيموو  َهو  َلوَلف  َفويَق  ف و ز ل وي مل و:و)و.(6)(َوَ    َ َو  
ف وال ي ج  ِّي  َلوَيموَلبِّث  اوَغو َ وَ مَه ٍو و.(7)و(ال َّمَه  وو ق  ِّ

وةِّلوزمهوي مل و:و)و.وحوول وإكوبوءوالح مض.وال يلواليطا وال يوك5 وَلبِّث ي ف  َلَقو 
َاي  لَو وكوَي   وا اي ف  وَ َلاِّاَّا ف  ف وال َب  ثِّ وَةَقَ اوَو   وال َب  ثِّ فِّ والاَّ ِّوإَِّل وَو   و.و(8)(واَِّيمضِّ

وزمهوي مل :(9)بملحقضو   والو  و،ال ياو واليحوو واليو و.6
َقمب م) و.(10)و(كبِّثِّوَلوةِّوَقموَأح 

                                                           
ووو.52اآلو و:وو،اإل  اءو(1)
ووو.19اآلو و:وو،الاق وو(2)
ووو.114اآلو و:وو،اليؤيا لوو(3)
و.19اآلو و:وو،الاق (4)
وو.25اآلو و:وو،الاق وو(5)
وو.35اآلو وو،األحقم و(و6)
وو.55ال  فواآلو :وو(7)
ووو.56ال  فواآلو :(و8)
وو.597أ  ا واليم وهوصوواا ا واليا وهو وو(9)
وو.23الابأواآلو و:وو(و10)
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ي  لَو).7 َيصِّ وةِّوَقموَو   وو،َيملاَّ ِّوإِّلوا اَّموَللِّلوَة ٍهوي بِّولٍوو،َزمل  اوَ   ف  وا فوبَِّ ض  وا َ    إِّ  
ولَو ولَوو،َ َيموَأَةاََّاموإِّكوال ي ج  ِّي  لَوو،ال َ مَليِّ وو.(1)و(َةَيموَلَامويِّلوَ مةِّ ِّ

 اموبي ا و جمء وإلوو،ثفوي  موالق فو،حملو و،لقووجمء وجيا ويق هوالق ه
ةم ي جضواكي و،يلوو ا وها وةلو،اليلويلووواليحقو ول كو ج ووال فو،زو

ا لوإلو   وهميا و جيا و)اام(واهي اةو و زوويام  واهويلوإلو املوال ب و
وها و والحملو  والق ه ويق ه وجيا  وول  وثف وامل ول بققم ولو)إل( وال ب  ةامل

 وم ويمووحموجاوموةل ل و اةوبواقفوةلوجقافو كق و،ا يي ا و والي مصي 
والامةو و الحص وبمكوثفوالالل.و

و) ولَو ول وللك  وال لوالويطاقمويِّلوَ مةِّ ِّ والاصو و  وها واايلمء وةلويااو  م )
وةجمء والاا  و امواباغويلوالي  ة .و

وإِّا لوَب ِّيء وي يَّموَي  َيا  َل(و.8 َ وَةق ه  وَهَص   و(و2)زمهوي مل :)َةإِّل 
وهوبي اوبووو وهاووو وو،ة وووهو ووو طقمويووومضو، طو  وووو،جووومء وجياووو ويقووو هوالقووو ه

وإِّا لوَب ِّيء وي يَّموَي  َيا  لَوبولوهوز ل وي مل :)و،اليةم   َ وَةق ه  وَهَص   و.(3)(َةإِّل 
يؤاواوبملو اوغي وا لويولوةولواك وفوالي صو هووأي اوةجمءو ب ويق هوالق ه

وو.)يم(وةأصبح و)ييم(وثفوح  وهم ووالصا ويلوو يا ل
َلوال ي َق َّبِّولَوزمهوي مل و:و)و.9 وإِّ  اولَّيِّ وَ ا ِّاَّا ف  و.(4)و(َزمَهوَاَ ف 

  ولويثوهو)اجوه(وو، يحقوو والطاوضو،ليصووو وال بو و،بوأ وجياو ويقو هوالقو ه
 ووو  ووأاووو زاووو ووةوووإ او،يووولواجوووهوأح ووولو، ا وووفوةووولواك ووويلقمف(و5)ةووولوالي اووو 

 اووملوو،ا ووفو:يوو  ض؟وزاوو أ اوزوومهوا وح وولويوولوا ووفو وأاجووهو اووملوو:زاوو ،ويوو  ض
و، ةوقووموثوو ثولغووم وا ووفو،لواجووه.و ا ووفوحوو  ويوولوحوو   والجوو اضلويوو وواح

                                                           
و.وو96اآلو و:وو،ال   اء(و1)
.216ال   اءواآلو و:وو(و2)
و.و216اآلو و:و،ال   اءوو(3)
و.و42اآلو وو،ال   اءو(4)
وو.354الجا والواالو:وو(5)
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وبإبوووواهو( احوووف)با ووو وال وووولو  ووولولغووو و بقوووموزووو أوالا وووم لوو،بلووويحوال وووولو ا وووف
و.(1)هواقموحمء وحام موالاك وبلو يوهو بقموز أوابلوي   و

(2) زمهو وب و و ايموا فوة و ويصوو و
 

ةقوولوهووو وكو)و اوولوااقووموالواووملوزباقووموطاووضو: زوومهوب ووضوالاحوو وول
اماو وهوو وكوو، ةولواآلوو (3)وةقولويصووو وكوغوو (و،غو و الواملوزباقمو بو 

وغو وأللوال ح  وطاب اواكج والواما او فوالغملبول.و
وبقوومو)وميق وو يو، جوومء وجياوو ويقوو هوالقوو هو.10 ل  َلوإِّاَّوومولَووَاح  وو َّ ِّوةِّ  َهوو   َ زَوومل  اوبِّ ِّ

و.و(4)(ال َغملِّب  لَو
اليلو ز  وال فوةلوا يقمو  بيمووصحوو،اليؤاو و جمء وجيا والق فويلوال

 لقووحصهوو.(الغملب لولاحل) ب والوا واليقوو والووالويقو وال فو از  وةل
ولال   وبمضوالي كف ويل وال وا ف وبي اوو و   وألوأ و، ل  وال فوو،ال ف  ل

وأاقموبقو وةلوياماقمو يلمو وايمو ا اموأوةم.وووإكو،الي حاق 
وايووموةولوز لوو وي وومل ووأحوماوومووو ولاجوااوجياوو ويقوو هوالقو هويصوو  وكوالامة.11
اَقاِّب  لَو) و.و(5)(َزمل  اوكوَةو َ وإِّاَّموإَِّل وَ ب َاموي 

وَلويحص   وبمايوموزومهوي مل :)و،يجلءوجيا ويق هوالق ه.12 زَومل  اوإِّاََّيوموَأاوَ ويِّ
ث ا َاومول :)م ز ل وي و(1)(ال ي َ حَّ ِّولَو وي  بِّولَوَ َيموَأاوَ وإِّكوَبَ و   وَلوال َاوم ِّ وو،َ ا ِّلواَّك ا وَ وَليِّ

زِّولَو موِّ َلوالصَّ قِّط وَهَاو َامواَِّ ل موي َلوال ََّيمءوإِّلوا اَ ويِّ و(و2)و(َةَأ  

                                                           
 واكو و:وزو اء وهبووواةوبولوي و  ووجيوالوو.469الجا والواالوةلوح   والي مالوصوو(1)

  وولو  وومل ويمج وويو وبم وو ا واك وويم والووواي  وطووم  وهبووووهوو لوقووو وهبوووواةوح وولو يح
. واكووووو و:واليحي وووووضوكبووووولوجاووووولو220،وص1987يقويووووو والووووو وجمي ووووو والي صوووووهو وووووا و

و.وو1/195
و.و2/312الايمضو:وو(2)
و.و469الجا والواالوصوو(3)
و.و41ال   اءواآلو :و(4)
وو50ال   اءو:واآلو و:وو(5)
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و،يلوالقم هو، ال و و،ةقلوةلوبمضوالي اووو،ةحوثويمو  و وجيا ويق هوالق ه
و هوفويصوو وة ه لولي   وهاو وال  ف.و

وغو ويحاو وب و  لوا همل:و، زوويقالوالجيا وب ووالق هو.13
َزمَهولاي و)و،(و3)(َةَيمَ اوَيأ ي    لَو)واق ل وي مل :و،بق هوآ  ويح   وأ. محكية: 

وَهاِّوف و وَ وَ اوَلَ محِّ   و(و4)(وح ل وإِّلَّ
ا ف و):يفوهاووز ل و،كلوز لقف وَأ  ةِّ و(5)(وو  ِّوو وَألوو    َِّجا فوي ل 

و(6)و(  جِّ  وَ َأَ م  وَزمل  ا وأَوثفواليقوو وةقمهوة ه لوبولوهو)
و:و  لوا هملوب. غير محكية

ل يوو  وةوولوحووميفوايكوولوحووميفوب ووو ؟وو:زوومهو ووووو:.والوو وهاوو واليحاووو واق لاووم1
اليووولو ووولويووولوواإلااوووم ةحووو  واليقووو هو  ووو وحوووميفوب ووووهويوووول كوهاوووو وبجياووو و

وا ي .و
وإِّلَّو.غووو ووالوو وهاوو واليحاوولواحوو وز لوو وي وومل :)2 ل ق ف  اووَ وزَوو   وو ََّ ولِّا وو ِّووَ َكوَوح    ال  ِّ

وال وال َ اِّوف و و  مو  َ وال َّيِّ و.(7)و(َجيِّ
 زووووو صووهوبمليحاووو وغووو ويحاوولو  وو والوو يوو وويو واليحوووث لويووو جموو.14

و ََّ وَأ  اِّقَومو يا وز ل وي مل و) َوو  وَأة َ وو  َ موَ َجَ ا و اوَأهِّ وال ي ا و َ وإَِّ اوَوَ ا و اوَز   وإِّلَّ َزمَل  
لَّ  وَ َاَ لَِّ وول و وو.(8)(وَ ا  لَوَأ ِّ

وو. لفوو وويثهو  اوالا  وةلو    وال   اءو(و1)ب ووحامو وز لقم

                                                                                                                                     
وو153:ووال   اءو:واآلو (1)
وو.187و–و185ال   اءواآلوم و:و(و2)
وو.35ال   اءواآلو و:وو(3)
و.35ل   اءواآلو و:و(وا4)
و.35ال   اءواآلو و:و(و5)
و.و36ال   اءواآلو و:وو(6)
ووو.65اآلو و:وو،و ااو(7)
وو34اآلو وو،الايهو(8)
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و،ةووولو ووو   وال ووو  اءو،الوالجياووو واليحاوووو وبوووملق هو، ويةوووحوييووومويقووووف
هاووووو ووي ماوقووووومووالووووو  ووأو اليووووولوو، وزوقووووو والي ااووووووضو، اةوووووح والي وووووملفو:اماووووو 

زمياووو واةو ة هووو لوو(هاوووو وال ووو ف)اليحوووم   والصوووموز و ال اةوووح وبوووولوي  ووو و
اةوبملح وةماقاب اووأاطققفال ولوو، وحضواوو و ا ل وا ةح وي ز وال ح  

وو.(2)(اهو  الوال    مضو)و،ةجأ و اايص واألويملو، بقفويم بولوإل 
وَأيَوووو ح وزوووومهوي وووومل :)م لووووفوولاووووحوال وووو ووووث  وَحو  وال َّوووومحِّ   و،و(3)(َ كوو ل اِّووووح 

و، لو وإلو ب واليطم وحي واايق وو، ة ل وحج وة ه لوال يوا ي  وز ي 
ةاماوو ويةوو ضواليثووهولاوو ولوآياوو اوو،وحيوو والو  جيوو وطابوو والاجووم وياوو وأوةووم

اووَوَ وَبو ي وومو) ولِّوولوهِّ واب وولِّ وَ ض  وَزملَوو   َلوإِّ   ووَ َأَ وةِّ  َهوو   وَلوآَيا وو اواِّي  ول اَّوو ِّ َ َةووَ َضوالاَّوو  وَيووَث  
َلوَ َهَياِّ ِّوَ َاج و اِّلويِّلوةِّ  َه   ولَوةِّلوال َجاَّ ِّوَ َاج  والكَّملِّيِّ فِّ َلوال َق   و(4)(اِّلويِّ

ا و،وا وا ووويلقميو و،ي ااووووضوالجيووهويؤاوووو ،و لقووووأةووومو وياوو والي ووومال
جياووو والقووو هوبوووولوالباووومءولاي اووو فو الباووومءووأة ووومه يبمواووو و،وا و ووو طو ،ويق و وووو 
 زوواث وحو  وةمهوهو،والكم  وإل و،وأ ال والةيم  واإل اموا ل وو،لايجق ه

ةجوومءوهاوو وأهاوو و،ويولو وووم والحوو ا و،هووهو اةووحموجاوووم اووملواللم،وة وهوالقوو ه
ا ل واثو وةلوا فو،وا وةمها و، ح  والق هو، اليبص وب و،اإلةقمفو ج ويلو

احوو وو،بيووموةووو وي اوو والقوو هوو لوح  ةوو و، ا ياوو والاحووم وةوولوالحامووو ،وال وو ض
الوووو وجوووو ا والحامووووو وبقوووو  و،وةوووو  ضوالا ةووووو ل،و ا حوووو ،و  ووووأهو، وهووووم،واووووموى

وَهَاو َاموَ ب  َوز ل وي مل :)اح و،واألة مه ولَِّوق ضِّ و.و(5)و(َ َامَو  اوَوموَيملِّ  

                                                                                                                                     
وو.416و–و415/وو2و،اليغالوكبلو  مفو(1)
وو.38اآلو و:وو،الحجو(2)
وو.69و واآلو،ط و(3)
و.و11اليح وف،اآلو :وو(4)
و.ووو77اآلو وو،ال    (و5)
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الو وااو وكووحاو واكوبوملق هو كووحاو وب و ا و يوموو،   ضوالبصو و ل
و.(1)  وويلو ل ويأ ل  وبق هويح   
  بيومو صوهوالاو فوبوملا فوحيو واأاو وزو هو)و: جمءوةلوي مالوالقو ال

و.و(2)و احوو   وز هواكثاول(
 يومويو وو،ةولو و   وال و  اءو،ال يوي وباموةلوجيا ويق هوالقو هو ب و

أيوالجياوو وو،القوو هو اليقوو هوأحوو اهباوومويوولواآلوووم وةوولوغو  وومووياوولويا وووصو
و  لوايمووأيل:و،و(3)األح اهبيمووأيلويلوو،اليحاو 

و اليق ه .1 والق ه وو ا  وي مل :)و،ال وز ل  واح  واألصه وَألو    َأَ م  
وبح  (4)(و َا  ب  لِّو وال والق هو. واثو و،اليق هو و ا و،ة ه وي مل :وو،    زمه

وال َغملِّب  لَو) وايََّبَ ا َيم وَ َيلِّ و)(5)و(َأاي َيم وي مل : و ز ل  واََّكَ و، و   َ    وأ ا َِّل   وَيم َ ا َِّ ا
وَأَحوٍو وَوَ اا فوي ل  وإَِّل وَب  ٍضوَ ه  ق ف  و.أيوزم اولو(6)و(َب  ة 

َزمَهو  ل واح وز ل وي مل :)و،  لكق وو،.والوو ا وة هوالق هو وح  واليق ه3
وَ وَ ا ح    وَأ ِّ وَليَّموَجمءا ف    او ح وو:أيويق ل لولاح و.(7)(وي  َ  وَأيق  ل  َلولِّا َح  

و ز هوال مه :
ولاحلواأل ل وزايفوةما ويا يفووووووووووووووووووووووزبهوا ييمفوبافو حبمو

                                                           
 واكووو و ووو حوو241الجياووو وال  بوووو ويألولقووومو أز وووميقموو.ةمةوووهوصوووملحوال ووومي ا لوص:وو(و1)

وووو.2/413.و يغالوالابوضو2/289ال ةلوها والامةو و
و.و238ال مي ا لوصوو..و واك والجيا وال  بو 2/47ي مالوالق آلولال اء:(2)
/وو2 واكوو و وو حوال ةوولوهاوو والامةوووو وو237لجياوو وال  بووو و يألولقوومو از ووميقموص:واو(و3)

و.ووو2/413 يغالوالابوضوو.289
وو.12ال   اءو:واآلو وو(4)
وو.35القصصو:واآلو وو(5)
و.و127الي ب :واآلو وو(6)
وو.77اآلو و:وو،و ااو(7)



 

 765 

 م2006ـ1427(44/2آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

يحالولوكل ويموب و وأيولاحلواأل ل وزايفوةواموا يغا وبل هوالق هو وح  وال
وو.(1)هاو 
والوو ا ويق كلولقم اولوي يالول4 و.  ويص لوو، وح  وة هوالق هوياقيم،

كو،وغو والوالي ا وووهوها والوثي وزم اول،واقيمولقم هو احوأيالوب ةقيمو ا
و.و(2)زم  و احو

ةوبو و اأاقيموو، يق ل و وو جوي  ويق هولقم هوآ  ،و.والوو ا وة هوالق ه5
ول  صو احيق ك وي مل :)و،ل وز ل  َحَصواح  وَحص  واآلَل وال َ  ِّو ِّ َ َأ   واي  َزمَل ِّ

زِّولَو موِّ والصَّ َل وَليِّ وَ ا ِّاَّ   واَّل  ِّ ِّ وَهل وَ اَ وي    وَأَام  و،ال َح   ا   وو وَأ   وَلف  وَأا ل َاَف ولَِّو   َ لَِّ 
يوَاو َووال َ م ِّاِّولَو والا َ وَكوَوق وِّ وَ َألَّ و.(3)(بِّمل َغو ضِّ

زِّولَو) هواي ا وال  و ووايقلوبق ل وي مل :وةملوز موِّ َلوالصَّ (و يموب وو  او اا وليِّ
وو.(و4) وال  و أز هواي ووك،وإايمو  وز هوو   ،والق ه

ةيلواك هوو، غو  و،زوووا لولايباوغو،ب ووة هوالق هو،الو   ووكفوالج و.7
َلوَصب وز ل وي مل :) واَلوَي ِّ َيطِّ وإِّاََّ ووَللوَي   وَأز ه  ا(  وَأَلف 

و.(5)
وإِّكوَألو يلوغو واليباوغوز ل وي مل :) و وَغو ا وَ لَِّ  ه  وإِّا لوَةمهِّ ٍء ولَِّ ل  َ كويَق  َللَّ

و.و(6)(َوَ مءوالاَّ  و
و ز هوال مه و

واة ا  والح امءوزالول جققموووووووووووووووووح واو بغةمواا ولويوفو
ايومووهولوىبي او و،الوالو ف:ياقومو،(1) لااحم وةلويموي وهو وي جوقم 

وَامَلوَ و   اويَّموَ َبق  َاموإَِّلو  ِّوةلوز ل وي مل :) وَلوآَيا  اوَل   وَلوَاَل   اولِّاَّ ِّ و.(2)(َ َزمَهوالَّ ِّ
                                                           

وو.3196 واك :والب  ملوو157/و1و،القيالو(1)
ووو.238الجيا وال  بو و:وو(2)
ووووو.52و–و51و   و:واآلويملو:و(و3)
وو.47/وو2ي مالوالق الو:وو(4)
وو.75الاق و:واآلو و:و(و5)
وو.24-23الاق و:واآلو و:و(و6)
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 ال أيواح وو،ةو ي يهوبي ا واكهيقمووأ  ىي مالووإل .و زووو  جوالق هو8
و.و(3)  اوز هوال  ا جوأي:ي يقو ف

ول ا   واة و ةقام ويم وو،  ا ويق وو،أي يل و    وجيا  وةل والق ه ه
وال   اء ول واو، واة و ا أه وال  و ، وايمب  و وي  وةو  وليم وا فوو، الي ةو  اا 

والي ل و ا فوالاصو .و
 المصادر والمراجع

و.1951يص وو،اكيقملوةلوها فوالق ىلولا و طل .1
احقووو واحيووووح وولوو،احيووووبوولو وواوملوالي وو   وبم ووفوايوومهوبم وومو،ا وو ا والاحوو  .2

وحميووهيمل.و
ووو.بو   و،لوةلويل و والق آلولا اقوطلاة اءوالبوم .3
و.بو   و،و.وة  يوالوولوزبم  و،اه اضوالجيهو ا بم والجيه .4
ووو.اللو وابلويمل وب طو ا فوال مي ا لوبغواوو .5
ايووو ءويووومويووولوبووو والووو حيلويووولو جووو  واكهووو اضو والقووو آ وكبووولوالبقووومءوال ابووو يو .6

لووو و وواويملوبوولوبقووميشواللي حووم وال  ووو وبي ةوووحويل ووو والج لووولولاوووزم  وال 
ووو.القم   وو،هي وال مة لوال قو وبملجيه

ويص .و،يل و والبوةم يوهبوواةوبلوهي و،اا ا واليا وهو وا  ا واليم وه .7
ووو.الي    وبمل وووال  و و،اب والح لوالج جمالو،الي  ولم  .8
و.وو1998بغواووو،و.ةمةهوصملحوال مي ا لو،يألولقمو واز ميقمو،الجيا وال  بو و .9

االوةووولوحووو   والي ووومال،وح ووولوبووولوزم وووفواليووو اوي،ويحقوووو وو.وطووو والجاووو والوووو .10
ووو.يح ل،وبغواو

و.يحقو و م فوالطحملو،وو الوهي  وبلوي وووا ضوال بووي .11
ويحقلوهالوالق  طويؤي .ووو،  حوالحة يلو،وو الوالامبغ وال بومال .12
ووو.  حوالي مالوةلويل و والق آلولا  ا ل .13

                                                                                                                                     
ووو.239صوو،الجيا وال  بو و(1)
و.وو11األحقم و:واآلو وو(2)
ووو.240صوو.ف.ولو(3)
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وو.وو1854لا ا يوطبالولاولووالق لوولوإ  م   حو .14
وابلويمل وكبلوهقوهويحقو ويحيوويحولوالوولوهبووالحيوو،ويص .ووووأللو   حو .15
ووو.يحقو وال وووهبووالحيوووال ووو،  حواللو وابلويمل وكبلوجمب واكاول ل .16
و.ووو. بو   وو،يحقو وو.وهالويحيووهو  و،كبلو  مفو،  حوجيهوال جمجل .17
ويص .وو،  حوالحيم  ولايب و ي .18
ال طووووضويحقوووو ويحيووووويحووولوليب وووو يووحوووو وبووولوهاووولواو ووو حوالقصوووم ووال  ووو  .19

 يص .وو/و1966الوولوهبووالحيوووالقم   و

الامةووو وب وو حوابوولوالحمجووضوجيوومهوالوووولوابوو وهيوو وو، وو حوامةووو وابوولوالحمجووض .20
 هثيملوبلوهي وبو   وو. .و

 الامةو وةلوالاح وكبلوالحمجضويحيووبلوالح لواك ي ابموي،ولبامل.وووو .21

واألوضولايب ووالاميهوةلوالاغ و و .22
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Abstract 

Reported Speech in Surat Al-Shu'raa 
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This study sheds light on very important kind of 

sentences. This kind is called 'reported speech'. The 

study studies this sentence in the Glorious Quran, 

more specifically in Surat Al-Shu'raa (Lit. Poets) 
و
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