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 بدع هللا الخحسغ الخحيع
 مقّدمة

ل ال مددر هلدد  وغ  وج العددالس  سددالخسددػل األمددوغل ال  الحسددج ر  ا العددالسوغل الالرددسال الالدددسم  مددر م يدد  ال ددخ ع د
 .سا ابغ  س   سو ج العخا أجسعوغسي  الالصو وغ الصاهخ غل 
كاشف الغصداء بدالعمع الاللدفلين مشدح مذدػع ا مدل ردس الصدخف  دغ أسدػل ال لسددس اها الدحؼ هل ا تبصت أسخال 

ل ال ليدد  السخجددل اشددل خب بدد  كددان  شػامددا  ل لدداا   دداب أمددػ  السدددمسوغل مددل كددػن   ميدد  السعددػ  مؤل فدد  مخجعددا  لددم م س 
الما للفب األسدخال الال ةال  لالعمع كابخ  غ كابخ ػاتػا ث الكحا الحال مل أبشاع ل لقجُلق  ب بال  وخ الاألك خل القج  للمصاعفة

دج  ي   مغ العمعل الأن    ُ بول   خمم هللاُ ال يُ  بفن  : بفسلا  ال عبة ملذ  ث  الهػ  لاسُلجو ت لو ع ة ػال أبو علمعمساء الحيغ   ل  ع 
ل  هللُا ل خ ج  ب  إلر ض ػ  الحجة  ػقلجمغ يُ  ل  لم ذ     (1).  جَّ

 مددر أن العمددػم اللددم كلددب ب ددا  مسدداء األسددخال الماتددػا شددعاب ا لددع تقلرددخ  مددر مجددال معددو غل لم ددع لددم الفقدد  
الأسػل ل ال مػم القخهن التفدوخهل الأسػل السحهب ال قاعجهل الأمسقياب الجيغ الهةاب ل الاألةا بشثخه الشعخهل الل ع لدم 

 اء الال يسياء الاالقلراة الالفمدفة الالسشصق الاللخاجعل الالج ػا أقسم ع لمدجلا   دغ السبداةغ الجيشيدة لدم إللداءات ع الفود 
المقددجهع ال ةالةهددعل كسددا أرشددػا الساللبددة اإلسددسمية بلحكيقددات ع التخجسددات عل الروخهددا مسددا يصددػل السقددام بددحكخه تفردديس ل 

 سعخلة.لزس  غ مدا و ع العمسية بإمذاء التخال ج مياةيغ ال
األةاال اللددم تحسددل األل ددا ل التشقددل السفدداليعل للكدديع بددحلظ أمددا المغددة لمددع يالػمددػا بسشددفػ  ش ددال كيددن الهددم تسث ددل 

 الابط االترال بوغ أبشاء األمة الػاحجالل الب دا يدلع اللقدا ا الاالمددجام بودش عل القدج ح در هللا العخبيدة مش دا بدفن أمددل 
سباحث المغػ ة أهسية بالغة األثخ لم ة اساب  مساء الحػزال العمسية لسدا ال ن لمب ا كلاب  الخالج  مر  سػل  ال خ عل 

 .العمػم األمخػ ل ا مغ مداس ملسود المجممية لا مة لم روخ ما جامب مغ جػامب 
ال أمػ  ش جت ا الداحة الشجفية سا جب لم ت مػ  الحخكة الف خ ة لعمساء هل كاشف الغصداء المذدػء  الهشالظ  ج 

سددا جت ا  ػامددل ةامميددة تلسوددد لو ددا  مددغ ةامددل العسددل الددجيشم الحددػزالؼ المددغ ما جدد ل تيددا  ل ددخؼ إسددسحم أةبددم
مش ا الجػة السخقج العمدػؼ الذدخ ن الالجدػة الحدػزال العمسيدة إلدر جامبد ل ثدع السجدالذ األةبيدة  مجيشة الشجف األشخفل
جت ا الش زة العمسيدة ثع تػسعت تمظ الحخكة السا  (2)مجالذ العداء الحدوشم.ل إتالة إلر اللم تدسر )الجالاال غ(

لم الدػشغ العخبدم الالعدالعل الكدحلظ الش زدة األةبيدةل التدفث خ الشجدف بالش زدة األةبيدة الاتدم مدغ مدسل السخاسدسب 
الكدان للدفثوخ الردحالة  (3)بوغ  مساء الأةبداء الشجدف الالعدالع العخبدمل سدا جت ا كدحلظ تفسديذ السدجا س لدم الشجدف.

اللدم أمذدفها الذديب   دج الختدا  "الغدخؼ " مش دا المجدسب ال سدحفلقج سج ب لم الشجف  دج لةال  ملسود لم ذلظ
ماللبددة اإلمددام  المش ددا الددجا  م سددا  لددم الحخكددة العمسيددة األةبيددة لددم الشجددفل  للعددج الساللبدداب أمددا (4)كاشددف الغصدداء.

هددد الماللبددة الذدديب هدداةؼ 1351كاشددف الغصدداء اللددم أسددد ا الذدديب  مددم كاشددف الغصدداء سدداحب الحرددػن سددشة 
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  دداالمددغ  ػامددل الحخكددة الف خ ددة ض ددػ  الصبا ددة لددم الشجددف االشددخف المش (5).لددم ال ث ددا مددغ هباعدد ال كاشددف الغصدداء
  (6).مصبعة ةا  الشذخ الاللفلين لمذيب   ج الختا كاشف الغصاء

ل الاللددم أسدد ست لددم بمددػ ال الددػ م األةبددم التددفل ق تمددظ هددم أهددع العػامددل اللددم سددا جب  مددر مسددػ ال و ددة الف خ ددة
ال القج كان لعمساء هل كاشف الغصاء الجال  البا ز لم جسيل مفاسم ال لقج سخ خالا أقسم ع  مػم العخبية لم  بػ  

ات ال القج لم مجمل ال السجحت ب ا حشاجخهع  هحه الج ػة ببحث قػام   سلقرمأأن  حااللُت جاهجامغ  مر مشر 
شحػ الالبسرددة الالمغددة ثسثددة مباحددثل األالل مشدد : لددم  مددػم العخبيددة اللددم كلددب لو ددا  مسدداء هل كاشددف الغصدداءل كددال

الاألةا بشثددددخه الشددددعخه الالخددددط العخبددددمل الالثددددامم: لددددم السيدددداةيغ األةبيددددة اللددددم أمذددددفها  مسدددداء األسددددخال السدددداهع لو ددددال 
ةل  أمدا السبحدث الثالدث الاألمودخ لفدم كالجسعياب الالسجسب الةال  الشذخ الالساللباب الالسجا س الالسؤسداب السخلر 

مبحدثل القدج جداز لمغة العخبية الالسحالطة  مو دال لزدس   دغ ماتسدة ترجؼ  مساء هل كاشف الغصاء لمجلا   غ ال
 مغ مسل هحه الجػلة تدسول  بد)ج ػة  مساء هل كاشف الغصاء لم إثخاء  مػم العخبية الالحفاظ  مو ا(. لشا

 الما تجج  اإلشا ال إلي  لم هحا العسل أمػ :
إلر اآلن سدقط  كاشف الغصاء جعفخ   وخال مغ حياال الذيب الالسسلجاأل سال السخلرة بعمػم العخبية ال إن   .1

لدددم  ما دددجلل الالبددداقم هدددػ مدددا اج جيدددجال إ اةيدددة الرودددخ إ اةيدددة ألسدددباا ل اللدددع تردددل إلوشدددا كاممدددة ال ثودددخ امش ددد
 .التجال ش  لم هحه العجالة مغ كلابة البحث اسلحرال 

 الغصدداء  مددغ األ سددال مددا لدد  مجمميددة بعمددػم العخبيددة مددغ قخ ددب أال بعوددج كددد"ال ذالػل" لمذدديب هدداةؼ كاشددف .2
 شدداهددد(ل  دل1411هدد(ل ال"مطددخاب التددفمسب" ال"ال مددع الصوددب"  لمذديب  مددم كاشددف الغصدداء )ب 1361)ب 

 .ال لب السخلرة بالعخبية مر  ال الاقلرخما غ ذكخه
ل مدغ كلداا أال  سدالةل مخصػشدا  كدان أم مص ػ دا ل أمدا  مر اآلثدا  السجسػ دة مش دا لم اللػثوق االقلرا  .3

 سجسب الالرحف ل م مغ ال ثخال ما تدلحق  سس  اسلقراعيا  همخا .السقاالب السشذػ ال لم ال
مددا  يدد   ( مؤلفددا ل الالعجيددج مددغ السذددا  ل األةبيددةل الاللددم أسدد ست لددم الحفدداظ  مددر المدددان العخبددمل 65)القددج ةال 

تُردُب لددم ذا السجددالل لددس مددج  م كسدال العسددل الال اكلسالدد ل بددل هددػ ترددف م  رفمشددا  ش ددا تدا كوغ السجددال إلتددالاب
 سخ ل لم مصػ اب مداعش ع بحاجة إلر مد ج إمعان.   

 ال ي  ملػكل  مر الػاهب السشان. 
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 سبحث أول ال
 ي كتب فييا عمساء آل كاشف الغطاءعموم العربية الت

إسدس  كامت  مػم العخبية هم ما ُيحلخز ب ا  غ الخمل لم كسم العخا لفطا  أال كلابةل الهم أيزا   مع لسا 
سش ف  العمساء  ل سابة مػاقع ل التحدوغ ألفاض   غ الخصف الالخملل الهم شعبة  مغ األةا العامالم دان الالخصاا ال 

  ذخ  مسا . اثشمإلر أسػل هم العسجال لم ذلظ االحلخازل ال لر لخال ل يشج ج تحل سا 
ل أال مدددغ حوددددث سددددػ ها لعمدددع المغددددة مددددغ حودددث جػاهخهددددا المػاةهددددا السفدددخةاب األسدددػل إمددددا  ددددغلالبحدددث لددددم 

ا  ددغ ل ال مددلعمددع االشددلقاق ل أال مددغ حوددث املددداا بعزدد ا إلددر بعددس باألسددمية الالفخ يددةلعمددع الرددخف الهو ات ددا
ل ال مددا با لبدددا  لعمددع الشحددػ السخكبدداب  مددر اإلشددسقل لإمددا با لبددا  هو ات ددا اللخكو يددة التفةيل ددا لسعامو ددا األسددمية

لعمددع  ل أال با لبددا  كيفيددة تمددظ الفاعددجال لددم مخاتددب الػتددػ لعمددع السعددامم إلاةت ددا لسعددان زاعددجال  مددر أسددل السعشددر
  .لعمع القا ية ال أال مغ حوث أالامخ أبيات لعمع العخالض ل ال ما  غ السخكباب السػزالمةل لإما مغ حوث الزم اال يان
ل أال لعمدع  دخالض الذدعخاء ل أال يخدلز بدالسشطػملعمدع الخدط الفدخال  إمدا أن يلعمدق بشقدػش ال لابدة البحث لمال 

المشددد   السحاتدددخابلعمدددع  مدددغ الخسددداعلل أال مدددغ الخصدددبل أال ال يخدددلز بذدددمء مش سدددا لعمدددع إمذددداء الشثدددخ بدددالسشثػ 
 (7).ال قدسا بخأس  البسرة لقج جعمػه ذيس لعمسم ال جيل اللػا  ب  الأما

القج ماض  مساء هل كاشف الغصداء رسدا  هدحه األقددام لدم ة اسداب مػ بدة المردشفاب مبددػشةل مدغ ملدػن 
 الشخال  الحػاشل الة اساب  مسيةل المطع تعميسيةل الشعخ المثخ أةبمل هم اللق األقدام همفة الحكخ كاللالم:

 أواًل: الشحو: 
 اسة الشحػ لسا ل  مغ مجممية لم ل ع الخصاا الذخ مل القج كلب  مسداء األسدخال اهلع  مساء اإلسسم  ام ة بج

 :هحه السرش فاب المغإياهل   ي  لزس   غ ة اسل ع ل  التج  د ع
ل الهددم مطددع لسددلغ اآلجخالميددة هددد(1323)ب  ل لمذدديب  بدداس بددغ حدددغ كاشددف الغصدداءالفائقةةة فةةي الشحةةو .1

اللم لدع يدحكخها سداحب اآلجخالميدةل القدج ُشبعدت  ( بوتل مل إتالة جسمة مغ األبػاا311السمت إلر )
 هد( بلحقوق الذيب أسعج كاشف الغصاء.1414سشة )

مشطػمدة  ال شخ  لو هد(1361)ب  ل لمذيب هاةؼ بغ  باس كاشف الغصاءبمغة الشحاة في شرح الفائقة .2
ل لداا لدم مصبعدة الشبدل ا أرمدب اآل اء الشحػ دة  اةا   مو دا المكي سدا ل دال اجسدل لو دالفاعقة البدغ  دع الالدجهل 

 ثامغ الحجج  مي  الدسم.
ل لمذدديب هدداةؼ كاشددف الغصدداءل الهددم مشطػمددة مددغ الذددعخ اللعميسددمل تقددل لددم نعةةا الرىةةر مةةا نطةةر القطةةر .3

ل الزاةب  مددر الالددق ماضس ددا ابددغ هذددام لددم مددػاشغ  جيددجال المالفدد  لددم أمددخػ ليدددت بالقمومددة( بولددا ل 521)
 .ول مخصػشاب مؤسدة كاشف الغصاء العامةتسغ ةل "القصخ" بعس األبػاال الال زالت مخصػشة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AB%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AB%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
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 تعميقدابل الهدم هدد(1366)ب  ل لمذديب د  تدا بدغ هداةؼ كاشدف الغصداءحاشية عمى شرح ابا الشاظا .4
كل  ا  هد( لم جامعة القجيذ جاال جوػس لم بوخالبل1313حػل كلاا شخ  ابغ الشاضع الحؼ شبل سشة )

 (8).هد(1322لم شعبان سشة )
 الهددم حاشدية  مددر شددخ  ابددغلمذدديب د  تددا كاشدف الغصدداءل  لرح ابةةا عقيةةـالشةةوا السدةةتطيـ عمةةةى شةة .5

 قول  مر ألفية ابغ مالدظل القدج احلخقدت حدوغ احلخقدت ماللبدة كاشدف الغصداءل الاسدُلجل  مو دا مدغ ل دخس 
 (9)الساللبة القجيع.

ل جسل هد(1411)ب  ل لمذيب  مم بغ د  تا كاشف الغصاءنيج الرواب إلى حـ مذكالت اإلعراب  .6
يدد  السذددالسب الشحػ ددة الالذددػاذ اال خابيددة الاآل اء السخلمفددةل مزدديفا  إلو ددا بعددس ه اعدد  الشحػ ددةل اللم لدداا  

م(ل الهمخهدددا مدددا تعسدددل  ميددد  مؤسددددة كاشدددف الغصددداء العامدددة لصبا لددد  1961 دددجال شبعدددابل أالل دددا سدددشة )
 مجسػ ا  مل كلاب  السحق.

 سث ددل مش جدا  تعميسيددا ل أحردر  يدد  الغصداءل ال ل لمذدديب  مدم كاشددف الكواكةب الدّاةةةة فةةي ا حكةةام الشحوةةة  .7
ددجب ُأمدداب األبددػاال م ددج  يدد  م ددج القددجماء الددحيغ ألفددػا السخلرددخابل القددج شبعلدد   أبػابددا  مددغ الشحددػ العخبددم ُتع 

 .هد(1421سشة )سابقا (  مؤسدة الحماعخ )كاشف الغصاء
هددد(ل 1345سددشة )ل كل  ددا هددد(1411)ب  ل لمذدديب  مددم كاشددف الغصدداءحاشةةية عمةةى شةةرح ابةةا الشةةاظا .8

 .تسغ حاشية الالجه  مر الذخ  مفد  اسلذ ج لو ا بحاشية الالجهل الأال ة ما لع يػ ةهل الال زالت مخصػشة
 ثانيًا: المغة: 

 قج الاكب روخ الاحج مغ  مساء األسخال حخكة اللصػ  المغػؼل الل ع مؤلفاب مخلرة  ي ل المش ا:ل
ا مؤسدددة كاشددف الغصدداء بلحقوددق الددجكلػ  لمذدديب هدداةؼ كاشددف الغصدداءل شبعل دد اسةةالة فةةي فةةا الت وةةةد .1

ل (11)ممول إبخاليع السذايخمل الكدان يدخجم لو دا مدا يدخاه مشاسدبا إذا اتدصخ لعدخض مدسف مدا بدوغ العمسداء
ال مدل سدد ب اسددلعسال   بددا ال )لددغ اللجػ ددج( بددجال مددغ  بدا ال ) مددع اللجػ ددج(ل بقػلدد : )الهددحا العمددع هددػ مليجددة 

مغ ج ة أن  العمع ال يالفم  يد ل بدل هدػ  بدا ال  دغ مم دة حاسدمة  لشػن القخاءال الثسخت ال الهػ كالسػسيقرل
 . (11)مغ تسخن امخغ بف  ل التج ب  باللمقف  غ ألػاه معمسي (

لمذديب د  تدا كاشدف  لالروت وماىيتو والفرق بيا الزةاد والعةاء ومةا قمحةا بةلا المفةع مةا الفوائةد .2
جيةل جا س مغ هحه الج اسة مجمس لبحث الغصاءل ة س  ي  الرػب اإلمدامم الالمغػؼ ة اسة  مسية مش 

قزددية الزدداة الالطدداءل القددج شبعل ددا مددؤمخا  مؤسدددة كاشددف الغصدداء بلحقوددق مذددلخك لؤلسدداتحال: د كدداضع 
 البالاء اللزومة   ػسم العامخؼ ال لاه   ج الحدوغ الفلسالؼ.

 يد  األمثدال العاميدة لمذيب د  تا كاشف الغصداءل ة س   لالفرول الرائقة في ا مطال العامية الذائعة .3
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إلدر الطدػاهخ الردػتية الالردخ ية لو دال  معامو ال المذدوخا   الشجفيةل ة اسة السفيةل محمس ألفاض ال الشا حا  
األلفدداظ الجمومددة الاأل جسيدددة الددػا ةال لددم هدددحه األمثددالل الشبعلدد  مؤسددددة كاشددف الغصدداء بلحقودددق  المحددجةا  

 الجكلػ  ممول السذايخم.
 مددر االقلخاحدداب السرددخ ةل الاللددم شبعل ددا مؤسدددة  كاشددف الغصدداء العامددة ل الهددم الشقددج اسةةالة فةةي المغةةة .4

سدابقال إذ جسعدت لو ددا تقخ دخ لجشدة الشطددخ لدم الليددوخل ال  ة  الذدديخوغ د  تدا الابشد  الذدديب  مدم كاشددف 
 الغصاء  مي . 

هددد(ل تددفلين الذدديب د الحدددوغ كاشددف 395ألحسددج بددغ لددا س )ب  تعميقةةات عمةةى مع ةةا مقةةاقي  المغةةة .5
ل الهددم مجسػ ددة مصمددح سددػتية السددخ ية أث ل ددا الذدديب لددم هددحا البحددثل ُمذددخ لددم هددد(1373)ب  غصدداءال

 هد(.1343مجمة العخلان لم العجة العاشخ سشة )
ل أال لسحددة لددم مص لدد  )كمسددة لددم المغددة العخبيددة(ل الاسددس : إسددعاف الشذاشددو مل الشذاشةةي ي فةةي ال وتقةةة .6

مذخها لم جخ جال الشجدف لدم العدجة  كاشف الغصاءل لمذيب د الحدوغ  زػ السجسل العمسم لم ةمذقل
 هد(.1345( الما يمي ل سشة )51)

مجسػ دة مدغ السقداالب الالبحدػت اللدم مذدخها الذديب د الحددوغ القرآن وبميغ أثره فةي فرةاحة المدةان   .7
 م(.1934( الما يمي  سشة )591كاشف الغصاء لم جخ جال الجامعة اإلسسمية لم لمدصوغ لم العجة )

 : ا دب: ثالطاً 
ع األةا برفل  العامة  مر  ال  لمثخ المش  الخصب الالخساعل الالقرز الالدوخ الالشقج الالسقالة الاللعموق  مرُيقد 

 الاللسثومم الالقررم أال السمحسم. المش  الػججامم الاللعميسم شعخ
  الشطر ا دبي: .أ

مل لمعمسدداء كاشددف الغصددداء )م دداب البحددػت الالسقدداالب الال مسددداب  ال ذا كددان الشثددخ األةبددم يذددسل جسيدددل مددا تقددج 
ال مؤلفداب(ال الالخصب مسا ُمذخ لم الرحف   ل(12)السجسب الالسشذػ اب المقجماب ال لب الاللقدا  عل مسدا يدش س بعدج 

 محكخ مش ا: لزس   غ ال لب اللم
 اللم أالل ا:ال  لأسشى التحف في شرح قريدة العالمة الذيخ دمحم طو ن ف .1

 لشبف العطيع مر أ ض  ب ا ا   تساُم الحجَّ أن تقف السصايا
  (13).هد(1349لمذيب مختزر بغ  باس كاشف الغصاء )ب 

 ل لمذددديب  مدددم بدددغ د  تدددا كاشدددف الغصددداء سددداحب الحردددػن الشةةةوافح العش رةةةةة فةةةي السةةة ثر الدةةةرةة .2
ُ  الدددوج جعفددخ ضدل الهددػ مدا قوددل لدم )سددخؼ باشدا( مددغ السدجيم الالل ددامم المدا قالدد  هدػ. القددج قخ  هدد(1351)ب

 الحمم لقال:
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م  ا سلخػ ألفاض ا زهخا  امذق  شوُ  ا العصخاهحؼ الشػالم ل الاسل ج 
(14) 

سدددداحب لمذدددديب  مددددم  لالهددددػ كذددددالػل لددددم مسددددذ مجمددددجاب كبددددا  لسةةةةسير الحاأةةةةر وأنةةةةي  السدةةةةافر .3
 (15)الحرػن.

مغ  م سوعة ك يرة دّون فييا الذيخ عمي صاحب الحرون جسيع ما قالو الشاس في آل كاشف الغطاء .4
القدج مقمدت  التقدا  ع ال لدب الالخسداعل الروخهدال المدا قالد  شدعخااهع أيزدا ل السجاعم الالل امم الالسخاثم الاللعازؼ 

 (16). ش ا كثوخ مغ كلب اللخاجع
ل الهددم  سددالة شدػق الج  ددا الذدديب  مدم سدداحب الحرددػن إلددر بدسةه بعددج أن ألس ددت بدد  شةةوقي إلةةى دغةةداد .5

  (17)الغخبة الكثخال الدفخ.
ؤلدف لزدل الدد ق لدم ذلدظل القدج شبعلد  لمذيب هاةؼ كاشف الغصاءل اللمس مدتداك ومدااك نيج البالغة .6

م الحدددغ البغددجاةؼ الالثددامم هددد(ل األالل بلحقوددق الدددوج أبدد1437مؤسدددة كاشددف الغصدداء مفرددػلوغ سددشة )
 .وق الباحثبلحق

حقق ا الجكلػ  ممودل  هد(ل1314)لم  لخغ مش ل لمذيب هاةؼ كاشف الغصاءل لسحة العيا في حـ ال يتيا .7
 :الال ولان قػل القاعل السذايخمل
 قرددددددددددخ الموددددددددددل إذا ز تشددددددددددم مددددددددددغ

  دددددددددددددددددددجال شددددددددددددددددددداميظ الشددددددددددددددددددددامو سا
 ججججججججج

 أشددددددددددددددالػ التذددددددددددددددالوغ مددددددددددددددغ الصددددددددددددددػل 
 بسذددددددددددددددددددددددغػل أسددددددددددددددددددددددبم مذددددددددددددددددددددددغػال  

 

 ل الهم تخجسة الذيب د  تا كاشف الغصاء لمدوج د بغ الحدوغ الذخ ن الختدممشاىـ ا دب العربي .8
 غخؼ.ل شبعت لم ةا  الشذخ الاللفلين لم الشجف األشخف الاللابعة لسجمة الهد(413)ب 

ها الددوج لسحسدج   دجالتعميقات الذةيخ دمحم الحدةيا كاشةف الغطةاء عمةى كتةاب شةرح نيةج البالغةة  .9 ل أ دج 
 م(.2112هاشع السيسمم الشبعل ا العلبة العمػ ة لم سشة )

ل ألف ا الذيب د الحدوغ كاشف الغصاء الهػ ابدغ إحدجػ  ذدخال العبقات العش رةة في الطبقات ال عفرةة .11
اشددف الغصدداء  مددر إ دداةال تحكيقدد  كلددا  ب الاألةا الاللددخاجع الالشددػاة ل تعسددل مؤسدددة سددشةل الال لدداا لددم ال

 الشبا ل  كامس ل بعج أن ُشبل الجدء األالل مش  لقط  يسا س ق.
ل مجسػ ددة حددػا اب ل خ ددة الأةبيددة اللغػ ددة بددوغ الذدديب د الحدددوغ كاشددف الغصدداء السراجعةةات الرةحانيةةة .11

 م(.2113وج د   ج الحاليع الرالم الُشبعت سشة )حقق ا الد لالشاعفة مغ العمساء الاألةباء
ل مشذددػ   مددر شددالل مقدداالب لمذدديب د الحدددوغ كاشددف الغصدداء لددم نقةةد كتةةاب ممةةوك العةةرب لمرةحةةاني .12

 هد(.1331مجمة الشجف سشة )
هدد(ل شبعل دا العلبدة 276البدغ قلوبدة )ب  "أدب الكاتةب"تعميقة الذيخ دمحم الحديا كاشف الغطاء عمةى  .13
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 هد(.1437حقوق الجكلػ  مشح  ابخاليع الحمم سشة )العباسية بل
 (18)."السقامات الحرةرةة"تعميقة الذيخ دمحم الحديا كاشف الغطاء عمى كتاب  .14
د الحددوغ كاشدف  ل قدال الذديب"مخترةر أغةاني أبةي الفةرص اإلصةفياني"الغواني عةا ا غةاني  يمغش .15

ل "مغشددم الغددػامم  ددغ األرددامم"ل السددس ول  : )المسددا ألفلدد  لددم الددجال  الثالددث كلدداا مخلرددخ األردداممالغصدداء
املخ دددددُت  يددددد  األشدددددعا  الجودددددجالل الالحالايددددداب الشالعدددددةل الالقردددددز الخاععدددددةل الحدددددحلت األسددددداموج الالسالدددددخ اب 

 (19)الالقرز اللال ةل الأال ةما  ي  بعس اللحكيقاب الالسشاقذاب األةبيةل لجاء لم مجمج الاحج تخع(.
يعل لمذدديب د الحدددوغ كاشددف الغصدداءل اشددلسمت  مددر ل الهددم مخلددا اب مددغ األةا العخبددم القددجالكّشاشةةة .16

مػاة  الشخاعف القرز ال الاياب باألسدساء الاألمداكغل المػتدػ اب  دغ الفرداحة الالبسردة اللزدل العمدع 
 ((21الاللعم عل الالذعخ المقجهل الأرسط الذعخاء الهثا  المحغ. مخصػط.

 (21)هد(.436لسختزر )ب لمدوج ا "ا مالي"تعميقة الذيخ دمحم الحديا كاشف الغطاء عمى كتاب  .17
 (22)هد(.521لمبصموػسم )ب  "االقتزاب"تعميقة الذيخ دمحم الحديا كاشف الغطاء عمى كتاب  .18
لمقاتددم  "الوسةةاطة بةةيا الستش ةةي و رةةومو"تعميقةةة الذةةيخ دمحم الحدةةيا كاشةةف الغطةةاء عمةةى كتةةاب  .19

 (23)هد(.392الجخجامم )ب 
اشف الغصاء لم أثشاء سدفخه إلدر مالدة لمحدج ال لدر ل كل  ا الذيب د الحدوغ كنرىة الدسر ونيرة الدفر .21

 (24)مرخ الل شان السػ  ا.
سدحخ بابدل السدجل "السددس ر  تعميقة الذيخ دمحم الحديا كاشف الغطاء عمى دقوان الديد حيةدا الحمةي .21

ل القج مذخه الذيب بعج ترحيح  الاللعموق  مي  بجسمة مغ الفػاعج الالذخال  التخجسة أكثخ مغ ُذكدخالا "البسبل
 (25)الجيػان.لم أسل 

ل القدج أشدخف  مدر "دقةوان الدةيد دمحم سةعيد الح ةوبي"تعميقة الذةيخ دمحم الحدةيا كاشةف الغطةاء عمةى  .22
 (26)بعج ترحيح  الاللعموق  مي . نشبا ل  لم ل شا

كلداا لدم الهدػ هدد(ل 6لع دج الدخحيع ابدغ شدوث القخشدم )ق " اإلصادةومغانا  الكتادة معالا"تعميقات عمى  .23
 (27)كاشف الغصاء. د الحدوغكل  ا الذيب  لشػن اإلمذاء الشخق ال لابةل األةا العخبم يبحث لم 

ألسدلاذه " الكمةا ال امعةة والحكةا الشافعةةكت يا الذيخ دمحم الحديا كاشف الغطاء عمةى كتةاب " تعميقات .24
 (28)هد(.1337الدوج د كاضع الودةؼ الصباشباعم )ب 

 (29)كاشف الغصاء. غد الحدو ل لمذيب"نيج البالغة" كتاب تعاليا عمى .25
 . لمذيب   دج الختدا كاشدف الغصداء )بمائة كمسة وكمسة ما الحكا وا مطال دالمغة العربية واالنكميرةة .26

 (31)هد(.1388
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 .هد(1399)ب  (31)ل لرالم الجعفخؼ شرح دقوان الديد حيدا الحمي .27
 الذعر:  .ب

ن الػاسل إلوشدا ال يلشاسدب مدل اللق اء هحه األسخال شعخاء مالثخالنل ل ع قراعج لم جسيل أرخاض الذعخل إال أ
قخاعح عل المغ أسباا ذلظ أم ع لع يبالػا باالحلفاظ ب ل لالذيب جعفخ ال  وخ قال  ش  ساحب "شعخاء الغخؼ": أم  
 :كان )أةيبا  الشا خا  يحفع ةيػان السلش مل الهػ مالثخ مجوجل إال أم  كان يحخق كل ما كلبد   ألن الذدعخ لدم مطدخه

 ل الهػ القاعل:(32)اللػ بقم شعخه ل ان ةيػاما   امخا ل إال أن لجي  مقصػ اب كثوخال( لقزيشقز ال امل ال السل الشا
 أمددددددددددددا أشددددددددددددعخ الفق دددددددددددداء روددددددددددددخ مددددددددددددجالل

 

 (33)لددددددددددددم الددددددددددددجهخ بددددددددددددل أمددددددددددددا ألقدددددددددددد  الذددددددددددددعخاء
 

قال  لم ةال  الذباا الساجل لخ قا  ال ق الذعخ المطس  تحال  لقج هد(ل 1379)ب  كاشف الغصاء الذيب كاضع الكحا
رودخ أمد  لدع يعبدف بد  الُلق دج  مشد  مدسل لقجامد   لقل القدج مطدع ال ثودخحمبداب الذدعخ ال بسدا تفدػ   مغ أمجام ل الجدخػ لدم

 (34)لبعس هثا ه  شج املسل   مر أ اتي .
قدال  شد  سداحب العبقداب:  لقدجهدد( 1291لذيب جعفخ الرغوخ ابغ الذيب  مم ساحب الخيدا اب )ب أما ا

ظ الالسلامددة الشددػل البددا  بدددالكددان لددم حدددغ ال.. غدداء مددداججال م ه)ل ددع لدد  مددغ مقدداشيل القردداعجل الأبيدداب هددم لجبددا
الكدان يدفبر أن يحفدع لد   .الحوجل ل ػ  مر أم  مالثخ مجوجل القم سا اجلسعت هاتدان إلمددانل مدغ أهدل هدحا السودجان.

 (35)شعخل أال يشذخ ل  لم هحا األمخ ذكخل ال ج ج لم إتسف ما يقػل(.
: )الكسددا  أيشدداه القخأمددا شددعخه الالقفشددا  مددر شددف الغصدداءالأيزددا  مددا جدداء لددم السددف شددا خ ة الذدديب د  تددا كا

محاكساتدد  األةبيددة المقددجه ألسددالوب الذددعخ ال ض ددا ه الدددقصاب ل ثوددخ مددغ الذددعخاء يف سشددا أمدد  شددا خ مجوددج روددخ أنَّ 
الالحلياش  أن  .ال جف الحؼ حاالل أن يرل إلي  الاسلصا  أموخا  أن يطفخ ب  مشع  مغ االسلسخا  لم مطع الذعخ.

 .(36)لم السقلصف الالعخلان الالشجف اللغة العخا( (ج)م. .ذا خ لقج كان يالثخ مغ الشذخ بلػقيل ال يعخف ك
ل السل إلوشا مجسػ دا  مدا ذكخمداه لدم بابد ل المدحكخ مطس عالبعج هحه الحخا اللم شش  ا الُسشذجالن أمفد ع  مر 

 مش  أيزا :
ل امل در مش دا هدد(1323)ب  لمذيب  باس بغ حدغ كاشدف الغصداء والخس  والريام الحج في مشعومة .1

 يقػل لم مقجمل ا:هد(. 1314سشة )
 (37)تقخا األقرر بمفع مػجد   مشطػمة العباس موخ معجد

 لذدديب  بدداس بددغ حدددغ كاشددف الغصدداءا شددخح االهددم مشطػمددة الدددوج بحددخ العمددػمل  لشةةرح الةةداة الش  يةةة .2
 (38)مطسا .

 (39)هد(.1349)ب  لمذيب مختزر بغ  باس كاشف الغصاء لأاجوزة في الخمـ .3
 (41).لمذيب مختزر بغ  باس كاشف الغصاء لأاجوزة في مقادقر الشرب الركوةة .4
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 (41)هد(ل الأكثخه لم السجاعم الالسخاثم.1351ساحب الحرػن )ب  دقوان الذيخ عمي كاشف الغطاء .5
الهم مشطػمة لم أحجات الاقعة الصفل  لشاضس ا الذيب هاةؼ كاشف الغصاءل لالسق ولة الحديشية .6

 هد( مل بعس  ساعل المخاثم السؤل  ف.1434لغصاء سشة )شبعل ا مؤسدة كاشف ا
 ل  مش  بعج.أم مر جسع  اللع  تُ ل القج  سمدقوان الذيخ ىادي كاشف الغطاء .7
مػلعدا  هداةؼ كاشدف الغصداء كدان الذديب  لقدج لال الصوب مدغ شدعخ أبدم الصودبأ لحسدأالسحسود ما شعر  .8

 .شعخه بذعخ السلش مل الهحه السجسػ ة مسا املخب  مغ
 ل ةيػان شعخ الذيب د الحدوغ كاشف الغصاء.ما شعر الحدياالحدا  .9

ةيػان "ل الهم اسلج اكاب الذيب د الحدوغ كاشف الغصاء  مر مشتخب الحساسة ما الحساسة .11
  ألبم تسامل مخصػط.  "الحساسة

 هد(ل حقق  الجكلػ  ممول السذايخم.1366)ب  با ىادي كاشف الغطاء دقوان شعر الذيح دمحم اأا .11
 (42).هد(1397)ب  كاشف الغصاء مػسر بغ مختزرلمذيب  لة في الذكوكأاجوز  .12
ل جسع  الحقق  الأشخف (43)(هد1399ل سالم بغ   ج ال خ ع كاشف الغصاء )ب دقوان ال عفري  .13

ل المسا قال   ش  األسلاذ الصاهخ لم مقجمل :  مي  األسلاذان  مم جػاة الصاهخ الثاعخ حدغ جاسع
رخات  القجيسة أ ن يلخمر  غ أاسم ال أػ االسس  الذعخؼ )ماض لم االسس  االجلسا م الالدي

 .(44)م ا س مة سمدة مف ػمة مؤثخال(ال قج   لمح ماةت  مغ الحياالأق ل  مر ال ُ  لالسولة
 اادعًا: العروض: 

 المسا كل ػه لم العخالض:
لمذديب د الحددوغ كاشدف الغصداءل الهدم  سدالة لدم العدخالضل  الةوجيرة الكاييةة فةي العةروض والقاييةة .1

 هد(.2111ق ا المذخها الجكلػ  لس   سػل حدوغ لم مجمة جامعة كخبسء سشة )حق
  امدًا: البالغة:

 :المغ كل  ع لم البسرة
لمذدديب د  تددا  مقالةةة فةةي ال ةةداع فةةي الةةرد عمةةى اسةةالة "الدةةين الرةةشيع لرقةةاب مشكةةري عمةةا ال ةةداع" .1

صدداءل ُشب عددت بلحقوددق مجوددج هددد(ل تددفلين الذدديب د الحدددوغ كاشددف الغ1362الشجفددم اإلسددف امم )ب 
 هد(.1427هاةؼ زاة سشة )

هددد(ل 1411ل لمذدديب  مددم بددغ د  تددا كاشددف الغصدداء )ب حاشةةية عمةةى مخترةةر السعةةاني لمتفتةةازاني .2
 .(هد1348)سشة  مؤلف ا مخصػشة المحفػضة لم مؤسدة كاشف الغصاء العامة لخغ مش ا

 سادسًا: الخط العربي:
 الل ع لم هحا الفغ:
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 مدر   جسعد لسداحب الحردػن  كاشدف الغصداء ل لمذيب  مملسكاتب والكتادة والكتابنيج الرواب في ا .1
ل السدم ط الزدػء  يد   مدر مدا يجدخؼ مدغ تفدا سب ثقا يدة مردج ها مدداعغ ال لدب ثخ كلابة ل دخس لسالل لد إ

الالساللباب الذخردية الالخسدسية بسدا تشلجد  مدغ مذداط يلعمدق بال لداا الالقمدع الهالب ال لابدة الكيفيدة اللعامدل 
  (45)ا.مع 

لمذدديب د  تددا كاشددف الغصدداءل لقددجب هددحه الخسددالة لددم الدددشػاب  ل)مخصددػط( اسةةالة فةةي الخةةط العربةةي .2
  األموخال.

 الخطب:سادعًا: 
إن لعمساء هل كاشف الغصاء م اب الخصب السلفخقة هشا الهشاكل القج ذكخما  يسا س ق بفم ا لم هحه العجالة 

 مقلرخ  مر ما ُجسل كاللاال الهم: 
ل الهم الخصب اال تجالية اللم ألقاها الذيب د الحدوغ كاشف الغصاء  شج  ػةت  ابعالخطب ا  . 1

 مغ إيخانل القج جسع ا مػ ؼ كاشف الغصاء الُشب عت لم مصبعة الخا م لم الشجف األشخف.
 (46)ل الاللم ألقاها الذيب د الحدوغ كاشف الغصاء.الخطبة التااةخية في القدس. 2
 (47)لم مدجج ال ػلة.الذيب د الحدوغ كاشف الغصاء ألقاها  لراد طبة االتحاد واالقت. 3
 (48)التخجسل ا بالفا سية.ل لمذيب د الحدوغ كاشف الغصاء  طبة داكدتان. 4
 هد(ل الاللم ُتس شت لم كلاب  "ال مع الصوب".1411)ب  كاشف الغطاء  طب الذيخ عمي. 5
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  يطانالسبحث ال
 مساء ا سرة وساىا فيياأنذأىا ع السيادقا ا دبية التي

ال أ سدددال  لدددع يقلردددخ ةال   مسددداء األسدددخال  مدددر اللدددفلين لدددم العخبيدددةل بدددل أسدددجالا إلو دددا مدددجمات ع مدددغ مدددسل  دددج 
 أمذفالها أال ساهسػا لم تفسيد ال المغ هحه السياةيغ:

 أواًل: ال سعيات ا دبية:
لدر الجسعيداب الثقا يدة الف خ دة الهدم مدغ أال  (لجسعية الخابصة العمسية األةبية لدم الشجدفالمغ هحه الجسعياب )

لم العخاقل الاللم تخكت هثا ها البرسات ا  مر السدوخال الصػ مة الف خ ة الثقا يدة لدم جودل مدغ الدخالاة األالاعدل الدحيغ 
كامددت هثددا هع الجمومددة  سمدداب بددا زال  مددر ل ددخ األمددة التخاث ددال ل ددان ل ددا الفزددل لددم تعخ ددن أهددل العمددع الاألةا 

 ةا العخاقم بعامة.باألةا الشجفم بخاسةل الاأل
يقػل كان الذيب سالم الجعفخؼ لم مقجمة مؤسدو ا مسغ كامػا أال أسبحػا أ سم األةا الالف خ لم العخاقل 

لددم هددحا الجددػ الف ددخؼ السفعددع بصمددال  - يقرددج الددجكلػ    ددج الددخزاق محوددم الددجيغ -الكددان معدد  )حسوددج السصبعددم: 
لددددددم تحددددددج ؼ اللدمددددددت الاللقموددددددج الهسددددددا )محسددددددػة  م جددددددةالحخكددددددة الاللججيددددددج شددددددا خان ل سددددددا مفددددددذ الدددددددميقة المفددددددذ ال

ل الثسثة جيس شعخ ا  1979-1918م( ال)سالم الجعفخؼ 1969-1916الح ػبم ثالثدا  لدم مج سدة الذدعخ  م( الشال 
الشجفمل الهع مغ أ قر األسخ  العمسيَّدة  لدم الجامعدة الشجفيَّدة ال  دخػل الامدحالا يشذدخالن مبداةغ الحخكدة اللججيجيدة لدم 

ال شدجما حػسدخ الثسثدة السدج ب بػجدػه ع مشالدح المشدابخ الخصداا  لذعخ اللدم إيردال كمسدة  العردخاألةا أال لم ال
ددددػا )جسعيدددة الخابصدددة األةبيدددة العمسيدددة( سدددشة  -الالذدددعخ الشجفدددم كمددد  ل دددخ المصابدددة سياسدددية-الذدددعخؼ  اجلسعدددػا الأس 

الجداعددخؼ   ددج ال دخ عالهدم الف دخال اللددم شخحدت  مدر السمددظ  يردل األالل أثشداء ز ا تدد  لسجمدذ العسمدة  م( 1932)
ز مغ مالامة الخابصة لفهجػ 1933الأيجهسا بحساسة الأال د بإجازت ال البعج اللات   ام  م جاء ابش  السمظ رازؼ ليعد  

ل ددا ماللبددة ك وددخال المرددز ل ددا معػمددة ماليددة )م ددة ةيشددا  سددشػ ا( لػجددج الثسثددُة الحخ َّددة  لددم أن يخلعددػا أسددػات عل ثددع 
بددل كامددت لددان الذددعخ العخبددم الحددجيث لدم  ددخاق هم ددحل الكامددت  ل دخ الحددجهعأسدبحت الجسعيددة ليدددت لدددام ع السع

مجدخة  زدػ  ة الخابصددة تعشدم شدد اةال تسدشم ألةبدداءل ثدع املخ دػا لمجسعيددة   دج الػهدداا الردالم البعددجه املخ دػا  عيدددا 
 (49).-الخصوب ال  وخ الالذا خ ال  وخ-ججيجا ل ا هػ د  مم اليعقػبم 

 ثانيًا: الس الت ا دبية:
القدج اسد ست لدم تحدجيث  لان لمرحالة لم الشجدف ةال  ا سمدم ك ودخل لدم تخسديب الس دجأ الدجيشم الاالمدداممك

العقدددل التشسيدددة اللعمددديع التخقيدددة الثقالدددة العخبيدددة السدددقل العجيدددج مدددغ السػاهدددب الردددحفية الاالةبيدددة السلجميدددة لدددم  قدددم 
جلسددا مل مددغ قزددايا الششيددة االسددمػال كسددا   ددخب  مددر محددػ الاتددم  ددغ الددخأؼ العددام لددم الشجددفل المحيص ددا اال
 (50)القػمية الاسسمية ةلمت  مر  سق اللػاسل بوغ الشجف الالعالع الخا جم التفثوخها  ي .
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ةبيددة اللددم ض ددخب لددم الددػشغ العخبددم المش ددا تمددظ اللددم ض ددخب لددم ن الرددحف الالسجددسب األإال سالددغ القددػل 
 (51)زايا اللم كامت ت ع الذا   العخبم.وخ لم بمػ ال  أؼ  ام مػحج تجاه ال ثوخ مغ الق العخاق ساهست الر حج ك

 الل مرددف شدد خ ة ل ددا مسحددق لس سمددابل سدداحب : مجمددة اةبيددةل اجلسا يددةل ةيشيددةل مرددػ  م مةةة الغةةري  .1
ب )بذدديب العددخاقوغ( سددج  العددجة االالل مش ددا لددم شددعبان امليازهددا الذدديب   ددج الختددا كاشددف الغصدداء السمق دد

السددخض بردداح  ا الجعمدد  يمدددم الفددخاش حلددر  الدع   تػقفددت  ددغ الرددجال   شددجمال ال م1939هددل ايمددػل 1358
 (52)مقال(. 14الكان مروب  مغ السقاالب األةبية لو ا ) ل18/4/1968تػلم  حس  هللا لم يػم الخسيذ 

مجمة ةيشية اسدسمية ثقا يدة اسد ػ يةل لددان حدال جسعيدة الػحدجال االسدسمية لدم : لواء الوحدة اإلسالمية  .2
شدددػال  23لدددم   سدددج   دددجةها االالل لدددم بغدددجاةل كاشدددف الغصددداء  ا الذددديب   دددج الخسدددػلالشجدددفل سددداح 

المصبعدددة الغدددخؼ  لمصبعدددة ةا  الشذدددخ الاللددفلين بدددالحجع الدددػز خؼ  شبعددت لدددم ال مل 1949ا ه 8/  1368
 الدشة الثامية.لم الحجيثة 

 م.1951م الر سشة 1945: أسج ها الذيب سالم الجعفخؼ مغ سشة م مة أقالم الطمبة .3
لدم  هدد(1411الذديب  مدم كاشدف الغصداء )ب اإلمدام  دغ جامعدة  شد خ ا   ج الكامدت ترد :م ّمة ال امعة .4

 .الشجف األشخفل الُتعشر بالثقالة الجيشية لآلةاا الالعمػم الاالجلسا 
ل سخ ؼ.الأسد ا جعفخ ابغ الذيب د  تا كاشف الغصاء الترج  أس ػ يا  البذ :صحيفة الُدمَّا .5

(53) 
 ثالطًا: دوا الشذر والتألين:

شددخف مذدداشا  الاسددعا  لددم مجددال اللددفلين الالصبا ددة الالشذددخل الذلددظ بعددج أن ت يددفب الطددخالف شدد جب الشجددف األ
السشاسددبة مددغ م ددخال الكفدداءال الأيددجؼ  اممددة ال االس أمددػال التددد يسب لشيددة سدداهست لددم جمددب السصددابل إلددر الشجددف 

ثا  العمساء قجيسا ال لب اله القج زااللت تمظ السصابل  سم ا لم شبللج ع الحخكة الجاالبة لملفلين مغ ق ل  مساع ال 
 ل المش ا:الحجيثال الشبل السجسب الالجخاعج الالجال  اب

تفسدددت سددشة  لكامددت مددغ السصددابل الحجيثددة السسلددازال المددغ أمفددذ السصددابل لددم حوش ددا :داا الشذةةر والتةةألين .1
 سددددددددددددددددددداح  ا األسدددددددددددددددددددلاذ شددددددددددددددددددديب العدددددددددددددددددددخاقوغ   دددددددددددددددددددج الختدددددددددددددددددددا هل كاشدددددددددددددددددددف الغصددددددددددددددددددداءمل 1943

 ال مدر أثدخلزس   دغ العجيدج مدغ السؤلفداب الكيسدةل  "لغخؼ مجمة ا"ال اشت سشوغ شػ مة الكامت تصبل لو ا 
 مددددددددددددددددددددت السصبعددددددددددددددددددددة  ددددددددددددددددددددغ أ سال ددددددددددددددددددددا البيعددددددددددددددددددددتمددددددددددددددددددددخض سدددددددددددددددددددداح  ا التخكدددددددددددددددددددد  العسددددددددددددددددددددل تعص  

 (54)الامقختت هثا ها.
لمذدديب د  تددا كاشددف الغصدداء:  "الذددخ ن الختددم"المسددا قالدد  مددجيخها بسشاسددبة قيام ددا بصبددل تخجسددة 
سدددد ا شددديب العدددخاقوغ بفم دددا قدددج اللقدددت لمكيدددام بصبدددل )تغلدددبط ةا  الشذدددخ الاللدددفلين لدددم الشجدددف األشدددخف لسؤ 

"تخجسدددة الذدددخ ن الختدددم" لمعسمدددة ال  ودددخ سدددساحة األسدددلاذ الذددديب د  تدددا هل كاشدددف الغصددداء ال"أةا 
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سددجامم" كسددا إم ددا قددخ ب م اعيددا  الذددخال  بصبددل "ةيددػان الذددخ ن الختددم" ال"ةيددػان أبددم لددخاس الح لالذدد و م"
مذددخالحوغ شددخحا  كددامس ل المزدد ػشوغ كددحلظل السدديقل "ةيددػان الذددخ ن الختددم" بف بعددة أجددداء. الهددم ب ددحه 
السشاسبة تط خ اسلعجاةها لصبل ال لب األةبية الالعمسيةل  مر مفقل دا الخاسدةل  يسدا إذا كامدت هدحه ال لدب 

ه الخبدددػ ل مهللا مدددغ ال اء تلفدددق الالخصدددة اللدددم قدددخ ب اإلةا ال سدددمػك ا بذدددفن  لدددل السددددلػػ األةبدددم لدددم هدددح
 .(55)القرج(

: الهددػ مددغ األقدددام اللددم ألحق ددا الذدديب الددجكلػ   بدداس كاشددف الغصدداء إلددر جسمددة قدةةا الطباعةةة والشذةةر .6
إيسامدا  مشدد  بزدخال ال إض دا  تددخات هباعد  الدحؼ بقددم مخصػشدا  لحقدب  جيددجال أقددام مؤسددة كاشددف الغصداءل 

ا ل لزس   غ شبا ة الج اساب اللم تشااللت  مساء األسخالل القج السمت السؤل فداب اللدم ُشب عدت قمحقَّ المذخه 
 ( كلابا .148لم السؤسدة إلر يػمشا هحا )

  :إنذاء مكتباتاادعًا: 
دددكدددان إل حودددث اشدددل خب الشجدددف بساللبددداب  امدددة  لةبيدددةثدددخ ك ودددخ لدددم مسدددػ الحخكدددة األأة مذددداء الساللبددداب العام 

الل أالكامددت الساللبددة العمػ ددة  لهددع السجددسب الالددجال  ابأ بوش ددا  لا يرددج  لددم الددػشغ العخبددمحددجت مددأالماسددة تزددع 
مذ ت لدم الشجدف لدم القدخن الخابدل ال جدخؼل الاحردر جعفدخ الخمومدم لدم مػسدػ ة العلبداب السقجسدة أة ماللبة  ام  

ل (56).ابدل  ذدخ لم جدخالأكثخ مغ ثسثوغ ماللبة كان ل ا شدفن يدحكخ حلدر م ايدة القدخن الثالدث  ذدخ البجايدة القدخن الخ 
  المغ الساللباب العام ة اللم تزع السرش فاب األةبية الاللم أمذفها  مساء األسخال:

أسدد ا الذديب  مدم  ل إحجػ ماللبداب الشجدف األشدخف األسدخ ة العخ قدة: الذيخ عمي كاشف الغطاء مكتبة .1
مدددغ  ك ودددخ   عدددجة  بلساللبدددة ا ردددح ػقدددج ل ال د كساللبدددة ماسدددةهد(ددد1351ب ) سددداحب الحردددػن  كاشدددف الغصددداء

تداف أل ال حوش دا لدم مجيشدة الشجدف األشدخف العامدة ساللبدابسدبحت أك دخ الأالسخصػشاب الالسص ػ ابل ال 
كلبدا  كثودخالل البشدر جشاحدا  لدم مج سدل  العمسيدة  هدد(1373)ب  شف الغصاءكاحدوغ الإلو ا اللجه الذيب د 

ل  دددخػ لدددم اللدددا  بل الاألةامدددغ بوش دددا السدددجالماب ال ل (57)لمساللبدددةل القدددج  ب محلػ ات دددا بعذدددخال هالف كلددداا
  .ل الالسخصػشاب الس سة لو االالمغة
 هدد(1361ر الذيب هاةؼ )ب ماللبة تخسة املقمت إلالهم : كاشف الغطاء الذيخ ىاديمكتبة  .2

باإل ت مغ هباع ل القج زاة  مو ا بعس السخصػشابل الكثوخا  مغ السص ػ دابل ل دان جس ا دا  لم لدبل البعدج 
دددج  تدددااللاتددد  املقمدددت إلدددر اللدددجه الذددديب    هدددد( ثدددع إلدددر حفودددجه الذددديب  مدددم كاشدددف الغصددداء 1366)ب  محس 

دف سدداح  ا بفم دد : سجم ددجاب بدوغ مخصددػط المص ددػ الل التذددلسل  مددر هالف هدد(1411)ب  كددان )ل القددج اُلس 
ددو خ الالعخبيددة المددلغ المغددة ددل  الالد   م ددل  الالش  ح  الكامددت لدد  ماللبددة )ل (58)(أةيبددال شددا خا ل لغػ ددا ل بميدد  الللبددل لددم الس 

تعددج مددغ أمفددذ ماللبدداب الشجددف االشددخف الأكثخهددا قيسددةل اللو ددا  ددجة روددخ يدددوخ مددغ السخصػشدداب  ماسددة
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هددا الذدديب الددجكلػ   بدداس كاشددف الغصدداءل  (59)(.الالشددػاة  الالساللبددة الوددػم تددسغ أقدددام السؤسدددة اللددم يلػال 
ذدخ غ ألدفل مش دا التفلم أبػاب ا بذالل مشلطع السلكبال الباحثوغ ال ال اة العمعل القج بمغت كل  ا ما يشاهد الع

 كثوخ مغ مؤلفاب  مػم العخبية.
 :اس الدقشيةاالسد امدًا: 

ددد مشاهج ددا هددم مددػ  مددغ السددجا س   لددم مشاهج ددا  األمددخػ بجامددب العمددػم  الجيشيددة مددر السػتددػ اب اللددم تخك 
بعج قجالم الذيب الصػسم إلر الشجف )لم القخن الخامذ الهم تقابل السج سة السجميةل   ةلال مر  أس ا  مػم العخبي

ددا ل لفُ  إلددر  الخحالددةمذددفب لو ددا كثوددخ مددغ السددجا س الجيشيددةل القددج أشددا  ال جددخؼ( أسددبحت الشجددف مخكدددا   مسيددا  م س 
 للم أمذفها  مساء األسخال:المغ هحه السجا س االمجا س الشجف الجيشية لُدالشر الصسا أيزا ل  (61)لمجا س ا هحه
ل الكامت تعخف بد)مج سة السعلسج( أسد ا معلسج الجاللة  ب اس قمم مان حجالة الغطاءمداسة كاشف  .1

بشاها  مر تختو  ا الحالم الذيب م جؼ كاشف  قجال  ل( رخلة21(هدل التذسل  مر )1251سشة )
 لا ال حدشة بعج مخاب ا س الذيب د الحدوغ كاشف الغصاء  س خها ثع   (61)هد(ل1286الغصاء )ب 

لشد ت  لالأقام لو ا ممحقا لسالل ل  الذ وخال لالجعم ا مج سة  سسية ةيشية لالأسالش ا شمبة العمػم الجيشية
 .ل التقل لم محمة العسا ال السج سة إلي

محمددة السذددخاق مقابددل مق ددخال الدددوج م ددجؼ  الشجددف األشددخف لددم رألاللددا تقددلال : تان السيةةدقتانالسداسةة .2
جها الذدديب م ددجؼ أسددد ا الشددو  ل مجدداال ال لسج سددة )القددػام( لاعفددة الذدديب الصػسددمبحددخ العمددػم الشدديب الص

يدد  مددغ بمددجال )قددخه ةاغ( لددم إل سددمت أهددد بددفمػال كثوددخال 1284لددم  ددام هددد( 1289)ب  شددف الغصدداءاك
 لالسقج سة ءلم كخبس شاها الذيب مفد  لالثامية  كلب سصػ  البحث لو ا. أماأالوػم  أماالها  لهذ بيجان

ل ذكخهسدددا الذدديب د الحددددوغ كاشدددف الغصدداء لدددم "العبقدداب" مدلعختدددا  هثدددا  لدددان باسددس الهسددا معخالل
مقابة قةاالصة  ،شةف جة ا املدرسةالكبريةالواقعةة اله :مهًاالذيب م جؼ السذو جال قاعس : )

مدرسةهٌالواقعةة بةفب  :ومهًةا، الهج رٌيظوييمواملدارساليتل سهلان،الطوسي

 .(62)(يمواملدارساملعفوفةوي
 الترجسة: سادسًا: 

ل س ة أال الشَّق  السردج  إلدر  المغدةأسدمم ماللدػا )ال ددسر الدشز السردج ( مدغ  مزتحػ ل هم  سمية  :اللَّخ ج 
الما معشي  لم هحا  (63)لالالف خ الثقالةال  لمحزا المقل للعج اللخجسة  لمز ماللػا )الشز ال جف( لم المغة األمخػ 

ع أن يلردددف بالردددفاب السؤه مدددة ليالدددػن  سمددد  ذا قيسدددةل  يقددددػل البحدددث هدددػ اللخجسدددة إلدددر العخبيدددةل ال مدددر السلددددخج 
م مفدددذ اللخجسدددةل لدددم الزن  مسددد  لدددم مفدددذ الال بدددج لملخجسدددان مدددغ أن يالدددػن بيامددد  لددد): قيسدددة اللخجسدددةلدددم  الجددداحع

 .(64)(السشقػلة الالسشقػل إلو ال حلر يالػن لو سا سػاء الرايةالسعخلةل ال شبغم أن يالػن أ مع الشاس بالمغة 
القددج بددخ  بعددس  مسدداء األسددخال لددم هددحا السجددال كالذدديب د الحدددوغ كاشددف الغصدداء الالذدديب سددالم الجعفددخؼ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
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 الاألسلاذ  مم كاشف الغصاءل ل ان مغ أ سال ع:
بد  مدغ ل يب ال  داعملمذد "تذدخ م األلدسك "س لدم الشجدف بعدج كدان يدج   ل فةي الييةةة القداسةة كتاب .1  خ 

 كاشف الغصاء. د الحدوغ الفا سية الذيب
ألف دا بصمدب الددمصان ماسدخ الدجيغ  لتدفلين سدشيل السمدظ "ح ةة الدةعادة فةي ح ةة الذةيادة"اسالة  .2

ن يذخ  ل  التعية العالع الالسسالظ الاألمع لم سشة احجػ السلوغ اللم القعت أحوث اقلخ   مي   لشاه
ل تخجسدة الذديب د الحددوغ كاشدف لذد اةال الالسدف ا مدغ كلدب األجامدبلو ا حاةثدة الصدف مدل ذكدخ ا

 الغصاء.
 لالتسدام سدفخه إلدر سدبل سدشػاب هدد(437)الحجاز سدشة  مغ الشش  بمب إلر احمة ناصر  درو العموي  .3

الذدديب د الحدددوغ كاشددف الغصدداء تخجس ددا ل كسرددخ السددػ  ا اللمدددصوغ :مددخ  مددر  ػاسددع اإلسددسم
 . باملرا 

األسدلاذ  ب دا مدغ الفا سدية خ   ل الهدػ مدغ  الاة الذدعخ الفا سدم الردػلملنخعةي قدس حديااباعيات  .4
 سالم الجعفخؼ.

 م.2117ل تخجس ا شعخا  سالم الجعفخؼل الشبعت شبعة ججيجال لم بوخالب سشة اباعيات الخيام .5
هدددػ ال  كامددت تدعالدددج مدػتدػ دددا   كددان سدامدددشا   يدددػمحاك اللددم "تةشة ةيةةةو ا مةةةة وتةشةرةةةةو الةسمةةةة" اسةةالة .6

يداهددا بدعدشددػان  درددخؼ هدددػ إلدر الدعددخبدوددة مدػشحددا  إالجدعدفدددخؼ  تخجس ا سالم "لالدسدذخالشدة الالدسددلد ددجال"
 ."الالددجيدسدقدخاشدودة "االسل جاة

م ل دا   داض سدالم اباعيات دادا طاىر عرةان اليسداني   .7 ها القدج  تخجس ا شعخا  سدالم الجعفدخؼل أ دج 
 م.2112ل مصبعة الجيػانل بغجاةل 1ة  حيع العداالؼل طالجعفخؼل  اجع ا معس

مل الهم مدغ  الاعدل 1871لؤلةيب الفمشجؼ أل دذ كيفمل الاللم ُمذخب أالال  سشة  اوااة ا  وة الدبعة .8
تخجس ددا األسددلاذ  مددم ابددغ الذدديب   ددج الخسددػل كاشددف الغصدداءل الشبعل ددا مشذددػ اب  ألةا العددالسملا

 م.1983ة الزا ال الثقالة الاال سم العخاقية سش
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 طالث السبحث ال
 تردي عمساء آل كاشف الغطاء لمسحافعة عمى المغة العربية

لددع ياللددف   مسدداء هل كاشددف الغصدداء باللددفلين لددم  مددػم العخبيددة التفهوددل السيدداةيغ اللددم تخبددػ ب ددا التشددلعرل بددل 
خحداب اللدم ماشدجب ب دا كان ل ع سػالب  لمحفاظ  مو ا الالجلا   ش ال الض خ ذلظ جميا  لم مػقف ع مغ جسمدة السقل

لجشدددة الشطدددخ لدددم تيددددوخ قػا دددج الشحدددػ الالردددخف الالبسردددة السردددخ ةل ُيذددداشخالن بدددحلظ رودددخهع مدددغ  مسددداء الشجدددف 
الا إلبددجاء ه اع ددع ك الذدديب د جددػاة الجداعددخؼ الاألسددلاذ   ددج الددخزاق محددم الددجيغ الاألسددلاذ د األشددخف الددحيغ ترددج 

الذدديب د  تددا كاشددف الغصدداء لددم كلدداا  سددسم معشددػن مددغ السددمت هددحه االقلخاحدداب الددر ل لحددوغ سددالم شسدددة
سددج  أ هددد تزددس غ ة ػتدد  للقودديع تمددظ االقلخاحددابل1357/ جسدداةػ األالل/ 28بلددا  ب  (65)الزا ال السعددا ف العخاقيددة

ا هددل الجسعددت بعدج ذلدظ لدم كلددا1357ذدخب تبا دا لدم سددحيفة العدخاق مشدح الذديب جسمدة  ةالة  مدر االقلخاحدداب مُ 
سدحيفة العدخاق  ا دػ اآلمدخ سدج    ةالةا  مذدخت لالذديب  مدم كاشدف الغصداء أما ل "حاب السرخ ةمقج االقلخا" مسس  

 ." لزس   غ ال لاا الدابقمطخاب التفمسب"هد الجسعت لم كلاا 1357بلا  ب 
دددخة ه اء لغػ ددة يبدجأ الذدديب د  تددا كاشددف الغصدداء مقددجه بالثشدداء  مددر ج ددػة المجشددة السددحكػ ال المددغ ثددع سددا  

 مػ  مش ا: أجال تلمخز لم  
ن املسف الم جداب إل لللساسظ االقصا  العخبية  ية لم كالة االقصا  العخبية. الجػا اسل رال المغة العام  1

  (66)  ا.س ب لم تف   
بعودجال  دغ الػحذدية لدم شدلر امدػا  السددسياب السددلخجمة  ل قيقدة لفاضدا  أالعخبية  شلخب السعاجعُ ن ت  أ. يجب 2

  (67)لم الحياال الوػمية.
  (68)ما يفتم:  لمغة العخبية لم  أيسباا تعف الصالب لم اأهع أ  إن  مغ. 3

 . الروخها العمػم كالفود اء الال شجسة اللم يججها لم باقمهسية األتمظ غة العخبية صالب ال يجج لم  ال ن  إاالال: 
 .ثاميا: تعف السش ج لم تج  ذ قػا ج المغة العخبية القم ة اللص وق

 مقر لو ا مصب المحاتخاب لم المغة العخبية الفرحر.ة تُ تفسيذ مػاة   ام   .4

الدحؼ التدع  ابدخاليع مردصفر بعدج  "الشحدػ الػاتدم"لغداء كلداا إلر إة ػ أثخ البال  الحؼ األ هساالقج كان لشقج
ذ ال خممدم ما امددلالو ال ال عمدل األإقخ ب تمظ السقلخحابل الل غ لع تط خ تمظ الشقػة لم كلابات ع اللع يذوخالا أُ ن أ

 (69)هسية ل ل مغ كان روخ مرخؼ م سا كان الم سا بم .أ القػم ال يعوخالن  بفن   :ذلظ

 .سلذالل  مو ال اللملػسعة مػاشغ أمخالسشذوخ هشا إلر مجسل الشقاط اللم ا
خ الشحػ  مر السعمسوغ الالسلعمسوغ مشذؤه األسباا الثسثة اللالية:تخػ المجشة  أواًل: الشحو:  إن  ما يعد 
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 ر أن يفلختػا ال عممػا ال دخلػا لم االللخاض الاللعمول. لمدفة حسمت القجماء  م .1
 إسخاف لم القػا ج مذف  ش  إسخاف لم االسصسحاب. .2
  ق العمسم با ج بوغ الشحػ البوغ األةا. إمعان لم اللعس   .3

بجػ الذيب د  تا كاشف الغصاء ا لخات   مر كل الاحجال مش غل لفما الشقصة األاللر لس يجج الذديب أالقج 
مدفة لم ال لب الج اسيةل بل هػ ت ػ ل مغ المجشة ال خ سةل الحلر اإلسخاف الاالللخاض لدم اللعمودل لدع يالدغ أثخا  لمف

مغ قجماء الشحػ وغ كالخمول بغ أحسج السدو ػ   الأبدػ  مدم الفا سدم الأبدػ القاسدع الدجداجل ال مسدا مذدف مدغ بعدجهع لس دا 
 مذف الخسف بوغ ال ػلووغ الالبرخ وغ.

ج مث مت ل ا المجشة لم اللعس ق لم معشر الحخف السيغ ل القج أبجػ الذديب اسدلغخاب  مدغ الأما الشقصة الثامية لق
هسا مددغ أسددباا العدددخل الأن المجشددة لجددفب لحددحل ا ال لغاع ددا ال هسال ددا شمبددا  لمليدددوخل ذلددظ أم ددا م سمددة المححاللددة   ددج 

بيدةل اللدع ُتفدخض  مدر الصالدب لدم لذدل ة اسدة العخ  ممغاال ق ل ذلظ لم كلب الج اسة المشاهج ال الال ُيطغ أم ا سد با  
بدجاء الحقداعقل التحداالل أن تقدػم إل حا ت ػ ل ال يحددغ مدغ المجشدة ال خ سدةل اللدم تعدامم كم يقل لم ُ دخ مش ال )

 (71).بسذخال  يخجم العخبية الأبشاءها كالة(
يخمددز الأمدا الشقصدة الثالثدة لالذديب الالمجشدة  مدر شخلدم مكدديسل لالمجشدة تدخاه مدغ  ودػا الشحدػ اللدم البدج أن 

 مش ال الالذيب يػجب  لم ال لب الج اسيةل لإذا ما ممت مش  القل الصالب مغ أجم  لم ا تباك  طيع.
سم ل  المجشة لم تيدوخ القػا ج الشحػ ة للد ول ة اسل ا إال ت ثودخ ما الذيب  مم كاشف الغصاء لمع يخ مسا أ

 اسصس ل الز اةال ت مف ال شاءل حوث أم  يخجع ا إلر أمػ  ثسثة:
 بعس السصالب الشحػ ة.ححف  .1
 املرا هع ألبػاا الشحػ. .2
 إهسال أ خاا بعس األسالوب العخبية. .3

 .ال لعخض الذيب ل ل هحه األمػ  ُم وشا  الفاعجال اللم يجشو ا الصالب مغ ة اسل ا
الهشا الذيب د  تا ال يػالق  جالل المجشدة  دغ تعمديع الردخف مدغ حودث هدػ  مدعل باة اع دا أمد   الررف:ثانيًا: 
الذلظ ألهسية   أحخػ بالحيغ يفخرػن للعسق المغة العخبية الاللخرز لو ان ة اسل  السدلقراال أال  لالمغة أشب  بفق 

 الرخف اللاعجت ل الالمجشة مفد ا تعلخف بحلظ تسشا .
مدا ةامدت لد  لاعدجال لدم إتقدان المغدة العخبيدة  لفما كػم  بفق  المغة أشب  ل دحه ال تقزدم بسحدػه الاالسدلغشاء  شد ل

ن بسددا هددػ لددخ  مددغ لقدد  المغددةل الليدددع بددحلظ الال ت سشددا األسددساءل مددا ةمشددا مدددعر ال اء الفاعددجالل الهددػ  المعخلل ددال اللوددجال 
يخػ أن أهسية  مع الرخف ال تشقز  غ أهسية  مع الشحػل ال بسا ت ػن الحاجة إلي  أشجل )لعمع الشحػ يعلرع ب  

غ الخصف لم كدل أحدخف ال مسدةل المدغ لدع  غ الخصف لم الحخف األموخ مغ ال مسة العخبيةل الالرخف يحلخز ب   
 لالالبددج لمس لددجغ  يدد  لسدداا لددم ج ددة إ خاب دداأن  يالددغ لدد  حددع لددم هددحا العمددع لددع يالددج يشصددق بالمسددة  مددر الج  ددال ال 
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ن يددددؤمخ ة سدددد  إلددددر محمدددد  لددددم معاهددددجه أليدددد  تخددددز مددددغ يددددخالم اللفقدددد  لددددم المغددددةل الال يجددددػز إالليدددددت الحاجددددة 
 (71)السلخررة لمغة اللق  ا التا  خ ا(.

الذيب  مم لس يخػ  يسا قخ ت  المجشة لم تيدوخ الرخف مغ االقلرا   مر بعس أبػاب  الححف أبػاا  أما
ن ل ددا لػاعددج ال إسدد  إلو ددال بددل  مددر العالددذ مددغ ذلددظل أمددخ بلعمددوم ع أن ذلددظ ال يحلدداج إلو ددا الس لددجغ الال يرددل ل 

لدحؼ ةمدل  مدر ألفداظ المغدة العخبيدةل يخجدل إذا  قمت أن الفدداة ا يدل السقام لحكخهال ال خةف قاعس: )اللدت مجازلا  
أال  لمدغ تغوودخ هو دة ال مسدةل أال ت دجيل حخالل دال أال حدحل ا فأكثدخه يشذد ن  أأكثخه إلر إهسدال القػا دج الردخ يةل حودث 

 (72).ةالن مخا اال لمقػا ج الرخ ية( لالد اةال  مو ا
دة أن العدخا قدج اسدلغشت ال يخػ الذيب د  تدا مددػ را  لسدا شم لد  المجشدة مدغ  البالغة:ثالطًا:  إلغداء البسردة بحج 

لسددا كدل مددا يجدػز  مددر  ش دا  ردخا  شددػ س ل أال أن األجامدب  ددجلػا  ش دال ذلددظ أن  ل دل لغدة مدايددا المرػسديابل 
الال يسالددغ الكيدداس مددل مددغ ت ػمددت ل ددع الفردداحة بددالغخ دال الم ددخالا ببسرلدد  بسشحددة ل بعزدد ا يجددػز  مددر الددبعس اآلمددخ

 ا  مع البسرة ال خلػا ةقاعق ال يان العخبم المداياه. إل يةل أال مل الحيغ ة سػ 
ال ذددخ ز الذدديب هشددا الفددا ق بددوغ أرددخاض البسرددة بددوغ القددجماء الالسحددجثوغل لقددج ألددف القددجماء كلددب البسرددة 
التبدددصػا لددم مددداعم ال البددالغػا لددم اللعسددق الاللددجقوق لددم مباحث ددال الرختدد ع معخلددة ال ددسم ال ميدد ل الاالشددس   مددر 

إلدر الغدخض األسدسر  الامل ػا لم أرخاتد ا لبشعت البسرة ة الأسخا ها  ي  الالسدايا اللم سوخت  ملرفا  ةقاعق البسر
 جدداز لددم كلدداا هللا السدددلمدم ال ثبدداب الش ددػالل أمددا رددخض المجشددة المددغ سددبق ا مددغ السلددفمخ غ مددغ الهددػ إثبدداب اإل

ذا مم ددداب  مدددر إيدددخاة ال دددسم ال ميددد   لة الس البسردددة ل دددػ البسردددة العسميدددةل أؼ أمشدددا مدددج س البسردددة لش دددػن بمغددداء
 الال يان الفريم.

ض البسا أن ل ل مغ السش اجوغ رخض ال يرم اسل جال  باآلمخل يػجب الذيب السحالطة  ددمر حدرػل الغخ 
اا الالخصبدداء ال بسددا لدددم الجسددل مددا بددوغ السش دداجوغ إليجدداة شبقددة  اليددة مددغ ال ل دد لاألاللل بددل البددج مددغ اال لشدداء بدد 

ػ يعلقددج أن شخ قددة السلددفمخ غل الالدددوخ  مو ددا ألدددم لحياتشددا األةبيددةل سددػاء أكددان ذلددظ  مددر ش ددق مددا الالسشذدد وغل الهدد
 (73)م جل  المجشةل أم  مر ش ق مش اج همخ.

 أما الذيب  مم لقج قابل المجشة بحكخ لاعجتوغ لعمع البسرة هسا:
 غة المداياها. مر ةقاعق الم الاالشس معخلة معامم اللخاكوب العخبية الأسخا ها ا ولى: 

 عخض حدغ تديغ  الشفذ ال ق م  الصبل.القج ال  مر تفةية ال سمل السػر  برػ ال مق ػلة الم  الطانية: 
 دددغ  الب حه الفاعجتوغ ُيعخف الج  الحاجة لمبسرةل التخال ال االشس   مو دال  بداألاللر مش سدا تػجدب االحدددلخاز

لدم  فػا دج الشحػ دة الالردخ ية مدغ الدلحفع ب دا  دغ الخصدالخصف لم تفةية السعشر السقرػةل لم ا مغ األهسية ما لمق
ن يف ددع مددخاةه أالالثاميددة مش سددا ب ددا حيدداال المغددة العخبيددة الجسال ددال المع ددا يدددلصيل السددل مع  لمقددام ال يددان الاإللرددا 

بريغة  خبية س مة السثالل ال يسج دا الصبدل الال يش دػ  ش دا الددسلل اللػالهدا ل دان ال دسم بخشامد  اال جسدم أشدب ل 
  (74)سجسجة الدػقم ألرق.الب
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 م  ل أ ر وتوصيات:
سددخ   الذدديب د  تددا كاشددف الغصدداء تعقوبددا   مددر مقلخحدداب المجشددة قدداعس : )هددحه األبددػاا اللددم  أب المجشددة 
ة سددد ال تحكيقدددا  لسدددا أ  دددج مدددغ الليددددوخل الشدددظ أمدددا ال مػالدددق  مو دددا ب دددحا السػتدددل لمسحددداذيخ اللدددم الحطشاهدددا لدددم 

 .(75)اب اللم سشػ ةها(مقلخحات ال اللسسلج اك
اللم الػقت ذات  ال يعجم ع الفزل لسا أ شجب إلي  مغ السباةغ األساسية اللم التعت  مر ش ق مش اج دال 
ال أب أن ت ػن الج اسة  مر مشػال ال الليذ لم ال ثوخ مسا  أت  الاقلخحل  مجال لمذظ أال الصعغل لميذ االمدلسف 

الصخق السؤةية لحلظل الما هػ األجددجػل اللدديسا ذكدددخه مدغ السحداذيخل   يسا بوش ع البوش  لم السباةغ الاألسذل بل لم
مذخ رددددا  السذدددداكل اللددددم تعددددامم مش ددددا الهددددم: )لددددداة شددددخق اللعمدددديعل الكثددددخال الخمددددط الاللذددددػ رل الالبددددج مددددغ حددددحف 

ق السساحالاب المفطيةل الالسشاز اب القمومة الججالػ الما يقاسر لدم سد ول تعمس دا مدغ األتعداال المدا يدشجع مدغ السذدا
 . (76)مغ روخ ججالػ(

ال عمغ الذيب كاشف الغصاء اسلعجاةه لػتل مش اجا  لج اسة  مػم العخبية  يسا إذا ت ش ت الػزا ال العخاقية مصػال 
مذدداب ة لسددا ذه ددت إليدد  مطوخت ددا السرددخ ةل قدداعس : )اللددػ  سددجب الددػزا ال العخاقيددة الجمومددةل لسددا  سددجب اليدد  الددػزا ال 

  تمظ لم قخا هدال لل مفشدا التدل مش اجدا لج اسدة  مدػم المغدة العخبيدة  مدر اسداس السرخ ةل القامت هحه بسا قامت ب
  .(77)ما اسلرػبشاه مغ مقلخحاب المجشةل الما الحطشاه  مو ال الما  شجما مغ مقلخحاب لع محكخها هشا(
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  اتسة
الذلدظ بعدج  هل كاشدف الغصداء لدم  مدػم العخبيدةللقج ممدز البحدث الخامدم إلدر بيدان الدجال  الدحؼ أاللدػه  مسداء 

القخاءال ما كل ػا الُكل دب  دش ع لدم ال  مػرخالدابل ض دخ جميدا  أن  ترف م  لػف الساللباب الالبحث لم مداعغ السؤلفاب
المغدة العخبيددة أمددحب شدصخا  ك وددخا  مددغ اهلسدام عل الل ددا مرددوب  الالدخ لددم مؤلفددات عل لفدم الػقددت الددحؼ ُ دج  ل ددع م دداب 

العجيدج مدغ ال ( مؤلفدا  لدم  مدػم العخبيدةل 65) هحا البحدثأحرر  لسبالبحػت الالسقاالب األةبية السشذػ ال لم السج
دددجب حخسددد ع  مدددر أن  مدددغ السالامدددة الالسحالطدددة ال  صددداء  ال ددد ت دددػن المغدددة العخبيدددةالسذدددا  ل األةبيدددةل المػاقدددف جد 

ا الم ح ما يذػب ا مغ ل جاب الألفداظ مد لالشروب ال الم مغ اللج  ذل التػلوخ الد ل الملذا ها المجااللل ا التفسوم ا
 يلشاسب الكػم ا لغة ال لاا الُسشدل  مر  سػلشا ال خ عل الاللم ُمل ست ب  شخاعل  ا العالسوغ.

تد  هدحه السجيشدة  ز الدجال  الدحؼ أة  سدةلط خ ب ع البفمثال ع مغ  مساء الشجدف األشدخف مدا ُي دخ  الهدحه األسدخال  السقج 
 ال ثخاع ال أسػال الاملجاةا. لم الحفاظ  مر المغة العخبية ال خ سة

ال مر هلد  الصو دوغ  د مغ مصق بالزاة  سػلشا ال خ ع ألرمسج ر  ا العالسوغل الالرسال الالدسم  مر الالح
 الصاهخ غ السعرػموغ.
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