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 مقدمت:

لى آله وؤصحابه ومً جبّهم بةخعان بلى ًىم الذًً.  الحمذ هلل سب الّاإلاحن، والفالة والعالم ِلى ؤؼشف الخلم ِو

اللفاثذ التي وان لها وبّذ، جداٌو هزه الذساظت الىؽف ًِ ٌاهشة الخىشاس في دًىان الؽاِش مدمذ الشاوي ِمش، وجدبْ 

ٍّذ بًلاعٍي وحشط مىظُلي، وؤظهمذ في سفذ البيُت ؤلاًلاُِت بؽيل ِام في جدلُم بّن ألازش الىاضح في اهدعاب بُُ

 ؤغشالها الذاللُت، التي خاٌو الؽاِش الخّبحر ِنها وبًفالها للمخللي.

وجىشاس اللفَ، وجىشاس الّباسة... مْ الترهحز  جخمشل بخىشاس الفىث، ةهما خاولذ الذساظت الخّشف ِلى ؤهماه هزه الٍاهُش

ت ووٌُفتها ؤلاًلاُِت، ومذي كذستها في اهدؽاف هفعُت الؽاِش، وما جشهخه  ِلى دوس هزه ألاهماه في بىاء الجملت الؽٍّش

 مً ؤزش الاهفّاٌ في هفغ العامْ واإلاخللي بؽيل فني ممحز.

ظُّالج اإلالاٌ الىلاه آلاجُت:ُو ،هزا  

 ِف بالؽا  شالخٍّش

 بيُت الخىشاس مً خُث الفىث وؤلافشاد والتراهُب في الذًىان 

 بيُت جىشاس ؤظالُب الؽاِش 

 ُاإلاشاحْ والهىامؾ
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 الخعريف بالشاعر:

ش ألداء وعً هى ؤبى ِبذ الشخمً مدمذ الشاوي بً الؽُخ ِمش بً مىس ى بً خعً بً ِبذ هللا الىىىي. وكذ رهشث اإلاشاحْ ؤن والذه الؽُخ ِمش بً مىس ى ظاف

ىم بلى ؤسك اإلاملىت م مش بخشو1953في ؤواثل الخمعِىاث  -حذ ؤمحر هىى الحالي-الّمشة والحج بّبان خىم الاظخذماس، وكُل في ِهذ ؤمحر هىى مدمذ ظىىس ي 

 ونهاًسا، جىفي ظىت 
ً
م البر. ووان والذه ِىىفا للفلشاء واإلاعاهحن واإلادخاححن ًإولىن مً مإدبخه لُال م بمجزلت في لاخُت ِسٍِجَحْر ِلُُمى 2001الّشبُت العّىدًت ًِ وٍش

RIJIYAR LEMO .(1)بمذًىت هىى   

، وؤهجبذ حعّت ؤوالد كبل وفاتها، وؤهبرهم ؤبىبىش وآخش ما (2)ِمش بً مىس ى وهى الشابْ مً جشجِب ؤوالدهاوؤما والذجه فهي ؤم ؤبي بىش ِاجؽت بيذ ؤبي بىش صوحت 

.(3)م بمذًىت هىى1986ؤهجبخه هى مدمذ الخامغ، وجىفُذ سخمها هللا في مىخفف زماهِىاث ِام   

 

 مىلده ونشأجه:

حن.م بحي الغشاب باإلاملىت 1970وان مدمذ الشاوي ِمش مً مىالُذ ِام  ً هىٍى الّشبُت العّىدًت مً ؤبٍى  

لُت وبحن ؤحهضة ألامً الحيىمُت ِام  م، ولم ًخجاوص الخاظّت مً ِمشه، وؽإ 1978غادس ؤظشة مدمذ الشاوي ِمش ؤسك اإلاملىت بزش فخىت خفلذ بحن الجالُت ؤلافٍش

ا. ُش في والًت هىى، بّذ مغادستهم ألاسك اإلالذظت بلى هُجحًر  وجِش

 

 الحياة العلميت:

ساظخه في الذهالحز بّذ ان ؤبىه سحال مدبا للّلم والظُما الّلىم الذًيُت لزلً ؤدخله الىّخاب مبىشا، وكشؤ اللشآن ولم ًخجاوص زمان ظىحن مً الّمش، زم واـل دو

ا.  ِىدتهم بلى هُجحًر
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لم ًٌض ًجمْ بحن الشلافخحن؛ الّشبُت الففحى والغشبُت الحذًشت، ُو (4)وفُما بّذ سّجله والذه في اإلاذاسط الىٍامُت اإلاذهُت بر وان في ؤٌو ؤمشه معِئا للًٍ فيها

م، فلم ًلبغ ًىاـل بلشاءجه في الىخ ىه مً فهم اللشآن الىٍش
ّ
لىم الذًً، مما مى ب الذًيُت، منها: هخاب ومْ رلً همخه لم جٌض جذفّه بلى مّشفت اللغت الّشبُت ِو

يُاث وغحرها.ألاخمشي في الفله، وألاسبّحن الىىوٍت في الحذًث وبّ حري والّؽٍش ت والبردة للبـى ن هخب اإلاذاثذ الىبٍى  

ت الىٍامُت )الذسوط ؤلاظالمُت الّالُت( بؽاهىش ي  ت الىبري بغىالي Shahuciزم الخدم باإلاذسظت الشاهٍى ت الفغشي زم الشاهٍى ، وخفل فيها ِلى الؽهادة الشاهٍى

A.T.C, Gwale ت. وؤما دساظخه  ت ودسط في ولُت 1989الّلُا واهذ بذاًتها في العىت ، وخفل ِلى الؽهادة الشاهٍى م بر الخدم بالجامّت ؤلاظالمُت باإلاذًىت الىبٍى

هـ بؽهادة 1420هـ بخلذًش ممخاص، زم وفله بالخداق بالذساظاث الّلُا كعم ِلىم الحذًث ختى جخشج فُه 1414/1415الحذًث إلاّذة ؤسبْ ظىحن وجخشج ِام 

ا" بّذ ؤن مىث  21/3/1426ل دساظخه في اللعم راجه وجخشج ظىت اإلااحعخحر في الحذًث، هما واـ لىمه زم ِاد بلى بالده "هُجحًر بؽهادة الذهخىساه في الحذًث ِو

 فيها ظخت ِؽش ِاما مخخالُت. وفي الجذٌو الخالي كاثمت للمذاسط التي خمشها الؽاِش وظىت الالخداق والخخشج.

 

 علماؤه:

اَوا 
َ
َدو

َ
ADAKAWAدسط مدمذ الشاوي ِلى ؤًذي ِذًذ مً الّلماء، وؤّوٌ ؼُخ له في الّلىم ؤلاظالمُت هى الؽُخ خمضة ؤ وال ًيعاه الؽاِش بر هى الزي فخذ ؤمامه  

م بلى الذساظت الىٍامُت وؤدخله الابخذاثُت، كشؤ ِلُه الؽاِش هخاب ألاخمشي وألاسبّحن الىىوٍت وؼِئا مً كفاثذ ا حري، وغحرها.الىٍش إلاذًذ الىبىي والبردة للبـى  

ت:  ومً اإلاؽاًخ الزًً ؤخز ِنهم وؼشب مً ًىابُّهم في اإلاشخلت الشاهٍى

 ألاظخار بؽحر خعً، في ألادب الّشبي والترحمت. -

 الؽُخ مدبىب ِبذ اللادس الفىمالي في البالغت والترحمت. -

 الؽُخ الشاوي بهى سخمه هللا في الىدى والفشف. -

ً واد ؤن ًيىن خفشهم ـّبا، لىً مً ؤبشصهم: وؤما ِلمائه في اإلاشخلت الجامُّت والذساظاث الّلُا فلذ اظخفاد الؽاِش مً ِذد هبحر مً اإلادالٍش  

خ 1427الذهخىس مدمذ بً مىش الضهشاوي )ث  - ، ومىذ دسحت ممخاص مْ مشجبت 21/3/1426هـ(  سخمه هللا، وهى اإلاؽشف لشظالخه للذهخىساه، وهىكؽذ بخاٍس

 ف ألاولى.الؽُش

ض بً مدمذ ِبذ اللىُف )ث  -  هـ( سخمه هللا، هى الزي ؤؼشف ِلى سظالخه للماحعخحر واظخفاد مىه بل جإزش به.1422الؽُخ الذهخىس ِبذ الٍّض

 الؽُخ الذهخىس ِلي بً ِبذ الشخمً الحزًفي بمام وخىُب اإلاسجذ الىبىي. -

 الؽُخ الذهخىس خافَ بً مدمذ الحىمي. -

 مذ بىش ِابذ.الؽُخ الذهخىس ِبذ الف -

 الؽُخ الذهخىس ببشاهُم بً مدمذ هىس ظُف. -

 الؽُخ الذهخىس ِبذ هللا الّبتي. -

 الؽُخ الذهخىس ؤهِغ واهش ألاهذهىس ي. -

 الؽُخ الذهخىس ِبذ هللا ِمش الؽىلُىي. -

 وغحر هاالء ممً دسط ِليهم بالجامّت ؤلاظالمُت في مخخلف الخخففاث والفىىن.

 

والتركيب الخكرار من حيث الصىث وإلافراد  

فها ٌاهشة مىظُلُت وظمت مً ظماث الؽّش ألاظاظُت إلاا جدمله مً واكاث حّبحًر ّذ فةن جلىُت الخىشاس خٍُذ باهخمام الىلاد كذًما وخذًشا بـى ت وبًلاُِت، َو

واضحا في بيُت ؤلاًلاُ لللفُذة. ِىفشا مهما مً ِىاـش ؤلاًلاُ الذاخلي الزي ٌّخمذ ِلُه الؽاِش في جلىن بًلاِه، وصٍادة وغمه. بدُث ٌؽيل جإزحرا  

ت وبما ًيسجم مْ بًلاِه الذاخلي، فمىه ما هى بعُي ال ًخّذي بلى لفٍت مُّ ىت، ومىه ما هى حاء الخىشاس في ؼّش الؽُخ مدمذ الشاوي ِمش ِلى ؤؼياٌ مخىِى

 مشهب ِلى وفم ؤؼياله آلاجُت:

 

 الخكرار الصىحي/الحرفي:

ت مً وظاثل التي جشحر ؤلاًلاُ الذاخلي بىاظىت جشدًذ خشف بُّىه في الؽىش ؤو البِذ ؤو مضاوحت حّذ ٌاهشة الخىشاس الفىحي لبّن   الحشوف في اللفُذة الؽٍّش

ُفت الخىغُم بلافت بلى اإلاّنى. ْ الحشوف لُادي ٌو  خشفحن ؤو ؤهثر، وجىشاس رلً ٌّىغ الحالت الؽّىسٍت للمبذُ وكذسجه ِلى جىَى

ف الؽاِش في دًىاهه الخ ىشاس الفىحي ورلً بغُت اظخدفاٌ  هُى مً الخجاوغ اإلاىظُلي وجىفحر الىغم.وكذ ٌو  

 ومما ًمشله اإلالاٌ جىشاس ـىث الالم والشاء في المُخه التي ؤللاها بّىىان "دمّت فشاق":
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 مارا ؤكٌى وما جفُذ ملالتي

ُؤِفا ُسظىمي الذهُش ؤم كذ صاسويُ  

ُولئن ؤكل فإها اإلالٌى اللاثل  

 ًداٌو 
ٌ

ىاللوُف ُغّشحي ٍو  

 

بقىله: واسخمر الشاعر   

ُوألهذ سحبان الضمان لباول : بهً باكل  ُفةرا ـذكذ ًلٌى  

ذ فإهذ ؤهذ العافل وألهذ مً هىذ الىجىم مفاخشا ُْ ُفةرا اجل  

ا( ِىذ خلف مدمذ ُؤهذ )الثًر  فإهذ )هجٌم آفل( 
َ

ُ(5)ولئن ؤوّذ  

ف الؽاِش جىشاس الفىث فُما ظبم مً البِخحن  ُفه لفىث الالم زمان مشة، وخشف الشاء ؤسبْ مشة، هما للذ ٌو ألاولحن بؽيل مىشف خُث جٍهش رلً في جٌى

اثُت.ًالخَ ـىث الياف خمغ مشة، وكذ ؤظهم هزا الاسجباه في بخذار بًلاِاث مىظُلُت مخىاغمت ميسجمت بؽيل مخّاكب مخىاٌ ٌّمل ِلى خلم وخذة بى  

ؤحىد جىشاسه لفىث الىىن ظبّت ِؽش مشة، والالم في خمعت ِؽش مشة، بِىما الخاء في ؤسبّت ِؽش.وفي بلُت ألابُاث ألاسبْ ًدبحن حلُا مً   

فه في كفاثذ مخّذدة خُىا، وفي ألابُاث خُىا آخش خعب ملخض ى الحا ٌ والٍشوف.بن الذاسط في دًىان الؽاِش مدمذ ًجذه خافال بخىشاس الفىث، وكذ اظخٌى  

 

  الخكرار اللفظي / الكلمت:

ُفها في ظُجىشاس  يىن ملفىدا ِلُه ألظباب فىُت فةرا وافم الؽاِش في اخخُاس اليلماث وجٌى اق الىق لّله اليلمت مٍهش مً مٍاهش ِالُت ِلى بغىاء ؤلاًلاُ، ٍو

مىً اِخباس الّىا ذ ؤن ًاهذ خلُلت ما، وببشاصها ؤهثر مً ظىاها، والتي مً ؼإنها ؤن ًدذر لىها مً ؤلىان ؤلاًلاُ الفىحي، ٍو ُاغتها وحماٌ ًٍش ًت باللفَ ـو

ىلعم الخىشاُس اللفٍي بلى زالزت ؤهىاُ: جإلُفها وهٍمها ملُاظا فىُا هلذًا إلاّشفت ؤحىد الؽّش. والحم ؤن ألالفاً اإلاىشسة جدىُى في مىاوً مخخلفت في الذًىان، ٍو  

 

جكرار ألاسماء:  -1  

ل:كذ ًيىن الخىشاس للّلم الزي ًذٌ ِلى ألاشخاؿ ؤو ألاماهً ؤو اإلاذ ن ؤو غحر رلً مً اإلاعمُاث، ومشاٌ رلً في دًىان ؼاِشها كىله مً بدش الىٍى  

 

ُظالم إلاً ـلى ولبى بحجت ُُظالم إلظماُِل في خحر ًىمه   

ُظالم ِلُىم ـادٌس مً ؤخّبٍتُ ُ(17)ظالم إلظماُِل في خحر ًىمه   

 وقىله في مجزوء الرمل:

ا اخملي الفتى مدّمْذُ
ً
 آه ًا هجمت غىز

ا لفًتى ران مدمْذًُا بلهي هً 
ً
(18)مغُش  

 هشس الؽاِش لفَ "بظماُِل" مشجحن و"ظالم" ؤسبْ مشاث وكذ ًيىن الخىشاس للخىهُذ خُىا والخلزر باإلاىشس خُىا آخش.

ل خُث هُش ت جىشاسه لألظماء التي جذٌ ِلى ألاشخاؿ مً بدش الىٍى س لفَ اللاض ي ومً جىشاساث الؽاِش راث دالالث مُّىت خعب خاله الىفس ي لخجشبخه الؽٍّش

 وما اؼخم مىه:

ُؤًا ؤيها اللاض ي كمائن داثما ُكماء ٌِّؾ اإلاشُء في ٌّل ظلمه   

ٌٌُ ُكمائن في )ؤهل الخخلف( ِاد ُ(6)كماء فلُه ٌّشفً خم ِلمه   

ا واضحا. ا مً اإلاىظُلى الذاخلُت كٍى  وكذ ظعى الؽاِش في جىشاسه ليلمت اللاض ي وما اؼخم مىه خمغ مشاث مما ؤخذر هِى

 

  جكرار ألافعال:

سة وحّبحرا لىلل ججشبخه. بن جىشاس ألافّاٌ مخىاحذ بؽيل مىشف ِىذ الؽاِش لتزاخم ألاخذار التي مش بها في خُاجه وهثرة الهمىم التي واحهخه، فيان الفّل ؤهثر كذ

 للذ ظعى مدمذ الشاوي في جىشاس الفّل لِؽحر خذزا فاِال ظىاء ؤوان مالُا ؤم خالشا ؤم معخلبال.

ٌُالخىشاس الفّل في الومً ـىس  في مُمُخه: الؽاُِش ذًىان كى  

ُولئن ججّشؤ ؤن ًىاكؾ ؼُخه لم مىه ؤزاما  ُ(7)ًلم الهىان ٍو  

 وكىله في ساثِخه:

اػ الّلم مفخخًشا ُِاػ الجهاد ِو ُ(8)بالحّم دْوًما ولألظالف ًيخفش   

في البِذ الشاوي.وفي البِذ ألاٌو ِمذ الؽاِش جىشاس فّل "ًلم" هما هشس فّل "ِاػ"   

ً فشخه خُىا آخش لُّمم بخعاظه فُىعبها خم ىسا وجإزحرا في وخالـت ما ًشمي بلُه الباخشان هى جىشاس الفّل فجّله الؽاِش ؤداة للخّبحر ًِ همىمه خُىا ِو

ت. ُفت حمالُت ألنها جلىم بمشابت اإلاىلذ للفىسة الؽٍّش  هفغ اإلاخللي وهى بهزا ًداٌو ؤن ًجّل الخىشاس ٌو
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  كرار الكلمت:ج

 ومما ًمشله الباخشان مً جىشاس اليلمت في دًىان الؽاِش جىشاسه ليلمتي "ؤو" و"ؤن" في المُخه.

ُؤو ؤن كافُتي ضحُت خّبها ُؤو ؤهني مً ِؽلها مإظىُسُ   

لها ُؤو ؤن هفس ي جشججي مً ـو ًُىًما وجبرص ما خىاه لمحر   

ُؤو ؤهني ؤبيي ِلى هجشانها ُ(9)اإلاهجىُسُؤو ما جمّمً بُُتها    

ف الؽاِش جىشاس ولمت "ؤو" ظذ مشاث وولمت "ؤن" خمغ مشة. وفي الىشحر مً ألاخُان جإحي ملترهت بىىن الىكاًت اإلاخفلت بُاء لمح ر اإلاخيلم مما ًفُذ وكذ اظخٌى

 الخإهُذ.

 

  جكرار الجمل/العبارة:

عمُه بّن الىلاد بخىشاس التراهُب، ال جلاط كذسة الؽاِش ِلى الدؽىُل اإلاىظُلي باخخُاسه للحشوف ؤو اللفَ الزي ًدمل دالالث وغمُت فدعب، بل بن  َو

ِلى لبي ؤلاًلاُ  اللُمت اإلاىظُلُت جيبْ مً جإلف مجمُى هزه ألالفاً في حمل مخىاظلت التراهُب، وهزا الىُى مً الخىشاس في الؽّش ؤهثر ؤهمُت، ألن كذسجه

م. ومً ظُاكاث جىشاس الجمل في دًىاهه كىله:كذسة هبحرة، وجىشاس الّباسة مً ؤظالُب اللشآن  الىٍش  

ُؤخّبً مً ـمُم الللب خبا ُجملً خاوشي وؤلاء خس ي   

ُؤخبً ًا ؤخي ليي ؤساوي ُ(10)جااوعني اإلاالن لُىم وحغ   

الؽاِش لزا كاده ِاوفخه بإن ًفشح وفي الىق العابم هشس الؽاِش ِباسة "ؤخبً" مشاسا، فهزا الخىشاس ًفىس لىا البهجت الىفعُت، والفشح الزي ؤـابذ هفعُت 

 الّباسة اإلاشحرة مشة بّذ ؤخشي.

 ومن الخكرار الرائع في الديىان املخحدث عنه قىله من بحر الطىيل:

ُخىمَذ بّذٌ في الزي كام لُله ا بَِذ  
ً
ُهىمهلُخفي ؤمًشا جاسو  

ُخىمذ بّذٌ في الزي واس كلُبه ُبلى صخشٍة ـّماء ًدذو بهّمه   

ُالشحلحن إلاا جخلفاخىمذ ِلى   منهما كذَس حشمه 
ًّ
ُ(11)فّاكبذ هال  

 وقىله من بحر الرمل:

ي فُىً لحًما مجّمْذُؤ
ّ
ظشعي ال جخإو  

(12)ظشعي ال جذُِه كلبه كلٌب مهّذدؤُو  

الخىشاس لم ًإث به الؽاِش ـذي، زالر مشاث، وال ؼً ؤن هزا  -الجاس واإلاجشوس-ٌؽاهذ اإلاخللي ٌاهشة جىشاس حملت )خىمذ( في ـذس ألابُاث وجىشاس ؼبه حملت 

خللي جىشاس حملت فّلُت في وبهما ؤحى به لُبحن للمخللي مذي ِذالت اإلاخدذر ِىه ومجزلخه اللماثُت، وهزا الخىشاس صادث حماٌ اإلاىظُلى في ألابُاث، وهما ًالخَ اإلا

لفُذة، ألاظاط الزي ٌّخمذ ِلى وصن الشمل مْ اللافُت اإلالُذة والشوي الىق الشاوي بر هشس الؽاِش حملت "ؤظشعي" مشجحن فمال ًِ اإلاىظُلى الخاسحُت في ال

 اإلامىشب الزي مىذ اللفُذة مىظُلى ساجّت لحمتها الاوسجام والخىاءم.

 

 ثانيا: جكرار ألاساليب:

ت بحن الىذاء والاظخفهام  ف في دًىان مدمذ الشاوي ظُدفل ِلى ؤظالُب مخىِى وألامش.ِىذما ًالخَ اللاست الخىشاس اإلاٌى  

 

جكرار النداء: -أ  

حن اإلاخللي مً هاخُت وسد ؤظلىب الىذاء في دًىان ؼاِشها بفىسة واظّت خُث لمىه الؽاِش إلاا ًادًه مً دوس في حّمُم الفلت بحن اإلاخيلم واإلاعخمْ مً هاخُت وب

 ؤخشي، مما ًجّل اإلاّنى ؤوضح وؤِمم جإزحرا، وؤلفذ اهدباها.

وجدىُى ؤدواجه بدىُى الغاًت التي ًاديها. فبّن هزه ألادواث  (13)ؤلاكباٌ مىه بدشف مً خشوف الىذاء ؤو ما ًىىب مىاب "ؤدِى" هى دِىة اإلاخاوب وولب والنداء:

 لللٍشب وبّمها للبُّذ، وؤدواث الىذاء، زماهُت: ؤ، ؤي، ًا، آ، ؤي، ؤًا، هُا، وا.

ا( لىذاء البُّذ.ـف ب، و)ؤًا، هُا، آ، ٍو )ؤ، ؤي( لىذاء اللٍش  

. ومما وسد مً ؤظلىب الىذاء في دًىان الؽاِش مدمذ الشاوي كىله:(14)للىذبت، وهي التي ًىادي بها اإلاىذوب اإلاخفجْ ِلُه ؤو اإلاخفجْ مىه و)وا(  

ًُا ظاثًشا في اللُل هً لي ظاجًشا ُ(15)واظتر ؤخا ملٍت وهً مخأصسا   

ل( بالىذاء، ولم ٌعخّمل غحره كي مً ؤد واث الىذاء، وهىزا في كفُذجه )دمّت فشاق( اخخاس واظخّمل ؤداة )ًا( مشة واخذة في كذ اظتهل كفُذجه هزه )لُل الـى

 كىله:

 فاِملً
ً
ُا ـاح ال جدعب هالمي وشفت ُ(16)هزا هى الحم اإلابحن الحاـل   

فت في دًىان ؼاِشها ؤداة )ؤيها( في مُمُخه )البراء في هللا( ًالخَ اإلاخللي فيها ؤن الؽاُِش ف ؤداة )ؤيها( زالر مشاث في اللفُذة. ومً ؤدواث الىذاء اإلاٌى اظخٌى  
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ادة في ُفت مىظُلُت. فالٍض فه بٌى ادة في  وخالـت اللٌى بن اإلاخدبْ ؤظلىب الىذاء في دًىان الؽاِش ًذسن ؤهه اظتهل به ِبر زماهُت كفاثذ، واظخٌى ض للٍض اإلابنى حٍّض

اثذ بال ظبْ كفاثذ التي واهذ خالُت بإّيٍ مً ؤدواث الىذاء.اإلاّنى. واظخخذم الؽاِش ؤداة الىذاء في دًىاهه مىصِا في زىاًا اللف  

 

  جكرار أسلىب الاسخفهام:

ُف الؽاِش ألظلىب الاظخفهام مخّذدة في دًىان الؽاِش،  .وؤدواث الاظخفهام ازنى ِؽش  (17): هى ولب الّلم بص يء لم ًىً مّلىما مً كبلوالاسخفهامبن جٌى

، وهم، وهُف، وؤًً، وؤوى، ومتى، وؤًان.وهي: الهمضة، وؤم، وهل، وما، ومً، وؤي  

 وكذ جىُى اظخّماٌ الؽاِش لهزه ألادواث جبّا لىُى الفاثذة التي ًلذمها ول ؤداة ولخىُى الغاًت التي يهذف بليها الؽاِش مً اظخّمالها.

 

 يىرد الباحثان أمثلت بأداة )من وما(:

ىعى سوُح واٍِها مً
ُ
ُلي بها الُىم ج ٍت ؤلفاٌها  ُ(18)الّبر مً لي بمِى  

ا، بن الؽاِش ًدعاءٌ في الؽىش ألاٌو مً البِذ الؽ ّشي، زم وفي البِذ العابم ًالخَ ـُغت الاظخفهام فيها لِغ ًِ ش يء مجهٌى ًشاد ولب فهمه خفـى

ت، ومشل هزا ًىشس رلً في الؽىش الشاوي فهى بهياسي لجإ بلُه الؽاِش لؽذة اهدباه العامْ، ألن الاظخفهام كذ ًخشج ًِ مّىاه الحلُلي  بلى مّان بالغُت مجاٍص

ذ ؤلاًلاُ حماال.  الاظخفهام ًٍض

ُف الؽاِش ألدواث الاظخفهام في دًىاهه اظخّماله أُل :في كىله دحي )هل وهمضة الاظخفهام(ومً سواجْ جٌى  

ُبٌى في هفىاجههل ٌّزس اإلاخ ُ(19)وهيىن بحن اللىم هفلذ ِارسا   

 وقىله:

ُهل ؤهذ حعمْ ًا خاون هذاءها ُ(20)هشان جمُذ سؤظً جىشُقفلم    

 وكىله:

ُؤِفا ُسظىمي الذهُش ؤم كذ صاسوي ىالل   ًداٌو غّشحي ٍو
ٌ

ُ(21)وُف  

ُؤوِّؾ في داس ؤـاب ُِالها ُ(22)داء الجىىن برا بها جخفعم   

فه الؽاِش مدمذ الشاوي في دًىاهه، ولم ًٌض الذًىان  خافال بإدواجه، ال جياد ججذ كفُذة في ًالخَ اإلاخللي ؤن ؤظلىب الاظخفهام مً ألاظالُب الزي اظخٌى

ف الؽاِش حمُْ ؤدواث الاظخفهام بال ؤداة "ؤًان" فلي لم ًدفل الباخشان ِلى جٌى ُفه بًاها ولى مشة.الذًىان بال وفيها ؤداة مً ؤدواث الاظخفهام، كذ اظخٌى  

 

  جكرار ألامر:

الفّل مً حهت الغحر ِلى حهت الاظخّالء، وكذ ًدذد ؤخُاها بـ"ولب جىفُز الفّل ِلى وحه ؤلالضام   ألامش ـُغت حعخذعى الفّل، ؤو كٌى ًىبئ ًِ اظخذِاء

.(5)وؤلاحباس والاظخّالء  

 وكذ وسد جىشاس ألامش في دًىان اإلاخدذر ِىه في ظُاكاث مخخلفت وؤغشاك بالغُت ِذة.

ىكَ  لِغ بىد الباخشحن جففُل الىالم ًِ ألامش واللىاِذ البالغُت الّذًذة، وبهما ًداوالن ؤلاؼاسة بلى ؤن ألامش كذ ًخشج ًِ مّىاه الحلُلي لُشحر الاهدباه، ٍو

مخْ الىفغ باإلاؽاسهت الىحذاًىت بحن الؽاِش واإلاخللي لُفُذ اللاِذة مً كىاِذ إخز اإلاخللي بلى ما وساء الٍاهش ٍو ّمل الّلل ٍو ه والذِاء والشحاء...الزهً َو  

ف مً ا لؽاِش كىله:ومً جىشاس ألامش اإلاٌى  

ُ ًْ ُفاخشؿ ِلى ؤوكاث ِمشن بّن َم ًُدشؿ ِليها في الحلُلت ِاكل   

ه
ّ
ت الجحىد فةه ُفاخزس مىاِو ُال ًشلَحّن هىاه بال حاهل   

مذ مً ظجن الهذي
ّ
ُفاِمل بما ِل م خّم فاـل  ُ(23)واِلم بإن وٍش  

و"اِمل" وهىزا.ًالخَ جىشاس ألامش مً ألابُاث العابلت في كىله: "اخشؿ" "اخزس" "اِمل"   

 وكىله مً بدش اليامل في ساثِخه بّىىان: "ؤِلى مياهخً ؤلاله" ًشسي ـذًله الؽُخ حّفش مدمىد آدم.

ُظحروا ِلى دسب الصحابت وألالى ًُذبشوا هزسوا لذًً هللا ؤن اُل   

ُواظخمعيىا بّشي اإلادبت والخلى ُودِىا الخىاُص والخخارٌ واـبروا   

ُوخزوا بعىت مفىفى واظخمعيىا ُ(24)هذي الصحابت وّم هزا اإلافذس   

ُغت ألامش. هزا الخىشاس وال ٌعخىُْ اإلاخللي اظدُّابها بال بّذ كشاءة حُذة لألبُاث، ورلً بشفْ الفىث الزي ًىلي بًلاِا جفاِذًا. لمً الؽاِش ؤبُاجه مىشسة بف

ت اإلاّنى،  بىاًء ِلى هزا، الخَ الباخشان اليلماث الخالُت مً ألابُاث العابلت، ؤوسدها الؽاِش الزي بذؤه جشهمُا لُخشج بلى غشله اإلاشاد وهى جفاِذ الىغم وجلٍى

 بفُغت ألامش وهي "ظحروا" و"اظخمعيىا" و"خزوا" و"دِى".
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:الخاجـمت  

ىا حمالُا ِلى الىالم. ومما ظبم دساظت ًِ بيُت الخىشاس في دًىان الؽُخ مدمذ  بن للخىشاس ؤلفاٌا مخخلفت في اإلاّنى ومخفلت في البيُت الفىجُت مما ًمفي جلٍى

ف زم جىشكذ ًِ بيُت الخىشاس مً خُث الفىث واللفَ والترهُب وبيُت ألاظالُب للؽاِش.  جحر لُمى، اظتهلذ اإلالالت بالخٍّش  الشاوي ِمش ٍس

ل بليها البدث ما ًلي:  ومً الىخاثج التي جـى

دلم اوسجاما مىظُلُا خاـا.الخىشاس بإهىاِه اإلاخخلفت كذ ٌعاهم في بىاء ؤلاًلاُ  -  الذاخلي ٍو

ىاث إلاا جدمله مً ـفاث بًلاُِت. -  اظخىاُ الؽاِش ؤن ٌعدشمش بّن ألـا

ُفت ِشولُت وخاحت ملحت جىؽف ِما ًذوس في داخله مً آالم ومّاهاة - ، جبذوا ًداٌو الؽاِش ؤن ًجّل ؤهماه الخىشاس ؤداة حمالُت جخذم الىق وجادي ٌو

ه.  واضحت في بّن هفـى

 الخىشاس في بيُت كفاثذ دًىاهه مدىًسا سثِعُا خٌى حمل ؤو ِباساث التي هشسها وحّلها مشهضا ًذوس خىله الحذًث وسبىها بالّىىان. ٌؽيل -

 اإلاخللي. بن جىشاس اللفَ ًياد ٌغلب ِلى بلُت ؤهماه الخىشاس ألاخشي التي ؤفاد منها الؽاِش في بًفاٌ اإلاّنى وبٌهاس كىة الىغمت واظخمشاسها لذي -

 ن جىشاس ألاظالُب كذ ٌعاهم في بىاء ؤلاًلاُ الذاخلي حشظا ومّنى.ب -

ًُلترح الباخشان بخىظُْ هزا اإلاجاٌ بالذساظت. -
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