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ّنفص التشخيص فصكقخيدص البردصالإلماص البوصبرص.
رر سةص نخةصتحلخلخة.
ججاوي نمط
اإلالخظ
َىُا ض ً
ًمثل الدصخُظ حهبحرا ً
ائها ,حُث ٌؼبٌ الخُاة ؤلاوؼاهُت نلى ألاشُاء الجامسة والؿبُهتً ،مىحها ضوحا
وهؿٓا ،ومشاضٖت في الىحساهُت ،ووقُُخه ألاػاػُت ،ئبطاظ املجطز مً الخُاة ،بشٙل ٗائً ،مخمحز بالشهىض
والخطٖت والخُاة 1 ".وْس اػخهمله ألا زباء في أماًٖ ٖثحرة ,اػخسنذ الػطوضة ئلُه ,في شهطهم وهثرهم,
اهخم الباليُىن بخصوّ حماله وضونخه ،نىس زضاػت الىطىص ألازبُت ،نلى أن له حػىضا

ٖما

ٖثحرا َيها ،لخلو

الخُاة نلى ما لِؽ حُا مً الجماز ,وبث الطوح في اإلاهاوي ,ئلى حاهب حشُ٘ل الطىضة الشهطٍت والخىغُح
والخأُٖس وجٓطٍط اإلاهنى ,وْس والاه البىضحري اهخماما بالًا في بطزجه لخحطٍ ٚالهىاؾِ آلازمُت في الجمازاث
والؿبُهاث وحشُ٘ل الطىضة ,وجذُُل اإلاهنى ,وجٓطٍبه في ضىضة حشهسه ألانحن ,وجطغي ئلُه آلاشان ,والهسٍ في
هصه اإلآالت ئبطاظ ما أمً٘ مً هصه الطىضة الُىُت في البرزة ,وجحلُلها جحلُال َىُا ػطَها ,وٍخجلى شل ٚفي
الخهطٍِ نً الدصخُظ ،واإلاىاظهت بحن اإلاهنى اللًىي والاضؿالحي ,والخُطٍٔ بحن الدصخُظ والخجؼُس ,ثم
السضاػت الخؿبُٓت في البرزة.

إلفهباص التشخي
اإلاهنى اللًىي،
وضزث في ثىاًا مهاحم اللًت ،مهان نسًسة ،لٙلمت الدصخُظ ،أمثا ٛجاج الهطوغ ,ولؼان الهطب ,والصخاح,
ومذخاض الصخاح ,ومعجم اللًت الهطبُت ،واإلاعجم الىػُـ ،يحر أن هصه اإلاهاوي ٗلها ،مجمىنت في اإلاعجم
الىػُـ ،ولهصا ً٘خُي الباحث بما َُه َٓـ ،دىٍ الخ٘طاض.
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َٓس جىاو ٛالىػُـ الدصخُظٗ ،االحي :الدصخُظ :مً شخظ ٌصخظ حصخُطا ,وجؿلٔ نلى مهان لًىٍت
ٖثحرة ,منها اضجُام ألامطًٓ ،ا :ٛشخظ الص يء  2والخبطط ئلى ش يء ًُخح نُىحن 3 ,ومىه ْىله حهالى":ئهما ًإدطهم
ّ
لُىم حصخظ َُه ألابطاض"  4وضخامت الجؼم ونكمه ،ئشا ُْل شخظ َالن 5 ,وحهحن الص يء وجمحزه نما
ػىاه ،هحى":شخظ الص يء" "وشخظ السواء" "وشخظ اإلاشٙلت 6 "،وٍؿلٔ الصخظ نلى ٗل حؼم له اضجُام
وقهىض .ويلب الاوؼان 7 ,و(الصخطحن) أمط ًذظ ؤلاوؼان بهُىه  8و"الصخطُت" :ضُاث جمحز الصخظ نً
يحره ,وٍٓاَ": ٛالن شو شخطُت ْىٍت" ،أي شو ضُاث مخمحزة ,وئضازة وُٖان مؼخٓل.
اتعريفصإلاوطالحف
حاء مً حهطٍِ ػُس ْؿب أن "الدصخُظ لىن مً ألىان الخذُُل الخؼً والخجؼُمَُ ،خمثل دلو الخُاة
نلى اإلاىاز الجامسة ،والكىاهط الؿبُهت ،والاهُهاالث ,وتهب لهصه ألاشُاء ٗلها نىاؾِ آزمُت ،ودلجاث
ئوؼاهُت ،حشاضٕ بها آزمُحن ,وجأدص منهم ،وججهلهم ًحؼىن الخُاة في ٗل ش يء جٓو نلُه الهحن ،أو ًلخبؽ به
الخؼًَُ ,أوؼىن بها الىحىز ،وٍطهبىهه في جىْحر ،وحؼاػُت وئضهاّ".

10

والدصخُظ نلى حس ْى ٛدمحم الخىججي" :هى حهبحر بالغي حُث حؼبٌ الخُاة ؤلاوؼاهُت" نلى ألاشُاء ,والػُما
الؿبُهت ،ومىحها الخُاة والىؿٔ واإلاشاضٖت الىحساهُت".

11

وهصان الخهطٍُان مو ادخالَهما في الطًُت وضال ئلى ياًت واحسة في مهنى الدصخُظ ,بأهه ئلباغ الجمازاث
أوالؿبائو ثىب ؤلاوؼاهُت ,ودلو الخُاة نليهم لدشُ٘ل الطىضة ,بحُث جخحطٕ هصه ألاشُاء جحطٕ ؤلاوؼان,
وحشهط شهىضه بالُطح أو بالخعن ,وحشاضٖه في نىاؾُه واهُهاالجه ودلجاجهٗ ،أنها حُت شاث نٓل مثله.
والدصخُظ بهصا اإلاهنى أيلب ما نىس الىٓاز في بُانهم له ,بأهه "اػباى الخُاة ؤلاوؼاهُت نلى ألاشُاء" ,حُث
ًخذُل الشانط نىاضط الؿبُهت حشاضٖه في مشانطهَ ,خُطح لُطحه وجحعن لخعهه.

12

بصنص ملفهباص الغبرصوالاوطالحفصاللتشخي
ًبسوا أن بحن الخهطٍُحن ثٓت الهالْت واإلاىاػبت ،في بهؼ دطائظ اإلاهنىَ ,الدصخُظ في اللًت أؾلٔ نلى
مهان ٖثحرة ،في مذخلِ اإلاهاحم اللًىٍت ٖما ػبٔ ،منها ضخامت الجؼم  ,واضجُام ألامط ونكمخه ،والخبطط ئلى
ش يء ،وػىاز ؤلاوؼان ويحره ،جطاه مً بهُس ,ونحن الص يء وجمُحزه نماػىاه.
UDUS SOKOTO

2

http://www.degeljournal.org

DEGEL JOURNAL OF FACULTY OF ARTS AND ISLAMIC STUDIES, VOl. 15, (December 2017) ISSN: 0794-9316

َالهالْت بحن الخهطٍُحن جخطح مً هاحُت ضخامت الجؼم ونكمه ,وحهحن الص يء وجمُحزه نما ػىاه ,والخبطط
ئلى ش يء بُخح نُىحن ,ألن الص يء ئشا اهؿبٓذ نلُه هصه ألامىض ٗلهاً ,كهط بطىضة باضظة واضخت حلُت حشهسها
ألانحنٖ ،ما حشهس ؤلاوؼان الهاْلَ ,هصه الًاًت هي ما ًطمي ئلُه الخهطٍِ الاضؿالحي للدصخُظ ،اإلاخمثل في
دلو الخُاة نلى اإلاىاز الجامسة والكىاهط الؿبُهُت ,أو حهُٓلها أواػىازها ضُت مً الطُاث ؤلاوؼاهُت،
لدشُ٘ل ضىضة َىُت جبسو في مكاهط ئوؼاهُت ضائهت واضخت ,جثبذ في الىُؽ وججلى في الهُىحنَ ،الص يء ئشا
ٗان حؼُما الشٌ ٚشابه ؤلاوؼان بهصه الطُت التي أؾلٓها اإلاهاحم نلى الدصخُظَ ,ترجبـ في الًاًت نلى
التي أؾلٓها الىٓاز نلُه.
افرقصبصنص التشخيصو اتجسخي
ٗان بهؼ الىٓاز ٌؼىي بحن الدصخُظ والخجؼُس في اإلاهنى ,يحر أن الُطّ بُنهما قاهط نىس هٓاز آدطًٍ,
وٍخمثل هصا الُطّ نىس نطع حهطٍِ ٗل منهما واإلاىاظهت بُنهما حؼبما ػبٔ ،حُث أن الدصخُظ :أن ًيؼب
للخس ي الجماز والؿبُهت مالمح بشطٍت ,هحى":مططهبت الىُل" 13باؾالّ ضُت الهبت ئلى الىُل ,التي هي ضُت
آزمُت الجىاػب ػىاه ,وهحى" :ئن ألاهطاماث جطوي جاضٍر ْسماء مطط "،حُث أػىس الطواًت ئلى مطط,

 14وهي

نمل الًٓىم به ئال ناْل ٗاإلوؼان ،وهحى ْىله حهالى" :والىجم والصجطَسجسان" 15حُث وضِ الؿبُهخحن
بطُت الهٓالء ,وهي السجىز الصي ٌهبس الهٓالء به في الطالة.
ومىه ْىله حهالى":والطبح ئشا جىُؽ" َ16اػىاز الخىُؽ ئلى الطبح حصخُظ ,ألن الطبح لِؽ ئوؼان ,ول٘ىه
أنؿى ضُخه للمبالًت في الدشُ٘ل.
أما الخجؼُس أو الخجؼُمَُ ,هنى ئبطاظ اإلاهنى -الصي الًسضٕ بحاػت مً الخىاغ الخمؽ -في ضىضة حؼُت,

17

هحى" :جحؿم الُأغ نلى صخطة ألالم" َٓس ضىض الُأغ بطىضة حؼُت وهى مهىىيَ ,جهله مخحطٗا ًخحؿم
نلى الصخطة ألالُمت.
وهىإ ضًُت أدطي للخُطٍٔ بُنهما جخمثل في آلاحي" :الدصخُظ :مىح ضًت مً ضًاث البشط للص يء اإلاهىىي،
مثل" :الًسض ًخٙلم في ْلب اليهىزَٓ 18 "،س أنؿُذ الًسض ضًت مً ضًاث البشط ,بخطىٍطه شخطا ًخٙلم،
بِىما الخجؼُس  :جحىٍل ش يء مازي ملمىغ19 ,مثل حؼطّ ئػطائُل الُطحت مً الٓلىبَٓ ,س حى ٛالُطحت وهى
مهىىي ئلى ش يء مازي ملمىغ ٌؼطّ.
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ولعٍازة ؤلاًػاح نىس ضػم ضىض اإلآاضهت بحن الكاهطجحن ًمً٘ أن ًدبلىض الدصخُظ َُما ئشا شبه ش يء
باوؼان ،ػىاء مازي أو مهىىي ,هحى" :الهس ٛنمط"  20حُث أنؿى الهس ٛضىضة نمطَ ،جهلخه هصه الطىضة
ئوؼاها ٗامال .وهحى" :ال٘خاب ضسًٓي" َالطساْت ضُت لإلوؼان الللجماز ٗال٘خاب ,ل٘نها أػىسث ئلُه ٗي
ًحيى ٖما ًحيى ؤلاوؼان.
أماالخجؼُسَُٙ ,ىن نىس حشبُه أمط مهىىي ,بمازي" هحى":الؼالم ؾطٍٔ الخٔ"،

َ21الؼالم مهىىي الًطي،

ونىسما أنؿى ضُت املخؼىغ اإلاازي ،أضبح محؼىػا ًىكط ئلُه ،وَشاهس بالهحن ،لخجؼُس الطىضة ،وهحى
ْىل":ٚالخب ظهطة الخُاةَ 22 "،الخب أمط مهىىي ال حشهسه الهحن ,والحمُو الخىاغ الخمؽ ,وإلااحؼسث
ووضُذ بالعهطة اإلاازًت ,أدصث جلمح بمالمحها وجكهطفي ثىبها بحُث حشهسها الخىاغ وجخصوْها.
وْسًجخمو الدصخُظ والخجؼُس في آن واحس في مثا ٛواحس ,هحى" :ئن ئًمان الطنُل ألاوً ٛىؿٔ بالطسّ
والُٓحنَ 23"،اػىاز الىؿٔ ئلى ؤلاًمان ججؼُس ،ألهه حهله مازًا محؼىػا مخحطٗا بالىؿٔ ,وئػىاز الطسّ
والُٓحن له حصخُظ ,ألنهما ضُخان مً ضُاث البشط ويحره مً الهٓالءَ ,طاض ؤلاًمان في هصه الهباضة
مخطُا بالدصخُظ والخجؼُس.
ونلى غىم ماػبٔ وؼخلخظ وحىه اإلآاضهت بحن الكاهطجحن بسْت َُما ًلي:
ـ

ئن الدصخُظ  :هى ئبطاظ يحر الهاْل في ضىضة بشطٍت.

ـ

والخجؼُس :ئبطاظ اإلاهىىي في ضىضة حؼُت يحرناْلت,

ـ

والجمو بُنهما  :ئبطاظ اإلاهىىي في ضىضة حؼُت بشطٍت.

وهاجان الكاهطجان نلى حس جأُٖس الىٓاز "جمثالن ضىضة باليُت ,ججزَ ٛيها ألاَٙاض واإلاهاوي مجزلت ألاشخاصٖ ,ما
جيؼبان ئلى الجماز والؿبُهت ضُاث بشطٍت 24 "،ئغاْت ئلى "هٓل اإلاهطوع مً حالخه الخٓطٍطٍت أو اإلاًُبت ئلى
.25حالت جطي وحشاهس بالبطط والبطحرة ،بما اٖدؼبه مً هبؼ وحطٖت وحُاة"

لفخةص فصإلاإلماص البوصبرص
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هى دمحم بً ػهُس (شطٍ السًً) اإلاهطوٍ بالبىضحريٗ ،ان مىلسه في ْطٍت زالص ,ئحسي ْطي بني ػطٍِ مً
ضهُس مطط ,في الؼىت الهجطٍت 060826
وشأ بٓطٍت "بىضحري" الٓطٍت الٓطٍبت ئلى مىلسه (زالص) ثم اهخٓل ئلى مطط لخلٓى نلىم الهطبُت وآلازاب,
َحُل الٓطآن في ؾُىلخه ,وجخلمص نلى شُىخ نططه.27
وْسٗاهذ وشأجه في بِذ َٓحر حساً ,ػُٔ الهِش نلى أهلهَ ,هصا ما زَهه ئلى الخ٘ؼب ئنخمازا نلى هُؼه في
الخطى ٛنلى مهِشختَ ,شطم في نمل ٖخابت ألالىاح ,التي جىغو نالمت للٓبىض ,ثم زَهخه ْىجه الشانطٍت ,ئلى
الخٓطب ئلى الخٙام واإلالىٕ وألامطاء ,ضيبت الخطى ٛنلى نؿاًاهمَ ,حكي منهم بهؿاًا ٖثحرة .28
ومما نني به البىضحري ْطاءة الؼحرة الىبىٍت ومهطَت زْائٔ أدباضه (ص) وحامو ػحرجه الهؿطة ,نلى أهه أَطى
ؾاْخه وأؤَ شهطه وَىه نلى مسحه (ص) .29
ولٓس جٓلس وقائِ مذخلُت ,منها :الىقُُت ال٘خابُت في بلبِؽ ,وضىانت ال٘خابت والخططٍ ,وباشط الشطُْت
ببلبِؽ ,وأدحرا ناز ئلى مطط وَخح ّ
ٖخابه واػخٓط بها ئلى وَاجت ,ػىت 69630هـ
وْس دلِ البىضحري نسزا ٖبحرا مً ؤلاهخاحاث ,مهكمها أشهاض حمهذ غمً زًىاهه الصي حٓٓه دمحم ػُس
ُٖالوي ,الصي ؾبهه بالٓاهطة ,ػىت 1374هـ \190 .م ,وهصه الٓطُسة (البرزة) -التي هحً بطسز السضاػت ننها
واحسة مً ػلؼلت ْطائسه ,ومنها" :الٙىاٖب السضٍت في مسح دحر البرًت" والٓطُسة اإلاػطٍت في مسح دحر البرًت,
والٓطُسة الهمعٍت ,وْطُسة شٖط اإلاهاز في مهاضغت باهذ ػهاز ،والمُت في الطز نلى اليهىز والىطاضي ,بهىىان
"املخطج واإلاطزوز نلى الىطاضي واليهىز" وتهصًب ألالُاف الهامُت والٙلمت الؿُبت ,والسًمت الطُِت .31
فص التشخيص فصكقخيدص البردصرر سةص نخةصتحلخلخة .
إلي ل::
ُ ّ
اشتهطث هصه الٓطُسة بالبرزة ,مو أنها لها حؼمُاث أدطي جؿلٔ نليها ،وهي جمثل ئحسي ْطائسه في مسح الىبي
(ص) ّ
جم ُ
هكمها في الٓطن الؼابو الهجطي اإلاىأَ الخازي نشط اإلاُالزي  ،32وهي نلى البحط البؼُـ وجيخهي
بطوي اإلاُم ,وْس هالذ شهطة وْبىال واهدشطث في آلاَاّ ,وجأثط بها ٖثحر مً الشهطاء ,وهي جيشس في اإلاساضغ
ؤلاػالمُت ,واملجالؽ الهلمُت والسًيُت ,واإلاىاػب الخاضٍحُت الىبىٍت.
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وٍطحو ػبب هكم هصه الٓطُسة ئلى ما أضابه مً مطع الُالج (الشلل الىطُي) الصي أبؿل هطِ حؼمه
ّ
َُ٘ط في ْطغها اػدشُاء مً هللا نله ًجس بها ناَُت ,وحهىز ئلُه صخخهَُ ,هال أوشسها ج٘طاضا ,مخىػال بها ئلى
هللا ,وفي هىمه ضأي الىبي ًمسح وحهه بُسه اإلاباضٖت ,وألٓى نلُه بطزجهَ ,اهدبه واػدُٓل مً الىىم وْسنازث
صخخه ,وْام ودطج مً بِخه زون أن ٌهلم بصل ٚأحسَ ,لُٓه بهؼ الُٓطاءَ ,هطع له الٓطُسة وَٓما حطث
في الطؤٍت َ ,خعجب بصل ٚالبىضحري َأنؿاه جل ٚالٓطُسة (البرزة) َشام أمط الطؤٍت في البالز نً ؾطٍٔ هصا
الُٓحرَ ,ؼمُذ بالبرزة ,هكطا ئلى شل ,ٚوبالبرأة ألنها ػبب بطءه لٓطاءتها .33
وجحخىي الٓطُسة نلى مائت وػخحن بِخا ,هكمذ نلى بحط الطحع ,وجيخهي ّ
بطوي اإلاُم في ْاَُت مؿلٓت،
اػخٓطاها الباحث وحطط ثالثت نشط بِخا وْو نليها الدصخُظ الُني ,وادخاض مً بُنها ػبهت هماشج بىاء نلى
حىزتها ومىاػبتها لهصه السضاػت الُىُت اإلاخىاغهت.
ّ
ئن الدصخُظ نلى غىء حهطٍُاجه الؼابٓت ٌُشٙل هىنا مً الخذُل وزْت الخطىٍط ,وججبِش الهاؾُت في
ألامىض وئلباغ الجمازاث واإلاهىىٍاث ثىب الخؼُاث لخٓطٍب اإلاهنى وجىغُحه وجٓطٍطه في الىُىغ ,لصل ٚػلٚ
البىضحري مؼل ٚئدىجه مً ألازباء الصًً ٌهخازون اػخذسام هصه الكاهطة الُىُت في ضٌُ شتى ,في أشهاضهم
ودؿبهم أليطاع مذخلُت ,ومما َهله مً الدصخُظ في هصه البرزة ْىله:
حاءث لسنىجه ألاشجاض ػاحسة * جمص ي ئلُه نلى ػاّ بال ْسم
ٗأهما ػؿطث ػؿطا إلاا ٖخبذ * َطونها مً بسٌو الخـ باللٓم

34

حاو ٛالشانط حهُٓل ألاشجاض وجحىٍلها مً الجمىز ئلى الخُاة ,بجلهها ضُت مً ضُاث البشط ,مو ٗىنها
ؾبُهت مً الؿبائو ,حُث حهلها ٗائىت حُت حسجس وج٘خب بالؼؿىض ,بُس أنهما ضُخان لإلوؼان ،وٗان الشانط
ّ
شٙل للىاقطًٍ ضىضة الصجطة وهي واُْت أمام الطػى ,ٛجلبي زنىجه ,وجخحطٕ للسجىز له ,وجذـ ػؿىضا نبر
ؾطٍٓها للىضى ٛئلُه.
وهصه الطىهت الش ٚجثحر الشهىض وجحطٕ الهاؾُت ؤلاوؼاهُت وحؼانس في جٓطٍب اإلاهنى ,وجىغُح الطىضة
الشهطٍت.
ومً شلْ ٚىله:
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حتى يسث ملت ؤلاػالم وهي بهم * مً بهس يطبتها مىضىلت الطحم

35

َلُل "ملت" محؼىغ إلػىاز ضُت الًطبت ئلُه ,حُث شٙل اإلالت ؤلاػالمُت بطىضة آزمُتٗ ،اإلوؼان الصي
ٌؼاَط نً بلسه وٍجس هُؼه يطٍبا في بلس آدطَ ،الشانط ًٓط وٍثبذ هصا اإلابسأ ,إلػىاز اإلالت ئلى هصه الطُت,
لِؼانس في حصخُظ بطط الىاقطًٍ ئليها ٗأنها محؼىػت مخحطٖت نازث مً الؼُط ٖما ٌهىز ؤلاوؼان مىه,
َُخطح الخُا ٛوٍطجُو اإلاًعي وٍخأٖس اإلاهنى وٍثبذ في الىُىغ ,وٗأن البِذ نٓس لخسًث الطػى( ٛص) الصي
ًٓىَُ ٛه "بسأ ؤلاػالم يطٍبا وػُهىز يطٍبا َؿىبى للًطباء".

36

ومً شلْ ٚىله:
َُاحؼاضة هُؽ في ججاضتها * لم حشتر السًً بالسهُا ولم حؼم

37

وهل الخجاضة والخؼاضة مً ضُاث الىُؽ؟ ,وهل للجماز واإلاهىىٍت مشاضٖت َيها؟ٖ ,ال ,ئهماهي ضُاث آزمُت
شاث نالْت بالهٓل والخمُحزَ ,الىُؽ أمط مهىىي دلو نلُه البىضحري الخُاةً ,خططٍ بالخجاضة ٖما ًخططٍ
بها ؤلاوؼان ,وٍخهطع للخؼاضة جاضة ٖما ًخهطع هى لها أًػاَ ,هاجان الطُخان اللخان اػىسجا ئلى الىُؽ
أدطحخاها مً الًُاب ئلى اإلاشاهسة ,وهٓلخاها مً الؼٙىن ئلى الخطٗاث ,ومً الالنٓلُت ئلى الهٓلُت ،حتى لُذ
ألاهكاض ئلى مشاهسة هصه الطىضة ،وألاػمام ئلى ؤلاضًاء ئلى ألالُاقها.
اهكط ُِٖ اػخؿام بهصا ؤلاػىاز ،أن ًجهل ٚجخذُل الىُؽ في الؼىّ ،جعاو ٛأمىض الخجاضة ،حشتري وجبُو,
شأنها شأن ؤلاوؼان زادل هصه ألاػىاّ للخجاضةً ،طبح وٍذؼط.
ومً الدصخُظ ْىله:
ْس جى٘ط الهحن غىء الشمؽ مً ضمس * وجى٘ط الُم ؾهم اإلااء مً ػٓم

38

دلو الخُاة إلاا هى محؼىغ (الهحن والُم) باػىاز ح٘م ؤلاهٙاض نليهما ,وئن ٗان ؤلاهٙاض هازضا ْلُالٌ ،شهط
بصل ٚئػىاز ْس ئلى اإلاػاضم ,في ْىله " ْس جى٘ط" وؤلاهٙاض ضُت لإلوؼان ومؿبىم نلُه ,الًٓخسض نلُه يحره مما
ال نٓل له ,ولً٘ يطع الشانط في جحُٓٔ مجاظٍت الخ٘م ,وحشُ٘ل الطىضة الخُالُت لخٓطٍط اإلاهنى زَهه ئلى
جىضُُه بهصًً ألامطًٍ بطُت ؤلاهٙاضَ ,ىٓلهما مً الجمىز ئلى الخطٖت ,وهى بهصا ٌُ ّ
هبر بأن الُم ًخٙلم وٍى٘ط,
والهحن جخٙلم وجى٘ط ,مثل ؤلاوؼانَُ ،ا لها مً ضىضة ضائهت عجُبت.
UDUS SOKOTO

7

http://www.degeljournal.org

DEGEL JOURNAL OF FACULTY OF ARTS AND ISLAMIC STUDIES, VOl. 15, (December 2017) ISSN: 0794-9316

وئلى هصا اإلاًعي الطَُو واضل البىضحري في ْىله :
ٖم أبطأث وضبا باللمؽ ضاحخه * وأؾلٓذ أضبا مً ضبٓت اللمم

39

اػىس البرأ ئلى الطاحت ,وهي نػى مً أنػاء ؤلاوؼان ،ما لها ْسضة نلى شل ٚأبساً ،بس أن البرأ ضُت هلل وحسه,
والٓازض نليها في حمُو الخاالث والخٓلباث ,ونلى َطع أنها مً الطُاث التي أناضها للخلٔ غطوضة الخهالج
والخهافيَ ,ان ؤلاوؼان أحٔ باإلجطاٍ بها زون يحره ,ألهه هى املخخظ بالهٓل والُ٘مُت والُطاحت والهلم,
َان ضػم ضىضة الطاحت وهي ْائمت نلى جحُٓٔ بطء الىضب ويحره مً ألامطاع هىم مً الدصخُظ ,لخٓطٍط
اإلاهني ,بابطاظ هصه الطىضة في شٙل الٙائً الخي الهاْل ,وْس ظاز الخ٘م نمٓا وئْىاء ومبالًت ئغاَت "ٖم" ئلى
ٗلمت "بطئ" لخ٘ثحر اإلاهنى ,وضىى َهل البرئ ماغُا معٍسا بالهمعة في أوله لخحُٓٔ هصه ال٘ثرة.
وٍىاضل في شلْ ٚائال:
ٗأنهم هطبا أبؿا ٛأبطهت * أونؼ٘ط بالخص ى مً ضاحخُه ضمي
هبصا به بهسحؼبُح ببؿىه * هبص اإلاؼُح في أحشاء ملخٓم

40

ًىضح الدصخُظ في البِذ معجعة مً معجعاث الطػى ٛوهي حؼبُح هللا الطازض مً بؿً ضاحخُه (ص) نىسما
أدص ًطمي بها الُ٘اضَ ,دؼبُح ألاحجاض هىم مً الدصخُظ ,ألن ألاحجاض نلى الطيم مً حمازًتها أمؼذ –
بالدؼبُحٗ -اوؼان ناْل نابس أواه ,نلى هحى ماْام به الخىث في بؿً هبي هللا ًىوؽ نلُه الؼالم ,مطساْا
لٓىله حهالى" :وئن مً ش يء ئال ٌؼبح بحمسه ولً٘ الجُٓهىن حؼبُحهم  34 "...وْىله:
"وَؼبح الطنس بحمسه واإلاالئ٘ت مً دُُخهَُٙ 35"،ىن الدؼبُح ناإلاُا ٗىهُا ال ًذلى نىه ش يء.
وقل الشانط ْائال في شل:ٚ
الجى٘طي الىحي مً ضؤٍاه ئن له * ْلبا ئشا هامذ الهُىان لم جىم

41

اثبذ الىىم "للهُىحن"وهي في الخُٓٓت ضُت للٙائً الخيٗ ،اإلوؼان والخُىان ،وهصا ؤلاػىاز مجاظي نالْخه
الجعئُت ،وْس ألبؽ الٙلمت ضُت ئوؼاهُت -مو أنها حامسة -لخحُٓٔ هصا الًطع البالغي (الدصخُظ) ,ثم هُى
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نً الٓلب الىىم وأثبذ له الُٓكت لبىاء حصخُظ آدط ,ألهه لِؽ مً ضُاث الٓلب الُٓكت ٖمالم ًً٘ مً
ضُاتها الىىمَ ،اثباث الُٓكت للٓلب ًىحي باوؼاهُتها ،ألن الُٓكت مً ضُاث ألاحُاء الهٓالء ,ئش حهني "ؤلاهدباه
مً الىىم ,أو الصخى لألمىض والُؿً بهاَ ",هصا الدشُ٘ل الدصخُص ي واضح في ثىائُت الُهل (هامذ\لم جىم)
اإلاخػازاجحن" في اإلاهنى.
وما اهُْ ٚائال:
َال جطم باإلاهاص ي ٖؼط شهىتها * ئن الؿهام ًٓىي شهىة النهم

42

ّ
شخظ "الؿهام" باػىاز الٓىة ئلُه ،ألن هصا ؤلاػىاز ٗان ًخطىض ضحال ْىٍا ٌؼخهمل ْىجه للخأثحر في ما ًطٍسه,
َالٓىة الؿبُهُت الجٙىن ئال لصوي ألانػاء اإلاخحطٖت ٖإلوؼان ويحره مً الٙائىاثَ ,الؿهام داضج منها ,ولً٘
الشانط دلو نلُه هصه الطُت لُىٓله مً الجمىز ئلى الخُاة والخطمت والخأثحر بٓىةٗ ,اإلوؼان الٓىي ,وأٖس
مهنى الدصخُظ ب(ئن) أحس حطوٍ الخأُٖس ,لحزًس الخ٘م جٓطٍطا وثبىجا في الىُىغ.
وؾُٔ ًٓى ٛفي الدصخُظ هُؼه:
ودالِ الىُؽ والشُؿان وانطهما * وئن هما محػإ الىصح َاتهم

43

لِؽ مً اإلاههىز أن ًٙىن الىصح ضازضا مً حهت الىُؽ ,ولً٘ اإلاههىز أن ًطسض مً حهت ضاحبها ,أما ئػىاز
الشانط هصه الطُت ئليهاَ ,مً باب الدصخُظ الُني ,وْس وؼب ئليها ضُت بشطٍتَ ,شٙلها ضىضة شاث حؼم
وَم ونٓل ونلم ,جىؿٔ بالٓاء الخطُحت املخػت ئلى اإلاخلٓي املخاؾب ,ولِؽ بُنها في هصا وبحن ؤلاوؼان أزوى
ّ
َطّ ,وْس وقِ هصا ألاػلىب لخٓطٍط مسي نُىب الىُؽ ومؼاويها ,وأٖس نُىبها بمٓاضهتها بالشُؿان ,لدشُ٘ل
ثىائُت الطىضة الٓبُحت (الىُؽ\الشُؿان) ولم ٌؼخًً بٓىله "دالِ "،ئش أحى بىىم ئًٌا ,ٛفي ْىلهَ" :اتهم"،
لخأُٖس مذالُت هصه الىطُحت.
وما بطح ْائال:
هم الجباَ ٛؼل ننهم مطازمهم * ماشا ضأي منهم في ٗل مطؿسم
وػل حىِىا وػل بسضا وػل أحسا * َطى ٛحخِ لهم أزهى مً الىدم
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ُ
ُِٖ حؼأ ٛاإلاطازم أدباض الجبا ٛوهي لِؼذ حُت ؟ ال ئوؼاها وال حُىاها ،بل هي مهنى مً اإلاهاوي ،أم ُِٖ
ُ
حؼأ ٛهصه اإلاهاضٕ (حىحن ،بسض ،أحس )،نً ئحطاءاث اإلاهطٖت؟ نلما بأنها لِؼذ ئال أماًٖ حامسة مجطزة نً
الخُاة والهٓل والىؿٔ ،وهل حؼخؿُو ٗل هصه ألامىض ؤلاحابت نً هصه الدؼاؤالث؟ ٖال ،لً٘ الشانط ملخاولت
ّ
ّ
جحُٓٔ يطغه البالغي أثبذ لها ٗل الٓسضة لهصه ؤلاحابت ،حُث شخطها بطىضة ئوؼاهُت ،جخمً٘ نلى ؤلاحابت
بالىؿٔ نً ٗل ما ُػئلذ ،وجٓخسض نلى الخُ٘حر نىس هصه ؤلاحابت ألزاء مهنى ْىي ضائو مٓىو بطأي ضائب ،بٓسض
ما ًٓخسض نلُه ؤلاوؼان الخُٓٓي.
اهب إلش و ملر جع
ً -1www.adabisalam. ong /magazine /2013/104ىكط:
 -2ئبطاهُم أهِؽ ,اإلاعجم العػُـ ج,1ؽ ,1972 ,2الٓاهط .ص475:
 -3اإلاطحو هُؼه والطُحت هُؼها
 -4ػىضة.....
 -5ئبطاهُم أهِؽ ,اإلاطحو الؼابٔ ,بىُؽ الطُحت
 -6اإلاطحو هُؼه
 -7اإلاطحو هُؼه
 -9اإلاطحو هُؼه
ْ -10ؿب ,ػُس ,جطىٍط في الٓطآن .ؽ ,9ز.ث ,زاض اإلاهاضٍ .الٓاهطة .ص62 :
 -11ناضم ٌهٓىب ,اإلاعجم اإلاُطل في ألازب ,ؽ1999 ,2م ,زاضال٘خب الهلمُت ,بحروث ،ص252:
 -12هُؽ اإلاطحو ,ص392 :
https://mobile. face book. Com/permalin:
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 -14ػىضة
ً -15 httpsىكط :اإلاطحو الؼابٔ:
ً -16Daifi. Montad arabi.com/11230 topicىكط:
 -17اإلاطحو هُؼه
ً -18 Daifi :ىكط :اإلاطحو الؼابٔ
 -19اإلاطحو هُؽ - 20اإلاطحو هُؼه
 -20اإلاطحو هُؼه
 -21 Daifiاإلاطحو الؼابٔ,
 -22اإلاطحو هُؼه
 -23البىضحري ,دمحم بً ػهُس (ؤلامام) بطزة اإلاسًح ,ز,ث ,اإلا٘خبت الشهبُت ,بحروث  ,لبىان .ص18 :
 -24البىضُىي ,اإلاطحو الؼابٔ ,ص29 :
 -25اإلاطحو هُؼه ,ص23:
 -26اإلاطحو هُؼه ص25:
 -27اإلاطحو هُؼه ,ص21:
 -28اإلاطحو هُؼه ,ص18:
 -29اإلاطحو هُؼه ,ص20:
 -30ئبطاهُم أهِؽ ,اإلاطحو الؼابٔ ,ص:
 -31البىضُىي ,اإلاطحو الؼابٔ ,ص6 :
UDUS SOKOTO

11

http://www.degeljournal.org

DEGEL JOURNAL OF FACULTY OF ARTS AND ISLAMIC STUDIES, VOl. 15, (December 2017) ISSN: 0794-9316

 -32اإلاطحو هُؼه ,ص8:
 -33اإلاطحو هُؼه ,ص30:
 -34أيإ ،نبس الباقي ،شهُب( ،البروَِؼىض) أػالُب باليُت في زًىان ألاػخاش نبس هللا ابً َىزي ،ؽ

،1

2008م ،زاض ألامت.
 -35بؼُىوي نبس الُخاحَُ ،ىز (السٖخىض) مً باليت الىكم الٓطآوي ،زضاػت باليُت جحلُلُت ،ؽ

2010 ،1م،

مإػؼت املخخاض.
 -36الخُٓٓي ،ػلُمان ضالح ،ضىض مً الىثر الُني ،لسي الهالمت ؤلالىضي ،زضاػت جحلُلُت ،ف

2006 ,1م

مطٖع اإلاػُِ لل٘مبُىجط ،ئلىضن ،هُجحرًا.
 -38نبس الهعٍع نخُٔ( ،السٖخىض) نلم الهطوع والٓاَُت ،ف 20.6 ،1م ،زاض آلاَاّ.
 -39الجطحاوي ،نبس الٓاهط ،زالئل ؤلاعجاظ ،ز.ث ،مؿبهت اإلاىاض.
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