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"نمورجا"دوس ألالفاظ في تأدية املعنى قصائذ دمحم البخاسي بن الشيخ عثمان بن فودي   

 ؾلُمان دمحم بلى 

 

بن مً الكٗغ "الحمض هلل عب الٗاإلاين، والهالة والؿالم ٖلى زير ؤلاوـ والجً، اللاثل في مدىم خضًشه 

م بلى ًىم الجؼاء" لحىمت لى آله وصحابخه الغغ اإلاُامين، ومً جبٗهم واكخضي بأزاَع .ٖو  

:-وبٗض  

فالباخث في الىهىم ألاصبُت التي زلضَا اللضامى، وزانت الكٗغ منها، ٌٗثر ٖلى كهاثض مسخلفت في غاًت 

ين ؤن ًبضؤ الُالب بضعاؾت هخب اللغت م٘ الفله  الجىصة والؿبً، لظا وان مً الٗاصة والُبُٗت ٖىض الهىؾاٍو

ض"ؤمشاٌ  يُاث"و" بغصة اإلاضًذ"و" الَؼ ا مً الىخب اإلاخٗللت باللغت، وطلً إلاا فيها مً ؤلفاّ كُمت " الٗكٍغ وغيَر

ٗت ؤلاؾالمُت، لظا ًغي الباخث ؤن اللبىت  الُت، وفهمها ؾالح كىي في بصعان مٗاوي الىهىم الٗغبُت والكَغ ٖو

ألاؾاؾُت لفهم الىهىم هي مٗغفت كُمت ألالفاّ بمٗاهيها املخخلفت، ووان ألاصباء والىلاص يهخمىن بٓاَغحي 

ضعؾىنها جدذ ٖمىص الكٗغ خُث كؿمٍى بلى زالزت ٖىانغ " اإلاىؾُلى"و" اإلاٗجى"و" اللفٔ"اللفٔ واإلاٗجى، ٍو

ظا ما جٗل ابً عقُم الليرواوي ًمضح اللفٔ واإلاٗجى فلاٌ في مٗغى  هما هو طلً دمحم غىُمي َالٌ، َو

بيافت ٖلى طلً وان الكٗغ صًىن " اللفٔ جؿم، وعوخه اإلاٗجى، واعجباَه به واعجباٍ الغوح بالجؿم"خضًشه 

ماٌ الهالحت، وألازالق الحمُضة، والغجؼ ًٖ ول كبُذ وقيُ٘ مً  ألامت الٗغبُت، ٌٗخجي بتربُت كىمه ٖلى ألٖا

لى َظا اإلاىهج وانل الكٗغاء الؿير في اللغن  فهم طلً مً قٗغاء نضع ؤلاؾالم، ٖو ا، ٍو البسل والجبن وغيَر

.الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي، خُث كامىا بازخُاع ؤلفاّ طاث كُمت ٖالُت، للىنٌى بلى ألاَضاف والغاًاث  

اهُالكا مما ؾبم ؤعاص الباخث ؤن ًلف ٖلى كهاثض الكاٖغ اإلافلم الفهامت ؤمير جمبٌى دمحم البساعي بً الكُش 

ه اللهاثض مً ؤلفاّ جؼلت ومؿخلُمت ومٗان ؾامُت  ٖشمان بً فىصي عخمهم هللا حٗالى، وطلً إلاا جدخٍى

ا مً  واعجباٍ ول بأزغ، وواهذ اللهاثض ؤًًا جخًمً ؤغغايا مسخلفت مً مضح وعزاء وفسغ وونف وغيَر

:-ألاغغاى، ومً َىا ؤعاص الباخث ؤن ًغهؼ في اإلالالت ٖلى الىلاٍ الخالُت  

.هبظة ًٖ خُاة الكاٖغ دمحم البساعي بً الكُش ٖشمان بً فىصي  

.مفهىم اللفٔ  

.هماطذ مً ألالفاّ الجؼلت في كهاثض دمحم البساعي   
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.الخاجمت  

.  الهىامل واإلاغاج٘  

.نبزة عن حياة الشاعش دمحم البخاسي بن الشيخ عثمان بن فودي  

م 1794ٌ اإلاىافم 1200ولض دمحم البساعي بً الكُش ٖشمان بً فىصي في ؤوازغ اللغن الشامً ٖكغ الهجغي ٖام 

ٕغ ٖلى ًض والضًه، زم اهخلل بلى ٖمه ٖبض هللا بً فىصي ؤمير ُضوفي نىخى، جٖغ ىهْ
ُ
.1 غ  

 وؤما وؿبه فهى دمحم البساعي بً الكُش ٖشمان بً فىصي بً ٖشمان بً نالح بً َاعون بً دمحم 
ُ

ىْعٍ
ُ
بً جب غ

ُل بً دمحم ؾمبى بً ؤًىب بً ماؾغان بً بىب باب بً مىس ى 
ُّك
ي ُم اللبُلت الفالهُت في بالص َىؾا، الظي جَج  ٖػ

ىُعواعجدل مً  ىثَج جُ
ُ

   مً كبُلت ف
بِّب ىعَج .2 بلى َظٍ ألاعى خُث اؾخلغ فيها وؤهجب البىين والبىاثجُ  

ى 
ِّب
وان الكاٖغ مً ؾاللت املجاَض الىبير في بالص َىؾا الكُش ٖشمان بً فىصي، هما طهغ ؤمير اإلاامىين دمحم بل

مغ، ودمحم : "بً الكُش ٖشمان كاثال لي، ودمحم زيب، ودمحم بل، وؤبىبىغ، ٖو وله مً ألاوالص دمحم ؾٗض، ٖو

. 3....البساعي   

وللكُش ٖشمان ؤوالص هجباء ألابغاع الظًً : "وكض طهغ الكُش ؤبىبىغ بً دمحم ؾىصوػي الغؿىي في هخابه كاثال

ى ؤمير اإلاامىين، وؤبىبىغ ٖخُم ؤمير اإلاامىين، 
ِّب
لي، ودمحم زيب، ودمحم بل م دمحم ؾٗض، ٖو ْهغث فيهم البرهت َو

مغ، ودمحم البساعي، ودمحم خاذ والحؿً، وممً ؤهجب مً ؤوالص الكُش ٖشمان مً الظوىع دمحم زيب ودمحم  ٖو

ِس ى  ى وؾٗض وؤبىبىغ ٖخُم وؤخمض الغفاعي ٖو
ِّب
يالبساعي ودمحم بل ىع 

ُ
ي ُْ ى آزغ ؤوالص الكُش ٖشمان، وولهم مَج  َو

".4ؤبغاع هبالء لهم جىالُف مفُضة وكُمت وجاَضوا في هللا خم جهاصٍ باللؿان والؿىان عخم هللا الجمُ٘  

مين خُث جغبى جغبُت بؾالمُت وجشلف في الٗلم وألاصب والضًً زم اهخلل  وكإ دمحم البساعي ٖلى ًض والضًه الىٍغ

ه ألاؾخاط ٖبض هللا بً فىصي ؤمير  ُضوبلى ٖمِّب ىهْ
ُ
، وؤزظ مىه الٗلىم مً اللغت الٗغبُت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت،  غ

ٔ وؤلاعقاص، وجإزغ بهظا الٗم ختى  جمهغ ٖلى فىىن ألاصب واللغت الٗغبُت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت، وهُفُت الٖى

.5ْهغ جلُا في ؤؾلىبه ووان طا ؤزالق فايلت ونفاث مشالُت  

لى ؤًت خاٌ فةهه وكإ، مُُ٘ لىالضًه، فاعؽ شجإ، َٗاها لألٖضاء، هملذ ٖلُه ؤصواث الخالفت بٗض وفاة  ٖو

ان ما ؤعؾل بلُه بٌٗ الىػعاء ؤن ًدًغ بلى نىخى لُخىلى مىهب ؤمير  ى، ولىً ؾٖغ
ِّب
ؤمير اإلاامىين دمحم بل

ااإلاامىين بًاٍ، ولم ًلضع هللا طلً فإؾلُه الحهاهفي ميان ٌؿمى 
َج

ىف
ُ

اْن ك له مً جمبٌى بلى نىخى، بَج  ٖلى ٍَغ

. 6فاهخسب ؤبىبىغ الٗخُم مياهه بمؿاٖضة كاثض الجِل ٖبض الؿالم  
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 عوامل تكوين الشاعش

جيىهذ شخهُت الكاٖغ مً الفُغة التي فُغ الىاؽ ٖليها والبِئت التي وكإ فيها، وألازظ مً الٗلماء الباعػًٍ، 

.زم اللغاءة الىاؾٗت  

ؼ فةن ؤلاوؿان "، 7(فُغث هللا التي فُغ الىاؽ ٖليها): ؤما الفُغة، فلض كاٌ هللا ؾبداهه وحٗالى في هخابه الٍٗؼ

ًسلم وله فُغة زانت،  كابلت للخغُير في خضوص مسهىنت، وؤلاوؿان صاثغة جُىعٍ هبيرة جضا، ًبضء باإلاص ي 

يخهي بلى اعجُاص الفًاء ا وان قاٖغا ؤم واجبا، 8"ٖلى كضمُه، ٍو ًِّب ً ؤلاوؿان ؤ  ولظا جيىن الفُغة مً ٖىامل جيٍى

له لللغءاة والىخابت والفهم وؤلاصعان .   ألن الخالم زلم ؤلاوؿان بهظٍ الفُغة الظهُت التي جَا  

ا–  زالٌ اللغن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي - ؤما ًٖ البِئت، فةن مضًىت نىخى  . واهذ مً اإلاغاهؼ الٗلمُت في هُجيًر

امت الكُش ٖشمان بً فىصي ٖلُه عخمت هللا بالشلافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت اَخماما بالغا،  اَخم كاصة الضولت بٖؼ

ٖىفىا ٖلى ٖلىم الضًً ؤلاؾالمي صعاؾت وجفلها، ختى جًلٗىا بها، وناعوا فلهاء، هما جهضعوا ليكغ الشلافت 

.ؤلاؾالمُت وآٖين ومغقضًً ومضعؾين ومالفين ومىخجين  

: للض اٖخجى ؤولئً الٗلماء باللغت الٗغبُت اٖخىاء مىلُ٘ الىٓير، ٖلما ؤهه الًمىً فهم مهضعي الضًً ؤلاؾالمي

ا عواًت وصعاًت، وبضءوا  الىخاب والؿىت بال بخفله اللغت الٗغبُت وفىىنها، وواهذ زمغة اٖخىائهم باللغت ؤن خظكَى

غوى وكافُت، بيافت بلى ؤلاهخاذ ألاصبي قٗغا وهثرا ًمخض مجض . ًالفىن في فىىنها، مً هدى ونغف وبالغت ٖو

وزالٌ الفترة . مضًىت نىخى الشلافي مً اللغن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي، الظي ٌٗخبر ٖهغا طَبُا ملجض نىخى

ىن مً بالص  ا، فيان منهم الهىؾٍى اجخم٘ في اإلاىُلت ٖضص هبير مً َالب الٗلم، مً مسخلف كباثل هُجيًر

ىن مً مىُلت بضا، والفالهُىن مً بالص ًىال وؤصماوا، هما وفض بليها الضاعؾىن مً  هكىت وػهؼن وػهفغا، والىبٍى

ٌِّب َظا ٖلى ش يء فةهه ًضٌ ٖلى جغفغف عاًت الٗلم في اإلاضًىت، وؤن الجى الشلافي ًهُبغ . ول فج ٖمُم فةن ص

ىُت، بل الٗاإلاُت  ٓهغ َظا في الؿُاؾت الخاعجت ٖىض كىاص الضولت اإلاخمشل في - بن صحذ الٗباعة– بالَى ٍو

ماء الضولت بؼمالئهم مً الضٌو ؤلاؾالمُت ألازغي مشل ْغم  في جمهىعٍت حكاص قغكا، وماؾِىا في : ٖالكت ٖػ
َج
اغ بَج

.9جمهىعٍت مالي غغبا، ومىُلتي آصع وؤكضؽ في جمهىعٍت الىُجير قماال  

امه، واهىا ًجٗلىن 
ِّب
زم بن والض الكاٖغ الكُش ٖشمان بً فىصي وان مضعؾا وصاُٖا وكاثضا، وهظلً وػعاٍئ وخي

ـ فيها، فىثرث اإلاضاعؽ وحٗضصث املجالـ الٗلمُت ال في نىخى  ىهبىن ؤهفؿهم للخضَع بُىتهم ولها مضاعؽ ٍو

: وخضَا التي ؤنبدذ في جلً آلاوهت ٖانمت الضولت ومغهؼا جضًضا للٗلم والشلافت، بل في اإلاغاهؼ ألازغي ؤمشاٌ

ْن  ــــؼَج
ْ

ه ت وػَج ىَج ش 
َج

ُىى وه
َج

ُض وه ىهْ
ُ
.10غ  

:ومما ًضٌ ٖلى هثرة الٗلماء كٌى ألاؾخاط ٖبض هللا بً فىصي  
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 فيها هــــــجاح خىاثج اإلاخدىذ ومضاعؽ ؤيجى بدب قهىصَا

 ول هبدغ في الُٗاء مخمىِّبذ وجحاجح ٖلماء ًدلب عفضَم

بضؤ الهبي في اإلاغخلت ألاولُت باإلاضاعؽ اللغآهُت، زم ٌؿخمغ بٗض  ًخضعب فيها الكبان والىباع ٖلى الؿىاء، ٍو

لخفي ؤزغ ٖلماثه  طلً مىخلال مً ٖالم بلى آزغ ختى ًهل بلى اإلاؿخىي اإلالهىص زم ًضزل في ؾلً الٗلماء ٍو

فُضعؽ هما واهىا ًضعؾىن 
11  .  

المت  ٖاف الكاٖغ في البِئت التي واهذ مىخٓت بٗباكغة الٗلماء ؤمشاٌ املجضص الكُش ٖشمان بً فىصي ٖو

م مً الٗباكغة الظًً جغوىا  ل بً ٖمغ وغيَر الؿىصان ألاؾخاط ٖبض هللا بً فىصي والكُش دمحم عاذ وألاؾخاط جبًر

ٌْ في بث الشلافت الٗغبُت  ـْمُبىَج
َج
ؤزغا بًجابُا، ولظا قاعن دمحم البساعي بً الكُش ٖشمان بً فىصي ؤمير ج

وؤلاؾالمُت، خُث ؾعى ؾُٗا خشِشا لخضمت الضًً ؤلاؾالمي واللغت الٗغبُت مضعؾا ومالفا بيافت بلى وىهه 

.12قاٖغا مفللا  

ؤما ًٖ اللغاءة الىاؾٗت فلض اججهذ َمت الكاٖغ بلى ألازظ مً الىخب مما جٗله ًلغؤ ول هخاب ونل بلى 

ب بٌٗ الىخب  مىُلخه مً مخىن ؤو قغوح ٖلى ازخالف مجاالتها، ووان كض خفٔ بٌٗ اإلاخىن، هما اؾخٖى

ا،  بها الكاٖغ كغاءة قٗغ الجاَلي واللامىؽ املحُِ واملخخهغ وغيَر الطخمت كغاءة، ومً الىخب التي اؾخٖى

ومما ٌكهض ٖلى جمىىه في اللغت كغيه ؤقٗاعا مخميزة بؿهىلت اليلماث، ووان ؤؾلىبه ؾهال م٘ عغم جإزٍغ 

ومما ٌكهض ؤًًا ٖلى كغاءجه الىاؾٗت ؤًًا جضَعـ َالب ٖمه . ومالػمخه لكُش ٖبض هللا بً فىصي عخمه هللا

ٌ مٗٓم َلبت مٗهض ٖبض هللا "ألاؾخاط ٖبض هللا بً فىصي بٗض وفاجه،  فلم ًىض ًخىفى قُسه ٖبض هللا ختى جدىِّب

.13"بً فىصي بلى مٗهض دمحم البساعي ؤمير جمبٌى إلاياهخه في الٗلم  

مٍغ زمـ وزمؿىن ؾىت وطلً في مدافٓت جمبٌى خُث  جىفى دمحم البساعي بً الكُش ٖشمان بً فىصي ٖو

.14م1849ٌ اإلاىافم 1255واهذ بماعجه ؾىت   

 مفهوم اللفظ

ى مهضع اليلمت، " لفٔ"واصث اإلاٗاجم جخفم في طهغ ؤنل  ٔ لفٓا َو ٔ ًلف 
َج
وهي مً باب يغب جلٌى لف

ى  وجاء في .15"ما ًلفٔ به مً اليلماث وال ًلاٌ لفٔ هللا بل ولمت هللا ؤو لفٔ الجاللت"وجمٗه ؤلفاّ، َو

لفٔ بالص يء ًلفٔ لفٓا جيلم ولفٓذ بالىالم وجلفٓذ به ؤي جيلمذ به واللفٔ واخض "ومعجم لؿان الٗغب 

.16"ألالفاّ  
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وكًُت اللفٔ واإلاٗجى كًُت ؤزاعث الجضٌ بين الىلاص كضًما وخضًشا منهم مً فًل اللفٔ ٖلى اإلاٗجى 

م، ٌٗغفها العجمي والٗغبي واللغوي والبضوي، وبهما الكإن في "والجاخٔ خُث ًغي  اإلاٗاوي مُغوخت في الٍُغ

، لىً َظٍ الٗباعة ال حكير بلى ٖضم بلخفاث الجاخٔ 17"بكامت الىػن وجسُير اللفٔ وؾهىلخه وؾهىلت املخغذ

ى ممً ٖغف كُمت اإلاٗاوي وقغفها خُث ًغي ؤن ازخُاع ألالفاّ َى الظي ًاصي بلى  للمٗجى بل خاقا وهال، َو

ومً الىلاص مً فًل . قغف اإلاٗجى فبضون اللفٔ الجىجض اإلاٗاوي الغفُٗت وليل لفٔ ما ًىاؾبه مً اإلالام

وللمٗاوي ؤلفاّ حكاولها فخدؿً : "اإلاٗجى ٖلى اللفٔ وابً َباَبا ًلٌى في مٗغى خضًشه ًٖ اللفٔ واإلاٗجى

 في بٌٗ اإلاٗاعى صون بٌٗ
ً
ت الحؿىاء التي جؼصاص خؿىا ا، فهي لها واإلاٗغى للجاٍع وهم . فيها وجلبذ في غيَر

، 18"مً مٗجى خؿً كض قين بمٗغيه الظي ؤبغػ فُه، وهم مٗغى خؿً كض ابخظٌ ٖلى مٗجى كبُذ ؤلبؿه

ومنهم مً جم٘ بين اللفٔ واإلاٗجى وابً عقُم الليرواوي وغيٍر خُث عبِ بُنهما فجٗلهما مخالػمين ال ًىفهالن 

ًًٗف :  اللفٔ جؿم، وعوخه اإلاٗجى، واعجباَه به واعجباٍ الغوح بالجؿم: "هخالػم الغوح والجؿض فلاٌ

لىي بلىجه  فالخاب٘ إلاا طهٍغ هال مً الىلاص ًضعن ؤنها كًُت صاعث بُنهم م٘ ؤن هال مً اللفٔ 19بًٗفه، ٍو

ىه هما طهغ ابً عقُم وؤبى َالٌ الٗؿىغي  .واإلاٗجى الٌؿخلُم بضون كٍغ  

 ؾيرهؼ الباخث في َظٍ اإلالالت هما طهغ ؾابلا ٖلى ٖىهغ واخض مً ٖىانغ ٖمىص الكٗغ ٖىض الىلاص، 

وبن لم ًىو ٖلى ٖىهغ واخض مً " اإلاىاػهت بين ؤبي جمام والبدتري "فاإلاخدب٘ إلاا طهٍغ هال مً آلامضي في هخابه 

ؼ الجغجاوي في هخابه  لي بً ٖبض الٍٗؼ الىؾاَت "ٖىانغ ٖمىص الكٗغ بل نغح فلِ باؾم ٖمىص الكٗغ، ٖو

هم وجسانمهم خٌى قٗغ اإلاخىبي، وجض ؤههاعا "خُث وجض " بين اإلاخىبي وزهىمه اوكلاق الىاؽ وجىاٖػ

غًىن ًٖ ُٖىبه، ووجض زهىما ًبرػون جلً الُٗىب وال ًلخفخىن بلى مداؾىه،  ، َو كُضون بكٍٗغ ًغفٗىهه َو

لين اإلاخسانمين،  وؤبى ٖلي 20"بل ًجضون في بزفائها، فٗىضثظ ؤوجض الجغجاوي هخابه اإلاظوىع لُهلح بين الفٍغ

خُث حٗغى للحضًث ًٖ ٖمىص الكٗغ بكيل صكُم، "ؤخمض بً دمحم اإلاغػوقى، في قغخه لحماؾت ؤبي جمام، 

ت باإلاغػوقي بكيل هبير، وؤياف  ا، وجٗل ليل ٖىهغ ملُاؾا ًلاؽ به، لظا اعجبُذ الىٍٓغ وخضص لها ٖىانَغ

ضٌ . 21"ووضح ٖو  

ت ٖمىص الكٗغ جىلؿم بلى زالزت ؤجؼاء ما ًخٗلم باللفٔ، وما ًخٗلم باإلاٗجى، وما ًخٗلم  ًضعن ؤن هٍٓغ

باإلاىؾُلى، ماٌ الباخث في َظٍ اإلاضازلت بلى طهغ ما ًخٗلم باللفٔ في كهاثض دمحم البساعي بً الكُش ٖشمان 

.بً فىصي عخمه هللا  

 نمارج من ألالقاظ القيمة في قصائذ دمحم البخاسي بن الشيخ عثمان بن فودي

 جزالة اللفظ

لهض به زالف الغهًُ لهض الىلاص باللفٔ الجٌؼ ؤن ًيىن 22والجؼالت ونف للفٔ ٍو مخِىا ٖلى ٖظوبخه "، ٍو

ت"، وؤما اللفٔ الجٌؼ فهى املخخاع مً 23"في الفم ولظاطجه في الؿم٘ الىالم الظي حٗغفه الٗامِّب  
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ؤن جيىن ألالفاّ اإلاؿخٗملت ٖىض الكاٖغ ؤو الياجب ":، وكُل اإلاغاص َى24"بطا ؾمٗخه، وال حؿٗمله في مداوعتها

ؤلفاْا مخٗاعفت في اؾخٗماٌ ألاصباء والبلغاء ؾاإلات مً يٗف اإلاٗجى، ومً ؤزغ يٗف الخفىير، ومً الخيلف 

.25"ومما َى مؿخىٍغ في الؿم٘ ٖىض الىُم باليلمت ؤو بالىالم  

ؤجاص الكاٖغ دمحم البساعي في اؾخٗماٌ ألالفاّ الجؼلت اإلاىاؾبت في ؤماهً مسخلفت مً كهاثضٍ، ومما 

:ؤجاصالكاٖغ دمحم البساعي كىله في كهُضجه الغثُت في مغزُت ابً زالخه ؤبي بىغ  

للى الغماح والهىاعم بالهضع فتى الًؼاٌ الضَغ ًىلــــــــــــــي جمُله  ٍو

مضح الكاٖغ ممضوخه بالصجاٖت لظلً وان الضَغ ٌٗامله مٗاملت خؿىت، ومما ًضٌ ٖلى طلً وىن اإلامضوح 

ضاء بىفؿه ؤجاص الكاٖغ وؤخؿً خُث جىخى في ألابُاث الؿابلت ؤلفاْا جؼلت مالثمت للملام لُاصي .ًلابل ألٖا

ولى " قاب"و " عجل"فاليلمت مالثمت للملام بط لم ًستر ولمت ؾىاَا مً " فتى: "بها غغيا مً ؤغغايه فلاٌ

ا إلاا واهذ مىاؾبت إلالهىصٍ والفتى، باللهغ م: ازخاع ولمت غيَر  والفتى هظلً ًإحي بمٗجى.26الكاب الىٍغ

:اليامل الجٌؼ مً الغجاٌ كاٌ الكاٖغ  

27 لِـ الفتى بمىٗم الكبان  بن الفتى خماٌ ول ملمت  

جضٌ ٖلى غاًت اللىة والفخىة وػاص اللفٔ كىة خُث جٗله الكاٖغ هىغة لضاللت ٖلى الصجاٖت " الفتى"وولمت 

. اإلاُللت  

 ومما ؤجاص الكاٖغ كىله في كهُضجه الغاثُت

 وؤنبدذ نبا َاثما ببري    الهىي ملىصا بلى طًب ٖىاكبه جبر

ظا َى الظي جظبه  بلى  الم الكاٖغ اإلاٗخاب وكاٌ بهه ؤنبذ ٖاقلا ومدبا للضهُا، ٌؿُل مىه صمٕى الُٗىين َو

لفٔ جٌؼ هاؾب املحل لضالجه ٖلى غاًت " نب"البياء الكضًض ختى ؾاٌ مىه اإلااء الىشير مً الُٗىين، فيلمت 

ا في يميٍر  الهب مٗىاٍ في هالم : كاٌ ؤبى بىغ ألاهباعي الٗكم واإلاىصة وؤهه ٌؿىب الضمٕى ألجل مدبتها وجفىَغ

ْبذَج ًا  ب 
لاٌ كض نَج  ونبابت ٍو

ً
ا بِّب بُّك نَج هَج ًَج بَّ الغجل  ت الكىق ًلاٌ كض نَج

ِّب
بابت ع ك

الٗغب الظي به نبابت والهَّ

:عجل وؤهذ جهب كاٌ الكاٖغ  

كتهيها  بُّك بلى الحُاة   َو هَج ًَج ىاءُ    َٖج ٌ  الحُاة له   وفي َى

لاٌ  وكاٌ ألاخىم: ٍو
ً
 قىكا

بُّك مً َظا ؤي ؤعقُّك نَج
َج
ًساَب الحمامت: َظا ؤ  

ُ٘   فةوي فُما كض بضا مىً فاٖلمي  وؤوج
ً
ً  كلبا بُّك بهظا مى

نَج
َج
.28 ؤ  

غي  لاٌ : وكاٌ الجَى نببذ اإلااء نبا فاههب، ؤي ؾىبخه فاوؿىب، واإلااء ًخهبب مً الجبل، ؤي ًخدضع، ٍو

ى هلىلً ماء ؾىب، وماء غىع، والهبابت ٖاقم : عكت الكىق وخغاعجه، ًلاٌ عجل نب: ماء نب، َو

.29مكخاق  
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ى زبىث وصوام اهًباب الضمٕى في مىصتها فٗضٌ الكاٖغ ًٖ اؾخٗماٌ  واللفٔ مؿخلُم لخإصًخه اإلاٗجى اإلاغاص َو

ألنهما الًاصًان بلى مٗجى الٗكم واإلاىصة واملحبت هما جاصي ولمت نب لىنها " ؾاٌ"و" ؾىب: "ولماث صونها مشل

.ؤوفغ مٗجى  

:ومما ؤخؿً الكاٖغ فُه كىله في كهُضجه الالمُت  

ص في ول ما َى فاٖل   مخمىً في ول فً عاسخ    ومؿضِّب

ؤجاص الكاٖغ وؤخؿً ؤلاجاصة خُث ونف اإلامضوح بالشبىث في ول فً مً فىىن اللغت الٗغبُت وؤلاؾالمُت، 

ه ٖلى الؿضاص بمىافلت اإلاىلى ٖؼ وجل، ومما ؤخؿً اؾخٗماله كىله " عاسخ: "وهظلً ول ما ًلىم به ًجٍغ

ؤن الغسخ َى ؤن ٌٗلم الص ئ : الفغق بين ولمت الغسخ والٗلمومٗىاٍ زبدذ كضمه ٖلى الحم، وكض طهغ الٗلماء 

بضالثل هشيرة ؤو بًغوعة ال ًمىً بػالتها، وؤنله الشباث ٖلى ؤنل ًخٗلم به، وولمت الغسخ جضٌ ٖلى  هماٌ 

الشباث، والكاَض ؤهه ًلاٌ للص ئ اإلاؿخلغ ٖلى ألاعى زابذ وبن لم ًخٗلم بها حٗللا قضًضا، وال ًلاٌ خاثِ 

ً  " :عاسخ ألن الجبل ؤهمل زباجا مً الحاثِ، وكاٌ هللا حٗالى ى 
َج
  ل

ىنَج
ُ
خ اس  ي الغَّ م   ف 

ْ
ل  ٗ

ْ
ْنُهْم  ال   م 

ُىىنَج م 
ْ
ا
ُ ْ
اإلا   وَج

ُىىنَج م 
ْ
ا ا ًُ مَج  ب 

ٌَج  ؼ 
ْ
ه
ُ
ًَج  ؤ ُْ لَج ا ب  مَج ٌَج  وَج ؼ 

ْ
ه
ُ
ًْ  ؤ ًَج  م  ْبل 

َج
30 ......"ك  

.َى ؤعسخهم في اإلاىغماث ؤي ؤهملهم زباجا فيها: ؤي الشابخىن فُه، وجلٌى الٗغب  

 31".  

بداجت ماؾت بلى ولمت " مخمىً"وؤجاص الكاٖغ ؤًًا خُث ازخاع ؤلفاْا جخٗلم بًٗها ببٌٗ فيلمت 

ختى ًفهم " فاٖل"هظلً جُلب ولمت " مؿضص"لِؿخلغ اإلاٗجى في طًَ اللاعت والؿام٘، وولمت " الغؾىر"

ظا مما ًضٌ  اللاعت ؤن هللا ؾضص زُاٍ في ول ما ًفٗله، والبِذ وله مىاؾب للمضوح وؤلفاْه جؼلت ؤًًا َو

.  صاللت واضحت ٖلى جمىً الكاٖغ دمحم البساعي بً الكُش ٖشمان بً باللغت الٗغبُت  

 استقامة اللفظ

اؾخلامت اللفٔ هي وفاٍئ باإلاغاص الظي اؾخٗمله الكاٖغ، مً صون زُإ، وال جلهير، وال غمىى، فمً 

، 32"الاؾخلامت الؿالمت مً الخٗلُض اإلاٗىىي، والؿالمت مً الخُإ في اؾخٗماله، بما للهىع في مٗغفت اللغت

ًيىن اللفٔ مؿخلُما باٖخباع مىكٗه مً هىاحي الجغؽ والخجاوـ م٘ كغاثىه مً ألالفاّ، هما ٌٗض مؿخلُما 

.بطا وان ؾاإلاا مً جىافغ الحغوف بدُث جيىن اليلمت ؾهلت ٖظبت  

ومما ؤجاص الكاٖغ دمحم البساعي بً الكُش ٖشمان بً فىصي في اؾخٗماٌ ألالفاّ اإلاؿخلُمت كىله في كهُضة 

ضاثه فلاٌ في مُل٘ اللهُضة :ًفخسغ فيها ًهىع لُفه وعخمخه ألخباثه وبإؾه وجىىُله أٖل  

 ٖىض ألاخبت لألٖاصي ههمـ  ًا ؾاثال ٖجي فةوي َفــــــــــــــغؽ

 ومضجج خامي الظمام ٖغمـ  لىـ كلُل الاهلُاص صلهـــــــمـ
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 م٘ ٌؿغة ما في الخلُفت يهبـ غىر ٖلى الٗافين ًىفم ماله

ظا ًضٌ ٖلى كىة الكاٖغ  ؤخؿً الكاٖغ في وي٘ ألابُاث الؿابلت خُث اؾخٗمل فيها ولماث مؿخلُمت َو

بهه لين وؾهل الخلم وألامغ : وجمىىه في اللغت الٗغبُت، زم بن الكاٖغ جٗل ًفخسغ مجُبا الؿاثل ٖىه كاثال

ئ ٖلى  ٘ الاهلُاص لألخبت وجَغ ضاء، لظا وان ؾَغ باإلاٗغوف ٖىض ألاخبت، وؤؾض بمٗجى ؤهه شجإ وفاعؽ ٖىض ألٖا

ضاء، فيلمت  ولها مؿخلُمت ومىاؾبت ملحلها " يهبـ"و" ٖغمـ"و" مضلج" و" صلهـ"و" ههمـ"و" َفغؽ"ألٖا

واللهُضة جخمدىع ًٖ الافخساع بطا البض للكاٖغ ؤن ًإحي بيلماث جلٕغ ؤطَان الؿامٗين، فاليلماث التي 

ا الكاٖغ في ألابُاث مً  جضٌ ٖلى زبىث الهفت في ناخبها " ٖغمـ"و " صلهـ"و " ههمـ"و " َفغؽ"طهَغ

جضٌ ٖلى الخجضص والحضور، وصلُل طلً ؤن ألافٗاٌ " يهبـ"وؤهه مخهف بها ٖلى ؾبُل الضوام، بِىما ولمت 

ج"وولمت . ولها ملُضة بالؼمً، بِىما ألاؾماء ولها غير ملُضة بؼمً فهي ؤقمل وؤٖم وؤزبذ  
اؾم فاٖل مً " مضجِّب

ج جضجُجا بمٗجى صزل في ؾالخه، فهى ؤعقى وؤصوم وؤزبذ مً الفٗل  ه ًضجِّب ل ومًاٖع َّٗ ج مًٗفا ٖلى وػن ف صجَّ

ج"في الضاللت، ولىىه الًغقى بلى زبىث الهفت اإلاكبهت، فةن ولمت  " صجج"و" كام"ؤصوم وؤزبذ مً " كاثم"و " مضجِّب

ل"ولىً لِـ زبىتها مشل زبىث " ًضجج"ؤو " ًلىم"ؤو  فةهه ؤي اؾم الفاٖل ًمىً " صمُم"و" كهير"و" ٍَى

ٌ : "الاهفيان ٖىه مً اللُام بلى الجلىؽ مشال، ولىً الًمىً الاهفيان مً الهفت اإلاكبهت ؤمشاٌ " الُى

ا: وبن وان َىان نفاث ًمىً الاهفيان ٖنها مشل" الضمُم"و" اللهغ"و ".33ُٖكان ونضًان وغيَر  

:ومما ؤخؿً الكاٖغ دمحمالبساعي بً الكُش ٖشمان بً فىصي كىله  

 ٖلم الحضًث والبالغت وافل  ٖالمت اللغآن خاو الؿبم في 

 بدغ مدُِ ٌؿخدم الفلً فُىدى وفي ألانلين غُث وابل

ؤي هشير الٗلم والهاء لضاللت " ٖالمت"ؤجاص الكاٖغ في ازخُاع اليلماث اإلاىاؾبت اإلاؿخلُمت في ؤماهنها منها ولمت 

ٖلى اإلابالغت، لظا ؤيافها الكاٖغ بلى اللغآن ألهه َى اإلاهضع ألاؾاس ي للٗلىم الٗغبُت ولها واإلالهىص َىا ؤن 

ألاؾخاط ٖبض هللا بً فىصي وان ٖاإلاا بىخاب هللا وبالٗلىم التي جخٗلم به مً خضًث وفله وهدى ونغف وبالغت 

ا، واللفٔ اإلاؿخٗمل َىا الثم بمياهه، وهظلً ونف الكاٖغ ألاؾخاط ٖبض هللا بً فىصي بالبدغ فلاٌ : وغيَر

ؾمي بدغا لٗمله واحؿاٖه، والجم٘ ؤبدغ وبداع : زالف البر، ًلاٌ: "البدغ ًدبدغ الىاؽ فُه و"بدغ مدُِ"

اؾخلام اللفٔ ؤن جاء مُابلا الؾخٗماٌ الٗغب خُث ًضٌ ٖلى مٗجى الىثرة ". 34وبدىع، وول نهغ ُٖٓم بدغ

والاحؿإ فاإلامضوح هشير الٗلم مدؿ٘ الفهم والاصعان وال ؤصٌ ٖلى طلً مً بيافت لفٔ البدغ بلى مدُِ صاٌ 

.مً جمُ٘ جىاهبه ههِبا مىه قِئا مً الٗلىم بال وهاٌ وما جغنبالغ في الاخخُاٍ   

ى ؤًًا مهضع غار ٌغُث، هبإ "جضٌ ٖلى اإلاُغ " غُث"ولمت "  غُث وابل: "ومما ؤجاص فُه الكاٖغ كىله َو

ضا، ؤي قهغا، وكُل َى اإلاُغ الخام بالخير، الىشير الىاف٘، ألهه : ؤو الظي ًيىن ٖغيه ؤي مؿاخت ٖغيه بٍغ

اإلاُغ، زم : الىأل ًىبذ بماء الؿماء، كاله اللُث، وهظا السحاب، وكُل: ٌغار به الىاؽ، ومً املجاػ الغُث

: ؾمي ما ًىبذ به غُشا، ؤوكض سٗلب  
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ىلــــــــــى مغة فُشِب .35"وما ػلذ مشل الغُث ًغهب مغة    فُٗلى ٍو  

و " بدغ" "ٖالمت: "وولمت غُث هاؾبت إلايانها ومؿخلُمت ؤًًا، واؾخٗمل الكاٖغ اإلافغص بضال مً الجم٘ فلاٌ

ًشبذ به اإلاٗجى للص يء مً غير "ألن اإلافغص ؤقمل في الاؾخغغاق مً الجم٘، واؾخٗمل الاؾم هظلً ألهه " غُث"

ض : "ؤن ًلخض ي ججضصٍ قِئا بٗض ش يء فلض وضح ٖبض اللاَغ الجغجاوي َظا اإلاٗجى بإمشلت هشيرة فلاٌ ٍػ

دضر قِئا فكِئا، بل ًيىن اإلاٗجى فُه واإلاٗجى في " مىُلم ؤزبذ الاهُالق فٗال له، مً ؤن ججٗله ًخجضص ٍو

ل: "كىلً ض ٍَى دضر، بل " ٖمغو كهير"و "ٍػ فىما الجلهض َىا بلى ؤن ججٗل الٌُى ؤو اللهغ ًخجضص ٍو

الق هظلً ما طهٍغ الكاٖغ مً ؤن َظٍ الهفاث زابخت له، " 36جىجبهما فلِ، وجلض ي بىجىصَما ٖلى ؤلَا

لت فىُت حٗمم في خؿً الازخُاع، وخؿً وؿم، وجإهم في الهُاغت، "واؾخٗمل الكاٖغ اليلماث اإلاظوىعة  بٍُغ

غ، بلى غير طلً ممىا ًىؿب الىالم خؿىا وعوهلا ت في الخهٍى .37وعٖو  

:ومما ؤجاص الكاٖغ دمحم البساعي فُه ؤًًا كىله في البِذ آلاحي  

 قهير بالخىاي٘ والىفاء  خلُم ماجض ألانلين َين

 وكىع نابغ ٖىض الللاء   ٖفُف َُب بغ نضوق 

الؾخلامتها في الىػن ولضاللتها ٖلى هثرة خلمه فهي جضٌ ٖلى الظًٕى والاهدكاع " خلُم"اؾخٗمل الكاٖغ  ولمت 

م، خلُم، : جضٌ ٖلى الاهدكاع والظًٕى مشل" فُٗل " نُغت "ؤن : هما طهغ ألاؾخاط الضهخىع دمحم املخخاع كاثال هٍغ

.38لُُف  

عَا مشل َظٍ الهُغت لضالتها ٖلى ما طهٍغ ألاؾخاط الضهخىع دمحم املخخاع فلاٌ مٗجى ؤن ألاؾخاط ٖبض " قهير: "وهغِّب

ظا القً فُه بل ؤحى الكاٖغ بالبِذ الشاوي جىهُضا للبِذ  هللا بً فىصي مٗغوف بالخىاي٘ والىفاء بالٗهض َو

:ألاٌو والضلُل ؤن ول ماطهغ هدُجت لخىايٗه فلاٌ  

ب" "ٖفُف"  
ُِّب ، ولها ولماث جضٌ ٖلى الهبر والٗفت والخىاي٘ والاؾخالم ألمغ "نابغ" "وكىع " "نضوق " "بغٌّر " "َ

.هللا، وولها ؤًًا مؿخلُمت في ؤماهنها ومالثمت إلاا ٌٗبر ٖىه الكاٖغ  

:ومما ؤخؿً الكاٖغ فُه كىله في مغزُت ؤم دمحم  

ًِّب ٖاقم ب الُير اإلاؿبذ بالفجغ فى هللا ال ؤوؿان ما خ غِّب  َو

ًِّب "اؾخٗمل الكاٖغ ولمت  لضاللتها ٖلى الٗكم واإلاىصة، وواهذ اليلمت مىاؾبت ألن الكاٖغ ًخٗضص مداؾً " خ

ًِّب "اإلاغسى له وبٗض حٗضص مداؾنها ؤكؿم باهلل ؤهه الًيؿاَا متى ما ٖكم ٖاقم، ومٗجى ولمت  خىِىا نىث خ

اح نىجذ نىجا ٌكبه خىين ؤلابل، وخىذ اللىؽ  ًلاٌ خىذ الىاكت مضث نىتها قىكا بلى ولضَا، وخىذ الٍغ

لُه  نىجذ ٖىض ؤلاهباى، وخً الٗىص نىث ٖىض الىلغ، وخً الغجل نىث َغبا ؤو جىجٗا وبلُه اقخاق ٖو

الحىين الكىق وجىكان الىفـ،  ":وؤما في الصحاح فلض وعصث بمٗجى الٗكم والغخمت فلاٌ" 39خىاها ُٖف

" َغِّبب"وولمت ".40خً ٖلُه ًدً خىاها: الغخمت، ًلاٌ مىه: خً بلُه ًدً خىِىا فهى خان، والحىان: جلٌى مىه

ل والؿغ في ازخُاع الكاٖغ نُغت  ِّٗب ل"ٖلى وػن ف ِّٗب ا جإحي للخىشير غالبا" "ؤفٗل"صون " ف ل بهمِّب ِّٗب ، ومً زم "41ؤن ف
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ؤخؿً : "هاؾب طلً الضاللت ٖلى هثرة مغاجٗت نىجه ٖىض فلم الفجغ، وكاٌ ؤؾامت بً مىلظ في هخابه كاثال

م، ولظلً ال  الىالم ما وان مؿبىن ألالفاّ، ؾهل مساعذ الحغوف، ولِـ ش يء في َظا الباب مشل اللغآن الىٍغ

. 42"ٌؿإم وال ًمل ٖلى هثرة الضعؽ والترصاص  

ظبت، وؤنها  اؾخٗمل الكاٖغ اليلماث اإلاىاؾبت للمدل مً هاخُت الضاللت وواهذ ؤًًا ؾلؿت ٖىض اللغاءة ٖو

ت ٖلى الٗغف اللغىي، ت ٖلى اللُاؽ الهغفي، هما ؤنها ؤًًا جاٍع  وواهذ ألالفاّ ؤًًا ٖلى كضع اإلاٗجى، ال جاٍع

".وإن ؤلفاْه كىالب مٗاهُه: "ػاثضا ٖىه وال هاكها هما كُل في مضح بٌٗ الىخاب  

 مشاكلة اللفظ للمعنى

ت إلاٗان خمُضة،  ف جىاؾبه ألالفاّ اإلاىيٖى ؤما اإلاغاص بمكاولت اللفٔ للمٗجى فهى ؤن ًيىن الغغى الكٍغ

:ومما ؤخؿً الكاٖغ دمحم البساعي بً الكُش ٖشمان بً فىصي في اإلاضح كىله  

ض اللٌى في عغم الٗضًدام  الؼمان  مجضاللصجٗان  صٕ طا ٖو

 مغ  مظاكخه  لظي   ألايــــغان خلى  الكماثل  لين     لـسلُــــه

 بُل ؤخي زلت ًجىص   بىـــفؿــــهُىم  الــهُاذ  وملخلى   ألاكغان

 والـهُجاء مشل دمحم الجُالوي            ما في اللباثل ولها في الــــــجـــــىص

 ملً اللباثل وألامـــــــــــــىع بؿُفــه     وسخاثه  والٗضٌ    وؤلاخؿــــان

مضح الكاٖغ ممضوخه بهفاث الثلت له، خُث ؤوعص ولماث جضٌ ٖلى ٖضٌ اإلامضوح مً الؿماخت واللُف 

:ألنضكاثه، ومضخه ؤًًا بالجىص والصجاٖت خُث كاٌ  

  ًىم  الــهُاذ  وملخلى  ألاكغان بُل  ؤخي  زلت ًجىص بىــفؿــــه

وؤجاص الكاٖغ ؤًًا خُث جىخى للمضوح الهفاث اإلاشلى له، ومضخه ؤًًا بما طهٍغ الٗمىصًُىن مً الجىص 

الجىص، والصجاٖت، وما جفٕغ منهما، هدى : وؤفًل ما مضح به اللاثض: "والصجاٖت، ومً طلً كٌى ابً عقُم

ت البُل، وما قاول طلً ومضخه ؤًًا بإهه ملً جماٖخه ". 43الخسغق في الهُئاث، وؤلافغاٍ في الىجضة، وؾٖغ

بالؿُف والسخاء والجىص وؤلاخؿان والٗضٌ والخبرت بالىاثل وبجابت الؿاثل وكغي ألايُاف، لظا وان بُضٍ 

:ػمام قاونها، فلاٌ الكاٖغ  

 ملً اللباثل وألامـــــــــــــىع بؿُفــه   وسخاثه والٗضٌ وؤلاخؿــــــــان

وؤما مضح اللاثض فُما ًجاوـ البإؽ : "وافم الكاٖغ في البِذ هظلً ما طهٍغ كضامت بً جٗفغ في هخابه كاثال

ضزل فُه قضة البُل والبؿالت، فةن ؤيُف بلى طلً اإلاضح بالجىص والؿماخت والخسغق في البظٌ  والىجضة، ٍو

فالجم٘ بين ولمت الؿُف والسخاء والٗضٌ وؤلاخؿان ًىحي ٖلى . 44"والُُٗت، وان اإلاضًذ خؿىا، والىٗذ جاما

.ؤن الكاٖغ جم٘ بين الصجاٖت والبُل والخسغق في البظٌ والُُٗت، وول اليلماث اإلاظوىعة حكاول اإلاٗجى  

:ومما ؤخؿً الكاٖغ دمحم البساعي ؤًًا كىله في اإلاضح  

 قُش الٗلىم  زضًـمها  جباٖها     زضن الخلى الحبر الىبُل اليامل
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 ٖلم الهضي ؾٗض الؼمان ٖماصٍ    خـان  عفُم   باآلهام  خــالخل

  طو  قضة  في صًــــىه   مخىاي٘     طو  َــــُبت   بـغ  ؤمين ٖاؾل 

ؤجاص الكاٖغ وؤخؿً ؤلاجاصة خُث مضح ٖمه ألاؾخاط ٖبض هللا بً فىصي عخمه هللا حٗالى بيلماث حكاول اإلاٗجى 

وول " ٖلم الهضي"و" عفُم"و" الىبُل"و" الحبر"و " قُش الٗلىم: "وجضٌ ؤًًا ٖلى ٖلى قإن اإلامضوح، منها

" طوقضة في صًىه: "اليلماث اإلاظوىعة جضٌ ٖلى الؿماخت والٗلم والٗضٌ، ومضخه ؤًًا بالصجاٖت خُث كاٌ

طو َُبت بغ ؤمين : "وونفه هظلً بالٗفت واللىاٖت في كىله" مخىاي٘: "وونفه باللىاٖت ؤًًا خُث كاٌ

زلابت اإلاٗغفت، والحُاء، والبُان، والؿُاؾت، والهضٕ بالحجت، ": وؤقاع ابً عقُم بلى طلً في كىله" ٖاؾل

م  والٗلم، والحلم ًٖ ؾفاَت الجهلت، وغير طلً مما ًجغي َظا املجغي، وهي مً ؤكؿام الٗلل؛ وهظهَغ

م الحماًت، وألازظ بالشإع،  هاعة ؤلاػاع، وغير طلً وهي مً ؤكؿام الٗفت؛ وهظهَغ اللىاٖت، وكلت الكهىة، َو

والضف٘ ًٖ الجاع، والىياًت في الٗضو، وكخل ألاكغان، واإلاهابت، والؿير في اإلاهامه واللفاع اإلاىخكت، وما قاول 

م الؿماخت، والخغابً، والاهٓالم، والخبٕر بالىاثل، وؤلاجابت للؿاثل،  ى مً ؤكؿام الصجاٖت؛ وهظهَغ َظا َو

".45وكغي ألايُاف، وما جاوـ َظٍ ألاقُاء، وهي مً ؤكؿام الٗضٌ  

 

:ومما ؤخؿً الكاٖغ دمحم البساعي في الغزاء كىله  

  ًهــــــىن هًغغام  َؼبغ ؤبي ؤجغ  جغاٍ بطا ما الحغب قب يغامها

  لىٗم الفتى كض هىذ للحي جىت   جظوص الغصي ٖنهم بغؤًً والؿمغ

ى حٗضاص زهاٌ  ؤناب الكاٖغ وؤخؿً ؤلانابت خُث طهغ في اإلاغسى له ولماث حكاول اإلاٗجى اإلاٗبر ٖىه َو

اإلامضوح الحمُضة، وجضٌ ؤًًا ٖلى شجاٖت اإلاغسى وبكدامه في الحغب بضون جفىغ في اإلاىث ؤو ؤي خاصزت جل٘، 

ظا ما ًفهمه اللاعت ؤو الؿام٘ ٖىض كغاءة البِذ، وؤجاص الكاٖغ ؤًًا ٖىضما ونف اإلاغسى له بيلماث جضٌ  َو

ضاء فلاٌ :ٖلى الحماًت والضفإ والىياًت في ألٖا  

 لىٗم الفتى كض هىذ للحي جىت   جظوص الغصي ٖنهم بغؤًً والؿمغ

ى حٗضاص زهاٌ اإلافلىص املحمىصة مً بُىلت وكُاصة وشجاٖت، ووان نابغا ٖلى  قاول اللفٔ اإلاٗجى اإلاغاص َو

ومما ًضٌ ٖلى الؿماخت وبجابت الؿاثل كٌى الكاٖغ ".كض هىذ للحي جىت: "البالء فٗبر ًٖ طلً الكاٖغ بلىله

:ؤًًا  

 وغىزا  إلاىغوب  وههفا  لٗاثظ    وغُشا ٖلى الٗافين في ؾاٖت الٗؿغ

بطا فاإلاىغوب بداجت " وغىزا إلاىغوب: "ؤخؿً الكاٖغ ؤًًا في ؾغص ولماث حكاول اإلاٗجى اإلاٗبر ٖنها في كىله

فغذ ٖىه، وكىله ىهٍغ ٍو ٌكاول اللفٔ اإلاٗجى ألن الٗاثظ ًدخاذ بلى " وههفا لٗاثظ: "ماؾت بلى مً ٌؿاٖضٍ ٍو

اإلالجإ، بطا واهىا ًلىطون به فيان لهم ههفا خهِىا وجىت إلاً ًاوٌ بلُه، ووان غُشا ٖلى املحخاجين في ؾاٖت 

ع هللا ؤن ًهِبه .الٗؿغ، قبه الكاٖغ اإلاغسى له باإلاُغ الىشير خُث ؤهه ًهِب ول مً كضِّب  
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:ومما ؤخؿً الكاٖغ دمحم البساعي فُه كىله  

 َىِئا له هُل اإلاجى مً قهاصة    وجُهيٍر مً ول طهب ومً ػوع

ب اإلاغسى له بىجىص الكهاصة التي ًُلبها ول مامً، ووان َاَغا مً الظهب ومً  ؤجاص الكاٖغ في البِذ خُث عخِّب

ظا ماطهٍغ كضامت بً جٗفغ في هخابه كاثال ت لها، َو بهه : "هالم الفىاخل، وحكاول ألالفاّ اإلاٗجى اإلاىيٖى

.   46"لِـ بين اإلاغزُت واإلاضخت فهل بال ؤن ًظهغ في اللفٔ ما ًضٌ ٖلى ؤهه لهالً  

:ومما ؤخؿً الكاٖغ دمحم البساعي في الفسغ كىله  

 ؤو ما ٖلمخم  ؤهىـــي ًىم  الىغى      ؤعوي كىاجــــــي مً صم  ألاكـــــــــــغان

ه  للاءٍ      بن نض ٖىه ؤمازل الصجــــــــــٗان   وؤَاًٖ  البُل  الىــٍغ

ً ؤخؿابهم     ؤَل الىىاء  بكـــــــــــــــىخــــي ولؿان   وؤطوص ًٖ كىمي ٖو

اث مً بىـــــــــي    مىس ى ولُض وجاء ؤَــــــــــل َٗان  خىلي ؤؾىص  ياٍع

م خلمه ولين  ؤخؿً الكاٖغ ؤلاجاصة خُث افخسغ مخباَُا ٖلى ؤٖضثه، ووان مخعجبا بىالم ؤٖضاثه، عبما غَغ

" ؤوي امغئ ٖىض ألاخبت َــــــــــــــــــــفغؽ: كلبه لهم، وبٗض اهتهاثه مً الخباهي لألٖضاء، صزل ملخمؿا مٗلال هالمه فلاٌ

ضاء، "خلى ومغ للـــــــــــــــــــــــظي ٖـــــــــــــاصاوي: "ؤي خلى ولين ٖىض ألاخبت، وطهغ لألٖضاء ؤهه ىُف ٖىض ألٖا  ؤي قضًض ٖو

جلب لهم الخيراث وما جُلبه اإلاِٗكت مً الحُاة، زم مأل فاٍ بىالم  ووان ًظوص ًٖ كىمه الكضة واإلاًغة ٍو

: ًخٗتز فُه بىفؿه وبفغؾان الحغب ووان َظا الفسغ لخٗضص الهفاث اإلاشلى كاثال في هالمه  

اث مً بىـــــي   مىس ى ولُض وجاء ؤَــل َٗان  خىلي ؤؾىص ياٍع

والافخساع َى اإلاضح هفؿه، بال ؤن الكاٖغ ًسو به هفؿه وكىمه، : "وفي َظا ًلٌى ابً عقُم في هخابه كاثال

ؤخؿً الكاٖغ هالمه خُث ". 47وول ما خؿً في اإلاضح خؿً في الافخساع، وول ما كبذ فُه كبذ في الافخساع

.التزم قغوٍ الٗمىصًين إلاكاولت اللفٔ اإلاٗجى  

 موقع اللفظ من القافية

ىص  اللفٔ في اللافُت والغوح في الجؿم لظلً اقتٍر الٗمىصًىن ؤن ًل٘ في آزغ البِذ وإهه الص يء اإلاٖى

 دمحم اإلاىخٓغ، بدُث الًإحي الكاٖغ باليلمت ملجغص بجمام البِذ، فُمىً الاؾخغىاء ٖنها، ومما ؤجاص الكاٖغ

: في اؾخٗماٌ اللفٔ مً اللافُت كىلهالبساعي   

ىلي واهخدابي في اليؿاء  ؤال عجبذ ؤمُمت مً بياجي   ٖو

ا مً ألالفاّ للىة الخئامها للبِذ، فجاء بها " اليؿاء" فلفٔ  هي اللافُت في البِذ اإلاظوىع ال ًىاؾبها غيَر

ىص اإلاىخٓغ مىه، فاللاعت للبِذ ًضعن ؤن كافُت البِذ ؤجدذ ألجل حعجب ؤمُمت مً بياثه  الكاٖغ والص يء اإلاٖى

ىله لفلض ٖمه ألاؾخاط ٖبض هللا بً فىصي عخمه هللا مً بين اليؿاء ولى وان البياء مً ألاهثى إلاا حعجبذ به  ٖو

ىضما نغِّبح بظلً مً بضاًت البِذ ؤحى  ا الغجل فٗاصجه الهبر والغجىلت بين اليؿاء، ٖو ؤمُمت ألهه مً ٖاصتها ؤمِّب

.كافُت لخىملت مٗجى البِذ، لظا ٌٗضِّب  الكاٖغ مً املحافٓين ٖلى ٖمىص الكٗغ قىال ومًمىها" اليؿاء"بلفٔ   
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:ومما ؤخؿً الكاٖغ فُه كىله  

   فجٗخً ؤم الفًل بالهجغان   فبلُذ بين الىاؽ والؿىغان

التي هي اللافُت في البِذ الؿابم، وهي ٖلى كمت الجىصة ٖىض الٗمىصًين، ًفهم مً البِذ ؤن " الؿىغان"ولمت 

ىضما بلي وخُضا بين الىاؽ ؤحى الكاٖغ بيلمت  هجغة ؤم الفًل هي الؿبب ليىهه مىفغصا بين الىاؽ، ٖو

ا اللاعت والؿام٘ فلاٌ ىص اإلاىخٓغ" الؿىغان"فيلمت " الؿىغان: "ًيخَٓغ .جاءث والص يء اإلاٖى  

: ؤًًا كىلهدمحم البساعي ومما ؤجاص الكاٖغ   

م ؤولي الهضاًت والخــــلى   فغنا جـمغ  وؤهذ  ٖنها  غافل   واؾلً ٍَغ

ض ًٖ الضهُا فـــــةن وُٗــــــــــــمـــــها  ـل   ػاثل واَػ   ؤيــغار   ؤخالم  ْو

 في الـمجض  طو ٖلم ومً  جاَل وابغ الؿُاصة بالٗلىم فما اؾخـــىي 

 هُل  الـمجض  وهُل  مً ًخـياؾل واعهب جىاص الجض فُه فما اؾخىي 

ؤجاص الكاٖغ ؤخؿً ؤلاجاصة في بجُاهه بلىاف مالثمت لألبُاث الؿابلت، وهي في غاًت الجىصة ٖىض الٗمىصًين، 

ىص مً البِذ وهي فيلها مىاؾبت إلاا ٌٗبر " ًخياؾل"و" جاَل"و" ػاثل"و" غافل: "وكافُت ول بِذ جاثذ واإلاٖى

.ٖىه الكاٖغ  

: في مُمُخه ؤًًا دمحم البساعي وكٌى الكاٖغ  

  وؤبــىا بــــــــــالغىُمت والؿالم  كخلىا منهم ما لِـ ًـــدص ى 

هي اللافُت مً البِذ وهي في كمت الجىصة ٖىض الٗمىصًين، ؤخؿً الكاٖغ الازخُاع خُث ؤحى " الؿالم" فلفٔ 

وهي التي ًُلبها الٗىصة مً الحغب ٖىضما طهغ ؤنهم عجٗىا بالغىُمت فاإلاىخٓغ بٗضَا ما ؤحى به " الؿالم"بلفٔ  

.الكاٖغ كافُت للبِذ  

:وكٌى الكاٖغ ؤًًا  

إجُه منهم ما ًًُم به الهضع   فىُف ًيىن اإلاغء ٖمضة كىمه     ٍو

.لخيىن كافُت َظا البِذ، التي ًُلبها ما ؾبم" الهضع" ؤخؿً الكاٖغ في ازخُاع ولمت   

 الخاتمة

لى آله وصحابخه وبٗض :الحمض هلل عب الٗاإلاين، والهالة والؿالم ٖلى عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖو  

َظٍ اإلالالت اإلاخىايٗت مداولت لبُان ٖىهغ واخض مً ٖىانغ ٖمىص الكٗغ في كهاثض دمحم البساعي بً الكُش 

ٖشمان بً فىصي عخمه هللا، طهغ الباخث هبظة مسخهغة ًٖ خُاة الكاٖغ مً اؾمه ووؿبه ومىلضٍ وحٗلمه 

لى َظا الىمِ وانل الباخث فظهغ مفهىم اللفٔ واللًاًا التي  ً الكاٖغ ووفاجه، ٖو ىامل جيٍى ووكإجه ٖو

ا الىلاص كضًما ًٖ اللفٔ واإلاٗجى، وؤزيرا اَخم بضعاؾت اللفٔ وما ًىُىي جدخه في كهاثض دمحم البساعي  ؤزاَع

.فإحى بىماطذ ليل مً ألابُاث املخخاعة مدلال بًاَا خؿب ْهىعَا في البِذ  
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:وجىنل الباخث مً زالٌ َظٍ اإلالالت بلى ما ًلي  

 ت وؾٗت زلافخه الٗلمُت  .بغاٖخه الكٍٗغ

 عؾىر الكاٖغ في اؾخٗماٌ اليلماث في ؤماهنها اإلاىاؾبت. 

 الىكف ٖلى مٗغفت ألالفاّ الجؼلت. 

 الهوامش واملشاجع

ا، دمحم البساعي بً الكُش ٖشمان بً فىصي وشخهِخه ألاصبُت، الُبٗت ألاولى  -1 ى ػاٍع غغب ًَ َْى

 .58: م، م2002

ا، اإلاغج٘ الؿابم، م -2 ى ػاٍع  .58: غغب ًَ َْى

ش بالص الخىغوع، الُبٗت ألاولى ٖام  -3 ٌ اإلاىافم 1383ؤمير اإلاامىين، دمحم بلى، بهفاق اإلاِؿىع في جاٍع

 .210: م، م1964

الغؿىي، ؤبىبىغ دمحم ؾىصوػي، مسخهغ خُاة الكُش ٖشمان بً فىصي ووػعاءٍ، الُبٗت ألاولى  -4

 .156-155: ٌ وكغ قغهت ؾىصوػي للُب٘ واليكغ والخىػَ٘، م1433

دمحم ٖمغ مىس ى، اؾم الفاٖل بين الاؾمُت والفٗلُت في صًىان دمحم البساعي، بدث كضمه بلى جامٗت  -5

 .8: ٌ، م1433ٖشمان بً فىصي لىُل قهاصة اإلااجؿخير في اللغت الٗغبُت، ٖام 

ا، مغج٘ ؾابم، م -6 ى ػاٍع  .60: غغب ًَ َْى

م، ؾىعة الغوم، آلاًت  -7 . 30اللغآن الىٍغ

- Alshirazi.com/compilations/sociology/alejtema/…/1. 3، الؿاٖت 13/4/2016 ًىم ألاعبٗاء :

.  مؿاءا47

صعاؾت جدلُلُت هلضًت، ملالت وكغث : هانغ ؤخمض نىخى، الضهخىع، الخُاٌ الكٗغي لضي ابً بسحاق -8

ا،  ، املجلض الشاوي، الٗضص "هخاٌ"في مجلت اللؿان لجمُٗت مضعس ي اللغت الٗغبُت وآصابها في هُجيًر

 .178- 164: م، م2012الخامـ 

 .70-69: غالصهثي، قُسى ؾُٗض ؤخمض، مغج٘ ؾابم، م -9

 .70: اإلاغج٘ الؿابم، م -10

 .5: هانغ ؤخمض نىخى، مغج٘ ؾابم، بخهغف مً الباخث، م -11

ا مً  -12  ٖام ؤلاؾخلالٌ، مغج٘ ؾابم، 1960 بلى 1750ٖلي ؤبىبىغ، الضهخىع، الشلافت الٗغبُت في هُجيًر

 .202: م

 .104: غالصهثي، قُسى ؤخمض ؾُٗض، الضهخىع، مغج٘ ؾابم، م -13
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: مجم٘ اللغت الٗغبُت، صاع اليكغ : ببغاَُم مهُفى وآزغون، اإلاعجم الىؾُِ، الجؼء الشاوي، جدلُم -14

 .832:صاع الضٖىة، م

لي اإلاهغي، لؿان الٗغب، الجؼء الؿاب٘، الُبٗت ألاولى،  -15 ابً مىٓىع، دمحم بً مىغم بً مىٓىع ؤلافٍغ

 612: ، والغاػي، دمحم بً ؤبي بىغ، مسخاع الصحاح، م461:وكغصاع ناصع بيروث،  م

 .65: قىقي يُف، الضهخىع، في ألاصب والىلض، صاع اإلاٗاعف، م -16

 .3:ابً َباَبا الٗلىي، ُٖاع الكٗغ، اإلاىخبت الكاملت ؤلانضاع الشالث، م -17

 .106ابً عقُم، الٗمضة في مداؾً الكٗغ وهلضٍ، مغج٘ ؾابم،  -18

م 2010ٌ اإلاىافم 1431بؿُىوي، ٖبض الفخاح فُىص، الضهخىع، كغاءة في الىلض اللضًم، الُبٗت ألاولى  -19

 .192-191: بخهغف مً الباخث، م

ٌ 1435فاثؼ َه ٖمغ، الضهخىع، وآزغون، الىلض ألاصبي للهف الؿاصؽ ألاصبي، الُبٗت الغابٗت  -20

 .24: م، م2014اإلاىافم 

غي، بؾماُٖل بً خماص، الصحاح، جاذ اللغت وصحاح الٗغبُت، الجؼء الخامـ، وكغ صاع  -21 الجَى

 .341: ، م1990اإلاالًين بيروث، الُبٗت الغابٗت ًىاًغ 

م، اإلاىنلي، اإلاشل الؿاثغ في ؤصب  -22 ؤبى الفخذ، يُاء الضًً، ههغ هللا بً دمحم بً دمحم بً ٖبض الىٍغ

، جدلُم ت بيروث، : الياجب والكاٖغ، الجؼء ألاٌو دمحم محي الضًً ٖبض الحمُض، اإلاىخبت الٗهٍغ

 .172: ، م1995

ٖلي : ؤبى َالٌ الٗؿىغي، الحؿً بً ٖبض هللا بً ؾهل، هخاب الهىاٖخين الىخابت والكٗغ، جدلُم -23

 .23: م، م1952ٌ اإلاىافم 1371دمحم البجاوي ودمحم ؤبى الفًل ببغاَُم، الُبٗت ألاولى 

الٗالمت دمحم الُاَغ ابً ٖاقىع، قغح اإلالضمت ألاصبُت لكغح اإلاغػوقي ٖلى صًىان الحماؾت ألبي جمام،  -24

 .114: ، م1431ًاؾغ بً خامض اإلاُيري، مىخبت صاع اإلانهاذ لليكغ والخىػَ٘، الُبٗت ألاولى : جدلُم

- َـ 1419ؤبى البلاء ؤًىب بً مىس ى الحؿُجي الىفىي، هخاب اليلُاث، وكغماؾؿت الغؾالت بيروث  -25

 .696: ٖضهان صعوَل دمحم اإلاهغي، م: م،ي جدلُم1998

 .145: ابً مىٓىع دمحم بً مىغم، لؿان الٗغب، مغج٘ ؾابم، الجؼء الخامـ ٖكغ، م -26

الضهخىع خاجم نالح : ألاهباعي، ؤبى بىغ دمحم بً اللاؾم، الؼاَغ فى مٗاوى ولماث الىاؽ، جدلُم -27

، الُبٗت ألاولى، م1992- َـ 1412ماؾؿت الغؾالت بيروث  : الًامً، صاع اليكغ : م، الجؼء ألاٌو

134. 

غي، بؾماُٖل بً خماص، الصحاح؛ جاذ اللغت وصحاح الٗغبُت،  -28 صاع الٗلم للمالًين :وكغالجَى

م، ؾىعة اليؿاء، آلاًت.180: ، الجؼء الشاوي، م1990الغابٗت ًىاًغ الُبٗت بيروث،  : اللغآن الىٍغ

162. 
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ت، جدلُم -29 دمحم باؾل ُٖىن الؿىص، وكغ صاع الىخب الٗلمُت : ؤبى َالٌ الٗؿىغي، الفغوق اللغٍى

 . 335م م2010بيروث لبىان، الُبٗت الشاهُت 

 .116: دمحم الُاَغ بً ٖاقىع، قغح اإلالضمت ألاصبُت، مغج٘ ؾابم، م -30

– ٌ 1428فانل نالح الؿامغاجي، الضهخىع، مٗاوي ألابيُت في الٗغبُت، صاع ٖماع، الُبٗت الشاهُت  -31

 .42-41: م، م2007

غي، بؾماُٖل بً خماص، الصحاح جاذ اللغت وصحاح الٗغبُت، الجؼء الشاوي، جدلُم -32 ؤخمض : الجَى

 .585:م، م1987– ٌ 1407ٖبض الغفىع ُٖاع، وكغ صاع الٗلم للمالًين بيروث، الُبٗت الغابٗت 

اق الحؿُجي، جاذ الٗغوؽ مً جىاَغ اللامىؽ، الجؼء  -33
ض بً ٖبض الغػِّب ض بً مدمِّب بُضي، مدمِّب الؼِّب

ت مً املحللين، الىاقغ صاع الهضاًت،  م  . 317: الخامـ، جدلُم مجمٖى

ت  -34 م صعاؾت هٍٓغ َىضاوي، ٖبض الحمُض ؤخمض ًىؾف، الضهخىع، ؤلاعجاػ الهغفي في اللغآن الىٍغ

ت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘  ُف البالغي لهُغت اليلمت، اإلاىخبت الٗهٍغ - 1423ٌجُبُلُت الخْى

 .80: م، م2007

 .74: مغج٘ ؾابم، م -35

دمحم املخخاع دمحم اإلاهضي، ألاؾخاط الضهخىع، ؤزغ الضعؽ اللغىي فى فهم الىو الكغعى، اإلاىخبت  -36

 .21: ؤلالىتروهُت الكاملت ؤلانضاع الشالث، م

، م -37  .203: ببغاَُم مهُفى وآزغون، معجم الىؾُِ، مغج٘ ؾابم، الجؼء ألاٌو

غي، بؾماُٖل بً خماص، الصحاح جاذ اللغت وصحاح الٗغبُت، مغج٘ ؾابم، الجؼء الخامـ،  -38 الجَى

 .2104: م

م، مغج٘ ؾابم، م -39  .127: َىضاوي، ٖبض الحمُض ؤخمض ًىؾف، ؤلاعجاػ الهغفي في اللغآن الىٍغ

، م -40 : ؤؾامت مىلظ، البضٌ٘ في هلض الكٗغ، اإلاىخبت ؤلالىتروهُت الكاملت ؤلانضاع الشالث، الجؼء ألاٌو

37. 

 .116: ابً عقُم، الٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه وهلضٍ، مغج٘ ؾابم، الجؼء الشاوي، م -41

 .109: ؤبى الفغذ، كضامت بً جٗفغ، هلض الكٗغ، مغج٘ ؾابم، م -42

 . 114:ابً عقُم، الٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه وهلضٍ، مغج٘ ؾابم، الجؼء الشاوي، م -43

 .118: ؤبى الفغذ، كضامت بً جٗفغ، هلض الكٗغ، مغج٘ ؾابم، م -44

. 124: ابً عقُم، الٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه وهلضٍ، مغج٘ ؾابم، م -45
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