


 
 

 نظرية بالغة الحديث النبوي الشريف 
 حقائق وشبهات

 القسم األول()

 .د. عيد بلبعأ

 

احلدٖح الٍبٕٙ الػرسٖ  طار ت ليمٗىر٘ تر  لهطرىٍْ الا ٖرٛ الهيمٗىٗرٛ        

  ٛ ٧ُ ِررٓ الا ٖر ت لٍردزز هٗيّر         ;وَ حتقق الا ٖ ت الهػرسٖيٗٛ ٔالهبٍٗٗٗر

بني ِرٓ الا ٖ ت دين لْ ٔإُ هع احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ   ،الا ٖٛ الهيمٗىٗٛ

إىل د ٌررخ طصٕصررٗٛ  ٌٕررْ لررٗظ  ،طصٕصررٗٛ بررني عٌررٕاب اخلارر ت ا  هم ررٛ

ِٔررٓ اخلصٕصرٗٛ لهامرخ ز٣ٖرٛ   الهرٍبال الب٦ ر٘        ،طا بً  بػرسًٖ  ط لصر ً  

٧ُ إ  رر ه ِررررٓ   ;لساعّٗرر  ٔلهٍ ضررخ ويّررر  ٔلمسػرر  عررَ د لّررر  ال سٖرردٚ     

 . بيض الػبّ تاخلصٕصٗٛ وَ غأٌْ عُ ٍٖإٙ عمٜ بيض الػبّ ت عٔ ٖجال

ٔالػبّٛ وا ٖسٚ لمشق ٟق اجلمٗٛ لٍي عَ ز٣ٖٛ   ٟىرٛ طلرهمف هّٗر  احلرق     

عٔ بهأثال الهب ع الصرٕات   ،بهأثال  ٗ ت احلقٗقٛ ،ب لب طن ٔالصٕات ب خلاأ

ٔلهػريخ   ،عٔ بهأثال ا٥ضاسات ا٥ضهٍه د٘ برني ا قردو ت ٔالٍهر ٟر    ،ب خلاأ

مشردٖح الٍبرٕٙ الػرسٖ  برني     الػبّ ت الر  هّرست   الدزاضر ت الب٦ ٗرٛ ل    

غرربّ ت وجرر زٚ درر ٞت   بيررض الدزاضرر ت الرر  ليسضرر  لب٦ ررٛ احلرردٖح         

ٔإُ الرٙ ٖدهيٍ  دهيً   ،ٔغبّ ت وج زٚ عمٜ وطهٕٝ الهٍبال ،الٍبٕٙ الػسٖ 

إىل ٔص  ِرٓ ا٧طالٚ ب لػبّٛ ِٕ لأثالِ  الطرم  ال يمر٘   الٕا رع ال يمر٘     

 ت   ا طمسٕت عٍْ  ال ا صرس   هست  د ٞت ِرٓ الػبّ ،لمدزع الب٦ ٘

بْ عٍد بيض الب سجني   الب٦ ٛ، هدهيهّي ِرٓ الػبّ ت إىل اإلسذر ً عرَ   
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لهبررن ِرررٓ الػرربّ ت وٍإٖررٛ     ،لٍرر ٔه احلرردٖح الٍبررٕٙ ب لبشررح ٔالرردزع 

ا طمسٕت عٍْ عمٜ وطهٕٝ البشح الب٦ ٘ ٔإُ   ُ لأثالِ  الطرم  ب دٖرً    

ه ر٘ عسضرّ     ،جٗرٛ ليرسه ِررٓ الػربّ ت    ٔوَ ٍِ  لأل٘ الطسٔزٚ البش ، ًٕٖ 

ٔل ٍٗدِ  إ ساز حلق ٟق لهيمق بطرسٔزٚ ويسهٗرٛ لمبشرح الب٦ ر٘   احلردٖح      

لٗأل٘ عسه ِررٓ احلقر ٟق تج برٛ الردعٕٚ لهٕاصرن البشرح        ،الٍبٕٙ الػسٖ 

 .الب٦ ٘   احلدٖح الػسٖ 

 

مثرررسٚ طبٗيٗرررٛ   ِرررن دررر ٞت ب٦ رررٛ السضرررٕه    

عمٜ  ىل ب٦ هْ ِٔن وَ الصٕات عُ ٌٍبس إ ،لمهيمي

عٌررْ عدٖررخ وِٕررٕت سٖصررن ا٧دٔات الرر  ع رر  ِرررٓ      

ٔٔ ررر  عمرررٜ عضرررب ت الب٦ رررٛ ٔال صررر سٛ    ،ا ِٕبرررٛ

ٔورر  إىل  ،بهررأثالات الب٠ٗررٛ ٔال بٗررٛ ٔالٍػررأٚ ٔالٍطررخ  

ذلرر؟ ه ِرررٓ القطررٗٛ ٖررسٔل لرربيض البرر سجني   ب٦ ررٛ احلرردٖح الٍبررٕٙ عُ        

عمررٜ الررس ي وررَ  ،طررم؟ٔإٌٍرر  سلطررَ البررَ بّرررا ا  ،ٖطررهّمٕا بّرر  وصررٍ  لّي

        ٛ  ،ٖقٍٍٗ  الج ب  بأٌرْ ضلهر ز إىل وساديرٛ ٔوصٖرد ورَ الهأورن ٔالهردبس ٔا ٍ  ػر

ٔلمسرَ عٖطرً  ر ٔليمرْ ا٧ِري ر ٧ٌرْ  رد ٖر٤دٝ إىل             ،لرٗظ بٕصر ْ غربّٛ هقرف    

ط    دٖد بيض ا طهػس ني   ذل ٔلٛ إثب لّ  ٔديمرّ    ،إذ  ٞ غبّٛ طاالٚ

 سضررّي الرررٙ ٖسوررُٕ إلٗررْ ِٔررٕ عُ  وقدوررٛ طلمصررُٕ وٍّرر  إىل ٌهرر ٟر  رردً  

غرر حم ذلىررد اإلٌطرر ُ لهمرر؟ القرردزٚ المإٖررٛ ال  ٟقررٛ الرر  عِمهررْ لهررألٗ        

ٔوررَ ثرري ه ٌٍرر  ٍِرر  ٌٍبررس إىل ِرررٓ القطررٗٛ تٍبررٕز ع ررن ٖطررع      ،القررس ُ

سط بْ لداط٦ت الطٗ   ت ا  هم رٛ   اليمرًٕ اإلضر٦وٗٛ ٔور  ٖهيمرق بّر  ورَ        

الشبببببببهة األولبببببب   
القببببول بببببة  البالغببببة 
النبويببببببببببببة وليببببببببببببد  
 مـ  الموهبببببببببة وال   بببببببب
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 ٛ ٥ لٍررأٙ  رجالًا عررَ  زاٞ ا هصرردَٖ لمشرردٖح   (1) زاٞ اضهػرسا ٗٛ عٔ اضررهاسابٗ

 .عمٜ الس ي وَ ٖقٍٍٗ  ب طه٦ف ا ٍامق ت بني ال سٖقني عَ ب٦ ٛ السضٕه 

ٔلُهقٗي دل٦ٗ عقمٗرً    هّرٓ ا٩زاٞ ال  دٖدت   إثب ت القدزٚ المإٖٛ حملىد 

ٔلٗردٚ الب٠ٗٛر ٔالٍطرخ ٔالقردزٚ الػ صرٗٛ       ل زطلٗرً  عمرٜ عُ هصر سهْ ٔب٦ هرْ     

لبػررسٖٛ ٥  همرر  عررَ لمرر؟ ا٩زاٞ الرر  دررٖد ا طهػررس ُٕ   ذل ٔلرٛر إثب لّررر          ا

هقرد   ،ٔلٗظ ٔسٗرً  إيٗر ً   لُٗقٗىٕا دل٦ٗ عقمًٗ  عمٜ عُ القس ُ وَ  ٦ً ذلىد 

ذِررخ هسٖررق وررَ ا طهػررس ني إىل القررٕه الصررسٖر ببػررسٖٛ القررس ُ الّ وررً  وب غررسًا 

 طرس إىل لامٗر  ِررا ا٥لّر ً     ٔذِرخ هسٖرق    ،(2)ِٕ وصٍ  القس ُ  ٔعُ ذلىدًا 

" ورَ ا ير ف برْ عُ لاٛر ذلىرد  رد بمار  الا ٖٛر            ،ب ثب ت اله ٕل   ال ص سٛ

ْ         ،السٔعٛ ٔالٍقر ٞ   ،ٔ رد اضرهٍد ذلىرد إىل إعذر ش المسهر ت إلثبر ت سقٗقٛر بيجهر

 .(3)ٔععمَ حتدْٖ ٧عبي السد ه ٔع جسِي هص سٛ "

بني ه ٌٍرر  زلررد   ٔإذا  رر ُ لٍرر  عُ ٌصرٍر  ويررسٔف السصرر     ا طررهاس 

 ٦وْ عَ وي زضٛ القس ُ ٔلقمٗدٓ وَ ٔ بن بيض وَ س ٔلٕا ذل؟ و  ٤ٖٖرد ِررٓ   

.. ٔلررٕ عُ ." :، ٖقررٕه ا٩زاٞ الرر  لجبرر  اله ررسد ٔاخلصٕصررٗٛ لػرر حم ذلىررد   

٧ُ الرٙ ٖي زه القس ُ صلرخ  برن  رن     ;عسدِي  صد ذل؟      ُ إ٥ وامٕبً 

ٞ عُ ٖمسررُٕ ذا زٔس ٌٗرٛر  سٔس ٌٗرٛر ذلىررد ٔذا ذ رر ٞ  ر  ٟررْ ٔطٗرر ه  ،غر٘ر

ٔعمرري بأطبرر ز ا  ضررني وررَ ا٧ورري ٔعٌبٗرر ّٟي  ،  ٗ لررْ ٔويسهرٛر برر ف  ىيسههررْ

ٔمل  ،ٔصلررخ بيررد ِرررا  مررْ عُ ٖمسررُٕ ذا ع زضرٛر  ي زضرٛر ذلىررد  ، يمىررْ

                                                 
 ،وٍػٕزات اجلىن 1ط  ،عٔ سن الماص ا قدع ،الػ صٗٛ احملىدٖٛ :زادع عمٜ ضبٗن ا ج ه ويسٔف السص   (1)  

 .ً 2002ع  ٌٗ  

ٌبسات ددٖدٚ )الٍبأ اليبٗي  :د. ذلىد عبد اف دزاش ،244ص  4إلض٦وٗٛ در ٖسادع   ذل؟ داٟسٚ ا ي زف ا (2)

القس ُ  :د. ذلىد ذلىد عبٕ لٗمٛ ،ٔو  بيدِ  21ً ص 1985 اس  ،ط داز إسٗ ٞ ال اخ اإلض٦و٘ (،  القس ُ

 .93ً ص 2002الق ِسٚ  ،داز الٍػس لمذ وي ت 1ط  ،المسسٖي وَ ا ٍبٕز ا٥ضهػسا ٘

 .47ص  2الق ِسٚ در  ،داز ا ي زف ،ا طهػس ُٕ :٘زلٗخ اليقٗق (3)
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ه٦ ٖطهاٗع عُ ٖي زه القرس ُ ٖٔرأل٘    ،ٖمسَ هّٗي وَ ِٕ  رل؟ ضٕٝ ذلىد

س ُ ممر  مل لأل رْ اليرست ٔمل    شد عمٜ ذل؟ عُ عضرمٕت القر   ،وجمْ إ٥ ذلىد ٌ طْ

٥ٔ طل ٘ر ضرال السصر   ٍِر    ا طر ز ٌ طرْ        ،(1)ليسهْ بن ِٕ عٔه وَ ابهدعرْ" 

        ٛ  ،الرٙ ضل ٔلْ ا طهػرس ُٕ ورَ إثبر ت القردزٚ ٔالرر  ٞ ٔا يسهٛر ٔ رٕٚ الي زضر

٥ٔ طل ر٘ر عُ ِرررٓ الصرر  ت  مررّ  صرر  ت بػررسٖٛ لهررٕشب بررني ا ِٕبرٛر ال اسٖرٛر      

 .ٔاليٕاون ا مسهطبٛ

و  اٌهقمٍ  إىل الٍبس   الدزاض ت ال  عٍٗ  ب لب٦ ٛ الٍبٕٖٛر زلردِ     ه ذا

َٔدررٖدِت   ذلرر ٥ٔت إثبرر ت حتصررٗن   ، ررد عٔلرر  همسررسٚ ا ِٕبرٛر اِهى وررً  ب لارر ً  

٘   زضٕه اف ّي ورَ عزدرع     ،٧ضب ت اله ٕل المإٙ ٔالرباعٛ   ال َ القرٕل هىٍر

    ٛ َ   ،ا٧وس إىل ِررٓ ا مسهطرب ت البػرسٖٛ ط لصر ّي ور لرسدد برني اإلغر زٚ إىل     ٔوٍر

ٔذِرخ سٍٗرً   طرس     ،هرِخ سٍٗرً  إىل إثبر ت ِررٓ ا مسهطرب ت البػرسٖٛ      ،ا٧وسَٖ

ٔعمررٜ الررس ي وررَ عُ احمل ٔلرٛر ا بمسررسٚ  صررا ٘  ،إىل إزدرر ب ا٧وررس  مررْ لمٍبررٕٚ

ص دل الساهي٘  د هي  بني ا٧وسَٖ ويً  ه ٌّر   رد تمر    طّٗر  بررٔز ِررا       

هّررٕ الرررٙ ٖقررسز     ،رٓ ا مسهطررب ت البػررسٖٛ ا ٍصلررق إىل اإلعرر٦ٞ وررَ غررأُ ِرر  

" ٥ٔ ٌيمي عُ ِرٓ ال صر سٛ  رد    : سدٖجْ عَ الطبخ ا٧ٔه وَ عضب ت هص سهْ

ثري لطرٜ الساهي٘ر و٤ ردًا عمررٜ      ،(2)إ٥ لٕهٗقرً  ورَ اف ٔلٕ ٗ رً "      ٌر  لرْ   

      ْ " ٔوجرن ِررا ٥ ٖمسرُٕ     :ٌ ٘ القردزٚ البػرسٖٛ ٔومسهطرب ت اليقرن البػرسٝ بقٕلر

٘  ،يست إ٥ عَ ليمٗي عٔ لمقنيلسدن وَ ال  ،عٔ زٔاٖٛ عَ عسٗ ٞ اليست سًٗ  بيد سر

وطرره س ً    ذلرر؟   ،ٖٔههبررع وٍرر طقّي  ،سهررٜ ٖ مر٘ر لارر لّي   ،ٔ برر٦ٗ بيررد  بٗررن  

ٞ ممر  ٔصر ٍ       ٔ رد عمىٍر  عٌرْ     ،وهٕهسًا عمْٗ ٥ٔ لّٗرأ ٧سرد     ،مل ٖهّٗرأ لرْ غ٘ر

                                                 
 .505 ،504الػ صٗٛ احملىدٖٛ ص  :ويسٔف السص   (1)

 .283الق ِسٚ د. ت ص  ،إعذ ش القس ُ ٔالب٦ ٛ الٍبٕٖٛ :وصا ٘ ص دل الساهي٘ (2)
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 َ وطرر  ٛ لمػرربّٛ  ٖٔقٍٗررً  ٥ ،وررَ ضرر ٟس  ٕوررْ عمررٜ ذلرر؟ الٕدررْ عمىررً  لررٗظ برر لب

ٔ ر ُ وصردا ْ ورَ عسرٕاه اليرست       ،إذ لساده  بْ طرسل ا٧طبر ز ا هرٕالسٚ    ،هْٗ

وَ ذلر؟  رد  ر ُ لٕهٗقرً       همٗظ إ٥ عُ ٖمسُٕ و  ُطحم بْ الٍ   ،..،.عٌ طّي

ْ  ،ٔإي وررً  وررَ اف ْ  ،عٔ ورر  ِرررٓ ضرربٗم ٥ٔ ٌقطررٜ هٗررْ  ،ممرر  ٥ ٌٍ ررر   عضررب ب

سهرٜ ٥ ٖيٗر  بقرًٕ     ،الٚ ور  مل ٖمسرَ ٖيمري   هقد عمَّىْ اف وَ عغرٗ ٞ  رج   ،ب لبَ

ّي   ،٥ٔ ُٖشصرررس إُ ضرررألٕٓ  ،إُ ٔزدٔا عمٗرررْ  ;٥ٔ ٖمسرررُٕ    رررن  بٗرررن إ٥ وررٍر

ٔلررٗيمي عُ ذلرر؟ لررْ   ،ٔالربِرر ُ عمررٜ زضرر لهْ عٔضررر  ،لهمسررُٕ احلذرٛر بررْ عهّررس 

 ىر  ٖ ٘ر بّري       ،هّٕ ٖ ٘ بّي   ِرٓ اخلصمٛ البٍٗٛ ،ط صٛ وَ دُٔ اليست

   .(1)طص ه عطسٝ  سلٛ"

ثرري ٖيررٕد الساهير٘ر   بٗرر ُ الطرربخ ا٩طررس ر ٔ ررد عٔىل الٍػررأٚ المإٖرٛر  رردزًا      

     ْ "  رد  ر ُ   الماٛر القسغرٗٛ الر  ِ٘ر         ِ ٦ٟ ورَ ا٥ِهىر ً ر هٗررِخ إىل عٌر

ٔ رر ُ  ،٥ٔ ٍُٖر هظ هّٗر    ،ب  ٍصلٛر الرر  ٥ ٖرداهع عمّٗر     ،عهصرر المار ت ٔعلٍّٗر    

  ٛ سٚ ٔاضرهىسازِ  ٔكمسٍّر    ٔإ ر  هطرمّي بقرٕٚ ال ار     ،وَ ذل؟   ع صرٜ الٍّ ٖر

ٔاضرهق وٛ ا٧ورس  مرْ  ٗرح ٖصرسف الماٛر        ،ٌٔ ر ذ البصرالٚ   ،وع ص  ٞ احلرظ 

ٖٔرردٖسِ  عمررٜ عٔضرر عّ  ٖٔػررقق وٍّرر    عضرر لٗبّ  ٔو سدالّرر  ورر  ٥       ،لصررسٖ  

عزدررع ع رررب الػررأُ   ا هطرر ت ا ٍاررق  ىرر   ،(2)ٖمسررُٕ يرري إ٥ القمٗررن وٍررْ"

 ،ي ور  ٖمسرُٕ ورَ درٕ ال ارسٚ ٔ ٕلّر       ثر  ،ٔالماٛ لمابٗيٛ ٔا   لاٛر ٔاحمل  ر ٚ  

ٔععرربّ    ،ٔلقمرخ   عهصرر القب ٟرن ٔعطمصرّ  وٍاقر ً       " ٔ د ٌػأ الٍر   :ٖقٕه

ٔزضرر عْ   برر    ،ٔعطٕالررْ   برر  شِررسٚ ،همسرر ُ وٕلرردٓ   برر  ِ غرري ،بٗ ٌررً 

ٔوّ دسلرْ إىل بر     ،ٔوهصٔدرْ   بر  عضرد    ،ٔوٍػ٤ٓ    سٖؼ ،ضيد بَ بمسس

                                                 
 284 ،283ا سدع الط بق ص  (1)

 284ا سدع الط بق ص  (2)
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أٚ رررررمل طلررسز عررَ ِرر٥٤ٞ   الٍػ ، زررررصزز وررَ ا٧ٌصررررِٔرري ا٧ٔع ٔاخل ،سٔرعىرر

 .(1)ٔالماٛ"

ٖٔمس ٘ر عُ ٌػررال وررَ وبرر ِس الهصٖررد ٍِرر  إىل إزدرر ب عسررد عضررب ت اله ررٕل  

ِٔررري ا٧ٔع  ،  ٌررر  وّ دسلرررْ إىل بررر  عىرررسٔ  المارررٕٙ ٔال صررر سٛ إىل عٌرررْ

 ،ٔ ررد   ٌرر  ايذررسٚ بيررد بمٕ ررْ اخلىطررني وررَ عىررسٓ   ،ٔاخلررصزز وررَ ا٧ٌصرر ز

 مسُٕ ِرا عسد عضب ت اله ٕل المإٙ ٔال ص سٛ ٔالب٦ ٛ هه.هأٌٜٓ ٖ

 ،ٔ د عضرم ٍ  القرٕه بأٌرْ زتر    ٌر   قر٥ٕت الساهي٘ر عثسِر  هرٗىَ لر٦ٓ          

ٛ   :هقد سدد د. إبساِٗي اجليم٘ و٦ِ٤ت البٗ ُ الٍبرٕٙ    ٔالب٠ٗٛر   ،ال ارسٚ الٍقٗر

يقرررن هذىرررع برررني ومسهطرررب ت ال ،ٔالٍ شررٛر القس ٌٗررٛر ،ٔا ٍشررٛر اإليٗررٛر ،اليسبٗررٛر

ههٍر ٔه ال ارسٚ    ،ٔوَ ثي د ٞ سدٖجْ و ددًا بني الُبيدَٖ ،البػسٝ ٔا ٍشٛ اإليٗٛ

ٔذ ررر ٞ  ،وػرررالًا إىل صررر  ت بيٍّٗررر  لهىجرررن   " ضررر٦وٛ ال ارررسٚ ٌٔقررر ٞ القمرررخ 

ٔويمرًٕ لٍر  عُ ممر  صلرخ      ،ٔلٕ د اخل طس مم  مل ٖبماْ  الٓ ورَ الٍر ع   ،الرَِ

ٔليمر؟ ٥   ،(2)مٗرْ الصر٦ٚ ٔالطر٦ً"   هّ٘ ص ٛ و٦شوٛ لرْ ع  ،لسضٕه اف ال ا ٌٛ

 رر ل     عٌٍرر  ٥ زلررد  رربال هررسل بررني ِرررا القررٕه ٔورر  ذِررخ إلٗررْ ويررسٔف       

ٔإُ اطهم ر  الٍهر ٟر الر   صرد  رن       ،السص      ٕلْ الررٙ عغرسٌ  إلٗرْ  ٌ ر ً    

" عدبرْ اف عمرٜ    :ٔوَ ثي ٖيٕد د. اجليم٘   ط كٛر  ه برْ لٗقرٕه    ،وٍّى  إثب لّ 

ْ لُٗبم رر ،عٍٗررْ لرررل؟ هقررد ععارر ٓ دٕاوررع المسمرري ِبرٛر وٍررْ        ،غ غررسعْ إىل طمقرر

ٔيررا هقرد ضرمي ا ٍارق      ،ٔعيىْ ا ي ٌ٘ ٔا٧همس ز عار ٞ وٍرْ ٔ سور ً    ،ٔهط٦

"      ،الٍبٕٙ وَ اليٕٗت لٗقارع القرٕه    ،(3)ٔسرٕٝ  رن وقٕور ت ال صر سٛ ٔالب٦ ٛر

                                                 
 .285ا سدع الط بق ص  (1)

ً 2004ِر   1425ومسهبٛ السغد السٖ ه،الطيٕدٖٛ  1ط ،عضٕاٞ عمٜ الب٦ ٛ الٍبٕٖٛ :بساِٗي طْ اجليم٘د. إ (2)

 .20ص 

 .211ا سدع الط بق ص  (3)
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 .بهب َٖ الا ٖ ت

ٛ ه ٟقرٛر ثرري زلررد بيررض البرر سجني ٖٕلررُٕ ِرررٓ ا مسهطررب ت البػررسٖٛ عٍ ٖرر      

وسددَٖ ا٧ضرب ت   هٗىطُٕ   ذل ٔلٛ إثب ت ا ِٕبٛ ُبيدًا  طس ٧ضب ت ب٦ هْ 

  ٛ ٖقرررٕه عسرررد  ،الررر  ذ سِررر  الساهيرر٘ر بٕصررر ّ  عدلررٛر عمرررٜ إ ررر ٞ ِررررٓ ا ِٕبررر

.. ٖٔسدع كٗص  ٦وْ الػسٖ  بص  ت الب٦ ٛ ٔال ص سٛ إىل عورٕز  ." :الب سجني

ٔلسبرٜ   سذرس    ،ضريد اليػرالٚ   هقد اض ضع   ب  ، جالٚ وٍّ  ع ون الب٠ٗٛ

ُ   ،ب  ِ غي وَ  سٖؼ ذلهد  ب ْٟ ٔعددادٓ  ،٥٤ِٔٞ عزب ت هص سٛ ٔومرٕ  بٗر 

ٔلررأثسٓ ترر  ٖمقررٜ   لمرر؟  ،ٔوٍّرر  سطررٕزٓ وٍهرردٖ ت اليررست ٔذل همررّ  ٔعضررٕا ّ  

" ٔ رد  ر ُ لمٍػرأٚ المإٖٛر الصر هٗٛ       :ٖٔقرٕه  طرس   ،(1)ا ٍ ضب ت وَ  ٦ً بمٗغ"

ٔعطٕالرْ ورَ بر      ،هّٕ ورَ ِ غري ورَ  رسٖؼ     ،هص سهْ لأثال   ال  ٌػأِ  

ٔطررر لف   سٗ لرررْ بارررُٕ  رررسٖؼ   ،شِرررسٚ ٔاض ضرررع   بررر  ضررريد برررَ بمسرررس  

ٔعهصرر المرّذ ت    ،همس ٌ  ِرٓ الٍػأٚ وساًٌ  سًٗ  بأسطَ ا٧ضر لٗخ  ،ٔا٧ٌص ز

ِرررٓ الٍػررأٚ المإٖرٛر الٍقٗرٛر اخل لصرٛر صررقم  وِٕبرٛر السضررٕه  ،  اليررست   طبرٛر

.. ٔلهىجررن ِرررٓ ا ِٕبرٛر   هاررسٚ    . يرر    ا ٕاِررخ البػررسٖٛ  ال رررٚ الرر  ٥ ٌبررال  

ٔإسطرر ع د ٗررق  ،ٌٔ ررظ دلهىيرٛر ه ضررمٛ ،ٔبصررس ٌ رر ذ ،ٔذِررَ دررٕاه ،صرر هٗٛ

ٌٔطٗ  ٍِ  عٌْ  د   ُ    د ٞ    هر ت الػر      ،(2)ٔبدّٖٛ س ضسٚ" ،وسِ 

 لرأثال   بيرض ورَ ليسضرٕا  ي جلٛر ب٦ هرْ        لمق ض٘ عٗ ه عرَ هصر سهْ   

الررٙ ٌقرن وقر٥ٕت الق ض٘ر عٗر ه      (3)٘ ٔوٍّي د. وصرا ٘ الػرمسيٛ  بيد الساهي

                                                 
السٖ ه  ،د ويٛ اإلو ً ذلىد بَ ضيٕد اإلض٦وٗٛ ،اخلص ٟحم ال ٍٗٛ   ا٧دت الٍبٕٙ :د. ذلىد ضيد الدبن (1)
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 .21ً ص 1988ا مسهخ اإلض٦و٘ بالٔت  1ط  ،الهصٕٖس ال     احلدٖح الٍبٕٙ :ىد الصب  د. ذل (2)
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   . ى  ِ٘ دُٔ ذل ٔزٚ عَ هص سهْ 

ٔلمسَ إذا  مٍ  بّرا هى ذا عبقٍٗ  لمٍبٕٚ ه ٔإذا   ُ لمسَ عُ ٖقبرن بيرض   

ه ٌررْ ٥ لمسررَ عُ ُٖقبررن بٕصرر ْ وٍرر ط  ،ِرررا المسرر٦ً بٕصرر ْ سقرر ٟق ل زطلٗرٛر

ُ لمر؟ ا٧دٔات    همسٗ  لمسَر ع  اله سد ٔاخلصٕصٗٛ لب٦ هْ  ُ ٖقبرن عُ لمسٕر

" ِٔررررا إزِررر ص لي ورررن دٖررر  ِررٕر القرررس ُ   ،البػرررسٖٛ إزِ صرررً  لمقرررس ُ المسرررسٖي

ٔال صر سٛ   ،إور ً الب٦ ٛر ٔالبمار ٞ    لم؟ ا يذرصٚ الر  ُعرٖد بّر  ذلىرد       ،المسسٖي

ٓ ا طهػرررس ُٕ     ،(1)".ٔال صرررش ٞ ه ع صررٜر وررر  لمسررَر عُ ٖسدررٕر لٗبمرررغ ِررررا القررٕر

  ً ممرر  صليمٍرر  ٌهطرر ٞه عرَر وررربز البشررح   ِرررٓ       ،ٔا طررهاسبُٕ ورَر طيرَر ٔالّرر 

عٔ عمٜر ع رن لقردٖس ل٤ رد عمٜر غربّٛ درٖد عمىر ٞ          ،القطٗٛ ال  لٍبرع وٍّر  غربّٛ   

ثي ٌهط ٞه عَر ا رربز لمبشرح عٔ     ،ا طمىني   دسطّ  ٔإ  وٛ الدلٗن عمٜ هط دِ 

ه اف       ٌ طْر  رد زد ٔبرَٖٗ   احلردٖح      سهٜ دلرسد الره مسال عمٜر سرني عُ زضٕر

ورَ عٌرْ    الر  لٍ ٔلر  ب٦ هرْ    لمسسز ذ سٓ عٖطً    المسهخ ٔالدزاض ت الرٙ 

َٕأورع  الكمسلٔمري   " إُ ععرداٞ اإلضر٦ً مل ٖ مسرسٔا وامقرً  ر هٗىر  ععمري ر           ،"ُبٔيَح ٔبَذ

بررن زترر   رر ُ عمسررظ ذلرر؟ ِررٕ      ٌ ر٘ر ال صرر سٛ ٔالب٦ رٛر عررَ زضررٕه اف    

إذ عررٗدٔا ذلىرردًا   هّرري صٔلررٗدُٔ   إثبرر ت ال صرر سٛ ٔالب٦ رٛر لمرٍر  ،الصررشٗر

       ْ ٧ُ ِرررا اإلثبرر ت   ;إورر ً ال صرر سٛ ٔالب٦ رٛر ٔسرر ٔلٕا ٌطرربهّ  إلٗررْ ٔإثب لّرر  لرر

ٔإُ ذل ٔلٛ اإلثب ت ِررٓ ي٘ر اوهرداد حمل ٔلٛر      ،عٍدِي ٖيٍٜ ٌ ٘ الٍبٕٚ ٔالسض لٛ

ٔلررٗظ ثرري وررَ غرر؟   عُ ِرررٓ احمل ٔلرٛر    ،ا ٕ مرٛر   القرردً إثبرر ت الػرريس لررْ  

 برر ت الػرريس لٍ ر٘ر الٍبررٕٚ ٔالسضرر لٛ عررَ زضررٕه اف   القدلرٛر   ٌرر    ٖهّرر  إث 

ٔلمسٍٍ  ر وع ذل؟ ر سلطَ البَ تَ صٔلٗدُٔ   إثب ت لرأثال ا ِٕبٛر ٔالدزبٛر ٔور        

همري  همر       ،ٔلمسٍٍ  هقف ٌبني غبّٛ ٥ ضلطَ الطمسٕت سٗ ي  ،إىل ذل؟

                                                 
 .55اخلص ٟحم ال ٍٗٛ   ا٧دت الٍبٕٙ ص  :د. ذلىد ضيد الدبن (1)
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 ل ِٔررا ا٥ل ر   ،ا طم؟ ٔإُ اطهم     ا ٍامقر ت عرَ ا طهػرس ني ٔا طرهاسبني    

  ٙ ٧ُ ع رٕاه ِرر٥٤ٞ ا هصردَٖ  ي جلرٛر    ;صليمٍرر  ٌقرٕه ب لػرربّٛ    ا طرم؟ ِررٕ الرر

ب٦ ٛ احلدٖح الٍبٕٙ ر   إصسازِي عمٜ إثب ت ا ِٕبٛر ٔا مسهطرب ت البػرسٖٛ ر      

 .لألٜ تج بٛ ا قدو ت ال  ليطد و  ٖرِخ إلْٗ ا طهػس ُٕ ٔا طهاسبُٕ

ٍ ر٘ر سقرر ٟق ل زطلٗرٛر ٔا يٗرٛر  ٍٖٔبار٘ر عُ ُٖ ّرري وررَ ذلرر؟ عٌٍرر  ٥ سلرر ٔه عُ ٌ  

          ْ هّررٓ سقر ٟق ٥ ٌٍ ّٗرر  ٥ٔ    ،لهيمرق ب صر سهْ ر صررمٜ اف عمٗرْ ٔضرمي ر ٔب٦ هر

ٔلمسٍٍر    ،هّ٘  ى  ٌقرٕه سقر ٟق   ،عٔ دلسد الهػمسٗ؟ هّٗ  ،ٌطيٜ إىل ٌ ّٗ 

ٔليمٍر  ٥   ،ٔع٥ ٌب لغ   لقردٖسِ   ،هقف سل ٔه عُ ٌطع ِرٓ احلقٗقٛ   ٌص بّ 

 رد   إُ ِررٓ ا٧ضرب ت البػرسٖٛ الر  لرٕهست لمسضرٕه        :زل ٌخ الصٕات إذا  مٍ 

هيٕاون الب٠ٗٛر ٔال بٗٛر ٔالٍطرخ مل ٍٖ رسد بّر        ،لٕهست لمسجالَٖ  الٓ وَ اليست

ٔلمسررَ احلقٗقرٛر عُ ِرررٓ اليٕاوررن ٖػرر   هّٗرر  عرردد ِ ٟررن وررَ        زضررٕه اف 

ٔإ رر  وٍرر ط اله ررسد ِررٕ الٍبررٕٚ ٔالسضرر لٛ  ،عٙ عٌّرر  لٗطرر  وٍرر ط اله ررسد ،اليررست

 . اللٗظ 

ل لرخ عمٗرْ    ثي إٌْ لٕ  ر ُ ِررا ذاٟيرً  بٍٗرْ اليرست ا ٍمسرسَٖ لسضر لهْ        

   :عوساُ

 .عُ ٖمسُٕ لْ لألٗ   بن بػمسن عٔ بآطس  بن عُ ُٖبيح ٌبًٗ  زض٥ًٕ :األول

 .عُ ٖ لخ عمْٗ عُ ٖمسُٕ ادع ٞ لألٗ  القس ُ عضبق ا٥لّ و ت :اآلخر

لػبْ ٌصٕص احلردٖح  ٌصٕص  ِن ُعٔثس عَ زضٕه اف  :ٔلٍ  عُ ٌهط ٞه

عٌرْ لمسمري    ِن ُعٔثس عٍرْ   :الٍبٕٙ الػسٖ   بن عُ ٖبيح زض٥ٕ ه ٔبيب زٚ عطسٝ

ٔلرْ   ،ب ل صر سٛ  ويسٔهر ً همرٕ  ر ُ زدر٦ ّ   ه جبٕاوع المسمي  بن عُ ٖبيح زض٥ّٕ 

هّٗ  ع ٕاه وػّٕدٚ لمس ُ عٔه و  ٖرِخ إلْٗ ا ػس ُٕ وَ عِن ومسٛ ٔ الِر   

يٗرً  يررٓ اإلضرّ و ت المإٖٛر الي لٗٛر   ب٦ هّر        عُ لألٗ  القس ُ د ٞ لارٕزًا طبٗ 
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 ٔهص سهّ  !!!

ٔثي عوس  طس صلدز الهٍبٗرْ إلٗرْ   ِررا الصردد ٖهىجرن   ضرسٔزٚ اله سٖرق        

 ٛ هأضرب ت ال صر سٛ إُ لرٕهست ٥ ليٍرٜ ب لطرسٔزٚ لرٕهس        ،بني ال ص سٛ ٔالب٦ ر

 ، لمس٦ًه ل صر سٛ وهيمقٛر ب لماٛر عور  الب٦ ٛر هّ٘ر وهيمقٛر بر         ،عضب ت الب٦ رٛ 

      ٛ َْ  رجال الرٕزٔد   ا ٤ل ر ت ا٧ٔلٗٛر ا دزضرٗٛ   الب٦ ر ٔلمسٍٍر    ،ِٔرا عوس بِّ

ٌٍبررْ إىل ِرررا اله سٖررق ٍِرر  ل٤ٍ ررد سقٗقرٛر عُ اليٕاوررن البػررسٖٛ ا مسهطرربٛ  ررد    

ٛ   ،لرر٤دٝ إىل ال صرر سٛ  ٔلمسٍررْ ٥ ٖيٍررٜ   ،عٙ إدزا  ال صررٗر وررَ و ررسدات المارر

هررر لقٕه  ،ط ا٧ضرررب ت ٔا طررربب توامقرررً  عُ الب٦ ررٛر وسلباررٛر ب ل صررر سٛ ازلبررر 

ٖٕصرر  ب لب٦ رٛر بٕصررر ْ زضرر لٛ لإٖررٛر بررني وسضرررن ٔوطررهقبن عدت إىل عىمٗررٛر      

لٕاصررن ٌ دشرٛر ب لٕضرر ٟن ا٧ضررمٕبٗٛ لهأثالالّرر  الٕدداٌٗرٛر ٔالٕضرر ٟن ا٧ضررمٕبٗٛ        

ٔوَ ثي ه ل ص سٛ لهٗطس ليدد  ربال عور  الب٦ ٛر هر٦ لهٗطرس       ،إل ٍ عّ  اليقم٘

إُ ال صر سٛ غرسط    :ٔتيٍرٜ  طرس لمسٍٍر  القرٕه     ،ٞإ٥ ليدد ٖطال وَ ال صرش  

     ٛ هرر ذا  ،لمب٦ رٛر ٔلمسررَ ٔدررٕد ال صرر سٛ ٥ ٖطررهٕدخ ب لطررسٔزٚ ٔدررٕد الب٦ رر

  ٌ  ثي عضرب ت دٌٕٖٗٛر ٥ ضربٗن إىل إٌمس زِر  لر٤دٝ إىل ا هطر ت ال صر سٛ        

 .ه ُ ِرٓ ا٧ضب ت ٥ ل٤دٝ بػمسن وامق إىل ا هط ت الب٦ ٛ

خلصٕصرٗٛ ٔاله رسد   الب٦ ٛر الٍبٕٖٛر     ِرن وٍر ط ا   :ٔوَ ثي ٌيٕد لمهطر ٣ه 

  رر ُ بهشصررٗن عدٔات دٌٕٖٗرٛر سهررٜ لمسٌٕرر  وممسرٛر  ٕلٗرٛر ط صرٛر تشىررد       

بيررح بّرررٓ    عً عُ وٍرر ط اخلصٕصررٗٛ ٍِرر  ِررٕ عُ ذلىرردًا السضررٕه        ،السدررن

 القدزٚ ٔعٔلّٗ  وَ عٍد اف عص ٔدن ه

ْ  ٌ   اجلٕات عَ ِرا الطر٤اه لسضرٕه اف    ٔاحلقٗقٛر المسرربٝ    ،ٌ طر

الرر  ٥  ،لهىجررن   دٕاوررع المسمرري  را اجلررٕات عُ ِرررٓ اخلصٕصررٗٛ لررْ    ِرر

ٖقرٕه إٌرْ طرحم بّر  ورَ       ٔلمسٍرْ ِرٕ    ،ٌقٕه بأٌْ اطهحم بّ  برني ضر ٟس اليرست   
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 ىر    زٔاٖٛر    (بُِعْثُت ِبَجَواِمِع اْلَكِلم ِ ) :ٔ  ذل؟ ٖقسز زضٕه اف  ،ض ٟس ا٧ٌبٗ ٞ

، ٥ٔ  همر   مىٛر   (2) ى    زٔاٖٛ وطرمي  (أُوتِيُت َجوامَع الَكِل ِ ) :، عٔ(1)الب  زٙ

بيجرر  عررَ  مىرٛر عٔلٗرر    عُ  ٦ِىرر    لس ٗررخ سلررٕٝ ٔاسررد ِررٕ اجلىمرٛر   

ال يمٗٛ ال  عضٍد هّٗ  ال ين إىل ا  يٕه بْ الرٙ ٔ ع ٌ ٟبً  عرَ ال  عرن الررٙ مل    

ْ      ;ُٖطٖي  ٔال  عرن ويمرًٕ ٧ُ الررٙ بيجرْ      ،٧ُ ال ين ٍِر  ورب   ر  مل ُٖطرٖي ه عمر

هّررا ٖير  ر تر  ٥ ٖردب دلر ٥        ،ٔالرٙ  ل ٓ ِرٕ اف عرص ٔدرن    ،ٕ اف عص ٔدنِ

 ، رد طصرْ اف عرص ٔدرن تٍشرْ ِررٓ ال طرٗمٛ        ٥دهّر د دلهّرد ر عُ ذلىردًا     

 ،ٔعُ اخلصٕصٗٛ هّٗ  لٗط  تسديٗهّ  إىل حتصرٗن عدٔات ٔإومس ٌر ت بػرسٖٛ   

د اف عرص ٔدرن   ٔإ   ِ٘ طصٕصٗٛ ورَ عٍر   ،ٔلٗظ بأطر الٍ ظ ب لدزبٛ ٔا ساُ

 .الرٙ بيجْ ٌبًٗ  ٔزض٥ًٕ

ٌٔررررٕد عُ  ،إُ احلقٗقرررٛر الرررر  ٥ دررررداه هّٗرررر  الرررر  ٌررررٕد عُ ٌقسِرررر  ٍِرررر 

ِررر٘ر عُ دٕاوررررع المسمرررري لٗطرررر  وررررَ     ٖطهشطررررسِ  البرررر سجُٕ   ب٦ هررررْ   

 .ومسهطب ت اليقن البػسٝ

ٔلرٗظ   ،لين ازلب ط ا ِٕبٛ ب لػيس عٔثرق ورَ ازلب طّر  برأٙ هرَ  رٕل٘  طرس       

لررر٤دٝ إىل    ٔلررٛر إثبررر ت وِٕبررٛر ال رررَ القرررٕل٘ لسضرررٕه افورررَ غررر؟   عُ ذل

وررع عُ احلررق   ،لص ٗرٛر غرربّٛ الػرريس ٥زلب طّرر  برر ل َ القررٕل٘  ىرر  ذ سٌرر        

   ْ   :بقٕلرْ عرص ٔدرن    هقب٦ًرررر ٔوط س ضرساً   ضبش ٌْ ٔلي ىل ٌ  ِ  عرَ ٌبٗرْ ٔزضرٕل

ٔ رررررد زد  ،(69 :ٖرررررظ)  چ     ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۇئائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئچ 

٘   عبد  عُ ٖيمري عُ لرٗظ    الق ِس ِرا الٍ ٘ إىل اإلوي ُ   إهّر ز احلذٛر  " هٍٗبار

وٍيْ عمْٗ الطر٦ً إٖر ٓ ضربٗن      ذل؟ وٍع لٍصْٖ ٔ ساِٛ بن ضبٗن الٕشُ   ا ٍع 

                                                 
 .صشٗر الب  زٙ  ه ت اجلّ د (1)

 .وطمي  ه ت ا ط دد ٔوٕاضع الص٦ٚ (2)
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ڌ  چ ر ٖػرال إىل  ٕلرْ لير ىل   اخلف سني ديرن عمٗرْ الطر٦ً ٥ ٖقرسع ٥ٔ ٖمسهرخ       

ر  (48 :اليٍمسبٕت) چک  ک  ک       کڑڌ           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              ژ  ڑ  

اخلرف برن ٧ُ لمسرُٕ احلذٛر       عُ مل ٖمسَ ا ٍع وَ عدرن  ساِٛر   ٌر       

عبّس ٔع ّس ٔالد٥لٛ ع رٕٝ ٔعهّرس ٔلهمسرُٕ ع يري لمذ سرد ٔع ىرع لمىي ٌرد ٔعزد        

ٔوررَ ٍِرر  ٖهأ ررد لٍرر  عُ القررٕه    ،(1)"ازل رر ب السٖبررٛ  لا لررخ الػرربّٛ ٔعوٍررع  

عٔ الهشصٗن ب  مسهطب ت البػسٖٛ إ ر  ِرٕ رل دعرٛ     ، ليمي الط بق لمسض لٛب

ٖٔقررع هّٗرر    ،ويسهٗررٛ ٖررر ّٗ  ا طهػررس ُٕ ٔا طررهاسبُٕ عررَ عىررد ٔ صررد    

ٛ    ، جال وَ الب سجني ٔورَ   ،ا٧وس الرٙ صليمٍ  ٌيد ِرا القرٕه غربّٛ ويسهٗر

ثي ه ٌٍر  ٌقرٕه إٌرْ ورَ ا٧دردٝ عُ ٌبشرح   وبر ِس اله رسد ٔاله رٕل ٔد٥ٟرن           

عو  البشح   عضب ت ِرٓ ال ص سٛ ٔالب٦ رٛ هّرٕ     هْ اخلصٕصٗٛ   ب٦

 .ذ سٌ وج ز غبّٛ  ى  

" ا٥ٌ ررررساد ٔا٥طررررساد  :إُ ل ررررسد احلرررردٖح الٍبررررٕٙ الػررررسٖ   صرررر ٟحم 

ٔالدلٕورٛر " ٖيرر  عُ احلرردٖح الٍبررٕٙ الػررسٖ  وٍ ررسد ٧ٌررْ  ررٕذز طرر ص وررَ      

 ً  ٖرٛر اإلهّرر ش ٔحتقٗررق  رالٍصرٕص ٖيهىررد   طص ٟصررْ عمررٜ اجلىررع برني اإلصلرر  

ٔاٌ ررسادٓ ٖهذرر ٔش بررْ القرردزٚ البػررسٖٛ الرر   ،ٔورر  لقهطررٗ ٌْ وررَ الٕضررٕ ٔاإلب ٌرٛر 

 ىرر  عُ  ،ليهىررد عمررٜ ومسهطررب ت اليقررن البػررسٝ وررَ وِٕبرٛر ٔدزبرٛر ٔ الِرر      

عٖطً  وَ اخلص ٟحم ال  مل لهٕهس لػ عس عٔ عدٖخ وّىر    ٌر  دزبهرْ    ا٥طساد 

البػرسٖٛ عٍرد اخلابر ٞ    ٔالدلٕوٛر تر  ير  ورَ  ردزٚ لهذر ٔش القردزٚ         ،عٔ وِٕبهْ

ٔالػيساٞ ٔع وٛ البما ٞ لػّد بأُ ا٧وس   احلدٖح الٍبٕٙ لٗظ عورس  ردزٚ عقرن    

ه لقرردزٚ البػررسٖٛ وّىرر  لٗطررست يرر  ا٧ضررب ت ٔعطرررت ٌ طررّ  ب لدزبرٛر      ،بػررسٙ

                                                 
الق ِسٚ  ،اخل زل٘ 2ط  ،سررحتقٗق ذلىٕد ذلىد غ   ، شررن اإلعذرد٥ٟ : ٌ٘ررررسدررس اجلررر ِرد القرربرع (1)

 .41ص،  1989ً
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ٔاله ررٕل  ،ٔا ررساُ ه ٌّرر  ٥ لمسررَ  رر ه عُ حترره ا لٍ طررّ  ب لصررٕات ا امررق    

دٔات ٔا٧ضررب ت برر ل  لمسررَ عُ حتقررق  همٗطرر  ا٧ ،ا امررق عمررٜ ضرر ٟس البػررس 

   ُ ٧ُ  ;ذلىرررد إٌّرر  إذُ ب٦ ررٛر السضررٕه    ،اليصررىٛ إلٌطرر ُ   ٍٟرررً  وررَ  ررر 

 ،إزل ش  ٕل٘ بمٗرغ إ٥ بيرد السضر لٛ    احلق ٟق اله زطلٗٛ لػّد بأٌْ مل ٤ٖثس عٍْ 

 ىررر  ازلررربف بّررر  عٖطرررً    ،هقرررد ازلررربف ِررررا ا ٍذرررص القرررٕل٘ ب لسضررر لٛ شو ٌٗررر ً 

 .ٔضٗ  ًٗ وٕضٕعًٗ  ٔوطىًٌٕٗ  

ٔ د اله    رال ٔاسرد ورَ القردو ٞ إىل وي جلٛر  طرٗٛ ال صر سٛ ٔالب٦ ٛر         

ا٧وس الرٙ ٍٖأٙ بّ  ا مسهطرب ت الدٌٕٖٗٛر    ،الٍبٕٖٛ بسدِ  إىل عٍ ٖٛ اف ٔزع ٖهْ

.. ثي عوردٓ اف  ." :هٗقٕه اخلا ب٘ ،ال  ٖطهٕٙ هّٗ  زضٕه اف ٔ الٓ وَ البػس

ْ   جبٕاوع المسمي ال  ديمرّ  زدًٞا ل  لٍٗرهبي   القمٗرن وٍّر      ،ٍبٕلرْ ٔعمىرً  لسضر له

ْ   ،عمرري المسررجال  ٖٔقررٕه  ،(1)٥ٔ ٖرر٤ٔدِي تمررْ"  ،هٗطررّن عمررٜ الطرر ويني س برر

ْ   احلرر ها ابررَ ا٧ثررال بيررد عُ ذ ررس هصرر سهْ      :ٔبٗ ٌررْ ٌٔاقررْ ٔوٕا ررع طا برر

" ،ٔعٍ ٖررٛر زب ٌٗررٛر ،ٔلا رررً  د ٖٔرررً  ،لأٖٗررردًا إيٗرررً " ٖٔقرررٕه  ،(2)ٔزع ٖررٛر زٔس ٌٗررٛر

.. ثي إُ ِرا البٗ ُ اليسب٘  أُ اف عرصت  دزلرْ رلطرْ ٔعلقرٜ     ." :الصرلػسٙ

ٖٔقررٕه احلرر ها  ،(3)شبدلررْ عمررٜ لطرر ُ ذلىررد عمٗررْ عهطررن صرر٦ٚ ٔعٔهررس ضرر٦ً"  

.. الرررٙ بمررغ وررَ إ ىرر ه الرردَٖ     ." :درر٦ه الرردَٖ الطررٕٗط٘   ٔصرر  الرٍر     

 ْ هررأزديٕا هررٗيّي  ،(4)هٍارق جبررٕاِس احلمسري"   ،ٔ لرر ٓ دٕاورع المسمرري  ،وأوٕلر

                                                 
ِر 1402ط د ويٛ عً القسٝ تمسٛ ا مسسوٛ  ،حتقٗق عبد المسسٖي اليصب ٔٝ ، سٖخ احلدٖح :اخلا ب٘ (1)

 .64ص ،  1ً در 1982

 .4ص  1ً در 1979داز ال مسس  2ط ،الٍّ ٖٛ    سٖخ احلدٖح ٔا٧ثس :احل ها ابَ ا٧ثال (2)

عٗطٜ  2ط  ،د عبٕ ال طن إبساِٗيحتقٗق عمٜ ذلىد البذ ٔٙ ٔذلى ،ال  ٟق    سٖخ احلدٖح :الصرلػسٙ (3)

 .11ص ،  1در  ،1971ًوصس  ،الب ب٘ احلم 

 ،حتقٗق عبد الِٕ ت عبد الماٗ  ،لدزٖخ السأٙ   غس  لقسٖخ الٍٕأٙ :ا د٦ه الدَٖ الطٕٗط٘ر هراحل (4)

 .38ص ،  1در ، ً 1979بالٔت  ،داز إسٗ ٞ الطٍٛ الٍبٕٖٛ،  2ط 
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 ،اله سد   اضهيى ه الماٛ إىل ضبخ  ال بػسٝ ٖه رٕل عمرٜ  ردزٚ البػرس     ِرا

 ٙ هّررٕ  هرر ُ زضررٕه اف  ،ٔوررَ ثرري هّررٕ لررٗظ وررَ ومسهطررب ت اليقررن البػررس

    ٛ ِٔرٕ وٍرصٓ عرَ ِررا ايرٕٝ برٍحم        ،زضٕه اف عٙ عٌرْ ومسمر  بهبمٗرغ السضر ل

 ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ڀ ٻ  پ  پ   پ  پ   ٻ  ٱ  ٻ      ٻچ  القس ُ المسرسٖي  

ِٔررررا ايرررٕٝ  رررف ورررَ ع ررر ط اضهطررر٦ً اإلٌطررر ُ    ،چ  ٿٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    ٺ

ه ذا صر عُ ٖق ه وع ا٧دب ٞ ه ٌْ ٥ ٖصرر  ر ه    ،لبػسٖهْ بػمسن و  ٔبٍطبٛ و 

 .عُ ٖق ه وع زضٕه اف 

" البٗر ُ الٍبرٕٙ " لمرد هٕز ذلىرد زدرخ       :إٌٍ  زلرد بيرض هصرٕه  هر ت    

ُ  ،ٚ صررسضلٛالبٗررٕو٘ لػررال إىل ِرررا البيررد ا٧دبر٘ر إغرر ز     :هٗررأل٘ عسرردِ  بيٍررٕا

"    ،القس ُ عضه ذ ذلىد" ُ    ،(1)ٌبسٚ   عٕاورن لمسٍٕٖرْ ا٧دب٘ر  :ٖٔرأل٘  طرس بيٍرٕا

ُ  ،(2)زضرر لٛ ا٧دٖررخ  ىرر  سققّرر  السضررٕه"  " " ٖهشرردثُٕ عررَ  :ٖٔررأل٘  طررس بيٍررٕا

ٔالرٙ ٖدعٌٕ  إىل الهٕ   ٍِ  عُ ا٧وس ٥ ٖقهصس عمرٜ دلرسد    ،(3)ذلىد ا٧دٖخ"

ٔش ِرررا إىل الم رر  إىل ُبيررٕد بػررسٝ  طررس ب إلضرر هٛ إىل     ٔلمسٍررْ ٖهذرر   ،الٕصرر 

    ٛ ذلر؟   ،ا٧بي د وهمسسزٚ الٕزٔد ال  عغسٌ  إلّٗ  عٍرد ا ر٤ل ني   الب٦ ٛر الٍبٕٖر

   ٘ ذاِبرررً  إىل عُ وررَ عضررب ت اطهٗررر ز ذلىررد حلىرررن     ،ِررٕ د ٌررخ احلذررر ز اليقمرر

عُ ِررا  .. هر ذا ُعمري   ." :ٖقرٕه  ،السض لٛ ٔلبمٗاّ  ِٕ  دزلرْ عمرٜ احلذر ز ٔاإل ٍر ب    

ه٦ برد عُ ٖمسرُٕ    ،ٖٔهق زعُٕ ب ل ص سٛ ،الهبٗني   ُ لقًٕ ٖهص ٔلُٕ ب لبٗ ُ

الررٙ ٖهرٕىل ِرداٖهّي ورَ البمىر ت إىل الٍرٕز ب لربِر ُ ٔا ٍارق عغردِي ع زضرٛر          

٥ٔ بررد عُ ٖمسررُٕ الرررٙ اطهرر زٓ يرررٓ ايداٖرٛر  ررد ومسررَ لررْ      ،ٔع ررٕاِي سذرٛر

                                                 
 .53ً ص 2002داز الٕه ٞ الق ِسٚ  2ط  ،الٍبٕٙالبٗ ُ  :ذلىد زدخ البٕٗو٘ .د (1)

 .263ا سدع الط بق ص  (2)

 .309ا سدع الط بق ص  (3)
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شرسش برْ ال مرر احل ضري   ور٨      وٍبهْ ٔ  ٌ طْ وَ عٕاون الطداد ٔالهٕهٗق ور  ُٖ 

 .(1)ُلدٍّ عبٍٗ ٞ"

عمٜ سني ٌسٝ عُ د. البٕٗو٘ ٍٖقن عب زات ذلىد سطَ الصٖ ت الر  ٖقارع   

ع اف هّٗرر   ايررً  ٥ لرربظ هٗررْ بررأُ " ب٦ رٛر السضررٕه  ٔورر   رر ُ وررَ  ،وررَ صرٍر

  ْ ع اف لطررٗق وررٕاشَٖ اإلٌطرر ُ عررَ ٔشٌرر ْ  ،صرٍر  ،ٔلقصررس وق ٖٗطررْ عررَ وقٗ ضرر

شَ ٥ ٌرردز   ٍّرر ٔإ رر  ٌيمرري  ،ٔسلررَ ٥ ٌيمرري إٌػرر ٞٓ ،ٔإ رر  ٌرردز  عثررسٓ ،ْهرٍر

ل٨ضرب ت   بن لقد دٖد د. البٕٗو٘ ٌ طْ   ٌ ٘  ٕه الػيس عَ السضرٕه   ،طربٓ

    ٘  رد   ٔعضر ف إلٗرْ عُ زضرٕه اف     ،ال  لهيمق ب لهٍصٖرْ هٗىر  ذ رسٓ اجلسدر ٌ

بي  رر٦ٗ ٖبررَ هرر ُ عُ  هرر ت اف غرريس ٖهرردهق عمررٜ لطرر ُ  " اٌصررسف عررَ الرٍر

هػ ٞ اف عُ ٖمسُٕ زضٕلْ ِ دٖرً   ابرْ ٔداعٗٛر إلٗرْ بأس دٖجرْ هّرٕ ٥        ،سغ ع

إذ عُ ص سخ الدعٕٚ   س دٛ إىل لٕضٗر ورِبْ ٔإزغ د  ٕورْ   ،ٍٖبي ٥ٔ ٍٖىق

ر بررْ الػرريس عررَ الد رٛر ٔالهشدٖررد إىل          ٔوٍ  ػرٛر طصررٕوْ ببٗرر ُ ٔاضررر ٥ صلرٍر

هرر ذا  ،ٗرر ه الػرر زد٥ٔ لٗررن بررْ عررَ الٕا ررع ا ػرر ِد إىل اخل  ،ا ب لارٛر ٔاإل ررسال

ٔالم را   ،  ُ    ٦ورْ لرأثال عٖطر ذ هّرٕ لرأثال احلرق ا٧بمرر ٔا ٍارق الطردٖد         

   .(2)ٔالبشس الص د " ،ٔلٗظ لأثال الق هٗٛ اخل٦بٛ ،احملمسي

          ْ   بن إٌٍر  زلردٓ ٍٖقرن  ر٦ً الساهي٘ر   ذل ٔلهرْ دهرع وبٍٛر الػريس عٍر

  سرد ٌ ٘ر إٌػر دٓ   برن ٖصرن إىل    ه٦ ٖقر  عٍرد سردٔد ٌ ٘ر  رٕه الػريس عٍرْ        

 ،مل ُٖىٍرع إ  وٛر ٔشُ الػريس   إٌػر دٓ     " ٔالررٙ عٍردٌ  عٌرْ     :ٖقرٕه  ،غيس  الٓ

همٕ اضهق ً لْ ٔشُ بٗ  ٔاسد لامب  عمْٗ ال اسٚ القٕٖٛر   ،إ٥ ٧ٌْ ُوٍع وَ إٌػ ْٟ

هىرررس   اإلٌػررر د ٔطرررسز بررررل؟ ٥ ذل لررٛر إىل القرررٕه ٔا٥لطررر ب ٔإىل عُ ٖمسرررُٕ   

                                                 
 .53ا سدع الط بق ص  (1)

 .104البٗ ُ الٍبٕٙ ص  :ذلىد زدخ البٕٗو٘ .د (2)
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ِخ وررراِخ اليررست الرر  لبيجررْ عمّٗرر  طبٗيرٛر      ٔلررٕ  رر ُ غرر عسًا لررر    ،غرر عسًا

ثي ٥ ٖمسرُٕ ورَ همهرْ إ٥ عُ ٍٖصرسف عرَ الردعٕٚ ٔعىر  ِرٕ عش رٜ           ،عزضّي

 ٧ٌْ لي ىل ٖيمي ورَ  ٗرخ ا صرمشٛ ليبر دٓ عٌرْ       ;ٔعغبْ ب ط ٟن القس ُ ،ب لٍبٕٚ

لٕ ع  ً ٔشُ بٗ    ه بْ عىٕد الدَٖ ثري لهصردب لرْ ا٧ضر ع ا٥دهىر ع٘ اليبرٗي       

مل ُٖىٍررع  هرر آ ٍِرر  ضلرر ٔه القاررع بررأُ زضررٕه اف    ،(1)ْ القررس ُ"الرررٙ درر ٞ برر 

ٔعمرٜ الرس ي ورَ اخلر٦ف الررٙ داز       ،إٌػ ٞ الػيس هقف ٔلمسٍْ ُوٍع وَ إٌػ دٓ

ه ُ الرٙ ٖيٍٍٗ  ِرٕ عُ القرٕه تٍرع اإلٌػر د      سٕه  طٗٛ ٌطبٛ إٌػ د الػيس لْ 

 .بي د ٔالهٍصْٖب لػيس وب لاٛ   اإل إ   ِٕ إوي ُ   ٌ ٘ عٙ ع٦ ٛ لْ 

٥ٔ عزٝ هس ً  بني ا٧دت ٔالػيس   اضرهٍ دِى   مّٗىر  ر   الا لرخ ر عمرٜ       

ڀ  چ ٔإوي ٌّى   مّٗى  ر   الا لخ عٖطً  ر   عٌّىر  ٌارق عرَ ايرٕٝ        ،الي ط ٛ

ٔ د زدر القسط  وَ ا٧ ٕاه ا رأثٕزٚ   ل طرال ِررٓ     ،(3 :الٍذي) چ ڀ   ڀ  ٺ 

ْ عٙ و  طلرسز ٌاقرْ عر    " :ا٩ٖٛ ٔهّٗر   .. .ورَ اف عرص ٔدرن    ٘إ ر  ِرٕ برٕس    ،َ زعٖر

ٔ رد ذِرخ ا  طرسُٔ ٔ الِري      ،(2)"ا ٍصه   اليىن ٘د٥لٛ عمٜ عُ الطٍٛ   لٕس

ٔلمسٍٍر  ورع ذلر؟     ،وَ عمى ٞ ا طمىني  ن ورِخ   ٌ ٘ر وبٍٛر ايرٕٝ عٍرْ     

ٖطراسبُٕ اضراسابً  بٍِّرً      ٌسٝ  ال ٔاسد ورَ ا هصردَٖ لمشردٖح عرَ ب٦ هرْ      

   .ِرٓ الػبّٛ   عوس

ٔلمسَ عمٜ الس ي وَ لأ ٗدٌ  عمرٜ سطرَ البرَ بّررٓ ا قر٥ٕت ٔ الِر        

هرر ُ ا٧و ٌرٛر اليمىٗرٛر ٔالدٍٖٗرٛر لقهطررٍٗ  الهٍبٗررْ عمررٜ طاررس ِرررٓ ا٩زاٞ   إذ رر ٞ 

ٔليرن الٕصر  الررٙ ذ رسٓ د. البٗرٕو٘ " عغردِي        ،الػبّٛ ال  عغسٌ  إلّٗ   ٌ ر ً 

 ٟن   وٕ رر  ا ق زٌرٛر ب لرررَٖ   ع زضرٛر "   وقرر ً ا ررد  ٔاحلىررد ٔذ ررس ال طرر    

                                                 
 .342وسدع ض بق ص  ،إعذ ش القس ُ ٔالب٦ ٛ الٍبٕٖٛ :وصا ٘ ص دل الساهي٘ (1)

 .37ص  17ً در 1965بالٔت  ،داز إسٗ ٞ ال اخ اليسب٘ ،سمس ً القس ُاجل وع ٧ :القسط  (2)
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عُ ِررٕ ٌ طررْ الٕصرر  الرررٙ ذ ررسٓ ويررسٔف السصرر   "   ،ٖهٕدررْ إلررّٗي ب لرردعٕٚ

ٔ  وٕ رر   ،"   وقرر ً ا٥لّرر ً ٔا٥دعرر ٞ   ٖمسررُٕ ذا ع زضرٛر  ي زضرٛر ذلىررد  

   ْ ُ     ا ق زٌٛ ب لير دصَٖ عرَ وي زضره ٔسطربٍ  غربّٛ عُ    ،  اإللٗر ُ تجرن القرس 

 .ا  دسني ٔالراونيٖمسُٕ الٕص  الٕاسد و ددًا بني 

 ،يرررٓ ا٧ضررب ت زعٍٖرر  ضررسٔزٚ الهٍبٗررْ عمررٜ ِرررٓ الػرربّٛ ٔعمررٜ طاسِرر        

ٔلمسٌّٕرر  ضررببً  وررَ عضررب ت احل درٛر إىل بٗرر ُ احلرردٔد ٔا٩هرر ل الرر  ٌساِرر  عٔىل  

ِٔر٘ر وررَ ثرري   ،ب لبشررح ٔالرردزع هٗىرر  ٖهيمررق بب٦ رٛر احلرردٖح الٍبررٕٙ الػررسٖ   

بشح   ب٦ ٛر احلردٖح الٍبرٕٙ    لأطر بأٖدٍٖ  إىل الهأ ٗد عمٜ عُ ايدف وَ ال

ب لبشح   سٗجٗ ت ورَ   الػسٖ   د  ُ لْ عُ ٖهذ ٔش ذل ٔلٛ إثب ت الب٦ ٛ لْ 

 .وقهطٗ ت حتصٗن اليقن البػسٙ

 

ليمررْ وررَ الطررسٔزات ا يسهٗرٛر ا هيمقرٛر ب مطرر ٛ    

الب٦ ررٛر عُ ٌ رررسل برررني دلررر ٥ت الهشمٗرررن الب٦ رر٘ر    

 ،اإل ٍررررر ب :بسباّررررر  ب لا ٖررررر ت المسرررررربٝ لممسررررر٦ً

٧ُٔ احلرررردٖح الٍبررررٕٙ طارررر ت  ،الهيمررررٗي ،وهرررر باإل

   :ليمٗى٘ هّرا ٖجال عدٚ لط ٥٣ت

حم الهيمٗىر    رر  ه ٔزتر  بردا عٌرْ ورَ      ٘ٗ  لهشقق البر ِسٚ الب٦ ٗٛر   الٍر

حم الهيمٗىرررِرر :ُٕ الهطرر ٣هررررررررا٧سررسٝ عُ ٖمس  وٍررهر لمبررٕاِس الب٦ ٗرٛر ه ٘ن الرٍر

ٛ ررررِ وررع اخلارر ت احلذرر د٘   ن ٖصررر عُ ٌطررهيىن ا٧دٔات ٔاإلدررساٞات ا طررهيىم

 ً ٔاحلررردٖح الٍبرررٕٙ  رررررن عررررر ت الهيمٗىرر٘ر بػمسرررررارن اخلرررررٗرمراإل ٍررر ع٘   حت

 بػمسن ط ص ه

البيرد ا٧ٔه   :ٔلٗظ   ٘ عُ ِرٓ الهط ٥٣ت لم   إىل ُبيدَٖ وَ الػبّ ت

 ٛ ضرربخ ذلرر؟ ٌ ر٘ر الب٦ رٛر عررَ اخلارر ت الهيمٗىر٘ر        ;ٖهيمررق ب لٍبسٖرٛر الب٦ ٗرر

الشبببببببببببهة ال انيببببببببببة  
ة ـببببببببببـبالغـــبول ـببببببببببـبح

 الخطببببببببببا  ال   يمبببببببببب 
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 ٛ ٘   ٔالُبيرر ،الٍبسٖرٛر الاسبٗرر ٖٔهشرردد   غرربّٛ   ،د ا٩طررس ٖهيمررق ب لهشمٗررن الب٦ رر

الا ٖرٛر اجلى لٗرٛر اخل لصرٛر الرر  ضلرر ٔه البرر سجُٕ الٕ ررٕف عمّٗرر      اخلمررف بررني 

اخلارر ت الػرريسٙ ٔ  ٖرٛر الررهىمسني لمىقهطررٜ الهيمٗىر٘ر ٔورر  ٍٖاررٕٙ عمٗررْ وررَ      

 .لػسٖع ٔلبٗني   ٌ ٕع ا همقني

 

إُ اخلار ت الهيمٗى٘ر   احلرردٖح الٍبرٕٙ الػررسٖ     

ٍٖىرررر ش  صرررر ٟحم ييمررررْ وارررر ٖسًا ٧لررررٕاُ اخلا برررر ت     

 ٛ همرررٗظ ثررري ورررَ غررر؟   عُ الٍبسٖررٛر  ،الهيمٗىٗرٛر ا  هم ررر

الب٦ ٗررٛر الاسبٗررٛر  رررد اضرررهق  و  ِٗىّررر  ورررَ طا بررر ت   

ٔوَ ثي لرأل٘ القرساٞٚ الهشمٗمٗٛر الب٦ ٗٛر      ،ليمٗىٗٛ رلهم ٛ

لمشرردٖح الٍبررٕٙ الػررسٖ  تج برٛر إعرر دٚ الٍبررس    صررٕز  

 ىرر  لررأل٘ ِرررٓ  ، سمسىّرر  اُ َيٖىرري عمررٜ اخلارر ت الهيمٗىر٘رالٍبسٖرٛر الاسبٗرٛر  

ىف اخلرر ص وررَ ع رر ط            القررساٞٚ ر   الٕ رر  ٌ طررْ ر لأضٗطررً  لٍبسٖرٛر ِرررا الرٍر

همقد ذِب  ٌبسٖٛ عٌرٕاب   ،اخلا ت الهيمٗى٘ ا هىجن   احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ 

ىف      ا هردٌ٘  ا٧ض لٗخ   الهٍ ٔه الاسب٘ إىل ٔضع ا٧ضرمٕت الهيمٗى٘ر  ٕذدرً  لمٍر

بدٟ٘ عَ وردٝ حتقٗرق   ا هط ٣ه ِرا الٔوَ ٍِ  زلد عٌ طٍ  عو ً  ،وَ ا٧ض لٗخ

 .احلدٖح الٍبٕٙ لما ٖٛ الهيمٗىٗٛ   إط ز ب٦ ٘

د عرسه زاورر ُ ضرمدُ ٩زاٞ الب٦ رٗني ا٧ٔزبررٗني   عٌرٕاب ا٧ضرر لٗخ       لقر 

 The theory of criticism , from Plato to) ه بْ ٌبسٖٛ الٍقد ورَ عه٦طرُٕ سهرٜ ا٩ُ    

the present) ا هررردٌ٘ ٔا هٕضرررف ٔالسهٗرررع :هرررر س عٌرررٕاب ا٧ضررر لٗخ الج٦ثررٛر،   

ٛ  (Ciceroضٗطررسٔ )عسضررْ ٩زاٞ  رٓ ا ّىرر ت وػررالًا إىل عُ يرر  ،  عٌررٕاب اخلا برر

ٔا٧ضرمٕت ا هٕضرف    ،ا٧ضرمٕت الٕاضرر لمردلٗن    :الج٦خ لم اٗرخ ث٦ثٛر عضر لٗخ   

ٔ  ا٧ضرمٕت ا٧طرال لمسىرَ القرٕٚ المس ومٛر       .ٔا٧ضمٕت السهٗرع لق ٍر ب   ،لمىهيٛ

أوالً  ال صببببببببببنيف 
الغرببببببب  لبالغببببببة 

و  ـ ببببببببببببببببــــاألس
 ال   يمببببببببببببببببببببببببب 
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ُ   ُٔ ٔورٕدص ٕٔاضرش ي ٖص  عصش ت ا٧ضمٕت الهيمٗى٘ر برأٌّي "   ث ،لم اٗخ

ٖٔطره دوُٕ   ،ٖٔر٤ثسُٔ الٕضرٕ  عمرٜ الاىرٕه     ٖ٘ٞػسسُٕ  رن غر   ،ا٧ضمٕت

ٛ  ،عضمٕبً  وّربً  ٔوس صًا ٖػرال إىل ا٧بير د     ىر   ،(1)ٔط لًٗ  وَ الصٍٖٛ ٔالصطسهر

ٙ  الطررٗ  ٗٛ ا هىجمرٛر  إذ  ،  احلرر ه ٔا قرر ً الرر  ٖهشقررق هّٗرر  بيررد ا٥لصرر ه الماررٕ

مسرررُٕ لم اٗرررخ بصرررالٚ لرررٗظ هقرررف   ال مسرررس ٔلمسرررَ عٖطرررً       لصلرررخ عُ 

لصرٕٖس   خ ع٥ لطره دً   صلر ٧ُ ٌ ظ عٌٕاب المسمى ت عٔ ا٧همس ز  ،المسمى ت

ٛ   ، ن طبقرٛ  ، ن س لٛ عٔ هسف وَ س ٥ت احلٗ ٚ ٔهسٔهّ  عٔ  ، رن ومس ٌر

ه لق عردٚ     ،ابق عمٜ ا مس ُ ٔالٕ ر  ٔاجلىّرٕز  ٍ طْ ٌٖ ٔالػ٘ٞ ، ن عىس

ِٔرررا  ،لهىجررن   و٦سبرٛر ا٧صررٕه ٔالهق لٗررد  ،اخلا برٛر ِر٘ر ٌ طررّ    احلٗرر ٚ 

 .(2)"ٔغ صٗٛ  ن وَ ا هشدخ ٔاجلىّٕزدٖح ٖيهىد عمٜ وٕضٕب احل

ه حلردٖح الٍبرٕٙ    ،ٔإُ   ُ لٍ  عُ  ٗص ٍِ  بني سطٕز ا   طخ ٔ ٗ بْ

٧ٌررْ طارر ت ذٔ لأضررٗظ   ;اخلارر ت لهذرر ٔش سطررٕز ا   طلررخ  ٖساعر٘ر عبيرر دًا    

لػسٖي٘ ٖهذ ٔش اليصٕز ت  ٖقهطْٗ ِرا الهذ ٔش وَ لاال هرسٔف عىمٗٛر الهمق٘ر    

ٔوَ ثي لرأل٘ ا ي دلٛر الصريبٛ الر  ٖػرال إلّٗر  زاور ُ ضرمدُ ع جرس           ،ٔو٦بط لْ

 ه    ٔطرررخ ا ِيرررٗ  ،ليقٗررردًا ٔصررريٕبٛ هٗىررر  ٖهيمرررق ب حلررردٖح الٍبرررٕٙ الػرررسٖ   

   ٙ وررع  ،برر إلب٦  ٔاإلٖطرر   ٔاإلٖصرر ه ٖهشررهي عمٗررْ الٕضررٕ    ا٥ضررهيى ه الماررٕ

الػرر حم ِٔررٕ ر  ىرر  ٖربني زاورر ُ ضررمدُ ر "         ،ا٥سه ر ه ب خلصٕصررٗٛ ٔاله رسد  

ٙ هّٕ ٖهبرع ا٥ضره داً    ،الرٙ ٖمسُٕ ٔاضشً  ٔطلهمر  عرَ ِر٥٤ٞ الررَٖ      ،الير د

ٌ طرررّي ٔلررررل؟ هررر ُ اجلىّرررٕز ر سهرررٜ لرررٕ مل ٖمسٌٕرررٕا ع       ،ٍقصرررّي ال صررر سٛل

هبطربخ بطر طهْ    ،وهشدثني ر ٖيهقدُٔ عٌّري ٖطرهاٗيُٕ الهشردخ بّررا ا٧ضرمٕت       

                                                 
(1) Raman Selden: The theory of criticism , from Plato to the present , New york ,- 1988 , P 365  

 .366ا سدع الط بق ٌ طْ ص  (2)
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ٞ عصرريخ وررَ الهابٗررق ٔا ى زضرٛر     ،ٖبرردٔ عٌررْ وررَ الطررّن لقمٗرردٓ   ٔلمسررَ ٥ غر٘ر

 ىررر  ٖررررِخ زاوررر ُ ضرررمدُ إىل ُبيرررد  طرررس   ذل ٔلررٛر الهٍبٗرررْ إىل   ،(1)"ال يمٗررٛر

اضررهيى ه  ُ ذلرر؟ بررأ  ،الهررداطن الرررٙ لمسررَ عُ ٖمسررُٕ بررني عٌررٕاب ا٧ضرر لٗخ      

يرن اخلاٗرخ   صللهأثال عمرٜ الٍر ع   باسه اال  ٖصيخ هّىّ  الاسٖبٛ المسمى ت 

٧ٌررْ ٖهشرردخ بٕضررٕ     ،خ الٕاضررر ٖيررد سمسٗىرر ً  رررر٧ُ اخلاٗ ;ٕزًا وٍرردهيً روهّرر

را الٍىررٕذز وررَ اخلارر ت وررَ وٍبررٕز     يرر٤ٖضررظ احلرردٖح الٍبررٕٙ   ٔ ،(2)ٔوّرر زٚ

ػدل بر لمس٦ً إّٖ ورً    هشطَ اخلمق وسلبف بّرا اإلٖط   ٔالبيد عَ اله ،طمق٘

ِإنَّ ِمممْ  َأَبممْمُكْ  إِلَمم َّ ) :ٔ ررد درر ٞ ِرررا   حترررٖسٓ   ،لمىهمقر٘ر ب ل صرر سٛ ٔالب٦ رٛر
ُُْ  ِمنْم ََ   َمْجِلًسما َوأَقْمَرِبُكْ  ِمْن  َمْجِلًسا يَمْوَم اْلِقيَاَمِة َأَباِسَنُكْ  َأْخالقًا َوِإنَّ أَبْمَغَضُكْ  إَِل َّ َوأَبْمَعم

َْقُوَن َواْلُشدَمَقْيِ ُقممونَ يَمممْوَم اْلِقيَا َُوَن َواْلُشَدَقمم ٕه المَّررْ  ررد عمىٍرر    رررر  رر لٕا ٖرر  زض  ،(َمممِة الثمَّْراَمما

   .(3)(اْلُشَدَكمْمُرونَ ) : هررررُٕ ه  ررررد ُٕ هى  ا ه ّٗقرررالجسث زُٔ ٔا هػ

ٖس ررص عمررٜ وبّررس ويررني وررَ ا٧طرر٦ل الطرر٠ٗٛ ذلررددًا بيررض       حلرردٖحه

ٔعورر  الطررمٕ ٗ ت الدالرٛر  ،ورر  ا بّررس هّررٕ المسِبررسع ،إلٗررْ ٍٖهىر٘رالطررمٕ  الرررٙ 

ٔالجسثرسٚ ِ٘ر  جرسٚ المسر٦ً بردابري ٔبارال        ،عمْٗ هّ٘ الجسثسٚ ٔالهػدل ٔاله ّٗرق 

ٔالهػدل ِٕ عُ ٖها ٔه ا همسمي عمٜ الٍر ع بمس٦ورْ ٖٔرهمسمي ترنٞ هىرْ       ،دابري

ٔا ه ّٗق ِٕ الرٙ ل٨ هىْ ب لمس٦ً ٖٔهٕضع هٗرْ   ،ل  صشً  ٔليبٗىً  لمس٦وْ

لمرر؟ الصرر  ت وررَ    ،اررست بررْ لمسررربًا ٔازل  عررً  ٔإهّرر زًا لم طررٗمٛ عمررٜ  ررالٓ     ٖٔ

 .ٖٔمسسِْ اف عص ٔدن  الٍ طص ه المسرب الرٙ ٖسهطْ ا طمي ٔضلرز وٍْ 

ثرري ٖرربني زاورر ُ ضررمدُ عُ احلرردٔد بررني ا٧ضرر لٗخ لٗطرر  سرردٔدًا ه صررمٛ         

ىرع  إذ  رد صل  ،ٔعٌْ ثي طص ٟحم لهٕهس لمٍىف الٕاسد وَ ِرٓ ا٧ض لٗخ ،  طيٛ

                                                 
 .366ا سدع الط بق ٌ طْ ص  (1)

 .367ا سدع الط بق ٌ طْ ص  (2)

 .ل ورٙ  ه ت الرب ٔالصمٛا (3)



 (حقائق وشبهات ) نظرية بالغة الحديث النبوي 

 

237 

أثالٖٛ را٧ضمٕت الهيمٗى٘ وج٦ً بني طصر ٟحم وهيرددٚ حتقرق الا ٖٛر اإل ٍ عٗٛر ٔالهر      

   ٛ ٖٔرأل٘ احلردٖح الٍبرٕٙ لٗشقرق  ٕذدرً        ،٥ٔ لمسُٕ تٍأٙ عرَ الا ٖٛر اجلى لٗر

حم   اٌ ررسادٓ ٔاطررساد    هرر لٍحم وٍ ررسد ٧ٌررْ    ،ٔدلٕوهررْ ٓهسٖرردًا خلصرر ٟحم الرٍر

 ش رع بررني اإلصلررر  ررٕذز طرر ص وررَ الٍصررٕص ٖيهىرررد   طص ٟصررْ عمررٜ اجلىرر       

ٔورَ ا يرسٔف اجلم٘ر     ،ٔور  لقهطرٗ ٌْ ورَ الٕضرٕ      ٖٛ اإلهّ ً ٔاإلب ٌٛ ٔحتقٗق  

عُ الهبمٗغ ٔاإلهّ ً ٔكمسني ا يٍٜ   ٌ ظ ا همق٘ وَ الار ٖ ت اجلِٕسٖٛر لمقرٕه   

"  ررن ورر  ُلبم ررغ بررْ   :ٔليررن ليسٖرر  عبررٜ ِرر٦ه اليطررمسسٙ لمب٦ رٛر بأٌّررر   ،البمٗررغ

ٍْ   ٌ طْ  هىمسٍرْ   ٌ طر؟ ورع صرٕزٚ وقبٕلٛر      ههىمس ،ا يٍٜ  مخ الط وع

 .ٖسوٜ إىل ِرٓ الا ٖٛ ٤ٖٔضظ ي (1)ٔويسه سطَ"

عو  ا٥طساد هّٕ وَ اليٕاون ال  حتقق لٍحم احلدٖح الٍبرٕٙ طصٕصرٗهْ   

ٔلمسىرَ   ،ٔل٤ د عمٜ ل سد طص ٟصْ   اجلىع بني ِرٓ الا ٖ ت ب طساد داٟري 

 ٙ صر ٛ ا٥ضرهجٍ ٞ الررٙ ٥ ليطردٓ      عِىٗٛ ا٥طساد   عٌْ ٍٖ ٘ عَ احلدٖح الٍبرٕ

 ، ى  ٍٖ ٘ عٍْ صر ٛ الصردهٛ الر  ٥ لقبرن الهمسرساز      ،  عدٚ عسٖطٛ واسدٚ

ٔوررَ ثرري ٖررأل٘ احلرردٖح الٍبررٕٙ  اررً  هسٖرردًا وررَ اخلارر ت صلرردز بٕ  رٛر وهأٌٗرٛر     

 .لأطر ٌ طّ  بههبع البٕاِس ٔحتمٗمّ  ،ود قٛ

لٍبررٕٙ ٔليررن   الٕ ررٕف عمررٜ طصرر ٟحم ا٧ضررمٕت الهيمٗىر٘ر   احلرردٖح ا   

بُِعثْمُت ) الػسٖ  و  ٖ طس لٍ  وقٕلٛ دٕاوع المسمي ال  ٔزدت   سردٖح الٍر    
ههمرر؟ اجلٕاوررع ل طررس ِرررٓ البرر ِسٚ ال سٖرردٚ ٔله طررس بّرر        ،(2)(ِبَجَواِمممِع اْلَكِلمم ِ 

إذ هيرر  ا٧س دٖررح بررني الٕضررٕ  ر هرر ِسٚ ضرر ٟدٚ ر ٔاإلهّرر ً            ،الٕ رر  ٌ طررْ

 ً   إىل ُبيررد اإلهّرر ً ا هيمررق ب لسضرر لٛ   ابررَ درر عغرر ز ٔ ررد  ،ٔاإلصلرر ش ٔاإلسمسرر 

                                                 
داز ،  2ط  ،ٔذلىد عبٕ ال طن إبساِٗي ،لر عمٜ ذلىد البذ ٔٙ ، ه ت الصٍ عهني :عبٕ ٦ِه اليطمسسٙ (1)

 .16ص ، ال مسس اليسب٘ 

 .صشٗر وطمي  ه ت ا ط دد ٔوٕاضع الص٦ٚ ،صشٗر الب  زٙ  ه ت اجلّ د (2)
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ع  ٌر  اليرست    :عٔ و  ٖهيمق ب  همق٘ "  ٗن ٧بٜ عىرسٔ برَ الير٦ٞ    ،المإٖٛ ٌ طّ 

 ،(1)لرُٗش ا عٍّر "   ،ٌيري  :عهمس ٌر  لرٕدص ه  ر ه    : ٗرن  ،ٌيري لهبمرغ   :لاٗن ه هق ه

ٔ د ل   ابَ ِٔخ إىل ِرٓ الا ٖٛ عٖطً    سدٖجْ عَ ا ٕاضع ال  ضلطرَ هّٗر    

ٔلررل؟ ٥   ،" ا ٕاعا ٔالٕصر ٖ  الر  ُٖرساد س بّر  ٌٔقمرّ       :إذ د ٞ وٍّ  ،صل شاإل

ٔإ ر  ٖرأل٘ عمرٜ   ٖٛر      ،ٔا٧ٟىٛر غر٠ًٗ  ٖارٕه    لسٝ   احلدٖح عرَ زضرٕه اف   

 .(2)ا٥ هص ز ٔا٥طهص ز"

عو  و  ٖهطي بْ ا٧ضمٕت ا هٕضف وَ حتقٗرق الا ٖٛر اجلى لٗٛر هّرٕ وهشقرق      

لػسٖ  إذا عطرٌ    سط بٍ  عُ اجلى ه   ٖٛر له ر ٔت   عٖطً    احلدٖح الٍبٕٙ ا

ٔهٗىررر  ٖهيمرررق   ، ىررر  ٖه ررر ٔت الٍررر ع   إدزا ّررر    ،  ذالّررر  ٔ  وب ِسِررر  

ب جلى ه المإٙ زلد عٌْ ٥ ٖقهصس عمٜ هر ه الصرٕز الهشطرٍٗٗٛ الهصٍٖٗٗٛر ٔهرق      

 ،عضررمٕت ٥وررعورر  ع ررر إلٗررْ زاورر ُ ضررمدُ   بٗ ٌررْ ل٨ضررمٕت ا هٕضررف وررَ عٌررْ "  

ٔهٗرْ لمسرُٕ  رن ه لٗر ت الماٛر       ،ٔوصقٕه ب ل ين ،وصَٖ ،  الهٍىٗق و سط

 ،ر طابر ٞ اخلار ت الهيمٗى٘ر ر    وَ ٔ َبن اخلاب ٞ الٕاضرشني    ال وقبٕلٛ ٔال مسس 

هّرررٕ صلرررد ومس ٌررٛر   الابقررٛر   ،ٍىرررٕذز السهٗرررعٔوسهرررٕه بٕاضررراٛ طابررر ٞ ال 

 .(3)"عحتدخ عٍّ  ال ا هٕضاٛ 

حتقرق الا ٖر ت ا هٕشعٛر برني عٌرٕاب       إُ ٌطبٗٛ اجلى ه ب إلض هٛ إىل إومس ُ

ا٧ضر لٗخ   ا٧ضررمٕت الٕاسرد صليررن ادهىرر ب الُبيرد اجلىرر ل٘ ورع  رر ٖ  اإل ٍرر ب     

ه لا ٖٛ الهيمٗىٗٛ ا هيمقٛ ب لهػسٖع   احلردٖح الٍبرٕٙ  ٕاوّر      ،ٔالهيمٗي مممسًٍ 

ٔوهٜ حتقق الهٍ ضخ برني ا ٕضرٕب ٔا٧ضرمٕت حتقرق      ،الد ٛ ٔاإللق ُ ٔاإلسمس ً

الررٙ عردٓ بػرس برَ ا يهىرس       ،عٔدْ البيد اجلى ل٘ لبيً  لهشقق الهٍ ضرخ  ٔدْ وَ

                                                 
 .84ص  1الق ِسٚ در  ،ٛ ا صسٖٛ الي وٛ لممسه تاي٠ٗ 3ط ،اخلص ٟحم ت ذلىد عمٜ الٍذ ز :ابَ د  (1)

 . 97ص  1الابيٛ ا٧ٔىل ،حتقٗق عتد وامٕت ٔطدصلٛ احلدٖجٜ ،الربِ ُ   ٔدٕٓ البٗ ُ :ابَ ِٔخ (2)

(3)   Raman Selden: The theory of criticism. P 369 
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ّٜ  سلً  همٗمهٔىِظ لْ ل برً   سلر ً  وَ ع  ط الهٍ ضخ ا ق وٜ   ;" ٔوَ علَزاَ  ويٍ

ُٓ سرررٓق ا يٍرررٜ الػرررسٖٔ  الم رررُا الٓػرررسٖ   ٔورررَ سق ّىررر  عُ لصرررٌّٕى  عىررر    ،هررر 

ُ     ،ٖ طرُدِى  ّٖٔذٍَُِّّىر    َُ عضرٕعل سر ٥ً ٔوٍر؟  بررن عُ      ٔعٓىر  ليرُٕد ورَ عدمرْ ع لمسرٕ

ُِى  ٞٔ سق ّى " ،لمهىظ إهّ َز ّ َ ٌ َط؟ ت٦بطٔهّى  ٔ ط  ، ه جلىر ه ٍِر    (1)ٔلسل

          ْ  ،ِٕ هر ه الهٍ ضرخ برني وٕضرٕب احلردٖح ٔاإلصلر ش ا٧ضرمٕب٘ الررٙ صرٗغ هٗر

ٔورر  ضلقررق ِرررا الهٍ ضررخ وررَ لس ٗررص   بٍرر ٞ ال ا ٗررخ ب لٕضرر ٟن ا٧ضررمٕبٗٛ      

 ِرا عُ البيد الهػرسٖي٘   احلردٖح الٍبرٕٙ ٖطرهمصً الد ٛر      ُٖط ف إىل ،ا  هم ٛ

ٔلرررَ لهرررٕهس الد ررٛر ٔاإلسمسررر ً إ٥ ب لٕضررر ٟن ا٧ضرررمٕبٗٛ احملققررٛر    ،  الصرررٗ  ٛ

ٔوَ ٍِ  ُٖصبر البشح   ب٦ ٛ احلدٖح الٍبٕٙ ِرٕ  رح   المسٗ ٗٛر     ،لرل؟

ٔلرٗظ   ،ا٧ضمٕبٗٛ الر  حتققر  بّر  الد ٛر ٔاإلسمسر ً ٔصرساوٛ حتدٖرد ا ٕا ر         

ٍِررر   غرررر؟   عُ ِررررٓ   ٖرررٛر ليمٗىٗررٛر ب لدزدرررٛر ا٧ٔىل لقصرررد إىل اإلٖطرررر       

 ً ه لهٍ ضرخ برني ا ٕضرٕب ٔا٧ضرمٕت ر ورَ دّٛر ر ٔبرني الا ٖٛر الهيمٗىٗٛر                ،ٔاإلهّر 

ٝ    ،الهػررسٖيٗٛ ٔا٧ضررمٕت  إ رر  ِررٕ هرر ه ٌطرربٜ ضلقررق يرررا       ،وررَ دّرٛر عطررس

ىف ورَ اخلار ت     ،ا٧ضمٕت الهيمٗى٘   ٖ ت ا٧ضمٕت السهٗع  رد ٖصرن    هّررا الٍر

ه  هشررردخ الررررٙ  رررد ل رررٕل   إىل ع صرررٜ دزدررر ت اله رررٕل ٔالطررربق ٔالسهيررٛر "  

ِررٕ  ،كمسررَ وررَ اخلا برٛر تّرر زٚ ٔلٍ ضررق ٧ٌررْ  (;الهيمٗىر٘ر)ا٧ضررمٕت الٕاضررر 

ِٔررا احلمسري ٖصردل ع      ،(2)"إذا مل ٖمسرَ ا٧عبري   ،ب لهأ ٗد طاٗخ عبٗي

 .صدل عمٜ ب٦ ٛ اخلا ت الهيمٗى٘   ب٦ ٛ احلدٖح الٍبٕٙ

بقٜ عُ ٌػال إىل عُ الا ٖٛ اجلى لٗٛ اإلوه عٗٛ اخل لصٛ ٥ لهٍ ضرخ عر دٚ    

ٛ  ،ورررع اخلاررر ت اجلررر د  ،ه حلقٗقررٛر   ٖررٛر واررر ٖسٚ لمب٦ ررٛر الهشطرررٍٗٗٛ الهصٍٖٗٗررر

                                                 
بدُٔ )بالٔت  ،لط٦ً ِ زُٔحتقٗق عبد ا ،وَ  ه ت البٗ ُ ٔالهبٗني لمذ سا ،صشٗ ٛ بػس بَ ا يهىس (1)

 133ص  1در  (ل زٖخ

(2 ) Raman Selden: The theory of criticism. P 369  
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ه لهشطني ضلقق   ٖٛ إوه عٗٛ باض الٍبس عَ الا ٖٛ الهيمٗىٗٛر ٔور  لقهطرْٗ ورَ     

َ    اإلب ٌرٛر ٔاإلٖطرر  إسمسرر ً احلذرٛر ٔ صررد   عٔ الا ٖرٛر اإل ٍ عٗرٛر ٔورر  لقهطررْٗ ورر

شلمحم وَ ِرا إىل عُ اخلا ت الهيمٗى٘ ر بػمسن ع ً ر ضلقرق   ٖهرْ       ،احلقٗقٛ

ٔبقردز ُبيردٓ عرَ الهصرٕٖس      ،كمسرني احلقر ٟق   الٍ رٕع   تقداز و  ٍٖذرصٓ ورَ   

ٔورَ ثري هّرٕ هٗىر  ٖهيمرق ب لب٦ ٛر الٍبٕٖٛر         ;الرٙ وسدٓ إىل ا ب لاٛ ٔوٍبيْ اخلٗ ه

ٛ   ،ب٦ ٛ سقٗقٛمٜ عٌّ  ٍٖبا٘ عُ ٍٖبس إىل ب٦ هْ ع  ،ٔلٗط  ب٦ ٛ طٗر ه عٔ شٍٖر

 ،كمسررني سقرر ٟق ويٍٗرٛر   الٍ ررٕع ٔالقمررٕت ٔاليقررٕه    هّر٘ر ب٦ رٛر ِ دهرٛر إىل   

   ٛ هٗىر  لمسرَ عُ    ،ض عٗٛ إىل إ ساز وٍّر سٗ ٚ ٔلقٕٖي ضرمٕ  ا٧هرساد ٔاجلى عر

ٔورررَ ٍِررر   همررر  ب٦ ررٛر  ،الهشرررٕه بررر لقٕه إىل وٍذرررص   الٕا رررع :ٌامرررق عمٗرررْ

يمٗىر٘ر   احلرردٖح الٍبررٕٙ الػررسٖ  عررَ ب٦ رٛر اخلارر ت الػرريسٙ    اخلارر ت اله

 . ى   هم  عٖطً  وَ بيض الٕدٕٓ وع ب٦ ٛ اخلا ت احلذ د٘

 

لهأضظ ِررٓ الػربّٛ عمرٜ اخلمرف   إدرساٞات      

الهشمٗن الب٦ ٘ر برني ور  ٖصرمر لم ار ت الػريسٙ عٔ       

 ٘ ٛ   ،احلذرررر د ٔورررر  ٖصررررمر لم ارررر ت     ،وررررَ ٌ سٗرررر

مني لمب٦ ٛ الٍبٕٖٛر ر   هقد صدز ع جس احملم ،الهيمٗى٘

إُ مل ٖمسرررررَ هرررررٗيّي ر دُٔ وساعررررر ٚ لم رررررسٔل            

    ٛ ِٔرٕ   ،ٔاخلص ٟحم الٍٕعٗٛر ٧ٌرٕاب اخلار ت ا  هم ر

طمررررف وررررسدٓ إىل عرررردً ٔدررررٕد ل سٖررررق   الٍبسٖرررٛر    

هر ُ ِٔضرَع الب سرٔح ٌصرخ عٍٗٗرْ       ،الب٦ ٗٛ اليسبٗٛ بني عٌرٕاب اخلار ت ٔ  ٖ لّر    

ٛل وَ اخلا ت الرٙ لجن و دٚ الهشمٗن  الرٙ ٖقًٕ برْ َُٖيرٗد عسرَد عِري ا بر د٢      الا ٖ

 :٧ُ وساع ٚ ِرٓ الا ٖٛ ضلردد لمب سرح   ;الٍبسٖٛ ال  ل٤ضظ ليىمٗٛ حتمٗن د ٗقٛ

عَ عٙ غ٘ٞ ٖبشح ه ٔوَ ثي ضلردد لرْ الا ٖٛر ورَ عىمٗٛر الهشمٗرن الب٦ ٘ر الر          

ة  اً  بالغــببببببببببببـب  انيببببببببببببـب
الخطببببببببببا  ال   يمبببببببببب  

ا  ـطبببببببببببــخـ  الـيبببببببببببـب
الحجبببببببببببببببببببببببببببببببببببباج  

ا  ـــخــوال طـــببببببببببببببببببببببـب
 ريـــببببببببببببببببببببببـبالشـــــــ 
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 .ٖقًٕ بّ 

الػيس طا ت  ٗٗم٘ ّٖدف إىل حتقٗق ا هيٛ ٔإثر زٚ القبرٕه عمرٜ ا طرهٕٝ     

عو  احلدٖح الٍبٕٙ هّٕ طار ت سقٗقٛر ّٖردف إىل كمسرني احلقر ٟق       ،اجلى ل٘

الهيمٗىٗرٛر الهبٍٗٗٗرٛر الهػررسٖيٗٛ   ٌ ررٕع ا ررهمقني ا طررمىني عررَ طسٖررق لطررىَ         

ٌصررٕص احلرردٖح الٍبررٕٙ الػررسٖ  لٕضررٗم  الررهىمسني لمشقرر ٟق ا هىجمررهني        

 حتقٗررق ِرر لني  ٔلمسررَ ممرر  ٍٖبار٘ر الهٍٗبررْ إلٗررْ عٖطررً  عٌررْ        ،الهررأثال ٔاإل ٍرر ب 

ٔورَ ثري ٖرأل٘ الهرأثال      ،الا ٖهني طلهم  عٖطرً  عرَ اخلار ت احلذر د٘ اخلر لحم     

ٔاإل ٍررر ب   احلررردٖح الٍبرررٕٙ الػرررسٖ  ذله برررً   ص ٟصرررْ الررر  كٗرررصٓ عرررَ 

ٔلمسرَ ِررٓ    ،الهررأثال ٔاإل ٍرر ب  اخلا بني الػيسٙ ٔاحلذ د٘   حتقٗقرْ لا ٖٛر   

ٔضرٗمٛ ر بػرمسن ور  ر برني الا ٖٛر          عٔ ،الا ٖٛر ٥ لمبرح عُ لهشرٕه إىل   ٖٛر ٔضراٗٛ     

ا طررىٌٕٗٛ الهيمٗىٗرٛر ال بٕٖرٛر الهػررسٖيٗٛ ٔضررى ٌ ت حتٕيرر  إىل وٍذررص هيمررٜ        

 ٙٔالهرأثال طل طرخ القمرخ ٔالٕدرداُ ع     ،الطمٕ  البػسٙ لمىطهّدهني ب خلار ت 

اإلٌطر ُ إٌطر ٌٗهْ ٔا ػر عس ا  هم ٛر ورَ اخلرٕف ٔاحلررز ٔاإلغر  ل          طل طخ  

اإلٌطر ُ عقمرْ ا  مسرس الررٙ طلهررب ال مسرسٚ        هٗ  طرخ    عو  اإل ٍر ب  ،ٔ الِ 

ٔوررَ ثرري درر ٞ الهررأثال ٔاإل ٍرر ب ر     ،ٖٔه شصررّ  سهررٜ إذا ا هٍررع بّرر  اضررهقست ٖقٍٗررً 

بٕصرر ّى    ٖرٛر عٔلٗرٛر لرر٤دٙ إىل   ٖرٛر الررهىمسني  رر  ٖقهطررْٗ اخلارر ت وررَ   ٖرٛر   

ً  لما ٖٛر  ليمٗىٗٛ لػسٖيٗٛ   الطمٕ  ال يمٜ ر وٍّذرً  و٦شورً  يررٓ الب٦ ٛر حتقٗقر      

  ع ررر ط عضرررمٕبٗٛ يررر    اإلب٦ ٗررٛر الررر  ُ مررر  بّررر  صررر سخ ِررررٓ الب٦ ررٛر   

 .طصٕصٗهّ  ا هٕاٟىٛ وع   ٖهّ 

ٔلٍ  عُ ٌػال إىل عُ ُبيدٝ الهأثال ٔاإل ٍ ب ويً  طلهم  ُ   احلردٖح الٍبرٕٙ   

ه إل ٍرر ب ٍِرر  ٥ ٍٖررب  عمررٜ  ،الػررسٖ  عررَ  ررالٓ وررَ  ررجال وررَ عٌررٕاب اخلارر ت 

مٗرٛر ط لصرٛر ٔهررق ا  رر ِٗي الرر  ضرر دت   ٌبسٖرر ت احلذرر ز      سذرٛر وٍاقٗرٛر عق 
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ا٧زضررا٘ ٔلإزالّرر  احلدٖجرٛر الرر  زلررد هٕاِسِرر    اخلارر ت احلذرر د٘      

ٔلمسٍْ ٍٖب  ٍِر  عمرٜ وهمسرأ ضرٗ  ٘ ٖهيمرق بيٍ صرس ضرٗ  ٗٛ         ،رلهم  وٗ دٍْٖ

ٔلٗط  ِرٓ احملرددات الطرٗ  ٗٛ    ،حتمسي عىمٗٛ الهٕاصن بني ا سضن ٔا طهقبن

هقررررد زعٙ عُ  ،برررر  همسمي   اخلا برررٛر ببيٗرررردٚ عررررَ ز٣ٖرررٛر عزضررررإ   اخل صرررٛر 

الهصدٖق ت وبٍٗٛ عمٜ عبي د ث٦ثٛ ٍٖب  الُبيرد ا٧ٔه وٍّر  عمرٜ عطر٦ل الق ٟرن إذ      

   :لهىجن ِرٓ ا٧بي د احملققٛ لق ٍ ب عٍدٓ هٗى  ٖم٘

 (احملددات الطٗ  ٗٛ)عط٦ل الق ٟن  :ع٥ٔ

 (الهأثال)لصٗال الط وع   س لٛ ٌ طٗٛ و   :ث ًٌٗ 

وردٝ لطرىَ   )وَ سٗرح ِرٕ ُٖجبر  عٔ ٖبردٔ عٌرْ ُٖجبر         ،القٕه ٌ طْ :ث لجً 

 .(1)(القٕه حلقٗقٛ ٔبسِ ُ

٥ٔ طل ٘ عمٍٗ  ازلب ط عط٦ل الق ٟن ر عمٜ سد ليربال عزضرإ ر ب حملرددات      

ْ   ،الطٗ  ٗٛ ال  ٌقٕه بّ  "  :بن إٌْ ٖٕلّٗ  ل ص٦ٗ ٔلأ ٗدًا عمٜ ضرسٔزلّ  بقٕلر

 ُ الاٗبرٛر الػ صررٗٛ الرر  ٖمسػرر  عٍّرر  ا ررهمسمي ٥ ُلطررّي       ٔلررٗظ صررشٗشً  ع

ٍٖبا٘ر عُ ُٖيرد طمقرْ ع رٕٝ عٍ صرس       ،بن ب ليمسظ ،بػ٘ٞ    دزلْ عمٜ اإل ٍ ب

ٔوَ ثي ٤ٌ د عمٜ اليٍصس الطرٗ  ٘ بٕصر ْ ورَ عِري عٍ صرس       ،(2)اإل ٍ ب لدْٖ"

ٔلررألٜ ا٧بير د الطرمٕ ٗٛ ضرىَ لأضررٗظ     ،اإل ٍر ب   احلردٖح الٍبرٕٙ الػرسٖ     

احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ  لب٦ هْ اخل صٛ ِٕٔ و  ٖدطن   اجل ٌخ الررٙ سرددٓ   

 .عزضإ هٗى  ٖهيمق بمسٗ ٗٛ ا همسّمي ٔدهْ

 ى  ٥ طل ٘ عُ عوس وساع ٚ وقهطٜ احل ه عٍرد ا همق٘ر الررٙ ٖردطن       

"هر ُ   ،ٔٔضر ٟن اإل ٍر ب  ا٧طس الطٗ  ٗٛ لٗظ ببيٗد عَ الٍبسٚ ا٧زضاٗٛ لمشذ ز 

                                                 
 .29ً  ص  1979ط داز القمي بالٔت  ،لسهٛ عبد الستَ بدٔٝ ، ه ت اخلا بٛ :عزضإ (1)

 .ا سدع الط بق ٔالصشٗ ٛ ٌ طّ  (2)
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اإل ٍررر ب ورررَ ا ىمسرررَ عُ ٖرررهي بٕاضررراٛ الطررر ويني إذا   ٌررر  اخلابررٛر ورررجالٚ      

هأسمس وٍرر  سررني ٌمسررُٕ وطررسٔزَٖ ٔدٔدٖررَ لٗطرر  ِر٘ر عسمس وٍرر   ، ػرر عسِي

 .(1)سني ٌمسُٕ واىٕوني ٔوي دَٖ"

ثي ٖأل٘ اليٍصرس الج لرح ُوشرددًا   اليٍصرس المارٕٙ ٥ ورَ سٗرح ا٧ضرمٕت         

البرٕاِس الب٦ ٗٛر ٔلمسرَ ورَ  رُٕ الماٛر س ومٛر لمشذرر         ٔو  ٖػرهىن عمٗرْ ورَ    

" ه ُ اإل ٍر ب ضلردخ عرَ المسر٦ً ٌ طرْ إذا عثبهٍر  سقٗقٛر عٔ         ،ٔالرباِني اليقمٗٛ

  " اِس    ،(2)غبْ سقٗقٛ بٕاضاٛ سذر وقٍيٛ وٍ ضبٛ لمش لٛر ا امٕبٛر إذ ٥ حتهرن البٕر

لاسبر٘ر  رردلً  الب٦ ٗرٛر ٔا٧ضررمٕبٗٛ ا مس ٌرٛر ا٧ٔىل   ب٦ رٛر احلذرر ز   الطرٗر ل ا 

٘      ،ٔسدٖجً  ٖٔػرال د. ذلىرد    ،ِٔ٘ زت   هم    ِررا ا ٍشٜر عَر الطٗر ل اليسبر

اليىررسٙ إىل ا٥طرره٦ف بررني الس٣ٖرٛر اليسبٗرٛر ٔالس٣ٖرٛر الٌٕٗ ٌٗرٛر القدلرٛر   اليٍصررس    

ىَ   اخلا برٛر احلذ دٗرٛر اإل ٍ عٗرٛر " هسترر    ٌرر  لمىٍاررق ا٧ٔلٕٖرٛر عٍررد     ا ّرٗر

  سني زلد الػيس عمي اليست الررَٖ مل ٖمسَر    ،ٛالٌٕٗ ُ همس ُ ا٥ِهى ً ب حلذ

ٔلمسٍٍر  سلر ش ٍِر      ،(3)دازٚ"ررر زٚ الصرررمٕت ٔاليبرريي عمي عصر وٍْ همس ٌ  ل٨ض

  ْ ه عمرٜر إط٦ رر طلهمرر  وررع ب٦ رٛر احلرردٖح الٍبررٕٙ  هرر ٧وس  ،ورَر عطررر ِرررا القرٕر

ٔخلصٕصرٗٛ   ،الػسٖ  لبيً  ٥طه٦ف ا ٦بط ت الطٗ  ٗٛ عمٜ لٍٕعّ  ٔ صازلّر  

 .لٍحم وَ سٗح ِٕ وٍإل لإٝ ط ص   عضمٕبْا

ٔمم  ٍٖبا٘ عُ ٤ٖطرر   سطر ت احملمرن الب٦ ٘ر ا٧ضرمٕب٘ عُ احلذر ز         

ا ق وررر ت اخلا بٗررٛر الررر  اٌبٍررر  عمّٗررر  عهمسررر ز عزضرررإ طلهمررر  هّٗررر  ا٧بيررر د 

هاسهر  اخلار ت   ا قر ً احلذر د٘ ر       ،الطٗ  ٗٛ وَ دّ  ا   ٔطخ ٔا   طلخ

                                                 
 .30ا سدع الط بق ٌ طْ ص  (1)

 . طْ ٔالصشٗ ٛ ٌ طّ ا سدع الط بق ٌ (2)

داز  2ط  ،  ب٦ ٛ اخلا ت اإل ٍ ع٘ ودطن ٌبسٙ ٔلابٗق٘ لدزاضٛ اخلا بٛ اليسبٗٛ :د. ذلىد اليىسٙ (3)

 .20ص ، ً 2002عهسٖقٗ  الػسل ا است 
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ٛ   ،بٍّٗى  عداٞ   الا لخ ر صلىع   ،همس٦ الاسهني ودهٕب با ٖ ت غ صرٗٛ ذالٗر

ٔوَ ثي ه ُ ا٧بي د الطٗ  ٗٛ ال  حتمسي الي٦ ٛ برني طرس  اخلار ت لهىجرن       

ه  ٍ يٛر ِ٘ر ايردف ٔلٗطر       ،ٔالس بٛ   إسساش ا٥ٌهص ز ،ٔا٥لّ ً ،ضٕٞ البَ

 ٔوررَ ثرري هرر ُ الي٦ رٛر الرر  حتمسرري الاررسهني ِر٘ر ع٦ رٛر الصررساب         ،احلقٗقرٛر

 .ٔاإل ٍ ب ٍِ  ٥ ّٖدف إىل بٗ ُ سقٗقٛ بقدز و  ّٖدف إسساش وٍ يٛ ،ٔا   دعٛ

 ،ٔورر  ِمسرررا ٖمسررُٕ ُبيررد اإل ٍرر ب   ب٦ رٛر احلرردٖح الٍبررٕٙ الػررسٖ         

ه لطرررٗ ل الررررٙ ضلمسررري طرررس  اخلاررر ت إ ررر  ِرررٕ ضرررٗ ل   ٖررٛر   الػررر  هٗٛ    

غر ِدَٖ  ه    ٔطخ ٍِ  ٖطهّدف ب إل ٍ ب وَ ٤ٖوٍُٕ بْ ٌبٗرً  ٔزضر٥ٕ    ،ٔالصدل

ٔوررَ ثرري  مٍرر  بررأُ اإل ٍرر ب ٍِرر  ٖيهىررد عمررٜ دعرر ٟي ضررٗ  ٗٛ ب لدزدرٛر         ،ٔ رر ٟبني

ثرري لررألٜ الصررٗ  ٛ بيررد ذلرر؟ لٗطرر  وررَ  بٗررن اإل ٍرر ب ب حلذرٛر المإٖرٛر        ،ا٧ٔىل

٘           ،اخل لصٛ  ،ٔلمسرَ الماٛر لرألٜ ٍِر  ٔضرٗمٛ لرهىمسني احلقٗقٛر ورَ ٌ رظ ا همقر

ٙ ا  لػرسٖ  لارالٓ وَر ع ر ط اخلار ت      ٔوَ ٍِ  ٌقٕه تا ٖسٚ اإل ٍ ب   احلدٖح الٍبٕر

 .احلذ د٘ بني البػس بيطّي البيض   دٔاهيْ ٔٔض ٟمْ ٔو٦بط لْ الطٗ  ٗٛ

ٔإُ  رر ُ ا٧وررس هٗىرر  ٖهيمررق  ،إُ ورر   مٍرر ٓ   اإل ٍرر ب ٖصرردل عمررٜ الهررأثال 

هر ذا  ر ُ احلردٖح     ،ب حلذ ز ع ن هّٕزًا   وي جل ت الب٦ ٛ الٍبٕٖٛ الػسٖ ٛ

سذ دٗررً  ه ٌررْ ر   الٕ رر  ٌ طررْ ر لررٗظ طا بررً           الٍبررٕٙ الػررسٖ  لررٗظ طا برر ً 

ه لهأثال بٕص ْ   ٖٛ ٔدداٌٗٛ  هم    احلدٖح الٍبٕٙ الػرسٖ  عٍّر     ،غيسًٖ 

ه ُ الهأثال الػريسٙ زتر   ر ُ ع صرٜ ور  ٖسو٘ر إلٗرْ ِرٕ عُ ضلقرق           ،  الػيس

 ،ا ىردٔ    غريس ا ردٖر    ،ورَ ا هطر ت وٕ ر  ا   طلرخ     ،ٌٕعً  وَ الهير ط  

إٌررْ ٌررٕب وررَ ا٥ضررهى لٛ   ،ا يَهرررز إلٗررْ   غرريس ا٥عهررراز  ، غرريس الهاررصها ررسعٚ  

الي ط ٗٛ اخل لصٛ ٖمسُٕ ا   طخ وطهّدف بّر  عور  البٗر ُ الٍبرٕٙ هّرٕ " بٗر ُ       

٥ٔ لٗرن برْ    ،ٔاضر ٥ صلٍر بْ الػيس عَ الد ٛ ٔالهشدٖد إىل ا ب لاٛ ٔاإل رسال 
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ثال   احلردٖح الٍبرٕٙ الػرسٖ     ه لهرأ  (1)عَ الٕا ع ا ػ ِد إىل اخلٗر ه الػر زد"  

 ،٥ صلٍر إىل ا ب لا ت ال  لػرهىن عمرٜ ٌرٕب ورَ ا ا لار ت ٔا ب لار ت الػريسٖٛ       

ٔلمسٍْ عٖطً  لأثال ٍٖامق وَ الا ٖٛ اإلب٦ ٗٛ الهبمٗاٗٛ ّٖٔردف إىل إ رساز سقر ٟق    

ٖٔهطر هس   ،  ع مل الػّ دٚ عٔ إىل الهىمسني لهصٕزات عق ٟدٖٛ   ع مل الاٗرخ 

هر ذا   ٌر  البررٕاِس    ،ورع اإل ٍر ب   ِررا الررهىمسني ٔاإل رساز لمشقر ٟق     الهرأثال  

الب٦ ٗٛ ال  لٍهى٘ إىل ور  ُعرسف   الب٦ ٛر اليسبٗٛر بيمى٘ر البٗر ُ ٔالبردٖع ورَ         

 ،عِررري ٔضررر ٟن الهرررأثال   الػررريس ه ٌّررر   ررررل؟   احلررردٖح الٍبرررٕٙ الػرررسٖ  

عُ  همرر     ٔا٧ِرري عٌّرر  ٍٖبار٘ر ،ٔلمسٍّرر  برردٔزِ   همرر    وبيجّرر  ٔ  ٖهّرر  

    ٛ ٔلمسررَ ع مررخ البررر سجني      ،وٕ يّرر  وررَ اِهىررر ً الب سررح   الب٦ رٛر الٍبٕٖررر

الب٦ ٛ الٍبٕٖٛ  د   ت عٍّي اله سٖق برني الػريس ٔاحلردٖح الٍبرٕٙ الػرسٖ         

حتمٗررن البررٕاِس الب٦ ٗرٛر   احلرردٖح ٔهررق الهصررٕزات الٍبسٖرٛر الرر  ٍٖامقررُٕ     

ي عررَ الا ٖرٛر اجلى لٗرٛر اخل لصرٛر ٔ  صرٛر    ررجّ ،وٍّرر  لهشمٗررن ب٦ رٛر الػرريس

 .ِٔرا ِٕ عض ع ِرٓ الػبّٛ ،ٔ أٌّ  ِ٘ الا ٖٛ وَ احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ 

ثري ٖرأل٘ الُبيرد     ،إُ   ٖٛ احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ  ليمٗىٗٛ لبٍٗٗٗٛ لػرسٖيٗٛ 

ٔوررَ ثرري لرردطن الػرربّٛ عمررٜ وررَ  رر وٕا       ،اجلىرر ل٘ ٌهٗذرٛر ل لٗرٛر يرررٓ الا ٖرر ت    

 :لٍبٕٙ الػسٖ  ب٦ ًٗ  وَ دّهنيب لهشمٗن الب٦ ٘ لمشدٖح ا

 ٖٛ ررررر ل٘ ٔورر  ٖهيمررق بررْ وررَ    رررر ٌٕا غ طصررني إىل البيررد اجلى ررررررررر عٌّرري   

 .حتطٍٗٗٛ لصٍٖٗٗٛ

ررر عٌّرري   ضرربٗن الٕصررٕه إىل ورر  ٖسدٌٕررْ اضرره دوٕا إدررساٞات الهشمٗررن         

 .الب٦ ٗٛ ال  لطه دً   حتمٗن اخلا ت الػيسٙ

  سٕه الهشمٗرن الب٦ ٘ر لمشردٖح    ع جس الدزاض ت ال    ؤاحلقٗقٛ عُ 

                                                 
 .104البٗ ُ الٍبٕٙ ص  :ذلىد زدخ البٕٗو٘ .د (1)
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الٍبررٕٙ الػررسٖ  مل لأطررر ٌ طررّ  برر له سٖق بررني ب٦ رٛر احلرردٖح الٍبررٕٙ ٔب٦ رٛر   

عمٜ سرني ٌرسٝ عٌرْ ورَ الطرسٔزات       ،ٔوَ ٍِ  دطمهّ  الػبّٛ ،اخلا ت الػيسٙ

ب٦ ٛ لٍامق وَ احلقٗقٛ ٔلهأضظ عمّٗر  ٔلّردف    :ا يسهٗٛ عُ ٌ سل بني ب٦ هني

لٗرردٚ طٗرر ه لٍامررق وٍررْ ٔلهأضررظ عمٗررْ ٥ٔ لّرردف إ٥ إىل  ٔب٦ رٛر ٔ ،إىل إ سازِرر 

  ٛ ٔورَ ثري طلار١  رال ٔاسرد ممرَ ٖهصردُٔ لمشردٖح عرَ           ،  ٖٛ إوه عٗٛر ط لصر

الب٦ ٛ الٍبٕٖٛ ب طهصاي    البٕاِس البٗ ٌٗٛ ا٧ جس ٔضٕسً  ٔل هرً  ل٦ٌهبر ٓ ورَ    

س لػرربْٗ ٔاضررهي زٚ ٔ الِرر  ٌرر هسَٖ إىل ِرررٓ البررٕاِس ٌبررسلّي إىل ب٦ رٛر الػرري   

ٔو  هإٍا إىل عُ الػريس " وي ٌر ٚ هسدٖٛر طل طرخ      ،ال  لٍب  عمٜ ِرٓ البٕاِس

هّٗ  الػ عس ٌ طرْ الر  صلرسد وٍّر  وطرهىي   برن الهٕدرْ إىل عٙ وطرهىع طر زز          

ٔوررَ ثرري صلرردز بٍرر  عُ ٌٍبررْ إىل عُ ويرر ٖال احلمسرري عمررٜ         ،(1)الرررات الػرر عسٚ" 

ٖررهشمسي   ز٣ٖرٛر ِرررٓ  البررٕاِس البٗ ٌٗرٛر  همرر  سطررخ الطررٗ ل الجقرر   الرررٙ    

ع جس و  ٖطهشطَ ٖٔطرهقبر   عمري الب٦ ٛر لرْ اعهبر زات غرهٜ       ه ُ "  ،ا ي ٖال

البررٕاِس البٗ ٌٗرٛر   احلرردٖح   ٔوررَ ٍِرر  ٌقررٕه برر طه٦ف     ،(2) طررخ ا ٕاضررع" 

يمسظ عمرٜ         الٍبٕٙ الػسٖ  عَ الػريس   وٍ بيّر  ٔ  ٖ لّر  ِٔررا ا٥طره٦ف ٍٖر

 :ٔوَ ثي ٔهٗ هّ  الهٕاصمٗٛ ،لمسٍّٕٖ 

 

زلد وصدز البٕاِس البٗ ٌٗٛ عٍد الػ عس 

عو    احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ   ،الي ط ٛ ٔاخلٗ ه

هىٍبيّ  لٗظ ِٕ اخلٗ ه ٥ٔ الي ط ٛ ٔلمسَ وٍبيّ  

هقد اضهقس عٍد ٌق د الػيس الرَٖ اٌػامٕا ك وً  ب لب ِسٚ الب٦ ٗٛ  ،احلقٗقٛ

إذا  ،ٔا٥ضهي زٚ ٔ  صٛ الهػبْٗ ،ذات ا ٍب  الػيسٙ عُ الب ِسٚ البٗ ٌٗٛ

                                                 
 .16وسدع ض بق ص  ،ب٦ ٛ اخلا ت اإل ٍ ع٘ :د. ذلىد اليىسٙ (1)

 .88ص  1986بالٔت  3ط ،لر ذلىد احلبٗخ ابَ اخلٕدٛ ،وٍّ ز البما ٞ :س شً القسط د  (2)

 فم  حيث المنبع 
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  ٌ  ٔلٗدٚ اليقن ٔاحلقٗقٛ ه ٌّ  لس َ إىل الهمسم  ثي ذِبٕا إىل ذً ِرا 

" وجن ِرا المُٕ المُٕ وَ البٕاِس   الػيس هسعٙ د. ذلىد ش ٜ اليػى ٔٙ 

٧ٌْ  جالًا و   ،وَ الػيس ٖ طشْ ٖٔمسػ  عَ شٖ ْ طمٕٓ وَ الي ط ٛ

ههبدٔ الماٛ ال   ،لمػ عس ٘عَ الي مل الداطم ٍٖ٘ صن هْٗ الي مل اخل زد

 ى  ِٕ ٔا ع ٥  ٖ٘طه دوّ  ال ٍ ُ ٔ أٌّ  دلسد عداٚ لٕص  الي مل اخل زد

ٔعٍدٟر لهشٕه الماٛ عَ ٔهٗ هّ  ا٧ض ضٗٛ    ، ى  ٖدٔز   ٌ ظ ال ٍ ُ

ِٔرا السعٙ وب   ،(1)الرٙ ٖص ْ الػ عس" ٘ٞال َ ٔلصبر دلسد إغ زٚ إىل الػ

ذِخ قد ه ،ّ   ال ٔاسد وَ الٍق د الاسبٗنيعمٜ همسسٚ اخلٗ ه ال    ه ب

ىَ بني ه ،اخلٗ ه عمٜ الهػبْٗ ٔا٥ضهي زٚإىل  ِصس  I.A.Richardsزٖهػ زدش 

... ٥ ٖقصد ب خلٗ ه ع جس وَ اضه داً لاٛ اجمل ش هٗق ه عَ .لم ٗ ه " ْليسٖ  ل

٥ٔضٗى  إذا   ٌ   ،الٍ ع الرَٖ ٖطه دوُٕ بابيّي ا٥ضهي زٚ ٔالهػبْٗ

ٖق ه عٍّي إٌّي لهٕهس لدّٖي وممسٛ  ،زٚ ٔالهػبْٗ وَ ٌٕب  ال وألٕفا٥ضهي 

ٔ د اٌبٍٜ زعٙ  ٕلسدز   اخلٗ ه الج ٌٕٙ عمٜ عُ اخلٗ ه ِٕ الرٙ  ،(2)اخلٗ ه"

ٖرٖخ ٦ٖٔغٜ ٔضلاي الي٦  ت ا طهقسٚ اليسهٗٛ بني اليٍ صس ثي ٖيٗد 

هاٗع صٕزٚ ِٕ القٕٚ ال  بٕاضاهّ  لطه خلٗ ه عٍدٓ "  ،لػمسٗمّ  وَ ددٖد

ويٍٗٛ عٔ إسط ع ٔاسد عُ ّٖٗىَ عمٜ عدٚ صٕز عٔ عس ضٗظ   القصٗدٚ 

٥ٔ طل ٘ عمٍٗ  عُ ٌ ٘  ،(3)هٗشقق الٕسدٚ هٗى  بٍّٗ  باسٖقٛ عغبْ ب لصّس"

الي٦ ٛ اليقمٗٛ بني عٍ صس ا٥ضهي زٚ لجن ٌبسٚ غيسٖٛ ط لصٛ وٍبيّ  ه ل٘ 

د.عبد عٖطً  و  ذِخ إلْٗ بن إٌْ وَ وي ٖال بيض الٍق د احملدثني  ،ط لحم

                                                 
 .88ص  1978ًالابيٛ الج ٌٗٛ الق ِسٚ  ،بني القدٖي ٔاحلدٖح ٘ ط ٖ  الٍقد ا٧دب :اليػى ٔٝ ٘د. ذلىد ش  (1)

ي وٛ لمهألٗ  ٔال هٛ ط ا ٤ضطٛ ا صسٖٛ ال ،لسهٛ د. وصا ٘ بدٔٝ ،وب د٢ الٍقد ا٧دب٘ :زٖهػ زدش (2)

 .309ص  ً 1961

 .158ص  ً 1958الق ِسٚ  ، ٕلسدز :د. ذلىد وصا ٘ بدٔٝ (3)
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ذل؟   ليمٗن ل طٗن بيض القدو ٞ الهػبْٗ عمٜ ا٥ضهي زٚ بأُ  ٘اليصٖص ا٧ِٕاٌ

عُ الهػبْٗ    جال وَ احل ٥ت وبّس وَ وب ِس البداْٟ   " إىل ٖسدع 

ٔعٌْ ٖده   بيض احل ٥ت عٖطً  عمٜ  ،ٔالطرادٛ ا٧ٔلٗٛ   الهيبال ،اله مسال

 عٔ ،الٕه ٞ ب لهيبال ا ب غس عى    الٍ ظ وَ وػ عس عذص ا٧داٚ المإٖٛ عَ

ظ عَ الهىٗٗص الد ٗق ٔاله اَ ا سِ     ٖيهمر   ررص ِرٓ الٍ رعَ عذ

 د لصدل ِرٓ ا٧ ٕاه عمٜ وي جلٛ الهػبْٗ ٔا٥ضهي زٚ    ،(1)ضىالِ "

ٔلمسَ  ٗ  لمسَ عُ لصدل ِرٓ ا ب د٢ ٔا٧سمس ً عمٜ الهػبْٗ  ،الػيس

  احلدٖح الٍبٕٙ هههٔا٥ضهي زٚ  

٥ وٍ ص وَ عُ ٌي ف   ٔضٕ  ٔد٦ٞ بأُ ِرٓ ا ي ٖال ٔالس٣ٝ ٥ 

لمسَ عُ لصدل   ه وَ ا٧سٕاه عمٜ البٕاِس   احلدٖح الٍبٕٙ 

ٔوَ ٍِ  ٖهأ د لٍ  عُ لٍ ٔه البٕاِس الب٦ ٗٛ   احلدٖح الٍبٕٙ  ،الػسٖ 

ط ٛ   عبطف ه لي  ،الػسٖ  تي ٖال الػيس غبّٛ وَ عطاس الػبّ ت

 .وٍصٓ عَ ايٕٝ ٔزضٕه اف  ،و  ِٗىّ  ِٕٝ

 

٥ ٖق  عٍد سدٔد اإلب٦  إُ احلدٖح الٍبٕٙ 

ٔلمسٍْ ٖهذ ٔش ذل؟ ٖٔه ا ٓ ٔا٧وس ٔالٍّ٘ ٔاإلطب ز 

 ،  ٌ ظ ا همقِ٘رٓ ا٧ض لٗخ إىل الهىمسني  طىُٕ 

ٙ ٔإٌْ وَ بني اخلصٕصٗ ت ال  لهٕهس ٧ض لٗخ اخلا ت   احلدٖح الٍبٕ

عٙ عُ  ،الػسٖ  عُ الا ٖٛ الهيمٗىٗٛ ٥ ليٍٜ دلسد ٌقن ويسهٛ   سٗ د وَ ٌ  مّ 

ٌ  ن ِرٓ ا يسهٛ ٖمقّٗ  عَ   ِمْ بر سِ  ٔلمسَ الا ٖٛ الهيمٗىٗٛ لمهبظ 

ه  يمي ٍِ  ٥ لهٕهس لْ عبي د  ،با ٖ ت اله ّٗي ٔاإل ٍ ب ٔالهىمسني لمشق ٟق

                                                 
الق ِسٚ )بدُٔ ط  ،اليسب٘ابَ ضٍ ٞ ا م؟ ٔوػمسمٛ اليقي ٔا٥بهمس ز   الػيس  :ِٕ٘اٌد. عبد اليصٖص ا٧ (1)

 .128ص  ،ل زٖخ(

 وم  حيث الغاية
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ۓ   ڭ  ڭ    چ       مٗى٘ برالْ هّٕضٗ  ٗٛ ل٤ د عمٜ الهب ع وطىُٕ القٕه الهي

هّرا احلسص  ،(128 :الهٕبٛ) چڭ ڭۇ  ۇ    ۆ  ۆ   

ِٔرٓ السعهٛ ِٔرٓ الستٛ سٗجٗ ت ضٗ  ٗٛ لهيمق ب  همسمي لطهشطس الُبيد 

ه٦ لق    ٖٛ  ،الٍ ط٘ الرٙ صلين وَ ا طىُٕ الهيمٗى٘ وطىًٌٕ  ٌ طًٗ 

ٍّ  لهذ ٔش ِرٓ الا ٖٛ إىل ٔلمس ،ا همسمي عٍد سدٔد ٌقن ا يمٕوٛ عٔ اخلرب

اضه داً الٕض ٟن ا٧ضمٕبٗٛ ال  ل٤دٝ إىل الهىمسني لم رب تطىٌْٕ ٔعضمٕبْ 

الرٙ ٥ ٖق   ،هى  ا٧ضمٕت ٍِ  ضٕٝ ٔض ٟن يرا الهىمسني ،  ٌ ظ ا همسمي

ٔلمسٍْ ٖهذ ٔش ِرٓ الا ٖٛ عٖطً  إىل الهشٕه  ،بدٔزٓ عٍد   ٖٛ الهىمسني

عمٜ وطهٕٝ ا همق٘ ا بمَّغ  ،إىل هين ُوٍَذص (ٗى٘ا طىُٕ الهيم)تطىُٕ اخلرب 

همٗظ ثي وَ غ؟   اسهٗ ز ا همق٘  ،الػ ِد ٔا بمَّغ ا همق٘ الا ٟخ ا طهقبم٘

الا ٟخ ا طهقبم٘ إىل ٔض ٟن عضمٕبٗٛ ب٦ ٗٛ ليٍْٗ عمٜ وساسن الهٕاصن ال  

 ،اإلل ُ بْثي ا٥ هٍ ب بّرا ا طىُٕ ٔ ،لبدع تيسهٛ ا طىُٕ الهيمٗى٘ لم رب

ثي الهشٕه بّرا ا طىُٕ الهيمٗى٘  ،ثي الهىمسني يرا ا طىُٕ بٕص ْ سق ٟق

 .إىل عهي ه ُوٍَذصٚ

 ٗرر  حتقررق البررٕاِس الب٦ ٗرٛر ا٧ضررمٕبٗٛ ِرررٓ الا ٖرر ت ه إٌّرر  دٕاوررع        

ٔبمسررن ورر  لطررهٕدخ وررَ طصٕصررٗٛ     ،المسمرري بمسررن ورر  يرر  وررَ طصٕصررٗٛ 

ْ ٍِ  ٖمسهطخ ه لرْ ورَ الد ٛر    ٔلمسٍ ،ه ُ الهشطني وهشقق ، جّ  ٔحتمٗمّ 

 ً ٧ُ ِررررٓ  ،ٔلرررٗظ ورررَ اإل رررسال   ا ب لاررر ت ٔاخلٗررر ه    ،ٔاإللقررر ُ ٔاإلسمسررر 

ٔلمسرَ اخلٗر ه ٖرأل٘ ٍِر  ذلمسىرً          ،البٕاِس ٥ ُلطرسف   ا ب لاٛر ٔاخلٗر ه   

ا هص زٓ عمٜ إث زٚ لصٕزات ذٍِٗٛ عٍد ا همق٘ ليني عمٜ لصٕز عوٕز  ٗبٗٛ هٗىر   

ىر ه   ا٩طرسٚ عٔ الهشررٖس ورَ عورٕز  ٗبٗٛر   ا طرهقبن        ٖهيمق ب جلصاٞ عمرٜ ا٧ع 

 .  ع مل الػّ دٚ
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 ،إُ   ٖرٛر احلرردٖح الٍبررٕٙ الػررسٖ  اإلب ٌرٛر ٔالهبمٗررغ ٔالررهىمسني لمشقرر ٟق   

ِٔررررٓ البرررٕاِس الب٦ ٗررٛر ٔضرررٗمٛ ورررَ ٔضررر ٟن الرررهىمسني لمشقررر ٟق الهػرررسٖيٗٛ     

عررَ  ٔوررَ ثرري ٖمسررُٕ ا ٍامررق   البشررح  ،ٔاحلقرر ٟق الاٗبٗرٛر   ٌ ررظ ا   طررخ 

ٔلرٗظ هقرف اإلبر٦  ِررٓ      ،إضّ ً البٕاِس الب٦ ٗٛ   الهىمسني يررٓ احلقر ٟق  

ٔطلارر١  ررال ٔاسررد وررَ دازضر٘ر ِرررٓ البررٕاِس   احلرردٖح الٍبررٕٙ       ،احلقرر ٟق

الػسٖ    عٌّي صليمُٕ الا ٖٛ الهشطٍٗٗٛ اجلى لٗٛر ِ٘ر ا ٍامرق الررٙ ٍٖامقرُٕ      

خلاأ إ٥ ٌهٗذٛ ورَ ٌهر ٟر   ٔلٗظ ِرا ا ،وٍْ   عىمٗ ت الهشمٗن ال  ٖقٕوُٕ بّ 

اخلمرررف برررني ا ٍامقررر ت الٍبسٖررٛر لهشمٗرررن الػررريس ٔا ٍامقررر ت الٍبسٖررٛر لهشمٗرررن    

ه ُ ِرا اخلاأ ٥ لجن هقف اد اٞ عمرٜ طصٕصرٗٛ    ،احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ 

بررن إٌررْ لٗىجررن  صررٕزًا ويسهٗررً  ع وررً  ٔدرررزًٖ    هّرري عبيرر د الب٦ رٛر       ،اخلارر ت

ٜٓ ٗع ٍٖا  ،بػمسن ُ ّم مرق هٗرْ الدازضرُٕ ورهيذمني حترٗف بّري ٌصعٛر        ِٔرا الصٍر

اجملّٕد ا٧دٌٜ هٗذ ٣ُٔ عمٜ دزعري و  ٖصاه   دٛ إىل دّٕد بر سجني رلمصرني   

" ٔ ٗ  ٖبَ إٌط ُ عُ صٍ عٛ الب٦ ٛ ٖهرألٜ حتصرٗمّ    الرصوَ    لطرب ع ٕازٓ 

 ،1ِٔ٘ر البشرس الررٙ مل ٖصرن عسرد إىل ٌّ ٖهرْ ورع اضرهٍ  د ا٧عىر ز "           ،القسٖخ

الب٦ رٛر حتهرر ز إىل ِرررٓ اجلّررٕد هرر ُ اخلارر ت وٕضررٕب الدزاضرٛر      ٔإذا   ٌرر  

   .ٔكٗجن  لٗ ت وي جلهْ ،  دٛ وط ع ٛ إىل كجن طصٕصٗ ت هٕاِسٓ

إُ ز٣ٖرررٛر ِرررررٓ البررررٕاِس الب٦ ٗرررٛر   طارررر ت احلقٗقرررٛر  ررررد برررر ٞت      

هّ٘ وَ د ٌخ مل لهٕهس ي  الدزاض ت ٔا٧  خ ال  لطرع احلردٔد    ،بهقصالَٖ

ٔوررَ ٌ سٗررٛر عطرررسٝ مل لهٗطرررس يررر  دّرررٕد   ،ب٦ ررٛر الػررريس ال  صررمٛ بٍّٗررر  ٔبرررني 

 ،لمسػ  عرَ طص ٟصرّ  بقردز ور  لرٕهس لم ار ت الػريسٙ اجلىر ل٘ اخلر لحم         

" ٥ هسترر   ،همرري لقرري سرردٔد ويسهٗرٛر ٔاضررشٛ   الرر اخ اليسبر٘ر بررني الب٦ ررهني   

                                                 
 .88وٍّ ز البما ٞ ص  :س شً القسط دٍٜ (1)
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لارررس   مىررٛر ب٦ ررٛر   الطرررٗ ل اليسبرر٘ر إغرررمس ٥ً    ٌّٕررر  عمررري اخلاررر ت   

 ٗٗمر٘ر ٔالهرردأل٘ ر ٖقصررد ا ٤لرر  ب لهرردأل٘ اخلارر ب٘ عٔ     ا٥سهىرر ل٘ بٍٕعٗررْ اله

 ،اإل ٍ ع٘ عٔ طا ت احلقٗقٛ عٔ و  عطمق عمْٗ ِٕ اخلا بٗٛ   وق برن الػريسٖٛ ر   

 رن ورَ عبرد     ،  ا سسمٛ الج ٌٗٛ وَ ل زطلّر   ،ٔذل؟ ٌهٗذٛ الدور الرٙ و زضْ

 ٜ  ،القرر ِس اجلسدرر ٌ٘ ٔابررَ ضرٍر ُ اخل رر د٘ ثرري الطررمس  ٘ ٔسرر شً القسطرر دٍ

   ُ  ،الصٍر عهني  :ٔذل؟ بيد احمل ٔلٛ الهم ٗقٗٛ ال    ً بّ  اليطرمسسٙ حتر  عٍرٕا

ٔوَ حتٕٖن ا س رص   ،هرب ي و  عدت إلْٗ ِرٓ اليىمٗٛ وَ إ ص ٞ ٔاطهصاه عسٗ ٌ 

هقرد هرن غري ز الٕسردٚ الب٦ ٗٛر       (وَ اله ٗٗن إىل الهدأه ط صٛ)عسٗ ٌ  عطسٝ 

 .(1)وسهٕعً "

حلدٖجرٛر الا ٟىرٛر ٔدرردٌ  عُ البيررد ا  قررٕد     هرر ذا عرردٌ  إىل الس٣ٖرٛر اليسبٗرٛر ا   

ا هىجن   ب٦ ٛ احلذ ز الرٙ دٖد الاسبُٕٗ   اض د عْ هن بيٗردًا عرَ الس٣ٖٛر    

٥ٔ ٖمسررر د ٖطرررهجٍٜ ورررَ ِررررا احلمسررري ضرررٕٝ ا دزضرررهني الهٌٕطرررٗٛ       ،اليسبٗررٛر

عو  ا دزضٛ ا صسٖٛ هقرد اضرهاس   اضرهاسا ً  ل ورً  سهرٜ ٌّ ٖٛر القرسُ         ،ٔا اسبٗٛ

ٛ   ،  ب٦ رٛر ٔاسرردٚ ِر٘ر ب٦ رٛر الػرريس    اليػررسَٖ عٔ  ،عٔ الُبيررد الػرريسٙ لمب٦ رر

ٛ   ،الُبيد اله ٗٗم٘ ٧ورني اخلرٕل٘     ىر  زال  ،عٔ ا دزضٛ ا٧دبٗٛ عٔ ا دزضٛر ال ٍٗر

 ،عُ ُٖامق عمّٗ  ٔض ز عمٜ دزبْ  ال ٔاسد وَ ا٧وٍ ٞ عَ  صد ٔعَ  رال  صرد  

ل ورً    الُبيرد اجلىر ل٘     سني عىد إىل لأثٗرن ا دزضٛر ال ٍٗٛر ه ضرهاسل اضرهاسا  ً     

بي٦ ٛر    الدزع الب٦ ٘ر  اجلىٕد ٔاجل  ف ٔالهيقٗد ٧ٌْ زبف  ;ال   اخل لحم

ومقًٗ  ب لهبيٛ عمٜ الطمس  ٘ ليقدٓ هص٦ً عرَ   ،(2)٥هدالب٦ ٛ ب  ٍاق ٔا٥ضه

  ً إُ ِررا ا٥ضرهاسال الهر ً   الُبيرد الػريسٙ       ،ا٥ضهد٥ه    ه بْ و هر   اليمرٕ

                                                 
 11ً ص 2005داز عهسٖقٗ  الػسل الداز البٗط ٞ 1ط ،الب٦ ٛ اجلدٖدٚ بني اله ٗٗن ٔالهدأه:اليىسٙد. ذلىد  (1)

ٖٔسادع عٖطً   ،1947ًالق ِسٚ  ،هَ القٕهٔزادع  ،167ً ص 1961الق ِسٚ  ،وٍ ِر يدٖد :٘عوني اخلٕل (2)

 .28ص  1950ًالق ِسٚ  ،م ط. وصا ٘ احل .ل زٖخ الب٦ ٛ اليسبٗٛ ٔالهيسٖ  بسد ي  :٘عتد وصا ٘ ا سا 
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ٔعردً   ،ذلىرد اليىرسٙ " ٖطرهاست اٌقار ب دازضرٍٗ  عرَ القردٖي        لمب٦ ٛ ديرن د. 

٘    ،وط ٖسلّي لمشدٖح ٔلساثٍر  احلذر د٘ ٖطر ِ٘     ،  دزاضٛر اخلار ت اإل ٍر ع

ٔليرررن ورررَ  ثررر ز ذلررر؟ عُ ا ي جلررر ت الب٦ ٗررٛر   ،الررر اخ الػررريسٙ عٔ ٖرررأل٘ بيررردٓ 

لمبررٕاِس البٗ ٌٗرٛر وررَ لػرربْٗ ٔاضررهي زٚ ٔكجٗررن الرر  مل لهأضررظ عمررٜ عصررٕه          

مل لمه ررر  إىل  ،لساعرررٜ طصٕصرررٗهّٗى    احلررردٖح الٍبرررٕٙ الػرررسٖ   ،ٌبسٖررٛر

اجل ٌررخ اإل ٍرر ع٘   ٔهٗ هّٗىرر  ا٥له رر ت المسرر   الرررٙ ٖقرر  بٍرر  عمررٜ درر ت  

ِرٓ اخلصٕصٗٛ ٔو  لطهمصوْ وَ وساع لّ  ل٨بي د الطٗ  ٗٛ اخل صٛ ب خلار ت  

ِٔر٘ر   ِرررا لررألٜ ضررىَ وٍبٕورٛر اخلمررف ٔا٥ضرراسات        ،الٍبررٕٙ الػررسٖ  

حم         جال  وَ الس٣ٝ اليسبٗٛ " هقرد اعهر د الدازضرُٕ اليرست احملردثُٕ وي ومٛر الٍر

حم الػرريسٙ عٔ عٙ ٌررحم إٌػرر ٟ٘  طررس       ،اخلارر ب٘ اإل ٍرر ع٘ ٌ ررظ ويرر ومهّي لمرٍر

ِٔرا صل   السٔ  ا ٍّذٗٛ ال  لقهطٜ عطر طبٗيٛ ا ٕضٕب بيني ا٥عهبر ز عٍرد   

 .(1)حتدٖد وٍّر لٍ ٔلْ"

هيمٗىٗرٛر   الدزاضرر ت الب٦ ٗرٛر لمشرردٖح   لقررد درر ٞ ا٥له رر ت إىل الا ٖرٛر ال  

الٍبٕٙ الػسٖ  وهىج٦   ليمٗق ت وهٍ ثسٚ ذات طبٗيٛ اضرهجٍ ٟٗٛ عثٍر ٞ الهيمٗقر ت    

الرر  لٕشعرر  بررني الػررس  ٔاجل ٌررخ الررٕعب٘ ٔورر  ُٖسغررد إلٗررْ احلرردٖح ٔبيررض        

ِٔرٓ ِ٘ الطرىٛ الا لبٛر عمرٜ     ،ا ط ٟن ال قّٗٛ ال  ليسض  ي  الػسٔ  ال اثٗٛ

ٜ  :عبررد البرر زٙ طررْ ضرريٗد   هرر ت د.  ررساٞٚ    ،" عثررس الهػرربْٗ   لصررٕٖس ا يٍرر

" الهصرٕٖس ال ر    احلردٖح     :عور   هر ت د. ذلىرد الصرب       ،(2)صشٗر وطرمي" 

الٍبٕٙ " الررٙ ليرسه ٧ جرس ورَ مث   ٟٛر سردٖح هقرد طارٜ هٗرْ لهبرع ا٧بير د            

ثري در ٞ    ٔوَ ،اجلى لٗٛ اخل لصٛ إىل د ٌخ و  ذ سٌ  وَ عوٕز الػس  ٔاله طال

                                                 
 .8 ،7  ب٦ ٛ اخلا ت اإل ٍ ع٘ ص  :د. ذلىد اليىسٙ  (1)

 .ً 1992الق ِسٚ  1ط  ، ساٞٚ   صشٗر وطمي ،" عثس الهػبْٗ   لصٕٖس ا يٍٜ :د. عبد الب زٙ طْ ضيٗد (2)
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المسهرر ت ومسدضررً  بيبرر زات اإلعذرر ت ب لبيررد ال رر  اجلىرر ل٘ ٔالٕ ررٕف عٍررد        

" صٕزٚ سٗٛ ٔوػّد وجال ر صٕزٚ هٍٗٛ زاٟيٛر ر     :حتدٖد ٌٕب الب ِسٚ الب٦ ٗٛ سلٕ

.. إىل  طرس ِررٓ الهيمٗقر ت الر  ٥ ٖمسر د طلمرٕ       .احلدٖح شاطس ب لهصٕٖس الساٟرع ر  

عٔ  ،د ا ٤اطرررٚ عمررٜ المسهرر بني ٔويرر ذ اف عُ ع صرر ،وٍّرر  ليقٗررخ عمررٜ سرردٖح 

هّىر  ورَ اإلزلر شات ا يسهٗٛر   ِررا البر ت الر          ;ُعٌصخ ٌ ط٘ سمسىً  عمّٗى 

بٗررد عُ اليمرري إ رر  ِررٕ وساديرٛر وطررهىسٚ ٔدررده داٟرري ٖطررٗ     ،عهرر دت البرر سجني

هقررف عزدت عُ ع٣ ررد عمررٜ    ،ال٦سررق إىل الطرر بق وررَ  ررال ٌمسررساُ عٔ دشررٕد    

 .لب٦ ٘   احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ ضسٔزٚ حتدٖد إط ز لٍبالٙ لمبشح ا

 

إُ اٌصرررساف اِهىررر ً ا ي جلرررر ت الب٦ ٗررٛر لمشرررردٖح    

اِس البٗ ٌٗرٛر طمررن وٍّذر٘ر       ٙ الػررسٖ  إىل زصررد البرٕر الٍبرٕر

ا   لهبررع ِرررٓ    ،ٔاضررر ثرري إُ اٌصررساف اِهىرر ً ورَر اٌاىطرٕر

   ٛ اِس إىل الُبيررد اجلىرر ل٘ يرٕر دل هرر ٚ لمىقهطرٗر ت ا يسهٗرر د بطررب بٗٛ   ،البرٕر ٖػرّر

حم          ،ٗٛ لأب ِ  ا٧و ٌٛر اليمىٗرٛ  عمىٗٛ ويسه ٛ الٍر ٥ٔ لمٗرق ر وَر ٌ سٗٛر عطرسٝ ر بقدضٗر

الرٙ ٖهي اٌهّ  ْ ويسهًٗ  ب طهصالْ   ِرٓ الٍبسات اليذمٛ الر  مل لأطرر ٌ طّر     

د اليقم٘ر اليسب٘ر بٍصعٛر        ،بػ٘ٞ وَ الهجب  ٔالهدبس غ ِدٚ برل؟ عمٜر ابره٦ٞ ا ػّر

 .ٔاله بف ٔاخلمف ٔا٥ضاسات اجملّٕد ا٧دٌٜ ٔعػٕاٟٗٛ ا ى زض ت ا يسهٗٛ

ط٦صٛ القٕه عُ الُبيد احلذ د٘ اإل ٍ ع٘ هرن بيٗردًا بػرمسن ٥هر  عرَ      

ٔ  صٛر   ،ب٤زٚ ا٥ِهى ً   ز٣ٖٛ البٕاِس الب٦ ٗٛ   احلدٖح الٍبرٕٙ الػرسٖ   

ٛ         ،الهػبْٗ ٔا٥ضهي زٚ  ;ٔوَ ٍِر  ٖهأ رد لٍر  ضرسٔزٚ ٔضرع ِررٓ ا٧صرٕه الٍبسٖر

عمٜ وي ٖال الب٦ ٗني ٔالٍق د  دو ٞ ٔذلردثني ر   ٧ٌْ لٗظ وَ الصٕات عُ ٌطهٍد 

الػ طصرٛر لمُبيررد الػرريسٙ ر   البشررح الب٦ ر٘ر ا٧ضررمٕب٘   احلرردٖح الٍبررٕٙ       

بن ليمٍ  ٥ ٌمسُٕ وبر لاني إذا شعىٍر  عُ ويبري اجلّرٕد الطر بقٛ الر         ،الػسٖ 

 وم  هنا نقول
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اٌامق  وَ ب٦ ٛ الػيس   البشح   ب٦ ٛر احلردٖح الٍبرٕٙ الػرسٖ    دٛر      

 .٥ٔ عسطخ دزاضٛ ٔاسدٚ  د غرت عَ ِرٓ الق عدٚ ،اديٛإىل وس

ٔلررَ ٌطررهاٗع عُ ٌٕضررر ا٧بيرر د اإل ٍ عٗرٛر الهىمسٍٗٗرٛر هٗيّرر  لمبررٕاِس      

البٗ ٌٗٛ ٔور  ٖهيمرق بّر  ورَ عبير د لدألٗٛر  رحم ا رهمسمي ٔا   طرخ ورَ هرسٔف            

ٔلمسٍٍررر  ٌيرررٕد ٌٔطهشطرررس ٍِررر  وقٕلررٛر د. ذلىرررد  ،ٌ طرررٗٛ ٔو٦بطررر ت ضرررٗ  ٗٛ

لبٕاِس البٗ ٌٗٛ ا سلباٛ بهشمٗرن اخلار ت الػريسٙ ليرد عٍصرسًا      اليىسٙ عَ عُ ا

ٌطهشطررس ِرررا ا مىررر ٧ِىٗهررْ   إ ررساز سقٗقرٛر    ،ل لٗررً    اخلا برٛر ا٧زضرراٗٛ 

ط٦صٛ ِررٓ احلقٗقٛر عُ    ،لهيمق ب إل ٍ ب عٔ الهىمسني   ب٦ ٛ احلدٖح الٍبٕٙ

ٔضررع لما ٖرٛر  البررٕاِس البٗ ٌٗرٛر لررألٜ زاهرردًا وررَ السٔاهررد الرر  لارررٝ اإلطرر ز ا٧        

  ٘ ٔوررَ ثرري لقهصررس ز٣ٖرٛر ِرررٓ البررٕاِس عمررٜ     ،الهيمٗىٗرٛر ا هىجررن   ا٧وررس ٔالٍّرر

 .إضّ وّ    الهىمسني ل٨وس ٔالٍّ٘   احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ 

      ٛ ٔ رد   ،ليسض  دزاضر ت احلذر ز إىل البيرد اإل ٍر ع٘   البرٕاِس البٗ ٌٗر

الس٣ٖررٛر ٔ رررد اعهىررردت   ، ررر ُ ل٦ضرررهي زٚ احلرررا ا٧ٔهرررس   ِررررٓ الدزاضررر ت   

   ٘ ٔليرن ورَ    ،احلذ دٗٛ ل٦ضهي زٚ عمٜ زٔاهد ا ٍذصَٖ ا يرسهٗني اليسب٘ر ٔالاسبر

 ،عٔثق الس٣ٝ ع٦ ٛ ب لُبيد احلذ د٘   ال اخ اليسب٘ ز٣ٖٛ ال ٦ضر ٛ ا طرمىني  

هقرررد يررر ٔشٔا الس٣ٖررٛر الػررريسٖٛ اخل لصررٛر ل٦ضرررهي زٚ ببشرررجّي   ال رررسل برررني       

 احلذٛر ا ٍاقٗٛر ٧ٌّر  ليرٗؼ       ٔلمسَ وق٥ٕلّي عدطرن    ،الهصدٖق ٔاله ٗٗن

ٔإُ مل ٖ س رررٕا   وي جلررر لّي برررني ا٥ضرررهي زٚ   اخلاررر بني     ،ب٠ٗررٛر ال ٦ضررر ٛ 

ٔ ررد عغررسٌ  إىل ِرررٓ ا ٦سبرٛر   دزاضرٛر ضرر بقٛ عمررٜ عٌررْ   ،الػرريسٙ ٔاإل ٍرر ع٘

ضررست وررَ اخلمررف  ررد ٥ ٖمسررُٕ وقبرر٥ٕ   ا٥ضررهي زٚ الػرريسٖٛ الرر  وٍبيّرر           

بالٙ  ٔوَ ثي زعٍٖ  عُ ز ،اخلٗ ه ٣ٖهّي ِرٓ وَ الس٣ٝ ا ٤ضطٛ عمٜ ا طهٕٝ الهٍر

زترر    ٌرر  و رر ِٗي عزضررإ وطرر٠ٕلٛ عررَ لمرر؟     ،لبرر ِسٚ الهمسمرر    الػرريس 
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الرر  اٌبٍرر  عمررٜ القررست ٔالبّررٕز ٔا ٦ٞورٛر      الٍبررسات ا ٍاقٗرٛر إىل ا٥ضررهي زٚ   

هقرررد لرررسددت ِررررٓ ا  ررر ِٗي بػرررٕاِدِ    وب سرررح    ،ٔا ٍ ضررربٛ برررني طسهّٗررر  

ىني الرَٖ ع ٗسٔا بقٗ ً الي٦ ٛ بني طرس  ا٥ضرهي زٚ عمرٜ ٌرٕب ورَ      ال ٦ض ٛ ا طم

ٔعمٜ الس ي وَ  بٕه ابرَ ضرٍٗ  لمي٦ ر ت     ،بأغمس لْ ا  هم ٛ ٘الهٍ ضخ ا ٍاق

ٔ ررد  ،(1)٘ا هب عرردٚ بررني طررس  ا٥ضررهي زٚ ه ٌررْ مل ّٖىررن غررسط الهٍ ضررخ ا ٍاقرر 

  وبمٛر وصرامر   د ٞت ز٣ٖٛ البرٕاِس البٗ ٌٗٛر ورَ لػربْٗ ٔكجٗرن ٔاضرهي زٚ حتر       

وهداطن وع ِررٓ البرٕاِس هٗيّر  عمرٜ الرس ي ورَ طصٕصرٗهْ الر  ٖه رسد بّر            

هقرد لػريخ    ،ِررا ِرٕ وصرامر اله ٗٗرن     ،عَ ِررٓ البرٕاِس   بيرض ا ٕاضرع    

الُبيررد ا ٍاقر٘ر   ز٣ٖرٛر ِرررا ا صررامر بررني ب٠ٗرٛر ال ٦ضرر ٛ ٔطصٕصررً  ال رر زاب٘    

ِ رررررررٔالب٦ ٗٗ ،ٍٗ رررررررٔابررررَ ض سد ٌ٘ ٔسرررر شً ررررررررس اجلَ ٔطصٕصررررً  عبررررد القرررر 

بٗد عُ ٔاسدًا وَ ِر٥٤ٞ ال ٦ضر ٛ ٔالب٦ رٗني مل ٖ صرن هصر٦       ،(2)القسط دٍٜ

  ٙ ٔليررن ا ٦سبرٛر الٕسٗرردٚ   ِرررا    ،ٔاضررشً  بررني اخلارر بني اإل ٍرر ع٘ ٔالػرريس

الصرردد ُلررر س ليبررد القرر ِس اجلسدرر ٌ٘ إذ اضررهبيد هرر ِسٚ اله ٗٗررن وررَ القررس ُ 

 ا٥ضررهي زٚ لٕدررٕد ا٥ضررهي زٚ   القررس ُ ِٔرررا ديمررْ ٖ صررن بٍٗررْ ٔبررني ،المسررسٖي

ٔ  ُ وَ ا ىمسَ يرٓ ا ٦سبٛ عُ لطهجىس بٕصر ّ  وقدوٛر عٔىل    ،(3)المسسٖي

ٔليررن ِرررا ورر  ديررن عبررد القرر ِس ٖطررهاسل اضررهاسا ً         ،لم صررن بررني الب٦ ررهني  

                                                 
ً 1995داز الٕه ٞ الق ِسٚ  1 ساٞٚ ددٖدٚ ط ،ٛ الابع ٔالهمسم    ال اخ الٍقدٙ ٔالب٦ ٘ٗ ط :عٗد بمبع .د (1)

وَ المسٍدٙ سهٜ )ٌبسٖٛ الػيس عٍد ال ٦ض ٛ ا طمىني  :د. عل   ذلىد  ى ه عبد اليصٖصٖٔسادع  ،187ص 

هَ الػيس وَ  ه ت الػ  ٞ  :ابَ ضٍٗ  ،38ص  ً 1984اي٠ٗٛ ا صسٖٛ الي وٛ لممسه ت الق ِسٚ  -(ابَ زغد

الق ِسٚ  –ومسهبٛ الٍّطٛ ا صسٖٛ  –ٗظ هَ الػيس د.عبد الستَ بدٔٝ ، ضىَ  ه ت عزضإط ل :حتقٗق

 .ً 1954الق ِسٚ  ،د. ذلىد ضمٗي ض مل :اخلا بٛ وَ  ه ت الػ  ٞ حتقٗق 192ص ً  1953

زض لٛ  ،ً عمي البٗ ُ  ٕذد ،البيد الٍ ط٘   الب٦ ٛ اليسبٗٛ   ضٕٞ الٍقد احلدٖح :ههٕ  ٌٖٕظ الطٗد دأد (2)

 .ا قدوٛ ،2006ًب غساف ا ٤ل  وصس  ،د ويٛ ا ٍٕهٗٛ رلإطٛ بمسمٗٛ ا٩دات ،و دطهال

 .204ص  ً 1979الق ِسٚ  3ط ٘ذلىد عبد ا ٍيي ط  د :عضساز الب٦ ٛ حتقٗق :عبد الق ِس اجلسد ٌ٘ (3)
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  و٦   الس٣ٖٛر الػريسٖٛ لمه ٗٗرن   الصر لْ بر لبٕاِس الب٦ ٗٛر ا٧طرسٝ ٔ         

 .اٌ ص لْ عٍّ 

عضر  إىل ِررا عُ  ررٕه ال ٦ضر ٛ ا طررمىني برأُ الا ٖٛر وررَ ا٥ضرهي زٚ ِر٘ر       

حتطني الػ٘ٞ بقصد إٖج زٓ ٔاإل ب ه عمْٗ عٔ لقبٗشرْ بارسه  ساِٗهرْ ٔالٍ رٕز     

وٍْ ٖهٕاهق وع الا ٖٛ الهيمٗىٗٛ لمشدٖح الٍبٕٙ الػرسٖ  ا بٍٗٛر عمٜر عضرمٕب٘ ا٧ورس      

له ررر ت إىل   ٖررٛر اإلهّررر ً ه ٥ ،ممررر  ٖرررر س لس٣ٖررٛر ال ٦ضررر ٛ ا طرررمىني ،ٔالٍّرر٘ر

ٔإُ   ٌرر  ز٣ٖررهّي  ،ٖه٦ رٜر وررع الا ٖرٛر الهيمٗىٗرٛر تقٕو لّرر  الهىمسٍٗٗرٛر الهبمٗاٗررٛ 

ا   ليمٗرن الهشطرني      ،ِرٓ لهامخ لد ٗقً  ٖساعٜ طصٕصٗ ت اخلار ت  هقرد ذِبٕر

ر برر لقٕه ب له ٗٗررن ه ب له ٗٗررن ورَر ا ىمسرَر  بٕلرْر وررع حتدٖرردٓ     ،ٔالهقبرٗر ٔالقرٕر

ٖي اخلٗر ل٘ اخلر لحم    كمسني احلق ٟق ٌٔ ٘ ط  ٛ الهّٕر د     ،صٗر ا ٔدٕر إ٥ عٌّري زبإر

  ِٔرا ور  ٥ ُٖقبرن  ر ه     ،اله ٗٗن بٍ ٘ صشٛ ا٥عهق د وَ ا همسمي عٔ ا   طخ

ه برأُ      ،وي جلٛ طا ت احلقٗقٛ عٔ ب٦ ٛر اإل ٍر ب   ٥ت    ٔوَر ثري ٌقٕر ه ا قٕر عورس  بٕر

 .لم ا تالٍبسٖٛ ٖبقٜ وسٌِٕ  ب خلصٕصٗ ت الطٗ  ٗٛ الهدألٗٛ 

و  ذِبٕا إلْٗ   سذ دٗٛ ا٥ضهي زٚ ر وج٦ ر ٥ ٖصدل  رجال وٍرْ عمرٜ     ه ُ 

ورَ ذلر؟ ر ورج٦ ر  رٕيي برأُ ا٥ضرهي زٚ          ،ا٥ضرهي زٚ   احلردٖح الٍبرٕٙ الػرسٖ     

ٔور    ،(1)ثي ذِبٕا إىل عُ سذ دٗهرْ ورَ الصٍر  اله ر عم٘ الهشر ز      ، ٕه سذ د٘

يرررزُٔ   ذلرر؟ ٔإ رر  ُٖ ،ِمسرررا درر ٞت ا٥ضررهي زٚ   احلرردٖح الٍبررٕٙ الػررسٖ 

٥غررررها يي برررر لهٍبال الب٦ ررر٘ر ل٦ضررررهي زٚ بػررررمسن وامررررق ٔاضرررريني   برررر٤زٚ 

  ٛ ٔلرألٜ عردً لٕاهرق ِررٓ      ،اِهى وّي الٍىٕذز اله  عم٘ لمشذ ز ٔهرٕاِسٓ ا  هم ر

 :الس٣ٖٛ الهٍبالٖٛ وع اخلا ت   احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ  وَ ٌ سٗهني

                                                 
دلمد  ،دلمٛ ع مل ال مسس ،ٔلإزٓ   الب٦ ٛ ا ي صسٚ ،و ًّٕ احلذ ز عٍد بال  ُ :ذلىد ض مل ا٧وني (1)

 . 73ص 2000ً ،ٕٖ المس ،3عدد  ،28
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الهدألٗرٛر اخل صرٛر  هىررَ ٌ سٗرٛر ٌررسٝ وساعرر ٚ احملررددات الطررٗ  ٗٛ ٔا٧بيرر د  

ٔورَ   ،برن اخل صٛر بمسرن طار ت لقهطرٜ  رال ذلر؟        ،ب حلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ 

ٌ سٗٛ عطسٝ زلد اضهقساٞ اجمل ش ا٥ضهي زٙ   احلدٖح الٍبرٕٙ الػرسٖ  ٖػرّد    

ٔهرق   (1)ٔورَ ثري هر ُ احلذر ز ٍِر  لرٗظ سذ درً  سٕازٖر ً         ،بأُ احلقٗقٛ  رال ذلر؟  

بالٙ يررد وٍ  ػرر ت إىل ٔضررع الُبيررد ٔ ررد طمررحم الب سررح ٌ طررْ ب ،ا طررهٕٝ الهرٍر

الهدأل٘ الطٗ  ٘   داٟسٚ اِهى ً احلذ ز ا٥ضهي زٙ ب غر زلْ إىل وقٕلٛر د. طرْ    

    ٘ ثري ديرن ا٥ضرهي زٚ عبمرغ ٔدرٕٓ       ،(2)عبد الستَ عُ القرٕه ا٥ضرهي زٙ  رٕه عىمر

لقٗررد المارٛر تقرر ً المسرر٦ً ، ذاِبررً  إىل عُ ِرررا ا قرر ً ٖ  ررخ وررَ ا ررهمسمي         

ّى  ا يسهٗرٛر اإلزادٖرٛر ٔالهقدٖسٖرٛر ٔوررَ ع٦  لّرر  اله  عمٗرٛر   ٔا طررهىع ٔوررَ عٌطرر   

ِٔرررا الهقٗررد ا٥ضررهي زٙ ب  قرر ً ضرربخ  رر ف ٧ُ صليررن ا٥ضررهي زٚ        ،ا  هم رٛر

ٛ        غلدطن   ضٗ ل الهبمٗر  هر ُ   ;اخلار ب٘ بٕصر ْ ٌطرق  ورَ القرٗي ٔا ير ٖال اليىمٗر

لقصرردٖٛ ِرردف ِرررا الطررٗ ل ِررٕ ب لرررات إدررساٞ لاررٗال   ا٧ٌطرر ل ا٥عهق دٖرٛر ٔا  

ٔالهقٕلٗرٛر لمٍرر طقني ٔدهيّرري إىل ا٥ٌهّرر ه إىل اليىررن ، ٖٔبّررس ِرررا الهٕدررْ       

اليىم٘ ل٦ضهي زٚ   ازلمس شٓ عمٜ ا طهي ز وٍْ ، ضرٕاٞ عصرس  برْ عً مل ٖصرس      

إذ  ;ٔ  لب  و  ٖق ُ ا طهي ز وٍْ هّٗ  ، س لٗ  عٔ وق وٗ  ، بٍطق وَ القرٗي اليمٗر   

ٗن ا٧هطرن ، ههمسرُٕ ا٥ضرهي زٚ بررل؟ عدعرٜ      ٍٖصه وٍصلٛر الػر ِد ا٧وجرن ٔالردل    

وَ احلقٗقٛ بهشسٖ؟ ِىٛ ا طهىع إىل ا٥ هٍ ب بّر  ٔا٥لهرصاً بقٗىّر  ، ه  طرهيال     

ٖقصد عُ ٖاال ا ق ٖٗظ ال  ٖيهىردِ  ا طرهىع   لقرٕٖي الٕا رع ٔالطرمٕ  ، ٔعُ      

ٖهيسف ا طهىع عمٜ ِررا القصرد وٍرْ ، ٔعمرٜ ويٍرٜ  ٦ورْ ٔور  ٖمصورْ وٍرْ ،          

ْ  ٔعُ ثري طلمرحم    ،ٖمسُٕ ِرا الهيسف ضب٦ٗ لقبٕلْ خلا بْ ٔإ ب لْ عمٜ لٕدّٗر

                                                 
 4د. طْ عبد الستَ ، ا٥ضهي زٚ بني سط ت ا ٍاق ٌٔبسٖٛ احلذ ز ، دلمٛ ا ٍ هسٚ الطٍٛ الج ٌٗٛ ، عدد  (1)

 .61ا است ص ،ً ، السب ط1991و ٖٕ 

 .67ص ا سدع الط بق ٌ طْ  (2)



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

258 

  َ ا٧ٔه عُ ٔغر ٟر ا٥لصر ه   ٟىٛر برني      :وَ حتدٖد ِرٓ احلقٗقٛ إىل إثبر ت عورسٖ

ا٥ضهي زٚ ٌٔب ً ا ٕاشَٖ اليىمٗٛ ال  ٍٖب  عمّٗ  الهٕاصن ا٥دهى ع٘ ، ٔا٩طرس  

عٙ  ،ٍٗٗٛ اجلى لٗرٛر اخل لصرٛرإبارر ه دعررٕٝ اسلصرر ز ا٥ضررهي زٚ   الا ٖرٛر الهشطرر 

ا هصرر ز ا٥ضررهي زٚ عمررٜ ا  ّررًٕ الرررٙ زٔز لررْ عصررش ت ايرر ٓ حتمٗررن اخلارر ت     

 .(1)اله ٗٗم٘ وَ ٌق د ٔب٦ ٗني

ٔلمسرررَ عمرررٜ الرررس ي ورررَ سطرررٕز ِررررا الُبيرررد الهٕاصرررم٘ ا٥دهىررر ع٘      

حم عٔ اخلار ت وٕضرٕب البشرح ٔالهشمٗرن ٖارس          ا ي جلٛ الط بقٛ ه ُ  ٗر ت الٍر

ْ             عبير دًا ٥   هممسرن   ، ارس ٧ٙ ُوٍب رس ر   الا لرخ ر عمرٜ بر ه وّىر   ر ُ سر ر

 ْ ٔلمسرررن طاررر ت  دزلرررْ عمرررٜ عُ ٖقررر   عمرررٜ الٍبسٖررٛر ورررَ       ،طاررر ت ب٦ هررر

هر ُ دٔاً الس٣ٖٛر    ;اإلض ه ت ٔالهيد٦ٖت و  ضلقق ير  وصٖردًا ورَ الهرألق ٔاحلٗر ٚ     

الهٍبالٖرٛر ٔاضررهىسازِ  وسِررُٕ تسٌٔهّرر  ٔورردٝ  رردزلّ  عمررٜ  بررٕه وق سرر ت       

٤ٌ رد بّرررا عمررٜ   ،لٍصرٕص ٔعلررٕاُ اخلارر ت ا  هم ٛر ٔصررّسِ    وٍبٕوهّرر   ا

ضسٔزٚ وساع ٚ طصٕصرٗٛ احملرددات الطرٗ  ٗٛ ٔاليٍ صرس الهدألٗٛر لم ار ت         

احلرردٖح الٍبررٕٙ الػررسٖ  الرر  ٥ لهررٕاًٞ وررع  ررجال وررَ  زاٞ الب٦ ررٗني الرر           

ٙ  ،  ٌررر  غررر طٛ إىل عٌرررٕاب عطرررسٝ ورررَ اخلاررر ت    هررر ٧وس   احلررردٖح الٍبرررٕ

هّٕ لرٗظ سذ درً  سٕازٖرً  ٔإ ر  طار ت إ ٍر ع٘        ،الػسٖ  لٗظ عمٜ ِرا الٍشٕ

ُْ بيٗررد هرر  همق٘ لم ارر ت   احلرردٖح الٍبررٕٙ الػررسٖ  لررٗظ   ،ٔبررني ا٧وررسَٖ بررٕ

 ٛ هرر ُ عطمقٍرر  عمررٜ ِرررا    ،ٔإُ  رر ُ   درٛر إىل بٗرر ُ ٔلبمٗررغ   ،  درٛر إىل سذرر

   ُ عىمٗٛر ا٥ هٍر ب ٍِر      البٗ ُ  مىٛ ا هٍ ب ه ٌْ وَ احلق ٟق الر  ٥ درداه هّٗر  ع

حم الر         ،لٍػأ بطى ُ احملرددات الطرٗ  ٗٛ   ه    طرخ وقهٍرع ضرم ً  بقدضرٗٛ الٍر

                                                 
زض لٛ  ،اجلىّسلنيدزاضٛ وق زٌٛ    ،احلذ ز ٔهٕاِسٓ الب٦ ٗٛ   اخلا بٛ السض ٟن :ض ور غ ِني (1)

ٖٔسادع  ،431ً ص 2006ب غساف ا ٤ل   ،د ويٛ اإلضمسٍدزٖٛ ،رلإطٛ بمسمٗٛ ا٩دات بدوٍّٕز ،و دطهال

 .70ا٥ضهي زٚ بني سط ت ا ٍاق، ٌٔبسٖٛ احلذ ز ص  :عٖطً  د. طْ عبد الستَ
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ٍِٔرر  ٌقررٕه إُ ا٥ هٍر ب ٥ ٖيرردٔ عُ ٖمسررُٕ كمسٍٗررً    ،اٌبٍر  عمررٜ وقرر ً ا رهمسمي  

إُ ع ررٕٝ دعرر ٟي احلذرٛر  ،لمشقرر ٟق   ٌ ررظ ا همقر٘ر لٗهشررٕه اخلارر ت إىل وٍذررص

ٔورَ ٍِر  عٖطرً  ٖهطرر عُ ا٧ رٕاه       ،الطرٗ ل  ٍِ  ِ٘ دع ٟي الطٗ ل ٥ٔ غ٘ٞ  ال

ٔعُ ِرررٓ القرردزٚ احلذ دٗرٛر ِر٘ر  ،احلذ دٗرٛر الي ط ٗرٛر اخلا بٗرٛر عررَ  دزلررْ 

.. هرر٦ بررد عُ ٖمسررُٕ الرررٙ ٖهررٕىل ِررداٖهّي وررَ      .  دعررٕٚ الٍرر ع "  ز ٗصلررْ 

       " هقرالٚ   ،(1)البمى ت إىل الٍرٕز ب لربِر ُ ٔا ٍارق عغردِي ع زضٛر ٔع رٕاِي سذٛر

زدرن وٍارق عٔ سذر ز ٔوٍر هسات ٔإ ر  ِرٕ        مٗظ زضرٕه اف  ه ،إىل و  ٖربزِ 

ٔبررل؟ لهشردد ز٣ٖٛر البيرد اإل ٍر ع٘         ،ٔا٧صن   السض لٛ ِٕ الهبمٗرغ  ،زضٕه

البرررٕاِس البٗ ٌٗررٛر بٕصررر  ِررررٓ البرررٕاِس درررصٞ ٥ ٖهذرررصع   وٍبٕوررٛر ا٧بيررر د    

٧ُ اخلارر ت   احلرردٖح   ;الطررٗ  ٗٛ الرر  حتمسرري عىمٗرٛر اخلارر ت ٔالهٕاصررن    

الػررسٖ  وٕدررْ إىل ا طررمىني الرررَٖ  وٍررٕا بررْ ٌبٗررً  ٔزضرر٥ٕ ٔصررد ٕٓ برر٦   الٍبررٕٙ

 ىررر  لهشررردد ز٣ٖررٛر ِررررا البرررٕاِس عٖطرررً    عٌّررر  زاهرررد ٖررردعي الا ٖررٛر     ،غررر؟

 .الهىمسٍٗٗٛ ل٨وس ٔالٍّ٘

عو  الهػبْٗ ٔالهىجٗن هقد هصن بٍّٗى  عبرد القر ِس ٔلبيرْ   ِررا ال صرن      

 َ ِري ور  ٖردطن   زضري سردٔد ٌبسٖٛر       ٔليرن ع  ، ال ٔاسد وَ الب٦ ٗني ا هرأطسٖ

ب٦ ٛ احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ  وَ الس٣ٝ الب٦ ٗٛ ِٕ و  هاَ إلْٗ عبرد القر ِس   

٧ُ ور  ضلهر ز إىل لرأٔه     ;  لقطٗىْ الهػبْٗ إىل و  ضله ز إىل لأٔه ٔو  ٥ ضله ز

 ٘  ،٥ ٖقررًٕ عمررٜ دلررسد عقررد ع٦ رٛر بررني غرر٠ٗني بٍّٗىرر  غرربْ   الٕا ررع اخلرر زد

ً    ٔالهػبْٗ   ا حلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ  لٗظ وَ ذل؟ الهػبْٗ الػرمسم٘ الررٙ ٖقٕر

ٔإ   ٖقًٕ عمٜ بٗ ُ عىرق الي٦ ر ت برني ا ػربْ ٔا ػربْ بْر        ،عمٜ زصد الي٦  ت

        ٘  ، ٗح ٖمسُٕ الهػربْٗ   الٍّ ٖٛر ويٍٗرً  عمٜر كمسرني احلقر ٟق   ٌ رظ ا همقر

                                                 
 .53ص ا٥ضهي زٚ بني سط ت ا ٍاق، ٌٔبسٖٛ احلذ ز  :طْ عبد الستَ (1)
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 .الػسٖ ٍبٕٙ هّٕ ٍٖامق وَ الا ٖٛ الهيمٗىٗٛ ال  ِ٘ الا ٖٛ وَ احلدٖح ال

 ىرر  ٍٖرردزز الهػرربْٗ   وٍبيررْ ضررىَ البررٕاِس البٗ ٌٗرٛر الرر  لهبرر َٖ         

همررٗظ ا٧وررس ٍِرر  دلررسد طٗرر ه  ،ب٦ رٛر احلقٗقرٛر عررَ ٔدٕدِرر    ب٦ رٛر اخلٗرر ه

ٔورَ ثري هر ُ وٍبرع      ،ٔلمسٍْ عورس كمسرني حلقر ٟق    ،ٔاضع غأُ ا٧دب ٞ ٔالػيساٞ

هٗمسرُٕ   ،  طرخ اليقرن   الهػبْٗ   احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ  ِٕ احلقٗقٛ ال 

الهرأثال بٕصر ْ ٌهٗذٛر ل لٗٛر لمهػربْٗ ويٍٗررً  عمرٜ الرهىمسني لميقرن لٗبمرغ سردًا وررَ           

 .لصٕز ا٧غٗ ٞ عرب ِرٓ الي٦ ٛ

٥ٔ طلهمرر  الهىجٗررن عررَ الهػرربْٗ  ررجالًا   حتقٗررق ِرررٓ الا ٖرٛر ٔإُ   ٌرر  

ٔإُ  رر ُ ٥بررد عُ ٌيرر ف بررأُ     ،طلهم رر ُ   اليٍ صررس ا مسٌٕرٛر لمسررن وٍّىرر     

ٔوررَ ٍِرر   جررس   ،جٗررن عويررَ   حتقٗررق عىمٗرٛر الررهىمسني ٔالهىجررن لمقطرر ٖ     الهى

هطررست ا جررن اضهشطرر ز جملىٕعرٛر وررَ    ،الهىجٗررن   احلرردٖح الٍبررٕٙ الػررسٖ   

 ،اليٍ صس لسباّر  ع٦ ر ت لقرًٕ وقر ً الردلٗن ٔترن الٍر ظ عمرٜ لصرٕز عغرٗ ٞ          

هطٍقهصررس ٍِرر   ،ٔلرَ شلررٕه  ررجالًا   زصررد وقرر٥ٕت الب٦ رٗني عررَ الهىجٗررن  

ٜ زصد عثسٓ ر ٔهق و  ٖقهطْٗ ا قر ً ر   حتقٗرق الا ٖٛر الهىمسٍٗٗٛر لمىطرىُٕ        عم

ٌٔػررال ٍِرر  إىل همسررسلني دررِٕسٖهني     ،الهيمٗىر٘ر   احلرردٖح الٍبررٕٙ الػررسٖ    

 :لهيمق ُ با ٖٛ  جٍ  اغهىم  عمّٗى  ز٣ٖٛ عبد الق ِس اجلسد ٌ٘ لمهىجٗن

الُبيررررد لهىجررررن   اله رررر ت عبررررد القرررر ِس اجلسدرررر ٌ٘ إىل      الفكرررررولاألوى

هقررد ذ ررس الُبيررد الٍ طر٘ر لمهىجٗررن ٔعثررسٓ عمررٜ ا همقر٘ر بررأُ   ،احلذرر د٘ لمهىجٗررن

ْ ا يررر ٌ٘ " إذا  ْ    ،َبرررَسَشِت   َويس ضررر َٕزِ  ا٧صرررمٗٛ إىل صرررٕزل  ،ٌُٔٔقمررر  عرررَ ُصررر

ًٛ ، ط ِ  ُعٖبًّٛ ٍِقلب ٔضر ع    ،َٔغٖخ وَ ٌ زِر   ،ٔزهع وَ ع دازِ  ،ٔ لَطبّ  َو

 ٘ٔاضررهج ز يرر  وررَ ع  صرر  ،دعرر  الُقمررٕت إلّٗرر  ٔ ،ُ ٕاِرر    حتسٖرر؟ الٍٗ ررٕع يرر  
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ًٛ ٔ مل رر ً   ُ إ ،(1)"ٔ لَطررس الا برر ب عمررٜ عُ ُلياّٗرر  ذلٓبرٛر َٔغررَا  ً     ،ا٧ه٠رردٚ صررب ب

 ،ً در ٔإُ   ُ ٔسذ "  :ثي   ه ،ٔإُ   ُ اهه  زًا ،ٔإُ   ُ ذٓوً  ،  ُ ودسً 

َٗ ٌرْ عِبّرس   ،ٔضرما ٌْ ع ّرس   ،  ُ ُبسِ ٌرْ عٌرٕز    ر ُ  ٔإُ  ر ُ ٔعبرً ،    ،...،َٔب

 ٜٔعدردز برأُ ُٖذم ر    ،ٔعبمغ   الهٍبْٗ ٔالٖصدس ،عِغ ٘ لمصدز، ٔعدعٜ إىل ال مسس

ٖٛ َٗ  .(2)"َِٖٔػ ٘ الامٗن ،ُٖٔرب٢ اليمٗن ،ُٖٔبصِّس الا ٖٛ ،الَا

هههىجررن   اله  لررْ إىل عُ عثررس الهىجٗررن   الررهىمسني      الفكرررولاألخررر لعورر  

ا همق٘ر ورَ اخل ٘ر إىل     لمىيٍٜ ا قصٕد   ٌ ظ ا همق٘ر ٖهشقرق   إطرساز ٌ رظ    

ٞ ليمىّر  إٖر ٓ     ٔعُ لسٖد ،ٜٔ  " عُ لألّٗر  بصرسٖر بيرد ومسٍر     ،٘اجلم ِر    الػ٘ر

ٔذلر؟ بطرست    ،(3)ٔثقهّ  برْ   ا يسهٛر عسمسري"    ،بػأٌْ ععمي ِ٘  طس ٘ٞإىل غ

ا جررن لمشرر ه الرر  ٖسٖررد ا ررهمسمي كمسٍّٗرر    ٌ ررظ ا همقر٘ر ب حلرر ه الرر  ِر٘ر       

ٛ   وهىمسٍرٛر ب ل يررن   ٌ طررْ ٌهٗذرر     ،ٛ  قهطررٗ ت ٌ طررٗٛ عٔ ويسهٗرٛر عٔ ادهى عٗرر

ٔ ررجالًا ورر  ٖطررهيىن الهىجٗررن   احلرردٖح الٍبررٕٙ الػررسٖ    وٕاضررع ٖمسررُٕ     

ٞ ا ررساد الررهىمسني لررْ   الٍ ررٕع  ٗبٗررً  ٖيطررس لصررٕزٓ   ذالررْ هٗررأل٘    ،الػر٘ر

عٔ بٗ ُ بيض ا٧ورٕز الاٗبٗٛر ٔوٍّر  ا٧ورٕز ا طرهقبمٗٛ         ،بٗ ُ عثس اليىن ٔدصاْٟ

ٛ       ،الػّ دٚع مل  ٥ٔ طل ٘ر عُ   ،ٔا٧وٕز الر  ِ٘ر   عر مل الاٗرخ بصرٕزٚ وامقر

ٔورَ ثري ٖرأل٘ الهىجٗرن ٍِر  ويٍٗرً  عمرٜ         ،ِرٓ ا٧ورٕز  مرّ  ورَ اليطرال لصرٕزِ      

كمسُّرَ ا يٍرٜ ر ا قهطرٜ الهيمٗى٘ر الهبمٗا٘ر ر ورَ ٌ رظ ا همق٘ر  هىمسٍُّرْ ورَ               

عٙ الهشررٕه  ،ٔوررَ ثرري ضلقررق ازلٗرر   الرٍر ظ لميىررن تقهطرر ِ     ،ٌ ررظ ا ررهمسمي 

لٗررأل٘ الهىجٗررن   ٌّ ٖرٛر ا ارر ف ر غررأُ  ررالٓ وررَ البررٕاِس        ،برر لقٕه إىل وٍذررص

الب٦ ٗٛ ر ليطٗدًا ل٨وس عٔ الٍّ٘ بٕصر ّى  درِٕس الا ٖٛر الهيمٗىٗٛر الر  لّردف        

                                                 
 .32عضساز الب٦ ٛ ص  :ِسعبد الق  (1)

 ..ا سدع الط بق ٌ طْ ٔالصشٗ ٛ ٌ طّ  (2)

 .92ا سدع الط بق ٌ طْ ص (3)
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 ،إىل كمسررني احلقرر ٟق   ٌ ررٕع ا ررهمقني   طارر ت احلرردٖح الٍبررٕٙ الػررسٖ  

 ي .ٖقٕه لُٗيم ٔلمسٍْ  ،ت ُٖٔىهعب لرٙ ٖقٕه لُٗاس  همي ٖمسَ زضٕه اف

 

الرر  كجررن د ٌبررً  وررَ ا٧صررٕه الٍبسٖرٛر  ي جلرٛر      

 :ب٦ ٛ احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ 

   وساعررر ٚ ا٥طررره٦ف برررني   ٖررٛر اإل ٍررر ب   اخلاررر ت

احلذ د٘ ٔ  ٖٛر الرهىمسني   اخلار ت الهيمٗى٘ر       

 .احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ 

     البٗ ٌٗٛر   اخلار ت الػريسٙ     وساع ٚ ا٥طه٦ف برني ا ٍبرع اخلٗر ل٘ لمبرٕاِس

 .ٔا ٍبع احلقٗق٘ يرٓ البٕاِس   احلدٖح الٍبٕٙ الػسٖ 

       ٛ ٗرر  ٌٗ س الب ِٕا ٛ لمبرر ٛ ا٥سه  لٗرر ٛ اإلوه عٗرر رر ٗٗم ٛ اله ٗ رر ٚ ا٥طرره٦ف بررني الاٖ  وساعرر 

ٙ الػسٖ  ،اخلا ت الػيسٙ بٕ س   احلدٖح اٍل ِٕا ٓ الب ٛ ير ٍٗٗ  .ٔ الا ٖٛ الهىمس

  ٕٛٗاصمٗٛ   اخلا ت الهيمٗى٘وساع ٚ ال سل بني الرال ٔاله  .  اخلا ت الػيسٙ 

   عورر    اخلارر ت الهيمٗىر٘ر هّر٘ر   ،البررٕاِس البٗ ٌٗرٛر   الػرريس   ٖرٛر   ذالّرر

 .ٔضٗمٛ وَ ٔض ٟن الهىمسني  قهطٜ القٕه

  ًه لبشرح   ،وساع ٚ سقٗقٛ عُ الا ٖٛ الهشطٍٗٗٛ اجلى لٗٛ ٌهٗذٛ ٔلٗط  وٍامق

ٍِٔر  ٌٍبرْ عمررٜ    ،ٔضر ٟن الرهىمسني     ب٦ ٛر احلردٖح الٍبرٕٙ الػرسٖ   رح     

 .طمن الس٣ٖٛ الب٦ ٗٛ ا ٍامقٛ وَ البشح ا٧بي د الهشطٍٗٗٛ اجلى لٗٛ الهصٍٖٗٛ
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