


 
 

 نظرية بالغة الحديث النبوي الشريف 
 حقائق وشبهات

 (ثانيالقسم ال)

 .د. عيد بلبعأ

 

اذتدٍح النبٌِ الػسٍف خطاب تعلَمُ مبا تتطمنى الغاٍْ التعلَمَةْ  

  ْ ٞن هةري الغاٍةات تنةدزز هَعوةا        ;من حتقق الغاٍات التػةسٍعَْ ًالتبََنَة

بني هري الغاٍات دعل لى  ًإن هع اذتدٍح النبٌِ الػسٍف ،الغاٍْ التعلَمَْ

إىل دا ةةخ خصٌصةةَْ  ٌ ةةى لةةَظ  ،خصٌصةةَْ بةةني ع ةةٌاب ارتطةةاب ا دتل ةةْ

ًهةري ارتصٌصةَْ تتطلةخ زٍٚةْ   التةنبال البٝ ةُ        ،خطابًا بػةسًٍا خالصةاً  

ٞن إ  ةةاه هةةةري   ;تساعَوةةا ًتتناضةةخ معوةةةا ًتمسػةةف عةةن داتوةةةا ال سٍةةدّ     

 .ال بعض الػبواتارتصٌصَْ من غأ ى عن ٍنطٌِ علٓ بعض الػبوات عً ٍج

ًالػةةبوْ مغةةاٍسّ للشقةةاٖق ادتلَةةْ تةةنغ عةةن زٍٚةةْ  اٖمةةْ غتةةتل   َوةةا    

ْ    ،اذتق بالباطةل ًالصةٌاب بارتطةأ    عً بتةأثال التبةاع    ،بتةأثال  َةاب اذتقَقة

 ،عً بتأثال اٜضطساب اٜضتنتادُ بةني ا قةدمات ًالنتةاٖر    ،الصٌاب بارتطأ

للشةةةدٍح النبةةةٌِ ًتتػةةةعخ الػةةةبوات الةةةا دوةةةست   الدزاضةةةات البٝ َةةةْ   

الػسٍف بني غبوات مجةازّ دةإت   بعةض الدزاضةات الةا تعسضةة لبٝ ةْ        

ًإن الةرِ   ،ًغةبوات مجةازّ علةٓ مطةتٌٔ التةنبال      ،اذتدٍح النبةٌِ الػةسٍف  

ٍد عنا د عًا إىل ًصةف هةري اٞخةالّ بالػةبوْ هةٌ تأثالهةا الطةلي ال علةُ           

    ُ وات   ا طةمسٌت   سمبةا دةإت هةري الػةب     ،الٌاقةع ال علةُ للةدزع البٝ ة

عنى  ال ا صسح بى عند بعض الباسجني   البٝ ْ،  ةد عتوغ هةري الػةبوات    
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بدددددي   البددددددي 
الغايدددددددددددددددددددددة 
التزيينيددددددددددددددة 
والغايدددددددددددددددددة 
 التمكينيددددددددددددددة

 

لتبةةةل هةةةري  ،إىل اإلسذةةةان عةةةن تنةةةاًه اذتةةةدٍح النبةةةٌِ بالبشةةةح ًالةةةدزع  

الػبوات منطٌٍْ   ا طمسٌت عنى علٓ مطتٌٔ البشح البٝ ةُ ًإن  ةان   

شجَةةْ لعةةسه هةةري  ًمةةن هنةةا تةةأتُ الطةةسًزّ الب  ،تأثالهةةا الطةةلي بادٍةةًا قٌٍةةاً 

  ةةُ عسضةةوا ًت نَةةدها إقةةساز ذتقةةاٖق تتعلةةق بطةةسًزّ معس َةةْ        ،الػةةبوات

لَةةأتُ عةةسه هةةري اذتقةةاٖق  ،للبشةةح البٝ ةةُ   اذتةةدٍح النبةةٌِ الػةةسٍف

 .مبجابْ الدعٌّ لتٌاصل البشح البٝ ُ   اذتدٍح الػسٍف

 

لةةَظ ثةةغ مةةن غةةل   عن التشطةةني ًالتةةصٍني علصةةق  

غ  وُ ع جةس التباضةًا بةالتمسلف    ًمن ث ،بالبٌاهس البدٍعَْ

 ،الةةرِ ٍنت ةةُ اةةان اٜ ت ةةإ عةةن اذتةةدٍح النبةةٌِ الػةةسٍف 

 إذا دإ البشح   الغاٍْ التشطَنَْ للبدٍع هةد ًا للباسةح   

 ةةإن ذلةةل ٍعةةد مةةن     ،  بٝ ةةْ اذتةةدٍح النبةةٌِ الػةةسٍف   

ًمةةن هنةةا  قةةٌه إن البشةةح   البةةٌاهس    ،عخطةةس الػةةبوات 

ً بةسًا ٞن القةٌه    ،ٍف ست ةٌ  با دةاطس  البدٍعَْ   اذتةدٍح النبةٌِ الػةس   

قةةد ٍتػةةعخ   البةةدٍع ًمةةا عثةةال سٌلةةى مةةن قطةةاٍا  قدٍةةْ ًبٝ َةةْ  إ نةةا  ةةسٔ   

بى قطَتني اثنتني تتعلقان بالغاٍْ التممسَنَةْ  اضسًزّ عن ٍأخر احمللل   سط

   ُ تتشةةدد   ال صةةل بةةني تطل ةةخ     ٓةاًٞلةة :الةةا ٍطةةتود وا ارتطةةاب التعلَمةة

الغاٍةةْ التشطةةَنَْ التصٍَنَةةْ ارتالصةةْ ًتطلةةخ ا عنةةٓ  البةةدٍع مةةن عدةةل حتقَةةق

للبدٍع بٌص ى ًضَلْ ُتطوغ   إ تاز الدٜلْ ًذلل   ثناٍا معةادتتوغ ل مسةسّ   

ال صةةةل بةةةني البةةةٌاهس البدٍعَةةةْ   مةةةدٔ     ًاٞخةةةسٔ ،التمسلةةةف   البةةةدٍع 

ثةةةغ مةةةدٔ التصةةةاقوا بالغاٍةةةْ  ;التصةةةاقوا بالغاٍةةةْ التشطةةةَنَْ عً بعةةةدها عنوةةةا 

ًضةةنعسه لتناقةةل زٍٚةةْ الةةت مسال البٝ ةةُ العسبةةُ بةةني   ،للمعنةةٓالتممسَنَةةْ 

 .الغاٍْ التشطَنَْ ًالغاٍْ التممسَنَْ
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ًٜ لعل زٍْٚ ابن ا عتص ة   عًاخس القسن الجالح ة تمسػف عن زب     :عً

     ُ  لةةغ  ،مبمسةةس للبةةدٍع بةةالتمسلف ًإن  ا ةةة زٍٚتةةى ازتبطةةة مبعَةةاز  م ةة

ٍُقبةةةةل مةةةةن القةةةةدمإ ٞ ةةةةى  ;ٍةةةةرهخ إىل عن البةةةةدٍع تمسلةةةةف بصةةةةٌزّ مطلقةةةةْ

ًمن هنةا ع مسةس    ،ًٍطتشطن إذا عتٓ  ادزًا ًٍصداد سبٌّ بني المسٝن ا سضل

 أسطةن   ،علٓ عبُ اان ع ى غغف بى "ستٓ  لخ علَى ًت سب  َى ًع جس منةى 

ًإىل  ،1  بعض ذلل ًعضإ   بعض ًتلل عقبٓ اإل ةسا  ًرةسّ اإلضةسا "    

طًا إذا تٌاتس ًاتصل   اٞبَات . ًٜ هٌ عٍ." :هرا ذهخ قدامْ بن دع س بقٌلى

ًإىل  ،2 إن ذلل إذا  ان دهَّ علٓ تعمد ًعبان عن تمسلةف"   ، لوا مبشمٌد

ًمل ٍتذةةاًش ا٠مةةدِ هةةري  ،3هةرا ذهةةخ عبةةد العصٍةةص ادتسدةةا ُ   الٌضةةاطْ  

ا عةةاٍال إذ ذهةةخ إىل عن  "الػةةاعس قةةد ٍعةةاب عغةةد العَةةخ إذا قصةةد بالصةةنعْ    

ًمغالبةْ القسعتةْ    ، ةإن زتاهةدّ الطبةع    ، ىًباإلبداب هَع  نٌ ،ضاٖس غعسي

ًٜ تن صةل هةري    ،4شتسدْ ضول التةألَف إىل ضةٌٕ التمسلةف ًغةدّ التعمةل"      

" إ ةةى لةةَظ    ةةل  ،النبةسّ عةةن اعتبةةاز اإل ةسا  علةةْ للةةس ض ًاٜضةتوذان   

ًقةةةد اغةةة   عبةةةٌ هةةةٝه     ،5مٌضةةةع عتطةةةن ًٜ علةةةٓ  ةةةل سةةةاه ٍصةةةل "      

ًبرلل  ،6ًٍربع من العٌَب العطمسسِ ذتطنى ًدٌدتى عن ٍطلغ من التمسلف 

ًٜ علٓ التمسلف ٍتمسة٘ علةٓ مبةدع اإل ةسا       ، سٔ عن اختاذ البدٍع مبوسًا دا

 ةازتب  اإلضةسا     ، السٍْٚ العسبَْ مل تطتنمسس مةن البةدٍع ضةٌٔ اإلضةسا     
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ًمةن ثةغ عصةب  هنةاع  ٌعةان       ،بالتمسلف ً  ا قابل ازتبطة الندزّ بالع ٌٍْ

ًالبةدٍع   ،ا ةستب  باإلضةسا  ًاإل ةسا     البدٍع ا تمسلةف ا ةرمٌن   :من البدٍع

لَظ بغسٍخ عن ٍطتقل  ،ا طبٌب احملمٌد ا ستب  بالتلقاَْٖ ًا ناضبْ ًالع ٌٍْ

ًلةَظ بغسٍةخ عن    ،البدٍع علمًا قاٖمًا براتى علٓ ٍد القصًٍين   ذلةل العصةس  

ُت طةةُ السٍٚةةْ ادتمالَةةْ ارتالصةةْ إىل مةةا ذهةةخ إلَةةى القةةصًٍين مةةن تعسٍةةف       

" علةةغ ٍعةةس  بةةى ًدةةٌي حتطةةني المسةةٝن بعةةد زعاٍةةْ مطابقتةةى        البةةدٍع بأ ةةى  

ًبةةةرلل ز ةةةن البةةةدٍع إىل الغاٍةةةْ     ،1ًًضةةةٌح الدٜلةةةْ "    ، قتطةةةٓ اذتةةةاه 

التشطَنَْ ارتالصْ التالَْ لتشقَق المسةٝن لسعاٍةْ مقتطةٓ اذتةاه ًًضةٌح      

ًمةةن هنةةا  ةةان تومةةَؼ البةةدٍع ًإ  ةةاه عِ إضةةوان لةةى   ًضةةٌح         ،الدٜلةةْ

  .الدٜلْ

سٍْٚ هةُ زٍٚةْ البٝ ةَني ًالنقةاد الةرٍن  ةا ٌا غاخصةني        إن هري ال

إىل حتقَق البدٍع للبعد ادتمالُ ارتالص ًضةمنًَا ل تةٌا إىل عبعةاد التمسلةف     

ًلمسننةةا  ةةسٔ اختٝ ةةًا عنةةد عبةةد القةةاهس ادتسدةةا ُ إذ الت ةةة إىل  ،ًالع ٌٍةةْ

عن القبةَ  مةن    ًٔذلل   سدٍجةى عةن ادتنةاع إذ زع    ،إضوان البدٍع   ا عنٓ

ًاذتطةن منةى    ،ناع هٌ الرِ مل ٍةصدع علةٓ عن عدعةل سسً ةًا ممسةسزّ     ادت

 ،2ل عةةن ال اٖةةدّ ًقةةد ععطاهةةا عهةةٌ الةةرِ ٍعَةةد علَةةل الل بةةْ  أ ةةى غتةةد 

ًٜ ًٜ ضةةذعًا سطةةنًا ستةةٓ  " ًعلةةٓ ادتملةةْ  إ ةةل ٜ سةةد سنَطةةاً  :ٍقةةٌه مقبةةٌ

ًستةٓ سةدي ٜ تبتغةُ     ،ًضاق ضتةٌي  ،ٍمسٌن ا عنٓ هٌ الرِ طلبى ًاضتدعاي

ًٜ بى  ًٜ "     بةد  بةالنبس إىل زٍٚةْ عبةد القةاهس صتةد ع جةس        ،3ًٜ سةد عنةى سةٌ

   ْ  وةُ الةا ٍتطلبوةا ا عنةٓ ًٍطةتدعَوا       ;السٚٔ إىل إظتابَةْ البةٌاهس البدٍعَة
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 .إىل سد ٍمسٌن ًدٌد البٌاهس البدٍعَْ ضسًزّ

عٝقةةْ البةةدٍع  س ةةص هنةةا علةةٓ زٍٚةةْ عبةةد القةةاهس ٞ وةةا تن ةةت  علةةٓ  

ْ    باٞبعةةاد العقلَةةْ اإلق   ،ناعَةةْ التممسَنَةةْ الةةا غتةةتص بوةةا خطةةاب اذتقَقةة

ا تقدمني تس ةٌا  طةل العناٍةْ    عبد القاهس عن " ًٔا طٝقًا من هرا الُبعد زع

ْع الطبةةةع ،بالطةةةذع ََّ  ،ًعبعةةةد مةةةن القعلعةةةِق ،عممسةةةن   العقةةةٌه ،ًلصمةةةٌا ضةةةذا

ًععْ ػةف   ،ًعضلَغ من الت اًت ،التَّشصَال ًِع طل عند ذً ،ًععًضَ  للمساد

ًععبعةَد مةن التَّعِمةِل الةرِ      ،ًع صس للذوْ الا تنشٌ ضتٌ العقل ، ساهعن اٞ

 مةا سدٍجةى عةن ارتةداب ضةٌٔ مٌقةف مةن         ،1هٌ ضسٌب من ارتداب بالتصًٍق" 

الغاٍْ التشطةَنَْ ارتالصةْ للبةدٍع ًإن  ةان عبةد القةاهس مل ٍةتدلص اامةًا         

جبةةٌاهس  قةةد ذهةةخ إىل عن " العةةاز ني    ،مةةن زٍٚةةْ الغاٍةةْ التشطةةَنَْ للبةةدٍع   

ًإٜ  ،المسٝن ٜ ٍعسِّدٌن علٓ هرا ال ن إٜ بعد الجقْ بطٝمْ ا عنٓ ًصةشَّتى 

ًْ منى علَةى  ًلمسةن تبقةٓ    ،2ًا تقاصةًا لةى ًتعٌٍقةًا دً ةى "      ،سَُح ٍأَمنٌن دناٍ

اذتقَقْ الا ٜ دداه  َوا عن اضتوذان عبد القةاهس للبةدٍع دةإ مبنَةًا علةٓ      

ى إ  ةةاه البةةدٍع مةةع تطلةةخ ا عنةةٓ لةةى   معةة ٔعةةدن دةةدًاي   ا عنةةٓ إىل سةةد زع 

ًبلغةةة زٍٚتةةى   هةةرا إىل عقصةةٓ إظتابَةةْ للبةةدٍع   عٜ      ،غةةبَوًا بةةالتمسلف 

بةل عن ٍقةٌد    ،ا تمسلغ هٌ الةرِ قةاد ا عنةٓ ضتةٌ التذنةَظ عً الطَّةذع      ٍمسٌن 

ا عنٓ إلَوما " ستٓ إ ى لٌ زان تس وما إىل خٝ وما ممةا ٜ سنةَظ  َةى ًٜ    

   غبَى مبا ٍنطخ  ، عنٓ ًإدخاه الٌسػْ علَىلدخل من عقٌق ا ،ضذع

ًبةةرلل  ،3ًالطةةذع النةةا س "   ،إلَةةى ا تمسلةةف للتذنةةَظ ا طةةتمسسي   

    ٔ ًهةُ   ،تغلخ زٍْٚ عبد القاهس للبدٍع علٓ ع ى ضسًزّ علةٓ  الهةا مةن الةسٚ
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ٞ ةةى مةةن ا ٛ ةةد اضةةتقساًَٖا عن البةةٌاهس   ;السٍٚةةْ الةةا تعنَنةةا   هةةرا ا قةةان 

ْ      البدٍعَْ   اذتدٍح  ًممةا   ،النبةٌِ الػةسٍف ٜ تنطلةق مةن الغاٍةْ التشطةَنَ

اموفوام فا) :اجل بةى عبةد القةاهس قةٌه زضةٌه ا         َو و  ٌف ُْ اتوَُّقوااااظُّلْمو فاإفوَّ اَّااظُّلْمو فاُم
ًمةةةن ثةةةغ ٍمسةةةٌن البشةةةح   الغاٍةةةْ التشطةةةَنَْ  جةةةًا خةةةازز       ،1 (...اظمق يف مفووو  ا

ٞن التشطني لَظ  ;ٍفمقتطَات البٌاهس البٝ َْ   اذتدٍح النبٌِ الػس

 . اٍْ ًإمنا هٌ  تَذْ تالَْ

 س ةةةص علةةةٓ هةةةرا اٞصةةةل مةةةن عصةةةٌه النبسٍةةةْ البٝ َةةةْ ارتاصةةةْ   

ٞن البةةدٍع زمبةةا ٍمسةةٌن ع جةةس البةةٌاهس بةةسًشًا    ;باذتةةدٍح النبةةٌِ الػةةسٍف 

ًهةرا البوةٌز ا بوةس قةد ٍةد ع إىل اٜبتةداز        ،ًدوٌزًا   ل ةة  بةس ا داطةخ   

ثةةغ ٍنةةتر عةةن هةةرا اٜ بوةةاز  ، ةةى  اٍةةْ الغاٍةةاتبسصةةدي ًتناًلةةى بالتشلَةةل ً أ

ْ   ،بالبدٍع إ  اه  ةا عةداي    مةا ٍنةتر عنةى إ  ةاه لٌدَ ةْ البةدٍع        ،مةن  اسَة

 .بٌص ى ًضَلْ من ًضاٖل التممسني للمعنٓ

عن تعلَقةات عبةد القةاهس الطةابقْ هَعوةا تتعلةق مبةا         ٜٓ غت ة  :ثا ًَا

الطسب من احملطنات عن هرا  ٓ ما ٜ غت  ،ُعطلق علَى احملطنات الل بَْ

ُعطلةةةق علَةةةى   مةةةا اذتةةةاه إذن مةةةع مةةةا ،بالغاٍةةةْ التشطةةةَنَْ ارتالصةةةْ علصةةةق

 احملطنات ا عنٌٍْ ؟

 بعطوا عدخةل     ،إن اٞلٌان البدٍعَْ لَطة ضٌإ   هرا اٜزتبا 

 ًٍمس ُ عن  ،الغاٍْ التشطَنَْ ًعدوس ًخباصْ البٌاهس الل بَْ ارتالصْ

 

ْ   عَد التأمل   تقطَغ الطمسا   ،ُ للمشطنات إىل معنٌٍةْ ًل بَة

 ةةةالٌاقع عن هةةةري احملطةةةنات ا عنٌٍةةةْ ختتلةةةف   زتملةةةوا مةةةن سَةةةح الغاٍةةةْ   

                                           
 .صشَ  مطلغ  تاب الرب ًالصلْ ًا٠داب -1
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 .ًاإلبواز التصٍَين عن احملطنات الل بَْ

ًمةةن هنةةا  ةةان الت ةةات عبةةد القةةاهس إىل  صةةل الطبةةاق عةةن الطةةذع   

ثةةغ دعلةةى هةةري اٞلةةٌان متعلقةةْ     ،ًادتنةةاع ًًضةةعى مةةع اٜضةةتعازّ ً الهمةةا   

ُ ُمدِسدةةًا إٍةاي مةةن داٖةسّ التشطةةني الةا ًضةةع  َوةا ادتنةةاع ًالطةةذع     با عةا  

  ْ " ًعمةةةا التطبَةةةق  :ٍقةةةٌه ،لمسٌ ومةةةا عدخةةةل   الغاٍةةةْ التشطةةةَنَْ ارتالصةةة

 ةةٝ غةةبوْ عنَّ اذُتِطةةن ًالُقةةِب  ٜ ٍعةة ه   ،ًاٜضةةتعازّ ًضةةاٖس عقطةةان البةةدٍع 

ًْ ّٜ من دوْ ا عا ُ خاص  اد   ذلل من  ال عن ٍمسٌن لٟل  ،المسَٝن بوما إ

 ،1" .عً ٍمسٌن هلا   التشطني عً خٝ  التشطني تصةعٌَد ًتصةٌٍخ   ، صٌَخ

ًإ وةةةا  ،ًلمسةةةن هةةةري النبةةةسّ الجاقبةةةْ مل تطةةةتجمس مةةةن البٝ ةةةَني ا تةةةأخسٍن

  .دتدٍسّ بالنبس   الدزع البٝ ُ للشدٍح النبٌِ الػسٍف

    ٓ  ةةالبٌن غاضةةع بةةني هةةري     ، عٝقةةْ التطةةاد ًثَقةةْ اٜزتبةةا  بةةا عن

عضةف   ،قْ ا بنَْ علٓ التطاد ً الها من عٝقات التمسٌٍنات البدٍعَْالعٝ

إىل ذلل عن الَبِعداٍَّْ ا ر ٌزّ   تعسٍف القصًٍين   طى للبدٍع ٜ تتشقةق مةع   

ًمن ثغ عصبشة تلةل اٞسمسةان العامةْ علةٓ البةدٍع قةددًا ًسةدٍجًا         ،التطاد

تػةةمسَٝت  ةةإن  ، ادةةْ إىل مسادعةةْ   دزاضةةْ اذتةةدٍح النبةةٌِ الػةةسٍف  

ٞن  ;التطةةاد   اذتةةدٍح النبةةٌِ الػةةسٍف ختتلةةف عةةن عِ لةةٌن بٝ ةةُ  خةةس   

   ةةةجال مةةةن  ِالطبَعةةةْ اإلظتاشٍةةةْ   اذتةةةدٍح النبةةةٌِ الػةةةسٍف قةةةد تةةةٛد

   ْ إ اَّا)مجةةاه ذلةةل قٌلةةى   ،اٞسَةةان إىل عن ٍمسةةٌن اذتةةدٍح ممسٌ ةةًا مةةن مقابلةة
د ياإ ا اموفهم اوفإ اَّااظمب رَّ د ياإ ظفىااظمب رِّ اموفهم قف اظفىااظمجفنَّ  اوفإ اَّااظرَُّجلفاظفيفصمُدُقاحفتَّىامفُكاافااظصِّدم

ا
وودِّمق   وود ياإ ظفووىااظنَّوو َّ اوفإ اَّاا،ص  وود ياإ ظفووىااظمُُِجوواَّ اوفإ اَّااظمُُِجوواَّفاموفهم اموفهم ووب  ف وفإ اَّااظمكف

                                           
 .19عبد القاهس ادتسدا ُ: عضساز البٝ ْ ص  -1
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الشـبــهـددددددددددددددددددددددـة 
الـثـــالثددددـةه شددددبهة 
القددددوا بـالـروايددددـة 
 بــالمـعدددددددددددددددددددددـن 

 

وووبَّا   ا َّووو  ا ف ااظ نمووودف  ِ ا تفووولف تَّوووىاُمكم وووب ُ احف  مسَةةةف  ،(4719 ،مطةةةلغ ،5629البدةةةازِ ) (اظرَُّجووولفاظفيفكم

تمسةةٌن هةةري ا قابلةةْ ًدوةةًا ٍُعةةس  بةةى حتطةةني المسةةٝن بعةةد زعاٍتةةى  قتطةةٓ   

اذتاه ًتأدٍتى للمعنٓ ؟ لَظ ثغ مةن غةل   اضةطساب السٍٚةْ البٝ َةْ عنةد       

 ا قابلةةةْ    ;ا تةةأخسٍن الةةةرٍن ضةةةازًا علةةةٓ  وةةر القةةةصًٍين   تعسٍ ةةةى هةةةرا  

 ،ْ ا عنةةٓاذتةةدٍح النبةةٌِ الػةةسٍف ٜ تن صةةل  ةةاه مةةن اٞسةةٌاه عةةن تأدٍةة    

ثغ ٜ تن صل عن الغاٍْ التعلَمَْ   ضعَوا للتممسني  ،ًزعاٍْ مقتطٓ اذتاه

  ُ ًمةةةن هنةةةا ا طةةةٌت معادتةةةات بعةةةض البةةةاسجني       ،للمعنةةةٓ     ةةةظ ا تلقةةة

  ْ ٞ وةةغ  بةةسًا إىل  ;ًالدازضةني   البٝ ةةْ النبٌٍةةْ علةةٓ غةةبوْ مةن هةةري ادتوةة

لص من هةرا إىل  ًطت ،البدٍع علٓ ع ى ٍود  إىل حتقَق  اٍْ هالَْ خالصْ

عن النبةةسّ إىل البةةدٍع   دزاضةةْ بٝ ةةْ اذتةةدٍح النبةةٌِ الػةةسٍف ٍنبغةةُ عن     

 :تأخر   طوا بتذنخ عمسٍن

 .سنخ تتبع البدٍع بٌص ى ٜ تًا عًلًَا ٍػمسل منطلقًا للمشلل :اًٞه

سنخ النبس إىل البدٍع بٌص ى  اٍْ حتطَنَْ تصٍَنَْ هالَْ  :ا٠خس

 .خالصْ

قابل عن تأخر   طةوا بالبشةح   ا ٌقةف اإلظتةابُ      ما ٍنبغُ   ا 

ًٝ ًٝ   للبدٍع بٌص ى عام ًإن  ةان ثةغ    ،  حتقَةق  اٍةْ الةتممسني    لغٌٍةًا  ةاع

 بس إىل الُبعد التشطَين  َنبغُ عن ٍقتصس هرا النبس علٓ  ةٌن التشطةني   

ًمةةن ثةةغ ٍمسةةٌن البشةةح   سادةةْ ا عنةةٓ      ، تَذةةْ ًلَطةةة  اٍةةْ عً منطلقةةاً  

 .ادْ الا تتطلبى تطلبًاتلل اذت ،للبدٍع

لَظ القٌه بسًاٍْ اذتةدٍح النبةٌِ الػةسٍف بةا عنٓ     

مةةةن الػةةةبوات الةةةا قةةةد صتةةةدها   المستةةةخ ًالدزاضةةةات    

البٝ َةةةةْ الةةةةا قامةةةةة سةةةةٌه  صةةةةٌص اذتةةةةدٍح النبةةةةٌِ   
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زمبةا انةع اذتطاضةَْ     ،ًلمسنوا غبوْ  امنْ   ا طةمسٌت عنةى   ،الػسٍف

خطةةٌزّ هةةري الػةةبوْ   عثسهةةا   ًتتمجةةل ،الدٍنَةةْ مةةن ذٌٍعوةةا ًالتصةةسٍ  بوةةا 

البةةاليف   د ةةع بعةةض ا ػةةتغلني بالةةدزع البٝ ةةُ إىل اإلسذةةان عةةن دزاضةةْ       

 طةمسٌ وا   ا طةمسٌت عنةى ٜ ٍعةين  ةاه مةن        ،اذتدٍح النبٌِ الػةسٍف 

ًٍمس ةةُ عن عغةةال ة علةةٓ ضةةبَل ا جةةاه ة إىل عن              ،اٞسةةٌاه خ ةةٌت تأثالهةةا  

بمسلَةةات ا٠داب مبصةةس غةةاهد الدزاضةةات البٝ َةةْ   عقطةةان اللغةةْ العسبَةةْ  

 ،1علةٓ  َةةاب اذتةةدٍح النبةٌِ الػةةسٍف عةةن مػةود الةةدزع البٝ ةةُ اامةةًا    

 .ًمن هنا  سٔ عثس هري الػبوْ القٌِ   الٌاقع ال علُ للدزع البٝ ُ

ًلعل ا قٌلْ الا ذاعة   العلٌن العسبَْ ًاإلضٝمَْ ًما شالة تػغل 

  ُ بةأن اذتةدٍح النبةٌِ الػةسٍف      تتمجةل   القةٌه   ،الت مسال العسبةُ اإلضةٝم

ْ  ،مةةسًِ بةةا عنٓ هلةةا مٍٛةةدًها ًمنمسسًهةةا مةةن   ،ًهةةري ا قٌلةةْ قددةةْ سدٍجةة

ًمومةةةا اختل ةةةة دًا ةةةع ا نمسةةةسٍن ًتباٍنةةةة  ةةةإن    ،القةةةدمإ ًمةةةن احملةةةدثني 

لةَظ بٌصة وا    ،اذتقَقْ الا ٜ دداه  َوا عن هري القطَْ  ادْ إىل دٕٝ

بأضةةاع دةةٌهسِ مةةن عضةةظ     غةةبوْ دٍنَةةْ  قةة  ًلمسةةن عٍطةةًا ٞ وةةا تتعلةةق      

بةل تتعلةق بالبشةح البٝ ةُ   اذتةدٍح       ،النبسٍْ الةا ضتةن بصةدد طسسوةا    

إذ من غةأ وا عن تةدسض   ارتطةاب مٌضةٌب      ،النبٌِ الػسٍف بػمسل عان

 ُ  ةا دمسةن عن ٍ تةخ علةٓ تصةدٍق القةاٖلني بوةا ًزًاز         ;هرا البشح البٝ ة

ٞ وةغ   ;ٌِ الػةسٍف شعموغ من القعةٌد عةن البشةح البٝ ةُ   اذتةدٍح النبة      

غتلصٌن من هرا الصعغ إىل الصهةد ًالتصهَةد   الدزاضةْ البٝ َةْ للشةدٍح      

  ذْ عن البٝ ْ هنا إمنا هُ بٝ ْ الساًِ مادامة  ;النبٌِ الػسٍف

                                           
ٜ عضةةتجين مةةن هةةرا اذتمسةةغ ضةةٌٔ قطةةغ اللغةةْ العسبَةةْ بمسلَةةْ ا٠داب دامعةةْ ا نٌ َةةْ، إذ   إصتةةاش عزبةةع              -1

   الطنٌات القٖٝل اٞخالّ بإغسا   اتخ هري الدزاضْ. عطسًسات للمادطتال ًالد تٌزاي
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ة ـروايدددددددددددددددــال
ي ـالمعن  فددددـبدددد

 النحددددو وال غددددة
 

 

 ٞن تغةةال اٞل ةةاد ٜ ٍعةةين  ;ًاذتقَقةةْ خةةٝ  ذلةةل  ،اٞل ةةاد للةةساًِ

  ْ ًهةري اٞضةالَخ ًتلةل     ، اه من اٞسٌاه تغال اٞضالَخ ًالبةٌاهس البٝ َة

 .البٌاهس هُ مٌضٌب التشلَل البٝ ُ اٞضلٌبُ

ًاذتةةق عن هةةري القطةةَْ تتػةةعخ بةةني عةةدّ زٚٔ لعةةل  خسهةةا السٍٚةةْ       

ًتتةةٌشب بةةني عةةدّ علةةٌن ًمعةةاز  إضةةٝمَْ ًعسبَةةْ ٍتصةةدزها علةةغ    ،البٝ َةةْ

ثغ ٍأتُ النشةٌ ًاللغةْ مةن     ،اذتدٍح ًال قى ًعصٌه ال قى من العلٌن الػسعَْ

ًلعةةل إسذةةان بعةةض علمةةإ العسبَةةْ عةةن اٜضتػةةواد باذتةةدٍح  ،العسبَةةْعلةةٌن 

ًٜٛالنبٌِ الػسٍف عً إقٝهلغ منةى  ةان مطة    عةن مٌقةف الصهةد   معادتةْ      ً

 .ًلرلل  بدع بعسه مٌدص  ٌقف النشاّ ،اذتدٍح النبٌِ الػسٍف بٝ ًَا

 

لقةةةةد ازتبطةةةةة قطةةةةَْ السًاٍةةةةْ بةةةةا عنٓ بقطةةةةَْ  

ػةةةةسٍف عنةةةةد النشةةةةاّ  اٜضتػةةةةواد باذتةةةةدٍح النبةةةةٌِ ال 

ًإن  ا ةةةةة قطةةةةَْ اٜضتػةةةةواد باذتةةةةدٍح   ،ًاللغةةةةٌٍني

النبٌِ    تخ النشٌ ًاللغْ تعد قطةَْ  سعَةْ إذ تنبجةق    

    ٓ ًلمسةةن  ،عةةن القطةةَْ اٞن ًهةةُ زًاٍةةْ اذتةةدٍح النبةةٌِ بةةني الل ةة  ًا عنةة

بل زمبا دإ تسدد قطَْ السًاٍْ بةا عنٓ   ،القطَتني قد ازتبطتا ازتباطًا ًثَقًا

ذتقٌه ا عس َْ مةن تةأثال مةا عثةال سةٌه اضتػةواد النشةاّ ًاللغةٌٍني           بعض ا

ًإن اختل ةة   ،ا تقدمني ًا تأخسٍن علٓ سد ضٌإ باذتدٍح النبٌِ الػةسٍف 

ًزمبا  ،اٞضباب الداعَْ إىل هرا ا طلل بني ا تقدمني ًا تأخسٍن من النشاّ

 ض اٞل اد  ان لٌدٌد ع جس من زًاٍْ للشدٍح الٌاسد مع اٜختٝ    بع

ٞن  ;ًال ا َخ عثسي   ال ًٍر هلري ا قٌلةْ عنةد بعةض القةدمإ ًاحملةَدثني     
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 .ذلل ٍعطد القٌه بالسًاٍْ با عنٓ

ًبقةةدز مةةا تةةستب  قطةةَْ اٜضتػةةواد باذتةةدٍح النبةةٌِ الػةةسٍف       

 ،النشةةةٌ ًاللغةةةْ بالةةةدزع البٝ ةةةُ تةةةستب  قطةةةَْ السًاٍةةةْ بةةةا عنٓ بةةةى عٍطةةةاً 

عن الل ةةة   ةةةال الةةةنبغ  :  ةةةٌد التأ َةةةد علَوةةةا هنةةةاًاذتقَقةةةْ ا عس َةةةْ الةةةا

 الل بْ ا  سدّ قد تعين اللغٌِ ًلمسةن الةرِ    ،ًاٞضلٌب ًالبٌاهس البٝ َْ

ًلمسةن مناقػةْ هةري     ،ٍعين احمللل البٝ ُ هٌ اٞضالَخ ًالبٌاهس البٝ َْ

ًلةرلل زعٍنةا مةن     ;القطَْ   الدزع النشٌِ ًاللغٌِ قد تجسٔ زتاه البشح

قةدن مناقػةْ هةاتني القطةَتني   الةت مسال اللغةٌِ قبةل عن  تطةسق         ا وغ عن  

 .إىل تصٌز السٍْٚ البٝ َْ للقطَْ

 :ًقةةد  ةةاقؼ هةةري القطةةَْ  ةةال ًاسةةد مةةن احملةةَدثني ستةةاًلني عمةةسٍن  

 ،إثبةةةات اضتػةةةواد النشةةةاّ ًاللغةةةٌٍني ا تقةةةدمني باذتةةةدٍح النبةةةٌِ الػةةةسٍف 

قػةةٌا إىل دا ةةخ هةةرٍن ًقةةد  ا ،ًتعلَةةل دةةاهسّ اإلقةةٝه مةةن هةةرا اٜضتػةةواد

   ٓ ن   2001 قةد عةسه د. الطةَد الػةسقاًِ      ،اٞمسٍن قطةَْ السًاٍةْ بةا عن

 تابى " معادغ  سٍخ اٞثس ًاٜضتػواد باذتةدٍح   اللغةْ ًالنشةٌ " لةبعض     

ً ل ةة بداٍةْ إىل مةا قامةة      ،1الدزاضات الا اهتمة مبناقػْ هةري القطةاٍا   

مٌقةةف النشةةاّ مةةن اٜستذةةاز    " :ن    تابوةةا1981بةةى د. خدظتةةْ اذتةةدٍجُ  

باذتدٍح الػسٍف " الرِ عسصة  َةى اضتػةواد النشةاّ ا تقةدمني باذتةدٍح      

ًهغ عبٌ عمسً بةن العةٕٝ ًارتلَةل بةن عمحةد       ،النبٌِ الػسٍف ًاضتدٜهلغ بى

ثةةغ تتبعةةة غةةٌاهد اذتةةدٍح عنةةد  ةةل مةةن ا ةةربد ًالصدةةاز ًابةةن      ،ًضةةَبٌٍى

ابن النشةاع ًابةن دزضةتٌٍى ًابةن     الطساز ًعبُ بمسس بن اٞ بازِ ًالصدادُ ً

                                           
ارتةةاصتُ القةةاهسّ   1  د. الطةةَد الػةةسقاًِ: معةةادغ  سٍةةخ اٞثةةس ًاٜضتػةةواد باذتةةدٍح   اللغةةْ ًالنشةةٌ،      -1

 .189، 188ص  ن2001
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إىل عصةةس ابةةن مالةةل ًعبةةُ سَةةان ًقةةد بلغةةة هةةري اٞسادٍةةح ضةةبعْ    ،خالٌٍةةى

 .1ًرا ني سدٍجًا  بًٌٍا غسٍ ًا

" بنةإ ادتملةْ      :ن1990ثغ  ا ةة دزاضةْ د. عةٌدّ خلَةل عبةٌ عةٌدّ       

ًقد عغاز د.عٌدّ إىل إسصةاَٖات   ،اذتدٍح النبٌِ الػسٍف   الصشَشني "

ٌ       اٜضتػواد  ،باذتدٍح النبٌِ الػةسٍف   عػةسٍن  تابةًا مةن  تةخ النشة

 .2 سدٍجًا642هة  بلغة  1029هة ستٓ اٞمشٌ ُ  180من ضَبٌٍى 

ًاذتق عن هري الدزاضات اذتدٍجْ قد ً َّة القطَْ سقوا من البشةح  

ًا ناقػْ  َما ٍتعلق بالسٍْٚ النشٌٍْ ًاللغٌٍْ  َح ٜ عتتاز هةرا اٞمةس منةا    

 ما دإت دزاضْ د. الطَد الػسقاًِ ًا َْ ثسٍْ    ،ا ناقػْإىل مصٍد من 

هرا الباب ًلعل من عهغ ما عتطخ هلا ع وا مل تقتصس علٓ تتبع عقٌاه النشةاّ  

   بةسّ تمساملَةْ    ،ًاللغٌٍني ً زاٖوغ بل اضتعا ة بآزإ ال قوإ ًاٞصٌلَني

لةةٌن ًاعَةةْ بالتمسامةةل الةةرِ  ةةان ًالةةرِ ٍنبغةةُ عن ٍمسةةٌن بةةني الع      ،ثاقبةةْ

 ْ ًلةةرلل ضةةنس ص القةةٌه هنةةا    تةةاٖر دزاضةةا د. عةةٌدّ     ;العسبَةةْ ًالػةةسعَ

 لةةن طتةةٌه   ا قةةدمات الةةا ٍطةةَق عنوةةا   ،ن2001ن ًد. الػةةسقاًِ 1990

 .زتاه هري الدزاضْ ًطبَعتوا ًعهدا وا

الت ةةةة د. عةةةٌدّ عبةةةٌ عةةةٌدّ   مناقػةةةْ عضةةةباب إقةةةٝه النشةةةاّ مةةةن     

" ُتةسٔ متةٓ    :هرٍن التطةاٚلني ا بةدَٖني  اٜضتػواد إىل الُبعد التازغتُ بطسح 

 ةةان النةةاع ٍةةسًًن اذتةةدٍح الػةةسٍف بةةا عنٓ ؟ هةةل زًًي بةةا عنٓ بعةةد هةةع 

                                           
ةةة  181ن ص 1981: مٌقةةف النشةةاّ مةةن اٜستذةةاز باذتةةدٍح الػةةسٍف، داز السغةةَد،بغداد ُ خدظتةْ اذتةةدٍج د. -1

189. 

د. عٌدّ خلَل عبةٌ عةٌدّ: بنةإ ادتملةْ   اذتةدٍح النبةٌِ الػةسٍف   الصةشَشني، زضةالْ د تةٌزاي صةدزت             -2

ن عن داز البػال عمان اٞزدن، ًصدزت الطبعْ الجا َْ الا زدعنةا إلَوةا عةن الةداز   طةوا      1990طبعتوا اًٞىل 

 .691ن ص 1994
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ًعصةةةةشوا صةةةةشَشا مطةةةةلغ    ،اذتةةةةدٍح الػةةةةسٍف   ا طةةةةا َد الصةةةةشَشْ  

ًغتلةةةص مةةةن هةةةرٍن الطةةةٛالني إىل عن   ،1عن زًًي قبةةةل ذلةةةل ؟ "  ،ًالبدةةةازِ

  الٌقةةة  ،2لنبةةٌِ الػةةسٍف السًاٍةةْ بةةا عنٓ  ا ةةة قبةةل تةةدًٍن اذتةةدٍح ا  

 لةغ   ;الرِ  ةان مةاشاه س ة  اذتةدٍح النبةٌِ  َةى مقصةٌزًا علةٓ احملعةدِّثني         

ٍمسةةن قةةد زاز تدًٍنةةى ًا تػةةس   البَٗةةْ اإلضةةٝمَْ اٜ تػةةاز الةةرِ دمسةةن      

ًٜ علةٓ ذلةل بةأن      ،النشاّ ً الهغ من الٌقٌ  علَةى  ًضةع قٌاعةد علةغ    مطةتد

ارتلَةةل بةةن  ،هةةة69عبةةٌ اٞضةةٌد الةةدٚلُ  ،ذةةسِالنشةةٌ بةةدع   القةةسن اًٞه اهل

عِ قبةل تةدًٍن اذتةدٍح النبةٌِ      ،هةة 180ضَبٌٍى  ،هة 175عمحد ال ساهَدِ 

"  اذتةةدٍح  ،الػةةسٍف    تةةخ الصةةشاح الةةا ذاعةةة ًغةةاعة بعةةد ذلةةل      

 ،النبٌِ الػسٍف مل ٍمسن قد بدع تدًٍنى بعد تدًٍنًا ٍطم  بتداًلى ًا تػةازي 

ْ     اٜ تػاز الرِ ٍَُممسِّن النش ًلعةل هةرا    ،اّ مةن اٜضتػةواد بةى   قٌاعةد اللغة

 ;هٌ ت طال ًدٌد عسادٍح قلَلْ    تةاب ضةَبٌٍى ً تةخ النشةاّ ا تقةدمني     

إذ لةةٌ  ةةان هنةةاع ضةةبخ  ةةالي لمسةةان سمسةةغ ضةةَبٌٍى ًارتلَةةل علةةٓ قلَةةل        

 .3اذتدٍح مجل سمسموما علٓ  جالي ضٌإ بطٌإ" 

ًِ   الت اتةةى ًتتأ ةد هةري السٍٚةْ مبةا عغةةاز إلَةى د. الطةَد الػةسقا       

 ،إىل شاًٍْ عخسٔ للُبعد التةازغتُ  َمةا ٍتعلةق بتةدًٍن الطةنْ النبٌٍةْ الػةسٍ ْ       

 : قد مس تدًٍن اذتدٍح النبٌِ الػسٍف بجٝثْ عطٌاز

ًقةد   ،هٌ الرِ هع  َى السداه مةا عنةدهغ مةن العلةغ     ة الطٌز اًٞه

ص ًمةةن ا عةسً  عن عمةس بةن عبةد العصٍةة     ،هةة 100اضةتمس هةرا الطةٌز إىل ضةنْ     

                                           
 .88دٍح النبٌِ الػسٍف   الصشَشني ص د. عٌدّ خلَل عبٌ عٌدّ: بنإ ادتملْ   اذت-1

إذ اضتقصةٓ  معةادغ  سٍةخ اٞثةس ًاٜضتػةواد باذتةدٍح   اللغةْ ًالنشةٌ،        ٍسادع   ذلل د. الطَد الػةسقاًِ  -2

 ًما بعدها.   171البشح   تتبع  زإ النشاّ ًاللغٌٍني ًاُ َشدِّثني ًاٞصٌلَني   قطَْ السًاٍْ با عنٓ ص 

 .91ٌدّ: بنإ ادتملْ   اذتدٍح النبٌِ الػسٍف   الصشَشني ص د. عٌدّ خلَل عبٌ ع-3
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هة    تابى ٞبٓ 101ا  الرِ عمس جبمع اذتدٍح ًتدًٍنى تٌ  ضنْ  زمحى

 .ثغ  تخ لطاٖس اٞمصاز ،هة ًالُ ا دٍنْ ا نٌز120ّبمسس بن سصن تة 

 ُ هةةٌ الةةرِ قةةان  َةةى عهةةل  ةةل مصةةس مةةن اٞمصةةاز       ةةة الطةةٌز الجةةا 

اإلضٝمَْ بتدًٍن ما عند علمإ ذلل ا صس من العلغ    تةخ خاصةْ بأهةل    

ًهرا الطٌز إمنا  ان بعةد   ،هة150ًقد امتد هرا الطٌز إىل ضنْ  ،هغمصس

 .ًضع علغ النشٌ  ما تبني    ًا

هٌ الرِ ُدمعة  َى علٌن الدٍن اإلضٝمُ  لوا    ًالطٌز الجالحة 

   ْ ًهةُ الةا    ،هَع اٞمصاز ًدً ة   الدًاًٍن المسةربٔ ًا صةن ات ادتلَلة

هةة إىل مةا   150بدع هرا الطٌز من ضةنْ  ًقد  ،صازت إلَنا ًٜ تصاه بني عٍدٍنا

 .1بعد القسن الجالح اهلذسِ

بقٓ عن  ػال إىل سقَقْ مومْ  طتدلصوا من اضتقصةإات د. الطةَد   

ٓ    ،الػسقاًِ   تتبع القطَْ تتمجةل هةري    ،تتعلق باٜضتػةواد ًالسًاٍةْ بةا عن

اذتقَقةةةْ   عن قطةةةَْ السًاٍةةةْ بةةةا عنٓ إمنةةةا هةةةُ قطةةةَْ مٌقٌتةةةْ بػةةةسًطوا  

 مناقػةةْ قطةةَْ السًاٍةةْ بةةا عنٓ ة ع ا ةةة عن ٜ ؟ ً ا ةةة ممةةن     ،غتَةةْالتاز

ًمناقػْ غسعَْ السًاٍْ با عنٓ ة عهةُ    ،ًمل تمسن ممن ؟ ة قبل التدًٍن غُٕ

ًالةرِ ٍعنَنةا      ،صٌاب عن خطأ ؟ بعةد التةدًٍن ًإىل ٌٍمنةا هةرا غةُٕ  خةس      

 ا ةة ؟   هرا ا قان هٌ ع ا ة السًاٍْ بةا عنٓ قبةل التةدًٍن عن ٜ ؟ ً َةف    

 ًممن  ا ة ؟

 ةإذا علمنةةا ع وةا إمنةةا  ا ةةة قبةل ا تػةةاز التةدًٍن ً ا ةةة ممةةن مل     

 ٍدً ٌا ًمل ٍطلعٌا علٓ التدًٍن تبني لنا عن  مسسّ السًاٍْ با عنٓ قلَلْ  

 

                                           
 .262معادغ  سٍخ اٞثس ًاٜضتػواد باذتدٍح   اللغْ ًالنشٌ ص د. الطَد الػسقاًِ: -1
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 وُ مل تمسن زتةاشّ مةن علمةإ ا طةلمني هَعةًا ًلمسنوةا        ،اٞهمَْ

 مةةا  ، مةةا  ا ةةة    ةة ّ شمنَةةْ ستةةدًدّ    ، ا ةةة مةةن بعطةةوغ  قةة   

 ا ةةة لعةةدد ستةةدًد تتةةٌ س لةةى قةةدزات خاصةةْ تتعلةةق باٞما ةةْ ًالدقةةْ ًمةةا        

ا عض نا إىل هرا مقةداز  ًإذ ،ٍلصموما من موازات ًخربات بالعسبَْ ًعضسازها

عخر بى ا صةن ٌن ع  طةوغ بةى مةن التشةسِ علمنةا عن قطةَْ السًاٍةْ         الدقْ ًما

دزاضةْ اٞضةالَخ   ًهنا تأتٓ اذتادْ إىل  ،با عنٓ إمنا  ا ة   عضَق  طاق

  النصٌص ا دتل ةْ بةني زًاٍةات اذتةدٍح الٌاسةد ًاٞسادٍةح ا تػةابوْ          

ضٌٕ بعطوا البعض دزاضْ مقاز ْ عضلٌبَْ بٝ َْ  لعلةوا عن تمسةٌن ادتا ةخ    

 .الػا س بني زٚٔ العلٌن ًا عاز  هلري القطَْ

ًقد خلص د. الطَد الػسقاًِ بعةد مناقػةْ  زإ العلمةإ   اذتقةٌه     

س َةةْ ا دتل ةةْ قةةددوا ًسةةدٍجوا إىل عةةسه زعِ الػةةَذ ستمةةد ارتطةةس        ا ع

 ،سطني الةرِ مل ختةسز عنةى قةسازات زتمةع اللغةْ العسبَةْ ا صةسِ بالقةاهسّ         

ًقد سدد غسً  اٜضتػواد   عن ٍمسةٌن اذتةدٍح ًازدًا   المستةخ الطةتْ     

 ،ا دً ةةْ   الصةةدز اًٞه علةةٓ عن تمسةةٌن اٞسادٍةةح مةةن ا تةةٌاتسّ ا ػةةوٌزّ   

ًاٞسادٍةةح الةةا تعةةد مةةن   ،سادٍةةح الةةا تطةةتعمل عل ادوةةا   العبةةادات  ًاٞ

علَةى الصةّٝ   ًاٞسادٍح ا سًٍْ لبَان ع ةى   ،ً تخ الني  ،دٌامع المسلغ

ًاٞسادٍح الا دً وا من  ػأ بني العسب  ،غتاطخ  ل قٌن بلغتوغ ًالطٝن

ً     ،ال صةةشإ اٍةةْ ًاٞسادٍةةح الةةا عةةس  مةةن سةةاه زًاتوةةا ع وةةغ ٜ ٍُذَةةصًن ز

ًاٞسادٍةةح  ،اذتةةدٍح بةةا عنٓ مجةةل القاضةةغ بةةن ستمةةد ًاذتطةةن بةةن ضةةالٍن    

 .1ا سًٍْ من طسق متعددّ ًعل ادوا ًاسدّ 

                                           
ًٍُسدةةع إىل  ةةٝن الػةةَذ ستمةةد ارتطةةس سطةةني   دزاضةةتى:        277، 276، 275ا سدةةع الطةةابق   طةةى ص    -1

هةة، ًقةسازات زتمةع    1355زتلْ زتمع اللغْ العسبَْ بالقاهسّ، العدد الجالةح   "اٜضتػواد باذتدٍح   اللغْ "،

 .5( ص 1984ة  1934اللغْ العسبَْ بالقاهسّ   زتمٌعْ القسازات العلمَْ   مخطني عامًا )
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الرؤيدددة البالغيدددة 
لشدددددبهة الروايدددددة 

  ـنددددددددددددـعــالمـــب
 

ًاذتقَقةةْ الةةا ٜ دةةداه  َوةةا عن هةةري الدزاضةةات النشٌٍةةْ ًاللغٌٍةةْ     

ًع وةا اضتصةست عً  ةادت     ،هَعوا مل ُتعس الباهسّ اٞضلٌبَْ اهتمامًا ٍُةر س 

ًعن ا ة    ، الطةند الةا ُعس ةة   تةساخ علةغ اذتةدٍح        عبعاد اذتمسغ مبعاٍال

 لةغ   ،الرِ دجل الباهسّ اللغٌٍْ ًالنشٌٍْ دل خا تةًا  ةال  اعةل   هةرا ادتةده     

منتبسًا معاٍال الطند لتشمسغ لةى   ،ٍمسن لى سطٌز بازش عند علمإ النشٌ ًاللغْ

ًالنشةٌ  ستٓ تلةل اإلغةازات الةا دةإت   اٞ ةاخ اذتدٍجْة   اللغْة         ،عً علَى

ْ     ،ا صس ة لٟسمسان العامْ ًاهتمة بوا  ،ًمل تتعةسه لتشلَةل البةٌاهس اللغٌٍة

عهةةغ دٌا بةةى بإظتةةاش سَةةح ٜ ٍتطةةع عسضةةنا  ،هةةرا هةةٌ ا ٌقةةف النشةةٌِ اللغةةٌِ

 .ا قان لٝضتطساد   اضتقصإ هلْ ا٠زإ ًت صَلوا

 

علَةةةى البةةةاسجٌن مةةةٌق وغ احملذةةةغ    ٓإن مةةةا بنةةة

لنبةةٌِ الػةةسٍف بٝ َةةًا هةةٌ ا صهِّةةد   تنةةاًه اذتةةدٍح ا

 نٛ ةةد بداٍةةْ علةةٓ عن   ،عَنةةى ستةةسع البشةةح عنةةد ا  

 :اضةةطٝب البشةةح البٝ ةةُ بوةةري ا ومةةْ دلَةةى عمةةسان    

 .غبوْ ًضسًزّ

 إن الرِ ٍجالها   الدزع البٝ ُ هةٌ مةا عضةل نا اإلغةازّ      عما الػبوْ

ِ    إلَى من عن السًاٍْ با عنٓ تعين   هةرا  ًلةٌ صة   ،عن الصَا ْ إمنةا تمسةٌن للةساً

مةن   باطةل  لمسان البشح البٝ ُ   اذتدٍح النبٌِ علٓ ع ى بٝ ْ السضةٌه  

 إمةةا عن تمسةةٌن هنةةاع مةةربزات علمَةةْ مٌضةةٌعَْ سلَوةةا ضةةسًزّ      ،عضاضةةى

ًلَظ ثغ  ، جَْ منوذَْ عً ٜ ٍمسٌن ثغ مربز للبشح   هري القطَْ بسمتوا

  دزاضةْ   غل   عن ًدةٌد هةري الػةبوْ دجةل مةربزًا  جَةًا  ا َةًا للدةٌه        

 .منوذَْ تنبين علٓ عصٌه  بسٍْ علمَْ تأخر   طوا با ٌضٌعَْ العلمَْ
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 َملَوا عن اٞمس ٜ ٍقف عند سد الػةبوْ الةا عغةس ا     ًعما الطسًزّ

ًلمسن عمس هةري الػةبوْ  َمةا ٍتعلةق بالبشةح البٝ ةُ ٍتذةاًش قطةَْ          ،إلَوا

 ،ال من السًاٍاتالسًاٍْ با عنٓ لَجال اٜختٝ  الل بُ بني النصٌص    ج

ع ةةى بالتشلَةةل اٞضةةلٌبُ الةةرِ  :ًمةةن ثةةغ تتمجةةل الطةةسًزّ    تَذةةْ خٝصةةتوا 

ٍقٌن علٓ مبدع ا قاز ْ اٞضلٌبَْ بني البٌاهس البٝ َْ اٞضلٌبَْ    صٌص 

ًهةةرا ا ةةنور  ،السًاٍةةات ا دتل ةْة  تةةبني عن هةةري البةةٌاهس ثابتةْة   الغالةةخ اٞعةةغ 

لةةةوا ٍتذةةةاًش السٍٚةةْة الطةةةَقْ لل ةةة  ًا عنةةةٓ  القةةةاٖغ علةةةٓ زصةةةد البةةةٌاهس ًحتلَ

ًً ةةق هةةرا ا ةةنور ادتةةاد ٍمسةةٌن البشةةح البٝ ةُة إضةةا ْ إىل العلةةٌن  ،من صةةلني

 ةةالد زدًا  ،ًا عةةاز  الةةا عخةةرت   طةةوا بالبشةةح   اذتةةدٍح النبةةٌِ الػةةسٍف  

بأ ةى   ،صازمًا علٓ القاٖلني بالسًاٍْ با عنٓ مطتندٍن إىل اختٝ  بعةض اٞل ةاد  

 ةاه مةن   ل اد ة   اختٝ وا بني السًاٍات ة للساًِ  إ ى ٜ دمسةن    لٌ  ا ة اٞ

 .اٞسٌاه عن تمسٌن البٌاهس البٝ َْ ة   ات اقوا بني السًاٍات ة للساًِ

ًلمسن هةري السٍٚةْ تنطلةق مةن اإلدةان بأصةل معةس  زاضةذ   زٍٚةْ          

ٍتمجةل   ،ًالبٝ َةْ ًاٞضةلٌبَْ بػةمسل خةاص     ،البٌاهس اللغٌٍْ بػمسل عةان 

اٞصةل   اإلدةان مبةدٔ إضةوان البةاهسّ البٝ َةْ ًاٞضةلٌبَْ   إ تةاز         هرا 

 ٓ  ،عن  س ةص علةٓ عن هةرا ادتوةد لةَظ مةن قبَةل الة   ا عةس           ُبقة  ،ا عنة

ًلمسنةى ضةةسًزّ معس َةةْ ت سضةةوا ا ٝبطةات الةةا عساطةةة باذتةةدٍح النبةةٌِ   

ل تنطةةا  إىل دوةةٌد العلمةةإ   اذتقةةٌه ا عس َةةْ ا دتل ةةْ للتةةدلَ    ،الػةةسٍف

ًلعلوا سَةخ عةن بعةض     ،علٓ  طبْ اذتدٍح النبٌِ الػسٍف لسضٌه ا  

علةةٓ الةةس غ مةةن   ،التطةةاٜٚت سةةٌه اخةةتٝ  النصةةٌص بةةني بعةةض السًاٍةةات  

 لعل  ،إقساز علمإ اذتدٍح ًعصشاب الصشاح بصشْ هري السًاٍات هَعوا

ن ثةغ لعلةى عن ٍقةد    ،هرا ادتود البٝ ُ اٞضلٌبُ عن ٍصل بنا إىل ثلةر الةَقني  
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 .إضا ْ معس َْ بني ٍدِ علمإ اذتدٍح  َما ٍتعلق بنقد ا  

ًهةةري اذتقَقةةْ تػةةود عن الةةدزع البٝ ةةُ ٜ ٍقةةف عالةةْ علةةٓ العلةةٌن  

بل إ ةى دلةل شمةان ا بةادزّ متةٓ تةٌ س لةى بةاسجٌن ٍٛمنةٌن           ،ًا عاز  ا دتل ْ

بةاسجٌن ٍٛمنةٌن سقةًا بأ ةى لةن       ،ب اعلَتى لَظ   مقازبْ النصٌص ًالبٌاهس

مسةةٌن ذلةةل مممسنةةًا إٜ إذا تبةةده مةةنور البشةةح البٝ ةةُ  قةةان علةةٓ عصةةٌه  ٍ

ًسةةةاًش الةةةنور التقلَةةةدِ العقةةةَغ الةةةرِ ٍمست ةةةُ مبةةةا قالةةةى     ، بسٍةةةْ ًاثقةةةْ

الطابقٌن  َصس  ُدلَّ همى   التماع الػةاهد ًا جةاه مةن اذتةدٍح النبةٌِ      

 ،الػسٍف قا عًا بأن ما قةدن هةٌ البشةح البٝ ةُ ًلةَظ ًزإي شٍةادّ  طةتصٍد       

 .ا تقدمني ًٜ ا تأخسٍن ًُاذتق عن هرا ا طلل ٜ ٍُسض

ًمن هنا  ةان ًضةع اٞصةل النبةسِ  عادتةْ هةري القطةَْ مةن عهةغ          

   ْ  ،ًٜ عزٔ هةرا اٞمةس إٜ مطةتٌدبًا دةٕٝ منةا      ،دٌا خ  بسٍةْ البٝ ةْ النبٌٍة

ًِ ٜ ٍمسةٌن      ًإن  ، بى ٍمسٌن البشح البٝ ةُ   اذتةدٍح النبةٌِ الػةسٍف ع

ضتاًه دٕٝي هنا ة بٌص ى عسد عهغ مبادٙ النبسٍْ الا  ق سوا   ا بدع الرِ

دتةةٕٝ هةةري الػةةبوْ ًالٌ ةةإ بوةةري الطةةسًزّ ا عس َةةْ ة دلةةٓ علَنةةا ستمَةةْ            

اضتشطاز ة من التصٌزات ارتاصةْ بتشلَةل النصةٌص ة تلةل التصةٌزات الةا         

 :ًمن عهموا ،هلا عٝقْ ًثَقْ بوري القطَْ قددًا ًسدٍجًا

 .بغة الل   ًالن

 .ة ا قاز ْ اٞضلٌبَْ

    ُ بةةل  ،ًٜ ٍةةأتُ طةةسح هةةري التصةةٌزات مبنَةةًا علةةٓ ا تقةةإ عػةةٌاٖ

 مةةا هةةري الػةةبوْ ضةةٌٔ    ،ٍنطلةةق هةةرا الطةةسح مةةن الػةةبوْ ا جةةازّ   طةةوا    

 ْ التصةةٌزات النبسٍةةْ   ُإن البةةاهسّ تطةةتدع  ً قةةٌه داٖمةةاً  ،دةةاهسّ لغٌٍةة

ٝقةْ بةةني  الع ًِتطةس  ،ًتق سوةةا بةل ت سضةوا  سضةةاً   ،الصةاذتْ  عادتتوةا  
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 ُالنبسٍْ  ما ٍعطة  ُالباهسّ ًالتصٌزات النبسٍْ   ت اعل ددلُ ٍعط

 ًهرا ا طٝق من مبدع عضاضُ   زٍٚتنا  أخر ع  طنا بى داٖمًا ،الباهسّ

عن  ل معادتْ لباهسّ ما ً ةق مةنور معةني هةٌ إعةادّ  بةس          :خٝصتى

 ا ة غبوْ   إذا ،1ا نور   طى بقدز ما هٌ إعادّ زٍْٚ للباهسّ اٞدبَْ 

ٍتمجةل   اٜخةتٝ  بةني بعةض      ُالسًاٍْ با عنٓ ًما ٍغةرٍوا مةن ًاقةع  علة    

قطَْ الل   ًا عنٓ   الة اخ النقةدِ ًالبٝ ةُ  ةإن      ُالسًاٍات تطتدع

السب  ضسًزّ منوذَْ بني  مسةسّ الل ة  ًا عنةٓ الةا غةاعة ًذاعةة         

  ُ ًا عنةٓ    ًهةرا ال صةل بةني الل ة       ،الت مسال العسبُ النقةدِ ًالبٝ ة

 عةةغ  ةةسٔ   ضةةٌٖى هةةري  ،الةةرِ  ةةسٔ   ضةةٌٖى هةةري الجناَٖةةْ ٝمى ة ةة

ْ ةٌه  ةساي   ضةٌٕ هة   ةًٜ  قة  ،ْةةالجناَٖ ري الجناَٖةْ تأخةر   ةةة ٞن ه ;ري الجناَٖة

ٍُنبةةةس إىل الب ةةةةةهنةةةا ُبعةةةدًا  خ س   ةةةةةٌاهةةس ٜ اجةةةل معةةةى ثٌابةةةة تنبالٍةةةْ 

ٝ  ،ضٌٖوا  ةْ النبٌٍةْ إعةادّ  بةس     بل ٍأتُ النبس إلَوا   ضٌٕ دةاهسّ الب

ًمةةةن ثةةةغ  ػةةةال هنةةةا إىل اةةةاع   ،  الةةةت مسال النقةةةدِ ًالبٝ ةةةُ   طةةةى 

القطَتني ا طسًستني مع قطَْ الل   ًا عنةٓ الراٖعةْ   الة اخ العسبةُ     

ااضًا ٍصل إىل سةد التةداخل ًخباصةْ  َمةا غتةص ثناَٖةْ الل ة  ًالةنبغ         

ًٜ   .الا  عسه لى عً

 

عادتةةْ العسبَةةْ القددةةْ   لةةن عبةةدع مةةن سَةةح بةةدعت ا      

ًلمسةةن  بةةدع مةةن سَةةح ا توةةة قمةةْ معادتةةاتوغ علةةٓ ٍةةد عبةةد    

إن  :ًلعلنةةةا ٜ صتا ةةةخ الصةةةٌاب إذا قلنةةةا  ،القةةةاهس ادتسدةةةا ُ

ثناَْٖ الل   ًا عنٓ تغال ًدووا ًدٌهسها  اضتشالة علٓ ٍةد  

                                           
،  ةح منػةٌز   ُد. عَد بلبع: دده ا نور ًالباهسّ، الطسقات الػعسٍْ بني النقد اٞضلٌبُ ًالتشلَةل التناصة   -1

 .ن2003عبسٍل  53زتلْ  ٌخ  لَْ ا٠داب دامعْ ا نٌ َْ عدد   

أوالًه ال فددددظ  
 والـنـظددددددددـم
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ًاذتةةسِ بالتأمةةل هنةةا هةةٌ    ،عبةةد القةةاهس ة زمحةةى ا  ة إىل الل ةة  ًالةةنبغ          

ٖلةةى ا تعةةددّ علةةٓ التطةةاٚه عٍومةةا ٍُنةةتر ا عنةةٓ الل ةة  عن الةةنبغ ؟  إداباتةةى ًدٜ

ٞن قةةٌه عبةةد  ;ًهةةري اإلدابةةات هةةُ عهةةغ مةةا ضتتةةاز إلَةةى  َمةةا ضتةةن بصةةددي  

القةةاهس بةةالنبغ ٜ الل ةة  منتذةةًا للمعنةةٓ ٍُعةةد ا قدمةةْ اٞهةةغ   النبةةس إىل         

َنةا  ٞن الةرِ ٍعن  ;اختٝ  النصٌص بةني السًاٍةات ا دتل ةْ للشةدٍح الٌاسةد     

هةل   :  التشلَل البٝ ُ اٞضلٌبُ لٝختٝ  بني السًاٍات هٌ هرا التطةاٚه 

دةةإ اٜخةةتٝ    الل ةة  عن دةةإ   الةةنبغ ؟ ًٜ عزا ةةا  ادةةْ إىل التأ َةةد   

ة   مصةطلشات عبةد     ًعن اٞضةلٌب ٍعةين   ،اٞضةلٌب  علٓ عن النبغ هنا ٍعين

   ٓ ٌٍا بةةى  (اٞضةةلٌب)ًعن عِ تغةةَال   صةةٌزّ ا عنةةٓ  ،القةةاهس ة صةةٌزّ ا عنةة

       ٓ ٓ      ،تغةَال ة ًٜ بةةد ة   ا عنةة تلةةل  ،ًمةن ثةغ  ةةٝ معنةٓ للقةٌه بةةالل   ًا عنة

إذ لةةَظ  ،ا قٌلةْ الةا ضةادت   التعةسه لدزاضةةْ اذتةدٍح النبةٌِ الػةسٍف       

  ِ  ، ادْ إىل إقامْ سذْ عن ارتٝ  الرِ ضاد ضاسْ الدزع النشةٌِ اللغةٌ

    ٌ ً   هةل ا  : ما ضاد ضاسْ علةٌن اذتةدٍح الػةسٍف هة  ِذتةدٍح الػةسٍف مةس

ً  :بالل   عن با عنٓ ؟ ًمل ٍقل ًاسد ة  َما ععلغ ة     ِهل اذتدٍح الػسٍف مةس

؟ ًبعبازّ عخسٔ ٍمسةٌن التطةاٚه دةٌهس التغةَال      (اٞضلٌب)با عنٓ عن بالنبغ 

 ؟  (اٞضلٌب)هنا   تغال الل   عن   تغال النبغ 

مطسًقةْ   ًمن هنا دمسننا القٌه بأن هري النبسٍْ تعسه لسٍٚةْ  ةال  

مةةن قبةةل   دزاضةةْ اذتةةدٍح النبةةٌِ الػةةسٍف تتدطةةٓ الٌقةةٌ  عنةةد ثناَٖةةْ      

 ةةٝ  مسةةاد صتةةد   ،الل ةة  ًخصٌصةةَتوا   دزع اذتةةدٍح النبةةٌِ الػةةسٍف  

إغازّ إىل الُبعد اٞضلٌبُ إٜ   دزاضْ د. عٌدّ عبٌ عٌدّ الا عضل نا اإلغازّ 

علةةةٓ زًاٍةةةْ  ًذلةةةل   سدٍجةةةى عةةةن اٞدلةةةْ الداخلَةةةْ الةةةا اضةةةتنبطوا  ،إلَوةةةا

.. ًإن تغةَال مٌاقةع المسلمةات ة ًإن مل ٍغةال مةن        ." :اذتةدٍح بةالل   إذ ٍقةٌه   
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ثانيددداًه المقارندددة 
 ةـوبيددددددددددـ ــاألس

 

ا عنةٓ اٞضاضةُ للذملةةْ عسَا ةًا ة إٜ ع ةى عتةةدخ تةأثالًا معنٌٍةةًا عضةلٌبًَا ٍنقةةل          

  ٔ ضةمن عٌامةل ا ٌقةف اللغةٌِ      ،مٌاقع ال  َص ا عنٌِ من  لمةْ إىل عخةس

ُ   ًع ،المسٝن ًمػاعس ا تشدخ ًْاض اتَذَ مجةل   ،ٝقتةى بالطةامع عً ا تلقة

 ْ عً حتٌٍةةل المسلمةةْ مةةن بنةةإ ا علةةٌن إىل   ،التقةةدٍغ ًالتةةأخال ا بةةاح   ادتملةة

عِ  ،ًهةةري التةةأثالات اٞضةةلٌبَْ اجةةل دةةصًٕا مةةن ع ةةساه المسةةٝن  ،اجملوةةٌه

   ْ ًتمسػةةف دا بةةًا مومةةًا مةةن مٌقةةف      ،اٜضةةتددان اللغةةٌِ ًًداٖ ةةى الدٜلَةة

ٍصداد دٕٝ بةالتطبَق  ةإن التطبَةق هنةا ُتجسٍةى      ًإذا  ان اٞمس  ،1ا تشدخ " 

مبجابةةْ اإلدةةسإ هلةةرا  ُاإل ةةادّ مةةن إدةةسإ عملَةةْ ا قاز ةةْ اٞضةةلٌبَْ الةةا تةةأت  

ٍتطة  هةرا باختةاذ     ،ا بدع من مبادٙ  بسٍْ بٝ ْ اذتدٍح النبةٌِ الػةسٍف  

 . ما ضنبنيا قاز ْ اٞضلٌبَْ عضاضًا إدساًَٖا منوذًَا 

 

سّ ا قاز ةةةْ اٞضةةةلٌبَْ  علةةةٓ الةةةس غ مةةةن عن  مسةةة 

إدةةسإ مةةن إدةةسإات البشةةح اٞضةةلٌبُ اذتةةدٍح ًإسةةدٔ   

 ا ةةة عنةةد عبةةد القةةاهس  ُ لَاتةةى  إ وةةا   الٌاقةةع ال علةة

ادتسدةةا ُ ة زمحةةى ا  ة إدةةسإ تطبَقَةةًا عخةةر   طةةى بةةى   معادتةةْ دةةاهسّ        

ًمةةن ثةةغ  ةةإن  ،ًلعلةةى قةةد بةةات ًاضةةشًا عن اٞمةةس لةةَظ عمةةس عل ةةاد ،الطةةسقات

ال مسسّ الا تق سوا زٍٚتنا هري  َما ٍتعلق ببشح اٜختٝ  بني النصةٌص  

لَطة ثناَْٖ الل   ًا عنٓ الا ع سشها ادتده الرِ داز   الت مسال العسبةُ  

بةةل إ وةةا لَطةةة ثناَٖةةْ علةةٓ اإلطةةٝق ًإمنةةا   ،اإلضةةٝمُ سةةٌه زًاٍةةْ اذتةةدٍح

ً    اٞمس ٍنشصس ً ةق هةري السٍٚةْ   تطةاٚه ًاسةد        ٌٌِهةل اذتةدٍح النبةٌِ مةس

                                           
، ًٍسادةع عٍطةًا   116د. عةٌدّ خلَةل عبةٌ عةٌدّ: بنةإ ادتملةْ   اذتةدٍح النبةٌِ الػةسٍف   الصةشَشني، ص            -1

للمٛلةةف   طةةى: التطةةٌز الةةدٜلُ بةةني لغةةْ الػةةعس ادتةةاهلُ ًلغةةْ القةةس ن المسةةسٍغ،   ممستبةةْ ا نةةاز بالصزقةةإ،   

 .75ص ، ن1985اٞزدن 
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 بأضلٌبى عن ٜ ؟ 

إن البشح اٞضلٌبُ اذتدٍح ٍتدر مبدع ا قاز ْ بني اٞضالَخ إدسإ 

 ةةإذا  ا ةةة ا قاز ةةْ   ،منوذَةةًا عضاضةةًَا   دزاضةةْ اٞضةةالَخ ًالتمََةةص بَنوةةا  

 Explicitمتاسةةْ علةةٓ مطةةتٌٔ الٌاقةةع ًاذتقَقةةْ تطةةمٓ ا قاز ةةْ الصةةسعتْ      

comparison  ً ْسال   ْ ًإذا  ا ةة   ،دٌد  ص دجل الطس  الجا ُ للمقاز ة

ا قاز ةةْ تةةتغ   عةةدن ًدةةٌد  ةةص ُمنَذةةص دجةةل الطةةس  الجةةا ُ ُتطةةمٓ ا قاز ةةْ   

ٞن احمللل   ا قاز ةْ الطةمنَْ ٍقةٌن بعملَةْ      ;Implicit comparison الطمنَْ

  ْ " ًعداّ  ،مقاز ْ بني اٞضالَخ   النص المساٖن ًالبداٖل اٞضةلٌبَْ ا ممسنة

التشلَةةل اٞضةةلٌبُ عنةةد عصةةشاب هةةرا الةةسعِ هةةُ ا قاز ةةْ بةةني ارتصةةاٖص       

ًالطةةمات اللغٌٍةةْ   الةةنص الةةنم  مستبطةةْ بطةةَاقاتوا ًبةةني مةةا ٍقابلةةوا مةةن     

ًغبَى برلل ما ٍبوس بى الة اخ العسبةُ    ،خصاٖص ًدات   النص ا  ازق

 ،دهابالطسًزّ التمََص بةني اٞضةالَخ ً قة    ُمن ا ٌاش ات بني الػعسإ تقتط

ىل مقاز ةةْ صةةسعتْ سَةةح ٍمسةةٌن الةةنص    إرا اٜعتبةةاز ةةةةاز ْ بوةةةةًتنقطةةغ ا ق

ًعٍةةًا مةةا  ،ًمقاز ةةْ ضةةمنَْ عنةةد  َةةاب الةةنص الةةنم  ا ةةتعني  ،الةةنم  متعَنةةًا

 ان  ٌب ا قاز ةْ  إ وةا تػةمسل الٌضةَلْ ا نوذَةْ اٞضاضةَْ الةا هةُ قةٌان          

 .1التمَص بني اٞضالَخ" 

لدٍى من خربات ًمدٔ اسضى بأضالَخ ثغ إن إ ادّ احمللل ًما حتقق 

العسبَْ ًمناهر دزاضتوا دجل اٞضاع ادتٌهسِ   القَان بعملَةْ ا قاز ةْ إذ   

لَةى عبةازّ عةن    ع" لَظ من الطسًزِ عن ٍمسٌن النم  ا عَازِ الةرِ  قةَظ   

  ُ  جال من اٞسَان ة ًهٌ الغالخ علٓ النقةد القةدٍغ ة تعتمةد       ، ص متعني

ًاسضةةى بالنصةٌص ممةةا ٍػةةمسل لدٍةةى مٝمةة    ،لةةدازعا قاز ةْ علةةٓ قةةدزّ ا 

                                           
 .43ن ص 1992القاهسّ  3د. ضعد مصلٌح: اٞضلٌب دزاضْ لغٌٍْ إسصاَْٖ،   -1
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 .1النم  ا عَازِ ا قابل ًإن مل ٍتدر غمسل  ص متعني" 

ًإذا عخر ا   سطابنا عن اإلدسإات ا نوذَْ اتلل قدزًا مةن ا سً ةْ   

 إ ةةةى دمسةةةن   ،عً هةةةُ ٍنبغةةةُ عن تمسةةةٌن  ةةةرلل    ،ًا طاًعةةةْ ًالنطةةةبَْ 

ْ دةاهسّ اخةتٝ  النصةٌص بةني     اضتددان إدسإ ا قاز ةْ اٞضةلٌبَْ   دزاضة   

 قةةٌه هةةرا ٞن ا قاز ةةْ بةةني     ،السًاٍةةات ا دتل ةةْ للشةةدٍح النبةةٌِ الػةةسٍف    

البةةةٌاهس اٞضةةةلٌبَْ بةةةني السًاٍةةةات ختتلةةةف عنوةةةا   البةةةٌاهس اٞضةةةلٌبَْ        

 لطنا   ا قاز ْ بني اٞضالَخ   النصٌص ا دتل ْ بةني السًاٍةات    ،اٞخسٔ

ِ   اذتةةدٍح النبةةٌِ الػةةسٍف عمةةان ع  ًٜ  ،ضةةلٌب معَةةازِ ً خةةس  ةةال معَةةاز

ٞن ا قاز ْ هنا   الٌاقع إمنا هةُ   ;إ نا بني  صني متعَنني : طتطَع عن  قٌه

عً عضلٌبني    صني  ، وُ ٜ تتغ بني عضلٌبني شتتل ني ،مقاز ْ النص براتى

 مةةا ع وةةا لَطةةة  ، وةةُ بةةرلل لَطةةة مقاز ةةْ ضةةمنَْ ،شتةةتل ني عِ مقاز ةةْ

 .ْخالصْ    ٌ وا صسعت

ًمةن   ،إ وا مقاز ْ تود  إىل ثبةات البةاهسّ اٞضةلٌبَْ بةني السًاٍةات     

ثةةةغ  ةةةإن مػةةةسًعَْ اضةةةتعماه  لمةةةْ ا قاز ةةةْ ٜ تسدةةةع إىل اٜخةةةتٝ           

ً ٛ ةد هنةا علةٓ ع نةا      ،اٞضالَخ ًلمسنوا تسدع إىل اٜختٝ    السًاٍةات 

 ، ةةْٜ  طةةبق اإلدةةسإ  ةةنشمسغ بةةالتٌا ق التةةان بةةني عضةةالَخ السًاٍةةات ا دتل   

للباهسّ ة ع نا قةد صتةد بعةض اٜخةتٝ          ًُلمسننا  قس ة ً ق اضتقسإ  عل

بَةد عن البشةح ٜ ٍقةف عنةد سةدًد زصةد البةٌاهس         ،اٞضالَخ بني السًاٍةات 

عملَْ التعلَةل لٝختٝ ةات    ًُمن ثغ تأت ،ًحتلَلوا ًلمسنى ٍطعٓ إىل تعلَلوا

بةةادٙ النبسٍةةْ الةةا  اٞضةةلٌبَْ بةةني النصةةٌص دةةصًٕا متممةةًا هلةةرا ا بةةدع مةةن م  

 . طم  إىل إزضاٖوا

                                           
 ا سدع الطابق ًالصشَ ْ   طوا.-1
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ًٍةةأتُ هةةرا ا نشةةٓ التشلَلةةُ القةةاٖغ علةةٓ ا قاز ةةْ مٛ ةةدًا لطةةسًزّ   

اختةةاذ هةةرا اإلدةةسإ عضاضةةًا منوذَةةًا دجةةل عسةةد عهةةغ دعةةاٖغ  بسٍةةْ بٝ ةةْ         

اٞمس الرِ ظتعل ا عادتات البٝ َةْ الطةابقْ   زتملةوا ة      ،اذتدٍح النبٌِ

ًعهمَتوا ة تتطغ بالنبسّ ادتصَٖةْ الةا ت تقةس      علٓ الس غ من   عوا ًددًاها

 ْ ًٜ  قةةٌه بأ وةةا حتتةةاز إىل مصٍةةد مةةن ا سادعةةْ  ،إىل إطةاز النبسٍةةْ ا تمساملةة

ًلمسن  ،ٞ وا عدت دًزها الرِ ٜ ٍُنمسس   دسً وا التازغتَْ ;ًإعادّ النبس

ًمن ثةغ  قةسز عن هةرا اإلدةسإ مةن       ،العلغ تغال   السٚٔ ًاضتشداخ للمناهر

از ةةْ اٞضةةلٌبَْ مةةن عهةةغ الةةدعاٖغ ًاٞصةةٌه النبسٍةةْ للبشةةح   البٝ ةةْ      ا ق

ستةةٓ إن اتطةةمة  ، طمةة  عن ٍٛضةةظ للدزاضةةات البٝ َةةْ  َمةةا بعةةد ،النبٌٍةةْ

بتتبةةع دةةاهسّ معَنةةْ  إ وةةا    ةةل اٞسةةٌاه ُتجسٍوةةا هةةري ا قاز ةةْ بٌصةة وا         

 .ًد ع غبوْ من  اسَْ عخسٔ ،من  اسَْ ،ضسًزّ علمَْ منوذَْ

من دود علمُ سقَقُ إٜ محل   طَى دعٌّ إىل مٌاصلْ   ما ،ًبعد

ًسطي  تَذْ عخلص بوا من هرا البشح عن ٍتط  عن القطاٍا الا  ،ادتود

 ةةةإن هةةةري  ،عثازتوةةةا هةةةري الدزاضةةةْ  ادةةةْ إىل مصٍةةةد مةةةن البشةةةح ًالةةةدزع

الدزاضةةْ تطمةة  إىل عن تمسةةٌن  احتةةْ لةةسٚٔ   الةةدزع البٝ ةةُ للشةةدٍح        

 :من هري الدزاضْ إىل عدّ  تاٖرًطتلص  ،النبٌِ الػسٍف

ًٜ البٝ ةةْ النبٌٍةةةْ ًسةةُ ٍةةةٌسٓ ًلَطةةةة مةةن ممستطةةةبات العقةةةل     :عً

ًمن ثغ تأتُ الدزاضْ دعٌّ  ،البػسِ الرِ من ا ممسن عن تتَطس ِٞ إ طان

 .إىل مساعاّ هري ارتصٌصَْ   الدزع البٝ ُ للشدٍح النبٌِ الػسٍف

 ،َِقةْة ًارتطةةاب الػةةعسضةةسًزّ الت سٍةةق بةةني بٝ ةْة خطةةاب اذتق :ثا َةةًا

 اٞضظ ًاٞهدا  الا تمسٌن من ًزإ ارتطاب   ضَاق اذتقَقْة بنصًعةى ضتٌة    

ن     اإلقناب ًالتممسني للمقتطَات التعلَمَْ ختتلف عن اٞضظ ًاٞهةدا  الةا ٍقٌة
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 .بنصًعى ضتٌ الغاٍْ ادتمالَْ اإلمتاعَْ ارتالصْ ِعلَوا ارتطاب الػعس

 مةا مةن مةنور إٜ ُ طةذة      ،ظ العمسةظ ا نور ًلَةد البةاهسّ ًلةَ    :ثالجًا

ًإن ا نور ا طةتدلص مةن دةاهسّ عً زتمٌعْة مةن       ،خٌَطى علٓ منٌاه الباهسّ

ْ ةةةةة  ةإن دزاض  ،البٌاهس ٜ ٍصل  بالطسًزّ عن ٍُطبق علةٓ  الهةا تطبَقةًا سس َةاً    

ْ تةبني عن  ةةةةةةةة ًهةري الدزاض  ;ْ للمنورةادّ صَا ةةق منور معني هُ إعةسّ ً ةاهةةالب

ٌاهس البٝ َْ من الطسًزات الةا ٜ  ةةاز ْ بني البةةاٖغ علٓ ا قةةالتشلَل الق منور

   .ٍُتغاضٓ عنوا   الدزاضْ البٝ َْ للشدٍح النبٌِ الػسٍف

النتةةاٖر الةةا تٌصةةل إلَوةةا هةةرا البشةةح ات ةةاق ًٍبقةةٓ مةةن عهةةغ  :زابعةاً 

  ٜ لةةْ علةةٓ السًاٍةةات علةةٓ البةةٌاهس البٝ َةةْ ًاٞضةةلٌبَْ ال اعلةةْ   إ تةةاز الد

ًدٜلةةةْ هةةرا اٜت ةةاق ٍقطةةةع بةةأن البةةٌاهس البٝ َةةةْ      ،الةةس غ مةةن اختٝ وةةا   

ًعن هةةري البٝ ةةْ إمنةةا هةةُ     ،ا هةةُ مةةن عقةةٌاه السضةةٌه    ةْ إمنةةةلٌبَةةةًاٞض

ًعن القةٌه الةراٖع عةن عن اخةتٝ  زًاٍةات اذتةدٍح داه علةٓ عن         ،بٝ تى 

 .اٞسادٍح مسًٍْ با عنٓ ًلَطة بالل   قٌه ٜ مربز لى

ًعلَةةةل ًسةةةدع   ،ًمنةةةل ًسةةةدع العةةةٌن   ،وغ هةةةرا دوةةةد ا قةةةل  اللةةة

ًصةلٓ   ،ًٜ سةٌه ًٜ قةٌّ إٜ باللَّةى    ،ًع ة ا طةتعان ًعلَةل الةبٝ     ،التٌ ل

 ،ا  علٓ ضَدِ ًضَد اًٞلني ًا٠خسٍن ستمد ًعلٓ  لى ًعصشابى عهعني

 .ً خس دعٌا ا عن اذتمد   زب العا ني

دٍح  قةةف هنةةا عمةةان منةة  عضةةلٌبُ متمسةةسز   اذتةة  

وواَّ ما) :النبةةٌِ الػةةسٍف ًهةةٌ قٌلةةى   ْميفتفبوف وو فاامفقمعفوودف ُااإوف    (اظنَّوو َّ اام 

صَغْ اٞمس الا دةإت   ع جةس اٞسادٍةح دةٌاب غةس       

ستةةٓ  ةةدت دةةْ عضةةلٌبَْ مةةن خصٌصةةَات اذتةةدٍح   ،ٞ عةةاه غةةس  مةةتغالّ

ًهٌ منة  مةن عمنةا  صةَغْ اٞمةس ُتٌلعةُد البةاهسّ البٝ َةْ  َةى مبةا            ،النبٌِ

مددددد  نمدددددو   
 التح يدددددددددددددددددا
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ًذلل بأن ٍأتُ ا عنةٓ اذتةس  للمل ةٌد     ،ن ٍدخل   داهسّ العدًهدمسن ع

ًقةةد حتقةةق هةةرا بةةأن ٍمسةةٌن ا ةةأمٌز بةةى   ذاتةةى      ،مغةةاٍسًا للمعنةةٓ ا قصةةٌد 

ًٝ ُبعد التشرٍس اللصَق بدٜلْ النوُ ً ق تٌدَى الطَاق للدٜلْ ًمن ثغ  ،سام

  . أضلٌب اٞمس هنا دإ مطمنًا دٜلْ التشرٍس ًالتودٍد ًالٌعَد

ًإذا عخةةر ا   سطةةابنا تمسةةساز الةةنم  اٞضةةلٌبُ بةةني السًاٍةةات علةةٓ  

اختٝ  الةسًاّ  ةإن هةرا اٞضةلٌب ًزد دٌابةًا   عضةلٌب الػةس    مٌاضةع         

دةةةإ  عةةةل الػةةةس    ع جسهةةةا متطةةةمنًا اإلغةةةازّ الصةةةسعتْ إىل    ،متعةةةددّ

ً ان الغالخ  َوةا عن ٍُةر س عضةلٌب الػةس  علةٓ هةرا        ،المسرب علَى 

ااظنَّو َّ امفا) :النشٌ ُ ام و ف ْميفتفبوفواَّ مامفقمعفودف ااإوف ود  ٌِّ اُمتوفعف ْفو َّ ِف ا ا فوبف ف اٞمةس الةرِ ٍةده دٜلةْ      ،( م

 .ًاضشْ علٓ تٌاتس هرا النم  اٞضلٌبُ   ًزًدي بل بى عن زضٌه ا  

ة علٓ الةس غ مةن اخةتٝ  عناصةس ال  َةخ   هةرا اٞضةلٌب  إ ةى         

ال ا َةةخ   اذتةةدٍح النبةةٌِ ًا تتبةةع ٞمنةةا   ،ٍتشةةدد   عضةةلٌب الػةةس 

ًقةد  ةان    ،ظتد عضلٌب الػس  من اٞضالَخ ا تمسسزّ   اذتدٍح النبٌِ

إىل ملةل عً مةا    ِمن غأن تمسساز عضلٌب بعَنى   اٞسادٍح الػسٍ ْ عن ٍةٛد 

  ُ ًلمسةةن عمسةةظ ذلةةل اامةةًا هةةٌ مةةا صتةةدي       ،ٍةةد ع إىل ا لةةل عنةةد ا تلقةة

 لٌب الػس    عسادٍح  علٓ الس غ من تمسساز عض ،عسادٍح الني 

ْع   ةةةةةجالّ  إ نةةةةةا صتةةةةةد عن لمسةةةةةل عضةةةةةلٌب خصٌصةةةةةََتى ا طةةةةةمٌ َ

ْع الةةا سعةةل منةةى عضةةلٌبًا مغةةاٍساً   ٜ ٍنتةةة ُ عنةةى غةةس   ،ًخصٌصةةََتى البناَٖةة

 .ادتدّ   القٌه الا تد ع عنى الطآمْ عند ا تلقُ عً ا لل من التمسساز

ُ ا) :ة دجل عضلٌب اٞمس ْميفتفبوفاَّ مامفقمعفدف ااظنَّ َّ اإوف اٞضلٌب احملٌزِ الجابةة   (م  ف

بني السًاٍات هَعوا بةٝ اضةتجنإ علةٓ اخةتٝ  بةني السًاٍةات   هلةْ  عةل         

ْميفتفبوفاَّ ما)ًمن معا ُ ال عل  ،الػس  عً  ،عً  لَتدر منصلةى مةن النةاز    ، لَنصه :(إوف



 233 (6)وي الشريف  ـبـنظرية بالغة الحديث الن

عً هةةٌ خةةرب بل ةة   ،عً  لةةَلر النةةاز ،هةةٌ دعةةإ بل ةة  اٞمةةس عِ بةةٌعي ا  ذلةةل 

 .مس عِ معناي  قد اضتٌدخ ذلل  لٌَطن   طى علَىاٞ

ًلنا عن  تأمل دٌاب الػس  هنا   ذاتةى لنةسٔ ع ةى عتقةق العةدًه        

   ْ  ةإذا  وةغ علةٓ ع ةى دعةإ       ،عضلٌب اٞمس ًالعدًه هٌ قةٌان البةاهسّ البٝ َة

 ٕ ًإذا  وةغ علةٓ ع ةى خةرب      ، وٌ عدًه باٞمس عن دٜلْ الطلخ إىل دٜلْ الةدعا

  .وٌ عدًه عن دٜلْ الطلخ عٍطًا إىل دٜلْ ارترببل   اٞمس  

عتسٔ عن هرا عمس بأن ٍتوَأ هةرا اإل طةان إىل مقعةدي مةن النةاز عن ع ةى       

بةى إىل هةرا ا قعةد مةن      ِ وُ ضةمين عةن عن ٍ عةل اإل طةان ال عةل الةرِ ٍةٛد       

الناز ؟  إن داهس القةٌه ٍتطة   بةأن ال عةل ٍتبةٌع  قةد ُضةبق بةٝن اٞمةس ًهةرا           

ًبةرلل ٍمسةٌن ال عةل مةن قبَةل       ،لْ اٞمس هُ الدٜلْ ا وَمنْ هناعن دٜ ٍعين

دعةٌّ صةسعتْ     ًلمسن عمن ا عقٌه عن ٍدعٌ الةني   ،اإل ػإ الطلي اٞمس

ًعن تمسةةٌن هةةري الةةدعٌّ هةةُ  ،إىل عن ٍنتبةةس هةةرا اإل طةةان مقعةةدي مةةن النةةاز 

عن عن هةرا اٞضةلٌب الػةسطُ بأ ملةى عتمةل دٜلةْ عخةسٔ         ،الغاٍْ من القٌه

إن ا ٝبطةةةات الطةةةَاقَْ للةةةنص   ،هةةةُ دٜلةةةْ النوةةةُ ًلَطةةةة دٜلةةةْ اٞمةةةس ؟   

ًْ باحملددات الطَاقَْ سعل من دٜلْ النوُ هُ الدٜلْ ا طَطسّ    مطتطَٗ

 ًهُ ة   الٌقة   طى ة معنٓ ا عنٓ الرِ  ،ا قصٌد من القٌه   هرا النص

 

ْ قاه بى عبد القاهس ادتسدا ُ الرِ تنتر بى الباهسّ الب ًهةٌ   ،ٝ َة

ًمةن ثةغ  وةٌ عةدًه بةاٞمس       ،الدٜٜت ا طمنْ ً ق السٍْٚ اٞضلٌبَْ اذتدٍجْ

 .عن طلخ ال عل علٓ ضبَل اٜضتعٕٝ

 ةإن   ،ة إذا  ان دٌاب الػس  بصَغتى هري دإ منتذًا لدٜلْ النوُ

    ْ ٞ ةةى ٍةةأتُ داٖمةةًا   هلةةْ  عةةل     ;ا نوةةُ عنةةى دةةإ ضةةابقًا علةةٓ هةةري الدٜلةة
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 وةٌ عاٖةد علةٓ     ، عل   هلْ الػس  دإ مطندًا إىل مطلةق ًإن ال ،الػس 

ًهةةرا ٍطةةتٌدخ عن ٍنطبةةق ا طةةند   ،اضةةغ الػةةس  َمةةن   اٞسادٍةةح هَعوةةا 

علةةٓ خةةٝ  بةةني السًاٍةةات     ،ًمةةن ثةةغ ا طةةند إلَةةى عٍطةةاً     ،علةةٓ عِ إ طةةان 

 مةا   ، قد اختل ة اٞ ساه الا ٍتٌدةى النوةُ إلَوةا    ،ًمطامَنوا ا تباٍنْ

ًمةن ثةغ    ،هلْ  عل الػس  بةني السًاٍةات   الغةسه الٌاسةد    اختلف مل ٌد 

إذ دةإ  عةل الػةس  مغةاٍسًا   بعةض       ، أخر هنا   حتلَل هري اٜختٝ ةات 

الصةنف اًٞه دةإت    :ًدمسننةا تصةنَف هةري ا غةاٍسّ   صةن ني      ،السًاٍات

ًدةةإ الصةةنف الجةةا ُ  ، َةةى ا غةةاٍسّ   الل ةة  مةةع اٜست ةةاد بةةالغسه   طةةى 

ًٜ   ،ًدتةد هةرا الصةنف لَػةمل عةدّ ع ةساه       ، الغسهمغاٍسًا   ًضةنقف عً

لنطةةذل  ،عنةةد الصةةنف اًٞه بالتشلَةةل اٞضةةلٌبُ لٝخةةتٝ  بةةني السًاٍةةات     

 :علَوا هري ا ٝسبات

ًٜ لعل عًه ما  ٝسبى مةن اخةتٝ    هلةْ  عةل الػةس  هةٌ مةا         :عً

  الةا  ًقد دإت الصَا ْ الغالبْ دتملةْ  عةل الػةس    ،ٍتعلق بدٜلْ المسرب

    ٌ ُ ام و فا) :حترز من المسةرب علةٓ هةرا النشة ْميفتفبوفواَّ مامفقمعفودف ااإوف ود  ٌِّ اُمتوفعف ْفو َّ ِف ا ا فوبف ف مفو م
ٍطتجنٓ منوا ثٝثْ عػس مٌضعًا ت صَلوا  ًاًرا ني مٌضع ًْذلل   ضت (اظنَّو َّ ا

ُولما) :دإ ل   ضبع زًاٍات منوا :علٓ النشٌ التالُ ا َف امفو اظفو م ْفو َّ ِف ا َفو  ف ا مطةند  ) (مفو م

 :ًدةإ ل ة  ثةٝخ زًاٍةات     ،(239الدازمُ  ،21589 ،21499 ،18182 ،8421 ،6189 ،439عمحد 

ُولما) ا َف امفو اظفو م ْفوىَّ ِف ا اتوفقفواَّ ف ًا  ةسد صةشَ  البدةازِ     ،(7918عمحةد   ،35 ،34ابةن مادةى   ) (مف م

َُلما) :بسًاٍْ دإ ل بوا ا ف امف اظف م ْف َّ ِف اموفُقلما  مةا ا  ةسد    ،(106البدازِ  تاب العلةغ  ) (مف م

َُلما) :مطند عمحد بسًاٍْ ل بوا ا ف امف اظف م ْف َّ ِف اموفُقاُ ا بس ةع ال عةل    ،(10109عمحد ) (مف م

ًإن  ةةان اٜضةةغ ا ٌصةةٌه مػةةسبًا بدٜلةةْ  ،" مٌصةةٌلْمةةنٍقةةٌه ًبةةرلل تعةةد "

ِفنِّوو اا) :ً ةةرلل ا  ةةسد الةةدازمُ بسًاٍةةْ ًاسةةدّ دةةإ  َوةةا ،الػةةس  ا َف وودَّ احف مفوو م
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ووب     ًمةةن الٌاضةة  عن دٜلةةْ المسةةرب هةةُ الدٜلةةْ الطةةاٖدّ      ،(235الةةدازمُ ) ( ف

ًإن مل ٍصسح بل   المسةرب    ةال زًاٍةْ الةدازمُ      ،هري السًاٍات هَعوا

ًهري السًاٍات ختتلف مع ل   السًاٍْ الطاٖدّ ًإن ات قة معوةا     ،اٞخالّ

 ،ًمن ثغ دمسننا تسدَ  عن هري السًاٍات دةإت بةا عنٓ دًن الل ة     ،ا عنٓ

ًبةرلل ٍ دة  ًزًد السًاٍةْ الطةاٖدّ بل ة        ،لبْ السًاٍْ الطاٖدّ   التةٌاتس لغ

ٞن السًاٍات اٞخسٔ ا غاٍسّ ل بًا قد است بة  ;عن الني  (  ام ا ب اِْ)

 .ًبرلل تمسٌن قد صَغة علٓ  ور ا عنٓ اًٞه ،با عنٓ

ًإذا عض نا إىل هرا عن هري السًاٍات دإت عن عدّ زًاّ  قد امتنةع   

ًتأ د عن السًاٍْ بالل   ًا عنةٓ معةًا    ،تمسٌن السًاٍْ با عنٓ هُ الغالبْ عن

ًمةةةن ثةةةغ  البةةةاهسّ البٝ َةةةْ   ًعن الل ةةة  للنبةةةٓ  ،هةةةُ الغالبةةةْ الطةةةاٖدّ 

 قد ًزدت هري السًاٍات عن ابن  ،بػمسل مٛ د ًاٞضلٌبَْ إمنا هُ لى 

 ُعبة طالةخ ًعةن ثعلبةْ ًعةن ُعجمةان بةن ع ةان ًعةن          ُبةن عبة   ُعباع ًعن علة 

ضعَد ارتدزِ ًعن عبةد   ُقتادّ ًعن دابس ًعن عبد ا  بن مطعٌد ًعن عب

هسٍةسّ ًعةن ضةلمْ     ُا  بن عمسً بةن العةاص ًعةن ا غةالّ بةن غةعبْ ًعةن عبة        

 ًُعن ٍصٍد بن عبٓ عبَد ًعن ع ظ بن مالل ًعن عبد اللَّى بن الصبال ًعةن ععبة  

ًمةع هةرا    ،مٌضٓ الغةا قُ ًعةن ضةلمْ بةن اٞ ةٌب زضةُ ا  عةنوغ هَعةاً        

التعدد   السًاّ  إن البةاهسّ اٞضةلٌبَْ ال اعلةْ   اذتةدٍح ًاسةدّ ٍطةتٌِ       

علٓ الةس غ مةن اختٝ وةا       ،  ذلل تٌاتسها   ذ س  عل الػس  ًدٌابى

 .بعض الل   ًبعض ا ٝبطات الطَاقَْ بني السًاٍات

دةةةإت ع جةةةس هةةةل  عةةةل الػةةةس    سةةةدٍح التشةةةرٍس مةةةن    :ثا َةةةًا

ود ا) :متطمنْ اذتةاه  ٌه ا  المسرب علٓ زض ٌِّ ًقةد است بةة بعةض     ،(ُمتوفعف

السًاٍات بعبازّ اس اشٍْ دالْ علٓ الدقْ ًاٞما ْ اللتني تعدان هاب الػسً  
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ًمنوةا زًاٍةْ    ،ٍتعلق هرا اٜسة اش ببعةد التعمةد    ،الا ًضعوا علمإ اذتدٍح

َف  فا) :عبٓ ضعَد ارتدزِ الا دإ  َوا ا ْف َّ ِف ا ا فبف ف ٌِّد اااوفمف م اُمتوفعف َف  ف ُبُ ا س  ٌَّ  وا فحم هف
ااظنَّوو َّ ا وو ف ُ ام  وواَّ مامفقمعفوودف ْميفتفبوف عسطةةبى قةةاه  ) : قةةٌه الةةساًِ عةةن زاًٍةةى   ،(5326مطةةلغ ) (إوف

تده علٓ ال دد بني الطةماب ًعدمةى مةن الةساًِ الطةابق الةرِ عخةر         (متعمدًا

ْ    ،ًعن الػل هنا مةن الةساًِ السابةع    ،منى ن عةن  عةن همةا   : قةد دةإت السًاٍة

 ِ ًصتةد اٞمةس   طةى     ،شٍد بن عضلغ عن عطإ بن ٍطاز عن عبٓ ضعَد ارتةدز

ْفو َّا) :  زًاٍْ عخسٔ عن ع ظ بن مالل ِف ا ا فبف ف ْميفتفبوفواَّ ماامف م ااإوف ود  ٌِّ واحسوبت اَو  اواُمتوفعف
ااظنَّ َّ ا ُ ام  ف ً  زًاٍةْ ع ةظ الةٌازدّ   مطةند      (12853 ،11111عمحةد   ،32ابن مادةى  ) (مفقمعفدف

وودا ا) :" قالةةى مةةستني ًقةاه مةةسّ  :عقةةخ الةةساًِ بقٌلةى  عمحةد  ٌِّ اُمتوفعف ْفو َّ ِف ا ووبف ف ا ف  (مفو م
ًهةرا عتمةل إغةازّ     ،ً  ا ةستني اًٞلةَني مل ٍةسد ذ ةس التعمةد      ،(11711عمحد )

إىل استماه عن من زًٔ اذتدٍح بغال ذ س التعمد زمبا ٍمسٌن قد دعى عن 

اش   ذ ةةس التعمةةد   ًصتةةد منٌذدةةًا  خةةس لٝسةة  ،بوةةرا الل ةة  السضةةٌه 

" ًمل  :قطن الا ذ س  َوا التعمد ثغ قةاه معقبةاً   ُزًاٍْ عمحد عن ٍصٍد ًعب

 .(12627عمحد )"  ٍقل عبٌ قطن متعمدًا

ًدةةإت بعةةض السًاٍةةات بدٜلةةْ التعمةةد   تس َةةخ مغةةاٍس علةةٓ هةةرا  

ْفوو) :النشةةٌ ِف ا وودف ٌَّ اتوفعف ووب    اا َّامفوو م  ذةةإ  عةةل   ،(3دمةةْ مطةةلغ ا ق ،105البدةةازِ  تةةاب العلةةغ   ) ( ف

ًٜ بى ،التعمد هٌ  عل الػس  ًبةرلل ٍةأتُ    ،ًتأخس  عل المسرب لَأتُ م عٌ

ًٜ  إ ةى ٍةأتُ مطةمنًا          ،التعمد هٌ الصسٍ    النوُ عما زتةُٕ التعمةد سةا

ًالصَا تان سعٝن التعمد غسطًا لٌقٌب العقاب  ،سدخ المسرب ا نوُ عنى

ًٜ  ةن ٍقةع منةى     ة سطخ السٍْٚ البٝ َْ ة ٍطتٌِ   ذلل ع  ن ٍمسٌن التعمد سةا

ًٝ ًاقعةةةًا علةةةٓ سةةةدخ المسةةةرب ،سةةدخ المسةةةرب   التعمةةةد    ةةةل  ،عً  عةةة

 .اٞسٌاه سدخ داخلُ ٜ ٍُشمسغ علَى بالطلٌع ارتازدُ لإل طان
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ة دإت بعض السًاٍات متطةمنْ التشةٌه بةالقٌه إىل  عةل منذةص عنةد        

ِ ضأه عباي ،السًاّ إ ُ ٜ عدعل  :" قلة للصبال :منوا سدٍح عبد ا  بن الصبال الر

ن   حتدخ عن زضٌه ا   ن ً ٝة  َةأتُ زد الةصبال ًاضةشًا       ، ما عتدخ  ٝة

إذ  ،  اذتدٍحعن هرا اإلسذان عن التشدٍح إمنا هٌ بتأثال هرا التشرٍس الٌازد 

ْميفتفبوفاَّ مامفقمعفدف ُا) :" عما إ ُ مل ع ازقى ًلمسن دعتى ٍقٌه :قاه اإوف ْف َّ ِف ا ا فبف ف اامف م م  ف
ًبةرلل ٍةأتُ    ،(1353 ،1339عمحةد   ،36ابةن مادةى    ،3166عبةٌ داًد  ،104البدازِ  تاب العلغ ) (اظنَّو َّ ا

ًٜ بالقٌه إىل  عل منذص عً قل هٌ عثس من  ثاز القٌه علةٓ   ،هرا اإلسذان حتٌ

ًقد دإ هرا التشٌه مبا ٍػةبى الػةوادات مةن بعةض الصةشابْ       ،إصتاش ال عل

ًمةن صةٌز    ،بطْ ا تعلقْ باإلصتةاش علةٓ هةرا التشةٌه    الرٍن ٍقدمٌن بوري ا ٝ

" َمنعين عن عسدثمسغ سةداٍجًا  ةجالاً  "إ ى ل :هري الػوادات قٌه ع ظ بن مالل

ًٍصةسح ع ةظ بةن مالةل بقٌلةى         ،(237الدازمُ  ،3مطلغ ا قدمْ  ،105البدازِ  تاب العلغ )

ن بةن ع ةان   ًٍعلةن عجمةا   ،(12303عمحد  )" "لٌٜ عن عخػٓ عن عخط٘ :سدٍح  خس

 ٌه ا  ةةةةدٍح عةةن زضةةةةان عةةن التشةةةةةٌه إىل إسذةةةةرزي الةةرِ حتةةةةةةعةةن س

عن ٜ ع ةٌن عًعةٓ عصةشابى     دنعين عن ُعَسةدَِّخ عةن زضةٌه اللَّةى     "مةا  :بقٌلى

" إذا  :ًٍأخةةر اذتةةرز عنةةد ابةةن عبةةاع ُبعةةدًا  خةةس   قٌلةةى        ،(439عمحةةد )" عنةةى

دًي    تاب اللَّى عً سطنًا عنةد   لغ س دعتمٌ ُ ُعَسدُِّخ عن زضٌه اللَّى 

إذ ظتعةةل مةةن الطةةَاق   ،(592الةةدازمُ )النةةاع  ةةاعلمٌا ع ةةُ قةةد  ةةربة علَةةى "    

 .اٞ رب معَازًا لصدقى ً ربى

ًقةةد دةةإ هةةرا التشةةٌه بةةالقٌه إىل  عةةل منذةةص   صةةٌزّ حتةةرٍس مةةن   

ًمةن ذلةل عن عبةا     ،بعض السًاّ إىل من ٍقٌمٌن بالتشدٍح عةن زضةٌه ا    

 غةةا قُ دةةع عقبةةْ بةةن عةةامس عتةةدخ علةةٓ ا نةةرب عةةن زضةةٌه ا     مٌضةةٓ ال

 ،(18182عمحةد  )" إن صاسبمسغ هرا ذتا   عً هالةل " :عسادٍح  قاه عبٌ مٌضٓ
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ًقةةد دةةإت زًاٍتةةى علةةٓ  ،ثةةغ زًٔ التشةةرٍس مةةن المسةةرب علةةٓ زضةةٌه ا  

ا  ك تفو) : ان  خس ما عود إلَنةا عن قةاه   إن زضٌه اللَّى  :هرا النشٌ ْفويمُك م اِف    
ُعاافاإ ظفىا توفرمج  َّ  اوفسف ِفنِّ اظ ا بلاافااظحفد مثف ٍ اُمح  ُ ااَوفام ْميفتفبوفاَّ مامفقمعفودف َُلماإوف ا ف امف اظف م ْف َّ ِف ا َف  ف ا ٌف م إف

ِفنِّوو ا وو ف ِم اح  ااظنَّوو َّ اوفمفوو م هموو ُاا م و ف ْمُيحفدِّ وويما  اإوف مبَنةةًا عن هةةرا القةةٌه دةةإ هنةةا مبجابةةْ  ،(شف

 مةةا دةةإ متطةةمنًا  ،لةةَوغ زضةةٌه ا  إذ  ةةان  خةةس مةةا عوةةد إ  ،الٌصةةَْ

ًهةةةرا اذتةةةخ   ،  َةةةى اإلخبةةةاز عةةةن قةةةٌن عتبةةةٌن اذتةةةدٍح     ،دٜٜت عخةةةسٔ

سًا بالتشةةدٍح  ةةن س ةة  ةةةةةما عن  َةةى عمةةةةة  ،ضةةَد عوغ إىل  جةةسّ اذتةةدٍح

ًمةةن ثةةغ  وةةٌ ٍُلةةصن مةةن س ةة        ،ًاٞمةةس هنةةا دةةإ دٌابةةًا للػةةس       ،عنةةى 

 .ٔ ًزدت    ال هرا الطَاقًٍتأ د هرا اإللصان بأسادٍح عخس ،بالتشدٍح

ًمن صٌز التشٌه بالقٌه إىل  عل منذص ما ذ ةسي ابةن  عةخ بةن مالةل مةن       

 ةرا ًقةاه زضةٌه     قةاه زضةٌه ا     :عن عبا قتادّ خةسز إلةَوغ ًهةغ ٍقٌلةٌن    

ٌُُدٌُي ععَتِدُزًَن َمةا َتُقٌُلةٌَن ؟ "    : قاه ، را ا   ثةغ   ،(21589عمحةد  )" َغاَهةا اْل

َّ َما لعِغ ععُقِل " ذ س سدٍح التشرٍس  ." َمِن قعاَه َعلع

دةإ هةرا   معةسه     ،ًثغ من  مغاٍس للتشٌه بالقٌه إىل  عل منذةص  

 ،الطابق اٜضتػواد  دٍح النوُ ًالتشرٍس من المسرب علٓ زضٌه ا  

ً  هرا الةنم  ٍتشةٌه القةٌه إىل منة  مةن التأ َةد علةٓ صةدق قةٌه  خةس           

خ بتنبَةى متلقَةى إىل معس تةى خبطةٌزّ     ًٍطتعني احملةد  ،مسًٔ عن السضٌه 

َُةدلل بةرلل علةٓ ًعَةى التةان باذتةدٍح الةرِ         ،المسرب علةٓ زضةٌه ا     ل

 .عتدثى بى

غودت ا غالّ بن غعبْ خسز ٌٍمًا  سقةٓ علةٓ    :بن زبَعْ قاه ُعن عل

مةا بةاه هةرا النةٌح   اإلضةٝن ً ةان        :ا نرب  شمةد ا  ًعثنةٓ علَةى ثةغ قةاه     

إ اَّا فوب    ا) :ٍقةٌه    نَ  علَى قةاه دعةة زضةٌه اللَّةى     مات زدل من اٞ صاز 
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ااظنَّو َّ ا ُ ام  ف ْميفتفبوفاَّ مامفقمعفدف ااإوف ٌِّد  اُمتوفعف ْف َّ ِف ا ا فبف ف ٌف م ْفىا فحفٍداإف ِف ا فكفب ٍ ا اظفيمسف ْف َّ دعةة   (ِف

ْفيمو  ا) :ٍقٌه زضٌه اللَّى  ِف ا و ان وي ف ٌف ا   ْفيمو  امُوعفوبَّ م ِف ا ان وي ف  ،(17438 ،17492عمحةد  ) (إ نَُّ امفو م

هنةةا عن ا غةةالّ   ًٜٓ غت ةة ،علةةٓ اخةةتٝ    تستَةةخ اذتةةدٍجني   الةةسًاٍتني   

 وةةةٌ بةةةرلل   ،ذ ةةةس اذتةةةدٍح اًٞه لتٌثَةةةق اذتةةةدٍح ا٠خةةةس الةةةرِ ٍسًٍةةةى    

ًصتةةد هةةرا   ،ٍطتشطةةس التشةةرٍس ًالنوةةُ عةةن المسةةرب علةةٓ زضةةٌه ا      

ني بر س هرا ًٍطتع ،النم    طى   سدٍح  خس عن ا غالّ بن غعبْ عٍطًا

 ،  اذتدٍح ا٠خس الرِ ٍسًٍى اذتدٍح علٓ التأ َد علٓ داعى الني 

زقَةْ ع ةى دةع َمطةلمْ بةن َمدلعةد ًهةٌ قاعةد علةٓ           ًُزد هرا عن هػان بن عب

ٍا عٍوا الناع عما لمسةغ   العصةخ ًالمستةان     :ا نرب غتطخ الناع ًهٌ ٍقٌه

 ،زضةٌه ا   ما ٍمس َمسغ عن اذتسٍس ؟ ًهرا زدل  َمسغ غترب غ عةن  

 إ ةُ دعةة زضةٌه اللَّةى      :قغ ٍا عقبْ  قان عقبْ بن عامس ًع ةا عدةع  قةاه   

ا فب) :ٍقٌه ااظنَّو َّ امف م ُ ام  ف ْميفتفبوفاَّ مامفقمعفدف ااإوف ٌِّد  اُمتوفعف ْف َّ ِف ا  : ةُ دعتةى ٍقةٌه   عًعغةود   ( ف

ْمبفسفُ اإ  ااآلخ ا) اموف نوميف اُحر مفُ ا فام اإ  ااظدل ااظمحفر مرف اظفب سف  .(16790عمحد ) (رفة امف م

ًهةري التموَةدات تعةد مةن      ،ة ثةغ اوَةدات دةإت   بعةض السًاٍةات      

عً تٛ ةةد هةةري الدٜلةةْ    ،ا ٝبطةةات الطةةَاقَْ الةةا تٌدةةى دٜلةةْ النصةةٌص     

ًلعل عًه ما  ٝسبةى مةن هةري     ،بٌضاٖل عضلٌبَْ تدعغ هري الدٜلْ ا قصٌدّ

اذتةةدٍح مطةةبٌقًا خبةةرب  ا ٝبطةةات الطةةَاقَْ عن ٍةةأتُ اٞضةةلٌب ا تمسةةسز    

إ اَّا فوب    ا) :ًمجالى ما دإ   زًاٍْ ا غةالّ  ،ٍبني هٌه المسرب علٓ السضٌه 
ْفىا فحفدٍا ِف ا فكفب ٍ ا اظفيمسف ْفىَّ  وةرا التموَةد    ،(5مطلغ ا قدمْ  ،1209البدازِ  تاب ادتناٖص ) (ِف

مبةا عتمةل مةن دٜلةْ ارتصٌصةَْ       ٌٍض  خطٌزّ المسرب علٓ زضٌه ا  

 ةةٌن هةةرا المسةةرب مجةةل المسةةرب علةةٓ عِ إ طةةان  خةةس  اٖنةةًا مةةن       بن ةةُ

ًمن ثغ  ةإن ارتةرب هنةا لةَظ      ،ٍتعلق بوا التػسٍع ًذلل ٞن عقٌالى  ، ان
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ُ  ،خةةربًا ستاٍةةدًا م س ةةًا مةةن دٜلةةْ الطلةةخ   ،ًلمسنةةى خةةرب ُمَطةةمَّن دٜلةةْ النوةة

ًبةةرلل تتطةةا س العناصةةس الطةةَاقَْ   الطةةَاق الةةداخلُ إ تةةاز دٜلةةْ النوةةُ       

 . َدًا ًتدعَمًا لدٜلْ النوُ التالَْ   اذتدٍحتأ

ًإذا  ان النوُ   هرا التموَةد الطةَاقُ دةإ ُمَطةمَّنًا   اٞضةلٌب       

ارتةةربِ  إ ةةى    ةةال هةةري السًاٍةةْ قةةد دةةإ صةةسعتًا بعةةد حتةةرٍس مةةن  جةةسّ    

ًقةد دةإ هةرا التشةرٍس ًالنوةُ الصةسٍ    ثةٝخ زًاٍةات          ،اذتدٍح عنةى  

إذ صسسة السًاٍْ بأ ى  ، ما دإت   ضَاق ارتطبْ ،قتادّ ُ لوا عن عب

 ا)ً ص التشرٍس  ،قاه ذلل علٓ ا نرب ْفو َّ ِف ا َف  ف ا ٌف م ِفنِّ اإف ا ثومرفةفااظمحفد مث  إ مَّ ُ  ماوف ف
  َ ووودم اص  ُقووولماحفقأووو ا فوم ْميوف إووو ا)ً  زًاٍةةةْ عمحةةةد  ،(239الةةةدازمُ  ،21499عمحةةةد  ،35مطةةةلغ ) (إوف

  َ دم َ  )ً  زًاٍْ الدازمُ  ،(موفُقاظف َّاإالاص  دم ًسدز بنا اإلغازّ إىل  (إ اموفُقلماإالاص 

اخةةتٝ  ل ةة  هلةةْ  عةةل الػةةس    هةةري السًاٍةةْ عةةن  الهةةا مةةن السًاٍةةات   

َّ :إذ دإت بل   ،اٞخسٔ ََّه َعلع ًََمِن َتقع  "  َّ ًذلةل   َما لعِغ ععُقِل " عً من قاه علة

ًٜ بةةاختٝ  ضةةَاق هةةري   السًاٍةةْ عةةن ضةةَاق السًاٍةةات  ٍطةةع بةةني عٍةةدٍنا استمةةا

  ضةَاقات شتتل ةْ    ًبرلل قد ٍمسٌن التشةرٍس قةد تمسةسز منةى      ،اٞخسٔ

ًمن ثغ  لَظ هناع ما دنةع عن ٍمسةٌن الل ة    اذتةالني      ،ًبأل اد شتتل ْ

البةةةاهسّ ًلمسةةةن مومةةةا  ةةةان مةةةن اخةةةتٝ  عمةةةس الل ةةة   ةةةإن  ،للسضةةةٌه 

شةةسِ الدقةْة عنةةد زًاٍةْة    البٝ َةْة ًاسةةدّ تتشةةدد   التشةةرٍس ًالنوةُة ًاٞمةةس بت    

 ، إٍةةةا غ حتةةةرٍس صةةةسٍ  مةةةن  جةةةسّ اذتةةةدٍح عنةةةى   ،اذتةةةدٍح الػةةةسٍف

ًهةرا لةَظ حتةرٍسًا مةن الٌقةٌب         ،ًالتشرٍس هنا من زتسد  جسّ اذتدٍح

ٞن  ;ًلمسنةةى حتةةرٍس لٝستَةةا  مةةن استمةةاه الٌقةةٌب   هةةرا ارتطةةأ ،ارتطةأ 

لَشقةةق ًبةةرلل ٍةةأتُ التشةةرٍس   ،إىل هةةرا ارتطةةأ ِ جةةسّ اذتةةدٍح قةةد تةةٛد 

ًمةا دةإ    ،ضغطًا عضةلٌبًَا علةٓ ا تلقةُ ٍد عةى ٜتقةإ الٌقةٌب   هةرا ارتطةأ        
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 .مصسسًا بى هنا دإ ضمنًَا   اٞسادٍح اٞخسٔ من دٜلْ دٌاب الػس 

ْفو)ثغ ٍأتُ البَان التعلَمةُ   عضةلٌب الػةس       ِف ا َفو  ف ا و م ٌف اإ إو اموفُقواظف َّا َّ
  َ دم اص  عً قصسًا  (،سقًا ًصدقًا)عمسًا بص ْ القٌه  الرِ دإ دٌابى (إ الاحفقأ ا فوم

ً  الصةَا تني   ،باضتددان النوُ الصسٍ  عن عدن القٌه إٜ الصدق ًاذتق

تتشقةةق دٜلةةْ النوةةُ عةةن قةةٌه  ةةال الصةةدق الةةا دةةإت صةةسعتْ مٛ ةةدّ          

 ُ ًمٛ ةدّ بالقصةس ًالتٌ َةد   زًاٍةْ      ،بالقصس   زًاٍا عمحد ًالةدزام

إذ ده عضةلٌب اٞمةس "  لَقةل سقةًا عً      ،مطةلغ ًدإت ضمنَْ   زًاٍْ  ،عمحد

 .صدقًا " علٓ التشرٍس مما عدا اذتق ًالصدق   القٌه عنى 

 :ً  سةةدٍح عمحةةد بسًاٍةةْ عبةةٓ ضةةعَد ارتةةدزِ صتةةد النوةةُ الصةةسٍ   

ْفو) ِف ب  ُااا ِفنِّو) :مطةبٌقًا بةاٞمس   ( َّاوالاتفكم هُااا ًٜ ٍتعةازه اٞمةس    (11001عمحةد  ) ( حفودِّ

ٞن هرا التشةرٍس   ;مع التشرٍس الٌازد   السًاٍات الطابقْ بالتشدٍح عنى 

ًقةد ٍمسةٌن اٞمةس     ،إمنا  ان من  جسّ اذتدٍح ًمل دنعوا علٓ اإلطةٝق 

 ،ًمع هةرا  َنبغةُ عن  ةبني ا  ةساد هةري السًاٍةْ بوةرا اٞضةلٌب         ،هنا لإلباسْ

 . مسدع صشتوا عً الػل  َوا إمنا هٌ لعلمإ اذتدٍح ً قد السًاٍْ

ٕ هةةةرا التموَةةةد الطةةةَاقُ الةةةرِ عتمةةةل التشةةةرٍس ًالنوةةةُ     ًقةةةد دةةةا  

ًقةد   ،الصسعتني   زًاٍْ عخسٔ عن ابن عباع ًزدت عنةد ال مةرِ ًعمحةد   

ووُت ما) :دةةإ  ةةص التشةةرٍس  َوةةا   ٌم  ْ ِف ِفنِّوو اإ الامفوو ا ا وود مثف عمحةةد  ،2875ال مةةرِ ) (اتوَُّقووااااظمحف

مةةن السًاٍةةْ  ًالتشةةرٍس هنةةا لةةَظ حتةةرٍسًا مطلقةةًا ًلمسنةةى حتةةرٍس  ،(2820 ،2543

ًٍدخل هرا التشرٍس ضمن الٌضاٖل اٞضلٌبَْ الا تمسةب    ،بغال علغ عنى 

 ْ ًبةرلل ٍتٝقةٓ الغةسه مةن هةرا التشةرٍس        ،هاح ا تلقُ ضتٌ  جسّ السًاٍة

ًإن  ان غس   ،مع الغسه من التشرٍس الطابق من  جسّ اذتدٍح عنى 

بنا اإلغةازّ إىل عن   ًسدز ،قتادّ ُ س   السًاٍْ الطابقْ عن عبٍرالعلغ مل 
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ُ ام و فا) :زًاٍْ ابن عباع دإ  َوا التعقَخ ْميفتفبوفواَّ مامفقمعفودف ا  رف مم و  اإوف اإ  ااظمُقورمنا  َف  ف ا وفمف م
ًذلل ظتعةل  ةٌن    ،عً " من  رب   القس ن " ،(2820عمحد  ،2875ال مرِ ) (اظنَّ َّ ا

الل ة  للةسًاّ    اختٝ  الطَاق الرِ ًزدت  َى السًاٍةات ُمَسدَّشةًا علةٓ  ةٌن    

ٍتأ ةةةد ذلةةةل باست ةةةاد السًاٍةةةات هَعوةةةا   ،ًعن اٞسادٍةةةح مسًٍةةةْ بةةةا عنٓ

ْف َّا) :باٞضلٌب ا تٌاتس ِف ا ا فبف ف ااظنَّ َّ اامف م ُ ام  ف ْميفتفبوفاَّ مامفقمعفدف ااإوف ٌِّد   .(ُمتوفعف

 ،ًلعل مما ٍٛ ةد عن اخةتٝ  اٞضةالَخ مةسِدي إىل اخةتٝ  الطةَاق       

زد   عةةةدّ ضةةةَاقات ًمل ٍقتصةةةس علةةةٓ ضةةةَاق عن هةةةرا اٞضةةةلٌب ا تمسةةةسز ً

ًمةن   ،ًعن هري الطةَاقات ًزدت   عةدّ  تةخ مةن  تةخ اذتةدٍح       ،ًاسد

هري الطَاقات ما ٍطغ  سضةًا  خةس لغةسه النوةُ عةن المسةرب علةٓ زضةٌه         

ًلةٌ   ًمن ذلل سدٍح اٞمس بالتبلَيف عنةى   ،باإلضا ْ إىل ما ذ س ا ا  

ًقد ًزد هرا اذتدٍح ضةة   ،ضساَٖلًز ع اذتسز   التشدٍح عن بين إ ، ٍْ

مةةع اخةةتٝ      ،مةةسات بسًاٍةةْ ًاسةةدّ عةةن عبةةد ا  بةةن عمةةسً بةةن العةةاص     

ا نو ا) :ً ص هري السًاٍْ ،ضلطلْ السًاّ بعد ذلل ِفو م هُااا انمفو  اوفحفودِّ ِفنِّ اوفظفوام ُِّغااا  وف
وورفاي يلفا ْفوو َّ فااإ سم ِف ا ووبف ف ا ف وورف فاوفمفوو م وواَّااوفالاحف ْميفتفبوف ااإوف وود  ٌِّ ااظنَّوو َّ اُمتوفعف وو ف ُ ام  البدةةازِ  تةةاب ) ( مامفقمعفوودف

ًٜ غت ةةةُ عن  ،(541الةةةدازمُ  ،6711 ،6594 ،6198عمحةةةد  ،2593ِال مةةةر ،3202عسادٍةةةح اٞ بَةةةإ  

هةةرا التموَةةد ٜ ٍةةدخل ضةةمن التموَةةدات الطةةَاقَْ الةةا تٛ ةةد علةةٓ الغاٍةةْ   

ٞ ى ٍدخل    سه  خس مطمٌن إىل الغسه اٞضاضُ الرِ  عةسه   ;  طوا

ًمةةن ثةةغ ٍةةأتُ ذ ةةس هةةري السًاٍةةْ ٞ وةةا ضةةمة الغةةسه اًٞه مٌضةةٌب       ،لةةى

 .سدٍجنا هنا

ًقد دإ اوَد ضَاقُ  خةس متطةمنًا النوةُ عةن  تابةْ  ةال القةس ن        

ٌ    دإت زًاٍْ مطلغ عن عبٓ ضةعَد ارتةدزِ    ،  زًاٍتني  :علةٓ هةرا النشة

ِفنِّا) ُتُبااا ِفن الاتفكم ا ا فتفلف ْميفاا اوفمف م اإوف ااظمُقرمنا  رف ِفنِّاغفيوم هُااا ُحُ اوفحفدِّ اا ٌم ا فوبف ف وفالاحفورف فاوفمفو م
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ْفوو ااظنَّووو َّ ا) :قعةةةاَه َهمَّةةةاٌن ععِسطاةةةُبُى قعةةةاَه ( َّاِف ووو ف ُ ام  ووواَّ مامفقمعفووودف ْميفتفبوف ااإوف وود  ٌِّ  ،(5326مطةةةلغ ) (ُمتوفعف

 ،بغةةال ذ ةةس للتشةةدٍح عةةن بةةين إضةةساَٖل متطةةمنْ اٞمةةس بالتشةةدٍح عنةةى 

ِ   ًدإت زًاٍْ عمحد عن عبةٓ هسٍةسّ      إذ  ةان عبةٌ هسٍةسّ     ،عضةلٌب سةٌاز

عمةةا ٍمستبةةٌن    )ًضةةأهلغ( ًمةةن معةةى ٍمستبةةٌن  دةةسز علةةَوغ زضةةٌه ا       

ُاواااا) :ثةغ قةاه   ، أخربًا بأ وغ ٍمستبٌن مةا ٍطةمعٌن منةى    َّو  ا فممح  ااظ ُتبُوااا  تفو  ف ا م
اخفا َّووو  ا فوم ااظ ُاوووااا  تفووو  ف َّووو  ا فممح  ااظ وووُرا  تفووو    اغفيوم َّووو  ا ف  تفووو  و ااظ ثةةةغ هعةةةٌا  (ُِّصوووا ُا  تفووو  ف

نوفعفوو ما) : قةةاه ،ع تشةةدخ عنةةل ٍةةا زضةةٌه ا   :ثةةغ ضةةألٌا ،مةةا تبٌا ًعسسقةةٌي
ااظنَّو َّ ا ُ ام و ف ْميفتفبوفواَّ مامفقمعفودف ااإوف ود  ٌِّ اُمتوفعف ْفو َّ ِف ا ا فوبف ف ِفنِّ اوالاحفرف فاوفمف م ثةغ ضةألٌا    ،(تفحفدَّهُااا

ِفو) :عن التشدخ عن بين إضساَٖل  قةاه   اتفحفودَّهُااا ورفاي يلفاوالاحفورف فانوفعفو م ا فن وىاإ سم  م
ام نم ُا ِمجفلف ا ف ا ف افاإ يه  م َفدم ٍءاإالاوف ُه ما  شف م ِفنوم  .(10670عمحد ) (إفَّ نَُّك ماالاتفحفدَّهُااا

 

 

 


