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 ملخص البحث
بسيا لمفهيم  يؽ ثيراث  يعد الديؾطي أحد أهؼ رجاالت التراث العربيي ااساليي ي

ضخؼ  تشيؾ  يييؽ وميؾد ويدو د اايد لياا وميؼ الهيعيو  شيم وسؾ يا اوميؼ ال يدي  
هي ٜٔٔلرؾصا اهتسا ا لاصا د اومى الرعؼ  ؽ ثألره ز شيا اقد ثؾاي الشو 

لكشم أالهؼ اي  جاا ال دي  بعدو  خترويات أضيااها وميى  يا ثقد يم  يؽ اشيؾ  
 ال دي .

ات بالسشاقذو االتحميل ايقرر  ا ليم  يؽ جهيد اهذا الهحث يتشااا ثمػ السخترو
 اي هذا السجاا د اهذه السختروات التو هي :

 التأاليس االتهري  -ٔ
 لهي السؾضؾ   -ٕ
 ثسهيد الدليل -ٖ
 الترحيف -ٗ
 التزييق -٘
 السشتحل -ٙ
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Abstract 
Alsuyuti is one of the distinguished scholars of the 

Islamic nation where he had huge knowledge and several 
books. He contributed with important books in rhetoric 
science as  "explaining of gardens in rhetoric science and 
language". Although he dead on 911 H., he contributed 
with many works in addition to create new forms called it 
"inventions" include the following six forms: 

1- Establishment and evacuation  
2- Subject negation.  
3- Introducing the evidence.  
4- Correction.  
5- Narrowing.  
6- Plagiarized.  
This study explains, discusses and analyzes these 

forms in addition to show role of Al-Suyuti in relation to it 
and the sources he depended on  to create it. Also the 
researcher explained the other rhetoric styles similar to it.  
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 مقدمة 
ى آليييم راليييؾا ود اوميييالييييدلا   الحسيييد ود االرييييو االدييييد وميييى 

 اصحهم ا ؽ ااالهد ابعدد
تابييم اييي ال ييدي د هيييك  ٜٕٙألفييا الذيياور و ييد و يييؽ السعتييز  تاسشييذ 

االعمسيياي يتدييابقؾ  اييي  دالتييي أاردهييا ؼيييم ااييتب بيياز الزيييادو ومييى السحدييشات
  جاا الزيادو اااللترا .

ره الز شيييي  يييا   يييؽ جسميييو  -رحسيييم و–االحييياال الدييييؾطي  رعيييؼ ثيييألز
هييءالي العمسييياي الييذيؽ أاليييهسؾا بالزيييادو ايييي ال يييدي   اقييد لييي ف اييي  تابيييم   يييرح 

ويييات ثيييأثي ضيييسؽ   وميييى ويييدو  ختر السعيييالي اال ييييا ايييي وميييؼ  وقيييؾد الجسيييا 
التدايق اي الزيادو اأردت أ  ثكؾ  هذه السختروات  حل الهحيث د اي يدا أ  
الديؾطي أراد اي العشؾا  أ  يحاال ومى الدج  اذ ر ومسي السعالي اال يا  
الؼ يذ ر ال دي  د ايءيده اي ذليػ إطييم  ريظمب ال ييا  وميى ومسيي ال ييا  

 د بعض العمساي . اال دي  وش
االترت اي العشؾا   مسو    خترواتك أللها التي االتعسمها الديؾطي 
لمداللييييو ومييييى ايتكاراثييييم اييييي ومييييؼ ال ييييدي  د اقييييد الييييار اييييي  تابييييم ومييييى  ييييشه  
التمخيييي  لمخظييييو القزايشييييد ا يييا جييياي وشيييد عييييره  يييؽ العمسييياي اليييؼ ييييذ ره 

ييرد وشيد الخظييو اال الخظيو  ا  يظمق وميم   زياداثيك ا ا ايتكره هؾ الؼ 
 وشد عيره الساه   السختر  ك. 

اقد يدأ الهحث يذ ر الجهؾد الهيغيو لمديؾطيد االشريو الذي ألذه 
ومييؼ الهيعيييو  ييؽ  ءلهاثيييمد  سيييا ذ يير اهتسا يييم بال ييدي  لاصيييو اآرايه الظريهيييو 

 ؼيم.
اقا الهحث    هذه السختروات بالعرض االسشاقذو االتحميل بػيو ثؼ 

ثذيتهم  ي  عيرهيا  يؽ  الهريل ايهياد اهيل ثديمؼ ليم حق يا أا ألهياالؾصؾا لمقؾا 
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د اقيييياد بعييييرض المييييؾ  السختيييير  اثحميييييل السرييييظمبد أصييييهاب ال ييييدي  األليييير  
 اورض أ ثمتمد اذ ر  رادرهد اهل ثؼف جديد ؼيم أا ال؟

 .وو السؾاق اهؾ الهادي إلي الؾاي الد يل
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  )*(السيوطينبذة عن 
  جييا اليديؽ الدييؾطي الذيااعي ايعير   هؾ و يدالرحسؽ ييؽ أييي ببير ييؽ

هيييي  يييؽ أد ثر ييييو اأز  ٜٗٛبيييايؽ األالييييؾطي د اليييد ايييي  ديييتهل رجيييو اليييشو 
يييا د السيييا ثروييير  حهيييل القيييرآ  الكيييريؼ االعسيييدو االسشهييياج   ريييري د الذيييأ يتيسل

هيي اتمقيى ويؽ  ييؾخ وريره د األيذ  ٗٙٛاالخيصو د ابدأ يظميو العميؼ اليشو 
 يييؽ  ؾالييى الحشهييي االهقييم وييؽ وثسييا  القدييي الشحييؾ وييؽ إ يياد الذيييخؾليو  

اال مقيشي االسشااي االذيسشي االكياؼيجي د ابير  ايي التيأليف االتريشيف  ا يا  
 زييرز السثييل اييي  ثييرو السءلهييات التييي أاصييمها بعييض العمسيياي إلييى لسدييس و 

  ءلا اي  ثير  ؽ العمؾد د  ؽ هذه السءلهات :
 في التفدير وعموم القرآن :

السشثيؾر ايي التهديير بالسيأثؾرد  عتيرر األقيرا   د القيرآ  د اليدراسثقا  اي ومؾ 
اييي إوجيياز القييرآ  د لهيياز الشقييؾا اييي أالييهاز الشييزاا د  هحسييات األقييرا  اييي 
  هسييات القييرآ  د السهييذز ؼيسييا اقيي  اييي القييرآ   ييؽ السعييرز د حا يييو وميييى 

 ثهدير ال يزااي.

                                           

 أ هر  ؽ أ  ُيعرف د اُيشغر اي ثرجستم: الديؾطي *ك 
د لذيير  بتهييو القداليييد القيياهرود اثيياري  ومييؾد ٓٚ -٘ٙ/ٗلمدييخاايد  الزييؾي الي يي 

حديؽ د أحسيد  ريظهى السراعيي د ل الحم ييد ا  ٔٚٔالهيعو االتعريف يرجالها ص 
د ثحقيييق:   أيييؾ الهزييل ٖٖٖ/ٔالسحاضييرو اييي ثيياري   ريير االقيياهرود لمديييؾطيد 

يؼد ل الحم يد  ييق: إليزايييث  ياري دد االتحدث يشعسيو ود لمدييؾطيد ثحقٜٚٙٔإيرـا
الييارثيؽد ل الييذلاورد ا ييذرات الييذهو اييي ألهييار  ييؽ ذهييود اليييؽ العسيياد الحش ميييد 

 ييؽ بعييد القيير   يد القيياهرود اال ييدر الظييال  بسحاالييؽد لذيير  بتهييو القداليي٘٘ -ٔ٘/ٛ
 هي.ٖٛٗٔد ل الدعادود ٖٖ٘ -ٕٖٛ/ٔالداب  لإل اد الذؾ اليد 
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 في الحديث ومتعمقاتو :
د التؾ يييب ومييى الجييا   الرييحيب د الييديهاج  كذييا السَّظفييى اييي  ييرح السؾطفييأ

وميى صييحيب  دييمؼ يييؽ الحجيياجد وييؽ اسصييابو اييي  عراييو الرييحابو د  رقيياو 
الرييعؾد إلييى الييشؽ أيييي داادد ثييدريو الييرااي اييي  ييرح ثقريييو الشييؾااي د ييرح 
ألؽيييو العراقييي اثدييسى   لغييؼ الييدرر اييي ومييؼ األثيير ك ال ليي  السرييشؾوو اييي 

 الرها اي ثخري  أحاديث الذها . األحاديث السؾضؾوو د  شاه 
 الفقو ومتعمقاتو :في 

األزهيييار الهزيييو ايييي حؾا يييي الراضيييو د األ يييهاه االشغييياور د جسييي  الجؾا ييي  د 
 ثذشيف األالسا  بسداول اسجسا  د اعيرها .

 الشحو ومتعمقاتو :
 يييرح الخيصيييو الهرييييدو ايييي الشحيييؾ االتريييريف االخييي  د الهيييتب القرييييو وميييى 

الجؾا ييي   ييي   يييرحم السديييشى يهسييي  الهؾا ييي  د األلهيييار  َّشيييي الم ييييو د جسييي  
السرايو اي الي و اضي  العربييو د التؾ ييب وميى التؾضييب د  يذا العير  ايي 

 إثهات السعشى لمحر  د الديف الرقيل اي حؾا ي ايؽ وقيل د اعيرها .
 في التاريخ واألدب :

ات ثيياري  الرييحابو د طهقييات الحهييا  د بػيييو الؾويياو اييي طهقييات الشحيياود طهقيي
الكتييياز د طهقيييات السهديييريؽ د ثييياري  الخمهييياي د حديييؽ السحاضيييرو ايييي ثييياري  
 ريير االقيياهرو د ديييؾا   ييعرد ديييؾا  لظييو د  ييرح بالييخ الييعاد د الذييساري  

 اي ومؼ التاري د أحاالؽ االقتياس اي  حاالؽ االقتهاسد اعيرها .
 هي. ٜٔٔثؾاي ي رحسم و ي الشو 
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 البالغة عند السيوطي :
ها اشؾل باهتساد الديؾطي إْذ ير  اي ومؾ هاد الهَغ ايحغيخ الهيعو 

ثلا يشعسم-يقؾا  :  قيد ُرِزقيُخد او -و وميم اي التهحزر اي جسمو وميؾد -ُ تحدِّ
الحسدد التهحزر اي الهعو ومؾد: التهديرد االحديثد االهقمد االشحؾد االسعياليد 

و الستيييألريؽ  يييؽ اال ييييا  اال يييدي  وميييى طريقيييو العيييرز الُ مَّييياي ال وميييى طريقييي
  .كٔ  العجؼد اأهل الهمدهو

هيييي وميييؾد الهيعيييو العربييييود اُيذييييد ب ثقالهيييا  واالعميييؾد الثيثيييو األليييير 
لاصيييول وميييى طريقيييو العيييرز ال مَّيييايد يقريييد يهيييا الظريقيييو األديييييو ايييي ثحمييييل 

ال التي يَّمو وميها الظاب  الهمدهي ومى عرار  ا اعل الدجمسااليي األالاليو 
الالخ هذه العمؾد السشز  ال دي  اي ثجشيس أالاليو ال دي  ك د ثي اي  تابم   

 كٕ ودو  ءلهات هي:ايها الثيثو  ؽ الديؾطي بعض الشذال العمسيد اكتو 
 ُلَكخ ومى التخمي . -ٔ
  التخري  اي  رح  ؾاهد التمخي . -ٕ

اقد ارد وشد السراعي باالؼ    رح أييات ثمخي  السهتاح ك االرؾاز 
 دم اي الرد  ءلهاثم. ا ذ ره صاحو الكتاز له

 ال ديعيود اثدّسى: لغؼ ال دي  اي  دح الذؽي . -ٖ
 اذ رها السراعي باالؼ   لغؼ ال دي  اي  دح لير  ؽي ك .

اهيييي وميييى عيييرار القرييياود ال ديعييييو األلييير  التيييي ثؾضييي  ايييي اشيييؾ  
 ال دي د اقد ارف  الديؾطي ايها باالؼ الشؾ د اأالها:

                                           

د ثحقييق: اليزايييث  ياري ٖٕٓسيو ود صك الديؾطي: جييا اليديؽد  تياز التحيدزث يشعٔ 
 د.ٖٕٓٓالارثيؽد ل الذلاورد الهي و العا و لقرؾر الثقااود 

 .ٖٗٔد ٕٓٔد ٚٔٔد ٖٔٔد ٕٔٔد ٓٔٔصهحات  السردر الدايقك الغر ايها: ٕ 
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ِِ ِِ العقيِِ    ن  م  ِِم    كار  تِِ    ن  وم   ذي س 
 

ِِد  ي  يالل  فِِي اسِِت   براعِِةا العِِين   ...  م ا ب
  رح ال ديعيو. -ٗ 

د اهييي  يييؽ وقييؾَد الُجسييا   األلؽيييو اييي السعييالي اال يييا د ُثديييسفى  -٘
 الييشغؼ التعميسييي الييذي يييشغؼ القؾاوييد العمسيييو اييي قؾالييو  ؾزالييو.
اهيي عيير األلؽيييو ايي  ريظمب الحييديث د ااأللؽييو ايي القييرايات 

 ؾ االرر  .العذر د ااأللؽيو اي الشح
 رح األلؽيود  ظ ؾ  باالؼ:  رح وقؾد الجسيا  ايي وميؼ السعيالي  -ٙ

 اال يا .
  جاز الهرالا  إلى   جاز القرآ  . -ٚ

 اهؾ  خترر   جاز القرآ   لمذي  وز الديؽ يؽ و د الديد  لؼ ُيتسمك.
 اي الُكشى.الُسشى  -ٛ

  ؾضؾ  اي الكشايو العربيو.
  و اليي اليذيؽ آ شيؾا.. اتب الجميل لمع د الذليل اي قؾلم ثعيالى:  -ٜ

 .[اآليو]
 قاا: االتشهظخ  شها   ول اوذريؽ لؾولا  ؽ ألؾا  ال دي .

 هاومييو اييي  ءلهييات  ييارر يهييا اييي إطيياراث ييدا الذخريييو الهيغيييو ال
د هييييييكٜٖٚ دراليييييو الستيييييألريؽ التيييييي دارت ايييييي اميييييػ الخظييييييو القزايشيييييي  ت

ا لم ومى  تابم  ثمخي  السهتاح ااوتسدت  ربيود اامدهو لتقدييؼ هيعو الع شهجل
ومؾ هاد اجايت  تهم ثدار حؾا  التمخي    ؽ حيث التعميق وميمد أا  رح 
 يييؾاهدهد اايييي  تابيييم   يييرح وقيييؾد الجسيييا    يييا   ثييييرلا  يييا ييييؾاز  ييشيييم ابييييؽ 

 التمخي  ليذ ر زياداثم وميم.
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هييذه السءلهييات لالرييو لعمييؾد الهيعييو إلييى  جالييو بعييض الكتييو التييي 
 ثييل اسثقييا  اييي ومييؾد القييرآ  ا عتييرر األقييرا  اييي  ثزييسشخ  هاحييث بيغيييو

 إوجاز القرآ  .
العمييؾد التييي يجيييدها الديييؾطي يجعييل العمييؾد الثيثييو  ااييي حديثييم وييؽ
ير ج ؽ جسمو الهعو ومؾد يُ   -كسيا الي ق ايي اليش  السشقيؾا–ييُدها لدرجيو التهحز

اهييييذه أومييييى  راثييييو الجييييؾدو وشييييدهد أل ف السرثهييييو التييييي ثميهييييا ألصييييؾا الهقييييمد 
ييلد ثييؼ  عراييو  االجييداد االريير د ثييؼ السرثهييو الثالثييو لمهييراوض ااسلذيياي االترالز

 .كٔ القراياتد اأْودر  يي وميم ومؼ الحداز
اربفسيييييا ايييييي الدييييييام التييييياريخي لمدييييييؾطي  يييييا يجعيييييل  ذيييييار تم يهيييييذه 
السءلهات  ؽ  راحل التأليف الهيعي التي يشهَّي التؾقزا وشدهاد اربسا يبيؾ  

 ي ألؽيفو ثعميسيو داللو  شم ومى ثسبشزم اي هذا الهؽ.لغُسم القؾاود ا
لقؾا:إليييم  رحميييو ايييي ثييياري  الهيعيييو أا حمقيييو ايييي المديييمتها ال يشهَّيييي 

–إهساا ثراثم لد   ؽ يءرِّخ لهاد امؼ لجد لم ذ رلا وشد الد تؾر  يؾقي ضييف 
ر اثيياري   الييؾ  يديعيتييمد ا الييخ لسحييو  -رحسييم و اييي  تيياز  الهيعييو: ثظييؾز

 ييؽ الييد تؾر حهشييي    يير  ال ثتعييد  الييظريؽ اييي  تابييم:  الرييؾر  الييريعو
. اثحيييدفث وشييم بذيييي  يييؽ التهريييل ييييذ ر كٕ ال ديعيييو يييؽ الشغرييييو االتظ يييق 

 .كٖ كتهم السرحؾد: أحسد  رظهى السراعي

                                           

 ا ا بعدها. ٖٕٓك الدايقد صٔ 
هيو  بت ٔد حهشيي    ير د لٖٖ٘د صٔك الرؾر ال ديعيو ييؽ الشغريو االتظ يقد جٕ 

 د.ٜٙٙٔ -هيٖ٘ٛٔالذهازد 
 -هييٜٖٙٔالحم ييد  ٔا ا بعدهاد ل ٔٚٔك ثاري  ومؾد الهيعو االتعريف يرجالهاد صٖ 

 د.ٜٓ٘ٔ
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 السيوطي والبديع:
ليي ؽ  الييخ ومييؾد الهيعييو  سييا ييير  ؼيييم الديييؾطي  ييؽ جسمييو العمييؾدد ا 

ير ايهياد  د  يا  ال يدي  بيياألل  يديتحؾذ وميى اهتسياد أيميغد ي يدا ذلييػ مقيااثهحف
 ؽ  ذار تم أصيحاز ال يديعيات بقرييدو وميى عرارهياد ايمتيزد ايهيا أ  ييؾرِّي 

اييؽ حجيو الحسيؾي  -كسا اعيل  يثيل –بالسرظمب ال ديعي إعهارال لمسقدرو الهشيو 
 هيكد اهؾ الذي وارض الديؾطي يديعيفتم.ٖٚٛ ت 

الييسو  - هسييا ثعيدفدت–ريير الهشيؾ  ال ديعييو كسيا  يا  الؾقييؾ  وميى ح
يستاز يها  ؽ ألفا اي ال دي د اإ  اقتزاهؼ ذلػ الؾقؾ  ومى جسميو  يا ألفيا 
ايي هيذا الهيؽِّ  شيذ ييدأ التيأليف ؼييمد اقييد ذ ير ايي  قد يو وميؼ ال يدي  ايي  ييرح 

 .كٔ  لؾ العقؾدد ألم اقا ومى  تو ث مغ بال دي  أكثر  ؽ   تي 
ييادو الز تيرا  أا لرر ااجها  ق ل التهكير ايي االاهذا االالتقراي االح

الزيادو اكا  باوثها لد  العمساي  مسيو اييؽ السعتير  ت  يوميهاد اأ ا الرغهو ا
:  ا ا َجَسَ  اشؾَ  ال دي د اال الهقشي -صاحو أاا  تاز اي ال دي –هيك ٜٕٙ

إلييييم أحيييدد األهتُيييم اليييشو أربييي  االيييهعيؽ ا  تييييؽ... اسيييؽ أحيييوف أ  يقتيييدي يشييياد 
اميهعلد ا ؽ أضا   ؽ هذه السحااليؽ أا خسدو ايقترر بال دي  ومى ثمػ ال

 .كٕ عيرها  ي ال إلى ال دي د الؼ يأت عير رأيشا امم التياره 
شتيياج ث الييؾاير  ييؽ ال ييدي د اَثتهفيي  الاقييد لغيير الديييؾطي اييي هييذا التييرا

 د الجسييا   يرجييل ومييى إلسيياد بعمييؼاييي  تابييم   ييرح وقييؾ العمسييي ؼيييمد اُيظالعشييا 

                                           

 د.ٜٖٜٔ -هيٖٛ٘ٔد ل الحم يد ٘ٓٔك  رح وقؾد الجسا د صٔ 
دار السدييرود يييراتد  ٖد ثحقييق: اعشياطيؾس  راثذبؾاديبيد لٛ٘ك  تاز ال دي د صٕ 

 د.ٕٜٛٔ -هيٕٓٗٔ
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ال دي د اثاريخمد االؾقؾ  ومى ألؾاوم التي لؼ يقرد أحٌد إلى َحْررها  ا داد 
ا لمزيادو  شذ ايؽ السعتز.  الهاز  هتؾحل

  َهيطَ لسعتز قد اتب الهاز لمزييادود ا ليم  يؽ جاليو آلير ااإذا  ا  ايؽ 
الذيييؾاهد العمسييييود ا يييذا لديييهو   ْسيييالهحيييث ايييي ال يييدي  بذخرييييتم  يييؽ حييييث جَ 

يا ليد   يؽ َثريدف  لمتيأليف ايي سهمد اهذا الالسرظمب إلى صاح شه   ا  قاوسل
ياد اكيا  ُيشهِّيم ال دي د اقاد بم يْهغ ال يديعيد أا  الدييؾطي أيزل وميى ُ ْختيِر  الرِّ

 .كٔ بعهارو أدمد صاحو السرظمب العمسي
كثييييار  شييييم و لمديييييؾطي اييييي ال ييييدي  االتحدييييالم اسا ييييؽ اآلراي الظريهيييي

ايي ذدِّ التَكمزيا االتعمزيق بال يدي د جياي ذليػ ايي  االشقاد  خالهلا جسهرو الهيعييؽ
ه وميييييى أييييييي جعهييييير األلدلديييييي  ت يييييل  عغيييييؼ –هييييييك  ٜٚٚالييييييام ردِّ اليييييذي يسثِّ

الظعييادد ا الخيياا ي حيييؽ قيياا:  ألييؾا  ال ييدي  اييي الكيييد  ييالِسمب ايي -الهيعييييؽ
 ثُيير ؾييُهبد الييرج وييؽ بيياز االالتحدييا د اكييذلػ ال ييدي  إذا  ااييي الؾْجَشيياتد إذ

ْتيم الظهيا د اإلسيا يحُديؽ إذا اقي  الكييد اليهيل  ديتعذبلا واريليا كُثر ا  ُثُكمِّيا  جف
هاُ . تمط اوؽ التكمزاد ا ذا أْارل اي الزيادو ل  الظِّ
تا اِ ا  ر  دِان زا ِرتا  مِن اْس   لو اختر 

 
ر لإلفراط فِي الخ   ... ِوالع  با يايج   ر  ر 

ألييؾا  ال ييدي   ومييى هييذا الييرأي َوَسييد الديييؾطي إلييى التهريييل اييي دالمييرف  
اقاا:  قمُخ: لؼ أر ذلػ لمستقدِّ يؽ إال اي  ثل الجشاس االديْج  الحؾهسياد أ يا 

  ثل التؾريو ااالالتخدادد االما االشذر الحؾها احا ا ا يف .
اهييؾ ييير  أ  القييؾا يييذدِّ ال يييدي  الكثييير ال يرييُب ومييى إطيقييمد اإلسيييا 

لجشيياس االدييج  الحؾهسييا يحتيياج إلييى التهريييلد اسييا ثعمفييق  شييم بييالمهل  ثييل ا
 يؽد ا ييييا ثعمفييييق  شييييم بييييالسعشى  ثييييل التؾريييييو  ييييذ ؾدد  سييييا  ييييا  وشييييد الستقييييدِّ 

                                           

 .ٖٗٔد ٕٖٔد ٖٓٔد ٖٕٔح وقؾد الجسا د صهحات: ك  ر ٔ 
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د االيد أ  يبؾ  هيذا كٔ  حسؾدو  هسا  ثرتااالالتخداد الحؾهسا اهي أالاليو 
رأي الديؾطي اي اليام ثظؾر األالاليو ال ديعيو ااالوتساد وميهيا ايي الكتابيو 

ييا لمقييدرو الهشيييو  ييعرلا  - ييثيل –ؾريييو كسييا  ييا  اييي ورييرهد اقييد  الييخ الت  ؿياالل
ي السريظمب ال يديعيد اثأليهلاد ا ؽ لساذجها ال ديعيات التي ثدتخدد التؾريو ا

 الديؾطي لهدم. ا شها يديعيو
اييييدوؼ رأييييم باالوتسييياد وميييى أاليييمؾز ييييديعي آلييير هيييؾ اسييييدا د اليييذي 

راه بأ  ثكثر ألؾاُ  ال دي  اي ال يخ   .كٕ  ادف
 .كٖ الوتراض االرد بقؾلم:  لعؼ التكمزُا  ذ ؾد  يف  ا  ايختتؼ هذا ا

الش ؾي حاضرلا بقؾفو ايي درااليو ال يدي   الحديثااي  جاا الذؾاهد  ا  
يا ايي وميؼ الحيديثد اُلقِّيو  دوش ير أيزل الديؾطي اهؾ  ييي ييدهي االرجيل ثهحف

ذيؾاهد يي الحاال  اهؾ الذي يحهل   و ألا حديثد اأاْلَعَهم هذا الحهل ب يراد ال
الحديثيييو ومييى  ييل ألييؾا  ال ييدي د اقيياا اييي السقدِّ ييو:  اقييد التز ييُخ أ  آثييي اييي 

 .كٗ كل لؾ  بسثاا اأكثر  ؽ الحديث الش ؾي ثسريشلا اثذريهلا اثيسزشلا بم 
  خترواثم التي لعرضها بعد. يا كسا  ا  الحديث السردر الرويس

                                           

ك يذ ر الديؾطي اي  ؾض  آلر أ   التؾرييو ااالاليتخداد أ ير  أليؾا  ال يدي  د اسثقيا  ٔ 
 .د ييرات د ل دار والؼ السعراوٛٓٔد صٕاي ومؾد القرآ د ج

اك ٕ  د ايييييؽ أيييييي األصييييه د ل ٔٔٙ: ثحرييييير التحييييييرد صراجيييي  اييييي  اسيييييدا    رييييظمحل
د ااييؽ حجيو ٕ٘ٗومى لمذ ؾ  اساليي يو: لزاليو األدز اعاييو األرزد صالسجمس األ

دد ااسثقييييا د ٕٗٔٓالييييذلاورد المدييييمو الحسيييؾيد لذيييير الهي ييييو العا ييييو لقريييؾر الثقااييييود 
ٕ/ٕٖٔ. 

 .٘ٓٔك الدايقد صٖ 
 ك الدايق االرهحو.ٗ 
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ز االتيدليل ايي التسيزي اثأثي هذه السختروات ضيسؽ  حيااالت الدييؾطي
قم اي اؽ ال دي د ااالتسرارلا لسشه  الستألريؽ اي  عالجو اشؾ  ال دي  ومى ثعسز 

يشاتد االرجيل يفيد االتدايق اي الزيادو العددري ق االتهيقالقاوؼ ومى التذ و لمسحدِّ
كسيا أ ياد –اقا ومى  ل  ا ُألَِّا اي هذا الهؽد اَحكيؼ وميى بعزيها بيالجؾدو 

 -اوييدف دراالييتم وشييم  ييؽ ق يييل اسيييدا  هيييك ٗ٘ٙ  صييه  السرييري بييايؽ أيييي اس
 ؽ القرآ  الكريؼ ؼيدتخرج  شمد  سا  كسا يعرض هذه األالاليو ومى  حهؾعم

 د اي  شه  ثكا مي لمعمؾد.يفيدتخرج  ؽ الحديث الذر 
ا خرييتمد  يا داد قيد رستم بلذا لؼ يذأ أ  يترر ال دي  دا  إضااو 

أالييو ااألاؿييو لتيراث ال يدي د ا يا داد اصل ؼيم إلى هذا العسق  ؽ الدرااليو الر 
ُهها اي ال يل الهحث. رسثيدت  ومؾ لا ُألرد ايؾعِّ

اييي آليير  شهييا أربعييو  تتابعييو الدييتو ذ يير الديييؾطي هييذه السختروييات 
شات السعشؾييو  يشات المهغييو ااثشييؽ حديثم وؽ السحدِّ ايي  تابيم  شهيا ايي السحدِّ

ا الؾاي   رح وقؾد الُجسا  د بعد ا الرد ألؾا  ال دي  ا لسعشؾي التي الهقتم جسيعل
 ييا ذ ييره عيييره  ييؽ العمسييايد أا  -رأس السدرالييو– ييا ذ ييره الخظيييو القزايشييي 

ا الزيييييادو ومييييى ثمخييييي   اهييييؾ  ييييا  ييييا  يشهِّييييم ومييييى ألييييم   ييييؽ زياداثييييم  قاصييييدل
اكيا  ُيريرِّح بالتراوهيا ثيؼ يأليذ ايي اليرد الذيؾاهد الديتو الخظيود أ ا األلؾا  

 وميها.
 بالتهريل االتحميل لير : الدتو   هذه األلؾا   االؾ  يتؾقا الهحثُ 

هيييل ثديييمؼ لمدييييؾطي التراواثيييم أا اُلييي ق يهيييا؟ ا يييا  ريييادره ايييي هيييذا 
 االلترا ؟
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ييييا لم ييييدي د قيييياا  لقييييد التيييير  ايييييؽ أيييييي األصييييه  السرييييري ثيثيييييؽ لؾول
 .كٔ الُدهبي:  المؼ لم  شها وذرا د اباقيها  تدالل أا  د ؾم بم 

اَلِمؼ لم  شم أربعو وذير لؾللياد ااُلي ق إليى  ايذ ر السحدثؾ   أ  جديَده
 .كٕ التو وذر لؾللا 

 اساذا وؽ  ختروات الديؾطي؟
 :التأسيس والتفزيعاألول: 

 :قاا الديؾطي اي الشغؼ 
ِِِِِِِ ِِِِِِِ د  وق  ِِِِِِِدتا مق  وج  ِِِِِِِد ع ار   ًدا ب

 
ِِِِِِِِا سِِِِِِِِسيتاو الت سِِِِِِِِي    ...  والتفريع 

ًِِِِِِِِِِِِِة  سِِِِِِِِِِِِِو      قاعِِِِِِِِِِِِِدةً    ىادا كميَّ
 

ِِِِِب  ي   ... ِِِِِي عميي  ىاش  ا شِِِِِيبًة  قرِِِِِدا
ماِِِِِِِِِ ا  : ل ِِِِِِِِِ    وا مثالاِِِِِِِِِ   ديِِِِِِِِِن  خا

 
ِِِوخا  ... ِِِاوا السو   ا م  ين الحي ِِِد   ِِِذا ال   ا ن 

اقاا اي الذرح:  هذا لؾ  لظيف التروُتم لكثرو االتعسالم اي الحيديث  
الش ييؾيد الييؼ أَر اييي األلييؾا  الستقدِّ ييو  ييا يشاالييهمد ادييّسيُتم بالتأاليييس االتهرييي د 

ييد قاوييدول  ميييو لسيي – قؾلييم و وميهييا السقرييؾد د ا يقرييده ثييؼ يرثِّيياذلييػ أ  يسهِّ
 .كٖ :  لكل ديؽ ُلُمقد المق هذا الديؽ الحياي -صمى و وميم االمؼ

ديييث ومييى هييذا الشدييق ث مييغ وييدثها ثييؼ يتيياب  الييْرد  جسؾوييو  ييؽ األحا
و اوذييريؽ حييديثلا ُ خرفَجييول  ييؽ  تييو الحييديثد ايخييتؼ الهيياز بقؾلييم:  ااييي ثسالييي

                                           

د ضيسؽ  ييراح التمخييي د ٛٙٗد صٗك ويراس األاييراح ايي  ييرح ثمخيي  السهتيياحد جٔ 
 تو العمسيود ييرات.ل دار الك

 .ٙ٘ك د/ حهشي    ر د  قد و دراالتم لكتاز ثحرير التحييرد صٕ 
 .ٓٗٔك  رح وقؾد الجسا د صٖ 
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هشا يهذه األ ثمو ثقريرلا لمشؾ  الذي  خُ أطمْ  سالإاألحاديث  ؽ ذلػ  يٌي  ثيرد ا 
 .كٔ التروُتم 

لمدييؾطي ايي االهتيداي إليى  الحديث الش ؾي هؾ السريدر اليرويس ي دا
 -اييي رأيييم–هييذا األالييمؾز  ييؽ ليييا األ ثمييو الكثيييرو التييي أاردهيياد االتييي ُثعييدز 

صيمى –قياا:  اقيد االيتعسل  حييثي صيمى و ومييم االيمؼ ي السول أالمؾبيو لمش ي 
 ثل هذا اي ثقريراثم  ثيرلا  - وميم االمؼو

 .كٕ 
يييس األاليييييييثقيييؾد يش لسعشيييى ُ مِّييييد  ىُو هيييذا األاليييمؾز وميييى جسمتييييؽ ثَءالِّ

 و  شها  عشى جزوي ا ومى الشحؾ التالي:اثهرِّ  الثالي
 دييشد  /  ييل ا التأاليييسك الجسمييو األالييى ثتكييؾِّ   ييؽ  كمسييو وا ييو -ٔ

 إليم  ءلر لكروك.
ليو  يؽ   التهري ك الجسمو -ٕ الثالييو  عظؾايو وميى األاليى بيالؾاا ا بؾف

اليييا باسضيييااو   ديييشد  لتخريييي  الشكيييرو ايييي الجسميييو األاليييى ا  ديييشد إلييييم ُ َعرف
 عراوك. 

    أمة أمين، وأمينا ى ه األمة أبو عبيدة بن الجرَّاح ل  كسا اي األ ثمو:
 ل   شيو قمب، وقمبا القرآن   
 ل   أمة فتشة، وفتشة أمتي السال

   شيو زكاة، وزكاة الجدد الريامل 
االسرييظمب الديييؾطي جيياي اييي يشيييو العظييا اهييؾ يتكييؾ   ييؽ  هييرديؽ 
ياد حييث   عظؾايؽ  التأاليس االتهري ك اي يتؼ  عشى السرظمب إال يهسيا جسيعل

د إْذ إ  التأالييس وشيد اييؽ ال ُيشغر إليى التأالييس احيدهد اال إليى التهريي  احيده

                                           

 .ٔٗٔك الدايقد صٔ 
 ك الدايق االرهحو.ٕ 
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د الييذا كٔ الذيياور ي يييِخ عيييره اال شيياي وميييم  هييؾ  ايتييداي - ييثيل –صييه  أيييي اس
 ذ ره اي باز  االالتعالو .

د كٕ كسييييييا أ  التهريييييييي  وشيييييييد الهيعيييييييييؽ ال يتذييييييابم  ييييييي  التهريييييييي  هشيييييييا
االسرييييظمب ومييييى لدييييق السهييييرديؽ السعظييييؾ  ييشهسييييا لحييييؾ  المييييا االشذيييير د 

 ا الجس  االتقديؼ  ا الدمو ااسيجاز ... اهبذا.
ا يييييؽ جييييياج ايييييي الهيعيييييو العربييييييود اهيييييذا األاليييييمؾز  يييييؽ  غييييياهر الح

األاليياليو القاوسييو ومييى اسقشيييا  االتييأثير اييي السخاطييو  يييؽ حيييث ؾييياد يشيتيييم 
تقرييرات   سيا  يا  ثعريهيم ومى السشظقد اأ ار الديؾطي إلى االتعسالم ايي  ال

ا  ييؽ ومييؼ السشظييق اييي القاودو الكميييو  التييي جييايت ايييإييياه  هييا الييشغؼ االذييرح  دل
رو بالدؾر الُكمِّي  قؾلػ   ل إلدا  حيؾا   هي القزيو الكميو  اهي  .كٖ الُسَدؾف

ييا اومييى ال ييدي  لاصييو  هييذا اأثيير السشظييق ومييى الهيعييو العربيييو وسؾ ل
اراليييؽ  اقييد جعييل ايييؽ السعتييز  ييؽ أصييؾا ال ييدي  التييي جسعهييا   عمييؾد لييد  الدف

د األيييذ هيييذا األاليييمؾز  باليييم ايييي كٗ  السيييذهو الكي يييي د الديييهم إليييى الجييياحل
 هيعي يهذه الشدهو.الهحث ال

                                           

 .ٖ٘ٛك ثحرير التح يرد صٔ 
د اييييؽ ر ييييق ٖٙٙد صٕك يراجييي  التهريييي  ايييي:  العسيييدو ايييي صيييشاوو الذيييعر القيييدهد جٕ 

دد االهَّيداديد قيالؾ  ٕٓٓٓق: د/ الش ؾي  يعي د ل  بتهيو الخيالجيد القيرااليد ثحقي
دد ٜٗ٘ٔ -هييييٖٗٚٔد ٗ ييي  رالييياول ال مَّييياي لسحسيييد  يييرد ومييييد ل ٘٘ٗالهيعيييود ص

د االقزايشيييد ٘ٓ٘د اايييؽ حجييو الحسييؾيد لزالييو األدزد صٕٖٚاثحرييير التحييييرد ص
    بػيو اسيزاحد ل  بتهو اآلداز. ٚ٘/ٗاسيزاحد 

يؼ ال يجييؾريد ل  بتهييو ٜٙجؾري ومييى الدييمؼ اييي ومييؼ السشظييقد صك حا يييو الهيياٖ  د إيييرـا
 د.ٜٙٙٔ -هيٖٛ٘ٔص يبد 

 .ٖ٘ك  تاز ال دي د صٗ 
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كسييا أ  الرييمو ييييؽ الهيعييو االسشظييق ال ثْخهييى إذا  ييا ُلغيير إليهييا  ييؽ 
يييو ثقيييؾد يهيييا  جهيييو اسقشيييا د االؾصيييؾا بيييالسعشى إليييى قميييو الديييا  د اهيييي  هسف

 د الؾالاول اي لد و هذه السهسو.يعو العربيفو لير ؾيادد اثتعدف اله
وشمد اقد َورفاؾه  يق لمسذهو الكي ي اثهري االسرظمب الديؾطي ثذق

 .كٔ بقؾلهؼ:  هؾ إيراد حجو لمسظمؾز ومى طريقو أهل الكيد 
 أ  ييييييءثى بيييييم وميييييى صيييييؾرو ؾيييييياس  قيييييو أهيييييل الكييييييدياالسقريييييؾد بظر 

ا لمسظمؾز  .كٕ  االتثشاوي أا اقترالي يبؾ  بعد ثدميؼ  قد اثم  دتمز ل
االتذييابم عيياهر ييييؽ هييذا األالييمؾز ا رييظمب الديييؾطي  ا لييم وييرض 

يييو ُ َدييمفؼ يهييا  هييؾ التأاليييسكد اثخرييي  قزيييو جزويييو  شهييا  هييؾ لقزيييو  م
 التهري ك.

اربسييا يبييؾ  الجديييد لييد  الديييؾطي اييي هييذا الشييؾ  هييؾ رصييد لاصيييو 
ايي ويرض بعيض القزيايا ويؽ طرييق  -صمى و وميم االمؼ–أالمؾبيو لمش ي 

 التأاليس االتهري د اهذا ااضب اي األ ثمو الكثيرو التي يمَّخ ثساليو اوذيريؽد
ا  ؽ الحديث الذريف.  اجايت جسيعل

 :نفي املوضوعالثاني: 
 :قاا اي الشغؼ

ِِِي   ًِِِدا عِِِش ع و   لمسوضِِِو    والشَّف   قر 
 

 الذِِِِديدا الَرِِِِر ع و   مثالاِِِِوا: لِِِِي    ...
 

                                           

ك اليييييعد اليييييديؽ التهتيييييازاليد السخترييييير وميييييى ثمخيييييي  السهتييييياحد ضيييييسؽ  تييييياز  يييييراح ٔ 
 .ٜٖٙد صٗالتمخي د ج

وميى  د االغر  عم حا ييو الداليؾقيٜٖٙ/ٗك وراس األاراحد ضسؽ  راح التمخي د ٕ 
 السخترر.
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يييا  يييؽ  ختروييياثيد  : لهيييي ُتميف اليييسا اايييي الذيييرح قييياا:  هيييذا الشيييؾ  أيزل
مهييل  ؾضييَؾولا السؾضييؾ د اهييؾ  ثييير اييي الحييديث ا يييد ال مَّيياي بييأ  يبييؾ  ال

واي ذلػ الُحكؼ.  لسعشى َؼُيَررِّح يشْؽيم وشمد ايث تم لَّيرهد  هالَّول اي ادِّ
صيمى –ا ثالم:  ا رااه الذييخا  ويؽ أييي هرييرو قياا: قياا راليؾا و 

ييَرَوود إلسييا الذييديد الييذي يسمييػ لهدييم وشييد -و وميييم االييمؼ :  ليييس الذييديُد بالرز
 .كٔ الَّزو 

ا  ؽ الذعر هؾ:اأارد ثساليو أحاديث ألر   كٕ   بعد ذلػد ابيتلا ااحدل

   ِِِ  لِِِي  مِِِن مِِِات فاسِِِتراح بسي 
 

ِِِِِِِاو ... ِِِِِِِ ا األسي ِِِِِِِ ا مي   ِِِِِِِا السي   أنَّس
وميى هيذا الشيؾ  إضيااو إليى  يؽ الحيديث الش يؾي ثدعو أ ثمو اهشا ُيقدد  

 الذي يميم اهؾ:  خييخ  عري ال يتؼ  عشاه إال بال ي
ِِِِ ا مِِِِن  يِِِِي ا  ِِِِيالً  إنسِِِِا السي   ذل

 
ِِِِِِِِِوا سِِِِِِِِِي   ً  ... جِِِِِِِِِاو   ا بالا  قميِِِِِِِِِ   الرَّ

ااي هذا األاليمؾز يقيؾد السيتكمِّؼ يتحؾييل الؾضي  المَّيؾي لمسَهيرد ايشؽييم  
اك  أاالل ثييييؼ يث ييييخ لييييم  عشييييى آلييييرد االسييييراد بقييييؾا الديييييؾطي اييييي الييييشغؼ  قرييييدل
االحتراز  ؽ الخظأ بحيث إذا ألظأ الستكمِّؼ ال يدلل ايي هيذا الهيازد اقيد لهفيم 

واي الحبؼ . ومى الَّرض  شم اهؾ  السها  لَّو اي ادِّ
رو جسيعهييا بييالشهيد اأداو اييي جسمييو األ ثمييو هشييا يجييدها  رييدف  االشيياعر
اهييذه جسمييو أالييىد ثييؼ  لْؽيييمشااليي   ليييسك يعؿهييم المهييل السقرييؾد الشهييي الهعييل ال

ر السييراد اْضييُعمد اعالهلييا  ييا ثرييدف  ُيعظييا وميهييا جسمييو ثاليييو ثدييتدرر بييالسعشى
  . يي لكؽ د اأحياللا ثكؾ   إلسا

                                           

 .ٔٗٔك  رح وقؾد الجسا د صٔ 
اليد األصسعياتد صٕ   .ٕ٘ٔك قاومو َوِدَي يؽ َرويي الَّدف
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األالييمؾز جسمتيييؽ: إحييداهسا  شؽيييو ثزيييل  عشييى ثؾاطييأت وميييم ايشييتغؼ 
ا  .الجساوو المَّؾيود االثاليو ُ ث تو ثز   عشى جديدل

اثجيييي هييذه ال شيييو المَّؾيييو  دييتخد و أقييؾ  الؾاليياول لتحقيييق الَّييرض 
 اتختار  ؽ الشّؾااي اعيلد اثختار لإلثهات  إلفسا  أا  لكؽف .

األاليييمؾز إزاليييو السعشيييى الستعيييار  ومييييم  الييييس السقريييؾد بيييالشهي ايييي
يي ا بحيييث يبييؾ  السقرييؾد اثسا ل ا لَّؾيلييا جديييدل د اليييس السقرييؾد باسثهييات ثذييريعل

 ي  ا  ف السقرؾد االوتداد بالسعشى الجدييدد االسهالَّيو  داالتعسالم الذره يدييل 
 كسا قاا الديؾطي.
ليذي   االتعساا هذا األالمؾز ببثرو اي الحديث الش يؾي هيؾ اايتزب أ

َلَهيْخ التهياه الدييؾطي لهييذا االلتيرا د أ يا الييذي أاياده ؼييم  ييل اسايادود اهيؾ أيييؾ 
ُقيؾز  اليذي ٕٕٗد  الهراي  ت ُو يد القاالؼ يؽ اليف  هيك اي  ْرحم لحديث  الرف

 جاي اي الَّريود اأارده الديؾطي اي هذا الهاز.
ا  الرفقؾَز ؼيُبْؼ؟:   ا َثعُ  -صمى و وميم االمؼ–قاا رالؾا و   دز

 قالؾا: الذي ال يْهقى لم الد.
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د  ييييؽ الييييده  قيييياا: ليييييس ذلييييػ بييييالرقؾزد الكييييؽ الرقييييؾَز الييييذي لييييؼ ُيقييييدِّ
 .كٔ  ي لا 

 هييييؼد إّلسييييا هييييؾ ومييييى اْقييييد ا ييييذلػ  عشيييياه اييييي  ي  اقيييياا أيييييؾ ُو يييييد: 
صييمى –.. اكييأ   ذـهييم وشييدهؼ ومييى  ريياوو الييدليا اجعمهييا رالييؾا و األاالد
 ومى اْقدهؼ اي اآللرو. -يم االمؼو وم

اليييييس هييييذا بخييييي  ذار اييييي السعشييييىد الكشييييم ثحؾيييييل السؾضيييي  إلييييى 
 .كٕ عيره 

ايييالرقؾز ايييي ُوييير  الؾضييي  المَّيييؾي: اليييذي ال يهقيييى ليييم اليييدد االش يييي 
ا هذا السعشى الخاص بالدليا إلى  عشى  إلكيؼ   ث: ليرايد ا عشيى الحيديأيحؾِّ

 ز بسؾت أاالده.ثعتقدا  أ  الرقؾز: السحزا  هؾ السرا
ا ييل هيؾ  يؽ ليؼ يسيخ أحيد  يؽ أاالده ايي حياثيم  اليس هؾ  يذلػ  يرول

يياد  مؼيحتدييه ُيكتييو لييم ثييؾاز  رييي تم بييمد اثييؾاز صيي ره وميييمد ايبييؾ  لييم َاَرطل
ا   .كٖ االَمهل

ا ييأ  هييذا التحؾيييل السقرييؾد لمسعشييى بقرييد ثعزيييو اثدييميو السريياز 
لييد اي   هييذا اييي اليدليا أ ييا اييي غياهر ألييم لييؼ ي يق لييم ا البهقيد األاالدد ايي ذا  ييا  

 ه.عير اآللرو االرقؾز 

                                           

د ل  جسيييي  المَّييييو ٛٓ٘د صٕد اعريييييو الحييييديثد جٔٗٔد صالجسييييا  وقييييؾد ييييرح ك ٔ 
 -هييييي٘ٓٗٔالعربييييود ثحقيييييق د/ حديييييؽ    ييير د  راجعييييو/   و ييييد الَّشيييي حدييييؽد 

 ٔيييؽ حش ييل  أحسييداس يياد ا دييشد د  ٕٙٔ/  ٙٔ دد االحييديث اييي صييحيب  دييمؼٜ٘ٛٔ
/ٖٕٛ. 

 .ٜٓ٘/ٕك عريو الحديثد جٕ 
 د ل األ يريو.ٕٙٔد صٙٔك صحيب  دمؼ بذرح الشؾايد جٖ 
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اأقييييؾا: إ  اهييييؼ أيييييي و يييييد اثعا مييييم  يييي  هييييذا األالييييمؾز يهييييؾم اهييييؼ 
الديييؾطيد اقييد عهيير ذلييػ اييي التشييااا ااييي السعالجييو رعييؼ أ  الرجييل لييؼ يبييؽ 

ييي صيمى  يقرد إلى اض   ريظمب ومسيي وميى هيذا األاليمؾز ايي يييا  الش يي
 .و وميم االمؼ يي
بحييديث آليير ال ثقييؾد يشيتُييم ومييى الشهييي يييي ليس   سييا جييايت  ااالتذييهد

 اهؾ حديث:  إ  السحراَز  ؽ َحِرز ديُشم .كل أ ثمو الديؾطي 
ايذييرح الحييديث يدقييو قيياويل:  ليييس هييذا أال يبييؾ  َ ييؽ اُلييِمَو  اُلييم ليييس 

 رازد إلسا هؾ ومى ثَّميل الذأ .حبس
   ا  ذهاز الساا يقؾا:  إلسا الَحَرُز األوغؼ أ  يبؾ  اي الديؽد اإ

قد يبؾ  َحَربلا 
 .كٔ 

د ايديييتعسل ايييي كٕ دااز وميييى الديييمو االتيييرر بيييي  ييييي :االهعيييل َحيييَرز
بالسديييمؾز. اهيييذا  العغييييؼلديييمو اليييديؽ ليوتيييداد ذهييياز السيييااد اجعميييم الش يييي 

التشيييااا يقيييا القيييارا وميييى إدرار أييييي و ييييد لياليييمؾز االتع يييير الجييييد وشيييمد 
السؾض   اليس  لهيي  الديؾطي اهؾ  ثحؾيلاإطيم ثع ير أدم  ؽ  رظمب 

أل  السيتكمِّؼ ال يشهيي الؾضي  المَّيؾي األصيمي السديتعسل لمهيل لكشيم  السؾضؾ  
 ُيشهِّم ومى األهؼ اي اسطيم اثرحيب الرؤيو.

يرييد أ  لقاوميم ااألالمؾز اي عير الحديث الش ؾي يحسيل ُرؤييو لاصيو 
 عد يبرز: يظرحها اي  عره اسثيل يقؾا وسرا يؽ 

 بس ِِِِِِِِِِِِِِ ر   لِِِِِِِِِِِِِِي   الجسِِِِِِِِِِِِِِالا 
 

... ِِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِِ  با ي د   ، وبن را م    ِِِِِِِِِِِاع  اف د   ر 
 إن الجسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِال  معِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِادن   

 
ا .... ِِِِِِِِِِِِِد  ِِِِِِِِِِِِِن  م ج   ومشاقِِِِِِِِِِِِِب  أور  

 
                                           

 .ٓٔ٘/ٕك عريو الحديثد ٔ 
 د  جس  المَّو العربيو.٘ٛٔد ص٘ك السعجؼ الك يرد جٕ 
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 و.  إلى جساا األصل ااألرا  ا الشغرو  ؽ جساا الذبل االثيازيحؾِّ 
ا اليتيؼ  ؽ اقدا  األز إلى اقدا  العمؼ ااألدزد يقؾا:   االذي يحؾِّ

ها  مِِِِِات  اليتِِِِِي ا الِِِِِ ي قِِِِِد  لِِِِِي     والِِِِِدا
 

 
 بِِِِِِِِِِ  اليتِِِِِِِِِِي ا يتِِِِِِِِِِي ا العمِِِِِِِِِِ   واألدب 

اميس السعشى أ  ااقد الؾالد ليس يتيسلاد يل ومى أ  الهقد الحؿيقي  أا  
اك هؾ لمعمؼ ااألدز.  الجدير بأ  ُيدسفى اقدل

ا بقؾا أيي   ؤاد اسيادي:دااالتذهد لم أيؾ و يد أيزل
ًما، ول ِِِِِِن ِِِِِِد  َِِِِِد اْقت ِِِِِِار  عا  ال أعا

 
ِِِِِِِِِدا مِِِِِِِِِن ... اما  فق  ِِِِِِِِِد  ِِِِِِِِِوا اْع  تا ز ئ   را

ليير ْددد الكشيم أراد أ  هييذا الهقيير اآلالسياا ليييس بُعيياجتييياح ليؼ ُيييرد أ ف   
 .كٔ أجلز  شم 

اُثَعييييدز هييييذه السيحغييييات ال ياليييييو ليالييييمؾز  ييييؽ أيييييي ُو يييييد السرييييدر 
اقيييد أليييذ  هارثيييم   ثحؾييييل السها ييير لحيييديث الدييييؾطي ويييؽ لهيييي السؾضيييؾ د 

 .ضؾ  ك السؾض  ك اجعمها   لهي السؾ 
اهييييذا األالييييمؾز يهيييييد القريييير إذا جييييايت الجسمييييو الثاليييييو التييييي ثحسييييل 
السعشى السقرؾد  ردرو بأحد حرا  العظا   يل أا لكؽ ك اهؾ أحيد طيرم 
القريير السعرااييو د االهييرم ييشييم ابيييؽ هييذا األالييمؾز هييؾ لمييؾه  ييؽ أحييد هييذيؽ 

 الحرايؽ اي بعض األ ثمو .

                                           

 .ٚٛٔخ اي األصسعياتد صياال  ٓٔ٘/ٗك  تاز عريو الحديثد ٔ 
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 :متهيد الدليلالثالث: 
 : لشغؼ قاا اي ا

ِِِِِِِِِِِ س  ِِِِِِِِِِِد  ق     لمس  وبن  أت ِِِِِِِِِِِ  باج   ر 
 

...   ِِِِِ ِِِِِاًل لحا   ِِِِِد ي توَع ِِِِِو ابتا  مِِِِِا ب
 
 

ِِِ ِِِحَّ سِِِ سا الوس   السوعِِِول   ط  وع 
 

 لي   : التسييِِِِِِِِِِِِِدا لمِِِِِِِِِِِِِدَّ فِِِِِِِِِِِِِ ل    ...
 ُتم: ثسهيد الدليل. ياقاا اي الذرح:  هذا لؾ  ثالث التروتمد االسف  

يا اهؾ أ  يقرد الُحكؼ بذيي ايرثَِّو لم أدلفول ثقتزيي ثديميسم ق أ  بيْظعل
ي ييدأ بالسقرييؾدد ايخ يير وشييم بجسمييو ُ َدييمفسو ثييؼ يخ يير وييؽ ثمييػ الجسمييو بييألر  
 دييمفسو ايمييزد ث ييؾت الحبييؼ ليييااد بييأ  ُيحييذ  الؾاليي د ايخ يير بيياأللير وييؽ 

 .كٔ األاا
ه  ثسهيييد اليييدليل د أا اهييذا االلتييرا  الثالييث لمديييؾطي اييي ال ييدي د الييسف 

ييييد لمسقرييييؾدد   التسهييييد لمييييدليل   سيييا اييييي اليييشغؼد اثقييييؾد يْشيتُيييم ومييييى ُجَسيييل ثسهِّ
اااضب  ؽ ثعريهم اإجراوم ألم يقؾد ومى السشظق  االلترا  األااد اقد صرفح 
الدييؾطي يييذلػ اقياا:  اهييذا  ييبل  يؽ أ ييباا السشاطقييو  لكشيم يحييااا االيتعيياد 

حؾ  بأليم رِّ الدشو ال لتهعهؼ أصييلد اهيؼ  ري وشهؼ ؼيقؾا:  الحؽ  عا ر أهل
 .كٕ ذام االذ ايد االقرآ  االدشزو طااحا  باالتعسالم اي طه  أهل ال

أ يييا  حااليييو الت يييرؤ  يييؽ السشاطقيييو اهيييي ايييي الييييام االوتيييداد بيييالعمؾد 
العربييييود اثيييرر الؾاايييد اليؾليييالي اليييذي الزد التيييأليف العربيييي ايييي  اايييو  راحميييمد 
ا ييي  هيييذه السحااليييو اييي   األاليييمؾز اليييذي يظرحيييم الدييييؾطي وميشيييا يقيييؾد يشييييول 

ا ومييي َحَريييَره صييياحهم ايييي  يييبل  يييؽ أ يييباا ى  عظييييات السشظيييقد اقيييد اقريييدل
يل إليى السظميؾزد ا  السشاطقود هذا الذبل يقؾد ومى  قد ات اليسفاه يقيشييو ثؾصِّ

                                           

 .ٕٗٔوقؾد الجسا د ص ك  رحٔ 
 ك الدايق االرهحو.ٕ 
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يو وشيدهؼد اورايؾه بأليم  ي السشاطقو  ال رها  د اهؾ  ؽ أقدياد الحجف و  يؽ  يا ُركِّ
 .كٔ حيؾا   قد ات يقيشيو لحؾ قؾلػ: زيد إلدا د ا ل إلدا  حيؾا  يشت  زيد 

اومى هذا الذبل جايت أ ثمو الديؾطي األربعو لهيذا الشيؾ  لحيؾ قؾليم 
  ال ثييييدلمؾا الجشييييو حتييييى ثء شييييؾاد اال ثء شييييؾا حتييييى  -صييييمى و وميييييم االييييمؼ–

و حتيييى ثحيييايزؾا  قييياا:  ألليييم يريييب أ  ُيحيييذ  الؾالييي  ؼيقييياا:  ال ثيييدلمؾا الجشفييي
 .كٕ ثحايزؾا 

يييسم الدييييؾطي  قديييسيؽد ألليييم  ثيييارو يبيييؾ   -يشييياي وميييى  الؾالييي  –اقدف
 .كٖ الؾال  جسمو ااحدود اثارو يبؾ  أكثر 

جييايت ومييى القدييؼ  -اهييي  ييؽ الحييديث اقيي –إال أ  األ ثمييو األربعييو 
جد  ثاالل ومى القدؼ الثالي الذي االُظم اا الذي االُظم جسمو ااحدود الؼ لاأل

الدييؾطي: أكثر  ؽ جسمود  سا لؼ لجد  ثاالل  ؽ القرآ  الكريؼ الذي قياا وشيم 
 إلم طااب باالتعساا هذا األالمؾز.

اإذا االتحزيييرلا هشيييا أيزيييال  يييا قمشييياه ايييي االلتيييرا  األاا  يييؽ اثريييالم 
ا اأكثير اثرياالل  يؽ الديايقد إْذ ؼييم  بالسذهو الكي ي ا   هذا الشؾ  أ دز   هل

 إيراد الحجو وؽ طريق أهل الكيد.

                                           

 .ٜٔٔك حا يو الهاجؾري ومى الدمفؼ اي ومؼ السشظقد صٔ 
 .ٕٗٔك  رح وقؾد الجسا د صٕ 
 ك الدايق االرهحو.ٖ 
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 :لتصحيفالزابع: ا
 قاا اي الشغؼ: 

ِِِِِِوم   ِِِِِِ وا ش  ِِِِِِت   ع   بِِِِِِ ن   يف  ح  تر   اد  س 
 

ِِِِِو، وبالتَّ ب ِِِِِ ... ِِِِِ حيف  ر  ِِِِِقا  ن  أم   اد  ر 
 
 

اهيؾ أ  ييأثي ايي السقريؾد التروتيمد رابي  :  هذا ليؾ  لذرحاقاا اي ا
 ييؽ ببيييد لترييحيهم  عشييى  عت يير ؼيقرييد ذلييػ لتييذهو لهييس الدييا   إلييى  ييل 

أليييم  تيييو إليييى بعيييض أصيييحابم أليييم  عشيييييمد  سيييا ُحكيييي ويييؽ بعيييض األذ يييياي 
 .كٔ   ليرمب لمراوجو االرابحو شقف هزاو  الراوجود اأ ر أال يُ يذتري لم  ؽ ال

د اهؾ ألهزهيا ازلليا اأقمهيا ؾيسيود اأْهؾلهيا هذا راب  السختروات الديؾطيو
ا شيم ي يدا الحيرص  الكشم وغيؼ الخظر ومى ألها  األحاديث ااآلثيارد ومسلاد

مب االسريظ يق لغيؾاهر ال يدي  احديودقريي  االتذيهومى الرغهو اي الزييادو االت
طؾيييل لكشييم  ييا  يدييتخدد اييي الجشيياس   عييرا   ذييهؾر ق ييل الديييؾطي يييز ؽ

تييييييؽ  قؾليييييم اارقليييييا يييييييؽ الكمسالمهيييييل  ثجشييييييس التريييييحيف د اهيييييؾ  أ  يبيييييؾ  
 ثعالى:                       كٕ [ٗٓٔ]الكهاد. 

حيف اي االجشاس يبؾ  ييؽ  مستيؽ لكؽ الترا  الديؾطي جعل التر
ا  عشيييؽ  يؽ لييا ثَّييير اليشق  يهيا  اهيذا د كمسو ااحدو يشظقها الستكمؼ قاصيدل

هؾ الهرم ييؽ التريحيف وشيدهد االتريحيف ايي الجشياسد اليذا ذ ير اليد تؾر 
أحسيد  ظميؾز  ريظمب التريحيف لااليهلا إيياه إليى الدييؾطي دا  ذ ير الذييهم 

 .كٖ ييشم ابيؽ التجشيس

                                           

 .ٕٗٔك  رح وقؾد الجسا د صٔ 
 لمقاضي الجرجاليد ل ييرات. ٙٗد ا عم الؾالاطود ص٘ٓٔك ثحرير التحييرد صٕ 
 د ل العرام.ٕٕٚ/ٕهيغيو اثظؾرهاد ك  عجؼ السرظمحات الٖ 
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ل ييييييدي  المهغييييييد ا ييييييذا يييييييدلل اقيييييد ذ يييييير الستيييييألرا  الجشيييييياس ايييييي ا
د السعشى الشاث  وؽ الترحيف  الديؾطي لكشم أْدلمم اي السعشؾي باوتهار ثعدز

 .يير الشق  اي الكمسو  حل الترحيفثَّ
ا ثفييييل ليييييم بسثييييياليؽ  ييييؽ الحيييييديث الش يييييؾي بخييييي  السثييييياا الريييييشاوي 
د السعشييى ايهسييا  ييؽ الييتي  الراايييود اهسييا  الدييايقد اهييذا  السثيياال  لييت  ثعييدز

 حديث:  وميبؼ بَّدل الدير ا لم يذهو بال ؾاالير .
ُير  ايييؾرده اييي بيياز االالييتشجايد ابعزييهؼ  ؼهعزييهؼ يرايييم  بََّْدييل الييدز

ْير  ؼيههؼ ألم ودل الشحليرايم  بَعدَ   .ل الدف
لتعرييييييف  -كسثييييياا–ا ليييييم  خيييييالا  كٔ أقيييييؾا: ايييييؾم ضيييييعا الحيييييديث

هيس الديا   إليى الترحيف  أل  التعرييف ييش ز وميى قْريد السيتكمؼ لتيذهو ل
الترييييحيفد اقييييد أثييييى  إلييييى هييييذاكييييل  عشييييييمد ابعيييييد أ  يبييييؾ  قرييييد الش ييييي 

 الترحيف  ؽ باز الراايو .
أربِِم مِِن سِِشن السرسِِمين: الدِِوا  والتعَ ِِر االحييديث اآلليير هييؾ :  

   ؼهعزهؼ يرايم  الحياي د ابعزهؼ يرايم  الحشفاي .والش اح والحياو
رااييييات ايييي هيييذه األحادييييث اي يييدا أ  الدييييؾطي اجيييد ايييي اليييتي  ال

ي وميى د السعشيى هشيا يشياالتريحيْفد اُيههيؼ  يؽ ذليػ أ  ثعيدز ال هلا سيرادها ايي 
 ي ال إرادو الستكمِّؼ  سا اي السثاا الرشاوي الذي ذ ره.قِّ مقرايو الست

لترييحيف يهييذا السعشييى الديييؾطي اهييؾ الييذي ذ ييره  ييؽ ق ييل أيييؾ أ ييا ا
 ييييؽ هذيييياد ييييييؽ و ييييد السميييييػ وثسييييا  الجيييياحل ايييييي قرييييو الكتيييياز اليييييذي ارد 

 َ ْؽ قَ َمَػ  ؽ السخّشثيؽ . كْح ِ اَ  هيك إلى وا ل السديشو: ٕ٘ٔ ت

                                           

 .ٜٛٚحديث رقؼ  ٕٓٔ/ٕك يراج  المدمو األحاديث الزعيهو االسؾضؾوو ليلهاليد ٔ 
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 .كٔ َ ْؽ قَ َمػ  ؽ السخشثيؽ كأْل  اقرأها العا ل: 
 :التضييقاخلامس: 

 : قاا اي الشغؼ
و  الَمِ كِان   : فِنن  قم ا   ي    وما فِي الِرَّ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِدا   عتس
 

ِِِِي تزِِِِيي   قِِِِوي    أو   ...  كمسِِِِات  في 
 
 

  يمتزد اي التروُتمد االسيُتم بالتزييق بأشؾ  ال:  هذا قاا لذرحاي اا 
هؼ أ  الييراي يمتيييزد أ  يبيييؾ  وميييى ه لغيييشِّ ا الييرايِّ أ يييرلا ال يميييزدد اإلسييا ليييؼ ييييذ رُ 

حر  ااحد اي يق  ايها التزاد  ا ال يمزدد اأ رت بسا ذ رثم إلى أ  الراي قد 
اد أا األلييا ايمتييزد أ  ال يبييؾ   ييثيل ومييى الهيياي ايمتييزد أ  ال يييأثي يهييا ضييسيرل 

ألا إطيم... ايمحيق ييذلػ  يا إذا التيزد أ يرلا ايي  يل  مسيات ال ييخ  ايأثي يه
ْرَصييري  ت ا ٙ٘ٙأا الرالييالود المرف هيييك قريياود التييزد اييي  ييل  مسييو ايهييا صييادل

هيك رالالو التزد ايي ٙٔ٘اقراود التزد اي  ل  مسو ايها ويشلاد المحريري  ت 
 .كٕ كل  مسو ايها اليشلا 

ا حييييث ُأطميييق ق يييل الدييييؾطي وميييى  ا ريييظمب  التزيييييق  لييييس جدييييدل
يمييزد د اهيؾ  أ  يمتييزد الشياثر ايي لثييره أا الشياعؼ اييي لغسيم بحيير    ليزاد  يا ال

د اأطميق ومييم اييؽ كٖ ق ل حر  الراي أا بأكثر  ؽ حر  بالشدهو إليى قدرثيم 
 .ك٘ د االساه بعزهؼ االلتزادد االتذديدكٗ السعتز  اسوشاتك

                                           

 .ٕٔٔ/ٔك الحيؾا د ٔ 
 .ٗ٘ٔك  رح وقؾد الجسا د صٕ 
 .ٖٓ٘ك لزالو األدزد صٖ 
 .ٗٚك يشغر ال دي د صٗ 
 ٖٔٔ/ٚرزد د الهايييو األٕٕٓد احدييؽ التؾالييلد صٚٔ٘ك يشغيير ثحرييير التحييييرد ص٘ 

 .ٖٓ٘د الزالو األدزد صٜٖٕاراضو الهراحود ص
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هييييذا المييييؾ  ال ييييديعيد ليييير  لسدييييو  رييييظمحات ثييييؾاردت ومييييى اييييشحؽ 
اقيياا:   ييؽ األلييؾا  لييزاد  ييا ال  واالديييؾطي لهدييم ذ يير  ييؽ هييذه الخسدييو ثيثيي

 .كٔ يمزدد اُيدسفى االلتزاد ااسوشات 
ا  يا جدييدل اجعميم اللتيزاد أ ير د لكشم لؼ يذ ر التزييق ااالتقلف بم الترول

د الهيعيييييؽ االتزيييييق وشيييده بيييأ  يييييؽ االلتيييزاد وشييي م ر هيييايييي اليييرايد ا أليييم ي
ا اي الراي.  األلير يمتزد أ رلا لاص 

ا ثفييييل لهييييذا األ يييير السمتييييَزد بييييأ  الييييراي إذا  ييييا  الهيييياي ال يييييءثى يهييييا 
 ضسيرلاد اإذا  ا  األلا اي يءثى يها لإلطيم.

اوشيييد عييييره بأليييم ايهتيييرم التزيييييق وشيييد الدييييؾطي ويييؽ االلتيييزاد وشيييده 
اد الخيياص بييالحر  ق ييل الييرايد االذيياهد الييذي ليياص بييالراي بخييي  االلتييز 

 هيك:ٖٔٙاهؾ  ظم  قريدو أليي اليسؽ الكشدي  تد أارده دااٌّ ومى ذلػ 
ِِِِ أنِِِِ    ىِِِ    ِِِِرة  وتِِِِولا ا راس  ب   ه   ا ع 

 
ِِج  ما و   ... ِِ بًّ عشِِد  يِِرا ع  ِِم  ِِ وا ا عش   يناي 

 
 

ِِِِِِات   ِِِِِِ  ا س  يِِِِِِر   ىيي  وا    مقتول ِِِِِِقات 
 

ِِِب  وسِِِش ان  ... ِِِو   فِِِي القم ش  ِِِرا ماش ي   غي
 شيفِِِِننَّ  الغِِِِرام  مِِِِ َّ مِِِِن داو   مِِِِن 

 
ِ ما    ... ِو   ضا ر  س  َّ بي م  ق   اليِو  لِ  أ ن 

الدييييؾطي بالتزيييييق أ يييرلا آلييير اهيييؾ االلتيييزاد ايييي  يييل  مسيييات  قَ َحيييألْ ا  
الش   سا التزد الحريري اي الراليالو الدييشيو حير  الدييؽ ايي جسيعهياد اايي 

 .كٕ الرالالو الذيشيو حر  الذيؽ اي جسيعها
 لمسريظمب اهيؾ  القيؾيك ليؼ الذي ذ ره اي الشغؼالشعخ  االسمحؾ  أ  

 اق  أا أ  لم داللو وشده؟ القاؼيو يذ ره اي الذرح اهل هؾ الالتقا و

                                           

 .ٗ٘ٔك  رح وقؾد الجسا د صٔ 
 د.ٜٕٜٔد السظهعو الحديشيو السرريود ٕٔٙ -ٗٓٙ ظ ؾوتا     السقا اتد صك ٕ 
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يا ق ميم اؾصيهم يي  كالقيؾي ي  ي دا أ  لم دالليو أل  السريظمب  يا   عمؾ ل
 شد اآللريؽ.و كالتزييق   رظمب ليهرم ييشم ابيؽ

ا الييذي يمييزد بييم الشيياثر أا مزييايتزيب  ييؽ هييذا المييؾ  ال ييديعي  ييد  التك
الذييييياور لهديييييم لقريييييد ال راويييييو االتهيييييؾم وميييييى اآلليييييريؽد اهيييييؾ  يييييؽ األليييييؾا  

   ايها.ومى األصهاب ال ديعيو االترشز السدتحدثو بعد االوتساد 
 :املنتحلالسادس: 

 قاا اي األلؽيو: 
ِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِوالمف  ِِِِِِِِِ ا ال األل   ؤها ر  ظا إذ   ق   ث 

 
 

ِِِِِِِ  اعِِِِِِِابا  ... ال   د  ق   سِِِِِِِسَّيتاو السشِِِِِِِتح 
 
 
 

ي االستحيري قيااي الذرح:  هذا الشيؾ  التروتُيم االيسيُتم السشتحيل االسشت
يلا   .كٔ اهؾ: أ   ُيختار لهل إذا قرأه األلثُغ ال ُيعاز وميم ثحرِّ

ايتزب  ؽ  ي يم أ  المهيل اليذي يقي  ومييم هيذا السعشيى هيؾ  يا اقي  
 لتيييييارمييييى التييييألِّي االدقييييو االجهييييد اييييي اؼيييييم االلتيييييار  ييييؽ السييييتكمؼد ايقييييؾد و

د اُيراوى ؼيم الحرا  التي ثق  ايها المثَّو  الراي التي ُثقمو عيشلا وشد األلها 
 .كٕ األلَثغ ا ثفل لها ييتيؽ لهعض األقد يؽ

ِ ا  قِد   معان   م  جس   شاو   من   ر  خار 
 بيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِا

 

ِِِ كِِِ َّ  ت  وجِِِاوز   ... ِِِ  يش  ِِِد   ل ِِِر ا    س   وط 
 )وطغِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِا 

 
 

ِِِِِِِِ وكيِِِِِِِِف  ادِِِِِِِِ ا ا    أن تاحر 
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ميافز   ائا

 

ِِِ دا   الفِِِر  دا وزنِِِ ... ِِِِد  ت  ا تق  ميس  ا ر  و   وا س 
 )وغِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِا 

 
ؼيحرص الشاعؼ ومى المهل الذي يحسل اجهيؽ لمشظقد ااي  يل اجيم 
د اهذا ؼييم جهيد  يدتؿيؼ السعشىد ا ذا ألذده الدميؼ صبف اإذا ألذده األلثغ صبف

ا الستحري االسشتقي. د ديد  الذا السفاه أيزل

                                           

 .ٚ٘ٔك  رح وقؾد الجسا د صٔ 
 ك الدايق االرهحو.ٕ 
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 اهي الشاعؼ الذي ألذد ال يتيؽ بقؾلم:هاي
ِِِِِِِِِِبد   أتِِِِِِِِِِ    وجيِِِِِِِِِِين   وذات    ةً ع 

 
ِِِِِِن  غايتا  ... د  ِِِِِِ ا  يِِِِِِا فِِِِِِي الحا  ال تابم

 
 

ِِِِِِِِِِِِِِِة  قيِِِِِِِِِِِِِِِ : ال   قافيِِِِِِِِِِِِِِِة رائيَّ
 

ِِِِِِِ ا  ... ِِِِِِِي إنذِِِِِِِادىا األلث ِِِِِِِاب ف   اع
لمديؾطي اميؼ ُيدي ق إلييم لكشيم دااٌّ ايخم  هذا السرظمب ا زسؾلم  

يييا إذا ؾييييس بغيييرا  ا يبديييات وريييره وميييى التكمزيييا الذيييديد لكشيييم لييييس ثكمز  هل
 ل دي  يدتؾلي ومى أذها  األدباي ايجعمؾلم الَّايو اي الذعر.حيث  ا  ا
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 وختاًما:
ج اييي ورضييها  ييؽ القييؾو اهييذه التراوييات الديييؾطي اييي اييؽ ال ييدي  ثييدرف 

د اقييد  ييا  الحييديث الش ييؾي وسدثييم اييي االييتخراجها ارأيشييا األ ثمييو إلييى الزييعا
مسيياي جسيعييال  شييم إال  ييا لييدرد ارأيشييا اوتسيياده اييي لهييي السؾضييؾ  ومييى أحييد و

ْحشييا ثع ييير الحديث اهؾ أز أيييي و يييد  ثحؾيييل  ا ُو يييد القاالييؼ يييؽ اليييدد ارجف
ق اي  رظمحيؽ هسيا: ومى  رظمب الديؾطيد ارأيشا ثأثزره بالسشظ السؾض  

ريي   ا ثسهييد اليدليل  اهسيا قاوسيا  وميى إييراد الحجيو بذيبل  يؽ  التأاليس االته
 أ باا السشاطقو.

هييييييك هيييييذه االلتراويييييات ٛٗٔٔتهيييييذا اقيييييد لديييييو قااليييييؼ الهبيييييره جيييييي  
 هالمديؾطي ايي يديعيتيم  حمييو العقيد ال يدي  ايي  يدح الش يي الذيؽي  د  سيا لدي 

 إليييم حييديثلا الييد تؾر/ أحسييد  ظمييؾز اييي  عجييؼ السرييظمحات الهيغيييو اذ يير
 اييي  تيياز: الرييهغ ال ييديعيد  -رحسييم و–الييد تؾر/ أحسييد  ؾالييى  أربعييو  شهييا

اوقفييو ؾ  اثسهيييد الييدليل االترييحيف د اهييي التأاليييس االتهرييي  الهييي السؾضيي
سهييا الهبييره جييي ربعييو أليير  التروهييا الديييؾطيد الغوميهييا قيياويل:  هييذه ألييؾا  أ

 .كٔ ال ثحتاج اي ثهاهتها إلى ييا   -كسا ثر  –اهي 
  ألليم  هسيا  اليخ ؾيستهيا العمسييو ال اهذا حبؼ يَّسي  الدييؾطي حقيم 

ا ال أقلف    ؽ ذ رهد االتشؾيم بم. ثؾصا بالتهاهود اقد رأيشا ايها جهدل
 اآلر دوؾالا أ  الحسد و رز العالسيؽ.

 اصمى و االمؼ ابارر ومى اليدلا   اومى آلم اصحهم أجسعيؽ.

                                           

-هيييييٖٛٛٔيد د ل دار الكتيييياز العربييييٜٗٗك الرييييهغ ال ييييديعي اييييي المَّييييو العربيييييود صٔ 
 د.ٜٜٙٔ
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 املصادر واملزاجع
 ٙاألصسعياتد ثحقيق ا رح/ أحسيد    ياكرد او يد الدييد هيارا د ل -

 دار السعار .
و القزايشييد ل  بتهيو اسيزاح  رح ثمخي  السهتاح  ي  الهػييود الخظيي -

 اآلداز.
دار  ٖال ييييييدي د اليييييييؽ السعتييييييزد ثحقيييييييق: اعشيييييياطيؾس  راثذبؾادييييييبيد ل -

 د.ٕٜٛٔ -هيٕٓٗٔالسديرود ييراتد 
 الهيعو ثظؾر اثاري د د/  ؾقي ضيفد ل دار السعار . -
ثيييياري  ومييييؾد الهيعييييو االتعريييييف يرجالهيييياد أحسييييد  رييييظهى السراعيييييد ل  -

 د.ٜٓ٘ٔ -هيٜٖٙٔالحم يد 
جيييييا الييييديؽ الديييييؾطيد ثحقيييييق: إليزاييييييث  يييياري  -عسييييو والتحييييدث يش -

 د.ٖٕٓٓالارثيؽد لذر الهي و العا و لقرؾر الثقااود المدمو الذلاورد 
ابييا  إوجياز القيرآ د اييؽ أيييي  يير ايي صيشاوو الذيعر االشثير ثحريير التح -

صييييه  السرييييريد ل السجمييييس األومييييى لمذيييي ؾ  اسالييييي يود ثحقيييييق د/ اس
 د.ٜٜ٘ٔ -هيٙٔٗٔحهشي  ر د 

يؼ ال يجيييؾريد ل  - حا ييييو الهييياجؾري وميييى الديييمؼ ايييي وميييؼ السشظيييقد سييييرـا
 د.ٜٙٙٔ -هيٖ٘ٛٔص يبد 

لزالييييو األدز اعايييييو األرزد اليييييؽ حجييييو الحسييييؾيد لذيييير الهي ييييو العا ييييو  -
 د.ٕٗٔٓلقرؾر الثقااود المدمو الذلاورد 

 يييرح وقييييؾد الجسييييا  اييييي ومييييؼ السعييييالي اال يييييا د الديييييؾطيد ل الحم يييييد  -
 .دٜٖٜٔ -هيٖٛ٘ٔ

يؼ  ؾالىد ل دار الكاثو  - الرهغ ال ديعي اي المَّو العربيود د/ أحسد إيرـا
 د.ٜٜٙٔ -هيٖٛٛٔالعربيد 
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 صحيب  دمؼ بذرح الشؾايد ل األ يريو. -
الرييؾر ال ديعيييو ييييؽ الشغريييو االتظ يييقد د/ حهشييي    يير د ل  بتهييو  -

 د.ٜٙٙٔ -هيٖ٘ٛٔالذهازد 
ضيييييسؽ  يييييراح وييييراس األايييييراح اييييي  يييييرح ثمخييييي  السهتييييياحد لمدييييهبيد  -

 ييرات. التمخي  ل
العسدو اي صشاوو الذعر القدهد اليؽ ر يق القيرااليد ثحقيق د/ الش يؾي  -

 د.ٕٓٓٓ بتهو الخالجيد  ٔ عي د ل
ؼ يييييؽ اليييييدد ثحقيييييق د/ حديييييؽ   عريييييو الحييييديثد أليييييي و يييييد القااليييي -

 -هييييي٘ٓٗٔاليؾاليييياد   يييير د  راجعييييو/   و ييييد الَّشييييي حدييييؽد ل راز
 د.ٜ٘ٛٔ

ثمخيييي  السهتييياحد اليييعد اليييديؽ التهتيييازاليد ضيييسؽ  تييياز السخترييير وميييى  -
  راح التمخي د ل ييرات.

 د.ٕٓٓٓالسعجؼ الك يرد  جس  المَّو العربيو بالقاهرود الجزي الخا سد  -
 و اثظؾرهاد د/ أحسد  ظمؾزد ل العرام.ي عجؼ السرظمحات الهيغ -
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