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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 صعوبات البحث والّتحقيق في الّدراسات العليا

 رؤية ميدانية وتجربة عملية

 
 بقلم : أ. د. أحمد حسن فرحات

 
بالدلاساةددددالبيللبياددددأبيالادددد ساالبإيدس دددالبيلس ادددددب دددّبسدلا ادددددب ّة قادددد بب–لقدددلبت إددددأبالددد

 اددبيلس سدعبدقدلبدبإيددبا بيللبيادأبيل  ادب"بانباشدبكب ّبيلنلوةبيل دلسادالبل لبياددأبيل 
ب/بوسوضودهدب:ب4117/ب7/ب42ب–ب42بدبيلسوي قبلدبب1241بيببب11ب-11

" الصعععوبات والتحععديات التععي تواجعع  البحععوث العلميععة فععي التعامعع  معع  م  و ععات 
يجاد الحلو  المناسبة لها"   الدراسات القرآنية والتفسير، وكيفية تذليلها، وا 

أب ادددتبليدددببولبياددددأبسي دددللةابوالددددلبيلليددددببوالبشدددكبإددد نبس دددوببدددليبيلسوضدددو بال ددد
ويلسؤل ددونباجبيددونبإددإ حبيلس الدددأبويليويددادأبيليددّبيلددونب ددّبس لسهدددبنلباددالب
سلببةابواسلنبيالاي دلةبسنهددبإددلبيو بالدلبي دكبيلليدببويلسؤل ددأبيليدّباادب بت إدالب

بيللبيادأبيل  ادبد لبيالاي دلةبسنهدبويلبيو بالاهد...
ببسددددبقدلدددتبيفجدددبونب دددّبس دددوببدددليبيلسوضدددو .بوباادددأبسدددنبوسدددنب ددد ةب  ددد باشددد بانبالدددبب

يألناددببانباليددببدددنبييبإيددّبيلليياددالبسددنبجدد وبيلسسدباددالبيلساليناددالابويليددّبالباشددكب
إددد نبادددالونب اهددددبسددددبالباويدددلب دددّبيللبياددددأبيلنلبادددالبيلإايدددالابوانبيلإاددد ب دددّببدددليب

بيالييدهباالونبسشوقًدبل قدبئبولي  ًدبلتبل ي اّبويالقيليءب....
 يار البحث :ا ت

اووبي وإالباوييههدبإدا بيللةبيادأبيل  ادببوبيجيادببسوضو بيلإاد ابللدكبانببدليب
يالجيادددببيلين ددتبيدد وإدأبل اددبةاب  إددلبانبالددونبإا دددبيلاددلًيابلدد بااددإقبإا ددتابوالإددلب
انبالونبااه ب ّباوبسشل الباوبس ضد الابوالإدلبانبادل عبإددل   بويلس ب دالبجتدوةبالدلب

اببا ددالبيل ددليببدنددلبتدلددببيللبيادددأبيل  اددد.باليبلدنددأبلجابيددتبيألسددد ابوسددنببندددبيإددل
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يل  سادددالبق ا دددالابوستدل ديدددتببادددبببنادددالبإدددوب قادددبة.بواإدددلابإدليويدددتبالدددلباادددديليتبااددد له ب
بوات ببسنه بيلساددلة.بد تبايلبدنلب باً بلسشل يتبإ نباجيدبويبلتبإا دبسنداإًد.

 البليئسدددًدابللدددكبانبسوضدددو بويجيادبسوضدددو بيلإاددد بسدددنبقإدددوبيألاددديدلبالباادددوبيلسشدددل
ب–وبدوبسددبا يقدلهبيلتدلدببب–يلإا بيلليباجيدبهبيألايدلبلتباا اديدتبويدلوبهب دّبلبندتب

ليبلدد باادديتعبيلتدلددبب  دداليبلدد باادديتعبيألادديدلبانبانقددوببددلهبيلاا ادددأبالددلبيلتدلددبابويب
بانباايودببللكب انبيلإا بااي  بابولنبايوباللبيلهلفبيلست وب.

اددددببسوضدددو بإا دددّبل دددلليوبيهابولددد باشددد بانباديسدددلبد دددلبسددددبولقدددلبسدددببأبإييبإدددالبيجي
نسدددددبقددددببأبانباندددد وبالددددلبيلساددددلينابوانباإادددد بإن اددددّبدددددنب اجيدددددبهبيألاددددديلةبلددددّابويب

بيلسوضو .
ولسدبلدنبيجييّب ّبسادلينبيلي اداببود دو بيلقدبفناب قدلب ببدأبالدلب هددب بيلليدبب

يّبليبيي بيلس ادبانب دّبويلسؤل انبإدا ًدبدنبس اببالونبسوضودًدبلإا ّ.بوا ندءبقبيء
ليببتإقدأبيلس ابانبل أبينيإدبّبياد بسلدّبإدنباإدّبتدلدببيلقاادّ"بويلدليبي  ندّب

باقفبدنلهبانبيلسيبيسانبلتبقدلويبدنت:ب
بقدوباإوبدسببااسلبإنبسهليبيلسقبيبدنبسلّ:بب-
 لدنبسنبابوبيليإابب ّبد و بيلقبفنبويل بإاال.ب-

 اانبيل ه بويلج ق.بب-

 و.يالبيللانبويل قب-

ب.بابساانًدبلللكويل بإاالبل اببيلي لافب ّبد و بيلقبفنب-
 سيولًيبل قبيءيأبيلاإعبددلسًدبإس دناهد.ب-

بوقدوبيلقدضّبدادحب:ب-
وس دددنّابناواددًدببا"بولدددنبسددعبباددواتب ددّبد دد بيلقددبفنابوي ننددتب اددت:بقددبيءيأبوي داددابب

بلغوادب قاهًدب".
بإددأبيلسدئددالاب  دد بايددلبسنهدددباالبوإددلاأباإادد ب ددّبيلستإددو بدددنبليإددتبوسؤل ديددتبيليددّبقد

ب:بادلالبيغابةبإ نوينب
ب.بب-إياقاقبيللليوببدإلبيل يدحبااسدداوبش إّب-"بيالإدنالبدنبس دنّبيلقبيءيأب"

ببب:اسلوإدللبيالبيألوللبدنبي اابهبيلسب–وسنب  بإلاأبيلإا بدنبليإتبيلسجتوتالب
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  وجمعع  مععن الهدايععة ىلععو بلععوا النهايععة فععي علععم معععاني القععرآن وتفسععير  وأحكامعع"ب
بفنون علوم  "

ولددددنبانبويدددلأباشددددبةبالدددلبنادددجيانبسدددنببدددليبيلي ادددابب دددّباادددلباددددليلبسي دددالبس هدددلب
يلسجتوتددددأبيليددددإعبل يدس دددالبيل بإادددالبإدلقددددببة.بوانببدددديانبيلنادددجيانبسويوليددددنب دددّب

بيلبإدتبإدلسغبببيألقيل.
يليدس دالباا بلندبسلباانب دّبب–وقلبللبأبللكبل سا ندبواجاندبيألايدلبااسلبيألاسلب

 قدوبيألسبباهو.بق دأبلادفبقبقددوبانبيألاديدلبيلشدددببب–يالا ساالبإدلسلانالبيلسنوبةب
بادلالبااي اببدنبيلليدب.ببالاتدسببإهدءبيللانبيألسابيبسقا ب ّبيلبإدتابواندباليبب

و  ددً بليددببلذادديدلبيألساددبي.بويألادديدلبيألساددبيبت ددببسددنببئددا بقادد بيلسجتوتدددأب
انبا ادلندبإسددبدندلهبب-باسدتبي بب-إددتبيألاديدلباإدبيبا بيلليددنّ ّبيلج يندالبيل دسدالبإدلبب

دددنبيلليدددب.بوبلددليبلدددنب قددلبليددببالاندددبيألادديدلباإددبيبا بويدد ًدبل ناددجيانابولدد بالددنب
وسدعبللدكب قدلبقدببأبب–وللكبلل بةبيليياافب اهسدبب–يلويفبل ناجيانبسسدباشيعب

بيلا بباللبيلسغبببألقفبإن اّبد لبي االبيألسب.
يددلأباددأبنادد بسددنبيلسي ددلبيألوو.بو دد  بنادد بسددنبيلسي ددلبيل دددنّبوناددجالبوبندددكبوب

بسنبيلسي لبيل دل بوجس بنا بسنبيلسي لبيلبيإع.
وبلهبيلنا بلاادأبل هددب دّبيلج يندالبيل دسدالب دّبيلبإددتبإدوببدّبسو ددالبد دلبددلةبسدنب
يلجددد يئنبسنهددددبيلج يندددالبيلس لادددالبوج يندددالبيلقدددبواانب دددّب دددد ابوج يندددالبويليبلبددددالب دددّب

لسغبببسنباقدلا بيليجبيءبلسدبانببندكبناجالبسنبيلسي لبيألووب دّبيلسليإدالبينوببي
بيل دسالبإسلبال.

اسدبإقاالبليببسلدّبيألجدبفب قدلبويدلأبددللًيبسدنبنادجهدبيادل أبدنهددب دّبباددليّب"ب
سلدددّبوي اددداببيلقدددبفنب"بوإ دددلبانبسل دددأبدشدددبانباوسدددًدب دددّبيلسغدددبببيدددوبأبج لهددددب

سدنبيلدلبدببالدلباوبوإددبااد بسل دأبابإ دالبس ل بسدبويليتبسنبيبي بسلّبلددنبالإدلب
ااددد ب ددّبااددإدنادب بأبج لهدددبيلسليإددالبيل دسددالب ددّبسلباددلبويددوبأبسنهدددبيليدد ءبيلددليب
اشبأبالاتبلسدب بأبسليإالبلاببيألالولايرب ّبضدوياّبسلبادلبويت  دأبد دلبسددب اهددب
سنبسجتوتدأاب  بدبيأبد لبإددبا بلسدلةبابإ دالباادد بااضدًدابوسدنببنددبلبإدأبالدلب

نب دد بساددون بست  ددًدبد ددلبسليإديهسدددب دد بالددلبيادديدسإووبوسليإديهدددب دد بالددلبيلقدددببةبإددبلا
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وليببيلليددببويلسليإددالبيأل بباددالاب دد بدددولًيبالددلبدسدددنب دلسلانددالبيلسنددوبة.بوسليإددالبددددبفب
السددأبويلسليإددالبيلساسولاددالبوباببدددبسددنبيلسليإدددأب ددّبيلسلانددالبيلسنددوبةبوسلددالبيلسلبسددالب

بويلبادح.ب
بس دددوببدددلهبيلبا دددالبا  ددددلينّبل ادددبًيابااددد بي ب دددأبد دددلبيبي نددددبيل بادددقبيلدددليبيو ديدددتبانة

بسليإدأبيل دل ابلسدبا دلينّب اسدباايدجبالاتب ّبإا ّبإدللبيالبيألولل.ب
د دلبيلدوبقببتإ هددولسدبلدنأبس ل بيلناد بيلجتادالبد دلبيلسالدبو ا  ابلددنبالإدلبسدنب

.بوقدلبلنددأبيأيلسيددوبببدلهببلتإدعل ادي دلةبسنهدد ببوبلددليبيدزبيل د  بد ددلبشدبيءبفلددالب
وقلبو بأبل ابًيبسدنبجد وببدليبيل سدوبلسددبيليادإأبجإدبةببلتإددال س االبيإاقو بإن اّب

 دداننّباقدددو ببيلتإددددال ددّببددليبيلسيدددوبولنددأباليبايدد أبد ددلبناددجالبباددببويضدداالب
ليبلدد بييضددزب إ لاددهدبسددنبيألإدداحبالددلبيألاددولباوبيل لدد .ب يدد يّبيليددوبةباوضددزابويب

د بسيإدحبلهبإدئّبويقبابسإدشدبةبسدنبيلسلدبو ا  بسعبللكب قلبلنأباضعبيلسلبو ا  باس
والبببيإدددالب دددّبللدددكب دلاديدددالبا بب–ول ادددبًيبسددددبلدندددأبس دددوببدددلهبيل س ادددالبيادددوبيلسشدددل الب

وإ لبانبيوةبأبدللًيبسنبليببسلدّبيليدّبايد أبد اهددابإدلاأبيلقدبيءةبب–يالجيبي ب
لبسدنبيادياوبويالت  بد دلبسددب اهددبولسددبيإاندأبلدّبسلدنيهددبيل  سادالبيللإادبةبلددنبالإد

بيلسوضو ب ّبيدس البيأل ببب.
 معركة تسجي  الموضوع:

با ددالبيلسديادديابابلدددنبالإددلبلندددبسددنبيجيادددببسوضددو ببادددلالبيلددلليوبيهبسإ ددلبانبانهاندددب
وقلبت ببالاندبانبناد ببوانبنباوبسوضودديندبيلسجيدبةبويلجتدتبيلإا ادالبددنبتبادقب

ايديدتبسدنبناي دتبويس دأبسددبيلسبيا ال.بوإ لبانبيقين أبإدلسوضو بيلليباد بأبسنب
سجتوتدددددأبقسددددأبإوضددددعبجتددددالبل إادددد بإ نددددوينب"بسددددنه بسلددددّب ددددّبي ادددداببيلقددددبفنب"ب
وابادد يتب ددّبيلإباددلبلسدددبت ددببالاندددب دد بيدددءنّبيلددبلبإ ددلب يددبةبسددنبيلدد سنبإ ددل بيلسوي قددالب
د ددلبيلسوضددو ابوانبد ددلبيلتدلددببانباجيدددببسوضددوددبال ددببيلاددالب"بولدنددأبيددلسالب

بلإابةبباببسنيلبة.
كبسنبإدببيلسادابةبقسأبإإ حبيلي لا أب دّبجتدالبيلإاد بوي  دأبيل ندوينبوسعبلل

ب:بب
ب"مكي بن أبي  الب وتفسير القرآن "ب
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ول با لبللكبشائًد.ب لدنبالإدلبسدنبيلاد ببالدلبيلقددببة.بولبإدأبالدلبولادوبل ادالبايدووب
"ببمكعي بعين أبعي  العب وتفسعير القعرآنيلِلانبوق أبلت:بلقلبيقلسأبإجتدالبإاد بددنب"

جيببسوضودًدبفجب.ب ق أبابالبانبادبفبيلاإببيلدليبسدنباي دتبلددنبيلدب حب قدو:بي
قدددوب:بيفنبنادددنبدندددلندبيسيادنددددأابوي يانددددب دددّبب–ايددلبالايلدددبببيألسدددببسدددبةب دنادددالبب–

بوقأبفجب.ب
 دد بقدددوب:بانددأباجددلأببيدد بسيهددوال.بلاددفباييددنعبسنددتببادددلالقبولدد باليددببدنددتب ددّب

شدد نّبودس ددّ.بقدددو:بيدد يانّب ددّبليددببيليددبيي بال ددببسددنبيدد االبونيددف.ب ق ددأببددليب
بوقأبفجب.ب

وجبيدددأبسدددنبدندددلهبوانددددبالبالبيبسددددليبايدددنع.ب ددد بجتدددببلدددّبانباقدددو بإ اددددبةبيألاددديدلب
و دددّبإايدددتبدبضدددأبد ادددتبجتدددالبيلإاددد بب–يلساقدددقبيلسشدددهوببب–يلادددالبااسدددلبيدددقبب

وادد ليتبدددنببااددتب اهددداب دايااددنهدابق ددأبوللددنبيأل بددببلدد باوي ددقبد اهددد.ب قدددوب:باليب
-ادبضهدبد لبيللليوببدإلبيل  ا بلدسدوبو ادببيألوقددفبوشدؤونبيأل بدببااإإأباندب
 ق ددأبلددت:باندددبالباباددلبانبا دديزبس بلددالبسددعبيأل بددببسددنبايددوبيلسوضددو ببددوبب-اانددليك

بئدددا بب–ّبسبنددددكبادددوبفجدددبقبقددددو:باليبياددديت أبانبييدددوبالدددلبيلشدددا بااسدددلبيللدددوب
ولادفبيلادإاوبالدلبويقن تبإدلسوضو ب انبيلسوضو بااوي قبد ات.بق أبلدتب:بب–يلقا ب
بللكق

اديوبباددلالبدندلبيلشدا بسوبدوبب–قدوبإ لبق ادوباد يّبل اددبيّب"بيألاسدليباإدوبيلندوبب"ب
ب اسلنبانبيلبببس تبوا ب كبد لبيلشا بوي بحبد اتبيلسوضو .بب–ّبسيللوب

ّ.ب قددوبس دوبسددبقددلويبلدّب:بلسددليبسودبضأبيلسوضو بد دلبيلشدا بيللدوبب.بولدنبللك
بالبيجيدببسوضودًدبفجببقب

ويدوبأبل ادبًيبباب ق أ:بادب ضا البيلشا اباندبسقيندعبإدلسوضدو بوقدلبادد بأبسدنباي دت
ليبااإإدددأباقدددبابد ادددكب ننةدددّبااسدددوبس دددّبنسددددلجبسنهدددد.بويب سدددنبسجتوتددددأبيلسؤلدددف.بويب

ب.بإ حبسدب اهد.بوقلبقباأبد اتبإ حبسدب اهداب الأبيلشا 
ابوا سضددّب ددّب دد بيدإ ددأبيلاددلا بقدددئً ب:بادددب ضددا البيلشددا اباندددبسقينددعبإدلسوضددو ب

يلإاددد ابولدددنبايوقدددفابواددد دسوبد دددلبياقادددقببدددلهبيلليدددببيليدددّباادددس يكبشدددائًدبسنهدددداب
.بادددويءبوي دددقبيأل بدددببد دددلبيليادددياوبا بلددد باوي دددق.بوا نشدددببدبإ دددلبللدددكبد دددلبيلسدددذ
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يلددليبلددتبناددوبسددنبسدئددالبب–وادد قووبل  دددل ب:بانبيأل بددببيلشددبافباقددووبدددنببددليبيل دددل ب
يل بإاددالبالبايدد زبانبالددونبسوضددو بلبياددال.بقدددوبسؤلةددفب ددّبيلي ادداببود ددو بيلقددبفنبوب
بيلشا ب:بللهب!!بق أب:بللهب...ب

 يإا بيلشدا بوقددوب:بقدل بيلسوضدو بسدنبيلادل.بوانددبايإندده.بواشدبفبد ادتابوبلدليبلددنب
ب...

وإ ددددلبيالنيهدددددءبسددددنبيلسوضددددو بادددددنبوقددددأبيلسندقشددددالابولدددددنبااددددلبيلسندقشددددانبيألادددديدلب
"بوقدلبإدلابسندقشديتبلسددببسعير والمفسعرونالتفيللليوببااانبيللبإّبيداببليددبب"ب

با ّ:ب
ّببددلهبيلبادددلالبلقبيءيهدددبوسندقشدديهدبوق ددأبلددتب:بانددأبسقدددو:بلقددلباباددوبالددّبيلشددا بيللددوب

للددكبانبااددلبت إددتبسددنبباددببب–ي  دد بانددّبقددلبقددببأباالباندددقيببادددلالبلغاددببسيددبيب
يدددببيلسيددباانبويلددليبلدددنباشددبفبد اددتباددبقبلددتبليدإددًدبوتإ ددتبإداددستبسغاددبًيبيادد بيلل

ب.بب-ب قبببيلشا بإندءبد لبللكباالةباندقيبتدلإًدبباببسيبي
بيلشا بيللوب ّبقدوبلدّب:بانددباباد أبلدكببدلهبيلباددلالب:بسوللنبيلشا بيللبإّبقدوب:بانة

الةب  ب.نبيقبابدباواًل:ب ا باديإيكبندقشهد.بويب
دددبقددباأببددلهبيلبادددلالبقبايهدددباب ددًدباب ددًدبول سدداًلبل سدداًلب ألننددّباقددووبيلشددا بيلددلبإّب:ب  سة

:باندبليإأبدنب)يلي اداببب-اقووبب–ويليهدببادلالبنسولياالبدب يندبإسدبل بنلنبن بفب
وبلدليبإنإغدّبانبيلدونبيلباددئوبيليدس ادالبب–ويلس ابون(بول بالنبادبفببدليبيلس ادبب

اددب ضدا البيلشدا بلدوبوي قديل بد دلبددل بيلليدإدالبب–باسدتبي بب–ّبس  بق أبل شا بيللدوب
بيلجادبةبقبيلون.بل بب ّببليبيلسوضو 

بإ بشكبجادبةبلإابة.ببقدوب:
نج د بسددنبللددكبالددلبانبيلتدلددببيلسقينددعبإسوضددودتبإدادديتدديتبانباقنددعبيفجددبانب..ب
ل ابًيبسدبنبفبيلت إالباي  بونبإ لبيجيادببيلسوضوددأبنيايدالبددل بيلسوي قدالبد اهددبسدنب

بيليهدأبيلباساال.بول وب اسدبللبأبلباًدبس الًيبلهؤالءبيلت إال....
جيادددبببددليبيلسوضددو بلدد با ددلنّب قددتب ددّبيايدداوبيللبيددالبيل  ساةددال.بإددوبا دددلنّب دد بانبي

ل اددبًيباادد بلج ددأبإدددببيلي ادداببود ددو بيلقددبفنبسددنباواددعباإويإددتبإدجيادددبيبلهددليبيل  دد ب
يلددليبشدددبكب ددّبدددللبسددنبيل  ددو بوب ددببد اددتبيليجيدد ب ددّبيلي ادداببود ددو بيلقددبفنب
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تب دّبإاددببيل  د بيليدّبجدضدهداب دّبس لد بسؤل ديدتابوجضدأبس دبتويل بإادالاب قدلببي قيد
ودشدددأبس دددتبي ادددابهبابوسشدددلوبادبيإدددتابوقبيءييدددتبوندادددجتبوسنادددوجتبوبادددببللدددكبسدددنب
سؤل ديددتبيلل اددبةابسسدددبالاددإنّبيلدديسلنب ددّببددلهبيل  ددو بيلسينودددالبنيايددالببددلهبيليدداإالب

بيلتوا ال.ب
انبيليو اقب ّبيجيادببيلسوضو ب بوةبلإبفبل إداد ابوسدنب د بد دلبيلت إدالبانبايجدلويب

ب ل قوله بسدباشالبدبوانساهدابوا البدبب  البوقوة.
 أهمية موضوع البحث:

ل ابًيبسدبنبفبت إالبيللبيادأبيل  ادبالبااانونبيجيادببسوضوددأبإاو ه اب دانبيلدليب
اهسه بواشدغوبإددله ببدوبيلايدووبد دلبيللبيدالبيل  ساةدالابوسدنب د ب دلإاد ب دّبنلدبب ب

نسدببوبسنبيلاانبلغادبهب واانسددبب–اادببييدت حبيلسادل انبب–لا باانًدبللييتابويب
يلاده البيليدّبادإقبانبدوليدأبسدنبيلإادو بالدونبيلهدلفببدليبندبفبيلتدلدببا يد بالدلب

د دلببادو بإدللكب د اه ابويالاي دلةبسنبيهدولب اببءِقإوبيفجبانابوللكبإهلفبياليلد
بن اتبدندءبيلإا بويلس دإبة.

بس وببليبيلا وكب  إال.بإدوبانبإ دحباولدّبشدئعبدنلبل اببسنبيلتب–سعبيألافبب–انة
بيددتيألسددببوسددنبيلقدددئسانبد ددلبيلسؤاادددأبيل  ساةددالبويليدس دددأببإسدددباويددلبت إددالبيدس 

يلسإ دددو انبل لبياددددأبيل  اددددبقددددئً ب:بد دددال بانبيادددبدويبإدلايدددووبد دددلبيلشدددهدلةبإددد يب
بتباقالاباسدبيل   ب ا يّبإ لبللكب..."ب

ويق دالابولدوالبجدوفبيلوقدو ببلا ببليبيلل  بسنبقإاوبيال يبيحبويلجادوبإدوببدوباقاقدال
انةسدددبب–بجبيلشجيددّبلددللبأبيألاددسدءبويلوقدددئع.بوللددنبلددا ببددليببددوبيلس ِهدد بادد ددّبيلي

بيلس ِه ببوبيالاي دلةبويلِ إبة.ب
د ددلبتدلددببيللبيادددأبيل  ادددبانباإادد بدددنبيلقضدددادبيلس اددالبيليددّبيايدددجبالددلبإادد ب

د ادتب دّبن د بيلوقدأبوللدنبب–سهسدبلدنأبيد إالبب–اقاقّبواالةبايهاببيالقلي بد اهدب
انباااددبباادددببيلوقددأاب  إددلبانبالددونبيجياددددببيلإادد بسسدددباسلددنبانباددي بجددد وب
يلسددلةبيل سناددالبيلسيداددالبل تدلددبباسدددبيلسوضددوددأبيلتوا ددالبيألسددل.ب دد باااددنبانبيلددونب
نندددّبألددددبفبنسددددلجبسسدددنبيجيددددبويبسوضدددوددأب سوضدددوددأبلت إدددالبيللبياددددأبيل  اددددبويب

به بوي جبويبدنبيليجبجبانانبوانانب..توا الابلافبي  بويب ّبلبيادي
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انبيجيادددببيلسوضددو بيلددليباجيدددجبالددلبإادد باقاقددّببددوبيلددليبا اددلبتدلددببيللبيادددأب
نبتباقدتبادي   ب ديل  اد.بوبوب بييالبيليدباجاالبلالونبن ادتبسدنبجد وبإا دتبولبياديتب 

ا دايب يدبةبس دنددةباقاقادالبيلادإتبجإدبةاببتيلي دسوبسعبيلسيددلببويلسبييدعابوددنبتباقد
نبنيدادتبب–نيايدالبيلي لادببيلساديسببويل سدوبيلدليئببب–وي يبباندإاعبيلقوةةب دّبن ادتب ويب

 ّببلهبيلييبإالباان ل بد دلبساديقإ تبيل  سدّابإااد بالدونبقددلبًيبد دلبس دليدالبايب
سوضو بفجدبابلسددبادان ل بد دلبت إيدتبيلدلانبادايوللبيالشدبيفبد داه ب اسددبإ دل...

                                                                                                  ب
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بالبحث بين الدراسة والتحقيق :
ل ابًيبسدباقفبتدلدببيللبياددأبيل  اددباددئبًياببدوباجيددببلإا دتبسجتوتددباقدو بإياقاقدتب
اوباقل بلبياالبلسوضو باادوبإدتبسشدل الباوباليشدفبيلادلًيباضدا تبالدلبيلس ب دالب.....ب

يدد وإالبيلايددووبد ددلبسوضددو بإادد باقاقددّبقددلبيددل عبيلتدلددبببدلإددًدبالددلبد سددًدبإدد نب
بيالييدهبناوبيلسجتوتبلاو ببد لبن اتبدندءبيلإا بويللبياالب..

ننّبسنبج وبيلييبإالبيلويق االبابفبان اسلنبيليسدعبإدانبيألسدبانبوللدكبإد نباجيددبببتويب
إا دددددببواجيدددددبب– ددددّبسبا ددددالبيلسديادددديببب-يتبيلتدلددددببسجتوتدددددباقددددو بإاقاقددددالبولبيادددد

ب.ب-سبا البيللليوبيهب-سوضودادبللبيايتب ّب
انبيجيادددبهبيلسجتددوتب ددّبسبا ددالبيلسدياددياببا يإددببسقلسددالبس اددلةبلإا ددتبولبيادديتب ددّب
سبا البيللليوبيهبللكبانبيجيادببيلسجتوتباايازبلتبجإبةبيلي دسوبسعبيلسجتوتبوبدّب

 بألنبل ادبًيبسدنب بيالبيدباجاالبلتدلببيللبيادأبيل  ادبااانبانباسببإهددبوانبا دناهدد
بادديبي ندبيل  سّبوسبيي ندبيللإبيبسدب يلأبسجتوتالب  بانبا ايبتدلدببيللبياددأبيل  

سعبسجتوتبقا ب ّبسيدوبلبيايتباايازبلتبدس اًدبسبي قالبددل بلإاببسنبد سدءبيألسدالب
 ددّببا يددتبسددعبليدددباب اي ددبفبد ددلب لددبةبيلسؤلددفبسددنبليدإددتابولاددفبينقددوبإهدددبجتددوًةب

باأباقاقالبويق ال.جتوًةباللبانبايإ
وسنبج وبياقاقتبلهليبيلسجتوتباداي بفبد دلبيلسيددلببيل  سادالبيليدّبياديقلبسنهددب
يلسؤلددفابواددا ولبالاهدددبليو اددقبنقددووبيلسؤلددفابلسدددبانددتباددابإتباقددويوبيلسؤلددفبإدلددلانب
يدددؤويبسددنبإ ددلهبوياددي دلويبسنددتبلسدددباددابإتبإددانباقويلددتب ددّبليدإددتبوإقاددالبليإددتبيألجددبفاب

وحبس بلددددالباقاقاددددالبسددددنبجدددد وبقبيءيددددتبل سجتددددوتبويسباددددتبوبددددوب ددددّبلددددوبللددددكباجدددد
إدددلجتوتبيلقلاسددالبوس دليددالبسدددب اهدددبسددنباددقتبوسدددبايدددإهدبسددنبنقدد بوي ددفبساددي اندب

د دلبإددو.ب يددبةباضدتببالدلببلدتسنبيلسيدلببيل  سادالبيليدّبلد بيلدنبيجتبببل ابةبإليب
ب.بوبلدليبليدببيلي ادابب...الدلبليدببيليدبيي ابو دل دالبالدلبسبيي البليببيل غدالابواجدبفب

ببادد دل سددوبس يددوحبد ددلبلددوبيلسيدددلببيل  ساددالبلونباددلةباوبقاددلب...بو ددّبلددوببددليبالي
تدلددببيللبيادددأبيل  ادددبسهدددبيأبل اددبةابواجيدد نب ددّبن اددتبالويندددبسددنبيلس ب ددالبلدد بالددنب

بقدلبًيبد اهدبلوالببلهبيلس دندة.



 11 

انندددّبشجيدددادبلددد بااددديوبباددددلالبيلسديادددياببب دددّبياقادددقبليددددببسجتدددوتبألنبنلدددد ب
نسدددبلدددنبدإدددبةبدددنبيلل بيادددأبيل  ادددب ددّبيأل بددببلدد بالددنبا يسددلبد ددلببادددلالبد ساددالابويب

لإ ددو باددلب بيلتدلددببج لددتبسددلةباددنيانبلسددويلبلبيادداالباسدديانب اهدددابوللددنبلدددنبس هدددب
بانبالونببادلالبد ساالب..بفإا بيغاببالباقوب

بابباننّب ّبي كبيل يبةبلنأبس دبيبل يلبا ب ّبيليدس البيالاد ساالبإدلسلاندالبيلسندوبةاب
ولنأباقضّبوقيّبسنبإ لبي ةبيل يبباللبي ةبيل شدءب ّبلوادالبيلسجتوتددأب

لددلبب–يلسااتددالبإدددلاب بيلنإددويب اادد بلدنددأبسليإددالبددددبفبالسددأب ددّبينددوببيلاددب بويب
ليجدوبيلادب بلدندأبيلسليإدالبيلساسولادالب دّبيويببدبسليإالبيلسلانالبيلسندوبةبيل دسدالابو دّب

يلددلوببيل دددنّبسددنبسإنددلبيلاددب بولدنددأبسددلةباقدددسيّب ددّبيلسلانددالبيلسنددوبةبجسدد باددنويأب
ولقلبدشأببلهبيلانويأبضسنببلهبيللواالبيل دسبةبب– بب1974ب–ب1927سنبانالب/ب

إدلسجتوتدأبيلقاسالباق دبب دّبسجتوتديهددبوا دكببسو بددبوياديقّبسدنبس انهددبواددايب
دددد  بيللإددددببيلدددلانبقضدددويبادسددددبب ب دددّبليدإيهددددبويادددتاببل سديهدددد.بانببيئادددالبسدددعبيأل

يلسجتوتدددأبيليددّبي إددقب ددّبيلسلدددنبوببإددالبيلي ددو بسددعببددلهبيلسؤل دددأبيليددّبيددواّب
إاضددوببسؤل اهدددب ددّبيلسلدددنبسددنبجدد وبليددإه بوسؤل ددديه ابيإ دد ب ددّبيلددن  بيلجشددو ب

انبيبلددويبسددنبج  هدد بي ددكبالددلبدلسددالببددلهبيألسددالبودلسددالببددؤالءبيلبيدددوبيلددلبأويالنيددد
بالادابيل بوةبيل  ساالبويليّبان قويب اهدبادسدبب بويدييبويب اهدبدقوله بوق وإه بليلونب

باادةبلسنبإ لب .
و دّبسليإدالبدددبفبالسددأبي ب دأبد دلبنادجيانبجتايددانبسدنبليددبب"بسشدلوبادددبيبب
هبيلقبفنب"بلسلّبإنباإدّبتدلدببيلقاادّ"بيلدليبيلدليبلندأباددلبلبيادالبدندتبوددنبي ادابب

لسددددبي ب دددأبد دددلبنادددجالبجتادددالبسدددنبليددددبب"بيلبددادددالب"بلسلدددّاب دددّبسليإدددالبيلسلاندددالبب–
بوقلبشبدأب ّبناجهدبياي ليلًيبلياقاقهدبونشببدب اسدبإ لب.ب–يلسنوبةبيل دسالب

و ّبللدكبيلوقدأبايدلببيألاديدلباإدبيبا بيألإاددبيب دّبسيدببسددبيادسدهبإدددب"بيلسوادودالب
بيلقبفناال"بوقلبيضسنأبدلةبسي ليأ:ب

بلبيألووب:بلدنبدإدبةبدنبتإ البل سيافبيلشبافب..يلسي  -
 ب–ل إلبيلإدقّبب–ويلسي لبيل دنّب:بلدنبيلس ي بيلس هب بألل دلبيلقبفنب -
 ويلسي لبيل دل ب:بلدنب ّبادبيببيلقبفن.ب -
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بو   بسي ليأباجبفب:بإاا بلدنبسيسودهدبايالبسي ليأ. -
بباندتبيديسدلب ادتبد دلبويلليباهسنّببوببليبيليد ءبيل دلد بيلسي  دقبإددالدبيباب قدلبللد

نسددبيادي دلبسدنببادبهبسدنب سدبيدءب ّبسشلوبيالدبيببلسلّابوللنبل باقييببد اتابويب
وقلبجتببلّبانبادقلبسقدبنالبإانبسدبيدءب دّببدلهبيلسوادودالبسدنبسشدلوبب.بيلسيدلب

يالدددددبيب/بوإددددانبيلنادددد بيلجتاددددالبسددددنبسشددددلوبيالدددددبيببيلسويددددولةب ددددّبسليإددددالبددددددبفب
ل ددبةبيألجتدددءب ددّبسشددلوبيالدددبيبب ددّبيلسواددودالببالسددأ.بوقددلببدددلنّبسدددببااددأبسددن

يلقبفنادالابايددلبانبيألجتددءببإسدددبويدد أب دّبيليددا البيلوياددلةبقبيإدالبجساددانبجتدد ب..ب
بوقلبي يإأبسنبللكب!بلافبالونببليب ّبليدبباييوبإليدببي ب..

 دد بيدددءأبايددد ةبيليددافب ولاددأبويهددّبشددتببيلقدددببةبيلسابواددالابو بأبليببيلليددبب
دبيبابوبددّبإادداددجالبسشددلوبيالدددبيببيليددّبيديسددلبد اهدددبيألادديدلبيأليلسيددباالبوت إددأبن

 ّبسليإالبياسوبابوللنباالبيليدلاانباللبيويبيبقدوبلّب:بسدبلكبولهلهبيلنادجالبسدنب
سشلوبيالدبيببانهدبقدلبتإ دأب دّبيلسوادودالبيلقبفنادالابوانددبنادجيهدبلذاديدلبيألإإددبيب

بوابا يهدباللبيلستإ البوتإ أب...
بلهبيألجتدءبيلل ابةبانهدبقبيءةبيلنداد بل ليددبابولاادأبقدبيءةبدددل ب  ب أبيلاببوبيءب

يلقدددددئسانبد ددددلبيلسواددددودالبسددددنببّا ددددبفبسدددددليباقددددبابوسدددددليباليددددب.بوللددددنببددددليبالبا  دددد
بسددوبللدكبادؤليبالدلب يلساؤولاال.ب  إلبسنبيلسبيي الب ّبس دوببدلهبيلساددئوبيل  سادالبويب

بس وببلهبيألجتدءبيلقدي ال.
  البحث عن النسخ ال  ية :

سنبيلي وإدأبيليّبييدلفبت إالبيللبيادأبيل  ادبيلإاد بددنبيلناد بيلجتادالابد دلب
يلددددبب بسددددنبويددددولب هدددددب بيلسليإدددددأبويوي ببدددددبوويددددولبيلسؤل دددددأبويلليددددببيليددددّبي نددددلب
إ هدددددب بيلسجتوتدددددأبواسدددددلنبويولبدددددبويإقددددلبيليدددد وإالبقدئسددددالبوللددددكبألنب هدددددب ب

دباإدلابسندتبوللنهددبالبيقدووبل سدالبيلسليإدأابو هدب بيلليببييد زبانبيلدونبللداً باولاد
يل يددوب ددّبيلسوضددو بوللددكبنيايددالبسدددبا يوببدددبسددنبقيددوباببوسدددبيايواددتبسددنباجتدددءب

بإ ب هدبسنباإقبلتبانبي دسوبس هدب.
ألجتددءبيلس هبادانبوإجديدالببنيايدالب ل ابًيبسدبيناببيلسجتوتدأباللبباببايادإهد

لليبقدئسالبتوا البدباضدالباانسدبالونببندكبنو بسنبيالشيبيكب ّبااسدءبيلسين انبوب
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جديددالبا ندددءببا يدددّبإ ددّبس ددوببدددلهبيألجتدددءبنيايددالبيت ددددّبد ددلبي ددكبيل هددددب ابوب
ا ندءبيلسهسدالبيل  سادالبوبل إا بدنبسجتوتدأبليببسلّبيليّباشبأبالاهدب اسدباإقاب

 بسدددنبقإدددوبيدس دددالبيالسدددد بساسدددلبإدددنباددد ولبيالاددد ساالاب1979يليدددّبل  دددأبإهددددبددددد ب
لي اددداببود دددو بيلقدددبفنب دددّبلدددوبسدددنبيدددون بويلي يئدددببلايدددببيلسجتوتددددأبيلسييددد البإد

ويلسغددددبباباادددد بلنددددأبانلددددبب ددددّب هدددددب بيلسليإدددددأب دددد بات ددددببيلليددددببوانلددددبب اهدددددب
بيًداب  بويي دبلهدبسنبج وبيلبؤاالبيلسإدشبة.اسي 

ولدنأبنيايالببدلهبيلسهسدالبانبقدلسأبليدس دالبيالسدد ب هباددبلهدلهبيلسجتوتددأبس يسدلًيب
بإهدابلسدببّبد لبيلتإا ال.بهاأبالاتبسنبي بافينيد لبسدب

و ددددّبإ ددددحبيألاادددددناباددددبفبتدلددددببيللبيادددددأبيل  ادددددبنيايددددالبستدل ديددددتب ددددّب هدددددب ب
يلسليإددددأبويدددولبناددد بجتادددالبل ليددددببيلدددليباإاددد بدندددتب دددّبإ دددحبيلدددلووابوااددد لب
ل ايددووبد اددتبوللددنبالبادديسلنبسددنبللددكبواللددببسددبةبلنددأب ددّبيلسليإددالبيلادد اسدناالب ددّب

جالبجتادددالبسدددنبليددددبب"بيالاضددددحبلنداددد بيلقدددبفنبياددديدسإووبوابلأبيلايدددووبد دددلبناددد
وسنادددوجت"با نددددءبياقاقدددّبل ليددددببوللدددنبيلقددددئسانبد دددلبيلسليإدددالبيشددديبتويبليسدددد بللدددكب
يلسإدللددالبإسجتددوتبدددنبيللولددالبيل  سدناددالبسويددولب ددّبليببيلليددببيلسيددباالابولسدددبت إندددب
يلليدددببسددنبليببيلليددببيلسيددباالبقدددلويبإدد نبيلسجتوتدددأبل هدددبوضدد أب ددّبيددندلاقب

بديالبباولدأبياأبيألبحبإاإببيلابببيلسنيلبةبد لبسيبب...بج
وسعبللكبل تب بإسدبلدنبيلايووبد لبيلنا بيلجتادالب دّبإ دحبيألااددنبسدنبيلدلووب

يلدلووبيل بإادالبويالاد ساال.بولدّبييددبببدس ادالببسدنيلغبإاالبااهوبسنبيلايووبد اهدب
ب ّببليبيالييدهب.

 توثيق نسبة الكتاب ىلو المؤلف : 
يدددوبتدلدددببيللبياددددأبيل  اددددبد دددلبيلسجتدددوتبيلدددليبابادددلبياقاقدددالبييددددل تبإ دددلبانباا

لسؤلفبوبوبا يسلب ّببليبيليو اقبد لبليدببيليدبيي باللبيسشل البيو اقبناإالبيلليدبب
يليددّبيددللببااددسدءبليددببيلسؤلددفابلسدددبا يسددلبد ددلب هدددب بيلليددببيليددّبي نددلبإددللبب

سدبوبًيبإلشدفبيللندونبددنبااسدءبيلليدببويلسيدن انبإدلءيبسدنبيل هبادأبالإدنبيلندلا بوب
اادددسّبيلليددببويل نددونبولاولددتابويددواًلبالددلبيدددبا بيأللببيل بإددّبلإبول سدددنابويدددبا ب
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يليبي بيل بإدّبل دؤيلباد لانابالدلببادببللدكبسدنبيلسؤل ددأبلذدد  بل  بل دّابوس يد ب
بيلسؤل انبللادلالب...باللبفجببسدببندلكب..

اب  دوبايدوبجتد ب دّبليددببوسعبللكبل تاب انببدلهبيلليدببانقدوبإ ضدهدبددنبإ دح
سددددبادددنيلببدددليبيلجتددد بايلدددببب دددّبيلليدددببيليدددّبنق دددأبدندددتببدلإدددًدابوبإسددددباينإدددتبإ دددحب

بيلسؤل انباللببليبيلجت ب ايااتبواشاببالات.
وبندكبليببنيلبدبسوضعبيند  بيلسين انبويلس هبااناب قلباناببيلليددببالدلبال دبب

اددد بددددنبياددد بيلسؤلدددفبو دددّبس دددوببدددلهبيلادلدددالبيددد ليلبيليددد وإالب دددّبيلإب1سدددنبسؤلدددف
يلاقاقّبلسدبانببندكبسجتوتدأبضددأبسنهدبيليد ادأبيألولدلبيليدّباليدببد اهددب
ياددد بيلليددددببوياددد بيلسؤلدددفابوإدددللكبيددد ليلبيددد وإالبيلي دددبفبد دددلبياددد بيلسؤلدددفبوياددد ب

بيلليدبب.
وبلددليبنيددلب ددّبسليإدددأبيليددبي بل اددبيبسددنبيلليددببيلسيهولددالبيلسؤلددفبويليددّببإسدددبي اددلب

باللبإ حبيلليببيلضدئ الباوبإ حباي يئهد.بيلإدا انب ّبيلويوو
ود لباإاوبيلس ددوبا نددءبإا دّبددنبي اداببسلدّب"بيلهليادالبالدلبإ دو بيلنهدادالب"بلد بايدلب

 دّبلدوبيلسليإددأببدنتبيلي ءبيلليبايندووباوبةبيألدبيفبوسدبإ لبدبابسعباننّبإا أ
بو هدباهدبويليّببّبسلنالبلويولببليبيلي ءبوللننّبل بايله.

  ددً بويددلأبناددجالبسددنبوبانباإادد بدنددتب ددّبيلليددببيلسيهولددالبيلسؤلددفاب دد بجتددببلددّب
يلليدبب ّبيليدسعبيللإاببإسلند ابولدنأبقدلببإتدأبإجداتبوبدّبسوضدودالبسدعبددللب
سنبيلليببد لبند دلةبيلسليإدالابوقدلبايددإأبيألبضدالباتبي هددابوبشداهدبيلغإددبابواإدلوب

وتبدنهدددبوابلأبيلقددبيءةبانددتبلدد باقيددبببااددلبسنهدددبسنددلبسددلةبإ اددلةابوإ ددلبانب للددأبيلجادد
يلادبب اسددبلدوبق إيهددابوقدلبيإدانبلدّبسدنبسددبقبايدتبي اهدابويدلأباوبيقددبيد دالباسلدنبانب

 اهدبانهدبيس وبي ءيبس قولًيبسنبي ااببسلدّبسدنبجد وبس ب يدّبإ اد وإتابولد بايدلبسددب
اشدداببالددلبللددكبيددبياال.بوللننددّباشدد قأبد ددلببددلهبيلناددجالبسددنبانبيضدداعبنيايددالبسدددب

لتبسدنبيلاداببألوبيقهددبوليإدأبد اهددبإ نهددبيد ءبسدنبي اداببيلهليادالبباسلنبانبيي بح
لسلددّ.ببوانددتبانإغددّبانبااددد لبد ددلببددلهبيلناددجالبايددلبيددبس بواسلددنبيالاددي دلةبسنهدددب

                                                 
لدراسات إىل الراغب األصفهاين يف جملة الشريعة وا تنزيل وغرة التأويل " ال تصح نسبتهانظر على سبيل املثال حبث " كتاب درة ال  1
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ألنهدددبيلسددوبنقيدددب ددّبيلليدددبابولدد بالددنب ددّبللددكبيلوقددأبس سددوبليددبسا بيلسجتوتدددأب
وبوإددابوباإدلوباندتبقدلبيد ب ّبيلسغبببااإسدبقاوبلّ.بوانبيليبسا باايددجبانبادي ب دّبا

إ ددلبللددكب ددّبااتدلاددد.بوقددلبيدددءبإ ددليبااددلبيلإدددا انبيلسغدبإددالبوبددوبيلااددنبإوقادداسّب
وقلبقدوبدنببلهبيلناجالب:بو ّبيلهدسيبيألا وبلد  بسجدبو بيألووبستسدو بيفجدبب

بي ادبويضادبوبوبسدبا ّب:ب"ب...بألإّبساسلبسلّبباسالبي ب..."ببتإقّبسنتبوات
ب–:ب"ب  بانبيللليوببااسلباانب بادأابلدنأبينقيدتببدلهبيلنادجالب  باقووبيلإدا ب

وايدلببددلهبيلج يندالبوت ددببسددنبب–إ دلبسدددبايدوبد ددلبلدوبايدد يءبي ادداببسلدّبيألجددبفب
قاةسهدددبانباسناددتبلددوبسجتددوتبسيهددووب إددانبانهدددبلسلددّ.ببددليبوقددلبت ددببسنددّبساددؤووب

انبيالاددينيدجبو   ددأ.بوبلددليبايإددانبب2يلج ينددالبانباللددتبد ددلبسلدددنبويددولبيادد بيلسؤلددف
بلدنب ّبسا تابألنتبسإنّبد لبايووببياجالبسنبيلس ب البإ ا وببيلسؤلف.

 قراءة الم  و  : 
سنبيلي وإدأبيليّبي يبحبتدلببيللبيادأبيل  اددباادنبقبيءيدتبل سجتوتددأ بللدكب
انبيل سولبيل قبيبل ياقاقبا يسلبيديسدلًيبل اددبد دلباادنبقدبيءةبيلسجتدوتابو دّبس دوب

سدنبنبويليندد  بإدانبيلساققدانابإدوبانبلإددببيلساققدانبق ةسددبااد سوبببليبالونبيلي دضدو
يلجتدد ب ددّبقددبيءةبيلسجتوتدددأبللددكبانباادددءةبقددبيءةبيلسجتددوتبيقددل بلندددبليدإدددبسشددوبدب
إلاًلبسنبيلليدببيلساقدقابو دّببدليبددلوينبد دلبسؤلدفبيلليددبابود دلبيلليددببود دلب

بيل س االبيل  ساالبإبسيهد.ب
ألس  البويلشويبلبيلل ابةبد لباجتدءبيلساققدانبدسوسددابوقلبيايوبلليبل ةببدئوبسنبي

يجيددددا بب–اليباددددسزبيلوقددددأبب–ود ددددلبيلبادددددئوبيليدس اددددالبجيويدددددابواسلددددنبلندددددب
بسادضبةبلدس البل بحبنسدلجبسنبيألجتدءب ّبيلسجتوتدأ.

ولسدبلدنبيل سولبيل قبيبل ياقادقببدوبقدبيءةبيلسجتدوتبندبفباادلبيلساققدانبيللإددببوبدوب
إ لبانب ببدأبسدنبسضدسونهدبإل دبةبب–ا بلب ّبل سالب"بياقاقب"ببيألايدلبساسولبشدلب
وااي سوبإلالبسنبللكب:ب"بقباهب:باإوب هببساسدولبشددلبب"بلاشداببب–اجتدءبيلساققانب

باللبانبيوبببيلياقاقبانسدببوباانبقبيءةبيلسجتوت.
ب
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 مقابلة النسخ ال  ية بعد تصنيفها : 
 بيلجتادددالبوسقدإ يهدددد.ب  إددددلبسدددنبيليددد وإدأبيليدددّبي يددددبحبيلساققدددانبييدددنافبيلنادددد

ل ساققبيلليبيسدعبيلنةاد بيلجتادالبل ليددببسدنبانباقبابددبقدبيءةبسي ايدالبندقدلةبلايإدانب
لتبقلاسهدبسدنبادلا هدبويداااهدبسدنبادقاسهدابوقدلبوضدعبيلسيدن ونبلقويددلبيلياقادقب

بإ حبيلضويإتبيليّبالإلبل ساققبسنبسبيدديهدب:ب
سدبلد بب-جتوتدأباقل ابي ليلأبيل قالبإهدبسنهد:بيليينافبيل سنّاب ل سدةبلدنأبيلسب-

وإندددءبد ددلببددليباليبويددلأبناددجالبإجددتبيلسؤلددفبيقددل بد ددلبب-اقدد بللاددوبد ددلببابللددك
بب–وبلليبب–باببدبإ بشك.بوي اهدب ّبيلبيإالبيلناجالبيليّبليإهدباالبي سالبيلسؤلفب

بوسنهدددد:بيلنادددجالبيليدددّبقبابددددبيل  سددددءب.باوبقبئدددأبد دددلبيل  سددددءابود اهددددبادددسدددأب-
وييددااادأبيؤلددلبللددك بب س ددوببددلهبيلناددجالباليبويددلأبي دد  بيل قددالبإيدداالبسدددبيدددءب

ب اهد.
وسنهدب:بيلناجالبيلسنضإتالابويليّباقوب اهدبيلجت بويلاقت.ب انهدبنقدل بد دلبباببددبب-

بسنبيلنا بيليّبال بب اهدبيلجت بويلاقت.
ضدددإتببيددؤليبالددلب– ددّبيلغدلددببب–ليدد ي بإهددددبألنهدددبوس ددوببددلهبيلضددويإتبالإددلبسددنبيال

بيلن بووض تب ّباقبببيوبةبلسدبوض تبسؤلفبيلليدب.
وإ ددددلبيلييددددناف:باسلددددنبانبيلددددونبيلناددددجالبيليددددّبإجددددتبيلسؤلددددفباوبيليددددّبليإهدددددبااددددلب
ي ساددلهاباوبيلناددجالبيألل ددببيدداالبوضددإتدببددّبيأليددوابويوضددعب ددّبيألد ددل.باسدددب

بإقاالبيلنا ب:ب اشدبباللبسجدل ديهدبلذيوب ّبيلاويشّ.
إ أبسددنبي نددان بوياددلباقددبابسددنبيلناددجالبيلجتاددالابويفجددببايدددإعبوالإددلبانبيلددونبيلسقددد

يللددد  بيلسنادددوذابوإهدددليبالدددونبيل سدددوباقدددبببالدددلبيليددداالبواإ دددلبددددنبيلجتددد .بالبسدددنب
بيلي وإالبإسلدنبانباقدإوبشج بويالبإانبيلنا بيلجتاالبويأليوبيلسناوذ.

يلدددليباسددددب دئدددلةبللدددبب دددبوقبيلناددد ب دددّبيلاويشدددّب هدددّبس ادددلةبيدددلًيبل قددددبئبيلايدددافب
ااددديلبكبد دددلبيلساقدددقبجتددد هب دددّبقدددبيءةبيلدددن ابوإجديدددالباليباددد كبيلساقدددقبتباقدددالب

بيلسجيدببسنبدلةبنا ابلونبانباي وبناجالبايً . بيلنة ة
ب

 ضب  الّنص:
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شلوابووضعبد سدأبيليدبقا بإدلسسدبااهةوبد لبيلقدبئبل ليدببيلساققبضإتبيلن ب
وبيلييبإالبيل س ادالباويدّب ّبسويض هدابويقااستباللب قبيأبسبااالبل قدبئابوسنبج 

بيلساققانبإسدبا ّب:
الإددلبسددنبيشددلاوبيلل سدددأبيليددّباسلدددنبانبيايسددوبال ددببسددنبويددتب ددّبقبيءيهددددب -

بلااهوبد لبيلقدبئبس ب البيلويتبيلياازب ّبيلقبيءة.
الإددلبسددنبيالليدد ي بإوضددعبيل وييددوبويلددنقتب ددّباسدلنهدددبنلددبًيبلساددددليهدبيلقدددبئب -

بقا بيألجدبفبسدنبيالادي هد بويلي يدبب...بد لب ه بيلن ابولللكبد سدأبيليد
 وسدباللبللك.

اااددنبانباقادد بيلددن بالددلب قددبيأابوانبيلددونبلددوب قددبةبي إددببدددنب لددبةبوياددلةب -
اوبدنيببويالبواالبيييسعب ّبيل قدبةبيلويادلةبال دببسدنب لدبةباوبدنيدببوبدليب
ل ددتبسسدددبااددهوبد ددلبيلقدددبئبيل هدد بويالنيقدددوبسددنب لددبةبالددلباجددبفبإدد بلددلباوب

 ي ب.ب

 ااانبانبالونبلوبقووبسناوببل دل باوبسؤلفب ّب قبةبد لبالة. -

 ااانبانبيلونبلوبفاالباايشهلبإهدب ّب قبةبجديال. -

 ااانبانبيبا بيفادأبيلقبفناالبسيوبةبسنبيلسيافب. -

بلللكبااانبانباضإتبيلش ببإدلشلو.بوانباشبحببدسضتب ّبيلادشاال. -
 الحواشي :

االبلاادددهوبيالادددي دلةبسنهددددابالإدددلبانبيوضدددعباويشدددّبلدددوبيدددا الب دددّبن ددد بيليددد  -
وبدددّبتباقينددددبيلس ضددد البد دددلبيلتباقدددالبيلغبإادددالبيليدددّبييسدددعبيلاويشدددّب دددّبنهدادددالب

 يلإا بسسدباي ببيالاي دلةبسنهدبج وبيلقبيءة.

الااانبيالابيفب ّبيلإابباي بيلاويشّابوسنب  بيلدونبل ضدبوبادأب قدت.بسدنب -
د لبااددببيأليدوبيو اقباوبيوضازاباوبيايلبيك.بللكبانبيالابيفب اهدبالونب

 واببقبيلقدبئبإسدبالبضبوبةبلت.بواضج بيلليدببوا البسنبل  يتبإ بتدئو.

ب
 توثيق نقو  المؤلف :



 17 

سددنبيليدد وإدأبيليددّبي يددبحبيلساققددانابيو اددقبنقددووبيلسؤلددف بللددكبانبإ ددحببددلهب
يلنقووبلا بسنبيلاهوبيلويووبالاهدابوإجديالباليبل بييوبالاندبايدولهدبويلسيددلبب

.بو ددّبس ددوببددلهبيلادلددالبااددي دنبإدلسيدددلببيليددّبنق ددأبدنهددداباليبياةاددببيليددّبللبيهددد
بللك...

بواللببسدبيبفبس ّبسنبييبإالبشجياالب ّببليبيلسيدوب:ب
ب- اانسدددددبلنددددأبااقددددقب"بسقلسددددالبيدددددسعبيلي دادددداببسددددعبي ادددداببيل دياددددالبوستدددددلعبيلإقددددبة"

بوقددلبويدد أبالددلب-ولنددأبالبليكب ددّبسليإددالبيدس ددالبيلبادددح-ب-ل بيبددببيأليدد هدنّ
يل يدددوبيلدددليبدنوندددتبيلبيبدددببإقولدددت:ب"ب يدددوب دددّبددسدددالبسددددباوقدددعبيالجدددي فبوا ل  ِدددبب

بيلشَُّإت"بوقلبيدءبياأببليبيل يوبقووبيلبيببب:
"بويل دل :بيجي فبنلببيلندلبانبسنبيل  لباللبيلس نلاباوبسدنبيلس ندلبالدلبيل  دل.بب

سددنبلويأببوللددكبلنلددببيلجتدددإّبالددلبيل  ددتب ددّبا إدددأبلويأبيألشددادءبونلددببيلالسدددء
 دانبيلنددلببب–د بويدوبب–يألشادءباللبيألل دلابوللكبناوبيلل  ب ّبي دأبيلإدبيب
بسنبيل  لبوقعبد اتبيلشإهالبيل لاسالب ّبناوبقولتبي دلل:ب

بَاَليه بَسإ ا وَتَيدِن"ب ا ِنَندب"ب3"بَإو  ِبيبِإَ د  بوسدبايبفبسيبيه.ب4وقولتب:ب"بَيي 
باشدداببالددلبيلسيددلببيلددليبنقددوبسنددتببايب هندددباياددل بيلبيبددببدددنببايبيلجتدددإّابوال

يلجتدإّ.ب سنباانبلندبانبن بفبيلسيلببيلليبنقوبدنتبقبوبنددبيويهدأبإيدلقبالدلب
ي بتدلإدددبسنددتبيل ددونب.بوقددلبجتددبب ددّبإدددلّبانبانلددببسدددبيدددءب ددّبيلي ادداببدددنبيفاددالب

ب–لسددباقدووبيلبيبدببب–يليّباشدببالاهدبيلبيبببويليّبوقعبد اتب اهدبيلشإهالبيل لاسالب
لونبباددددبهبسددددنبب–ويإدددددلببالددددلبيلددددلبنبسإدشددددبةبي ادددداببيلقداددددسّب"بساداددددنبيلي واددددو"ب

ا ددلبإد نبيإدنبياسادالبب–دنلببلهبيفادالبب–.بولسدببي أباللبي ااببيلقداسّبب-يلي دااب
نقوبقووبيلجتدإّب ّبيلباددلالبيلسلنادالاب قسدأبد دلبيل دوبباإاد بددنبيلباددلالبيلسلنادالب

ولد بايدلبباددلالبإهدليبيل ندوينابب–سليإالبيلباددحبيلسويولةبليجوبب– ّبسليإالبيل بل ّب
نسدبويلأببادلالبيل يوفبيلاسواالبيللإبفبوقلبي ِّلأبس هدبيلبادلالبيلسلناالابو دّبلد ب ويب

بيلبادليانبسدبا الب ّبانبل  بيلجتدإّبسللوبب ّببادليت:ب
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.بويألسدددببل دددتبيددد ب دددّباقدددوبسدددنبب-وقدددلبنق دددتبيإدددنبياسادددالب–"بيلغنادددالبددددنبيللددد  بواب دددت"ب
 ددددداليبيدددددلقبيليويدددددتبوت دددددببيل دددددونباهاددددد بي بيلادددددإو.بوبدددددلهبب-ادددددددال...بنيدددددفب

يلي وإدأبيليدّبي يدبحبيلإدداا نبويلساققدانبل ادببسنهددبايدإزبسدلل بإ ضدوبيلشدإلالب
يللولادددالب"يالنيبندددأ"ب قدددلبيس دددأبيلسي بقددددأابوقبإدددأبيلإ ادددلابوويددد أبيلسنقتدددع.بوالإدددلب

دأبيل يدببيليدّبيدو ببد داه بل إدا انبوت إالبيللبيادأبيل  ادبسنبيالاي دلةبسنبس تاد
بل بًيبسنبيليهول.

ب
ببليبوإد بيليةو اقب.

 

 ا.ل.ااسلباانب بادأببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب


