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ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُّٖ 

 ادللخص باللغة العربٍة

لـ يتكقؼ تشػري  النيػي ػ ىػمى ال عميػل كسػمـ ػ لمنػ س عنػد   ضػي ـ      
ن   ا تدَّ ذلؾ إلى  ستقيؿ اليشرية ج عػ ء   أك ح ضرهـ الذم ع شل  ع ـ فحسب  كا 
كاستشراؼ ذلؾ ال ستقيؿ استشراف  يىٍسًيري غىٍكرى النفس اليشرية  كيع ؿ عمى ترييت    

ج نب االجت  عي  يؿ في خىيىةو فطرية لدل اليشػر  أال كهػي ال يػؿ ال سي   في ال
 الجنسي.
كهذا اليحث يدرس استشراؼ السُّنة ل ذا ال يؿ الفطرم ك ع لجتل  ف خػلؿ  

حػديثو كاحػػدو ييشػػيري إلػػى غيػػرًله كهػػك قكلػػل ػ عميػػل الىػػلة كالسػػلـ ػ ل ػػف سػػ ؿ عػػف 
  عيٍريى نىػػػػةن."..."  كتػػػػ تي دراسػػػػة هػػػػذا االسػػػػتئذاف عمػػػػى أ ػػػػلِ" ... أىتيًحػػػػبُّ أىٍف تىرىاهىػػػػ

االستشراؼ في ضكء نظرية نحكية حديثةه أال كهي نظريػة ننحػك الػنصل التػي تقػـك 
يَّة ػ ال ىق ً يَّةي  ٍقييكًليَّةي ػ التَّن ىّْ ٍيؾي ػ القىٍىًديَّةي ػ ال ى عمى سيعة  ع ييره هي ن السٍَّيؾي ػ الحى

ً يَّةيل.   ػ اإًلٍعلى
في خطة  ينش ةو عمى ال ػن   الكىػفي القػ ئـ عمػى التحميػؿ كينتظـ اليحث   

كاالسػػتني طه   ػػ  يػػريط يػػيف ال عػػ يير النىػػيَّة كأدكات ػػ  كفقػػل الػػنص  فػػي إطػػ ر خطػػةو 
ًع  ديهػػ ِ  قد ػػة  ك يحثػػ ف  كخ ت ػػة ي ػػ  النتػػ ئ  كالتكىػػي ت يتمكهػػ   ىػػ در اليحػػث 

 كف رسيل.
 كم  ت ً فت حيةِ 

 الحديث  حؿ الدراسة ػ فقل النص. استشراؼ ػ  ع يير نحك النص ػ 
  
 
 



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُّٗ 

 ادللخص باللغة اإلجنلٍزٌة
    The legislation of the Prophet (peace and blessings of 
Allaah be upon him) did not stop the people in their past, or 
their present with which they lived, but extended it to the 
future of all humanity, and looking forward to that future, 
exploring the human psyche and cultivating it, especially 
on the social side. An innate characteristic of humans, 
sexual orientation. 
 This research examines the year's anticipation of this 
innate inclination and its treatment through one hadeeth 
referring to others. It is the saying of the Prophet (peace and 
blessings of Allaah be upon him) who asked about his 
mother's permission: "... do you love to see it naked? ..." In 
the light of modern grammatical theory; a theory (about 
text) based on seven criteria; (The casting of the intentional 
obedience of the intercessional media conglomerate). 
  The research is based on a descriptive approach based on 
analysis and synthesis, which combines textual standards, 
tools and jurisprudence, within the framework of a plan 
based on an introduction, two sections, and a conclusion 
with the results and recommendations followed by the 
research sources and index. 
Keywords:  

Predicting    standards towards    the  text under study 
jurisprudence. 



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

ََُْ 

 

 هقذهة
الح د ل" عػ لـ الييػب كالشػ  دة"  كالىػلة كالسػلـ التٌ ػ ًف الك ػلًف عمػى 
ػ   سػيدن   ح ػد ػ ىػمى ال عميػل كسػمـ ػ الق ئػؿِ" يىػ  أي َّػةى  يحى َّػدو  كىالمَّػًل لىػٍك تىٍعمى يػكفى  ى

ليىكىٍيتيـٍ كىًثيرنا"". ]  تف ًحٍكتيـٍ قىًميلن كى ـي لىضى  ؽ عميل [.أىٍعمى
 كيعد ...

ـي ػ ىمى ال عميل كسمـ ػ ًليىذىرى الن س عمى    هػـ عميػل  ف   ك ف النيي الخ ت
حتى يىً يزى ل ـ الخييثى  ف الطيب  ف الخلؽ كال ع  لت  في ج ي  دركب الحي ةه 
ػؿي ي لكم ػة الخيػرة  ػف  اجت  عية  كاقتى دية  كسي سية  كعسكرية ...  كلنػل ال رسى

ػٍف عمي ػ ه الس  ء إ لى الرض  تمػؾ الكم ػة التػي سػتيقى إلػى أف يػرث الي الرضى ك ى
فإنل ػ ىمى ال عميل كسػمـ ػ لػـ يتكقػؼ تشػريعل لمنػ س عنػد   ضػي ـ  أك ح ضػرهـ 
ن   ا تدَّ ذلؾ إلى  سػتقيؿ اليشػرية ج عػ ء  كاستشػراؼ  الذم ع شل  ع ـ فحسب  كا 

ػٍكرى الػنف س اليشػرية  كيع ػؿ عمػى ترييت ػ   ال سػي   ذلؾ ال ستقيؿ استشراف  يىٍسػًيري غى
فػػػي الج نػػػب االجت ػػػ عي  يػػػؿ فػػػي خىيىػػػةو فطريػػػة لػػػدل اليشػػػر  أال كهػػػي ال يػػػؿ 

ػػبُّ الشَّػػ ىكاًت ً ػػفى النّْسػػ ًء  ِ ػكتعػػ لى  الجنسػػيه إذ يقػػكؿ ػ سػػيح نل يّْػػفى ًلمنَّػػ ًس حي " زي
ٍرًث ذًلػؾى كىاٍليىًنيفى كىاٍلقىن ًطيًر اٍل يقىٍنطىرىًة ً فى الذَّهىًب كىالٍ  ًة كىاٍلىٍنع ـً كىاٍلحى ٍيًؿ اٍل يسىكَّ ى ًة كىاٍلخى ًفضَّ

ػػ ًب".  ٍسػػفي اٍل ى يػػ ًة الػػدٍُّني  كىالمَّػػلي ًعٍنػػدىلي حي تػػ عي اٍلحى ] سػػكرة  ؿ ع ػػرافِ ا يػػة             ى
يَّفه ًفٍطرىةن كًخمقىةن. ُْ  [ه ف ل ر  يزى

ك ع لجتػل  ػف خػلؿ  كهذا اليحث يدرس استشراؼ السُّنة ل ذا ال يؿ الفطػرم
" فقػد أكتػي ػ عميػل الىػلة كالسػلـ ػ جكا ػ ى  ػٍركى حػديثو كاحػدو ييشػيري إلػى غيػرًله كال غى

 الكمـ  ككؿ نصٍّ  ف نىكىل الشريفة يحت ج إلى شركح. 



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُُْ 

قكلػل ػ عميػل الىػلة كالسػلـ ػ ل ػف سػ ؿ عػف االسػتئذاف عمػى  هػك كهػذا الحػديث   
فػػي ضػػكء  تػػ تي دراسػػة هػػذا االستشػػراؼعيٍريى نىػػةن."..."  ك أ ػػلِ" ... أىتيًحػػبُّ أىٍف تىرىاهىػػ  

نظرية نحكية حديثةه أال كهػي نظريػة ننحػك الػنصل التػي تقػـك عمػى سػيعة  عػ ييره 
ً يَّةيل. يَّة ػ ال ىق ً يَّةي ػ اإًلٍعلى ٍقييكًليَّةي ػ التَّن ىّْ ٍيؾي ػ القىٍىًديَّةي ػ ال ى  هي ن السٍَّيؾي ػ الحى

ػػبى كال  عػػف  لُنهػػك العمػػـ ال سػػتطيؿه ك ػػ  أخيرتنػػ  كتػػب التػػراجـ ه فػػ لنحكعىجى
الرسػكؿ ػ ىػمى ال عميػل كسػمـ ػ ك ػف اسػتط لتل أفَّ الكػلـى ًيػًل يىٍك يػؿ  كىالخطػ بى ًيػًل 
ػػػؿ  كالعمػػػكـى ج يعى ػػػ   فتقػػػرةه إليػػػله لػػػذا فإنػػػل ال يتخطَّػػػى هػػػذا الج نػػػبى الدرسػػػيَّ  يىٍج ي

نة  خ ىػػة أف نحػػك الػػنص" يتخػػذ  ػػف االستشػػرافٌي  ال سػػي   فػػي عمػػـك الكتػػ ب كالسػػ
النص كحدتل الميكية الكيرل لمتحميؿ  كيتػي  لشخىػية الي حػث كقدرتػل أف ت تػدَّ إلػى 
ه ييػػدأ  ػػف علقػػ ًت  ػػ  يػػيف   سػػتكل  ػػ  كراء الج مػػة  سػػتكي تو ذاتى طػػ ي و تىػػدىرًُّجيٍّ

  لِن. الج ؿ  ثـ الفقرة  ثـ النص أك الخط ب يت   ل"
نشػ ةو عمػى ال ػن   الكىػفي القػ ئـ عمػى التحميػؿ كينتظـ اليحػث فػي خطػة  ي 

كاالسػػتني طه   ػػ  يػػريط يػػيف ال عػػ يير النىػػيَّة كأدكات ػػ  كفقػػل الػػنص  فػػي إطػػ ر خطػػةو 
 ًع  ديه ِ

 ختىر حكؿ  ِ ذكرتي في   هدؼ ال كضكع  ك ن جل  كخطتل  ثـ  دخؿه  هقذهة   
الدراسة الدراس ت ال ستقيمية كنظرية نحك النص  ثـ الحديث الشريؼ  حؿ 

 كتخريجل  ثـ  يحث فِ

                                           

 .َُِ/ ُل ينظر عمى سييؿ ال ث ؿِ كفي ت العي ف كأني ء أين ء الز  فه اليف خمك ف ُن
 .َْٕل العريية  ف نحك الج مة إلى نحك النصه د. سعد  ىمكحِ ص ِن



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُِْ 

 ػ تجمي ت السيؾ كالحيؾ في النَّصّْ كأثره  في ًفٍقً ًل. أًذلوا
ػ تجمي ت القىدية  كال قيكلية  كالتن ىية  كال ق  ية  كاإلعل ية في  ثانٍيوا
 النص.

تش ؿ    تكىؿ إليل اليحث  ف نت ئ  كتكىي ت  كأخيػرا ثىيىػتي ال ىػ در ِ  خامتةثـ 
 يعدل ف رس ال حتكي ت.كال راج   ك 

 كعمى ال قىٍىدي السييؿ"



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُّْ 

 : هذخل
تج   هذل الكرقة العم ية ييف غىنيف  ف غىكف العمـ التي أىٍزهىرىٍت حديثن ه 
أال كه   الدراس ت ال سػتقيمية أك االستشػرافية كنحػك الػنص  كالجػذر الػذم يج ع  ػ  

 كسمـ ػ.حديثي  ف ال " "يىٍنًطؽي عىًف اٍل ىكىل" ػ ىمى ال عميل 
عديدة  كالذم أيرال  ن سػي  لدراسػتن   لُنأ   الدراس ت ال ستقيمية فم   تعريف ت

فّْل  كرؤيًتػػله يييػػةى إحسػػ ف  هػػذل هػػك أن ػػ " ج ػػد عم ػػي الستشػػراؼ ال سػػتقيؿ  كتىشىػػكُّ
 .لِنالتع  ؿ    الكاق  الق ئـ  كالسعي لتحقيؽ أهداؼ  حددة"

رّْخ أكثر الكت ي ت التي يحثت في نش  ف كتيؤى ة هذل الدراس ت أن   نش ت يتككُّ
 .لّنـُْٖٗل ال ريكية  كي لتحديد حيف استقلل   RAND ؤسسة ن راند 

كقد" تطكر هذا العمـ  حتى أىي  عم   لل أىكؿ ث يتة كقكاعػد فػي اليحػث  
ككىؿ فػي النىػؼ الثػ ني  ػف القػرف العشػريف إلػى  سػتكل دراسػة أك دي يػة  تقػـك 

 .   لْنراتيجي ت"عمى  ن ه   كنظري ت  كاست
ػػٍت  راكػػز لميحػػكث لمدراسػػ ت ال سػػتقيميةه  ثػػؿِ  كعمػػى ال سػػتكل العريػػي" أيقي ى
 ركػػز قطػػر لدراسػػ ت ال سػػتقيؿ  ككػػذلؾ  شػػركع كثيقػػة استشػػراؼ ال سػػتقيؿ لمع ػػؿ 

                                           

ل تنظر هذل التعريف ت فيِ الدراس ت ال ستقيمية كأه يت   لمدعكة اإلسل ية ػػ رسػ لة   جسػتيره ُن
ك ػػ   ُٓقه ص ُِْٕال ػػديفر ػػػػ ج  عػػة طييػػة ي ل دينػػة ال نػػكرة لمي حػػث/ عيػػد ال  ح ػػد 

 يعده . 
 .ِٗ. كال رج  الس يؽه ص ْٓ  ُٕل ينظرِ تجديد الفكر استج ية لتحدي ت العىره ص ِن
 يتىرؼ يسير. ٔٓل ينظرِ الدراس ت ال ستقيمية كأه يت   لمدعكة اإلسل يةه ص ّن
يكيػػة ػ رسػػ لة   جسػػتير فػػي الحػػديث الشػػريؼه ل ينظػػرِ استشػػراؼ ال سػػتقيؿ فػػي الح ديػػث النْن

ـه ََِٓلمي حث/عيػد الػرح ف عيػد المطيػؼ قشػكع ػ كميػة الدراسػ ت العميػ   الج  عػة الردنيػة 
 .ِص 



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُْْ 

التريػػكم فػػي الػػدكؿ العضػػ ء ل كتػػب الترييػػة العريػػي لػػدكؿ الخمػػي   ككثيقػػة  درسػػة 
ـ  التػػي أىػػدرت   ال نظ ػػة العرييػػة َََِر عػػ ـ ال سػػتقيؿ التػػي نيًشػػرىٍت فػػي أكاخػػ

 .لُنلمتريية الثق فية كالعمـك  كغيره   ف ال ؤسس ت التي تيٍعنىى يذلؾ"
كأ   نحك النص ف ك" عمـه ي ي دئى ييعرؼ ي   النصُّ  ف خلًؿ سيعًة  ع يير  

ل هك  عرفةي كيفيًة تحقًُّؽ نىٌيًة النٌص "  .لِنكغرضي
فِ ننحك كنصله أ   الجزء الكؿ  ف التركيب كهك  ىطم   ركب  ف كم تي

كهػػك ن النحػػكل ف  ك ػػل" يختمػػؼ فػػي الدراسػػ ت النىػػية عنػػل فػػي الدراسػػ ت التقميديػػة 
ال تع رؼ عمي  ه إذ يتعدل  ػ  أرادل ال تقػد كف  ػف النحػ ة العػرب كيعػض  تػ خري ـ 

ػ   ييتعػد  ف ال حققػيف  ػف  عرفػة تػ ليؼ الكػلـ العريػي  ف ػك هنػ  يح ػؿ ط يعنػ  خ ىِّ
كثيػػرنا عػػف القكاعػػد أىك القيػػكد الىػػ ر ة التػػي تطيػػؽ عمػػى الػػنص  كال يتضػػ ف  ف ػػـك 
الق عدة إال  ج كعة  ف القكانيف االختي رية التي استيخمىت  ػف الػنص ذاتػل  كهػذل 
القكانيف داللية تتجل إلى تحديد ال عنى الكمػي لمػنصه ي عنػى أىنػل ي ػدؼ إلػى تحديػد 

عنػػى  كينػػ ء عميػػل تتجػػ كز تمػػؾ الداللػػة الكميػػة لمػػنص القكاعػػد التػػي تحكػػـ ينيػػة ال 
 .لّن ج كع ال ع ني الجزئية لمج ؿ التي تككنل "

                                           

ينظػػرِ استشػػراؼ ال سػػتقيؿ فػػي الح ديػػث النيكيػػة ػ رسػػ لة   جسػػتير فػػي الحػػديث الشػػريؼه  لُن
ـه ََِٓالعميػ   الج  عػة الردنيػة  لمي حث/عيػد الػرح ف عيػد المطيػؼ قشػكع ػ كميػة الدراسػ ت

 .ِص 
 . ِٗل نحكي النصّْ نظرية كتطييؽ سكرة  ؿ ع راف أن كذجن  ه ص ِن
   ُِٗ ِ ُِٖل عمـ لية النص ن ال ف هيـ كاالتج ه ت ل لمدكتكر/ سػعيد حسػف يحيػرمه  ص ّن

 .ُٔكينظرِ نحكي النصّْ نظرية كتطييؽه ص 
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َُْٓ 

 ت ال حدثيف لل كأكضح   قكل ـِ" النص ال يىي  ػرب تعريفػص ف قػ  النػكأ 
ػ  إال إذا كػػ ف رسػ لة ليكيػػة تشػيؿ حيػػزنا  عيننػ   في ػػ  جديمػة  حك ػػة  ضػفكرة  ػػف  نىِّ

ػ  يػ لنص نفسػل ال فردات كالينية ال نحكية  كهذل الجديمة ال ضفكرة تؤلؼ سي قن  خ ىِّ
مًة المُّيكيًة كمّْ   " ينيثُّ في ال يرسى
 .لُن

كهذا التعريؼ عمى حداثتل ال تجد فيل ركح الج  ؿ كاإلتق ف التي تجده  عند 
ثىػؿى كاًضػ ـٍ أفَّ  ى ً  عيد الق هر الجرج ني ػ رح ل ال ػ كهك يقكؿ في نظـ الكلـِ" "كاعم

الكلـ  ىثىؿي  ىٍف ي خذ قطعن   ف الذهب كالفضًةه فييذيبي يعضى   فػي يعػضو حتػى تىىػير 
 .لِنقطعةن كاحدةن"

كاضػحة فػي ذهػف العل ػة عيػد القػ هر ػ رح ػل ال ػ  ففكرة الػنص كانسػج  ل
كضكح  ي رزا  كينيػة الػنص فػي تىػكرل تىػؿ إلػى  رتيػة الىػ ر الػذم يتػي  لمنػ ظـ 

 عمى درج ت التشكيؿ.الكىكؿ ينىل إلى أ
كنظريػػة نحػػك الػػنص هػػػدف   الػػرئيس االنتقػػ ؿ  ػػف نحػػػك الج مػػة إلػػى نحػػػك 
الػػنصه"  ػػف حيػػث إفَّ ال عنػػى فػػي نحػػك الج مػػة ال يظ ػػر  رتيطنػػ  ي لداللػػة ال طمقػػة 
لمنص  كينحىر في نط ؽ داللي ضيؽ  نفىؿ  ال ي كف أىٍف يف ـ  نل السي ؽ الع ـ 

 .لّنلمخط ب..."
حًرـي النصَّ قي تل الدالليػة يتقطيػ  أىكىػ لل  كانعػداـ العلقػ ت كهذا االجتزاء يى 

 داخمل.

                                           

   ُِٗ ِ ُِٖت ل لمدكتكر/ سػعيد حسػف يحيػرمه  ص عمـ لية النص ن ال ف هيـ كاالتج ه  لُن
 .ِٓكينظرِ نحكي النصّْ نظرية كتطييؽهه ص

 . ِّْ/  ُل دالئؿ اإلعج ز ِن
 . ُُل نحك النص في ضكء التحميؿ المس ني لمخط به د.  ىطفى النح سه ص ّن
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َُْٔ 

كالحػػػؽُّ أفَّ كثيػػػرنا  ػػػف عم  ئنػػػ  القػػػد  ء قػػػد ج عػػػكا يػػػيف االثنػػػيف  ال سػػػي   
 ال فسريف كاليلغييف كاليىكلييف كغيرىهـ   ف تع  مكا    النىكص ك   الج مة.

ٍيػؾي ػ القىٍىػًديَّةي ػ كتعت د هذل النظرية عمػى سػيعة  عػ ييره هػي ن السَّػ ٍيؾي ػ الحى
يَّةي ػ ال ىق ً يَّةي ػ اإًلٍعلً يَّةيل. ٍقييكًليَّةي ػ التَّن ىّْ  ال ى

هذل الكرقة العم ية تطييق   ػ    أ كػفى ػ عمػى الحػديث الشػريؼ  حػؿ  هدؼك 
 كفق يَّ تل. لالدراسة  كتكظيف   في دالالت
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َُْٕ 

 الذراسة ًخترجيو
ُّ
ل

َ
ح

َ
 ه

ُ
 احلذٌث

 ِ ـ   لؾ ػ رح ل ال ػق ؿ اإل  
ه أىفَّ رىسيػكؿى المَّػًل ػ  ػٍف عىطىػ ًء ٍيػًف يىسىػ رو مىٍيـو  عى ٍفكىافى ٍيًف سي دَّثىًني  ى ًلؾه  عىٍف ىى حى
 ِ مىػى أي ّْػي. فىقىػ ؿى ِ يىػ  رىسيػكؿى المَّػًل  أىٍسػتىٍ ًذفي عى ه فىقىػ ؿى ػؿه ـى ػ سى ىلىلي رىجي مَّ سى مىٍيًل كى مَّى الي عى ىى

ـى ػِ    قى ؿى «نىعىـٍ » ػمَّ سى مىٍيػًل كى ػمَّى الي عى ِ ًإنّْي  ىعى ى  ًفي اٍليىٍيًت  فىقى ؿى رىسيػكؿي المَّػًل ػ ىى ؿي الرَّجي
مىٍي ى » مىٍيػًل «اٍستىٍ ًذٍف عى ػمَّى الي عى ِ ًإنّْػي خى ًد ي ىػ ه فىقىػ ؿى لىػلي رىسيػكؿي المَّػًل ػ ىى ػؿي ه فىقى ؿى الرَّجي

ـى ػِ  ػػمَّ سى مىٍي ىػػ ه »كى ِ « أىتيًحػػبُّ أىٍف تىرىاهىػػ  عيٍريى نىػػةن."اٍسػػتىٍ ًذٍف عى ه قىػػ ؿى ِ الى فى ٍسػػتىٍ ًذٍف »قىػػ ؿى
مىٍي ى   .لُن«"عى

                                           

ي نتِ ػنػؾ يف أنس يف   لػؾ يػف عػ  ر الىػيحي ال دػل ينظرِ  كط  اإل  ـ   لؾه ال ؤلؼِ   لُن
هػػله ىػححل كرق ػل كخػرَّج أح ديثػل كعمػؽ عميػلِ  ح ػد فػؤاد عيػد اليػ قي ػ الن شػرِ دار ُٕٗ

ل  ػف ُنالحػديث رقػـ ن ّٔٗ/ ِـه ُٖٓٗهػػ/ َُْٔإحي ء التػراث العريػي  ييػركت ػ لينػ ف ػ 
كت ب االستئذافل  كينظرِ ال راسيؿه ليي داككده ال ؤلػؼِ أيػك داكد سػمي  ف يػف الشػعث يػف 

هػػله ال حقػػؽِ شػػعيب ِٕٓف يشػير يػػف شػػداد يػف ع ػػرك الزدم السّْجٍسػػت ني ن تِ إسػح ؽ يػػ
  كالسػنف ّّٔقه ص َُْٖالرن ؤكط ػػ الن شرِ  ؤسسة الرس لة ػػ ييػركته الطيعػة الكلػى 

ٍكًجردم الخراسػ ني   ٍسػرى الكيرله لميي قيه ال ؤلػؼِ أح ػد يػف الحسػيف يػف عمػي يػف  كسػى الخي
ػله ال حقػػؽِ  ح ػػد عيػػد القػػ در عطػػ  ػ الن شػػرِ دار الكتػػب هػػْٖٓأيػػك يكػػر اليي قػػي ن تِ 

ن الحػػديث رقػػـ  ُٕٓ/ ٕـه ََِّهػػػ/ ُِْْالعم يػػة  ييػػركت ػ لينػػ ف ػ الطيعػػة الث لثػػة 
ػًديثى يىتًَّىػؿي ًي ىػذىا المٍَّفػًظ ُّٖٓٓ ـي هىػذىا اٍلحى ل. كذكر ايف عيػد اليػر فػيِ االسػتذك ر أنػل " الى أىٍعمىػ

ٍجػلو ً ػفى ا ػكل  كهػك  ػف ىػح ح ال راسػيؿ"ه ينظػرِ االسػتذك ره ال ؤلػؼِ أيػك ع ػر  يٍسنىدنا ًيكى ٍلكيجي
هػػػله ّْٔيكسػػؼ يػػف عيػػد ال يػػف  ح ػػد يػػف عيػػد اليػػر يػػف ع ىػػـ الن ػػرم القرطيػػي ن تِ 

تحقيؽِ س لـ  ح د عط    ح د عمي  عكض ػ الن شرِ دار الكتب العم ية ػػ ييػركت ػػػ الطيعػة 
ػًحي ه ِِٗ/ ُٔ ؿ فيِ الت  يد كق . ّْٕ/ ٖـه َََِق / ُُِْالكلى   ػؿه ىى ِ" هيكى  يٍرسى

ٍعنى ل". ينظرِالت  يد ل   ًة  ى مىى ًىحَّ في ال كط   ف ال عػ ني كالسػ نيده ال ؤلػؼِ =  = يٍجتى ى ه عى
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َُْٖ 

 ادلبحث األًل 
يِوِ  

ْ
ىا يف فِق

ُ
 ًأثر

ِّ
ص

َّ
كِ يف الن

ْ
ب
َ
كِ ًاحل

ْ
ب
َّ
 الس

ُ
ات

َّ
ٍ
ِّ
ل
َ
ج

َ
 ج

ال حػػكر  أك اليػػؤرة  أك ال فتػػ ح  أك النػػكاة التػػي تنطمػػؽ  ن ػػ  دراسػػة الػػنص 
النفس كترييت   في غريزة فيًطرى عمي ػ  اليشػره أال كهػي ال يػؿ  الكريـه هي سير غكر

الجنسػػػي تجػػػ ل ال ػػػرأة  كاستشػػػراؼ  ػػػ  ي كػػػف أف يقػػػ ى لػػػك لػػػـ يؤخػػػذ يحك ػػػة الػػػنص 
ذا كػػ ف  الشػػريؼ  كي كننػػ  أيضػػ  قمػػب الىػػكرةه فنقػػكؿ ال يػػؿ الجنسػػي إلػػى الرجػػؿ  كا 

أيضػ  عمػى ال ػرأة  الحديثي ىريحن  في ككف  ق  ل    رجؿو تجػ ل ا ػرأةه فإنػل ينطيػؽ
 تج ل الرجؿه فى ىٍف تمؾ التي تحب أف ترل أي ه  عري نن ."

                                                                                                           

أيك ع ر يكسؼ يف عيػد ال يػف  ح ػد ايػف عيػد اليػر يػف ع ىػـ الن ػرم القرطيػي نال تػكفىِ 
م   ح د عيد الكيير اليكػرم ػػػ الن شػرِ كزارة ع ػكـ هػله تحقيؽِ  ىطفى يف أح د العمك ّْٔ

هػػ. كالحػديث لػل فػي القػر ف الكػريـ أىػؿه فقػد " ُّٕٖالكق ؼ كالشؤكف اإلسل ية ػ ال يرب 
ِ نىعىػ ذىاًت قىرىايىًتًل. قى ؿى ًل كى مىى أي ّْ ًؿ أىٍف يىٍستىٍ ًذفى عى مىى الرَّجي ِ أىكىاًجبه عى ِ قيٍمتي ًلعىطى ءو ٍي و رى = "ـٍ ق ؿ يف جي

ـى فىٍميىٍسػتىٍ ذً =  مي ـي اٍلحي ذىا يىمىغى اٍلىٍطفى ؿي ً ٍنكي ؿَّ ػػِ نكىاً  جى ِ قىٍكليلي ػػ عىزَّ كى يىٍت. قى ؿى جى ِ ًي ىمٍّ كى نيكال. سػكرة قيٍمتي
 .ْْٕ/ ٖه ينظرِ االستذك ر ٗٓالنُّكًرِ  ف ا ية 

ديث رقػـ ن الحػ ُِّْ/ ّالليػ ني فػي تحقيقػل عمػىِ  شػك ة ال ىػ يي   الشيخ كقد ذكر
َـّ دراستيل". ينظرِ  شك ة ال ى يي ه ال ؤلؼِ  ح د يػف عيػد ال الخطيػب  ْْٕٔ ل أنل" لـ تت

هػػػله ال حقػػؽِ  ح ػػد ن ىػػر الػػديف ُْٕالع ػػرم  أيػػك عيػػد ال  كلػػي الػػديف  التيريػػزم نتِ 
 ـ.ُٖٓٗاللي ني ػ الن شرِ ال كتب اإلسل ي ػ ييركت ػ الطيعة الث لثة 
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َُْٗ 

 : أًال ــ هظاىر السبك يف احلذٌث الشرٌف حمل الذراسة
السيؾِ" يترتب عمى إجراءات تيدك ي   العن ىر السطحية عمى ىكرة كقػ ئ  

ي كػف يؤدم الس يؽ  ن ػ  إلػى اللحػؽ  يحيػث يتحقػؽ ل ػ  التػرايط الرىػفي  كيحيػث 
 .  كيعرؼ أيضن  ي لريط الرىفي أك التض ـٌ لُناستع دة هذا الترايط"

 : ًعناصر السبك النحٌي ىً

 ػ اإلح لةِ كتش ؿ الض  ئر  كاإلش رة  كال كىكؿ  كال ق رنة. ُ
ػ الحذؼِ كهك علقة تتـ داخػؿ الػنص  كيظ ػر" عنػد   تشػت ؿ ع ميػة ف ػـ الػنص ِ

ه إذ "ي يػػؿ ال ػػتكمـ إلػػى لِنل سػػط  الػػنص"عمػػى إ ك نيػػة إدراؾ االنقطػػ ع عمػػى  سػػتك 
دراكػػل لمعن ىػػر  إسػػق ط يعػػض العن ىػػر  ػػف الكػػلـ اعت ػػ دنا عمػػى ف ػػـ ال خ طػػب كا 

 .لّنال حذكفة ت رة  ككضكح قرائف السي ؽ ت رة أخرل"
 ػ االستيداؿِ كهك تعكيض عف عنىر في النص يعنىر  خر.  ّ

ا  ػػف ال سػػتيدىًؿ يػػل  كالفػػرؽ يينػػل كيػػيف الحػػذؼ هػػك أف االسػػتيداؿ يتػػرؾ أثػػرن 
 .لْنيين   الحذؼ ال يترؾ أثرا  ف ال حذكؼ

.  لٓنػ الكىؿِ كهك تحديد لمطريقة التي يترايط ي   اللحؽ    الس يؽ يشكؿ  ػنظـ ْ
 ك ف أيرز أدكاتل النحكية التي ال يستيني عن   نص ػ العطؼ.

                                           

 .َُّاإلجراءه ص ل النص كالخط ب ك ُن
 .ٕٖل نظرية عمـ النصه ص ِن
 .ُُٗ/ِل عمـ المية النىي ّن
 .ُٗل لس ني ت النص لمخط ييه ص ْن
 .ِّ   ِِل ينظر تعريؼ الكىؿ كأنكاعل يت      في ال رج  الس يؽه ص ٓن
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ََُٓ 

ميَّػػػػةه  كأكؿ عن ىػػػػره  اإلح لػػػػة ي لضػػػػ  ئر  ك ظػػػػ هر السػػػػيؾ فػػػػي الحػػػػديث جى
يَّة تت ثَّؿ فػي قيدرتػل عمػى تحقيػؽ التَّ  سيػؾ كالتػراييط  ال تنكعةه إذ" لمضَّ ير كظيفة نىّْ
َـّ يػل عم ػ ء الميػة  في النَّصّْ   ف خلؿ علقتل ي ػ  ييحيػؿ أك يشػير إليػله كلػذلؾ اهػت

ي" يكف كأٍكلىٍكلي عن يةن كييرة في التَّحميؿ النىّْ  .لُنالنىّْ
ػػ ير فػػي  ؤلفػػ ت ـه فقػػد كنح تينػػ  القػػدا ى ع شػػكا هػػذل ال ػػية لمضَّ كظيفػػة النىّْ

جعىمىػػل ايػػفي هشػػ ـ ػ رح ػػل ال ػ عنػػد حديثػػل عػػف عكا ػػؿ الػػريط يػػيف ال يتػػدًإ كالخيػػر 
ية  .لِنالج مة ػ جعمل الىؿى في الركايط النىّْ

كقد" أكَّد عم  ء النَّصّْ أفَّ لمضَّ ير أه ّْيَّةن في ككًنل ييحيػؿ إلػى عن ىػر سىػيىؽى 
لػػنَّصّْ ... كأفَّ الضػػ ير نهػػكل لػػل ً يزتػػ فه الكلػػى ػػػػ الييػػ ب عػػف الػػدَّائرة ذكريهػػ  فػػي ا

الخط ييَّة. كالث نية ػ القدرة عمى إسن د أٍشي ء  عينة  كتجعؿ ه ت ف الً يزتػ ف  ػف هػذا 
 .لّنالض ير  كضكعن  عمى قىٍدرو كيير  ف اله ية في دراسة ت  سيؾ النىكص"

ػ  ير فػي تحقيػؽ التَّ  سػؾ تيػرز عػف طريػؽ ك    ال ريػب فيػل أف أه يػة الضَّ
ػ ير يينػل كيػيف العنىػر   رجعية الضَّ يره أمِ يإٍدراؾ علقة الػريط التػي يقي  ػ  الضَّ

 اإلش رم الذم يفسرل  أك يحيؿ إليل.
كقد تتحتَـّ العكدة إلػى السػي ؽ الخػ رجي إلدراؾ التػرايط يػيف العنىػر اإلحػ لي 

لدراسػػة الػػذم سػػ يق ريل يعػػد قميػػؿ  كيضػػ  كالعنىػػر اإلشػػ رم  ك ػػ  فػػي الحػػديث  حػػؿ ا
النىيُّكف شرطن  في كؿ  ض ر  حيثي يشتًرطكف "في كؿ  ضػ ر أف يكػكف لػل  فٌسػر 

                                           

 .ُّْ/ ُل ينظرِ عمـ المية النىي ُن
 .ْٕٔل ينظرِ  يني المييبه ص ِن
 .ٗ  كالت  سؾ النىي في الحديث النيكم الشريؼه ص ُُٔ/ ُ ل ينظرِ عمـ المية النىيّن
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ػػٍرؼ النَّظىػػر عػػف  كقػػ  ال فسػػر ي لقيػػ س إلػػى  ُـّ يىى  ن سػػب يىحك ػػل  كهػػذا الػػتحكُّـ يػػت
 .لُنال ض ر  سكاء أك ف س يقن  عميل أـ الحقن  عميل"

الضػػ ير ك ػػ  يحيػػؿ إليػػل قػػد تكػػكف غ  ضػػةه   ػػ   غيػػر أف هػػذل العلقػػة يػػيف
ي ثؿ ىعكية  ف ىعكي ت التحميؿ النىي  كغ لين     يفيد السي ؽ في إزالة غ ػكض 

  رجعيَّة الض ير.
ػػػيُّكف يؤكّْػػػدكف عمػػػى دٍكر السػػػي ؽ فػػػي  عرفػػػة  رجعيػػػة  كلػػػذلؾ ال يفتػػػ  النىّْ

ػػػة إذا كػػػ ف غ  ضػػػة  رجعيَّتػػػل  ككػػػذلؾ إذا ك نػػػت  رج عيَّتػػػل خ رجيَّػػػة  الضػػػ ير  خ ىَّ
فتعت د ال رجعيَّة الخ رجية عمى سي ؽ الحػ ؿه لنَّػل فػي الي لػب  يػدكف السّْػي ؽ نًقػؼ 

  كسيتَّض  دٍكر السي ؽ ككسيمة  ف كس ئؿ التَّ  سيػؾ لِنع جزيف أ  ـ تفسير    ييق ؿ
ي  ف خلؿ النص الحديثي.  أك التَّراييط النَّىّْ
ػػن  الػػذم ييػػدأ الحػػكار  فيػػل يػػيف السػػ ئؿ كالرسػػكؿ ػ ىػػمى ال كقػد اشػػت ؿ نىُّ

مىػى أي ّْػي."ه اشػت ؿ عمػى تسػعة  عميل كسمـ ػ يقكؿ الس ئؿِ" يى  رىسيكؿى المًَّل  أىٍستىٍ ًذفي عى
عشر ض يرا  ح لةو إلى االيػف كأ ػل  كال ستشػًرًؼ الىػ دًؽ ال ػيًف ػ ىػمى ال عميػل 

 كسمـ ػ. 
ل ض رع نأست ذفل  عم ػ  يػ ف يدأىٍت يض ير ال تكمـ نأن ل ال ستتر في الفعؿ ا

  كحػذفت ه ػزة الحقيقػي ال  زة ال ذككرة في النص تحت ؿ أف تككف ه ػزة االسػتف  ـ
ال ض رع لدخكؿ ه زة االستف  ـ عمي  ه تخفيف   كهػذا  ػف سيػنىًف العػرب فػي كل  ػ   

                                           

ػػػ   لازهػػػر الزنػػػ ده ال ركػػػز الثقػػػ في  ط لُن   ُنسػػػي  الػػػنصِ يحػػػث في ػػػ  يكػػػكف يػػػل ال مفػػػكظ نىِّ
 .ُِّـ  ىػُّٗٗ

  كغ ػكض  رجعيػة الضػ ير ي ثػؿ ىػعكية ُٓٔ/ ُعمـ المية النىي ييف النظريػة كالتَّطييػؽ  لِن
 .ْٗ  ّّينظرِ سعيد يحيرم  دراس ت ليكية تطييقية  ص  ف ىعكي ت التحميؿ النىيه
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ـي  ف كـه  ف التنييـ الىكتي كالسػي ؽ.  كتحت ؿ أف تككف ه زةى ال ض رعة  كاالستف  
الحػ ليف نسػتطي  أف نقػكؿ إف السػ ئؿ كػ ف  تشػكق  إلج يػة الرسػكؿ ػ ىػمى ال كفي 

 ؼ إحدل ال  زتيفه لمكىكؿ إلى يييتل سريع .عميل كسمـ ػ فحذى 
ػػرّْحي  ػػف  طمػػ   كالضػػ ير هنػػ  لػػل دكر يػػ رز فػػي سػػيؾ الػػنصه ف لسػػ ئؿ ييىى

يستفسر لحد  أك الحكار أف القضيةى قضيتيل  كالسؤاؿى سؤاليل  كالح لةى ح لتيله ف ك ال 
يتحدث يشكؿ ع ـ  كك ف يإ ك نل أف يقكؿ  ثلِ" ي  رسكؿ ال   ػ ذا عػف االسػتئذاف 
عمػى الـ."  أك يقػػكؿ ػ ك ػػ  يحػػدث كثيػػرا فػي ز  ننػػ  ػِ" إف لػػي ىػػ حي  سػػ لني عػػف 

 االستئذاف عمى الـه فس لتيؾ" ... إلخ  ف أس ليب االستف  ـ ال تنكعة.
ل ضػػ رع الػػذم ف عمػػل نأنػػ ل  ػػف دكف غيػػرل  ػػف كلػػذا كػػ ف التعييػػر ي لفعػػؿ ا

الس ليب الخرل ػ ذا داللة    ة في هذا السيؾ  ك   أف ال ض رع يدؿ عمػى التجػدد 
كالحػػدكث  كتكػػرار ىػػكرة الحػػدث فػػي الػػذهف  كهػػذا  ن سػػب لمقضػػية الفق يػػة يػػؤرة 
الحػػكاره ف ػػذا الرجػػؿ ػ كغيػػرل  ػػف السػػ ئميف الػػذيف لػػـ يسػػ لكا  كلكػػف الخطػػ ب ل ػػـ 

لليف  كلييرهـ إلى أف يرث ال الرض ك ف عمي   ػ سيتكرر دخكلل عمى أ ل ً ػرارنا ك 
ى.  ال تيعىدُّ كال تيٍحىى

كلف السػػ ئؿ هػػك ىػػ حب القضػػية  ػػ  أ ػػل فػػإف الضػػ  ئر  عظ ى ػػ  سػػتيح ؿ 
إلي    في يقية النصه فقد ق ؿ الرجؿِ" ًإنّْي  ىعى ىػ  ًفػي اٍليىٍيػًت"ه فيؤكػد  ػرة أخػرل أنػل 

ل س لة يض ير ال تكمـ ال تىؿ في نإٌنػيل  ثػـ يػ تي ضػ ير اليييػة ال تىػؿ ى حب ا
ميِّ  فػي الػنص القػ ئـ عمػى االيػف ىػ حب  الع ئد عمى الـ في ن ع  له لييرز السيؾي  جى

ي ء ال تكمـ  كالْـّ ى حية ض ير الييية الذم  ف ً يزاتل أنل يعير عف غي ب ى حيل 
ة إلى ح ؿ ال جت   العريػي الكؿه ف لنسػ ء ال تخػ لط عف الدَّائرة الخط ييَّةه كهن  إش ر 

ف ك نت ا رأةن يىٍرزىةن عجػكزناه فػ لكلى ي ػ  السػتر  كيعيػر القػر ف الكػريـ  الرج ؿ  حتى كا 
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ػ  فىمىػٍيسى  ػكفى ًنكى حن ًتػي الى يىٍرجي عف ذلؾ ي الستعف ؼه إذ يقكؿِ" كىاٍلقىكىاًعدي ً فى النّْسىػ ًء اللَّ
نى حه أى  مىٍيً فَّ جي ٍيػره لى يػفَّ كىالمَّػلي عى ػ تو ًيًزينىػةو كىأىٍف يىٍسػتىٍعًفٍففى خى ٍيػرى  يتىيىرّْجى ٍعفى ًثيىػ يى يفَّ غى ٍف يىضى
" ًمػػيـه سىػػً ي ه عى
  ك  ػػ  ال شػػؾَّ فيػػل أف هػػذا االسػػتعف ؼ خيػػره لم جت عػػ ت  كهػػذا ق ػػة لُن

 االستشػػراؼ ال سػػتقيمي ل ػػ  يترتػػب عمػػى عػػدـ االسػػتعف ؼ  ػػف أىذنل كفسػػ د كخػػرابو ال
ـي  كفىسىػدىت العق ئػدي كالنفػكس  يػؿ ييحػ رىبي  ًريىػٍت فيػل الػذّْ ى سي   في ز  ننػ  هػذا الػذم خى
الشي ب ييرائزهـ  كتتع لى الىكات الداعية إلى كسر الحػ جز النفسػي يػيف الجنسػيف 
ي ف يمتقي ه ليضي  الخجؿ يين   ه فيستطيع  التع رؼ الجيد  كال يقع  في أز ة نفسية 

ـٍ ًإٍف يىقيكليػكفى ًإالَّ كىػًذين "يعد الػزكاج ػ  ػةن تىٍخػريجي ً ػٍف أىٍفػكىاًهً  " كىييػرىٍت كىًم ى
ػه ف ػ ذا يفعػؿ  لِن

الش ب أ  ـ غريزة فطرية  تتحرؾ فػي د ػل  كهػك يػرل إ ك نيػة تفريي ػ   ككػذلؾ  ػ ذا 
 تفعؿ الفت ة كهي أشدُّ ح جةن إلى ذلؾ.".

ـه." كا   نػػي ال أنسػػى أيػػدنا ذلكػػـ يػػؿ  ػػ ذا يفعػػؿ أم إنسػػ ف يتحػػرؾ فػػي عركقػػل دى
ال يخرج السين  ئي ال ىػرم الشػ ير الػذم استضػ فل أحػد اليػرا    نػذ  ػ  يقػرب  ػف 
عقػػديف  ػػف الز ػػ ف أك يىزيػػده كػػي يقػػص عمػػي ـ شػػيئ   ػػف رحمػػة نإيداعػػل"له فػػإذا يػػل 
يحكي في   حكي عف  ش د في فيمـ قديـ  ش كر في نالسين  ل ال ىرية ػ كقد ك ف 

ل ك  ثل في ل ػ يحكي عف  شػ د سػقكط ال ػ ء ع  ِّػ  جسػدى اليطمػة ػ ك ػ  ييطمىػؽ  يٍخًرجى
عمي   في ذلؾ الكسػط ػ  ككيػؼ أف  ليسػ   التىػقت يجسػده   كهنػ  لػـ يسػتط  أف 

 يي ًسؾى نفسله فخرج  نل    يخرج  ف الرج ؿ" إن   الفطرة".

نحػف ك   إشػك ليَّ تين  االجت  عيػة الن ج ػة عػف هػذا االخػتلط  نَّػ  ييعيػده ف ػ  
نشػػػ هده  ىػػػي ح  سػػػ ء عمػػػى ش شػػػ ت الفضػػػ ئي ت ال ي شػػػرةه ف ػػػذاف شػػػ ب كفتػػػ ة 

                                           

 .َٔل سكرة النكرِ ا ية ُن
 .ٓل سكرة الك ؼِ  ف ا ية ِن
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أىػػػير  ػػػف ذلػػػؾ ػػػػػ لػػػـ يجػػػدا حػػػلِّ  قػػػد يككنػػػ فج  عٌيػػػ ف أك فػػػي  رحمػػػة الث نكيػػػة  ك 
ل شكمت    الع طفية سكل الزكاًج العرفٌي  أك الزكاج ي ختلط الدـه ي ف ييٍخًرجى الشػ ب 

ـو  ػف إي   ػل  ككػذلؾ الفتػ ة  ػ ك ن  ػ  يقك ػ ف يع ػؿ عينػة ل عرفػة فىػيمت    نقطة دى
ػػ   الد كيػػة ػ ثػػـ يقك ػػ ف يمىػػؽ اإلي ػػ  يفه ليخػػتمط الػػد كاًفه كي ػػذا قػػد أىػػيح  ركحن
يّْفي ل    الشيط ف ػ كيجكز ل  ػ  أف يفعػل كػؿ  ييزى كاحدةن  كجسدنا كاحدنا ػ ك   يعتقداف كى

تييث ي هػػؿ العمػػـ شػػيء سػػكيِّ   ثػػـ يعػػد أف يقػػ  ال حظػػكر يىػػرخ ال جت ػػ  كمػػل كيسػػ
الشػػػرعيه أيػػػف أنػػػتـ." كأيػػػف  ؤسسػػػ تكـ."  كتخػػػرج اليػػػرا   اإلذاعيػػػة  كالتمف زيػػػة  
كالفضػػ ئية  كاليكتيكييَّػػةه لتمػػـك العم ػػ ء  كتنػػ دم يتجديػػد الخطػػ ب الػػديني  كقػػد نسىػػكا 
أن ػػـ هػػـ الػػذيف أشػػ عكا الف حشػػة فػػي ال جت عػػ ته ينشػػر أفػػلـ الرذيمػػة  كالتىػػفيؽ 

كاستضػػ فت ـ فػػي اليػػرا   ال تنكعػػة  ككىػػف ـ ي ليطػػ ؿ كالنجػػـك  لمقػػ ئ يف عمي ػػ   
ف  ٍ  لقػكل ـ  كا  ك نح ـ الجكائز ال حمية كالع ل ية  يؿ هـ النخية الذيف إف ق لكا ييسػ ى
س ركا ييشىٍر إلي ـ ي ليىن ف ػ  ف يتػ ي  اليػرا   الفنيػة كغيرهػ  ال يحتػ ج عمػى ذلػؾ إلػى 

 دليؿ ػ.

 كنقكؿ لكلئؾِ

   ت   ىلي ػ في يك ن ػغي الينيػى يىٍيمي ػى  ىت
 

يٍ ػتى تىٍيًنيػٍ إذا كين ... ـي."ػريؾى يى ٍ ػًل كىغى  ًد
 

كف الحي ءى كالعف ؼ. ري  إن ـ يي ىزّْقكف الفضيمةى  كيىٍنحى

كي لطي  الي حث ال يدعك إلى العزلػة ال جت عيػة يػ ل ف ـك ال تعنّْػت  ال سػي   
كلكنػي أدعػك إلػى تطييػؽ  ػ  في ظؿ ظركؼ اجت  عية كاقتى دية  تجددة ك تنكعة  

ر ل الشػػرع كالفق ػػ ء  ن سػػي  ل ػػذل الظػػركؼ  ػػف دراسػػة ال ػػرأة كع م ػػ   كزيّْ ػػ  الػػذم 
يجب أف تمتـز يل كقت خركج    كحش ت   ككق ره  فػي تع  م ػ   ػ  ا خػريف  كعػدـ 



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُٓٓ 

 خ لطت   الرج ؿه ال أف ييفتى ى الي ب عمى ً ٍىراعيله فتج لس ال رأةي الرجؿى في  كتػب 
د  كيحكي أحده   لآلخر عف ه ك ل  كظركفل  كأحكالل  ثـ ينت ي ال ػر يعلقػة كاح

َـّ جرِّا".     ث ة ع ميِّ  أك  عنكيِّ ... كىهىمي

ٍر قىٍكـه ً ػٍف قىػٍكـو عىسػى  ك ف يتديَّر قكلل ػ تع لى ػِ" ي  أىيُّ ى  الًَّذيفى   ىنيكا ال يىٍسخى
ـٍ كىال ًنس ءه  ٍيران ً ٍن ي ٍيػران ً ػٍن يف" أىٍف يىكيكنيكا خى ػٍ  ػ كال لُنً ٍف ًنسػ ءو عىسػى أىٍف يىكيػفَّ خى ه يىٍم ى

أعمـ ػ أ رنا عجيي  في يلغة خط ب ا ية الكري ةه كهك االقتى ر عمى ىكرتيف فقػط 
ػػد ي ػػـ  ل ك ننسػػ ء  ػػف نسػػ ءل  كالقػػـك فػػي عرييتنػػ  ييقىى  ػػف السُّػػخرية نقػػـك  ػػف قػػـك

ـي ج ػ و ال ػِ" يقػكؿ السػ يف الحميػي ػ رح ػل  هلِنالرجػ ؿ لنَّػل داؿّّ عمػى  هكالقػكـيِ اسػ
ػةو ي لتكسػػيًر   أكثػرى ً ػف اثنػػيف  كلػيس لػػل كاحػده  ػػف لفًظػًل كال هػػك عمػى ىػػييةو  ختىَّ

ػؿ  كاشػتق قيل ً ػ ِك فػرديل ػالرّْ " ِػ تعػ لىػ قػ ؿ  هًر يىقيػـك يػلػقػ ـ ي ل ػ ِفرىجي قىكَّا يػكفى   ؿي جى

                                           

 .ُُل سكرة الحجراتِ  ف ا ية ُن
ِ  . قػػ ؿ الز خشػرم ػ رح ػػل ال ػِّْ/ٓل ينظػرِ  قػػ ييس الميػػةه اليػف فػػ رس نؽ ك ـل ِن "القػػـك

مىى النّْسػ ء".  ِ س ءه ق ؿ ال ػ تع لى ػالرج ؿ خ ىةه لن ـ القيٌكاـ ي  كر الن " الرّْج ؿي قىكَّا يكفى عى
[. ينظػرِ الكشػ ؼ عػف حقػ ئؽ غػكا ض التنزيػؿه ال ؤلػؼِ أيػك ّْ] سكرة النس ءِ  ف ا يػة 

هػػل ػ الن شػرِ دار ّٖٓيػف ع ػرك يػف أح ػد  الز خشػرم جػ ر ال نال تػكفىِ االق سػـ  ح ػكد 
 .ّٕٔ/ ْهػه َُْٕالث لثة الكت ب العريي ػ ييركت ػ الطيعة 
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َُٓٔ 

مىػػى النّْ  ي ػ ًء فػػػؿ ي لنسػػػؾ قيكيػػػكلذلػػ هلًقػػل عمػػى الرجػػ ؿ  كالىػػؿي فػػي إطلُن ..."سػػ ءً عى
ٍر قى "  ًلِػقكل  .لِن"" ءو ػكىالى ًنسى ءه  ّْف نّْسى  ... ٍكـه  ّْف قىٍكـو ػالى يىٍسخى

 ف ك تػػ ف  ػػف التعييػػر القر نػػي ي لىػػكرتيف  إذف يىًقيىػػٍت ىػػكرت ف أخريػػ ف  
 .ه   سخرية الرج ؿ  ف النس ء  كالعكسأال ك ه ال ذككرتيف

ـٍ تذكره   ا ية الكري ة." كالجكابلً  كالسؤاؿِ ػػ فضل عف أف اليلغػة  أنل ـى ل
اإليج ز  كالقر ف هك ق ة اإلعجػ ز اليلغػي  كقػد عيَّػرى ي إليجػ ز هنػ  ػ غيػري  يستسػ غو 

 العكػػسهج عنػ   ػػف الرجػػ ؿ ك  أف يجػ لس ج ػػ   ػػف النسػػ ء ح فظػػةال   تال جت عػػفػي 
فمػػػـ يكػػػف هنػػػ ؾ داعو إلػػػى تفىػػػيؿ  فضػػػل عػػػف ال ضػػػ حكة  كال راقىػػػة  كالسػػػخريةه

 "الىكرتيف الخرييف. ػ كال أعمـ ػ
هػػذا  كيسػػت ر السػػيؾ ي إلح لػػة الضػػ يرية فػػي الػػنص الشػػريؼه فػػي قكلػػل ػ 
مىٍي ى ""ه كهن  ض يراف  خراف لليػف كأ ػله أ ػ  الكؿ  ىمى ال عميل كسمـِ" اٍستىٍ ًذٍف عى

ل ال سػػتتر كجكيػػ  فػػي فعػػؿ ال ػػر الػػذم غ رضػػل النىػػ  كاإلرشػػ د كالتعمػػيـ ف ػػك نأنػػتى
ة ال يح ؿ إلػى الـ فػي ن عمي ػ  له ػكالتكجيل ناستٍ ًذٍف ل  كأ   الث ني ف ك ض ير الييي

ف ػػ  زالػػت يػػؤرة االنطػػلؽ فػػي الػػنص  سػػت رة  ػػ  اإلح لػػة الضػػ يريةه   ػػ  يىٍسػػًيكيل 
 كيىٍسًج يل سىٍج ن   جدكالن  يٌضفَّرنا.

ررتيًف فػػي قكلػػلِ" ًإنّْػػي خى ًد ي ىػػ "ه ف ػػي ثػػـ يعػػكد االيػػف لمحػػكار يإحػػ لتيف  تكػػ
رى لػل النيػي ػ ىػمى ال عميػل  ج مة تذكرن  يقكللِ" ًإنّْي  ىعى ىػ  ًفػي اٍليىٍيػًت"ه لػذا فقػد كػرَّ

                                           

 .ِّْ  ف ا ية نس ءل سكرة الُن
ال ؤلؼِ أيك العي س  ش  ب الديف  أح د يف ه الدر ال ىكف في عمكـ الكت ب ال كنكفينظرِ ل ِن

ال حقػؽِ الػدكتكر أح ػد ه هػلٕٔٓيكسؼ يف عيد الدائـ ال عركؼ ي لس يف الحميي نال تكفىِ 
 .َّٔ/ ُػ  شؽالن شرِ دار القمـ  د ػ   ح د الخراط
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َُٕٓ 

مىٍي ىػ "" يضػ يرم الخطػ ب نأنػتل   كسػمـ ػ ال ػر ذاتػل ي لضػ يريف ذات  ػ  " اٍسػتىٍ ًذٍف عى
 كالييية نه ل.

لليف كأ ل ت رةن أخػرل فػي كل ػل ػ ىػمى ال  ةً كالييي ثـ ي تي ض يرا الخط بً 
ػػل  ك ػػ  ح مػػت  عميػػل كسػػمـ ػ فػػي هػػذل الج مػػة التػػي ح مػػٍت ق ػػةى االستشػػراؼ كأركعى

ِ" أىتيًحػبُّ أىٍف تىرىاهىػ   اإلنك رم الجكابى ال يٍسًكتى الذم ج ء في ىكرة السؤاؿ لليػف ال يًمػ ّْ
جكيػػ  نأنػػتل فػػي الفعػػؿ ال ضػػ رع عيٍريى نىػػةن.""ه فجػػ ءت اإلح لػػة ي لضػػ ير ال سػػتتر ك 

نتحبل  كنترلل إلى االيف  ثـ اإلح لة يض ير اليييػة ال حػ ؿ يػل إلػى الـ فػي الفعػؿ 
ال ضػػ رع نتراهػػ ل  كقػػد قػػد ت ف ئػػدة التعييػػر ي ل ضػػ رع فػػي الػػنص الشػػريؼ  كلكننػػي 
أتكقَّؼ    ييت القىيده أال كهك االستشراؼ ال ستقيمي  نل ػػ ىػمى ال عميػل كسػمـ 

إذا سيً  ى لليف يعدـ االستئذاف عمى أ له فقد تكػكف النتيجػة أف يراهػ  فػي  ػرة  ػف ػ 
 ال رات عري نة  كهن  ي تي الخطر ال يستشرىؼي عمى االيف  كالـ  كال جت   ي ىٍسرًل.

ًة أقرىًب  ٍر ى أ   الخطر ال يستشرىؼ عمى االيف فييرز في أف نظرل سيق  عمى حي
ري  ت إليل ػ أ ل ػ كهن   يتنكع الخطره فإذا ك ف االيف يعيش في أحكاؿ ييػتو طىيىعيَّػةو الحي

فإنل سيخجؿ كينىرؼ  كلكف  ػ   ػف شػؾٍّ أف الىػكرة الذهنيػة سػتيقى تػراكدل أز نػة 
طكيمة  تركح كتجيء  كتجيء كتركح حتى في  ن  ل  كري   ي تيل احتلـ رغ ن  عنل 

 ل  ػرة أخػرل  ختمسػ  النظػر  ت ثرا ي ػ  ر ل  ػف أ ػل  يػؿ ري ػ  ييحػثي عػف رؤيػًة  ػ  ر 
ػ   إلي   في أ  كًف خمكت    ف دكف عم     أك أنل يذهب إلى ا رأة أخرل ليسػت  ىٍحرى ن
ذا أيتي  لل ال ر است ت  ي ذل ال ف تف.  لل ػ ج رة  أك ز يمة  ... ػ لينظرى  ف تن    كا 
ل كأ ػػ  إذا كػػ ف ذلكػػـ االيػػف يعػػيش فػػي أحػػكاؿ ييػػتو ليسػػت طيعيَّػػةن  قػػد شػػرَّدىتٍ 

ظركفيل االجت  عيػة  ك زَّقىٍتػل نىكىي تيػل االقتىػ ديةه ف نػ  يكػكف الخطػر الكيػر ال ي شػر 
الػػػذم تستشػػػرفل عيػػػ رة الىػػػ دؽ ال ىػػػدكؽِ" أىتيًحػػػبُّ أىٍف تىرىاهىػػػ  عيٍريى نىػػػةن.""ه إذ يىزيػػػدي 



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُٖٓ 

الشيط في ال َـّ ه ِّ   كاليػؤسى يؤسنػ ه فػل تجػد الُـّ غض ضػةن فػي أف يكػكف كلػده  هػك 
ػد عيقيػ ل  لذى  " ككػـ قرأنػ    رغيًت   الجنسية  كأيٍنسى ًكحدت   الع طفيةه فيق     ال تيح ى

 . "كس عن   كش هدن  عمى الش ش ت حك ي تو كقىىن  عف زن  ال ح ـر ػ عي ذا ي ل ػ
ل يف:

َّ
ف على األم؛ فٍحوث

َ
سحشر

ُ
 ًأها اخلطر ادل

ل   يعد ذلؾ أف ت  رىل أك ػ  إسق ط حدّْ الحي ء يين   كييف كلىًده ه ف نى  أًال
 تن  ل. 

ا
ً
ػ التعدم عمى خىكىيت   ال ىكنة التػي حفظ ػ  ل ػ  الشػرع الحنيػؼ  ثانٍ

 حتى  ف أقرب الن س إلي  ه  ف فمذة كيده  التي ت شي عمى الرض ػػ كلده  ػ.
ا
ً
ػ إذا ك نت  ف ذلكـ الييت الث ني ال ذككر س يق ه كقػ  ال حظػكر الػذم  ثالث

 نت تخجؿ  ف نفس    كتطػرد كسػ كس فكرهػ  كشػيط ن  ه أتػي  ل ػ  ذكرن   فيعد أف ك
 ال ج ؿ  ف حيث ال تحتسب  ك ف دكف قىد  ن  ه إذف فخيره كيركة ػػ.

ٍلتيتى ى ٍَّؿ لفظة نعري نةل التي تح ؿ  عننى حسيِّ   ك خر  عنكيِّ ه فك   أن   تجردت    كى
  ف  ليس   تجردت  ف عفت   ككق ره  كحر ت  .

طر ال ستشرىؼ عمى ال جت   فينت   ف هذا النشء الذم يخرج إلى كأ   الخ
ػػد َّرنا نفسػػيِّ    قتػػكال جسػػديِّ    يتػػ الن  عنكيِّػػ ه يسػػيب هػػذا االنحػػلؿ الػػذم   جت عػػل  ي
يعيشل في ييتػل  ػ  ال ىٍدرىسىػًة التػي إف أحسػنَّ  إعػداده  أخرجنػ  شػعي  طيػب العػراؽ  

ال يىكيػػًف ال ػػر    ػػ  هػػذا دىأيػػل  كهػػذل ىػػفتل أف ييفمػػ  أك يػػنج    كأنػػى ل جتنقمينػػ كا 
أخلقيِّ   قد ينج  اقتى ديِّ   أك سي سيِّ  يسيب عكا ؿ أخرل  كلكنػل  ػ   ػف شػؾٍّ أنػل 

ٍسرنا.  سيرسب أخلقي  رسكي  ييّْنن   كسيفشؿ فشل ذريع   كتككف ع قيتيل خي
كلػػػيس ي سػػػتيرىبو فػػػي ظػػػؿّْ غيػػػ ب  عػػػ ني هػػػذا ال ػػػدم النيػػػكم ال ستشػػػًرؼ 

ػ عف  جت ع تن  التي تيحث   ستقيؿ  كغي ب غيرل  ف هديل ػ ىمى ال عميل كسمـلم
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َُٓٗ 

عػػف تقػػدـ زائػػؼ  كحضػػ رة زائيػػةه لػػيس ي سػػتيرب أف يسػػ ؿ رجػػؿه شػػيخن  فػػي يرنػػ    
عف حكـ جمكس الـ    أين ئ    تمف زم عف حكـ النـك يجكار أ ل  أك أف يس لل  خري 

 يمي س نك   "
  " ػة ذات ػػػعميػػل كسػػمـ ػ نىػػل الشػػريؼ ي لج مػػثػػـ يخػػتـ النيػػي ػ ىػػمى ال 

مىٍي ى   ".  اٍستىٍ ًذٍف عى
 كخلىة السيؾ ي إلح لة الض يرية في النص الكريـ عمى النحك ا تيِ

حال إلٍو
ُ
حال )نٌعو ًعذده( ادل

ُ
 الضوري ادل

 ػ ثلثة ض  ئر ظ هرة لمتكمـِ االيف
 ػ ن ي ء ال تكمـل في ن أ يل. ُ
 نإٌنيل  رتيف. ػ ني ء ال تكمـل في ِ

ل.   ػ ض ير  ستتر كجكي  لم تكمـ في نأست ًذفي
 ػ خ سة ض  ئر  ستترة لمخط بِ

 ػ نأنتل ال ستتر كجكي  في فعؿ ال ر ناستىٍ ًذٍفل ثلث  رات. ُ
ل نتىرىلل. ِ  ػ نأنتل ال ستتر كجكي  في ال ض رعيف نتيًحبُّ
 ػ ض ير ظ هر لمييية في نللل. 

 ة في ن ق ؿِ الل.ػ ض ير  ستتر جكازا لمييي
ستة ض  ئر ظ هرة لمييية كردت في ]  ع   ػػ خ د    ػػ عمي    الـ

 نثلث  راتل ػػ تراه [.
النيي ػ عميل 
 السلـ ػ

 ض يراف  ستتراف لمييية في ] ق ؿ ن رتيفل[.
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ََُٔ 

حال إلٍو
ُ
حال )نٌعو ًعذده( ادل

ُ
 الضوري ادل

 يل كسمـ ػلمنيي ػ ىمى ال عم ِلاـ +  ٔلليف +  ُُ= ُٗ ال ج كع

ال شػكمة  شػكمة االيػف  كهػك السػ ئؿ ال ستفسػػر كهػذل نسػية  تكقعػةه إذ إف 
ال كاجل لمنيي ػػ ىمى ال عميل كسمـ ػػه فك نت اإلح لة إليل ي لض ير ضػعؼ اإلح لػة 

 إلى الـ تقريي .
كيلحػػػظ قمػػػة ضػػػ ير اليييػػػة فػػػي ج نػػػب االيػػػفه لنػػػل  كجػػػكد فػػػي حضػػػرة 

ة إلػى الـ فكم ػ  ال ستشًرؼ ال عىـك ػ ىمى ال عميل كسمـ ػ  كأ   الض  ئر ال يح ل
  كأ ػ  ذكػرل ػ  غ ئيةه إذ إن   ليست في ال جمس ػ كقػد فىػمن  القػكؿ فػي ذلػؾ قرييػ  ػ

ىمى ال عميل كسمـ ػ يض ير الييية ال ستتر  رتيفه ف ذا  عػ دؿ لمتىػري  يىػفتل 
 ]رسكؿ ال [ ػ عميل السلـ ػ  رتيف في النص. 

ـى ًإح التي ػػ    كأف ييٍسػػتىٍنيىطى دكريهػػ  فػػي سػػيؾ ك ػػ  كػػ ف ل ػػذل الضػػ  ئر أف تيٍف ىػػ
النص لكال النظر إلى قي ة س يؾ   ـ قيم  ه أال كهك السي ؽ الخ رجي الذم ييَّنل لنػ  
عط ء يف يس ر راكم الحديث ػ رضي ال عنػل ػ  ػف أف رسػكؿ ال ػ ىػمى ال عميػل 

ه فق ؿِ  الحديث. " ... "كسمـ ػ س لل رجؿه
" ف لنص كالسي ؽ ىنكا ًف يينير كؿ  ن    لخيل الطريػؽه إذ العلقػة كال غىٍركى

 .يين    كثيقة
ك   يىٍعًنينىػ  هنػ  دىٍكري السػي ًؽ فػي سػيؾ الػنصه ف ػك يعت ػد فػي ف  ػل ف  ػ   

دراؾ علق ت الترايط كاالنسج ـ فيل ػػ عمى السي ؽ الذم ييعيف ال تمقي عمى  سمي ن   كا 
كف عمػػى دٍكر السػػي ؽ فػػي تكجيػػل  عرفػػة ال رجعيػػ ت اإلح ليػػةه " كلػػذلؾه أكَّػػد النىػػيُّ 

ال تمقّْػػػي تكجي نػػػ  سػػػديدنا نحػػػك إيجػػػ د العلقػػػ ت أك الػػػركايط يػػػيف العن ىػػػر اإلح ليػػػة 
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َُُٔ 

كالعن ىر اإلش رية  سكاء في النص أك في خ رج النص  كالسػي   إذا ك نػت  رجعيَّػة 
 .لُنالض ير تعكد إلى السي ؽ الخ رجي"

ثي االستشػػرافي  ػػف كسػػ ئؿ ال كضػػكع فػػي هػػذا الػػنص الحػػدي ةي دى ٍحػػهػػذا  ككى 
لػذلؾ االيػف السػ ئؿ   –ىمَّى ال عمٍيػل كسػمَّـ  -الترايط النىي فيله ف ك تكجيل  نل 

 كلكؿ ايف في الدني   ف أقى ه  إلى أقى ه  أف يست ذف عمى أ ل. 
كيػ لعكدة إلػى  ظ ػر  خػر  ػف  ظػ هر السػيؾ المفظػي فػي الػنص ييػدك أ ػػ ـ 

ػدي يػل العلقػة الج  عػة يػيف كم تػيف أك  أعينن  كاضػح  ذلػؾ السػيؾ ال عج ػيه ك" يقىى
أكثػػػر داخػػػؿ ال تت يعػػػ ت النىػػػية  ك ػػػف أدكاتػػػل التكػػػرارِ كيقىػػػد يػػػل تكػػػرار لفظتػػػيف 
 رجع  ػػ  كاحػػده   ػػ  يسػػ عد عمػػى كجػػكد تػػرايط داللػػي "ك ػػ  أف التكػػرار ع  ػػة يسػػ   

 ل.ِلم تكمـ أف يقكؿ شيئن   رة أخرل ي لتت ي     إض فة ييٍعدو جديدو لل"ن
أ ػػ  كظيفتػػل ف ػػي تحقيػػؽ العلقػػة ال تي دلػػة يػػيف العن ىػػر ال ككنػػة لمػػنص  
ه كهػك أف يكػكف ل ػذا ال م ػ  نالعنىػرل  كيشترط لتحقيػؽ هػذل الكظيفػة شػرط أسػ سه
ال كرر نسية كركد ع لية في النص ت يزل عف نظرائل  كأف يس عدن  رىدل عمػى فػؾ 

دراؾ كيفية أدائل لداللتل  ف ك فكؽ ككنػل يػؤدم كظػ ئؼ دالليػة  عينػةه  ليز النص كا 
فإنل يؤدم كذلؾ إلى تحقيؽ السيؾ النىي  كذلؾ عف طريؽ ا تداد عنىػر  ػف أكؿ 
النص حتى  خرل  كهػذا اال تػداد يػريط يػيف عن ىػر هػذا الػنص  ػ   سػ عدة عكا ػؿ 

 .لّنالسيؾ الخرل

                                           

 .ُُل الت  سؾ النىي في الحديث النيكم الشريؼه صُن
 .َُٔل نظرية عمـ النصه ص ِن
 .َُٕ  كنظرية عمـ النصه ص ِِ-ُِ/ِل ينظرِ عمـ المية النىي ّن



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُِٔ 

كيقسػػػـ التكػػػرار إلػػػى داللػػػي كلفظػػػي  كالػػػداللي" ينقسػػػـ إلػػػى تكػػػرار  عج ػػػي 
يتكرر العنىر    االحتف ظ ي ل دلكؿ نفسل  كالتكرار يذلؾ يحػ فظ عمػى  ف ك ي ي ف 

اإلش رة إلى الكي ف ذاتل في ع لـ النص كالخط ب... كتكرار  عج ػي فقػط يػ ف يتكػرر 
التعيير    ح ؿ  دلكؿ  ختمؼ ت   ن  في ال رة الت لية ن شترؾ لفظيل"
 .لُن

ينطػػػؽ  ػػػف شػػػدة كهػػذا السػػػيؾ ال عج ػػػي عػػػف طريػػػؽ التكػػرار الػػػداللي يكػػػ د 
كضكحل كيركزل في قكلل ػ ىمى ال عميل كسمـ ػِ" است ًذٍف عمي  "ه هذل العي رة التي 
ذيكػػرت  تكػػررة ثػػلث  ػػراتو فػػي الػػنص ي ػػدلكؿ كاحػػده ف ػػي ت ثػػؿ خيطػػ  يػػريط ج ػػؿ 
النص  كيسيكل  ػف أكلػل إلػى  خػرل  ك ػ  أف الج مػة جػ ءت  ػرة  حذكفػة يعػد سػؤاؿ 

قػ ؿ النيػي ػ ىػمى ال عميػل كسػمـ ػِ نعػـ" أمِ اسػت ًذٍف االيػفِ أسػت ًذفي عمػى أ ػي. ف
 عمي  .

كهذا التَّكػرار ل ػذل الج مػة ين سػب هػذا اإللحػ ح فػي العػرض  ػف االيػف عمػى 
النيي ػ ىمى ال عميل كسمـ ػ ذلؾ اإللح ح الذم يىدا في قػكؿ االيػفِ" إنػي  ع ػ  فػي 

ؿ النيي ػحلِّ  خره ف ك ييًم ُّ لعالييت ػ إني خ د    "  كهذا ييكحي ي ف االيف ك ف يريد 
" نعػـ""   الكريـ يجد لل  خرجػ   ككػ ف يكفيػل إج يػة النيػي ػ ىػمى ال عميػل كسػمـ ػِ
ل ػى ال عميػػكلكنػل أخػذى يرتقػي فػي أسػي يله ف ػك  ع ػ  فػي الييػت  كلكػف لعمػل ػ ىمػ

  "  فػل " إنػي خ د  ػ كسمـ ػ اعتقد أنل ال يخد   ه فمق ؤل ي    حدكده فيقػكؿ االيػفِ
مىٍي ى "ه ف لحكـ كاحد كلف يتييَّػر    ػ  ارتقيػتى  يىزيد النيي الكريـ عمى قكللِ" اٍستىٍ ًذٍف عى

 في أسي يؾ أي   الس ئؿ.
  ػ الحذؼ الذم جػ ء فػي  كضػعيف ك ف أدكات السيؾ الي رزة في النص أيضن 

لػلِ" نعػـ "  ػف الػنصّْ الكػريـه الكؿ حػيف أجػ ب النيػيُّ ػ عميػل السػلـ ػ السػ ئؿى يقك 
                                           

 .َُٕل نظرية عمـ النصه صُن



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُّٔ 

 ي شرة  كلـ يقؿ للِ است ًذٍف عمي  . كك نل ػ عميل السلـ ػ ظػفَّ اإلج يػة ى ك فيػةن  كأف 
 االيف سيكتفي ي    كلكنل كجد غيرى ذلؾ.

" أتحػبُّ أف  ػػِ كال كض  الث ني حيف أج ب االيفي سػؤاؿ النيػي ػ عميػل السػلـ
عري نػةه فسػؤاؿ النيػي كقػ   ػف  تراه  عري نةن."ه فق ؿِ ال. كلـ يقؿِ ال أحب أف أراهػ 

االيف  كق  الدهشة كال ف ج ة  كك نل لـ يرد أف يكػرر الج مػة لىػعكيت   عمػى نفسػل 
 كفطرتله ف نَّى اليف سىًكمٍّ أف يقيؿى رؤية أ ل عري نة"

كأيضػػ  هنػػ ؾ ج ػػؿ  حذكفػػة تيسػػتنيىطي  ػػف السػػي ؽ العػػ ـ لمػػنصه هػػذل الج ػػؿ 
سػؤكؿ ػ ىػمى ال عميػل كسػمـ ػ التػي لػـ نرهػ  تختزل   حرك تي الكجل  ف الس ئؿ كال 

ي لطي   كلكن   حرك ت إنس نية طىيىعىيَّة  تتكرر في حكاراتن  اليك ية ال شػ ي ةه فكػ ني 
أرل الس ئؿ يقكؿ لمنيي ػ عميل السلـ ػِ كيؼ أسػت ذف عمي ػ  كأنػ   ع ػ  فػي الييػت." 

 كيؼ أست ذف عمي   كأن  خ د   ."
ـ ػ فػي ج متػل الخيػرة كهػك يقػكؿ لمسػ ئؿِ إذا كػ ف ككػ ني أيرال ػ عميػل السػل

 ال ر كذلؾ  ككنتى ال تحب رؤية أ ؾ عري نةه ف ست ذٍف عمي  "
ك ػػػف هنػػػ  يتضػػػ  دكر الحػػػذؼ فػػػي سػػػيؾ الػػػنص  كالكىػػػكؿ إلػػػى اليػػػرض  

االستشرافي فيل  ف خطكرة عدـ االستئذاف  ك   يترتب عميل  ف النظػر  ك ػ  يترتػب 
ػػ ػػ  ال تيح ى د عيقيػػ ل  كأيضػػ  الت  سػػؾ يػػيف هػػذا الحػػذؼ كيػػؤرة الػػنص عمػػى النظػػر   َّ

 كنكاتل.
كِ يف احلذٌث الشرٌف حمل الذراسة

ْ
ب
َ
ا ــ هظاىر احل

ً
 : ثانٍ

الحيؾِ" يختص ي الست رارية ال تحققة في عػ لـ الػنص  كنعنػي االسػت رارية 
ككػل الداللية التي تتجمى في  نظك ة ال ف هيـ كالعلق ت الرايطة ييف هذل ال فػ هيـ  

يداعن  أك تمقين   هذيف ال ريف هك ح ىؿ الع مي ت اإلدراكية ال ى حية لمنص إنت جن  كا 



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُْٔ 

كاستيع ين   كي   يتـ احتي ؾ ال ف هيـ  ػف خػلؿ قيػ ـ العلقػ ت أك إضػف ئ   عمي ػ  إف 
لـ تكف كاضػحة  سػتعمنة عمػى نحػك يسػتدعي فيػل يعضػ   يعضػ   كيتعمػؽ يكاسػطتل 

 .لُنيعض   ييعض" 
 الحيؾ عمى عدة أ كر هيِكيشت ؿ 

 . العن ىر ال نطقيةِ ك لسييية كالع ـك كالخىكص.ُ 
 .  عمك  ت عف تنظيـ الحداث كالع  ؿ كال كضكع ت كال كاقؼ.ِ
. السػػعي إلػػى الت  سػػؾ في ػػ  يتىػػؿ ي لتجريػػة اإلنسػػ نية. كيتػػدعـ االلتحػػ ـ يتف عػػؿ ّ

 .لِن" ال عمك  ت التي يعرض   النص    ال عرفة الس يقة ي لع لـ
كأكؿ  ظ هر الحيػؾ فػي الػنص الكػريـ  ػ  يظ ػر  ػف عنىػر ال نطقيػةه  ػف 
سػػييية كع ػػـك كخىػػكصه أ ػػ  السػػييية فت ثّْػػؿ ىػػكرةن  ػػف ىػػكر االستشػػراؼ فػػي 
الحديث الشريؼه إذ إف كؿ    ذكرنػ ل  ػف  خػ طر هػك  يسىػيَّبه عػف عػدـ االسػتئذافه 

ؤكّْػد عمػى  سػ لة االسػتئذاف فيقػ  ال حظػكره كلػذلؾ فإنػل ػ ىػمى ال عميػل كسػمـ ػ ي
ػػػًر  ػػػدَّعيك ال ىدىًنيَّػػػًة كالتنػػػكيًر كالتحضُّ تجنينػػػ  لخطػػػر النظػػػر فػػػي حػػػديثو ػ قػػػد يتن كلػػػل  ي
ـى ال يىدر  نل هذاه أال كهػك تعميقػل ػ عميػل  ـى الحمي ي الستنك ر ػ يحجة أف النييَّ الكري

ٍحػرو ًفػي  السلـ ػ في ن  ية الحديث الذم ركال س ؿ يفي سعده ق ؿِ" اطَّمى ى  ػؿه ً ػٍف جي رىجي
ػؾُّ  ـى ػ ً ػٍدرنل يىحي ػمَّ سى مىٍيػًل كى مَّى الي عى ـى ػ كى ى ى النًَّييّْ ػ ىى مَّ سى مىٍيًل كى مَّى الي عى ًر النًَّييّْ ػ ىى جى حي

ًعػؿى ااًلٍسػ ػ  جي ٍيًنػؾى  ًإنَّ ى ه لىطىعىٍنتي ًيًل ًفػي عى ـي أىنَّؾى تىٍنظيري ِ" لىٍك أىٍعمى ًتٍئذىافي ً ػٍف ًيًل رىٍأسىلي  فىقى ؿى
ًر"  .لّن أىٍجًؿ اليىىى

                                           

 . ٕٔ  نحك النص نظرية كتطييؽ ص  ِِٖل في اليلغة العرييةه د/ سعد  ىمكح ص (ُ
 .َُّكالخط ب كاإلجراءه ص ل النص (ِ
 .ُِْٔل ىحي  اليخ رم ػػ الحديث رقـ ّن



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُٔٓ 

ـٍ ػ ف ػؤالء لػـ  ف نَّى لمنييّْ الحميـً أف يقكؿ هذا ػ كىييرىٍت كم ةن تخرجي ً ػٍف ًأٍفػكىاًهً 
 يييقكا عمى حر ةو  كلـ يعم كا أف ال يىي ري كالرسكؿى يىي ري  يؿ ه   أشدُّ غيرة.   

التػي تكػررت فػي الػنص كتظ ر هذل السييية النحكية النىية في هػذل الفػ ء 
ف ك ف يظ ر في يعض   إف دة العطؼ إال أنل عطػؼ يتضػ ف السػيييةه  ًستَّ  راتو  كا 
فكػؿ ج مػػة يػدأت ي لفػػ ء فػي الػػنص هػػي فػي الحقيقػػة  يسىػيىيةه ع ػػ  قيم ػ   كقػػد كضػػ  
النح ة خلىة لقضية السييية فػي الفػ ءه يقػكؿ ال ػرادمِ" ال يخمػك ال عطػكؼ ي لفػ ء 

  أك ج مػػة  كال فػػردِ ىػػفة  كغيػػر ىػػفةه ف لقسػػ ـ ثلثػػةه فػػإف  ػػف أف يكػػكف  فػػردان 
ف عطفػت ػدؿ عمػػعطفت  فردنا غير ىػفة لػـ تػ ى السػيييةه نحػكِ قػ ـ زيػد فع ػرك. كا 

مىٍيًل "ػة  دلػة  أك ىفػج م ى عى كىزىلي  يكسىى فىقىضى ت عمى السييية غ لين ه نحكِ" فىكى
 .لِن"لُن

 .لّن   السييية" ي لزً لريط  كتي  ِ" الف ء الجكاييةِ  عن ه  اكق ؿ أيضن 
كأيرز  ظ هر السييية في الف ء الج مة الخيرة  ف النصِ" ف ست ًذٍف عمي  "ه 
ف لنيي ػ عميل السلـ ػ ك نل يقكؿ لليف ػ يعد إج يتل يػػ "ال" ػِ فػإذا كػ ف ال ػر كػذلؾه 

 ف ذا سىيىبه ي لغه للستئذاف عمى أ ؾ. 
ج ػػؿ كالػػريطه   ػػ  جعم ػػ  ضػػ لعةن فػػي كقػػد ج عػػت الفػػ ء هنػػ  يػػيف عطف ػػ  لم

 السييية.
ػ   ه فإذا ك ف سي ؽ الحديث خ ىِّ ك ف  ظ هر الحيؾ أيض  الخىكص كالع ـك
يسػؤاؿ ذلػؾ الرجػؿ عػف االسػتئذاف عمػى أ ػله فػإف فػي إج يػة النيػي ػ عميػل السػلـ ػ 
ٍ  يكري أىهٍ  ًؿ ع ك   لكؿ إنس ف عمى كجل اليسيطة  يريد الدخكؿ عمى أ له كقد" ق ؿ جي

                                           

 .ُٓل سكرة القىصِ  ف ا ية ُن
 .ْٔل ينظرِ الجنى الداني في حركؼ ال ع نيه لم رادمه صِن
 .ٔٔل الس يؽه ص ّن



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُٔٔ 

ً يعنػ ه فىػلى ييٍىػرىؼي شىػٍيءه ً ٍن ىػ  إلىػى  ـي ًيعي يكـً المٍَّفػًظ ًفػي اٍلىٍخيىػ ًر كىاٍلىكىاً ػًر جى ٍك ِ اٍلحي اٍلًعٍمـً
" لىةو قَّؼي ًفي ى  إالَّ ًيدىالى  .لُناٍلخيىيكًص  كىالى ييتىكى

ذا ك ف  ف عن ىػر الحيػؾ فػي النىػكص" السػعي إلػى الت  سػؾ في ػ   هذا  كا 
ة اإلنس نية  كيتدعـ االلتحػ ـ يتف عػؿ ال عمك ػ ت التػي يعرضػ   الػنص يتىؿ ي لتجري

   ال عرفة الس يقة ي لع لـ"ه ف    ال ريب فيل أف استشرافل ػ ىمى ال عميل كسػمـ ػ 
زمّْ تجػػ ل  لم سػػتقيؿ فػػي أحك  ػػل التػػي  ن ػػ  سػػير غػػكر الػػنفس اليشػػرية ك يم ػػ  اليىػػرى

خىكص ػ إف هػذا االستشػراؼ ليتجمَّػى الش كات ع ك    كالجنسية  ن   عمى كجل ال
 .ك   ظ ر في التحميلت الس يقة ػ في النص  حؿ الدراسة ػ

ػػًف  ػػ  "يىٍنًطػػؽي عى كال غػػرك" فىسىػػيّْدي الخمػػؽ  ح ػػد ػ ىػػمى ال عميػػل كسػػمـ ػ"  ى
ى لّناٍل ىكىل ٍحيه ييكحى ًإٍف هيكى ًإالَّ كى

مَّ ىلي شىًديدي اٍلقيكىل  لْن عى
السػلـ  ه ف ع رفػل ػ عميػللِن"لٓن

ػػ  ػف الػكحي  كالػكحي  ػف ال  كال يعمػـ غيػب السػ كات كالرضه لػذا قػ ؿ ػ عميػل 
ليىكىٍيتيـٍ كىًثيرنا""  ًحٍكتيـٍ قىًميلن كى ـي لىضى ي  أي َّةى  يحى َّدو  كىالمًَّل لىٍك تىٍعمى يكفى  ى  أىٍعمى السلـ ػِ" ى
 . لّن

يكاب ال عرفة فقط  يؿ هك كلذا ك ف استشرافل ػ عميل السلـ ػ ليس ي ي   ف أ
 تشري .

                                           

 .ٗٗ/ُل الفىكؿ في الىكؿه لمجى ص ُن
 .ٓػػػ  ّل سكرة النجـِ ا ي ت ِن
ل كغيرهػػػػ   ػػػػف ُِِٓ   ُِْٔ   َُْْمه حػػػػديث رقػػػػـ ن ل  تفػػػػؽ عميػػػػلِ ىػػػػحي  اليخػػػػ ر ّن

 ل.  ِّٗٓال كاض   كىحي   سمـه حديث رقـ ن 
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َُٕٔ 

 ادلبحث الثانً 
  

ِّ
ة، ًاإلعالهٍة يف النص

َّ
قاهٍ

َ
ة، ًادل

َّ
ٍ
ِّ
ناص

َّ
ة، ًالح

َّ
بٌلٍِ

ْ
ق
َ
ة، ًادل

َّ
ذٌِ

ْ
ص

َ
ات الق

َّ
ٍ
ِّ
ل
َ
ج

َ
 ج

 

  أًاًل ــ القصذٌة:
 ف أكض  التعريف ت ل   أن  " ج ي  الطرؽ التي يتخذه   نتجك النىكص 

 .لُنيعة  ق ىدهـ كتحقيق  "في استيلؿ النىكص  ف أجؿ  ت 
كلإل ػػ ـ عيػػدالق هر الجرجػػ ني ػ رح ػػل ال ػ إسػػ  ـ يػػدي  فػػي القىػػديةه إذ 
يقكؿِ" ال يككف ترتيبه في شيء حتى يككف هن ؾ قىده إلى الىػكرة كىػنعةه  إف لػـ 

ر  كييدئ ي لذم ثينّْي يل أك ثني ي لذم ثمػث يػل ػػ ر    أيخّْ ـى كلـ ييؤخَّ ػ لػـ ييقىدَّـ فيل    قيدّْ
ذا كػػ ف كػػذلؾ فينييػػي أف يينظىػػر إلػػى الػػذم  تحىػػؿ لػػؾ تمػػؾ الىػػكرة كتمػػؾ الىػػنعة  كا 
يىقًىد كاض ي الكلـ أف يحىؿ لل  ف الىكرة كالىنعةِ أفي اللفػ ظ يحىػؿ لػل ذلػؾ 
أـ  ف  ع ني اللف ظ . كليس في اإل ك ف أف يشؾ ع قػؿ إذا نظػر أف لػيس ذلػؾ فػي 

 .لِناللف ظ"
ينييي أف ييٍنظىر إلى الذم يقىد كاض  الكػلـ أف يحىػؿ لػل  ػف فٍمييتى  ٍَّؿ قكللِ"
 الىكرة كالىنعة".

كنىن  الشريؼ الذم ج ء في ىكرة حكار عف طريؽ السؤاؿ  ف ايفو يستفسر 
عف حكـ الدخكؿ عمى أ لِ أيست ذف أـ ال. كجػكاب  ػف ال ستشػرؼ العظػـ الػذم ال 

لسمكب الحكارم في ىكرة السؤاؿ ينطؽ عف ال كل ػػ ىمى ال عميل كسمـ ػػه كهذا ا
ػػسُّ هػػذل اليريػػزة  كالجػػكاب كفيػػؿه يػػ ف يىػػؿ إلػػى اليػػرض  ػػف هػػذا الػػنصه أال كهػػك  ى

                                           

 . ِٖعمـ لية النص  النظرية كالتطييؽه ص  (ُ) 
 .ّْٔ/ ُدالئؿ اإلعج ز  (ِ)



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُٖٔ 

الفطرية ييف الجنسيف  كحجي    عف االنزالؽ في يراثن   الخ نقػة  كشىػرىًك   الق تػؿ ػػػ 
 كؿ ذلؾ ط ل   أف الجنسيف لـ يسمك  الطريؽ الشرعي لفض غش ء هذل اليريزة ػػ.

يػرز ق ػة القىػد  ػف الػنص الكػريـ فػي سػؤالل ػػػ عميػل السػلـ ػػػِ" أىتيًحػػبُّ أف كت
تراه  عري نة." هذا السؤاؿ الذم يسػتثير نفػس كػؿّْ إنسػ ف حػرٍّ كػريـ  ينظػر إلػى أ ػل 
نظرةى إجلؿ كتقػدير  ثػـ تعمػك القىػدية فػي الػنص ي ػذا الجػكاب الػذم لػـ يحػت  إلػى 

ِ" ال ".    طكًؿ تفكير  أك عيٍ ًؽ نظرو
ا ــ ادلقبٌلٍة:

ً
  ثانٍ

ه فػػػ " هػػك يتضػػ ف لُنيتعمػػؽ هػػذا ال عيػػ ر يػػػ " كقػػؼ ال تمقػػي  ػػف قيػػكؿ الػػنص"
 ستقيؿ النص إزاء ككف ىكرةو     ف ىكر الميػة ينييػي ل ػ  أف تكػكف  قيكلػة  ػف 

ه     يعني أف هذا ال عي ر يتكقؼ أيضن  عمى قكة لِنحيث هي نصّّ ذك سيؾ كالتح ـ"
 عي رىم نالسيؾ كالحيؾله إذ تع ؿ هذل ال عػ يير  تضػ فرةن لمكىػكؿ الت  سؾ كالترايط ل

 إلى الي ية ال رجكة  ف النص كقيكلل لدل ال تمقيف.
كيتطييػػؽ هػػذا ال عيػػ ر عمػػى الحػػديث الشػػريؼ  حػػؿ الدراسػػة  ػػف ن حيػػة قيكلػػل 
سىػفو لػدل  سػيكن  كحيكػ ه نجػدل  حيككػ   سػيكك  ػ ك ػ  سػيؽ ػه   ػ  يجعمػل ذا قيػكؿ حى

كلكف إذا نظرن  إلى ج نب  خر  ف جكانب ال قيكليػةه أال كهػك ج نػب الييعػد   ال تمقيف
الثقػ في ككج ػ ت النظػر الثق فيػػة كاالجت  عيػة   ك ػ " يتىػػؿ يتحديػد  كقػؼ ال تمقػػي 
 ف الكلـ  ك دل تقيمل لسمسمة الحداث الكل ية عمػى أن ػ  نػص ق يػؿ لف يكىػؼ 

ػ   ػف الجػدكل ي  لنسػية لم تمقػيه كػ ف يكتسػب  عرفػة أك ي لسيؾ كالحيؾ  كأف لل نكعن

                                           

 .ُّٗ/  ُٗنظـ الدرر  (ُ)
 .َُْالنص كالخط ب كاإلجراء ه ص  (ِ)



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُٔٗ 

ه إذا نظرنػ   ػف هػذل الزاكيػة كجػدن  لُنيتينى  كقفن   أك يس ـ ي ستج ية إلنج ز خطػة"
أنفسن  ن كج في ىراع ت فكرية  ع ىرة ييف ثلثة اتج ه ت تت ثؿ في كسػطية يػيف 
إفػػراط كتفػػريطه ف ػػف أينػػ ء هػػذل ال ػػة  ػػف يسػػتقيؿ النىػػكص التشػػريعية يػػرأم كاحػػد 

فكر كاحده     يجعمل يق  في دائرة اإلفراط كالتشدد  ك ن ـ  ػف يػ ع لم ػكل نفسػل  ك 
كلمضلالت فكرله فيتج كز تمؾ النىكص  كيقفز عمي    يؿ كينكره ه فيقػ  فػي شىػرىًؾ 
التفريط  ثـ تيقػى هػذل الط ئفػة الكسػطية التػي تتمقػى النىػكص فػي إط رهػ  الشػرعي 

فكريف ال عتدليفه     يحرؾ هذل النىكص عمى ال تعدد  ف الفق  ء كال فسريف كال 
نىػ ًدحي لػك سػ رت ي ػ   أرض الكاق   ف دكف إفراط كال تفريطه فػػ" عي رات العم ػ ء ل ػ   ى

 .  لِنالًعيسي كمٍَّت"
هذا  كينظر عم  ء النص إلى  عنى أكس  ل ػذا ال عيػ ر ينػدرج تحػت  ىػطم  

 شػػ ركة فػػي ال قػػ ؿ ك شػػ طرة ال قيكليػػةه أال كهػػك القيػػكؿ" ي عتيػػ رل رغيػػة نشػػطة لم
ال ػػدؼه كي ػػذا يكػػكف القيػػكؿ حػػدثن  ق ئ ػػ  يذاتػػل  كهػػك يتضػػ ف الػػدخكؿ فػػي التف عػػؿ 

ه ف ل قيكلية إذف  عي ره لىٍح يػلي كدى يػلي لّنال ق لي    كؿ    ينطكم عميل ذلؾ  ف نت ئ 
 ال تمقي.

ة: 
َّ
ٍ
ِّ
ناص

َّ
ا ــ الح

ً
 ثالث

اليريييف كالعرب  كلكف  ػف أقري ػ   ل ذا ال ىطم  تعريف ت كثيرة عند الي حثيف
إلى يحثن  أن  " علقة تقـك ييف أجزاء الػنص يعضػ   كيعػض  ك ػ  تقػـك يػيف الػنص 
ػػػص  كعلقػػػة  كالػػػنص  كعلقػػػة السػػػؤاؿ يػػػ لجكاب  كعلقػػػة التمخػػػيص يػػػ لنص ال يمىخَّ

                                           

 . َِٓفي المس ني ت العريية ال ع ىرة ه  (ُ)
 .   ف أقكاؿ الشيخ العل ة  ح د أيي  كسىه الست ذ يج  عتي الزهر كأـ القرل ػ حفظل ال ػ (ِ)
 .   َُّ  نحك النص نظرية كتطييؽه ص  ُٖٕ دخؿ إلى عمـ لية النصه ص  (ّ)



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

ََُٕ 

دة يػ لتيييض  كعلقػة ال ػتف ي لشػرح  كعلقػة اليػ  ض ي ػ  يكضػحل  كعلقػة  ال سكَّ
ي   يحدد  عن ل  كهذل العلقة الخيرة هي ال قىػكدة يعيػ رةِ نالقػر ف يفسػر ال حت ؿ 

 .لُنيعضل يعضن ل"
ذا  ػ  ذهينػػ  لميحػػث عػػف نىػػكص أخػرل تح ػػؿ  حػػكر الػػنص  حػػؿ الدراسػػةه  كا 
ػ ه يقػكؿ ايػف  فإنن  لف نىٍعًد ى   قر نن  كسنةن  يؿ إف شػراح الحػديث نىػكا عمػى ذلػؾ نىِّ

نيىػ   ػِ ػػ تعػ لى لػلدراسػةِ" كأىػؿ هػذا الكػلـ فػي قكلػيط ؿ  عمق  عمى الحػديث  حػؿ ا
ل  ـٍ ـي الًَّذيفى  ىمىكىٍت أىٍي ى نيكي أىيُّ ى  الًَّذيفى   ىنيكا ًليىٍستىٍ ًذٍنكي
ا ية. ق ؿ أيك عييدِ ف  ػ  ذكػكر  لِن

ال   ليؾ فعمي ـ االستئذاف في الحكاؿ كم  . كهذا الحديث     يىريدُّ قكؿ أهؿ الظ هر  
ط ـ في إنك رهـ العمؿ كال ع ني  كقكل ـ إف الحكـ لاس  ء خ ىػةه لنػل كيكشؼ غم

ػػ عميػل السػلـ ػػػ عمػؿ االسػتئذاف أنػل إن ػ  جعػؿ  ػف قيػؿ اليىػره فػدؿ ذلػؾ عمػى أف 
ـي ي ػ    مّْػؽى التحػري ظىرى أشي ء  ف أجػؿ  عػ فو عي النيي ػػ عميل السلـ ػػ أكجب أشي ء كحى

 .لّنك ف أيى هذا ردَّ نىصَّ السنف"
ػ  قر نيِّػ  هػك الىػؿ لمحػديث ال ػدركس  ثػـ  فقد ذكػر ايػف يطػ ؿ فػي تعميقػل نىِّ
مَّى  ًر النًَّييّْ ػ ىى جى ٍحرو ًفي حي ؿه ً ٍف جي أش ر إلى نص نيكم كريـ  سيؽ ذكرل ػِ" اطَّمى ى رىجي

                                           

 .ِل نحك الج مة كنحك النص ه ص ُن
ـٍ   كهػي يت    ػ ِ" يػ  أىيُّ ىػ  الَّػًذيفى   ى ٖٓل سكرة النػكرِ ا يػة ِن مىكىػٍت أىٍي ػ نيكي ـي الَّػًذيفى  ى نيػكا ًليىٍسػتىٍ ًذٍنكي

ـٍ ً ػػفى  ػػعيكفى ًثيػػ يىكي ًحػػيفى تىضى ػػلًة اٍلفىٍجػػًر كى ػػرَّاتو ً ػػٍف قىٍيػػًؿ ىى ـٍ ثىػػلثى  ى ـى ً ػػٍنكي ميػػ ـٍ يىٍيميييػػكا اٍلحي  كىالَّػػًذيفى لىػػ
ـٍ لىٍيسى  لًة اٍلًعش ًء ثىلثي عىٍكراتو لىكي ً ٍف يىٍعًد ىى ن حه يىٍعػدىهيفَّ طىكَّافيػكفى  الظًَّ يرىًة كى ـٍ جي مىٍيً  ـٍ كىال عى مىٍيكي عى

ًكيـه". ًميـه حى ـي اٍ ي ًت كىالمَّلي عى مى يىٍعضو كىذًلؾى يييىيّْفي المَّلي لىكي ـٍ عى كي ـٍ يىٍعضي مىٍيكي  عى
  كينظرِ االسػتذك ره اليػف عيػد اليػر ِِ/ ٗهػله ْْٗل شرح ىحي  اليخ رمه اليف يط ؿ نتِ ّن

ٖ /ْْٕ. 
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َُُٕ 

ػ ـى ً ػٍدرنل يىحي ػمَّ سى مىٍيػًل كى ػمَّى الي عى ـى ػ كى ى ى النًَّيػيّْ ىى مَّ سى مىٍيًل كى ِ" لىػٍك الي عى ؾُّ ًيػًل رىٍأسىػلي  فىقىػ ؿى
ػػًر" ًعػػؿى ااًلٍسػػًتٍئذىافي ً ػػٍف أىٍجػػًؿ اليىىى ػػ  جي ٍيًنػػؾى  ًإنَّ ى ه لىطىعىٍنػػتي ًيػػًل ًفػػي عى ـي أىنَّػػؾى تىٍنظيػػري أىٍعمىػػ
. لُن

 كالي ب كاس .
ة: 

َّ
قاهٍ

َ
ا ــ ادل

ً
 رابع

كهي العكا ؿ" التي تجعؿ النص  رتيطن  ي كقؼ س ئد ي كػف اسػترج عل  كيػ تي 
نص في ىكرة ع ؿ ي كف لل أىف يراقب ال كقؼ كأف يييرل  كقػد ال يكجػد إال القميػؿ ال

 ػف الكسػػ طة فػػي عن ىػػر ال كقػػؼ ك ػػ  فػػي ح لػػة االتىػػ ؿ ي ل كاج ػػة فيشػػ ف أي ػػكر 
 .لِنتخض  لإلدراؾ ال ي شر ..."

كالحػػػػؽ أف هػػػػذا ال عيػػػػ ر ال يحتػػػػ ج إلػػػػى  زيػػػػد ييػػػػ فه ف حكالنػػػػ  االجت  عيػػػػة 
ا النص الكػريـ ىػي حى  سػ ء  كش شػ ت التلفيػز كغيرهػ   ػف ال ضطرية تستدعي هذ

كسػػ ئؿ االتىػػ ؿ الحديثػػة ال ينقطػػ  يىثُّ ػػ  عػػف ال شػػ كؿ الن تجػػة عػػف االخػػتلط غيػػر 
 ال حسكب ييف الجنسيف.

كقد حظي هذا ال عي ر ي هت  ـ كيير لدل عم  ئن  قػدي   خ ىػة اليلغيػيفه فػل 
ه  ف  ثؿِ نلكؿ  قػ ـ  قػ ؿل كن راعػ ة يك د يخمك كت ب يلغي  ف شع رات تتىؿ يل

  قتضى الح ؿل.
كقد قىدٍَّ تي في أثن ء اليحث    يييف ىكر هذا ال ق ـ  كيىٍدعى ي    كيفسّْره ه     

 ال يحت ج إلى  زيًد إع دةو أك يي ف.
ا ــ اإلعالهٍة: 

ً
 خاهس

                                           

 .ُِْٔل ىحي  اليخ رم ػػ الحديث رقـ ُن
 . ْٔٓالنص كالخط ب كاإلجراءِ  (ِ)
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َُِٕ 

كهػػي" تتعمػػؽ ي سػػتقي ؿ الكػػلـ عمػػى أنػػل نػػص ذك  حتػػكل  ك ػػ  يتعمػػؽ يحكػػـ 
 ل.   ُي عمى طريقة عرض ال حتكل ي لًجدَّة كي دل تكقعل لطريقة العرض"نال تمق

كهنػػػػ  تيػػػػرز أه يػػػػة إرادة الكشػػػػؼ عػػػػف االحت ػػػػ الت االتىػػػػ لية التػػػػي  ن ػػػػ " 
ال عمك  ت ال ختزنة كالتجريػة الكق ئعيػة ] التػي [ تجعػؿ النػ س يػركف العػ لـ يطريقػة 

يل الػذم يعػٌد  ػ  ىػدؽ فيػل  ػف  عينةه إذ يس ى الن كذج الس ئد هن ِ نالع لـ الػكاقع
قييػػؿ نالحقػػ ئؽله  ثػػؿِ ال عتقػػدات السػػ ئدة  كيعػػض الحقػػ ئؽ كال عتقػػدات  ػػف قػػكة 
الثيػػ ت لدرجػػة عػػدـ الح جػػة إلػػى تعكيضػػ ته ككػػكف السػػي ب ل ػػ  نتػػ ئ ... فػػإذا كػػ ف 
هن ؾ نص تيطؿ فيل هذل الحق ئؽه ك لخرافة  ثل فل يد أف يتقدـ يقػرائف  حػددة فػي 

 عينػػة تػػؤدم دكر تكجي ػػ ت ل سػػتقيمي الػػنص يػػ ف ييجػػركا تعػػديلت عمػػى ال كاقػػؼ ال
"  .لِنتكقع ت ـه لئل يىي  النص  شكلن

كفي هذا اإلط ر نجد اإلعل يةى فػي الحػديث الشػريؼ  حػؿ الدراسػة ػ قػد يميػت 
 يمي  ف ئق ه إذ إف الػنص ذك  حتػكنل جػ دٍّه ف ػك  ػف النيػي ػ ىػمى ال عميػل كسػمـ ػ 

كضػػ  أسػػ س التشػػري  ل ػػذل ال ػػة ك ػػ  حكل ػػ  ػ إف أرادكا الفػػلح الػػذم اسػػتقيؿ ك 
 كالنج ح ػه ف ل حتكل ج دّّ  ال سييؿ فيل ًل ىٍزحو أك تييير  أك خرافة.

ك ػػ  أف الح لػػة االتىػػ لية ال تعمقػػة ي ل عمك ػػ ت ال ختزنػػة كالتجريػػة الكق ئعيػػة 
لكػريـه إذ إف  ػ  التي تجعؿ الن س يركف الع لـ يطريقة  عينػة ػ  تحققػة فػي الػنص ا

يسػػ ى يػػ لن كذج السػػ ئد هنػػ ِ نالعػػ لـ الػػكاقعيل الػػذم يعػػٌد  ػػ  ىػػدؽ فيػػل  ػػف قييػػؿ 
نالحق ئؽله ال تخطئل عيفي ال تػ ي  لحكالنػ  االجت  عيػة فػي هػذا الج نػب الػذم دارت 
حكلل الدراسة  ف سىٍيًر أٍغكاًر النُّفيكًس كتىٍرًييىًت   في ج نب ال يؿ الجنسي  ف الطرفيف 

                                           

 . ِِّفي المس ني ت العريية ال ع ىرة ه ص  (ُ)
 . ِٕٓالنص كالخط ب كاإلجراءِ  (ِ)



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُّٕ 

رجػػؿ كال ػػرأةله ف لسػػي ب التػػي تتج هػػؿ الع ػػؿ يػػ لحكـ الشػػرعي الػػذم أعمػػفى عنػػل نال
ـى يل ػ ل   نت ئ  تك د تنطؽ ينفس  ه لتعير عػف ذات ػ   ال ىطفى ػ عميل السلـ ػ كأعم

 في هذا الج نب.
ك ػػف هنػػ  نجػػد  حػػ كرى النىػػية ج يعى ػػ  قػػد أخػػذىٍت يز ػػ ـ اليػػرض الػػرئيس  ػػف 

 ق ة الداللة االستشرافية ال ط يقة لمكاق  ال تيير. النص ال دركسه لتىؿ يل إلى 
 ػ كال أعمـ ػ"

 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُْٕ 

 
ُ
 اخلامتة

يا ـ 
َ
ن
ْ
س

ُ
 ح

َ
 اهلل

ُ
 ـ أسأل

يعد االنت ػ ء ػ يفضػؿ ال عػز كجػؿَّ ػ  ػف دراسػة الحػديث الشػريؼ عػف حكػـ 
ٍمتي إلػى  ج كعػة  االستئذاف عمى الـه دراسة استشرافية في ضكء نحك النص ػػ تكىَّ

 لنت ئ  كالتكىي ته  ف أه   ِ ف ا
ػ ييعىدُّ عمـ ننحك الػنصل عم ػ  شػ  ل  يطيػؽ عمػى الػنص  ػف خػلؿ  عػ رؼ 

 عديدة ليكية كغير ليكية.
ػ أف دت الدراسة  ف  ف ـك النىية عنػد ال حػدثيف ذاكػرةن يعػضى  ػ  كرد عنػد 

ميػده عم  ئن  القدا ى  ف إش رات كنىكص حكؿ  ع يير النظرية السيعة في تراثنػ  الت
َـّ إسػػق ط   عمػػى الحػػديث الشػػػريؼ  حػػؿ الدراسػػةه حتػػى تتسػػؽ النظريػػة  ػػػ   ثػػـ تػػ

 التطييؽ. 
ػ القكاعد كالكس ئؿ كالدكات التي كضع   النىيكف لتحميػؿ النىػكص ليسػت 

ػن  ئيةه فقد تظ ػر فػي أثنػ ء تحميػؿ نػص  ػف النىػكص أدكاته أي  ينتج ػ  السػي ؽ  ري خى
 كحيكل كانسج  ل.كرؤية الي حثه     يس ـ في سيؾ النص 

ػػػػ كػػػؿُّ نػػػصٍّ  ػػػف النىػػػكص النيكيػػػة الشػػػريفة جػػػديره يدراسػػػة نحكيػػػة نىػػػية 
  ستقمة  تدكر حكؿ  حكرل كنكاتل كغرضله فقد أكتي ػػ عميل السلـ ػػ جكا   الكمـ.

ػ الج مة ال حكر لنىن  ال دركس هي سير غكر النفس كترييت ػ  فػي ج نػب 
 ال يؿ الجنسي ييف الطرفيف.

عكا ػػؿ الميكيػػة ال تنكعػػة كتك تفػػت لتحقيػػؽ االنسػػج ـ العػػ ـ فػػي ػػػ تضػػ فرت ال
 النص الشريؼه عف طريؽ  ع يير نظرية نحك النص السيعة.



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُٕٓ 

ػ الحديث النيكم الشريؼ حقيؽ يدراسػتل دراسػة استشػرافيةه ففػي نىكىػل ػ 
عميل السلـ ػ نظرات  ستقيميةه إذ هك  خػر  ػف اسػتقيؿ كم ػة السػ  ء إلػى الرض  

 عدل سي تي يجديد ال عف   ضو  كال ح ضرو  كال  ستقيؿ.كال نييَّ ي
ػػػػ كأخيػػػرا يكىػػػي الي حػػػث يإق  ػػػة  شػػػركع يحثػػػي يػػػدرس الح ديػػػث النيكيػػػة دراسػػػة 
استشرافية فػي ج يػ   نػ حي الحيػ ةه تشػريعيةن  كاجت  عيػة  كاقتىػ دية  كسي سػية  

 كعسكرية...
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َُٕٔ 

 بأىن ادلصادر ًادلراجع
ٌ
ث

َ
ب
َ
 ث

 لكريـ.ػ القر ف ا
ػػػ االسػػتذك ره ال ؤلػػؼِ أيػػك ع ػػر يكسػػؼ يػػف عيػػد ال يػػف  ح ػػد يػػف عيػػد اليػػر يػػف ُ

هػػله تحقيػؽِ سػ لـ  ح ػد عطػ    ح ػد عمػي ّْٔع ىـ الن رم القرطيي ن تِ 
 ـ.َََِ/ػهُُِْ عكض ػ الن شرِ دار الكتب العم ية ػ ييركت ػ الطيعة الكلى

لة   جستير في الحػديث الشػريؼه ػ استشراؼ ال ستقيؿ في الح ديث النيكية ػ رس ِ
لمي حث/عيد الرح ف عيد المطيؼ قشكع ػ كمية الدراس ت العمي   الج  عػة الردنيػة 

 ـ.ََِٓ
ػػػ اليحػػث النحػػكم عنػػد الىكلييف د/ ىػػطفى ج ػػ ؿ الػػديف كزارة الثق فػػة كاإلعػػلـ  ّ

 ـل.َُٖٗالعراؽ ن
عيػػد الح يػػد  ال يئػػة  ػػػ اليػػدي  يػػيف اليلغػػة العرييػػة كالمسػػ ني ت النىػػية  د. ج يػػؿْ

 ـل. ََِٔال ىرية الع  ة لمكت ب  ن
ػ التحميؿ الميكم لمنص ػ  دخؿ إلى ال ف هيـ الس سية كال نػ ه   كػلكس يرينكػر  ٓ

ترج ل كعمؽ عميػلِ د. سػعيد حسػف يحيػرم   ؤسسػة ال ختػ ر  الطيعػة الث نيػة  
 ـل.ََُِن
ىػحي   سػمـله رسػ لة ػ الت  سؾ النىي في الحديث النيكم الشػريؼ نن ػ ذج  ػف ٔ

ـ ػػػػ ج  عػػة  ح ػػد خيضػػر َُِٔق ػػػػ ُّْٕ  جسػػتيره لمي حثػػة/ أحػػلـ هكيػػكة 
 يسكرة ػػ الجزائر.



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

َُٕٕ 

ػ الت  يد ل   في ال كط   ف ال ع ني كالس نيده ال ؤلؼِ أيك ع ر يكسؼ يػف عيػد ٕ
هػػػله ّْٔال ايػػف  ح ػػد يػػف عيػػد اليػػر يػػف ع ىػػـ الن ػػرم القرطيػػي نال تػػكفىِ 

يػػف أح ػػد العمػػكم   ح ػػد عيػػد الكييػػر اليكػػرم ػ الن شػػرِ كزارة تحقيػػؽِ  ىػػطفى 
 هػ.ُّٕٖع ـك الكق ؼ كالشؤكف اإلسل ية ػػ ال يرب 

 ىمى ال عميػل كسػمـ ػ حي  ال ختىر  ف أ كر رسكؿ ال ػػ الج    ال سند الى ٖ
كسػػننل كأي  ػػل = ىػػحي  اليخػػ رمه ال ؤلػػؼِ  ح ػػد يػػف إسػػ  عيؿ أيػػك عيػػد ال 

فػيه ال حقػؽِ  ح ػد زهيػر يػف ن ىػر الن ىػر ػ الن شػرِ دار طػكؽ اليخػ رم الجع
النجػػ ة ن ىػػكرة عػػف السػػمط نية يإضػػ فة تػػرقيـ  ح ػػد فػػؤاد عيػػد اليػػ قيل الطيعػػة 

 هػ.ُِِْالكلى 
ػ الجنى الداني في حركؼ ال ع نيه ال ؤلؼِ أيك  ح د يدر الديف حسػف يػف ق سػـ ٗ

ال حقػؽِ د ػ هػػل ْٕٗال تكفىِ ايف عيد ال يف عمٌي ال رادم ال ىرم ال  لكي ن
فخر الديف قي كة ػ الست ذ  ح د نديـ ف ضؿ ػ الن شرِ دار الكتب العم ية  ييركت 

 ـ.ُِٗٗ -هػ  ُُّْلين فه الطيعة الكلى  –
ػػ الدراسػ ت ال سػتقيمية كأه يت ػ  لمػدعكة اإلسػل ية ػ رسػ لة   جسػتيره لمي حػث/ َُ

 ق.ُِْٕ ل دينة ال نكرة عيد ال  ح د ال ديفر ػػ ج  عة طيية ي
ال ؤلؼِ أيك العيػ س  شػ  ب الػديف  ه الدر ال ىكف في عمـك الكت ب ال كنكفػ  ُُ

ه هػػلٕٔٓأح د يف يكسؼ يف عيد الدائـ ال عػركؼ ي لسػ يف الحميػي نال تػكفىِ 
 .الن شرِ دار القمـ  د شؽػ  ال حقؽِ الدكتكر أح د  ح د الخراط

هػل ت ِ  ح كد  ح د ش كر ػ ُْٕلجرج ني نتِ دالئؿ اإلعج زِعيد الق هر ا ػ  ُِ
 ـ.ُِٗٗ /هػُُّْ طيعة ال دني ي لق هرة  ػ دار ال دني يجدة ػ طِ الث لثة 
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َُٕٖ 

ػػػ السػػنف الكيػػرله لميي قػػيه ال ؤلػػؼِ أح ػػد يػػف الحسػػيف يػػف عمػػي يػػف  كسػػى ُّ
ٍكًجردم الخراس ني  أيك يكر اليي قي ن تِ  ٍسرى هػله ال حقؽِ  ح ػد عيػد ْٖٓالخي

طػػ  ػ الن شػػرِ دار الكتػػب العم يػػة  ييػػركت ػ لينػػ ف ػ الطيعػػة الث لثػػة القػػ در ع
 ـ.ََِّهػ/ ُِْْ

ػ شرح ىحي  اليخ رم اليف يط ؿه ال ؤلؼِ ايف يط ؿ أيك الحسف عمي يف خمػؼ ُْ
تحقيػؽِ أيػك ت ػيـ ي سػر يػف إيػراهيـ ػ دار  هػػل ػْْٗيػف عيػد ال مػؾ نال تػكفىِ 

 ـ.ََِّ/هػُِّْػ الطيعة الث نية السعكدية  الري ض  -النشرِ  كتية الرشد 
ػ العريية  ف نحك الج مة إلى نحك النص  د. سعد  ىمكح   ف  ج كعة يحكث  ُٓ

  داة إلى الست ذ عيد السػلـ هػ ركف فػي ذكػرال الث نيػة  تحريػرِ كديعػة طػل نجػـ 
 ـل. َُٗٗػ ػ ه َُُْكالدكتكر عيدل اليدكم  ج  عة الككيت  كمية ا داب ن

ة النىي ييف النظرية كالتطييؽ  د. ىيحي إيراهيـ الفقي  دار قيػ ء  ػ عمـ المي ُٔ 
 ـ ل .َََِ -ق ُُِْالطيعة الكلى  ن

ػ عمـ لية النص ن ال ف هيـ كاالتج ه ت ل لمدكتكر/ سػعيد حسػف يحيػرمه  كتيػة  ُٕ
 لين ف ػ ن شركف ػ الشركة ال ىرية الع ل ية لمنشر ػ لكنج  ف .

كالتطييؽ  د. عزة شيؿ  ح د   كتيػة ا داب  الطيعػة ػ عمـ لية النص  النظرية  ُٖ
 ـل.ََِٗ -ق َُّْالث نية  ن

ػ الفىػػكؿ فػػي الىػػكؿه ال ؤلػػؼِ أح ػػد يػػف عمػػي أيػػك يكػػر الػػرازم الجىػػ ص  ُٗ
هػػػل ػ الن شػػرِ كزارة الكقػػ ؼ الككيتيػػةه الطيعػػة الث نيػػة َّٕالحنفػػي نال تػػكفىِ 

 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْْ
سمكيي ت المس نية  ف ؽ جديدة  د. سػعد  ىػمكح  عػ لـ ػ في اليلغة العريية كال َِ

 ـل .ََِٔ -ق ُِْٕالكتب  الطيعة الكلى  ن
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َُٕٗ 

ػ  الكشػػ ؼ عػػف حقػػ ئؽ غػػكا ض التنزيػػؿِ  ح ػػكد يػػف ع ػػر الز خشػػرمنتِ  ُِ
 هػ .  َُْٕ -هػل دار الكت ب العريي ػ ييركت ػ طِ الث لثة ّٖٓ

خطػػ يي  ال ركػػز الثقػػ في ػػػ لسػػ ني ت الػػنص   ػػدخؿ إلػػى انسػػج ـ الخطػػ ب   ح ػػد ِِ
 ـل .  ََِٔالعريي  الدار الييض ء  ال يرب  الطيعة الث نية  ن

ػ  دخؿ إلى عمـ ليػة الػنص  ركيػرت دييكجرانػد كلفجػ ن  دريسػمر  ترج ػةِ إل ػ ـ ِّ
 ـل.ُِٗٗأيك غزالة كعمي خميؿ ح د  دار الكت ب  الطيعة الكلى  ن

سػمي  ف يػف الشػعث يػف إسػح ؽ يػف  ػ ال راسيؿه ليي داككده ال ؤلػؼِ أيػك داكدِْ
هػػله ال حقػؽِ شػعيب ِٕٓيشير ايف شداد يف ع رك الزدم السّْجٍسػت ني ن تِ 

 ق.َُْٖالرن ؤكط ػ الن شرِ  ؤسسة الرس لة ػ ييركته الطيعة الكلى 
ػػ ال سػند الىػحي  ال ختىػر ينقػؿ العػدؿ عػف العػدؿ إلػى رسػكؿ ال ػ ىػمى ال ِٓ

مـ يػػف الحجػػ ج أيػػك الحسػػف القشػػيرم النيسػػ يكرم عميػػل كسػػمـ ػه ال ؤلػػؼِ  سػػ
هػل ػ ال حقؽِ  ح د فؤاد عيد الي قي ػ الن شػر دار إحيػ ء التػراث ُِٔنال تكفىِ 

 العريي ػػ ييركت.
ػ  شك ة ال ى يي ه ال ؤلؼِ  ح د يػف عيػد ال الخطيػب الع ػرم  أيػك عيػد ال  ِٔ

الػػديف الليػػ ني ػ  هػػػله ال حقػػؽِ  ح ػػد ن ىػػرُْٕكلػػي الػػديف  التيريػػزم نتِ 
 ـ.ُٖٓٗالن شرِ ال كتب اإلسل ي ػ ييركت ػ الطيعة الث لثة 



 

  

 

 
 

ًديثي  مىى الي  االستئذافً  حى  " رؤيةه استشرافٌيةه في ضكًء نحًك النَّص "  ْـّ عى
 

ََُٖ 

ػ  كط  اإل  ـ   لؾه ال ؤلؼِ   لؾ يف أنس يف   لؾ يف ع  ر الىيحي ال ػدني ِٕ
هػػػله ىػػححل كرق ػػل كخػػرَّج أح ديثػػل كعمػػؽ عميػػلِ  ح ػػد فػػؤاد عيػػد ُٕٗن تِ 

 ـ.ُٖٓٗهػ/َُْٔركت ػ لين ف ػ الي قي ػ الن شرِ دار إحي ء التراث العريي  يي
هػػل تػ ِ د. ُٕٔػ   يني المييب عف كتب الع ريػبِ ايػف هشػ ـ النىػ رم نتِ ِٖ

 .ُٖٓٗد شؽ ػ طِ الس دسة  –  زف ال ي رؾ /  ح د ح د ال ػ دار الفكر 
ػ  ن أطركحػة دكتػكرال  تقػدـ ِٗ ػ نحك النصّْ نظرية كتطييػؽ سػكرة  ؿ ع ػراف أن كذجن

ح يد سكيداف خمؼ ػ إلى  جمس كمية التريية لمعمـك اإلنسػ نية ي   الي حث/ رافد 
 ـ. َُُِػ ج  عة الني ر ػ سنة 

ػػ   لازهػػػر الزنػػػ ده ال ركػػػز  َّ ػػػ نسػػػي  الػػػنصِ يحػػػث في ػػ  يكػػػكف يػػػل ال مفػػػكظ نىِّ
 ـ.ُّٗٗ  ُالثق في  ط

الػػنص كالخطػػ ب كاإلجػػراء  ركيػػرت دييكجرانػػد  ترج ػػةِ د. ت ػػ ـ حسػػ ف  عػػ لـ  ػ ُّ
 ـل.ََِٕلق هرة الطيعة الث نية  نالكتب  ا

ػ كفي ت العي ف كأني ء أين ء الز  فه ال ؤلؼِ أيػك العيػ س شػ س الػديف أح ػد  ِّ 
يػػػف  ح ػػػد يػػػف إيػػػراهيـ يػػػف أيػػػي يكػػػر ايػػػف خمكػػػ ف الير كػػػي اإلريمػػػي نال تػػػكفىِ 

 هػله ال حقؽِ إحس ف عي س ػ الن شرِ دار ى در ػ ييركت ػ.ُٖٔ
 

     الع ل يف كالح د ل رب


