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ح َظشاخ يف تؼض لشاساخ جلُح
ّ
 انهغح انؼشتُ

 6104 - 6102األنفاظ واألسانُة نؼايٍ  يف

 ()ْتػ ا٨١انؽ إـ٥ا٠ْٰ ٌْفاؼ .د

٣س٧ة٩ٲػػح ٔنػػؿ ٤ٔػػٯ إصػػةزة ثٕػػي ٦ػػة اقػػذ٫٤٧ٕ ٝة٦ػػخ ٬ػػؾق ا٣ٞػػؿاراتي ا

ا٧٣ٕةوؿكف ٨٦ أ٣ٛةظو كأقة٣ٲتى ٦ٮ٣ٌؽة ٦ٮركزح، أك ٦عؽزػح َةراػح، أك ٝؽٱ٧ػح 

ِى ثٕي ا٣٪ةس  ٌٛ ٭ة، أك ر٦ىٮ٬ة ث٧ػة ٣ػٲف ٚٲ٭ػة، ٧ٌ٦ػة ا٣ذػجف ٤ٔػٲ٭٥ ٦ػ٨ ٦٪دع

ٌُٓ، أك ٨ٔ قٮء ٚ٭٥ كدٛكٲؿ؛ ك٠ةف ٔؽدي ٦ة ٠ةف ٚٲ٭ة ٨٦  أ٦ؿ٬ة، ٨ٔ دنٌؽد كد٪

ٺزػحى ٔنػؿى ٣ْٛػةن كأقػ٤ٮثةن؛ ك٤ٔػٯ دؼُبػح ثٕػي ٦ػة صػؿل ثػ٫ ٬ؾا ا٣ٞجٲػ٢ ز

اقذ٧ٕةؿي ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٨٦ أ٣ٛةظو كأقػة٣ٲت ك٦٪ٕ٭ػة، ك٠ػةف ٔػؽد ٦ػة امػذ٤٧خ 

٤ٔٲ٫ ٨٦ ٬ؾا ا٣جةب ز٧ة٩ٲح؛ ك٤ٔٯ ًجٍ زٺزح دؿا٠ٲتى ٧ٌ٦ة أظؽز٫ ا٧٣ٕةوػؿكف 

 .ةًجُةن ٩عٮٱ  

٦ػة  كثٕي ٝؿارات اٷصةزة كا٣ذىعٲط ٝةا٥ه ٤ٔٯ مضةٔح كصؿأة د٧عػٮ

ٜى ثةٵذ٬ةف ٨٦ كق٥ ا٧٣ض٧ٓ ك٦ة ٱىػؽر ٔ٪ػ٫ ثػة٣ض٧ٮد كا٣ذ٤ٞٲػؽ ا٤٣ػؾٱ٨  ٤ًٔ

ٱٕة٩ؽاف ا٣ضؽٱؽى، كٱعْؿاف ا٣ذٌُٮر، كٱ٧٪ٕةف اٵقة٣ٲت كاٵ٣ٛػةظ ا٧٣ٕةوػؿة، 

٨ٌ١٣ ثٕي ٦ة كٝٓ ٚٲ٭ة ٨٦ ذ٣ٟ ٹ ٱٕؽك أف ٱ١ٮف دكٮٱٖ اقػذ٧ٕةؿ ٣ػٲف ٣ػ٫ 

ٌٰ ا٧٣ع٥١ مٰء. كإذا أثؽل ث٨٦ٕ ثً  ٌ٭ة ٧٤٣ؽٌٜٝ اقػذٕة٩حن ٪ٲح اٹقذؽٹؿ ا٧٤ٕ٣

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 
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ثجٕي أوٮؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕة٦ٌح ا٣ىعٲعح ٨٦ صٮاز اٹمذٞةؽ ٦ػ٨ اقػ٥ ا٣ػؾات أك 

٨٦ ا٣ض٤٧ػح كا٣ذؿ٠ٲػت، أك اػػذٺؼ ا٣ؽٹ٣ػح ٹػػذٺؼ ظػؿكؼ ا٣ضػٌؿ ا٣ذػٰ 

ٱذٌٕؽل ث٭ة ا٢ٕٛ٣ ا٣ٮاظؽ ٦سٺن، ٚإف أوٮؿ اٹقذؽٹؿ ٚػٰ ثٌٕػ٭ة ٠ػةف كا٬ٲػةن 

٫ٝ ٩كٲ٥ ا٣ىجة، أك ثٲٌ٪ػةت قػ٧ةع ، ٱجؽك ٣ٟ ٰٚ ٝٲةس رٝٲٜ ٱ٨١٧ أف دؼاصؽ   ؿي

 «ا١٧٣ذجػح ا٣نػة٤٦ح»٦ج٪ٲٌػح ٤ٔػٯ أرض رػػٮة ٦ػ٨ دعؿٱػٙ  اك٢ٞ٩ ًٕٲٛح صؽ  

 أظٲة٩ةن، أك ٨٦ ػُأ ٰٚ ٝؿاءة ا٣٪ٌه كدٛكٲؿق.

كإذا ٠ةف ٰٚ ٝؿارات اٷصةزة كا٣ذىعٲط مٰءه ٗٲؿ ٤ٝٲػ٢ ٦ػ٨ ا٣نػضةٔح 

ي٪ٰ ٤ٔٯ ا٧٣٪ٓ كا٣ذؼُبػح ٗنػٲ٫ مػٰء  ٦ػ٨ دعضٲػؿ كا٣ٌك٧ةظح، ٚإٌف ثٕي ٦ة ث

ق ٨٦ ا٣ٕض٤ح ٦ة ٣ٮ ا٠ذكػٯ زػٮبى ا٣ع٧١ػح كاٵ٩ػةة ١٣ػةف كراءق  ؾى ا٣ٮاقٓ، كأػى

 د٤جٌر أك دٮٌٝٙ.

ك٨٦ ا٣عك٨ ٝج٢ أف أثؽم رأٱٰ ٰٚ ثٕي ٦ة ٠ةف ٰٚ د٤ٟ ا٣ٞػؿارات، أف 

ٌٰ ا٣٪ْؿي ٰٚ د٤ٟ ا٣ٞؿاراتص  أٝذؿح زٺزحى أ٦ٮر أ٦ٺ٬ة ٤ٔ

ٛةظ كاٵقػة٣ٲت أف ٨٦ ا٧٣ٛٲؽ أف ٱ٪٭ي ٤٣جعر ٚٲ٧ة دؿٱؽ ٣ض٪حي اٵ٣ -1

د٪ْؿ ٚٲ٫ كدؿل ٚٲ٫ رأٱى٭ة، ٨٦ أ٣ٛةظ كأقة٣ٲت، ثةظسةف ٚأ٠سؿ؛ ٧٣ة ٰٚ ذ٣ٟ ٦ػ٨ 

ٌٜٞ ٣ذ٤ٟ ا٣ٞؿارات ٦ة ٱ٪جٰ٘ كٱ٤ٲٜ ث٭ة ٨٦  إٗ٪ةءو كدٺٝط أ١ٚةر كدٌٕؽد آراء، ٱع

إظ١ةـ، كٱعِٛ ٣٭ة ٬ٲجذ٭ة ثٕٲؽان ٧ٌٔة ٹ ٱعك٨ ٨٦ ٬ٛػٮات ٧٤ٔٲٌػح ك٦٪٭ضٲٌػح 

   دذك٢ٌ٤ إ٣ٲ٭ة ٬٪ة ك٬٪ةؾ.

ٱ٪جٰ٘ أف ٱذ٨٧ٌٌ ا٣ٞؿاري ا٣٪هَّ ٤ٔٯ ٦ة ٱ٪ٮب ٨ٔ ا٤٣ِٛ أك اٵق٤ٮب  -2

ػ٥٤ً ٦ػ٨ اٹٔذػؿاض كا٣ؼػٺؼ، أك ٠ػةف  ًٙ ٚٲ٫، كٱيؾ٠ىؿ ٰٚ ذ٣ٟ ٦ػة قى ا٧٣ؼذ٤ى

 أك٣ٯ أك أ٤ٔٯ ٰٚ ا٣ىٌعح أك ا٣ٛىةظح أك ا١٣سؿة.

ٱٞٓ ٰٚ ٔجةرة ٝؿار ا٤٣ض٪ح ا٣ؾم ٱ٪ذ٭ٰ ث٫ ا١٣ٺـي ٤ٔٯ ٬ػؾا ا٤٣ٛػِ أك  -3

ٮب أظٲة٩ةن ٨٦ ا٣ذ٘ٲٲؿ ا٣ؾم أوةب ا٧٣ٞذؿىحى ثٮص٫ ٦ػ٨ ا٣ٮصػٮق، ٦ػة ذاؾ اٵق٤
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أك إمةرة. ٨٧ٚ ذ٣ٟ ٦ة ٠ةف ٰٚ ا٣ٞؿارات ا٣ذٰ د٪ةك٣خ  ةٹ ٩ضؽ ٫٣ دٛكٲؿان، ٩ى  

ُّٞ٭ػة ك٦ٞذٌػٯ ا١٣ػٺـ، كٹقػٲ٧ٌة «. صةٱ٢، ظجٌؾ، ٦٭٧ٌح»أ٣ٛةظ  كديذؿىؾ أمٲةء ظ

ٺن ٦ة ٠ةف ٰٚ ا٣ٞػؿارات ا٣ذ٤ٕٲ٢، أف د١ٮف ٰٚ ٬ؾا ا٣ٞؿار أك ذاؾ. ك٨٦ ذ٣ٟ ٦س

« ٩ىٮاٱػػة»، ك٧٤٠ذػػٰ ةا٣ذػػٰ د٪ةك٣ػػخ ًػػجٍ ا٣ذؿا٠ٲػػت ا٧٣ـصٲٌػػح ًػػجُةن ٩عٮٱ ػػ

 ٚ٭٢ ٠ةف ذ٣ٟ ٨ٔ ق٭ٮ، أـ ٠ةف كراءق مٰء ٱؽٔٮ إ٣ٲ٫ ؟. «. ٦٭٧َّح»ك

٨٧ٚ ا٣ٮاصت ٰٚ رأٱٰ أف ٱ٪ج٫ِّ ا٣ٞؿاري د٪جٲ٭ةن ٦ٌٛكؿان ٤ٕ٦ٌٺن ٤ٔٯ ٦ة ٠ةف ٦ػ٨ 

 ذ٣ٟ دؿ٠ةن أك دجؽٱٺن. 

ٍى ٩عٮص 185ٰٚ ا٣ٞؿار ) * ا٣٪ْؿي  « أ٦ٲ٨ ٔػةـٌ ا٣ضة٦ٕػح»( ا٣ؾم د٪ةكؿ ًجٍ

ٍى ٹ ػٺؼ ٚٲ٫، ك٬ػٮ ٧ٌ٦ػة ٹ ٱ٪ج٘ػٰ أف ةًجُةن ٩عٮٱ   ، داؿٌّ ٤ٔٯ أٌف ذ٣ٟ ا٣ٌج

ٱ١ٮف ٚٲ٫ ذ٣ٟ؛ ٵ٫ٌ٩ ٣ٲف ٚٲ٫ ٦ة ٱؽٔٮ إ٣ٯ ٦س٫٤، ك٣ٲف ٚٲ٫ ٔ٪ػةء أك أذٲػةص؛ 

ٌعح ا٣ذؿ٠ٲػت ٩ٛكػ٫ ك٨٦ زى٥ٌ ٹ ظةصح أف ٱيؼىهَّ ثٞؿار. ٨ٌ١٣ ا٣ؼػٺؼى ٚػٰ وػ

ي٫، كثٌخ ا٣ؿأم ٚٲ٫. كٱؽٌؿ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٦ػ٨ ٝػؿار  كصٮازق، ك٬ٮ ا٣ؾم ٱ٪جٰ٘ د٪ةك٣

ٌِٛ د. ٦ةزف ا٧٣جةرؾ.... ٵٌف ٦ٕ٪ٯ ا٣ذؿ٠ٲت ٱ٤ذجف ٣ٲىػجطص أ٦ػٲ٨ »ا٤٣ض٪ح  دع

 «.٧ٔٮـ ا٣ضة٦ٕح

ك٧ٌ٦ة ٱؤ٠ٌؽ ذ٣ٟ أٌف ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٩٭ي إ٣ػٯ دكػٮٱٖ ٬ػؾا ا٣ذؿ٠ٲػت كدٛكػٲؿق، 

ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٔ٪ؽم داؿٌّ ٤ٔٯ ُٝٲٕح كا٩ٛىةـ ٚػٰ ظ٤ٞػةت  كث٪ٯ ٤ٔٲ٫ وٌعذ٫. ك٬ؾا

ٍي ٬ػؾا ا٣ذؿ٠ٲػت ٩عٮٱ ػ ا٣ٞؿار؛ ٵٌف ٌٝٲٌح اٹٝذؿاح كٝؿارى  ، ك٦ػؽار ةا٤٣ض٪ح ًج

 ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٤ٔٯ إصةزة ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت كوٌعذ٫. 

٪ٯ ا٣ٞؿاري ثة٣ع٥١ ٤ٔٯ ا٣ذؿ٠ٲػت ٦ػ٨ ظٲػر  ك٨٦ زى٥ٌ ٠ةف ا٧٣٪ةقت أف ٱٕي

ػا٣ىٌعح كا٣ضٮاز، ث٧ة ٱ٪جٰ٘ ٦ػ٨ ثٲٌ  كإف  -؛ة٪ػةت كأد٣ٌػح، كأف ٱػ٪ٌه ٤ٔٲػ٫ ٩ى 

أصةزق ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ٞػة٬ؿة، ١ٚػ٥ ٦ػ٨ ٣ٛػِ أك أقػ٤ٮب رأل ٚٲػ٫ 

٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة رأٱػ٫، ٤ٌٝؽدػ٫ ٚٲػ٫ ا٤٣ض٪ػحي ٚػٰ ٬ػؾق ا٣ٞػؿارات 
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ٌٛخ أزؿق، كإذا مةء ذ٠ؿ ثٕػؽ ذ٣ػٟ ا٣ٌػجٍ ا٣٪عػٮمَّ ا٧٣٪ةقػت، ك٩ػٌه  - كدٞ

 ٲ٢ ظةو٢ ٹ ٱؼٛٯ.٤ٔٲ٫؛ ٵ٫ٌ٩ دعى

أ٦ػٲ٨ »٬ؾا، كٱ٪جٰ٘ ا٣ذ٪جٲ٫ي ٤ٔٯ أٌف ٰٚ ا٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ ذ٣ػٟ أقػ٤ٮثٲ٨ آػػؿٱ٨ص 

ا٧٣ض٤ػف  -اٵ٦ػٲ٨ ا٣ٕػةـٌ ٤٣ضة٦ٕػح، ٦ض٤ػف ا٧٣ؽٱ٪ػح ا٧٣ع٤ٌػٰ -ا٣ضة٦ٕح ا٣ٕةـٌ 

ٌٰ ٧٤٣ؽٱ٪ػػح،..... ؛ كأ٩ٌ٭٧ػػة أك٣ػػٯ ٦ػػ٨ ٬ػػؾا اٵقػػ٤ٮب ا٧٣ؼذ٤ىػػٙ ٚٲػػ٫؛ «ا٧٣ع٤ػػ

ةص كا٣ذػٮاء ٚػٰ أداء ا٧٣ٕ٪ػٯ، ا٣ػؾم ٣ؼ٤ٌٮ٧٬ة ٧ٌ٦ة ٰٚ ذ٣ٟ اٵق٤ٮب ٦ػ٨ أذٲػ

ٱعذةج إدرا٫٠ ٤ٔٯ كص٭٫ إ٣ٯ مٰء ٨٦ دٮٌٝٙ كدؽثٌؿ ٹ دضػؽق ٚٲ٭٧ػة، ك٧٣ػة ٚػٰ 

ذ٣ٟ اٵق٤ٮب ٨٦ ػؿكج ٨ٔ اٵو٢، كارد١ةب ٦ة ٚٲ٫ ا٣ؼػٺؼ ٦ػ٨ كص٭ػٲ٨ص 

 إًةٚح ا٧٣ٮوٮؼ إ٣ٯ وٛذ٫، كا٣ٛى٢ ثٲ٨ ا٧٣ٌةؼ كا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫.

أى ا٣ٞؿار ) ٌُ ٱ٨ )ا٣ذٮاصؽ( ث٧ٕ٪ٯ اٹصذ٧ػةع ( اقذ٧ٕةؿى ا٧٣ٕةوؿ186* ػ

ٌّٛٲ٨ ا٣ذٮاصػؽ ٚػٰ ١٦ػةدج٭٥»أك ٦ة ٰٚ ٦ٕ٪ةق ٚػٰ ٩عػٮ ٝػٮ٣٭٥ص  ؛ «٤ٔػٯ ا٧٣ػٮ

ا٣عٌػٮر »ٹ٩ذٛةء أٌم د٣ٲ٢ ٣٘ٮٌم ٤ٔٯ وٌعذ٫؛ كرأل ا٣ىٮاب ٚػٰ اقػذ٧ٕةؿ 

 ٢ٌ٠ ثعكت قٲة٫ٝ.« ٧ٌٓ أك ٣ـكـ ا١٧٣ةف أك اٹ٣ذٞةءأك اٹصذ٧ةع أك ا٣ذض

قةؽ ٫٣ ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٨٦ ثٲٌ٪ةت دا٣ٌػح ٤ٔػٯ ك٬ؾا رأم قؽٱؽ أٱٌؽق ا٣ٞؿار ث٧ة 

كدىؿٱٛةد٫ ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ قػ٧ةٔةن أك ٝٲةقػةن؛ ٵٌف ٬ػؾا « دٮاصؽ»ا٩ذٛةء اقذ٧ٕةؿ 

٢٧ً ث٧ٕ٪ػٯص أرل ٦ػ٨ ٩ٛكػ٫ ا٣ٮصػؽ، ك٬ػٮ ا٣عػٌت؛  يًػؾ ٦٪٫ اقػذٕي ا٢ٕٛ٣ ك٦ة أ

ك٣ٲف ٰٚ ٦ةدٌة )كصؽ( كدىؿٱٛةد٭ة، ٤ٔٯ دٌٕؽد دٹٹد٭ة، ٦ػة ٣ػ٫ وػ٤حه ث٧ٕ٪ػٯ 

ٹصذ٧ةع أك ا٤٣ٞةء أك ٦ٺز٦ح ا١٧٣ػةف. ١٣ػ٨ٌ ثٕػيى ٦ػة ٠ػةف ٚػٰ ا٣عٌٮر أك ا

 ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٔ٪ؽ اٹػذجةر ٹ ٱىٌط، أك ٱعذةج إ٣ٯ ٦ـٱؽ ثعر ك٩ْؿ.

ػؽى »ٚة٣٪هُّ ٤ٔٯ أٌف دٹ٣ػح  ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ )أرل ٦ػ٨ ٩ٛكػ٫ ا٣ٮصػؽ(ص « دٮاصى

زح، إذ ٥٣ دؿد إٌٹ ٰٚ ٦ؤ٣ٌٛةت ا٣ٞػؿف ا٣٭ضػؿٌم ا٣سػة٨٦ ك٦ػة ثٕػؽق ٚػٰ » ٦كذعؽى

ٝٮؿي ٨٦ اٚذٞؿ ثعس٫ إ٣ٯ ا٣ذذجُّٓ كاٹقػذٞؿاء ا١٣ػةٰٚ؛ ٵٌف « = ٮٚٲٌح...أػجةر ا٣ىُّ 
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٢٧ً ث٭ػؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ ٝجػ٢ ذ٣ػٟ  ٬ؾا ا٢ٕٛ٣، ٰٚ ًٮء ٦ة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ ثعسػٰ، اقػذٕي

ٌٰ )ت  (ص 334٬ثأرثٕح ٝؿكف أك أ٠سؿ؛ ٚٞؽ كرد ٦سٺن ٰٚ ٔجةرة أثػٰ ث١ػؿ ا٣نػج٤

«٨٦ دٮاصؽ ٚ٭ٮ ٚةٝؽ»
(1)

. 

ح ٦كذعؽزحه ٱعذةج إ٣ػٯ ٦ـٱػؽ ثعػر ك٩ْػؿ؛ كا٣ع٥١ي ٤ٔٯ أٌف ٬ؾق ا٣ؽٹ٣

ٵٌف ا٣ـ٦ؼنؿمى ٩ػهَّ ٤ٔػٯ ٬ػؾا اٹقػذ٧ٕةؿ ٚػٰ )أقػةس ا٣جٺٗػح(، إذ ٝػةؿ 

، ك٦٪ػػ٫ ٤ٞ٩ػػ٫ ا٣ـثٲػػؽٌم ٚػػٰ «دٮاصػػؽ ٚػػٺف أرل ٦ػػ٨ ٩ٛكػػ٫ ا٣ٮصػػؽ»)كصػػؽ(ص 

٦كذؽرى٫٠، ك٥٣ ٱ٪جـق ثنٰء
(2)

ػؽى ». ١ٚػأٌف اقػذ٧ٕةؿى ا٣ٕٛػ٢  كدىػؿٱٛةد٫ « دٮاصى

ٛىػٮا ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ إّ٭ةر ا٣ٮصؽ ٔ ٌّٰ ٝؽٱ٥، ظذٯ إذا ا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ ا٧٣ذىٌٮٚح، اظذ ؿث

 ث٫، كػ٤ٕٮا ٤ٔٲ٫ ٨٦ ركظ٭٥ ككصؽ٥٬، ُٚػةر كا٩ذنػؿ، ك٠ػةف اقػذ٧ٕة٫٣ داٹ  

ةن ٨٦ ا٧٣كذعؽىث ا٣ُةرئ. ٌٰ إّ٭ةران أك د٤١ُّٛ  ٤ٔٯ ذ٣ٟ ا٣ٮصؽ ا٣ٌىٮٚ

أف ٱٞػػةؿص )ا٣ٮصػػٮد( ثػػؽؿ ا٣عٌػػٮر أك ا٣ذض٧ُّػػٓ، ٵٌف »كإ١٩ػػةري وػػٌعح 

ًصؽ( ا٣ؾم ٱٕ٪ٰ اٷ٩نةء ٦ػ٨ ا٣ٕػؽـ، ٚٞٮ٣٭٥ص)٤ٔٲ٪ػة ا٣ٮصٮد ٦ىؽر ا٣ٛ ٢ٕ )كي

« = ا٣ٮصٮد ٰٚ ١٦ةف ٦ة(، ٱٕ٪ٰص ٤ٔٲ٪ة ا٣٪نٮء أك ا١٣ػٮف، ك٣ػٲف ٬ػؾا ا٧٣ػؿاد

٧ٌ٦ة ٱعذةج إ٣ػٯ ٦ـٱػؽ ثعػر كٚعػه، كٹ قػٲ٧ٌة ٚػٰ ًػٮء اقػذ٧ٕةؿ ٬ػؾا 

 ا٧٣ىؽر ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٕؿب مٕؿان ك٩سؿان.

( 187ا٧٣عؽزٮف ٰٚ ا٣ٞؿار ) ا٣ؾم ك٣ٌؽق« صةٱى٤ى٫ي »* كٝٓ ٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ 

 ٦ة ٱٞذٌٰ ا٣ذٕٞٲت كا٣ذ٪جٲ٫ص

ػػ -1 ٚػػٰ ا٣ذ٤ٕٲػػ٢ إ٣ػػٯ )دػػةج ا٣ٕػػؿكس(، ك٬ػػٮص  ةا٣ػػ٪هُّ ا٧٣٪كػػٮب ٩ى 

كز٤ر ا٣ٞػؿف ٱذٕػةٱل  ،اٵ٦ح كا٣ض٪ف ٨٦ ا٣٪ةس، كا٣ٞؿف ٨٦ ا٣ـ٨٦ ا٣ضٲ٢ص»

                                                 

ا٣ؿقة٣ح ا٣ٞنػٲؿٱح  ،كٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٞنٲؿم ،13/374ظ٤ٲح اٵك٣ٲةء  ،أثٮ ٩ٕٲ٥ اٵوٛ٭ة٩ٰ (1)

 ،43/31دػةرٱغ د٦نػٜ  .كا٩ْػؿ أٱٌػةن ٚػ66/59ٰ دػةرٱغ د٦نػٜ ،كاث٨ ٔكػة٠ؿ ،331

 .7/637دةرٱغ اٷقٺـ  ،كا٣ؾ٬جٰ

 .()كصؽدةج ا٣ٕؿكس  ،ص ا٣ـثٲؽمٌ ا٩ْؿ (2)
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٣ٲف ٨٦ ا٣ذةج ٚػٰ مػٰء، ثػ٢ ٬ػٮ ٩ػهُّ )ا٧٣ٕضػ٥ « = ٚٲ٫ ا٣٪ةس )ج( أصٲةؿ

ٱؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ ا٣ذٕٞٲػتي ا٣ػٮارد ٤ٔػٯ ا٣٪ىػٮص ا٧٣٪ٞٮ٣ػح ٦ػ٨ ا٣ٮقٲٍ(، ك٬ٮ ٦ة 

، كأٌف اقػ٥  ٌٰ ا٧٣ٕةص٥. كا٣ْة٬ؿ أٌف ٩ػٌه ا٣ذػةج قػٍٞ قػ٭ٮان أك ثؼُػأ َجػةٔ

 )ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ( ثؾ٣ٟ قٍٞ أٱٌةن.

ٌٰ ٤ٔٯ أف ا٢ٕٛ٣  -2 ٌّٜ « صةٱ٢»ا٣٪ٌه ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ا٣ىؿٚ ٦ػ٨ اقػ٥ »٦نػذ

ٚٲ٫ ٦ة ٹ « = ا٣ٞؿف ٗة٣جةن...ذات ٬ٮ )ا٣ضٲ٢( ا٣ؾم ٱٕ٪ٰ ز٦٪ةن ٦عٌؽدان ٬ٮ ز٤ر 

ٱ٪ةقت ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ اقذ٧ٕةؿي ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٣٭ؾا ا٢ٕٛ٣ كدىػؿٱٛةد٫؛ 

ٵٌف ا٧٣ٛ٭ٮـ ٨٦ ذ٣ٟ ٧٠ة ٱؽٌؿ اٹقذ٧ٕةؿي ا٣ٕٲلي ٚػٰ ز٦ػ٨ أك ٔىػؿ كاظػؽ 

٤ٔٯ اٷَٺؽ، ٗٲؿ ٦ٞٲٌػؽ ثس٤ػر ٝىػؿف؛ كا٣ؽٹ٣ػحي ا٣ٕؿٚٲٌػح ا٣ٕة٦ٌػح ٤٣ضٲػ٢ ٔ٪ػؽ 

ٹ ز٤ري ا٣ٞؿف. ٤ٚٲف ٨٦ ا٣ىٮاب د٧ٕٲ٥ي ا٣ؼػةٌص،  ا٣٪ةس ٬ٰ ا٣ـ٨٦ كا٣ٕىؿ

ك٬ٮ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ضٲ٢ ٰٚ ثٕػي ا٣ؽراقػةت ا٧٤ٕ٣ٲػح، كٹ قػٲ٧ٌة دراقػةت ٤ٔػ٥ 

 اٹصذ٧ةع، كَؿدق َؿدان ٱ٤ٰ٘ اقذ٧ٕةؿ ا٣٪ةس ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ا٣ٕةـٌ ا٣٘ة٣ت.

١٣ةف ٨٦ ا٣ٮاصت أف ٱيؾ٠ىؿ ٰٚ ا٣ٞؿار،  ا٣ىعٲطى  ز٥ٌ ٣ٮ ٠ةف ٬ؾا ا٧٣٪ةقتى 

 ٫٣ ٚٲ٫، ث٢ ا٣ٞؿاري صةرو ٤ٔٯ ا٣ؽٹ٣ح ا٣ٕة٦ٌح ٤٣ضٲ٢، ك٬ٰ ا٣ٕىؿ.ك٬ٮ ٦ة ٹ أزؿ 

ػؿ »ٚػٰ ٦سػ٢ « ٔةوػؿ»كرد أٌف ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ٥٣ دؾ٠ؿ ا٢ٕٛ٣  -3 ٔةوى

 ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٕٲل ٰٚ ٔىؿ كاظؽ، كأٌف ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ذ٠ؿ ذ٣ٟ.« ٚٺ٩ةن 

ك٬ؾا ٚٲ٫ إَٺؽ ٹ ٱىٌط؛ ٵٌف ذ٣ٟ ٧ٌ٦ة ٩ٌه ٤ٔٲ٫ ثٕي ا٤٣٘ػٮٱٲ٨، ٚٞػؽ 

ةر، ثة١٣كؿص ٦ىؽر»٣ـثٲؽٌم ٚٲ٧ة اقذؽر٫٠، ٚٞةؿص ذ٠ؿق ا ًٕىى ٍؿتي ٚٺ٩ػةن  ا٣ ٔةوى

ٍىؿو كاظؽ، أك  ٔى ةران، أم ٠٪خي أ٩ة ك٬ٮى ٰٚ  ىى ًٔ ؿة ك ٕىةوى قي. ٝة٣ػ٫ أ٦ي ٍىػؿى ٔى درى٠خي 

ؿة، كا٧٣ٕةًوؿي ٹ ٱي٪ةًوؿ ةوى ؿة ٦ٕي . ٤ٝخص ك٦٪٫ ٝٮ٣٭٥ص ا٧٣ٕةوى ٌٰ «ا٣ىةٗة٩
(3)

. 

                                                 

 ك٠ػٺـ ا٣ىػ٘ة٩ٰ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ ا٣ذ٤٧١ػح كا٣ػؾٱ٢ كا٣ىػ٤ح .()ٔىػؿدةج ا٣ٕػؿكس  ،ا٣ـثٲؽمٌ  (3)

 .3/117ٔىؿ( )
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( ٚػٰ ٗٲػؿ 188ةد٫ ٚػٰ ا٣ٞػؿار )كدىػؿٱٛ« ظجٌػؾ»* كرد ٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ 

ػ٢،  ٌَّ ٓ كٚ ٦ٮًٓ ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ٩ٰٛ كركد ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ثإَٺ٫ٝ، أك ث٧ٕ٪ػٯ مػضَّ

ٰٚ ا٧٣ٕػةص٥ ا٣ٕؿثٲٌػح إٌٹ )ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ(. ك٦ػ٨ زػ٥ٌ ٠ة٩ػخ ا٣ػؽٔٮة ٚػٰ 

ػ٢( ٦ػٓ ٦نػذٞةد٫، « ظجٌػؾا»اٹٝذؿاح إ٣ٯ صػٮاز ٝػٮ٣٭٥ص  ٌَّ ٓ كٚ ث٧ٕ٪ػٯ )مػضَّ

ف ٝؿاري ا٤٣ض٪ح كا٧٣ض٤ػف ثػ ػؿة ا٧٣ٮاٚٞػح كإًةٚذ٫ إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ؛ ك٠ة

، كإًػةٚذ٭ة « ظجَّؾ»صٮاز اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ »٤ٔٯ  ٢ كأظتَّ ٌَّ ك٦نذٞةد٫ ث٧ٕ٪ٯ ٚ

 «.إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ

ك٬ؾا ا٣ع٥١ ثٮص٭ٲ٫ ٥٣ ٱىؽر ٨ٔ د٧ػةـ دذجُّػٓ ك٦ـٱػؽ ٩ْػؿ كدػؽثٌؿ؛ ٵٌف 

جِّػ»ا٣ـثٲؽم ذ٠ؿ ذ٣ٟ ٚٞةؿص  كوػةظت  ٍؾ٩ٰ دىٍعجًٲؾان(،أ٤٧٬ػ٫ ا٣ضػٮ٬ؿمٌ )ٹ ديعى

ا( ١٬ػؾا ركاق، ك٬ػٮ  ا٤٣كةف، جَّػؾى ُّٰ ٨ٔ ا٣ٛؿاءص أم )ٹ د٢ٞ ٣ٰص ظى كٝةؿ ا٣ى٘ة٩

ا، ٚػٰ ٨٦ اٵ جَّػؾى ا، ٚػٰ ا٧٣ػؽح، كٹ ظى جَّؾى ٣ٛةظ ا٧٣ٮ٣َّؽة ا٧٣٪عٮدح ٨٦ ٝٮ٣٭٥ص ظى

ؿه  ٝػةؿ مػٲؼ٪ةص زػ٥ ّػة٬ؿ ٠ٺ٦ػ٫ ثػ٢  .ا٣ؾـٌ، كٰٚ زٱةدة ٦س٫٤ ٤ٔٯ ا٣ىعةح ٩ْى

ا٣٪٭ٰ، ٵ٫٩ صةء ثة٣ٕٛػ٢ ٦ٞؿك٩ػةن ثػٺ ا٣٪ة٬ٲػح،  وؿٱع٫ أ٩٭ة ٹ ديكذ٢٧ٕ إًٹ ٰٚ

ؿ٬ة ثٞٮ٫٣ جَّؾا، كا٣ىٮاب أف ا٣ؾٱ٨ اقػذ٤٧ٕٮ٬ة اقػذ٤٧ٕٮ٬ة  صكٚكَّ ٹ د٢ٞ ٣ٰ ظى

ػ٢ٍ ذ٣ػٟ، ك٬ػٮ  ث٘ٲؿ ٩٭ٰ، ٞي ى جٍِّؾص ٹ د ا، كٹ ديعى جَّؾى ق دىعجًٲؾانص ٝةؿ ٫٣ ظى جَّؾى ٚٞة٣ٮاص ظى

ِه ٦ى٪عٮته ٨٦ ٣ِٛ ظجَّؾا ا٧٣ ػتَّ كذىا، ؿ٠ٌ ٣ٛ ق ظػؿؼ كإًٌٹ ت ٦ػ٨ ظى  ١٣ػةف آًػػؿي

ٛىٯ، ك٬ؾا إ٧٩ًة ٝة٫٣ ثٕيي ا٣٪عٮٱٌٲ٨، ك٣ٲف ٨٦ ا٤٣٘ح ٨٦ مٰءو  ٤َّٔح، ٧٠ة ٹ ٱؼ

ق ٨٦ أا٧ح ا٤٣٘ح، ا٩ذ٭ٯ ٤ٚؾ٣ٟ «٥٣ ٱؾ٠ؿق ا٣ضٮ٬ؿمُّ كٗٲؿي
(4)

. 

                                                 

 (جػؾظ)ك٠ٺـ ا٣ى٘ة٩ٰ ٰٚ ٠ذةث٫ ا٣ذ٤٧١ح كا٣ؾٱ٢ كا٣ىػ٤ح  .()ظجؾدةج ا٣ٕؿكس  ،ا٣ـثٲؽمٌ  (4)

ك٦ة كرد ٰٚ ٠ٺـ ا٣ـثٲؽٌم أك مٲؼ٫  (.ظجؾ)كأو٢ ٠ٺـ ا٣ـثٲؽم ٰٚ ا٣ٞة٦ٮس  ،2/374

ٌٟ ٰٚ أف ٱ١ٮف ٬ؾا ٨٦ ا٤٣٘ح رث٧ٌػة ٔةرًػ٫ ٝػٮؿي أثػٰ  ،كأ٫ٌ٩ ٝة٫٣ ثٕي ا٣٪عػٮٱٌٲ٨ ،٨٦ م

 .«كٝة٣خ ا٣ٕؿبص ٹ دعجِّؾق»ص  (2363)ظٲٌةف اٵ٩ؽ٣كٰ ٰٚ اٹردنةؼ 
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ٚ٭ؾا ٧٠ة ٹ ٱؼٛٯ ٩هٌّ وؿٱط داؿٌّ ٤ٔٯ ٝؽـ اقذ٧ٕةؿ ٬ؾا ا٣ٕٛػ٢ ا٣ػؾم 

ا، ٰٚ ا٧٣ػؽح، كٹ٣ٛةظ ا٧٣ٮ٣َّؽة ا٨٦٣ اٵ»كيًوٙ ثأ٫ٌ٩  جَّؾى  ٧٪عٮدح ٨٦ ٝٮ٣٭٥ص ظى

ا، ٰٚ ا٣ؾـٌ  جَّؾى ٰي ا٣ٮصػ٫ اٵٌكؿ، أٔ٪ػٰ كركد ا٣ٕٛػ٢ «. ظى « ظجٌػؾ»كثػ٫ ٱ٪ذٛػٰ ٩ٛػ

 ثإَٺ٫ٝ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ٗٲؿ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ.

ز٥ٌ إٌف دٹ٣ح ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٔ٪ؽ ا٣ذؽثٌؿ ٤ٔٯ اٹقذعكةف كا٣ذنضٲٓ كا٣ذٌٛٲ٢ 

، أك ٢ٝص ٬ٮ ٦ٕ٪ٯ ا٧٣ٕ٪ٯ، كثٕي إٱعةءادػ٫؛ ٨٦ ٹزـ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ كد٧ة٫٦

ٚٞٮ٣٭٥ص ظجٌؾى ٚٺ٩ةنص إذا ٝةؿ ٫٣ ظجَّؾا، ٬ٮ ث ػؿة اقذعكةفه كدنضٲٓ؛ ٚإذا ٤ٝخ 

جِّؿ ٔ٪٫ ثػ ٔي ، ٠٪خ دكذعك٨ ٦٪ػ٫ مػٲبةن ٠ػةف كراء «ظجَّؾق»٧٤٣ؿءص ظجٌؾا، ك٬ٮ ٦ة 

 ذ٣ٟ، ك٦س٫٤ ٱٌٰٛ إ٣ٯ ا٣ذنضٲٓ. كثؾ٣ٟ ٱ١ٮف اقذ٧ٕةؿي ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٦ٮاٚٞػةن 

ٰي ا٣ٮص٫ ا٣سة٩ٰ، أم كركد ٬ػؾا  ٧٣ة كرد ٰٚ ذ٣ٟ ا٣٪ٌه كا٦ذؽادان ٫٣؛ كٱ٪ذٰٛ ٩ٛ

ٓ كاقذعك٨.  ا٢ٕٛ٣ ث٧ٕ٪ٯ مضَّ

٨َّ٧ ا١٣ٺـي ٤ٔٯ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ كدىؿٱٛةد٫ ا٣ػ٪هَّ ٤ٔػٯ  ك٨٦ ز٥ٌ ٱ٪جٰ٘ أف ٱٌي

َّؽه ٝؽٱ٥، ٩هَّ ٤ٔٲ٫ ثٕي ا٤٣٘ٮٱٌٲ٨، ك٥٣ ٱ١سؿ ٰٚ ٠ػٺـ  أٌف ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿى ٦ٮ٣

 ٠سؿ ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ٕةوؿٱ٨. ا٣ٞؽ٦ةء ٧٠ة 

ٔيػًؿض  ٬ؾا، ك٨٦ ا٣ٮاصت ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ ثٕي ٦ة ٠ةف ٚػٰ ا٣ذ٤ٕٲػ٢، ظػٲ٨ 

رأمي ا٣٪عٮٱٌٲ٨ ٰٚ وٲ٘ح ظجٌػؾا، ٦ػ٨ د٪ػةٝي ّػة٬ؿ. ٚٞػؽ ٩يػهَّ أٌكٹن ٤ٔػٯ أٌف 

ا٣ؾم ٤ٔٲػ٫ ا٣٪عػةة كا٧٣ٕؿثػٮف ا٣ٲػٮـ أٌف )ظجٌػؾا( ٦ؤ٣ٌٛػح ٦ػ٨ ٧٤٠ذػٲ٨ ٧٬ػةص »

( ٢ٕٚ ٦ةض صة٦ؽ ٷ٩نػةء ا٧٣ػؽح، ك)ذا( اقػ٥ إمػةرة ٚػٰ ٦عػ٢ٌ رٚػٓ  )ظتَّ

ٔيًؿًخ أٝٮاؿ ا٣ٞؽ٦ةء ا٣سٺزح ٚٲ٭ة، ٧٠ػة كردت «ٚة٢ٔ، ك٦ة ثٕؽ٧٬ة ٦جذؽأ ؛ ز٥ٌ 

( ٕٚػ٢، ك)ذا( ٚةٔػ٢،  -»ٰٚ مػؿح اثػ٨ ٔٞٲػ٢، ك٠ػةف اٵكٹف ٦٪٭ػةص  )ظػتَّ

ر٠ٌجة ك٤ٗجخ ا٤ٕٛ٣ٲٌح ٣ذٌٞؽـ ا٢ٕٛ٣ ٚىةر ا٣ض٧ٲٓ  -كأ٩ٌ٭٧ة ثةٝٲةف ٤ٔٯ أو٤٭٧ة.

 «.ة٢ٔ،أم ٰٚ )ظجٌؾا(ص ظجٌؾا ٤٠ٌ٭ة ٢ٕٚ، كزٱؽ ٚة٢ٕٔٚٺن، ك٦ة ثٕؽق ٚ



 313 نعسات يف بعض قسازات جلنة ايًغة ايعسبية  ـ د. عبد ايناصس عطاف

ِّٞت ٤ٔٲ٭ة ثأٌف  ٔي ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ا٧٣عؽزٮف ٬ػٮ »ظذٌٯ إذا ذي٠ًؿ ا٣ٞٮؿي ا٣سة٣ر 

 «!!.أٍػؾ ثة٣ٞٮؿ ا٣سة٩ٰ

( اقذ٧ٕةؿى ا٣ذؿ٠ٲت )ظذٯ ك٣ٮ( ٰٚ ٦س٢ ٝٮ٣٭٥ص 189* أصةز ا٣ٞؿاري )

ة ٱػؽٔٮ إ٣ػٯ ٢ ٣ػؾ٣ٟ ث٧ػػػػ؛ ك٤ٌٔ «قأمذؿم ا١٣ذةب ظذٯ ك٣ٮ ٠ةف ٗة٣ٲػةن »

 ا٣ذٕٞٲت كا٣٪ٞؽص

َّٕٙ ٬ػؾا  -1 ٝةـ ا٣ذ٤ٕٲ٢ي ٰٚ ٚٞؿدػ٫ اٵك٣ػٯ ٤ٔػٯ رٚػي ظٌضػح ٦ػ٨ ًػ

ا٣ذؿ٠ٲتى )ظذٯ ك٣ٮ( ا٧٣ج٪ٲٌح ٤ٔٯ ٔؽـ قػ٧ة٫ٔ ٚػٰ ٣٘ػح اٹظذضػةج. ك٦كػذ٪ؽ 

ٞى٢ إ٣ٲ٪ة ٠ة٤٦ح، ك٦ٕؿكؼ أ٫ٌ٩ ٦ة كو٢ إ٣ٲ٪ة ٨٦ ٩سػؿ »٬ؾا ا٣ؿٚي  أٌف ا٤٣٘ح ٥٣ دي٪

ق ٔينؿي  «.ا٣ٕؿب إٌٹ 

ّ٪ٌٰ ٱٞٮـ ٤ٔٯ اٹظذ٧ةؿ كا٣ػؿص٥ ثة٣٘ٲػت، ٚػٺ ٱٞػٮل ٤ٔػٯ  ك٬ؾا ق٪ؽه 

ِّٕٛٲ٨ أك ا٧٣ٕذؿًٲ٨؛ ٵ٩ٌ٭ػة مػ٭ةدة ٩ٛػٰ ٦ج٪ٲٌػح  دٚٓ ٦ة ٝة٦خ ٤ٔٲ٫ ظٌضح ا٧٣ٌ

٤ٔٯ اقذٞؿاء ٦ة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٪ة ٨٦ ٠ٺـ ا٣ٕؿب ا٣ؾم ٱيعذىٌش ث٫، ٚ٭ٰ ثػ ػؿة د٣ٲػ٢ 

ٌٰ وػػعٲط ٚػػٺ ٱيػػؽٚٓى ثػػة٨ٌْ٣ كاٹظذ٧ػػةؿ. ك٣ػػٮ مػػبخى ٤ٝػػخص ظٌضػػح  ٧٤ٔػػ

ِّٕٛٲ٨ وعٲعح رٱس٧ة ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٲ٪ة ٧ٌ٦ة ٗةب ٔ٪ٌػة ٦ػ٨ ا٤٣٘ػح ا ٧٣ٕذؿًٲ٨ أك ا٧٣ٌ

، كد٣ٲ٢ي ا٣ؿٚي ا٣ؾم ٝةـ ٤ٔٲ٫ ا٣ذ٤ٕٲ٢ي ٹ ٱىٌط كٹ ٱػ٪٭ي  ٌّٰ د٣ٲ٢ي إزجةت ُٕٝ

. ٰى  ظذٯ ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٲ٪ة ٧ٌ٦ة ٗةب ٔ٪ٌة ٨٦ ٣٘ح ا٣ٕؿب د٣ٲ٢ إزجةت ٱ٪ٞي ا٣٪ٛ

ٲت )ظذٯ ك٣ػٮ( ٤ٔػٯ ٝة٦خ ا٣ٛٞؿةي ا٣سة٣سح ٨٦ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٤ٔٯ ظ٢٧ دؿ٠ -2

، كزٱػةدة ا٣ػٮاك، «ظذػٯ»دؿ٠ٲت )ظذٯ كإف( ٧٣ة ثٲ٪٭٧ة ٨٦ د٧ةـ ا٧٧٣ةز٤ح، ٰٚ 

ككرد ٚٲ٭ة ا٣ُٞػٓ ثػأٌف دؿ٠ٲػت )ظذػٯ كإف( ٚػٰ «. إفٍ »ك« ٣ٮ»كظؿٰٚ ا٣نؿط 

قػ٧ٕخ أثػة ٬ؿٱػؿة ص »ملسو هيلع هللا ىلصأ٤ٔٯ درصةت ا٣ٛىةظح، ٣سجٮد٫ ٚػٰ ظػؽٱر ا٣٪جػٰ 

ؽة ٚػإف ا٧٣ٺا١ػح د٤ٕ٪ػ٫ ص ٨٦ أمةر إ٣ٯ أػٲػ٫ ثعؽٱػملسو هيلع هللا ىلصٝةؿ أثٮ ا٣ٞةق٥  ٱٞٮؿص

 .«ظذٯ كإف ٠ةف أػةق ٵثٲ٫ كأ٫٦
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 كٰٚ ذ٣ٟ ٔ٪ؽ ا٣٪ْؿ كا٣ذعٞٲٜ أ٦ؿافص

ٹ ٱسجخ ث٭ؾا ا٣عؽٱر اقذ٧ٕةؿي ا٧٣ٕةوؿٱ٨ )ظذٯ كإف( ا٣ؾم ٱ١٧ػ٨  -أ

أف ٱ١ٮف ٦ٮركزةن ٨ٔ ا٧٣ذأٌػؿٱ٨؛ ٵٌف ٔجػةرة ا٣عػؽٱر ٔ٪ػؽ ا٣ذأ٦ٌػ٢ ٦ؼذ٤ٛػح، 

، ثػ٢ ٤ٔػٯ «إفٍ »٣ػ٥ دػؽػ٢ ٤ٔػٯ ٚٲ٫ « ظذٯ»كا١٣ٺـ ٚٲ٫ ٣ٲف ٤ٔٯ ّة٬ؿق؛ ٚػ

وػعٲط ٦كػ٥٤.  ك٠ػؾا كٝػٓ ٚػٰ ثٕػي ٩كػغ ظذٯ ٱؽ٫ٔ، دٞؽٱؿقص٢ٕٚ ٦ٌٞؽر 

كص٤٧ح )كإف ٠ةف أػةق ٵثٲ٫ كأ٫ٌ٦( ٦ذأٌػؿة ٨ٔ ٦ٮًٕ٭ة. كا١٣ٺـ ٤ٔٯ كص٭٫ 

ٚػإف  ثعؽٱػؽة، ، كإف ٠ػةف أػػةق ٵثٲػ٫ كأ٦ٌػ٨٦،٫ أمةر إ٣ػٯ أػٲػ٨٦٫ ا٣ذٞؽٱؿص 

 .ٱؽ٫ٔا٧٣ٺا١ح د٤ٕ٪٫ ظذٯ 

٬ؾا ا٣عؽٱر ظٌضحن ٔ٪ؽ ٨٦ ٱضٲـ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ )ظذػٯ كإٍف(، كإذا ٠ةف 

 ٱسجخ ث٫ وٌعذ٫ كٚىةظذ٫، ٚٞؽ قُٞخ ٨٦ ٱؽق د٤ٟ ا٣عٌضح.

، «ظذػٯ ك٣ػٮ»ٚػٰ ٬ػؾٱ٨ ا٣ذػؿ٠ٲجٲ٨ ا٧٣ٮ٣ٌػؽٱ٨ « ظذٯ»ا٣ع٥١ي ٤ٔٯ  -ب

ثأ٩ٌ٭ة صةٌرة ٗةاٲٌح، ٝٮؿ ٗؿٱت ٹ ٱ٪جٰ٘ اٹ٣ذٛةت إ٣ٲ٫. كا٧٣٪ةقػتي « ظذٯ كإف»

 ٚٲ٭٧ة اثذؽااٲح.« ظذٯ»أف د١ٮف  ٧٣ة ٌٝؿرق ا٧٤ٕ٣ةء

ا٣ٛٞؿة ا٣ؿاثٕح ٨٦ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ا٣ذٰ دٞٮـ ٤ٔٯ إزجةت ٬ػؾا ا٣ذؿ٠ٲػت ث٪ٌىػ٫  -3

ى٫، كٱذ٪ة٬ج٭ػة ػ٤ػ٢ه  حه ث٧ة ٹ ٱ٪ةقػت ا٤ٕ٣ػ٥ى كأوػٮ٣ ٌْ ٰٚ ا٣عؽٱر ا٣٪جٮٌم، ١٦ذ

ٌّٰ ٰٚ ا٣جعر كاٹقذؽٹؿ كا٧٣عة٧٠ح.  ٦٪٭ض

ٜي ٨٦ ا٣عؽٱر ا٣ؾم ذي٠ًؿ ٚػ -أ ٌٞ ٰ دٛكػٲؿ ا٣ػؿازم، ٠ةف ٨٦ ا٣ٮاصت ا٣ذع

٧٠ة ٩يػٌه ٚػٰ د٤ػٟ ا٣ٛٞػؿة، ٚػٰ ٦ْة٩ٌػ٫ ٦ػ٨ ٠ذػت « ظذٯ»ككردت ٚٲ٫ ٧٤٠ح 

ا٣عؽٱر. ك٣ٮ ٠ةف ذ٣ٟ ٣ٕؿؼ ا٣ٞةرئ أ٫ٌ٩ ٥٣ ٱيػؾ٠ىؿ ا٣جذٌػح ٚػٰ ٠ذػت ا٣عػؽٱر 

ظػٜ ٤٣كػةا٢ »، كأ٫ٌ٩ كرد ٚٲ٭ة ػ٤ػٮان ٦٪٭ػة، أمص «ظذٯ»ث٭ؾق ا٣ىٲ٘ح ا٣ذٰ ٚٲ٭ة 

؛ كٹ٩ذ٭ػٯ إ٣ػٯ أٌف «٤ٔٯ ٚػؿس كإف صةء»... أك ث٤ِٛص  ،«ك٣ٮ صةء ٤ٔٯ ٚؿس

 زٱةدة َةراح ٣ٲكخ ٨٦ أو٢ ا٣عؽٱر. ٨٧ٚ أٱ٨ صةءت إذف ؟.« ظذٯ»
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٣ٮ ٩ْؿتى ٰٚ دٛكٲؿ ا٣ػؿازٌم ثُجٕةدػ٫ ا٧٣ذٕػٌؽدة، كٔةرًػخ ٩كػؼ٫ ثٌٕػ٭ة 

يًػػؾ ٦٪ػ٫ ٠ػٺـي ا٣ػؿازم ٬ػٮ ا١٧٣ذجػح ا٣نػة٤٦ح  ثجٕي، ٣ٕؿٚخى أٌف ا٧٣ىؽر ا٣ؾم أ

٥ ٩يكػغ دٛكػٲؿ ا٣ػؿازم ا٣ذػٰ ًػ٧ٌذ٭ة اٷ١٣ذؿك٩ٲٌح، كأٌف ٩هَّ ا٣عػؽٱر ٚػٰ ٦ْٕػ

ا١٧٣ذجحي ا٣نة٤٦ح، ك٬ٰ ػ٧ف، ٠ةف ٚٲػ٫ مػٰء ٦ػ٨ دعؿٱػٙ؛ إذ كٝػٓ ٚػٰ زػٺث 

ٌٜ »( ثذعؿٱػٙ ٧٤٠ػح ٤٣كةا٢ ظذٯ ك٣ٮ صةء ٤ٔػٯ ٚػؿس٦٪٭ةص ) ؛ «ظذػٯ» « ظػ

ٌٜ ٤٣كةا٢ ككٝٓ ٰٚ أػؿلص ) ٌٜ »( ثذعؿٱٙ ٧٤٠ػح ظذٯ ك٣ٮ صةء ٤ٔٯ ٚؿسظ « ظػ

ٌٜ »ا٣ذٰ ٚػٰ أوػ٢ ا٣عػؽٱر، كزٱػةدة ٧٤٠ػح  ٝج٤٭ػة، ك٬ػٰ ٧ٔػؽة ٚػٰ ٩ػهِّ « ظػ

٢ًٞ ٩ػهُّ  ا٣عؽٱر. ك٤ٔٯ ٬ؾق ا٣٪كؼح ٌٔٮؿ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٰٚ ا٣ٛٞؿة ا٣ؿاثٕح ٦٪٫، ك٦٪٭ة ٩ي

 ٤٣ٜكةا٢ ظػا٣عؽٱر ا٧٣عٌؿؼ. كا٣ىٮاب ا٧٣ٮاٜٚ ٧٣ة ٠ةف ٰٚ ٠ذت ا٣عؽٱرص )

(، ك٬ٮ ٦ة كٝٓ ٰٚ ثٕي َجٕةت دٛكٲؿ ا٣ؿازمك٣ٮ صةء ٤ٔٯ ٚؿس
(5)

. 

ٔذ٧ؽت ٤ٔٲ٭ة ٬ؾق ا٣ٛٞؿةي ٨٦ ا٣ذ٤ٕٲػ٢، ٷزجػةت كثؾ٣ٟ دكٍٞ ا٣عٌضحي ا٣ذٰ ا

ٌٰ « ظذٯ ك٣ٮ»دؿ٠ٲت   ، كا٣ع٥ً١ ثىٌعح ا٣ٕجةرة.ث٪ٌى٫ ٰٚ ظؽٱر ا٣٪ج

٦ة ٠ةف ٰٚ ٬ؾق ا٣ٛٞؿة ٨٦ دىؿٱط ث١ٮف ٬ؾا ا٣عؽٱر وعٲعةن ٚػٰ  -ب

ػ أك إمػةرة، ٚٞػؽ ذ٠ػؿ  ةدٛكٲؿ ا٣ؿازم ٧ٌ٦ة ٹ د٣ٲ٢ ٤ٔٲ٫ ٚػٰ ٠ػٺـ ا٣ػؿازٌم ٩ى 

 ؿ مٲبةن ٨ٔ ظ٫٧١ وٌعحن أك ًٕٛةن.ا٣عؽٱرى ٍٚٞ، ك٥٣ ٱؾ٠

أف ٤٣عؽٱر ركاٱػح أػػؿل ٤ٞ٩٭ػة ثٕػي »٦ة كرد ٰٚ ٬ؾق ا٣ٛٞؿة ٨٦  -ص

ٌٕٙ ا٣عػؽٱر»كإف صػةء ٤ٔػٯ ٚػؿس « ا٧٣عؽزٲ٨ ا٧٣ذأػؿٱ٨ ثٕجةرة «. = كًػ

 صةرو ٤ٔٯ ػٺؼ ا٣ٮاٝٓ ٨٦ كصٮقص

ٌّٜ كإف صػةء ٤ٔػٯ ٚػؿس»ركاٱح ا٣عؽٱر ث٤ِٛص  - ٚػٰ ٠ذػت « ٤٣كةا٢ ظ

، ػٺٚػةن «ك٣ٮ صػةء ٤ٔػٯ ٚػؿس«... ؿ ٨٦ ركاٱحٲى أم٭ؿ كأقٍ ا٣عؽٱر كا٣ذٛكٲؿ 

ؿ ث٫ ٬ؾق ا٣ٕجةرة. ًٕ  ٧٣ة دين

                                                 

 - 1357٬ ،1ط ،ا٣ٞػػة٬ؿة -ا٣ُجٕػػح ا٣ج٭ٲٌػػح ا٧٣ىػػؿٱٌح  ،ا٣ذٛكػػٲؿ ا١٣جٲػػؿ ،ا٣ٛؼػػؿ ا٣ػػؿازم (5)

1938، 5/46. 
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٬ؾق ا٣ؿكاٱح ركاٱح ٝؽٱ٧حه ٦ٕؿكٚح دػؽاك٣٭ة ا٣ٞػؽ٦ةء كا٧٣ذػأٌػؿكف، ك٣ػ٥  -

 ٱٞذىؿ ٤ٞ٩ي٭ة ٤ٔٯ ثٕي ا٧٣عٌؽزٲ٨ ا٧٣ذأٌػؿٱ٨ ٧٠ة كرد ٰٚ ٬ؾق ا٣ٛٞؿة.

ف صػػةء ٤ٔػػٯ إ».. ك« ك٣ػػٮ صػػةء ٤ٔػػٯ ٚػػؿس)»... ا٣عػػؽٱر ثىػػٲ٘ذٲ٫  -

٧ٌ٦ة ٠ةف ٧٤ٕ٤٣ةء ٚٲ٫ ٦ٞة٣ح ٦٪ؾ ا٣ٞؽٱ٥، ٚٺ كصػ٫ ٣ذؼىػٲه دٌػٕٲ٫ٛ «( ٚؿس

 أك دٞٲٲؽق ثجٕي ا٧٣عٌؽزٲ٨ ا٧٣ذأػؿٱ٨.

ك٨٦ ذ٣ٟ ٫ٌ٤٠ ٱجؽك ٤٣ٞةرئ أٌف إصةزة ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت )ظذٯ ك٣ٮ( ٬ٮ ٨٦ ٝجٲػ٢ 

دكٮٱٖ اقذ٧ٕةؿ ٦ٮ٣ٌػؽ، كأف ٦ػة كرد ٚػٰ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ ٹ ٱؿٝػٯ إ٣ػٯ ظػٌؽ اٹقػذؽٹؿ 

 ٌٰ ا٧٣ع٥١. كا٧٣٪ةقت ٰٚ ٦س٫٤ ا٣٪هُّ ٤ٔٯ أ٩ٌػ٫ ٦ػ٨ ا٧٣ٮ٣ٌػؽ ا٣ٞػؽٱ٥ ا٣ػؾم  ا٧٤ٕ٣

 ٠سؿ اقذ٧ٕة٫٣ ٰٚ ٔجةرة ا٧٣ٕةوؿٱ٨، كأ٫ٌ٩ صةاـ ٤ٔٯ دٞؽٱؿ زٱةدة ا٣ٮاك.

٬ؾا، ك٨٦ ا٣ٮاصت أف ٱذ٨٧ٌٌ ا٣ٞؿاري ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ذؿ٠ٲػت ا٣ػ٪هُّ ٤ٔػٯ أٌف 

« ٠ةف ٗة٣ٲةن قأمذؿم ا١٣ذةب ك٣ٮ »أك ا٣ٮاك، ٚٲٞةؿ ٦سٺنص « ظذٯ»اٵك٣ٯ ظؾؼ 

 «.قأمذؿم ا١٣ذةب ظذٯ ٣ٮ ٠ةف ٗة٣ٲةن »أك 

( إٔؿابى ثٕي ا٣ذؿا٠ٲت ا٤٣٘ٮٱٌػح ا٧٣ٕةوػؿة 195، 192* د٪ةكؿ ا٣ٞؿاراف )

، كا٣نػؿؽ  ٌٰ ، كا٣ؿأق٧ة٣ٲٌح، كا٣نؿؽ اٵكقػٍ، كا٣نػؿؽ أكقػُ ٌٰ ٩عٮص ا٣ؿأق٧ة٣

٨ أكقُٲٌح؛ ك٠ةف ا٣ٞؿار ا٣ؾم ا٩ذ٭ػخ إ٣ٲػ٫ ا٤٣ض٪ػحي ٚٲ٭٧ػةص إدجػةع ا٣ضػـء اٵٌكؿ ٦ػ

ؿىب ثعكػت ٦ٮٝػٓ ا٣ذؿ٠ٲػت ا٧٣ـصػٰ ٦ػ٨  ا٣ذؿ٠ٲت ظؿ٠حى ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ا٣ؾم ٱٕي

٧ة٣ٲٌحى، كادٌض٭٪ػة »اٷٔؿاب ٰٚ ا٣ض٤٧ح، ٚٲٞةؿص  ٧ة٣ٲٌحي، ككاص٭٪ة ا٣ؿأقى ٩ضعخ ا٣ؿأقي

اقذىػػعةثةن ٧٣ٞٮ٣ػػح « إ٣ػػٯ ا٣ؿأًقػػ٧ة٣ٲًٌح، ك٩ضعػػخ قٲةقػػذ٪ة ا٣نػػؿؽي أكقػػُٲٌحي،...

ٌٰ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح.اٷٔؿاب ٨٦ ١٦ة٩ٲ٨، أك ٣ْة٬ؿة اٷدجةع   ا٤٣ْٛ

٬ؾا ٦ة ٠ةف ٤ٔٲػ٫ ا٣ٞػؿاراف ا٤٣ػؾاف ٠ػةف ٱ٪ج٘ػٰ أف ٱ١ٮ٩ػة ٝػؿاران كاظػؽان، 

ٹ٩ذٛةء ٦ة ٱؽٔٮ إ٣ٯ ٚى٢ أظؽ٧٬ة ٨ٔ اٳػؿ كٔـ٫٣. كٚٲ٫ ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲػٜ ٩ْػؿ 

 ٨٦ كص٭ٲ٨ص
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أذ٧ةدي اٷدجةع ٰٚ إٔؿاب ٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲت أذ٧ػةدان دٌؿ ٤ٔٲػ٫ اٹٝذىػةري  -1

= ػٺؼي ٦ة دٞذٌٲ٫ ا٧٣٪ةٝنحي ا٣ذٰ قػجٞخ ا٣ٞػؿار،  ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ٮص٫ دكف ٗٲؿق

ػ إ٣ػٯ  ةك٠ة٩خ ثجٲٌ٪ةد٭ة ا٧٣كذٛٲٌح ٦ٞؽ٦حن إ٣ٲ٫؛ ٵٌف د٤ٟ ا٧٣٪ةٝنح ػ٤ىػخ ٩ى 

 صٮاز كص٭ٲ٨ ٰٚ إٔؿاب ٬ؾق ا٧٣ؿ٠ٌجةت ا٧٣عؽزحص

اٵٌكؿص ث٪ةء ا٣ضـء اٵكؿ ٦٪٭ة ٤ٔٯ ا٣ٛذط، كإٔؿاب ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ثعكػت 

اب ٚػٰ ا٣ض٤٧ػح، أػػؾان ثأظ١ػةـ إٔػؿاب ٦ٮٝٓ ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ـصػٰ ٦ػ٨ اٷٔػؿ

 ا٧٣ؿ٠ٌت ا٧٣ـصٰ.

ػؿىب  ا٣سة٩ٰص إدجةع ا٣ضـء اٵٌكؿ ٨٦ ا٣ذؿ٠ٲت ظؿ٠حى ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ا٣ػؾم ٱٕي

 ثعكت ٦ٮٝٓ ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ـصٰ ٨٦ اٷٔؿاب ٰٚ ا٣ض٤٧ح،..... إ٣غ.

كأٍػؾي ا٤٣ض٪ح ثة٣ٮص٫ ا٣سة٩ٰ ٰٚ ا٣ٞؿار ا٣ؾم ا٩ذ٭خ إ٣ٲ٫، كاٹٝذىةري ٤ٔٲ٫، 

٨ٔ ا٣ٮص٫ اٳػؿ، ٦ؤذفه ثنٰء ٰٚ ا٣ٮص٫ اٵٌكؿ ٱػؽٔٮ إ٣ػٯ دؿ٠ػ٫  كاٷٔؿاضي 

ك٬ضؿا٫٩. ٚإذا ثؽا ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ٮصػ٫ ٤٣ض٪ػح ثػؽاءه ٚة٣ٮاصػت ا٣ذ٪جٲػ٫ي ٤ٔٲػ٫؛ كإٌٹ 

ٚة٣ٮاصتي أف ٱيؾ٠ىؿ ا٣ٮص٫ي اٵكؿ أٱٌةن. كإذا ٠ةف ٤٣ٮص٫ ا٣سة٩ٰ ٦٪ـ٣ح ٚػٰ ٩ٛػف 

دجػٲ٨ٌ ذ٣ػٟ كد٤ٌ٤ٕػ٫ ا٤٣ض٪ح ٱؽٔٮ٬ة إ٣ٯ اػذٲةرق كإٱسػةرق، ٚٞػؽ ٠ػةف ٱ٪ج٘ػٰ أف 

 د٤ٕٲٺن ثٲٌ٪ةن، ٹ أف دُؿح ا٣ٮص٫ى اٳػؿ كد٤٘ٲ٫ إ٣٘ةءن ٹ دٛكٲؿ ٫٣.

إدجةع ا٣ضـء اٵٌكؿ ٨٦ ٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲت ظؿ٠حى ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ظ٧ٺن ٤ٔػٯ  -2

٦ة ق٧ٌةق ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ا٧٣ٕؿبى ٨٦ ١٦ػة٩ٲ٨، أك ٤ٔػٯ اٷدجػةع ا٤٣ْٛػٰ، ك٬ػٮ 

ج٫ أف د١ػٮف ٔض٤ػح، كرٌب ٔض٤ػح رأم صؽٱؽ ٚٲ٧ة أ٥٤ٔ، ا٩ُٮل ٤ٔٯ صؿأة دن

 -د٭ت رٱسةن؛ ٧٣ة ٚٲ٫ ٨٦ ٝٲةس ٦ٓ ا٣ٛةرؽ؛ ٵٌف إٔؿابى ا٧٣ٕػؿب ٦ػ٨ ١٦ػة٩ٲ٨ 

كراءق ًصٮاره ٦كذع٥١ ثػٲ٨ ا٣عػؿكؼ، ثعٲػر ٹ  -ك٬ٮ ٰٚ ٤٠ٲ٧ةت ٦ٕؽكدة 

، أك «أػٮؾ، أػةؾ، أػٲٟ، ا٦ػؿؤ، ا٦ػؿئ، ا٦ػؿأ»ٱ١ٮف ثٲ٪٭ة ٚةو٢ ا٣جذٌح ٩عٮص 

ذٌؽ ث٫، كا٣٘ة٣تى ٰٚ اٷدجةع ا٤٣ْٰٛ أف ٱ١ٮف ثػٲ٨ ظػؿٚٲ٨  ٱ١ٮف ثٲ٪٭٧ة ٦ة ٹ ٱٕي
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٦ذضػػةكرٱ٨ دضػػةكران ٦كػػذع٧١ةن ٹ ٚةوػػ٢ ٚٲػػ٫ ثٲ٪٭٧ػػة؛ ٚػػأٱ٨ ٬ػػؾا ا٣ضػػٮار 

ا٧٣كذع٥١ ثٲ٨ آػؿ ا٣ضـء اٵكؿ كا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ٨٦ ٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲػت، ٦ػٓ ثٕػؽ 

ٌٞح، كا٣ٛى٢ ثٲ٪٭٧ة ثسٺزح أظؿؼ ٚأ٠سؿ ؟!.  ا٣ن

٣ٞػؿارٱ٨ ٦ػة ٱػؽٔٮ٩ٰ إ٣ػٯ ٬ؾا، كٰٚ ثٕي ٦ة كرد ٰٚ ٦ٞػٌؽ٦ةت ٬ػؾٱ٨ ا

 ا٣ذٕٞٲت ٨٦ كص٭ٲ٨ص

كٝػؽ ركم ٚػٰ ٬ػؾا »ك٬ػٰ  -(، 192كرد ٰٚ ظةمٲح ا٣ٞؿار اٵٌكؿ ) -1

ا٣ٮص٫ اٹقذىعةب ا٣ؾم ٝةؿ ث٫ ا١٣ٮٚٲٌٮف ٚػٰ إٔػؿاب اٵقػ٧ةء ا٣كػذح ٦ػ٨ 

(   ا٣ٛةدعػح  ١٦ة٩ٲ٨، كٝةؿ ث٫ ثٕي ا٣ٌٞؿاء ٰٚ ٝؿاءة )ا٣ع٧ػًؽ هلًل( ك)ا٣ع٧ػؽي هللي

٦ػة  -«. ضةت ٔؿثٲٌح ٰٚ إدجةع ا٣ؿاء ٣عؿ٠ح ا٣٭٧ـة ٰٚ ا٦ػؿٍغ، كرأذ٫ ٣٭ 1ص 1

 ٱٞذٌٰ ا٣ذٕٞٲت ٨٦ زٺزح أكص٫ص

ا٣ٮارد ٚػٰ ٬ػؾق ا٣عةمػٲح إ٣ػٯ ثٲػةف « اٹقذىعةب»ٱعذةج ٦ى٤ُط  -أ

ا٧٣ٛ٭ٮـ ا٣ؾم ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫، ٚ٭ٮ ٰٚ ا٣كٲةؽ ا٣ؾم كرد ٚٲ٫ ٤٦جف ٤ٜٝ ٝػؽ ٱػٮظٰ 

 ثنٰء ٨٦ ٦ُةثٞح ثٲ٪٫ كثٲ٨ ا٧٣ٕؿىب ٨٦ ١٦ة٩ٲ٨.

( ٤ٔػٯ اٷٔػؿاب ٦ػ٨  -ب ظ٢٧ي ٝؿاءة ٨٦ ٝؿأ )ا٣ع٧ًؽ هلًل( ك)ا٣ع٧ػؽي هللي

١٦ة٩ٲ٨ = ٹ ٱكذٞٲ٥؛ ٵٌف اٷٔؿاب ٨٦ ١٦ة٩ٲ٨ ٧٠ة دػؽٌؿ اٵ٦س٤ػحي ا٣ذػٰ ٔػؽ٬َّة 

ا٣ٞةا٤ٮف ثؾ٣ٟ ٦٪٫، ك٥٬ ا١٣ٮٚٲٌٮف، ٹ ٱ١ػٮف إٌٹ ٚػٰ ٧٤٠ػح كاظػؽة. كا٣ػؾم 

ص ٚػٰ اٵ ٌّٰ ك٣ػٯ إدجػةع اٵكؿ ٤٣سػة٩ٰ، ٤ٔٲ٫ ٬ةدةف ا٣ٞؿاءدةف ا٣ٌنةذٌدةف إدجةعه ٣ْٛػ

 كٰٚ ا٣سة٩ٲح إدجةع ا٣سة٩ٰ ٣ٶكؿ.

كرأذ٫ ٣٭ضػةت ٔؿثٲٌػح ٚػٰ إدجػةع ا٣ػؿاء ٣عؿ٠ػح »ا٧٣ٛ٭ٮـ ٨٦ ٔجةرة  -ص

ثإدجػةع ا٣ػؿاء ٣عؿ٠ػح « ا٦ػًؿٍ»أٌف اٷٔؿاب ٨٦ ١٦ػة٩ٲ٨ ٚػٰ « ا٣٭٧ـة ٰٚ ا٦ؿٍ

ا٣٭٧ـة ٣٘حي ثٕي ا٣ٕؿب. كا٣ىعٲط أٌف اٷدجةع ٚػٰ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح إذا دػ٤ػخ 

٤ٲ٭ة ٧٬ـةي ا٣ٮو٢، أك اٷٔؿاب ٨٦ ١٦ة٩ٲ٨، ٣٘حي ٥ْٕ٦ ا٣ٕؿب إٌٹ ٦ػ٨ مػٌؾ. ٔ
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ٞىًُخ   ٠ة٩ػخ ٣٘ػح ثٕػي ا٣ٕػؿب ٚٲ٭ػة ٧٬ـةى ا٣ٮوػ٢ ئا٦ؿً  ا٣ٕؿبي ٨٦ ًٚإذا أق

ا٧٣ٲ٥ ٰٚ ا٣ؿٚٓ كٚذع٭ة ٰٚ ا٣٪ىت كػٌٛ٭ة ٚػٰ  ٥ٌِّ ث ٨٦ ١٦ة٩ٲ٨، اٷٔؿابى 

٧ٍـ، إدجةٔةن ٣ا١٣كؿ،  ن ك٦ؿرت ث٧ًٍؿءو ٝةـ ٦يٍؿؤه كرأٱخي ٦ىؿٍ  ٚٲٞٮ٣ٮفص٤٭ى أ
(6)

. 

كرد ٰٚ ٦ٌٞؽ٦ةت ا٣ٞؿار ا٣سة٩ٰ ا٣٪هُّ ٤ٔٯ أف ٣٪ة ٰٚ ًػجٍ ا٣ذؿ٠ٲػت  -2

ا٧٣ـصٰ ٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ ػٲةرٱ٨، ٠ةف اٵٌكؿ ٦٪ةقجةن ٧٤٣ٞةـ، ك٬ػٮ ث٪ػةء ا٣ضػـء 

اٵكؿ ٤ٔٯ ا٣ٛذط، كإٔؿاب ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ثعكت ٦ٮٝٓ ا٧٣ؿ٠ٌت ا٧٣ـصٰ ٦ػ٨ 

ؿٱجةن؛ ٵ٫ٌ٩ ٦ٮوػٮؿ ثة٧٣ؿ٠ٌػت اٷًػةٰٚ، ٹ ا٣ض٤٧ح. ظذٯ إذا ذي٠ًؿ ا٣سة٩ٰ ثؽا ٗ

ا٧٣ـصٰ. ك٬ؾا ٦ة دٔة إ٣ٯ ا٣ذٕٞٲت ثة٦ذ٪ة٫ٔ ٰٚ ا٧٣ؿ٠ٌت ا٧٣ـصػٰ. ٚػإذا ٠ػةف 

ذ٣ٟ ٠ؾ٣ٟ ١ٚٲٙ ٱ١ٮف ٣٪ة ٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ ػٲةراف. ٬ػؾا ٧٠ػة ٹ ٱؼٛػٯ ٦ػ٨ 

 إ٣ٞةء ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٌٔٺد٫ ٝج٢ ًج٫ُ كإظ١ة٫٦ !.

ث٧ٕ٪ػٯ « اٵىرٱىًعٲَّػح»٧ػح ( اقػذ٧ٕةؿى ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ 193٤٠* ٦٪ٓ ا٣ٞػؿار )

دضٌٮ٣٪ة ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ح ث٢ٌ١ أرٱعٲٌح، كد٧ٌ٤١٪ػة »ا٣ؿاظح أك ا٣عٌؿٱٌح، ٰٚ ٦س٢ ٝٮ٣٭٥ص 

أق؛ ك٢ٌ٤ٔ ٣ؾ٣ٟ ث٧ة كٝٓ ٰٚ )٣كةف ا٣ٕؿب( ك)دةج ا٣ٕػؿكس( «ثأرٱعٲٌح ٌُ ، كػ

٨٦ دٹ٣ح ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٤ٔٯ ا٣٪ػـكع إ٣ػٯ ا١٣ػؿـ أك ا٣ُٕػةء كاٹردٲػةح ٣ػؾ٣ٟ، 

٣ٲٌح ا٧٣جةمؿة ثؾٱ٪ٟ ا٧٣ٕ٪ٲٲ٨ص ا٣ؿاظػح كا٣عٌؿٱٌػح، كٝػٌؽر أف كا٩ذٛةء و٤ذ٭ة ا٣ؽٹ

ٱ١ٮف ا٣ؼُأ ٩ةمبةن ٨٦ اصذـاء ا١٣ٺـ كا٩ذـاع ثٌٕػ٫ ٦ػ٨ ثٕػي اثذكػةران، ٦ػ٨ 

ػؿ «ص اٵرٱعٲٌحص اٹردٲةح ٤٣٪ؽل كا٣٪نػةط إ٣ػٯ ا٧٣ٕػؿكؼ»ٔجةرة ا٤٣كةفص  اٝذىى

١ٚة٩خ ثػٲ٨ ، كأ٢٧٬ قةاؿ٬ة، «اٵرٱعٲٌحص اٹردٲةح»ا٧٣ضذـئ ٦٪٭ة ٤ٔٯ أٌك٣٭ة 

 ٱؽٱ٫ ث٧ٕ٪ٯ ا٣ؿاظح.

كٰٚ ذ٣ٟ ٔ٪ؽم ٩ْؿ؛ ٚٞؽ ٬ؽا٩ٰ ا٣جعري ٚٲ٧ػة كردت ٚٲػ٫ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح 

٨٦ ٩ىٮص ككصػٮق اقػذ٧ٕةؿ ٚػٰ ثٕػي ٠ذػت ا٣ٕؿثٲػح كاٵدب كا٣جٺٗػح، 

                                                 

 (.٦ؿء)دةج ا٣ٕؿكس  ،ص ا٣ـثٲؽما٩ْؿ (6)
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ثػة١٣ؿـ كا٣ضػٮد كا٣٪ػؽل « اٵرٱعٲٌح»٦كذٕٲ٪ةن ثة١٧٣ذجح ا٣نة٤٦ح، إ٣ٯ أٌف اٝذؿاف 

ٔ٪ػػ٫، كإف ٠ػػةف ٬ػػٮ ا٣ػػؾم اظذ٤ٛػػخ ثػػ٫ ل ؽَّ ٕىػػٹ ٦ي  ة٣ػػٲف اقػػذ٧ٕةٹن ظىػػؿٱ  

خ ٤ٔٲ٫، ك٠سؿ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ، ث٢ ٬ػٮ كصػ٫ ٦ػ٨  ا٧٣ٕةص٥، ٚىٌؿظخ ث٫ ك٩ىَّ

، ٱػؽٌؿ ٤ٔٲ٭ػة ٦ػة ا٩ذ٭ػٯ إ٣ٲ٪ػة ٦ػ٨ ٠ػٺـ ا٣ٞػؽ٦ةء،  كصٮق كرد ث٭ػة اٹقػذ٧ٕةؿي

كراحى ٣ػؾ٣ٟ »كٱؿٌمع٭ة ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٕةـٌ ا٣ػؾم ٱٞذٌػٲ٫ ٝػٮؿي ثٕػي ا٤٣٘ػٮٱٌٲ٨ص 

ػعى  األ٤ؽ كظػةن  ةب،ٱىؿاحي رىكاظػةن ٠كى ثة١٣كػؿ،  ظػحن،ٱةكر ةن راظػثة٣ٌػ٥ٌ، ك ،كريؤي

ىٍرٯىًطَّٰثن  حه كأٍرٱىًعٲَّحه؛ ٝىةؿ ا٣نةٔؿص ٫٣ كٚىًؿحى ث٫، ؼأمؿى  صكأ َّٛ د٫ٍ ٫٣ ًػ ؾى  كأػى

ٍؿدىػػػػ٫إً  ى٭ى  فَّ ا٣جؼٲػػػػ٢ إًذا قػػػػأ٣ٍخى ث

 

«كدؿل ا١٣ؿٱ٥ى ٱىؿاحي ٠ة٧٣ؼذػةؿً  
(7)

 

٦ػ٨ دىػؿٱٛةت  ٚٲػ٫ ك٦ػة ادٌىػ٢ ث٭ػة« األرٯطٌٰث»ٚ٭ؾا ا٣٪ٌه ا٣ؾم ٠ة٩خ  

ث٢١ أ٦ػؿ ٦ػ٨ « اٵرٱعٲٌح»٦ذ٘ٲٌؿان، داؿٌّ ٤ٔٯ صٮاز اٝذؿاف « األ٤ؽ»ا٧٣ةدٌة زةثذةن، ك

ٌٜٞ ٦ٕ٪ة٬ة، ك٬ٮ أف ٱٕذؿم ا٧٣ؿءى كٱ٘نةق ٧٣ؼة٣ُػح ٬ػؾا اٵ٦ػؿ  اٵ٦ٮر، إذا دع

أك ذاؾ، ٨٦ ٠ؿـ ك٩ؽل ك٦ٕؿكؼ كَؿب كمؿاب كَٕػةـ كٝػؿاءة، ظة٣ػحه ٦ػ٨ 

ٌٛح. كاٹقػذؽٹ كدػؿل »ؿ ٣ػ٫ ث٧ػة ٠ػةف ٦ٮوػٮٹن ثػة١٣ؿـ اٵي٩ف كا٣ٛؿح كا٣ؼ

ٹ ٱ٪ٞي ذ٣ػٟ؛ ٵٌف ا١٣ػؿـ ٧ٌ٦ػة ٱ٪ٌػٮم ٚػٰ ذ٣ػٟ » ا١٣ؿٱ٥ى ٱىؿاحي ٠ة٧٣ؼذةؿً 

 ، ٚ٭ٮ أ٦ؿ ٨٦ اٵ٦ٮر.«اٵ٦ؿ»ا٧٣ذ٘ٲٌؿ 

امػذٞةٝ٭ة ٦ػ٨ زٺزػح «ص »ا٣ػؿاح»كٱن٭ؽ ٣ؾ٣ٟ ٝٮؿي ٨٦ ٝةؿ ٚػٰ امػذٞةؽ 

ـٌ  ،أظؽ٬ة ٨٦ اردٲةح وةظج٭ة صأمٲةءى  ة ا٣كػؿكر، ك٦ػة ٱضػؽق ٚػٰ ٩ٛكػ٫ ٦ػ٨ ٬ًػ

 صٝةؿ أثٮ ٔجةدة .ك٬ٰ اٵرٱعٲح ،كػٛح ا٣٪نةط

 ٤ٔػػٯ أرٱعٲٌػػحو  ةك٦ػػة ثػػةتى ٦ُٮٱ ػػ

 

ٍ٘ؿى٦ة  ًًٕٞت ا٣٪ٌٮل إٹٌ ا٦ؿؤه ثةتى ٦ي «ث
(8)

 

 
                                                 

كا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ  ،٣كػةف ا٣ٕػؿب ،ص اثػ٨ ٦٪ْػٮر. كا٩ْؿ()ركحدةج ا٣ٕؿكس  ،ا٣ـثٲؽمٌ  (7)

 .ك٫ٌ٤ٕ٣ أ٣ىٜ كأ٣ٲٜ ،ثة٣ٞةؼ ٹ ثة٣ٛةء «أمؿؽ ٫٣»كٰٚ ا٤٣كةف ثُجٕةد٫ ا٧٣ذٌٕؽدة  .()ركح

 .4/29 ا٧٣عت كا٧٣عجٮب كا٧٣ن٧ٮـ كا٧٣نؿكب ص ٠ذةب ا٧٣نؿكب ،ا٣كؿٌم ا٣ؿٌٚةء (8)



 333 نعسات يف بعض قسازات جلنة ايًغة ايعسبية  ـ د. عبد ايناصس عطاف

ح ا٣٪نةط.« اٵرٱعٲٌحى »إذ ٝؿىف  ٌٛ ؿكر كػ ة ا٣كُّ ـٌ  دكف دؼىٲه أك دٞٲٲؽ ث٭

٣ٞػؽ٦ةء ث٘ٲػؿ ٦ٞذؿ٩ح ٰٚ ٔجةرة ا« اٵرٱعٲٌح»ك٧ٌ٦ة ٱؤٱٌؽ ذ٣ٟ أٱٌةن أف دضؽ 

ا١٣ؿـ كا٣٪ؽل كا٧٣ٕؿكؼ اٝذؿا٩ةن كاًػعةن، ٧ٚػ٨ ذ٣ػٟ ٦ػسٺن ٝػٮ٣٭٥ص أرٱعٲػح 

١ؿ كا٣ػؿاح  ؽىث، كأرٱعٲٌح ا٣٪ٌنٮة كا٣كُّ جة كا٣نجةب كا٣ٛذٌٮة كا٣عؽازح كا٣عى ا٣ىِّ

كا٣نؿاب كا٧٣ؽاـ، كأرٱعٲٌح اٵدب
(9)

. 

ثػػة١٣ؿـ كا٣٪ػػؽل « اٵرٱعٲٌػػح»كث٭ػػؾا كذاؾ ٱ٪ذٛػػٰ دٞػػؽٱؿي اػذىػػةص 

ؼ، كٱ١ٮف اٝذؿا٩٭ة ث٫ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ٨٦ ٝجٲ٢ ا٣ذ٧سٲ٢ ا٣ؾم ٹ ٱذضػةكز كا٧٣ٕؿك

 ذ٣ٟ إ٣ٯ ا٣عىؿ، ٱسجخ وٌعح اقذ٧ٕة٫٣ كٹ ٱ٪ٰٛ ٦س٫٤ ٧ٌٔة قٮاق.

ٚػػٰ ٔجػػةرة « اٵرٱعٲٌػػح»ك٣ٞةاػػ٢ أف ٱٞػػٮؿص كأٱػػ٨ اقػػذ٧ٕةؿ ٬ػػؾق ا٧٤١٣ػػح 

 ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ث٧ٕ٪ٯ ا٣ؿاظح أك ا٣عؿٱٌح ٨٦ ذ٣ٟ ٫ٌ٤٠ ؟ كأمُّ و٤ح دض٧ٓ ٬ؾا ثؾاؾ؟.

٦ػػ٨ ٩ىػػٮص ٣٘ٮٱػػح ككصػػٮق « اٵرٱعٲٌػػح»٣ػػٮ ٩ْػػؿتى ٚٲ٧ػػة كٕٝػػخ ٚٲػػ٫ 

اقذ٧ٕة٣ٲٌح ا٩ذ٭خ إ٣ٲ٪ة ٨٦ ا٣ٞػؽ٦ةء، ككٝٛػخ ٤ٔػٯ ٦ٕة٩ٲ٭ػة ا٣ذػٰ ٩ػٌه ٤ٔٲ٭ػة 

، أك اٝذٌػة٬ة ا٧٣ٞػةـ ككمػٯ ث٭ػة ا٣كػٲةؽ، ٣ٕؿٚػخ أٌف اقػذ٧ٕةؿ ةا٧٤ٕ٣ةءي ٩ى  

ٚ٭ؾق  ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٣٭ؾق ا٧٤١٣ح ث٭ؾٱ٨ ا٧٣ٕ٪ٲٲ٨ ٦ٮوٮؿ ثؾ٣ٟ ٗٲؿي ٦٪جٌخ ٔ٪٫.

ا٧٤١٣حي، ٰٚ د٤ٟ ا٣٪ىٮص كا٣ٮصٮق اٹقذ٧ٕة٣ٲٌح ثأقٲٞذ٭ة ا٧٣ذٕػٌؽدة، دٛػٲي 

ػػح كا٣٪نػػةط كاٹقذعكػػةف كاٵ٩ػػف  ٌٛ ٤ٔٲػػٟ ث٧ٕػػة٩ٰ ا٣ؿًػػة كا٣كػػؿكر كا٣ؼ

ٙ كا٣عؿ٠ح. ك٬ؾق ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣٪ٌٌىٲٌح كا٣كٲةٝٲٌح  كا٣٪نٮة كا٧٣ؿح كا٣ْؿؼ كا٤٣ُُّ

                                                 

 ،232 ،4/34 رقػةا٢ ا٣ضػةظِ ،ا٩ْؿ ثٕي ا٣نٮا٬ؽ ا٣ٌؽا٣ٌح ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٚػٰص ا٣ضػةظِ (9)

ا٣جىػػةاؿ  ،كا٣ذٮظٲػػؽم ؛4/328اٵٗػػة٩ٰ ، كاٵوػػٛ٭ة٩ٰ ؛198 ،كا٧٣عةقػػ٨ كاٵًػػؽاد

مؿح ا٧٣نػ٢١ ٦ػ٨  ،كاث٨ قٲؽق ؛5/72ا٣ٌؽ٬ؿ دذ٧ح ٱذٲ٧ح  ،كا٣سٕة٣جٰ ؛1/133كا٣ؾػةاؿ 

 ،٩1/79٭ةٱػح اٵرب  ،كا٣٪ػٮٱؿم ؛189أػجةر ا٣٪كةء  ،كاث٨ ا٣ضٮزم ؛314مٕؿ ا٧٣ذ٪جٰ 

ٌٞؿمٌ  ؛15/95  .٩2/27ٛط ا٣ُٲت  ،ك ا٧٣
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ٌٞح كا٩ذٛػةء كٔٺ٦ةد٭ػة، دػؤذ« ا٣ؿاظح»كاٹٝذٌةاٲٌح ثٕيي دكاٌؿ  ف ثػـكاؿ ا٧٣نػ

 ا٣ذٕت، كدٌٰٛ إ٣ٯ اٹردٲةح.

 ٌٰ ك٬ػٮ أكًػط د٣ٲػ٢  -ك٧ٌ٦ة ٱؤٱٌؽ ذ٣ٟ ٔ٪ؽم ٝٮؿي ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ا٣ضؿصػة٩

ٌٰ ٨٦ ٠ٺـ ا٣ٞؽ٦ةء كصؽد٫ ٱى٢ اٵرٱعٲٌح ثة٣ؿاظػح   ٚػإف ٠ػةف اٵ٦ػؿي ص »-اقذ٧ٕة٣

 حن ٲٌػرصٮ٩ة أف ٱىةدؼ ا٣ؾم ٩ؿٱػؽ أف ٩كػذأ٫ٛ٩ ثٕػٮف اهلل دٕػة٣ٯ ٦٪ػٟ ٩ ةق،٧٠ة ّ٪٪ٌ 

ُّٙ  حن كأرٱعٲَّ  ،وةدٝح دؽٚٓ ٔ٪ٟ ا٣كأـى  كرٗجحن  ،ظك٪ح دٞٲٟ ا٢٤٧٣ ٦ٕ٭ة ٤ٔٲػٟ  ٱؼ

ًٛ  دٕتي  ُّٰ  ؿ،ْى ا٣٪َّ  ؽُّ ١ؿ ك٠ى ا٣ «٫ ك٫٤ٌٚدٮٚٲٟٞ كدٮٚٲٞ٪ة ث٧٪ٌ  كاهلل دٕة٣ٯ ك٣
(13)

. 

دضٌٮ٣٪ػة ٚػٰ ا٧٣ؽٱ٪ػح ث١ػ٢ٌ أرٱعٲٌػح، »ٚإذا أراد ا٧٣ٕةوؿكف ٦ػ٨ ٝػٮ٣٭٥ص 

٠ػةف « ا٣ؿاظػح»ا٣ذٕجٲؿى ٨ٔ « رٱعٲٌح دة٦ٌحكأصةب ا٣ُة٣ت ٨ٔ أقب٤ح اٹ٦ذعةف ثأ

٨٦ ٝجٲػ٢ ا٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ ا٣نػٰء ثػجٕي دكا٣ٌػ٫ أك « اٵرٱعٲٌح»ػدٕجٲؿق ٨ٔ ذ٣ٟ ث

ٔٺ٦ةد٫ ك٣ٮاز٫٦، ك٠ةف ا٦ذؽادان ٧٣ةًٰ ٬ؾق ا٧٤١٣ح ثنٰء ٨٦ اٹدٌكػةع ا٣ػؾم 

دجٲع٫ ركح ا٤٣٘ح كأوٮ٣٭ة ا٣ك٧عح. كإذا أرادكا ٨٦ ذ٣ػٟ ا٣ذٕجٲػؿى ٔػ٨ ثٕػي 

ػح كا٣كػؿكر« ظػحا٣ؿا»ٔٺ٦ةت  ٌٛ ك٬ػٮ ٦ػة دعذ٤٧ػ٫  - كدكا٣ٌػ٫ ٠ة٣٪نػةط كا٣ؼ

٠ةف دٕجٲؿي٥٬ صةرٱةن ٤ٔٯ كص٫ ٨٦ كصٮق دٹ٣ح  - ٔجةرد٭٥، ك٬ٮ ٦٪٭ة ٗٲؿي ثٕٲؽ

 ، ٧٠ة اقذ٤٧ٕ٭ة ا٣ٞؽ٦ةء، ثٺ أذؿاض.«اٵرٱعٲٌح»ا٧٤١٣ح 

، «د٧ٌ٤١٪ػة ثأرٱعٲَّػح»ٚػٰ ٩عػٮ ٝػٮؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ص « اٵرٱعٲٌح»كاقذ٧ٕةؿي 

ٚةن ٹ « ٣عؿٱٌحا»٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ  ا٣ذٰ ٱؿٱؽكف ث٭ة أف ٱذىؿَّؼ ا٣ٛؿد ٧٠ة ٱ٭ػٮل دىػؿُّ

دعٌؽق ٝٲٮده آقػؿة، كٹ دٞٲٌػؽق ًػٮاثٍ وػةر٦ح، كٹ ٱعػٮؿ دك٩ػ٫ ٦عْػٮر أك 

ثػة٧٣ٛ٭ٮـ ا٧٣٪ُٞػٓ ٔػ٨ « ا٣عؿٱٌػح»٦ة٩ٓ، أم ا٣ذعؿر ٨٦ ا٣ٞٲٮد كا٣عػؽكد، ٹ 

ٌٰ ٤٣٘ح ٰٚ ز٦٪٪ة، ا٣ؾم كرد ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٣ٞؿار ا٧٣٪ٓ،  ا٧٣ؿاد كا٣ٮاٝٓ اٹقذ٧ٕة٣

٣ػٲف ث٤٧٧ػٮؾ، ك٬ػٰ ا٣ؼ٤ػٮص ٦ػ٨ ا٣نػٮاات أك  ا٠ٮف اٷ٩كةف ظؿ  »ك٬ٮص 

                                                 

(13 ) ٌٰ  .526-525دٹا٢ اٷٔضةز  ،ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩
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، « = ا٣ؿٌؽ أك ا٤٣ؤـ ٌٰ ٹ ٱجٕؽ أف ٱ١ٮف ا٦ذؽادان ٧٣ةًٰ د٤ٟ ا٧٤١٣ػح اٹقػذ٧ٕة٣

ثنٰء ٨٦ ادٌكةع؛ ٵٌف ٬ؾق ا٧٤١٣ح دػؽٌؿ ٚػٰ ثٕػي ٦ػة كردت ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ٠ػٺـ 

٪ٯ ا٣ؼؿكج ٨ٔ ا٧٣أ٣ٮؼ كدضػةكز ا٣ٞؽ٦ةء، دٹ٣حن قٲةٝٲٌح أك اٝذٌةاٲٌح، ٤ٔٯ ٦ٕ

ا٣عٌؽ، كاٷٚؿاط ٰٚ ا٣عؿ٠ح كا٣ذؿ٩ٌط كاٹ٬ذـاز. ٨٧ٚ ٬ؾا ا٣ٮص٫ رث٧ة ٠ةف ثٲ٨ 

ٔ٪ؽ ا٣ٞؽ٦ةء، ٰٚ ثٕي ا٣ٮصػٮق كاٵقػٲٞح، كاقػذ٧ٕة٣٭ة « اٵرٱعٲٌح»اقذ٧ٕةؿ 

 ، كمٲضح كو٤ح.«ا٣عؿٱٌح»ٔ٪ؽ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ث٧ٕ٪ٯ 

 ا٣ذىٌٮر، ك٦٪٭ة اقذ٪جُذ٫ص ك٨٦ اٵ٦س٤ح ا٣ذٰ ثؽت ٣ٰ دـ٠ٌٰ ٬ؾا ا٣ذٞؽٱؿ أك

ٝةؿ ا٣نؿٱٙ ا٧٣ؿدٌٯ -
(11)

 ص

 مؽٱؽي زجةًت ا٣ػٌؿأم ثػٲ٨ى ٦ػٮا٨َو 

 

 ٨َّ زٔػػةزعي ٭ا٣ؼُػػٮًب ثٲػػ٪ رٱػػةحي  

ٝػػٮره ٚػػإٍف ٹذٍت ثػػ٫ أر   عٲَّػػح هٱكى

 

ٍجٮفه كٹ ٚٺ  ٓي  ا٣ًع٥٤ي ٦٘ى ؽُّ ػةمػ  ا٣ضى

ث إقعةؽ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ا٧٣ٮو٤ٰ أثػة إقػعةؽ إثػؿا٬ٲ٥ ثػ٨ ا٧٣٭ػؽم أف ظؽَّ  - 

ؿىٱش ٗ٪ٌٯ  ٲٯ ا١٧٣ٰ ظؽز٫ٱع  ُٔةء ث٨ أثٰ رثةح ثؾم َٮل ثنٕؿ صؿٱؿصأٌف اث٨ قي

ٟى ٗةدركا ي٤جِّ كا ث ٗىؽى  إٌف ا٣ؾٱ٨ 

 

ٲ٪ػة  ًٕ ٺن ثٕٲ٪ًػٟ ٹ ٱػـاؿ ٦ى مى  كى

ٔىجىؿاد٭٨ٌ كٝي٨ٍ٤ى ٣ٰ  ٨ى ٨٦  ٌٍ  ٗىٲَّ

 

ًٞٲ٪ىػة  ى ًٞٲخى ٨٦ ا٣٭ٮل ك٣ ى  ٦ةذا ٣

ٚع٤ػٙ  أرٱعٲػح، كدػ٤ذ٫ ًُؿاثةن مؽٱؽان ا٧٤ٚة ق٫ٕ٧ ُٔةء اًُؿب  ... 

كوػةر إ٣ػٯ ١٦ة٩ػ٫ ٦ػ٨ ا٧٣كػضؽ  ،ثٞٲػح ٱٮ٦ػ٫ إٹ ث٭ػؾا ا٣نػٕؿ أٹ ٱ٥٤١ أظؽان 

ٹ  ،اٵػجػةر ٨ٔ ظٺؿ أك ظؿاـ أك ػجؿ ٦ػ٨ ١ٚةف ٢٠ ٨٦ ٱأدٲ٫ قةاٺن  ا٣عؿاـ؛

ٯ ٱضٲج٫ إٹ ثأف ٱٌؿب إظؽل ٱؽٱ٫ ٤ٔٯ اٵػؿل كٱ٪نؽ ٬ؾا ا٣نٕؿ ظذٯ وػ٤ٌ 

ض ٫٣ؿٌ ك٥٣ ٱٕةكد اث٨ قؿٱش ثٕؽ ٬ؾا كٹ دٕ ،ا٧٣٘ؿب
(12)

. 

ػ إ٩ٰ صكٝةؿ ثٕي ا٣ؼ٤ٛةء» - ػ ،حن ٧ةع أرٱعٲٌػٵصؽ ٤٣كَّ ٔ٪ػؽ٬ة  ٤خي بً ٣ػٮ قي

                                                 

 .562 ،ؽار اٵٌكؿاٷو ،٦ٮقٮٔح ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ ،٦ؤقكح ٦ع٧ؽ ث٨ رامؽ آؿ ١٦ذٮـ (11)

 .331 - 17/333ص . كا٩ْؿ ٚٲ٫ أٱٌةن 1/257اٵٗة٩ٰ  ،اٵوٛ٭ة٩ٰ (12)
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ٚعػؿؾ رأقػ٫  ،ٔ٪ؽ ٔجؽ اهلل ث٨ صٕٛؿ ا٣٘٪ةءى  كق٧ٓ ٦ٕةكٱحي  .ٵُٔٲذ٭ة ا٣ؼٺٚحى 

إف ا١٣ػؿٱ٥  صٚٞةؿ ٠ة٧٣ٕذؾر ٨٦ ٫٤ٕٚ ،٫ز٥ زةب إ٣ٲ٫ رأٱي  ،كوٜٛ ثٲؽٱ٫ ،كرص٤ٲ٫

«ػٲؿ ٚٲ٨٧ ٹ ٱُؿب كٹ َؿكب،
(13)

. 

ك٦ػ٨  ،٤ٔٯ أٌف ٨٦ كوٙ ٠ؿٱ٧ةن أَؿب »...ةؿ أثٮ ظٲٌةف ا٣ذٮظٲؽٌمص ٝ -

اف ا٣ُجػةع ،أَؿب ًَؿب ـٌ ٌٛح كأرٱعٲح دكػذٛ ٌُؿب ػ كدينػجِّ٭ةف ا٣عىػٲٙ  ،كا٣

..«ثة٣كؼٲٙ
(14)

. 

إ٣ػٯ زػٺث ٦٪ػةزؿص  ةي كٝؽ د٪ٞك٥ ا٧٣ٮدٌ»ز٥ٌ ٣ٮ ٩ْؿتى ٰٚ ٝٮؿ ا٣ضةظِص  

ًٓ ٦٪٭ةص ٦ة ٱ١ٮف ٤ٔٯ ا٬ذـاز اٵرٱعٲٌ  «حٱَّ ؿِّ ا٣عي  ح كَج
(15)

٤ٔػٯ أٌف  ؛ ٣جؽا ٣ٟ داٹ  

ٓي ا٣عؿٱٌح»٠ةف ٚٲ٫ « اٵرٱعٲٌح ي »اٵ٦ؿ إذا د١ٌ٧٪خ ٦٪٫  ، ٚضػؿل ٤ٔػٯ أوػ٫٤ «َج

ثٕٲؽان ٨٦ ا٣ٕٮااػٜ كا٣ٞٲػٮد ا٧٣ىػُ٪ٕح؛ كرث٧ٌػة أمػةر إ٣ػٯ ٩ػٮع ااػذٺؼ ثػٲ٨ 

، كأٌف إظؽا٧٬ة دٌٰٛ إ٣ػٯ اٵػػؿل، ٚةٵرٱعٲٌػح د٪ػذش «ا٣عٌؿٱٌح»ك« اٵرٱعٲٌح»

٤ٔػٯ َجٕ٭ػة « ا٣عؿٱٌػح»كرًة ػة٣ٲح ٨٦ ا٣ٕٮارض كا٣ٕٮااٜ، كٔٺٝح ق٧ةظح 

 «.اٵرٱعٲٌح»٧ٌ٦ة ٱؤدٌم إ٣ٯ ًؿب ٨٦ 

ك٨٦ ذ٣ٟ ٫ٌ٤٠ ٱجؽك ٨٦ ا٣ٮاصت إٔةدةي ا٣٪ْؿ ٰٚ ٦ة ٠ػةف ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٞػؿار 

ثؿ٦ٌذ٫، كوٲة٩ذ٫ ٧ٌ٦ة اقذجٌؽ ث٫ ٨٦ ٦٪ٓ كدؼُبح، كظ٫ْٛ ٧ٌ٦ة أدٌل إ٣ٯ ذ٣ٟ ٦ػ٨ 

 ٬ٛٮات ٦٪٭ضٲٌح ك٧٤ٔٲٌح.

 ٢ث٢١تطد ن

*   *   *

                                                 

(13)  ٌٰ  .93 ٨٦ ٗةب ٔ٪٫ ا٧٣ُؿب ،ا٣سٕة٣ج

 .37 أػٺؽ ا٣ٮزٱؿٱ٨، أثٮ ظٲٌةف ا٣ذٮظٲؽم (14)
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